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يُتوقع أن يسجل سعر اليورانيوم ارتفاعًا قياسيًا كأحد نتائج الصراع األميركي
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الثالثاء  6إبريل /نيسان  2021م  24شعبان  1442هـ □ العدد  2409السنة السابعة

رفع األمير حمزة التحدي
في وجه الجيش األردني،
بينما تطرح الرواية الرسمية
األسئلة حول حقيقة
ما جرى.
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الحدث

كورونا :قفزات في إصابات الهند وفنزويال وإيران
ّ
سجلت كل من الهند وفنزويال ارتفاعًا قياسيًا
ف ــي أع ـ ــداد امل ـصــابــن ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،فيما
ش ـهــدت ال ـصــن أك ـبــر ق ـفــزة يــومـيــة ف ــي ح ــاالت
اإلصابة منذ أكثر من شهرين .وأصبحت الهند
ُ
ثــانــي دول ــة فــي الـعــالــم تـسـ ّـجــل إصــابــات يومية
تتجاوز املائة ألف (بعد أميركا) وسط استمرار
التجمعات االنتخابية الضخمة ،ما يزيد املخاوف
من انتشار أكبر للفيروس .من جهتهاّ ،
سجلت
ّ
قياسيًا من الحاالت في غضون
فنزويال رقمًا
أربع وعشرين ساعة بلغ  1786إصابة جديدة.
وقــال الرئيس نيكوالس مــادورو ّإن هــذه «أعلى

عـتـبــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـجــائ ـحــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا» .أمــا
الصني ،فقد سجلت أكبر قفزة يومية في حاالت
اإلصــابــة الـجــديــدة بـكــورونــا ( 15إصــابــة) منذ
أكثر مــن شهرين ،فــي مدينة تقع على الحدود
مع ميانمار في إقليم يونان جنوب غرب الصني.
ووض ـعــت حـكــومــة روي ـلــي املحلية الـسـكــان في
منطقتها رهــن الحجر الصحي املنزلي ،وبــدأت
حملة اختبار ضخمة ومنعت الناس من مغادرة
املدينة ودخولها منذ األسبوع املاضي .أمــا في
بريطانيا ،فقد أعلنت الحكومة أن جميع البالغني
واألطـ ـف ــال سـيـكــونــون ق ــادري ــن عـلــى الـخـضــوع

الخ ـت ـبــارات كــورونــا مــرتــن أسـبــوعـيــا كوسيلة
للقضاء على تفشي السالالت الجديدة مع خروج
البالد من اإلغــاق .ومع دخول بلدان كثيرة في
أوروبا في عزل عام للتصدي لتزايد اإلصابات،
طرح رئيس الوزراء بوريس جونسون (الصورة)
تحديثًا لخطته لتخفيف القيود خــال األشهر
املقبلة ،تشمل إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة
للسلع غير األساسية ومحالت تصفيف الشعر
في  12إبريل /نيسان الحالي .وكما هو الحال
في عدة دول ،سجلت إيران إصابات بالفيروس
بلغت أعلى مستوياتها ( 13890إصــابــة) منذ

أرب ـع ــة أش ـه ــر ف ــي الـ ـب ــاد ،ووض ـع ــت الـعــاصـمــة
ط ـهــران فــي حــالــة تــأهــب ق ـصــوى .مــن جهتها،
بـ ــدأت ال ـح ـكــومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة تـطـعـيــم ال ـك ــوادر
التعليمية ،تمهيدًا النتظام العملية التعليمية في
املــدارس ،وتسعى إلى تطعيم الكوادر التعليمية
فــي الجامعات واملعاهد الحقًا مــن أجــل انتظام
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ـي ـه ــا .وت ـ ـجـ ــاوزت أعـ ــداد
اإلصــابــات عامليًا  132,024,751إصابة ،شفي
مـنـهــم نـحــو  ،106,316,753فـيـمــا تــوفــي نحو
 ،2,867,946بحسب موقع «ورلد ميترز».

(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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تشارك إيران وأميركا في مباحثات فيينا بشأن الملف النووي ،اليوم الثالثاء« ،بمشروعين
مختلفين» ،إذ إن طهران تتخوف من أن تفقد «أهم أوراق الضغط التفاوضية إذا
قبلت بمبدأ الخطوة بالخطوة» ،وهو األمر ذاته بالنسبة لواشنطن إذا رفعت كامل
العقوبات ،وهو ما تتمسك به إيران

تتمسك إيران بمطلب رفع
العقوبات األميركية أوًال
(عطا كناري/فرانس برس)

االتفاق النووي
للحديث تتمة...

عن تجاهل
حصار تعز
زكريا الكمالي

فقدت الحكومة اليمنية الشرعية
كافة مقومات الحكومات أو
الجماعات الحاكمة ،وليس من
اإلجحاف القول إنها لم تعد تستحق
حتى لقب «ولي أمر» ألسرة مكونة
من عدة أفراد ،فكيف هو الحال
عندما تكون مسؤولة عن بلد تعداده
 30مليون نسمة ،أو  10محافظات
محررة تخضع لسيطرتها ،على
الورق بالطبع.
طرحت السعودية وقبلها الواليات
املتحدة واألمم املتحدة ،مبادرات
لحل األزمة اليمنية ،اختزلت جميعها
امللف اإلنساني في مطار صنعاء
وميناء الحديدة ،وامللف العسكري
في وقف الغارات الجوية مقابل وقف
الهجمات الحوثية عبر الطائرات
املسيرة والصواريخ ومعركة مأرب.
لم تتطرق أي مبادرة مطروحة،
حتى وإن كانت جميعها فاشلة إلى
اآلن ،مللف تعز ،سواء بشأن مسألة
الحصار املفروض على املدنيني منذ
نحو  6سنوات ،أو في ما يتعلق
بوقف القتال فيها .وحتى الحكومة
الشرعية ،التي كانت تقايض رفع
الحظر عن مطار صنعاء برفع
الحصار الحوثي عن مدينة تعز،
لم ّ
تقدم أي دليل على أنها على قيد
الحياة ،سوى بالبصم باألصابع
العشر على ما تقوله السعودية.
لم تفقد «الشرعية» القدرة على
تأمني مقراتها في عدن فحسب،
بل فقدت القدرة على إبداء وجهات
النظر أيضًا .تحولت تعز هذه األيام
إلى مدينة منكوبة .ال نشاط فيها،
سوى لحفر القبور بعد أن افترسها
وباء كورونا ،وال ّ
هم للسكان سوى
توفير اسطوانات األوكسجني إلى
منازلهم ،خصوصًا ّأن غالبية
الحاالت التي تصل إلى مراكز العزل
تفارق الحياة نتيجة نفاد مادة
ً
األوكسجني .بدال من املسارعة
إلى تقديم أزمة تعز إلى صدارة
أي مبادرة مطروحة على الطاولة،
ورفع الحصار الذي يقف وراء
تدهور القطاع الصحي واالقتصادي
واإلنساني الحاصل داخل املدينة،
يناقشون وجهات الرحالت التي
ستنطلق من مطار صنعاء ،وما إذا
كانت ستشمل املقاصد الحوثية في
طهران ودمشق وبيروت ،أم ال .هناك
مؤامرة جماعية على تعز ،ويبدو
أن االتهامات املوجهة للحكومة
الشرعية ،بشأن االحتفاظ بمسألة
حصار املدينة كورقة لالستغالل
السياسي ،ليست مجافية للحقيقة.
أما املليشيات الحوثية التي تصف
الحظر املفروض على مطار صنعاء
وميناء الحديدة بأنه خارج على كل
القوانني واملألوف في تاريخ الحروب،
وال تجيزه حتى قوانني النازية ،كما
جاء على لسان القيادي الحوثي عبد
امللك العجري ،ال تجد حرجًا في قول
ذلك وهي تفرض حصارًا ال أخالقيًا
على سكان تعز منذ  6سنوات،
وتزرع ألغامًا في تخوم املدينة ،بما
يكفي لتفجير كوكب.

طهران ـ صابر غل عنبري

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن اجـ ـتـ ـم ــاع ي ــوم
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ألط ـ ــراف االت ـف ــاق
الـنــووي املتمثلة بمجموعة «»1+4
(الصني وفرنسا وروسيا وأملانيا) من جهة
وإيران من جهة ثانية ،وهو الثاني من نوعه
بعد فوز جو بايدن بالرئاسة األميركية ،قد
شـكــل املــؤشــر األبـ ــرز عـلــى كـســر ال ـج ـمــود لو
جزئيًا في هــذا امللف ،خصوصًا مع االتفاق
على عقد محادثات في فيينا اليوم الثالثاء،
بـحـضــور أم ـيــركــي وم ــن دون أي مـحــادثــات
مـبــاشــرة بــن الــوفــديــن اإليــرانــي واألمـيــركــي،
إال أن ت ـطــورات الـســاعــات املــاضـيــة قللت من
التفاؤل بخصوصه .وتـعــززت هــذه األجــواء،
بعدما مهدت طهران ،ضمنيًا أمــس اإلثنني،
ل ـف ـش ــل امل ـ ـحـ ــادثـ ــات فـ ــي ف ـي ـي ـنــا ال ـ ـيـ ــوم عـبــر
تقليلها مــن أهـمـيـتـهــا وتـمـسـكـهــا بشرطها
ً
رفــع العقوبات األميركية أوال .وتـقــرر خالل
اجـتـمــاع ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،والـ ــذي عقد
افتراضيًا ،استكمال املباحثات النووية ،اليوم
ال ـثــاثــاء« ،ح ـضــوريــا» فــي فـيـيـنــا ،بمشاركة
الطرف األهم في األزمة ،أي الواليات املتحدة
األميركية ،وذلك للمرة األولى منذ انسحابها
من االتفاق عام  .2018لكن بعد رفض الجانب
اإليراني «القاطع» ،فلن تشارك واشنطن في
مباحثات فيينا في إطار شامل يجمع جميع
أطــراف االتفاق النووي بما فيها طهران ،بل
ُ
ستجرى هذه املباحثات في مسارين ،عسى
أن يلتقيا فــي نهاية املـطــاف ليشكال مسارًا
واح ـدًا .ومــن املقرر أن تجري أطــراف االتفاق
النووي مباحثات بشكل منفصل ،مع الوفد
األمـيــركــي برئاسة املبعوث للشأن اإليــرانــي
روبرت مالي ،والوفد اإليراني برئاسة نائب
وزير الخارجية عباس عراقجي.
وحـ ـ ــاول امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإليرانية سعيد خطيب زادة ،أمــس اإلثنني،
التقليل من أهمية اجتماع فيينا اليوم ،مؤكدًا
أنه ال يختلف عن االجتماعات السابقة .وقال،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،إن اإلجـتـمــاع ال ــدوري
لـلـجـنــة « »1+4وإي ـ ـ ــران «ك ـ ــان م ــن املـ ـق ــرر أن
ينعقد خالل مــارس/آذار املاضي لكنه انعقد
الجمعة املاضي بشكل افتراضي ،ويتواصل
فــي فيينا ال ـثــاثــاء السـتـكـمــال املـبــاحـثــات».
وأك ـ ــد أن ب ـ ــاده «لـ ــن ت ـج ــري أي م ـفــاوضــات
مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا في فيينا
أو أي مكان آخر» ،مشيرًا إلى أن جدول أعمال
هذه املباحثات «هو رفع العقوبات األميركية
الظاملة على إيــران ،وكيفية تنفيذ التعهدات

إيران
تمهد لفشل
ّ
محادثات فيينا
اعتقال
«عمالء»
أعلنت السلطات
اإليرانية ،أمس اإلثنين،
أنها اعتقلت «عميال»
لالحتالل اإلسرائيلي
و«عدة عمالء» آخرين
عملوا لصالح أجهزة
استخبارات دول أخرى.
ونقلت وكالة «فارس»
اإليرانية لألنباء عن المدير
العام لالستخبارات في
محافظة أذربيجان
الشرقية ،من دون
ذكر اسمه ،قوله
إن األمن اعتقل
هؤالء «الجواسيس»
بالمحافظة ،من دون
ذكر تاريخ االعتقال
أو أماكن التجسس أو
تسمية الدول األخرى
التي تجسس هؤالء
لصالحها.

باالتفاق النووي من قبل األطــراف األخــرى»
مــوضـحــا أن «امل ـبــاح ـثــات فـنـيــة وحـقــوقـيــة».
وأضاف« :غدًا (اليوم) سيتضح أن مجموعة
 1+4يمكنها تــأمــن منافعنا مــن االت ـفــاق أم
ال» ،الفـتــا إل ــى أن ط ـهــران تــرحــب «إذا أرادت
أم ـي ــرك ــا تـصـحـيــح م ـس ــاره ــا الـ ـخ ــاط ــئ» ،مع
التأكيد على ض ــرورة رفــع جميع العقوبات
والـتـحـقــق م ــن رفـعـهــا قـبــل ع ــودة إيـ ــران إلــى
تعهداتها النووية.
وفـ ـ ــي حـ ــن أعـ ـل ــن ن ــائ ــب وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسي ،سيرغي ريابكوف ،أمــس ،أن بالده
تتوقع انطالق مفاوضات غير مباشرة بني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإيـ ــران بـعــد ل ـقــاء فيينا،
م ـش ـي ـرًا إل ــى احـ ـت ــرام مــوس ـكــو ل ـق ــرار ط ـهــران
عــدم إج ــراء مـفــاوضــات مباشرة مــع الجانب
األميركي ،نقلت مواقع إخبارية روسية عن
مندوب روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية،
م ـي ـخ ــائ ـي ــل أول ـ ـيـ ــانـ ــوف ،ق ــول ــه إن مــوس ـكــو
مـسـتـعــدة لـلـمـســاعــدة فــي تسهيل ات ـصــاالت
غير مباشرة بني الجانبني عند الضرورة.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تـبــدو األج ــواء فــي الــواليــات
ً
امل ـت ـحــدة أق ــل تـ ـف ــاؤال .وف ـي ـمــا ك ـتــب املـبـعــوث
األمـيــركــي الـخــاص إلي ــران روب ــرت مــالــي ،في
تغريدة يــوم الجمعة األولــى عقب االجتماع
االفـ ـت ــراض ــي ال ـ ــذي ان ـع ـقــد أن «ه ـ ــذه خـطــوة
أول ــى» ،مـشـيـرًا إلــى أن «املـبــاحـثــات الصعبة
أم ــامـ ـن ــا ،ل ـك ـن ـنــا ع ـل ــى ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح»،
ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «لـ ـ ــوس أن ـج ـل ـيــس تــاي ـمــز»
أمس اإلثنني أن الرئيس األميركي جو بايدن
يواجه معضلة بشأن امللف النووي اإليراني،
مشيرة إلــى أن بوسعه أن يتباطأ ،ويخاطر
باندالع حرب وانهيار املحادثات ،أو يتحرك
بسرعة ،حتى لو كان ذلك يعني صفقة معيبة
رب ـمــا تـضــر ج ــدول أع ـمــالــه داخ ـل ـيــا .وذك ــرت
الـصـحـيـفــة أن ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة
الدفاع األميركية «البنتاغون» يعتبرون أن
حــدة الـتــوتــرات مرتفعة لــدرجــة أنــه ال يمكن

نائب إيراني :نحن أقوى
بعد التوقيع على وثيقة
التعاون مع الصين
روبرت مالي :المباحثات
الصعبة أمامنا ،لكننا على
الطريق الصحيح

ل ـبــايــدن تــأخـيــر عـمـلـيــة ال ـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
أكثر .وقــال مسؤولون عسكريون أميركيون
للصحيفة إنــه ب ــدون اتـفــاق يقيد البرنامج
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،يـصـبــح ال ـخ ـيــار مــراقـبــة
إيران تقترب أكثر من صنع قنبلة نووية ،أو
الذهاب إلى الحرب لوقفها.
ويقول عضو لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية فــي البرملان اإليــرانــي ،فــدا حسني
مالكي إنه «غير متفائل كثيرًا» ،مؤكدًا أنه «لم
تعد هناك فرصة ألالعيب جديدة» .ويضيف

تقرير

ترجيحات بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة اإلسرائيلية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ّ
رجحت األوساط الحزبية في إسرائيل ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أن ي ـض ـطــر ال ــرئ ـي ــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
رؤبـ ـ ـ ــن ريـ ـفـ ـل ــن ،إل ـ ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــان عـ ــن تـكـلـيــف
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،بتشكيل
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة املـقـبـلــة .وف ــي ح ــال لم
ّ
تطرأ ّ
أي تغييرات في الساعات األخيرة ،فإن
مــن املــرجــح أن تـقــف حصيلة األصـ ــوات التي
توصي بتشكيل نتنياهو للحكومة عند 52
(نــال ـهــا بــالـفـعــل أم ـ ــس) ،وذلـ ــك م ــن أص ــل 120
عضوًا في الكنيست .في مــوازاة ذلــك ،رجحت
أن ـبــاء ،أم ــس ،احـتـمــال أن يحصل زعـيــم حزب
«يـيــش عـتـيــد» ،يئير لـبـيــد ،عـلــى تــوصـيــة 53
ع ـض ــو ك ـن ـي ـســت ،ف ـي ـمــا كـ ــان ق ــد ض ـم ــن حـتــى
س ــاع ــات ب ـعــد ظ ـهــر أم ــس أصـ ـ ــوات  42نــائـبــا
أوصـ ــوا بتكليفه .أم ــا الـقــائـمـتــان الـعــربـيـتــان
(القائمة العربية املوحدة والقائمة املشتركة)
فــام ـت ـن ـع ـتــا ع ــن ال ـت ــوص ـي ــة ب ـت ـك ـل ـيــف ّ
أي مــن
نتنياهو أو لبيد.
وان ـط ـلــق م ــاراث ــون ال ـتــوص ـيــات واملـ ـش ــاورات
ل ـت ـك ـل ـي ــف ش ـخ ـص ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة م ـ ــن زعـ ـم ــاء
األحزاب في الكنيست بتشكيل الحكومة ،عند
الرئيس اإلسرائيلي ،أمس ،بعد نصف ساعة
فقط من مثول نتنياهو أمام املحكمة اللوائية
فــي ش ــارع صــاح الــديــن ،فــي الشطر الشرقي
من القدس املحتلة ،لالستماع للخطاب األول
للمدعية في محاكمته ،ليئات بن آري ،بتهم
الـفـســاد وال ــرش ــاوى وخـيــانــة األمــانــة الـعــامــة،
وهو املوقف الــذي حــاول نتنياهو ،على مدار
العامني املاضيني ،مع ّ
جر إسرائيل إلى أربع
ّ
ج ــوالت النـتـخــابــات الـكـنـيـســت ،ت ـفــاديــه .لكن
التطورات الداخلية في إسرائيل ،وتكرار حالة
التعادل والعجز عن تشكيل حكومة مستقرة،
على الرغم من إجــراء أربــع جــوالت انتخابات
مــن دون حسم واضــح فيها ،ألــزمــت جميعها

نتنياهو ،أمس ،املثول أمام املحكمة ،ليسمع
املدعية الرئيسية فــي محاكمته ،وهــي تؤكد
أم ــام هيئة املـحـكـمــة ،تــوفــر أدل ــة دامـغــة تدين
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وزعـ ـي ــم حـ ــزب «ال ـل ـي ـكــود»
بالتهم املوجهة إليه في ثالثة ملفات فساد،
ّ
وأنه استخدم نفوذه وسلطته خالفًا للقانون.
وم ــع ب ــدء امل ـش ــاورات أم ــس ،مــع ممثلي كتلة
«الليكود» ،اندلعت أول مواجهة بني ممثلي
ال ـح ــزب وب ــن ّ الــرئ ـيــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،عـنــدمــا
أعلن األخير أنه ال يرى لزامًا عليه بالضرورة
تكليف زعيم الحزب األ ّكـبــر ،أو صاحب أكبر
عــدد مــن التوصيات ،وإنـمــا ينبغي أن يأخذ
ّ
في الحسبان قضايا قيمية ،خصوصًا في ظل
الئحة االتهام الرسمية املوجهة ضد نتنياهو.

استؤنفت أمس محاكمة
نتنياهو في تهم الفساد
الموجهة إليه

ريفلني ،أمس ،خالل مشاوراته مع الكتل
وأعلن ّ
املختلفة ،أنه ال يعتقد بوجود فرصة حقيقية
ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة م ـس ـت ـق ــرة فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل،
وبــالـتــالــي فـقــد ال ُي ـق ـ ِـدم بــال ـضــرورة فــي حــال
تكليفه ّأيــا مــن املرشحني لتشكيل الحكومة،
ع ـل ــى م ـن ـحــه م ـه ـلــة إض ــاف ـي ــة (مـ ــن  22ي ــوم ــا)
تتجاوز املهلة األولى املحددة بـ 28يومًا ،وأن
يقفز مباشرة بعد ذلك إلى خيار إعادة مهمة
اخـتـيــار مــرشــح لــرئــاســة الـحـكــومــة للكنيست
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ل ـي ـخ ـتــار ب ـ ـ ــدوره أحـ ــد أع ـض ــاء
الكنيست لتشكيل الحكومة ،بشرط أن يحصل
ّ
فــي هــذه الحالة خطيًا على تأييد  61عضوًا
ّ
من أعضاء الكنيست خالل مهلة  21يومًا ،وإال
سيتم اإلعالن عن االتجاه النتخابات خامسة
في إسرائيل من دون املماطلة في دورات من
ّ
املشاورات ومحاوالت تشكيل حكومة ،في ظل
موازين القوى الحالية.
وكانت االنتخابات اإلسرائيلية الرابعة التي
جــرت فــي  23مـ ــارس/آذار املــاضــي ،تمخضت
عــن ف ــوز املعسكر املــؤيــد لنتنياهو ،ويشمل
أح ـ ـ ـ ــزاب «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» و«شـ ـ ـ ـ ــاس» و«ي ـ ـهـ ــدوت
ه ـ ـتـ ــوراة» وح ـ ــزب «ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ــدي ـن ـي ــة»،
وذل ـ ــك بـ ـ ــ 52م ـق ـع ـدًا ف ـق ــط ،م ـقــابــل أغ ـل ـب ـيــة 61
ي ـع ــارض ــون ن ـت ـن ـيــاهــو ،ل ـكــن م ــن دون ات ـفــاق
بــن أح ــزاب املـعـسـكــر املـنــاهــض لــأخـيــر على
مرشح لتشكيل الحكومة املقبلة .وجــاء ذلك
ّ
خصوصًا في ظل إعالن حزب «يمينا» بقيادة
نفتالي بينت ،وحزب «تكفاه حداشاه» بقيادة
غدعون ساعر ،عن رفضهما االنـضــواء تحت
حكومة برئاسة زعيم املعارضة ،وزعيم حزب
«ييش عتيد» ،يئير لبيد.
ّ
وف ـ ــي ظ ـ ــل ح ـق ـي ـقــة حـ ـص ــول ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـلــى
تــوص ـيــة أك ـب ــر م ــن ل ـب ـيــد ،سـيـضـطــر الــرئـيــس
اإلسرائيلي إلى اإلعالن ،اليوم الثالثاء ،أو في
أقصى ّ
نتنياهو
حد غدًا األربعاء ،عن تكليف
ّ
رسميًا بتشكيل الحكومة ،مع التأكيد أنــه ال

يعتزم منحه تمديدًا إضافيًا زيادة عن املهلة
الرسمية األولى ،وهي  28يومًا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،سـ ـيـ ـح ــاول ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،بـحـســب
م ــراقـ ـب ــن ،م ـض ــاع ـف ــة الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ح ــزب
«يمينا» بقيادة نفتالي بينت ،لتأييد حكومة
ب ـق ـيــادة نـتـنـيــاهــو نـفـســه ،مـقــابــل مـنــح بينت
حقائب وزاري ــة كثيرة ،وربـمــا منصب القائم
بأعمال رئيس الحكومة ،مع تعهد بتحصني
مقاعد حزب «يمينا» داخل الئحة «الليكود»
ّ
االن ـت ـخــاب ـيــة .ل ـك ــن املـعـضـلـ ّـة الــرئـيـسـيــة الـتــي
يــواجـهـهــا نـتـنـيــاهــو ،هــي أن ــه حـتــى فــي حــال
ّ
انـتـقــال ح ــزب «يـمـيـنــا» إل ــى جــانـبــه ،ف ــإن ذلــك
ي ــوف ــر ل ــه تــأي ـيــد  59م ـق ـع ـدًا ف ـقــط وال يمنحه
بــالـضــرورة ثقة الكنيست ،خصوصًا بعدما
أعـلــن ح ــزب «الـصـهـيــونـيــة الــديـنـيــة» برئاسة
ّ
بتسليئيل سموطريتش ،أن حــزبــه لــن يقبل
ب ــأن تعتمد حـكــومــة نـتـنـيــاهــو عـلــى دع ــم من
خــارج االئتالف الحكومي من حزب «القائمة
العربية املوحدة» برئاسة منصور عباس.
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،فـ ــإن سـيـنــاريــو ح ـصــول نفتالي
ب ـي ـنــت ،أو ل ـب ـيــد ،ع ـلــى ت ــأي ـي ــد  61نــائ ـب ــا فــي
الكنيست الئتالف حكومي قد يقوده بينت،
ّ
ي ــواج ــه ه ــو اآلخـ ــر ص ـع ــوب ــات ّ ،خ ـصــوصــا أن
بينت وغــدعــون ساعر ،أعلنا أنهما لن يقبال
باالعتماد في ائتالف حكومي بقيادة بينت
أو ل ـب ـيــد ع ـلــى دعـ ــم م ــن الـ ـخ ــارج م ــن ّ
أي من
ّ
ا ّل ـن ــواب ال ـع ــرب ،عـلـمــا أن لـبـيــد ك ــان ق ــد أعـلــن
أن ـ ــه ل ــن يـ ـع ــارض م ـش ــارك ــة أو دعـ ــم ال ـقــائ ـمــة
املشتركة لألحزاب العربية لحكومة يقوم هو
ّ
بتشكيلها ،لكن اعتراض بينت على مثل هذا
األمر ،يجعل مثل هذا السيناريو غير واقعي،
م ــا يــرجــح ال ــذه ــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات خــامـســة،
حتى في حــال نقل التكليف لتشكيل حكومة
جديدة إلى املعسكر املناهض لنتنياهو .وفي
ّ
مثل هــذه الحالة ،فــإن االنتخابات املقبلة قد
تجرى في سبتمبر/أيلول املقبل.

مــال ـكــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
أن الـجــانــب اإلي ــران ــي يــرحــب ب ـعــودة اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وأن هــذه
العودة ال تحتاج إلى التفاوض أو أن تكون
وفق مبدأ «خطوة خطوة» ،وهو مبدأ أكدت
الـسـلـطــات اإلي ــران ـي ــة رفـضـهــا ل ــه ع ــدة م ــرات
خــال األي ــام األخـيــرة .الــرفــض اإليــرانــي لهذا
املبدأ يعود إلى مخاوف من خسارة األوراق
من دون الحصول على شيء ،إذ يقول مالكي
إن «إيران لو دخلت هذا املسار لن تربح ولن
تـحـصــل عـلــى أي شـ ــيء» .ويـضـيــف «ل ــم يعد
هناك أي شيء فيما يتعلق باالتفاق النووي
لنتفاوض عـلـيــه» ،مشيرًا إلــى أن «املـلــف قد
أغلق» عــام  ،2015مؤكدًا أن املوقف اإليراني
هو «رفع جميع العقوبات والتحقق منه قبل
العودة إلى التعهدات النووية».
ويرى مالكي ،وهو دبلوماسي سابق أيضًا،
أن «الجانب األميركي يسعى للحصول على
تنازالت من إيران الستهالكها داخليًا لتبرير
ع ــودت ــه إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي» ،مـسـتـبـعـدًا
مرونة إيرانية خــال مباحثات فيينا أو أي
مباحثات تليها الحـقــا ،فيما يتعلق بشرط
«رفـ ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ب ــال ـك ــام ــل ومـ ـ ــرة واحـ ـ ــدة،
والتحقق منه عمليًا» .وفــي السياق ،يعتبر

مــالـكــي أن «ال ش ــيء فــي الجعبة األمـيــركـيــة،
وهي أصبحت فارغة ،لكن جعبتنا ممتلئة»
في إشــارة إلــى «أوراق الـقــوة» التي يقول إن
طهران تمتلكها في املباحثات ،وعازيًا إليها
زي ــارة املــديــر الـعــام للوكالة الــدولـيــة للطاقة
الذرية رافاييل غروسي ،نهاية فبراير/شباط
امل ــاض ــي ،عـشـيــة تـعـلـيــق إيـ ــران الـبــروتــوكــول

اإلضافي الذي يحكم الرقابة على برنامجها
النووي ،الــذي تعهدت به «طوعًا» باالتفاق،
قـبــل وق ــف الـعـمــل بــه اع ـت ـبــارًا مــن  23فبراير
املاضي.
ك ـم ــا ي ـ ــرى ال ـن ــائ ــب اإلي ـ ــران ـ ــي املـ ـح ــاف ــظ ،فــي
حديثه مع «العربي الجديد» ،أن «إيران اليوم
فــي وض ــع أق ــوى» بـعــد الـتــوقـيــع عـلــى وثيقة

رفض لمشاركة الرياض

تعليقًا على تصريحات وزيــر الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
حول ضرورة مشاركة الرياض في المباحثات النووية مع طهران ،قال
المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة ،أمس االثنين،
«يؤسفني أنه ليست هناك شجاعة لدى الرياض لبدء الحوار بعيدًا عن
القوى الدولية ،وال تزال نظرة الرياض نحو عواصم خارج المنطقة».
وأضاف أن «السعودية مارست إجراءات مخربة خالل فترة المفاوضات»
التي أدت إلى التوقيع على االتفاق في .2015

«التعاون الشامل» بني طهران وبكني من قبل
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره
اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف ،خــال زيارته
الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة نـهــايــة الـشـهــر املــاضــي.
وي ــرب ــط م ــال ـك ــي ال ـت ـح ــرك ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
األخ ـيــرة إلح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي واجـتـمــاع
الجمعة املاضي ،واجتماع اليوم ،بـ«القلق»
األمـيــركــي واألوروبـ ــي مــن توسيع العالقات
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن تـلــك
التحركات مدفوعة بهذه املخاوف.
وتـ ـ ـش ـ ــارك إي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فــي
مـبــاحـثــات فـيـيـنــا «ب ـم ـشــروعــن مـخـتـلـفــن»،
حـ ـس ــب الـ ـخـ ـبـ ـي ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــارز ه ـ ــادي
خسروشاهني .ويقول ،لـ«العربي الجديد» ،إن
واشنطن تتحرك «وفق مبدأ خطوة بخطوة،
والتكتيك التفاوضي األكـثــر مقابل األكـثــر»
لكن «طهران تطالب بعودة متزامنة للطرفني
فــي خـطــوة واحـ ــدة» .ويعتبر خسروشاهني
أن ذلك «دليل على ظهور مرونة في مواقف
ال ـطــرفــن» ،غـيــر أن ــه يــؤكــد ،فــي الــوقــت ذات ــه،
أن «اخـ ـت ــاف ال ـخ ـطــط ه ــذا ُي ـظ ـهــر أن الـثـقــة
بالبعض ال تزال مفقودة أيضًا» ،مشيرًا إلى
مخاوف إيرانية من أنه «إذا ما قبلت بمبدأ
الخطوة بالخطوة تفقد أهــم أوراق الضغط
ال ـت ـف ــاوض ـي ــة ،وهـ ــو ت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
بنسبة  20في املائة وتشغيل أجهزة الطرد
املركزي املتطورة».
وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـط ـهــران قـلـقــة م ــن أن ــه ف ــي حــال
قبولها بالتخلي عن هــذه األنشطة النووية
ً
راهـنــا ،ستفقد أوراقـهــا الضاغطة مستقبال،
إذا طــرح الطرف اآلخــر مطالب أكثر لتعديل
االتفاق النووي والــدور اإلقليمي والبرنامج
ال ـص ــاروخ ــي ف ــي إطـ ــار ال ـخ ـط ــوات الــاح ـقــة،
حسب خسروشاهني .وفــي املقابل ،يؤكد أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أي ـضــا ت ــراوده ــا مـخــاوف
من أنها في حال عملت وفق مبدأ «الخطوة
ال ــواح ــدة» ،ال ــذي تـطــالــب بــه ط ـهــران ورفـعــت
العقوبات مرة واحدة بالكامل ،أن تفقد قدرتها
عـلــى املـ ـن ــاورة ف ــي امل ـف ــاوض ــات املستقبلية،
و«تفشل مسبقًا في الحصول على ضمانات
الزمــة من إيــران للبدء في مباحثات لتعديل
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي والـ ـسـ ـي ــاس ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
بـعــد إح ـيــاء االتـ ـف ــاق» .وع ـل ـيــه« ،فــالـخــافــات
السياسية قائمة ،والـطــرفــان لــم يدخال بعد
امل ـس ــار ال ـف ـنــي ،لـكــن الــرغ ـبــة إلح ـي ــاء االت ـفــاق
الـنــووي دفعتهما إلــى تراجع مـحــدود» ،كما
يقول خسروشاهني ،مؤكدًا أن «املفاوضات
ستكون صعبة وطويلة».
ويـشـيــر إل ــى عــوامــل يمكن أن تـضــع عراقيل
ف ـ ــي دوال ـ ـ ـيـ ـ ــب املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مـ ـث ــل «انـ ـ ـع ـ ــدام
ال ـث ـق ــة ب ــن طـ ـه ــران وواشـ ـنـ ـط ــن وال ـض ـغ ــوط
الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
واحـتــدام التنافس السياسي في إيــران على
أعـ ـت ــاب االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة» امل ــزم ــع أن
تجرى في  18يونيو/حزيران املقبل ،ليؤكد
خسروشاهني أن هــذه العقبات «مــن شأنها
ُ
أن ت ــدخ ــل امل ـب ــاح ـث ــات ف ــي م ـ ـ ــأزق» .غ ـيــر أنــه
ي ــرى أن األطـ ــراف الــوسـطـيــة يمكنها تقريب
وج ـه ــات ن ـظــر ال ـط ــرف ــن إل ــى «ن ـق ـطــة ت ـعــادل
للضغط على إيران للقبول بمشروع الخطوة
ب ـخ ـط ــوة ،وال ـض ـغ ــط ع ـل ــى أم ـي ــرك ــا لـلـقـبــول
بخطوات (إيرانية) أصغر وأكثر إطمئنانًا،
ً
بدال من تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة
 20فــي املــائــة وحـظــر تشغيل أج ـهــزة الـطــرد
فهذا الحل الوسط ،وفق
املركزي املتطورة»ّ .
خ ـس ــروش ــاه ــن« ،ي ـج ــنــب ال ـط ــرف ــن الـتـخـلــي
عــن أدواتـهـمــا الضاغطة بالكامل ،والتخلي
عنهما بشكل جزئي قبل بناء الثقة».

إضاءة

رشدي أبو مخ حرًا ومهددًا بانتزاع الجنسية

باقة الغربية ـ العربي الجديد

عــانــق األس ـي ــر الـفـلـسـطـيـنــي رشـ ــدي صــالــح
أب ــو مــخ ( 58عــامــا) ال ـحــريــة ،أم ــس اإلث ـنــن،
بعد أســر دام  35عامًا في سجون االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي ،إث ــر إدان ـت ــه وأف ـ ــراد مجموعة
مــؤل ـفــة م ــن أرب ـع ــة أفـ ـ ــراد ،بــاخ ـت ـطــاف وقـتــل
جـ ـن ــدي إس ــرائ ـي ـل ــي ي ــدع ــى م ــوش ـي ــه ت ـم ــام،
عــام  .1984وك ــان األسـيــر رش ــدي ،ال ــذي فقد
والــديــه وشقيقه خــال وج ــوده فــي السجن،
على موعد مع الحرية قبل نحو أسبوعني
بعد انـقـضــاء فـتــرة حكمه ،إال أن السلطات
اإلســرائـيـلـيــة ق ــررت تمديد فـتــرة سجنه 12
يومًا إضافيًا ،بذريعة مخالفة َسير كان قد
ارتـكـبـهــا قـبــل  35عــامــا ول ــم يـســدد قيمتها.
وقـ ــال األس ـي ــر امل ـح ـ ّـرر م ــن داخـ ــل مـنــزلــه في
بــاقــة الـغــربـيــة «فــرح ـتــي ال تــوصــف ،صعب
وصفها بكلمات ،فرحتي منقوصة ،تركت
عائلتي فــي الخلف ،إخــوتــي األس ــرى الذين
قاموا بوداعي اليوم .هؤالء إخوة لي وإخوة
نضال .ثالثة أيــام وهــم يودعوني 35 ،سنة
وأنا معهم» .وأضاف «أريد أن أقول لجميع
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات الـفـلـسـطـيـنـيــة وع ـل ــى رأس ـه ــا
الـسـلـطــة بـ ـض ــرورة إطـ ــاق سـ ــراح األسـ ــرى.
ي ــوج ــد م ــرض ــى وح ـ ـ ــاالت وض ـع ـه ــا ص ـعــب.
وي ــوج ــد إه ـم ــال ط ـبــي أيـ ـض ــا» .وت ــاب ــع «مــن
ال ـ ـضـ ــروري ل ـفــت ال ـن ـظــر ل ــوض ــع األسـ ـ ــرى»،
ً
فيما أعرب عن أمله بتجاوز االنقسام قائال
«أطــالــب بالوحدة ثم الــوحــدة ،مستحيل أن
نكون أقوياء بدون وحدة».
وزار أبــو مــخ ،بعد تـحــريــره مـبــاشــرة ،والــدة
رفيقه األسـيــر املـحــرر مخلص بــرغــال (أطلق
سراحه في أكتوبر/تشرين األول عام ،)2011
فــي مـنــزلـهــا بـمــديـنــة ال ـلــد ،قـبــل وصــولــه إلــى
بلدته باقة الغربية في الــداخــل الفلسطيني
املـ ـحـ ـت ــل ،ح ـي ــث ع ـم ــد إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــارة ضــري ـحــي

أكد أبو مخ على ضرورة العمل على إطالق سراح جميع األسرى (العربي الجديد)

وال ــدت ــه ووال ـ ــده .وك ــان اسـتـبــق ذوو األسـيــر
وصوله بتزيني محيط منزله بصور قدامى
األســرى ،والعلم الفلسطيني ،فيما استقبله
عــدد من أهالي باقة الغربية بحفاوة كبيرة
لدى وصوله حيث حمل على األكتاف وسط
ّ
و«روح
ه ـت ــاف ــات «ح ــري ــة ألس ـ ــرى ال ـح ــري ــة»
الغالي على ّالدار».
بــدورهــا ،هــنــأت «الجبهة الشعبية لتحرير
فـلـسـطــن» الـفـلـسـطـيـنـيــن «ب ـت ـح ـ ّـرر الــرفـيــق
القائد الوطني رشدي أبو مخ بعد قضائه 35
عامًا في سجون االحتالل» .وأعربت الجبهة
فــي ب ـيــان لـهــا عــن «فـخــرهــا بــرفـيـقـهــا الـقــائـ ًـد
رشدي الذي خاض على مدار  35عامًا تجربة
اع ـت ـقــال ـيــة ،ع ــان ــى خــال ـهــا م ــن ش ـتــى أنـ ــواع
التنكيل والـقـمــع وال ـع ــزل واإله ـم ــال الـطـبــي،
ورغ ـ ــم ذلـ ــك ظ ــل ص ــامـ ـدًا وث ــاب ـت ــا كــال ـج ـبــال،
مواظبًا على مشاركة رفاقه وجموع األسرى
في املعارك النضالية واإلضــرابــات املختلفة
ضــد إدارة مصلحة الـسـجــون وانتهاكاتها
املتواصلة».

في غضون ذلــك ،ذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية،
صـ ـب ــاح أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،أن ع ــائ ـل ــة ال ـج ـنــدي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــوش ـي ــه تـ ـم ــام ،ط ــال ـب ــت وزي ــر
داخـ ـلـ ـي ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،أري ـ ـ ــه درع ـ ـ ـ ــي ،بـسـحــب
ال ـج ـن ـس ـي ــة مـ ــن األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـعــد
خ ــروج ــه ل ـل ـحــريــة .وق ــال ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة
اإلســرائـيـلـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن درع ــي طـلــب من
ال ـج ـه ــات األم ـن ـي ــة وج ـه ــة ن ـظــر ب ـش ــأن مــدى
ال ـخ ـطــورة ال ـتــي يمثلها األس ـيــر امل ـحــرر كي
يتسنى ّ
البت في مسألة سحب الجنسية منه.
وك ــان ــت سـل ـطــات االح ـت ــال اعـتـقـلــت األسـيــر
رشـ ــدي صــالــح أب ــو م ــخ وابـ ــن عـمــه إبــراهـيــم
أبــو مــخ فــي  24م ــارس/آذار عــام  ،1986فيما
اع ـت ـق ـل ــت ب ــاق ــي أع ـ ـضـ ــاء املـ ـجـ ـم ــوع ــة وه ـم ــا
األس ـي ــر ول ـيــد دق ــة ف ــي  25م ـ ــارس ،واألس ـيــر
إبراهيم بيادسة في  28مارس من العام ذاته.
ووجهت سلطات االحتالل ألفراد املجموعة،
وجميعهم من مدينة باقة الغربية في املثلث
ف ــي ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ،ت ـه ـمــة اخ ـت ـطــاف
وقتل الجندي اإلسرائيلي موشيه تمام في

العام  .1984وفــي السياق ،قــال نــادي األسير
الفلسطيني ،إنه «وعلى مدار عقود ،رفضت
سلطات االحتالل اإلفراج عن األسير أبو مخ
ورفــاقــه ،على الــرغــم مــن م ــرور مجموعة من
صفقات التبادل ،واإلفــراجــات خــال سنوات
أسرهم ،وكان آخرها عام  ،2014حيث تنكرت
لالتفاق الــذي جرى ضمن مسار املفاوضات
في حينه ،وأبقت على اعتقال  30أسيرًا ،وهي
الصفقة التي ُعرفت بالدفعة الرابعة».
وي ـن ـت ـمــي األس ـ ــرى األربـ ـع ــة إلـ ــى مـجـمــوعــة
األسـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـقـ ــدامـ ــى ال ـ ــذي ـ ــن اعـ ـتـ ـقـ ـل ــوا ق ـبــل
ات ـفــاق ـيــة أوس ـل ــو ع ــام  ،1993وك ــان ــت جــرت
م ـح ــاوالت ل ــإف ــراج عـنـهــم ع ــام  2014ضمن
الدفعة الرابعة عقب التفاهمات التي جرت
ب ــن ال ـجــان ـبــن الـفـلـسـطـيـنــي واإلســرائ ـي ـلــي
ب ــوس ــاط ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـ ــع إط ـ ـ ــاق مـ ـب ــادرة
الستئناف املفاوضات بني الطرفني من قبل
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق جــون
كـيــري .لكن حكومة االح ـتــال تــراجـعــت عن
إط ــاق س ــراح كــافــة أس ــرى الــدف ـعــة الــرابـعــة
م ــن األسـ ـ ــرى ال ـق ــدام ــى ،ف ــي إبــريــل/ن ـي ـســان
عـ ــام  ،2016خ ــاص ــة األس ـ ــرى ال ـق ــدام ــى مــن
فلسطينيي الداخل .وكانت إسرائيل وافقت
لدى استئناف املفاوضات على إطالق سراح
 104من األســرى الفلسطينيني اعتقلوا قبل
ات ـفــاق ـيــة أوسـ ـل ــو ،وذلـ ــك ع ـلــى أربـ ــع دف ـعــات
مقابل التزام الفلسطينيني تعليق أي إجراء
لــانـضـمــام إل ــى مـنـظـمــات دول ـيــة بـمــا فيها
هيئات قانونية كفيلة بمالحقة إسرائيل.
وب ــاإلف ــراج عــن األسـيــر أبــو مــخ ،يبقى داخــل
الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة  25أسـيـرًا مــن قدامى
األس ــرى الــذيــن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية
أوسـلــو ،وقـضــوا فــي السجون مــا ال يقل عن
 28عــامــا .وم ــن ه ــؤالء  11أس ـي ـرًا مــن أراض ــي
عــام  ،1948وأقدمهم األسـيــران كريم يونس،
وماهر يونس املعتقالن منذ عام .1983
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شرق
غرب
الحكومة الفلسطينية
تطالب بضمان دولي
لالقتراع في القدس

أعلنت الحكومة الفلسطينية ،أمس
اإلثـ ـن ــن ،مــراس ـل ـت ـهــا األمـ ــم املـتـحــدة
واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وروس ـ ـي ـ ــا
االتحادية ملطالبتها بإلزام إسرائيل
ب ــالـ ـسـ ـم ــاح بـ ـ ــإجـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـق ــدس املـحـتـلــة.
وقـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الفلسطيني
محمد اشتية (الصورة) ،إن حكومته
طـلـبــت م ــن ه ــذه ال ـج ـهــات «ال ـتــدخــل
إللزام إسرائيل باالتفاقيات املوقعة»،
م ـع ـت ـب ـرًا م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى أن ت ـعــدد
القوائم االنتخابية في االنتخابات
التشريعية «دليل تعددية».
(العربي الجديد)

العراق :تفجيران
يستهدفان رتلين
لـ«التحالف»
اس ـ ـت ـ ـه ـ ــدف ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــران ب ـع ـب ــوت ــن
ن ــاسـ ـفـ ـت ــن ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،رت ـل ــن
لـ«التحالف الــدولــي» ضد «داعــش»،
ف ــي مـحــافـظـتــي ال ــدي ــوان ـي ــة وب ــاب ــل،
جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق .وقـ ـ ــالـ ـ ــت خ ـل ـيــة
اإلع ـ ــام األم ـن ــي ال ـعــراق ـيــة إن عـبــوة
ناسفة انفجرت بــرتــل لـ«التحالف»
ق ـ ــرب م ــدي ـن ــة ع ـف ــك ف ــي ال ــدي ــوان ـي ــة،
دون ح ـ ـ ـ ــدوث أض ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـش ــري ــة أو
م ــادي ــة ،مـتـحــدثــة عــن ان ـف ـجــار عبوة
أخ ــرى بــإحــدى عـجــات عــربــات رتــل
لــ«الـتـحــالــف» فــي بــابــل ،دون وقــوع
أضرار أيضًا.
(العربي الجديد)
تجدد
سورية« :قسد»
ّ
االعتقاالت في «الهول»
داه ـم ــت مـلـيـشـيــات «ق ـ ــوات ســوريــة
الديمقراطية» (قسد) ،أمس اإلثنني،
مـ ـج ــددًا ،م ـنــاطــق ف ــي م ـخ ـيــم ال ـهــول
ب ــري ــف ال ـح ـس ـك ــة ،ش ــرق ــي س ــوري ــة،
وذل ــك بعد يــومــن مــن إع ــان انتهاء
عـمـلـيــاتـهــا ف ــي امل ـخ ـيــم ض ــد خــايــا
«داع ـ ـ ــش» .وداهـ ـم ــت «ق ـس ــد» الـقـســم
ال ـ ـسـ ــادس امل ـك ـت ــظ ب ــال ـع ــراق ـي ــن فــي
املخيم ،واعتقلت  3أشـخــاص ،فيما
أوضحت مصادر أن املداهمة وقعت
بـعــد ال ـح ـصــول عـلــى مـعـلــومــات من
معتقلني في وقت سابق.
(العربي الجديد)
ليبيا :مفوضية للمصالحة
أع ـل ــن امل ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي الـلـيـبــي،
أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،ت ـش ـك ـيــل مـفــوضـيــة
ل ـل ـم ـصــال ـحــة ال ــوط ـن ـيــة ف ــي لـيـبـيــا،
تلبية لخريطة الطريق التي أقرها
مـلـتـقــى ال ـح ــوار الـسـيــاســي الليبي
برعاية أممية .وجاء اإلعالن أمس،
ب ـع ــد لـ ـق ــاء ج ـم ــع رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
محمد املنفي (الـصــورة) ،الخميس
امل ــاض ــي ،ب ـخ ـب ــراء ف ــي هـ ــذا ال ـشــأن
فــي طــرابـلــس ،مـشــددًا على «أهمية
املـصــالـحــة الــوطـنـيــة إلع ــادة السلم
امل ـج ـت ـم ـعــي ورد حـ ـق ــوق الـ ـن ــاس»،
ومــؤك ـدًا عـلــى «الـتـنــوع فــي اختيار
أعـ ـض ــاء امل ـف ــوض ـي ــة ل ـت ـضــم جـمـيــع
الكفاءات».
(فرانس برس)

تركيا :اعتقال 10
أدميراالت بتحقيق
«بيان مونترو»
اع ـت ـق ـلــت ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة ،أمــس
اإلث ـ ـنـ ــن 10 ،أدم ـ ـ ـيـ ـ ــراالت س ــاب ـق ــن،
بعدما انتقدت مجموعة تضم أكثر
مــن  100ضــابــط بحرية متقاعدين،
ليل األحد  -اإلثنني ،قناة إسطنبول
الـ ـت ّــي ت ـخ ـط ــط ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــرك ـيــة
لشقها ب ـمــوازاة مضيق البوسفور.
واع ـ ـت ـ ـقـ ــل املـ ـشـ ـتـ ـب ــه بـ ـه ــم ف ـ ــي إط ـ ــار
تحقيق بـخـصــوص «ب ـيــان مونترو
م ــن  103أم ـ ـيـ ــراال» أط ـل ـق ـتــه الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ف ــي أنـ ـق ــرة .وق ــال ــت الـنـيــابــة
إن «ق ــوات األم ــن أوق ـفــت  10مشتبه
بـهــم مــن الـشـخـصـيــات املــوقـعــة على
البيان» ،مضيفة أنــه تم استدعاء 4
آخــريــن ملــراجـعــة شــرطــة أنـقــرة خالل
 3أيام.
(أسوشييتد برس)
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الحدث

لم تقنع رواية
السلطة األردنية
كثيرين داخل األردن
وخارجه في ما
يتعلق بوضع ولي
العهد السابق األمير
حمزة بن الحسين
في اإلقامة الجبرية،
واعتقال آخرين،
خصوصًا أنه لم يتم
توقيف أي عنصر
عسكري ،فيما رفع
األمير حمزة التحدي
بوجه الجيش

أحداث األردن
دعم
الملك
تواصل الدعم الغربي
والعربي للملك األردني.
وقال المتحدث باسم
الخارجية األميركية نيد
برايس ،أول من أمس،
إن «الملك عبد اهلل
شريك رئيسي للواليات
المتحدة ،وهو يحظى
بدعمنا الكامل» .كما
أعلنت روسيا وتركيا
والصومال والعراق
والجزائر ،أمس اإلثنين،
دعمها لألردن.

توقعات بأن تحل قضية األمير حمزة داخل العائلة الهاشمية (صالح ملكاوي)Getty/

األمير حمزة يتحدى
أصعد
الجيش :لن
ّ
عمان ـ العربي الجديد

مــا زال الغموض يكتنف الكثير من
تفاصيل األزمة التي عصفت باألردن
منذ يــوم السبت املــاضــي ،مــع اتهام
ولي العهد السابق األمير حمزة بن الحسني،
املــوضــوع قيد اإلقــامــة الجبرية وآخــريــن ممن
تم اعتقالهم ،بمحاولة زعزعة أمن البالد ،في
ظل تشكيك شخصيات ومسؤولني في األردن
وخارجه بالرواية الرسمية األردنية ،ال سيما
مع التأكيد من قبل املسؤولني على عدم وجود
أي عسكري متورط في املخطط املزعوم .وفي
تحد عنوانها األساسي
ما يبدو أنها رسالة ٍ
رفــض االمـتـثــال ألوام ــر الـجـيــش ،س ـ ّـرب أمــس،
اإلثنني ،تسجيل صوتي لألمير حمزة يعود
إلــى السبت املاضي ويعلن فيه أنــه لن يطيع
أوام ــر الـجـيــش بــوقــف االت ـص ــاالت مــع العالم
الـخــارجــي بعد وضعه قيد اإلقــامــة الجبرية،
لكنه أشار إلى أنه لن يلجأ لتصعيد تحركاته
فــي الــوقــت الـحــالــي بـعــد منعه مــن أي نشاط

ومـطــالـبـتــه بــالـتــزام الـصـمــت .ونـفــى أن يكون
جزءا من أي مؤامرة ،مشيرًا إلى أنه مستهدف
بسبب «حديثه ضــد الفساد وســوء اإلدارة».
وأكــد شخص مقرب من األمير حمزة ،لوكالة
«أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ـ ـ ــرس» ،صـ ـح ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل،
موضحًا أن تسجيله تــم بعدما هــدد رئيس
أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي األمير.
وكـ ــان ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األردن ـ ـ ــي ،وزي ــر
الخارجية أيمن الصفدي ،قد قال خالل مؤتمر
ص ـحــافــي ،أم ــس األول ،إن األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
ت ــاب ـع ــت ع ـب ــر ت ـح ـق ـي ـقــات ش ـمــول ـيــة مـشـتــركــة
حثيثة ،تـحــركــات لألمير حـمــزة ،ومسؤولني
آخ ــري ــن ،تـسـتـهــدف أم ــن ال ــوط ــن واس ـت ـق ــراره.
وأث ــارت هــذه الــروايــة الـعــديــد مــن الـتـســاؤالت
وال ـ ـش ـ ـكـ ــوك .داخـ ـلـ ـي ــا ،ش ـك ــك الـ ـن ــائ ــب صــالــح
العرموطي ،وهــو نقيب املحامني السابق في
األردن ،بكل الرواية الرسمية والتهم املوجهة
إلى األمير حمزة .وقال ،في مداخلة على قناة
«الجزيرة» ،أول من أمس ،إن ما ورد على لسان
واه وليس فيه دليل واحد على التهم
الصفدي ٍ

املــوجـهــة إل ــى األم ـيــر ،خـصــوصــا أن ــه لــم يذكر
مــن هــي «امل ـعــارضــة ال ـخــارج ـيــة» أو «الـ ــدول»
التي قال إن ولي العهد السابق اشترك معها
في املخطط ،كما قلل من أهمية الحديث عن
«انـقــاب» ،الفتًا إلى أن أمـرًا كهذا ال يتم عادة
إال مع قوة عسكرية أو مخابرات ،لكن ال يوجد
أي عنصر عسكري أو مـخــابــرات أو أمــن عام
ضـمــن املعتقلني .وفــي الـسـيــاق نـفـســه ،ذكــرت
صحيفة «وول ستريت جورنال» ،أمس األول،
أن عــددًا من الدبلوماسيني الغربيني والعرب
شككوا في اتهامات الحكومة األردنـيــة بحق
األم ـي ــر ح ـم ــزة ،وق ـل ـلــوا م ــن ش ــأن م ــا وصـفــوه
بـ«شائعات» عن محاولة اإلطاحة بامللك عبد
الله الثاني .ونقلت عن الدبلوماسيني ،الذين
لــم تسمهم ،قولهم إنــه ال أدلــة على تــورط أي
ش ـخــص ف ــي ال ـج ـي ــش األردنـ ـ ـ ــي ف ــي امل ــؤام ــرة
املزعومة .واعتبر أحد الدبلوماسيني الغربيني
أن التوترات كانت تتفاقم في الديوان امللكي
منذ فـتــرة ،مستبعدًا أن يكون اعتقال األمير
حمزة جاء ردًا على أي تهديد وشيك.
كــذلــك لــم تـمــر تـصــريـحــات ال ـص ـفــدي ،أمــس
األول ،عـمــا يسمى بــ«املـعــارضــة الخارجية
االردنـ ـ ـي ـ ــة» م ــن دون ت ـ ـسـ ــاؤالت ،خـصــوصــا
بـعــدمــا أشـ ــار إل ــى أن «الـتـحـقـيـقــات األول ـيــة
أث ـب ـت ــت وج ـ ــود ت ــواص ــل ب ــن أشـ ـخ ــاص مــن
الحلقة املحيطة باألمير حمزة ،تقوم بتمرير
ادع ـ ــاءات ورســائــل إل ــى جـهــات فــي ال ـخــارج،

دبلوماسيون يقللون
من شأن «شائعات» عن
محاولة إطاحة الملك

تـشـمــل م ــا يـسـمــى ب ــامل ـع ــارض ــة ال ـخــارج ـيــة،
لتوظيفها فــي الـتـحــريــض ضــد أم ــن الــوطــن
وتـ ـش ــوي ــه الـ ـحـ ـق ــائ ــق» .مـ ــع الـ ـعـ ـل ــم أن ه ــذا
املصطلح ،منذ ظهوره قبل سنوات ،ال يعدو
عــن كونه إش ــارة إلــى مجموعة مؤثرين من
ال ـنــاش ـطــن اإلع ــام ـي ــن وال ـس ـيــاس ـيــن ممن
ي ـق ـي ـمــون ف ــي أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
ويـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون ت ــوظـ ـي ــف م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،عـ ـب ــر ب ــرامـ ـجـ ـه ــم املـ ـب ــاش ــرة،
للوصول إلى الجمهور األردني.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـحــزب
«الــديـمـقــراطــي االجـتـمــاعــي» األردنـ ــي ،النائب
الـ ـس ــاب ــق ج ـم ـي ــل الـ ـنـ ـم ــري ،فـ ــي ت ـصــري ـحــات
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «املـعــارضــة األردنـيــة
في الخارج يمكن وصفها بأنها منابر خاصة
توظف وسائل التواصل االجتماعي لتمرير
آرائها واملعلومات التي تريدها ،ولكن ال يمكن
وصفها بأنها معارضة ذات هيكل سياسي».
ورأى أنه «اصطلح مجازًا تسمية األشخاص
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـظ ـ ـهـ ــرون عـ ـل ــى مـ ـن ــاب ــر الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ويـتـحــدثــون بــال ـشــأن الـسـيــاســي
الـ ـ ـع ـ ــام مـ ـع ــارض ــة خـ ــارج ـ ـيـ ــة ،واألصـ ـ ـ ـ ــح هــي
منابر استثمرت فــي ضعف اإلع ــام املحلي،
واسـتـغـلــت الـنـقــص فــي املـكــاشـفــة والشفافية
وضعف أداء بعض املؤسسات الدستورية».
أمــا بخصوص ما ذكــره الصفدي في املؤتمر
الـصـحــافــي ع ــن أن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة رص ــدت
تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية
أج ـن ـب ـي ــة مـ ــع زوج ـ ـ ــة األم ـ ـيـ ــر حـ ـم ــزة (ب ـس ـمــة
ال ـع ـت ــوم) ،ووضـ ــع خــدمــاتــه ت ـحــت تـصــرفـهــا،
وع ــرض عـلـيـهــا تــأمــن طــائــرة ف ــورًا لـلـخــروج
م ــن األردن إل ــى ب ـلــد أج ـن ـبــي ،وم ــن ث ــم كشف
م ــوق ــع «عـ ـم ــون» اإلخـ ـب ــاري األردنـ ـ ــي أن هــذه
الشخصية هي اإلسرائيلي روي شابوشنيك
ووصـ ـف ــه ب ــأن ــه ض ــاب ــط س ــاب ــق ف ــي امل ــوس ــاد
اإلســرائـيـلــي ،فــإن األخـيــر ع ـ ّـرف عــن نفسه في
بـيــان وجـهــه إل ــى وكــالــة «أســوشـيـيـتــد بــرس»
وموقع «أكسيوس» األميركي بأنه رجل أعمال
إسرائيلي يقيم في أوروبا ،وأنه صديق مقرب
من حمزة ،إال أنه نفى تمامًا أنه كان يومًا ما
ضابطًا في «املوساد» .وذكر أنه عرض إرسال
ط ــائ ــرة لـنـقــل زوجـ ــة األم ـي ــر ح ـمــزة وأبـنــائـهــا
واستضافتهم لديه ،مضيفًا أنه قدم العرض
«بسبب عالقات صداقة شخصية قوية» بني
العائلتني .وفي ظل هذه األجواء ،قال الرئيس
السابق للجمعية األردنية للعلوم السياسية
خ ــال ــد ش ـن ـي ـك ــات ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
«ال ـس ـي ـنــاريــوهــات امل ـطــروحــة ح ــول مستقبل
الـقـضـيــة تـعـتـمــد ع ـلــى م ـجــريــات الـتـحـقـيــق».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «م ـ ـ ــن خـ ـب ــرتـ ـن ــا وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـن ـظ ــام
السياسي األردني ،ففي القضايا املشابهة يتم
احـتــواء األم ــور مــن خــال الـتـفــاوض ،والقبول
ب ـت ـس ــوي ــات» .وت ــاب ــع «بــالـنـسـبــة ل ـح ـمــزة فقد
تعالج القضية داخل العائلة الهاشمية».
م ــن جـهـتــه ،رأى ال ـل ــواء املـتـقــاعــد والـخـبـيــر
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــايـ ــز ال ـ ـ ــدوي ـ ـ ــري ،ف ـ ــي ح ــدي ــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن ــه «إذا ك ــان الـهــدف
من األحــداث األخيرة إلحاق الضرر باألمن
واالسـ ـتـ ـق ــرار ،ف ـه ــذا ي ـح ـتــاج إل ــى دع ــم دول
وقوى إقليمية ،وهذا ما يجب أن تكشف عنه
التحقيقات ون ـشــره كـمــا وع ــدت الحكومة،
فأصابع االتـهــام تشير إلــى جـهــات عــدة لم
تفصح الحكومة عنها مباشرة» .وأضــاف
«يـبـقــى ال ـس ــؤال ه ــل األم ـي ــر ح ـمــزة مـتــورط
أم ضحية أوه ــام تخالجه؟ وفــي الحالتني
راهــن على الحصان الخاسر .لــذا أقــول إنه
رغــم خـطــورة مــا ح ــدث ،وحـســب املعلومات
املتاحة ،فإنه ال يرقى ملستوى تهديد األمن
الــوطـنــي ،وتــم اح ـت ــواؤه ،وال ـشــارع األردن ــي
تجاوزه».
إلــى ذل ــك ،أك ــدت «جـمــاعــة اإلخ ــوان املسلمني»
فــي ب ـيــان ،أم ــس اإلث ـن ــن« ،ضـ ــرورة املـســارعــة
إلن ـج ــاز مـ ـب ــادرة شــام ـلــة تـعـمــل ع ـلــى تفكيك
األزمة الوطنية التي ال تتوقف عند حدود ما
حــدث في األيــام األخـيــرة ،وتؤسس الستقرار
وتعاف اقتصادي،
حقيقي وتنمية سياسية
ٍ
وإطالق حوار وطني شامل وجاد تشارك فيه
كل مكونات الوطن».

متابعة

قتلى بتجدد العنف القبلي في دارفور
عادت المواجهات
القبلية لتستعر في
السودان ،وتحديدًا في
والية غرب دارفور ،غربي
البالد ،حيث أوقعت
اشتباكات جديدة عشرات
الضحايا
الخرطوم ـ العربي الجديد

ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـع ــى فـ ـي ــه ال ـس ـل ـط ــة
االنتقالية في الـســودان ،وحكومة عبد الله
حمدوك ،إلى إحالل السالم في أرجاء البالد،
ال تـ ــزال ال ـن ــزاع ــات واالش ـت ـب ــاك ــات الـقـبـلـيــة
ت ـف ــرض ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى امل ـش ـه ــد األمـ ـن ــي فــي
ال ـســودان ،مــع مقتل  18شخصًا وج ــرح 54
آخرين ،بتجدد النزاعات القبلية في األيام
الثالثة األخيرة في مدينة الجنينة ،عاصمة
واليــة غــرب دارف ــور ،وفــق ما ذكــرت مصادر
طبية في املدينة .وذكر بيان صادر عن لجنة
ّ
األطـبــاء فــي واليــة غــرب دارف ــور ،أن «عجلة
العنف دارت مرة أخرى في مدينة الجنينة،
م ـن ــذ مـ ـس ــاء ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـت ـســع فــي
اليومني املاضيني» ،مبينًا أن مستشفيات
املدينة ال تزال تستقبل مزيدًا من الضحايا،
ما يرجح تصاعد أعداد الضحايا على مدار
ُ
ال ـســاعــة .وت ـعــد األحـ ــداث الـحــالـيــة ،الثالثة

من نوعها في مدينة الجنينة ،منذ سقوط
نظام الرئيس املعزول عمر البشير في عام
 ،2019وكــانــت آخ ــر تـلــك املــواج ـهــات وقعت
في منتصف يناير/كانون الثاني املاضي،
وقد سقط فيها أكثر من  100قتيل وعشرات
ّ
الجرحى .وطبقًا لشهود عيان ،فــإن التوتر
سـ ـ ــاد م ــديـ ـن ــة ال ـج ـن ـي ـن ــة خـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات
ُ
املاضية ،وكانت تسمع باستمرار أصــوات
ُ
الرصاص ،وترى ألسنة الدخان متصاعدة
في عــدد من املناطق ،فيما أصيبت الحياة
داخل املدينة بالشلل التام ،وتوقفت وسائل
الـنـقــل ،وأغـلـقــت امل ـحــال الـتـجــاريــة أبــوابـهــا.
وقــال عبد الرحمن محمد أحمد ،وهــو أحد
سكان الجنينة ،لوكالة «فرانس برس» عبر
الهاتف« :اليوم (أمــس) اإلثنني ،استيقظنا
على أص ــوات إط ــاق الـنــار بمختلف أنــواع
األسـلـحــة ،ومــا زال ــت االشـتـبــاكــات مستمرة
وام ـ ـتـ ــدت إلـ ــى أغ ـل ــب أحـ ـي ــاء امل ــديـ ـن ــة» .مــن
ج ـه ـت ــه ،أوضـ ـ ــح ال ـط ـب ـي ــب واملـ ــديـ ــر ال ـط ـبــي
الـســابــق فــي مستشفى الجنينة الرئيسي
ّ
في املدينة ،صالح صالح ،أن «أعمال العنف
اندلعت بني قبيلة الرزيقات العربية وقبيلة
املـســالـيــت فــي مــديـنــة الـجـنـيـنــة ،وذل ــك بعد
مقتل شخصني من املساليت» .وتابع ،وفق
مــا نقلت عـنــه وكــالــة «أســوشـيـيـتــد ب ــرس»،
ّ
أن «م ــابـ ـس ــات وفـ ـ ــاة ال ـش ـخ ـصــن ال ت ــزال
ّ
مجهولة» ،مضيفًا أن «العنف امتد بعد ذلك
إلى أحياء أخرى من املدينة».
ودان ب ـيــان لـجـنــة األطـ ـب ــاء ف ــي واليـ ــة غــرب
دارف ـ ــور ،اع ـت ـ ً
ـداء مــن ن ــوع آخ ــر عـلــى سـيــارة
ّ
إسعاف كانت تقل عددًا من الكوادر الطبية

العاملة فــي مستشفى الجنينة التعليمي،
م ـســاء أول مــن أم ــس األحـ ــد .وأوضـ ــح بيان
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـس ـل ـح ــة أط ـل ـق ــت
ال ـن ــار ع ـلــى ال ـس ـي ــارة ،م ــا أدى إلـ ــى إصــابــة
الـ ـس ــائ ــق ،وإرغ ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـي ــة عـلــى
ال ـن ــزول وضــرب ـهــا ،حـيــث أص ـيــب اث ـن ــان من
اختصاصيي املختبرات الطبية ،إضافة إلى
أحد أفــراد الحراسة ،وتم نهب كل مقتنيات
املعتدى عليهم .وأشارت اللجنة إلى ّ
تعرض
املؤسسات الطبية وسكن الـكــوادر العاملة
ّ
فيها ،لتهديد مستمر في ظــل التأمني غير
ال ـكــافــي .وحـ ّـمــل ال ـب ـيــان ،الـسـلـطــات األمـنـيــة
ووزارة الصحة ،مسؤولية التساهل املتكرر
واملستمر في توفير التأمني الكافي والدائم

ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـط ـب ـي ــة وحـ ــركـ ــة ال ـ ـك ـ ــوادر،
م ــا ي ـه ــدد بـشـكــل ج ــدي اس ـت ـم ــراري ــة تـقــديــم
الخدمات الطبية .ودعت اللجنة ،الحكومة،
إل ــى الـتــدخــل وف ــرض هيبة ال ــدول ــة ،وإنـهــاء
حالة االنفالت األمني في املدينة.
ومــن آن إلــى آخــر ،تشهد مناطق عديدة في

دعوات للحكومة
إلى التدخل وإنهاء حالة
االنفالت األمني

تتصارع القبائل على األرض والموارد ومسارات الرعي (أشرف شاذلي/فرانس برس)

ً
دارف ــور اقتتاال دمويًا بني القبائل العربية
واألفــري ـق ـيــة ،ضـمــن ص ــراع ــات عـلــى األرض
وامل ـ ــوارد وم ـس ــارات ال ــرع ــي .ويـعــانــي إقليم
دارف ــور الــواقــع غــرب الـبــاد مــن اضطرابات
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2003ع ـن ــدم ــا ح ـم ـل ــت ال ـس ــاح
مجموعات متمردة بحجة تهميش اإلقليم
سياسيًا واقـتـصــاديــا ،ضــد النظام األسبق
ب ــرئ ــاس ــة ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـعـ ــزول ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر،
والذي ناصرته مجموعات أخرى .وأسفرت
ال ـ ـحـ ــرب بـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وأقليات متمردة عن مقتل حوالى  300ألف
شخص وتشريد أكثر من  2.5مليون ،حسب
األمم املتحدة.
وتراجعت حدة القتال في إقليم دارفور خالل
السنوات الثالث األخيرة ،ولكن االشتباكات
ّ
القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي لألمن
ف ــي اإلق ـل ـي ــم .وفـ ــي ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول املـ ــاضـ ــي ،أن ـه ــت رس ـم ـي ــا ب ـع ـثــة حـفــظ
السالم املشتركة بني األمم املتحدة واالتحاد
األفريقي ،مهمتها في اإلقليم التي بدأتها في
عام  ،2007وهو ما ترك مخاوف لدى األهالي
مــن ان ـفــات الــوضــع ،وطــالــب كـثـيــرون ببقاء
ّ
ويعد إحــال األمن
البعثة وتمديد مهامها.
وتحقيق االس ـت ـقــرار أح ــد أب ــرز املـلـفــات على
طاولة حكومة عبد الله حمدوك ،خالل مرحلة
انتقالية ب ــدأت فــي  21أغـسـطــس /آب ،2019
وتستمر  53شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات
مطلع  ،2024ويتقاسم خاللها السلطة كل
مــن الـجـيــش وتـحــالــف «ق ــوى إع ــان الـحــريــة
والتغيير» واملجموعات املسلحة التي وقعت
أخيرًا اتفاقات سالم مع الحكومة.

