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السعودية عن قصف منشآت أرامكو:

قرب دمشق عام 2019  )لؤي بشارة/فرانس برس(

ظهرت مالمح خالف بني منظمة الصحة العاملية 
مـــن جــهــة، واالتـــحـــاد األوروبــــــي مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
لــلــمــنــظــمــة، تــيــدروس  الـــعـــام  ــاد املـــديـــر  فبينما أشــ
ــوم غــيــبــريــســوس )الــــــصــــــورة(، بــروســيــا  ــ ــانـ ــ أدهـ
ت مسؤولة كبيرة 

ّ
وبلقاحها »سبوتنيك في«، حث

في وكالة األدوية األوروبية، دول االتحاد األوروبي، 
على االمتناع عن منح املوافقة للقاح نفسه. وكتب 
غــيــبــريــســوس، عــبــر »تــويــتــر«: »أجـــريـــت مــحــادثــة 
اءة مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل 

ّ
هاتفية بن

مــوراشــكــو، حـــول االســتــجــابــة لــكــورونــا، وكــذلــك 
حول اللقاح الروسي سبوتنيك في، وإدراجه في 

الصحة  منظمة  قبل  مــن  املعتمدة  األدويـــة  قائمة 
الــعــاملــيــة لــالســتــخــدام فــي حـــاالت الـــطـــوارئ. أقـــّدر 
استثمار روسيا في العلوم«. لكّن رئيسة مجلس 
إدارة وكالة األدوية األوروبية، كريستا ويرثومر- 
»نحتاج  نمساوية:  تلفزيونية  لقناة  قالت،  هوش، 
لدينا  ليست  مراجعتها.  يمكننا  مستندات  إلــى 
لقاح  تطعيمهم.  جــرى  مــن  بــشــأن  بيانات  حاليًا 
ــعـــروف. وهــــذا هـــو سبب  ســبــوتــنــيــك فـــي، غــيــر مـ
نصحي، بشكل سريع، بعدم إعطاء الدول تصريح 
طوارئ باستخدامه«. وأضافت: »البيانات الحالية 
وستتم  عة، 

ّ
املصن الروسية  الشركات  من  تأتي 

األوروبــيــة  للمعايير  وفــقــًا  بالطبع  مــراجــعــتــهــا 
ــفــاعــلــيــة. عــنــدمــا تثبت  لــلــجــودة والـــســـالمـــة وال
صّحتها، سيجري ترخيصه أيضًا في االتحاد 
األوروبي«. ميدانيًا، ُرفعت بعض القيود، أمس، 
في بريطانيا، حيث عاد كثير من التالميذ إلى 
املدارس، في خطوة أولى من خطة إخراج البالد 
تــدريــجــيــًا مــن اإلغــــالق الــثــالــث. وبــفــضــل حملة 
مليون   22 إعــطــاء  جــرى  إذ  الضخمة،  التلقيح 
ه من املمكن، 

ّ
جرعة أولى، أشارت الحكومة إلى أن

الـــجـــاري، أن يجتمع  بـــدءًا مــن 29 مــــــارس/آذار 
ستة أشخاص معًا في األماكن الخارجية. ومن 

للحانات  الخارجية  الباحات  فتح  إعــادة  املقرر 
واملـــطـــاعـــم واملـــتـــاجـــر غــيــر األســـاســـيـــة، فـــي 12 
املقابل، دخلت قيود جديدة  إبريل/نيسان. في 
في فنلندا، أمس، حيز التنفيذ، من بينها إغالق 
الــحــانــات واملـــطـــاعـــم. وهـــو مـــا حـــدث أيــضــًا في 
املجر. وسجل العالم، بحلول مساء أمس، نحو 
93 مليونًا و200 ألف شفاء من الفيروس، فيما 
وصـــل عـــدد اإلصـــابـــات إلـــى نــحــو 117 مليونًا 
إلى نحو مليونني و610  ألــف، والوفيات  و800 

آالف، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

كل المؤشرات تدين إيران

الثالثاء  9 مارس/ آذار 2021 م  25  رجب 1442 هـ  □  العدد 2381  السنة السابعة

Tuesday 9 March 2021

ثروات خليجية في »بيتكوين«
بلغت قيمة شراء عملة بيتكوين في دول الخليج عام 2020 نحو 13.5 مليار 

دوالر، رغم أن البحرين فقط تسمح بالتعامل بهذه العملة حتى اآلن. ]10ـ11[

تتسع دائرة االنهيار الشامل 
في لبنان، بينما ميشال عون 

يكرر معزوفته المفضلة: 
إنها مؤامرات وفتن. 
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قصف منشآت أرامكو
الرياض 

تتهم طهران

صراع المتوسط: مصر تطمـئن اليونان

حّملت السعودية إيران مسؤولية الهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآتها 
النفطية، معتبرة أن قصف »رأس تنورة« نفذ من العراق أو إيران، فيما يشبه الهجوم 
الذي تعرضت له »أرامكو« عام 2019. أما الحوثيون، الذين تبنوا الهجوم، فتوعدوا 

الرياض »بعمليات موجعة«

فــــــي أعـــــنـــــف تـــصـــعـــيـــد مــــنــــذ الــــعــــام 
ــاء بــعــد ســاعــات مــن شن  2019، وجــ
التحالف غارات جوية على صنعاء 
إلى  تابعة  منشأة  تعرضت  أخـــرى،  ومناطق 
شــركــة »أرامــكــو« إلــى هــجــوم بطائرة مسيرة 
الحوثيون  بالستي. وبينما تبنى  وصــاروخ 
الــهــجــوم فــي إطـــار مــا وصــفــوه بــأنــه »عملية 
والـــتـــي يتخللها  الـــســـادســـة«  الــــــردع  تــــــوازن 
اســــتــــهــــداف مـــتـــكـــرر ومـــتـــصـــاعـــد لــــأراضــــي 
املسيرة  الــطــائــرات  مــن  بمجموعة  السعودية 
والــصــواريــخ، فــإن الــريــاض، التي تلقت دعمًا 
الثابت  »التزامها  على  وتأكيدًا  واشنطن  من 
بالدفاع عن اململكة وأمنها«، وضعت الهجوم 
في إطار »ضرب أمن الطاقة العاملي«، مرجحة 
عـــلـــى لـــســـان مــســتــشــار فــــي الـــــديـــــوان املــلــكــي 
ستريت  »وول  لصحيفة  تــحــدث  الــســعــودي 
جورنال« أن يكون مصدر الهجوم على رأس 
تنورة إيــران أو العراق، بالتزامن مع تحميل 
املتحدث باسم التحالف العربي تركي املالكي 
إيــران مسؤولية الهجمات التي تتعرض لها 

السعودية، األمر الذي نفته األخيرة.
والتصعيد بات يوميًا، بعدما أعلن التحالف، 
أمــــــس اإلثـــــنـــــن، تـــدمـــيـــر صـــــــــاروخ بــالــســتــي 
ــاتـــجـــاه خــمــيــس مــشــيــط وطــــائــــرة مــســيــرة  بـ
أطلقهما  الجنوبية  املنطقة  صــوب  ملغومة 
الــحــوثــيــون، فــيــمــا قــالــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
إنها استخدمت صاروخًا بالستيًا جديدًا في 

عملية هجومية على مطار أبها السعودي.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الرياض، مساء أمس 
األول، إسقاط طائرة مسّيرة استهدفت ساحات 
في  تنورة  رأس  ميناء  في  النفطية  الخزانات 
صاروخ  وتدمير  واعتراض  الشرقّية،  املنطقة 
جاه منشآت تابعة إلى »أرامكو« في 

ّ
أطلق بات

الظهران شــرق السعودية، وذلــك بعد ساعات 
السعودّية،  تقوده  الــذي  التحالف،  إطــاق  من 

غـــارات جــّويــة على   
ّ
عملّية عسكرّية عبر شــن

ــال  الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق أخــــــــرى. وقــ
وهو  السعودّية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحّدث 
في الوقت ذاته املتحدث باسم التحالف تركي 
املالكي، في بيان نقلته وكالة األنباء السعودية 
ه »تّم تدمير وإسقاط الطائرة بدون 

ّ
)واس(، إن

طّيار املهاجمة والقادمة من جهة البحر، قبل 
الـــوصـــول لــهــدفــهــا. كــمــا تـــّم اعـــتـــراض وتدمير 
البالستي، والــذي أطلق الستهداف  الصاروخ 
مرافق أرامكو السعودّية بالظهران«. وأضاف: 
ــيـــره في  ــراض الــــصــــاروخ وتـــدمـ ــتــ »تـــســـّبـــب اعــ
بــالــقــرب مــن األعــيــان املدنّية  ســقــوط الشظايا 
ــــى وقــــوع  واملـــــدنـــــّيـــــن«، مــــن دون اإلشـــــــــارة إلــ
 الهجومن »ال يستهدفان 

ّ
إصابات. واعتبر أن

ــة،  ــادّيـ ــتـــصـ ــة ومـــقـــّدراتـــهـــا االقـ ــعـــودّيـ ــن الـــسـ ــ أمـ
ـــمـــا يــســتــهــدفــان عــصــب االقــتــصــاد العاملي 

ّ
وإن

ــن الــطــاقــة  ــذلـــك أمــ واإلمــــــــــدادات الــبــتــرولــّيــة وكـ
العاملي«. ودفعت الهجمات أسعار خام برنت 
أعلى سعر  وهــو  للبرميل،  دوالرًا   70 لتجاوز 

منذ يناير/ كانون الثاني املاضي.
وكانت السعودية تعرضت في 2019 لهجوم 
ــرة مـــســـيـــرة عـــلـــى مــنــشــآت  ــ ــائـ ــ ــاروخ وطـ ــ ــــصـ بـ
نفطية تبعد بضعة كيلومترات عن املنشآت 
الــريــاض،  وحّملت  األول.  أمــس  صفت 

ُ
ق التي 

وقتها، طهران املسؤولية عن الهجمات وهو 
مــا تنفيه إيــــران. وأجــبــر الــهــجــوم فــي 2019، 
الذي تبناه الحوثيون، وقالت الرياض إنه لم 
ينطلق من اليمن، السعودية على وقف أكثر 

من نصف إنتاجها من النفط الخام مؤقتًا.
وفــــي مــشــهــد مــكــرر ملـــا جــــرى فـــي 2019، قــال 
يحيى  الحوثين  بــاســم  العسكري  املــتــحــدث 
القوة  ســريــع، فــي بيان أمــس األول، »تمكنت 
الصاروخية وســاح الجو املسير من تنفيذ 
عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق 
الــســعــودي بــــ14 طــائــرة مسيرة و8 صــواريــخ 

ــة أرامـــــكـــــو فــي  ــهـــدفـــت شــــركــ ــتـ بـــالـــســـتـــيـــة، اسـ
التنورة وأهدافًا عسكرية أخرى  ميناء رأس 
بــمــنــطــقــة الــــدمــــام، فـــي عــمــلــيــة تــــــوازن الــــردع 
ــار إلـــى أنـــه »تـــم اســتــهــداف  ــ الـــســـادســـة«. وأشـ
مـــواقـــع عــســكــريــة أخــــرى فـــي عــســيــر وجــيــزان 
ــع طــــائــــرات مــســيــرة وســبــعــة صـــواريـــخ  ــأربـ بـ
محققة إصابة دقيقة«. وأكد أن »عملية توازن 
الــــردع الــســادســة تــأتــي فــي إطـــار حــق اليمن 
عــلــى تصعيد  الـــرد  فــي  الطبيعي واملـــشـــروع 

القاهرة ــ العربي الجديد

فـــي مــحــاولــة لــتــبــديــد املـــخـــاوف الــيــونــانــيــة، 
بن  الحالية  االستراتيجية  الشراكة  وتأكيد 
الــخــارجــيــة املصري  الــبــلــديــن، استقبل وزيـــر 
سامح شكري أمس اإلثنن، نظيره اليوناني 
نيكوس ديندياس، في لقاء ُرتب على عجالة، 
ــــراه رئــيــس  بــعــد االتـــصـــال الــهــاتــفــي الــــذي أجـ
ميتسوتاكيس  كرياكوس  اليوناني  الـــوزراء 
بـــالـــرئـــيـــس املــــصــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي 

األربعاء املاضي.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة،  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن االتـــصـــال وكــذلــك  لـــ
تــرتــبــطــان بشكل أســاســي بتنامي  الـــزيـــارة 
الــقــلــق الــيــونــانــي مـــن الـــرســـائـــل اإليــجــابــيــة 
التركية تجاه مصر  التي تعلنها الحكومة 
في األسبوعن األخيرين، وترحيب قيادات 
الخارجية  وزيـــرا  أنــقــرة، منها  فــي  مختلفة 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو والــدفــاع خلوصي 
»احترام مصر للجرف  بـ آكــار، بما وصفوه 
التنقيب شرق  القاري لتركيا خال أنشطة 

العدوان وحصاره الشامل«. وتوعد »النظام 
الــســعــودي بــعــمــلــيــات مــوجــعــة ومــؤملــة طاملا 

استمر في عدوانه وحصاره على اليمن«.
ــالـــكـــي، في  وفــــي ظـــل هــــذه األجــــــــواء، اتـــهـــم املـ
مقابلة متلفزة أمس، إيران بتهريب صواريخ 
ــال إن  وطـــائـــرات مــســيــرة إلـــى الــحــوثــيــن. وقــ
املفخخة  واملــســيــرات  البالستية  »الــصــواريــخ 
نقلت  فيما  للحوثين«،  إيـــران  نــظــام  هربها 
عــن  جـــــــورنـــــــال«  ــريــــت  ــتــ ســ »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ
مستشار بالديوان امللكي السعودي، قوله إن 
»كــل املــؤشــرات تقود إلــى إيـــران«، مضيفًا أن 
مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة ربما 
يكون إيران أو العراق، لكنه لم يكن من اليمن. 
أما في طهران، فرد املتحدث باسم الخارجية 
اإلثنن،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
»توجيه  أن  السعودية، مؤكدًا  اتهامات  على 
 مــشــكــلــة 

ّ
ــامــــات إلـــــى اآلخــــريــــن ال يـــحـــل ــهــ االتــ

الــســعــوديــة، فقد قــدمــت إيـــران خطة مــن أربــع 
نقاط منذ اليوم األول، وهي مستعدة لتقديم 
مــســاعــدة فــعــالــة إذا خــرجــت الــســعــوديــة من 
واعتبر  اليمنية«.  القضية   

ّ
لحل الحرب  وهم 

خطيب زادة أن »ســبــب مــا يــحــدث فــي اليمن 
الــيــوم هــو الـــعـــدوان املستمر مــنــذ 6 ســنــوات 

ذلك  واعتبارهم  املتوسط«،  األبيض  البحر 
»تـــطـــورًا هـــامـــًا لــلــغــايــة« فـــي الـــعـــاقـــات بن 
املاضي،  السبت  آكــار،  تحدث  كما  البلدين. 
عن »وجود قيم تاريخية وثقافية مشتركة 
مع مصر، وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية 

حدوث تطورات مختلفة في األيام املقبلة«.
ونــقــلــت وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ، أمـــس اإلثــنــن، 
عــن املــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان، إبراهيم قالن، تجديد موقف 
باده الراغب بفتح صفحة جديدة مع مصر 
ــــدول الــعــربــيــة. وقــــال »يــمــكــن فــتــح فصل  والـ
جديد وصفحة جديدة في العاقات التركية 
مع مصر ودول الخليج األخرى، للمساعدة 
ــرار اإلقـــلـــيـــمـــيـــن«،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ فـــــي الـــــســـــام واالســ
ــة هــامــة فــي العالم  مــوضــحــًا أن »مــصــر دولـ
عتبر عقل وقلب العالم العربي، 

ُ
العربي، وت

وتــركــيــا مهتمة بــالــحــديــث مــع مــصــر حــول 
القضايا البحرية في شرق البحر املتوسط، 
ــرى فــــي لــيــبــيــا  ــ ــــى قـــضـــايـــا أخــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
وعــمــلــيــة الـــســـام والــفــلــســطــيــنــيــن«. وشـــدد 
ــه »يــمــكــن مــعــالــجــة هــــذه الــقــضــايــا،  عــلــى أنــ
وخفض التوترات. وهذا النوع من الشراكة 
يــمــكــن أن يــســاعــد فــي االســتــقــرار اإلقليمي 
من شمال أفريقيا إلى شرق البحر األبيض 

املتوسط«.
ورغم أن التصريحات التركية لم تقابل بأي 
ردة فــعــل مـــن الــنــظــام املـــصـــري، الــتــي نبهت 
اإلعـــام املحلية بعدم  أجــهــزتــه على وســائــل 
ــنـــاول تــلــك الــتــصــريــحــات أو تــحــلــيــلــهــا من  تـ
قريب أو بعيد، بحسب مصدر إعامي مطلع، 
فإن وسائل اإلعام اليونانية سبقت الجميع 
لطرح تصورات عن تغير مواقف القاهرة إزاء 
أثينا، وبالتالي إفقاد األخيرة إحدى األوراق 
واملتمثلة  أنــقــرة،  مع  في صراعها  األساسية 
بن  البحرية  الــحــدود  ترسيم  اتفاقيتي  فــي 
مــصــر والــيــونــان وقــبــرص، والــلــتــن تمثان، 

والـــظـــلـــم الـــســـافـــر الـــــذي يــتــعــرض لـــه مــايــن 
القصف  عمليات  هو  نشهده  ومــا  اليمنين، 
متفرقة  مناطق  فــي  تجرى  التي  العشوائية 

من اليمن«. 
وقال إن »جذور األزمة التي نراها في اليمن 
ــــي عــهــد  ــتـــي اعـــتـــقـــد ولـ الــــيــــوم هــــي الــــحــــرب الـ
ستنتهي  أنها  سلمان  بن  محمد  السعودية 
فـــي ثـــاثـــة أســـابـــيـــع بــقــتــل الــشــعــب الــيــمــنــي، 
ــدة ســــت ســــنــــوات، تــمــكــن الــشــعــب  ــ وخــــــال مـ
رغـــم عمليات  نفسه  عــن  الــدفــاع  مــن  اليمني 
الــقــصــف املــخــتــلــفــة«. ودعـــــا الـــســـعـــوديـــة إلــى 
»وقـــف هـــذه الــحــرب املــدمــرة وغــيــر املتكافئة 
 

ّ
»السبيل لحل أن  بأسرع ما يمكن«، مضيفًا 
مــســار سياسي،  اليمنية ليس ســوى  ــة  األزمـ
اليمنية  الوطني  اإلنــقــاذ  أكــدت حكومة  وقــد 
ذلك مرارًا وتكرارًا«. وتوالت اإلدانات من عدة 
دول ومــنــظــمــات لــلــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة. 
وذكرت السفارة األميركية في السعودية، في 
ظهر اعتداءات الحوثين الشنيعة 

ُ
تغريدة، »ت

على املدنين والبنية التحتية الحيوية عدم 
اهتمامهم  وعــدم  البشرية  للحياة  احترامهم 
»تقف  وأضــافــت  الــســام«.  لتحقيق  بالسعي 
ــانـــب الــســعــوديــة  ــــى جـ ــات املـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــواليـ الـ

إلى جانب منتدى غاز شرق املتوسط ودعم 
الــــواليــــات املــتــحــدة لــذلــك الــتــحــالــف الــثــاثــي 
ودولــــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي، أهـــم مقومات 
الـــيـــونـــان اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا فـــي الــفــتــرة 
األخيرة. ويمثل حاصل هذه األمــور رهانها 
املــســتــقــبــلــي الـــوحـــيـــد لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا 

الداخلية ومواجهة الجار اللدود.
ومــــــــا فـــعـــلـــتـــه مــــصــــر تـــــحـــــديـــــدًا هــــــو أنـــهـــا 
املـــواد  أعــلــنــت مناقصة للبحث عــن مــكــامــن 
الهيدروكربونية في أقصى غرب منطقتها 
االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، املــشــكــلــة بموجب 
اتــفــاق ترسيم الــحــدود مــع الــيــونــان. لكنها 
تــافــت الـــدخـــول إلـــى املــنــاطــق الــتــي أعلنت 
 ،2019 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  تــركــيــا، 
ــا وقـــعـــت بــشــأنــهــا اتـــفـــاقـــًا مــــع حــكــومــة  ــهـ أنـ
من  كل  ورفضتها  السابقة،  الليبية  الوفاق 
مــصــر والــيــونــان وقــبــرص بــشــدة، وأرســلــت 
ـــم املــتــحــدة. لكن  شـــكـــاوى بــشــأنــهــا إلـــى األمـ
املــنــظــمــة الــدولــيــة اتــبــعــت نــهــجــًا الفــتــًا إزاء 
تــلــك الـــتـــطـــورات بــمــا ســـاهـــم فـــي املـــزيـــد من 
ــاق الـــتـــركـــي  ــ ــفـ ــ ــــورات، إذ ســـجـــلـــت االتـ ــــطـ ــتـ ــ الـ
املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  الليبي 
ثـــم صـــادقـــت رســمــيــًا عــلــى خــريــطــة تــرســيــم 
ديسمبر/ فــي  اليونانية  املصرية  الــحــدود 

كانون األول املاضي، ما أبقى األوضاع على 
ما هي، دون غلبة ألي فريق.

وأوضحت املصادر املصرية أن هذه املسألة 
تحديدًا تعتبر من العوامل الحاكمة للطرح 
املصري الذي رحبت به تركيا. فمع استمرار 
الــخــصــومــة بــيــنــهــمــا، والـــقـــائـــمـــة مــنــذ عــزل 
الرئيس املنتخب الراحل محمد مرسي في 
يريد  ال  السيسي  فــإن   ،2013 يوليو/تموز 
دولـــي،  أو  إقليمي  ــراج  إلحــ نفسه  تــعــريــض 
خـــاصـــة بــعــد تــســجــيــل االتـــفـــاقـــيـــة. هــــذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يحافظ على 
للمستقبل،  الــبــاب »مــواربــًا«  إبــقــاء  إمكانية 

وشــعــبــهــا. إن الــتــزامــنــا بــالــدفــاع عــن اململكة 
وأمنها أمر ثابت«. واعتبرت وزارة الخارجية 
 »استمرار 

ّ
الكويتية، في بيان مساء األحد، أن

هــذه الجرائم اإلرهــابــيــة، أمــر لــم يعد مقبواًل 
التحرك  وعـــدم  الــدولــي  املجتمع  صمت  معه 
الخارجية  وزارة  أكــدت  فيما  فـــوري«،  بشكل 
القطرية، أمس األول، أن »استهداف املنشآت 
كل  ينافي  تخريبي  عمل  الحيوية  واملــرافــق 
األعراف والقوانن الدولية ومن شأنه التأثير 
ــــن واســــتــــقــــرار إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة فــي  عـــلـــى أمـ
املجتمع  اليمنية  الحكومة  وطالبت  العالم«. 
الــــدولــــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه »لـــوضـــع حد 
والتصعيد  املــســؤولــة  غير  التصرفات  لــهــذه 
الــعــســكــري غــيــر املــســبــوق عــلــى مــديــنــة مــأرب 
كما  السعودية«.  ألراضــي  استهدافها  وعلى 
الفلسطينية  الــرئــاســة  مــن  كــل  الــهــجــوم  دان 
واألردن  ومصر  البحرين  خارجية  ووزارات 
الـــتـــعـــاون الخليجي  الـــعـــام ملــجــلــس  واألمـــــن 
ــرف واألمــــــــــن الـــــعـــــام ملــنــظــمــة  ــجــ ــحــ نــــايــــف الــ
الـــــتـــــعـــــاون اإلســـــــامـــــــي يـــــوســـــف بــــــن أحـــمـــد 
العربي عادل بن  البرملان  العثيمن، ورئيس 

عبدالرحمن العسومي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، األناضول(

الثنائية  الــســيــاســيــة،  األوضــــاع  تغير  حـــال 
واإلقــلــيــمــيــة. واعــتــبــرت املــصــادر أن احــتــرام 
إيجابية  »خــطــوة  الليبية  التركية  الــحــدود 
السابقة  الــســلــبــيــة  الــخــطــوة  وقـــع  لتخفيف 
املتمثلة في إبرام اتفاق ترسيم الحدود مع 

اليونان في أغسطس/آب املاضي«.
ــددت املــــصــــادر فـــي الـــوقـــت نــفــســه على  ــ وشــ
أنــــه »لـــيـــس مـــن الــــــوارد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  مفاوضات  فتح 
أبلغت  املصرية  الخارجية  وأن  تركيا«،  مع 
اليونان بذلك، وإن كان لن يتم إعانه رسميًا 
في القاهرة، مع االتفاق على تسويق األمر 
من خال االتصاالت الدبلوماسية ووسائل 
اإلعـــــــام الـــيـــونـــانـــيـــة لــتــهــدئــة الـــــــرأي الـــعـــام 

ــه »مــــن غير  هـــنـــاك. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أنــ
املــرجــح الــدخــول فــي مثل هــذه املــفــاوضــات، 
القائم، ولكن  التوتر السياسي  فقط بسبب 
لسببن تمتزج فيهما العوامل االقتصادية 
والجيوسياسية. أولهما انتظار ما ستؤول 
إليه األوضاع في ليبيا، وسعي القاهرة إلى 
ترسيم حدودها معها أواًل حتى ال تحدث 
اســتــمــرار  وثــانــيــهــمــا  مستقبلية.  مــشــكــات 
الخافات بن تركيا واليونان على الحدود 
ــرة كـــريـــت مـــن جــهــة،  ــزيـ بــيــنــهــمــا، بــســبــب جـ
من  وقبرص  تركيا  بن  الخاف  واستمرار 
ناحية أخرى. وهنا ال تريد الدولة املصرية 
التورط في أي تحرك يؤدي إلى حساسيات 
لتركيا«.  املعاديتن  الــدولــتــن  وبــن  بينها 

فــي  الـــتـــركـــيـــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــت  ــرئـ ــ ـ
ُ
ق وإذا 

ســيــاق تخفيف حـــدة الــخــافــات مــع مصر، 
من  متذبذبة  مقدمات  دون  تصدر  لــم  فهي 
الــجــانــبــن. فــالــبــلــدان املــحــافــظــان حــتــى اآلن 
على عاقاتهما االستثمارية بصورة كاملة 
تبادال االتهامات واإلشارات الخضراء مرارًا 
طوال األعوام الثاثة املاضية. لكن الخاف 
أنقرة لعدد  ليبيا، واستضافة  الجذري في 
كــبــيــر مـــن املـــعـــارضـــن املـــصـــريـــن، يــبــقــيــان 
العاقات،  تحسن  أمــام  رئيسيتن  عقبتن 
ــرود وجــــفــــاف الــتــصــريــحــات  ــ ــ ويـــســـبـــبـــان بـ
ــة الــــرســــمــــيــــة تــــجــــاه أنــــــقــــــرة. وفــــي  املــــصــــريــ
الــشــهــر املــاضــي انــتــقــدت تــركــيــا استضافة 
اليونان ملمثلي قبرص ومصر والسعودية 
واإلمــــــــارات والــبــحــريــن فـــي مــنــتــدى فــيــلــيــا، 
واعــتــبــرتــهــا نــشــاطــًا مــوّجــهــًا ضـــدهـــا. ورد 
ذلك  وقتها، على  املصري،  الخارجية  وزيــر 
بأن »باده ال تقيم وزنًا ملثل هذه االتهامات، 
واملنتدى يهدف لتحقيق املصالح املشتركة 

ألعضائه«.
اإلعامية،  املناوشة  هــذه  مــن  يومن  وبعد 
أعــلــنــت مــصــر والـــيـــونـــان وقـــبـــرص تفعيل 
ــثــــاق الـــتـــأســـيـــســـي ملـــنـــتـــدى غــــــاز شـــرق  ــيــ املــ
املــتــوســط »وفــتــح ســاحــتــه لــكــل الــــدول التي 
تــتــشــارك الــقــيــم واألهـــــداف ذاتـــهـــا، وتــتــوافــر 
لها الرغبة في التعاون من أجل أمن املنطقة 
ــاء شــعــوبــهــا«. وجــــدد هـــذا األمـــر  ــ كــكــل ورخـ
التكهنات حول ما ترمي إليه الدول الثاث 
من وراء هذه الدعوة، في الوقت الذي تسعى 
فيه مصر لرسم وجه مغاير لسياستها في 
التركي  النفوذ  مواجهة  فــي  تحديدًا  ليبيا 
ــة بـــعـــد االتــــفــــاق األخـــيـــر  املـــتـــصـــاعـــد، خـــاصـ
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة. وســبــقــت 
الــدعــوة تصريحات مــن قبرص ودولــة  تلك 
االحتال تحديدًا عبرت عن »تمني انضمام 
تركيا للمنتدى«، وهو ما لم ترد عليه أنقرة.

السعودية ترّجح تنفيذ 
الهجوم من العراق 

أو إيران رغم تبني الحوثيين

تبنى الحوثيون استهداف منشآت »أرامكو« )فايز نورالدين/فرانس برس(

)Getty( أعلن شكري أن مصر ال تقيم وزنًا التهامات تركيا لمنتدى فيليا

زكريا الكمالي

صحيٌح أن جماعة الحوثيني قد 
، في 

ّ
طّبقت خاصية تحديد الكل

 
ّ

مسألة تعميم االنتهاكات ضد كل
من يعيش على أرض اليمن من 

بشر وشجر وحجر، لكن ال مانع 
من استغالل شهر مارس/آذار 

الذي يحتفي بنساء العالم، كفتياٍت 
وسّيدات وأمهات، إلعادة التذكير 

باملآسي التي صنعتها هذه املليشيا 
ضد اليمنيات منذ ست سنوات. 

لت املرأة 
ّ
خالل الفترة املاضية، شك

 مكتملة بالنسبة 
ً
اليمنية جبهة

للمليشيات الحوثية، مثلها مثل جبهة 
محافظة مأرب، حيث تعرضت لحملة 

استبدادية تحت شعارات والفتات 
دينية، تزعم الحفاظ على هوية املرأة 

املسلمة، والستهداف ممنهج ملنبع 
الحنان، كما هو الحال ملنبع النفط 

والغاز. لكن املؤسف أن ملأرب سواعد 
وبنادق تدافع عنها، أما املرأة اليمنية، 
 يلتهمها التوحش 

ً
ركت فريسة

ُ
فقد ت

الحوثي منذ سنوات. ويحصل ذلك 
على مرأى ومسمع منظمات دولية 

تهتم بالقشور. 
هناك كوارث وانتهاكات تريد املرأة 

اليمنية منكم االلتفات إليها بمناسبة 
يومها العاملي، فيما هناك من يريد 

وأدها وإعادتها للزمن الجاهلي. 
مارس الحوثيون كافة صنوف 

اإلرهاب وأبشع االنتهاكات ضد املرأة 
اليمنية. حتى أن مناسبة 8 مارس/
آذار )يوم املرأة العاملي(، لم يعد في 

مقدور اليمنيات االحتفال بها بحرية، 
باعتبار هذا اليوم يهدف إلى محاربة 

األسرة املسلمة. 
في قاموس الجماعة، فإنه يجب 

عليها أن تحتفي فقط بيوم املرأة 
املسلمة، الذي ولدت فيه فاطمة بنت 
الرسول محمد، وأن تسير اليمنيات 

»تشجيع إرسال  على نهجها، وذلك بـ
األبناء إلى جبهات القتال«، في دعوة 
صريحة لتجنيد األطفال أطلقتها ما 
»الهيئة النسائية« في املكتب  تسمى بـ
السياسي الحوثي. ال حقوق تعترف 

بها جماعة الحوثيني للمرأة سوى 
عندما تكون أّمًا تقّدم أوالدها كحطب 
ملعاركهم. أما باقي الحقوق، إن فكرت 
اليمنيات باملطالبة فيها أو ممارستها، 
فتشكل »جزءًا من الحرب الناعمة التي 

يقودها املجتمع الدولي ضدهم«. 
يقف زعيم الجماعة، عبد امللك الحوثي، 

كرأس حربة في حملة التحريض 
ضد املرأة، يشكك في األخالق، ويفرز 
النساء إلى مسلمات وغير مسلمات، 

بقوله في كلمة له، إن من سماهم 
»األعداء«، يسعون »بكل الوسائل 

للترويج للتبرج واالختالط والعالقات 
املحّرمة لهدف شيطاني، ألنهم 

يعتبرون اإلفساد للمجتمع املسلم 
أكبر وسيلة لقهره والسيطرة عليه«. 
بتفكير مثل هذا، »طالباني« رجعي، 
يقوم الحوثي بالتعريض باملرأة. هو 

ال يريد من النساء أن يطالنب بحقوق 
لهّن، وخصوصًا السياسية.

بعد تكاثر الرسائل اإليجابية 
التي تعلنها الحكومة 

التركية تجاه مصر، 
عملت القاهرة على 

طمأنة أثينا بأنه ليس من 
الوارد في الوقت الحالي 

فتح مفاوضات لترسيم 
الحدود البحرية مع أنقرة

لمنتدى  األول  الوزاري  االجتماع  الثالثاء،  اليوم  القاهرة،  تستضيف 
غاز شرق المتوسط بكامل أعضائه، وبحضور وزير الطاقة اإلسرائيلي 
)الـــصـــورة(.  شطاينتس  ــال  ــوف ي
ــمــقــرر الــتــبــاحــث حــول  ــن ال ومـ
األنابيب  شبكة  توسيع  مشروع 
ــيــن مــصــر ودولـــة  ــمــقــامــة ب ال
واليونان.  قبرص  لتضم  االحتالل 
قبرص  توقيع  االجتماع  وسبق 
نيقوسيا  في  وإسرائيل،  واليونان 
لمد  مبدئيًا  اتفاقًا  اإلثنين،  أمس 
الشبكات  يربط  البحر  تحت  كابل 

الكهربائية للدول الثالث.

