األغنية السياسية في بالد اللجوء

تحورت إشكالية االستماع إلى األغاني السياسية.
بعد خسائر ثورات الربيع العربي،
ّ
كل من المستمع والمغني قد تالحقهما تهمة «إرهابي»22[ .ـ]23
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تطوي ألمانيا اليوم
عهد أنجيال ميركل.
كالم كثير يُقال عن
أشهر سيدة سياسية في
العالم.
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توتر بين «حماس»
والقاهرة:
انتقادات للتلكؤ
المصري تجاه غزة

السعودية والحوثيون

ال خطوط حمراء في التصعيد
زكريا الكمالي

06

القمة القطرية
ّ
التركية تعزز
التعاون:
 15اتفاقية جديدة

10

اقتصاد

18

مجتمع

تنذر العمليات العسكرية بني الحوثيني في
الـيـمــن ،والـتـحــالــف ال ــذي تـقــوده السعودية،
ب ـم ــوج ــة ت ـص ـع ـيــد غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ت ـت ـجــاوز
الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء وتـ ـمـ ـت ــد إلـ ـ ــى م ـنــاطــق
م ــأه ــول ــة ب ــال ـس ـك ــان أو أعـ ـي ــان م ــدن ـي ــة ،مــع
ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة لـلـتـحــالــف ع ـلــى أه ــداف

ف ــي ص ـن ـع ــاء ،م ـقــابــل اس ـت ـخ ــدام الـحــوثـيــن
الـصــواريــخ البالستية وال ـطــائــرات املـسـ ّـيــرة
التي وصلت إلــى الــريــاض .وأعـلــن املتحدث
الـعـسـكــري بــاســم الـحــوثـيــن ،يحيى ســريــع،
عملية عسكرية واسعة
أمــس الـثــاثــاء ،عــن
ُ
ف ــي ال ـع ـمــق الـ ـسـ ـع ــودي ،أطـ ـل ــق عـلـيـهــا اســم
«السابع من ديسمبر» .العملية التي بدأت
ليل اإلثـنــن واسـتـمــرت حتى فجر الثالثاء،

اضطهاد
الروهينغا

فيسبوك
متهمة

رفع الدعم في
سورية :إفالس
وتعويل على
تعويم عربي

رفع الجئون من
الروهينغا دعوى
قضائية على الشركة
األم لـ«فيسبوك» في
أميركا ،يتهمونها
فيها بتجاهل خطاب
الكراهية تجاه هذه
األقلية المسلمة،
أجج العنف
األمر الذي ّ
ضدهم.

سوريون يغادرون
تركيا :عودة غير
طوعية تمامًا

20

قضايا

المشهد السياسي
في السودان بعد
اتفاق نوفمبر

24

ض ــرب ــت أه ــداف ــا ف ــي  6مـ ــدن س ـع ــودي ــة ،هي
الــريــاض وج ــدة والـطــائــف وج ــازان ونـجــران
وع ـس ـي ــر ،بـ ـص ــواري ــخ بــال ـس ـت ـيــة وط ــائ ــرات
ّ
مسيرة مفخخة .وبعد ساعات من الهجمات
الـ ـح ــوثـ ـي ــة ،أعـ ـل ــن بـ ـي ــان ل ـل ـت ـح ــال ــف ،عـصــر
أمـ ــس ،تـنـفـيــذ ض ــرب ــات جــويــة ج ــدي ــدة على
«أهـ ـ ــداف عـسـكــريــة م ـش ــروع ــة» ف ــي صـنـعــاء.
وك ــان الـتـحــالــف قــد أعـلــن فـجــر أم ــس تدمير

ك ـهــوف جبلية وم ـخ ــازن ســريــة لـلـصــواريــخ
ال ـبــال ـس ـت ـيــة ع ـلــى أطـ ـ ــراف ص ـن ـع ــاء .وأكـ ــدت
م ـصــادر عـسـكــريــة حـكــومـيــة يمنية وأخ ــرى
مـقــربــة مــن الـحــوثـيــن ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن غالبية عمليات التحالف األخيرة فاجأت
الحوثيني ،كونها طاولت مخازن سرية في
أحياء مأهولة.
[التفاصيل ص2 .ـ]3

ثقافة

21

كورتشا بدون
مكياج :أقدم
توثيق عربي لوقف
ألباني

الجئ من الروهينغا في أحد مخيمات بنغالدش ،أغسطس الماضي (أليسون جويس)Getty/

الحدث

كأس العرب :المغرب واألردن يلتحقان بفرق ربع النهائي
الدوحة ـ العربي الجديد

ح ـقــق مـنـتـخــب امل ـغ ــرب ال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة ب ــدور
املجموعات لبطولة كــأس العرب  ،2021املقامة
ف ــي ق ـط ــر ح ـت ــى  18دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول
الجاري ،بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي،
والذي جاء على حساب السعودية  ،0-1ضمن
الـجــولــة الـثــالـثــة .وراف ــق منتخب األردن ،نظيره
املـغــربــي إلــى ال ــدور الـثــانــي ،بعد انـتـصــاره على
فلسطني بخمسة أهداف لواحد ،في اللقاء الذي
أقيم على استاد  974املوندياليّ .
وقدم منتخب

«الـنـشــامــى» مــواجـهــة مـمـيــزة ،بـعــد التعثر أمــام
املغرب في الجولة الثانية برباعية نظيفة ،وموجة
االنتقادات التي طاولت املدير الفني عدنان حمد،
رغ ــم ال ـف ــوز األول عـلــى ال ـس ـعــوديــة ب ـهــدف من
دون رد .وخالل هذا اللقاء ،عزز املهاجم حمزة
ال ـ ــدردور ،الـبــالــغ مــن الـعـمــر  30ع ـ ًـامــا ،رصـيــده
ال ـت ـهــدي ـفــي ،لـيـنـفــرد بـلـقــب الـ ـه ــداف الـتــاريـخــي
ّ
ملنتخب األردن ،ب ــ 32هــدفــا ،بـعــدمــا تـمــكــن من
هز شباك فلسطني .وتأمل كتيبة حمد بتقديم
مستوى مـشــرف ،وربـمــا تحقيق مـفــاجــأة من
العيار الثقيل في الــدور الثاني .وبالعودة للقاء

املـ ـغ ــرب ،ورغ ـ ــم اع ـت ـم ــاد امل ــدي ــر ال ـف ـنــي حسني
عموتة ،على العديد من الالعبني االحتياطيني،
لكن «أسود األطلس» واصلوا عروضهم املميزة،
لينجحوا في تحقيق فوز ثالث ،بعد رباعية في
شباك كــل مــن فلسطني واألردن .وعلى الرغم
من املستوى الجيد الذي قدمه الدفاع السعودي
في الحصة األولى ،خطف املغاربة هدف التقدم
بـصـعــوبــة وم ــن رك ـلــة ج ـ ــزاء ،تــرجـمـهــا بـنـجــاح
كريم البركاوي في آخر دقيقة من عمر الشوط.
املنتخب املغربي ،أحــد أبــرز املرشحني لحصد
اللقب العربي ،ورغــم ضمان التأهل من الجولة

السابقة ،كــان حريصا على الظهور والـخــروج
بنتيجة مميزة ،قبل لقاء القمة في الدور املقبل.
ورغـ ـ ــم ض ـع ــف حـ ـظ ــوظ ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ب ـلــوغ
الــدور الثاني ،خصوصا بعد تقدم األردن على
فلسطني في املواجهة األخرى للمجموعة ذاتها،
إال أن «األخضر» قدم ربما أبرز مواجهاته في
الـبـطــولــة ،بـعــد الـخـســارة أم ــام األردن والـتـعــادل
بـشــق األن ـفــس مــع فـلـسـطــن .وق ــدم الـعــديــد من
العبي املغرب الـبــدالء نفسهم بقوة ،في الوقت
الذي كان فيه خط الدفاع بأفضل حاالته ،حيث
وقفوا سدا منيعا أمام محاوالت السعودية.
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طهران تعلن العودة
لمفاوضات فيينا الخميس

يؤكد االستهداف الجوي ،الذي اتهم النظام السوري إسرائيل بالوقوف خلفه،
لميناء الالذقية ،وجود ضوء أخضر روسي إلسرائيل للحد من تعاظم نفوذ إيران في
سورية ،خصوصًا أنه يأتي بعد اللقاء بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت والرئيس
الروسي فالديمير بوتين

مع استمرار االنتقادات
الغربية للمقترحات
اإليرانية في مفاوضات
فيينا ،أعلنت طهران،
أمسّ ،
أن المباحثات
ستستأنف غدًا الخميس

ضوء أخضر
روسي لتحجيم
اإليرانيين

طهران ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الطيران اإلسرائيلي يضرب
ميناء الالذقية :ال مناطق
محرمة في سورية

للحديث تتمة...

ما السقف وما
الممكن؟
عثمان لحياني

أيًا كانت الحسابات السياسية والدوافع
التي أشارت لصانع القرار الجزائري
بالتفكير في عقد اجتماع للفصائل
الفلسطينية في الجزائر ،قبيل القمة
العربية املقررة في شهر مارس/آذار
املقبل ،فإن الخطوة ،وهي في حد ذاتها
رسالة سياسية إلى أكثر من جهة،
لها أبعاد وتبعات تتجاوز الجغرافيا
الفلسطينية في حد ذاتها .مثل هذه
الخطوة تفرض على الجزائر السير
على حد السكني ،والسكني في حد
ذاتها تكثر األيادي التي تمسك بها.
من املهم أن ينتبه صانع القرار في
الجزائر إلى أنه يدخل مربعًا ال تقبل
فيه بعض العواصم العربية التي
هيمنت على ملف القضية الفلسطينية
وقرار الفصائل ،وعلى مخارج إدارة
الصراع العربي اإلسرائيلي ومداخلها؛
منافسة أو تقاسمًا لألدوار ،ألن بعضًا
من هذه العواصم تمثل لها القضية
رأس مال سياسيًا يزيد في أهميتها
اإلقليمية ،أو يوفر لها أدوارًا تأخذ
ً
عنها مقابال.
من املهم أيضًا أن ينتبه صانع القرار
في الجزائر ،إلى أنه إذا كانت الجزائر
التي لم تتغير كثيرًا في خطها
الثوري ونسق بناء املواقف لديها ،فإن
ّ
متغيرات كبيرة حدثت في خريطة
الصراع العربي اإلسرائيلي .فدولة
االحتالل لم تعد عدوًا بالنسبة لعدد
ّ
غير قليل من الدول العربية( ،لصناع
القرار فيها على األقل) ،بل صارت في
الجوار الجزائري ،واإلجماع العربي لم
ّ
يتحول فقط من إجماع على البندقية
والتحرير إلى إجماع على مبادرة
السالم ،بل انتقل إلى شبه إجماع على
تطبيع وجد له أنساقًا وسياقات.
بني املمكن وعلو السقف ،ال شيء يمنع
الجزائر من أن تحاول وضع السلم ّ
للم
الصف الفلسطيني .القضية تستحق
جهدًا .قد ال ّ
يغير ذلك الوضع كثيرًا في
الداخل الفلسطيني بسبب تعقيداته،
وتعدد الخيارات وتصادمها حتى بني
الفلسطينيني أنفسهم ،لكنه قد يسهم
في إعادة بعض التوازن بني خيار
املقاومة املنتظمة واملراهنة العدمية
على الشرعية الدولية .الثبات التاريخي
للجزائر يضع حدودًا أخالقية لكل ما
يخص فلسطني .لذلك ،تتشبع الجزائر
باملكاسب األخالقية من دون الحاجة
إلى أي مكاسب أو حسابات أخرى،
حتى وإن وجد في الجزائر ،في خضم
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،من يتحفظ على الزيارة لسبب
عباس نفسه ،أو يسأل ملاذا استقبلت
الجزائر عباس على الرغم من أنه قائد
التنسيق األمني مع إسرائيل ،ولم
يأت رئيس املكتب السياسي لحركة
«حماس» إسماعيل هنية ،على الرغم
من أنه قائد املقاومة ،وقد كان قبل مدة
قصيرة في الجوار (املغرب).

أمين العاصي

اس ـت ـهــدفــت طـ ــائـ ــراتُ ،ي ـع ـت ـقــد أنـهــا
تــاب ـعــة لـلـجـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بعد
منتصف ليلة اإلثنني الثالثاء ،مرفأ
مدينة الالذقية ،على ساحل البحر املتوسط،
غ ــرب ــي سـ ــوريـ ــة ،ف ــي م ــوق ــع غ ـي ــر ب ـع ـيــد عــن
قــاعــدة حميميم الــروسـيــة األكـبــر واأله ــم في
ســوريــة ،فــي خـطــوة هــي األول ــى مــن نوعها،
مــا يــؤكــد وج ــود تنسيق عــالــي املـسـتــوى ما
بــن اإلســرائـيـلـيــن وال ــروس للحد مــن نفوذ
اإليرانيني في سورية.
ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية «سانا»،
عن مصدر عسكري لم ّ
تسمه ،أنه «في حوالي
الساعة  1:23فجرًا (الثالثاء) بتوقيت دمشق،
ّ
نفذت طائرات إسرائيلية عدوانًا جويًا بعدة
صواريخ من اتجاه البحر املتوسط ،جنوب
غــربــي الــاذقـيــة ،على ســاحــة الـحــاويــات في
ميناء الالذقية التجاري ،ما أدى إلى اشتعال
ع ــدد مــن ال ـحــاويــات» ،وأك ــدت ع ــدم مقتل أو
إصابة أي شخص في القصف االسرائيلي.
مــن جـهـتــه ،أش ــار املــرصــد ال ـس ــوري لحقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
استهدف «شحنة أسلحة تابعة للمليشيات
اإليــرانـيــة» ،الفتًا إلــى أن «االنـفـجــارات كانت
عنيفة وخلفت خسائر مادية فادحة».s
انفجارات عنيفة

وذكرت مصادر محلية ،لـ«العربي الجديد»،
أن «انـفـجــارات عنيفة هــزت مرفأ الالذقية،
نتجت عنها حرائق شملت عــددًا كبيرًا من
الحاويات» ،بينما نشرت صفحات محلية
عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مقاطع
فـيــديــو وص ــورًا أظ ـهــرت ان ــدالع حــرائــق في
امليناء.
ولفت الباحث السياسي في مركز «جسور»

ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات وائ ـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــوان ،فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن «االسـ ـتـ ـه ــداف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مل ـي ـن ــاء ال ــاذقـ ـي ــة ت ــم بـخـمـســة
صـ ــواريـ ــخ ج ــو أرض ،أط ـل ـق ـت ـهــا امل ـق ــات ــات
اإلسرائيلية من أجواء البحر املتوسط قبالة
الشواطئ السورية»ّ ،
وبي أن «األهداف كانت
في ساحة الحاويات  1و ،2وكانت صواريخ
ومــواد أولية للتصنيع الحربي ،ضمن عدة
حــاويــات ،تــم شحنها ضمن حــاويــات أخــرى
تجارية تحوي مواد غذائية».
وأش ــار عـلــوان إلــى أنـهــا «امل ــرة األول ــى التي
يتم فيها استهداف ميناء الالذقية ،والذي
تديره وتشرف عليه القوات اإليرانية بشكل
كــامــل ،مــع وجــود مجموعات تابعة للفرقة
الــراب ـعــة فــي امل ـي ـنــاء تـعـمــل لـصــالــح ال ـقــوات
اإليرانية» .وأضاف« :تدير شركات إيرانية،
وشركات سورية موالية إليــران ،امليناء في
عـمـلـيــات ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري .كـمــا يـتــم عبر
امليناء تهريب املخدرات ،بشراكة إيرانية مع
حــزب الله اللبناني والـفــرقــة الــرابـعــة ،التي
يقودها ماهر األســد .كما أن نقل األسلحة
وال ــذخ ــائ ــر ي ـجــري بـشـكــل قـلـيــل م ــن السفن
اإليرانية إلى األراضي السورية».
متابعة إسرائيلية لطرق نقل األسلحة

وأشـ ـ ــار ع ـل ــوان إلـ ــى أن «االسـ ـتـ ـه ــداف يــؤكــد
متابعة إسرائيل لجميع طرق نقل األسلحة
والــذخــائــر النوعية ،واسـتـمــرار إسرائيل في
استهدافها ضمن مساراتها على األراضــي
السورية»ّ ،
وبي أن استهداف ميناء الالذقية
يأتي «ضمن التنسيق الروسي اإلسرائيلي»،
مشيرًا إلى أن «طهران تعلم أن هناك تنسيقًا
روسيًا إسرائيليًا ،وتتعامل معه بشيء من
الــواقـعـيــة طــاملــا أن االس ـت ـهــداف اإلســرائـيـلــي
يـطــاول جانبًا مـحــدودًا مــن نشاطها األمني
والعسكري في سورية».

يبعد ميناء الالذقية عن حميميم  20كيلومترًا (لؤي بشارة/فرانس برس)

علوان :األهداف كانت
صواريخ ومواد أولية
للتصنيع الحربي
القربي :للقصف
اإلسرائيلي على ميناء
الالذقية دالالت عدة
ّ
وكثف الطيران اإلسرائيلي من عملياته في
ع ـمــوم س ــوري ــة خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي ،والـتــي
تـ ـط ــاول أهـ ــدافـ ــا مل ـل ـي ـش ـيــات إي ــرانـ ـي ــة .وب ـ ّـن
املرصد السوري أن هذه هي املــرة الــ 27التي
تستهدف خاللها إسرائيل األراضي السورية
مـنــذ مطلع ال ـعــام الـحــالــي .وض ــرب الـطـيــران
اإلسرائيلي العديد من األهداف اإليرانية في
شرق سورية ،حيث تسيطر مليشيات إيرانية

على جانب كبير من محافظة دير الزور .وفي
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،اسـتـهــدف
الطيران اإلسرائيلي مطار التيفور العسكري
فــي ري ــف حـمــص ال ـشــرقــي ،ال ــذي تـحــول إلــى
ق ــاع ــدة إيــران ـيــة ف ــي قـلــب ال ـبــاديــة ال ـســوريــة.
وفــي منتصف العام الحالي ،عــاود الطيران
اإلسرائيلي قصف معامل الدفاع في منطقة
السفيرة فــي ريــف حلب الجنوبي الشرقي،
والتي تضم قواعد للحرس الثوري اإليراني،
إضافة إلى مركز بحوث عسكرية ،في خطوة
تؤكد أن الوجود اإليــرانــي مستهدف في كل
الجغرافيا السورية ،وأن القصف اإلسرائيلي
ال يقتصر فقط على أهداف في الجنوب.
وي ــؤك ــد االسـ ـتـ ـه ــداف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ألهـ ــداف
مــن املــرجــح أنها إيــرانـيــة فــي ميناء الالذقية
ليل االثـنــن  -الـثــاثــاء وج ــود تنسيق عالي
املستوى بني الــروس واإلسرائيليني ،غايته
الحد من نفوذ طهران املتعاظم في سورية،
خ ـص ــوص ــا أن امل ـي ـن ــاء ال ي ـب ـعــد ع ــن ق ــاع ــدة
حميميم الــروسـيــة ،التي تعد األكـبــر واألهــم
في سورية ،سوى نحو  20كيلومترًا.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن رئيس

ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي نفتالي بينت اتـفــق مع
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن ،فــي لقاء
جمعهما فــي أواخ ــر أكـتــوبــر /تشرين األول
املاضي ،في سوتشي الروسية ،على مواصلة
م ـن ــح ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـح ــق بــالـعـمــل
ب ـح ــري ــة ف ــي سـ ــوريـ ــة .وق ـ ــال وزي ـ ــر اإلس ـك ــان
اإلسرائيلي زئيف إلكني ،الذي رافق بينت في
زيارته لروسيا ،إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
عرض على الرئيس الروسي تصوره آلليات
التصدي للوجود اإليراني في سورية.
دالالت استهداف ميناء الالذقية

وفي هذا الصدد ،رأى الباحث السياسي في
مــركــز «ال ـحــوار ال ـســوري» أحـمــد الـقــربــي ،في
حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن للقصف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى م ـي ـن ــاء ال ــاذقـ ـي ــة دالالت
ع ــدة ،األول ــى :مستوى التنسيق الـعــالــي مع
الـ ــروس ،فـمـثــل ه ــذه الـضــربــة مــا كــانــت لتتم
ل ــوال الـتـنـسـيــق م ــع ال ـجــانــب ال ــروس ــي ،ال ــذي
يعتبر أجــواء الساحل منطقة نفوذ خالصة
له .وتابع :ولعل هذا األمر تحقق بعد الزيارة
األخ ـي ــرة لـبـيـنــت إل ــى ســوت ـشــي ،وه ــو يشير

إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه التفاهمات
ال ــروس ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ــوري ــة .وه ــذا
يمكن أن يــرســل رســالــة واضـحــة إلــى طهران
بأن الروس قد يقدمون الكثير من الهوامش
إلسرائيل لضرب األهداف اإليرانية.
وب ـ ّـن الـقــربــي أن الــداللــة الـثــانـيــة «ه ــي قــدرة
اإلسرائيليني على استهداف أي هدف يهدد
مصالحهم ،حتى ولــو كــان فــي مناطق تعد
في نظر نظام بشار األســد وإيــران محرمة».
وأضـ ـ ــاف« :بــال ـتــالــي أع ـت ـقــد أن ال ـق ـصــف هو
رسالة في هــذا االتجاه إليــران ونظام األسد
بأنه ال توجد منطقة مستثناة من االستهداف
اإلسرائيلي ،خصوصًا أن التقارير تشير إلى
أن االسـتـهــداف كــان ملنطقة املــرفــأ التجارية،
وليس لهدف عسكري واضح» ،وأشار إلى أن
إسرائيل «ليست عابئة بالتبعات اإلعالمية
واإلن ـس ــان ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يـمـكــن أن
تترتب على مثل هــذه الـضــربــات ،طاملا أنها
تـمـثــل ت ـهــدي ـدًا ل ـهــا» .وأض ـ ــاف :ات ـخــاذ إي ــران
ونـ ـظ ــام األس ـ ــد امل ــؤس ـس ــات امل ــدن ـي ــة كـغـطــاء
لصفقاتهم وتمركزاتهم العسكرية ،لن يقيهم
من الضربات اإلسرائيلية.

تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة
للمقترحات الـتــي ّ
قدمتها إي ــران خالل
اسـتـئـنــاف م ـفــاوضــات فيينا الـنــوويــة،
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وذل ـ ــك ف ـي ـمــا كــانــت
ط ـ ـهـ ــران ت ـت ـح ــدث عـ ــن اس ـت ـئ ـن ــاف ه ــذه
املباحثات غدًا الخميس ،من دون صدور
تأكيد رسمي من األطراف الغربية حتى
عصر أمس الثالثاء.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ــال ـ ــة ت ـس ـن ـي ــم اإليـ ــران ـ ـيـ ــة،
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،ب ــأن م ـح ــادث ــات فيينا
ستستأنف يوم غد الخمس ،وقالت إن
كبير املفاوضني اإليرانيني علي باقري
كني انتهى من تحديد موعد استئناف
املحادثات في مكاملة هاتفية مع منسق
االتحاد األوروبي إنريكي مورا.
من جهته ،قال باقري كني ،خالل زيارة
إلـ ــى م ــوس ـك ــو أم ـ ــس ،إنـ ــه زار مــوسـكــو
للتشاور مــع املـســؤولــن ال ــروس «حتى
نـتـمـكــن م ــن م ــواص ـل ــة امل ّـ ـح ــادث ــات يــوم
الـخـمـيــس ف ــي أج ـ ــواء بـ ــنـ ــاءة» .والـتـقــى
بــاقــري كـنــي فــي مــوسـكــو أم ــس نظيره
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف لـلـبـحــث
والـ ـتـ ـش ــاور حـ ــول الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
وم ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات فـ ـيـ ـيـ ـن ــا .وأك ـ ـ ـ ــد ب ــاق ــري
وريـ ــاب ـ ـكـ ــوف ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار
املشاورات بني الجانبني حول القضايا
الدولية واملفاوضات القادمة بني إيران
وم ـج ـم ــوع ــة « »1+4ف ــي ف ـي ـي ـنــا .ول ـفــت
بــاقــري كني فــي تصريحات صحافية،
إل ـ ــى «أنـ ـن ــا تـ ـش ــاورن ــا م ــع روسـ ـي ــا مــن
قبل حــول محادثات فيينا وكذلك بعد
عـقــد الـجــولــة ال ـجــديــدة مــن املـفــاوضــات
بطرق مختلفة لكي ندخل املفاوضات
ب ـم ـب ــادرات ج ــدي ــدة وم ــؤث ــرة ،ك ـمــا كــان
لــدي ـنــا م ـثــل ه ــذا ال ـت ـفــاعــل م ــع الـجــانــب
الصيني» .وتابع« :عندما دخلنا مرحلة
مهمة من املحادثات ،كانت االقتراحات
التي قدمتها إيران للطرف اآلخر بشأن
قضايا رفــع الحظر والقضايا النووية
مـفـيــدة وب ـنــاءة للغاية وم ــن شــأنـهــا أن
تقود املحادثات إلى األمام».
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــا إذا كـ ـ ــانـ ـ ــت امل ـ ـس ـ ــودت ـ ــان
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ـت ـ ــان قـ ـ ــد ت ـ ـنـ ــاول ـ ـتـ ــا ق ـض ــاي ــا
ّ
خـ ــارج إطـ ــار االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ق ــال إن
«املسودتني لم تكونا خطتني جديدتني،

فرنسا :مقترحات إيران
ال تشكل أساسًا معقوًال
إلبرام اتفاق

فـفــي ال ـج ــوالت ال ـســت مل ـحــادثــات فيينا
تــوصـلــت األط ـ ــراف إل ــى ع ــدة نـصــوص،
ونـ ـح ــن ق ـم ـن ــا ب ــإض ــاف ــة آخـ ـ ــر وج ـه ــات
نظرنا وتعديالتنا وسد الثغرات التي
وج ــدن ــاه ــا ق ـي ــاس ــا ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي
لـعــام  ،2015وقــد أدرج ـنــا فــي الـنــص ما
ك ــان بـحــاجــة إل ــى الـتـعــديــل واإلكـ ـم ــال».
وأض ـ ــاف« :الـ ـح ــوار وال ـت ـف ــاوض ه ــو أن
يقوم الجانبان بطرح وجهات نظرهما
ع ـلــى ال ـط ــاول ــة وإش ــراكـ ـه ــا ف ــي ال ـح ــوار
والتحدث بعضهما مع بعض للوصول
إلى نتيجة مشتركة» .وتابع« :استندت
تعديالتنا ومقترحاتنا بشأن النصني
النهائيني لجولة فيينا الـســادســة إلى
املبادئ املشتركة بني الطرفني ،ولم تكن
مبنية على توقعات ومطالب ال أساس
لها ،بل قائمة على الوثائق التي اتفقنا
ع ـل ـي ـهــا م ــع م ـج ـمــوعــة  ،»1+4مـضـيـفــا
«نؤكد ويقر الطرف اآلخر بأن لكل طرف
الحق فــي تقديم مقترحاته ومبادراته
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس م ـص ــال ـح ــه وس ـي ــاس ــات ــه
وأه ـ ــداف ـ ــه ،ول ـك ــن ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـق ـبــول
املشترك لكال الطرفني».
م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ك ــان ــت فــرن ـســا ت ـع ـت ـبــر أن
املقترحات الـتــي تـقـ ّـدمــت بها إي ــران في
مـ ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـنــا األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي
غ ـيــر كــاف ـيــة .وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ّ
الفرنسية في بيان« :ال تشكل املقترحات
التي ّ
تقدمت بها إيران األسبوع املاضي
أساسا معقوال يتوافق مع هدف اإلبرام
ال ـســريــع (الت ـف ــاق) مــع م ــراع ــاة مصالح
جـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف» ،م ـع ـبــرة ع ــن «خـيـبــة
أمل» حيال فشل املحادثات في تحقيق
ت ـق ــدم .ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،ب ــدأ رئـيــس
«املـ ــوسـ ــاد» اإلســرائ ـي ـلــي داف ـي ــد بــرنـيــع
ل ـ ـقـ ــاءات ف ــي واش ـن ـط ــن م ــع امل ـس ــؤول ــن
األمـيــركـيــن ،بينهم وزي ــر الــدفــاع لويد
أوسـ ـ ـ ــن ،ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أن ـت ــون ــي
بلينكن ،ومستشار األمــن القومي جيك
س ــول ـي ـف ــان ،إلقـ ـن ــاع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ب ــ«طــرح ت ـهــديــدات عـسـكــريــة والـتـلــويــح
ب ــالـ ـق ــوة ض ــد إيـ ـ ـ ـ ــران» .وم ـ ــن املـ ـق ــرر أن
ي ـتــوجــه وزيـ ــر األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي بني
غانتس هو اآلخــر ،اليوم األربـعــاء ،إلى
واشـنـطــن إلج ــراء مـحــادثــات مــع اإلدارة
األميركية في السياق نفسه .وانضمت
ص ـح ـي ـفــة «ه ـ ــآرت ـ ــس» إل ـ ــى ال ـت ـق ــدي ــرات
اإلسرائيلية املختلفة بشأن عدم جدية
التهديدات اإلسرائيلية باللجوء لخيار
عـسـكــري ض ــد إيـ ــران ف ــي إق ـن ــاع اإلدارة
األميركية باعتماد خيار عسكري ضد
إي ـ ـ ــران .وق ــال ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ف ــي تحليل
نشره محللها للشؤون األمنية عاموس
هرئيل ،إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية
ّ
ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ــت يـ ـع ــرف أن تـ ـه ــدي ــدات
إســرائـيــل بــالــذهــاب لـخـيــار عـسـكــري لن
تقنع اإلدارة األميركية.
ّ
وب ـح ـس ــب «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» ،ف ـ ـ ــإن ت ـق ــدي ــرات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة بـ ــأن
م ـفــاوضــات فيينا تـعـثــرت ،قــد تحققت
ّ
ع ـ ـلـ ــى أرض ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع .وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن
املـفـتــاح مــوجــود فــي ط ـهــران ولـيــس في
واشنطن ،ففي حــال أبــدت إيــران مرونة
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات س ـي ـتــم ال ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق نووي على الرغم من التحذيرات
اإلسرائيلية.

التصعيد الحوثي السعودي :تجاوز للخطوط الحمراء
يستعرض التصعيد
الحوثي السعودي
المتبادل القدرات
العسكرية واالستخبارية
لكال الطرفين ،فيما
تهدف السعودية إلى
حماية أراضيها وتشتيت
جهود الحوثيين،
إلضعاف قدرتهم على
اجتياح مدينة مأرب
زكريا الكمالي

يسعى التحالف لمواصلة الضغط على الحوثيين ()Getty

دخـ ـل ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــن ج ـمــاعــة
الحوثيني فــي الـيـمــن ،والـتـحــالــف الـسـعــودي،
م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد ،ع ـن ــوان ـه ــا
اسـتـعــراض ال ـقــوة مــن ال ـصــواريــخ البالستية
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة م ــن ج ـه ــة ال ـحــوث ـيــن،
والضربات الجوية لـ«التحالف» على مخازن
سرية وأهــداف ذات ثقل في صنعاء ،من جهة
أخ ــرى .وتـنــذر العمليات الـجــديــدة الـتــي هدد
ف ـي ـهــا ال ـت ـحــالــف ب ــإس ـق ــاط ح ـصــانــة مـنـشــآت
مــدن ـيــة ،عـلــى رأس ـهــا م ـطــار صـنـعــاء الــدولــي،
بـ ـم ــوج ــة ت ـص ـع ـي ــد غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ت ـت ـج ــاوز
الخطوط الحمراء وتمتد إلى مناطق مأهولة
ّ
بالسكان أو أعـيــان مدنية .وال تـهــدف موجة
ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـت ــي دش ـن ـه ــا ال ـت ـح ــال ــف أخ ـي ـرًا
بعمليات اسـتـهــداف يــومـيــة فــي صـنـعــاء إلــى
إجبار جماعة الحوثيني على الرضوخ لعملية
السالم التي ينادي بها املجتمع الدولي ،بقدر

ما تهدف إلى حماية األراضــي السعودية من
ال ـت ـهــديــدات الـنــاتـجــة ع ــن الـهـجـمــات الـعــابــرة
للحدود.
وب ـع ــد أي ـ ــام م ــن االك ـت ـف ــاء ب ـت ـل ـقــي ال ـض ــربــات
التي طاولت هــذه املــرة أهــدافــا ومــواقــع سرية
حـقـيـقـيــة ف ــي األط ـ ــراف ال ـش ـمــال ـيــة لـلـعــاصـمــة
صنعاء ،بــدأت جماعة الحوثيني الــرد باملثل
و«مــواجـهــة التصعيد بالتصعيد» ،وفـقــا ملا
أع ـل ـنــه مـتـحــدثـهــا ال ـع ـس ـكــري ،يـحـيــى ســريــع،
بعد اإلعالن عن عملية عسكرية واسعة وغير
الثالثاء،
مسبوقة في العمق السعودي ،أمس
ّ
حملت اس ــم «الـســابــع مــن ديـسـمـبــر» .وتبنى
الـحــوثـيــون الـعـمـلـيــة ال ـتــي ب ــدأت لـيــل اإلثـنــن
واستمرت حتى فجر الثالثاء ،وضربت أهدافًا
ف ــي  6مـ ــدن سـ ـع ــودي ــة ،ه ــي الـ ــريـ ــاض وج ــدة
وال ـط ــائ ــف وجـ ـ ــازان ونـ ـج ــران وع ـس ـيــر ،وذل ــك
بــدفـعــة مــن ال ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة ،لــم يحدد
ً
فضال عن  25طائرة ّ
مسيرة مفخخة،
عددها،
وهـ ــو عـ ــدد غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ك ــاف ــة عـمـلـيــات
الجماعة الهجومية.
ووف ـقــا ل ـســريــع ،فـقــد تــم إط ــاق ســت طــائــرات
ّ
مسيرة من طراز «صماد  »3بعيدة املدى وعدد
م ــن ص ــواري ــخ «ذي ال ـف ـقــار» عـلــى مـقــر وزارة
الدفاع السعودية ومطار امللك خالد وأهداف
عـسـكــريــة أخ ــرى فــي ال ــري ــاض .لـكــن التحالف
أعلن اعتراض صاروخ بالستي واحد ،وقال إن
شظايا االعتراض تناثرت على أحياء سكنية
من دون تسجيل أي إصابات .ونشر ناشطون
ُ
سـ ـع ــودي ــون ل ـق ـط ــات مـ ـص ــورة ت ـظ ـه ــر لـحـظــة
اعتراض الصاروخ البالستي املجنح ،والذي
تلجأ الجماعة عادة إلى إطالقه برفقة طائرات
ّ
مسيرة إلــى أهــداف بعيدة ،من أجــل تشويش
منظومة الدفاعات الجوية السعودية.
وفي مدينة جدة ،أشار املسؤول الحوثي إلى
أن ست طــائــرات ّ
مسيرة من طــراز «صماد »2
و«صماد  »3استهدفت قاعدة امللك فهد الجوية

فــي الـطــائــف ومـنـشــآت تــابـعــة لـشــركــة أرامـكــو
النفطية ،لكن السلطات السعودية لم تعلن عن
أي هجوم طــاول منشآتها االقتصادية .وفي
املناطق الواقعة في الحد الجنوبي للمملكة،
املـ ـح ــاذي ــة ل ـل ـش ــري ــط ال ـ ـح ـ ــدودي مـ ــع ال ـي ـم ــن،
استخدم الحوثيون أسلحة هجومية قصيرة
املــدى ،على مواقع عسكرية في أبها وجــازان
وعسير ونجران.
وبحسب املتحدث العسكري للحوثيني ،فقد
تم إطالق طائرات ّ
مسيرة من طراز «صماد »1
و«صماد  »2على مواقع عسكرية في مناطق
أبـهــا وجـ ــازان وعـسـيــر ،وثـمــانــي طــائــرات من
ً
طراز «قاصف كا  ،»2فضال عن عدد كبير من
ال ـصــواريـ ِـخ البالستية ،عـلــى مــواقــع وصفها
ب ــ«ال ـح ـس ــاس ــة واملـ ـهـ ـم ــة» ف ــي أب ـه ــا وج ـي ــزان
ونجران .وفي محاكاة للدعوات التي يستبق
بها التحالف ضرباته الجوية على صنعاء،
دعـ ـ ــا س ــري ــع ك ــاف ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
واملقيمني على أراضي اململكة إلى االبتعاد عن
املناطق واملــواقــع العسكرية كونها أصبحت
«أهدافًا مشروعة».
وهذه هي العملية األولى للحوثيني في العمق
الـسـعــودي مـنــذ  20نــوفـمـبــر /تـشــريــن الثاني
املاضي ،عندما تم استهداف مواقع عسكرية
فــي الــريــاض وج ــدة وأبـهــا وج ــازان ومنشآت
ّ
املسيرة
أرامـكــو فــي جــدة بعدد مــن الـطــائــرات
فقط ،من دون استخدام الصواريخ البالستية.
وم ـنــذ ت ـلــك الـعـمـلـيــة ،دش ــن ال ـت ـحــالــف مــوجــة
جــديــدة مــن عمليات االسـتـهــداف على مواقع
ع ـس ـكــريــة ل ـل ـحــوث ـيــن ف ــي ص ـن ـع ــاء ،بـعـضـهــا
ســريــة فــي حــي ذه ـبــان وطــاولـتـهــا الـضــربــات
ً
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ف ـض ــا ع ــن م ــواق ــع وم ـخ ــازن
ل ـل ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة م ــن ق ــاع ــدة الــديـلـمــي
العسكرية مرتبطة بمطار صنعاء الدولي.
وبعد ساعات من انطالق الهجمات الحوثية
ليل أول من أمس ،أعلن التحالف ،مساء أمس

معلومات أميركية

أكدت مصادر عسكرية حكومية يمنية وأخرى مقربة من الحوثيين،
في أحاديث منفصلة لـ«العربي الجديد» ،أن غالبية عمليات التحالف
األخيرة فاجأت الحوثيين ،كونها طاولت مخازن سرية في أحياء
مأهولة ،بعد إفـــراغ المليشيا
لقواعدها الرئيسية من السالح
الــثــقــيــل ونــقــلــهــا إلـــى مــواقــع
بديلة .وأرجعت المصادر التطور
الـــســـعـــودي إلــــى مــعــلــومــات
ـدمــت
اســتــخــبــاريــة أمــيــركــيــة قـ ّ
للتحالف ،السيما عقب االقتحام
الحوثي لمقر السفارة األميركية
في صنعاء الشهر الماضي.

الـثــاثــاء ،تنفيذ ضــربــات جــويــة جــديــدة على
أه ــداف عسكرية فــي صنعاء .وذكــر التحالف
أن العملية التي تتوافق مع القانون الدولي،
اس ـت ـه ــدف ــت «م ـ ــواق ـ ــع ع ـس ـك ــري ــة مـ ـش ــروع ــة»،
داعـيــا املدنيني إلــى عــدم التجمع أو االقـتــراب
مــن امل ــواق ــع املـسـتـهــدفــة ،وفـقــا لــوكــالــة األنـبــاء
السعودية الرسمية «واس» .وكان التحالف قد
أعلن فجر أمس تدمير كهوف جبلية ومخازن
س ــري ــة ل ـل ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة ع ـلــى أط ــراف
ً
صـنـعــاء ،فـضــا عــن م ـخــازن وورش لتجميع
ّ
الـصــواريــخ واملـســيــرات ،داعـيــا الحوثيني إلى
إعـ ــادة امل ـن ـشــآت املــدن ـيــة لـحــالـتـهــا الطبيعية
وإخالء القدرات العسكرية منها.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ذك ـ ــرت ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن ،أن

ّ
م ـقــاتــات الـتـحــالــف شــنــت غ ــارت ــن عـلــى حي
س ـع ــوان الـسـكـنــي ف ــي مــديــريــة ش ـع ــوب ،لكن
سكانًا محليني أكدوا لـ«العربي الجديد» دوي
انفجارات بالقرب من مواقع عسكرية .وقالت
املصادر إن أعمدة الدخان شوهدت في محيط
مقر دائرة الهندسة العسكرية ،والذي ُيعتقد
أنــه يضم مـقــرات سرية للتصنيع العسكري،
ً
فضال عــن أمــاكــن لصيانة اآللـيــات العسكرية
للحوثيني .وفي السياق ،أعلن التحالف تنفيذ
 26عملية استهداف ضد املليشيات الحوثية
في محافظتي مأرب والجوف خالل الساعات
الـ 24املاضية ،وذلك في إطار اإلسناد اليومي
الذي يقدمه للجيش اليمني .وقال التحالف إن
العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من  150من

عناصر الحوثيني ،وتدمير  18آلية عسكرية.
وكانت العمليات الجوية للتحالف قد نجحت
بالفعل فــي تحييد الهجمات الحوثية على
العمق السعودي طيلة األسبوعني املاضيني،
ّ
ب ـعــد شـ ــل ق ـ ــدرة ال ـج ـمــاعــة وت ــدم ـي ــر ط ــائ ــرات
م ـسـ ّـيــرة لـحـظــة اإلق ـ ــاع م ــن ق ــواع ــده ــا أو في
األجـ ـ ــواء الـيـمـنـيــة ق ـبــل وصــول ـهــا إل ــى أج ــواء
اململكة.
وال ت ـقــف ال ـض ــرب ــات ع ـلــى أه ـ ــداف عـسـكــريــة
فــي صنعاء كسبب وحـيــد للغضب الحوثي،
إذ صـ ّـعــد الـتـحــالــف مــن غ ــارات ــه الـجــويــة على
تـحــركــات الـجـمــاعــة فــي أطـ ــراف مــديـنــة مــأرب
ال ـغ ـن ـي ــة ب ــال ـن ـف ــط ،وه ـ ــو مـ ــا ج ـع ـل ـهــا تـتـكـبــد
خسائر بشرية ومادية واسعة .وأحصت قناة
«امل ـس ـيــرة» املـتـحــدثــة بـلـســان الـحــوثـيــن نحو
 200غارة طاولت عددًا من املدن اليمنية خالل
األيام الخمسة املاضية ،منها  100ضربة فقط
فــي أطـ ــراف مـ ــأرب .وأك ــد م ـصــدر فــي الجيش
اليمني في محافظة مأرب لـ«العربي الجديد»
أن ض ــرب ــات الـتـحــالــف لـعـبــت دورًا بـ ــارزًا في
إحباط الزحف الحوثي نحو مدينة مأرب من
اتجاه مديرية الجوبة في األطراف الجنوبية،
وكــذلــك فــي صـحــراء العلم املــؤديــة إلــى حقول
الـنـفــط فــي منطقة صــافــر .ويـسـعــى التحالف
مل ــواص ـل ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ج ـم ــاع ــة ال ـحــوث ـيــن
مــن األرض ،وذل ــك بتحريك عــدد مــن جبهات
ال ـق ـتــال م ــن أج ــل إربــاك ـهــا وتـشـتـيــت قــدراتـهــا
عـ ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاح م ــديـ ـن ــة م ـ ـ ـ ــأرب ،وخ ـص ــوص ــا
بشن عمليات هجومية فــي شبوة والساحل
الغربي .وفيما انحسرت العملية العسكرية
التي تــم إطالقها فــي عسيالن  -شبوة مطلع
األسـبــوع الـحــالــي ،لــم تحقق املــواجـهــات التي
ت ـخــوض ـهــا ال ـ ـقـ ــوات امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي ال ـســاحــل
ال ـغــربــي أي نـتــائــج جــوهــريــة حـتــى الـلـحـظــة،
س ـ ــواء ف ــي تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ـلــى م ـ ــأرب أو
تحقيق مكاسب ميدانية في أطراف تعز وإب.
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مرور
الكرام
أيها الشعب الفظ
كن رقيقًا مثل
رئيسك الفذ
وائل قنديل

في الصباح ،مهرجان «خمرة محمد
صالح» وطوفان من التفتيش في
عقيدة الالعب الدولي ،واستباحة
مطلقة ملا في نفسه ووجدانه ،تذهب
إلى التشكيك في سالمة إيمانه،
وتتطرف أكثر العتباره منفذ أجندات
تستهدف تدمير الشباب املسلم.
فظاظة ما بعدها فظاظة في النقد
والتجريح وإهالة التراب على الالعب
وعلى مسيرته الناجحة ...الالعب
الذي اختار طواعية أن يطلق على
مولودته األولى اسم «مكة» واختار
زوجة محجبة ،تعيش معه وتظهر
معه في املحافل الدولية بحجابها،
ألنه رد على سؤال بشأن شرب
الخمور فقال إن نفسه ال تذهب إليها،
بما يعني أنها تعاف شرب الخمر.
لكن ذلك لم يكن كافيًا لكي ينهال
السادة املحتسبون بمعاول الحفر
في وجدانه ،ويطلقوا أحكامهم الباتة
بشأن سالمة عقيدته ،ثم ال يجدون
غضاضة في تجريده من جدارته
وموهبته ،مقارنة بمحمد أبو تريكة،
حتى تخيلت أن أحدهم سوف يخرج
علينا بحكم شرعي يبرر به جلد
الالعب على آرائه ،وهو يصيح «إنه
أيضًا يلعب بالقدم اليسرى وليس من
أصحاب اليمني».
في الصباح ،شخص كان قد قتل
من املصريني بضعة آالف ،وسجن
واعتقل وشرد وأخفى قسريًا
عشرات اآلالف ،يختبئ وسط
عشرات من الصغار من ذوي
االحتياجات الخاصة ،في مهرجان
للحنان املصطنع واإلنسانية املفرطة،
يتحدث فيه عن نفسه بوصفه ذا
القلب الكبير الذي تعلم الرحمة من
النبي محمد عليه الصالة والسالم،
ويقبض على امليكروفون بيديه،
ال يتركه من دون أن يطرح نفسه
باعتباره رمز االعتدال عدو الغلو
والتطرف ...مثال الرقة والعذوبة واللني
الكاره للقسوة واالستبداد ،ثم ال
يخلو األمر ،بالطبع ،من وضع عبارات
أشد سخونة على أفواه الصغار عن
القائد األب اإلنسان النموذج الشجاع،
الذي هو خالد بن الوليد هذا العصر
في قوته وشجاعته.
وهل هناك أفضل من مناسبات
مصنوعة بحرفية عالية لالحتفال
بالفئات األضعف في املجتمع
لكي يستحضر الزعيم كل طاقاته
التمثيلية ،ويتحشرج صوته ويذرف
الدموع ،بحرفية عالية ،ويصب ينابيع
حنانه على أطفال ،يهتفون بحياته
«بابا الزعيم» فيرد صاحب القلب
الحنون «يا حبايب قلب بابا».
ولكي يكتمل املشهد الرومانسي،
ال بأس من إسناد أدوار لفنانني
يعلنون إلى األمة أن «حنية القائد غير
مصطنعة»؟
في اليوم التالي ،تنقل الشاشات
واملواقع اإللكترونية في جمهورية
الزعيم األفالطوني ،لحظة بلحظة،
وقائع محاكمة املواطن الذي قتل
جاره وفصل رأسه عن جسده
ومشى به فخورًا في عرض الشارع...
وغد أنت أيها املواطن ،تقتل وتمثل
بجثث جيرانك وتستبيح الطعن في
إيمان الناس وأخالقهم ،حتى لو
كانوا مثل العب قال مشجعوه إنهم
يتعرفون على اإلسالم ويحترمونه
من خالل نموذج محمد صالح.
إذًا هذا الزعيم الفذ ،مثل الرسول
في إنسانيته وعدله وتراحمه،
ومثل خالد بن الوليد في جسارته
وإقدامه ،في مقابل الشعب الفظ
الذي يقتل ويسرق وينشر فيروس
كورونا ويعتدي على أراضي الدولة
ويخون محمد صالح ويطعن في
عقيدته ويسخر من موهبته .تلك
هي الصورة التي يرسمها الحاكم
لنفسه ،رحيمًا ومهذبًا وسط محيط
من املحكومني األوغاد ،قساة القلوب
غالظ املشاعر ...صورة تساعده في
رسمها مجموعات كبيرة ممن تشعر
وكأنهم أنجزوا كل شيء فيما يتعلق
بشؤون حياتهم ،اطمأنوا على تعليم
أبنائهم ،وانتصروا على بطالتهم
وفقرهم ،وهزموا االستبداد وأفرغوا
سجونهم من مظلوميها ،ونالوا
حرياتهم وحقوقهم في انتخاب من
يحكمهم ويدير حياتهم .ولم يبق
لديهم من قضايا سوى رجم محمد
صالح ،ووضعه في محرقة املقارنات
مع محمد أبو تريكة.
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وجــهــت واشــنــطــن ،مــدعــومــة بحلفائها
التقليديين ،أقوى تهديدات إلى موسكو،
محذرة من أنها ستقدم دعمًا عسكريًا للجيش
األوكراني وحلف شمال األطلسي ،باإلضافة
إلى فرض عقوبات ستكون األقسى ،إال أن كل
هذا ربطته بغزو روسيا ألوكرانيا ،فيما اتهمت
كييف موسكو باستفزازها

زيلينسكي على خط الجبهة

زار الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي (الصورة) ،أمس األول ،خط
الجبهة مع االنفصاليين الموالين لروسيا في غرب البالد .وقال ،خالل
زيـــارتـــه إلـــى مــواقــع عسكرية
أوكرانية في منطقة دونيتسك:
«لـــي شـــرف أن أكــــون معكم.
أشــكــركــم عــلــى حــمــايــة ســيــادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها» .وأضاف
زيلينسكي ،الذي ظهر في صور
نشرتها الرئاسة األوكرانية وهو
يعتمر خوذة ويضع سترة واقية
من الرصاص ويسير في الخنادق،
«مع أناس مثلكم ،سننتصر طبعًا».

قمة
بوتين ـ بايدن

أميركا لن تردع روسيا
عسكريًا عن غزو أوكرانيا

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن االب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــادلـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ب ــن
ال ــرئ ـي ـس ــن ال ـ ــروس ـ ــي فــادي ـم ـيــر
بــوتــن واألم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،ف ــي افـتـتــاح
قمتهما االفتراضية ،فــإن استباق واشنطن
لها بتوجيه تـهــديــدات قــويــة ملوسكو تشي
بأنها لــن تـخــرج بــأي حـلــول ،خصوصًا مع
تصاعد التوتر بني الدولتني بشأن أوكرانيا
وحلف شمال األطلسي ،وهو ما ظهر أيضًا
فــي تـقـلـيــل الـكــرمـلــن مــن إمـكــانـيــة إحــداثـهــا
اختراقًا جوهريًا بني البلدين .وحيا بايدن
وب ــوت ــن ،ف ــي اف ـت ـتــاح قـمـتـهـمــا االفـتــراضـيــة
أمس الثالثاء ،بعضهما البعض ،فيما أعرب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي عــن أم ـلــه فــي أن يلتقيا
قريبًا .وفي حني أشار الكرملني إلى أن القمة
«ستتواصل طاملا كــان ذلــك ضــروريــا» ،فإنه
وتعبيرًا عن التوتر بني البلدين ،نظم البيت
األبـ ـي ــض ال ـق ـمــة االف ـت ــراض ـي ــة خ ـلــف أبـ ــواب
مغلقة فــي غــرفــة العمليات ذات اإلجـ ــراءات
األم ـن ـي ــة ال ـعــال ـيــة ،وذل ـ ــك ع ـلــى ع ـكــس الـقـمــة
االفتراضية التي عقدها بايدن مع الرئيس
الصيني شي جني بينغ ،قبل نحو  3أسابيع،
وال ـت ــي ج ــرت ف ــي غــرفــة روزفـ ـل ــت ،م ــع دع ــوة
الصحافيني ملـشــاهــدة الــدقــائــق االفتتاحية

لـهــا .وسـبــق لـبــوتــن وب ــاي ــدن أن الـتـقـيــا في
جنيف في يونيو/حزيران املاضي ،وأجريا
ع ــدة م ـح ــادث ــات هــات ـف ـيــة .إال أن االج ـت ـمــاع
جــرى هــذه املــرة فــي سياق مختلف للغاية،
إذ تتهم واشـنـطــن وكييف موسكو بحشد
قـ ــوات وم ــدرع ــات ع ـنــد ح ــدوده ــا تـحـضـيـرًا
لـهـجــوم ،فــي ت ـكــرار للسيناريو ال ــذي شهد
ض ــم روس ـي ــا ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ف ــي الـعــام
 .2014في املقابل ،ترى موسكو ،التي تنفي
أي نية لغزو أوكــرانـيــا ،أن النشاط املتزايد

الكرملين :لم نعتزم
ْ
لكن لدينا
مهاجمة أحد
خطوط حمراء
تلوح بفرض
واشنطن ّ
عقوبات اقتصادية قوية
على موسكو

لحلف شـمــال األطـلـســي فــي الـبـحــر األس ــود
وال ــرغـ ـب ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إل ــى
الحلف ومساعي كييف لتسليح نفسها في
الغرب ،بمثابة تهديد لروسيا.
ويـخــوض بــايــدن اخـتـبــارًا دقـيـقــا ،إذ يتعني
عـلـيــه أن يــديــر األزم ـ ــة األوك ــران ـي ــة بحنكة،
وإال فإنه سيزيد حنق الحلفاء التقليديني
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،املـسـتــائــن بــالـفـعــل من
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـف ــوض ــوي مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان.
ولـ ـه ــذا ف ــإن ــه أج ـ ــرى م ـب ــاح ـث ــات م ــع حـلـفــاء
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن رئ ـي ـس ـي ــن ل ـت ـن ـس ـيــق ال ــرس ــال ــة
الـتــي سيوجهها إلــى الــرئـيــس الــروســي في
مباحثاتهما ،والتأكيد أنــه «يـخــوض هذه
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ــع ب ــو ّت ــن بـ ــوحـ ــدة صـ ــف مــع
ال ـح ـل ـفــاء» .وف ــي م ــؤش ــر عـلــى ب ـلــوغ الـتــوتــر
بــن كييف ومــوسـكــو أوجـ ــه ،اتـهـمــت وزارة
الــدفــاع األوك ــران ـي ــة ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،روسـيــا
بإرسال دبابات وقناصة إلــى خط التماس
فــي شــرق أوكــرانـيــا فــي مـحــاولــة «السـتـفــزاز
ال ـق ــوات األوك ــران ـي ــة» .وق ــال ــت ،فــي ب ـيــان ،إن
روسيا تقيم «معسكرات تدريب تحت قيادة
الجنود النظاميني الروس وتدفع بتعزيزات
ل ـل ــوح ــدات ال ـقــري ـبــة م ــن خ ــط ال ـت ـم ــاس ،مع
مركبات مدفعية ذاتية الدفع عيار  122ملم

مجامالت بين بوتين وبايدن في افتتاح قمتهما (فرانس برس)

ً
ودبابات ومشاة ومدرعات قتالية» ،فضال
عن زيادة عدد فرق القناصة في املنطقة.
وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـتــري
بيسكوف ،قبل انـطــاق القمة ،إن «رئيسنا
(بـ ــوتـ ــن) م ـس ـت ـعــد ل ـل ـت ـع ـب ـيــر ع ــن م ـخــاوفــه
لنظيره األميركي ،واالستماع إلى مخاوفه،
وتـقــديــم الـتـفـسـيــرات» .وأض ــاف أن «روسـيــا
ْ
لم تعتزم مهاجمة أحــد ،لكن لدينا خطوط
ح ـمــراء» ،معتبرًا أن «تصريحات واشنطن
عن دعم جناح الناتو الشرقي في حال غزو
أوك ــران ـي ــا ك ــام غـيــر ع ـقــانــي» .وأش ـ ــار إلــى
أنــه «مــن الواضح أنــه عندما يعمد رئيسان
إلــى ال ـحــوار ،فــذلــك ألنهما يــريــدان مناقشة
امل ـش ـك ــات ،وال ي ـهــدفــان إل ــى ال ــوص ــول إلــى
طــريــق م ـس ــدود» .وأضـ ــاف« :لـكــن ال ينبغي
أن نـتــوقــع اخ ـت ــراق ــات» عـلــى ال ـف ــور ،مشيرًا

إلى أنه في ظل «تصاعد التوتر في أوروبا»
مــن املهم «ال ـتــروي» .وتهكم بيسكوف على
إمكانية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية
ً
جــديــدة عـلــى مــوس ـكــو ،ق ــائ ــا« :ن ـحــن نــدرك
جيدًا أن الجانب األميركي يدمن العقوبات».
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ـيــرغــي الف ــروف
أن ب ــوت ــن س ـي ـع ــرض ع ـل ــى بـ ــايـ ــدن ،مــوقــف
روسـيــا بخصوص أوكــرانـيــا .وق ــال« :خــال
امل ـحــادثــة بــن الــرئـيـســن ،سـيـحــدد الجانب
الروسي مــرة أخــرى بوضوح مسلكه حيال
الـ ـتـ ـس ــوي ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـتـلـخــص
ف ــي ض ـ ـ ــرورة إجـ ـب ــار س ـل ـط ــات ك ـي ـيــف عـلــى
تنفيذ اتفاقيات مينسك» .وكــانــت موسكو
وضعت شروطًا لتخفيف التوتر مع الغرب،
بينها ال ـتــزام أوكــرانـيــا عــدم االنـضـمــام إلى
«األطلسي» على غــرار ما فعلت دول كثيرة

تقرير

بكين ـ واشنطن :الرياضة أحدث ميادين التوتر
تفجرت أخيرًا أزمة
جديدة بين الصين
والواليات المتحدة
األميركية بعدما أعلنت
األخيرة ،أول من أمس
اإلثنين ،مقاطعتها
الدبلوماسية ألولمبياد
بكين الشتوي ،احتجاجًا
على سجل حقوق
اإلنسان في الصين ،بينما
نددت بكين بالخطوة،
متوعدة واشنطن
بـ«دفع الثمن»

انسحب التوتر الصيني األميركي املتصاعد
عـلــى امل ـجــال الــريــاضــي أخ ـي ـرًا ،بـعــدمــا قــررت
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أول م ــن أمـ ــس اإلث ـن ــن،
مقاطعة دورة األلعاب األوملبية الشتوية في
بـكــن  ،2022دبـلــومــاسـيــا ،مــن دون أن يمنع
القرار الرياضيني األميركيني من املشاركة في
املـســابـقــات .وبينما ربـطــت اإلدارة األميركية
ق ـ ــراره ـ ــا ب ـس ـج ــل الـ ـص ــن فـ ــي مـ ـج ــال ح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،ان ـت ـق ــدت ب ـك ــن خ ـط ــوة واش ـن ـط ــن،
محذرة من أن الواليات املتحدة «ستدفع ثمن»
مقاطعتها الــدبـلــومــاسـيــة لــألـعــاب األوملـبـيــة
الشتوية .وأتى القرار األميركي بعدما أمضت
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أش ـه ـرًا ع ــدة ف ــي مـحــاولــة
التوصل إلى املوقف األنسب حيال األوملبياد
ال ـش ـت ــوي ال ـ ــذي تـسـتـضـيـفــه ،ب ــن ال ــراب ــع من
فـبــرايــر /شـبــاط املقبل والعشرين مـنــه ،دولــة
تتهمها واشـنـطــن بــارتـكــاب «إبـ ــادة» فــي حق
املسلمني اإلي ـغــور فــي شينجيانغ فــي شمال
ش ــرق ال ـص ــن .وق ــال ــت الـنــاطـقــة بــاســم البيت
األبيض جني ساكي «لن ترسل إدارة (الرئيس
األميركي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو
رسـمــي إلــى دورة األلـعــاب األوملـبـيــة الشتوية
فـ ــي بـ ـك ــن فـ ــي  ،2022ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى م ــواص ـل ــة
جمهورية الصني الشعبية اإلبــادة والجرائم

ال يمنع قرار واشنطن الرياضيين األميركيين من المشاركة في أولمبياد بكين (نويل سيليس/فرانس برس)

ضــد اإلنسانية فــي شينجيانغ واالنتهاكات
األخــرى لحقوق اإلنـســان» .وأضافت «يحظى
ال ــري ــاض ـي ــون ف ــي ال ـف ــري ــق األم ـي ــرك ــي بـكــامــل
دعمنا .سنساندهم بالكامل وسنشجعهم»
من الواليات املتحدة .واتهمت منظمات عدة
مــدافـعــة عــن حـقــوق اإلن ـســان بـكــن باحتجاز
مــا ال يـقــل عــن مـلـيــون مسلم فــي شينجيانغ
في «معسكرات إعادة تأهيل» وبتعقيم نساء
قسرًا وفرض العمل القسري.
وبموجب املقاطعة ،لن ترسل إدارة بايدن أي
دبلوماسي أميركي أو ممثل حكومي رسمي
إلى األلعاب التي لن تتأثر فعالياتها بتاتًا مع
اإلبقاء على مشاركة الرياضيني األميركيني.
وكـ ـش ــف م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية ،لـ«فرانس بــرس» ،أن أعضاء فريق
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ومــدرب ـي ـهــم وغ ـيــرهــم من

حذرت بكين من أن
واشنطن «ستدفع ثمن»
مقاطعتها الدبلوماسية

الطواقم سيتلقون املساعدة األمنية القنصلية
والدبلوماسية ،وليس هناك ما يشير إلى أن
مضيفيهم الصينيني سيعاملونهم بشكل
مختلف عن الوفود األخرى املشاركة .والقرار
األمـ ـي ــرك ــي ال ي ــرق ــى إلـ ــى م ـس ـت ــوى امل ـقــاط ـعــة
ال ـك ــام ـل ــة ال ـت ــي دعـ ــا إل ـي ـه ــا ب ـع ــض امل ـشــرعــن
األميركيني الـبــارزيــن والـجـمــاعــات الحقوقية
والـ ـت ــي ك ـ ــان م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـم ـنــع م ـشــاركــة
الرياضيني واملدربني واإلداريني.
وحظي مضيفو األوملبياد تقليديًا باالهتمام
ال ـعــاملــي ،وال ــذي يشمل غــالـبــا زيـ ــارات الـقــادة
أو امل ـســؤولــن األج ــان ــب إل ــى الـبـلــد املـضـيــف.
فــالــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق جـ ــورج دبـلـيــو
ب ــوش ،عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ك ــان م ــوج ــودًا في
العاصمة الصينية خالل األوملبياد الصيفي
عام  2008ملساندة رياضيي بالده .واستدعى
القرار األميركي تنديدًا عنيفًا من الصني التي
أكـ ــدت ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
«س ـت ــدف ــع ث ـم ــن» م ـقــاط ـع ـت ـهــا الــدب ـلــومــاس ـيــة
لــألـعــاب األومل ـب ـيــة الـشـتــويــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
الخطوة قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن فـ ــي امل ـ ـج ـ ــاالت املـ ـهـ ـم ــة .وقـ ــال
امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة الصينية
تشاو ليجيان ،لوسائل إعالم ردًا على سؤال
حـ ــول رد م ـح ـت ـمــل م ــن ب ـك ــن ،إن «الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة س ـت ــدف ــع ث ـم ــن خ ـط ــوت ـه ــا ال ـس ـي ـئــة.
ترقبوا ما سيحصل» .وأضاف تشاو ليجيان
أن «املـسـعــى األم ـيــركــي لـلـتــدخــل فــي أوملـبـيــاد
بـكــن الـشـتــوي بــدافــع التحيز األيــديــولــوجــي
ب ـنــاء عـلــى أك ــاذي ــب وش ــائ ـع ــات ،يـكـشــف فقط
نوايا (الــواليــات املتحدة) الخبيثة» .وأكــد أن
«األل ـع ــاب األوملـبـيــة الـشـتــويــة ليست مسرحًا
لــاسـتـعــراض والـتــاعــب الـسـيــاســي» ،متهمًا
أميركا باتخاذ «خطوات تتدخل في أوملبياد
بكني الشتوي وتقوضه» ،وتابع أن «املؤامرة
األميركية ملحاولة إفـســاد األوملـبـيــاد محكوم
عليها بالفشل» ،داعيًا الواليات املتحدة إلى
التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
وفـيـمــا لــم تتضح عـلــى ال ـفــور تفاصيل الــرد
الصيني ،رأت مجموعة «أوراس ـيــا» أن الــرد
سيقتصر غالبًا على القنوات الدبلوماسية
وق ــد يـشـمــل ف ــرض عـقــوبــات رمــزيــة إل ــى حـ ٍـد
كـبـيــر عـلــى بـعــض الـسـيــاسـيــن األمـيــركـيــن،
وف ــق «فــرانــس ب ــرس» .مــن جـهـتـهــا ،انضمت
روس ـ ـيـ ــا إل ـ ــى الـ ـص ــن فـ ــي انـ ـتـ ـق ــاد ال ـخ ـط ــوة
األم ـيــرك ـيــة ،وق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن
ديمتري بيسكوف ،في تصريحات صحافية
أمس« :موقفنا هو أن األلعاب األوملبية يجب
أن تكون بعيدة عن السياسة» .لكنه أضاف

أن «األه ــم فــي األومل ـب ـيــاد هــو أن الرياضيني
ل ــن يـ ـت ــأث ــروا» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت الــرئــاســة
الفرنسية ،أمــس ،إن فرنسا على علم بإعالن
أميركا املقاطعة الدبلوماسية لدورة األلعاب
األوملبية الشتوية في بكني ،وسيكون هناك
رد ف ـع ــل م ـن ـســق ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى األوروب ـ ـ ــي
بشأن هــذه القضية .وأضــاف البيان «إذا ما
كانت لدينا مخاوف بشأن حقوق اإلنسان،
فــإن ـنــا ن ـق ــول ذل ــك لـلـصـيـنـيــن ،ف ـقــد فــرضـنــا
عـقــوبــات متعلقة بشينجيانج فــي م ــارس/
آذار املــاضــي .وسـيـكــون هـنــاك تنسيق على
املستوى األوروبي».
مــن جهتها ،أعلنت اللجنة األوملبية الدولية
أنها «تحترم» الـقــرار الــذي اتخذته الــواليــات
املتحدة ،معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها
لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن .وقـ ـ ــال م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـلـجـنــة
األوملبية الدولية لوكالة «فــرانــس ب ــرس» ،إن
«وج ــود مسؤولني حكوميني ودبلوماسيني
(فـ ــي األلـ ـع ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة) ه ــو ق ـ ــرار سـيــاســي
بحت لكل حكومة ،وتحترمه اللجنة األوملبية
الدولية تمامًا في إطــار حيادها السياسي».
وســارع سياسيون في الــواليــات املتحدة إلى
الـتــرحـيــب ب ـقــرار اإلدارة األم ـيــرك ـيــة .ووصــف
رئيس لجنة الـشــؤون الخارجية فــي مجلس
ال ـش ـيــوخ األم ـيــركــي ب ــوب مـنــديــز ال ـق ــرار بأنه
«توبيخ قــوي لحملة اإلب ــادة الـتــي ينتهجها
الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ»،
ودعــا «الحلفاء لالنضمام إلــى هــذه املقاطعة
الــدب ـلــومــاس ـيــة» .وف ــي املـعـسـكــر الـجـمـهــوري،
اعتبر السيناتور ميت رومـنــي ،فــي تغريدة،
أن امل ـق ــاط ـع ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ه ــي «ال ــرس ــال ــة
الصحيحة» الــواجــب إرسالها إلــى بكني «من
دون معاقبة الرياضيني األميركيني» ،مضيفًا
ُ
أنه «ال ينبغي أبدًا أن تنسب األلعاب األوملبية
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ل ــدول ــة ت ــرت ـك ــب إب ـ ـ ــادة جـمــاعـيــة
وتنتهك الحقوق اإلنسانية ملواطنيها» .في
املـقــابــل ،دعــا مــايــك بومبيو ،وزي ــر الخارجية
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،إلى
مقاطعة األلعاب األوملبية بشكل كامل .وقال
فــي تـغــريــدة إن «ال ـحــزب الـشـيــوعــي الصيني
ال يأبه بتاتًا بمقاطعة دبلوماسية ،ألنــه في
نهاية املطاف سيرحب بالرياضيني من جميع
أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم» .م ــن نــاحـيـتـهــا ،رأت منظمة
«هيومن رايتس ووتــش» أن القرار األميركي
«حيوي» ،لكنها دعت إلى مزيد من املساءلة
«ل ـل ـم ـس ــؤول ــن ع ــن هـ ــذه الـ ـج ــرائ ــم وال ـع ــدال ــة
للضحايا».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