قضية
بغداد ـ زيد سالم ،محمد علي

ف ــي خ ـط ــوة ه ــي األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
منذ نهاية الـعــام  ،2017ال ــذي شهد
ق ـب ــول ع ـنــاصــر جـ ــدد ف ــي الـفـصــائــل
العراقية املسلحة املنضوية في إطار «الحشد
الشعبي»ّ ،
مرر البرملان العراقي ،يوم األربعاء
ُ
املاضي ،بندًا ضمن موازنة العام  ،2021يلزم
الحكومة بقبول  30ألف عنصر جديد ضمن
صفوف «الحشد» ،يقول مسؤولون عراقيون
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن معظمهم مــوزعــون
ً
ع ـل ــى ن ـح ــو  25ف ـص ـي ــا م ـس ـل ـح ــا ،مـعـظـمـهــا
حليفة إليــران .وكان تحالف «الفتح» و«دولة
الـقــانــون» الـنـيــابــي ،قــد وضــع شــرطــا لتمرير
امل ــوازن ــة املــالـيــة ،وه ــو قـبــول الـتـصــويــت على
فقرة ما يعرف بـ«املفسوخة عقودهم» ،وهم
أف ــراد الفصائل الــذيــن ال يتلقون روات ــب من
الــدولــة مـثــل بــاقــي أقــران ـهــم .وعـلــى الــرغــم من
مناشدات سابقة بــإعــادة اآلالف مــن عناصر
الجيش والشرطة للخدمة ،مــن الـقــوات التي
انهارت إبــان اجتياح تنظيم «داعــش» شمال
ً
وغ ـ ــرب الـ ـب ــاد ف ــي الـ ـع ــام  ،2014ف ـض ــا عــن
تــوظـيــف حملة ال ـش ـهــادات الـعـلـيــا ،وتوسيع
ُبرنامج الرعاية الشهرية لألرامل ومعدومي
املـ ـعـ ـي ــل ،إال أن الـ ـب ــرمل ــان ل ــم يـ ـم ـ ّـرر األربـ ـع ــاء
أي وظــائــف أو ام ـت ـيــازات غـيــر تـلــك املتعلقة
بــ«الـحـشــد» .ورأى مــراقـبــون أن ه ــذا اإلج ــراء
ن ــاج ـ ٌـم ع ــن ض ـغ ــوط ومـ ـس ــاوم ــات سـيــاسـيــة،
قادتها بعض الكتل البرملانية.
ُ
وكــانــت أسئلة كثيرة قــد طــرحــت حــول سبب
ع ـ ــدم ت ـس ـج ـيــل مـ ــن يـ ـع ــرف ــون ب ــ«امل ـف ـس ــوخ ــة
عـ ـق ــوده ــم» ض ـم ــن صـ ـف ــوف «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ،فــي
أع ــوام ســابـقــة .وم ــن بــن الـشـبـهــات أن هــؤالء
قد انضموا أخيرًا للفصائل املسلحة ،أو أنهم
ي ــأت ــون تـعــويـضــا ع ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـتــي قتلت
خــال امل ـعــارك ،فيما ذهـبــت تفسيرات أخــرى
إل ــى أن قسمًا مــن ه ــؤالء كــانــوا يـقــاتـلــون في
س ــوري ــة ،وب ــات ــت ت ـصــر ال ـف ـصــائــل ال ـي ــوم إثــر
عودتهم على اعتبارهم مقاتلني في «الحشد
الشعبي».
ومــع الــزيــادة الجديدة فــي منظومة «الحشد
ً
ال ـش ـع ـبــي» ،ال ـتــي تـضــم  83فـصـيــا مسلحًا،
ً
ب ـي ـن ـهــا أك ـث ــر م ــن  40ف ـص ـي ــا «والئـ ـ ـي ـ ــا» ،أي
املــرتـبـطــن بـشـكــل مـبــاشــر بــ«فـيـلــق ال ـقــدس»
اإلي ــران ــي («ع ـص ــائ ــب أه ــل الـ ـح ــق»« ،كـتــائــب
ح ــزب الـ ـل ــه»« ،ال ـن ـج ـب ــاء»« ،س ـيــد ال ـش ـه ــداء»،
ومليشيات أخ ــرى) ،يـتـجــاوز عــديــد عناصر
ً
«الـحـشــد الشعبي» إج ـمــاال عتبة الـ ــ 160ألف
عـنـصــر .ه ــذا األم ــر أكــدتــه م ـصــادر حكومية،
موضحة أن الحكومة طلبت في وقــت سابق
مــن هيئة «الـحـشــد» إج ــراء تدقيق جــديــد في

ألزم البرلمان العراقي الحكومة بقبول  30ألف عنصر جديد في «الحشد
الشعبي» ،ضمن مساومة مارستها بعض كتله لتمرير الموازنة ،ما
يعيد النقاش حول العدد الفعلي لعناصر «الحشد» وجدواهم

تضخّم
الحشد
الشعبي

ضغوط إلدراج
الحكومة  30ألف عنصر
جديد مع رواتبهم

األسماء ،والتأكد من وجودها فعليًا ،بعدما
أثــار سياسيون عراقيون شكوكًا في األعــداد
امل ـع ـل ـنــة ،مـتـهـمــن قـ ــادة ال ـف ـصــائــل بـتـقــاضــي
رواتب عن عناصر غير موجودين سوى على
الورق .وكان العدد السابق لعناصر لـ«الحشد
الشعبي» ،قد بلغ  130ألف عنصر ،بمن فيهم
اإلداريون ومن يعرفون بـ«الوحدات الساندة»
وغيرها ،ليصل املجموع مع الزيادة الجديدة
إلى أكثر من  160ألف مسجل رسميًا ،براتب
شـهــري لكل واح ــد منهم يبلغ مليونا و100
ألف دينار (نحو  800دوالر).
ووف ـقــا مل ـســؤول رف ـيــع فــي حـكــومــة مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ،فـ ــإن إض ــاف ــة الـ ـ ـ ــ 30ألـ ــف عـنـصــر،
ج ــاءت بضغط وم ـســاومــة مــن كـتــل تحالفي
«الفتح» و«دولة القانون» ،بمعنى التصويت
على املــوازنــة مقابل تمرير قبول ضـ ّـم هؤالء
ل ــ«ال ـح ـش ــد» ،م ــا ي ـع ـنــي «ب ـش ـكــل ب ــدي ـه ــي ،أن
هــؤالء تحولوا أيضًا إلــى أص ــوات انتخابية
ل ـل ـت ـحــال ـفــن» .وأوضـ ـ ــح املـ ـص ــدر أن ال ــزي ــادة
الـجــديــدة «ذهـبــت إلــى فصائل عــدة رئيسية،
أب ــرزه ــا ك ـتــائــب حـ ــزب ال ـل ــه ،وع ـص ــائ ــب أهــل
ال ـحــق ،وال ـط ـفــوف ،والـنـجـبــاء ،واإلمـ ــام علي،
وب ـ ــدر ،وس ـي ــد ال ـش ـه ــداء ،وف ـص ــائ ــل أخـ ــرى»،
مـ ـبـ ـعـ ـدًا املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ف ـ ــي ذل ـ ــك ع ـ ــن ح ـك ــوم ــة
ً
الكاظمي ،ومحمال إياها حصرًا «إلى البرملان

الــذي ّ
مررها وألــزم الحكومة بها ضمن فقرة
مضافة إلــى مشروع مسودة املــوازنــة ،والتي
أضافت نحو  24مليون دوالر كرواتب جديدة
تدفع إلى جانب السابقة لعناصر الحشد».
ً
وي ـعــانــي ال ـع ــراق أص ــا مــن أزم ــة اقـتـصــاديــة
ضربت البالد بسبب انخفاض أسعار النفط
وتداعيات فيروس كورونا ،ما دفع السلطات
إلــى اتـبــاع سلسلة مــن اإلج ــراءات ،مــن بينها
اإلق ــدام على اقتطاعات فــي روات ــب املوظفني
وف ــرض ض ــرائ ــب دخ ــل عـلــى آخ ــري ــن ،وإل ـغــاء
امتيازات مختلفة لشرائح عدة في البالد .كما
فرضت رسوم على بعض الخدمات الصحية

أصبح عديد عناصر
«الحشد» يتجاوز
الـ 160ألفًا
تضغط الحكومة
لتوطين رواتب «الحشد»
في المصارف

التي كانت تقدم مجانًا إلى املواطنني .وبلغت
قيمة موازنة العام الحالي 127 ،ترليون دينار
عــراقــي (نـحــو  88مـلـيــار دوالر) ،بـعــد خــاف
سـيــاســي وج ــدل دام أك ـثــر م ــن أرب ـع ــة أشـهــر،
وبعجز ُيقدر بـ 43مليار دوالر أميركي.
وكـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤول الـ ـ ـش ـ ــؤون امل ــالـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
ف ــي «ال ـح ـش ــد» ،قــاســم ال ــزب ـي ــدي ،ق ــد قـتــل في
ال ـعــام  ،2018عـلــى يــد مـجـهــولــن ،بـعــد بــدئــه
تـحـقـيـقــا ب ــأم ــر م ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األس ـبــق
حيدر الـعـبــادي فــي مــوضــوع روات ــب مقاتلي
ّ
«الـحـشــد» الوهمية .وحينها ،علق العبادي
ع ـلــى االغ ـت ـي ــال ب ـقــولــه إن ال ــزب ـي ــدي كـ ــان قد
اتـصــل بــه قـبــل ال ـح ــادث ،ل ـيــزوده بمعلومات
حول وجود مقاتلني وهميني (في «الحشد»)،
وأخبره بعمليات فساد في ما خـ ّـص توزيع
األموال واستيالء بعض القيادات عليها.
وتعليقًا على خـطــوة الـبــرملــان ،اعتبر عضو
التيار املدني العراقي ،أحمد حقي ،أن الزيادة
تؤكد أن «ال ـقــرار السياسي واألم ـنــي ،وحتى
املالي ،في العراق ،ليس في يد الحكومة ،بل
في يد القوى السياسية التي تتبنى مصالح
طهران داخل البالد» .وحذر حقي ،في اتصال
مع «العربي الجديد» ،من أن قبول العناصر
ال ـجــدد فــي «ال ـح ـشــد» يـعـنــي إمـكــانـيــة تحول
األمر إلى زيادة سنوية في عديدهم».
مــن جـهـتــه ،أوض ــح عـضــو اللجنة املــالـيــة في
الـبــرملــان الـعــراقــي ،جـمــال كــوجــر ،أن التمرير
بعض الكتل البرملانية»،
جاء «برغبة من قبل
ّ
معتبرًا أن ذلك «هو من حقها» ،مقرًا في الوقت
ذاتــه بأن «موازنة عام  2021تقشفية ،وخلت
من التعيينات واملشاريع التنموية» .وتحدث
كوجر ،لـ«العربي الجديد» ،عن وجــود «عقد
كـثـيــرة ف ــي م ــوازن ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ،وبــالـكــاد
تمكن الـبــرملــان مــن تمريرها والـتـعــديــل على
كثير مــن بنودها مــن أجــل مــاء مــة األوضــاع
ٍ
ال ـص ـع ـبــة ف ــي الـ ـع ــراق م ــن اس ـت ـم ــرار لتفشي
كورونا وتراجع أسعار النفط».
وأع ـ ـ ــاد ال ـب ــاح ــث ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــراق ــي ،عـبــد
ال ـلــه ال ــرك ــاب ــي ،ال ـتــذك ـيــر ب ــوج ــود فــائــض في
األس ــاس داخ ــل منظومة «الـحـشــد الشعبي»
ممن يمكن تصنيفهم بالفضائيني ،أي الذين
ال وج ــود لـهــم إال فــي مخيلة ق ــادة الفصائل
الــذيــن يتسلمون رواتـبـهــم .وأوض ــح الركابي
ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ل ـهــذا
السبب ،فــإن حكومة الكاظمي تضغط اليوم
مــن أجــل تــوطــن هــذه الــرواتــب ،بحيث تكون
ع ـبــر املـ ـص ــارف ،مل ـحــاصــرة ظ ــاه ــرة األس ـم ــاء
الــوهـمـيــة» .لكنه لفت أيـضــا إلــى وج ــود قسم
آخــر من الذين ال يعملون ويتفقون مع قادة
فـصــائـلـهــم بـتـقــاســم ال ــرات ــب نـصـفــن ،بينهم
وبني آخرين يقاتلون في سورية.
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شرق
غرب
بوتين يوقع قانونًا
للبقاء في السلطة
حتى 2036
ّ
وق ـ ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني ،أمس اإلثنني ،قانونًا يسمح
ل ــه ب ــال ـت ــرش ــح ل ـف ـتــرتــن رئــاس ـي ـتــن
إضــاف ـي ـتــن ع ـنــدمــا تـنـتـهــي والي ـتــه
الحالية في عام  ،2024وذلك بحسب
مــا أظـهــرتــه وثـيـقــة نشرتها وســائــل
إعـ ـ ـ ــام م ـح ـل ـي ــة .ويـ ـمـ ـه ــد الـ ـق ــان ــون
الـ ـط ــري ــق أمـ ـ ــام ب ــوت ــن ل ـل ـب ـق ــاء فــي
السلطة حتى عام .2036
(رويترز)
موزامبيق:
مقتل عدد كبير
من مسلحي «داعش»
أعلن الجيش في موزمبيق أن عددًا
«كبيرًا» من مسلحي تنظيم «داعش»
قتلوا خالل معركة استعادة مدينة
ب ــامل ــا الـ ـت ــي ت ـع ــد م ــركـ ـزًا ل ـل ـغ ــاز فــي
أقصى شمال شــرق الـبــاد ،وسيطر
عليها التنظيم الشهر املاضي .وقال
قــائــد العملية العسكرية الستعادة
املــديـنــة ،شــونـغــو فـيــديـغــال ،أول من
ّ
أمس األحد ،للصحافيني ،إن املنطقة
«آمنة» ،من دون أن يعلن أن الجيش
استعاد السيطرة على باملا .وتابع
«أعتقد أن عددًا كبيرًا من اإلرهابيني
قـتـلــوا» ،مضيفًا أنـهــم سيوضحون
العدد الدقيق الحقًا.
(فرانس برس)
محتجو ميانمار
يتحدون الجيش
ّ
ن ـ ـظـ ــم م ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون فـ ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار
اح ـت ـج ــاج ــات ف ــي م ـ ــدن عـ ـ ــدة ،أم ــس
اإلثنني ،ال سيما رانغون ومانداالي،
تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ
ســان سو تشي ،ودعــوا إلــى تنسيق
أكـبــر بــن امل ـعــارضــن ضــد الـجـيــش،
ب ـي ـن ـم ــا قـ ـت ــل شـ ـخ ــص ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ساجينغ بوسط البالد ،عندما ّفرقت
ق ــوات األم ــن احـتـجــاجــا .فــي األث ـنــاء،
قدمت بــرونــاي ،رئيسة «رابطة دول
جنوب شرق آسيا» (آسيان) ،دعمها،
أمس ،الجتماع قادة الرابطة ملناقشة
التطورات في ميانمار ،وقالت إنها
ط ـل ـب ــت مـ ــن املـ ـس ــؤول ــن الـتـحـضـيــر
الجتماع الكتلة املؤلفة من عشر دول
أعضاء ،في جاكرتا.
(رويترز)
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وجهت مصر ما يشبه التحذير إلى إثيوبيا ،واصفة مفاوضات كينشاسا
بشأن سد النهضة بـ«الفرصة األخيرة» للتوصل إلى اتفاق ،فيما دخل
جنوب السودان على خط األزمة ،داعمًا «حقوق إثيوبيا»

ملء ٍ
ثان ال يكترث
للتحذيرات

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية ،مريم
الصادق المهدي ،أمس اإلثنين ،أن
سد النهضة من
إثيوبيا تمضي لملء ّ
جانب واحد للمرة الثانية ،على الرغم
من تحذيرات الخرطوم من أضــرار
ذلك .وأضافت المهدي ،في كلمة
لها خالل اجتماع كينشاسا حول أزمة
السد ،أن ذلك يتم من جانب إثيوبيا
«بسبب مواقف شعبوية لتحقيق
مكاسب سياسية قصيرة الــمــدى»،
مذكرة بأن «الملء األول للسد (يوليو/
تموز  )2020أدى إلى ما يقارب أسبوعا
من العطش» في بالدها.

سد النهضة
أزمة
ّ

فرصة أخيرة في كينشاسا...
وجنوب السودان يدعم إثيوبيا

القاهرة ـ العربي الجديد

ت ـت ـصــاعــد ال ـت ـع ـق ـي ــدات املــرت ـب ـطــة
ب ـ ـ ــأزم ـ ـ ــة م ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــل ف ـ ـ ــي ظ ــل
ت ـح ــرك ــات األي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،ب ــدءًا
م ــن كـيـنـشــاســا ال ـتــي اسـتـضــافــت عـلــى م ــدار
ثالثة أيام اجتماعًا برئاسة رئيس الكونغو
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ،بصفته
رئ ـيــس االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،وح ـض ــور وزراء
الخارجية واملـيــاه بكل مــن مصر والـســودان
وإثـيــوبـيــا ،ح ــول سـبــل اسـتـئـنــاف الـتـفــاوض
على اتفاق تشغيل وملء سد النهضة ،مرورًا
بــأديــس أبــابــا الـتــي ب ــدأت فـعــالـيــات مختلفة
بــالـتــوازي مــع اسـتـئـنــاف املـفــاوضــات بهدف
تجديد الضغط الدبلوماسي والدعائي على
ً
مصر ،ووص ــوال إلــى دولــة جنوب الـســودان،

الذي شهد مستجدًا ،ربما يؤدي دورًا سلبيًا
بالنسبة ملصر والسودان ،وإيجابيًا بالنسبة
إلث ـيــوب ـيــا ،عـلــى عـكــس م ــا كــانــت تـنـبــئ عنه
ال ـت ـط ــورات ف ــي ال ـعــاقــة ب ــن م ـصــر وج ـنــوب
السودان خالل الفترة املاضية.
جوبا تدعم أديس أبابا

وحصلت «العربي الجديد» على بيان صادر
مــن الـسـفــارة اإلثـيــوبـيــة فــي جــوبــا ،ورد فيه
أن وزي ــر ال ــري فــي جـنــوب ال ـس ــودان مــانــاوا
بيتر قال إن بالده «تدعم حقوق إثيوبيا في
االستفادة بمواردها الطبيعية» ،معلنًا أنها
«سوف توقع على االتفاق اإلطــاري لحوض
ال ـن ـي ــل ،وس ـت ـص ــادق ع ـل ـيــه ب ـم ـجــرد ان ـع ـقــاد
الـبــرملــان» .ويحمل هــذا البيان تـطــورًا كبيرًا
كــانــت إثيوبيا فــي أشــد الحاجة إلـيــه ،لدعم

بحث التهديدات المشتركة

بحث رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي (الصورة) مع
نظيره السوداني محمد عثمان الحسين ،التحديات والتهديدات
العسكرية واألمنية التي تواجه
الــبــلــديــن ،عــلــى هــامــش انتهاء
فعاليات التدريب الجوي المشترك
«نسور النيل »2-في قاعدة مروي
الجوية بالسودان .وأفاد بيان الجيش
المصري ،أمس اإلثنين ،بأن اللقاء
تناول عــددا من الموضوعات،
بما فيها التحديات والتهديدات
العسكرية واألمــنــيــة ،والــتــزامــات
وبرامج التعاون العسكري.

جهودها املوجهة ضد دولتي املصب ،مصر
والـ ـس ــودان ،إلدخـ ــال االت ـف ــاق اإلط ـ ــاري حيز
ً
التنفيذ ،أوال ليلغي تحكم دول ـتــي املصب
في نصيب األسد من املياه املتدفقة من دول
امل ـن ـبــع ،ويـلـغــي عـمـلـيــا االت ـفــاق ـيــات الـســابــق
إبــرام ـهــا فــي  1902و 1959وُ ،1993
وي ـحــرر
دول املنبع مــن الـقـيــود الـتــي كــانــت تمنعها
فــي املــاضــي مــن إقــامــة ال ـســدود وال ـخــزانــات
ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ،وثــان ـيــا ل ـت ـكــون مـقــدمــة
إلج ـبــار الــدول ـتــن عـلــى مـحــاصـصــة جــديــدة
ملياه النيل بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق
س ــد ال ـن ـه ـضــة .وإذا ص ــادق ــت دول ـ ــة جـنــوب
السودان رسميًا على االتفاق ،فسوف يرتفع
عدد الدول املصدقة إلى خمس ،هي :أوغندا،
وإثيوبيا وروان ــدا عــام  ،2013وتنزانيا عام
 ،2015باإلضافة إلى دولتني أخريني أعلنتا
نـيـتـهـمــا الـت ـصــديــق بــرملــانـيــا ع ـلــى االت ـف ــاق،
بـعــدمــا وقـعـتــا عـلـيــه بــالـفـعــل ،وه ـمــا كينيا
وبــورونــدي .ويحتاج هــذا االتـفــاق ،لدخوله
حيز التنفيذ وإيداعه لدى االتحاد األفريقي
تـصــديــق س ــت دول ف ـقــط .ول ـطــاملــا عــارضــت
مـصــر والـ ـس ــودان الـتــوقـيــع عـلـيــه ،وحــاولــت
الـ ـق ــاه ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا اسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـس ــاع ــدات،
بـمـخـتـلــف أن ــواع ـه ــا ،إلق ـن ــاع ال ـ ــدول املـعـنـيــة
ب ـع ــدم ال ـتــوق ـيــع أو عـ ــدم ال ـت ـص ــدي ــق ،لـحــن
االتفاق الشامل على جميع بنوده ،وتعديل
البنود املثيرة للجدل ،خاصة بعدما وقعت
بوروندي ،لتزيد من احتمالية دخول االتفاق
ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وغ ـم ــوض م ــوق ــف الـكــونـغــو
الديمقراطية ،التي لم توقع حتى اآلن ،رغم
إعالنها تأييد االتفاق.
مساعدات مصرية

وب ـع ــد تــوق ـيــع بـ ــورونـ ــدي ،ف ــي مـ ـ ـ ــارس/آذار
 ،2011على االتفاق ،عملت األجهزة السيادية
والــدبـلــومــاسـيــة املـصــريــة عـلــى إن ـشــاء كيان
مــؤسـســي يـتــولــى املـســؤولـيــة الـكــامـلــة إلدارة
امللف مباشرة على مستوى الــدولــة ،ووضع
استراتيجيات للتعاون الثنائي بــن مصر
وكل دولــة على حــدة ،في مجال الدعم الفني

واللوجستي ،مع التركيز على تقديم الدعم
امل ـنــاســب لـحـكــومــة ال ـكــون ـغــو الــديـمـقــراطـيــة
لتثبيت موقفها بعدم التوقيع.
وفــي عــام  2017وجــه الــرئـيــس املـصــري عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي إلن ـشــاء ص ـنــدوق مـصــري،
ت ـ ــدي ـ ــره وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ــإشـ ـ ــراف مــن
امل ـخــابــرات ال ـعــامــة ،لـتـمــويــل مـشــاريــع بــدول
الحوض ،وذلــك من خالل دمج أو شراكة مع
بنك التنمية األفــريـقــي ،مــع زي ــادة التسويق
اإلعــامــي لألنشطة املصرية بــدول الحوض
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،إل ـ ــى ج ــان ــب إط ـ ـ ــاق م ـش ــاري ــع
م ـش ـت ــرك ــة م ـ ــع دول الـ ـ ـح ـ ــوض ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
والتركيز على التعاون في امللف التنموي بني
مصر وهذه الدول ،وإقامة مؤتمرات مشتركة
ف ــي ج ـم ـيــع املـ ـ ـج ـ ــاالت ،وزيـ ـ ـ ــادة امل ـس ــاع ــدات
الطبية والتعليمية ،خاصة في ظل جائحة
كورونا الحالية.
وع ـق ــب تــوق ـيــع بـ ــورونـ ــدي ،أع ـل ــن املـتـحــدث
اإلق ـل ـي ـم ــي ب ــاس ــم م ـ ـبـ ــادرة ح ـ ــوض ال ـن ـيــل،
ومـقــرهــا عنتيبي بــأوغ ـنــدا ،أن ــه وبموجب
الـقــانــون الــدولــي ال ـســاري ك ــان ال بــد مــن أن
توقع ست من الدول األطراف على االتفاقية
قبل أن يجري إقرارها في برملاناتها .ومن
املتوقع أن تتم املصادقة عليها فــي جميع
البرملانات الستة ،لكن حتى اآلن لم يصادق
الـبــرملــان ال ـبــورونــدي ،األم ــر ال ــذي يــزيــد من
أهمية موقف دولــة جنوب ال ـســودان ،الــذي
نقلته إثيوبيا ،ولم تعلنه جوبا رسميًا.
كما سـيــؤدي هــذا الــوضــع إلــى ت ــأزم موقف
مصر والـســودان املتفقتني على رفــض عدد
من البنود ،واملطالبة بأن تتضمن االتفاقية
ف ــي ال ـب ـنــد  14ب ،ال ـخ ــاص ب ــاألم ــن امل ــائ ــي،
نصًا صريحًا ،يضمن عدم املساس بحصة
مصر في مياه النيل وحقوقها التاريخية
ف ــي م ـيــاه ال ـن ـيــل .وذلـ ــك م ــن خ ــال اإلشـ ــارة
لالتفاقيات التاريخية املوقعة بني القاهرة
ودول حوض النيل ،وبني مصر والسودان.
وأن ي ـت ـض ـمــن ال ـب ـن ــد رق ـ ــم  8م ــن االتـ ـف ــاق،
والخاص باإلخطار املسبق عن أي مشاريع
تقوم بها دول أعالي النيل ،اتباع إجراءات

مواطن جنوب سوداني يجمع المياه للشرب في جوبا ،مارس )Getty( 2017

مصادر مصرية :اجتماعات
كينشاسا لم تحرك
المواقف اإلثيوبية
ستطلق إثيوبيا مرحلة
جديدة من فعاليات حشد
التأييد الدولي

االنتخابات الجزائرية :المقاطعة تكبر والسلطة تتجاهل
تكبر الئحة األحزاب الجزائرية
التي ستقاطع االنتخابات
التشريعية المبكرة.
وإذا كان للمقاطعين
دوافعهم ،فإنها ال تبدو
مؤثرة على السلطة

الجزائر ـ عثمان لحياني

باتت خريطة املشهد االنتخابي في الجزائر
أك ـ ـثـ ــر تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا ،بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ــان ج ـب ـه ــة الـ ـق ــوى
االشتراكية ،أقدم أحزاب املعارضة الجزائرية،
قرارها مقاطعة االنتخابات البرملانية املبكرة
امل ـق ــررة ف ــي  12يــون ـيــو/حــزيــران امل ـق ـبــل .لكن
السلطة ،الـتــي خـســرت بمقاطعة هــذا الحزب
التاريخي سترة إنقاذ مهمة كانت ستعطي
دف ـعــا كـبـيـرًا لــاسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي املـقـبــل،
تبدو مصممة على إنجاز االنتخابات ،مهما
كانت في النهاية نسبة التصويت ومجموع
امل ـش ــارك ــن .وأع ـل ـنــت سـتــة أحـ ــزاب سياسية
جــزائــريــة مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة
املقبلة ،بسبب ما تعتبره «عدم توفر الظروف
املـ ـن ــاسـ ـب ــة» ،ورفـ ـ ــض ال ـس ـل ـط ــة إجـ ـ ــراء ح ــوار
سياسي يسبق هذا االستحقاق املرتقب .آخر
القوى التي انضمت الى كتلة املقاطعني ،هي
«جبهة القوى االشتراكية» التي حسمت يوم
السبت املــاضــي موقفها برفض املشاركة في
استحقاق  12يــونـيــو ،على الــرغــم مــن وجــود
كتلة هامة من قيادات الحزب كانت تدفع نحو
املشاركة.
وكان «التجمع من أجل ّالثقافة والديمقراطية»
أول ح ـ ــزب س ـي ــاس ــي دشـ ـ ــن الئـ ـح ــة مـقــاطـعــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .واعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـحـ ــزب أن ـ ــه «وسـ ــط
األجواء التي يطبعها القمع واحتجاز سجناء
ال ــرأي وتقييد الـحــريــات الـفــرديــة والجماعية
والـتــراجــع االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي ،تتأهب

السلطة القائمة ،التي سبق أن تلقت صفعتني
ب ـس ـب ــب املـ ـق ــاطـ ـع ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة
لـصـنــاديــق االق ـت ــراع ،للعب مـهــزلــة انتخابية
جــديــدة فــي الـثــانــي عـشــر مــن يــونـيــو املـقـبــل».
والح ـق ــا ،ال ـت ـحــق ح ــزب «ال ـع ـم ــال» ال ـجــزائــري
(ي ـســاري) بالئحة املقاطعني ،حيث أعـلــن في
 15مـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ع ــدم م ـشــارك ـتــه في
االن ـت ـخــابــات ،بـسـبــب مــا اع ـت ـبــره «ع ــدم تــوفــر
قواعد املنافسة النزيهة ونتائجها املحسومة
سلفًا».
ثالث حزب جزائري كان أعلن عن قرار املقاطعة
هو «االتحاد من أجل التغيير والرقي» ،والذي
أع ــرب فــي بـيــان عــن رفـضــه ه ــذه االنـتـخــابــات
ً
«ش ـ ـكـ ــا وم ـض ـم ــون ــا ك ـس ــاب ـق ــات ـه ــا ،ألنـ ـه ــا ال
ً
يـمـكــن أن تـشـكــل ح ــا ل ــأزم ــة ،ب ــل سـتــزيــدهــا
تعقيدًا ،وهي ال تعد أولوية بالنسبة ألغلبية
املواطنني ،بل تشكل مناورة من طرف النظام
لرسكلة نفسه (إعــادة تدوير نفسه) واإلبقاء
على نفس املمارسات واآلليات القديمة ،وحتى
ّ
الــوجــوه التي شكلت جــزءًا من املسؤولية في
األزمــة القائمة» .كذلك تبرز في الئحة القوى
املقاطعة لالنتخابات ،الحركة الديمقراطية
االجتماعية (الحزب الشيوعي سابقا) ،والذي
يـتـمـســك بـمــواقـفــه امل ــؤي ــدة ل ـل ـحــراك الـشـعـبــي،
وكذا حزب االتحاد الديمقراطي (غير معتمد)،
والـ ـ ــذي يـ ـق ــوده ال ـن ــاش ــط الـ ـب ــارز ف ــي ال ـح ــراك
الـشـعـبــي كــريــم طــابــو ،وال ــذي يـطــالــب بــإلـغــاء
االنتخابات وإقرار مرحلة انتقالية.
وبـغــض النظر عــن تـبــريــرات الـقــوى املقاطعة
والتي تلتزم بإسناد الحراك الشعبي واملطلب
الديمقراطي ورفض املشاركة في إعادة إنتاج
مــؤس ـســات ال ـن ـظ ــام ،ف ــإن ب ـعــض الـتـفـسـيــرات
ت ــذه ــب إل ـ ــى أن دوافـ ـ ــع ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــزاب نـحــو
مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات ،ال تــرتـبــط بــالـضــرورة
بمناخ العملية االنتخابية ،لكونها شاركت
سابقًا في انتخابات ،وفي ظروف أكثر تعقيدًا
س ـيــاس ـيــا وأم ـن ـي ــا وت ـشــري ـع ـيــا ،ب ــل مــرتـبـطــة
بطبيعة هــذه األح ــزاب الـتــي تتمركز كتلتها
الناخبة خصوصًا فــي العاصمة وأطــرافـهــا،
وف ــي مـنـطـقــة الـقـبــائــل الــراف ـضــة بـشـكــل كــامــل

لـلـمـســار االنـتـخــابــي مـنــذ  .2019وكــانــت هــذه
امل ـن ـط ـقــة سـ ّـج ـلــت أدن ـ ــى ن ـس ـبــة ت ـصــويــت فــي
اسـتـحـقــاقــي الـتـصــويــت الشعبيني املــاضـيــن
(الرئاسي واستفتاء الدستور) بأقل من واحد
في املائة.
ونـ ـش ــر أس ـ ـتـ ــاذ الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،نـ ــوري
إدريس ،تقدير موقف ،تعليقًا على أحدث قرار
مقاطعة اتخذته «جبهة القوى االشتراكية»،
وص ــف فـيــه ق ــرار املـقــاطـعــة بــأنــه «ف ـعــل ذك ــي،
ً
ل ـكــن ه ــذا ي ـ ّـص ــح ف ـقــط إذا ك ــان ل ـل ـحــزب فـعــا
ق ــواع ــد ن ـضــال ـيــة ق ــوي ــة ت ــؤث ــر ف ــي امل ـ ـيـ ــدان».
وأشار إدريس إلى أن «الحزب املقاطع يحاول
التماهي مع توجه عام للمنطقة التي ينتشر
فيها تقليديًا (منطقة القبائل) ،نحو املقاطعة،

تحاول أحزاب التماهي
مع مناطقها التي تتجه
إلى المقاطعة

لالنتخابات البرلمانية خصوصياتها ورهاناتها السياسية ()Getty

الـثــانــي إل ــى شـهــريــن ،كـحــد أق ـصــى ،مــع عــدم
اض ـطــرار ال ــدول الـثــاث إلــى عقد مفاوضات
مطولة جديدة حــول قواعد املــلء والتشغيل
قبل امللء الثاني ،ومن ثم تأجيل املفاوضات
األســاس ـيــة -امل ـس ـت ـمــرة بـفـشــل ذري ــع مـنــذ 10
سـنــوات -إلــى مــا بعد هــذه املرحلة مــن املــلء.
وسيتبع ه ــذا األم ــر عمليًا تــولـيــد الكهرباء
للمرة األولــى ،واستكمال النسبة الباقية من
اإلنشاءات والتركيبات ،والتي ال تزيد حاليًا
ً
عن  20في املائة ،فضال عن امتناع الكونغو
الديمقراطية ،بصفتها رئـيــس املـفــاوضــات،
عن طرح مثل هذه املقترحات.
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ســامــح
ش ـكــري ال ـجــولــة ال ـتــي بـ ــدأت ف ــي كـيـنـشــاســا،
وم ــن امل ـتــوقــع اس ـت ـمــرارهــا ألســاب ـيــع ،بأنها
«الفرصة األخيرة» ،ويجب على جميع الدول
اقتناصها من أجل التوصل التفاق على ملء
وتشغيل ســد النهضة خــال األشـهــر املقبلة
وقبل موسم الفيضان .وأشار إلى أن «مصر
ت ـفــاوضــت ع ـلــى مـ ــدار ع ـشــر س ـن ــوات بـ ــإرادة
سياسية صــادقــة ،مــن أجــل الـتــوصــل التفاق
يحقق إلثيوبيا أهــدافـهــا التنموية ويحفظ
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ح ـق ــوق وم ـص ــال ــح دول ـت ــي
املصب».
تحرك دبلوماسي إثيوبي

تحليل

ألس ـبــاب كـثـيــرة ال يمكن حـصــرهــا ،بحيث ال
يمكن لجبهة القوى االشتراكية (على سبيل
املثال) املشاركة في االنتخابات فيما املنطقة
تلوح بمقاطعة بالقوة لالنتخابات».
ويـ ـ ـب ـ ــرز احـ ـتـ ـم ــال غ ـ ـيـ ــاب ت ـم ـث ـي ـل ـيــة م ـن ـط ـقــة
الـقـبــائــل عــن الـبــرملــان املـقـبــل ،بسبب مقاطعة
هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب ،كـنـقـطــة وحـ ـي ــدة ت ـش ـكــل قلقًا
للسياسيني ال ـجــزائــريــن ،عـلــى الــرغــم مــن أن
السلطة ستجد نفسها مضطرة لتكرار نفس
ما حدث في انتخابات  ،2002عندما قاطعت
كبرى األحــزاب املتمركزة هناك« ،التجمع من
أجــل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى
االشـتــراكـيــة» ،االنتخابات البرملانية ،بسبب
مقتل  165شابًا في أحداث الربيع األمازيغي،
حيث بادرت السلطة إلى احتساب أي عدد من
أوراق الناخبني الـتــي لــم تـتـجــاوز فــي بعض
ّ
الـبـلــديــات  300ورق ــة ،وتصعيد ن ــواب مثلوا
املنطقة على أساس ذلك.
ُ
ويـ ـط ــرح س ـ ــؤال ج ــوه ــري حـ ــول مـ ــدى تــأثـيــر
ه ــذه ال ـقــوى املـقــاطـعــة عـلــى نسبة التصويت
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،وم ــا
إذا كـ ــان ارتـ ـف ــاع ال ـن ـس ـبــة ،سـيـشـكــل إع ـطــابــا
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لـلـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة أو امل ـ ـ ّـس بـمـصــداقـيــة
وشرعية املؤسسة البرملانية الـتــي ستنبثق
ع ـن ـه ــا .إال أن مـ ـج ــري ــات الـ ــواقـ ــع ال ـس ـيــاســي
أثـبـتــت أن خ ـيــار املـقــاطـعــة ،عـلــى اتـســاعــه في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة واالسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـلــى
ال ــدس ـت ــور امل ــاض ـي ــن ،ل ــم يـعـطــل ف ــرض األم ــر
ال ــواق ــع ،السـيـمــا بــالـنـسـبــة ل ـلــدس ـتــور .وعـلــى
ه ــذا األس ـ ــاس ،ال ت ـب ــدو الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي ال ـجــزائــر مـنــزعـجــة م ــن حـلـقــة املـقــاطـعــن.
وك ــان ــت الـسـطـلــة نـجـحــت ف ــي اسـ ـت ــدراج كتلة
مــن األح ــزاب التي كانت قاطعت االنتخابات
الرئاسية التي جرت في  12ديسمبر /كانون
األول  ،2019واالستفتاء على الدستور الجديد
في األول من نوفمبر /تشرين الثاني املاضي،
للمشاركة في االنتخابات البرملانية املقبلة،
إضافة إلى اإلقبال الكثيف والقياسي لقوائم
املرشحني املستقلني ،حيث باتت الطموحات
والذاتية جزءًا من العوامل التي ستشجع على
عمل حــواري كبير في الشارع ومع الناخبني
إلقناعهم بالتصويت لصالحهم ،ما سيسهم
في رفع نسبة املشاركة .إضافة إلى ذلــك ،فإن
السلطة تعول على كون االنتخابات البرملانية
لـهــا خـصــوصـيــاتـهــا ورهــانــات ـهــا الـسـيــاسـيــة،
م ـق ــارن ــة م ــع ال ــرئ ــاس ـي ــات واالس ـت ـف ـت ــاء عـلــى
الدستور ،األقل اهتمامًا من قبل الناخبني.
ُ
ويـفـهــم مــن تـصــريـحــات الــرئـيــس عـبــد املجيد
تـ ـب ــون ف ــي امل ـق ــاب ـل ــة ال ـص ـحــاف ـيــة الـ ـت ــي بـثـهــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـج ــزائ ــري م ـس ــاء أول م ــن أمــس
األحـ ـ ـ ــد ،أن ن ـس ـب ــة املـ ـش ــارك ــة لـ ــم ت ـع ــد مـهـمــة
للسلطة ،أو هاجسًا يخص شرعية املؤسسة
البرملانية املنبثقة عنها ،حيث قال إن «النتائج
ُ
ستعتمد مهما كانت النسبة املشاركة ،لكننا
نأمل أن تكون مشاركة شعبية قــويــة ،وعلى
مواطنينا أن يدركوا أن عدم املشاركة تضعنا
أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما
ّ
هي» .وقلل تبون من أهمية املقاطعة الشعبية
لالنتخابات ،معتبرًا أن «األهــم بالنسبة لي،
في التشريعيات املقبلة ،هو تحقيق النزاهة
والشفافية الـتــامــة ...ونحن نريدها أن تكون
انتخابات نزيهة».

ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ص ــراح ــة،
وأن ي ـتــم إدراج ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ف ــي نص
االتفاقية ،وليس في املالحق الخاصة بها.
كما تطالب مصر إلــى جانب الـســودان بأن
يتم تعديل البندين رقم  34أ و 34ب ،بحيث
تكون جميع الـقــرارات الخاصة بتعديل أي
من بنود مالحق االتفاقية باإلجماع وليس
باألغلبية .وفــي حــالــة التمسك باألغلبية،
فيجب أن تشمل األغـلـبـيــة دول ـتــي املـصــب،
مصر والـســودان ،لتجنب عدم انقسام دول
ح ــوض ال ـن ـيــل ،م ــا ب ــن دول امل ـن ــاب ــع ،الـتــي
ت ـم ـثــل األغ ـل ـب ـي ــة ،ودول ـ ـتـ ــي امل ـص ــب الـلـتــن
تمثالن األقلية.

«فشل» اجتماع كينشاسا

ويبدو أن االتفاق اإلطاري ،ومطالبة إثيوبيا
ب ــامل ـح ــاص ـص ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ك ــان ــا ح ــاض ــري ــن
ب ـقــوة فــي اج ـت ـمــاعــات كـيـنـشــاســا املـتـعــاقـبــة،
على خلفية النقاشات التي لم تفض لشيء
ح ـت ــى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،ول ـ ــم ت ـ ــؤد إل ـ ــى ت ـحــريــك
املواقف اإلثيوبية املتعنتة ،بحسب مصادر
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مـ ـص ــري ــة .وأكـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـصـ ــادر
أن ال ـن ـق ــاش ــات ج ـع ـلــت م ــن ش ـبــه املـسـتـحـيــل
اتـبــاع آلية الرباعية الدولية (األم ــم املتحدة
واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي واالتـ ـ ـح ـ ــاد األف ــري ـق ــي
وال ــوالي ــات املـتـحــدة) املـقـتــرحــة مــن ال ـســودان
وم ـ ـصـ ــر ،ع ـل ــى أن ي ـق ـت ـصــر دور الـ ــواليـ ــات

املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي والبنك الدولي
على املراقبة والتسهيل في بعض املواضيع
من خالل الخبراء فقط.
وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن إث ـي ــوب ـي ــا أسـهـبــت
مـ ــن خـ ـ ــال حـ ــديـ ــث وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــري سـيـلـيـشــي
بـيـكـيـلــي ،خ ــال اجـتـمــاع أم ــس األول األح ــد،
ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن ض ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام بـمـبــدأ
«االس ـت ـخــدام املنصف واملـنــاســب» (لـلـمــوارد
املائية املشتركة) ،وهو املبدأ الرابع من اتفاق
املبادئ حول سد النهضة ،املبرم في مارس/
آذار  ،2015ك ـن ــوع م ــن ال ـه ـج ــوم الـتـكـتـيـكــي
عـلــى املـطــالـبــات املـصــريــة الـســابـقــة بــاحـتــرام
هــذا املـبــدأ تـحــديـدًا .وزع ــم بيكيلي أن بــاده

س ــوف تـسـتـخــدم م ــوارده ــا املــائـيــة املشتركة
مـ ــع م ـص ــر وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ب ــأسـ ـل ــوب «م ـن ـصــف
وم ـنــاســب» ،مــع األخ ــذ فــي االع ـتـبــار «جميع
العناصر االسـتــرشــاديــة ذات الصلة املـقــررة
ف ــي االت ـ ـفـ ــاق» ،وه ــي ال ـع ـنــاصــر الـجـغــرافـيــة،
وال ـج ـغــراف ـيــة املــائ ـيــة ،وامل ـنــاخ ـيــة ،والـبـيـئـيــة
وب ــاق ــي ال ـع ـنــاصــر ذات ال ـص ـفــة الـطـبـيـعـيــة،
واالح ـت ـي ــاج ــات االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
لـ ـ ــدول الـ ـح ــوض امل ـع ـن ـي ــة ،والـ ـسـ ـك ــان ال ــذي ــن
يـعـتـمــدون عـلــي املـ ــوارد املــائـيــة فــي كــل دولــة
مــن دول ال ـح ــوض ،وتــأث ـيــرات اسـتـخــدامــات
امل ــوارد املائية في إحــدى دول الحوض على
دول ال ـ ـحـ ــوض األخـ ـ ـ ـ ــرى ،واالسـ ـتـ ـخ ــدام ــات
الحالية واملحتملة للموارد املائية ،وعوامل
الحماية والتنمية واقـتـصــاديــات استخدام
املوارد املائية ،وتكلفة اإلجراءات املتخذة في
هذا الشأن ،ومدى توفر البدائل ،ذات القيمة
املقارنة ،الستخدام مخطط أو محدد ،ومدى
مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام
نهر النيل ،وامتداد ونسبة مساحة الحوض
داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب يــريــد
الوصول إلى أحقية إثيوبيا في االستخدام
الـ ـسـ ـي ــادي ل ـس ــد ال ـن ـه ـض ــة ،ط ــامل ــا ل ــم تـثـبــت
مصر وال ـســودان وقــوع ضــرر عليهما خالل
مراحل املــلء التي ستتم في سنوات الرخاء
والـفـيـضــان الـغــامــر الـحــالـيــة .وبــالـتــالــي فهو
يرمي إلى نقل عبء إثبات الضرر على دولتي
املصب ،وإخــاء ساحة بــاده من املسؤولية،
طاملا لم يكن الستخداماتها تأثيرات سلبية.
موحد
موقف مصري سوداني
ّ

وذك ــرت امل ـصــادر أن مـصــر وال ـس ــودان أبــدتــا
موقفًا موحدًا إزاء ضرورة التوصل إلى اتفاق
شــامــل قـبــل امل ــلء ال ـثــانــي ،وأن ــه لــم يـتــم طــرح
امل ـق ـتــرحــات ال ـتــي ت ــم الـ ـت ــداول بـهــا األس ـبــوع
امل ــاض ــي ،خ ــال االتـ ـص ــاالت ال ـت ــي انـخــرطــت
فيها اإلمــارات -ونشرت تفاصيلها «العربي
الـجــديــد» فــي  31الشهر املــاضــي -فــي صــورة
اتـ ـف ــاق ث ــاث ــي م ــؤق ــت ،ب ــام ـت ــداد ف ـت ــرة امل ــلء

وبــالـتــزامــن مــع مباحثات كينشاسا ،علمت
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلث ـيــوب ـيــة حـ ــددت مــواع ـيــد خ ــال األس ـبــوع
الـ ـح ــال ــي واملـ ـقـ ـب ــل ل ـع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات عـ ــن ب ـعــد،
ب ـق ـي ــادات وزارات ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي عـ ــدد مــن
الـ ـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وق ـ ـيـ ــادات
سياسية أميركية ديمقراطية وجمهورية،
للتعريف بــ«مـحــددات املــوقــف اإلثـيــوبــي من
س ــد ال ـن ـه ـضــة وحـ ــق ال ـش ـعــب اإلث ـي ــوب ــي في
االستفادة من موارده الطبيعية» ،في مرحلة
جــديــدة مــن فعاليات حشد التأييد الــدولــي.
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن تـثـيــر أدي ـ ــس أب ــاب ــا ،خــال
هــذه الفعاليات ،مسألة حقها فــي التصدي
للتهديدات املصرية األخيرة ،بحسب مصادر
دبلوماسية مصرية ،قالت إن «القاهرة تتابع
التحركات اإلثيوبية في هذا السياق ،وسترد
عليها بالطريقة املـنــاسـبــة» .وي ــوم الـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،ق ــال الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الفتاح
السيسي إن «الـعـمــل الـعــدائــي ضــد أي دولــة
قـبـيــح ،ول ــه تــأث ـيــرات تـمـتــد ل ـس ـنــوات» ،لكنه
أض ــاف فــي لهجة تصعيدية غـيــر مسبوقة،
م ـل ــوح ــا ب ــال ـح ــل ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى:
«مـحــدش يـقــدر يــاخــد نقطة مـيــاه مــن مصر،
ولــو حصل فاملنطقة ستدخل في حالة عدم
استقرار ال يتخيلها أحد ...ومحدش يتصور
إنه بعيد عن قدرة مصر» .وأضاف السيسي،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي فــي قـنــاة الـســويــس ،أن
ملف املياه يشغل املصريني ويشغله بشدة،
وأن ال ـق ــاه ــرة مــاض ـيــة ف ــي خ ـيــار ال ـت ـفــاوض
بجدية وبصورة تحقق الربح للجميع ،وأنها
ال تهدد أحدًا ،ولكن املساس باملياه بالنسبة
ملصر خط أحمر .وبعد ذلك بساعات ،نفذت
مصر وال ـســودان فعاليات الـتــدريــب الجوي
املـشـتــرك «ن ـســور الـنـيــل –  »2بـقــاعــدة مــروي
ال ـجــويــة ب ــال ـس ــودان ،بـمـشــاركــة عـنــاصــر من
القوات الجوية وقوات الصاعقة بكال البلدين
«لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر
امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـف ـيــذ إلدارة
الـعـمـلـيــات ال ـجــويــة ،وق ـي ــاس م ــدى جــاهــزيــة
واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة
على األهداف املختلفة» حسب بيان مصري.

تقرير

السويداء ...سيناريو مكرر في افتعال األزمات
يواصل النظام السوري
سلوكه القديم الهادف
هوة الخالف
إلى تعميق
ّ
على أساس طائفي
بين البدو والدروز في
محافظة السويداء،
إلبقاء الوضع متوترًا في
المحافظة والتحكم
فيها
أمين العاصي

يـصــر ال ـن ـظــام ال ـس ــوري عـلــى إب ـق ــاء محافظة
السويداء في جنوب البالد في دائــرة التوتر،
ّ
وكـلـمــا ب ــدا أن األوض ـ ــاع هــادئــة فـيـهــا ،يعمد
إلــى خلق قالقل مــا بــن سكان املحافظة ذات
الغالبية الدرزية ،والبدو القاطنني في بعض
األمــاكــن فــي ريفها الـغــربــي ،املتاخم ملحافظة
درعــا ،على غــرار مــا جــرى فــي األيــام األخـيــرة.
واقتحمت قــوة أمنية تابعة للنظام ،أول من
أم ــس األحـ ــد ،قــريــة أم ال ــرم ــان ف ــي املـحــافـظــة،
وف ــق م ـص ــادر مـحـلـيــة ،أشـ ــارت إل ــى أن ام ــرأة
قتلت فــي هــذا االقـتـحــام وجــرح آخ ــرون ،وهو
ّ
مــا أدى إلــى مــوجــة غضب شعبية تجلت في
قـيــام أهــالــي الـقــريــة بقطع ط ــرق رئـيـسـيــة في
املـحــافـظــة اح ـت ـجــاجــا .وط ــال ــب أه ــال ــي الـقــريــة
بمحاسبة املـســؤولــن عــن ال ـحــادث ،مؤكدين
ّنيتهم التصعيد في حال عدم تلبية مطلبهم
ً
استياء شعبيًا
مــن قبل النظام ،الــذي يــواجــه
م ـتــزاي ـدًا فــي املـحــافـظــة ،نتيجة س ــوء الـحــالــة
املعيشية والفلتان األمني والهجمات املتكررة
على مزارعهم من قبل البدو.
وع ـلــى صـعـيــد مـتـصــلُ ،ع ـقــد الـسـبــت املــاضــي
اجتماع بــن وفــد مــن ضباط روس ووفــد من

ّ
ّ
القريا بريف السويداء ،تمخض
أهالي بلدة
ّ
ّ
عــن موافقة وفــد القريا على عــودة املهجرين
من عشائر البدو إلــى منازلهم غربي البلدة،
باستثناء شخصني لـ«تورطهما في الدماء».
ّ
فإن «وفد ّ
القريا
ووفق شبكات إخبارية محلية،
تحدث عن ضــرورة إحــال السلم واالستقرار
مــع الـجــوار ،وضـمــان حقوق الجميع ،وعــودة
الـحـيــاة الطبيعية إل ــى املـنـطـقــة الــواق ـعــة بني
ب ـل ــدة ال ـق ـ ّ
ـري ــا وم ــدي ـن ــة ب ـص ــرى الـ ـش ــام ،الـتــي
كانت قد شهدت اشتباكات دامية خالل العام
املاضي» .وتضم أراضــي بلدة القريا الغربية
مجموعة مـنــازل ملواطنني مــن عشائر البدو،
يبلغ عــددهــم قــرابــة  35عــائـلــة ،تــم تهجيرهم
من منازلهم خالل العام املاضي ،عقب حوادث
دامية وقعت في املنطقة ،وانتقلوا إلى مدينة
بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.
ّ
القريا قد شهدت ،خالل العام
وكانت منطقة
ال ـفــائــت ،اش ـت ـبــاكــات ب ــن مـجـمــوعــات محلية
وع ـن ــاص ــر م ــن م ـحــاف ـظــة درع ـ ــا ي ـن ـت ـمــون إلــى
«ال ـلــواء الـثــامــن» الـتــابــع لـ«الفيلق الخامس»
املــدعــوم مــن روس ـيــا ،أدت إلــى مقتل وإصــابــة
الـعـشــرات .وتـعــد بـلــدة الـقــريــا ،بــاإلضــافــة إلى
مـنـطـقــة ن ـمــرة الــواق ـعــة جـنــوبـهــا ،ب ــؤرة تــوتــر
مستمرة نتيجة وقوعها عند خط التماس بني
الفصائل املحلية فــي الـســويــداء ومجموعات
«الفيلق الخامس» املتمركزة في محيط مدينة
بصرى الشام ،التي تعد أيضًا معقل «الفيلق»
فــي الــريــف الـشــرقــي مــن درع ــا .ولـطــاملــا حــاول
الـنـظــام ال ـس ــوري تعميق ه ـ ّـوة ال ـخــاف على
أساس طائفي بني البدو والدروز في محافظة
الـ ـس ــوي ــداء م ــن ج ـه ــة ،وبـ ــن ال ـ ـ ــدروز وأه ــال ــي
محافظة درعا من جهة أخرى.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـص ـحــافــي ن ـ ــورس عــزيــز،
وهــو من محافظة السويداء ،في حديث مع
«العربي الجديد» ،إنه «ال توجد موانع على
اإلط ــاق أم ــام ع ــودة الـبــدو إلــى منازلهم في
املحافظة» .وأوضح ّأن النظام السوري ّ
«قسم
املناطق السورية إداريًا منذ الستينيات من
الـقــرن املــاضــي ،على أس ــاس طائفي لتعزيز
النزعة الطائفية» ،مضيفًا« :كان هناك قرى

سياسة النظام تعتمد على تعزيز االنتماء الطائفي والمناطقي (أنور عمرو/فرانس برس)

يستغل النظام الخالفات
البسيطة بين البدو والدروز
لتعميقها
تابعة ملحافظة السويداء ضمها الحقًا إلى
محافظة درعــا القريبة على هــذا األس ــاس».
وتــابــع« :سياسة النظام الـســوري منذ أكثر
م ــن  50عــامــا تـعـتـمــد ع ـلــى ت ـعــزيــز االن ـت ـمــاء
ال ـطــائ ـفــي وامل ـن ــاط ـق ــي ،م ــع إب ـق ــائ ــه الــوضــع
ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة ،لـلـتـحـكــم ف ــي األم ـ ــور وفــق
مصلحته» .واعتبر عزيز أنه «من الطبيعي
أن ُيـبـقــي ال ـن ـظــام ورقـ ــة ال ـخ ــاف ب ــن الـبــدو
ّ
ويلوح بها كلما احتاج إلى
وال ــدروز بيده،
ّ
ذلك ،ويجب أال ننسى أن هناك متعاونني مع
النظام من الجانبني».
وي ـق ـط ــن ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــدود اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ملـحــافـظــة
ال ـســويــداء ع ــدة آالف مــن ال ـبــدو الــذيــن لطاملا
دخ ـلــوا فــي خــافــات مــع الـ ــدروز ح ــول حقوق
الرعي وانتهاك حرمة بعض املــزارع الخاصة

ب ـس ـك ــان الـ ـس ــوي ــداء .وح ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـظ ــام ،خ ــال
سنوات الثورة السورية ،توسيع ّ
هوة الخالف
ما بني البدو والدروز في محافظة السويداء،
إلبـقــائـهــا ضـمــن دائ ــرة الـخـطــر ،لـضـمــان بقاء
الــدروز على الحياد إزاء ما يجري في البالد.
وان ـت ـهــج ال ـن ـظــام سـيــاســة تـخــويــف األقـلـيــات
املذهبية والقومية في سورية ،كي ال تنخرط
في الحراك الثوري ،وإليهامهم بأنه الحامي
الوحيد لهم.
وم ـنــذ تــولــي حــافــظ األسـ ــد لـلـسـلـطــة ف ــي عــام
 ،1970ع ـمــل ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ع ـلــى تــأجـيــج
ال ـخــافــات ب ــن ال ـب ــدو والـ ـ ــدروز ف ــي محافظة
السويداء ،والتي انفجرت بشكل دام في عام
 2000م ــع تــولــي ب ـشــار األس ــد الـسـلـطــة خلفًا
ألبيه .فقد قتل  20شخصًا وجرح  200آخرون
في ذاك العام ،عقب تعدي بدو من رعاة األغنام
عـلــى م ــزارع وبـســاتــن خــاصــة فــي الـســويــداء.
وشهدت املحافظة تظاهرات منددة باألحداث،
وهو ما دفع النظام إلى التدخل والقبض على
املتورطني من البدو.
في السياق ،قــال الكاتب حافظ قــرقــوط ،وهو
مــن أبـنــاء محافظة الـســويــداء ،فــي حــديــث مع
ّ
«العربي الجديد» ،إن النظام الـســوري ومنذ

عقود «يــزرع الخالفات بني مكونات املجتمع
الـ ـس ــوري ع ـمــومــا ،وف ــي مـحــافـظــة ال ـســويــداء
خصوصًا ،الختراقها من الــداخــل» .وأضــاف:
«عملت األجهزة األمنية التابعة للنظام ،منذ
ع ـقــد الـثـمــانـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،على
خلق خالفات بني ال ــدروز وعشائر البدو في
امل ـحــاف ـظــة .إذ أشـ ــاع ال ـن ـظــام ف ــي ذل ــك الــوقــت
ّ
أن جـ ــزءًا م ــن ال ـب ــدو م ـن ـتـ ٍـم لـجـمــاعــة اإلخـ ــوان
ّ
ّ
املسلمني ،وأن هــذه الجماعة تكن حقدًا على
ّ
الدروز ألسباب طائفية» .وأشار قرقوط إلى أن
النظام السوري «حــاول خالل سنوات الثورة
ّ
إيهام ال ــدروز ،بــأن البدو على عالقة بتنظيم
داعش ،لتعميق الخالف بني الطرفني» ،مؤكدًا
ّ
أن ال ـخــافــات بــن الـ ــدروز وال ـب ــدو «تتمحور
فقط حول الرعي ال أكثر وال أقل ،بينما أجهزة
األمن التابعة للنظام ،خلقت املشاكل في عام
 ،2000لتوطيد وجودها في املحافظة» .وتابع:
ـاول
«ال ـن ـظــام ع ــزف عـلــى وت ــر الـطــائـفـيــة ،وح ـ ّ
ت ـصــويــر ال ـخ ــاف ع ـلــى أن ــه صـ ــراع ب ــن ســنــة
ودروز ،على الرغم من أن واقع الحال مخالف
لذلك تمامًا».
ّ
وأوضح قرقوط أن البدو «ينتشرون في أغلب
نواحي املحافظة ،وهناك اندماج ثقافي كامل
بــن أهــالــي ال ـســويــداء مــن ب ــدو ودروز ،وهــو
ّ
ما كــان يزعج النظام» ،مشيرًا إلــى أن األخير
وأط ــراف ــا أخ ــرى مـثــل «ح ــزب ال ـل ــه» والـجــانــب
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي« ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول اس ـ ـت ـ ـغـ ــال الـ ـخ ــاف ــات
ال ـب ـس ـي ـط ــة ل ـت ـع ـم ـيــق الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ال ـب ــدو
وال ـ ــدروز» .وأك ــد قــرقــوط أن ــه «حـتــى اللحظة،
لم تنجح هــذه األط ــراف في دفــع الطرفني إلى
ص ــدام ــات دم ــوي ــة ،إذ اسـتـطــاعــت الـفـعــالـيــات
االجـتـمــاعـيــة والـعـشــائــريــة ،حـصــر الـخــافــات
في نطاقات ضيقة للغاية» .وأوضــح أنه «مع
الضعف الذي يعتري النظام السوري حاليًا،
يـ ـح ــاول حـ ــزب ال ـل ــه وإي ـ ـ ــران م ــن خـ ــال املـ ــال،
اختراق محافظة السويداء لتخريب العالقات
االجتماعية بني البدو وال ــدروز» ،معتبرًا أنه
على الــرغــم مــن ذل ــك« ،ف ــإن املساعي اإليرانية
الواضحة تتجه للفشل ،بسبب وعي الطرفني
للمخاطر الكبيرة لهذه املساعي».
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دعم غربي «ثابت» لكييف

أوكرانيا :اختبار
التصعيد الروسي
تراقب الواليات المتحدة
وشركاؤها الغربيون
التحشيد العسكري
الروسي على الحدود
مع أوكرانيا ،فيما
تواصل كييف الضغط
واستدعاء الدعم الغربي
في مواجهة ما تسميه
«العدوان» الروسي

ّ
تـتـبــادل روس ـيــا وك ــل مــن االتـحــاد
األوروب ــي وحلف شمال األطلسي
والــواليــات املـتـحــدة ،منذ أكـثــر من
أسبوع ،التحذيرات والتحذيرات املضادة ،مع
إبداء الغرب مزيدًا من القلق حيال التحركات
العسكرية الروسية على حدود البالد الشرقية
م ــع أوك ــرانـ ـي ــا ،فـيـمــا ت ــؤك ــد مــوس ـكــو أن هــذه
التحركات غير هجومية ،بل تصب في خانة
األم ــن ال ـقــومــي .م ــن جـهـتـهــا ،ي ـبــدو أن كييف
تـضــاعــف مــن ج ـهــودهــا ،ل ــزي ــادة ال ـت ـقــارب مع
الغرب و«الناتو» ،ردًا على ما ترى فيه تحشيدًا
روسيًا ،وتصعيدًا بدأ يترجم بتراجع الوضع
األمني شرق أوكرانيا ،حيث قتل أربعة جنود
أوكــرانـيــن وجــرح آخ ــران ،فــي  26م ــارس/آذار
املــاضــي ،في معارك مع االنفصاليني املوالني
لــروسـيــا فــي منطقة دونـيـتـســك .ويـعــد امللف
األوك ــران ــي اخـتـبــارًا مهمًا لـ ــإدارة األميركية
الجديدة ،في إطــار احتواء التهديد الروسي،
ومواجهة «اسـتـفــزازات» موسكو ،وقــد تكون
موسكو في صدد زيادة الضغط ملعرفة املدى
الـ ــذي ق ــد تـسـلـكــه واش ـن ـطــن ف ــي ه ــذا امل ـج ــال،
فيما يــواصــل االتـحــاد األوروب ــي إب ــداء الدعم
«الثابت» لكييف.
وب ـع ــد ت ـحــذيــر روسـ ـي ــا م ــن أن أي تـصـعـيــد
لـ«الناتو» قد يدمر أوكرانيا ،أعاد الكرملني،
أمس اإلثنني ،التأكيد أن التحركات العسكرية
الروسية على الحدود مع أوكرانيا ،ال تشكل
أي خطر لـهــذا البلد أو ألي طــرف آخ ــر ،وأن
روسـيــا تقوم بحركات نقل لجنودها داخــل

البالد «بالطريقة التي تراها مالئمة» .وقال
املتحدث باسم الكرملني ،ديمتري بيكسوف،
إن ب ــاده تبحث دائـمــا عــن أمـنـهــا ،وذل ــك ردًا
على اتهام أوكرانيا األسبوع املاضي ،روسيا
ب ـح ـشــد ق ـ ّـواتـ ـه ــا ع ـل ــى حـ ــدودهـ ــا ال ـش ـمــالـ ّـيــة
وال ـش ــرق ـ ّـي ــة ،وك ــذل ــك ف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـقــرم
التي ّ
ضمتها في  ،2014كما أبــدى «الناتو»
قلقه مــن «ال ـت ـعــزيــزات» الــروسـيــة ق ــرب شــرق
أوكرانيا.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـصـ ــريـ ــح ال ـ ـكـ ــرم ـ ـلـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،غـ ـ ــداة
م ـبــاح ـثــات هــاتـفـيــة أج ــراه ــا وزيـ ــر خــارجـيــة
ّ
خارجية
أوكرانيا ،دميترو كوليبا ،مع وزير
ّ
االت ـحــاد األوروبـ ــي جــوزيــب بــوريــل ،أول من
أمــس األح ــد ،حيث أكــد األخـيــر دعــم االتـحــاد
«الـثــابــت» ألوكــران ـيــا ،معربًا عــن قلقه حيال
التحركات الــروسـيــة األخ ـيــرة .وكـتــب بوريل
على «تــويـتــر»« :نتابع بقلق شديد النشاط
الـعـسـكــري ال ــروس ــي» عـنــد ح ــدود أوكــران ـيــا،
ّ
مؤكدًا «دعم االتحاد األوروبي الثابت لسيادة
أوكــرانـيــا ووح ــدة أراضـيـهــا» ،وموضحًا أنه
سيجتمع مــع كوليبا ووزراء خارجية دول
ّ
االتحاد األوروبــي الــ 27في وقت الحق خالل
ش ـه ــر إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان الـ ـح ــال ــي .م ــن جـهـتــه،
أوضـ ــح كــول ـي ـبــا أن ن ـظ ـيــره األوروبـ ـ ـ ــي وجــه
لــه دع ــوة لـحـضــور اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة
االتحاد ،املزمع عقده في  19إبريل.
وكانت أملانيا وفرنسا اللتان ّ
تؤديان وساطة
ّ
لنزع فتيل التوتر بني روسيا وأوكرانيا ،قد
وجـهـتــا دع ــوة الـسـبــت امل ــاض ــي إل ــى «ضـبــط
ال ـن ـف ــس» و«وقـ ـ ــف الـتـصـعـيــد ال ـ ـفـ ــوري» بني
البلدين ،معربتني عن «قلقهما حيال العدد
املتزايد النتهاكات وقف إطالق النار» .وجاء
َ
في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية
ُ
البلدين ،أن أملانيا وفرنسا تجددان تأكيدهما
«دع ــم س ـيــادة أوكــران ـيــا ووح ــدة أراض ـي ـهــا»،
ُ
وتـعـبــران عــن «قلقهما ج ـ ّـراء الـعــدد املتزايد
النتهاكات وقــف إطــاق الـنــار بعدما استقر
الوضع في شرق أوكرانيا منذ يوليو/تموز
 .»2020ودعت برلني وباريس «األطــراف إلى
ضبط النفس واملضي ً
قدما في وقــف فوري
ُ
للتصعيد» ،مشيرتني إل ــى أنـهـمــا تتابعان
الــوضــع «ب ـحــذر شــديــد ،وال سيما تـحـ ّـركــات
ال ـق ــوات ال ــروس ـي ــة» .وف ــي وق ــت ســاب ــق ،وعــد
الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن كـيـيــف بدعم
«ثــابــت» في مواجهة «ع ــدوان» روسـيــا .وفي

أزمة سد النهضة تهوي بالبورصة المصرية
القاهرة ـ العربي الجديد

ت ــراجـ ـع ــت م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة
امل ـص ــري ــة ب ـش ـكــل حـ ــاد ف ــي خ ـتــام
ت ـعــامــات أم ــس االث ـن ــن ،مـتــأثــرة
بمبيعات املؤسسات األجنبية ،مع تصاعد
أزم ـ ــة سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ،ب ـي ـن ـمــا أوق ـ ـفـ ــت إدارة
الـبــورصــة نـحــو  87سهما عــن ال ـت ــداول بعد
تــراج ـع ـهــا بــأك ـثــر م ــن  .%5وع ـ ــزا املـحـل ـلــون
خسائر السوق إلــى عــوامــل ،مثل مفاوضات
س ــد ال ـن ـه ـضــة ف ــي ك ـي ـن ـشــاســا وامل ـض ــارب ــات
وإل ـغ ــاء الــرقــابــة املــال ـيــة م ـعــامــات ورفـضـهــا
تقييمات شــركــات .وأغـلــق املــؤشــر الرئيسي
«ايجي إكس  »30منخفضا بنسبة  %1.54إلى
 10256نقطة ،بعد تراجعه بأكثر مــن %2.5
خــال املـعــامــات ،فيما هــوى مــؤشــر األسهم
ال ـص ـغ ـيــرة وامل ـتــوس ـطــة «إي ج ــي إك ــس »70
بنسبة  ،%6.27وتراجع مؤشر «ايجي إكس
 »100األوس ــع نطاقًا بنسبة  .%4.94وقالت

م ـنــى مـصـطـفــى ،م ــدي ــرة الـ ـت ــداول ف ــي شــركــة
عربية أون الين للوساطة املالية ،لـ«رويترز»،
إن «نوعية البيع وحجمه وهــروب األجانب
يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبًا ،وقد تكون
خاصة بمفاوضات سد النهضة ،إلى جانب
تدخل الرقابة املالية في الـتــداوالت باإللغاء
ورفض تقييمات األسهم».
وع ـم ــدت هـيـئــة ال ـس ــوق ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـيــرة
إلى مطالبة شركات بتعيني مستشار مالي
مـسـتـقــل لـتـقـيـيــم أس ـه ـم ـهــا ،لـكـنـهــا ل ــم تـكــن
تقبل تـلــك التقييمات بــال ـضــرورة .وهبطت
أس ـه ــم ذات أوزان وأحـ ـج ــام ت ـ ــداول كـبـيــرة،
حيث تراجع سهم دايس للمالبس  %9.9مع
استحواذها على ثاني أكبر حجم تــداوالت،
ون ــزل سهم البنك الـتـجــاري الــدولــي %3.25
بـعــدمــا هـبــط أك ـثــر م ــن  %4ف ــي وق ــت ســابــق
م ــن الـجـلـســة .وانـخـفـضــت أس ـهــم بــايــونـيــرز
القابضة  ،%9.03وبورتو  ،%8.4وأوراسكوم
امل ــالـ ـي ــة  ،%5.1وأوراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم لــاس ـت ـث ـمــار

ال ـقــاب ـضــة  .%5.7وقـ ــال وائـ ــل ع ـن ـبــة ،رئـيــس
مجلس إدارة األوائـ ــل لــاسـتـشــارات املالية
إن «ال ـه ـبــوط الـكـبـيــر سـبـبــه نـقــص السيولة
وجـ ــوانـ ــب س ـي ــاس ـي ــة خ ــاص ــة ب ـم ـف ــاوض ــات
ســد ال ـن ـه ـضــة ...رأس امل ــال ج ـبــان ،ينسحب
م ــع أي ض ـبــاب ـيــة ح ـتــى ت ـت ـضــح الـ ـص ــورة».
وأم ـ ـ ـ ــس ،ذكـ ـ ــر بـ ـي ــان ل ـل ـج ـي ــش امل ـ ـصـ ــري أن
رئيس األركــان محمد فريد بحث مع نظيره
السوداني محمد عثمان الحسني ،التحديات
والتهديدات العسكرية واألمنية التي تواجه
ال ـب ـلــديــن ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «ال ـجــان ـبــن اتـفـقــا
على أهمية توظيف الخبرات املكتسبة من
األنـشـطــة الـتــدريـبـيــة لـصــالــح تـطــويــر املـهــام
العملياتية».
ك ـمــا ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح
شـ ـك ــري ف ــي بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،إن االج ـت ـم ــاع ــات
الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا
ب ـم ـثــابــة «ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة» ،ي ـجــب ان ـت ـهــازهــا
لتحقيق مـصــالــح الـجـمـيــع ب ـشــأن مـلــف سد

ال ـن ـه ـضــة .وإل ـ ــى ج ــان ــب ت ــأث ـي ــرات أزم ـ ــة سد
النهضة على البورصة املصرية ،قال رئيس
مجلس إدارة األوائــل لالستشارات املالية إن
«املضاربات الشديدة على األسهم الصغيرة
وامل ـتــوس ـطــة ب ـجــانــب ال ـت ــوس ــع ف ــي (ال ـش ــراء
بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط ،ثم
محاولة تدارك ذلك ببعض التعديالت ...أرقام
البورصة ال تتفق إطالقا مع أرقام االقتصاد
املصري» .وبخالف معظم اقتصادات املنطقة
واألسواق الناشئة عموما ،تفادى االقتصاد
املصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
ومالت معامالت األجانب للبيع القوي ،أمس،
بينما اتجهت مـعــامــات املـصــريــن والـعــرب
إل ــى الـ ـش ــراء .وق ــال ــت رض ــوى ال ـســوي ـفــي ،من
فــاروس املالية« :هناك مجموعة من األخبار
السلبية أث ــرت عـلــى ال ـســوق ،س ــواء ط ــرح ثم
إلـغــاء رخـصــة السجائر الـجــديــدة أو تراجع
مؤشر مديري املشتريات في مصر إلى أدنى
مستوى منذ يونيو /حزيران املاضي».