اجتماع منتدى الغاز
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      غرب

رسالة من الملك سلمان 
إلى أمير قطر 

ــلـــقـــى أمــــيــــر قــــطــــر الــــشــــيــــخ تــمــيــم  تـ
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس اإلثــنــن، 
رســــــــالــــــــة شـــــفـــــويـــــة مــــــــن الــــعــــاهــــل 
الـــســـعـــودي املـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز ، تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات بن 
وتعزيزها،  دعمها  البلدين وسبل 
ــى أبـــــرز املــســتــجــدات  بـــاإلضـــافـــة إلــ
أمير  وتسلم  والــدولــيــة.  اإلقليمية 
الرسالة، من وزيــر الخارجية  قطر 
الـــــســـــعـــــودي، فـــيـــصـــل بـــــن فــــرحــــان 
ــلــــه )الـــــــصـــــــورة(، خـــال  بــــن عـــبـــد الــ
بالديوان  مكتبه  في  لــه،  استقباله 
األمــــــــيــــــــري، حــــيــــث تــــعــــد الــــــزيــــــارة 
األولــى ملسؤول سعودي على هذا 
املستوى إلى الدوحة، منذ التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق الـــعـــا فـــي الــســعــوديــة 
الثاني املاضي،  في يناير/ كانون 

والذي أنهى األزمة الخليجية.
)العربي الجديد(

سورية: األسد وزوجته 
مصابان بكورونا

أعلن النظام السوري أمس اإلثنن، 
إصــــــــابــــــــة رئـــــيـــــســـــه بــــــشــــــار األســــــــد 
وزوجـــتـــه أســمــاء بــكــورونــا. وأكـــدت 
ــة« فــــي بــيــان  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ »رئـ
على »فيسبوك«، أن األسد وزوجته 
»بصحة جيدة وحالتهما مستقرة«، 
مضيفة أنهما »سيتابعان عملهما 
ــرة الـــحـــجـــر  ــ ــتـ ــ خـــــــال قـــضـــائـــهـــمـــا فـ
الصحي املنزلي، التي ستستمر إلى 

أسبوعن أو ثاثة«.
)العربي الجديد(

مصر: »مستقبل وطن« 
يستحوذ على لجان 

»الشيوخ«
اســتــحــوذ حـــزب »مستقبل وطـــن«، 
املـــحـــســـوب عــلــى الـــنـــظـــام املـــصـــري، 
أمس اإلثنن، على غالبية املناصب 
ــات لـــــجـــــان مــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فــــــي انـ
الــشــيــوخ بــالــتــزكــيــة. وفــازعــبــد الله 
أمن عصر، برئاسة لجنة الشؤون 
وهاني  والتشريعية،  الــدســتــوريــة 
صــاح ســري الدين، برئاسة لجنة 
ــتــــصــــاديــــة  ــة واالقــ ــيــ ــالــ ــــؤون املــ ــشــ ــ الــ
واالســــــتــــــثــــــمــــــار، وأســـــــامـــــــة أحـــمـــد 
الـــجـــنـــدي بـــرئـــاســـة لــجــنــة الـــدفـــاع 
واألمن القومي، باإلضافة إلى فوز 
»الــوطــن«  رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
محمود محمد مسلم برئاسة لجنة 
الثقافة والسياحة واآلثار واإلعام.
)العربي الجديد(

قصف جوي إسرائيلي 
على سيناء

اإلسرائيلي،  الحربي  الطيران   
ّ
شن

ــارات جــويــة عــدة  ــنـــن، غـــ أمـــس اإلثـ
ــال ســـيـــنـــاء،  ــ ــمـ ــ ــلــــى مـــحـــافـــظـــة شـ عــ
شرقي مصر. وقالت مصادر قبلية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  وشـــهـــود لـــ
 
ّ
شن اإلسرائيلي  الحربي  الطيران 

غــــــــارات عـــــدة عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي رفـــح 
والشيخ زويد، مؤكدة عدم اإلباغ 

عن وقوع إصابات.
)العربي الجديد(

األردن: استقالة وزير 
العمل بعد تعديل 

الحكومة

وافــــــق الـــــديـــــوان املـــلـــكـــي األردنــــــــي، 
أمــس اإلثــنــن، على استقالة وزيــر 
الــقــطــامــن، وذلـــك بعد  العمل معن 
ــر الــيــمــن  ــ ــيـ ــ ــة األخـ ــ ــأديـ ــ ــن تـ ــ يــــــوم مـ
الــدســتــوريــة إثـــر الــتــعــديــل املــوّســع 
الــــوزراء بشر  رئــيــس  على حكومة 
)الــــصــــورة(. وبحسب  الــخــصــاونــة 
مــرســوم مــلــكــي، فــقــد جـــرى تكليف 
أيــمــن ريـــاض سعيد املــفــلــح، وزيــر 
ــة، بــــــــإدارة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيـــة االجــ ــنـــمـ ــتـ الـ
الـــوزارة، فيما أوضــح وزيــر الّدولة 
 
ّ
لشؤون اإلعــام، صخر دوديــن، أن

الــخــصــاونــة أبــلــغ الــســبــت املــاضــي 
الجمع ما بن  القطامن بصعوبة 
حقيبتي العمل واالستثمار، مبينًا 
ى حقيبة 

ّ
 األخير كان قد قبل تول

ّ
أن

العمل، وذلك قبل االستقالة.
)العربي الجديد(

طرابلس ــ العربي الجديد

انــتــظــارهــا وسبقتها  ــال  فـــي خـــطـــوة طــ
تــحــديــات عــديــدة، ال سيما بــشــأن تلقي 
رشـــــى فــــي مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
النتخاب السلطة الجديدة، انطلقت في 
مدينة سرت، وسط ليبيا، أمس اإلثنن، 
جلسة مجلس النواب ملنح الثقة لحكومة 
الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية  الــوحــدة 
الدبيبة، والتي تستكمل اليوم الثاثاء. 
نائبًا  الجلسة، بمشاركة 132  وانطلقت 
من أصل 200 ما يعني تجاوز الجلسة 
دعا  بينما  لعقدها.  القانوني  النصاب 
الــنــواب بــطــبــرق، عقيلة  رئــيــس مجلس 
ــالـــح، الــــنــــواب إلــــى تـــجـــاوز الــعــقــبــات  صـ
ــاز االســــتــــحــــقــــاق املــقــبــل  ــ ــــجـ ــــن أجــــــل إنـ مـ
في  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  وهــو 
وقـــال   .2021 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
صالح، خال كلمته في افتتاح الجلسة، 
ع اليوم إلى أن 

ّ
إن »الشعب الليبي يتطل

يضمن االتــفــاق الــســيــاســي فــي اإلعـــان 
الـــدســـتـــوري، لــكــي نــتــمــكــن مـــن مناقشة 
مــنــح الـــثـــقـــة«، مــضــيــفــًا: »الــــيــــوم، نــطــوي 
صفحة االنقسام الليبي وال إقصاء وال 
ع 

ّ
ونتطل املــقــبــلــة،  املــرحــلــة  فــي  تهميش 

واملعوقات  العقبات  من  الكثير  لتجاوز 
لــتــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة فــــي 24 
ديــســمــبــر«. وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن بــدئــهــا، 
ــرر مــجــلــس الــــنــــواب تــعــلــيــق جــلــســتــه  ــ قـ
إلــى صــبــاح الــيــوم الــثــاثــاء، واســتــدعــاء 
الوزارية. كما  الدبيبة لعرض تشكيلته 
طلب املجلس، بحسب بيان صادر عنه، 
من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، 
الطريق  تقديم مقترح لتضمن خارطة 
السياسي  الــحــوار  ملتقى  عــن  املنبثقة 

في اإلعان الدستوري.
ودار جدل واســع بن النواب حول عدم 
وضوح أسماء شاغلي بعض الحقائب 
ــة ملـــطـــالـــب أخــــرى  ــافــ الـــــــوزاريـــــــة، بــــاإلضــ
أعضاء  عــدد  تقليص  بــضــرورة  تتعلق 
تشكيلته  قــدم  الدبيبة  وكــان  الحكومة. 
ــة ملــجــلــس الـــــنـــــواب، الــخــمــيــس  ــ ــوزاريــ ــ الــ
املاضي، وتتألف من 27 حقيبة وزاريــة 
و6 وزراء دولة ونائبن لرئيس الوزراء. 
قال  الليبي،  للشعب  كلمة وّجهها  وفي 
 مسار تشكيل الحكومة 

ّ
الدبيبة أمس، إن

الهّن والسهل، بل كان  »لــم يكن باألمر 

أصــعــب مــن صــعــود الــجــبــال الشاهقة«، 
مــســتــدركــًا بــالــقــول »لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة 
صعود نحو القمة بــا شــك«. وأضــاف: 
التعقيد  املرير شديد  الــواقــع  »لــم نختر 
الـــذي يشكل الــحــالــة الــســيــاســيــة الــيــوم، 
ومسار تشكيل الحكومة تضّمن جهوًدا 
مضنية للحصول على األفضل«، مشيرًا 
إلـــــى أن وصــــولــــه إلـــــى تــشــكــيــلــهــا جـــاء 
خـــال »أزمــــة صـــراع وحــــرب، وأزمــــة ثقة 
ــة قــبــول وتــأيــيــد ودعــم  ومــشــاركــة، وأزمــ
وتابع  واالستيعاب«.  الواقعية  تطلبت 
وأنا  إليكم  »أتحدث  كلمته:  في  الدبيبة 
تعمل  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  بعيني  أرى 
كجيش من الخدم لهذا الشعب العظيم، 
الكهرباء ضمن ما تعهدت  أزمــة  تعالج 
بـــه زمـــنـــيـــًا، وتـــحـــرك عــجــلــة االقـــتـــصـــاد، 
املصارف.  أمــام  الطوابير  أزمــة  فتنتهي 
بانتظام  الليبين  أرى  ذلــــك،  كــل  وقــبــل 
ــا كــمــا يــلــيــق بهم  يــتــلــقــون لــقــاح كـــورونـ
وبكرامتهم«. وأكــد أن واقــع أزمــة الباد 
ــتـــوازن املــعــقــول  فـــرض عــلــيــه »مـــراعـــاة الـ
وينقلها  أزمتها  من  بلدي  يخرج  الــذي 
ــــان وُيـــوقـــف حــالــة الــتــمــديــد  إلـــى بـــر األمـ
لأزمة«. ولفت الدبيبة إلى أنه في إطار 
واستمعت  »ناقشت  لحكومته  تشكيله 
واستوعبت، وفي النهاية قدمت أفضل 

ما يمكن«.
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب »أال  ونــــاشــــد أعــــضــ
يــــــفــــــوتــــــوا فــــــرصــــــة تـــــوحـــــيـــــد املــــجــــلــــس 
بوا هذه املرة مصلحة 

ّ
بملتقاهم، وأن يغل

الـــوطـــن عــلــى كـــل الــحــســابــات الــخــاصــة 
والضيقة، لتمكن الحكومة من مباشرة 
مــهــامــهــا الــصــعــبــة عـــلـــى الــــفــــور، وعــــدم 
ــراء نــيــل الــثــقــة إلــــى مــرحــلــة  ــ تــرحــيــل إجــ
أن ذلــك سيترتب عليه  أخـــرى«، معتبرًا 
عرقلة املــســار االنــتــخــابــي الـــذي أوصــت 
الشعب  وحــرمــان  بــه مخرجات جنيف، 
ــول إلــــى انــتــخــابــات  الــلــيــبــي مـــن الــــوصــ
حقيقية ونزيهة. وختم بالقول »إن من 
ــة فـــي الــبــال  ــ لـــه فــســحــة فـــي الـــزمـــن وراحـ
ــال املــــواطــــن الــبــســيــط،  ــه لـــيـــس كـــحـ ــالـ حـ
خصمت  والتمديد  واإلطالة  فالتعطيل 

من عمر شعبنا وزادت من معاناته«.
وكــــانــــت الـــجـــلـــســـة قــــد تـــــجـــــاوزت أولــــى 
الــصــعــوبــات املــتــعــلــقــة بــوصــول الــنــواب 
ــرت، بـــعـــد رفـــــض قـــيـــادة  ــ ــــى مـــديـــنـــة ســ إلـ
ــواء املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، فــتــح  ــ ــلـ ــ الـ
الــطــريــق الـــبـــري املـــــؤدي لــلــمــديــنــة، وتــم 
النواب  فتح األجــواء الستقبال طائرات 
في املطار. وحث رئيس البعثة األممية 
الــنــواب على  يــان كوبيتش،  ليبيا،  إلــى 
ــنـــواب،  ــرورة عــقــد جــلــســة مــجــلــس الـ ــ ضــ
وعدم عرقلتها »تحت أي ذريعة«، نافيًا 
»مــزاعــم  بــشــأن  أممية  وجـــود تحقيقات 
ــديـــدة.  ــار الــســلــطــة الـــجـ ــيـ ــتـ رشـــــــوة« الخـ
وقــــال كــوبــيــتــش، فـــي بــيــان لـــه، أول من 
أمـــــس األحــــــــد، إن »جـــلـــســـة مـــنـــح الــثــقــة 
لتشكيلة حكومة الدبيبة، خطوة مهمة 
أخـــرى نــحــو اســتــعــادة وحـــدة وشرعية 
داعيًا  الليبية«،  والسلطات  املؤسسات 
إلى »عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي 
ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة، 
مــثــل الــرســالــة الــنــصــيــة املـــتـــداولـــة حــول 
التحقيقات التي تجريها األمم املتحدة 

بشأن مزاعم الرشوة«.

ليبيا: جلسة الثقة لحكومة 
الدبيبة تستكمل اليوم

تخطت ليبيا أمس 
اإلثنين تحديًا بارزًا، بعد 

شروع النواب بمناقشة 
منح الثقة لحكومة 

عبد الحميد الدبيبة في 
جلسة بمدينة سرت

جدل بين النواب حول 
عدم وضوح أسماء 

شاغلي بعض الحقائب
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  شرق
      غرب

تعويضات لضحايا أمير 
حرب كونغولي

مـــنـــح قـــضـــاة املـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة، أمــس اإلثــنــن، 30 مليون 
لـــضـــحـــايـــا  ــعــــويــــضــــات  ــتــ كــ دوالر 
الجرائم التي أديــن بها أحــد أمــراء 
الــــحــــرب الـــكـــونـــغـــولـــيـــن، وبــيــنــهــم 
أطــــفــــال تــــم تــجــنــيــدهــم وضـــحـــايـــا 
كان  جنسي.  واستعباد  اغتصاب 
باسم  املــعــروف  نتاغاندا،  بوسكو 
ــن عـــام 2019 في  »املــــدمــــر«، قـــد أديــ
18 جريمة ضد اإلنسانية وجرائم 
حـــــرب، وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن 30 
ــاب فــظــائــع  ــكــ عـــامـــًا لــــــدوره فـــي ارتــ
خال صراع عرقي دام في الكونغو 

عامي 2002 و2003. 
)أسوشييتد برس(

بريطانيا تسمي سفيرًا 
جديدًا في الخرطوم

ــكـــة املــــتــــحــــدة، أمـــس  ــلـ أعـــلـــنـــت املـــمـ
 املــبــعــوث الــبــريــطــانــي 

ّ
اإلثـــنـــن، أن

الــخــاص لــلــقــرن األفــريــقــي والبحر 
األحـــمـــر جــولــيــان رايـــلـــي سيتولى 
مـــهـــام الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
املقبل.  أيار  الخرطوم حتى مايو/ 
وأوضـــح بيان صــادر عــن السفارة 
 
ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــــخــــرطــــوم، أن

ــر الـــخـــارجـــيـــة دومـــيـــنـــيـــك راب  ــ وزيــ
ــــف خـــــال زيــــارتــــه 

ّ
ــورة(، كــــل ــ ــ ــــصـ ــ )الـ

الــعــاصــمــة الــســودانــيــة فــي يناير/ 
ــي املـــــاضـــــي رايــــلــــي  ــانــ ــثــ كـــــانـــــون الــ
بمهام توسيع عاقة بريطانيا مع 
حــكــومــة الـــســـودان. ونــســب الــبــيــان 
العمل  إلــى  تطلعه  تأكيد  للسفير 
عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــشـــراكـــة الــعــمــيــقــة 
ــكــــة املــــتــــحــــدة  ــلــ ــمــ ــفــــعــــل بــــــن املــ ــالــ بــ

والسودان.
)العربي الجديد(

اتفاق بين سيول 
وواشنطن على تمويل 

الوجود العسكري
ـــة  ــيـ ــوبــ ــنــ ــــت كــــــــوريــــــــا الــــجــ ــلــ ــ ــــوصــ تــ
ــفـــاق  ــى اتـ ــ والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة إلــ
بــشــأن مساهمة ســيــول املــالــيــة في 
الـــوجـــود الــعــســكــري األمــيــركــي في 
الـــبـــاد، وفـــق مــا أعــلــنــت السلطات 
اإلثنن،  أمــس  الجنوبية،  الــكــوريــة 
املـــــنـــــاورات  ــن  ــ مـ األول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ
مع  املشتركة  السنوية  العسكرية 
وزارة  وقالت  األميركين.  الجنود 
في  الجنوبية  الــكــوريــة  الخارجية 
بـــيـــان، إن الــجــانــَبــن وقـــعـــا اتــفــاقــًا 

حدد قيمته.
ُ
»مبدئيًا« لم ت

)فرانس برس(

الكاظمي يدعو 
إلى »حوار وطني«

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــ دعـــــــــا رئــ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
اإلثنن، إلــى عقد حــوار وطني، قال 
ــّبـــرًا عــــن تــطــلــعــات  ــه ســـيـــكـــون مـــعـ ــ إنـ
الــشــعــب الـــعـــراقـــي. وقــــال الــكــاظــمــي، 
انتهاء  بمناسبة  مصورة  كلمة  في 
ــا فــرنــســيــس لـــلـــعـــراق:  ــابـ ــبـ زيـــــــارة الـ
ــبــــة والـــتـــســـامـــح  »فـــــــي أجــــــــــواء املــــحــ
ــارة الــبــابــا ألرض  ــ الــتــي عــززتــهــا زيـ
الــعــراق، ندعو جميع املختلفن من 
قـــوى ســيــاســيــة وفــعــالــيــات شعبية 
ومعارضي  احتجاجية،  وشبابية 
ــــوار  ــــحـ الــــحــــكــــومــــة، إلـــــــى طـــــاولـــــة الـ
املسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ. 
السياسية  وأحــزابــنــا  قــوانــا  نــدعــو 
إلى منح شعبنا فرصة األمل والثقة 

بالدولة وبالنظام الديمقراطي«.
)العربي الجديد(

احتجاجات تطالب بإقالة 
محافظ المثنى

بمحافظة  العراقين  مئات  تظاهر 
املثنى، جنوب الباد، أمس اإلثنن، 
لــلــمــطــالــبــة بــإقــالــة املــحــافــظ أحــمــد 
جودة من منصبه، احتجاجًا على 
تـــدنـــي مــســتــوى الـــخـــدمـــات وســـوء 
أمام  املتظاهرون  اإلدارة. واحتشد 
ورددوا  املـــثـــنـــى،  مــحــافــظــة  مــبــنــى 
»حــقــن  ــودة بـــ ــ هـــتـــافـــات تـــطـــالـــب جــ

الدماء واالستقالة من منصبه«.
)األناضول(

بغداد ــ العربي الجديد

اختتم البابا فرنسيس، أمس اإلثنن، زيارته 
التاريخية إلى العراق، التي استمرت 3 أيام، 
وكانت األولى التي يقوم بها بابا للفاتيكان 
ــذا الــبــلــد، مـــؤكـــدًا أن الـــعـــراق سيبقى  إلــــى هــ
فـــي قــلــبــه، وأن لـــقـــاءه بــاملــرجــع الــديــنــي علي 
من  للعالم.  مهمة  رســالــة  شــّكــل  السيستاني 
ــاد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن  جــهــتــه، أشـ
بـــالـــزيـــارة، فــيــمــا وصــفــتــهــا طــهــران بــالــجــّيــدة 
والــبــنــاءة. وعـــاد الــبــابــا فرنسيس أمـــس إلــى 
رومــا، منهيًا زيارته إلى العراق، التي بدأها 
يــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، وزار خــالــهــا مــدنــًا 

عراقية عدة، مزقتها الحرب واإلرهاب. 
أول  فرنسيس  البابا  قــال  مــغــادرتــه،  وقبيل 
مــن أمــس األحـــد، إن »الــعــراق سيبقى دائمًا 
مـــعـــي وفـــــي قـــلـــبـــي«، بـــعـــد تــــرؤســــه قـــداســـًا 
احــتــفــالــيــًا شـــارك فــيــه اآلالف فــي ملعب في 
أربيل. وفي طائرة العودة إلى روما، وصف 
السبت  الــســيــســتــانــي،  مــع  لــقــاءه  فرنسيس 
املــاضــي، بــأنــه أراح نفسه. وقـــال الــبــابــا إنه 
مشددًا  وحكيمًا«،  متواضعًا   

ً
»رجـــا التقى 

عــلــى أن هـــذا الــلــقــاء »شــّكــل رســالــة عــاملــيــة«. 
وقــال »شعرت أن من واجبي أن أقــوم بحج 
اإليــــمــــان والـــتـــوبـــة هـــــذا، ولـــقـــاء رجــــل كبير 
حــكــيــم، رجــــل ديــــن تـــقـــي، وكـــــان ذلــــك جليًا 
فقط بمجرد االستماع إليه«. وأضــاف »إنه 
لي  قــال  والــخــفــر.  بالحكمة  يتمتع  شخص 
إنه لم يعد يستقبل منذ 10 سنوات الــزوار 
الذين لديهم أهداف سياسية أو ثقافية، بل 
أبــدى  لقد  الــذيــن لديهم دوافـــع دينية.  فقط 

احترامًا كبيرًا خال لقائنا، وهذا يشرفني. 
ــزواره، لكنه  ــ فــهــو ال يــقــف أبــــدًا لــلــتــرحــيــب بــ
ي مــرتــن«. ووصــف 

ّ
وقــف إللــقــاء التحية عل

زيارته للعراق بأنها »كانت مرهقة أكثر من 
زيــاراتــه األخـــرى« لــلــخــارج، مــؤكــدًا أن بلوغ 

الـ84 عامًا »له تبعات«. 
الرئيس  أشـــاد  الــعــراق،  زيـــارة  على  وتعليقًا 
األمــيــركــي جــو بــايــدن بــمــا رأى فــيــه »رســالــة 
ــتـــب بــــايــــدن عــلــى  ــــام مـــهـــمـــة«. وكـ ــوة وســ ــ أخــ
»تــويــتــر«، أن »رؤيــــة الــبــابــا فــرنــســيــس وهــو 
ــزور املــــواقــــع الـــديـــنـــيـــة، مـــثـــل مــســقــط رأس  ــ يــ
النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية 

املوصل،  في  والصاة  السيستاني  الله علي 
املــديــنــة الــتــي عــانــت قــبــل ســنــوات مــن العنف 
وتطرف جماعة مثل تنظيم الدولة اإلسامية 
للعالم بأسره«.  )داعـــش(، يشكل رمــزًا لأمل 
على  العراقي«  والشعب  »الحكومة  أ 

ّ
هن كما 

تنظيم  الزيارة »الضخمة«. 
من جهتها، اعتبرت إيران أن زيارة البابا إلى 
العراق، كانت »جّيدة وبناءة«، وتحمل رسالة 
عودة األمن الى باد الرافدين. ورأى املتحدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب 
زاده، أن »رسالة هذه الزيارة، هي عراق هادئ 

وآمن، وأن العراق عاد إلى األمان«.

جالل بكور

التجنيد  بــهــدف  االعــتــقــاالت  )قــســد(، حملة  الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــة  واصــلــت 
اإلجباري في مناطق سيطرتها شمالي سورية، واعتقلت خال اليومن املاضين، 
أكثر من مائة شخص في ريفي الرقة والحسكة شمالي سورية، في وقت هّدد فيه 
جديدة.  انشقاق  بعمليات  املليشيات،  هــذه  صفوف  فــي  يعملون  محليون  شيوخ 
»العربي الــجــديــد«، أمــس اإلثــنــن، إن املليشيا  وقــالــت مــصــادر مقربة مــن »قــســد«، لـ
ــت حملة اعــتــقــاالت واســعــة طــاولــت مناطق فــي مدينة الــرقــة ومنطقة 

ّ
الــكــرديــة شــن

الحسكة، حيث  الــشــدادي جنوبي  الــرقــة، وفــي  ريــف  فــي  املنصورة  الطبقة وناحية 
ــهــم بــهــدف التجنيد اإلجـــبـــاري فــي صــفــوفــهــا، من 

ّ
اعــتــقــلــت عــشــرات األشـــخـــاص جــل

السوري. كما نشرت »قسد«، حواجز متنقلة  النظام  ولــدى  لديها  بينهم موظفون 
على الــطــرقــات املــؤديــة إلــى قــرى وبــلــدات عــديــدة فــي املنطقة، لتنفيذ أكبر عــدد من 
االعتقاالت. وتزامنًا، تحدثت مصادر محلية عن وقوع توتر بن عناصر من »قسد« 
في ناحية تل حميس بريف الحسكة، حيث فّرت مجموعة من العناصر بساحها 
من نقطة للمليشيا إلى نقطة تخضع لسيطرة قوات النظام، وهو ما وصفه شيوخ 
لــدعــوات منهم.  »قــســد« استجابة  فــي صــفــوف  انــشــقــاق  للنظام بعمليات  تــابــعــون 
ونقلت صحيفة »الوطن« املوالية للنظام عن مشعل عبد الكريم الجربا، أحد شيوخ 
 مباشرًا مع قيادات بارزة في منطقة دير الزور بهدف 

ً
قبيلة شمر، أن هناك تواصا

االنشقاق، مهددًا »قسد« بتطورات مهمة.
السوري«  الوطني  االشتباكات بن »قسد« و»الجيش  ذلــك، تجددت  في غضون 
الكيف في  أم  التركي في ناحية  الجيش  املدعوم من  السورية(  املعارضة  )قــوات 
»العربي الجديد«، إن االشتباكات  ريف الحسكة. وقال مصدر من قوات املعارضة لـ
أّدت إلــى مقتل عنصر مــن قـــوات املــعــارضــة وخــســائــر بشرية أيــضــًا فــي صفوف 
»قسد«. ولفت إلى انفجار سيارة مفخخة في قرية الريحانية بناحية رأس العن، 
ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من قوات املعارضة أيضا. وكان والي 
شانلي أورفـــة التركية، عبد الله أران، قــد أجــرى أول مــن أمــس األحـــد، زيـــارة إلى 
مدينة رأس العن في ريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة املعارضة. وقالت مصادر 
للمسؤولن،  األهــالــي  نقلها  التي  الشكاوى  أبــرز  إن  الجديد«  »العربي  لـ محلية 

ترتبط بغياب األمن والخدمات في املدينة.

قتل 2600 مدني 
سوري بانفجار ألغام 

منذ مارس 2011
تكليف األجهزة األمنية 

والجيش بعدم السماح 
بإقفال الطرق

قتل وجرح 22 شخصًا 
في ريف سلمية يوم 

األحد إثر انفجار لغمين
قائد الجيش: العسكري 

يعاني ويجوع فماذا 
ينتظر المسؤولون؟

ألغام سورية

أمين العاصي

أن  مــــن دون  ــــوم  يــ يـــمـــر  يــــكــــاد  ال 
تــحــصــد األلــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
ــة  ــــي ســــوريــ أطـــــــــــراف الــــــصــــــراع فــ
أرواح  املاضية  العشر  السنوات  مــدى  على 
مدنين، وخاصة في البادية السورية، الذي 
تــشــيــر املــعــطــيــات والـــوقـــائـــع إلـــى أن جانبًا 
كبيرًا منها تحول إلى حقول ألغام، وأبرزها 
فــي ريــفــي حــمــاة وحــمــص الشرقين وريــف 
دير الزور الجنوبي. ففي حادث ُيعد األعلى 
لــجــهــة الــضــحــايــا، قــتــل وجــــرح 22 شخصًا 
في ريف مدينة سلمية شرقي حماة وسط 
ســـوريـــة، أول مــن أمـــس األحــــد، إثـــر انــفــجــار 
لقطف  توجههما  خــال  بسيارتن،  لغمن 
»الكمأة« الذي تشتهر به البادية السورية، 
ــفـــاع ثــمــنــه. ونقلت  بــهــدف االتـــجـــار بـــه الرتـ
قناة »اإلخبارية«، التابعة للنظام، عن مدير 
عيسى  نــاصــح  الــوطــنــي  سلمية  مستشفى 
قوله إن 14 جثة تعود ملدنين وصلت إلى 
املــســتــشــفــى، بــاإلضــافــة إلـــى ثـــاث إصــابــات 
أخرى، عقب انفجار ألغام في منطقة وادي 
انفجر  كما  الشرقي.  بريف سلمية  العذيب 
لــغــم آخــــر، ُيــعــتــقــد أنـــه مــن مــخــلــفــات تنظيم 
»داعش«، بسيارة أخرى بالقرب من املنطقة 
نفسها، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. 
ــادث بـــعـــد مـــقـــتـــل خــمــس  ــحـــ ــذا الـــ ــ ويــــأتــــي هــ
فتيات، وجــرح 11 شخصًا، في 27 فبراير/ 
شباط املاضي بانفجار لغم مضاد لآلليات 
بــســيــارة تــقــل عـــمـــااًل لــجــمــع »الـــكـــمـــأة« قــرب 
منطقة رسم األحمر بناحية السعن في ريف 

سلمية الشمالي الشرقي.
»الـــعـــربـــي  وأوضــــحــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة، لــــ
التابعة  املــحــلــيــة  املــلــيــشــيــات  أن  الــجــديــد«، 
لــلــنــظــام »هــــي املـــســـؤولـــة عـــن زرع األلـــغـــام 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة ســلــمــيــة خــــال األعــــوام 
املـــاضـــيـــة، فـــي مــحــاولــة مــنــهــا ملــنــع تنظيم 
داعش من االقتراب من املدينة ومن مناطق 
أخرى في ريفي حمص وحماة الشرقين«. 
وبّينت املصادر أن تنظيم داعش نفسه زرع 
مفاجئ  هجوم  لتفادي  املنطقة  في  ألغامًا 
مـــن هـــذه املــلــيــشــيــات أو مـــن قــــوات الــنــظــام 
إلــى نــقــاط تــمــركــزه فــي الــبــاديــة الــســوريــة«. 
وأشارت إلى أنه »ال توجد خرائط توضح 
أماكن هذه األلغام لنزعها أو لتفاديها من 

مــن كـــوادر الــدفــاع املــدنــي، و9 مــن الــكــوادر 
انفجار  حــوادث  من  املئات  عبر  اإلعامية، 
األلــغــام فــي مختلف املــحــافــظــات الــســوريــة 
لــلــتــقــريــر  مــــــــارس/آذار 2011. وطــبــقــًا  مــنــذ 
ــإن أغـــلـــب ضـــحـــايـــا األلــــغــــام ســـقـــطـــوا فــي  ــ فـ
مــحــافــظــتــي حــلــب والـــرقـــة، إذ بــلــغــت نسبة 
حصيلة الــضــحــايــا فــي املــحــافــظــتــن قــرابــة 
51 فــي املــائــة مــن مــجــمــل ضــحــايــا األلــغــام، 
هاتن  في  سقطوا  الضحايا  نصف   

َّ
أن أي 

الـــزور  املــحــافــظــتــن، تليهما مــحــافــظــة ديـــر 
بــنــســبــة تـــقـــارب الــــ 16 فـــي املـــائـــة، ثـــم درعـــا 
بنحو 9 فــي املــائــة، ثــم حــمــاة بنسبة 7 في 

املائة، ثم بقية املحافظات.
ــنــــاول تــقــريــر الــشــبــكــة األلــــغــــام املـــضـــادة  وتــ
ــواد صــمــمــت  ــ ــــي مــ ــات، وهـ ــبــ ــركــ ــراد واملــ لــــأفــ
فــوقــهــا، وتنفجر  أو  تــحــت األرض  لــتــوضــع 
بسبب وجــود اقتراب أو تماس شخص أو 
مركبة بها. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى 
أن سورية بذلك باتت من أسوأ دول العالم 
في كمية األلغام املزروعة منذ العام 2011، 
رغــــم حــظــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي اســتــخــدامــهــا. 
ووفـــقـــًا لــتــقــريــر الــشــبــكــة، وهــــي عــضــو في 
»الــحــمــلــة الــدولــيــة لحظر األلـــغـــام األرضــيــة 
أطراف  فإن  العنقودية«،  الذخائر  وتحالف 
الـــنـــزاع فــي ســوريــة قــد اســتــخــدمــت األلــغــام 
على مدى قرابة 10 سنوات )باستثناء قوات 
املتحدة  الــواليــات  بقيادة  الدولي  التحالف 
األمــيــركــيــة، والــقــوات الــروســيــة( على الرغم 
وعزا  استخدامها.  على  الدولي  الحظر  من 
الــتــقــريــر ذلـــك إلـــى امــتــاك الــنــظــام الــســوري 
عــشــرات آالف األلـــغـــام، إضــافــة إلـــى سهولة 
الذي  األمــر  املنخفضة،  وكلفتها  تصنيعها 

املنطقة«.  في  يتنقلون  الذين  املدنين  قبل 
ــــت أن »األلـــــغـــــام جــــانــــب خـــفـــي مــن  ــافـ ــ وأضـ
ــد اهـــتـــمـــامـــًا  ــة فــــي ســـــوريـــــة، ال يـــجـ ــارثــ ــكــ الــ
إعـــامـــيـــًا، أو مـــن قــبــل املــنــظــمــات الــدولــيــة 
املتخصصة«. وال يتوقف سقوط الضحايا 
جــــراء األلـــغـــام عــلــى ريــفــي حــمــص وحــمــاة، 
ــفــــجــــار مــخــلــفــات  ـــكـــثـــر حــــــــوادث انــ

ُ
حـــيـــث ت

الــحــرب مــن األلـــغـــام فــي بــاديــة ديـــر الــــزور، 
وخاصة بمجموعات من مليشيات محلية 
وأوضحت  املنطقة.  على  تسيطر  وطائفية 
مصادر محلية أن عددًا من رعاة الغنم في 
الــبــاديــة الــســوريــة فــقــدوا حــيــاتــهــم نتيجة 

انفجار ألغام بهم أثناء الرعي.
األلغام  الضحايا جــراء  وال يقتصر سقوط 
تكثر  الــســوريــة، حيث  البادية  مناطق  على 
ــوادث أيــضــًا فـــي مــنــاطــق سيطرة  ــحـ ــذه الـ هـ
فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
حيث انفجر لغم، األحد املاضي، في عفرين، 
مــا أدى إلــى إصــابــة طفلن بــجــروح. وقتل، 
خـــال الــعــام املــاضــي ومــنــذ مطلع الــحــالــي، 
عــشــرات املــدنــيــن فــي مــحــافــظــة إدلـــب جــراء 
انــفــجــار ألــغــام أثــنــاء قــيــام الــفــاحــن بجني 

ثمار محاصيلهم الزراعية.
ــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري، ذكــــــرت الــشــبــكــة  ــ وفـ
السورية لحقوق اإلنسان أنه خال فبراير/
ــاضـــي قــتــل 16 مـــدنـــيـــًا، بــيــنــهــم 6  شـــبـــاط املـ
أطــــفــــال، بــســبــب انـــفـــجـــار األلــــغــــام فــــي عـــدة 
محافظات سورية. وأشارت إلى أن حصيلة 
منذ  األلــغــام  بسبب  قتلوا  الــذيــن  الضحايا 
بداية العام الحالي بلغت 34 مدنيًا، بينهم 
، قــضــوا فــي مناطق عـــدة، تسيطر 

ً
22 طــفــا

عــلــيــهــا مــخــتــلــف الـــقـــوى. وبــحــســب الشبكة 
فـــإن هـــذه األرقــــام مــن القتلى تــعــد »مــؤشــرًا 
على عدم قيام أي من القوى املسيطرة على 
األرض بــبــذل أيـــة جــهــود تــذكــر فـــي عملية 
إزالة األلغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها 
ــان املــحــلــيــن  ــكـ ــر الـــسـ ــذيـ ــا وتـــحـ وتـــســـويـــرهـ

منها«.
ــة لــحــقــوق  كـــمـــا رســــمــــت الـــشـــبـــكـــة الــــســــوريــ
اإلنــســان صـــورة قــاتــمــة عــن الـــكـــوارث التي 
املحافظات  العديد من  األلغام في  تسببها 
الــســوريــة. وأوضــحــت، فــي تقرير صــدر في 
األلغام  أن  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون 
 ،

ً
598 طفا بينهم  2600 مدني،  قتلت نحو 

و267 ســيــدة، و8 مــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة، و6 

مــن استخدامها  الــنــزاع  ــراف  أطــ بقية  ــن  مــكَّ
على نحو واســع، دون اكتراث باإلعان عن 

مواقعها أو إزالتها.
ــر الـــشـــبـــكـــة الــــســــوريــــة لــحــقــوق  ــديــ وقــــــــال مــ
اإلنــســان فــضــل عــبــد الــغــنــي، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إن »على املجتمع الدولي 
بشكل عـــام، والــــدول املــانــحــة بشكل خــاص، 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة إزاء مـــلـــف األلــــغــــام فــي 
سورية«. وطالب بدعم مشاريع »تعمل على 
إزالــة مخلفات الحرب في سورية، وخاصة 
ــام الــتــي لـــم تــنــفــجــر«. وشــــدد عــلــى أن  ــغـ األلـ
الدولي »الضغط على جميع  على املجتمع 
األطـــراف للكشف عــن خــرائــط مــواقــع زراعــة 

هذه األلغام ».
وحذر تقرير صدر عن دائرة األمم لأعمال 
أكتوبر/ فــي  )أونــمــاس(،  بــاأللــغــام  املتعلقة 
تغير  أن  مـــن   ،2020 الـــعـــام  األول  تــشــريــن 
في جميع  األمامية  القتال  خطوط جبهات 
أنحاء سورية زاد من عملية تلوث مناطق 
املــجــتــمــعــات بـــالـــذخـــائـــر املـــتـــفـــجـــرة. ووفــقــًا 
ملــســودة كــانــت مــنــشــورة »عـــن االحــتــيــاجــات 
اإلنسانية لعام 2020«، يعيش 11.5 مليون 
شــخــص فـــي 2562 مــنــطــقــة تـــم اإلبـــــاغ عن 
تــلــوثــهــا بــالــذخــائــر املــتــفــجــرة فـــي الــعــامــن 
ــنـــاك قــلــقــًا بـــالـــغـــًا مــــن أن  املـــاضـــيـــن، وأن هـ
وأشار  كبيرة.  ملخاطر  معرضون  العائدين 
التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أنه استفاد، 
في النصف األول من العام 2020، أكثر من 
للتثقيف  دورات  مـــن  شــخــص  مــلــيــون   1.1
بــشــأن مــخــاطــر الــذخــائــر قــامــت بــهــا دائـــرة 
ــم املــتــحــدة لــأعــمــال املــتــعــلــقــة بــاأللــغــام  األمــ
والــشــركــاء فــي مــجــال املــســاعــدة اإلنــســانــيــة 

ومــقــدمــو الــخــدمــات الــعــامــة، وتـــدريـــب 186 
شخصًا على التوعية من الذخائر املتفجرة، 
فإن التحدي ال يزال كبيرًا، إذ ال يزال هناك 
معوقات بوجه النطاق العملي على األرض 
ــام. كــمــا أن هـــنـــاك صــعــوبــة في  ــغــ لـــنـــزع األلــ
جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات فــــي الـــعـــديـــد مــــن املــنــاطــق 
بسبب القيود املفروضة على الوصول إلى 
املــعــلــومــات، والـــحـــد مـــن الـــقـــدرة عــلــى رســم 
املتفجرة  بالذخائر  امللوثة  املناطق  خرائط 

من أجل فهم كامل لنطاق التهديد.
وأشارت »أونماس«، في تقريرها، إلى أنها 
تحتاج إلــى زيــادة فــرص وصــول املنظمات 
ــلـــقـــة بـــــاأللـــــغـــــام، بــحــيــث  ــة املـــتـــعـ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
يــمــكــن مــعــالــجــة جــمــيــع الــركــائــز األســاســيــة 
لإلجراءات اإلنسانية املتعلقة باأللغام دون 
وشواغل  اإلنسانية  للمبادئ  ووفــقــًا  قيود 
ــة لــاســتــجــابــة  ــويــ الــحــمــايــة، وإعــــطــــاء األولــ
بــالــذخــائــر  املتعلقة  لـــإلجـــراءات  اإلنــســانــيــة 
املـــتـــفـــجـــرة، بــحــســب أولــــويــــات املــجــتــمــعــات 
املــتــضــررة، وإجــــراء مــســح شــامــل للمناطق 
املـــلـــوثـــة واملــشــتــبــه فـــي خــطــورتــهــا ووضـــع 
للمناطق  بالنسبة  ســـواء  عليها،  عــامــات 

الحضرية أو الريفية.
ــان الــثــاثــي الــضــامــن لــتــفــاهــمــات مــســار  وكــ
أســتــانــة اتــفــق فـــي خــتــام الــجــولــة الــثــامــنــة، 
التي عقدت أواخر العام 2017، على تشكيل 
لجان عمل إلزالة األلغام، إال أن هذا اإلجراء 
لــــم يـــتـــحـــقـــق، حـــيـــث فـــشـــل هـــــذا املــــســــار فــي 
التي  امللفات  أغلب  مــع  بإيجابية  التعاطي 
أخـــذ عــلــى عــاتــقــه الــتــعــامــل مــعــهــا. وأوضـــح 
العسكري  الــقــائــد  أيـــوب، وهــو  العقيد علي 
لحركة »وطن« إحدى فصائل املعارضة في 

الــشــمــال الـــســـوري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن األلغام »هي من أخطر األسلحة 
املصنفة ذات التأثير ما بعد انتهاء األعمال 
خاصة  خطورتها،  أن  موضحًا  القتالية«، 
الــــزرع العشوائي  املــدنــيــن، تكمن فــي  عــلــى 
أو إخــفــاء خــرائــط مــواقــع زراعــتــهــا. وبــّن أن 
ــغـــام خــــال ســنــوات  عــــدة جــهــات زرعــــت األلـ
النظام »هو  أن  الصراع في سورية، مؤكدًا 
أبرز هذه الجهات«، موضحًا أنه زرعها في 
كل املناطق السورية التي انسحب منها من 
درعا جنوبًا مرورًا بدمشق وحمص وحلب 
ــوات الــنــظــام  ــار إلـــى أن قــ ــ فـــي الــشــمــال. وأشـ
أمـــام نــقــاط تمركزها اليوم  »تــضــع األلــغــام 
الشمالي«،  إدلـــب وريـــف حلب  ــراف  أطـ على 
وقد »أدت هذه األلغام إلى وفــاة الكثير من 

األبرياء، وخاصة رعاة الغنم واألطفال«.
وأشــــار أيــــوب إلـــى أن »األلـــغـــام الــتــي تفجر 
بن وقت وآخــر على طول الشمال السوري 
فــــي عـــفـــريـــن وإعــــــــزاز والــــبــــاب وتـــــل أبــيــض 
هــي مــن مخلفات تنظيم داعـــش واألحـــزاب 
االنفصالية« في إشــارة إلى »قــوات سورية 
الديمقراطية« )قسد(. وحول الطريقة املثلى 
أيوب:  للتعامل مع األلغام في سورية، قال 
وعــي املجتمع لخطورتها، ومــن ثم تجهيز 
تــكــون ذات خــبــرات عالية  فــرق متخصصة 
املطلوبة  املستلزمات  تأمن  مــع  لتفكيكها 
ــى أن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«،  ــذلـــك. ولـــفـــت إلــ لـ
ــة ويــســيــطــر  الـــتـــابـــع لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
ــة، »يــعــتــمــد  عــلــى جـــانـــب مـــن شـــمـــال ســــوريــ
ــاط املــنــشــقــن  ــبــ ــة مـــــن الــــضــ ــمـــوعـ عـــلـــى مـــجـ
االخــتــصــاصــيــن، وبــدعــم تــركــي، للتخلص 

من هذه األلغام«.