من الكتلة السوفييتية السابقة .إال أن كييف
وواشـنـطــن ال تـنــويــان الـقـيــام بــالـتــزام كهذا
مــع أن إج ــراءات انضمام أوكــرانـيــا إلــى هذا
الـحـلــف تـبــدو مـجـمــدة فــي ال ــواق ــع ،مــع أنها
بوشرت رسميًا.
ّ
وفصل مسؤول كبير في البيت األبيض ،في
مؤتمر صحافي ،تحركات الواليات املتحدة
امل ـح ـت ـم ـلــة ف ــي ح ـ ــال حـ ـص ــول غ ـ ــزو روس ــي
ألوك ــران ـي ــا .وق ـ ــال« :ف ــي ح ــال ت ـحــرك بــوتــن
سـيـحـصــل طـلــب مــن حـلـفــائـنــا» فــي أوروب ــا
الشرقية «إلرسال مزيد من القوات والقدرات،
والواليات املتحدة ستستجيب لذلك» .لكنه
أوض ـ ــح أن ردًا ع ـس ـكــريــا أم ـيــرك ـيــا مـبــاشـرًا
ف ــي ح ــال تـعــرضــت أوك ــران ـي ــا ل ـه ـجــوم ،غير
ّ
مـطــروح راهـنــا .وقــال إن «الــواليــات املتحدة
ال تسعى ألن تجد نفسها فــي وضــع يكون

فيه االسـتـخــدام املـبــاشــر لـلـقــوات األميركية
مطروحا للبحث» .وأشــار إلــى أن واشنطن
تـفـضــل ف ــي ح ــال ت ـعــرض أوك ــران ـي ــا لـلـغــزو،
الـعـمــل عـلــى «مـجـمــوعــة تـضــم عـنــاصــر عــدة
تـشـمــل دع ــم الـجـيــش األوك ــران ــي» ،و»ف ــرض
عقوبات اقتصادية قــويــة» ،و»زي ــادة كبيرة
في دعم حلفائنا في حلف شمال األطلسي
وتحسني قدراتهم» .وقال« :ال نعرف إن كان
الــرئـيــس بــوتــن ات ـخــذ قـ ــرارًا ح ــول تصعيد
عسكري محتمل مــع أوكــرانـيــا ،لكننا نعلم
أنه يتخذ اإلجراءات لتوفير القدرة على شن
ّ
تصعيد كهذا» .وأوضــح أن بايدن سيجري
ً
ات ـصــاال مــع نـظـيــره األوك ــران ــي فولوديمير
زيلينسكي «في األيام التي تلي» محادثاته
مع بوتني ،وهو ما استبقه وزير الخارجية
األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،أم ــس الـثــاثــاء،

ب ـتــأك ـيــده ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي م ــع الــرئـيــس
األوكراني« ،دعم واشنطن الثابت» لسيادة
كـيـيــف ف ــي مــواج ـه ــة «ال ـ ـعـ ــدوان ال ــروس ــي».
وقالت وزارة الخارجية األميركية ،في بيان:
«ات ـفــق االث ـن ــان عـلــى ضـ ــرورة الـتــوصــل إلــى
حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة
دون ـب ــاس ،واس ـت ـعــادة أوكــران ـيــا لسيادتها
الكاملة على حــدودهــا املـعـتــرف بها دوليًا
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـ ـقـ ــرم» .وح ــذر
املسؤول في البيت األبيض من أن الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة وأوروب ـ ـ ـ ـ ــا س ـت ـف ــرض ــان ع ـق ــوب ــات
اقتصادية صــارمــة .وقــال« :نعتقد أن هناك
طــري ـقــة لـلـمـضــي ق ــدم ــا ،ت ـت ـيــح ل ـنــا تــوجـيــه
رس ــال ــة واضـ ـح ــة إلـ ــى روسـ ـي ــا م ـف ــاده ــا أنــه
ستكون هناك تكلفة كبيرة ومستمرة» في
حالة حدوث هجوم على أوكرانيا .وأعلن أن
أمام روسيا مخرج دبلوماسي محتمل من
خــال اتفاق «مينسك  ،»2الــذي تم التوصل
إل ـيــه بــن ق ــادة أوكــران ـيــا وروس ـي ــا وأملــانـيــا
وفــرن ـســا ف ــي ال ـع ــام  ،2015ويـقـضــي بــوقــف
إطــاق الـنــار شــرق أوكــرانـيــا وإقــامــة منطقة
عازلة ،وسحب األسلحة الثقيلة ،إذا رغبت
فــي ذل ــك .وأضـ ــاف امل ـس ــؤول« :ن ـحــن نشجع
روسـيــا على ال ـعــودة إلــى ال ـحــوار مــن خالل
السبل الدبلوماسية».
وف ـ ــي ح ـ ــن ل ـ ــم يـ ــذكـ ــر امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ت ـفــاص ـيــل
ع ــن ال ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
فرضها على روسـيــا ،أوضــح مصدر مطلع
عـلــى الــوضــع ،لــوكــالــة «روي ـت ــرز» ،أن ــه جــرت
مناقشة استهداف الدائرة املقربة من بوتني
بــالـعـقــوبــات ،ولـكــن لــم يـتــم ات ـخــاذ أي ق ــرار.
وق ــال شـخــص آخ ــر مـطـلــع عـلــى ال ــوض ــع إن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــاء هــا األوروب ـي ــن
يــدرســون فــرض عقوبات على أكبر البنوك
الــروس ـيــة ،مضيفًا أن خ ـيــارًا آخ ــر يتضمن

استهداف قدرة روسيا على تحويل الروبل
إلى دوالرات وعمالت أخرى.
وذك ـ ـ ـ ــرت ش ـب ـك ــة «سـ ـ ــي أن أن» ،أمـ ـ ـ ــس ،أن
الــواليــات املتحدة يمكن أن تطبق الخطوة
ال ـق ـص ــوى ،املـتـمـثـلــة ف ــي ف ـصــل روس ـي ــا عن
ن ـ ـظـ ــام «س ـ ــويـ ـ ـف ـ ــت» ،وه ـ ـ ــي أداة أس ــاس ـي ــة
لـلـتـمــويــل عــامل ـيــا ،وتـسـمــح لـلـبـنــوك ب ـتــداول
األموال .وذكر موقع «بلومبيرغ» ،من جهته،
أن الــواليــات املتحدة والحلفاء األوروبـيــن
يـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــرض ع ـ ـق ـ ــوب ـ ــات تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف
صـنــدوق االستثمار الــروســي .وكــان بايدن
استبق القمة بإجراء مباحثات مع الحلفاء
التقليديني ل ـب ــاده .وأع ـلــن قـصــر اإللـيــزيــه،
في بيان في ختام ّ
قمة عبر الهاتف ناقش
خاللها بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون واملـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن ـج ـيــا
م ـيــركــل ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي مــاريــو
دراجي ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس
ّ
جــونـســون« ،ال ـتــوتــرات الــراهـنــة بــن روسيا
ّ
وأوكــرانـيــا» ،أن الزعماء الغربيني الخمسة
ّ
«ع ـ ّـب ــروا ع ــن تـصـمـيـمـهــم ع ـلــى أن س ـي ــادة»
ُ
أوك ــرانـ ـي ــا ي ـج ــب «أن تـ ـحـ ـت ــرم» .وأض ــاف ــت
ّ
الــرئــاســة الفرنسية أن ال ـقــادة عـ ّـبــروا كذلك
«ع ــن الـتــزامـهــم الـعـمــل للحفاظ عـلــى السلم
واألمن في أوروبا».
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت رئـ ـيـ ـس ــة املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة
أورس ـ ـ ـ ــوال ف ـ ــون دي ـ ــرالي ـ ــن ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
روسيا من إمكانية فــرض عقوبات جديدة
عليها فــي ح ــال ه ــددت أوكــران ـيــا عسكريًا.
وش ــددت ،فــي خطاب لسفراء االتـحــاد ،على
«دعــم (االتـحــاد األوروب ــي) الكامل والثابت
ألوكرانيا في وجه هذا العدوان» املتمثل بما
وصـفـتــه بــأنــه حـشــد روس ـيــا قــواتـهــا بشكل
«هائل» عند الحدود.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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شرق
غرب
المحقق بانفجار
بيروت يعود
لممارسة نشاطه
ق ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـغـ ــرفـ ــة  12ف ـ ــي م ـح ـك ـمــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت أم ــس
اإلثنني ،الرجوع عن قــرار القاضي
حـ ـبـ ـي ــب مـ ـ ــزهـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي 4
نوفمبر/تشرين الـثــانــي املــاضــي،
والقاضي بكف يد املحقق العدلي
بــان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت ،الـقــاضــي
طـ ـ ــارق ال ـب ـي ـط ــار ،ل ـي ـع ــود األخ ـي ــر
الستئناف تحقيقاته التي تحاول
جهات سياسية عرقلتها .وأشارت
الغرفة  12في قرارها إلى أن مزهر
ال يملك حق إصدار القرار قانونًا.
(العربي الجديد)
يلوح
تونس :سعيّد ّ
بإجراءات جديدة
أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،قـيــس
سـ ـع ـ ّـي ــد ،فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ج ـم ـع ــه م ـس ــاء
اإلثـنــن بممثلني عــن الـقـضــاء ،أنه
يستعد لإلعالن قريبًا عن إجراءات
ج ــدي ــدة ،ح ـتــى «تـسـتـعـيــد ال ــدول ــة
والـ ـقـ ـض ــاء ع ــاف ـي ـت ـه ـم ــا» ،بـحـســب
ّ
سعيد عن غضبه
تعبيره .وأعــرب
م ـ ــن الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي حـ ـس ــم ب ـعــض
ال ـق ـضــايــا ،مـتـهـمــا ب ـعــض الـقـضــاة
بـ ــال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،فـ ـ ــي تـ ـمـ ـهـ ـي ــد واضـ ـ ــح
إلجـ ــراءات جــديــدة تتعلق على ما
ي ـبــدو بــاملـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء،
وربما بحركة النهضة عبر إسقاط
بعض قوائمها االنتخابية.
(العربي الجديد)
احتجاجات
في السودان
تـظــاهــر مـئــات املـحـتـجــن وأغـلـقــوا
ش ــوارع فــي مــديـنــة ال ـفــاشــر ،مركز
والية شمال دارفور ،أمس الثالثاء،
عـ ـق ــب ي ـ ـ ــوم م ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل وج ـ ـ ـ ــرح 4
أشخاص إثر كمني مسلح رجحت
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت لـ ـ ــ«الـ ـ ـع ـ ــربـ ــي
الجديد» بأنه امـتــداد لـنــزاع قبلي
تـفـجــر ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة .كــذلــك،
شـهــدت مــديـنــة ن ـيــاال ،مــركــز واليــة
ج ـنــوب دارف ـ ــور ،تـظــاهــرة حــاشــدة
أمـ ـ ــس ضـ ــد االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري
واالت ـ ـفـ ــاق ال ـس ـيــاســي األخ ـي ــر بني
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـلــه ح ـمــدوك
وق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـفــريــق أول عبد
الفتاح البرهان.
(العربي الجديد)
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انتقادات للتلكؤ المصري تجاه غزة وتلويح
بالعودة إلى التصعيد

توتر بين «حماس» والقاهرة
تؤكد التصريحات
الصادرة عن
مصادر في
«حماس» وجود
توتر بينها وبين
القاهرة ،خصوصًا
بعدما اتهمت
الحركة أخيرًا
الوسيط المصري
بالتلكؤ في تنفيذ
تعهداته ،وإحداث
أي تقدم على
صعيد الملفات
المتعلقة بغزة،
على رأسها إعادة
اإلعمار .يأتي ذلك
تحمل مصادر
بينما
ّ
مصرية مسؤولية
عدم حدوث
تقدم للنهج الذي
تعتمده تل أبيب

غزة ــ ضياء خليل
القاهرة ــ العربي الجديد

ع ــاد الـتــوتــر إل ــى الـعــاقــة بــن حركة
«حـمــاس» ومـصــر الـتــي تتوسط في
ملفات قطاع غزة األهم مع االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي أع ـقــاب مــا تـعـتـبــره الـحــركــة
تلكؤًا مصريًا في تنفيذ استحقاقات التهدئة
ف ــي ال ـق ـط ــاع امل ـح ــاص ــر .وص ـم ـتــت «ح ـم ــاس»
طوال الشهرين املاضيني عن «تلكؤ» القاهرة
في معالجة قضايا غــزة وملفاتها الساخنة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــإعـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار
والـسـفــر والـحــركــة الـتـجــاريــة عبر معبر رفــح،
واستحقاقات الهدوء الدائم في القطاع ،رغبة
مـنـهــا فــي إع ـطــاء الـفــرصــة لـلــوسـيــط املـصــري
للتدخل مــع االح ـتــال بـنـ ً
ـاء على طلبات هذا
الوسيط املتكررة .لكن الحركة ،وفــق مصادر
قيادية تحدثت لـ«العربي الجديد» ،فوجئت
ِّ
أكثر من مرة بموقف مصري معطل للتفاهمات
التي جــرت في أوقــات مختلفة مع «حماس»،
وب ــأن الـقــاهــرة كــانــت أكـثــر تـشــددًا مــن املوقف
اإلســرائ ـي ـلــي فــي بـعــض الـقـضــايــا ،وال سيما
إعـ ــادة اإلع ـم ــار ،بـعــدمــا نـقــل وس ـطــاء آخ ــرون
للحركة مواقف إسرائيل في هذا الخصوص.
وعـلــى الــرغــم مــن محاوالتها لـعــدم التصعيد
اإلعالمي مع مصر ،وجــدت «حماس» نفسها
م ـحــاصــرة أك ـثــر مـمــا م ـضــى ،وم ـط ـلــوب منها
إعطاء تهدئة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي.
ووف ـ ــق مـ ـص ــادر «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أع ـطــت
«ح ـم ــاس» أك ـثــر مــن مـهـلــة لـلــوسـيــط املـصــري
لـلـمـضــي قــدمــا ف ــي الـتـفــاهـمــات م ــع االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي والـ ـب ــدء ب ــإع ـم ــار م ــا دم ـ ــره هــذا
االحتالل في القطاع وفق املنحة املصرية التي
تـمــت تغطيتها م ــن اإلمـ ـ ــارات وقـيـمـتـهــا 500
مليون دوالر ،لكن على األرض لم يبدأ أي عمل
حقيقي بعد.
وب ـش ـكــل م ـفــاجــئ ،هــاج ـمــت حــركــة «ح ـمــاس»
مساء أول من أمس االثنني ،الوسيط املصري
«فـ ـ ــي ظـ ــل تـ ـلـ ـك ــؤه فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ مـ ــا ت ـع ـه ــد بــه
للحركة مــن إع ــادة إعـمــار غــزة وتسهيل سفر

الفلسطينيني مــن خــال معبر رف ــح» .ونقلت
ق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» ع ــن م ـص ــادر ف ــي «ح ـمــاس»
قولها إن «الحركة تــدرس خـيــارات التصعيد
مــع إســرائ ـيــل ،فــي ظــل ح ـصــار غ ــزة ،وتـبــاطــؤ
إعــادة اإلعـمــار» ،فيما أشــارت املصادر إلى أن
«االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى
واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف األسـ ـ ـ ــرى س ـت ـف ـجــر األوض ـ ـ ـ ــاع».

ّ
لن
وجـ ـ ــددت املـ ـص ــادر ال ـتــأك ـيــد أن «حـ ـم ــاس ً
تسمح باستمرار الوضع الحالي» ،موضحة
ّ
أن «املرحلة املقبلة ستثبت صدقية ما تقول
ال ـ ـحـ ــركـ ــة» .واضـ ـ ـط ـ ــرت «حـ ـ ـم ـ ــاس» إلـ ـ ــى ه ــذا
التصعيد اإلعالمي مع مصر ،على وقع تزايد
امل ـطــال ـبــات الـشـعـبـيــة ل ـهــا ف ــي غ ــزة بتحقيق
انفراجات اقتصادية وحياتية ومعيشية ،بعد

أن قــدمــت إلــى أهــالــي الـقـطــاع وع ــودًا بتغيير
ملموس في أوضاعهم املعيشية عقب الحرب
األخيرة في مايو/أيار املاضي.
هــذا التغيير ال ــذي يــريــده الفلسطينيون في
غزة «مرهون بتحرك الوسيط املصري بجدية،
وإعادة العمل بالتفاهمات التي جرت في عهد
الحكومة اإلسرائيلية السابقة بوساطته ،لكن

فوجئت «حماس» أكثر
من مرة بموقف مصري
ِّ
معطل للتفاهمات
القاهرة تدرك ّ
أن هناك
تملمًال لدى «حماس»
وفصائل غزة

ذلــك لــم يـحــدث ،وســط تـهــرب مـصــري ورفــض
الـتـعــاطــي مــع أي مـقـتــرحــات يمكن أن تسهل
حياة الفلسطينيني وسفرهم وتعيد اإلعمار
فــي ال ـق ـطــاع» ،وف ــق مــا قــالــت م ـصــادر قـيــاديــة
فــي غ ــزة لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» .وبـعــدمــا كانت
«ح ـمــاس» قــد نجحت فــي مـنــع م ـحــاوالت من
حــركــة «ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» ف ــي األسـبــوعــن

تأثيرات الحصار
قالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ،ميشيل باشليه أمس الثالثاء،
إن الحصار اإلسرائيلي على غــزة أدى لتدهور حــاد بحقوق اإلنسان
الفلسطيني .وأضافت خالل جلسة افتراضية باألمم المتحدة حول
حالة حقوق اإلنسان في األراضــي الفلسطينية المحتلة ،أنه يمكن
وصف هذه الحالة بأنها «كارثية» .وقالت «أشعر بالصدمة من استخدام
القوات اإلسرائيلية القوة المفرطة بحق األطفال الفلسطينيين» ،مشيرة
إلى أن «عنف المستوطنين وصل لمستويات عالية».
تزايد المطالبات الشعبية في غزة بتحقيق انفراجات اقتصادية ومعيشية ()Getty

الحدث

ّ
وقعت قطر وتركيا،
أمس الثالثاء 15 ،اتفاقية
تعاون ،خالل زيارة الرئيس
رجب طيب أردوغان إلى
الدوحة ،والذي أكد
الرغبة في التعاون مع
دول الخليج

أكــد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان،
أمس الثالثاء ،عمق العالقة االستراتيجية
مع قطر ،ورغبة بالده في تطوير تعاونها
مع دول الخليج كافة ،على أسس االحترام
وامل ـص ـل ـح ــة املـ ـتـ ـب ــادل ــة ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ال ـي ــوم
الـثــانــي مــن زيــارتــه إلــى قـطــر ،وال ــذي شهد
عقد ّ
قمة بينه وبني أمير قطر الشيخ تميم
ب ــن ح ـمــد آل ث ــان ــي ،وت ــرؤس ـه ـم ــا اج ـت ـمــاع
ال ـ ـ ــدورة ال ـســاب ـعــة لـلـجـنــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
العليا الـقـطــريــة ـ الـتــركـيــة .وأب ــرم الـبـلــدان،
يـ ــوم أم ـ ــس 15 ،ات ـف ــاق ـي ــة تـ ـع ــاون ف ــي ع ــدد
مـ ــن املـ ـ ـج ـ ــاالت وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،ب ـح ـس ــب مــا

استقبال رسمي على شرف أردوغان في الديوان األميري (األناضول)

ّ
وقع البلدان 15
اتفاقية تعاون في
عدد من المجاالت

تنفيذ خـطــاب ال ـنــوايــا املـتـعـلــق بــالـتـعــاون
ح ــول تـنـفـيــذ ال ـف ـعــال ـيــات ال ـك ـب ــرى ،إضــافــة
إل ــى االتـ ـف ــاق ع ـلــى ب ـي ــان م ـش ـتــرك لـخـطــاب
الـنــوايــا بـشــأن إقــامــة تـعــاون مؤسسي بني
م ـن ـتــدى أن ـطــال ـيــا الــدب ـلــومــاســي وم ـن ـتــدى
ال ــدوح ــة ،وم ــذك ــرة تـفــاهــم ب ـشــأن الـتـعــاون
ف ــي م ـج ــال املـ ــراسـ ــم ،واالجـ ـتـ ـم ـ ّـاع ال ـســابــع
للجنة االستراتيجية العليا .ووقع البلدان
أيـ ـض ــا مـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم بـ ــن إدارة تـنـمـيــة
ودع ــم امل ـشــروع ــات الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة
الـتــركـيــة ومـصــرف قـطــر للتنمية ،ومــذكــرة
تفاهم أخــرى بــن معهد املعايير التركية،
وهيئة التقييس العامة القطرية .كما اتفق
الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني
في مجال الثقافة لعامي  2022ـ  2023بني
وزارة الثقافة والسياحة التركية ،ووزارة
الـثـقــافــة وال ــري ــاض ــة ال ـق ـطــريــة ،والـبــرنــامــج
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي األول فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـشـ ـب ــاب
والرياضة بني حكومتي البلدين لألعوام
 2022ـ .2024
وتــم توقيع اتفاقية بــرنــامــج للتعاون في
مجاالت الصحة والعلوم الطبية ومذكرة
تفاهم بشأن التعاون بني رئاسة الشؤون
الدينية التركية ووزارة األوقاف والشؤون
اإلس ــام ـي ــة ال ـق ـطــريــة ،وأخ ـ ــرى ب ــن مكتب

شرق
غرب

خاص

فرنسا :توقيف مشتبه
فيه بقتل خاشقجي
أوقـ ـف ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
م ـط ــار رواسـ ـ ــي ش ـ ــارل ديـ ـغ ــول في
بــاريــس ،أمــس الـثــاثــاء ،السعودي
خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إذ ي ـش ـت ـب ــه فــي
أنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــذي
ق ـت ــل اإلعـ ــامـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ج ـمــال
خــاش ـق ـجــي ف ــي أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول  2018ف ــي ق ـن ـص ـل ـيــة ب ــاده
ف ــي إس ـط ـن ـبــول .وأوقـ ـف ــت الـشــرطــة
العتيبي فيما كان يستعد لركوب
طـ ــائـ ــرة م ـت ــوج ـه ــة إلـ ـ ــى الـ ــريـ ــاض.
وأف ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر م ـط ـلــع ع ـل ــى امل ـلــف
بـ ــأن الـعـتـيـبــي وضـ ــع ف ــي الـحـبــس
االحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة
توقيف دولية أصدرتها تركيا.
(فرانس برس)
بحث كامل الملف مع رؤساء أجهزة مخابرات عربية (خالد دسوقي/فرانس برس)

مصر تدفع لعودة
سورية للجامعة العربية
القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت م ـص ــادر مـصــريــة خــاصــة إن هـنــاك
ات ـص ــاالت غـيــر مـعـلـنــة ت ـجــري ف ــي الــوقــت
ال ــراه ــن ب ـشــأن مـصـيــر مـقـعــد س ــوري ــة في
ال ـجــام ـعــة ال ـع ــرب ـيــة ق ـبــل ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة
املقبلة ،املـقــرر انـعـقــادهــا فــي الـجــزائــر في
م ــارس /آذار املقبل .وأوضـحــت املـصــادر،
التي تحدثت لـ«العربي الجديد» ،أن مصر
تقود تيار عــودة سورية إلى مقعدها في
الجامعة العربية خالل القمة املقبلة ،قائلة
إن «القاهرة تتبنى حسم امللف ،فإذا لم يتم
التوصل لتمثيل النظام السوري في القمة
املـقـبـلــة ،فـعـلــى األق ــل ي ـكــون ه ـنــاك تــوافــق
بشأن حسم عودة سورية إلى مقعدها في
الجامعة من خالل طرح امللف على القمة
التالية ليتم التصويت عليه».
وحول طبيعة التحركات التي تقوم بها
مصر في هذا اإلطار ،أشارت املصادر إلى
أن «األمــر عبارة عن اتـصــاالت ولقاءات
قام بها وزير الخارجية سامح شكري،
تخللها لـقــاء بنظيره ال ـســوري فيصل
املقداد على هامش اجتماعات الجمعية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي سـبـتـمـبــر/
أيـلــول املــاضــي ،تبعتها ات ـصــاالت على
املستوى األمني واالستخباري بقيادة
رئـيــس جـهــاز امل ـخــابــرات الـعــامــة الـلــواء
عـ ـب ــاس كـ ــامـ ــل» .وك ـش ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
ك ــام ــل ب ـح ــث م ـل ــف عـ ـ ــودة س ــوري ــة إل ــى
الـجــامـعــة الـعــربـيــة مــع ع ــدد مــن رؤس ــاء
أجهزة املخابرات العربية خالل املنتدى
االسـتـخـبــاري الـعــربــي ال ــذي استقبلته
ال ـقــاهــرة خ ــال شـهــر نــوفـمـبــر /تشرين
الثاني املاضي.
وأش ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن ه ـنــاك تـيــاريــن
داخـ ــل ال ـجــام ـعــة؛ األول ت ـق ــوده مـصــر مع
ع ــودة ســوريــة ملـقـعــدهــا ،والـثــانــي تتبناه
قـطــر ،وال ــذي يــرفــض تلك الخطوة بسبب

الجرائم التي ارتكبها نظام بشار األسد
ب ـح ــق ش ـع ـب ــه .ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن
االتصاالت التي باشرتها القاهرة ،قادت
أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى انـ ـت ــزاع م ــواف ـق ــة ضـ ّمـنـيــة من
بـعــض الـ ــدول ال ـتــي كــانــت تـتـبــنــى موقفًا
راف ـضــا ل ـعــودة ســوريــة إل ــى الـجــامـعــة في
الوقت الراهن .وأكــدت املصادر أن املوقف
الـقـطــري هــو ال ــذي يمثل عقبة فــي طريق
التحركات املصرية املــدعــومــة مــن أطــراف
خليجية ،مشيرة إلى أن مصر استطاعت
أخيرًا تحييد مواقف تونس واملغرب ،إلى
حد بعيد .وقالت املصادر إن عودة سورية
لـلـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة تـخـضــع ف ــي املـقــابــل
ل ـل ـتــوازنــات ال ــدول ـي ــة ،ول ـل ـصــراع ب ــن كل
من الواليات املتحدة األميركية وروسيا،
ففي الــوقــت الــذي تعمل فيه موسكو مع
أطــراف عربية على الدفع بعودة دمشق
للجامعة ،ما زالت هناك محاذير أميركية
مـتـعـلـقــة ب ـمــوقــف واش ـن ـط ــن م ــن ال ـن ـظــام
الحاكم في سورية.
كما كشفت املصادر عن اتصاالت مصرية
ســوريــة منفصلة بـشــأن مساعي القاهرة
لـضــم دم ـشــق إل ــى مـنـتــدى غ ــاز املـتــوســط،
ً
مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة
الـتــأثـيــر امل ـصــري داخ ــل املـنـظـمــة الــولـيــدة
من جهة ،ومن جهة أخــرى لضمان أوراق
ضغوط إقليمية في إطار التجاذبات التي
تشهدها املنطقة .وأوضـحــت املـصــادر أن
ً
لقاء ثنائيًا جمع اللواء عباس كامل خالل
املنتدى االستخباري العربي األخير مع
حسام لوقا ،مدير شعبة املخابرات العامة
ال ـســوريــة ،ت ـنــاول ه ــذا امل ـلــف بالتفصيل.
وتقتضي آلية عودة سورية إلى مقعدها
إقــرار املجلس ال ــوزاري للجامعة مشروع
قـ ــرار يــرفــع م ــن امل ـن ــدوب ــن وي ــوض ــع أم ــام
القمة إلقراره .ويعود تاريخ غياب سورية
عن الجامعة العربية إلى نوفمبر /تشرين
الثاني .2011

مصر :إخالء سبيل باتريك
جورج
أم ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة مـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،أمـ ــس
الـ ـث ــاث ــاء ،ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل ال ـنــاشــط
الحقوقي باتريك جــورج زكــي على
ذمة املحاكمة ،بعد احتجازه ألكثر
مــن عــامــن أث ـنــاء عــودتــه مــن روم ــا،
وذلــك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن
م ـص ــر .وأع ـل ـنــت املـ ـب ــادرة املـصــريــة

ل ـل ـح ـق ــوق ال ـش ـخ ـص ـيــة أن مـحـكـمــة
املنصورة أجلت محاكمة زكي حتى
األول م ــن ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط املـقـبــل،
فيما أعرب رئيس الوزراء اإليطالي
ماريو دراغي عن الرضا إزاء القرار.
(فرانس برس)

قتلى وجرحى بانفجار
في البصرة
ُ
قتل  4أشخاص على األقل ،وأصيب
 4آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ،أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء ،فــي
انفجار دراج ــة نــاريــة مفخخة قرب
مستشفى في وسط البصرة ،كبرى
مــدن جنوبي الـعــراق .وأكــد محافظ
البصرة أسعد العيداني أن التفجير
ن ــاج ــم ع ــن دراج ـ ـ ــة م ـف ـخ ـخــة رك ـنــت
فــي ش ــارع رئيسي قــرب املستشفى
ال ــواق ــع ف ــي ح ــي م ـك ـتــظّ .
ورج ـح ــت
م ـص ــادر أمـنـيــة ال ـعــراق ـيــة أن يـكــون
تنظيم «داعش» وراء االنفجار ،فيما
أكد مسؤولون أمنيون أن تحقيقات
فتحت للكشف عن مالبساته.
(العربي الجديد)
الفروف في جولة شرق
أوسطية

تقرير

قمة قطرية ـ تركية في الدوحة تعزز التعاون
ّ
ذكــرت وكالة «األنــاضــول» التركية ووكالة
األن ـ ـبـ ــاء ال ـت ــرك ـي ــة «ق ـ ـنـ ــا» .وعـ ـق ــد الــرئ ـيــس
التركي وأمير قطر ،أمس ،اجتماعًا ثنائيًا
اس ـت ـمــر ســاع ـتــن ،ع ـقــب م ــراس ــم اسـتـقـبــال
رس ـم ـي ــة أق ــامـ ـه ــا ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري عـلــى
شـ ــرف أردوغ ـ ـ ـ ــان .والحـ ـق ــا ،ت ـ ــرأس الـشـيــخ
تميم وأردوغ ــان ،اجتماع الــدورة السابعة
للجنة االستراتيجية العليا املشتركة ،إذ
أبرم الطرفان التركي والقطري 15 ،اتفاقية
تـعــاون فــي عــدد مــن املـجــاالت والقطاعات.
ّ
وب ـح ـس ــب بـ ـي ــان لـ ـل ــدي ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ،ف ــإن
أم ـيــر قـطــر والــرئ ـيــس الـتــركــي بـحـثــا خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ،س ـب ــل تــوط ـيــد
وتـطــويــر عــاقــات الـتـعــاون االستراتيجية
بــن بلديهما واالرت ـقــاء بها على مختلف
الصعد .ونقل البيان عن أمير قطر ،تأكيده
خ ــال االج ـت ـم ــاع ع ـلــى أه ـم ـيــة اجـتـمــاعــات
ال ـل ـج ـنــة ولـ ـق ــاء ات م ـس ــؤول ــي ال ـب ـلــديــن من
أجــل تحقيق أهدافها فــي توطيد الشراكة
االسـتــراتـيـجـيــة الـقـطــريــة الـتــركـيــة .وأع ــرب
أم ـ ـيـ ــر قـ ـط ــر ع ـ ــن ت ـط ـل ـع ــه ،إلـ ـ ــى أن ت ـس ـهــم
االتـفــاقـيــات بــن الـجــانـبــن فــي تحقيق ما
يطمح إليه الشعبان القطري والتركي من
مصالح فــي مختلف املـجــاالت .مــن جهته،
اع ـت ـبــر أردوغ ـ ـ ــان أن ال ـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة مــن
اجتماعات اللجنة العليا ستعزز التعاون
املـشـتــرك الـقــائــم بــن الـبـلــديــن فــي مختلف
م ـج ــاالت ال ـش ــراك ــة ،ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ذات ــه،
داع ـي ــا ال ـش ـيــخ تـمـيــم إل ــى ال ـ ــدورة الـثــامـنــة
للجنة ،املقرر عقدها في تركيا العام املقبل.
وفــي هــذا اإلط ــار ،شـهــدت ال ــدورة السابعة
للجنة ،توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة
ال ـك ــوارث والـ ـط ــوارئ ،وتــوقـيــع بــروتــوكــول
بــن الحكومتني التركية والقطرية بشأن

األخيرين ،لقصف تل أبيب ومناطق متاخمة
لـلـقـطــاع ،فــي إط ــار مـحــاوالتـهــا لتثبيت وقــف
إطالق النار وإعطاء رسالة للوسيط املصري
ّ
بــأن ـهــا تـضـبــط املـ ـي ــدان ب ـق ــوة ،الح ــظ مــراســل
«العربي الجديد» في أعقاب نشر التصريحات
على لسان مصادر قيادية في «حماس» مساء
االثـنــن ،خلو املنطقة الساحلية شمالي غزة
من عناصر أمنية مهمتها ضبط امليدان ومنع
م ـحــاوالت الـفـصــائــل إلط ــاق صــواريــخ تجاه
ّ
األراض ــي املـحـتـلــة .وفــي ال ـعــادة ،ف ــإن عناصر
أمن من «حماس» يوجدون بكثافة في املنطقة
ومناطق حدودية أخرى ملنع أي تصعيد.
وق ـ ـبـ ــل مـ ــوقـ ــف «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ال ـ ـجـ ــديـ ــد وغ ـي ــر
املعتاد تجاه مصر ،قالت مصادر لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» ،إن رئـيــس الحركة فــي غــزة يحيى
ال ـس ـن ــوار ،ووف ـ ـدًا م ــن ق ـي ــادة ال ـحــركــة ،كــانــوا
ي ـنــوون فــي األي ــام املقبلة زي ــارة مـصــر ،على
أن يـتـجـهــوا مـنـهــا إل ــى قـطــر وتــرك ـيــا وربـمــا
إيـ ـ ــران ،ل ـكــن ي ـّب ــدو أن ال ـق ــاه ــرة ل ــم «ت ــرح ــب»
بــالــزيــارة أو أنـهــا لــم ترغب فــي إتمامها .في
امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال مـ ـص ــدران م ـص ــري ــان مـطـلـعــان
عـلــى الــوســاطــة ال ـتــي ت ـقــودهــا ال ـقــاهــرة بني
الحكومة اإلســرائـيـلـيــة وفـصــائــل غــزة بشأن
إعــادة إعمار القطاع وصفقة تبادل األسرى،
لـ«العربي الجديد» ،إن القاهرة تدرك أن هناك
حــالــة تململ لــدى «ح ـمــاس» وفـصــائــل غــزة،
مرجعني هذا التململ إلى النهج اإلسرائيلي
فــي الـتـفــاوض ،ولـيــس إلــى تــوجــه مـصــري أو
سلوك مصري متعمد ضد الفلسطينيني.
ّ
وقال أحد املصدرين إن املسؤولني في القاهرة
كــانــوا قــد أبلغوا أن هــذا النهج واملماطلة من
جانب املسؤولني فــي تــل أبيب يضع القاهرة
في حرج ،لكون الوسيط املصري مع كل خطوة
يستطلع رأي اإلسرائيليني ،وبـنـ ً
ـاء على ذلك
ي ـكــون ال ـتــوجــه لـلـجــانــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وســط
سعي مصري لتمرير اتفاق التهدئة وأي اتفاق
م ــن شــأنــه ال ــوص ــول إل ــى تـهــدئــة ف ــي الـقـطــاع.
ً
واستطرد املصدر ،قائال إن «الفصائل ،وعلى
رأسها حماس ،ترى أن مصر تضغط ّ عليها من
أجل تقديم تنازالت ،والقاهرة ترى أنها معنية
بالتوصل إلــى اتـفــاق تحت أي ظــرف لضمان
اس ـت ـقــرار املـنـطـقــة ،وهـ ــذه ه ــي ال ـجــدل ـيــة» .من
جهته ،تحدث املصدر اآلخــر عن «غضب لدى
الـجــانــب امل ـصــري تـجــاه الـجــانــب اإلســرائـيـلــي
بسبب الـحــرج ال ــذي يسببه لــه ،نتيجة ّ
تغير
املــوقــف اإلســرائـيـلــي بــن وقــت وآخ ــر ،وهــو ما
يسبب تعطل املـلـفــات الـتــي تــرعــاهــا الـقــاهــرة
بشأن أوضاع قطاع غزة وتنفيذ مبادرة إعادة
اإلعمار التي سبق أن أعلنها الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي».
ب ــدوره ــا ،قــالــت م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة أخ ــرى
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «تـ ـح ــرك ــات مـصــر
وموقفها ورؤيتها لــدورهــا كوسيط ،تنطلق
ب ــاألس ــاس م ــن رؤي ــة م ـفــادهــا أن مـلــف إع ــادة
اإلعمار ينبغي أن يكون بيد القاهرة وحدها،
ألسـبــاب ع ــدة ،فــي مقدمتها ضـمــان االعتماد
عـلـيـهــا ف ــي م ـلــف أي م ـف ــاوض ــات فلسطينية
إســرائـيـلـيــة ،مـبــاشــرة أو غـيــر م ـبــاشــرة ،وهــو
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ــدع ــم مــوق ـف ـهــا أمـ ـ ــام ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية ،ودول أوروبية ،عالوة على
ض ـمــان عــائــد اق ـت ـصــادي لـلـشــركــات املـصــريــة
التي ستتولى تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار».
ّ
وأضافت املصادر أن القاهرة «لديها تخوفات
طوال الوقت من دخول أطراف أخرى إقليمية
على خــط هــذا املـلــف ،اعـتـمــادًا على عالقاتها
بالفصائل الفلسطينية» .فــي الـسـيــاق ذاتــه،
كـشـفــت وس ــائ ــل إعـ ــام إســرائ ـي ـل ـيــة أن وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلــي يئير لـبـيــد ،سيقوم
بزيارة للقاهرة هذا األسبوع لبحث القضية
الفلسطينية ،ومـلــف األس ــرى اإلسرائيليني
ّ
لدى «حماس» .وذكرت هذه الوسائل أن لبيد
سـيـلـتـقــي وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح
شكري وكبار املسؤولني املصريني اآلخرين.
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االستثمار فــي الــرئــاســة التركية وجمعية
رجال األعمال القطرية ،إلى جانب اتفاقية
تعاون بني وكالتي «األناضول» و«قنا».
وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،زار أردوغـ ـ ـ ــان ال ـقــاعــدة
العسكرية التركية ـ القطرية املشتركة في
الــدوحــة .وق ــال أردوغـ ــان ،فــي خـطــاب ألقاه
خــال زيــارتــه للقاعدة ،إن «جميع شعوب
ال ـخ ـل ـي ــج هـ ــم إخ ـ ـ ــوة ح ـق ـي ـق ـي ــون ل ـت ــرك ـي ــا،
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن أص ــول ـه ــم أو مــذاهـبـهــم
أو مـعـتـقــداتـهــم» ،مـضـيـفــا أن ب ــاده وقـطــر
«توليان أهمية كبيرة لسالم وأمن منطقة
الخليج بأسرها» .وتابع الرئيس التركي:
«ن ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ت ـع ــاون ـن ــا م ــع دول
الـخـلـيــج عـلــى أس ــس االحـ ـت ــرام واملـصـلـحــة
امل ـت ـب ــادل ــة» .وحـ ــول ال ـعــاقــة الـثـنــائـيــة بني
ّ
أن ـقــرة وال ــدوح ــة ،ذك ــر أردوغ ـ ــان بـ ـ «وقــوف
قـطــر دائـمــا إلــى جــانــب تــركـيــا فــي هجمات
املضاربة التي تستهدف االقتصاد التركي،
حيث أظهرت ثقتها في تركيا» ،مشددًا على
ّ
«عدم التفريق بني األمن واالستقرار في كل
مــن قـطــر وبـلــدنــا» .كـمــا أكــد «تـقــديــم الــدعــم
ال ــازم إلخــوانـنــا القطريني الــذيــن أسهموا
ف ــي ن ـم ــو ت ــرك ـي ــا ف ــي مـ ـح ــاور االس ـت ـث ـم ــار
والتوظيف واإلنتاج والتصدير».
ّ
يــذكــر أن اللجنة االسـتــراتـيـجـيــة املشتركة
بني قطر وتركيا ،تأسست عام  ،2014وهي
آلية للتشاور حول العالقات بني البلدين،
وتـ ـعـ ـك ــس الـ ـت ــزامـ ـهـ ـم ــا ب ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيقُ .
وعقدت القمة األولى للجنة في
الــدوحــة فــي ديسمبر/كانون األول ،2015
لتجتمع مـنــذ تأسيسها  6م ــرات ،أسـفــرت
قـبــل الـ ــدورة الـســابـعــة أم ــس ،عــن إب ــرام 68
اتفاقية متنوعة.
(األناضول ،قنا)

يحاول النظام المصري،
عبر تسريب أنباء عن
صفقة تسليح مع كوريا
الجنوبية ،تحقيق أكثر
من هدف ،منها تحريك
ملف تعليق جزء من
المنحة األميركية للقاهرة
القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت م ـص ــادر م ـصــريــة خ ــاص ــة ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إن التخوف من اعتراضات أميركية
 إســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى صـفـقــة تـسـلـيــح مــرتـقـبــةمــع الحكومة الـكــوريــة الجنوبية ،لــن يعطل
استمرار محادثات بدأتها القاهرة وسيول
بشأن الترخيص إلنتاج الدبابة الكورية «K2
 ،»Black Pantherعلى هامش معرض الدفاع
« ،»EDEXالذي أقيم في القاهرة أخيرًا.
وأضافت املصادر ،أن النظام املصري يسعى
من خالل استمرار املباحثات ،وتسريب أنباء
تـتـعـلــق بــالـصـفـقــة ،تـحـقـيــق أك ـثــر م ــن ه ــدف،
مـنـهــا تـحــريــك مـلــف تعليق ج ــزء مــن املنحة
األم ـيــرك ـيــة ل ـل ـقــاهــرة ،ي ـقــدر بـمــا قـيـمـتــه 130
مليون دوالر ،بسبب ما تبديه واشنطن من
مــاحـظــات وان ـت ـقــادات مللف حـقــوق اإلنـســان
في مصر ،وكذلك االمتعاض من تعمد إدارة
الرئيس جو بايدن تأخير أي لقاء مباشر مع
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي .كما
تسعى ال ـقــاهــرة ،بحسب امل ـص ــادر ،المـتــاك
ورقة ضغط على الجانب اإلسرائيلي ،يمكن

استخدامها فــي ملفات أخ ــرى ،على رأسها
الــدور املصري في املفاوضات غير املباشرة
بني الحكومة اإلسرائيلية ،وفصائل املقاومة
الفلسطينية فــي غــزة .وب ــدأت مصر وكوريا
الجنوبية مفاوضات بغرض توقيع اتفاقية
تعاون عسكري ،تشمل توريد أسلحة ذاتية
الــدفــع إل ــى ال ـقــوات املسلحة املـصــريــة ،ونقل
التقنية وخـطــوط اإلنـتــاج والــذخــائــر وكامل
املعدات ،علمًا أن سيول لديها تعديل جاهز
ل ــدب ــاب ــات « ،»K2الـ ـق ــادرة ع ـلــى ا ّلـتـكـيــف مع
املناخ الصحراوي في مصر .وتفقد السيسي
جناح كوريا الجنوبية في معرض «،»EDEX
واستمع إلى شرح مختصر عن املدفع ذاتي
الحركة طــراز « ،»9-Kمن أحد املسؤولني عن
الجناح ،وبحث ترتيبات التصنيع املشترك
مع مصر ،وقدرتها على تصنيع  50في املائة
من مكوناته خالل  5سنوات .ويعد « »9-Kمن
أكثر املدافع ذاتية الحركة تقدمًا في العالم،
بفضل األداء الجيد واملــدى الطويل ،إضافة
إل ــى خـفــة الـحــركــة الـتــي تمنحه ق ــدرة كبيرة
ع ـلــى امل ـ ـنـ ــاورة وال ـت ـخ ـف ــي .وت ـض ـ ّـم ــن تـقــريــر
الشركة الـكــوريــة بيانات توضيحية ترصد
خطوات تغيير وضع املدفع ،من السكون إلى
الحركة ،ثم إلى وضع إطالق قذائف عيار 155
ملم في أقل من دقيقة واحدة.
وأه ــدت سيول للقاهرة ،فرقاطة بحرية ذات
ق ــدرات قتالية عالية ،فــي الـعــام  ،2017تشمل
القدرة على اإلبحار ملسافات طويلة تصل إلى
أربعة آالف و 500ميل بحري ،خالل زيارة إلى
كوريا الجنوبية ضمت وزير الدفاع املصري
ال ـس ــاب ــق ،ص ــدق ــي ص ـب ـحــي ،ووزي ـ ــر اإلن ـت ــاج
الحربي الراحل ،محمد العصار .ومنذ وصول
السيسي إلى الحكم ،في يونيو/حزيران ،2014
تشهد مصر اهتمامًا غير مسبوق بالتسلح،

تبحث القاهرة وسيول الترخيص إلنتاج دبابة «( »K2جونغ يوان/فرانس برس)

إذ عقد الجيش عددًا من الصفقات العسكرية،
عــن طريق قــروض خارجية ضخمة ،مــع عدة
دول ،بينها روسيا وفرنسا وأملانيا .ويشير
تقرير حديث للبنك الدولي إلى ارتفاع ديون
مصر من  36.77مليار دوالر في نهاية 2010
إلــى نحو  131.58مليار دوالر بنهاية ،2020
ب ــزي ــادة ب ـل ـغــت ن ـحــو  257ف ــي امل ــائ ــة ،بينما
ارتـفـعــت بـحــوالــي  90فــي املــائــة خ ــال خمس
س ـنــوات فـقــط مــن حـكــم الـسـيـســي ،إذ لــم تكن
تزيد على  69مليار دوالر في نهاية .2016
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،أفـ ــادت ت ـقــاريــر إســرائـيـلـيــة
بـ ــأن ه ـن ــاك ت ــوت ــرات ب ــن ت ــل أب ـي ــب وس ـيــول
بسبب خالفات حول صفقة األسلحة ،في ظل
الشراكة القائمة بني الدولتني بشأن تطوير

منظومات أسلحة حديثة ،وتصنيع أنظمة
متطورة وســريــة .ويقضي االتـفــاق بحصول
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ع ـلــى م ـصــادقــة إســرائ ـيــل
ق ـبــل بـيـعـهــا األس ـل ـح ــة إلـ ــى طـ ــرف ث ــال ــث ،ما
يـتـعــارض مــع رغـبــة سـيــول فــي إتـمــام صفقة
أسلحة ضخمة مع القاهرة ،وسط معارضة
إسرائيلية شديدة ،خشية تسرب تكنولوجيا
حساسة إلى جهات «معادية» بالنسبة لها.
وتـس ـعــى م ـصــر لـلـحـصــول عـلــى ال ـعــديــد من
امل ـعــدات واألسـلـحــة الـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ،في
ضــوء الـتـعــاون فــي العديد مــن املـجــاالت بني
البلدين ،وقرب إعالن فوز شركة «سامسونغ»
الكورية بعقد إنشاء ترسانة بحرية جديدة،
بقيمة  1.5مليار دوالر في قناة السويس.

يـ ـب ــدأ وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي،
س ـيــرغــي الف ـ ــروف (ال ـ ـصـ ــورة) ،يــوم
األحد املقبل ،جولة خارجية تقوده
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وتـ ـشـ ـم ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املـحـتـلــة وال ـج ــزائ ــر واملـ ـغ ــرب .وق ــال
املبعوث الخاص للرئيس الروسي
إلــى الشرق األوســط ودول أفريقيا،
ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة مـيـخــائـيــل
ب ــوغ ــدان ــوف ،إن الفـ ــروف سـيـشــارك
فـ ـ ــي امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب بـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـن ـت ــدى
ً
التعاون الــروســي ـ العربي ،آمــا أن
«ي ـكــون هـنــاك تمثيل ق ــوي وواس ــع
النطاق ألعضاء الجامعة العربية».
(األناضول)

هولندا :رفض طلب
استئناف بقضية ضد
غانتس
أع ـل ـن ــت م ـح ـك ـمــة ه ــولـ ـن ــدي ــة ،أم ــس
الثالثاء ،عدم اختصاصها ّ
للبت في
استئناف ّ
قدمه املواطن الفلسطيني
ال ـهــول ـنــدي إس ـمــاع ـيــل زيـ ـ ــادة ،ضد
ق ــرار قضائي يقضي بــرفــض طلبه
ملـحــاكـمــة وزيـ ــر األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـحــالــي بـنــي غــانـتــس عـلــى خلفية
جرائم حــرب ارتكبها األخير خالل
ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي على غــزة في
 .2014وقالت محكمة االستئناف إن
«املحاكم الهولندية ليست مختصة
بــالـحـكــم عـلــى ال ـط ـلــب» ،مـعـتـبــرة أن
االلتماس يتعلق بإجراءات قام بها
«مــوظ ـفــون عـسـكــريــون ك ـبــار نـفــذوا
السياسة الرسمية لدولة إسرائيل»،
ويتمتعون بحصانة وظيفية.
(فرانس برس)

8

سياسة

اقتصاد

األربعاء  8ديسمبر /كانون األول  2021م  4جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2655السنة الثامنة
Wednesday 8 December 2021

األربعاء  8ديسمبر /كانون األول  2021م  4جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2655السنة الثامنة
Wednesday 8 December 2021

شولتز يرث تحديات قديمة ــ جديدة

ألمانيا تودع أنجيال ميركل
تغادر أنجيال ميركل
الحكم في ألمانيا بعد
 16عامًا في السلطة،
جعلتها أشهر سياسية
في العالم ،فيما يواجه
خليفتها أوالف شولتز،
مع انطالقة عهده،
عددًا كبيرًا من التحديات
برلين ـ العربي الجديد

ي ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان األملـ ـ ــانـ ـ ــي
(ال ـبــونــدس ـتــاغ) ،ال ـي ــوم األرب ـع ــاء،
االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي أوالف
شولتز ،مستشارًا ألملــانـيــا ،بعد  5860يومًا
مــن حكم املستشارة أنجيال ميركل ،وحــزب
االت ـ ـحـ ــاد امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،لـتـطــوي
ُ
أملانيا صفحة ميركل التي تعتبر أشهر سيدة
سياسية في العالم .وتبقى ميركل ( 67عامًا)
بعد أربع والياتّ ،و 16عامًا في الحكم ،إحدى
الشخصيات املفضلة لــدى األمل ــان ،وتتمتع
بشعبية هائلة ،وأظهر تحقيق أجــراه معهد
بـيــو أخ ـي ـرًا أن ـهــا تـحـظــى بـ ــ 72ف ــي امل ــائ ــة من
الثقة على الساحة الــدولـيــة ،على الــرغــم من
التباينات التي حصلت في حكمها ال سيما
بعد فتح أب ــواب أملانيا لالجئني عــام ،2015
واالنتقادات لها بغياب الطموح في مجالي
مكافحة الـتـغـ ّـيــر املـنــاخــي وإض ـفــاء الـحــداثــة
على أملــانـيــا .وبينما ال تــزال شعبية ميركل
مرتفعة ،وهي التي ّ
ودعت الحياة السياسية
ف ــي اح ـت ـف ــال أق ــام ـت ــه ل ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
األملانية الخميس املاضي ،داعية األملــان إلى
ال ـت ـفــاؤل بــاملـسـتـقـبــل ،يـبـقــى االخ ـت ـبــار حــول
مــا إذا كــانــت «امليركلية» ستبقى نهج حكم
كـضـمــانــة ألملــانـيــا وراف ـع ــة لـقــوتـهــا الـعــاملـيــة،
على الرغم من املآخذ عليها.
ولـ ـ ــوال ت ـح ــدي ــات م ـل ـ ّـح ــة بـ ـ ــرزت خ ـصــوصــا
خالل األشهر األخيرة املاضية ،على صعيد
السياسة الخارجية ،وفي الساحة األوروبية
خ ـصــوصــا ،ألم ـكــن ال ـق ــول إن االس ـت ـمــراريــة
واالستقرار قد تكون من أبرز سمات االنتقال
الجديد فــي أملــانـيــا ،إذ يصعب مــع حكومة
«إش ـ ـ ـ ــارات املـ ـ ـ ــرور» الـ ـج ــدي ــدة ،أي ائ ـت ــاف
االش ـتــراك ـيــن والـخـضــر والـلـيـبــرالــي الـحــر،
الحديث عن تغييرات جذرية قد تطرأ على

سياسة هذا البلد .وبني يمني الوسط الذي
كــانــت تمثله مـيــركــل ،ويـســار الــوســط الــذي
سيحكم أملانيا ،تبدو الهوية األيديولوجية
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،مـســألــة هــامـشـيــة ،ل ــم تكن
املـحــرك األســاســي لتصويت الناخبني ،في
انـتـخــابــات سبتمبر/أيلول املــاضــي ،حيث
لعب العامل الشخصي ،دورًا ،في توجهات
ّ
املجرب
املقترعني ،الــذيــن اخـتــاروا شولتز،
ف ــي ح ـكــومــة م ـي ــرك ــل ،ع ـلــى أرم ـ ــن الش ـيــت،
مرشح حزب ميركل ،الفاقد لكاريزمتها.
وبعدما كان تغليب التسويات على الرؤية،
السمة التي طبعت عهد ميركل ،منذ أن خلفت
غ ـي ــره ــارد ش ـ ـ ــرودر ،وأدارت م ــن خـ ــال هــذا
النهج عددًا من األزمات الكبرى التي واجهت
عهدها ،في الداخل األملاني واألوروبــي ،ومع
الحلفاء والخصوم ،يقف شولتز ،الذي يمثل
الجناح اليميني في حزبه ،أمام مفترق إكمال
ه ــذا ال ـن ـهــج ،أو إع ـ ــادة ح ــزب ــه ال ـع ــري ــق ،بعد
سنوات طويلة تراجع فيها دوره ،إلى موقع
قيادي ومتمايز ،من دون الخروج عن ثوابت
أص ـب ـحــت م ـت ـجــذرة ف ــي ال ـس ـيــاســة األملــان ـيــة،
ومنها اإليـمــان العميق بالهوية األوروبـيــة،
وتـفـضـيــل امل ـق ــارب ــة ال ـج ـيــواق ـت ـصــاديــة ،على
الجيوسياسية.
وإذا كانت ميركل قد نجحت في إدارة أزمات
متالحقة امتحنت عـهــدهــا ،مــن االنـكـمــاش
االقـ ـتـ ـص ــادي وأزمـ ـ ــة ال ـي ــون ــان امل ــال ـي ــة ،إلــى
مــوجــات الهجرة غير النظامية املتواصلة
فــي أوروبـ ــا ،إلــى وب ــاء كــورونــا ال ــذي فضح
الـتــراجــع األوروبـ ــي على الصعيد العلمي،
وحيت كانت العوملة والرأسماليات الكبرى،
أول ــى ضـحــايــا ال ــوب ــاء ،ال ي ـبــدو م ــا ينتظر
ّ
ش ــول ـت ــز ،أق ـ ــل س ـخ ــون ــة ،إذ ي ـن ـط ـلــق ع ـهــده
بأزمة أوكرانيا املتجددة ،ويلوح في األفق
احتمال غزو روسي لهذا البلد ،الذي يشكل
ّ
تخيم
فالقًا مهمًا للصراعات التي ال تــزال
على العالقة بني أوروبا الشرقية والغربية.
وإذا كانت أوروبــا الشرقية تعتبر االمتداد
ال ـح ـي ــوي ألمل ــان ـي ــا ،يـسـتـعــد شــول ـتــز أيـضــا
إلدارة مـعــارك الـنــزعــات الـسـيــاديــة ،لبعض
دول امل ـن ـط ـقــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ب ــول ـن ــدا .أمــا
غربًا ،فسينتظر املستشار األملاني الجديد
مـصـيــر االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة الـفــرنـسـيــة،
في إبريل/نيسان املقبل ،ملعرفة ما إذا كان
سـيـمـضــي ق ــدم ــا ف ــي ال ـش ــراك ــة ال ـق ــوي ــة بني
باريس وبرلني ،كما كانت في عهد ميركل
وإيمانويل ماكرون.
وح ـ ـمـ ــل ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــي الئـ ـت ــاف
«إشــارات املــرور» الكثير من األفكار العامة،
تجر بلورتها ،لكن التباينات التي
التي لم
ِ

خالل حفل وداعها في برلين 2 ،ديسمبر الحالي (شون غالوب)Getty/

قد تكون االستمرارية
من أبرز سمات
االنتقال الجديد
تميز األحزاب الثالثة الجديدة الحاكمة ،عن
ً
بعضها ،تسمح قليال ،بفهم طبيعة التوجه
الذي ستتخذه أملانيا خالل السنوات املقبلة.
وأكــدت األحــزاب الثالثة ،التي ستسعى إلى
الوصول إلى تسويات في مواضيع خالفية،
مثل البيئة وزيادة الضرائب على األغنياء،
ومسألة التقاعد ،على عناوين عــامــة ،مثل
أهمية الحرية والعدالة واالستدامة ،واتفقت
على ضرورة تحضير أملانيا للمستقبل عبر
ً
االسـتـثـمــار فــي البنية التحتية ،فـضــا عن
تقليص االعـتـمــاد على الــوقــود األح ـفــوري،
ً
والـ ـت ــروي ــج ملـجـتـمــع أك ـث ــر شـ ـم ــوال .وت ـبــدو
الـتـغـيـيــرات األســاس ـيــة ال ـتــي يـسـعــى إليها
شولتز ،منصبة على الصعيد االجتماعي
االقـتـصــادي الــداخـلــي ،ويعتبر أنها مسألة
أدت إلــى خـســارة حزبه فــي  ،2005وصعود
ميركل لـ 16عامًا ،مع مواصلة إدارة فترة ما

بعد كورونا واستعادة انتعاش االقتصاد
األمل ــان ــي .وي ــرغ ــب شــول ـتــز بــرفــع ال ـضــرائــب
عـلــى األغ ـن ـي ــاء ،واع ـت ـمــاد س ـيــاســات قريبة
مــن ال ـعـ ّـمــال ،وه ــو أم ــر ال يـحـبــذه الليبرالي
الـ ـح ـ ّـر ،ال ـق ــري ــب م ــن ع ــال ــم األع ـ ـمـ ــال ،والـ ــذي
يفضل مقاربة صديقة للسوق الحرة .ويريد
الخضر ،بعدما أخفقت ميركل في وعودها
«الـبـيـئـيــة» ،أن يــدخــل م ـشــروع االنـتـقــال في
استخدام الطاقة ،أخيرًاّ ،
حيز التنظيم ،وبقاء
أملــانـيــا ضمن سياسة تقليص طموحاتها
ال ـنــوويــة ،واعـتـمــاد الـطــاقــة املـسـتــدامــة .كما
تعتبر مسألة االس ـتــدانــة ،مــن الـنـقــاط التي
تحتاج إلى تسوية بني الثالثي الحاكم.
أما على الصعيد الخارجي ،فتبدو استقاللية
القرار األوروبي ،واألمن املشترك ،األولى على
أج ـنــدة شــولـتــز طــويـلــة األم ــد ،حـيــث ال تــزال
أملانيا غير متحمسة كثيرًا لفكرة «الناتو»
األوروبـ ــي ،الـتــي تطرحها فرنسا ـ مــاكــرون،
وحـيــث ال ي ــزال األمل ــان بأغلبيتهم ،مؤمنني
بأهمية حلف شمال األطلسي ،الذي اعتبرته
باريس في حالة «موت سريري» ،وبضرورة
ً
بقاء القوات األميركية على أراضيهم .فضال
عن أن الخضر واالشتراكيني الديمقراطيني،
ح ــزب ــان يــرف ـضــان تـبــديــة ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة،
وكل ما يرتبط باستعراضها .لكن الحماس

األملــانــي للوحدة األوروب ـيــة ،الــذي ّ
ميز عهد
م ـيــركــل ،ل ــن ي ـقــل ف ــي ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد ،حيث
يـعـتـبــر شــول ـتــز أوروبـ ـي ــا بــام ـت ـيــاز ،وكــذلــك
شركاؤه في التحالف ،ومن املتوقع أن يعمل
املستشار الـجــديــد ،على تسريع ديناميات
االنــدمــاج األوروب ــي ،لكبح جماح «التيارات
ال ـس ـي ــادي ــة» وصـ ـع ــود ال ـح ــرك ــات الـيـمـيـنـيــة
املتطرفة في املنطقة خصوصًا .كما يتوقع
أن يحافظ على دور أكبر لالنخراط األملاني
الدبلوماسي في أزمات العالم ،برز خصوصًا
خالل السنوات األخيرة من عهد ميركل.
وسيكون من دون شك ،للموقف «الصقوري»
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ــذه ح ـ ــزب ال ـخ ـض ــر مـ ــن روس ـي ــا
وال ـصــن ،تــأثـيــره على السياسة الخارجية
األملانية الجديدة ،بعدما حافظت ميركل مع
هــذيــن الـبـلــديــن عـلــى عــاقــة مـتــوازنــة مبنية
على البراغماتية ،اضطرتها إلــى االختالف
م ــع واش ـن ـط ــن .وال ي ـع ــرف م ـص ـيــر م ـشــروع
«السيل الشمالي  »2لنقل الغاز من روسيا
إلى أملانيا وأوروب ــا ،في عهد شولتز ،حيث
يعتبره الـخـضــر «م ـشــروع اب ـت ــزاز» روس ــي،
فيما يشكك الليبراليون به ألسباب تتعلق
بالسياسة الخارجية وامل ــردود املــالــي منه،
مــا قــد يساعد موسكو على زي ــادة التسلح،
بينما يتخذ االشتراكي الديمقراطي موقفًا
م ـن ـف ـت ـحــا مـ ــن امل ـ ـش ـ ــروع ،الس ـي ـم ــا أن ـ ــه ك ــان
شريكًا لحكومة ميركل .من جهة أخرى ،أكد
االئ ـتــاف الـجــديــد أن اتفاقية االسـتـثـمــارات
بــن أوروبـ ــا وال ـص ــن ،سـيـكــون مــن الصعب
املصادقة عليها قريبًا.
وأكد الشركاء في الحكومة األملانية الجديدة،
أه ـم ـيــة ال ـش ــراك ــة ال ـع ــاب ــرة لــأط ـل ـســي ،ومــع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،واع ـت ـب ــروه ــا «ال ــرك ـي ــزة
األســاسـيــة لـتـحــركــات أملــانـيــا الــدول ـيــة» .لكن
ذلـ ــك ال يـ ـب ــدد ت ــراج ــع ال ـث ـق ــة املـ ـت ــواص ــل فــي
الشريك األميركي ،منذ عهد الرئيس السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وال ـخ ـش ـيــة م ــن أن يـصـبــح
ذلــك الصفة التي تطبع العالقات األميركية
ـ األوروب ـيــة ،ال سيما أن عهد جــو بــايــدن ،لم
يكن مشجعًا ،إن كان في االنسحاب األميركي
املتهور مــن أفغانستان ،حيث كــانــت أملانيا
ش ــري ـك ــا فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،أو فــي
الصفعة التي ّ
وجهها بايدن إلى فرنسا ،في
أزم ــة صفقة الـغــواصــات مــع أسـتــرالـيــا .وفــي
هذا الخصوص ،يفترض أن تنكب الحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى ل ـع ــب دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي ص ـيــاغــة
س ـيــاســة واضـ ـح ــة ت ـج ــاه مـنـطـقــة املـحـيـطــن
الهندي والهادئ ،نظرًا لدور أوروبا (بقيادة
أملانية ـ فرنسية) ،ألن تكون «الصوت الثالث»
في الصراع الصيني ـ األميركي.

مخاطر تحيط بالبنوك التونسية

تونس ـ إيمان الحامدي

ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــذرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر دول ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ــن أزمـ ـ ـ ـ ـ ــات تـ ـح ــدق
بالقطاع املــالــي فــي تونس مــع استمرار املشاكل
االقتصادية ،منبهة من مخاطر لجوء الحكومة
إل ــى اإلصـ ـ ــدار امل ـك ـثــف ألذون ال ـخــزي ـنــة وم ــواص ـل ــة إق ــراض
املؤسسات الحكومية التي تزيد ديونها غير املستخلصة
لدى البنوك عن  10مليارات دوالر .ومؤخرًا نشر موقع «ذي
بانكر الــدولــي» ،وهــو موقع دولــي متخصص فــي الشؤون
املالية والتحاليل االقتصادية ،تقريرًا حول وضعية البنوك
الـتــونـسـيــة ،كـشــف أن املـقــرضــن املـحـلـيــن ،وال سيما بنوك
القطاع العام ،يواجهون مخاطر عالية مع وجــود ما يصل
إلى  15باملائة من إجمالي أصــول القطاع البنكي في أذون
الخزانة والودائع لدى البنك املركزي التونسي .وقال التقرير
إن الــدولــة التونسية اقترضت من البنوك املحلية بالعملة
الصعبة فــي خمس مناسبات منذ عــام  ،2016بما فــي ذلك
قــرض مشترك بقيمة  400مليون دوالر تــم الحصول عليه
فــي الــربــع األول مــن عــام  ،2021بمشاركة  10بنوك وطنية.

ّ
وفي هذا السياق ،يؤكد الخبير املالي خالد النوري تداعيات
تــواصــل تــدخــل ال ــدول ــة فــي االق ـت ـصــاد وتــأث ـيــرات ذل ــك على
القطاع املــالــي ،مشيرًا إلــى أن الجهاز املصرفي بــات مهددًا
بـسـبــب اس ـت ـنــزاف أص ــول ــه ،س ــواء عـبــر إقـ ــراض املــؤسـســات
الحكومية املفلسة أو اقتناء أذون الخزينة لتمويل املوازنة.
وأف ــاد ال ـنــوري فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بــأن ديــون
ال ـشــركــات الـحـكــومـيــة غـيــر املستخلصة تـسـتـنــزف الـجـهــاز
املالي وتؤثر على قدرته على تمويل االقتصاد ،وال سيما
الشركات الصغرى واملتوسطة التي تواجه مشاكل االقصاء
البنكي نتيجة شح السيولة .وأشــار إلى أن خسائر وديون
املؤسسات الحكومية تناهز  40باملائة مــن الناتج املحلي
اإلجمالي ،مؤكدًا أن ديونها غير قابلة لالستخالص ،كما
أن ه ــذه ال ـشــركــات غـيــر قــابـلــة للخصخصة بـعــد أن فـقــدت
قيمتها السوقية ،مــا ّ
يفسر تأثيرها السلبي على الجهاز
املالي ،وال سيما البنوك الحكومية التي تواصل إقراضها.
وك ـش ــف ت ـق ــري ــر أصـ ــدرتـ ــه وزارة امل ــال ـي ــة ال ـتــون ـس ـيــة ح ــول
مديونية الشركات الحكومية سنة  2020أن قيمة ديونها
ترتفع إلى  30.9مليار دينار ،أي نحو  10.6مليارات دوالر.

