قطـر وتركيـا :تكريـس الشـراكة

تكرّس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة ،الشراكة االستراتيجية
التي تطورت بين البلدين في السنوات الماضية4[ .ـ]5
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تتواصل قرارات «دويتشه
فيله» ضد الجهات التي
تتعاون معها إن كانت
صاحبة مواقف معادية
لالحتالل اإلسرائيلي.
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رئيس الموساد
في واشنطن قبيل زيارة
غانتس غدًا

كتب

18ـ19

«رواد
ّ
اإليكولوجيا»:
عقل يتدبّر جنون
الحداثة

يحمل بطاقة تسجيل في «أونروا» خالل تحرك احتجاجي على تقليص خدماتها ،غزة ( 2020مصطفى حسونة/األناضول)

الحدث

تونس واإلمارات إلى ربع نهائي كأس العرب
الدوحة ــ العربي الجديد

ّ
تمكن منتخبا تــونــس واإلمـ ــارات مــن بـلــوغ ربع
نهائي كــأس الـعــرب لـكــرة ال ـقــدم ،قطر ـ ـ ،2021
بعدما انتهت الجولة الثالثة من مرحلة املجموعة
الـثــانـيــة ،بـتـصــدرهــا مــن قـبــل «ن ـســور قــرطــاج»،
بــرصـيــد  6ن ـق ــاط ،فـيـمــا ج ــاء «األبـ ـي ــض» ثانيًا
بـعــدد الـنـقــاط نفسه .واسـتـطــاع منتخب تونس
ال ـخــروج مــن حــالــة الـحــزن الـتــي عاشها نجومه
الــذيــن خـســروا فــي الجولة الثانية أمــام منتخب
ســوريــة ،لينتفض رج ــال امل ــدرب مـنــذر ّ
الكبير

فــي املواجهة أمــام اإلم ــارات ،والـتــي أقيمت أمس
اإلث ـنــن ،عـلــى اس ـتــاد الـثـمــامــة .وتـمـكــن منتخب
تــونــس مــن تحقيق ف ــوز صـعــب بـهــدف نظيف،
سجله سيف الدين الجزيري بالدقيقة  ،11بعد
فــاصــل م ـه ــاري م ــن ال ـقــائــد يــوســف املـســاكـنــي
الــذي تالعب بمدافعي منتخب اإلم ــارات .ورغم
خ ـســارة منتخب اإلم ـ ــارات بـهــدف نظيف أمــام
تــونــس ،فـقــد اسـتـطــاع ب ـلــوغ رب ــع نـهــائــي بطولة
كــأس ال ـعــرب ،بعدما فــاجــأ منتخب موريتانيا
ً
نظيره منتخب سورية ،نتيجة خطفه فوزًا قاتال
ب ـهــدفــن م ـقــابــل ه ــدف وح ـي ــد ،جـعـلــت «ن ـســور

قــاس ـيــون» ي ــودع ــون ك ــأس ال ـعــرب  2021أمــس
على استاد الجنوب .ودخــل منتخب موريتانيا
املواجهة سريعًا ،وكــاد يباغت منتخب سورية
بهدف مبكر ،بعدما استغل أحد أخطاء العبي
«ن ـس ــور ق ــاس ـي ــون» ،ل ـكــن الـ ـح ــارس تـمـكــن من
التعامل معها ،ليواصل «املرابطون» محاوالتهم
وإحكام السيطرة على منطقة الوسط .وواصل
منتخب موريتانيا ضغطه على منتخب سورية،
الذي ظهر العبوه حذرين للغاية ،بعدما تراجعوا
إلى مناطقهم الدفاعية ،واعتمدوا على الهجمات
املرتدة ،والكرات الثابتة ،التي لم تسفر عن خطر

حقيقي على مرمى «املرابطني» ،لينتهي الشوط
األول من دون أهداف .وتمكن محمد سويد ،نجم
موريتانيا ،من مباغتة العبي ســوريــة ،وسجل
الهدف األول في الدقيقة الخمسني ،وسط فرحة
ً
من جماهير «املرابطني» لم تستمر طويال ،نتيجة
تسجيل محمود البحر هدف التعادل بالدقيقة
 .52وأضـ ــاع مـحـمــود املـ ــواس مـهــاجــم منتخب
سورية عددًا من الفرص الخطيرة ،لكن منتخب
مــوري ـتــان ـيــا عــاقــب «ن ـس ــور ق ــاس ـي ــون» ،بـعــدمــا
سجل حمي تانجي الهدف القاتل في الوقت بدل
الضائع ،وسط دهشة الجماهير السورية.
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التنظيم يستغل خالفات بغداد وأربيل

قبيل استئناف مفاوضات فيينا حول الملف النووي اإليراني ،تتكثف الضغوط الغربية
قدمتها في الجولة األولى من المحادثات
على طهران لتعديل شروطها التي
ّ
األسبوع الماضي ،والتي اعتُبرت تراجعًا عن تفاهمات مسبقة ،وسط تحذيرات من
أن الوقت قد ينفد قريبًا

هجمات «داعش» في العراق

مفاوضات
فيينا النووية

بغداد ـ زيد سالم

يـ ـت ــواص ــل املـ ـشـ ـه ــد األمـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ــي م ـنــاطــق
شمالي العراق باالهتزاز نتيجة هجمات
تنظيم «داعش» ،والتي تصاعدت وتيرتها
مـنــذ مطلع الـشـهــر ال ـحــالــي ،مخلفة حتى
ً
اآلن ن ـحــو  30ق ـت ـيــا وجــري ـحــا م ــن ق ــوات
البشمركة ،وأكثر من  15آخرين من األمن
ال ـعــراقــي .وتـتــركــز هـجـمــات «داعـ ــش» في
ال ـعــراق فــي مــا يـعــرف بــ«املـنــاطــق املتنازع
عليها» ،وهي املدن والبلدات التي تختلف
ب ـغ ــداد وأرب ـي ــل عـلــى إدارتـ ـه ــا م ـنــذ الـغــزو
األميركي للبالد في العام  ،2003وأبرزها
كركوك ومخمور وزمار وخانقني والطوز،
ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى
وصـ ـ ــاح الـ ــديـ ــن ،شـ ـم ــال وشـ ـم ــال شــرقــي
الـ ـع ــراق .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ب ــذل الـتـحــالــف
الــدولــي ،بـقـيــادة الــواليــات املـتـحــدة ،خــال
العامني املاضيني ،جهودًا كبيرة من أجل
التوصل إلى اتفاق بني الحكومة العراقية
وحكومة إقليم كردستان العراق إلدارة تلك
املناطق أمنيًا ،ومنع تكون الفراغات التي
تسمح بــوجــود مسلحي وبـقــايــا التنظيم
فيها ،إال أن أي نتائج عملية على األرض
لم تظهر .ويعزو مراقبون ذلك لتقاطعات
سياسية كـبـيــرة .وتبلغ مساحة املناطق
املتنازع عليها أكثر من  40ألــف كيلومتر
م ــرب ــع وي ـق ـط ـن ـهــا م ــا ي ــزي ــد ع ــن  3مــايــن
نسمة من مكونات عراقية مختلفة ،كردية
وعربية وتركمانية ،من ديانات ومذاهب
م ـخ ـت ـل ـفــة .وت ـض ـم ــن ال ــدسـ ـت ــور ال ـع ــراق ــي
الجديد في العام  2005مــادة عرفت باسم
 ،140تنص على تنظيم استفتاء شعبي
لـ ـسـ ـك ــان هـ ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق ل ـت ـخ ـي ـي ــره ــم بــن
ال ـب ـقــاء م ــع ب ـغ ــداد أو ال ــذه ــاب م ــع أرب ـيــل.
لكن أسبابًا سياسية وأخ ــرى اجتماعية،
أب ــرزه ــا عـمـلـيــات الـتـغـيـيــر الــديـمــوغــرافــي
امل ـت ـع ــددة ،ح ــال ــت دون تـنـفـيــذ ه ــذا الـبـنــد
الدستوري .يشار إلى أن رئيس الحكومة
العراقية األسبق حيدر العبادي كان أعلن
ف ــي ال ـعــاشــر م ــن دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
 ،2017تـحــريــر ال ـع ــراق مــن «داع ـ ــش» ،بعد
سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على
الحدود مع سورية ،إثــر معركة أخيرة ّ
تم
خاللها تحرير مدينة القائم غــرب البالد.
ومــن املـقــرر أن يعقد الـيــوم ،الـثــاثــاء ،قــادة
عسكريون من الجيش العراقي ونظراؤهم
فــي قــوات البشمركة اجتماعًا جــديـدًا ،هو
الثاني من نوعه في غضون يومني ،لبحث
إمكانية االتفاق على خطة عسكرية إلعادة
ان ـت ـش ــار م ـش ـتــركــة ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـنــازع
عليها ،تهدف ملواجهة مسلحي «داعــش».
لكن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور
الـبــارزانــي استبق هــذا األمــر بتصريحات

ضغوط غربية لتعديل
وحج
الشـروط اإليرانيـة
ّ
إسرائيلي في أميركا

للحديث تتمة...

اليمن:
عام للنسيان
زكريا الكمالي

ّعام  2021طحن اليمنيني وسحق
كل مالمح حياتهم ،كما لم يفعل عام
قبله .حتى ّأن  ،2020الذي جلب للعالم
فيروس كوروناّ ،
وقض مضاجع دول
عظمى وأنهك إمبراطوريات مالية،
ّ
كان رؤوفًا باليمن ،ولم يشكل تهديدًا
وجوديًا لحياتهم البائسة كما فعل
خلفه .لم يحمل  2021لليمنيني أي
ذكرى طيبة ،وإذا ما تم توجيه سؤال
لكافة السكان من دون استثناء ،عن
أبرز اإلنجازات التي حققوها خالل
هذا العام املوحش ،سيكون :البقاء
على قيد الحياة .على مدار األشهر
املاضية ،كان املواطن اليمني فريسة
لتوليفة سامة من األزمات .استعرت
الحرب العسكرية ،وانهار االقتصاد،
فيما كانت السلطات الحاكمة وأطراف
النزاع تتعامى عن القيام بدورها وتترك
الشعب يواجه مصيره بنفسه.
هذا العام ،بلغ التوحش الحوثي ذروته
في سبيل الظفر بمدينة مأربّ .
طورت
جماعة الحوثيني سلوكها اإلجرامي
تمامًا كما فعل كورونا ،ولم تعد طلقات
الرصاص أو قذائف الهاون أدوات
منفردة للجريمة ،بل صواريخ بالستية
يتم إطالقها بشكل جماعي.
خالل األشهر املاضية ،كان أكثر
من  120ألف نسمة من أهالي مأرب
على موعد مع رحالت شتات قاسية.
ّ
شردت املليشيا سكان مديريات
جنوب مأرب بشكل متكرر حتى
ضاقت عليهم األرض إثر موجات
نزوح متالحقة .ما إن يلتقط األهالي
أنفاسهم ،ويرتضون بمخيمات مهترئة
في صحارى قاحلة كوطن بديل ،حتى
تالحقهم النيران وتجبرهم على النزوح
مجددًا والبحث عن مالذ آمن .وبما ّأن
مدينة مأرب ما زالت في خطر حقيقي
مع اقتراب املعارك منها ،لم يكن أمام
املئات من األسر سوى الفرار نحو
صحارى العبر ومديريات القطن في
حضرموت ،بحسب تقارير حقوقية.
كان عام الفقد بامتياز .فقد
الريال قيمته ،واألسر لقمة العيش،
واملسؤولون حاسة النطق ،تمامًا كما
فقدت الدولة وظيفتها األساسية منذ
بداية الحرب حتى دخلت في غيبوبة
طويلة األمد .أبسط أساسيات الحياة
أصبحت بعيدة املنال ،وال ُيعرف
مصير ماليني األطفال الذين باتوا
يعانون من معدالت ّ
تقزم هي األعلى
على مستوى العالم حسب منظمة
يونيسف ،وإلى أي قاع سينزلق اليمن
أكثر من القاع الذي يعيشه ،في ظل
ّ
سياسة تجويع ممنهجة يتبعها
أمراء الحرب .مستقبل قاتم ينتظر
اليمن .صراع يحتدم وأطراف تنشب
مخالبها على جثة نافقة ،ومواطن
يغلي من الداخل وليس بمقدوره
ترجمة الغضب على أرض الواقع
أو القيام بثورة جياع ضد حكومة
كسيحة ومثيرة للشفقة.

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مـ ــع ت ــرق ــب اس ـت ـئ ـن ــاف م ـف ــاوض ــات
فـيـيـنــا ال ـنــوويــة ه ــذا األسـ ـب ــوع ،من
دون ت ـحــديــد م ــوع ــد واض ـ ــح لــذلــك،
بعد الجولة األولــى األسبوع املاضي ،والتي
انتهت إلى تباعد في وجهات النظر بني الدول
الغربية وإيران ،إثر رفض مسودتي اقتراحني
ّ
قدمتهما طهران حول رفع العقوبات عنها،
وال ـق ـي ــود ال ـن ــووي ــة ،ت ـبــدو ال ـج ـهــود منصبة
راه ـ ـنـ ــا ع ـل ــى املـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـت ـعــديــل
املطالب والـشــروط اإليــرانـيــة ،التي «ال توفر
أســاســا لنهاية نــاجـحــة لـلـمـحــادثــات» ،وفــق
تعبير دبلوماسية أملانية ،مع التحذير من
أن ال ــوق ــت يـنـفــد أم ــام إعـ ــادة إح ـي ــاء االت ـفــاق
النووي .ويتوازى ذلك مع مواصلة إسرائيل
حملتها الدبلوماسية املصحوبة بتهديدات
اللجوء إلى خيار عسكري ضد إيران ،للتأثير
على املوقف األميركي في الجولة املقبلة من
املباحثات.
وارتفعت حــدة االنتقادات الغربية للشروط
التي ّ
قدمتها طهران في مباحثات األسبوع
ُ
املاضي ،والتي اعتبرت تراجعًا عن تفاهمات
ج ــرى ال ـتــوصــل إلـيـهــا خ ــال م ـفــاوضــات مع
حـكــومــة حـســن روحــانــي بــن إبــريــل/نـيـســان
ويونيو/حزيران املاضي .وفي هذا السياق،
ق ــال ــت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األملــانـيــة إن املـقـتــرحــات الـتــي قدمتها إي ــران
غير مقبولة ،مضيفة أن برلني ما زالت ترغب
ف ــي ات ـب ــاع امل ـس ــار الــدب ـلــومــاســي ب ـشــأن هــذه
القضية لكن الوقت ينفد .وتابعت كما نقلت
وكالة «رويترز»« :درسنا املقترحات بعناية
وباستفاضة ،وخلصنا إلى أن إيران انتهكت
تقريبًا جميع الـتـســويــات الـتــي تــم التوصل
إلـيـهــا مــن قـبــل خــال شـهــور مــن املـفــاوضــات
الصعبة» .وذكرت املتحدثة أن املقترحات «ال
تــوفــر أســاســا لنهاية ناجحة للمحادثات».
ومـ ـض ــت ق ــائـ ـل ــة« :ن ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـع ــود ال ــوف ــد
اإليراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا
بمقترحات واقعية».
مـقــابــل ذل ــك ،ك ــان املـتـحــدث بــاســم الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،يقول إن طهران
بانتظار إجابات الطرف اآلخر عن املسودتني،
غ ـيــر أنـ ــه أع ـل ــن اس ـت ـع ــداد ب ـ ــاده ال ـت ـفــاوض
حول املسودتني ،داعيًا األطــراف األخــرى إلى
العودة إلى فيينا ومعها «مقترحات محددة»
بـشــأن املـقـتــرحــات اإليــران ـيــة .وش ــدد خطيب
زادة ،خــال مــؤتـمــره الصحافي األسـبــوعــي،
أمــس اإلثـنــن ،على أن «ال شــيء اسمه اتفاق
مؤقت أو وقف عقوبات خطوة خطوة» خالل
مفاوضات فيينا ،وذلك في معرض الرد على
سؤال بشأن تقارير غربية عن وجود مشروع
أميركي للتوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا.
وأضاف أن الوفد اإليراني يتفاوض في فيينا
بـنــاء على مـســودات املقترحات الـتــي ّ
قدمها
لــرفــع ال ـع ـقــوبــات ،معلقا عـلــى الـتـصــريـحــات
األميركية بشأن االتـفــاق الـنــووي بالقول إن
«الطرف الذي ليس عضوًا في االتفاق النووي
ليس فــي موقع يخوله اإلدالء بتصريحات،
فاألفضل أن يعود إلى التزاماته».
وأكد أن إيران «لن تقبل أقل من االتفاق النووي
وال أكـ ـث ــر مـ ـن ــه» ،م ـت ـه ـمــا األط ـ ـ ـ ــراف ال ـغــرب ـيــة
بــأنـهــا تـسـعــى إل ــى تـنـفـيــذ «ال ـح ــد األدنـ ــى من
تعهداتها» ،مشددًا على رفض إيران ذلك وأنها
«ل ــن تتعجل ول ــن تـسـمــح بــالـتــاعــب بــالــوقــت
فــي فـيـيـنــا» .وتــابــع أن الــوفــد اإلي ــران ــي خــال
مـفــاوضــات األس ـبــوع املــاضــي «أب ــدى تعاونًا
يبد ذلك» .وقال
ومرونة ،لكن الطرف اآلخر لم ِ
خطيب زادة إن «الطرف اآلخر لم يكن يتوقع أن
ّ
يقدم الفريق اإليراني في املفاوضات مسودات
جاهزة ،ولذلك روج أن هذه النصوص ال يمكن
تنفيذها وأنـهــا اعـتـمــدت الـحــد األق ـصــى» من
املطالب .وشــدد على أن تركيز بــاده ينصب
عـلــى رفــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،و«م ــا دام لم
تتحقق منافعنا من رفــع العقوبات ،ال يمكن
الحديث عــن البنود الالحقة» فــي إش ــارة إلى
التعهدات النووية اإليرانية.
ل ـك ــن إش ـ ـ ــارة خ ـط ـيــب زادة إل ـ ــى اس ـت ـع ــداد

ال تفاوض
على األمن
شدد المتحدث باسم الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،في
مؤتمره الصحافي أمس ،على
أن «إيــران لن تتفاوض مع أحد
حول أمنها» ،مضيفًا أنه «في
ظل صفقات السالح ،زاد عزمنا
الجاد إلكمال درعنا الدفاعي»،
في إشــارة إلــى صفقات السالح
الــغــربــيــة مــع دول خليجية.
وبشأن الجولة الخليجية للرئيس
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون،
انتقد خطيب زادة صفقات بيع
السالح إلى دول خليجية ،داعيا
بــاريــس لتبنّي «نهج مــســؤول».
وعزا التوترات اإلقليمية إلى «بيع
أسلحة متقدمة بالمليارات إلى
دول خليجية ،فيما يعقدون
اجــتــمــاعــات بــشــأن صــواريــخــنــا
ويتخذون مواقف ضدها».

سيطر عناصر
«داعش» على قرية
لهيبان لعدة ساعات

السودان :قمع متظاهري
«المليونية الثامنة»

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أكد عبداللهيان أن بالده شاركت في المفاوضات بنية حسنة (عطا كيناري/فرانس برس)

رئيسي مدعو لزيارة اإلمارات

طحنون يصف إيران بأنها «دولة كبيرة وقوية»
طهران ـ العربي الجديد

ان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئيسي ،بشكل غير مباشر ،تطبيع
اإلمـ ـ ــارات م ــع إس ــرائ ـيــل ،وذل ــك خــال
تلقيه دعوة رسمية لزيارة اإلمــارات،
فيما وصــف مستشار األمــن القومي
اإلمـ ــاراتـ ــي ط ـح ـنــون ب ــن زاي ـ ــد إيـ ــران
ب ــأنـ ـه ــا «دولـ ـ ـ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة وق ـ ــوي ـ ــة فــي
املـنـطـقــة» .ووص ــل طـحـنــون بــن زايــد
إل ــى طـ ـه ــران ،أم ــس االثـ ـن ــن ،ف ــي أول
زيارة رسمية معلنة ملسؤول إماراتي
رفيع املستوى ،منذ خفضت أبوظبي
عالقاتها الدبلوماسية مع إيران عام
 ،2016بعد قطع السعودية عالقاتها
مع الجمهورية اإلسالمية.
وسلم طحنون رئيسي دعوة رسمية
م ــن رئ ـيــس اإلم ـ ــارات ال ـش ـيــخ خليفة
بن زايــد بن سلطان آل نهيان لزيارة
بـ ـ ـ ـ ــاده .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن رح ـ ـ ــب ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي ،لـ ــدى اس ـت ـق ـبــالــه طـحـنــون
ف ــي ط ـه ــران ،بـتــوسـيــع ال ـعــاقــات مع
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ــإن ــه دع ـ ـ ــا ،فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
إل ــى «أال تـتــأثــر ال ـعــاقــات ب ــإم ــاءات
ً ّ
األج ــان ــب» ،قــائــا إن «سـيــاســة أع ــداء
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ه ـ ــي إي ـ ـج ـ ــاد ال ـ ــرع ـ ــب بــن

طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ح ـ ـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــودتـ ــن
ّ
امل ـق ــدم ـت ــن ،ت ـعــلــق ع ـل ـيــه مـ ـص ــادر إيــران ـيــة
مواكبة ملفاوضات فيينا بالقول لـ«العربي
الجديد» إن هذا الطرح هو ألجل االستهالك
اإلعالمي أكثر من أي شيء آخــر ،والحتواء
املــوقــف ال ــذي أث ــاره تـقــديــم ه ــذه امل ـســودات.

غــاضـبــة ،ي ــوم الجمعة املــاضــي ،ق ــال فيها
«ل ــن نـنـتـظــر أح ـ ـدًا» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أنـهــم
سيتحركون بــاتـجــاه تــأمــن هــذه املناطق
بمفردهم في حال استمر تأخر بغداد في
هذا األمر .وأوضح أن «هناك قرارًا لتشكيل
ل ــواء ي ــن مـشـتــركــن ب ــن قـ ــوات الـبـشـمــركــة
والـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ف ــي امل ـنــاطــق املـتـنــازع
عـلـيـهــا .لـكــن ال ـخ ـطــوات العملية لــم تنفذ،
ولهذا سوف ال ننتظر ،وسنتخذ ما يلزم
لحماية هذه املناطق».
وكــان الهجوم األكـثــر دمــويــة قــد وقــع ليلة
ً
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وخـ ـل ــف  13ق ـت ـي ــا،
ب ـي ـن ـهــم  3م ــدنـ ـي ــن ،أحـ ــدهـ ــم طـ ـف ــل ،ن ـفــذه
مسلحو تنظيم «داع ــش» على قــريــة قرب
بلدة مخمور ،قبل أن تتجدد مساء األحد
ه ـج ـمــات ج ــدي ــدة أك ـثــر عـنـفــا ف ــي كــركــوك،
اض ـط ــر بـسـبـبـهــا س ـك ــان ق ــري ـت ــي لـهـيـبــان
ً
والسالمية إلى الفرار ليال ،بسبب اقتحام
مسلحي التنظيم ومهاجمتهم منازل عدة
داخ ــل الـقــريـتــن .وه ــذه امل ــرة األولـ ــى التي
يسيطر فيها «داعش» على قرية في العراق
لـعــدة ســاعــات مـنــذ ال ـعــام  ،2017إذ أكــدت
تـقــاريــر أمـنـيــة عــراقـيــة سـيـطــرة املسلحني
ع ـلــى لـهـيـبــان ل ـس ــاع ــات ،ق ـبــل انـسـحــابـهــم
منها فجر أمس االثنني إلى جهة مجهولة.
وح ـم ــل األم ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـ ـ ــوزارة الـبـشـمــركــة
جبار ياور ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة فــي ب ـغــداد مسؤولية
استمرار هجمات تنظيم «داعش» ،وانتقد
تأخر تنفيذ الكثير من االتفاقات السابقة
التي جرى التوصل إليها ،ومنها تشكيل
قوات مشتركة لتأمني تلك املناطق ،معتبرًا
أن ح ــال ت ـلــك امل ـنــاطــق ك ــان أف ـضــل بكثير
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ت ـحــت س ـي ـطــرة الـبـشـمــركــة.
ً
لكن مـســؤوال كرديًا في مدينة أربيل أكد،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن الـتـقــريــر األمـنــي
للهجمات األخيرة يؤكد أنها انطلقت من
مناطق غير مسكونة ،وتحديدًا من جبال
قـ ــره جـ ــوخ وم ـن ــاط ــق قـ ــرب «ك ـل ــي س ــال ــم»،
و«شيخ بزيني» ،و«التون كوبري» ،إضافة
إل ــى ج ـبــال حـمــريــن .وب ــن أن «املـعـلــومــات
املتوفرة تؤكد أن الهجمات تنفذها مفارز
ال ي ـت ـجــاوز ع ــدد عـنــاصــرهــا مــا بــن  6و8
أش ـخ ــاص بـطــريـقــة خــاط ـفــة ،إذ يـضــربــون
وي ـ ـحـ ــرقـ ــون ويـ ـنـ ـسـ ـحـ ـب ــون ،م ـس ـت ـف ـيــديــن
مــن مـعــرفـتـهــم بــاملـنــاطــق الـجـبـلـيــة والـلـيــل

والـفــراغــات الـتــي تصل إلــى  20كيلومترًا،
مــن دون أن يــواجـهـهــم أي حــاجــز أو ثكنة
ع ـس ـك ــري ــة أو أم ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن أن
أعــدادهــم ليست كبيرة ،ويعتقد أنـهــم من
الــذيــن تسللوا أخـيـرًا مــن مناطق سيطرة
نـظــام بـشــار األســد على الـحــدود العراقية
السورية ،وجميعهم عراقيون.
واعتبر املـســؤول الـكــردي أن «أحــد أسباب
ت ــأخ ــر ب ـ ـغـ ــداد فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ان ـت ـشــار
الجيش العراقي والبشمركة هي فصائل
مسلحة معروفة تريد إبـقــاء تلك املناطق
مفتوحة ،ملصالح كثيرة ومعروفة ،بينها
تهديد مطار أربيل الــدولــي ،الــذي تعرض
لعدة هجمات من تلك املناطق في الفترة
األخيرة» .وقال عضو لجنة األمن والدفاع
فــي الـبــرملــان الـســابــق بــدر الــزيــادي إنــه «ال
يمكن استبعاد األثر السياسي املضطرب
بني حكومتي بغداد وأربيل عن الهجمات
الـحــالـيــة عـلــى الـبـلــدات واملـنــاطــق املـتـنــازع
ع ـل ـي ـهــا» .وأك ـ ــد ،ف ــي ات ـص ــال م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن «هناك حاجة لتمكني الجيش
الـ ـع ــراق ــي ف ــي ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ،وإب ـ ـعـ ــاد أي
قوات غير نظامية أو فصائل مسلحة عن
ه ــذا امل ـلــف ،والتنسيق املـشـتــرك مــع قــوات
البشمركة لغرض تأمني تلك املناطق .أما
بالنسبة لعودة قوات البشمركة للمناطق
املتنازع عليها فهو أمر محسوم حكوميًا
م ـنــذ أيـ ــام ح ـكــومــة ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،وأي
تعديل على هذا القرار يحتاج إلى موقف
حـكــومــي أي ـضــا» .مــن جـهـتــه ،لـفــت الخبير
األمني طارق العسل إلى أن «هناك الكثير
مــن امل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا تـمـثــل نـقــاط
ان ـطــاق العمليات اإلرهــاب ـيــة ،مـثــل جبال
حـمــريــن وب ـعــض مـنــاطــق ك ــرك ــوك ،ومنها
ال ـحــوي ـجــة وال ــدب ــس والـ ـ ــزاب ال ـقــري ـبــة من
الحدود مع أربيل».
وأوض ـ ــح ال ـع ـســل ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن ه ـج ـمــات تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
عـلــى الـجـيــش ال ـعــراقــي وق ــوات البشمركة
تـعــود أسبابها إلــى ضعف التنسيق بني
القوات ،إضافة إلى تدخل املزاج السياسي
فــي الـعـمــل األم ـنــي والـعـسـكــري فــي بعض
األحيان ،ناهيك عن إهمال ملف مهم ،وهو
إشراك األهالي في حماية مناطقهم ،حيث
ال بــد مــن تمكني األهــالــي مــن أج ــل توفير
املعلومات للسلطات ،وليس اتهام األهالي
بأنهم حواضن لداعش أو متعاطفون مع
اإلرهابيني ،كما يحدث في بعض املناطق».
وتـسـتـغــل الـسـلـطــات فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
العراق أي مناسبة ،ســواء هجمة إرهابية
أم مشاكل سياسية فــي املـنــاطــق املتنازع
عليها ،للتذكير بأحقية حـكــومــة اإلقليم
ب ــاالش ـت ــراك إل ــى ج ــان ــب ب ـغ ــداد ف ــي إدارة
ملفات املحافظات.

ال ـج ـي ــران ،وهـ ــذه امل ــؤام ــرة ستحبط
بحكمة وفهم مشترك».
وانـتـقــد رئـيـســي بـشـكــل غـيــر مباشر
تـ ـطـ ـبـ ـي ــع اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
ّ
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ال ـص ـهــاي ـنــة
يبحثون عــن أهــدافـهــم املـشــؤومــة في
املـنـطـقــة ،وكـلـمــا وج ــدوا مــوطــئ قــدم،
حـ ّـولــوه إلــى وسيلة للتوسع وإث ــارة
الفتنة ،ولــذلــك ،على دول املنطقة أن
تكون حــذرة» .وأضــاف رئيسي ،وفق
مــا أورده مــوقــع الــرئــاســة اإليــران ـيــة،
ّ
أن «أمــن دول املنطقة مرتبط بعضه
ببعض» ،داعيًا إلى تعزيز العالقات
االقتصادية .من جهته ،قال طحنون،
خالل اللقاء مع الرئيس اإليراني« :إننا
كـلـنــا أب ـن ــاء ه ــذه املـنـطـقــة ومـصـيــرنــا
ّ
واح ــد ،وعـلـيــه ،ف ــإن تـعــزيــز الـعــاقــات
بــن الـبـلــديــن عـلــى ج ــدول أعـمــالـنــا».

دعا شمخاني لبذل
ّ
ٍ
لحل
مساع مشتركة
أزمات المنطقة

وأشــار إلــى مباحثاته «املفصلة» مع
ً
نظيره اإليراني علي شمخاني ،قائال
ّ
ّ
إن «هذه اللقاءات تشكل منعطفًا في
الـعــاقــات الـثـنــائـيــة» ،مــع إعــانــه عن
استعداد اإلمــارات لتوسيع التعاون.
وك ــان شمخاني أك ــد ،خ ــال اجتماع
مــع طـحـنــون ،أن «االس ـت ـقــرار واألم ــن
امل ـس ـت ــدام ف ــي املـنـطـقــة ره ـي ـنــان فقط
ب ــالـ ـح ــوار امل ـس ـت ـم ــر وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بــن
دولها» .وأكــد «ضــرورة عدم السماح
للقوى خــارج املنطقة بالتأثير على
الـ ـع ــاق ــات ب ــن دول ـ ـهـ ــا» ،داعـ ـي ــا إل ــى
ّ
ـاع مـشـتــركــة لـحــل األزم ــات
«ب ــذل م ـسـ ٍ
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
واسـ ـتـ ـب ــدال ال ـت ــوج ـه ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ب ــالـ ـح ــوار وال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم» .مـ ــن ج ـه ـتــه،
وص ــف طـحـنــون إيـ ــران بــأنـهــا «دول ــة
ك ـب ـي ــرة وقـ ــويـ ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ول ـهــا
م ــوق ــع ج ـي ــوس ـي ــاس ــي فـ ــريـ ــد ،وم ـم ـ ّـر
كبير للتواصل بني الشرق والغرب»،
بحسب ما أوردته وكالة «نور نيوز»
امل ـق ــرب ــة م ــن م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـقــومــي
اإليـ ــرانـ ــي .ودع ـ ــا إلـ ــى «ت ـش ـك ـيــل فــرق
عـمــل تخصصية لـتـحــديــد أرض ـيــات
التعاون املشترك في مختلف املجاالت
االقتصادية ،وإزالة العقبات».

في السياق ،أكد وزير الخارجية حسني أمير
عبداللهيان ،أن املـســودة الـتــي قدمها الوفد
اإليــرانــي إلــى األط ــراف األخ ــرى فــي فيينا ،ال
تتعدى أطــر االتفاق النووي بل جــاءت وفقا
لبنوده .ولفت في مؤتمر صحافي أمس مع
وزير خارجية النظام السوري فيصل املقداد،

في طهران ،إلى أن بالده شاركت في الجولة
األول ــى لـلـمـفــاوضــات ال ـجــديــدة بنية حسنة
وج ــدول عمل وم ـبــادرة ،مضيفًا :على الرغم
مــن دعــم الصني وروسـيــا ملــواقــف إي ــران ،لكن
الترويكا األوروبية لم تتمكن إلى حد اآلن من
تقديم أي مبادرة عملية أو تصريح في هذا

االت ـجــاه .وش ــدد على أن الحكومة اإليــرانـيــة
«تسير وفق منهج عملي مبني على النتائج،
وعـلـيــه ف ــإن امل ـفــاوضــات الـتــي ال تفضي إلــى
أي نتيجة لن تكون مجدية بالنسبة الينا».
ونـفــى «مــا روجـتــه وســائــل إعــامـيــة وبعض
اللوبيات مــن أن إي ــران شرعت بالتزامن مع
انطالق املفاوضات في تخصيب اليورانيوم
ً
بنسبة  90في املائة» ،قائال إن بالده ملتزمة
التخصيب بنسبة  20في املائة.
م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ومـ ــع وص ـ ــول رئ ـي ــس امل ــوس ــاد
اإلسرائيلي ،دافيد برنيع ،أمس إلى واشنطن
إلجراء مفاوضات مع املسؤولني األميركيني،
والتمهيد لزيارة وزير األمن اإلسرائيلي بني
غانتس ،الذي يفترض أن يصل األربعاء إلى
واش ـن ـطــن ،قــالــت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة،
إن بــرنـيــع سـيـطـلــع ال ـجــانــب األم ـيــركــي على
معلومات استخباراتية جديدة بشأن تقدم
املشروع النووي اإليراني.
وك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «ي ـس ــرائ ـي ــل هـ ـي ــوم» أن
إس ــرائـ ـي ــل س ـت ـطــالــب األم ـي ــرك ـي ــن والـ ـ ــدول
املشاركة في املفاوضات ،بأن ينص االتفاق
الجديد على إخراج كافة كميات اليورانيوم
ع ــال ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـيــب ال ـت ــي راك ـم ـت ـه ــا إي ـ ــران،
لغاية اآلن ،مــن أراضـيـهــا .وبحسب املحلل
الـعـسـكــري للصحيفة أل ــون بــن داف ـي ــد ،فــإن
إس ــرائ ـي ــل ودول ال ـخ ـل ـيــج ت ـس ـعــى لـضـمــان
أن ي ـش ـمــل االت ـ ـفـ ــاق الـ ـج ــدي ــد إخـ ـ ـ ــراج كــافــة
اليورانيوم املخصب الذي أنتجته إيران ،وأن
يتم فرض قيود وإشــراف وتفتيش متشدد
عـلــى ق ــدرة ط ـهــران عـلــى الـتـقــدم فــي جــوانــب
مختلفة من برنامجها النووي .وأضاف أن
الجهد اإلسرائيلي سينصب هــذا األسبوع
(عـبــر ل ـقــاءات برنيع وغــانـتــس) على إقناع
الواليات املتحدة والدول األوروبية بتهديد
إيـ ـ ــران ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات إض ــاف ـي ــة ف ــي حــال
راوحت مفاوضات فيينا مكانها .من جهتها
ق ـ ــال ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «هـ ـ ـ ــآرتـ ـ ـ ــس» إن ال ـج ـه ــد
اإلسرائيلي يهدف إلقناع الواليات املتحدة
بعدم العودة إلــى االتفاق النووي األصلي،
وعدم التوصل إلى اتفاق جزئي أو مرحلي
مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،وإن ـ ـمـ ــا ب ـ ــدال مـ ــن ذل ـ ــك ت ـشــديــد
الـعـقــوبــات عـلــى ط ـهــران والـتـلــويــح بتعديد
عـ ـسـ ـك ــري واض ـ ـ ـ ــح .وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــرات
إسرائيلية بأن إيران لن تسارع إلى تفجير
امل ـف ــاوض ــات ،ألن ـهــا بـحــاجــة لــرفــع ج ــزء من
العقوبات االقتصادية املفروضة عليها.

واجـ ـه ــت قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن الـ ـس ــودانـ ـي ــة أم ــس
اإلث ـنــن ،م ـجــددًا ،بــالـغــاز املـسـ ّـيــل لـلــدمــوع،
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن الـ ــذيـ ــن أطـ ـلـ ـق ــوا «م ـل ـيــون ـيــة
ثــام ـنــة» شـ ــارك فـيـهــا اآلالف ف ــي مختلف
امل ــدن ال ـســودان ـيــة ،وذل ــك رف ـضــا لــانـقــاب
العسكري ولالتفاق السياسي بني رئيسي
مـجـلـســي ال ـس ـي ــادة ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان
والـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـلــه حـ ـم ــدوك ،ولـلـمـطــالـبــة
بـ ـع ــودة ال ـح ـك ــوم ــة امل ــدنـ ـي ــة .وخـ ـ ــرج آالف
الـســودانـيــن ،أمــس اإلث ـنــن ،إلــى الـشــوارع
ف ــي مـ ــدن عـ ــدة ف ــي «امل ـل ـيــون ـيــة ال ـثــام ـنــة».
وت ـج ـمــع م ـئ ــات ال ـس ــودان ـي ــن ف ــي مـنــاطــق
عدة بالخرطوم ،من ضمنها منطقة الديم
والـشـجــرة وش ــارع الستني وال ـثــورة فــي أم
درمــان والخرطوم بحري ،وأغلقوا الطرق
وال ـ ـشـ ــوارع ال ــرئ ـي ـس ــة ،وأحـ ــرقـ ــوا إط ـ ــارات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـق ــدي ـم ــة ورددوا شـ ـع ــارات
مناوئة لقادة االنقالب العسكري من بينها
«م ــدنـ ـي ــة ..م ــدنـ ـي ــة» ،و«س ـن ـظ ــل شــامـخــن
كأرواح الشهداء وفي السماء كاملتاريس»،
و«ض ــد ال ــرص ــاص ...واالن ـت ـكــاس» .وطالب
املشاركون في التظاهرات بتسليم السلطة
لحكومة مدنية .من جهتها ،انتشرت قوات
الشرطة بكثافة وســط الخرطوم ،وأغلقت
بعض الطرق املؤدية إلى القصر الرئاسي،
قبل أن تطلق الغاز املسيل للدموع ،لتفريق
تظاهرة قرب هذا القصر بوسط العاصمة.
فــي األث ـنــاء ،ذك ــرت وكــالــة «األن ــاض ــول» أن
محتجني بشارع الستني شرقي الخرطوم،
تـعــرضــوا الع ـت ــداءات باألسلحة البيضاء
م ــن ق ـبــل م ـج ـمــوعــة مــدن ـيــة -غ ـي ــر م ـحــددة
الهوية -كما أتلف عناصر هذه املجموعة
سـيــارات بعض املــارة فــي الطريق .ولفتت
الــوكــالــة إل ــى أن الـسـيــارة الـتــابـعــة لـهــا من
ضمن السيارات التي تعرضت للكسر من
قبل املجموعة غير املعروفة.
وفـ ــي م ــدي ـن ــة ود م ــدن ــي (وسـ ـ ـ ــط) ،تـجـمــع
اآلالف وس ــط املــدي ـنــة اسـتـجــابــة لــدعــوات
ال ـت ـظ ــاه ــر ،ورددوا ش ـ ـعـ ــارات ت ــدع ــو إل ــى
إس ـق ــاط االن ـق ــاب ومـحــاكـمــة ق ــادت ــه .وفــي
والي ــة سـنــار جـنــوب شــرقــي ال ـبــاد ،توجه
اآلالف نحو مدينة مايرنيو إلحياء ذكرى
خ ــروج أول تـظــاهــرة فــي ال ـعــام  2018ضد
نظام الرئيس املعزول عمر البشير.
كما خــرجــت مــواكــب أخ ــرى أمــس فــي مدن
الضعني في واليــة جنوب دارف ــور ،وكسال
ش ــرق ــي ال ـ ـسـ ــودان ،وع ـط ـب ــرة ب ــوالي ــة نهر

ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لقادة االنقالب العسكري (فرانس برس)

النيل ،وبورتسودان بشمال شــرق البالد،
والــدمــازيــن جـنــوب ش ــرق ال ـس ــودان ،فيما
أش ـ ــارت م ـع ـلــومــات إل ــى تـنـفـيــذ اع ـت ـقــاالت
فــي الـقـضــارف بـشــرق ال ـبــاد ،قبل انطالق
امل ــواك ــب .وك ــان ــت دع ــت لـلـمـلـيــونـيــة لـجــان
امل ـق ــاوم ــة ال ـس ــودان ـي ــة ،وت ـج ـمــع املـهـنـيــن
ال ـس ــودان ـي ــن ،وأجـ ـس ــام ن ـقــاب ـيــة ومـهـنـيــة
أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــع دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة مـ ــن أح ـ ــزاب
وتيارات سياسية .وأكــدت لجان املقاومة،
فــي بـيــان أول مــن أم ــس ،تمسكها ب ــاءات
رف ـع ـت ـه ــا م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،وه ـ ــي «ال ت ـ ـفـ ــاوض،
ال ش ــراك ــة وال ش ــرع ـي ــة» .ك ـمــا ع ـب ــرت عــن
ت ـم ـس ـك ـهــا «ب ـع ـه ــده ــا ب ــإسـ ـق ــاط ال ـس ـل ـطــة
االن ـقــاب ـيــة بـكــافــة ال ـط ــرق الـسـلـمـيــة ،على
الــرغــم مــن مـحــاوالت االنـقــاب جــر الـحــراك
ال ـ ـث ـ ــوري نـ ـح ــو ال ـ ـع ـ ـنـ ــف» .ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ح ــذر
تـحــالــف ق ــوى الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،الشريك
ال ـســابــق ف ــي الـسـلـطــة االن ـت ـقــال ـيــة ق ـبــل 25
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،أول من
أم ــس« ،السلطة االنـقــابـيــة مــن أي جنوح
لـلـقـمــع واس ـت ـخ ــدام آل ــة عـنــف ال ــدول ــة ضد
ب ـن ــات وأبـ ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـس ـل ـمــي ال ـثــائــر»،
مؤكدًا أن «الجرائم واالنتهاكات ال تسقط
بالتقادم» .وأشار البيان إلى أنه «ال مناص
لالنقالبيني واالنـتـهــازيــن وفـلــول النظام
البائد من االنصياع لــإرادة الجماهيرية
الـســاعـيــة إل ــى ب ـنــاء حـكــم مــدنــي خــالــص».
وك ــان  44شـخـصــا قــد ل ـقــوا حتفهم خــال
الحراك الثوري منذ اليوم األول لالنقالب،
وجـ ـ ــرح املـ ـئ ــات ط ـب ـقــا إلح ـ ـصـ ــاءات لـجـنــة
أطباء السودان املركزية .وجددت «الحرية
والتغيير» رفضها االتفاق السياسي الذي

تــم بــن عبد الـلــه حـمــدوك وقــائــد االنـقــاب
ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان ،م ـش ـيــرة إل ــى أنـهــا
ستظل تدعم الحراك الجماهيري السلمي.
وأول مـ ــن أمـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ــد ،شـ ـه ــد عـ ـ ــدد مــن
أحياء الخرطوم تظاهرات ليلية للترويج
والدعاية للمليونية ،وحث املواطنني على
املشاركة فيها .ومنذ االنقالب العسكري في
 25أكتوبر/تشرين األول املاضي ،شهدت
البالد  7مواكب مليونية ،أولها في اليوم
في  30نوفمبر/
األول من االنقالب وآخرها ُ
تشرين الثاني املاضي .كما نظمت عشرات
الـتـظــاهــرات الليلية فــي األح ـيــاء ،ووقـفــات
احتجاجية شملت قطاعات مختلفة مثل
الـنـفــط واالتـ ـص ــاالت وال ـب ـنــوك والـ ـ ــوزارات
وغيرها ،إذ يصر املشاركون على هزيمة
االنقالب العسكري وعودة الحكم املدني.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ورود أن ـب ــاء
عـ ــن وق ـ ـ ــوع ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى فـ ــي دارف ـ ـ ــور
السبت املــاضــي ،نتيجة التوترات األمنية
وال ـنــزاعــات القبلية وانـتـشــار املليشيات،
دعــا تجمع املهنيني الـســودانـيــن أول من
أم ــس األح ــد ،إل ــى «إن ـه ــاء تـعــدد الـجـيــوش
ك ــواج ــب م ـقــدم لـلـسـلـطــة الــوطـنـيــة املــدنـيــة
الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية
املؤمنة بالتغيير الـجــذري وأه ــداف ثــورة
ديـسـمـبــر» .وش ــدد التجمع فــي بـيــان على
«أهمية حل مليشيات الدعم السريع وكل
املـلـيـشـيــات األخـ ــرى وال ـحــركــات املسلحة،
وذلــك عبر عملية نــزع الـســاح والتسريح
والدمج في الجيش القومي املهني الواحد،
وف ــق أس ــس فـنـيــة ومـهـنـيــة ،تـتـحـكــم فيها
أجهزة متخصصة».
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شرق
غرب
المغرب :ميثاق لعمل
أحزاب الحكومة
وقـعــت أح ــزاب االئ ـتــاف الحكومي
فــي امل ـغــرب ،أم ــس اإلث ـنــن« ،ميثاق
األغ ـل ـب ـي ــة» وال ـ ـ ــذي ي ـح ــدد خــريـطــة
طــريــق عـمـلـهــا .وجـ ــاء ذل ــك بحسب
بـيــان لألغلبية الـحـكــومـيــة املكونة
م ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــزاب «الـ ـتـ ـجـ ـم ــع ال ــوطـ ـن ــي
ل ــأح ــرار» و«األص ــال ــة واملـعــاصــرة»
و«االستقالل» ،عقب توقيع األمناء
ال ـع ــام ــن ل ـه ــذه األح ـ ـ ــزاب ع ـلــى هــذا
املـ ـيـ ـث ــاق .وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ه ــذا
امل ـي ـث ــاق «يـ ـح ــدد وي ـن ـس ــق وي ــوح ــد
أس ــالـ ـي ــب الـ ـعـ ـم ــل والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بــن
م ـخ ـت ـل ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والبرملانية».
(األناضول)
لبنان :اجتماع لحل
اإلشكاالت مع السعودية

ت ــرأس رئـيــس الـحـكــومــة اللبنانية،
نـجـيــب م ـي ـقــاتــي (ال ـ ـصـ ــورة) ،أمــس
اإلثنني ،اجتماعًا اقتصاديًا وأمنيًا
م ــوس ـع ــا مل ـت ــاب ـع ــة حـ ــل اإلش ـ ـكـ ــاالت
التي حصلت أخـيـرًا مــع السعودية
ً
وب ـع ــض دول ال ـخ ـل ـيــج ،ف ـض ــا عن
مـتــابـعــة م ــوض ــوع اإلج ـ ـ ــراءات على
ال ـح ــدود ملـنــع الـتـهــريــب م ــن لـبـنــان.
وقــال وزيــر الداخلية بسام مولوي
إثــر االجتماع إن «املطلوب منا هو
ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات ســريـعــة تـثـبــت أن
الحكومة تقوم بواجباتها بضبط
الحدود واملطار واملرفأ» .من جهته،
ق ــال رئ ـيــس جـمـعـيــة ت ـجــار ب ـيــروت
نقوال الشماس« :نسعى إلعادة فتح
باب التصدير إلى السعودية».
(العربي الجديد)

بن سلمان يبدأ
جولة خليجية
من سلطنة عمان
ب ــدأ ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ،أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،جــولــة
خ ـل ـي ـج ـيــة اس ـت ـه ـل ـه ــا مـ ــن سـلـطـنــة
عمان ،على أن تشمل الحقًا ،اإلمارات
والـبـحــريــن وق ـطــر وال ـكــويــت ،وذلــك
قبيل قمة دول مجلس التعاون التي
تحتضنها الرياض منتصف الشهر
الحالي .وقال دبلوماسيون لوكالة
أسوشييتد برس ،إن الجولة تهدف
إلزال ـ ــة ال ـخــافــات الـجـيــوسـيــاسـيــة،
وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق بني
دول الخليج ،ال سيما في التعامل
ال ـ ـف ـ ـعـ ــال م ـ ــع ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني.
(أسوشييتد برس)
السودان 48 :قتيًال
في غرب دارفور
قـتــل  48شـخـصــا عـلــى األق ــل نهاية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ف ــي اشـتـبــاكــات
قبلية بمنطقة كرينك بــواليــة غرب
دارفـ ـ ــور ف ــي ال ـ ـسـ ــودان .وقـ ــال وال ــي
والية غرب دارفور ،خميس عبد الله
أبكر ،أمــس اإلثنني لوكالة «فرانس
بـ ـ ـ ـ ــرس»« :بـ ـ ـ ـ ــدأت األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث م ـس ــاء
الـسـبــت حـيــث قـتــل  6أش ـخ ــاص ،ثم
ت ـط ــورت االش ـت ـبــاكــات األح ــد وقـتــل
أكثر من  40شخصًا» .وأكدت لجنة
األطـبــاء املستقلة فــي دارف ــور مقتل
 48شخصًا بالرصاص.
(فرانس برس)
قمة بوتين بايدن:
الكرملين ال يتوقع
«اختراقًا»

أعلن الكرملني أمس اإلثنني ،عشية
م ـحــادثــات بــن الــرئـيـســن الــروســي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن واألمـ ـي ــرك ــي جو
ب ـ ــاي ـ ــدن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أن م ــوس ـك ــو
ال ت ـتــوقــع تـحـقـيــق «أي اخـ ـت ــراق»،
ف ــي خ ـض ــم ت ـص ــاع ــد ال ـت ــوت ــر ح ــول
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا .وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـلــن دي ـم ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف في
ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ـ ّـة ،إن ـ ــه «م ــن
الصعوبة بمكان أن نتوقع أن تحقق
املحادثات أي اختراق» ،واصفًا حال
العالقات األميركية  -الروسية بأنه
«مؤسف للغاية».
(فرانس برس ،رويترز)
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تكرس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إلى الدوحة التي بدأت أمس وتنتهي اليوم
الثالثاء ،وترؤسه مع أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني اجتماعات الدورة السابعة للجنة
االستراتيجية العليا القطرية التركية ،الشراكة
االستراتيجية بين البلدين

تبادل تجاري واقتصادي

شهدت العالقات االقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا تطورًا خالل
السنوات األخيرة .وبحسب وكالة األنباء القطرية «قنا» ارتفع حجم
التبادل التجاري في السنوات العشر
األخيرة من  340مليون دوالر إلى
 2.24مليار دوالر .وبــلــغ حجم
االستثمارات القطرية في تركيا
 33.2مليار دوالر .وفي مايو/أيار
 ،2020ارتفعت قيمة اتفاقية
تبادل العمالت بين تركيا وقطر
إلى  15مليار دوالر .كما تعهدت
الدوحة باستثمار  15مليار دوالر
في األسواق التركية.

القمة القطرية
التركية

تكريس الشراكة في ظل
التفاهمات اإلقليمية

الدوحة ،إسطنبول ـ العربي الجديد

زي ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب أردوغ ــان إلــى الــدوحــة ،التي
ب ـ ــدأه ـ ــا أم ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،عـ ـل ــى أن
يترأس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني اجتماعات ال ــدورة السابعة للجنة
االستراتيجية العليا القطرية التركية اليوم
ال ـث ــاث ــاء ،تـتـخـطــى م ـج ــرد ت ـعــزيــز ال ـت ـعــاون
االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي بــن الـبـلــديــن ،إلــى
تكريس الشراكة االستراتيجية بينهما وقد
تعمقت خالل األزمات في السنوات املاضية.
وتــأتــي الــزيــارة فــي ظــل مصالحات وترتيب
للعالقات وإغ ــاق ملفات عالقة بــن أطــراف
مختلفة .وأك ــد أردوغـ ــان أمــس أن العالقات
الثنائية بني بــاده وقطر ستتواصل بزخم
أكبر في املرحلة املقبلة ،مضيفًا« :إلى جانب
قـطــر نعمل عـلــى تـطــويــر عــاقــاتـنــا مــع كافة
دول الخليج األخرى» .وفي تصريحات له من
مطار أتــاتــورك فــي إسطنبول قبيل توجهه
إلــى الــدوحــة ،أعلن أردوغ ــان أن أنـقــرة تعمل
على تطوير عالقاتها مع كافة دول الخليج
ال ـع ــرب ــي ،مــرح ـبــا بــال ـج ـهــود الــدبـلــومــاسـيــة

الــرام ـيــة إل ــى إعـ ــادة فـتــح أبـ ــواب ال ـح ــوار في
الخليج وإزالــة ســوء الفهم .وأضــاف« :نؤيد
اس ـت ـم ــرار رواب ـط ـن ــا وتـضــامـنـنــا م ــع جميع
دول ال ـخ ـل ـيــج م ــن خـ ــال ت ـق ــوي ــة ال ـع ــاق ــات
املستقبلية» .ولفت أردوغــان إلى أن الدوحة
وأنقرة حافظتا على مواقفهما القوية أمام
الـتـحــديــات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي واجـهـتـهـمــا في
السنوات األخـيــرة ،وعــززتــا شراكتهما على
أساس الربح املتبادل في العديد من املجاالت
م ــن االقـ ـتـ ـص ــاد إلـ ــى الـ ــدفـ ــاع ومـ ــن ال ـت ـج ــارة

أردوغان :الدوحة وأنقرة
حافظتا على مواقفهما
أمام التحديات
وزير الخارجية القطري:
العالقة بين أنقرة
والدوحة تشهد تطورًا

إلــى االستثمار .وتـطــرق إلــى حجم التعاون
االق ـت ـصــادي الـتــركــي ال ـق ـطــري ،الفـتــا إل ــى أن
حجم املشاريع التي ينفذها رجــال األعمال
األتــراك في قطر يبلغ نحو  15مليار دوالر.
وأردف«ّ :في إطار آلية اللجنة االستراتيجية
العليا ،وقعنا حتى اآلن  69وثيقة سياسية
وعـسـكــريــة واق ـت ـصــاديــة وثـقــافـيــة م ــع قـطــر،
ونقلنا بفضل هذه االتفاقيات تعاوننا إلى
مراحل متقدمة» .ولفت إلى أنه يعتزم زيارة
قيادة القوات التركية القطرية املشتركة.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ك ــام أردوغ ـ ــان ،رأى الـكــاتــب
وامل ـح ـلــل الـسـيــاســي ف ــراس رضـ ــوان أوغ ـلــو،
في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أنــه ُ
«يفهم
من الكالم أن الرئيس التركي سيحاول إزالة
سوء الفهم في العالقات التي حصلت سابقًا
مــع بعض ال ــدول العربية ،وأظــن أنــه يقصد
ال ـس ـع ــودي ــة ،إلعـ ـ ــادة تــرت ـيــب ال ـت ـمــوض ـعــات
ال ـخــارج ـيــة ،خـصــوصــا بـعــد زيـ ــارة الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة ،لتبدأ
أنقرة بالتحرك لتعزيز وجودها في املنطقة»،
الف ـتــا إل ــى أن «تــرك ـيــا تـحـتــاج ال ــى شــراكــات
ح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــع اش ـق ــائ ـه ــا فـ ــي دول ال ـخ ـل ـيــج
العربي كلها ،وهي وضعت محورًا أساسيًا
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في سياستها الخارجية للعمل عليه ،وهو
التعاون والشراكة مع دول الخليج العربي».
وأشــار رضــوان أوغلو إلــى أن «قطر وتركيا
شريكان استراتيجيان واقتصاديان هامان،
ول ــذل ــك س ـي ـكــون ه ـن ــاك تـ ـ ــوازن وت ــواف ــق في
كثير من العالقات بني الطرفني في القراءات
اإلقليمية على أقل تقدير» .وأضاف أن «هذا
ال يمنع أن يكون أيضًا لدى تركيا شراكات
قوية أخرى ،مثل العالقة مع دولة اإلمــارات،
وأظن أنه سيكون هناك أيضًا شراكات قوية
لتركيا مع دول املنطقة».
من جهته ،قال الباحث في الشؤون التركية
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ط ـ ــه عـ ـ ـ ــودة أوغ ـ ـلـ ــو،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن زي ـ ــارة أردوغ ـ ــان
ال ـحــال ـيــة تـخـتـلــف ع ــن ســابـقــاتـهــا ال ـتــي قــام

بها خالل السنوات املاضية إلى قطر ،ألنها
تــأتــي فــي ظــل مصالحات تشهدها املنطقة
وخ ـص ــوص ــا ال ـب ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«تـ ـس ــارع األحـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي املـنـطـقــة
يــأتــي ض ـمــن ال ـج ـهــود ال ــدول ـي ــة إلن ـه ــاء بــؤر
التوتر على صعيد املنطقة» .ورأى أن اللقاء
ال ــذي سيجمع أردوغ ـ ــان مــع أم ـيــر قـطــر «لــه
دالل ــة مـهـمــة ،ال سـيـمــا وس ــط زخ ــم األح ــداث
السياسية والعسكرية واألمنية في املنطقة،
وس ـت ـش ـك ــل الـ ـ ــزيـ ـ ــارة م ـق ـي ــاس ــا ل ـل ـت ـط ــورات
املتسارعة على الساحة الخليجية (سياسيًا
وأمـنـيــا) وانعكاساتها على عــاقــات تركيا
مع تلك الدول في املنظور القريب».
ويـ ـت ــرأس أردوغـ ـ ـ ــان م ــع أم ـي ــر ق ـط ــر ،ال ـيــوم
الثالثاء ،اجتماعات الدورة السابعة للجنة

االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـعـلـيــا ال ـق ـطــريــة الـتــركـيــة،
لدعم وتطوير العالقات بني الدوحة وأنقرة،
عـلـمــا أن ال ــدوح ــة اسـتـضــافــت أم ــس أعـمــال
االج ـت ـم ــاع الـ ـ ـ ــوزاري ال ـت ـح ـض ـيــري ل ـل ــدورة
والـتــي تــرأسـهــا عــن الـجــانــب الـقـطــري وزيــر
الـخــارجـيــة الـشـيــخ محمد بــن عبدالرحمن
آل ث ــان ــي ،فـيـمــا تـ ــرأس ال ـل ـقــاء ع ــن الـجــانــب
الـتــركــي وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود ج ــاووش
أوغ ـلــو .وأوض ــح وزي ــر الـخــارجـيــة القطري
خالل مؤتمر صحافي مشترك مع جاووش
أوغلو أن «العالقة بني تركيا وقطر شراكة
استراتيجية واستثنائية وتشهد تطورا
ف ــي كــافــة املـ ـج ــاالت» .وأشـ ــار إل ــى أن القمة
بني الرئيس التركي وأمير قطر ،ستتناول
القضية الفلسطينية والتطورات في سورية

وامل ـ ـلـ ــف األف ـ ـغـ ــانـ ــي .وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى وض ــع
االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـق ـطــري:
«لدينا ثقة في االقتصاد التركي وهو قائم
على أســس متينة» .وأض ــاف« :قـطــر لديها
اس ـت ـث ـمــارات ضـخـمــة فــي تــركـيــا وق ــد بــدأت
هذه االستثمارات تؤتي نتائج إيجابية».
ولفت الوزير القطري إلى أن تزامن زيارتي
أردوغ ــان وولــي العهد السعودي محمد بن
سلمان إلــى الــدوحــة« ،تـصــادف فــي الجدول
الــزمـنــي» ،وذلــك بعدما ذكــرت وســائــل إعــام
ومنها «رويترز» ،أن مناقشات جرت لترتيب
اجتماع بني أردوغــان وبن سلمان في قطر،
علمًا أن الرئيس التركي من املقرر أن يغادر
الــدوحــة قبل وص ــول ولــي العهد السعودي
يوم األربعاء .من جهته ،أشار جاووش أوغلو

إل ــى أن ب ــاده تتمتع ب ـعــاقــات استثنائية
ومتميزة مع قطر .وأفاد بأنهم راجعوا خالل
االجـتـمــاع التحضيري على مستوى وزراء
الـخــارجـيــة ،أم ــس ،الــوثــائــق املـعــدة للتوقيع
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،وت ــاب ـع ــوا تـنـفـيــذ االت ـفــاق ـيــات
املبرمة سابقا .وأكد تعزز التعاون بني تركيا
وقـطــر فــي مـجــاالت مثل الــدفــاع واالقـتـصــاد
والتعليم والثقافة والصحة ،مشيرا إلى أن
البلدين متفقان حول القضايا اإلقليمية.
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال عـ ـض ــو مـجـلــس
الـشــورى القطري أحمد املهندي ،لـ«العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن الـ ـع ــاق ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ـتــرك ـيــة
ت ـت ـم ـيــز ب ــأن ـه ــا ع ــاق ــة ش ــراك ــة وت ـ ـعـ ــاون فــي
مختلف املجاالت ،مشيرًا إلى أن االتفاقيات
الجديدة التي سيجري توقيعها خالل زيارة
أردوغــان واجتماع اللجنة القطرية التركية
االسـتــراتـيـجـيــة الـعـلـيــا ،ستنعكس إيجابيًا
على مصالح البلدين واقتصادهما ،وتعزز
أواصــر العالقات بني البلدين .ولفت إلــى أن
هناك تعاونًا كبيرًا في قطاعات عديدة بني
الـشــركــات القطرية والـتــركـيــة خصوصًا في
املجاالت التكنولوجية وفي صناعة األدوية.
وأشــار املهندي إلــى مواقف تركيا املساندة
لدولة قطر وللقضايا العربية ،قائال إن هذه
العالقة املتميزة تخدم رؤية قطر ومصالحها
كما تخدم مصالح تركيا.
من جهته ،وصف الكاتب واإلعالمي القطري
عيسى آل إس ـحــاق ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ع ــاق ــات ال ــدوح ــة وأنـ ـق ــرة بــأنـهــا
ً
وطيدة ،قائال إن لتركيا مكانة خاصة عند
الشعب القطري ،الــذي ال ينسى مساندتها

لقطر خالل األزمة الخليجية ،والحصار الذي
فــرض على قطر ،قبل املصالحة الخليجية،
مضيفًا أن أحد أسباب العالقة املتميزة بني
البلدين تعود للقبول الشعبي الذي تحظى
بــه أن ـقــرة فــي ال ـش ــارع ال ـق ـطــري .وال ي ــرى آل
ّ
التوجه التركي لتعزيز العالقة
إسحاق ،أن
مع دول الخليج األخرى سيؤثر على العالقة
املـتـمـيــزة مــع قـطــر ،الع ـت ـبــارات كـثـيــرة ،منها
توافق املــواقــف السياسية القطرية التركية
ف ــي مـعـظــم امل ـل ـفــات واألزم ـ ـ ــات ف ــي املـنـطـقــة،
إض ــاف ــة إل ــى ت ـط ــور ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
والـتـجــاريــة واالسـتـثـمــاريــة بــن البلدين في
جميع املجاالت.
ُي ــذك ــر أن الـلـجـنــة االسـتــراتـيـجـيــة املـشـتــركــة
بـ ــن قـ ـط ــر وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ت ــأسـ ـس ــت عـ ـ ــام ،2014
وتجتمع على أعلى مستوى بشكل سنوي
وبــال ـت ـنــاوب ب ــن عــاصـمـتــي ال ـب ـلــديــن ،وهــي
آلـيــة للتشاور حــول الـعــاقــات بــن البلدين،
وتعكس التزامهما بتعزيز عالقات التعاون
والتنسيقُ .
وعقدت القمة األولــى للجنة في
ال ــدوح ــة ف ــي ديـسـمـبــر/كــانــون األول ،2015
لتجتمع منذ تأسيسها ست مــرات ،أسفرت
ع ــن إب ـ ــرام  68ات ـفــاق ـيــة مـتـنــوعــة (سـتـصـبــح
 80بـعــد تــوقـيــع االت ـفــاقــات ال ـ ــ 12ال ـجــديــدة)،
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت بـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـتـ ـج ــاري
وال ـش ــراك ــات عـلــى امل ـس ـتــويــات االقـتـصــاديــة
واملــالـيــة والـتـجــاريــة والتعليمية والــزراعـيــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة ،فـ ـض ــا عــن
ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت ذلـ ـ ــك مل ــواط ـن ــي
الدولتني كتخفيف القيود على االستثمارات
واإلعفاء املشترك من تأشيرات السفر.

متابعة

«النهضة» تدين محاوالت إقصائها ...وانقسامات جديدة
تحدث قياديون
في حركة النهضة
التونسية أمس اإلثنين،
عن محاوالت عديدة
الستئصال الحركة من
المشهد ،وذلك على
وقع تصدع جديد
داخل الحركة
تونس ـ بسمة بركات

دانـ ــت حــركــة الـنـهـضــة الـتــونـسـيــة م ـجــددًا،
أمـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،م ـ ــا وصـ ـفـ ـت ــه بـ ـمـ ـح ــاوالت
استئصالها من املشهد التونسي ،مؤكدة
ّ
أن تونس ومنذ  25يوليو/تموز املاضي،
حــادت عــن املـســار الصحيح وتعيش عزلة
دولية وإقليمية ،في إشــارة إلى اإلجــراءات
ّ
سعيد
املتتالية التي اتخذها الرئيس قيس
مـنــذ ذل ــك ال ـحــن .يــأتــي ذل ــك بينما ال تــزال
ّ
الحركة تشهد انقسامات داخلية ،إذ علق
مــا ال يقل عــن  15عضوًا مــن الحركة ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،ع ـضــوي ـت ـهــم ب ـم ـج ـلــس الـ ـش ــورى
ولـجــان مؤتمر الـحــركــة ،وذلــك على خلفية

«ف ـقــدان ه ــذه املــؤسـســة (مـجـلــس ال ـشــورى)
لوظيفتها الرقابية واستقاللية قــرارهــا».
ودعــا األعـضــاء في بيان داخلي أمــس ،إلى
إع ــان ق ـيــاديــي ال ـصــف األول ف ــي الـحــركــة،
وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور
الدين البحيري ،أنهم غير معنيني باملؤتمر
املقبل للحركة .وأكدوا على ضرورة تحمل
هـ ــؤالء امل ـس ــؤول ـي ــة ،م ـشــدديــن ع ـلــى أن ــه لم
يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما
ً
اعتبروه فشال في إدارة األوضاع الداخلية
والخارجية من جهة ،والدور الذي أدته في
ّالتأجيل املمنهج لـتــاريــخ املــؤتـمــر .وقــالــوا
إن ـهــم «ان ـطــاقــا مــن خ ـطــورة الــوضــع الــذي
تمر بــه الـبــاد ال ـيــوم ،وال ــذي يـهــدد بنسف
امل ـ ـسـ ــار ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ــرم ـت ــه وإجـ ـه ــاض
مكاسب الـثــورة ،وبالنظر إلــى عمق األزمــة
الداخلية املتزايدة واملستفحلة منذ انقالب
 25يوليو ،الذي أظهر النهضة للرأي العام
ك ـم ـســؤول رئـيـســي ع ــن حـصـيـلــة الـسـنــوات
الـعـشــر املـنـقـضـيــة مــن عـمــر ال ـث ــورة وكــرمــز
َ
ل ـل ـم ـن ـظــومــة امل ـن ـق ــل ــب ع ـل ـي ـهــا وامل ــوص ــوف ــة
ب ــال ـف ـس ــاد ،وب ـس ـب ــب اس ـت ـع ـص ــاء اإلصـ ــاح
الــداخـلــي وفـشــل الـجـهــود وامل ـب ــادرات كافة
الـ ـت ــي ق ـ ــام ب ـه ــا الـ ـن ــاصـ ـح ــون مـ ـ ّـن قـ ـي ــادات
ال ـح ــرك ــة ،ف ـ ــرادى وج ـم ــاع ــات ،فــإن ـنــا نعلن
ّ
تعليق عضويتنا» .يـشــار إلــى أن الحركة
شـ ـه ــدت فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة م ــوج ــة مــن
االسـ ـتـ ـق ــاالت ،ب ـل ـغــت أك ـث ــر م ــن  ،131حيث

أعرب األعضاء املستقيلون عن يأسهم من
إصالح الحركة.
فــي املقابل ،واصـلــت الحركة أمــس التنديد
ب ــان ـق ــاب س ـع ـ ّـي ــد ،ومـ ــا وص ـف ـتــه بـمـحــاولــة
ت ـشــوي ـه ـهــا إلق ـص ــائ ـه ــا م ــن املـ ـشـ ـه ــد .وف ــي
السياق ،اعتبر سامي الطريقي ،املستشار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص لـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــركـ ــة،

خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أنـ ــه تــوجــد
محاولة إلسقاط قوائم حركة النهضة في
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة ل ـع ــام  ،2019من
خالل الضغط على القضاء.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــرك ــة ،عـلــي
ال ـع ــري ــض ،ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي نفسه
ّ
والذي عقد في مقر «النهضة» أن «الحركة

العريض :هناك محاوالت للضغط على القضاء وتوجيهه (فتحي بلعيد/فرانس برس)

احترمت نتائج صندوق االقتراع واحترمت
ال ـقــانــون وه ــي مـتـمـسـكــة ب ــه ،ول ـكــن بعض
األطـ ـ ـ ــراف ل ــأس ــف م ـت ـش ـب ـعــون ب ــاإلق ـص ــاء
والنكران ،ويرون أن موقع األطراف األخرى
ه ــو ال ـس ـج ــون ،وه ـ ــذا ي ـم ـثــل خ ـط ــورة على
املـســار الــديـمـقــراطــي» .ولـفــت الـعــريــض إلى
ّ
أن «هناك محاوالت للضغط على القضاء
وت ــوج ـي ـه ــه ،وهـ ــو أمـ ــر مـ ــرفـ ــوض» .وح ــول
مسألة ع ــودة عمل الـبــرملــان ،قــال العريض
إن «الــديـمـقــراطـيــة تـقــوم عـلــى وج ــود ثــاث
سلطات مستقلة ،ومن هنا ال ّ
بد من عودة
تتواصل
البرملان لكي تعود الشرعية وال
ّ
الـ ـضـ ـب ــابـ ـي ــة والـ ـ ـع ـ ــزل ـ ــة» مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن ـ ــه
«قــد تحصل انـفــاتــات إذا تــواصــل العجز؛
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ــإم ـ ــا حـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان والـ ـ ــذهـ ـ ــاب
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـب ـك ــرة أو ع ـ ـ ــودة ن ـش ــاط ــه».
وتحدث عن وجود «مشاورات متقدمة مع
أحزاب عدة تؤمن وتدافع عن الديمقراطية
وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك اس ـت ـمــاتــة ل ـع ــودة امل ـســار
الديمقراطي».
من جانبها ،أكدت رئيسة املكتب القانوني
لحركة النهضة ،زينب براهمي في املؤتمر
ّ
ال ـص ـحــافــي ،أن ال ـحــركــة ل ــم تـتـحـ ّـصــل على
أي تمويل أجنبي خــال انـتـخــابــات ،2019
معتبرة أنه توجد محاولة لتلبيس وقائع
لها في قضية التمويل األجنبي الواردة في
ّ
تقرير محكمة املحاسبات .ورأت أن هناك
«محاوالت إلقصاء حركة النهضة».