11.5 مليون مواطن 
مهددون بالزرع العشوائي 

وإخفاء الخرائط

استخدمت معظم األطراف األلغام على مدى قرابة 10 سنوات )جورج أورفليان/فرانس برس(

قطع المحتجون الطرقات باإلطارات المشتعلة )حسين بيضون(

استمرت زيارة البابا للعراق 3 أيام )مرتضى السوداني/األناضول(

عن  ــاغ  اإلب تم  منطقة   2562 في  ســوري  مليون   11.5 نحو  يعيش 
فإن  الجبهات،  تغير  ورغــم  متفجرة.  وذخائر  ألغام  على  احتوائها 
غالبية أطراف الحرب تتستر على أماكن زرعها، متسببة بمقتل المدنيين 
ومحّولة سورية إلى واحدة من أسوأ دول العالم في كمية األلغام 

المزروعة منذ 2011

متابعة

الحدث

تقرير

الــســاحــة املــحــلــيــة، واألزمـــــــات املــتــراكــمــة. 
وتــقــرر بعد االجــتــمــاع »تكليف األجــهــزة 
الذين  األشــخــاص  األمــنــيــة ضبط جميع 
يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف 
وقانون تنظيم مهنة الصرافة«. كما تقرر 
»تــكــلــيــف األجـــهـــزة األمــنــيــة الــعــمــل على 
واملجموعات  املــنــصــات  إقــفــال  استكمال 
التي  املحلية  الشرعية  غير  االلكترونية 
ــــدوالر األمــيــركــي مقابل  تــحــدد أســعــار الـ
الليرة«، وكذلك »تكليف الوزارات املعنية 
واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة الــعــمــل عــلــى ضبط 
الــعــمــلــة األجــنــبــيــة إال لغايات  اســتــعــمــال 
تأمن املتطلبات األساسية للمواطنن«. 
ـــلــــى ضــــــــرورة  ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ  عــــــن »الـ

ً
فـــــضـــــا

ــرار مــشــروع الــقــانــون  وأهــمــيــة إعــــداد وإقــ
املــــعــــروف بــالــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«. كما 
لب من األجهزة األمنية والجيش »عدم 

ُ
ط

الــســمــاح بــإقــفــال الــطــرقــات مــع األخـــذ في 
االعتبار املحافظة على سامة املواطنن 

واملتظاهرين وعلى املمتلكات«.
 
ّ
ــــرت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة أمـــس أن وذكـ

األمن العام دهم منازل بعض الصّرافن 
بينها شتورا وتعنايل  عــدة  مناطق  في 
 عن الضاحية الجنوبية 

ً
شرق لبنان فضا

لبيروت وأوقــف عــددًا منهم. في غضون 
ذلك، برز موقف لقائد الجيش اللبناني، 
العماد جوزيف عون، بالتزامن مع أخبار 
تتكرر منذ فترة عن فرار العسكرين من 
وقال  رواتبهم.  قيمة  تدني  بعد  الخدمة 
عون، خال اجتماع أمس، بقيادة أركان 
القيادة وقادة الوحدات الكبرى واألفواج 
 الــشــعــب جــــاع كــذلــك 

ّ
املــســتــقــلــة، »كــمــا أن

الــعــســكــري يــعــانــي ويــــجــــوع، فــمــا الـــذي 
»نحن  وأضــــاف:  املـــســـؤولـــون؟«.  ينتظره 
لسنا  لكننا  السلمي،  التعبير  حرية  مع 
مع التعدي على األماك ولن نسمح بأي 
ولفت  األهلي«.  والسلم  باالستقرار  مّس 
إلـــى أنـــه »كـــل عـــام يــتــم تخفيض مــوازنــة 
الجيش أكثر، األمر الذي يؤثر سلبًا على 

معنويات العسكرين«.

السياسية  السلطة  لجماعة  املرحلة هي 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات، ولـــن نــكــون طرفًا 
يخدم هؤالء أو ندعمهم فيها، على الرغم 

من حجم األزمة«.
وطالب املحتجون أمس باستقالة عون، 
ودعـــوا إلــى اإلســـراع فــي تشكيل حكومة 
بــرزت  كما  حــزبــيــن.  غير  اختصاصين 
دعــوات تطالب بمحاسبة حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة، واستعادة األموال 
املنهوبة. ورفعت بعض الساحات نداءات 

تطالب بانتخابات نيابية مبكرة.
فــي لبنان  املــســؤولــون  وكــالــعــادة، يلجأ 
إلـــى خــطــاب املـــؤامـــرة، لــربــطــه بــكــل حــراك 
شعبي. ضمن هذا السياق، نّبه عون، في 
االجتماع األمني املالي االقتصادي أمس، 
إلى »خطورة الشعارات التي يتم رفعها 
ــارة  بــقــصــد املـــســـاس بـــوحـــدة الـــوطـــن وإثــ
الفنت والنيل من الدولة ورمزها«، مشددًا 
على أنــه »مــن حــق املــواطــنــن بالتظاهر، 
إال أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق 
أتيت  »أنــا  وأضــاف  بالتنقل«.  املواطنن 
ألحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون 

ولن أتراجع«.
ــًا أمــنــيــًا  ــاعـ ــمـ ــتـ وتــــــــرأس عـــــــون، أمــــــس اجـ
اقتصاديًا ماليًا، بحضور رئيس حكومة 
تصريف األعــمــال حــســان ديـــاب، للبحث 
فـــي آخــــر الـــتـــطـــورات واملـــســـتـــجـــدات على 

بيروت ــ ريتا الجّمال

ــــن الــــغــــضــــب«، نـــزل  ــنـ ــ ــار »إثـ ــعــ تـــحـــت شــ
إلى  اإلثــنــن،  أمــس  لبنانيون  محتجون 
وأقــفــل بعضهم طرقًا رئيسية  الــشــوارع 
في مختلف أنحاء الباد، بينها غالبية 
املــداخــل املــؤديــة إلــى العاصمة بــيــروت، 
احتجاجًا على تفاقم األزمة االقتصادية، 
والـــتـــدهـــور الــقــيــاســي فـــي ســعــر صــرف 
الـــ10  حــاجــز  وتخطيه  اللبنانية  الــلــيــرة 
آالف ليرة للدوالر الواحد، وغرق الباد 
فـــي صــــراع وجـــمـــود ســيــاســي، مـــن دون 
ــق. ولـــــم تـــثـــمـــر الـــجـــهـــود والـــضـــغـــوط  ــ ــ أفـ
الدولية منذ نحو 7 أشهر، والتي أعقبت 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/
املــاضــي، عن تشكيل حكومة جديدة  آب 
ــة  ــلـ ــاجـ ــات عـ ــ ـــاحــ ــ ــإصـ ــ ــمــــضــــي قـــــدمـــــًا بــ تــ
ــم املــجــتــمــع  لــضــمــان الـــحـــصـــول عــلــى دعــ
السياسية  القوى  تقف  وبينما  الــدولــي. 
املتسارع  التدهور  أمــام  األيــدي  مكتوفة 
لـــلـــوضـــع عـــلـــى الـــصـــعـــد كــــافــــة وتــتــلــهــى 
ــلـــى الـــحـــصـــص، تــــرأس  ــا عـ ــاتـــهـ بـــصـــراعـ
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون، أمــس، 
اجــتــمــاعــًا أمــنــيــًا اقــتــصــاديــًا مــالــيــًا رفيع 
الــرئــاســي بمنطقة  املــســتــوى فــي القصر 
بعبدا، بحضور رئيس حكومة تصريف 
ــادة  األعـــمـــال حــســان ديــــاب والــــــوزراء وقـ
األجــهــزة األمــنــيــة املعنين، خــرجــت منه 
ُمــكــّررة بعيدة  مــقــررات وتكليفات  جملة 
تــمــامــًا عــن أصـــل وحــجــم األزمــــة وحضر 

فيها كالعادة خطاب املؤامرة والفتنة.
وتـــجـــّمـــع مــحــتــجــون أمـــــس اإلثــــنــــن، فــي 
مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، وقــطــعــوا 
وأضرموا  املشتعلة  بــاإلطــارات  الطرقات 
ــات  ــايـ ــفـ ــنـ ــران فـــــي مـــســـتـــوعـــبـــات الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
ومنعوا مرور السيارات. كما نصب عدد 
من املحتجن الخيم في نقاط عــدة على 
مدخل بيروت الشمالي. وأقفل محتجون 
طرقًا عــدة جنوب بــيــروت أبــرزهــا طريق 
املــــطــــار، وفــــي مــنــاطــق عــــدة فـــي الــشــمــال 
خــصــوصــًا طــرابــلــس وفـــي الــبــقــاع شرقًا 
ــــاد. وعــــمــــل الــجــيــش  ــبــ ــ ــ وفــــــي جــــنــــوب ال
تدريجيًا على فتح عدد من هذه الطرقات. 
وتنوعت عناوين التحركات أمس في ظل 
مــخــاوف مــن اســتــغــال ســيــاســي لــأزمــة 

املعيشية، وغضب الناس.
وفي السياق، قالت الناشطة ريما يونس، 
ــارك فــــي االحـــتـــجـــاجـــات الــتــي  الـــتـــي تــــشــ
تشهدها منطقة جونية )شمال بيروت(، 
 »اللبنانين فقدوا 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

كل شيء، حتى أدنى الحقوق. ووسط كل 
هــذه األزمـــات، ال تــزال الطبقة السياسية 
وتبحث  أواًل،  الخاصة  تضع مصالحها 
عن املكاسب والحصص«. في املقابل، قال 
الــنــاشــط املــدنــي رامـــي زيــنــون، الـــذي كان 
أكتوبر/  17 انتفاضة  في  املشاركن  من 

تشرين األول 2019، ورفض أمس النزول 
 »هذه 

ّ
»العربي الجديد«، إن إلى الشارع، لـ

»إثنين الغضب« في لبنان
عون يكرر معزوفة الفتن: لن أتراجع

شّل محتجون أمس 
اإلثنين مناطق عدة 

في لبنان وال سيما 
بيروت بعد قطعهم 

الطرقات احتجاجًا على 
األزمات المتفاقمة
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االنتخابات الفلسطينية: »فتح« تواجه تحدي الوحدة

رام اهلل ــ نائلة خليل

فلسطينية  انتخابات  أول  موعد  اقتراب  مع 
منذ 15 عــامــًا، تخوض حركة »فــتــح« تحدي 
 »شـــقـــاق« مــتــنــام في 

ّ
تــوحــيــد الــصــف فــي ظـــل

صــفــوف الــحــركــة، كـــان مــحــوره أخــيــرًا عضو 
ــتـــح« نـــاصـــر الــــقــــدوة،  »فـ ـــ ــة لـ ــزيـ ــركـ الــلــجــنــة املـ
بــعــد إعـــانـــه عـــن تــشــكــيــل »املــلــتــقــى الــوطــنــي 
قائمة جديدة  الــذي سيشكل  الــديــمــقــراطــي«، 
تخوض االنتخابات التشريعية مستقلة عن 
»فتح«، في مايو/ أيار املقبل. وعلى الرغم من 
هــذه األجـــواء، كــان أمــن سر اللجنة املركزية 
»فتح« جبريل الرجوب يواصل التأكيد على  لـ
االنتخابات  عــازمــة على خــوض  الــحــركــة   

ّ
أن

قبل  »واحـــدة ومــوحــدة«،  بقائمة  التشريعية 
»فتح«، أمس، اجتماعًا  عقد اللجنة املركزية لـ
استبقته  عــبــاس،  الــرئــيــس محمود  بــرئــاســة 
مصادر مطلعة بالحديث عن معاقبة القدوة. 
»الــعــربــي  وأشــــــارت املـــصـــادر فـــي حــديــثــهــا لـــ
 عباس »استنفد كافة وسائل 

ّ
الجديد«، إلى أن

الــقــدوة، إذ تم تهديده أكثر من  الترهيب مع 
مرة بعواقب تشكيله قائمة انتخابية بوجه 
حركة فتح. بعض هذه التهديدات تم بشكل 
مباشر وبعضها اآلخر بشكل غير مباشر«. 
ــام املـــاضـــيـــة، الــتــقــى الــعــديــد من  ــ ــــال األيــ وخـ
أعضاء مركزية حركة »فتح« بالقدوة، لثنيه 
عــن إكــمــال مــا بـــدأ فــيــه، لكنهم فــشــلــوا بــذلــك، 
وكان آخر هذه اللقاءات أول من أمس، األحد، 
إذ الــتــقــى الـــقـــدوة بــأكــثــر مـــن 20 عـــضـــوًا من 
الــثــوري لحركة »فــتــح« ولم  أعــضــاء املجلس 
اللجنة  اجتماع  القدوة  وقاطع  موقفه.  يغّير 
ــنـــن،  ــــس، اإلثـ ــــذي عـــقـــد مـــســـاء أمــ ــة الــ ــزيـ ــركـ املـ
وهـــذا هــو االجــتــمــاع الــثــالــث الــرســمــي للجنة 
الرغم  الـــذي يقاطعه، على  »فــتــح«  لـــ املــركــزيــة 
مـــن تــوجــيــه الـــدعـــوة لـــه لــلــحــضــور. والـــقـــدوة 
عضو في اللجنة املركزية لحركة »فتح« منذ 
مؤتمرها السادس عام 2009 وأعيد انتخابه 

في املؤتمر السابع عام  2016.
ــقـــدوة، قـــال رئيس  وتــعــلــيــقــًا عــلــى خــطــوات الـ
مكتب مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة 
اللجنة  »عــضــو   

ّ
إن الــجــاغــوب،  منير  »فــتــح« 

املـــركـــزيـــة يــســتــطــيــع أن يـــقـــول مـــا يـــريـــد على 
لكن  اللجنة، وأن يجند أصواتًا معه،  طاولة 
ليتخذ خطوات  يذهب  أن  يجوز  ال  فشل  إذا 
املركزية.  اللجنة  قـــرارات  عــن  بعيدة  منفردة 
هــنــاك نــظــام داخــلــي لــلــحــركــة يــلــزم قيادتها 
ــــل شـــخـــص فــي  وأعــــضــــاءهــــا بـــقـــراراتـــهـــا، وكـ
الحركة لديه حقوق وعليه واجبات يجب أن 

يقوم بها«.
بــدوره، قــال أمــن سر اللجنة املركزية لحركة 
ــتــــح« جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب، فــــي تــصــريــحــات  »فــ

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــــا زلــــت أتــمــنــى على  لـــ
الــســيــد نــاصــر الـــقـــدوة إذا كـــان لــديــه مــشــروع 
إصـــــاح، أن يــعــمــل عــلــيــه عــبــر مـــوازيـــن قــوى 
داخـــل حــركــة فــتــح إلنـــجـــازه، أمـــا خــروجــه فا 
أو يخدم  الــحــركــة  يــخــدم  أو  أن يخدمه  يمكن 
املــشــروع الــوطــنــي«. وعلى الــرغــم مــن »تــمــّرد« 
عن  مستقلة  قائمة  لتشكيل  وتوجهه  القدوة 
قال  التشريعية،  االنتخابات  لخوض  »فتح« 
الــرجــوب، في مقابلة مع وكالة »األنــاضــول«، 
ــــوض  ــــى خـ ــلـ ــ عـ عـــــــازمـــــــة  »فـــــــتـــــــح«  أمـــــــــــس، إن 
ــدة  ــ ــابـــات الــتــشــريــعــيــة بــقــائــمــة »واحــ ــتـــخـ االنـ
ومــــوحــــدة«. وأقـــــّر الـــرجـــوب بـــوجـــود تـــيـــارات 
الصدد:  بهذا  وقــال  الحركة.  داخــل  »غاضبة« 
لدينا  لكن  وعريقة،  جماهيرية  حركة  »نحن 
عناصر غير منسجمة، غاضبة. الحركة أكبر 
من األفراد، اللجنة املركزية واملجلس الثوري 

هم أصحاب القرار«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، لــفــت الـــرجـــوب إلــــى أن 
»لقاءات واتصاالت« تجري بشكل يومي بينه 
وبن قادة حركة »حماس« بشأن االنتخابات 
ــهــــاء االنـــقـــســـام. وأكـــــد بـــهـــذا الــخــصــوص  وإنــ
إنجاز  فــي  قدمًا  املضي  »عــازمــون على  أنهم 
املصالحة وعقد االنتخابات العامة. ال نراهن 

على أحد، بل نراهن على أنفسنا وعلى وعي 
شعبنا«. وأضــاف: »أنا على اتصال دائم مع 
نائب رئيس املكتب السياسي لحركة حماس 
صالح العاروري وقيادة حماس، وهذا ليس 
سرًا«. وكشف عن لقاء عقده مع العاروري في 
العاصمة املصرية القاهرة، األسبوع املاضي، 

بحثا خاله بتشكيل محكمة االنتخابات.
وكشف الرجوب أن الجولة الثانية من حوار 
الــفــصــائــل فــي الــقــاهــرة، فــي 16 و17 مـــارس/ 
الــحــالــي، ســيــكــون عــلــى جـــدول أعمالها  آذار 
ــابـــات، وخـــلـــق تـــوافـــق وطــنــي  ــتـــخـ »مـــلـــف االنـ
لتحسن  آليات وضوابط موضوعية  إلقــرار 
العملية الديمقراطية«. وتابع: »نتطلع إلقرار 
شّكل 

ُ
ت الوطنية،  القوى  وثيقة شــرف بن كل 

عنصرًا ضاغطًا بما يضمن االلتزام بقواعد 
في  القيادي  وأشــار  الديمقراطي«.  التنافس 
»فتح« إلى أن الفصائل الفلسطينية توصلت 
لتفاهمات تنص على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، مهما كانت نتائج االنتخابات. وبّن 
االنتخابات،  عقب  املقبلة  الحكومة  مهمة  أن 
وأجهزة  مؤسسات  وحــدة  »تحقيق  ستكون 
ــة«. وعــــــن الـــتـــدخـــل  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــيــــة املـ ــنــ الـــــدولـــــة األمــ
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي االنـــتـــخـــابـــات عــبــر اعــتــقــال 
قال  أخـــرى،  وتهديد  فلسطينية  شخصيات 
عن  رغمًا  االنتخابات  »سنخوض  الــرجــوب: 
أنف االحتال، لن تؤثر علينا تلك املمارسات 
ــة، ومـــحـــاوالتـــهـــم تــســمــيــم األجــــــواء  ــيـ ــاشـ ــفـ الـ
والــعــاقــات الــداخــلــيــة«. وشــدد الــرجــوب على 
الفلسطينية  الفصائل  وكافة  حركته  تمسك 
الــقــدس  مــديــنــة  فــي  الفلسطينين  بــمــشــاركــة 

»ترشحًا وانتخابًا«.

رصد

الرجوب: حركة »فتح« 
ستخوض االنتخابات 

بقائمة موحدة

مع بدء العد العكسي 
لالنتخابات الفلسطينية، 

تواجه حركة »فتح« 
تحديات داخلية تحاول 

التعامل معها، وال سيما 
»تمرّد« ناصر القدوة
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سياسة

  شرق
      غرب
إيطاليا تاحق جزائريًا 

تورط بهجمات فرنسا
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة اإليـــطـــالـــيـــة، أمــس 
ــــن، بـــــدء إجــــــــــراءات قــضــائــيــة  ــنـ ــ اإلثـ
ضـــد جــــزائــــري يــشــتــبــه بـــأنـــه عضو 
ــــر 

ّ
فــــي تــنــظــيــم »داعـــــــــــش«، وأنـــــــه وف

هجمات  ملرتكبي  مــــزورة«  »وثــائــق 
الــثــانــي 2015  13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
فــــي فـــرنـــســـا. وذكـــــــرت الـــشـــرطـــة فــي 
منطقة بــــاري جــنــوب إيــطــالــيــا، في 
بيان، أن التحقيقات كشفت »بفضل 
تــعــاون دولـــي واســــع، قـــرب املشتبه 
 
ً
فضا متطرفة،  مجموعات  مــن  بــه 
عن نشاطه املباشر في دعم منفذي 
باتاكان  على  اإلرهابية  الهجمات 
واستاد دو فرانس التي حدثت في 
بــاريــس فــي 13 نــوفــمــبــر 2015، من 
خال تقديم وثائق مزورة ملنفذيها«.
)فرانس برس(

 
مقتل 3 متظاهرين 

في ميانمار
قتل ثاثة متظاهرين ضد االنقاب 
العسكري في ميانمار، أمس اإلثنن، 
والــشــركــات  املــصــارف  أغلقت  فيما 
واملـــصـــانـــع أبـــوابـــهـــا، بــعــد الـــدعـــوة 
الرئيسية  النقابات  أطلقتها  التي 
ــهــــدف  ــيــــف اإلضـــــــــــرابـــــــــــات بــ ــثــ ــكــ ــتــ لــ
ــبــــاد والــضــغــط  ــاد الــ ــتـــصـ خـــنـــق اقـ
عــلــى املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة. وقـــال 
مــســعــف، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
إن مــتــظــاهــريــن قـــتـــا بـــالـــرصـــاص 
الــبــاد، فيما  في مييتكيينا وســط 
قتل الثالث في منطقة بيابون. من 
جهة ثانية، أعلنت وزيرة الخارجية 
بادها  أن  باين  مــاريــز  األسترالية 
قت برنامج التعاون الدفاعي مع 

ّ
عل

ميانمار بسبب القمع.
)فرانس برس، رويترز(

الصومال: مقتل 
11 من »الشباب«

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
اإلثنن، مقتل 11 عنصرًا من حركة 
ــــاب«، فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــبـ ــ ــشـ ــ »الـ
جنوبي الــبــاد. وقـــال قــائــد الجيش 
اللواء أدوا يوسف راغي إن »العملية 
ــبــــاد،  ــنــــوب الــ ــالــــو جــ فــــي مــنــطــقــة بــ
أسفرت عن مقتل 11 مسلحًا وإصابة 
9«. وأشار إلى أن الجيش دمر خال 

العملية أوكارًا لحركة »الشباب«.
)قنا(

التشريعية  االنتخابات  صفحة  أن  يبدو  ال 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا ســـاحـــل الــــعــــاج، يــــوم الــســبــت 
املــاضــي، ستطوي الفصل املــؤلــم الــذي رافــق 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة قــبــل أربـــعـــة أشــهــر. 
فــفــيــمــا يــــحــــاول الـــرئـــيـــس الـــحـــســـن واتــــــــارا، 
الــذي فاز في تلك االنتخابات بوالية ثالثة، 
رافقتها وأعقبتها أعمال عنف راح ضحيتها 
يصفه  ما  تكريس  والجرحى،  القتلى  مئات 
بــخــطــاب »املـــصـــالـــحـــة«، يــفــيــد الــتــوتــر الـــذي 
يرافق فرز األصوات في »التشريعيات«، بأن 
إمــكــانــيــة تــكــرار الــســيــنــاريــو الــســابــق واردة. 
ــزاب املـــعـــارضـــة، والـــتـــي خــرقــت  ــ وتــخــشــى أحـ
قرارًا طويل األمد باملقاطعة، أن يتمكن واتارا 
ومواصلة  البرملان،  على  قبضته  إحكام  من 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــه الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، 
االقتراع،  في  للمشاركة  اتحدت  فهي  ولذلك 

ممنية النفس بتحقيق مفاجأة.
ودعـــي نحو 7,5 مــايــن مــواطــن فــي ساحل 
العاج السبت املاضي، لاقتراع في انتخابات 
منذ  األولــــى  لــلــمــرة  فيها  تشريعية شــاركــت 

الثاث  السياسية  التشكيات  ســنــوات،   10
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد: »تــجــمــع الــهــوفــويــن 
من أجل الديمقراطية والــســام«، وهو حزب 
الــســلــطــة الـــــذي يــحــظــى بــالــغــالــبــيــة املــطــلــقــة 
فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة املــنــتــهــيــة واليــتــهــا، 
الذي  العاج«  الديمقراطي لساحل  و»الحزب 
يقوده الرئيس األسبق هنري كونان بيديه، 
حزب  الــعــاج«،  لساحل  الشعبية  و»الــجــبــهــة 

الرئيس السابق لوران غباغبو.
ــيــــوم االنـــتـــخـــابـــي بــســاســة،  ــّر الــ ــ وبـــعـــدمـــا مـ
واملعارضة  الحاكمة  السلطة  من  كل  أعلنت 
ــــان الــلــجــنــة  ــ ــك بـــانـــتـــظـــار إعـ ــ ــ ــا، وذلـ ــمــ فــــوزهــ
املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة. 
وأول مــن أمــس األحـــد، أعــلــن الــحــزب الحاكم  
فــــــوزه. وقـــــال املــــســــؤول الـــثـــانـــي فـــي »تــجــمــع 
والسام«،  الديمقراطية  أجل  من  الهوفوين 
أداما بيكتوغو، إن »هدفنا كان الفوز بـ60 في 
قنا ذلــك«، مضيفًا 

ّ
املائة من املقاعد، وقد حق

أنه »في هذه املرحلة من فرز األصوات، تظهر 
أولى امليول الصادرة عن اللجان االنتخابية 
الفائز  أن حزبنا سيكون  بــوضــوح،  املحلية 
الــنــتــائــج األولــيــة  بغالبية مــريــحــة«. وكــانــت 
التي صدرت األحد، أظهرت أن الحزب الحاكم 
حصل على 58 في املائة من مقاعد البرملان 
في االنتخابات، أي على 147 مقعدًا من أصل 

255، بحسب »رويترز«.
وجــــاء تــصــريــح بيكتوغو بــعــد ســاعــات من 
العاج«  لساحل  الديمقراطي  »الحزب  إعــان 
فوزه أيضًا. وقال املنسق العام لانتخابات 
في الحزب، نيامكي كوفي: »نظن أننا حصلنا 
على حوالي 128 مقعدًا مع حلفائنا«. وأعرب 

غير دستورية،  أنها  املعارضة  أكــدت  ثالثة 
حــيــث وقــعــت قــبــل ذلـــك االســتــحــقــاق وبــعــده 
 ونحو 500 

ً
أعمال عنف سقط فيها 87 قتيا

جريح.
»الجبهة  وشهد اقتراع السبت عودة كبيرة لـ
الــشــعــبــيــة لــســاحــل الـــعـــاج«، حـــزب غــبــاغــبــو، 

كــوفــي عـــن »قــلــقــه مـــن الــتــاعــب بــالــنــتــائــج«، 
مــســتــنــكــرًا »الـــنـــتـــائـــج املـــؤقـــتـــة الـــتـــي شــابــهــا 
 والتاعب« و»محاوالت قلب النتائج« 

ّ
الغش

في مدن كبيرة عدة.
وكـــــانـــــت مــــشــــاركــــة األطــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــدورة مــن االنتخابات  الرئيسية فــي هــذه 
زت 

ّ
الــتــشــريــعــيــة فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج، قـــد عــــز

اآلمــــــال بــتــهــدئــة األوضـــــــاع الــســيــاســيــة في 
الواقعة  السابقة  الفرنسية  املستعمرة  هذه 
أفــريــقــيــا، والــتــي يشهد تاريخها  فــي غـــرب 
املعاصر توترات كبيرة وأعمال عنف غالبًا 
املعارضة  وقاطعت  االنتخابات.  تــرافــق  مــا 
االقــتــراع الرئاسي الــذي جــرى في أكتوبر/
تشرين األول 2020، وفاز فيه واتارا بوالية 

كل  قاطعت  بعدما  االنــتــخــابــيــة،  اللعبة  إلــى 
اعتقال  جــرت منذ  الــتــي  االنــتــخــاب  عمليات 
الــرئــيــس الــســابــق فـــي إبــريــل/نــيــســان 2011 
الجنائية  إلــى املحكمة  أبــيــدجــان، ونقله  فــي 
التي  العنف  أعمال  بعد  الدولية في الهــاي، 
أعــقــبــت االنــتــخــابــات وقــتــل فــيــهــا حـــوالـــي 3 
آالف شـــخـــص. وبـــــــّرأت الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
غــبــابــو فـــي 2019 مـــن تــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
ــقــت اإلفـــــراج عنه 

ّ
ضــد اإلنــســانــيــة، لكنها عــل

إثر تقديم االدعــاء طلب طعن جديدا. ويقيم 
غبابو منذ ذلك الحن في بلجيكا، وأعلنت 
الــعــام املــاضــي منحه  الــعــاج  سلطات ساحل 
جــــــــوازي ســـفـــر جــــديــــديــــن، أحـــدهـــمـــا يــحــمــل 
تأشيرة دخول دبلوماسية، مرحبة بعودته 
لــلــبــاد، وهـــو مـــا أعــلــن أنـــه سيفعله قــريــبــًا. 
لــكــن مـــؤشـــرات انــتــخــابــات الــســبــت ال تشي 
بأن غبابو قد مّد يده للمصالحة، فيما بدا 
الحزب الحاكم الوحيد الذي تمكن من تقديم 
مرشحن في كل الدوائر. وكان حزب واتارا 
ــاز بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة )167 مــقــعــدًا( في  قـــد فــ
جرت  التي  السابقة  التشريعية  االنتخابات 

في 2016، متحالفًا مع بيديه. 
وتـــعـــد نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات الــســبــت اخــتــبــارًا 
لجهة  ســواء  حــّد  على  والسلطة  للمعارضة 
الــتــحــشــيــد، ال ســيــمــا بالنسبة  الـــقـــدرة عــلــى 
الداخلية  صــورتــهــا  تشوهت  الــتــي  للسلطة 
ــداث أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي. مـــن جــهــتــهــم،  ــ ــر أحــ إثــ
ــنـــون عـــــودة األحـــــــداث املــؤملــة  يــخــشــى املـــواطـ
التي رافقت »الرئاسيات«، فيما ستعمق أي 

نتائج االنقسام.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

محاكمة 
قاتل 

فلويد

ل مع 3 من زمائه في 
ّ

وكان هذا الشرطي تدخ
لاشتباه  فلويد  لتوقيف  املــاضــي،  مــايــو   25
بــاســتــخــدامــه ورقــــة مــالــيــة مـــــزورة بــقــيــمــة 20 
ــقـــي راكـــعـــًا  لــــشــــراء عــلــبــة ســـجـــائـــر، وبـ دوالرًا 
عــلــى عــنــق فــلــويــد املـــمـــدد أرضـــــًا عــلــى بطنه 
مــكــّبــل الـــيـــديـــن، عــلــى مــــدى 9 دقـــائـــق لـــم يــأبــه 
اتـــه املــتــكــررة،  خــالــهــا لــتــوّســل املــواطــن ونـــداء
الحادثة  أنفاسه. هــذه  كــان يكافح اللتقاط  إذ 
املــاريــن مــن تسجيلها فــي فيديو،  تمكن أحــد 
يمكنني  »ال  األخــيــرة  فلويد  كلمات  وتحولت 
س« إلى شعار رّدده ماين املتظاهرين 

ّ
التنف

التعبئة  وفتحت  الــعــدالــة.  بإحقاق  للمطالبة 
الشعبية نقاشًا جوهريًا في الواليات املتحدة 
حـــــول الــــوســــائــــل الـــتـــي يــتــبــعــهــا الــشــرطــيــون 
تراجعت  وبعدما  العنصري.  البلد  ومــاضــي 
االحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــخـــريـــف، عـــــادت مــجــددًا 
نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي مـــع اقـــتـــراب مــوعــد 
ــاهــــرون، لـــوســـائـــل  ــظــ ــتــ املـــحـــاكـــمـــة. وأعــــــــرب املــ
إعــــام، عــن خشيتهم مــن خــيــبــة أمـــل جــديــدة، 
ومن إمكانية خروج شوفن حّرًا. وكان سبق 
أبدى  إذ  فلويد،  لعائلة  تحذير  املحاكمة  بــدء 
»فرانس برس«،  لوكالة  خاله سيلوين جونز 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد أكـــثـــر مـــن 9 أشـــهـــر عــلــى مقتل 
املواطن األميركي من أصول أفريقية، 
جـــورج فــلــويــد، عــلــى يــد الــشــرطــة في 
مدينة مينيابوليس بوالية مينيسوتا، شمال 
ــات املــتــحــدة، تــعــيــد مــحــاكــمــة الــشــرطــي  الـــواليـ
ديريك شوفن، والتي بــدأت أمس اإلثنن في 
املــديــنــة، فتح الــجــراح الــتــي تركها فــي نفوس 
مـــايـــن األمـــيـــركـــيـــن، مــقــتــل فــلــويــد اخــتــنــاقــًا 
بعدما ركع شوفن على رقبته لحوالي تسع 
دقـــائـــق. لــكــن تــلــك الـــواقـــعـــة، واملــحــاكــمــة الــتــي 
مع  وتترافق  الــبــاد،  في  بالتاريخية  توصف 
ــزاالن تشكان  ــ تــعــزيــزات أمــنــيــة مـــشـــددة، ال تـ
حـــدثـــن مـــهـــمـــن، ضـــمـــن مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة مــن 
البلد. وعلى  النضال ضد العنصرية في هذا 
الـــرغـــم مــمــا أحـــدثـــه مــقــتــل فــلــويــد مـــن تــبــعــات 
ســيــاســيــة فـــي الــــبــــاد، ال ســيــمــا تـــأثـــيـــره ومــا 
تـــاه مــن تــظــاهــرات حــاشــدة اســتــمــرت أشــهــرًا 
تــنــديــدًا بــعــنــف الـــشـــرطـــة، عــلــى آخــــر ســنــة من 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، فــإن 
أي إمــكــانــيــة لــعــمــلــيــة إصــــاح جـــذريـــة لقطاع 
لكن سّكان  بعيدًا.  يــزال  ال  األميركي،  الشرطة 
مينيابوليس من األقليات والناشطن، ومعهم 
الحراك الداخلي ضد العنصرية، والذي تمكن 
مــن إلــهــام حــراكــات أخـــرى حـــول الــعــالــم الــعــام 
أن تكون محاكمة شوفن،  املــاضــي، يأمل في 
مــنــصــفــة وعــــادلــــة، وســــط خــشــيــة مـــن تمييع 
ــــؤالء، يــأمــل الــديــمــقــراطــيــون  الــقــضــيــة. ومـــع هـ
فــي الــكــونــغــرس تــمــريــر قــانــون مــهــم إلصــاح 
الشرطة، يبقى دون املأمول بالنسبة للحراك، 
لكنه يعتبر خطوة إضافية أساسية في طريق 
القانون،  تمرير  أن  الطويل. كما  النضال  هــذا 
الــحــزب سياسيًا، ال سيما مع  مــوقــع  سيعزز 
املشهد الديمغرافي املتغير في الباد لصالح 
األقــلــيــات. كــمــا أبــــدى الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بــايــدن أمــلــه بــمــرور املــشــروع فــي الكونغرس، 
هو الــذي فــاز خصوصًا بأصوات األقليات ال 
 حراكهم بأي 

َ
سيما من السود الذين لم يحظ

دعـــم مـــن إدارة تـــرامـــب، بـــل وضــعــت األخــيــرة 
نفسها مرات كثيرة في موقع املتصادم معهم. 
وبـــــــدأت أمـــــس فــــي مــيــنــيــابــولــيــس، مــحــاكــمــة 
األميركي  قتل  الــذي  ديريك شوفن،  الشرطي 
ــــورج فــلــويــد فـــي 25 مـــايـــو/أيـــار  األفـــريـــقـــي جـ
ــاج ضــد  ــجــ ــتــ ــا أشــــعــــل حــــركــــة احــ ــ ــي، مـ ــ ــاضــ ــ املــ
العنصرية لم تقتصر على الواليات املتحدة، 
بـــل عـــّمـــت مـــدنـــًا كــثــيــرة حــــول الـــعـــالـــم. وبــــدأت 
اختيار  لعملية  شديد  ترقب  وســط  املحاكمة 
أعـــضـــاء هــيــئــة املــحــلــفــن، والـــتـــي ســتــســتــمــر 3 
أسابيع. وشوفن )44 عامًا( متهم في الوقت 
الـــحـــاضـــر بــالــقــتــل غــيــر الـــعـــمـــد، ويــمــثــل أمـــام 
املــحــكــمــة حــــّرا بــعــدمــا أطــلــق ســـراحـــه بــكــفــالــة. 