وفي أكتوبر /تشرين األول املاضي ّ
نبهت وكالة التصنيف
ّ
االئتماني «فيتش» من مخاطر داهمة يخفيها تحسن أرباح
البنوك التونسية في النصف األول من العام الحالي.
وأب ــرزت الــوكــالــة الــدولـيــة فــي تقرير لها أن تعافي البنوك
التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة ،وبانقضاء
تدابير تأجيل سداد القروض املتخذة لتخفيف انعكاسات
ك ــورون ــا ،وان ـت ـقــال الـبـنــوك الـتــونـسـيــة قــريـبــا إل ــى التطبيق
الــوجــوبــي للمعايير املحاسبية الـعــاملـيــة املتعلقة بتقييم
األصول والقروض واألدوات املالية .وأشارت الوكالة إلى أن
الدخل الصافي اإلجمالي ألكبر  10مصارف تونسية ارتفع
في النصف األول من السنة الجارية بنسبة  ،%37باحتساب
االنــزالق السنوي مقارنة بنفس الفترة من السنة املاضية.
واعتبرت الوكالة أن اآلفاق سلبية بالنسبة لنشاط البنوك
التونسية ،بما يعكس املخاطر املتعلقة بهشاشة االقتصاد
ال ـتــون ـســي ،الـ ــذي سـبــق لـلــوكــالــة أن مـنـحـتــه تـصـنـيــف «بــي
نــاقــص» .كذلك رأت أن مخاطر عجز املــوازنــة وعجز امليزان
الـتـجــاري تتفاقم بسبب املخاطر السياسية والتأخير في
اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

تسريح مئات
الموظفين
عبر مكالمة
«زووم»
ّ
سرح الرئيس التنفيذي
ل ـش ــرك ــة «»Better.com
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـلـ ــرهـ ــن
الـعـقــاري فيشال جــارج،
 900م ــن مــوظ ـف ـيــه على
ال ـ ـهـ ــواء م ـب ــاش ــرة خ ــال
مـ ـك ــامل ــة جـ ـم ــاعـ ـي ــة ع ـبــر
تـطـبـيــق «زووم» .وق ــال
ج ــارج« :إذا كنت تجري
هــذه املـكــاملــة ،فــأنــت جزء
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة غ ـي ــر
املـحـظــوظــة ُالـتــي يجري
تسريحها .أن ـهـ َـي عملك
ـار على
هـنــا بمفعول س ـ ٍ
الفور» ،بحسب ما نقلت
شـ ـبـ ـك ــة «س ـ ـ ـ ــي إن إن»
األميركية.
وأضاف في ّ املكاملة التي
ات ـس ـمــت بــأن ـهــا قـصـيــرة
وخ ــالـ ـي ــة مـ ــن املـ ـش ــاع ــر:
«ه ــذه هــي امل ــرة الثانية
في مسيرتي التي أفعل
فـيـهــا هـ ــذا ،وال أريـ ــد أن
أفـعـلـهــا .آخــر مــرة فعلت
ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـكـ ـي ــت» .ث ـ ــم ق ــال
ّ
إن امل ــوظ ـف ــن ي ـم ـكــن أن
ي ـتــوق ـعــوا رس ــال ــة بــريــد
إلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي م ـ ـ ــن ق ـس ــم
امل ــوارد البشرية توضح
بـ ــال ـ ـت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــل امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا
ومكافآت نهاية الخدمة.

()Getty

أسواق

مصر تقترض مليار دوالر عبر أذون الخزانة
قال البنك المركزي المصري ،أمس الثالثاء ،إن احتياطي
النقد األجنبي لمصر ارتفع بمقدار  60مليون دوالر
في شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي .وقال
المركزي المصري ّ
إن صافي االحتياطيات األجنبية لدى
مصر ارتفع إلى  40.909مليار دوالر في نوفمبر من
 40.849مليار دوالر في أكتوبر /تشرين األول .وترتفع
االحتياطيات األجنبية منذ يونيو /حزيران  ،2020بعد
انخفاضها إلى حوالي  36مليار دوالر من أكثر من 45.5
مليار دوالر بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا .تأتي
هذه الزيادات الطفيفة في احتياطي النقد األجنبي
رغم توسع الحكومة المصرية في االقتراض.

الجزائر :تسجيل  1365مشروعًا استثماريًا جديدًا
قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار
مصطفى زكارة إنه تم تسجيل  1365مشروعًا استثماريًا
جديدًا في الجزائر حتى الربع الثالث من العام الجاري
ساهمت في توفير  35ألف فرصة عمل ،من بينها 715
مشروعًا صناعيًا ،بنسبة  52بالمائة من إجمالي المشروعات
الجديدة .وفي تصريحات له أمس ،قال ّ
إن هناك نية
إلعادة هيكلة قانون االستثمار الحالي بالجزائر والذي تم
إقراره عام  ،2016بدًال من استحداث تشريع جديد ،وأشار
إلى أنّه تم تسجيل طلبات استثمارات أجنبية تنتظر ترخيص
المجلس الوطني لالستثمار ،كما حررت الوكالة  581ملفًا
استثماريًا وتم رفع التجميد عن  356ملفًا.

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفد صندوق النقد
التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ،أمس ،وفد
بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ،الذي
يزور بيروت حاليًا .وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة بأنّه
جرى خالل اللقاء البحث في إطار االتفاق على برنامج
التعافي والتفاصيل األساسية التي سيشملها ،وأبدى
الوفد االستعداد لمساعدة لبنان للتوصل إلى اتفاق
للخروج من أزمته الحالية .يُشار إلى ّ
أن نائب رئيس الحكومة
اللبنانية سعادة الشامي كان قد أعلن ،في  25من نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي ،عن انتهاء المفاوضات التقنية بين
لبنان وصندوق النقد الدولي ،والدخول في مرحلة
المفاوضات على السياسات النقدية واالقتصادية.

فزاعة
«أوميكرون»
وسعر النفط
مصطفى عبد السالم

يوم  24نوفمبر/تشرين الثاني
استيقظ العالم على ما وصفتها
وسائل إعالم غربية بكارثة
«أوميكرون» .أصيب ألجميع
بصدمة عنيفة ،وتم اتخاذ خطوات
سريعة من الدول للحيلولة دون
وصول املتحور إلى أراضيها:
فرض املزيد من القيود ،إغالق
مطارات وحدود ،فرض قيود
على السياحة والسفر ،منع حركة
الطيران وفرض حظر على  6دول
أفريقية منها جنوب أفريقيا التي
انطلق منها املتحور ،ثم توسع
الحظر ليمتد إلى دول أخرى في
أوروبا خاصة مع امتداد املتحور
إلى نحو  40دولة بما فيها بعض
الدول العربية .تبع الخطوات
حدوث ذعر آخر على املستوى
االقتصادي .بعض املؤسسات
املالية راحت ترسم سيناريوهات
متشائمة لالقتصاد ،والتأكيد
على أن املتحور الجديد سيقضي
على آمال عودة النمو لالقتصادات
الدولية ،بل وسيزيد الركود
واإلغالقات والخسائر ويبدد
تريليونات الدوالرات من الناتج
االقتصادي ،ويعمق الخسائر التي
تسبب بها الفيروس األصلي والتي
تقدر بنحو  40تريليون دوالر.
وسائل اإلعالم الغربية من جانبها،
راحت تسكب البنزين على النار
لتساهم في زيادة منسوب القلق
وترصد الذعر املتنامي من املتحور،
والتأكيد على أن الحكومات تخشى
من موجة جديدة من ارتفاع
اإلصابات ،مع التأكيد على انتشار
املتحور في ثلث الواليات األميركية.
كان هناك طرف مستفيد من أزمة
أوميكرون ،هي الدول املستوردة
للنفط وفي مقدمتها الواليات
املتحدة وأوروبا ،فقد تراجعت
أسعار الخام األسود بشدة في
بداية ظهور أوميكرون ،وتوقفت
موجة القفزات التي كان يشهدها
قبله ،وهنا تنفست إدارة بايدن
الصعداء ألن أوميكرون فعل في
األسواق ما لم تفعله ضغوط
واشنطن على تحالف «أوبك.»+
كما هدأت مخاوف أوروبا التي
كانت تعاني من قفزات في أسعار
الغاز لم تشهدها األسواق منذ
سنوات طويلة .في الناحية املقابلة،
كانت روسيا تزيد مخاوف العالم
واقتصاده وأسواقه وبورصاته
وترفع منسوب القلق ومعها
أسعار النفط عبر حشد قواتها
على الحدود مع أوكرانيا ،لتعيد
للعالم أجواء الحرب الباردة مع
الغرب ،ومعها تحافظ على أسعار
النفط والغاز مع زيادة املخاطر
الجيوسياسية حول العالم .بغض
النظر هنا عن نظرية املؤامرة وما
إذا كانت الواليات املتحدة تعمدت
إثارة قلق العالم لدفع أسعار النفط
نحو االنخفاض والضغط على
كبار املنتجني من باب أوميكرون،
وبالتالي وقف موجة التضخم،
واتخاذ روسيا خطوة معاكسة،
فإن هناك مؤشرات تقول إن هناك
حربا من وراء الستار بني موسكو
وواشنطن تستهدف التأثير
على أسعار الطاقة ،واأليام املقبلة
ستثبت لنا صحة هذا االفتراض
من عدمها.

يهدئ انهيار الريال
تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني
ّ
عدن ـ العربي الجديد

تــوقــف نــزيــف العملة اليمنية ،أمــس الـثــاثــاء ،على
خلفية إطاحة محافظ ومجلس إدارة البنك املركزي
الـســابــق ،ج ــراء االنـهـيــار القياسي للعملة املحلية.
وس ـ ّـج ــل ال ــري ــال ال ـي ـم ـنــي ،أمـ ــس ،تـحـسـنــا مـلـحــوظــا
أمام العمالت األجنبية ،وذلك غداة قــرارات رئاسية
ملعالجة االنهيار االقتصادي بتعيني مجلس إدارة
جــديــد لـلـبـنــك امل ــرك ــزي ،وتـكـلـيــف ال ـج ـهــاز املــركــزي
مراجعة بياناته منذ نقله إلى عدن أواخر عام .2016
وكــان الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي ،قد

أصــدر ،مساء أول من أمــس ،قــرارًا بتعيني أحمد بن
أحمد غالب ،محافظًا للبنك املــركــزي ،خلفا ملنصر
الـقـعـيـطــي .كـمــا ق ــرر تـعـيــن مـحـمــد بــانــاجــة ،نائبًا
ً
لـلـمـحــافــظ ،وم ـن ـصــور راجـ ــح وك ـي ــا لـلـبـنــك لقطاع
الرقابة على البنوك.
وأصدر الرئيس اليمني قرارًا آخر ،بتكليف الجهاز
املــركــزي للرقابة واملحاسبة ملــراجـعــة أعـمــال البنك
املـ ــركـ ــزي ،م ـن ــذ ت ــاري ــخ ن ـق ـلــه ومـ ـب ــاش ــرة ع ـم ـلــه مــن
الـعــاصـمــة املــؤقـتــة ع ــدن فــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول 2016
وحتى نهاية العام الجاري.
وق ـ ـ ــال م ـت ـع ــام ـل ــون ومـ ـص ــرفـ ـي ــون فـ ــي ت ـع ــز وعـ ــدن

لـ«العربي الجديد» ،إن أسعار الصرف في تعامالت
ً
السوق السوداء ،سجلت صباح الثالثاء  1350رياال
أمــام ال ــدوالر الــواحــد ،وذلــك بأقل مــن  300ريــال عن
األسـعــار املـتــداولــة أول مــن أمــس .وأش ــارت املصادر
إلى أن هناك تفاوتًا في األسعار بني منطقة وأخرى،
وك ــذل ــك ب ــن املـ ــدن ال ــواق ـع ــة ت ـحــت ن ـطــاق الـحـكــومــة
امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دولـ ـي ــا ،ج ـن ــوب ـ ّـي الـ ـب ــاد وشــرقـ ّـي ـهــا،
جراء حالة الهلع لدى املواطنني الذين هرعوا لبيع
مدخراتهم من النقد األجنبي.
وأكد متعاملون أن هناك تذبذبًا وارتفاعًا تدريجيًا
فـ ــي بـ ـع ــض مـ ـن ــاط ــق م ــديـ ـن ــة ت ـ ـعـ ــز ،حـ ـي ــث ش ـه ــدت
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أسـعــار الـصــرف قـفــزة مفاجئة مــن  1350إلــى 1410
أمــام ال ــدوالر الــواحــد ،وهــو مــا يشير إلــى أن األزمــة
االق ـت ـصــاديــة مــرهــونــة بـمـعــالـجــات ج ــذري ــة ،وليس
بمجرد تغييرات في قيادة البنك املركزي.
وشهدت عدن والعديد من املدن اليمنية ،خالل الفترة
املــاضـيــة ،احـتـجــاجــات شعبية غاضبة وإضــرابــات
لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة على خلفية
انهيار العملة الوطنية .وعجزت الحكومة اليمنية
عن كبح االنهيار االقتصادي املريع ،والقضاء على
املضاربة في أسعار العملة ،رغم التدخالت األمنية
بإغالق شركات ومنشآت الصرافة بني فترة وأخرى.
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متفرقات اقتصادية

السودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أبـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون
االقتصادي مع السودان في وقت تواجه فيه
الخرطوم أزمات مالية خانقة.
وأكد سفير اململكة في الخرطوم علي حسن
بــن جـعـفــر اس ـت ـعــداد الـسـعــوديــة الستئناف
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وازده ـ ـ ـ ــار
شعبيهما .وجاء ذلك عقب لقاء جمع السفير
السعودي برئيس الــوزراء عبد الله حمدوك
مـنــذ يــومــن ،نـقــل مــن خــالــه رســالــة شفهية
م ــن ولـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األمـ ـي ــر مـحـمــد
بــن سـلـمــان تتعلق بـمــوقــف املـمـلـكــة الـثــابــت
والداعم للشعب السوداني واستقرار البالد.
خ ـبــراء اقـتـصــاد وص ـفــوا الـخـطــوة بالجيدة
في ظل انسداد أفق االستثمار في السودان.
ّ
وك ــان ــت كـ ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات قــد
منحت السودان  3مليارات دوالر عقب الثورة
الشعبية التي أطــاحــت بنظام الرئيس عمر
البشير.
ويـ ـق ــول امل ـح ـل ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ع ـب ــد ال ــوه ــاب

تحقيق

ّ
جـمـعــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـسـعــوديــة
ت ـع ـت ـبــر أك ـب ــر م ــان ــح اس ـت ـث ـم ــاري وإن ـس ــان ــي
ل ـل ـس ــودان ،وت ـع ــد ال ـش ــرك ــات ال ـس ـعــوديــة من
كبريات الشركات املستثمرة بأكثر من 550
مشروعًا في البالد .وأضــاف« :تتركز معظم
ال ـش ــرك ــات ف ــي ق ـطــاعــي ال ــزراع ــة والـصـنــاعــة
بقيمة تقدر بـ 24مليار دوالر».
ّ
واعـ ـتـ ـب ــر ج ـم ـعــة أن األوض ـ ـ ـ ــاع اآلن م ـه ـيــأة
بصورة كبيرة بعد قانون االستثمار األخير
ورفع العقوبات التي تسمح بتحويل األموال،
ّ
وق ــال إن الـخـطــوة مهمة فــي ظــل االضـطــراب
السياسي ألن االسـتـثـمــارات األجنبية شبه
متوقفة حاليًا.
االقتصاد محمد
أستاذ
يقول
ومن جانبه،
ّ
ال ـنــايــر ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ـهــا خطوة
جـيــدة تنعكس عـلــى بقية دول الخليج ملا
لـهــا مــن اس ـت ـث ـمــارات ومـســاهـمــات تنموية
فــي الـبــاد .وأض ــاف« :نــأمــل أن تترجم هذه
الخطوة في شكل زيادة حجم االستثمارات
فــي املـجــاالت املهمة التي تلبي احتياجات
ّ
البلدين» ،وأوضح أن السعودية ثاني أكبر
ّ
شريك تجاري للسودان ،وعليه فــإن البالد

تـحـتــاج ل ــزي ــادة ال ـص ــادرات إلـيـهــا ال سيما
الحيوانية.
ّ
املـحـلــل االق ـت ـص ــادي هـيـثــم فـتـحــي ي ــرى أن
االسـتـثـمــار الـسـعــودي فــي مـجــالــي الــزراعــة
والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي
والقطاع الخاص يساعد على رفع معدالت
االك ـت ـفــاء ال ــذات ــي فــي مـجــال األم ــن الـغــذائــي
للبلدين ،وق ــال« :هـنــالــك عــاقــات تاريخية
مـتـمـيــزة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ت ـق ــوم ع ـلــى أس ــاس
التعاون املشترك وتبادل املصالح واستقرار
وأمـ ـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار اإلمـ ـك ــان ــات
واملقدرات الكبيرة البشرية واملادية لهما».
وس ـ ـبـ ــق أن ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األع ـ ـمـ ــال
ّ
ال ـس ـع ــودي – ال ـس ــودان ــي ح ـســن ب ـح ــري إن
هـنــاك توجهًا ملضاعفة حجم االسـتـثـمــارات
السعودية في السودان لتصل إلى  8مليارات
دوالر بدال من نحو  4مليارات حاليًا.
ومــن املــرجــح أن يــأتــي تمويل هــذه املشاريع
ال ـجــديــدة م ــن ع ــدة م ـص ــادر ،بـيـنـهــا األمـ ــوال
ال ـخــاصــة لـلـشــركــات أو م ــن خ ــال الـحـصــول
ع ـلــى خ ـط ــوط ائ ـت ـمــان م ــن ب ـن ــوك مـحـلـيــة أو
الصناديق واملصارف الحكومية.

يواصل النظام السوري مساعيه لكسر
طوق العقوبات التي تخنقه ماليًا
واقتصاديًا ،إذ قامت حكومة بشار األسد

العمال
المغرب :تكريس هشاشة وضعيّة
ّ
تهدد مطالب رجال
ّ
األعمال في المغرب
بتدهور أوضاع العمالة
ومزيد من التسريحات
الرباط ـ مصطفى قماس

الخرطوم تأمل في ضخ الرياض استثمارات جديدة بقطاع الزراعة (أشرف شاذلي/فرانس برس)

بتسريع وتيرة الخصخصة ورفع الدعم
عن السلع والخدمات ،في خطوات
وصفها مراقبون بأنها قد تقرّب النظام

ال يـ ـف ــوت رجـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب ،أي ــة
فــرصــة مــن أج ــل ال ـش ـكــوى مــن قــانــون الـعـمــل،
الـ ــذي ي ـضــع ق ـي ــودًا أمـ ــام ت ـســريــح ال ـع ـمــال أو
ربـ ــط دي ـم ــوم ــة فـ ــرص ال ـع ـمــل ال ـت ــي تـتـيـحـهــا
ال ـش ــرك ــات بــامل ـكــاســب ال ـت ــي ت ـح ـصــل عـلـيـهــا،
غـيــر أن مـطــالــب رجـ ــال األع ـم ــال الــرام ـيــة إلــى
املــرونــة فــي ســوق الشغل ،تــدفــع مراقبني إلى
التخوف من تكريس هشاشة وضعية العمال.
ويـتـطـلــع رجـ ــال األعـ ـم ــال إل ــى ت ـعــديــل قــانــون
العمل ،حيث يرون أنه يجب مراعاة تنافسية
ال ـشــركــات واالس ـت ـق ــرار الــوظـيـفــي ال ــذي يرنو
إليه العمال .فاالتحاد العام ملقاوالت املغرب
يعتبر أن املرونة ستتيح للمقاوالت تحقيق

نوع من التوازن بني العرض والطلب واألخذ
باالعتبار التقلبات التي تشهدها األس ــواق.
ويـتـصــور االت ـح ــاد ،ال ــذي رف ــع إل ــى الحكومة
كـتــابــا بـمـطــالــب ي ــراه ــا مـسـتـحـضــرة أله ــداف
النموذج التنموي الجديد ،أنه يجب التوجه
نحو استحضار طــرق العمل الـجــديــدة ،مثل
العمل عن بعد والعمل بــدوام جزئي ،بما لها
مــن تــأثـيــر بــالـنـشــاط االق ـت ـصــادي والـحـمــايــة
االجتماعية والتقاعد واالنتقال الوظيفي.
وشـ ـ ــرع االت ـ ـحـ ــاد م ــع األزم ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ،بـمــا
ك ــان لـهــا مــن تــداع ـيــات عـلــى أداء ال ـعــديــد من
القطاعات ،في التشديد على ضــرورة إصالح
قانون العمل بهدف اعتماد املــرونــة ،من أجل
اسـتـيـعــاب وض ـع ـيــات مـثــل تـلــك ال ـتــي نجمت

الجائحة دفعت الشركات
إلى زيادة تسريحات العمال
وتقليص األجور

من عقد مفاوضات مع صندوق النقد
والبنك الدوليين مستقبًال .وسبقت هذه
الخطوات جوالت لتعويم النظام عربيًا عبر

ع ــن األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة .وي ـت ـص ــور أن امل ــرون ــة
فــي ال ـقــانــون الـحــالــي مـشــروطــة بــالـعــديــد من
املبررات الصارمة ،بل إن االتحاد يشير إلى أن
القانون الحالي لم ينظم كيفية التعاطي مع
 950ألفًا من العمال الذين فقدوا فرص عملهم
في األشهر األولى من انتشار فيروس كورونا.
ويـ ـتـ ـص ــورالـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـع ـمــالــي
ال ـ ـفـ ــاحـ ــي ،م ـح ـم ــد الـ ـه ــاك ــش ،فـ ــي ت ـصــريــح
لـ«العربي الجديد» أن املرونة في سوق الشغل
الـتــي تــرنــو إلـيـهــا ال ـشــركــات املـنـضــويــة تحت
لــواء االتـحــاد الـعــام ملـقــاوالت املـغــرب ،أضحت
واقعًا في ظل الجائحة التي عرفت تسريحات
وتقليص األج ــور .وش ــدد على أن املــرونــة لن
تـفـضــي إال إل ــى ال ــزي ــادة ف ــي الـهـشــاشــة الـتــي
يعاني منها العمال ،خاصة أن حوالى مليون
ش ـخــص ي ـص ـن ـفــون ف ــي ال ـب ـي ــان ــات الــرسـمـيــة
ً
ضمن الــذيــن يـمــارســون أعـمــاال ناقصة ،التي
ت ـح ـي ــل عـ ـل ــى عـ ـ ــدد سـ ــاعـ ــات عـ ـم ــل مـ ـح ــدودة
أو ع ــدم م ــاء م ــة ال ـع ـمــل املـ ـم ــارس م ــع ق ــدرات
الـشـخـصـيــة ال ـف ـن ـيــة .ويـ ــرى أن ال ـتــوجــه نحو
املــرونــة فــي ســوق الشغل مــن شــأنــه أن ّ
يعمق
البطالة ،علمًا أن معدلها ارتفع كثيرًا في ظل

الجائحة حيث وصــل إلــى  11.8في املائة ،أي
 1.44مليون شخص ،علمًا أن ذلك املعدل يصل
إلى حوالى  30في املائة وسط الشباب .ومن
جانبه ،يتصور االقتصادي رضوان الطويل،
أن امل ــرون ــة بــاعـتـمــاد عـقــود مــؤقـتــة وتقليص
حماية العمل ،كما يرنو إلى ذلك دعاة املرونة،
لن يــؤدي إلــى تحفيز النشاط االقتصادي أو
تـطــويــر الـتـحـفـيــزات لــاب ـت ـكــار .وي ـش ــدد على
أن املرونة التي تعتبر واقعًا تعكسه بيانات
الـشـغــل وال ـب ـطــالــة ال ـتــي ت ـصــدرهــا املـنــدوبـيــة
السامية للتخطيط ،تفضي إلى شيوع األجور
املـتــدنـيــة ،مــا ينعكس سلبًا عـلــى اإلنـتــاجـيــة،
خ ــاص ــة أن إط ـ ــاق ي ــد ال ـش ــرك ــات ك ــي تـســرح
العاملني ال يــؤدي إلى استثمار في الكفاءات
وتـطــويــر اإلنـتــاجـيــة .وقــد عــاد االت ـحــاد العام
ملقاوالت املغرب ،لطرح موضوع تعديل قانون
الشغل ،أول من أمس ،على لسان نائب رئيس
االت ـحــاد ،املـهــدي ال ـتــازي ،حيث أشــار إلــى أنه
في ظل النقص املسجل على مستوى رقائق
الـسـيــارات ،ومــا كــان له من تأثير من القطاع،
فإن حجم البطالة الجزئية يصل إلى حوالى
 30في املائة في ذلك القطاع.

تعزيز التعاون االقتصادي مع األردن واإلمارات
وغيرهما من خالل مشروعات مشتركة
في مختلف المجاالت االقتصادية

ال دعم في سـورية :إفالس وتعويل على تعويم عربي
عدنان عبد الرزاق

اتـ ـخ ــذ رئـ ـي ــس الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ـ ــد إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـق ـ ّـرب ــه
م ــن امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ــدول ـي ــة،
ومنها صندوق النقد والبنك الدوليني ،عبر
زي ــادة وتـيــرة الخصخصة لقطاعات حيوية
وخ ــدم ـي ــة ،ورفـ ــع ال ــدع ــم ع ــن ال ـف ـئــات الـفـقـيــرة
وم ـح ــدودي الــدخــل .ويــأتــي ذل ــك بـعــد جــوالت
ل ـل ـن ـظــام ل ـت ـعــويــم ن ـف ـســه ع ــرب ـي ــا ع ـب ــر تـعــزيــز
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي م ــع األردن واإلم ـ ــارات
وغيرهما من الدول العربية من خالل شراكات
تجارية .وضمن مشروعات حيوية ّقرر النظام
السوري خصخصتها ،اتجه األسد نحو قطاع
ال ـك ـهــربــاء ،بـيـنـمــا تـتـفــاقــم األع ـب ــاء املعيشية
ملاليني السوريني بفعل الغالء وفرض زيادات
متالحقة على أسعار الطاقة .وأصــدر رئيس
النظام مرسومًا يقضي بجواز شراء الكهرباء
امل ـن ـت ـج ــة مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـط ــاق ــات امل ـت ـج ــددة
التي يمكن ربطها مــع شبكة النقل أو شبكة
ّ
الفنية لذلك.
الـتــوزيــع إذا تــوافــرت اإلمـكــانــات
واعتبر املرسوم الصادر بداية الشهر الجاري
ّ
أن هــذه الخطوة تأتي مــن أجــل املساهمة في
تنفيذ استراتيجية الطاقات املتجددة حتى
عــام  ،2030وبـهــدف تشجيع تنفيذ مشاريع
يكتف النظام
الطاقات املتجددة الكبيرة .ولم
ِ
بــاالقـتــراب مــن سـيــاســات املــؤسـســات الدولية
عبر الخصخصة ،بل تسارعت خطواته نحو
رفـ ــع ال ــدع ــم ع ــن ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن أنـهـكـتـهــم
األزم ــات االقـتـصــاديــة .وتـمـهـيـدًا لــرفــع الــدعــم،
واص ـلــت حـكــومــة األس ــد سـيــاســة رف ــع أسـعــار
املشتقات النفطية؛ فبعد رفع سعر طن الفيول
أل ــف لـيــرة الـشـهــر املــاضــي ،زاد سـعــر امل ــازوت
على الصناعيني إلــى  1700ليرة ،ورفــع سعر
الـغــاز املنزلي وامل ــازوت املــدعــوم مــن  170إلى
 500ليرة ،مؤخرًا.
استبعاد شرائح جديدة من الدعم

وكانت حكومة بشار األسد قد أعلنت ،أخيرًا،
عــن «استبعاد الشرائح املـيـســورة» مــن دائــرة
الدعم ،ليبدأ منذ مطلع العام الجديد ،توجيه
الــدعــم للشرائح األكـثــر فـقـرًا ،مــن عاطلني عن
الـعـمــل وأص ـحــاب األج ــور املـنـخـفـضــة ،حسب
الـ ـنـ ـظ ــام .وي ــؤك ــد م ـص ــدر خـ ــاص م ــن دم ـشــق
لـ«العربي الجديد» أن اللجنة االقتصادية في
رئاسة الوزراء «أصدرت وثيقة حددت خاللها
إخـ ــراج  31شــريـحــة تــزعــم أن ـهــا م ـي ـســورة من
الــدعــم» ،مبينًا أن مطلع العام الجديد سيتم
ت ـط ـب ـيــق «ه ـ ــذه ال ــوصـ ـف ــة» .وح ـ ــول مـضـمــون
الــوث ـي ـقــة وم ــن ه ــي ال ـش ــرائ ــح املـسـتـبـعــدة عن
ُ
الــدعــم ،يضيف املـصــدر أن «األم ــور لــم تحسم
ح ـتــى ال ـ ـيـ ــوم» ،ول ـك ــن ك ــل م ــن يـمـتـلــك س ـيــارة
موديلها بعد عام  2008سيكون خارج الدعم،
وكــذلــك أصـحــاب املـهــن املسجلني بالنقابات،
وكل من يمتلك أكثر من منزل .وقــال« :الخطة
األول ــى إب ـعــاد  %25مــن الـســوريــن عــن دائ ــرة
ال ــدع ــم» ،وسـتـلـيـهــا م ــراح ــل أخـ ــرى منتصف
العام املقبل.
وصفة صندوق النقد

إجراءات النظام تفاقم األزمات المعيشية على السوريين (فرانس برس)

وتعليقًا على إشارات النظام السوري األخيرة
ل ـل ــدائ ـن ــن ال ــدولـ ـي ــن يـ ـتـ ـس ــاءل االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـس ــوري ح ـســن ج ـم ـيــل ع ــن أسـ ـب ــاب تــركـيــز
حـكــومــة األس ــد عـلــى سـحــب ال ــدع ــم ،فــي فترة
وصفها باألكثر تفقيرًا للسوريني ،منذ عام

 ،2011فـبـعــد تـخـفـيــض ك ـم ـيــات امل ـ ــواد ورف ــع
أسـ ـع ــار ج ـم ـيــع ال ـس ـلــع امل ــدع ــوم ــة ،ب ـمــا فيها
امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة ،بـ ــدأت ال ـح ـكــومــة تشيع
اليوم عن تتمة البرنامج مطلع العام لتخرج
ش ــرائ ــح ك ــام ـل ــة م ــن الـ ـس ــوري ــن م ــن ح ـظ ـيــرة
ّ
وتخص العاطلني عن العمل
مستحقي الدعم،
أو الــذيــن ال تــزيــد أجــورهــم عــن الـحــد األدن ــى،
ل ـي ـتــم رفـ ــع ال ــدع ــم ،ح ـتــى ع ــن ال ـخ ـب ــز .وح ــول
أس ــرار رفــع الــدعــم وهــل هــي وصفة محلية أم
خــارج ـيــة ،يـشـيــر جـمـيــل ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
إل ــى أن ال ـخ ـطــة بـ ــدأت بــال ـتــراجــع الـتــدريـجــي
والـ ـتـ ـع ــذر ب ـق ـلــة املـ ـ ـ ــوارد امل ـح ـل ـيــة وال ـح ـص ــار
االق ـت ـص ــادي ،مــن ثــم بــارت ـفــاع أس ـعــار ال ـغــذاء
عــامل ـيــا ،لـكــن ال ــذي زاد شـكــوكـنــا فــي أن األمــر
يتعلق بـمـغــازلــة املــؤس ـســات الــدول ـيــة هــو أن
هذه املرحلة ترافقت مع طرح منشآت حكومية
ل ـل ـت ـش ــارك واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ف ــرأي ـن ــا  16شــركــة
صـنــاعـيــة م ـطــروحــة لــاسـتـثـمــار وان ـس ـحــاب
الدولة حتى من الصناعات الدوائية ومن ثم
توزيع الكهرباء .ويتابع :كل ذلك يؤكد تطبيق
النظام وصفة صندوق النقد والبنك الدوليني،
والسعي للحصول على قروض خارجية ،بعد
إع ــادة هيكلة االقـتـصــاد ال ـســوري وانسحاب
ال ــدول ــة مـمــا كــانــت تـسـمـيــه «ن ـظ ــام األب ــوي ــة»،
ثــم تراجعت لـ«اقتصاد الـســوق االجتماعي»
لتصل اليوم إلى حالة ليبرالية ولكن بأجور
اشتراكية للسوريني.
ويـبـ ّـن جميل أن حكومة األس ــد فـقــدت فرص
«التشدق واملتاجرة بالدعم» ،فقطاع الصحة
والـتـعـلـيــم مــدعــومــان فــي جميع دول الـعــالــم،
ومــا كــانــت تـقــدمــه لـلـمــواد الـغــذائـيــة وحــوامــل
ال ـطــاقــة ،ت ــم االن ـس ـحــاب مـنــه تــدريـجـيــا ورف ــع
األس ـعــار إلــى املـسـتــوى الـعــاملــي ،وربـمــا أكـثــر.
ويـعـتـبــر أن «حـكــومــة األس ــد حــالـيــا ع ــادت ملا
بدأه النظام مطلع األلفية ،وقت نهجت سورية
اقـتـصــاد ال ـســوق االجـتـمــاعــي ورف ـعــت أسـعــار
الطاقة ،وبدأنا نسمع عبارة توزيع الدعم على
مستحقيه ،ولكن وفــق آلية جديدة وسريعة،
فتقليص حجم الــدعــم ومــن ثــم رفــع األسـعــار
هي دالئل على السير سريعًا باتجاه اقتصاد
ال ـســوق امل ـف ـتــوح» .ول ــم يستبعد االقـتـصــادي
ً
السوري أن نرى قريبًا تحريرًا كامال للتجارة
ولسعر الصرف الليرة السورية ،أي تعويمها،
ومــن ثم خصخصة القطاع الحكومي وبيعه
للشركاء ،في طهران وموسكو .وبعد سحب

تسريع برنامج
الخصخصة ورفع الدعم
عن الفئات الفقيرة
الدعم ،يكون نظام األسد قد نفذ معظم شروط
البنك وصندوق النقد الدوليني ،لتبدأ توجيه
االس ـت ـث ـم ــارات إل ــى ق ـطــاعــات م ـح ــددة وقـلـمــا
تعود بالنفع على املستهلك ،ضمن ما جرت
عليه عادة وشروط املؤسسات الدولية ،حسب
جميل.
أمنيات االعتراف الدولي

وف ــي املـقــابــل اسـتـبـعــد االق ـت ـصــادي ال ـســوري،
عماد الدين املصبح ،أن تكون تلك الخطوات
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـل ـبــات م ــن امل ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة،
وم ـن ـهــا ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد أو ال ـب ـنــك ال ــدول ـي ــان،
ألن االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري «م ـت ـهــالــك وال ق ــرار
لقيادته» ،وهــذه مسائل تلحظها املؤسسات
الــدولـيــة ،بحسب قــولــه ،إذ تحول النظام إلى
اقتصاد السوق أو تقليص القطاع الحكومي
وتحرير التجارة والعملة ووقف برامج الدعم
والتدخل للحد من أزمته املالية الخانقة.
املصبح لـ«العربي الجديد» أن نظام
وأضاف
ّ
األسـ ــد «ي ـت ـمــنــى أن تـسـعـفــه ت ـلــك املــؤس ـســات
ب ـق ــروض أو شـ ــروط ووصـ ـف ــات ،ألن ــه يحقق
م ـك ـس ـب ــن ب ـن ـف ــس ال ـ ــوق ـ ــت ،األول اسـ ـتـ ـع ــادة
الشرعية املفقودة والخروج من طوق الحصار
والعقوبات ،واألمــر اآلخر يحصل على مبالغ
م ــال ـي ــة تـ ـس ــاع ــده ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار ،ألن خــزي ـنــة
الــدولــة ال ـســوريــة خــاويــة بـكــل معنى الكلمة،
بعد تــراجــع امل ــوارد «نـفــط ،ضــرائــب وفوائض
القطاع الحكومي» .وأشــار إلى أن األمــر الذي
فاقم معاناة النظام اقتصاديًا هو أن شركاء
األســد توقفوا عن دعمه ماليًا بشكل مباشر،
مضيفًا« :نرى أن أهم مــوارد األسد اليوم هي
املخدرات واإلتاوات على الشعب والصناعيني
وال ـت ـجــار» .ويـشـيــر املـصـبــح إل ــى أن إج ــراءات
حكومة األس ــد الـيــوم تــزيــد مــن نقمة الـشــارع
ً
بعد تجويعه وتفقيره ،فبدال من وقف الهدر
ومكافحة الـفـســاد ،تـمـ ّـد حكومة الـنـظــام اليد
لجيوب رجال األعمال ولقمة السوريني .كذلك

طيران مباشر بين دمشق وأبوظبي

في إطار توطيد العالقات بين النظام السوري واإلمارات في مجال الطيران،
أعلنت شركة «أجنحة الشام» السورية للطيران إقالع أول رحلة مباشرة بين
دمشق وأبوظبي ،يوم  27نوفمبر /تشرين الثاني الماضي ،بعد استئناف
رحالتها إلى إمار َتي الشارقة ودبــي التي كانت قد توقفت إثر جائحة
كورونا .وأضافت الشركة أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان
ورحلة إضافية بين حلب والشارقة ،لتصبح هناك رحلتان أسبوعيًا .وقال
مدير التطوير والعالقات العامة في الشركة ،أسامة ساطع ،إن الخطوة
تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول
إلى العاصمة أبوظبي ،تلبية الحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل
الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

ارتفاع أسعار الوقود يرهق المواطنين (لؤي بشارة /فرانس برس)

يستغرب من طريقة اعتماد سحب الدعم ،ألن
ب ــاده تفتقر لـقــواعــد بـيــانــات دقـيـقــة كـمــا أن
الشرائح املستبعدة تمت وفق املهنة وامللكية،
ولـ ـي ــس وف ـ ــق الـ ــدخـ ــل .وي ـخ ـت ــم االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـس ــوري بــأنــه وف ــق ب ـنــد ال ــدع ــم االجـتـمــاعــي
بموازنة العام املقبل البالغ  5529مليار ليرة
(ال ــدوالر = نحو  3500لـيــرة) ،يمكن بوضوح
مالحظة سحب الــدعــم ،خاصة فــي مــا يتعلق
باملواد التموينية ،كما أن املشتقات النفطية
ال ـت ــي اسـ ـتـ ـح ــوذت ع ـل ــى ال ـك ـت ـلــة ال ـك ـب ــرى مــن
الدعم (حوالى  )%48.8لم نر أي دعم لها ،بل
ارتفع سعر املازوت خمس مرات خالل الفترة
السابقة وال تستطيع الدولة تأمني املشتقات
النفطية حتى بالسعر الجديد.
ويتقاطع كــام الخبير املالي إبراهيم محمد
مع رأي املصبح بأن «نظام األسد اليوم أبعد
ما يكون عن الحصول على قــروض أو رعاية
مــن صـنــدوق النقد أو البنك الــدولـيــن ،فتلك
امل ــؤس ـس ــات ،وص ـن ــدوق الـنـقــد خ ــاص ــة ،تـقــدم
م ـس ــاع ــدات مل ــن يـنـفــذ س ـيــاســات تصحيحية
مـنـظـمــة لــان ـت ـقــال إلـ ــى اق ـت ـص ــاد مـسـتـقــر أو
تـ ـف ــادي ــا ل ـ ـحـ ــدوث أزمـ ـ ـ ــات أو ت ـح ــري ــك ق ـطــاع
ً
كالصادرات مثال ،هذا إن لم نأت على شروط
داخ ـل ـيــة ك ـض ـمــان رس ـم ـلــة امل ـص ــارف وتـقــديــم
بيانات مضبوطة» .وبحسب محمد لـ«العربي
الجديد» ،فإن البنك الدولي لديه شروط ،عدا
التحول االقتصادي وتعويم العملة ،فإن كان
هدف القرض ربحيًا ،نرى التركيز على نسبة
فــائـ ّـدة مــرتـفـعــة وف ـتــرة س ــداد مـتــوسـطــة ،كما
ت ـعــقــدت ش ــروط االقـ ـت ــراض ووص ـل ــت لــدرجــة
ال ـتــدخــل وال ــرق ــاب ــة ع ـلــى اإلنـ ـت ــاج الـ ـص ــادرات
والبرامج التنموية .يعني ذلك ،وفق تصريح
الخبير املــالــي ال ـســوري لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن االقـتـصــاد ال ـســوري ال يحقق أي إغ ــراء أو
بيئة مناسبة للمؤسسات الدولية لتقرضه أو
حتى تتدخل بتحوله ،وما سياسات حكومة
األســد اليوم ســوى االنسحاب من االلتزامات
تجاه الشعب ،بسبب اإلفالس بذريعة توزيع
الدعم ملستحقيه.
التعويم االقتصادي عربيًا

وكـ ــان ال ـن ـظــام ال ـس ــوي ق ــد ات ـجــه إل ــى الـعــديــد
م ــن ال ـش ــراك ــات االق ـت ـصــاديــة م ــع دول عــربـيــة
بهدف تجاوز العقوبات األميركية والدولية
املفروضة عليه .وافتتح الجانبان قبل أيــام،
األردن ـ ــي ون ـظ ــام ب ـش ــار األس ـ ــد ،مـنـطـقــة حــرة

مشتركة على حدودهما ،في خطوة وصفها
مراقبون بأنها تأتي في إطار تعويم للنظام
ال ـس ــوري .ويــأتــي ذل ــك بـعــد إع ــادة فـتــح مركز
جــابــر ،على ال ـحــدود األردن ـيــة  -الـســوريــة في
سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،وع ــودة الترانزيت
والتجارة بني ّ
عمان ودمـشــق .وأعلنت وزارة
االقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة األسد
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية
إعادة افتتاح املنطقة الحرة ،األربعاء املاضي،
والـتــي تـهــدف إلــى تنشيط الحركة التجارية
وجذب االستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات،
ً
فـضــا عــن خلق فــرص العمل واملساهمة في
تـحـقـيــق دعـ ــم عـمـلـيــة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية لكال البلدين .ومــن املشروعات
املهمة التي تستهدف تعويم النظام السوري
عبر بوابة االقتصاد ،تصدير الغاز املصري
م ـ ــرورًا ب ــاألراض ــي ال ـس ــوري ــة واألردن ـ ـيـ ــة إلــى
لبنان .وكــان وزراء الطاقة في األردن ومصر
وسـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـن ــان ق ــد اتـ ـفـ ـق ــوا ف ــي اج ـت ـمــاع
بالعاصمة األردنية ّ
عمان ،في شهر سبتمبر/
أيلول املاضي ،على خريطة طريق لنقل الغاز
املصري برًا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته
االقـتـصــاديــة ،بعد التأكد مــن جهوزية البنى
التحتية .وقــال وزيــر البترول املـصــري طــارق
املال يوم  16نوفمبر /تشرين الثاني املاضي
إن مصر تتوقع بدء تصدير ما بني  60مليونًا
و 65مليون قــدم مكعبة مــن الـغــاز يوميًا إلى
لبنان بحلول أوائل العام املقبل.
وقــال املــا على هامش مؤتمر للنفط والغاز
ب ــأب ــوظ ـب ــي إن «مـ ـص ــر س ـت ـص ــدر الـ ـغ ــاز بـمــا
يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع
م ــا ي ـم ـكــن» ،مـضـيـفــا أن ــه «يـمـكــن تــوقـعـهــا في
نـهــايــة ال ـعــام أو مطلع ال ـعــام املـقـبــل» .وتــأتــي
هذه العملية بموجب خطة تدعمها الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة لـلـمـســاعــدة ف ــي تخفيف
أزم ــة الـكـهــربــاء فــي لـبـنــان .وف ــي نـفــس سياق
توسيع النظام لعالقاته االقتصادية عربيًا،
اتـجــه نحو اإلمـ ــارات لتعزيز الـتـعــاون معها.
وكــانــت وزارة االقـتـصــاد اإلمــارات ـيــة قــد قالت
مؤخرًا إن اإلمارات وسورية اتفقتا على خطط
لـتـعــزيــز ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي واسـتـكـشــاف
قطاعات جديدة .وتعد اإلمــارات أهم الشركاء
التجاريني لـســوريــة ،إذ تحتل املرتبة األولــى
عــربـيــا وال ـثــال ـثــة عــامل ـيــا ،وتـسـتـحــوذ عـلــى ما
يتجاوز  %14مــن تـجــارة ســوريــة الخارجية،
حسب بيانات رسمية.
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مؤشرات
األسواق
الكويت
أغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت ت ـعــامــات ـهــا
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،عـلــى
ارت ـف ــاع مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
 57.64نـقـطــة ليبلغ مستوى
 4041.82نـ ـقـ ـط ــة ب ـن ـس ـبــة
ارتـفــاع بلغت  0.83فــي املائة.
وت ـ ــم تـ ـ ـ ــداول  181.7م ـل ـيــون
س ـه ــم ع ـب ــر  14716صـفـقــة
ن ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة  78.5مـلـيــون
دينار .وارتفع مؤشر السوق
الرئيسي  54.6نقطة بنسبة
ارت ـفــاع ق ــدره  0.93فــي املــائــة
من خالل تداول  267.2مليون
سهم عبر  8827صفقة نقدية
ب ـق ـي ـمــة  28.7م ـل ـي ــون دي ـن ــار
(ن ـحــو  94.7مـلـيــون دوالر).
وارت ـفــع مــؤشــر ال ـســوق األول
 59.76نـقـطــة بنسبة ارت ـفــاع
بلغت  0.79مــن خــال تــداول
 114.4مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم عـبــر
 5889ص ـف ـقــة ب ـق ـي ـمــة 49.8
م ـل ـيــون دي ـن ــار (ن ـح ــو 164.5
مليون دوالر).
ُعمان
ارتـ ـف ــع امل ــؤش ــر ال ـعــام
لسوق مسقط بنهاية
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـ ــس،
بـنـسـبــة  0.31بــاملــائــة ،ليغلق
ع ـ ـنـ ــد م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 3980.98
ن ـق ـط ــة ،رابـ ـح ــا  12.21نـقـطــة
ع ــن مـسـتــويــاتــه بـجـلـســة أول
مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس .ودعـ ـ ـ ـ ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع
امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر صـ ـ ـعـ ـ ــود األس ـ ـهـ ــم
القيادية ،وصعدت املؤشرات
ال ـق ـطــاع ـيــة ب ـش ـكــل ج ـمــاعــي،
وتصدرتها الصناعة بنسبة
 0.87باملائة؛ مع صدارة سهم
ص ـنــاعــة ال ـك ــاب ــات لـلــرابـحــن
الـ ـي ــوم بـنـسـبــة  7.81بــاملــائــة،
وارتـ ـف ــع األنـ ـ ــوار لـلـسـيــرامـيــك
القيادي  2.63باملائة .وصعد
م ــؤش ــر ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي 0.26
بــاملــائــة ،بــدعــم صـحــار الــدولــي
القيادي املرتفع  1.91باملائة،
وارت ـ ـفـ ــع ب ـن ــك م ـس ـقــط 1.23
بـ ــاملـ ــائـ ــة .وك ـ ــان ـ ــت الـ ـخ ــدم ــات
أقــل القطاعات ارتـفـ ً
ـاعــا اليوم
بنسبة  0.08باملائة؛ مع ارتفاع
الـنـهـضــة ل ـل ـخــدمــات ال ـق ـيــادي
 4.76باملائة ،وارتفع إس إم إن
باور  2.17باملائة.
السعودية
شـ ـه ــد سـ ـه ــم ش ــرك ــة
بـ ـ ــاتـ ـ ــك ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
واألعمال اللوجستية،
ارتفاعًا ملحوظًا خالل جلسة
أمــس؛ ليسجل أعلى مكاسبه
فـ ــي نـ ـح ــو  15ش ـ ـه ـ ـرًا؛ وذلـ ــك
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع إقـ ـ ـ ــرار الـجـمـعـيــة
العامة ملساهمي الشركة زيادة
رأس امل ــال .وقفز السهم نحو
 ،%9.98ظ ـهــر أمـ ــس ،تـصــدر
بها األسهم الرابحة ،وهي أعلى
مـكــاســب لـلـسـهــم مـنــذ جلسة
 13سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول ،2020
صعد بها إلى مستوى 26.90
ري ـ ــاال .وب ـل ـغــت كـمـيــة ال ـت ــداول
على السهم في ذلــك التوقيت،
ن ـح ــو  215ألـ ــف س ـه ــم بـلـغــت
قيمتها  5.78ماليني ريال ،من
خالل  357صفقة.
مصر

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـب ـ ــورص ـ ــة
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس،
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــال ـت ـح ــرك
ال ـس ـع ــري يــوم ـيــا ع ـلــى سهم
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي
لــاس ـت ـث ـمــار وال ـت ـع ـم ـي ــر ،فــي
نـ ـط ــاق ن ـس ـب ــة  %5صـ ـع ــودًا
وه ـبــوطــا وب ـ ــدون ح ــد إيـقــاف
مــؤقــت خ ــال الـجـلـســة ،وذلــك
اعتبارًا من جلسة تداول أمس
ال ـث ــاث ــاء وملـ ــدة ش ـهــر ،وي ـعــاد
العرض على اللجنة املختصة
بـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
البورصة في بيان ،أن قرارها
ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ال ـت ـن ـس ـيــق
ب ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرقــابــة
امل ــال ـي ــة والـ ـب ــورص ــة امل ـصــريــة
ل ــوض ــع تــداب ـيــر مــؤق ـتــة للحد
م ــن امل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي يـتـعــرض
لها املتعاملون إثــر التقلبات
الـ ـسـ ـع ــري ــة الـ ـ ـح ـ ــادة فـ ــي ذات
جلسة التداول».
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رؤية

مال وسياسة
من التحشيد الروسي على حدود أوكرانيا ،مرورًا بالتهديدات الصينية
لتايوان ،وصوًال إلى المفاوضات النووية اإليرانية مع الواليات المتحدة،
تنعكس األزمات السياسية الراهنة على االقتصاد العالمي وتهدد
بمخاطر على صعد مختلفة

الثقافة المالية
في مصر وأميركا
شريف عثمان

أزمات االقتصاد
العالمي

ثالثة مخاطر
جيوسياسية تهدد
األسواق واالستثمار

لندن ـ موسى مهدي

ب ـي ـن ـمــا ي ـع ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ج ـ ــوزي ـ ــف ب ـ ــاي ـ ــدن ل ـع ـق ــد مــؤت ـمــر
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
غـ ـدًا الـخـمـيــس ،ي ــواج ــه ال ـعــالــم ث ــاث أزم ــات
ك ـبــرى ت ـهــدد االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي الـعــاملــي،
وبالتالي مسار النمو االقتصادي وأســواق
امل ــال والـسـلــع واالسـتـثـمــار ،فــي وق ــت يــواجــه
ال ـعــالــم م ـع ــدالت عــالـيــة م ــن الـتـضـخــم وأزم ــة
ط ــاق ــة ،وغ ـيــر مـتـيـقــن م ــن تــداع ـيــات املـتـحــور
«أوميكرون» على النشاط االقتصادي.
هــذه األزم ــات هــي ،أزمــة الحشود العسكرية
ال ــروس ـي ــة ع ـلــى ح ـ ــدود أوك ــرانـ ـي ــا وم ـخــاطــر
غ ــزوه ــا م ــن قـبــل مــوس ـكــو ،وأزمـ ــة الـضـغــوط
الصينية على جزيرة تايوان التي يمكن أن
تقرر بكني ضمها في ّ
أي لحظة وسط طلعات
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة الصينية املـتـكــررة فــوق
سماء الجزيرة ،وأزمة امللف النووي اإليراني
الذي تتعثر محادثاته وتتجه نحو االنهيار
واحتمال الرد اإلسرائيلي العسكري بضرب
ب ـعــض امل ــواق ــع ال ـن ــووي ــة وف ـق ــا ل ـل ـت ـهــديــدات
الصادرة من تل أبيب.
ّ
ويرى محللون أن ّأيًا من هذه األزمات يمكن
أن تـحــدث ه ــزة كـبــرى فــي «الـنـظــام الـعــاملــي»
الهش الذي يحكم نظم التجارة واالستثمار
واألســواق العاملية وحركة السلع والبضائع
االستهالكية ،وربما إنتاج نزاع يتطور خارج
حدود السيطرة بني واشنطن وحلفائها في
أوروبا وآسيا وبني تحالف «بكني ـ موسكو».
وحـ ـت ــى وق ـ ــت ق ــري ــب ك ـ ــان خ ـ ـبـ ــراء امل ـخ ــاط ــر
الجيوسياسية يعتقدون أن الـعــالــم أصبح
أك ـث ــر أم ـن ــا ب ـعــد ن ـهــايــة « الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة»
وسقوط اإلمبراطورية الشيوعية في موسكو
وم ــا تــاهــا مــن تـحــول ديـمـقــراطــي رأسـمــالــي
في جمهوريات االتـحــاد السوفييتي بشرق
أوروب ـ ـ ــا إلـ ــى دول مـسـتـقـلــة ون ـ ــال معظمها
عضوية االتحاد األوروبي ودخل في حماية
حلف شمال األطلسي «ناتو».
لكن يبدو أن تقييم مآل سقوط اإلمبراطورية
إلى انتصار النظام الديمقراطي الرأسمالي
ون ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــر ،عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
األوت ــوق ــراط ــي الـسـلـطــوي واإلدارة املــركــزيــة
لالقتصاد واألسواق لم يكن دقيقًا .إذ سرعان
ما قلب الطاولة على هذه األحــام ،الصعود
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ال ـ ـسـ ــريـ ــع ل ـل ـص ــن وم ـ ـشـ ــروع
«الـحــزام والطريق» الرامي للتمدد التجاري
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي الـ ـع ــال ــم وت ـح ــال ـف ـه ــا مــع
موسكو إلى عودة « الحرب الباردة» مجددًا.
على الصعيد االقتصادي ومخاطر األسواق
واالستثمار يستبعد محللون أن تتطور أزمة
أوكــرانـيــا إلــى حــرب بــن موسكو وواشنطن
وحلفائها ،لكن التوتر الحاصل حاليًا على
الحدود األوكرانية والتحشيد العسكري قد
يهدد االستثمار وتسعير األصول املالية في
روسيا ودول االتحاد األوروبي.
وربـ ـم ــا ي ـغ ــري م ــوس ـك ــو ب ــاس ـت ـخ ــدام س ــاح
ال ـط ــاق ــة ض ــد أوروب ـ ـ ــا ف ــي وقـ ــت ت ـعــانــي فيه
األسـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة م ــن ال ـض ـعــف ال ـشــديــد،
خــاصــة أن مــوسـكــو اصـبـحــت ت ـقــود تحالف
«أوبـ ــك »+ال ــذي يـحــدد مـسـتــويــات املـعــروض
الـعــاملــي مــن الـنـفــط ،وبــالـتــالــي مـســار أسـعــار
املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ،كـمــا أنـهــا تهيمن كذلك
عـلــى صـ ــادرات ال ـغــاز الطبيعي إل ــى أوروب ــا
ال ـغ ــرب ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ت ـهــديــد واش ـن ـطــن
ب ـفــرض عـقــوبــات قــاسـيــة عـلــى روس ـيــا قــد ال
ت ـ ــردع روسـ ـي ــا ع ــن امل ـغ ــام ــرة ب ـق ـضــم شــرقــي
أوكرانيا كما حدث مع شبه جزيرة القرم.
لكن ،حتى اآلن تجاهلت األســواق املالية في
أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أزمـ ــة أوكــران ـيــا
واعـتـبــرت أن التهديد األمـيــركــي بالعقوبات
سـ ــوف ي ـ ــردع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني من املغامرة بغزو أوكرانيا.
وم ــن بــن الـعـقــوبــات املـقـتــرحــة ل ــردع روسـيــا
ومنعها من املغامرة بغزو أوكرانيا ،حسب
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ،فــرض
عقوبات مالية قاسية ضد املصارف التجارية
الكبرى في روسيا ،أو حرمان البنك املركزي
الـ ــروسـ ــي م ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـظ ــام «س ــوي ـف ــت»
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ارتفاع عقود الغاز

ارتفعت عقود الغاز الطبيعي األوروبية خالل تعامالت أمس ،وسط
ترقب لما إذا كان سيتم تطبيق عقوبات دولية جديدة على روسيا التي
تعد أكبر مــورد للغاز .وبحسب
وكالة بومبيرغ ،ارتفعت عقود
الــغــاز الطبيعي الــمــتــداولــة في
هــولــنــدا  %7.6وسجلت 96.75
يورو لكل ميغاواط في الساعة.
وتتخوف الـــدول األوروبــيــة من
ّ
استخدام سالح الغاز خالل الشتاء
الجاري في حال فرض عقوبات
مشددة على موسكو في حال
استمرارها في تهديد أوكرانيا.
التوتر العسكري يقلق المستثمرين في وول ستريت ()Getty

لـ ـلـ ـح ــواالت امل ــالـ ـي ــة ،وحـ ــرمـ ــان م ــوس ـك ــو مــن
تحويل الروبل إلى دوالر والعمالت الصعبة
األخـ ـ ــرى ،وح ـظــر امل ـتــاج ــرة ب ــأص ــول الــديــون
السيادية الروسية في أسواق املال الغربية.
ّ
كـمــا أن هـنــالــك مـقـتــرحــات تـمــت مناقشتها
فــي واشـنـطــن تـتـنــاول فــرض عـقــوبــات مالية
وحظر شخصيات روسية نافذة من الدائرة
الــداخـلـيــة لـلــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن .ولكن
ي ـثــار ال ـس ــؤال :هــل ه ــذه الـعـقــوبــات يـمـكــن أن
ً
تــردع روسـيــا إذا كانت ترغب فعال فــي ضم
أوكرانيا بالتقسيط وابتالع شرقي أوكرانيا
الذي يفضل التحالف معها على دول االتحاد
األوروبي.
ّ
من الناحية املالية ،فإن موسكو ربما تستغل
الـتـحــالــف االسـتــراتـيـجــي مــع بـكــن ملقايضة

ّ
«ال ـط ــاق ــة م ـقــابــل الـ ـ ـ ـ ــدوالرات» خ ـصــوصــا أن
ال ـص ــن ب ـح ــاج ــة م ــاس ــة ل ـل ـطــاقــة ف ــي ال ــوق ــت
ال ـ ــراه ـ ــن ،كـ ـم ــا تـ ـت ــوف ــر ل ــديـ ـه ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 3
تريليونات دوالر من االحتياطات األجنبية.
ويرى محللون أن بكني تطمع في دفع موسكو
نحو زعــزعــة النظام الرأسمالي الغربي في
الوقت الراهن ،ولديها هي األخرى أطماع في
ضم جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.
ح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ل ـل ـت ـح ـش ـي ــد
ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي ع ـلــى حـ ــدود أوك ــران ـي ــا،
ق ــال م ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات امل ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ولـيــام بيرنز ،فــي مقابلة مــع صحيفة «وول
ستريت جورنال» على هامش قمة الرؤساء
الـتـنـفـيــذيــن ال ـت ــي ع ـقــدت ـهــا الـصـحـيـفــة يــوم
ّ
اإلثـنــن ،إن مكاملة بايدن مع بوتني ستكون

اقتصاد منطقة اليورو
ينمو %3.9
برلين ـ العربي الجديد

كشفت بيانات ال ـقــراءة النهائية ألداء
اقـ ـتـ ـص ــاد م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـي ـ ــورو فـ ــي ال ــرب ــع
الـثــالــث ،نمو الناتج املحلي اإلجمالي
 %3.9ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،وهـ ــو
مستوى أعلى من الـقــراءة األولية عند
.%3.7
ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات ه ـي ـئــة اإلح ـ ـصـ ــاءات
«يوروستات» الصادرة أمس الثالثاء،
ن ـم ــا اق ـت ـص ــاد م ـن ـط ـقــة ال ـ ـيـ ــورو %2.2
ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن يــول ـيــو /ت ـمــوز وحـتــى
سبتمبر /أي ـلــول عـلــى أس ــاس فصلي،
وهي نفس بيانات القراءة السابقة.
وبحسب البيانات ،زاد استهالك األسر
 %4.1ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ف ــي الــربــع
الصادرات بنحو
الثالث ،فيما ارتفعت
ً
 %1.2والواردات  .%0.7ووفقا ملا ذكرته

تسوق نشط ألعياد الميالد في برلين ()getty

ّ
قناة «سي إن بي سي» األميركية ،فإن
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ق ــد يـخـفــض
توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو
عــن  ،2022إذ حــذر مــن إمـكــانـيــة إجــراء
تعديالت طفيفة حني صــدور توقعاته
في الشهر املقبل.
وتشير توقعات الصندوق فــي الوقت
ّ
الحالي إلى أن الناتج املحلي اإلجمالي
في منطقة اليورو قد يرتفع  %4.3في
.2022
إلــى ذلــك تتجه الـشــركــات الـنــاشـئــة في
أوروب ـ ـ ـ ــا ن ـح ــو ج ـم ــع ت ـم ــوي ــل ق ـيــاســي
بـقـيـمــة  121م ـل ـيــار دوالر هـ ــذا ال ـع ــام،
وفقًا لتقرير صادر عن شركة رأس املال
االستثماري «أتوميكو» ونقلته «سي
إن بي ســي» ،وهــو ما يزيد على ثالثة
أضعاف رأس املــال الــذي تم جمعه في
عام  2020والبالغ  41مليار دوالر.

فرصة للتأكيد على ثمن لجوء روسـيــا إلى
القوة العسكرية ضد أوكرانيا.
وأضــاف بيرنز ،أنه ال يقلل أبـدًا مما سماها
شهية بوتني للمخاطر في موضوع أوكرانيا،
ّ
مشيرًا إلى أن ذلك يثير قلق بــاده .وأضاف
أنهم ال يعلمون ما إذا كان الرئيس الروسي
قد قرر استخدام القوة ضد أوكرانيا أم ال.
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن أكـ ـث ــر الـ ـنـ ـق ــاط امل ـل ـت ـه ـبــة فــي
صــراع النفوذ الجيوسياسي واالقـتـصــادي
ال ـعــاملــي إل ــى جــانــب أوك ــران ـي ــا يـتــركــز حاليًا
حــول تــايــوان الـتــي تعد جــزيــرة ّصغيرة في
املساحة والحجم االقتصادي ،لكنها جزيرة
اسـتــراتـيـجـيــة مــن نــاحـيــة مــوقـعـهــا فــي بحر
الصني الشرقي الــذي تمر به معظم التجارة
إل ــى ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات ف ــي ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا

البورصات تجاهلت في
تعامالت الثالثاء أزمة
أوكرانيا وواصلت االرتفاع
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة الـ ـتـ ـق ــدم ال ـت ـق ـنــي
والتفوق العسكري .وتطالب بكني الواليات
املتحدة باالعتراف بـ«الصني الواحدة» التي
تـعـنــي س ـي ــادة ب ـكــن ع ـلــى ت ــاي ــوان .وتـعـتـبــر
الحكومة الصينية بـنــاء على استراتيجية
ّ
«الصني الواحدة» أن تايوان مقاطعة تابعة
ل ـح ـكــومــة الـ ـب ـ ّـر ال ـص ـي ـنــي وذات ح ـكــم ذات ــي

طائرة ركاب تعمل
بالهيدروجين

ف ـق ــط ،وبــال ـتــالــي ي ـجــب ع ـلــى واش ـن ـطــن عــدم
االع ـتــراف الدبلوماسي بها كــدولــة مستقلة
أو تسليحها .من جانبها ،تواصل واشنطن
الـتـعــامــل مــع تــايــوان كــدولــة مستقلة وقلعة
ديمقراطية يجب الدفاع عنها في وجه الحكم
األوتوقراطي الصيني.
ّ
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ع ـ ــدد سـ ـك ــان ت ــاي ــوان
ال ي ـت ـعــدى  23م ـل ـيــون ن ـس ـمــة ،وال يـتـجــاوز
حجمها االقـتـصــادي  600مليار دوالر وفق
ّ
بيانات البنك الدولي ،كما أن حجم تجارتها
م ــع ال ــوال ّي ــات امل ـت ـحــدة ال يـتـعــدى  85مليار
دوالر ،فإنها تقع ّعلى أهم املمرات التجارية
ف ــي ال ـعــالــم ،كـمــا أن ـه ــا واحـ ــدة م ــن أه ــم قــاع
تقنية «الشرائح اإللكترونية» في العالم.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـل ــف امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـن ــووي ــة

اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي ج ــرت ب ــن ط ـه ــران وأمـيــركــا
عبر وسطاء من أوروبــا وروسـيــا في فيينا،
ّ
ف ــإن املـحــادثــات تتعثر بسبب رفــض طهران
ّ
أي ش ـ ـ ــروط جـ ــديـ ــدة ت ـح ــد مـ ــن تــرســان ـت ـهــا
ال ـصــاروخ ـيــة ،أو تــرتـيــب عــاقــاتـهــا مــع دول
الجوار التي ترى واشنطن أنها تهدد أمنها.
وه ــذا الـتـعـثــر يـهــدد بــإغــاق امل ـحــادثــات بني
أم ـي ــرك ــا وإيـ ـ ـ ــران ،ورب ـم ــا ي ـق ــود إل ــى تـشــديــد
الحظر املالي واالقتصادي أكثر على صناعة
ـادرات ـهــا .ومثل
النفط وال ـغــاز فــي إي ــران وصـ ّ
ه ــذا االح ـت ـم ــال ي ــرى مـحـلـلــون أنـ ــه سيصب
فــي مــزيــد مــن ارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط وال ـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي وزي ـ ـ ــادة م ـع ــدل ال ـن ـمــو الـتـضـخــم
وغالء السلع.
وبالتالي ،يتخوف املستثمرون من انفجار

ضغوط إضافية على العقارات الصينية
بكين ـ العربي الجديد

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـض ـغ ــوط الـ ـش ــدي ــدة ال ـتــي
يتعرض لها قطاع العقارات ،سجلت أسهم
شركات العقارات الصينية املدرجة في هونغ
كــونــغ مـكــاســب قــويــة خ ــال ت ـعــامــات أمــس
الثالثاء ،وذلك بعد تراجعات ،وسط مساعي
ب ـكــن لـتـخـفـيــف حـ ــدة أزم ـ ــة ش ــرك ــة «تـشـيـنــا
إيـ ـف ــرغ ــران ــد غـ ـ ـ ـ ــروب» .وحـ ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «
فاينانشيال تايمز» البريطانية ،ارتفع مؤشر
هانغ سانغ للعقارات بنسبة  %4.1في نهاية

تعامالت أمس الثالثاء .وقــرر البنك املركزي
الـصـيـنــي ،أم ــس ،خـفــض م ـعــدل االحـتـيــاطــي
اإللزامي بمقدار  50نقطة أساس بشكل فعلي
بدءًا من الخامس عشر من ديسمبر /كانون
الثاني ،ما سيحرر  1.2تريليون يــوان (188
مليار دوالر) من السيولة طويلة املدى.
وه ــذه هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي يـخـفــض فيها
املركزي الصيني معدل االحتياطي اإللزامي
ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك م ـن ــذ ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز امل ــاض ــي.
وكـشـفــت وس ــائــل إع ــام مـحـلـيــة فــي الـصــن،
ّ
أن حـ ـ ــزب الـ ـشـ ـع ــب ت ـع ـه ــد ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى

بريطانيا تتجه لتطوير طائرات تعمل بالهيدروجين ()Getty

لندن ـ العربي الجديد

كـشـفــت مـجـمــوعــة بحثية مــدعــومــة من
الحكومة البريطانية عن تصميم طائرة
رك ـ ــاب ت ـع ـمــل ب ــال ـه ـي ــدروج ــن ال ـســائــل،
وسـ ـ ــط تـ ــأك ـ ـيـ ــدات أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـط ـيــع مــن
الناحية النظرية مطابقة أداء الطائرات
م ـتــوس ـطــة ال ـح ـج ــم ال ـح ــال ـي ــة م ــن دون
إنـتــاج انبعاثات كربونية .وأكــد معهد
تـكـنــولــوجـيــا ال ـط ـيــران ف ــي ب ـيــان نقلته
وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» األم ـي ــرك ـي ــة أمــس
ّ
ال ـث ــاث ــاء ،أن مـفـهــوم ال ـط ـيــران حـيــادي
الكربون (فالي زيرو) يقوم على تصور
ل ـط ــائ ــرة ت ـت ـســع لـ ـ ـ ــ 279راك ـ ـبـ ــا ،لـتـجــري
رحالت من لندن إلى سان فرانسيسكو
من دون توقف وبنفس السرعة والراحة
املـتــاحــة اآلن .وتـسـتـهــدف ال ـشــراكــة ما
ب ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـح ـث ـيــة وال ـح ـكــومــة

البريطانية تـســريــع املـشــاريــع مرتفعة
الـخـطــورة وال ـتــي س ــوف تــدعــم شــركــات
ّ
ال ـط ـيــران املـحـلـيــة .وع ـلــى الــرغــم مــن أن
ا ّل ــدف ــع بــال ـه ـيــدروجــن يـنـظــر إل ـيــه على
أن ـ ـ ــه أكـ ـث ــر ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات الـ ــواعـ ــدة
حـيــاد الـكــربــونــي فــي مجال
لتحقيق الـ ّ
الـطـيــران ،لكنه فــي الــوقــت نفسه مرتفع
ال ـت ـك ـل ـفــة ،وقـ ــد ي ـت ـط ـلــب األم ـ ــر س ـن ــوات
حتى يتم تطوير طائرات وبنية تحتية.
وخ ـص ـص ــت ح ـك ــوم ــة امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
 1.95م ـل ـي ــار إس ـتــرل ـي ـنــي ( 2.6مـلـيــار
دوالر) ل ـت ـم ــوي ــل م ـع ـه ــد ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الفضاء منذ انطالقه فــي  2013وحتى
 .2026وتستهدف الحكومة البريطانية
من خالل تمويلها لألبحاث التقنية إلى
تـحــويــل ال ـخ ـبــرات إل ــى مـنـتـجــات يمكن
ً
تسويقها في املستقبل بدال من التركيز
على مبيعات األبحاث بالجامعات.