خاص

القاهرة وأنقرة :مرونة متبادلة حول الملفات العالقة
القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة إن االتصاالت
الـ ـج ــاري ــة ب ــن م ـص ــر وت ــرك ـي ــا ع ـب ــر ق ـن ــوات
استخبارية شهدت أخيرًا تطورات إيجابية
«ذات أهـمـيــة ك ـب ـيــرة» ،بحسب تعبير أحــد
املصادر .وأوضحت املصادر ،التي تحدثت
لـ«العربي الجديد» ،أن امللفات التي وصفها
رئـيــس ال ــوزراء املـصــري مصطفى مدبولي
بالعالقة ،والتي تؤخر التوصل إلى اتفاق
لتطبيع العالقات مع أنقرة ،شهدت حلحلة
بدرجة جيدة خــال محادثات جــرت أخيرًا
ب ــن م ـســؤولــن أم ـن ـيــن ف ــي ال ـب ـلــديــن ،عبر
لقاءين منفصلني .وكان مدبولي ،قد قال في
سبتمبر/أيلول املاضي ّ ،إن «إحدى القضايا
الرئيسية ملصر هي تدخل تركيا في ليبيا،
ون ــود أن يـحــدد الليبيون مستقبلهم ،وال

ّ
ينبغي أن تـتــدخــل دول أخ ــرى فــي ليبيا».
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن التطور األهــم في
امل ـح ــادث ــات ب ــن ال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة ج ــاء في
أعقاب تطور العالقات بني تركيا واإلمارات
أخ ـي ـرًا ،مـضـيـفــة «يـمـكــن ال ـق ــول إن الـتـطــور
الكبير في العالقات بني أبوظبي وأنقرة كان
بمثابة محفز للمباحثات املصرية التركية».
وأوضــح مصدر مطلع على املـشــاورات بني
مـصــر وتــرك ـيــا ،أن الـفـتــرة املــاضـيــة شهدت
تـ ـق ــارب ــا فـ ــي ب ـع ــض وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر ال ـتــي
ك ــان ــت س ـب ـبــا فـ ــي تـ ــراجـ ــع ف ـ ــرص ال ـت ـهــدئــة
بــن الـبـلــديــن فــي أع ـقــاب جلسة املباحثات
االستكشافية الثانية التي استقبلتها أنقرة
على مستوى نائبي وزيــري الخارجية في
البلدين ،متابعًا أن «ملف ليبيا والذي يعد
العقبة األكبر في طريق مباحثات البلدين،
شـهــد تـقــريـبــا فــي وج ـهــات الـنـظــر الخاصة

بـ ـش ــأن ال ـ ـتـ ــواجـ ــد ال ـع ـس ـك ــري الـ ـت ــرك ــي فــي
الـغــرب الليبي» .وقــال املـصــدر إن «الضغط
االقتصادي على البلدين ربما يكون لعب
دورًا في تقريب وجهات النظر الذي حدث،
خصوصًا أن كال الطرفني يسعى في تحريك
املشهد الليبي نحو االستقرار لالستفادة
من العقود االقتصادية التي ستعود على
حكومتي البلدين ،أي مصر وتركيا» .وأكد
املـ ـص ــدر أن «ت ــرك ـي ــا ك ــذل ــك أبـ ـ ــدت ت ـجــاوبــا
مــع مـلــف آخ ــر كــانــت تـطــرحــه الـقــاهــرة على
طاولة مفاوضات البلدين ،خالل الجلستني
االستكشافيتني في القاهرة وأنقرة».
م ـص ــدر آخـ ــر قـ ــال إن «كـ ــا ال ـط ــرف ــن أب ــدى
م ــوق ـف ــا أق ـ ــل تـ ـش ــددًا ع ــن ذي قـ ـب ــل ،ب ـعــدمــا
تـ ــأكـ ــدا أن ك ـل ـي ـه ـمــا سـ ـيـ ـك ــون خـ ــاس ـ ـرًا مــن
استمرار الوضع الليبي كما هــو» ،مضيفًا
ُ
خرج كافة
أن «الجانب التركي أكــد أنــه سي ِ

املقاتلني السوريني الذين جلبهم إلى ليبيا
لدعم قوات غرب ليبيا في وقت سابق ،شرط
أن ي ـكــون ف ــي إط ــار م ـعــادلــة دول ـي ــة تقضي
بخروج كافة املقاتلني األجانب» .وكشف أنه
«في املحادثات السابقة كان الجانب التركي
متمسكًا ب ـتــواجــد الـعـسـكــريــن النظاميني
التابعني له مع عدد لم يحدده من املقاتلني
السوريني بدعوى كونهم عناصر معاونة،
وهو ما كانت ترفضه مصر بشكل قاطع».
وب ـح ـســب املـ ـص ــدر ،ف ــإن «امل ــرون ــة املـصــريــة
ظهرت في القبول بتواجد عناصر عسكرية
نظامية تركية تكون مهمتها اإلشراف على
التدريب فقط ،وفق مدة زمنية محددة».
وكشف املـصــدر أن امللف اآلخــر الــذي أبــدت
ف ـيــه أن ـق ــرة ت ـجــاوبــا م ــع ال ـق ــاه ــرة ه ــو ملف
املـ ـع ــارض ــن امل ـص ــري ــن املـ ـت ــواج ــدي ــن عـلــى
أراضيها ،مشيرًا إلى أن ذلك امللف سيشهد

تحركًا جديدًا من جانب أنقرة خالل الفترة
القريبة املقبلة ،مستبعدًا في الوقت ذاته أن
يشمل ذلك التحرك تسليم مطلوبني للقاهرة
من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني.
وأض ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـص ـ ــدر أن «م ـ ــرون ـ ــة ال ـط ــرف ــن
سببها بالطبع ضغوط مختلفة األشكال
عـلــى كـلـيـهـمــا» ،مــرجـحــا أن ي ـكــون الـتـحــرك
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر بـ ـت ــرسـ ـي ــخ الـ ـتـ ـح ــال ــف
املصري القبرصي اليوناني عبر اتفاقيات
ل ـلــربــط ال ـك ـهــربــائــي وخ ـط ــوط لـنـقــل ال ـغــاز
ب ــن ب ـل ــدان الـتـحــالــف دف ــع تــركـيــا لتحريك
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أص ــابـ ـه ــا عـ ـط ــل ع ـقــب
الجلسة االستكشافية الثانية» .وتابع أنه
«فــي املقابل ،تحتاج مصر إلــى دعــم سريع
الق ـت ـصــادهــا ف ــي ظ ــل ح ـجــم اإلن ـف ــاق ال ـعــام
وتـنـفـيــذ ال ـعــديــد مــن امل ـشــاريــع ال ـتــي تمثل
عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة».

Qatar.qa
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شرق
غرب
معارك طاحنة
على أطراف مأرب
تـ ـص ــاع ــدت ،أم ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،وت ـي ــرة
الـ ـقـ ـت ــال ع ـل ــى األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـش ـمــال ـيــة
الغربية ملحافظة م ــأرب ،إثــر هجوم
عنيف للحوثيني على منابع النفط
وال ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي ح ـ ـقـ ــول صـ ــافـ ــر ،فـيـمــا
قالت مـصــادر عسكرية حكومية إن
ق ـ ــوات ال ـج ـيــش اس ـت ـطــاعــت إح ـبــاط
الـ ـهـ ـج ــوم .وف ـي ـم ــا ك ـث ــف ال ـت ـح ــال ــف،
بقيادة السعودية ،عملياته الجوية
فــي م ــأرب ،وش ــن  47غ ــارة خ ــال 24
ساعة ،توعدت جماعة «أنصار الله»
(ال ـح ــوث ـي ــن) ،ع ـلــى ل ـس ــان ال ـق ـيــادي
ف ــي مـجـلـسـهــا الـسـيــاســي عـبــد املـلــك
العجري ،بالرد على التحالف.
(العربي الجديد)
اتهام  20بالتخطيط لقتل
ُرئيس مدغشقر
اتـهــم  20شخصًا ،بينهم فرنسيان،
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،بــال ـت ـخ ـط ـيــط لـقـتــل
رئـيــس مدغشقر أنــدريــه راجولينا،
بــاإلضــافــة إل ــى جــرائــم أخ ــرى .وكــان
تـ ـ ــم تـ ــوق ـ ـيـ ــف هـ ـ ـ ـ ــؤالء األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص،
ف ــي ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز وأغـ ـسـ ـط ــس/آب
املــاض ـيــن ،بتهمة الـتــآمــر الجنائي
واملـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم إجـ ــرامـ ــي
والـ ـتـ ـم ــرد ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس وحـ ـي ــازة
أسلحة مــن دون ترخيص .وأنـكــروا
جميعًا التهم املوجهة لهم.
(رويترز)
النظام السوري يشيد
بزيارة وزير الخارجية
اإلماراتي لدمشق
اعتبر وزير خارجية النظام السوري
فيصل املـقــداد ،فــي مؤتمر صحافي
مشترك مع وزير الخارجية اإليراني
ح ـ ـسـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــان فــي
طهران أمس االثنني ،أن زيــارة وزير
ال ـخــارج ـيــة اإلم ــارات ــي عـبــد ال ـلــه بن
زايـ ــد إل ــى دم ـش ــق ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
ك ــان ــت «خ ـ ـطـ ــوة ش ـ ـجـ ــاعـ ــة» .وقـ ـ ــال:
«نـتـطـلــع إل ــى ه ــذه ال ــزي ــارات بنظرة
متفائلة».
(رويترز)
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الحدث

فيما تواصلت في
ليبيا ،حتى أمس
اإلثنين ،محاوالت
اإلقصاء بين
مرشحي الرئاسة
من بوابة الطعون
واستئنافها ،عاد
مجلس النواب إلى
أداء دور معرقل،
عنوانه هذه
المرة التصويب
على مفوضية
االنتخابات ،من دون
استبعاد نسف
االستحقاق برمته

ألغام
انتخابات ليبيا
المرشحون
للنيابة
أعلنت المفوضية العليا
لالنتخابات في ليبيا ،أمس
اإلثنين ،عن وصول عدد
المرشحين لالنتخابات
النيابية في كل الدوائر
االنتخابية إلى  4326مرشحًا
ومرشحة ،حتى أول من
أمس .ومن المقرر غلق
باب الترشح لالنتخابات النيابية
اليوم الثالثاء ،بعدما فتح
في  8نوفمبر /تشرين الثاني
الماضي.

اتهم السايح في السابق باالنحياز إلى شرقي ليبيا ()Getty

«مساءلة» في مجلس
النواب تهدد االستحقاق
طرابلس ـ العربي الجديد

انخفضت أم ــس ،اإلثـنــن ،إمكانية
إجـ ـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
ف ــي لـيـبـيــا ف ــي مــوعــدهــا امل ـق ــرر في
 24دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ال ـح ــال ــي إلــى
ح ــدوده ــا الــدن ـيــا ،مــع ارت ـف ــاع ح ـ ّـدة الـتــوتــر
وال ـت ـنــافــس ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـب ــاد ،وال ــذي
أقحم فيه القضاء من بوابة معارك الطعون
واس ـت ـئ ـنــاف ـهــا ب ــن امل ــرش ـح ــن املـتـنــافـســن
ّ
وض ـ ّـده ــم .وف ــي ظ ــل م ـســار انـتـخــابــي اتسم
مـنــذ ال ـبــدايــة بــالـهـشــاشــة الـقــانــونـيــة ،ازداد
امل ـش ـهــد الـ ـع ــام سـ ـ ــوءًا ،م ــع «ح ـ ــرب امل ـحــاكــم
والطعون» ،وغموضًا أكثر ،أمس ،مع دعوة
رئــاســة مجلس ال ـنــواب الليبي املنعقد في
طبرق أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية،
ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،مل ـن ــاق ـش ــة آخ ـ ــر تـ ـط ــورات
العملية االنتخابية ،بحسب بيان رسمي.
وت ــأت ــي ع ـ ــودة امل ـج ـلــس إلـ ــى امل ـش ـهــد فيما
رئ ـي ـس ــه ع ـق ـي ـلــة ص ــال ــح م ــرش ــح ل ـلــرئــاســة،

وف ـي ـمــا امل ـج ـلــس ي ـع ـمــل م ــن ش ــرق ــي لـيـبـيــا،
ال ـخ ــاض ــع ل ـن ـفــوذ الـ ـل ــواء امل ـت ـقــاعــد خليفة
حـفـتــر ،لـتـنــذر بلغم جــديــد يـقــف فــي طريق
االنتخابات وعرقلة ما يجري تحضيرًا لها،
وتهدد باإلطاحة برئيس املفوضية العليا
لالنتخابات عماد السايح ،بعدما طالب 72
نائبًا ،في بيان جرى تداوله السبت املاضي،
املفوضية بعدم اإلعالن عن القائمة النهائية
للمرشحني للرئاسة ،وهــو أمــر مرتقب غدًا
األربـعــاء (انتهاء مهلة ال ــ 12يومًا للطعون
واستئنافها) ،إال بعد مساءلة رئيسها .ولم
تتضمن الدعوة إلى جلسة اليوم توضيحًا
بشأن املساءلة ،علمًا أن السايح نفى ،أول
من أمــس ،تلقيه أي دعــوة رسمية لحضور
جلسة مـســاء لــة .وفــي تصريح آخ ــر ،أمــس،
أك ــد تــوجـهــه إل ــى طـبــرق لبحث مستجدات
العملية االنتخابية ،كما قــال إنــه سيلتقي
صالح في منطقة ّ
القبة «بصفته الشخصية»
(وليس كمرشح للرئاسة) ،بحسب مصادر
في املفوضية تحدثت لوسائل إعالم ليبية.

وي ــداف ــع ال ـس ــاي ــح ع ــن ح ـي ــادي ــة امل ـفــوض ـيــة،
فــي وقــت سعى فيه «ال ـنــواب» إلــى تفصيل
قانون انتخابي على قياس أفــراد بعينهم.
ويتهم النواب املطالبون بمساءلة السايح
امل ـفــوض ـيــة وال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ب ــ«ع ــدم
ال ـت ـق ـيــد بــال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي واالل ـت ـف ــاف
عـ ـلـ ـي ــه ،وال ـ ـس ـ ـكـ ــوت عـ ـل ــى شـ ـبـ ـه ــات ت ــزوي ــر
وش ـ ـ ــراء أص ـ ـ ــوات وال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ال ـق ـضــاء
ترهيبًا وترغيبًا» ،مؤكدين أنهم لن يقبلوا
«الــرضــوخ لضغوط خارجية مشبوهة ،أو
يكونوا شهود زور على حفل تزوير وشراء
أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية».
ودعت رئاسة البرملان الليبي ،أمس ،النواب
إلــى حضور جلسة رسمية ،اليوم ،في مقر
املجلس في طبرق ،لـ«مناقشة آخر تطورات
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة» .ول ــم يــوضــح بـيــان
ال ــدع ــوة م ــا إذا ك ــان ــت ال ـج ـل ـســة اسـتـجــابــة
ل ــدع ــوة نـ ــواب مل ـســاء لــة «رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات وم ـم ـث ـل ــي ال ـه ـي ـئــات
املشرفة على العملية األمنية والقضائية»،
فـيـمــا أك ــد م ـص ــدر ب ــرمل ــان ــي ،أمـ ــس ،وص ــول
السايح إلــى بنغازي .وقــال رئيس مجلس
ال ـنــواب املكلف ف ــوزي الـنــويــري ،لـ«العربي
الجديد» ،أمس ،إن هيئة رئاسة املجلس لم
تحدد موعدًا حتى اآلن للجلسة التي دعا
إليها عدد من النواب ملساءلة السايح ،لكنه
لفت إلى أن الهيئة ال تــزال تناقش الدعوة،

أبطلت محكمة
استئناف طرابلس حكم
استبعاد حفتر من السباق
طالب  72نائبًا بمساءلة
رئيس مفوضية االنتخابات
الليبية

وم ــن املــرجــح االسـتـجــابــة لـهــا .مــن جهتها،
أف ــادت مـصــادر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بقبول
رئيس املفوضية حضور الجلسة ،شرط أن
تعقد بشكل مغلق ،أو املشاركة فــي جلسة
عـلـنـيــة ،ل ـكــن ت ـحــت ع ـن ــوان مـنــاقـشــة مـســار
العملية االنتخابية وليس املساءلة.
وتعليقًا على دعــوة املساءلة ،دافــع النائب
أحد املوقعني على بيان
محمد سعيد ،وهو ّ
ال ـن ــواب ال ـ ــ ،72عــن حــقـهــم فــي مـتــابـعــة سير
العملية االنتخابية ومحاسبة املفوضية
ورئيسها على الخروقات التي حدثت أثناء
عملها .وأوضح سعيد ،في حديث لـ«العربي
الجديد» ،أن الخروقات تمثلت في عدم تقيد
املفوضية بالقوانني االنتخابية الـصــادرة
ع ــن مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وم ـن ـهــا إع ــان ـه ــا عن
قبول أوراق مرشحني لالنتخابات تخالف
أوض ــاعـ ـه ــم ش ـ ـ ــروط الـ ـت ــرش ــح مـ ــن ج ــان ــب،
وم ـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر قـ ـب ــول املـ ـح ــاك ــم ط ـعــونــا
واستئنافات من قبل مرشحني ال يتوفرون
على الشروط املنصوص عليها في قانون
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة .وق ـ ــال س ـع ـيــد إن
املـفــوضـيــة بــاتــت مـحــل ش ــك ،فـقــد «أص ــدرت
العديد من البيانات والقرارات ثم تراجعت
عنها بحجج واهية ،كاختراق صفحتها»،
مـ ـتـ ـح ــدث ــا ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــوك أي ـ ـضـ ــا ح ـ ـ ــول ع ــدد
الناخبني.
ّ
ورجـ ـ ــح ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي صــالــح
املريمي أن يكون تدخل مجلس النواب مجددًا
ف ــي الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ب ــداي ــة لـسـيـنــاريــو
ت ــأج ـي ـل ـه ــا ،م ـع ـت ـب ـرًا ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن مجلس النواب ّ
«عول بشكل كبير
على عالقته برئيس املفوضية الذي كان حتى
وقــت قريب محل اتهامات مــن أط ــراف أخــرى
بــانـحـيــازه للمجلس بسبب قبوله للقوانني
االنتخابية غير املـتــوافــق عليها ،لكن مسار
ال ـت ــرش ــح ل ــم ي ــأت ك ـمــا تـشـتـهــي س ـفــن حفتر
وص ــال ــح ،ول ــذا ع ــادا لـلـتـشــويــش والـعــرقـلــة».
وأكــد أن فـقــدان الرجلني لكتل انتخابية ذات
كثافة سكانية عالية في الغرب والجنوب ،هو
الداعي الحقيقي للعرقلة الجديدة ،فيما اعتبر
األكاديمي الليبي وأستاذ العلوم السياسية
خليفة الحداد ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أن وراء الـخـطــوة أيـضــا «ال ـخــافــات الــدولـيــة
واإلقليمية حــول املــرشـحــن وضغطهم على
مسار االنتخابات».
وت ـ ـبـ ــدو رسـ ــالـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب مــوج ـهــة
خ ـص ــوص ــا إل ـ ــى ت ــرش ــح رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ال ــدب ـي ـب ــة ،فـيـمــا
بيان النواب الـ 72صدر قبل إبطال محكمة
استئناف طرابلس ،أمــس ،لحكم استبعاد
حـفـتــر م ــن ال ـس ـب ــاق ،والـ ـ ــذي ك ــان ق ــد صــدر
الثالثاء املاضي عن محكمة الــزاويــة ،غرب
ليبيا ،بناء على طعون عــدد من الناخبني
ض ـ ّـده ،والـقـضــاء بــإعــادتــه للمنافسة .وقــال
قاسم القمودي ،القاضي في مجمع محاكم
م ــدي ـن ــة الـ ـ ــزاويـ ـ ــة ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن م ـح ـك ـم ــة ط ــرابـ ـل ــس ع ـق ــدت
ج ـل ـس ـت ـه ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،دون إعـ ـ ـ ــام امل ـح ــام ــن
وممثلي محكمة الزاوية ،مضيفًا أن قضاة
االستئناف لم ينظروا في الوثائق والدالئل
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـم ــدت ع ـل ـي ـه ــا م ـح ـك ـم ــة الـ ــزاويـ ــة
الستبعاد حفتر من السباق االنتخابي ،بل
اعـتـمــدت فــي حكمها على عــدم اختصاص
م ـح ـك ـمــة ال ـ ــزاوي ـ ــة فـ ــي ال ـن ـظ ــر فـ ــي ط ـل ـبــات
الطعون ضد املرشحني ،ومخالفة الطاعنني
ل ــائ ـح ــة ال ـط ـع ــون الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن امل ـج ـلــس
األعلى للقضاء ،والتي قررت تقديم الطعون
فــي ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة الــواق ـعــة فــي نطاق
امل ــرك ــز االن ـت ـخــابــي الـ ــذي قـ ـ ّـدم م ـنــه املــرشــح
أوراقـ ـ ــه لـلـتــرشــح لــان ـت ـخــابــات ،ف ــي إش ــارة
إلى محكمة بنغازي ،على اعتبار أن حفتر
كان قد تقدم بأوراقه لإلدارة االنتخابية في
بنغازي .يذكر أن محكمة استئناف سبها
كانت قد حكمت أول من أمــس ،من جهتها،
بشكل نهائي ،بعودة سيف اإلسالم القذافي
إل ــى الـسـبــاق الــرئــاســي ،ورف ــض استئناف
مفوضية االنتخابات على طعنه.

تقرير

ش ــرع ــت امل ـج ـمــوعــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـحــاك ـمــة في
ميانمار ،أمــس اإلثـنــن ،رسميًا فــي مــا يمكن
وص ـفــه بـمـحــاولــة إن ـه ــاء امل ـس ـيــرة السياسية
لـلــزعـيـمــة املــدن ـيــة امل ـخ ـلــوعــة ،أون ــغ س ــان سو
تشي ،بعدما أصــدرت محكمة في البالد أول
حكمني رسميني بحقها ،وقضت بسجنها أربع
سنوات قبل تخفيضه إلى سنتني ،في قرار هو
األول ضمن سلسلة إدان ــات محتملة قــد يتم
بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة
نوبل للسالم لعقود .وتشير هذه الخطوة ،التي
سارعت جهات دولية عدة إلدانتها ،مجددًا إلى
فشل الضغط الدولي على العسكر إلعادة الحكم
الديمقراطي في ميانمار ،والذي أنهي بموجب
انقالب على الحكم املدني في  1فبراير/شباط
املاضي ،تلته تظاهرات ومواجهات دامية .ال
بــل إن الـجـيــش يــواصــل تـعــزيــز قبضته على
السلطة ،غير آبــه بــأي تـهــديــدات أو عقوبات

أمين العاصي

تــأزمــت الـعــاقــة م ـجــددًا بــن الـنـظــام
السوري و«اإلدارة الذاتية» الكردية،
م ـ ــع ف ـ ـ ــرض ق ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
(األسايش) ،التابعة إلى «اإلدارة» ،في شمال
شرقي ســوريــة ،حصارًا على مربعني أمنيني
للنظام في محافظة الحسكة.
وأوض ـ ـحـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن حصار «األسايش» للمربعني
األمنيني في مدينتي الحسكة والقامشلي،
الجمعة املــاضــي ،جــاء إثــر اعـتـقــال النظام،
األسـبــوع املــاضــي ،أربـعــة مــن ك ــوادر «قــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) يـتـلـقــون
العالج في أحد مستشفيات دمشق .وترسل
«ق ـس ــد» ،ال ـتــي تـسـيـطــر عـلــى مـنـطـقــة شــرق
ال ـفــرات ،إلــى مستشفيات دمشق كــوادرهــا،
املـصــابــن وامل ــرض ــى ،لـلـعــاج ضـمــن اتـفــاق
غير معلن مع النظام السوري.
وب ـ ّـي ـن ــت املـ ـص ــادر أن «األس ـ ــاي ـ ــش» اعـتـقـلــت،
السبت املاضي ،عزو الصديد وهو أحد وجهاء
قـبـيـلــة شـ ّـمــر امل ـع ــروف ــن ب ـمــواالت ـهــم لـلـنـظــام،
أث ـن ــاء تــوج ـهــه مل ـطــار الـقــامـشـلــي لـلـسـفــر إلــى
دمشق .وأوضـحــت أن االعتقال جــاء للضغط
ع ـلــى ال ـن ـظ ــام إلط ـ ــاق س ـ ــراح كـ ـ ــوادر «ق ـســد»
املعتقلني ،إال أن «األسايش» اضطرت لإلفراج
عن الصديد لتفادي الصدام مع قبيلته ،ذات
ال ــوزن الكبير فــي ريــف محافظة الحسكة في
أقصى الشمال الشرقي من سورية.
وقال آزاد حسو ،وهو باحث سياسي مقرب
من «اإلدارة الذاتية» ،في حديث مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري يـخـتـلــق
املشاكل للضغط على اإلدارة الذاتية»ّ .
وبي
حسو أن النظام «طلب إدارة مناطق تحت
س ـي ـطــرة ق ـس ــد ،م ـثــل مــدي ـنــة م ـن ـبــج ،وفـشــل
في ذلــك» .وأوضــح أن «التدخل التركي في
شمال شرقي سورية بات مستبعدًا ،فحاول
النظام الضغط للتنازل عن مسألة الدفاع
الــذاتــي وقـضــايــا تتعلق ب ــاإلدارة الــذاتـيــة».
وأكد أن «اإلدارة الذاتية» رفضت كل ضغوط
الـنـظــام ،مــوضـحــا أن حصولها عـلــى بــذور
زراع ـيــة مــن الــواليــات املـتـحــدة أث ــار حفيظة
النظام .واعتبر أن هناك أبوابا أخــرى غير
دمشق وموسكو.
وت ـ ـفـ ــرض «ق ـ ـس ـ ــد» ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ــع لـ ـه ــا قـ ــوات

دمشق
و«اإلدارة
الذاتية»

انسداد األفق أمام تفاهم
سياسي في سورية

«األسايش» ،سيطرة شبه كاملة على محافظة
الحسكة ،باستثناء مربعني أمنيني في مدينتي
القامشلي والحسكة ،وبعض الـقــرى القريبة
مــن املدينتني ،إضــافــة إلــى «الـفــوج العسكري
( »123ف ــوج كــوكــب) ق ــرب الـحـسـكــة ،و«ال ـفــوج
الـعـسـكــري ( »154ف ــوج طــرطــب) ق ــرب مدينة
القامشلي ،ومطار القامشلي الذي تحول إلى
قاعدة عسكرية روسية منذ أواخر العام .2019
وه ــذه ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تـفــرض فيها
ق ـ ــوات «األسـ ــايـ ــش» ال ـح ـص ــار ع ـلــى املــرب ـعــن
األمـنـيــن فــي الـحـسـكــة .وكــانــت تـفـجــرت أزمــة
كبيرة مطلع الـعــام الـحــالــي ،عقب قيام قــوات
النظام بالتضييق على مناطق تحت سيطرة
«قسد» ،أغلب سكانها من السوريني األكــراد،
في مدينة حلب ،أبرزها حي الشيخ مقصود،
ومنطقة تــل رفـعــت فــي ريــف حـلــب الشمالي،
والتي تضم آالف النازحني األكراد من منطقة
ع ـفــريــن ف ــي ش ـم ــال غ ــرب ــي ح ـل ــب .وق ــد تــدخــل
ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي ،ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ،إلن ـهــاء
التوتر بــن الجانبني ،وال ــذي كــاد أن يتحول

إلــى صــدام عسكري فــي شــرق الـفــرات وغــربــه.
وال ش ــك أن ال ـت ــأزم ال ـجــديــد ف ــي ال ـعــاقــة بني
الـ ـنـ ـظ ــام و«ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل الـ ــوحـ ــدات
الكردية ثقلها الرئيسي ،يؤكد انسداد اآلفاق
أمـ ــام ت ـفــاه ـمــات س ـيــاس ـيــة ،يـمـكــن أن تفضي
إل ــى تـســويــة لـلـجــانـبــن فــي ال ـش ـمــال الـشــرقــي
م ــن س ــوري ــة .وت ــدف ــع مــوس ـكــو ،مـنــذ أك ـثــر من

آزاد حسو :النظام
يختلق المشاكل للضغط
على اإلدارة الذاتية
فريد سعدون :عدم
التفاهم يؤدي إلى توتر
أمني بين الطرفين

حاصرت «األسايش» سابقًا مقرات النظام في الحسكة (دليل سليمان/فرانس برس)

ش ـهــريــن ،بــات ـجــاه حـ ــوار يــرقــى إل ــى مـسـتــوى
امل ـف ــاوض ــات ب ــن «اإلدارة ال ــذات ـي ــة» والـنـظــام
ال ـســوري ،لتجنيب منطقة شــرق نهر الـفــرات
ً
تدخال تركيًا ثانيًا ،ولضمان عودة النظام إلى
هذه املنطقة الغنية بالثروات ،لتحريك عجلة
اقتصاده املتوقفة.
وم ـ ـ ــرت الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام و«االتـ ـ ـح ـ ــاد
الديمقراطي» الكردي ،أبرز أحــزاب «اإلدارة
الـ ــذات ـ ـيـ ــة» وامل ـت ـح ـك ــم بـ ــ«قـ ـس ــد» مـ ــن خ ــال
ذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب»،
ّ
بـمـنـعــرجــات م ـت ـع ــددة .وكـ ــان ال ـن ـظــام ســلــم
الشمال الشرقي من سورية ،ومنطقة عفرين
شـ ـم ــال غ ــرب ــي حـ ـل ــب ،لـ ـه ــذه ال ـ ــوح ـ ــدات فــي
اتفاق غير معلن ،لتطويق الـحــراك الثوري
فــي ال ـش ــارع ال ـس ــوري ال ـك ــردي .وم ــع ظهور
«داعــش» اتخذ التحالف الدولي «الوحدات
ال ـك ــردي ــة» ذراعـ ـ ــا ب ــري ــة مل ـح ــارب ــة الـتـنـظـيــم،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ال ـع ــام  ،2015ح ـيــث تــأسـســت
«قـ ـس ــد» ،م ــن ع ــدة ف ـصــائــل ك ــردي ــة وعــربـيــة
وتركمانية وآشورية ،والتي سيطرت خالل
سنوات على أكثر من ربع مساحة سورية.
وتعتمد «قوات سورية الديمقراطية» على دعم
ّ
أميركي كبير ،مكنها من رفع سقف مطالبها
فــي جلسات ح ــوار عـقــدت مــع الـنـظــام ،انتهت
إلــى الـفـشــل .وتـطــالــب هــذه ال ـقــوات باستمرار
وجودها في املنطقة ،كجزء من قوات النظام،
مع اعتراف األخير بـ«اإلدارة الذاتية» والوضع
املوجود اآلن في شرق الفرات وبعض املناطق
غربه ،أبرزها منبج .لكن املعطيات السياسية
تــؤكــد أن مــوقــف الـنـظــام مــن ه ــذه املـطــالــب لم
ي ـلــن ب ـع ــد ،ح ـيــث يـتـمـســك بــرف ـض ـهــا ،ويــريــد
استرجاع املناطق الخاضعة إلــى «قسد» من
دون شروط ،ما خال «حقوقا ثقافية» محدودة
لــأكــراد ال ـســوريــن .وي ـبــدو أن الـنـظــام يـعـ ّـول
على الوعيد التركي بـ«تأديب قسد» في شمال
سورية ،للوصول إلى اتفاق يرضيه مع هذه
القوات التي تعتبرها أنقرة نسخة سورية من
«حزب العمال الكردستاني».
وأع ــرب املـحـلــل الـسـيــاســي فــريــد س ـعــدون عن
اعتقاده ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
التوتر الجديد بني «اإلدارة الذاتية» والنظام
«ي ــؤك ــد أن امل ـبــاح ـثــات ال ـت ــي أج ــري ــت مــؤخ ـرًا
بــن مجلس ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة (الــواجـهــة
السياسية لقسد) وبــن الجانب الــروســي لم
تـفــض إل ــى ن ـتــائــج» .وقـ ــال :مـســاعــي موسكو
ل ـل ـت ــوص ــل التـ ـف ــاق ب ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
و«اإلدارة ال ــذات ـي ــة» ل ــن ت ـث ـمــر ،ك ــون املـطــالــب
املـطــروحــة للنقاش شبه مستحيلة بالنسبة
إلى الطرفني ،ومن ثم فإن هذه املساعي تحتاج
إلى جهد حثيث (للتوصل إلى اتفاق).
وأشار سعدون إلى أن عدم التفاهم «يخلق
إشكاليات على األرض ،وي ــؤدي إلــى توتر
أمني واعتقاالت متبادلة» .وأضاف :الطريق
األسلم للمحافظة على استقرار املنطقة هو
التوصل إلى اتفاق ،فمن دون ذلك سنكون
أمـ ـ ــام س ـي ـن ــاري ــوه ــات غ ـي ــر م ــرض ـي ــة وغ ـيــر
مناسبة .التوتر يخلق فرصة لقوى أجنبية
للتدخل وفــرض أجنداتها .التوتر الحالي
حقيقي ،ويجب تالفيه.
وكانت أنقرة ّلوحت ،خالل الشهر املاضي،
بـتــدخــل عـسـكــري فــي ش ـمــال س ــوري ــة ،عقب
مقتل وإصــابــة عــدد مــن جـنــودهــا فــي ريف
حلب الشمالي بهجمات مــن مناطق تحت
سيطرة «ق ـســد» .إال أنـهــا تــراجـعــت بسبب،
كما يـبــدو ،رفــض روســي وأميركي لتغيير
خ ــريـ ـط ــة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة .وحـ ــاولـ ــت
مــوسـكــو اس ـت ـغــال «ال ـخ ــوف الـ ـك ــردي» من
األتــراك للحصول على مكاسب للنظام في
شــرق ال ـفــرات ،مــن قبيل اسـتــرجــاع مــدن ،أو
خلق مربعات أمنية داخلها.

متابعة

ميانمار :افتتاح مسلسل أحكام سجن سو تشي
قضت محكمة في
ميانمار أمس اإلثنين،
بسجن الزعيمة المدنية
المحتجزة أونغ سان سو
تشي والرئيس السابق،
وين ميينت ،أربع
سنوات ،قبل تخفيض
المدة لسنتين

تقرير

يؤكد التأزم الجديد في العالقة بين النظام السوري و«اإلدارة الذاتية»
الكردية انسداد اآلفاق أمام تفاهمات سياسية بين النظام و«قوات
سورية الديمقراطية» ،وذلك على الرغم من الضغط الروسي

كانت فرضت بالفعل من قبل القوى الغربية،
وليست الخطوة األخيرة بحق سو تشي ،إال
ً
دليال على تمسكه باملسار الذي انتهجه منذ
االنقالب .وأصدرت محكمة في ميانمار ،أمس
اإلث ـنــن ،حكمًا بــالـسـجــن أرب ــع س ـنــوات بحق
أونغ سان سو تشي .وأوضح املتحدث باسم
املـجـمــوعــة الـعـسـكــريــة ،زاو مــن ت ــون ،لوكالة
«فرانس برس» أمس ،إنه ُحكم على سو تشي
بالسجن لعامني بعد إدانتها بالتحريض على
الجيش وعامني آخرين لخرقها قانون الكوارث
الطبيعية املرتبطة بفيروس كورونا.
كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق ،وين
مـيـيـنــت ،أربـ ــع س ـن ــوات بــالـتـهــم ذاتـ ـه ــا ،وفــق
املـ ـص ــدر ،الـ ــذي أوضـ ــح أن ـه ـمــا ل ــن يـنـقــا إلــى
السجن فورًا .وأكد أنهما «سيواجهان اتهامات
أخرى» في العاصمة نايبيداو ،حيث يتواجدان
حاليًا ،من دون تقديم مزيد من التفاصيل .وفي
وق ــت الح ــق أعـلــن قــائــد املـجـمــوعــة العسكرية
الحاكمة مــن أون ــغ هالينغ تخفيض الحكم
عليهما من أربع سنوات إلى سنتني ،بحسب
ما أفاد التلفزيون الحكومي.
وحظرت السلطات على الصحافيني حضور
إج ـ ـ ــراءات املـحـكـمــة ال ـخــاصــة ف ــي الـعــاصـمــة،
فيما ُمنع أخيرًا أيضًا محامو سو تشي من
الـتـحــدث إلــى وســائــل اإلع ــام ،بينما لــم تشر
وسائل اإلعالم التابعة للمجلس العسكري إلى
سير املحاكمة .وصدرت في األسابيع األخيرة
إدانات قاسية بحق أعضاء آخرين بارزين في
حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»
الذي تتزعمه سو تشي.
ُ
واعــت ـق ـل ــت س ــو ت ـشــي ( 76ع ــام ــا) م ـنــذ أط ــاح

ال ـج ـنــراالت بحكومتها فــي األول مــن فبراير
املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـن ـت ـهــي ب ــذل ــك ت ـج ــرب ــة م ـيــان ـمــار
الديمقراطية القصيرةّ .
ووجهت إليها املجموعة
العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك
قانون األسرار الرسمية واالتصاالت والفساد
وتــزويــر االنـتـخــابــات ،وكــذلــك انـتـهــاك قــواعــد
مكافحة كورونا ،وقد تسجن لعقود في حال
إدانتها بجميع هذه التهم.
وسارعت جهات عدة إلدانــة األحكام األخيرة
الـصــادرة بحق ســو تشي .واعتبرت مفوضة
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ميشيل باشليه،
أمــس ،أن الحكم على سو تشي «في محاكمة
ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر
عليها الجيش ،مدفوع سياسيًا» ،مشيرة إلى

أن هذه اإلدانة ال تقتصر على حرمان سو تشي
مــن الـحــريــة لكنها «تغلق أيـضــا بــاب الـحــوار
السياسي».
من جهتها ،قالت وزيرة الخارجية البريطانية
لـيــز ت ــراس ،أم ــس ،إن الـحـكــم يمثل «مـحــاولــة
مـ ــروعـ ــة أخ ـ ـ ــرى مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـع ـس ـك ــري فــي

دانت األمم المتحدة
وبريطانيا و«العفو
الدولية» الحكم

خالل تظاهرة مناهضة لالنقالب في مدينة رانغون (هكون الت)Getty/

شهيد في الضفة ...وبينت يس ّرع خططه االستيطانية

مـيــانـمــار ،إلس ـكــات امل ـعــارضــة وق ـمــع الـحــريــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،داعـ ـي ــة إلـ ــى إط ـ ــاق س ــراح
«السجناء السياسيني واالن ـخــراط فــي حــوار
يسمح بــإعــادة الديمقراطية» .بــدورهــا ،دانت
منظمة العفو الدولية الحكم ،وقال نائب املدير
اإلقليمي للحمالت في املنظمة ،مينغ يو هاه،
إن «األحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي
إث ــر ه ــذه الـتـهــم الــزائ ـفــة ،تـعــد آخ ــر مـثــال على
عزم الجيش القضاء على املعارضة بأكملها
وخنق الحريات في ميانمار» .وأضاف أن «قرار
املحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمر
لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300
شخص وتوقيف اآلالف منذ االنقالب العسكري
فــي ف ـبــرايــر» .كـمــا رأى املـسـتـشــار الــرفـيــع في
شؤون ميانمار لدى مجموعة األزمات الدولية،
ريتشارد هورسي ،في حديث لـ«فرانس برس»،
أن األحكام تندرج في إطار «الثأر واستعراض
الجيش لقوته» .وأضاف «لكن املفاجأة ستكون
في إرسالها إلى السجن .على األرجح ،ستقضي
هذه العقوبة وأي عقوبات الحقة في منزلها
أو ف ــي ن ــزل تــابــع ل ـل ـن ـظــام» .وداف ـ ــع الـجـيــش،
ال ــذي هـيـمــن عـلــى ال ـح ـيــاة ف ــي مـيــانـمــار على
مدى عقود ،عن االنقالب ،مشيرًا إلى عمليات
تزوير تخللت انتخابات العام املاضي والتي
فــاز فيها حــزب ســو تشي بأغلبية .وتعيش
ميانمار حالة من االضطرابات منذ أن تسبب
االنقالب في اندالع احتجاجات دموية واسعة
النطاق وأثار مخاوف دولية بشأن توقف مسار
اإلصالحات السياسية الناشئة بعد عقود من
الحكم العسكري.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

سقط فلسطيني شهيدًا،
أمس اإلثنين ،بنيران حرّاس
معبر جبارة اإلسرائيلي،
جنوبي طولكرم ،فيما
تسرع حكومة االحتالل
خططها االستيطانية
القدس المحتلة ،رام اهلل
العربي الجديد

بعد أقــل مــن يــومــن على استشهاد الشاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـم ــد س ـل ـي ـم ــة (مـ ـ ــن ب ـل ــدة
س ـل ـف ـيــت) ب ـن ـي ــران ش ــرط ــة االح ـ ـتـ ــال ال ـتــي
أعــدمـتــه ب ــدم ب ــارد ي ــوم الـسـبــت املــاضــي في
منطقة باب العمود في القدس ،بزعم تنفيذه
عـمـلـيــة ط ـع ــن ،س ـقــط ال ـف ـتــى م ـح ـمــد نـضــال
يونس ( 16عامًا) ،شهيدًا ،فجر أمس اإلثنني،
بنيران عناصر الحراسة اإلسرائيليني عند
معبر جبارة ،جنوبي مدينة طولكرم شمال
غــرب الضفة الغربية ،بزعم تنفيذه عملية
دهس أسفرت عن إصابة اثنني من عناصر
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة .ورف ـ ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
إث ــر العملية واسـتـشـهــاد يــونــس ،وه ــو من
أبـنــاء مدينة نابلس شمالي الـضـفــة ،حالة
التأهب واالستنفار عند حواجزه العسكرية
وم ـعــابــره م ــع الـضـفــة املـحـتـلــة ،بــإي ـعــاز من

وزي ــر األم ــن بني غــانـتــس ،وســط تحذيرات
من ارتفاع عدد األعمال الفدائية ضد جنود
االحتالل وشرطته ومستوطنيه.
واعـ ـت ــرف رئ ـي ــس سـلـطــة امل ـعــابــر ف ــي وزارة
األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،إيـ ــرز ت ـس ـي ــدون ،ملــوقــع
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،ب ــأن ــه لـ ــم ت ـتــوفــر
لألجهزة اإلسرائيلية أي تحذيرات وإنذارات
مسبقة بـشــأن عملية الــدهــس ،الفـتــا إلــى أن
ّ
«نـقـطــة االن ـط ــاق ع ـنــدنــا ،ه ــي أن ــه كــلـمــا تم
تنفيذ عملية بنجاح  ،من وجهة نظر الطرف
اآلخــر ،فــإن ذلــك يشجع على تنفيذ عمليات
إض ــافـ ـي ــة» .وق ـ ــال رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـخــارج ـيــة
واألمـ ــن الـتــابـعــة لـلـكـنـيـســت ،ون ــائ ــب رئـيــس
املــوســاد السابق ،رام بــن ب ــراك« :إنـنــا نشهد
مــوجــة م ــن الـعـمـلـيــات ال ـف ــردي ــة ال ـتــي يمكن
التغلب عليها».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ت ــواص ــل حـكــومــة نفتالي
بينت الـتـســريــع مــن خططها االستيطانية
السيما في القدس املحتلة .وكشفت صحيفة
«هآرتس» ،أمس ،عن مخطط جديد إلقامة حي
استيطاني جنوبي القدس املحتلة ،متاخم
لحدود بلدة بيت صفافا ،قرب حي الظهرا،
عـلــى مـســاحــة تـصــل إل ــى  38دون ـم ــا .وقــالــت
الـصـحـيـفــة إن ال ـحــي االسـتـيـطــانــي الـجــديــد
ّ
سيقام كله على أراض وراء الخط األخضر،
ت ــم اح ـتــال ـهــا خ ــال ح ــرب  .1967وأشـ ــارت
الصحيفة إلى أن بلدية االحتالل في القدس
و«ال ـق ـ ّـي ــم ع ـلــى أمـ ــاك ال ـغــائ ـبــن» ف ــي وزارة
ال ـعــدل الـتــابـعــة لحكومة االح ـت ــال ،يدفعان
نـحــو إق ــرار املـخـطــط الـجــديــد ،غ ـدًا األرب ـعــاء،
م ــن خـ ــال م ــا ي ـس ـمــى ب ــ«ل ـج ـن ــة الـتـخـطـيــط

والبناء» التابعة لبلدية االحتالل في القدس.
ووف ـقــا ل ــ«هــآرتــس» ،سيتم بـنــاء  473وحــدة
سكنية اسـتـيـطــانـيــة ،وسـيـطـلــق عـلــى الحي
االستيطاني الجديد اسم «غفعات هشكيد»،
أي تــل ال ـل ــوز .وأش ـ ــارت إل ــى أن إقــامــة الحي
االستيطاني الجديد على تخوم بيت صفافا،
وعلى مسافة أمتار قليلة منها ،يأتي في إطار
خطط تعزيز االستيطان في القدس املحتلة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي امـتـنـعــت ل ـجــان التخطيط
وال ـب ـن ــاء لـبـلــديــة االحـ ـت ــال ع ــن إق ـ ــرار خطط
لتوسيع األح ـيــاء الفلسطينية فــي الـقــدس،
وبـيـنـهــا ب ـيــت ص ـفــافــا ال ـتــي ت ـعــانــي م ــن قلة
األراضي .ويأتي ذلك علمًا أن االحتالل صادر
بعد حــرب  67أراض ــي القرية بعد تحويلها
إلــى حي تم ّ
ضمه إلــى بلدية القدس .ولفتت
الصحيفة إلى أن الخطوة الجديدة ،تتم بدفع
من «القيم (حارس) على أمالك الغائبني» عبر
استغالل تعديالت في القانون (قانون أمالك
الغائبني) تتيح تسجيل األراضي في القدس
املحتلة ،وتحديدًا الشطر الشرقي املحتل عام
 67في سجل الطابو ،لكن املستفيد الحقيقي
على أرض الواقع ،هم املستوطنون ،سواء في

مخطط إلقامة حي
استيطاني متاخم لبلدة
بيت صفافا

بيت صفافا أم فــي أنـحــاء أخــرى مــن القدس
أراض كانت
يــدعــي االح ـتــال أنــه فيها قطع
ٍ
مـمـلــوكــة م ــن ي ـهــود ق ـبــل ال ـن ـك ـبــة ،وال سيما
فــي حــي الشيخ ج ــراح ،حيث يجري تسهيل
تسجيل هذه األراضــي في سجل الطابو من
قبل الجمعيات االستيطانية.
وأك ــد الـبــاحــث فــي ش ــؤون االسـتـيـطــان خليل
تـفـكـجــي أن ال ـه ــدف م ــن امل ـخ ـطــط «ه ــو إزال ــة
م ــا ي ـس ـمــى الـ ـخ ــط األخـ ـض ــر « ،إض ــاف ــة إل ــى
تـعــزيــز وتـكـثـيــف ال ــوج ــود االسـتـيـطــانــي في
هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ف ــي إطـ ـ ــار م ــا يـ ـع ــرف ب ـح ــدود
القدس الكبرى ،مطبقا بذلك نظريته األمنية
االستراتيجية وعزل األحياء الفلسطينية عن
بعضها من خالل هذه الفسيفساء الجغرافية.
وجــاء اإلعــان عن املخطط الجديد ،بموازاة
مصادقة لجنة التخطيط والبناء في القدس
املحتلة ،على مخطط إقامة حي استيطاني
قـ ــرب مـ ـط ــار ق ـل ـنــديــة ش ـم ــال ــي ال ـ ـقـ ــدس ،ك ــان
وزيــر الخارجية األميركي أنتوني بلينكني
طالب رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينت
بــاالم ـت ـنــاع ع ــن ب ـنــائــه .وكـ ــان مــوقــع «وااله»
اإلســرائـيـلــي أش ــار أول مــن أمــس األح ــد ،إلــى
أن السفير األميركي الجديد لــدى تــل أبيب،
توماس نايدسّ ،
قدم أوراق اعتماده للرئيس
اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ ،أول من أمس،
ً
ب ـ ــدال م ــن ي ــوم أم ــس أس ـ ــوة ب ـبــاقــي ال ـس ـفــراء
الجدد لكل من االتحاد األوروبــي وسويسرا
وإيطاليا وروندا ،وذلك لتفادي تقديم أوراق
اعتماده مع مداوالت لجنة التخطيط والبناء
ف ــي ال ـق ــدس املـحـتـلــة ب ـش ــأن مـخـطــط ال ـب ــؤرة
االستيطانية قرب مطار قلنديا.
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شرق
غرب
القسام :شهيد بانهيار
ّ
«نفق» في غزة
أعـلـنــت «ك ـتــائــب ال ـق ـس ــام» ،الـ ــذراع
الـعـسـكــريــة لـحــركــة «ح ـم ــاس» ،في
بيان أمس اإلثنني ،استشهاد أحد
ع ـنــاصــرهــا م ــن ش ــرق مــدي ـنــة غــزة
خالل «اإلعداد والتجهيز» .وذكرت
ّ
أن هــانــي ســامــي ص ــاح ،م ــن حـ ّـي
التفاح شرق مدينة غزة ،استشهد
إثر انهيار نفق للمقاومة.
(العربي الجديد)
 6دول تطالب إثيوبيا
بوقف االعتقاالت
ّ
عبرت ست دول ،بقيادة الواليات
املتحدة ،أمس اإلثنني ،عن «قلقها
البالغ» بشأن تقارير عن احتجاز
إثيوبيا أعدادًا كبيرة من املواطنني،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس أص ــول ـه ــم ال ـعــرق ـيــة.
وحثت على وقــف هــذه االعتقاالت
فورًا .وقال بيان مشترك ،للواليات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة وب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وكـ ـ ـن ـ ــدا
وأستراليا والدنمارك وهولندا ،إن
«هناك أفرادًا يعتقلون ويحتجزون
من دون توجيه اتهامات أو املثول
أم ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة .وتـ ـشـ ـي ــر ت ـق ــاري ــر
إل ــى أن ـهــم مـحـتـجــزون ف ــي ظ ــروف
غ ـيــر إن ـس ــان ـي ــة .ومـ ــن امل ـح ـت ـمــل أن
تشكل العديد من هذه التصرفات
انتهاكات للقانون الدولي ،ويجب
أن تتوقف على الفور».
(رويترز)
بوتين :الهند قوة كبرى

أش ــاد الرئيس الــروســي فالديمير
بــوتــن (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس اإلث ـنــن،
بــال ـه ـنــد بــوص ـف ـهــا «ق ـ ــوة ك ـب ــرى»،
وذلــك لــدى وصوله إلــى نيودلهي،
فـ ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز
العالقات العسكرية والتعاون في
مـجــال الـطــاقــة مــع حليف تقليدي
ت ـ ـت ـ ـقـ ــرب م ـ ـنـ ــه واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن .وقـ ـ ــال
بــوتــن ،إلــى جــانــب رئـيــس ال ــوزراء
الـهـنــدي نــاريـنــدرا م ــودي« :نعتبر
الـهـنــد ق ــوة ك ـب ــرى ،دول ــة صــديـقــة،
وصديقا مــوثــوقــا» .ولطاملا كانت
روس ـيــا مـ ـ ّ
ـزودًا رئـيـسـيــا لألسلحة
إلــى الـهـنــد ،الـتــي تتطلع لتحديث
قواتها املسلحة .ومن أهم العقود
ب ــن ال ـطــرفــن عـقــد ملـنـظــومــة «أس
 ،»400وقع في العام .2018
(فرانس برس)

الجزائر :اتهام رئيسة
حزب بالتحريض على
الكراهية
استدعى القضاء الجزائري ،أمس
اإلث ـ ـن ـ ــن ،رئـ ـيـ ـس ــة حـ ـ ــزب «ال ـ ـعـ ــدل
والـبـيــان» نعيمة صالحي ،لتمثل
أمام محكمة الشراقة في الضاحية
ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة،
اليوم الثالثاء ،للتحقيق معها في
تهم «الـتـحــريــض على الـكــراهـيــة»،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة خ ـط ــاب ــات ل ـه ــا عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،حثت
فيها الجزائريني على عدم التعامل
ال ـت ـج ــاري م ــع ال ـس ـك ــان األم ــازي ــغ،
ورف ـ ــض ت ــدري ــس ال ـتــام ـيــذ الـلـغــة
األمازيغية.
(العربي الجديد)
قتلى في مواجهة
بين «طالبان» ومسلحين

ُ
ق ـت ــل ث ــاث ــة أش ـخ ــاص ع ـلــى األق ــل،
وأص ـ ـيـ ــب اث ـ ـنـ ــان بـ ـ ـج ـ ــروح ،جـ ــراء
ّ
مواجهة مسلحة بني قــوات حركة
«ط ــال ـب ــان» وم ـس ـل ـحــن مـجـهــولــن
فــي مــديـنــة مـحـمــود راق ــي عاصمة
واليــة كابيسا املـجــاورة للعاصمة
األف ـغ ــان ـي ــة كـ ــابـ ــول .وقـ ـ ــال رئ ـيــس
إدارة ال ـث ـق ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام املـحـلـيــة
ف ــي واليـ ــة كــابـيـســا امل ــول ــوي كــريــم
الله وثـيــق ،فــي بـيــان ،إن املواجهة
وقـ ـع ــت ب ــن م ـس ـل ـحــن مـجـهــولــن
وبني قــوات «طالبان» ،ما أدى إلى
مقتل اثنني من املسلحني وعنصر
مــن «طــال ـبــان» ،وإصــابــة اثـنــن من
املواطنني.
(العربي الجديد)
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مشروع قاعدة في غينيا االستوائية يُقلق أميركا

الصين تنقل الصراع إلى األطلسي
بعد تقارير عن محاولة
التمدد في المحيط
الهندي والقطب
الشمالي وسواحل
الشرق األوسط ،جاء دور
المحيط األطلسي ليدق
ناقوس الخطر ألميركا
من الصين ،التي تسعى
على ما يبدو إلنشاء
قاعدة عسكرية في غينيا
االستوائية

لم يمض وقت قليل على الضجة
التي أثارتها التقارير التي وردت
عن اختبار الصني لصواريخ أسرع
من الصوت قــادرة على حمل رؤوس نووية،
ّ
حتى سلط اإلعــام األميركي مجددًا الضوء
عـلــى نـيــة بـكــن إن ـشــاء أول قــاعــدة عسكرية
دائـ ـم ــة ل ـه ــا م ـط ـلــة ع ـل ــى امل ـح ـي ــط األط ـل ـســي
ستكون على األرجــح في غينيا االستوائية.
وي ـع ـك ــس ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه ح ـج ــم ال ـط ـم ــوح ــات
الصينية البحرية العسكرية ،أو مــا يعرف
بـ»استراتيجية املحيطات» الصينية للقرن
الحالي ،ليس ملواصلة تطوير القوة البحرية
لـجـيــش ال ـت ـحــريــر الـشـعـبــي ال ـص ـي ـنــي ،الـتــي
أصبحت األكبر في العالم ،بل للتوسع خارج
منطقة غربي الهادئ ،وإيجاد موطئ قدم في
األطلسي .ويجعل ذلــك أميركا تــدق ناقوس
الخطر مجددًا ،ملنع الصني من الوصول إلى
ّ
مـســاحــات مائية استراتيجية تخضع كليًا
لهيمنتها ،ومحمية مــن حلفائها ،وهــو ما
تعتبره خـطــا أحـمــر يـمـ ّـس مـبــاشــرة بأمنها
القومي.
وكشفت صحيفة «وول ستريت جــورنــال»،
أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،ع ــن اسـ ــم ال ـب ـل ــد الـ ـ ــذي رب ـمــا
اس ـت ـقــرت ال ـصــن ع ـل ـيــه ،إلن ـش ــاء أول قــاعــدة
ع ـس ـك ــري ــة دائ ـ ـمـ ــة ل ـه ــا م ـط ـل ــة ع ـل ــى امل ـح ـيــط
األط ـل ـس ــي ،وهـ ــي دول ـ ــة غـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة
الصغيرة في وســط أفريقيا ،بحسب ما أكد
م ـســؤولــون أمـيــركـيــون اطـلـعــوا عـلــى تقارير
لــاس ـت ـخ ـبــارات األم ـيــرك ـيــة مـصـنـفــة س ـ ّـري ــة.
ويـ ـب ــدو أن امل ـس ــأل ــة م ـط ــروح ــة ف ــي ال ــدوائ ــر
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ـنــذ وقـ ــت لـيــس

بقصير ،ولم تكشف املصادر عن التفاصيل
الـ ـت ــي وردت ف ــي ال ـت ـق ــاري ــر االس ـت ـخ ـب ــاري ــة،
لكنها أك ــدت أن ـهــا تـثـيــر احـتـمــال أن تصبح
السفن الحربية الصينية ق ــادرة على إعــادة
ال ـتــزود بــاألسـلـحــة وإج ــراء عمليات صيانة
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـس ــاح ــل ال ـش ــرق ــي ل ـل ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،وه ــو خـطــر أط ـلــق ص ــاف ــرات إن ــذار
في البيت األبيض ووزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون).
وكان الجنرال ستيفن تاوسند ،قائد القيادة
العسكرية األميركية في أفريقيا (أفريكوم)،
ّ
قد حذر في شهادة أمام مجلس الشيوخ في
إبــريــل /نيسان املــاضــي ،مــن أن «أكـبــر خطر
من الصني هو أن يصبح لها قاعدة عسكرية
مـفـيــدة عـلــى ال ـســاحــل األط ـل ـســي ألفــريـقـيــا».
وأوضح أن «كلمة عسكرية ،تعني شيئًا أكثر
من مكان صالح كمرفأ .أنا أتحدث عن مرفأ
يـسـتـطـيـعــون ف ـيــه إع ـ ــادة الـتـسـلــح وإص ــاح
سفنهم الحربية».
والح ـقــا أك ــد تــاوس ـنــد ،لــوكــالــة «أسوشييتد
ب ــرس» ،فــي مــايــو /أي ــار امل ــاض ــي ،أن الصني
«ت ـب ـح ــث عـ ــن مـ ـك ــان (فـ ـ ــي أف ــريـ ـقـ ـي ــا) ،حـيــث
بــإمـكــانـهــا إع ــادة التسليح وإص ــاح السفن
ال ـح ــرب ـي ــة» .وب ـع ــد قــاعــدت ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة في
جـيـبــوتــي ،ال ــدول ــة الـصـغـيــرة ج ـدًا أي ـضــا في
مـنـطـقــة ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي ،لـكــن ال ـتــي تتحكم
بــأكـثــر ال ـطــرق الـبـحــريــة ازدح ــام ــا فــي العالم
(مضيق باب املندب) ،قال تاوسند إن «هدف
الصني هو أن تحصل على شيء أكثر إفادة
عـسـكــريــا فــي ال ـص ــراع ــات ،وي ـبــدو أن عينها
هــي على الـســاحــل األطـلـســي» .ولـفــت إلــى أن
بكني سعت إلــى توقيع اتفاق إلنشاء قاعدة
ج ــدي ــدة ف ــي ت ـن ــزان ـي ــا ،أو ف ــي رأس ال ــرج ــاء
الـ ـص ــال ــح ،ك ـم ــا أن ـه ــا ع ــرض ــت امل ـس ــأل ــة عـلــى
مــوري ـتــان ـيــا .ول ـت ـنــزان ـيــا (ش ــرق ــي أفــري ـق ـيــا)،
عالقات عسكرية قوية بالصني ،لكن تاوسند
أكــد أن ال قــرار قد اتخذ حــول ذلــك ،الفتًا إلى
«أنـهــا (تنزانيا) ليست املــوقــع الــذي يقلقنا،
إنها من جانب املحيط الهندي» .وفي الشهر
ذات ــه ،اعـتـبــر وزي ــر الــدفــاع الـبــرتـغــالــي جــواو
غــوم ـيــز كــراف ـي ـن ـهــو أن أي ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
صـيـنـيــة مـطـلــة ع ـلــى األط ـل ـســي ه ــي فــرضـيــة
«سينظر إليها بقلق بالغ» ،مشددًا على أنها
«ليست فكرة جيدة أن يتم إدخال املنطقة في
سيناريو الصراع الجيوسياسي».
وبحسب الـتـقــاريــر االستخبارية األميركية
الـجــديــدة ،الـتــي كشفت عنها «وول ستريت
جـ ــورنـ ــال» ،فـ ــإن جـ ــون ف ـي ـنــر ،ال ـن ــائ ــب األول
مل ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي جـيــك
سوليفان ،زار غينيا االستوائية ،املستعمرة

تخطت الصين أميركا من حيث عدد سفنها الحربية القتالية ()Getty

بنت الشركات
الصينية مائة مرفأ تجاري
حول أفريقيا
اإلس ـبــان ـيــة ال ـســاب ـقــة ،ف ــي أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول امل ــاض ــي ،إلقـ ـن ــاع ال ــرئ ـي ــس تـ ـي ــودورو
أوب ـي ــان ــغ نـغـيـمــا م ـبــاســوغــو (ال ـح ــاك ــم منذ
 ،)1979وابنه ونائبه ،وهو الوريث الواضح
للحكم ،تـيــودوريــن نغيما أوبـيــانــغ مانغي،
ّ
لصد املسعى الصيني .وقــال مـســؤول كبير
في إدارة الرئيس جو بايدن إنــه «مــن ضمن
تـحــركــاتـنــا الــدب ـلــومــاس ـيــة ملـعــالـجــة مـســائــل
تـتـعـلــق ب ــاألم ــن امل ــائ ــي ،ف ـقــد ك ـنــا واض ـحــن
مــع غينيا االستوائية بــأن بعض الخطوات
املحتملة التي تتضمن نشاطًا صينيًا فيها،
ستثير قلقًا يتعلق باألمن القومي» .وبحسب
مسؤول أميركي ،فإن الصني تنظر إلى مدينة
ب ــات ــا ،ال ــواق ـع ــة ف ــي بـ ـ ّـر غ ـي ـن ـيــا االس ـت ــوائ ـيــة
(العاصمة ماالبو تقع على جزيرة بيوكو)،
كموقع محتمل لقاعدتها املنشودة ،وحيث
ً
يوجد في املدينة أصال مرفأ تجاري مطل على
خليج غينيا ،بنته الصني ،وطرقات سريعة
ت ـصــل بــاتــا بــال ـغــابــون وأفــري ـق ـيــا الــوس ـطــى.

وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة ،فـ ــإن
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة ك ــان ــت ق ــد ب ــدأت
تجمع إشارات بشأن نوايا الصني العسكرية
في غينيا االستوائية منذ عام  ،2019وخالل
آخر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،زار
مسؤول كبير في البنتاغون هذا البلد ،لكن
مقاربته للمسألة هناك جعلت فريق أوبيانغ
غير متأكد بشأن كيفية نظر األميركيني إلى
التطلعات الصينية ،وما إذا كانوا يأخذونها
ع ـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد أم ال .ل ـكــن إدارة بــايــدن
أرادت أن تنقل رســالــة أكـثــر حــزمــا ،مفادها
أنه سيكون قصر نظر إذا ما أقحمت غينيا
االسـ ـت ــوائـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى خ ــط االش ـت ـب ــاك
الصيني – األميركي.
لـكــن الـعــاقــات املـتــوتــرة بــن واشـنـطــن وهــذا
البلد األفريقي الصغير ،الــذي تــدرب الصني
جيشه ،ويتمتع بعالقات متقدمة مع بكني،
ال تصب في خدمة الضغوط األميركية ،ولذا
ً
فــإن الــواليــات املتحدة اتخذت فعال خطوات
لتدفئة العالقات ،رغم املآخذ الحقوقية على
السلطات هناك .وقامت واشنطن ،في مارس/
آذار امل ــاض ــي ،بـعــرض مـســاعــدة عـلــى غينيا
االستوائية ،بعد انفجار عرضي ملخزن عتاد
فــي قــاعــدة للجيش فــي بــاتــا ،أدى إلــى مقتل
مــائــة شـخــص عـلــى األق ــل .وف ــي الـشـهــر ذاتــه،
شاركت قوات غينيا االستوائية في مناورات
بـحــريــة ب ـق ـيــادة أمـيــركـيــة ف ــي خـلـيــج غينيا.