بــّرأ الشرطين  ريبته حيال »نــظــام« غالبًا ما 
في املاضي، محذرًا من أنه إذا نجا شوفن من 

السجن، »فسيثور العالم بأسره«.
ومـــــــن املــــفــــتــــرض أن تــــدخــــل املــــحــــاكــــمــــة فــي 
ــارس/آذار الــحــالــي.  ــ صــلــب القضية فــي 29 مــ
وسيتولى االتهام الكام أواًل، ليحاول إثبات 
أن شوفن ارتكب جريمته »عمدًا«، وأن األمر 
لـــم يــكــن مــجــرد إهـــمـــال، مــســتــنــدًا إلـــى فيديو 
املأساة. من جهته، سيؤكد الدفاع أن الشرطي 

تصرف طبقًا للتدريب الذي تلقاه، وأن فلويد 
تــوفــي بــجــرعــة زائـــــدة مـــن مــســّكــن فينتانيل 
األفيوني، كانت كشفت عملية تشريح الجثة 
أن  إلى  أن األخير استهلكه، ولكنها خلصت 
ســبــب الـــوفـــاة كــــان »الــضــغــط املـــمـــارس على 
عــنــقــه«. وتــبــعــًا لــفــصــول املــحــاكــمــة، يفترض 
أيضًا أن ينسحب املحلفون إلجراء مداوالتهم 
في النصف الثاني من إبريل/نيسان املقبل، 
الحكم بإجماع أعضاء هيئة  أن يصدر  على 
ــيـــارهـــم مــن  ــتـ ــن تـــــّم اخـ ــذيــ املــحــلــفــن الـــــــــ12، الــ
الباقون  الــشــرطــيــون  أمــا  هينيبن.  مقاطعة 
الـــضـــالـــعـــون فـــي املــــأســــاة، ألــكــســنــدر كــويــنــغ 
وتــومــاس اليــن وتــو تـــاو، فسيحاكمون معًا 

في أغسطس/آب املقبل.
ــار املـــحـــلـــفـــن بـــعـــنـــايـــة فــائــقــة،  ــيـ ــتـ ــّم اخـ ــتـ ــيـ وسـ
بــعــدمــا جـــرى الــبــحــث عميقًا بــــآراء عـــدد كبير 
من األسماء حول الشرطة ونظام القضاء في 
»أسوشييتد  وكالة  ونقلت  املتحدة.  الواليات 
بــــرس« عــن مــحــامــي شــوفــن، إريــــك نيلسون، 
قوله إن »الدعاية والحملة التي تلت الحادثة، 
والــعــنــف الـــذي أّجــجــتــه، كــل هـــذا سيجعل من 
في  حيادية  محلفن  لجنة  إيــجــاد  املستحيل 
هينيبن«. ورأى مايك براندت، وهو محامي 
ــديـــث لـــلـــوكـــالـــة، أن  دفــــــاع مــــن املـــديـــنـــة، فــــي حـ
محلفن  اختيار  العامن سيحاولون  املدعن 
لديهم انطباعات إيجابية حول حركة »حياة 
الــســود مــهــمــة«، وكـــانـــوا أبــــدوا صــدمــتــهــم من 
شوفن  محامو  سيسعى  فيما  فلويد،  مقتل 

 الشرطة.
ّ

الختيار من هم في صف
هذا األمر ينطبق أيضًا على الحراك الذي يجري 
الكونغرس األميركي، بعدما مّرر مجلس  في 
الــديــمــقــراطــيــون،  الـــذي يسيطر عليه  الـــنـــواب، 
األربعاء املاضي، مشروع قانون جورج فلويد 
الشرطة  إصــاح  مشاريع  أكثر  وهــو  للعدالة، 
املشروع   

ّ
وظــل عــقــود.  منذ  األميركية طموحًا 

العام املاضي، عالقًا عند الكونغرس السابق، 
الــذي كان تحت سيطرة الجمهورين، بعدما 
ــًا الــــحــــزب املـــحـــافـــظ بـــقـــانـــون آخـــر  ــقـــدم أيـــضـ تـ
إلصاح الشرطة أقل طموحًا. وتّم التصويت 
على مشروع القانون األسبوع املاضي، بـ220 
صــوتــًا مــقــابــل 212 رفــضــوه. ويــمــنــع مــشــروع 
القانون عمليات الخنق التي تنفذها الشرطة 
لــلــمــعــتــقــلــن، أو املــشــتــبــه فــيــهــم، كــمــا يحظر 
»الــحــصــانــة املــوصــوفــة« لــقــوات  مــا يــســمــى بـــ
فـــــرض الــــقــــانــــون، ويــخــلــق مــعــايــيــر وطــنــيــة 
موحدة لعمل الشرطة، في محاولة لتعزيز 
إلى مسألة  املشروع  املحاسبة. ولم يتطرق 
وقـــف تــمــويــل الــشــرطــة، كــمــا طــالــب الــحــراك. 
الشيوخ،  مجلس  في  القانون  تمرير  ويعد 
ــانـــون  ــر قـ ــريـ ــمـ ــه، بـــأهـــمـــيـــة تـ ــتـ ــعـــوبـ ــم صـ ــ رغــ
الــحــقــوق املــدنــيــة فــي الــعــام 1964، وقــانــون 

الحقوق االنتخابية في 1965.

ُدعي 7,5 مايين ناخب لاقتراع )سيا كامبو/فرانس برس(

إليه  ستؤول  ما  المتحدة  الواليات  في  العنصرية  ضد  الحراك  يراقب 
محاكمة الشرطي ديريك شوفين، الذي قتل المواطن األسود جورج 
فلويد في الربيع الماضي، وسط سعي الديمقراطيين إلصاح الشرطة

تقريرقضية

قانون طموح 
إلصالح الشرطة أمام 

الكونغرس

رصد

مّرر مجلس النواب 
مجددًا قانونًا إلصاح 

الشرطة

تحالف حزبا المعارضة 
الرئيسيان لمواجهة 

الحسن واتارا

يأمل الحراك في أن 
تكون محاكمة شوفين 

منصفة وعادلة

أعلنت كل من السلطة 
والمعارضة في ساحل 

العاج فوزهما في 
االنتخابات التشريعية التي 

حصلت السبت الماضي، ما 
يعمق االنقسام السياسي

المقترح األميركي 
ألفغانستان

أنــهــا تــدرســه. وقـــال املــتــحــدث بــاســم مستشار 
ــن الــقــومــي األفــغــانــي حشمت الــلــه نــاطــق،  األمـ
 غــنــي اســتــلــم رســالــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

ــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي واملـــقـــتـــرح الـــذي  وزيـ
 
ّ
أن مضيفًا  األفــغــانــيــة،  القضية  لحلحلة  ـــدم 

ُ
ق

الرئيس األفغاني »بصدد دراسة هذا املقترح، 
وكان  القضية الحــقــًا«.  وسيبرز موقفه حيال 
خان  دوا  األفغانية،  الــرئــاســة  باسم  املتحدث 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن مينه بال، قد أكد أيضًا لـ

غني يدرس ما جاء في رسالة بلينكن. 
األفغاني  الــرئــيــس  نــائــب  تصريحات   

ّ
أن غير 

اإلثنن، عّبرت صراحة  الله صالح، أمس  أمر 
 الحكومة غير راضية عن املقترح. وقال 

ّ
عن أن

صالح في كلمة له أمام اجتماع عقد في كابول 
لــوفــاة  الــســابــعــة  الــســنــويــة  الـــذكـــرى  بمناسبة 
وزيـــر الــدفــاع األســبــق الــجــنــرال محمد قسيم 
 »الـــواليـــات املــتــحــدة قــدمــت مقترحًا 

ّ
فــهــيــم، إن

كابول ـ صبغة اهلل صابر

 املقترح األميركي لحل 
ّ
ال شك في أن

بحكومة  املتعلق  األفغانية  القضية 
تــشــاركــيــة، والـــــذي أتــــى بـــه املــبــعــوث 
األميركي ألفغانستان زملاي خليل زاد، خال 
زيــارتــه األخــيــرة إلــى كــابــول، وأشــيــر إلــيــه في 
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ رســـالـــة وزيـ
بــلــيــنــكــن، لــكــل مـــن الــرئــيــس األفـــغـــانـــي أشـــرف 
ــــى الـــوطـــنـــي  ــلـ ــ ــلــــس األعـ ــــس »املــــجــ ــيـ ــ غـــنـــي ورئـ
للمصالحة« عبد الله عبد الله، محط اهتمام 
الــســاحــة األفـــغـــانـــيـــة، خــصــوصــًا الــســيــاســيــن 
الـــذيـــن يــــؤّيــــدون رؤيــــة الــحــكــومــة الــتــشــاركــيــة 
الشاملة لجميع أطراف القضية، ومنها حركة 
 إيـــحـــاءات املــســؤولــن في 

ّ
»طـــالـــبـــان«. غــيــر أن

 األخيرة غير 
ّ
الحكومة األفغانية تشير إلى أن

راضية عن ذلك املقترح، على الرغم من تأكيدها 

لــحــل األزمـــــة األفــغــانــيــة، لــكــن ذلــــك املــقــتــرح ال 
يــبــتــغــيــه«.  الـــشـــعـــب ومـــــا  إرادة  ــع  مــ ــوافـــق  يـــتـ
وشــدد صالح على أنــه »ال يحق ألي جهة أن 
تسلب من الشعب إرادتــه في تعين الحكومة 
»الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن ــدًا  ــ ــؤكـ ــ مـ املــــصــــيــــر«،  ــر  ــريــ ــقــ وتــ

األفــغــانــيــة مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض بــشــأن موعد 
االنتخابات«، ولكن »التاعب بدستور الباد 
أمر غير مقبول«. وكــان غني قد أكد في كلمة 
 
ّ
أن املــاضــي،  السبت  للبرملان،  أمــام اجتماع  له 
أفغانستان »لها دستور، ووفق هذا الدستور، 
م الرئيس املوجود الحكم لرئيس منتخب 

ّ
يسل

جديد«، مشيرًا بذلك إلى أنه ال يمكن أن يترك 
زمام األمور إلى حكومة انتقالية.

من جهته، أكد رئيس »املجلس األعلى الوطني 
له  كلمة  فــي  الــلــه،  الــلــه عبد  للمصالحة« عبد 
أول مــن أمــس األحـــد، بمناسبة الــيــوم العاملي 
ــّدم من قبل أميركا 

ُ
 »املقترح الــذي ق

ّ
للمرأة، أن

لحلحلة املعضلة األفغانية، ال بّد من دراسته 
ألبعاد  شامل  حــل  وبحث  بشأنه،  والتباحث 
القضية األفغانية«، مشيرًا إلى أنه »ال بد من 
الــتــركــيــز عــلــى املــقــتــرح مــن أجـــل الــوصــول إلــى 

إليه الشعب األفغاني وهو السام  ما يتطلع 
 »أي مقترح تكون فيه 

ّ
الشامل«. ولفت إلى أن

نــقــائــص ال بـــّد مــن تــعــديــلــه وإصـــاحـــه، ولكن 
ــداء الــحــســاســيــة املــطــلــقــة تــجــاهــه لــيــس في  ــ إبـ
صالح أي طرف«، من دون أن يشير إلى الجهة 

التي يقصدها بحديثه.
ــان«، فـــهـــي »تــــأخــــذ وقــتــهــا  ــبــ ــالــ ــا حـــركـــة »طــ ــ أمـ
ــا قــال  ــق مـ ــتـــرح«، وفــ ــقـ فـــي الـــتـــشـــاور بـــشـــأن املـ
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ قــــيــــادي فــــي الـــحـــركـــة لــ
رافـــضـــًا الــكــشــف عـــن هــويــتــه. مـــن جــهــتــه، قــال 
الــقــيــادي الــســابــق فــي »طـــالـــبـــان«، وهـــو وزيــر 
آغا،  أكبر  املولوي سيد  في حكومتها،  العدل 
 »خــلــيــل زاد جـــاء مع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

 
ّ
مقترح الحكومة التشاركية، ولكن ال يبدو أن

 
ّ
أن كما  ذلــك،  على  تــوافــق  األفغانية  الحكومة 

منها  املقترح؛  على  كبيرة  تحفظات  لطالبان 
مــع وجـــوه تعّد  األمــيــركــي ناقشه  املبعوث   

ّ
أن

العبًا في الساحة السياسية األفغانية منذ 20 
عامًا، وهي ليست محط توافق الحركة«. ورأى 
التشاركية  بالحكومة  سترضى  »طالبان   

ّ
أن

واالنتقالية لحلحلة األزمة األفغانية، شرط أن 
تكون على رأسها وجــوه جديدة غير متهمة 
 
ّ
بالفساد فــي الــبــاد«. ولــفــت أكــبــر آغــا إلــى أن

»هناك نقائص في املقترح األميركي، والحركة 
ــظــاتــهــا حــيــالــهــا، 

ّ
ســتــقــّدم مــاحــظــاتــهــا وتــحــف

ال ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام اإلســامــي 
الشامل لجميع أطياف الشعب، فمقترح خليل 

 لجميع األطراف«.
ً
زاد ليس شاما

ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وحــــــــــول خــــــــــروج الـــــــقـــــــوات األمـ
ــلــــول شــــهــــر مـــــايـــــو/ أيـــــار  ــتــــان بــــحــ ــانــــســ أفــــغــ
بــن طالبان  الــدوحــة  باتفاق  )الــتــزامــًا  املقبل 
والواليات املتحدة(، كما أشير إليه في رسالة 
 
ّ
وزيــر الخارجية األمــيــركــي، قــال أكبر آغــا إن
القوات  بقاء  فترة  بتمديد  تقبل  قد  »طالبان 
األمـــيـــركـــيـــة لــبــضــعــة أشـــهـــر، ولـــكـــن فـــي حــال 
قــبــول الـــواليـــات املــتــحــدة بــمــنــاقــشــة مطلبن 
أســاســيــن لــلــحــركــة هــمــا: اإلفــــــراج عـــن بــاقــي 
ســجــنــاء طــالــبــان، وشــطــب أســمــاء القيادين 
فــيــهــا مـــن الــقــائــمــة الــــســــوداء ملــجــلــس األمـــن 
الــدولــي«. وأضــاف »خــروج الــقــوات األجنبية 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وفــــق اتـــفـــاق الــــدوحــــة، في 
صالح الجميع، وليس الحركة وحدها تريد 
ذلك، بل أيضًا جميع األحزاب السياسية في 
الــبــاد. كما أنــه مطلب الــشــعــب، ألنــه يتطلع 
إلى حلحلة القضية، وأساس الحلحلة يكمن 

بخروج القوات األجنبية من أفغانستان«.
األفغانية  التلفزيونية  »طــلــوع«  قناة  وكــانــت 
ــة بــلــيــنــكــن إلـــــى غـــنـــي، وتـــم  ــالــ ــد نـــشـــرت رســ قــ
صحيفة  نشرته  تقرير  في  مضمونها  تأكيد 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أيـــضـــًا. ومـــمـــا جــــاء فيها 
 الـــواليـــات املــتــحــدة »تــــدرس ســحــب قواتها 

ّ
أن

بــالــكــامــل بــحــلــول األول مــن مــايــو، مــع بحثنا 
 متحدثة باسم وزارة 

ّ
خيارات أخرى«. غير أن

أمس  مــن  أول  امتنعت،  األميركية  الخارجية 
األحــــد، عــن تــأكــيــد صــحــة مــضــمــون الــرســالــة، 
ــــول«،  ــــاضـ بــحــســب وكــالــتــي »رويــــتــــرز« و»األنـ
لكنها قــالــت إن الـــواليـــات املــتــحــدة »لـــم تتخذ 
أي قرارات بشأن وضع قواتنا في أفغانستان 
)الــتــي يبلغ عــددهــا 2500 جــنــدي( بعد األول 
مــن مــايــو. كــل الــخــيــارات ال تــــزال مــطــروحــة«. 
 »رحلة خليل 

ّ
وأضافت املسؤولة األميركية أن

الــدوحــة  القطرية  العاصمة  إلــى  األخــيــرة  زاد 
في  األميركية  للدبلوماسية  اســتــمــرارًا  تمثل 
املــنــطــقــة«. وبــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
الدوحة،  في  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
أول مــن أمـــس األحــــد، مــع املــبــعــوث األمــيــركــي 
املنطقة،  التطورات في  أفغانستان، »آخــر  إلى 
وال سيما في أفغانستان«، وفق وكالة األنباء 
الــقــطــريــة )قـــنـــا(. فــي الــســيــاق، اعــتــبــر األســتــاذ 
»العربي  لـ حديث  فــي  ســـراج،  خالد  الجامعي 
تــنــاقــش مع  أن  »قـــبـــل  أمـــيـــركـــا   

ّ
أن الـــجـــديـــد«، 

ــاء فـــي رســـالـــة بــلــيــنــكــن، ومنها  طــالــبــان مـــا جـ
مع  تناقش  قــد  الــتــشــاركــيــة،  الحكومة  مقترح 
الحركة تمديد أمد انسحاب قواتها كاملة من 
»طالبان ستقبل   

ّ
أن إلــى  أفغانستان«، مشيرًا 

بهذا املقترح في حال رأت من واشنطن ضوءًا 
أخــضــر حــيــال مــطــالــبــهــا األخــــــرى، وفــــي حــال 

كانت واشنطن جادة في الخروج«.

غني: تسليم الحكم يكون لرئيس منتخب جديد )وكيل كوهصار/فرانس برس(

توحي تصريحات 
المسؤولين في 

الحكومة األفغانية 
بأّن الموافقة على 
المقترح األميركي 

بشأن تشكيل 
حكومة تشاركية 

في الباد، في إطار 
مساعي حل األزمة، 
قد ال تكون متاحة 
في الوقت الحالي، 

في حين أّن لدى 
حركة »طالبان« 

شروطًا وتحفظات 
كذلك على المقترح

تحفظات الحكومة 
و»طالبان« تقلل من فرصه

عملية الربيع
أكد وزير الداخلية 

األفغاني، مسعود 
أندرابي، في مؤتمر 
صحافي، األحد، أن 

حركة طالبان »تستعد 
لشن عملية الربيع«، 

وأن التقارير االستخباراتية 
لدى الحكومة تؤكد 
ذلك. لكن المتحدث 
باسم »طالبان«، ذبيح 

اهلل مجاهد، نفى ذلك، 
وقال إن الحركة »تصب 

كامل اهتمامها 
على المفاوضات«.

نائب غني: المقترح 
األميركي ال يتوافق مع 

إرادة الشعب

أكبر آغا: طالبان سترضى 
بالحكومة التشاركية 

وفق شروط

Tuesday 9 March 2021 Tuesday 9 March 2021
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سياسة

شعار غير قابل للتطبيق

مراقبة تمويل
األحزاب العراقية

العمل في ملف 
تمويل األحزاب لم يتقّدم 

خطوة واحدة

بغداد ـ براء الشمري

االنتخابــات  مفوضيــة  كشــفت 
نّيتهــا  عــن  أخيــرًا  العراقيــة 
تطبيــق البنــد القانونــي املتعلــق 
بمراقبــة مصــادر تمويــل األحــزاب العراقيــة، 
التــي ستشــارك فــي االنتخابــات التشــريعية 
املبكرة املقررة في 10 أكتوبر/ تشرين األول 
وسياســيون،  نــواب  يســتبعده  أمــر  املقبــل. 
معتبريــن أنــه غيــر قابــل للتطبيــق فــي ظــل 
حقائــق  إخفــاء  علــى  سياســية  قــوى  قــدرة 
عــن   

ً
فضــا تمويلهــا،  بمصــادر  متعلقــة 

وعاقــات  داخليــا  نفــوذًا  بعضهــا  امتــاك 
خارجيــة تجعلهــا فــي مأمن من أي إجراءات 

للمراقبة.
وقالت املتحدثة باسم مفوضية االنتخابات 
جمانة الغاي، أخيرًا، إن »املفوضية ستطبق 
البنــد املتعلق بتنظيــم الحمات االنتخابية 
االنتخابــات  فــي  ستشــارك  التــي  لألحــزاب 
ضمــن  تمويلهــا  مصــادر  ومراقبــة  املقبلــة، 
قانون االنتخابات«، موضحة أن »املفوضية 
ماضيــة فــي تهيئــة إجــراءات أخــرى متعلقــة 

بالحملة االنتخابية«.
مانــع،  علــي  العراقــي  البرملــان  أن عضــو  إال 
فــي  املفوضيــة  نجــاح  إمكانيــة  اســتبعد 
مراقبــة تمويــل األحــزاب، مؤكــدًا فــي حديــٍث 
»العربــي الجديــد«، أنهــا ال تمتلــك القــدرة  لـ
علــى ذلــك. وأشــار إلــى صعوبــة تحديــد أي 
جهــة ملصــادر األمــوال الخارجيــة التي تصل 
إلــى األحــزاب، معتبــرًا أن هــذا األمــر يتطلــب 
دوليــا  وتنســيقا  قويــا،  اســتخباريا   

ً
عمــا

السياســي منذ عام 2003 من دون أن يتمكن 
أحد من محاسبتها«.

وكان البرملــان قــد أقــّر القانــون رقم 36 لســنة 
2015، وهــو أول قانــون لألحــزاب فــي العراق 
بعد االحتال األميركي في عام 2003. إال أن 
هذا القانون تعرض النتقادات كبيرة بسبب 
صياغتــه التــي أهملــت نقاطــا مهمــة، منهــا 
ارتباط األحزاب بالخارج ومصادر التمويل 
وكشف الذمم املالية وكذلك النظام الداخلي، 

األحــزاب  مــن  الكثيــر  امتــاك  واســتمرار 
أجنحة مسلحة. وفشلت كل املحاوالت التي 
بذلتهــا قــوى سياســية عراقية في الســنوات 
لقانــون  جديــد  تعديــل  لطــرح  الســابقة 
األحــزاب املعمــول بــه فــي البــاد، بســبب مــا 
اعتبرته هفوات داخل القانون تسمح لكثير 

من األحزاب باستغالها.
وأشار القيادي في تحالف »النصر« صادق 
املحنــا، إلــى أن حديــث مفوضية االنتخابات 
بشــأن مراقبــة تمويــل األحــزاب جــاء من أجل 
إثبات الوجود، الفتا في حديث مع »العربي 
الجديــد«، إلــى »صعوبــة املراقبــة أو تحقيــق 
مــن  فكثيــر  املضمــار،  هــذا  فــي  نتيجــة  أي 
األحــزاب ممولــة مــن قبــل دول معروفــة، وكل 
حــزب منهــا يعتمــد علــى جهــة محــددة فــي 
تمويلــه، والتمويــل ال يقتصر على األحزاب، 
علــى  يحصلــون  األشــخاص  بعــض  إن  بــل 

قبــل دول وجهــات  مــن  تمويــل كبيــر أيضــا 
مختلفــة«. وأضــاف املحنــا أن »أحــد النــواب 
دينــار  مليــارات   5 بصــرف  يقــوم   

ً
مثــا

فــي  )مــا يعــادل 3.4 مايــن دوالر(،  عراقــي 
االنتخابات، هذا األمر يجب أن ُيســأل عنه«. 
وأشــار إلــى أن »املــال السياســي الســائب فــي 
الشــارع يمكــن أن يؤثــر فــي االنتخابات، كما 
ســبق أن أثــر فــي االنتخابات الســابقة )التي 
بعــض  أن  إلــى  ولفــت   .»)2018 عــام  جــرت 
األحــزاب حصلــت علــى جــزء مــن أموالها عن 
أمــوال  وســرقة  الحكوميــة،  العقــود  طريــق 
مــن  اآلخــر  الجــزء  علــى  وحصلــت  الدولــة، 
خــال االرتبــاط باألجنبــي«. ورأى أن ســبب 
منــذ  األحــزاب  تمويــل  مراقبــة  فشــل جهــود 
االحتــال األميركــي للعراق عام 2003، يعود 
إلــى »ضعــف االنتمــاء للوطــن، والخلــل فــي 

املراقبة واملحاسبة«.

تحّول ملف تمويل 
األحزاب العراقية إلى 

محطة لعمل مفوضية 
االنتخابات، لكن مراقبين 

وسياسيين يستبعدون 
كشفها عن مصادر 

تمويل األحزاب

أعلنت مفوضية االنتخابات أنها ستراقب الحمالت االنتخابية لألحزاب )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ومعرفــة  كشــف  يتــم  كــي  املســتوى،  عالــي 
مصادر تمويل األحزاب.

القــدرة  لديهــا  »األحــزاب  أن  مانــع  وأضــاف 
الحقائــق  مــن  الكثيــر  لتخفــي  واإلمكانيــات 
التــي تبحــث عنهــا مفوضيــة االنتخابــات«، 
الفتــا إلــى أن »تســجيل األمــوال في املصارف 
شــخصيات  بأســماء  يكــون  ال  الدوليــة 
سياســية معروفة، بل بأســماء غير معروفة 
»بعــض  إن  وقــال  العراقيــة«.  األوســاط  فــي 
األمــوال  علــى  حصلــت  السياســية  القــوى 
هيمنتهــا  خــال  مــن  قانونيــة  غيــر  بطــرق 
على الوزارات والحكومات املحلية. والفشــل 
منــذ  األحــزاب  تمويــل  تحديــد مصــادر  فــي 
االحتال األميركي للعراق عام 2003 ولغاية 
اليــوم يعــود إلــى عدم الجدية في حســم هذه 
إلــى انعــدام وجــود جهــة  القضيــة«. وأشــار 
رقابيــة حقيقيــة تتولى مهمة مراقبة تمويل 
األحزاب، ألن أغلب الجهات الرقابية الحالية 

هي جهات تابعة ألحزاب وكتل سياسية.
فــي املقابــل، أقــّر مســؤول فــي مجلــس أمنــاء 
»وجــود  ســّماه  بمــا  االنتخابــات  مفوضيــة 
أو  األمانــي  عــن  تمامــا  مختلــف  آخــر  واقــع 
الطموحــات ملفوضيــة االنتخابــات بتنظيــم 
وأضــاف  كليــا«.  نظيفــة  اقتــراع  عمليــة 
فــي  الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه،  املســؤول، 
جميــع  أن  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث 
حمــات  تمويــل  تــم  الســابقة  االنتخابــات 
األحــزاب فيهــا مــن املــال العــام، وهنــاك قــوى 
رت إمكانيــات وزارات كاملــة 

ّ
سياســية ســخ

الطائفيــة،  املحاصصــة  بســبب  لصالحهــا 
بــن  حصــص  إلــى  الــوزارات  حّولــت  التــي 

األحزاب.
 قانونيــا كبيــرًا 

ً
إلــى أن هنــاك »خلــا ولفــت 

األحــزاب،  تمويــل  بمراقبــة  يتعلــق  مــا  فــي 
املصــادر  مراقبــة  حــق  منــح  القانــون  إن  إذ 
مفوضيــة  فــي  السياســية  للتيــارات  املاليــة 
هيئــة  أو  للقضــاء  وليــس  االنتخابــات، 
لحريــة  كبيــر  تقييــد  ذلــك  وفــي  النزاهــة، 
املراقبــة«. وأشــار إلــى أنــه »علــى الرغــم مــن 
إقــرار قانــون لألحــزاب قبــل 6 ســنوات، فــإن 
العمــل فــي ملــف تمويــل األحــزاب لــم يتقــّدم 
خطــوة واحــدة، وال يمكــن أن يتقــّدم فــي ظــل 
وجود قوى سياســية مســيطرة على املشهد 
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عّمان ـ أنور الزيادات

غيــر  قياســيا  ارتفاعــا  األردن  فــي  البطالــة  ســجلت 
مســبوق فــي الربــع األخيــر مــن العــام املاضــي، فــي ظــل 
معاناة االقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا 
الجديد، التي ألقت بظال ســلبية واســعة على مختلف 
األنشطة، ال سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 
75%. وكشــفت دائــرة اإلحصــاءات العامــة )حكوميــة(، 
فــي بيــان لهــا، أمــس االثنن، عــن وصول معــدل البطالة 
إلــى 24.7%، مقارنــة بنحــو 19% فــي الربــع األخيــر مــن 
العــام 2019. وأشــار البيــان إلــى أن نســبة البطالــة بــن 

الذكــور بلغــت 22.6% فــي نهايــة ديســمبر/كانون األول 
املاضــي، مقابــل 17.7% فــي الفتــرة املناظــرة مــن 2019، 

فيما بلغت النسبة بن اإلناث 32.8% مقابل %24.1.
ورغم إظهار البيانات مدى انعكاس تداعيات الجائحة 
علــى ســوق العمــل، إال أن خبــراء اقتصــاد يرون أن أرقام 

البطالة تتجاوز النسبة التي أعلنت عنها الحكومة.
للدراســات  الفينيــق  مركــز  مديــر  عــوض،  أحمــد  وقــال 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ واملعلوماتيــة،  االقتصاديــة 
النســبة التــي كشــفت عنهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة 
غيــر مســبوقة وتؤشــر إلــى أن تأثيــر وبــاء كورونــا كان 
كبيرًا، فقبل الوباء كانت النسبة 19.3% واليوم ارتفعت 

بأكثــر مــن 5%. وأضــاف عــوض: »هــذه األرقــام تدعونــا 
انتهجتهــا  التــي  السياســات  فــي  التفكيــر  إعــادة  إلــى 
الحكومــات املتعاقبــة بما فيها هــذه الحكومة، ملواجهة 
معــدالت البطالــة«، مشــيرًا إلــى أن هــذه األرقــام ســيكون 
لهــا أثــر واضــح علــى مســتوى الفقــر فــي األردن وعلــى 

االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
قبــل  مرتفعــة  كانــت  البطالــة  معــدالت  أن  إلــى  ولفــت 
مــن  تعانــي  التــي  العمــل  سياســات  بســبب  الجائحــة 
فجــوات كبيــرة، أهمهــا أن شــروط العمــل ضعيفة وغير 
األردنيــن  مــن  اآلالف  عشــرات  يدفــع  مــا  وهــذا  الئقــة، 
القطاعــات  مــن  العديــد  فــي  العمــل  عــن  العــزوف  إلــى 

االقتصاديــة. وتابــع: »يجــب تغييــر سياســات التعليــم 
جذريا باتجاه التعليم املهني والتقني، وليس التعليم 
الجامعــي كمــا هــو حاليــا خضوعا لســطوة لوبي ماك 
تعيــد  أن  علــى ضــرورة  وشــدد  الخاصــة«.  الجامعــات 
الحكومــة النظــر فــي السياســات الضريبيــة، معتبــرًا أن 
»الضرائب املرتفعة خنقت االقتصاد، لدرجة أنه أصبح 

غير قادر على النمو وتوليد فرص عمل«.
ويعانــي االقتصــاد األردنــي عمومــا فــي ظــل الجائحــة، 
إذ أظهــرت بيانــات صــادرة عــن البنــك املركــزي، أمــس، 
أن الدخــل الســياحي للمملكــة هبــط 76% خــال العــام 

املاضي إلى مليار دينار )1.4 مليار دوالر(.

األردن: ارتفاع قياسي للبطالة وتهاوي عائدات السياحة

تهاوي الناتج الصناعي األلماني
تراجــع الناتــج الصناعــي األملانــي علــى غيــر املتوقــع، فــي 
شــهر يناير/كانــون الثانــي املاضــي، عقب رفــع كبير لقراءة 
الشــهر الســابق، حســبما أظهرتــه البيانــات الصــادرة أمــس 
االثنن، مما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع الصناعات 

ظهر األرقام الصادرة 
ُ
التحويلية في أكبر اقتصاد أوروبي. ت

عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحادي في برلــن، تراجع الناتج 
فــي القطــاع الصناعــي، شــاما اإلنشــاءات والطاقة، بنســبة 
2.5 باملائــة، مقارنــة مــع الشــهر الســابق )ديســمبر/كانون 

ع 
ّ
األول املاضــي(. وكان اســتطاع أجرتــه وكالــة رويترز توق

زيادة 0.2 باملائة. وعّدل املكتب رقم ديســمبر/كانون األول، 
ليصبــح نمــوا بنســبة 1.9 باملائــة، بــداًل مــن عــدم تغييــر في 

القراءة السابقة.

إيران تصّدر كميات نفط قياسية للصين
أفادت ستة مصادر في قطاع النفط وبيانات »رفينيتيف«، 
كميات  »سرًا«  شحنت  إيران  أن  »رويترز«،  لوكالة  وفقا 
لنفطها  مشتر  أكبر  الصين،  إلى  الخام  النفط  من  قياسية 
في الشهور األخيرة. وفي الوقت نفسه، أضافت شركات 
إلى  اإليراني  النفط  من  كميات  هندية  حكومية  تكرير 
خططها السنوية لالستيراد، مفترضة أن الواليات المتحدة 
ستخفف قريبا العقوبات المفروضة على المنتج العضو 
إلى إحياء  بايدن  الرئيس األميركي جو  في أوبك. ويسعى 
انسحب  الذي  النووي  االتفاق  إيران حول  المحادثات مع 
أن  رغم   ،2018 في  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  منه 
العقوبات االقتصادية القاسية ال تزال سارية وتصر طهران 

على رفعها قبل استئناف المفاوضات.

تركيا تشهد تزايدًا في تدفقات رأس المال
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده شهدت، 
خالل اآلونة األخيرة، تزايدا في تدفقات رأس المال الدولي. 
تقنية  عبر  مشاركته  خالل  ألقاها  كلمة  في  ذلك  جاء 
عشرة  الحادية  البوسفور  قمة  في  كونفرانس  الفيديو 
أردوغان  وأوضح  الدولي.  التعاون  منصة  تنظمها  التي 
وال  المجتمع  على  بالنفع  يعود  ال  الذي  االستثمار  أن 
استثمار  هو  التنمية،  يفيد  وال  مضافة  قيمة  إلى  يتحول 
»غير مكتمل«. وأضاف أن تركيا واحدة من الدول القليلة 
التي تجاوزت العام األول من جائحة كورونا بأقل الخسائر، 
قائال:  وأردف  واالجتماعية.  االقتصادية  سياساتها  بفضل 
من  تمّكنا  الصحة،  لقطاع  التحتية  البنية  متانة  »بفضل 

تقديم الخدمات الطبية مجانا خالل فترة الجائحة«.

اتفاق ربط كهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان
اتفاقًا  االثنين،  أمس  وإسرائيل،  واليونان  قبرص  وّقعت 
الماء،  لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت  مبدئيًا 
حوالي  بكلفة  المتوسط  البحر  قاع  سيقطع  والذي 
للدول  الكهربائية  الشبكات  ويربط  دوالر  مليون   900
شتاينتز،  يوفال  اإلسرائيلي،  الطاقة  وزير  وقال  الثالث. 
مصدر  سيوفر  المشروع  إن  »رويترز«،  لوكالة  وفقا 
شتاينتز  وكان  الطوارئ.  أوقات  في  احتياطيا  كهرباء 
يتحدث من نيقوسيا التي زارها لتوقيع مذكرة تفاهم 
الطاقة  وزيرة  وقالت  والقبرصي.  اليوناني  نظيريه  مع 
حاسمة  »خطوة  المشروع  إن  بيليدس  ناتاسا  القبرصية 
الطاقة،  صعيد  على  الجزيرة  عزلة  إنهاء  طريق  على 

وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل«.