ّ
أي من األزم ــات الثالث خــال األشهر املقبلة
ال ـتــي ستظهر فـيـهــا حقيقة تــأثـيــر املـتـحــور
«أومـيـكــرون» على االقـتـصــاد الـعــاملــي ،وعما
إذا ك ــان حقيقة ذا تــأثـيــر مـخـفــف أم ال ،كما
س ـت ـت ـضــح ف ـي ـهــا خ ـط ــط م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط
الفيدرالي األميركي لرفع معدل الفائدة على
ّ
ال ـ ـ ــدوالر .ويـ ــرى مـحـلـلــون أن ه ــذه األزمـ ــات
تأتي فــي وقــت يحتاج فيه العالم إلــى مزيد
من موارد الطاقة التقليدية .ووفقًا ملا ذكرته
وكالة «رويترز» أمس الثالثاء ،أكد املديرون
التنفيذيون لـ«إكسون موبيل» و«شيفرون»
و«هاليبرتون» في مؤتمر بمدينة هيوستون
ت ـك ـس ــاس األم ـي ــرك ـي ــة ،أه ـم ـي ــة ال ـح ــاج ــة إل ــى
مواصلة توريدات النفط والغاز عامليًا حتى
مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف من الوقود.

«إيفرغراند» كادت تقصم ظهر سوق العقارات في الصين ()Getty

سـيــاســة مــالـيــة اسـتـبــاقـيــة وس ـيــاســة نقدية
وجاءت هذه القرارات بعدما
مرنة في .2022
ّ
ّأعلنت «إيفرغراند» أنــه ال يوجد ما يضمن
أن ــه سـيـكــون لــديـهــا األم ـ ــوال الـكــافـيــة لـســداد
مدفوعات الديون.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ك ـش ــف ت ـق ــري ــر لــوكــالــة
ّ
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ» أن «إي ـف ــرغ ــران ــد» تـ ــدرس ضـ ّـم
كــل سـنــداتـهــا الـعــامــة الـخــارجـيــة والـتــزامــات
ديونها الخاصة في عملية إعادة هيكلة.
من جانبها ،ترى وكالة التصنيف االئتماني
ّ
«إس أند بي غلوبال» أن املزيد من املطورين
ال ـع ـق ــاري ــن ف ــي الـ ـص ــن ي ـت ـع ــرض ــون لـخـطــر
التخلف عــن س ــداد الـتــزامــاتـهــم بسبب أزمــة
السيولة ،على الرغم من اإلج ــراءات األخيرة
ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ال ـس ـل ـطــات ل ـت ـحــريــر بـعــض
األموال.
وحسبما نقلت «بـلــومـبـيــرغ» ،قــالــت إستير
لـيــو ،مــديــرة «إس أن ــد ب ــي» خ ــال ن ــدوة عبر
ّ
اإلنـ ـت ــرن ــت ،إن «خ ـف ــض م ـع ــدل االح ـت ـيــاطــي
اإللزامي لن يكون كافيًا إلنقاذ بعض مطوري
العقارات الذين يبلغ تصنيفهم املستوى ،B
وأقل من مستوى التعثر».
ّ
وأضـ ــافـ ــت أن ه ـ ــؤالء امل ـق ـت ــرض ــن ت ـعــرضــوا
ب ــال ـف ـع ــل ملـ ـش ــاك ــل الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،حـ ـي ــث أص ـب ــح
املـسـتـثـمــرون أكـثــر انـتـقــائـيــة ،وس ــط مخاطر
ال ـ ـعـ ــدوى مـ ــن وض ـ ــع «إي ـ ـفـ ــر ّغـ ــرانـ ــد» املـثـقـلــة
بالديون ،وأشارت ليو إلى أنها تتوقع املزيد
من عمليات إعادة هيكلة الديون.
وت ـتــوقــع الــوكــالــة اس ـت ـمــرار االن ـك ـمــاش على
خلفية تقييد االئتمان والسياسات التقييدية
في القطاع ،ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة
 %10فــي مـبـيـعــات ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة على
مستوى البالد في العام املقبل ،إضافة إلى
تراجع من  %5إلى  %10في .2023

رغــم اقتناعي الـتــام بأفضلية االسـتـثـمــار فــي األسـهــم األميركية
على املدى الطويل مقارنة بما سواها من بدائل متاحة في السوق
األميركية ،لم يرفض عقلي في أي وقت احتماالت حدوث تراجعات
تصحيحية في أسعار األسـهــم ،خاصة في بيئة مكانية وزمنية
حافلة بالتغيرات الضخمة ،على أكثر من صعيد ،في كل ساعة،
كما هو الحال في وول ستريت.
وبعيدًا عن أخبار الفيروس ومتحوراته ،والبنك الفيدرالي «البنك
املركزي األميركي» وقــراراتــه ،أو العالقات التجارية األميركية مع
الـصــن ،واملـنــافـســة االقـتـصــاديــة بــن الـعـمــاقــن ،فقد كــانــت هناك
تــوق ـعــات ب ــاق ـت ــراب ال ـص ــدم ــة ،ب ـعــد ش ـهــور طــوي ـلــة ع ــاش خــالـهــا
املستثمرون في نعمة.
واألسبوع املاضي ،أنهي مؤشر ناسداك تعامالت يوم الجمعة على
تراجع أسبوعي بنسبة  ،%2.6كانت كفيلة بوصول خسائره في
آخر أسبوعني ألعلى مستوى لها في ما يقرب من عشرة أشهر،
وأكـمــل مؤشر إس آنــد بــي  500يــوم الجمعة أسبوعه الثاني من
ً
الخسائر ،وواصــل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعه ،مسجال
أسبوعه الرابع على التوالي من التراجعات.
اعتبر البعض ّأن شهادة جيرومي بــاول ،رئيس البنك الفيدرالي،
أمــام مجلس الشيوخ األسـبــوع املــاضــي ،كانت العامل األهــم وراء
تــراجــع األس ــواق ،وق ــال آخ ــرون« :بــل ظـهــور املتحور أومـيـكــرون»،
وأشـ ــار مـحـلـلــون إل ــى اس ـت ـمــرار ارت ـف ــاع م ـعــدل الـتـضـخــم ،وتــزايــد
احـتـمــاالت رفــع مـعــدالت الـفــائــدة ،وتــراجــع اآلم ــال فــي ع ــودة قريبة
للنشاط االقتصادي في القطاعات التي تأثرت بظهور الفيروس
العام املاضي ،وكلها تحليالت صحيحة ومقبولة ،ساهمت بالفعل
في تراجع مؤشرات األسهم الرئيسية للسوق األميركية.
ُ
خسائر «مؤشرات» األسهم الرئيسية املحدودة (حتى اآلن)،
أخفت
بعد مستويات قياسية استمر تحقيقها حتى األسـبــوع الثالث
َ
خسائر كبيرة تكبدها العديد مــن «أسهم»
مــن الشهر املــاضــي،
الشركات األميركية ،ويمكن مالحظة ذلك في أداء صندوق شركات
التكنولوجيا األش ـهــر  ،ARKKال ــذي حـقــق مـكــاســب خ ــال عــام
الجائحة بنسبة  ،%143قبل أن يخسر ربع القيمة التي كان عليها
مطلع العام الحالي.
ومن بني  43شركة يستثمر فيها الصندوق حاليًا ما يتاح له من
أم ــوال املــودعــن ،لــم تنج إال شركتان فقط مــن الــدخــول فــي دوامــة
الهبوط ،التي تبدأ عند املحللني عادة بعد خسارة السهم أكثر من
 %20من أعلى نقطة وصل إليها .ووصلت الخسائر في أسهم
بعض هذه الشركات ألكثر من ثمانني باملائة منذ وصولها ألعلى
نقطة في تاريخها مطلع العام الحالي ،لكن الظاهرة األهــم كانت
دخول فئات جديدة من األميركيني لالستثمار في األسهم.
وق ـبــل شـهــريــن ،جمعتني الـصــدفــة فــي أح ــد املـقــاهــي بمجموعة
مــن ال ـس ـيــدات الــاتــي جلسن فــي طــاولــة م ـج ــاورة ،يـتـجــاوز عمر
أصغرهن سبعني عامًا ،وكن يتحدثن عن سعادتهن باالستثمار
في البورصة للمرة األولى في حياتهن ،واألرباح التي حققنها من
شراء هذا السهم أو ذاك.
نبهني دخــول الفئة التي تمثلها تلك السيدات سوق األسهم ،كما
دخول صديقي السياسي الذي تجاوز الخمسني عامًا وال يتوقف
عــن ســب «الرأسمالية العفنة وجشع املستثمرين» للمرة األولــى
في حياته العام املاضي ،وكذلك شراء ابني وأصدقائه أسهمًا في
البورصة قبل انتهاء تعليمهم الجامعي ببضع مئات من الدوالرات
حـصـلــوا عليها مــن عملهم املــؤقــت ،إل ــى الـثـقــافــة املــالـيــة الــواسـعــة
املوجودة في أميركا ،والتي نفتقدها بشدة في أغلب مجتمعاتنا
العربية التي ركنت إلى شــراء شقة أو بيت في أغلب األحــوال ،ملن
توفر له املال وتجاوزت ثقافته إيداعه في البنوك.
تعاني مجتمعاتنا العربية من تدني الثقافة املالية بصورة واضحة،
بـسـبــب ال ـت ـطــورات الـكـبـيــرة الـتــي حــدثــت فــي م ـجــاالت االسـتـثـمــار
خالل العقود الثالثة األخيرة ،والتي لم تتمكن األغلبية الكاسحة
مــن املواطنني مــن استيعابها ،وشخصيًا ،سعدت جـدًا بما فعله
املصرفي املصري املخضرم هشام عز العرب ،الذي بدأ في تصوير
مقاطع فيديو ،يـحــاول فيها توسيع الثقافة املالية للمواطن غير
املتخصص ،ويطرح عليه البدائل االستثمارية املتاحة في السوق
ّ
املصرية ،إل ّأن األمر بالتأكيد يستلزم قيام الحكومة بدور من أجل
ضمان وصول الرسالة إلى أعداد أكبر من املواطنني ،وفي مختلف
املدن املصرية.
قبل ما يقرب من ثالثة عقود ،درست الباحثة أناماريا لــوزاردي،
أستاذة االقتصاد واملحاسبة حاليًا في جامعة «جورج واشنطن»
سلوكيات االدخــار واالستثمار عند األفــراد ،ووصلت إلى حقيقة
هامة على بساطتها ،تؤكد اختالف ما يكون بحوزة شخصني من
حصولهما على نفس
أصــول عند وصولهما لسن املعاش ،رغــم
ً
الــراتــب تقريبًا خــال حياتهما العملية ،مــرجـعــة السبب فــي ذلك
االختالف إلى القرارات املالية التي اتخذاها على مدار سنوات في
ما يخص ما توفر لهما من أموال.
واعـتـبــرت ل ــوزاردي ّأن الثقافة املالية تـبــدأ بـضــرورة أن يستطيع
امل ــواط ــن ال ـع ــادي فـهــم ثــاثــة مــوضــوعــات أســاس ـيــة ،يتعلق أولـهــا
بعمل بعض الحسابات املرتبطة بمعدالت الفائدة ،وثانيها بمعدل
الـتـضـخــم وتــأث ـيــره عـلــى املـسـتـهـلـكــن ،وثــالـثـهــا بـتـنــويــع املـخــاطــر
عند اتـخــاذ الـقــرار االستثماري .وأش ــارت السيدة الحاصلة على
الــدك ـتــوراه فــي االقـتـصــاد مــن جــامـعــة برينستون األمـيــركـيــة إلــى
أن أغلب املواطنني (األميركيني) ال يوجد لديهم الحد األدنــى من
الفهم املطلوب لتلك املوضوعات ،وهــو ما اعتبرته سببًا رئيسيًا
الستمرار ونمو ظاهرة التفاوت في املجتمعات املختلفة.
كانت لــوزاردي تتحدث عن املواطن األميركي ،الذي يتخذ قرارات
استثمارية هامة تتعلق بما يمتلك فــي حساب التقاعد الخاص
به ،الــذي يحق لهم إدارتــه واستثماره أثناء عمله ،وقبل عقود من
السماح له بالحصول عليه ،والذي يضطر ابنه في سن السادسة
عـشــرة التـخــاذ ق ــرار باستثمار مبلغ ضـخــم ،وربـمــا ال ـتــورط في
الحصول على قرض ضخم ،من أجل االلتحاق بإحدى الجامعات
الكبرى ،التي تصل مصاريف بعضها ملئات اآلالف من الدوالرات.
لم أشعر بالقلق من ضعف الثقافة املالية للمواطن املصري ،الذي
ال يمتلك مــدخــرات في أغلب األح ــوال ،وال يسمح له ب ــإدارة أمواله
املوجودة لدى هيئة التأمينات واملعاشات ،وال ترتفع تكلفة التعليم
الجامعي املتاح لــه ،لكن حقيقة كــان كل قلقي من ضعف الثقافة
املالية لدى بعض املسؤولني ،الذين تتسبب قراراتهم في كثير من
األحيان في إفقار املاليني وزيادة معاناتهم ،وهم ال يشعرون.
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االلتزام بإسرائيل دولة يهودية أوًال
أنطوان شلحت

أبــدت أوس ــاط إسرائيلية رسمية وصحافية ارتياحها مــن تضمني بند فــي نطاق
الخطوط األساسية لبرنامج الحكومة الجديدة في أملانيا برئاسة زعيم االشتراكيني
الديمقراطيني ،أوالف شولتز ،ورد فيه أن «أمــن دولــة إسرائيل يعتبر بالنسبة إلينا
[أملانيا] بمنزلة مصلحة قومية عليا»ّ .
ونوهت األوساط نفسها بأن هذا االلتزام هو
أشبه بناظم ُمشترك يضبط إيقاع جميع الحكومات األملانية ،ســواء أكانت بقيادة
أحــزاب اليمني أو أحــزاب اليسار ،ولكنها أعــربــت عــن امتعاضها مــن أن الحكومات
اليمينية السابقة ،بزعامة املستشارة املنتهية واليتها أنجيال ميركل ،أرفقت هذا
االلتزام ضمن خطوطها األساسية ببند آخر يؤكد التزامها بإسرائيل دولة يهودية،
بينما اقتصر األمــر فــي الخطوط األســاسـيــة للحكومة الحالية على االل ـتــزام بأمن
التطرق إلى طابعها ،ما يجعله ً
إسرائيل من دون ّ
ناقصا.
ً
انسحب االمـتـعــاض أيــضــا على بـنــود أخ ــرى جــرى إدراج ـهــا ضمن تلك الخطوط
األســاس ـيــة ،ومـنـهــا عـلــى سبيل امل ـثــال تــأيـيــد حــل الــدولـتــن لـلـصــراع اإلســرائـيـلــي -
الفلسطيني على أساس خطوط  ،1967وشجب االستيطان اإلسرائيلي الكولونيالي
ّ
والتعهد باستمرار تمويل وكـ ًـالــة غــوث الالجئني الفلسطينيني
فــي أراضــي ،1967
(أون ــروا) .بيد أن عدم االلتزام بطابع إسرائيل دولــة يهودية اعتبره بعضهم بمثابة
«ت ـطـ ّـور مثير للقلق» أكـثــر مــن غـيــره .وأت ــى ذلــك فــي تقدير صــاحــب هــذه السطور
لسببني ،كما يمكن أن نستشف من بني السطور :األول مرتبط بخلفية حملة الهجوم
واالنـتـقــاد التي ّ
تتعرض لها سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيني ،وتـحــديـ ًـدا منذ
الحرب العدوانية على قطاع غزة في مايو /أيار الفائت ،ال سيما في الواليات املتحدة
وبعض أقطار أوروبا ،وهي في قراءة تلك األوساط الرسمية والصحافية حملة غير
مسبوقة من ناحية معناها ،ولــذا سرعان ما تم استالل ّ
االدعــاء التقليدي أن دولة
االحتالل ترى أنها تهدف ،باألساس ،إلى نزع الشرعية عنها.
السبب الثاني أن ما يختبئ وراء اإلصــرار على االلتزام العاملي تجاه ترسيخ الدولة
ّ
اليهودية هو الحصول على شرعية للصهيونيةً ،
فكرا وممارسات ،إذ إن جل أطياف
اليمني اإلسرائيلي ما زالت تعتبر أن املعركة التي قامت الحركة الصهيونية من أجل
ّ
النهائية املتمثلة في «تحقيق السيادة
خوضها ما زالــت على أشـ ّـدهــا ،وأن غايتها
اليهودية» لم ُتنجز بعد .وبمراجع ٍة سريعة ،في الوسع القول إن هذا األمر كان جزءاً
ّ
من ديــدن اليمني اإلسرائيلي ،وعلى وجــه الدقة ذلــك الــذي ُيوصف بأنه يمني جديد،
ّ
وتكون في األعوام القليلة املنصرمة نتيجة تقارب أيديولوجي بني ّتيار اليمني القومي
ّ
الــذي يــدعــي أنــه علماني والـتـيــار القومي الــديـنــي ،وكالهما بــاتــا ،فــي الــوقــت الحالي،
ً
ً
ّ
ّ
يميني واحــد أكثر تـطـ ّـرفــا ،فضل عــن أنــه يهيمن على الخطاب
متحدين فــي تيار
السياسي اإلسرائيلي.
ولدى متابعة ما يظهر من تعليقات في هذا الشأنُ ،يالحظ أن هناك ً
تواترا في تهوية
ّ ّ
ً
(وتلميع) وجهات نظر ُي ّ
عد اإليمان فيها ً
بالتجدد .لعل أبرزها
قديما أصل ،ولكنه آخذ
وجهة نظر ّ
عبر عنها أحد الناطقني اإلعالميني بلسان رئيس الحكومة اإلسرائيلية
السابق ،بنيامني نتنياهو ،تقول إن إسرائيل دولــة طبيعية ،غير أنها تعيش وسط
ّ
«جيران غير طبيعيني»ً ،
يتسببون ،منذ نحو عقد ،في
نظرا إلى أن هــؤالء الجيران
ّ
نحو أدى إلى سيطرة الخوف كسلطة شبه
إشعال أديم منطقة الشرق ًاألوسط على ٍ
ّ
ّ
مطلقة ،وإلى جعل العنف قانونا ،وإلى اندالع حرب الكل ضد الكل بني املسلمني أنفسهم.
ّ
وثمة وجهات نظر أخرى عديدة في الصدد نفسه .ومن األهمية أن يشار من بينها إلى
تلك التي ترى أن الفلسطينيني في أراضي  1948الذين تسميهم األدبيات اإلسرائيلية
ً
«األقلية العربية» هم أيضا غير طبيعيني .وهــذا ما ثبت ،مرة أخــرى ،في مايو /أيار
املــاضــي ،من خــال انضمامهم إلــى ّ
هبة الفلسطينيني في القدس والضفة الغربية
ّ
وقطاع غزة .وبرأي عدد من أصحاب وجهة النظر هذه ،فإن البارز في هذه الهبة وما
شهدته من مواجهات أنها نشبت ،بالتحديد ،بعد فترة يمكن وصفها «ورديــة» في
عالقة الدولة باملواطنني العرب .ومن هنا االستنتاج بأنهم ليسوا طبيعيني!

حاشية في لقاء
«اإلخوة األعداء»
عبد اللطيف السعدون

الشتيتني ،مقتدى الصدر
أما وقد جمع الله
ّ ّ
ونوري املالكي ،بعدما ظنا ،كل الظن ،أن ال
تالقيا ،فـمــاذا بعد هــذا اللقاء الــذي أرادتــه
إي ـ ـ ــران ،ك ــي تـ ـ ــداري ع ـب ــره ب ـعــض م ــا لحق
بــوكــائـهــا الـعــراقـيــن مــن خـســائــر أفــرزتـهــا
انتخابات تشرين ،ولكي ّ
تمهد الطريق إلعادة
إنتاج «العملية السياسية» الطائفية التي
ضمنت لها السطوة على القرار العراقي على
امتداد عقدين ،وهي العملية التي ّ
تعرضت
َ
لإلنهاك الشديد والعطب ،ولــم يبق سوى
تشييعها إلى نهايتها محفوفة باللعنات؟
لــم يـفــرز لـقــاء «اإلخ ــوة األعـ ــداء» هــذا شيئًا
ذا قيمة حقيقية يمكن البناء عليه الحقًا،
التيار الصدري واإلطــار
إذ خرج
الطرفانّ ،
ٌّ
التنسيقي ،وكــل يغني على لـيــاه ،وعــرف
ّ
في األوساط السياسية أن اللقاء كان جافًا،
وال يحمل مالمح اتفاق ،وال حتى تقاربًا في
النقاط األساسية .ولذلك ،لم تزد البيانات
شخصيات
والتصريحات التي صدرت عن
ٍ
هذا الطرف أو ذاك عن أن تطرح
محسوبةٍ على ّ
ما تريده وتتمناه ،وليس ما حصل اتفاقًا
ّ
عليه .وبدا أن الصدر ،وقد كان صريحًا في
اإلعالن بعد اللقاء مباشرة عن عدم التراجع
عن موقفه ،في «حكومة أغلبية وطنية ،ال
ّ ً
ُ
كوة
حدث
شرقية وال غربية» ،سعى إلى أن ي ِ
في الجدار الصلد الذي صنعته أطراف اإلطار
التنسيقي ،وأن «يبرئ ذمته» أمام جماهيره
مما قد ُيشاع عن إحداثه شرخًا داخل البيت
الشيعي .وأيضًا استجابة لرغبة إيران في
ّ
عقد اللقاء ،وهو الذي يطمع أل تصل العالقة
ّ
بـيـنــه وب ــن ط ـهــران إل ــى مــا صـنــع ال ـح ــداد.
وخوفًا من يدها الطولى التي قد تستهدفه،
فيما كانت أطــراف اإلطــار التنسيقي ،ومن
ضمنها املـلـيـشـيــات الــوالئ ـيــة ،تنطلق من
«فــائــض ضـعــف» ولـيــس مــن «فــائــض قــوة»
وقد أرادت ،من خالل فائض الضعف هذا،
تخفيف خسائرها وتزييد مكاسبها بالقدر
الــذي تستطيعه ،خصوصًا بعد تراجعها
ع ــن الـتـهــديــد بــاس ـت ـخــدام أســال ـيــب أخ ــرى،
غير االحـتـجــاجــات السلمية .قــد يـكــون من
ّ
بني ما فكرت فيه ،في البداية ،اللجوء الى
حرب شــوارعّ ،
ردًا على «الغنب» الذي تزعم
ّ
ّ
أنــه لحق بها ج ــراء حــاالت تــزويــر حصلت
في االنتخابات.
وق ــد فـضـحــت ص ــور الـلـقــاء امل ـن ـشــورة على
مواقع التواصل كيف ظهرت علنًا الخصومة
املطبوعة بالجفاء والتجاهل بــن الصدر

واملالكي .وعلى أية حال ،لم يحقق اللقاء ما
ّ
أرادتــه طهران التي سوف تفكر مرة أخرى
في الدخول على الخط إل ّصــاح ذات البني
بــن األطـ ــراف املختلفة ،ألن ـهــا ال تستطيع
التفريط باملكاسب الضخمة التي حققتها
في العراق على امتداد  18عامًا ،والتي قد
تتأثر سلبيًا إذا ما ّقدر للتيار الصدري أن
ينجح في تشكيل «حكومة أغلبية وطنية».
وقد يأخذ هذا السيناريو من جرف «العملية
السياسية الطائفية» املاثلة ،وربما يطيحها
والسيناريو
على نحو كامل في
املستقبلً ،
ُ
اآلخر الذي تبدو حظوظه مساوية لحظوظ
السيناريو السابق ،وربما أكثر ،هو سيناريو
«خلطة العطار» بتعبير الصدر ،وهو املجيء
بحكومةٍ توافقيةٍ على النحو الــذي يدعو
إليه اإلط ــار التنسيقي ،وتدعمه واشنطن
ّ
وطهران ،ولكل منهما حساباتها الخاصة،
ّ
وثمة سيناريوهات أخرى ،محتملة الظهور
ّ
في أية لحظةٍ ضمن لعبة «شد الحبال» بني
التيار واإلطار .ويتوقف اختيار أحدها على
قدرة الالعبني وإمكاناتهم ونفوذهم ،وكذلك
على حصيلة مباحثات امللف النووي بني
اإليرانيني واألميركيني ،إلى جانب عوامل
إقليمية ودولية أخرى ،ذات ّتأثير وفاعلية.
يـبـقــى مــوقــف األط ـ ــراف الـســنـيــة وال ـكــرديــة
التي يمكنها أن تكون «بيضة ّ
القبان» إذا
ما تحالفت مع ّ
أي من الطرفني الشيعيني،
ّ
لكنها ق ـ ّـررت ،وبضغوط إيــران أيضًا ،عدم
ٍّ
ّ
شيعي
طرف
شيعي ضد
طرف
ٍ
التحالف مع ّ ٍ
آخــر ،وقالت إنها تقف على مسافةٍ واحــد ٍة
من الجميع إلى حني تسجيل الكتلة األكبر
في البرملان ،إذ يمكنها آنذاك التباحث معها
تشكيل الحكومة ومناقشة خططها.
بشأن
ّ
ً
هذا يعني أننا سننتظر وقتًا طويال ،قبل أن
يرسو «مزاد» بيع الوزارات واملناصب العليا
ّ
في الدولة على نقطة عبور ،كما يعني أن هذه
ّ
«الفوضى» التي يتسم بها املشهد العراقي
ّ
يعيشه
س ــوف تــزيــد مــن ح ــدة امل ــأزق ال ــذي ً
العراقيون اليوم ،إذ تبقى الحلول معلقة على
ما يمكن أن يفرزه الواقع من متغيرات في
األيام واألسابيع املقبلة ،وقد ال تأتي الحلول
ّ
تتحول إلى
حني يحتاجها املــرء ،وإنما قد
مجرد أمــل يظهر ويختفي .ولذلك يحدث،
في أحيان كثيرة ،بحسب الروائي البرتغالي
الحائز على نــوبــل ،خــوزيــه ســارامــاغــو ،أن
ّ
يكون االنتظار هو الحل الوحيد املمكن.
ّ
على الـعــراقـيــن ،إذًا ،أن يتعلموا االنتظار
والصبر!
(كاتب عراقي في كاراكاس)
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في انتظار ماكرون

أوميكرون ...هل حقًا خرج الحصان؟
عائشة بلحاج

ّ
وبمجرد
دخل أوميكرون دخول الجبابرة،
اإلعـ ــان عــن م ـيــاده واح ـ ـدًا مــن مـتـحـ ّـورات
ك ــورون ــا ،س ــارع ــت دول كـثـيــرة إل ــى إغ ــاق
ال ـحــدود أمــامــه ،قـبــل مـعــرفــة ّ
معلومات
أي
ً
أك ـيــدة عــن خ ـطــورتــه ،مــن ب ــاب «ك ــم حــاجــة
ّ
قضيناها بتركها» .لكن املعلومة ً األكيدة
لصيقة
عنه سرعة العدوى التي تبدو صفة
ً
ب ــه .ل ـه ــذا ،ت ـب ــدو إم ـكــان ـيــة ت ـفــاديــه صـعـبــة
ّ
ل ـل ـغــايــة ،وكـ ــل م ــا ُي ـم ـكــن فـعـلــه ه ــو تــأخـيــر
ّ
املحتم .والـ ّـدلـيــل مــا حــدث مــع «دلـ ّتــا» الــذي
ّ
ل ــف الـعــالــم وذاق مـنــه الـجـمـيــع ،إن ـمــا على
فترات متباعدة .وتساوى في ذلك من أغلق
ٍ
الـحــدود ومــن تركها .فــي حالة أوميكرون،
دول ك ـث ـيــرة أغ ـل ـقــت الـ ـح ــدود ب ـعــد تـسـ ّـربــه
َ
أشبه «بإغالق باب
إلى أراضيها ،ما جعله
اإلس ـط ـبــل ب ـعــد خـ ــروج ال ـح ـص ــان» ،حسب
أستاذ الوبائيات في جامعة إدنبره مارك
وولهاوس.
س ــاه ــم فـ ــي ت ـخ ــوي ــف الـ ـع ــال ّــم مـ ــا فـعـلـتــه
الـ ّـصــن ،أخـيـرًا؛ تعبئتها الشعب ،بسبب
ك ــورون ــا .فــي املــوجــة األولـ ــى ،ف ــزع العالم
وهـ ــو يـ ــرى ك ـي ــف ُيـ ـج ـ ّـر ال ـ ّـص ـي ـن ـي ــون مــن
بيوتهم نحو املستشفيات .وكيف يقعون
ّ
فــي ال ــش ــارع بسبب ك ــورون ــا ،وه ــو مــا لم
ّ
ي ـح ـ ُـدث ف ــي أي م ـك ــان ف ــي ال ـع ــال ــم ،حيث
تــرتـفــع مـضــاعـفــات ال ـف ـيــروس تــدريـجـيــا،

وال ُت ّ
سبب انهيارًا مفاجئًا كما رأينا في
الفيديوهات الـقــادمــة مــن الـصــن .شاهد
العالم ،أيضًا ،كيف ذهب بعض الصينيني
ـواق ،مرتدين ّالبالستيك بشكل
إلــى األس ـ ُ
كامل .وكيف أفرغت ُ الــشــوارع من البشر،
ً
مثل أفالم الزومبي امل ّ
روجة فيروسًا قاتال
ال عالقة له بتأثير كورونا.
لــذا عندما وصــل الــوبــاء إلــى بــاقــي ال ـ ّـدول،
ّ
دب الهلع كالوباء ،وصار الناس يغسلون
م ـش ـت ــري ــات ـه ــم ،وي ـم ـت ـن ـع ــون عـ ــن الـ ـخ ــروج
ّ
مــن الـبـيــت ،على الــرغــم مــن أن الـحــاالت في
البلدان كانت ال تتجاوز أصابع اليد
بعض
ُ ّ
ال ــواح ــدة .وشــلــت الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة،
ّ
التجول ابتداء من ّ
السادسة،
بفرض حظر
ُ
دول
في
الجوية
واملجاالت
الحدود
وأغلقت
ٍ
ّ
كثيرة ،على الرغم من أن ذلك لم ُيفد سوى
في تأخير العدوى .وحني وصلت ،أصابت
ِنسبًا كبيرة من ّ
الساكنة.
وفيات
من
أيضًا
ـا
ـ
ب
أورو
حدث في
ربما ما
ٍ
ّ
كبير ٍة للمسنني أفزع العالم .لكن أوروبا لم
ُ
تفرغ البالد ولــم تغلق الـحــدود ،بل اكتفت
ّ
ٌّ
نسبي
بالقيود .وبالتالي ،ظل هناك مجال
لتحكيم العقل .ولعل اإلجراء الوحيد الذي
ت ـبـ ّـي ـنــت ال ـح ــاج ــة إل ـي ــه ه ــو ت ـقــويــة الـبـنـيــة
الـ ّـص ـح ـيــة ،ومـنـحـهــا أول ــوي ــة ق ـص ــوى ،ألن
ال ــدول ذات البنية ّ
الصحية الجيدة كانت
ّ
ّ
أق ــل إغــاقــا ،حــتــى لــو ّكــانــت األكـثــر تـضـ ّـررًا
ّ
ب ــالـ ـع ــدوى ،ب ـس ـبــب أنـ ـه ــا أع ـ ـ ــدت م ــا ي ـلــزم

ّ
ملعالجة املصابني .أما في الضفة الجنوبية،
ٌ
ـراءات ك ـث ـي ــرة مـ ـ ُفـ ـي ــدة ،حـتــى
لـ ــم ت ـك ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإلغ ــاق ،فـســرعــان مــا كــانــت األس ــر تصاب
كــامـلــة بــالـفـيــروس .حـيــث تبلغ اإلصــابــات
داخ ــل األوسـ ــاط الـبـسـيـطــة ،الـ ًتــي غــالـبــا ما
تكون األسر فيها كبيرة ،نسبة هائلة ،فما
ّ
ٌ
شيء محتم،
إن يدخل الوباء إلى بلد ،وهو
يصبح انتشاره مسألة وقت.
وحني انتظر العالم اللقاح بصبرَ ،
وفرضه،
ّ
ش ــك ــك ارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد امل ـص ــاب ــن ف ــي بـعــض
الدول األكثر تلقيحًا بجدوى التلقيح .وما
ّ
زال ّ
السياسيون يــرون أن بعض الــذيــن لم
ّ
يــأخــذوا الــلـقــاح سبب ذلــك ،على الــرغــم من
ّ
التلقيح من باب ّ
حريته
أن معظمهم رفض
في جسده ،وهو أبسط الحقوق اإلنسانية،
ّ
جرعات معززة منه،
ويدعو املسؤولون إلى ُ ٍ
لحل األزمة .وهي حلول تظهر العجز أكثر
ً
شيء
من غيره ،فحني ال تجد حال تبيع أقرب
ٍ
ّ
إلى صيغة الحل .ولكن حتى هذا الحل غير
الناجع أثمانه باهظة ،فما ربحته شركات
اللقاح يفوق جميع ما ربحته في تاريخها.
و«ش ـبــه ال ـحــل» الـثــانــي ال ــذي يـ ـ ّ
ـروج اآلن
ُّ
باإلغالق الكامل للحدود لبعض الــدول،
ّ
ال يخرج عن «اللهم العمش وال العمى»،
املثل املغربي الذي ّ
يروج أضعف اإليمان.
لـكــن ه ــذا الـحــل مكلف لـلـغــايــة ،وال رابــح
م ـنــه .وال ـخ ــاس ــرون ك ـثــرّ ،
وأولـ ـه ــم أولـئــك
ال ــذي ــن بـ ـق ــوا ب ــا ع ـم ــل وال م ــدخ ــول فــي
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ألـقــت نينا ال ـلــوم عـلــى صديقها مايكل،
لعدم إحـضــاره فيلما ّ
ملونا ،يوثقان به
لحظات إجــازتـهـمــا الجميلة فــي جزيرة
ه ـي ــدي ـن ـس ــي ،ف ــالـ ـص ــور ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة
باألبيض واألسود لن تنقل ألحدا جمال
الـجــزيــرة الحقيفي .إنــه فــرق بــن عاملني،
أحدهما شمولي يحكمه اللون الرمادي
الــواحــد (تخلو أســواقــه من أفــام الصور
الفوتوغرافية ّ
امللونة) ،وآخر ديمقراطي
ّ
متعدد األل ــوان .كــان ذلــك مضمون أغنية
َ
َ
«ن ـس ـي ــت ال ـف ـي ـلــم املـ ـل ــون» ال ـت ــي ان ـت ـقــدت
املنظومة الشيوعية في أملانيا الشرقية،
والقــت رواجــا كبيرا العام  ،1974قبل أن
تهرب صاحبتها ،نينا هاغن ،إلى أوروبا
الـغــربـيــة ،مـتـ ّ
ـربـعــة عـلــى ع ــرش «الـبــانــك»،
وقبل أن تطغى على األملان حياة الوحدة
ب ــأب ـه ــى أل ــوانـ ـه ــا .ح ــن ص ــدح ــت هــاغــن
بــأغ ـن ـي ـت ـهــا ت ـل ــك ،ك ــان ــت ال ـش ــاب ــة أنـغـيــا
ميركل تدرس الفيزياء في مدينة اليبزغ
الـتــابـعــة لـســاكـســونـيــا ،إحـ ــدى ال ــوالي ــات
األملانية الشرقية .وكانت هذه األغنية من
أغنيات اختارتها املستشارة،
بني ثــاث
ٍ
ميركل ،فــي حفل «الــوشــم الكبير» ،الــذي
ن ـظ ـمــه ال ـبــونــدس ـف ـيــر (ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
ال ـف ـي ــدرال ـي ــة األمل ــانـ ـي ــة) ،ف ــي ال ـث ــان ــي مــن
ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ال ـحــالــي،
واملستوحى من أجواء النزعة العسكرية
ال ـب ــروس ـي ــة ل ـل ـق ــرن ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر .فــي
الحفل ّ
وجهت ميركل آخر رسائلها ،إلى
أصدقائها ،وإلى أعدائها أيضا.
فاجأت األغنية أملانا كثيرين لم يعتادوا
إشارات من مستشارتهم
طوال  16عاما أي
ٍ
الشرقية .كانت تلك
األملانية
إلى أصولها
ً
ّ
ّ
بالتحديات
املدة ،بالنسبة مليركل ،مليئة
السياسية والشخصية بوصفها إنسانا،
كـ ـم ــا ذه ـ ـبـ ــت ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـ ــوداع (20
دق ـي ـقــة) ،ال ــذي دع ــت فـيــه إل ــى ال ــدف ــاع عن
الــديـمـقــراطـيــة والـعـلــم فـ ُـيَ وجــه الكراهية
ّ
والـعـنــف واملـعـلــومــات املــضــلـلــة ،وطالبت
األملـ ــان بــاملـحــافـظــة عـلــى تـفــاؤلـهــم بـشــأن
املـسـتـقـبــل .إشـ ــارة غـيــر اع ـت ـيــاديــة أخ ــرى
ختمت بـهــا مـيــركــل حـيــاتـهــا السياسية،
ّ
تـمــثـلــت ف ــي ُاخ ـت ـيــارهــا مـجـمــع «بـيـنــدلــر
ْ
َ
بلوك» الذي أت ِبع منذ العام  1993لوزارة
ال ـ َـدف ــاع األمل ــان ـي ــة م ـكــانــا ل ـح ـفــل الـ ـ ــوداع،
ّ ً
ُم ـ ــذك ـ ـ َـرة األمل ـ ــان بـبـعــض تــاري ـخ ـهــم ال ــذي
يـ ـج ـ ّـس ــده م ـب ـن ـ ًـى أنـ ـش ــئ أسـ ــاسـ ــا مـكـتـبــا
ل ـل ـب ـحــريــة اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ،الـ ـع ــام ،1914
ّ
ووسعه النازيون ليصبح ّ
مقرا ملجموعة
م ــن ال ـض ـب ــاط ال ــذي ــن ف ـش ـلــوا ف ــي إطــاحــة
هتلر ،فــي  20يوليو /تموز الـعــام ،1944

موقفها السخي
بخصوص منح
اللجوء السياسي
واإلنساني جعلها
تكسب األصدقاء في
كل مكان

وأعدموا في فناء املبنى نفسه .مليركل ما
لها وعليها ما عليها ،وهي املرأة التي لم
تكتف بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي
املسيحي الكاثوليكي الــذي يهيمن عليه
الذكور ،بل قادت أملانيا (أربــع حكومات)
ّ
ـات عديدة.
وأوروب ــا خـ
ات وأزم ـ ٍ
ـال محط ٍ
ّ
وه ــي مــن الـقــلــة الــائــي رسـمــن سياسات
ارت ـب ـط ــت ًبــاس ـم ـهــن ،ف ــ«ن ـهــج م ـي ــركــل» ال
ّ
الدولية عن
يقل أهمية في عالم السياسة
ّ
«سياسة تاتشر» ،تلك املرأة التي لقبتها
ال ـص ـحــافــة ال ــروس ـيــة ب ــامل ــرأة ال ـحــديــديــة،
ّ
وم ـي ــرك ــل ال ت ـق ــل ص ــاب ــة ع ـن ـهــا .ال ــرخ ــاء
االق ـت ـصــادي لــدولــة ال ــرف ــاه األملــان ـيــة كــان
دائ ـم ــا سـبـبــا ل ـت ـصــويــت ال ـن ــاس ملـيــركــل،
الستقرار يتوق إليه األملــان،
وكانت رمــزا
ٍ
ـات ع ــدي ــدة ،فمع
ع ـلــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن إخ ـف ــاق ـ ٍ
أنها حذرت ،منذ كانت وزيرة للبيئة ،من
ّ
لتغير املناخ ،إال أنها
اآلثار الدراماتيكية
ً
لم ّ
حلول مستشارة ألملانيا ،بل
تقدم أية
ٍ
ّ
هي متهمة باملسؤولية عن تدمير قطاع
ّ
املتجددة الناشئ الذي ورثته عن
الطاقة
ّ
الحكومة السابقة .تتحمل ميركل أيضا
املـســؤولـيــة عــن س ــوء إدارة أزم ــة منطقة
الـ ـ ـي ـ ــورو ،م ــا ف ــاق ــم ح ــال ــة بـ ـل ــدان ّج ـنــوب
أوروب ــا بعد فرضها سياسات تقشف ال
تحظى بالشعبية وغير ّ
فعالة .على مدى
 16عاما ،استطاعت ميركل إدارة معظم
ّ
والقارية ،أما تلك التي
املشكالت املحلية
ّ
تمكنت من حلها فكانت أقــل بكثير .لقد
فضلت ميركل االستقرار على اإلصــاح،
وتناسب ذلــك مــع املجتمع األملــانــي الــذي
تغلب عليه املحافظة ،واملغرم بالثروة ،ال
باملغامرات اإلصالحية.
أملــانـيــا ثــانــي أكـبــر شــريــك ت ـجــاري لــدولــة
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـع ــد ال ــوالي ــات
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أرنست خوري

قد يكون أوميكرون
ّ
أقل خطورة من
دلتا ،وربما ليست له
مضاعفات خطيرة
على ّ
جل المصابين

ً
البلدان األقل دخال ،من دون أن تستطيع
شيء لهم .بينما حاولت جل
الدولة فعل
ٍ
الـ ــدول الـغـنـيــة تـ ّعــويــض مــواطـنـيـهــا ،عن
خسائرهم .كما أنها لم تلجأ إلى اإلغالق
الكامل ،فالناس يحتاجون الطعام قبل
أن يحتاجوا الحماية من كورونا.
ّ
شـبــه ال ـحــل ه ــذا يــواجــه ع ــدوًا قــد ال يـكــون
ب ــالـ ـخـ ـط ــورة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـت ـق ــده ــا ب ـع ـض ـهــم،
أومـيـكــرون ،الــذي صـ ّـرحــت منظمة ّ
الصحة
ّ
الـعــاملـيــة إن ــه لـيــس بــالـخـطــورة الـتــي ُي ــروج
ّ
لها .لهذا التصريح وزنه ،ألننا نتذكر كيف
ّ
لعبت املنظمة دور «غ ــراب الـبــوم» شهورًا

كاريكاتير

في وداع ميركل
امل ـت ـح ــدة .زارتـ ـه ــا م ـيــركــل ث ـمــانــي مـ ـ ّـرات،
آخرها الشهر املاضي (نوفمبر /تشرين
الثاني) ،متوجهة إلى نصب «ياد فاشيم»
التذكاري للمحرقة اليهودية في القدس
ّ
امل ـح ـت ــلــة .خـ ــال زي ــارتـ ـه ــا ،أب ـ ــدت مـيــركــل
حـ ــرص أمل ــان ـي ــا ع ـل ــى ع ــاق ــات ـه ــا األم ـن ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة م ــع دولـ ــة االحـ ـت ــال ،ولــم
ت ـل ـتــق بـ ــأي مـ ـس ــؤول فـلـسـطـيـنــي ،وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن اخ ـت ــاف ـه ــا م ــع إس ــرائـ ـي ــل فــي
ّ
الـ ـسـ ـي ــاس ــات امل ـت ـع ــل ـق ــة بــالـفـلـسـطـيـنـيــن
وإيـ ـ ـ ــران ،ف ـقــد ج ـع ـلــت م ــن ح ــق إســرائ ـيــل
في الدفاع عن نفسها بمواجهة أعدائها
إحـ ـ ــدى أولـ ــويـ ــات ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
األملانية طــوال  16عــامــا .لــم يكن متوقعا
أن تتخذ مـيــركــل مــوقـفــا مـغــايــرا مــن إرث
ال ـع ــاق ــات ال ــوط ـي ــدة ب ــن ب ــاده ــا ودول ــة
االح ـت ــال (بـ ــدأت فــي ال ـعــام  ،)1965التي
كانت ،إلى حد بعيد ،نتاج «عقدة الذنب»
تجاه اليهود ،والشعور األملاني املستمر
باملسؤولية عن جرائم تاريخها النازي،
وال ـهــوس بفكرة م ـعــاداة الـســامـيــة .أكــدت
املستشارة األملانية على رؤيتها في بقاء
«دولــة إسرائيل اليهودية الديمقراطية»،
ّ
لذلك لــم تقل شعبيتها فــي إســرائـيــل عن
شعبيتها في أملانيا.
ل ــم ت ـقـ ّـدم مـيــركــل امل ـســاعــدة ل ـب ـلــدان فـقــط،
ومنظمات
بــل ســاعــدت أيـضــا أشـخــاصــا
ٍ
ً
دول ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ّـولـ ــت م ـن ـظ ـمــات م ــدن ـي ــة غـيــر
حـكــومـيــة ،ومــوقـفـهــا الـسـخــي بخصوص
منح اللجوء السياسي واإلنساني جعلها
تكسب األصدقاء في كل مكان ،وصار لها
شعبية عارمة بني الالجئني من مختلف
األعـ ــراق ،وه ــي الـتــي لـ ّـونــت ،ال ـعــام ،2016
ال ـح ـي ــاة ال ــرم ــادي ــة مل ـل ـيــون الجـ ــئ مـنـهــم،
بعد أن أعلنت استعدادها الستقبالهم،
كـمــا أعـلـنــت ،فــي أغـسـطــس /آب املــاضــي،
أن أربعني ألف الجئ أفغاني قد يكونون
مــؤهـلــن ل ــإج ــاء ،مــانـحــة إي ــاه ــم أفــامــا
مـلـ ّـونــة يـسـتـبــدلــون بـهــا ال ـصــور القاتمة
لـحـيــاة م ـهـ ّـددة بـحــركــة طــال ـبــانّ .
شجعت
ّ
سياسات ميركل الالجئني على التمسك
أكثر بحقهم في اللجوء والحياة الكريمة،
وتـ ـف ــاع ــل كـ ـثـ ـي ــرون م ـن ـه ــم ع ـب ــر وس ــائ ــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــع حـفــل وداع ـهــا،
وعـ ّـبــروا عــن قلقهم مــن انـتـكــاســات حـ ّ
ـادة
أوروب ـي ــة فــي مــا يتعلق بـحـقــوق اللجوء
وسياسات الهجرة.
ّ
املخدرات ،جمع
في حوار تلفزيوني حول
هاغن وميركل ،حني كانت األخيرة وزيرة
للمرأة والشباب ،صرخت هاغن في وجه
ميركل« :لقد سئمت من كذبكم ونفاقكم»،
ّ
ً
لكن ميركل مستشارة ،تحلت بالتواضع
وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى ض ـبــط ال ـن ـفــس وال ـن ــزاه ــة
وقت كان فيه
الشخصية والشفافية .وفي ٍ
دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة،
وان ـس ـح ـبــت ف ـيــه بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروب ـ ــي ،كــانــت أملــانـيــا م ـنــارة اسـتـقــرار
أخيرة ،وكانت ميركل فارسة الديمقراطية
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ف ــي م ــواجـ ـه ــة اس ـت ـب ــدادي ــن
متزايدين وشعبويتهم في العالم.
كانت ميركل ،أول امرأة في تاريخ بالدها
تـشـغــل مـنـصــب مـسـتـشــارة أملــان ـيــا ،وهــي
للمستشار
«الـتـلـمـيــذة» ،كـمــا ك ــان يحلو
ّ
األملاني األسبق ،هيلموت كول ،أن يلقبها
تـحـ ّـبـبــا ،لكنها اسـتـطــاعــت أن تـخــرج من
عـ ـب ــاء ت ــه ،وس ـي ـك ــون ع ـل ــى أي مـسـتـشــار
أملاني قادم ،يخلف ميركل ،ال قيادة أملانيا
و ّحـ ـس ــب ،ب ــل ال ـن ـه ــوض بـ ـق ـ ّـارة بــأكـمـلـهــا
ُ
تلفها األزمات املختلفة ،وسيترك رحيلها
عــن الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة فــراغــا سياسيا،
وقد ال تجد ،على خالف سلفها ،غيرهارد
شرودر ،من يمأله عن جدارة بعدها.
(من أسرة «العربي الجديد»)
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ّ
طــوي ـلــة ف ــي ال ـ ّـس ـن ــة األولـ ـ ــى ل ـل ــوب ــاء ،حــتــى
ات ـه ـم ـهــا بـعـضـهــم ب ــال ــوالء ل ـل ـصــن ،أل ّنـهــا
ّ
ت ـمــارس ال ــدور الــتـخــويـفــي نـفـســه .بالنظر
إلــى ذلــك ،فلنعتبر أن تفاؤل املنظمة يملك
ق ــدرًا مــن الـ ّـصـحــة ،خصوصًا أن ّ
تنبؤاتها
ع ــن ان ـت ـش ــار امل ــوج ــات األولـ ـ ــى م ــن ال ــوب ــاء
كانت صحيحة ،وانتشر الوباء مثل الهواء،
ُ
وأصيب عدد كبير من ساكنة الــدول .حتى
ولــو لــم تظهر األع ــراض على معظمهم ،أو
ظهرت بشكل طفيف ،جعلها تشبه زكامًا
خفيفًا أو ضربة شمس عابرة.
ماذا بعد؟ إذا حدث وثبت أن «أوميكرون»
مـ ّ
ـدم ــر بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ت ـت ـص ـ ّـوره بعض
ّ
ال ــدول ،فإننا سنعود إلــى نقطة الصفر،
وس ـن ـق ــول م ــع أص ـح ــاب ن ـظــريــة امل ـصــدر
البشري للفيروس الــذيــن سخرنا منهم
ً ّ
طويال ،إن كورونا من صنع البشر .ملاذا؟
ألن ــه بـمــا وص ــل إلـيـنــا مــن مـعـلــومــات عن
األوب ـئ ــة ال ـتــي فـتـكــت بــالـعــالــم وانـتـشــرت
فـيــه ،مـثــل «الـحـ ّـمــى اإلس ـبــان ـيــة» ،لــم تكن
تتجاوز مدة العدوى فيها سنتني .واآلن،
ال يبدو على السيد كورونا وأوالده أنهم
ّ
متحور
يـنــوون امل ـغــادرة قــريـبــا .إذا كــان
أومـيـكــرون خفيفًا ظريفًا حسب منظمة
بالفعل
الصحة العاملية ،فنحن سنكون
ّ
ع ـلــى أبـ ـ ــواب الـ ـخ ــروج م ــن الـ ــوبـ ــاء ،ألن ــه
ّ
م ــن الـطـبـيـعــي أن ت ـحــدث ال ــط ـف ــرات ،لكن
تزايد خطورتها بــدل أن تقل هو املقلق،

فــأوم ـي ـكــرون ق ــد ي ـكــون أق ــل خ ـط ــورة من
دلتا الــذي ليست لــه مضاعفات خطيرة
ّ
املصابني ،مقارنة مع ما سبقه.
على جل
ّ
على الــرغــم مــن أن ــه شــديــد ال ـعــدوى ،لكن
ّ
ّ
الدخول في سلسلة اللقاحات اللنهائية
يضاعف أرباح شركات اللقاح الخيالية.
ُ
ويـبـقــي اإلن ـســان ره ــن ه ــذه اإلب ــرة التي
كــانــت مميتة لبعضهم .قــد يـكــون هــؤالء
ّ
أقل عددًا من ناحية األرقام ،لكن بالنسبة
لهم فهي الحياة كاملة ،وقــد ضاعت في
حقنة إب ــرة .ولعل الــوبــاء مــا كــان ّليزهق
أرواح ـهــم ،خصوصًا فــي ال ــدول النامية،
حـ ـي ــث ال ف ـ ـحـ ــوص ق ـب ـل ـي ــة وال ب ـع ــدي ــة
للملقحني ،بل ُ
يحدث أن يأخذ الشخص
ّ
نــوعــا م ــن أنـ ــواع الــل ـقــاحــات ف ــي الـجــرعــة
ّ
األولــى ،وآخر في الجرعة الثانية ،ولعله
يأخذ أخرى في الثالثة.
ّ
ّ
املتحور ،فإنهم يقولون
وبالنظر إلى مصدر
إن نـســب الـتـلـقـيــح فــي الـ ــدول الـفـقـيــرة هي
السبب في الطفرات التي ُ
تحدث للفيروس.
ولـكــن تـبـ ّـن فــي هولندا إصــابــة شخص لم
يسافر إلى جنوب أفريقيا ،وال التقى قادمًا
مــن هـنــاك ،مــا يعنى أن مـصــدر أومـيـكــرون
قد يكون ّ
أي مكان غير جنوب أفريقيا .في
ّ
ّ
ّ
النهاية ،تتعدد املتحورات ،وحيرة العالم
واحدة ،ما لم ّ
يقرر كورونا مغادرتنا قريبًا.
وال نملك سوى هذا األمل.
(كاتبة مغربية)

عماد حجاج

في الوساطة األخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال األزمــة اللبنانية ـ
ً
ٌ
استعراض من رئيس َّ
السعودية ،أكثر من نقطة نظام ُت َّ
متيم بالظهور
سجل .هي أوال
في الوقت الضائع وفي الجغرافيا الفارغة .لبنان يعيش منذ فترة زمنًا ضائعًا ،وهو
منذ سنوات أصبح أرضــا ال تلعب فيها إال إيــران وال تجد من ينافسها هناك .إذًا،
يتصرف منذ ّ
ّ
مدة طويلة على
هو مكان نموذجي لكي ينشط فيه ماكرون ،هو الذي
اعتبار أنه سيرأس فرنسا لوالية جديدة من خمس سنوات ،بحسب ما تتوقعه حتى
اآلن استطالعات الرأي الخاصة بانتخابات ربيع  .2022يدرك ماكرون أن اهتمامات
ّ
الناخب الفرنسي محلية للغاية ،وأنــه ال يعبأ كثيرًا إذا رئيسه أرضى ميشال عون
أو إذا ساهم في إنقاذ سعد الحريري عند احتجازه في السعودية في  ،2017أو إذا
كسر التابو الفرنسي القديم والتقى بمسؤولي حزب الله .لكن ماكرون يعرف أيضًا
أنه في ظل الفراغ العربي واألميركي في لبنان ،ال بأس بأن يمارس هواية ال تكلفه
ً
شيئًا ال سياسيًا وال اقتصاديًا ،وهي في املقابل ممكن أن تفيده ،وإن قليال .يكفي أن
ينشغل إعالم عربي وغربي بما يقوم به الرجل طاملا ّأن ال محاسبة فرنسية داخلية
إلخفاق محتمل ،وال تأثير لذلك على صناديق االقتراع ،ال بل ربما تفيد هذه ّ
الهمة في
تحسني حظوظ الفوز ولو كان ذلك بنسبة تدور حول واحد في املائة ،على اعتبار أنّ
ذلك ّ
يحسن من «صورة فرنسا في الخارج».
هــذا جانب معروف من االستعراض املاكروني الــذي شهد لبنان جولة أولــى له مع
أزمــة سعد الحريري ـ محمد بن سلمان ،ومرحلة ثانية بعد انفجار مرفأ بيروت
عندما جــاء الرجل مرتني إلــى بيروت ،ونظم مؤتمرات افتراضية لجمع املساعدات
لدعم هذا البلد ،وطــرح مبادرة لتأليف حكومة .ال ّ
شك أنه كان سعيدًا باالستقبال
ال ــذي وج ــده وبـتـصــويــره كــأنــه سياسي منقذ فــي زمــن انـعــدم فيه وج ــود لبنانيني
سياسيني ومسؤولني ومنقذين .هذه السذاجة جزء منها مفهوم نظرًا للشعور العام
لدى اللبنانيني بأنهم متروكون تمامًا أمام وحش السلطة ،وجانب آخر منها ال يمكن
ّ
وضعه إال فــي سياق االنـبـهــار السخيف بكل مــا هــو أجنبي .وبــن زي ــارة وأخــرى،
كــان مــاكــرون يسمح لنفسه بــأن ّ
يتقمص شخصية الناظر فــي مــدرســة للكسالى
ّ
ّ
والـنـ ّـصــابــن :أن ــب وه ـ ّـدد بـفــرض عـقــوبــات فرنسية وأوروب ـيــة ووزع األوام ــر ،وأهــان
سياسيني التقاهم من دون أن يتجرأ أحدهم على الرد .في املحصلة ،هم يستحقون
ّ
ّ
ّ
ّ
كل إهانة ،وهو ،أي ماكرون ،مغرور ويشعر أنه عندما يحل في لبنان كأنه في «نو
ّ
مانز الند» في أرض بال شعب ،بال حكام ،يمكنه فعل ما يشاء فيه وكيفما يرغب.
ّ ّ
بأن كل هذه الحركات املاكرونية ،في األمس لدى
مع قليل من املغامرة ،يمكن الجزم
ضغطه فــي سبيل تأليف حكومة ،والـيــوم فــي إطــار الوساطة مــع الــريــاض ،هــي بال
أي معنى فعلي سياسيًا .فهمت فرنسا منذ أيــام دونالد ترامبّ ،أن أميركا يئست
من جدوى مصارعة إيران على الساحة اللبنانية نظرًا النعدام التكافؤ في ّأي نزال
ّ
محتمل .العواصم الخليجية سبقت واشنطن إلى تلك الخالصة فسلمت بيروت إلى
طهران مثلما وافقت قبلها على تسليمها بغداد .فرنسا قرأت جيدًا التهدئة األميركية
حيال حــزب الله فــي الــداخــل اللبناني .لــم يكن استثناء لبنان مــن عقوبات قيصر
ً
لتسهيل مرور الغاز من إسرائيل إلى مصر فاألردن وسورية وصوال إلى لبنان بال
معنى في هذا السياق .أمام هذا الواقع ،زايد ماكرون على التهدئة األميركية ،واجتمع
ّ
مع رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد في أغسطس/آب  .2020أدرك أنه حني
تخلي أميركا الساحة إليران ،ال جدوى من القيادة عكس السير .لقاء ماكرون ـ رعد
تلته اجتماعات ملساعدي الرئيس مع مسؤولني في الحزب ،وتزامنت مع تسريبات
ّ
بـ ّ
ـأن العقوبات التي ّ
تلوح فرنسا بفرضها ،إنما قد تطاول سعد الحريري ،املواطن
ً
الفرنسي ،ال ممثلي حزب الله مثال!
بني الغرور واالستعراض وعقد النقص والتسليم بحتمية الهيمنة اإليرانية ،يصبح
تتبع أخبار الوساطة الفرنسية بني بيروت والرياض كانتظار غودو تمامًا.