أجرت روسيا مناورات عسكرية على الحدود الشهر الماضي (سيرغي مالغافكو)Getty/

تصل زيادة عديد
القوات الروسية على
الحدود إلى  4آالف
مــا يشبه ال ــرد على إع ــان الجيش الــروســي
يــوم الجمعة املــاضــي عــن مـنــاورات عسكرية
تـ ـه ــدف إل ـ ــى مـ ـح ــاك ــاة الـ ــدفـ ــاع ض ـ ـ ّـد ه ـجــوم
بـطــائــرة مـسـ ّـيــرة فــي منطقة ق ــرب أوكــران ـيــا،
أكــد مـســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع األوكــرانـيــة
ال ـس ـبــت ،أن بــادهــم وبــريـطــانـيــا ستجريان
م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات م ـش ـت ــرك ــة (مـ ـ ـن ـ ــاورات «ك ــوس ــاك
مــايــس») خ ــال الـصـيــف املـقـبــل ،تـضــم قــوات
مــن «الـنــاتــو» ،بـحــدود ألــف عنصر .وأوضــح
املسؤولون أن التدريبات املرتقبة «ستختبر
الـتـحــركــات الــدفــاعـيــة ،تليها عملية هـجــوم،

إلع ـ ـ ــادة ض ـب ــط ال ـ ـحـ ــدود ووح ـ ـ ــدة األراضـ ـ ــي
ل ـل ــدول ــة ال ـت ــي ت ـعــرضــت لـ ـع ــدوان م ــن إح ــدى
الـ ـ ــدول الـ ـج ــارة املـ ـع ــادي ــة» ،ف ـي ـمــا وضـعـتـهــا
بريطانيا في خانة «املناورات الروتينية».
من الجهة األميركية ،وفيما يسود يقني بأن
روس ـي ــا غـيــر مـعـنـيــة عـلــى اإلطـ ــاق ب ــ«ســام
دائــم» وحقيقي مع أوكرانيا ،إال أن انقسامًا
يـ ـس ــود داخـ ـ ــل األوسـ ـ ـ ــاط ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ح ــول
املدى الذي من املمكن أن تسلكه موسكو في
التصعيد األخير ،والــذي بدأ في  26مارس/
آذار املاضي بإطالق النار على «خط الجبهة»
ً
في دونيتسك واستمر يومًا كامال .وبحسب
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ،ف ــإن بـعــض املـســؤولــن
األمـيــركـيــن يـعـتـقــدون أن روس ـيــا منخرطة
ع ـلــى األرج ـ ــح ف ــي عـمـلـيــة «ت ـخ ــوي ــف» ،وهــي
غير متعطشة لتجديد هجومها .لكن آخرين
يبدون قلقًا أكبر ،معتبرين أن نوايا الرئيس
الروسي فالديمير بوتني غير واضحة ،وأن
أي عـمـلـيــة ل ــ«اخ ـت ـب ــار» ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
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لقطات

عمان 11 :مليار دوالر
ُ
احتياجات تمويلية

قالت وزارة املالية ُالعمانية ،أمس ،إن
إجمالي االحتياجات التمويلية لسد
عجز موازنة العام الجاري ،يبلغ
 4.2مليارات ريال ( 10.93مليارات
دوالر) .وذكرت الوزارة في بيان ،أن
املبلغ يشمل كذلك  -إلى جانب سد
العجز  -سداد أصل القروض (قيمة

األقساط املستحقة دون احتساب
الفوائد عليها) طيلة العام الجاري.
ومطلع العام الجاري ،أعلنت سلطنة
عمان موازنة  2021بإجمالي نفقات
 10.88مليارات ريال ( 28.28مليار
دوالر) ،وباحتساب سعر  45دوالرا
لبرميل النفط .وبلغ العجز املتوقع
في موازنة العام الجاري  2.24مليار
ريال ( 5.82مليارات دوالر) رغم
خفض اإلنفاق بنسبة  14باملائة.
العراق يقرر بناء سد مائي

ال ـجــديــد ،بــإمـكــانـهــا أن تــذهــب ســريـعــا نحو
ال ـت ـص ـع ـيــد .هـ ــذا األم ـ ــر دفـ ــع ب ـقــائــد املـنـطـقــة
األوروبـ ـي ــة فــي ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،الـجـنــرال
تود والترز ،إلى رفع مستوى مراقبة القوات
األميركية ،األسـبــوع املــاضــي ،للمرة الثانية
خالل أيام معدودة ،بعدما لم تستجب القوات
ال ــروس ـي ــة لــان ـس ـحــاب م ــن مـنـطـقــة ال ـح ــدود
م ــع أوك ــران ـي ــا .وك ــان خ ـب ــراء اسـتــراتـيـجـيــون
ق ــد تــوق ـعــوا ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات الــروس ـيــة من
ً
املنطقة (عـلــى بعد  30مـيــا مــن ال ـحــدود مع
أوكرانيا) بعد اختتام تدريبات عسكرية في
 23مارس املاضي .وتصل تقديرات أميركية
ل ـع ــدد ال ـج ـن ــود اإلض ــافـ ـي ــن ال ــذي ــن أرس ـل ــوا
أخيرًا إلى املنطقة ،إلى  4آالف جندي .ورأى
الجنرال فريديرك هودجز ،مدير مركز تحليل
السياسات األوروبية ،أن روسيا غير معنية
بالتهدئة ،وهي تريد إبقاء أوكرانيا منطقة
غير مستقرة بالقدر املستطاع.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

قررت الحكومة العراقية ،إنشاء
سد جديد على نهر دجلة في
املثلث الحدودي مع تركيا وسورية،
ملواجهة أزمة شح املياه .وقالت
وزارة املوارد املائية في بيان
صدر بوقت متأخر مساء األحد،
إنها «قررت إقامة سد على نهر
دجلة شمال سد املوصل ،في
املنطقة القريبة من الحدود التركية
السورية» .وأضافت أن إقامة السد،
تأتي «انسجامًا مع البرنامج الذي
اعتمدته الوزارة ملجابهة التحديات
التي يفرضها التغير املناخي،
وظروف شح املاء املتوقعة في
السنوات املقبلة» .وباشرت الوزارة
«بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة
عدد من الشركات العاملية في مجال
تصاميم السدود لتقديم عروضها
حول األمر» .وبينت أنها «وضعت
سقفا زمنيا مضغوطا لالنتهاء من
الخطوات الفنية قبل البدء بالتنفيذ
الفعلي ،واالنتقال سريعا إلى
املراحل الالحقة» دون اإلشارة إلى
تواريخ محددة.
انخفاض مؤشر مديري
المشتريات في السعودية

()Getty

ارتفاع ديون
األسر في كوريا
الجنوبية

ّ
أظهر تقرير صادر عن املعهد الكوري للمالية العامة أن ديون األسر في كوريا الجنوبية تنمو بوتيرة أسرع من معظم االقتصادات الرئيسية ،لتصل
إلى نحو  %100من الناتج املحلي اإلجمالي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا .وبلغت نسبة ديون األسر إلى الناتج املحلي اإلجمالي  %98.6بحلول نهاية
ّ
ّ
وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من املتوسط العاملي ،الذي يراوح بني  %63.7و %75.3في االقتصادات املتقدمة .كما أن
يونيو /حزيران من العام املاضي.
ّ
وتيرة نمو ديون األسر الكورية أسرع بكثير مقارنة بمعظم البالد .وارتفع املعدل بحلول نهاية يونيو املاضي بنسبة  %27.6عما كان عليه عام ،2008
مقارنة بنمو عاملي بمتوسط  ،%3.7أو سالب  ،%0.9في االقتصادات املتقدمة.

قالت مؤسسة «أي اتش اس
ماركت» العاملية لألبحاث ،إن قراءة
مؤشر مديري املشتريات في
السعودية ،سجلت تباطؤًا خالل
مارس/آذار املاضي ،بينما ارتفعت
في اإلمارات بأعلى وتيرة خالل 20
شهرًا .وحسب تقرير املؤسسة،
أمس ،هبطت قراءة مؤشر مديري
املشتريات (ترصد أداء القطاع
الخاص غير النفطي) الخاص
بالسعودية من  53.9في فبراير/
شباط إلى  53.3في مارس .ويعني
انخفاض املؤشر الذي يقيس أداء
القطاع الخاص غير النفطي عن
مستوى  50نقطة ،أن ثمة انكماشًا،
في حني أن تخطيه هذا املستوى
يشير إلى التوسع .وأشار التقرير
إلى تحسن طفيف ،لكنه ما يزال
قويا نسبيا ،في أداء اقتصاد القطاع
الخاص غير املنتج للنفط باململكة.
وتابع« :كان ملؤشر الطلبات الجديدة
التأثير السلبي األكبر خالل الشهر
املاضي ،حيث انخفض إلى أدنى
قراءة له منذ أكتوبر/تشرين األول
.»2020

 10مليارات دوالر تراجعًا في واردات الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

نجحت الجزائر في تقليص االستيراد بمعدالت كبيرة
ّ
للحد من األزمــة املالية الخانقة التي ّ
تمر
في محاولة
ّ
بها البالد في ظل تهاوي إيرادات النفط .وقال الرئيس
ّ
الجزائري عبد املجيد تبون ،إن خطط التقشف التي
اتبعتها الدولة ،سمحت للخزينة العمومية باقتصاد
 10مليارات دوالر ،في مقابل توقعات بزيادة الصادرات
من السلع واملنتجات الجزائرية ،خصوصًا إلــى دول
أفريقيا .وقال تبون ،في مقابلة تلفزيونية ُبثت مساء
أول من أمس« :قلصنا فاتورة االستيراد بـ  10مليارات

دوالر في عام  ،2020من خالل صرامة املراقبة ،وإنهاء
عهد تضخيم الفواتير ،وزيــادة اإلنـتــاج .وهــذا مؤشر
ّ
حقيقي لـبــدء التحكم فــي اقـتـصــادنــا» مـشـيـرًا إل ــى أن
الجزائر اقتصدت  500مليون دوالر من واردات القمح،
لتنخفض إلى ما قيمته  1.3مليار دوالر.
ّ
وتــوقــع أن تحقق ال ــزراع ــة ه ــذا ال ـعــام مــا يــزيــد عــن 25
مليار دوالر ،ما يسهم في فتح باب تصدير املنتجات
الزراعية هذا العام ،مضيفًا« :نحن نسير إلى السوق
األفريقية وإلــى ليبيا عبر املعابر البرية ،كما نتوقع
تصدير  400مليون دوالر من األدوية في .»2021
ّ
وأشار إلى أن الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم  5مليارات

دوالر من صــادرات السلع واملنتجات ،بعدما ظل رقم
ال ـ ـصـ ــادرات خـ ــارج امل ـح ــروق ــات (ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز) ملــدة
ّ
 25عامًا دون ملياري دوالر ،الفتًا إلــى أن من املتوقع
تـحـقـيــق تـ ــوازن فــي امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري بــن ال ـص ــادرات
والـ ـ ـ ــواردات خ ــال ال ـع ــام املـقـبــل  .2022وح ــول تـ ّ
ـوســع
االقتصاد املــوازي في البالد ،أرجع الرئيس الجزائري
هــذه الـظــاهــرة إلــى ضـعــف الــدولــة فــي مــرحـلــة سابقة،
ً
ما ساهم في تقوية االقتصاد املــوازي ،قائال« :ال أحد
يعرف الكتلة املالية الحقيقية التي تدور في دواليبه».
ّ
ّ
ولفت إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن أموال القطاع
املــوازي تتراوح بني  6و 10تريليونات دينار (حوالي

 50مـلـيــار دوالر) .وأشـ ــار كــذلــك إل ــى ظــاه ــرة األم ــوال
ّ
املـكــدســة خ ــارج الـبـنــوك فــي الـجــزائــر ،مضيفًا أن هذه
األمــوال سبب مباشر في التهاب أسعار العقارات في
البالد ،بينما تسعى الحكومة إلى امتصاصها وإقناع
ّأصحابها بضخها في الدورة االقتصادية .ولفت إلى
أنه «بعد فتح الصيرفة اإلسالمية ،تم امتصاص 100
مليار سنتيم ( 7ماليني و 500ألف دوالر) من األموال
املكدسة ،خالل شهر واحد فقط ،وهناك أمل في إدماج
املزيد في العجلة االقتصادية الرسمية .كما اقترحنا
س ـنــدات مــالـيــة الم ـت ـصــاص الـسـيــولــة امل ـكــدســة خــارج
األرصدة البنكية ،وأملنا كبير في نجاح هذا املقترح».
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المغرب

تمويل

أزمة السيولة تخنق اليمن:
البنوك نحو االنهيار
عجزت الكثير من البنوك
اليمنية عن توفير السيولة
لعمالئها ،واتجهت
لتقييد عملية السحب
من األرصدة والودائع،
ما فاقم من معيشة
المواطنين

صنعاء ـ محمد راجح

ي ـع ـي ــش الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي فــي
ال ـي ـمــن أزمـ ــة س ـيــولــة حـ ــادة منذ
مطلع العام الحالي ،مع وصول
الوضع املتردي إلى عجز كثير من البنوك
ع ــن تــوفـيــر الـسـيــولــة لـعـمــائـهــا ،واتـجـهــت
نـحــو تقييد عملية الـسـحــب مــن األرص ــدة
والودائع إلى أدنى مستوى.
ويـشـكــو مــواطـنــون ومـتـعــامـلــون مــن رفــض
البنوك التي لديهم فيها حسابات وأرصدة
مــال ـيــة ف ــي ص ـن ـعــاء ،ال ـس ـمــاح ل ـهــم بسحب
مبالغ كبيرة تزيد على  500ألــف ريــال في
العملية الــواحــدة ،وتجزئة عملية السحب
ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن ع ـم ـل ـيــة س ـح ــب خ ـ ــال أي ــام
متباعدة.
متعامل مــع أح ــد الـبـنــوك ،مطيع الــرافــدي،
يشير لـ«العربي الجديد» ،إلــى عــدم قدرته
عـلــى الـسـحــب مــن رص ـيــده فــي الـبـنــك الــذي
يــزيــد على خمسة مــايــن ري ــال ،إذ احتاج
مؤخرًا ملبلغ يصل إلــى نحو مليوني ريال
لتسديد بعض االلتزامات الضرورية ،لكنه
ف ــوج ــئ ب ــرف ــض ال ـب ـنــك ق ـيــامــه بـسـحــب هــذا
املبلغ دفـعــة واح ــدة بسبب أزم ــة السيولة،
كما تم إبالغه.
هـ ــذه امل ـش ـك ـلــة ومـ ــا ف ــرض ـت ــه م ــن إج ـ ـ ــراءات
نتيجة اهتزاز القطاع املصرفي في اليمن،
أدت إلــى تــدهــور ثقة املــودعــن واملتعاملني
معها بالنظر إلى ما أقدمت عليه من وضع
س ـق ــوف مـ ـح ــددة لـلـسـحــب م ــن ال ـح ـســابــات
ال ـج ــاري ــة ،وعـ ــدم تـسـيـيــل ال ــودائ ــع اآلج ـل ــة،
إضــافــة إل ــى رف ــض قـبــول ال ــودائ ــع بالعملة
األجنبية ،وذلك ملواجهة أزمة السيولة التي
تـمــر بـهــا وت ـهــدد بـقــاء هــا بشكل كـبـيــر ،في
ظل استمرار املعارك الدائرة في البالد على
أكـثــر مــن صعيد ،ليس فقط العسكري ،بل
والسياسي واالقـتـصــادي الــذي بــرز كورقة
رئيسية في الصراع الذي أتم عامه السادس.

كما يرى مصرفيون وخبراء اقتصاد أن هذه
الــوضـعـيــة الصعبة الـتــي تـمــر بـهــا البنوك
اليمنية وتهددها باالنهيار الفعلي ،تسببت
في ّ
تحول شركات الصرافة املنتشرة بكثافة
في مختلف املحافظات اليمنية ،خصوصًا
املــدن الرئيسية ،لتكون البديل الــذي جذب
كثيرا من املتعاملني املصرفيني والشركات
والتجار واملستوردين الستخدامها لحفظ
النقود خارج إطار البنوك.
أسـتــاذ االقـتـصــاد بجامعة صـنـعــاء ،مطهر
العباسي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
يـلـفــت إل ــى مــا مــر بــه الـقـطــاع املـصــرفــي في
اليمن خالل السنوات الست املاضية للحرب،
إذ خ ـســر االق ـت ـص ــاد مـعـظــم االحـتـيــاطـيــات
مــن النقد األجـنـبــي ،فتوقف تدفق العوائد
من صــادرات النفط والغاز ،كما تم تجميد
الـقــروض واملـســاعــدات للحكومة ،وكــل تلك
الـ ـع ــوام ــل ج ـع ـلــت ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي الـيـمـنــي
عاجزا عن إدارة سعر الصرف والتحكم فيه
كما كــان سابقا ،مما أدى إلــى تــزايــد سعر
ص ــرف الــريــال مـقــابــل ال ـ ــدوالر ،حـتــى وصــل
إلى ثالثة أضعاف ما كان قبل الحرب.
يجمع كثير من الخبراء واملعنيني بالشأن
االقتصادي في اليمن على هذه النقطة وما

4.4

تسببت الحرب في تعميق
الــجــروح العميقة بجسد
البنوك اليمنية ،وباهتزاز
مــاءتــهــا الــمــالــيــة والــتــي
تراجعت من  13مليار دوالر
في اّخــر عــام قبل الحرب
إلى  4.4مليارات دوالر حاليًا،
بسبب تــزايــد سعر الصرف
واالنهيار المتواصل للريال
اليمني.

تـسـبـبــت ب ــه ال ـح ــرب ال ـتــي جـ ــاءت لتضيف
امللح إلى الجروح العميقة في جسد البنوك،
واهتزاز مالءتها املالية والتي تراجعت من
ّ
 13مـلـيــار دوالر فــي اخ ــر ع ــام قـبــل الـحــرب
إلى  4.4مليارات دوالر ،بسبب تزايد سعر
الصرف واالنهيار املتواصل للعملة.
ويــربــط العباسي بــن مشكلة تــراكــم الدين
ال ـع ــام امل ـح ـلــي ف ــي ال ـي ـمــن ،خ ـصــوصــا لــدى
الـقـطــاعــات املــالـيــة الـحـكــومـيــة كبنكي عــدن
وص ـن ـع ــاء ،وأزم ـ ــة ال ـس ـيــولــة ال ـحــاص ـلــة في
الـقـطــاع املـصــرفــي ،مــا أفـقــد الـبـنــوك قدرتها
على القيام باألنشطة املتعارف عليها في
جذب الودائع والقيام بالعمليات املصرفية
املعتادة.
ويضيف أيـضــا أن اإلج ـ ــراءات املـتـخــذة من
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ف ــي ك ــل م ــن ص ـن ـعــاء وع ــدن
عـ ّـمـقــت التشطير االق ـت ـصــادي بــن صنعاء
وع ـ ــدن ،وه ــو م ــا يـفـســر ال ـت ـبــايــن ف ــي سعر
الصرف في مناطق نفوذ األطراف املتحاربة،
وال ــذي استغله ال ـصــرافــون والـبـنــوك أســوأ
استغالل ،وجعلوا مــن منع ت ــداول الطبعة
القديمة ذريعة المتصاص أموال املواطنني
والتجار بالباطل.
وإذا اس ـت ـم ــرت األوضـ ـ ـ ــاع ك ـم ــا ه ــي عـلـيــه،
والـ ـح ــدي ــث ل ـل ـع ـب ــاس ــي ،ف ـ ــإن س ـع ــر ص ــرف
ال ـ ــدوالر قــد يـتـجــاوز عـتـبــة األل ــف ري ــال في
عـ ـ ــدن ومـ ـن ــاط ــق الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـعـ ـت ــرف بـهــا
دوليًا ويعمق الفجوة بينها وبني املناطق
الخاضعة لسيطرة الحوثيني.
فــي الـسـيــاق ،يـقــول رئـيــس جمعية البنوك
ال ـي ـم ـن ـي ــة ،مـ ـحـ ـم ــود نـ ــاجـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـقـطــاع املصرفي
اليمني هــو أحــد مكونات القطاع الخاص
الـتــي تلعب دورا مهما فــي دعــم االقتصاد
الــوطـنــي ،وقــد الـتــزم القطاع جانب الحياد
منذ أن بــدأ ال ـصــراع السياسي فــي الـبــاد،
وي ـمــارس أنشطته بمهنية صــرفــة .ويـقــدم
ال ـق ـط ــاع ،ح ـســب ن ــاج ــي ،ال ـخ ــدم ــات املــالـيــة
امل ـط ـل ــوب ــة ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ـن ـش ــاط
االقتصادي ،وتلبية االحتياجات املعيشية
األســاس ـيــة لـلـمــواطـنــن فــي كــل املـحــافـظــات
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن األطـ ـ ـ ــراف
السياسية املسيطرة على الــوضــع فــي تلك
املحافظات.
وتشهد العملة الوطنية انهيارا متواصال
فــي عــدن ومـنــاطــق الحكومة اليمنية ،بعد
تجاوز سعر صرف الريال حاجز  900ريال
للدوالر الواحد ،بينما يراوح سعر الصرف
مكانه في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيني
عند مستوى  598رياال.

المقاهي والمطاعم تستنجد بـ«رمضان»
الرباط ـ مصطفى قماس

تسود حالة من الترقب والقلق بني العديد من املستثمرين
فــي املـغــرب حــول ال ـقــرارات التي قــد تتخذها الحكومة حول
األنشطة التي يزاولونها في رمضان ،في ظل تردد الشائعات
مع اقتراب شهر رمضان والتي تتراوح بني مرجحة لتشديد
ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة وب ــن تـلــك ال ـتــي تـفـيــد بــاحـتـمــال منع
التنقل بعد اإلفـطــار .ونبهت التنسيقية الوطنية للهيئات
املهنية األكـثــر تمثيلية ،التي تضم جمعيات ممثلة لتجار
ومهن حرة ،أول من أمس ،إلى ما تعتبرها آثارا وخيمة ألي
إغالق محتمل لقطاع املقاهي واملطاعم والوجبات الخفيفة
خالل شهر رمضان املقبل.
وكـشـفــت الجمعية املـغــربـيــة ألرب ــاب املـقــاهــي وامل ـطــاعــم ،من
جانبها ،عن اتجاه النية نحو تنظيم إضــراب يــوم الجمعة
املقبل ،حيث تريد لفت االنتباه للصعوبات التي يواجهها
أصحاب املقاهي بسبب تداعيات األزمة الصحية.
ويسعى أصحاب املقاهي واملطاعم ،من وراء ذلك االحتجاج
الذي يعتزمون تنظيمه إلى دفع السلطات لتحديد ما سيكون
عليه الوضع في شهر رمضان ،حيث ينتظرون أجوبة حول
ما إذا كان سيقدمون خدماتهم قبل وبعد اإلفطار.
أوضــح رئيس الجمعية املغربية ألربــاب املقاهي واملطاعم،
نورالدين الحراق ،لـ«العربي الجديد» ،أن املهنيني يتطلعون
إلى قرار من السلطات حول نشاطهم في رمضان ،الذي تصل
فيه إيــرادات ـهــم إلــى  40فــي املــائــة مـقــارنــة ب ــإي ــرادات الفترات
العادية املتبقية.
ويشدد الحراق على أن رقم معامالت أرباب املقاهي تهاوى
في بعض األحيان إلى  70في املائة في سياق األزمة الصحية،
الـتــي أفـضــت إلــى إغ ــاق املـحــات فــي فـتــرة الـحـجــر الصحي
والطوارئ الصحية التي سنها املغرب في العام املاضي.
وكــانــت الـفـيــدرالـيــة املـغــربــي للفرانشيز وال ـت ـجــار ،أك ــدت أن
املـطــاعــم وامل ـقــاهــي تـكـبــدت خـســائــر مــالـيــة كـبـيــرة فــي الـعــام
امل ــاض ــي ،مــاحـظــة عـلــى لـســان رئـيـسـهــا مـحـمــد ال ـفــن ،أن 30
فــي املــائــة مــن املقاهي واملطاعم لــم تستعد نشاطها فــي ظل
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الجائحة وسجلت فقدان  10في املائة من فرص العمل.
وينتظر أن يــؤثــر إغ ــاق املقاهي واملـطــاعــم فــي رمـضــان ،إذا
لم توافق قــرارات السلطات العمومية مطالب املهنيني ،على
ق ـطــاعــات أخـ ــرى ،يــرتـبــط نـشــاطـهــا بـهــذيــن الـنـشــاطــن ،مثل
املخابز التي تزودها بالخبز والحلويات.
ولــم يبق منتجو الخبز والحلويات بمنأى عن القلق الذي
ينتاب أربــاب املقاهي واملطاعم ،حيث يعولون على تدابير
مخففة فــي شهر رمـضــان مــن أجــل تعظيم أرق ــام مبيعاتها،
بعد تراجع نشاطها بفعل تدابير الحجر الصحي والطوارئ
ال ـص ـح ـيــة ،خ ــاص ــة أن ذلـ ــك ال ـش ـهــر ي ـك ـثــر ف ـيــه ال ـط ـلــب على
منتجاتها .ودأبت املخابز منذ انتشار الفيروس وما واكبه
مــن تــدابـيــر حـتــى بـعــد رف ــع الـحـجــر الـصـحــي ،عـلــى مطالبة
الحكومة ببلورة تدابير تمكنها من محاصرة الخسائر التي
تكبدتها في العام املاضي.
وتــدعــو الجامعة الوطنية للمخابز والـحـلــويــات ،بمناسبة
شهر رمضان ،حسب ما يوضحه رئيسها الحسني أزاز ،إلى
نوع من املرونة على مستوى مواعيد اإلغــاق ،حيث تتطلع
إلى اإلقفال ساعة قبل اإلفطار.
وت ــراه ــن امل ـخــابــز عـلــى تـحــديــد طــريـقــة اشـتـغــالـهــا فــي شهر
رمضان أياما قبل حلوله ،حتى تتزود باملواد األولية الكافية
تـبـعــا ملــواق ـيــت اإلق ـف ــال ف ــي ذل ــك ال ـش ـهــر ،بـعــدمــا ف ــرض على
املخابز اإلغالق ثالث ساعات قبل اإلفطار في العام املاضي.
وأكد وزير الصحة ،خالد أيت الطالب ،في تقرير قدمه خالل
االجتماع األسبوعي للحكومة ،على أن الحكومة تتشاور مع
اللجنة العلمية الوطنية ومــع القطاعات التي يهمها األمر
بهدف اتخاذ تدابير بتزامن مع رمضان ،تستحضر سالمة
املواطنني والوضعية االقتصادية.
وك ـش ـفــت لـجـنــة الـيـقـظــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ف ــي ن ـهــايــة األس ـبــوع
املــاضــي ،تمديد تقديم دعــم للعاملني فــي بعض القطاعات
حتى يونيو /حــزيــران املقبل ،بــاملــوازاة مع مواصلة ضمان
قــروض الـشــركــات .تشير وزارة االقتصاد واملالية وإصــاح
اإلدارة ،إلى أن الدعم املحدد في  210دوالر في الشهر ،يشمل
أكثر من  100ألف أجير في السياحة واملطاعم وغيرها.

خسائر باهظة تكب ّدتها المقاهي بسبب كورونا (جالل مرشدي/األناضول)

تقارير عربية
مال وناس

كلفة معيشة األسرة السورية مليون ليرة شهريًا
عدنان عبد الرزاق

زادت معاناة السوريني بعد ارتفاع األسعار
وشح السلع واملنتجات باألسواق ،في اآلونة
األخيرة .وما فاقم من موجة الغالء ،شلل قطاع
النقل إثر تقنني توزيع املشتقات النفطية بعد
رفع أسعارها للمرة السادسة خالل الثورة.
وف ـ ــي حـ ــن يـ ـص ـ ّـر نـ ـظ ــام بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد عـلــى
تثبيت ال ــروات ــب واألجـ ــور ،رغ ــم تــراجــع سعر
ص ــرف الـلـيــرة أم ــام الـ ــدوالر مــن  50لـيــرة عــام
 2011إلــى  3700لـيــرة ،أمــس اإلثـنــن ،ارتفعت
تكاليف معيشة األس ــرة السورية املؤلفة من
خمسة أش ـخــاص ،بحسب مــركــز «قــاسـيــون»
للدراسات ،من العاصمة دمشق ،من  773ألف

ليرة ،مطلع العام الجاري ،إلى مليون وأربعني
ألف ليرة حاليًا.
ّ
ويبي مركز قاسيون (مستقل) من العاصمة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،أن أس ـ ـعـ ــار س ـل ــة إن ـ ـفـ ــاق األس ـ ــرة
السورية املكونة من ثماني حاجات أساسية
(غ ـ ــذاء ،س ـك ــن ،ص ـح ــة ،تـعـلـيــم ،ل ـب ــاس ،أث ــاث،

شح الوقود ساهم
في موجة غالء جديدة
للسلع الضرورية

أوضاع المواطنين المعيشية في مناطق سيطرة النظام تزداد صعوبة (لؤي بشارة/فرانس برس)

ن ـقــل وات ـ ـصـ ــاالت) ،ارت ـف ـع ــت خ ــال الـشـهــريــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ب ـس ـب ــب ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار الـ ـغ ــذاء
وامل ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة وت ــراج ــع س ـعــر صــرف
الليرة من  2900ليرة في نهاية عام  2020إلى
 4000لـيــرة الـشـهــر املــاضــي ،قـبــل أن تتحسن
إل ـ ــى  3700ل ـ ـيـ ــرة ،أم ـ ــس .وت ـش ـه ــد األس ـ ــواق
الـســوريــة ارتـفــاعــات كبيرة فــي األس ـعــار ،بعد
توقف االستيراد جراء وقف املصرف املركزي
تمويل املستوردات ،وزيــادة أسعار املشتقات
الـنـفـطـيــة ،ال ـتــي تصفها م ـصــادر مــن دمـشــق،
بالسلع التحريضية التي رفعت مجمل أسعار
املنتجات الزراعية والصناعية.
وأش ــارت امل ـصــادر ،التي رفضت ذكــر اسمها،
إل ــى أن ن ـظــام األس ــد أوق ــف تــوزيــع املشتقات

الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،بـ ـع ــد ت ـق ـن ـي ـن ـه ــا لـ ـلـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى،
وي ـعــد ال ـي ــوم بــال ـتــوزيــع وف ــق رس ــائ ــل تــرســل
للمستهلكني على هواتفهم ،مبينة أن سعر
لـيـتــر املـ ـ ــازوت ارت ـف ــع بــال ـســوق الـ ـس ــوداء إلــى
 2000ل ـيــرة ،ولـيـتــر الـبـنــزيــن إل ــى  3500لـيــرة،
ّ
األمــر الــذي شــل حركة النقل وزاد من معاناة
السوريني .ويرى أسامة القاضي ،وهو رئيس
مجموعة اقتصاد سورية ،أن «وضع سوريي
الداخل بات خانقًا بمعنى الكلمة ،بعد أن زاد
انقطاع التيار الكهربائي عن  20ساعة يوميًا
ونـفــدت املشتقات النفطية مــن األس ــواق ،وإن
وج ــدت بــال ـســوق الـهــامـشـيــة فـسـعــرهــا يـفــوق
قدرتهم الشرائية».
ويـ ــؤكـ ــد ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ،فـ ــي حـ ــديـ ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن أس ـ ـعـ ــار الـ ـسـ ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات
الضرورية لالستهالك اليومي ارتفعت خالل
الـشـهــر األخ ـيــر بــأكـثــر مــن  ،%30فسعر ربطة
الخبز (أقــل من  2كيلوغرام) تباع بألف ليرة
فــي األسـ ــواق ،فــي حــن أن التسعير الرسمي
لها هو  100ليرة ،كما أن تصميم النظام على
ّ
ليحصل
تصدير الخراف والخضر والفواكه،
ال ـ ـ ــدوالر ،رف ــع م ــن أس ـع ــار ال ـل ـحــوم والـخـضــر
وال ـفــواكــه ،كـمــا انـتـشــر ب ــأس ــواق دمـشــق نمط
الـشــراء بالحبة الـيــوم ،ج ــراء ارتـفــاع األسـعــار
ومحدودية الدخل.
وحـ ــول أس ـب ــاب ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار واس ـت ـمــرار
ت ــراج ــع س ـعــر ص ــرف ال ـل ـي ــرة ،ي ـقــول الـقــاضــي
إن األس ـعــار لــم تــرتـفــع مـنــذ ع ــام  2011إذا ما
قيمناها وفــق أي عملة عــدا الليرة السورية،
لـكــن ال ــذي ت ـهــاوى واق ـت ــرب مــن االن ـه ـيــار هو
العملة السورية ،فقد تراجعت أكثر من %210
خــال الـعــام املــاضــي فقط وتستمر بالتراجع
ح ـت ــى اآلن ،وه ـ ـ ــذا هـ ــو س ـب ــب ال ـ ـغـ ــاء وف ـقــر
السوريني ،ألن دخولهم مثبتة بالليرة.
ويضيف رئيس مجموعة اقتصاد سورية أن
من أهم أسباب تراجع سعر صرف الليرة هو
عجز املوازنة منذ سنوات بأكثر من  ،%30إذ
يلجأ نـظــام األس ــد لتمويل الـعـجــز عـبــر طبع
أوراق نقدية جديدة وضخها بــاألســواق ،من
دون زيادة باإلنتاج أو وجود عمالت أجنبية،
بعد تبديد االحتياطي النقدي الــذي تجاوز

 18مـلـيــار دوالر ع ــام  .2011وحـســب مـصــادر
خاصة من العاصمة السورية دمشق ،ارتفعت
أسعار املنتجات االستهالكية خالل شهر بني
 30و ،%50وانتشرت سلع متدنية املواصفات
ومجهولة املصدر.
وكانت جهات دولية عدة قد حذرت من مجاعة
بسورية ،إذ قال برنامج األغذية العاملي التابع
لــأمــم املـتـحــدة ،إن ســوريــة تــواجــه أزم ــة غــذاء
غير مسبوقة ،حيث يفتقر أكثر من  9.3ماليني
شخص إلى الغذاء الكافي ،مشيرًا إلى أن عدد
األشخاص الذين يفتقرون إلى املواد الغذائية
األساسية ارتفع بواقع  2.2مليون.
كما قال تقرير أصدرته «نقابة عمال املصارف
فـ ــي دم ـ ـشـ ــق» ،ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،إن خ ـســائــر
االقتصاد الـســوري وصلت إلــى أكثر من 530
م ـل ـيــار دوالر ح ـتــى اآلن؛ أي م ــا ي ـع ــادل 9.7
أضـ ـع ــاف ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي لـلـبــاد
عــام  .2010وقــال رئيس النقابة أحمد حامد،
خالل تصريحات سابقة ،إنه خالل السنوات
املــاض ـيــة بـقـيــت ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة غــائـبــة،
وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من
 80فــي امل ـئــة مــن شعبنا إل ــى خــط الـفـقــر ومــا
دونه ،وباتت املجاعة تلوح في األفق.
واعتبر التقرير أن الحكومة حتى هذه اللحظة
لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز األزمات
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا الـ ـس ــوري ــون ،ب ــل زاد احـتـكــار
الثروة في أيدي قلة قليلة من املستفيدين على
حساب الشريحة الكبرى من املجتمع.
وكــان رئيس حكومة النظام الـســوري حسني
عــرنــوس قــد أك ــد ،أول مــن أم ــس ،أن الحكومة
تعمل جاهدة لتأمني االحتياجات األساسية
ل ـل ـمــواط ـنــن ،وأص ـب ــح لــدي ـهــا م ــن احـتـيــاطــي
القمح ما يكفي كل هذا املوسم.
وأشــار عــرنــوس ،خــال كلمة ألعضاء مجلس
ال ـش ـعــب وال ـف ـع ــال ـي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة بـمــديـنــة
ح ـمــاة ،وس ــط س ــوري ــة ،إل ــى أن كـيــس الــدقـيــق
يـبــاع للمخابز بـ ــ 2000لـيــرة وبـعــض املخابز
تبيعه بـ 40ألف ليرة ،ولتر املازوت بـ 135ليرة
ويـبــاع ب ــاآلالف ،وق ــال :فــي وقــت مــا سنصوب
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ول ـ ــن ن ـق ـب ــل ب ـغ ـي ــر سـ ـع ــر واح ـ ــد
للمشتقات النفطية.

استثمارات
إماراتية في
العراق

أع ـل ـنــت اإلم ـ ـ ــارات ع ــن تخصيص
 3مـلـيــارات دوالر لالستثمار في
الـ ـع ــراق ،ب ـهــدف ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
وال ـت ـعــاون بــن الـبـلــديــن .ج ــاء ذلــك
في بيان صحافي مشترك صدر
عـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ن ـشــره
املـكـتــب اإلعــامــي لــرئـيــس ال ــوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي .وأول
م ــن أمـ ــس ،وص ــل ال ـكــاظ ـمــي على
رأس وف ــد ع ــراق ــي ،إل ــى العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ،في زيــارة غير
محددة املــدة ،والتقى رجال أعمال
إمـ ــارات ـ ـيـ ــن .ووف ـ ــق الـ ـبـ ـي ــان ،ف ــإن
الجانبني اتفقا على «أهمية تطوير
وت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي املـ ـج ــاالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـن ـم ـيــة ال ـت ـج ــارة
وزيادة التبادل التجاري ،وتشجيع
ح ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــار ب ــن ال ـب ـلــديــن،
ودعــوة رجــال األعمال من البلدين
لتبادل الزيارات ،وتأسيس مجلس
األع ـ ـمـ ــال الـ ـع ــراق ــي  -اإلم ـ ــارات ـ ــي،
وتـسـهـيــل جـمـيــع اإلج ـ ــراءات الـتــي
تخدم مصلحة البلدين».

قلق على أموال صندوق الوقف الخيري
واف ــق مجلس الـشـيــوخ امل ـصــري خــال
جـلـسـتــه ال ـع ــام ــة ،أمـ ــس االثـ ـن ــن ،على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون مـ ـق ــدم م ــن ال ـح ـكــومــة
بشأن الوقف الخيري ،تمهيدًا إلحالته
إلى مجلس النواب ،والتصويت نهائيًا
على م ــواده ،وهــو القانون الــذي يمهد
لالستيالء على أمــوال صندوق الوقف
الـ ـخـ ـي ــري فـ ــي مـ ـص ــر ،مـ ــن خ ـ ــال مـنــح
وزيـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف س ـل ـطــة ال ـت ـص ــرف فــي
أم ــوال الـصـنــدوق ،وتوجيهها لصالح
إقامة املشروعات الخدمية والتنموية
وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،ب ـح ـج ــة م ـع ــاون ــة
الدولة في ملف التطوير.
ونصت املادة األولى من القانون على أن
«ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري
تكون له الشخصية االعتبارية ،ويتبع
رئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وي ـكــون مقره
مــديـنــة ال ـقــاهــرة ،ول ــه أن ينشئ فــروعــا
أخرى في جميع أنحاء الجمهورية».
ونصت امل ــادة الثانية على أن «يهدف
ال ـص ـنــدوق إل ــى تشجيع ن ـظــام الــوقــف
ال ـخ ـي ــري ،إلق ــام ــة ورع ــاي ــة املــؤس ـســات
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وم ـن ـه ــا :دعـ ــم أج ـه ــزة
الــدولــة فــي إقــامــة وتطوير املشروعات
الخدمية والتنموية والبنية التحتية،
وغـيــرهــا مــن امل ـشــروعــات االجـتـمــاعـيــة
ُ
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــي ت ـس ـه ــم ف ــي دع ــم
امل ـ ــوق ـ ــف االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدولـ ـ ــة ،واملـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
العشوائيات ،والحد من ظاهرة أطفال
الشوارع واملشردين».
ونصت املــادة الثالثة من القانون على
أن «ي ـتــولــى إدارة ال ـص ـن ــدوق مجلس
إدارة ُي ـش ـكــل بــرئــاســة رئ ـيــس مجلس
الوزراء ،وعضوية كل من :وزير األوقاف
(نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة) ،وأربعة
أع ـضــاء مــن الشخصيات ذات الخبرة
االقتصادية يختارهم رئيس ال ــوزراء،

أخبــار
العرب
صرف رواتب األسرى عبر
مكاتب البريد الفلسطينية
قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين
الفلسطينية أمس اإلثنني« ،إن موعد
صرف رواتب األسرى واملحررين
سيكون اليوم الثالثاء ،عبر مكاتب البريد
الفلسطينية في كافة محافظات الضفة
الغربية ،ومن خالل مديريات الهيئة في
قطاع غزة».
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي ،أن
قرار صرف رواتب األسرى عبر مكاتب
البريد جاء بعد اجتماع جرى بني وزارة
املالية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات وسلطة النقد الفلسطينية ،وذلك
بعد رفض البنوك استالم كشوفات رواتب
األسرى واملحررين ،بسبب التهديدات
اإلسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها
في حال لم توقف تعامالتها مع األسرى
واملحررين مصرفيًا .ولفتت الهيئة إلى
أن األسرى املحررين سيتم الصرف لهم
عبر مكاتب البريد خالل هذا الشهر ،إلى
حني إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات
الدولة ،ومن التحق بالعمل وتم دمجه في
املؤسسات الرسمية املدنية والعسكرية
سيتم الصرف له عبر املؤسسة التابع لها
وباستخدام البطاقات الذكية.
انكماش القطاع
الخاص في مصر
أظهر مسح ،أمس ،انكماش القطاع الخاص
غير النفطي في مصر للشهر الرابع على
التوالي في مارس /آذار ،وبوتيرة أسرع
من فبراير /شباط ،إذ تراجعت الطلبيات
الجديدة ومبيعات التصدير ،غير أن
التوقعات للمستقبل تحسنت.
ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت ملديري
املشتريات في مصر إلى  ،48وهي أدنى
قراءة له منذ يونيو /حزيران ،وذلك من
 49.3في فبراير /شباط وما زال دون
مستوى الخمسني الفاصل بني النمو
واالنكماش .وقالت آي.إتش.إس ماركت:
«ما زال طلب العمالء ضعيفا ،إذ هبطت
تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير،
في حني تراجعت مبيعات الصادرات للمرة
األولى في ثالثة أشهر« .بالتالي ،شهد
التوظيف وتراكمات األعمال ومشتريات
املدخالت مزيدا من الهبوط ،غير أن
ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم
التكلفة» .وواصل عدد الوظائف االنكماش،
مواصال موجز نزول بدأ في نوفمبر/
تشرين الثاني .2019

أخبــار
العالم

مصر
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وثالثة أعضاء يختارهم وزير األوقاف،
أحدهم من داخــل ال ــوزارة ،والثاني من
هـيـئــة األوقـ ــاف امل ـصــريــة ،وال ـثــالــث من
الشخصيات الـعــامــة مــن ذوي الخبرة
في هذا املجال».
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـضـ ــم تـ ـشـ ـكـ ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـ ـصـ ـن ــدوق أحـ ــد أعـ ـض ــاء ال ـج ـه ــات أو
ال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة ي ــرش ـح ــه وزيـ ــر
ال ـ ـعـ ــدل ،ويـ ـخـ ـت ــاره امل ـج ـل ــس ال ـخ ــاص
لـلـجـهــة أو الـهـيـئــة ،وع ـضــو ف ــي مـجــال
إدارة املـحــافــظ املــالـيــة يــرشـحــه رئيس
هيئة الرقابة املالية .ويصدر بتسمية
أعضاء مجلس اإلدارة قــرار من رئيس
الـ ـ ـ ــوزراءُ ،ي ـح ــدد ف ـيــه امل ـعــام ـلــة امل ــادي ــة
لرئيس الصندوق ،وأعضائه.
ون ـ ـ ـصـ ـ ــت املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى أن
«مجلس إدارة الـصـنــدوق هــو السلطة
املسؤولة عن إدارة شــؤونــه ،ومباشرة
اختصاصاته على النحو الــذي يحقق
أهداف الصندوق ،وأغراضه».
وي ـ ـخ ـ ـتـ ــص امل ـ ـج ـ ـلـ ــس بـ ـ ـ ــاآلتـ ـ ـ ــي :رسـ ــم
ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة إلدارة واس ـت ـث ـمــار
أم ــوال الـصـنــدوق عـلــى األس ــس املالية
واالقتصادية السليمة ،لتحقيق أعلى
ع ــائ ــد م ـم ـكــن م ـن ـه ــا ،ووضـ ـ ــع الـهـيـكــل
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي واإلداري لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق،
وإص ــدار الـلــوائــح وال ـق ــرارات الداخلية
له في املسائل املالية واإلدارية والفنية،
مــن دون التقيد بــالـقــواعــد الحكومية،
وامل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع املـ ـ ــوازنـ ـ ــة،
والحساب الختامي».
كــذلــك يـخـتــص بــ«الـنـظــر فــي الـتـقــاريــر
ال ــدوري ــة ال ـت ــي ت ـق ــدم ع ــن س ـيــر الـعـمــل
بالصندوق ،ومركزه املالي ،واتخاذ ما
ي ــراه بـشــأنـهــا ،والـنـظــر فــي كــل مــا يــرى
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس أو نــائ ـبــه ع ــرض ــه من
املسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق،
وات ـخ ــاذ مــا ي ــراه املـجـلــس مـنــاسـبــا من
ق ـ ـ ــرارات لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف ال ـص ـن ــدوق،
وأغراضه».
وتعد أمــوال الوقف الخيري هي كلمة

الـ ـس ــر فـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وزيـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف
امل ـ ـصـ ــري ،م ـح ـمــد م ـخ ـت ــار ج ـم ـع ــة ،فــي
منصبه منذ يوليو /تموز  ،2013وعدم
طــرح اسـمــه ضمن أي تعديل حكومي
على مدار السنوات املاضية بخالف أي
وزير آخر ،ال سيما أنه تولى اإلشراف
على إعداد هذا التشريع املكمل لقانون
ت ـن ـظ ـيــم ه ـي ـئــة األوق ـ ـ ـ ــاف ،الـ ـ ــذي ص ــدق
عـلـيــه الـسـيـســي ف ــي ديـسـمـبــر /كــانــون
األول املــاضــي ،بـغــرض االس ـت ـفــادة من
أص ـ ــول وأم ـ ـ ــوال ال ــوق ــف ف ــي ال ـح ــد من
عجز املــوازنــة العامة للدولة ،وتمويل
املـشــاريــع الكبرى على غــرار العاصمة
اإلدارية الجديدة.
وك ــان ــت ه ـي ـئــة األوق ـ ـ ـ ــاف امل ـص ــري ــة قــد
شكلت لجنة ثالثية ،تضم ممثلني عن
هـيـئـتــي األوق ـ ــاف وامل ـس ــاح ــة ،وبـعــض
األجـ ـه ــزة ال ـح ـكــوم ـيــة ،إلع ـ ــادة تسعير
أعيان الوقف بالقيمة السوقية ،والتي
تتجاوز قيمتها تريليونًا و 37مليار
جنيه (الـ ــدوالر = نـحــو  15.7جنيها).
وي ــول ــي جـمـعــة اه ـت ـمــامــا بــال ـغــا بملف
أم ــوال الــوقــف ،وتعظيم استثماراتها،
اس ـت ـج ــاب ــة م ـن ــه ل ـتــوج ـي ـهــات ال ـق ـي ــادة
السياسية ممثلة في السيسي.
والــوقــف الخيري هــو حبس العني عن
تمليكها ألحــد مــن الـعـبــاد ،والـتـصــدق
باملنفعة عـلــى مـصــرف مـبــاح .ويشمل
ال ــوق ــف األصـ ـ ــول ال ـثــاب ـتــة كــال ـع ـقــارات
وامل ـ ــزارع وغ ـيــرهــا ،واألصـ ــول املنقولة
الـ ـت ــي ت ـب ـقــى ع ـي ـن ـهــا ب ـع ــد االسـ ـتـ ـف ــادة
منها ك ــاآلالت الـصـنــاعـيــة ،واألسـلـحــة،
أم ــا ال ـت ــي ت ــذه ــب عـيـنـهــا بــاالس ـت ـفــادة
منها ،فتعتبر صدقة كالنقود والطعام
وغـ ـي ــره ــا .وف ـ ــي مـ ـ ـ ــارس /آذار ،2018
أصــدرت هيئة كبار العلماء في األزهر
بـيــانــا تــرفــض فـيــه اق ـتــراحــا تشريعيًا
يسمح باستغالل الدولة أموال الوقف،
مشددة على أنه «ال يجوز شرعًا تغيير
شــرط الــواقــف ،أو التصرف فــي الوقف
على غير ما شرطه».

الصين توافق على اكتتابات
ألربع شركات
وافق منظم األوراق املالية في الصني على
االكتتابات العامة األولية ألربع شركات في
لوحة ابتكار العلوم والتكنولوجيا.
وبحسب وكالة األنباء الصينية
(شينخوا) ،سيتم إدراج شركة «سوتشو
مينغتشي املحدودة» للتكنولوجيا،
ومجموعة «شانغهاي إلكتريك املحدودة»
لطاقة الرياح ،و«شنتشن شينيتشانغ
املحدودة» للتكنولوجيا ،و«شنتشن
شونجياشينغ املحدودة» للتكنولوجيا،
في لوحة االبتكار العلمي والتكنولوجي
في بورصة شانغهاي ،املعروفة باسم
سوق ستار ،وفقًا للجنة تنظيم األوراق
املالية الصينية.
وستؤكد الشركات وشركات إدارة
اكتتباتها ،وتواريخ االكتتاب ،وتنشر
نشراتها بعد املناقشات مع البورصة.
وجرى افتتاح سوق ستار في يونيو/
حزيران  2019وصمم لدعم الشركات
في القطاعات الناشئة ذات التقنية العالية
واالستراتيجية ،ما يخفف معايير اإلدراج،
ّ
لكنه يتبنى متطلبات أعلى لإلفصاح عن
املعلومات.
 3.8مليارات دوالر صادرات
قوجة إيلي التركية
بلغت صادرات والية قوجة إيلي التركية،
 3مليارات و 838مليون دوالر ،في الربع
األول من عام  ،2021بحسب بيانات اتحاد
املصدرين األتراك ،أمس .وأشارت البيانات
إلى النمو امللحوظ في صادرات قوجة
إيلي ،بزيادة  13.45في املائة ،مقارنة
بنفس الفترة من العام املاضي ،على الرغم
من التأثيرات السالبة لفيروس كورونا
على حركة التجارة العاملية ،بحسب وكالة
«األناضول».
واحتل قطاع السيارات املرتبة األولى
في صادرات الوالية ،بقيمة مليار و920
مليونًا و 947ألف دوالر.
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اقتصاد الناس

االقتصاد في صور

يتوقع محللون أن يتزايد الطلب العالمي على المعادن االستراتيجية
خالل السنوات المقبلة ،وبالتالي ،تشهد أسعار اليورانيوم دورة انتعاش
فائقة بعد جائحة كورونا .وتوقع مصرف «مورغان ستانلي» أن يرتفع
سعر رطل اليورانيوم إلى  50دوالرًا عام 2024

خفض الفقر في روسيا
أفاد رئيس هيئة الرقابة املالية الروسية ،أليكسي كودرين،
بأنه باإلمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف
قبل العام  ،2030وذلك عبر تنفيذ مجموعة من اإلجــراءات.
وق ـ ــال كـ ــودريـ ــن ،ف ــي اج ـت ـم ــاع بـمـجـلــس ال ــدوم ــا ال ــروس ــي
(النواب)« :هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث املوارد،
والتي يمكن أن تسرع في تحقيق هذا الهدف (خفض معدل
الفقر بنحو الـنـصــف)» .وأض ــاف كــودريــن ،ال ــذي شغل في
السابق منصب وزير املالية« :يمكن تحقيق هذا الهدف في
السنوات املقبلة» ،ولــم يكشف عن اإلج ــراءات أو الخطوات
التي يجب تنفيذها ،لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها
بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.
وفــي العام  2018وضــع الرئيس الــروســي فالديمير بوتني
أه ــداف التنمية الوطنية لروسيا ،والـتــي تضمنت خفض
مستوى الفقر مــن  %13.2إلــى  %6.6بحلول الـعــام ،2024

بريق المعادن
االستراتيجية

توقعات بارتفاع قياسي لليورانيوم
وسط صراع الموارد
موسى مهدي

قلة من الناس تعرف الــدور الذي
لعبه إقليم كاتانغا الصغير ،في
جمهورية الكونغو الديمقراطية،
وس ــط أفــري ـق ـيــا ،ف ــي إن ـه ــاء ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
ّ
الـثــانـيــة ،ل ـكــن ،فــي ال ــواق ــع ،ف ــإن الـيــورانـيــوم
الذي استخدم في إنتاج القنبلة التي ألقيت
ف ــي هـيــروشـيـمــا ون ــاغ ــازاك ــي بــال ـيــابــان في
ال ـعــام  1945تــم تعدينه فــي منجم كاتانغا
الكونغولي .وعلى الرغم من بشاعة ما حدث
فــي ال ـيــابــان ،يبقى ال ـيــوران ـيــوم مــن املـعــادن
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي تـ ــدور حــولـهــا ح ــروب
املوارد في العالم ،ليس فقط إلنتاج القنابل
الذرية ،لكن لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويـ ــرى خ ـب ــراء ف ــي املـ ـع ــادن االسـتــراتـيـجـيــة،
ّ
أن ال ـيــوران ـيــوم يـتـجــه نـحــو أك ـبــر ف ــورة في
األس ـ ـعـ ــار خـ ــال ال ـع ـق ــد الـ ـح ــال ــي ،م ـن ــذ خـبــا
نجمه بعد كارثة فوكوشيما ،في  11مارس/
آذار  .2011وهــي الكارثة التي أدت بالعديد
مــن ال ــدول ملراجعة سياسات توليد الطاقة
واالبتعاد عن استخدام اليورانيوم في توليد
الـكـهــربــاء بعد الـتـلــوث البشع ال ــذي تعرض
لــه شمال الـيــابــان .لكن ،مــع صعود الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن لـلـحـكــم ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وتبنيه استراتيجية الطاقة النظيفة وإعادة
ب ــاده التـفــاقـيــة بــاريــس لـلـمـنــاخ ،ع ــاد نجم
اليوروانيوم للصعود مرة أخرى.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ي ـ ــرى مـ ـص ــرف «مـ ــورغـ ــان
ستانلي» االستثماري األميركي ،في بحث
ّ
ن ـه ــاي ــة م ـ ـ ــارس /آذار املـ ــاضـ ــي ،أن أس ـع ــار
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم ت ـت ـج ــه الرتـ ـ ـف ـ ــاع ق ـي ــاس ــي مــن
م ـس ـتــويــات ـهــا ال ـحــال ـيــة ال ـبــال ـغــة  30دوالرًا
للرطل ( 0.453كيلوغرام) في السوق الفوري
وربما تصل إلى  50دوالرًا في العام .2024
وفــي الـشــأن نفسه ،يــرى مصرف «بنك أوف
ّ
مــونـتــريــال» الـكـنــدي أن أس ـعــار الـيــورانـيــوم
تـتـجــه ن ـحــو دورة ان ـت ـع ــاش غ ـيــر مـسـبــوقــة
خالل العقد الجاري مدعومة بعوامل ارتفاع
ال ـط ـلــب ع ـلــى ب ـن ــاء امل ـف ــاع ــات ال ـن ــووي ــة في
الـعــالــم .مــن جــانـبــه ،يــرى اتـحــاد الـيــورانـيــوم
ً
ّ
ال ـعــاملــي ،أن هـنــالــك نـحــو  50مـفــاعــا نــوويــا
ّ
تـحــت اإلن ـش ــاء ف ــي ال ـعــالــم حــال ـيــا ،وأن هــذا
املعدل سوف يرتفع أكثر بعد نهاية جائحة
كورونا التي تضرب حاليًا النمو االقتصادي
ّ
ويقدر االتحاد حجم اإلنتاج العاملي
العاملي.
بـنـحــو  62أل ــف ط ــن س ـنــويــا ،أي م ــا ي ـعــادل
ن ـح ــو  140م ـل ـي ــون رط ـ ــل م ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــوم.
وبحسب بيانات اتحاد اليورانيوم العاملي،
تـعـ ّـد دول كــازاخـسـتــان ،وك ـنــدا ،وأسـتــرالـيــا،
وج ـنــوب أفــريـقـيــا ،ونــامـيـبـيــا ،وال ـص ــن ،من
كبار الالعبني في إنتاج اليورانيوم العاملي.
وتـمـلــك دول ــة كــازاخـسـتــان ،بحسب بيانات
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر م ــن اح ـت ـيــاطــات
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،إذ ي ـق ــدر ح ـج ــم احـتـيــاطـيـهــا
بنسبة  %15عامليًا.
وهنالك خمسة عوامل تدعم ارتفاع أسعار
اليورانيوم ،بحسب موقع «ماينينغ .كوم»
ال ـعــاملــي ،املـتـخـصــص ف ــي ت ـقــاريــر وبـيــانــات
املعادن .أول هذه العوامل ،توجه العالم نحو
الطاقة النظيفة الــذي باتت تقوده الواليات
املتحدة بعد إعــان تحديث البنى التحتية.
ّ
وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن لم يذكر
تفاصيل حول توليد الطاقة الكهربائية في
خطة تحديث البنى التحتية فــي الــواليــات
املـتـحــدة الـتــي رصــد لها نحو  2.3تريليون
ّ
ّ
دوالر ،فإن خبراء يعتقدون أن توليد الكهرباء
باملفاعالت النووية سيكون من بني البدائل
األميركية املقترحة لتقليل انبعاث الغازات
ال ـس ــام ــة .وثــان ـي ـهــا عـ ــودة أوروب ـ ـ ــا لـلـتــولـيــد
الـ ـ ـن ـ ــووي .فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ك ـش ـفــت وث ـي ـقــة
ّ
ســريــة ص ـ ــادرة ف ــي ب ــروك ـس ــل ،أن مجموعة
مــن الخبراء أوص ــوا دول االتـحــاد األوروب ــي
باستخدام اليورانيوم في توليد الكهرباء.
وك ــان ــت أملــان ـيــا ق ــد أوق ـف ــت تــولـيــد الـكـهــربــاء
ع ـبــر امل ـف ــاع ــات ال ـن ــووي ــة ف ــي أع ـق ــاب كــارثــة
فــوكــوشـيـمــا ب ــال ـي ــاب ــان .وثــال ـث ـهــا ،اض ـط ــرار
الصني لتخفيض انبعاثات الغازات السامة.
ّ
والح ــظ خ ـب ــراء ،أن خـطــة ال ـصــن الخمسية
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هبوط أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب في التعامالت المبكرة ،أمس االثنين ،على
خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزينة األميركية وصعود األسهم
العالمية ،بعد بيانات وظائف
جاءت أفضل من المتوقع في
الواليات المتحدة ،غذت تفاؤًال
حيال تعاف اقــتــصــادي سريع.
وقالت مارغريت يانغ ،المحللة
لدى «ديلي إف .إكس» ّ
إن «بيانات
الوظائف القوية عــززت الــدوالر
والعوائد وتضغط على أسعار
الذهب .أعتقد ّ
أن االتجاه الرئيسي
للذهب سلبي».

ارتفاع كبير في أسعار السلع وضعف األجور ()Getty

منجم يورانيوم في روسيا ()Getty

التي أعلن عنها قبل أسبوعني أوصت برفع
التوليد الكهربائي عبر املفاعالت النووية
بنسبة  %46بحلول عام  .2025ومن املعروف
ّ
أن الصني من بني الــدول التي تعاني بشدة
مـ ــن الـ ـتـ ـل ــوث ال ـب ـي ـئ ــي .أم ـ ــا الـ ـع ــام ــل ال ــراب ــع
واملهم فهو التسابق بني الصني والــواليــات
امل ـت ـحــدة ع ـلــى م ـ ــوارد املـ ـع ــادن الـثـمـيـنــة في
ّ
الـعــالــم ،خـصــوصــا أن بـكــن بــاتــت تستخدم
املعادن الـنــادرة التي تستخدم في الشرائح
بحربها التجارية مع الواليات املتحدة .ومن
املـتــوقــع أن يـتـنــامــى ال ـص ــراع بــن واشـنـطــن
وبكني على مراكمة املـعــادن النفيسة وعلى
رأسـهــا الـيــورانـيــوم ومـحــاولــة بسط النفوذ
على الــدول التي لديها احتياطات ضخمة،
خ ـصــوصــا دول أفــري ـق ـيــا وآس ـي ــا الــوسـطــى

ّ
وأميركا الالتينية .ويــرى محللون أن حرب
امل ـعــادن وامل ـ ــوارد الطبيعية بــن العمالقني
ستمتد قريبًا إلى املناطق التي تتركز فيها
احتياطات من اليورانيوم.
ّ
وق ــال تـقــريــر «مــايـنـيـنــغ .ك ــوم» إن صـنــاديــق
االستثمار ،مثل صندوق «يولو كيك» تتسابق
ع ـلــى م ــراك ـم ــة م ـخ ــزون ال ـي ــوران ـي ــوم وحـجــز
العقود املستقبلية من منتجي اليورانيوم،
م ــع األمـ ـ ــل ف ــي ت ـح ـق ـيــق أربـ ـ ــاح ض ـخ ـمــة فــي
امل ـس ـت ـق ـبــل م ــن هـ ــذا املـ ـع ــدن ال ـ ـنـ ــادر .وه ـنــاك
عامل آخر وهو اليورانيوم املعروض مقارنة
ّ
ُبالطلب ،إذ إن العديد من مناجم اليورانيوم
أغـلـقــت بسبب جــائـحــة كــورونــا خ ــال الـعــام
املاضي وعلى رأسها منجم «كومكو سيغار
ل ـيــك» فــي ك ـنــدا ال ــذي يـنـتــج نـحــو  18مليون

ارتفاع سهم «تسال»
وتراجع «غيم ستوب»
ارتـ ـف ــع س ـه ــم «تـ ـس ــا» ب ـن ـس ـبــة %7.5
خالل تعامالت ما قبل جلسة االفتتاح
في «وول ستريت» ،صباح أمس ،بدعم
من إعالن الشركة بيانات التسليمات
ع ــن ال ــرب ــع األول م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري.
وقــالــت شــركــة الـسـيــارات الكهربائية،
يــوم الجمعة ،إنها سلمت  184.8ألف
وحدة ،في حني توقع املحللون تسليم
 168أل ــف وحـ ــدة .وف ــي الــوقــت نفسه،
أعلن مؤسس «تـســا» ،إيـلــون ماسك،
فــي األس ـبــوع املــاضــي ،أن أزم ــة نقص
امل ـعــروض مــن الــرقــائــق تـصـ ّـعــب مهام
إنتاج شاحنات كهربائية على نطاق
واسع .وعلى صعيد تعامالت ما قبل
جلسة االفـتـتــاح ،صعد سهم «تسال»
ب ـن ـح ــو  %7.5إل ـ ــى  711.33دوالرا.
وتــراجـعــت قيمة سهم «غـيــم ستوب»
ال ـتــي أث ـ ــارت ضـجــة كـبـيــرة ف ــي بــدايــة

الـ ـع ــام الـ ـج ــاري ب ـعــد ت ـقــدم ـهــا بطلب
ل ـب ـيــع  3.5م ــاي ــن س ـهــم م ــن األس ـهــم
العادية ،مستفيدة من القفزة الكبيرة
التي سجلتها في مطلع العام الجاري
بدعم من املستثمرين على «ريديت».
وتمثل الصفقة  %5من األسهم املعلقة
ال ـب ــال ـغ ــة  69.9م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،حـتــى
السابع عشر من مارس/آذار املاضي.
ووف ـق ــا لـسـعــر إغـ ــاق ال ـخ ـم ـيــس ،بلغ
س ـع ــر س ـه ــم «غ ـي ــم سـ ـت ــوب» 191.45
دوالرا ،فـ ـيـ ـم ــا تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـش ــرك ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ــائ ــد م ــن ب ـي ــع األس ـه ــم
لخدمة األغ ــراض العامة فــي الشركة،
ولـ ـتـ ـع ــزي ــز م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ال ـع ـم ــوم ـي ــة.
وت ـ ــراج ـ ــع سـ ـه ــم «غ ـ ـيـ ــم س ـ ـتـ ــوب» فــي
تعامالت ما قبل االفتتاح  %15.9إلى
 161دوالرًا.
(العربي الجديد)

سيارات تسال تستفيد من خطة الطاقة النظيفة ()Getty

رطــل أو نحو  13في املائة من حجم اإلنتاج
الـ ـع ــامل ــي .وفـ ــي ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز  2018ج ــرى
إغــاق منجم «مــاك آرثــر ريفر» في أستراليا
الـ ــذي يـنـتــج ن ـحــو  25م ـل ـيــون رط ــل ُسـنــويــا.
ّ
املناجم الصغيرة أغلقت.
كما أن العديد من ّ
وفــي الشأن نفسه ،خفضت شركة «كومكو»
في كازاخستان ،التي تعد من أكبر منتجي
اليورانيوم في العالم ،حجم إنتاجها بنسبة
 15في املائة خالل العام املاضي وتتجه نحو
تخفيض اإلنـتــاج بنسبة  20في املائة خالل
ّ
الفترة املقبلة .يذكر أن شركة «كازآتومبروم»
ّ
ال ـكــازاخ ـس ـتــان ـيــة ،ت ـعــد أك ـبــر شــركــة منتجة
لليورانيوم في العالم بواقع  21في املائة من
اإلنـتــاج العاملي ،بحسب إحصائيات اتحاد
الـيــورانـيــوم .دورة فــورة أسـعــار اليورانيوم

الصراع بين واشنطن
وبكين على دول
مخزونات اليورانيوم
يدعم األسعار
ليست معزولة عــن ال ــدورة الفائقة املتوقعة
ألسـعــار املـعــادن بعد جائحة كــورونــا ،وقــال
محلل األســواق العاملي بمصرف «غولدمان
ســاكــس» ،جيفري ك ــوري ،فــي لقاء مــع نشرة
ّ
«أس آنــد بي غلوبال» األميركية ،إن املعادن
تتجه نحو «دورة فائقة» في األسعار خالل

التضخم في
تركيا فوق %16

تراجع النفط بسبب
زيادة «أوبك »+لإلنتاج
ت ــراج ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ف ــي بــدايــة
التعامالت األسبوعية ،أمس اإلثنني ،متأثرة
ب ــاتـ ـف ــاق ت ـح ــال ــف «أوبـ ـ ـ ـ ــك »+ع ـل ــى تـخـفـيــف
خفض اإلنتاج اعتبارًا من مايو /أيار املقبل.
وكان التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة
«أوبك» إلى جانب منتجني مستقلني بقيادة
روس ـي ــا ،واف ــق عـلــى تخفيف ق ـيــود اإلن ـتــاج
بـمـقــدار  350أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا فــي مــايــو/
أيــار ليستقر خفض اإلنـتــاج عند قرابة 6.7
مــايــن برميل يوميًا .وكــانــت «أوب ــك  »+قد
ت ـعــرضــت ل ـض ـغــوط م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ب ـض ــرورة خـفــض أس ـعــار ال ـن ـفــط .وتـتـخــوف
إدارة ال ــرئ ـي ــس ج ــوزي ــف ب ــاي ــدن م ــن تــأثـيــر

سوق خضر في إسطنبول ()Getty

أعـ ـلـ ـن ــت هـ ـيـ ـئ ــة اإلحـ ـ ـص ـ ــاء الـ ـت ــركـ ـي ــة،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ارتـ ـف ــاع م ــؤش ــر أس ـعــار
املـسـتـهـلـكــن فــي تــركـيــا خ ــال م ــارس/
آذار امل ــاض ــي بـنـسـبــة  1.08ف ــي امل ـئــة،
لـيـصـبــح الـتـضـخــم  16.19بــاملـئــة على
أس ـ ــاس سـ ـن ــوي .جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي أح ــدث
معطيات كشفت عنها الهيئة ،اإلثنني.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـه ـي ـئــة أن ـ ــه بــال ـن ـظــر إل ــى
م ـت ــوس ــط األش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـ ــ 12خ ـ ــال ال ـع ــام
املنصرم ،فقد ارتفعت أسعار املستهلك
بنسبة  13.18فــي املـئــة ،وكــذلــك أسعار
امل ـن ـت ـجــن امل ـح ـل ـيــن  17.04ف ــي امل ـئ ــة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ه ـي ـئ ــة اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ،إل ـ ـ ــى أن
مؤشر أسعار املستهلكني في مــارس/
آذار ارت ـفــع  3.71فــي امل ـئــة م ـقــارنــة مع
ديسمبر /كانون األول املاضي ،و16.19
فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ال ـش ـه ــر نـفـســه

األعــوام املقبلة ،شبيهة باالرتفاع الكبير في
األسعار الــذي شهدته في عقد السبعينيات
ّ
م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ورأى أن ه ــذا االرت ـف ــاع
ّ
سيشمل الـنـحــاس وال ـيــوران ـيــوم ،وأن سعر
الـنـحــاس ربـمــا سـيــرتـفــع إل ــى  50أل ــف دوالر
للطن .ويتفق مع هذا التحليل خبير األسواق
ب ـم ـص ــرف «ج ـ ــي ب ــي م ـ ــورغ ـ ــان» األمـ ـي ــرك ــي،
مــاركــو كــوالنــوفـيــك ،ال ــذي يـقــول« :نـحــن أمــام
دورة ان ـت ـعــاش فــائـقــة ف ــي أس ـع ــار امل ـع ــادن».
ّ
يذكر أن أسعار اليورانيوم تراجعت إلى 18
دوالرًا في العام  2016بسبب تراجع الطلب
ّ
حـيـنـهــا ،ل ـكــن دورة االن ـت ـعــاش االق ـت ـصــادي
والـ ـتـ ـح ــول عـ ــن ال ـت ــول ـي ــد ال ـن ـظ ـي ــف ل ـل ـطــاقــة
وت ـح ــدي ــث ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة م ــن امل ـت ــوق ــع أن
تـ ـس ــاه ــم فـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـطـ ـل ــب الـ ـع ــامل ــي عـلــى

م ــن ع ــام  .2020كـمــا أن مــؤشــر أسـعــار
املنتجني ارتـفــع  8.21فــي املـئــة مقارنة
م ــع دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
و 31.2في املئة مقارنة بفبراير /شباط
 .2020وتتخوف الحكومة التركية من
ارتفاع التضخم ،وهــذه الخشية كانت
من األسباب التي أدت إلى إقالة محافظ
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي نــاج ــي آغـ ـب ــال .وكــانــت
تــوق ـعــات املـحـلـلــن تـشـيــر إل ــى ارت ـف ــاع
الـتـضـخــم ف ــي مـ ــارس امل ــاض ــي بنسبة
 1.09فــي امل ـئــة ،ليبلغ امل ـعــدل السنوي
 15.61في املئة .ويقيس مؤشر أسعار
املستهلك الـتـغـيــرات الـتــي تحصل في
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــام ل ــأسـ ـع ــار ،ان ـط ــاق ــا
م ــن ت ـت ـبــع س ـل ــة ت ـش ـمــل ج ـم ـيــع الـسـلــع
والخدمات املستهلكة داخل بلد معني.
(األناضول)

تخصيب الـيــورانـيــوم لــاسـتـخــدام السلمي.
وتعاني العديد مــن دول العالم مــن النقص
فــي التقنية املطلوبة إلنـتــاج الــوقــود الــذري،
وبالتالي تتجه لروسيا لتلبية احتياجاتها.
وت ـن ـش ــط ش ــرك ــة «روس آتـ ـ ـ ــوم» فـ ــي تـنـفـيــذ
ال ـعــديــد م ــن م ـشــروعــات امل ـفــاعــات الـنــوويــة
فــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة وتــرك ـيــا ،وق ــد تعاقدت
الـشــركــة عـلــى تــولـيــد الـكـهــربــاء عـبــر التوليد
ّ
بالذرة في العديد من البلدان .وتمتلك شركة
«روس آتوم» نحو  %36من حصة تخصيب
اليورانيوم في السوق العاملية .ومن املتوقع
أن يتزايد التنافس في سوق الطاقة العاملي
على توليد الكهرباء الذرية ،مع تقدم تقنية
السالمة الذرية ،وزيادة االستثمار في الطاقة
النظيفة.