لقطات

انتهاء االنقسام المالي في ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

تــم االتفــاق بشــكل نهائــي علــى إنهــاء االنقســام 
بــن املؤسســات املاليــة الليبيــة، ضمــن خطــوات 
بهــدف  اقتصاديــا،  األجــواء  لتمهيــد  متســارعة 
نائــب  وأعلــن  الجديــدة.  املوحــدة  الحكومــة  إنجــاح خطــط 
فــي  الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي  املجلــس  رئيــس 
ليبيا، أحمد معيتيق، ليل األحد، عن إســدال الســتار بشــكل 
رســمي علــى حقبــة االنقســام املالــي بــن وزارتــي املاليــة في 
شــرق وغــرب البــاد، مشــيرا إلــى أن ذلــك ُيعــد اللبنــة األولى 

في طريق توحيد مؤسسات الدولة.
وقــال معيتيــق، فــي تدوينــة علــى حســابه فــي فيســبوك، مســاء 
حقبــة  علــى  الســتار  رســمي  وبشــكل  اليــوم  »أســدل  األحــد: 

ا«.
ً
االنقسام املالي بن وزارتي املالية غرًبا وشرق

وأضــاف أن »وزارة املاليــة فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي قامــت 
بإحالة رواتب كافة موظفي الدولة الليبية بمختلف القطاعات 
والوحــدات اإلداريــة إلــى مصــرف ليبيــا املركــزي«، مشــيرًا إلــى 

عــد »اللبنــة األولــى فــي طريــق توحيد مؤسســات 
ُ
أن الخطــوة ت

الدولة«. وكانت وزارة املالية في حكومة الوفاق قد أعلنت، في 
20 فبراير/شباط املاضي، عن اعتماد اللجنة الفنية املشتركة، 
املؤلفة من مسؤولن مالين من الحكومة الشرعية والحكومة 
املوازيــة، شــرقي البــاد، للميزانيــة العامــة املوحــدة، بعد زيارة 
أجراها معيتيق بصحبة وزير املالية في حكومة الوفاق فرج 
»اعتماد نتائج  بومطاري إلى مدينة البيضاء، شرقي الباد، لـ

أعمال اللجنة الفنية املوحدة ووضع آليات تنفيذها«.
برئيــس مجلــس  معيتيــق  لقــاء  أن  املاليــة  بيــان  أوضــح  كمــا 
»اســتكمال التوافقات  النــواب فــي طبــرق، عقيلــة صالــح، جــاء لـ
ا بشــأن إعداد تصور مليزانية عامة موحدة«. 

ً
التي أقرت ســابق

بشــكل  »تهــدف  امليزانيــة  أن  البيــان  أوضــح  بنودهــا،  وحــول 
حالًيــا،  القائمــة  املختنقــات  مــن  عــدد  معالجــة  إلــى  أساســي 
واملتمثلــة فــي اســتكمال اإلفراجــات الجديــدة لرواتــب موظفــي 
الصحــة،  قطــاع  واحتياجــات  املاليــة،  والتســويات  الدولــة، 
والكهربــاء،  النفــط  قطاعــي  ودعــم  كورونــا،  وبــاء  ومجابهــة 
األساســية«.  بالخدمــات  العاقــة  ذات  النفقــات  مــن  وغيرهــا 

وفي الثامن من فبراير/شــباط املاضي، أعلنت البعثة األممية 
إلــى ليبيــا عــن اتفــاق األطــراف الليبيــة علــى »ميزانيــة موحــدة 
لشــهرين، إلتاحــة املجــال للســلطة التنفيذيــة املوحدة، املشــّكلة 
 ،»2021 لعــام  الكاملــة  امليزانيــة  بشــأن  قــرار  التخــاذ  ــا، 

ً
حديث

مشيرة إلى أن الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على توحيد 
املؤسســات االقتصادية في الباد. وتواجه الحكومة الجديدة 
تزايــدت  إذ  واملعيشــية،  االقتصاديــة  العقبــات  مــن  العديــد 
املخاوف في ليبيا مع استمرار تأخر صرف الرواتب بالتزامن 
مــع اســتمرار األزمــات املعيشــية، ومنهــا تدافــع املواطنــن على 
محطــات الوقــود مــن أجل التــزود بالبنزين، ونقــص اللقاحات 
واملعــدات الطبيــة فــي مراكز العزل لجانحــة كورونا، باإلضافة 
النفــط  الحكومــة علــى  أخــرى. وتعتمــد  أزمــات معيشــية  إلــى 
كمصدر أساســي للدخل، إذ يبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 
1.250 مليــون برميــل، ويشــكل نحــو 95% مــن إيــرادات البــاد، 
حســب بيانــات رســمية. وأحيــت املصالحــة اآلمــال فــي إنعــاش 
اقتصــاد البــاد الذي كان مــن أكثر اقتصادات املنطقة ازدهاًرا، 

وال سيما بفضل انتعاش إنتاج الذهب األسود.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

خطت ليبيا خطوات مهمة نحو 
إنهاء حالة االنقسام املالي الشديد 

في البالد، وتحقيق االستقرار 
االقتصادي والنقدي، وتوحيد 
مؤسسات الدولة خاصة البنك 

املركزي ووزارة املالية وهما 
الجهتان املسؤولتان عن تدبير 

الرواتب واألجور، وإدارة إيرادات 
الدولة ودينها العام وفوائضها 

واحتياطياتها من النقد األجنبي، 
وتلقي حصيلة اإليرادات النفطية 
املصدر الرئيسي للخزانة العامة، 
ووضع نظام مالي شفاف يضم 

إعادة توزيع الثروة بشكل عاجل 
على الجميع.

وتحت شعار بلد واحد، حكومة 
واحدة، جيش واحد، ميزانية 

واحدة، أعلن نائب رئيس املجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

أحمد معيتيق، ليل األحد، عن 
إسدال الستار بشكل رسمي 
عن حقبة ذلك االنقسام املالي 

الحاد بني وزارتي املالية في شرق 
وغرب البالد.

واكبت الخطوة املهمة إحالة وزارة 
املالية بحكومة الوفاق رواتب كل 
موظفي الدولة إلى مصرف ليبيا 
املركزي بطرابلس ليتولى البنك 
إدارة هذا امللف املهم والحساس 

لكل الليبيني بعد فترة تخبط 
دامت سنوات بسبب انقسام 
البنك إلى بنكني. تمهد خطوة 

توحيد البنكني املركزين لتحقيق 
استقرار نقدي، وتولي جهة 

واحدة طباعة البنكنوت، وإدارة 
االحتياطي، والتفرغ السترداد 

األموال املنهوبة، كما تمهد 
الخطوة لطًي أزمات عدة عاني 
منها رجل الشارع، منها أزمة 
تأخر صرف الرواتب ومنها 

رواتب حرس املنشآت النفطية، 
والنزاع العميق بني مؤسسة النفط 

والبنك املركزي.
سبق هذه الخطوات اعالن وزارة 

املالية بحكومة الوفاق عن اعتماد 
امليزانية املوحدة، وهو ما يغلق 
الباب أمام إهدار أموال الدولة، 
وتأخر صرف رواتب الجهاز 

اإلداري، وتدبير التمويل لواردات 
األغذية واألدوية والسلع الرئيسية.
ليبيا باتت على موعد مع مرحلة 
جديدة، حكومة تعمل على زيادة 

اإلنتاج النفطي ملعدالت ما قبل 
الثورة الليبية وهو 1.7 مليون 

برميل يوميا، وهو ما يوفر 
سيولة تلبي احتياجات املواطن. 

وبنك مركزي واحد يقوم بمهامه 
في إدارة امللف االقتصادي واملالي 

للبالد، والبحث عن أموال ليبيا 
املنهوبة من قبل نظام القذافي 

وبنوك دولية استغلت حالة الفراغ 
السياسي واألمني ووضعت يدها 
على مليارات الدوالرات من أموال 
الشعب، وإعادة توزيع الثروة على 
املناطق املختلفة دون أن تستأثر 
املناطق النفطية بالنصيب األكبر 

من هذه الثروات، وإدارة أموال 
الدولة بشكل كف بحيث يتم 
توجيهها لتمويل مشروعات 
البالد التننموية وإعادة بناء 

البنية التحتية املتردية، وتحسني 
مستوى الخدمات بدال من 

توزيعها على القوات األجنبية 
واملرتزقة وشراء السالح والوالءات 

الخارجية.

ليبيا الباحثة 
عن االستقرار

Tuesday 9 March 2021
الثالثاء 9 مارس/ آذار 2021 م  25  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2381  السنة السابعة
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اقتصاد

الكويت ـ أحمد الزعبي

املشفرة  الرقمية  العمالت  تعد  لم 
حلما للفقراء فقط من أجل الثراء 
السريع، بل أصبحت أيضا حلما 
لـــأثـــريـــاء لـــكـــي يـــــــــزدادوا ثـــــــراء، إذ واصـــلـــت 
ــمـــالت، وعـــلـــى رأســهــا  ــعـ الـــعـــديـــد مـــن هــــذه الـ
بيتكوين، التوسع في االنتشار بشكل سريع 
خــالل اآلونـــة األخــيــرة، ووصـــل قــطــارهــا إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية 
بــالــنــفــط. ورغـــم مــخــاطــرهــا، بــاتــت بيتكوين 
تجذب  الــتــي  التقليدية  غير  األدوات  إحـــدى 
رؤوس أموال الخليجيني، وتنافس قطاعات 
أخرى تعد مالذًا آمنا في وقت األزمــات مثل 
ــارات. وحــســب مــراقــبــني، كــان  ــقـ ــعـ الـــذهـــب والـ
الشباب أكثر الفئات العمرية إقبااًل على شراء 
الــخــلــيــج. وأثــــار االرتــفــاع  بيتكوين فــي دول 
غــيــر املــســبــوق فـــي قــيــمــة الــعــمــالت الــرقــمــيــة 
تــســاؤالت بشأن مستقبل  تداولها  وأحــجــام 
املتعاملني في دول الخليج، وموقف البنوك 
املركزية من االستثمار في العمالت املشفرة 
الـ 50  مثل »بيتكوين« التي تجاوزت حاجز 
ألف دوالر على مدار األسابيع املاضية. وبلغ 
متوسط سعر بيتكوين، أمس االثنني، 50.25 
عملة مشفرة  أول  ظــهــور  ومــنــذ  دوالر.  ألـــف 
ــام 2009، بــــرزت الــعــديــد مـــن الــعــمــالت  فـــي عـ
الرقمية املشفرة التي تجاوز عددها 5 آالف 
عــمــلــة، مــثــل »بــيــتــكــويــن« وإيـــثـــريـــوم واليـــت 
املــركــزيــة الخليجية  الــبــنــوك  كــويــن، غــيــر أن 
أبدت مخاوف من التداول في هذه العمالت 
في بداية األمر، لكن سرعان ما انتشرت في 
دول العالم، ومن بينها دول مجلس التعاون 
الست )السعودية واإلمارات وقطر وسلطنة 
سمحت  وفيما  والبحرين(.  والكويت  ُعمان 
كل من السعودية وقطر واإلمارات والبحرين 
ــداول الــعــمــالت الــرقــمــيــة، تــرفــض كـــل من  ــتـ بـ

الرباط ـ مصطفى قماس

فاقمت الجائحة وضعية النساء املغربيات 
فـــي ســـوق الــعــمــل، حــيــث تــعــرضــن للبطالة 
وخفض ساعات العمل، ما يدفع مؤسسات 
إلــــى الــــدعــــوة لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة فـــي ســوق 
العمل بني الجنسني بما يساعد على زيادة 
الــنــاتــج اإلجـــمـــالـــي املــحــلــي. وارتـــفـــع مــعــدل 
البطالة بني النساء في العام املاضي، الذي 
شهد انكماش االقتصاد بنسبة 7 في املائة، 
إلى 16.2 في املائة، مقابل 13.5 في املائة في 
املندوبية  بيانات  قبله، حسب  الــذي  الــعــام 

القاهرة ـ العربي الجديد

أراضيهم،  بهجر  مصريون  مــزارعــون  هــدد 
حــال مــوافــقــة الــبــرملــان على قــانــون »املـــوارد 
والــذي  تتم مناقشته حاليا،  الـــذي  املــائــيــة« 
ــنــــوده تـــســـديـــد املــــــزارع  ــن بــــني بــ يـــحـــتـــوي مــ
مبالغ مالية سنويا تصل إلى 5 آالف جنيه 
)الدوالر = 15.65 جنيها( لكل »مسقى ري« 
القانون  أن  وأكـــدوا  املــيــاه(.  )ماكينة سحب 
حــال املــوافــقــة عليه يــهــدد مــســاحــات كبيرة 
من األراضي الزراعية في ظل ارتفاع أسعار 
ــزراعــــي مـــن تــقــاوي  مــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج الــ
ــادة أجــــور الــعــمــالــة،  ــ ــود، وزيــ ــ ــمـــدة ووقــ وأسـ
الزراعية  املنتجات  أســعــار  قلة  على   

ً
فــضــال

ــــوزارة الــري  فــي األســـــواق. كــشــف مــســؤول بـ
عن  الكشف  عــدم  طلب  الجديد«،  »العربي  لـ
هويته، أن هناك تعاونا بني وزارته ووزارة 
ــذا املــلــف، مــؤكــدًا أن الــزراعــة  ــة فــي هـ ــزراعـ الـ
طلبت من الجمعيات الزراعية التابعة لها، 
املوجودة في القرى واألرياف باملحافظات، 
حصر جميع ماكينات الري من أجل تحديد 
قيمة املبالغ املالية على كل مــزارع، بمعنى 
أن املـــســـقـــي املـــشـــتـــرك بــــني املـــــزارعـــــني لـــري 
الــذي  فـــدان، يختلف فــي السعر عــن املسقي 
يقوم بري فدانني أو أقل أو أكثر، من خالل 
الحيازات )العقود( الزراعية املوجودة لدى 

الحكومة  أن  املسؤول،  الجمعيات. وأضــاف 
ممثلة في وزارتي الري والزراعة طلبت من 
العائد  ملــعــرفــة  مسبقا  الــحــصــر  الجمعيات 
السنوي مبكرًا قبل تطبيق القانون. وتحت 
الـــضـــغـــوط اتــجــهــت الــحــكــومــة إلــــى تــعــديــل 
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ قــيــمــة الـــضـــريـــبـــة، إذ قـ
ــري، محمد غــانــم،  ــوارد املــائــيــة والــ وزارة املــ
املاضي،  األســبــوع  إعالمية  فــي تصريحات 
ــوارد املــائــيــة يتضمن  إن مــشــروع قــانــون املــ
فــرض رســـوم على قلة مــن املــزارعــني الذين 
يرفعون املياه من الترع العامة بحد أقصى 
 :

ً
قــائــال وأكــمــل حديثه  1000 جنيه ســنــويــا. 

املــــزارع 300 جنيه فقط سنويا،  يــدفــع  »قــد 
وقد ال يسدد أي رسوم وفقا لقدرة املاكينة 
وكمية املياه«. وأكد أن وزارة الري ستفرض 
عــقــوبــات رادعــــة عــلــى حـــاالت االعـــتـــداء على 
الــتــرع، الفــتــا إلــى أنــه تــم االنــتــهــاء مــن 1100 

كيلومتر من تبطني الترع.
»العربي  قــال املـــزارع عبد الـــرؤوف شندي لـ
الجديد« إن األزمــات باتت تطارد املزارعني 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ  ونـــــهـــــارًا، بــــدايــــة مــــن ارتـ

ً
لــــيــــال

والنقل  الوقود  املبيدات واألسمدة وأسعار 
ــرار فـــرض رســـوم  والــعــمــالــة، مــوضــحــا أن قــ
على مياه الري كارثة أخرى على املزارع، في 
ظل بيع املحاصيل بأبخس األثمان للتجار. 
ــزارع صــــالح حـــســـن، مبينا  ــ ــ ــفـــق مــعــه املـ واتـ

أن فـــرض مبلغ مــالــي عــلــى كــل مسقى يعد 
ــزارع. وأضــاف أن تنفيذ هذه  املـ كارثة على 
الخطط سيزيد األعباء على كاهل املزارعني، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــي ارتــــفــــاعــــات مـــتـــوقـــعـــة فــي 
فــي املستقبل،  الــزراعــيــة  أســعــار الحاصالت 
تكاليف  يغطي  أن  ــــزارع  املـ يستطيع  حــتــى 
الــزراعــة. كما سيحجم املــزارعــون عن زراعــة 
الحبوب،  مثل  االقتصادية  غير  املحاصيل 
الفواكه والخضراوات،  إلى زراعة  والتحول 
األخــرى،  املحاصيل  أكثر من  لكون عائدها 

لتعويض خسائرهم، حسب حسن. 
وهـــدد مـــزارعـــون بهجر أراضــيــهــم فــي حــال 
تواجههم،  التي  العديدة  املشاكل  حــل  عــدم 
»الــعــربــي  إذ قــــال املـــــــزارع شـــوقـــي الــســيــد لـــ
ــه فــــي طـــريـــقـــه لــهــجــر األرض،  ــ الـــجـــديـــد« إنـ
ــوط الــــتــــي أصــــبــــحــــت شــبــه  ــغــ ــبـــب الــــضــ بـــسـ
يـــومـــيـــة عـــلـــى املـــــــــزارع بـــكـــافـــة املـــحـــافـــظـــات، 
مطالبا بالتخفيف عن كاهل املزارع، فهو ال 
يستطيع تحمل أي أعباء جديدة، الفتا إلى 
أن طن األسمدة ارتفع سعره أكثر من %300 
خــالل 6 ســنــوات ليسجل سعر الــطــن 5400 
جنيه حاليا بداًل من 1500 جنيه عام 2014، 
وهو ما يمثل عبأ ومشاكل كثيرة ومتعددة 
ــزارع. وتــســاءل الــســيــد: هــل مناقشة  على املــ
تسعير مياه الري للمزارعني يأتي بالتزامن 
مـــع أزمــــة ســـد الــنــهــضــة واملـــشـــاكـــل الــكــثــيــرة 

املتوقعة على املصريني حال تشغيل السد؟ 
منوها أن تسعير مياه الري لن يساهم في 
العملية  يــعــوق  ولكنه  االســتــهــالك،  ترشيد 
الزراعية ويهددها. ومن جانبه، فسر املزارع 
ــوارد املائية  عــبــد الــســتــار مــحــمــد، قــانــون املــ
بــأنــه »جــبــايــة« جــديــدة مــن الــحــكــومــة على 
ــوال تــبــطــني الــتــرع  ــ املــــزارعــــني، لــتــحــصــيــل أمـ
الــــذي تــقــوم بـــه الــحــكــومــة بــعــدد مـــن الــقــرى 
حــالــيــا، لــتــكــون نــفــقــات تــبــطــني الـــتـــرع على 

حساب املزارع. 
ــفـــــالحـــــني، حــــســــني عــبــد  ــ ــقـــيـــب الـ ــد نـ ــقــ ــتــ وانــ
ــتـــي يــنــاقــشــهــا  الـــرحـــمـــن، تـــلـــك الـــقـــوانـــني الـ
الـــبـــرملـــان بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة مـــن الــحــكــومــة، 
مــشــيــرًا إلــــى أن تــلــك الـــقـــوانـــني تــهــم نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــشــعــب املـــصـــري، وكــــان يجب 
أن تــخــضــع لـــحـــوار مــجــتــمــعــي، وأن تــكــون 
النقابة ضمن هذا الحوار لكونهم أصحاب 
الشأن. وشدد على أن املشاكل التي يعاني 
مــنــهــا املـــــزارع أصــبــحــت كــثــيــرة ومــتــعــددة، 
مـــا أدت إلـــى تـــراكـــم الـــديـــون، الفــتــا إلـــى أن 
يتجاوز  املزارعني وأسرهم في مصر  عدد 
55 مــلــيــون شــخــص، وبــالــتــالــي هــم نصف 
الــشــعــب، ولـــهـــم دور اقـــتـــصـــادي كــبــيــر في 
تنمية املوارد الغذائية للشعب، محذرًا من 
أن فرض تلك الرسوم سيؤدى إلى حالة من 

الغليان بني الفالحني.

املشفرة  بالعمالت  الــتــداول  وُعــمــان  الكويت 
إعـــالم أجنبية،  حــتــى اآلن. وحــســب وســائــل 
الرائد  آسيا  تنافس  دول خليجية  أصبحت 
الـــعـــاملـــي لــلــعــمــالت الـــرقـــمـــيـــة. وبــلــغــت قيمة 
شراء عملة بيتكوين في دول الخليج خالل 
حسب  دوالر،  مــلــيــار   13.5 نــحــو   2020 ــام  عـ
تقرير ملركز األبحاث االقتصادية )مستقل(. 
ويــأتــي ذلــك وســط توقعات خــبــراء وتقارير 
العمالت  ينمو ســوق  بــأن  مالية،  مؤسسات 
مليارات  إلى 310  ليصل  العالم  في  الرقمية 

دوالر بحلول عام 2022.

السعودية: إقبال من الشباب
رت 

َّ
كــانــت الــســعــوديــة مــن بــني الـــدول الــتــي حــذ

نبهت  املــشــفــرة، حيث  بالعمالت  التعامل  مــن 
ــعـــودي )الــبــنــك  مــؤســســة الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــسـ
املـــــركـــــزي( إلـــــى خــــطــــورة الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلــة 
ــارج  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة االفــــتــــراضــــيــــة؛ لــكــونــهــا خــ
املــظــلــة الـــرقـــابـــيـــة داخـــــل املــمــلــكــة. ولـــكـــن بعد 
ذلـــك عــقــدت شــركــة املـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة الــتــي 
 Ripple لها  املتحدة مقرًا  الــواليــات  مــن  تتخذ 
شــراكــة مــع الــبــنــك املــركــزي الــســعــودي إلتــاحــة 
ــــالت املـــالـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــــي امل ــمــــالت الـــرقـــمـــيـــة فـ ــعــ الــ

الــداخــلــيــة والـــدولـــيـــة. مــن جــانــبــه، قـــال املحلل 
املــالــي الــســعــودي، علي الــزهــرانــي، لـــ »العربي 
الــجــديــد« إن هناك مــخــاوف مــن التركيز على 
»بيتكوين«،  مثل  الرقمية  الــعــمــالت  تــــداوالت 
مشيرا إلى أنه حتى اآلن ال يوجد اتفاق حول 
تسعيرها، أو نسب املخاطرة حولها.  وأضاف 
بيتكوين  فــي عملة  االســتــثــمــار  أن  الــزهــرانــي 
الــرغــم مــن إعــالن  يحمل مخاطر كــبــيــرة، على 
لــلــســيــارات الكهربائية  مــؤســس شــركــة تــســال 
إيــلــون مــاســك ضــخ اســتــثــمــارات بها تتجاوز 
1.5 مليار دوالر، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
كان  الرقمية  العمالت  األكــبــر على  اإلقــبــال  أن 
مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب. وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعــلــنــت 
الــســعــوديــة واإلمــــــارات اســتــعــدادهــمــا إلطــالق 
املــالــي وتسهيل  الــتــبــادل  بــهــدف  رقمية  عملة 
العمليات املالية بني البلدين، وتطوير أنظمة 

الدفع عبر الحدود وخفض التكاليف.

اإلمارات: مبيعات قوية
ــن أولــــــــى دول مــجــلــس  ــ كــــانــــت اإلمــــــــــــارات مـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الــتــي ســمــحــت بــتــداول 
ــن بــيــنــهــا بــيــتــكــويــن،  الـــعـــمـــالت الــرقــمــيــة ومــ
كـــمـــا اقـــتـــرحـــت الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة اإلمـــاراتـــيـــة 
العمالت  بــمــســاواة  يعترف  تنظيميا  إطـــارًا 
الرقمية لــــأوراق املــالــيــة املــعــتــادة مــن حيث 
األســـس االقــتــصــاديــة. وفــي هــذا اإلطـــار، قال 

السامية للتخطيط. وعانت النساء في ظل 
األزمة الصحية من انخفاض حجم ساعات 
العمل في األسبوع بنسبة 24.4 املائة، حيث 
انتقلت من 86 مليون ساعة إلى 65 مليون 
ساعة، بينما وصل االنخفاض بني الرجال 
إلى 19.4 في املائة، من 408 ماليني إلى 329 

مليون ساعة. 
واستقرت نسبة النساء األجيرات اللواتي ال 
يتوفرن على عقود عمل في املغرب في العام 
املــاضــي فــي حـــدود 43.2 فــي املــائــة، مقابل 
58.2 في املائة بني الــرجــال، كما يتجلى أن 
35 في املائة من النساء يمارسن أعماال غير 
مؤدى عنها )غير مؤمن عليها(، وهي نسبة 
تنخفض إلى 8.9 في املائة بني الرجال، وفق 

بيانات رسمية. 
ــيــــادي فــــي اتــــحــــاد الــجــامــعــة  ــقــ ويــــالحــــظ الــ
الوطنية للفالحة محمد الهاكش أن النساء 
ــن الـــــرجـــــال فــي  ــ ــر مـ ــثــ ــانــــني أكــ الــــعــــامــــالت عــ
الظرفية الحالية، املتسمة باألزمة الصحية 
والــجــفــاف، مــؤكــدا أن أكــثــر الــنــســاء تــضــررًا 
 فــي األريــــاف، وهــن الــلــواتــي اعــتــدن على 

ّ
كــن

العمل في مراكز تلفيف  إعالة أسرهن عبر 
)تعبئة( الخضر والفواكه. 

ــــروف الــعــمــل الــتــي  ويــعــتــبــر الــهــاكــش أن ظـ
من  العديد  حــرمــت  التباعد  تقتضي  كــانــت 
تــوفــرت لهن  أن مــن  العمل، كما  النساء مــن 

املــديــر الــعــام ملــؤســســة »املـــســـار« لــلــدراســات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــشـــر اإلمــــاراتــــيــــة، نجيب 
الشامسي، لـ »العربي الجديد«، إن اإلمارات 
بــرزت كإحدى الــدول القوية لشراء العمالت 
من   %25 من  أكثر  على  لتستحوذ  الرقمية، 
إجـــمـــالـــي الـــتـــمـــويـــالت الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تم 
جمعها خالل عام 2019. وأضاف الشامسي 
أهمية متنامية  اكتسبت  العمالت  »هــذه  أن 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة، 
وتواصل يوما بعد يــوم اإلسهام في إعــادة 
ــالـــي الـــعـــاملـــي. وأكـــد  ــم مــعــالــم الــنــظــام املـ رســ
الـــشـــامـــســـي، أن هـــنـــاك أزمـــــة تـــواجـــه تــــداول 
بيتكوين،  مقدمتها  وفي  الرقمية،  العمالت 
حــيــث ال يــمــكــن لــلــبــنــوك املــحــلــيــة اســتــقــبــال 
التحويالت الناتجة عن بيعها، فهي عمالت 
ليست مراقبة من قبل املصارف املركزية وال 

الجهات الرقابية حول العالم.

الكويت: غياب التشريعات
ــــورات املــــتــــســــارعــــة لــلــعــمــالت  ــــطـ ــتـ ــ ــــل الـ ــــي ظـ فـ
ولوائح  التشريعات  أن  إال  املشفرة،  الرقمية 
املالية  الــتــحــويــالت  الــكــويــتــيــة تمنع  الــبــنــوك 
املالية، خاصة  والــوســاطــة  الــتــداول  لشركات 
ــي بـــيـــتـــكـــويـــن حــتــى  ــ الـــتـــعـــامـــل والـــــــتـــــــداول فـ
يـــصـــدر تــشــريــع خــــاص يــتــعــلــق بـــذلـــك. وقـــال 
بــنــك الــكــويــت املـــركـــزي نــهــايــة عـــام 2019 إنــه 
يــجــرى التجهيز مــن قــبــل فــريــق عــمــل مكون 
مــن املــخــتــصــني فــي الــبــنــك املـــركـــزي والــبــنــوك 
التحتية  البنية  وتجهيز  لتصميم  املحلية 
في  بما  املصرفي،  للقطاع  التقنية  واألنظمة 
ذلك وسائل الدفع اإللكترونية، ومن ضمنها 
ما يعرف بالعملة الرقمية، والتي تختلف عن 
بيتكوين وغيرها  مثل  االفتراضية  العمالت 
مــن الــعــمــالت. وأوضــــح أن هــنــاك الــعــديــد من 
الــبــنــوك املــركــزيــة فـــي الــعــالــم تــســعــى لتبني 
العمالت الرقمية، مشيرا إلى تصريح رئيسة 
ــي الــتــي أكــــدت وجـــود  ــ الــبــنــك املـــركـــزي األوربــ
خطط لالتحاد األوربي لطرح اليورو الرقمي 

خالل الفترة املقبلة.

قطر: عملة مدعومة بالذهب
مع تزايد االهتمام العاملي بالعمالت الرقمية، 
تسعى السلطات القطرية إلى مواكبة التطور 

حيث  التكنولوجية،  املالية  والــثــورة  الهائل 
انطلقت في قطر وألول مرة في العالم منصة 
الرقمية  العملة  لتبادل  إسالمية  إلكترونية 
ــار«  ــ ــنـ ــ ـــعـــرف بــــ »آي-ديـ

ُ
املـــدعـــومـــة بـــالـــذهـــب، ت

»آي-ديـــنـــار« على  قــطــر. وتعتمد منصة  مــن 
ــزًا إلــكــتــرونــيــا قــائــمــا عــلــى أســـاس  كــونــهــا رمــ
قيمتها  ــدعــم 

ُ
ت فيما  الــرقــمــيــة،  العملة  تــبــادل 

األولية البالغة دينارًا بغرام من الذهب، فهي 
مقابل  لها  لكن  فحسب،  رقمية  عملة  ليست 
عيني حقيقي من الذهب. بدوره، أكد الباحث 
أهم  أن  الفرحان،  خالد  القطري،  االقتصادي 
ما يميز عملة »آي- دينار« ويمنح من يتعامل 
 عينيا من 

ً
بها الثقة واألمن هو أن لها مقابال

الذهب وليست مجرد رمز إلكتروني، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن الشباب القطري يقبل 
بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــــتــــداول فـــي الــعــمــالت 
الـــرقـــمـــيـــة. وأضــــــاف الـــفـــرحـــان خــــالل اتــصــال 
»أكثر  أن  الجديد«  »العربي  عبر سكايب مع 
الــعــمــالت اإللكترونية  الــنــاس مــن  مــا يخيف 
هـــو خــشــيــتــهــم مـــن انــهــيــار أســعــارهــا بشكل 
مــفــاجــئ، أو أن تــكــون هـــذه الــعــمــالت مــجــرد 
أي  فــي  تختفي  أن  يمكن  إلكترونية  برمجة 
وقت«. ولفت إلى أن العمالت الرقمية املشفرة 
اســتــقــطــبــت، مــئــات املــلــيــارات مــن الـــــدوالرات، 
كــبــيــرة، ونجحت  استثمارية  وكــانــت وجــهــة 

األمــــوال، وســـوف تستمر  فــي استقطاب تلك 
خالل السنوات القادمة.

سلطنة عمان: تحذير من التداول
تتخذ السلطات العمانية نهجا متشددا ضد 
املركزي  البنك  حــذر  حيث  املشفرة،  العمالت 
يكفل  أنــه ال  وأكــد  مــن استخدامها،  الُعماني 
املركزي  البنك  العمالت. ولم يمنح  مثل هذه 
ألي  تـــرخـــيـــص  أو  ــيـــة  أي صـــالحـ الـــُعـــمـــانـــي 
الرقمية  الــعــمــالت  لــتــداول  هيئة  أو  مؤسسة 

املشفرة أو ما شابهها.

البحرين: منح ترخيص
املنطقة تصدر  فــي  أول دولـــة  الــبــحــريــن  تــعــد 
الــرقــمــيــة، ويمكن  الــعــمــالت  لــتــداول  ترخيصا 
ألي مـــتـــداول فــتــح حــســاب عـــن طــريــق الــبــنــك 
وتداول العمالت الرقمية. كما أصدر مصرف 
املشفرة  الــعــمــالت  بــورصــة  املــركــزي  البحرين 
تسمى »كــويــن مــيــنــا«، مــع »تــرخــيــص شركة 
الـــفـــئـــة 2«، مــا   - ــرة  ــفـ ــشـ املـ ــات األصـــــــول  ــدمــ خــ
الــبــالد.  لــبــدء عملياتها داخـــل  الــطــريــق  يمهد 
ومقرها  الرقمية  األصـــول  بــورصــة  وحصلت 
جميع  تلبية  بعد  الترخيص،  على  البحرين 
التي  والفنية واألمنية  التشغيلية  املتطلبات 

حددها مصرف البحرين املركزي.

فرصة العمل في ظل الحجر الصحي وبعد 
رفعه، عانني من ظروف عمل قاسية، اتسمت 

بالكثير من الخوف وعدم اليقني.
ويـــشـــدد عــلــى أن الـــظـــروف الــحــالــيــة عمقت 
التي تعاني منها نساء  الهشاشة  وضعية 
عـــامـــالت، خـــاصـــة أن مــنــهــن مـــن ال يحظني 
بــــالــــتــــصــــريــــح لـــــــدى الـــــصـــــنـــــدوق الـــوطـــنـــي 
للضمان االجتماعي، ومنهن من يعملن في 

القطاع غير املهيكل.
وذهــبــت دراســــة نــشــرتــهــا وزارة االقــتــصــاد 
لــلــمــرأة،  الــعــاملــي  الــيــوم  واملــالــيــة، بمناسبة 
مــســتــنــدة إلـــى بــيــانــات املــنــدوبــيــة السامية 
لــلــتــخــطــيــط، إلـــــى أن مــــعــــدل الــتــشــغــيــل لــم 
يــتــجــاوز فـــي الـــعـــام قــبــل املـــاضـــي 18.6 في 
املائة بني النساء، بينما بلغت النسبة بني 

الرجال 65.5 في املائة.
ويذهب مدير الدراسات والتوقعات بوزارة 
االقــتــصــاد واملــالــيــة منصف الـــدرقـــاوي، في 
ندوة نظمت أخيرًا، حول تلك الدراسة، إلى 
أن مساهمة املرأة في القوة العاملة تراجعت 
مــن 30.4 فــي املــائــة فــي 1999 إلــى 19.9 في 

املائة في العام املاضي.
وتـــشـــّدد الـــدراســـة عــلــى أن الــتــقــلــيــص الــتــام 
لــلــفــوارق بـــني الـــرجـــال والــنــســاء سيفضي، 
بحذف العوائق املرتبطة بالنشاط والولوج 
ــــى ارتــــفــــاع الـــنـــاتـــج اإلجـــمـــالـــي  لــلــتــعــلــيــم، إلـ

املحلي بالنسبة للفرد الواحد بنسبة 39.5 
في املائة.

ومــــن جـــانـــبـــه، ذهــــب املــجــلــس االقـــتـــصـــادي 
واالجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــيـــئـــي، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
العاملي للمرأة، إلى أن ضعف معدل النشاط 
إلـــى أن مشاركتهن في  الــنــســاء يــؤشــر  بــني 
سوق العمل دون القدرات التي تتوفر عليها 

النساء املغربيات. ويوصي من أجل تسهيل 
قبل  بتوفير حضانات من  النساء،  تشغيل 
في  املرونة  واعتماد  الشركات،  وفي  الدولة 
مواقيت دراسة األبناء، داعيا الشركات إلى 
الــتــوجــه أكــثــر نــحــو تبني نــظــام الــعــمــل عن 
النظر  وإعـــادة  دوام  بنصف  العمل  أو  بعد 

في نظام ساعات العمل.

ثروات خليجية في »بيتكوين«: رواج رغم المـخاطر

تسعيرة مياه الري تثير غضب المزارعيننساء المغرب... بطالة فاقمتها الجائحة

ترفض الكويت وُعمان التداول بالعمالت المشفرة حتى اآلن )ياسر الزيات/فرانس برس(

شهدت دول الخليج 
رواجًا كبيرًا للعملة 

الرقمية المشفرة 
)بيتكوين(، خالل اآلونة 

األخيرة، وحسب مراقبين، 
كان الشباب أكثر الفئات 

العمرية إقباًال على الشراء

وصل معدل البطالة بين 
نساء المغرب في العام 

الماضي، الذي شهد 
انكماش االقتصاد بنسبة 7 

في المائة، إلى 16.2 في 
المائة، مقابل 13.5 في 

المائة عام 2019، حسب 
بيانات رسمية

معدل 
البطالة 
ارتفع إلى 
 %16.25
عام 2020 
)فاضل 
سينا/فرانس 
برس(

23.8 مليون دوالر دفعة 
قرض لموريتانيا

وافق صندوق النقد الدولي على 
صرف منحة ملوريتانيا بمقدار 

23.8 مليون دوالر، إلسناد جهود 
السلطات في مواجهة جائحة 

كورونا، وفق ما أوردت الوكالة 
املوريتانية لألنباء الرسمية. وقالت 
الوكالة أمس، إن املجلس التنفيذي 

لصندوق النقد، أكمل الخميس، 
املراجعة السادسة واألخيرة 
للترتيب مع )موريتانيا( في 

إطار التسهيل الذي يغطي الفترة 
2017–2021، ما يسمح بصرف 

16.56 مليون وحدة حقوق سحب 
خاصة )حوالي 23.8 مليون 

دوالر(.
وقالت الوكالة إن الدفعة الجديدة 

من صندوق النقد »تهدف 
ملساعدة السلطات على تلبية 

االحتياجات االجتماعية والبنية 
التحتية، والحفاظ على استقرار 
االقتصاد الكلي وزيادة املرونة 

مع الصدمات«. وأوضحت الوكالة 
أن موافقة صرف املنحة »جاءت 

ضمن املراجعة السادسة للقرض 
امليّسر، البالغ 167 مليون دوالر، 

والذي يغطي الفترة ما بني 2017 
و2021«.