حدود الصراع على أوكرانيا
مروان قبالن

هل يجب الثقة في وعود الجيش؟
علي أنوزال

هــل يمكن الـثـقــة فــي الـجـيــش ،خصوصا
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـ ـعـ ــد ب ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــاء ال ت ـ ــدخ ـ ــل فــي
اخ ـت ـصــاصــه ،وب ــاألح ــرى عـنــدمــا يتعلق
األم ــر بالسياسة الـتــي ال يـجــب للجيش
أن ي ـم ــارس ـه ــا؟ م ـنــاس ـبــة هـ ــذا الـ ـك ــام ما
يحدث في الـســودان .ولكن قبل الحديث
عــن الـشــأن الـســودانــي ،ال بــد مــن الوقوف
عند الحكم الصادر في ميانمار بسجن
رئـيـســة الـحـكــومــة املـطــاح بـهــا ،أون ســان
س ــو ت ـش ــي ،أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،م ــن ال ـق ـضــاء
العسكري في بالدها ،وهي التي دافعت
ً
استرضاء
عندما كانت تترأس الحكومة،
للجيش ،عن الجرائم التي ارتكبها جيش
بــادهــا ض ــد مسلمي الــروهـيـنـغــا ،وهــا
هو الجيش الذي كانت تدافع عنه يحكم
عليها ال ـيــوم بــالـسـجــن ،بـعــد أن ضعفت
شعبيتها بسبب أخـطــائـهــا وابـتـعــادهــا
ع ــن ال ـبــرنــامــج الــدي ـم ـقــراطــي الـحـقــوقــي
التي انتخبت بفضله ،واستحقت ،بفضل
نضالها من أجله ،جائزة نوبل للسالم.
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ع ـل ــى كـ ــل س ـي ــاس ــي أن
يستنتجها من قصة أون سان سو تشي
أنه ال يجب الثقة في الجيش ،خصوصا
عندما يكون الجيش يمارس السياسة.
ُيطرح سيناريو أون سان سو تشي اليوم
بقوة في الخرطوم ،بما أن رئيس الوزراء
السوداني ،عبد الله حمدوك ،الذي وصل،
أول مـ ــرة ،إل ــى رئ ــاس ــة الـحـكــومــة بفضل
ثورة الشعب السوداني ،عاد ووضع يده
وثقته في الجيش الذي انقلب عليه ّ
وزجه
وأعضاء حكومته في السجن ،وذلك على
الرغم من رفض الشارع شروط الجيش،
ومطالبته بمحاكمة ق ــادة ه ــذا الجيش
عـلــى أفـعــالـهــم ،قــد يـجــد نـفـســه غ ــدا وراء
القضبان ،بقوة حكم قضائي صــادر عن
محكمة عـسـكــريــة ،وعـنــدهــا لــن يـجــد من
ي ـخــرج ف ــي الـ ـش ــوارع لـلـمـطــالـبــة بــإطــاق
سراحه .فما حدث ويحدث في بورما قد
ُ
يحدث غدا في الـســودان ،والجيش الذي
وعد بالعمل مع قادة االحتجاج لتوجيه
العملية االنتقالية السياسية هو ُ
نفسه
الـ ـ ــذي ان ـق ـل ــب ع ـل ــى م ـم ـث ـل ـي ـهــم ،واع ـت ـقــل

ق ــادت ـه ــم ق ـبــل أن يـ ـع ــود ،ت ـحــت الـضـغــط
الداخلي والخارجي للتفاوض معهم ،وال
ّ
يكرر ّ
شيء يضمن أنه لن ّ
الكرة ،ويتنكر
ل ــوع ــوده وي ــزج «ش ــرك ــاءه» املــدن ـيــن في
السجن ،وفــي مقدمتهم حـمــدوك ،عندما
يشعر بــأن شعبيتهم في الــداخــل تآكلت
وضغط الخارج تراجع.
ي ـص ـعــب ت ـصــديــق وع ـ ــود ق ـ ــادة الـجـيــش
ال ـس ــودان ــي ب ــأن ال ط ـم ــوح ــات سـيــاسـيــة
ّ
لديهم ،وبأنهم سيتخلون عــن السلطة،
ويـبـتـعــدون عــن مـمــارســة الـسـيــاســة بعد
ن ـهــايــة املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة .ف ـمــن ح ــاول
االن ـقــاب على مـســار املــرحـلــة االنتقالية
هــو الجيش ،ومــن يــرفــض الـتـنــاوب على
رئاسة مجلس السيادة ،كما ّ
تنص على
ذل ــك الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ،هــو الـجـيــش،
ّ
وكـ ــام ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان بــالـتـخــلــي
ّ
عن السلطة عام  2023يذكر السودانيني
ب ـت ـجــارب ســابـقــة ف ــي عـهــد عـمــر البشير
وق ـب ـل ــه ج ـع ـفــر ن ـم ـي ــري ،ف ـكــاه ـمــا ج ــاءا
مـ ـنـ ـق ـ ْ
ـذي ــن ومـ ـخـ ـلـ ـص ــن م ـ ــن فـ ـش ــل ح ـكــم
ّ
املدنيني ،ومكثا في السلطة حتى أسسا
أب ـشــع ديـكـتــاتــوريـتــن حـكـمـتــا ال ـس ــودان
زهاء نصف قرن.
إقناع قادة الجيش والقوى األمنية التي
ســاه ـمــت ف ــي ال ـح ـكــم م ــع ع ـمــر الـبـشـيــر،
بالتنازل عن السلطة للمدنيني أمــر غير
مرجح ،أما أن تأتي هذه القناعة من طرف
قــائــد الجيش فـهــذا أمــر يصعب تصوره
وبـ ـ ــاألحـ ـ ــرى ت ـص ــدي ـق ــه ،ول ـك ـن ــه ال يـ ــزال
مـمـكـنــا ف ــي حــالــة اس ـت ـمــرار املـتـظــاهــريــن
في ممارسة ضغطهم السلمي للمطالبة
بحكم مــدنــي .وسيتطلب األم ــر تـنــازالت
م ــن ال ـق ــوى املــدن ـيــة ف ــي ال ـش ــارع لطمأنة
م ـخ ــاوف ال ـج ـيــش ب ـش ــأن م ـكــانــه ف ــي أيــة
ت ـس ــوي ــة س ـي ــاس ـي ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .وع ـلــى
الــرغــم مــن االن ـق ــاب ال ـفــاشــل ،وم ــا ترتب
ع ـنــه م ــن ان ـت ـك ــاس ــةٍ ف ــي م ـس ــار االن ـت ـقــال
ّ
سيتعي على القوى املدنية
الديمقراطي،
ّ
الـحـيــة أن تـظــل مـعـبــأة ومـلـتــزمــة برفض
حكم العسكر .قــوة القوى املدنية تكمن
في وحــدة صفها وفــي اتحادها إلحباط
كل الطموحات السياسية لقادة الجيش.
وكلما وجــد ق ــادة الجيش وق ــادة القوى

يصعب تصديق
وعود قادة الجيش
السوداني بأن ال
طموحات سياسية
لديهم

األمنية أنفسهم أمــام حركةٍ مدنيةٍ قويةٍ
مـعـ ّـبــأة وم ــوح ــدة مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة
س ـي ـجــدون أنـفـسـهــم م ـت ـ ّ
ـرددي ــن ف ــي قمع
هــذه الحركة .وقــد أظهرت قيادة الحركة
االحتجاجية املدنية السودانيني مرونة
ملحوظة في قدرتها على إبقاء صفوفها
ً
ً
اتحادا وقدرة
موحدة ،وكلما كانت أكثر
عـ ـل ــى ت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،ق ــوي ــت ح ـظ ــوظ
السودانيني في العبور بثورتهم إلى ّ
بر
األمان.
لكن في املقابل ،لكي تكون للديمقراطية
فــرصــة الـنـجــاح فــي ال ـس ــودان ،ال بــد من
وج ــود مـ ّ
ـؤسـســة عسكرية مهنية قوية،
تحفظ للبالد سالمها وأمنها ،وتضمن
لها استقرارها ،وعلى القوى املدنية أن
تـســاعــد ق ــادة الـجـيــش املـعـتــدلــن ،وغير
املـتـ ّ
ـورطــن فــي جــرائــم قتل املتظاهرين،
فـ ــي ت ـق ــوي ــة نـ ـف ــوذه ــم داخ ـ ـ ــل امل ــؤس ـس ــة
ال ـع ـس ـكــريــة وط ـم ــأن ــة م ـخ ــاوف ـه ــا ب ـشــأن
الحكم املــدنــي لكسب تأييدهم للتحول
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،دون أن يـ ــؤدي ذل ــك إلــى
انقسامات داخل صوف الجيش،
إحداث
ٍ
تـــــ ّ
ـؤدي إلـ ـ ـ ــى زعـ ـ ــزعـ ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فــي
السودان .وهذا يعني أن الطريق األكثر
ً
احتمالية للعبور نحو الديمقراطية في
ال ـســودان هــو طــريــق الـتـســويــة السلمية
انتقال متفق عليه.
عبر
ٍ
(كاتب وإعالمي مغربي)

تثير الحشود الروسية على حــدود أوكرانيا ،والتي ّ
تقدر الــوكــاالت االستخباراتية
األميركية أن تصل إلى  175ألف مقاتل مع نهاية العام ،مخاوف من احتمال قيام
موسكو بغزو عسكري شامل لهذا البلد ،ينطلق مع حلول أعياد امليالد ،حيث موسم
العطل واإلج ــازات ،وهــو ما سبق وفعلته موسكو عندما غــزت أفغانستان يــوم 25
ديسمبر /كانون األول عام .1979
تــأخــذ الــواليــات املتحدة احـتـمــاالت حـصــول غــزو روس ــي ألوكــرانـيــا ّ
بجدية مطلقة،
ّ
ّ
إجراءات غير مسبوقة في حال أقدمت على
ولذلك حذرت موسكو من أنها ّستتخذ
ٍ
غزو أوكرانيا .كما أجرت ،وتخطط إلجــراء ،سلسلة مناورات في البحر األسود في
وزودت ،وتزود ،أوكرانيا بأسلحة ّ
استعراض للقوة لردع روسياّ .
ومعدات ملواجهة أي
ٍ
ّ
غزو محتمل ألراضيها ،فما أهمية أوكرانيا حتى باتت تهدد بوقوع مواجهة عسكرية
في البحر األسود ،وما احتماالت وقوع مثل هذه املواجهة؟
تــولــي روسـيــا أهـمـيــة كـبــرى ألوكــران ـيــا مــن الـنــواحــي الجيوسياسية واالقـتـصــاديــة
والتاريخية  -الثقافية ،فهي تعتبرها آخر منطق ٍة عازل ٍة مع الغرب ،وسقوطها في دائرة
النفوذ الغربي يعني أن حلف الناتو بات على حدودها الغربيةّ .
وتعد روسيا أوكرانيا
جزءا من العالم الثقافي الروسي ،إذ ّ
يتحدث جزء معتبر من السكان اللغة الروسية،
ويتشارك البلدان جزءا مهما من تاريخهما .وتمثل أوكرانيا أيضا جزءا محوريا من
ٌ
اتحاد اقتصادي  -سياسي ،على شاكلة االتحاد
مشروع االتحاد األوراســي ،وهو
األوروبــي ،اقترحه الرئيس بوتني بني روسيا وبيالروسيا وكازاخستان وأوكرانيا
التي تعد جوهرة التاج في هذا املشروع ،إذ بدونها ال يعود االتحاد األوراسي أوراسيا.
لكن الواليات املتحدة استبقت التوقيع على اتفاقية إنشاء هذا االتحاد في مايو /أيار
 ،2014وأخرجت أوكرانيا من دائرة النفوذ الروسي .وكان بوتني استعاد أوكرانيا من
الغرب بإيصال حلفائه إلى السلطة في انتخابات عام  ،2010بعد أن كان خسرها في
الثورة البرتقالية عام  .2004لكن واشنطن عادت في أواخر عام ّ 2013
ومولت حركة
ّ
عصيان مدنية ّأدت إلى سقوط حليف موسكو ،الرئيس فيكتور يانكوفيتش .رد بوتني
بغزو شرق أوكرانيا ،وضم شبه جزيرة القرمّ ،ردت واشنطن بفرض عقوبات على
روسيا ،لم يحتمل بوتني تعامل واشنطن معه كدولة عاملثالثيةّ ،
فرد عليها في سورية.
الـســؤال الــذي يشغل بــال االستراتيجيني الغربيني اآلن :هــل تغامر موسكو بغزو
أوكرانيا ،على الرغم من التهديدات األميركية بأقصى العقوبات؟ يعتمد الجواب على
حسابات بوتني وقراءته املشهدين ،األميركي والدولي .يعتقد بوتني أن الواليات املتحدة
لن تغامر بمواجه ٍة مع موسكو من أجل أوكرانيا ،وقد سبق له وغــزا شبه جزيرة
ّ
عقوبات اقتصادية،
وضمها ،وأقصى ما فعلته واشنطن حينها كان فرض
القرم
ٍ
استطاع بوتني أن يتعايش معها .كما أن الرأي العام األميركي ليس في وارد تأييد
أي عمل عسكري في الخارج ،في ظل تنامي مزاجه االنعزالي ،وانهماكه بتداعيات
ّ
تفشي وباء كورونا .ويعتقد بوتني أيضا أن مصالح واشنطن في ّ
القارة األوروبية
باتت محدودة مع انتقال مركز الثقل والصراع الدولي إلى شرق آسيا ،ويأخذ بوتني
مواجهات محتملة في
باالعتبار أيضا مخاوف واشنطن من أن تستغل الصني أي
ٍ
ّ
وضمها ،كما يلحظ قلق واشنطن من حصول تقارب
البحر األســود لغزو تايوان
ّ
ُ
ّ
أكبر بني موسكو وبكني بسبب تردي العالقة مع كليهما .مع ذلك ،ال يرجح أن يقدم
بوتني على عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا ،لكنه يستغل ضعف الشهية األميركية
مغامرات خارجي ٍة جديدة ملمارسة أقصى الضغوط على واشنطن ،للحصول
ألي
ٍ
على تنازالت في عدة جوانب .يريد بوتني ،مثال ،أن ّ
ضمانات بعدم
تقدم واشنطن
ٍ
ّ
ضم أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي ،وأن ال تصبح أوكرانيا منطلقًا ّ
ألي عمل
عسكري ضد موسكو ،وأن تلتزم واشنطن برفع كل العقوبات التي فرضتها على
روسيا منذ ّ
ضمها القرم عام  .2014ستبقى هذه على األرجح حدود الصراع على
أوكرانيا ،ريثما يتمكن بوتني من إيجاد طريقة قليلة الكلفة الستعادة أوكرانيا إلى
دائرة النفوذ الروسي.
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السودان وضيق الخيارات
جمال محمد إبراهيم

1

انتفاضة الشعب الـســودانــي فــي ديسمبر/
كــانــون األول  ، 2018وال ـتــي أسـقـطـ ْـت نظام
عمر البش ّـير ،تكمل الشهر الـحــالــي عامها
الثالث ،وملــا تكمل تلك االنتفاضة نواقص
أهدافها وشعاراتها املعلنة على بيارقها:
ّ
الـحــريــة والـعــدالــة وال ـســام .مــع مالحظة أن
االنقالب الذي أنهى به قائد القوات املسلحة،
الجنرال عبد الفتاح البرهان ،الشراكة التي
تأس ْ
ّ
ست وفــق مـقـ ّـررات الوثيقة الدستورية
املؤقتة ،والتي جــرى توقيعها في أكتوبر/
ت ـشــريــن األول م ــن ع ــام  ،2019وق ــد نـ ّـصـ ْـت
ف ــي م ــواده ــا ع ـلــى ت ـقــاســم امل ـك ـ ّـون ــن املــدنــي
والعسكري الرئاسة السيادية على البالد،
ّ
فإن االنقالب الذي قاده البرهان ،قبيل نحو
شهر من إحالة رئاسة البالد السيادية إلى
الشريك املــدنــي وفــق ذلــك الترتيب ،يعكس،
ب ـك ــام ــل ال ـ ــوض ـ ــوح ،أن املـ ـ ـك ـ ـ ّـون ال ـع ـس ـكــري
ي ـنــاقــض الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،وال يـنــوي
تسليم رئــاســة املـجـلــس ال ـس ـيــادي للشريك
املــدنــي ،ويـ ّـدعــي أن مقاصد انقالبه إصــاح
املسيرة نحو الديمقراطية .تلك املزاعم هي
ال ـتــي سـعــى ال ـج ـنــرال ال ـبــرهــان ومـشــايـعــوه
ّ
بشتى ّ
املبررات .مزاعم مثلها
إلى تسويقها
ْ
أقزام مثل بينوشيه قديمًا،
جاءت من طغـاة
ٍ
أو مــن ج ـن ــراالت ان ـقــاب مـيــانـمــار حــديـثــا...
لكن ،كان للشارع السوداني موقفه الحازم
لحماية ثورته وشعاراتها التي دفع شهداء
السودان ثمنها من دمائهم.
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اإلع ـ ـ ــان ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي وقـ ـع ــه ال ـج ـن ــرال
البرهان مع رئيس وزراء البالد ،بدا ملتبسًا
وخارجه.
ٌ
في نظر كثيرين ،داخــل الـســودان ّ
ب ــدا االت ـف ــاق ،لـلــوهـلــة األولـ ــى ،وك ــأن ــه بــدايــة
ّ
لتراجع عن مغامرة االنقالب العسكري ،إل
ّ
أن رئـيــس الـ ــوزراء ال ــذي احـتـجــزه االنـقــاب،
وبـقــي أســابـيــع ره ـ ّـن االع ـ ّت ـقــال امل ـنــزلــي ،بــدا
للوهلة الثانية وكأنه يوقع اتفاق إذعان ،ال
اتفاق تراجع عن انقالب عزله من منصبه،
غير ّأن أطرافًا خارجيةّ ،
يرجح ّأن دورًا ّ
خفيًا
لعبته فــي إخـ ــراج ذل ــك اإلعـ ــان الـسـيــاســي،
بـمــا يــوافــق تـ ّ
ـوجـهــاتـهــا أو يـحـقــق مـصــالـ َـح
ت ـخ ـ ّـص ـه ــا .ل ـك ــن س ــرع ــان م ــا أدرك ال ـش ــارع
الشارع
السوداني أبعاد ذلك الوهم ،فانقسم
ّ
إلى شطرين ،وبقي رئيس الوزراء الذي وقع
بقلمه على اإل ّعــان ّ السياسي ،وكــان مدركًا
ُ
ٌ
ـود
تـمــام اإلدراك أن ــه وق ــع وهــو مقتنع بــوعـ ٍ
جاءت في اإلعالن لتصحيح مسيرة الثورة
وم ـقــاصــدهــا نـحــو ال ـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة

ّ
لكن أكثر ما ّ
عبر عنه رئيس الوزراء
والسالم،
ّ
هو قناعته أن إقدامه على القبول باإلعالن
سـيـحـقــن دم ــاء م ـعــارضــي ان ـق ــاب الـجـنــرال
البرهان ،والتي مالت عناصره األمنية إلى
ـرط فــي مــواجـهــة أولـئــك
ـف م ـفـ ٍ
اسـتـعـمــال عـنـ ٍ
ـاب ث ــائ ـ ٍـر ال يـمـيــل إلــى
ـ
ب
ـ
ش
ـن
امل ـع ــارض ــن م ـ
ٍ
الحلول الوسطية.
ٍّ
ّ
لعل تقييم موقف كل من الجنرال العسكري
ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء امل ــدن ــي يـسـتـنــد ،منطقيًا،
إلــى مــدى االل ـتــزام بتنفيذ ش ـعــارات الـثــورة
السودانية الثالثة :حرية  -ســام  -وعدالة،
ٌ
شعارات طرحتها تلك االنتفاضة التي
وتلك
ْ
أجهزت على نظام البشير.
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ثمة التزام بتوفير الشعار ّ
لنسأل ،هل ّ
األول
ّ
ّ
الداعي إلى تحقيق الحرية وحق أي مواطن
في التعبير عن رأيه من دون حجر؟ اإلجابة
عناء هي :ال.
قطعًا من دون كثير
ٍ
ّ
صرح من بني الــوزراء بـ ِّ
ثمة من ّ
ـالب،
س
ـرأي
ٍ
ّ
ُمـنـتـقـدًا ت ـصــرفــات ال ـج ـنــرال رئ ـيــس مجلس
ً
ال ـس ـيــادة ،فـتـ ّـم اقـتـيــاده ُمـكـ ّـبــا واملـســدســات
ّ
ٌ
م ـص ـ ّـوب ــة نـ ـح ــوه ،ف ـي ـمــا ال ي ـت ــذك ــر أح ـ ــد من
االنقالبيني أن لشاغلي الوظائف السيادية
ّ
ح ـص ــان ــة ،وأن ال ـ ـ ـ ــوزراء وأع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
السيادة ال ُيساقون إلى ّ
السجون واملعتقالت
مثلما ُيساق املجرمون والقتلة.
ٌ
مستشار
صـ ّـرح إلحــدى القنوات الفضائية
ّ
لــرئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء املـ ـع ــزول ،وأوضـ ـ ــح أن ما
أقدم عليه جنراالت مجلس السيادة ،في 25
أكتوبر /تشرين األول َ ،2021
هو انقالب على
الوثيقة الــدسـتــوريــة ،ون ـكـ ٌ
ـوص عــن مطالب
ال ـثــورةّ ،
فتم اعتقاله بعد خــروجــه مباشرة
من استديو الفضائية التي استضافته.
ْ
انتظمت صاخبة
التظاهـرات السلمية التي
فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع الـ ـخ ــرط ــوم ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن رأيـ ـه ــا،
حاصرتها
وتنادي بااللتزام بمدنية الثورةُ ،
الـشــرطــة والـعـنــاصــر األمـنـيــة غـيــر امل ـعـ ّـرفــة،
ب ــالـ ـه ــراوات ومـ ـق ــذوف ــات ال ـق ـن ــاب ــل املـسـيـلــة
للدموعّ .أما ّ
ّ
الحي الذي أطلق على
الرصاص
املتظاهرين السلميني ،فقد أنكرته عناصر
الـشــرطــة واألمـ ــن غـيــر امل ـع ـ ّـرف ،لـيـصـ ّـدق من
ي ـص ـ ّـدق ،أن امل ـت ـظــاهــريــن ه ــم م ــن قـ ـ ـ ّـرروا أن
يطلقوا الرصاص على أنفسهمّ ،
فتأمل!
ع ـ ـمـ ــل االنـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــون ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـجـ ــب خ ــدم ــة
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي أن ـح ــاء الـ ـس ــودان ك ــاف ــة ،كما
ع ـم ـلــوا ع ـلــى تـعـطـيــل م ـح ـطــات الـ ـ ـ ــ«إف .إم»
اإلذاعـيــة السودانية واألجنبية ،خصوصا
التفاعلية منها ،مثل إذاعتي «بي بي سي»
و«سـوا» األميركية فترات طويلة .االستثناء
الوحيد كــان ملحطات تبث م ـ ّ
ـواد دينية ،ما
ّ
يلمح إلــى أن عناصر مــن النظام البائد ما

زال ـ ــت ت ــدي ــر ب ـعــض م ـ ّ
ـؤس ـس ــات االتـ ـص ــاالت
من وراء حجاب .حجب انسياب املعلومات
ع ـبــر ال ـف ـضــائ ـيــات واإلذاع ـ ـ ــات ه ــو نـ ـ ٌ
ـوع من
قـمــع الـحــريــات وسـلــب ال ـنــاس حقوقهم في
الـحـصــول عـلــى املـعـلــومــة .تـلــك حـقـ ــوق نـ ّـص
ع ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام بـ ـم ــواده ــا اإلع ـ ـ ــان ال ـعــاملــي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـ ــذي ت ـح ـتــرمــه وت ـل ـتــزم
بــه ال ـ ّـدول الــراشــدة منذ إجــازتــه عــام ،1948
ودولــة السودان ملزمة بما جاء فيه ،بحكم
عضويتها في هيئة األمم املتحدة.
تلك هي الحرية ،شعار الـثــورة األول الذي
ْ
أسقطت
رفعه شباب الثورة السودانية التي
ن ـظ ــام ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،وهـ ــي ت ـع ـ ّـد ب ـعــد أي ــام
لــاحـتـفــال بــانـتـصــار ثــورتـهــم الـتــي احتفى
بها العالم أجمع ،في ذكرى اندالعها الثانية
في الثامن عشر من ديسمبر /كانون األول
.2021
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أم ــا شـ ـعــار ال ـثــورة الـســودانـيــة الـثــانــي فهو
املعني بتحقيق ّ
ّ
بالد قضت
السالم في ربوع ٍ
عقودًا طويلة في احترابات داخلية أهلية،
ذهـ ــب ضـحـيـتـ َهــا اآلالف ،ف ــي م ـح ــرق ــات لــم
تـعــرف الــرحـمــة قـلـ ُ
ـوب مشعليها .كــان ملف
ُ
ال ـ ّـس ــام مــن بــن أه ـ ّـم الـتـكـلـيـفــات ال ـتــي تــرك
أمرها ملجلس الــوزراء الذي يرأسه عبد الله
ّ
ح ـم ــدوك ،غ ـيـ َـر أن رئ ـيــس مـجـلــس الـسـيــادة
الـ ـجـ ـن ــرال الـ ـب ــره ــان ون ــائـ ـب ــه م ـح ـم ــد دق ـلــو
(حـمـيــدتــي) هـمــا ال ـلــذان امتلكا صالحيات
اإلشــراف وفق الوثيقة الدستورية ،لكنهما
أق ـح ـمــا نـفـسـيـ ّهـمــا م ـت ـجــاوزيــن صــاحـيــات
اإلش ــراف ،وتــوغــا في صالحيات الحكومة
ّ
التنفيذية ،وأمسكا بملف السالم ،بما عزز
ّ
املكون العسكري على إدارة بعض
سيطرة
ّ
يغ ْـب عن نظر املراقبني أن
شؤون البالد .لم ِ
ْ
ـدم ب ــارد فــي الوثيقة
ت ـج ـ
ٍ
ـاوزات قــد ّ وقـعــت ب ـ ٍ
الدستورية .أول األخطاء في «اتفاق جوبا»
الــذي أنجزته الحكومة مــع بعض األطــراف
املعنية من حركات مسلحة عارضت النظام
ال ـســابــق وأض ـع ـف ـتــه ،لـكــن ذل ــك ال ـ ّـس ــام جــاء
أع ــرج .لـقــد عـلـ ْـت م ـ ُ
ـواده على م ــواد الوثيقة
ْ
ومنحت حقوقًا لشغل مناصب
الدستورية،
دستورية لقادة حركات مسلحة ،بما يشبه
املحاصصة السياسـية ،وهي من ممارسات
بغيضة درج الـنـظــام الـبــائــد على اتباعها.
لـ ـي ـ َـس ذلـ ـ ــك فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل أق ـ ـ ـ ـ ّـر امل ـج ـل ـس ــان،
السيادي والتنفيذي ،أن يكون اجتماعهما
ً
ب ــدي ــا م ــؤق ـت ــا ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـت ـشــري ـعــي قـيــد
التشكيل.
يبقى السؤال :هل يكون ذلك السالم األعرج
ـودان ال ــذي ه ـ ّـب لـثــورتــه،
ش ـعــار شـعــب الـ ـس ـ ً
ّ
ورف ـع ــه رايـ ــة م ـقـ ّـدس ـ ــة لـتـلــك الـ ـث ــورة ،أم أن

النتفاضة السودانيين
طبيعة ميّزت
نفسها بعفوية
تنظيم حراكها ،عبر
سموها «لجان
ما
ّ
المقاومة» التي
تشكلت من فتيان
وفتيات في عنفوان
شبابهم
السودانيين
تظاهرات ّ
العارمة تجاوزت،
في تطلعاتها ،ذلك
الصراع الدائر في
الساحة السودانية
مكونات عسكرية
بين
ّ
وأخرى مدنية

الـحــركــات الـســودانـيــة املسلحة متمسكة ،ال
تزال ،بتنظيماتها شبه العسكرية ،ومسلحة
حـتــى أسـنــانـهــا ،كـمــا ي ـقــال ،وتـقــف ب ـمــوازاة
الجيش القومي للبالد؟
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لـ ــو وقـ ـفـ ـن ــا عـ ـل ــى ثـ ــالـ ــث ش ـ ـع ـ ــارات ال ـ ـثـ ــورة
ّ
السودانية ،وهو تحقيق العدالة ،فــإن أولى
ّ
يتحملها كــا املكونني،
اإلخ ـفــاقــات ،والـتــي
ّ
املدني والعسكري ،هو الـتــردد الفاضح في
إكمال إنشاء املؤسسات العدلية والقضائية.
ت ـعـ ّـددت التعيينات املعجلة لــرؤســاء هيئة
القضاء ورؤساء النيابة ،كما تلتها إعفاءات
أك ـثــر اسـتـعـجــاال ،مــا عـكــس ضـعـفــا فــي أداء
امل ـج ـل ـســن ،ال ـس ـي ــادي وال ـت ـن ـف ـيــذي .يـضــاف

ُ
بطء ،بل من
إلى ذلك القصور ما يالحظ من ٍ
سافر عن تشكيل املحكمة الدستورية،
عجز
ٍ
ٍ
وامل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي ،وبـقـيــة املـفــوضـيــات
ّ
الخاصة بالدستور واالنـتـخــابــات وحقوق
اإلنسان والخدمة املدنية وسواها .تلك هي
ّ
املؤسسات التي قصد من إنشائها التمهيد
ل ـل ـع ـبــور ب ــال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة إلـ ــى مــرحـلــة
الديمقراطية الفعلية واالنتخابات العامة،
ٍّ
متفق عليه.
نهائي
وفق دستور
ٍ
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فيما تتكاثر الضغوط الداخلية وتتصاعد
وت ـ ـيـ ــرة الـ ـتـ ـظ ـ ُـاه ــرات ال ـش ـع ـب ـي ــة مـ ــن ج ـهــة،
وتـ ـت ـ ّ
ـردد أط ـ ــراف املـجـتـمــع ال ــدول ــي املهتمة
ب ــال ـش ــأن ال ـس ــودان ــي ف ــي تـقـيـيـمـهــا مـسـيــرة
ّ
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ــإن
الـ ـخـ ـي ــارات امل ـت ــاح ــة ل ـكــا امل ـك ــون ــن ،املــدنــي
ّ
والعسكري ،تظل مـحــدودة للغاية ،غير أن
ّ
النتفاضة السودانيني طبيعة ميزت نفسها
بـعـفــويــة تنظيم حــراك ـهــا ،عـبــر مــا سـ ّـمــوهــا
«ل ـجــان امل ـقــاومــة» ،الـتــي تشكلت مــن فتيان
«كنداكات»
وفتيات في عنفوان
شبابهم ،هم ٌ
مسم ٌ
ّ
يات سودانية محلية
و«شفاتة» .تلك
ّ
محضة ،إذ «الكنداكات» هن فتيات ُينسنب
ْ
ملكت وادي النيل
لــ«كـنــداكــة» ،وهــي ام ــرأة
مـنــذ عـهــد ال ـفــراع ـنــة ّ
األول .أم ــا «الـشـفــاتــة»
ُ
السودانية فمستقاة مــن كلمة
فــي ِّ العامية
ٌ
«الشفت» ،وهي وصف للفتى املجازف الذي
تجلي ٌ
ّ
ات لـثــور ٍة ال
ال يبالي باملخاطر .تلك
قيادة «كاريزمية» تقليدية تقود مسيرتها،
وال ت ـه ــاب ال ـع ـنــف املـ ـف ــرط ،وقـ ــد تـ ـج ــاوزت،
في حراكها ،األح ــزاب السياسية التقليدية
ّ
تجمعات عفوية تشكلت
املتكلسة ،بــل هــي
ف ــي األح ـ ـيـ ــاء وال ـ ـقـ ــرى وامل ـ ـ ــدن ال ـس ــودان ـي ــة،
ن ـ َّـسـ ـق ـ ْـت ح ــراكـ ـه ــا ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي الذي أتاحته الشبكة العنكبوتية
(اإلنترنت) .سعي جنراالت السودان لحجب
ّ
خدمة اإلنترنت ،لكنها ظل ْت محاولة يائسة
الحتواء ذلك الحراك.
ُ
ترى ،هل يقرأ من يتابع ،من في الداخل ومن
فــي الـخــارج ،أح ــوال االنتفاضة السودانية،
فـيـلـتـفـتــون إل ــى واق ـ ـ ٍـع بــالــغ الـ ـج ـ ّـدة ،ت ـقــوده
«لـ ـج ــان م ـق ــاوم ــة» ل ـهــا ك ــاري ــزم ــا جـمــاعـيــة،
ً
تـشـكــل ظ ــاه ــرة ف ــي قـ ــدرات بـعــض الـشـعــوب
فــي إضـفــاء فعاليةٍ ثــوريــةٍ النتفاضها ضد
مستقبل
الـظـلــم وال ـف ـســاد ،ولـتـطـلـعـهــا إل ــى
ٍ
ت ـســوده الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة .تـظــاهــرات
ال ـ ّـس ــودانـ ـي ــن الـ ـع ــارم ــة اآلن ف ــي الـ ـس ــودان
تـ ـ ـج ـ ــاوزت ،فـ ــي ت ـط ـل ـعــات ـه ــا ،ذل ـ ــك الـ ـص ــراع
الدائر في الساحة السودانية بني ّ
مكونات
عسكرية وأخرى مدنية.
(سفير سوداني سابق)

مالال تطالب بحماية حقوق النساء في أفغانستان
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دراسة تحدد أنماط األشخاص بالبحث عن معلومات

كشفت دراســة جديدة ّ
أعدها باحثون من كلية «لندن» الجامعية أن األشخاص يختارون البحث
عن املعلومات أو تجنبها بشأن حالتهم الصحية واملالية وسماتهم الشخصية ،بناء على كيف
يعتقدون أنها سوف تجعلهم يشعرون ومدى فائدتها وما إذا كانت متعلقة بأشياء يفكرون فيها
غالبًا .وأوضحت أن غالبية األشخاص ينتمون إلى نمط من ثالثة أنماط ،هي «أولئك الذين يبحثون
في تأثير املعلومات على مشاعرهم ،وأولئك الذين يبحثون غالبًا مدى فائدة املعلومات على اتخاذ
القرارات ،وأولئك الذين يبحثون غالبًا عن املعلومات بشأن مسائل كثيرًا ما يفكرون فيها»( .قنا)

طالبت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق املرأة مالال يوسفزاي ،التي نجت من محاولة اغتيال
على أيــدي حركة طالبان باكستان فــي  ،2012خــال زي ــارة إلــى واشنطن ،بحماية حقوق النساء
ّ
والفتيات فــي أفغانستان ،وال ّ
سيما فــي مجال التعليم .وقــالــت إن «أفغانستان الـيــوم هــي البلد
ّ
ّ
الوحيد في العالم الذي ال تحصل فيه الفتيات على التعليم الثانوي .هن ممنوعات من التعلم».
ّ
ّ
أضافت مالال التي تتعاون ّمع أفغانيات يناضلن من أجل حقوقهن ،أن «هذه الرسالة هي من قبلهن:
ّ
(فرانس برس)
يجب أن يحصلن على الحق في العمل ويتمكن من الذهاب إلى املدرسة».

فقر تعليمي ما بعد الجائحة
كشف تقرير جديد عن التعليم أصدره كل من البنك
الدولي ومنظمة األمــم املتحدة للطفولة (يونيسف)
ومـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـتــربـيــة وال ـع ـلــم والـثـقــافــة
(يونسكو) ،أنه على الرغم من توفير جميع البلدان
ّ
تقريبًا فرصًا للتعلم عن بعد للطالب خــال فترة
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد ،إال أن جــودة هذه
امل ـبــادرات ونـطــاق وصولها ظــا متفاوتني .ويظهر

التقرير أن نسبة األطـفــال الذين يعيشون في فقر
تـعـلـيـمــي ف ــي ال ـب ـل ــدان مـنـخـفـضــة ال ــدخ ــل وال ـب ـلــدان
م ـتــوس ـطــة ال ــدخ ــل ك ــان ــت تـبـلــغ  53ف ــي امل ــائ ــة قبل
الجائحة ،وارتفعت إلــى  70في املائة بعد الجائحة
بسبب إغــاق املــدارس .وقــال املدير العاملي للتعليم
فــي الـبـنــك ال ــدول ــي خـيـمــي ســاف ـيــدرا« :أوق ـف ــت أزمــة
ك ــوف ـي ــد 19-األن ـظ ـمــة الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء

العالم .واآلن ،وبعد مرور  21شهرًا ،ال تزال املدارس
مغلقة أمام ماليني األطفال ،وثمة أطفال آخرون قد
ال ي ـعــودون إلــى امل ــدارس أبـ ـدًا ،وقــد ي ــؤدي االزدي ــاد
املحتمل فــي الـفـقــر التعليمي إلــى تــأثـيــرات مــدمــرة
على اإلنتاجية والدخل في املستقبل لهذا الجيل من
األطفال والشباب ،وألسرهم ،والقتصادات العالم».
وأك ــد الـتـقــريــر أن إغ ــاق ــات امل ـ ــدارس س ـتــؤدي إلــى

ّ
خسائر كبيرة في التعلم ،وأظـهــرت التقديرات من
البرازيل وباكستان وريــف الهند وجنوب أفريقيا
واملكسيك وأماكن أخرى حدوث خسائر كبيرة في
ّ
تعلم مادتي الحساب والقراءة .وأوضح أن أكثر من
 200مليون طــالــب يعيشون فــي بـلــدان منخفضة
الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا».

(قنا)

ليس بالفتوى وحدها يحيا اإلنسان
علي العبداهلل

مـنــح ق ــرار ال ـن ـظــام ال ـس ــوري إل ـغ ــاء منصب
مـ ـفـ ـت ــي ع ـ ـ ــام ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة امل ـج ـل ــس
السوري املعارض فرصة اختيار
اإلسالمي
ّ
ـت مـنــه مـمــثــا بشخص رئـيـســه ،الشيخ
مـفـ ٍ
مفت من
أســامــة الــرفــاعــي ،علما أن اختيار
ٍ
املـ ـع ــارض ــة ال ي ـش ـكــل ح ــا إللـ ـغ ــاء مـنـصــب
املفتي ،حيث سينظر إلى العملية في ضوء
الـ ـص ــراع ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة واغ ـت ـن ــام ال ـفــرصــة
ّ
لتسجيل نـقــاط فــي هــذا الـسـيــاق .ال يشكل
م ــلء ال ـفــراغ بــانـتـخــاب مـفــت فــرقــا جوهريا
بــالـنـسـبــة لـلـشـعــب الـ ـس ــوري وص ــراع ــه مع
الـ ـفـ ـس ــاد واالس ـ ـت ـ ـبـ ــداد ،ط ــامل ــا ب ـق ــي ال ـع ـقــل
الفقهي السائد في عالم املشيخة السورية
واملــؤســس عـلــى حـفــظ الـنـصــوص الدينية،
قـ ــرآنـ ــا وح ــديـ ـث ــا ،واملـ ـ ــرويـ ـ ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
وت ـك ــراره ــا ف ــي مــواج ـهــة م ـش ـكــات الـعـصــر
ّ
بتحوالتها
وق ـضــايــاه بتعقيدها الـكـبـيــر،
وتـطــوراتـهــا املـتـســارعــة والـعــاصـفــة ،قائما
من دون مساءلة وتطوير وتغيير ،فالحفظ
وال ـن ـقــل لـيـســا أدات ـ ــن مـنــاسـبـتــن ملــواجـهــة
قـضــايــا الـعـصــر االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة
واالقتصادية والعلمية والتقنية والقيمية،
عدا عن أنهما يتعارضان مع توجيه القرآن
ال ـكــريــم بــإع ـمــال الـعـقــل وال ـن ـظــر ف ــي الـكــون
ّ
وامل ـج ـت ـم ـع ــات وال ـت ـف ــك ــر ف ـي ـهــا واك ـت ـش ــاف
ب ـن ــاه ــا وأن ـس ــاق ـه ــا وال ـس ـن ــن وال ـن ــوام ـي ــس
تعامل مـجـ ٍـد معها
الـتــي تحكمها مــن أجــل
ٍ
وتــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي إعـ ـم ــار ال ـ ـكـ ــون ،الـ ـ ــذي هــو
غــايــة وج ــود اإلنـ ـس ــان ،بــالـنـمــو واالزده ـ ــار
ون ـشــر ال ـع ــدل واملـ ـس ــاواة ب ــن ال ـب ـشــر ،وفــي
حل املشكالت التي تواجهه .الجوهري في
اللحظة الراهنة ليس الشكل ،بل املضمون
وم ـنــاهــج الـبـحــث وال ـع ـمــل ،وه ــو مــا تفتقر
إل ـي ــه املـشـيـخــة ال ـس ــوري ــة .ول ـن ــا ف ــي سـلــوك
ٌ
املفتي الجديد وأقواله مثال صارخ على ما
نـقــول؛ فقد تجاهل وضــع الالجئني ،وغــاب
عــن بــرنــامــج زي ــارت ــه «امل ـي ـمــونــة» إل ــى ريــف
محافظة حلب ،وقد ّ
صورها مريدوه فتحا
كبيرا ،زيارتهم في مخيماتهم والتعاطف

مع مأساتهم ومعاناتهم والتخفيف عنهم
بمشاركتهم بالبقاء بينهم ولو ليوم واحد.
ـان على الـسـلــوك النخبوي
وه ــذا خير بــرهـ ٍ
وال ـطــابــع الــوع ـظــي الـ ــذي يـعـتـمــده مشايخ
امل ـج ـلــس امل ــوق ــر ،ف ـهــم خ ـيــر م ــن ي ـب ـحــر في
ّ
مطولة مليئة بروايات عن مواقف
أحاديث
السلف الـصــالــح وأخــاقــه مــن دون التفات
إلى الزمن وما جرى خالل القرون املاضية
مآس وكــوارث واألوضــاع البائسة التي
من
ٍ
ورثناها ،والتي نعيش تحت وطأتها .وقد
كلمته خالل الزيارة عن مدى
كشف فحوى ّ
تهافته ،فقد ضخم من قيمة عملية االنتخاب،
وجـعـلـهــا قــريـنــة لـلـفــاعـلـيــة واإلنـ ـج ــاز .ق ــال:
«املفتي حينما يكون منتخبًا مــن العلماء
يبذل كل جهده لحفظ البلد من العبث في
الدين واألحكام الشرعية ومن امتطاء هذه
األحكام من الحكام» .وعن االهتمام بقضية
املعتقلني واملفقودين واملهجرين ،قــال« :ال
ّ
نتحسر على وضع حال املعتقلني
يكفي أن
ّ
واملفقودين واملهجرين ،إنما ال بد من عمل
ما يمكن إلنقاذهم ،فهم ليسوا غرباء ،وهو
واجب وليس ّ
ٌ
تبرعًا ،وعلى القوي أن يأخذ
بيد الضعيف ،والغني يأخذ بيد الفقير».
وع ـ ــن أه ـم ـي ــة تـ ـ ّ
ـوحـ ــد ف ـص ــائ ــل املـ ـع ــارض ــة،
قـ ــال« :م ــا ل ــم تـتـ ّـحــد ص ـفــوف الـفـصــائــل فال
نحلم بالنصر» .فالعالقة بــن عمل املفتي
وطريقة اختياره باالنتخاب ليست سببية
وال آلـيــة ،فالعمدة فــي عمل املفتي شخص
املـفـتــي نـفـســه ،وق ــدرات ــه الـنـظــريــة والعملية
وبوصلته وبرنامجه وتــأثـيــره على الــرأي
العام واستقطابه له وحالة املجتمع لجهة
الحساسية القيمية واألخالقية واالهتمام
ب ــال ـش ــأن الـ ـع ــام ،عـلـمــا أن االن ـت ـخ ــاب ليس
تقليدا فــي اختيار املفتني منذ استحدثت
هذه الوظيفة ،وقد ّ
مر على البالد اإلسالمية
مـفـتــون مـجـتـهــدون وأح ـ ــرار خ ــدم ــوا الــديــن
وال ــوط ــن ،وق ــد عينهم الـســاطــن والـحـكــام
فـ ــي املـ ـنـ ـص ــب ،كـ ـم ــا أن قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى مـنـ ًـع
الحكام من امتطاء األحكام ليست مرتبطة
ب ـط ــري ـق ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره ،بـ ــل ب ــال ـح ــال ــة ال ـع ــام ــة
ف ــي ال ـب ـل ــد :امل ـج ـت ـمــع أهـ ــو قـ ــوي ن ــاه ــض أم

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ضعيف مستسلم ،والــرأي العام أهــو نشط
وواع ومستعد لـلـتـحـ ّـرك ،دفــاعــا عــن القيم
ّ
التصدي للحكام
واملصالح ولعب دور في
ٌ
الجائرين واملنحرفني ،أم مستقيل ويبحث
عن السالمة بالسلبية والالمباالة.
يمكن القول إن وجود آلية ملحاسبة املفتي
وعزله من مجلس رقابي من العلماء أكثر
تأثيرا على عمله والتزامه بطبيعة مهمته
مــن طــريـقــة اخ ـت ـيــاره ،كـمــا يـمـكــن أن تشكل
دافـعــا لــه يدفعه إلــى الـقـيــام ب ــدور بـنــاء في
ـود
خــدمــة الــديــن وال ــوط ــن .وه ــذا غـيــر مـعـهـ ٍ
ف ــي ع ـمــل م ـشــايــخ ال ــوع ــظ واإلرش ـ ـ ـ ــاد ،ولــم
ي ـتــم الـتـفـكـيــر ب ــه وبــأهـمـيـتــه ال ـق ـصــوى في
اللحظة الراهنة وحساسياتها .أما تبريره
للعمل مــن أج ــل إن ـقــاذ املعتقلني والـكـشــف
ّ
املهجرين «ألنهم
عــن املفقودين ومساعدة
ليسوا غــربــاء» ،فيكشف عن عقل عشائري
يربط املوقف بالقرابة ،وقوله «على القوي
أن يأخذ بيد الضعيف والغني يأخذ بيد
ال ـف ـق ـيــر» ف ــازم ــة ال ــرط ــان ــة املـشـيـخـيــة الـتــي
ل ــم تـشـكــل فــرقــا ف ــي س ـلــوك املـسـلـمــن ،على
الرغم من القول بها منذ مئات السنني ،ألن
ـاالت
املسلمني ي ــرون مــن مشايخهم ،فــي حـ ٍ
كثيرة عكس مــا يـقــولــون ،باكتنازهم املــال
والعيش الرغيد والباذخ .وربطه بني وحدة
الـفـصــائــل وتـحـقـيــق الـنـصــر ي ـنـ ّـم عــن قصر
ن ـظ ــر س ـي ــاس ــي ،ح ـي ــث ج ـ ــاءت دع ــوت ــه إل ــى
وحدة الفصائل متأخرة جدا ،فقد ّ
تكرست
االن ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــات فـ ــي ضـ ـ ــوء ن ـ ـشـ ــوء م ـصــالــح
ش ـخ ـص ـيــة لـ ـق ــادة ال ـف ـص ــائ ــل ،وارت ـب ــاط ـه ــم
بـعــاقــات تبعية مــع قــوى خــارجـيــة لتأمني
ال ــدع ــم ل ـب ـقــائ ـهــم قـ ـ ــادة وم ـس ـي ـط ــري ــن عـلــى
ف ـصــائ ـل ـهــم ،م ــا ج ـعــل ال ــوح ــدة مـسـتـحـيـلــة؛
وإن ح ـص ــل ت ـح ــت ال ـض ـ ّغ ــط ف ـل ــن يـسـتـمــر
ط ـ ــوي ـ ــا ،ن ــاهـ ـي ــك ع ـ ــن غـ ــضـ ــه الـ ـنـ ـظ ــر ع ـمــا
ت ـق ــوم ب ــه ال ـف ـصــائــل م ــن م ـم ــارس ــات :فـســاد
ّ
وتنمر واعـتــداء على املواطنني في مناطق
سيطرتهم بــإذاللـهــم ونـهــب أرزاق ـه ــم .وأمــا
التلميح إل ــى حـلــم الـنـصــر ،فـيـنـ ّـم عــن جهل
بـ ـق ــراءة تـ ــوازنـ ــات الـ ـق ــوى وت ـق ــدي ــر املــوقــف
واستشفاف التوجهات وتوظيفها في إدارة
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وجود آلية لمحاسبة
المفتي وعزله من
مجلس رقابي من
العلماء أكثر تأثيرًا
من طريقة اختياره
الجوهري في اللحظة
الراهنة ليس الشكل،
بل المضمون ومناهج
البحث والعمل،
وهو ما تفتقر إليه
المشيخة السورية
ٍ
مفت من
اختيار
المعارضة ال يشكل
حًال إللغاء منصب
المفتي ،حيث سينظر
إلى العملية في ضوء
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الصراع ،ألن املوقف الراهن على الساحة ال
ُيسمح به بعد خروج القضية السورية من
أي ــدي أصـحــابـهــا ،ووقــوعـهــا بــأيــدي الـقــوى
اإلقليمية والدولية ،حتى بات املأمول اآلن
ليس أكثر من خفض الكلفة والخسائر.
ت ـت ـحـ ّـمــل م ـش ـي ـخــة ال ـح ـف ــظ وال ـن ـق ــل ال ـج ــزء
األكبر من املسؤولية عن تخلف املجتمعات
ال ـع ــرب ـي ــة وامل ـس ـل ـم ــة وم ـع ــان ــات ـه ــا ع ـل ــى كــل
األصـ ـ ـع ـ ــدة ،ف ــان ـف ـص ــال ه ـ ــذه امل ـش ـي ـخ ــة عــن
العصر ومناهجه وآلـيــات عمله ،وبقاؤها
ت ــدور فــي ف ـضــاء أقـ ــوال واج ـت ـه ــادات قيلت
منذ مئات السنني ،وميلها إلى االستحواذ،
وق ـ ــد ت ـج ـلــى ذل ـ ــك ب ــوض ــوح ع ـن ــد ان ـت ـخــاب
أعضاء املجلس اإلسالمي السوري مفتيا،
واخـ ـتـ ـي ــاره ــم رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس لـلـمـنـصــب،
وهذا على الضد من مستدعيات (وشروط)
اختيار مفت عــام ،والتي تقضي بأن يكون
املـفـتــي للجميع ،وعـلــى مـســافــة واح ــدة من
الجميع؛ بحيث يعتبره الجميع مفتيهم،
وأن ُيـكـتـفــي بمنصبه فــي اإلف ـت ــاء ويـتـفـ ّـرغ
ل ــه .وهـ ــذا ل ــم يـتــم ف ــي حــالــة الـشـيــخ أســامــة
الــرفــاعــي ال ــذي بـقــي رئـيـســا لــرابـطــة علماء
الـ ـش ــام ول ـل ـم ـج ـلــس اإلس ـ ــام ـ ــي ،وص ــاح ــب
لطرف في الصراع،
موقف سياسي منحاز
ٍ
مــا يجعله غير مقبول مــن املــوالــن للنظام
وف ـتــاواه غير معترف بـهــا ،فعقلية الحفظ
ّ
والنقل رتبت املراوحة في املكان والتخلف
عن مسيرة العالم.
ك ــان األجـ ــدى بــاملـجـلــس الـعـتـيــد ومـشــايـخــه
النظر في املرآة ،واكتشاف فواتهم وحاجتهم
إلــى إع ــادة تأهيل نـظــري وعملي ،وتعميق
ثقافتهم بعلوم العصر وتقنياته ،وتغيير
م ـن ــاه ــج ع ـم ـل ـه ــم ،امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة ع ـل ــى ال ــوع ــظ
وإصدار الفتاوى ،ومعارفهم وخبراتهم عن
املجتمعات وسبل سياستها خارج ثنائية
الـشـيــخ وامل ــري ــد ،وتـعــاطـيـهــم م ــع املـشـكــات
ـط مـ ـ ــدروسـ ـ ــة ،واالنـ ـ ـخ ـ ــراط
ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد خـ ـط ـ ٍ
العملي املباشر مع الناس ،ملساعدتهم على
ح ــل مـشـكــاتـهــم ،وتـسـيـيــر حـيــاتـهــم وجـعــل
ّ
تصرفهم في مواجهتها أسهل وأنجع.
(كاتب سوري)
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كورونا :توصية بخلط اللقاحات

أع ـل ــن امل ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي ملـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـع ــامل ـي ــة ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ه ــان ــز ك ـل ــوغ ــه أن
التلقيح اإلج ـبــاري ،الــذي أقــرتــه أو تنظر
ً
فيه بعض الدول ،يجب أن يبقى «حال أخيرًا» .وفي
ظل تفشي كوفيد ،19-دعا كلوغه إلى حماية أفضل
لــأطـفــال الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم مــا بــن  5و14
عامًا ،وهي الفئة العمرية األكثر تضررًا حاليًا .في
هذا الوقت ،أوصت املنظمة بعدم استخدام بالزما
دم ــاء املتعافني مــن كــوفـيــد 19-فــي عــاج املــرضــى،
ّ
تحسن فرصهم
وقالت إنه ال يوجد دليل على أنها
فــي البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى
التنفس الصناعي .وترتكز فكرة العالج ببالزما
دم ــاء املـتـعــافــن مــن كــوف ـيــد 19-عـلــى أن األج ـســام
املـضــادة لفيروس كــورونــا الجديد املــوجــودة بها
ّ
تحيد الفيروس ،وبالتالي تمنعه من
يمكنها أن
التكاثر وتوقف تلف األنسجة لــدى املــرضــى .ولم
تثبت دراسات عدة على بالزما من دماء متعافني
م ــن ك ــوف ـي ــد 19-أي ف ــائ ــدة واض ـح ــة عـلــى املــرضــى
الذين يعانون من أعراض شديدة .وتابعت املنظمة
أن هذه الطريقة في العالج مكلفة وتضيع الكثير
مــن الــوقــت .وأوضـحــت أن لجنة مؤلفة مــن خبراء
دولـيــن أوصــت بشدة بعدم استخدام بــازمــا من
دماء متعافني من كوفيد 19-لعالج املرضى الذين
يعانون مــن أع ــراض بسيطة .وارتـكــزت التوصية
املنشورة في املجلة الطبية البريطانية على نتائج

 16تـجــربــة شملت  16236مــريـضــا بـكــوفـيــد 19-ال
يعانون من أعراض شديدة.
من جهة أخــرى ،أوصــت وكالة األدوي ــة األوروبـيــة
وامل ــرك ــز األوروب ـ ـ ــي ملـكــافـحــة األمـ ـ ــراض والــوقــايــة
منها بخلط لـقــاحــات كــوفـيــد 19-املـعـتـمــدة ،ســواء
عند منحها في الجرعتني األوليني أو في الجرعة
التعزيزية ،في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا زيادة
في العدوى .وقال املركز والوكالة في بيان مشترك
إن األدلة تشير إلى أن الجمع بني لقاحات ناقالت
الـفـيــروس ولـقــاحــات الحمض ال ـنــووي الــريـبــوزي
ي ـن ـتــج م ـس ـتــويــات ج ـي ــدة م ــن األجـ ـس ــام امل ـض ــادة
امل ـقــاومــة مل ــرض ك ــوف ـي ــد 19-ال ـنــاجــم ع ــن اإلصــابــة
بكورونا .في املقابل ،كشفت دراسة بريطانية حول
التلقيح بجرعتني مختلفتني من لقاحات كورونا
ّ
أن األشـخــاص الــذيــن تلقوا جــرعــة أول ــى مــن لقاح
«أكسفوردـ أسترازينيكا» أو «فايزر-بيونتيك» ،ثم
أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح «مودرنا» بعد
تسعة أسابيع كانت استجابتهم املناعية أقــوى
من غيرهم .وقــال األستاذ في جامعة «أكسفورد»
مــاثـيــو سـنــابــي« :اكـتـشـفـنــا اسـتـجــابــة ج ـيــدة حقًا
للمناعة .فــي واقــع األمــر أقــوى مــن الحصول على
الجرعتني من لقاح أسترازينيكا».
ً
وت ـم ـن ــح ن ـت ــائ ــج ال ـ ــدراس ـ ــة أمـ ـ ــا ل ـ ـلـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة
ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج ملنح مواطنيها
جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة ،في حالة

عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات.
أض ــاف س ـنــابــي« :ت ــوض ــح ال ــدراس ــة أن ــه ال حــاجــة
لاللتزام بشكل صارم بمنح نوع اللقاح نفسه في
الجرعة الثانية ،وإن كانت عملية التلقيح ستتم
بشكل أس ــرع مــع اسـتـخــدام لـقــاحــات مختلفة فال
بأس في ذلك».
وقــال باحثون في جامعة أكسفورد إنــه في حالة
الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا
ت ـت ـب ـع ـهــا ج ــرع ــة ث ــانـ ـي ــة مـ ــن لـ ـق ــاح مـ ــوديـ ــرنـ ــا أو
ّ
نــوفــافــاكــس ،إن ال ـج ـســم يـنـتــج أج ـســامــا م ـضــادة
وخــايــا تائية (الـخــايــا اللمفاوية املــوجــودة في
الدم وهي تلعب دورا أساسيا في املناعة الخلوية)
أك ـث ــر م ــن ت ـلــك ال ـت ــي تـنـتـجـهــا جــرع ـتــان م ــن لـقــاح
أسترازينيكا .وكشفت الدراسة التي شملت 1070
مـتـطــوعــا أي ـضــا أن جــرعــة أول ــى مــن ل ـقــاح فــايــزر-
بيونتيك تليها جــرعــة ثــانـيــة مــن لـقــاح مــوديــرنــا
تعطي نتيجة أفضل من الجرعتني من لقاح فايزر.
ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة «ذا النسيت»
الطبية ،أنه ال توجد أي مخاوف تتعلق بالسالمة.
إل ــى ذ ّل ــك ،أوص ــت الـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة رعــايــاهــا
ب ـت ـج ــن ــب ال ـس ـف ــر إل ـ ــى ع ـش ــر دول ب ـي ـن ـهــا فــرن ـســا
والـبــرتـغــال ،عـلــى الــرغــم مــن أنـهـمــا مــن بــن ال ــدول
تسجل أفضل ّ
ّ
معدالت تلقيح في أوروبا ،في
التي
ّ
خضم موجة وبائية جــديــدة فــي الـقــارة العجوز.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة للرعايا األمـيــركـيــن في

 94إصابة في الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل
 94إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد ،19-ارتفاعًا
من  61في اليوم الذي سبقه .وأوضحت في بيان
أن  60من اإلصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى
محليًا ،مقارنة مع  38في اليوم السابق .وسجلت
 14حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة
مع  44في اليوم السابق .وال تصنف الصين تلك
الحاالت على أنها إصابات مؤكدة.

ّ
نشرتها الـجــديــدة« :تجنبوا السفر إلــى فرنسا»،
ورفعت مستوى التحذير لهذا البلد إلى املستوى
ال ــراب ــع ،وه ــو األعـ ـل ــى ،م ــع اقـ ـت ــراب ع ـي ـ َـدي امل ـيــاد
ّ
املتحور «أوميكرون».
ورأس السنة ،وسط تفشي
وأوضحت مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها
أنه «نظرًا إلى الوضع الحالي (املرتبط بكوفيد)19-
في فرنسا ،حتى املسافرين امللقحني بالكامل يمكن
ّ
باملتحورات ونقلها».
أن يواجهوا خطر اإلصابة
(رويترز ،فرانس برس)
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عودة «طوعية»

تحقيق

مسار خروج السوريين من تركيا
تجبر أنواع مختلفة من «المضايقات» السوريين على
العودة من تركيا .وقد يحصل بعضها طوعًا أو
باإلكراه ،لكن األكيد أن المعاملة قد تغيّرت

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ُ
ي ـ ـعـ ــود س ـ ــوري ـ ــون ك ـ ـثـ ــر مـ ــن تــرك ـيــا
إل ــى املـنــاطــق امل ـح ــررة ش ـمــال غربي
ســوريــة« ،حيث لم يــزل الخطر ،لكن
ليس كما في وقــت خروجنا» .ويــرى العامل
ف ــي ق ـطــاع ال ـب ـنــاء مـحـمــود عـبــد الــرح ـمــن في
حديثه لـ«العربي الجديد» أن استمرار إقامته
وعمله في تركيا «بات بال فائدة بسبب غالء
املعيشة وارت ـفــاع إيـجــار املـنــزل ،وعــدم زيــادة
دخلي ّ
عما أنفقه ،ما دفعني إلى العودة إلى
شمال غربي سورية».
ي ـ ــروي ع ـبــد ال ــرح ـم ــن أنـ ــه س ــاف ــر خـ ــال عـيــد
األض ـحــى املــاضــي لـقـضــاء ف ـتــرة الـعـطـلــة بني
أهله في ريــف مدينة إدلــب ،ورأى أن الوضع
ً
بات معقوال لجهة األمان والعمل ،وأن منطقته
تشهد حركة إعادة ترميم ملا هدمته آلة حرب
الـنـظــام ال ـس ــوري ،وتــوسـيــع مـشــاريــع الـبـنــاء
من أجــل استيعاب النازحني من شــرق إدلــب.
ويقول« :قارنت بني الغربة عن أهلي ودخلي
في تركيا فوجدت أن العودة أفضل ،ولم أعد
خالل الفترة املحددة ،ما ألغى بطاقة الحماية
املؤقتة (كيملك) املمنوحة لي لدخول تركيا،
والحصول على ميزات طبابة مجانية».
كـ ــذلـ ــك ع ـ ــاد إل ـ ــى املـ ـن ــاط ــق امل ـ ـ ـحـ ـ ــررة ب ـعــض
املعلمني السوريني الذين فصلوا من التعليم
فــي تــركـيــا مــن دون منحهم أي ــة تعويضات
لنهاية الـخــدمــة« ،ألن تكاليف املعيشة أقــل،
وال أح ــد يالحقهم بـنـظــرات عـنـصــريــة» ،كما
يخبر الناشط في قضايا الالجئني طه غازي
«العربي الجديد».
جدل العودة

ي ــوض ــح غـ ـ ــازي أن «عـ ـ ــدد امل ـع ـل ـم ــن ال ــذي ــن
ف ـص ـل ــوا ت ـن ـف ـي ـذًا لــوس ـي ـلــة ض ـغ ــط م ـعــروفــة
تعتمدها السلطات التركية للضغط على
ال ــاج ـئ ــن م ــن أج ـ ــل ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى س ــوري ــة،
بلغ  ،11,911بعضهم يتجاوزون سن الــ50
بينهم أرامل وزوجات شهداء ال يستطيعون
م ـم ــارس ــة أعـ ـم ــال ت ـت ـط ـلــب م ـج ـه ــودًا بــدنـيــا
كبيرًا .وارتبطت عودتهم املحتمة إلى شمال
غربي سورية أيضًا بواقع أن مردود غالبية
األعـمــال بــات ال يــؤمــن تكاليف املعيشة في
تركيا ،والتي ارتفعت بنسبة أكثر من 150
فــي املــائــة خ ــال عــامــن ،مــا دف ــع حــوالــى 50
معلمًا إل ــى سـلــوك طــريــق الـهـجــرة الـســريــة،
وع ــودة حــوالــى  24آخــريــن مــع أســرهــم إلــى
امل ـن ــاط ــق املـ ـح ــررة ب ـس ــوري ــة ،ف ـي ـمــا ال ي ــزال
ُ
ك ـث ــر ي ـن ـت ـظــرون الـ ـف ــرج ،وإع ـ ـ ــادة تعيينهم
أو تــوزيـعـهــم عـلــى مــؤس ـســات إنـســانـيــة أو
تعليمية في تركيا».
لكن غ ــازي يــرفــض وصــف ال ـعــودة الحالية
ل ـل ـس ــوري ــن إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق امل ـ ـحـ ــررة بــأن ـهــا

على سكة العودة بعد الخروج (أوزان كوشي /فرانس برس)

دراسة التوائم تربط التفضيالت
الغذائية للنباتيين بالجينات

مطعم مأكوالت نباتية في لندن (أرتور فيداك)Getty /

انطالقًا من حقيقة أن الشقيقني التوأم
يـتـشــاركــان بنسبة  50فــي املــائــة من
الجينات ،درس باحثون هولنديون
التفضيالت الـغــذائـيــة ل ـ ــ 7197تــوأمــا
بــالـغــن وإخــوت ـهــم غـيــر ال ـتــوائــم في
فنلندا ،لفحص تأثير الجينات على
النظام النباتي وتفضيالت اللحوم
واألطعمة النباتية التي تحسم قرار
أن يصبح الشخص نباتيًا أم ال.
ونـقــل مــوقــع «سايكولوجي ت ــوداي»
أن بـعــض الـنـتــائــج لــم تـكــن مفاجئة،
ً
فالرجال كانوا أكثر تفضيال للحوم
م ــن ال ـن ـس ــاء ،وب ـ ــدوا أك ـثــر اس ـت ـعــدادًا
ل ـت ـجــربــة أنـ ـ ــواع ج ــدي ــدة م ـن ـهــا .كما
أكــدت املعطيات أنهم دأبــوا على أكل
مزيد من اللحوم حني كانوا صغارًا.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فـضـلــت ال ـن ـس ــاء ت ـنــاول
النباتات وتجربة األطعمة النباتية
الجديدة ،لكن تعرضهن أكثر للحوم
خـ ـ ـ ــال مـ ــرحـ ـلـ ــة ال ـ ـطـ ـفـ ــولـ ــة ج ـع ـل ـهــن
أكـثــر حـبــا لـهــا حــن كـبــرن فــي الـســن.
وكــان الحال نفسه بالنسبة لهن مع
األطعمة النباتية.
أم ــا الـنـتــائــج األخ ــرى غـيــر املـتــوقـعــة،
فالحظت أن تأثير الجينات في تناول
الـصـبـيــان الـلـحــوم فــي ســن الطفولة
بلغ نسبة  31في املائة مقارنة بنسبة
 11فــي املــائــة لــدى الفتيات ،لكن هذا
الـتــأثـيــر انـعـكــس فــي تـفـضـيــات أكــل
الـلـحــوم فــي ســن ال ـب ـلــوغ ،وأصبحت
نسبته  26في املائة لدى الرجال ،و55
في املائة لدى النساء.

وهنا اعترف الباحثون بأن العوامل
املرتبطة ببيئة التنشئة االجتماعية
ق ـ ــد ت ـع ـك ــس الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوارق ب ـ ــن الـ ــذكـ ــور
واإلن ــاث فــي مرحلة الطفولة ،لكنهم
اس ـ ـتـ ــدركـ ــوا بـ ـ ــأن  75فـ ــي املـ ــائـ ــة مــن
الـفــوارق الفردية في النظام النباتي
ُ
لدى البالغني تعزى إلى الجينات ،من
دون أن يستبعدوا تأثير االختالفات
الـجـيـنـيــة ف ــي حـســاسـيــة الـ ـت ــذوق أو
االحتياجات الغذائية.
ودع ـ ــت ل ــي ل ـ ــورا وي ـس ـي ـل ــدي ــك ،ال ـتــي
ش ــارك ــت ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ،إلـ ــى تفسير
النتائج بـحــذر بسبب حصر أهمية
ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات ال ـج ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ال ـع ـي ـنــة
الفنلندية تحديدًا .وقالت« :من املفيد
تـ ـك ــرار ال ـت ـج ــرب ــة ف ــي بـ ـل ــدان أخ ـ ــرى،
ونــأمــل فــي تــوافــر عـيـنــات أكـثــر عــددًا
لنباتيني خصوصًا فــي فئة الــذكــور.
لكنني ال أستبعد أن تنطبق نتائج
هذه الدراسة على مجموعات سكانية
أخ ــرى ،وأعـتـقــد فــي كــل األحـ ــوال بــأن
تكرارها سيثبت أن التأثير الجيني
على خيارات النباتيني سيراوح بني
 40و 75في املائة .واألهــم أن يحصل
الناس على صــورة أشمل ملا يظهره
ً
هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـح ــث ب ـ ـ ــدال مـ ــن إح ـ ـصـ ــاءات
محددة» .ويشير تقرير حديث أعده
بــاحـثــون فــي جــامـعــة ي ــال األمـيــركـيــة
إل ــى أن نـسـبــة  5ف ــي امل ــائ ــة ف ـقــط من
األمـ ـي ــركـ ـي ــن هـ ــم نـ ـب ــاتـ ـي ــون .وهـ ــذه
النسبة مستقرة منذ عقود.
(كمال حنا)

«طــوعـيــة» .ويـبــرر ذلــك بــأن «الــوضــع شمال
غربي سورية لم يزل خطرًا ،ومهددًا باندالع
حرب في أي لحظة .كما أن ما دفع سوريني
ُ
كثرًا إلى التفكير في العودة هو التضييق
الذي تعرضوا له في الفترة األخيرة ،سواء
إداريًا عبر إجراءات إصدار األوراق والسفر
وتحديد مكان اإلقامة وتسجيل األطفال في
املــدارس ،أو الضغوط التي ملسوها مقارنة
بــال ـس ـنــوات األول ـ ــى ل ـقــدوم ـهــم إل ــى ال ـب ــاد،
وكــذلــك الحمالت العنصرية الـتــي تقودها
أحزاب معارضة .ويحتم ذلك وصف العودة
ب ــأن ـه ــا ق ـس ــري ــة ولـ ـي ــس ط ــوع ـي ــة ،وتــرت ـبــط
بـضـيــق ال ـح ــال وال ـت ـك ــري ــه ،خ ـصــوصــا بعد
البطالة خالل عام كورونا في .»2020

المغرب :اعتداءات مستمرة على الطـواقم الطبية
الرباط ـ عادل نجدي

زادت في اآلونة األخيرة حوادث االعتداءات
ع ـل ــى الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة ف ــي املـسـتـشـفـيــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب مـ ــن ق ـب ــل مــرضــى
ومراجعني ،وكان من أحدثها ّ
تعرض املركز
الصحي الحضري معطى الله بمراكش ،في
الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني املاضي
العتداء من قبل عصابة إجرامية استهدف
غرفة لتطعيم الرضع.
وأث ـ ـ ـ ـ ــارت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ّحـ ــادثـ ــة ق ـل ـق ــا واسـ ـتـ ـي ــاء
م ـج ـت ـم ـع ـي ــا ،وح ـ ـ ـ ـ ــذرت م ـن ـظ ـم ــات صـحـيــة
ونقابات من تدهور األوضــاع ،وخصوصًا
ّ
أن الحادثة تطرح أكثر من عالمة استفهام
حول مسؤولية وزارة الصحة عن معالجة
مـ ـش ــاك ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـصـ ـح ــي وتـ ــرك ـ ـهـ ــا فــي
مواجهة مفتوحة مع املواطنني.
يقول رئيس النقابة املستقلة ألطباء القطاع
ّ
العام املنتظر العلوي إن أسباب ارتفاع نسبة
االعتداءات على الطواقم الطبية تعود إلى
«ال ـت ـخ ـبــط الـ ــذي ي ـش ـهــده ال ـق ـطــاع الـصـحــي
في البالد» ،الفتًا إلى أن «عدم توفير وزارة
ال ـص ـحــة امل ـس ـت ـلــزمــات ال ـط ـب ـيــة ال ـض ــروري ــة
للطواقم الطبية ،وغياب أدوات ومستلزمات
ّ
العمل ،واالكتظاظ ،كلها عوامل تحول دون
االستجابة ملتطلبات املرضى ،ما يؤدي إلى
ح ــدوث صــدامــات واع ـت ــداءات مــن قبل عدد
ّ
يحملون تلك
من املرضى وأقاربهم ،الذين
الطواقم مسؤولة تردي الخدمات الطبية».
وي ــوض ــح ال ـع ـل ــوي ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «الـ ـظ ــروف ال ـتــي يـعـمــل فيها
املـ ـم ــرض ــون واألطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ــزريـ ــة ،ك ـم ــا أن ـهــم
مـ ــوجـ ــودون ف ــي ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة نـظـرًا
لطبيعة عملهم ومهامهم على مدار الساعة
فــي ظ ــروف شــاقــة مـحـفــوفــة بــاملـخــاطــر ،في
ظ ــل ال ـن ـقــص ال ـك ـب ـيــر ف ــي امل ـ ـ ــوارد الـبـشــريــة
والتجهيزات واملستلزمات الطبية ،وغياب
أو قلة بعض األدوية ،باإلضافة إلى ساعات
العمل الطويلة» .يتابع« :الطواقم الطبية كما
املواطنني هم ضحايا القطاع».
ّ
ويـلـفــت ال ـع ـلــوي إل ــى أن «االع ـ ـتـ ــداءات على
ً
الطواقم الطبية باتت تأخذ أشكاال مختلفة،
ّ
وتعبر في جــزء منها عن التذمر والسخط
ّ
مــن القطاع الصحي ،فاملواطنون يحملون
املسؤولية الكاملة للطبيب كونه في الواجهة
األم ــام ـي ــة .إال أن ت ـع ــرض ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة
العتداءات جسدية ونفسية يعد ترجمة لفشل
القطاع الصحي» .يضيف« :يجب ردع هذه
التجاوزات التي يكون مبالغًا فيها في بعض
األح ـيــان .كما يتعني على ال ــوزارة الوصية
على قطاع الصحة تحمل مسؤوليتها في
حماية حقوق األطباء واملمرضني والتقنيني
الصحيني الذين يتعرضون لإلهانة واالعتداء،
وضــرورة القيام بــإجــراءات صارمة وفاعلة
ضــد كــل مــن ســولــت لــه نفسه االع ـتــداء على

الطواقم الصحية أثناء مزاولة مهامها ،مع
القيام باإلجراءات املطلوبة ملتابعة املعتدين
قضائيًا» .وشهدت املستشفيات الحكومية،
مؤخرًا ،تكرار حوادث االعتداءات على الطواقم
ال ـص ـح ـيــة ،أب ــرزه ــا م ــا ت ـعــرضــت ل ــه ف ــي 22
أكتوبر /تشرين األول املاضي ،املمرضة إيمان
الصوفي ،خالل عملها في مركز العزل الخاص
بكوفيدـ 19في املركز االستشفائي الجهوي
الحسن الثاني بمدينة الداخلة (تقع في جهة
الداخلة وادي الذهب في األقاليم الجنوبية
املغربية) من قبل مرافقي أحد املرضى.
ولـ ــم ت ـكــن ال ـص ــوف ــي ال ـعــام ـلــة ال ــوح ـي ــدة في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـح ــي الـ ـت ــي ت ـت ـع ــرض لـلـعـنــف
مؤخرًا ،بل كثيرة هي القصص املشابهة التي
كــانــت املستشفيات الحكومية مـســرحــا لها
وأبطالها مرضى أو أقــربــاؤهــم .ففي الثاني
من نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،تعرضت
أيضًا قابلة قانونية وإدارية وعامالت نظافة

الظروف التي يعمل
فيها الممرضون
واألطباء مزرية

في أحد مستشفيات الرباط (فاضل سنا /فرانس برس)

إلــى اعـتــداء مــن قبل مرافقي امــرأة حامل في
غرفة الوالدة في املستشفى اإلقليمي بميدلت
(وسط املغرب) .وتقول ّ
منسقة لجنة اإلعالم
ّ
والـ ـت ــواص ــل ف ــي ح ــرك ــة امل ـم ــرض ــن وتـقـنـيــي
ّ
الصحة فاطمة الزهراء بلني إن «االعتداءات
ّ
الصحية هــي بمثابة ضريبة
على الـطــواقــم
تؤديها تلك الطواقم من كرامتها وسالمتها
الجسدية في مقابل النقص الذي تعاني منه
املنظومة الصحية في املـغــرب» ،مشيرة إلى
أن األطـبــاء واملـمــرضــن يـجــدون أنفسهم في
الـعــديــد مــن ال ـحــاالت فــي مــواجـهــة مواطنني
ي ـص ـب ــون ج ـ ــام غ ـض ـب ـهــم ع ـل ـي ـهــم مـ ــن جـ ــراء
أوض ــاع لـيـســوا مـســؤولــن عنها بسبب قلة
املوارد البشرية ونقص املعدات الطبية.
ت ـض ـي ــف ب ـ ـلـ ــن ،فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد»« :االع ـت ــداء عـلــى الـطــواقــم الطبية
فــي املستشفيات واملــراكــز وغ ــرف الـطــوارئ
ت ـح ــول إل ــى ظ ــاه ــرة اع ـت ــاد عـلـيـهــا ال ـن ــاس،
فـ ــي ظـ ــل ت ـق ــاع ــس مـ ـس ــؤول ــي ال ـص ـح ــة عــن
التعامل مع املعتدين ومتابعتهم قضائيًا»،
وتـشـيــر إل ــى أن ــه «عـلــى الــرغــم مــن ك ــون تلك
الـطــواقــم منهمكة بكل قــواهــا فــي التصدي
وامل ـســاه ـمــة ب ـكــل تـضـحـيــة ونـ ـك ــران ل ـلــذات
ف ــي دح ــر ك ــوف ـي ــد ،19-إال أن ذل ــك ل ــم يشفع
ل ـهــا م ــن ال ـت ـع ــرض ل ــاعـ ـت ــداءات الـجـســديــة
والـلـفـظـيــة خ ــال أدائ ـه ــا واج ـب ـهــا املـهـنــي».