مقر منظمة أوبك في فيينا ()Getty

ارتفاع أسعار الوقود في الــواليــات املتحدة
عـلــى االنـتـعــاش االق ـت ـصــادي خ ــال الصيف
املقبل.
وس ـي ـن ـفــذ ال ـت ـحــالــف تـخـفـيـفــا آخـ ــر لخفض
اإلنـتــاج في يونيو /حــزيــران املقبل ،بمقدار
 350أل ــف بــرم ـيــل أخـ ــرى يــوم ـيــا إل ــى 6.350
مــايــن برميل يوميًا .ويتبع ذل ــك ،تخفيف
آخر بمقدار  400ألف برميل يوميًا إلى 5.95
ماليني برميل يوميا في يوليو /تموز املقبل.
وت ــراج ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام ال ـق ـيــاس
العاملي مزيج برنت تسليم يونيو /حزيران
املـقـبــل بـمـقــدار  95سـنـتــا أو  1.43فــي املــائــة
إل ــى  63.94دوالرًا لـلـبــرمـيــل .كـمــا تــراجـعــت
أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـل ـخ ــام األم ـي ــرك ــي
غــرب تكساس الــوسـيــط تسليم مــايــو /أيــار
ب ـن ـس ـبــة  1.32ف ــي امل ــائ ــة أو  81س ـن ـتــا إل ــى
 60.63دوالرًا للبرميل .وقالت دول «أوبك»+
ّ
الخميس املــاضــي ،فــي بـيــان ،إن «التقلبات
في أسعار النفط التي لوحظت في األسابيع
األخ ـي ــرة ،تستدعي ات ـبــاع نـهــج ح ــذر ويقظ
فــي مــراقـبــة ت ـطــورات ال ـس ــوق» .وه ـنــاك أكثر
من ثالثة عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط
خ ــال الـصـيــف املـقـبــل رغ ــم زي ــادة املـعــروض
النفطي .من بني هذه العوامل عودة النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـق ـطــاع ال ـس ـفــر والـ ـطـ ـي ــران في
الــواليــات املـتـحــدة وال ـصــن .وتــوجــه الصني
ل ــزي ــادة م ـش ـتــريــات ال ـخ ــام ــات مل ــلء خــزانــات
االحـتـيــاطــي االسـتــراتـيـجــي ،تحسبًا لخطط
ال ــرئ ـي ــس ب ــاي ــدن ال ــرام ـي ــة الحـ ـت ــواء ال ـت ـمــدد
االق ـت ـصــادي الصيني عـبــر تشكيل تحالف
بني االقتصادات الرأسمالية.
(العربي الجديد ،األناضول)

مواطنون يعانون من شظف العيش ()Getty

تفاوت طبقي في روسيا ()Getty

ً
لكنه تــم تعديل مــوعــد بـلــوغ الـهــدف ليكون  2030بــدال من
 2024بسبب جائحة كورونا.
وحول األسباب التي تحول دون مكافحة الفقر في روسيا،
أكد مراقبون أن السلطة الحالية تعجز عن تغيير الوضع
بشكل جذري بسبب استشراء الفساد على جميع مستويات
السلطة .يــذكــر أنــه فــي املـقــابــل ي ــزداد األثــريــاء ث ــراء بشكل
كبير في روسـيــا .وبحسب قائمة أثــرى أثــريــاء روسيا عن
عام  2019التي أعدتها مجلة «فوربس» العاملية ،فإن هناك
 100شخصية روسية تزيد ثروة كل منها عن مليار دوالر.
كما أن إجمالي ثروات أثرى  200شخصية روسية يبلغ 496
مليار دوالر ،ويـقــارب بذلك مجموع االحتياطات الدولية
الروسية البالغة حاليًا  510مليارات دوالر .وشهدت روسيا
فــي أوق ــات سابقة مجموعة مــن االحـتـجــاجــات على تــردي
األوضاع املعيشية واستشراء الفساد.
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عز الدين المناصرة ...جزائريًا

الجوهر اإلسالمي والثوب الشيوعي

ّ
تعددت في حياة الشاعر الفلسطيني ،الراحل أول من أمس عن  74عاما ،عز الدين
املناصرة ،محطات تجربته الثقافية ،والتي بدأت مبكرة منذ كان طالبا جامعيا في
القاهرة في النصف األول من ستينيات القرن املاضيّ ،إبان بداياته الشعرية ،وكتاباته
األول ــى ،ونضجت تاليا فــي غضون عمله فــي مؤسسات ومنابر ودوري ــات ثقافية
وإعالمية في منظمة التحرير في طورها البيروتي ،وهو التحق في العمل املسلح في
بعض سنوات تلك املحطة ،وأنتج في تلك الغضون قصائد رفيعة ،غير أن انعطافة
حادة انتقل بها شاعرنا إلى التعليم الجامعي واإلنتاج األكاديمي ،بالتوازي دائما مع
كتابة الشعر ،وذلك بعد نيله الدكتوراه في األدب من جامعة صوفيا في العام ،1981
لتتيح له في  1983العبور إلى العمل أستاذا جامعيا في الجزائر حتى  ،1990حيث
أصبح واحدا من املشتغلني في األدب املقارنّ ،
وقدم فيه أطروحات واجتهادات شارك
بها في مساجالت زمالئه من األكاديميني واملختصني في هذا الحقل .ومعلوم أنه
ّ
واصل التدريس الجامعي في األردن ،ويتذكره طالبه العديدون في البلدين بكثير من
ّ
التقدير .أمران يمكن التأشير إليهما في محطة عز الدين املناصرة الجزائرية ،ملا عمل
أستاذا لــأدب املقارن في جامعة قسنطينة ،وتاليا في جامعة تلمسان .أولهما أنه
أحب الجزائر ،فحضرت مدن وفضاءات عديدة منها في قصائد عديدة له .وإذا كان
شاعرنا من أبرز األصوات الفلسطينية التي انشغلت باملكان ،الفلسطيني خصوصا،
فإن حضور عدة مدن جزائرية في نصوص شعرية له بدا ظاهرة ،تلمسان وسكيكدة
وجيجل وغيرها ،فضال عن قسنطينة التي أقام فيها املناصرة ،وكتب عنها مدينة
تدور حول نفسها ،في تعبير يدل على طبيعة املدينة التي حدث أن زارها صاحب
هذه الكلمات واستشعر شيئا من هذا فيها .وإلى هذا ،انجذب صديقنا الراحل إلى
القصة الشعبية الجزائرية «حيزية» ،عن الشابة البدوية التي تولهت في الصحراء
بحبيبها ،وتزوجته بعد أن استسلم أهلوها لرغبتها بعد تمنع كثير ،وهو ابن عمها،
لتموت تاليا مريضة .وقد خلد الحكاية (بتفاصيل أخرى) الشاعر الشعبي محمد
بن قيطون في قصيدة طويلة شهيرة ،واستوحى منها تاليا أدباء محكيات ومرويات
ونصوصا غير قليلة .وإذا كانت الجزائر وثورتها العظيمة ،وجبالها (األوراس) وثراء
أجوائها قد ألهمت شعراء عربا غير قليلني ،سليمان العيسى وأحمد عبد املعطي
حجازي مثال ،فإن عز الدين املناصرة ربما وحده الشاعر العربي الذي خص حيزية
بقصيدة طويلة نشرها في  ،1986ثم سمى ديوانه (الثامن من بني  11ديوانا له)
الصادر في « 1990حيزية من رذاذ الواحات» ،وأعاد في عمله هذا صياغة الحكاية
التقليدية ،فجعل حيزية لــم تعشق أح ــدا ،ومنحها املـكــان كله ،وبــث فــي النص من
جوانياته الخاصة ما أعطى اسم تلك العاشقة أبعادا أعرض وأوسع.
أما ثاني األمرين في محطة صاحب «قمر جرش كان حزينا» ،فأنه كاد يتم إبعاده
من الجزائر ،بعد فصله من جامعة قسنطينة ،بتحريض من أصوليني جزائريني،
سماهم مرة بأنهم «أفغان جزائريون» ،وذلــك بدعوى أنه يساري (وكنعاني كما
نعتوه!) ،وساهمت تدخالت مسؤولني كبار في الدولة عارضوا إبعاده من الجزائر،
في تمكينه من االنتقال إلى جامعة تلمسان ،وذلــك في العام  ،1987ليساهم في
تأسيس قسم األدب املقارن فيها ،ويزاول فيها تدريس مناهج النقد األدبي ويحتك
بطالب أفادوا منه .وسنوات بعد مغادرته الجزائر ،زار هذا البلد الذي أحبه ،في العام
 ،2004ونظمت له أمسيات شعرية ،وحضر مناقشة رسالة جامعية في شعره .كان
عز الدين املناصرة نشطا في التأليف في النقد والدرس األدبي ،وأيضا في تاريخ
الفن التشكيلي الفلسطيني ،وفي السينما اإلسرائيلية .وظل صاحب عقل نقدي
جدالي في قضايا األدب والشعر والفنون ،غير أنه ملا صارت ثورات الربيع العربي
اختلت بوصلته ،ووقف في ضفة أخرى ،مخالفة للتي وقف فيها الشعب السوري
وشعوب عربية أخرى .. .بعد لقاء في فاس ربيع  ،1990وكان قادما من الجزائر،
تعددت لقاءاتي الكثيرة معه ،في عمان ،وظل صديقا عزيزا رحمه الله.

مهنا الحبيل

معن البياري

كرنفال عربي...
لكنه مأساوي
ممدوح الشيخ

ً
عجائبيا ،بــل يشبه
نحو يكاد يكون
على
ٍ
بـعــض ال ــرواي ــات الـعـبـثـيــة ،تـشـهــد عــواصــم
ع ــرب ـي ــة عـ ـ ــدة ،ف ــي وقـ ــت مـ ـت ــزام ــن ،مـشــاهــد
مـتـنــافــرة كــال ـكــرن ـفــال .وم ــا شـهــدتــه عـ ّـمــان،
أخ ـي ــرا ،أض ــاف عــاصـمــة أ ًخ ــرى إل ــى قائمة
«ال ـع ــواص ــم امل ـ ّ
ـؤرق ــة» خ ــوف ــا م ــن امل ـج ـهــول.
ُ
وفــي الـكــرنـفــال ،تمسك نــار الـحــرب بعباءة
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،وت ـ ــأك ـ ــل ألـ ـسـ ـن ــة لـ ـه ــب ال ـ ـصـ ــراع
ال ـس ـيــاســي م ــام ــح بـ ـي ــروت ،وت ـن ــام ب ـغــداد
على الخطر وتصحو على ال ــدم ،وتختنق
الــديـمـقــراطـيــة الـتــونـسـيــة الــول ـيــدة بــدخــان
ُ
نهكة،
املخططات التي
تتوالى فصولها الـم ِ
ُ
بينما أي ـ ٍـد عربية تطعم الـنــار بــا كلل وال
ت ـ ــردد .وع ـل ــى ال ـب ــواب ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة األك ـثــر
أه ـم ـيــة ل ـت ــواص ــلّ م ـصــر م ــع م ـنــابــع الـنـيــل
ً
بعيدا تدق طبول الحرب ،وتختلط
املمتدة
حـســابــات الـتـحــالــف وال ـع ــداء ،حـتــى حــدود
الغموض ،وليس كل الغموض ،على طريقة
الــداهـيــة هـنــري كيسنجر« ،ب ـن ـ ً
ـاء» .املشهد
العربي كرنفالي فــي تنافر مـفــرداتــه ،لكنه
ً
مــأسـ ٌ
ـاوي مــن حيث املــآالت األكـثــر ًاحتمال،
فال التقارب مع إسرائيل أثمر شيئا مفيداً
أعوام عشرة من انتهاك
على اإلطالق .وبعد
ٍ
الحقوق بل ،سفك الدماء ،لم تجلب محاربة
«الربيع العربي» بالقوة الناعمة والخشنة
ً
ألحد .أما العالقة مع الجوار غير
استقرارا ً
ً
العربي شرقا في إيــران ،وجنوبا في القرن
ً
اإلفريقي ،وشمال في تركيا ،فقد احتفظت
بـ ـه ــدوء خ ـط ــوط ت ـم ـ ّ
ـاس ـه ــا ،وملـ ــا ي ـق ــرب من
ن ـصــف قـ ــرن غ ـلــب «ال ـف ـت ــور ال ـ ـهـ ــادئ» على
ً
حالها ،إال قليل .وقد كانت العقود الخمسة
املاضية عقود غرق بطيء لسفينة ضخمة،
ب ـعــض ربــاب ـن ـت ـهــا م ــاه ــرون ف ــي الـتـجــاهــل
دربون ً
ُ
وم َّ
جيدا على التسويف.
واليوم تقف معظم العواصم العربية أمام
طرق ال سبيل إلى تجاهلها ،وأمام
مفترقات ٍ
اسـتـحـقــاقــات ال وسـيـلــة لتأجيلها .وانـظــر
إلــى املـنـحــدر ال ــذي تتحرك عليه ،بسرعات
متفاوتة ،في مسار هابط دول مثل :اليمن
ولبنان وسورية والسودان والعراق .وخالل
ما يزيد عن ربع قرن سبق «الربيع ً العربي»،
ً
امتأل الفضاء العربي املكبل حقيقة ومجازا،
بـ «شهادات وفاة» لكل ما هو عربي ،وامتأل
حـ ـت ــى االك ـ ـت ـ ـظـ ــاظ ب ـ ـ ـ «ق ـ ـصـ ــص ص ـ ـغـ ــرى»،
اج ـت ـه ــدت ن ـخ ــب ب ـي ــروق ــراط ـي ــة وع ـس ـكــريــة
ووراثـ ـي ــة ف ــي تــأك ـيــدهــا ،وال ـع ـمــل إلحــالـهــا

ً
مـحــل أي ــة ف ـض ــاءات أوس ــع ن ـطــاقــا :عــربـيــة،
أو إقليمية أو إســامـيــة ،أو حتى إنسانية
ّ
كــون ـيــة .وم ــؤك ــد أن ثـ ّـمــة ع ــوام ــل سـيــاسـيــة
م ـب ــاش ــرة ي ـس ـهـ ًـل ع ـل ــى امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
إيرادها مستهدفا شرح ما يحدث.
و«الكرنفال املأساوي» الذي تتناثر مفرداته
عـلــى ام ـتــداد خــارطـتـنــا ،عـلــى الــرغــم مــن كل
مراراته يشير إلى «اتساق» ال يجوز إهماله،
ً
فاألردن ،مثل ،صمد في وجه صعود تنظيم
الــدولــة اإلســامـيــة (داع ــش) بـكــل مـخــاطــره،
وأم ــام الـكــارثــة الـســوريــة الـتــي بقيت تهدد
حــدوده أعــوامــا ،لكنه اليوم يهتز ،ألسباب
في مقدمتها سعي دولة عربية إلى تغيير
مــامــح الـخــريـطــة الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة بكل
الــوســائــل .ويمكنك أن تشير إلــى الحقيقة
نفسها فــي أمـثـلــة :الـيـمــن وال ـع ــراق ولبنان
وسورية وليبيا ،ف ــاألدوار الخارجية فيها
ج ـم ـي ـ ًـعــا ج ـع ـلــت الـ ـح ــل م ـس ـت ـع ـصـ ًـيــا ،ول ــم
تستطع كل دولة منها منفردة الحفاظ على
سـيــادتـهــا مــن الـتــدخــات ّاألجـنـبـيــة ،لكنها
متتالية صانت «عفتها السياسية»
لعقود ّ
ً
أخالقيا
من أن تدنسها ممارسات مشينة
مثل :الوحدة أو التعاون اإلقليمي الفعال!
والـ ـع ــرب ج ـم ـيـ ًـعــا ،أغ ـن ـي ــاؤه ــم وف ـق ــراؤه ــم،
يــدف ـعــون ثـمــن غ ـيــاب الــديـمـقــراطـيــة ودول ــة
القانون ،ويدفعون في الوقت نفسه ،بل ربما
بدرجة أكبر ،ثمن الغرق في أن حمل جنسية
دولــة ذات سيادة هو الحصن الــذي يحمي
حاضرهم ومستقبلهم .واملـثــال الــذي ّ
تكرر
ذكره ً
كثيرا هو املثال األوروبي ،فقد استطاع
األوروبـ ـ ـي ـ ــون ،ف ــي ظـ ـ ــروف أصـ ـع ــب بـكـثـيــر
جـ ـ ًـدا م ــن ظــروف ـنــا ،م ــن الـنــاحـيـتــن اإلثـنـيــة
والثقافية ،تشييد ًمشروعهم االتحادي .أما
املـثــال األكـثــر دالل ــة فهو أمـيــركــا ،املنخرطة،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل م ــا تـمـلــك م ــن إمـكــانــات
ه ــائ ـل ــة :اق ـت ـص ــادي ــة وس ــاس ـي ــة وع ـس ـكــريــة،
فــي شبكات تحالف مـتـعـ ّـددة :حلف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ،ح ـل ــف ي ـ ــوك ـ ــوزا ،الـ ـع ــاق ــات مــع
أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان
 ... ...وغيرها .وعــالــم الجنوب أمثلة أخــرى
ملهمة .فمتى تعلمنا مــأســاويــة املشهد أن
تضخيم «اإلح ـس ــاس بــاالكـتـفــاء» جلب لنا
الـشـقــاء ،وجـعــل حصوننا قابلة لالختراق
الـسـهــل .وف ــي نهاية ال ـشــوط ،ارتـ ـ ّـدت سهام
بـعــض ال ـق ــوم إل ــى ن ـحــور بـعــض إخــوان ـهــم،
عندما انقلب وهم «االكتفاء» إلى انكفاء ال
يخلو من جفاء و .... ...؟
(كاتب مصري)

يسبق ال ـس ــودان الــوطــن الـعــربــي بمسار
خ ــاص ،ف ـكــري واج ـت ـمــاعــي .لـيـســت ل ـ ّ
ـدي
ّ
إح ـصــائ ـيــات ل ــذل ــك ،ل ـكــن دالئـ ــل املـتــابـعــة
ت ـف ـيــد ب ـت ـم ـيــز ه ـ ــذا املـ ـس ــرح الـ ـس ــودان ــي.
ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار هـ ــو االلـ ـتـ ـح ــام ال ـت ـقــاط ـعــي
العميق بني التيارات الفكرية وجذورها
االجتماعية ،وتأثير هــذه الـجــذور ،على
الــرغــم مــن الـبــأس السياسي واالستبداد
الـ ـ ـ ــذي نـ ـص ــب م ـش ــان ـق ــه ضـ ــد م ـنــاض ـلــي
ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـســاحــة
ال ـتــدافــع ،سـيــاسـيــا مـشــروعــا أم مسلحًا.
ّ
لكن عسف املستبد كان توحشًا سلطويًا
في العموم ،والعدالة املستقلة في صراع
الـ ـتـ ـي ــارات ه ــي ال ـح ـك ــم ،ول ـي ـس ــت أف ـع ــال
السلطة.
ّ
لكن السودان الفكري واالجتماعي واظب
ّ
على اشتباك إيجابي ،عززته تلك الجذور
املشتركة بني العرب وأشقائهم األفارقة،
فــأحــدثــت ل ـه ــذه الــرح ـلــة م ـع ـه ـدًا بـنـيــويــا
مختلفًا عن بقية األوطــان العربية ،وهي
كذلك في مساحة التداخل الفكري الذي
يـمـثــل ال ـ ـسـ ــودان ف ـيــه جــام ـعــة مـفـتــوحــة،
ي ـحـ ّـج لـهــا بــالـفـعــل م ــن يــرغــب ف ــي نصب

كاريكاتير

خـيـمـتــه ع ـنــد ال ـت ــاري ــخ ال ـف ـك ــري املـلـتـحــم
ٍّ
اجتماعي واســع ،يمارس ميثاقًا
بطيف
ٍ
اجتماعيًا أخالقيًا بــن أركــانــه ،ال ّ
نبرئ
ّ
فــي إضعافه ّ
أي نظام مستبد ،لكن آثــار
ميثاق الضمير بقيت قائمة ،ونــأمــل أن
ي ـت ـعــزز أخ ــاق ـي ــا ،وي ـت ــم تـ ـج ــاوز مــرحـلــة
الصراع الفكري الحالية من دون إسقاطه.
مــن هــذه التميزات الـســودانـيــة ،نستذكر
شخصية املناضلة الحقوقية الشيوعية،
فاطمة أحمد إبراهيم ،التي قادت الحركة
الـحـقــوقـيــة الـنـســائـيــة ،ف ــي رح ـلــة غريبة
عـ ــن أوسـ ـ ـ ــاط ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة،
م ــن ح ـيــث ال ـج ــام ــع ألفـ ـك ــاره ــا ،وب ــال ــذات
األركــان القيمية في حياتها الشخصية.
ّ
ول ـع ــل ال ـن ــص الـ ــذي رث ــاه ــا ب ــه املـحـبــوب
عـبــد ال ـس ــام ،نـحــت أدب ــي مـلـهــم ،ممتلئ
بـمـخــزون الــرؤيــة الكفاحية بينها وبني
أخ ـي ـهــا ال ـشــاعــر ص ــاح أح ـمــد إبــراه ـيــم.
ّ
واأله ـ ــم قـصــة ال ـجــوهــر الـ ــذي ظ ــل يحكم
ف ــاطـ ـم ــة ،ف ـه ــو امل ـف ـص ــل هـ ـن ــا ،ل ـي ــس فــي
قـضـيـتـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ل ـكــن ف ــي تـحــديــد
طبيعة الكفاح الحقوقي من الثأر الثقافي
الذي تعيشه جماعات متناحرة،
التياري ّ
تختلف لكنها تـشـتــرك فــي ه ــذه السمة،
وهـ ــو ال ـ ـصـ ــراع ل ـل ـث ــأر ،ول ـي ــس لـلـحـقــوق

الوطنية واإلنسانية للمجتمع والشعب.
وهـ ـ ــي حـ ــالـ ــة يـ ـشـ ـت ــرك ف ـي ـه ــا اإلسـ ــامـ ــي
األيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف وال ـع ـل ـم ــان ــي
ال ــراديـ ـك ــال ــي ،م ــع االخـ ـت ــاف ف ــي قضية
التبني .وهنا تبرز لنا رحلة فاطمة أحمد
إبــراه ـيــم ،مــن بـيــت أبـيـهــا ال ــذي كـفــل لها
أصل التدين الروحي والجوهر القيمي،
وبقي ثابتًا فارقًا لم تزعزعه االشتراكية
ّ
العلمية ،كما أن هذا الجوهر بقي معها
ّ
فـ ــي كـ ـ ــل رح ـل ـت ـه ــا ال ـح ـق ــوق ـي ــة املـ ـمـ ـت ــدة،
والتي عسف بها الــزمــان ،فأعدم زوجها
الـشـفـيــع أح ـمــد ال ـش ـيــخ ،ث ــم ل ــم تكسرها
مظلمة إعدامه ،وواصلت رحلتها ،بعدما
ان ـط ـل ـقــت بـصـحـبـتــه زوج ـ ــا ورف ـي ـق ــا ،في
رحلة العمل النقابي والتمثيل النيابي
الذي كانت املرأة الرائدة فيه.
كان الثوب السوداني املجلل بما يشابه
ال ـح ـجــاب مـعـهــا ط ــوال رحـلـتـهــا ،وكــانــت
تقوم لصالتها في أوقاتها مطمئنة ،لم
تـكــن ت ـعــرض صــاتـهــا عـلــى ال ـن ــاس ،وال
املسرح الخطابيّ ،وال ضجيج الجمهور،
ّ
وإنما كانت ّ
تردد أنه الجوهر الذي تقوم
عـلـيــه رح ـل ــة الـ ـ ــروح .وق ــد ق ـ ـ ُ
ـرأت سلسلة
املطالب التي انتزعتها فاطمة إبراهيم،
لصالح امل ــرأة ،فلم أجــد فيها ما يناقض

عماد حجاج

مغامرة االنتخابات الفلسطينية
عيسى الشعيبي

رأت فاطمة
إبراهيم ّ
أن رحلة
الكفاح للمرأة مسيرة
تح ّرر مجتمعي،
لوطن أجمل

اإلس ـ ـ ــام ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـك ــس؛ االسـ ـت ــرداد
ال ـح ـقــوقــي م ــن دون أن ُي ـس ـقــط ذل ــك حق
ً
املـ ــرأة فــي خ ـيــارهــا ،تـكــامــا لـهــا بحسب
ظرفها ،فهي خيارات وحاجات للمجتمع
وللمرأة ،وليست شروطًا تفرض عليها.
ّ
التطرف قديمًا وحديثًا
في املقابل ،تيار
مــوجــود فــي الـحـيــاة الـحــزبـيــة العلمانية
العربية ،وليست مهمة هــذا املقال جــرده،
ّ
لكن ّ
تطرف اليوم يبرز في ميدان ،فاطمة

حيّان جابر

سامر خير أحمد

لـيــس الـنـظــام الـعــاملــي الـقــائــم عـلــى أحــاديــة
ّ
التغير
القطبية األميركية فــي طريقه إلــى
قريبًا .ال الخالفات التجارية والسياسية
ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـص ــن ستفعل
االتفاق «االستراتيجي» الصيني
ذلك ،وال
ُ
اإليراني الذي أبرم أخيرا سيؤدي إلى ذلك.
ثـ ّـمــة اعتقاد رائــج أن مــن شــأن تحالف بني
روسيا والصني وإي ــران وكــوريــا الشمالية
أن يمثل محورًا دوليًا جديدًا يعيد صياغة
الـنـظــام الـعــاملــي الـقــائــم منذ انـتـهــاء الحرب
ال ـ ـبـ ــاردة ،م ــن ب ــواب ــة ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى الـنـفــوذ
املالي للواليات املتحدة وعملتها الــدوالر.
لكن الواليات املتحدة في عهد الرئيس جو
بايدن يمكن أن تكون من الــذكــاء والحنكة
إل ــى درج ــةٍ تـجـتــذب الـصــن إلـيـهــا ،ب ــدل أن
تدفعها إلى إثارة القالقل في العالم.
ليست الصني معنية بهز عرش أميركا ،وال
ـرات فــي مــوازيــن ال ـقــوى في
بــإحــداث تـغـيـيـ ٍ
العالم .كل ما تريده أن تدفع عن نفسها شر
ّ
التطرف األميركي ،وسياساته العنجهية
كالتي عرفها العالم في عهد دونالد ترامب،
ك ــي تـضـمــن مــواص ـلــة نـمــوهــا االق ـت ـصــادي
وازده ـ ــاره ـ ــا ال ــداخـ ـل ــي .وس ـت ــرم ــي الـصــن
كل أوراق اللعب الخارجية ،خصوصًا في
مناطق العالم الحساسة كالشرق األوسط
ووســط آسـيــا ،إذا سعت الــواليــات املتحدة
ّ
التقرب منها والتحالف معها.
إلى
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ت ـتــرقــب ال ـص ــن كيف
ستستعمل إدارة بايدن ضدها ورقة قضية
قومية اإليغور الصينية املسلمة .ويبدو أن
لدى الصينيني ما يشبه اليقني بأن مشاركة
قــومـيــة اإلي ـغ ــور ف ــي ال ـص ــراع ف ــي ســوريــة،
ض ـمــن تـنـظـيـمــات دي ـن ـيــة ال ـطــابــع (تنظيم
ال ــدول ــة اإلســام ـيــة ت ـحــدي ـدًا) ،ك ــان بمثابة
ت ـم ــري ــن إلع ـ ــداد أف ـ ــراد م ــن هـ ــذه ال ـقــوم ـيــة،
ومـ ـتـ ـع ــاطـ ـف ــن مـ ـعـ ـه ــم ،ل ـت ـن ـف ـي ــذ ه ـج ـم ــات
«ج ـه ــادي ــة» ت ـض ــرب ال ـص ــن م ــن ح ــدوده ــا
ّ
بحجة «تحرير» قومية
الشمالية الغربية،
اإلي ـ ـغـ ــور الـ ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرض لـ ــ«االضـ ـطـ ـه ــاد»
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي وال ـ ـع ـ ــرق ـ ــي مـ ـ ــن ح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـكــن
الـشـيــوعـيــة ،وذل ــك ب ـغــرض إش ـغــال الصني
عصابات تستعيد ذكريات الجهاد
بحرب
ٍ
ضــد االتـحــاد السوفييتي فــي أفغانستان،
باعتبارها أسلوب عمل أميركي أصيل!
ّ
مــا ي ـعــزز ه ــذا االعـتـقــاد أن قــومـيــة اإليـغــور

ثأر
إبراهيم ،نفسه ،في صدام فلسفتها مع ّ
تيار النزوة الجديد ،ونقول هو ثأر ،ألنه
ّ
ُيمركز كــل قضيته فــي التحول الجندري
الصراعي ،ويسحب البساط من الجوهر
الـقـيـمــي واألخ ــاق ــي ال ــذي كــافـحــت ألجله
فاطمة إبراهيم ،وهو حقوق املحرومني في
املجتمع ،وانـتــزاع التشريعات والقوانني
لحماية املرأة املظلومة أو املهمشة ،وهنا
ف ــارق كبير لـلـغــايــة ،فــالـحــرب ال ـيــوم التي
بـعــث ال ـغ ــرب ال ـحــداثــي اإلب ـ ــادي فـكــرتـهــا،
ونـ ـش ــره ــا ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم ،وجـ ـع ــل ال ـش ــرق
ميدانًا للضغط فيهاّ ،
تحولت فيه قضايا
ال ـح ـقــوق ل ـل ـمــرأة ال ـتــي تـكـفــل رف ــع الـظـلــم،
وب ـق ــاء ح ــق أنــوثـتـهــا وشــراك ـت ـهــا ،كمركز
ـرب ج ـن ــدري ــة،
ل ــأس ــرة ال ـف ـط ــري ــة ،إلـ ــى حـ ـ ّ
ال مـعــايـيــر حـقــوقـيــة ل ـهــا ،وإن ـم ــا معايير
ّ
متطرفة ال سقف لها،
أيديولوجية عنيفة
ّ
إال نزوة الثأر الغربية في إسقاط األسرة،
وجعل فكرة الثورة باسم الجندر املنتقم
م ــن ال ــذك ــور ،ث ــم م ــن أن ــوث ــة امل ـ ــرأة ،جــوهــر
ال ـهــويــة ال ـن ـســويــة .وبــال ـف ـعــل ،هـنــا يتبني
ّ
أن هـنــاك تـصــادمــا بــن جــوهــريــن؛ جوهر
القيم األخــاقــي ،وأقــانـيــم الجوهر املــادي
املنزوعة منه الروح واألخالق .رأت فاطمة
ّ
إبــراهـيــم أن رحـلــة الـكـفــاح لـلـمــرأة مسيرة

ت ـح ـ ّـرر مـجـتـمـعــي ،لــوطــن أج ـمــل ولـشـعـ ٍـب
يـ ـح ــب بـ ـعـ ـض ــه ،وي ـن ـس ـج ــم حـ ـ ــول ق ـي ـمــه،
َ
ـذه الـقـيــم بــأســا ،بــل جعلت
ول ــم ت ــر فــي ه ـ ً
حياتها مرتبطة بهذا الجوهر .تقوم إلى
صــاتـهــا وه ــي تستشعر ال ـقــوة فــي نــداء
ّ
الروح ،وتقوم إلى كفاحها وهي تعتقد أن
ّ
املجتمع املتكاتف يجب أن يكون ظل املرأة
معها وبـهــا ،فهنا إرادة وطــن حــر يكافح
النساء والرجال ألجل املساواة الحقوقية
في املعايير ،وليست البيولوجية القهرية،
التي تـ َّ
ـؤســس عليها الـيــوم حــرب الجندر
ضد الحياة املطمئنة.
ّ
وم ـ ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن لـ ـلـ ـفـ ـك ــرة ال ـش ـي ــوع ـي ــة
التي ال تتفق مع رؤية اإلسالم
مساحتها
ّ
ال ـك ــون ـي ــةّ ،ل ـك ــن ـن ــا ه ـن ــا ال ن ـن ــاق ــش ه ــذه
الرؤية ،وإنما نستذكر نموذجًا أخلص
ملجتمعه وأخــاقــه ،وكــانــت قصة كفاحه
منظومة حقوق ّ
ورد اعتبار للمرأة ،من
ساحات النقابات حتى قبة البرملانات،
ف ـي ـم ــا م ـه ـم ــة الـ ـجـ ـن ــدر املـ ــريـ ــض ح ـصــار
املـ ــرأة فــي ن ــزع أنــوثـتـهــا ،ثــم دفـعـهــا إلــى
ح ــرب ال ـ ــذات وامل ـج ـت ـمــع وال ـش ــري ــك .هنا
قـصــة جــوهــر فــاطـمــة األخ ـيــر ،يـقــرع بــاب
السودان الجديد.
(كاتب عربي في كندا)

هذه المخاوف من ضياع «فتح»

أميركا ستحتوي الصين
موجودة في الصني منذ سبعة عقود ،وأن
الـحــركــات الـجـهــاديــة السلفية حــاضــرة في
الـعــالــم مـنــذ أرب ـعــة ع ـقــود ،كـمــا أن الـحــركــة
االن ـف ـصــال ـيــة اإليـ ـغ ــوري ــة م ــوج ــودة ط ــوال
ّ
ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا ،ف ـل ـم ــاذا تـ ــذكـ ــرت ال ـصــن
ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـت ـع ــزي ــز ان ـ ــدم ـ ــاج ه ــذه
القومية املسلمة في املجتمع الصيني اآلن،
بـعــد م ـشــاركــة اإلي ـغ ــور فــي أحـ ــداث ال ـثــورة
السورية؟ وملاذا لم تطبق اإلجراءات نفسها
ع ـلــى ال ـقــوم ـيــات امل ـس ـل ـمــة ال ـت ـســع األخ ــرى
في الصني؟ هــذا يعني أن الصني ال تشعر
بــاألمــان تـجــاه هــذا املـلــف ،بعد زوال إدارة
تــرامــب ،خصوصًا أن خـطــاب بــايــدن تجاه
ال ـصــن ال يـقــل عــدائ ـيــة ع ــن خ ـطــاب سلفه،
إذ ُيفهم من تصريحاته وأرك ــان إدارت ــه أن
الواليات املتحدة تسعى إلى قيادة تحالف
دول ــي ضــد الـصــن فــي املـســائــل الـتـجــاريــة،
يـحــول دون تـمـ ّـدد نـفــوذ بكني االقـتـصــادي
فــي الـعــالــم ،خصوصًا منذ إط ــاق مـبــادرة
الـ ـط ــري ــق والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزام ،مـ ــع تـ ــولـ ــي ال ــرئ ـي ــس
الصيني شــي جينغ بـيــغ مقاليد السلطة
قـ ـب ــل ثـ ـم ــان ــي سـ ـ ـن ـ ــوات .وتـ ـخـ ـش ــى ال ـص ــن
ّ
كــذلــك أن تـنــظــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة تحالفًا
دولـ ـي ــا «جـ ـه ــادي ــا» ض ــده ــا ،ب ـح ـجــة إن ـقــاذ
قــومـيــة اإليـ ـغ ــور ،ت ـش ــارك فـيــه دول عربية
ومسلمة ،على طريقة ما جرى ضد االتحاد
السوفييتي في أفغانستان.
سـ ـ ـ ــارعـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــن إل ـ ـ ـ ـ ــى إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ات ـ ـف ـ ــاق
«استراتيجي» مدته  25عامًا مع إيران التي
تعاني من التلكؤ األميركي في العودة إلى
االتفاق النووي ،لعلها تقطع الطريق على
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ه ــذا امل ـلــف الـشــائــك
وامل ــزع ــج .لـكــن مـضــامــن االت ـف ــاق الصيني
اإليـ ــرانـ ــي ف ـض ـفــاضــة إلـ ــى حـ ـ ّـد أنـ ــه يـمـكــن
للبلدين ،خصوصًا الصني ،أن تسحبه نحو
املــربــع ال ــذي يـتـنــاســب مــع ت ـطــور األح ــداث
الح ـ ـقـ ــا .نـ ــص االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى أن تـسـتـثـمــر
الصني  450مليار دوالر في البنى التحتية
اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ـثــل س ـكــك ال ـح ــدي ــد وامل ــوان ــئ،
ّ
مدنية وعسكرية
ومعها إنـشــاء صناعات
غير ّ
ّ
محددة ،وهو أمر ال يختلف عما تفعله
الصني في كل اتفاقياتها االستثمارية مع
الدول املشاركة في مبادرة الطريق والحزام،
ومعناه أن أولويتها مواصلة فتح الطرق
واألس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة لـنـقــل بـضــائـعـهــا إلــى
املستهلكني .وستحصل من إيران لقاء هذه
االس ـت ـث ـمــارات الـضـخـمــة املـفـيــدة للطرفني،

ليست الصين معنية
بهز عرش أميركا ،وال
تغييرات في
بإحداث
ٍ
موازين القوى

خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـقــوبــات
األمـيــركـيــة عـلــى إيـ ــران ،عـلــى حـصــة األســد
مــن الـنـفــط اإلي ــران ــي ،لتلبية احتياجاتها
املتزايدة.
ُ
لــم تـقــدم إدارة بــايــدن بعد على خطوات
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــب وحـ ـ ـج ـ ــم املـ ـ ـخ ـ ــاوف
الـصـيـنـيــة .م ــا يـ ــزال األمـ ــر كـلــه ف ــي خــانــة
الكالم ،ولعل البلدين يدركان أن التفاهم
بينهما سيكون في مصلحتهما أكثر مما
سيكون عليه حال الصدام ،ألنه الطريق
الوحيدة التي تحفظ للواليات املتحدة
تسيد املشهد العاملي سياسيًا وعسكريًا
بأدوات النظام العاملي القائمة ،وتضمن
لـلـصــن ال ـت ـقـ ّـدم االق ـت ـص ــادي وال ــوص ــول
إلى األسواق العاملية .وفي الحقيقة ،كلتا
القوتني الكبيرتني ال تريدان سوى ذلك:
الواليات املتحدة تريد الصني عضوًا في
نظامها العاملي ال خارجًا عليه ،والصني
ً
تريد نجاحًا تنمويًا متواصال وال تفكر
بطموحات سياسية وعسكرية تنافس
الواليات املتحدة في العالم.
ّ
سترجح
وهذا يعني أن الواليات املتحدة
ف ـك ــرة احـ ـت ــواء ال ـص ــن وال ـت ـفــاهــم مـعـهــا،
وس ـت ـج ــد مـ ــن الـ ـص ــن تـ ـج ــاوب ــا ورض ـ ــا،
ألن ـه ــا ال ت ــري ــد م ــن أم ـي ــرك ــا سـ ــوى ذل ــك.
ال ـ ـصـ ــن ل ـي ـس ــت االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي
السابق ،وليست حتى روسـيــا الحالية.
الـصـبــر وال ـح ـلــم وال ــروي ــة س ـيــدة املــوقــف
ف ــي س ـي ــاس ــات ال ـص ــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــة طــري ـق ـهــا ال ــوحـ ـي ــدة ،أمــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة فــا ت ـعــوزهــا الحنكة
والدهاء لتدرك ذلك وتستثمره.
(كاتب من األردن)
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تـ ــرافـ ــق إع ـ ـ ــان انـ ـتـ ـخ ــاب ـّـات ف ـل ـس ـطــن مــع
تـصــاعــد الـخـطــاب امل ـح ــذر وامل ـت ـخــوف من
ّ
ن ـت ــائ ـج ـه ــا ،وم ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ت ـف ــك ــك حــركــة
«ف ـت ــح» وتـشـظـيـهــا ،بـحـكــم تــداع ـيــات هــذا
على تنظيم البيت الفلسطيني وترتيبه،
وع ـل ــى مـسـتـقـبــل ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة.
وق ــد ش ـهــدنــا ت ـص ــاع ـدًا واض ـح ــا ف ــي عــدد
ّ
وحدتها بعد إغــاق باب
هــذه التعبيرات
الترشح لالنتخابات التشريعية ،وتبيان
ع ـجــز ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ب ـق ـيــادت ـهــا ال ــراه ـن ــة،
عــن ت ــدارك الـخــافــات الـحــركـيــة الــداخـلـيــة،
كـمــا تـبــن فــي فـشـلـهــا ،فــي تشكيل قائمة
«فـتـحــاويــة» مــوحــدة ،ذات بــرنــامــج واحــد
وواض ــح .لــذا بــات التنافس «الـفـتـحــاوي»
ّ
 «الـفـتـحــاوي» أم ـرًا م ــؤك ـدًا ،ال سيما بنيالقائمة الرسمية بقيادة محمود العالول،
وقائمة مروان البرغوثي ،وناصر القدوة،
وبشكل أقل قائمة محمد دحالن.
ّ
ّ
التمعن في
يتطلب هــذا الـحــال مــزيـدًا مــن
م ــا ي ـح ـصــل فـلـسـطـيـنـيــا ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــي مــا
حصل في السنوات املاضية ،فمن ناحية
أولـ ـ ــى .وفـ ــي م ــا ي ـخــص امل ــرح ـل ــة الــراه ـنــة
وال ـت ـصــارع «ال ـف ـت ـحــاوي» « -الـفـتـحــاوي»
امل ـح ـت ــدم ،ي ـجــب مــاح ـظــة م ــدى هــامـشـيــة
الـ ـخ ــاف ال ـس ـيــاســي ب ــن م ـج ـمــل ال ـقــوائــم
املـنـبـثـقــة م ــن ح ــرك ــة «ف ـت ــح» م ــن قائمتها
الــرس ـم ـيــة إلـ ــى قــوائ ـم ـهــا غ ـيــر الــرس ـم ـيــة،
م ـ ــرورًا بــالـقــائـمــة األك ـث ــر ش ـهــرة إعــام ـيــا،
املـنـبـثـقــة ع ــن ت ـحــالــف م ـ ـ ّـروان ال ـبــرغــوثــي،
وناصر القدوة .وهو املؤشر األخطر على
ترهل الحركة وجمودها الفكري وتكلسها
التنظيمي ،انطالقًا من خصوصية حركة
طبيعتها املركزية التي قامت
«فتح» ومن
ّ
بأنها حركة ّ
تحرر وطني
عليها ،واملتمثلة
ذات مــرونــة سـيــاسـيــة وف ـكــريــة ،تـضــم في
إط ــاره ــا الـتـنـظـيـمــي مـخـتـلــف الـتــوجـهــات
ال ـف ـك ــري ــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
املتفقة ح ــول فـكــرة وح ـيــدة وواح ـ ــدة ،هي
ّ
الـتـحـ ّـرر مــن االح ـتــال الصهيوني .أي إن
الحركة تحولت اليوم إلــى بنية سياسية
ّ
مغلقة وجامدة ،مبنية على حل الدولتني
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـب ـنــى
السياسية الـفــوقـيــة ،املنفصلة عــن حركة
ال ـش ــارع ون ـضــالــه ،س ــواء ك ــان فلسطينيًا
أم عربيًا ودوليًا ،وبالتالي فقدت الحركة
تـنـ ّـوعـهــا الـفـكــري وتـبــايـنــاتـهــا السياسية
واختالفاتها األيديولوجية ،بصورة شبه
كــامـلــة .وهــو مــا أسـفــر الـيــوم عــن قائمتني
أو ثــاث وربـمــا أكـثــر؛ هـنــاك قــوائــم أخــرى
ك ـث ـيــرة ت ـضــم ف ــي قــوائ ـم ـهــا ك ـ ــوادر حــركــة
«فتح» الذين يحملون السمات السياسية
نفسها ،وتقريبًا البرنامج السياسي نفسه
القائم على منطق الدولتني ،مع اختالفات
بسيطة بـشــأن اآلل ـيــات واألدوات .وعليه،

ال يـمـثــل ال ـبــرنــامــج ال ـس ـيــاســي سـبـبــا في
تعدد قوائم حركة «فتح» بل ُيعزى السبب
إل ــى ت ــراج ــع ثـقــة ج ــزء م ــن «الـفـتـحــاويــن»
بقيادتهم الراهنة وبقراراتها ،وإلى رفض
املظاهر التسلطية واالستبدادية ومظاهر
الـنـهــب والـفـســاد الــرسـمــي ،عـلــى صعيدي
الحركة والجسم السياسي الفلسطيني.
طـ ـبـ ـع ــا ،ال يـ ـص ــح ال ـت ـق ـل ـي ــل م ـ ــن أسـ ـب ــاب
الخالف «الفتحاوي» « -الفتحاوي» على
ال ــرغ ــم م ــن غ ـي ــاب ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة
ّ
والبرامجية ،لكن املحزن بذلك هو حجم
التسخيف واالستهتار السائد ،فالفساد
والـتـسـلــط واالس ـت ـب ــداد وال ـن ـهــب املنتشر
ال ـي ــوم ،أو ب ــاألص ــح مـنــذ زم ــن بـعـيــد ،هو
نمط مؤسساتي راس ــخ فــي بنية الجسم
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وال ـف ـصــائ ـلــي
عـمــومــا .وبــالـتــالــي ،تتطلب معالجة هــذا
الـخـلــل الـبـنـيــوي مــا هــو أكـثــر مــن خــوض
م ـعــركــة قــائ ـمــة ع ـلــى شـخـصـنــة األزم ـ ــة أو
ّ
املشكلة .بمعنى أن القضية ال تكمن في
ش ـخ ــص رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ورئ ـي ــس
ال ـس ـل ـط ــة ال ــوط ـن ـي ــة وم ـن ـظ ـم ــة ال ـت ـحــريــر
ف ـ ـقـ ــط ،م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه
ف ـي ـهــا ،ب ــل ت ـع ــود إلـ ــى تــدم ـيــر مــؤس ـســات
العمل الــوطـنــي تــاريـخـيــا ،وفــي مقدمتها
مؤسسات منظمة التحرير ،وحرفها عن
هدفها الرئيسي املتمثل في خدمة شعب
فـلـسـطــن وقـضـيـتـهــا إل ــى خــدمــة صــاحــب
الـسـلـطــة والـ ـج ــاه واملـ ـ ــال ،وإلـ ــى االن ـت ـفــاع
ب ـخ ـيــرات املـنـظـمــة املــال ـيــة وال ـج ـهــويــة .إذ
يخلو خطاب مجمل قوائم حركة «فتح»
وبرامجها من ّ
أي نقد موضوعي وعلمي
واض ـ ــح ،ي ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـف ـك ـيــك (وت ـح ـل ـيــل)
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ن ـغ ــرق ب ـهــا ب ـش ـكــل علمي
وموضوعي وجذري ،ما ّ
حولها إلى مجرد
قوائم متنافسة على السيطرة والهيمنة
ال أك ـ ـثـ ــر .األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـن ــذر ب ــاس ـت ـم ــرار
املظاهر واملشاكل واألزم ــات الفلسطينية
نفسها داخــل فلسطني وخــارجـهــا ،بــل قد
تتضاعف وتتسارع وتيرتها ،خصوصًا
إن أخـ ـ ـ ــذت ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار تـ ـج ــرب ــة ص ـع ــود
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،وس ـي ـطــرتــه ع ـلــى زم ــام
األم ــور «الفتحاوية» والفلسطينية ،فقد
صـعــد ع ـبــاس ف ــي س ـن ــوات يــاســر عــرفــات
األخـيــرة ،عبر نقده ومعارضته تسلطية
ع ــرف ــات واس ـت ـب ــدادي ـت ــه وت ـ ـف ـ ـ ّـرده ،وق ـ ـ ّـدم
نـفـســه ع ـ ّـراب ــا ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة والـشـفــافـيــة
وامل ـصــداق ـيــة الـشـخـصـيــة واملــؤسـســاتـيــة،
األمر الذي اعتبره كثيرون فرصة سانحة
ّ
من أجــل كسر هيمنة عرفات ،وتحكميته
ّ
املطلقة بكل شاردة وواردة ،من خالل دعم
مطالب عباس ،وتمكينه من انـتــزاع جزء
ً
م ــن سـلـطــات ع ــرف ــات أوال ،وتــول ـيــه زم ــام
األم ــور خلفًا لـعــرفــات ثــانـيــا .وم ــن أفضل
من عباس من أجل لعب هذا الــدور بحكم
خطابه الديمقراطي مــن نــاحـيــة ،وبحكم
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ال يصح التقليل
من أسباب الخالف
«الفتحاوي» -
«الفتحاوي» على
الرغم من غياب
الخالفات السياسية

ضعف شخصيته القيادية والجماهيرية،
وفقًا لهم من ناحية ثانية ،ال سيما عند
ّ
مقارنتها مع شخصية ياسر عرفات .لكن
الجميع يعلمون ما حصل الحقًا ،وكيف
ّ
تحولت فترة سيطرة عباس إلــى مرحلة
وتفردية بشكل فجّ
ّ
تسلطية واستبدادية
وعلني ومباشر من دون ّ
أي تجميل.
وب ــال ـت ــال ــي ،ن ـح ــن أمـ ـ ــام ف ـص ــل ج ــدي ــد مــن
ف ـصــول أزمـ ــة ،أو ب ــاألص ــح أزم ـ ــات ،حــركــة
«فتح» السياسية والبنيوية والتنظيمية
واملــالـيــة املتراكبة واملـتــداخـلــة ،التي ّ
تعبر
ّ
ع ــن ت ــره ــل الـ ـح ــرك ــة ،وربـ ـم ــا ت ـف ـضــي إل ــى
خسارتها مكانتها السياسية والشعبية،
من دون أن تنهيها .لكن وعلى الرغم من
و«الفتحاوية»
تداخل األزمات الفلسطينية
ٌ
ّ
ّ
وتــراك ـب ـهــا ،ف ــإن مـنـشــأ ك ــل مـنـهــا مختلف
ٌ
عــن اآلخ ــر ،فمنها أزم ــات يعود أصلها أو
ملمحها األول إلى بدايات تكوين الحركة،
ال سيما بـمــا يـخـ ّـص الـقـيــم الديمقراطية
ّ
املعروفة اليوم ،غير أن مرحلتي البرنامج
ً
املــرحـلــي أوال ،واتـفــاق أوسـلــو ثــانـيــا ،هما
ً
اللتان شهدتا تراكبًا وتــداخــا وتصاعدًا
لـ ـه ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــات ،ف ـم ـن ــذ ذاك ال ـ ــزم ـ ــن ،ب ــدأ
إقـ ـ ـص ـ ــاء غ ــال ـب ـي ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
املرحلي مــن بنى الحركة وجسمها ،ومن
الساحة الفلسطينية ،وتــم أيضًا تحويل
الحركة املتفاخرة بسموها عن الخالفات
األيديولوجية والنظريات السياسية إلى
حركة اللون والبرنامج والشكل والصوت
ً
الواحد واألوحد ،بداية مع عرفات وصوال
ّ
الـيــوم إلــى محمود عـبــاس .لــذلــك ،ومــع كل
االحترام والتقدير تجاه غالبية املتخوفني
م ــن تــأثـيــر ال ـخــافــات «ال ـف ـت ـحــاويــة» على
مجمل الوضع الفلسطيني ،يعتقد الكاتب
ّ
أن املرحلة الراهنة ال تستوجب التخوف
بقدر ما تستوجب البحث في كيفية الحدّ
مــن أث ــار ذل ــك .إذ بــاتــت «فـتــح» عــاجــزة عن
استعادة نسقها كحركة ّ
تحرر خسرته منذ
سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،وكــذلــك باتت
البنية السياسية الفلسطينية ،اليمينية
واليسارية ،متهالكة ومنساقة مع الحركة
بـكــامــل إرادت ـه ــا ،األم ــر ال ــذي أخــرجـهــا من
الحسابات الفلسطينية ،باستثناء حركة
ّ
«حماس» التي مكنتها بداياتها الجذرية
وق ــدراتـ ـه ــا امل ــال ـي ــة م ــن اخـ ـت ــراق املـجـتـمــع
الفلسطيني ،والـسـيـطــرة عـلــى ج ــزء كبير
ّ
منه ،لكنها وبكل وضــوح ،وال سيما بعد
ت ـعــديـ ًـل بــرنــامـجـهــا ال ـس ـيــاســي ،ق ــد بــاتــت
نسخة عن حركة «فتح» .كما علينا اإلقرار
ب ِقدم هذه األزمات وبقصور الجهود التي
عملت على تداركها وتجاوزها ،وبعبثية
امل ــراه ـن ــات ع ـلــى ح ـيــويــة ال ـح ــرك ــة ،وعـلــى
قــدرتـهــا عـلــى ت ـجــاوز األزمـ ــات واسـتـعــادة
امل ـ ـسـ ــار األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،كـ ـم ــا راهـ ـ ـ ــن غــال ـب ـيــة
املتخوفني اليوم ،حتى باتت ضــرورة ،بل
ربـمــا حتمية ،فــي طــريــق اسـتـعــادة شعب
ّ
التحرري ،وجميع حقوقه املستلبة.
مساره
(كاتب فلسطيني)

ّ
مــع ّأن ك ــل عـمــل أو خـطــوة أو إج ــراء م ــا ،يـنـطــوي عـلــى ق ــدر مــن امل ـغــامــرة ،بمعناها
ّ
اإليجابي ،ســواء على النطاق الشخصي أو على املستوى العام ،إال ّأن االنتخابات
ّ
التشريعية الفلسطينيةّ ،
املقررة في  22مايو /أيار املقبل ،تستحوذ على كل ما في
مفردة املغامرة من معنى ،نظرًا إلى افتقار املعنيني بهذه اللعبة االنتخابية القدرة على
ّ
التحكم بالنتائج املرجوة ،وهذا جيد ،أو لضعف اليقني إزاء قبول الجميع بمخرجات
صندوق االقتراع كما هي ،ناهيك عن استمرار عقدة القدس االنتخابية املفتوحة على
احتمال وقف هذه العملية ،أو تعليقها إلى أجل مفتوح .وفيما كان من املنطقي أن
ّ
ّ
تتركز األنظار على امليزان التصويتي بني كل من حركتي فتح وحماس ،املتنافستني
على أصوات الناخبني ،وأن تتباين التقديرات والترجيحات بني الحركتني الكبيرتني،
انـشـ ّـدت األبـصــار على الـفــور نحو قــوائــم حركة فتح الـثــاث ،وتــركــزت االهتمامات
والتكهنات على مــا قــد ت ــؤول إلـيــه النتائج بعيدة امل ــدى ،املترتبة على هــذا الوضع
االنقسامي داخــل الجسم السياسي املهيمن على مقاليد السلطة الوطنية ومنظمة
ً
التحرير الفلسطينية ،فضال عن اختالف اآلراء في ما إذا كان تشتت الحركة األم
ّ
ّ
يصب مزيدًا من القمح في طاحونة الحركة املحاصرة
يعمل لصالحها انتخابيًا ،أم أنه
ّ
في قطاع غزة .ولعل السؤال الذي ال جواب له حتى اآلن ،ما إذا كانت هذه االنتخابات،
ّ
املؤجلة منذ عقد وأزي ــد ،ســوف تسهم فــي دفــع الــوضــع الفلسطيني إلــى األم ــام ،أم
ّ
أنها ستزيده ســوءًا ،ال سيما إذا أتــت بمفاجآت غير متوقعة ،مثل خسارة «فتح»
رهانها على تجديد شرعية النظام الفلسطيني ،وزيادة وزنها في املجلس املنتخب،
ومن ّثمة تجويد صورتها وتعزيز أهليتها قائدة للمشروع الوطني ،أو ما إذا فقدت
حركة حماس أغلبيتها املتحققة في آخر انتخابات تشريعيةّ ،
وقوضتّ ،
جراء هذه
«املغامرة» غير املحسوبة بدقة ،أهم الركائز التي بنت عليها مشروعية سلطة األمر
ً
الواقع في غزة ،وطرحت نفسها ،من ثمة ،بديال لقيادة السلطة واملنظمة.
يضاعف من خطورة هذه املغامرة االنتخابية التي أملتها ،من جهة أولى ،احتياجات
داخـلـيــة ملحة ،وفرضتها مــن جهة ثانية ضـغــوط خــارجـيــة معلومة ،أن املساعي
ّ ّ
ألسباب ال حصر لها ،إال أنها نجحت
التمهيدية املبكرة لطرفي األزمة املديدة قد فشلت
ٍ
في تحويل االنقسام إلى اقتسام للسلطة ،وبالتالي التوافق على إدارة الوضع الداخلي
ّ
بالحد األدنــى من املناكفات املعهودة ،حتى ال نقول ّإن الطرفني نجحا في شرعنة
ً
الوضع شبه االنفصالي ،القائم فعال بني الضفة وغزة ،وإبقاء العربة أمام الحصان،
إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعوال .يستمد الحديث عن «مغامرة» االنتخابات هذه
موقف مفاده ّأن املجتمع الفلسطيني ،باتجاهاته وتفضيالته وأولوياته
من تقدير
ٍ
ً
املختلفة ،قد ّ
تبدل تـبـ ّـدال كبيرًا عما كــان عليه الحال قبل خمس عشرة سنة ،عند
إجراء آخر جولة انتخابية ،تمامًا نحو ما تبدلت إليه األحوال في البيئة املحيطة ،غداة
انطالق أولى موجات الربيع العربي ،وهو أمر يمكن مالحظته من خالل عدة معطيات
ّ
ملموسة ،أولها تسجيل نحو  800ألف مواطن ،من جيل شاب غير مؤطر حزبيًا ،ولم
يسبق له أن ّ
مر بتجربة االنتخابات ،األمر الذي ال يمكن معه التنبؤ باختياراته .وثانيها
ّ
دخول  36قائمة متنوعة ،تضم آالف املرشحني ،على خط االقتراع في دائرة نسبية
واحدة ،وهو أيضًا سابقة فلسطينية غير مسبوقة .وثالثها ّأن التنافس ال يدور هذه
ً
ّ
املرة حول البرنامج السياسي مثال ،أو حتى على العقائد الحزبية ،وإنما يحتدم وفق
اعتبارات شخصية وحمائلية وجهوية ،فيه أقل القليل من الدسم السياسي والحدّ
ّ
املسوغات واالنتماءات الفصائلية .وهكذا تبدو االنتخابات الفلسطينية،
األدنى من
ّ
إن جرت في موعدها ،بمثابة مغامرة سياسية ال مفر منها ،كون اإلقدام عليها ،قبل
ً
وضع يتآكل مع مرور
تحقيق املصالحة مثال ،أقل ضررًا من ترك الحبل على غارب
ٍ
الوقت ،وأجدى نفعًا من الوقوع في حالة فراغ داهمة في ّأي لحظة (واألعمار بيد الله)،
فيما لن تنجح هذه املغامرة ،على األرجح ،في إشفاء النظام السياسي.