وف ــي آب /أغـسـطــس امل ــاض ــي ،رس ــت سفينة
للبحرية األميركية في مرفأ باتا ،حيث دعا
قــائــدهــا امل ـس ــؤول ــن املـحـلـيــن ف ــي الـبـحــريــة
ملشاهدة تدريب على عمليات إطفاء .ورفعت
وزارة الخارجية األميركية هــذا البلد أخيرًا
في تقييمها حول محاربة تجارة البشر ،ما
يسمح إلدارة بايدن بتقديم دعم أمني بحري.
ل ـك ــن ال ـب ـي ــت األب ـ ـي ــض ي ـع ـت ـبــر رغ ـ ــم ذل ـ ــك أن
س ـيــاس ـتــه ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ي ـج ــب أن ت ـكــون
طــوي ـلــة املـ ـ ــدى ،وأن ع ـلـيــه دائـ ـم ــا أن يــوصــل
رسالة مفادها أن الــواليــات املتحدة ال تريد
من غينيا االستوائية أن تتخلى عن عالقاتها
املتينة مع الصني ،ولكن أن تبقيها في حدود
ال تراها واشنطن «مقلقة».
وتـ ـج ــد ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ن ـف ـس ـهــا بـشـكــل
متصاعد أنها تتحرك ملنع الصني من التمدد
عسكريًا واسـتـعــراض قوتها العسكرية في
قــواعــد خ ــارج ح ــدوده ــا ،ال سـيـمــا الـبـحــريــة،
من كمبوديا إلى اإلمــارات .وفي تقرير ّ
قدمه
إل ــى ال ـكــون ـغــرس خ ــال ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ذكــر
الـبـنـتــاغــون أن ال ـصــن بـحـثــت ب ـشــأن إنـشــاء
ق ــواع ــد عـسـكــريــة ف ــي كـيـنـيــا وأن ـغ ــوال وج ــزر
السيشيل أيضًا ،وذلك بعدما بنت الشركات
الصينية اململوكة للدولة مائة مرفأ تجاري
ح ـ ــول أف ــري ـق ـي ــا خ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن امل ــاض ـي ــن،
بحسب البيانات الحكومية الصينية.
وبالتأكيد فإن الصني ،التي تواصل تحديث
تــرســانـتـهــا الـبـحــريــة ال ـحــرب ـيــة ،تـسـعــى منذ
وقت طويل إلى أن تمدد هذه القوة ،ال سيما
ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ،ال ـت ــي ش ـب ـكــت م ـع ـهــا ع ــاق ــات
اقتصادية وتجارية متينة ،في إطــار «القوة
الناعمة» ،وذلك منذ أن بدأت تتطوع ملحاربة
القرصنة في سواحل الصومال ،ما اعتبر في
أواخ ــر العقد املــاضــي ،قـفــزة مهمة للبحرية
الصينية التي كانت نــادرًا ما تغادر منطقة
غربي الهادئ .وربطت الصني استراتيجيتها
ال ـب ـح ــري ــة ب ـب ـع ــده ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ل ـح ـمــايــة
طــرق الـحــريــر ،وحـيــث إن اقتصادها يعتمد
خصوصًا على التجارة الدولية ،وخصوصًا
البحرية .لكن البعد الجيوستراتيجي لم يعد
خافيًا ،حيث إن أي قاعدة بحرية صينية في
األطلسي تعني توسعة ملدار أي مواجهة قد
تنشب مــع الــواليــات املـتـحــدة ،الـتــي سيكون
عليها إدارة الحرب على جبهتني .ومن دون
شـ ــك ،فـ ــإن ال ـص ــن ت ـ ــدرك ج ـي ـدًا ك ـيــف أدارت
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وال تـ ـ ــزال ت ــدي ــر ،ن ـظــام
تحالفاتها البحرية فــي غــربــي الـهــادئ بعد
ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،مــا يدفعها إلــى جـ ّـرهــا إلــى
ملعب بحري آخر.
(العربي الجديد)

لبنان :إسقاط مشروع «إعدام المودعين»
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

َّ
ّ
تتصدى املجموعات املدنية الناشطة
مرة جديدة
ّ
وامل ـس ـت ـقــلــة ف ــي ل ـب ـنــان ملـ ـح ــاوالت ت ـمــريــر ال ـقــوى
الحاكمة قــوانــن مــن شأنها أن «ت ـعـ ِـد َم» املودعني
وعنوانها األكبر اليوم مشروع قانون «الكابيتال كونترول»
َ
أنزل بصيغة جديدة مجبولة باملخالفات والتعديات.
الذي ِ
وس ـقــط م ـشــروع قــانــون «الـكــابـيـتــال كــون ـتــرول» ال ــذي يضع
الـقـيــود وال ـضــوابــط عـلــى ال ــودائ ــع أم ــس االث ـن ــن ،فــي جلسة
اللجان املشتركة ،في مجلس النواب (البرملان) بالصيغة التي
أعدها فريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،والتي تختلف
واإلدارة
املال واملوازنة
عن تلك التي وضعتها كل من لجنتي ّ
ّ
والعدل ،وذلك بعد الحملة الكبيرة التي شنت بوجهه وحذرت
مــن تداعياته الخطيرة على املــودعــن واصـفــة إيــاه باملقترح
ّ
الدستوري.
املدمر والظالم وغير
ّ
وأكــدت رابطة املودعني أنها «نجحت واملجموعات الشريكة
وال ـصــدي ـقــة بــالـضـغــط إلس ـق ــاط م ـش ــروع ق ــان ــون الـكــابـيـتــال
كونترول املسخ» .ولفت مصدر في رابطة املودعني لـ«العربي
الجديد» إلى ّأن «التحرك الذي ُد َ
عي إليه اليوم الثالثاء أمام
قصر األونيسكو (مقر مؤقت لعقد جلسات البرملان) في حال

إدراج املشروع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي
ّ
مــن املـقــرر أن تنعقد غ ـد ًّا (ال ـيــوم) عــلــق بـعــد إسـقــاطــه الـيــوم»
مشددًا في املقابل على أننا «سنبقى على جهوزية للمواجهة،
فسقوطه اليوم ال يعني غياب التوجه األساس لدى املنظومة
السياسية التي قد ّ
تمرر قانونا على قياسها ،واملصارف في
أية لحظة تستغل حدثا معينا يشغل الناس ،من هنا عملنا
ّ
املودعني».
وجهدنا مستمر حتى إقرار قانون يحمي ّ
وكانت الرابطة شددت في بيان على أننا «كنا أول من نادى
ب ـض ــرورة إقـ ــرار خـطــة مــالـيــة إصــاح ـيــة شـفــافــة ت ـتــرافــق مع
قانون كابيتال كنترول ليوقف النزف واالستنسابية ،ويحرر
الـتـعــامــات املصرفية مــن قبضة املـصــرف املــركــزي وتعاميم
حاكمه املزاجية وهــو الرجل الــذي يتم مقاضاته في الداخل
وال ـخ ــارج ويـضــع الـتـعــافــي املــالــي واالق ـت ـصــادي عـلــى سكته
الصحيحة ،أما أن يصدر قانون كابيتال كنترول يتيم منحاز
للمصارف في غياب خطة إنقاذية فذلك من قبيل الهلوسة
القانونية املرفوضة».
ويـلـفــت عـضــو «املــرصــد الشعبي ملـحــاربــة الـفـســاد» املحامي
ّ
جــاد طعمة ،فــي حديثه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» إلــى أن «هــذا
امل ـشــروع فيه مخالفات عــدة دسـتــوريــة وللمواثيق الدولية
واالتفاقات امللزمة للبنان وللقوانني املحلية ،وفيه انقضاض

على صالحيات السلطة القضائية املستقلة ،فهو يعطي ما
ّ
يشبه براءة ذمة للقطاع املصرفي على كل التصرفات السابقة
وت ـم ـكــن امل ـس ــؤول ــن م ــن اإلفـ ـ ــات م ــن ال ـع ـق ــاب وم ـشــروع ـيــة
إلجــراءات املصارف التي سبق أن قامت بها وهــذا ّ
بحد ذاته
فضيحة».
وأعلن رئيس لجنة املــال واملوازنة النيابية ،إبراهيم كنعان،
ّ
ّ
استجد من خارج السياق
أن «قانون الكابيتال كونترول الذي
النيابي والنظامي ،وال ــذي كــاد أن يكرس االستنسابية من
جــديــد عـلــى حـســاب حـقــوق املــودعــن لــم ي ـمـ ّـر» .وق ــال كنعان
بعد جلسة الـلـجــان النيابية املشتركة أمــس االث ـنــن« :نحن
مــع الكابيتال كــونـتــرول أمــس قبل الـيــوم لكن على أن يكون
ّ
م ــن ضـمــن أرقـ ــام واض ـح ــة» م ــؤك ـدًا أن «ع ـلــى م ـصــرف لبنان
والحكومة أن يلتزما بإحالتها (األرقام) على املجلس النيابي
ضمن خطة واضحة».
ّ
وأكــد النائب ميشال ضاهر لـ»العربي الجديد» أن «املشروع
سقط نهائيًا ولــن يـطــرح فــي جلسة مجلس ال ـنــواب املـقــررة
(ال ـي ــوم) ال ـثــاثــاء ،وسـبــق أن قـلــت إن ــه بصيغته املستحدثة
يصبح بمثابة قانون عفو عام مالي للمصارف والدولة من
التزاماتهم املــالـيــة ،بينما نحن نــريــد وضــع ضــوابــط بشكل
استثنائي للحفاظ على أموال املودعني ال إعدامهم».

تجارة كوريا
الجنوبية نحو
مستويات
قياسية
قـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس كـ ـ ــوريـ ـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،مـ ــون جـيــه-
ّ
إن ،أمـ ـ ــس االث ـ ـن ـ ــن ،إن
م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـسـجــل
تجارة كوريا الجنوبية
أعـلــى مستوى لها على
اإلطـ ـ ــاق ل ـت ـت ـجــاوز 1.2
تـ ــري ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر هـ ــذا
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،عـ ـ ـل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــة
الـ ـص ــادرات ال ـق ــوي ــة ،في
ّ
إشــارة إلى أن االنتعاش
االق ـت ـص ــادي ك ــان أس ــرع
مـمــا كــان مـتــوقـعــا .وقــال
ّ
مــون إن اقـتـصــاد كوريا
الـجـنــوبـيــة ك ــان األس ــرع
ب ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة دول
الـ ـعـ ـش ــري ــن ف ـ ــي إظـ ـه ــار
ع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاف ـ ــي.
وح ـ ـسـ ــب وك ـ ــال ـ ــة أنـ ـب ــاء
كـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة
(ي ـ ــون ـ ـه ـ ــاب) ،أك ـ ــد م ــون
ف ــي اح ـت ـف ــال بـمـنــاسـبــة
يـ ـ ــوم ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـث ــام ــن
ّ
وال ـ ـخ ـ ـم ـ ـسـ ــن أن «مـ ــن
املـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن تـ ـتـ ـج ــاوز
ال ـ ـصـ ــادرات  630مـلـيــار
دوالر ،وي ـت ـجــاوز حجم
ال ـت ـج ــارة  1.2تــريـلـيــون
دوالر» .وفـ ـ ــي األشـ ـه ــر
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـش ـ ــر األولـ ـ ـ ـ ــى
مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،بـلـغــت
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ال ـتــراك ـم ـيــة
لكوريا الجنوبية 583.8
مليار دوالر.
(فرانس برس)

لقطات

عمان تفتتح مشروعًا إلنتاج النفط والغاز
سلطنة ُ
افتتحت سلطنة عمان ،أمس اإلثنين ،أحد أكبر مشاريع
«شركة تنمية نفط عمان» المعروف باسم «جبال-خف»،
إلنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي .وأوردت وكالة األنباء
العمانيةّ ،
أن المشروع تم افتتاحه أمس ،وأنّه سينتج 20
ألف برميل من النفط الخام يوميًا ،إلى جانب  5ماليين
قدم مكعبة من الغاز الطبيعي .وتعمل السلطنة
على تطوير الصناعة النفطية ضمن أهداف خطتها
االقتصادية  ،2040الهادفة إلى تطوير إنتاج الطاقة
التقليدية وتعزيز مشاريع البتروكيميائيات إلى جانب
تحفيز االقتصاد غير النفطي .وبحسب بيانات رسمية،
ارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى  960ألف برميل يوميًا
خالل فترة الشهور العشرة األولى من العام الجاري
( ،)2021مقابل  955مليون برميل يوميًا بالفترة المقارنة.

تركيا تصادق على  1511شهادة منتج محلي
صادق اتحاد الغرف والبورصات التركي ،على 1511
شهادة منتج محلي ،خالل نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
عدد شهادات المنتج المحلي المصادقة من قبل االتحاد
في نوفمبر الفائت ،حقق نموًا بنسبة  ،%38.5مقارنة
بالشهر ذاته من العام الماضي .وبموجب القانون ،تصدر
وزارة الصناعة والتكنولوجيا ،شهادة المنتج المحلي،
ويصادق عليها اتحاد الغرف والبورصات .وعلى صعيد
المجاالت التي حصلت على شهادة المنتج المحلي ،تركز
 1114منها في مجال التكنولوجيا المتوسطة والفائقة،
فيما توزع  363شهادة في مجاالت التكنولوجيا المتدنية
والمتوسطة .كما بلغ إجمالي شهادات المنتج المحلي
المصادق عليها خالل األشهر الـ  11األولى من العام
الحالي 15 ،ألفًا و 39شهادة.

العراق يوقع عقدًا مع «وذرفورد الدولية»
وقعت شركة الحفر العراقية ،أول من أمس ،عقدًا مع
شركة «وذرفورد» الدولية (مقرها سويسرا ،وهي من
أكبر شركات خدمات النفط والغاز الطبيعي) للتعاون
في مجال خدمات حفر اآلبار النفطية .وقال باسم ناصر،
مدير عام شركة الحفر العراقية (حكومية) ،في بيان،
ّ
إن الشركة «وقعت عقد مشاركة مع شركة وذرفورد
الدولية للتعاون في مجال خدمات الحفر واالستصالح
وإدخال األنظمة الحديثة والمتطورة» .وأوضح ناصر
ّ
أن «توقيع العقد يسهم في االرتقاء بمستوى أداء
الشركة من خالل إدخال أنظمة وبرامج عمل حديثة
ومتقدمة ،وزيادة في فرص الحصول على مشاريع
مع توفير الخدمات المصاحبة» .ولم يذكر المسؤول
تفاصيل أكثر حول قيمة العقد أو مدته.

قيس سعيد يبيع
الوهم للشباب
مصطفى عبد السالم

الرئيس التونسي قيس ّ
سعيد،
شأنه شأن كل املستبدين،
يبيعون دومًا الوهم لشعوبهم،
يتحدثون عن حياة فارهة ورغد
العيش ومستقبل واعد وفرص
عمل ضخمة وخدمات متطورة
واقتصاد قوي وال ترجمة لتلك
على األرض .كما يتحدثون عن
عدالة اجتماعية وحياة ميسرة
ومؤشرات عالية ومعدالت نمو
غير موجودة إال في مخيلة هؤالء
وبعيدة تماما عن الواقع الذي
يروج له اإلعالم والنظام معًا .عقب
انقالبه على الدستور واملؤسسات
املنتخبة في يوليو /تموز ،خرج
سعيد واعدًا التونسيني بحل
األزمات االقتصادية التي يعانون
منها ،ومنها ضعف الدخول
وارتفاع أسعار السلع وضعف
فرص العمل وتفاقم أزمة البطالة
وارتفاع معدل الفقر وزيادة الدين.
لكن يوما بعد يوم يكتشف الشعب
أن تلك الوعود ما هي إال أضغاث
أحالم سعى ّ
سعيد من خاللها
إلى خداع قطاع منه وامتصاص
غضبه من اإلجراءات االستثنائية
التي قام بها ،وأن أموال الخليج التي
تحدث عن قرب وصولها عدة مرات
لم تصل بعد ،وأن النظام الحاكم
فشل حتى اآلن في إقناع صندوق
النقد بمنح تونس قرضًا بقيمة 4
مليارات دوالر.
آخر أوهام قيس ّ
سعيد أنه يحاول
بيع الوهم للشباب وتخديرهم
ووعدهم بتوفير فرص عمل.
وقد وعد العاطلني من العمل من
خريجي الجامعات بتأسيس
شركات أهلية جديدة تكون
ّبوابتهم إلى سوق الشغل .لكن
من أين سيتم تمويل تأسيس هذه
الشركات وما كلفتها وعائدها
املتوقع ،وما القطاعات التي ستعمل
فيها ،وعدد األيدي العاملة التي
تحتاجها ،وهل تم إعداد دراسات
تحدد ربحية هذه الشركات
ومدى حاجة السوق واملجتمع
ملنتجاتها ،وما فرصها في تصدير
منتجاتها؟ ال إجابات من الرئيس
التونسي سوى إجابة واحدة هي
أنه سيتم تمويل تأسيس هذه
الشركات من خالل استعادة أموال
الشعب املنهوبة واألموال التي
ستجمعها الحكومة من عمليات
مكافحة الفساد والتصالح مع
رجال األعمال الفاسدين.
بل إن ّ
سعيد أضفى نوعا من
الكوميديا على الشركات املقترحة
حينما قال إنه ينوي ،عبر مشروعه
الجديد ،نقل السلطة املالية والثروة
من الفاسدين ،عبر مشروع الصلح
الجزائي ،إلى الشعب من خالل
الشركات األهلية.
أفكار سعيد االقتصادية بشأن
حل أزمة البطالة بدائية وغير
موجودة في أي دولة من دول
العالم ،بل ال ترقى إلى مستوى
النقاش من الناحية االقتصادية
واملالية ،وقد تثير احتقان الشباب
العاطلني من العمل الذي يرون
سلطة تتالعب بهم وبمستقبلهم.
هناك بطالة متفاقمة بني الشباب
التونسي بلغت  %18.4وفق األرقام
الرسمية ،لكنها ضعف النسبة
واقعيًا .بطالة ال تجد حال في األفق
ولن تجدي معها وعود سعيد.

مصر :جهة سيادية تساهم بإنشاء آالف محطات شحن السيارات
القاهرة ـ العربي الجديد

اسـتـمــرارًا لسيطرة الجهات السيادية املصرية على
االقتصاد ،كشف وزيــر قطاع األعمال املصري هشام
ت ــوف ـي ــق ع ــن ت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إح ــدى
ال ـج ـه ــات ال ـس ـي ــادي ــة إلنـ ـش ــاء  3آالف م ـح ـطــة شـحــن
كهربائي في  3محافظات ،كمرحلة أولــى من الخطة
املـسـتـهــدفــة لتنفيذ  42أل ــف مـحـطــة فــي مـصــر خــال
الـفـتــرة املقبلة ،ضمن خطة الــدولــة لتوطني صناعة
الـسـيــارات الكهربائية .وقــال توفيق ،خــال افتتاحه
مــؤتـمــر ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيــن ال ـســابــع ال ــذي نظمته

ّ
ش ــركــة «امل ـ ــال ج ــي ت ــي إم» أول م ــن أمـ ــس ،إن هيكل
ّ
الـشــركــة الـجــديــدة م ــوزع بــواقــع  %10لـشــركــة النصر
للسيارات و %90للجهة السيادية املشاركة دون أن
ّ
يحدد اسمها .وأشار إلى أن «هناك تعاونًا مع وزارة
الكهرباء بهذا الشأن ،وتحديد السعر من قبل مجلس
الوزراء وهو سعر مناسب ومنافس».
وحدد مجلس الوزراء املصري أسعار توريد الكهرباء
ملحطات الشحن الـتـجــاري لـلـسـيــارات  22كيلوواتًا،
وامل ـح ـطــات ال ـتــي تــدفــع مـقــابــل اس ـت ـخــدام ،ومـحـطــات
التيار املتردد املستمر  50كيلوواتًا ،عند  121قرشًا
(الجنيه  100قرش) للكيلووات .وفي ما يخص سعر

شحن السيارات الكهربائية للمستهلك في محطات
الشحن الـتـجــاري للسيارات  22كيلوواتًا ،فسيكون
 169قرشًا للكيلووات للمستهلك ،أمــا فــي املحطات
الـتــي تــدفــع مقابل اسـتـخــدام  121قــرشــا للكيلووات،
فسيكون سعر شحن السيارات للمستهلك  189قرشًا
لـكــل ك ـي ـلــووات ،وأخ ـي ـرًا فــي مـحـطــات الـتـيــار امل ـتــردد
املستمر  50كـيـلــوواتــا ،سيبلغ سعر شحن السيارة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة  375ق ــرش ــا ل ـكــل ك ـي ـل ــووات للمستهلك
(الـ ـ ــدوالر =  15.7جـنـيـهــا) .ف ــي ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،كشف
ال ــوزي ــر امل ـص ــري ع ــن أن ــه سـيـتــم خ ــال ش ـهــر تــوقـيــع
العقود الجديدة مع إحدى الشركات الصينية املنتجة
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للسيارات الكهربائية ،وذلــك بعد فشل الـشــراكــة مع
شركة «دونغفينغ» الصينية.
ّ
وك ــان املـلـيــارديــر امل ـصــري نجيب ســاويــرس قــد شــن
ه ـج ــوم ــا ح ـ ـ ــادًا ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة وأجـ ـه ــزة
ً ّ
الــدولــة ،أخيرًا ،قائال إن الدولة يجب أن تكون «جهة
تـنـظـيـمـيــة ول ـي ـســت م ــال ـك ــة» ل ـل ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي،
ّ
معتبرًا أن املنافسة بني القطاعني الحكومي والخاص
«غير عــادلــة منذ الـبــدايــة» .وأوض ــح ،فــي تصريحات
ّ
صحافية سابقة ،أن «الشركات اململوكة للحكومة أو
التابعة للجيش ال تدفع ضرائب أو جمارك» ،مشيرًا
ّ
إلى أن «املنافسة منذ البداية غير عادلة».
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اقتصاد
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مال وسياسة

جردة حساب لـ«المكتسبات االقتصادية» في السودان
يخشى كثيرون في
السودان من توجهات
رئيس الوزراء عبد اهلل
حمدوك بالعودة إلى
النهج االقتصادي السابق
الذي حقق مكاسب
للبالد ،وفق تعبيره
الخرطوم ـ هالة حمزة

ل ـ ــم يـ ـشـ ـع ــر الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــون ب ـ ـ ّ
ـأي
تـحـســن فــي أوضــاع ـهــم املعيشية
بـعــد م ــرور أســابـيــع عـلــى االتـفــاق
ال ــذي ع ــاد عـلــى أث ــره عـبــد ال ـلــه ح ـمــدوك إلــى
منصب رئيس ال ــوزراء ،وســط تحذيرات في
األوس ـ ـ ــاط االق ـت ـص ــادي ــة م ــن ت ـفــاقــم األزم ـ ــات
التي يعاني منها املواطنون وخاصة في ظل
إعــان حـمــدوك االسـتـمــرار على نفس النهج
االق ـت ـصــادي ال ـســابــق .وك ــان رئ ـيــس الـ ــوزراء
السوداني ّبرر عودته للحكومة عبر االتفاق
ال ـس ـي ــاس ــي م ــع ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
البرهان ،بالحفاظ على املكاسب االقتصادية
التي تحققت أخيرًا في السودان.
تـعـبـيــر أثـ ــار غ ـضــب ج ــزء كـبـيــر م ــن ال ـشــارع
الـ ــرافـ ــض ل ــاتـ ـف ــاق بـ ــن ح ـ ـمـ ــدوك وبـ ــرهـ ــان،
ك ـمــا نـ ــدد م ـخ ـت ـصــون ب ــال ـش ــأن االق ـت ـص ــادي
بالتجربة التي وصفوها بالفاشلة في إدارة
امللف االقتصادي واإلجــراءات القاسية التي
نفذتها حكومة حـمــدوك السابقة والـتــي ما
زال الشارع السوداني يعاني من آثارها.

تدهور األوضاع املعيشية للسودانيني .وفي
هــذا السياق ،قــال عضو اللجنة االقتصادية
لـ ـق ــوى الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر ،ص ــدق ــي ك ـب ـلــو،
لـ«العربي الجديد» إن الطريقة التي اتبعها
حمدوك لتوحيد سعر الصرف غير سليمة
وكان املطلوب اتباع إجراءات تعظم من دور
ّ
ً
االقتصاد الـســودانــي أوال ،إذ يبدأ الـحــل من
ال ــداخ ــل ول ـي ــس ب ــإم ــاءات وتــوج ـي ـهــات من
ّ
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي .وأض ـ ــاف كـبـلــو أن
اللجنة االقتصادية لقوى الحرية والتغيير
اع ـتــرضــت عـلــى تـنـفـيــذ تــوجـيـهــات صـ ّنــدوق
النقد بشكل كامل رغم ادعاء حمدوك بأنه من
وضــع هــذه الحلول وليس الـصـنــدوق ،الفتا
ألث ــر ذل ــك ال ـســالــب ع ـلــى مـجـمــل الـسـيــاســات
االقـتـصــاديــة بــالـســودان وتسببه فــي ارتـفــاع
كبير في الدوالر إلى نحو  500جنيه.
المواطن يدفع الثمن

وق ــال أس ـتــاذ االقـتـصــاد بجامعة الـخــرطــوم،
إبــراه ـيــم أحـمــد أونـ ــور ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إنــه رغــم تحقيق اسـتـقــرار فــي سعر الصرف
وتـ ـع ــوي ــم ال ـع ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة (الـ ـجـ ـنـ ـي ــه) ،إال
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن م ـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة

ع ـل ــى انـ ـف ــات األس ـ ـعـ ــار ف ــي الـ ـس ــوق والـ ــذي
ظ ــل امل ــواط ــن الـ ـس ــودان ــي ي ــدف ــع ث ـم ـنــه طيلة
الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة .وحـ ـس ــب أنـ ـ ـ ــور ،تـفــاقـمــت
األزم ـ ــات املـعـيـشـيــة بـشـكــل كـبـيــر خــاصــة مع
تنفيذ سـيــاســات التقشف وانـتـشــار ظــاهــرة
السمسرة واالحتكار واملضاربات في السلع
ذات االرتباط الرئيسي بحياة املواطن ،وقد
ك ــان هـنــاك قـصــور واض ــح فــي مـعــالـجــة هــذه
اإلشـكــاالت والتي حــدت من تلمس الجوانب
اإليجابية لسياسات سعر الصرف الجديدة
التي طبقتها الحكومة.
وسـجــل مـعــدل التضخم فــي ال ـس ــودان خــال
ش ـه ــر س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول امل ـ ــاض ـ ــي365.82 ،
ب ــامل ــائ ــة ،مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  387.56ب ــامل ــائ ــة فــي

المواطنون يدفعون
الثمن األكبر وسط تدهور
األوضاع المعيشية

شـهــر أغـسـطــس /آب املــاضــي ،بـتــراجــع قــدره
 21.74ن ـق ـط ــة .وكـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــاد قـ ــد سـجـلــت
ف ــي ش ـهــر ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي واح ــدة
م ــن أع ـل ــى ن ـســب ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ـع ــال ــم عند
 442.78باملائة .يأتي ذلك بعد تنفيذ الدولة
إلجـ ـ ـ ــراءات اق ـت ـصــاديــة طـبـقــت فـيـهــا وصـفــة
صندوق النقد الدولي والبنك لدولي ،برفع
الدعم كليًا عن املشتقات البترولية ،وجزئيًا
عن بعض السلع والخدمات ،إضافة لتحرير
ّ
س ـعــر ال ـج ـن ـيــه الـ ـس ــودان ــي .وق ـ ــال أونـ ـ ــور إن
الـصــراع السياسي األخـيــر ،تسبب كذلك في
إعــاقــة تتفيد الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة التي
بــدأتـهــا الـحـكــومــة ،وتــوقــع إن ي ــؤدي االتـفــاق
األخ ـي ــر لتحقيق اس ـت ـقــرار يـنـعـكــس إيـجــابــا
على االقتصاد .ودعا إلى أهمية التركيز في
الفترة املقبلة على تحسني اإلطار التشريعي
والــرقــابــي على األس ــواق ومــؤسـســات الدولة
وتطبيق الـقــوانــن واإلجـ ــراءات االقتصادية
اإليـجــابـيــة حـتــى يـشـعــر امل ــواط ــن بــآثــار رفــع
الدعم واستقرار سعر الصرف بشكل أوضح.
إهمال الملفات الداخلية

ي ــرى املـحـلــل األكــادي ـمــي بجامعة املغتربني،

ّ
محمد الناير ،أن الحكومة االنتقالية ركزت
خالل العامني املاضيني أكثر على إحراز تقدم
في امللفات االقتصادية مع املجتمع الدولي،
بينما لم تقدم شيئًا على الصعيد الداخلي
خــاف استقرار سعر الصرف والــذي لم يتم
وزيادة الصادرات
نتيجة استدامة باإلنتاج
ّ
والـ ـ ــواردات وتـصــديــر الــذهــب وإن ـمــا تــم عبر
زي ــادة الـ ــدوالر الـجـمــركــي وال ــذي تسبب في
إحـجــام كبير عــن االسـتـيــراد .يضيف الناير
ّ
لـ«العربي الجديد» أن سياسات الحكومة أدت
إلى تضييق معيشة املواطنني جراء االنفالت
في األسعار وانخفاض العملة الوطنية ،ولم
تنفذ ّ
أي مشروع تنموي .يتابع« :يأتي ذلك
رغم التزام الحكومة بتنفيذ روشتة صندوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي اإلص ــاحـ ـي ــة ب ـن ـس ـبــة ت ـفــوق
ال ـ ــّ %90إل ّأن ال ـبــاد لــم تحصد مــن ذل ــك ّ
أي
نتائج مرضية سواء على مستوى االقتصاد
أو تخفيف األزمات املعيشية».
عودة للمجتمع الدولي

العديدة لحكومة حمدوك
ور ّغــم اإلخفاقات ّ
فإن هناك من يرى أنها حققت نجاحات في
بعض املـلـفــات ومنها كسر الـعــزلــة الدولية

تواصل األزمات االقتصادية

وعـقــب عــودتــه إل ــى رئــاســة مجلس الـ ــوزراء،
أعلن حمدوك أن موازنة  2022ستمضي في
نهج اإلصالح االقتصادي وفتح االستثمار،
وسـ ـ ــط تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــاد .وح ـس ــب م ــراق ـب ــن ،دفـعــت
االضـ ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـي ــة ال ـبــاد
إل ــى ت ــأزي ــم األوض ـ ــاع االج ـت ـمــاع ـيــة ،وتـفــاقــم
املشاكل املعيشية في ظل االرتفاع الحاد في
أسـعــار السلع والـخــدمــات واسـتـمــرار أزمــات
نقص الوقود والخبز واألدوية .ويدفع فقراء
الـســودان الثمن األفــدح لالضطرابات ،إذ تم
تجميد املساعدات ملاليني املواطنني بسبب
ان ـقــاب  25أكـتــوبــر/تـشــريــن األول املــاضــي،
ف ــي وقـ ــت اشـ ـت ــدت وط ـ ــأة الـ ـغ ــاء واألزمـ ـ ــات
امل ـع ـي ـش ـيــة .وت ـس ـبــب تـعـلـيــق أن ـش ـطــة الـبـنــك
ال ــدول ــي ف ــي أع ـق ــاب االن ـق ــاب عـلــى السلطة
املــدنـيــة ،فــي تجميد فــوري لتمويل برنامج
دعم األسر السودانية (ثمرات).
وتتضارب اإلحصائيات الحكومية والدولية
حول نسبة الفقر في السودان ،فبينما تقول
ّ
تـقــاريــر األم ــم املـتـحــدة إن  %46.5مــن سكان
الدولة يعيشون دون خط الفقر ،تقول دراسة
ّ
حكومية أجريت عــام  2017إن الفقر تراجع
إلى .%36.1
ومــا يفاقم أزم ــات االقـتـصــاد الـســودانــي هو
توقف املساعدات الدولية وعــدم االستمرار
في برنامج إعفاء الديون ،إذ أعلنت أميركا
ّ
أن االن ـقــاب يـعــرقــل مـســاعــدات تـقــدر بنحو
 700م ـل ـيــون دوالر ،ومـ ــا زال ـ ــت امل ـس ــاع ــدات
متوقفة حتى بعد التوصل إلى اتفاق عودة
حمدوك لرئاسة الحكومة .كما أكــدت وزارة
ّ
الـخــارجـيــة الـفــرنـسـيــة ،فــي ب ـيــان ســابــق ،أن
االض ـطــرابــات فــي ال ـس ــودان أث ــارت الشكوك
حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون
بقيمة خمسة مليارات دوالر مستحقة على
ال ـخ ــرط ــوم .وت ـعــد فــرن ـســا ،ثــانــي أك ـبــر دول ــة
دائنة للسودان.

رضوخ لضغوط صندوق النقد

ومن أبرز النتائج التي ترتبت على سياسات
حكومة حمدوك ،الرضوخ لضغوط صندوق
النقد الــدولــي وتعويم الجنيه الــذي تهاوى
رسميًا وفي السوق السوداء ،ما فاقم من غالء
أسعار السلع والوقود والخدمات وأدى إلى

 %30يحتاجون
مساعدات
حذر مكتب األمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية (أوتشا) من أن  14.3مليون
ســودانــي يمثلون حــوالــي  %30من
سكان البالد سيحتاجون لمساعدات
غذائية خالل عام  ،2022بزيادة 800
ألف عن العام الحالي .وأوضح مكتب
الشؤون اإلنسانية في تصريح تلقته
وكالة فرانس برس ،أن «شركاء العمل
اإلنساني قدروا عدد الذين يحتاجون
إلــى مــســاعــدات غذائية خــال عام
 2022بحوالي  14.3مليون شخص من
أصل  47.9مليون نسمة .وأضاف أن
هذا العدد يمثل زيــادة بمقدار 800
ألف نسمة عن العام .2021

اإلجراءات الحكومية فاقمت أعباء السودانيين االقتصادية (أشرف شاذلي/فرانس برس)

تجارة

عبد اهلل البشير

ي ـمـ ّـر س ــوق ال ـس ـي ــارات ف ــي امل ـنــاطــق امل ـحــررة
شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــة بـ ـح ــال ــة مـ ــن الـ ـ ــركـ ـ ــود ،رغ ــم
ان ـخ ـف ــاض األسـ ـع ــار ،الـ ــذي ق ــد يـشـجــع على
عــودة الحركة للسوق وإحـيــاء عملية البيع،
وس ــط ع ــزوف عــن ال ـش ــراء ،بـسـبــب األوض ــاع
االق ـت ـصــاديــة لـلـسـكــان فــي املـنـطـقــة املرتبطة
بـتـقـلـبــات سـعــر ص ــرف الـلـيــرة الـتــركـيــة أمــام
الدوالر األميركي.
وفي هذا اإلطار ،أوضح تاجر ومالك معرض

الملياردير األميركي راي داليو ()Getty

راي داليو
واشنطن ـ العربي الجديد

رغم أن راي داليو ،أكد في سلسلة من التغريدات على
حسابه الرسمي على تويتر ،أن التعليقات التي أدلى
بـهــا ح ــول قـضــايــا ُح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي ال ـصــن خــال
مقابلة تليفزيونية أســيء فهمها ،لكنه تعرض ملزيد
من االنتقادات أخرها من السيناتور الجمهوري ميت
روم ـن ــي .ودال ـي ــو م ـل ـيــارديــر أم ـيــركــي وم ــؤس ــس أكـبــر
صندوق تحوط في العالم «بريدج ووتر أسوشيتس»
 ،Bridgewater Associatesوك ــان ق ــد شـبــه ف ــي لقائه
مــع شـبـكــة «س ــي إن بــي س ــي» ،ت ـحــرك ال ـصــن إلبـعــاد
امل ــواط ـن ــن ال ـع ــادي ــن ع ــن أع ــن ال ـج ـم ـهــور ب ـ ـ «ال ــوال ــد
الـصــارم» .وســأل املذيع داليو عن كيفية التوفيق بني
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ــدول ــة ع ـنــدمــا ي ـكــون لــدي ـهــا قـضــايــا
تتعلق بـحـقــوق اإلن ـس ــان واخـتـفــى بـعــض مواطنيها
ً
مؤخرا .وقال« :كبلد من أعلى
البارزين عن الرأي العام
إلــى أسفل ،ما يفعلونه  -إنــه نــوع من الــوالــد الصارم.
إنهم يتصرفون كأب صارم ،ويخوضون ذلك .هذا هو
نهجهم .لدينا نهجنا ».وع ــزا بعض املنتقدين ألراء
دال ـيــو ان ـح ـيــازه ل ـت ـجــاوزات الـصــن فــي مـجــال حقوق
اإلنسان بموقفه املسبق من اقتصادها حيث إنه دائم
الحديث عن فرص االستثمار واالحتفاظ بأمواله في
الـصــن كـجــزء مهم مــن محفظته ،إلــى جــانــب حـيــازات
األصول األميركية .كما أن داليو يحافظ على مصالحه
في الصني ،حيث تجاوزت شركته العديد من مديري
ال ـص ـنــاديــق ال ـخــاصــة ه ـن ــاك ،لـتـبـلــغ قـيـمـتـهــا ن ـحــو 8
مليارات يوان ( 1.25مليار دوالر تقريبا).
ووف ـقــا لـتـقــريــر «س ــي ان بــي س ــي» نـقــا عــن صحيفة
سـيـكـيــوريـتـيــز تــايـ ًمــز الـصـيـنـيــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،فــإن
ً
ً
جديدا من خــال شركة
صينيا
داليو أطلق صندوقا
محلية ،حيث يستهدف جمع أكثر من  3مليارات يوان
( 468.8مليون دوالر) .وفي عام  ،2018أطلقت الشركة
اململوكة بالكامل لشركته ومقرها شنغهاي ،أول منتج
محلي للمستثمرين في البر الصيني .وبعيدا عن أراء
دالـيــو والضجة التي أثـيــرت حولها ،فــإن للملياردير
األم ـيــركــي تــاريـخــا كـبـيــرا فــي مـجــالــه جـعـلــه فــي بــؤرة
االهتمام ليس فقط بسبب حجم ثروته ،بل لتاريخه
فضال عن أرائه التي ينشرها بشكل مستمر كنصائح

ومبادئ في مجاله .بدأ داليو استثماراته منذ أن كان
في الثانية عشرة من عمره ،أي عام  1960تقريبا عندما
اشـتــرى أسهما فــي شركة طـيــران نــورث إيست بنحو
 300دوالر تـضــاعـفــت قيمتها بـعــد ذل ــك ليستمر في
املجال مستثمرا ثم دارسا وخريجا من قسم االقتصاد
ب ـج ــام ـع ــة هـ ـ ــارفـ ـ ــارد ،ح ـت ــى أصـ ـب ــح ح ــال ـي ــا مــؤس ـســا
لـ«بريدج ووتر أسوشيتس »Bridgewater Associates
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد أك ـ ـبـ ــر صـ ـ ـن ـ ــدوق ت ـ ـحـ ــوط ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم.
ويبلغ حجم األصول الخاضعة إلدارة الصندوق نحو
 223مـلـيــار دوالر وفـقــا لتقرير لجنة األوراق املالية
األميركية في يوليو/تموز املاضي .وينتمي أكثر من
نصف هذه األصول وفقا للجنة ذاتها ،أو ما يقرب من
 ،%59لعمالء غير أميركيني .وق ــدرت مجلة «فوربس
االقتصادية في يونيو/حزيران املاضي ،ثــروة داليو
بـنـحــو  20مـلـيــار دوالر ،حـيــث يـحـتــل املــرت ـبــة  36في
قائمتها ألغـنــى  400شخصية فــي الــواليــات املتحدة
والـ ــ 88بــن املـلـيــارديــرات األغـنــى فــي الـعــالــم ،والـثــالــث
ب ــن م ــدي ــري ص ـنــاديــق ال ـت ـحــوط األع ـل ــى رب ـ ًـح ــا لـعــام
 .2019وفي  ،2012تم إدراج داليو في قائمة مجلة تايم
األميركية ألكثر  100شخص نفوذًا في العالم .
ي ـش ـت ـهــر دال ـ ـيـ ــو ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
القواعد وأفضل املمارسات حول االستثمار والقيادة
واإلدارة ،والتي يطلق عليها «امل ـبــادئ» ،والتي تدور
ف ــي غــالـبـيـتـهــا حـ ــول آرائـ ـ ــه وم ـفــاه ـي ـمــه ف ــي م ـجــاالت
االقتصاد واملــال واالستثمارات .وفي عام  ،2017نشر
داليو كتاب «املـبــادئ :الحياة والعمل» ،والــذي يشرح
في  600صفحة مبادئه في الحياة والعمل ،وكــان من
ً
مبيعا في ذلك العام .وكذلك كتاب (مبادئ
أكثر الكتب
الـتـعــامــل وتغيير الـنـظــام ال ـعــاملــي ..مل ــاذا تنجح األمــم
وت ـف ـشــل) ،كـمــا يـعـمــل اآلن وف ـقــا لــه عـلــى ك ـتــاب جديد
بعنوان مبادئ التعامل مع النظام العاملي املتغير.
ومــن مقوالته الشهيرة التي نشرها في كتبه أو على
حـســابــاتــه الــرسـمـيــة بـعــد تـفــرغــه مــن عمله عـلــى رأس
مؤسسته ،أن «أكثر الناس التي ً تحظى باحترامه هي
التي تفشل بشكل جيد ،مضيفا« :أحترمهم بصورة
أكبر من األشخاص الناجحني» ،.مؤكدا« :إذا لم تفشل،
فــأنــت ال تـتـجــاوز حـ ــدودك ،وإذا لــم تـتـجــاوز ح ــدودك،
فأنت ال تعظم إمكاناتك».

تشغيل

ركود سوق السيارات في شمال سورية
تراجعت أسعار السيارات
في المناطق المحرّرة
شمال سورية ،ورغم
ذلك يعاني السوق من
حالة ركود واسعة في
المبيعات ،بسبب تدهور
األوضاع االقتصادية
والمعيشية للسكان

لالقتصاد الــوطـنــي .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أكد
املحلل االقتصادي ،خالد الفويل ،على نجاح
رئيس مجلس الــوزراء في الدفع باالقتصاد
السوداني لألمام وتحقيق مكاسب أعادته
لـلـمـجـتـمــع الـ ــدولـ ــي وم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـمــويــل
ّ
الــدول ـيــة .وق ــال ال ـفــويــل إن االق ـت ـصــاد شهد
انـفـتــاحــا عـلــى مــؤسـســات الـتـمــويــل الــدولـيــة
خ ــال ال ـعــامــن املـنـصــرمــن وتـمـكــن الـقـطــاع
املـصــرفــي مــن االن ــدم ــاج مــع نـظـيــره الـعــاملــي،
وتطورت العالقة مع البنك الدولي إلــى حد
زيارة مديره للسودان بعد قطيعة استمرت
ّ
 30عــامــا .وأوض ــح أن الحكومة نجحت إلى
حــد كبير فــي اسـتـقـطــاب امل ـســاعــدات واملـنــح
م ــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي ب ـمــا ف ــي ذل ــك أمـيــركــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي رغ ــم تـبــاطــؤ وصــولـهــا
وع ــدم تلبيتها للطموح ،غير أنـهــا أحدثت
بعض االنتعاش االقتصادي.
وأش ــار الـفــويــل إلــى دخ ــول بـعــض الـشــركــات
العاملية والبنوك لالستثمار إلــى الـســودان،
إال أن ــه لــم ينكر ال ـجــراحــات املــؤملــة عـلــى حد
قوله والتي تسببت فيها إصالحات حمدوك
االقتصادية .وقــال« :كــان يجب أن تنفذ لكن
بــال ـتــدرج وأن يستصحب تـنـفـيــذهــا تقديم
ب ــرام ــج ح ـمــايــة مـجـتـمـعـيــة لـتـقـلـيــل آث ــاره ــا
ال ـســال ـبــة ع ـلــى مـعـيـشــة امل ــواطـ ـن ــن» .وره ــن
ال ـف ــوي ــل ن ـج ــاح حـ ـم ــدوك ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
امل ـكــاســب االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـحـقـقــت بسن
الـ ـق ــوان ــن وال ـت ـش ــري ـع ــات الـ ــازمـ ــة وتـكـمـلــة
هياكل األجهزة االنتقالية وتكوين املجالس
التشريعية إلج ــازة املــوازنــة العامة ووضــع
ال ـس ـيــاســات املــال ـيــة وال ـن ـقــديــة ال ـتــي تــواكــب
املستجدات.

بروفايل

عـــاد لـــدائـــرة األضـــــواء أمـــس حينما
تعرض النتقادات حادة والذعة بسبب
تصريحاته األخــيــرة حــول الصين ،التي
بــدا فيها مدافعا عن االستبداد بها
واصفا إياها بأنها مثل األب الصارم .إنه
راي داليو مؤسس أكبر صندوق تحوط
في العالم

السيد للسيارات ،مصطفى السيد ،لـ«العربي
ّ
الجديد» أن القطاع حاليًا يمر بحالة جمود،
وه ـن ــاك حــالــة م ــن ال ـت ـخــوف بـسـبــب تقلبات
ال ـ ـسـ ــوق بـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ،ك ــون ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا شـهــد
انخفاضًا في األسعار بسبب كثرة العرض.
وأضـ ــاف ال ـس ـيــد« :ال ـس ـي ــارات ال ـتــي تـجــاوز
سعرها في وقت سابق  5آالف دوالر أميركي
تباع حاليًا في الوقت الحالي بنحو  4آالف
دوالر» وع ــزا ذلــك للعدد الكبير املـعــروض
من السيارات في السوق ،وانخفاض سعر
ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة ال ـت ــرك ـي ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
ال ــوق ــود ،ال ــذي دف ــع الــزبــائــن لــإح ـجــام عن
ال ـش ــراء ،وتـسـبــب بـحــالــة رك ــود واس ـعــة في
السوق .بــدوره ،يقول الباحث االقتصادي،
ّ
عبد الله العلي ،لـ«العربي الجديد» إن وقف
العمليات العسكرية فــي الـشـمــال الـســوري
أس ـهــم ف ــي اس ـت ـقــرار أو نـمــو ع ــدة قـطــاعــات
فــي املنطقة ومنها تـجــارة الـسـيــارات ،التي
ع ـ ــاود ال ـت ـج ــار اس ـت ـي ــراده ــا ب ــوت ـي ــرة أعـلــى
ب ـع ــد ف ـت ــح ال ـ ـحـ ــدود وتـ ــراجـ ــع حـ ــدة هـجـمــة
فيروس كورونا الجديد ،لكن هذه التجارة
مرتبطة كثيرًا بالسوق التركي الــذي تأثر
بفعل تــراجــع قيمة ال ـل ـيــرة ،وأي ـضــا بسبب
ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط ال ـعــاملــي الـ ــذي ع ــادة
م ــا ي ــؤدي إل ــى رك ــود ف ــي س ــوق ال ـس ـيــارات.

ّ
ويضيف الباحث االقتصادي أن السوق في
إدلـ ــب ب ــات مـتـخـمــا ب ــال ـس ـي ــارات ،وذلـ ــك بعد
إغ ـ ــاق امل ـع ــاب ــر ب ــن ق ـ ــوات ب ـش ــار األس ـ ــد في
مـنــاطــق الـنـظــام والـجـيــش الــوطـنــي الـســوري
املعارض و«قوات سورية الديمقراطية» كما
ّ
أن ال ـس ـي ــارات ال ـتــي تــدخــل املـنـطـقــة ه ــي من
املــاركــات الـجـيــدة فما ف ــوق ،وه ــذه أسعارها
مــرت ـف ـعــة ،وال يـسـتـطـيــع ش ــراء ه ــا كـثـيــر من
سـكــان املـنـطـقــة ،الــذيــن تــأثــروا كـثـيـرًا بسبب
تــراجــع قيمة العملة التركية وارت ـفــاع نسب
التضخم.
ّ
وح ـس ــب ال ـع ـل ــي ،فـ ـ ــإن أهـ ــم أسـ ـب ــاب ازدهـ ـ ــار
ه ــذه الـتـجــارة فــي أوق ــات ســابـقــة هــي وجــود
الـسـيــولــة بــن أي ــدي ال ـس ـكــان ،وف ـتــح املـعــابــر
بني قــوات السيطرة ،وتــراجــع أسعار النفط،
وعكس هــذه األسـبــاب يــؤدي إلــى الــركــود في
سوق السيارات في املناطق التي خرجت عن
سيطرة النظام.
ّ
ويشير إلى أن هناك سببًا آخر قد يؤدي إلى
الركود وهو اعتماد سوق املنطقة على قطع
التبديل (الـغـيــار) الصينية ،الـتــي ارتفعت
أس ـع ــاره ــا ك ـث ـي ـرًا ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع تـكــالـيــف
ال ـش ـح ــن والـ ـنـ ـف ــط ،وال ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـس ــوق
ّ
االعتماد على قطع التبديل األوروبية ،ألن
أسعارها مرتفعة كثيرًا ،ومسألة وصولها
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إل ــى املـنـطـقــة تـحـتــاج إل ــى ف ـتــرة طــويـلــة قد
تمتد ألشهر.
وي ـتــركــز ال ـط ـلــب ف ــي ال ـس ــوق بــاملـنـطـقــة على
سـ ـي ــارات ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة امل ـس ـت ــوردة من
أوروبــا عبر تركيا ،منها سيارات هيونداي
سنتافي املنتجة ع ــام  2005نـظـرًا لسعرها
املنخفض مقارنة بأنواع أخرى من السيارات

انخفاض
كبير في
أسعار
السيارات
(فرانس
برس)

املتوفرة في الـســوق ،وإمكانية سيرها على
ال ـطــرق الـسـيـئــة فــي املـنـطـقــة .وم ــا ســاهــم في
ركــود أســواق السيارات ،التراجع الكبير في
القدرة الشرائية للمواطنني الذين تحاصرهم
األزمات املعيشية على وقع تهاوي العملتني
املـحـلـيــة وال ـتــرك ـيــة ،وبــال ـتــالــي ان ـع ـكــس ذلــك
سلبًا على قطاع السيارات.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

كـشــف مـســؤولـ ّـون عــراقـيــون أرقــامــا جــديــدة
عن البطالة املقنعة املتفشية في مؤسسات
الــدولــة ،مؤكدين أن أكثر من  40باملائة من
أع ـ ـ ــداد امل ــوظ ـف ــن ال ـح ـكــوم ـيــن ي ـن ــدرج ــون
ّ
املسمى ،وأنهم يتقاضون رواتب
تحت هذا
شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
وتـ ـسـ ـب ــب الـ ـفـ ـس ــاد وامل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـح ــزب ـي ــة
امل ـس ـي ـط ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ب ـف ـتــح املـ ـج ــال أم ــام
«ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ـح ــزب ـي ــة» ،ب ـح ـســب م ــا رآه
م ــراقـ ـب ــون أك ـ ـ ــدوا أن ال ـح ـل ــول ف ــي ال ـظ ــرف
ّ
ال ـح ــال ــي غ ـي ــر م ـم ـك ـنــة إل بــال ـت ـخ ـلــص مــن
الفساد واملفسدين.
ّ
م ـس ــؤول ح ـكــومــي ع ــراق ــي ق ــال إن «عـمـلـيــة
تنظيم البيانات ،التي تجريها حاليا وزارة
ّ
التخطيط عــن مــوظـفــي ال ــدول ــة ،كـشـفــت أن
أكثر من  40باملائة من املوظفني يندرجون
ضـمــن الـبـطــالــة املـقـنـعــة» ،مبينًا لــ«الـعــربــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ّأن «هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال يـ ـق ــوم ــون ب ـ ـ ّ
ـأي
أعـمــال فــي مؤسساتهم بحسب عناوينهم
الــوظـيـفـيــة» .وأشـ ــار امل ـس ــؤول ،ال ــذي رفــض
ذكــر اسـمــه ،إلــى أن «ه ــؤالء يحصلون على
روات ـ ـ ــب م ـس ــاوي ــة ألق ــرانـ ـه ــم امل ـن ـت ـجــن فــي
ّ
املؤسسات األخ ــرى» ،مشيرًا إلــى أن «هناك

حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط،
على مــدى الـحـكــومــات املتعاقبة ،بالنسبة
ل ـل ـم ــوظ ـف ــن وتـ ـب ــويـ ـب ــات ع ـم ـل ـه ــم ،كـ ـم ــا ال
توجد إحصاءات دقيقة لألعداد ،وال حتى
بيانات واضحة للمهام املكلفني بها» .وأكد
ّ
أن «ح ــال ــة ال ـفــوضــى اس ـت ـفــاد مـنـهــا ه ــؤالء
املوظفون الذين يتقاضون رواتــب من دون
جهد يبذل» .وتجري وزارة التخطيط منذ
فترة عملية تنظيم بيانات املوظفني ضمن
مـنـصــة إل ـك ـتــرون ـيــة .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
الــوزارة عبد الزهرة الهنداوي ،في تصريح
ّ
صحافي مــؤخـرًا ،إن «اللجنة الخاصة في
الـ ـ ـ ــوزارة م ــا زال ـ ــت ت ــواص ــل عـمـلـهــا إلك ـمــال
املنصة اإللكترونية للرقم الوظيفي لجميع
ّ
مــوظـفــي الــدولــة الـعــراقـيــة» .وب ـ ّـن أن «عــدد
املوظفني الذين استكملت بياناتهم ضمن
املـنـصــة امل ــذك ــورة بـلــغ لـغــايــة اآلن مليونني
ّ
و 955ألــف مــوظــف» .وأش ــار إلــى أن «العمل
ما زال مستمرًا الستكمال البيانات ملوظفي
الدولة كافة».
وت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه وزارة الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط الـ ـع ــراقـ ـي ــة
بانتقادات بسبب «عشوائية» العمل وعدم
ّ
التنظيم ،فيما يؤكد مسؤولون أن أحــزاب
السلطة هي التي تسببت بذلك.
رئيس لجنة الخدمات واإلعمار في البرملان

الـ ـس ــاب ــق الـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ال ـس ـه ــان ــي أكـ ــد،
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «أع ـ ــداد املــوظـفــن
ب ــالـ ـع ــراق خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،وه ــم
الـيــوم بــأعــداد كبيرة ج ـدًا ،وهــو واق ــع حال
ّ
ال تـمـكــن مـعــالـجـتــه» ،مـبـيـنــا أن «مــوضــوع
الـحــوكـمــة اإللـكـتــرونـيــة اسـتـثـمــرتــه الكثير
م ــن دول ال ـعــالــم وح ـقــق تـنـظـيـمــا ونـجــاحــا
ّ
كبيرًا ،وال بد أن يكون هناك توجه للعراق
نحو ذلــك» .ودعــا إلــى «رؤيــة فنية قانونية
ل ــوج ــود ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن املــوظ ـفــن،
ومـحــاولــة اسـتـثـمــار وجــودهــم فــي جــوانــب
مـهـمــة بــالـعـمــل السـتـثـمــار طــاقــاتـهــم وع ــدم
هدرها بسبب عدم التنظيم وتقسيم املهام
ّ
ومتابعتها» ،مـشــددًا على أن «ه ــذا يؤشر
إلــى وجــود تــرهــل كبير ج ـدًا فــي مؤسسات
ّ
الــدولــة ،وأن هــذا الترهل تتحمل مسؤولية
جــزء ّكبير منه الـقــوى الـسـيــاسـيــة» .وشــدد
ع ـلــى أنـ ــه «ي ـج ــب ت ـبــويــب وتـن ـظ ـيــم مـلـفــات
ومهام املوظفني وأعدادهم ،ويجب أن تكون
التعيينات ضمن سياق علمي فني ،وتحقق
مكسبا من خــال إيجاد جــدوى اقتصادية
وحجم الفائدة املرجوة».
من جهتها ،أكدت عضو اللجنة االقتصادية
ّ
في البرملان املنحل ميادة النجار أن البطالة
املـقـنـعــة أثـ ــرت ،بـشـكــل كـبـيــر ،عـلــى اقـتـصــاد

ال ـب ـلــد وع ـل ــى أداء امل ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة.
ّ
وق ــال ــت لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن «أعـ ـ ــداد
املوظفني الذين ال يقومون بمهام كبيرة جدًا،
وتسببت في منع وصول الخريجني الجدد
والكفاءات إلى مؤسسات الدولة ،إذ إنه في
ّ
كــل عــام يتخرج أكثر من  25ألــف شــاب ،وال
يجدون مكانًا في مؤسسات الدولة بسبب
ّ
البطالة املقنعة» .وأكدت أن «تلك التعيينات
ّ
معظمها سياسية حــزبـيــة ،إذ إن األح ــزاب
السياسية دفـعــت بــاتـجــاه تلك التعيينات
ألتباعها ومؤيديها» .واستبعدت «إمكانية
ّ
وجـ ــود ح ـلــول ل ـهــذه امل ـش ـك ـلــة ،ال سـيـمــا أن
األحـ ـ ــزاب م ــا زالـ ــت مـهـيـمـنــة ع ـلــى الـعـمـلـيــة
السياسية ،وهــي ذاتها التي عينت هــؤالء،
وس ـت ـعــود م ـج ــددًا لـتـعـيــن أت ـبــاع ـهــا ،األم ــر
ال ــذي سينتهي بــإضـعــاف عـمــل مؤسسات
الــدولــة ،الـتــي ستكون مــوازنــاتـهــا للرواتب
م ــن دون إنـ ـت ــاج» .أم ــا املـخـتــص ف ــي الـشــأن
االق ـ ـت ـ ّـصـ ــادي ب ــاس ــم ج ـم ـي ــل أن ـ ـطـ ــوان فـقــد
أك ــد أن ــه ال حـلــول مــع وج ــود الـفـســاد .وقــال
ّ
لــ»الـعــربــي الـجــديــد» إن «الهيمنة الحزبية
ّ
والفساد وسوء التخطيط تسببت بكل تلك
التراكمات» داعيًا إلى أن «يكون هناك توجه
حكومي إلعادة تنشيط القطاع الخاص ،في
خطوة لتنشيط االقتصاد العراقي».
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أخبار
فائض في الميزان
التجاري األردني مع
أميركا
سجل امليزان التجاري للمملكة
فائضا مع الواليات املتحدة
األميركية خالل الربع الثالث من
العام الحالي  ،2021ليبلغ حوالي
 422مليون دينار( 595مليون
دوالر) .ووفقا لبيانات التجارة
الخارجية الصادرة عن دائرة
اإلحصاءات العامة ،أمس اإلثنني،
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى
الواليات املتحدة خالل الربع الثالث
من العام الحالي ،بنسبة ،%22.9
لتبلغ  1.145مليار دينار(1.614
مليار دوالر) ،مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضي والبالغة 932
مليون دينار( 1.314مليار دوالر)
كما ارتفعت مستوردات اململكة من
الواليات املتحدة األميركية في الربع
الثالث من هذا العام بنسبة ،%2.7
لتبلغ  723مليون دينار(1.020
مليار دوالر) ،مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضي والبالغة 704
ماليني دينار 992(.مليون دوالر)
ووفق بيانات غرفة التجارة
األميركية باألردن ،تعد املحيكات
واألسمدة وخدمات التكنولوجيا
املعلوماتية ومنتجات البحر
امليت واملصوغات واملواد الغذائية
أبرز الصادرات األردنية للسوق
األميركية ،فيما تتركز املستوردات
بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل
في تصنيع األجهزة.
خصومات
المقاصة تفاقم
أزمات فلسطين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية ،أمس ،إن استمرار
إسرائيل في خصم جزء من أموال
الضرائب «املقاصة» يضع حكومته
في وضع مالي صعب .يأتي ذلك،
بينما تتجه الحكومة الفلسطينية
إلعالن آلية صرف رواتب موظفيها
العموميني لشهر نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي ،إذ أبلغت مصادر
حكومية «األناضول» عن احتمالية
صرف رواتب منقوصة ،لعدم
وفرة السيولة.

وأضاف اشتية خالل الجلسة
األسبوعية للحكومة في مدينة
رام الله« :تستمر إسرائيل في
خصوماتها من أموالنا املستحقة
لنا ...بلغت الخصومات لهذا الشهر
 214مليون شيقل ( 67.5مليون
دوالر)» .ومن إجمالي الخصم،
«مبلغ  100مليون شيقل (31.5
مليون دوالر) ،مقابل دفعات
أتممناها ألسر الشهداء واألسرى»
بحسب رئيس الوزراء.
وزاد« :هذه الخصومات واستمرارها
بهذا الشكل ،تضعنا في وضع مالي
صعب ،وسنستمر بالعمل من أجل
الحصول على أموالنا كاملة».

ارتفاع مشتريات
السعودية من القمح
أنهت املؤسسة العامة للحبوب في
السعودية ،أمس ،إجراءات ترسية
الدفعة السابعة واألخيرة من القمح
املستورد لهذا العام بكمية  689ألف
طن ،من مناشئ االتحاد األوروبي
والبحر األسود وأستراليا وأميركا
الجنوبية والشمالية .وقال محافظ
املؤسسة أحمد الفارس ،في بيان،
ّإن التعاقد على الدفعة يأتي في
إطار تعزيز املخزون االستراتيجي
من القمح والحفاظ عليه عند
املستويات اآلمنة ،وتلبية كافة
احتياجات شركات املطاحن من
القمح .وذكر الفارس ّأن املؤسسة
استطاعت تأمني احتياجات اململكة
من القمح حتى بداية أغسطس/
آب  ،2022وأن وصول هذه الدفعة
سيتم في يوليو/تموز املقبل عن
طريق موانئ اململكة .وبترسية
الدفعة السابعة ،تكون املؤسسة
قد تعاقدت منذ بداية العام على
أربعة ماليني طن قمح مستورد
وشراء  576ألف طن قمح محلي،
ليبلغ إجمالي املشتريات قرابة 4.6
ماليني طن ،منها مليونا طن سيتم
توريدها العام املقبل.
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رؤية

تحقيق
تمثل أوكرانيا عمقًا استراتيجيًا بالنسبة لروسيا وسوقًا تجارية لبضائعها،
كما تمثل سهولها المنبسطة أرضًا زراعية خصبة ،وبالتالي تحرص
موسكو على ضمها بالتقسيط ،لكنّها بالنسبة للتحالف الغربي تدخل
ضمن استراتيجية محاصرة موسكو

تظاهرات في
كييف ضد
الحكومة
األوكرانية تتهمها
بمحاباة الرأسمالية
()Getty

أهمية أوكرانيا
اقتصاديًا

لندن ـ العربي الجديد

بـيـنـمــا يـتـجــه ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
جــوزيــف بــايــدن نحو عقد قمة مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتني
ستكون أوكرانيا من أهم بنود أجندتها ،يثار
ّ
السؤال ،ملاذا تؤجج أوكرانيا كل هذا الصراع
بني الكتلة الغربية الرأسمالية التي تقودها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروبـ ـ ـ ــا ،وب ــن روس ـي ــا،
ومــا هــي أطـمــاع موسكو فــي كييف ،ومــا هي
مصالح واشنطن في أوكرانيا؟
م ــن ال ـنــاح ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـب ـح ـتــة ال يـبــدو
أهمية
االقتصاد األوكراني كبيرًا حتى يشكل
ّ
بالنسبة ألوروب ــا أو للواليات املتحدة ،لكنه
مـهــم بالنسبة لــاقـتـصــاد ال ــروس ــي الصغير
ال ـب ــاح ــث ع ــن ال ـت ــوس ــع واألس ـ ـ ـ ــواق وال ـت ـم ــدد
ّ
الـجـغــرافــي وال ـن ـفــوذ الـجـيــوسـيــاســي ،كـمــا أن
موسكو من الناحية االستراتيجية تتخوف
م ــن ان ـض ـم ــام أوك ــرانـ ـي ــا ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ّ
وحلف شمال األطلسي «ناتو» إذ إن أوكرانيا
ليست أرضًا جبلية وإنما تتشكل تضاريسها
م ــن أرض مـنـبـسـطــة ت ـس ـمــح بـ ـم ــرور مـبــاشــر
لقوات لحلف «ناتو» وبالعبور مباشرة إلى
داخل روسيا .وبالتالي تتخوف موسكو من
محاصرتها عسكريًا ،وتبعًا لذلك تعمل على
ت ـغــذيــة ال ـج ـمــاعــات االن ـف ـصــال ـيــة ف ــي مـنــاطــق
شرقي أوكرانيا التي ترغب في االنفصال عن
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عبد الحافظ الصاوي

حجم االقتصاد
األوكراني يقدر بنحو
 155.6مليار دوالر
ويعاني من االنكماش

هل تفجر
كييف حربًا بين
الغرب وروسيا؟

أوك ــران ـي ــا .عـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـصــادي ،يبلغ
حجم االقتصاد األوكراني نحو  155.6مليار
دوالر ،حسب بيانات البنك الدولي لعام ،2020
كما يبلغ دخل املواطن األوكراني نحو 3.984
دوالر سنويًا ،حسب تقديرات البنك الدولي
ل ـعــام  .2021وأوك ــران ـي ــا دولـ ــة لـيـســت كثيفة
السكان إذ يبلغ عدد سكانها  44مليون نسمة،
وت ـعــد م ــن ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـتــي كــانــت تــابـعــة
لالتحاد السوفييتي قبل تفكك اإلمبراطورية
الشيوعية فــي بــدايــة التسعينيات مــن القرن
املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــي م ــن الـ ـ ــدول الـ ـت ــي ع ــان ــت مــن
صراع النفوذ السياسي بني الغرب وروسيا،
وبــالـتــالــي لــم تـتـمـكــن مــن الـنـمــو االق ـت ـصــادي
ال ـســريــع وال ـت ـحــديــث مـثــل بـقـيــة جـمـهــوريــات
االتـحــاد السوفييتي السابقة التي انفصلت

ً
عـنــه وكــونــت دوال مستقلة .وحـســب تحليل
ّ
بمجلس العالقات الخارجية األمـيــركــي ،فــإن
أوكــران ـيــا تـقــف حــالـيــا فــي مـفـتــرق ال ـطــرق بني
روسيا ودول االتحاد األوروبي.
وتضاعفت أزم ــة االقـتـصــاد األوك ــران ــي خالل
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـع ـقــد امل ــاض ــي بسبب
ال ـحــرب األه ـل ـيــة بــن م ــن ي ــؤي ــدون االنـضـمــام
ل ــروس ـي ــا ف ــي ج ـن ــوب غـ ــرب الـ ـب ــاد وبـ ــن مــن
يؤيدون بناء عالقة قوية مع روسيا في شمال
شرق البالد.
وب ـنــاء عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ف ــإن مـعــدل النمو
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ف ـ ــي أوك ـ ــران ـ ـي ـ ــا ظ ـ ــل ض ـع ـي ـفــا
مقارنة بــالــدول املـجــاورة ،إذ تمكن االقتصاد
األوكراني عبر املساعدات املكثفة من واشنطن
وال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة مــن ال ـع ــودة لـلـنـمــو خــال

تحركات عسكرية
محتملة قد تعرقل
انخفاض أسعار النفط

العام الجاري بعدما عانى في العام املاضي
من االنكماش بنسبة  .%4كما تعاني البالد
كذلك من ارتفاع نسبة البطالة والفقر ،خاصة
ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـش ــرق ــي املـ ـج ــاور ل ــروس ـي ــا ،إذ
يرتفع معدل البطالة في املتوسط إلى ،%10.9
لـكـنــه ف ــي مـنــاطــق دون ـب ــاس و«جـمـهــوريـتــي»
دونتيسك ولوغانسك ،شرقي أوكرانيا يرتفع
إلــى أعلى من هــذا املعدل كثيرًا ،وفــق بيانات
ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي .وك ــان ــت ه ــات ــان املـنـطـقـتــان

دونـتـيـســك ولــوغــان ـســك انـفـصـلـتــا ع ــن كييف
ّ
وكونتا جمهوريتني مستقلتني ،لكن الحكومة
األوكرانية لم تعترف بهما .وتشجع موسكو
ال ـج ـمــاعــات االنـفـصــالـيــة ف ــي ش ــرق أوكــران ـيــا
ب ـس ـب ــب أن ب ـع ـض ـه ــم ت ــرج ــع أص ــولـ ـه ــم إل ــى
القومية الروسية ويتكلمون اللغة الروسية
وثقافتهم روسية.
على صعيد أهميتها ألوروبا ،كانت أوكرانيا
ح ـتــى وق ــت قــريــب ذات أه ـم ـيــة اسـتــراتـيـجـيــة

ّ
ألوروب ــا ،إذ إن معظم أنابيب الـغــاز الروسي
ّ
الـتــي تـغــذي أوروب ــا تمر عبر أراضـيـهــا ،لكن
أهميتها قلت في السنوات األخيرة.
وكــانــت كييف تجني مــن رس ــوم م ــرور الـغــاز
الطبيعي الــروســي عـبــر أراض ـي ـهــا إل ــى باقي
ً
دول االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي دخ ــا سـنــويــا يـقــدر
بنحو  2.06مليار دوالر سنويًا حتى نهاية
العام املاضي ،حسب بيانات نشرة « آرغوس»
األمـيــركـيــة املـتـخـصـصــة فــي ال ـطــاقــة ،لـكــن من

املقدر أن ينخفض هذا املبلغ إلى  1.27مليار
دوالر بني أعوام  2021و.2024
وتستخدم موسكو سالح الغاز الطبيعي في
مناورتها مــع أوروب ــا مــع إضـعــاف االقتصاد
األوك ــران ــي ،مـنــذ ال ـعــام  2014ال ــذي غ ــزت فيه
شـ ـب ــه جـ ــزيـ ــرة ال ـ ـقـ ــرم وتـ ـع ــرض ــت ل ـع ـق ــوب ــات
اقتصادية قاسية.
وعملت موسكو على الضغط على االقتصاد
األوك ــران ــي عبر تحويل مـســار تصدير الغاز

الـطـبـيـعــي إل ــى أوروب ـ ـ ــا ،ع ـبــر إن ـش ــاء خـطــوط
أنابيب ال تعبر األراض ــي األوكــرانـيــة .من بني
ه ــذه األنــاب ـيــب «نــوردس ـتــريــم  »2و«تــركـيــش
سـتــريــم» وخ ــط «يــامــال أوروب ــا « ال ــذي يعبر
إلى أوروبا عبر بيالروسيا وبولندا ويتوزع
مــن أملــانـيــا إل ــى أوروبـ ــا .وتـبـلــغ طــاقــة «يــامــال
أوروبا» نحو  33مليار متر مكعب ،وبالتالي،
ّ
فإن روسيا أبطلت عمليًا أهمية أوكرانيا في
تجارة الغاز.
وكــانــت واش ـن ـطــن تــرفــض املــواف ـقــة عـلــى خط
أنابيب الغاز «نوردستريم  »2الذي يمد أملانيا
بنحو  55مليار متر مكعب ومــا زال ينتظر
الترخيص األوروبــي على الرغم من اكتماله.
ويالحظ أن واشنطن منحت املوافقة ألنبوب
«نوردستريم  »2بعد أن تعهدت أملانيا بأنها
لــن تـتــرك موسكو تتالعب بــالـقــرار األوروب ــي
ولن تدعها تستخدم الغاز لصالح مشاريعها
التوسعية في أوكــرانـيــا .كما تعهدت أوروبــا
بتعويض أوكرانيا ماليًا عن رسوم الغاز التي
تـفـقــدهــا الـخــزيـنــة فــي كـيـيــف بـسـبــب تحويل
مسار أنابيب الغاز إلى أوروبا.
من الناحية التاريخية ،تعود أزمــة أوكرانيا
إل ــى ال ـعــام  ،2014حينما غ ــزت روس ـيــا شبه
جــزيــرة ال ـقــرم فــي ف ـبــرايــر /ش ـبــاط وضمتها
خالل شهر واحد فقط إلى روسيا في استفتاء
ج ــرى ف ــي مـ ــارس /آذار  2014ل ــم تـعـتــرف به
أوكــران ـيــا .وتـمـثــل شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم موقعًا
مثاليًا لألسطول الروسي في البحر األسود.
وهنالك مخاوف من أن تشكل أوكرانيا بؤرة
نزاع مسلح بني القوى الغربية وروسيا ما لم
يتوصل الرئيسان األميركي جــوزيــف بايدن
والـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن امل ـت ـحــالــف مــع
الصني إلى تفاهمات في اللقاء املرتقب.