أكاديميا

تنامي خطاب الكراهية
يؤكد سوريون تغيّر نظرة األتراك إليهم من «الجئين وأنصار إلى سارقي
فــرص عمل ومساهمين في البطالة والفقر» ،وبالتالي طريقة
تعاملهم معهم التي دفعت بعضهم إلى سلوك درب الهجرة
السرية أو العودة إلى شمال غربي سورية .ويشيرون إلى تنامي خطاب
الكراهية والعنصرية ضدهم ،بعد ارتكاب سوري جريمة قتل تركي
في أنقرة في  11أغسطس /آب الماضي.

حاالت «غير قانونية»

ي ـقــدر مـصـطـفــى إبــراه ـيــم الـ ــذي يـمـلــك مكتب
خ ـ ــدم ـ ــات ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أسـ ـيـ ـنـ ـي ــورت األكـ ـث ــر
ً
اسـتـقـبــاال لـلـســوريــن فــي مــديـنــة إسـطـنـبــول،
عــدد الــذيــن غ ــادروا املنطقة بــاملـئــات .ويـقــول
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :رأي ـنــا بــاصــات كثيرة
تـنـقــل ســوريــن مــن ســاحــة املـنـطـقــة .وجميع
امل ـغ ــادري ــن س ـج ـلــوا أس ـم ــاء ه ــم ف ــي الـبـلــديــة،
وأعـطــوا مواعيد للوجود فــي الساحة حيث
نقلتهم ب ــاص ــات م ــع أمـتـعـتـهــم إل ــى ال ـحــدود
مجانًا ،مع منح بعضهم أحيانًا مبلغًا ماليًا
مقداره نحو ألف ليرة تركية».
لـ ـك ــن رئـ ـي ــس ت ـج ـم ــع املـ ـح ــام ــن الـ ـس ــوري ــن
بـتــركـيــا ،غ ــزوان قــرنـفــل ،يكشف أن «ح ــاالت
ترحيل حصلت فــي شكل غير قانوني ،إثر
تـسـجـيــل ال ـشــرطــة مـخــالـفــات بـيـنـهــا تغيير
أمــاكــن اإلقــامــة بــا إعــام دوائ ــر الـنـفــوس ،أو
تحقيقها في شكوى عن حصول إزعــاج في
ال ـج ــوار ،وم ـبــادرت ـهــا فــي مــرحـلــة تــالـيــة إلــى
إع ــام الـقـضــاء ومــديــريــة الـهـجــرة بالوقائع،
ع ـل ـم ــا أن دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـهـ ـج ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا تـمـلــك
صالحية الترحيل بمعزل عــن أي إج ــراء أو
قـ ــرار ق ـضــائــي ،وك ــذل ــك ال ـتــوق ـيــف مل ــدة ستة
أشـ ـه ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـمــديــد ،والـ ـت ــي ق ــد تـشـهــد
إخضاع املوقوف ملمارسات تكريه ،أو انتزاع
توقيع منه للمغادرة».
وفي شأن حق الالجئ بالطعن واالحتجاج،
يؤكد قرنفل أن «معظم الالجئني ال يعرفون
حـقــوقـهــم ال ـقــانــون ـيــة ،أم ــا م ــن ي ـعــرفــون فقد
ال يـمـلـكــون املـ ــال لـتـعـيــن م ـحــامــن ،عـلـمــا أن
عمليات توقيف كثيرة تنفذ من دون توضيح
ّ
األسـبــاب املوجبة للمعتقلني الذين يرحلون
الحـقــا بعد إجـبــارهــم على توقيع تـنــازل عن
حق الحماية املؤقتة».
ُ
م ــن هـنــا ي ــرى س ــوري ــون ك ـثــر أن الـسـلـطــات
ال ـتــرك ـيــة اتـ ـخ ــذت ق ـ ـ ــرارات عـ ــدة للتضييق
على السوريني ،منها فصل معلمني وترك
أكـثــر مــن  11أل ــف عــائـلــة ســوريــة بــا دخــل،

ّ
في املقابل ،يؤكد مصدر مسؤول في وزارة
الصحة املغربية ،رفــض الكشف عن اسمه،
ّ
أن «الـ ــوزارة ال تــدخــر جـهـدًا فــي الــدفــاع عن
ك ــرام ــة ن ـســاء ورجـ ــال ف ــي ال ـق ـطــاع الصحي
ّ
يقدمون خدمات إنسانية نبيلة ويعملون
على الرغم من قلة عددهم في ظروف قاسية،
ليل نهار وعلى مدار األسبوع ،لضمان سير
املــرفــق الـعـمــومــي (ال ـق ـطــاع ال ـع ــام) وتــوفـيــر
الـخــدمــات الصحية للمواطنني» .ويوضح
فــي حديثه لـ«العربي الجديد « ،أن «وزيــر
الصحة والـحـمــايــة االجتماعية خــالــد آيت
ال ـط ــال ــب ك ــان ق ــد ط ــال ــب ف ــي ن ـهــايــة الـشـهــر
املاضي مسؤولي مختلف املصالح التابعة
للوزارة بتفعيل املتابعة القضائية لحاالت
االعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم
بـعـمـلـهــم ب ــال ـت ــوازي م ــع تـعــزيــز اإلجـ ـ ــراءات
االستباقية والوقائية واملــواكـبــة» ،معتبرًا
أن «م ــا تـتـعــرض لــه ال ـطــواقــم الـصـحـيــة من
اع ـ ـتـ ــداءات ت ـصــل أح ـي ــان ــا إلـ ــى ح ــد الـعـنــف
الـلـفـظــي واإلي ـ ــذاء الـجـســدي أف ـعــال منافية
ومخالفة للقانون وغير مبررة وال مقبولة،
مهما كانت دوافعها وأسبابها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

وإل ـغــاء إع ـفــاء ط ــاب مــن أق ـســاط الجامعة،
ومعاملتهم مثل األجــانــب الــذيــن يــدرســون
في تركيا ،إضافة إلــى رفــض منح بطاقات
حماية مؤقتة لبعضهم ،ومالحقة آخرين
فــي مــدن إقــامــاتـهــم ،وال ـتــورط فــي إشـكــاالت
معهم في الشارع ،واالمتناع عن تأجيرهم
شققًا في بعض األحياء ،وهو ما حصل في
منطقة أسينيورت بأمر من حاكمها.
وفــي ظــل اخـتــاف التقارير الخاصة بالعدد
ال ـحـق ـيـقــي لــاج ـئــن ال ـع ــائ ــدي ــن إلـ ــى ســوريــة
طــوعــا ،علمت «الـعــربــي الـجــديــد» مــن مصدر
فــي دائ ــرة الهجرة التركية أن عــدد العائدين
ح ـتــى أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي بلغ

بلغ عدد العائدين
من تركيا حتى أكتوبر/
تشرين األول الماضي
 469.170سوريًا
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 469.170ســوريــا ،سـلـمــوا بـطــاقــات الحماية
املــؤقـتــة املـمـنــوحــة لـهــم إل ــى ال ــدوائ ــر املعنية،
ودخلوا أراضي بلدهم من معبري باب الهوى
والسالمة.
وحـ ــدد امل ـص ــدر ع ــدد ال ـســوريــن ال ـحــالــي في
تركيا بـ  3,701,584ماليني مسجلني بوضع
الحماية املؤقتة ،بينهم  97,658ألفًا يملكون
تصريح إقامة سياحية وإنسانية ،في حني
ال يــزيــد ع ــدد املـقـيـمــن ف ــي مـخـيـمــات ع ــن 52
ألـفــا .وال ت ــزال إسـطـنـبــول املــديـنــة الـتــي تضم
أكبر عــدد مــن الالجئني السوريني فــي البالد
( ،)530,234وت ــأت ــي ب ـع ــده ــا م ــدي ـن ــة غ ــازي
عنتاب ،ثم هاتاي وشانلي أورفة وأضنة.
ويتحدث ســوريــون عن أن االئـتــاف الوطني
لقوى الـثــورة واملـعــارضــة اتفق مــع الحكومة
التركية على تسهيل عودة السوريني طوعًا،
وت ـك ـل ـيــف س ـف ـيــر االئـ ـت ــاف ف ــي تــرك ـيــا نــذيــر
الحكيم بمتابعة املوضوع .لكن الحكيم اكتفى
ف ــي ت ـصــريــح مـقـتـضــب ل ــ«ال ـع ــربــي ال ـجــديــد»
بــال ـقــول إن «الـ ـع ــودة طــوعـيــة ال تـحـتــاج إلــى
اتفاق أو تدخل من االئتالف .وعملي ينحصر
فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة أم ـ ـ ــور الـ ـس ــوري ــن فـ ــي ت ــرك ـي ــا،
واملساعدة قدر اإلمكان في حل مشاكلهم».

سورية :امتحانات بلغات متعددة
زهير هواري

ّ
يمكن وصف االمتحانات التي جرت في سورية بأنها نسخة طبق األصل
عن مآالت وأوضاع الدولة والنظام السياسي .وعليه ،فاالمتحانات كانت
ً
مطابقة تمامًا لخارطة هــذا الــواقــع على األرض .هـنــاك أوال نصف عدد
سكان البالد بني مهجرين إلى الخارج ونازحني في الداخل؛ ما يعني أنّ
ً
نصف التالميذ والطالب ،إما لم يخضعوا لالمتحانات أصال ،أو خضعوا
بموجب مناهج وأنظمة امتحانات متباينة .والجديد هو امتحانات باللغتني
الكردية والتركية وقريبًا بالسريانية .وإذا اعتبرنا ّأن النظام هــو الــذي
يسيطر بمساعدة حلفائه على أكبر مساحة من البالد ،فمن نافل القول
أن نتحدث عن االمتحانات التي جرت في مناطق يدير شؤونها .ومع أن
ليست هناك من دراســات تفصيلية عما حل بسورية تربويًا بعد حرب
مستمرة منذ العام  ،2011يمكن القول إن هناك فوضى مضاعفة تضاف
إلى الضعف األصلي في النظام التعليمي السوري.
ففي شهر إبــريــل /نيسان املــاضــي ،أعلنت الحكومة السورية أن حوالي
مليونني من التالميذ والطالب في املدارس والجامعات الحكومية والخاصة
واملعاهد في املناطق التي تسيطر عليها الدولة ،بــدأوا تقديم االمتحانات
النهائية .حــدث ذلــك بعد إغ ــاق امل ــدارس والـجــامـعــات للحد مــن انتشار
فيروس كورونا على نحو متقطع.
وفي املقابل ،بدأ طالب مناطق «اإلدارة الذاتية» الكردية ،امتحانات الشهادة
الثانوية بفرعيها العلمي واألدب ــي ،وفــق املناهج التي وضعتها مديرية
التربية التابعة ل ــ«اإلدارة الذاتية» في مناطق شمال شرقي سورية ،بعد
حظر تعليم مناهج النظام مع بداية العام الــدراســي األخير .وقــد سبقت
ُ
ٌ
خطوات عديدة ،أبرزها أنه للمرة األولى تجرى االمتحانات على
االمتحانات
مناهج اإلدارة الذاتية في الشهادة الثانوية ،وأن الطالب أنهوا دراستهم في
املراحل الثالث االبتدائية واإلعدادية والثانوية باللغة الكردية ،وقد سبقت
االمتحانات استعدادات شملت تأهيل املدرسني ،ودورات تقوية للطالب.
وقــد شكلت اإلدارة الـتــربــويــة الـكــرديــة لجانًا مــن  21مدينة عملت على
تحضير مقترحات األسئلة ،ثم أرسلتها إلى مركز االمتحانات الرئيسي،
ليتم استخالص نماذج االمتحانات منها ،وبعد ذلك جرى طبع النموذج
ال ــذي ت ـ ّـم اعـتـمــاده كأسئلة المـتـحــانــات ال ـطــاب .أم ــا ع ــدد ال ـطــاب الــذيــن
تقدموا لالمتحانات فكان  4000طالب في فرعي الثانوية العلمي واألدبي،
وتقدم المتحان الشهادة اإلعدادية  7000طالب وطالبة ،وهناك  60مركزًا
فــي منطقة الـجــزيــرة ،تـتــوزع على أرب ــع مــدن هــي القامشلي ،والحسكة،
ومعبدة ،والدرباسية .وامللفت في سورية هو دخــول اللغة الكردية على
نظام االمتحانات التي جرت العادة أن تكون باللغة العربية .لكن األمر لن
يقتصر عليها ،إذ إن تركيا عملت على تدريس الالجئني السوريني باللغة
التركية وتمتحنهم بها .كما سينسحب ذلك على اللغة السريانية وهي لغة
طقسية منتشرة في بعض الكنائس فقط ،والعمل قائم على قدم وساق
إلعداد منهاج املرحلة االبتدائية بها.

(باحث وأكاديمي)

«طالبان» تعد «بانطالقة جديدة» للتعليم
يتحدث نائب وزير التعليم
العالي في أفغانستان ،لطف
اهلل خيرخواه ،بنبرة هادئة
عن وضع التعليم .وينفي
وجود مشاكل كبيرة «ألن
الحركة جعلت تعليم الفتيان
والفتيات معًا أولوية»
كابول ـ صبغة اهلل صابر

ً
ت ـث ـيــر ق ـض ـيــة تـعـلـيــم ال ـن ـس ــاء ج ـ ــدال ك ـب ـي ـرًا م ـنــذ أن
سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان
ف ــي أغ ـس ـط ــس /آب امل ــاض ــي ،بــاع ـت ـبــار أن ـه ــا كــانــت
حرمتهن من هذا الحق خالل املرحلة األولى لتوليها
الـسـلـطــة بــن عــامــي  1996و .2001لـكــن مسؤوليها
يـشــددون على أن األم ــور تختلف الـيــوم عــن مرحلة
حكمها السابق ،ألنها باتت أكثرّ اهتمامًا بتعليم
البنني والبنات معًا .وتشير إلى أنها سمحت بفتح
الـجــامـعــات الـخــاصــة أبــوابـهــا بآلية جــديــدة ،أهمها
ّ
الفصل بــن الــذكــور واإلن ــاث فــي ال ــدروس ،لكن عدم
ُ
فتح الجامعات الحكومية يقلق كثرًا.
يقول نائب وزير التعليم العالي ،الدكتور لطف الله
خـيــرخــواه ال ــذي ينتمي إلــى أس ــرة عريقة فــي العلم
واألدب ،ويعتبر من رواد الجيل الثاني في الحركة
الذي يدعو إلى التناغم مع متطلبات الزمن الحالي
مع التمسك بمبادئ الشريعة ،لـ«العربي الجديد»:
«ال م ـش ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان.
نحتاج فقط إلــى ترتيب األم ــور .ونحن على طريق
معالجة إشكاالت تقنية ،وترتيب األوراق لتحقيق
انطالقة جديدة في عملية التعليم تحت حكمنا .وقد
ّ
أثبتت أفعالنا أن التعليم عمومًا والتعليم العالي،
خصوصًا مــن أولــويــات حكومتنا الـتــي ينصب كل
اهتمامها على دفع عجلة العلم إلى األمام .واألمور
تسير في شكل طبيعي ،إذ يأتي األساتذة واإلداريون
الجامعات من دون أن يواجهوا عقبات».
إلى
ّ
ّ
وي ــؤك ــد أن ـ ــه ي ـع ـلــم ج ـي ـدًا أن «الـ ـط ــاب وال ـطــال ـبــات
ينتظرون بفارغ الصبر فتح الجامعات الحكومية
ّ
أب ــوابـ ـه ــا .وأنـ ـ ــا أط ـم ـئ ـن ـهــم ك ـم ـس ــؤول إلـ ــى أن ذل ــك
س ـي ـح ـص ــل ق ــريـ ـب ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا مل ــواص ـل ـت ـه ــم دروس
اختصاصاتهم في شكل طبيعي ،ومن دون مشاكل».
ّ
ويشير إلى أن أمــورًا قليلة تنتظر الحلول املناسبة
ق ـبــل ال ـس ـم ــاح ب ـف ـتــح ال ـج ــام ـع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
ستستقبل الطالب والطالبات معًا من دون تغييرات
تجعل عملية التعليم متعثرة أو صعبة».
وي ـع ــزو امل ـشــاكــل ال ـت ــي ت ـع ـتــرض عـ ــودة الـجــامـعــات
ّ
التحول الكبير املرتبط
الحكومية إلى التدريس إلى
باستعادة «طالبان» الحكم ،و«هو أمر طبيعي ،لكن
قيادتنا أمرتنا بــأن نهتم بهذا الجانب ،ونتخطى
مشاكل إعادة إطالق عجلة التدريس .ونحن نوظف
أس ــات ــذة ج ــدد حــالـيــا ملـعــالـجــة الـنـقــص فــي ال ـكــوادر

خيرخواه :ال مشكلة كبيرة في التعليم (العربي الجديد)

«طالبان» توظف أساتذة
جددًا لمعالجة النقص
في الكوادر العلمية الذي
نتج من إجالء ُ
كثر
ُ
الـعـلـمـيــة ال ــذي نـتــج م ــن م ـغ ــادرة ك ـثــر ال ـب ــاد خــال
عمليات اإلجالء ،والذين ندعوهم إلى العودة لنقف
جميعًا كشعب واحد من أجل رقي أفغانستان ،ودفع
عـجـلــة الـعـلــم فـيـهــا إل ــى األم ـ ــام .وأط ـم ـئــن األس ــات ــذة
املغادرين إلى أنهم لن يواجهوا أي مشكلة أمنية أو
على صعيد حقوقهم املالية والعلمية».
ويـ ـ ــرد خ ـ ـيـ ــرخـ ــواه عـ ـل ــى ربـ ـ ــط الـ ـبـ ـع ــض عـ ـ ــدم فـتــح
الجامعات الحكومية بمعارضة «طــالـبــان» تعليم
البنات ،بالقول« :هذا كذب .فعليًا ،يتحمل أصحاب
الجامعات الخاصة كل أمورها املالية واللوجستية،
وال ـف ـت ـي ــات ي ــدرس ــن ف ـي ـهــا ف ــي ش ـكــل طـبـيـعــي وبــا
عقبات .أما أمــور الجامعات الحكومية فعلى عاتق
الدولة .من هنا احتجنا إلى وقت لترتيب األمور».
وي ــوض ــح أن حـكــومــة «ط ــال ـب ــان» ب ــدأت ف ــي تحويل
رواتــب األشهر املؤجلة التي «ستدفع بالكامل لهم
بال أي نقص» .ويشير إلى أن الحكومة ألغت حقوقًا
ال تـتـعـلــق ب ــال ــروات ــب ل ـشــرائــح وق ـطــاعــات أخـ ــرى ال
تشمل األســاتــذة الجامعيني الذين «نقدر مكانتهم
العلمية ،وحاجة املجتمع إليهم ،لذا سيجرى تحويل

كل الرواتب واملستحقات املالية األخــرى» .ويتمسك
بعدم اتخاذ «طالبان» أي قرار يعرقل عملية التعليم
في أفغانستان ،والتي يشدد على أنها لن تتحمل
تـعـثــرات أكـبــر مــن تـلــك الـتــي عرفتها خ ــال جائحة
كورونا .وينفي األحاديث عن احتمال إغالق كليات
القانون فــي الجامعات« ،فـهــذا غير وارد ،وال مبرر
له ألنها ال تضم معارضني للدين والشريعة .ونحن
ف ــي ك ــل األح ـ ــوال نـحـتــاج إل ــى الـتـعــامــل م ــع الـعــالــم،
وإل ــى وج ــود متخصصني فــي الـعــاقــات والـقــوانــن
الدولية».
ويـتـمـســك بــأهـمـيــة حـصــول تنسيق مــع الـجــامـعــات
العاملية ،وبأنه من أولويات الحركة «ألننا نريد خلق
عالقات بني جامعاتنا وبني الجامعات الدولية ،وأن
نملك عالقات مع الــدوائــر املهتمة بالتعليم العالي
ّ
في كل دول العالم .ونحن نعمل على ذلك ،لكن األمر
يحتاج إلى وقت».
وال يخفي خيرخواه نية «طــالـبــان» حصر تدريس
الـفـتـيــات بــالـكــوادر النسائية فـقــط ،و«ه ــو مــا نبذل
ج ـهــودًا كـبـيــرة ملـحــاولــة تنفيذه عـلــى أرض الــواقــع.
لكن إذا عجزنا عن فعل ذلك لن نمنع تنفيذ الرجال
مهمة تدريس البنات .لكن الفصل بني الفئتني يبقى
ضروريًا».
يضيف« :األكيد أننا نمر بمرحلة حساسة وحرجة
وصعبة ،لكننا نؤمن بــأن التعليم يشكل الوسيلة
األكثر نجاحًا إلخراج بالدنا من املأزق الحالي ومن
التبعات الثقيلة للحروب املتتالية الثقيلة .ويجب أن
يمد العالم يد العون إلينا ،وال يتركنا وحدنا في
هذه الفترة العصيبة .وطالبان تحاول التماشي مع
العالم الذي يجب أن يتقبلنا».
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ما مستقبل السودان اليوم بعد االتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري في السودان ورئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك في
 21تشــرين الثانــي /نوفمبر 2021؟ هل يمكن الوثوق بالعســكر بعد انقالبهــم على االتفاق؟ ما موقــف المعارضة اليوم وما
مدى قدرتها على فرض شروطها؟ تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يجيب على هذه األسئلة وغيرها

بعد اتفاق نوفمبر

MEDIA

أخبار

المشهد السياسي في السودان

أسفت مجموعة «رؤيا» اإلعالمية
األردنية ،االثنين ،للقرار المعلن
لـ«دويتشه فيله» تعليق
اتفاقياتها معها .ودعت إلى
«التفريق بعبارات واضحة بين انتقاد
األعمال غير القانونية أو الالإنسانية أو
العنصرية من قبل إسرائيل كدولة،
ومعاداة السامية».

أعلن مارك زوكربيرغ ،االثنين ،عن
منح مستخدمي تطبيق «واتساب»
الذين يبلغ عددهم مليارين ،خيار
إخفاء رسائلهم بعد  24ساعة
من توجيهها .وقال زوكربيرغ
عبر حسابه في «فيسبوك»« :ليس
من الضروري أن تبقى الرسائل كلها
موجودة إلى األبد».

تستهدف تحقيقات تجريها
هيئات ناظمة أميركية شركة
«ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب»
التي ستندمج معها شبكة
التواصل الخاصة بدونالد ترامب
لدخول البورصة ،مع طلب تفاصيل
عن عملها وتقرّبها من مؤسسة
الرئيس السابق.
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تسعى السلطات الروسية أخيرًا
إلى تعزيز سلطتها على
«فكونتاكتي» وهي أكبر شبكة
روسية للتواصل تأسست عام
 ،2006عبر شراء المزيد من أسهمها
من قبل مؤيدين للكرملين وتعيين
أصحاب التوجهات نفسها على
رأس إدارتها.

المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات

رغــم االتـفــاق الــذي جــرى التوصل
إل ـيــه ب ــن املـجـلــس الـعـسـكــري في
ال ـ ـسـ ــودان ورئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء عبد
الله حمدوك في  21تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2021وعـ ــاد بـمــوجـبــه ح ـم ــدوك إل ــى ق ـيــادة
حـكــومــة تـكـنــوقــراط حـتــى إجـ ــراء انـتـخــابــات
ع ــام ــة فـ ــي ت ـ ـمـ ــوز /ي ــولـ ـي ــو  ،2023ال تـ ــزال
الشكوك تحيط بمستقبل العملية االنتقالية
ون ـي ــات الـعـسـكــريــن امل ـشــاركــن فـيـهــا؛ نـظـ ًـرا
إلــى تــراجـعـهــم أكـثــر مــن م ـ ّـرة عــن االلـتــزامــات
واالتفاقات التي رسمت مالمح هذه العملية،
بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن
الـبـشـيــر ،وف ــي غ ـيــاب أي ض ـمــانــات حقيقية
تمنع تكرار انقالب  25تشرين األول /أكتوبر
.2021

توجه أصابع االتهام إلى شركة «فيسبوك» وتحملها مسؤولية
منذ عام  ،2017تتوالى التقارير والتسريبات التي
ّ
المساهمة في تأجيج العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار ،لتصل القضية أخيرًا إلى القضاء األميركي

«فيسبوك» واضطهاد الروهينغا« :الوحش» أمام القضاء
ماجدولين الشموري

اتفاق  21تشرين الثاني/
نوفمبر 2021

بـ ـع ــد م ـ ـ ـ ــرور أرب ـ ـع ـ ــة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع عـ ـل ــى إق ــال ــة
ح ـك ــوم ــة ع ـب ــد ال ـل ــه ح ـ ـمـ ــدوك ،ووضـ ـع ــه قـيــد
اإلق ــام ــة الـجـبــريــة ،إضــافــة إل ــى اعـتـقــال نحو
 300شـخـصـيــة سـيــاسـيــة وحــزب ـيــة ،أسـفــرت
الــوســاطــات املحلية والــدول ـيــة عــن التوصل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق ب ــن الـ ـف ــري ــق أول ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
البرهان ورئيس الــوزراء املقال حمدوك يوم
 21تشرين الثاني /نوفمبر .اشتمل االتفاق
على نحو  14بـنـ ًـدا ،أهمها :التأكيد على أن
الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة لـسـنــة  2019وتـعــديــل
 2020هـمــا املــرجـعـيــة األســاس ـيــة الستكمال
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة م ــع مـ ــراعـ ــاة الــوض ـع ـيــة
الخاصة بـشــرق ال ـســودان ،وتعديل الوثيقة
الــدسـتــوريــة بــالـتــوافــق بـمــا يضمن مشاركة
سـيــاسـيــة شــام ـلــة ،وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـشــراكــة
القائمة بــن املدنيني والعسكريني وتشكيل
حكومة كفاءات ،وأن يكون مجلس السيادة
مشرفا على تنفيذ مهمات الفترة
االنتقالي
ً
االنتقالية ،وإدارة الفترة االنتقالية بموجب
إع ـ ــان س ـيــاســي ي ـح ــدد إط ـ ــار ال ـش ــراك ــة بني
القوى السياسية واملدنية واملكون العسكري
واإلدارة األهـلـيــة ولـجــان املـقــاومــة والشباب
واملـ ـ ــرأة وال ـط ــرق ال ـصــوف ـيــة ،وإط ـ ــاق س ــراح
املعتقلني السياسيني ،واإلس ــراع في تكوين
مــؤسـســات الحكم االنـتـقــالــي ،وإط ــاق حــوار
ـوس ــع م ــن أج ــل ق ـيــام املــؤت ـمــر الــدس ـتــوري،
مـ ّ
وإعـ ــادة هيكلة لجنة تفكيك نـظــام الرئيس
البشير ومراجعة عملها ،والعمل على بناء
موحد.
جيش قومي ّ

ردود الفعل على االتفاق
شـ ّـكــل االت ـف ــاق مـفــاجــأة لبعض ق ــوى الـثــورة
واملتظاهرين الذين كانوا يساندون حمدوك،
ويـ ـهـ ـتـ ـف ــون لـ ــه ضـ ــد االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـ ــذي أطـ ــاح
حكومته ،وعـ ّـده بعضهم «خيانة» .أما ردود
متباينة
أفعال القوى السياسية ،فقد جاءت
ً
إزاء االتفاق ما بني معارض ومؤيد .ويمكن
تصنيف املعارضني ثالث مجموعات:
¶ املـجـمــوعــة األولـ ــى رف ـضــت االت ـف ــاق جملة
وت ـف ـص ـيـ ًـا ودان ـ ـتـ ــه ،ورفـ ـض ــت ال ـت ـعــامــل مع
أطرافه ،ويبرز هنا عدد من القوى السياسية
في املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـسـ ــودانـ ــي
والـتـجـ ّـمــع االت ـح ــادي وح ــزب الـبـعــث العربي
مشاركة في حكومة
األصل؛ وهي قوى كانت
ً
تجمع املهنيني
حـمــدوك املـقــالــة ،إلــى جــانــب ّ
بجناحيه .وطالبت هذه املجموعة بمحاكمة
«االنقالبني» .ال ترفض أحزاب هذه املجموعة
ال ــوث ـي ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وال ت ــرف ــض أي ـ ًـض ــا
مشاركة العسكريني في العملية االنتقالية،
ولـكـنـهــا ال تـقـبــل بــالـشـخـصـيــات ال ـتــي قــادت
االنقالب.
¶ امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة يـمـثـلـهــا حـ ــزب األم ــة
القومي الذي عبر أعضاؤه عن آراء متباينة،
عكست وج ــود ت ـيــارات داخ ـلــه .فـقــد شــاركــت
قيادات من الحزب ممثلة في رئيس الحزب
وأمـ ـيـ ـن ــه ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ل ـج ـن ــة ال ــوس ــاط ــة ال ـتــي
توصلت إلى االتفاق .وأعــرب رئيس الحزب،
فضل الـلــه بــرمــة نــاصــر ،عــن تــأيـيــده االتـفــاق
ودافـ ـ ــع ع ـن ــه ،وأبـ ـ ــدى األم ـ ــن ال ـع ــام لـلـحــزب،
الــواثــق البرير ،آراء تتفق مع بنود أساسية
ّ
اضطرت
وردت في االتفاق .لكن قيادة الحزب
ّ
إلى االنسحاب من حفل التوقيع على االتفاق؛
بسبب املعارضة القوية في صفوف الحزب،
ف ـقــد أع ـل ـنــت نــائ ـبــة رئ ـي ـســة الـ ـح ــزب ،ووزي ــر
الخارجية في حكومة حمدوك املقالة ،مريم
الصادق املهدي ،عن رفضها االتفاق .وطالبت
مجموعة من شباب الحزب بسحب الثقة من
بــرمــة نــاصــر ،ومـحــاسـبــة الــذيــن شــاركــوا في
ترتيب االتـفــاق ،كما خاطب إبراهيم األمــن،
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــزب ،ال ـت ـظــاهــرات املـنــاوئــة
لالتفاق.
¶ املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة تـ ــرفـ ــض االت ـ ـف ـ ــاق،
وال ــوث ـي ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
سـيـشـكـ ّـلـهــا حـ ـم ــدوك .يـمـثــل ه ــذه املـجـمــوعــة
الحزب الشيوعي .وقد أعلن السكرتير العام
للحزب ،محمد مختار الخطيب ،في مؤتمر
صـحــافــي ف ــي  24تـشــريــن ال ـثــانــي /نوفمبر

خالل مظاهرة في الخرطوم تطالب بإنهاء حكم العسكر ونقل الحكم إلى المدنيين في ( 2021 /10 /30األناضول)

 ،2021أن حزبه سيعمل على إسقاط انقالب
 25تشرين األول /أكـتــوبــر ،والحكومة التي
سيشكلها ح ـمــدوك ،والــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة.
وي ـقــف مــع ه ــذا ال ـخــط الـسـيــاســي ج ـنــاح في
تجمع املهنيني ،يتماهى مع مواقف الحزب
ّ
الشيوعي .وترفض هــذه املجموعة مشاركة
الـعـسـكــريــن ف ــي الـسـلـطــة ،وت ـص ـ ّـر عـلــى نقل
الحكم للمدنيني.
أمـ ــا ف ــي ج ــان ــب امل ــؤي ــدي ــن ل ــاتـ ـف ــاق ،فـتـبــرز
الحركات املسلحة املوقعة على اتفاق جوبا
للسالم .وقد أكد االتفاق على تنفيذ اتفاقية
جــوبــا ،وضـمــان حصص هــذه الـحــركــات في
مـجـلــســي ال ـس ـيــادة والـ ـ ــوزراءّ .
وأي ــدت ــه أيـ ًـضــا
َ
أحـ ــزاب م ــن املـجـلــس امل ــرك ــزي ل ـقــوى الـحــريــة
وعدته خطوة مهمة ،مثل الحزب
والتغييرّ ،
ال ــوط ـن ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي الـ ـ ــذي ي ــرأس ــه يــوســف
محمد زين؛ والحزب الناصري  -تيار العدالة
االجتماعية ،ويرأسه ساطع الحاج ،وحركة
حق برئاسة أحمد شاكر .وقــد قابل رؤســاء
هذه األحزاب مع آخرين من املجلس املركزي
ل ـقــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر ح ـم ــدوك ،ف ــي يــوم
 23تشرين الثاني /نوفمبر  ،2021وطالبوه
بــإطــاق ســراح املعتقلني وإع ــادة املفصولني
بعد  25تشرين األول /أكتوبر.
ُي ـع ـ ّـد ح ــزب االتـ ـح ــادي الــدي ـم ـقــراطــي األص ــل
(ما تبقى من الحزب بعد انشقاقه) ،برعاية
مـحـمــد عـثـمــان املـيــرغـنــي ،أب ــرز األحـ ــزاب من
خــارج تحالف الحرية والتغيير التي ّأيــدت
االت ـفــاق ،ومـعــه شــق مــن حــزب األم ــة ،بقيادة
م ـبــارك الـفــاضــل امل ـ ٌهــدي ،وكــذلــك ق ـيــادات من
اإلدارات األهلية وزعماء طرق صوفية.
ً
مرحبة باالتفاق،
دوليا ،جاءت أغلب املواقف
ً
خصوصا موقف مصر التي امتنعت
وبــرز
ً
عن إبداء موقف علني من انقالب  25تشرين
األول /أكـتــوبــر .لكنها أعــربــت عــن ترحيبها
ووفقا
باتفاق  21تشرين الثاني /نوفمبر.
ً
ل ـن ـش ــرة «أف ــريـ ـك ــا ان ـت ـل ـج ـن ــس» ،ف ـق ــد شـ ّـكـلــت

ال تزال الشكوك تحيط
بمستقبل العملية
االنتقالية ونيات
العسكريين المشاركين
فيها
يعكس تفاعل
األحداث على الساحة
حاضنة
السودانية بروز
ٍ
سياسية جديدة ،بدأت
ٍ
تتبلور لتحل مكان
الحاضنة القديمة

امل ـخــابــرات املـصــريــة غــرفــة عـمـلـيــات ملتابعة
تطورات األوضاع في السودان ،بعد االنقالب،
للتوسط بني
فريقا إلــى الخرطوم
وأرسـلــت
ّ
ً
الـطــرفــن ،والـتــأكــد مــن أن أي اتـفــاق سيكون
لصالح العسكريني .وقد قابل الوفد حمدوك،
حـيـنـمــا ك ــان ق ـيــد اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة ،وقــابــل
أع ـضــاء مــن املـجـلــس امل ــرك ــزي لـقــوى الـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر .وق ـ ــد رحـ ـب ــت امل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـس ـعــوديــة وق ـطــر ب ــاالت ـف ــاق .وك ــذل ــك فعلت

استقطاب حاد
تعكس التطورات السياسية التي يشهدها السودان حالة من االستقطاب
ّ
وتشظي القوى السياسية حول الموقف من اتفاق تشرين
الحاد
يؤدي االتفاق إلى حل األزمة التي
أن
من
وبدال
.2021
نوفمبر
الثاني/
ّ
انطلقت بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها يوم  25تشرين
األول /اكتوبر  ،2021يتوقع أن يفرز أزمات جديدة ،تعبر عنها بوضوح
حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد .وفي الوقت نفسه ،ال يبدد
االتفاق المخاوف من رغبة العسكريين في االحتفاظ بالسلطة وانتظار
فرصة مناسبة جديدة للتخلص من الشريك المدني.

دول الترويكا (الــواليــات املتحدة األميركية،
وبريطانيا ،والنرويج) ،إضافة إلى االتحاد
األوروب ـ ــي ،وجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ،وبعثة
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي الـ ـس ــودان (يــونـيـتــامــس)
واالتحاد األفريقي.

عودة حمدوك
ُي ـعـ ّـد تكليف وك ــاء وزارات ج ــدد ،فــي األول
مــن كــانــون األول /ديـسـمـبــر  ،2021لتسيير
أعـ ـم ــال ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ل ـي ـح ـلــوا م ـح ــل امل ــدي ــري ــن
العامني الذين كلفهم البرهان بعد  25تشرين
األول /أكـتــوبــر ،أه ــم عـمــل يـقــوم بــه حـمــدوك
بعد مباشرته مهماته ،إثر اتفاق  21تشرين
الثاني /نوفمبر .وكان عدد من هؤالء الوكالء
قد شغلوا مناصب في مؤسسات حكومية،
ّ
ـادا إلــى
إب ــان والي ــة ح ـمــدوك األولـ ــى .واس ـت ـنـ ً
خـلـفـيــة ال ــوك ــاء الـ ـج ــدد ،ي ــري ــد حـ ـم ــدوك أن
ي ــرس ــل رس ــال ــة إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع وإل ـ ــى حـلـفــائــه
ماض في مسار ما قبل
السابقني مفادها أنه ٍ
املتحكم فــي تعيني املناصب
االنـقــاب ،وأنــه
ّ
العليا في الحكومة .لكن هذا امليل منه قابله
ّ
إصرار من العسكريني على تأكيد سلطتهم،
فبعد اإلفراج عن املعتقلني السياسيني الذين
اعتقلوا في فجر  25تشرين األول /أكتوبر،
أعـيــد اعـتـقــال بعضهم فـتــرة وج ـيــزة ،وبــدأت
نيابة أمــن الــدولــة فــي التحقيق معهم ،وهم
محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة
االنتقالي السابق ،ووجــدي صالح القيادي
في حــزب البعث العربي االشتراكي وعضو
لـجـنــة إزال ـ ــة الـتـمـكــن وآخ ــري ــن .ودون ـ ــت في
تهما بالتحريض وإثارة التذمر
مواجهتهم ً
ضد القوات املسلحة .وجرى إطالق سراحهم
بالضمان .وتشير هذه الخطوة إلى أن املكون
يحد من االنتقادات التي
العسكري يريد أن ّ
ـؤكــد أنــه صاحب
ـ
ي
وأن
يمكن أن توجه إلـيــه،
ّ
القرار النهائي في إدارة شؤون الدولة ،وهو
بــذلــك يـثـبــت أن ــه ل ــم يـغـيــر مــوقـفــه وطـمــوحــه
إلـ ــى االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،وأن ـ ــه قـبــل
بــاالتـفــاق وإع ــادة حـمــدوك مــن دون األح ــزاب
تـحــت ضـغــط دول ــي ،وإلربـ ــاك حــركــة الـشــارع
املعارضة لالنقالب وشق القوى املدنية.
فرز جديد للقوى السياسية
يـ ـعـ ـك ــس تـ ـف ــاع ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
سياسية جديدة،
حاضنة
السودانية بــروز
ٍ
ٍ
بدأت تتبلور لتحل مكان الحاضنة القديمة
املـشـ ّـكـلــة مــن أحـ ــزاب املـجـلــس امل ــرك ــزي لقوى
الحرية والتغيير ،التي انقسمت على نفسها
بشأن االتفاق .وكانت مريم املهدي قد أشارت،
في بيان لها في  24تشرين الثاني /نوفمبر
ـات داخـ ــل تـحــالــف
 ،2021إل ــى وجـ ــود خ ــاف ـ ٍ
الـحــريــة والـتـغـيـيــر فــي «كـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
اتفاق البرهان  -حمدوك»  .وتتكون الحاضنة
الجديدة من األحزاب املؤيدة لالتفاق إضافة
إلى تجمعات مناطقية وقيادات إدارة أهلية
سابقا .يضاف إلى
وطرق صوفية ،املذكورة
ً

القوى تيار من حزب األمة القومي .وقد
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إل ــى ح ـم ــدوك بـمـحــاولــة ش ــق ال ـح ــزب ،وج ــاء
ّ
ـورة مــؤسـفـ ٍـة السير
فيه أن األخـيــر بــدأ «ب ـصـ ٍ
ب ــاتـ ـج ــاه خ ـل ــق ح ــاض ـن ــة س ـي ــاس ـي ــة ج ــدي ــدة
م ـت ـجــاوزا قــوى ال ـثــورة الـحـيــة ،ســاعـ ًـيــا لشق
الـ ـص ــف ًب ــن املـ ـك ــون ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ول ـج ــان
املقاومة» ،بعد أن قابل بعض قيادات الحزب
متمس ًكا
بالواليات .في حني ال «يزال الحزب
ّ
بـمـطــالــب ال ـش ــارع ويـعـبــر ع ــن آرائـ ــه ويـلـتــزم
ب ـم ـســاراتــه املـعـلـنــة ف ــي مــواج ـهــة االن ـق ــاب».
وقــد جــاءت اتهامات مماثلة من تنسيقيات
لجان مقاومة ،ورد فيها أن حمدوك يحاول
ـرادا
شـ ّـق صف تلك اللجان ،بعد أن التقى أفـ ً
منها ،وأنه يسعى ،عبر تعييناته السياسية
وسـ ـي ــاس ــات ــه اآلنـ ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ــى ط ـم ــأن ــة الـ ـش ــارع
املـعـبــأ ض ــده ،وض ــد العسكريني واملـعــارضــة
الـسـيــاسـيــة امل ـن ــاوئ ــة ل ــه ،بــأنــه ي ـشــق طــريـ ًـقــا
ّ
مستقل عن املكون العسكري.
ً
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،تـتـحـ ّـول أح ــزاب وقــوى

ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـق ــال ــة ،وم ـع ـه ــا عـ ــدد م ــن ل ـجــان
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة وت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ب ـج ـن ــاح ـي ــه
والـحــزب الشيوعي ،إلــى معارضة الحكومة
سيشكلها ح ـمــدوك .وتتباين درجــات
الـتــي
ّ
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة بـ ــن الـ ــرفـ ــض الـ ـك ــام ــل مل ـش ــارك ــة
ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة وص ـي ــاغ ــة وثـيـقــة
دسـ ـت ــوري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ومـ ـش ــارك ــة م ـج ـمــوعــة
جديدة من الضباط في الحكم مع االحتفاظ
بالوثيقة الدستورية الحالية التي تدعمها
أط ــراف أخ ــرى فــي املـعــارضــة .ستكون اآللية
الرئيسة التي ستعتمد عليها املعارضة هي
ـرات لـلـضـغــط على
الـ ـش ــارع ،بـتـنـظـيــم ت ـظ ــاه ـ ٍ
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة .وبــال ـف ـعــل ،ت ــم اإلع ــان
عــن ج ــدول الـتـظــاهــرات لشهر كــانــون األول/
التحدي أمام املعارضة
ديسمبر  .2021ويبقى
ّ
متمثل فــي ال ـقــدرة على املحافظة
الـجــديــدة
ً
عـلــى اس ـتـمــرار الـتـظــاهــرات وزخ ـم ـهــا ،وســط
وضــع اقـتـصــادي م ـتــأزم ،وإنـهــاك اجتماعي،
ّ
ّ
مستمرة.
تشهد تحوالت
في بيئة سياسية

خاتمة
تعكس الـتـطــورات السياسية الـتــي يشهدها
وتشظي
حالة من االستقطاب الحاد
السودان
ّ
ً
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة حـ ــول امل ــوق ــف م ــن ات ـفــاق
ـدل مــن أن
تشرين الثاني /نوفمبر  .2021وب ـ ً
ـؤدي االت ـفــاق إل ــى حــل األزم ــة الـتــي انطلقت
يـ ّ
بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها
يــوم  25تشرين األول /أكتوبر  ،2021يتوقع
ـات جــديــدة ،تعبر عنها بوضوح
أن يفرز أزم ـ ٍ
حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد.
فــي الــوقــت نـفـســه ،ال ي ـبـ ّـدد االت ـف ــاق امل ـخــاوف
من رغبة العسكريني في االحتفاظ بالسلطة
وانتظار فرصة مناسبة جديدة للتخلص من
الشريك املــدنــي الــذي فرضته عليهم الوثيقة
الــدس ـتــوريــة وال ـض ـغــوط الــدول ـيــة والــداخـلـيــة
التي عارضت انقالبهم األخير.

رف ــع الج ـئــون مــن الــروهـيـنـغــا مــن ميانمار
دع ــوى قضائية عـلــى «مـيـتــا» الـشــركــة األم
لــ«فـيـسـبــوك» مطالبني إيــاهــا بـ ــ 150مليار
دوالر أميركي ،على خلفية مزاعم تتهمها
بتجاهل خطاب الكراهية بحق هذه األقلية
املسلمة الذي ّ
أجج العنف ضدهم.
ُ
ال ـ ــدع ـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة رف ـ ـعـ ــت فـ ــي واليـ ــة
كاليفورنيا األميركية االثـنــن ،وتحاجج
ّ
ب ــأن فـشــل «فـيـسـبــوك» فــي اإلشـ ــراف على
امل ـ ـح ـ ـتـ ــوى والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده
ملنصتها ساهما في العنف الذي يواجهه
مجتمع الروهينغا على أرض الواقع .وفي
إج ــراء منسق ،قـ ّـدم محامون بريطانيون
أيضًا خطاب إشعار إلى مكتب «فيسبوك»
في لندن ،وفقًا ملا نقلته وكالة «رويترز»
الثالثاء.
ّ
وجاء في الدعوى القضائية أن «فيسبوك»
على اسـتـعــداد «لـتـبــادل أرواح الروهينغا
ب ــاخ ـت ــراق أف ـض ــل ل ـل ـســوق ف ــي ب ـلــد صغير
جـ ـن ــوب ش ــرق ــي آسـ ـ ـي ـ ــا» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :ف ــي
ال ـن ـهــايــة ،ك ــان ه ـنــاك الـقـلـيــل جـ ـدًا لتكسبه
فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك م ـ ــن وجـ ـ ــودهـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار،
والعواقب على شعب الروهينغا ال يمكن أن
تكون أشد خطورة وإيالمًا .ومع ذلك ،ورغم
معرفتها بما يحصل وامتالكها األدوات
ال ــازم ــة إلي ـق ــاف ــه ،اس ـت ـم ــرت ب ـب ـســاطــة في
املضي قدمًا» ،وفقًا لصحيفة «ذا غارديان».
أم ــا امل ـحــامــون ال ــذي ــن ق ــدم ــوا الــرســالــة إلــى
مكتب «فيسبوك» في لندن االثنني ،فأكدوا
ّ
أن عمالءهم وأفراد أسرهم تعرضوا ألعمال
«عـنــف خطير ،و/أو قـتــل ،و/أو انتهاكات
جـسـيـمــة أخـ ــرى ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» كـجــزء
م ــن حـمـلــة إب ـ ــادة جـمــاعـيــة ن ـفــذهــا الـنـظــام
الحاكم واملتطرفون املدنيون في ميانمار.
وأضافوا أن منصة التواصل ،التي ُدشنت
في ميانمار عام  2011والقت رواجًا واسعًا
وسريعًا ،ساهمت في هذه الحملة .يتوقع
امل ـح ــام ــون رف ــع دعـ ــوى ال ـع ــام امل ـق ـبــل أم ــام
املحكمة العليا حيث سيمثلون أف ــرادًا من
الروهينغا في اململكة املتحدة والالجئني
في املخيمات في بنغالديش.
ّ
ل ــم يـعــلــق ع ـمــاق ال ـتــواصــل عـلــى الــدعــوى
ّ
القضائية إلــى اآلن .لكن «فيسبوك» أقــرت
ب ــ«ب ـط ـئ ـه ــا الـ ـش ــدي ــد فـ ــي مـ ـن ــع ال ـت ـض ـل ـيــل
ّوالكراهية» في ميانمار ،عام  .2018وأكدت
أن ـ ـهـ ــا ات ـ ـخـ ــذت م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـح ــن خ ـط ــوات
لقمع انتهاكات املنصات في املنطقة ،بما
فــي ذلــك حظر جيش ميانمار مــن موقعي
«ف ـي ـس ـب ــوك» و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ب ـع ــد ان ـق ــاب
األول من فبراير/شباط املاضي .أوضحت
ّ
الـشــركــة حينها أن «األحـ ــداث مـنــذ انـقــاب
األول م ــن ف ـبــرايــر/ش ـبــاط ،وم ـن ـهــا الـعـنــف
الـ ــدامـ ــي ،ع ـج ـلــت بـ ـض ــرورة هـ ــذا ال ـح ـظ ــر...
ن ـع ـت ـقــد بـ ــأن أخـ ـط ــار ال ـس ـم ــاح ل ـت ــات ـم ــاداو
(ج ـي ــش م ـي ــان ـم ــار) ب ــاس ـت ـخ ــدام فـيـسـبــوك
وإنستغرام كبيرة للغاية».
ّ
أشارت «فيسبوك» سابقًا إلى أنها محمية
مــن املسؤولية عــن املحتوى الــذي ينشره
املـسـتـخــدمــون ،بـمــوجــب قــانــون اإلنـتــرنــت
األم ـي ــرك ــي املـ ـع ــروف بــال ـق ـســم  230ال ــذي
ّ
يـنــص عـلــى أن املـنـصــات الــرقـمـيــة ليست
م ـســؤولــة عــن امل ـح ـتــوى امل ـن ـشــور مــن قبل
أطراف ثالثة.
ّ
لكن ّالشكوى القضائية الجديدة أشــارت
إلى أنها تسعى لتطبيق قانون ميانمار
على الدعاوى ّإذا ُرفع القسم  230كدفاع.
على الرغم من أنه يمكن للمحاكم األميركية
تـطـبـيــق ال ـقــانــون األج ـن ـبــي عـلــى الـقـضــايــا
الـتــي حــدثــت فيها أض ــرار ون ـشــاط مــزعــوم
م ــن ق ـبــل ال ـش ــرك ــات ف ــي ب ـل ــدان أخ ـ ـ ّـرى ،قــال
خـبـيــران قــانــون ـيــان ،ل ــ«روي ـت ــرز» إنـهـمــا ال
يعلمان بسابقة ناجحة الستدعاء القانون
األجـ ـنـ ـب ــي ف ــي ال ـ ــدع ـ ــاوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة ضــد
شركات التواصل التي يمكن فيها تطبيق
إجراءات الحماية بموجب القسم .230
ّفر أكثر من  730ألفًا من مسلمي الروهينغا
من والية راخني في ميانمار ،في أغسطس

 /آب ع ــام  ،2017بـعــد حملة عسكرية قــال
ال ــاج ـئ ــون إن ـه ــا شـمـلــت ال ـق ـتــل الـجـمــاعــي
واالغتصاب .وثقت جماعات حقوقية قتل
املدنيني وحــرق الـقــرى .واسـتــولــى الجيش
عـلــى السلطة فــي فـبــرايــر/شـبــاط املــاضــي،
بـعــدمــا زع ــم ح ــدوث تــزويــر فــي انـتـخــابــات
ال ـثــامــن م ــن نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي عــام
 2020الـ ـت ــي اك ـت ـس ـح ـه ــا «ح ـ ـ ــزب ال ــراب ـط ــة
الــوطـنـيــة مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة» بــزعــامــة
أونـ ـ ــغ سـ ــان س ــو تـ ـش ــي .عـ ــام  ،2018ات ـهــم

يطالب الالجئون
بتعويضات قيمتها 150
مليار دوالر أميركي

مـحـقـقــو األم ــم امل ـت ـحــدة مــوقــع «فـيـسـبــوك»
ب ــأن ل ــه «دورًا مـهـمــا» ف ــي إثـ ــارة الـكــراهـيــة
ضد املسلمني من الروهينغا في ميانمار.
وقال أحد أفراد فريق التحقيق الذي بحث
احـتـمــال ح ــدوث أع ـمــال إبـ ــادة جـمــاعـيــة إن
املوقع «تحول إلى وحش».
فــي أكتوبر/تشرين األول املــاضــي ،اتهمت
مهندسة البرمجيات فرانسيس هاوغني
«فيسبوك» بـ«املساهمة في تأجيج العنف
فـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار» .واسـ ـتـ ـن ــدت هـ ــاوغـ ــن فــي

ف ّر أكثر من  730ألفًا من مسلمي الروهينغا من والية راخين في ( 2017إندرانيل مخرجي/فرانس برس)

باب اإلنترنت الوحيد

ّ
تعد ميانمار أكثر دولة في جنوب شرقي آسيا استخدامًا
ُ
ملنصة «فـيـسـبــوك» ،إذ يقبل عليها نحو نصف سكان
البالد البالغ عددهم  54مليون نسمة ،وفقًا لتحليل من
خدمة «رويترز غرافيكس» في إبريل/نيسان املاضي.
وأفـ ــاد تـقــريــر للهيئة الـعــاملـيــة ملشغلي الـهــاتــف املـحـمــول
«جي إس إم أيه» بأن الكثير من األشخاص في ميانمار
يعتبرون «فيسبوك» نقطة الدخول الوحيدة على اإلنترنت
لـلـحـصــول ع ـلــى امل ـع ـل ــوم ــات ،وب ـ ـ ّ
ـأن مـعـظـمـهــم يـعـتـبــرون
منشوراته بمثابة أخبار.
وت ـ ــدرك الـسـلـطــات الـعـسـكــريــة ف ــي ال ـب ــاد هــذيــن الـنـفــوذ
واإلق ـبــال اللذين تحظى بهما «فيسبوك» فسارعت إلى
إجـبــار م ــزودي اإلنـتــرنــت الرئيسيني على حـظــرهــا ،بعد
االنقالب في فبراير/شباط املاضي ،خوفًا من استخدامها
م ــن ق ـبــل امل ـع ــارض ــن ف ــي تـنـظـيــم االح ـت ـج ــاج ــات .وفـقــا

لتحقيق أجرته املجموعة الحقوقية «غلوبال وتنس» في
يونيو/حزيران املاضي ،روج موقع «فيسبوك» املحتوى
الذي يؤجج العنف ضد املتظاهرين املناهضني لالنقالب
الـعـسـكــري فــي مـيــانـمــار ،ويـضـخــم املـعـلــومــات املضللة.
وجدت «غلوبال وتنس» ّأن خوارزمية «فيسبوك» تواصل
دعـ ــوة املـسـتـخــدمــن إل ــى االط ـ ــاع ع ـلــى م ـح ـتــوى ينتهك
سياساتها .رصدت املجموعة الحقوقية منشورات تدعو
إل ــى الـقـتــل ،وتـمـجــد عـنــف املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،وت ــروج
لألخبار الزائفة ،مثل املــزاعــم عن وجــود عناصر تابعني
لـ«داعش» في ميانمار ّ
وأن الجيش استولى على السلطة
بسبب «تزوير االنتخابات».
قالت «غلوبال وتنس» حينها ّإن تقريرها أظهر ّأن التنظيم
الذاتي الخاص بـ«فيسبوك» ال يعمل ،ودعت إلى إخضاع
خوارزمية املوقع للتدقيق املستقل.

ش ـهــادت ـهــا إل ــى م ـج ـمــوعــة أب ـح ــاث خــاصــة
أج ــرت ـه ــا ع ـل ــى ط ـب ـي ـعــة س ـي ــاس ــات مـنـصــة
«فيسبوك» ،قبل استقالتها من الشركة في
مايو /أيار املاضي.
خـ ـلـ ـص ــت ه ـ ــاوغ ـ ــن إل ـ ـ ــى أن «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك»
ي ـض ـخــم ال ـك ــراه ـي ــة وامل ـع ـل ــوم ــات املـضـلـلــة
واالض ـطــرابــات السياسية ،مشيرة إلــى أن
الشركة «تخفي الكثير من ما توصلت إليه
هذه األبحاث» .وقالت في شهادة لها خالل
جلسة استماع في الكونغرس« :أخاف من
السلوكيات املثيرة لالنقسام واملتطرفة ...ما
رأيناه في ميانمار هو الفصول االفتتاحية
ّ
لقصة مرعبة لدرجة أن ال أحد يريد أن يقرأ
ّ
نهايتها» .وأشارت هاوغني إلى أن الشركة
«تكذب على جمهورها بشأن إحــراز تقدم
كبير ضــد الـكــراهـيــة والـعـنــف واملـعـلــومــات
املضللة» ،الفتة إلى «استخدام الجيش في
مـيــانـمــار ع ــام  2018فـيـسـبــوك لـشــن حملة
إبادة جماعية ضد الروهينغا».
وفي هذا الشأن ،كشفت صحيفة «نيويورك
تــاي ـمــز» األم ـيــرك ـيــة ،ف ــي أك ـتــوبــر /تـشــريــن
ّ
األول  ،2018أن «عـنــاصــر جـيــش ميانمار
كـ ــانـ ــوا يـ ـغـ ـم ــرون ف ـي ـس ـب ــوك ب ـكــراه ـي ـت ـهــم،
وحـ ّـولــوا املــوقــع إلــى أداة للتطهير العرقي
على مدى  5سنوات».
ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة آن ـ ـ ــذاك ع ــن م ـســؤولــن
س ــاب ـق ــن فـ ــي ج ـي ــش م ـي ــان ـم ــار وم ــدن ـي ــن
ّ
وباحثني ـ لم تسمهم ـ قولهم إن «عناصر
جـيــش مـيــانـمــار كــانــوا نــاشـطــن رئيسيني
في حملة ممنهجة على فيسبوك استهدفت
أق ـل ـي ــة ال ــروه ـي ـن ـغ ــا امل ـس ـل ـمــة ف ــي الـ ـب ــاد».
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن «عـنــاصــر الجيش
حــاولــوا الظهور على املوقع كمستخدمني
عاديني لخدماته ،لكنهم في املقابل كانوا
ي ــروج ــون لـقـصــص ك ــاذب ــة ،بـيـنـهــا اعـتـبــار
اإلســام تهديدًا للبوذية ،واغتصاب رجل
مسلم المــرأة بوذية» .كما أشــارت املصادر
ّ
إل ــى أن الـعـسـكــريــن «ك ـل ـفــوا أي ـضــا بجمع
م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــاري ــة ع ــن ال ـح ـســابــات
الشعبية ،وانتقاد املنشورات غير املواتية
للجيش».
ووفـ ــق الـصـحـيـفــة نـفـسـهــا ،اس ـت ـمــرت هــذه
الحملة حتى دانت منظمات حقوقية دولية
الــدعــايــة املـنــاهـضــة للروهينغا الـتــي أدت
إلــى «الـتـحــريــض على الـقـتــل ،واالغـتـصــاب
وال ـق ـي ــام بــأك ـبــر ن ـ ــزوح ب ـش ــري ق ـس ــري في
التاريخ الحديث».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ذا غ ـ ـ ـ ــاردي ـ ـ ـ ــان»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول عــام
 ،2018إل ــى ت ــزاي ــد امل ـن ـش ــورات املـنــاهـضــة
ل ـلــروه ـي ـن ـغــا ع ـلــى امل ـن ـصــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وت ـح ــول األوض ـ ـ ــاع ف ــي م ـي ــان ـم ــار ،بسبب
«فيسبوك» ،إلى «فوضى عارمة» .ونقلت
الصحيفة البريطانية عــن خـبــراء قولهم:
«ال ن ـعــرف كـيــف ي ـنــام (م ـ ــارك) زوكــربـيــرغ
ً
(م ــؤس ــس ف ـي ـس ـبــوك) وزمـ ـ ــاؤه ل ـي ــا بعد
ظ ـهــور أدلـ ــة عـلــى ت ــزاي ــد امل ـش ــارك ــات الـتــي
تحرض على العنف على موقعهم».
كشفت هيئة
وفي  4فبراير/شباط املاضيّ ،
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه عندما
اس ـت ــول ــى ج ـي ــش م ـي ــان ـم ــار ع ـل ــى الـسـلـطــة
ف ــي انـ ـق ــاب ع ـس ـك ــري ،ش ــاه ــد ال ـك ـث ـيــر مــن
املواطنني أحداث االنقالب في وقت وقوعها
الفعلي على «فيسبوك» ،باعتباره املصدر
األول لألخبار واملعلومات في البالد.
وم ـن ــذ ذل ــك ال ـح ــن ،اسـتـنـتــج الـحـقــوقـيــون
ّ
التابعون لألمم املتحدة أن خطاب الكراهية
على «فيسبوك» لعب «دورًا رئيسيًا» في
«إثارة العنف» في ميانمار.
ك ـ ـمـ ــا ن ـ ـق ـ ـلـ ــت «ب ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــي» ع ـ ـ ــن ريـ ــن
فــوغ ـي ـمــات ـســو ،م ــن م ــرك ــز «بــروغــري ـس ـيــف
ّ
ف ـ ـ ــوي ـ ـ ــس» لـ ـ ــأب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ،ق ـ ــول ـ ــه إن م ــوق ــع
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» كـ ـ ــان «مـ ـت ــواطـ ـئ ــا فـ ــي إبـ ـ ــادة
جماعية» .وأضاف لـ«بي بي سي»« :كانت
هـ ـن ــاك ب ــال ـف ـع ــل إش ـ ـ ـ ــارات ودع ـ ـ ـ ــوات قــويــة
لـفـيـسـبــوك لـلـتـعــامــل م ــع ال ـت ـحــريــض على
ّ
ال ـع ـنــف ع ـلــى امل ـن ـصــة ،ل ـكــن ع ــدم تحركهم
(مسؤولو فيسبوك) ساهم حقًا في تأجيج
العنف في ميانمار».
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منوعات فنون وكوكتيل

رصد

مشهد

بعد اندالع
ثورات الربيع
تحورت
العربي،
ّ
إشكالية االستماع
إلى األغاني
السياسية والثورية.
المستمع والمغني
على خط واحد،
فكالهما ينطبق
عليه صفة
«إرهابي»
سالم أبو ناصر

مــن السهل على املستمع العربي
ت ـ ــوري ـ ــة خـ ـ ـي ـ ــارات ـ ــه امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة،
خصوصًا عندما تلتزم الطبائع
ال ـع ــام ــة ل ـلــذائ ـقــة امل ـح ـل ـيــة ،ب ـم ـح ــددات فنية
تفرضها السلطة الحاكمة وأدواتها األمنية.
إش ـكــال ـيــة ل ــم ت ـكــن ولـ ـي ــدة الـ ـي ــوم ،أو حتى
ق ـبــل ق ــرن م ــن ال ــزم ــن .ه ــي ول ـي ــدة سـيــاقــات
تاريخية تأثرت بصعود أنظمة سلطوية،
أغرقت البالد في أتــون االشتراكية وادعــاء
العلمانية .فأسقطت عــن الشعوب ماضيًا
فخريًا ،ورمته إلى ملهاة الهراوات الحديثة
واملـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة ،ب ـع ــد ان ـ ـجـ ــاء االس ـت ـع ـم ــار
الـ ـغ ــرب ــي ،م ـن ـت ـصــف الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وم ــن
ثــم حـلــول الــامــركــزيــة الـقــومـيــة الـتــي كانت
سائدة في تلك الفترة.
ال ـق ــال ــب االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي لـبـعــض
الـبـلــدان الـعــربـيــة ً ،جعل مــن عملية الـتــذوق
املــوسـيـقــي رهـيـنــة لـضــوابــط ع ــدي ــدة ،ليس
على الصعيد االحترافي والتسويقي ،إنما
على الصعيد املــوضــوعــي ،بـغــرض إضفاء
مزيد من السلطة والهالة الثقافية ملصلحة
نوع محدد من التقليد املوسيقي ،كأغاني
التبجيل واملــديــح ،اللتني صبغتا عصر ما
بعد النكسة (.)1967
ـان وطـنـيــة ،ت ــؤدي دورهــا
هـكــذا ،خــرجــت أغ ـ ٍ
املـثــالــي فــي تشويش إرادة الشعب بلسان
أبواق السلطة ،مؤذنة لتاريخ جديد كتبته
أنظمة جديدة باملطرقة والسندان ،أبرزها
نـظــام الـبـعــث فــي ال ـعــراق وس ــوري ــة .ونـظــام
ال ـ ـسـ ــادات ،ومـ ــن ب ـع ــده ح ـسـنــي مـ ـب ــارك في
مصر ،والقذافي في ليبيا.
ٌ
يد تضبط أخالق املجتمع وأهواءه .لم تكن
إفرازات الثقافة والفن ،تحت ظالل هذه اليد،
إال معايير تنتجها أدوات النظام الحاكم،
بما يفسر أيديولوجية القطيع «املتوازن».
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـن ـتــج هـ ــذا ال ـق ـط ـيــع – وفـ ــق ُنـظــام
َ
رأسمالي – فرضية «الوجه املزدوج» ملنت ٍج
ً
ً
ُي ْرضي ً
ساذجا ال يشذ عن
جماهيريا
وعيا
إرادة السلطة.
ج ــاءت أول ــى م ـحــاوالت التعبير عــن حرية
ال ـ ــرأي ف ــي األغ ـن ـيــة ال ـعــرب ـيــة ،ع ـلــى لـســانــي
الراحلني الشيخ إمــام وصديقه أحمد فؤاد
ن ـجــم ،ف ـب ــرزت األغ ـن ـيــة الـسـيــاسـيــة لتنتقد
السلطة وأداء هـ ــا ،بعد أن اتجهت األخيرة
نحو تكريس نظرية االستثمار في الجهل.
أص ـب ـح ــت ال ـس ـل ـطــة ت ـع ــي خـ ـط ــورة الـكـلـمــة
وقدرتها على التأثير وحشد الجموع ،ما
ّ
عرض كال من إمام ونجم ،في عهد السادات
ً
تـ ـح ــدي ــدا ،لــاع ـت ـقــال وامل ــراقـ ـب ــة وامل ـس ــاء ل ــة
الــدائ ـمــة فــي كــل عـمــل غـنــائــي يـمــاحــك عمل

أصبح االستماع إلى أغنية
سياسية يتطلب الحيطة
والحذر (باتريك ستوالرز/
فرانس برس)

شهدت أوروبا تجارب
عربية الفتة تقدم األغنية
السياسية
مثلت تجربة الشيخ إمام الغنائية محاولة مهمّ ة للتعبير عن حرية الرأي ()Getty

نازحون سوريون في إدلب (األناضول)

استراق السمع إلى الحرية المفقودة

األغنية
السياسية في
بالد اللجوء

السلطة .هــذا الــوعــي (ال ـع ــدوى) انتقل إلى
كل من العراق وسورية؛ فأدركت السلطات،
أنها بمجرد تسطيحها الذوق العام ،ستحد
م ــن ذكـ ـ ــاء ش ـع ــوب ـه ــا ووعـ ـيـ ـه ــا ،وب ــال ـت ــال ــي
سيتحولون إلى قطيع تتحكم في خياراته
ً
تحسبا مــن أي
ومـيــولــه الفنية والــذوق ـيــة،
حس ثوري محتمل.
هكذاُ ،ج ِّر َد املستمع من خياراته املوسيقية،
ص ـ ـ ــار ي ـس ـت ـم ــع بـ ـصـ ـم ــت .يـ ـتـ ـل ــذذ ب ـح ــري ــة

مسروقةٍ فــي زواي ــا مظلمة بعيدة عــن آذان
املراقبني أو الواشني.
ّ
تحورت
بعد انــدالع ثــورات الربيع العربي،
إشكالية االستماع إلى األغاني السياسية
والثورية .املستمع واملغني على خط واحد،
فكالهما ينطبق عليه صفة «إرهابي» .وما
حنجرة إبراهيم القاشوش (مطرب الثورة
السورية) التي انتزعت على يد أفراد النظام
السوري عام  ،2011إال إعــادة تكرير لثقافة

ال ـق ـم ــع ،ب ـح ـلــة ع ـصــريــة ت ـج ـيــز ال ــدف ــاع عن
«ك ـبــريــاء» ال ــدول ــة و«كــرام ـت ـهــا» .ال يختلف
ً
كثيرا بالنسبة إلــى املـصــور املصري
األمــر
الـشــاب شــادي حبش ،الــذي مــات فــي سجن
طرة العام املاضي ،بعد عامني من االعتقال
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـش ــارك ـت ــه ف ــي إع ـ ـ ــداد أغـنـيــة
س ـيــاس ـيــة ت ـس ـخــر م ــن س ـي ــاس ــات الــرئ ـيــس
امل ـ ـصـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،املــال ـيــة
واالقتصادية ،مع املغني املصري املغترب

يُعتقل
ويُعذب
ويُقتل
في مصر
كل من
يساهم
في أغنية
ناقدة
للنظام
(فريدريك
سلطان/
)Getty

رامي عصام .وقد طاولت عمليات االعتقال،
إل ــى جــانــب ح ـبــش ،كــا مــن مــؤلــف األغـنـيــة
جالل البحيري ،ومصطفى جمال املسؤول
عــن صفحة عـصــام عـلــى فـيـسـبــوك ،بـعــد أن
أس ـن ــدت إل ـي ـهــم ت ـهــم االن ـض ـم ــام لـجـمــاعــات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وإهـ ــانـ ــة امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
وازدراء األديان.
ٌ
ت ـحــت وطـ ــأة ه ــذه األحـ ـك ــام ،ل ـع ـنــة أصــابــت
امل ـس ـت ـم ــع الـ ـع ــرب ــي ،وأشـ ـع ــرت ــه ب ــال ـخ ــذالن

صحة

فعالية

المهمة للحفاظ عليه
جهاز المناعة والمواد الغذائية
ّ
يارا حسين

يُنصح بتناول ما يكفي من األطعمة التي تحتوي على البريبايوتك أو األلياف ()Getty

قــد يــؤدي العديد مــن عاداتنا الغذائية ،إلى
تقليل قوة جهازنا املناعي ،الذي يعتبر خط
الدفاع األول للجسم ،خاصة في ظل استمرار
تفشي جائحة كورونا؛ فما هي عادات األكل
ال ـت ــي ي ـجــب عـلـيـنــا تـجـنـبـهــا م ــن أج ــل نـظــام
مناعي أكثر صحة؟
يمكن لتناول الكثير من األطعمة واملشروبات
السكرية ،كالحلويات واملـشــروبــات الغازية
ٌ
ٌ
سلبي
تأثير
والعصائر املحالة ،أن يكون له
على جهاز املناعة ،فالنظام الغذائي الغني
ب ــال ـس ـك ــري ــات ،ي ـم ـكــن أن يـ ـ ــؤدي إلـ ــى زيـ ــادة
الحمل على الجهاز املناعي ،وبالتالي زيادة
ِ
االلتهابات في الجسم.
ترتبط هــذه االلـتـهــابــات بـعــدد مــن األم ــراض
املزمنة ،بما في ذلك مرض السكري وأمراض
القلب وأمــراض املناعة الذاتية ،مثل التهاب
امل ـف ــاص ــل ال ــروم ــات ــوي ــدي .ووج ـ ـ ــدت دراسـ ــة
أميركية للتغذية الـســريــريــة ،أن تـنــاول 100
غرام من السكر بعد صيام ليلة واحــدة ،أدى
إلى خفض قدرة الخاليا املناعية في الجسم
على مقاومة البكتيريا ملدة تصل إلى خمس
ســاعــات .وتوصي جمعية القلب األميركية،
بالحد من تناول السكر بما ال يزيد على 25
غرامًا للنساء ،و 36غرامًا للرجال يوميًا.
واملـ ـب ــالـ ـغ ــة فـ ــي ت ـ ـنـ ــاول األطـ ـعـ ـم ــة امل ـص ـن ـعــة
املـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـك ــرب ــوهـ ـي ــدرات امل ـ ـكـ ــررة،
واملثبتات واملستحلبات ،وم ـعــززات النكهة

والقوام ،قد يؤثر سلبًا على الصحة املناعية.
فتناول هــذه األطعمة بكميات كبيرة ،يمكن
ً
أن يسبب تهيجًا باألمعاء ،ويحدث اختالال
في بكتيريا األمعاء التي تــؤدي في النهاية
إلـ ــى ال ـت ـه ــاب م ــزم ــن .وي ـق ـلــل هـ ــذا االل ـت ـهــاب
بـ ـ ــدوره م ــن االس ـت ـج ــاب ــة امل ـنــاع ـيــة املـنــاسـبــة
للجسم ،ويؤدي إلى زيادة احتمالية اإلصابة
باألمراض املزمنة.
ك ـمــا أن ع ــدم ت ـن ــاول م ــا يـكـفــي م ــن األطـعـمــة
التي تحتوي على البريبايوتك أو األلياف،
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ضـ ــروريـ ــة ل ـت ـغــذيــة ال ـب ـك ـتــريــا
ال ـنــاف ـعــة ف ــي األمـ ـع ــاء (امل ـي ـك ــروب ـي ــوم) ،مثل
الحبوب الكاملة والهليون والبصل والثوم
والبقوليات والـخــرشــوف ،قــد يلحق الضرر
ب ـص ـحــة األم ـ ـعـ ــاء .ف ــال ـن ـظ ــام الـ ـغ ــذائ ــي ال ــذي
يفتقر إلــى البريبايوتك ،يعمل على تجويع
بكتيريا األمعاء ،ما يتسبب في نقص التنوع
داخـ ــل امل ـي ـكــروب ـيــوم .وي ـ ــؤدي ض ـعــف صحة
األمـعــاء ب ــدوره إلــى زي ــادة عــامــات االلتهاب
فــي أجـســامـنــا وتقليل االسـتـجــابــة املناعية.
وتوصي جمعية القلب األميركية بتناول من

اإلفراط في تناول
الكافيين قد يقوض
جهاز المناعة

والخوف والقلق ،رغم رهانات الحرية التي
أوحـ ــت بـهــا ث ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـعــربــي .وكـمــا
يقول فيكتور هيغو« :تفصح املوسيقى عن
تلك األشياء التي ال نستطيع الحديث عنها
وال نقدر السكوت عليها» ،ليصاب املستمع
بـحــالــة فـصــام ذوقـ ــي .تسبقه آث ــار رواس ــب
تدجني محلي ،قبل التهجير والنزوح.
فــي ال ـخــارج ،يـغــدو املـهــاجــرون والــاجـئــون
أك ـث ــر ح ــري ــة .وه ــو ن ــوع آخ ــر م ــن ال ـف ـصــام.