وكان صندوق النقد وافق في 
6 ديسمبر/كانون األول 2017 

تسهيل ائتماني ملوريتانيا، 
بإجمالي 115.92 مليون وحدة 

حقوق سحب خاصة )حوالي 167 
مليون دوالر(. 

تراجع تحويالت األردنيين 
في الخارج

أظهرت بيانات رسمية، صدرت 
أمس اإلثنني، انخفاض تحويالت 

األردنيني العاملني في الخارج 9.1 
باملائة، على أساس سنوي بنهاية 
2020، مقارنة بالعام الذي سبقه. 

وبحسب بيانات البنك املركزي 
األردني، بلغ إجمالي التحويالت 

2.3 مليار دينار )3.2 مليارات 
دوالر( خالل 2020، من حوالي 

2.52 مليار دينار )3.55 مليارات 
دوالر( في 2019. وتعتبر حواالت 
العاملني في الخارج، أحد مصادر 

النقد األجنبي املهمة للمملكة. 
وتضرر اقتصاد األردن بشدة 

جراء تفشي الجائحة، خصوصا 
مع تراجع قطاع السياحة، 

واالستثمار األجنبي املباشر، 
إضافة إلى تضرر الصادرات 
الوطنية من السلع والخدمات 

واملحافظ املستثمرة في سوق 

عمان املالية. وال تقتصر مشكلة 
العمالة األردنية في الخارج على 
تراجع التحويالت، بل تمتد إلى 

زيادة معدالت البطالة في البالد مع 
عودة الكثيرين منهم نهائيا للبالد 

وبحث الكثير منهم عن فرصة 
عمل.

جرار كهربائي يستعد 
لنزول األسواق التركية

أعلن أونَدر يول، رئيس مجلس 
إدارة شركة »ZY« التركية 

عة للجرار الكهربائي، 
ّ
املصن

استعداد شركته لطرح الجرار في 
األسواق بحلول يونيو/ حزيران 

املقبل. وأضاف في حديثه 
لألناضول، أن الشركة تلقت طلبات 

الشراء األولية، الفتًا إلى اإلقبال 
الواسع لشراء الجرار الكهربائي 

محلي الصنع. وأوضح أن هناك 25 
جراًرا كهربائيًا حاليًا على خط 

اإلنتاج.
وأشار إلى أنه كان من املتوقع البدء 

باإلنتاج التسلسلي للجرار أواخر 
العام املنصرم، إال أن وباء كورونا 

تسبب بتأخره.
ولفت إلى أن الجرار الكهربائي 

محلي الصنع سيسد كافة حاجات 
املزارعني في تركيا. ُيذكر أن 

الجرار يمكنه العمل 5 ساعات 
متواصلة بشحن ملدة 20 دقيقة، 
كما أنه يعمل بمحرك تبلغ قوته 

140 حصان. ومن املقرر أن تقوم 
الشركة املنتجة، خالل العام املقبل، 

بتصنيع نموذج آخر من الجرار 
الكهربائي، بميزات أعلى من الطراز 

الحالي.

أخبار أسواق

مصرتشغيل

مقابلة

عبد الحكيم المصري

¶ لــنــبــدأ مــن واقـــع الــســوريــني بــالــشــمــال املـــحـــرر، بــعــد فصل 
النظام جميع العاملني، كيف يعيشون وما هي معدالت الفقر 

والبطالة؟
يعيش أهلنا باملناطق املحررة معاناة بمعنى الكلمة، 
بعد سد معظم األفــق أمامهم وعــدم االستقرار، جراء 
الــتــهــديــد املــســتــمــر مـــن الــنــظــام، مـــا حـــال دون دخـــول 
والترميم  األعــمــال  وجعل  واالستثمارات،  الرساميل 
وإعـــــادة اإلعـــمـــار، بــحــدودهــا الــدنــيــا. ويــعــمــل معظم 
العقارات  بترميم بعض  أو  الزراعي  باملجال  السكان 
ــال الــصــنــاعــيــة  ــ ــمـ ــ  عـــلـــى بـــعـــض األعـ

ً
املــــهــــدمــــة، فـــضـــال

ــــالل الـــحـــديـــث،  ــنـــكـــر، خــ ــتـ الـــبـــســـيـــطـــة، وال يــمــكــنــنــا الـ
عـــن الــتــحــويــالت الــخــارجــيــة مـــن ذوي الــســوريــني أو 
بلغ نحو %50  البطالة  الدولية. متوسط  املساعدات 
والفقر أكثر من ذلك بكثير، ألن متوسط دخل األسرة، 
وفق دراسة قمنا بها مطلع العام الجاري، نحو 700 
من  املكونة  السورية  األســرة  إنفاق  لكن  تركية،  ليرة 
لــيــرة تركية )الـــدوالر  أفـــراد، ال يقل عــن 1500  خمسة 
ــيــــرات(، وأعــتــقــد ســيــســتــمــر الــفــقــر والــبــطــالــة  = 7.5 لــ
واملـــعـــانـــاة، حــتــى يــتــضــح الــحــل الــســيــاســي فتطمئن 
الرساميل، ألن مناطقنا غنية بالفرص االستثمارية 

ويوجد فرص إعمار ال حصر لها.

¶ هـــل مـــن آلـــيـــة لــديــكــم ملــراقــبــة األســــــواق وضـــبـــط األســـعـــار 
زاد سعرها  التي  اليومية  املحرر، خاصة  السوري  بالشمال 

مرات خالل شهرين؟
يــوجــد بــكــل مــجــلــس مــحــلــي بــالــداخــل، دائــــرة تموين 
وتستقبل  عــام،  بشكل  األســعــار  بمراقبة  متخصصة 
الشكايات بحاالت االحتكار وجشع التجار، ولكن ال 
بها، كتدخل  السلع ويتاجر  أن يؤمن  يــراقــب  ملــن  بــد 
إيجابي حني يحدث خلل بالعرض أو األسعار، ورغم 
املــحــررة بشكل  بــهــذه األدوار باملناطق  نــقــوم  أنــنــا ال 
فــاعــل أو كـــامـــل، إال أنــنــا نــضــبــط األســـعـــار عــبــر دعــم 

بعض السلع، كالخبز والبذار الزراعية.
ــواد، فــبــحــكــم املــنــافــســة  ــ ــ ــار بــقــيــة املـ ــعـ وبــالــنــســبــة ألسـ
املفتوحة وحرية االستيراد، ثمة ضبط آلي لأسعار 
ــــواق، فــنــحــن نــعــتــمــد الـــتـــجـــارة الـــحـــرة وعــــادة  ــــاألسـ بـ
تركيا،  بالغالب  املنشأ،  بلد  بأسعار  ترتبط  األسعار 
مـــع هـــوامـــش بــســيــطــة لــلــربــح. أمـــا بــالــنــســبــة ألســعــار 
ــانــــت أم صـــنـــاعـــيـــة،  ــة، زراعـــــيـــــة كــ ــيـ ــلـ ــحـ ــات املـ ــجـ ــتـ ــنـ املـ
إلــى العرض  الــربــح، إضــافــة  التكلفة وهــامــش   فهناك 

والطلب على حسب املواسم ووفرة اإلنتاج.

¶ ما هو حجم املخزون، من طحني ومشتقات نفطية بالشمال 
السوري، ملواجهة ألي طــارئ؟ وهل يمكن أن يعاني الشمال 
أزمــات نقص خبز ومشتقات  املحرر من تصاعد كبير في 

كما يجري بمناطق سيطرة النظام؟
يمكنني أن أطمئن أهلنا بشمال غرب سورية، والذين 
يزيدون عن ثالثة ماليني، أن لدينا مخزونات من القمح 
والطحني، تكفي إلى ما بعد موسم الحصاد املقبل، لذا 
ال مــخــاوف مــن أي أزمـــة فــي نقص الخبز وال مــن رفع 
األســعــار، ألنــنــا نبيع ربــطــة الخبز »700 غـــرام« بليرة 
تركية واحــدة، ولم يتم رفع سعرها رغم رفع األسعار 
باملخابز الخاصة. وما يتعلق بالنفط، أيضا ليس من 
أزمة، ألن حاجة املنطقة يتم استجرارها من تركيا، بعد 
توقف أو تــراجــع االســتــجــرار مــن شمال شــرق سورية، 
وليس من استغالل باألسعار، ألنها مرتبطة بسعر بلد 
استجرار  على  تعمل  تركيا  أن  أكشف  ودعــنــي  املنشأ. 
الكهرباء لالستفادة منها من قبل القاطنني في شمال 
غــربــي ســوريــة املــحــرر، وذلـــك عبر ربــط إدلـــب بخطوط 
الكهرباء املتواجدة بمدينة الريحانية في والية هاتاي 
جــنــوبــي تــركــيــا. ويــجــري الــعــمــل مــنــذ فــتــرة، عــلــى بناء 
البنية التحتية الكهربائية في املحافظة، وربما يدخل 
مشروع استجرار الكهرباء إلى إدلب، الخدمة في مايو/ 
أيار املقبل بعد انتهاء االستعدادات وأعمال التركيب، 
وتبلغ كلفة املشروع نحو مليون دوالر عن طريق شركة 
خاصة تركية بالتعاون مع شركة سورية للعمل على 

الخروج من ضغط وتحكم النظام.

¶ نشطت التجارة بني الشمال السوري والخارج، عبر تركيا، 
الشمال  الــتــي يصدرها  السلع  وأهـــم  الــتــجــارة  فما هــو حجم 

ويستوردها؟
بالفعل، نتيجة زيادة اإلنتاج الصناعي، من ألبسة 
وأحذية وصابون وصناعات منزلية وإكسسوارات 
مــعــدنــيــة، وفــائــض اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي أحــيــانــا )زيــت 
زيــتــون وذرة وبــطــاطــا وقــطــن( يتم تصديرها عبر 
تركيا، إلى دول الجوار أو بعض الــدول األوروبية، 
ولـــكـــن لـــيـــس بــالــحــجــم الــــــذي نــطــمــح إلـــيـــه نــتــيــجــة 
الصعوبات التي يعيشها أهلنا هناك وهجرة معظم 
الــرســامــيــل وإغـــــالق مــنــشــآت بــعــد ســيــطــرة الــنــظــام 
وإيــــــران، عــلــى أهـــم املــنــاطــق الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
شــمــال غــرب إدلـــب. وال يــوجــد أي منع للتجارة مع 
الخطرة صحيا  للمواد  العالم، سوى  دول  مختلف 

أو أمنيا أو مع إيران وروسيا وإسرائيل.

تم تداُول 13.5 مليار 
دوالر في سوق بيتكوين 

في الخليج عام 2020

بالحكومة  االقــتــصــاد  وزيــر  يؤكد 
الحكيم  عبد  المعارضة،  السورية 
كل  ــدم  ــق ت ــا  تــركــي أن  ــري،  ــص ــم ال
شمال  مناطق  لدعم  التسهيالت 
األسواق،  بمستلزمات  سورية،  غرب 

كما تعفي الصادرات من الجمارك

أجراها عدنان عبد الرزاق

نعتمد التجارة الحرة بالشمال 
السوري.. وال أزمة بالسلع المهمة

نتعاون مع تركيا ودول العالم 
ما عدا إيران وروسيا وإسرائيل

سابق  وقــت  في  مــورغــان«،  بي  »جيه  األميركي  االستثمار  بنك  حــّذر 
للسيارات  مصنع  أكبر  تسال،  شركة  نهج  الكبرى،  المؤسسات  اتباع  من 
الكهربائية في العالم، التي أقدمت 
في  كبيرة  استثمارات  ضــخ  على 
عملة بيتكوين الرقمية تقدر بنحو 
المحللون  وكتب  دوالر.  مليار   1.5
بقيادة  البنك  فــي  االستراتيجيون 
في  بانيجيرتزوغلو  ــيــكــوالوس  ن
مذكرة سابقة: »المشكلة الرئيسية، 
الخزينة  أمــنــاء  اتــبــاع  عــن  الناتجة 
بالشركات، نموذج تسال، تتمثل في 

تقلُّب عملة بيتكوين«. 

تحذيرات من تقلب العملة

Tuesday 9 March 2021 Tuesday 9 March 2021
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B

لندن ــ موسى مهدي

حــــّولــــت بـــعـــض الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة 
ــة الــــكــــبــــرى أســــــــواق املــــال  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ فـــــي االقـــــتـــــصـــــادات الـ
ــل وبـــاتـــت  إلـــــى كـــازيـــنـــوهـــات لـــلـــمـــضـــاربـــة، بــ
السياسات  إدارة  عــن  املــســؤولــة  الــبــنــوك  تلك 
األســــواق واملــصــارف  والــرقــابــة على  النقدية 
تــوفــر ســيــولــة نــقــديــة ضــخــمــة ألســـــواق املـــال 
والــــبــــورصــــات، عــبــر ضـــخ الــتــريــلــيــونــات من 
املطبوعة،  والينات  والــيــوروهــات  الــــدوالرات 
التي تحّركها بكبسة زر واحــد منها  أو تلك 
ــتـــالـــي، وحـــســـب مــراقــبــني  ــالـ ــوق. وبـ ــســ ــــى الــ إلـ
لهذا التطور الالفت، ربما يخرج العالم بعد 
جائحة كورونا إلى اقتصاد بالدول الغربية 
االقتصادات  الصعب توصيفه في خانة  من 

الــرأســمــالــيــة الــتــي تــــدار بــقــوى الـــســـوق، ألن 
لحركة  محتكرة  شبه  باتت  املركزية  البنوك 
السوق. وتدريجيا، بات منهج »السوق الحر«، 
نظرية تــدّرس في الجامعات واملـــدارس، لكن 
املطبق عمليا في األســواق الغربية هو نهج 

الـــذي كــان  املـــركـــزي« لــالقــتــصــاد،  »التخطيط 
معمواًل به في روسيا والنظم الشيوعية.

ووفـــــق هــــــؤالء، فــــإن الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة بــاتــت 
أمـــوال ال  املـــال عبر  تحتكر تدريجيا أســـواق 
تــكــلــفــهــا مــخــاطــر أو خــســائــر، وإنـــمـــا تجني 
مـــن خــاللــهــا أربــــاحــــا فـــي دورات االنــتــعــاش 
املالية  األوراق  أسعار  ارتفاع  أو  االقتصادي 
فــي الــبــورصــات. وكـــان حتى قبل 20 عــامــا ال 
تتدخل البنوك املركزية الرأسمالية في سوق 
املـــــال وال تــشــتــري الـــســـنـــدات واألســــهــــم، ألن 
التي  الحر  السوق  نظرية  مع  يتعارض  ذلــك 
تــخــضــع لــقــوانــني املــنــافــســة الــحــرة والــعــرض 
والــطــلــب. فــي هــذا الــشــأن، تشير إحصائيات 
يابانية إلى أن البنك املركزي الياباني حصد 
أرباحا بلغت قيمتها 130 مليار دوالر، خالل 
العام املاضي، من حصة األسهم التي يملكها 

في سوق طوكيو.
وخالل عقد من الزمان، واصل البنك املركزي 
الياباني الــتــدخــل فــي بــورصــة طــوكــيــو، عبر 
الضخ املتواصل للتريليونات، لتبلغ حيازته 
ــام املــــاضــــي نـــحـــو 7% مــن  ــعــ حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
املتداولة في سوق طوكيو،  األسهم  إجمالي 
بناء على األرقام التي نشرتها صحيفة »وول 

ستريت جورنال« قبل يومني.
ــان إلـــــــى أعـــلـــى  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ومـــــــع ارتــــــفــــــاع أســــهــــم الـ
ــاري، يــتــجــه  ــ ــــجـ ــــالل الــــعــــام الـ مــســتــويــاتــهــا خـ
الــبــنــك املـــركـــزي الــيــابــانــي إلـــى حــصــد املــزيــد 
مــن األربـــــاح. وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا البنك 

تجارة 
األسهم المربحة

البنك المركزي 
الياباني يملك %7 

من أسهم بورصة 
)Getty( طوكيو

في أكبر عملية تشويه القتصاد »السوق الحر«، تركت البنوك المركزية 
الغربية  دورها اإلشرافي وتحولت إلى المضاربة على األسهم والسندات 
اليابان  بنك  أن كال من  إلى  المال. وتشير إحصائيات رسمية  في أسواق 

تشويه النظام والمركزي السويسري حصدا مئات المليارات من تجارة األسهم
الرأسمالي يزيد من فجوة 
الدخول ويهدد االستقرار 

في الدول الغربية

اقتصاد ميانمار 
صغير يناهز حجمه 

الـ76 مليار دوالر

زيادة المضاربات على 
األصول الدوالرية مع 

إجازة خطة التحفيز

البنوك المركزية 
تزاحم المستثمرين 

وتضارب في 
البورصات 

)Getty( احتجاجات واسعة ضد االنقالب العسكري)Getty( الكتلة الدوالرية تتزايد وسعر الدوالر يرتفع

ــركــــات واملـــصـــانـــع  أغـــلـــقـــت املــــصــــارف والــــشــ
أبــوابــهــا فـــي مــيــانــمــار، أمـــس االثـــنـــني، بعد 
الرئيسية  النقابات  أطلقتها  الــتــي  الــدعــوة 
اقتصاد  خنق  بــهــدف  اإلضـــرابـــات  لتكثيف 
العسكرية  املجموعة  على  والضغط  البالد 
الــتــي انــقــلــبــت عــلــى نــظــام الــحــكــم. ويــشــارك 
ــــون وعــمــال  ــزارعـ ــ مـــوظـــفـــون حــكــومــيــون ومـ
املؤيدة  التظاهرات  الخاص في  القطاع  في 
ــا فــــي رانــــغــــون،  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، خـــصـــوصـ

العاصمة االقتصادية للبالد. 
وهتف بعضهم »دعونا نطرد الديكتاتور«، 
ــــس املـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــــني أونـــــــــغ هــــاليــــنــــغ، رئـ مــ
العسكرية، فيما أدى آخرون التحية بثالثة 
أصـــابـــع، كــرمــز لــلــمــقــاومــة. ودعـــت تــســع من 
ــــالق كــامــل ولــفــتــرة  أكــبــر الــنــقــابــات إلـــى »إغـ
طويلة لالقتصاد« اعتبارًا من أمس االثنني. 
وكــتــبــت الــنــقــابــات فـــي بــيــان مــشــتــرك »لــقــد 
حان وقت التحرك«، مشيرة إلى أن السماح 
باستمرار النشاطات االقتصادية سيساعد 
الجيش الذي »يقمع طاقة الشعب البورمي«. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أغــلــقــت مــصــانــع الــنــســيــج، 
وهو قطاع كان يشهد ازدهــارًا قبل انقالب 
التسوق  ومــراكــز  فبراير/ شباط،  من  األول 
واملـــصـــارف ومــكــاتــب الــبــريــد. مــن جانبها، 
 املوظفني 

ّ
حذرت املجموعة العسكرية من أن

ــالـــهـــم، االثـــنـــني،  ــذيــــن ال يـــســـتـــأنـــفـــون أعـــمـ الــ
سيطردون من العمل. وتؤثر هذه الدعوات 

لندن ــ العربي الجديد

األميركية  الخزانة  على سندات  العائد  ارتفع 
ألجـــل عــشــر ســـنـــوات أمـــس اإلثـــنـــني إلـــى أعــلــى 
تقرير  أدى  حــيــث   ،%1.6 بــلــغ  إذ  مــســتــويــاتــه، 
ــائــــف الـــــــذي جــــــاء أفــــضــــل مــــن تـــوقـــعـــات  ــوظــ الــ
مــحــلــلــني ومــؤســســات مــالــيــة مــقــتــربــة بسرعة 
من توقعات مصرف« غولدمان ساكس« التي 
توقعت لها أن ترتفع إلى معدل 1.9% بنهاية 
العام الجاري، وفقا لبيانات »سي أن بي سي« 
األمــيــركــيــة. واســتــفــاد الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الكونغرس  إجـــازة  مــن  ارتفاعه  فــي  األميركية 
تريليون   1.9 الــبــالــغــة  املــالــي  التحفيز  لخطة 
الرئيس  يجيزها  أن  املتوقع  من  والتي  دوالر 
بــايــدن قبل نهاية برنامج  األميركي جــوزيــف 
مساعدات العاطلني من العمل في 14 مارس/ 
آذار الـــجـــاري. وعــــادة مــا يــتــحــرك الــعــائــد على 
الـــســـنـــدات بـــصـــورة مــعــاكــســة لــحــركــة األســهــم 
املتفائلة  الــتــوقــعــات  األمــيــركــيــة. ولــكــن بسبب 

األميركي،  لالقتصاد  والــقــوي  السريع  للنمو 
فــإن العديد من خبراء املــال يــرون أن االرتفاع 
األخــيــر فــي عــوائــد ســنــدات الخزانة األميركية 
مبنية على تدفق االستثمارات األجنبية على 
االقتصاد، وستقود تدريجيا إلى زيادة القوة 
وبالتالي  الشركات.  أربــاح  وارتــفــاع  الشرائية 
حــدوث املــزيــد مــن االنــتــعــاش فــي أســـواق املــال. 
وال يــســتــبــعــد مــحــلــلــون أن يــصــاحــب ارتـــفـــاع 
عــائــد الــســنــدات ارتــفــاع مــؤشــرات ســوق »وول 
ستريت«. وتشهد السوق األميركية في الوقت 
الحالي مرحلة » انقالب حقيقي« على األصول 

الــــدوالريــــة، إذ بـــدأ الـــرهـــان عــلــى ارتـــفـــاع سعر 
صـــرف الـــــدوالر يــتــزايــد تــبــعــا الرتـــفـــاع الــعــائــد 
عــلــى الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة. وخــفــض مــصــرف 
األميركي،  االســتــثــمــاري  مــورغــان ستانلي«   «
ــــس  االثــــنــــني، نــظــرتــه املــســتــقــبــلــيــة لــعــمــالت  أمـ
ــواق الــنــاشــئــة لــلــمــرة الــثــانــيــة  ــ وســــنــــدات األســـ
خالل أسبوعني، متوقعا أن تنخفض العمالت 
بني أربعة وخمسة باملئة، وشجع مستثمري 
السندات على التحول إلى أدوات الدين األكثر 
وقال  باالستثمار.  الجديرة  الــدرجــة  في  أمانا 
الــبــنــك فــي مــذكــرة لعمالئه إن تــراجــع عمالت 
األســواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات 
كما   .2020 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  أوائــــــل 
الـــدوالر في  الرهانات على عقود  ارتفع حجم 
الــســوق اآلجـــل مقابل كــل مــن الــيــورو، الجنيه 
االسترليني، الني الياباني، الفرنك السويسري، 
الــدوالر الكندي، الــدوالر النيوزلندي، الــدوالر 

االسترالي، البيزو املكسيكي.
ويرى محللون، أن املضاربني غير التجاريني 
اآلجلة،  العقود  املتداولني في ســوق  أهــم  من 
ويـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلـــك إلـــى أن تــداوالتــهــم 
يــتــســبــب فــــي تـــحـــريـــك األســــــــواق المــتــالكــهــم 
حسابات ضخمة، وألنهم يقومون بالتداول 
من أجل جني األرباح، ولذلك فإنهم يتبعون 
بالشراء  يقومون  حيث  بقوة،  السوق  اتجاه 
فـــي االتـــجـــاه الـــصـــاعـــد، والــبــيــع فـــي االتــجــاه 
الهابط. وشهدت األسواق الناشئة ألول مرة 
هـــروبـــا فـــي الـــــــدوالرات وفــــق الــبــيــانــات الــتــي 
نشرها معهد التمويل الدولي خالل األسبوع 
الــدوالر ارتفاعا أمام  املاضي. وسجل مؤشر 
ــاع  ــفـ ــمـــالت رئـــيـــســـيـــة، مــســتــفــيــدًا مــــن ارتـ 6 عـ
الــعــائــد عــلــى الــســنــدات األمــيــركــيــة. ولـــم يعر 
املستثمرون اهتماما ملوافقة مجلس الشيوخ 
عــلــى حـــزمـــة الــتــحــفــيــز األمــيــركــيــة الــضــخــمــة 
الــبــالــغــة 1.9 تــريــلــيــون دوالر والــتــي كـــان من 
الـــدوالر  املــتــوقــع أن تساهم فــي خفض سعر 
في سوق الصرف وتقلل من مخاوف احتمال 

النقص في العملة األميركية.

إلى اإلضراب الذي بدأ بعيد االنقالب بشكل 
كبير على عدد هائل من قطاعات االقتصاد 
مــع مصارف   ،

ً
فــي ميانمار أصـــال الضعيف 

غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة 
أقليات  وانضمت  فارغة.  ومكاتب حكومية 
عرقية إلى االحتجاجات. وبالقرب من بلدة 
داوي )جنوب(، تظاهر املئات من املجموعة 
الـــعـــرقـــيـــة »كــــاريــــنــــز« مـــلـــوحـــني بــأعــالمــهــم 
الـــزرقـــاء والــبــيــضــاء والــحــمــراء وداعــــني إلــى 

»إنهاء الديكتاتورية«.
ويــرافــق الــتــظــاهــرات مــتــمــردون مــن الجناح 
املسلح التحاد كارن الوطني قدموا لحماية 
املــتــظــاهــريــن مــن أعــمــال عــنــف محتملة من 
قبل قوات األمن. كذلك، انضمت العديد من 
الــنــســاء إلـــى الــتــظــاهــرات لــالحــتــفــال باليوم 
ــــدى مــيــانــمــار اقــتــصــاد  الــعــاملــي لـــلـــمـــرأة. ولـ
صــغــيــر، إذ يـــقـــدر حــجــم نــاتــجــه اإلجــمــالــي 
بنحو 76 مليار دوالر، حسب بيانات البنك 
الدولي. ومن املتوقع أن يقود االنقالب إلى 
تــوقــف االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــتــي بــدأت 

تتدفق خالل العامني املاضيني.
وحــســب بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن حجم 
يقدر بنحو  األجنبي في بورما  االستثمار 
الــعــام 2020. وتعد  فــي  مــلــيــارات دوالر   5.5
سنغافورة من كبار املستثمرين في البالد، 
إذ يــقــدر حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا بــنــحــو %34 
مــن إجــمــالــي االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، كما 
تــأتــي هــونــغ كــونــغ فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة من 
حيث االستثمارات األجنبية وبنسبة %26. 
وتتركز االستثمارات األجنبية في العقارات 

والــــصــــنــــاعــــة، خــــاصــــة صــــنــــاعــــة املــــالبــــس. 
ــقـــالب ســيــدخــل  ويــــرى اقــتــصــاديــون أن االنـ
ضخمة  اقتصادية  معضالت  فــي  ميانمار 
ويــرفــع مــن حـــدة الــتــوتــر ســيــاســي واألمــنــي 
واالقــــتــــصــــادي مـــع الــــــدول الــغــربــيــة وربــمــا 
ويعد  الــصــيــنــي.  للنظام  مستقبلها  يــرهــن 
قطاع صناعة املالبس في ميانمار من بني 
األجنبية  لالستثمارات  الجاذبة  القطاعات 
التايالندية  الــشــركــات  وتستغل  املــبــاشــرة. 
ــار  ــمـ ــانـ ــيـ ــي مـ ــ ــر فــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــالــ ــمــ ــعــ  رخـــــــص الــ

لتصنيع املالبس. 
ــبـــرى شـــركـــات  وكــــانــــت ســــت شــــركــــات مــــن كـ
صـــنـــاعـــة املــــالبــــس فــــي تـــايـــالنـــد قــــد نــقــلــت 
إنـــتـــاجـــهـــا إلـــــى مـــيـــانـــمـــار خـــــالل الـــســـنـــوات 
ــة، خــــاصــــة إلـــــى مــنــطــقــة يـــانـــغـــون،  ــيــ املــــاضــ
مــســتــفــيــدة مـــن تــكــالــيــف الــعــمــالــة املــتــدنــيــة. 
ويــتــمــلــك األجـــانـــب نــســبــة 55% تــقــريــبــا من 
ــة رســــمــــيــــا فــي  ــلـ شـــــركـــــات املـــــالبـــــس املـــســـجـ
مـــيـــانـــمـــار. كـــمـــا تــســتــغــل كــــذلــــك الـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة وبــعــض املــســتــثــمــريــن مـــن هــونــغ 
ــانــــمــــار فـــــي تـــصـــنـــيـــع املــــالبــــس.  ــيــ كــــونــــغ مــ
ولـــكـــن حــجــم صـــــــادرات املـــالبـــس لـــأســـواق 
ــزال ضــعــيــفــا وال يــصــل إلــى  الــخــارجــيــة ال يــ
تدهور  مواجهة  وفــي  دوالر.  ملياري  مبلغ 
الــوضــع االقــتــصــادي واألمــنــي، يفر السكان 
مــن بــلــدهــم إلـــى الــــدول املـــجـــاورة، إذ وصــل 
ثمانية  بينهم  مــن  مــواطــنــا،  نــحــو خمسني 
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة رفــضــوا املــشــاركــة في 
 عمليات القمع، إلى الهند املجاورة التي لجأ 

إليها العشرات. 
الصماء  اآلذان  الجنراالت سياسة  وينتهج 
ــــي حـــيـــال  ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ ــأن إدانـــــــــــات املـــجـ بــــشــ
االســتــجــابــة لـــنـــداءات الــســكــان. ولـــم يتمّكن 
ــن الـــدولـــي حــتــى يـــوم الجمعة  مــجــلــس األمــ
التعامل مع  اتــفــاق بشأن  إلــى  التوصل  مــن 
روسيا  حماية  بسبب  العسكري  االنــقــالب 

والصني لالنقالبيني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ارتفاع عائد السندات األميركيةاالنقالب يُدخل ميانمار في شلل اقتصادي

يتعرض ملزيد من االنتقادات من قبل أعضاء 
ــل الـــيـــابـــان، إال  الــبــرملــان واالقــتــصــاديــني داخــ
التدخل  عــن  أن يتراجع  املتوقع  مــن غير  أنــه 

وزيادة مشترياته من األسهم اليابانية.
ــادات، يـــقـــول االقـــتـــصـــادي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي شـــــأن االنـ فــ
كوزو  لأبحاث،  ميزهو  معهد  في  الياباني 
ــا، »مــــن غــيــر الــســلــيــم أن يــصــبــح الــبــنــك  مـــومـ
نفوذه  ويتزايد  لأسهم،  مالك  أكبر  املــركــزي 

مــلــيــار دوالر«  فــرنــك »نــحــو 984  مــلــيــار   914
مستثمرة في أسواق املال املحلية والعاملية.

أرباحا  السويسري  املــركــزي  البنك  وحصد 
مــن اســتــثــمــاراتــه  مــلــيــار دوالر  بــلــغــت 50.2 
فــي الــبــورصــة األمــيــركــيــة، فــي السنة املالية 
املاضية التي انتهت في مارس/آذار املاضي 
2020. ومـــن املــتــوقــع أن تــرتــفــع أربـــاحـــه مع 
ــــــذي شـــهـــدتـــه األســـهـــم  االرتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر الـ

في سوق يعد من دعائم األسس الرأسمالية«.
لكن بنك اليابان املركزي ليس وحده من بات 
مــن كــبــار املــضــاربــني فــي ســـوق األســهــم بــداًل 
مــن حــمــايــة حــريــة الــســوق واالحــتــفــاظ بــدور 
إشرافي في رقابة السياسة النقدية وتنظيم 
أداء أسواق املال. فالبنك املركزي السويسري 
»البنك الوطني السويسري - أس أن بي« هو 
تــقــّدر استثماراته فــي األســهــم بنحو  اآلخـــر، 

العام  العام املاضي وبداية  اليابانية خالل 
الـــجـــاري، رغـــم جــائــحــة كـــورونـــا. وفـــي ذات 
إلــى أن  البيانات األوروبــيــة  الــصــدد، تشير 
البنك املركزي األوروبي يملك 2.1 تريليون 
مــن  دوالر«  تـــريـــلـــيـــون   2.52 »نـــحـــو  يــــــورو 
الـــ19،  الــيــورو  فــي دول  الحكومية  السندات 
وذلـــك إضــافــة إلـــى 270 مــلــيــار يـــورو »نحو 
الــشــركــات  ســـنـــدات  فـــي  مــلــيــار دوالر«   324

األوروبــــيــــة، وذلــــك حــســب بــيــانــاتــه األخــيــرة 
لعام 2020.

ــنـــوك املــــركــــزيــــة الـــتـــي تــعــد  ــبـ ــن هـــــذه الـ وكـــــل مــ
ــادات الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي و»الـــســـوق  ــيــ مـــن قــ
الـــحـــر«، لــديــهــا مــبــرراتــهــا الــخــاصــة لعمليات 
الـــتـــدخـــل املــكــثــف فـــي أســــــواق املـــــال وتــشــويــه 
فمصرف  مراقبني.  حسب  الرأسمالي،  النظام 
االحتياط الفيدرالي »البنك املركزي األميركي«، 
له في السوق بحجة إنقاذ االقتصاد 

ّ
يبرر تدخ

األميركي من االنهيار، إذ أن القطاع املالي في 
أميركا يشكل العصب الحي لالقتصاد، ويمثل 
حجمه من حيث السندات واألسهم أكثر من 7 
الناتج املحلي في الواليات املتحدة.  أضعاف 
وبالتالي، يرى البنك املركزي األميركي أن ترك 
ســـوق املـــال األمــيــركــي لــالضــطــرابــات سيعني 
تبخر االقتصاد األميركي والتسبب في أزمة 
مــالــيــة جـــديـــدة، ربــمــا تــهــز االقــتــصــاد الــعــاملــي 
بــأكــمــلــه. مــن جــانــبــه، يــبــرر املــركــزي األوروبــــي 
الضعيفة  الــيــورو  دول  أن  بحجة  مشترياته 
يمكن أن تتعرض لإلفالس ما لم يواصل شراء 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة فـــي دول مــثــل إيــطــالــيــا 

واليونان وإسبانيا.
ــا الــبــنــك املـــركـــزي الـــســـويـــســـري، فــيــقــول إن  أمــ
الـــبـــنـــوك  ــبــــي عـــلـــى  ــنــ املــــــــال األجــ ــق رأس  ــدفــ تــ
التجارية السويسرية رفع سعر صرف الفرنك 
السويسري إلى مستويات عالية جدًا مقابل 
كــل مــن الــيــورو والـــــدوالر، وإن هـــذا املستوى 
املرتفع من سعر صرف الفرنك أضر بالصناعة 
السويسرية وصادرات البالد.وبالتالي، يرى 
مـــســـؤولـــون فـــي الــبــنــك املـــركـــزي الــســويــســري 
ــبـــر شــــراء  ضــــــــرورة الـــتـــدخـــل فــــي الـــــســـــوق، عـ
ــة بــالــفــرنــكــات  ــيــ ــــول الــــدوالريــــة واألوروبــ األصـ
قيمة  لخفض  املـــال،  أســـواق  فــي  السويسرية 
العملة الــوطــنــيــة وتــحــريــك الـــصـــادرات ورفــع 
أن  إذ  املــحــلــيــة،  للمنتجات  الــشــرائــيــة  القيمة 
يتسوقون  السويسريني  جعل  القوي  الفرنك 
حــتــى مــســتــلــزمــاتــهــم املــعــيــشــيــة مـــن إيــطــالــيــا 

ودول أوروبية أخرى مجاورة.
ــن املـــــبـــــررات الـــتـــي تــســوقــهــا  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
السوق،  في  املكثف  للتدخل  املركزية  البنوك 
وهي مبررات قد تكون صحيحة ولكنها في 
النهاية شــّوهــت »الــســوق الــحــر«، وقــد تنهي 
تــدريــجــيــا الـــنـــظـــام املـــالـــي والـــنـــقـــدي الــعــاملــي 
وخبراء  اقتصاديون  يــرى  كما  حاليا،  القائم 
اجتماع، فإن هذه السياسات أفرزت مجموعة 
من السلبيات في املجتمعات الغربية، إذ أنها 
زادت ثروة من يملك املال وأفقرت من يعيشون 
زادت من  لــذلــك،  الشهري. وتبعا  الــدخــل  على 
الفجوة بني الفقراء واألثرياء وضربت الطبقة 
الوسطى. وبالتالي، ربما تقود تدريجيا إلى 
الدول  في  واجتماعي  استقرار سياسي  عدم 

الغربية، وفق مصادر اقتصادية.