خطط الفيدرالي أخطر من «أوميكرون»
نيويورك ـ العربي الجديد

ي ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف «م ـ ـ ـ ـ ــورغ ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـتـ ــان ـ ـلـ ــي»
االستثماري أن إمكانية تسريع االحتياط
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي« ،ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي األم ـي ــرك ــي»
ل ـع ـم ـل ـيــة خ ـف ــض م ـش ـت ــري ــات ــه م ــن األص ـ ــول
تشكل خطرًا على أس ــواق األسـهــم أكبر من
خ ـطــر س ــال ــة «أومـ ـيـ ـك ــرون» .وقـ ــال محللو
املصرف األميركي في مذكرة نقلتها وكالة
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ»« :ن ـحــن غـيــر قـلـقــن إل ــى هــذه
الـ ــدرجـ ــة م ــن أومـ ـيـ ـك ــرون ك ـخ ـطــر أس ــاس ــي
بــالـنـسـبــة لــأس ـهــم ،إذ ن ــرى الـخـطــر األكـبــر
يــأتــي م ــن مـجـلــس االح ـت ـي ــاط ال ـف ـيــدرالــي».
وأض ــاف ــت امل ــذك ــرة« :إن خ ـفــض مـشـتــريــات
األص ــول ي ــؤدي إل ــى تـشــديــد األس ـ ــواق ،كما
س ـيــؤدي إل ــى تـقـيـيـمــات أق ــل مثلما يحدث
دائ ـ ًـم ــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة مــن أي ان ـت ـعــاش».
ويتوقع محللو مصرف «مورغان ستانلي»
تــراجــع مكرر الربحية (نسبة سعر السهم
ف ــي الـ ـس ــوق إلـ ــى ربـ ـح ــه الـ ـسـ ـن ــوي) ملــؤشــر
«إس آنــد بــي  »500بـحــوالــي  ،%12إذ يبدأ
مستثمرو األسهم املطالبة بعالوة مخاطرة
(نسبة العائد الذي يطلبه املستثمر مقابل
االسـتـثـمــار فــي أص ــل مــالــي كـتـعــويــض عن
تحمله للمخاطر املرتبطة به) أعلى بكثير
تـحـسـ ًـبــا مل ـع ــدالت ف ــائ ــدة أع ـل ــى ع ـلــى امل ــدى
الطويل .ووفق محللني فإن ارتفاع التضخم
إلــى أعلى مستوياته في  30عامًا وارتفاع
أس ـعــار الـنـفــط ومـشـتـقــات ال ــوق ــود ستكون

من املـهــددات الرئيسية التي ستدفع البنك
ال ـف ـي ــدرال ــي إلـ ــى إنـ ـه ــاء ب ــرن ــام ــج الـتـيـسـيــر
الـ ـكـ ـم ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـش ـت ــري ــات الـ ـسـ ـن ــدات
األميركية البالغ  120مليار دوالر شهريًا،
ولكن مجلس االحتياط الفدرالي قد يؤجل
أي ق ــرار بـشــأن رفــع سعر الـفــائــدة إلــى حني
التأكد من تداعيات املتحور « أوميكرون»
على االقتصاد األميركي.
وال تـ ـق ــف مـ ـخ ــاط ــر ت ــوجـ ـه ــات االحـ ـتـ ـي ــاط
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي ل ـت ـش ــدي ــد ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـقــديــة
على أس ــواق األسـهــم فحسب ،ولـكــن خبراء
يتخوفون كذلك على تداعياتها على النمو
االق ـت ـص ــادي ف ــي أم ـيــركــا ف ــي وق ــت تنتشر
س ــال ــة أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون ،ولـ ـي ــس م ــن املـ ـع ــروف
مدى تأثيرها على النشاطات االقتصادية
فــي العالم .فــي هــذا الـشــأن ،خفض مصرف
«غولدمان ساكس» توقعاته لنمو اقتصاد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ــن ع ــام  ،2022وأرج ــع
ذل ــك إل ــى حــالــة ع ــدم الـيـقــن بـسـبــب ســالــة
«أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» .وقـ ـ ــال املـ ـص ــرف األم ـي ــرك ــي
فــي مــذكــرة نقلتها شبكة «ســي إن إن» ،إن

أسواق المال حذرة مما
تحمله السياسة النقدية
من مفاجآت

متعاملون في وول ستريت يراقبون تأرجح األسهم بالبورصة ()Getty

الناتج املحلي اإلجمالي للواليات املتحدة
قــد يــرتـفــع  %3.8فــي  ،2022وه ــو مستوى
أقل من التقديرات السابقة عند  .%4.2كما
خفض توقعاته لنمو االقتصاد فــي الربع
الــرابــع ال ـجــاري مــن  %3.3إلــى  .%2.9وقــال
االقتصادي جوزيف بريجز ،لدى غولدمان
ســاكــس ،إن ســالــة «أوم ـي ـكــرون» قــد تــؤدي
إل ــى إب ـط ــاء مـســألــة إعـ ــادة فـتــح االق ـت ـصــاد،
لكنه يتوقع في الوقت نفسه أن يكون لها
تأثير متواضع على اإلنفاق على الخدمات.
وأضاف أنه «على الرغم من أن هناك العديد
م ــن األس ـئ ـلــة ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم اإلج ــاب ــة عـنـهــا،
نعتقد اآلن أنه سوف يكون هناك سيناريو
الن ـخ ـفــاض م ـتــواضــع ف ــي أداء االق ـت ـصــاد،
إذ ينتشر الـفـيــروس بسرعة أكـبــر ،ولكننا
نتوقع في الوقت نفسه أن تضعف املناعة
ضد املرض الشديد بشكل طفيف» .وأشارت
امل ــذك ــرة إل ــى أن م ـســألــة ن ـقــص ال ـع ـمــالــة قد
تستمر لـفـتــرة أط ــول إذا لــم يـشـعــر األف ــراد
بالراحة الكافية للعودة إلــى العمل بسبب
الساللة.
وحتى اآلن لم يكن لساللة أوميكرون تأثير
يذكر على أدوات املــال األميركية والعملة،
حيث استقر الدوالر أمام العمالت الرئيسية
خ ــال ت ـعــامــات اإلث ـن ــن ،م ــع ارت ـف ــاع عــائــد
سندات الخزانة األميركية من أدنى مستوى
فــي شـهــريــن ون ـصــف ،ووس ــط متابعة آخــر
مستجدات جائحة «كورونا» .وتراجع عائد
سندات الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
أدنى  %1.4ألول مرة منذ نهاية سبتمبر/
أيـ ـل ــول يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،ب ـعــد ص ـ ــدور تـقــريــر
الــوظــائــف األمـيــركـيــة عــن نوفمبر /تشرين
الـثــانــي ال ــذي ج ــاء دون تــوقـعــات املحللني.
كما أن هناك حالة ترقب لتداعيات تقرير
الــوظــائــف األميركية وســالــة «أومـيـكــرون»
على قرارات االحتياط الفيدرالي ،الذي يعقد
اجـتـمــاعــه للسياسة الـنـقــديــة فــي األسـبــوع
املـقـبــل .ويـتــوقــع محللون أن يـقــود تشديد
السياسة النقدية األميركية إلى ارتفاع أكبر
ف ــي س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر م ـقــابــل الـعـمــات
الرئيسية وتـكــون لــه تداعيات سالبة على
األسواق الناشئة وأسعار السلع الرئيسية
خالل العام املقبل.
وعلى صعيد الـتــداوالت ،هبط اليورو أمام
ال ــدوالر هامشيًا بنحو  %0.1إلــى 1.1299
دوالر في تعامالت أمس االثنني ،فيما ارتفع
الـ ــدوالر أم ــام العملة الـيــابــانـيــة  %0.4عند
 113.23ي ــن ،وص ـعــد الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ً
أم ـ ـ ــام ال ـع ـم ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة  %0.2م ـس ـجــا
 1.3259دوالر .ك ـمــا ارتـ ـف ــع ال ـ ـ ــدوالر أم ــام
العملة السويسرية بنحو  %0.6إلى 0.9222
فرنك ،فيما استقر مؤشر الدوالر الرئيسي
الذي يقيس أداء العملة األميركية أمام سلة
من ست عمالت عند  96.203نقطة.

شهد نوفمبر/تشرين الثاني  2021مواجهة صريحة بني تحالف
«أوبك بلس» والرئيس األميركي بايدن ،وراهن الجميع على حرب
نفطية بينهما غير محسوبة النتائج ،فــأول مــرة تصمد جبهة
تمثل عـ ً
ـددا ً
كبيرا من املنتجني وتفرض سياستها على السوق،
وهذه الجبهة هي «أوبــك بلس» التي تقودها السعودية وروسيا،
بينما نجح بايدن في شحن وتضامن عدد من كبار مستهلكي
النفط ،للضغط على التحالف النفطي عبر آلية استخدام جزء
من املخزونات االستراتيجية الحتياطيات النفط .لكن مع بداية
ديسمبر /كانون األول  ،2021أدى السجال القائم بني الطرفني
تحقيق إلى كل طرف جزءًا من أهدافه ،فالرئيس األميركي حصل
على خفض أسعار النفط في السوق الدولية إلى ما دون سقف 70
دوالرًا للبرميل ،بعدما كان عند  85دوالرًا للبرميل في أكتوبر/
تشرين األول  ،2021وهــو مــا يعني ّأن ثمة تخفيض ملحوظ
تحقق على األرض من شأنه أن يبرد معدالت التضخم املرتفع
في أميركا والدول الكبرى املستهلكة للنفط .وإن كان البعض يرى
أن التخفيض حصل نتيجة حالة التخوف والضبابية حول أداء
االقتصاد العاملي ،بعد تزايد أعــداد اإلصــابــات باملتحور الجديد
لكورونا «أومـيـكــرون» ،وإقــدام بعض الــدول على اتخاذ إجــراءات
احترازية وصلت إلى منع استقبال الرحالت الجوية ،أو على األقل
عدم استقبال األجانب.
على الجهة األخرى ،حافظت جبهة «أوبك بلس» على سياستها
التي أعلنتها من عدم زيادة الكميات املعروضة على حجم اإلنتاج
الذي يمثل العرض اليومي ،وهو ما عكس موقفًا قويًا للتحالف،
وما يمكن من خالله استنتاج أن ثمة تغيرًا في معادلة النفط في
السوق الدولية .فلم تعد تلك املعادلة في إطارها التقليدي الذي
ّ
يعكس حالة الوهن للمنتجني ،وتحكم وسيطرة املستهلكني ،إلى
معادلة جديدة لها طرفان يسعى كل منهما لتحقيق مصالحه،
وبالتالي يمكن أن تـكــون املـفــاوضــات محققة شيئًا مــن العدالة
املهدرة بحق املنتجني في سوق النفط على مدار سنوات.
تحركات عسكرية محتملة

وس ــط تـصــريـحــات االقـتـصــاديــن وال ـســاســة فــي مختلف أنـحــاء
الـعــالــم عــن الـتــداعـيــات السلبية املـنـتـظــرة عـلــى االقـتـصــاد الــدولــي
بسبب تطورات «أوميكرون» ،تصدرت تصريحات تمس تحركات
عسكرية من شأنها أن تربك سوق النفط  ،ألنها تمس اثنني من
كبار منتجي النفط ،وهما روسيا وإي ــران .ففي دولــة االحتالل،
أعلن بني غانتس ،وزيــر الدفاع ،عن صفقة لشراء أسلحة بنحو
 1.5مليار دوالر مــن أمـيــركــا ،وهــي أسلحة دقـيـقــة ،وأض ــاف أن
تحركهم في هذا الشأن يأتي من خالل اهتمامهم بتوجيه ضربة
ال مفر منها إليران لوقف تقدم برنامجها النووي .كما أشار إلى
إيمانه بأن أميركا سوف تساندهم في ذلك .ويأتي التصريح في
ظل األخبار املتفائلة حول مفاوضات تخوضها إيران مع أوروبا
وأميركا حول البرنامج النووي ،حيث أعلن مسئول إيراني أنهم
لــن يقبلوا بــأقــل مــن رفــع كــامــل الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة ،والـعــودة
بحجم إنتاجهم النفطي إلى سقف  4.5ماليني برميل يوميًا .وفي
أواخر  ،2020نجحت إسرائيل في تجنيد أحد عمالئها في إيران
الغتيال محسن فخري زادة ،واحد من كبار العلماء القائمني على
تطوير البرنامج النووي اإليراني ،وكذلك نجحت في تفجير أحد
املواقع الخاصة بعمل بعض وحدات البرنامج النووي ،وثمة حديث
عن حــرب سيبرانية تقودها إسرائيل الخـتــراق نظام املعلومات
الخاص بالبرنامج النووي اإليــرانــي .والتحرك العسكري الثاني،
املنتظر أن يؤثر على سوق النفط بشكل كبير إذا ما تحقق ،هو أن
ً
مجددا ،وثمة تصريحات قوية من
تقع حرب بني أوكرانيا وروسيا
قبل قادة روس حول تحرك حلف الناتو بنشر أسلحة نووية حول
روسـيــا ،وكــذلــك وجــود حشود عسكرية بــأعــداد كبيرة مــن قبل
أوكرانيا على حدودها مع روسيا .ومن شأن هذه الحرب ،إذا ما
ُ
وقعت ،أن توظف فيها روسيا ورقة الطاقة بشكل كبير ،وبخاصة
أن الغاز الطبيعي ،الذي تمد به روسيا الدول األوروبية ،قد يتيح لها
ممارسة ضغوط كبيرة ،كما أن تراجع معدالت اإلنتاج الروسي
ً
في سوق النفط يمكن أن يحدث خلال كبيرًا بالسوق يــؤدي إلى
رفــع األسـعــار ،إذ بلغ اإلنـتــاج الــروســي من النفط ومكثفات الغاز
في أكتوبر  2021نحو  10.7ماليني برميل يوميًا .ويقدر اإلنتاج
الروسي اليومي بنحو  %11من حجم اإلنتاج العاملي.
ماذا لو؟

ال شــك ّأن السياسة لها حساباتها ،ولـعــل التصريحات حول
ال ـت ـحــركــات ،ال ـتــي ج ــرت اإلش ـ ــارة إلـيـهــا فــي مــا يتعلق بضربة
إسرائيلية إليران أو نشوب حرب غربية أميركية مع روسيا في
أوكــرانـيــا ،تحمل توظيفًا سياسيًا ،يبغي الطرفان منها زيــادة
مكاسبه في مفاوضات حول ملفات معينة ،لكن ماذا لو دخلت
هــذه التهديدات حيز التنفيذ؟ وقــوع الحدثني ،أو أحدهما ،من
شــأنــه أن يشعل أس ـعــار الـنـفــط فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ،خــاصــة أن
موسم الشتاء في بدايته ،والطلب على النفط لن يقل عن مستواه
الحالي ،إال إذا اتجهت التداعيات السلبية ملتحور «أوميكرون»
للتصعيد ،وأدت إلى تعطيل حركة الطيران ،وإلى التأثير السلبي
على أنشطة اإلنتاج والتجارة الدولية .ومما يساعد على تأجيج
الطلب على النفط في حالة حدوث أحد األمرين ،أو كليهما معًا ،أن
يزيد الطلب بشكل كبير على النفطّ ،
ألن ّأيًا من الحدثني لن يكون
عارضًا ،أو قصير األجــل ،فضربة إسرائيل إليــران ،ستقابلها
طهران برد ،لن يكون قصير األجل ،ولن تفلح معه جهود التهدئة
فــي األج ــل القصير ،وإن كــان رد فعل إي ــران على اغـتـيــال أحد
علمائها الكبار فــي املـجــال ال ـنــووي ،أو تفجير إح ــدى املنشآت
الـنــوويــة ،غير ملموس األث ــر ،أو منعدمًا إن صــح التعبير .لكن،
ّ
ستضحي إيــران وترضى ببعض خسائرها من أجــل رفع
هل
العقوبات االقتصادية وتمرير الضربة اإلسرائيلية إن وقعت؟
ال أعـتـقــد ذل ــك ،فــالـعــواقــب سـتـكــون وخـيـمــة عـسـكــريــا ،وآثــارهــا
ستلهب أس ـعــار الـنـفــط .فغير م ــرة أعـلـنــت إي ــران عــن امتالكها
قواعد صاروخية بإمكانها تدمير إسرائيل .أما الحدث الثاني،
وهو الصدام الروسي مع الناتو في أوكرانيا ،فلن يكون أقل من
بداية حرب عاملية ،وسيكون أثره على سوق النفط أضعاف اآلثار
املترتبة على توجيه الضربة اإلسرائيلية املحتملة إليران ،بسبب
ثقل روسيا في السوق الدولية للنفط والغاز.
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حكمة جحا وهذه المباهج العربية
معن البياري

لم يحفل عباس محمود العقاد كثيرا بتأكيد وجود جحا شخصية عربية حقيقية
(فضال عــن شخصية جحا التركي ،املنسوبة إلــى نصر الــديــن خوجة املتوفى في
 ،)1248في كتابه «حجا الضاحك املضحك» وقد أصدره في العام  ،1956وإن جاء على
ما ذاع في غير مصنف ومؤلف ،أنه أبو الغصني دجني الفزاري ،الذي عاش في القرن
السادس الهجري وعاش في الكوفة .وإنما كتب «إننا نستطيع أن نتقبل أبا الغصني
جحا ،كما ذكره امليداني في أمثاله ،كأنه شخصية تاريخية ال غرابة في وجودها» .وقد
بدا العقاد في أمره هذا يولي مسألة حالة جحا وما تنطق به نوادره من مفارقات ،وما
باحث في شؤون ما سمي «األدب
تشيعه من الضحك .وتوضح جهود أخرى لغير
ٍ
الجحوي» أن شخصية جحا حاضرة في ثقافات عدة شعوب ،لنا منها نحن العرب
أبو الغصني الذي روي أنه عاش مائة عام ،وأنه ،إلى ما نسبت إليه النوادر والفكاهات
الشهيرة ،كان «سمحا صافي السريرة» ،وصاحب «حكمة وفطن ٍة وذكاء» .وفي الوسع
ّ
أن ّ
يرجح من يتوخى الصح والصحيح أن الذين قاموا على تنظيم االحتفالية البديعة
الفتتاح بطولة كأس العرب يوم الثالثاء املاضي في الدوحة إنما أرادوا جحا هذا ،الذكي
الفطن الحكيم ،مع ما يوحي به حضوره واسمه من بهجة في النفوس ،وما يشيعه
ذكره من انشراح ،عندما جعلوه يدخل ساحة العرض الفارهة في ملعب البيت ،ومعه
حماره (غير الطبيعي) ،ليخاطب العرب في جمعهم هذا ،ليس وهم يتنافسون على
إحراز كأس العرب في كرة القدم ،وإنما بمناسبة هذه البطولة.
قال جحا ،بصوت الفنان السوري فايز قزق« :أنا قادم إليكم ألقول لكم حكمة ،علها
تنفعكم :أنتم متفرقون بشدة ،ولكنكم تجتمعون على أشياء كثيرة من دون إدراك
منكم» .وقال «فلعل أكثر ما باتت األمة تحتاجه بعد كل هذا الخراب والخواء والضياع
والشتات :وحدة حقيقية صلبة محصنة بالوعي ،مسكونة بإدراك الضرورة» .لم يكن
جحا ضاحكا وال مضحكا ،كما رآه العقاد ،وإنما كان جادا ،ينصح بالبديهي املعلوم،
ّ
يؤكد على وجوب ما يفتقده العرب في لحظة الخراب الراهنة التي يقيمون في قيعانها،
ّ
الــوحــدة .. .ولـكــن ،لــم يقرأ مزاميره أبــو الغصني؟ يبدو أن منظمي الحفل الــذي حاز
اإلعجاب الغزير من شعوب العرب في كل مطرح هم فيه ّ
توسلوا النأي عن توصيف
املشهد العربي إياه ،حيث عنوانه األوضح هو الفرقة ،ال بني بلدين متجاورين فقط،
وإنما في داخــل أكثر من بلد عربي ،وهــذه االحترابات األهلية واالنقسامات الحادة
والــرايــات الطائفية واملذهبية واملناطقية التي ترتفع ببواعث التمايز والتحاصص
شاهدة .ذهب صناع الحفل الرائق إلى فنون العرب ،وأغانيهم ونجومهم املحبوبني ،إلى
موسيقاهم وتراثاتهم وإيقاعاتهم .والبديع في األثناء أنها نصف ساعة فقط احتشد
فيها الوفير مما يلملم العرب ويجمعهم على املحبة والفرح والبسمة .شاهدنا سعيد
صالح وحسني عبد الرضا مشخصني ،يدردشان عن هذا .استمعنا إلى فيروز تغني،
وتحضر مشخصة .وإلــى وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ (مقاطع من أغنيتني
بألحان بليغ حمدي) وأم كلثوم (شيء من عبد الوهاب) وأسمهان ،ومن الخليج عبد
الكريم عبد القادر والسعودية عتاب وأهازيج وأغنية قطرية (ألحان عبدالله املناعي)
ومن الجزائري الشاب خالد واليمني صالح األخفش ،وإلى إيقاعات ومقاطع مصرية
شعبية عراقية وسودانية ومغربية و . ...وشوهدت العراقية العمانية رحمة رياض
تغني في وسط الساحة بفرح وبهجة .وإلــى غير هذا كله كثير ،قبل أن ننصت إلى
أناشيد األوطان العربية (بما فيها التي خرجت في تصفيات البطولة الكروية وغابت)،
ّ
تنشد إليه الجوارح واألفئدة والعقول.
في جو
قال جحا في الختام إنه يرجو أن تكون الرسالة قد وصلت ،وإن هذا ما يتمناه.
والقول هنا إن الرسالة وصلت ،أما الذي لم يصل فشيء من سكينة العرب وطمأنينة
على مستقبلهم  ..ثمة أرطال فادحة من التشاؤم .احتجنا إلى قسط من التسرية
تودعنا إياه في هذه األيام كرة القدم ،وتنافس العرب على البطولة فيها،
والبهجةِ ،
وخساراتهم في غير شأن وأمر أكثر من أن ّ
تعد  ..ولله عاقبة األمور.
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عيد يهودي واستفزاز إسرائيلي ومواقـف عربية
أحمد الجندي

يحتفل اليهود هذه األيــام بما يسمى عيد
الـحــانــوكــا (عـيــد األن ـ ــوار) .يستمر ثمانية
أي ـ ــام ،ب ــداي ــة م ــن ال ـخــامــس وال ـع ـشــريــن من
شهر كسليف العبري (يتوافق مع نهايات
شهر نوفمبر /تشرين الثاني ويمتد إلى
شهر ديسمبر /كانون األول) .وقــد وافقت
ب ــداي ــة الـعـيــد ه ــذا ال ـع ــام ي ــوم  29نــوفـمـبــر،
واس ـت ـم ــر ح ـت ــى يـ ــوم أم ـ ــس ،الـ ـس ــادس مــن
ّ
«الحانوكا»
ديسمبر .وعـلــى الــرغــم مــن أن
ّ ّ
من األعـيــاد الثانوية في اليهودية ،إل أنه
ي ـف ــوق ،ف ــي شعبيته عـنــد ال ـي ـهــود ،أع ـيــادًا
أخ ـ ــرى ،كــالـفـصــح أو رأس ال ـس ـنــة أو يــوم
الغفران .وترجع هذه الشعبية الكبيرة إلى
ارتباط هذا العيد بمناسبة سياسية مهمة
في التاريخ اإلسرائيلي ،إذ يعود االحتفال
به ،حسب رواية سفر املكابيني (من أسفار
األبــوكــريـفــا أو األسـفــار غير القانونية في
ال ـي ـه ــودي ــة) ،إل ــى ذكـ ــرى إع ـ ــادة اف ـت ـتــاح ما
ي ـع ــرف بــالـهـيـكــل ال ـثــانــي ف ــي «أورش ـل ـي ــم»
ع ــام  165ق.م .بـعــدمــا ف ــرض أنـطـيــوخــوس
الــرابــع أبيفانيس ،وهــو الـحــاكــم السلوقي
ملـنـطـقــة س ــوري ــة خ ــال ال ـع ـصــر ال ـيــونــانــي،
قــرارات تمنع اليهود من العمل بالتعاليم
ال ـ ـي ـ ـهـ ــوديـ ــة؛ ك ــإل ــزامـ ـه ــم ب ـم ـن ــع الـ ـخـ ـت ــان،
وتدنيس السبت واألعياد ،وذبح الخنازير،
إضــافــة إلــى تدنيس معبد الـيـهــود بوضع
األوث ـ ــان داخـ ـل ــه ،وم ـح ــاول ــة ال ـت ـســويــة بني

كاريكاتير

عبادة زيوس ويهوه .ولكن اليهود رفضوا
ذلـ ـ ــك ،وثـ ـ ـ ــاروا ع ـل ــى هـ ــذا ال ــوض ــع ب ـق ـيــادة
متتيا الكاهن ،وأعقبه ابنه يهوذا املكابي،
ّ
وتـمــكـنــوا مــن اسـتـعــادة الهيكل وتطهيره
في الخامس والعشرين من شهر كسليف
العبري ،وأع ــادوا تدشينه .وكانت الثورة،
في بدايتها ،موجهة ضد اليهود املتأغرقني
الذين قبلوا قرارات أنطيوخوس ،لكنها ،في
ظــل دعــم الــرومــان لها ،ســرعــان مــا ّ
تحولت
لتصبح ضد حكم السلوقيني اإلغريق .وفي
ّ
غضون وقت قصير ،تمكنت من االستيالء
على أورشليم وتطهيرها واالحتفال بعيد
الحانوكا.
ال يـهـمـنــا ك ـيــف تـمـكــن ال ـس ـلــوق ـيــون الحـقــا
مــن هزيمة املكابيني وقتل يـهــوذا املكابي،
وال كيف عاد اليهود املتأغرقون للسيطرة
على «أورشليم» ،واالنتقام من أنصار ثورة
املكابيني ،وال كيف عاد املكابيون في ما بعد
للسيطرة على «أورشليم» ،والحصول على
حكم ذاتــي لليهود تحت حكم السلوقيني.
ما يهمنا هنا أن «الحانوكا» ،كما يوضح
هـ ـ ــذا املـ ــوجـ ــز الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،ع ـي ــد س ـيــاســي
بــام ـت ـيــاز ،بـعـكــس األعـ ـي ـ ًـاد األخـ ـ ــرى ،األم ــر
ّ
متقدمة للغاية،
الــذي يجعله يحتل مكانة
من حيث أهميته عند الحركة الصهيونية؛
حيث النظرة إليه أنــه عيد استقالل نجح
فيه األج ــداد فــي الحصول على االستقالل
مــن السلطات اليونانية .فــي هــذا السياق،
ي ـقــول الـصـحــافــي عـمـيــت س ـي ـجــال« :هـنــاك

ش ـع ــوب ل ـيــس لــدي ـهــا يـ ــوم اس ـت ـق ــال ،فقد
كانت مستقلة دائمًا ،وشعوب أخرى لديها
يوم استقالل واحــد ،أما نحن فلدينا يوما
اس ـت ـق ــال ،ف ــي ال ـخــامــس ع ـشــر م ــن مــايــو/
أيار ،وفي الخامس والعشرين من كسليف؛
لقد كــان الحانوكا هــو عيد االستقالل عن
اليونان».
يكون االحتفال بالعيد بإضاءة الشمعدان
ذي التسع شمعات الــذي ّ
يسمى بالعبرية
امل ـن ــورا ،أو حـنــوكـيــا؛ إذ ت ـكــون واحـ ــدة من
الشمعات التسع مرتفعة أو منخفضة عن
مـسـتــوى بــاقــي الـشـمـعــات .وه ــذه الشمعة
هي التي تستخدم في إيقاد باقي الشموع
واحـ ـ ـ ــدة كـ ــل ل ـي ـل ــة مـ ــن ال ـث ـم ــان ــي ش ـم ـعــات
األخ ــرى؛ حيث يـبــدأ إيـقــاد الشمعة األولــى
ليلة  25كسليف الـتــي واف ـقــت  28نوفمبر
ه ــذا ال ـع ــام ،حـتــى يـتــم إي ـق ــاد ك ــل الـشـمــوع.
ً
وعـ ــادة مــا يـتـنــاول الـيـهــود فــي ه ــذا العيد
أطعمة تعتمد على الــزيــت بــدرجــة كبيرة؛
فـ ـيـ ـتـ ـن ــاول ــون نـ ــوعـ ــا مـ ــن الـ ـفـ ـط ــائ ــر يـشـبــه
ُ
الدونتس ،تقلى في الزيت وتكون محشوة
ّ
باملربى أو الجيلي تسمى سوفجانية ،أو
نوعا من فطائر تصنع من البطاطس ،وقد
يضاف لها الجنب أحيانًا ،وتصاحب ذلك
ّ
أهازيج وأغان تذكر املحتفلني بهذا اليوم.
شهد االحتفال بالعيد هذا العام أمورا أكثر
استفزازًا من األعوام السابقة؛ من ذلك زيارة
الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ قبر
ال ـح ــاخ ــام اإلس ــرائ ـي ـل ــي اإلرهـ ــابـ ــي بـ ــاروخ

عماد حجاج

غولدشتاين ،ووضع باقة من الزهور عليه،
ّ
علمًا أن غولدشتاين هو من ارتكب مذبحة
الحرم اإلبراهيمي في فبراير /شباط ،1994
وراح ضحيتها  29شهيدًا في أثناء أدائهم
صالة الفجر ،إضافة إلى عشرات الجرحى
م ــن امل ـص ـل ــن .وفـ ـ ّـي خ ـطــابــه ب ـعــد زي ــارت ــه،
ق ــال هـيــرتـســوغ إن ــه «رئ ـيــس للجميع» .ثم
ع ـلــق رئ ـي ــس ال ـقــائ ـمــة ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة
فــي الكنيست أيـمــن ع ــودة ،فــي تـغــريــدة له:

عبير نصر

ممدوح حمادة

لسنّة العراق وأكراده؟
أي دور ُ
إياد الدليمي

على الــرغــم مــن مضي قــرابــة الشهرين من
ّ
إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة امل ـبــكــرة
ـراق ،إال أن ج ـ ــدل ال ـن ـت ــائ ــج ال ـتــي
ف ــي الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ظـهــرت يــؤخــر اعـتـمــادهــا ،فــي ظــل تصاعد
اع ـت ــراض ــات م ــا ب ــات ي ـعــرف بــاســم اإلط ــار
التنسيقي ،ال ــذي يضم عــدة قــوى شيعية
خـ ــاسـ ــرة فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،وال ـ ـتـ ــي عـلــى
الــرغــم مــن كــل مــا قــامــت بــه مــن اعـتــراضــات
ورفض لتلك النتائج ،إال أن مسار العملية
االنتخابية ونتائجها ال يبدو أنه سيشهد
تغييرا كبيرا عن تلك النتائج األولية التي
أعلنتها مفوضية االنتخابات في األسبوع
األول عـقــب اق ـت ــراع ال ـعــاشــر م ــن أكـتــوبــر/
تشرين األول املاضي ،وأظهرت فوزا لكتلة
التيار الصدري بقرابة  73مقعدا ،وأفرزت
تـقـ ّـدمــا واض ـحــا لـلـقــوى السنية والـكــرديــة
التي شــاركــت فــي تلك االنتخابات ،ممثلة
بتحالف «تـقـ ّـدم» بزعامة الرئيس السابق
للبرملان ،محمد الحلبوسي ،والذي حصد
نحو  37مـقـعــدا ،وتـحــالــف «ع ــزم» بزعامة
خـمـيــس الـخـنـجــر ،والـ ــذي حـصــل عـلــى 14
مقعدا ،باإلضافة إلى الحزب الديمقراطي
ال ـكــردس ـتــانــي بــزعــامــة مـسـعــود ال ـبــرزانــي
الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى  33م ـق ـعــدا .وإذا كــانــت
الـقــوى الشيعية لــم تحسم أمــرهــا بعد في
ما يتعلق بكيفية تشكيل الحكومة بني من
يطالب بأن تكون توافقية وضمان مكاسب
ل ـل ـقــوى ال ـخ ــاس ــرة ومـ ــن ي ــري ــده ــا حـكــومــة
أغ ـل ـب ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة ب ـع ـي ــدا ع ــن ح ـكــومــات
التوافق ،كما يطالب بذلك مقتدى الصدر،
ف ـ ــإن الـ ـق ــوى الـ ـك ــردي ــة وال ـس ـن ـي ــة ع ـل ــى مــا
يبدو غير متعجلةٍ مــن أمــرهــا فــي اختيار
شريكها املقبل ،قبل أن يحسم الشيعة جدل
االنتخابات ونتائجها.
وهنا تبرز عدة مقاربات ،تجعل من القوى
الكردية والسنية ،إذا ما أحسنت التعامل
مــع نـتــائــج االنـتـخــابــات وقـ ــراءة مستقبل
العملية السياسية برمتها ،بيضة ّ
قبان
مــؤثــرة فــي هــذه العملية السياسية التي
تعاني من شبه انسداد بعد نحو  18عاما
مــن غ ــزو ال ـعــراق وم ــا تبعه مــن تــداعـيــات،

بين مآثر الحكمة ومناقب العدل
عيسى الشعيبي

«هرتسوغ لم يذهب إليقاد الشمعة األولى،
بل ذهب ليشعل مدينة الخليل ،من يحتفل
مع محبي القاتل غولدشتاين ال يمكن أن
ّ
يكون رئيسًا لكل مواطني الدولة».
ّ
كـ ــان أم ـ ــام الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة امل ـطــب ـعــة مع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إدانـ ـ ـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـيـ ــس دول ـ ــة
ً
االحـ ـت ــال ق ـبــر غــولــدش ـتــايــن ،ف ـضــا عن
تدنيسه الـحــرم اإلبراهيمي فــي الخليل،
أو السكوت على األقل وعدم التهنئة بهذا
العيد .اختارت البحرين السكوت ،سواء
على صفحة سفارتها فــي إســرائـيــل ،أو
صفحة سفيرها هناك خالد الجالهمة،
وإن لــم يمنع ذلــك مـســؤولــن بحرينيني
م ــن املـ ـش ــارك ــة ف ــي اح ـت ـف ــال بــال ـع ـيــد فــي
ال ـس ـف ــارة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي امل ـن ــام ــة .أمــا
املوقف اإلماراتي فلم يخرج عن املتوقع؛
إذ ن ـشــرت سـفــارتـهــا ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،عبر
صفحتها على «تويتر» في اليوم التالي
لـ ــزيـ ــارة ه ــرت ـس ــوغ الـ ـح ــرم اإلب ــراه ـي ـم ــي
ووق ــوف ــه عـلــى قـبــر غــولــدشـتــايــن ،تهنئة
لـلـشـعــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـعـيــد ال ـحــانــوكــا،
وه ـ ــو م ــا ق ــاب ـل ــه اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون بــامل ـثــل
ورد الـتـهــانــي بـمـنــاسـبــة ال ـيــوم الــوطـنــي
ل ــإم ــارات .وفــي املـقــابــل ،ص ــدرت بيانات
إدانـ ـ ـ ــة مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة واألردن وق ـطــر
والـ ـك ــوي ــت ،بــاع ـت ـبــار م ــا حـ ــدث انـتـهــاكــا
صــارخــا لحرمة املسجد اإلبراهيمي من
رئيس الكيان اإلسرائيلي ،مثلما جاء في
البيان الـسـعــودي ،أو ّ
تعديًا ســافـرًا على

املقدسات اإلسالمية ،واستفزازًا ملشاعر
مــايــن امل ـس ـل ـمــن ،ك ـمــا ف ــي ب ـيــانــي قطر
والكويت.
وي ــاح ــظ اح ـت ـفــاء الـصـحــافــة اإلســرائـيـلـيــة
ـوت عــربـ ٍّـي شــاذ
وامل ـغ ـ ّـردي ــن ه ـنــاك ب ــأي ص ـ ٍ
ي ـخ ــال ــف ال ـت ـي ــار ال ـع ــرب ــي الـ ـع ــام ال ــراف ــض
ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة ول ـل ـت ـط ـب ـيــع م ــع إس ــرائ ـي ــل؛
إذ ي ـس ـ ّـجــل ال ـص ـح ــاف ـي ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
إع ـج ــاب ــا ب ـت ـغ ــري ــدات هـ ــذه األص ـ ـ ــوات الـتــي
ت ـ ـبـ ــارك إلس ــرائـ ـي ــل وش ـع ـب ـه ــا ب ـم ـث ــل ه ــذه
ويحدث ،أحيانًا ،اللجوء لصور
املناسبات.
ً
قــد تـكــون مفبركة مــن أجــل إعـطــاء انطباع
بـتـغـيــر ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة ب ـمــا يـتـنــاســب
مــع األه ــداف الصهيونية؛ وه ــذا كـثـيـرًا ما
يفعله الصحافي اإلسرائيلي روعي كايس،
بغرض تحقيق سبق صحافي؛ إذ علق على
صورة ّادعى أنها إليقاد شموع املنورا في
الكويت بقوله« :حتى في الكويت الخليجية
التي ال تقيم عالقات مع إسرائيل يوقدون
الشمعة األولــى للحانوكا» .وبغض النظر
ّ
عن ّ
صحة مثل هذه الصور أم ال ،لألسف أن
ّ
ثمة أصواتًا عربية أصبحت أكثر جرأة في
التعبير عن وقوفها في املربع اإلسرائيلي،
وهو ما يستدعي مواجهة شعبية تجاهها،
ّ
حتى ال تتحول إلى ظاهرة في ظل تشجيع
بعض األنظمة العربية أو مشاركة بعضها
اآلخر بالسكوت عليها.
(أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية
في جامعة القاهرة)

السوري الجديد...
المواطن
ّ
الحقيقة المرّة للعالم

حتى أقرب منعطف
تقسيمات استعماري ٍة مختلفة،
ظهرت معظم الدول العربية بحدودها الحالية نتيجة
ٍ
أشهرها اتفاقية سايكس بيكو ،فقبل ذلك ،أيام الدولة العثمانية وما سبقها ،كانت
هذه الدول ضمن تشكيالت إدارية مختلفة أخرى ،مبنية على أسس ّ
متعددة (مثال
ٍ
ٍ
بالد الشام) .وكانت تشمل مناطق مختلفة من الدول الحالية ،حيث يمكن أن نرى
عدة مدن من دولتني مختلفتني حاليا تقع ضمن والية واحدة أيام ّ العثمانيني ،وكان
الدم يغلب على الرابط الذي يجمع سكان هذه الوالية أو تلك ،وما يدل على ذلك أسماء
العائالت التي ّ
تتوزع على طرفي خط الحدود الذي وضعه كل من سايكس وبيكو،
مــن املفترض ،بطبيعة الـحــال ،أال يعترف أف ــراد العائلة الــواحــدة املنتشرون حول
ّ
الحدود بخط وضعه أجنبي مستعمر ،ال خبير استعان البلد به .ولكن الحقيقة
تدعو إلى الخيبة ،فبدال من عودة األمور إلى ما كانت عليه ،بعد انصرام سايكس
وبيكو ،نرى أنه بعد عقود على انتهاء ذلك الوضع ليس فقط لم يتغير شيء ولو
جزئيا ،بل ّ
بشكل أصبحت معه التشكيالت الجديدة صعبة التفكيك ،فقد
تكرس
ٍ
ّ
ٌ
تشكلت شعوب لم يكن لها وجــود قبل مائة عام على أكثر تقدير ،وأصبح أبناء
العمومة الذين مر بينهم خط سايكس بيكو أبناء شعبني مختلفني ،وبات كل منهما
ّ
مستعدأ لحمل السالح بوجه اآلخر دفاعا عن هذا الخط.
بقعة
وق ــد تــم الـعـمــل عـلــى تشكيل شـخـصـيـ ٍـة مـتـمـيــز ٍة عــن غـيــرهــا ضـمــن كــل ٍ
حدودية جديدة ،بحيث اصبح لكل جماعة من هذه الجماعات لقب ما يميزها
ٍ
ّ
عن الجماعات األخرى التي كانت تشكل معها كتلة واحدة قبل حني ،وقد نجح
درجة
الساعون إلى تقوية هذه التشكيالت الجديدة في إيجاد هذا التمايز إلى
ٍ
ّ
بالتفوق يسودان العالقة بني هذه الجماعة
جعلت نفحة عنصرية وشعورا مزيفا
وتلك .وإذا انتقلنا من الـحــدود إلــى رمــز آخــر من رمــوز السيادة الوطنية ،وهو
العلم الذي ُيشاع أن من قام بتصميمه مارك سايكس وزير خارجية بريطانيا
في  ،1917وأرســل تصميمه إلــى املفوض األعلى في مصر على شكل رسوم
ومواصفات ألعالم دول عربية ،اعتذر ،في نهايتها ،عن السرعة التي «سلق» فيها
هذه األعالم ،ألن وقته لم يسمح بأكثر من  25دقيقة لخربشتها ،هذه املواصفات
التي وضعها سايكس تشكل اآلن أعالما لحوالي عشر دول عربية ،وأضيف
حزب البعث إلى الذين صممت لهم فرنسا أعالمهم.
ّ
وبطبيعة الـحــال ،إن أحــدا بعد رحيل سايكس ودولـتــه لم يفكر بعلم يحتوي على
رمــوز تنتمي لتاريخ هــذه الــدول ،بل يقف املاليني تحت ساريته كل يــوم ،ويـ ّ
ـؤدون
التحية على أصوات طبول (وصنجات) األناشيد الوطنية التي تستحق ،هي األخرى،
بحثا خاصا بها ،من نافل القول إن سايكس لم يغادر هكذا تاركا املنطقة من دون
عنايته ،فهو من أجل حراسة تلك الحدود التي وضعها ،ترك ّ
حراسا مخلصني لتلك
ً
الحدود ،ربطت مصالحهم بها مباشرة ،بحيث يصبح من املستحيل لديهم التفكير
ّ
بالتخلي عن املكاسب التي تحققها تلك الـحــدود ،ال بل إنهم يحشدون الجيوش
على طرفيها ،لكي ال يتم مسحها عن الخريطة ،وتساعدهم في ذلك القوى العظمى
ّ
وال ـقــوى اإلقليمية ذات الـنـفــوذ .ولـكــن هــل حــاولــت الـشـعــوب التخلص مــن ذل ــك؟ لم
يحصل هذا ،وال نصادفه إال في أدبيات بعض األحزاب ،ولكن هذه األحزاب لم تكن،
خالل تاريخها ،أكثر من نافخي أبواق وقارعي طبول وطارحي شعارات هم أنفسهم
عاجزون عن تطبيقها ،وأكبر مثال حزب البعث الذي استولى على السلطة في العراق
وسورية .وبدال من أن يوحد البلدين جعلهما ّألد األعداء .أما الشعوب فهي ،ألسباب
كثيرة ،أهمها أنها ال تشعر باملواطنة ،وبالتالي باالنتماء للبلد الــذي تعيش فيه،
ّ
مستعدة دائما لالنقياد وراء أي مشروع تقسيمي .وربما تشعر هذه الجماهير بعد
أي مشروع تقسيمي بنوع من الراحة من وضع سيئ تفرضه هذه الوحدة الوطنية
التي ستستمر ربما إلى أقرب منعطف قابل لالفتراق .لذلك ربما لن نأتي بجديد إن
بشكل متواز مع بناء املواطن .وبغير ذلك ،لن نستبعد أن
قلنا إن بناء األوطان يتم
ٍ
ٌ
حدود ما مقبلة بني جارين يسكنان في حارة واحدة.
تفصل

كان أمام الدول
العربية المطبّعة
إدانة زيارة رئيس
دولة االحتالل قبر
غولدشتاين وتدنيسه
الحرم اإلبراهيمي،
أو السكوت

ك ــان منها ه ــذه العملية السياسية التي
ال يـبــدو أنـهــا بــاتــت ق ــادرة عـلــى أن تشكل
طــريـقــا ل ـخــاص ال ـع ــراق مـمــا يـعــانـيــه من
تراكمات لعقود خلت.
ٍ
يمتلك اليوم السنة واألك ــراد أكثر من مائة
مقعد في البرملان املقبل ،ناهيك عن املستقلني
والقوى الصغيرة األخــرى ،وهو عدد كبير
وم ـه ــم ،إذا م ــا عـلـمـنــا أن ل ــدى ه ــذه الـقــوى
إمكانات كبيرة ال تتعلق فقط بعدد نوابها
ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،وإن ـم ــا أي ـضــا بـمــا لــديـهــا من
تفاهمات بدأت مالمحها تبرز خالل الفترة
ٍ
املاضية ،سواء من خالل لقاءات تنسيقية أو
عالقات طيبة تربط بينهما ،صقلتها عدة
ت ـجــارب فــي ع ــراق مــا بـعــد  ،2003فكالهما
شعر ،في لحظة معينة ،أن القوى السياسية
الشيعية الـتــي هيمنت على الـقــرار الـعــراق
عقدا ونصف العقد ،عملت على إقصائهما،
السنة واألكــراد ،ما جعل إمكانية التحالف
بينهما أم ــرا حتميا ،ولـيــس مـجــرد تكتيك
سـيــاســي مــرحـلــي ،مــا يـعـنــي أن الـتـفــاوض
ع ـلــى ش ـكــل ال ـح ـكــومــة ال ـق ــادم ــة سـيـتـجــاوز
موضوع توزيع املناصب وفقا لالستحقاق
االنتخابي وإنما ايضا يتعداه إلــى كيفية
املـشــاركــة الفعلية فــي إدارة شــؤون الــدولــة.
املـشــاركــة فــي إدارة ش ــؤون الــدولــة مختلف
الـقــوى السياسية العراقية ستضمن ،ولو
بقدر معني ،توزيع املهام واألدوارُ ،
ويخرج
حتى القوى الشيعية من دائرة االتهام التي
باتت تطاولهم مع كل أزمةٍ من أنهم فشلوا
في إدارة مـقـ ّـدرات البالد ،وهــو ما تحتاجه
الـقــوى السياسية الشيعية الـيــوم أكثر من
أي وقت مضى .النفوذ اإليراني على القرار
الـعــراقــي م ـعــروف ،وه ــو قــد يـتـعـ ّـدى الـقــوى
الشيعية ،ليصل حتى إلــى الـقــوى السنية
والـكــرديــة املشاركة فــي العملية السياسية
بقدر أقل ،ما يعني السماح لتلك القوى
ولو
ٍ
باملشاركة الفعلية في إدارة شؤون الدولة،
االلتفاف على هذا النفوذ اإليراني وإيجاد
ُ
مساحة للمراوغة ،يمكن أن تفلح في أخذ
الـ ـع ــراق ولـ ــو ع ـلــى م ــراح ــل ،م ــن حــاضـنـتــه
اإليرانية.
ب ــداي ــة ،ع ـلــى الــزع ـي ـمــن الـ ُـس ـن ـيــن ،محمد
الحلبوسي وخميس الخنجر ،الــوصــول

يمتلك السنة واألكراد
أكثر من مائة مقعد
في البرلمان المقبل،
ناهيك عن مستقلين
وقوى صغيرة

ـات ل ـل ـت ـفــاهــم ب ـي ـن ـه ـمــا ،وتــوح ـيــد
إلـ ــى آلـ ـي ـ ٍ
صفوفهما ،ومــن ثــم الـتـ ّ
ـوجــه إلــى األك ــراد،
وتحديدا إلى مسعود البارزاني ،من أجل
آليات للتفاهم تسمح لتكتل
التوافق على
ٍ
يجمع بينهما مــن أن يـكــون فــاعــا ،ليس
ف ــي ت ــوزي ــع امل ـنــاصــب تـبـعــا لــاسـتـحـقــاق
االنـتـخــابــي ،وإن ـمــا أن يـكــون لـهــذا التكتل
حـضــور فــاعــل فــي صنع الـقــرار السياسي
واألم ـ ـ ـنـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،لـ ـتـ ـص ــل رس ــال ــة
واضحة إلى طهران تحديدا ،مفادها بأن
االنتخابات فرضت واقعا سياسيا جديدا
في العراق وعلى إيران أن تحترمه.
وهنا ال بد أن يشار إلى أن على أي تحالف
ّ
سيتقدم لتسمية رئيس الحكومة
شيعي
املـقـبــل ،س ــواء تكتل الـصــدر أو تكتل قوى
اإلطار التنسيقي ،أن يفهم أنه هو ،وليس
ال ـ ُـس ـن ــة واألك ـ ـ ـ ــراد ،ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى أن تـكــون
الحكومة املقبلة حكومة شــراكــة وطنية،
وأن ُي ـن ـه ــي ف ـع ـل ـيــا ح ـك ــوم ــة االسـ ـتـ ـف ــراد
الشيعي بالقرار ،ألن الوضع في العراق لم
ّ
يعد يحتمل مزيدا من التسلط ،وتظاهرات
تـشــريــن ال ـتــي انـطـلـقــت ف ــي م ــدن الـجـنــوب
ع ــام  ،2019يـمـكــن ل ـهــا أن ت ـمــأ ال ـش ــوارع
وال ـســاحــات مــن جــديــد ،إذا مــا فـشـلــت أي
حكومة جديدة في تحسني الوضع العام
في العراق.
(كاتب وإعالمي عراقي)

يـ ـنـ ـطـ ـب ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن م ـ ـ ــا ق ــال ــه
الروائي الروماني ،قسطنطني فيرجيل
ج ـ ـيـ ــورج ـ ـيـ ــو ،فـ ـ ــي روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه «ال ـ ـسـ ــاعـ ــة
الـخــامـســة وال ـع ـشــرون»« :أول ـئــك الــذيــن
ي ـع ـي ـش ــون عـ ـل ــى ال ـ ـهـ ــوامـ ــش ،ه ــوام ــش
ال ـع ــال ــم ،ه ــوام ــش ال ـح ـض ــارة ،هــوامــش
ّ
املخولون لرؤية الحقائق
املجتمع ،هم
ّ
من التسليم
الرغم
وعلى
للعالم».
املرة
ّ
ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة ال ـت ــي ال ت ـش ــذ ع ـ ّمــا هــو
ّ
ع ــام وإن ـســانــي ف ــي س ــوري ــة إل أن ـه ــا ال
ّ
تـغـنـيـنــا ع ــن ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ال ـس ــوري ــن،
وخـ ــال خ ـم ـســة ع ـق ــودُ ،س ـج ـن ــوا داخ ــل
آلةٍ جبارة ملنظومةٍ فاشيةٍ تفوح منها
طائفية عميقة ومخيفة ،ومهما بذلوا
مــن مـجـهــود فــإنـهــم لــن ي ـخــرجــوا منها
بسهولة .ساكنون داخلها ومطعونون
ب ـهــواجــس ال ـخ ــوف وال ـع ـجــز والـنـقــص،
ّ
ّ
مستجد من البشر
نوع
ما أدى إلى فرز ٍ
اسـمــه «املــواطــن الـســوري الـجــديــد» هذا
الـكــائــن عـنــدمــا فـشــل فــي صـيــاغــة وطـ ٍـن
عـلــى ه ــواه ،لـفـظـتــه ال ـح ــدود وابـتـلـعـتــه
الـبـحــار ونـبــذتــه املـخـيـمــات ،حتى نسي
لكائنات
زمن ما ،ينتمي
كيف كان ،في
ٍ
ٍ
تعشق وتـفــرح وتـتــألــم .وهــذا يفترض،
بطبيعة ال ـحــال ،ض ــرورة االت ـفــاق على
ّ
أن الـ ـس ــوري ه ــو ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي شـهــد
ّ
م ـ ـبـ ــكـ ــرًا عـ ـل ــى دخـ ـ ـ ــول بـ ـ ـ ــاده الـ ـس ــاع ـ َـة
«الخامسة والعشرين» ،حيث لن تشرق
َّ
يحل عليه ٌ
ٌ
يوم
ولن
شمس من بعدهاّ ،
جديد .و ّفــي الــواقــع ،إنها ليست ساعة
املـ ــوت ،إن ـهــا لـحـظــة االخ ـت ـنــاق الـبـطــيء
ألقليةٍ بشريةٍ ال وظيفة لها غير إدارة
جحافل آالت العنف والقهر وصيانتها
وتنظيفها .ويتطلب إثبات هذه الفكرة
اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــار حـ ـقـ ـيـ ـق ــةٍ ج ـ ـلـ ـ ّـيـ ــةٍ تـ ـخ ـ ّـص
الـســوري الــذي يفنى بطريقةٍ صاخبةٍ ،
وال أح ــد ي ـك ـتــرث ،إن ــه يــولــد ثــم يـنــدثــر،
ً
ً
وم ــا ك ــان يـجــب أن ي ـكــون ح ـيــاة وعـمــا
ً
ب ــن ال ـض ـف ـتــن ال ي ـع ــدو ك ــون ــه ف ــاص ــا
عرضيًا في العالم ،وغبارًا تذروه رياح
األرض.
وإن كان على املتابع أن يقف مستبصرًا،
ٍّ
يـقــرأ بـتــأن األح ــداث الـســوريــة ،فــا شك
ّ
أن نوعًا من «النكوص» في ديناميات
ً
القراء ة ،وميال واضحًا إلى التفسيرات
ّ َّ
السطحية إن لم يجزم أن كل ما يحدث
ً
في سورية ،إن كان حدثًا جلال أم عابرًا،
ٌ
ّ
عضوي بعضه بالبعض
بشكل
مرتبط
ٍ
اآلخ ــر .وبــالـتـســاوق مــع ه ــذه الـبــدهـ ّـيــة،
ّ
ّ
ال ّ
التحديات
بد من التسليم بأن أولى
أمام قراء ة تشريحية للحدث السوري،
ه ـ ــي االن ـ ـط ـ ــاق م ـ ــن م ـ ـبـ ــدأ ت ـف ـك ـي ــك آل ــة
الـعـنــف ال ـج ـبــارة ،مــا يـســاعــد عـلــى فهم
أو احتواء العقد ٌواألضاليل والوقائع
املعقدة .وهذه عينة من املعطيات لفهم
ّ
«حدوتة األلم السوري» كاملة:
كـشـفــت صـحـيـفــة روس ـبــالــت ،الــروسـيــة،
ّ
أن رأس ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري اشـ ـت ــرى
لــزوج ـتــه ،أس ـم ــاء األسـ ــد ،لــوحــة بقيمة
ثــاثــن مـلـيــون دوالر أمـيــركــي ،وتحمل
ال ـل ــوح ــة اسـ ــم «س ـ ـبـ ــاش» .. .ت ـص ـ ّـدرت
س ـ ــوري ـ ــة ق ــائـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــدول األكـ ـ ـث ـ ــر ف ـق ــرًا
حافظت
واألكثر خطرًا في العالم ،كما
ّ
على املرتبة األخـيــرة فــي قائمة مؤشر
ال ـف ـســاد ال ـعــاملــي ف ــي ال ـت ـقــريــر الـسـنــوي
الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية
َ
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ـة ...اح ـت ـل ــت
وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،فـ ــي  180دول ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ســوريــة املــرتـبــة  101عـلــى مــؤشــر األمــن
الـغــذائــي الـتــابــع ملـجـلــة إيـكــونــومـيـســت،
ّ
البريطانية ،بحكم أن  %60من السكان
يـعــانــون مــن انـعــدام األمــن الـغــذائــي في
أســوأ حــالــةٍ إنـســانـيــةٍ شهدتها ســوريــة
على اإلط ــاق ...كشفت وثيقة حكومية
ـروع قـ ـي ــد ال ـ ــدراس ـ ــة
س ـ ــوري ـ ــة ع ـ ــن م ـ ـش ـ ـ ٍ
الستبعاد شرائح ميسورة وفئات من
أصحاب املداخيل املرتفعة من برنامج
ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي ل ـل ـم ــواد األس ــاس ـي ــة
وامل ـح ــروق ــات ...ع ــزف الـنـشـيــد اإليــرانــي
عـ ــوضـ ــا عـ ــن ال ـن ـش ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــوري خ ــال
مـبــارا ٍة في تصفيات كــأس العالم لكرة
الـسـلــة بــن ســوريــة وكــازاخ ـس ـتــان ،ولــم
ـراض م ـبــاشــر م ــن العـ ِـبــي
ي ـب ـ ُـدر أي اعـ ـت ـ
ٍ
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
عــامــات االس ـت ـغــراب ،فـظـلــوا صــامـتــن،
ح ـت ــى إك ـ ـمـ ــال ال ـن ـش ـي ــد وصـ ـفـ ـق ــوا بـعــد
نـهــايـتــه ...لـقــي رضـيـ ٌـع س ـ ّ
ـوري مصرعه
فـ ـ ــي غـ ـ ــابـ ـ ــةٍ م ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــدة قـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــدود
الـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــة ّالـ ـب ــولـ ـن ــدي ــة ،ل ـي ـص ـبــح
أصغر ضحية وثقت وفاتها خالل أزمة
املهاجرين الحالية على حدود االتحاد
األوروبي ...إلخ.
ف ــي ض ــوء ه ــذه األخ ـب ــار غـيــر املـتــرابـطــة
«ظاهريًا» دعونا نعود إلى املربع األول،
ف ــي مـ ـح ــاول ــةٍ ل ـف ـهــم املـ ــأسـ ــاة ال ـس ــوري ــة،
ّ
عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـحــل لـيــس فــي هــذه
ال ـت ـح ــدي ــدات ال ـق ـط ـع ـيــة ،وإنـ ـم ــا بــوضــع
دس ـت ــور وط ـن ــي غ ـيــر خـ ــارج ع ــن منطق
الواقع وقوانينه ونواميسه ،باالستناد
ل ـقــراء ة الـلــوحــة الـسـيــاسـيــة الـتــي مهدت
ل ــأزم ــة ال ـح ــال ـي ــة ،والـ ـت ــي ب ـ ــدأت عـنــدمــا
ّ
بوطن
غدا
السوري على عالقةٍ ملتبسةٍ
ٍ
ّ
حقل مليء باأللغام ،وعندما
تحول إلى
ٍ
اخ ـتــزل ال ـن ـظـ ُ
ـام الـحــاكــم الـبـلـ َـد بعناوين
زع ــام ــات األول ـي ـغ ــارش ـي ــات الـسـيــاسـيــة،
فــأصـبــح مـعـيــار ال ــوالء هــو ال ــذوب ــان في
شخصية الــزعـيــم ،وتعليق صــوره على
ق ــارع ــات الـطــريــق وف ــي مــداخــل الـبـيــوت.
ولـ ـي ــس ب ـن ـ ّـي ــة الـ ــوقـ ــوع ف ــي خ ــان ــة س ــوء
ال ـف ـه ــم املـ ـقـ ـص ــود الـ ـج ــزم ي ـق ـي ـنــا أن مــن
ت ـب ـع ــات هـ ــذه ال ـع ــاق ــة امل ــرض ـي ــة إهـ ــدار
م ـف ـهــوم ال ــوط ــن ،ل ـي ـغــدو خ ـطــابــا وهـمـيــا
م ـن ـت ـفــخ األوداج اس ـت ـخــدم ـتــه الـسـلـطــة
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ واالسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد ،وت ـح ــوي ــل
ـارات زاعقة،
العواطف الوطنية إلــى شـعـ ٍ
ثم العمل على إيهام السوري املسحوق
ّ
الوطن يمنحه امتيازًا
أن انتسابه لهذا ُ
ـض
ـور غــامـ ّ ٍ
ع ــن غـ ـي ــره ،وي ـش ـحــنــه ب ـش ـع ـ ٍ
ب ــال ـت ـف ــوق ،ش ـع ــور م ــا ل ـب ــث أن تـضــخــم
ّ
ال ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد الـ ـعـ ـم ــى والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوس ،م ـ ــا ع ـ ــزز

االستالب واالنسحاق ،وإحساسًا مريرًا
بـ ــاالغ ـ ـتـ ــراب داخ ـ ـ ــل وط ـ ـ ـ ٍـن ش ـه ــد ه ــزائ ــم
م ـت ـص ـلــة وأدلـ ـ ـج ـ ــات مـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــة ،اخ ـت ـلــط
ف ـي ـهــا ال ـح ـق ـي ـقــي ب ــالـ ـك ــاذب ،وال ــواق ـع ــي
باالفتراضي ،ووصل األمر إلى ّ
حد إلغاء
كيان السوريني واحتقارهم ،واعتبارهم
قطيعًا بحاجة إلى قاد ٍة ورعاة.
يـقــول ك ــارل فــون كــاوزفـيـتــز« :ال يمكن
ّ
وقت
التعرف على طبيعة املواقف ،في
ٍ
ال يزال ضباب الحرب يحجب الرؤية».
ما يدفعنا في اتجاه آخــر ،وهو الجزم
ُ
ّ
ب ــأن نـتــائــج ال ـحــرب ال ـســوريــة ال تـقــاس
فـ ـق ــط ب ـ ـعـ ــدد ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ،إن ـ ـمـ ــا أي ـض ــا
ّ
متمسكني
بعدد السوريني الذين بقوا
ب ـب ـل ــد غـ ــدا أشـ ـب ــه ب ـس ـج ــن تـ ـتـ ـف ـ ّـرع عـنــه
كــان ـتــونــات م ـخــابــرات ـيــة ،ي ــزي ــد عــددهــا

ّ
يكف
السوري ال
ّ
عن كونه مج ّرد
طيف يتأرجح بين
قطبين عصيين:
بين وطن فقده
ووطن يفتقده

عامة الناس ،على مختلف مستوياتهم املعرفية
قد ال تــدرك ســوى قلة قليلة ًمن ً
وطبقاتهم االجتماعية ،حقيقة بديهية ساطعة سطوع قرص الشمس في سماء
صافية ،أن الحياة ال تعرض على اإلنسان ،إال نــادرًا ،املفاضلة بني بديلني ّبينني:
تحقيق الربح أو تكبد الخسارة ،وأن هــذه الدنيا التي ال تبتسم ،غالبًا ،في وجوه
ناسها املنهكني بتصريف أحوالهم ،وتدير وجهها لهم على طول الخط املستقيم ،ال
ّ
تقدم لهم في واقع األمر غير حق االختيار بني خسارة وخسارة أخرى أقل .وليس
من شك في أن األخذ بهذا االستخالص النابع من مخزون خبرات إنسانية متراكمة
على مــر الحقب وتـعــاقــب األج ـيــال ،والـعـمــل بمقتضياته كلما لــزم املــوقــف إجــراء
مثل هذه املفاضلة عسيرة الهضم ،بني اتباع الحكمة واالنصياع للحق ،مفاضلة
من شأنها أن ّ
تهون على اإلنسان املغلوب على أمــرهّ ،
تقبل الكثير من خساراته
الثقيلة ،وأن تداوي فيه العديد من جراحاته الغائرة ،فوق أن االقتناع بهذا التفاضل
ّ
والتبصر مليًا في دروب
بني خيارين متعاكسني ،عند تمحيص البدائل املتاحة،
املمكنات القليلة ،أمــران يفضيان بالضرورة إلــى عقلنة الـقــرار املــزمــع ،وتصويب
الرؤية امللتبسة ،وتصحيح املوقف ،واتخاذ القرار االقل كلفة في الوقت املالئم.
ولعل كل من يستعيد بعضًا من محطات حياته الشخصية ،ويراجع شيئًا من فصول
ّ
كتابها املرجعي الحافل بالعبر الثمينة ،ويقلب الكثير من مواجعها الغافية تحت
ً
وسادة القلب ،لن يجادل طويال في بالغة هذه الحكمة القائلة إن الحياة في مجموعها
النهائي ،أو قــل فــي محصلتها األخ ـيــرة ،هــي سلسلة طويلة مــن الـفــرص الضائعة،
ّ
ومحطات بال حصر من الخسارات الكثيرة ،املتراكمة فوق بعضها بعضا كالطود
ّ
ّ
الشاهق ،ال يتخلل زرد حلقاتها إال أقل القليل من املكاسب الصغيرة ،وال تمطر على
أديمها املتشقق عطشًا ،إال سحابات خفيفة ،حيث ينطبق هــذا الحال على الكثرة
الكاثرة ،وتنطق به معظم التجارب الفردية ،سواء على الصعيد الشخصي ،أو في مجال
الوظيفة العامة ،أو في مدار تحقيق الذات .وقد يفضي إمعان النظر في اكراهات الواقع،
وإدراك مغزى محدودية قدرة اإلنسان على االختيار بني بدلي الربح والخسارة ،إلى
التفكير أكثر في مفهومي القدرة والكلفة ،وتقديم خيار درء الضرر على خيار جلب
املنفعة ،ومن ّثمة انتخاب أهون الشرور املحتملة ،األمر الذي يعيد طرح السؤال املوجع
ً
ذاته ،ونعني به سؤال أيهما ْأولى باإلتباع ،أن تكون منصفًا محقًا وعادال ،أم أن تكون
ً
ومسؤوال ،عندما تتخذ موقفًا غير قابل للتأجيل ،أو ّ
تقرر رأيًا ال رجعة
حكيمًا راشدًا
ٍّ
عنه ،أو تصدر حكمًا قيميا في أي من شؤون الحياة وشجونها الكثيرة؟
وكم يود كل ذي عقل مستنير وصاحب كل مسؤولية ،أيًا كانت درجتها ،أال تتعارض
ّ
يصب كال الرافدين العذبني
مآثر الحكمة مع مبادئ العدل واإلنصاف ،ويرغب في أن
هذين في نهر واحد ،غير أن الخبرة املكتسبة ،بكل ما تنطوي عليه من دروس ثمينة
ومآثر إنسانية خالدة ،تملي على صاحب املسؤولية الرفيعة أن يكون حكيمًا أكثر
ً
من أن يكون عادال ،وأن يعلي راية الحكمة فوق قوس املحكمة الضميرية ،بمن في ذلك
رجال القضاء أنفسهم ،فما بالك بالرؤساء والرقباء والقادة واملدراء واآلباء واألمهات.
إسقاطات على عوالم السياسة والتباساتها ،وبمنأى عن االستنتاجات
ومن غير
ٍ
املتسرعة ،فإن مسارات الحياة مليئة بأسئل ٍة ال يتسع املقام لعرضهاّ ،
ّ
وغاصة بأمثلة
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
من دروس عظيمة تعد وال تحصى ،الدالة جميعها على تقدم مبدأ الحكمة على مبدأ
العدل في شؤون السياسية واإلدارة واملال واألعمال والقضاء واإلفتاء ،وعلى شيوع
أحكام قطعية ظاملة باسم الصالح العام ،وإصــدار قــرارات جائرة ال تستقيم ومبدأ
اإلنصاف في مطلق األحــوال ،وال تتساوق بالضرورة مع نواهي الضمير ،وعظات
ّ
رجال الدين ،وسلم القيم العليا املرفوعة على رؤوس األشهاد ،إال أنها هذه هي الحياة،
وهذا هو منطقها القاهر الغالب .بكالم آخر ،على املرء فينا أال يستفظع خسارته
ّ
يشق جيبه على فرصة ضائعة ،طاملا أن الحياة ذاتها ّ
تقدم
مهما كانت فادحة ،وأال
ّ
بترضيات ضئيلة.
الحقًا
ضه
تعو
وقد
له خيار خسارة أقل،
ٍ