مومياوات الهوية
محمد طلبة رضوان

كان موكب املومياوات املصرية ،هذا األسبوع ،حدثا كبيرا ،دارت حوله نقاشات مختلفة،
أبرزها النقاش السياسي ،عن املنجز واألولويات ،وهو نقاش جاد ،مهما اختلف أطرافه
وتصارعوا ،وال مجال فيه للتخوين الوطني ،إنما هو نقاش التقدير السياسي ،من
ناحية ،وأهمية مشاعر الناس ،وأخذها في االعتبار ،من الناحية نفسها ،ال من ناحية
أخــرى ،نقاش أصحاب املصالح املشتركة في هذا الوطن ،وهو حق لكل من شاركوا
فيه ،ما لم ّ
يتغولوا على حقوق اآلخرين وآرائهم .على هامشه دار نقاش ديني ،هوياتي،
افتعله ّ
مدونون ويوتيوبر «التريند اإلسالمي» عن «هوية مصر» اإلسالمية ،باعتبارها
في خطر ،في محاول ٍة لتنغيص الحدث ،واملزايدة على منجز املصري القديم الذي نحته
في الصخر ،بمنجز آخــر ،تاريخي أيضا ،حيث ال منجز لشخوص املزايدين سوى
أسباب إلشعال صراع وحشد أنصار .كان سؤال
قدرتهم على تحويل املاء والهواء إلى
ٍ
الهوية جــزءا من جــداالت طويلة بني املثقفني العرب في القرنني املاضيني ،اتكأ بعض
معارضي الدولة العثمانية ،من العرب ،على عروبتهم ،بوصفها ّ
مبررا النتزاع الحكم من
العثمانيني .وطالب عبد الرحمن الكواكبي بخالفة عربية ،وذهب آخرون إلى االحتماء
بالهوية اإلسالمية ،لدعم العثمانيني .وتـجــاوز الـحــوار الهوياتي ســؤال السياسة إلى
الثقافة ،وطالب أحمد لطفي السيد ،صاحب الوالءات اإلسالمية األولى ،بهوي ٍة مصري ٍة
محلية ،وافقه طه حسني في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» ،وناطحهما ساطع
الحصري ورفاقه بحثا عن هوية قومية عربية ...إلخ .في ثمانينات القرن املاضي ،جاء
جيل جديد من القوميني واإلسالميني ،بحث السؤال من وجه آخر ،ألف عصمت سيف
الدولة ،املفكر القومي املصري كتابه «عن العروبة واإلسالم» ،وفيه رأى أن الدولة القومية
نتاج الحضارة اإلسالمية ،وأنه ال تعارض بينهما ،تابعه املفكر اإلسالمي محمد عمارة
في عدة كتب منها «اإلسالم والعروبة» و«التيار القومي اإلسالمي» .وتوسع عمارة لينفي
التعارض بني مفاهيم الوطنية واإلسالم ،انتماء وهوية ،واشتبك آخرون ،كان أهمهم ،في
مصر ،طارق البشري ،وطرحه الذكي عن دوائر الهوية املتقاطعة ،واملتحاضنة ،والتي ال
ينفي وجود إحداها األخرى ،يسعك أن تكون وطنيا ،وعروبيته ومتدينا في آن .ويسعك،
مع ذلك كله ،أن تنتمي إلى الدائرة اإلنسانية األوســع .األمر كله في الترتيب ،والنسب،
واألوزان ،تفاوت أحجام أقطار الدوائر.
ع ــاد ال ـس ــؤال ،ولـكــن لـيــس عـلــى هيئة س ــؤال ،وال عـلــى يــد مثقفني .ع ــاد عـلــى هيئة
لغمّ ،
يفجره مهاويس ومــوتــورون ،حملتهم سياسات األنظمة على أجنحة الذيوع
ّ
ّ
اإللكتروني ،وصدرتهم إلى قطاع من خصومها ،ومنافسيها ،لتسمم بهم وبأفكارهم
مفاهيم التغيير والحريات والديمقراطية واملواطنة ،وتجد لنفسها ،أي األنظمةّ ،
مبررا
معقوال للبقاء .يقوم خطاب الهوية اإلسالمية الجديد ،والــذي يطرح نفسه في كل
مناسبة ،على وضع اإلسالم في مواجهة كل شيء ،خصما وضدا وعدوا ،وكأنه لم
ُ
يأت إلصالح الدنيا ،بل ملحاربتها ،وتحويلها كلها ،بكل تفاصيلها ،إلى مادة كفرية.
الوطنية ،والعروبية ،والحضارات القديمة ،واألفكار الحديثة ،كلها محض جاهليات
وكبريات ،وال بأس من استدعاء نصوص ،آيات وأحاديث ،كانت ،في سياقها ،تقاوم
العنصرية والطبقية والعصبية القبلية ،وإسقاطها ،في عشوائي ٍة مذهلة ،على معان
معان تتقاطع مع اإلسالم
مثل االنتماء للوطن ،واالعتزاز بتاريخه وحضارته ،وهي
ٍ
وسيرة نبيه الذي أحب مكة ،وطنه ،وقريته ،وكانت أحب إليه من سواها .هنا يمكنك
أن ترصد حجم التجاوب مع تغريدات دعاة أسلمة الهمجية ومقاطعهم ،وتفهم ما
معنى فشل الثورات العربية وأحالم التغيير .استفاد اإلسالم من حضارات األمم التي
دخلها ،وانحاز لها ،وحافظ عليها ،وترجم كتبها ،وفلسفاتها ،واشتبك معها ،وأدخل
بعضها في صلب علومه وفنونه( ،املنطق اليوناني في أصول الفقه نموذجا)ْ .
وحول
ٌ
هذه العلوم ،غير العربية ،وغير اإلسالمية ،نشأت ٌ
علوم عربية وإسالمية .وشارك
الجميع ،العرب وغيرهم ،في بنائها ،وما الحضارة اإلسالمية إال قدرة اإلسالم على
بث روحه في «مومياوات» الحضارات السابقة لتعود خلقا جديدا ،ولواله ملا عرفنا
حضارات اليونان والفرس واملصريني والفينيقيني ،ولو كانت مفاهيم الهوية ،لدى
أجدادنا ،بهذا التصلب والهوس ،ما استوعبت ذلك كله ،ولكنه «التريند».
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المطلوب عربيًا في الوضعين العراقي والسوري
عبد الباسط سيدا

ـرة
ب ــات االن ـف ـتــاح الـعــربــي عـلــى ال ـع ــراق ظــاهـ ٌ
تـسـتــوقــف االل ـت ـف ــات إل ـي ـهــا .وه ــي إيـجــابـيــة
على الــرغــم مــن مالحظات وثـغــرات قــد ُيشار
إلـ ـيـ ـه ــا هـ ـن ــا وهـ ـ ـن ـ ــاك .وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود هـ ـن ــا هــو
االنفتاح الخليجي في املقام األول؛ السعودي
وال ـق ـط ــري وال ـكــوي ـتــي ع ـلــى وج ــه الـتـحــديــد؛
إلــى جانب االنفتاح املـصــري واألردن ــي على
الـ ـع ــراق الـ ــذي ك ــان ل ــه دوره امل ــؤث ــر ع ـلــى مـ ّـر
ال ـع ـصــور ف ــي ت ـحــديــد ّم ــام ــح املـنـطـقــة على
مختلف املستويات؛ لكنه ّ
تحول بعد سقوط
نظام صدام حسني إلى ساحةٍ مفتوحةٍ أمام
ال ـت ـمـ ّـدد اإلي ــران ــي ال ــذي وص ــل إل ــى املـفــاصــل
األســاسـيــة فــي الــدولــة واملـجـتـمــع الـعــراقـيــن.
والعوامل التي أوصلت الوضع العراقي إلى
مــا هــو عـلـيــه راه ـنــا ع ــدي ــدة ،مـنـهــا :األخ ـطــاء
ال ـت ــي ك ــان ــت إثـ ــر ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي ال ـقــوي
الـ ــذي أدى إل ــى إس ـق ــاط ال ـن ـظــام ع ــام ،2003
وم ـ ــا ت ــرت ــب ع ـل ــى ذل ـ ــك مـ ــن انـ ـهـ ـي ــار ل ـلــدولّــة
ّ
الـعــراقـيــة بـكــل مــؤسـســاتـهــا؛ وع ــزوف السنة
عن املشاركة الفاعلة في العملية السياسية
الناشئة الـتــي انطلقت بعد  ،2003وارتـفــاع
ّ
التعصب املذهبي نتيجة الجهود
منسوب
والسياسات اإليرانية التي اعتمدت بصورة
أساسية على مليشيات األحــزاب التي كانت
تتلقى الدعم والتوجيه من النظام اإليراني.
ّ
وب ـلــغ الـتـحــكــم اإلي ــران ــي ذروتـ ــه م ــع تشكيل
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» خـ ـ ــارج إطـ ـ ــار ال ـج ـيــش
وأنظمة الدولة في عهد رئاسة نوري املالكي
لـلـحـكــومــة ،بــذريـعــة مـحــاربــة تنظيم الــدولــة
اإلســام ـيــة (داعـ ـ ــش) ،لـتـتـحـ ّـول تـلــك ال ـقــوات
الحـقــا إلــى ذراع عسكرية إيــرانـيــة التوجيه،
وب ـ ــأم ـ ــوال وعـ ـن ــاص ــر ع ــراقـ ـي ــة؛ األم ـ ـ ــر الـ ــذي
أح ــدث خلخلة كـبــرى فــي البنية املجتمعية
ً
ّ
العراقية التي كانت تعاني أصال من التفكك
وال ـه ــواج ــس امل ـت ـب ــادل ــة نـتـيـجــة ال ـس ـيــاســات
القمعية الـتــي مارسها نـظــام ص ــدام حسني،
بحق جميع املكونات العراقيةً ،تحت شعارات
قــومــويــة ك ـبــرى ،كــانــت وسـيـلــة لالنقضاض
ّ
على الــداخــل الوطني الـعــراقــي ،للتحكم فيه
ّ
من موقع املستبد املتعطش للسلطة املطلقةً.
لقد استخدم النظام اإليراني العراق ساحة
ملـشــروعــه الـتــوسـعــي ،عـبــر اسـتـغــال الــورقــة
ّ
امل ــذه ـب ـي ــة ل ـغ ــاي ــات س ـي ــاس ـي ــة ،وتـ ـم ــك ــن ،مــع
الـ ــوقـ ــت ،مـ ــن إزاحـ ـ ـ ــة امل ــرجـ ـعـ ـي ــات الـشـيـعـيــة
الوطنية األســاسـيــة وتهميشها ،ليغدو هو
مــرجـعـيــة املـلـيـشـيــات املــرتـبـطــة ب ــه عـضــويــا.
وق ـ ــد اسـ ـتـ ـف ــاد ق ـ ــادة ه ـ ــذه امل ـل ـي ـش ـي ــات عـلــى

الصعيد الشخصي من استقوائهم بالنظام
ّ
وتجسد ذلــك فــي عمليات الفساد
اإليــرانــي،
ال ـك ـبــرى ال ـتــي حــرمــت الـعــراقـيــن مــن ث ــروات
بلدهم ،وجعلتهم ضحايا البطالة والحاجة،
وحــرم ـت ـهــم م ــن أب ـســط ال ـخ ــدم ــات ،م ـثــل امل ــاء
ّ
والحد األدنــى املطلوب
النظيف ،والكهرباء،
من الرعاية الصحية والتعليم ّاملقبول.
ومع تراكم مفاعيل الفساد ،تكشفت العورات،
وخرج العراقيون ،خصوصًا في املحافظات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ح ـي ــث ال ـه ـي ـم ـنــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،فــي
انتفاضة عارمة ،مطالبني بالعدل ومحاسبة
الـفــاســديــن ،األم ــر ال ــذي لــن يتحقق مــن دون
امـ ـت ــاك ال ـع ــراق ـي ــن زم ـ ــام أم ـ ــور مـجـتـمـعـهــم
ودولتهم.
هناك رغبة عراقية على أعلى املستويات في
تطوير الـعــاقــات مــع ال ــدول الـعــربـيــة ،سيما
الخليجية مـنـهــا .وال ــوج ــود ال ـعــربــي املــؤثــر
في العراق يحقق نوعًا من التوازن املطلوب،
ويمنح القوى العراقية الوطنية التي تعمل
من أجل املشروع الوطني العراقي مزيدًا من
الــدعــم ،وال ـقــدرة على التعامل مــع الضغوط
اإليــرانـيــة فــي الجنوب والــوســط ،والضغوط
التركية في الشمال .وهناك ّ
توجه جاد لدى
املسؤولني العراقيني في القيادة السياسية
الـ ــراه ـ ـنـ ــة إلب ـ ـعـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــراق عـ ــن الـ ـص ــراع ــات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وج ـع ـل ــه جـ ـسـ ـرًا ل ـل ـت ــواص ــل بــن
الجميع .وربما يؤثر هذا التوجه في موقف
الـنـظــام اإلي ــران ــي نفسه عـلــى امل ــدى الـطــويــل،
ّ
بعد أن يقتنع بأن عقودًا من عقلية «تصدير
ال ـث ــورة» ،وال ـتــدخــل فــي ش ــؤون دول اإلقليم
ومجتمعاته ،لــم تجلب إلــى منطقتنا سوى
الحروب والتدمير والتهجير ،فإيران كانت،
ّ
إقليمية مهمة في املنطقة ،لكن
وستظل ،قوة
ّ
عليها أن تقتنع بأنها ليست القوة الوحيدة،
وال ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـص ـبــح ك ــذل ــك؛ ومـصـلـحــة
الـشـعــب اإلي ــران ــي تــوجــب ت ـح ـ ّـول إيـ ــران إلــى
قوة متعاونة ،متفاعلة إيجابيًا مع محيطها
ّ
لتتحول مــن ثــم إلــى جــزء طبيعي
اإلقليمي،
فاعل من املجتمع الدولي.
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،نـسـمــع دع ـ ــوات تـطـلـقـهــا دول
عربية لالنتفاح على النظام السوري ،وهي
تــرمــي إلــى تــدويــره ،ال إلــى مـســاعــدة الشعب
ال ـس ــوري ال ــذي يـعــانــي بــأســره مــن اسـتـبــداد
هــذا الـنـظــام ،ومــا فعله بسورية والسوريني
طــوال عقود ،خصوصًا منذ انطالقة الثورة
الـســوريــة فــي الـعــام  .2011ومــا ن ــراه فــي هذا
ّ
ال ـس ـي ــاق أن ال ــوض ــع ال ـع ــراق ــي يـخـتـلــف عن
ُ
الــوضــع ال ـســوري ،ومــن الطبيعي أن تعتمد
ّ
لكل وضع الوصفة التي تناسبه ،فالنظام في

سورية أعلن الحرب على السوريني ،ومارس،
ويمارس ،القتل والتدمير والتهجير ضدهم.
وهـنــاك مـئــات آالف مــن املعتقلني واملغيبني
ممن ال ُيـعــرف عــن مصيرهم شــيء .ويعتمد
هــذا النظام على الدعم اإليــرانــي ومليشيات
ح ــزب ال ـلــه ،واملـلـيـشـيــات املــذهـبـيــة الـعــراقـيــة
والـبــاكـسـتــانـيــة واألفـغــانـيــة الـتــابـعــة للنظام
ّ
اإلي ــران ــي ،لـيـسـتـمــر؛ وكـ ــل ه ــذا ال يـقــابـلــه ما
يماثله في الوضع العراقي.
ي ـســاهــم االن ـف ـت ــاح ال ـعــربــي ع ـلــى الـ ـع ــراق في
تعزيز مواقع القوى التي تريد الخير للشعب
العراقي؛ بينما االنفتاح نفسه على النظام
السوري يساهم في ديمومة محنة السوريني
ومعاناتهم ّ
جراء ممارسات هذا النظام الذي
ّ
ّ
يصر على أن ما واجهه كــان مؤامرة
ما زال
كــونـيــة إلس ـقــاطــه ،وه ــو «ال ـن ـظــام الـ ّعـلـمــانــي
ـات» .ه ــذا فــي حــن أن ــه على
الـحــامــي لــأق ـل ـيـ ٌ
أرض الــواقــع متحالف مع نظام ولــي الفقيه
في إيران ،ومع مليشيات حزب الله املذهبية
في لبنان.
وهو النظام نفسه الذي مارس االستبداد في
ّ
حق كل السوريني ،بمن فيهم معارضوه من
ّ
العلويني ،وهو الذي استغل الطائفة العلوية
ف ــي م ـش ــروع ــه ال ـت ـس ـل ـطــي ،ب ـت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى
ّ
خ ــزان بشري لجيشه ومليشياته وأجهزته
ّ
الـقـمـعـيــة؛ ه ــذا فــي حــن أن الـنـخــب العلوية
شعبها ووطـنـهــا
الـحــريـصــة عـلــى مستقبل
ً ّ
ك ــان ــت ،وم ــا زال ـ ــت ،م ـع ــارض ــة ل ـكــل م ــا فـعـلــه،
ويفعله ،هذا النظام ضد السوريني عامة.
وق ــد أثـبـتــت ت ـجــارب االنـفـتــاح الـســابـقــة على
هذا النظام ،خصوصًا في عهد بشار األسد،
ع ــدم ج ــدواه ــا ،بــل ّأدت إل ــى نـتــائــج عكسية.
ّ
ونتذكر جميعًا الجهود الكبيرة التي بذلتها
السعودية ،في عهد امللك الراحل عبد الله بن
عبد العزيز الذي حاول معالجة الوضع بعد
جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق،
رفـيــق الـحــريــري ،وأقـنــع سعد الـحــريــري عام
 2009بقضاء ليلةٍ رهيبة مع بشار نفسه في
مـحــاولــة إلق ـنــاع األخ ـيــر بـعــدم تسليم كامل
ّ
أوراقه إلى النظام اإليراني ،لكن تلك الجهود
ل ــم ت ـس ـفــر ع ــن املـ ــرجـ ـ ّـو املـ ـطـ ـل ــوب ،فــال ـن ـظــام
ال ـس ــوري ش ـمــولـ ّـي مـغـلــق ،ق ــد وض ــع لنفسه
مــن اآلل ـي ــات واملـ ـح ــددات بـمــوجــب «دس ـتــوره
ّ
وقوانينه» ما يمكنه من االستمرارية .وهو
غـيــر قــابــل ل ــإص ــاح .م ـحــوره رأس الـنـظــام،
وأركــانــه عناصر الــزمــرة الحاكمة الالمرئية
ّ
الـتــي تتحكم بمفاصل السلطة واالقـتـصــاد.
وفــي سبيل املحافظة على ذاتــه بعد الثورة
الشعبية العارمة التي شملت معظم شرائح

يساهم االنفتاح
العربي على العراق
في تعزيز مواقع
القوى التي تريد الخير
للشعب العراقي
يساهم االنفتاح
نفسه على النظام
السوري في ديمومة
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الشعب السوري ،ومن جميع ّ املكونات ،وفي
غالبية املـنــاطــق الـســوريــة ،وث ــق هــذا النظام
ّ
الـعــاقــات مــع الـنـظــام اإلي ــران ــي ،حـتــى تمكن
األخ ـي ــر م ــن الـتـغـلـغــل ف ــي ال ــدول ــة واملـجـتـمــع
الـ ـس ــوري ــن ،خ ـص ــوص ــا ال ـج ـي ــش واألجـ ـه ــزة
ّ
نفوذه وسطوته
األمنية .كما تمكن من فرض
ُ
عـبــر املـلـيـشـيــات املــذهـبـيــة الـتــي أدخ ـل ــت إلــى
البالد بناء على أوامر إيرانية؛ وما زالت تعمل
تعليمات وأوامر تتلقاها من اإليرانيني.
وفق
ٍ
ول ـي ــس سـ ـرًا ت ـبــاهــي امل ـس ــؤول ــن اإليــران ـيــن
وم ـســؤولــي ح ــزب ال ـلــه ،فــي مـنــاسـبــات عــدة،
بفضلهم في اإلبـقــاء على نظام بشار ،وذلك
ـس مـلـحــوظ م ــع الـ ــروس ال ــذي ــن من
ف ــي ت ـنــافـ ٍ
جــان ـب ـهــم ،ص ـ ّـرح ــوا ب ـمــا يـشـيــر إل ــى دوره ــم
الحاسم في املحافظة على بقاء النظام عام
 ،2015والـ ــذي ك ــان ،وف ــق ال ـت ـســري ـبــات ،على
وش ــك ال ـس ـقــوط .وال ـيــوم يـعــانــي ه ــذا النظام
مــن تــآكــل داخ ـلــي بـفـعــل األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
الخانقة ،نتيجة الحرب التي أعلنها النظام
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب وال ـ ـب ـ ــاد ،ون ـت ـي ـج ــة ال ـف ـس ــاد
الـشـمــولــي ال ــذي ب ــات مــن مـعــالــم ه ــذا النظام

واملستفيدين منه .لقد أصبح وجــود النظام
ال ـس ــوري عـقـبــة كـ ــأداء أمـ ــام إمـكــانـيــة ترميم
النسيج املجتمعي الوطني السوري مقدمة
لتوحيده على أســس سليمة .ويستمد هذا
ال ـن ـظــام أس ـب ــاب وج ـ ــوده واس ـت ـمــراري ـتــه من
االس ـت ـق ــواء بــال ـقــوى غـيــر ال ـس ــوري ــة ،ويـبـنــي
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ع ـلــى إبـ ـع ــاد ال ـس ــوري ــن عن
دائـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــرار ،ويـمـنـعـهــم م ــن امل ـش ــارك ــة في
إدارة ب ـل ــده ــم ،وي ـح ــول دون إس ـهــام ـهــم في
ب ـلــورة مـعــالــم مـصـيــرهــم وسـعـيـهــم مــن أجــل
مستقبل أفضل ألجيالهم املقبلة .لذلك ،نرى
ّ
أن االنفتاح العربي املطلوب في سورية هو
الذي يكون على الشعب لدعمه وتمكينه من
نظام كــان ،وما زال ،السبب في
الخالص من
ٍ
محنة السوريني.
ال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،ف ــال ـن ـظ ــام
البرملاني الذي اعتمد هناك منذ إسقاط نظام
صــدام حسني ،فتح األب ــواب أمــام العراقيني،
ّ
عـلــى الــرغــم مــن ك ــل املـثــالــب وح ــاالت الفساد
الكبرى التي كانت ،ومــا زالــت ،متفاقمة بني
املـســوؤلــن الـعــراقـيــن ،سيما بــن املرتبطني
عضويًا مع النظام اإليراني ،الختيار وجوه
جــديــدة ،س ــواء فــي الـبــرملــان أم فــي الحكومة
وال ــرئ ــاس ــة ،وهـيـئــات ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا؛
وهذا ما يفتح اآلفاق أمام تغييرات إيجابية
تدريجية في حال توفر دعم معنوي ،ومادي،
وس ـيــاســي ،لـلـقــوى والـشـخـصـيــات الوطنية
ال ـعــراق ـيــة ،ال ـغ ـيــورة عـلــى شـعـبـهــا وب ــاده ــا،
وترغب في بناء عراق مستقل ،والقادرة على
طمأنه سائر مواطنيه من جميع املكونات،
ومن دون ّ
أي استثناء.
ّ
ّ
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى مـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،ن ـ ــرى أن االن ـف ـت ــاح
العربي على العراق واالستثمار في مشاريع
ّ
تـنـمــويــة تــركــز عـلــى الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،ودعــم
قـ ـط ــاع ال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـص ــال ــح جـمـيــع
ّ
الـعــراق ـيــن ،سـيـعــزز مــواقــع ال ـقــوى الوطنية
ال ـع ــرا ًق ـي ــة الـ ـت ــي ال ت ــري ــد أن يـ ـك ــون وطـنـهــا
ســاحــة ملـشــاريــع اآلخــريــن ،بــل تعمل على أن
يـكــون ال ـعــراق مـيــدانــا لتقاطع املـصــالــح بني
مجتمعات املنطقة ودولها .وهذا لن يتحقق
من دون تعزيز األمن واالستقرار في العراق،
األمـ ــر الـ ــذي يـسـتــوجــب ض ـبــط املـيـلـيـشـيــات،
وإخ ـضــاع ـهــا لـسـ ّلـطــة ال ــدول ــة .أم ــا أن تـ ّـدعــي
تلك املليشيات بأنها قانونية ،وتمارس ،في
الوقت نفسه ،التسلط على الــدولــة ،وتزعزع
اسـ ـتـ ـق ــرار امل ـج ـت ـم ــع الـ ـع ــراق ــي وم ـج ـت ـم ـعــات
املـنـطـقــة ،ف ـهــذا ه ــو ال ــوض ــع ال ـش ــاذ الـ ــذي لن
ينهض العراق من دون القطع معه.
(كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري)

بنغالدش :مصرع  26شخصًا جراء غرق عبّارة

توفي  26شخصًا جــراء غــرق عـ ّـبــارة فــي بنغالدش كانت تنقل نحو خمسني راكـبــا يــوم األح ــد ،إثر
اصطدامها بمركب آخــر وســط الـبــاد فيما عمليات البحث مستمرة عــن نــاجــن محتملني .وأفــاد
ّ
مـســؤولــون أن الـعـبــارة غــرقــت فــي نهر شيتاالكسيا ،إذ كــانــت تنقل ركــابــا مـغــادريــن بعدما أعلنت
الحكومة إغالقًا لسبعة أيام في البالد ،اعتبارًا من أمس االثنني ملكافحة فيروس كورونا .وقال قائد
ّ
الشرطة املحلية ،ديباك ساها ،إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث عرقلت جهود اإلنـقــاذ .ويعتمد
ماليني األشخاص على ّ
(فرانس برس)
العبارات في تنقالتهم .
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الجزائر :إلغاء مشروع قانون سحب الجنسية

كشف الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عن إلغاء مسودة القانون املتعلقة بسحب الجنسية
املقيمني في الخارج ،والذين يثبت تورطهم في أنشطة تهدد أمن الدولة .وقال تبون
من الناشطني
ّ
ّ
ألنه أسيء فهمهُ .
قدمها تبون حول سحب مشروع
التي
التفسيرات
من
فهم
وي
توقف
إن املشروع
ّ
ّ
ّ
متسرعة ،وال تخدم مصالح الجزائر ،لكنه شدد على أن «هناك طرقًا
القانون أن طرحه كان خطوة
ُ
وفهم القانون عند طرحه كـ ّ
ـرد فعل على معارضني يطالبون
أخــرى ندافع بها عن أمــن الــدولــة».
(العربي الجديد)
بانفصال منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان األمازيغ.

إندونيسيا :سيول تقتل العشرات
ُ
لقي أكثر من  97شخصًا حتفهم ،وفقد عشرات
بسبب سيول وفيضانات وانـهـيــارات أرضـ ّـيــة في
إنــدونـيـسـيــا ،وتـيـمــور الـشــرقـ ّـيــة امل ـج ــاورة ،مــا دفــع
باآلالف إلى البحث عن مالذ في مراكز االستقبال.
ك ـمــا ّأدت األم ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة إل ــى ف ـي ـضــان س ــدود
وخ ــزان ــات م ـيــاه اج ـتــاحــت آالف امل ـن ــازل فــي وقــت
يسعى فيه عمال اإلغاثة إلى مساعدة املتضررين.

ّ
املتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث ،راديتيا
وذكر
ً
ّ
ج ــات ــي ،أنـ ــه «ث ـمــة  97قـتـيــا وف ـق ــدان ال ـع ـشــرات،
حتى الساعة» في حني ،توفي ما ال يقل عن 21
شخصًا فــي تـيـمــور الـشــرقـ ّـيــة ،بحسب مصدر
رس ـم ــي .أم ــا ال ـت ـح ــدي األك ـب ــر لـعـمـلـيــات الـبـحــث
فـيـتـمـثــل ب ــال ــوح ــول وال ـط ـقــس ال ـ ـ ــرديء .وأوض ــح
مدير وكالة إدارة الكوارث في فلوريس الشرقية،

ألفونس هادا بيثانّ ،أن «األشخاص الذين جرى
إجــاؤهــم مـبـعـثــرون فــي أمــاكــن ع ــدة ،وكثيرين
منهم يحتاجون إلى أدوية وأغذية وأغطية» الفتًا
إلى ّأن «كثيرًا من األشخاص ما زالوا مطمورين،
ولألسف نجهل عددهم».
وفي جزيرة ليمباتا الواقعة في منتصف املسافة
الفاصلة بني فلوريس وتيمورُ ،جرفت أجــزاء من

بعض البلدات الواقعة على مرتفعات ،نحو الساحل
بسبب ان ــزالق ــات ال ـتــربــة .وأظ ـه ــرت مـشــاهــد أبـنــاء
املنطقة يــدخـلــون الــوحــول حـفــاة إلج ــاء ضحايا
على ّ
حماالت .وغالبًا ما تشهد إندونيسيا وفيات
جراء انهيارات أرضية وفيضانات ،خصوصًا في
موسم األمطار.

(فرانس برس)

عن المجتمع المدني الجديد في الجزائر
محمد سي بشير

تـتـســارع األحـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،فــي الـجــزائــر،
على أعتاب االنتخابات التشريعية املرتقبة
في يونيو /حزيران املقبل ،وترتقب السلطة
وامل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة /الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ،عـ ـل ــى ح ـ ــد س ـ ـ ــواء،
االصـ ـطـ ـف ــاف الـ ــائـ ــق ب ــال ــرؤي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
لتلك االنتخابات ،وهــو ما حــدا بالسلطة أو
النخبة السياسية ّ
املقربة من األحــزاب التي
ّ
شكلت نــواة الحياة السياسية ،فــي املرحلة
السياسية الـســابـقــة ،إلــى إنـشــاء كتلتني من
رحم املجتمع املدني الذي سيكون حامل راية
ّ
ستعوض
النخبة السياسية الـقــادمــة الـتــي
الـنـخـبــة الـحــالـيــة ،بـمــا أن ال ـهــدف هــو سياق
تجديد النخبة في أفق قيادة العمل السياسي
في االنتخابات واملؤسسات السياسية التي
ستكون البديل للسياق السياسي البائد.
بــدأت القصة في عــام  ،1997حيث ُولــد حزب
فــي ال ـجــزائــر ،وف ــي زم ــن سـيــاســي أس ــرع من
ســرعــة ال ـض ــوء ،فــي أشـهــر فـقــط ،بـلــغ الـ ّـرشــد
ّ
اقتراع
برملانية في
السياسي ،ونــال
ٍ
أغلبية ّ
ّ
شهد له القاصي والداني ّبأنه كان من أفضح
االنتخابات من ناحية مؤشر التزوير العلني
ّ
ـاز من
إل ــى درجـ ــة أن ال ـب ــرمل ــان ،ن ـف ـســه ،ب ــإي ّـع ـ ٍ
بعض املستقلني ،فتح تحقيقا وع ــن لجنة
انتهت إلى كتابة تقرير ما زال في األدراج ،لم
يطلع على فحواه أو نتائجه أحد.
وعلى ّ
الرغم من هذه الواقعة ،بقي هذا الحزب
ّ
يتجذر داخل أروقة ُّ
السلطة ،وكان أحد ٍرأسي
ال ـت ـحــالــف ال ــرئ ــاس ــي ال ـ ــذي ض ـمــن لـلــرئـيــس
الـســابــق ،عـبــد الـعــزيــز بوتفليقة ،الـحـكــم من
دون رقيب أو حسيب أربع عهدات (واليات)،
ك ــان ــت وبـ ـ ــاال ع ـل ــى الـ ـب ــاد والـ ـعـ ـب ــاد ،كــانــت
نصف الثالثة والــرابـعــة بأكملها حكما من
خــال إطــار ،بعد وقــوع الرئيس السابق في
مــرض أقعده عن أداء مهامه ،ولكن بتغطية
ّ
مــن حــزبــي الـ ُّـسـلـطــة ،جبهة الــتـحــريــر وحــزب
ّ
ّ
الـسـلـطــة املـ ـع ــروف بــاس ــم الــت ـجــمــع الــوطـنــي
ُّ
الـ ّـديـمـقــراطــي ،اسـتـطــاع الـبـقــاء فــي الــسـلـطــة،
ولوال خروج الجزائريني ،في  ،2019الستمر
فــي الـحـكــم ،بـعـهــدة خــامـســة ،عـلــى الـ ّـرغــم من
وضعه الصحي الصعب.
إذا ك ــان الــوضــع بـهــذه ال ـ ّـدرج ــة مــن الـ ّـســوء،

وعرفنا مكمن املرض ،فلماذا تسعى ُّ
السلطة
الجديدة إلى إعادة األداء السياسي املقيت،
بـبـنــاء مــا ب ــات ي ـعــرف بتكتل ن ــداء الــوطــن،
تشارك فيه جمعيات مدنية ،ولكن في ثوب
ح ــزب جــديــد ،سـتـكــون لــه حـ ّـصــة األس ــد من
مقاعد املجلس الشعبي الوطني ومحليات
البالد في االنتخابات املقبلة.
ّ
درس ل ــم تـتـعــلـمــه
ك ــان ــت هـ ــذه إشـ ـ ــارة إلـ ــى
ٍ
الـ ـ ُّـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،وت ـ ــري ـ ــد إعـ ـ ــادتـ ـ ــه إل ـ ـ ــى امل ـش ـه ــد
ّ
السياسي في لبوس املجتمع املــدنــي ،هذه
املرة ،ولكن ّ
ّ
السؤال الحيوي ،هنا :هل يمكن
ّ
أن يـكــون الــشــأن الـ ّـسـيــاســي هـ ّـيـنــا ،فــي عني
ّ
الـ ُّـسـلـطــة ،لـتـسـتـمـ ّـر فــي الــتــاعــب بــه دونـمــا
اهتمام إلى الشعارات التي رفعها الحراك،
وعـ ـ ــاد ل ـي ــرف ـع ـه ــا ،ب ـع ــد ال ـه ــدن ــة ال ـص ـح ـيــة،
بسبب جائحة كورونا ،واملنادية بتصفية
ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة ،أش ـخــاصــا
وم ـ ـمـ ــارسـ ــات ،وه ـ ــو م ــا ل ــم يـ ـح ــدث ،س ــواء
بإعادة بعض وجوه النظام البوتفليقي إلى
الواجهة ،برسم التعديل الوزاري املعلن في
فبراير /شباط املاضي ،أو من خالل إعادة
الـسـيـنــاريــو نـفـســه ،إن ـشــاء ال ـحــزب اإلداري
ال ـس ـل ـطــوي ،أي االح ـت ـف ــاظ بــامل ـض ـمــون مع
تجميل الـشـكــل ،فـقــط؟ يحتاج الـ ّـســؤال إلى
إجابة ،ولكن ما سيعرضه املقال هنا ّ
مجرد
ملحات لصورة املشهد السياسي الجزائري
امل ـق ـب ــل ،إذا اس ـت ـم ــر اإلل ـ ـحـ ــاح ع ـل ــى بـنــائــه
بالشكل واملضمون املشار إليهما.
ّ
ّ
ب ــداي ــة ،يـجــب الــتــذكـيـ ّـر ،ث ـ ّـم اإلصـ ــرار عـلــى أن
املقدمات ّ
ّ
تؤدي إلى النتائج نفسها ،منطقيا،
ّ
ّ
بما أن السعي إلى إنجاح مسعى إنشاء هيئة
سياسية ُيراد لها أن تقوم مقام حزب ّاإلدارة
لربح معركة التشريعيات املقبلة ،وكأنك يا
بــو زي ــد ...مــا غــزيــت ،كما يـقــال عند إخواننا
ّ
امل ـشــارقــة ،ألن ال ـحــراك ودروسـ ــه الـجــاريــة لم
تصل إلــى الفهم واالسـتـيـعــاب السياسيني،
على الرغم من عشرات القضايا التي ّ
زجــت،
جراء ذلك ،مسؤولني سابقني في ّ
من ّ
السجون،
ّ
ّ
ممارسات بدأت سياسية ،ثم توسعت
بفعل
ٍ
إل ــى الـفـســاد ،ألنـهــا لــم تـجــد مــن يــردعـهــا عن
تلك املمارسات التي كانت تجري تحت غطاء
الحصانة السلطوية ،ألنها من أرادت لها أن
توجد ،وسمحت لها بتلك الـتـجــاوزات التي

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ص ـ ــارت ،بـعــد ف ـت ــرة ،ج ـســرا إل ــى حـكــم ب ــدون
ح ــاك ــم ،وت ـب ــري ــر ل ـه ــدر م ـئ ــات املـ ـلـ ـي ــارات من
الــدوالرات في مشاريع فنكوشية ،بمرجعية
عـبــارة الفنكوش ،أي الــوهــم بلغة أهــل أرض
الكنانة.
ّ
ُ ُ
ّ
دعــا مـحــلـلــون كــثــر ،خـصــوصــا بـعــد الـتــوقــف
االضـ ـط ــراري ل ـل ـحــراك بـسـبــب ك ــورون ــا ،بعد
تفكير عميق ،إلــى مأسسة الـحــراك وتنظيم
ّ
نفسه ،بكل أطيافه ،لخوض معارك انتخابية،
سعيا مـنــه ،فــي إط ــار تسوية تــاريـخـيــة ،إلى
ّ
تصبّ ،كلها،
ربح معركةٍ تليها معارك أخرى،
فــي تــدرجـيــة إنـجــاز مـشــروع إص ــاح النظام
الـسـيــاســي فــي ال ـجــزائــر ،لـيــواجــه ،فــي ّحــركــةٍ
سـيــاسـيــةٍ ه ــي م ــن صـلــب شـخـصـيــة الــنـظــام
ّ
ـارســة قــديـمــة جــديــدة
الــسـيــاســي نـفـســه ،بـمـمـ ً
ّ
إلنشاء كتلةٍ هدفها ،نهاية ،الدفع به (الحراك)
نحو االنـطــاق ،مــن جــديــد ،مــن نقطة الصفر
التي بدأ بها ،ولكن ،هذه ّ
املرة ،بارتفاع سقف
ع ــدم تـصــديــق ال ـحــراك والـجــزائــريــن عموما
وع ـ ــود الـ ُّـس ـل ـ ّطــة ب ــإن ـج ــاز الـقـطـيـعــة الـكــامـلــة
والتامة مع النظام السابق وممارساته.
كما دعــا حراكيون كثر ،أيضا ،إلــى اليقظة،
ّ
ّ
حتى ّ
يتم إنجاز ولو
لتعهد شعلة الـحــراك،
ُ
ـات حــلــم ال ـج ــزائ ــري ــون بــأن
ج ــزء م ــن م ـطــال ـبـ ٍ
ت ـح ـ ُـدث ل ـت ـحـ ّـرك رت ــاب ــة نـظــامـهــم الـسـيــاســي،
باعتبار ذلــك مقدمة ملـشــروع أوس ــع ،يرتقي
بــالـبــاد ّإلــى مـصــاف الـقــوى الـنــاشـئــة .ولئن
ّ
ل ــم يـتـحــقــق إال ال ـق ـل ـيــل ،ل ـكــن الـجـمـيــع يعلم
ّ ّ
أن ال ــزم ــن الـ ّـس ـيــاســي ل ـل ـحــراك فـيــه ن ــوع من
مـجــانـبــة ال ــواق ــع الـ ــذي تـعـمــل ع ـلــى أســاســه
ّ
تــوازنــات الــزمــن الـ ّـسـيــاســي الـ ّـسـلـطــوي الــذي
ـات ل ـه ــا صـلــة
ي ـ ـ ــدرس األمـ ـ ـ ــور وف ـ ــق م ـع ـط ـي ـ ٍ
ّ
بالسياسة ،بالعالقات
باالقتصاد ،بــاألمــن،
ّ
مع الخارج وبتوازناته املؤسساتية ،أيضا.
ولهذا ،الحراك واقعي في رفع سقف مطالبه
وواقعي في انتظاره نسبة استجابة ُّ
السلطة
لها .لكن ،وهنا بيت القصيد ،يعلم الحراك
ّ
أن الـ ــزمـ ــن ال ـ ّـس ـي ــاس ــي ال ـ ُّـس ـل ـط ــوي يـنـطــوي
ـاوالت تـكـتـيـكـيــة لـتــرتـيــب املـشـهــد
ع ـلــى مـ ـح ـ
ٍ
ـات تكون نتائجها إبـطــاء عجلة
و ّفــق تــوازنـ ٍ
الــتـغـيـيــر ًأو تــوقـيـفـهــا ،تـمــامــا ،مــا يستدعي
اس ـت ـجــابــة بـتـنـظـيــم أع ـل ــى م ـس ـتــوى لـفــرض
سـعــي إل ــى انـتـخــابــات نظيفة ونــزي ـهــة ،وإن
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الخطوة األولى
المتصاص مناورات
ثم
السلطة اليقظةّ ،
امتالك كفاءة عدم
ترك الفضاء السياسي
والجمعوي فارغًا من
أي تفاعل
العمل بردود األفعال
قد يشكل بداية
الوقوع في الخطأ،
في حين ّ
أن المبادرة
هي أفضل مقاربة

حاولت ُّ
السلطة ربح املعركة باملناورة على
غرار إنشاء كتلة «نداء الوطن».
ال يمكن اعتقاد أن التسوية قد تحدث دفعة
واحـ ــدة بــل الـسـيــاســة ،كـمــا أنـهــا فــن املـمـكــن،
ف ــإن مــن أســاسـيــاتـهــا املـ ـن ــاورة ،حـتــى إذا لم
ـأدوات لـهــا ال ــوزن والـتــأثـيــر نفسهما
تـكــن بـ ـ
ٍ
لكننا نعلم ،في بالدنا ،بعد كل هذه العقود
من السياسة األحادية ،أن التغيير لن يكون
سـهــا ومـمـكـنــا ف ــي زم ــن يـسـيــر ،ب ــل كـمــا أن
هـنــاك امل ـنــاورة فـهـنــاك ،أيـضــا ،على الجانب
اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،إم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ،وخ ـص ــوص ــا
بــالـسـعــي إل ــى اس ـت ـخــدام مـضــامــن الـقــانــون
الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال عـ ـن ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إن ــه

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

فـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا أم ــام الـتـنـظـيــم الـحــزبــي
والـجـمـعــوي بـمـجـ ّـرد الـتـصــريــح ،سعيا إلــى
ت ـقــديــم أف ـض ــل ال ـتــرش ـي ـحــات لـلـتـشــريـعـيــات
واملحليات املقبلة ،كونها مناط شغل مقاعد
ّ
ستجدد ،حتما ،بعد
في الغرفة العليا التي
انتخابات املحليات.
ّ
ّ
وبما أن عبارة تسليم املشعل للشباب ترددت
ُّ
كثيرا في خطاب السلطة ،وبما أن الرئيس
عـبــد املـجـيــد ت ـبــون ق ــال ،ف ــي خـطــابــه أخ ـيــرا،
إنــه سـيــوقــع ،قــريـبــا ،على مــرســومــن إلنشاء
املــرصــد الوطني للمجتمع املــدنــي واملجلس
األع ـلــى لـلـشـبــاب ،ف ــان ب ــاب املـنــافـســة مفتوح
ملحاولة شغل الفضاء الحزبي والجمعوي
لــربــح مـعــركــة ال ـف ـضــاء الـ ــذي سـيـكــون مـنــاط
العمل السياسي املقبل ،ســواء على مستوى
املجتمع املدني (الجمعيات) أو األحزاب.
ق ــد ي ـكــون ه ــذا ال ـك ــام م ــن مـعـســول األح ــام،
ّ
لـكـنـنــا ،فــي ب ــادن ــا ،ال نـمـلــك غ ـيــره ،حـيــث إن
الخطوة األولى المتصاص مناورات السلطة
هــي اليقظة ،ثـ ّـم امـتــاك موهبة وكـفــاءة عدم
ترك الفضاء السياسي والجمعوي فارغا من
ّ ّ
بحجة أن أدوات النظام
أي تفاعل أو وجود،
أقـ ـ ــوى ،ف ـ ــإذا ام ـت ـلــك وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،مـثــا،
فالجميع يعلم ،تـمــام املـعــرفــة ،مــدى التأثير
ال ــذي يــوفــره اإلع ــام ال ـبــديــل ،إذا استخدمه
بوعي وذكــاء أشخاص لهم مستوى ودرايــة
بــالـخـطــاب ال ـس ـيــاســي ،وب ـفــن إدارة امل ـعــارك
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة وش ـ ـغـ ــل الـ ـفـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ــوي
والسياسي ،في آن.
ٍّ
يحتاج ال ـحــراك ،والـجــزائــر عـمــومــا ،إلــى تــأن
ّ
ّ
السياسي ُّ
الزمن ّ
السلطوي،
في التفاعل مع
ّ
حيث إن العمل بردود األفعال قد يشكل بداية
ّ
الــوقــوع فــي الخطأ ،فــي حــن أن املـبــادرة هي
أفضل مقاربة ،ألن الجميع يعلم ،اآلن ،أن خط
ّ
السير املقبل هو التشريعيات ،وأن خوضها
بقوة يستدعي شغل الفضاءين ،السياسي
وال ـج ـم ـعــوي ،وه ــو مــا ال يـجــب الـغـفـلــة عنه،
وعاجال ،ألنه باب ولوج ّ
املؤسسات والضغط،
من داخلها ،على مضمون التغيير ووتيرته،
مطالبات كانت أحالما .وقد تصبح ،إن
وفق
ٍ
عرف الجميع التعامل معها بكفاءة ،حقائق
ّ
على أرض الواقع ،وإن غدا لناظره لقريب.
(كاتب وأستاذ جامعي جزائري)
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كورونا :إيران تواجه موجة ً رابعة

طهران ــ صابر غل عنبري

ّ
ّ
«أيـهــا املــواطــن العزيز :مع تمني الصحة
ّ
وال ـس ـع ــادة ل ـك ــم ،يــؤسـفـنــا إعــام ـكــم ب ــأن
كورونا أصبح في موجته الرابعة ويبلغ
ذروت ــه .فـعــدد املصابني فــي معظم مناطق البالد
يتزايد بسرعة كبيرة .لذلك ،ومن أجل الحفاظ على
ّ
صحتكم وأرواح ـكــم وعــائــاتـكــم ،ال تخرجوا يوم
سيزده بدر (آخــر أيــام عطلة النوروز الــذي يخرج
ف ـيــه اإلي ــرانـ ـي ــون إل ــى امل ـت ـ ّن ــزه ــات) خـ ــارج الـبـيــت،
وضـعــوا الـكـمــامــات ،وتجنبوا الــزيــارات العائلية
وح ـف ــات األعـ ـ ــراس والـ ـع ــزاء واألم ــاك ــن املـكـتـظــة».
بعثت وزارة الصحة اإليرانية بهذه الرسالة إلى
اإليرانيني عبر هواتفهم النقالة ،في أول يــوم من
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .رس ــال ــة تـضـمـنــت إنـ ـ ــذارًا شــدي ـدًا
بشأن بدء املوجة الرابعة للجائحة.
ّ
وبحسب وزارة الصحة ،يبدو أن املــوجــة الرابعة
َ
أكثر خطورة من املوجات الثالث األول.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال نــائــب وزي ــر الـصـحــة ،إيــرج
ّ
ح ــري ــرج ــي ،لـلـتـلـفــزيــون اإليـ ــرانـ ــي ،إن اإليــران ـيــن
الذين لم يصابوا بكورونا من قبل سيكونون أكثر
عرضة لإلصابة بالفيروس فــي موجته الرابعة،
متوقعًا ارتفاع أعــداد اإلصابات والوفيات بشكل
كبير خالل األسابيع املقبلة.
ّ
وبـحـســب ب ـيــانــات وزارة الـصـحــة اإلي ــران ـي ــة ،ف ــإن

أعــداد الوفيات سجلت ارتفاعًا ،خالل األسبوعني
املاضيني ،بنسبة أكثر من مائة في املائة ،إذ كان
عــددهــا الـيــومــي فــي آخ ــر ي ــوم مــن ال ـعــام اإليــرانــي
املاضي ،أي في  20مارس/آذار املاضي 75 ،شخصًا،
ّ ّ
إال أن الرقم وصل إلى  161أول من أمس األحد .كما
ّ
أن أعــداد اإلصابات سجلت ارتفاعًا بنحو  50في
املــائــة ،من  7آالف و 540إلــى  11ألفا و 680إصابة
في الفترة نفسها.
ويعزو عضو اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا في
إي ــران ،مسعود مــردانــي ،فــي حديثه إلــى «العربي
الـجــديــد» ،سبب تفشي كــورونــا مــرة أخ ــرى ،وبــدء
املــوجــة الــرابـعــة إل ــى «اإله ـم ــال مــن قـبــل املــواطـنــن
ّ
وامل ـس ــؤول ــن» ،مضيفًا أن الـكـثـيــر مــن املــواطـنــن،
وب ـعــد ان ـخ ـفــاض أع ـ ــداد االص ــاب ــات ًخ ــال الـفـتــرة
ّ
املاضية إلى ّ
حد كبير« :تصوروا خطأ أن الجائحة
قـ ــد ان ـت ـه ــت وب ـ ـ ــات ي ـم ـك ـن ـهــم مـ ـم ــارس ــة ح ـيــات ـهــم
الطبيعية».
ّ
واملـ ــت ـ ـهـ ــم ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي ت ـف ـش ــي املـ ــوجـ ــة ال ــراب ـع ــة
ل ـك ــورون ــا ف ــي إي ـ ـ ــران ،ه ــي اح ـت ـف ــاالت «ال ـ ـنـ ــوروز»
وعطل رأس السنة اإليرانية الجديدة التي بدأت
يــوم  21م ــارس/آذار املاضي .وبــدأت التحضيرات
لالحتفال بالعيد قبل نحو شهر من حلوله ،وقد
استمرت العطلة نحو أسبوعني حتى الثاني من
إبريل/نيسان الجاري .وخالل هذه الفترة ،اكتظت
األس ــواق والـشــوارع باملواطنني ،وكثرت الــزيــارات

الـعــائـلـيــة وال ــرح ــات الــداخـلـيــة خ ــال األسـبــوعــن
املاضيني ،أيام العطلة ،ما أدى إلى تفشي كورونا،
خصوصًا النسخة املتحورة الجديدة التي تعرف
ف ــي إي ـ ــران بـ ـ «ك ــورون ــا ال ـبــري ـطــانــي» ف ــي مختلف
املــدن واملحافظات اإليــرانـيــة .ويشير مــردانــي إلى
ّ
أن ال ـش ــارع أه ـمــل ك ــورون ــا م ــن خ ــال امل ـمــارســات
تفرض السلطات قيودًا صارمة
الشعبية ،كما لم
ّ
وتصوير الوضع على أنه عادي.
وهنا يوجه مرداني اللوم إلى السلطات التنفيذية،
ول ـي ــس وزارة ال ـص ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،إذ كـ ــان وزي ــر
ال ـص ـحــة س ـع ـيــد ن ـم ـكــي ،ق ــد دعـ ــا اإلي ــرانـ ـي ــن قبل
ب ــدء الـ ـن ــوروز إل ــى ع ــدم ال ـق ـيــام ب ــرح ــات وتجنب
التجمعات والــزيــارات العائلية ،ووصــل بــه األمــر
إل ــى رج ــاء املــواط ـنــن االل ـت ــزام ب ـهــذه الـتــوصـيــات.
ّ
ويرى مرداني أن البطء في التلقيح هو أحد أسباب
ّ
تفشي الفيروس ،مشيرًا إلى أن ما استوردته بالده
من لقاحات من الصني وروسيا والهند ال يغطي
سوى واحد في املائة من عدد سكانها البالغ نحو
ّ
 85مـلـيــون نـسـمــة ،عـلـمــا بـ ــأن ط ـه ــران ق ــد حـظــرت
اس ـت ـيــراد الـلـقــاحــات الـغــربـيــة مـثــل ل ـقــاح «فــايــزر»
وتعمل على إنتاج عدة لقاحات تخضع للمرحلة
االختبار على البشر .ويقول مرداني
األخيرة من
ّ
لـ«العربي الجديد» إنها ستكون جاهزة قريبًا.
وفــي مواجهة املوجة الرابعة ،لم تتخذ السلطات
اإليرانية ّ
أي تدابير وقيود على املستوى الوطني،

قضاء أحمر
47
ً

أعلنت وزارة الصحة اإليرانية ّ
أن عددًا من المناطق
المصنفة «حمراء» ،أي التي تشهد تفشيًا كبيرًا
في أعداد اإلصابات بكورونا ،عرفت ارتفاعًا بنسبة
 500في المائة ،إذ كان عدد هذه المناطق في
آخر أيام السنة اإليرانية الماضية ،أي يوم  20مارس/
آذار الماضي 9 ،أقضية فقط ،لكنّها وصلت إلى
قضاء أول من أمس األحد.
47
ً

بـ ــل أع ـل ـن ــت فـ ـ ــرض قـ ـي ــود فـ ــي امل ـ ـ ــدن «الـ ـحـ ـم ــراء»
و«الـبــرتـقــالـيــة» مـثــل حـظــر الــدخــول إلـيـهــا وحظر
التنقل فيها من العاشرة مساء حتى الرابعة فجرًا،
وســط توقعات بتشديد القيود فــي هــذه املناطق
خالل األيــام املقبلة .وقــال مرداني ،في حديثه إلى
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن احـتــواء كــورونــا فــي البالد
يـتـطـلــب «ض ـ ــرورة م ــراع ــاة اإلرش ـ ـ ــادات الـصـحـيــة،
مثل االل ـتــزام بالكمامات خ ــارج البيت والتباعد
االجتماعي وتجنب الرحالت والتجمعات البشرية
وال ـت ـعــاون الـشـعـبــي ،وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ـجــادة
لتلقيح جميع املواطنني ضد الفيروس».
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أميرة أصبحت «أمًا بديلة»
بعد أسر والدتها

خالل السنوات الماضية ،وتحديدًا منذ بدء الحرب ،تنشط
يحمل طرفا
تجارة المخدرات في اليمن ،في وقت
ّ
النزاع ،أحدهما اآلخر ،المسؤولية .وتلقى المخدرات
إقباًال من الشباب المرهقين من الحرب والبطالة

مخدرات
في اليمن
زكريا الكمالي

ت ـح ـ ّـول الـيـمــن إل ــى س ــوق مفتوح
ّ
املخدرات منذ بدء النزاع
لتجارة
في عــام ( 2015بــن قــوات حكومة
الــرئ ـيــس عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي املـعـتــرف
ب ـهــا دولـ ـي ــا ي ـعــاون ـهــا ال ـت ـحــالــف ال ـس ـعــودي
 اإلم ــارات ــي ،والـ ـق ــوات ال ـتــي ت ـقــودهــا حــركــةأن ـصــار ال ـلــه ـ ال ـحــوث ـيــن) .وش ـهــدت األشـهــر
املــاضـيــة ازدهـ ــارًا غـيــر مـسـبــوق فــي عمليات
ت ـه ــري ــب املـ ـمـ ـن ــوع ــات فـ ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
جميع الفصائل من دون استثناء .وال يكاد
يخلو يــوم من دون عمليات تهريب وضبط
للمخدرات التي تأتي غالبًا عن طريق البحر
ً
مــرورًا باليمن وصــوال إلــى دول الخليج ،من
خالل نافذين وأمراء حرب يستخدمون اليمن
كـمـحـطــة لـلـتـصــديــر نـحــو ال ـسـعــوديــة بشكل
خاص .ونظرًا لقربها من الحدود السعودية،
ُت ّ
عد محافظة صعدة ،معقل الحوثيني ،إحدى
أب ـ ــرز امل ـ ــدن الـيـمـنـيــة ف ــي ت ـج ــارة املـ ـخ ــدرات،
باإلضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة
الحشيش منذ عقود.
وتتخذ عمليات تهريب وت ـجــارة املـخــدرات
ُبـعـدًا سياسيًا؛ ففي وقــت ُيحمل الحوثيون
الـتـحــالــف الـسـعــودي  -اإلم ــارات ــي مسؤولية
إغــراق اليمن باملخدرات كونه املسيطر على
كــافــة امل ـنــافــذ ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة مـنــذ أواخ ــر
مــارس /آذار  ،2015تقول الحكومة املعترف
بها دوليًا إن غالبية الشحنات املضبوطة في
مناطقها كانت تتجه إلى مناطق الحوثيني
الذين يعتمدون على هــذه التجارة كمصدر
لإلثراء وتمويل حروبهم.
ّ
عملية ترويج املـخــدرات تصاعدًا
وشهدت
الفـتــا مـنــذ مطلع ال ـعــام  2020وحـتــى شهر
مـ ـ ـ ـ ــارس /آذار املـ ـ ــاضـ ـ ــي .فـ ـبـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت
الـبـيــانــات ال ـصــادرة عــن السلطات األمنية،
وال ـتــي تـتـحــدث عــن ضـبــط كـمـيــات تقتصر
على عـشــرات الكيلوغرامات ،بــات الحديث
عن كميات باألطنان .ومنذ يناير /كانون
الـثــانــي امل ــاض ــي ،كــانــت الـكـمـيــات الشهرية
امل ـض ـب ــوط ــة تـ ـ ـ ــراوح مـ ــا بـ ــن  4و 5أط ـن ــان
م ــن املـ ـ ـخ ـ ــدرات ،ل ـت ـح ـقــق قـ ـف ــزة ك ـب ـي ــرة بــن
أغ ـس ـط ــس /آب وأكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
امل ــاض ـي ــن ،أي إل ــى أك ـثــر م ــن  17ط ـنــا ،كما
يقول مصدر في اإلدارة العامة للمخدرات
في صنعاء لـ«العربي الجديد».
يـ ـضـ ـي ــف أن ـ ـ ــه تـ ــأتـ ــي عـ ـل ــى رأس ال ـك ـم ـي ــات
املضبوطة مادة الحشيش (باألطنان) ،فيما
ت ـت ـنــوع بــاقــي امل ـ ــواد املـ ـخ ــدرة ،ال ـتــي تضبط
كـيـلــوغــرامــات منها .وتمكنت السلطات من
ّ
مخدر امليثامفيتامينات،
ضبط كميات من
وكميات من مادة الهيرويني ،وهما من أغلى
أنـ ـ ــواع امل ـ ـخـ ــدرات ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع الـحـشـيــش.

تقبع األسيرة نسرين أبو
كميل ،والدة أميرة ،في
سجون االحتالل ،بعدما
لُفقت لها تهمة
تصوير مناطق حساسة
في خالل زيارتها ألسرتها
في مدينة حيفا

غزة ــ أمجد ياغي

تجارة رابحة
تستهدف
الشباب
المرهق
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة ،ع ــن إح ـب ــاط
محاولة تهريب  730كيلوغرامًا من املخدرات
قــادمــة عبر البحر ،بعد ضبط سفينة قبالة
سواحل املهرة ،على متنها  6بحارة إيرانيني
وب ــاك ـس ـت ــان ــي ،ب ـعــد سـلـسـلــة م ــن الـعـمـلـيــات
املماثلة في محافظتي مأرب والجوف.

ويلجأ تجار املخدرات إلى استغالل الالجئني
األفارقة في عمليات التهريب من اليمن إلى
ال ـس ـعــوديــة ،ن ـظ ـرًا ل ـعــدم إم ـكــانـيــة التشكيك
بهم أثـنــاء اجتيازهم املحافظات سيرًا على
األق ـ ـ ــدام ف ــي ال ـغ ــال ــب ،بـحـثــا ع ــن ف ــرص عمل
في دول الخليج .وقالت وزارة الداخلية في
ّ
صنعاء ،إن عمليات الضبط خالل أغسطس/
آب وحتى أكتوبر /تشرين األول املاضيني،
أس ـفــرت عــن اعـتـقــال أكـثــر مــن  500متهم من
ً
ج ـن ـس ـيــات أج ـن ـب ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن املـ ـئ ــات مــن
الجنسية اليمنية.
وي ـ ـقـ ــول الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
(الخاضعة للحوثيني) عبد الخالق العجري،
إن «ال ـس ـعــوديــة هــي ال ـتــي تـقــف وراء عملية
الترويج الكبيرة ،وأن النظام السعودي أفرج
عــن نحو  3000سجني يمني على أراضـيــه،
شرط العمل في تجارة املخدرات في اليمن».
ول ــم يـتـســن ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» الـحـصــول
عـلــى تعليق مــن الـسـلـطــات الـسـعــوديــة ردًا
على تلك االتهامات .لكن الحكومة املوالية
للرياض تعلن بني الحني واآلخر عن ضبط
كميات مــن املـخــدرات فــي مناطقها ،وتقول
إنها كانت في طريقها إلى الحوثيني.
وف ـ ــي م ـن ـت ـصــف ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
املاضي ،أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية

إفالت من العقاب

ويـنــص الـقــانــون اليمني على تنفيذ عقوبة
اإلعــدام بحق املــدان بتهمة تهريب املخدرات
أو زراعـ ـتـ ـه ــا أو املـ ـش ــارك ــة ف ــي تـصـنـيـعـهــا،
والـسـجــن مل ــدة ت ــراوح مــا بــن  15و 25عــامــا،
ملــن تثبت إدان ـتــه بـحـيــازة أو نقل أو ترويج
أي م ـ ــواد مـ ـخ ــدرة .ويـ ـق ــول م ـص ــدر قـضــائــي
لـ«العربي الجديد» ،إن السلطات األمنية في
املناطق الخاضعة للحكومة الشرعية تفرج
عــن العشرات مــن تجار املـخــدرات الــذيــن يتم
ضبط كميات صغيرة معهم ،في وقت ما زال
عدد كبير منهم في السجون ،من دون صدور
أي أحكام بحقهم .ويذكر املصدر ،الذي طلب
عدم الكشف عن هويته العتبارات أمنية ،أن
هناك خوفا لدى القضاة ومسؤولي النيابات
من إصدار أحكام ضد تجار املخدرات ،لعدم
وجود سلطة حقيقية للدولة تقوم بحمايتهم
من ردود فعل عصابات التهريب ،وخصوصًا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن

اﻟﻴﻤﻦ

ﺻﻨﻌﺎء
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أن عددًا من القضاة تلقوا تهديدات مباشرة
بالقتل في حال أصدروا أحكاما ضدهم.
وكما يفلت تجار املخدرات من العقاب ،يبدي
خـ ـب ــراء ت ـخــوف ـهــم م ــن عـ ــدم إت ـ ــاف الـكـمـيــات
امل ـض ـب ــوط ــة أو إع ـ ـ ــادة ب ـي ـع ـهــا ،وخ ـصــوصــا
أن األرق ــام الـتــي يتم اإلع ــان عــن ضبطها ال
تتطابق مع تلك التي تتلفها النيابة العامة
وتنشرها وسائل اإلعالم الرسمية.
سوق رائجة

ّ
ظ ــل الـيـمــن منطقة عـبــور لـتـجــارة امل ـخــدرات
إلى دول الخليج ،وتحديدًا السعودية ،على
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طنًا من المخدرات ضبطت بين أغسطس
وأكتوبر الماضيين ،بحسب مصدر باإلدارة
العامة للمخدرات في صنعاء

امتداد العقود املاضية .ونظرًا النعدام القدرة
الشرائية في املجتمع اليمني الفقير ،بقيت
نبتة القات التي تحتوي على مــواد مخدرة
أي ـضــا ،وف ـقــا ملـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة ،أم ـرًا
أساسيًا بالنسبة لليمنيني.
وخ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ــاضـ ـي ــة مــن
ال ـحــرب ،وم ــع تـشــديــد الـسـعــوديــة قبضتها
عـلــى ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي ،لــم تـعــد الـطــريــق
سالكا أمام شبكات التهريب من محافظتي
ص ـعــدة وح ـجــة نـحــو األراض ـ ــي الـسـعــوديــة
كما كان في السابق ،رغم تأكيدات مصادر
مـحـلـيــة أن ه ـنــاك تـسـهـيــات م ــن الـجــانـبــن
تعمل عـلــى تـمــريــر الـشـحـنــات ،وخصوصًا
الكوكايني والهيرويني.
ونظرا لعدم قدرة اليمنيني على شراء املواد
امل ـخ ــدرة مــن الـكــوكــايــن وال ـه ـيــرويــن ،تؤكد
مصادر أمنية لـ«العربي الجديد» ،أن غالبية
املــواد املخدرة التي تتفشى بشكل واسع في
أوساط الشباب اليمني هي الحشيش ومادة
ً
الكبتاغون ،فضال عن عقاقير طبية مخدرة
يتم تهريبها وتسميتها في أوساط املدمنني
ب ــأسـ ـم ــاء م ـب ـت ـك ــرة ،م ـث ــل «أوب ـ ــام ـ ــا» و«ح ــب
الشباب» و«القرامط».
وبحسب مصادر طبية ،فإن العقاقير الطبية
بدأت تلقى رواجــا كبيرًا في أوســاط الشباب
نـ ـظـ ـرًا ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـن ـف ـس ـيــة الـ ـت ــي خـلـقـتـهــا
الـحــرب ،مــا رفــع سعر الشريط الــواحــد منها
ً
واملؤلف من ّ 10
حبات فقط ،من  120رياال إلى

نحو  4آالف ري ــال يمني (نـحــو  6دوالرات).
وي ـقــول أم ـجــد الـشــرعـبــي ،وه ــو صـيــدلــي في
مدينة تعز ،لـ«العربي الـجــديــد» ،إن غالبية
الـصـيــدلـيــات تــوقـفــت عــن بـيــع تـلــك العقاقير
ن ـ ـظ ـ ـرًا لـ ـخـ ـط ــورتـ ـه ــا ،وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض أصـ ـح ــاب
ال ـص ـيــدل ـيــات إلـ ــى ت ـه ــدي ــدات ب ـق ــوة ال ـســاح
لبيعها من دون وصفة طبية ،ويشير إلى أن
العقاقير ،وخصوصًا ديازيبام وأمفيتامني،
تـشـكــل خ ـط ــورة كـبـيــرة عـلــى ال ـش ـبــاب ،نـظـرًا
لقدرتها على تحويل متعاطيها إلــى مدمن
في وقت قياسي خالفًا للحشيش ،كما تؤدي
إلى تدمير خاليا الجهاز العصبي.
أم ــا الـحـشـيــش ،ف ــا يـمـكــن ال ـح ـصــول عليه
ب ـس ـه ــول ــة نـ ـظـ ـرًا الرتـ ـ ـف ـ ــاع س ـ ـعـ ــره .وت ـق ــول
م ـ ـصـ ــادر لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن سـعــر
الكيلوغرام الواحد من الحشيش في اليمن
يقدر بنحو  400ألف ريال ُيمني (نحو 500
دوالر أميركي) ،فيما ُيباع ث ْمن الكيلوغرام
مــن األصـنــاف الرفيعة بنحو  70ألــف ريــال
يمني (نحو  279دوالرًا).
ودفع االنتشار الكبير للمخدرات في البالد
السلطات الرسمية إلى تكثيف الرقابة ،وإن
ك ــان ــت تـشـكــو م ــن ض ـعــف ف ــي اإلم ـكــان ـيــات.
وي ـقــول مــديــر إدارة مكافحة امل ـخ ــدرات في
مــديـنــة تـعــز اليمنية ف ــؤاد مـهـيــوب« :هـنــاك
عمليات ضـبــط تـتــم بشكل مستمر ،لكننا
نـعـمــل ضـمــن إم ـكــان ـيــات بـسـيـطــة لـلـغــايــة»،
وي ـق ــول ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن الـكـمـيــات

يبدي خبراء تخوفهم
من عدم إتالف كميات
المخدرات المضبوطة أو
إعادة بيعها
العقاقير الطبية بدأت
تلقى رواجًا كبيرًا في
أوساط الشباب نظرًا
للضغوط النفسية

امل ـض ـبــوطــة وامل ـع ـل ــن ع ـن ـهــا ف ـقــط ف ــي كــافــة
امل ــدن اليمنية خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،تشير
إلى أن الوضع قد أصبح في مرحلة الخطر
أكـثــر مــن أي وق ــت مـضــى .وف ــي وق ــت كشف
أن غــالـبـيــة األصـ ـن ــاف املـ ـخ ــدرة املـضـبــوطــة
هـ ــي «الـ ـحـ ـشـ ـي ــش الـ ـطـ ـيـ ـن ــة» و«ال ـ ـقـ ــرامـ ــط»
و«الكبتاغون» ،يشير مهيوب إلى أن الفئة
العمرية املستهدفة من قبل تجار املخدرات
هـ ــي مـ ــا بـ ــن  18و 30عـ ــامـ ــا ،وقـ ـ ــد تـشـمــل
تالميذ املدارس.

تـحـ ّـولــت الـشــابــة أم ـيــرة ح ــازم أب ــو كميل
الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  17عــامــا ال ـي ــوم ،إلــى
ربـ ـ ــة مـ ـن ــزل بـ ـع ــدم ــا اع ـت ـق ـل ــت وال ــدتـ ـه ــا
ع ـنــدمــا ك ــان ــت إلـ ــى جــان ـب ـهــا ،ف ــي خــال
زيارتهما منزل العائلة في مدينة حيفا
املـحـتـلــة ،لـتــوصــي األم لـحـظــة االعـتـقــال
طـفـلـتـهــا الـبــالـغــة م ــن الـعـمــر حـيـنـهــا 11
عــامــا بــأخـيـهــا الــرض ـيــع أح ـمــد الـ ــذي لم
يـكــن ي ـت ـجــاوز ثـمــانـيــة أش ـه ــر .وال ــوال ــدة
املعتقلة تـعـسـفــا ،تــركــت أوالدهـ ــا فــراس
( 13عامًا) وفارس ( 12عامًا) وهو األكثر
تعلقًا بوالدته وأمـيــرة ( 11عــامــا) وملك
( 9أع ــوام) ودال ـيــا ( 6أع ــوام) ونــاديــن (3
أع ـ ـ ــوام) وط ـف ـل ـهــا ال ــرض ـي ــع أح ـم ــد .ومــع
سنوات االعتقال تغيرت حياة األسرة ،إذ
دخــل فــارس الجامعة وهــو الـيــوم طالب
فــي قـســم املـحــاسـبــة وإدارة األع ـمــال في
الجامعة اإلسالمية في غزة ،بينما يعمل
فارس في محل لأللبسة.
وعـ ــن ل ـح ـظــات اع ـت ـق ــال وال ــدتـ ـه ــا ،تخبر
أم ـي ــرة ال ـتــي ال تـخـفــي ش ـعــورهــا بضيق
كبير« ،كنت أحمل شقيقي أحمد ،لتخطر
بــرأســي أف ـكــار كـثـيــرة عــن مستقبلنا في
ّ
خصوصًا أن شقيقي في
ظل غياب ّأمنا،
ّ
حاجة إليها ،إضافة إلى أننا عائلة كبيرة
مؤلفة من سبعة أشقاء» .تضيف« :لم أكن
أعــرف التعامل مــع أحـمــد ،كنت أستشير
ً
جدتي بــأمــوره .مثال عندما يصيبه برد
أو مغص في املعدة كانت جدتي ترشدني
إل ــى كيفية إع ــداد الـحـلـيــب لــه مــع بعض
األعـ ـش ــاب امل ـف ـي ــدة ،لـتـخـفــف ع ـنــه بعض
األلـ ــم ،وم ــع ال ــوق ــت أصـبـحــت عـلــى دراي ــة
بطرق التعامل مع األطفال» .وتكمل أميرة
رحلة األمومة املبكرة ،فبعد  17يومًا من
ً
اعتقال والدتها ،تلقت العائلة اتصاال من
ـرص على
األم طلبت فـيــه مــن أم ـيــرة ال ـحـ ّ
العائلة ومساندة أفرادها ،مؤكدة أنها لم
تعد تلك الطفلة الصغيرة ،فهي أصبحت
مسؤولة عن تلك العائلة بأكملها .وبعد
االتصال األول ،تلقت العائلة ثاني اتصال
ب ـعــدهــا بــأرب ـعــة أش ـه ــر ،لـتـغـيــب األم عن
العائلة قرابة  29شهرًا ،نتيجة التنقالت
بــن الـسـجــون قـبــل أن تستقر فــي سجن
دامــون بمدينة حيفا املحتلة .وبعد هذه
ال ـف ـتــرة أص ـبــح ال ـت ــواص ــل ع ـبــر املـحــامــن
العرب في الداخل الفلسطيني.
مــن جـهـتــه ،يـخـبــر ح ــازم أب ــو كـمـيــل (48
ّ
عــامــا) زوج األس ـيــرة نـســريــن ،أن طفلته
أمـ ـي ــرة ت ـح ــول ــت إل ـ ــى رب ـ ــة مـ ـن ــزل تـشـبــه
والدتها ،وهــي تتحضر للعام الدراسي
املقبل وتحاول إنجاز الدارسة في فترة
الصيف من أجل قضاء وقت مع والدتها
بعد اإلفراج عنها .ووصف الوالد طفلته
الذكية التي ال تختلف عن
الكبرى بـ«األم ّ
أمها ،خصوصًا أنها ُحرمت من الطفولة
بصورة مباشرة لرفضها ترك أشقائها
من دون رعاية».
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ـش ــوق ،ف ـ ــإن نـســريــن
رف ـض ــت زيـ ـ ــارة أط ـف ــال ـه ــا ل ـه ــا ف ــي داخ ــل
ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــن ،نـ ـ ـظـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ح ــال
الــزيــارة التنقل مــن مدينة حيفا إلــى بئر
السبع في الجنوب ،إضافة إلى رفض األم
فكرة مشاهدة أطفالها لها ّ
مكبلة اليدين
مــن دون أن تتمكن مــن ملسهم أو ضمهم
إل ــى حـضـنـهــا بـسـبــب ال ــزج ــاج ال ـفــاصــل.

فتفهمت أميرة رغبة أمها في وقت الحق،
وتـحـ ّـولــت إل ــى رعــايــة الـعــائـلــة بمساعدة
ّ
جــدت ـهــا ّ.وع ـنــدمــا ي ـحــل عـيــد األم ،تخبر
أمـيــرة أنـهــم يـشـتــرون الـهــدايــا لوالدتهم،
ّ
ثم يحتفظون بها فوق الخزانة لتقديمها
ّ
ُ
لها بعد اإلفراج عنها .يذكر أن األم كانت
قد ُسجنت قبل ثالثة أيام من عيد ميالد
ابـنـتـهــا نــاديــن ال ـثــالــث ،فــوعــدتـهــا بجلب
ال ـه ــداي ــا ل ـه ــا .ومـ ــذ ذاك ال ـح ــن امـتـنـعــت
العائلة بأكملها عــن االحـتـفــال بـ ّ
ـأي عيد
إطالق سراح الوالدة .وتكمل
ميالد حتى ّ
أميرة بغصة ،أنه قبل عام ،كان زفاف ابن
عمها األول ،وقــد رفـعــت الـعــائـلــة حينها
ص ــورة األس ـي ــرة األم ،لـتـبـقــى مــوثـقــة في
شــريــط الـفـيــديــو .ويـتـكــرر األل ــم فــي فترة
األع ـ ـيـ ــاد ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
إذ ي ـك ـبــر ال ـح ـنــن حـ ــول م ــوائ ــد اإلف ـط ــار
والـ ـسـ ـح ــور وف ـ ــي خ ـ ــال ال ـع ـي ــد .والـ ـي ــوم
تتمنى أميرة أن يكون شهر رمضان املقبل
الحلقة األخيرة من مسلسل املعاناة ،قبل
اإلفــراج عن والدتها كما هو مقرر في 17
أكتوبر /تشرين األول من هذا العام .وعند

عــودت ـهــا ،سـتـجــد األم ابـنـتـهــا الـصـغـيــرة
وق ــد ت ـحـ ّـولــت إل ــى طــاهـيــة م ــاه ــرة تجيد
الـطـبــخ وال ـع ـجــن وإع ـ ــداد الـخـبــز املـنــزلــي
بالطريقة نفسها الـتــي كــانــت تـعـ ّـده هي.
في آخر اتصال تلقته أميرة من والدتها
في الرابع من مــارس  /آذار املاضي ،كان
ّ
مشوقًا» بحسب ما تقول .وإذ
«الحديث
هــي تجهل مــوعــد االت ـص ــال ال ـتــالــي ،فقد
طلبت منها تــزويــدهــا بمقاساتها حتى
تحضر لـهــا ثـيــابــا مــائـمــة تــرتــديـهــا فــور
إطالق سراحها .كذلك طلبت منها تجهيز
املـنــزل لتعود إلــى مكانها األســاســي بني
ّ
أوالدها ،ووعدتها بأن األيام الجميلة ما
قبل االعتقال سوف تعود.
وعن رحتلها مع «األمومة» ،تقول أميرة
ّ
إن «ال ـتــرب ـيــة ص ـع ـب ــة ...ع ـشـ ُـت تفاصيل
كثيرة ،كنت أستعني بنصائح التربية
مـ ــن بـ ــرامـ ــج يـ ــوت ـ ـيـ ــوب ،خـ ـص ــوص ــا فــي
مرحلة تربية أخي الرضيع أحمد» ،الفتة
ّ
ـرف والــدتــه إال مــن خــال
إل ــى أن ــه «ال يـعـ ً
ّ
الـصــور» ،واصـفــة إيــاه بـ«املشاغب الذي
يخبر األطفال عن سجن والدته».