الواليات المتحدة والصين  النمو االقتصادي في كل من  تحالفت آفاق 
االثنين، فوق 71 دوالرًا  برنت، أمس  مع قرار »أوبك +« لتدفع سعر خام 
يناير/   8 منذ  األولــى  للمرة  للبرميل، 
رويترز  ووفق   .2020 الثاني  كانون 
ــات نمو  ــع ــوق ت فــقــد ســاهــمــت 
دورة  وتــأخــر  األميركي  االقتصاد 
بسبب  الــصــخــري  الــنــفــط  ــتــعــاش  ان
العقود  ارتفاع  إلى  البيئية  القرارات 
أسعار  ارتفعت  إذ  المستقبلية، 
أيــار  مــايــو/  لشهر  اآلجــلــة  العقود 
لمزيج برنت بنسبة 2.32% أمس لتصل 

إلى مستوى 71.15 دوالرًا للبرميل.

برنت فوق 71 دوالرًا

تقرير

تواجه ميانمار شبه شلل 
اقتصادي بعد تواصل 
االحتجاج ضد االنقالب 

وإغالق المصارف 
والمصانع ومعظم 

الشركات

رؤية

أحمد ذكر اهلل

تعيش االقتصادات العربية أزمة كبيرة بدأت قبل تفشي فيروس 
كورونا وتفاقمت مع انتشار الفيروس، واضطرار الحكومات إلى 
ذلــك مع موجة  تزامن  كبيرة.  عليه خسائر  ترتبت  اإلغـــالق، مما 
جديدة من التراجع في أسعار البترول والغاز، وهما املورد الرئيس 
الــدول العربية، والــذي أثر بــدوره على اضطرارها إلى  للعديد من 

ي برامج تقشفية، تحّمل املواطنون أعباءها الثقيلة.
ّ
تبن

كما ضاعفت التداعيات االقتصادية لإلغالق من أزمة االقتصادات 
العربية، سواء مع استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، أو مع 
املكون  تعد  التي  والريعية  الخدمية  األنشطة  فــي  الــحــاد  الــتــراجــع 

الرئيس للناتج املحلي اإلجمالي لباقي الدول.
وبــعــيــدا عــن الجدلية املــثــارة حــول كــون أزمـــة ارتــفــاع الــغــذاء في 
ضربة  ت 

ّ
تلق العربية  الشعوب  فــإن  مفتعلة،  أم  طبيعية  العالم 

نتيجة  الدخل  األول خسائر  ها 
ّ
مــزدوجــة، شق كــورونــا بصورة 

ها 
ّ
وشق واألجـــور،  العمل  انخفاض ساعات  أو  الوظائف  فقدان 

الثاني تعطل اإلمدادات بسبب القيود املفروضة على التنقل، مما 
خلق نقصًا في املواد الغذائية، تسبب في ارتفاع أسعارها على 

املستوي العاملي.
وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم 
بنسبة 14% خــالل العام املــاضــي. ورغــم وصــف البنك أن نسبة 
النظم  أنــه يقر بــأن  ال يستهان بها من تلك األزمــة مصطنعة، إال 
الغذائية حول العالم عانت من صدمات عديدة عام 2020، بداية من 
آثار كورونا االقتصادية على املنتجني واملستهلكني، إلى أسراب 

الجراد، واضطراب األحوال الجوية. 
وفي مطلع الشهر الحالي، أفادت منظمة األغذية والزراعة التابعة 
التاسع  للشهر  ارتفعت،  الغذاء  أسعار  بــأّن  »فــاو«،  املتحدة  لألمم 
على التوالي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014، 
وأن االرتفاع جاء بقيادة صعود كبير في أسعار كل من الحبوب 
الغذائية.  املـــواد  مختلف  مــع   

ً
مــقــارنــة النباتية،  والــزيــوت  والــســكــر 

الحبوب  ارتفاع أسعار محاصيل  استمرار  إلى  املنظمة  وأشــارت 
العاملية على املسار التصاعدي إلى مستويات قياسية كما حدث 
رت مــن انــخــفــاض حـــاد فــي املــخــزونــات، 

ّ
فــي الــعــام املــاضــي، وحــــذ

وأشارت إلى طلبات كبيرة لالستيراد من الصني.
زاد من حدة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العاملية الزيادة الكبيرة في 
املنتجة،  البلدان  الغذائية في  املــواد  أسعار الشحن، بسبب تكّدس 
فــارغــة، ويمثل نقل  التي تنقل حــاويــات  الشحن  بسبب شــركــات 
العالم،  في  البضائع  تجارة  من  األقــل  على   %45 نحو  الحاويات 
وبــدأت هــذه النسبة في االرتــفــاع منذ أن تراجع مستوى الشحن 

الجوي عبر طائرات الركاب بسبب كورونا.
من  أســرع  تعافت  التي  الصني،  أن  في  الرئيسية  املشكلة  وتكمن 
التصدير،  على  الــقــائــم  اقــتــصــادهــا  أنعشت  قــد   ،19 كوفيد  وبـــاء 
وتدفع عالوات ضخمة مقابل الحاويات، ما يجعل إرسالها فارغة 

مجددًا للصني مربحًا أكثر بكثير من تعبئتها.
الخط  تعد  والــتــي  »مــيــرســك«،  العاملية  الشحن  مجموعة  وأعــلــنــت 
املــالحــي األول فــي نــشــاط الــحــاويــات عــاملــيــا، أن أســعــار الشحن 
املرتفعة ستستمر حتى منتصف العام الجاري، وهو ما أرجعته 
إلى موجة التعافي في سوق النقل البحري، الناتج عن زيادة الطلب 

على نقل األثاث املنزلي والسلع االستهالكية بني أوروبا وآسيا. 
ومن املنطقي أن ترفع زيادات أسعار الشحن أثمان املواد الغذائية. 
على  الحالي  الــعــام  منتصف  إلحاحا حتى  األكــثــر  املشكلة  ولكن 
األقل هي إمكانية نقل وتوفير تلك املواد للبلدان العربية، ال سيما 
في ظل الفجوة الغذائية الكبرى التي تعانيها، واألزمات االقتصادية 

واملالية التي تعصف بموازناتها.
وتــشــيــر الـــدراســـات إلـــى أزمـــة عــجــز جــمــاعــي تــضــرب مــوازنــات 
العربية منذ عــام 2014. وتتنوع أسباب هــذه األزمــة بني  الــدول 
والتجارة،  اإلنــتــاج  وتــراجــع  والفساد  البترول  أســعــار  انخفاض 
وهو األمر الذي يدفعها إلى مراكمة الديون واألقساط والفوائد 
املترتبة عليها. وبصورة إجمالية، يعتبر عجز املوازنات العربية 
َعـــَرضـــا ملـــرض عــضــال هــو إهــمــال تفعيل الـــقـــدرات اإلنــتــاجــيــة 
للنشاط  رئــيــس  كــمــكــون  والــخــدمــيــة  الــريــعــيــة  وتغليب   السلعية 

االقتصادي العربي.
ــــذي ظــهــر مــؤخــرًا، هــو تــوّســع رقــعــة العجز  الــجــديــد فــي األمـــر وال
واالقتراض من الدول صاحبة العجز املزمن، مثل مصر وتونس 
الــجــزائــر  الــبــتــرولــيــة، مــثــل  الــفــوائــض  إلـــى دول  واألردن ولــبــنــان، 

والسعودية والكويت والعراق وغيرها. 
املــوازنــات منذ  فــي  العجز  يتوقع وصــول إجمالي  السعودية،  فــي 
عام 2014 إلى نحو 370 مليار دوالر وحتى نهاية العام الحالي. 
وفي الجزائر التي لم تعرف العجز في موازناتها على مدى عقود 
بعد عجز  الخارجي،  االقــتــراض  إلــى  متزايد  توجه  هناك  سابقة، 
وصل في العام املاضي إلى نحو 6 مليارات دوالر، ومن املتوقع أن 
يبلغ في موازنة 2021 نحو 22 مليار دوالر، بما يشكل %13.57 

من إجمالي الناتج املحلي.
ويـــزداد األمــر ســوءا فــي لبنان الــذي يقف على حافة اإلفــالس، 
من  نها 

ّ
تمك على  تتوقف  واحــــدة،  بخطوة  تــونــس  عنه  وتبتعد 

الــحــصــول عــلــى قـــروض جـــديـــدة. وال يــبــدو الــوضــع أفــضــل في 
أعلنت  فقد  وإعـــادة جدولتها،  الــديــون  الــذي يعيش على  األردن 
متوقع  بعجز   2021 لعام  موازنتها  مشروع  األردنية  الحكومة 
2.89 مليار دوالر بعد املنح، مقارنة مع 2.96 مليار دوالر لسنة 
املوازنة في دول مثل  الحديث حول عجز  2020. وبالطبع، فإن 
ــعــراق والــيــمــن قــد ُيــعــد واهــيــًا فــي ظــل تدمير  ســوريــة وليبيا وال
الجزء األكبر من بنى الدولة والبنى التحتية واالجتماعية بسبب 
ــادة تــرمــيــم مــا أتلفته   الـــحـــروب، والــحــاجــة إلـــى أمــــوال طــائــلــة إلعــ

تلك الحروب.
من الطبيعي أن ارتفاع أسعار الغذاء والشحن سيزيد من عجز 
املوازنة العامة لكل الدول العربية تقريبا، وإن اختلفت نسبة التأثير 
من دولة إلى أخرى، حسب الفجوة الغذائية املحلية. ولكن الالفت 
أن بعض الدول قد اعتمدت أسعارا منخفضة للغاية لبعض السلع 
االستراتيجية التي تعتمد على استيراد النسبة الكبرى منها من 
الخارج. وتأتي مصر على رأس تلك الــدول؛ حيث تستورد أكثر 
من 50% من احتياجاتها من القمح، وأكثر من 90% من الزيوت، 
اعتمدت سعر  ولكنها  وغيرها،  اللحوم  من  تقريبا  ونحو %80 
قمح منخفضا للغاية هو نحو 195 دوالرا فقط للطن في موازنة 
العام الحالي، وبعد وصول السعر إلى 225 دوالرا، وتفكر الدولة 

اآلن في التأمني التحوطي ضد تقلبات األسعار.

أسعار الغذاء تفاقم 
عجز الموازنات العربية

Tuesday 9 March 2021 Tuesday 9 March 2021
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مهنا الحبيل

كــانــت الـــرايـــات الــتــي تــخــفــق بــعــلــم الــثــورة 
الــســوريــة، فــي ذكــراهــا الــعــاشــرة، فــي قلوب 
الــدمــع  املــعــنــى، محتقنة  شــعــبــهــا حـــاشـــدة 
ــبـــة املـــشـــاعـــر واألنـــــــــن، أمــــام  ــا، غـــاضـ ــنـ ــيـ حـ
ذلــك الــتــاريــخ الـــذي اختطته الــثــورة، حيث 
 عـــن عــربــي، 

ً
ــان، فـــضـــا ال ُيــمــكــن ألي إنــــســ

ــك املـــحـــفـــل االســـتـــشـــهـــادي  ــ أن يــتــجــاهــل ذلـ
ــالـــي، ومــــخــــزون الــتــضــحــيــة الــــذي  ــنـــضـ والـ
ــم يـــتـــكـــّرر مــنــذ ثـــــورة املـــلـــيـــون شــهــيــد في  لـ
الــجــزائــر. وهــنــاك لــوحــة مــشــرقــة دومــــا في 
روح الــعــزيــمــة الــضــافــيــة الــتــي تــجــدهــا بن 
فـــرقـــاء الـــثـــورة أو اتــجــاهــاتــهــا، ويـــا لـــه من 
ــثــــورة،  ــقـــول فــــرقــــاء الــ ــاٍس حــــن نـ ــ ــــف قــ وصـ
فقصة هذه الفرقة هي بوابة األسى الكبير، 
العنيف، وبالذات  الوجداني  األلــم  ومدخل 
في  الفرقة  هــذه  مساهمة  ستحضُر 

ُ
ت حــن 

زيادة املآسي، وفي تغريبة سورية الكبرى. 
حــيــث بــــات الــشــعــب مـــوزعـــا بـــن جــغــرافــيــا 
الــعــالــم الــغــربــي والـــوطـــن الــعــربــي الــــذي لم 
 عن 

ً
يقم بحقوق األخــّوة في الغوث، فضا

الهجرة املستمرة، على األقل  الــدعــم، وبــن 
في حسابات رعاة الصفقة لتصفية الثورة 
السورية، حيث ستظل كتلة اللجوء األكبر 
من  الرغم  على  تركيا،  في  للبقاء  مضطّرة 

خليل بن الدين

تدرس الحكومة الجزائرية مشروع قانوٍن 
يــجــيــز ســـحـــب الــجــنــســيــة مــــن مــواطــنــيــهــا 
املقيمن خارج الباد، وترى السلطات أنهم 
»يضّرون بمصلحة الجزائر«، ما من شأنه 
انفراج  إلى مزيد من تقليص فرص  الدفع 
الجزائر،  تعيشها  التي  السياسية  األزمـــة 
ــّددة تـــجـــاه املـــعـــارضـــن  ــ ــــشـ ــراءات املـ ــ ــاإلجــ ــ فــ
والــداخــل تعكس  الــخــارج  فــي  السياسين 
مدى خطورة األزمة واستفحالها، وابتعاد 
إمكانية الــوصــول بها إلــى بــّر األمــــان، من 
ومعارضة.  سلطة  الجميع،  مصلحة  أجــل 
م وزيــــر الـــعـــدل، بــلــقــاســم زغــمــاتــي،  وقـــد قــــدَّ
مــــشــــروع ســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــة األصـــلـــيـــة أو 
ــراب  ــتــ ــــل مـــقـــيـــم خـــــــارج الــ ــــن كـ املـــكـــتـــســـبـــة مـ
تلحق عمدا ضررا  »بأفعال  يقوم  الوطني 
جسيما بمصالح الدولة أو تمّس بالوحدة 
انخراط  أو  بنشاط  يقوم  من  أو  الوطنية« 
في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية 
أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو الدعاية 
لـــصـــالـــحـــهـــا«. وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرت املـــعـــارضـــة 
مشروع القانون خطوة في مسار التشديد 
واإلقصاء، نظرت إليه املواالة وسيلة لقطع 
الـــطـــريـــق أمـــــام مـــن تـــقـــول إنـــهـــم يــشــوهــون 

صورة البلد ويتآمرون على مستقبله. 
ــــي تـــفـــاصـــيـــل االحـــتـــقـــان  ــقــــدة فـ ــعــ تـــكـــمـــن الــ
ــــي تـــرهـــن  ــتـ ــ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ والـ
واملــعــارضــة. تحاول  السلطة  العاقات بن 
الــســلــطــة تــشــديــد قبضتها عــلــى املــنــاوئــن 
ــان في  ــ ــاب كـ ــ ــامـــر قـــــــراش، شـ ــا. مــــثــــاال، عـ ــهـ لـ
انطاقته  منذ  للحراك  األمــامــيــة  الصفوف 
في 2019 في والية ورقلة جنوبي الجزائر، 
لم يسمع باسمه أحد من قبل، إلى أن صدر 
بتهم  أعـــوام،  حكم قضائي بسجنه سبعة 
عـــن عـــاقـــة ب»اإلرهـــــــــــاب«. يـــقـــول مــحــامــيــه 
ثبت تــوّرطــه«. 

ُ
م أدلـــة ت »إن الــقــضــاء لــم ُيــقــدِّ

ويـــرى كــثــيــرون أن الــحــكــم الــقــضــائــي ليس 
الحراك  إال رســالــة تشديد، ووعــيــد لشباب 
الـــذي عــاد إلــى الــشــوارع بــشــعــارات مناوئة 
عن  تــخــرج  لــم  الــتــي  ومشاريعها  للسلطة، 
عــادة تكريس الــوجــود، وعــدم االنتباه إلى 
املــــعــــروض مــــن بــــدائــــل ســيــاســيــة يــمــكــنــهــا 
الــدولــة سليما، قائما،  اإلبــقــاء عــلــى جــســم 
ه ريح عقيمة، 

ُ
وبعيدا عن كل تناطح تُسوق

نهاد أبو غوش

تمر األيام مسرعة، بينما تمضي القوى 
وتــثــاقــل  بــبــطء  الفلسطينية  الــســيــاســيــة 
نـــحـــو مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
املقّررة في 22 مايو/ أيار املقبل، من دون أن 
واالئتافات،  التحالفات  خريطة  تتضح 
ــاقـــات  ــقـ ــشـ وال حـــتـــى االنـــقـــســـامـــات واالنـ
لــلــقــوى املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، ال بل 
ــــراء االنــتــخــابــات.  ثــّمــة مـــن يــشــكــك فـــي إجـ
ومــن أســبــاب هــذا التشكيك تــأخــر إعــان 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس عــــن تــشــكــيــل 
مطلع  حتى  االنتخابات  قضايا  محكمة 
الـــحـــالـــي، وإحــــالــــة قــضــايــا  ــارس/ آذار  ــ مــ
خـــاف مهمة إلـــى اجــتــمــاع ثـــان لــلــحــوار، 
لــكــن أمـــر انــعــقــاده لــم يحسم بــعــد، وســط 
تضارب في التصريحات بن قائل بعقده 
أو  الحالي،  الشهر  مــوعــده، منتصف  في 

تأجيله.
بن لقاءات أمن سر حركة فتح، جبريل 
الرجوب، ونائب رئيس املكتب السياسي 
ــــح الـــــــعـــــــاروري،  ــالـ ــ ــة حـــــمـــــاس، صـ ــركــ لــــحــ
ــبـــول مــطــلــع  ــنـ وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــمـــا فــــي إســـطـ
يوليو/ تموز املاضي، وحتى اجتماعات 
ــر املـــاضـــي  ــهـ ــرة الـــشـ ــاهــ ــقــ الـــــحـــــوار فــــي الــ
)فبراير/ شباط(، وما بينهما من جلسات 
ــقــــاءات فـــي أكــثــر مـــن عــاصــمــة، وقــعــت  ولــ
املراسيم  أبرزها صــدور  كثيرة،  تطورات 
الرئاسية  االنتخابات  بــإجــراء  الرئاسية 
ــات املـــجـــلـــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والــــتــــشــــريــــعــــيــــة وانـ
الــوطــنــي عــلــى الــتــوالــي. فــي الــبــدايــة، بلغ 
التفاؤل مبلغه، وتسربت أنباء عن قائمة 
بـــن حــركــتــي وفــتــح حــمــاس ومـــن يــرغــب 
الفكرة،  غرابة  وأمــام  الفصائل.  باقي  من 
ــا، جـــرى  ــهـ ــتـــي جـــوبـــهـــت بـ واملــــعــــارضــــة الـ
التراجع عنها سريعا، من دون استبعاد 
ـــى وضـــع  ــ ــان ذاتــــيــــا إلـ ــرفــ ــطــ أن يــــبــــادر الــ
ســـقـــٍف لــرغــبــة كـــل مــنــهــمــا فـــي الــســيــطــرة 
مــا أفصحت  واالكــتــســاح، وذلـــك بحسب 
عنه املخابرات املصرية التي رعت حوار 
الــفــصــائــل فــي الــقــاهــرة بـــأال تــزيــد حصة 
حــركــة فتح عــن 50%، وحــصــة »حــمــاس« 
عن 40%، من أعضاء املجلس التشريعي، 
الـ 132 الذين يشكلون »غرفة الداخل« من 
املــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى أن 

تترك الـ10% لبقية الفصائل.  
أخــرى  قـــوى  لتمثيل  مــســاحــة  إذن،  ثــّمــة، 
على ساحة  هيمنتا  اللتن  القوتن  غير 
عنوانا  وكــانــتــا  الفلسطينية،  الــســيــاســة 
ولــكــل منهما سلطة:  الـــدمـــوي،  لــلــصــراع 
واحدة في الضفة الغربية تقودها حركة 
فتح، وثانية في قطاع غزة بقيادة حركة 
ــيـــر مـــعـــظـــم اســـتـــطـــاعـــات  حــــمــــاس. وتـــشـ

جيرار ديب

قـــــال مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي ولــيــد 
 
ّ
خـــــوري، إلحــــدى الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة: »إن
وزيـــر الــصــحــة أنــجــز كــتــاًبــا رســمــًيــا فــي ما 
خـــّص االســـتـــعـــداد لـــشـــراء لــقــاح سبوتنيك 
الـــروســـي، وهـــنـــاك تــوقــع بـــأن يــصــل لبنان 
إلــى مناعة القطيع فــي غــضــون عـــام«. وقد 
التطعيم  فعلًيا ورسمًيا بحملة  لبنان  بدأ 
كــــوفــــيــــد 19، ضــــمــــن خــطــة  فـــــيـــــروس  ضـــــد 
أعّدتها وزارة الصحة ترتكز على نقطتن: 
التشجيع على تلقي اللقاح، وال سيما بعد 
التطعيم،  عـــدم  إلـــى  دعـــت  سلسلة حــمــات 
التي  الغربية  املــؤامــرة  فــكــرة  إلــى  مستندة 
الــفــيــروس، واآلن جــاء دور اللقاح،  أوجـــدت 
باملفهومن الطبي واملؤامراتي، أي اإليقاع 
بـــالـــنـــاس. والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، الـــســـيـــر بــن 
التطعيم، وال سيما من  األلــغــام في عملية 
جهة َمن املستفيد، ومصداقية املراكز التي 
أمــوٍر  مــن  وغيرها  التطعيم،  فيها  يحصل 
الجشع  بتقديم  تتعلق  فيها  يقع  ما  غالًبا 
إلى تأكيد  الوطني. بالعودة  االنتماء  على 
 لبنان يسير على 

ّ
املستشار وليد خوري أن

بفضل  الجماعية  املــنــاعــة  اكــتــســاب  طــريــق 
كـــورونـــا، يبدو  التطعيم ضــد وبــــاء  حــمــلــة 
أي  على  الفيتو  تضع  ال  الصحة  وزراة   

ّ
أن

العاملية.  الصحة  لقاح توافق عليه منظمة 
 الــــســــؤال: هـــل يــعــتــمــد خــــاص لــبــنــان 

ّ
لـــكـــن

على جــدّيــة التلقيح والــوصــول إلــى مناعة 
كبريطانيا  أخــرى،  دول  تأمل  كما  القطيع، 
وفرنسا، بغية تعافي دورتها االقتصادية، 
وكي تستعيد الحياة االجتماعية نشاطها 
 املشكلة 

ّ
املــعــتــاد قــبــل تــلــك الــجــائــحــة؟ أم أن

في لبنان أعمق من تشكيل مناعة القطيع، 
الجمعي  اإلدراك  تكوين  إعـــادة  إلــى  لتصل 
للمواطنن اللبنانين، والدفع بمسؤوليهم 

لتشكيل حكومة بمبادرة داخلية؟
ــّد  ــقــــال األمـــيـــركـــيـــة ضـ ــتــ إّبــــــــان ثـــــــورة االســ
االحتال البريطاني، أشاع الكاتب األميركي 
توماس باين أفكاره، ضمن مؤلفه، مفهوم 
 ،)Common Sense( الــجــمــعــي«  »اإلدراك 
ــه بـــالـــغ الـــتـــأثـــيـــر فــــي إقـــنـــاع  والـــــــذي كـــــان لــ
قــطــاعــات واســـعـــة مـــن األمــيــركــيــن بتأييد 
أفــكــاره  فــكــرة االســتــقــال وتبنيها. وكــانــت 
أنفسهم  األمــيــركــيــون  أن يحكم  إلـــى  تــدعــو 
بمعزٍل عن أي سلطة خارجية، بحيث يكون 
حكومٍة  من  بكثير  أفضل  حينها  وضعهم 
تهيمن عليهم من الخارج. كما كانت أفكاره 

كل الظروف املحيطة والتعّصب العنصري.
أين الجواب في السؤال األول الذي أهملته 
الثورة، في بداية عسكرة امليدان، ثم انفجر 
بـــن الـــســـوريـــن 

ّ
مـــــجـــــّددًا، فــــي رحـــلـــة املـــعـــذ

فـــي األرض: مـــن املـــســـؤول عـــن عـــدم تــأمــن 
وتوظيفه؟  الــســاح  ازدحـــام  قبل  الاجئن 
ــبــنــى عــلــى ســـــؤال آخـــــر: هل  وهــــو ســـــؤال ُي
كــانــت جــريــمــة حــلــفــاء الـــثـــورة هـــي الــفــاعــل 
فـــي تــمــزيــقــهــا مــيــدانــيــا وســـيـــاســـيـــا، أم أن 
هشاشة الثورة وخواصرها اللّينة هي ما 
يفتتوها،  أن  األعـــداء  الحلفاء  ألولــئــك  هيأ 
قبل أن َيحسم اإلرهاب الروسي واإليراني 
معركة امليدان؟ فلنفترض اليوم أن الحلفاء 
هــم املــســؤولــون عــن تمزيق الــثــورة، مــا هو 
الـــثـــورة فــي الــعــهــد الجديد  دور تــوجــهــات 
ــة، وهـــــل بـــقـــَي لـــلـــثـــورة مــــا يــجــمــع  ــايـ ــوقـ ــلـ لـ
شــتــاتــهــا الـــيـــوم؟ عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــذه 
املآسي ومهرجان املعاناة، يحتفظ الشعب 
ــتــــات وفــــــي مــخــيــمــات  ــــي الــــشــ الــــــســــــوري، فـ
اللجوء، بزخم كبير للتمسك بالثورة، على 
الثورة،  الرغم من اإلحباطات منذ عسكرة 
والـــظـــن الــبــســيــط لـــقـــدرة نــجــاحــهــا فـــي أول 
عام، ثم ترحيل أمل النصر كل ستة أشهر، 
عذاباٌت  عليهم  وُصّبت  الناس  نهك 

ُ
أ حتى 

ال تنقطع، وكأن الشعب ُيعاقب مما يسمى 
املجتمع الدولي، الشريك في ذبحه باملدية 

مقّدمة لنصر عسكري، لصالح مياد حرية 
بندقيتهم  ولكن  الــســوري،  للشعب  مدنية 
ـــطـــفـــت، إمــــا بــنــزعــهــا وإضــــعــــاف رفـــاق 

ُ
اخـــت

الثورة املخلصن لله والشعب، أو من خال 
بــاب توظيف  الـــذي فتح  املقاتل  جهل هــذا 
ــّول الـــثـــغـــر الــــــذي كـــان  ــتـــحـ قـــاتـــل خـــطـــيـــر، فـ
الثورة.  إلسقاط  ثغرٍة  إلــى  حمايته  يرجو 
ولــكــن الـــرؤيـــة واضـــحـــة الـــيـــوم، أن الــثــورة 
يستطع  لــم  وطنيا،  جمعيا  كيانا  تحتاج 

االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
جلسات  فــي  يوجد  وال  تحقيقه،  السورية 
الــيــوم مــا يمكن أن ُيسفر  الــدولــي  الــحــوار 
عن ترتيباٍت نوعيٍة لصالح شعب الثورة، 
حتى في ضمانات الاجئن. فهل انسحاب 
»االئتاف« الــذي ال يطعن الكاتب هنا في 
نــيــات شــخــصــيــاتــه، عـــن حـــــوارات الــحــلــفــاء 
أكثر بقضية  ر 

ّ
قــد يض والــغــرب،  وموسكو 

الاجئن؟ ال أستطيُع الجزم، لكن الحديث 
هنا هــو عــن ضـــرورة قــيــام كــيــاٍن بــديــل، أو 
بطريقة  »االئــتــاف«  هيكل  إعـــادة صياغة 
الوطنية،  الــثــوريــة  الجماعة  قـــدرة  تضمن 
من داخله وخارجه، صناعة مدرج العودة 
الــجــديــد. وهـــي عـــودة صــعــبــة، تــحــتــاُج إلــى 
ــاد فـــكـــرة حـــلـــف الـــفـــضـــول،  ــجــ شـــجـــاعـــة إليــ
ــيـــاف الــشــعــب الــــســــوري، وتــيــاراتــه  بـــن أطـ
الــعــلــمــانــيــة واإلســـامـــيـــة تــعــود لتصحيح 
ــراع: ما  الـــقـــاعـــدة الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا الــــصــ
للثورة  والقتالية  النضالية  العقيدة  هــي 
ــنــــي، أو  ــة، بـــيـــت أيـــديـــولـــوجـــي ديــ الــــســــوريــ
ــة مــدنــيــة حـــّرة؟  علماني راديــكــالــي، أم دولـ
ــر بــرامــجــهــا  ــبـ تـــتـــنـــافـــس فـــيـــهـــا األفـــــكـــــار عـ
الــرقــص على  الــشــعــب، ال  لتحقيق طــمــوح 
جــراحــه بــاســم االنــتــصــار لــأيــديــولــوجــيــة، 

ومن يوظفها لتياره، ال للشعب.
ــُت أزمـــة  ــبــ هــــذا املــفــصــل الــضــخــم الـــــذي راقــ

ــدة مــع  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ صــــــراعــــــه فــــــي كــــــل عــــاقــــتــــي املـ
ــــع كـــتـــل مـــتـــعـــّددة  ــــورة، ومـ ــثـ ــ الـــقـــلـــم لـــدعـــم الـ
ــثـــورة، ال يــزال  وشــخــصــيــات مــن أطــيــاف الـ
ــراغ إدارة،  ــ ــراغ مــضــمــون وفــ ــ يــعــانــي مـــن فـ
فالثورة تحتاج، مع تجميع كفاح الشباب 
الـــصـــادق املــخــلــص لــهــا، إلـــى طــاولــة حــوار 
تسبق مؤتمرًا وطنيا جمعيا. ليس إليجاد 
كــيــان إضــافــي، وإنــمــا إلقــامــة خيمة ثابتة 
حدد 

ُ
ت الشعب،  أطــيــاف  بــن  قائمة  العمود 

ــوم، فــــي رحــــلــــة تــــأمــــن مــا  ــ ــيـ ــ املــســتــعــجــل الـ
ــى مــن مــصــالــح شــعــب الـــثـــورة، وتبني 

ّ
تــبــق

دستوَرها الجديد وميثاقها، لعمل حاشد 
مدني سياسي، بعد أن فقدت البندقية أي 

مساحة استقال نوعي.
وحتى الساح، كان ممكنا أن ُيحقق بعض 
ــرة حــمــايــة  ــ الــــتــــوازن، لـــو اســتــخــدم فـــي دائــ
ـــم لــصــالــح الــحــلــفــاء، 

ّ
ـــخ

ُ
مــــحــــّددة، لــكــنــه ض

الشعب،  على  جهنمي  مدخل  إلــى  فانقلب 
البندقية  لــشــهــداء  نــعــم،  مــن حمايته.  بـــداًل 
الـــصـــادقـــن حــقــهــم، ومــــن حــقــهــم أن يــؤمــن 
بــمــشــروع حــريــة، تبني ألطفالهم  أهــلــوهــم 
صرح نهضة إنسانيٍة ال محطة لجوء بن 
املـــواســـم الــحــربــيــة. حــيــنــهــا تــنــضــج معالم 
الــثــورة مــن جــديــد، ليبصر الــشــعــب بــوابــة 

األمل السعيد.
)كاتب عربي في مونتريال، كندا(

ــة حــــا وجــــوديــــا  ــراريــ ــمــ ــتــ ــــرى إال االســ تــ ال 
ــلـــطـــة. يــــركــــز مــــشــــروع قـــانـــون  لـــجـــهـــاز الـــسـ
جزائرين  ناشطن  على  الجنسية  سحب 
في الخارج، أوروبــا خصوصا، يخوضون 
حمات انتقاد شديدة اللهجة ضد السلطة، 
لتعبئة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
مــواطــنــي الـــداخـــل، أو مــبــاشــرة بــاملــشــاركــة 
فـــي مــســيــرات أو تــنــظــيــمــات. لــعــل أهــــم من 
التي  »رشــــاد«،  إعاميا حركة  إليهم  يشار 
يــتــزعــمــهــا مــنــاضــلــون فــــي جــبــهــة اإلنـــقـــاذ 
ة، أو مستقلون ال ينتمون 

َّ
نحل

ُ
اإلسامية، امل

مــعــروف، ولكنهم  أي فصيل سياسي  إلــى 
الراهنة،  الفعلية  للسلطة  املــنــاوأة  شديدو 
بــيــنــمــا تــنــفــرد »حـــركـــة اســتــقــال الــقــبــائــل« 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا فـــرحـــات مــهــنــي بــاملــطــالــبــة 
باالنفصال عن الجزائر، وتأسيس حكومة 
مستقلة، ال تنفخ في روحها حاليا سوى 
العاصمة  في  املسيرات  تــجــّددت  إسرائيل. 
ــر  ــذكِّ

ُ
الــجــزائــريــة، خـــرج آالف فــي مــظــاهــرة ت

شعارات  رفعوا  الشعبي.  الــحــراك  بمطالب 
تـــطـــالـــب بـــتـــمـــديـــن نـــظـــام الـــحـــكـــم، وأخـــــرى 
رافــضــة لــلــتــعــديــات املــقــتــرحــة عــلــى قــانــون 
الــجــنــســيــة. تـــقـــول وســـائـــل إعـــــام الــســلــطــة 
الــحــراك  مسيرات  إن  والــخــاصــة  الحكومية 
أخــيــرا شــابــهــا »ظــهــور شـــعـــارات استغلت 
إرهابية  رسائل  لتمرير  مظاهرات شعبية 
ـــهـــّدد أمـــن الــبــاد وســامــتــهــا«. وتــتــحــّدث 

ُ
ت

وســائــل اإلعـــام ذاتــهــا عــن اكتشاف أجهزة 
ــة األمــــــن الـــعـــام،  ــزعـ ــزعـ األمــــــن مـــخـــطـــطـــات لـ
وشبكات دعم، وقنبلة كانت معّدة للتفجير 
ــعــيــد مــثــل هـــذه األخــبــار 

ُ
فـــي الــعــاصــمــة. وت

إلـــــى الــــذهــــن مـــشـــاهـــد تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الفائت، تستعير أبجدياته نفسها، وتطرح 
الهارب من عقال  السياسي،  الراهن  أسئلة 
الحراك  إلــى  ل 

ّ
تتسل والسكينة.  التفاهمات 

أيضا بعض الشعارات املنفلتة: »مخابرات 
إرهابية، تسقط مافيا العسكر«، فيتخوف 
العقاء من أهل الحراك، من تشابك الخيوط 
واخــتــاطــهــا، وضــيــاع مــكــاســب، كــان يمكن 
ــه أكــثــر  ــتـــب لـــلـــحـــراك تـــوجـ تــرقــيــتــهــا، لــــو ُكـ
مت خاله تنازالت متبادلة. دِّ

ُ
براغماتية، وق

ويــذّكــر مــشــروع قــانــون سحب الجنسية 
أخــرى،  بقوانن  الــخــارج  فــي  الجزائرين 
يهم عن جنسيتهم األجنبية 

ِّ
تشترط تخل

عليا  فرصة  ألي  تقّدمهم  قبل  املكتسبة، 

الـــرأي إلــى وجــود مــا بــن 20% إلــى %25 
مـــن الــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي ال يـــؤيـــدون 
أيـــا مــن الــحــركــتــن، فيميلون إلـــى بعض 
ــه، أو الـــقـــوى  ــلـ ــائـ أحــــــــزاب الـــيـــســـار وفـــصـ
بينما  األخـــرى،  العلمانية  أو  اإلسامية 
ــا ســلــبــيــا تــجــاه  ــ  رأيـ

ٌ
 مــهــمــة

ٌ
ــظــهــر نــســبــة

ُ
ت

ــقــاطــع هــذه 
ُ
كـــل األطـــــراف الــقــائــمــة، وقـــد ت

بـــدائـــل مقنعة.  لـــم تــجــد  االنــتــخــابــات إذا 
ــراف املـــشـــاركـــة فـــي حـــوار  ـــ ــن بـــن األطــ ومــ
القاهرة، انفردت حركة الجهاد اإلسامي 
بإعانها رفض املشاركة في االنتخابات، 
من دون أن تسعى إلى تعطيلها، بحّجة 
أن االنتخابات تجري تحت سقف اتفاق 
الشعبية  الجبهة  اتخذت  بينما  أوسلو، 
لتحرير فلسطن قرار املشاركة بصعوبة، 
الدعم الحاسم الذي قّدمه  وكان واضحا 
أمينها العام، أحمد سعدات، املعتقل في 
الــعــام 2003، لهذا  سجون االحــتــال منذ 

الخيار.
اجـــتـــذب الــبــحــث عـــن طــريــق ثــالــث يكسر 
حــــّدة االســتــقــطــاب الــثــنــائــي الـــحـــاد، بن 
حركتي فتح وحماس، مروحة واسعة من 
املتباينة  والتشكيات  واألطـــراف  القوى 
في أصولها ومنطلقاتها، ومن بن هذه 
األطراف من قّرر الخروج من تحت عباءة 
»فتح«، وضد قــرارات الرئيس عباس في 
ضـــوء تصميمه عــلــى الــتــجــديــد الــشــامــل، 
ومــنــع أعــضــاء الــلــجــنــة املــركــزيــة للحركة 
والـــــوزراء واملــحــافــظــن وأصــحــاب الــرتــب 
من  السابقن  والــنــواب  العليا  العسكرية 
تــرشــيــح أنــفــســهــم، والــتــهــديــد بفصل من 

يخرق قرارات الحركة.
ومــن أبــرز الساعن إلــى احــتــال مساحة 
ــــق فــي  ــابـ ــ ــــسـ مــــــؤثــــــرة تـــــيـــــار الـــــقـــــيـــــادي الـ
ــا، مــحــمــد  ــهـ ــنـ ــفــــصــــول مـ ــتـــح واملــ حــــركــــة فـ
ــيـــار اإلصــــاح  دحــــــان، ويــطــلــق عــلــيــه »تـ
ــوة  ــقـ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، وهــــــــو يــــحــــظــــى بـ
ــوذ مـــلـــحـــوظـــن، إلـــــى جـــانـــب حــريــة  ونــــفــ
حــركــة فـــي قــطــاع غــــزة، فـــي حـــن تــفــرض 
عــلــى حــركــة أعــضــائــه قــيــود مختلفة في 
لــه في  الغربية، مــع وجــود علني  الضفة 
عضو  وكسر  املخيمات.  وبعض  الــقــدس 
الــقــدوة  نــاصــر  للحركة،  املــركــزيــة  اللجنة 
)ابـــــــن شــقــيــقــة الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل يــاســر 
وأعلن  لحركته،  الرسمي  الــقــرار  عــرفــات( 
الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  تشكيل »املــلــتــقــى 
الفلسطيني« لخوض االنتخابات، ودعا 
الــقــيــادي األســيــر مــــروان الــبــرغــوثــي إلــى 
»االنــخــراط فــي امللتقى وقــيــادتــه«، وذلــك 
ــوع تــكــهــنــات بـــشـــأن نـــيـــة األخـــيـــر  ــ مــــع ذيــ
الرئاسة.  انتخابات  فــي  عباس  منافسة 
ــرح الــــقــــدوة بـــرنـــامـــجـــا مــتــوقــعــا،  ــ ــد طـ ــ وقـ
ــداف املــعــروفــة  ــ يــتــضــمــن، إلـــى جــانــب األهـ

تدعو إلى إقامة حكومة متحّررة من قيود 
ملك أوروبي جائر ومستغل وظلمه. بقراءة 
هــادئــة لــلــواقــع، يــتــخــّبــط لــبــنــان فــي أزمــــاٍت 
كثيرة قبل انتشار فيروس كورونا، أبرزها 
عدم مقدرة مسؤوليه على تشكيل حكومة 
والقيام بإصاحاٍت سريعة، أبرزها ترشيد 
ــم الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــدعــ ــم. فـــســـيـــاســـة الــ ــ ــدعـ ــ الـ
حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــــاب تستنزف 
ودائــــــع املــــودعــــن، إذ يـــتـــّم تــهــريــب الــســلــع 
إلى  النفطية ومشتقاتها  واملــواد  املدعومة 
الــخــارج مــن دون أي رقــابــة جــّديــة، فالجدل 
الــقــائــم بــشــأن مــســار الــتــلــقــيــح ومـــا يشوبه 
من بطء وفوضى ومحسوبيات، في بعض 
ــل الــبــنــك 

ّ
ــان، اســـتـــدعـــى رًدا مـــن مــمــث ــيــ األحــ

ــار، عبر  ــومــ ــدولــــي فـــي لــبــنــان ســــــاروج كــ الــ
»تويتر«، بسحب الدعم املخصص من البنك 
الـــدولـــي، مـــا دعـــا رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــقــاح كـــورونـــا عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري إلــى 
التهديد باالستقالة من اللجنة، على خلفية 
مــن دون موافقة  املجلس  فــي  نـــواب  تلقيح 
في  الحكومة  تشكيل  الوطنية.  اللجنة  من 
ق بتطورات املنطقة، وال سيما 

ّ
لبنان متعل

ــفـــاوضـــات املــنــتــظــرة بن  مـــا ســتــأتــي بـــه املـ
األمــيــركــي واإليــرانــي بــشــأن املــلــف الــنــووي، 
إضــافــة إلـــى مـــدى جــّديــة االنــفــتــاح املتوقع 
الحكومة، وال  ملف  في  السعودي  للجانب 
سيما بعد عودة سفيرها إلى لبنان، وبدء 
نــشــاطــاتــه الــدبــلــومــاســيــة بــعــد غـــيـــاب دام 

أشهر.
في  املسؤولن  اهتمام  يقل  أن  إذًا، ال يجب 
إلـــى مناعة  لــلــوصــول  ق بــالــســبــاق 

ّ
مــا يتعل

الــقــطــيــع، أهــمــيــة عــن الــوصــول إلـــى تطبيق 
أفـــكـــار املــفــكــر األمـــيـــركـــي بـــايـــن عـــن اإلدراك 
ــا عــن انــتــظــار املــبــادرات 

ً
الجمعي. إذ عــوض

الـــخـــارجـــيـــة، واالرتــــهــــان ملــصــالــح الـــخـــارج، 
ي فكرة االستقال، والحياد عن 

ّ
عليهم تبن

املنطقة،  القائمة في  املشكات والصراعات 
ــقـــاذ قبل  ــأن تــشــكــيــل حــكــومــة إنـ ــــاء شــ وإعــ
فـــوات األوان. أخــيــًرا، أمـــام الــتــحــّديــات التي 
االلــتــزام بجدولة  الصحة في  تنتظر وزارة 
 االرتــهــان للخارج، 

ّ
توزيع اللقاح، وفــي ظــل

واالنهيار االقتصادي السريع، وفقدان الثقة 
بــن مــكــّونــات الــوطــن، قــد نصل إلــى مناعة 
القطيع بعد عام، ولكن هل سيبقى وطن؟ أم 
ينتظر اللبناني املؤتمر التأسيسي إلعادة 
هيكلة نــظــامــه؟ أم ســتــكــون فــكــرة الــتــدويــل 

موضوعة رسمًيا على طاولة املباحثات؟
)كاتب لبناني(

أو الــبــرمــيــل، أو بــالــســيــاســة الــقــاتــلــة الــتــي 
حبكتها املؤامرة على الثورة.