«حقوق المثليين» في اإلسالم
محمد طلبة رضوان

ع ـل ــى ع ـ ــدد املـ ـ ـ ــدارس واملـ ـ ـس ـ ــارح ودور
الـنـشــر والـسـيـنـمــا ،س ـجـ ٍـن ال ي ـفـ ّـرق بني
ج ــري ـم ـت ــي الـ ـس ــرق ــة والـ ـكـ ـت ــاب ــة ،أو بــن
رج ـل ــي ال ـع ـصــابــة وال ـخ ـ ُط ــاب ــة .وع ـل ـيــه،
ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون سـ ـق ــف ال ـت ــوق ـع ــات
مــرت ـف ـعــا ف ــي ب ـل ـ ٍـد ك ـس ــوري ــة ي ـعــانــي مــن
التعقيد والغموض ،ما يجعل إمكانية
ّ
ال ـق ـبــض ع ـلــى امل ــام ــح ال ـعــامــة أو حــتــى
تـقــديــم تـقــديــرات مـتــوازنــة أو مستقرة،
أم ــورًا فــي غــايــة الـصـعــوبــة ،رغــم هــذا ال
ي ـغ ـيــب ع ـل ــى أي م ـت ــاب ــع ع ـ ــادي حـقـيـقــة
ُم ـشــاهــدة ،مــؤملــة لـكــن ال ج ــدال حــولـهــا،
ّ
وهـ ــي أن «املـ ــواطـ ــن ال ـ ـسـ ــوري ال ـجــديــد
ّ
ّ
تـخــلــى فعليًا عــن وط ـنــه» .هــذا التخلي
يظهر في عدم االعتراض الفوري على
استبدال النشيد الوطني بنشيد آخر،
ّ
نظام يشتري
في غض النظر عن فساد
ٍ
لوحة بماليني الدوالرات تكفي إلطعام
ّ
شعب منهك وجائع ..تخلى السوريون
ٍ
عـنــدمــا انـســاقــوا كــالـقـطـيــع فــي طــوابـيــر
ّ
الـ ـ ـ ــذل ال ـط ــوي ـل ــة ول ـ ــم ي ـع ـت ــرض ــوا ع ـلــى
ان ـق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ــوقـ ــود وال ـغ ــاء
ال ـف ــاح ــش وان ـه ـي ــار ال ـع ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة..
عـ ـن ــدم ــا سـ ـكـ ـت ــوا ع ـ ــن الـ ـقـ ـت ــل وعـ ـن ــدم ــا
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرروه ..عـ ـن ــدم ــا ل ـ ــم ت ـ ـهـ ــزهـ ــم س ــرق ــة
ت ــاري ـخ ـه ــم وآث ـ ــاره ـ ــم ..ع ـن ــدم ــا م ـ ـ ّـرروا،
ولـ ــو ب ـص ـع ــوب ــة ،ج ــرائ ــم ن ـه ــب امل ـعــامــل
والـ ـح ــرائ ــق املـ ـقـ ـص ــودة الـ ـت ــي ال ـت ـه ـمــت
خـيــر ال ـب ــاد ..عـنــدمــا سـمـحــوا لـلـغــربــاء
بـ ــالـ ــدخـ ــول إلـ ـ ــى قـ ــراهـ ــم ومـ ــدن ـ ـهـ ــم ،بــل
وأكثر ،عندما شاركوا بقتل شركائهم
ف ــي ال ــوط ــن ،ف ـق ــط ألن ـه ــم اخ ـت ـل ـف ــوا فــي
تـ ـق ــدي ــر ال ـ ـ ــزاوي ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـن ـ ـظـ ــرون مــن
خــالـهــا إلــى الــوطــن املـشـتـهــى ...عندما
تـ ـع ــاق ــدوا م ــع س ـم ــاس ــرة ال ـه ـج ــرة ضــد
ّ
أبـنــاء البلد لينجوا بأنفسهم ..تخلوا
ألنهم ما زالوا داخل تلك اآللة الجبارة
يـبــرمـجــون أنـفـسـهــم عـلــى قـيــام الـســاعــة
«الـخــامـســة وال ـع ـش ــرون» ،غـيــر قــادريــن
ّ
على الصراخ ،ألنهم لم يتعلموا ،وعلى
ّ
ّ
ال ــرغ ــم م ــن ك ـ ــل م ــا م ـ ـ ـ ّـروا ب ـ ــه ،أن وق ــت
األزمات الكبرى هو وقت طرح األسئلة
املـصـيــريــة فــي سبيل الـخــاص الكبير.
ٌ
َ
ٌ
رضيع
يموت طفل
لذا من الطبيعي أن
ع ـل ــى حـ ـ ــدود ا ّلـ ـب ــاد الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ،بـيـنـمــا
ّ
ّ
مجرد طيف
السوري ال يكف عن كونه
يتأرجح بني قطبني عصيني :بني وطن
ّ
فقده ووطــن يفتقده ،وطــن تخلص من
وزره ووطن يهفو ألن يكون له خالصًا،
واملسافة بني البعدين قصاص.
(كاتبة سورية)

يستدعي الـجــدل الــدائــر ،منذ أي ــام ،بشأن املثلية الجنسية ،جملة مــن التساؤالت
واملالحظات:
ّ
ّ
التصور
نتصور شيئا ما على هذا الكوكب ليس له حقوق في
األولى :هل يمكن أن
اإلســامــي؟ الـبـشــر ..الـحـيــوانــات ..الـنـبــات ،وحتى الـجـمــادات ،لها حـقــوق .ويـبــدو من
ّ
النقاش الدائر ،ومن غيره ،حضور خطاب الواجبات ،وتضخمه ،وتغييب ،شبه كامل،
ّ
ومتعمد ،لخطاب الحقوق ،حقوق العباد على ربـهــم ،وعلى بعضهم بعضا ،وهي
حقوق كفلتها النصوص ومقاصدها ،فيما غابت عن خطابات أغلب من يعملون
بهذه النصوص ولها ،فللكافر ،وهو مرتكب أكبر الكبائر ،حقوق ،حق أن يكفر« ،من
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ،وحق أن يعلن عن كفره ،ويجادل بشأنه« ،قل هاتوا
برهانكم إن كنتم صادقني» ،وهو الحق الذي لم يكتف الوحي بتقريره ،بل تجاوز إلى
تدوين حجج الخصوم (خصوم الله)ّ ،
والرد عليها ،في آيات تتلىُ ،وي ّ
تعبد بها ،فإذا
كان للكافر حق االعتقاد ،من دون عقوبة دنيوية ،وحق الجدال عن اعتقاده ،من دون
عقوب ٍة دنيوية ،فكيف بمن هو دونه ّ ..
مثلي أو غيره؟
الثانية :بــدأ الجدل الــدائــر اآلن بتصريحات لنجم الـنــادي األهلي السابق محمد أبو
ّ
التصدي لظاهرة دعــم املثليني ،في
تريكة على شاشة «بــي إن سـبــورت» بـضــرورة
ّ
«اللي زي الزفت» ،على حد تعبيرهّ ،
املقرر تخصيصهما لبطولة كروية
األسبوعني
إنكليزية لدعم املثليني .انفجرت حسابات «السوشيال ميديا» ،وتم تفعيل هاشتاغ
«كلنا أبو تريكة» ،دعما لالعب ضد الغرب الكافر ،هكذا بإطالق ،وحزب «الذين يحبون
ّ
املتخيلة ،اقتلوهم..
أن تشيع الفاحشة  ،»..والسؤال :من أين جاءت كل هذه العقوبات
ّ
ّ
ّ
ومجرم في التصور
احرقوهم ..مزقوهم( ..وغيرها) .مفهوم أن املثلية فعل محرم ً
اإلسالمي( ،واملسيحي أيضا) ،إال أن الله ،جل وعال ،لم يفرض عقوبة دنيوية ،ووردت
ٌ
ّ
املختصني ،قديما وحديثا ،وال ترتقي لدعم كل
روايات ،ضعيفة ،عند أغلب
في ذلك
ّ
هذا الغل إزاء الفاعلني ،ال الفعل ،أو مرتكبي الجريمة ،وفق التصور السائد .بل على
العكس ،فقد ّ
خطابات إسالمي ٍة تتفق على كراهية املعصية ال
تربينا ،جميعا ،على
ٍ
العاصي .وفي الحديث ،الذي رواه البخاري وغيره ،يستنكر النبي لعن أحد أصحابه
آخــر (هــو النعيمان الـضـ ّـحــاك) ،لكثرة ما يؤتى به لتنفيذ عقوب ٍة في شــرب الخمر،
ويقول ملن انتقده أو لعنه« :ال تلعنوه فوالله ما علمت إال أنه يحب الله ورسوله» ..مدمن
خمر ،نعم ،ولكن له حقوق ،تصل إلى حد النهي عن مجرد انتقاده ،فمن أين جاءت
خطابات العنف والكراهية والتجريس ،ومن أين جاء أصحابها .. ،وإلى أين؟
الثالثة :غابت عن «خناقات السوشيال ميديا» جــداالت مستحقة حــول رؤيــة بعض
ّ
املختصني ،في الدراسات اإلسالمية ،من املعاصرين ،عن املثلية ،وكونها تختلف عن
ّ
فعل قوم لوط الذي حرمه القرآن .وأشير هنا إلى كتابات خالد أبو الفضل وألفة يوسف
وآخرين ،وخالصتها أن املثلية ،بوصفها عالقة بالتراضي بني بالغني ،تختلف عن فعل
قوم لوط الذي وصفه القرآن الكريم بأنه ٌ
قطع للطريق ،واعتداء على الناس ،وسرقتهم،
ٌ
واغتصابهم .وأنـهــا ،أي املثلية ،ميل طبيعي ،وفــق رؤى علمية( ،غير محسومة في
ّ
ٌ
حجج تستحق النقاش واالشتباك النقدي .األخيرة:
تقديري) ،وليست اختيارا ،وهي
ّ
أشار أبو تريكة إلى املثلية الجنسية في بريطانيا ،وطالب أغلب داعميه بالتصدي في
الداخل والخارج .وغابت عن التعليقات مشكالت املثليني العرب ،وما ّ
يتعرضون له ،في
اعتداءات
محيطهم االجتماعي ،وعلى يد السلطة ،في أقسام البوليس والسجون ،من
ٍ
لفظي ٍة وجسدية ..ضــرب ..وسـحــل ..وجـلــد ..وتعليق من األرج ــل ..واغتصاب داخل
السجون ،من مساجني آخرين ،كعقوبة شعبية ،تجد ما ّ
يبررها في املزاج الديني العام،
ّ
وما ّ
يمررها ،تحت عني السلطة ،وتواطؤها ،انتهاكات بالجملة ،ال تتسق مع رؤية الشرع
الذي ّأجل عقوبتهم ،املفترضة ،إلى اآلخرة ،وال تتسق مع القوانني ،حتى في البالد التي
تقنن تجريم املثلية .وفي تقدير الكاتب هنا أن هذه هي نقطة البدء التي يجب االتفاق
حولها ،بني الفريقني املتناحرين ،وهي املطالبة بالتوقف عن إيذاء املثليني ،أوال ،ثم يأتي
النقاش عن حقوقهم ،واالعتراف بها من عدمه.
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بين مقاربات األدلجة الراهنة و«الهوية األردنية العميقة»
محمد أبو رمان

ٌ
دار حديث مفاجئ خــال حفل إشهار روايــة
الصديق محمد الــزيــود «فــاطـمــة» ،األسـبــوع
املاضي في ّ
عمان ،بحضور نخبةٍ من األدباء
ً
ُ
ّ
والباحثني واملهتمني ،إذ وجـهــت ســؤاال عن
ّ
الـسـبــب ال ـكــامــن ف ــي تـغــلــب م ـنــاخــات الـحــزن
على الروايات األردنية عمومًا ،بخاصة التي
تتناول حياة املواطنني والتاريخ االجتماعي
وال ـث ـق ــاف ــي؟ ...وه ــذا مــا يـمـكــن مــاحـظـتــه في
«ف ــاط ـم ــة» ،وروايـ ـ ــات أخ ــرى ألدبـ ــاء أردن ـيــن
آخ ــري ــن ،ف ـمــا ه ــو سـ ـ ّـر هـ ــذه الـ ـح ــال ــة ،وملـ ــاذا
تتغلغل كثيرًا في الرواية األردنية ،ويغيب،
أحيان كثيرة ،املرح أو السرور؟
في
ٍ
ّ
تصدى لإلجابة عن الـســؤال الــوزيــر األسبق
والخبير السوسيولوجي ،صبري ربيحات،
الذي ربط حالة الحزن بغياب الرفاه في حياة
ّ
األردن ـيــن ،إذ إن اقتصاد األردنـيــن يعتمد،
بدرجةٍ كبير ٍة ،على موارد محدودة ،وهو ما
انعكس على املجتمع والعالقات االجتماعية
والحالة النفسية العامة ،فاألردنيون يشقون
ويعانون من أجل تأمني حياتهمّ .أما األديب
ـراره بهذه
والــروائــي ،مفلح ال ـعــدوان ،فمع إق ـ ّ ّ
الظاهرة فــي الــروايــات األردنـيــة ،إال انــه قــال،
ّ
في املقابل ،إن هنالك طقوسًا من الفرح واملرح
فــي الـتــاريــخ االجتماعي والثقافي األردن ــي،
م ـث ـل ـم ــا هـ ــي ح ــال ــة األعـ ـ ـ ـ ــراس واملـ ـن ــاسـ ـب ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وحـ ـت ــى مـ ــا ورد فـ ــي روايـ ـ ــة
«فــاط ـمــة» م ــن ال ــذه ــاب إل ــى ق ـبــور األضــرحــة
واالحتفاء بهم وباألعياد الدينية باألناشيد
والوالئم وغيرها ،فاألردنيون ،وفقًا للعدوان،
يعيشون على أمــل االنتظار بما هو أفضل،
س ــواء انـتـظــار الـشـتــاء وط ـقــوس االستمطار

(في التراث الشعبي في أكثر من منطقة في
األردن كان الناس يخرجون في جمع كبير،
يـقــودهــم شـيــوخ الــديــن ،إل ــى قـبــور األول ـيــاء،
يستغيثون الـلــه إلن ــزال امل ـط ــر) .ويـنـتـظــرون
ّ
مــواســم ال ـح ـصــاد ،وه ـك ــذا ،ف ــإن ج ــزءًا كبيرًا
من حياتهم كان مرتبطًا بالظروف املناخية
وسـيــاسـيــا ب ــال ــدول املـسـيـطــرة (م ـنــذ مــراحــل
ّ
اإلسالم املبكر).
ّ
يـ ـ ــذكـ ـ ــرنـ ـ ــا م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع االن ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــار ب ـ ـ ُصـ ــورة
فوتوغرافية قديمة التقطها غــربــي (نـشــرت
في ًمجلد من الصور أنجزته السفارة التركية
هدية للشعب األردني بذكرى مئوية تأسيس
ّ
الــدولــة ،وهــي صــور مستلة مــن قـصــر يـلــدز،
شــرقــي األردن خــال تأسيس محطة
تــرصــد ُ
ُ
الحجاز ،أنجز عملها في العام  )1907تظهر
لباس بــدوي يقفان على شاطئ
أردنيني في
ٍ
ً
ـران شيئًا م ـج ـهــوال ّ ،ال
ـ
ظ
ـ
ت
ـ
ن
ـ
ي
و
ـت،
الـبـحــر امل ـيـ
ّ
يشي املحيط حولهم بــأنــه سيأتي ،وكأنها
ت ــرم ــز إلـ ــى ح ــال ــة االنـ ـتـ ـظ ــار امل ـس ـت ـم ــرة ل ــدى
األردنيني ،ما بني األمل والترقب وربما القلق
من شيء قادم يشكل هاجسًا لهم!
ي ــأخ ــذ ال ـ ـسـ ــؤال ال ـس ــاب ــق م ــوض ــوع ال ـهــويــة
األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ــأبـ ـ ـع ـ ــاد م ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ـ ــن ال ـب ـع ــد
ّ
األيــديــولــوجــي ال ــذي يـتــأطــر فـيــه حــالـيــا ،هو
م ـحــاولــة بــالـفـعــل السـتـكـنــاه (واس ـت ـك ـشــاف)
أغـ ـ ـ ـ ــوار ال ـش ـخ ـص ـي ــة األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وتـ ـشـ ـك ــات
ال ـه ــوي ــة ال ـن ـف ـس ـيــة وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
للناس ،خــارج سياق األبعاد األيديولوجية
والسياقات السياسية التي يتم تناولها من
خاللها ،بخاصة خالل الفترة األخيرة ،عندما
ارتفع الجدل والسجال حول الهوية الوطنية
والهوية الجامعة ،إذ يتم استحضار موضوع
ال ـه ــوي ــة ف ــي أوق ـ ـ ــات األزم ـ ـ ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة

وتــوظ ـيــف ال ـهــواجــس وتــأجـيـجـهــا ،فينتقل
موضوع الهوية من سياقات البحث املطلوبة
ف ــي امل ـج ــال امل ـعــرفــي وال ـث ـقــافــي وال ـتــاري ـخــي
ّ
إلــى املجال األيديولوجي املــؤطــر االنتقائي،
مــن دون ع ـنــاء الـبـحــث والـتـفـكـيــر والتحليل
ّ
بالفعل ملفهوم الهوية األردنـيــة وتشكالتها
التاريخية والثقافية وارتـبــاطـهــا باألنماط
املجتمعية واالقـتـصــاديــة ،وفــي تـطــور املــدن
والقرى والحواضر األردنية!
فـ ــي ك ـت ــاب ــه املـ ـه ــم «هـ ــويـ ــة ف ــرنـ ـس ــا» (ث ــاث ــة
م ـج ـل ــدات) ،ي ـعــود املـ ـ ـ ّ
ـؤرخ ال ـفــرن ـســي ،فــرنــان
بـ ـ ــرودل ،إل ــى ال ـت ــاري ــخ وال ـج ـغــراف ـيــا وامل ـكــان
واألش ـي ــاء ،ملالحقة تـطــور الـهــويــة الفرنسية
ّ
واملتعددة ،والستنطاق
في أبعادها املختلفة
شخصية الـفــرنـسـيــن ،انـطــاقــا مــن الـتــاريــخ
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـع ــال ــم املـ ـع ــاص ــر ،مـ ــن خ ــال
مـتـغـيــرات رئيسية عــديــدة ،وهـنــالــك أبـحــاث
وك ـت ــب ع ــدي ــدة ش ـب ـي ـهــة ف ــي ب ـن ــاء م ـقــاربــات
معرفية عن هوية دول وشعوب ومجتمعات،
وفهم العوامل واملتغيرات التي ّأدت ،بالفعل
ّ
لتشكل الهويات العميقة الحقيقية املرتبطة
بـ ـع ــوام ــل اإلن ـ ـت ـ ــاج واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد وال ـث ـق ــاف ــة
والتاريخ والجغرافيا والسياسة إلخ.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى س ـ ــؤال ال ـه ــوي ــة األردن ـ ـيـ ــة في
ّ
أبعادها املعرفية ،فإن ذلك يستحضر التطور
الـتــاريـخــي واملجتمعي والـجـغــرافــي ،وربـمــا
يستدعي تاريخ املدن واملجتمعات املختلفة،
والتحوالت االقتصادية ،بخاصة في بدايات
القرن العشرين ،عندما كان هنالك صراع بني
القبائل البدوية الكبيرة واملتحدات الفالحية
ال ـت ــي أقــام ـهــا ال ـف ــاح ــون لـحـمــايــة إنـتــاجـهــم
ومحاصيلهم من الغارات البدوية.
ي ـش ـي ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء األردنـ ـ ـ ـ ــي األسـ ـب ــق،

طرح سؤال الهوية
يستدعي مجموعة
من األسئلة والتساؤالت
والنقاشات التي تغور
في أعماق الذات أو
الكينونة األردنية

عـبــد ال ـ ــرؤوف ال ــرواب ــدة ،ف ــي كـتــابــه «األردن
وفلسطني :التاريخ املعاش» (الصادر أخيرًا
ع ــن مــركــز ال ــدراس ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وهــو
محاضرة ألقاها الروابدة في مركز الدراسات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة األردن ـ ـي ـ ــة،
( ،)2021/6/15بـشــأن الـعـيــش املـشـتــرك بني
ً
األردنـيــن والفلسطينيني ،مثال ،إلــى ظروف
نـشــأة اإلمـ ــارة واملـمـلـكــة األردن ـي ــة الهاشمية
وتـشـكـلـهـمــا ،وإل ــى الـحـكــومــات الـتــي حكمت
ً
شرق األردن خالل عهد اإلمــارة كامال (1921
ّ
  ،)1946فقد تشكلت سبع عشرة حكومة لميرأس أيًا منها أي أردني .كان أغلب الرؤساء
مــن فـلـسـطــن وال ـ ــوزراء مــن ال ـبــاد الـعــربـيــة،
ي ـض ـي ــف الـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ــدة« :يـ ــؤكـ ــد هـ ـ ــذا ال ـت ــوح ــد
الـعــروبــي ال ــذي ّ
شجعه األردن ـيــون أن األمير

سمى إمــارتــه حكومة الـشــرق الـعــربــي» ،وقد
ّ
استمرت هذه التسمية حتى .»)1927-11-13
إذًا قـ ـب ــل الـ ـ ــولـ ـ ــوج إل ـ ـ ــى ن ـ ـقـ ــاشـ ــات ال ـه ــوي ــة
وصراعاتها الراهنة ،من الضروري أن تكون
هنالك حفريات حقيقية عميقة معرفية في
اسـتـنـطــاق ال ـهــويــة األردنـ ـي ــة؛ أو خصائص
ال ـ ـ ــذات ال ـج ـغ ــراف ـي ــة وال ـس ـك ــان ـي ــة وال ـت ــراث ـي ــة
وه ـكــذا؛ ال بــد مــن طــرح أسئلة عــديــدة ،حتى
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة فـ ــي مـ ـج ــاالت
مـ ـتـ ـع ـ ّـددة :ك ـي ــف ت ـ ـطـ ـ ّـورت حـ ـي ــاة األردنـ ـي ــن
الح ـقــا ،وانـتـقـلــت مــن ال ـب ــداوة وال ـفــاحــة إلــى
الـتـمـ ّـدن ،وكيف أثــرت سياسات الــدولــة على
عــاقــة ال ـنــاس بــوســائــل اإلن ـت ــاج؟ واالنـتـقــال
والهجرة من األرياف والقرى إلى املدن؟ وما
ّ
هــو دور ال ـقــوات املسلحة فــي تشكل الهوية
الوطنية األردنية منذ مرحلة مبكرة من عمر
اإلمـ ــارة ،ثــم فــي عـهــد املـمـلـكــة؟ وكـيــف تـعـ ّـرف
العالقات األردنـيــة  -الفلسطينية على أكثر
مــن صـعـيــد ،اجـتـمــاعـيــا وثـقــافـيــا وسـيــاسـيــا،
وك ـيــف يـمـكــن الـفـصــل بــن ه ــذه األب ـع ــاد؟ ما
ّ
ه ــو تــأث ـيــر ال ـه ـج ــرات ع ـلــى ت ـشــكــل املـجـتـمــع
األردنــي ،ليس فقط الهجرة الفلسطينية من
ال ــ 1948وال ــ ،1967بل حتى هجرة الشراكسة
ّ
والـشـيـشــان واألرمـ ــن فــي مــرحـلــة مـبــكــرة؟ ثم
ّ
املتعددة.
هجرات السوريني
خالصة القول أن البحث عن الهوية األردنية
وط ـ ــرح س ـ ــؤال ال ـه ــوي ــة ي ـس ـتــدعــي مـجـمــوعــة
مــن األسـئـلــة وال ـت ـســاؤالت والـنـقــاشــات التي
تغور في أعماق الذات أو الكينونة األردنية،
وي ـت ـجــاوز م ـح ــاوالت أدل ـج ــة ّس ــاذج ــة تــأخــذ
لحظات تاريخية ّ
محددة تضخمها وتوظفها
في سياقات من التجاذبات الراهنة!
(كاتب ووزير أردني سابق)

انهيار مبنى بصعيد مصر يقتل  3أطفال
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أستراليا :إرجاء محاكمة رجل متهم بخطف طفلة

ّ
أرجئت محاكمة رجل متهم بخطف طفلة في الرابعة من العمر من موقع تخييم في منطقة ُأسترالية
نائية ،بعدما استحصل محاميه على موافقة على طلب التأجيل .وكانت كليو سميث قد فقدت من
خيمة العائلة داخل مخيم في أستراليا الغربية في أكتوبر املاضي ،ما أدى إلى عملية بحث واسعة
أثارت مخاوف كثيرين بأن تنتهي بمأساةُ .
وعثر على الطفلة بعد  18يومًا وحيدة داخل منزل مغلق
باملفتاح في مدينة كارنارفون الساحلية على بعد بضعة كيلومترات من مكان اختفائها .ومثل
(فرانس برس)
الخاطف املفترض تيرنس داريل كيلي أمام املحكمة بالفيديو من السجن أمس.

لقي ثالثة أطفال حتفهم إثر انهيار مبنى سكني في محافظة بني سويف في صعيد مصر أمس.
ّ
وذكرت صحيفة «األهرام» أن فرق اإلنقاذ انتشلت تسعة مصابني على األقل من بني أنقاض املبنى
ّ
املكونة من طابقني في مركز أهناسيا في املحافظة .وقالت الصحيفة إن شقيقني ( 8و 12عامًا)
ّ
وشقيقتهما ( 11عامًا) قتلوا في الحادث .أضافت أن هناك ثالثة أطفال آخرين بني املصابني .ولم
يعرف سبب انهيار املبنى ،لكن تكثر مثل هذه الحوادث في مصر مع عدم مراعاة معايير البناء
(أسوشييتد برس)
السليمة في املدن الفقيرة واملناطق الريفية.

 11500من نيجيريا إلى النيجر
تـعــرب املـفــوضـ ّـيــة الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة لـشــؤون
الــاج ـئــن ع ــن قـلـقـهــا إزاء الـهـجـمــات امل ـت ـكــررة في
نيجيريا ،والـتــي أجـبــرت أكثر مــن  11500شخص
على ال ـفــرار عبر ال ـحــدود إلــى النيجر امل ـجــاورة في
شهر نوفمبر /تشرين الثاني .وهاجمت الجماعات
املسلحة ،التي يطلق عليها محليًا «قـطــاع الـطــرق»،
مــرارًا وتـكــرارًا قــرى في واليــة سوكوتو الواقعة في

شمال غرب نيجيريا خالل األسابيع األخيرة .وتأتي
موجة العنف هذه على خلفية االشتباكات القبلية بني
املزارعني والرعاة في ظل تزايد املنافسة على املوارد
املتضائلة ،والتي تفاقمت بسبب أزمة املناخ .وينتاب
املفوضية قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في شمال
غ ــرب نيجيريا وتــدعــو إل ــى تــوفـيــر دع ــم متضافر
وواسع النطاق لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة

لـلـسـكــان امل ـت ـضــرريــن ،بـ ــدءًا م ــن خ ــدم ــات الـحـمــايــة
إلــى ال ـغــذاء ومستلزمات امل ــأوى واألوانـ ــي املطبخية
والبطانيات وغيرها مــن امل ــواد غير الغذائية .ولجأ
معظم الــوافــديــن فــي نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي إلــى
املجتمعات املحلية فــي  26قرية عبر بانغي ،وهي
بلدة ريفية في منطقة تاهوا في النيجر والتي كانت
ً
تستضيف أصال  3500الجئ نيجيري منذ شهر

سبتمبر /أيلول املاضي .وتشكل النساء واألطفال
غالبية القادمني الجدد ويتحدثون عن عمليات القتل
والخطف من أجــل الفدية ونهب تتعرض له قراهم.
وبالتنسيق مع السلطات النيجيرية ،تقوم املفوضية
بتسجيل القادمني الجدد وتقديم املساعدات الطارئة
وتحديد الفئات األكثر ضعفًا.

(العربي الجديد)

البابا العربي و«جيوبوليتيك»غرب المتوسط وشرقه
عبد الحميد اجماهيري

يقول الكاتب ورجل الدين الروسي، فاسيل 
ي
ّ
فاسليفيتش روزانوف، إن «الشيطان عندما
يـنـجــح ف ـي غ ــواي ــة ال ـبــاب ـا يـمـنـحــه الـسـلـطــة».
هذا الباحث املتدين األرثوذكسي، الذي ُولد
فقيرًا قبل أن تنقذه الكتابة، والرواية تحديدًا،
وال ـ ــذي ع ــاش ق ـبــل وصـ ــول ال ـســوف ـي ـيــت إلــى
ّ
الحكم ،قد ال  ّ
يعبر عن كل الفقراء في املتوسط،
شرقًا وغــربــا ،الذين يــرون في البابا مدافعًا
كـبـيـرًا ،وصــوتــا م ـتــواص ـاً ...لصالحهم .هو
الــذي نــذر نفسه للحديث فـي القضايا التي
ّ
تمسهم ،كالهجرة والـعــدالــة ،وف ـي التلقيح،
والـ ـ ـح ـ ــروب ومـ ـ ـا ي ــراف ـق ـه ــا ّمـ ــن دم ـ ــار يـ ــروح
ضـحـيـتــه ال ـض ـع ـفــاء .غـيــر أن ــه لـيــس بالخبز
وح ــده يحيا الـبــابـا ف ـي قـبــة الـفــاتـيـكــان ،فقد
صار هناك في العلوم السياسية والتحليل
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي لـ ـه ــا، م ـف ـه ــو م «ج ـيــوبــول ـي ـت ـيــك
الفاتيكان» أو «جيوسياسية البابا» .وعاد
هذا الحديث ّ
مجددًا بشكل أقوى ،في وسائل
اإلعـ ــام األوروبـ ـي ــة ال ـت ـي تــرافــق جــوالتــه فـي
شرق املتوسط وغربه، وفي الشرق األوسط،
بالتحليل والتمحيص.
ل ـقــد ق ــادت ــه دي ـب ـلــومــاس ـيــة ال ـفــات ـي ـكــان إلــى
أغـ ـلـ ـب دول الـ ـغ ــرب امل ـت ــوس ـط ــي، وآخ ــره ــا
كانت قبرص والـيــونــان فـي األسـبــوع الــذي

ً
ّ
ودعـنــاه ،لكنها ليست حلقة معزولة بقدر
م ــا ه ـي ديـنــامـيــة لـهــا مـنـطـقـهــا ،ب ــدأت منذ
زيـ ـ ـ ــارة جـ ــزيـ ــرة ل ـي ـس ـب ــوس (2013) ال ـ ـت ـ ـي
تـصـ ّـدرت أخبارها شــاشــات العالم وأوراق
ّ
ّ
املؤمنة
صحافته، وكــل شبكات الـتــواصــل،
ّ
املؤمنة .وثقلت األخبار ِبجثث
منها وغير
مهاجرين ابتلعتهم أودي ـســة الجنائز في
املتوسط امللحمي .ثم تواصلت الزيارات من
تركيا إلى العراق ،مــرورًا باملغرب وألبانيا
ومصر .بالنسبة للبابا فرانسوا، القادم من
أميركا الالتينية، تنافسه في الطريق إلى
الله كنائس إنجيلية كثيرة، بعد استيالئها
ّ
على الــوســائــل الحديثة ،حتى ص ــارت لكل
ّ
صــاة قناة ولـكــل كنيسة، فـي األميركيتني
ّ
م ـعــا ،بــاقــة م ــن ال ـت ـل ـفــزيــونــات. وع ـل ـيــه ،ف ــإن
الـ«جيوبوليتيك» واللقاء الفيزيقي بالبحر
املـ ـت ــوس ــط وشـ ـع ــوبـ ـه ي ـك ـت ـس ـيــان أكـ ـث ــر مــن
ّ
ّ
معنى .ولعله ،أوالً وقبل كــل شــيء ،طريقة
في الحفاظ على جغرافيا اإليمان املسيحي
الـكــاثــولـيـكـي ف ـي وج ــه ال ـت ــراج ــع اإلع ــام ـي
لـ ـص ــورة ال ــرهـ ـب ــان وال ـف ـض ــائ ــح الـجـنـسـيــة
واالن ـ ـ ـجـ ـ ــراف الـ ــروح ـ ـي ال ـ ـ ــذي ت ـع ــان ـي مـنــه
شعوب اإليمان البسيط.
املتوسط بهذا املعنى ّ
حدده البابا في كلمة
لــه فــي الـعــام 2020 ،جـعـلـتــه مكانًا فيزيقيًا
وروح ـيــا فـي خضم أمــواجــه ،وعـلــى أطــراف

س ــواحـ ـل ــه ت ـش ـك ـلــت الـ ـحـ ـض ــارة امل ـس ـي ـح ـي ـ ة
«باعتبارها نتيجة لتالقي شعوب عديدة»
(يومية لوموند الفرنسية عدد  2ديسمبر/
ك ــان ــون األول الـ ـ ـج ـ ــاري) .ف ـل ـل ـبــاب ـا عــوملـتــه
الخاصة به، والتي يرى املسيح فيها  َّ
مجمع
األرواح، وأيضًا ملتقى الحدود بني الديانات
والشعوب ،بني الترانيم والسياسة، الوعي
ّ
بأن «الحوض املتوسط هو حدود الحروب،

كـ ـم ــا ه ـ ــو ح ـ ـظـ ــوظ الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» .لـ ـقـ ـد ك ـت ـب ـت
ّ
سيسيل شامبرو، أن البابا يرى في املنطقة
«ت ــاق ــي ال ـ ـفـ ــوارق ب ــن األغ ـن ـي ــاء وال ـف ـق ــراء،
بالنزاعات املفتوحة والكامنة واالتجار في
الـبـشــر وال ـه ـجــرات واملــواج ـهــة بــن األدي ــان
وح ـ ــوارهـ ـ ـا ،»...وه ــو أم ــر دق ـي ــق، ف ـي زاوي ــة
الديبلوماسية الدينية الـتـي دفـعــت البابا
إلى لقاء ملك املغرب باعتباره أمير املؤمنني
ورئيس لجنة القدس وإصدار بيان مشترك
معه ،كما قادته إلى لقاء شيخ األزهر أحمد
الطيب واملرجع العراقي الشيعي األول ،آية
الله علي السيستاني. وبالنسبة الختيار
ال ـس ـي ـس ـت ــان ـي مـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،قـ ــد ّال تـخـفــى
جيوسياسية البابا، باعتباره يفضل إمام
الـنـجــف عـلــى إم ــام ق ـم ف ـي ت ــوازن دقـيــق فـي
املنطقة ،يستحضر تطورات الوضع الغربي
مع اإليرانيني!
ف ـ ـي ال ـ ــدائ ـ ــرة الـ ــروح ـ ـيـ ــة، األخ ـ ـ ـ ــرى، ت ـل ـت ـق ـي

فشل عمل استمر
قرابة نصف قرن من
اإلعداد والتهييء
للقاء ديني مشترك
عب ر «مجلس مجالس
األرثوذكس»

الـسـيــاســة بــال ـصــاة، ف ـي الـقـضـيــة الــرابـطــة
ب ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك واألرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس.وع ـن ــدم ـا
يـفـشــل عـمــل اسـتـمــر ق ــراب ــة نـصــف ق ــرن من
اإلعــداد والتهييء للقاء ديني مشترك عبر
«مـجـلــس مـجــالــس األرث ــوذكـ ـس» ال بــد من
البحث عن السياسة والجيوسياسة، وهو
ّ
يتيب من تطور املشكلة األوكرانية في
ما
ال ـنــزاع األرثــوذك ـس ـي /األرثــوذك ـســي، حيث
تـتــواجـه موسكو وكنيستها مــع أوكــرانـيــا

وكـنـيـسـتـهــا، وبـيـنـهـمــا ال ـب ــاب ال ـعــالــي!فـي
ٍّ
مستجد
ق ـبــرص ،وج ــد الـبــابـا َّنـفـســه أم ــام
يتعلق بــالـهـجــرة، تـمــثــل أســاســا ف ـي نظرة
م ـغ ـل ـق ــة مـ ـتـ ـم ــرك ــزة حـ ـ ــول هـ ــاجـ ــس ق ــومـ ـي
فضاءات محكمة اإلغالق
وطني، يبحث عن
ٍ
ف ـي وج ــه املـهــاجــريــن عـبــر ب ـنــاء معسكرات
مغلقة لطالبي اللجوء في الجرز املتناثرة
قريبا من الساحل التركي .لكن ،في املنطقة
ّ
ذاتـهــا ،يحضر الـبــاب العالي، بكل رمزيته
العثمانية القديمة األردوغــانـيــة الحديثة،
فـفـي ال ـعــاقــة بـتــركـيــا ،ه ـنــاك تـشــديــد على
وجـ ــود دولـ ــة ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان وسـيــاسـتـهــا
ف ــي خـلـفـيــة ه ــذه الـ ــزيـ ــارات. وق ــد ص ـ ّـرح ـت
الناطقة باسم جمعية رهبان األرثــوذكــس
ّ
في فرنسا ،كــارول صابا ،أن «زيــارة البابا
ف ــران ـس ــوا ق ـب ــرص ،ش ــرق امل ـت ــوس ــط، تملك
ب ـع ـدًا جـيــوسـيــاسـيــا ف ـي مــواج ـهــة الـتــوســع
التركي» .وتاريخيًا «طاملا نظر اليونانيون
إلـ ــى الـ ـغ ــرب ك ـت ـهــدي ـد ل ـه ــم، ك ـم ـا ي ـش ـعــرون
ّ
بــأن أوروب ـا ال تدافع عنهم بما يكفي أمام
التهديدات القادمة من الشرق».
في عالم  ُيعبد فيه املال،  ّ
وتحركه غرائز موازين
ّ
القوة وتراكم الصراعات وتفاقم حدتها، غرب
املـتــوســط وشــرقــه، هــل سـيـكــون الـشـيـطــان قد
أغوى البابا من دون أن يمنحه السلطة؟
(كاتب مغربي)

استقالة قرداحي أم استقالة الطبقة السياسية؟
مالك ونوس

بعد أكثر من شهر من التجاذبات السياسية،
ّ
وبـعــدمــا وصـلــت األزم ــة إلــى ذرو ٍة أوح ــت أن
خ ــاص لـبـنــان مــن أزم ــات ــه ال يتحقق ســوى
بــاسـتـقــالــة وزيـ ــر اإلعـ ـ ــام ،جـ ــورج ق ــرداح ــي،
قـ ـ ـ ـ ّـرر األخـ ـ ـي ـ ــر االم ـ ـت ـ ـثـ ــال ل ـت ـم ـن ـي ــات رئ ـي ــس
ح ـكــوم ـتــه وس ـي ــاس ـي ــن ك ـث ـي ــري ــن ،لـبـنــانـيــن
وغير لبنانيني ،وق ـ ّـدم استقالته .ســواء قيل
ّ
إن االستقالة هي ثمرة مقايضة بني أفرقاء
الـنـ ّظــام اللبناني ،أو ثـمــرة تــوافـقــات دولـيــة،
أو إنـهــا السبيل لـعــودة الـسـفــراء الـعــرب إلى
ّ ّ
بيروت وعودة العالقات ،إل أن تلك االستقالة
ّ
ليست هي العائق أمام ً حل أزمات لبنان .وإن
ّ
فاتحة لحل بعض األزمات،
كانت االستقالة َّ
فاألزمات املزمنة جذرتها الطبقة السياسية
ّ
ال ـت ــي ت ـت ـشــكــل م ــن زعـ ـم ــاء ال ـط ــوائ ــف الــذيــن
تــوافـقــوا على بـقــاء لبنان على مــا هــو عليه،
ّ ّ
ـاح ال يـسـتــوي ســوى
إل ــى درج ــة أن أي إصـ ـ ٍ
ّ
باستقالة هذه الطبقة برمتها ،ال باستقالة
أحد وزرائها.
إذًا ،اس ـت ـقــال ق ــرداح ــي ع ـلــى أم ــل أن تنتهي
األزم ـ ــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن بـ ــاده وعـ ــدد من
دول الخليج ،والتي ّ
تسبب بها كالمه حول
الحرب في اليمن ،في أثناء مقابلة تلفزيونية
ُبثت ،في  25أكتوبر /تشرين األول املاضي،

ّ
ّ
وقــال فيها إن الحرب عبثية ،وإن الحوثيني
يدافعون عن أنفسهم من اعتداءات السعودية
واإلم ـ ــارات .وإذ تـحـ َّـدث كـثـيــرون عــن مبالغة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ودول ف ــي الـخـلـيــج في
ّ
ردهــم على تصريحات قرداحي ،عبر سحب
سفرائهم مــن لبنان وطــرد سـفــراء لبنان من
ّ
أراضـ ـيـ ـه ــم ،ت ــواف ــق ك ـث ـي ــرون ع ـلــى أن األم ــر
ّ
يتعدى هذه التصريحات .ويندرج األمر ،في
حقيقة عدم رضى اململكة عن سلوك الطبقة
ّ
الـسـيــاسـيــة ،خـصــوصــا بـعــد ك ــل امل ـســاعــدات
التي ّ
قدمتها للبنان .كذلك عــدم رضاها عن
اسـتـفــراد ح ــزب الـلــه ب ـقــرار لـبـنــان السياسي
ّ
وزيـ ـ ـ ــادة ن ـف ــوذ إي ـ ـ ــران ف ـي ــه ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى أن
التصريحات جاءت في ظل اتهام السعودية
املتواصل السلطات اللبنانية بعدم اتخاذها
مــا ي ـلــزم ملـنــع شـحـنــات الـكـبـتــاغــون امل ـخـ ّـدرة
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى األراض ـ ــي ال ـس ـعــوديــة من
لبنان ،واملوضوعة داخل منتجات زراعية.
لـكــن ،هــل ستنتهي أزم ــات لبنان بعد انتهاء
أزمته مع دول الخليج؟ قبل هذه األزمــة ،ومن
سنتني ،يعيش لبنان أسوأ أزماته خالل قرن
ّ
ونصف؛ إذ قــال البنك الــدولــي إن أزمــة لبنان
ت ـعــد م ــن ب ــن األزمـ ـ ــات الـ ـث ــاث األس ـ ــوأ عـلــى
الصعيد الدولي ،منذ منتصف القرن التاسع
ع ـش ــر .وه ــي األزم ـ ــة ال ـت ــي بـ ــدأت ص ـيــف سنة
 ،2019حــن بــدأ االنـهـيــار االقـتـصــادي األســوأ

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

في البالد يتسارع ،ولــم توقفه االحتجاجات
الـ ـع ــارم ــة الـ ـت ــي ط ــال ـب ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ب ــاإلص ــاح أو الــرح ـيــل .وف ــاق ــم ه ــذا االنـهـيــار
تـقــاعــس ح ـكــومــات ه ــذه الـطـبـقــة عــن ّ
أي حــل،
إضــافــة إل ــى ال ـفــراغ الـحـكــومــي ال ــذي ع ــادة ما
ي ـسـ ّـب ـبــه الـ ـخ ــاف ع ـلــى ت ـح ـ ُ
ـاص ــص امل ـنــاصــب
بــن أف ــرق ــاء ال ـن ـظــام مــن زع ـمــاء ال ـطــوائــف .ثم
ج ــاءت جائحة كــورونــا لتزيد مــن االنكماش
االق ـت ـصــادي وتــراجــع الــدخــل الـقــومــي ،عــاوة
ع ـلــى زي ـ ــادة نـسـبــة ال ـب ـطــالــة نـتـيـجــة خ ـســارة
ّ
عـ ـ ـش ـ ــرات اآلالف وظ ــائـ ـفـ ـه ــم .وتـ ـك ــل ــل األم ـ ــر
م ــع ان ـف ـجــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت الـ ــذي ّ
دمـ ــر نصف
ّ
وتسبب فــي وفــاة أكثر مــن مائتي
العاصمة،
شـخــص وج ــرح اآلالف ،والـ ــذي ع ــزا كـثـيــرون
سببه إلــى إهمال املعنيني ،بــدءًا من املوظفني
ً
الصغار وصوال إلى وزراء ورؤساء حكومات.
وتزامن االنفجار مع انهيار مالي غير مسبوق،
َّ
سببه سحب كبار املودعني أموالهم بالعملة
الصعبة ،وتحويلها إلى البنوك في الخارج،
ما أثر على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام
الدوالر ،وزاد من نسبة التضخم.
ّ
ّ
التحديات التي واجهت الـبــاد ،لم
إزاء كــل
تتخذ السلطة أي خطو ٍة باتجاه اإلصــاح
ومـحــاربــة الـفـســاد؛ ال اإلص ــاح الــذي طالب
ب ــه ال ـش ـعــب ،وض ـغــط م ــن أج ــل تـنـفـيــذه من
ّ
خالل االحتجاجات التي تكللت بانتفاضة
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من أتى بقرداحي
المستقيل يمكنه
اإلتيان بقرداحي
آخر ،يتسبّب بأزمة،
ال يستغرب الشعب
حدوثها

أكـتــوبــر/تـشــريــن األول  2019ال ـعــارمــة ،وال
اإلص ــاح الــذي طالبت بــه ال ــدول الصديقة،
أو ح ـتــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة املــان ـحــة من
أ ّجــل تسييل القروض التي تعتقد السلطة
أنها منقذة لبنان من أزماته .قروض تقول
الحكومات بضرورتها مــن أجــل اإلص ــاح،
بـيـنـمــا هـ ــي ،ف ــي الـ ــواقـ ــع ،تـ ـك ـ ِّـرس األزم ـ ــات
ُ
ال ـس ــاب ـق ــة ،ح ــن ال ت ـن ـفــق ف ــي املـ ـج ــال ال ــذي
ُ
جــاءت مــن أجـلــه ،بــل تـضــاف إلــى املديونية

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 :

ال ـت ــي أع ـل ــن ل ـب ـنــان ع ـج ــزه ع ــن اإليـ ـف ــاء بها
للمستحقني .وتمتنع السلطة عن إجراء أي
إصالح ،سواء إداري أو دستوري أو قضائي،
ّ
ألنـ ــه ،بـكــل بـســاطــة ،سيسحب الـبـســاط من
تحت أرجلها ،وهــي التي صاغت القوانني
الحالية على مقاسها ،ووضعت النصوص
بطريقةٍ يسهل عليها خرقها .لذلك من غير
املـمـكــن أن تـضــع قــانــونــا عـصــريــا لــأحــزاب
ُ
أو ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،أو تـ ـج ــري إص ــاح ــا في
القضاء قد تكون نتيجته فتح ملفات فساد
وانتهاكهم القوانني،
أقـطــاب هــذه السلطة ّ
بحق ّ
مؤسسات البالد
بل واقتراف الجرائم
وشعبها.
ّ
إذا كــان شعار انتفاضة أكتوبر « ،2019كلن
ّ
يعني كــلــن» أي رحـيــل جميع َمــن فــي الحكم
ّ
م ــن دون اس ـت ـث ـنــاء ،ف ـ ــإن هـ ــذا األم ـ ــر يصبح
ّ
ملحًا هذه األيام ،مع علم الجميع أن استقالة
ق ــرداح ــي لــن تـنـقــل لـبـنــان مــن ط ــور االنـهـيــار
االقتصادي واملالي إلى طور االنتعاش على
ه ــذه الـصـعــد ،فـمــن أت ــى بـقــرداحــي املستقيل
ّ
يتسبب بأزمة،
يمكنه اإلتيان بقرداحي آخر،
ال يستغرب الشعب حدوثها ،بقدر ما يتوقع
ّ
الطبقة التي تحكمه ،وتسوقه
أن تتسبب بها َّ
إلى جهنم التي بشر بها رئيس البالد ذاته،
في إحدى ّ
املرات.
(كاتب سوري)
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الدنمارك تناقش استئجار سجون

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

يدفع اكتظاظ سجون الدنمارك الحكومة
إلى التفكير باستئجار  300زنزانة خارج
ح ــدوده ــا ،ع ـلــى غـ ــرار ج ــارت ـه ــا ال ـن ــروي ــج،
وال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــأج ــرت س ـج ــون ــا ه ــولـ ـن ــدي ــة ،وت ـ ــدرس
كوبنهاغن عــروض استئجار وصلتها من سجون
أوروب ـي ــة لنقل املـحـكــومــن لــديـهــا .ونـقـلــت وســائــل
إع ــام محلية عــن مصلحة الـسـجــون الــدنـمــاركـيــة،
أنها تشارك في «مفاوضات سرية» لنقل املحكومني
إلـ ـ ــى س ـ ـجـ ــون خـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـ ـ ــدور الـ ـح ــدي ــث ح ــول
تخصيص مليار كــرونــه (نحو  170مليون دوالر)
لـتـنـفـيــذ املـ ـش ــروع خ ــال  4سـ ـن ــوات ،بــال ـتــزامــن مع
تــزايــد اسـتـقــالــة الـعــامـلــن فــي ال ـس ـجــون .وتـفــاوض
حكومة يسار الوسط بقية األحــزاب البرملانية على
قــانــون يتيح نـقــل نـحــو  300سـجــن دنـمــاركــي إلــى
سجون في خارج البالد لتخفيف اكتظاظ السجون
املحلية ،ويرى وزير العدل ،نيك هيكروب ،املسؤول
ّ
عن مصلحة السجون ،أن معارضة اليسار ويسار
الوسط الذين يشكلون األغلبية البرملانية لحكومته،
ما زالت العقبة أمام تبني القرار.
ويـ ـ ـط ـ ــرح املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون ب ـ ــدائ ـ ــل م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ق ـض ــاء
املـحـكــومـيــات ف ــي امل ـن ــازل م ــن خ ــال ن ـظــام «ال ـس ــوار
اإلل ـك ـتــرونــي» ال ــذي ي ـجــري الـعـمــل بــه ف ــي الـقـضــايــا
مخففة األحكام ،مع ضرورة توجه املحكوم إلى أقسام

الشرطة بني فترة وأخــرى ،ومــن دون أن يمنعه ذلك
من العمل ،أو الدراسة ضمن أوقــات محددة مسبقًا،
ً
فضال عن إطالق سراح مبكر لبعض السجناء .وترى
ّ
الـحـكــومــة ،بــدعــم مــن يـمــن ال ــوس ــط ،أن نـقــص عــدد
موظفي السجون سيفرض في نهاية املطاف اللجوء
إلى استئجار الزنازين ،وهي فكرة يراها املعارضون
تتعارض مع حقوق السجناء ،خصوصًا حقهم في
رؤي ــة أســرهــم وأصــدقــائ ـهــم ،مــع ع ــدم تـجــاهــل ســوء
أوضــاع السجون املقترحة ،وتزايدت املعارضة بعد
ّ
الكشف مؤخرًا أن الدولة املقترحة لالستئجار هي
رومانيا ،وذلك ألسباب تتعلق بتكلفة نقل السجناء
إل ــى ال ـخ ــارج .وال يـجــد الـيـمــن الـقــومــي الــدنـمــاركــي
مشكلة في نقل املحكومني إلى سجون خارج البالد،
واعتبر مقرر الـشــؤون العدلية فــي ّ حــزب «الشعب»
القومي املتشدد ،بيتر سـكــاروب ،أنــه ال شــيء يمنع
مــن إنـجــاز امل ـشــروع ،مضيفًا« :إذا ارتـكـبــت جريمة،
فعليك أن تضع في اعتبارك العواقب ،ووجــودك في
السجن يجب أن يكون عقابًا ،وليس عطلة».
وكان وزير العدل السابق ،سورن بابي ،أول من اقترح
فكرة السجون الخارجية ،وع ــادت املتحدثة باسم
اللجنة القانونية في البرملان عن املحافظني ،بريت
ّ
باغر ،لتأكيد تأييد حزبها الفكرة باعتبارها «حل
ممتازا إن نجح تنفيذه» .وباإلضافة إلى رومانيا،
ّ
ف ــإن لـيـتــوانـيــا م ــن ب ــن الـ ــدول املــرش ـحــة السـتـقـبــال
السجناء الدنماركيني ،وتذهب الحكومة إلى تبني

أفـكــار الحكومة السابقة فــي أولــويــة أن يشمل نقل
السجناء ه ــؤالء املحكومني بالترحيل بعد قضاء
املحكومية ،خصوصًا ممن ينحدرون من رومانيا،
إذ صدرت بحق عشرات منهم أحكام بتهم السرقة،
ّ
ورغ ــم أن بــوخــارســت عــارضــت استقبالهم سابقًا،
ّ ّ
إل أن صيغة االستئجار قد تبدو مغرية هذه املرة،
إذ لــن تتحمل رومــانـيــا نفقات سجنهم .ومــارســت
ال ـنــرويــج عملية نـقــل الـسـجـنــاء إل ــى ال ـخــارج خــال
الفترة من  2015إلى  ،2018وجــرى نقل  800سجني
نرويجي لقضاء محكومياتهم في سجون هولندية،
والح ـقــا تــزايــدت ش ـكــاوى الـسـجـنــاء ،وبـعـضـهــم من
أف ــراد عصابات «سائقي الــدراجــات الـنــاريــة» حول
ان ـت ـقــاص حـقــوقـهــم ف ــي ه ــول ـن ــدا ،وخ ـصــوصــا عــدم
تقديم الوجبات النرويجية التقليدية.
وق ـ ــرر دي ـ ــوان امل ـظ ــال ــم ف ــي أوسـ ـل ــو ،االن ـح ـي ــاز إلــى
السجناء ،معتبرا أن سجنهم في الـخــارج «ينتهك
الـ ـت ــزام ــات ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ف ـج ــرى ال ـت ــوق ــف عــن
البرنامج في  ،2018رغم اختيار املنقولني إلى هولندا
مــن السجناء غير املـتــزوجــن ،والــذيــن ليس لديهم
أطفال ،واملحكومني أكثر من عامني ،لتجنب شكاوى
حرمانهم من زيــارة أهاليهم.وبعد توقف النرويج
ع ــن ن ـقــل ال ـس ـج ـنــاء إل ــى ه ــول ـن ــدا ،تـكـتــظ سـجــونـهــا
بــاملـحـكــومــن ،ويـنـتـظــر نـحــو  1300مـحـكــوم خــارج
السجون فراغ أمكنة لهم لقضاء محكومياتهم بعد
أشهر طويلة على صدور األحكام ،بحسب تقديرات

أماكن إقامة مرفهة
يمنع فــي الــدنــمــارك معاقبة السجين في
زنزانة منفردة ،ولدى كل سجين غرفة خاصة
بــه تضم حماما ،ومطبخا صغيرا ،وجهاز
تلفزيون ،وبعضها ،كما في سجن هورسنس
الشهير ،يحتوي على مكان مخصص للجلوس،
ما يجعل السجون االسكندنافية بمثابة أماكن
إقامة مرفهة للمحكومين.

ل ـت ـل ـفــزيــون «إن آر كـ ــي» .ويـعـتـمــد ن ـظ ــام الـسـجــون
الدنماركية على توفير كــل سبل الحياة للسجني،
بما في ذلك خدمة اإلنترنت ،والتواصل مع العالم
ال ـخ ــارج ــي م ــن خ ــال تـطـبـيــق «س ـك ــاي ــب» ،وتــأمــن
العمل بنظام الـســاعــات التي توفر للسجني راتبًا،
كما يحق للسجني في األحكام الخفيفة قضاء نهاية
األس ـبــوع مــع أســرتــه خ ــارج الـسـجــن ،على أن يعود
بنفسه ،واألمر متكرر في سجون النرويج والسويد،
ويطلق عليه اســم «السجن املفتوح» والــذي ينتقل
إل ـيــه ال ـس ـج ـنــاء بــأح ـكــام عــال ـيــة ع ـنــد ق ـضــاء نصف
محكومياتهم ،عدا املحكومني بجرائم إرهاب.
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الجوائح المقبلة
قد تزهق أرواحًا أكثر

ما زالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى التي ُتع َرف بـ«أونروا»
عدة في سعيها إلى إتمام مهامها.
تواجه مطبّات
ّ
ّ
فإن األمر
وبينما تبدو العثرات اقتصادية فحسب،
يتعدى ذلك
ّ

ما زال المتحور
«أوميكرون» يُربك
معظم دول العالم
في وقت يبدو أن
الجوائح المقبلة قد
تزهق أعدادًا أكبر من
األرواح من كوفيد19-

أزمة أونروا
عمان ــ أنور الزيادات
ّ

أزم ـ ــات مـتـتــالـيــة تـعـصــف بــوكــالــة
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلغ ــاث ــة وتـشـغـيــل
الالجئني الفلسطينيني (أون ــروا)،
ظــاهــرهــا مــالــي فيما بــواعـثـهــا سـيــاسـيــة ،في
م ـســاع إلن ـهــاء مـلــف الــاجـئــن الفلسطينيني
وإغ ـ ــاق أب ـ ــواب ال ــوك ــال ــة األم ـم ـي ــة تــدريـجـيــا
وب ـب ــطء ،إذ هــي «ال ّـشــاهــد الـسـيــاســي الــدولــي
ّ
قضيتهم وحقهم بالعودة والتعويض».
على
وتعاني «أونروا» منذ سنوات من عجز مالي
ف ــي مــوازن ـت ـهــا ،زاد م ــن ح ـ ّـدت ــه قـ ــرار الــرئـيــس
األميركي السابق دونالد ترامب ،في عام ،2018
وق ــف الـتـمــويــل املــالــي ال ــذي تـقـ ّـدمــه الــواليــات
املتحدة األميركية للوكالة بقيمة  350مليون
ّ
يتغير الوضع أخيرًا مع
دوالر سنويًا ،قبل أن
استالم الرئيس الحالي جو بايدن .بعد ذلك،
ّقررت دول عربية وغربية خفض مساعداتها
للوكالة ،في حني يــرى مراقبون ّأن ّ
ثمة سوء
إدارة فيها .وفي  16نوفمبر /تشرين الثاني
ّ
املخصص لدعم
املاضيُ ،عقد املؤتمر الدولي
الوكالة األممية في بروكسل برئاسة مشتركة
من األردن والسويد وبمشاركة نحو  60دولة
ومـنـظـمــة دول ـي ــة ،وق ــد ت ـعـ ّـهــدت خــالــه ال ــدول
بتقديم  35مليون دوالر لـ«أونروا» التي أعلنت
ع ــن حــاجـ ُتـهــا إل ــى  100م ـل ـيــون دوالر لـلـعــام
الجاري ،فق ّدر العجز بالتالي بنحو  65مليون
ّ
دوالرُ .يــذكــر أن مـطــالــب املــوظـفــن وحقوقهم
ّ
مهددة مع النقص في التمويل ،علمًا أن هؤالء
ّ
نظموا إضـ َ
ـرابــن وتراجعوا عن ثالث مفتوح
بعد وعود بتحقيق مطالبهم أطلقتها اإلدارة.
وت ـط ــال ــب ات ـ ـحـ ــادات ال ـعــام ـلــن ف ــي «أون ـ ـ ــروا»
بـ«إلغاء قرار اإلجازة االستثنائية بدون راتب
للموظفني كــافــة» و«إع ــادة الـعــاوة السنوية،
وب ــأث ــر رجـ ـع ــي ،امل ـج ـ ّـم ــدة م ـنــذ مـ ـ ــارس /آذار
املــاضــي» ،بــاإلضــافــة إلــى «فـتــح بــاب التعيني
الدائم ألبناء الالجئني ،وصرف رواتب َ
شهري
نوفمبر (امل ـن ـصــرم) وديـسـمـبــر/كــانــون األول
تجزئة».
(الجاري) من دون تأخير أو
ّ ً
يقول أحد ّموظفي «أونــروا» مفضال عدم ذكر
اسـمــه لتجنب املـســاء لــة القانونية« :يــريــدون
مـعــالـجــة الـعـجــز املــالــي امل ـتــراكــم مـنــذ سـنــوات
عـلــى حـســاب املــوظ ـفــن» ،مــوضـحــا لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» أن «األزمة املالية مصطنعة ،والهدف
منها إضعاف الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية
ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن إرض ـ ـ ـ ً
ـاء إلســرائ ـيــل
وتنفيذًا ملخططاتها» .يضيف املوظف نفسه:
ّ
«ن ـع ــم لــدي ـنــا م ـطــالــب وحـ ـق ــوق ،ل ـك ــن تــوقـيــت
إض ــراب العاملني لــم يكن مناسبًا ،خصوصًا
ّ
كذلك ،فإن قرار
مع قرب انتهاء العام الدراسيّ .
اإلضــراب لم يكن صائبًا ولم يحقق املطالب»،
ّ
الفتًا إلى أن «بعض تلك ّاملطالب كان هامشيًا
من وجهة نظري ،وما تحقق نتيجة اإلضراب
ّ
م ـجـ ّـرد إن ـج ــازات وهـمـيــة» .وتــابــع املــوظــف أن
ّ
«ثمة جانبًا خفيًا في عمل الوكالة يستهدف
تقليص الخدمات وخفض نوعيتها إلضعاف
ال ــوك ــال ــة ،وي ـت ــراف ــق ذل ــك م ــع إج ـ ـ ــراءات تـفــوح
منها رائحة فساد» .من جهته ،يوضح رئيس

قضية مالية
سياسية ضحيتها
الالجئون
والعاملون

اتحاد العاملني في «أون ــروا» ب ــاألردن رياض
ّ
أبــو الزيغان ،لـ«العربي الجديد» أن «مطالب
َ
متابعة بشكل مستمر ،خصوصًا
العاملني
في ما يتعلق بالزيادة وموعد منح الرواتب»،
ّ
مضيفًا أن «تعليق اإلجراءات التصعيدية كان
لتلبية مطالب
مــن خ ــال ضـمــانــات حكومية
ّ
ال ـعــام ـلــن .فــاالط ـم ـئ ـنــان م ـ ـ ّ
ـرده ت ــدخ ــل ال ــدول
ّ
املضيفة» .يضيف أيو الزيغان أن «الضمانات
ّ
الحكومية في األردن والوعود بحل املشكالت
ّ
ّ ّ
ّ
مجربة سابقًا وهي محل ثقة» ،مبينًا أن «قرار
عدم عدم الدخول في اإلضراب الشامل كان قرار
أغلبية اتحادات العاملني في مناطق عمليات
الــوكــالــة ال ـخ ـمــس» .وح ــول مستقبل الــوكــالــة
وأوضــاع ـهــا املــالـيــة فــي الـفـتــرة ا ّملـقـبـلــة ،يقول
أبــو الــزيـغــان« :نحن فــي فترة تــرقــب مــا سوف
تسفر عنه قــرارات اإلدارة بالتعاون مع الدول
ّ ّ
ثم لكل حادث حديث».
املضيفة واملانحة،
وخ ــال اجـتـمــاع للجنة االسـتـشــاريــة لوكالة
«أون ــروا» ُعقد أخـيـرًا فــي العاصمة األردنـيــة
ع ـ ّـم ــان ،أف ــاد امل ـف ـ ّـوض ال ـعــام لـلــوكــالــة فيليب
ّ
الزاري ـنــي ب ــأن توقيت دفــع روات ــب العاملني
لـشـهـ َـري نــوفـمـبــر وديـسـمـبــر «غـيــر مـعـلــوم»،
ّ
موضحًا أن «تمويل الوكالة في حالة ركود
ه ــذا ال ـعــام عـلــى الــرغــم مــن اسـتـئـنــاف الــدعــم
األم ـيــركــي ،بسبب انـخـفــاض الــدعــم مــن عــدد
مــن كـبــار املــانـحــن وغ ـيــاب آخ ــري ــن» .أضــاف
ّ
ّ
وتتعرض
«مستهدفة
الزاري ـنــي أن الــوكــالــة
ّ
ّ
إلى هجمات سياسية» ،وأنها «تمر بتهديد
وجودي بسبب األزمة املالية غير املسبوقة»،
ّ
وأن «التمويل ضــروري الستمرار عملياتها

ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﻘﺪس
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

اﻻردن

ثمّ ة من يرغب في إضعاف الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية الالجئين (جعفر اشتية /فرانس برس)

ف ــي اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،رأت امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة
ّ
والـتـنـمـيــة «أرض» ،س ـمــر مـ ـح ــارب ،أن أز ّم ــة
«أون ــروا» هي أزمــة مالية ترتبط بعدم توفر
إرادة سـيــاسـيــة دول ـي ــة حـقـيـقـيــة تـعـمــل على
ّ
اسـتـقــرار وضــع الــوكــالــة ،الفـتــة إلــى أن وعــود
ال ـت ـمــويــل م ــن ق ـبــل ال ـ ــدول املــان ـحــة مـشــروطــة
ّ
ّ
بمعظمها .وأكدت محارب أن كثيرًا من الدعم
ّ
املقدم للوكالة مشروط بإيجاد حلول جذرية
ّ
ّ
ملشكلة الالجئني ،وثمة من يشترط ما يسميه
«الـحـيــاد» ال ــذي يمنع املــوظـفــن مــن الحديث
عـ ّـمــا يـسـ ّـمــى «م ـع ــاداة لـلـســامـيــة» ،أي انتقاد
ّ
وسياسته العنصرية ،الفتة إلى أن
االحتالل ّ
بريطانيا خــفـضــت  50فــي املــائــة مــن دعمها

100.000.000

ﻟﺒﻨﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

في مناطق عملها الخمس ،كذلك هو يحفظ
ّ
األم ــان الــوظـيـفــي لـلـعــامـلــن» ،مـشـيـرًا إلــى أن
ّ
ّ
أهم األولويات هو اإلبقاء على كل الخدمات
األس ــاس ـي ــة ال ـ ّـازم ــة لــاج ـئــن ودفـ ــع روات ــب
املوظفني .وحذر الزاريني من انهيار الوكالة
بسبب األزم ــة املالية التي ّ
تمر بها ،مضيفًا
ّ
أنه «إذا ما مضينا في هذا املسار ،فالوكالة
سوف تنهار في نهاية املطاف».
ّأم ــا املــو ّقــف الــرسـمــي األردن ــي إزاء «أون ــروا»،
فـ ـق ــد ل ــخـ ـصـ ـت ــه تـ ـص ــريـ ـح ــات نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الــوزراء ووزيــر الخارجية وشــؤون املغتربني
ّ
أيـمــن الـصـفــدي فــي مــؤتـمــر بــروكـســل ،إذ أكــد
ضــرورة استمرار املجتمع الدولي في توفير
ال ــدع ــم امل ــال ــي الـ ــازم ل ـلــوكــالــة ،حـتــى تمضي
في تقديم خدماتها ألكثر من خمسة ماليني
الجــئ فلسطيني ،وتــوفـيــر حـيــاة كريمة لهم
ومل ــوظ ـف ــي «أون ـ ـ ـ ـ ــروا» ال ــذي ــن يـ ـع ـ ّـول ــون عـلــى
روات ـب ـهــم الـشـهــريــة للعيش ب ـكــرامــة .ورفــض
الصفدي الطروحات التي استهدفت الوكالة
والتي زعمت استحالة إدامتها بسبب نقص
التمويلّ ،
مشددًا على وجوب استمرار الوكالة
ّ
ف ــي ت ـقــديــم خــدمــات ـهــا إلـ ــى ح ــن حـ ــل قضية
الالجئني وفــق الـقــانــون الــدولــي ،وفــي سياق
ّ
ّ
َ
ح ــل شــامــل عـلــى أس ــاس ح ــل الــدولــتــن الــذي
ُي ـجـ ّـســد ق ـيــام ال ــدول ــة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس املحتلة .وتابع الصفدي
ّ
أن األردن ،الــداعــم األكـبــر للوكالة ولالجئني
الـفـلـسـطـيـنــن ،س ــوف يـسـتـمــر ف ــي عـمـلــه مع
الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم
التمويل الالزم لها ّ
وسد العجز في موازناتها.