ت ـس ـب ـبــت ب ــه أن ـظ ـم ــة ال ـح ـك ــم الـ ـف ــاس ــدة فــي
بالدهم.
لكن ره ــان الـحــريــات هـنــا ،مـشــروط ببنيان
امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـض ـي ـف ــة ،ق ـب ــل الـ ـخ ــوض فــي
ـات س ـل ــوك ـي ــة ون ـف ـس ـي ــة ج ـع ـل ــت مــن
ح ـي ـث ـي ـ ٍ
ً
«املستمع الــاجــئ» إذا أمكن الـقــول ،حامل
لقضية مـكـلــومــةٍ  ،ال يجد لها مـنـبـ ًـرا سوى
بيئة آمنة تضمن له سالمته وحريته.
ش ـه ــدت ط ــرق ــات أوروبـ ـ ــا ال ـب ـع ـيــدة ،ن ـمــاذج
متنوعة تصدح أجــواؤهــا بأغنيات ثورية
تـ ـن ــاه ــض ح ـ ـكـ ــام ب ـ ــاده ـ ــم وس ـي ــاس ــات ـه ــم
ً
وتقليدا
القمعية ،وآث ــرت أن تـكــون طـقـ ًـســا
في البيوت وخيام اللجوء وفــي الساحات
العامة ،يتشاركونها مع األقارب واألصدقاء
واألج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس بـ ـع ــض م ـنــاطــق
الـلـجــوء امل ـج ــاورة وبــاألخــص لـبـنــان ،الــذي
كان حاضنة لالجئني السوريني منذ بداية
الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة .إذ إن تـهـمــة االس ـت ـمــاع
ـان ثــوريــة تناهض النظام الـســوري
إلــى أغ ـ ٍ
وس ـل ـط ـت ــه ال ـح ــاك ـم ــة ،ال ت ـخ ـت ـلــف مـعــايـيــر
إدانتها وموجبات العقوبة عليها عن تلك
التي تسري داخــل ســوريــة ،على اعتبار أن
ً
سياسيا
ســوريــة ولبنان بـلــدان متداخالن
واجـتـمــاعـ ًـيــا وتــاري ـخـ ًـيــا ،ون ـظــام الـحــريــات
فيهما منوط بتبادل أحــادي بني الطوائف
وداخــل دائرتها ،ومــا يشذ عن تلك الدائرة
مــرت ـبــط بــال ـعــاقــة الـسـيــاسـيــة املـتـيـنــة بني
ط ــائ ـف ــة أو حـ ــزب وبـ ــن األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
امل ـجــاورة ،كعالقة حــزب الله بنظام األســد.
هـ ــذه ال ــرابـ ـط ــة يـفـهـمـهــا ال ــاج ــئ ال ـس ــوري
وي ـع ــرف مــاهـيـتـهــا وع ــواق ــب امل ـس ــاس بـهــا،
وب ــالـ ـت ــال ــي ك ـ ــان ي ـش ـع ــر ب ـ ـعـ ــدوى ال ـخ ـن ــاق
تالحقه وتالحق ذوقه املوسيقي في سماع
األغـنـيــة الـسـيــاسـيــة امل ـعــارضــة ،األم ــر الــذي
فرض عليه اختيار أمكنة مناسبة ملمارسة
أهوائه املوسيقية ،فاستغل ثغرة املناطقية
ال ـطــائ ـف ـيــة ف ــي اخ ـت ـي ــار س ـك ـنــه ل ـي ـع ـبــر عــن
حريته بشكل أفـضــل ،مــع األخ ــذ باالعتبار
الحيطة والحذر.

 25إلى  30غراما يوميًا من الطعام وليس من
املكمالت.
وتجنب تناول الخضار الخضراء ،خصوصًا
ال ـل ـف ــت وال ـ ـكـ ــرنـ ــب والـ ـب ــروكـ ـل ــي واملـ ـلـ ـف ــوف،
ق ــد ي ـض ـعــف امل ـن ــاع ــة ألن ـه ــا ت ــوف ــر امل ـغــذيــات
والـفـيـتــامـيـنــات الــرئـيـسـيــة ال ـتــي تـســاعــد في
تـقــويــة املـنــاعــة بـمــا فــي ذل ــك فيتامني  Cو،A
باإلضافة إلــى حمض الفوليك .كما تحتوي
ال ـخ ـض ــار الـ ـخـ ـض ــراء ع ـل ــى م ــرك ـب ــات نـشـطــة
ً
بيولوجيا تطلق إشارة كيميائية تعمل على
تحسني املناعة فــي األمـعــاء .وتــوصــي وزارة
الــزراعــة األميركية بتناول كوبني إلــى ثالثة
أكواب من الخضار يوميًا للبالغني.
اإلفراط في تناول الكافيني قد يقوض جهاز
املـنــاعــة ،فعلى الــرغــم مــن أن مـشــروبــات مثل
القهوة والشاي ،تعتبر من العوامل الواقية
للصحة الحتوائهما على مستويات عالية
مــن م ـضــادات األك ـســدة املــرتـبـطــة بـمـضــادات
االل ـت ـهــاب ،ف ــإن اإلفـ ــراط فــي ت ـنــاول الكافيني
يـمـكــن أن يــؤثــر ع ـلــى س ــاع ــات الـ ـن ــوم ،ال ــذي
قــد يــؤدي إلــى زي ــادة االلتهابات فــي الجسم
وإضـ ـع ــاف امل ـن ــاع ــة .ول ــدع ــم وظ ـي ـفــة املـنــاعــة
ب ـش ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل ،ي ـن ـص ــح ب ـ ـعـ ــدم اس ـت ـه ــاك
مـ ـش ــروب ــات ال ـك ــاف ـي ــن ،ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي عـلــى
الـ ـسـ ـك ــر أو املـ ـحـ ـلـ ـي ــات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،م ـثــل
املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ،كما
يـنـصــح بــالـتــوقــف عــن ت ـنــاول الـكــافـيــن قبل
س ــت س ــاع ــات ع ـلــى األق ـ ــل م ــن م ــوع ــد ال ـنــوم
للحصول على نوم متواصل.

أصدر راغب عالمة أغنية «فورا غرام» (المكتب اإلعالمي)

المنصات
الغناء العربي وحصار
ّ
لم يحمل عام  2021جديدًا
غنائيًا على الصعيد العربي.
تقدم بسيط ال يكاد يذكر
لمغنين عرب ،أصدروا أغاني
جديدة
إبراهيم علي

ثالثة أسابيع ويطوي عام  2021أيامه .ماذا عن
الغناء العربي؟ وملــاذا انحصر هــذا األخير على
مــواقــع الـتــواصــل واملـنـ ّـصــات؟ ومــن هــم الفنانون
ال ـعــرب الــذيــن سـجـلــوا تـقـ ً
ـدمــا ه ــذه الـسـنــة؟ تكاد
ُ
اإلصدارات الغنائية العربية هذا العام تعد على
أصابع اليد الــواحــدة .لم يحرر فيروس كورونا
الـعــالــم بـعــد ،وال ي ــزال معظم الفنانني يعيشون
هــاجـ ًـســا ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـغــامــرة بـعـضـهــم في
إحـ ـي ــاء حـ ـف ــات ،وف ـع ــال ـي ــات ف ــي أك ـث ــر م ــن دول ــة
عــربـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة .وح ــده ــا كـ ــارول سـمــاحــة في
الفصل األول من  2021أصــدرت أغنية استعانت
فيها بــالـفـنــان هــانــي شــاكــر ،كـنــوع مــن الــدويـتــو
بـيـنـهـمــا .ف ـك ــرة طــرحـتـهــا ش ــرك ــة «اليـ ــف سـتــايــل
استوديوز» ألغنيتني منفصلتني عن حالة الحب
والخيانة بني عاشقني؛ األولــى لسماحة بعنوان
«شكرًا» ،من كلمات أحمد مرزوق وألحان يوسف
دميركول ،والثانية لـ هاني شاكر بعنوان «بقالي
كتير» ،مــن كلمات إيـهــاب عبد العظيم ،وألحان
سامر أبو طالب.
ُ ّ
ورغ ــم التسويق املــركــز على األغنيتني ،إال أنهما
تبتعدان في الرؤية وفكرة الكليب التقليدية ،ولم
ً
ً
جماهيريا بخالف أغنية سماحة،
نجاحا
تحققا
«ي ــا ش ـبــاب يــا ب ـن ــات» ،مــن كـلـمــات وأل ـح ــان سليم
عساف التي أطلقتها نهاية الصيف ،وصورت في
ً
شعبيا ً
ً
ً
جيدا.
نجاحا وتفاعال
القاهرة وحصدت

كذلك ،تأخرت الفنانة نانسي عجرم لإلعالن عن
إصدار ألبومها الجديد «نانسي  ،»10الذي احتوى
 14أغنية ،وذلــك بعد أكثر مــن ثــاث سـنــوات على
ً
ً
نجاحا خجوال،
آخر ألبوماتها .حقق ألبوم عجرم
ق ـي ـ ً
ـاس ــا ب ـع ــدد األغـ ــانـ ــي الـ ـ ــذي ت ـض ـم ـنــه .وس ــاه ــم
ت ـص ــوي ــر ك ـل ـي ـبــن ألغ ـن ـي ـتــي «سـ ــامـ ــات» (إخ ـ ــراج
سمير سرياني) ،و«مية وخمسني» (إخــراج ليلى
كنعان) ،في رفــع وتيرة املتابعة لألغاني ،وتقبل
الـجـمـهــور ،فــي وقــت تـعــول عـجــرم على الــوقــت في
نجاح مزيد من األغــانــي التي عملت عليها ألكثر
م ــن أرب ــع س ـن ــوات ،وت ــاخ ــرت ف ــي إطــاق ـهــا بسبب
الظروف التي مر بها لبنان والعالم العربي .ولم
ي ــوف ــق راغ ـ ــب ع ــام ــة ف ــي أغ ـن ـيــة م ـن ـف ــردة وح ـيــدة
أصــدرهــا منتصف الصيف بعنوان «فــورا غــرام»،
مــن ألـحــان علي ســالــم ،وص ــورت بطريقة الفيديو
كليب بتوقيع فارس السخن.
ً
حماسا في إصدار
الفنان فضل شاكر كان األكثر
مجموعة ال بــأس بها مــن األغــانــي ،التي وجــدت
صداها على املنصات والصفحات اإللكترونية
ال ـخــاصــة ،م ــا دف ــع شــركــة روت ــان ــا إل ــى إعـ ــادة أو
الطلب التفاوض مع شاكر بشأن إعادته للتوقيع
على عقد من الشركة السعودية .وبالفعل ،سارت
امل ـفــاوضــات بـشـكــل ج ـيــد ،حـتــى وق ــع خ ــاف بني
إدارة روت ــان ــا وم ـقــربــن م ــن ش ــاك ــر .لـكــن ذل ــك لم
يؤثر على مجموع االستماع على األغاني التي
ينتجها شاكر على نفقته الخاصة ،وتحقق منذ
الساعات األولى ماليني املتابعني ،في انتظار ما
س ـتــؤول إلـيــه قضيتة واملـحــاكـمــات الـتــي تعرقل
ع ــودت ــه بـشـكــل ن ـهــائــي ل ـل ـغ ـنــاءُ .ي ـس ـج ــل ،أي ـضــا،
حـ ـض ــور ل ـن ـج ــوى كـ ـ ــرم م ـن ـت ـص ــف الـ ـص ـي ــف فــي
أغنيتي «مغرومة  »2و«ساحر قلوب» ،استعانت
كرم باملمثل السوري معتصم النهار في الكليب
امل ـص ــور ل ــ«م ـغــرومــة  .»2ال ـف ـنــانــة نـ ــوال الــزغـبــي
ً
أص ـ ـ ــدرت أي ـض ــا ألـ ـب ـ ً
ـوم ــا ك ــام ــا وم ـج ـم ــوع ــة مــن
األغاني ،وكليبات .كان حضورها جيدًا ،وأعادها
عام  2021إلى سوق الحفالت.

متابعة

مهرجان العودة السينمائي

العراق يستعيد أكثر من  17ألف
قطعة أثرية

انطلقت أول أمــس ،اإلثـنــن ،فــي غــزة ،الــدورة
الخامسة مــن مـهــرجــان ال ـعــودة السينمائي
الدولي ،بالشراكة بني كلية فلسطني التقنية
فــي ديــر البلح ،وملتقى الفيلم الفلسطيني،
ت ـح ــت شـ ـع ــار «انـ ـتـ ـظ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ..ع ـ ـ ــودة»،
وي ـس ـت ـم ــر س ـت ــة أيـ ـ ـ ــام .وسـ ـتـ ـت ــوزع عـ ــروض
األفـ ـ ـ ــام فـ ــي ع ـ ــدة م ـن ــاط ــق مـ ــن قـ ـط ــاع غـ ــزة،
حـيــث يـشــاهــد الـجـمـهــور  177فـيـلـمــا مــن 42
دول ـ ــة .وش ـه ــدت الـجـلـســة االف ـت ـتــاح ـيــة ع ــددًا
مــن الـكـلـمــات ملـخــرجــن ع ــرب ،أك ــدوا خاللها
عـلــى حــق ال ـع ــودة ،وس ــط حـضــور لفيف من
املثقفني والفنانني واملخرجني واألكاديميني
الفلسطينيني ،إل ــى جــانــب حـضــور ع ــدد من
الطلبة واملهتمني بالشأن الفني والسينمائي.
وكــانــت لـلـمـخــرج السينمائي امل ـصــري علي
بــدرخــان ،وهــو ضيف شــرف املهرجان ،كلمة
خ ــال الـجـلـســة االف ـت ـتــاح ـيــة ،أك ــد فـيـهــا على
أن «الـتـفــاعــل الــدولــي وامل ـشــاركــات املتنوعة،
دليل على الحق الفلسطيني والتضامن مع
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ورفـ ــض واضـ ــح لكل
امل ـحــاوالت املشبوهة للتطبيع مــع االحتالل
اإلسرائيلي» .وشدد بدرخان على أن السينما
تقوم بــدور مهم للحفاظ على ذاكــرة الشعب
الذي يعيش حياته تحت نير االحتالل ،ودعا
لدعم الجهود الفلسطينية الساعية إلنشاء
بنية للسينما ،بغرض إيصال رسالة القضية
ال ـعــادلــة .وتـنــاولــت األف ــام املـشــاركــة قضايا

بغداد ـ براء الشمري

غزة ـ عالء الحلو

ّ
يحل المخرج علي بدرخان ضيف شرف على
المهرجان (فيسبوك)

ذات طــابــع إن ـســانــي ،تـمــس م ـعــانــاة الـلـجــوء
وم ـخ ـي ـمــات ال ـش ـت ــات ،وب ــال ـخ ـص ــوص منها
الواقع الفلسطيني الرازح تحت آخر احتالل
على األرض .تناول فيلم «القافلة» للمخرج
الـســوري محيي الــديــن أرس ــان ،حــالــة نــزوح
طـفــل ك ــردي م ــن مــديـنــة ع ـفــريــن ،وج ــاء فيلم
«ماجدة» للمخرج املصري محمود محمود
بـلـغــة صــوفـيــة ت ـت ـنــاول ال ـع ــودة إل ــى الــوطــن.
وع ـ ــرض ال ـف ـي ـلــم الـفـلـسـطـيـنــي «م ـي ــاد ُم ــر»،
للمخرج محمد فــرحــان ،لــوحــة مــن املـعــانــاة
الفلسطينية املتواصلة ،حيث تناولت قصة
ال ـف ـي ـلــم ام ـ ـ ــرأة ت ـل ــد ت ـح ــت بـ ـن ــادق االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي ،فيما َصـ ّـور املخرج الفلسطيني
خالد خماش القضية الفلسطينية وحتمية
حق العودة ،عبر فيلم قصير.

أعـلـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراق ـيــة ،أخ ـي ـرًا ،عن
اس ـت ـع ــادة أك ـث ــر م ــن  17ألـ ــف ً ق ـط ـعــة أث ــري ــة منذ
مطلع العام الحالي ،موضحة أن من بني القطع
امل ـس ـتــردة ل ــوح غـلـغــامــش .وق ــال املـتـحــدث باسم
الــوزارة أحمد الصحاف ،لوكالة األنباء العراقية
(واع) ،إن «دبلوماسية االسترداد أعادت أكثر من
 17500قطعة أثرية خالل هذا العام» ،ولفت إلى أن
«وزارة الخارجية ستقيم حفل استالم وتسليم
اللوح يوم غد ،في مبنى الخارجية ببغداد».
كـمــا قــالــت وزارة الـثـقــافــة والـسـيــاحــة واآلثـ ــار إن
ال ـع ــراق «سـيـتـسـلــم ل ـًـوح غـلـغــامــش غ ـدًا الـثــاثــاء
(أمـ ـ ـ ـ ــس)» ،م ــوض ـح ــة ف ــي بـ ـي ــان ،أن «لـ ـ ــوح حـلــم
غ ـل ـغــامــش ي ـع ــد م ــن أقـ ـ ــدم األع ـ ـمـ ــال األدب ـ ـيـ ــة فــي
التاريخ العراقي ،وستتسلمه وزارة الثقافة في
مبنى وزارة الخارجية في بغداد» .وأشــارت إلى
أن «جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة ،ووزارة
الخارجية ،وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون
مع منظمة اليونسكو والحكومة األميركية ،قد
أسفرت عن تسلم هــذا اللوح وعــودتــه إلــى أرض
الوطن».
وق ــال الـبــاحــث فــي ش ــؤون اآلث ــار وال ـت ــراث أحمد
عـبــد ال ـ ــرزاق ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن اسـتـعــادة
ال ـل ــوح تـمـثــل خ ـط ــوة مـهـمــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى آث ــار
الـعــراق التي تعرضت للنهب أكثر مــن مــرة منذ
ً
تسعينيات القرن املاضي ،فضال عن تعرض جزء

منها للتخريب على يد تنظيم «داعش» اإلرهابي
أثناء سيطرته على عدد من املدن شمال وغربي
العراق ما بني عامي  2014و.2017
ي ـش ــار إلـ ــى أن لـ ــوح غ ـل ـغــامــش ه ــو لـ ــوح طـيـنــي
ت ـج ــاوز ع ـمــره  3500ع ــام ،يـحـتــوي عـلــى نـقــوش
باللغة السومرية ألجــزاء من (ملحمة غلغامش)
الـشـعــريــة ،تـمــت ســرقـتــه مــن ال ـع ــراق قـبــل ع ـقــود
وجرى تداوله في مزادات بيع اآلثار العاملية .وفي
عــام  2007تــم إدخــالــه إلــى ســوق الـفــن األميركي،
بينما قررت وزارة العدل األميركية مصادرته عام
 .2019وسبق أن اعتبرت «اليونسكو» أن استعادة
ل ــوح غـلـغــامــش تـتــويــج لـعـقــود مــن ال ـت ـعــاون بني
دول مثل الواليات املتحدة والعراق ،وكالهما من
الدول املوقعة على اتفاقية اليونسكو لعام ،1970
والتي تــزود البلدان باإلطار القانوني والعملي
ملنع االتجار غير املشروع باآلثار.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت ،أخيرًا ،أنها
بصدد التوجه إلى املحاكم الدولية لرفع دعاوى
ض ــد ال ـ ــدول غ ـيــر امل ـت ـعــاونــة ف ــي م ـلــف اس ـت ـعــادة
ُ
العراق آلثاره التي ه ِّر َبت بعد عام  ،2003مؤكدة
أن ال ــدع ــاوى ال تـشـمــل الـ ــدول امل ـت ـعــاونــة ،وأنـهــا
تـسـعــى إلغ ــاق امل ـلــف بـشـكــل كــامــل .وأك ــد املــديــر
ال ـعــام لهيئة اآلثـ ــار وال ـت ــراث فــي وزارة الثقافة
والـسـيــاحــة واآلث ــار الـعــراقـيــة ليث مجيد حسني
أن ــه ج ــرت «إقــامــة الـعــديــد مــن ال ــدع ــاوى مــن أجــل
ُ
استرداد اآلثار واملمتلكات التي ه ِّر َبت من العراق
بعد عام .»2003
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كورتشا بدون مكياج عن أقدم توثيق بالعربيّة لوقف ألباني

كتاب
يستمد كتاب الباحث
ال
ّ
فبرون حساني «كورتشا
بدون مكياج» (تيرانا،
أهميته فقط من
،)2020
ّ
تقديمه تفاصيل عن
نشأة هذه المدينة األلبانية
وتحوالتها ،بل أيضًا
ّ
ً
مهمة
من إيالئه مكانة
ّ
المؤسسة لها،
للوثيقة
ِّ
والتي ُكتبت بالعربية في
نهاية القرن 15
محمد م .األرناؤوط

كان الفتح العثماني للبلقان ،منذ
منتصف القرن الرابع عشر ،فتحًا
ُ
ملنطقة واسعة تسيطر فيها النظم
اإلقطاعية ،التي تتمركز حول ال ِقالع ،بينما
ّ
كانت املدن قليلة العدد والسكان وال تتجاوز
الواحدة منها عـ ّـدة آالف .ومع اكتمال الفتح
العثماني للبلقان بعد حوالي قرنني ،كانت
صورة املنطقة قد ّ
تغيرت مع ّ
ّ
وتشرق
توسع
امل ــدن الـقــائـمــة (صــوفـيــا وسـكــوبـيــه وبـلـغــراد
وغيرها) ونشوء مدن جديدة بطابع شرقي
َ
عواصم (سراييفو وتيرانا
أصبحت بعضها
وكورتشا وغيرها) .وفي الحقيقة ،ارتبط هذا
الـتـطـ ّـور الـعـمــرانــي بانتشار ّ األوقـ ــاف ،حيث
كــان أبـنــاء املنطقة الــذيــن تــرقــوا فــي الهرمية
العثمانية يعمدون إلــى بناء نــواة عمرانية
متكاملة (جامع ،وحـ ّـمــام ،وســوق ،ومدرسة،
وزاوي ـ ــة لـتـقــديــم وج ـبــات مـ ّـجــانـيــة ،إل ــخ) في
ّ
مكان مناسب ّ
يشد إليه السكان من املناطق
ّ
لتتحول هذه النواة إلى «قصبة»،
املجاورة،
ثم إلى مدينة.
ومن هذه املــدن الجديدة ،في ألبانيا ،مدينة
كــورت ـشــا ( )Korçaال ـتــي ب ـ ّنــاهــا ال ـي ــاس بــك،
صهر
أحد أبناء املنطقة ،الذي ترقى وأصبح َ
السلطان محمد الفاتح ،وعندما تقاعد ،آث َر
أن يـعــود إلــى مسقط رأس ــه وأن يبني هناك

رغم المحو الثقافي

في التأسيس لمدينة جـميلة
ْ
ن ــواة عمرانية ضمن وق ــف كبير ســرعــان ما
تـحـ ّـول إلــى قصبة ،ثــم إلــى مدينة ّ
مهمة في
ج ـن ــوب ش ــرق أل ـبــان ـيــا تـحـمــل اس ـم ــا أصـبــح
يــرت ـبــط ب ــأق ــدم وث ـي ـقــة م ـ ّ
ـؤس ـس ــة ملــدي ـنــة في
ألـبــانـيــا ومـكـتــوبــة باللغة الـعــربـيــة .وم ــع ما
ُ
كتب عــن هــذه املدينة وتاريخها منذ مطلع
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن (كـ ـت ــاب ن ــوت ـش ــي نــات ـشــي
ّ
ّ
«كورتشا وقــراهــا» ،)1901 ،إل أن كــل هــذا لم
يمنع مــن صــدور كتاب ضخم ( 480صفحة
من الحجم الكبير) بعنوان «كورتشا بدون
مكياج» للباحث فبرون حساني ()V. Hasani
عن «معهد التربية والتراث الثقافي» (تيرانا،
 ،)2020ح ـيــث م ــن الـطـبـيـعــي أن ً تـشـغــل فيه
املؤسسة للمدينة مكانة ّ
ِّ
مهمة ،مع
الوثيقة
معطيات جديدة عنها.
ٍ

أُف ِّت ُ
ش عن أطفال عائلة بكر على شاطئ غزّة

الطم الموج
أسمع
ُ
دمعهم يُ
َ
ُ

بلد رماد
ٌ
رمادي من ٍ

ُ
البحر َوحدي
أذهب إلى
ِ
ٌّ
بلد رماد،
رمادي
من ٍ
َ
ُال ياسمني في جيبي
أهديه للشاطئ.

ّ
ُ
سماوية،
أجل سينما
أذهب من ِ
َّ
ُ
أجل صال ٍة مؤجلةٍ ،
من ِ
أجل طفولةٍ ال زالت ضائعة.
من ِ
َ
أذه ـ ُـب ألبحث ّ
البحر
عمن يــذهـبــون إلــى
ِ
َوحدهم...
ّ
ّ ُ
ّ
الكرسي هناك،
أتجم ُد على
لكني ُ
ال أجرؤ على املشي جنبًا لجنب
ِّ
مع كل هذه األمواج.
ُّ
ّ
الكرسي هناك،
أتجمد على
َ
ُ
ٌّ
َ
ال شيء آخر يمكن أن يفعله رمادي مثلي
ُّ
ّ
أمام كل هذه الزرقة.
■■■
ُ
يستيقظ البحر
معهم

ُ
الشاطئ
أجلس على
ِ
ُّ
َ
ُ
أتأمل
َ
بائع البطاطا الحلوة ّ
َ
وبائع ش ْعر البنات وعنبر التفاح،
َ
َ
ّ
ّ
بائع بر ِاد الليمون وبائع املكسرات،
ّ
َ
ألعاب البحر وعربته امللونة،
بائع
ِ َ
ِّ
أتـ ـ ّ
ـأمـ ــل ال ـخ ـي ــل وال ــجـ ـم ــال وم ـ ــن فــوق ـهــا
األطفال،

ُ
ارق ْد بجانبي...
■■■

ّ ٌ
ّ ٌ
عصية على النسيان.
عصية على الفهم،
■■■

مع الشمس
ٌ ُ
أتعب ٌّ
َ

َّ
ً
أتذك ُر يأسي
فجأة

ْ
َ
البحر
عمل شاق أن أصل
ّ
بحثًا عنٌ الظالل،
ٌ
شاق ْأن ُأ َ
غادره
عمل
هربًا من الغروب.
ُ َّ
ُ
أتعب مع الشمس،
يوم
ُّكل ٍ
أيها البحر
ُ
وما َ
أمواجك.
تعب ْت يومًا
■■■
لن أدخل المشهد

ُ
أتيت ُ َك من الضوضاء والفوضى:
هواؤكَ
ُ
الصوت الوحيد الذي ُّ
أود سماعه،
هو
ُ
موج َك
ُ
الوحيد الذي ُ
ُ
أريد أن أراه.
هو الشكل
ِّ
َ
أسبح فيك،
لكني ّ لن ُ ِّ َ
أو حتى أحلق فوقك.
سأبقى ُعلى الشاطئ
ّ
َّ
َّ
الفرح
ألني أخاف كل الحزن وكل
ِ
سأكتفي بالشمس.
ُ
أمواج َك داخلي أيها البحر،

كنت يا سماء
أين ِ
وبيوتنا ُت َ
قصف؟
أين َ
كنت يا بحر
ُ ََ
َّ
ونحن نتفحم؟
■■■

دمعات فقط
بضع
ُ
ّ ٍ
ْ
لطاملا تمن ُ
يت لو عانقتني السماء،
َ
ُ
َ
البحر،
دمعي
مسح
لو
ُّ
الغيوم احترقتُ،
ُ
أمطرت
غير أني كلما
ِ
ُ
ُ
ُ
وك ّلما ّ
احترقت.
املوج
تحر َك

الوقت الخطأ،
في
ِ
ُ
دمعات فقط
بضع ّ ٍ
ُ ُ
شعل كل شيء.
ت ِ
تتركني من بعدها
ُ
أحترق في غرقي،
ُ
أحترق في سقوطي.
■■■
قوارب مكشوفة

ُ
لست أكثر من خيمة على الشاطئ،
ُ
ْ
والناس في عرض البحر

ُ
قوارب مكشوفة.

ُأ ِّ
جدف في ذاتي الحالكة
مبتعدًا عن الزمن،
ُ
ال أبحث عن مرسى
وال حتى ّ
يهمني طوق النجاة.
ُ
لست سوى سمكةٍ ميتة.
■■■
أُ ُ
درك حجم الكارثة

ٌ
ً
ُ
عادة ما يكون هناك أطفال على الشاطئ
ّ
يستحمون بالرمل واملاء،
ُ ُّ َّ
يصلح ألشياءَ
ُ
ينسى الكل أن شاطئنا ال
كهذه.
َّ ْ
وحدي أتذك ُر ِمل َح الحروب،
ُ
وأ ُ
َ
حجم الكارثة.
درك
ُ ِّ ُ
ُ َّ
كــل م ـ ّـر ٍة أجــدنــي أفــتــش عــن أطـفــال عائلة
بكر،
ْ
شوارع املدينة.
في
يركضون
أجدهم
لم
ِ
على شاطئ بحر غزة
وحـ ــدهـ ــم مـ ــا زالـ ـ ـ ــوا ي ــركـ ـض ــون فـ ــي تـلــك
الصورة!
(شاعر فلسطيني من ّ
غزة)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أنتظرهم ّ
ليمروا أمامي
ّ
أجل صور ٍة على األقل.
من ِ

سها الياس بك (ويكيبيديا)
جانب من مدينة كورتشا يظهر فيه الجامع الذي بناه
مؤس ُ
ّ

كــانــت تكتب باللغة العربية ،ومــن ذلــك هنا
ّ
خصص لــه العالم حسن كلشي H. Kaleshi
( 1922ـ  )1976أطروحته للدكتوراه عن «أقدم
ّ
الوقفية املكتوبة في اللغة العربية
الوثائق
في يوغسالفيا» (بريشتينا.)1973 ،
ّ
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـ ـصـ ــاحـ ــب الـ ــوق ـ ـف ـ ـيـ ــة ،أو
«مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس م ــدي ـن ــة كـ ــورت ـ ـشـ ــا» ،ك ـم ــا أص ـبــح
ُيـعــرف ،فاملعلومات تفيد بأنه ولــد في قرية
املدينة التي
باناريت ( )Panaritالتي تقع قرب ّ
ّأسسها ،وآثــر أن يعود إليها ويتوفى فيها
بـعــد مـجــد عـسـكــري وسـيــاســي فــي الـهــرمـ ّـيــة
ّ
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت تـسـمــح الب ــن ف ــاح
بسيط أن يصعد فيها وحتى أن يتزوج ابنة
السلطان .فقد التحق الياس الشاب بالجيش
االنكشاري بعد أن أسلم وبرز بشجاعتهّ ،
مما
ّأهله للصعود ،وخـ ّ
ـاصــة بعد أن شــارك ،عام
 ،1453فــي فتح القسطنطينية مــع السلطان
محمد الثاني الذي ّ
زوجه ابنته ،وعاد بعدها
حاكمًا أللبانيا الجنوبية .ونظرًا لخدماته،
فقد منحه السلطان الجديد ،بيازيد الثاني،
أراضـ َـي واسعة حول مسقط رأســه :قرية قام
بــوقـفـهــا لـتـخــدم ال ـنــواة الـعـمــرانـيــة الـجــديــدة

كتاب يعود إلى
ٌ
بدايات مدينة ألبانية ُولدت
كوقف إسالمي
ظلّت وثيقة تأسيس
المدينة ملكًا لعائلة
منشئها طيلة قرون
ُ

التي ّأسسها في نهاية القرن الخامس عشر
ّ
ِّ
املؤسسة لنواة
ووثقها بعد ذلك في الوقفية
املدينة الجديدة ،التي تحمل تاريخ  1رمضان
 910هجري 5 /شباط  1505ميالدي .وحسب
فلسفة الوقف الــذي ُيــراد منه أن يبقى قائمًا
«إلــى أن تقوم الساعة» ،كــان على الواقف أن
يحرص على بناء منشآت (الـخــان ،السوق،

ّ
َ
ّ
الحمام ،إلــخ) توفر بتشغيلها الدخل الالزم
ّ
منشآت أخــرى تقدم خدمات
لتغطية نفقات
ٍ
ّ
مجانية (الـجــامــع ،املــدرســة ،والـعـمــارة التي
ّ
ّ
ّ
تـقــدم وجـبــات مجانية لـلـطــاب والـعــابــريــن،
إلخ) ،وهو ما كان يجب على الواقف أن ّ
يدون
ّ
كل تفاصيله في الوقفية ،حتى يبقى التوازن
ّ
قائمًا بني الدخل والخرج ،وأن يستمر الوقف
بتقديم خدماته «إلى أن تقوم الساعة».
وثيقة أصبحت ثروة للعائلة

ح ـســب الـ ـع ــادة ،ك ــان ع ـلــى ال ــواق ــف أن يـعـ ّـن
ّ
م ـت ــول ـي ــا يـ ـق ــوم ب ـ ــإدارت ـ ــه وض ـ ـمـ ـ ِّـان ن ـجــاحــه
واستمراره .وفي هذه الحالة ،يفضل الواقف
ّ
األول ،ثــم ّ
املتولي ّ
يحدد
أن يكون هــو نفسه
ف ــي الــوق ـف ـي ــة َمـ ــن ي ــأت ــي م ــن بـ ـع ــده .وه ـك ــذا،
ّ
فـقــد اسـتـمـ ّـر ه ــذا املـنـصــب (امل ـتــولــي) مــع ابــن
ال ـي ــاس ب ــك وأوالده ح ـتــى غ ــدا لـقـبــا وكـنـيــة
ً
لهم ( ،)Myteveliوصوال إلى املهندس رستم
ّ
متولي ( 1930ـ  )2015الــذي كــان ُيفترض أن
ّ
ي ـكــون امل ـتــولــي ال ـس ــادس عـشــر ل ـهــذا الــوقــف
ال ـض ـخ ــم ال ـ ــذي ارتـ ـب ــط ب ــه ت ــأس ـي ـ ُـس مــديـنــة
ّ
كــورتـشــا وت ـطـ ُّـورهــا .ول ـكــن ت ـطـ ّـور األوض ــاع

السياسية فــي ألبانيا بعد الـحــرب العاملية
الـثــانـيــة ،ووص ــول «ال ـح ــزب الـشـيــوعــي» إلــى
ُ
الحفيد
الحكم ،حال دون أن يقوم بذلك هذا
الذي كان يحلم بأن يدرس العمارة ليحافظ
ّ
املميز للمدينة التي
على النسيج العمراني
ّ
ّأسسها ّ
جده األكبر الياس بك .ومع أنه تمكن
ّ
من دراســة العمارة في االتحاد السوفييتي،
ّ
إل أن الحكم الشيوعي ـ الــذي ّأمــم ممتلكات
ّ
ويعينه
الوقف ـ شاء أن ُيبعده عن كورتشا
في مدينة ماليتش ( )Maliqليعمل هناك في
ّ
معمل ُسكر خالل الفترة !1990 - 1978
ّ
وم ــن هـنــا ،ف ــإن مـيــزة ه ــذا الـكـتــاب تكمن في
احـتــوائــه عـلــى تفاصيل أدل ــى بـهــا املهندس
ّ
املعماري ،رستم متولي ،حول مصير الوثيقة
ِّ
املؤسسة للمدينة التي كتبها بنفسه الياس
بــك ،باللغة العربية ،على شكل لفافة بطول
يصل إلى سبعة أمتار ونصف املتر.
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مهملة في تونس
بيار رابحي حين التقى بأعجوبة ُ

تحيّة من واحات العالم

رحل السبت الماضي
ّ
المفكر اإليكولوجي الذي
أراد تبنّي واحات العالم.
وال يبقى ،من بعده ،إلّا
ٌ
أمل في ألّا يضيع سدى
حلمه في إنقاذ الكوكب

شوقي بن حسن

بيار رابحي في )Getty( 2014

قصائد

يحيى عاشور

«إلى أن تقوم الساعة»

وفي الحقيقةّ ،
يغص الكتاب بتفاصيل كثيرة
ّ
عن نشأة املدينة وتحولها بسرعة إلى مركز
حــرفـ ّـي وتـ ـج ـ ّ
ـاري ،بـحـكــم مــوقـعـهــا بــن طــرق
املــواصــات بــن الـشـمــال والـجـنــوب والـشــرق
ُّ
وتطور الحياة التعليمية والثقافية
والغرب،
ّ
والسياسية مع تأسيس أول مدرسة ،وبروز
امل ـق ــاه ــي ال ـت ــي لـعـبــت دورًا ث ـقــاف ـيــا ،وكــذلــك
ب ــروز شـعــراء كــان مــن أشـهــرهــم ّحسن زيكو
ُ
كامبيري ( ،)1810 - 1743الــذي لقب بـ«ملك
ً
الشعراء» ،وصــوال إلــى استقرار املدينة بعد
نهاية الحكم العثماني ( )1913ضمن ألبانيا
ّ
املـسـتـقــلــة ،وبــالـتـحــديــد فــي أق ـصــى الـجـنــوب
ال ـشــرقــي ،بــال ـقــرب م ــن ال ـح ــدود م ــع الـيــونــان
ومـقــدونـيــا الشمالية .وعـلــى الــرغــم مــن هذه
ّ
التفاصيل الكثيرة في الكتاب ،إل أننا نريد
ّ
التوقف عند تفصيل ّ
مهم ،أال وهو وثيقة
هنا
تأسيس املدينة ،أو وقفية ابن املنطقة الياس
ُ
بك ( ،)1511 - 1408التي كتبت في العربية.
وتجدر اإلشارة إلى أن اللغة العربية حظيتْ
فــي بــدايــة انتشار الــدولــة العثمانية بمكانة
خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ،ح ـت ــى أن ال ــوق ـف ـي ــات ف ــي ال ـب ـل ـقــان

المهمة التي يوردها
من التفاصيل
ّ
الــبــاحــث فــبــرون حــســانــي فــي كتابه
«كورتشا بدون مكياج» (الغالف) ،تلك
التي أدلــى له بها رستم متولّي (1930
مؤسس المدينة في
ـ  ،)2015حفيد
ّ
القرن الخامس عشر ،الياس بك .إذ ينقل
عنه استياءه من «المجزرة» التي حلّت
بها خــال الحكم الــشــيــوعــي ،والتي
أطاحت كثيرًا من منشآتها العمرانية
ذات الطابع الشرقي .وحــده جامع
الياس بك نجا بأعجوبة من انفالت «الثورة
الثقافية» ،وقد أُعيد ترميمه في .2011

تلويحة
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ُ
تواصلت مع بيار رابـحــيّ ،أول مــرة ،في
حني
ص ـيــف  ،2018س ــرع ــان م ــا اسـتـحـضــر  -منذ
ٌّ
تونسي  -حكاياته مــع واحــة
ْأن عّــرف بأنني
شـ ِـنــنــي (جـنــوب تــونــس) ومساهمته بصفته
خـبـيـرًا زراع ـي ــا إلن ـقــاذ ه ــذا «املـعـلــم الطبيعي
ُ
نسيت اليوم معظم ما
والبشري» .أجـ ُـد أنني
ّ
حدثني عنه من تفاصيل مقترحاته ،فقد كانت
موغلة في املعرفة الزراعية التي ال أفقه منها
شيئًا ،كما تـحـ ّـدث عــن تفاصيل أخ ــرى لفعل
شيء ما للواحة عبر أنشطته وزياراته ودعوة
ّ
ّ
جمعيات ومنظمات ومحاولة توظيف كل تلك
الشبكة الكبيرة لإليكولوجيا الـيــوم .أحيانًا
ّ
ُ
التقطت
ك ــان يـتــذكــر بـعــض أس ـمــاء األه ــال ــي.
منه إشــارتــه بــأنــه انـطـلــق ،فــي أحــد كتبه ،من
«مـ ــأسـ ــاة» هـ ــذه الـ ــواحـ ــة ك ــي ي ـف ـتــح ال ـطــريــق
لتناول كل مآسي البيئة في العالم ،لكن كان
َ
ك َمن يقول لي :ال تختصرني في كتب تقرؤها.

ُ
ُ
أصحاب البحر،
هؤالء هم ُ
الشاطئ سوقهم،
ُ
ُ
البحر
معهم يستيقظ
ومن بعدهم ينام.
ِ
مع الغروب،
ُ
ُ َّ ً
ُ َّ
محارة من أذني
كلما أدنيت
أسمع َ
ُ
دمعهم ُي ُ
الطم املوج!
■■■
كالم كثير
بيننا
ٌ

الذي أتى َ
شاطئ البحر
بك إلى
ِ
هو ذاته الذي أتي بي،
يا سفينة الصحراء.
ُْ
أنا ِمثل َُك
ْ
ال ُأ ِّ
صدق ما يرونه من اعوجاجي.
أنا م ْث ُلكَ،
ِْ
حسرتي -
يا
لكن
ُ ّ
َ
ليس ِل ْي خفني.
ُ
َ ُ
الج َمل،
ارق ْد بجانبي ُّأيها
بيننا ٌ
كالم كثير.
ُ
أنا ْأيضًا ال ّ
املوج،
يهمني
َ َّ
البحر كله سطورًا بيضاء!
أرى

شاطئ غ ّزة في يوم ممطر ،مطلع هذا الشهر ()Getty

فعاليات

ّ
مؤلفات بيار ّرابـحــي األكـثــر تعبيرًا عنه هي
مشاريع كـ شنني ،أنجزها في بوركينا فاسو
وأوكرانيا وبنني...
ّ
يـتـحـ ّـدث رابـحــي عــن شنني وكــأنــه موسيقار
يـسـتـحـضــر سـيـمـفــونـيــة شـهـيــرة كـتـبـهــا منذ
قرابة ثالثة عقود .جاء رابحي إلى الواحة في
1992؛ أتــى بــادئ األمــر كعابر ،فقد ُدعــي إلى
ّ
علمي في مدينة قريبة ،وكانت زيارة
مؤتمر
ّ
شنني عبارة عن فقرة للترويح عن املشاركني.
ّ
ُ
َ
لكن رابحي كان كمن التقى بـ«أعجوبة مهملة»
ُ
(عبارة تقريبية للمعنى الذي التقطته وقتها)،
إنها مـ ّـادة ّ
حية لتنفيذ أفكار تجول في رأسه
عــن إنـقــاذ الطبيعة مــن بــراثــن اإلهـمــال وســوء
ّ
ّ
جمعية صغيرة
التصرف .انخرط في جهود
ُ
تعنى بإنقاذ الــواحــة ،وحــاول إسماع أنينها
في آفاق أبعد من العالم.
كانت تنبني في ذهني مفارقة :ال
وأنا أسمعهّ ،
أصـ ّـدق أن شنني التي ترد في خطاب رابحي
ٌ
ٌ
مــوجــودة فــي تــونــس .مـكــان فــي ذلــك الجنوب
ال ـش ــرق ــي م ــن الـ ـب ــاد ق ــد ط ــاول ـت ــه بــال ـتــأك ـيــد
سياسات التهميش املقصود أو ذلــك الناتج

يتحدث عن واحة
ّ
شننّي التونسية
كموسيقار يستحضر
أجمل سيمفونياته

ّ
ّ
ع ــن ع ـجــز ال ــدول ــة .أت ـخـ ّـيــل ش ـنــنــي ك ـكــل قــريــة
مـحـكــومــة بـمــوقـعـهــا ال ـج ـغــرافــي الـبـعـيــد عن
ّ
مقطرة من
العاصمة ،وكيف تصلها
الخدمات ّ
ّ
حنفية البيروقراطية املهترئة .لكن شنني عند
ٌ
بيار رابحي عـبــارة عن حلم عامر بالنضارة
والحياة واألمل.
بيني وبني نفسي ،كنت أقول إن «األعجوبة»
غـيــر مـعــروفــة كـفــايــة بــن جـيــرانـهــا ،وقليلون
َمــن يعرفون هــذا الكنز امللقى فــوق الخريطة
ّ
التونسية .وأقل منهم َمن يشعرون بما يحدث
ّ
ُ
ل ـه ــا .تـ ـس ــاء ل ــت :ه ــل أن امل ـف ــك ــر اإلي ـكــولــوجــي
يعتقد ب ــأن أف ـكــاره اإلصــاحـيــة مـ ّ
ـرحـ ٌـب بها؟
هل دعاه مسؤولون القتراح حلول في أماكن
ُ
طرحت عليه هذه الهواجس،
أخــرى؟ مــاذا لو
سيفتح ذلــك أبــواب الحديث عن قضايا
ربما
ّ
إشكالية ،لكنني خشيت أن أجــرح األسطورة
ّ
ّ
الحية.
التي ركــب رابحي مفرداتها بتجربته
وأعتقد ،اليوم بأنني حسنًا فعلت.
ّ
قـلـ ُـت فــي نفسي أي ـضــا ،س ــأزور واح ــة شنني
ّ
يتصورها بيار رابحي ،ولم
قريبًا ألراها كما
ّ
أفعل ذلك إلى اليوم .وال أدري حتى ما مصير
ّ
م ـح ــاوالت ــه ف ـي ـه ــا .ل ـعــل ـنــي ال ّأريـ ــد أن أع ــرف
مصير هذه َاملحاوالت ،فلو تبنينا أطروحات
ّ
رابحي لم يبق لنا إل هذه املحاوالت ،القائمة
ّ
على العلم والحكمة معًا ،وإل فنحن سائرون
بهذا الكوكب إلى الدمار.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

25

تم التقاطها في الوقت المناسب للفنان
حتى نهاية العام ،يتواصل معرض ّ
النيجيري جيرالد تشوكوما في «غاليري  »1957بلندن ،والذي افتُتح في الثامن
يضم المعرض أعماًال إنشائية ومنحوتات
عشر من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
ّ
تتضمن نقوشًا ورموزًا تمثّل ثقافة وتراث شعب اإليغبو في نيجيريا.
خشبيّة
ّ

موسيقيون ومواكب واحتفاليات في معبد حتحور بدندرة عنوان محاضرة
تلقيها اآلثارية الفرنسية سيبيل إميري عند السادسة من مساء األحد المقبل
في «المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية» بالقاهرة .تضيء إميري أيقونات المعبد
المصري الذي بُني في العصر البطلمي وتتشابه مع مواقع أثرية أخرى في
المرحلة نفسها ،كما تتناول الموسيقى التي كانت ُتعزف خالل الشعائر الدينية.
ّ
لظل في
افتُتح ،يوم الجمعة الماضي ،معرض محمد ديب والفن :النظرة
«المركز الثقافي الجزائري» بباريس ،حيث يتواصل حتى التاسع والعشرين من الشهر
المقبل .يضم المعرض لوحات وصورًا فوتوغرافية للروائي الجزائري (/2003-1920
الصورة) تعود إلى األربعينيات ،إلى جانب أعمال لفنانين مستلهمة من أعماله.

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من «مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان»،
بعمان ،فيلم
يُعرض عند السادسة من مساء اليوم في «المركز الثقافي الملكي»
ّ
قصة فتاة
بيت اثنين ثالثة ( )2020للمخرجة اللبنانية ربى عطية .يتناول العمل
ّ
تذهب لزيارة والدتها التي نُفيت عن لبنان خالل الحرب األهلية.

26

سينما

رياضة
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«أوسلو» لبار ْتلِت شير

الدراما
خارج الكادر
«أوسلو» فيلم أميركي
جديد يروي وقائع
المفاوضات الصعبة
والسرّية بين منظمة
التحرير الفلسطينية
وإسرائيل ،الحاصلة في
عدة
النرويج قبل سنين ّ
محمد بنعزيز

دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة نـ ــروي ـ ْـج ـ ـيـ ــة ف ــي
ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ت ــش ـه ــد ه ــذه
الواقعة :جندي إسرائيلي وشاب
ّ
فلسطيني وج ـهــا ل ــوج ــه .أحــده ـمــا ُمـســلــح
بـكــاشـيـنـكــوف ،واآلخـ ــر يـحـمــل ح ـج ـرًا .من
سدد أوال؟ ّ
سي ّ
ُ
وصل جندي آخر،
ترددا معا.
َ
ّ
وحـســم املـســألــة .هــذا املشهد غــيــر حياتها،
ٍّ
ابتكار َحل في لحظة تاريخية،
ودفعها إلى
ّ
شهدت مــا ال يتوقع أحـ ٌـد حصوله :انهيار
جدار برلني.
من هذا الواقعةُ ،ولدت فرضية مفتوحة :إذا
ُّ
َّ
تفكك االتحاد السوفييتي ،فكل شيء ممكن.
بهذا األفق املفتوح ،بدأت املفاوضات .فجأة،
وجد مناضل شيوعي فلسطيني نفسه في
مكتب واحد مع مفاوض من العدوَ .ع ّ
دوان
ٍ
ف ــي غ ــرف ــة واحـ ـ ـ ــدة ،ف ــي «أوس ـ ـلـ ــو» (،2021
ْ
ّ
منصة  )HBOلألميركي بارت ِلت شير.
ي ـق ــول املـ ـف ــاوض ،األش ـه ــر ف ــي ال ـق ــرن ال ـ ــ،20
ّ
ّ
«إن ن ـج ــاح أو ف ـشــل س ــاس ــة ال ـ ــدول يـتــوكــأ

حوار

ع ـلــى م ــدى إدراكـ ـه ــم ل ــات ـج ــاه ــات» .هـنــري
ً
كيسنجر يتفاوض حامال عصا وجزرة في
الوقت نفسه .بــدأ اللقاء بني الفلسطينيني
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن بـ ـع ــرض ف ـ ــرص ال ـت ـع ــاون
االق ـت ـص ــادي وم ـنــاف ـعــه .ي ـ َ
ـوص ــف كيسنجر
ّ
الوصف
بــأنــه الدبلوماسي الثعلب .يـبــدو
ّ
ش ـت ـي ـمــة م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر أخ ــاقـ ـي ــة ،لـكــنــه
ُيـصـبــح مــديـحــا كـبـيـرًا لــديـبـلــومــاسـ ّـي ّ
مهد
التفاقية كامب ديفيد بني مصر وإسرائيل.
ّ
يوهم كــل واحد
وسيطًا بني خصمني،
كــان
ّ
ّ
م ـن ـه ـمــا ب ــأن ــه أقـ ـ ــرب إلـ ـي ــه ،وبـ ــأنـ ــه يـفـ ٌهـمــه.
ّ
نـصــح ال ـس ــادات ب ــأن مصلحته كــام ـنــة َفي
ُ
وقــف الـحــرب .سيرًا على هــذا النهج ،يبنى
فــي التفاوض خطاب متماسك عــن الحرب
امللعونة ،وبديلها املرغوب فيه :السالم.
ب ــدأ ال ـت ـف ــاوض ،ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم الـسـيــاســي
ُ
صـ ـي ــرة ،ش ـع ــارات ـي ــة
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،ب ــج ـم ــل قـ ـ َ
ّ
ع ـ ــدوانـ ـ ـي ـ ــة .م ـ ــع مـ ـ ـ ــرور امل ـ ـشـ ــاهـ ــد وت ـ ـطـ ــور
ُ
املـفــاوضــات ،انــتـ ِـشــل ال ـحــوار مــن الـشـعــارات
ّ
واملـ ـ ــزايـ ـ ــدات ،ف ـت ـح ــرر م ـن ـهــا وص ـ ــار أع ـمــق.
يعكس اختالف املعجم اختالف منطلقات
ّ
يتقدم الحوار من
املتفاوضني ومصالحهم.
دون انـحـيــاز ،ألن السيناريست يقف على
املـســافــة نفسها مــن شخصياته ،ويـعــرض
وجهتي النظر املتعارضتني بالتساوي ،من
كاتب أو مخرج
دون انحياز .يصعب على
ٍ
ّ
عربي إعالن الحياد.
كـ ــان ذلـ ــك ل ـح ـظــة تـ ـح ـ ّـول ت ــاريـ ـخ ـ ّـي .ســانــد

للكويت
ياسر عرفات احتالل صدام حسني
ُ َ
ضعف
عــام  ،1990فجلب ال ـخــراب لشعبه.
سـيــاسـيــا واق ـت ـص ــادي ــا .قـ ـ ّـدم الـنــروي ـجـ ّـيــون
ّ
تصب
لــه هــديــة :قـنــاة سـ ّـريــة لـلـمـفــاوضــات،
ً
ض
مــاء عــذبــا .جــرى ذلــك أمــام وسـيـ ٍ
ـاو ٍ
ـط مـفـ ِ

الممثلة روث ويلسن :دبلوماسية نرويجية في فلسطين المحتلّة (نيكوالس هانت)Getty/

مراحل مختلفة كشفت
بروفايل الشخصيات كلّها
في  90دقيقة
َ َ
ومحايدُ ،ي ّ
عبر عن دعمه للط َرفني باملستوى
نـفـســه ،ويـنـسـحــب ب ــاك ـرًا ،ليتركهما وجهًا
لوجه.
وض ـ ــع ال ـس ـي ـن ــاري ــو ـ ل ــأم ـي ــرك ــي جـ ــي تــي
رودجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ،ع ـ ـ ــن مـ ـس ــرحـ ـيـ ـت ــه «أوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو»
( )2016ـ مـســارًا ملــراحــل كشفت «بــروفــايــل»
ُ
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات فـ ـ ــي  90دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة .طـ ـ ـ ـ ـ ِّـورت
الشخصيات بأفعالها .ال مكان للحياد في
ّ
سلوكها .كــل شخصية تحتكر الحقيقة .ال
جــدوى مــن مطالبة أي شخصية أكثر مما
تطيق طبيعتها.
ال يمكنها ال ـت ـصـ ّـرف خ ــارج خــارطــة ردود

األفعال املحفورة في وجدانها :حرب وحجر
ورصاص ودم وموت .الدراما خارج الكادر.
يـعــرف املـتـفـ ّـرج مــا يـجــري بلقطات اإلع ــام.
ّ
سال ٌ
تتغير الشخصية إال بعد
دم كثير .ال
محنة .يجب وقف نقاش «من الضحية ومن
الوغد».
لـعــب شـيــر عـلــى رس ــم شـخـصـيــات بأمزجة
وخلفيات ومصالح متناقضة .شخصيات
م ـلـ ّـونــة ،ال ب ــاألس ــود واألبـ ـي ــض ،ف ــي ورط ــة
نـ ـ ــزاع م ــزم ــن ،ألن ال ـطــائ ـف ـيــة غـ ــريـ ــزةّ .أدى
املـمـثــل الفلسطيني سليم ضــو دور أحمد
بحيوية ،في مواجهة ِجف
قريع (أبو عالء)
ُ
ويلبش ،م ـ ّ
ُ
ـؤدي دور املـفــاوض اإلسرائيلي
ّ
ال ـشــاب أوري ســافـيــر .ي ـحــاول ك ــل مـفــاوض
إقناع حكومته وشعبه ونفسه بما يفعله
في الصراع حول املكان نفسه.
ّ
ًّ
كل طرف ال يرى حل ُممكنًا إال بإبادة اآلخر.
يقول داروين في «أصل األنواع» (ص:)135 .
«التنازع من أجل الحياة أكثر شراسة بني
األف ــراد وال ـضــروب الـتــابـعــة لـلـنــوع نفسه».

أجراه سعيد المزواري

بمناسبة إلقائه «ماستركالس» في «المهرجان الدولي
لسينما التحريك بمكناس الـ ،»19حاورت «العربي الجديد»
جيريمي كالبان بشأن ّ
فن التحريك

جيريمي كالبان

[]2/1

الحمولة الشعرية
للرسم أجمل من
ثالثي األبعاد
منتوج
ّ
ُ
ّ
«فقدت جسدي» ( ،)2019لجيريمي
يجسد
كالبان ( 47عامًا) ،املزج املثالي بني الواقعية
ّ
واللمسة الغرائبية لسرد ّ
قصة نوفل ،وهو
شــاب مــن أصــل مغربي ،يعاني فــي باريس
م ــن ص ـعــوبــة ال ـت ـكـ ّـيــف م ــع وضـ ــع معيشي
ّ
ـاس ،ب ـع ــد ت ـي ــت ـم ــه ص ـغ ـي ـرًًا فـ ــي املـ ـغ ــرب،
قـ ـ ـ ـ
وتـعـ ّـر ٍفــه إلــى غابرييل صــدفــةُ ،
ويـغــرم بها.
ُ
ّ
لكن القدر ّ
يخبئ له محنًا أخــرى ،تكتشف
ّ
ٌ
بالتوازي مع اختبارات تواجهها يد تتقدم
بني أزقة باريس وصخبها ،بحثًا عن ّ
بقية
الجسد.
ٌ
حكائي مجنون ،ينطوي على ّ
ٌّ
حس
ره ــان
مجازفة فائق ال يمكن ترجمته إلى الشاشة
س ــوى بــالـتـحــريــك ،واخـتـيــار س ــردي يخلق
ّ
متدر ٍج وساحر،
املعنى من التبعثر بشكل
كـلـع ـبــة «ب ـ ـ ـ ــازل» ،م ــن دون ت ـن ــاس ــي أهـمـيــة
ّ
ال ـت ـصـ ّـور الــرســومــي ال ـخ ــاق للفيلم ،الــذي
ّ
أضفى شعرية حاملة ت ــارةُ ،ومشاهد توتر
ً
وحركةٍ تارة أخرى ،ليضع املشاهد في ّقلب
مـلـحـمــةٍ قــاسـيــةٍ فــي تــأثـيــرهــا عـلـيــه ،لكنها
ـرح م ـغــرق ف ــي اإلنـســانـيــة،
تـنـطــوي عـلــى ط ـ ٍ
ف ـح ــواه اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى االن ـب ـع ــاث م ــن رم ــاد
الصعوبات ،والتأقلم مع إيقاع القدر بحلوه
ُ
وم ّره.
حـصــل «ف ـقـ ُ
ـدت ج ـســدي» عـلــى جــوا ّئــز ع ـ ّـدة،
ك ــ«ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى ألس ـب ــوع ال ـن ــق ــاد» في
ال ـ ــدورة ال ـ ــ 14( 72ـ  25م ــاي ــو /أيـ ــار )2019
ّ
ملهرجان «ك ــان» ،و«كريستال» أفضل فيلم
طــويــل ف ــي ال ـ ــدورة ال ـ ــ 10( 43ـ  15يــونـيــو/
حــزيــران  )2019لـ ّـ«املـهــرجــان الــدولــي لفيلم
الـ ـتـ ـح ــري ــك ف ـ ــي آنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي» ،قـ ـب ــل ت ــرش ـي ـح ــه
ل ــ«أوس ـك ــار» أف ـضــل فـيـلــم تـحــريــك (،)2020
وي ـظ ـفــر ب ـجــائــزتــي «س ـ ـيـ ــزار» أف ـض ــل فيلم
تـحــريــك وأف ـضــل موسيقى ل ــدان لـيـفــي ،في
ّ
النسخة الـ 28( 45فبراير /شباط  .)2020لكن
قطعت حياته في املهرجانات،
أزمة كورونا ُ
لـيـبــدأ مـســار امل ـشــاهــدة بـشـكـ ٍـل أوس ــع ،عبر

ُ
ّ
املنصة األميركية «نتفليكس» ،قبل أن تتاح
لـجـيــريـمــي ك ــاب ــان فــرصــة ل ـقــاء الـجـمـهــور،
فــي ال ــدورة ال ــ 11( 19ـ  15أكـتــوبــر /تشرين
األول  )2021لــ«املـهــرجــان الــدولــي لسينما
التحريك بمكناس« ،بإلقائه «ماستركالس»
ب ـش ـكــل س ـخ ـ ّـي وجـ ــامـ ــع ،ع ــن ت ـج ــرب ــة خـلــق
ّ
فيلم تحريك ،بكل تفاصيلها ومعطياتها
الجمالية والتقنية الدقيقة.
في ما يلي حـ ٌ
ـوار أجرته «العربي الجديد»
معه.
■ كيف انطلقت في العمل على رواية «يد سعيدة»،
ُ
«فقدت جسدي»؟
منتهيًا بسيناريو
فــي عملي كـمـخــرج ،أشـتـغــل عـلــى ّقصصي
الخاصة .هذه ّ
املرة األولى التي أتلقى فيها
ً
َ
ّ
ُ
ّ
يتعي علي تحويلها إلــى ص ــور .لم
قـصــة،
لدي أي خبرة في عملية االقتباس .قلتُ
تكن ّ
لنفسي بسذاجة« :األمر بسيطّ .
لدي كتاب،
ْ
عناصره،
ويكفيني ربـمــا أن أجـ ِّـمــع أفـضــل
ّ
للحصول على الفيلم بشكل طبيعي» .لكني

ُ
«فقدت جسدي» (ستفان كاردينالي/كوربيس)Getty/
جيريمي كالبان« :سيزار» أفضل فيلم تحريك عن

ارت ـك ـب ــت خ ـطــأ ك ـب ـي ـرًا ،ح ــن ك ـت ـبـ ُـت نسخة
ّ
سيناريو تحتوي على كل مقاطع الرواية،
َ
ال ـتــي نــالــت إع ـجــابــي ،إضــافــة إل ــى مـشــاهــد
حركة ،من دون ْأن أطرح األسئلة ّ
املهمة على
ّ
ّ
نفسيّ :
يتحدث الفيلم؟ ما وراء كل هذه
عما
القصة ومنعرجاتها؟ ماذا تقول القصة في
ُ
ُ
وشرعت
أفرطت في الثقة بالرواية،
العمق؟
بغباء بعض الشيء.
في كتابة السيناريو
ٍ
لم تكن النسخة األولى من السيناريو مثيرة
لــاه ـت ـمــام ،بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال .ك ــان ــت مـجــرد
ُ
ـور توضيحية للرواية على شكل فيلم.
صـ ٍ
ّ
لــم أق ــم بتملك الـبـعــد السينمائي لـلــروايــة،
ْ
ّ
بتخيل كيف ُيمكن للسينما أن
حني لم أقم
تنفذ إلى ثنايا قصة كهذه.
فــي مرحلة ّ
املنتج،
معينة ،وبتشجيع مــن
ّ
ّ
قر ُ
ّ
رت اعتبار أن الرواية غير موجودة .كأني
ُ
اس ـت ـي ـق ـظــت ذات ص ـب ــاح م ــع فـ ـك ــر ٍة ع ــن يـ ٍـد
تـتـقـ ّـدم بــن الـصـعــوبــات ،نكتشف بفضلها
حكاية
ٍ
إنسانُ .
ُ ْ
أردت أن يختبر املشاهد القصة فعليًا عن

يد سعيدة
«يد سعيدة» ،الرواية الثانية للسيناريست والممثل
عام  ،2006صدرت
ٌ
والروائي الفرنسي غييوم لوران ( )1961عن منشورات «سوي» (باريس)،
بعنوان إنكليزي  ،Happy Handعلمًا أن روايته األولــىLes Annees ،
 ،Porte-Fenetreصدرت عن دار النشر الفرنسية نفسها عام  :2002يعمل
نوفل ،المهاجر المغربي في فرنسا ،التي يُتقن لغتها جيدًا ،في معمل
للخشب .ألنّه يملك يدين اثنتين لجهة اليسار ،يُقرّر قطع إحداهما ،لتبدأ
سلسلة مغامرات بصوتين اثنين.