مسؤولة عن إخوتها منذ اعتقال والدتها (محمد الحجار)

تنتظر إطالق سراح أمها بعد أشهر (محمد الحجار)

أطباء المغرب محرومون من العطل
تتكرر مطالبة الجسم
الطبي في المغرب ،وزارة
الصحة ،بالحصول على
اإلجازات السنوية بعد
عام ٍصعب ،اضطروا
خالله إلى أن يكونوا
في الصفوف األمامية
لمواجهة كورونا ،وذلك
بعدما تغلب عليهم
التعب واإلرهاق
داحل مركز صحي
في المغرب (جالل
مرشدي /األناضول)

الرباط ــ عادل نجدي

ّ
«بعد عام من املعاناة في ظل تفشي جائحة
كورونا ،وما ترتب عليها من أخطار وعواقب
مــن ج ــراء ال ُـضـغــوط النفسية واالجـتـمــاعـيــة
والصحية ،نحرم من االستفادة من اإلجازات
السنوية والــرخــص» .هــذا ما يقوله الطبيب
أحمد عن معاناة الجسم الطبي والتمريضي
في املغرب ،الذين اضطروا إلى العمل ساعات
إضافية في ظل تفشي الــوبــاء ،وذلــك بعدما
ل ــم يـتـمـكــن امل ـئ ــات مـنـهــم م ــن االس ـت ـف ــادة من
اإلجازات السنوية.
يضيف أحمد ،لـ «العربي الجديد «« :األمر
منهك نفسيًا ،وحــالــي ال يختلف عــن ّحال
جـمـيــع زم ــائ ــي .وي ـب ــدو ل ــي األمـ ــر وكــأن ـنــا
نعيش في سجن مفتوح .قبل الجائحة ،كان
يمكن التنفيس عن ضغط العمل من خالل
الـخــروج ورؤي ــة األصــدقــاء واأله ــل فــي أيــام
الـعـطــل .لـكــن ال ـيــوم ،ورغ ــم انـخـفــاض أع ــداد
اإلصــابــات ،نحرم من االستفادة من ُ
العطل

اإلداري ـ ــة ،األم ــر ال ــذي يـضــاعــف معاناتنا».
وكان يفترض أن يحصل األطباء واملمرضون
على عطلة للراحة فــي ظــل كــل مــا عــانــوه من
ضغط نفسي وإجهاد ،إال أن ذلك لم يتحقق.
وقـبــل أي ــام ،ح ــذر ه ــؤالء مــن «تــدهــور أح ــوال
العاملني في القطاع الصحي النفسية نتيجة
الستنزافهم مهنيًا» ،مطالبني وزير الصحة
خالد آيت الطالب بالسماح لهم باالستفادة
من عطلهم السنوية.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أع ـل ـنــت ال ـن ـقــابــة الــوطـنـيــة
لـلـصـحــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـفـيــدرالـيــة
الديمقراطية في الرباط ،سال القنيطرة ،عن
قلقها بسبب األزمــة الخانقة التي يشكلها
ال ـيــوم اس ـت ـمــرار وزارة الـصـحــة فــي تعليق
الرخص اإلداري ــة ،وحــرمــان األطــر الصحية
بكل فئاتها من االستفادة من عطلها ألكثر
من سنة.
وبحسب النقابة ،فــإن العاملني فــي القطاع
الـصـحــي ُيـسـتـنــزفــون مـهـنـيــا ونـفـسـيــا ،وقــد
أصيب كثيرون بالفيروس وتوفي بعضهم.

الطواقم الطبية ظلت
تعمل طيلة فترة تفشي
الجائحة وأدت واجبها
عدد كبير من األطباء لم
يستفد بعد من عطله ،ما
يؤثر سلبًا على صحته

ك ـمــا أن عـ ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ال ـح ـص ــول على
عـطــل يــربـكـهــم ،خـصــوصــا فــي ف ـتــرات العطل
املــدرسـيــة ،إذ يضطرون إلــى رعــايــة أطفالهم
ط ــوال ال ـي ــوم .وتـلـفــت الـنـقــابــة إل ــى أن ــه «رغــم
ال ـع ـم ــل امل ـض ـن ــي وحـ ــالـ ــة ال ـت ـع ــب ال ـش ــدي ــدة
واالنهيار النفسي والجسدي بني العاملني

فــي الـقـطــاع الـصـحــي ،وال ـض ـغــوط النفسية،
لــم تــأخــذ ال ــوزارة كــل مــا سبق فــي الحسبان
وتـسـمــح للعاملني فــي الـقـطــاع بــاالسـتـفــادة
من العطل التي تعتبر حقًا مكتسبًا لجميع
املوظفني واملستخدمني بقوة القانون ،وهي
ليست هبة من أحد».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول الـ ـك ــات ــب ال ـ ـعـ ــام لـلـنـقــابــة
املـسـتـقـلــة ألطـ ـب ــاء ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،املـنـتـظــر
العلوي ،لـ «العربي الجديد» ،إن عددًا كبيرًا
من األطباء لم يستفد بعد من عطله ،األمر
الــذي يــؤثــر سلبًا على صحته ،مشيرًا إلى
أن وزارة الصحة تقترح إمكانية االستفادة
من ُ
العطل اإلدارية لصالح األطباء ،على أال
تكون رسمية .وبسبب النقص الكبير في
عدد العاملني في القطاع الصحي ،يتوجب
ع ـلــى الـطـبـيــب ال ــراغ ــب ف ــي ال ـح ـصــول على
عطلة إيجاد زميل له ليحل محله».
ويـ ــرى ال ـع ـلــوي أن األطـ ـب ــاء ب ــذل ــوا ج ـهــودًا
ج ـب ــارة م ـنــذ ب ــدء تـفـشــي ال ـجــائ ـحــة ،داع ـيــا
الطالب إلى «إعادة بحث إمكانية االستفادة

م ــن ال ـع ـطــل اإلداريـ ـ ـ ــة ،ول ــو اس ـتــدعــى األم ــر
دراسـ ـ ــة ك ــل ح ــال ــة ع ـلــى ح ـ ــدة ،وضـ ـم ــان أال
يحصل أطـبــاء على إج ــازات دفـعــة واح ــدة،
مع طــرح إمكانية تعويض الطبيب ماديًا،
بإعطائه راتب شهر إضافيا ملن أراد».
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـب ــرمل ــان ــي ع ـ ــن ح ــزب
ال ـت ـقــدم واالش ـت ــراك ـي ــة ،وال ـق ـي ــادي الـنـقــابــي
م ـص ـط ـف ــى الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاوي ،فـ ـ ــإن مـ ـن ــع ال ـج ـســم
ال ـط ـب ــي وال ـت ـم ــري ـض ــي م ــن االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
العطل السنوية زاد مــن معاناته ومعاناة
الـعــائــات ،خصوصًا فــي ظــل وج ــود نقص
كبير في أعداد األطباء واملمرضني ،عدا عن
البنية الهشة للقطاع الصحي».
وي ـل ـفــت ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
إل ـ ــى أن ت ـل ــك الـ ـط ــواق ــم ظ ـل ــت ت ـع ـمــل طـيـلــة
فـتــرة الـجــائـحــة وأدت واجـبـهــا ،كـمــا قدمت
تضحيات وقد لقي البعض حتفه من جراء
إصابته بالفيروس ،وبالتالي من الواجب
تلبية مطالب ه ــؤالء العاملني فــي القطاع
الصحي الحكومي» .وكان قرار إلغاء العطل

الصيفية للجسم الـطـبــي والـتـمــريـضــي قد
أث ــار غضب ه ــؤالء ضــد الـطــالــب ،بسبب ما
يعانونه من إجهاد بسبب تضاعف عملهم
منذ بــدء تفشي الجائحة في الـبــاد .وأثــار
الـ ـق ــرار الـ ــذي أص ــدرت ــه وزارة ال ـص ـحــة ،في
 3أغ ـس ـطــس/آب املــاضــي ،غضبًا كـبـيـرًا في
صفوف العاملني في القطاع الصحي ،الذين
لطاملا راهنوا على «استراحة محارب» قبل
الـ ـع ــودة وم ــواص ـل ــة امل ـع ــرك ــة ض ــد ف ـيــروس
كورونا.
وفــي أغـسـطــس/آب املــاضــي ،أصــدر الطالب
م ــذك ــرة اس ـت ـع ـجــال ـيــة مــوج ـهــة إلـ ــى جـمـيــع
األطر الصحية في املغرب ،تتضمن تعليق
منح رخــص العطلة السنوية بسبب تزايد
ان ـت ـشــار وبـ ــاء ك ــورون ــا .وأمـ ــر ف ــي مــذكــرتــه
امل ــوج ـه ــة إلـ ــى م ـس ــؤول ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة وم ـ ــدراء
امل ــراك ــز االسـتـشـفــائـيــة الـجــامـعـيــة ،واملـ ــدراء
الجهويني للصحة وم ــدراء معهد باستور
ومـ ــدراء مـعــاهــد الـصـحــة وغ ـيــرهــا ،توقيف
منح رخص العطل بسبب تفشي الوباء.
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يقــرأ المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات فــي المطالعة اآلتيــة نتائج االنتخابات اإلســرائيلية التي أجريت فــي مارس /آذار
الماضي ،كما يوضح انعكاساتها على األحزاب العربية بعد انقسام القوى السياسية العربية إلى قائمتين

انعكاساته على وضع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل

السلوك االنتخابي العربي
في انتخابات الكنيست الـ24

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

شـ ـه ــدت إس ــرائـ ـي ــل ،خ ـ ــال شـهــر
آذار /م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  ،2021رابـ ـ ـ ــع
ان ـت ـخــابــات ع ــام ــة خ ــال أق ــل من
عامني ،حصلت فيها األحزاب العربية على
 10مـقــاعــد بــرملــانـيــة ،فــي حــن أنـهــا أح ــرزت
 15م ـق ـعـ ًـدا ف ــي االن ـت ـخــابــات الـســابـقــة الـتــي
جــرت قبل عــام  ،2020وذلــك بسبب انقسام
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة إل ــى قــائـمـتــن،
الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـ ّ
ـوحـ ــدة
(ال ـحــركــة اإلســام ـيــة الـجـنــوبـيــة) ،وفشلها
في استنهاض الناخبني الـعــرب ،وذلــك في
ّ
وتوسع
ضوء تراجع قوة األحزاب العربية،
الفجوة بني توقعات الجمهور العربي من
النواب العرب بشأن معالجة املشكالت التي
يعانيها ال ـعــرب الفلسطينيون فــي داخــل
الخط األخضر من جهة ،ووزنهم وقدرتهم
على التأثير في صنع القرار داخل إسرائيل،
وانحسار األجـنــدات الوطنية وعــدم اتخاذ
موقف حاسم من اليمني اإلسرائيلي .وقد
س ـ ّـج ـل ــت ن ـس ـبــة م ـ ًش ــارك ــة الـ ـع ــرب ف ــي ه ــذه
ً
كبيرا انعكس على
االنتخابات انخفاضا
النتائج ،إذ أحــرزت القائمة املشتركة ستة
ّ
املوحدة
مقاعد ،وحصلت القائمة العربية
على أربعة مقاعد؛ وبلغ مجموع األصوات
الـتــي حصلت عليها األح ــزاب العربية في
هذه االنتخابات  379ألف صوت مقابل 581
ألف صوت في االنتخابات السابقة.
ت ــرم ــي هـ ـ ــذه ال ـ ــورق ـ ــة إلـ ـ ــى ت ـح ـل ـيــل ن ـتــائــج
انتخابات الكنيست األخيرة داخل املجتمع
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،واإلج ــاب ــة عن
جملة من التساؤالت حول أسباب انخفاض
ن ـس ـبــة امل ـش ــارك ــة ال ـعــرب ـيــة ف ـي ـهــا ،وأن ـم ــاط
التصويت العربي واتجاهاته وانعكاسات
نـتــائــج االنـتـخــابــات عـلــى وض ــع ال ـعــرب في
إسرائيل.

أولًا :نسب التصويت بين العرب
وصـ ـل ــت ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـك ـن ـي ـســت
األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى  ،45%م ـق ــارن ــة ِب ـ ـ ـ  65%فــي
االن ـت ـخــابــات ال ـتــي سبقتها (آذار /م ــارس
 .)2020وتـعـتـبــر ه ــذه الـنـسـبــة األدن ـ ــى في
تاريخ املشاركة االنتخابية للفلسطينيني
في إسرائيل منذ بــدء انتخابات الكنيست
ً ّ
علما أن نسبة التصويت العامة
عام ،1949
في إسرائيل بلغت .67.4%
ثان ًيا :التصويت للقوائم العربية
ع ـش ـي ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـك ـن ـي ـس ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة،
انـقـسـمــت الـقــائـمــة املـشـتــركــة إل ــى قائمتني،
بـعــد خ ــروج الـقــائـمــة الـعــربـيــة امل ـ ّ
ـوح ــدة من
ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة .وظ ـه ــر االن ـق ـس ــام على
خ ـل ـف ـي ــة ال ـ ـخـ ــاف بـ ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة املـ ـ ّ
ـوحـ ــدة
وم ــركـ ـب ــات ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة ،وت ـح ــدي ــداً
الجبهة والتجمع ،بخصوص موضوع دعم
خيارا ً
ً
قائما؛ حيث رفضت
اليمني بوصفه
املـشـتــركــة ه ــذا ال ـخ ـيــار واعـتـبــرتــه مـحــاولــة
إلن ـقــاذ نتنياهو وحـكــومـتــه اليمينية ،في
ّ
ّ
حني ّ
املوحدة هذا النهج بأن
بررت القائمة
الـتــوصـيــة عـلــى أح ــد املـتــرشـحــن تـكــون من
خــال موافقته على قبول مطالب املجتمع
العربي على املستوى املدني مثل مكافحة
ال ـج ــري ـم ــة والـ ـعـ ـن ــف ،ووق ـ ــف هـ ــدم ال ـب ـيــوت
وت ـخ ـص ـيــص م ـي ــزان ـي ــات أكـ ـب ــر لـلـسـلـطــات
امل ـح ـل ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وغـ ـي ــره ــا .ك ـم ــا طــالـبــت
ال ـق ــائ ـم ــة امل ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدة ب ـ ــأن ت ـت ـع ـهــد امل ـش ـتــركــة
بعدم دعــم قــوانــن اجتماعية تتناقض مع
«الطبيعة املحافظة للمجتمع العربي».
حصلت القائمة املشتركة على ستة مقاعد،
ح ـيــث وصـ ــل م ـج ـمــوع امل ـص ــوت ــن ل ـهــا إلــى
ً
 212048ص ــوت ــا ،أي م ــا ي ـع ــادل  4.8%من
ّ
مـجـمــل األصـ ـ ــوات ال ـع ــام ــة ،بـيـنـمــا حصلت
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة امل ـ ـ َّ
ـوح ـ ــدة ع ـل ــى أرب ـع ــة
م ـق ــاع ــد ،ح ـي ــث وصـ ــل م ـج ـم ــوع امل ـصــوتــن
ً
ل ـه ــا إل ـ ــى  167132صـ ــوتـ ــا ،أي م ــا ي ـع ــادل
ّ
 3.7%مــن مجمل األصـ ــوات ال ـعــامــة .أي إن
ال ـقــائ ـم ـتــن حـصـلـتــا م ـ ًـع ــا ع ـلــى ن ـحــو 380
أل ــف ص ــوت .عـلــى سبيل امل ـقــارنــة ،حصلت
القائمة املشتركة (بمركباتها األربـعــة) في
ان ـت ـخــابــات الـكـنـيـســت ال ـثــال ـثــة والـعـشــريــن
(آذار /مــارس  )2020على  581507أصــوات
ّ
العامة.
تعادل  12.6%من مجمل األصــوات
تشير النتائج إلــى تــراجــع عــدد املصوتني
للقائمتني العربيتني مقارنة باالنتخابات
السابقة ( )2020بنحو  200ألف صوت.
وق ـ ــد ص ـ ـ ـ ّـوت  81%مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ــن ال ـع ــرب
الــذيــن شــاركــوا فــي االنـتـخــابــات للقائمتني
العربيتني ،وحصلت األحــزاب الصهيونية
على باقي األصوات ،في حني وصلت نسبة
الـتـصــويــت للقائمة املـشـتــركــة فــي املجتمع
العربي إلى  87%في انتخابات آذار /مارس
 ،2020في حني أحرزت األحزاب الصهيونية
ّ
على بقية األصوات ،ما يدل على أن أغلبية
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مـ ــن لـ ــم يـ ـص ـ ّـوت ــوا ل ـل ـقــائ ـمــة امل ـش ـت ــرك ــة فــي
الـجــولــة األخ ـيــرة ( ،)2021لــم ي ـشــاركــوا في
االنتخابات ولم يدلوا بأصواتهم.

ً
ثالثا :التصويت
لألحزاب الصهيونية
ّ
ك ــث ـف ــت األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ف ــي دورة
االنتخابات األخـيــرة ،دعايتها االنتخابية
َّ
العربي ،وقد أدرجت
املوج ٌهة إلى املجتمع ّ
ً
أح ــزاب صهيونية مترشحني عــربــا ضمن
قــوائـمـهــا االنـتـخــابـيــة ف ــي أم ــاك ــن مـتـقــدمــة.
فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،أدرج ح ــزب مـيــرتــس
َ
مترشحني عــربـ َـيــن فــي املوقعني
الـيـســاري
الرابع والخامس ضمن ّقائمته البرملانية،
وأدرج ح ــزب الـعـمــل مـتــرشـحــة عــربـيــة في
وأدرج ح ــزب الـلـيـكــود أول
املــوقــع الـســابــع،
ّ
ً
ً
مسلما في
عربيا
مرة في تاريخه مترش ًحا
ً
املــوقـ ّـع الـســادس والـثــاثــن .هــذا ،فضل عن
املترش ِحني العرب ال ــدروز في هــذه القوائم
وقوائم أخرى .وخصص نتنياهو ً
جزء ا من
فقد
دعايته
االنتخابية للمجتمع العربيً ،
ّ
لقاءات انتخابية
فيها
م
نظ
عربية
بلدات
زار
ٍ
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع رؤسـ ـ ـ ــاء س ـل ـط ــات مـحـلـيــة
ّ
عــربـيــة ،بــل إن لجنة االنـتـخــابــات املــركــزيــة،
وهـ ــي ل ـج ـنــة م ـكــونــة م ــن مـمـثـلــي األح ـ ــزاب
ـاض فــي املحكمة
فــي الكنيست ويــرأسـهــا قـ ّ ٍ
أي قائمة عربية
العليا ،لم تشطب هذه املرة
أو ّ
أي مترشح عربي من القوائم العربية ولم
تضطرها إلــى اللجوء إلــى املحكمة العليا
التي كانت تلغي قرارات الشطب ،كما حدث
في الدورات االنتخابية السابقة.
وقــد حصلت األح ــزاب الصهيونية فــي هذه
االن ـت ـخــابــات ع ـلــى ن ـحــو  80أل ــف ص ــوت من
البلدات العربية بما في ذلك البلدات الدرزية،
أي م ــا يـ ـع ــادل  19%م ــن م ـج ـمــل األصـ ـ ــوات
العربية التي شــارك أصحابها في االقتراع.
في املقابل ،حصلت األحزاب الصهيونية على
نحو  92ألف صوت من املجتمع العربي في

وصلت نسبة التصويت
في المجتمع
الفلسطيني في
انتخابات الكنيست
األخيرة إلى %45
حصلت القائمة
المشتركة على ستة
مقاعد ،حيث وصل
مجموع المصوتين
لها إلى  212048صو ًتا
تراجع عدد المصوتين
للقوائم العربية بـ 200
ألف صوت ،وتراجع
تمثيل القوائم العربية
مقعدا إلى 10
من 15
ً
مقاعد

تراجع نسب تصويت العرب
ُتبيّن نسب تصويت العرب تراجعها في انتخابات الكنيست ،منذ عام
 ،1999وقد استمرت حتى عام  ،2015عندما ارتفعت النسبة بعد
ضمت كل األحزاب العربية التي تشارك
تأسيس القائمة المشتركة التي
ّ
في االنتخابات (الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ،التجمع
الوطني الديمقراطي ،الحركة اإلسالمية والحركة العربية للتغيير).
عندها ارتفعت نسبة التصويت لتصل إلى  ،%64لكنها تراجعت في
انتخابات نيسان /إبريل  2019إلى  %49بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى
تباعا في الدورتين التاليتين.
قائمتين ،ثم عادت وارتفعت
ً

انتخابات آذار /مارس  ،2020ما يعادل 13%
من األصــوات العربية التي شارك أصحابها
فـ ــي االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،وت ـ ـعـ ــود هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـج ــوة بــن
النسب واألصــوات املطلقة إلى تراجع نسبة
التصويت في املجتمع العربي ،فعلى الرغم
ّ
م ــن أن األح ـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة حـصـلــت على
 19%مــن األص ــوات العربية فــي االنتخابات
األخيرة فإن هذا العدد أقل مقارنة بانتخابات
آذار /مارس  .2020وحصل الليكود على أكبر
نـسـبــة م ــن األص ـ ــوات الـعــربـيــة ال ـتــي صــوتــت
ل ــأح ــزاب الـصـهـيــونـيــة بـنـسـبــة  ،26%يليه
م ـيــرتــس بـنـسـبــة  ،19%ث ــم حـ ــزب يـســرائـيــل
بيتينو (إســرائـيــل بيتنا) برئاسة أفيغدور
ليبرمان بنسبة  ،17%يليه حزب ييش عتيد
(يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد بنسبة
 ،11%وأحرزت األحزاب الصهيونية األخرى
باقي األصوات.
ت ـب ــن م ـع ـط ـي ــات ال ـت ـص ــوي ــت فـ ــي املـجـتـمــع
الفلسطيني داخل إسرائيل ما يلي:
ّ
 .1مثل عدم َاملشاركة في االنتخابات بنسبة
 55%ال ـس ـم ــة األهـ ـ ــم ف ــي أنـ ـم ــاط امل ـش ــارك ــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـ ــدى ال ـ ـعـ ــرب الـفـلـسـطـيـنـيــن
فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وي ـ ـعـ ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى أس ـب ــاب
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا ال ـت ـعــب م ــن ت ـك ـ ّـرر ال ـج ــوالت
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وان ـق ـســام الـقــائـمـ ّـة املـشـتــركــة،
واالرت ـبــاك السياسي الــذي تمثل بمحاولة
شــرعـنــة دع ــم الـيـمــن اإلســرائ ـي ـلــي بـمــا في
ذلــك نتنياهو فــي تشكيل الحكومة ،وعــدم
تــرجـمــة زيـ ــادة ع ــدد ال ـن ــواب ال ـعــرب عـ ً
ـدديــا
ّ
ً
في زيــادة التأثير السياسي ما تمثل مثل
بـعـجــز ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـت ــرك ــة ،ب ـعــد إن ـجــازهــا
االنـتـخــابــي الـكـبـيــر ع ــام  ،2020بحصولها
ً
مقعدا ،عن مواجهة أزمات املجتمع
على 15
الـعــربــي الـتــي تفاقمت فــي ال ـعــام املـنـصــرم،
مثل تزايد نسب الجريمة والعنف ،وسوء
األوض ــاع االقتصادية الناتجة من جائحة
فـيــروس كــورونــا املستجد ،وغـيــاب الـقــدرة
عـ ـل ــى ت ــرجـ ـم ــة اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي إل ــى
واق ــع سـيــاســي أف ـضــل للفلسطينيني على
املستوى التنظيمي الداخلي ومجمل العمل
الـسـيــاســي .كـمــا ب ــرز فــي ه ــذه االنـتـخــابــات
تراجع تحريض األحــزاب الصهيونية على
الجمهور العربي والنواب العربّ ،
سيما من
ً
تكتيكا انتخابياً
جانب نتنياهو الذي اتبع
مـغــايـ ًـرا هــذه امل ــرة فــي محاولة منه لتقليل
نسبة الـتـصــويــت وج ــذب مـصــوتــن لحزب
الليكود ،وقــد نجح فــي األول ــى وأخـفــق في
الثانية .وال يعني تراجع نسبة التصويت
ً
موقفا ّ
مؤي ًدا للمقاطعة ،فلم يغير  20%من
الجمهور موقفه من االنتخابات خالل عام،
ولكن عوامل القعود والعزوف عن املشاركة
هي عوامل مركبة ،منها اليأس من التأثير
واالح ـت ـج ــاج ع ـلــى االن ـق ـس ــام ال ـعــربــي بعد
الوحدة واالرتباك السياسي ،وغيرها.
 .2تــراجــع عــدد املـصــوتــن للقوائم العربية
بـ  200ألــف صــوت ،وتــراجــع تمثيل القوائم
ً
مقعدا إلى  10مقاعد .ويعود
العربية من 15

هذا التراجع إلى انقسام القائمة املشتركة،
ً
فضل عن غياب برنامج سياسي ّ
جاد لهذه
ً
القائمة تحديدا؛ فقد اقتصر خطابها على
مــواج ـهــة بــرنــامــج ال ـقــائ ـمــة امل ـ ّ
ـوح ــدة الـتــي
ّ
جرتها إلى ملعبها فيما يتعلق بالقضايا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ــرك ــز ال ـن ـق ــاش ع ـلــى فـكــرة
الـتــوصـيــة بــرئـيــس لـلـحـكــومــة أمـ ــام رئـيــس
ّ
ال ــدول ــة ،وإس ـق ــاط الـيـمــن امل ـت ـطــرف ،وك ــأن
الـقــائـمـتــن ه ـمــا م ــن ال ـق ــوائ ــم اإلســرائـيـلـيــة
ً
ّ
ال ـعــاديــة .فـضــا عــن أن مـســألــة الـتــأثـيــر في
تشكيل الحكومة وإسـقــاط اليمني سقطت
م ــع ت ـج ــرب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،حـيــث
سـ ّـوقــت القائمة املشتركة فــي آذار /مــارس
 2020أن ـه ــا ق ـ ــادرة ع ـلــى إس ـق ــاط نتنياهو
وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة بــدي ـلــة ل ــه بــدع ـم ـهــا من
الخارج .وبالفعل ،أوصت القائمة املشتركة
بـ ّبـيـنــي غــان ـتــس ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ال ــذي
ف ــض ــل االن ـض ـم ــام إل ــى ح ـكــومــة ت ـن ــاوب مع
ً
نتنياهو ب ــدل مــن تشكيل حكومة تستند
إل ــى دع ــم الـقــائـمــة املـشـتــركــة حـتــى مــن دون
ً
فعليا إلى الحكومة .لم تستوعب
أن تنضم
ُ
ـراهــن على صوتها
القوائم العربية ومــن يـ ِ
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ل ـح ـســم س ـي ــاس ــات إس ــرائ ـي ــل
م ـ ــدى ع ـم ــق األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ال ـص ـه ـيــون ـيــة
فــي بـنـيــة ال ــدول ــة الـيـهــوديــة وثـقــافـتـهــا .فال
أحـ ــزاب الـيـمــن املـتـطــرف وال يـمــن الــوســط
مستعدة لتشكيل حكومة تستند إلى أقلية
مــن ال ـن ــواب ال ـي ـهــود فــي الـكـنـيـســت ،بحيث
تسندها أص ــوات ال ـنــواب ال ـعــرب وتبقيها
ّ
في الحكم .وحتى لو حصل ذلــك ،فــإن مثل
هذه الحكومة لن تكون قادرة على حسم أيّ
قضية مهمة ،كما أنها لن تمكث في الحكم
ً
طــويــا .وليست هــذه هــي استراتيجية من
يــوافــق على عقد صفقات مــع الـلـيـكــود ،بل
هو يبحث عن تلبية مطالب عينية تدخل
فــي َّ ب ــاب ال ـح ـقــوق الـيــومـيــة ال ـتــي غــالـ ًـبــا ما
َ
تحقق مثلها في املاضي بالنضال ،بما فيه
البرملاني ،والتي ال يفترض أن تحتاج إلى
صـفـقــات لتحقيقها .ويــدخــل ه ــذا السلوك
السياسي ضمن الخطاب الشعبوي الــذي
يرى أنه ليس ًّ
مهما مع من يكون التحالف،
حتى لــو كــان مــع نتنياهو ،بشرط تحقيق
ّ
مطالب للجماهير .لقد أثبتت التجربة أن
العرب في الداخل حققوا ما هو أهم من هذه
املطالب من دون الحاجة إلى أن يتخلوا عن
هويتهم الوطنية ومواقفهم.
 .3لم تحظ األحزاب الصهيونية بعدد كبير
م ــن امل ـصــوتــن كـمــا تــوق ـعــت ،فــرغــم ازديـ ــاد
نـســب الـتـصــويــت لـهــا فــي املجتمع العربي
من  13%عام  2020إلى نحو  19%في هذه
ّ
االنتخابات ،فإن عدد املصوتني كان أقل من
ّ
الدورة السابقةَ .مما يدل على أن الخيارين
األس ــاس ـ َـي ــن ال ـل ــذ ْي ــن ك ــان ــا أمـ ــام الـنــاخـ ِـبــن
ال ـ ـعـ ــرب هـ ـم ــا :إم ـ ــا ال ـت ـص ــوي ــت لـلـقــائـمـتــن
الـعــربـيـتــنّ ،
وإمـ ــا ع ــدم اإلدالء بــأصــواتـهــم.
ّ
أن أقلية صغيرة فــي املجتمع
وه ــذا يــؤكــد َ
الفلسطيني مــنـحــت الـقــائـمـتــن أصــواتـهــا،
على الرغم من الظروف السياسية وخيبة
األمــل في القوائم العربية والدعاية املكثفة
لألحزاب الصهيونية في املجتمع العربي،
ال ّ
سيما حزب الليكود.
ك ـش ـفــت ن ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـك ـن ـي ـســت فــي
املجتمع الفلسطيني عن خيبة أمــل كبيرة
ل ـ ــدى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي خـ ـط ــاب ال ـق ــوائ ــم
العربية على املستوى السياسي وفي أدائها
على املستوى البرملاني .وتمثل ذلك بازدياد
نسبة املقاطعني واملمتنعني عن التصويت
بـمـعــدل غـيــر مـسـبــوق فــي تــاريــخ املـشــاركــة
االنتخابية العربية للكنيست .أضــف إلى
ّ
ذلك أن الجمهور العربي يبحث عن خطاب
َ
َ
وأداء سـيــاســيــن بــرملــانــيــن ي ـقــومــان على
مـقــاربــة الـقـضــايــا املــدنـيــة بـخـطــاب وطـنــي،
يتعامل من خالله مع الفلسطينيني العرب
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل بــوص ـف ـهــم م ـج ـمــوعــة وط ــن،
وليس بوصفهم مجموعة مهاجرين .كما
ّ
دلــت النتائج على تراجع العمل السياسي
ال ـع ــرب ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة،
وت ــراج ــع ثـقــة املــواط ـنــن ال ـع ــرب بــأحــزابـهــم
ب ـع ــد أن ف ـش ـل ــت ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة ال ـتــي
حملت كـثـيــرا مــن األم ــل للفلسطينيني في
نحو جعلهم يمنحونها 15
إسرائيل ،على
ٍ
ً
مقعدا في انتخابات آذار /مارس  ،2020في
تنظيم الجمهور العربي خلفها ،وخفض
سـقــف تــوقـعــاتــه مـنـهــا ،وتــوجـيــه الـنـقــد إلــى
ع ـنــوانــه الـحـقـيـقــي وه ــو الـسـلـطــة الـحــاكـمــة
في إسرائيل بوصفها صانعة السياسات.
ل ـق ــد آن األوان ل ـت ـطــويــر خ ـط ــاب سـيــاســي
يرتكز على الصعود الوطني الــذي حصل
فـ ــي ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،حــن
ط ــرح ال ـج ـمــع ب ــن خ ـط ــاب م ــدن ــي مــواطـنــي
ي ـت ـن ــاول ق ـضــايــا امل ــواط ـن ــة والـ ـحـ ـق ــوق ،من
دون أن يتخلى عن ّ
تحدي سياسات الدولة
وجـ ــوهـ ــرهـ ــا ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،وخ ـ ـطـ ــاب وط ـن ــي
فلسطيني .وإذا لم يحصل ذلــك ،فقد ينشأ
خ ـط ــأ ت ـم ــري ــر خـ ـط ــاب «عـ ــربـ ــي إس ــرائ ـي ـل ــي
محافظ» بغالف شعبوي.

MEDIA
إنستغرام
واالنتحار

لندن ـ العربي الجديد

كـشـفــت ال ـش ــرط ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ع ــن مـجـمــوعــات
على وسائل التواصل االجتماعي تضم فتيات
مراهقات أدت إلــى حــاالت انتحار وإيــذاء نفسي
خطير ،حسب مــا نقلت «بــي بــي س ــي» .وكانت
اثنتا عشرة فتاة ،تتراوح أعمارهن بني  12و 16
عامًا ،ومن جميع أنحاء جنوب إنكلترا ،جزءًا من

مجموعة دردشة على «إنستغرام» يشير اسمها
ُ
ُ
إلى االنتحار .كشف أمر املجموعة ،عندما فقدت
ث ــاث فـتـيــات ُووجـ ــدن فــي حــالــة صحية خطرة
في لندن .تقول إدارة تطبيق «إنستغرام» ،إنها
لــم تعثر على أي محتوى متعلق باالنتحار أو
إيذاء النفس في املجموعة .من جانبها ،حصلت
«بــي بــي ســي» على مــذكــرة مــن الـشــرطــة بشأن
الـتـحـقـيــق ت ـق ــول إن «تــأث ـيــر ال ـن ــد لـلـنــد زاد من

التفكير االنتحاري بني األطفال املعنيني ،لدرجة
تصاعد العديد منهم إلى أزمات انتحارية وإيذاء
للذات بشكل خطير» .وعلمت الشرطة باملجموعة
ع ـنــدمــا س ــاف ــرت ث ــاث ف ـت ـيــات ،ت ــم اإلب ـ ــاغ عن
اختفائهن ،بالقطار لاللتقاء فــي لـنــدن ،ثــم ُعثر
عليهن في حالة صحية خطيرة في أحد الشوارع،
ُ
ونقلن في سيارة إسعاف إلى املستشفى لتلقي
الـ ـع ــاج ف ــي ح ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ .وذكـ ـ ــرت إح ــدى
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ً
الفتيات أنهن التقني أوال عبر اإلنترنت ،وناقشن
م ــوض ــوع االن ـت ـح ــار .وف ـحــص ض ـبــاط الـشــرطــة
األج ـه ــزة الــرقـمـيــة لـلـتـعــرف إل ــى اس ــم املجموعة
على اإلنترنت وأعضائها اآلخرين .وتأذت سبع
فتيات من بني  12قبل تعقب الشرطة .وشاركت
خــدمــات الرعاية االجتماعية لألطفال مــن سبع
سلطات محلية مختلفة في حماية األطفال الذين
ّ
ُصنفوا كأعضاء في املجموعة.

صحافيون يمنيون يستبدلون األقالم بالبنادق
في حرب اليمن ،يتداخل العمل الصحافي مع العسكري في كثير من الحاالت ،وبينها انخراط صحافيين في القتال المباشر ،إن كانوا
مؤيدين للحكومة أم موالين للحوثيين .يعود الجدال إثر مقتل صحافي كان يقاتل في تعز ،األسبوع الماضي
زكريا الكمالي

أعـ ـ ـ ــاد م ـق ـت ــل الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـي ـم ـن ــي ه ـش ــام
ال ـب ـك ـيــري ،تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى كـثـيــر من
الصحافيني الذين أجبرتهم ظــروف الحرب
عـلــى االل ـت ـحــاق بــاألع ـمــال الـعـسـكــريــة ،بعد
ّ
قناعة شخصية لديهم بأن رصاص البنادق
هو الخيار األنسب ملرحلة مصيرية كهذه،
وليس حبر األق ــام .لــم يكن البكيري ،اُلــذي
التحق بصفوف ال ـقــوات الحكومية وقـتــل،
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ضــد
الـحــوثـيــن بــالــريــف الـغــربــي ملـحــافـظــة تعز،
الـصـحــافــي األول ال ــذي يـتـخــذ ه ــذا الـخـيــار
بالقتال ضـ ّـد الحوثيني ،بــل سبقه آخ ــرون،
أبرزهم مدير مكتب وكالة «سبأ» الحكومية
في محافظة البيضاء ،أحمد الحمزي .وفي
الضفة املـقــابـلــة ،سقط عــدد مــن اإلعالميني
فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن ،وهـ ــم
يـقــاتـلــون ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة ،عـلــى رأسـهــم
ع ـبــد ال ـلــه امل ـن ـت ـصــر ،م ــن ق ـنــاة «ال ـس ــاح ــات»
املراسل
املوالية للحوثيني عام  ،2018وقبله
ُ
الصحافي أمني قاسم الجرموزي ،الذي قتل
ف ــي م ــواج ـه ــات ب ـمــديــريــة ُع ـت ـمــة بمحافظة
ذمار عام .2017
وخ ــاف ــا مل ـن ـت ـس ـبــي «بـ ـ ــاط الـ ـج ــال ــة» مـمــن
يـحـمـلــون ال ـســاح وي ـشــاركــون فــي األع ـمــال
العسكرية بشكل مـبــاشــر ،ان ـخــرط عـشــرات
مـ ـ ــن الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف اإلعـ ـ ـ ــام
الحربي العسكري التابع لجميع الفصائل
وال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،بـهــدف
تــوثـيــق امل ـع ــارك .وف ــي حــن اتـخــذ معظمهم
م ــن ذل ــك م ـجــرد م ـه ـنــة ،لـلـبـحــث ع ــن مـصــدر
دخــل شهري بعد توقف رواتــب املؤسسات
اإلعــامـيــة الـتــي كــانــوا يعملون فيها ،ظهر
الـبـعــض مـنـهــم بـشـكــل مــؤدلــج «ل ـلــدفــاع عن
قضية» بغض النظر عن العوائد املادية.
على الرغم من ّقناعة املنخرطني في األعمال
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــأنـ ـه ــم قـ ــد ت ـخ ـل ــوا عـ ــن مـهـنــة
الـصـحــافــة وال ي ـجــدون حــرجــا فــي الـظـهــور
اإلع ــام ــي وع ـل ــى أك ـتــاف ـهــم ال ـكــاش ـن ـكــوف،
ّ
ف ــإن سـقــوطـهــم ُيـعـيــد ال ـج ــدال ح ــول طبيعة
ال ـع ـمــل الـ ــذي ك ــان ــوا ي ـقــومــون ب ــه ،إذ تلجأ
أطراف النزاع اليمني إلى تذكر طبيعة عمل
الصريع السابق قبل أن يصبح عسكريًا ،في
مسعى منها لتحويله إلى قضية رأي عام،
ّ
خـصــوصــا أن مـقـتــل صـحــافــي ف ــي جبهات
ال ـق ـت ــال ي ـش ـكــل ان ـت ـه ــاك ــا ل ـح ـق ــوق اإلن ـس ــان
ـة ،خالفًا للحال ،إن جرى
والـقــوانــن الــدولـيـ ّ
التعامل معه على أنه مجرد مقاتل.
وأدى م ـق ـتــل ال ـص ـحــافــي ه ـش ــام ال ـب ـك ـيــري،
األس ـبــوع املــاضــي ،إلــى حــالــة مــن االنـقـســام.
ففي حني كان نعي البعض له كمقاتل «سقط
ش ـه ـي ـدًا» وه ــو ي ــداف ــع ع ــن األرض ف ــي وجــه
املليشيات الـحــوثـيــة ،نـعــاه آخ ــرون ،ومنهم

وزير اإلعالم في الحكومة املعترف بها دوليًا،
معمر اإلرياني ،باعتباره كان يغطي املعارك
إعالميًا .وحسم املوقع الرسمي لوزارة الدفاع
الـيـمـنـيــة األمـ ــر ،وق ــال ف ــي تـقــريــر صـحــافــي،
ّ
إن الـبـكـيــري ال ــذي ت ـخــرج مــن كـلـيــة اإلع ــام
بجامعة صنعاء ،عام  ،2011تخصص إذاعة
وت ـل ـفــزيــون ،لــم ي ـقــاوم املـلـيـشـيــات الحوثية
بالقلم والسالح فقط ،بل واجهها بالسالح

انخرط عشرات من
الصحافيين في صفوف
اإلعالم الحربي العسكري

صحافيون يحملون السالح ويشاركون في األعمال العسكرية (أحمد الباشا/فرانس برس)

«نوفايا غازيتا» الروسية تواصل
طريقها رغم التهديد

ً
ـا في ّ
زي
تظهر لقطات كاميرا املراقبة رجـ
ع ــام ــل تــوص ـيــل ع ـلــى دراجـ ـ ــة ،أمـ ــام مــدخــل
الـصـحـيـفــة ،قـبــل أن ي ــرش م ــادة ســامــة في
الـ ـه ــواء .ه ــذا ال ـه ـجــوم بــالـنـسـبــة لصحيفة
«نوفايا غازيتا» ليس سوى األحدث الذي
تتعرض له .ففي ذلك اليوم في  15مارس/
آذار امل ــاض ــي ،ل ــم ي ـكــن ل ــدى فــريــق تـحــريــر
ا ّل ـص ـح ـي ـفــة ال ــروس ـي ــة امل ـع ــارض ــة شـ ـ ّـك فــي
أنهم تعرضوا لـ«هجوم كيميائي» بهدف
ترهيبهم .فهذه الصحيفة هي من الصحف
القليلة التي تـعــارض علنًا خــط الكرملني،
واملعروفة بتحقيقاتها الجريئة.
يقول رئيس التحرير ،دميتري موراتوف:
«نـحــن نـتـحــدث عــن اس ـت ـخــدام م ــادة سامة
غـيــر مميتة مــن ال ـنــوع الـعـسـكــري ،هدفها
ت ــوج ـي ــه ت ـح ــذي ــر مل ــوظ ـف ــي ال ـص ـح ـي ـف ــة أو
لالنتقام منهم».
أصيب العديد من املوظفني بتوعك بعدها،
واس ـت ـغ ــرق األمـ ــر ع ــدة أيـ ــام م ــن التنظيف
ّ
ّ
للتخلص من الرائحة .حتى أن األمر تطلب
تغيير جزء من كسوة الرصيف الخارجي.
م ــع ذل ـ ــك ،ف ـه ــذه ل ـي ـســت سـ ــوى واحـ ـ ــدة من
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت لـهــا
الصحيفة وليست األس ــوأ مــن بينها ،إلى
ّ
بداية العقد األول من القرن
حد بعيد .فمنذ
ُ
الحادي والعشرين ،قتل ستة من صحافيي

وأصبح أحد منتسبي الجيش الوطني في
محافظة تعز .وبحسب وزارة الدفاع اليمنية،
لم يكن أمــام البكيري ّ
أي خيار ســوى حمل
ّ
ال ـس ــاح وم ـق ــاوم ــة مـلـيـشـيــا ال ت ـع ـتــرف إال
ب ـم ـن ـطــق ال ـ ـقـ ــوة ،إذ بـ ــدأ م ــع م ـج ـمــوعــة مــن
الـعـسـكــريــن وش ـبــاب املـنـطـقــة ال ـتــي ينحدر
منها فــي ريــف تعز ،مسعى للسيطرة على
قمم الجبال الفاصلة بني مديريتي املسراخ

«نــوفــايــا غــازي ـتــا» بـسـبــب عـمـلـهــم ،ويمكن
مـ ـش ــاه ــدة صـ ــورهـ ــم ب ــاألبـ ـي ــض واألس ـ ـ ــود
معلقة جنبًا إلى جنب في مكاتب الصحيفة
في موسكو .في عام  ،2018تلقت الصحيفة
ط ــردًا فــري ـدًا مــن نــوعــه؛ إكـلـيــل ج ـنــازة على
رأس كبش مقطوع ،ومالحظة موجهة إلى
ديـنـيــس ك ــوروت ـك ــوف ،الـ ــذي يـكـتــب بشكل
خـ ـ ــاص ،ع ــن األن ـش ـط ــة امل ـب ـه ـمــة ملـجـمــوعــة
«فـ ــاغ ـ ـنـ ــر» ل ـل ـم ـق ــات ـل ــن املـ ــرتـ ــزقـ ــة .سـلـطــت
تحقيقاته الـضــوء على عمليات «فاغنر»
ف ــي الـ ـخ ــارج ،وعــاقــات ـهــا املــزعــومــة بــرجــل
األ ّع ـ ـمـ ــال ،يـفـغـيـنــي ب ــري ـغ ــوج ــن ،امل ـع ــروف
بأنه مقرب من الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني .وعلى الرغم من ّهذه «الهدايا» يقول
دينيس كوروتكوف ،إنــه ال ينوي التوقف
عن أداء عمله أو مغادرة البالد ،مثله مثل
ّ
زمالئه اآلخرين وهيئة التحرير .ويقول إن
«من الصعب جدًا العمل كصحافي للشؤون
الروسية من خارج روسيا».
وفي اآلونة األخيرة ،أثارت «نوفايا غازيتا»
غ ـضــب ال ـس ـل ـطــات ال ـش ـي ـشــان ـيــة ،م ــن خــال
توثيق عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء
التي تحدث في تلك الجمهورية .بعد أيام
قليلة من صدور املقال ،نشر فوج من القوات
الخاصة الشيشانية شريط فيديو ظهر فيه
العسكريون بأسلحتهم وهــم يطلبون من

وسامع ،والتي رابط فيها عدة سنوات ،قبل
أن يـصـبــح م ــن مـنـتـسـبــي ال ـل ــواء  35م ــدرع،
ويقود مجموعة من شباب املقاومة الشعبية
الذين أصبحوا تحت إدارته.
رغ ــم نـعــي وزيـ ــر اإلعـ ــام الـيـمـنــي للبكيري
ّ
باعتباره صحافيًا ،فــإن نقابة الصحافيني
اليمنيني لــم تـصــدر ّ
أي بـيــان نـعــي ،بعدما
تـ ــورطـ ــت فـ ــي م ـن ــاس ـب ــات س ــاب ـق ــة ب ــإص ــدار
ّبيانات نعي لصحافيني اتضح في ما بعد
أنـهــم كــانــوا يـمــارســون األع ـمــال العسكرية.
ووفقًا ملسؤولني في النقابة ،فقد تم تــدارك
بعض األخطاء التي وقعت سابقًا ،فألغيت
ال ـبــاغــات الـ ـص ــادرة عـنـهــا بـعــد ال ـتــأكــد من
هــويــة امل ـهــن ال ـتــي يـمــارسـهــا الـصـحــافـيــون،
والـ ـت ــواص ــل م ــع امل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة أيـضــا
ل ـش ـطــب ت ـلــك ال ـ ـحـ ــاالت .وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـحــن،
ـاالت،
ي ـجــري ال ـتــأنــي ف ــي الـتـعــاطــي م ــع ال ـح ـ ّ
حـفــاظــا عـلــى املـصــداقـيــة .وأش ـ ــاروا إل ــى أنــه
حتى في حال التورط وإصدار بيانات نعي
فــوريــة ،يتم شطب الـحــادثــة فــي مــا بعد من
قــائ ـمــة ال ـص ـحــاف ـيــن ال ــذي ــن س ـق ـطــوا خــال
الـحــرب ،وهــي املعتمدة من االتـحــاد الدولي
للصحافة واملنظمات األجنبية ،وال يجري
اح ـت ـســاب ّ
أي صـحــافــي يـحـمــل ال ـس ــاح ،أو
يرتدي ّ
الزي العسكري وينخرط في األعمال
القتالية ،باعتباره من أعضاء النقابة.
ّ
تــرى نقابة الصحافيني اليمنيني أن تحول
منتسبيها إلى ممارسة األعمال ّالعسكرية
مــؤشــر خـطـيــر وأم ــر م ــؤس ــف ،لـكــنـهــا تــؤكــد
احترامها خيارهم الشخصي وقناعاتهم،
وفقًا لعضو مجلس النقابة ،نبيل األسيدي.
ويـ ـ ـش ـ ــرح األسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،وه ـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
ّ
التدريب والتأهيل بالنقابة ،أن هناك أنواعًا
مــن الصحافيني الــذيــن يرتبطون باألعمال
العسكرية ،إذ انخرط البعض في التوجيه
املعنوي وحصل على رتــب عسكرية بهدف
تأمني راتــب شـهــري ،لكن مــن دون ممارسة
ّ
أي نشاط إعالمي حربي .وهناك من تحول
إلى إعالم حربي فقط من دون االنخراط في
ّ
األعمال القتالية امليدانية ،كما أن هناك قلة
ّ
ممن حملت السالح وانخرطت في جبهات
ال ـق ـت ــال ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر .ويـ ـق ــول األس ـي ــدي
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «ال ـن ـقــابــة تـحـتــرم
ال ـخ ـي ــارات الـشـخـصـيــة ك ــاف ــة لـلـصـحــافـيــن
الذين التحقوا بالجانب األمني والعسكري،
لـ ـك ــن وف ـ ـ ــق ّمـ ـض ــام ــن الـ ـعـ ـم ــل ال ـص ـح ــاف ــي
والنقابي فإنهم أقــرب إلــى اإلع ــام الحربي
أكثر من كونهم صحافيني مدنيني .أما من
انـخــرط فــي العمليات القتالية فقد أصبح
عسكريًا وال عالقة له بالصحافة» .ويضيف:
«الـنـقــابــة وف ــق لــوائـحـهــا املـحـلـيــة والــدولـيــة
تعتبر
كما هــو لــدى املنظمات املختلفة ،ال ّ
ّ
أي شخص حمل الـســاح صحافيًا ،لكنها
تحترم خياراته الشخصية وقناعاته».

«إل جي» توقف تصنيع
الهواتف المحمولة
سيول ـ العربي الجديد

دميتري موراتوف (ناتاليا كوليسنيكوفا/
فرانس برس)

فالديمير بوتني إعطاءهم «األمــر» بالدفاع
عن أنفسهم أمام «الهجمات الشنيعة» التي
تشنها عليهم الصحيفة الــروس ـيــة .يريد
دم ـي ـت ــري مـ ــوراتـ ــوف أن يـحـتـفــظ بـتـفــاؤلــه
ويـفـخــر ب ــ«دعــم ال ـقــراء الـهــائــل» للصحيفة
التي توزع  90ألف نسخة ورقية ويزور 500
أل ــف ق ــارئ يــومـيــا موقعها عـلــى اإلنـتــرنــت.
ويقول« :لن نذهب إلى ّ
أي مكان ...سنعيش
ونعمل في روسيا».
(فرانس برس)

شركة «إل جي»  LGالكورية الجنوبية لصناعة اإللكترونيات ،أمس اإلثنني،
أعلنت ّ
رسميًا ،أنها ستترك أعمالها التجارية الخاسرة املتعلقة بالهواتف املحمولة ،للتركيز
على مكونات السيارات الكهربائية ،والروبوتات ،والذكاء االصطناعي ،وغير ذلك
من منتجات وخدمات .جاء ذلك بعد شهرين على التوقعات بخروجها من السوق.
ّ
وأضافت الشركة ،في بيان ،أن مجلس اإلدارة وافق على التحول في االستراتيجية،
وتتوقع الشركة الخروج الكامل من قطاع الهواتف املحمولة بنهاية يوليو /تموز.
وقالت الشركة إنها تبيع مخزون الهواتف لديها ،وستواصل تقديم الخدمات والدعم
ّ
لفترات زمنية مختلفة ،بحسب مراكز البيع .وأفادت أن التفاصيل املتعلقة بالوظائف
ّ
ستقرر «على املستوى املحلي» .وفي حني أن «سامسونغ» و«آبل» هما أكبر العبني في
سوق الهواتف الذكية ،عانت «إل جي» من مشاكل في األجهزة والبرامج الخاصة بها.
في ً العام املاضي ،شحنت  28مليون هاتف ،مقارنة بـ  256مليونًا لشركة «سامسونغ»،
وفقا لشركة األبحاث «كاونتر بوينت» .وكانت «إل جي» ال تزال تحتل املرتبة الثالثة
في أميركا الشمالية ،بحصة سوقية نسبتها  13في املائة ،خلف «آبل»  39في املائة،
و«سامسونغ»  30في املائة ،اعتبارًا من الربع الثالث من عام  .2020وما زالت هواتف
ّ
وتعد أعمال
«إل جــي» شائعة إلــى حـ ّـد ما في سوقها املحلي في كوريا الجنوبية.
الهواتف الذكية األصغر من بني أقسام «إل جي» الخمسة ،إذ تمثل  7.4في املائة فقط
من اإلي ــرادات ،بحسب «بــي بي ســي» .وتبلغ حصتها في السوق العاملية للهواتف
املحمولة حاليًا حوالي  2في املائة .وما زالت الشركة تمتلك نشاطًا تجاريًا قويًا في
مجال اإللكترونيات االستهالكية ،ال سيما األجهزة املنزلية وأجهزة التلفزيون .فـ«إل
جي» هي العالمة التجارية التلفزيونية األكثر مبيعًا في العالم بعد «سامسونغ».
يكافح صانعو الهواتف الذكية ،خالل فترة كورونا ،مع انخفاض املبيعات بنحو  10في
ّ
املائة عام  2020بسبب اإلغالق الذي ّ
حد من مبيعات املتاجر .وقال املحللون إن شركة
«سامسونغ» الكورية الجنوبية ،وشركات صينية مثل «أوبو» و«فيفو» و«تشاومي»
من املرجح أن تستفيد من خروج «إل جي» من هذا القطاع.
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منوعات فنون وكوكتيل
قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

دع ـ ـ ـ ــوة أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
ال ـت ــرف ـي ــه الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ت ــرك ــي آل
الشيخ فــي مـ ــارس/آذار املاضي،
كشفت عن صــراع خفي بينه وبــن الشركة
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة
للمخابرات املصرية ،التي تحتكر اإلنتاج
الـفـنــي فــي م ـصــر .دع ــا آل الـشـيــخ املنتجني
الـ ـع ــرب إلـ ــى اج ـت ـم ــاع قـ ــال إنـ ــه ي ـه ــدف إلــى
«تـطــويــر الـصـنــاعــة ودع ــم اإلن ـتــاج الـفـنــي»،
وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــار قـ ـل ــق املـ ـس ــؤول ــن
بالشركة املتحدة فــي مصر ،وعلى رأسهم
املنتج الفني تامر مرسي.
وقــال آل الشيخ فــي دعــوتــه إنــه «نـظـرًا إلــى ما
ي ـت ـعــرض ل ــه امل ـن ـت ـجــون ال ـع ــرب م ــن مـعــوقــات
وصـ ـع ــوب ــات ،م ــا ال ي ـخ ــدم ت ـط ــور ال ـص ـنــاعــة
والـ ـت ــرفـ ـي ــه ،وحـ ــرصـ ــا مـ ـن ــا ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع
ال ـتــرف ـيــه ،ول ـحــرص ـنــا ع ـلــى ت ـطــويــر إم ـكــانــات
ومـهــارات الشباب السعودي في املقام األول،
وال ـش ـبــاب ال ـعــربــي عـمــومــا املـهـتـمــن ف ــي هــذا
املجال ،أدعو املنتجني العرب إلى زيارتي في

بينما تحتكر الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية ،التابعة للمخابرات المصرية ،اإلنتاج الدرامي
ً
مقصية معظم المنافسين ،يدعو آل الشيخ إلى منافستها
في مصر،

المنتجون المصريون
على طاولة مستديرة مع تركي آل الشيخ

اجتماع مهم قريبًا ،نناقش فيه سبل تسهيل
امل ـع ــوق ــات وت ـطــويــر ال ـص ـنــاعــة وت ـقــديــم كــافــة
التسهيالت ودعم اإلنتاج» .وأضاف آل الشيخ:
«سيكون االجتماع مهمًا ،سنتحدث فيه كثيرًا
بشفافية ووض ــوح وسـتـفــاجــأون بالنتائج.
س ـي ـكــون االج ـت ـم ــاع ب ـح ـضــور وزارة الـثـقــافــة
الـسـعــوديــة ،وهـيـئــة األفـ ــام ،وهـيـئــة الـتــرفـيــه،
وكبار الشركات الراعية ،والقنوات اإلقليمية،
وشــركــات الــدعــايــة واإلعـ ــان» .وبـمـجــرد نشر
الدعوة على صفحته الرسمية ،بادر منتجون
مـصــريــون بــإعــان دعمهم ملـبــادرة آل الشيخ،

وعلى رأسهم شركة «العدل غروب» التي طاملا
عانت من احتكار شركة «سينرجي» التابعة
ل ـل ـشــركــة «املـ ـتـ ـح ــدة» امل ـم ـل ــوك ــة ل ـل ـم ـخــابــرات
املصرية ،قبل أن تسمح لها األخـيــرة بإنتاج
بعض األعمال مشاركة معها.
وبــادر أيضًا املنتج املصري وليد منصور،
الذي أجبرته شركة املخابرات املصرية على
مشاركته فــي إنـتــاج بعض األف ــام ،بتهنئة
املسؤول السعودي ،وكتب معلقًا على دعوته
يقول« :معالي الوزير أكثر شخص مشجع
للمجال الـفـنــي والـثـقــافــي ،وداي ـمــا الجميع

لقيت دعوة
آل الشيخ دعم عدد كبير
من المنتجين المصريين

يستمد القوة من دعمك للجميع» .وهــو ما
رد عليه آل الشيخ بقوله «تشرفنا أخي وليد
وإن شاء الله فيلمك الجديد يكون افتتاحه
في السعودية زي ما اتفقنا» .كما أعلن املنتج
اللبناني ،صــادق الصباح ،دعمه ملبادرة آل
ال ـش ـيــخ ،وه ــو املـنـتــج الـ ــذي عـمــل ف ــي مصر
لـسـنــوات طويلة منذ الثمانينيات ،وأنتج
ع ـش ــرات امل ـس ـل ـســات ،قـبــل الـتـضـيـيــق عليه
من قبل «سينرجي» لإلنتاج الفني ،ووصل
األمــر إلــى منعه من دخــول مصر ،وترحيله
من مطار القاهرة ،بعد سيطرة الشركة على

تعويض
الخسائر
ستحاول شركة «سينرجي
لإلنتاج الفني التابع لجهاز
المخابرات العامة المصرية،
ويديرها تامر مرسي
(الصورة) هذا العام
تعويض الخسائر المالية
التي لحقت بها في موسم
رمضان الماضي .وكانت
الشركة قد دفعت العام
الماضي ما مجموعه 750
مليون جنيه ( 72مليون
دوالر) ،فيما لم تتجاوز
العائدات المالية  200مليون
جينه ( 19مليون دوالر)
وهي الخسارة األكبر لسوق
الدراما الرمضانية منذ
سنوات.
هل يستغل آل الشيخ حالة البطالة المتفشية في الوسط الفني في مصر؟ (خالد دسوقي/فرانس برس)

دردشة

ُ
فــي املــوســم الــرمـضــانــي امل ـق ـبــلُ ،ي ـعــرض على
ال ـشــاشــات مسلسل « 350غـ ــرام» ،مــن تأليف
نادية األحمر وإخ ــراج محمد لطفي ،وإنتاج
«غولدن الين» .كتب كلمات شارة العمل غدي
الرحبانيّ ،
ولحنها ووزعها أسامة الرحباني،
ّ
ليغنيها الفنان ملحم زين.
في ّحديث إلــى «العربي الجديد» ،يشير زين
إلى أنه تأخر في تعاونه مع املدرسة الرحبانية
ألكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،م ـن ــذ أعـ ـل ــن زيـ ــاد
الرحباني في لقاء تلفزيوني إعجابه بصوت
ابن بعلبك ،واستعداده للتعاون معه فنيًا في
فرصة لم تتحقق .يقول زين« :صارت أغنيات
األخوين رحباني أناشيد يومية ترافق الناس،
واليوم يواصل الجيل الثاني من الرحابنة نثر
إبداعاتهم وإدهاش الجمهور بفنهم .قبل أربع
سـنــوات كــان هـنــاك مـشــروع فني مشترك مع
ّ
اجتماعنا معًا حتى
زياد الرحباني ،عط ّله عدم
ّ
اآلن النشغاالتنا ،لكنني سعيد ألنني سأغني
للرحابنة أغنية ّ :عايش وح ــدي» للمسلسل.
يشدد زين على أنه لم يشبع فنيًا من التعاون
أكتف من التعامل
مع الرحابنة ،مضيفًا« :لم
ِ
م ــع الــرحــاب ـنــة ،م ــا زل ــت أرغـ ــب بــال ـت ـعــاون مع
زيــاد الرحباني ،وهــو مـشــروع مهم سأسعى
لتحقيقه في املرحلة املقبلة».

ّ
الفطر .ويـشــرح«ّ :ال أنكر أنـنــي تــأخــرت كثيرًا
فــي أل ـبــومــي ،لـكــنـنــي بـصــراحــة «م ــا لــي نفس
أغني» .األوضاع في لبنان والعالم العربي ،ال
تشجع على تقديم أي شيء ،فبني الخوف من
فيروس كورونا ،وبني األوضــاع االقتصادية
الناس خصوصًا
واالجتماعية التي يعيشها
ّ
فــي لـبـنــان ،بــات األ ّم ــر يـبــدو وكــأنـنــا فــي عالم
مخيف وغامض ،لكنني تحت إصرار الجمهور،
بدأت باختيار أعمال قد تصدر ّفي ميني ألبوم،
حال تحسن األوضاع صيفًا .لكنني سأطرح في
عيد الفطر أغنية باللهجة العراقية بعنوان:
قول مشتاق .وهي من كلمات مهند العزاوي
وألحان علي جاسم ،وتوزيع أحمد املهندس.
وأسعى إلى تقديم أشكال موسيقية متنوعة
في األلبوم ،وقد أغني باللهجتني الخليجية
واملصرية في حال وجدت ما يناسبني».

ّ
من تاريخه الكبير .شخصيًا ،فرحت له ولكل
ّ
وتجاربهم تستحق
املشاركني ،ألن أصواتهم ّ
الوصول إلى الجمهور ،كما أنني كنت سعيدًا
بالتعاون مع فنانني بقيمة نجوى كرم وهاني
سعيد ،لإلضاءة على مواهب
شاكر وسميرة ّ
امل ـش ـت ــرك ــن ،ك ـم ــا أنـ ـن ــي م ـت ـح ـمــس م ـن ــذ اآلن
للموسم الجديد ،في حال تحسنت األوضاع».
وحـ ــول االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي وج ـه ــت لـلـبــرنــامــج
وامل ـ ــدرب ـ ــن ،لـ ـخ ــروج ب ـع ــض األصـ ـ ـ ــوات ال ـتــي
يعتبرها الجمهور أكثر تميزًا ،من املنافسة،
ّ
رد زيـ ــن« :ي ـجــب ال ـتــوض ـيــح ...ل ـسـ ُـت م ــدرب ــا...
كنت مساعدًا لــأصــوات الجميلة ،وأق ــول ملن
ّ
اع ـت ــرض ،إن ق ــان ــون ال ـبــرنــامــج يـمـنــح الـلـقــب
ّ ّ
لفائز واحد ،على الرغم من قناعتي بأن كل من
ّ
وصــل آلخــر حلقتني هــو فــائــز ،كما أن ظهور
أص ـ ــوات جـمـيـلــة وم ـه ـمــة ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج هــو
انتصار لهم وللحياة وللعطاء».

ال يخفي زيــن اع ـتــزازه بتجربته فــي برنامج
«ذا فــويــس سـيـنـيــور» ،وفــرحــه بـفــوز مواطنه
ع ـب ــده ي ــاغ ــي ،ب ـل ـقــب امل ــوس ــم األول .ف ــي هــذا
الـسـيــاق ،يـقــول« :لست أنــا مــن فــزت ،بــل عبده
ياغي وفريقي ،هو من امتلك جــرأة الحضور
إلــى البرنامج والغناء كمتسابق على الرغم

مشاريع معلقة

يتحدث زين عن
ّ
منتظر بينه وبين
مشروع ُ
زياد الرحباني
تحسن الظروف (فيسبوك)
مشاريع معلّقة في انتظار
ّ

الرجل الذي يعرف ّ
كل شيء
عمر بقبوق

دوامة مرايا

قـبــل أي ــام ،نـشــر الـفـنــان ال ـســوري يــاســر العظمة،
البرومو الترويجي ملسلسل «السنونو» ،ليعلن
رس ـم ـي ــا عـ ــن م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي م ـ ــاراث ـ ــون الـ ــدرامـ ــا
الرمضانية لهذه السنة ،بعد سنوات كثر فيها
الـحــديــث عــن ع ــودة بـجــزء جــديــد مــن «م ــراي ــا» لم
تتحقق .وف ــي املسلسل الـجــديــد ،يلعب العظمة
شخصية «عوني الناكش» التي سبق أن قدمها
ضمن سلسلة «مرايا» قبل  24سنة.
ورغـ ــم ح ـنــن ال ـج ـم ـهــور الـ ـس ــوري ل ـع ــودة يــاســر
ّ
الـعـظـمــة إل ــى الـتـلـفــزيــون ،ف ــإن هـنــاك الـعــديــد من
الـعــوامــل الـتــي تـنــذر بفشل مسلسل «السنونو»
قبل عرضه ،نذكر منها:
برومو المسلسل الترويجي
ُ
الـبــرومــو الــذي نشر األسـبــوع املــاضــي ،ال ينجح
ّ
ب ــرس ــم ظ ـ ــل ابـ ـتـ ـس ــام ــة ،ل ـي ـك ــون أول املـ ــؤشـ ــرات
وأوضـ ـ ـحـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى تـ ــدنـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى امل ـس ـل ـس ــل
الكوميدي الذي أعاد ياسر العظمة إلى الشاشة
الرمضانية بعد طول غياب؛ فالبرومو هو عبارة
ع ــن ش ــري ــط ق ـص ـيــر ي ـج ـمــع ل ـح ـظ ــات ع ـشــوائ ـيــة
ّ
مــن املسلسل لـيــس إال ،وال يــربــط ه ــذه اللقطات
ّ
أي سـيــاق ،ولـيــس هـنــاك مــا يـبــرر ترتيبها بهذا
الـ ـشـ ـك ــل .ف ـع ـل ـيــا هـ ــي ال ت ـش ـب ــه س ـ ــوى ال ـ ـشـ ــارات
الــردي ـئــة فــي املـسـلـســات ال ـســوريــة ،ال ـتــي تجمع
الستعراض األسـمــاء املشاركة
لقطات عشوائية
ّ
ّ
باملسلسل ،لكن الفارق أنه في شارات املسلسالت
بشكل ما.
هناك أغنية تربط األجزاء املتنافرة
ٍ

مضى نحو  40سنة على بــدء سلسلة «مــرايــا»،
ال ـت ــي ي ـع ــود ل ـهــا ال ـف ـضــل ب ـت ـكــريــس اسـ ــم يــاســر
العظمة ،بني مصاف النجوم السوريني على ّ
مر
الزمان .ومنذ ذلك الوقتّ ،
تفرغ العظمة ملشروع
ّ
«مرايا» .ذلك يعني أن العظمة لم يقدم خالل 40
سنة ّ
أي شخصية في حكاية متكاملة ،واكتفى
ط ــوال هــذه الفترة بتقديم أنـمــاط بسيطة ،خلق
ّ
لها لحظات درامية وكوميدية مميزة ،لكن جميع
ه ــذه األن ـم ــاط تـتـســم بــالـبـســاطــة وال ـث ـبــات ،فهي
غير قادرة على التطور أو التحول ،هي ببساطة
قــوالــب جــاهــزة كــان يستخدمها العظمة لتقديم
لحظة درامية أو نكتة .بالتالي ،ال يمكن التكهن
بنجاح العظمة في مسلسله الجديد باالستناد
إل ــى نـجــاحــه فــي سلسلة «م ــراي ــا» ،فـهـنــاك فــارق
كبير بني تقديم شخصية تعيش وتتطور على
ّ
م ــدار ثــاثــن حـلـقــة ،وب ــن نـمــط يلقي ك ــل مــا في
جعبته دفعة واحدة.
عوني الناكش

لكن ،هناك العديد من املسلسالت الناجحة التي

ظهور العظمة على
«يوتيوب» بصورة الواعظ
ساهم في تراجع شعبيته

ُبنيت باالستناد إلــى أنـمــاط عــابــرة فــي لوحات
درامية قصيرة ،فلماذا ال يكون «السنونو» منها؟
ّ
مــن بــن كــل األن ـمــاط الـتــي قدمها يــاســر العظمة
على مدار  40سنة ،اختار «عوني الناكش» الذي
ج ـس ــده ف ــي «م ــراي ــا  »97ت ـحــت إشـ ـ ــراف مــأمــون
ّ
البني ،ضمن لوحة «الرجل الذي يعرف كل شيء»
وهــو خيار يبدو غريبًا للغاية ،ويمكن اعتباره
ّ
خ ـيــارًا غـيــر مــوفــق؛ ألن «عــونــي ال ـنــاكــش» يمثل
حالة فائقة مــن الثبات واالسـتـقــرار ،فهو يعرف
ّ
ّ
كل شيء وكل ما يحدث يؤكد كالمه ،وقد كان في
الحلقة األصلية محركًا للحدث ،ولم تتشكل لديه
ّ
أي لحظة درامـيــة على العكس مــن الشخصيات
ّ
املحيطة به .لذلك ،فإن نجاح «عوني الناكش» في
مسلسل «السنونو» يقترن بالضرورة باملساحة
ّ
ال ـتــي تشغلها الـشـخـصـيــة ،وه ــي ل ــن تـنـجــح إال
إذا كانت على هامش الحدث؛ وهــو أمــر يصعب
توقعه من ممثل كياسر العظمة ،نزعته الفردانية
متضخمة.
اليوتيوبر ياسر العظمة

رب ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ــان م ـس ـل ـس ــل «ال ـ ـس ـ ـنـ ــونـ ــو» س ـي ـح ـظــى
ّ
بــاه ـت ـمــام أك ـب ــر م ــن ال ـج ـم ـهــور الـ ـس ــوري ،ل ــو أن
ياسر العظمة ،لم يقم العام املاضي بنشر بعض
مقاطع الفيديو على «يــوتـيــوب»؛ فتلك املقاطع
قتلت ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن الـلـهـفــة لـعــودتــه ،وقــدمــت
عن أفكاره؛ التي يمكن وصفها
نموذجًا واضحًا ّ
 مع املجاملة  -بأنها أفكار منتهية الصالحية،ت ـمـ ّـجــد ال ـق ـيــم ال ـع ـل ـيــا ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات األب ــوي ــة،
ّ
وتتعارض مع كل األفكار التحررية.