ﻣﺼﺮ
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دوالر أميركي ،هذا ما تحتاجه «أونروا»
ّ
لكن الدول في مؤتمر بروكسل
تعهدت بتقديم  35مليونًا فقط
ّ

ّ
م ـب ـ ّـررة ذل ــك بـ ــأن امل ـنــاهــج تـهــاجــم إســرائ ـيــل،
فــي حــن تـتـنــاول املـنــاهــج ش ـهــادات وتــاريــخ.
وث ـ ّـمــة ت ـشــديــدات تـفــرضـهــا الــوكــالــة األمـمـيــة
مصطلحات وطنية مرتبطة
حــول استخدام
ّ
ّ َ
بقضيتي «اللجوء» و«حق العودة».
ّ
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـحـ ــارب إلـ ـ ــى أن ث ـ ّـم ــة ض ـغــوطــا
واش ـ ـتـ ــراطـ ــات ت ـج ـعــل «أون ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ــي وض ــع
حــرج وغـيــر مستقر ،وثـ ّـمــة مشكالت تفرض
ضـ ـغ ــوط ــا كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـض ـي ـف ــة،
فـيـمــا ال ـت ـس ــاؤل ه ــو ح ــول مـصـيــر الــاجـئــن
ّ
وم ـخ ـ ّـي ـم ــات ال ـل ـج ــوء .بــالـنـسـبــة إل ـي ـه ــا ،ف ــإن
ّ
ال ـح ــدي ــث ب ـش ـكــل عـ ــام ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى أس ـب ــاب
املشكالت املالية ،وال أحد يحكي بصوت عال
عن االحتالل ،وهو السبب الرئيسي لوجود
ّ
«أون ــروا» .وتابعت محارب أن األزمــة طويلة
ّ
األم ــد وت ـع ــود إل ــى س ـنــوات ع ــدة عـنــدمــا بــدأ
التقصير بــدفــع الــرواتــب وتــراجــع ّالخدمات
في مناطق عمل الوكالة ،الفتة إلى أنه خالل
ّ
مؤتمر بروكسل ،كان تعويل على أن يغطي
املؤتمر الحاجات التمويلة للسنوات املقبلة،
ّ
ّ
لكن الــدول املانحة ّ
قدمت تعهدات ال تغطي
اح ـت ـيــاجــات ال ــرب ــع ال ـح ــال ــي م ــن ه ــذا ال ـع ــام،
خـصــوصــا فــي مــا يتعلق بــروات ــب املوظفني
الذين يقترب عددهم من  28ألفًا ،من بينهم
ّ
سـبـعــة آالف ف ــي األردن .وش ــرح ــت أن عجز
ّ
املوازنة في العادة يدفع ثمنه املوظفون ،وأن
التخفيضات واملـســاومــات ّ
تتم على حساب
ّ
العاملني املحليني ،مشددة على أن املطلوب
ّ
ل ـح ــل املـشـكـلــة ال ـحــال ـيــة ه ــو م ــرون ــة إداري ـ ــة،
ّ
خـصــوصــا أن ثـ ّـمــة وع ــودًا بـتــوفـيــر التمويل

الــازم في السنوات املقبلة من خــال قــرارات
إدارية أو التواصل مع الدول املانحة.
فــي سياق متصل ،يقول الكاتب والصحافي
األردنــي محمد سويدان ،لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «أونـ ــروا ُوج ــدت لــدعــم وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني ،والـغــايــة األســاسـيــة منها هي
تقديم الخدمات لهؤالء إلى حني عودتهم إلى
أرضـهــم ومـســاعــدة ال ــدول املضيفة .والــوكــالــة
ّ
قـ ّـدمــت خــدمــات كـبـيــرة ،لـكــن م ــؤام ــرات كبيرة
كــانــت تـسـتـهــدفـهــا عـلــى ال ـ ــدوام ب ـهــدف إنـهــاء
القضية الفلسطينية ،ومـنــع ع ــودة الالجئني
التي ّ
تعدها دولــة االحـتــال اإلسرائيلي خطًا
ّ
ّ
أحمر .يضيف سويدان أن «ثمة ضغوطًا دائمة
ّ
التوصل
لخلق أزمة مالية في الوكالة ،من أجل
إلى عجز من شأنه أن يضعفها ويلغي دورها
فـ ــي ت ـق ــدي ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ل ــاج ـئ ــن».وب ـح ـس ــب
ّ
سويدان ،فإن «املشكلة سياسية مالية فاقمتها
ّ
سياسة تــرام ّــب» ،الفـتــا إلــى أن «الــدعــم املالي
األميركي يمثل جــزءًا مهمًا مــن مـصــادر دخل
ّ
الوكالة .لكن وقــف اإلدارة األميركية السابقة
ال ــدع ــم امل ــال ــي اس ـت ـج ــاب ــة ل ـض ـغ ــوط ح ـكــومــة
االحتالل ورئيسها بنيامني نتنياهو حينها،
ّ
وجه ضربة قوية لعمل الوكالة األممية كجزء
ّ
من صفقة القرن» .ويؤكد أن «إسرائيل ودول
ع ـ ّـدة م ـ ّ
ـؤي ــدة لـهــا ت ـح ــاول إل ـغ ــاء دور الــوكــالــة
َ
ُ
إلن ـهــاء قضية الــاجـئــن ،فــيـجــبــرون بالتالي
ُ
على البقاء فــي بـلــدان استضافتهم ،وتـفـ َـرض
سياسة األمر الواقع».
ّ
بأن «األردن ّ
يؤدي دورًا كبيرًا
ويفيد سويدان
في محاولة توفير الدعم املالي بالتنسيق مع

تمويل الوكالة في
حالة ركود رغم استئناف
الدعم األميركي
ثمة اشتراطات تجعل
ّ
أونروا في وضع حرج
وغير مستقر

دول عـ ّـدة مــن الـعــالــم» ،مشيدًا باستمرار دول
أوروبية كثيرة في دعم الوكالة .ويرى سويدان
ّ
ً
أن «ث ـ ّـم ــة دوال عــرب ـيــة ت ـت ـمــاهــى م ــع املــوقــف
اإلسرائيلي واألمـيــركــي الـّهــادف إلــى إضعاف
ً
قائال «صحيح أنها تلتزم ّ
بحصتها،
الوكالة»،
ّ
ّ
لـ ـك ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي ي ـت ـط ــل ــب م ـس ــاع ــدات
إضافية للمحافظة على استمرارية الخدمات
ف ــي هّ ــذا ال ــوق ــت ال ـص ـعــب إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا».
ويتوقع سويدان أن «يــزداد األمر صعوبة في
السنوات املقبلة ،وأن تتراجع الدول التي ّ
تقدم
ّ
ّ
مستمر ،فــي ظــل زي ــادة النفوذ
دعمها بشكل
ّ
اإلسرائيلي في املنطقة ومحاولة التوصل إلى
اتفاقيات ّ
تؤدي إلى اختفاء الوكالة ،خصوصًا
ّ
فــي ظــل رفــض إســرائـيــل منح الالجئني الحق
بالعودة والتعويض».

أع ـل ـنــت أسـ ـت ــاذة ال ـل ـقــاحــات ف ــي جــامـعــة
«أك ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــورد» ،والـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــي م ـ ــن ال ــذي ــن
ابتكروا لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا»
سـ ـ ــارة ج ـي ـل ـب ــرت ،أن الـ ـج ــوائ ــح املـقـبـلــة
ق ــد تــزهــق أعـ ـ ــدادًا أك ـبــر م ــن األرواح من
ك ــوفـ ـي ــد 19-م ــا ل ــم يـخـصــص م ــزيـ ـدًا من
األم ــوال للبحث العلمي واالسـتـعــدادات
ملكافحة التهديدات الفيروسية الناشئة.
وطالبت بعدم تبديد الدروس املستفادة
مــن الجائحة الـحــالـيــة .وتفيد تقديرات
جامعة «جــونــز هوبكينز» بــأن كــورونــا
أودى بحياة نحو  5.26ماليني شخص
وب ــدد مــا يـقــدر بـتــريـلـيــونــات الـ ــدوالرات
م ــن ال ـن ــات ــج االقـ ـتـ ـص ــادي وقـ ـل ــب ح ـيــاة
مليارات البشر رأســا على عقب .ونقلت
هيئة اإلذاع ــة البريطانية (بــي.بــي.ســي)
عـ ــن ج ـي ـل ـب ــرت ق ــولـ ـه ــا« :ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة لــن
تكون األخيرة التي يهدد فيها فيروس
أرواحنا وأرزاقنا .والحق أن املرة املقبلة
قــد تكون أســوأ وأكـثــر نشرًا للعدوى أو
أكثر إزهاقًا لألرواح أو كليهما ،ويتعني
ع ـلــى ال ـع ــال ــم أن ي ـتــأك ــد م ــن اس ـت ـع ــداده
بشكل أفضل للمرة املقبلة».
وقــالــت جيلبرت إن الــزوائــد البروتينية
التي يحتوي عليها املتحور أوميكرون
مـعــروف أنـهــا تــزيــد مــن انتقال الـعــدوى.
أض ــاف ــت« :هـ ـن ــاك ت ـغ ـي ــرات إض ــاف ـي ــة قد
تعني أن األجسام املضادة التي يتيحها
اللقاح أو اإلصابة السابقة بساللة أخرى
قــد تـكــون أق ــل فاعلية فــي مـنــع اإلصــابــة
بأوميكرون .وحتى نعرف املزيد يتعني
عـلـيـنــا ال ـح ــذر وات ـخ ــاذ خ ـط ــوات إلبـطــاء
انتشار هذا املتحور».
وإل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــوب أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،حـ ـي ــث ظ ـهــر
أوم ـي ـكــرون لـلـمــرة األول ـ ــى ،أع ـلــن رئـيــس
الـ ـب ــاد س ـي ــري ــل رام ـ ــاف ـ ــوزا ع ــن تـجـهـيــز
املستشفيات الستقبال املزيد من املرضى
في الوقت الذي يدفع فيه املتحور البالد
إل ــى مــوجــة راب ـعــة مــن ك ــوف ـي ــد .19-وقــال
إن أومـيـكــرون يهيمن فــي مــا يبدو على
الـ ـح ــاالت ال ـج ــدي ــدة ف ــي غــال ـب ـيــة أقــال ـيــم
ال ـب ــاد وع ــدده ــا ت ـس ـعــة ،وح ــث الـشـعــب
على تلقي اللقاحات املضادة لكوفيد.19-
ويـتـســابــق الـعـلـمــاء فــي ج ـنــوب أفريقيا
ودول أخرى ملعرفة ما إذا كان أوميكرون
أســرع انتشارًا أو يسبب حــاالت إصابة
أك ـث ــر شـ ــدة أو أك ـث ــر م ـق ــاوم ــة لـلـقــاحــات
املوجودة من السالالت السابقة.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ـشــف ت ـقــريــر أعــدتــه
ّ
«مــؤسـســة محمد إبــراه ـيــم» أن أفريقيا
ليست أمامها فرصة تذكر للتغلب على
جائحة كوفيد 19-ما لم يتم تطعيم 70
في املائة من سكانها نهاية عــام ،2022
وعـ ــزز اك ـت ـشــاف أوم ـي ـك ــرون ف ــي جـنــوب
ّ
الـ ـق ــارة م ــزاع ــم ب ـ ــأن ان ـخ ـف ــاض م ـعــدالت
الـتـطـعـيــم يـمـكــن أن يـشـجــع عـلــى ظـهــور
ّ
تـ ـح ــورات ف ـيــروس ـيــة .أضـ ــاف أن خمس
دول فقط مــن دول الـقــارة البالغ عددها
 54فــي طــريـقـهــا لتحقيق ه ــدف منظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة بتطعيم  40فــي املــائــة
ً
من السكان تطعيمًا كامال نهاية .2021
ّ
وأظهرت بيانات املؤسسة أن واحـدًا من
ب ــن ك ــل  15شـخـصــا ف ــي أفــري ـق ـيــا تلقى
تطعيمات كاملة ،مقارنة بنحو  70في
املائة في دول مجموعة السبع الغنية.
وفــي الــواليــات املتحدة األميركية ،أعلن
مسؤولون صحيون أن أوميكرون انتشر

في نحو ثلث الواليات األميركية ،وإن كان
املتحور دلتا ما زال يطغى على غالبية
اإلص ــاب ــات ،مــع زي ــادة عــدد ال ـحــاالت في
الـبــاد .ورغــم أن ظهور املتحور الجديد
أثــار قلقًا فــي أنـحــاء الـعــالــم ،إال أن مدير
املعهد الــوطـنــي للحساسية واألم ــراض
املعدية األميركي أنتوني فاوتشي ،قال
لقناة «ســي أن أن» التلفزيونية« :حتى
اآلن ،ال يبدو أنها تسبب درجــة خطيرة
من حدة املرض» ،مضيفًا أنه «من املبكر
للغاية استخالص نتائج مـحــددة ،وما
زال ــت هـنــاك حــاجــة ملــزيــد مــن ال ــدراس ــة».
ّ
أض ــاف أن إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بايدن تدرس رفع قيود السفر املفروضة
عـلــى غـيــر املــواط ـنــن ال ـقــادمــن مــن دول
أفريقية عديدة.
أم ـ ــا ف ــي ال ـه ـن ــد ،ف ــأع ـل ــن مـ ـس ــؤول ــون أن
حاالت اإلصابة بأوميكرون ارتفعت إلى
 ،21وأنه يتعني على املواطنني التعجيل
بحصولهم على اللقاحات .وكتب وزير
الصحة ســاتـيـنــدار جــن على «تــويـتــر»:

«يـ ـج ــب ع ـل ــى سـ ـك ــان دلـ ـه ــي أن يـتـلـقــوا
اللقاحات ويضعوا الكمامات ويحافظوا
على التباعد االجتماعي».
مــن جهتها ،تـحــاول إيطاليا التضييق
ع ـلــى غ ـيــر املـلـقـحــن م ــع اقـ ـت ــراب مــوســم
األعـ ـ ـي ـ ــاد عـ ــن ط ــري ــق اس ـت ـب ـع ــاده ــم مــن
املطاعم واملسارح واملتاحف ،بهدف الحد
من انتشار كورونا وتشجيع املتشككني
على أخذ اللقاحات .وبدءًا من يوم أمس،
تـسـتـطـيــع ال ـشــرطــة اإلي ـطــال ـيــة الـتـحـقــق
مـمــا إذا ك ــان رواد املـطــاعــم أو الـحــانــات
لديهم «تصريح طبي» يشهد بأنهم إما
حـصـلــوا عـلــى الـلـقــاحــات أو تـعــافــوا من
الفيروس مؤخرًا.
وستحدث السلطات تطبيقات الهواتف
الذكية التي تتحقق من حالة التصاريح
ال ـط ـب ـيــة ،ول ــن يـسـمــح ب ـعــد اآلن ألول ـئــك
الذين يظهرون «اختبارًا سالبًا حديثًا»
بحضور الحفالت املوسيقية أو األفــام
أو العروض.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

ينتشر أوميكرون في ثلث الواليات األميركية ()Getty

استعداد للميالد مع االلتزام بإجراءات الوقاية في لندن (تولغا آكمن /فرانس برس)

مبادرات توفير كتب مدرسية لطالب العراق
لم تدم فرحة العراقيين
بعودة أبنائهم إلى
المدارس طويًال بسبب
عدم توفر الكتب
المدرسية ،على الرغم
من مرور أكثر من شهر
على بدء العام الدراسي،
ليضطروا إلى البحث عنها
في األسواق

لم يتسلم طالب العراق
كامل الكتب المدرسية
(ماركو ديالورو)Getty/

بغداد ــ كرم سعدي

يتولى ناشطون عراقيون مهمة توفير الكتب
املــدرسـيــة عـبــر نسخها وتــوزيـعـهــا باملجان
على الطالب املحتاجني ،في ظل معاناة كثير
مــن األه ــال ــي مــن الــوضــع املـعـيـشــي امل ـتــردي،
والــذي فاقمه انتشار البطالة نتيجة تفشي
جــائـحــة ك ــورون ــا ،ثــم ق ــرار رف ــع سـعــر صــرف
الدوالر مقابل الدينار العراقي ،والذي تبنته
ال ـح ـكــومــة لـتـخـطــي ع ـجــز امل ــوازن ــة ،وتــوفـيــر
رواتب املوظفني.
وي ـت ـه ــم األهـ ــالـ ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة بــال ـف ـســاد
والكسب غير املشروع على حساب مستقبل
أب ـنــائ ـهــم .وي ـق ــول ض ـي ــاء وادي ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إنه اشترى عشرة كتب من املنهاج
ال ــدراس ــي ألب ـنــائــه ال ـثــاثــة ،ورغ ــم أن حالته
املادية تسمح له بتوفير املــال لشراء الكتب،
«لكن هناك عددًا كبيرًا من األهالي يعيشون
ضــائ ـقــة م ــادي ــة ،وال يـمـكـنـهــم ش ـ ــراء الـكـتــب
ال ـتــي يـحـتــاجـهــا أب ـنــاؤهــم السـتـكـمــال الـعــام

ال ــدراس ــي» .ويـضـيــف وادي« :جـمـيــع الكتب
لجميع املراحل الدراسية تباع في األســواق،
رغ ــم أن ـهــا طـبـعــت عـلــى نـفـقــة وزارة التربية
ل ـت ــوزي ـع ـه ــا ب ــامل ـج ــان ع ـل ــى ال ـ ـطـ ــاب .فـكـيــف
ت ـس ــرب ــت م ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى األس ـ ـ ـ ــواق؟ لـيــس
هناك جواب سوى أن مسؤولني فاسدين في
الوزارة وراء ذلك».
وحــاولــت وزارة التربية تبرئة ساحتها من
ه ــذه ال ـت ـهــم ع ـبــر امل ـت ـحــدث بــاس ـم ـهــا ،حـيــدر
ف ــاروق ،وال ــذي قــال ،فــي تصريح للتلفزيون
الــرسـمــي ،إن تــأخــر تسليم الـكـتــب املــدرسـيــة
ي ـع ــود إلـ ــى عـ ــدة ع ــوام ــل ،م ــن بـيـنـهــا تــأثـيــر
ظروف جائحة كورونا ،والتحول بني الدوام
ال ـح ـضــوري والـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد ،مـضـيـفــا أن
السبب املباشر هــو قلة املخصصات املالية
لـطـبــاعــة ال ـك ـتــب ،كـمــا ات ـهــم إدارات املـ ــدارس
بتسريب الكتب املدرسية إلى األسواق.
لـكــن امل ـب ــررات الـتــي تـســوقـهــا وزارة التربية
ال تقنع غالبية املــواطـنــن الــذيــن يواصلون
كيل التهم إلــى مسؤولي الحكومة ،ويتسق

يتهم األهالي وزارة
التربية بالفساد والكسب
غير المشروع
المبررات التي تسوقها
وزارة التربية ال تقنع غالبية
المواطنين

ذلك مع وجود اعترافات متداولة لسياسيني
ومـســؤولــن كـبــار فــي الحكومة حــول وجــود
ف ـســاد كـبـيــر ف ــي جـمـيــع م ــراف ــق ال ــدول ــة ،وأن
ضحيتها املواطن البسيط.
واعتاد العراقيون على تدبير أمورهم خالل
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي تــواج ـه ـهــم م ــن دون ان ـت ـظــار

تدخل الحكومة ،وباتت املبادرات املجتمعية
واإلنسانية حلوال بديلة للتقاعس الحكومي،
ومــن ذلــك أزمــة الكتب املدرسية التي ظهرت
مبادرات مجتمعية عدة لتوفيرها من خالل
النسخ ،وفي الغالب ال يتم اإلعالن عن أسماء
الداعمني لتلك املبادرات.
يقول مؤيد الصالح ،وهو يملك مكتبة لبيع
الكتب ومواد القرطاسية في العاصمة بغداد،
لـ«العربي الـجــديــد» ،إنــه وزع أكثر مــن مائة
كـتــاب عـلــى ط ــاب مــن أس ــر فـقـيــرة فــي الحي
ال ــذي يـسـكـنــه ،مضيفًا أن «ع ــددًا مــن فاعلي
الخير تعهدوا بدفع تكلفة جميع مستلزمات
نسخ الكتب ،من الورق والحبر ،بينما أتكفل
بطباعتها عبر أجهزة النسخ التي أمتلكها،
واملتبرعون يصرون على أن تكون الطباعة
عالية الــدقــة ،وب ــاألل ــوان ،مــا يجعل الطباعة
أكـ ـث ــر ت ـك ـل ـف ــة ،ل ـك ــن هـ ـن ــاك ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا مــن
املتبرعني ،وســوف أبلغ فاعلي الخير الذين
أعــرفـهــم عــن امل ـبــادرة ليساهموا فــي تغطية
الـنـفـقــات ف ــي ح ــال زاد ع ــدد املـحـتــاجــن إلــى

الكتب» .عند التجول فــي األس ــواق العراقية
يمكن بسهولة مالحظة أن أسـعــار كــل شيء
فــي ارتـفــاع ،فــي املقابل ي ــزداد عــدد العائالت
الـ ـت ــي ت ـق ـت ـصــد ف ــي إن ـف ــاق ـه ــا ب ـس ـبــب األزمـ ــة
املـعـيـشـيــة ،مــا يـجـعــل اض ـطــرارهــا إل ــى شــراء
الكتب املــدرسـيــة ألوالده ــا مـعــانــاة إضافية،
خ ــاص ــة وأن الـ ــدراسـ ــة تـتـطـلــب اح ـت ـيــاجــات
أخرى منها القرطاسية والزي.
تـ ـق ــول ش ـه ـب ــاء الـ ــداي ـ ـنـ ــي ،وه ـ ــي أرم ـ ـلـ ــة وأم
لـثــاث بـنــات يــدرســن فــي املــرحـلــة الـثــانــويــة،
ل ــ«ال ـع ــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ـه ــا تـسـلـمــت الـكـتــب
التي تحتاجها بناتها من إحــدى املبادرات،
كما لم يعد لديهن أي نقص في القرطاسية
أيضًا« .لــوال هــؤالء الشباب الذين ينشطون
ألجــل عمل الخير لعانيت كثيرًا فــي توفير
مـسـتـلــزمــات ال ــدراس ــة لـبـنــاتــي ،وف ــي كــل عــام
يقومون بتوفير ما نحتاجه ،ويدعمون عبر
هــذه األعـمــال الخيرية العديد مــن العائالت
املحتاجة للمساعدة».
أص ـب ــح ح ـل ــول الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ه ـمــا كـبـيـرًا

م ـ ـت ـ ـكـ ــررًا ل ـ ـ ــدى ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــات،
خصوصًا تلك التي تعاني من ضائقة مادية،
وتؤكد نور محمود ،وهي مشرفة تربوية في
مــدرســة ابتدائية ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أنها
مطلعة على أحــوال كثير من األســر الفقيرة،
ول ــوال جـهــود فــاعـلــي الـخـيــر والـنــاشـطــن ملا
استطاع أبناؤهم وبناتهم مواصلة الدراسة.
وب ـي ـن ـمــا ت ــرف ــض ال ـح ــدي ــث ع ــن س ـبــب نقص
الـكـتــب الــدراس ـيــة ،فــإنـهــا تـقــول إن «العملية
ال ـت ــرب ــوي ــة تـ ـ ــدار م ـث ــل ب ـق ـيــة ال ـق ـط ــاع ــات فــي
ال ــدول ــة وف ــق م ـصــالــح شـخـصـيــة أو فـئــويــة،
لكن رغــم ذلــك ،هناك تكاتف اجتماعي ،وهو
س ـبــب رئ ـي ـســي ف ــي تـمـكــن أب ـن ــاء ال ـف ـق ــراء من
مواصلة دراسـتـهــم .فــي مــدرسـتــي ،يتواصل
ناشطون معنا ملعرفة أسماء وأعداد الطالب
امل ـح ـت ــاج ــن ل ـل ــدع ــم املـ ـ ـ ــادي ،ويـ ــوفـ ــرون لـهــم
احتياجاتهم عبر التواصل مع ذويهم ،وهذا
يحدث كل عــام ،ومــن بني هــذه االحتجاجات
تــوفـيــر الـكـتــب ال ـتــي ال تــوفــرهــا امل ــدرس ــة من
خالل شرائها ،أو نسخها».
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غــادرت الوفود المشــاركة في مباحثات محادثــات الملف النووي اإليراني في فيينا ،للتشــاور مع قيــادات بلدانها في أجواء
عمها التوتر .يتطرق المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات في المطالعة التالية حســابات الدول المشاركة ومآالت إحياء
االتفاق النووي

حسابات واشنطن وطهران المتعارضة

مفاوضات فيينا النووية

MEDIA

خطأ
تويتر

واشنطن ـ العربي الجديد

ّ
ع ــلـ ـق ــت م ـن ـص ــة ال ـ ـتـ ــدويـ ــن «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ع ـ ـ ــددًا مــن
ّ
ال ـح ـســابــات م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ ،ب ـعــدمــا اسـتـغــل
املتطرفون اليمينيون سياستها الـجــديــدة ،وهو
ما دفع الشركة إلى إطالق عملية مراجعة داخلية
إلدخ ــال التصحيحات ال ــازم ــة ،وفـقــا لصحيفة
«واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» .وتـسـمــح سـيــاســة «تــويـتــر»

الـجــديــدة لــأفــراد بطلب إزال ــة ال ـصــور أو مقاطع
الفيديو إذا كانت تخصهم ،لكنها صــارت هدفًا
املتطرف الذين يسعون إلى إزالة
لناشطي اليمني ُ َ
صــورهــم الـتــي الــتـ ِقــطــت فــي مـسـيــرات الـكــراهـيــة.
وقالت املنصة إن القاعدة ُوضعت في األصل للحد
من إساءة استخدام املحتوى للمضايقة واختراق
الحميمية والكشف عن هويات األفــراد .وأضافت
ّأن هذا النوع من املحتوى الضار يؤثر بشكل غير

متناسب فــي «الـنـســاء والـنــاشـطــن واملـعــارضــن
واألقـلـيــات» .والحظت الصحيفة أن ناشطني من
اليمني املحافظ شرعوا في إساءة استخدام نظام
«تويتر» الجديد بعد فترة وجيزة من ظهوره ألول
مرة .واستخدم ناشطو اليمني املتطرف تطبيقات
مثل «تيليغرام» و«غــاب» لحشد الجهود والتآمر
على الحسابات املناهضة للتطرف التي تعمل على
فضح وتعقب املتعصبني للبيض فــي مسيرات
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ال ـكــراه ـيــة ،وس ـع ــوا إل ــى تـعـلـيــق ه ــذه الـحـســابــات
وإزالـ ــة صــورهــم الـشـخـصـيــة .وي ــرى ال ـخ ـبــراء أن
هذه القواعد الجديدة صعبة التنفيذ ،رغم حسن
النيات التي تقف خلفها .ويعود ذلك جزئيًا إلى أن
املنصة أصبحت ضرورية في تحديد األشخاص
ّ
ويحول مستخدمون
املرتبطني باليمني املتطرف،
لإلنترنت أنفسهم إلــى محققني مــن خــال نشر
أسمائهم أو معلومات تتيح تحديد هويتهم.

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

تتواصل سلسلة القرارات التي تصدرها شبكة اإلذاعة األلمانية الدولية «دويتشه فيله» بحق كل الجهات التي
تتعاون معها ،ولها مواقف معادية لالحتالل اإلسرائيلي ،وآخرها تعليق التعاون مع قناة «رؤيا» األردنية

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ــوفـ ـ ــود امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
مفاوضات فيينا بشأن البرنامج
الـنــووي اإليــرانــي ،في الثالث من
مؤقتا
تعليقا
كانون األول /ديسمبر ،2021
ً
ً
لها ،على خلفية خالفات عميقة بني الواليات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة وحـلـفــائـهــا األوروب ـي ــن
مــن جـهــة ،وإيـ ــران مــن جـهــة أخ ــرى ،عـلــى أن
ّ
وتصر طهران على رفع
ُتستأنف خالل أيام.
العقوبات االقتصادية كاملة عنها ،والقبول
ّ
بالتطورات التقنية التي حققها برنامجها

«دويتشه فيله» :معاداة إسرائيل ممنوعة

ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
ان ـس ـحــاب واش ـن ـطــن ،قـبــل أن ت ـعــود لتلتزم
ببنود اتفاق  .2015في املقابل ،تشترط إدارة
جــو بــايــدن أن تـلـتــزم إي ــران بـبـنــود االتـفــاق
ع ـلــى ن ـحــو ك ــام ــل ،ق ـبــل ال ـن ـظــر ف ــي رفـ ــع أي
ـات عـنـهــا .وت ـهــدد إســرائـيــل بــأنـهــا لن
عـقــوبـ ٍ
تـكــون مـلــزمـ ًـة بــأي اتـفــاق مــع إي ــران ،وبأنها
ت ـح ـت ـفــظ ب ـخ ـي ــارات ـه ــا إلج ـ ـهـ ــاض ب ــرن ــام ــج
ط ـه ــران الـ ـن ــووي .وق ــد انـطـلـقــت مـفــاوضــات
فيينا في  29تشرين الثاني /نوفمبر ،2021
برئاسة االتحاد األوروبي ،وعضوية كل من
فرنسا وأملانيا وبريطانيا وروسيا والصني
وإي ــران ،فــي حــن تـشــارك الــواليــات املتحدة
نحو غير مباشر؛ بسبب رفض
فيها على
ٍ ً
إيران الجلوس وجها إلى وجه معها.

خلفية الجمود الحالي
تـمـثــل م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ال ـحــال ـيــة الـجــولــة
ال ـســاب ـعــة م ـنــذ إع ـ ــان إدارة ال ــرئ ـي ــس جو
بايدن ،مطلع هذا العام ( ،)2021رغبتها في
العودة إلى االتفاق النووي الذي انسحبت
منه إدارة الرئيس السابق دونــالــد ترامب،
عــام  ،2018بذريعة أنــه «ال يمنع إي ــران من
تصنيع قنبلة نــوويــة» ،فخالل فترة إلغاء
االتفاق ضاعفت إيــران من قدرتها النووية
عبر تكثيف عملية تخصيب الـيــورانـيــوم.
وم ـن ــذ ذلـ ــك الـ ـح ــن ،ف ــرض ــت إدارة ت ــرام ــب
سـلـسـلــة م ــن ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة على
إي ـ ــران ،شـمـلــت ق ـطــاعــات الـنـفــط والـتـعــديــن
وامل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ،تـ ـح ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «الـ ـضـ ـغ ــوط
الـقـصــوى» إلرغــامـهــا على الـقـبــول بتعديل
بضمانات معززة تكبح جماح
اتفاق 2015
ٍ
ّ
وبرنامجها للصواريخ
برنامجها النووي
الباليستية ،وسياساتها في املنطقة ،وهو
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي رف ـض ـت ــه هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة .وف ــي
عــام  ،2019وبـعــد فشل االت ـحــاد األوروب ــي،
وتـ ـح ــدي ـ ًـدا أمل ــان ـي ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وف ــرن ـس ــا،
ف ــي ت ــوف ـي ــر آل ـي ــة ب ــدي ـل ــة ت ـح ـمــي ال ـش ــرك ــات
األوروبية من العقوبات األميركية في حال
اس ـت ـمــرارهــا ف ــي الـتـعــامــل االق ـت ـص ــادي مع
ردت طهران بالتحلل من أكثر القيود
إيرانّ ،
ال ـنــوويــة امل ـفــروضــة عليها بـمــوجــب اتـفــاق
 ،2015بما فــي ذلــك رفــع مستوى تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم ب ـن ـسـ ٍـب ت ـق ـتــرب م ــن املـسـتــوى
امل ـس ـت ـخــدم إلنـ ـت ــاج سـ ــاح نـ ـ ــووي .وكــانــت
امل ـفــاوضــات اسـتــؤنـفــت فــي نـيـســان /أبــريــل
 ،2021حـيــث خ ــاض ال ـطــرفــان س ـ ّـت جــوالت
تقد ًما في طريق العودة
منهاّ ،
حققا خاللها ّ
إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق .ث ــم تــوق ـفــت املـ ـف ــاوض ــات مع
انـتـخــاب إدارة جــديــدة فــي ط ـهــران ،ترفض
االل ـتــزام بنتائج املـفــاوضــات الـتــي حققتها
إدارة الرئيس السابق حسن روحاني.
حسابات متعارضة
يتمحور ال ـخــاف بــن الـطــرفــن ،األمـيــركــي
واإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ،حـ ـ ــول مـ ــن ي ـق ــوم
ب ــال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى االتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي؛ إذ تــريــد إدارة ب ــاي ــدن م ــن إي ــران
أن ت ـعــود إل ــى ات ـف ــاق  ،2015وت ـتــراجــع عن
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا لـ ـبـ ـن ــوده،
مسبقا لرفع العقوبات االقتصادية
شرطا
ً
ً
األم ـيــرك ـيــة املـتـعـلـقــة بـبــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي.
ّ
تصر طـهــران على أن الــواليــات
فــي املقابل،
املتحدة هي من انسحب من االتفاق أحادياً
وأخلت بالتزاماتها فيه ،ومن ثم ،فهي التي
ّ
ينبغي لها أن تتخذ الخطوة األولى عبر رفع
ّ
العقوبات االقتصادية ،ثــم التفاوض حول

االلتزامات اإليرانية الجديدة بموجبه .غير
أن التفاصيل تظهر تعقيدات أكبر ،وفيها
ّحسابات متضاربة جـ ً
ـذريــا .ويمكن حصر
أهــم نقاط الـخــاف بــن الطرفني ،األميركي
واإليراني ،في أربع:
 .1ت ـطــالــب الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وح ـل ـفــاؤهــا
األوروب ـ ـيـ ــون أن تـسـتــأنــف امل ـف ــاوض ــات من
حـيــث تــوقـفــت فــي ح ــزي ــران /يــونـيــو ،2021
الست
ويقول الطرف األوروبي إن الجوالت
ّ
السابقة أنجزت ما بني  80%-70من االتفاق
املنشود ،إال أن توقف املـفــاوضــات حينها،
ج ـ ّـراء االنـتـخــاّبــات الــرئــاسـيــة اإليــران ـيــةّ ،
ثم
وصــول الرئيس الحالي املحافظ ،إبراهيم
رئـيـســي ،وتجميدها بـعــد ذل ــك قــرابــة ستة
معطيات كثيرة .وي ــرى الطرف
أشـهــر غـ ّـيــر
ٍ
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ــي املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة ،أن
ّ
امل ـف ــاوض ــن اإلي ــرانـ ـي ــن الـ ـج ــدد ف ــي فيينا
قدموا مسودتني جديدتني بشأن العقوبات
ّ
االقـتـصــاديــة األمـيــركـيــة ،واإلجـ ـ ــراءات التي
يـنـبـغــي إلي ـ ــران ات ـخــاذهــا م ــن أج ــل ال ـعــودة

برلين ــ العربي الجديد

في جلسة من اليوم األول للمحادثات في فيينا ( 2021 /11 /29األناضول)

إلــى االلـتــزام باالتفاق الـنــووي ،تتعارضان
م ــع شـ ــروط االتـ ـف ــاق األصـ ـل ــي ،إض ــاف ــة إلــى
ّأنهما أدخــا «تغييرات كبيرة وجوهرية»
على مــا كــان تـ َّـم االتـفــاق إلـيــه فــي حــزيــران/
يونيو  2021مع مفاوضي حكومة الرئيس
روحاني .وأعلن األوروبـيــون واألميركيون
رفضهم املطالب اإليرانية الجديدة ،في ظل
حديث عن «إحباط» و«خيبة أمل» وقلق من
ٍ
القدرة على تجسير هوة الخالفات «ضمن
إطار زمني واقعي».
 .2إصرار املفاوضني اإليرانيني على ضرورة
أن تكون القيود على برنامجهم النووي أقل
ّ
م ــن ال ـتــي ج ــاءت ف ــي االت ـف ــاق األص ـلــي لـعــام
 ،2015ذلك أن البرنامج النووي اإليراني حقق
ّ
قـفــزات كبيرة منذ عــام  ،2019وتـحــديـ ًـدا في
األشهر الستة األخيرة .ويجادل اإليرانيون
ً
قانونا
منتخبا،
جديدا
رئيسا
ثمة
بأن ّ
ً
وأن ُ ً
ً
ّ
صدر عن البرملان اإليراني العام املاضي يلزم
الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم،
فـضـ ًـا عــن اسـتـمــرار العقوبات االقتصادية
ّ
ينص
األميركية على إي ــران ،على عكس مــا
عـلـيــه االت ـف ــاق ال ـن ــووي ال ــذي انـسـحـبــت منه
َ
تتراجع عنها إدارة بايدن.
إدارة ترامب ،ولم
وتــذكــر الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة أن
ّ
إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة
 20%في منشأة «فوردو» شديدة التحصني
قرب مدينة قم ،وهي تستخدم في ذلك أجهزة
طــرد مــركــزي مـتـطــورة كــان االت ـفــاق الـنــووي
ق ــد ح ـظ ــره ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـص ـ ّـر واش ـن ـطــن
وحلفاؤها األوروبـيــون على ضــرورة التزام
طهران بنسبة تخصيب ال تزيد على ،3.67%
كما ينص االتـفــاق الـنــووي لعام  ،2015وأن
ال تتجاوز مخزوناتها من اليورانيوم 300
كيلوغرام.
 .3تــرى إدارة بايدن أن إيــران حققت قفزات
ّ
مـهـمــة ف ــي تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم ،بـمــا في
ذلـ ــك إع ــان ـه ــا ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،تخصيب
ـرامــا مــن مـخــزونـهــا مـنــه بنسبة
 30كـيـلــوغـ ً
ً
نظريا ،قــادرة على
 ،60%وهو ما يجعلها،
صناعة سالح نووي بعد أشهر قليلة فقط؛
لــذلــك تــريــد واش ـن ـطــن تـمــديــد آجـ ــال بعض
الـقـيــود املـنـصــوص عليها فــي اتـفــاق 2015
عـلــى بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي ال ـتــي ينتهي
بعضها عام  ،2025وهو ما ترفضه طهران.
وتـطــالـبـهــا واشـنـطــن ب ــأن تـسـمــح ،مــن دون
ّ
أي قـيــود ،ملراقبي الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة

استؤنفت المفاوضات
في إبريل الماضي،
حيث خاض الطرفان
ّ
ست جوالت منها،
ّ
تقد ًما
حققا خاللها
ّ
في طريق العودة
إلى االتفاق
تقول واشنطن «إن كل
الخيارات على الطاولة»
في التعامل مع
الملف النووي اإليراني
ليس من السهل التنبؤ
بالنتيجة التي ستفضي
إليها مفاوضات فيينا
خصوصا في ظل
ً
التوتر المتصاعد

ال ــذري ــة بــالــدخــول إل ــى كــل امل ــواق ــع الـنــوويــة
في البالد ،وبأن توقف استخدامها أجهزة
ّ
تتخلص من
املتطورة ،وأن
الطرد املــركــزي
ّ
كميات اليورانيوم العالية التخصيب.
 .4يـطــرح اإليــران ـيــون شــرطــن ،تـقــول إدارة
بــايــدن إنـهــا لــن تقبل بهما أب ـ ًـدا ،وهـمــا :أن
تــرفــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة جـمـيــع الـعـقــوبــات
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى إيـ ـ ــران ،ح ـتــى ت ـلــك ال ـتــي ال

«اقتصاد مقاومة» يئن
ّ
صحيح ّ
تشكل
أن نسب التخصيب العالية لليورانيوم التي حققتها إيران
ٌ
َ
تسوية
عامل ضغط على الواليات المتحدة لمحاولة الوصول إلى
ٍ
دبلوماسية معها ،إال ّ
أن الحقيقة التي ال يمكن أن تغفلها إيران تتمثل
أن اقتصادها ّ
في ّ
يئن تحت وطأة العقوبات االقتصادية .وعلى الرغم
من محاوالت النظام اإليراني إظهار أنه تكيّف مع العقوبات القاسية
مسنودا بمبيعات النفط إلى الصين،
عليه وبناء «اقتصاد مقاومة»،
ً
ّ
واسعا من الصعوبات التي يواجهها المواطن اإليراني
فإن تذم ًرا شعب ًيا
ً
يضع نظام رئيسي في وضع حرج.

عــاقــة لـهــا بـنـشــاطــاتـهــا ال ـنــوويــة .أن تـقـ ّـدم
ضمانات
واشنطن وحلفاؤها األوروبيون
ٍ
ب ـع ــدم فـ ــرض ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة عـلـيـهــا في
املستقبل في حال حدوث تغيير في اإلدارة
األميركية ،ومجيء رئيس جديد.

ضغوط متبادلة
ال ي ـخ ـفــي الـ ـط ــرف األم ـي ــرك ــي ت ـش ــاؤم ــه من
مصير املـفــاوضــات الـنــوويــة ج ـ ّـراء الخالف
الــواســع مــع املــواقــف اإليــرانـيــة .ويــرى وزيــر
املؤشرات ال
الخارجية ،أنتوني بلنكني ،أن
ّ
ّ
يحمل فيه
تبعث على الـتـفــاؤل .وفــي وقـ ٍـت
ّ
تعثر املفاوضات،
كل طرف اآلخر مسؤولية ّ
يترددان في تبادل التحذيرات من
فإنهما ال
ّ
تداعيات فشلها .وتـلـ ّـوح الــواليــات املتحدة

بالخطة «ب» في حال فشلت الدبلوماسية،
الـتــي تـقــول إنـهــا تبقى خـيــارهــا األول .في
حــن تـقــول إي ــران إنـهــا سـتـسـ ّـرع خطواتها
النووية ،بما في ذلــك مستويات تخصيب
الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم ،إذا ل ـ ــم ُت ـ ــرف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
ـرف على
االقـتـصــاديــة عنها .ويــراهــن كــل ط ـ ٍ
جملة من املعطيات التي يراها في صالحه
ليضغط على الطرف اآلخر.
وت ـق ــول واش ـن ـطــن «إن ك ــل ال ـخ ـي ــارات على
ال ـط ــاول ــة» ف ــي الـتـعــامــل م ــع امل ـلــف ال ـنــووي
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .ويـ ــوضـ ــح م ـ ـسـ ــؤول ال ـت ـف ــاوض
األميركي ،روبرت مالي ،أنه إذا لم تعد إيران
إلــى االت ـفــاق ،واسـتـمــرت فــي تسريع وتيرة
برنامجها ال ـنــووي ،فستكون هـنــاك ردود
أم ـيــرك ـيــة «دب ـلــومــاس ـيــة وغ ـي ــره ــا» .وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه ال ي ــوج ــد ت ـعــريــف أم ـيــركــي
مسؤول
رسمي وواضــح للخطة «ب» ،فــإن
ً
ّ
سابقا في وزارة الخارجية األميركية يرى
ً
ّ
تتحرك بالفعل نحوها.
أن إدارة بايدن بدأت
ّ
وت ـش ـم ــل هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ت ـك ـث ـيـ ًـفــا لـلـضـغــوط
الــدب ـلــومــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى إيـ ــران،
خـصـ
وضعا
ـوصــا أن هــذه األخ ـيــرة تعاني
ً
اقتصاديا ّ ً
ًً
صعبا ،بما يعنيه ذلك من تنامي
ال ـض ـغــوط الـشـعـبـيــة عـلــى ال ـن ـظــام الـحــاكــم.
ـات سيبرانية
وتـشـمــل الـخـطــة «ب» ،هـجـمـ ٍ
ض ــد ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ــران الـ ـن ــووي ومـنـشــآتـهــا
الحيوية ،وحتى عمليات عسكرية محدودة،
ومحددة ،إللحاق أضرار بهذا البرنامج ،بما
عما قد تفعله إسرائيل
في ذلك غض
الطرف ّ
ّ
ً
مبدئيا استئناف املفاوضات
التي تعارض
مع إيران ،وتسعى إلى عرقلتها ،وتعلن أنها
غير ملزمة بها ،حتى إن نجحت.
ً
عسكريا ضــد إي ــران لن
ومــع ذل ــك ،إن عـمـ ًـا
ّ
ـوصــا أن إدارة بــايــدن
ـ
ص
ي ـك ــون س ـه ـ ًـا ،خ ـ
ً
ّ
ت ـع ـل ــن ،ب ـ ــوض ـ ــوح ،أن ت ــرك ـي ــزه ــا األس ـ ــاس
م ـن ـص ـ ٌّـب ع ـل ــى اح ـ ـتـ ــواء الـ ـص ــن ال ـص ــاع ــدة
ـريــا واق ـت ـص ـ ً
ع ـس ـكـ ً
ـادي ــا وت ـك ـنــولــوجـ ًـيــا ،ثـ ّـم

روسيا التي تحشد قواتها على الحدود مع
أوكرانيا .لذلك ،هي تريد استثمار القدرات
وامل ــوارد األميركية وتوظيفها ،بما يخدم
قدرتها على احتواء الصني وروسيا ،وليس
استنزافها في معارك هامشية .أضــف إلى
تتعلق بنجاعة
شكوكا فعلية ظهرت
ذلك أن
ّ
ً
ّ ّ
أي هجمات عسكرية موضعية ضد املواقع
ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة املـ ــوزعـ ــة ع ـلــى مـنــاطــق
ّ ّ
رد عسكري
واملحصنة
واسعة
ّ
جيدا .وأي ّ
ً
إي ـ ــران ـ ــي س ـي ـق ـت ـضــي أن ت ـن ـش ــر الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة مــزيـ ًـدا مــن ال ـقــدرات العسكرية في
املنطقة ،وهو ما ال تريده إدارة بايدن.
وي ـ ــزداد امل ــوق ــف األم ـيــركــي صـعــوبــة إذا ما

صحت املزاعم االستخباراتية التي ّ
تروجها
ّ
إســرائ ـيــل وم ـفــادهــا أن ط ـهــران تسعى إلــى
ّ
تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم بـنـسـبــة  ،90%وهــو
ً
نظريا ،تقف على أعتاب
ما يعني أن إيران،
ّ
امـتــاك ســاح ن ــووي .وتعتبر إدارة بايدن
ً
«عمل استفزازيا»،
صحت،
هذه املزاعم ،إن ّ
ً
فــي حــن تنفي إي ــران ذل ــك .وتـعـتــرف إي ــران
كيلوغراما من اليورانيوم
بامتالكها ثالثني
ً
فضل عن تخصيب
،60%
املخصب بنسبة
ً
اليورانيوم اآلن بنسبة  ،20%وهو ما يعني
أن إيران قد أنجزت ما نسبته  90%من العمل
ّ
ال ـ ــازم لـصـنــاعــة ال ـس ــاح الـ ـن ــووي .وتــذكــر
اعتمادا على
تقديرات متخصصة أن إيران،
ً
ّ
مخزونها الحالي من اليورانيوم املخصب،
ت ـح ـتــاج إلـ ــى ش ـهــر واح ـ ــد ل ـص ـنــاعــة ســاح
ن ـ ــووي ،ف ــي ح ــن أن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي عــام
 2015رفــع املــدة ّ ً
عمليا إلــى سنة .ومــع ذلك،
لـيــس م ــن ال ــواض ــح إن كــانــت إيـ ــران تمتلك
حقا البنية التحية الالزمة لفعل ذلك ،على
ً
اعـتـبــار أن الـ ـ  10%املتبقية المـتــاك سالح
ّ
نووي هي األصعب.
وتعتمد إيــران في مواجهتها مع واشنطن
ـردد إدارة بايدن في حــرف اتجاهها
على تـ ّ
عن الصني وروسيا ،والتوجه نحو مواجهة
مجازفة
عسكرية معها ،لكن هذه قد تكون
ً
ـوص ــا إذا
غ ـي ــر م ـض ـمــونــة الـ ـع ـ ّـواق ــب ،خ ـص ـ ً
لتجر واشنطن إلى صراع
تدخلت إسرائيل
ٍ
أوسع ،ال تريده ال هي وال طهران.
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن نـ ـس ــب ال ـت ـخ ـص ـي ــب ال ـع ــال ـي ــة
ّ
ل ـل ـي ــوران ـي ــوم ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ت ـشـ ّـكــل عــامـ َـل
ض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مل ـحــاولــة
تسوية دبلوماسية معها ،إال
الوصول إلى
ٍ
أن الحقيقة التي ال يمكن أن تغفلها إيــران
ّ
تـتـمـثــل بـ ــأن اق ـت ـصــادهــا ي ـئ ــن ت ـحــت وط ــأة
ّ
ّ
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
محاوالت النظام اإليراني إظهار أنه ّ
تكيف
مع العقوبات القاسية عليه وبناء «اقتصاد
ـودا بـمـبـيـعــات الـن ـفــط إلــى
م ـق ــاوم ــة» ،م ـس ـن ـ ً
الـ ـص ــن ،فـ ـ ــإن تـ ــذمـ ـ ًـرا ش ـع ـبـ ًـيــا واسـ ـ ًـعـ ــا مــن
ّ
الصعوبات التي يواجهها املواطن اإليراني
يضع نظام رئيسي في وضع حرج.

خاتمة
ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل الـتـنـبــؤ بــالـنـتـيـجــة الـتــي
ستفضي إليها مفاوضات فيينا النووية،
ـوصــا ف ــي ظ ــل ال ـتــوتــر املـتـصــاعــد بني
خ ـصـ ً
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـ ـص ـ ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا،
بحيث قد ال تجد الدولتان حافزا ملساعدة
واشـنـطــن فــي مساعي ال ـعــودة إل ًــى االتـفــاق
ال ـنــووي وإلـ ــزام إي ــران بـبـنــوده م ـج ـ ّـد ًدا .بل
ع ـلــى ال ـع ـك ــس ،ق ــد ي ـجــد الـ ـب ـ َـل ــدان مـصـلـحـ ًـة
التصلب فــي مواجهة
فــي دفــع طـهــران إلــى
ّ
ـؤدي
ـ
ي
أن
ـل
ـ
م
أ
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـة،
ال ـض ـغــوط األم ـيــرك ـيـ
ّ
ت ـفــاقــم األزم ـ ــة ب ــن واش ـن ـطــن وطـ ـه ــران إلــى
تـخـفـيــف ال ـض ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى بكني
وموسكو .ال يلغي هذا احتمالية أن تحصل
تـفــاهـمــات ثنائية أمـيــركـيــة  -إيــران ـيــة ،كما
ـوصــا أن
حصل فــي ُعـمــان عــام  ،2013خـصـ ً
ّ
إدارة ب ــاي ــدن ع ـلــى ع ـكــس ســابـقـتـهــا إدارة
ـاد ًة فـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـخــرج
تـ ــرامـ ــب ،تـ ـب ــدو ج ـ ـ ـ ـ ّ
دبلوماسي لطهران يسمح برفع العقوبات
املرتبطة ببرنامجها النووي ،بالتزامن مع
عودتها إلــى تنفيذ التزاماتها املنصوص
عليها فــي اتـفــاق  ،2015مــع أن هــذا األمــر ال
ّ
يبدو ً
قريبا بحسب املعطيات الراهنة.

ي ـبــدو أن شـبـكــة اإلذاعـ ـ ــة األمل ــان ـي ــة الــدول ـيــة
«دويتشه فيله» ،اخـتــارت فتح الـنــار بشكل
رسـمــي على كــل املــؤسـســات واألف ــراد الذين
تـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم ،ول ـ ـهـ ــم م ـ ــواق ـ ــف رافـ ـض ــة
لــاح ـتــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وذلـ ــك ت ـحــت حجة
«رف ــض م ـع ــاداة الـســامـيــة» .وآخ ــر قــراراتـهــا
ظهرت األحــد عندما قــررت تعليق التعاون
مــع قـنــاة «رؤي ــا» األردن ـي ــة ،بسبب مخاوف
ت ـت ـع ـل ــق بـ ـم ــا قـ ــالـ ــت إنـ ـ ــه «مـ ـحـ ـت ــوى م ـع ــاد
إلســرائـيــل ومـعــاد للسامية ورس ــوم هزلية
عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
ب ـ ـهـ ــا» .وأض ـ ــاف ـ ــت «دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه فـ ـيـ ـل ــه» أن ـه ــا
ك ــان ــت ق ــد دخ ـل ــت ف ــي ش ــراك ــة م ــع «رؤي ـ ــا»،
ألن املـحـطــة ت ـت ـنــاول قـضــايــا مـثــل امل ـســاواة
بــن الجنسني وحـقــوق األقـلـيــات فــي األردن
وت ـعــزيــز الـثـقــافــة اإلعــام ـيــة لـلـشـبــاب .غير
أن غويدو بــاومـهــاور ،أحــد كبار املسؤولني
الـتـنـفـيــذيــن ف ــي «دوي ـت ـشــه ف ـي ـلــه» ،ق ــال إنــه
سـتـتـعــن عـلـيــه إع ـ ــادة تـقـيـيــم ال ـت ـعــاون ألن
«العديد من أجزاء املحتوى الذي يتم نشره
عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
بالقناة األردنية ال يتوافق بالتأكيد مع قيم
دويتشه فيله» .وأض ــاف فــي بـيــان« :نأسف
حـقــا ألن ـنــا ل ــم نــاحــظ ه ــذه ال ـص ــور املـثـيــرة
لالشمئزاز» .وقالت  DWإنها تنأى بنفسها
«ب ـشــدة» عــن مـثــل ه ــذا امل ـح ـتــوى ،و«تــأســف
لتقييمها األولي الذي خلص إلى أن محطة
رؤيا ليست معادية إلسرائيل» .ولم يصدر
تعليق بعد من القائمني على قناة «رؤيا».
وتـتـضـمــن تــرتـيـبــات ال ـشــراكــة م ــع الشبكة
اإلذاعـ ـي ــة األمل ــان ـي ــة ،ق ـيــام «دوي ـت ـشــه فيله»
بتوفير محتوى صحافي .وجاء هذا القرار
بعد يومني فقط من إعالن الشبكة األملانية
ً
أنـ ـه ــا س ـت ــوق ــف أرب ـ ـعـ ــة م ــوظ ـف ــن وع ــام ــا
ً
مستقال عن العمل لحني انتهاء تحقيق في
مزاعم تفيد بأنهم صرحوا بــآراء «معادية
إلســرائـيــل ولـلـســامـيــة» .وتفاعلت القضية
بـ ـع ــدم ــا ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «زود دوي ـت ـش ــه
ت ـســاي ـتــونــغ» األمل ــان ـي ــة ال ـيــوم ـيــة تعليقات
عـبــر وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي تــزعــم
أن أعضاء في الخدمة العربية لـ«دويتشه
فيله» أدلوا بها ،ومنها تعليقات يبدو أنها
«تـقـلــل مــن ش ــأن امل ـحــرقــة أو ت ـعــزز الـصــور
النمطية املعادية لليهود» .وقالت  DWإنها
طلبت إجراء تحقيق خارجي مستقل .وقال
رئـيــس املؤسسة بيتر ليمبورغ فــي بيان:
«تمكنت (دويتشه فيله) من االستعانة بكل
مــن وزي ــرة الـعــدل األملــانـيــة السابقة زابينه
ل ــوي ـت ـه ــوي ــزر ش ـن ــارن ـب ــرغ ــر ،واألخ ـص ــائ ــي
النفسي أحمد منصور ،وهما شخصيتان
معروفتان يتفق مسارهما املهني مع هذه
ّ
املهمة بشكل خاص» .وعلق أحمد منصور
ف ــي ال ـب ـيــان نـفـســه أن ــه «ب ـكــل تــأك ـيــد ،يجب
أخ ــذ االت ـهــامــات املــوجـهــة هـنــا بـكــل جــديــة،
ومــن الجيد أن إدارة (دويـتـشــه فيله) ترى
ذلــك أيـضــا .هــذه املهمة امللقاة على عاتقي
ت ـت ـط ـلــب م ـن ــي ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ب ـصــراح ــة
وحيادية واحترام وإحساس باملسؤولية».
لكن اخـتـيــار منصور بشكل خــاص يطرح
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام ع ــدة ح ــول اسـتـقــالـيــة
التحقيق ،وإنصافه للعاملني في الشبكة.
إذ إن منصور ّ
حساباته
يعرف بنفسه عبر
ّ
على مواقع التواصل االجتماعي على أنه
«عــربــي إســرائـيـلــي» ،يعمل على «محاربة
الـ ـتـ ـط ـ ّـرف ومـ ـح ــارب ــة م ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة»،
ويـ ــزخـ ــر ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وبـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ــاص «ت ــويـ ـت ــر»
بالتغريدات املدافعة عن االحتالل وجرائمه
ب ـحــق الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وي ـك ـ ّـرر بـشـكــل شبه
يومي دفاعه عن دولة االحتالل اإلسرائيلي
التي يسميها «حلم اليهود للعيش بحرية
واستقالل» .تشمل املهام التي سيقوم بها
التحقيق املستقل «استيضاح االتهامات
الـتــي ظـهــرت لـلـعـيــان مــن دون تـحـفـظــات»،
و«ف ـح ــص م ــا إذا ك ــان ــت ه ـن ــاك ه ـف ــوات قد
وقعت داخل املؤسسة» ،و«تقديم توصيات
حول إجــراءات وقائية للمستقبل» .وأوقف

األشخاص املذكورون في التقرير عن العمل
إلى حني االنتهاء من التحقيق.
وش ـ ـ ــددت «دويـ ـتـ ـش ــه ف ـي ـل ــه» ال ـت ــي تـمــولـهــا
ال ـح ـكــومــة األمل ــانـ ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان ـهــا ،ع ـلــى أن
مــوظ ـف ـي ـهــا ك ـل ـهــم «م ـل ـت ــزم ــون ب ــاإلخ ــاص
لـقـيــم واس ـتــرات ـي ـج ـيــات املــؤس ـســة األملــان ـيــة،
ســواء داخليًا وخارجيًا .من بني هــذه القيم
االع ـتــراف الــواضــح لــ(دويـتـشــه فيله) بحق
إســرائ ـيــل فــي ال ــوج ــود ،إضــافــة إل ــى املــوقــف
الواضح ضد معاداة السامية» .تنطبق هذه

قيدت نشر التقارير
التي تنتقد إسرائيل خالل
العدوان على غزة

السياسة أيضًا على الحسابات الشخصية
في مواقع التواصل االجتماعي.
يأتي هذا التحقيق من جانب املؤسسة ردًا
على تقرير نشرته صحيفة «زود دويتشه
تسايتونغ» في  30نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي ،ذكرت فيه أن عددًا من العاملني في
القسم العربي فــي «دويتشه فيله» ،وكذلك
أحد املدربني الــذي يعمل بشكل مستقل مع
املؤسسة ،قــد نـشــروا فــي السنوات املاضية
تعليقات «مـعــاديــة للسامية» على وسائل

تلقت القناة انتقادات عدة بسبب تغطية العدوان األخير على غزة (مؤمن فايز/نورفوتو)

تحريض على كل الجبهات

تواصل الجماعات اإلسرائيلية وتلك املؤيدة للصهيونية
في أوروبــا والــواليــات املتحدة الضغط على املؤسسات
اإلعالمية وعمالقة التكنولوجيا الستبعاد أي موظف قد
تكون له مواقف مؤيدة للفلسطينيني في وجه آلة القتل
ّ
اإلسرائيلية .فنهاية الشهر املاضي شنت شخصيات
إسرائيلية حملة واسعة ّ
ضد املراسلة السابقة في قناة
«الجزيرة» اإلنكليزية و«آي تي في نيوز» ،فداء جاسم،
بعد تعيينها في شركة «تويتر» لإلشراف على التغطية
اإلخبارية في الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،بحجة
تغريدات قديمة لها معادية للكيان الصهيوني .في األول
من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت ،أعلنت فــداء جاسم،
في تغريدة ،عن انضمامها إلى «تويتر» ،لتقود تنظيم
املحتوى التحريري في منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا .وأرفقت تغريدتها برموز تمثل أعالم  17دولة
في املنطقة ،ولم تشمل علم االحتالل اإلسرائيلي.
استثناء العلم اإلسرائيلي من تغريدة فداء جاسم استفز
شخصيات ومؤسسات إسرائيلية طالبت بإقالتها من
منصبها الجديد في «تويتر» ،وأع ــادت نبش تغريدات
قــدي ـمــة ل ـهــا ت ـنــاهــض فـيـهــا االحـ ـت ــال ،وبـيـنـهــا «مــركــز
سيمون فيزينتول» الذي يؤكد عبر موقعه اإللكتروني
أن مهمته «مساندة إسرائيل» ،ويزعم «تصديه ملعاداة
السامية واإلرهاب وخطاب الكراهية» ،ومنظمة «أونست
ري ـبــورت ـي ـنــغ» ال ـتــي ت ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـسـهــا بــأن ـهــا منظمة
غير حكومية «تــراقــب اإلع ــام املتحيز ضــد إسرائيل»
ووصفتها منافذ إخبارية عدة بأنها «مجموعة مراقبة
إعالمية موالية إلسرائيل».

التواصل االجتماعي ووسائل إعالم أخرى.
ُ
ون ـش ــرت تـلــك الـتـصــريـحــات عـلــى حـســابــات
خــاصــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ُ
وحذف بعضها الحقًا.
باسل العريضي واحد من الذين استهدفهم
تـقــريــر «زود دوي ـت ـشــه ت ـســاي ـتــونــغ» ،علمًا
أن ــه ُعــن مــدي ـرًا ملكتب «دويـتـشــه فـيـلــه» في
بيروت عام  .2019الصحيفة األملانية نبشت
تغريدة للعريضي تعود ليونيو/حزيران
عام ( 2014محذوفة حاليًا) ،قال فيها إن كل
من يتعامل مع اإلسرائيليني خائن ويجب
إعــدامــه .ولــم تتمكن «الـعــربــي الـجــديــد» من
التدقيق في صحة ما أوردته «زود دويتشه
تسايتونغ» .وذكر تقرير الصحيفة األملانية
املحرر مرهف محمود ،الذي زعمت أنه كتب
منشورًا على «فيسبوك» في  ،2017تحدث
ف ـي ــه ع ــن م ـقــاط ـع ـتــه ح ــدي ـث ــا م ــع ام ـ ـ ــرأة فــي
مقهى ،بعدما علم بأنها يهودية .وزعمت
أن ـ ــه فـ ــي مـ ـنـ ـش ــورات أخ ـ ـ ــرى أنـ ـك ــر م ـحــرقــة
الهولوكوست ،وقال إن «اليهود يسيطرون
على عقول الـنــاس مــن خــال الفن واإلعــام
واملوسيقى» .ولم يتمكن «العربي الجديد»
من التدقيق في صحة هذه املنشورات التي
أوردتـ ـه ــا «زود دوي ـت ـشــه ت ـســاي ـتــونــغ» ،إذ
ربـمــا ُح ــذف بعضها أو ُعــدلــت خصوصية
حسابات أصحابها.
التقرير استهدف أيضًا الخبير في مجال
إدارة اإلع ـ ــام ال ـص ـحــافــي داود إبــراه ـيــم،
ال ــذي ي ـشــارك فــي دورات تــدريــب تنظمها
ُ
«دويـتـشــه فيله» فــي بـيــروت ،إذ اتـهــم بأنه
غـ ـ ــرد م ـ ـ ــرات عـ ـ ــدة م ـن ـك ـرًا ح ـ ـ ــدوث م ـحــرقــة
الهولوكوست ،وبأنه وصفها بالكذبة .ذكر
التقرير أيضًا شقيقه محمد ،الــذي يشغل
منصب رئيس مكتب أخبار الشرق األوسط
فــي «دويـتـشــه فـيـلــه» .ص ــوب الـتـقــريــر على
مــاضــي محمد داود ،ال ــذي ك ــان يعمل في
صحيفة «الديار» التي وصفت بأنها تابعة
ل ــ«ال ـحــزب ال ـس ــوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي»
ال ـ ـ ــذي «ي ـس ـت ـل ـه ــم مـ ـب ــادئ ــه مـ ــن الـ ـن ــازي ــة»،
وفقًا ل ــ«زود دويتشه تسايتونغ» .وقالت
ال ـص ـح ـي ـفــة األمل ــانـ ـي ــة إن إب ــراهـ ـي ــم واص ــل
ال ـك ـتــابــة ف ــي صـحـيـفــة «األخ ـ ـبـ ــار» امل ــؤي ــدة
لـ«حزب الله» ،بعد انتقاله إلى برلني للعمل
ل ـص ــال ــح «دويـ ـتـ ـش ــه ف ـي ـل ــه» .ذكـ ــر ال ـت ـقــريــر
أي ـض ــا ص ـحــاف ـيــة اس ـم ـه ــا فـ ــرح ت ـع ـمــل فــي
برنامج «مسائية» الــذي تذيعه «دويتشه
ف ـي ـلــه» ،وزع ــم أن ـهــا كـتـبــت فــي مــوقــع «رأي
ال ـيــوم» الـعــربــي أنـهــا مستعدة لالنضمام
إل ــى ص ـفــوف تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
(داع ــش) إذا أعـلــن عناصرها استعدادهم
لتحرير فلسطني من االحتالل اإلسرائيلي.
يـ ــذكـ ــر أن «دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه فـ ـيـ ـل ــه» ق ـ ـيـ ــدت ن ـشــر
التقارير الـتــي تنتقد إســرائـيــل ،معللة ذلك
بـمـســؤولـيــة ب ــرلــن ال ـخــاصــة ت ـجــاه الــدولــة
الـيـهــوديــة ،بـسـبــب الـهــولــوكــوســت .ومنعت
هـيـئــة تـحــريــر «دوي ـت ـشــه فـيـلــه» مــراسـلـيـهــا
وم ـح ــرري ـه ــا م ــن تـغ ـط ـيــة ج ــرائ ــم االح ـت ــال
اإلسرائيلي املتمثلة في الفصل العنصري
واض ـط ـه ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وف ـق ــا لــوثـيـقــة
داخلية سربت في مايو/أيار ،إبان العدوان
اإلسرائيلي األخير على غزة .وأكدت الوثيقة
ال ــداخ ـل ـي ــة امل ـك ــون ــة م ــن ص ـف ـح ـتــن أن إرث
املـحــرقــة ومـســؤولـيــة أملــانـيــا الـخــاصــة تجاه
إسرائيل ال يزاالن حجر الزاوية في دستور
البالد وسياستها الخارجية .وقالت فيها
رئيسة التحرير مــانــويــا كاسبر-كالريدج
لـلـمــوظـفــن« :ن ـحــن ف ــي (دوي ـت ـشــه ف ـي ـلــه) ،ال
نشكك إطالقًا في حق إسرائيل في الوجود
كــدولــة ،وال نسمح لــأشـخــاص املــوجــوديــن
في تغطيتنا بالقيام بذلك» .وأضافت« :نحن
ال نشير إطالقًا إلى نظام الفصل العنصري
ف ــي إس ــرائ ـي ــل .نـتـجـنــب أي ـضــا اإلش ـ ــارة إلــى
االستعمار أو املستعمرين» .وتابعت« :نحن
نحترم حرية الــرأي والتعبير ،وحق الناس
في انتقاد أي من األطراف املعنية .ومع ذلك،
فإن انتقاد إسرائيل يصبح معاداة للسامية
ع ـنــدمــا ت ـح ــاول تـلـطـيــخ وت ـشــويــه الـسـمـعــة
ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل أو الشعب
اليهودي والثقافة اليهودية بذاتها».
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

لينا الرواس

مــن املثير ً
دوم ــا معرفة أن هناك
قـنـبـلــة ف ــي ال ـغــرفــة ،أو ه ــذا على
األقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـنـ ـص ــح بـ ـ ــه آلـ ـف ــري ــد
هيتشكوك صانعي السينما ومشاهديها.
فــي فيلم جــاســن ك ــورزل الـجــديــد،Nitram ،
نختبر صـحــة تـلــك املـقــولــة الـشـهـيــرة ألحــد
أهم صناع تحف القرن املنصرم؛ القنبلة في
الغرفة ،لكن السؤال األهم :متى تنفجر؟
ينكأ فيلم «نيترام» الجرح األكبر في تاريخ
أس ـت ــرال ـي ــا امل ـع ــاص ــر؛ مــذب ـحــة ب ـ ــورت آرث ــر
املروعة في والية تسمانيا عام  ،1996التي
ارتـكـبـهــا مــارتــن بــراي ـنــت ،حــن أطـلــق الـنــار
ع ـلــى ال ـعــامــة ف ــي أح ــد امل ــواق ــع الـسـيــاحـيــة،
م ـت ـس ـبـ ًـبــا بـ ــوفـ ــاة  35ش ـخ ـ ًـص ــا وجـ ـ ــرح 23
آخرين؛ أكبر حصيلة منفردة لقتلى على يد
شخص واحد حتى ذلك الوقت.
األحــداث معروفة ،إذن ،والنهاية املشؤومة
ال مفر منها .إال أن املخرج األسترالي املثير
للجدل جاسنت كــورزل ،ومعه الكاتب شون
غــرانــت ،يـبــديــان اهـتـمـ ً
ـامــا أكـبــر بشخصية

يعيدنا المخرج األسترالي ،جاستن كورزل ،في فيلمه الجديد ،Nitram ،إلى مذبحة ارتُكبت في
والية تسمانيا عام  ،1996لكن نتتبع في العمل حياة القاتل ،وليس الضحايا

فيلم «نيترام»

المذبحة تتوارى خلف عيني القاتل

القاتل نفسه ،ال بتصوير الجريمة املرتكبة
وتفاصيلها الشنيعة.
يحكي الفيلم ،مــن دون أدن ــى تكلف ،قصة
«الـحـيــاة الـيــومـيــة» الكئيبة الـتــي يعيشها
نـ ـيـ ـت ــرام ( ،)Caleb Landry Jonesش ــاب
عـشــريـنــي يـعــانــي م ــن مـشــاكــل ف ــي الصحة
ال ـع ـق ـل ـي ــة ،وع ــاقـ ـت ــه امل ـض ـط ــرب ــة ب ــوال ــدت ــه
الـصــارمــة ( )Judy Davisووالـ ــده العاطفي
املـتـســاهــل ( ،)Anthony LaPagliaثــم لقائه
ب ــوري ـث ــة صـ ـن ــدوق ال ـيــان ـص ـيــب ال ـش ـه ـيــرة،

هيلني هارفي ( ،)Essie Davisوصداقتهما
الغريبة التي تنتهي بوفاة هيلني املفاجئة،
ً
وحيدا
يليها انتحار وال ــده ،وبـقــاء نيترام
في منزل هيلني ،الذي بات اآلن ملكه إضافة
ً
إلى نصف مليون دوالر نقدية ،وصول إلى
ارتكابه مـجــزرة إطــاق الـنــار الجماعي في
بورت آرثر ،من دون سابق إنذار.
لم يكن من السهل على املخرج األسترالي،
امل ـعــروف عنه اهتمامه بموضوعة العنف
االجتماعي والنفسي ،أن يقنع سكان واليته

يخفي المخرج في
فيلمه أي إشارات ترجعنا
إلى الحادثة نفسها

تـسـمــانـيــا ،حـيــث يـقـيــم ،بــرغـبـتــه فــي تقديم
فيلم عن حادثة ما زال كثير من سكان تلك
الوالية يعاني من آثارها حتى يومنا هذا؛
إذ قوبل كــورزل باستياء كبير حال إعالنه
عن إنتاج الفيلم ،خاصة من أهالي ضحايا
املجزرة ،الذين رؤوا في إعادة إحياء الكارثة
ً
ً
وتعظيما لشخصية
نكسا لآلالم من جهة،
الـقــاتــل وأس ـطــرة لقضيته مــن جـهــة أخــرى.
ادع ــاءات واجهها املـخــرج بصالبة ،مــؤكـ ًـدا
ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى الـ ـش ــرور

الكارثة قبل
وقوعها
غيرت حادثة بورت
آرثر اتفاقية السالح
ً
شروطا
الوطنية ،ووضعت
محددة لحاملي رخص
السالح .مع ذلك ،يفيدنا
الفيلم في نهايته أن عدد
األسلحة في أستراليا زاد
اليوم عما كان عليه في
عام  ،1996األمر الذي يفسر
اختيار كورزل (الصورة) لتلك
موضوعا لعمله.
القضية
ً
ال يكتفي الفيلم بكونه
نظرة فاحصة يلقيها
صناع الفيلم على حادثة
مروعة في تاريخ اإلنسانية،
بل يتعدى ذلك ليغدو
دعوة لتفادي الكارثة قبل
وقوعها من جديد.
ال يحاكي الفيلم األفعال العنيفة ،بل يبقيها في الخلفية ()Imdb

إضاءة

عمار فراس
ّ

بـ ـث ــت ش ـب ـك ــة ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس ،أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ال ـف ـي ـلــم
ال ـك ــوم ـي ــدي  ،Good on Paperم ــن بـطــولــة
امل ــؤدي ــة الـكــومـيـ ّ
ـديــة ل ـيــزا شلسينغ (Iliza
 .)Shlesingerالـتــرجـمــة الـحــرفـيــة للعنوان
تشوش املعنى ،كوننا أمام تعبير يعني أن
ما نقرأه أفضل مما هو موجود على أرض
الواقع ،أو ما نتخيله جيد فقط في عقولنا.
ومــن هــذه الـفــرضـيــة ،نتتبع حكاية أنــدريــا
سينغر ،مؤدية عروض الكوميديا واملمثلة
الحاملة الـتــي تلتقي صــدفــة بدينيس كلي،
الـشــاب املـثــالــي ،ال ــذي يمتلك جــوابــا مقنعًا
عن «كل» األسئلة ،ويتمكن من إثارة إعجاب
أنــدريــا ودفـعـهــا إل ــى قـبــول طلبه بــالــزواج.
لكن هناك ما هو مريب في هذا الرجل ،الذي
نكتشف نهاية الفيلم حقيقته .وامللفت أن
أحـ ــداث الـفـيـلــم مـبـنـيــة عـلــى قـصــة حقيقية
مرت بها شلسينغر ،وسبق أن قدمتها على
الخشبة عام  2015بعنوان «براين الكذاب».
نشاهد في الفيلم سعي أندريا إلى تحقيق
النجاح في هوليوود ،والتحول من مؤدية
كوميدية إلــى ممثلة ،تخوض منافسة مع
أخ ــري ــات ،ي ــراه ــن ع ـلــى جـمــالـهــن ووس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي لـتـحـقـيــق ال ـن ـجــاح،
الـشــأن ال ــذي يخلق اخـتــافــا حــول املـبــادئ.
بصورة أدق ،ما هو «مقبول» و«مرفوض»
ف ــي ه ــولـ ـي ــوود؛ إذ ي ـك ـشــف ل ـن ــا ال ـف ـي ـلــم أن
الراغبة بالعمل في هوليوود ،وبالرغم كل
ما شهده العالم من تغيرات ،ما زالت تحاكم
ّ
الفنية.
بناء على شكلها ،وليس موهبتها
بـهــذا ،تتعقد حـيــاة أنــدريــا ،لـتــدور فــي فلك
منافسة غير عادلة .هل تضحي بمبادئها

نشاهد في الفيلم سعي
الممثالت إلى تحقيق
النجاح في هوليوود
العمل مُ قتبس عن قصة حقيقية (نتفليكس)

المخرج في
كواليس
أحد أعماله
(فيسبوك)

متابعة

أفضال يوسف رزق
عمر بقبوق

أك ـثــر مــن ع ـشــرة أعـ ــوام مـضــت عـلــى غ ـيــاب املـخــرج
الـســوري ،يوسف رزق ،عن الساحة الفنية؛ إذ كان
آخــر أعماله هــو مسلسل «ســاعــة الصفر» (.)2010
ت ـن ــاول رزق ف ــي ه ــذا املـسـلـســل ق ـضــايــا امل ـخ ــدرات
وج ــرائ ــم ال ـش ــرف ،بـعــد سـلـسـلــة م ــن األع ـم ــال الـتــي
ركــز فيها بشكل خــاص على مــرض اإلي ــدز .يمكن
أن نـصــف مـسـلـســات رزق بــاملـجـمــل بــأنـهــا مثيرة
للجدل ،إذ يختلف الجمهور السوري حول قيمتها
الفنية ،فالبعض يراها نموذجًا واضحًا عن انحدار
السوية الفنية واالنحطاط الثقافي ،والبعض اآلخر
ينظر إلـيـهــا كـجــزء مـهــم مــن املـسـلـســات الـســوريــة
فــي العصر الذهبي .الـيــوم يعود يوسف رزق إلى
الواجهة مـجــددًا ،بعدما عــاش سـنــوات طويلة في
الظل .الالفت في األمر ،أن عودته لم تكن من بوابة
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ،وإن ـم ــا م ــن خ ــال مـقــابــات
صحافية مصورة ،أعادته إلى الشاشة بعد منشور
غريب على مواقع التواصل االجتماعي ،يعلن فيه
عن رغبته بــالــزواج ،وأنــه مستعد لتلقي العروض
الجادة من النساء اللواتي يرغنب به!
هذا الحدث ،الذي قد يراه البعض فكاهيًا ،وأشار
ً
مزحة ،كان مدخال
رزق في ما بعد أنه لم يكن سوى
ً
ً
ل ـل ـت ـعــرف ع ـلــى ج ــوان ــب أك ـث ــر ص ـف ــاق ــة وهـ ـ ــزال من
شخصية املـخــرج ،قــد يكون جنون العظمة أقلها
سوءًا؛ إذ إن الرجل يتعامل مع نفسه كمخرج عاملي
مبدع وله أسلوبه الخاص ،ال بل ويجب أن ُي ّ
درس

بـكــل جــام ـعــات ال ـعــالــم .كـمــا يـتـحــدث ع ــن املمثلني
الذين شاركوا في أعماله باستخفاف ،ويستثمر
كل لحظة ليشير إلى فضله الكبير عليهم ،وعلى
الدراما السورية ككل .ورغم أن هذه األحاديث تبدو
غير متزنة ،لكنها تبقى متوقعة إلى حد ما ،فهي ال
تختلف كثيرًا عن تصريحاته اإلعالمية التي كان
ً
يــدلــي بها قبل أن يصبح عــاطــا مــن الـعـمــل؛ فهو
املـخــرج ال ــذي ظهر قبل أع ــوام طويلة فــي برنامج
«االتجاه املعاكس» على قناة «الجزيرة» ،ليتحدث
عن انحطاط الدراما املصرية ،ويحقرها ليعلي من
شأن الدراما السورية وأعماله الخاصة.
فعليًا ،إن تـصــريـحــات رزق ت ــزداد س ــوءًا عندما
ي ـت ـحــدث ع ـمــا ك ــان ي ـحــدث خ ـلــف ال ـكــوال ـيــس ،أو
عـنــدمــا يـتـحــدث عــن عــاقــاتــه النسائية وحياته
األسرية؛ إذ ذكر أنه كان يضرب املمثلني العاملني
مـعــه ،وأن ــه كـســر أن ــف املـمـثــل أن ــدري ــه سـكــاف في
إحدى املرات ،وأنه كان يلجأ إلى الشرطة ليضغط
على املمثلني؛ فاستخدمهم إلجبار املمثل سامر
املـصــري على االنضباط باملواعيد .وال يختلف

ذكر رزق في مقابلة
له أنّه كان يضرب الممثلين
العاملين معه

بسلوكه داخل املنزل عن سلوكه في أماكن العمل،
فهو يقول ذلك بوضوح ،لقد كان يعنف النساء
اللواتي سبق أن ارتبط بهن.
إال أن أســوأ األمــور التي وردت في مقابالت رزق
املتتالية ،هي حكاية زواجــه من الفنانة إمــارات
رزق ،والـ ـع ــروض ال ـت ــي يـقــدمـهــا لـلـن ـســاء ال ـيــوم
ك ـفــرصــة لـلـتـقــرب م ـن ــه؛ إذ ذك ــر أن ــه ت ـع ـ ّـرف على
إمارات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها
وتزوجها بعد أسبوع واحد ،لينتشلها من حياة
البؤس التي تعيشها كــ«نــازحــة» بعدما أغوته!
قبل أن يدخل في دوامة انفصاله عنها وأفضاله
عليها ،وعلى زوجها الحالي ،حسام جنيد.
هذه القصة تــزداد ســوءًا عندما يتقدم رزق على
ً
الهواء مباشرة بعرض جديد لتبني فتاة صغيرة
لتعيش معه ،يفضلها أن تكون في سن السابعة
عشرة ،وفقيرة ،وعالقاتها مقطوعة عن أهلها؛
ليبدو هنا أنــه يبحث عن ضحية جديدة مليوله
(البيدوفيلية؟) املغلفة بغطاء التبني.
هــذه التصريحات املخزية يمررها يوسف رزق
ضمن حديث مطول عن األخالق والفن والفضيلة،
في نفس السياق الذي يحاول فيه أن يرتدي ثوب
الضحية ،عندما أعلن بأن املؤامرات الصهيونية
العاملية كــان لها دور بإيقافه عن العمل ،بسبب
جرأته والرسائل اإلنسانية والسياسية الهامة
الـتــي يحملها بفنه! واإلع ــام ال ـســوري يتهافت
ً
الـيــوم لـعــرض حكايته ب ــدال مــن محاربة األفـكــار
التي ّ
يروج لها.