َ
ْ
ارت ـفــاع الـيــد ،وأن ُي ـقــذف بــه فــي الـيــد ليرى
العالم بنظرتها.
كــان هــذا الـتـحــدي فــي الـبــدايــة .عندما تقرأ
ً
ال ـ ّـرواي ــة ،لـيــس سـهــا أبـ ـدًا رؤي ــة ذل ــك ف ــورًا،
ألن ـهــا تـبــدأ مــع نــوفــل عـنــدمــا ك ــان صـغـيـرًا،
ّ ّ
وال تدخل اليد على الخط إل في منتصف
ّ
القصة .بينما ُيستهل الفيلم مباشرة باليد،
ُ
ال ـت ــي تـمـنـحــه ع ـن ــوان ــه« :فـ ـق ــدت ج ـس ــدي».
ّ
وتقرر
وأيـضــا ،اليد تقود القصة بأكملها،
ك ـي ــف س ــأ َض ــع الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،وكـ ـي ــف س ــأق ــوم
ّ
بتوليف املشاهد بطريقة ُمجزأة للغاية.
هــذا أهـ ّـم ما نتج عن قــراري خيانة الكتاب،
ّ
فيه ،بالتركيز
وإزالة كل ما هو غير ضروري
ّ
ع ـلــى شـخـصـيــة ال ـي ــد .صـحـيــح أنـ ــي أع ـ ُ
ـدت
كتابة السيناريو كثيرًا ،مع غيوم لوران في
ْ
لكن ،كــان ّ
علي اإلّفــات من الكتابة
البداية.
ّ
ُ
باالشتراك مع املــؤلــف ،ألنــي كنت محتاجًا
ّ
الت ّ
حرر من الرواية.
إلى
ّ
ْ
أن أق ــوم ب ـهــذا الـعـمــل ب ـم ـفــردي ،كــي أتـمــلــك
ال ـق ـص ــة حـ ـق ــا ،ويـ ـع ــود ب ـع ــده ــا غـ ـي ــوم ،فــي
مرحلةٍ ثانيةٍ  ،ليناقش معي القرارات التي
ّ
ّ
اتخذتها ،فيعزز من قـ ّـوة بعض الحوارات،
ُ
وي ـض ـف ــي امل ــزي ــد م ــن ا ّل ـح ـي ـ ّـاة ع ـلــى مـقــاطــع
ً ُّ
ّ
معينة من القصة .لكني تكفلت فعال بجل
العمل على إعادة تشكيل الكتابة وصوغها،
منت سينمائي حقيقي.
للحصول على ٍ
ُ
شعرت ّأن اعتمادك على
■ عند مشاهدة الفيلم،
ّ
نمط ســردي مبعثر على محاور زمنية عــدة من
ً
أهم قراراتك في اإلخــراج .ليس سهال ْأن تثق في
قدرة الجمهور على ّ
تتبع القصة واستيعابها مع
هذا االختيار.
ً
أصال ُم ّ
سودة
في الواقع ،هناك في الرواية
ْ
ّلهاتني القصتني املتوازيتني .لكن ،صحيح
ّ
أن ـه ـم ــا لـيـسـتــا مـتـشــظـيـتــن ك ـمــا ف ــي قصة
ّ
الـفـيـلــم .هـنــاك الـيــد الـتــي تـفــر مــن املـشــرحــة،
وق ـصــة نــوفــل ب ــال ـت ــوازي مـعـهــا ،ث ـ ّـم يلتقي

ّ
يتشابه البشر فــي كــل شــيء .اآلخــر نسخة
من األنا.
يـ ـصـ ـع ــب تـ ـص ــدي ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـيـ ــاس وه ّـ ـ ــذه
ْ
التشابهات .لكن ،هــذه هي الحقيقة .يؤكد
س ــوس ــور عـلــى أهـمـيــة ال ـق ـيــاس ف ــي النحو
املـ ـق ــارن وطـبـيـعــة ال ـب ـشــر« :إذا ن ـظــرنــا إلـّـى
ّ
تـفــاصـيــل ت ــاري ــخ ك ــل إن ـس ــان ،لــوجــدنــا أن ــه
ـدد ك ـب ـي ــر مــن
لـ ـي ــس سـ ـ ــوى عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن عـ ـ ـ ـ ٍ
الظواهر القياسية ،املتراكمة الواحدة فوق
األخرى» (لويك دوبيكير« ،فهم فردينان دو
سوسور وفقًا ملخطوطاته :مفاهيم فكرية
ّ
تطور اللسانيات» ،ترجمة ريما بركة،
في
املنظمة العربية للترجمة ،2015 ،ص .)77
ْ
ّ
حسب وجهة نظر بارت ِلت شير ،يكتشف كل
ّ
ُمفاوض تشابهاته مع عدوه ،أي مع الطرف
اآلخر ،عبر مسار ّ
تقدم املفاوضات.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ً
ّ
الـخــطــان فــي الـنـهــايــة .لدينا هــذا قليال في
الرواية.
ل ـ ـكـ ـ ْـن ،م ـن ــذ ال ـل ـح ـظ ــة الـ ـت ــي اخـ ـ ـت ـ ـ ُ
ـرت فـيـهــا
ال ـي ــد ،وال ـي ــد ف ـقــط ،بــاعـتـبــارهــا الشخصية
ّ
الرئيسية ،كان ال ُب ّد من استنباط كل قواعد
ّ
ّ
التصور السينمائي من ذلك .حتى مونتاج
ْ
ُ
الفيلم ،كان ينبغي أن ينجز كقطعةٍ من شيء
أكبر .نكون تائهني للغاية في بداية الفيلم،
ّ
ألن أمامنا محاور ّ
عدة :املاضي واملستقبل،
ثــم الـحــاضــر ،ويختلط األم ــر علينا بينها.
لدينا أيضًا بعض َمشاهد الـ«فالش باك»،
حيث ال نعرف حقًا أين نحن .كقطع «بازل»
لقصة مبعثرة ،وتدريجيًا ،مع اقتراب اليد
ّ
م ــن ج ـس ــده ــا ،ت ـجــد كـ ــل هـ ــذه ال ـق ـط ــع ،على
ً
بعض
بعضها من
معنى ،وتقترب
التوالي،
ً
ً
لـتـتــداعــم فــي مــا بينهاُ ،م ـكـ ّـونــة شخصية،
وكذلك قصة وسردًا.
ُ
كان رهــان الفيلم برمته أال َيضيع املشاهد
ّ
ـيء
فــي أول  20د ْقـيـقــة ،عـنــدمــا يـكــون ك ــل شـ ٍ
ّ
يحس متى يبدأ الفيلم حقًا.
فوضويًا ،وأن
بالنسبة إلـ ّـي ،يبدأ الفيلم بمشهد الهاتف
ّ
اإلل ـك ـت ــرون ــي (ع ـن ــدم ــا ي ــأت ــي ن ــوف ــل لـيـســلــم
البيتزا لغابرييل ،فيتواصل معها صوتيًا
من باب العمارة ،قبل رؤيتها للمرة األولى
ـ امل ـ ـحـ ـ ّـرر) .مـشـهــد م ــن  7دق ــائ ــق كــام ـلــة ّمن
الزمن الحقيقي ،يجري في الحاضر .إنها
املــرة األولــى التي نعرف فيها أننا في زمن
املضارع ،فنعلم عندها ّأن هذا املشهد ّ
مهم،
ّ ّ
ألن كل األفعال التي سيقوم بها نوفل الحقًا
ّ
ستترتب عنه.
■ عملية تصميم الجانب الرسومي للفيلم تمزج
التحريك مــع لقطات حقيقية .كيف نشأت فكرة
الجمع بــن رســوم ثنائية األبـعــاد ،وأخ ــرى ثالثية
األبعادّ ،
تخص الهيكل األولي ،إلعطاء هذا الجانب
الخام للفيلم؟
مـنــذ ال ـبــدايــة ،مــا إن انـكـبـبـ ُـت عـلــى معالجة
الــرســوم ،حتى تـبـ ّـن لــي ض ــرورة الحصول
س ـ ـ ــوم .واق ـ ّــع
عـ ـل ــى ن ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوع م ـ ــن الـ ـ ــواقـ ـ ـ ُـع امل ـ ـ ــر ّ
كنت أعلم أني ال أتوفر
تصويري ،نوعًا ما.
على ميزانية مرتفعة تكفي لصنع الفيلم
بــاالع ـت ـمــاد ال ـح ـصــري ع ـلــى تـقـنـيــة ثــاثـيــة
األب ـ ـعـ ــاد ،أي م ــع ت ـن ـف ـيـ ٍـذ وخ ـل ـف ـي ــةٍ ثــاثـيــة
ّ
ّ
شيء
التكنولوجيا
األبعاد ،وكل ّ
ّ
املرافقة .كل ّ
ُ
ممكن تقنيًا ،لكني كنت أعلم أنــي ال أتوفر
على مــا يكفي مــن املــال للقيام بذلك بشكل
ُ
أعتقد
مّـتـقـ ٍـن ،كما يفعلون فــي «بـيـكِّـســار».
أني ُ
كنت سأفقد الكثير من الشعر ،بإضافة
تفاصيل ثالثية األبعاد.
ّ
ْ َ ُ
كان هذا اتجاهًا لم يسبق لي أن َسلكته في
ُ
أفــامــي الـقـصـيــرة ،حيث كـنــت أع ــرف دائمًا
كـيـفـيــة ال ـع ـث ــور ع ـلــى ال ـج ـمــال ـيــة امل ـنــاس ـبــة.
شيء ما يحمل على عاتقه جمالية الفيلم.
ّ
لكني لم َ
أسع يومًا إلى إنجاز ثالثية أبعاد
ْ
ّ
«تكنولوجية» ،بل أن تكون التقنية فعالة
ْ
بالنسبة إلى مفهوم الفيلم ،وهدفي منه .أن
تعمل الرسوم فعليًا في هذا االتجاه.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أصيب  6العبين
من فريق
توتنهام
بفيروس
«كورونا»
بعد إجراء
الفحوصات
األسبوعية
لالعبي
«البريميرليغ»،
وذلك قبل
المواجهة
الحاسمة أمام
رين الفرنسي
الخميس
المقبل في
دوري المؤتمر
األوروبي.
وإضافة إلى
الالعبين الستة،
انتقلت العدوى
إلى اثنين من
العاملين في
النادي كذلك،
في أسبوع
شهد رصد 12
حالة موجبة
بين العبين في
فريق يخوض
منافسات
«البريميرليغ»،
وهو رقم
قياسي منذ
منتصف
أغسطس /آب
الماضي.

كورونا يضرب «البريميرليغ»
إصابات مرتفعة في فريق توتنهام ُتهدد مباريات «البريميرليغ» (جوليان فينيي)Getty /

ساوثهامبتون يتعاقد
مع الحارس ويلي كاباييرو
لمدة شهر
تعاقد فريق ساوثهامبتون اإلنكليزي مع
الحارس األرجنتيني ويلي كاباييرو ملدة شهر
وفقًا ملا أعلنه النادي ،ويأتي التعاقد معه لتغطية
غياب املصابني ،أليكس ماكارثي وفريزر فورستر.
وستكون مواجهة أرسنال السبت أول اختبار
متوقع للحارس مع فريقه الجديد ،وتأتي بعدها
مواجهة كريستال باالس ثم برينتفوردُ .يذكر أن
كاباييرو رحل الصيف املاضي عن فريق تشلسي
الذي لعب معه ألربع سنوات.

كاسيميرو نجم
«الملكي» يشيد
بمدربه أنشيلوتي

ُ
أشاد البرازيلي كاسيميرو بالعمل املميز
للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة اإليطالي
كارلو أنشيلوتي ،ورفع مستوى اللياقة البدنية
والتغذية والراحة لالعبني ،وقال الالعب:
«متفاجئ من أنشيلوتي وجهازه الفني ،ما زالت
لديهم رغبة كبيرة في الفوز دائمًا .الجهاز الفني
ّ
ّ
يهتم بكل شيء ،حتى بكل ما هو متعلق بخارج
امللعب ،أنا بشري ولست آلة .هم يهتمون بفترات
راحتنا أيضًا من أجل مواصلة اللعب».

فيريرو يعتزم االستقالة
من رئاسة فريق
سامبدوريا بعد اعتقاله
أعلن رئيس فريق سامبدوريا اإليطالي ،ماسيمو
فيريرو ،عن رغبته في االستقالة من منصبه،
للحيلولة دون تعرض فريقه ألي أذى غير مبرر،
بعد اعتقاله بتهمة التورط في جرائم مالية.
وقرر فيريرو ،البالغ من العمر  70سنة ،ومالك
سامبدوريا منذ  ،2014االستقالة لحماية مصالح
األنشطة األخرى التي يعمل فيها بشكل أفضل،
وعلى وجه الخصوص ،ملنع جميع أنواع التكهنات
حول أي ارتباط محتمل للنادي بالتحقيقات.

27

28

رياضة

األربعاء  8ديسمبر /كانون األول  2021م  4جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2655السنة الثامنة
Wednesday 8 December 2021

األربعاء  8ديسمبر /كانون األول  2021م  4جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2655السنة الثامنة
Wednesday 8 December 2021

29

كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

هدافو البطولة حتى اآلن

وعمان إلى
قطر ُ
الدور ربع النهائي

كما كان متوقعًا،
تابع المنتخب القطري
عروضه القوية وحقق
الفوز الثالث تواليًا ليتأهل
العماني
مع المنتخب ُ
من المجموعة األولى
رياض الترك

ت ــاب ــع املـنـتـخــب ال ـق ـطــري سلسلة
انـتـصــاراتــه فــي منافسات بطولة
ك ــأس ال ـعــرب  ،2021وذل ــك بـفــوزه
العريض على منتخب العراق بثالثية نظيفة
فــي خ ـتــام دور امل ـج ـمــوعــات ،لـ ُـيـعــزز صــدارتــه
ويؤكد تأهله من املركز األول وتجنب مواجهة
منتخب قــوي من الصف األول في الــدور ربع
النهائي.
ومــرة جــديــدة ،أثبت املنتخب القطري أنــه من
أقوى املرشحني املنافسني على لقب البطولة،
إن ك ــان ب ـ ُـأدائ ــه الـهـجــومــي ال ـقــوي أو بــدفــاعــه
الـصـلــب امل ـت ـمــاســك ،والـثــاثـيــة ضــد املنتخب
العراقي خير دليل على تطور أداء «العنابي»
ك ـث ـي ـرًا ل ـي ـك ــون م ـنــاف ـســا ش ــرس ــا ف ــي األدوار
اإلقصائية ّ
ألي منتخب يلعب ضده.
فــي امل ـقــابــل ،فـشــل املـنـتـخــب ال ـعــراقــي فــي تــرك
بصمة إيجابية في بطولة «كأس العرب» وودع
املنافسات من الدور األول من دون تحقيق ّ
أي
فــوز ،إذ تعادل املنتخب في مباراتني وخسر
مواجهة وجمع نقطتني فقطُ ،لينهي مشاركته
ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث خ ـلــف املـنـتـخــب الـ ُـعـمــانــي
الوصيف الذي جمع  4نقاطُ .
ويعتبر الثالثي

أكــرم عفيف واملـعــز علي وحسن الـهـيــدور من
األفـ ـض ــل ه ـجــوم ـيــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،وال سيما
الـثــاثـيــة الـتــي صنعت ال ـفــارق فــي املـبــاريــات
ال ـثــاث ال ـتــي لـعـبـهــا املـنـتـخــب ال ـق ـطــري حتى
ٌّ
اآلن ،ويملك كــل من عفيف وعلي والهيدوس
ص ـفــات ُمـمـيــزة تجعلهم ق ــادري ــن دائ ـمــا على
حسم االنتصارات باألهداف التي يصنعونها
ويسجلونها.
وبهذا الفوز الجديد رفع منتخب «العنابي»
عــدد انـتـصــاراتــه فــي عــام  ،2021إلــى  11فــوزًا
مقابل  4تعادالت و 6خسارات في  21مباراة
ّ
لعبها ،وك ــل ال ـخ ـســارات كــانــت فــي املـبــاريــات
الودية التي لعبها ضد املنتخبات األوروبية،
ف ــي وق ــت ل ــم ي ـت ـعــرض ألي خ ـس ــارة أمـ ــام أي
منتخب عربي لعب ضده وحافظ على سجله
الذهبي .ومع الدعم الجماهيري في املدرجات
وخـ ــوض امل ـب ــاري ــات ع ـلــى امل ــاع ــب ال ـق ـطــريــة،
ّ
ف ــإن «ال ـع ـنــابــي» ب ــات ال ـيــوم أق ــوى املــرشـحــن
للوصول إُلــى املـبــاراة النهائية شــرط متابعة
املستوى املميز الذي ُيقدمه منذ بداية املشوار
في  18نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
ُعمان تُثبت قوتها

حـســم املـنـتـخــب الـ ُـع ـمــانــي تــأهـلــه ل ـل ــدور ربــع
ال ـن ـهــائــي م ــن ب ـطــولــة «كـ ــأس الـ ـع ــرب» ،2021
وأث ـبــت أن ــه سـيـكــون م ــن ب ــن املـنــافـســن على
ل ـقــب ال ـب ـطــولــة ،وه ــو الـ ــذي ت ـط ــور ك ـث ـي ـرًا في

تونس تخطف بطاقة
التأهل من صدارة
المجموعة الثانية

الـسـنــوات األخ ـيــرة وق ــدم مـسـتــوى ُمـمـيـزًا في
املباريات التي لعبها في املنافسات اآلسيوية
والخليجية.
وت ـ ـفـ ــوق امل ـن ـت ـخ ــب ال ـ ُـعـ ـم ــان ــي فـ ــي امل ــواج ـه ــة
األخ ـي ــرة مــن دور املـجـمــوعــات عـلــى املنتخب
البحريني بثالثية نظيفة ،ليخطف البطاقة
ال ـثــان ـيــة املــؤه ـلــة ب ـعــد ح ـلــولــه وص ـي ـفــا خلف
املنتخب القطري املتصدر ،وسجل املنتخب 5
أهــداف في  3مباريات مقابل تلقيه  3أهــداف
في الشباك .وكان املنتخب ُ
العماني تعادل في
الجولة األولى ضد املنتخب العراقي (،)1 - 1
ثم خسر بصعوبة كبيرة أمام صاحب األرض
والجمهور املنتخب القطري ( ،)1 - 2ليحسم
املــواجـهــة الثالثة أمــام املنتخب الـعــراقــي (- 3
صفر) ويضمن التأهل للدور الثاني.
وف ــي ع ــام  ،2021حـقـقــت ُع ـمــان  9ان ـت ـصــارات
مقابل  5خـســارات و 4تـعــادالت ،ومعظم هذه
امل ـب ــاري ــات ك ــان ــت ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـيــويــة
املؤهلة لبطولة كأس العالم  ،2022وكذلك في
بطولة «كأس العرب» واملباريات الودية أيضًا.
وقـ ـب ــل مـ ـب ــاري ــات امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى ،حـســم
منتخبا تــونــس واإلم ـ ــارات تــأهـلـهـمــا لـلــدور
رب ــع الـنـهــائــي فــي إط ــار الـجــولــة األخ ـي ــرة من
منافسات املجموعة الثانية ،وذلك بعد تفوق
«نسور قرطاج» على اإلمــارات بهدف نظيف،
فـ ــي حـ ــن خ ـس ــر امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـس ـ ــوري بـشـكــل
م ـفــاجــئ أمـ ــام مـنـتـخــب مــوري ـتــان ـيــا (،)1ّ - 2
ُلي ّ
ضيع فرصة التأهل للدور املقبل ،رغــم أنه
كــان يملك األفضلية على حـســاب املنتخبني
التونسي واإلماراتي.
وج ـ ــاء ال ـتــرت ـيــب ال ـن ـهــائــي لـلـمـجـمــوعــة على
الشكل التالي :تونس في الصدارة برصيد 6
نـقــاط واإلمـ ــارات فــي الــوصــافــة بنفس رصيد
ال ـن ـق ــاط ،وس ــوري ــة ال ـثــال ـثــة بــرص ـيــد  3نـقــاط
وبنفس الرصيد موريتانيا في املركز الرابع.

تغير ترتيب الـهــدافــن فــي بطولة «ك ــأس الـعــرب »2021
بـعــد نـهــايــة مـبــاريــات املجموعتني األول ــى والـثــانـيــة ،إذ
ّ
تصدر املهاجم التونسي ،سيف الدين الجزيري ،القائمة
بتسجيله  3أه ــداف حتى اآلن ،وهــو ال ــذي قــاد منتخب
«نـســور قــرطــاج» إلــى التفوق على منتخب اإلم ــارات في
الجولة األخيرة .وخلف الجزيري هناك  6العبني يحتلون
املركز الثاني بتسجيلهم هدفني مع منتخبات بالدهم في
منافسات البطولة ،إذ هناك املهاجم الجزائري الهداف،
ب ـغــداد بــونـجــاح ،وامل ـغــربــي ،ب ــدر ب ـنــون ،ال ــذي أسـهــم في

المنتخب القطري أنهى المنافسات بالعالمة الكاملة (كريم جعفر)Getty/

تأهل منتخب «أســود األطلس» إلى الــدور ربع النهائي،
واملغربي ،عبد الله الحفيديُ ،
والعماني ،خالد الهاجري،
وال ـق ـط ــري ،أك ـ ــرم ع ـف ـيــف ،وال ـت ــون ـس ــي ،ف ـ ــراس بـلـعــربــي.
ويملك هؤالء الالعبون فرصة لتعزيز عدد األهداف التي
سجلوها ،وذلــك عندما يخوضون مباريات الــدور ربع
النهائي ،إذ سيحاولون صنع الفارق على أرض امللعب
وقيادة بالدهم إلى الذهاب بعيدًا من أجل بلوغ املباراة
النهائية واملنافسة على الـكــأس الذهبية فــي املواجهة
التي سيحتضنها ملعب «البيت» املونديالي.

سيف الدين الجزيري سجل هدف فوز تونس على اإلمارات (جيمس ويليامسون)Getty/

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

بلماضي رابع أفضل مدربي العالم
الجزائر ـ أشرف شكري

جمال بلماضي
حقق نجاحا
كبيرا مع الجزائر
(فرونسوا لو
بريستي)Getty/

كشف االتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم ،عن قائمة أفضل املدربني
في العالم للمنتخبات الوطنية لعام  ،2021التي شهدت احتالل املدير الفني
للمنتخب الجزائري ،جمال بلماضي ،املرتبة الرابعة في جدول الترتيب .واحتل
املــديــر الفني الـجــزائــري ،جمال بلماضي ،املرتبة الرابعة برصيد  15نقطة في
ترتيب أفضل مدربي املنتخبات لعام  ،2021متساويًا بنفس الرصيد واملرتبة مع
مدرب املنتخب البرازيلي ،تيتي .وجاء مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني
فــي املــرتـبــة األول ــى بــرصـيــد  225نـقـطــة ،وذل ــك بـعــد قـيــادتــه منتخب «اآلزوري»
للفوز بلقب أمــم أوروب ــا  2020الصيف املــاضــي ،وهــو حــال امل ــدرب األرجنتيني
ليونيل سكالوني ،الذي قاد منتخب «التانغو» للفوز بلقب كوبا أميركا ،2021
ليحتل بــذلــك املــرتـبــة الثانية برصيد  30نقطة ،أمــا م ــدرب املنتخب الفرنسي،
ديديه ديشامب ،فجاء ثالثًا برصيد  25نقطة .ويواصل جمال بلماضي مسيرته
الناجحة مــع املنتخب الـجــزائــري ،إذ قــاد «املـحــاربــن» فــي  36مـبــاراة ،وتعرض
لخسارة واحدة فقط ،في وقت لم يذق طعم الخسارة في  33مباراة متتالية.

حقق بلماضي لقب كأس أمم أفريقيا في عام ( 2019جيوسيبي كاكاشي)Getty/

المنتخب الجزائري حقق مع بلماضي نتائج الفتة (بالل بن سالم)Getty/

الجماهير
الجزائرية
سعيدة
جدًا بعمل
بلماضي
(جيمس
ويليامسون/
)Getty

سجل خالد الهاجري هدفين ضد منتخب البحرين (جاك غويز)Getty/

خالد الهاجري

لم يخسر بلماضي في  33مباراة متتالية مع الجزائر (خافيير سورانو)Getty/

ما قدمته الجزائر في «كأس العرب» هو نتيجة عمل
بلماضي الكبير (حسين بيضون ـ الدوحة)

س ــاه ــم امل ـه ــاج ــم خ ــال ــد الـ ـه ــاج ــري ،ف ــي ت ــأه ــل املـنـتـخــب
ال ـ ُـع ـم ــان ــي لـ ـل ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي م ــن م ـنــاف ـســات بـطــولــة
«ك ــأس ال ـعــرب»  ،2021وذل ــك بـعــد تسجيله لـهــدفــن في
املباراتني األخيرتني ضد املنتخبني القطري والبحريني.
وفــي املـبــاراة األخيرة من دور املجموعات ضد املنتخب

البحريني ،سجل الـهــاجــري الـهــدف الثالث وســاهــم في
ُ
وسيحاول املهاجم تقديم
تفوق ُعمان بثالثية نظيفة.
ن ـفــس امل ـس ـتــوى ال ـق ــوي ف ــي امل ـب ــاري ــات املـقـبـلــة م ــن أجــل
محاولة قيادة بالده إلى الدور نصف النهائي وبعد ذلك
إلى النهائي.
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على هامش الحدث

تقرير
هو يوم حاسم لبعض األندية التي تطمح للتأهل إلى الدور الثاني من
منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ،وبشكل خاص فريق برشلونة،
الذي سيلعب مواجهة نارية ضد بايرن ميونخ األلماني

ممفيس :سنقدم ّ
كل شيء
أمام البايرن في دوري األبطال
أكد مهاجم فريق برشلونة ،ممفيس ديبايّ ،أن النادي ُ
سيقدم كل شيء أمام بايرن
ميونخ في مواجهة الفريقني ،مؤكدًا أهمية التأهل إلى الــدور التالي في دوري أبطال
أوروب ــا .وقــال ديباي في تصريحات لوسائل إعــام الـنــادي ّإن ملعب «أليانز أرينا»
سيشهد مباراة كبيرة بني بايرن ميونخ وبرشلونة في ختام دور املجموعات .وتابع:
«نريد تقديم أداء جيد في املباريات الكبيرة .الفوز في أملانيا وبقاء فرصنا في دوري
أبطال أوروبا سيكونان بمثابة دفعة إيجابية للغاية الكتساب الثقة .لدينا مشروع في
ّ
ظل وجود عدد من الالعبني الشباب الذين يحتاجون إلى وقت للتطور ،وستكون هذه
ّ
نقطة انطالق جيدة ملواصلة البناء» .هذا وأوضــح ديباي أنــه ال يعتقد ّأن «البافاري»
ّ
سيكون منافسًا أقل خطورة ،ألنه تأهل بالفعل إلى الدور التالي ،مشيرًا إلى ّأن املنافس
يتمتع دائمًا بأداء جيد وعقلية جيدة للغاية.

يوم حاسم
في «األبطال»

رياض الترك

س ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــد املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــات م ــن
ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــة ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة
مـبــاريــات قــويــة ُ
ومـنـتـظــرة وذلــك
ُ
ألنـهــا ســتـحــدد هــويــة املـتــأهـلــن إل ــى ال ــدور
الثاني مــن منافسات دوري أبـطــال أوروبــا
ملــوســم  ،2022-2021وكــذلــك املـنـتـقـلــن إلــى
منافسات بطولة «الدوري األوروبي» ،وهو
مــا سيرفع مــن منسوب الحماسة فــي ليلة
األبطال األخيرة من الدور األول.
الفوز أو «الدوري األوروبي»
لبرشلونة

ل ــن ت ـك ــون لـيـلــة األربـ ـع ــاء ع ــادي ــة بــالـنـسـبــة
لـفــريــق بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي ال ــذي يخوض
م ـبــاراة «ح ـيــاة أو م ــوت» ضــد فــريــق بــايــرن
مـيــونــخ األملــانــي عـلــى أرض ملعب «ألـيــانــز
أرينا» ،وهو الذي يحتاج للفوز بأي طريقة
من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من
منافسات دوري أبطال أوروبــا هذا املوسم
وتجنب االنـتـقــال إلــى «ال ــدوري األوروب ــي»
ألول مرة منذ سنوات طويلة.
ويحتاج فريق برشلونة للفوز بأي طريقة
وعـ ــدم ان ـت ـظــار م ـفــاجــأة م ــن فــريــق ديـنــامــو
كييف األوكــرانــي الــذي إذا فــاز على بنفيكا
ال ـبــرت ـغــالــي سـ ُـي ـقــدم ه ــدي ــة ك ـب ـيــرة لـلـنــادي
«الكتالوني» ويمنحه بطاقة التأهل حتى
ل ــو خـســر أم ــام ال ـن ــادي «الـ ـب ــاف ــاري» ،ولـكــن
مهمة برشلونة لن تكون سهلة أمــام فريق
قوي مثل بايرن.
وب ـع ــد ال ـخ ـس ــارة ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى أم ــام
ب ــاي ــرن ع ـل ــى م ـل ـعــب «ك ــام ــب نـ ــو» بـثــاثـيــة
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معركة كبيرة في
المجوعة السادسة
من أجل التأهل
نظيفة والخسارة في الجولة الثانية أمام
بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها ،وجد
ال ـ ـنـ ــادي «الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي» ن ـف ـســه ف ــي مــوقــف
صعب جـدًا مــن أجــل تحسني ترتيبه ،وهو
ما حصل بالفوز ذهابًا وإيابًا على دينامو
كـيـيــف األوكـ ــرانـ ــي ،فـفــي وق ــت ك ــان يحتاج
للفوز على بنفيكا في «كامب نو» من أجل
ً
حسم التأهل ،خرج متعادال ،وهي النتيجة
الـتــي أجـلــت كــل شــيء إلــى الـجــولــة األخـيــرة
الحاسمة.
وستكون مهمة امل ــدرب اإلسباني الجديد،
تـشــافــي ،فــي غــايــة الـصـعــوبــة أم ــام منافس
مـ ـث ــل بـ ــايـ ــرن مـ ـي ــون ــخ األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،وفـ ـ ــي ظــل
الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة ال ـتــي يـعـيـشـهــا ال ـنــادي
«الكتالوني» وبشكل خاص الخسارة أمام
ري ــال بيتيس اإلسـبــانــي فــي الـ ــدوري ،التي
أثرت معنويًا على جهوزية الفريق ملواجهة
النادي «البافاري» .هذا ،وتستبعد وسائل
اإلعالم األملانية واإلسبانية أن يلعب مدرب
ف ــري ــق ب ــاي ــرن م ـي ــون ــخ ي ــول ـي ــان نــاغ ـلــزمــان
بالتشكيلة الرديفة بعدما ضمن التأهل من
املركز األول ،فالنادي «البافاري» من نوعية
األنــديــة الـتــي ال تستهتر أبـ ـدًا مهما كانت
نوعية امل ـب ــاراة ،وعليه لــن تـكــون املواجهة
سهلة على رجل املدرب تشافي.

معركة البطاقة الثانية
بين أتالنتا وفياريال

ب ـعــدمــا ح ـســم ف ــري ــق مــان ـش ـس ـتــر يــونــايـتــد
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي بـ ـط ــاق ــة ال ـ ـتـ ــأهـ ــل األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة ،س ـي ـت ـنــافــس فــريـقــا
فـيــاريــال اإلسـبــانــي وأتــانـتــا اإليـطــالــي من
أج ــل خ ـطــف ال ـب ـطــاقــة املــؤه ـلــة ال ـثــان ـيــة في
مــواجـهــة نــاريــة على ملعب «أتـلـتــي أزوري
ديتاليا» ،والصراع على النقاط الكاملة هو
عنوان املواجهة األبرز.
وي ـت ـصــدر مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي
الـ ــذي ي ـخــوض مــواج ـهــة سـهـلــة ض ــد يــونــغ
بـ ــويـ ــز ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب «أول ـ ـ ــد
ت ـ ــراف ـ ــورد» امل ـج ـم ــوع ــة ب ــرص ـي ــد  10ن ـق ــاط،
مـتـقــدمــا عـلــى ف ـيــاريــال اإلس ـبــانــي ب ـفــارق 3
نـقــاط وب ـف ــارق  4نـقــاط عـلــى فــريــق أتالنتا
الذي يحتل املركز الثالث.
ووفقًا لهذا الترتيب ،فإن فياريال اإلسباني
يكفيه التعادل للتأهل للدور املقبل ،بينما
يـحـتــاج فــريــق أتــانـتــا اإليـطــالــي لـلـفــوز من
أج ــل ال ــوص ــول إل ــى الـنـقـطــة الـتــاسـعــة التي
تضمن تحقيقه املركز الثاني ،مع اإلشــارة
إلى أن مواجهة الذهاب بني الفريقني انتهت
بالتعادل ( )2 - 2على ملعب «ال سيراميكا»
في إسبانيا.
في املقابل ،فإن تصدر فياريال للمجموعة
ي ـ ـبـ ــدو شـ ـب ــه م ـس ـت ـح ـي ــل ،حـ ـت ــى ل ـ ــو خ ـســر
«ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد» أمـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــري ـ ــق ي ـ ــون ـ ــغ ب ــوي ــز
الـســويـســري وت ـع ــادل بــالـنـقــاط ( 10مقابل
 ،)10وذلـ ـ ــك ألن فـ ـ ــارق األهـ ـ ـ ــداف ملـصـلـحــة
ا ُلـ ـف ــري ــق اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وفـ ـ ــي عـ ـ ــدد األه ـ ـ ــداف
املسجلة أيضًا ،وهو ما ُيصعب مهمة تأهل
«يونايتد» من الوصافة.

ريكاردو رودريغيز أفضل مدرب في اليابان
وإنييستا ضمن التشكيلة المثالية
اختير اإلسباني ،ريكاردو رودريغيز ،املدير الفني لفريق أوراوا ريد ديامونز ،أفضل
مدرب للموسم في الــدوري الياباني لكرة القدم ،بينما ّ
ضمت التشكيلة املثالية العب
ّ
وصرح رودريغيز عند تسلمه الجائزة:
الوسط اإلسباني املخضرم أندريس إنييستا.
«أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة ،كان موسمًا جيدًا للغاية ،إذ كان الجميع يسير في
االتجاه نفسه .أنا ممنت للغاية ألوراوا على الوثوق بي .أتمنى أن نواصل التفوق والفوز
بكأس اإلمـبــراطــور» .وقــاد املــدرب اإلسباني الفريق إلــى احتالل املركز السادس في
ّ
الــدوري ،والوصول إلى نصف نهائي كأس ليفاين كــاب ،كذلك فإنه على بعد مباراة
من الوصول إلى نهائي كأس اإلمبراطور ،إذ سيلعب السبت املقبل في نصف النهائي
أمام سيريزو أوساكا .وحصل إنييستا على الجائزة باسم الالعبني املختارين في
التشكيلة املثالية ،التي ضمت أيضًا البرازيلي لياندرو داميام ،مهاجم فريق كاوازاكي
فرونتالي.

مجموعة االحتماالت المفتوحة

س ـت ـش ـه ــد املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـنــاف ـســة
حقيقية من أجل التأهل إلى الدور الثاني من
منافسات دوري أبطال أوروبا ،خصوصًا مع
عدم حسم البطاقتني املؤهلتني ،إذ تتنافس
أندية ليل الفرنسي وسالزبورغ النمساوي
وإشبيلية اإلسباني وفولسفبورغ األملاني
عـلــى الـتــأهــل ،واملـنــافـســة مفتوحة عـلــى كل
االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت .وف ـ ــرض ت ــرت ـي ــب امل ـج ـمــوعــة

ه ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،إذ ي ـت ـص ــدر ف ــري ــق لـيــل
برصيد  8نقاط مقابل  7لفريق سالزبورغ
«الــوص ـيــف» وإشـبـيـلـيــة الـثــالــث بــرصـيــد 6
نقاط وفولفسبورغ األملاني الرابع برصيد
 5ن ـق ــاط ،وس ـت ـكــون املــواج ـهــة عـلــى الشكل
ال ـتــالــي :لـيــل ض ــد فــولـفـسـبــورغ وإشبيلية
ضد سالزبورغ ،وكل فريق من بني األربعة
ي ـح ـت ــاج ل ـل ـف ــوز مـ ــن أج ـ ــل ضـ ـم ــان ال ـت ــأه ــل
رسميًا .وفي حال شهدت الجولة التعادل

السلة األميركية 43 :نقطة
إلمبيد في سلة هورنتس

وجه رياضي

ديماراي غراي
مهاجم إنكليزي شاب يلعب مع فريق إيفرتون وكان بطل الدوري مع
ليستر في عام 2016

أسعد املهاجم اإلنكليزي ،ديماراي غراي ( 25سنة) ،جماهير
فريق إيفرتون بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة ()2+90
ضد فريق أرسنال خالل املواجهة التي جمعتهما في الجولة
ال ــ 15من منافسات «البريمييرليغ» ليمنح «التوفيز»  3نقاط
ثمينة .ب ــدأ ،دي ـم ــاراي غ ــراي ،رحـلـتــه فــي ك ــرة ال ـقــدم املحترفة
فــي «أكــاديـمـيــة» فــريــق بيرمينغهام سيتي بعمر الـ ـ  17سنة
في عــام  ،2013وفــي موسمني ونصف خــاض  78مـبــاراة في
جميع املسابقات التي شــارك فيها ومن بينها  51مباراة في
بطولة الدرجة األولــى اإلنكليزية ،وسجل ثمانية أهــداف .وفي
عام  ،2016وقع غراي عقده االحترافي األول مع فريق ليستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،وش ــارك فــي التشكيلة الـتــي حققت لقب
«البريمييرليغ» آنذاك مع املدرب اإليطالي ،كالوديو رانييري.
وخــاض غــراي مع فريق ليستر سيتي  133مباراة وسجل
 10أهــداف ،ثم انتقل إلى فريق باير ليفركوزن األملاني عام
 ،2021وشارك في  10مباريات وسجل هدفًا ،وبعدها وقع
رسميًا مع فريق إيفرتون اإلنكليزي وخاض حتى اآلن 15
مـبــاراة وسجل  5أه ــداف .وعلى الصعيد الــدولــي ،بــدأ غــراي
مسيرته مع منتخب إنكلترا تحت  18سنة ولعب  3مباريات،
ثــم مـثــل منتخب إنـكـلـتــرا تـحــت  19سـنــة ولـعــب  4مـبــاريــات
وس ـج ــل ه ــدف ــا ،ث ــم م ـثــل مـنـتـخــب إن ـك ـل ـتــرا ت ـحــت  20سنة

تجديد ملعب «ماراكانا» التاريخي
ّ
أعـلــن مــديــرو اس ـتــاد «م ــاراك ــان ــا» الـتــاريـخــي فــي ري ــو دي جــانـيــرو ،الـبــرازيـلـيــة ،أنـهــم
سيقومون بتثبيت عشب جديد يخلط العشب الطبيعي مــع األلـيــاف االصطناعية،
بعد االنتقادات التي ّ
تعرض لها خالل املوسم الحالي بسبب الحالة السيئة ألرضيته.
وتبدأ عملية تثبيت العشب الجديد خالل الشهر الحالي ،مع انتهاء موسم كرة القدم
 2021في الـبــرازيــل ،وستستمر حوالى  90يومًا .وقــال سيفيريانو بــراغــا ،الرئيس
التنفيذي لـ«ماراكانا» في بيان« :إنه تدخل ضروري ،تعود أسبابه الرئيسية إلى حجم
املباريات التي أقيمت على امللعب ،وكذلك العوامل املناخية»َّ .
وتقدر القيمة التقديرية
ألعمال التجديد بأربعة ماليني ريال (حوالى  700ألف دوالر) ،وتشير التوقعات إلى أنّ
ماراكانا سيكون جاهزًا الستضافة الدور نصف النهائي من بطولة كاريوكا املحلية
عام .2022

سـ ّـجــل الـكــامـيــرونــي جــويــل إمـبـيــد  43نقطة
وال ـت ـقــط  15م ــرت ــدة ومـ ـ ّـرر  7ك ــرات حــاسـمــة،
لـيـقــود فــريـقــه فـيــادلـفـيــا سفنتي سيكسرز
ل ـل ـفــوز ع ـلــى مـضـيـفــه ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس
( ،)124 - 127بعد التمديد ألشواط إضافية،
ف ــي مـنــافـســات دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفني .وسدد إمبيد  15رمية ناجحة من
أصل  ،20و 12من  14رمية حرة وأضاف إليها
ســت نـقــاط فــي الــوقــت اإلضــافــي ،كما ساهم
في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خالل
التمديدُ ،لي ّ
سجل جميع الـســات باستثناء
واحدة ويمرر كرة حاسمة ،وأضاف توبياس
هاريس  21نقطة ،وشايك ميلتون  16للفريق
الفائز .في املقابل كــان ،كيلي أوب ــري ،أفضل
املسجلني عند الفريق الخاسر مع  35نقطة
( 13من أصل  ،)24منها ست رميات ثالثية،
وأض ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ــول ج ــام ــن واشـ ـنـ ـط ــن وم ــاي ـل ــز
بــريــدجــز  16نقطة لـكــل منهما ،فيما ساهم
ك ــودي مــارتــن ب ـ  .14ولـعــب هــورنـتــس للمرة
الثانية مفتقدًا لعدد كبير من العبيه ،وذلك
ب ـس ـبــب غـ ـي ــاب ك ــل م ــن الم ـي ـل ــو بـ ـ ــول ،ت ـيــري
روزيير ،جالني ماكدانيالز ومايسون بالملي
بسبب بروتوكول تفشي فيروس «كورونا».

وخــاض  5مباريات وسجل هدفني ،وبعد ذلك مثل منتخب
إنكلترا تحت  21سنة وخاض  26مباراة وسجل  8أهداف.
في املجموع لعب النجم الشاب ،ديماراي غــراي 277 ،مباراة
وسـجــل  27هــدفــا مــع جميع األنــديــة الـتــي لـعــب معها حتى
اآلن بني سنوات  2013و ،2021وهو اليوم حجر أساس في
تشكيلة املــدرب اإلسباني ،رافاييل بينيتيز ،الــذي ُ
سيحاول
مساعدة فريقه إيـفــرتــون مــن أجــل تحقيق مــركــز جيد في
ترتيب «البريمييرليغ» مع نهاية املوسم.
وفــي حــال حافظ غــراي على هــذا املستوى ُاملميز ،فـ ّ
ـإن املــدرب
ال ــوط ـن ــي ،غ ــاري ــث س ــاوث ـغ ــاي ــت ،سـيـضـمــه لـتـشـكـيـلــة املـنـتـخــب
ُ
اإلنكليزي التي ستشارك في بطولة كأس العالم  ،2022وسيكون
من بني املهاجمني الشباب الذين يصنعون الفارق على أرض
امللعب عندما يحصل على فرصه لتمثيل املنتخب األول في
املستقبلُ .يذكر ّأن غراي لم ُيحقق سوى لقب «البريمييرليغ»
في عام  ،2016ولم يحصد ّأي لقب آخر خالل مسيرته الكروية
مــع جميع األنــديــة الـتــي لعب معها قبل خــوض تجربة ليستر
وبعدهاُ .
وسيحاول الالعب متابعة العروض القوية في موسم
 ،2022-2021وتـحـســن وضـعـيــة إي ـفــرتــون فــي الـتــرتـيــب هــذا
املوسم ،خصوصًا ّأن الفريق يحتل املركز الثاني عشر.
(العربي الجديد)

سجل الكاميروني جويل إمبيد  43نقطة في
المباراة (جاريد تيلتون)Getty/

وفـ ــي م ـي ـل ــووك ــي ،س ـ ّـج ــل ال ـن ـج ــم ال ـيــونــانــي
يانيس أنتيتوكونمبو ،الذي احتفل بأفضل
طريقة بعيد ميالده السابع والعشرين27 ،
نـقـطــة و 12م ــرت ــدة ،لـيـقــود فــريـقــه ميلووكي
ب ــاك ــس ح ــامــل ال ـل ـقــب ل ـل ـفــوز ع ـلــى كليفالند
كافالييرز ( ،)104 - 112وعاد أنتيتوكونمبو
إل ــى امل ــاع ــب ب ـعــدمــا غ ــاب مل ـب ــارات ــن بسبب
ت ـع ـ ّـرض ــه إلص ــاب ــة ف ــي رب ـل ــة س ــاق ــه الـ ُـي ـم ـنــى،
فلعب  27دقيقة وسجل  15نقطة فــي الربع
األخ ـي ــر ،لـ ُـيـســاهــم فــي تحقيق فــريـقــه باكس
ثالث املنطقة الشرقية الفوز العاشر في آخر
 11مباراة.
وفي مباراة ثالثة ،سجل زاك الفني  32نقطة
و 8تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة إلـ ــى ج ــان ــب خـمـســة
العبني سجلوا  10نقاط وما فوق في صفوف
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز ال ـف ــائ ــز ع ـلــى دن ـف ــر نــاغـتــس
( ،)97 - 109محققًا انـتـصــاره الــرابــع تواليًا
في مبارياته الخمس األخيرة ليعزز مركزه
الثاني في املنطقة الشرقية.
وخـ ــاض فــريــق شـيـكــاغــو بــولــز املـ ـب ــاراة من
دون نجمه ديمار ديروزان بسبب خضوعه
ل ـل ـح ـجــر ال ـص ـح ــي ب ـس ـبــب «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،مــن
دون أن يخسر فعاليته الهجومية وطاقته
بفضل الثنائي لونزو بول واملونتينيغري
ن ـي ـكــوال فــوتـشـيـفـيـتــش م ــع  20ن ـق ـطــة و10
ّ
م ــرت ــدات لـكــل مـنـهـمــا .فــي امل ـقــابــل تــألــق في
ص ـف ــوف نــاغ ـتــس ث ــام ــن ال ـغــرب ـيــة ال ـع ـمــاق
الصربي نيكوال يوكيتش بحقيقة «تريبل-
دابـ ــل» م ــع  17نـقـطــة و 15ت ـمــريــرة حاسمة
و 12مرتدة .وعلى ملعب تشايس سنتر في
سان فرانسيسكو ،فاز فريق غولدن ستايت
ووريــرز على ضيفه أورالنــدو ماجيك (126
  ،)95بفضل نجمه ستيفن كــوري صاحبالــ 31نقطة ،منها  7رميات ثالثية من أصل
 ،12و 8تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة .وبـ ـ ــات ك ــوري
يتأخر بـفــارق  15رمـيــة مــن الــرقــم القياسي
التاريخي للرميات الثالثية الذي يملكه راي
ألــن ( ،)2.973إذ بــإمـكــان نـجــم ووريـ ــورز أن
يحطمه هذا األسبوع .وحذا أندرو ويغينز
ح ــذو زمـيـلــه كـ ــوري ،ال ب ــل ت ـف ـ ّـوق عـلـيــه في
امتحان الــرمـيــات مــن خــارج الـقــوس بعدما
سجل  8ثالثيات من أصــل  ،10من إجمالي
 28نـقـطــة .وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة رف ــع ووريـ ــورز
رصيده في صــدارة املنطقة الغربية إلى 20
فوزًا مقابل  4خسارات ،على غرار فينيكس
ص ـنــز ال ـفــائــز ع ـلــى س ــان أن ـطــون ـيــو سـبـيــرز
(.)104 - 108
(فرانس برس)

في املـبــاراتــن ،فــإن األمــور ستبقى كما هي
وي ـت ــأه ــل فــري ـقــا ل ـيــل وس ــال ــزب ــورغ ،بينما
يـتــأهــل إشـبـيـلـيــة إل ــى مـنــافـســات «الـ ــدوري
األوروب ـ ـ ـ ــي» ،وه ــي ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي ُيـحـبـهــا
كثيرًا ُ
ويعتبر أكثر األندية تتويجًا بلقبها
تاريخيًا.
كما يشهد اليوم األخير مباريات هامشية
فــي املجموعة الــرابـعــة ،الـتــي سيلعب فيها
يوفنتوس اإليـطــالــي ضــد مــاملــو السويدي

وزينيت الروسي ضد تشلسي اإلنكليزي.
وبـعــد ضـمــان «الـبـلــوز» و«البيانكونيري»
ال ـت ــأه ــل م ــن ال ـج ــول ــة ال ـس ــاب ـع ــة ،ف ـ ــإن ه ــذه
امل ـبــاريــات سـتـكــون تحصيل حــاصــل لهذه
األن ــدي ــة ،ف ــي وق ــت يــأمــل ال ـن ــادي اإليـطــالــي
بتعثر تشلسي لـكــي يـتــأهــل مــن ال ـصــدارة
ويتجنب مواجهة األندية الكبيرة في الدور
املقبل ،واألمــر نفسه ينطبق على «البلوز»
الذي حقق اللقب في املوسم املاضي.

برشلونة أمام 90
دقيقة حاسمة
من أجل التأهل
(مارك ألوما/
)Getty

إقالة جيسي مارش من تدريب اليبزيغ
لم يعد األميركي ،جيسي مارش ،مدربًا لفريق اليبزيغ بعد الخسارة التي تلقاها يوم
الجمعة املاضي أمام فريق يونيون برلني ،النتيجة التي تركت الفريق في املركز الـ 11
في الــدوري األملاني ،متأخرًا بأربع نقاط عن املراكز املؤهلة إلى الــدوري األوروبــي و7
نقاط عن دوري أبطال أوروبا .ووفقًا ملا أفاد به النادي األملاني ،قرر اليبزيغ ومارش
«باالتفاق املتبادل» فسخ العقد بينهما بعد تحليل متعمق ومناقشات مكثفة بعد
مباراة يونيون برلني في الدوري.
وأعلن النادي ّأن «جيسي مارش ُ
سيعفى على الفور ،وسيتولى املدرب املساعد أخيم
بيرلورتسر مسؤولية الفريق قبل املباراة املقبلة على أرضه أمام مانشستر سيتي.
ُ َ
وسيعلن خليفة جيسي مارش قريبًا» .هذا واعترف املدير التنفيذي للنادي ،أوليفر
ّ
مينتسالف ،بأنه لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار ،ألنه ّ
يكن للمدير الفني للفريق
«تقديرًا كبيرًا كشخص وكمدرب».
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في كتاب بعنوان «التاريخ الروسي المعاصر في  14زجاجة فودكا» ،صدر حديثًا في موسكو ،يتناول الكاتب الصحافي ،دينيس
بوزيريوف ،مسيرة تطور قطاع إنتاج الفودكا كمرآة لتاريخ روسيا ما بعد السوفييتية

تاريخ روسيا يقرأه دينيس بوزيريوف من خالل إنتاج الفودكا (العربي الجديد)

دينيس بوزيريوف

التاريخ الروسي المعاصر في  14زجاجة فودكا
موسكو ـ رامي القليوبي

لم يعد مشروب الفودكا الروسي
الـشـهـيــر ،الـبــالـغــة نـسـبــة الـكـحــول
فيه  ،%40مـجــرد أحــد أب ــرز رمــوز
روس ـيــا ،وإن ـمــا ج ــاء تــاريـخــه بمثابة مــرآة
لتاريخ البالد في مجاالت أخرى من حياتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وب ـعــد أن ك ــان إن ـت ــاج ال ـك ـحــول ح ـك ـرًا على
الـ ــدولـ ــة ف ــي ع ـه ــد االقـ ـتـ ـص ــاد املـ ــركـ ــزي فــي
الـحـقـبــة الـســوفـيـيـتـيــة ،سـيـطــرت عـصــابــات
املافيا بعد تفكك االتحاد السوفييتي على
ه ــذا الـقـطــاع املــربــح فــي تسعينيات الـقــرن
املـ ــاضـ ــي ،ووصـ ـ ــل األمـ ـ ــر إل ـ ــى إطـ ـ ــاق اس ــم
«بوتينكا» على إحدى عالمات الفودكا في
ب ــداي ــات عـهــد الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
بوتني.
فـ ــي كـ ـت ــاب بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ــروس ــي
امل ـع ــاص ــر ف ــي  14زج ــاج ــة فـ ــودكـ ــا» ،صــدر
ح ــديـ ـث ــا ف ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،يـ ـتـ ـن ــاول ال ـك ــات ــب
ال ـص ـح ــاف ــي وامل ـ ـ ـ ــدون ال ـ ــروس ـ ــي ،دي ـن ـيــس
ب ــوزي ــري ــوف ،م ـس ـيــرة ت ـطــور ق ـطــاع إن ـتــاج
ال ـف ــودك ــا كـ ـم ــرآة ل ـت ــاري ــخ روسـ ـي ــا م ــا بعد
الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـتـ ـي ــة ،وكـ ـ ـي ـ ــف اخـ ـتـ ـلـ ـط ــت ف ـيــه
الصراعات من أجل املال والسلطة والنفوذ.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»،

ي ـس ـت ـعــرض ب ــوزي ــري ــوف ت ــاري ــخ ص ـنــاعــة
ً
الـفــودكــا فــي روس ـيــا الـحــديـثــة ،قــائــا« :إذا
سألت أي أجنبي عــن ثــاث كلمات تتعلق
فـ ــي ذهـ ـن ــه بـ ــروس ـ ـيـ ــا ،ف ـس ـت ـك ــون إح ــداه ــا
الفودكا حتمًا ،بينما قد تتراوح الكلمتان
األخــريــان بــن الـبــرد وبــوتــن ،أو والفضاء
والباليه ،ولكن الفودكا ال تتغير .منذ بداية
تسعينيات القرن املاضي ،شهد قطاع إنتاج
الفودكا تطورًا كبيرًا ،ولكن عصابات املافيا
كــانــت تتحكم فيه فــي الـبــدايــة ،وك ــان مــرآة
ملــا يجري فــي الـبــاد ،بــدءًا مــن اإلصــاحــات
والرأسمالية الوحشية وانتشار الجريمة
املنظمة ،وتحكم العصابات ال الشرطة في
شوارع املدن الروسية ،ووصوال إلى مرحلة
الهدوء في القرن الـ.»21
ف ــي عـ ــام  ،2003بـ ــدأ م ـص ـنــع «كــري ـس ـتــال»
بــإنـتــاج فــودكــا حملت عــامــة «بــوتـيـنـكــا»،
لتأتي مــؤشـرًا موضوعيًا لشعبية بوتني،
وفق ما يوضحه بوزيريوف ،مضيفًا« :في
ذلك الزمن ،كان هناك مخاوف لدى الروس
مـ ــن ش ـ ـ ــراء كـ ـح ــول م ـغ ـش ــوش فـ ــي م ـتــاجــر
ال ـت ـجــزئــة ،فـعـنــدمــا ب ــدأ إن ـت ــاج «بــوتـيـنـكــا»
بالتنسيق مع قمة هرم السلطة ،وبإذن من
بــوتــن شـخـصـيــا ،حظيت بــإقـبــال ع ــال من
الزبائن الذين آمنوا بأن بوتني واملحيطني
به لن يسمحوا بإنتاج فودكا سيئة الجودة

ت ـح ـمــل اسـ ـم ــه ،ح ـتــى ال ي ـظــن الـ ـن ــاس عنه
سوءًا ،ويمتنعوا عن التصويت له في ذروة
شعبيته بني واليتيه األولى والثانية».
وح ــول تــأثـيــر الـتـغـيـيــرات فــي نسبة تأييد
بــوتــن عـلــى مـبـيـعــات «بــوتـيـنـكــا» ،يـتــابــع:
«لـفـتــرة طــويـلــة ،ظلت مبيعات «بوتينكا»
تـعـكــس ص ـعــود أو ه ـبــوط شـعـبـيــة بــوتــن
بــدرجــة أكـبــر حـتــى مــن اسـتـطــاعــات الــرأي
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ،ب ـس ـب ــب خ ـ ــوف الـ ـع ــدي ــد مــن
املستطلعة آراؤهـ ــم مــن اإلج ــاب ــة بصراحة
خشية من تسريب بياناتهم .وكانت هناك
دائمًا صعوبات في تحقيق مبيعات كبيرة
لــ«بــوتـيـنـكــا» فــي مـنــاطــق ال ـشــرق األقـصــى
الروسي التي تعد األقل والء لبوتني وحزبه
«روسيا املوحدة» ،وكان ذلك واضحًا دائمًا
في نتائج االنتخابات أيضًا .ولكن ،بحلول
اليوم ،لم يعد مصنعو «بوتينكا» يركزون
عـ ـل ــى ت ـس ــوي ـق ـه ــا ،ف ـس ـق ـط ــت مـ ــن ع ــام ــات
الـفــودكــا الـعـشــر أو حـتــى الـعـشــريــن األكـثــر
مبيعًا» .كما لم يعد لـ«بوتينكا» أي وجود
الفت في متاجر التجزئة الروسية.
أقـ ــاويـ ــل ك ـث ـي ــرة أثـ ـي ــرت ف ــي روسـ ـي ــا ح ــول
دور ال ـف ــودك ــا واملـ ـش ــروب ــات ال ــروح ـي ــة في
تاريخها املـعــاصــر ،وصلت إلــى حــد الزعم
أن بــرنــامــج مكافحة إدم ــان الـكـحــول الــذي
اعـتـمــده آخــر زعـمــاء االت ـحــاد السوفييتي،

باختصار
بعد أن كان إنتاج
الكحول حكرًا على
الدولة في عهد
االقتصاد املركزي في
الحقبة السوفييتية،
سيطرت العصابات
على هذا القطاع
■■■
بدأ مصنع «كريستال»
بإنتاج فودكا حملت
عالمة «بوتينكا» ،لتأتي
مؤشرًا موضوعيًا
لشعبية بوتني ،وفق ما
يوضحه بوزيريوف
■■■
هناك مزاعم تقول
إن برنامج مكافحة
إدمان الكحول الذي
اعتمده آخر زعماء
االتحاد السوفييتي،
ميخائيل غورباتشوف،
سرع انهيار الدولة
السوفييتية

م ـي ـخــائ ـيــل غ ــورب ــاتـ ـش ــوف ،فـ ــي مـنـتـصــف
ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،س ــرع انـهـيــار
الدولة السوفييتية ،بعد أن كبد ميزانيتها
خ ـســائــر ف ــادح ــة بـسـبــب ت ـه ــاوي عــوائــدهــا
الكحولية ،فــي ظــل احـتـكــار الــدولــة إلنتاج
ال ـك ـح ــول وج ـم ـيــع األن ـش ـط ــة االق ـت ـصــاديــة
الكبرى.
إال أن بوزيريوف يقلل من أهمية مثل هذه
املــزاعــم ،قائال« :تفكك االتـحــاد السوفييتي
ه ـ ــو ح ـ ـ ــدث تـ ــاري ـ ـخـ ــي مـ ـعـ ـق ــد ،نـ ــاجـ ــم عــن
مجموعة مــن ال ـعــوامــل ،وه ـنــاك حـتــى اآلن
مبالغة في مساهمة رســوم إنتاج الفودكا
فــي املـيــزايـنــة ،وتــدعــو األحـ ــزاب الشعبوية
بمجلس الــدومــا (الـنــواب) حتى اليوم إلى
إعادة فرض احتكار الدولة لسوق الكحول،
متحججة في ذلــك بــأن الفودكا كانت ذات
ي ــوم أه ــم م ـص ــادر ت ـمــويــل خــزي ـنــة ال ـب ــاد،
ول ـك ـن ـهــم ال ي ــذك ــرون أن ذلـ ــك كـ ــان ي ـحــدث
ف ــي عـهــد روس ـي ــا الـقـيـصــريــة ،قـبــل الـحــرب
العاملية األولى ( ،)1918 - 1914حني لم تكن
الخزينة تحصل على عوائد النفط والغاز
على عكس ما كان عليه الحال في الحقبة
السوفييتية أو اليوم».
وال ي ـ ــزال الـ ـج ــدل دائ ـ ــرا حـ ــول م ــن اخ ـتــرع
الفودكا ،كونها مشروبا قديما انتشر بني
مـخـتـلــف ال ـش ـع ــوب ،ول ـك ــن ع ــال ــم الـكـيـمـيــاء
البريطاني ،جــورج غيلبني ،كــان له السبق
ع ـ ــام  1792فـ ــي وض ـ ــع املـ ـع ــادل ــة امل ـثــال ـيــة
ل ـل ـفــودكــا ،الح ـتــوائ ـهــا ع ـلــى نـسـبــة  38في
املائة من الكحول ،ثم اقتبسه عالم الكيمياء
ال ــروس ــي األش ـه ــر ،دم ـي ـتــري مينديلييف،
فــي رسالته للدكتوراه بعنوان «عــن خلط
الـكـحــول بــامل ـيــاه» فــي ع ــام  ،1865مــا رســخ
لالعتقاد الشائع بــأن الفودكا هي اختراع
روسي بامتياز.

وأخيرًا
في ذكرى االنتفاضة الفلسطينية
سما حسن

فـجــأة ،يتغير كــل شــيء ،بداخلك وحــولــك .ينتزعونك
مــن صـفــك ال ــدراس ــي ودرس ال تـفـهــم شــرحــه ،لكنك
ـض ف ــي نـهــايــة ال ـعــام،
ـان بـغـيـ ٍ
تـحـفـظــه م ــن أج ــل ام ـت ـحـ ٍ
ويسحبونك لكي تهتف باسم رابض في أعماقك سراّ
ٍ
ٍ
هــو اســم فلسطني .فـجــأة تكتشف أن مــا تـحـ ّـدث عنه
ّ
يتحدث
الجد العجوز مــن املمكن أن يـعــود ،فقد كــان

وطن مسلوب وحلم بعيد ،ويتنهد كثيرا .وأصبح
عن ً ٍ
حقيقة كل ما يرويه عن ذكريات القرية البعيدة التي
ّ
هجر منها في عام النكبة ،بما يشبه األساطير التي
ً
تــروى لكي ينام بعد سماعها الصغار .وفجأة أيضا
ترى الحلم الذي بناه الجيش الذي ال يقهر قد ّ
تقوض.
يكفي أن أحد أركانه قد ّ
تهدم ،وأصبح ّ
ذرات من رمال،
فها هــو الـيــوم يغوص ويـغــرق ويـتــوه فــي وحــل مخيم
الثورة «مخيم جباليا» وأزقته.
ّ
ّ
ت ــذك ــر ج ـيــدا ال ـج ـنــود الــراج ـلــن املــدج ـجــن بــالـســاح،
والذين كانوا ّ
يمرون في أكثر األزقة ضيقا ،ويتلفتون
ّ
يـمـنــة وي ـس ــرة ف ــي ت ــوج ــس ،ث ــم س ــرع ــان م ــا يـتـحــول
توجسهم إلــى اطمئنان ،فالصبية حولهم يتقافزون
ويتضاحكون على مرآهم املضحك ،فهم ،على قصر

قاماتهم وضآلة بنياتهم ،يحملون أضعاف أوزانهم
م ــن ال ـس ــاح وال ـع ـت ــاد ،ويـ ـم ـ ّـدون أيــدي ـهــم م ــن جعبهم
ومتعلقات
أدوات
املعلقة خلف ظهورهمُ ،فيخرجون
ٍ
ٍ
ال تتوقع أنه يمكن إخفاؤها في هذه األماكن ،وألنهم
ً
يمضون وقتا طويال وهم يتدارسون التفافات األزقة،
ويطابقون بينها وبــن خرائط مرسومة بني أيديهم.
ويعتقدون أنهم قد حفظوها ،حتى جاء ذلك اليوم الذي
تاهوا وغرقوا في أزقة املخيمات التي أجبروا أصحاب
األرض على أن يقيموا فيها مصنفني الجئني.
اشتعلت الثورة في الثامن من ديسمبر /كانون األول
ّ
من العام  .1987وتذكر ذلك اليوم جيدا ،حني أعلن النفير
العام في جميع أنحاء قطاع غزة ،احتجاجًا على دهس
شاحنة إسرائيلية ،يقودها إسرائيلي سيارة يركبها
ّ
عمال فلسطينيون متوقفة في محطة وقود في مدينة
أسدود ،ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين،
وقــد اكتفت اإلذاعــة اإلسرائيلية وقتها بإعالن الخبر
ّ
مــن دون أن تــركــز عليه ،ألنــه لــم يكن أكثر مــن حــادث
يشبه حوادث عديدة مماثلة كان يقوم بها إسرائيليون
بشكل متقطعّ ،
ويرد عليها الفلسطينيون .ولكن هذه
ال ـحــادثــة كــانــت مـخـتـلـفــة ،حـيــث أش ـيــع وقـتـهــا أن هــذا
الحادث كان عملية انتقام من والــد أحد اإلسرائيليني

الذي تم طعنه قبل يومني من ذلك التاريخ ،بينما كان
ّ
يتسوق في غزة ،فاعتبر الفلسطينيون الحادث عملية
قتل ّ
متعمد .وفي اليوم التالي وخالل جنازة الضحايا،
اندلعت احتجاجات عــارمــة ،ألـقــت الحشود الغاضبة
خــالـهــا ال ـح ـجــارة عـلــى مــوقــع لـلـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
فأطلق الجنود النار من دون أن ّ
يفرق ذلــك الحشود،
بــل زاده ــا إص ــرارا عـلــى املــواجـهــة بــالـحـجــارة وقنابل
املولوتوف محلية الصنع .ما حدا بالجيش اإلسرائيلي
ّ
بـطـلــب املـ ــدد ال ـع ـس ـكــري ،وه ــو م ــا شــكــل أول ش ــرارة
لالنتفاضة التي ّ
حركت املياه الراكدة ،أو باألصح التي

الشعب الذي ذاق مرارة
التهجير لم يتقبل فكرة االحتالل
ودوامه ،وإصرار هذا االحتالل
على إذالله

ً
ألسباب كثيرة ّأدت إلى اندالعها،
كانت واجهة أمامية،
ٍ
أهمها أن الشعب الــذي ذاق مــرارة التهجير لم يتقبل
فكرة االحـتــال ودوام ــه ،وإص ــرار هــذا االحـتــال على
إذالل ــه ،خصوصا فــي مــا ّ
يخص لقمة عيشه ،فمقتل
فعال ،ألن الالجئ
هؤالء العمال أشعل فتيل االنتفاضة ّ
الفلسطيني الذي كان يضطر للعمل بذل ومهان ٍة داخل
أراضيه املحتلة ّ
تحمل الكثير ،أجورا متدنية وتفتيشا
عـلــى الـحــاجــز ال ــذي يفصل قـطــاع غ ــزة عــن األراض ــي
ّ
املحتلة (إيرز) ،وصرامة القوانني بحقه مقارنة بالعامل
اإلسرائيلي .وأمام هذا الوضع ّ
املتردي وإفقار الالجئ
ال ــذي ك ــان يعتقد أن ال ـعــالــم س ــوف يـجــد حــا قريبا
لقضيته ،ووقتها كــان الـشــارع الفلسطيني فــي حالة
غليان ،وينتظر الشرارة لكي يشتعل .وفعال خرجنا
إلى الشوارع نهتف باسم فلسطني تحت قيادة واحدة،
وظلت االنتفاضة ً سنوات ،وسقط الضحايا ،وانتهت
نهاية غير ُمرضية وال متوقعة .ولكنها حققت اإلنجاز
األهم ،وهو االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر
االعتراف اإلسرائيلي األميركي بسكان الضفة الغربية
والقدس وقطاع غزة أنهم جزء من الشعب الفلسطيني،
وأجهضت توقعات جندي إسرائيلي كان يعتقد أنه قد
حفظ خريطة مخيم الثورة.
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