نقابة الفنانين التونسيين في دوامة الخالفات السياسية

«ذا فويس سينيور»

أغنية لعيد الفطر

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـم ـهــل زيـ ــن ف ــي اخ ـت ـي ــارات ــه
الغنائية أللبومه الثاني مع شركة «بالتينيوم
ريكورد» (ألبومه الغنائي األول صدر عام 2017
بعنوان :الجرح اللي بعدو) فقد قرر أن يهدي
إلى جمهوره أغنية باللهجة العراقية في عيد

نقد

يستعيد
العظمة
شخصية «عوني
الناكش» ويفرد
لها مسلسًال
كامًال (فيسبوك)

متابعة

ملحم زين في شارة مسلسل رحبانية
محمود الخطيب

س ــوق اإلن ـت ــاج فــي م ـصــر ،حـتــى أن ــه أصبح
يقوم بتصوير مسلسالته املصرية في لبنان،
ومنها مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة عمرو
سعد ،ومصطفى شعبان ،واملقرر عرضه في
رمضان املقبل على «أم بي سي» السعودية.
وك ـتــب الـصـبــاح معلقًا عـلــى دع ــوة الــوزيــر
السعودي« :أقر بكل سعادة وسرور مبادرتكم
الكريمة معالي املستشار والخاصة بمساعدة
القطاع اإلنتاجي العربي ،وكلي ثقة برؤيتكم،
كنتم دائمًا خير داعم للقطاعات الفنية في
الوطن العربي ونحن لكل املهمات جاهزون.
أخوكم صادق الصباح».
منتج ما ُي ّ
سمى بـ السينما الشعبية املخضرم
أحمد السبكي ،سارع أيضًا لتهنئة آل الشيخ،
وكتب« :فكرة حلوة جدًا إن شاء الله تخدم
املحتوى العربي بشكل أفضل» ،ورد عليه
ً
الوزير السعودي قائال« :شكرًا أستاذ أحمد
وأنـ ــت مـعـلــم كـبـيــر ف ــي ه ــذه الـصـنـعــة ولــك
تاريخك وتشرفنا في االجتماع إن شاء الله».
وي ـعــانــي الـسـبـكــي م ـثــل كـثـيــر م ــن منتجي
السينما فــي مـصــر مــن حــالــة الــركــود التي
تـعـيـشـهــا ال ـص ـن ــاع ــة ب ـس ـبــب ظـ ـ ــروف وب ــاء
ك ـ ــورون ـ ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـض ـي ـي ـقــات ج ـهــاز
الرقابة على املصنفات الفنية ،الذي تتحكم
به األجهزة األمنية.
وفـ ــي م ـج ــال الـ ـغـ ـن ــاء ،أش ـ ــاد أك ـب ــر مـنـتـجــي
املوسيقى فــي مصر ،املنتج محسن جابر،
بمبادرة تركي آل الشيخ وكتب معلقًا« :عندما
قلت في كلمتي في افتتاح موسم الترفيه في
الرياض إن معالي املستشار تركي آل الشيخ
أنجز في  30يومًا ما أنجزته حكومات في
 30سنة ،لــم أخطئ بــل قلت حقيقة رأيتها
بنفسي .وتمنيت أن نستنسخ ليكون لدينا
داع ــم مثله بـمـصــر .وأسـتـطـيــع أن أج ــزم أن
بدعمه سيستعيد الوطن العربي زمن الفن
الجميل وسيزدهر الفن على يديه .نحن معكم
نشد على يديكم لنستعيد الــزمــن الجميل
بلغة العصر الحديث ..شكرًا جزيال سيادة
املستشار على هذه املبادرة الرائعة».
ويحتكر محسن جابر معظم التراث الغنائي
في مصر ،من أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ،
ً
وجزء ا كبيرًا
إلى صباح ووردة وفايزة أحمد،
من أغاني عمرو دياب ،راغب عالمة ،ولكثير
من املطربني في مصر والوطن العربي.
ويخشى مــراقـبــون ونـقــاد فــي مصر مــن أي
تـعــاون بــن جــابــر وآل الشيخ مــن شــأنــه أن
يضع كل هذه التراث في قبضة هيئة الترفيه
ال ـس ـعــوديــة ،ك ـمــا ح ــدث ســاب ـقــا م ــع ال ـتــراث
السينمائي الذي ذهب إلى «روتانا» اململوكة
لألمير الوليد ابن طالل ،و«إيه آر تي» اململوكة
للشيخ للراحل صالح كامل.
وقالت مصادر من داخل «املتحدة» لـ«العربي
الـجــديــد» إن املـســؤولــن فــي الشركة قلقون
م ــن دعـ ــوة املـ ـس ــؤول ال ـس ـع ــودي ،وي ـبــذلــون
جهودًا مستميتة ملنع عقد ذلــك االجتماع،
وأنهم أصدروا تعليمات واضحة للمنتجني
والفنانني املتعاملني معهم بـعــدم الــذهــاب
إل ــى اج ـت ـمــاع آل ال ـش ـيــخ ،وإال سـيـتــم وقــف
التعامل معهم من قبل الشركة ومنعهم من
العمل .وأضافت املصادر أنــه في حــال عقد
هذه االجتماع سيشارك البعض ولكن عن
طــريــق الـشــركــة املـتـحــدة ،حـتــى ال يظهر أن
هناك صــراعــا بــن الطرفني ،مشيرة إلــى أن
الـشــركــة دفـعــت بالبعض مــن أجــل الهجوم
على مبادرة الوزير السعودي على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .ووسـ ــط تـفـسـيــرات
متباينة ،رجـحــت مـصــادر أن يـكــون الــدافــع
لـلـخـطــوة« ،ه ــو اس ـت ـغــال تــركــي آل الشيخ
لحالة البطالة املتفشية في الوسط الفني
في مصر ،واستقطاب املنتجني والفنانني
امل ـص ــري ــن ،لـلـعـمــل ف ــي م ـش ــروع الـتـحــديــث
السعودي الفني».
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ف ــي جـعـبــة مـلـحــم زي ــن ال ـعــديــد م ــن املـشــاريــع
الفنية املعلقة ،عنها يقول« :ال أستطيع الجزم
بمدى تحقيقها ،نظرًا إلــى الوضع العام في
الـعــالــم بسبب ف ـيــروس ك ــورون ــا وتــداعـيــاتــه،
لـكــن فــي ح ــال سـمـحــت ال ـظ ــروف ســأغـنــي في
دبي ،في عيد الفطر ،بحفل يجمعني مع وائل
كفوري ويــارا ،وفي نهاية مايو /أيــار املقبل،
ســأشــارك فــي رحـلــة ك ــروز بتنظيم مــن فــادي
أبوعاصي إلى جمهورية الدومنيكان .وهناك
أي ـضــا رح ـلــة س ـت ــارز أون ب ـ ــورد ،م ــع يــوســف
حرب في يونيو /حزيران في أنطاليا ،وهناك
حـفــات صيفية فــي أسـتــرالـيــا وك ـنــدا وطــابــا
ّ
(مصر) والكويت والبحرين والسعودية ،لكن
ّ
كل ذلك قيد املجهول».

يلجأ ّ
كل من الرئيس
التونسي ،قيس سعيد،
ورئيس الحكومة ،هشام
المشيشي ،إلى استخدام
ورقة الفن والفنانين في
الصراع الدائر بينهما
تونس ـ محمد معمري

ّ
يبدو أن الخالف املعلن والـصــراع الــدائــر بني
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس س ـع ـي ــد ،ورئ ـي ــس
الحكومة هشام املشيشي ،أصبح مــدار عديد
الصراعات من أجل كسب ود العديد من فئات
الـشـعــب ال ـتــون ـســي .فـبـعــد اسـتـقـبــال الــرئـيــس
الـتــونـســي لـنـقـيــب الـصـحــافـيــن الـتــونـسـيــن،
محمد ياسني الجالصي ،منذ شهرّ ،
رد عليه
بـعــد ذل ــك رئـيــس الـحـكــومــة بــاسـتـقـبــال نقيب
الصحافيني ووفــد مرافق له بعد أسبوع من
لقاء رئيس الــدولــة .تكرر اللقاء هــذه املــرة مع
الفنانني التونسيني.
ف ــال ــرئ ـي ــس ق ـي ــس س ـع ـي ــد اس ـت ـق ـب ــل ي ـ ــوم 26
مــارس /آذار املاضي وفدًا من الفنانني ،يمثل
نـقــابــة الـفـنــانــن الـتــونـسـيــن ،بــرئــاســة لطفي
ّ
بــوشـنــاق ،وبـحـضــور كــل مــن نبيهة كــراولــي،
وزيــاد غرسة ،وغــازي العيادي ،ونــوال غشام،
وألـفــة بــن رم ـضــان ،ون ــور شيبة ،وأس ـمــاء بن
أحمد ،أعلن خالله سعيد عن دعمه للفنانني
ّ
التونسيني ،مشيرًا إلى أهمية دور الفن كأداة
من أدوات الحرية التي ينشدها الجميع ،وفي

ّ
تكريس القيم داخل املجتمع ،فـ«إنقاذ الفن من
إنقاذ الوطن».
بعد أسبوع من هــذا اللقاء مع الفنانني ،جاء
ّ
الرد من قبل رئيس الحكومة هشام املشيشي،
ال ــذي استقبل هــو اآلخ ــر ،قبل أي ــام ،وف ـدًا من
نـقــابــة الـفـنــانــن الـتــونـسـيــن بــرئــاســة الـفـنــان
صــابــر الــربــاعــي ،كــاتــب ع ــام نـقــابــة الـفـنــانــن،
والـ ــرجـ ــل الـ ـث ــان ــي ف ـي ـهــا ب ـع ــد الـ ـفـ ـن ــان لـطـفــي
بــوش ـنــاق .عـ ّـبــر الــربــاعــي ب ـهــذه املـنــاسـبــة عن
شكر وتقدير األسرة الفنية لرئيس الحكومة
ع ـلــى ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،الـ ــذي م ــن ش ــأن ــه أن يسهم
فــي بـلــورة جملة مــن الـتـصــورات واملقترحات
املـ ـحـ ـف ـ ّـ ــزة ل ـل ـف ـن ــان ــن وألن ـش ـط ـت ـه ــم ال ــداع ـم ــة
ألوضاعهم املهنية واالجتماعية ،خصوصًا
ّ
ف ــي ظـ ــل هـ ــذا ال ـظ ــرف ال ــوب ــائ ــي االسـتـثـنــائــي
ّ
وتداعياته السلبية على كل القطاعات ،والذي
أثر بصفة مباشرة على الفنانني بحكم حظر
التجول .في املقابل ،أكد هشام املشيشي على
الــدور الهام الــذي يقوم به أهــل الفن والثقافة
ف ــي ارت ـق ــاء ال ـش ـعــوب وت ـط ـ ّـوره ــا ،وف ــي نحت
الشخصية الوطنية والتاريخ الفكري ،معربًا
عــن دع ـمــه لـلـقـطــاع الـفـنــي وع ــن تـضــامـنــه مع
الفنانني ،ال سيما مــن الـنــواحــي االجتماعية
واملهنية واملــاديــة ،وسـبــل تطويرها لتجاوز
صعوبات املرحلة وتداعيات انتشار فيروس
كورونا السلبية.
ال ـل ـقــاء م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة غــاب
عنه نقيب الفنانني لطفي بوشناق .وبسؤال
«العربي الجديد» عن سبب هذا الغياب ،أكدت
ّ
مـصــادر قــريـبــة مــن الـفـنــان بــوشـنــاق أن األمــر
ال يتعلق بـ ّ
ـأي موقف من ّ هــذا الطرف أو ذاك،
ّ
وإنما غيابه يعود إلــى أنــه مشغول باإلعداد
لحفله فــي إط ــار مـهــرجــان األغـنـيــة التونسية

قابل الفنان صابر الرباعي رئيس الحكومة التونسية (فيسبوك)

الــذي قدمه مساء الجمعة املاضي في مدينة
ال ـث ـقــافــة  -ال ـش ــاذل ــي الـقـلـيـبــي ف ــي الـعــاصـمــة
التونسية.
لكن ،وإن كانت النقابة على نفس املسافة بني
ّ
طــرفــي ال ـصــراع فــي تــونــس ،ف ــإن غـيــاب وزيــر
ّ
ال ـشــؤون الثقافية بالنيابة ،الحبيب عــمــار،
عــن لـقــاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع

الفنانني ،وحضوره في لقاء رئيس الحكومة
ّ
بــالـفـنــانــن ،يــؤكــد أن ال ـخــافــات ح ــول إدارة
املـلـفــات بــن الــرئـيـســن مــا زال ــت عــالـقــة ،رغــم
أن بعض املراقبني يؤكدون أن رئيس الدولة
ال يمتلك صالحيات فعلية ملساعدة القطاع
الفني مقارنة برئيس الحكومة ،الذي تتولى
ّ
وزارة الـ ـش ــؤون الـثـقــافـيــة إدارة ك ــل املـلـفــات

املـتـعـلـقــة بــالـفـنــانــن الـتــونـسـيــن وامل ـبــدعــن،
ّ
ّ
مــا يؤكد أن األمــر ال يتعلق إال برسائل غير
ّ
م ـبــاشــرة الــرئ ـي ـســن ،ي ـح ــاول ك ــل مـنـهـمــا من
خــالــه إب ـ ــراز اه ـت ـمــامــه بــالـثـقــافــة واملـثـقـفــن،
ّ
حتى أن البعض ذهــب إلــى اعـتـبــارهــا حملة
ُ
انـتـخــابـيــة ســاب ـقــة ألوانـ ـه ــا ،اســت ـعـ ِـمــل فيها
الفنانون التونسيون.
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ع ّز الدين المناصرة جرح شخصي مفتوح على التاريخ

رحيل
كتب الشاعر والناقد
الفلسطيني ( 1946ــ
أول
 ،)2021الذي رحل ّ
من أمس األحد ،نصوصًا
ً
مشبعة بالروح العربية،
حيث بدا فيها ّ
اطالعه
المعمق على التراث،
ّ
ومدونة
شعرًا وسردًا
ّ
شعبية .قرأ تاريخ ثقافته
وأعاد إنتاجه ضمن وعيه
بالحداثة وأسئلتها
محمود منير

ن ـظ ــر الـ ـش ــاع ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عــز
الدين املناصرة ( )2021 – 1946ـ
الذي رحل عن عاملنا ّأول من أمس
األحد في ّ
عمان ،متأثرًا بإصابته بفيروس
َ
ـورون ــا ـ ـ إل ــى الـقـصـيــدة بــوصـفـهــا م ـجــازًا
كـ ّ
ي ـكــثــف ت ـلــك امل ـف ــارق ــة ب ــن ت ــراك ـ ٍـم ح ـضــاري
ومعرفي بناه أجداده العرب والكنعانيون،
اليوم
وبني أزمة الفرد الفلسطيني والعربي
ً
في لحظتنا املعاصرة ،والــذي دخل مرحلة
من التيه ولم يزل عالقًا في مآزقها.
َ
كـتــب املـنــاصــرة قـصــائــده األول ــى مجترحًا
ّ
رؤيــة وأسـلــوبــا يخصانه حيث الحفر في
جذور التراث ورموزه ،ومحاولة إسقاطها
ع ـل ــى ح ــال ــة الـ ـت ــراج ــع والـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـردي ال ــراه ـن ــة،
مـ ــن أج ـ ــل ص ـ ــوغ ه ــوي ــة ث ـق ــاف ـي ــة وان ـت ـم ــاء
للحضارات املتعاقبة على أرض فلسطني.
في الفترة نفسها ،التحق بالعمل السياسي
كأحد أوائل املنتسبني إلى حركة القوميني
ّ
الـعــرب ،ثــم منظمة التحرير الفلسطينية،
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرد ف ـ ـ ـعـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــزي ـ ـ ـمـ ـ ــة حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران/
يونيو .1967
َ
صور شعرية تتداعى لتوصيف ذلك الخراب
العميم الــذي يصف قلقًا ويأسًا يحاصران
الحالة العربية .صـ ٌ
ـور تسستدعي الذاكرة

منذ كنعان إلى اليوم

ـان ومــأثــورات ،والعديد من
الشعبية من أغـ ٍ
الــرمــوز الدينية وقـصــص األنـبـيــاء ،وكذلك
شخصيات من التاريخ العربي اإلسالمي،
مثل أبــو محجن الثقفي ،وط ــارق بــن زيــاد،
وال ـح ــاج .وق ــد ينتقل الـشــاعــر أب ـعــد ،نحو
املـيـثــولــوجـيــا ال ـقــدي ـمــة ،ك ـمــا ف ــي قصيدته
ّ
«مذكرات البحر امليت» ،التي يقول فيها:
ْ
ّ
«جدي كنعان ال يقرأ ،إال الشعر الرصني
َ
ُ
يلعب الشطرنج ،أحيانًا،
َ
ْ
ُ
البيضاء
يالعب أحفاده ،يتشعلقون بفرسهِ
ْ
ّ
أضف ،ﺇﻟﻰ ذلك ...جدتي
ِ
وهي من أصل هكسوسي
ّ
نبطية
لكنها ،تزعم ﺃﻧﻬﺎ
ترعى بقر الوحش ﻓﻲ بادية الشام
ُ
تكتب على القرميد األحمر ،أشعارًا حزينة
تحصد شقائق النعمان ،ﻓﻲ أول كل ربيع».
غــادر املناصرة مسقط رأســه في قرية بني
نعيم بالقرب من مدينة الخليل الفلسطينية
ّ
ليتخرج في قسم اللغة العربية
إلى القاهرة،
والـعـلــوم اإلســامـيــة فــي جامعتها ،ويـنــال
دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها
سنة  .1969سيكمل تحصيله العلمي مع
ن ـي ـلــه درج ـ ــة دك ـ ـتـ ــوراه ف ــي ال ـن ـقــد ال ـحــديــث
واألدب امل ـق ــارن مــن «جــامـعــة صــوفـيــا» في
بلغاريا عــام  ،1981لـيــواصــل ،فــي مــا بعد،
كتابته فــي النقد والـثـقــافــة والـفـكــر ،والتي
ّ
شكلت مسارًا ثانيًا في تجربته.
ّ
ت ـ ـطـ ــوع املـ ـنـ ــاصـ ــرة فـ ــي صـ ـف ــوف امل ـق ــاوم ــة
الـعـسـكــريــة بــال ـتــوازي مــع عمله فــي املـجــال
ّ
كمحرر ثقافي ملجلة
الثقافي الفلسطيني
«فلسطني الثورة» ،وسكرتير تحرير «مجلة
شــؤون فلسطينية» التابعة ملركز األبحاث
الـفـلـسـطـيـنــي .كـمــا عــايــش ف ـتــرة االجـتـيــاح
َ
مدير
اإلسرائيلي للبنان ،حيث كــان يعمل
تحرير لـ«جريدة املعركة» ،إلــى أن غادرها
ٍ
مــع إن ـهــاء دور امل ـقــاومــة الفلسطينية بعد
احـتــال ب ـيــروت .عكست كـتــابــات املناصرة
ّ
تشبعًا بــالــروح العربية
الشعرية النقدية

ّ
بمساحة في السرد
حق التساؤل الوجودي
ٍ

الدين والرواية
من العبث إخالء الرواية
من الدين .ال يعني هذا
َ
فرضه على الرواية،
بل أن يكون بحسبانها،
بعدم مصادرته
مسبقًا في رؤية
الكاتب وشخصيّاته

فواز حداد
ّ

عز الدين المناصرة

ّ
توضحها تشابكاته ّ
املتعددة واطالعه
التي
ّ
ّ
يمتد آلالف السنني ،شعرًا
املعمق على إرث
ّ
وســردًا ومــدونــة شعبية ،يقرأ منها ويعيد
بالحداثة التي تبدأ
إنتاجها ضمن وعيه
ّ
بــال ـث ـقــافــة وت ـن ـت ـهــي ب ـت ـحــضــر املـجـتـمـعــات
ُ
وبنى السلطة .وهــو يصف ذلــك بقوله« :ال
ٌ
يوجد رمــز مــوروث واحــد دون أن يكون لي
عالقة به ،عالقة شخصية ،صلة دم ونسب...
تعبير عــن أزمــة ّ
ٌ
عامة
إن توظيف امل ــوروث
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ول ـ ـيـ ــس ان ـ ـقـ ــابـ ــا م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
املتعاقبة والحاضرة واملستقبلية».
وكـمــا ب ــرع فــي م ــزج ال ـعــام والـشـخـصــي في
ّ
معظم قصائده ،استطاع أن يبث سخريته
ومـ ـف ــارق ــات ــه ب ـق ـص ـ ّ
ـدي ــة تـ ـج ــاه ال ـع ــدي ــد مــن
ّ
ّ
املـحــطــات واملــآســي التراجيدية الـتــي حلت
ب ـف ـل ـس ٌـطــن والـ ـ ـع ـ ــرب ،ح ـي ــث الـ ـعـ ـب ــث ،ه ـنـ ٌـا،
م ـ ــوق ـ ــف ،واالن ـ ـ ــزي ـ ـ ــاح نـ ـح ــو ال ـ ـهـ ــزل ح ـك ـمــة
وف ـض ـي ـلــة .ه ـك ــذا ،ن ـ ــراه يـ ـ ـ ّـدون ف ــي قـصـيــدة
«حصار قرطاج»:
ْ
س،
«يا امرأ القي ِ
ْ
صموت؟
أراك ُحزينًا ْ
ما لي ُ
البالغة َّ
ذمتها واسعة

سعى إلى إسقاط
التراث ورموزه على العجز
العربي الراهن
تنوعت إصداراته
ّ
بين الشعر ونقد األدب
والسينما والتشكيل

القيس
يا امرأ
ِ
ْ
َ
قرطاج ،ال ُب َّد من شوكها
شئت
إن
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
وال بد أن تتعفر قبل الوصول
َ ٌ
ُّ
ذراعك رمل،
يشد
َ ْ
يناديك نيل
َ
َّ
إن َ
ُ
تاجر أسلحةٍ ،
الس َم ْوأل
القيس
يا امرأ
ِ
ْ
ص ُموئيل
واسمه
ِ

ُ
ٌ
ٌ
ْ
والبالغة سيف عتيق كسول
َ
ْ
دمها خ َد ٌر من كحول
جراح الخليل.
ودمي من
ِ
البالغة ّ
واسعة
تها
ذم
َ ُ
ٌ
الق ْ
روح».
الجرائد مثل
طافح في
حبرها
ِ
ّ
حافظ املناصرة على مناقبيته األخالقية
ّ
وعصاميته ،نائيًا بنفسه عن السلطة التي
عــارضـهــا ورف ــص االسـتـسـتــام ملغرياتها،
سـ ـ ــواء ف ــي رفـ ـض ــه الت ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو ع ــام
 ،1993أو في حياته األكاديمية ،وهو الذي
سافر إلى الجزائر بعد خروجه من بيروت
عــام ّ ،1982
وأس ــس قسم األدب املـقــارن في
«جامعة قسنطينة» التي عمل أستاذًا فيها
ب ــن ع ـ َ
ـام ـ ْـي  1983و .1987ك ـمــا ســاهــم في
تأسيس «معهد الثقافات الشعبية» لطلبة
ال ــدراس ــات العليا فــي «جــامـعــة تلمسان»،
وعـ ـم ــل أسـ ـ ـت ـ ــاذًا ف ـي ـه ــا حـ ـت ــى عـ ـ ــام .1991
ع ــاد ب ـعــد ذل ــك إل ــى األردن وه ـن ــاك ّأس ــس
قـســم الـلـغــة الـعــربـيــة ف ــي «جــام ـعــة الـقــدس
امل ـف ـت ــوح ــة»َّ ،
ودرس فـيـهــا ب ـضــع س ـن ــوات.
وكـ ــان ل ــه ٌ
دور ،أي ـض ــا ،ف ــي تــأس ـيــس كلية
اآلداب والفنون بـ «جامعة فيالدلفيا» ،التي

ّ
فيها أستاذًا حتى تقاعده عام .2017
عمل
ّ
ّ
خالل تنقالته
املتعددة وعمله األكاديمي،
أصـ ـ ـ ـ ــدر املـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــرة ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـك ـت ــب
املـتـخـ ّـصـصــة ف ــي الـنـقــد وال ـث ـقــافــة والـفـكــر،
م ـن ـه ــا «ال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي»
( ،)1965و«السينما اإلسرائيلية في القرن
ال ـع ـش ــري ــن» ( ،)1975و«امل ـث ــاق ـف ــة وال ـن ـقــد
امل ـق ــارن» ( ،)1988و«ن ـظــريــة األدب :ق ــراء ة
مــونـتــاجـيــة فــي عـلــم ال ـش ـعــريــات» (،)1992
و«ح ـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـن ـ ـ ّـص ال ـ ـش ـ ـعـ ــري» (،)1993
و«إشـ ـك ــالـ ـي ــات ق ـص ـي ــدة الـ ـنـ ـث ــر» (،)1998
و«ل ـ ـغـ ــات ال ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة» (،)2003
و«الهويات والتعددية اللغوية :قراء ات في
ضوء النقد الثقافي املقارن» ( ،)2004و«علم
ـاص وال ـتـ ّ
الـتـنـ ّ
ـاص» ( ،)2006و«األجـنــاس
األدب ـ ـيـ ــة :ف ــي ضـ ــوء ال ـش ـع ــري ــات امل ـق ــارن ــة»
( ،)2011و«أكـبــر مــن دولــة فلسطينية ،أقل
من دولة كنعانية» (.)2012
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الضواية ترجمة بصرية ضد اإلرهاب وغياب التنمية
سمامة
ليلة
ّ
ّ

فان غوخ بمفردات الفولكلور التونـسي
َعرضت التظاهرة التي
أول من أمس
أقيمت ّ
أعماًال تستلهم لوحة
«ليلة النجوم المضيئة»
للفنان الهولندي ،بإعادة
بنائها بمفردات فولكلور
غرب تونس

تونس ـ ليلى بن صالح

مجسمات التظاهرة
من أحد
ّ

إطاللة

عاد إلى الخليل

إلى جانب كتاباته النقدية واألكاديمية،
وعمله الثقافي والــســيــاســي ،أصــدر
صاحب «كانعانياذا» حــوالــي عشرين
مجموعة شعرية ،كان من آخرها «ال
أثق بطائر الوقواق» ( ،)2000و«البنات،
البنات ،البنات» ( .)2009كما غنّى مطربون
عــرب ع ــددًا مــن قصائده الــتــي باتت
معروفة ،ومن أبرزها «باألخضر ّ
كفنّاه»
لحنهما وغنّاهما
و«جــفــرا» الــلــتــان ّ
مــارســيــل خليفة ،وقــصــيــدة «وكـــان
وأداهــا
لحنها
ّ
الصيف موعدنا» ،التي ّ
الموسيقي البحريني خالد الشيخ.
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ّ
م ـنــذ  ،2013مــث ـلــت ال ـج ـبــال ال ـت ــي ت ـقــع في
املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة بــن تــونــس والـجــزائــر
بــؤرة اشتباك بني قــوى األمــن والجماعات
امل ـ ـت ـ ـشـ ـ ّـددة ،ح ـت ــى أن أس ـ ـمـ ــاء جـ ـب ــال مـثــل
ّ
وسمامة باتت تحيل إلى الخطر
الشعانبي
اإلرهابي حيث ال يجري ذكرها في وسائل
اإلع ـ ــام إال ف ــي س ـي ــاق صـ ــدام امل ـت ـشـ ّـدديــن
بالدولة .منذ سنوات ،جرى إطالق «املركز
الثقافي الجبلي ّ
سمامة» كمحاولة لتغيير
ص ـ ـ ــورة هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وأي ـ ـضـ ــا مـ ــن أج ــل
تـحــريـكـهــا ثـقــافـيــا ،وب ــات «امل ــرك ــز» يعتبر
مــوقـعــا مـتـقـ ّـدمــا للثقافة فــي منطقة غابت
فـيـهــا ل ـع ـقــود ال ـس ـيــاســات ال ـث ـقــاف ـيــة ،وكــل
ّ
أشكال التنميةّ .أول من أمــس األحــد ،نظم
ّ
«املركز الثقافي الجبلي ّ
احتفالية
سمامة»

25

بمناسبة ذك ــرى مـيــاد الـفـنــان الـهــولـنــدي
فنسنت فان غوخ ّ
(مرت في  30آذار /مارس
ّ
ّ
املاضي) بعنوان «ليلة سمامة الضواية».
تقوم فكرة االحتفالية على استلهام لوحة
«ليلة النجوم املضيئة» للفنان الهولندي
وإعادة بنائها بمفردات فولكلور املنطقة.
بدأ االشتغال على هذا املشروع منذ ثالثة
أش ـه ــر ،ح ـيــث ج ــرى تـجـمـيــع عـنــاصــر مثل
الـحـلـفــاء وال ــزراب ـ ّـي ومـنـســوجــات الـصــوف
والحصير وتحف الطني وحقائب التريكو
واألوش ـح ــة ،لتركيبها فــي أع ـمــال تحاكي
لوحة فن غوخ.
يشير بيان التظاهرة إلى أن الهدف منه هو
«ترجمة عمل فان غوخ حسب خصوصية
املنطقة الـجـبـلـ ّـيــة» .كـمــا يشير الـبـيــان إلــى
أن امل ـ ـشـ ــروع اس ـت ـن ــد إل ـ ــى م ـن ـطــق ال ـف ـنــان
الهولندي في البحث عن الضوء كما يظهر
ف ــي ت ـح ـ ّـرك ــاتــه ف ــي ال ــري ــف ال ـفــرن ـســي وفــي
بعض رسائله .نقرأ في إحدى التدوينات
الـتــرويـجـيــة ل ـل ـم ـشــروع« :ج ــول ــة ف ــان غــوخ

تهدف التظاهرة
لترجمة لوحة فان
غوخ حسب خصوصية
المنطقة الجبليّة

ّ
فــي قــرى بلجيكا وهــولـنــدا وفــرنـســا تمثل
دع ــوة خــالــدة السـتـنـشــاق عـطــور األرض...
ّ
ه ــذا األحـ ــد ي ـحــل ال ـف ـنــان ع ـلــى س ـفــح جبل
ّ
ّ
سمامة دعاية للكراث والعسلوج وتمجيدًا
للحلفاء والطني والنحل ذي الطنني».
ّ
حرفيًا
شارك في املشروع أكثر من سبعني
ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف ع ــدن ــان ال ـه ــال ــي وشـ ـي ــراز
بلغيثُ ،
ّ
مجسمات
وعرضت األعمال ضمن
ّ
يـ ــوم األح ـ ــد ب ـح ـضــور إع ــام ـي ــن وس ــي ــاح.
وت ـ ـقـ ــام ع ـل ــى ه ــام ــش الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة جـ ــوالت
تـعــريـفـيــة ب ــاآلث ــار امل ــوج ــودة ف ــي املـنـطـقــة،
ويعود أغلبها إلــى العصر الــرومــانــي .وال
يخفى هـنــا الـجــانــب الـتـنـمــوي للتظاهرة،
حيث تتيح بناء صورة جديدة عن املنطقة،
وكسر وصمها باإلرهاب أو حصرها فيه.
ك ـم ــا يـ ـق ــام ض ـم ــن ال ـت ـظ ــاه ــرة «سـ ـ ــوق ف ــان
غوخ» الذي يجري فيه التعريف بمنتجات
أه ــال ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى االس ـت ـف ــادة
من مــواد الطبيعة ،وهــي نفس املــواد التي
ّ
املجسمات
جرى االعتماد عليها في تنفيذ
املحاكية للوحة «ليلة النجوم املضيئة».
اس ـت ـف ــادت «ل ـي ـلــة س ـ ّـم ــام ــة الـ ـض ـ ّـواي ــة» مــن
ّ
دعـ ــايـ ــة إع ــامـ ـي ــة م ـ ـبـ ــكـ ــرة ،خـ ـص ــوص ــا أن
التظاهرة سبقتها ببضعة أيام أخبار عن
ّ
اشتباك بني ّ
متشددة
قوات األمن وعناصر
ف ــي مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن م ــوق ــع ال ـت ـظــاهــرة،
ّ
وك ـ ـ ــأن األمـ ـ ــر ك ـ ــان ت ــذكـ ـيـ ـرًا ب ــذل ــك «امل ــوق ــع
املـتـقـ ّـدم» ال ــذي ينبغي للثقافة أن تحافظ
ّ
عـلـيــه ف ــي مـنـطـقــة ت ـقــع ب ــن ف ــك ــي اإلرهـ ــاب
والتنمية املفقودة.

تكاد الــروايــة العربية تخلو ّ
مما ُيدعى
ب ــالـ ـح ـ ّـس الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،لـ ـي ــس ل ـغ ـي ــاب ــه عــن
م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ،ب ــل ل ـت ـغ ـي ـيــب ال ــروائـ ـي ــن
َ
ال ــدي ــن ع ــن ال ــرواي ــة .وب ــات ذل ــك مـتـعـ ّـمـدًا
لنفي االت ـهــام ب ــاإلره ــاب ،بـعــد التصاقه
باإلسالم ـ وإن كانت املخاوف منه أقدم
من بداية القرن الحالي .ابـتــدأ ،إن كانت
له بداية قريبة ،بمسايرة ّ
املد االشتراكي
ّ
والديمقراطية،
والتقدمي ،ثم العلمانية
ّ
ّ
ـداء معه ،مع أنه
وكأنها جميعها على ّعـ ٍ
َ
ال تـعــارض بينها .وحــتــى إذا كــان هناك
ّ
تناقض ،فبالوسع التعايش معًا ،خاصة
أن ط ــرح ال ـت ـســاؤالت حــولــه أك ـثــر مــن أن
ُ
ّ
تضج في الحياة اليومية
تحصى ،وهي
ُّ
الفتاوى.
ويتجاذبها الد ُعاة
وأصحاب ً
َ
َ
تـعـتـبــر ال ـس ـل ـطــة ال ــدي ــن مـنـطـقــة خ ـطــرة،
حــاولــت احـتـكــارهــا جـهـ ٌ
ـات ع ــدة؛ الــدولــة،
ال ـف ـق ـهــاء ،ال ـ ُّـدع ــاة ،ال ـحــركــات الـ ّجـهــاديــة،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا امل ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــون ...وك ـ ــأن ـ ـم ـ ــا هــو
وتخصص .بينما هو َم ٌ
ٌ
ُّ
شاع
اختصاص
ّ
كــالـهــواء ،على عالقة صميمية بالبشر،
ّ
ّ
خصوصيته من التوق اإلنساني
يستمد
ّ
إلى املعرفة والتكهن باملصير .وأكثر ما
تخمد ،مع أن
ُيخشى منه إثارة نزاعات ال
ّ
ما يثيره في الواقع ِمن خالفات إن ّما هو
في تفسيره .ولقد كان للرواية الحق في
أن تكون فسحة مفتوحة له.
بــالـعــودة إل ــى ال ــرواي ــة األوروب ـي ــة ،تـعـ ّـدد
ّ
تجلي الدين مع نشوء الثورة الصناعية،
وتمحور حول الخير والشر ،فكان العامل
االقتصادي سبب طوفان الشرور ،والدين
الـعـ َ
ـزاء والبلسم .ثــم أخــذ بالتراجع أمــام
العقل وهيمنة التنوير ،وجــرى التعبير
ُ
عنه بالنزوع إلى األخالق ،واختصر إلى
شفقة األغنياء على الفقراء ودور األيتام
والـتـبـ ّـرع لــذوي الحاجة ،وبــات جــزءًا من
ال ـث ـقــافــة ال ـب ــرج ــوازي ــة ،ت ـم ـتــرســت خلفه
الفوارق الطبقية .ثم اندحر أمام طوفان
ّ
الـيـســار فــي الـعــالــم ،وشــكـلــت الشيوعية
جـ ــاذب ـ ـيـ ــة قـ ــويـ ــة م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـثـ ــورة
الــروسـيــة ،وبــدايــة الحلم ببناء مجتمع
بال طبقات ،فأصبح اإللحاد سالحًا ّ
ضد
الدين .ولم ّ
يقصر فرويد في تبيان تأثير
الجنس في البشرّ ،
وفسر الدين بأنه بؤرة
ل ـلـ ُـع ـصــاب والـ ـ َـوسـ ــاوس والـهـيـسـتـيــريــا.
كذلك لم ّ
تقصر الرأسمالية في اإلسهام
بتهميشه ُتـحــت شـعــاراتـهــا عــن الحرية
ُ
ال ـفــرديــة ،فــأبـعــد اإلل ــه ،واســت ـبــدل بــاملــال:

ال ـ ـ ـ ّ
ـرب األوحـ ـ ـ ــد؛ م ــا أفـ ـق ـ َـد ال ــدي ــن ال ـحـ ّـيــز
ٌ
نصيب في األدب،
الــذي كــاد ّأن يكون له
ُ
ّ
واألصح أنه طرد منه.
َ
أص ـب ــح اإليـ ـم ــان بــال ـع ـلــم واآللـ ـ ــة ال ـبــديــل
َ
املعتبر للدين ،وقـ ّـدم للبشرية ما تصبو
إل ـي ــه م ــن تـ ـف ــاؤل بــال ـك ـفــايــة وال ــرف ــاه ـي ــة
ّ
بـعــدمــا خــلـفــت ال ـحــروب الـعــاملـيــة فجائع
وخــرابــا ،كــان لها تأثير كبير في تراجع
الدين ،هذا إن لم ُي ّ
حمل مسؤوليتها.
في الــروايــة العربية ،هيمن الـتـ ّ
ـدرج في
ّ
إغفال الدين وما ُيفترض أن يشكله من
حـيــز ف ــي ال ــرواي ــة ،م ــا جـعـلـهــا تخسره
ّ
وحياتي ،وما
كإشكال وجودي وفكري
ّ
يشكله مــن ِقـ َـيــم كـبــرى جــوهــريــة ،األمــر
ّ
ّ
ال ــذي أف ـقــر ال ــرواي ــة حــريـتـهــا وتـفــردهــا
واستقالليتها عن املؤثرات السياسية،
ومــا يمكن أن يثير الدين من ّ
تعدد في
ّ
التفكير والرؤية .صار بوسعنا التكلم
عـ ــن اإلن ـ ـسـ ــان األحـ ـ ـ ـ ــادي ،مـ ــا وض ـ ــع لــه

ح ــدودًا ال يتجاوزهاّ ،أدت إلــى تجاهل
ُ
البعد الروحي.
ً
مـثــا ،م ــاذا ّلــو كــان االشـتــراكــي مؤمنًا؟
ّ
هـ ـ ــل يـ ـتـ ـخ ــف ــى ع ـ ـلـ ــى إي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــه ،أم أن
ب ـم ـقــدوره تـحـقـيــق االن ـس ـجــام بينهما،
أو يلغيه لحساب العدالة االجتماعية؟
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ك ـ ــان م ــن ن ـص ـيــب ال ـع ـهــد
االشتراكي ،دار في كواليسه وجرائده،
ّ
ْ
ل ـكــن لـيــس ب ـهــذه ال ـصــراحــة ال ـفـ ّـجــة ،إل
ّ
فــي فــروع التحقيق ،وكــان قاسيا جــدًا.
وأصـ ـب ــح ف ــي ال ــدول ــة ال ـش ـمــول ـيــة شــأنــا

ُتعنى الرواية
والدين
بشرطنا البشري
ّ
ِ
ء منه
جز ٌ

َ
رئ ــاسـ ـي ــا ،ت ـ ـ ْـص ـ ـ ُـدر ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات حــولــه
ّ
ً
مــن الـقـ ّـمــة ،س ــواء بمالحقة مــن يصلي
وتسريحه مــن وظيفتهّ ،
وربـمــا إخماد
أنـ ـف ــاس ــه ،أو ب ـن ــاء امل ـس ــاج ــد وان ـت ـش ــار
م ـعــاهــد ح ـفــظ ال ـ ـقـ ــرآنّ .أم ـ ــا الـعـلـمــانـيــة
الوليدة ،فكان تعاملها مع الدين ليس
حسب العلمانية نفسها ،بفصل الدين
ع ــن ا ّل ــدول ــة .ف ـقــد ب ـلــغ الـتـعـلـمــن ح ــدود
التدخل في تعميم عدم وجود الخالق،
ُ
وال ـس ـخــريــة م ــن اإلسـ ـ ــام .أي ل ــم تـفـ َـهــم
العلمانية ،ول ــم ُيـ ْـسـ َـع إل ــى ُّ
تفهمها ،إذ
ّ
للعلماني أل يؤمن ،لكن أن يدع اآلخرين
ّ
في إيمانهم ،وأل ُي ّ
ضيق على ممارسة
شعائر دينهم.
(روائي من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مقطع من عمل لـ لي مايلبي

فعاليات
 18إبريل /نيسان الجاري هو آخــر موعد الستالم الــورقــات العلمية لتقييمها
ّ
ينظمها المركز
وتحكيمها قصد المشاركة في الندوة الفكرية الدولية التي
العربي لألبحاث ودراسة السياسات بعنوان الشعبوية :إحراجات نظرية ،سياقات
االنتشار وتجارب مقارنة ،والتي تقام على ثالثة أيام بين  20و 22مايو /أيار.
ّ
تنظم جامعة
بداية من يوم غد األربعاء ،وحتى الجمعة  9إبريل /نيسان الجاري،
تونس ندوة بعنوان عالم ما بعد الجائحة :مقاربات فلسفية وجمالية في
«مــدرج محمود المسعدي» في تونس العاصمة .من الورقات المشاركة:
«الليبرالية واألزمة الصحية» لـ عبد العزيز لبيب (الصورة) ،و«في إبداعية الجائحة» لـ
وتصورات العالم» لـ محمد محسن الزراعي.
هادف الظاهري ،و«الجائحة
ّ
في مركز الفيوم للفنون في القاهرة ،يفتتح في الرابعة من بعد ظهر اليوم
المعرض الجماعي البحث عن زرزورة الذي يتواصل حتى الـ 27من الشهر الجاري.
من المشاركين :عبد الوهاب عبد المحسن ،ومحمد عبلة ،وخالد السماحي،
ووجدي الكومي ،وأحمد البنا ،وعلياء عرابي ،وهبة أبو الفضل ،ويوليا باالبانوفا.

حتى  16مايو /أيار المقبل ،يحتضن بيت رسومات الصحافة في مدينة مورج
السويسرية معرض ويليس :من تونس ،وفيه تجمع رسامة الكاركاتير التونسية
ّ
لقط يعلّق على
نادية خياري مجموعة من أعمال تحضر فيها الشخصية المتخيّلة
التحوالت والتقلّبات التي عاشتها تونس منذ إسقاط حكم زين العابدين بن علي.
ّ
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في كتابه األخير ،يبدو جاك أتالي مثل مؤرّخ ،أي ذلك الذي يهتم
بالماضي ،لكنّه يقع على الطرف النقيض على سلّم التصنيفات
المعرفية؛ فهو كما ُعرف في كتابات سابقة عالم مستقبليات .يبدو
التاريخ مجرّد ذريعة كي يُنبئنا بمصائر البشرية وممكناتها

تواريخ الميديا حديث عن الحقيقة وغيابِها في آن

على أمل مجاراة
الطوفان

شوقي بن حسن

«ال يمكن أن نـقــول الحقيقة على
شاشة التلفزيون .هناك كثير من
ّ
يتفرجون»؛ بهذه العبارة
الـنــاس
ال ـت ــي الـتـقـطـهــا م ــن أح ــد سـكـيـتـشــات الـفـنــان
ّ
الـكــومـيــدي كــولــوش ،يـصـ ّـدر املـفــكــر الفرنسي
ج ــاك أتــالــي ( )1943كـتــابــه األخ ـيــر «تــواريــخ
امل ـي ــدي ــا :م ــن إشـ ـ ـ ــارات ال ــدخ ــان إلـ ــى شـبـكــات
التواصل االجتماعي ،ومــا بعد» (منشورات
ّ
فــايــار ،فبراير /شباط  ،)2021ولعله لم يجد
فــي مـ ّ
ـدونــة املـفـ ّـكــريــن واملـ ّ
ـؤرخــن عـبــارة كهذه
تفي ّبالفكرة األساسية ملشروعه املوسوعي،
ً
وت ـمــثــل م ــدخ ــا يــوصــل ال ـق ــارئ ب ـســرعــة إلــى
أعـمــق إشـكــالـيــات تــاريــخ املـيــديــا؛ فهو تاريخ
وغيابها في آن.
الحقيقة
ِ
فـ ــإذا ك ــان دور امل ـيــديــا املـعـلــن واملـ ـع ــروف هو
ُ
الكشف واإلظهار ،فهي أيضًا تخفي وتحجب،
بــل تفعل األمــريــن النقيضني بشكل متزامن
ّ
تتصدى إلضاءة بعض الظواهر
أغلب الوقت.
ّ
ّ
فتعتم على أخرى ،وتتولى دور التوعية فإذا
ّ
أداة تـعـمـيــة .وتظهر
بـهــا تـتـحــول أيـضــا إل ـ ّـى ّ
فيتبي أنـهــا أيضًا وسيلة
كفضاء للحريات
مراقبة .وإذا نظرنا إلى تاريخ امليديا من هذه
االزدواجـيــة سنفهم ملــاذا اختار أتالي صيغة
الجمع في العنوان.
ال تقتصر ّدالل ــة م ـفــردة املـيــديــا عـلــى وســائــل
ّ
اإلع ـ ـ ــام ،إنـ ـه ــا كـ ــل ن ــاق ــل ل ـل ـم ـعــرفــة واألفـ ـك ــار
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت الـ ـشـ ـع ــوري ــة واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوالت .وبـ ـه ــذا
املـعـنــى ،فمع الـجــريــدة وال ــرادي ــو والتلفزيون
واإلن ـتــرنــت ،تشمل مـفــردة املـيــديــا الكثير من
األش ـيــاء مـعــا ،معظمها مـتــداخــل لكن ينبغي
ال ـت ـفــريــق بـيـنـهــا ،فــال ـصــوت ـيــات ال ـل ـغــويــة من
امل ـيــديــا وك ــذل ــك ال ـك ـتــابــة ،وال ـك ـت ـ ُ
ـاب ،وال ـنــص،
والورق ،ومنظومات اإلشارات وغير ذلك.
هـ ــذا ال ـت ـن ـ ّـوع ف ــي دالالت امل ـي ــدي ــا ي ـج ـعــل من
ّ
ال ـتــأريــخ لـهــا أمـ ـرًا فــي غــايــة الـتـشـ ّـعــب ،بــل إن
ّ
امل ــؤل ــف يـشـيــر إل ــى أن ت ــاري ــخ امل ـيــديــا أوس ــع
ّ
مــن تــاريــخ الـعــالــم ،فـحــن يـضــع م ــؤرخ نصب
عينيه كـتــابــة تــاريــخ الـعــا ّلــم فـمــا عليه ســوى
ّ
استقر بأنه حقائق تاريخية
الوقوف على ما
ويــربــط بينها .أمــا الناهض بمشروع كتابة
تــاريــخ امليديا فــا يمكنه أن ُيغفل املغالطات
واإلش ــاع ــات واألك ــاذي ــب ،وكـثـيـرًا مـمــا ينبغي
على املؤرخني أن ُيسقطوه.
ّ
ربـمــا ،علينا أن ننتبه إلــى أن مــن وضــع على
عاتقه كتابة «تــواريــخ امليديا» ليس ّ
مؤرخًا،
أي ذل ــك الـ ــذي يـهـتــم ب ــامل ــاض ــي ،ب ــل ه ــو على
ّ
الطرف النقيض بمعنى من املعاني على سلم
التصنيفات املـعــرفـيــة؛ فقد ُع ــرف ّجــاك أتالي
ّ
يتصدى
أساسًا كعالم مستقبليات ،ورغم أنه
تاريخ ،بل إلى تواريخ ،فهو يحافظ على
إلى
ٍ
ّ
ّ
حسه املستقبلي ،وبذلك فإن الكتاب يقوم على
ازدواجية الفتة حني يجمع بني عودة للتاريخ
وبني التقاطات تعود بنا من قرون بعيدة إلى
اليوم ومن ّ
ثم تصنع امتدادات في الزمن.
ّ
م ـ ــن ذل ـ ــك أنـ ـ ـ ــه ح ـ ــن يـ ـ ـ ــدرس سـ ــرعـ ــة ان ـت ـق ــال
املـعـلــومــات بــن األزم ـن ــة يـتـنــاولـهــا مــن زاوي ــة
قدرتها على ربــط شخص ما بما ال يمكن له
أن يــدركــه مباشرة بحواسه ،فكانت الرسالة
املكتوبة تتيح بناء صــورة ذهنية عــن حدث
وقع في مكان آخر ،ثم أتت الجريدة فأضافت
للنص الـصــورة املــرســومــة ثــم الفوتوغرافية،
وأخيرًا بات من املمكن مع النقل التلفزيوني
املباشر أو الهواتف املحمولة أن نحيط بما
يحدث في أبعد نقطة عنا من الكرة األرضية.

التالعب بصيغة الجمع

بصيغتي
ليست هذه هي المرة األولى التي يتالعب فيها جاك أتالي
ْ
المفرد والجمع في عناوين كتبه ،فنحمل أحدهما على معنى
الثاني ،إذ ّ
إن األمر بات أشبه بمتالزمة تبدو كأنّها ظاهرة أسلوبية توافق
ّ
المفكر الفرنسي .فقبل «تواريخ الميديا» ،أصدر «تواريخ الزمن»
أهواء
( ،)1982و«تواريخ البحر» ( ،)2017و«تواريخ الغذاء» ( ،)2019لكنّه اختار
أن يكون كتابه «تاريخ الحداثة» ( )2013في صيغة المفرد.

ّ
لكن أتالي ال يقف هنا ،فيظهر ّ
ّ
املستقبلي
حسه
ّ
حني يشير إلى أن تطور التكنولوجيا يمكن أن
ّ
ّ
الحسية،
يمدنا بأكثر من الصورة الذهنية أو
كأن يتيح لنا أن نشعر بما يشعر به شخص
آخ ــر فــي مـكــان بـعـيــد ،وه ــو زم ــن يـطـلــق عليه
أتــالــي اسـمــا بشكل استباقي «عـصــر مــا بعد
املعلومة» وفيه يمكن  -بمعنى من املعاني -
أن «نعيش حياة اآلخرين».
ـاض وح ــاض ــر
ـ
ـ
ـ
م
ـن
إل ـ ــى ج ــان ــب االنـ ـتـ ـق ــال بـ ـ
ٍ
ومستقبل ،ينتقل الكتاب أيضًا بني مجموعة
م ــن ال ـح ـق ــول االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ،أهـمـهــا
الحقل الصحافي وقد أحاطه بحقول السياسة
ّ
والفن واألكاديميا ،وبالتالي تحضر في كل
ضرورية
تــاريــخ مــن تــواريــخ امليديا إض ــاءات
ّ
عما نقصيه عــادة من دالالت امليديا ،بل إننا
يـمـكــن أن ن ـخــرج م ــن ق ـ ــراءة ال ـك ـتــاب بـتــاريــخ

تاريخ الميديا أوسع من
تاريخ العالم ألنه يحتوي
التضليل
يمكن تفسير التفاوت
الحضاري من منظور
تداول المعلومات

تجهيز عمالق للفنان الهندي أنيش كابور في شيكاغو ()Getty

عــن املوسيقى ،وتــاريــخ آخــر عــن الـطـ ّـب وآخــر
ل ـلــديــن ،ك ـمــا نـتـقــاطــع م ــع ت ــاري ــخ امل ـمــارســات
الديمقراطية وغيرها.
ّ
يتميز بكونه من
تــاريــخ امليديا بهذا املعنى
ّ ّ
ّ
ّ
يصب فيه كل شيء ألن كل شيء مادة
املمكن أن
للميديا ،وال ينسى املؤلف ها هنا أن ّيتناول
ًَ
مثال الجائحة العاملية ،وكأنه ّ
يود
بالحديث
أن يبث في كتابه شيئًا من الراهنية ،وليس
أسهل من ذلك نظرًا ملرونة موضوعه.
واع ،فهو
يتعامل ّ أتالي مع هذه املرونة ّبشكل ٍ
ألي سبب كــان أن
يجزم أن كتابه كــان يمكنه
ّ
يتطرق ملواضيع أخــرى ،كما يمكن أن ُيسقط
بعض الفصول منه ويأتي بأخرى من دون أن
ّ
يتغير شــيء من فكرته ومــن دون تحوير في
ّ
العنوان .ومن أطرف ما يذكر أتالي أن القارئ
العجول يمكنه أن ّ
يمر سريعًا على عناوين
الفصول وسيخرج بــأهــم األف ـكــار ،أمــا األكثر
صبرًا من هذا النوع من ّ
القراء فيمكنه أن يقرأ
ّ
ففيها سيجد
بـضــع صـفـحــات مــن ك ــل فـصــل ّ
حكايات قد تكون غير مترابطة لكنها تفضي
إلى بناء ظاهرة امليديا في ذهنه ،وفي األخير
ّ
يدعو ّ
أي قــارئ إلى «التمتع» بكل ما يرد في
الـكـتــاب قـيــاســا عـلــى مـتـعــة املــؤلــف نـفـســه في
إنجاز عمله.
ّ
ل ـك ــن ت ــاري ــخ امل ـي ــدي ــا ل ـي ــسّ مـ ـج ـ ّـرد ح ـكــايــات
يـنـظـمـهــا م ـف ـهــوم ج ــام ــع؛ إنـ ــه ب ـع ـبــارة أتــالــي
ّ
«مساحة ُيلعب فيها مصير البشرية برمتها».
ّ
ً
مثال ،يمكن تفسير التفاوت الحضاري في كل
ّ
األزم ـنــة ب ـقــدرات كــل ّأم ــة عـلــى الـسـيـطــرة على
ّ
ف ـضــاء امل ـع ـلــومــات ،ب ــل إن مـفـهــوم الـحـضــارة
املعلومات،
نفسه يمكن أن نقاربه من منطلق
ّ
فـ ـم ــا ي ـج ـم ــع ب ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون ب ــأن ـه ــم
مشتركون في حضارة واحــدة هو احتكاكهم
الــدائــم بمجموعة مــن املعلومات الـتــي ّ
تحدد
ّ
هويته ومصيرهم املشترك.
ّ
ّ
بــالـنـسـبــة ألت ــال ــي ،ف ــإن املـجـتـمـعــات املتخلفة
مــن مـنـظــور ت ــداول املـعـلــومــة هــي املجتمعات
الـتــي ال يـصــل فيها ال ـجــزء األك ـبــر مــن الـنــاس
إل ــى ف ـض ــاءات تـ ــداول املـعـلــومــة .ه ــؤالء ورغــم
انتمائهم إلــى جماعة ال يمكن أن تـكــون لهم
مساهمة في البناء الحضاري الشامل.
يمكننا  -كـقـ ّـراء عــرب  -أن نفارق كتاب أتالي
ً
قليال فنفحص صفحة من تاريخنا ،وسنرى
ّ
أن الغزو الغربي ملنطقتنا في القرن التاسع
عشر قــد وجــد شــرائــح اجتماعية واسـعــة في
البالد العربية ال تندرج في فضاء املعلومات،
وبالتالي ،فهي تعيش في الهامش الحضاري.
ّ
يفسر هذ املنظور اختالل التوازن بني الشرق
ّ
وال ـغــرب ،ولـعــل الكثير مــن الـبــاد العربية لم
ت ـخــرج بـعــد مــن أخ ـطــاء تـهـمـيــش شــرائــح من
مجتمعاتها بسبب خــواء سياسات التعليم
والتنمية والثقافة.
ّ
سننتبه ونحن نضرب هذا املثال إلى أن أتالي
ّ
لــم يـحـضــر فــي تــاري ـخــه لـلـمـيــديــا ك ــل الـعــالــم.
ّ
األمــر معروف لدى الكتاب الغربيني ،فتاريخ
ّ
ال ـغــرب هــو تــاريــخ ال ـعــالــم ل ــدى أغـلـبـهــم .لكن
ّ
امل ـفــكــر الـفــرنـســي اجـتـهــد فــي إث ـبــات الـعـكــس،
م ــن دون ن ـج ــاح ي ــذك ــر ،ف ـك ــان يـسـتـحـضــر ما
ه ــو غ ـيــر أوروبـ ـ ــي ف ــي م ـقــاربــاتــه ل ـكــن بشكل
ّ
ّ
متحفي ،فال أثــر لألمم غير األوروبـيــة إال في
ّ
سياقات الحديث عن تطور صناعات الكتابة
ال ـقــدي ـمــة م ــن الـفـيـنـيـقـيــن إلـ ــى ال ـســومــريــن،
ّ
وهــي مالمسات سطحية لعل تحاشيها كان
يعطي كتابه مزيدًا من التماسك ،وما ّ
ضر لو
ّ
اعترف املؤلفون بأنهم يتناولون فقط ثقافات
يعرفونها بحق.
ربما أتــى حــرص أتالي على استحضار أكبر
عــدد مــن «املعلومات» فــي كتابه إلــى محاكاة
تاريخ امليديا ،فهو ّأيضًا تاريخ الغريب والشاذ
ّ
والناتئ وغير املتوقع .فما لم يشعر ّ كل قارئ
الفرنسي الذي من املفترض أنه القارئ
 حتىّ
األكثر توقعًا  -أنه يصطدم بأشكال من امليديا
لم تخطر بباله مما أنتجته الثقافات األخرى،
لن يصل إلى الفكرة الجوهرية لكتاب أتالي،
ّ
وهي أن تاريخ امليديا أصبح ذا بنية طوفانية
تدعونا إلــى بناء أنظمة تسيير وضبط لها.
األمـ ــر أش ـبــه بـتـحـ ٍّـد جــديــد لــإنـســانـيــة يشبه
ّ
تحديات عصور بعيدة مع عناصر الطبيعة
من جبال وأنهار وبحار.
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نظرة أولى
يــدرس الباحث الفلسطيني بشير أبــو منة العالقة بني
البعد الجمالي والحدث السياسي في النماذج السردية
ال ـتــي ّ
تضمنتها الـنـسـخــة الـعــربـيــة مــن كـتــابــه الــروايــة
الفلسطينية من سنة  1948حتى الحاضر ،الصادرة
حديثًا عن «مؤسسة الــدراســات الفلسطينية» بترجمة
مصعب حـيــاتـلــي .يـعــود إل ــى تــأثـيــر الـنـكـبــة وم ــا تبعها
مــن شـتــات ،وكـيــف استجاب الــروائـيــون الفلسطينيون
لتداعياتها من خالل نقد يجمع بني التحليل التاريخي
ّ
وال ـقــراءة النصية لــروايــات عــدد مــن الـكــتــاب ،مثل جبرا
إبراهيم جبرا ،وغسان كنفاني ،وإميل حبيبي ،وسحر
خليفة ،كجزء من أدب ما بعد االستعمار.
يمزج الكاتب والصحافي األردنــي أحمد ذيبان الربيع،
في كتابه الشبع من الحياة ،الصادر حديثًا عن «دار
فضاءات للنشر والتوزيع» ،بني السيرة الذاتية والسرد
ومالحظات من عمله الصحافي طــوال خمسة وثالثني
يتضمن العمل مشاهدات ّ
ّ
حية ألحوال السياسة
عامًا .إذ
والـصـحــافــة ،والـكـتــابــة واملـجـتـمــع ،الصحة واألوب ـئــة ،إلى
جــانــب تــأمــات فــي ال ـح ـيــاة ،مــن خ ــال ع ــرض قصص
واقعية لبسطاء وفقراء ومكافحني من أجل حياة كريمة،
ْ
استطاع أصحابها أن
ورصــد العديد من التجارب التي
ّ
ينتصروا للحياة على الــرغــم مــن املـحــطــات والـتـجــارب
القاسية التي ّ
مروا فيها.
ت ــاري ــخ الـ ـغ ــذاء :م ــن م ــا ق ـبــل ال ـت ــاري ــخ إل ــى ال ـقــرن
الحادي والعشرين كتاب جماعي صــدر حديثًا عن
م ـن ـشــورات «ب ـي ـلــن» تـحــت إشـ ــراف ال ـبــاحــث الـفــرنـســي
ف ـلــوران كيلييه .يـقــارب املـشــاركــون فــي تأليف الكتاب
ثقافة األكــل ّ
بتنوعاتها بني الثقافات من زوايــا معرفية
ّ
متعددة مثل األنثروبولوجيا والتاريخ وعلم االجتماع
وعلم النفس .يشير تقديم الكتاب إلى خصوصية الغذاء
كظاهرة بشرية حيث يجمع بني كونه ضــرورة للحياة
ّ
ّ
ومكونًا ثقافيًا يجري تعلمه وتوارثه ،كما أنه يجمع بني
ّ
الحسية ورمزيات املخيال ،وهذه االزدواجية تجعل منه
اليوم مادة ثرية للبحث العلمي.
الجغرافيا الـحــزيـنــة ..نـصــوص فــي نوستالجيا
األم ـك ـنــة ع ـن ــوان ال ـك ـتــاب ال ــذي ص ــدر حــديـثــا للشاعر
الفلسطيني الراحل خيري منصور ( )2018 – 1945عن
«املؤسسة العربية للدراسات والنشر» .يـ ّ
ـدون منصور
واألفكار والوجود،
في كتابه نصوصًا تسائل التاريخ ُ
وتشير خصوصًا إلــى فلسطني التي أبعد عنها قسرًا
بعد احتاللها عــام  ،1967ومنها ما كتبه على الغالف:
«كــم ربــع قــرن في العمر كي يتسع لكل هــذه الهجرات؟
ســؤال باغتني بعدد املــرات التي عــدت فيها إلــى أمكنة،
عشت فيها زمنًا ..وكنت كلما مللمت أشيائي لوضعها
في الحقيبة أنسى األشياء ذاتها».
عن «مركز دراسات الوحدة العربية» صدر كتاب دولة
املصارف :تاريخ لبنان املالي لـ هشام صفي الدين.
يــأتــي العمل بمناسبة ذك ــرى افـتـتــاح «مـصــرف لبنان»
فــي األول مــن نيسان/إبريل  ،1964وهــو يعيد تركيب
تاريخ تأسيس البنوك في لبنان بتداخالتها ّ
املتنوعة مع
عدة عوامل مثل الهجرة وصعود الخليج كمركز مالي
ّ
ّ
باملتغيرات السياسية الكبرى
عاملي وتأثر بيئة البنوك
مثل سياسات املرحلة الشهابية ،وحــرب لبنان .يمثل
ّ
ومتغيراته ،كما
الكتاب زاوية جديدة في فهم تاريخ لبنان
ُ
أنــه يـقـ ّـدم مسالك إجــابــة لعدة أسئلة تـطــرح على النخب
اللبنانية اليوم.
ال ـت ـك ـف ـيــر ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـتــون ـس ـيــة عـ ـن ــوان كـتــاب
جــديــد لـلـبــاحــث وال ــروائ ــي ش ـكــري املـبـخــوت ص ــدر عن
«مسكلياني» .العمل هــو جــزء ثــالــث مــن مـشــروع بــدأه
ـوان جــامــع« :تــاريــخ التكفير في
املــؤلــف فــي  2018بـعـنـ ٍ
تونس» ،وتناول في جزئه األول مجموعة من القضايا
الـتــي ك ــان مـحــورهــا ات ـهــام مثقفني فــي عـقــائــدهــم ،مثل
الـطــاهــر ال ـحــداد وعـبــد الـعــزيــز الثعالبي ،ومــن ثـ ّـم تناول
جــزؤه الثاني  -وكــان بعنوان «أبـنــاء بورقيبة»  -ظهور
تيار اإلس ــام السياسي فــي تــونــس ،زعالقته بقضايا
ّ
تكفير كل من محمد الشرفي ويوسف الصديق ،ليدرس
الجزء الثالث من العمل ّ
تحول التكفير إلى سجال ِعلمي.
عن منشورات «دار السالسل» ،صدرت مؤخرًا ترجمة
ج ــدي ــدة أن ـجــزهــا فـ ــؤاد م ــرع ــي ع ــن ال ــروس ـي ــة مـبــاشــرة
لرواية الجريمة والعقاب لـ فيودور دوستويفسكي.
يشير تقديم الترجمة أن الطبعة الجديدة «ليست تدقيقًا
لترجمة سابقة وال رص ـدًا ألح ــداث الــروايــة ،وال تعريبًا
ي ـســرد بــالـلـغــة الـعــربـيــة مـعــانــي الـنــص األص ـل ــي ،بــل هو
محاولة مخلصة سعت قدر اإلمكان إلى أن تكون أمينة
للنص الروسي ،فتجد الصيغ املكافئة له في العربية من
حيث املعنى و األسلوب والخصائص الجمالية و الفنية».
ّ
تعد الرواية التي صدرت عام ّ 1866أول عمل لفت االنتباه
إلى عبقرية دوستويفسكي.
صالح بن يوسف :حياة وكفاح عنوان كتاب َ
سيري
صدر عن منشورات «نقوش عربية» للمؤرخ التونسي
منصف الشابي يعود فيه إلى إحدى أبرز الشخصيات
التي ناضلت ضـ ّـد االستعمار الفرنسي .الكتاب الــذي
ص ــدر بــالـفــرنـسـيــة ي ـق ـ ّـدم أط ــروح ــة مـ ـض ـ ّـادة ل ـعــدد من
ّ
التحرر
الــروايــات الرسمية املتداولة حــول تاريخ مرحلة
ُ
من االستعمار ،فقد اختزل بن يوسف بكونه معارضًا
لسياسات االستقالل الجزئي التي كان يقودها الحبيب
بورقيبة ،األمــر الــذي جعله عرضة لتهم مثل الرجعية
ومحاولة زعزعة النظام ،ما ّأدى إلــى هروبه إلــى املنفى
والحقًا ّتم اغتياله في أملانيا عام .1961
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الماسترز .واحتاج
صاحب الـ24
سنة لساعة
و 44دقيقة من
أجل حفر اسمه
ضمن المتوجين
بلقب البطولة
بنتيجة (،)6 - 7
( )4 - 7و(.)4 - 6

هوبرت بطل ميامي
أكمل الالعب البولندي المفاجأة و ُتوج باللقب ()Getty

روث شيبنغيتش تحطم
الرقم القياسي العالمي
لنصف الماراثون

الحكومة الفرنسية تبحث
إمكانية تأجيل بطولة
روالن غاروس

حطمت العداءة الكينية روث شيبنغيتش الرقم
القياسي العاملي لنصف املاراثون بتتويجها
بنصف ماراثون إسطنبول بزمن قدره ساعة و4
دقائق وثانيتان .وفازت شيبنغيتش بنصف
ماراثون إسطنبول للمرة الثالثة في مشوارها
بعد نسختي  2017و .2019وحطمت شيبنغيتش
الرقم القياسي الذي سجلته اإلثيوبية أبابيل
يشانه عندما فازت بنصف ماراثون رأس الخيمة
اإلماراتي بزمن قدره ساعة وأربع دقائق و 31ثانية.

الرياضة الفرنسية ،روكسانا
كشفت وزيرة ّ
ماراسينيانو ،أنه يجري بحث إمكانية تأجيل
بطولة روالن غاروس للتنس للعام الثاني ،بسبب
تفشي فيروس كورونا .وصرحت ماراسينيانو:
«نجري مباحثات مع االتحاد الفرنسي للتنس
ملعرفة ما إذا كان يجب تغيير موعد البطولة.
نحاول الحد من فرص التجمعات في الرياضات
االحترافية» .ومن املقرر أن تقام البطولة بني 17
مايو /أيار و 6يونيو /حزيران املقبلني.