آثار

مقبرتان لمجهولَين بلسانين من ذهب

 ...Good on Paperالكوميديّة في فخ رجل كاذب
ألجل «العمل»؟ أم تحافظ على عصاميتها
وحظها العاثر لحماية موهبتها؟ ال إجابة
عن هذه التساؤالت ،لكنها محرك لصراعات
ونوبات ذعــر تصب أندريا بصورة دائمة،
ك ــون ـه ــا ت ـش ـعــر دوم ـ ــا ب ــأن ـه ــا مـ ـقـ ـص ــرة ،أو
ال ت ـق ــوم ب ــال ـخ ـي ــارات الـصـحـيـحــة م ــن أجــل
ّ
املهنية.
مسيرتها
املـثـيــر لــاهـتـمــام أن الـفـيـلــم يــوظــف صيغة
مشابهة ملــا ن ــراه فــي مسلسل «ساينفلد»
ال ـش ـه ـيــر؛ إذ ن ـشــاهــد أن ــدري ــا وهـ ــي تعمل
مؤدية كوميديا ،تلقي النكات على خشبة
املسرح ،ضمن لقطات منفصلة ،ليترجم ما
«تلقيه» على الجمهور الحقًا ضمن حياتها
ّ
اليومية وعالقتها املريبة مع أندرو.
هــذه الصيغة التي حولت «ساينفلد» إلى
واحـ ــد م ــن أش ـهــر امل ـس ـل ـســات ال ـكــوم ـيـ ّ
ـديــة،
نــراهــا بصيغة مختلفة ،كــون أنــدريــا ،أشد
ت ــورط ــا ف ــي حـيــاتـهــا م ـمــا يـظـهــر األمـ ــر في
«ســاي ـن ـف ـلــد» .ومــاح ـظــات ـهــا ال ت ـق ــوم على
ّ
السطحية ،بل تناقش إشكاليات
املفارقات
تــواجـهـهــا ك ــام ــرأة وم ــؤدي ــة ،فــالـفـيـلــم ليس
ترجمة لـلــ«نـكــات» الـتــي تلقى على خشبة
املسرح ،بل حكاية تحوي صراعًا ومفارقات
يومية ،يتم التعليق عليها بشكل منفصل
على خشبة املسرح الحقًا .يمكن النظر إلى

الخبيثة حتى ال تتكرر .الترفيه ليس هو
الـهــدف األول لفيلم ك ــورزل الـجــديــد .ولهذا
السبب ،بالضبط ،يخفي املخرج أي إشارات
تــرجـعـنــا إل ــى ال ـح ــادث ــة نـفـسـهــا؛ فيتجنب
ذكــر أسـمــاء املناطق واألمــاكــن حيث وقعت
الـجــريـمــة ،ويـطـلــق عـلــى بـطـلــه اس ــم نـيـتــرام
(تهجئة معكوسة الس ــم م ــارت ــن) ،ويمتنع
ع ــن ت ـصــويــر آثـ ــار املـ ـج ــزرة؛ فـيـنـفــذ إط ــاق
ً
ً
معيدا إلى األذهان
بعيدا عن الكاميرا،
النار
درام ـ ــا امل ـس ــرح األرسـ ـط ــي ،وقــوان ـي ـنــه الـتــي
تـنــص عـلــى ارت ـك ــاب الـفـعــل الـعـنـيــف خــارج
الخشبة ،بهدف الحد من التورط العاطفي
وتعزيز املحاكمة العقلية لدى املتلقي.
األفعال
على ذات املـنــوال ،ال يحاكي الفيلم
ً
الـعـنـيـفــة ،ب ــل يبقيها ف ــي الـخـلـفـيــة ،هــادفــا
إلـ ــى ت ـف ـك ـيــك ع ـق ـل ـيــة امل ـ ـجـ ــرم ،ول ـي ــس إل ـق ــاء
ن ـظ ــرة روم ــان ـس ـي ــة ع ـلــى ف ـع ـلــه امل ـض ـطــرب،
ً
ً
ـاؤل ً
مهما عن الفعل اإلجرامي
واضــعــا تـسـ ً
بوصفه مرادفا للتمرد ،أو وسيلة للرد على
التنمر؛ فيبحث فــي أسـبــاب ودواف ــع الفعل
اإلجــرامــي ً ،لكنه ال يتخذها كمبررات لفعل
القتل ،نابذا العقلية البالية التي تدعو إلى
إيجاد كبش فــداء في كل مجزرة .تضمحل
مفردات الجاني والضحية في فيلم كورزل،
ال وج ــود لجريمة يرتكبها شخص واحــد
(حتى لو أنها نفذت بيد شخص واح ــد)...
الكل يتشارك ق ـ ً
ـدرا مــن املسؤولية؛ األطباء
غـيــر املــؤهـلــن ،مـقــدمــو الــرعــايــة الجاهلني،
قوانني األسلحة التي يتالعب بها تجارها؛
إذ يركز الفيلم فــي مشاهد عــدة على مدى
سهولة وص ــول نـيـتــرام لألسلحة الـنــاريــة؛
فنرى والده يهديه بندقية صيد في صغره،
ويبتاع هو بعد وفاة هيلني أسلحة نصف
آلـيــة مــن متجر فــي هــوبــارت .الـعــاقــة التي
تجمع بني نيترام وبندقيته تكاد ال تضاهى
في قوتها أي عالقة أخرى في حياته ،حبه
لألسلحة وإطــاقـهــا عند كــل موجة غضب
أو إحباط ،تنذر بالكارثة حتى ملن لو يكن
املشاهد على دراية بخلفية الفيلم الواقعية.
ومع كل ذلك الشغف باألسلحة واملفرقعات
النارية منذ الصغر ،ال يصور كورزل ً
شابا
ً
عـنـيــفــا ي ـهــوى الـتـعــذيــب ،بــل عـلــى الـعـكــس؛
صانع املجزرة محب للحيوانات ،ابن ودود،
وصديق وفي .إذ ال تكمن مشكلة نيترام في
تبلده العاطفي ،بل في آلية تعبيره عن تلك
ال ـعــواطــف غـيــر املنتظمة وامل ـع ـقــدة ،والـتــي
حــاملــا تـتـضـخــم داخ ـل ــه ،يـعـبــر عـنـهــا بفعل
ص ــادم وعـنـيــف ،فـيـضــرب والـ ــده فــي واحــد
مــن أهــم مشاهد الفيلم ،بغية إجـبــاره على
ال ـخ ــروج مــن أزم ــة االك ـت ـئــاب الـنـفـســي التي
ً
مفسرا فعله لوالدته« :هذا
وقع ضحيتها،
ما يجب عمله» ،ويطلق النار على مسنني
انـتــزعــا بـعــرض سـعــر أفـضــل عـقــار حـلــم به
والده طيلة حياته.
يسيء نيترام فهم طبيعة مشاعره ،ويعجز
ً
تماما عن إدراك عواقب أفعاله ،حتى يبدو
ً
أنــه غافل تماما عــن األذى الــذي ً يتسبب به
ملــن حــولــه ،األمــر الــذي تبني الحــقــا أنــه ناجم
عن امتالكه وعي طفل في العاشرة من عمره،
وذلك حسب تقارير السجن الخاصة به.
إن امل ـش ــاك ــل الـنـفـسـيــة غ ـيــر امل ـعــال ـجـ ًـة لــدى
ن ـي ـتــرام ،تجعل الـتـعــاطــف مـعــه ممكنا إلــى
حد مــا ،إال أن أداء كاليب املــذهــل ،الــذي فاز
ع ـن ــه ب ـج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل ف ــي م ـهــرجــان
ك ــان الـسـيـنـمــائــي ل ـهــذا ال ـع ــام ،ه ــو م ــا منح
ً
للشخصية أبـعـ ً
تعقيدا؛ إذ يصور
ـادا أكثر
ً
أداء ك ــال ـي ــب ال ـه ــائ ــل م ــزي ــج ــا م ــن امل ـشــاعــر
املتناقضة الـتــي يفيض بها وجــه نيترام؛
األلـ ــم وال ـغ ـض ــب ،الـ ـب ــراءة واألذي ـ ـ ــة ،الــوعــي
الـ ــذاتـ ــي بــامل ـش ـك ـلــة وانـ ـ ـع ـ ــدام ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى االن ـف ـع ــاالت أو اإلح ـس ــاس
بالواقع على حد سواء.
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الفيلم ،أيضًا ،بوصفه الصيغة الساتيرية
ضـحـكــة مــن مسلسل  .Youلـكــن عوضًا
واملـ ّ
عن كذاب أفاق محترف ،نحن أمام دينيس،
الـ ـش ــاب األح ـ ـمـ ــق ،الـ ـ ــذي ال ي ـب ـنــي أك ــاذي ـب ــه
بــدقــة ،بــل ي ـقــدم نـفـســه ب ـصــورة مـثــالـيــة من
السهل تهشيمها عبر محاولة زيــارتــه في
م ـن ــزل ــه ،أو ال ـب ـحــث ع ــن اس ـم ــه ف ــي وســائــل
التواصل االجتماعي .نحن أمام نموذج من
الــذكــورة التي تــرى فــي امل ــرأة أداة لتحسني
صــورة ال ــذات ،ونيل اإلط ــراء على املنجزات
ّ
الوهمية ،الشأن الــذي ال يدفعنا للتعاطف
معه أو اإلعجاب بذكائه ،بل االستغراب من
انطالء خدعه على أندريا .وهذا ما تناقشه
هي نفسها ،وتستغرب كيف لم تستمع إلى
حدسها بمجرد أن رأته.
ه ـن ــا ،ي ـظ ـهــر ال ـف ـي ـلــم أش ـب ــه ب ـ ـ بـ ـ ـ ــاردوي ،أو
مـحــاكــاة ســاخــرة للمسلسل ســابــق الــذكــر،
أس ــاس ـه ــا نـ ـم ــوذج م ــن الـ ـ ُـرجـ ــال ال ـس ــام ــن،
َ
الـســايـكــوبــاتـيــن رب ـم ــا ،امل ـســتـ ِـغ ـلــن بلطف
ورقة النساء من حولهم ،واملدعني كذبًا بأن
الواحد منهم هو «املنقذ» املنتظر ألي امرأة
تقع عيناه عليها.
ل ــم ي ـ َلــق ال ـف ـي ـلــم ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلع ـ ـجـ ــاب ،بل
ُ
صــف بالجيد على مضض ،ولم يفلت من
و ِ
امل ـقــارنــة الــدائ ـمــة مــع مسلسل «ســايـنـفـلــد»
وأسلوبه الذي يشكل رعبًا للكثير من مؤدي
الكوميديا .سبب املقارنة هو أن النكات التي
نراها على الخشبة ليست مضحكة بالشكل
الكافي ،وتهدد أحيانًا تدفق الفيلم؛ إذ تكرر
ســؤال فــي عــدد مــن الصحف التي كتب عن
الفيلم م ـفــاده« :مــا ج ــدوى «املـشــاهــد» على
الـخـشـبــة إن لــم تـكــن مضحكة وحــدهــا وال
تؤثر على تدفق الحبكة؟

أخيرًا ،توصلت البعثة
األثرية اإلسبانية العاملة
في محافظة المنيا،
إلى الكشف عن مقبرتين
متجاورتين ترجعان إلى
العصر الصاوي
القاهرة ـ العربي الجديد

أعـلـنــت وزارة الـسـيــاحــة واآلث ــار املـصــريــة عن
كشف أثري فريد من نوعه في محافظة املنيا
وس ــط صعيد مـصــر ،تضمن مقبرتني يعود
تاريخهما إلى مئات السنني.
وتوصلت البعثة األثــريــة اإلسبانية العاملة
ف ــي مـنـطـقــة آثـ ــار الـبـهـنـســا بـمـحــافـظــة املـنـيــا،
ب ــرئ ــاس ــة مــاي ـتــه م ــاس ـك ــورت وأسـ ـت ــر بــونــس
م ـي ــادو وال ـتــاب ـعــة ل ـجــام ـعــة بــرش ـلــونــة ،إلــى
الكشف عن مقبرتني متجاورتني ترجعان إلى
العصر الصاوي.
وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور مـصـطـفــى وزي ـ ـ ــري ،األم ــن
ال ـعــام للمجلس األع ـلــى ل ــآث ــار ،إن البعثة
عثرت في إحدى هاتني املقبرتني على رفات
لشخصني مجهولني في فم كل منهما لسان
مــن ال ــذه ــب ،أم ــا داخ ــل املـقـبــرة فـتــم العثور
عـلــى تــابــوت مـصـنــوع مــن الـحـجــر الجيري
له غطاء على هيئة سيدة؛ وبجانبه رفات
ّ
لشخص غير مـعــروف بـعــد .وأش ــار إلــى أن
الدراسات األولية على املقبرة أثبتت أنه تم
دخــولـهــا مــن قـبــل خ ــال الـعـصــور القديمة.

م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح رئ ـي ــس الـبـعـثــة مــايـتــه
ماسكورت أن املقبرة الثانية كانت مغلقة
ت ـمــامــا ،وق ــام ــت الـبـعـثــة بفتحها ألول مــرة
أثناء أعمال الحفر.
وأشـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـت ـ ــاذ ب ـق ـس ــم اآلثـ ـ ـ ــار ال ـي ــون ــان ـي ــة
الــرومــانـيــة فــي كلية اآلث ــار بجامعة الـقــاهــرة
ّ
وم ــدي ــر حـفــائــر الـبـعـثــة ح ـســان عــامــر إل ــى أن
البعثة عثرت بداخلها على تابوت من الحجر
ال ـج ـي ــري ب ــوج ــه آدم ـ ــي ف ــي ح ــال ــة ج ـي ــدة مــن
الحفظ ،باإلضافة إلى كوتني توجد بداخل كل
واحدة منها أوان كانوبية.
ك ـمــا ت ــم ال ـع ـثــور أي ـض ــا ع ـلــى  402ت ـم ـثــال من
األوشابتي مصنوعة من الفايانس ومجموعة
من التمائم الصغيرة والخرز أخضر اللون.
وق ــال مــديــر ع ــام آث ــار مـصــر الــوس ـطــى جمال
السمسطاوي إن البعثة اإلسبانية تعمل في
منطقة آثار البهنسا منذ ما يقرب من ثالثني
عــامــا ،عـثــرت خاللها على العديد مــن املقابر
ال ـت ــي ت ـع ــود ل ـل ـع ـصــر ال ـ ـصـ ــاوي وال ـي ــون ــان ــي
الروماني والقبطي.
ّ
ول ـفــت إل ــى أن منطقة الـبـهـنـســا قــد اشـتـهــرت
بالبرديات املكتوبة باليونانية فيها ،والتي
تــم نشرها فــي عـشــرات املـجـلــدات فــي جامعة
أكسفورد ،كما أنها كانت تتبع اإلقليم التاسع
ع ـشــر م ــن أق ــال ـي ــم م ـصــر ال ـع ـل ـيــا ول ـه ــا شـهــرة
كبيرة في العصر القبطي واإلسالمي.
يبدو أن االكتشافات في مصر تتوالى بشكل
متسارع ،مع عودة بعثات التنقيب إلى البالد؛
إذ اكتشف علماء اآلثــار ،قبل قرابة أسبوعني،
ما يعتقدون أنه أحد «معابد الشمس» املفقودة
في مصر ،ويعود تاريخه إلى منتصف القرن
الخامس والعشرين قبل امليالد.
هناك ،كشف الفريق عن اآلثــار املدفونة تحت

يبدو ّ
أن االكتشافات في مصر تتوالى بشكل متسارع (فيسبوك)

مـعـبــد آخ ــر فــي أب ــو غـ ــراب ،عـلــى بـعــد حــوالــي
ً
 12م ـي ــا ج ـن ــوب الـ ـق ــاه ــرة ،ب ـح ـســب م ــا قــالــه
ماسيميليانو نوزولو ،املدير املشارك للبعثة،
األستاذ املساعد في علم املصريات في املعهد
ال ـب ــول ـن ــدي ل ـل ـع ـل ــوم ل ـل ـث ـق ــاف ــات امل ـتــوس ـط ـيــة
والشرقية في وارسو .وفي عام  ،1898اكتشف

علماء اآلثــار الــذيــن يعملون فــي املــوقــع معبد
ال ـش ـمــس ل ـن ـيــوس ـيــرا ،املـ ـع ــروف أي ـض ــا بــاســم
نـ ـي ــوسـ ـي ــر ،املـ ـل ــك الـ ـف ــرع ــون ــي ال ـ ـس ـ ــادس مــن
األســرة الخامسة ،الــذي حكم مصر بني 2400
و 2370قـبــل امل ـي ــاد .كـمــا تـشـيــر االكـتـشــافــات
الـتــي تــم إج ــراؤه ــا خ ــال املـهـمــة األخ ـيــرة إلــى

أن ــه تــم ب ـنــاؤه ف ــوق بـقــايــا مـعـبــد شـمــس آخــر.
وق ــال نــوزولــو« :حـفــر علماء اآلث ــار فــي القرن
التاسع عشر جزءًا صغيرًا جدًا من هذا املبنى
املشيد بالطوب اللنب أسفل املعبد الحجري
ّ
لنيوسيرا ،وخلصوا إلى أن هذه كانت مرحلة
بناء سابقة لنفس املعبد».
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ٍ
سفينة تجارية
أعرف ذلك الذي يرسم زهورًا على
ُ

قصائد

قماش ومن ذهب
لم من
ٍ
ُ
ح ٌ

مع اقتراب الذكرى الـ 169لميالد الشاعر والمناضل
والسياسي الكوبي ،خوسيه مارتي ،قامت «األكاديمية
الملكية اإلسبانية» و«رابطة أكاديميات اللغة اإلسبانية»
يضم مجمل شعره ،إلى
بإصدار كتاب أنطولوجي
ّ
ٌ
ترجمة لبعض
جانب نصوص حول تجربته .هنا
قصائده

ّ
استباقًا لذكرى والدة الشاعر الكوبي خوسيه مارتي ( 1853ـ  ،)1895التي تحل في كانون
الثاني /يناير املقبل ،أطلقت «األكاديمية امللكية اإلسبانية» بالتعاون مع «رابطة أكاديميات اللغة
كون ِه».
اإلسبانية» أنطولوجيا شعرية تذكارية من أعماله ،حملت عنوان« :مارتي في ِ
ّ
تتضمن األنطولوجيا مجمل شعر مارتي ،باإلضافة إلــى نصوص نثرية (مـقــاالت ،دراســات،
ُ
ٌ
الفنية في تجربة الشاعر واملناضل والسياسي الكوبي.
وخطب) ،بما فيه تقديم ملختلف األبعاد ّ
كما شمل الكتاب نصوصًا حول مارتي ملؤلفني أساسيني في اآلداب الناطقة باللغة اإلسبانية،
رامون خيمينيث ،وغابرييال ميسترال ،الحائزين على جائزة نوبل ،وروبني داريو،
مثل خوان ّ
أحد أكبر ممثلي الحداثة في اإلسبانية ،باإلضافة إلى أكاديميني مثل غييرمو دياث بالخا من
«األكاديمية امللكية اإلسبانية» ،أو مارلني دومينغيث من «األكاديمية الكوبية للغة» .تقول غابرييال
ميسترال ( 1889ـ  )1957عنهّ :
البسيطة هي جزيرة حقيقية ألصالة مارتي الشعرية؛
«إن
األشعار ُّ
ّ ُّ
ّ
ّ
ّ
الجزيرة عزيزة علي بشكل
املارتي الذي لم يستطع ّالعدو التسلل إليه .لذلك فإن هذه
إنها الل ُّب
ُّ
ّ
األكثر تحققًا».
تعة مع املعلم ،ولي معه فيها محاوراتي
خاص .لي فيها أعظم ُم ٍ
ُ
بتجربته
والفيلسوفة اإلسبانية ،ماريا
ّأما ًالشاعرة
ثامبرانو ّ ( 1904ـ ّ ،)1991فتشير َإلى إعجابها ُ
ّ
ِّ
ُ
َ
نحو كوني ـ قطعة التاريخ التي قدر له
قائلة« :ال يمكن ملارتي إل أن يكون كونيًا ،وأن يحس ـ على ٍ
أن يعيش فيها» .من جهته ،يعتبر الشاعر الكوبي سينتيو فيتيير ( 1921ـ ّ )2009أن مارتي وكوبا
صورتان لشيء« :سوف يكون من الصعب االستشهاد بحالة أخرى لتماثل البالد مع ٌإنسان يبلغ
هذا الحجم العظيم الذي ّ
لعدد من
تجسده كوبا في شخص وأعمال خوسيه مارتي» .هنا ترجمة ٍ
قصائد مارتي.

راغب في أن أهب ذاتي للفضاءات
ٌ

َ
ٌ
راغب في أن أه َب ذاتي إلى الفضاءات
برداء
حيث يعيش املرء في سالم،
ٍ
ُ
من ضوء ،مفعمًا ُ
سك َرة،
بمتعة م ِ
َ
َّ
يتنز ُه فوق الغيوم البيضاء،
حيث يحيا دانتي والنجمات.

ُ
ُ
رأيت،
أعرف ،أعرف ،ألنني
ّ
في ساعات نقية ،كيف تكسر
ٌ
زهرة َ
كأسها ،بطريقةٍ ليست مختلفة ،ال،
ّ
ُ
عن تلك التي تحطمه ّبها الروحً .
لكم :إنها تأتي بغتة
اسمعوا ،سأقول َّ
فجر غير ُمتوق ٍع ،ومثلما،
مثل
ٍ

سجن وشعر وثورة

ه»
تأتي أنطولوجيا «مارتي في كون ِ ِ
ّ
الشعر
لتذكر
(الغالف)
بتجربة لم ينفصل ِ
ٍ
فيها عن النضال السياسي .وإن كان
ّ
سجن
الشاعر قد بدأ الكتابة
مبكرًا ،فإنّه ُ
أيضًا فــي السادسة عشرة مــن عمره
بسبب أفكاره الثورية .سيُنفى بعد ذلك
إلى إسبانيا ،وعند عودته إلى كوبا بعد
أسس مارتي
سنوات ،سيُنفى مرّة أخرىّ .
«الحزب الثوري الكوبي» في  ،1892قبل
ثالثة أعــوام من مقتله في معركة
خاضها مع المناضلين الكوبيين ضد
االحتالل اإلسباني.

تمثال نصفي لخوسيه مارتي في هافانا ،عام 2014

في الضوء األول للربيع،
ّ
ُ
شجيرات الليلك املحبوبة.
تتغطى بالزهر
ٌ
لكم عن ذلك،
يا لحزني! راغب في ِّأن أحكي َّ
وفي انتظار إلهام الشعر ،اصطف ِت
ُ
َّ
عيني،
الصور العظيمة أمام
ُ
مثل نسور مبتهجة رأيتها جالسة.
ّ
لكن أصوات البشر كانت تطرد
َ
الطيور الذهبية النبيلة من ِجو ِاري.
هــا قــد مـضــت ،هــا قــد مـضــت .ان ـظــروا كيف
يسيل
الدم من جرحي!
رمز للعالم
إذا سألتموني عن
َّ
في هذه األزمنة ،فها ٍ َ
ٌ
جناح محط ٌم.
هو:
َُ
ً
ُ
الروح ،فبالكاد.
ُيصقل الذهب طويال؛ ّأما
انظروا كيف أكابد :روحي تحيا
كهف.
حوص َر ْت في
مثل ظبيةٍ
ٍ
ِ
ّ
ٍآه ،ال ،ليس ذلك باألمر الجيد:
سأنتقم لنفسي وأنا أبكي!
■■■

رساما جريئًا
أعرف
ً

أعرف ّ
رسامًا جريئًا
سعيدًا يخرج لكي يرسم
على قماش الريح

معرض

َ
وزبد النسيان.
أعرف ّ
رسامًا عمالقًا،
ذا ألوان إلهية،
يشرع في رسم الزهور
على سفينةٍ تجارية.
ّ
فقيرًا
أعرف رسامًا ّ
املاء ملا يرسم،
ينظر إلى ِ
ماء البحر املبحوح-
 َِّ
بعشق ُم َولهٍ .
ٍ
■■■

شجرة روحي

طائر يعبر األجواء الصافية
ُمثل
أ ُّ
حس ٍ َ
أفكارك تأتي َّ
إلي
ُ ّ
وهنا في قلبي تصنع عشها.
ّ
ُ
الروح املزهرة :ترتعش أغصانها
تتفتح
َّ
ً
لفتى
مثل الشفاه الطرية
البهاء.
في عناقه األول مع
َّ
تهمس األوراق :حتى لكأن َها تبدو
ً
ألسنة حاسدة للخادمة
املنشغلة بإعداد السرير
ّ
الثري.
في البيت

يهم في أن يكون خنجرك
ما
ّ

ّ
ٌ
لك كله:
شاسع قلبي وهو ِ
ّ
ّ
يتسع لكل شيء حزين ،ولكل شيء.
ُ
كم يبكي ويكابد اآلالم ّويموت في العالم!
ّ
الجافة والغبار
أنظفه من األوراق
َ ُِّ
واألغصان املنكسرة :ألع بعناية
ُ
األوراق وسيقان األزهار ،وأفصل
ُعنها الديدان والبتالت املقضومة:
َ
أه ِّوي األرضية املعشبة في محيطها.
نقص
ُكي أستقبلك يا عصفورًا بال
ٍ
َ
هي ُ
أ ِّ
َ
الشارد!
قلبي
ئ

■■■

■■■

ما ّ
يهم في أن يكون خنجرك
منغرزًا في خاصرتي؟
ّ
لدي أشعاري ،وهي
أقوى من خنجرك!

ما ّ
يهم لو أن هذا األلم
ِّ ُ
ِّ
ُ
ُ
ُيجفف البحر ويغيم السماء؟
الشعر َع ٌ
ُ
زاء عذبٌ
ّ
َ
ُيول ُد ُمجنحًا من األلم.

رقص

ُ
أنظر بمتعةٍ حزينةٍ
كالحفل النبيل الشاحب في مدينة شريش.
تحمل اليدان البيضاوان املرتعشتان
َ
َ
املمتلئ
القدح
نحو الشفة الجافة الحمراء ـ
وأنا ّ
ً
بأسى
أحر ُك يدي
نحو القلب الفارغ ،ونحو الجبهة.
أرى ما يشبه حلمًا
من شاش أبيض ومن ذهب،
طريقًا
تفتح فيه الجذوة
ّ
ّ
في كل هذا الثوب املجنح
الذي يجب أن يصير فيما بعدُ
ّ ً
رمادًا مبلال بالدموع.
ذهب
أعبر الحاشية املرحة ،املصنوعة من
ٍ
وشاش،
وفي بكاء ُم ٍّر يحترق وجهي.
(ترجمة وتقديم :خالد الريسوني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

حضارة أبادها الرجل األبيض
جوردان آن كريغ منسوجات
ٍ

ذاكرة أهل أميركا األصليين
في معرضها الذي
يتواصل في «غاليري
أكتوبر» بلندن حتى نهاية
الشهر المقبل ،تستعيد
جوردان آن كريغ فن
جداتها من نساء قبائل
ّ
الشايان الشمالية

لندن ـ العربي الجديد

جوردان آن كريغ أمام أحد أعمالها المشاركة في المعرض (جوناثان غريك)

إطاللة

خلف غبار الدعاية

روايات في الظالم
سيأتي النور يومًا ليزيح
األضواء المصطنعة
في ساحة أدبية محتلّة
من متسلّقين سرعان
ما يتضاءلون أمام
الصنّاع الحقيقيين
للرواية العربية

فواز حداد
ّ

مختارات من شعر خوسيه مارتي

قبل مئات السنني ،كانت نساء شعب الشايان
ّ
في شمال غرب الواليات املتحدة يدرن معظم
ّ
ش ــؤون مجتمعاتهن ،بينما يـتـفــرغ الــرجــال
للصيد ،وكانت من ّ
أهم وظائفهن نسج السالل
واملـ ـنـ ـس ــوج ــات م ــن جـ ـل ــود امل ــاع ــز واألغ ـ ـنـ ــام،
وصناعة الجرار وتلوينها بالصباغ ،وغيرها
مــن الـحــرف التقليدية ،حـيــث ال ي ــزال العديد
الفنية التي أنتجنها شاهدًا على
من القطع
َ
حـضــارة لــم يـبــق مــن أبنائها أكـثــر مــن عشرة
آالف شـ ـخ ــص ،ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــات إب ـ ـ ــادة ق ــاده ــا
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون .تـسـتـعـيــد ال ـف ـن ــان ــة ج ـ ــوردان
آن ك ــري ــغ ،ال ـتــي تـنـتـمــي إل ــى قـبــائــل الـشــايــان
الشمالية ،ذاكرة ّ
جداتها في معرض «أحالمك
املـ ــوح ـ ـشـ ــة» الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــواص ــل فـ ــي «غ ــالـ ـي ــري
أكتوبر» بلندن حتى التاسع والعشرين من
ّ
ويضم مجموعة من لوحاتها
الشهر املقبل،

وأع ـم ــال ـه ــا ال ـط ـب ــاع ـي ــة وال ـن ـس ـج ـي ــة .تـعـتـمــد
األعـ ـم ــال امل ـع ــروض ــة ع ـلــى ال ـت ـجــريــد وال ـل ــون
ّ
واإلي ـق ــاع بوصفها عـنــاصــر أســاسـيــة شكلت
ّ
فنون السكان األصليني في أميركا الشمالية،
في محاكاتهم للطبيعة من حولهم واختزال
تضاريسها من جبال ووديان وسهول برموز
ّ
مبسطة ،وكذلك في تصويرهم آللهتهم وما
تمنحه من ِهبات أو غضب ،وكذلك حروبهم
ُ
مــع أعــدائـهــم .تعيد كــريــغ إنـتــاج املنسوجات
األصـ ـلـ ـي ــة والـ ـحـ ـل ــي وإك ـ ـس ـ ـس ـ ــوارات الـ ـخ ــرز
والفخار ُ
والبسط التي ترتكز على تكرار شكل
ّ
ـال تحيل
هـنــدســي م ـع ــن ،أو مـجـمــوعــة أش ـك ـ ٍ
إلــى مشهد مـعـ ّـن ،حيث ّالخطوط املستقيمة
والشبكات ّ
املربعة واملثلثات كانت العالمات
الرئيسية التي استخدمتها نساء الشايان في
صناعة األحذية من الصوف أو حقائب اليد
ّ
يضم املعرض عددًا
أو حامالت األطـفــال .كما
مــن األدوات ال ـتــي مـ ّـيــزتـهــا زخـ ــارف ّبخطوط
ّنحيلة غــالـبــا تــوحــي بــالـنـعــومــة وال ــرق ــة رغــم
ً ُ
أنها تستعرض أحيانًا مشاهد وأفعاال تشير
السلطة أو ّ
إلى ُّ
القوة ،من ّ تلك التي يقوم بها
ّ
أزواجهن .الفنانة التي تلقت تعليمًا أكاديميًا

أحالمها
تترجم الفنانة
َ
ولغة أسالفها الذين
أبادهم البريطانيون

ال ــرواي ــات ال ـتــي أح ــدث ــت ضـجـيـجــا أكـثــر
مــن أن تحصى ،ف ــدور النشر فــي العالم
ُ
ت ـص ــدر الـكـ َتــب عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،وقــد
ُ
ي ــراف ــق بـعــضـهــا الـضـجـيــج أس ـبــوعــا ،أو
ع ــام ــا ب ـكــام ـلــه ،تـحـصــد دور ال ـن ـشــر من
ج ـ ّـرائ ــه بـيــع م ـئــات آالف ال ـن ـســخ ،وربـمــا
ً
ن ــال ال ـكــاتــب ج ــائ ــزة ،وت ـح ـ ّـول ــت رواي ـتــه
إل ــى ّ فـيـلــم س ـي ـن ـمــائــي .ك ــان ــت هــول ـيــوود
تـتـلــقــف ال ــرواي ــات ال ـتــي تـحـظــى بــإقـبــال
ُ
الـقـ ّـراء عليها ،إذ تضمن شهرتها مزيدًا
ّ
من املشاهدين .فتأخذ حظها ثانية على
ّ
الـشــاشــة الــذهـبـيــة ،بعدما أخ ــذت حظها
في الصحافة.
يـمـكـنـنــا إي ـ ــراد أس ـم ــاء مل ـئــات الــروائ ـيــن
الذين أصابتهم الشهرة بضعة أسابيع،
أو َمن لم تفارقهم طوال عقد وأكثر ،مثل
جون غريشام ،الروائي األكثر شهرة في
أميركا طــوال تسعينيات القرن املاضي؛
تــابـعــه ال ـق ـ ّـراء املـعـجـبــون ب ــه ،ومـنـهــم َمــن
ْ
ل ــم يـ ــزل وف ـ ّـي ــا ل ــه حـتــى بـعــدمــا تــراجـعــت
شـهــرتــه .وقــد يعتبر غــريـشــام اسـتـثـنــاءً،
وليس باملثال األكثر شيوعًا.
ّ
َ
املستغرب أن الذين حظوا بالشهرة في
ال ـق ــرن امل ــاض ــي بـفـضــل رواج كـتـبـهــم ،لم
تكن ّ
أهميتهم فــي الــروايــة تـضــارع على
اإلطـ ــاق روائ ـي ــن أث ـب ـتــوا جــدارت ـهــم في
الرواية .وإذا أخذنا عامًا ال على التعيني،
ً
ول ـي ـكــن ع ــام  ،1953ف ـســوف ي ـق ـ ّـدم م ـثــاال
مثيرًا ،يعتبر فضيحة ثقافية نموذجية.
ـت األك ـ ـثـ ـ َـر ش ـهــرة
ف ـف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـ ُعـ ــام كـ ــانـ ـ ِ
ومبيعًا رواي ــة لويد دوغــاس «الحبل».
في العام نفسه ،صدرت روايات لجيمس
ب ـل ــدوي ــن ،وسـ ــول ب ـي ـلــو ،وول ـي ــم بـ ــوروز،
وإي ــان فلمنغ ،مبتكر شخصية جيمس
بـ ــونـ ــد ،و ج .د .س ــال ـن ـج ــر ،األس ـ ـطـ ــورة
ال ــروائ ـي ــة ،صــاحــب «الـ ـح ــارس ف ــي حقل
ّ
ال ـ ـشـ ــوفـ ــان» وراي ب ـ ـ ــرادب ـ ـ ــوري ،م ــؤل ــف
الرواية الشهيرة «فهرنهايت  ...»451من
دون تـحـقـيــق ش ـهــرة أو مـبـيـعــات الفـتــة.
مرت هذه الروايات كعناوين عادية ًّ
ّ
جدا،
ُ
َ
بل كسد بعضها ،وبعد عقود أصابتها
الشهرة ،وأعيد طبعها مرارًا.
على املنوال نفسه ،كمثال آخر ،نرى األمر
بصورة أوضح في رواية «كم كان وادينا
أخ ـض ــر» ل ـل ــروائ ــي األم ـي ــرك ــي ري ـت ـشــارد
لـ ــوي ـ ـلـ ــن ،ال ـ ـتـ ــي ح ـ ـ ـ ــازت ش ـ ـهـ ــرة ه ــائ ـل ــة،
وت ـ ّ
ـرب ـع ــت ع ـلــى رأس قــائ ـمــة ع ــام .1940
فــي ال ـعــام نـفـســه ،لــم تـحــظ بــالـشـهــرة وال

ٌ
روايات مثل «ظالم
بالرواج وال بالقراءة،
ف ــي ال ـظ ـه ـيــرة» آلرثـ ــر كــوس ـت ـلــر ،وروايـ ــة
«القلب ّ
صياد وحيد» للروائية كارسون
ماكولرز ،وروايــة «ابــن البلد» لريتشارد
رايت .في حني ّ
امتدت شهرة رواية لويلن
إذ ّ
حولتها هوليوود إلى فيلم سينمائي
عام  1941من إخراج جون فورد ،وبسبب
ش ـه ــرت ـه ــا ربـ ـ ــح ال ـف ـي ـل ــم األوس ـ ـ ـكـ ـ ــار فــي
مواجهة عبقري السينما أورســون ويلز
وفيلمه «املــواطــن ك ــن» ،ال ــذي سيصبح
من ّ
أهم عشرة أفالم في تاريخ السينما.
فــي بــادنــا لـيــس األم ــر أس ــوأ وال أحـســن،
ّ
جراء عدم شيوع القراءة ،فال معايير وال
ّ
جماهير ترحب أو تنبذ ،واألدب محروم
ّ
من الجماهيرية ،مع أن القليل من األدباء
ّ
ح ـظــوا بـسـمـعــة طـيـبــة ي ـبــدو أن األج ـيــال
ستتناقلها وتـتــوارثـهــا ،السـتـقــرار الــرأي
عليهم .ذلك ّأن النقد ال يخاطر ،هو ٌ
حذر
ً
ًّ
جدا ،فقد أعطى بضعة أدباء سمعة يبدو
ّ
ُ
مشكلة ،لكن ال يضاف
أنها لن تــزول ،وال
إليها تقريبًا ٌ
أحد ،وإذا ُأضيف إليها أديبٌ،
س ــرع ــان م ــا ي ــدخ ــل ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـن ـس ـيــان.
فاألدباء الذين احتفظوا بالدرجات األولى
كانوا املصري نجيب محفوظ والسوداني

الـطـيــب صــالــح وال ـج ــزائ ــري مـحـمــد ديــب،
ومن ذوي الشهرة الطائرة السوري حنا
مـيـنــه ،وال ـس ـعــودي عـبــد الــرحـمــن منيف،
وامل ـصــري جـمــال الغيطاني .طبعًا هناك
ً ّ
غيرهم من الروائيني املجيدين فعالّ ،لكن
النقد ال يأتي على ِذكــرهــم كثيرًا ،لكنهم
ّ
مــن دون ج ــدال احـتــلــوا مـكــانــا فــي تــاريــخ
الــروايــة ً العربية .بينما كــانــت الصحافة
سـ ـخ ـ ّـي ــة فـ ــي خـ ـل ــط الـ ـص ــال ــح ب ــال ـط ــال ــح،
ّ
ال ـج ـ ّـي ــد بـ ــالـ ــرديء ،ف ــال ـص ــداق ــات تـتـطــلــب
ذلــك واملـجــامــات أيـضــا ،عــدا ّعــن الدعاية
ٌّ
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج ،كـ ــل ل ـب ـل ــده ،وك ــأنـ ـه ــا مـهـ ّـمــة
ّ
ملجرد
وطنية ،فكان التلويح بالكثيرين
ّأن ل ـه ــم س ـل ـطــة ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ث ـقــاف ـيــة،
خفاياها غير مطمئنة.
وه ـ ـك ـ ــذا تـ ـخـ ـل ــو ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة مــن

ال يأتي النقد على
ِذكر كثير من األسماء
المجيدة
الروائية ُ

ُ
امل ـ ـج ـ ـيـ ــديـ ــن الـ ـ ـ ـ ُـجـ ـ ـ ــدد ،ال ل ـ ـس ـ ـبـ ــب ،ف ـقــط
ّ
الحـتــالـهــا مــن ا ّملـتـســلـقــن عـلـيـهــا .و ّهــذا
ع ــائ ــد إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــقـ ــاد ،خ ـص ــوص ــا ال ـن ــق ــاد
املـحـتــرفــن ال ــذي ــن اس ـتـ ْـولــوا عـلــى منابر
ّ
ثقافية ،واستغلوها لعقد أواصر املنفعة.
َ
الجديدة في الكتابة
فلم تحظ املحاوالت
ّ
ّ
بـمــراجـعــات جـ ــادة ،ألن ـهــا ال ت ـ ّ
ـدر املنافع
ّ
ّ
عليهم ،ف ـكــأن الـكــاتــب يكتب لنفسه ،إل
ُ
إذا كــانــت لــه عــاقــات تشيد بــه ،مــن دون
ّ
ّ
ّ
ليتعرف على
نقدي،
التعرض المتحان
كتابه تحت مبضع النقد.
ّأمـ ـ ــا املـ ـت ــزاحـ ـم ــون ف ــي س ــاح ــة الـ ــروايـ ــة،
َ
ُ
ُ
الضجيج ،ولننتبه :هذا
فيرافق أعمالهم
ّ
الضجيج يفرضها على القراء بوصفها
ال ـ ــرواي ـ ــة املـ ـعـ ـت ـ َـب ــرة ،وإذا ل ــم تـعـجـبـهــم،
ّ
ف ـي ـع ـت ـقــدون أن حـســاسـيـتـهــم ال ــروائ ـي ــة
ّ
ّ
ّ
الظل ،وربما في
متخلفة .بينما هناك في ِ
َ
العتمة ،هـنــاك مــن يخترق عــالــم الــروايــة
وي ـتـ ّ
ـربــع فـيــه بـ ـج ــدارة ،لـكــن ف ــي ال ـظــام،
ع ـس ــى ي ــأت ــي الـ ـن ــور ي ــوم ــا ،وي ــزي ــح تـلــك
ّ
األضـ ــواء املـصـطـنـعــة فــي ســاحــة محتلة
ّ
من ّمتسلقني سرعان ما يتضاءلون أمام
الصناع الحقيقيني للرواية العربية.
(روائي من سورية)

«قارئة الروايات» لفنسنت فان غوخ ،زيت على قماش1888 ،

معارض

متخصصًا في الرسم والطباعةّ ،
ّ
تقدم أعمالها
ّ
بلغة بصرية معاصرة ،لكنها تتقصد العديد
م ــن اإلضـ ــافـ ــات وال ـت ـف ــاص ـي ــل امل ـس ـت ـم ـ ّـدة مــن
تراثها .إذ نجد مجموعة من األسنان كبيرة
الـحـجــم ت ـت ـكـ ّـرر ف ــوق إحـ ــدى امل ـط ـبــوعــات ،في
إشارة إلى استخدام الشايان لقشور األسنان
في تزيني أدواتهم وصناعة قالئد من الخرز،
وك ــان يـعـ ّـد م ــادة ثمينة ،أو إب ـقــاء أخ ـطــاء في
ّ
بهفوات كانت تقع
بعض أعمالها ،بما يذكر
ٍّ
فيها نساء الشايان في صناعتهن.
ّ
ت ـل ـفــت ك ــري ــغ ،ف ــي ت ـقــديــم م ـعــرض ـهــا ،إلـ ــى أن
الـفــن هــو مــا يخرجها مــن فــراشـهــا ،هــي التي
ال تـسـتـطـيــع الـ ـن ــوم ،فـتـعـمــل ل ـت ــروي قصصًا
ع ــن طـفــولـتـهــا وعــائ ـل ـت ـهــا وعــاق ـت ـهــا مـعـهــا،
وان ـك ـســارات ـهــا ف ــي ال ـح ـيــاة ،وشـفــائـهــا منها،
حيث تترجم أحالمها املوحشة ،ولغة أسالفها
ّ
يتحدث اليوم بها سوى املئات،
التي لم يعد
وهي ّ
ُ
َ
مكونة أربعة عشر حرفًا ضمن ما يعرف
بمجموعة اللغات األلغونكوية.
ّ
أوان فخارية
على
كما تنفذ أعمالها الطباعية
ٍ
تحاكي جرار الشايان التي تحتوي عادة على
والبرتقالي
أربعة ألوان هي األسود واألحمر
ُ
ً
َ
واألب ـي ــض ،وت ـ ّ
ـزي ــن مـحـيــطـهــا ك ــام ــا زخ ــارف
َ
ُ
تأخذ أشكال الزهور أو الطيور التي يستخدم
ريشها لطرد األرواح ّ
الشريرة وجلب السعادة
ّ
ّ
الصحة والجمال.
والحظ ،وكذلك
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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حتى الرابع من كانون الثاني /يناير المقبل ،يستمرّ في «غاليري أوت» في بيروت،
ً
حقيقة للفنّانة األميركية اإليطالية إيزابيل ماكورميك ،إذ انطلق
معرض أكثر
لوحات زيتية تتناول فيها ماكورميك
يضم المعرض
في الرابع من الشهر الجاري.
ّ
ٍ
العالم االفتراضي الذي تعيش فيه األجيال الجديدة.

فنون اإلسالم هو عنوان سلسلة معارض ُتقام ،بشكل متزامن ،في  18مدينة
مشروع ضخم بهدف التعريف باإلبداعات اإلسالمية ،الحديثة
فرنسية ،ضمن
ٍ
ّ
والقديمة ،باعتبارها جزءًا أساسيًا من السردية البشرية ُ
المنظمين.
الكبرى ،بحسب
انطلق المشروع في  20من الشهر الماضي ويستمر حتى  27من آذار /مارس
المقبل ،ومن المدن التي تستضيف معارضه :باريس ،مرسيليا ،ديجون ،نانسي.
أول من أمس األحــد ،في «غاليري مصر»
بعنوان مفارقة  :2القاهرة افتُتح ّ
بالعاصمة المصرية ،معرض للفنان العراقي محمود عبيدي ( ،)1966يستمرّ حتى
موادها لكنّها تشترك
تتنوع في
يقدم المعرض أعماًال
العاشر من الشهر المقبل.
ّ
ّ
ِّ
في مساءلة مفهوم اللوحة وفي إحالتها إلى هموم الفنان حول بلده ،العراق.

يستضيف غاليري «ريتشارد سالتون» في لندن ،حتى الثاني والعشرين من الشهر
يضم أعماًال لثالثة
المقبل ،معرض حول حنة آرنــدت :الحقيقة والسياسات،
ّ
لوحات ومنحوتات من فكر الفيلسوفة األلمانية :األلماني فرانك
فنانين استلهموا
ٍ
أويي اليسيبين ،واألميركي أالن سيكوال ،والصربية ألكساندرا دومانوفيتش.
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د عمل دونالد ُورستر من كالسيكيات الفكر اإليكولوجي ،ويمكن
يُ َ
ع ّ
وضعه ضمن طيف واسع من األبحاث التي حاولت تحديد أصول فكرة
ّ
مفكرين
اإليكولوجيا ،مرّ ًة بالعودة إلى تاريخ المصطلح ،ومرّات إلى
تقاطعوا مع عالقة اإلنسان بالطبيعة

رواد اإليكولوجيا عقل يتدبّر جنون الحداثة
ّ

عن بدايا ٍ
ومؤسطرة
ت خجولة ُ
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نظرة أولى
الحركة الطالبية الفلسطينية في الضفة الغربية
وق ـط ــاع غ ــزة ع ـن ــوان ك ـت ــاب ل ـل ـبــاحــث أح ـم ــد حنيطي
صــدر حديثًا عــن «مــؤسـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية».
يعقد الـكـتــاب مـقــارنــة بــن الــواقــع والــراهــن وبــن عـقـ ْ
ـدي
السبعينيات والثمانينيات الـلــذيــن شـهــدا زخـمــا كبيرًا
فــي الـحــراك الطالبي الفلسطيني وحـضــورًا فــي الحياة
العامة ،ويربط التراجع الحاصل بانحسار تأثير األحزاب
السياسية والحركة الوطنية صــورة عامة ،كما يناقش
ّ
البنية االجـتـمــاعـيــة الـتــي تعمل فيها الـحــركــة الطلبية
الحالية ،األمر الذي يضفي أبعادًا محبطة على ناشطي
ّ
الحركة ويقلل فرص تطورها وتقدمها.

شوقي بن حسن

ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ٌـاد س ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ٌـد بـ ـ ــأن
ٌ
اإليـ ـ ـك ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ح ـ ـق ـ ــل مـ ـع ــرف ـ ّـي
حديث ،نظرًا لكون القضايا التي
يــدرس ـهــا ِ -عـلـمـيــا وف ـكــريــا  -حــديـثــة نسبيًا،
م ـثــل ال ـت ـل ـ ّـوث ال ـب ـي ـئــي وال ـت ـغ ـ ّـي ــرات املـنــاخـيــة
امل ـف ــاج ـئ ــة والـ ـنـ ـض ــوب ال ــدي ـم ـغ ــراف ــي لـبـعــض
املناطق والضغط على مناطق أخرى .غير أن
ّ
تتسم بهذا االسم بشكل
اإليكولوجيا  -ولو لم
ّ
ثابت إل في القرن العشرين  -كانت حاضرة
ّ
ّ
ّ
كوعي وكهاجس لدى عــدة مفكرين يسميهم
امل ـ ـ ـ ّ
ـؤرخ األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ُورسـ ـت ــر ()1941
ّ
بـ ـ ــ«رواد اإلي ـكــولــوج ـيــا» ،وه ــو ّ ع ـنــوان كتابه
الصادرة ترجمته الفرنسية مؤخرًا في سلسلة
الجيب لدى منشورات «أرتو»ُ .ي َع ّد هذا العمل
من كالسيكيات الفكر اإليكولوجي ،وتحديدًا
تاريخه ،ويمكن أن نضعه ضمن طيف واسع
ِ
ّ
مــن األبـحــاث واملــؤلـفــات التي حــاولــت تحديد
ً
أصــول فكرة اإليكولوجيا ،مـ ّـرة بالعودة إلى
تاريخ ظهور املصطلح ،ومـ ّـرات بالعودة إلى
ّ
مفكرين تقاطعوا مع عالقة اإلنسان بالطبيعة
ُ
مثل جان جاك روسو وكارل ماركس .ولم تخل
حتى ثقافتنا العربية من هذه الجهود ،إذ نجد
ُ
تبرعم الفكر اإليكولوجي
كثيرين ُيــرجـعــون
إلى ّ
مقدمة ابن خلدون .بالنسبة إلى ورستر،
َ
َ
ّ
فإن لإليكولوجيا أبوين؛ أب فكري هو هنري
دي ـف ـيــد ث ـ ــورو ،وق ــد وس ــم امل ــؤل ــف ت ـص ـ ّـورات ــه
بـ«اإليكولوجيا الرومانسية» ،وأب ِع ّ
لمي ،هو
تـشــارلــز دارويـ ــن ،وهــو ُمطلق «اإليكولوجيا
املـتـشــائـمــة» ،تـلــك الـتــي تـبــدو أق ــرب إلــى أفــام
نهايات العالم.
ّ
لـكــن الـكـتــاب لـيــس اخـتــزالـيــا بحيث يختصر
ُّ
انبالج الفكر اإليكولوجي في اسمني يطمئن
إل ـي ـه ـمــا ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ،تـكـمــن قـيـمـتــه في
م ـحــاول ـتــه رسـ ــم مــرح ـلــة والدة ه ــذه املـعــرفــة
الـ ـج ــدي ــدة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ش ـب ـكــة م ــن ال ـت ـفــاعــل
ب ــن األش ـخ ــاص وامل ـج ـت ـم ـعــات؛ ف ـب ــدون وعــي
جماعي ،أو بعبارة املؤلفّ :
ّ
«جو من التحفيز
الـثـقــافــي ال ـعــام» ح ــول قضية الـبـيـئــة ،مــا كــان
ليظهر حـ ّـس إيـكــولــوجــي .حــدث ذلــك بحسب
ّ
املخيلة
ورستر في عصر األنوار ،عصر انفالت
َ
املعرفية وط ْرق مشاريع كانت تبدو مستحيلة
منذ بضعة عقود .في ذلك القرن الثامن عشر،
ّ
ٌ
نسيج من املفاهيم مثل
ظهر ،بحسب املؤلف،
التوازن والوفرة والترابط والحالة الطبيعية
ّ
أرضية خصبة لتبلور مشروع بناء
ستكون
ّ
معرفي جديد هو اإليكولوجيا.
حقل
يعيد امل ـ ّ
ـؤرخ األمـيــركــي وضــع اللبنة األولــى
في هذا املشروع إلى شخصية غير معروفة
ك ـفــايــة ف ــي ال ـث ـقــافــة ال ـعــامــة الـ ـي ــوم ،جيلبير
قاض من بلدة سيلبورن جنوب
وايت ،وهو
ٍ
إن ـك ـل ـتــرا ،كــانــت ل ــه مـجـمــوعــة م ــن ال ـهــوايــات
الـفــرديــة الطريفة ،منها مـحــاولــة دارس ــة أثر
االنـتـقــال بــن الـفـصــول األرب ـعــة والـبـحــث في
منشأ التسميات ،وهــي أشـكــال مــن الهواية
كانت دارجة وقتها (مثلها مثل دراسة اللغات
ً
ّ
امليتة وجماجم الشعوب البعيدة) ،لكن قليال
منها قد تزامن مع منعطف تاريخي خطير،
ذلك أن إنكلترا آنــذاك كانت تعيش على وقع
ّ
ستغير مشهدها إلى األبد.
عاصفة
كــانــت ال ـثــورة الصناعية فــي بــدايــاتـهــا ،وقد
أخذ الهدوء الراسخ ألقاليم ّ
ّ
يتفسخ
برمتها
بالتدريج ،وحني وضع وايت كتابه «التاريخ
الطبيعي لسيلبورن» ( )1789لــم يكن يعلم

أيديولوجيا العقود األخيرة

ــ«رواد اإليكولوجيا» في كتاب جيب ،وهو
ظهرت الترجمة الفرنسية لـ ّ
مخصص لكتب مضمونة االنتشار ،كما يحدث أن ُتطبع كتب
حجم
ّ
بهذا الحجم إليصالها على مدى واسع ،وهو حال الكثير من الكتب
ّ
مؤخرًا .ظاهرة ترتبط بدخول دعاة الحفاظ على البيئة في
اإليكولوجية
العقود القليلة الماضية على خط السياسة ،وهو ما يعني أن اإليكولوجيا
نقدي بل باتت أقرب إلى األيديولوجيا.
لم تعد مجرّد خطاب
ّ

أنــه سيترك أث ـرًا سـيـ ّ
ـؤرخ بــه دونــالــد ُورستر
ظ ـهــور ّأول وع ــي مـبــاشــر ب ـض ــرورة صـعــود
عـقــل يـتـ ّ
ـدبــر الـجـنــون ال ــذي دخـلـتــه البشرية
ّ
م ــع ع ـصــر ال ـت ـص ـن ـيــع .ت ـفــطــن واي ـ ــت إلـ ــى أن
الطبيعية ،مثلها مثل معمار مدن الحضارات
القديمةّ ،
مهددة باالندثار ما لم تجد الرعاية
ّ
تدريجي ،وبالتالي
الكافية ،وأن هذا االندثار
ّ
فــإن كتابة تاريخ طبيعي بــات واجـبــا ،فبعد
عقود لــن يكون الــريــف البريطاني كما كــان،
وبعد قرون لن يبقى أي ريف كما كان في أي
مكان من العالم.
يـ ّـرى امل ـ ّ
ـؤرخ األميركي أنــه ،فــي نفس الفترة،
وضمن نفس الــوعــي تقريبًا (محاولة مسك

ظهرت اإليكولوجيا
كعقل يحاول أن يتدبّر
جنون عصر التصنيع
لوال صعود المعرفة
العابرة للتخصصات لما
ُ
كتب تاريخ البيئة

تجهيز لـ جان لوك كوركو ،بالقرب من مدينة نانت الفرنسية)Getty( 2007 ،

بمقود عربة التاريخ البشري)،
العلمي ِ
العقل ِ
وعلم
ـاد
ـ
ص
ـ
ت
ـ
ق
اال
مثل
ـوم
ـ
ل
ـ
ع
ـع
ـ
ي
ـار
ـ
ش
ـ
م
ظـهــرت
ً
األح ـيــاء ،وهــي علوم وجــدت الطريق سالكة
للتبلور بـســرعــة بسسب الـحــاجــة إلـيـهــا من
وعلى وجه التحديد الدول
قبل مراكز القوىّ ،
ورؤوس األمـ ـ ــوال .ومل ــا كــانــت اإليـكــولــوجـيــا
ّ
فــي طــورهــا األول أق ــرب إل ــى مــرثـيــة مـبــكــرة،
ّ
كان من الطبيعي أل يقف وراء هــا الداعمون
ّ
ّ
قطاع اجتماعي
واملمو ّلون ،فلم تتحول إلى َ
ي ـس ـت ـقــل ّ ب ــذات ــه ،وهـ ـك ــذا ل ــم ي ـب ــق ل ـهــا ســوى
أن تـتـخــفــى فــي ع ـلــوم أخـ ــرى ،لـتـظـهــر ضمن
ّ
تتحول إلى
العلمية ،أو أن
انشغاالت داروين ِ
يوتوبيا ،كما هو الحال عند ثورو.
مــن أطــروحــات كتاب ورسـتــر حـضـ ُ
ـور مــا هو
ّ
َ
غـيــر حــداثــي كـعــوامــل مـغــذيــة لإليكولوجيا
باعتبارها إف ــرازًا معرفيًا لعصور الحداثة،
ح ـي ــث ُي ـظ ـه ــر ط ـ ــوال ك ـت ــاب ــه أث ـ ـ َـر ال ـخ ـل ـفـ ّـيــات
ّ
الــدي ـّن ـيــة لـلـمـنــظــريــن ال ــذي ــن ي ــذك ــره ــم ،وهــي
م ـ ــؤث ـ ــرات املـ ـعـ ـتـ ـق ــدات الـ ـت ــي ن ـ ـشـ ــأوا عـلـيـهــا
(األدب ـي ــات املسيحية تـحــديـدًا ،والـتــي يمكن
بسهولة تطويعها للخطاب اإليكولوجي)،
وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـح ـث ـه ــم ف ـ ــي ث ـ ـقـ ــافـ ــات أخـ ـ ـ ــرى عــن
مــرت ـكــزات فـكــريــة ،إذ كـثـيـرًا مــا تـقــاطـعــوا مع
ديـ ــانـ ــات شـ ــرق آسـ ـي ــا .وب ـش ـك ــل ع ـ ــامُ ،يـثـبــت
ٌ
ورسـ ـت ــر أن ال ـف ـكــر اإلي ـك ــول ــوج ــي م ــدي ــن في
ّ
تطوره إليمان ّ
الرواد بأفكار مثالية ونماذج
ّ
طوباوية كانت تحركهم نحو أهداف لم تكن
الح ّس
واضحة في
زمنهم ،فهي ال تنتمي إلى ِ
ّ
املـشـتــرك ،وال تـتــوفــر حتى امل ـفــردات الكافية
ل ـش ــرح أط ــروح ــات ـه ــم ،وقـ ــد أن ـت ــج ذلـ ــك طيفًا
مــن الخطابات املتجانسةّ ،مــن الفلسفة إلى
ّ ّ
مهمة كل َمن
العلوم املـجـ ّـردة ،وهو ما يعقد
ّ
التصدي لتاريخ الفكر اإليكولوجي.
يحاول
ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ــوض ــوع ــه امل ـب ــاش ــر ،أي تــاري ــخ
اإليكولوجيا ،يمكن النظر إلى كتاب ُورستر
ع ـلــى كــونــه م ـحــاولــة ف ــي ف ـهــم ك ـيــف تـتـبـلــور
الـحـقــول املعرفية؛ إنـهــا فــي النهاية كائنات
تــاريـخـيــة ت ـت ـطـ ّـور عـبــر الــزمــن وت ـح ـتــاج إلــى
ش ــروط ح ـيــاة كـثـيــرة كــي تـسـتـمــر ،كـمــا أنها
ي ـم ـك ــن أن ت ـع ــان ــي مـ ــن ال ـن ـب ــذ وال ـت ـه ـم ـيــش،
ويمكنها  -ضمن ظروف مختلفة  -أن تزدهر
مثلما تزدهر البلدان واملدن.
من منظور آخرّ ،
يفسر الكتاب ،وهو يتناول
ّ
تاريخ اإليكولوجيا ،ملــاذا ظل هذا النوع من
الـكـتــابــات نـ ــادرًا .ط ــوال فـصــول كـتــاب ّ
«رواد
اإلي ـكــولــوج ـيــا» سـنـعــرف ك ــم ه ــو مـفـلـ ٌـت هــذا
ّ
نتحدث عن منجز عالم
التاريخ ،فنحن مـ ّـرة
ُ
نباتات مثل كارل فون ليني ،وحني يستدعى
ال ّ
بد من إضاءة بيئته في السويدّ ،
ومرة يأتي
ّ
ذكر نصوص هنري ديفيد ثورو ،وال بد في
وقتها من معرفة شيء عن سياقاتها األدبية
ّ
والفكرية .إذن ،في كل خطوة من كتابة تاريخ
ب ــداي ــات اإلي ـكــولــوج ـيــا ،ي ـجــد املـ ـ ـ ّ
ـؤرخ نفسه
ّ
ّ
متنوعة
مضطرًا للسفر بعيدًا ،في جغرافيات
ّ
وفي حقول معرفية متباينة ،ولعل التعقيد
الواضح في مسار هذه األسفار هو ما ّ
يفسر
صعوبة كتابة تاريخ اإليكولوجيا ،فمادته
تقع في تــواريــخ فـضــاءات كثيرة ،ويمكن أن
صعود نزعة املعرفة
نستنتج هنا أنــه لــوال َ
ال ـع ــاب ــرة لـلـتـخـ ّـصـصــات لـ ــا ك ــان م ــن املـمـكــن
كتابة هذا النوع من املادة التاريخية.
ّ
ُ
يتوقف بحث ُورستر عند أربعينيات القرن
ّ
املـ ــاضـ ــي ،ف ـم ــا ب ـع ــده ــا ي ـس ــم ـي ــه ب ــ«ال ـع ـص ــر
اإلي ـكــولــوجــي» (وم ـنــه عـصــرنــا ال ـي ــوم) ،ذلــك
ّ
تحولت فيه اإليكولوجيا إلــى ظاهرة
الــذي
ّ
كــوكـبـيــة لـهــا فــاعـلــيـتـهــا وثــواب ـت ـهــا ،بــل إنها
لمية -
اليوم باتت أقرب إلى جماعة ضغط ِع ّ
فكرية ،كما باتت  -وهي التي ُولدت متأخرة
عن بقية الحقول املعرفية  -تلتهم الكثير من
الـحـقــول املـ ـج ــاورة ،ومـنـهــا االق ـت ـصــاد وعلم
األحياء ،وأكثر من ذلك أخذت موقع القاضي
بني معارف وتكنولوجيات كثيرةّ ،
فأي بحث
ال ُيراعي املنظور اإليكولوجي بات منذ عقود
خارج دائرة اإلضافة املرغوبة للمعرفة.
ُ
ّ
تؤكد ذلك العودة الكثيفة إلى كتاب ُورستر
الــذي ظهرت نسخته األولــى فــي ّ ،1977ومن
ث ـ ّـم بـقــي املـ ـ ّ
ـؤرخ األمـيــركــي ي ـطـ ّـوره ويـشــذبــه،
وه ــو يــأتــي فــي طبعته الفرنسية ال ـيــوم في
ش ـك ــل ك ـت ــاب ج ـي ــب ،زه ـي ــد ال ـث ـم ــنُ ،م ـع ـت ـنـ ًـى
ب ــإخ ــراج ــه وج ـ ـ ــودة ورق ـ ـ ــه ،يـ ـح ــاول ت ــروي ــج
الفكر اإليـكــولــوجــي بشكل واض ــح وصــريــح.
وي ـ ـبـ ــدو كـ ـت ــاب ُورس ـ ـتـ ــر م ـن ــاس ـب ــا مل ـث ــل ه ــذا
ال ـ ــدور ال ــدع ــائ ـ ّـي ،ورب ـم ــا ال ـ ـ َـد َع ـ ـ ّ
ـوي؛ ك ـيــف ال
وهــو يعيدنا ّإلــى زمــن الـبــدايــات ،والبدايات
أسطورية وجذابة عادة...

عــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة الـسـيــاســات»
صدرت حديثًا النسخة العربية من كتاب روسيا في
البحر األبيض املتوسط :حملة كاترينا العظمى
في األرخبيل للباحثني إ .م .سميليانسكايا ،وم .ب.
فيليجيف ،وي .ب .سميليانسكايا بترجمة محمد
دياب وجمال كمال القرى .يستعرض الكتاب املحاوالت
الروسية للعودة إلى املياه الدافئة من خالل فهم طبيعة
تحالفات موسكو فــي املنطقة وصراعاتها مــع الــدول
اإلقليمية على مدار أكثر من مئتني وخمسني عامًا؛ منذ
عهد بطرس األكبر ،مــرورًا بكاترينا الثانية وورثتها،
ً
والحقبة السوفييتية ،وصوال إلى النظام الحالي.
ف ــي ك ـت ــاب ــه ع ــال ــم ب ــا ت ــرب ــة :امل ــاض ــي وال ـح ــاض ــر
واملـسـتـقـبــل امل ـح ـفــوف بــامل ـخــاطــر لـ ــأرض تحت
أقدامنا الصادر عن «منشورات جامعة يــال» ،يتناول
ّ
املعقدة بني ّ
تغير املناخ
الباحث جو هاندلسمان الروابط
وتــآكــل الـتــربــة واألم ــن ال ـغــذائــي وامل ــائ ــي ،حـيــث ستكون
مساحات شاسعة من األراضي الزراعية قاحلة من التربة
السطحية خالل هذا القرن بسبب ّ
التلوث واالحتياجات
ّ
سيسبب أزمات ستعصف بالبشرية
املتزايدة للغذاء ،ما
ويـسـتــدعــي الـتـفـكـيــر بـطــرائــق مـبـتـكــرة مــن إج ــل تأمني
استدامة أطــول ،وقــد يكون مستغربًا ّأن جــزءًا من هذه
ّ
الحلول يمكن تعلمه من الحضارات القديمة.
ّ
للقاصة واملـتــرجـمــة األمـيــركـيــة ليديا دايـفــز (،)1947
صدر حديثًا ،لدى منشورات «مكميالن» في نيويورك،
ّ
مقاالت وحوارات
يضم
كتاب محاوالت :اثنان الذي
ٍ
ّ
للمؤلفة حول مهنتها األساسية :الترجمة .تتناول دايفز
ّ
التأثير الــذي تركه على مسيرتها ُ
قيامها بنقل كتاب
فرنسيني مثل مارسيل بروست وغوستاف فلوبير
إلى اإلنكليزية ،كما ّ
تعرج على زيارة لها إلى مدينة آرل
ّ
ّ
الفرنسية ،وعلى تعلمها لعدد من اللغات .الكتاب يأتي
بعد عمل حمل عنوان «مـحــاوالت :واحــد» تناولت فيه
ُّ
مواضيع مثل تقنيات الكتابة ،والفوتوغرافيا ،وتمثالت
الدين في األدب.
يبدو كتاب الجمهورية ألفالطون أشهر من ُي َع ّرف ،إذ
ّ ّ
فضولي إل وسبق أن سمع عنه ،هذا إن ّ لم
ما من قارئ
ّ
يقرأه .على أن شهرة ُعمل الفيلسوف اإلغريقي غطت
ـات أخ ــرى حــول املــوضــوع نفسه ،ال
نــوعــا مــا على كـتــابـ ٍ
ّ
سيما َ
كتاب ْي «الجمهورية» اللذين وضعهما الفيلسوفان
اإلغريقيان اآلخران :ديوجانس الكلبي وزينون الرواقي.
ك ـت ــاب «ال ـج ـم ـه ــوري ــات الـ ـث ــاث» الـ ـص ــادر حــدي ـثــا لــدى
منشورات «فران» الفلسفية في باريس ،بتحرير سوزان
أوسـ ــون وجــولـيـيــت لــوم ـيــر ،يـسـعــى إل ــى اإلض ـ ــاءة على
هذين الكتابني وإلى إيضاح عالقتهما وتقاطعاتهما مع
«جمهورية» أفالطون.
عن «مركز دراس ــات الــوحــدة العربية» صــدرت حديثًا
الطبعة الثانية من كتاب من جمر إلى جمر :صفحات
من ذكريات منير شفيق بتدوين وتحرير نافذ أبو
ّ
الفلسطيني ()1934
حسنةُ .يضيء العمل سيرة املفكر
ّ
منذ طفولته قبيل النكبة .مــرورًا باملحطات التاريخية
ّ
التي ّ
والتحوالت العربية
مرت بها القضية الفلسطينية،
ّ
ّ
واإلقليمية والدولية التي أثرت فيها َ .ال تعكس املذكرات،
ّ
كما نقرأ على غالف الكتاب ،وجهة نظر قادة «الصف
ّ
األول» في املقاومة الفلسطينية ،بل غلب عليها عرض
تجربة شفيق الشخصية ومقاربته للوضع السياسي
في كل مرحلة من مراحلها.
ب ـتــرج ـمــة طـ ــارق ع ـث ـم ــان ،ص ــدر حــدي ـثــا ع ــن «الـشـبـكــة
ال ـعــرب ـيــة لــأب ـحــاث وال ـن ـشــر» ك ـتــاب ســوسـيــولــوجـيــا
الحرب والعنف لـ سينيشا مالشيفيتش ،وفيه يذهب
ّ
ّ
بشري بالعنف ،يتجلى في الثقافات
إلى وجود افتتان
الشعبية واألعـمــال األدبية والفنية واأللـعــاب التي تزخر
ب ـصــور الـعـنــف وأدوات ـ ـ ــهُ .ي ـح ــاول مــالـشـيـفـيـتــش تقديم
نظرية سوسيولوجية لنشأة العنف والحرب في املجتمع
َّ
النظريتني اللتني تعتبران ّأن اإلنسان
اإلنساني ،معتبرًا ّأن
عنيف بطبعه (ميكيافيلي وهــوبــز) ،أو مسالم بطبعه
ُ
(روسـ ــو وك ــان ــط) ال ت ـقـ ّـدمــان تـفـسـيـرًا ســوسـيــولــوجـ ّـيــا
دقيقًا لعالقة البشر بالحرب والعنف.
رأس املـ ـ ــال ال ـث ـق ــاف ــي وم ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
السودان :دراسة ميدانية على مدينة الخرطوم
عنوان كتاب ملحمد عبد الراضي محمود صدر حديثًا
عن «الهيئة املصرية ّ
العامة للكتاب» .يعني «رأس املال
ّ
الثقافي» ،حسب املؤلف« ،مجموعة الرموز واملهارات
ُ ّ
الثقافية واللغوية واملعاني التي تمثل الثقافة السائدة،
ّ
وتـتـجــلــى فــي ال ـنــزعــات الـثـقــافـيــة ،وال ـع ــادات املكتسبة
من التنشئة االجتماعية والكتب والـشـهــادات العلمية
ّ
واملمارسات الثقافية» .ومن هنا يتناول املؤلف النخبة
ّ
فــي ال ـس ــودان ،مضيئًا عـلــى إنـتــاجــاتـهــا واتـجــاهــاتـهــا
ودرجة االهتمام بها في الدولة.

تابع فريق يوتا
جاز ،صاحب
الترتيب الثالث
في المنطقة
الغربية،
انتفاضته في
منافسات دوري
كرة السلة
األميركية ،وذلك
بعد تحقيقه
انتصارًا جديدًا،
وهذه المرة
على منافسه
كليفالند
كافالييرز (109
ـ  ،)108ليؤكد
مواصلته
سلسلة النتائج
اإليجابية.
وبهذه النتيجة،
حقق فريق
يوتا جاز فوزه
الرابع تواليًا
والـ 16في
بطولة الدوري
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لعبها حتى اآلن.

جاز يتابع انتفاضته
حقق يوتا جاز فوزه الرابع تواليًا في الدوري (جيسون ميلر)Getty/

لويس هاميلتون
يفوز في سباق الجائزة
الكبرى السعودي

ميدفيديف يمنح
روسيا كأس ديفيز للمرة
الثالثة في تاريخها

إبراهيموفيتش:
لست مستعدًا العتزال
كرة القدم

فاز البريطاني لويس هاميلتون ،سائق فريق
مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في سباقات
سيارات الفئة األولى ،في سباق الجائزة الكبرى
السعودي ،املرحلة الـ 21وقبل األخيرة من بطولة
العالم لفورموال  1التي ستحسم مطلع األسبوع
املقبل في أبوظبي .وعلى مضمار جدة ،حقق
هاميلتون فوزه الثامن هذا املوسم ،متقدمًا على
الهولندي ماكس فيرستابن (سائق ريد بول)،
الذي ما زال يتصدر بطولة العالم.

حسم دانييل ميدفيديف فوز روسيا بكأس
ديفيز للمرة األولى منذ عام  ،2006والثالثة في
تاريخها ،بالتغلب على الكرواتي مارين سيليتش
بمجموعتني من دون ّ
رد .وحقق ميدفيديف،
املصنف الثاني عامليًا ،الفوز على سيليتش في
مباراة استغرقت ساعة و 27دقيقة ،ليحسم فوز
روسيا للمرة الثالثة في كأس ديفيز بعد نسختي
 2002و ،2006وعليهُ ،يغادر العاصمة اإلسبانية
مدريد باعتباره الفائز األكبر.

السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،مهاجم
اعترف
ّ
فريق ميالن ،أنه ال يعرف ما الذي ينتظره عندما
يعتزل كرة القدم .وفي برنامج تلفزيوني يبث
عبر قناة «راي» اإليطالية ،قال إبراهيموفيتش:
«ال أعرف ما الذي ينتظرني بعد اعتزالي ،لست
مستعدًا لهذا الفصل ،ما زلت خائفًا بشأنه .أنا
متأكد من أنني عندما اعتزل لن أعمل معلقًا.
أولئك الذين يسعون إلى االهتمام من بني
الالعبني السابقني يفعلون ذلك».
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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

مدرب غير الكثير

اليوم األخير من
دور المجموعات
ستخوض منتخبات
المجموعتين الثالثة
والرابعة مباريات
اليوم األخير من دور
المجموعات ،وذلك من
أجل حسم التأهل
رياض الترك

س ـت ـكــون األنـ ـظ ــار مـتـجـهــة نـحــو
مـ ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
دور املجموعات ملنافسات بطولة
«ك ــأس الـعــرب  ،»2021والـتــي ستشهد تأهل
مـنـتـخـبــن جــديــديــن م ــن امل ـج ـمــوعــة الـثــالـثــة
للدور ربع النهائي ،بينما ستكون الجماهير
العربية على موعد مع قمة مصرية  -جزائرية
ُمنتظرة.
المجموعة الثالثة:
معركة ثالثية من أجل بطاقة واحدة

سـتـتـنــافــس مـنـتـخـبــات األردن وال ـس ـعــوديــة
وف ـل ـس ـطــن ع ـلــى ال ـب ـطــاقــة ال ـثــان ـيــة املــؤه ـلــة
ل ـلــدور رب ــع الـنـهــائــي مــن املـجـمــوعــة الثالثة،
وذلك بعدما حسم املنتخب املغربي الصدارة
ّ
والتأهل ،األمــر الــذي يفتح املنافسة على كل
ّ
االحتماالت في اليوم األخير ،إذ إن الثالثي
يملك فرصة للعبور.
ويخوض املنتخب السعودي مواجهة «حياة
أو ُمــوت» ضــد املنتخب املغربي على ملعب
«ال ــث ـم ــام ــة» ،ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـس ــادس ــة م ـسـ ً
ـاء
بتوقيت قطر ،إذ ال بديل له ســوى الفوز مع
تعثر األردن من أجل التأهل وصيفًا من هذه

املجموعة ،في حني ّأن ّ
أي نتيجة أخرى غير
الفوز ستعني الخروج من البطولة باكرًا.
ّ
البطولة
ورغم أن املنتخب السعودي يخوض
ّ
باألسماء الشابة ومن دون أبرز نجومه ،فإنه
ال يريد التفريط بالفوز أمــام املغرب وتذوق
اإلق ـص ــاء ال ـبــاكــر ف ــي الـبـطــولــة ال ـعــرب ـيــة ،مع
ُ
التنويه بأن السعودية لم تحقق أي انتصار
حـتــى اآلن (خ ـس ــارة مــع األردن وت ـع ــادل مع
ّ
فلسطني) ،لكن التفوق على منتخب «أسود
ً
األطلس» لن يكون سهال أبدًا.
فــي املـقــابــل ،سـيـكــون املنتخب األردنـ ــي أمــام
فــرصــة ذهـبـيــة للتأهل ل ـلــدور الـثــانــي ،وذلــك
عندما يــواجــه منتخب فلسطني على ملعب
ً
مساء بتوقيت
« »974عند الساعة السادسة
ال ــدوح ــة ،وه ــو يـحـتــاج لنقطة فـقــط مــن أجــل
ال ــوص ــول إل ــى  4ن ـقــاط وض ـم ــان ال ـتــأهــل من
ّ
املــركــز الـثــانــي خـلــف املنتخب املـغــربــي ،لكن
ال ـفــوز يـبــدو فــي امل ـت ـنــاول ول ــن يـكــون صعبًا
عـلــى «ال ـن ـشــامــى» .وف ــي ح ــال الـتــأهــل لـلــدور
ربع النهائي ،فسيكون النجاح كبيرًا للمدرب
عدنان حمد ،الذي تسلم مهمة تدريب األردن
م ــؤخ ـرًا ُ
ويـ ـح ــاول ب ـنــاء املـنـتـخــب م ــن جــديــد
وتحسني مستواه الفني على أرض امللعب.
الجزائر  -مصر :معركة الصدارة

رغ ــم حـســم املـنـتـخـبــن ال ـج ــزائ ــري وامل ـصــري
ّ
م ـســألــة ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،ف ــإن
امل ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــي سـتـجـمـعـهـمــا ف ــي ال ـجــولــة

منافسة ثالثية على
البطاقة الثانية في
المجموعة الثالثة

األخـ ـي ــرة م ــن م ـنــاف ـســات امل ـج ـمــوعــة الــراب ـعــة
على ملعب «الجنوب» ،عند الساعة العاشرة
م ـسـ ً
ـاء بـتــوقـيــت ال ــدوح ــة ،لـهــا طــابــع خــاص،
ّ
ُ
ألنها ستحدد هوية املتصدر الذي سيتفادى
ال ـل ـع ــب ض ــد امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي الـ ـق ــوي فــي
الجولة املقبلة.
ويملك كل من املنتخبني الجزائري واملصري
 6ن ـقــاط م ــن ان ـت ـصــاريــن ف ــي أول م ـبــاراتــن،
والفائز في آخر مواجهة سيتأهل من املركز
ّ
األول ،مع اإلشــارة إلى أن األفضلية ملنتخب
«ال ـف ــراع ـن ــة» بـفـضــل تـسـجـيـلــه أه ــداف ــا أك ـثــر،
ّ
مــا يعني أن مـصــر يكفيها ال ـت ـعــادل لحسم
الصدارة ،في حني يحتاج املنتخب الجزائري
للفوز من أجل تحقيق هذا الهدف.
ويـ ـع ــرف امل ـن ـت ـخ ـب ــان جـ ـيـ ـدًا ق ـي ـمــة الـ ـخ ــروج
بنتيجة إيـجــابـيــة مــن ه ــذه امل ـب ــاراة مــن أجــل
ت ـج ـن ــب م ــواجـ ـه ــة امل ـ ـغـ ــرب فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور رب ــع
الـنـهــائــي ،وخ ــوض م ـبــاراة صعبة ضــد أحــد
أقوى املرشحني املنافسني على اللقب حاليًا،
ّ
وبــالـتــالــي ،ف ــإن املــواجـهــة لــن تـكــون تحصيل
حــاصــل لــاث ـنــن .وف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة من
ه ــذه املـجـمــوعــة ،يلعب املنتخبان اللبناني
وال ـس ــودان ــي م ـب ــاراة تـحـصـيــل حــاصــل على
أرض ملعب «املدينة التعليمية» عند الساعة
ال ـعــاشــرة م ـسـ ً
ـاء بـتــوقـيــت ال ــدوح ــة ،ويبحث
ّ
كـ ــل م ـن ـت ـخــب ع ــن فـ ــوز م ـع ـن ــوي ق ـب ــل نـهــايــة
امل ـ ـشـ ــوار ف ــي ال ـب ـط ــول ــة رس ـم ـي ــا ،وذلـ ـ ــك بـعــد
إقصائهما بالتعرض لخسارتني متتاليتني
م ـ ــن مـ ـص ــر وال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر .ويـ ـمـ ـل ــك امل ـن ـت ـخــب
األفضلية لتحقيق  3نقاط وتوديع
اللبناني
ّ
البطولة ،وذلك ألنه يبدو أفضل من املنتخب
ّ
الـ ـس ــودان ــي ع ـل ــى الـ ـ ـ ــورق ،وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن
إمكانية إنهاء مشواره في كأس العرب 2021
معنوي ال تبدو صعبة أو مستحيلة،
بفوز
ّ
خصوصًا أنــه يملك عناصر جيدين قدموا
مباريات قوية في دور املجموعات.

بعيدًا عن سقوط منتخب لبنان في أول مباراتني من
ّ
ّ ّ
دور املـجـمــوعــات ضــد ك ــل مــن ال ـجــزائــر وم ـصــر ،إل أن
ّ
امل ــدرب التشيكي إيـفــان هاشيك غــيــر الكثير فــي شكل
املـنـتـخــب ومـنـحــه شخصية أق ــوى عـلــى أرض املـُلـعــب،
وكسب احترام املنافسني بسبب طريقة اللعب املميزة
وبشكل خاص في الدفاع .ومنذ تولى هاشيك تدريب
منتخب «األرز» غـيــر الـكـثـيــر مــن األمـ ــور الـفـنـيــة وزرع
عـقـلـيــة مـخـتـلـفــة ل ــدى ال ــاع ـب ــن ،الـ ــذي ع ــان ــوا س ـنــوات
وسـ ـن ــوات م ــن ق ـلــة ال ـح ــاف ــز ع ـنــدمــا ك ــان ــوا ي ـخــوضــون

قمة جزائرية ـ مصرية من أجل الصدارة وتجنب المغرب (كليف مايسون)Getty/

املبارياتُ .
ويعتبر هاشيك اليوم من أبرز املدربني الذين
قـ ّـادوا املنتخب اللبناني في السنوات األخيرة ،ويكفي
أنه وصل إلى املرحلة الحاسمة من التصفيات اآلسيوية
املؤهلة لبطولة كــأس العالم  ،2022ويملك  5نقاط لم
يسبق أن حققها تاريخيًا ،وهو سيخوص  4مباريات
حاسمة على أرضه في األشهر القادمة لتحديد إن كان
سيخوض امللحق املؤهل ألول مرة في تاريخ كرة القدم
اللبنانية ،ولو تحقق ذلــك ،فسيكون التشيكي هاشيك
أحد أبطال هذا اإلنجاز بشكل مؤكد.

إيفان هاشيك مدرب منتخب لبنان (كريم جعفر)Getty/

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

نجوم خيبوا اآلمال في كأس العرب

جمال بلعمري
يحتفل مع زمالئه
بالفوز (خالد
دسوقي)Getty/

دخلت منافسات بطولة كــأس العرب  2021مرحلتها الحاسمة بمباريات
الجولة األخـيــرة .وفــي وقــت قدمت بعض األسـمــاء نفسها بقوة حتى اآلن،
خيبت أسماء أخــرى أمل الجماهير وستكون أمامها فرصة أخيرة لتغيير
األمور ،ومن بني هذه األسماء الجزائري جمال بلعمري واملغربي أشرف بن
ُ
شرقي .مشاركة جمال بلعمري مع الجزائر تعد مكسبًا مهمًا لهذا املنتخب
ّ
(املحلي) ،بما أن رصيده الكبير من التجربة يجعله قــادرًا على قيادة دفاع
«الخضر» للصمود ضد الهجومات القوية .ولــم يظهر بلعمري ّبمستواه
املعهود في اللقاء األول ضد السودان رغم تسجيله هدفًا ،إذ يبدو أنه يعاني
ّ
من مشكلة بدنية حرمته من ذلك الظهور ،فيما غاب عن اللقاء الثاني ،لكن
فرصه في التدارك ما زالت قائمة.
كذلك ،لم يوفق النجم املغربي أشرف بن شرقي في التسجيل حتى اآلن وترك
ّ
بصمة ذهبية مع بــاده ،وذلــك رغم لعبه أساسيًا في أول مباراتني ،كما أن
منتخب املغرب سجل الكثير من األهداف ،لكن من دون أن تحمل بصمة نجم
الهجوم حتى هذه اللحظة.

واجه بن شرقي الكثير من الصعوبات (خالد دسوقي)Getty/

سجل النجم بلعمري هدفًا في البطولة (ديفيد راموس)Getty/

يُعتبر بن
شرقي العبًا
مؤثرًا مع
المغرب
(خالد
دسوقي/
)Getty

حسام حسن نجم المنتخب المصري سابقًا (مروان النعماني)Getty/

حسام حسن

سيحاول بن شرقي التعويض في الجولة األخيرة (أيمن عارف)Getty/

هل يستعيد بلعمري مستواه ويشارك ضد مصر؟ (مايكل ريغان)Getty/

ُيعتبر النجم املصري حسام حسن أحد نجوم نسخة
عام  1992من بطولة «كأس العرب» ،فقد ساهم بتتويج
مـنـتـخــب ب ـ ــاده ب ـل ـقــب ال ـب ـطــولــة آن ـ ـ ــذاك .وفـ ــي املـ ـب ــاراة
النهائية التي جمعت املنتخبني املصري والسعودي
يومها ،تـقــدم «الـفــراعـنــة» بهدفني وعــادلــت السعودية

بـعــد ذل ــك ،ليحسم حـســن املــواج ـهــة فــي الــدقـيـقــة ال ــ85
بهدف قاتل ويمنح بالده التتويج .هذا ُ
ويعتبر حسام
حسن اليوم من بني أفضل املدربني املصريني ،إذ سبقت
له قيادة األردن إلى امللحق املؤهل لكأس العالم 2014
ألول مرة في تاريخ «النشامى».
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على هامش الحدث

تقرير
تنطلق الجولة األخيرة من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال
أوروبا بمواجهات قوية ومهمة لبعض األندية ،منها من يُقاتل من أجل
حسم التأهل ،ومنها من يريد الصدارة

ريال مدريد يخسر بنزيمة في أسبوع حاسم
تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلصابة في مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال
سوسييداد في إطار الجولة الـ 16من بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم ،وهي اإلصابة
ُ
التي ستبعده عن املالعب في أسبوع مهم للنادي «امللكي» .وخرج املهاجم الفرنسي
كريم بنزيمة ُمصابًا عند الدقيقة الـ 17من املواجهة التي جمعت فريقي ريال مدريد
وريال سوسييداد في منافسات «الليغا» ،ليكشف الجهاز الطبي عن تعرضه إلصابة
في عضالت باطن الركبة ُاليسرى.
وبهذه اإلصابة ،سيغيب بنزيما عن أسبوع حاسم ومهم لفريقه ريــال مدريد ،الذي
سيلعب ضد فريق إنتر ميالن في الجولة األخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا،
وسيغيب عــن مــواجـهــة أتلتيكو مــدريــد ي ــوم األح ــد ال ـقــادم عـلــى ملعب «سانتياغو
برنابيو» في الجولة ال ــ 17من بطولة ال ــدوري .وربما يتحمل املــدرب اإليطالي كارلو
أنشيلوتي مسؤولية تعرض املهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لإلصابة ،وذلــك ألنه لم
ُ
جر تدويرا صحيحا للالعبني في الفترة األخيرة ،واعتمد على نفس األسماء فترة
ي ِ
طويلة ،خصوصا في خط الهجوم.

مواجهات
أبطال أوروبا
رياض الترك

ّ
يـ ـسـ ـع ــى كـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن مـ ـ ـي ـ ــان وإن ـ ـتـ ــر
اإلي ـط ــال ـي ــن ل ـت ـح ـق ـيــق االن ـت ـص ــار
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن دور
املجموعات لدوري أبطال أوروبا ،وذلك عندما
ي ــواج ــه األول مـنــافـســه ل ـي ـفــربــول اإلنـكـلـيــزي
وعـيـنــه عـلــى خـطــف بـطــاقــة الـتــأهــل ،فــي وقــت
يلعب الثاني ضد فريق ريال مدريد اإلسباني
وهدفه األول هو صــدارة املجموعة ،في حني
ت ـش ـهــد ال ـج ــول ــة م ـب ــاري ــات تـحـصـيــل حــاصــل
لألندية التي سبق أن ضمنت التأهل سابقًا.
الممكن
حلم ميالن ُ

قبل مواجهة أتلتيكو مدريد اإلسباني في
ال ـجــولــة املــاض ـيــة ،ك ــان فــريــق م ـيــان قريبًا
م ــن ت ــودي ــع مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ــا
من دور املجموعات ،وذلــك بسبب امتالكه
ّ ّ
نـقـطــة م ــن  4م ـب ــاري ــات ،إل أن ال ـف ــوز على
«الروخيبالنكوس» مقابل خـســارة بورتو
أيضًا قلب الطاولة وجعل «الروسونيري»
أح ــد املــرش ـحــن لـلـتــأهــل وص ـي ـفــا ع ــن هــذه
املجموعة.
ويلعب ميالن ضد ليفربول اإلنكليزي على
مـلـعــب «سـ ــان س ـي ــرو» ،وه ــو بـحــاجــة للفوز
م ــع تـعـثــر ب ــورت ــو ض ــد أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد من
أج ــل الـتــأهــل ل ـلــدور املـقـبــل ،والـحـلــم ال يبدو
صعبًا أبدًا نظرًا لألداء الذي ُيقدمه ميالن في
الفترة األخيرة ،وبشكل خاص على الصعيد
املحلي ،بعد تصدره بطولة الــدوري متقدمًا
على إنتر ميالن ونابولي.
ورغــم صعوبة املواجهة ضد فريق ليفربول
ّ
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،ف ـ ـ ـ ــإن حـ ـل ــم م ـ ـيـ ــان ل ـ ــن ي ـك ــون
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معركة بين إنتر ميالن
وريال مدريد من أجل
الصدارة

ً
م ـس ـت ـح ـيــا ،فــال ـفــريــق اإلي ـط ــال ــي سيتسلح
بـ ـجـ ـمـ ـه ــوره الـ ـ ـ ــذي س ـي ـح ـت ـشــد ب ـك ـث ــاف ــة فــي
املدرجاتُ ،
وسيراهن على حنكة وذكاء مدربه
ستيفانو بيولي ،مــن أجــل تحقيق انتصار
ستتحدث عن الصحف اإليطالية كثيرًا في
حال تحقق.
وع ــاد مـيــان إل ــى دوري أب ـطــال أوروبـ ــا هــذا
املــوســم ،ولــم يكن مــن بــن املرشحني للتأهل
إلى الــدور الثاني ُمن املنافسات ،لكن بفضل
مستواه القوي واملميز ،بات اليوم أقــرب من
أي وقت مضى من التأهل بعد غياب استمر
سنوات وسنوات ،فهل ُيحقق «الروسونيري»
هذا اإلنجاز بعد طول انتظار؟
معركة من أجل الصدارة

ٌّ
بعدما ضمن كــل مــن ريــال مــدريــد اإلسباني
وإنتر ميالن اإليطالي التأهل للدور الثاني
في دوري أبطال أوروبــا موسم ،2022-2021
ستكون األنـظــار متجهة نحو القمة النارية
املرتقبة بــن الفريقني فــي الجولة السادسة
ُ
واألخ ـي ــرة ،الـتــي مــن شأنها أن تـحــدد هوية
متصدر هذه املجموعة.
ويتصدر النادي «امللكي» حاليًا برصيد 12
نـقـطــة جـمـعـهــا م ــن  4ان ـت ـص ــارات وخ ـس ــارة،
فـ ــي وقـ ـ ــت ي ـح ـت ــل «ال ـ ـن ـ ـي ـ ــرات ـ ــزوري» امل ــرك ــز

الـثــانــي بــرصـيــد  10ن ـقــاط مــن  3انـتـصــارات
ّ
وتعادل وخسارة .وعليه ،فإن املواجهة التي
ستجمعهما الـيــوم على ملعب «سانتياغو
برنابيو» لن تكون مجرد نزهة للفريقني.
وت ـك ـمــن أه ـم ـيــة تـحـقـيــق الـ ـف ــوز ف ــي املـ ـب ــاراة
ناد كبير في الدور الثاني
بتجنب اللعب ضد ٍ
وفقًا للقرعة التي توزع األندية املتأهلة بني
املستوى األول (األندية املتصدرة) واملستوى
الـثــانــي (األنــديــة الــوصـيـفــة) ،وطبعًا ال ريــال
مدريد وال إنتر ميالن يريدان مواجهة فريق
قوي في الــدور ال ــ ،16وعليه ،ستكون معركة
كروية من أجل املركز األول.
وي ـع ـيــش ال ـفــري ـقــان ثـبــاتــا ف ــي امل ـس ـتــوى هــذا
امل ـ ــوس ـ ــم ،ف ـف ــي حـ ــن ي ـت ـص ــدر ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
«الليغا» برصيد  39نقطة وبفارق مريح عن
ّ
جميع املنافسني ،ولعل أبرزهم برشلونة الذي
يملك  23نقطة فقط ،يعيش فريق إنتر ميالن
فترة ُمميزة في وصافة «الكالتشيو» برصيد
 37نقطة مقابل  38مليالن ،وبالتالي ،هو اليوم
أحد أبرز املنافسني على لقب الدوري.
ّ
كما أن فريق «النيراتزوري» أنهى النحس
األوروب ـ ــي الـ ــذي الزمـ ــه ف ــي آخ ــر مــوسـمــن،
وتمثل بخروجه من دور املجموعات مرتني،
ّليتأهل إلى الدور الـ 16هذا املوسم ،ويؤكد
أن ـ ــه بــالـتـشـكـيـلــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ق ـ ــادر على
إحــراج األندية الكبيرة والــذهــاب بعيدًا في
البطولة األوروبية.
مباريات تحصيل حاصل

ب ـع ـي ـدًا ع ــن األنـ ــديـ ــة الـ ـت ــي ت ـس ـعــى لـخـطــف
بطاقة مؤهلة لـلــدور الثاني مــن منافسات
دوري األبطال هذا املوسم ،ستشهد الجولة
األخ ـي ــرة م ـبــاريــات «تـحـصـيــل ح ــاص ــل» لن

وجه رياضي

مارغو بينو
العبة جودو فرنسية مميزة تعيش فترة صعبة بعد حادثة االعتداء
عليها وهي التي حققت الذهب لبالدها في األولمبياد

زهير ورد

صنعت العبة الجودو الفرنسية ،مارغو بينو الحدث األسبوع
املاضي ،بنشرها صورًا سببت صدمة للجماهير في فرنسا،
حني ظهرت مصابة بكدمات في وجهها ،ما ُيثبت تعرضها
لعنف منزلي شديد ،وهي التي تألقت لتهدي بلدها نجاحات
في اختصاصها.
وكشفت صــور االع ـت ــداء ،عــن واقـعــة غريبة بما ّأن النجمة
الفرنسية ،تعرضت للتعنيف من قبل مدربها وهو في اآلن
نفسه شريكها العاطفي ،وقد حصل االعتداء في املنزل الذي
يقيمان فيه.
ُ
وتعتبر بينو 27 ،عامًا ،من أفضل العبات الجودو في العالم،
وقد أكــدت ذلك بحصولها على امليدالية الذهبية في األلعاب
األوملبية الصيف املاضي في وزن أقل من  70كلغ ،ونتائجها
ُ
تثبت أنها ستكون من البطالت في املــواســم املقبلة وقــادرة
على إهداء فرنسا املزيد من األلقاب مع انتظام نتائجها ،إذ
حصدت العديد من امليداليات في بطوالت عاملية وكانت كثيرًا
ما تصعب على منصة التتويج.
كما ّتوجت النجمة الفرنسية في عدد من البطوالت العاملية
القوية ،حيث حلت ثانية في بطولة العالم  ،2019كما فازت

ببطولة أوروبــا في مناسبتني األولــى في  2014والثانية في
 .2017وتـمـلــك النجمة الفرنسية إن ـج ــازات أخ ــرى ،خاصة
في الفئات العمرية الشابة ،التي قد تساعدها على الهيمنة
عـلــى املـنــافـســات فــي وزن ـهــا وتــأكـيــد تميز فــرنـســا فــي هــذا
االختصاص ،رغم أنها واجهت مشاكل في بداية مسيرتها
مع الفريق األول الذي تكونت فيه.
ونظرًا لنتائجها الباهرة ،وجدت دعمًا كبيرًا في فرنسا ،بعد
انتشار صور االعتداء عليها من قبل مدربها ،بل إن التعاطف
تزايد بعد تسرب أخبار مفادها إطــاق ســراح املعتدي من
قبل القضاء الفرنسي وهو ما جلب موجة انتقاد كبيرة ،قبل
أن يقع الكشف عن جوانب خفية في ملف االعتداء.
وبعدما كانت مصدر فخر للفرنسيني في الصيف املاضي،
عندما حصدت امليدالية الذهبية في األوملبياد ،فقد تحولت إلى
محور مهم في النشرات اإلخبارية التي تتحدث عن املشاكل
اليومية في فرنسا ،خاصة ّ
وأن مدربها بعد إطــاق سراحه
هاجم الالعبة في مؤتمر صحافي ،وأشار إلى أن الالعبة هي
ّ
التي بادرت باالعتداء عليه وكل ما فعله كان دفاعًا عن النفس.
ُيــذكــر أن الــاعـبــة تــورطــت بقضية فــي أكتوبر/تشرين األول
 ،2020حــن ادع ــى زميلها أسـتــريــد جـنـيــدو عليها بالعنف
اللفظي وهو ما قد يكشف جانبًا من شخصية البطلة األوملبية.

رالف رانغنيك :تحركات رونالدو
من دون كرة رائعة
أث ـنــى رال ــف رانـغـنـيــك ،م ــدرب فــريــق مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ،عـلــى الـضـغــط ال ــذي نفذه
كريستيانو رونالدو واملجهود الذي بذله البرتغالي من دون كرة ،خالل املباراة التي
انتهت بفوز «يونايتد» بهدف نظيف على كريستال باالس في «البريميرليغ» .وقال
رانغنيك إن «تحركاته من دون كرة رائعة» ،خالل تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي
سبورتس) بعد املباراة التي شارك فيها رونالدو أساسيا ،رغم شكوك حول مشكلة
محتملة بالنسبة للمدرب األملاني عند ممارسة الضغط .وأضــاف املــدرب في حديثه
أن «األهم كان الحفاظ على نظافة الشباك .ينبغي أن نعمل على تحسني هذا الجزء.
أن نواصل تأمني مرمانا وأال يتلقى أهدافا .سعينا اليوم دائما وراء الضغط واإلبقاء
على الكرة بعيدا عن مناطقنا .حني تفوز ،يكون من األسهل مواصلة التطور .يجب
أن نستمر في الدفاع عن شباكنا وخلق فرص أفضل في األمام .سعيد للغاية بشكل
عام وراض عن أدائنا اليوم».

ُ
تغير أي شيء ،ال في مسألة الترتيب وال في
مسألة التأهل ،وذلك بسبب حسم البطاقات
املؤهلة في وقت سابق.
ً
ب ــداي ــة م ــن امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي تشهد
خوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
م ـب ــاراة ضــد ك ـلــوب ب ــروج الـبـلـجـيـكــي ،وأي
نـتـيـجــة ف ــي هـ ــذه امل ــواج ـه ــة ل ــن ت ــؤث ــر على
تأهل النادي «الباريسي» املحسوم ،فالفوز
س ـيــرفــع رص ـي ــده إل ــى  11نـقـطــة ف ــي املــركــز
الـثــانــي ،والـتـعــادل إلــى  9نـقــاط ،والـخـســارة

ُ
س ــت ـب ـق ــي ال ــرصـ ـي ــد  8نـ ـق ــاط ب ـ ـفـ ــارق  4عــن
صــاحــب امل ــرك ــز ال ـثــالــث .ف ــي امل ـقــابــل ،يلعب
مانشستر سيتي اإلنكليزي خــارج األرض
ضــد فــريــق اليـبــزيــغ األملــانــي ،فــي م ـبــاراة لن
تؤثر نتيجتها على أي شيء تقريبًا ،فرجال
اإلسـبــانــي بيب غ ــواردي ــوال حسموا
امل ــدرب ٍ
الـتــأهــل مـتـصــدريــن بـ ــ 12نـقـطــة مــن الـجــولــة
ّ
املاضية ،في حني أن اليبزيغ ،حتى إن حقق
ُ
الفوز ،سيبقى على بعد  4نقاط من صاحب
املركز الثاني باريس ســان جيرمان ،وعلى

 6أندية عربية إلى دور
المجموعات بالكونفيدرالية

القاهرة ـ العربي الجديد

نجحت األنــديــة الـعــربـيــة فــي جـمــع حصاد
وف ـيــر ،وتــأهـلــت  6منها ل ــدور املـجـمــوعــات،
ف ـي ـمــا ي ـح ـت ـفــظ االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـي ـبــي وشـبـيـبــة
القبائل الـجــزائــري بآمالهما فــي الحصول
على بطاقتني أخريني في جولة إياب الدور
الـ 32لبطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية
مل ـ ــوس ـ ــم  .2022-2021وك ـ ـت ـ ـبـ ــت الـ ـج ــول ــة
تــأهــل امل ـص ــري ال ـبــورس ـع ـيــدي وبـيــرامـيــدز
امل ـص ــري ــن ،وشـبـيـبــة الـ ـس ــاورة ال ـج ــزائ ــري،
واألهـ ـل ــي طــراب ـلــس ال ـل ـي ـبــي ،والـصـفــاقـســي
ال ـت ــون ـس ــي ،ون ـه ـض ــة ب ــرك ــان امل ـغ ــرب ــي إل ــى
مرحلة املجموعات ،أي  6فرق عربية.
كما تأهل مازيمبي «جمهورية الكونغو»،
وأوثـ ـ ــو «ال ـك ــون ـغ ــو» ،وأورالن ـ ـ ـ ــدو ب ـيــراتــس
«جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا» ،وس ـي ـم ـبــا «ت ـن ــزان ـي ــا»،
وال ـق ـطــن «ال ـك ــام ـي ــرون»« ،وأسـ ـي ــك مـيـمــوزا
«س ـ ــاح ـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج» ،وزان ـ ـ ــاك ـ ـ ــو «زام ـ ـب ـ ـيـ ــا»،
وغيندارميري ناشونال «النيجر».
وت ـب ـقــى ب ـطــاقــة تـنـتـظــر ال ـح ـســم ق ــد تشهد
ت ــأه ــل ف ــري ــق عـ ــربـ ــي ،ول ـك ـن ــه ي ـح ـت ــاج إل ــى
«ري ـمــون ـتــادا» ،وه ــو االت ـح ــاد الـلـيـبــي الــذي
خسر من إنييمبا النيجيري بهدفني مقابل
ال شــيء فــي ملعب األخـيــر ،وتأجلت جولة

إيهاب جالل مدرب نادي بيراميدز المصري
(خالد دسوقي/فرانس برس)

الذهاب بينهما املقررة إقامتها في تونس
ف ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،ب ـس ـبــب أزم ـ ــة اإلجـ ـ ـ ــراءات
االحترازية.
كما تبقى بطاقة ثانية ،وهي خاصة بمباراة
تجمع بني شبيبة القبائل الجزائري ورويال
بطل إسواتيني ،التي يحتاج فيها الشبيبة
إلى الفوز بفارق هدفني لحسم التأهل للدور
املقبل ،بعد خسارته ذهابا بهدف من دون
ّ
رد ،وهــي امل ـبــاراة الـتــي جــرى تأجيلها من
جانب االتـحــاد األفريقي «ك ــاف» إلج ــراءات
مواجهة كورونا.
انتصارات عربية

وشهدت جولة اإلياب انتصارات عربية في
رحلة التأهل للمصري على حساب ريفرز
يونايتد بهدف محمد جريندو ،وبيراميدز
بــال ـفــوز عـلــى مــانـيــامــا الـكــونـغــولــي بـهــدف
إبراهيم عادل ،واألهلي الليبي على حساب
املـلـعــب امل ــال ــي  2-4ب ــرك ــات الـتــرجـيــح بعد
الفوز بهدف من دون رد في الوقت األصلي،
وص ـعــد الـصـفــاقـســي عـلــى ح ـســاب توسكر
ال ـك ـي ـنــي ب ـه ــدف أي ـم ــن ال ـ ـحـ ــرزي ،وشـبـيـبــة
الساورة الجزائري بعد «ريمونتادا» مثيرة
عقب ف ــوزه على هــارتــس أوف أوك الغاني
بــأرب ـعــة أه ـ ــداف م ـقــابــل ال شـ ــيء ،لـيـعــوض
خـســارتــه ذهــابــا بـهــدفــن مــن دون رد .كما
ن ـجــح ن ـه ـضــة ب ــرك ــان امل ـغ ــرب ــي ف ــي ان ـت ــزاع
بطاقة التأهل إلى الدور املقبل ،بعد تخطيه
ع ـق ـبــة ال ـج ـي ــش ال ـ ــروان ـ ــدي ب ـه ــدف ــن ل ـهــدف
بعد تعادلهما سلبيًا ذهــابــا ،وكــان بركان
متأخرًا حتى آخــر  25دقيقة ،الـتــي شهدت
ت ـس ـج ـيــل هـ ــدفـ ــن ،ع ـب ــر الـ ـع ــرب ــي ال ـن ــاج ــي
وم ـح ـمــد ع ــزي ــز ،لـيـحـصــد ان ـت ـص ــارًا غــالـيــا،
ويــواصــل املـشــوار فــي رحلة اسـتـعــادة لقبه
ً
بطال لكأس الكونفيدرالية األفريقية التي
حققها عام  .2020وودع املنافسات نواذيبو
املــوريـتــانــي ،ال ــذي فشل فــي تخطي صدمة
تعادله على ملعبه سلبيا ،وخسر من القطن
ال ـكــام ـيــرونــي ب ـهــدفــن م ـقــابــل ال ش ــيء في
اإليــاب على ملعب األخير .من جانبه ،نجا
قيس اليعقوبي ،املدير الفني لنادي شبيبة
الساورة الجزائري ،من شبح اإلقالة ،بعدما
قاد فريقه للفوز بأربعة أهداف من دون رد،
األمــر نفسه بالنسبة إلــى فـلــوران إبينغي،
املــديــر الفني لنهضة بــركــان املغربي ،الــذي
واج ــه انـتـقــادات كبيرة فــي الـفـتــرة األخـيــرة
بسبب ســوء النتائج تحت واليـتــه ،بالفوز
ع ـل ــى ال ـج ـي ــش ال ـ ــروان ـ ــدي ب ـه ــدف ــن ل ـه ــدف،
وتجنب شبح الخروج املبكر.

ُبـعــد نقطة لــو خـســر «ال ـبــاري ـســي» مـبــاراتــه
األخيرة ،وبالتالي ،ال خيار لخطف الفريق
األملاني بطاقة تأهل عن هذه املجوعة.
ويـ ـنـ ـطـ ـب ــق ن ـ ـفـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى م ـ ـبـ ــاريـ ــات
املـجـمــوعــة الـثــالـثــة الـتــي ضـمــن فيها نــاديــا
أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام وس ـبــورت ـي ـنــغ لشبونة
البرتغالي التأهل ،في وقــت فقد بوروسيا
ّ
دورتموند األملاني كل حظوظه في التأهل،
إذ يملك  6نقاط في املركز الثالث مقابل 9
للفريق البرتغالي .ومــع تفوق األخير (- 3

 )1إيابًا وخسارته ذهابًا بهدف نظيف ،فإن
حصيلة املباراتني هي ملصلحة سبورتينغ.
وحـتــى إن خـســر فــي الـجــولــة األخ ـيــرة أمــام
أياكس مقابل فوز دورتموند على بشكتاش
ّ
التركي ،فإن التعادل في النقاط هو ملصلحة
الفريق البرتغالي.
ّ
وعليه ،فإن فريق بوروسيا دورتموند ضمن
التأهل رسميًا إلى منافسات بطولة «الدوري
األوروبي» ،وهي البطولة التي ستشهد ربما
انتقال أندية كبيرة إليها هذا املوسم.

ميالن يبحث
عن فوز ضد
ليفربول من أجل
التأهل ()Getty

غافي يُشارك في مران التعافي
بعد الخسارة أمام بيتيس
عــاد فريق برشلونة للعمل فــي مدينة «خ ــوان غامبر» الرياضية بعد سقوطه على
ملعب «كــامــب نــو» أم ــام بيتيس ( ،)1-0فــي جلسة تـعــاف ش ــارك فيها أيـضــا العب
ً
خط الوسط غافي .وغادر غافي امللعب مساء السبت محموال على نقالة وسط حالة
صدمة ،بعد تعرضه الصطدام قوي في الرأس ،نقل على أثره إلى مستشفى ،حيث تم
استبعاد أي نوع من اإلصابة .وكما هو معتاد في جلسات مران ما بعد املباريات ،فإن
الالعبني الذين شاركوا دقائق أكثر أمام بيتيس قاموا بمران التعافي في صالة األلعاب
الرياضية ،في حني تمرن الباقون بوتيرة أشــد كثافة .ومــن املقرر أن يعود الفريق
إلى املران من جديد للتحضير للمباراة الحاسمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
األربعاء املقبل أمام بايرن ميونخ.
هيمنة كينية على سباقي الرجال والسيدات
في ماراثون فالنسيا
فاز الكيني لورانس تشيرونو في ماراثون «فالنسيا ترينيداد ألفونسو» اإلسباني،
وتــوجــت مواطنته نانسي غيالغات فــي منافسات السيدات بنفس السباق .وحقق
تشيرونو املركز األول في السباق في ساعتني و 5دقائق و 10ثــوان ،بفارق  6ثوان
عن اإلثيوبي تشالو ديسو ( )2:05:16الذي حل ثانيًا ،تالهما العداء الكيني فيليمون
كاتشيران الذي جاء في املركز الثالث بفارق ثانية واحدة فقط عن الوصيف (.)2:05:17
وفي منافسات السيدات ،توجت الكينية نانسي غيالغات باملركز األول بزمن قدره
ســاعـتــان و 19دقـيـقــة و 30ثــانـيــة ،وج ــاءت فــي املــركــز الـثــانــي فــي الـسـبــاق اإلثيوبية
إتاغيغني ولدو ( ،)2:20:16تلتها مواطنتها بيينو ديغيفا باملرتبة الثالثة (.)23:04 :2
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هوامش

مهما دارت األيام على اللبنانيين ال مفرّ لهم من عصر الزيتون الذي يروي حكايات من تاريخهم ومجالسهم حول المعاصر
الحجرية التي ينتظرون أنواع زيتها الجيدة جدًا

بيروت ـ سارة مطر

ت ــرافـ ـق ــت مـ ـع ــاص ــر الـ ــزي ـ ـتـ ــون مــع
حقبات تاريخية شهدها لبنان،
وج ـ ـ ّـس ـ ــدت ط ـق ــوس ـه ــا وع ــاداتـ ـه ــا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ج ـ ــزءًا مـ ــن تـ ــراثـ ــه ال ـش ـع ـبــي،
ودردشـ ــات حــول رونــق
ونـسـجــت حـكــايــات ّ
الزيتون ونكهته .ومثل الزيتون الذي يبدأ
مــوســم قـطــافــه وع ـص ــره بـحـلــول الـخــريــف،
ً
بصمود ّ
حباته أمال بحياة جديدة تبعثها
ق ـطــرات الــزيــت الـنــديــة .أم ــا حـجــر املعصرة
فـيـخـتــزل بـصــابـتــه مـحـصــول زي ــت يـ ّ
ـؤمــن
للمزارعني مؤونة الشتاء ،وكميات إضافية
اعـتــادوا تخزينها في خوابي الفخار ،قبل
أن يـسـتـخــدمــوا غــالــونــات بــاسـتـيــك لبيع
الزيت في األسواق.
بــن املـعــاصــر الـقــديـمــة والـحــديـثــة ،قصص
ّ
مل ــزارع ــن وأه ــال ــي ق ـ ــرى ،ت ـحــل ـقــوا حــولـهــا
لتبادل األحاديث وإطــاق العنان لألغاني
واألمـ ـث ــال ال ـش ـع ـب ـيــة .اب ـت ـس ـمــوا لـنـكـتــة من
هنا ومــزحــةٍ مــن هـنــاك ،فــي انتظار دورهــم
للحصول على زيــت جــديــد شهي الرائحة
واملذاق .ووسط األزمة االقتصادية الحالية
في لبنان التي «تعصر» جيوب اللبنانيني
واملـقـيـمــن ،نـجــد املـعـصــرة الـلـبـنــانـيــة أمــام
إشكاليات جديدة ّ
بدلت بعض أحوالها .لكن
ّ
الواقع املرير لم يمنع األهالي من التجمع
والسهر حولها ،واسترجاع ذكريات جميلة
ّ
وض ـح ـك ــات ع ــاب ــرة ،عــل ـهــا ت ـه ــرس كحجر
املعصرة عذاباتهم ومآسيهم.
عادات اختفت

يعزو معن عمر محمد إغالقه معصرته في
بلدة عيدمون بمحافظة عكار (شـمــال) مع
ب ــدء األزم ــة ع ــام  ،2019إل ــى واق ــع أن الكلفة
بــاتــت تـفــوق املــدخــول .وي ـشــرح أن «الـعــاقــة
ّ
تتغير،
بني صاحب املعصرة واملــزارعــن لم
ّ
لكن كلفة أجــور العمال والصيانة وأسعار
ّ
امل ـح ــروق ــات ارت ـف ـع ــت .ك ـمــا ت ـح ــول الـبـعــض
من شــراء تنكة من الزيت أو أكثر إلى بضع
لـيـتــرات» .ويـتــذكــر ال ـعــادات الـقــديـمــة ملوسم
عصر الزيتون وبينها نقله بواسطة مواش،
ويقول« :ال تزال التقاليد املوروثة موجودة
إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،لـكــن بعضها اخـتـفــى ،وبينها
تـقــديــم صــاحــب امل ـع ـصــرة خــدمــات مجانية
لــزبــائ ـنــه ت ـش ـمــل ن ـقــل ال ــزي ـت ــون م ــن األرض
إلى املعصرة ،ثم توصيل الزيت إلى املنزل.
واليوم يجلب كل فرد محصوله بنفسه».
ويتكلم معن بحسرة عــن إحـضــار صاحب
امل ـع ـصــرة ف ـط ــورًا م ـ ّـن مـعـجـنــات املـنــاقـيــش
وال ـش ــاي وخ ـبــز ال ـتــنــور ال ـســاخــن املـغـ ّـمــس
ب ــال ــزي ــت الـ ـج ــدي ــد ،وأي ـ ـضـ ــا س ـن ــدوي ـش ــات
ّ
يتميز به
للعشاء .وهــذه عــادات تختزل ما
لبنان من كرم وضيافة ،لكن ثمن سندويش
الـفــافــل (س ـنــدويــش ال ـف ـقــراء) ،عـلــى سبيل
املثال ،يبلغ  20ألف ليرة لبنانية ( 83سنتًا).
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـعـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ــرأس ال ـج ـم ـع ـي ــة
التعاونية لتنمية قطاع الزيتون في منطقة
ال ــدري ــب األعـ ـل ــى واألوس ـ ـ ــط ف ــي ع ـك ــار إلــى
أن «الجمعية حــاولــت الـنـهــوض باملنطقة
املحرومة عبر إنشاء مركز لتخزين الزيت
ب ـعــد ف ـح ـصــه ،واشـ ـت ــرت ل ـه ــذا ال ـغ ــرض 11
خــزانــا لحفظ الــزيــت وف ــق مـعــايـيــر عاملية،

معاصر الزيتون
المعاصر الحجرية تتميّز بالحفاظ على نوعية الزيت (حسين بيضون)

أحجار الفرح تهرس عذابات لبنان

باختصار
بني املعاصر القديمة
والحديثة ،قصص
ملزارعني وأهالي قرى،
ّ
تحلقوا حولها لتبادل
األحاديث وإطالق
العنان لألغاني
واألمثال الشعبية
■■■
من اعتاد العصر على
الحجر يبقى متمسكًا
بالطريقة التقليدية
التي تمنح الزيت جودة
عالية
■■■
العادات لم ّتتغير على
صعيد تحلق املزارعني
وزبائن املعصرة
حولها للدردشة
ّ
وتذوق زيتهم الجديد

واهتمت بتسويق إنـتــاج املــزارعــن محليًا
ّ
وتصديره إلى الخارج ،كما خططت إلنتاج
ّ
متنوعة مثل الحر والزعتر
زيــت بنكهات
والحامض ،لكن الظروف منعت التنفيذ».
ويــؤكــد أن كميات الــزيــت ترتبط بالدرجة
األول ــى بــالــزيـتــون ولـيــس بــاملـعـصــرة ،لكنه
ي ـس ـتــدرك ب ــأن «امل ـع ـصــرة الـحــديـثــة تعطي
ك ـم ـي ــات أكـ ـب ــر مـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـع ـمــل عـلــى
الـحـجــر ،وتـحــافــظ عـلــى الـنـكـهــة وال ـج ــودة،
وتكسبها مواصفات تسمح بتصديرها».
ال مفر من عصر الزيتون

وف ـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون (شـ ـ ـم ـ ــال) ،ي ـت ـح ــدث نـبـيــل
أن ـط ــون ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ّــديــد ع ــن املـعـصــرة
الـتــي ّأسـسـهــا وال ــده طــنــوس قـبــل  14عامًا
ويــديــرهــا مــع إخــوتــه الـيــوم ،ويـقــول« :إنها
تعمل على الحجر ،وتستقطب زبائن كثرًا
رغــم الـظــروف الصعبة ،ألن عصر الزيتون
حاجة ال مفر منها .ومن اعتاد العصر على
الحجر يبقى متمسكًا بالطريقة التقليدية
التي تمنح الزيت جودة عالية على صعيد
ال ـل ــون وال ـن ـك ـهــة وال ـك ـثــافــة وال ـح ـفــاظ على
لفترات طويلة».
الرائحة واملذاق الطيب
ٍ
ويسرد أن «مزارعي الزيتون كانوا يسددون
ثمن عصر محصولهم بكمية من الزيت أو

مبلغ مالي ،لكن غالبيتهم يفضلون اليوم
دف ــع امل ــال واالح ـت ـفــاظ بــالــزيــت ،خصوصًا
أن التنكة التي تبلغ زنتها  15كيلوغرامًا
ُ
تباع بمائة دوالر ،قفز سعرها من  150ألف
ليرة لبنانية وفــق سعر الصرف الرسمي،
إلى  2.4مليون ليرة وفق السوق السوداء».
يضيف« :من الطبيعي أن ترتفع كلفة عصر
الــزي ـتــون مــع ارت ـف ــاع أج ــرة الـعـمــال وقيمة
املازوت والكهرباء ،وكلفة صيانة املصافي
وقـطــع الـخـيــش ال ــدائ ــري املـعــروفــة بالقفف
الـتــي نــدفــع ثمنها ب ــال ــدوالر أو وف ــق سعر
السوق السوداء».
ويلفت نبيل إلى أن «العادات لم تتغير على
ّ
صعيد تحلق املــزارعــن وزبــائــن املعصرة
ّ
حولها للدردشة وتذوق زيتهم الجديد مع
ما أمكن من مأكوالت ،لكن الهموم املعيشية
تطغى على األحاديث».
مواسم عابقة بالحياة

وف ــي ب ـلــدة مـجــدلـيــا بـقـضــاء عــال ـيــه ،حيث
ش ـ ّـي ــدت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن م ـئــة عـ ــام مـعـصــرة
شفيق جميل مطر وأوالده ،والـتــي ُحملت
ّ
معداتها وقطعها على أكتاف رجال وشباب
ودح ــرج ــوا بعضها اآلخ ــر خـصــوصــا تلك
ً
ال ـث ـق ـي ـلــة ،ب ـ ــدءًا م ــن م ـف ــرق ال ـب ـل ــدة وصـ ــوال

إل ــى امل ـع ـص ــرة ،بـسـبــب ع ــدم وجـ ــود طــريــق
حينها ،يروي صاحب املعصرة سامر مطر
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «امل ـع ـصــرة قديمة
جــر ،وت ـع ــود أليـ ــام وال ــد
وت ـع ـمــل ع ـلــى ال ـح ـ ّ
ُ
جــدي .وال تــزال مفضلة لــدى كثر يعلمون
ّ
تتميز عــن الحديثة
أن املعاصر الحجرية
ب ـع ـصــر ال ــزيـ ـت ــون ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــارد وال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى ن ــوع ـي ــة الـ ــزيـ ــت ،خ ـص ــوص ــا إذا ك ــان
لــاس ـت ـخــدام امل ـنــزلــي ول ـيــس ال ـت ـج ــارة ،في
حني تعمل املعاصر الحديثة على البخار،
وتجعل الزيت يخسر مــواد أولية ورقيقًا،
وتعرضه ّ
لتغير اللون بعد  3أو  4أشهر».
ويشير إلــى أن «أزم ــة ال ــدوالر رفـعــت سعر
ال ــزي ــت وال ــزي ـت ــون بـتــأثـيــر ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
املحروقات وكلفة صيانة القطع واملعدات
وأج ــرة الـعـمــال» ،ويتذكر مــواســم الزيتون
العابقة باملحبة واأللفة والنخوة ،بالقول:
«رغ ـ ـ ــم كـ ــل مـ ــا ن ـع ـي ـشــه ال ـ ـيـ ــوم ،لـ ــم ت ـت ـغـ ّـيــر
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد امل ــوروث ــة لـلـمـعـصــرة،
فاألهالي واملــزارعــون ال يزالون يجتمعون
ّ
ويغمسونه
حــولـهــا .يــأتــون بخبز الـصــاج
ّ
بــزيـتـهــم ال ـجــديــد فـيـحـظــون بـمــا يـســمــونــه
خبز ّ
بعية الذي يأكلونه مع اللبنة البلدية
ودبــس البندورة والزعتر والكشك البلدي
والزيتون الجديد».

وأخيرًا
معوض
مسرحية «أم» لوجدي
ّ
نجوى بركات

ّ ُّ
ُّ
لبناني املنشأ،
تشكل كل مسرحية يكتبها ويخرجها
وفرنسي اإلقــامــة ،وجــدي ّ
كـنـ ُّ
ّ
معوض،
ـدي الجنسية،
ّ
ّ
حــدثــا إبــداعـيــا وثقافيا تغطيه أه ــم وســائــل اإلع ــام،
ُ
ويتزاحم الجمهور على حضوره في صــاالت تقفل
فـيـهــا ال ـح ـجــوزات مـسـبـقــا عـلــى م ــدى أســاب ـيــع .ففي
ّ
(مستمر إلى نهاية شهر ديسمبر/
عرضه الجديد
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي) ال ـ ــذي يـحـمــل ع ـن ــوان «أم»،
ّ
ويشكل جزءا من «سلسلة بيتية» بدأت بمسرحيتي
«وح ـي ــدي ــن» و«أخـ ـ ـ ــوات» ،وسـ ــوف تـكـتـمــل الح ـقــا مع
عملني قادمني« ،أب» و«إخ ــوة» ،لم تختلف الحال عن
سابقاتها ،على الرغم من صياغة القسم األكبر من
الحوارات باللبنانية الدارجة (مع ترجمة مكتوبة) وأداء
ممثلتني لبنانيتني (عــايــدة صبرا وأودي ــت مخلوف)
األدوار الرئيسة ،وتمحور املسرحية كلها حول قصة
عائلة لبنانية من الطبقة املتوسطة ،تلجأ إلى باريس
خالل سنوات الحرب بانتظار العودة إلى بيروت حيث
بقي ُ
الزوج ليعيل عائلته.
وقد يكون هذا العمل هو األكثر «لبنانية» من بني أعمال
ُ
ّ
معوض التي ال تغيب عنها أصوله لبنانيا عرف الحرب
وهاجر بسببها .فنحن هنا نستعيد معه ما التصق

ف ــي ذاكـ ــرة وج ــدي اب ــن الـعـشــر س ـن ــوات ،م ــن األع ــوام
ُ
الـخـمــس الـتــي أمـضـتـهــا عــائـلــتــه فــي بــاريــس تـحــديــدا،
وبــالـتـحــديــد مــن مــامــح جــاك ـلــن ،تـلــك ّ
األم م ـشــدودة
األعصاب ،القلقة ،الصارخة واملتوترة ّ
حد الهستيريا،
ٌ
ال ـخــائ ـفــة أن تـبـتـلــع َ
أوالده ـ ـ ــا ث ـقــافــة أخ ـ ــرى ،أن تقتل
الحرب َ
ُ
زوجها ،وأال تسمع عن أفراد عائلتها املبعثرة
ّ
ّ
َ
هنا وهـنــاك .أم وجــدي معوض «املمسرحة» ،تقضي
نهاراتها وهــي تشتم مــن أوصلها إلــى هــذه الجحيم،
تستمع إلى أخبار لبنان في التلفزيون و ..تطبخ! منذ
بداية املسرحية إلى نهايتها ،تمتلئ الصالة بصراخها
وسبابها وبروائح البصل والتبولة والباذنجان املشوي
والـكـ ّـبــة وامل ـع ـمــول ،وهــي األط ـبــاق الـتــي ستمأل املــائــدة
االحتفالية في نهاية املسرحية ،إثر سفر العائلة إلى
كندا ،بعد رفض السلطات الفرنسية تجديد إقامتها.
ُ
فــوق هــذه املــأســاة العائلية ،تخاط مأساة البالد على
الشاشة الخلفية ،بحروبها األهلية العديدة واملديدة،
واالحـ ـت ــاالت ال ـتــي عــرفـتـهــا ،االن ـف ـج ــارات والـخـطــف
والقتل على الهوية والقنص ،ثم االجتياح اإلسرائيلي
ّ
ومجزرة صبرا وشاتيال ،و ...هذا كله متصل بذاكرة
ّ
الذي يكتب اليوم ما تبقى من سنواته الباريسية ،من
ُ
َ
ـرب ال تموت مهما حاول
دون أن يغفل الكالم ُعن حـ ٍ
قـتـلـهــا ،ألن ـهــا ال تـنــي تـبـعــث مــن جــديــد ،وص ــوال إلــى

انفجار مرفأ بـيــروت الــذي قضى على مــا تبقى من
جسد املدينة املصاب.
وإذ نـقــول إنـهــا املـســرحـيــة األك ـثــر «لـبـنــانـيــة» ًمــن بني
ّ
ً
تقييما ،وإنما مالحظة ملا قد
ض ال نفعل
أعمال معو ً
ّ
عالقة ملتبسة بذكرى والــدة قتلها السرطانُ
يتبدى
ٍ
وه ــي فــي الـخــامـســة والـخـمـســن مــن عـمــرهــا ،وسمح
املـسـ ُ
ـرح البنها بــإعــادة إحيائها وتشكيلها من واقـ ٍـع
ـود من
وخـيــال ،ثــم استحضارها الحـقــا ،أي بعد عـقـ ٍ
رحيلها ملساءلتها عما أشعرت َ
ولدها به من مهان ٍة
وتبخيس بسبب صراخها الــدائــم عليه وانتقاداتها
ال ــاذع ــة .وم ــع ذل ــك ،يـقــول وج ــدي م ـعـ ّـوض إن املنفى

قد يكون «أم» األكثر «لبنانية»
معوض التي ال
من بين أعمال
ّ
تغيب عنها أصولُه اللبنانية التي
عرف الحرب وهاجر بسببها

والـهـجــرة وقسوتها ،هــي والـحــب الــذي افتقده لديها،
هي ما جعلته يصير الرجل املبدع الــذي صــاره وقد
بلغ الثانية والخمسني .أيضا ،قد تشير «اللبنانية» إلى
َّ
ُ
صاحب
أن هــذا العمل بــالــذات ال ُيـبــرز كــل مــا راكـمــه
وخبرات
املوهبة املسرحية االستثنائية من معارف
ٍ
ّ
وتمايز جعلت من كل عمل من أعماله حدثا
وتمي ٍز
ٍ
ّ
فنيا بامتياز ،بقدر ما يزيح عنه هذا كله ،ليبدو وكأنه
ُ
ُ ّ
قادم ّ
ٌ
لتوه من لبنان ،لعرض مسرحي ٍة فكرت وكتبت
ُ
وأنتجت بأكملها هناك.
هكذا ،تبدو «أم» وجدي ّ
معوض ،بإخراجها املحكم
ّ
البسيط وديكورها املتواضع القليل ،وخلوها من أي
بدعة بصرية أو درامية ،وبأداء الرائعة عايدة صبرا
التي تأسر املشاهد خــال ساعتني وعشر دقائق
بـحـضــورهــا االسـتـثـنــائــي ،وبـ ـ ــاألداء الـجـيــد لــأخــت
أوديت معلوف وتيو عقيقي الذي يؤدي دور وجدي
ال ـص ـبــي ،وأي ـض ــا بـحـضــور الـصـحــافـيــة كريستني
أوكرينت التي تلعب دورها مذيعة أخبار تخرج من
ـوا مــن ً أعـضــاء العائلة التي
الـشــاشــة ،لتصبح عـضـ ً
لوحة ّ
حية ملا عرفه اللبنانيون
تنتظرها كل مساء،
مناف
ومــا زالــوا يعرفونه من تجارب مــريــر ٍة وبــرد
ٍ
ُيــدف ـعــون إل ــى ال ـه ـجــرة إل ـي ـهــا ،بـسـبــب ق ـســوة الـبــاد
وفساد الحياة فيها ،ال بل بسبب ّ
خلوها من الحياة.
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