كأس السوبر األردني:
الوحدات يُتوج للمرة الـ14
في تاريخه

ُ
توج فريق الوحدات بلقب كأس السوبر األردني
في كرة القدم الـ 14في تاريخه بعد فوزه على
الجزيرة بهدفني نظيفني على ملعب عمان الدولي.
وصالح الوحدات بهذا اللقب جماهيره الغاضبة
بعد خسارة نهائي درع االتحاد أمام الجليل
ُ
بركالت الترجيح ،وكان الوحدات توج املوسم
ً
املاضي بطال للدوري األردني ودرع االتحاد،
في وقت قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس
األردن بسبب تفشي فيروس كورونا.
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تقرير
حققت األندية العربية نتائج متباينة في الجولة الثالثة ،لمرحلة
المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية ،في
سباق حصد البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من
المنافسة

الكونفيدرالية
األفريقية

نتائج متباينة للعرب

مجدي طايل

تباينت نتائج األنــديــة العربية
في سباق الجولة الثالثة ،ملرحلة
املجموعات لكأس الكونفيدرالية
األفــريـقـيــة ملــوســم  ،2021-2020فتصاعدت
أسهم قلة مــن الـفــرق وتــراجـعــت أسهم فرق
أخ ــرى ،فــي رحـلــة حصد البطاقات املؤهلة
إل ــى الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي ،واالس ـت ـم ــرار في
سباق املنافسة على اللقب.
كتبت الجولة الثالثة انتصارًا عربيًا وحيدًا،
ك ــان بـطـلــه ال ــرج ــاء امل ـغ ــرب ــي ،فـيـمــا الحـقــت

ال ـت ـع ــادالت ف ــرق األه ـل ــي الـلـيـبــي ،وشبيبة
القبائل الجزائري ،ونهضة بركان املغربي،
والنجم الساحلي والصفاقسي التونسيني،
وأخـيـرًا خسارة بيراميدز املـصــري ،ووفــاق
سطيف ال ـجــزائــري .فــي املـجـمــوعــة األول ــى،
وتعقدت آمال أهلي بنغازي الليبي ،ووفاق
سطيف الجزائري بعدما فشال في تحقيق
الفوز .وتعادل أهلي بنغازي مع أورالنــدو
ب ـي ــرات ــس ب ـط ــل جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا م ــن دون
أهــداف ،في لقاء سيطرت الفرص الضائعة
على أحــداثــه ،ليرفع األهـلــي رصـيــده إلــى 4
ن ـقــاط ،مـقــابــل  5نـقــاط ألورالنـ ــدو بـيــراتــس.

ضغوط لبقاء السالمي

عقب انتصار الرجاء على بيراميدز ،تعرض المدرب ،جمال السالمي،
لضغوط من أجل إقناعه باالستمرار والتراجع عن قراره السابق بالرحيل،
ّ
ظل تحسن النتائج ،مع دعمه
في
معنويًا وجماهيريًا بشكل الفت في
المرحلة المقبلة .وقــال السالمي
بعد اللقاء« :أشكر الالعبين على
دعمهم الكامل وموقفهم.
طلبوا مني الــبــقــاء بعد إعالني
ّ
لكن موقفي
رغبتي في الرحيل،
الجديد لن أكشف عنه حاليًا».

الرجاء حسم مواجهته أمام بيراميدز (رزق عبد المجيد /فرانس برس)

وفي املجموعة نفسها ،تلقى وفاق سطيف
ال ـج ــزائ ــري خ ـس ــارة مــؤملــة بــال ـس ـقــوط أم ــام
إنـيـيـمـبــا الـنـيـجـيــري بـهــدفــن مـقــابــل هــدف
فــي ملعب األخ ـيــر .ورف ــع إنييمبا رصـيــده
إلــى  6نـقــاط فــي املــركــز األول ،مقابل نقطة
لــوفــاق سطيف الــذي بــات فــي حاجة للفوز
في الجولة املقبلة .وكان التقدم من نصيب
وفاق سطيف عبر العبه منصف بقرار ،ورد
أوغستني أوالديـبــو بالتعادل إلنييمبا ،ثم
أضاف توسن أومويلي الهدف الثاني .ولم
ي ـقــدم وف ــاق سـطـيــف ال ـع ــرض املـنـتـظــر منه
ســوى فــي أول  30دقـيـقــة ،وتــراجــع بعدها،
ليخطف إنييمبا  3نقاط غالية .وأرجع نبيل
الـكــوكــي ،املــديــر الـفـنــي لــوفــاق سـطـيــف ،في
املؤتمر الصحافي ،خسارته أمــام إنييمبا،
إل ــى اإلج ـهــاد الـبــدنــي مــن تــوالــي املـبــاريــات
وضغط أجندة وفاق سطيف ،باإلضافة إلى
ضعف الخبرة لدى عدد من العبي الفريق،
وغياب التركيز عن املدافعني ،مشيرًا إلى أن
ّ

أهلي بنغازي تعادل
مع أورالندو بيراتس بطل
جنوب أفريقيا
الـفــرصــة مــا زال ــت قائمة فــي املنافسة على
التأهل ،شريطة الفوز في الجوالت الثالث
املقبلة ،مشددًا على ثقته الكاملة في قدرة
الع ـب ـيــه ع ـلــى ت ـعــويــض ال ـخ ـس ــارة ،وال ـف ــوز
على إنييمبا ،وإن ـعــاش اآلم ــال فــي التأهل
خ ــال لـقــاء الـفــريـقــن بــالـجــولــة الــرابـعــة في
املجموعة .وأضــاف الكوكي« :أعــد جماهير
وفاق سطيف بالقتال حتى آخر لحظة في
املجموعة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع
الـنـهــائــي ،سنطوي الـخـســارة وسـنــركــز في
امل ـبــاراة املقبلة أم ــام إنييمبا على تحسني

جانبنا الهجومي .ما زلت أرى فريقي قادرًا
على بلوغ الدور املقبل ،لكن علينا التحسن
ّ
والتحلي بــالــروح القتالية ،وهــو ما أسعى
لبثه في قلوب الالعبني خالل األيام املقبلة
مع ّ
طي صفحة الخسارة األخيرة أمام بطل
نيجيريا».
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة ،تـ ـع ــادل نـهـضــة
بــركــان امل ـغــربــي ،حــامــل الـلـقــب مــع شبيبة
الـقـبــائــل ال ـجــزائــري مــن دون أهـ ــداف ،على
م ـل ـع ــب األول ،ل ـي ـف ـق ــد ال ـ ـبـ ــركـ ــان نـقـطـتــن
غــالـيـتــن ،ويــرفــع رص ـيــده إل ــى  4نـقــاط في
امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ،م ـقــابــل  5ن ـق ــاط لـلـشـبـيـبــة
الــذي تراجع خطوة وأصبح وصيفًا .وفي
املجموعة نفسها ،نجح القطن الكاميروني
في حصد  3نقاط غالية خارج ملعبه ،بعد
الفوز على مضيفه نابسا ستارز الزامبي
بـهــدف مــن دون رد ،ليرفع القطن رصيده
إلى  6نقاط في املركز األول ،ولديه فرصة
تـسـجـيــل ف ــوز آخ ــر ع ـلــى م ـل ـع ـبــه ،وت ـعــزيــز

جائزة الدوحة الكبرى :ثنائية فرنسية تاريخية
تواصلت منافسات
«موتو جي بي» للموسم
الحالي ،وشهدت هذه
الجولة تفوقًا فرنسيًا
واضحًا ،بعدما صعد
كل من فابيو كوارتاراو،
ٌّ
ويوان زاركو ،إلى منصة
التتويج ،مع تسجيل رقم
تاريخي في المنافسات
العالمية

أح ـ ـ ــرز دراج ف ــري ــق «يـ ــامـ ــاهـ ــا» ال ـف ــرن ـس ــي
فــابـيــو ك ــوارت ــارارو ،املــركــز األول فــي سباق
فئة «مــوتــو جــي بــي» خــال جــائــزة الــدوحــة
الكبرى للدراجات النارية ،املرحلة الثانية
مــن املــوســم الـجــديــد ،بتقدمه عـلــى مواطنه
دراج دوك ــات ــي ،يـ ــوان زارك ـ ــو .وب ـعــدمــا كــان
أول املنطلقني في سباقه الثاني ضمن فئة
ال ـك ـب ــار ،أن ـه ــى اإلس ـب ــان ــي خ ــورخ ــي مــارتــن
(دوكاتي-أفينتيا) السباق ،في املركز الثالث،
ليكمل منصة التتويج.
وفي أول تعليق له بعد الفوز ،قال كوارتارارو
مــازحــا« :ســأسـتـمـتــع بـهــذه اللحظة الليلة،
ب ـم ــاك ــدون ــال ــدز لـ ــذيـ ــذة» م ـض ـي ـفــا« :شـقـقــت
طريقي من املركز الثامن .السرعة والحلبة
كانتا مختلفتني عن التجارب الحرة الرابعة
واألخ ـيــرة ولـفــة اإلح ـم ــاء» ،وكـشــف« :لطاملا

حلمت بالفوز في قطر ،لكن لسوء الحظ لم
أكــن األول» الــذي يفوز في قطر هــذا املوسم
بـسـبــب إق ــام ــة س ـبــاقــن ع ـلــى ال ـت ــوال ــي على
حلبة لوسيل (أقيمت املرحلة األولــى وهي
ج ــائ ــزة ق ـطــر ال ـك ـبــرى ف ــي  28م ـ ــارس /آذار
املاضي على الحلبة نفسها).
وه ــي امل ــرة األول ــى فــي تــاريــخ الـفـئــة األول ــى
ال ـت ــي ي ـح ــل ف ـي ـهــا ف ــرن ـس ـي ــان ف ــي امل ــرك ــزي ــن
ّ

يتصدر السائق زاركو
بطولة العالم برصيد
 40نقطة

األولني ،فيما تعود املرة األخيرة التي صعد
خاللها فرنسيان إلــى منصة التتويج إلى
عام  1954في رينس الفرنسية ،حني فاز بيار
مونوريه ،وحل جاك كولو ثالثًا .وبعدما حل
ّ
ّ
ثانيًا في السباق االفتتاحي خلف اإلسباني
مارك فينياليس (ياماها) ،تمكن زاركــو من
التربع على صــدارة الترتيب العام برصيد
 40نقطة ،بفارق أربــع نقاط عن كوارتارارو
الذي حل خامسًا قبل أسبوع ،ثم نجح أول
ّ
من أمس األحد ،في تحقيق فوزه الرابع في
الفئة الكبرى والخامس عمومًا.
وي ـخــوض الـفــرنـسـيــان املــوســم ال ـجــديــد مع
فريقني جديدين ما يزيد من أهمية ما حققاه
في السباقني القطريني .وأكمل اإلسبانيان
أل ـي ـك ــس ريـ ـن ــس (سـ ـ ــوزوكـ ـ ــي) وف ـي ـن ـيــالــس
(يــامــاهــا) امل ــراك ــز الـخـمـســة األولـ ــى فــي هــذا
ال ـس ـب ــاق الـ ـ ــذي كـ ــان م ـخ ـي ـبــا ج ـ ـدًا ل ــدراج ــي
«يــامــاهــا  -أس أر ت ــي» اإليـطــالـيــن فــرانـكــو
مــوربـيــديـلــي وصـيــف بـطــل املــوســم املــاضــي
(ح ــل فــي املــركــز الـثــانــي عـشــر) واألس ـط ــورة
ّ
فالنتينو روس ــي (ح ــل فــي املــركــز الـســادس
ّ
ع ـشــر ،ب ـعــدمــا ان ـط ـلــق م ــن امل ــرك ــز الـ ـ ــ 21قبل
األخير في أســوأ انطالقة له خــال مسيرته
في الفئة الكبرى).
أمــا اإليـطــالــي اآلخ ــر فرانتشيسكو بانيايا
(دوكاتي) الذي حل ثالثًا األحد قبل املاضي،
ّ
فـ ـج ــاء فـ ــي املـ ــركـ ــز ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ،أم ـ ـ ــام حــامــل
ال ـل ـقــب اإلس ـب ــان ــي ج ـ ــوان م ـيــر (س ــوزوك ــي)
والجنوب أفريقي براد بايندر (كاي تي أم)
واألسترالي جاك ميلر (دوكاتي) واإلسباني
اآلخ ــر ألـيـكــس إس ـب ــارغ ــارو (أبــري ـل ـيــا) على
ال ـت ــوال ــي .وب ـعــدمــا أم ـضــت ق ــراب ــة ش ـهــر في
قطر ،حيث أقيمت أيضًا التجارب الشتوية،
تـنـتـقــل بـطــولــة ال ـعــالــم ال ــى أوروب ـ ــا اعـتـبــارًا
مــن  18إبــريــل /نيسان ال ـجــاري ،مــع جائزة
بورتيماو البرتغالية.
لوز مجددًا
فوز ّ

الثنائي الفرنسي حقق إنجازًا تاريخيًا ()Getty

بـعــدمــا ب ــات األحـ ــد قـبــل امل ــاض ــي أول دراج
ب ــريـ ـط ــان ــي يـ ـخ ــرج م ـن ـت ـص ـرًا مـ ــن امل ــرح ـل ــة
االفتتاحية ،حقق سام ّ
لوز ،فوزه الثاني على
التوالي في مستهل املوسم ،في فئة موتو ،2
متقدمًا مجددًا على زميله األسترالي ،ريمي
غ ــاردن ــر ،ب ـفــارق  0.190ثــانـيــة .وع ـلــى غــرار
املرحلة االفتتاحية ،كانت املــراكــز الخمسة
األولــى من نصيب فريق «كاليكس» إذ حل
ّ
اإلس ـب ــان ــي راوول ف ــرن ــان ــدي ــس ثــال ـثــا أم ــام
اإلي ـطــالــي م ــارك ــو بـيـتــزيـكــي وال ـيــابــانــي آي
أوغورا تواليًا.
ورفع ّ
لوز رصيده في الصدارة الى  50نقطة

كــامـلــة ،ب ـفــارق  10عــن غــاردنــر ،فيما يحتل
فرنانديس املركز الثالث برصيد  27نقطة.
وكشف البريطاني أن «الرياح كانت حاضرة
ّ
وك ــان مــن الـسـهــل الـبـقــاء فــي الـخـلــف (خلف
ال ــدراج ــن املـتــواجــديــن أم ــام ــه) ،لـكــن بعدما
أصبحت في املقدمة عانيت لالبتعاد بسبب
الرياح» .وتابع« :قمت بعمل جيد حقًا خالل
ه ــذه األســاب ـيــع ال ـثــاثــة فــي ق ـطــر .بإمكاني
ال ــذه ــاب إل ــى (ال ـس ـب ــاق ال ـبــرت ـغــالــي املـقـبــل)
بورتيماو بمعنويات جيدة».
إنجاز هائل لإلسباني آكوستا

ف ــي ف ـئــة م ــوت ــو  ،3ح ـقــق الـ ـ ــدراج اإلس ـبــانــي
الـ ـي ــاف ــع ،ب ـ ـيـ ــدرو آك ــوسـ ـت ــا ،ال ـ ــذي ي ـخــوض
مــع «ك ــاي تــي أم» موسمه األول فــي بطولة
هائال بعدما خــرج ابــن الــ16
العالم ،إنجازًا
ً
سـنــة مـنـتـصـرًا .وأك ــد آكــوسـتــا أن مــا حققه
ّ
األحد قبل املاضي في لوسيل حني حل ثانيًا
ّ
خلف اإلسباني خاومي ماسيا (كاي تي إم)،
لم يكن وليد الصدفة بل ّإنه يتمتع بموهبة
كـبـيــرة ج ـدًا وهــو بــات أول دراج فــي تــاريــخ
هــذه الفئة يفوز بالسباق بعد انطالقه من
خط الحظائر.
وتقدم اإلسباني في نهاية اللفات الـ 18التي
ش ـه ــدت اص ـط ــدام ــا ب ــن م ــواط ـن ــه جـيــريـمــي
ألكوبا واالسكتلندي جون ماكفي ،حني كانا
فــي ص ــدارة الـسـبــاق ،على الـجـنــوب أفريقي
داري ــن بــايـنــدر (هــونــدا) بـفــارق ضئيل جدًا
بـلــغ  0.039ثــانـيــة ،فــي وق ــت ج ــاء اإليـطــالــي
نيوكولو أنتونيلي (كاي تي أم) ثالثًا بفارق
 0.482ثــانـيــة .وتــربــع آكــوسـتــا على صــدارة
الـتــرتـيــب ال ـعــام بــرصـيــد  45نـقـطــة ،وبـفــارق
ت ـســع ن ـق ــاط ع ــن بــاي ـنــدر ال ـث ــان ــي ،ف ــي وقــت
تراجع ماسيا إلــى املركز الثالث بــ 32نقطة
بعدما اكتفى أول مــن أمــس األح ــد ،باملركز
التاسع.
ت ــرت ـي ــب الـ ـ ــدراجـ ـ ــن ال ـخ ـم ـس ــة األوائـ ـ ـ ـ ــل فــي
س ـبــاق مــوتــو جــي ب ــي -1 :الـفــرنـســي فابيو
كـ ــوارتـ ــارارو (ي ــام ــاه ــا)  42:23.997دقـيـقــة،
 -2الفرنسي يــوان زاركــو (دوكــاتــي-بــرامــاك)
بفارق  1.457ثانية -3 ،اإلسباني خورخي
مارتن (دوكاتي-براماك) بفارق  1.500ث-4 ،
اإلسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق
 2.088ث -5 ،اإلسباني مافريك فينياليس
(ياماها) بفارق  2.110ث.
ف ــي امل ـق ــاب ــل أم ـس ــى تــرت ـيــب ب ـطــولــة ال ـعــالــم
فــي املــوســم الـحــالــي -1 :زارك ــو  40نقطة-2 ،
كوارتارارو  36نقطة -3 ،فينياليس  36نقطة،
 -4بانيايا  26تقطة -5 ،رينس  23نقطة.
(فرانس برس)

موقعه فــي املقدمة عند مــاقــاة نابسا في
الجولة املقبلة.
وف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،ان ـت ـهــى الــديــربــي
الـتــونـســي بــالـتـعــادل مــن دون أهـ ــداف ،بني
ال ـن ـج ــم ال ـس ــاح ـل ــي وض ـي ـف ــه ال ـص ـفــاق ـســي،
لـيـحـصــد كـ ــل مـنـهـمــا ن ـق ـطــة .ورف ـ ــع الـنـجــم
ّ
رصـ ـي ــده إلـ ــى  4ن ـق ــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي،
مقابل  5نقاط للصفاقسي ،الذي عاد بنقطة
وحافظ على تصدره جدول الترتيب .ونجح
م ــورس ـي ــا ،امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـلـصـفــاقـســي ،في
تطبيق تكتيك دفــاعــي محكم ،راقــب خالله
مـصــادر الـخـطــورة التهديفية فــي تشكيلة
النجم ،التي يتصدرها سليمان كوليبالي،
وأيمن الصفاقسي ،ووجــدي كشريدة ،كما
اع ـت ـم ــد ع ـل ــى سـ ــاح املـ ــرتـ ــدات ع ـب ــر ف ــراس
شــواط ،ومحمد صولة ،ولم يوفق في أكثر
من هجمة ،ليفقد النجم نقطتني غاليتني في
ملعبه تحت قيادة مدربه األسعد الدريدي.
وفي املجموعة نفسها ،حقق دي غراف كار
السنغالي أول فوز له في املجموعة ،بتغلبه
على ساليتاس البوركيني بهدفني من دون
رد ،ل ـيــرفــع دي ك ــار رص ـي ــده إل ــى  4ن ـقــاط،
مقابل  3نقاط لساليتاس.
وفي املجموعة الرابعة ،حسم نادي الرجاء
امل ـغ ــرب ــي امل ــواجـ ـه ــة امل ـص ــري ــة – امل ـغــرب ـيــة،
بــال ـفــوز ع ـلــى ب ـيــرام ـيــدز ب ـهــدفــن م ـقــابــل ال
شــيء فــي املـغــرب .ورفــع الــرجــاء بهذا الفوز
رص ـ ـيـ ــده إلـ ـ ــى  9نـ ـق ــاط فـ ــي املـ ــركـ ــز األول،
مقابل  6نقاط لبيراميدز في املركز الثاني،
وتـلـقــى معها أول خ ـســارة .مــن جــانـبــه أكــد
جـمــال الـســامــي ،املــديــر الفني لـلــرجــاء ،في
تصريحات تلفزيونية ،أن الفوز يعد خطوة
ّ
مهمة في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع
النهائي .وأرجع املدير الفني فوز فريقه إلى
الهجوم الضاغط في الشوط األول والسعي
وراء قـتــل املـ ـب ــاراة م ـب ـك ـرًا ،وق ـ ــال« :سجلنا
ه ــدف ــن م ـب ـكــريــن ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ســاهــم
فــي تــراجــع األداء بعض الـشــيء فــي الشوط
الـثــانــي .نــريــد الـعــودة مــن الـقــاهــرة بنتيجة
أخ ــرى طيبة للحفاظ عـلــى قـمــة املجموعة
ب ـخ ــاف ح ـســم ب ـطــاقــة ال ـت ــأه ــل إلـ ــى الـ ــدور
ربع النهائي للبطولة القارية» .في املقابل،
أرجع األرجنتيني رودلفو أروابارينا املدير
الفني لبيراميدز خـســارة فريقه ،إلــى سوء
التحكيم فــي إدارة اللقاء ومـنــح األفضلية
لـ ـل ــرج ــاء .وق ـ ـ ــال أرواب ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
الـصـحــافــي لـلـمـبــاراة« :الـحـكــم لــم يــوفــر لنا
ال ـح ـم ــاي ــة ،ه ـن ــاك كـثـيــر م ــن الـ ـح ــاالت الـتــي
ـدال ال سيما االلـتـحــامــات القوية،
أث ــارت ج ـ ً
مما أث ــار القلق لــدى الــاعـبــن ،وهــو سبب
كبير في الخسارة بهدفني مقابل ال شيء،
كـمــا فـقــدنــا الع ـبــا مـهـمــا بـسـبــب اإلص ــاب ــة».
وفي املجموعة نفسها ،حقق نكانا رديفلز
الزامبي ،أول فوز له في البطولة ،وجاء على
مضيفه نامونغو التنزاني ،بهدف مقابل
ال شــيء فــي ملعب األخ ـيــر ،ليحصد أول 3
نقاط له في سباق املجموعة .وسجل هدف
املـ ـب ــاراة الــوح ـيــد ديــامــونــد تـشـيـكــويـكــوي،
لينعش الفريق الزامبي آماله في املنافسة
على وصافة املجموعة على األقل.
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السلة األميركية :كليبرز يحسم
«ديربي» لوس أنجليس

تعرّض ليكرز لخسارة
جديدة في منافسات
دوري السلة األميركية،
وذلك أمام منافسه
لوس أنجليس كليبيرز،
في وقت عزز شيكاغو
بولز حظوظه في
التأهل

ان ـت ـهــى «ديـ ــربـ ــي» مــدي ـنــة لـ ــوس أنـجـلـيــس
لـصــالــح فــريــق كـلـيـبــرز ،ال ـفــائــز عـلــى حامل
ال ـل ـقــب ل ـي ـكــرز ( ،)84-104ف ــي وقـ ــت ألـحــق
شيكاغو بولز الخسارة الثانية تواليًا بضيفه
بروكلني نتس ،ثاني املنطقة الشرقية ،من
دون نجمه جيمس هــاردن ( ،)107-115في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني .في
ل ــوس أنـجـلـيــس وع ـلــى مـلـعــب «ستايبلس
سنتر» خلف أبواب موصدة أمام الجماهير
(سيسمح لها بالدخول بــدءًا من  15الشهر
الحالي) ،انتهى «ديربي» املدينة بفوز كليبرز
على ليكرز ،املفتقد لجهود الثالثي« :امللك»
ليبرون جيمس بسبب إصــابــة فــي الكاحل
األيمن ،وأنتوني ديفيس (ربلة الساق ووتر
العرقوب) والوافد الجديد أندري دروموند
يشكل ليكرز عبئًا كبيرًا
(أصبع القدم) .ولم ّ
على كليبرز ،الذي أنهى سلسلة من خسارتني
تواليًا للعودة إلى سكة االنتصارات وتعزيز
مركزه الثالث في املنطقة الغربية ،بفوزه الـ
 33مقابل  18هزيمة .وتألق في صفوف الفائز
كواهي لينارد مع  19نقطة و 10متابعات و8
تمريرات حاسمة ،وأضاف بول جورج  16و7
متابعات .في املقابل ،كان ماركوس موريس
أبــرز املسجلني في الفريق مع  22نقطة و7
متابعات .وأض ــاف لوكي كينارد  15نقطة
من على مقاعد البدالء ،فيما استهل القادم
الجديد العب االرتكاز راجون روندو مبارياته
مع كليبرز بخوضه  13دقيقة.
كنا األفضل بدنيًا وفزنا بالصراعات

بعد الفوز ،قال مدرب كليبرز ،تايرون لو «كنا
رائعني من الناحية الدفاعية ،وفرضنا إيقاعنا
باكرًا .كنا األفضل بدنيًا وفزنا بالصراعات»،
كما أبدى لو رضاه عما قدمه روندو في وقت
قليل ،حيث سجل نقطتني إلى جانب سرقتني،
وقال «سيكون مفيدًا لنا على املدى الطويل.
يجعل املباراة أسهل ،ومن الجيد رؤيته في
امل ـل ـعــب» .فــي امل ـقــابــل ،ك ــان اإلس ـبــانــي مــارك

لوس أنجليس كليبيرز يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية ()Getty

غاسول مع  11نقطة األساسي الوحيد الذي
تخطى حاجز الـ  10نقاط لفريق ليكرز ،فيما
كان العب االحتياط مونتريزل هاريل أفضل
يجنب
املسجلني مــع  19نقطة ،مــن دون أن ّ
الخسارة السادسة لفريقه في مبارياته الـ
 11األخيرة .وخسر ماركيف الذي بدأ املباراة
أساسيًا بقميص ليكرز أمام شقيقه التوأم
م ــارك ــوس مــع كـلـيـبــرز ،مــن دون أن يتمكن
من تسجيل أكثر من  9نقاط .وعن كليبرز،
قــال م ــدرب ليكرز ،فــرانــك فــوغــل «لــم نتمكن
من التعامل مع الضغط الدفاعي» ،مضيفًا
«خضنا أمسية صعبة من ناحية التسديدات.
خسرنا الكثير مــن التسديدات على السلة
والكرات الحاسمة و 21تسديدة» .وأنهت هذه
الخسارة األخيرة لفريق ليكرز على أرضه
قبل أن يستهل سلسلة من خمس مباريات
خارجها ستبدأ أمام تورونتو رابتورز الذي
سحق غولدن ستايت ووريرز بفارق  53نقطة
ومني ليكرز بخسارته
في الفوز (ُ .)77-150
الـ ـ  19جعلته يتخلى عــن املــركــز الــرابــع في
املـنـطـقــة الـغــربـيــة لـصــالــح ديـنـفــر نــاغـتــس،
الـفــائــز عـلــى أورالنـ ــدو مــاجـيــك (.)109-119
بولز يُعزز فرصه بالتأهل
للـ«بالي أوف»

وفي املباراة الثانية ،حاول نتس قلب الطاولة
على بولز ،بعدما تأخر بفارق  17نقطة في
الربع الرابع األخير ،إال أن املهمة كانت شاقة
بالرغم من الجهود التي بذلها كايري إيرفينغ
بتسجيله  24نقطة و 15تمريرة حاسمة ،هي
إال أن البعض عاب
األعـلــى لــه هــذا املــوســمّ ،
عليه قلة دقته في التسديدات ( 12من .)27

وفــي ظــل غياب ه ــاردن أفضل الالعبني في
نتس بسبب آالم فــي أوت ــار الــركـبــة اليمنى
وكيفت دوران ــت ،ساهم الــوافــدان الجديدان
ّ
(تحرر من عقده
املخضرمان باليك غريفني
مع ديترويت بيستونز) والماركوس ألدريدج
(سان أنتونيو سبيرز سابقًا) في إضافة 10
و 11نقطة تواليًا .واجه بولز ،اللعب الفردي
لضيفه بأسلوب لعب جماعيّ ،
فسجل العبوه
الخمسة الذين دفع بهم املدرب أساسيني على
أرض املـلـعــب ،ثــاثــة أرب ــاع الـنـقــاط (د،)89.
فبرز زاك الفــن ( 25نقطة) ،فــي وقــت فرض
املونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش نفسه
سريعًا منذ وصــولــه مــن أورالنـ ــدو ماجيك
مع  22نقطة إلــى جانب  13متابعة .وحقق
فريق بولز ،الذي عزز حظوظه لبلوغ األدوار
اإلقصائية «بالي اوف» فوزه العشرين في
املركز العاشر في املنطقة الشرقية ،مقابل 28
هزيمة .وفـ ّـوت فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
فرصة تعزيز صدارته في املنطقة الشرقية
واالستفادة من خسارة مالحقه املباشر نتس،
بسقوطه بدوره أمام ممفيس غريزليز (-116
 ،)108ومني سفنتي سيكسرز بخسارته الـ
 16مقابل  34فوزًا ،في سجل مماثل لنتس.
وتأخر زمالء النجم الكاميروني جويل إمبيد،
الغائب للراحة عقب عودته للمالعب بعد فترة
توقف دامت  10مباريات بسبب إصابة في
الــركـبــة 26 ،نقطة مــع نهاية الــرابــع الثالث،
ولم يظهروا باملستوى املطلوب ،باستثناء
ت ــوب ـي ــاس ه ــاري ــس ص ــاح ــب  21ن ـق ـطــة و8
متابعات .عند الفريق الفائز ،برز جا مورانت
مع  8نقاط و 10تمريرات حاسمة ،والليتواني
يوناس فاالنتسيوناس بتسجيله  16نقطة

والتقاطه  12متابعة ،فيما كان أفضل مسجل
ديـلــون بــروكــس مــع  17نـقـطــة .وفــي مـبــاراة
أخرى ،صعد غريزليز للمركز الثامن متساويًا
مع فريق سان أنطونيو سبيرز ( 24فوزًا و23
هــزيـمــة) ،وأم ــام غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــورز،
العاشر الذي ّ
تعرض لخسارته الثالثة تواليًا
أمام أتالنتا هوكس ( ،)111-117بالرغم من أنه
استعاد نجمه ستيفن كوري .وانتهز كوري
فرصة تسجيله  37نقطة لإلشادة بالجالية
اآلسيوية في أتالنتا بعد حادثة إطالق نار في
ثالث صاالت للتدليك أسفرت عن مقتل ثمانية
أشخاص ،من خالل ارتداء حذاء رياضي رسم
عليه صورة ألسطورة الفنون القتالية بروس
لــي وعائلته مرفقة بكتابة «تحت السماء،
هناك عائلة واحدة فقط».
وبالنسبة للترتيب ،يتصدر فريق فيالديلفيا
سفنتي سيكسرز املنقطة الشرقية برصيد 34
فوزًا و 16خسارة ،وخلفه في املركز الثاني
بروكلني نتسر ال ــذي حقق  34ف ــوزًا مــع 16
خسارة أيضًا ،أما صاحب املركز الثالث فهو
ميلووكي باكس الذي حقق  32فوزًا مقابل 17
خسارة ،في وقت يحتل فريق أتالنتا هاوكس
املركز الرابع برصيد  26فوزًا مع  4خسارات.
أما في ترتيب املنطقة الغربية ،فيتصدر يوتا
جاز بـ 38فوزًا مع  11خسارة ،وخلفه فينيكس
صانز برصيد  34فوزًا و 14خسارة ،بينما
يأتي في املركز الثالث لوس أنجليس كليبيرز
بـ 33فوزًا و 18خسارة ،أما فريق دينفر ناغتس
فيحتل املــركــز الــرابــع برصيد  31فــوزًا و18
خسارة ،وأخيرًا يحتل ليكرز املركز الخامس
برصيد  31فوزًا و 19خسارة.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
ُ
حيث
تنطلق منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا،
تتنافس  8أندية من أجل التأهل إلى المربع الذهبي ألغلى البطوالت
األوروبية .وبعض المواجهات يحمل طابعا ثأريا لألندية التي سبق أن
خسرت في مباريات حاسمة خالل السنوات الماضية

غايا :انسحبنا بسبب إهانة قبيحة
أكد خوسيه لويس غايا ،قائد فريق فالنسيا ،أنهم انسحبوا من امللعب أمام قادش ألن
زميلهم الفرنسي مختار دياكابي أكد لهم أنه تعرض «إلهانة عنصرية» ،ولكنهم عادوا
بعد ذلك بعد موافقته ،ألنهم أخبروهم أنهم «سيتعرضون لخصم النقاط الثالث» أو حتى
أكثر من ذلك في حالة عدم العودة .وأوضــح غايا في تصريحات تلفزيونية« :دياكابي
أخبرنا أنــه تعرض إلهــانــة عنصرية .لــم نتقبل األمــر ودخلنا لغرف املــابــس ،ولكنهم
أخبرونا أنه يجب علينا اللعب ،وإال ستخصم منا النقاط الثالث ،ومن الــوارد أكثر من
ذلك .دياكابي طلب منا العودة للملعب».

ربع نهائي
أبطال أوروبا
ت ـن ـط ـلــق م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدور رب ــع
النهائي من دوري أبطال أوروبا
يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني
ب ـمــواج ـهــات تـخـيــم عـلـيـهــا الــرغ ـبــة ف ــي فك
العقد بالنسبة للبعض وفي الثأر بالنسبة
ل ـل ـب ـعــض اآلخ ـ ـ ــر ،ل ـك ــن ال ـج ـم ـيــع بــال ـتــأك ـيــد
يجمعهم ه ــدف واح ــد رئـيـســي يتمثل في
التقدم خطوة جديدة نحو اللقب األهم في
املــوســم .وسـتـكــون تصفية الـحـســابــات هي
الدافع الرئيسي لكل من ليفربول وباريس
سان جيرمان في هذا الدور اإلقصائي أمام
منافسيهما ري ــال مــدريــد وب ــاي ــرن ميونخ
على الترتيب ،في حني ستواجه أندية مثل
مانشستر سـيـتــي وبــوروس ـيــا دورتـمــونــد
وب ــورت ــو وتـشـيـلـســي ال ـت ـحــدي املـتـمـثــل في
تجاوز هذه املرحلة وبلوغ نصف النهائي
الذي استعصى عليها كثيرًا.
مــن بــن الـحـســابــات املعلقة فــي ه ــذا ال ــدور
اإلقـصــائــي ،تـبــرز مــواجـهــة ليفربول وريــال
مدريد يوم الثالثاء في تكرار لنهائي 2018
حني توج النادي «امللكي» في كييف بلقبه
ال ـثــالــث ع ـشــر ف ــي الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ على
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مانشستر سيتي يسعى
لتخطي عقدة الدور ربع
النهائي
حساب «الريدز» .وعلى الرغم من أن الفريق
ال ــذي يـقــوده امل ــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب
توج بالبطولة في العام التالي على حساب
يصف حسابه بعد مع
توتنهام ،إال أنــه لم
ِّ
ريال مدريد وسيسعى للثأر من امللكي في
مـبــاراة سيغيب عنها لــإصــابــة ،سيرخيو
رامـ ــوس ال ــذي ك ــان امل ـصــري مـحـمــد صــاح
ربما ينتظر مواجهته مجددًا بعدما تسبب
فــي إصــاب ـتــه قـبــل ث ــاث س ـنــوات وحــرمــانــه
مــن استكمال اللقاءُ .
ويـعــد ليفربول ،الــذي
تـ ـج ــاوز  11م ــن ب ــن  15دور ربـ ــع نـهــائــي
خاضه في هذه املسابقة ،في أمس الحاجة
للتشبث بفرصه في املسابقة األوروبية هذا
العام خاصة في ظل عجزه عن الــدفــاع عن

أدريان :ريال مدريد ليس قويًا

أكد أدريان سان ميغل ،الحارس الثاني لفريق ليفربول اإلنكليزي ،أن ريال
مدريد ليس قويًا مثلما كان في األعوام الماضية ،وقال أدريان« :ريال
مدريد ليس قويًا كما كان في األعوام الماضية .يحدث لنا شيء مشابه،
إال أن ريال مدريد خطير دائمًا .لديه العبون مميزون في الهجمات
المرتدة .يمتاز الفريق اإلسباني بسرعة الحركة أيضا ،ويشبه أسلوب لعبنا.
الريال سيظل الريال دوما ،والتأهل سيكون في غاية الصعوبة».

لـقــب «الـبــريـمـيــرلـيــغ» ه ــذا املــوســم ال ــذي قد
يفشل فيه حتى في اللحاق باملراكز املؤهلة
إلى دوري األبطال .من جانبه ،يواجه ريال
م ــدري ــد هـ ــذا الـ ـ ــدور اإلق ـص ــائ ــي ف ــي لحظة
حــاسـمــة بــاملــوســم ،مــع مـعــركــة الكالسيكو
أمام املنافس األزلي برشلونة بني مباراتي
ال ــذه ــاب واإليـ ـ ــاب ،ف ــي تـحــد ل ــرج ــال امل ــدرب
الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زي ــدان ال ــذي يعلم أن
شهر إبــريــل /نيسان الحالي يمثل مفترق
طرق لفريقه .ويضع ريال مدريد اإلسباني
نصب عينيه عندما يدخل اختباره الصعب
أم ـ ــام ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ـح ـف ــاظ على
سـجـلــه الــذه ـبــي ف ــي ه ــذا ال ـ ــدور ،وه ــو عــدم
السقوط في كل مــرة يتأهل إليه على مدار
 17سـنــة مـنــذ  ،2004حينما خ ــرج عـلــى يد
م ــون ــاك ــو ال ـفــرن ـســي .وك ــان ــت ت ـلــك املـ ــرة في
موسم ( ،)2004-2003حيث وجــد الفرنسي
زين الدين زيدان ،املدير الفني الحالي لريال
م ــدري ــد وكـ ــان حـيـنـهــا الع ـبــا بــال ـفــريــق ،هو
وزمــاؤه أنفسهم خــارج البطولة بأفضلية
الهدف خارج األرض ،بعد نهاية مواجهتي
الذهاب واإلياب بالتعادل (.)5 – 5
وتمكن كل فريق من الفوز على ملعبه ،حيث
حسم «امليرينغي» مواجهة الذهاب في ملعب
«سانتياغو برنابيو» بنتيجة ( ،)2-4وسجل
حينها «صديق األمس» وأحد نجوم الفريق
«امل ـل ـكــي» الـســابـقــن فــرنــانــدو موريينتيس
الهدف الثاني للفريق الفرنسي.
وكانت األفضلية في اإليــاب لفريق اإلمــارة
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه (ل ــوي ــس ال ـث ــان ــي)
بنتيجة ( ،)1 – 3وتمكن خاللها موريينتيس
أي ـضــا م ــن ه ــز ش ـبــاك ريـ ــال م ــدري ــد ،وأكـمــل
بعدها مــونــاكــو طريقه نحو النهائي قبل
أن يصطدم ببورتو البرتغالي ،تحت قيادة
جوزيه مورينيو ،ويسقط بثالثية نظيفة.
وظل بعدها صاحب املقام الرفيع في دوري
األبـطــال برصيد  13لقبًا عــاجـزًا عــن تخطي
عقبة ثمن النهائي لست سنوات ،حتى أتت
اإلدارة بالبرتغالي جــوزيــه مورينيو ،الــذي
تمكن مــن ق ـيــادة الـفــريــق لتخطي عقبة هــذا
الدور ،ولكنه ظل عاجزًا أيضًا عن رفع «الكأس
ذات األذنني» ،على مدار املواسم الثالثة التي
جـلــس فيها عـلــى مقعد املــديــر الـفـنــي امللكي
( .)13-2010وخ ـ ــال ال ـ ـثـ ــاث مـ ـ ـ ــرات ،نـجــح
فــريــق «املـيــريـنـغــي» فــي عـبــور دور الثمانية
أم ــام تــوتـنـهــام هوتسبر اإلنـكـلـيــزي وأبــويــل
نـيـقــوسـيــا ال ـق ـبــرصــي وأخـ ـيـ ـرًا غـلـطــة س ــراي
ال ـتــركــي عـلــى ال ـتــرت ـيــب .واس ـت ـمــرت سلسلة
الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة لـلـعـمــاق اإلس ـبــانــي في
ربـ ــع ال ـن ـهــائــي ح ـتــى ب ـعــد رح ـي ــل مــوريـنـيــو
وقدوم اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،الذي نجح
في أول محاولة في قيادة الفريق نحو نصف

على هامش الحدث
لوبيتيغي :انتصرنا على أحد أفضل أندية العالم
ب ــدا ي ــول ــن لــوبـيـتـيـغــي ،مـ ــدرب ف ــري ــق إشبيلية
سـ ـعـ ـيـ ـدًا ،وبـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ــاص ب ــال ــاعـ ـب ــن ال ــذي ــن
ان ـت ـصــروا عـلــى مـتـصــدر «ال ـل ـي ـغــا» وع ـلــى أحــد
أفضل أندية العالم أتلتيكو مدريد ،بهدف نظيف
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة الـ ـ ــ 29م ــن «ال ـل ـي ـغــا».
وأوضح لوبيتيغي خالل املؤتمر الصحافي بعد
املـبــاراة التي شهدها ملعب (رام ــون سانشيث
بيثخوان)« :قدمنا مباراة كبيرة ،وحصلنا على
امل ـكــافــأة ،فــي م ـبــاريــات أخ ــرى لــم تـســر األم ــور
قائال« :ليس من السهل أن ُتهدر
بشكل جيد كما حدث اليوم» .وتابع املــدرب حديثه
ً
ركلة جزاء ،وبعد ذلك ال تتأثر بذلك» ،كما أكد املدرب الباسكي أن إهدار الركلة «لم يؤثر
على الفريق وال على لوكاس أوكامبوس» ،مضيفًا أن «املكافأة جاءت» في الشوط الثاني
بهدف الفوز على الفريق املدريدي الذي وصفه باملنافس الكبير.

النهائي ،بل والعودة ملنصات التتويج بلقب
«العاشرة» الذي تأخر  12سنة.
بعد ذلــك تــواصـلــت الهيمنة املــدريــديــة بعد
ذلـ ــك ف ــي هـ ــذا ال ـ ــدور ع ـلــى م ـ ــدار  4س ـنــوات
متتالية ،منها مرة اكتفى فيها الفريق ببلوغ
نصف النهائي ( )2015-2014مع أنشيلوتي،
قبل أن يجلس زيدان على مقعد املدير الفني
ويطرق التاريخ من أوسع أبوابه بالتتويج
باللقب  3م ــرات متتالية بــن  2016و.2018
وهــا هــو ريــال مــدريــد على موعد مــع فرصة

جــديــدة لـلـتــأكـيــد عـلــى هيمنته فــي كــل مــرة
يبلغ فيها هــذا ال ــدور عندما يــواجــه البطل
فــي  ،2019لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،إذ سـ ُـتـقــام
م ـب ــاراة ال ــذه ــاب ال ـيــوم ال ـثــاثــاء عـلــى ملعب
(ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو) ،بـيـنـمــا سيحتضن
ملعب «أنفيلد رود» مواجهة اإلياب في الـ14
من نفس الشهر.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ي ـس ـت ـق ـبــل مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
ُ
وسيحاول
منافسه بوروسيا دورتـمــونــد،
فــك عـقــدة رب ــع الـنـهــائــي ال ــذي أصـبــح يمثل

سورًا عاليًا للفريق اإلنكليزي لم يتجاوزه
س ــوى م ــرة واحـ ــدة فــي مــوســم 2016-2015
تـ ـح ــت إمـ ـ ـ ــرة املـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـت ـش ـي ـل ــي م ــان ــوي ــل
بيليغريني حني بلغ نصف النهائي حيث
تعرض لإلقصاء على يد ريال مدريد.
ويــواجــه الفريق الــذي يـقــوده حاليًا املــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال هذا الوضع منذ
أربـ ــع س ـن ــوات دون ت ـج ــاوز دور الـثـمــانـيــة
في دوري األبطال ،لكنه يعد اآلن من أقرب
املرشحني للقب في هذا املوسم الذي يتصدر

ف ـيــه ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز وب ـف ــارق
شاسع عن أقرب مالحقيه فريق مانشستر
يــونــايـتــد .لكن نجم بــوروسـيــا دورتـمــونــد،
إرلينغ هاالند قد يكون التهديد الرئيسي
لحلم «سيتي» ،فهو هــداف املسابقة وكان
لــه ال ــدور الـحــاســم فــي صـعــود فــريـقــه لربع
النهائي على حساب إشبيلية ،كما أنــه لم
يتوقف عن التسجيل في آخر ست مباريات
لعبها في املنافسات األوروبية.
(العربي الجديد ،إفي)

لن تتجدد
المواجهة بين
سيرجيو راموس
ومحمد صالح
بسبب إصابة األول
()Getty

وجه رياضي

إيرينا بوغو
العبة تنس رومانية
تحتل المركز الـ74
في التصنيف
العالمي للسيدات

رياض الترك

ولــدت العبة التنس الرومانية إيرينا كاميليا بوغو ،في 26
آب/أغسطس عام  ،1990وهي التي وصلت إلى املركز الـ22
في التصنيف العاملي (أعلى مركز لها في مسيرتها) ،كما
ووصـلــت إلــى املــركــز ال ــ 22أيضًا فــي منافسات «الــزوجــي».
وحققت بيغو خالل مسيرتها  4ألقاب في فئة «الفردي» و9
ألقاب في فئة «الزوجي» .وخالل منافسات فئة «الصغار»،
بلغت بيغو نصف نهائي بطولة «ويمبلدون» عام  ،2007في
فئة «الزوجي» ،ولعبت إلى جانب أوكسانا كاالشنيكوفا .وبعد
ذلك تابعت نجاحها في فئة «السيدات» ،ووصلت إلى نصف
نهائي بطولة أستراليا املفتوحة وربع نهائي بطولة فرنسا
املفتوحة عام  ،2017وكذلك ربع نهائي بطولة «وبمبلدون»
عام  .2018وفي منافسات فئة «الـفــردي» ،وصلت الالعبة

الرومانية إلى نهائي بطولة كأس كرملني عام  ،2014وخسرت
من أمام منافستها أناستازيا بافليوكينكوفا .كما ووصلت
إلى الدور ربع النهائي مرتني في بطولة مدريد املفتوحة عام
 2015وبطولة إيطاليا املفتوحة عام  .2016وفي منافسات
«الزوجي» ،وصلت إلى نهائي بطولة «ووهان» املفتوحة عام
 ،2015وكذلك إلى نهائي بطولة كأس «الكرملني» عام ،2015
وبطولة «إيستبورن» عام  .2018يبلغ طول الالعبة الرومانية،
مترا و 81سنتيمترًا ،وأمست العبة تنس محترفة في عام
 ،2005وهــي تلعب باليد ُاليمنىُ ،ويدربها املــدرب فيكتور
كريفوي ،وحققت أرباحًا مالية قدرها  5ماليني و 471ألف
دوالر أميركي .وفي منافسات فئة «الفردي» ،حققت الالعبة
 409انتصارات مقابل  290خسارة ،بنسبة فوز بلغت ،%58
وهي تحتل اليوم املركز الـ 74في التصنيف العاملي للسيدات.
وفي منافسات «الغراند سالم» فئة «الفردي» ،خرجت بيغو

مــن ال ــدور الــرابــع فــي بطولة أستراليا املفتوحة عــام ،2015
ومن الدور الرابع في بطولة فرنسا املفتوحة عام  ،2016ومن
الــدور الثالث في بطولة «ويمبلدون» عام  ،2015ومن الدور
الثانث في بطولة أميركا املفتوحة عامي  2012و .2014هذا
وشاركت في األلعاب األوملبية في نسختي  2012و،2016
وخرجت من الدور األول دون تحقيق أي نتيحة.
وفــي منافسات فئة «ال ــزوج ــي» ،حققت الــاعـبــة الرومانية
 267ف ــوزًا مـقــابــل  172خ ـســارة بنسبة ان ـت ـصــارات بلغت
 ،%60وهي تحتل اليوم املركز الـ 125في التصنيف العاملي
لهذه الفئة .وشاركت بيغو أيضًا في فئة «الزوجي» املختلط
وتحديدًا في بطولة أستراليا املفتوحة عام  ،2017وخرجت
من الــدور الثاني آنــذاك .كما وشاركت بيغو في منافسات
كــأس «فـيــد ك ــاب» ،وحققت  15ف ــوزًا مقابل  10خـســارات
بنسبة انتصارات بلغت .%60

سيميوني :إشبيلية استحق االنتصار ولم نظهر
بالشكل المطلوب
أكد األرجنتيني دييغو سيميوني ،مدرب فريق أتلتيكو مدريد ،بعد الخسارة بهدف
نظيف أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ 29لبطولة الدوري اإلسباني ،أن الفريق
األندلسي استحق الفوز في مباراة كان يتوقع أن تكون صعبة .وصــرح سيميوني
خالل املؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب (رامون سانشيث بيثخوان):
«األداء تغير بعد  30دقيقة من بداية اللقاء ،وتحسنا في الشوط الثاني ،ولكننا جعلنا
األم ــور صعبة بأيدينا ،ولــم نقدم األداء املنتظر مـنــا» .كما أشــار الـ«تشولو» إلــى أنه
«عندما يكون هناك تبديل بعد نصف ساعة من اللقاء ،فهذا يكون بخطأ من املدرب»،
وذلك في إشارة إلى خروج البرازيلي رينان لودي ودخول األرجنتيني أنخيل كوريا.
قائال« :تتبقى  9مباريات ،وعلينا اآلن االستعداد للمباراة
وختم سيميوني حديثه
ً
الصعبة أمام ريال بيتيس يوم األحد املقبل على ملعب «بينيتو فيامارين».
دياخابي يخبر حكم اللقاء بأن خوان كاال نعته
بـ«األسود المقرف»
أخبر الفرنسي مختار دياخابي ،مدافع فريق فالنسيا ،حكم املباراة التي جمعت بني
فريقه وقــادش ،ديفيد ميديي خيمينيز ،بــأن العــب الفريق املنافس خــوان كــاال نعته
بـ«األسود املقرف» ،وهو األمر الذي أدى إلى توقف اللقاء ملدة  24دقيقة بعد انسحاب
العبي «الخفافيش» .ووفقًا ملا جــاء في تقرير
الـحـكــم ،فقد أوق ــف الحكم امل ـبــاراة فــي الدقيقة
« 29بسبب اشـتـبــاكــات بــن العـبــي الفريقني»،
وأوضــح أن الالعب رقم  12في فريق فالنسيا
مختار دياخابي أخبره بأنه «نعتني باألسود
املـقــرف» فــي إش ــارة إلــى العــب الفريق املنافس
رق ــم  16خـ ــوان كـ ــاال .وأكـ ــد مـيــديــي خيمينيز
فــي تقريره أن هــذه الواقعة لــم يلحظها أي من
الحكام املساعدين ،وأنه بعد لحظات قليلة قرر
العبو فالنسيا مغادرة أرضية امللعب ولذلك تم
إيـقــاف امل ـبــاراة مؤقتًا ودخ ــل كــل فــريــق لغرفة
خلع املالبس الخاصة به .وأضاف الحكم« :بعد
دقــائــق قليلة مــن تــوقــف الـلـقــاء أخـبــرنــي ممثل
فريق فالنسيا ديفيد رانخيل باستور وممثل
قادش أنطونيو ناباريتي رييس بأنهما قررا تغيير الالعب رقم  12مختار دياخابي
واستئناف اللقاء .كما اتفقا على الحصول على  5دقائق من اإلحماء ليتجنب الالعبون
اإلصابة .وتم استئناف املباراة عقب توقفها ملدة  24دقيقة وســارت منذ ذلك الحني
بشكل طبيعي».
المعاقب للتدريبات الجماعية
عودة ثالثي يوفنتوس ُ
عــاد الثالثي األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال والـبــرازيـلــي آرث ــور ميلو واألمـيــركــي وستون
مكيني لتدريبات يوفنتوس اإليطالي بعدما تم استبعادهم من مباراة «الديربي» أمام
تورينو ،عقابًا لهم على خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا ،واملشاركة
في عشاء جماعي .وعاد «البيانكونيري» للتدريبات الجماعية للتحضير للمواجهة
املهمة يوم األربعاء املقبل أمام نابولي على ملعب (أليانز ستاديوم) واملؤجلة من الجولة
الثالثة ،والتي يسعى الفريق خاللها للعودة لدرب االنتصارات بعد تعثريه األخيرين
بخسارة وتعادل أمام بينيفينتو وتورينو على الترتيب ،ومن ثم الحفاظ على موقعه
في املركز الرابع (املؤهل لدوري األبطال) ،ال سيما وأنه يمتلك نفس عدد نقاط فريق
الجنوب برصيد  56نقطة.
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هوامش

كانت البداية ،بالنسبة لألخوين القطريين عيسى وإبراهيم الخليفي ،في تأسيس «إمبراطورية القهوة» وتقديم القهوة الخاصة
في قطر .لكن الحلم يكبر .واليوم ،يسعيان نحو العالمية

عيسى الخليفي يتحدث عن إمبراطورية القهوة (العربي الجديد)

«إمباير كوفي»

باختصار

شابان قطريّان يطمحان إلى تقديم قهوة خاصة للعالم
الدوحة ـ أسامة سعدالدين

إم ـب ــراط ــوري ــة ال ـق ـهــوة أو «إم ـبــايــر
ك ـ ــوف ـ ــي» ،هـ ــو م ـ ـشـ ــروع ل ـق ـطـ ّ
ـري ــن
انـ ـطـ ـل ــق فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ــدوحـ ــة.
وال ـي ــوم ،يطمح ه ــذان الـشــابــان إل ــى افتتاح
فروع في عواصم عربية وغربية ،على غرار
الـشـقـيـقــن اإلي ـطــال ـيــن سـيــرجـيــو وب ــرون ــو
ك ــوسـ ـت ــا الـ ـل ــذي ــن أسـ ـس ــا س ـل ـس ـل ــة م ـقــاهــي
«ك ــوسـ ـت ــا» ال ـع ــامل ـي ــة ب ـ ــدءًا مـ ــن بــري ـطــان ـيــا،
وسـلـسـلــة مـقــاهــي «س ـتــارب ـكــس» األمـيــركـيــة
الـتــي أسـسـهــا ثــاثــة شــركــاء فــي سـيــاتــل في
واشنطن ،والتي تملك اليوم أكثر من  16ألف
فرع حول العالم.
ومن بني سلسلة املقاهي العاملية أيضًا ،هناك
«كــوفــي اليــك» الــروسـيــة ،و«دوي ـتــور كوفي»
اليابانية ،و«إسـبــرســو هــاوس» السويدية،
و«الك ــن كوفي» الصينية ،وسلسلة مقاهي
ِ
«آي أم تــي» ( )AMTالبريطانية املــوجــودة
فـ ــي امل ـ ـ ـطـ ـ ــارات وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وم ـح ـط ــات
ال ـس ـك ــك الـ ـح ــدي ــد .زار ال ـش ـق ـي ـق ــان عـيـســى
وإبراهيم الخليفي بعضًا من هــذه املقاهي
املوجودة في العاصمة اإلسبانية برشلونة
والعاصمة السعودية الرياض ومدينة دبي
فــي اإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة وغـيــرهــا من
املدن ،وأخذا فكرة شاملة عن طبيعتها ،وما
ّ
تقدمه من مشروبات ساخنة وباردة.
يقول عيسى لـ«العربي الجديد» ،إن الفكرة
ب ــدأت خ ــال مــرافـقــة ال ــوال ــد فــي رحـلــة عــاج

إلى برشلونة عام « ،2016هناك تعرفنا إلى
مفهوم جديد من القهوة ،وهو الجيل الثالث
م ــن ك ـب ـســوالت ال ـق ـه ــوة ،وال ـق ـه ــوة الـخــاصــة
(القهوة ذات الجودة العالية) .وانطالقًا من
حبنا وشغفنا بالقهوة ،ولدت فكرة تأسيس
مقهى ُيقدم القهوة النوعية ،ويراعي شروط
ال ـج ــودة وف ــق املـعــايـيــر الـعــاملـيــة امل ـت ـطــورة.
ول ـ ـهـ ــذا ،ال ـت ـح ـق ـنــا ب ـ ـ ـ ــدورات ل ـت ـع ـلــم كـيـفـيــة
تحميص وإعداد القهوة وغيرها».
بـعــد عــودتـهـمــا إل ــى ال ــدوح ــة ،ق ــرر األخ ــوان
الـخـلـيـفــي ب ــدء الـعـمــل عـلــى تطبيق الـفـكــرة.
ويقول عيسى إن التحدي األول كان اختيار
االسـ ــم ،ف ـبــدآ بــالـتـعـمــق ف ــي جـ ــذور وأص ــول
القهوة .ويعتقد أن املوطن األصلي للقهوة
كان إثيوبيا .وألن اإلمبراطورية العثمانية
الـتــي امـتــدت مــن الـقــرن الثالث عشر وحتى
أوائـ ــل ال ـق ــرن الـعـشــريــن كــانــت ق ــد احـتـكــرت
زراعة القهوة وتصديرها إلى آسيا وأوروبا
وأفريقيا ،أطلقا على املشروع اسم إمبراطورية
القهوة أو «إمباير كوفي» .وأنشآ أول مقهى
في قطر ،والذي يقدم القهوة الخاصة.
كانت البداية من خالل فرع صغير ،والحظ
األخ ــوان أن شريحة ال ــرواد الكبرى قطرية.
ثم بــدآ في توسيع املـشــروع وافتتحا ثالثة
ّ
ويعد «إمباير
فــروع في قطر خالل سنتني.
كــوفــي» أول مقهى ومحمصة تقدم القهوة
الخاصة .هنا يقول عيسى« :نستورد النب
م ــن م ـ ّ
ـوردي ــن وم ــن املـ ـ ــزارع م ـب ــاش ــرة ،وذل ــك
م ــن إث ـيــوب ـيــا وك ـي ـن ـيــا وروانـ ـ ـ ــدا وال ـب ــرازي ــل

وك ــوس ـت ــاري ـك ــا وإن ــدون ـي ـس ـي ــا وكــولــوم ـب ـيــا
وال ـي ـم ــن .ك ـمــا ن ـس ـت ــورد ال ـق ـه ــوة ال ـخ ـضــراء
ّ
ونحمصها ونوزعها على املقاهي ونبيعها
ف ــي أك ـي ــاس ،أو م ــن خ ــال مـنـتـجــات أخ ــرى
نستهدف فيها معدي القهوة املنزلية».
ويشمل املـشــروع محمصة خاصة باملقهى
لضمان النكهة املطلوبة للقهوة ،وذلــك من
خ ــال عملية الـتـحـمـيــص وأن ـ ــواع الـحـبــوب
املستخدمة لضمان اللون والطعم والرائحة
والـكـثــافــة ،و«ه ــي العناصر الرئيسية التي
ُ
تغري الشخص الرتشاف القهوة املثالية»،
يقول عيسى.
طموح الشقيقني ليس محليًا فحسب .ويقول
عيسى« :بعد افتتاح ثالثة فروع في قطر حتى
اليوم ،نسعى إلى تحقيق حلمنا والتوسع
ع ــامل ـي ــا .ونـ ـح ــن اآلن ف ــي طـ ــور إنـ ـج ــاز حــق
االمتياز ( ،)Franchiseالذي سيتيح لنا افتتاح
فروع في سلطنة ُعمان ،ومنها إلى الكويت
فإسطنبول (تركيا) ،ثم إلى لندن (بريطانيا)،
وبعض العواصم واملدن األوروبية ،باإلضافة
إلى أميركا الالتينية».
وي ــراه ــن عـيـســى ف ــي م ـشــروعــه عـلــى تقديم
هو سائد في هذا القطاع،
تجربة مختلفة عما ُ
ً
قــائــا« :ن ـحــاول أن ن ـقــدم ثقافتنا الخاصة
التي تختلف عن تلك األوروبية .ففي خلفية
املشهد ،ال بد أن تكون الهوية العربية والصور
عاملنا العربي حاضرة.
التراثية املستمدة من
ّ
ّ
نحرص على أل نقع في فخ التشابه التام مع
ّ
اآلخر ،وال بد أن نكون مختلفني ومتفردين

الفكرة بدأت خالل
مرافقة الوالد في رحلة
عالج إلى برشلونة
عام « ،2016هناك
تعرفنا إلى مفهوم
جديد من القهوة،
وهو الجيل الثالث من
كبسوالت القهوة،
والقهوة الخاصة»
■■■
ُ
نحاول أن نقدم
ثقافتنا الخاصة
التي تختلف عن تلك
األوروبية .ففي خلفية
املشهد ،ال بد أن تكون
الهوية العربية والصور
التراثية املستمدة
من عاملنا العربي
ّحاضرة .نحرص على
أل نقع في ّ
فخ التشابه
التام مع اآلخر ،وال
بد أن نكون مختلفني
ّ
ومتفردين كي نجذب
اآلخر إلى ثقافتنا
املتميزة والتي ترتبط
بارتياد املقاهي

كي نجذب اآلخر إلى ثقافتنا املتميزة والتي
ترتبط بارتياد املقاهي ،وارتشاف القهوة،
وتـنــاول بعض الوجبات الخفيفة» .ويؤكد
أن «ال ـق ـه ــوة ال ـتــي ت ـقــدم ف ــي إم ـبــايــر كــوفــي
تختلف عن تلك املوجودة في السوق ،وذلك
بدءًا من طريقة زراعتها وقطفها ومعالجتها
ً
وشحنها وصوال إلى تحضيرها ،ثم تقديمها
إلى الناس بطريقة حضارية وأنيقة».
وف ــي مــا يتعلق بـتـمــويــل امل ـش ــروع ،يوضح
عيسى أنــه خــال الـسـنــوات ال ـثــاث األول ــى،
كان التمويل ذاتيًا ،من خالل االعتماد على
األربــاح .لكن خالل السنة األخيرة ،وبسبب
إدخــال آالت جديدة لصنع القهوة ،لجآ إلى
العائلة ولم يقصدا املصارف ،واستفادا فقط
من املساعدة التي قدمتها الدولة للقطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـت ـض ــررة نـتـيـجــة تــداع ـيــات
انتشار فيروس كورونا.
وعــن مــدى التأثر بالجائحة ،يقول عيسى:
«منذ انطالقتنا ،أسسنا مقاهي ومحمصة
ومتجرًا إلكترونيًا .وبالتالي لم يكن الضرر
ك ـب ـي ـرًا عـلـيـنــا خ ــال ف ـت ــرة تـفـشــي ك ــورون ــا.
وبـ ـسـ ـب ــب ت ـق ــدي ـم ـن ــا نـ ـم ــوذج ــا جـ ــدي ـ ـدًا مــن
الكبسوالت لتحضير القهوة املنزلية وغيرها،
لجأ كثيرون من ذواقي القهوة إلى متجرنا
اإللكتروني».
ويكشف عيسى أن تركيزه الرئيسي اليوم
ينصب على جذب األدباء والفنانني القطريني
واملقيمني ،كي يتحول املقهى إلــى ما يشبه
الـصــالــون الـثـقــافــي ،مـثــل «مـقـهــى الفينيق»
فــي عـ ّـمــان ،ومقهيي «الـبــرازيـلـيــة» و«حسن
عجمي» في بغداد (العراق) ،ومقهيي «ريش»
و«الفيشاوي» في القاهرة (مصر) ،ومقهيي
«هافانا» و«الــروضــة» في دمشق (سورية).
ولعل ذلك يتحقق بعد زوال اآلثــار الناجمة
عن جائحة كــورونــا .وتعرض في «إمباير»
ثالث لوحات فنية تشكيلية للقطرية سارة
املحمدي ،باإلضافة إلى عرض لوحات أخرى
على إحدى الشاشات وبشكل مستمر.

وأخيرًا

ُ
محاكمة يسوع الناصري
نجوى بركات

«ال ـج ـم ـع ــة ال ـع ـظ ـي ـم ــة»« ،أس ـ ـبـ ــوع اآلالم»« ،ال ـج ـم ـعــة
ُ
ٌ
تسميات تشير إلى األسبوع األخير
الحزينة» ،كلها
في حياة يسوع الناصري ،ويبدأ يوم أحد الشعانني
مــع ذهــابــه برفقة تــامـيــذه إلــى أورشـلـيــم لالحتفال
بعيد الفصح اليهودي ،وينتهي بقيامته من املوت
يــوم األحــد بحسب الدين املسيحي ،بعد محاكمته،
ثم صلبه ودفنه يوم الجمعة.
إثر القبض عليه ليل الخميس في بستان الزيتون،
بــوشــايـ ٍـة مــن تـلـمـيــذه ي ـهــوذا اإلس ـخــريــوطــي ،دامــت
م ـحــاك ـمــة ي ـس ــوع ن ـحــو  18س ــاع ــة ،وأق ـي ـم ــت على
مــرحـلـتــن ،إذ تـ ّ
ـوزعــت بــن محاكمة ديـنـيــة وأخ ــرى
ٌّ
مدنية ،تضمنت كل منهما ثالث جلسات .املحاكمة
الــديـنـيــة أج ــراه ــا مـجـلــس ال ـس ـن ـهــدريــم ،أو املحكمة
ّ
اليهودية العليا ممثلة بكبار الكهنة والكتبة وبأبرز
ّ
ق ــادة املـجـلــس األع ـلــى لـلـيـهــود ،وق ــد اتـهـمــت يسوع
«بـعــزمــه عـلــى ه ــدم الـهـيـكــل» ،وه ــو مــا تـعــاقــب عليه
الـشــريـعــة ال ـي ـهــوديــة ب ــامل ــوت رج ـ ًـم ــا بــال ـح ـجــارة .إال
أن يـســوع م ــات صـلـ ًـبــا ،بحسب الـقــانــون الــرومــانــي
الــذي ّ
ً
حصرا على العبيد وغير
يطبق هــذه العقوبة
ً
ً
تحقيرا وخزيا.
الرومان ،باعتباره أكثر أنواع املوت

َ
ُّ
الناصري حياته العلنية والتبشيرية بعمادته
لقد بدأ
على يد يوحنا املعمدان في نهر األردن ،وقــد القت
ُ
ً
صدى كبيرا في منطقة الجليل ،حيث اجتمع
عظاته
ٌ
من حوله عــدد من األتـبــاع ،باإلضافة إلــى تالميذه،
وكــانــوا من كل الفئات االجتماعية ،ويرمز ُ
عددهم
إلى رغبته بتوحيد قبائل إسرائيل االثنتي عشرة.
ّ
التبشيري ،شعر
بعد مــرور نحو عام على نشاطه
ّ
يسوع أن الكتبة والكهنة يكنون له العداء ،ويمارسون
ّ
ضـغــوطــا لـفـ ّـض ال ـنــاس مــن حــولــه ،ثــم تــأكــد لــه ذلــك
م ــع مـقـتــل يــوحـنــا امل ـع ـمــدان الـفـجــائــي وق ـطــع رأس ــه
ب ـعــد سـجـنــه أش ـه ــرا عـ ــدة ،فــانـسـحــب إل ــى املـنـطـقــة
الصحراوية على حــدود الجليل ،في الجانب اآلخر
من نهر األردن ،يرافقه ٌ
بعض من أتباعه املخلصني.
كــان يـســوع قــد أمـ ٌضــى سـنــوات عـمــره الـثــاثــن في
الناصرة ،وهي قرية صغيرة في الجليل ،كان ملكها
هـيــرودوس أنتيباس ،ابــن هـيــرودوس الكبير .نقول
سنوات عمره الثالثني ،وليس الثالث والثالثني كما
والدته
هو شائع ،ألن الدراسات التاريخية أثبتت أن
ً
ال تقع فــي الـعــام صفر بحسب مــا حـ ّـددهــا ،خطأ،
ُ
الراهب دوني لوبوتي في القرن السادس ،وإنما في
ُ
الـعــام  4أو  ،6وهــو مــا يجعل تــاريــخ موته فــي العام
ثالثنيّ ،
عشية عيد الفصح.

لـ ــم ي ـك ــن يـ ـس ــوع م ـع ـن ـيــا ب ــالـ ـش ــأن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أو
باالضطرابات التي كانت تسود تلك الحقبة ،وكان
ّ
ًّ
منصبا على تبشيره بملكوت الـ ّ
ـرب
جــل اهتمامه
ّ
ٌ
ٌّ
محب
القادم ،ذاك الــذي يتسع للجميع ،ويحكمه إلــه
وغفور يساوي بني أبناء البشر ،أيا كانوا .وهو ما
ّ
مجلس السنهدريم وأعضاءه
استفز ،من ٍ
جهة ،كهنة ّ ً
ّ
الذين كانوا يمارسون فوقية تمنحهم الحق األوحد
ّ
والحصري بتفسير النصوص وتوجيه الناس إلى
كيفية تطبيق شريعة مــوســى ،كــي ال يـحـيــدوا عن
ال ـصــراط املـسـتـقـيــم ،وم ــا خـ ّـيــب مــن الـجـهــة األخ ــرى
ّ
املنخرطني في ّ
تحركات سياسية ،وقد ظنوا يسوع

ابن اإلله الذي يموت وال يُميت،
يسامح وال يعاقب ،يحب
وال يكره ،جعل البشر جميعهم
في نظره متساوين

قائدا ُ
وملهما ســوف يقودهم والشعب إلــى تحرير
فلسطني مــن نير الحكم الــرومــانــي .خــال زيــاراتــه
السابقة إلى أورشليم ،كان الناصري قد أوشــك أن
ّ
يتعرض للرجم الفجائي أكثر مــن مــرة ،لكنه عزم
ّ
مع ذلك على مواجهة املؤسسة الدينية التي رفضت
ّ
استقبال دعوتهّ ،
وقررت أن تستغل زيارته ،فتقبض
عليه ،وتقوم بمحاكمته ،والحكم عليه باملوت ،على أن
ّ
تتولى السلطات الرومانية تنفيذ الحكم .وهذا ما ّتم،
فبعد أن كان بيالطس البنطي قد نفض يديه «من دم
هذا الصديق» ،أمر بصلبه بدافع سياسي ،وقد رأى
فيه خطرا ّ
اليهود ،في حني ال ملك
الدعائه أنه ملك
ُ
ّ
سوى قيصر ،وتخلصت السلطة اليهودية الدينية
منه ،ألنه َّ
هدد وجودها بالدعوة إلى نقض تعاليمها
وتعاليم الشريعة.
ُ
يسوع هــذا ،ابن اإللــه الــذي يموت وال يميت ،يسامح
وال يعاقب ،يحب وال يـكــره ،جعل البشر جميعهم
في نظره متساوين ،معتبرا أن إخوته الصغار هم
الفقراء والضعفاء واملــرضــى واملـنـبــوذون .وقــد بات
رمــزا ثوريا في نظر كثيرين ضد الالعدالة والظلم
ُ
سلطة ،وما سعى
يصب إلى
والتمييز ،هو الــذي لم
ٍ
إلى مجد ،وما نشد يوما سوى «مملكة ليست من
هذا العالم».
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