كل ذلك التوثيق التاريخي لشركاء الجريمة 
لن ُيغّير شيئا في املستقبل، فالسؤال هنا: 
ــيــــدان الــــثــــورة مــــن جـــديـــد،  كـــيـــف ُيـــصـــنـــع مــ
ومــا هو هــذا املــيــدان، وعلى كثرة األنشطة 
على  اتفاق سوتشي،  هيمن  أن  وبعد  قبل 
الــوضــع الــســيــاســي لــلــثــورة؟ لــم أرصـــد في 
هذه األنشطة التمهيد لعمل مؤتمر وطني 
جــــامــــع، تــســبــقــه حـــلـــقـــات نـــقـــاش حــــواريــــة، 
فــا ُيــمــكــن لــلــثــورة أن تــعــود، مــن دون فــرز 
األخطاء وعناصر الفشل والتوظيف. أي أن 
تقييما عقليا مطلقا، ال  الــثــورة، بوصفها 
ُيمكن أن تقوم على رجليها، وأفكار هدمها 
األول وعــنــاصــر املــســؤولــيــة فــي اخــتــراقــهــا 
قــائــمــة، وهــو مــا يستدعي حـــوارًا صريحا 
لكل  واقــعــيــة،  أخــاقــيــة  سياسية  وتصفية 
ما ساهم في رسم الهيكل املزعوم الخاطئ 
ـــدع شــعــب الـــثـــورة، وقــد 

ُ
الـــذي مــن خــالــه خ

ُيــعــاد توظيفه  أن  الهيكل  كــان مصير هــذا 
وتبريره.

ولــســت هــنــا فــي مــقــام الــقــيــام بـــدور الجيل 
الــســوريــة وال مناضليها  لــلــثــورة  الــجــديــد 
الــــصــــادقــــن، وال املـــقـــاتـــلـــن الــــذيــــن حــمــلــوا 
لــلــدفــاع عـــن شــعــبــهــم، فاستشهد  الـــســـاح 
رفـــاقـــهـــم، وكـــانـــوا يـــرجـــون أن هــــذا الـــدفـــاع 

فــي أجــهــزة الـــدولـــة، وهـــو أمـــر يعتبرونه 
إقـــصـــاء مــنــهــجــيــا لــهــم، وعــمــلــيــة تصفية 
حــســابــات ســيــاســيــة مـــقـــصـــودة. ويــطــرح 
سؤال النزاهة في تطبيق قانون الجنسية 
املذكور نفسه بإلحاح، فشبهة تخوين أي 
قائمة  الــحــكــومــة،  لسياسة  مــخــالــف  رأي 
فــي أي نــظــام شــمــولــي. يــقــول املــدافــعــون 
الخيانة،  جرائم  إن  القانون  مشروع  عن 
األوروبـــي،  الــبــرملــان  إحصائيات  بحسب 
الجنسية  لسحب  سببا  تــكــون  أن  يمكن 
في 15 دولــة في االتحاد. يقول رافضون 
لـــلـــقـــانـــون إن ذلـــــك يــــحــــدث فــــي أوروبــــــــا، 
وحالها  هناك  الديمقراطية  بن  وشتان 

البائس في بلداننا.
أمــــا تــهــمــتــا »املــــســــاس بــاملــصــلــحــة الــعــلــيــا 
لــلــدولــة« و»املـــســـاس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة« 
بسهولة،  تحديدهما  ُيمكن  ال  فجريمتان 
ــي حــقــل  عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بـــالـــعـــمـــل فــ
الـــســـيـــاســـة والـــــــــرأي. يــخــشــى كـــثـــيـــرون مــن 
م  ــقــتــرح إلــى قــانــون ُيــجــرِّ

ُ
تــحــّول الــقــانــون امل

الــفــعــل الــســيــاســي، ويــحــدُّ مــن جـــدل الـــرأي، 
واخـــتـــاف ُوجـــهـــات الــنــظــر، يــغــلــق الــحــقــل 
د الطريق  السياسي على الرأي اآلخر، وُيعبِّ
ــــي، بـــغـــرض الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــنـ ــ لــلــعــقــل األمـ
املــشــهــد الــســيــاســي جــمــلــة وتــفــصــيــا. أمــر 
عبد  املرحوم،  الجزائري  السياسيُّ  توقعه 
الــحــمــيــد مـــهـــري، حـــن قــــال: »ســيــأتــي يــوم 
تــبــحــث فــيــه الــســلــطــة عــن مــعــارضــة نزيهة 
شعبي،  غضب  أي  بها  خمد 

ُ
لت ومــســؤولــة 
ولن تجدها«.

)إعالمي جزائري(

ــــدس، مـــطـــالـــب مــشــتــقــة  ــقـ ــ عــــن الــــدولــــة والـ
وفي  الــراهــنــة،  الفلسطينية  اللحظة  مــن 
مقدمتها إعـــادة الــوحــدة بــن قــطــاع غزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة، وإعــــادة بــنــاء منظمة 
وسيادة  الديمقراطية  وتعزيز  التحرير، 
الــقــانــون ومــكــافــحــة الــفــســاد. وقــبــل ذلــك، 
من  املقّربن  الناشطن  من  أعلن عشرات 
رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق، سام 
فياض، تأسيس ما أطلقوا عليه »الحراك 
مــن أجــل الــوطــن والــعــدالــة والديمقراطية 
)وعد(، ويضم كوادر في اليسار سابقن، 
ـــابـــا ومــهــنــيــن، ونـــاشـــطـــي املــجــتــمــع 

ّ
وكـــت

املـــدنـــي. وأعـــلـــن املـــؤســـســـون أن حــراكــهــم 
ــن الـــفـــصـــائـــل املــــوجــــودة،  لـــيـــس بـــديـــا عــ
وأنهم يسعون ملجتمع ديمقراطي بعيدا 
عن التفرد في قيادة الشعب الفلسطيني. 
كــمــا تــبــرز مــجــمــوعــة »وطـــــن«، ومـــن أبــرز 
ممثليها نائب رئيس املجلس التشريعي 
معاوية  وزميله  السابق، حسن خريشة، 
املصري، وهما مستقان أقرب إلى حركة 
ــى »فــــتــــح«. وخـــســـرت  ــ ــمـــاس مــنــهــمــا إلـ حـ
املجموعة، أخيرا، األكاديمي عبد الستار 
قــاســم الــــذي تــوفــي مــتــأثــرا مـــن إصــابــتــه 
بــكــورونــا. ويستعد رجــل األعــمــال، بشار 
ــن حـــركـــة فــتــح  ــّرب مــ ــقــ ــــري، وهـــــو مــ ــــصـ املـ
بــقــائــمــة مستقلة،  االنــتــخــابــات  لــخــوض 

ذات برامج تنموية واقتصادية.
وبينما أعــلــن املــســؤول الــفــتــحــاوي عــزام 
األحمد نية حركته حمل خمسة فصائل 
صــغــيــرة عــلــى قــوائــمــهــا، جــبــهــة الــنــضــال 
والعربية الفلسطينية، والجبهة العربية، 
والتحرير الفلسطينية، وحزب فدا )نفى 
صحة النبأ(، تتجه األنظار بشكل خاص 
إلى قوى اليسار الفلسطيني التاريخية، 
والــديــمــقــراطــيــة،  الشعبية  الجبهتن  أي 
ــا(،  ــقـ ــابـ ــعـــب )الــــشــــيــــوعــــي سـ وحـــــــزب الـــشـ
ــبــــادرة، ومــجــمــوعــة مستقلن  املــ وحـــركـــة 
تطلق على نفسها اسم »الحراك الوطني 
الــديــمــقــراطــي«. وقــــد عــقــدت هــــذه الــقــوى 
لــــقــــاءات لــتــوحــيــد صـــفـــوفـــهـــا، فــــي ضـــوء 
ــمــنــى بــهــزيــمــة محققة، 

ُ
مــخــاوف مــن أن ت

فــي حـــال خــوضــهــا االنــتــخــابــات مــنــفــردة 
ومشتتة، وقد يعجز بعضها عن اجتياز 
خصوصا   ،%1.5 البالغة  الحسم  نسبة 
في ظل احتدام التنافس بن حركتي فتح 
وحماس، وما تملكانه من إمكانات مالية 
ونــفــوذ ســلــطــوي،  فــضــا عــن اإلشــكــاالت 
الــــذاتــــيــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا فــصــائــل 
اليسار. وقد حظيت فكرة تأسيس قائمة 
ــقـــوى بـــدعـــم مـــن أحــمــد  مــشــتــركــة لـــهـــذه الـ
سعدات، ولكن ثمة جدل ونقاش كثيران 
بشأن طريقة اختيار املرشحن ومعايير 
إلـــى تــمــّســك »الشعبية«  ذلـــك، بــاإلضــافــة 
بمطلب اتخاذ موقف معارض للحكومة 

وسياساتها واملشاركة فيها.
)كاتب وناشط فلسطيني(

هل انتهت الثورة السورية؟

في محاذير مشروع 
»سحب الجنسية الجزائرية«

االنتخابات الفلسطينية والبحث 
عن طريق ثالث

عن إنقاذ لبنان 

كان ممكنًا أن 
يُحقق السالح بعض 

التوازن، لو استخدم 
في دائرة حماية 

محّددة، لكنه ُضّخم 
لصالح الحلفاء

يركز مشروع قانون 
سحب الجنسية على 

ناشطين جزائريين في 
أوروبا خصوصًا

ثّمة مساحة لتمثيل 
قوى أخرى غير 

القوتين اللتين هيمنتا 
على ساحة السياسة 

الفلسطينية، 
حماس وفتح

آراء

عيسى الشعيبي

اللبنانية  الليرتان  تكونت  الرضاعة.  في  أخــوات  وثــالث  تــوأم  اللبنانية شقيقة  لليرة 
والــســوريــة الــتــوأمــان فــي رحـــم جيوسياسية واحــــدة، وجــاءتــا إلـــى الــحــيــاة فــي زمــن 
متقارب، بعد استقالل البلدين اللذين كانا قبل ذلك بلدًا واحــدًا، فيما دخلت هاتان 
الوحدتان النقديتان، أخيرا، في عالقة أخّوة إجبارية مع ثالث عمالٍت ليس بينها أي 
رابط مشترك، سوى رابٍط سياسيٍّ هجني، ألقى بظله الثقيل على الليرتني الشقيقتني 
في سورية ولبنان، ناهيك عن الدينار في العراق والريال في اليمن، وحّدث وال حرج 
عن اليومان في إيـــران. تجلى هــذا الــرابــط، على أوضــح ما يكون عليه االرتــبــاط بني 
ق الدوالر األميركي، في األسبوع املاضي، إلى علو 

ّ
األخوات في الرضاعة، عندما حل

عشرة آالف ليرة لبنانية، وأشعل موجة احتجاجاٍت شعبيٍة عارمة، من املرّجح لها 
أن تتصاعد أكثر، إذا ما واصل الدوالر تحليقه إلى مستوياٍت أعلى في سماء بالد 
األرز، التي أبحرت تدريجيًا إلى حتفها االقتصادي املصرفي النقدي، بفعل جبروت 
الــدولــة  املسلح على مقاليد  إيـــران  بــه هيمنة حــزب  الخفي، ونعني  الــرابــط غير  ذلــك 
اللبنانية املغلوبة على أمرها. ال يحتاج املرء إلى كثير من إعمال العقل، كي يرى ذلك 
األثر الكارثي على »األخوات في الرضاعة«، وتلّمس نتائجه املأساوية على الليرتني 
والريال والدينار، فيما يسمى محور املمانعة )ممانعة ماذا بحق السماء؟( حيث ال 
يتوقف االنهيار عند حدود انسحاق قيمة العملة فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى انقطاع 
الوباء، واشتداد ندرة الطعام والــدواء، وتفاقم مصاعب الحياة،  الكهرباء واستفحال 
وغيرها من القواسم املشتركة بني دول هذا املحور الذي ال يبخل في إشباع ناسه 

بالشعارات املجلجلة ضد الظلم واملؤامرة الكونية واالستكبار.
ومع أن ما جرى لليرة اللبنانية في األسبوع املاضي حدث قبله لليرة السورية أيضًا، 
إال أن فاعلية اإلعالم املستقل، وحيوية املجتمع املدني اللبناني، سلطتا الضوء بلياقة 
انهيار  كــان  فــقــدت نحو 85% مــن قيمتها، فيما  الــتــي  األولـــى  االنــهــيــار  على عملية 
»الــســوريــة« أشــد وطـــأة، بعد أن خــســرت نحو 99% مــن قيمتها فــي األســبــوع ذاتــه، 
أو  بقبضٍة حــديــديــة،  املحكوم  البلد  فــي  ذلــك غــضــٌب مسموع  أن يصاحب  مــن دون 
يثير ضّجة مماثلة، بفعل التعتيم الشديد على ما يجري في »سوريا األســد«، بما 
ر الحصول على الــغــذاء والـــدواء ملاليني من 

ّ
فــي ذلــك انتشار فــيــروس كــورونــا وتــعــذ

املواطنني املقهورين. ولعل ما حدث للُعملتني في سورية ولبنان ُيعتبر، على فداحته، 
الفقيه،  الولي  املمسوكة من  الرابعة  العاصمة  لعملة  قليال قياسًا بما جرى ويجري 
أي في اليمن الذي لم يعد سعيدًا بأي معيار، فيما ال يقل الوضع سوءًا في العراق، 
حيث املليشيات تصول وتجول بغمزٍة من عني الحرس الثوري، وتتضاعف املعاناة، 
وُيكابد أبناء البلد الذي بات مجّرد حديقٍة خلفيٍة ملركز محور املمانعة، صاحب اليد 
الطولى في إفقار العراقيني ونهب ثرواتهم، وفوق ذلك سحق عملتهم الوطنية، بدرجة 
سعر صــرٍف ال يتساوق مع مداخيل بلٍد غني بالنفط، وفقيٍر بكل أنــواع الخدمات، 
بما في ذلك الصحة والتعليم. صحيٌح أن هناك بلدانا عربية، تعاني عملتها مظاهر 
انهيار مماثلة، مثل ليبيا والسودان وغيرهما، إال أن ما ينطق به واقع الحالة النقدية 
، كون عائلة 

ً
واملعيشية في وحــدات محور املمانعة، هو األشــد بؤسًا، واألكثر مــرارة

الفقر واملجاعة لم تعد تطرق األبواب في سورية ولبنان واليمن والعراق، ناهيك عن 
قائد املحور ذاته، وإنما دخلت من األبواب والنوافذ. 

الهالل  الهيمنة اإليــرانــيــة على مــا تسّمى دول  أنــه بفضل »بــركــات«  الــقــول،  خالصة 
مظاهر  تعّمقت  األربــع،  العواصم  في  السياسية  املقاليد  على  وسيطرتها  الشيعي، 
االستبداد والفساد وتعطيل املؤسسات واإلدارات، وانهارت قيم العمالت، تمامًا على 
ل اإلعالم، 

ّ
نحو ما تقّصه علينا املشاهد اآلتية من لبنان كل صباح ومساء، حيث يتكف

الصغيرة،  التفاصيل  بنقل  األخـــرى،  الثالثة  البلدان  في  نــراه  مما  أوضــح  نحو  على 
 بؤسًا في لبنان مما عليه الحال 

ّ
واآلالم الكبيرة، عن مجريات وضٍع أحسب أنه أقل

لدى األخوات في الرضاعة األخريات.

معن البياري

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس، في كلمته يوم الجمعة املاضي، في كنيسة النجاة، في 
الذي تعّرضت  الهجوم اإلرهابي  الذين قضوا في  بغداد، إن موت »إخوتنا وأخواتنا« 
العنف  التحريض على  رنا بأن 

ّ
الكاتدرائية(، قبل عشر سنوات، »يذك )أو  الكنيسة  له 

ومواقف الكراهية والعنف وإراقة الدماء ال تتفق مع التعاليم الدينية«. أحد أولئك، وهم 
)منشورات  »يــا مريم«  أنطون  العراقي سنان  روايــة  بطل  كاهنان،  بينهم  58 ضحية 
الجمل، 2012(، يوسف الذي ظل جسُده »مسّجى على أرض الكنيسة أكثر من أربع 
ساعات، قبل أن ُيحمل إلى الخارج، بعد تخليص الرهائن، وإخالء الجرحى. كان محاطا 
الدم  من  وببركٍة صغيرٍة  والجص،  والغبار  املكسور  الزجاج  وبقطع  بشريٍة،  بأشالء 
 ينزفه«. وهذا من صور آخر فصول الرواية التي أظنها الوحيدة في املدّونة 

ّ
الذي ظل

الروائية العراقية اعتنت بحال العراقيني املسيحيني. وكانت واقعة 31 أكتوبر/ تشرين 
 من 

ً
األول 2010، في الكنيسة التي زارهــا البابا فرنسيس في جولته العراقية، واحــدة

أفظع نوبات استهدافهم بعْيد االحتالل األميركي. وقد خاطب بطاركة وأساقفة وكهنة 
وراهبات ورهبانا عراقيني إنهم إنما يجتمعون في هذه الكاتدرائية )أولى ثالث كنائس 
زارها في العراق( »نتبارك فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا هنا ثمن أمانتهم 
للرب وكنيسته«.  لم يكن الثمانيني يوسف، الشخصية املتخّيلة في رواية سنان أنطون، 
الدينية،  واجباته  في  »مقّصرا«  كــان  واملناسبات،  األعياد  في  إال  الكنيسة  إلــى  يذهب 
على ما كانت تقول عنه أخته املتوفاة، حنة، غير أنه في ذلك األحد مشى من منزله إلى 
الكنيسة ليحضر القّداس، وصل قبل مها، الثالثينية الحامل، املستضافة مع زوجها 
لؤي في منزله، الحانقة على املسلمني الذين »مْيريدونا، بكل بساطة، علمود يظل البلد 
إلهم«. وتقول »يمكن كان بلدنا قبل، ..، أيام زمان. كان .. باملاضي. هّسة خلص، هّسة 
صرنا كلنا كفار وذميني«. هذا من كثيٍر تقوله لـ »العم يوسف« الذي يخالفها، ويحّدثها 
املــاضــي. ال  بأنه يعيش في  الــعــراق كله مستهدفا، بمسلميه ومسيحييه. ترميه  عن 
يزعل، يتفهمها، فهو يستعيد ذلك املاضي الوديع، ليحتمي به، وليعتبر أن استشراء 
الطائفية الراهن في العراق عــارٌض عابر. إنه يتفّهم مها وغضبها، هي التي »فتحت 
والتشّرد  والقتل  القحط  طعم  وذاقـــت  والحصار،  الــحــروب  على  الخضراوين  عينيها 
التضاّد بني رؤيتيهما، وفي  إقامته  ..«. وفــي  الخير  أزمنة  أنــا فقد عشت  أمــا  مبكرا. 
استعادات كل منهما حياته وعالقاته وتفاصيل أسرته، ينجح سنان أنطون )املهاجر 
ل حنني 

ّ
تمث بناء سرديتني، وفــي  املكثفة )160 صفحة( في  أميركا( في روايــتــه  في 

إلى عــراٍق مضى، وتشخيص عــراٍق ماثل. وقبل هذا وذاك، في بسط راهــن العراقيني 
)التاريخية  زيارته  في  كلماته  في  فرنسيس،  البابا  كــان  وإذا  املسيحيني وماضيهم. 
بحق( العراق، قد جاء على هذا وذاك، من قبيل إشارته إلى التناقص الفادح بأعدادهم في 
بلدهم، بعد موجات الفتك بهم وتهجيرهم، والتي استهلتها »القاعدة« )مرتكبة جريمة 
حو »داعــش«، وإذا كانت كلمات املسؤولني والبطاركة 

ّ
كنيسة النجاة(، وواصلها مسل

العراقيني في جوالت البابا قد أتت أيضا على هذا األمر وغيره، فإن »يا مريم« بسطت 
الحكاية كلها، ما كان وما صار، بكيفيٍة أقرب إلى النفس، ال لشيٍء إال ألنها فن ورواية.  
ولعله من مواضع النباهة الوفيرة في الذي صنعه سنان أن مها نجت من املقتلة في 
الكنيسة، وإْن أسقطت حملها، غير أن من قضى هو يوسف الذي يفيض تسامحا، 
وال ينتظر موعد خروجه من العراق، كما مها وزوجها، ولم يغادر العراق مثل أخوين 
له، وكثيرين من عائلته. وعندما تستفيض الرواية في إضاءتها على عالقته بالنخيل 
)عــمــل ســنــوات فــي هيئة الــتــمــور(، وهــو الـــذي يــرى أن الـــذي ال يــحــّب النخيل ال يحّب 
ه، مع عشرات من بني 

ُ
الحياة وال اإلنسان، فإنما توحي بمغاز غزيرة. يوسف هذا يقتل

دينه وبلده، في لحظة صالة في كنيسة، إرهابيون قتلة )لهجتهم غير عراقية حسب 
شهادة مها في الرواية؟!(. كان ُيزاول ما طلبه البابا فرنسيس، في الكنيسة نفسها، 
 مثل حبة الخردل« من 

ً
أن تساعد الجماعة الكاثوليكية في العراق، »وإن كانت صغيرة

االستمرار في إثراء مسيرة البلد بأكمله. .. لكن هذا العراقي الوديع، والذي أعطاه سنان 
أنطون املساحة األعرض ليسُرد بنفسه، يقتلونه. ثم ال صورة له في الكنيسة يراها 

البابا، إذ يقيم في متخيل كاتب رواية. 
 مع منطوق يوسف، املغدور في كنيسة، أم مع قول 

ّ
ُيربكنا سنان أنطون، هل يصطف

مها »ماكو أمل«؟

محمد طلبة رضوان

لــم تــبــدأ بــعــد. هـــذا مــا يــخــبــرك بــه »كــلــوب  مــنــاقــشــات ال تنتهي، لكنها فــي الحقيقة 
هاوس«، في بعده السياسي، مناقشات عن الدولة، ماهيتها، وشكلها، وعالقة الدين 
بها. تستمر ساعات وأحيانا أياما، وال تبدأ! هل الدولة اإلسالمية دينية أم مدنية؟ 
هذه ليست نكتة، ليست فقرة في »جو شو«. هذا سؤال، هل الدولة التي ينادي بها 
اإلسالميون، هنا )في مصر(، واآلن )في القرن الحادي والعشرين( دينية، تستدعي 

الدين، وتحكم به وله، أم مدنية، تحيده؟ واإلجابة أنها مدنية.. ولكنها إسالمية. 
أتحّدث هنا عن نقاشات النخب، اإلسالميني والليبراليني وغيرهم، أسماء بارزة ومهمة 
التسعيناتية،  الخلطة  هذه  إسالمية،  بمرجعية   

ٌ
مدنية تياراتها.  ما،  بشكل  وممثلة، 

فــي مصر، عــام حكم  التطبيق، ســواء  واقــع  التي صّحت نظريا، وقتها، وتــجــاوزهــا 
»اإلخـــوان«، أو غيرها، ما زالــت تجد طريقها عبر غــرف »كلوب هــاوس«. الفارق أن 
بالعمالة  أصحابها  واتهموا  التسعينيات،  في  من وصموها  هم  اآلن  يرّددونها  من 

والخيانة والتفريط، وتفريط األمس هو دين اليوم )وكله ماشي(. 
تنعكس نقاشات النخب على الشباب، خصوصا جيل األلفية الجديدة، تتحّدث إحدى 
ليس ألن  املــأســاة،  الكوميديا وباطنها  اإلجــابــات ظاهرها  الحلم.  الــدولــة  عــن  الــغــرف 
الشباب يطالبون بدولٍة دينيٍة أو عسكرية، ولكن ألن نقاشات الدولة يحضر فيها كل 
لة 

ّ
شيء إال الدولة، األحالم، والهالوس، والطهرانية، والنوستالجيا، والتعريفات املضل

اإلجابات  تخبرك  وحديثه.  قديمه  السياسي،  الفكر  عرفها  التي  الدولة  أشكال  لكل 
بأن سخرية النظام من معارضيه، ومستوى معرفتهم بالدولة، ما هي؟ وكيف تدار؟ 
األكثر صخبا، واألكثر  بالخطاب  األقــل في ما يتعلق  لها وجاهتها، على  قد تكون 

 على الجميع، إال نفسه.
ً
حضورا، واألكثر اّدعاء للثورية، واألكثر مزايدة

واكتشاف  للتدّبر،  وإنما  للتنّدر،  ليس  والتأريخ،  التدوين،  اإلجابات  بعض  تستحق 
موطن الحقيقة في غربة الخيال، شاب عشريناتي، من أبناء »فيسبوك«، وصفحات 
مصر زمان، وامللك فاروق، ومصر قبل الغزو الوهابي، يجيب )بجّدية تامة(: جّربنا 
كل شيء، االشتراكية، والليبرالية، والعلمانية، واإلخوان املسلمني، لم ينجح أحد. نريد 
، يسأله »املوديريتور«: ومن أين ستأتي 

ً
 دستورية

ً
العودة إلى األصل، نريدها ملكية

بملك اآلن؟ فيقول: من املجلس العسكري طبعا. 
في  فاعليتها  ومــدى  العلمانية  تناقش  التي  الصفحات  فــي  كثيرا  األمــر  يختلف  ال 
مصر، أو غيرها. الحقيقة أن مستوى معرفة علمانيني كثيرين في مصر باإلسالم 
أطالب  التفصيلية، وال  املعرفية  أبعاده  أعني هنا اإلســالم في  شــيء موِجع حقا. ال 
أتحدث عن  بالدولة.  الدين  يتحّدث عن عالقة  لكي  فقيه،  إلــى  يتحّول  بــأن  سياسيا 
 متوسط، من مجّرد 

ٌ
الثقافة اإلسالمية في أبسط صورها، تلك التي يحصلها مثقف

ابها وأدباءها املهتمني 
ّ
وجوده في مصر، ومعايشته أحداثها وتفاصيلها، وقراءته كت

تجد  الديمقراطية  أن  األســف،  مع  قليلني،  ليسوا  علمانيون،  يتصّور  العام.  بالشأن 
 من اإلسالم نفسه، وليس من اإلسالميني، وأن اإلسالم، بألف والم التعريف، 

ً
مقاومة

يتعارض مع الديمقراطية والحريات، وأن محاوالت التوفيق بني اإلسالم والديمقراطية 
محض خيال ونفاق!

الــزمــن. الحقيقة أن كل ما  ال يمكنني هنا أن أتــحــّدث عن وعــي تسعيناتي تــجــاوزه 
شهدته حقبة التسعينيات، من خطابات علمانية »جاّدة«، لم تصل إلى هذا املستوى 
فعل  رّد  جــاءت  التي  السجالية  الخطابات  والدنيوي، حتى  الديني  عن  »الغياب«  من 
س« املناظرة وتكسير العظام، لم 

َ
ف

َ
على خطابات الوصم لدى اإلسالميني، وحملت »ن

 للديمقراطية وحريات البشر 
ٌ
تصل إلى حد االدعاء على »النصوص« بأنها مناقضة

العدوانية، وتبّررها، فلن نجدها،  الرؤية  وحقوقهم. وإذا أردنــا قــراءاٍت تنتصر لهذه 
في تقديري، إال عند الدواعش وأشباههم. هل يعني ذلك أنه ال فائدة؟ طبعا ال، لكنه 
الواقع ..  يعني )للجميع( أنه ال يمكننا أن نصل إلى املستقبل ونحن نسبق خطوة 

»يا واش يا واش«.

الليرة اللبنانية وأخواتها البابا فرنسيس وسنان أنطون

ملكية دستورية عسكرية 
مهلبية!
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آراء

عبد الباسط سيدا

قبــل نحــو عشــرة أعــوام، كنــت فــي زيــارة إلــى 
برنامــج  مــن  حلقــة  فــي  للمشــاركة  أبوظبــي، 
»حوار العرب« الذي كانت تبثه قناة العربية، 
خصصــت وقتهــا ملناقشــة مقّدمــات اســتقالل 
آراء  وكانــت  ونتائجــه.  الســودان  جنــوب 
املشــاركني بصــورة عامــة تركــز علــى ضــرورة 
القضايــا  مــع  اســتيعابية  بعقليــة  التعامــل 
املشــابهة، واالســتعداد للتعامــل مــع مطالــب 
ب الصدامات 

ّ
التغييــر بصــورة إيجابية لتجن

البرنامــج،  تســجيل  انتهــاء  وبعــد  العنيفــة. 
الكــرد  مــن  وأخــوات  إخــوة  مــع  اللقــاء  كان 
الســوريني املقيمــني فــي اإلمــارات لتــداول أبرز 
املســتجدات، ومناقشة أهم التوقعات، وكانت 
فــي  بــدأت، واألوضــاع  قــد  التونســية  الثــورة 
مصــر فــي طريقهــا نحــو االنفجــار، والجميــع 

كان موزعًا بني التمنيات والهواجس.
وفــي أثنــاء املناقشــات، تدخــل مدير الجلســة، 
ليعلــن نبــأ مغــادرة الرئيــس التونســي زيــن 
فرحــة  فكانــت  بــالده؛  علــي  بــن  العابديــن 
عارمة، وتمنى الجميع أن نشــهد في ســورية 
علــى  الخــوف  ولكــن  بذلــك.  شــبيهًا  وضعــًا 
فــي  مشــروعًا  اآلخــر  هــو  كان  وأهلــه  البلــد 
املتوحشــة  بالطبيعــة  ملعرفتنــا  الحــني،  ذلــك 
للنظــام، واســتعداده لفعــل أي شــيء مــن أجــل 
البقــاء. ومــع انطالقــة الثــورة املصريــة التــي 
أرغمت الرئيس حســني مبارك على التنّحي، 
تصاعــد مســتوى التمنيــات بانتقــال عــدوى 
الثــورة، إذا صــّح التعبيــر، إلــى ســورية، وكان 
مــن الواضــح، فــي ذلك الحــني، أن املوضوع قد 

بات موضوع وقت ليس إال.
الســلطة  لوحشــية  نتحّســب  كنــا  ودائمــًا 
الثــورة  التــي أعلنــت قبــل  فــي ســورية، وهــي 
بسنوات موقفها من أي اعتراض على حكمها 
املستبد الفاسد، وكان الشعار التعبوي الذي 
نحــرق  أو  »األســد  هــو  هــذا  موقفهــا  جّســد 
وجوقــة  أتباعهــا  بــه  يتفاخــر  وكان  البلــد«، 
املنافقــني مــن املســتفيدين منهــا. ففــي تونس، 
اتخــذ الجيــش موقفــًا محايــدًا بعــض الشــيء 
مــن موضــوع التغييــر، وربمــا طالــب بــن علــي 
بالخــروج. ولــم يكــن الوضــع فــي مصــر بعيــدًا 
هو اآلخر عن هذا املنحى. أما في سورية، فقد 
كان الجيــش أداة قمعيــة متماهيــة مــع الزمرة 
الحاكمة نفسها، وكذلك األجهزة املخابراتية، 

بأسمائها املختلفة ووظائفها املتداخلة.
الحالــة  إلــى  أقــرب  الســورية  الحالــة  كانــت 
الليبية؛ إال أن الذي حصل في ليبيا أن تدخل 
تفــّرد  ومنــع  املوقــف،  أنقــذ  الدولــي  املجتمــع 
وارتــكاب  بالليبيــني،  القذافــي  معمــر  نظــام 
ذلــك  أن  مــن  الرغــم  علــى  بحقهــم.  املجــازر 
لــم  ولكنــه  النظــام،  بإســقاط  اكتفــى  التدخــل 
للنهــوض  الليبيــني  ملســاعدة  املطلــوب  يقــّدم 
فــي  املطلــوب،  ذلــك  يكــن  ولــم  بمجتمعهــم. 

عبد الحميد اجماهيري

أحدثــت تصريحــات  رئيــس حركــة  النهضــة 
)إســالمي( في تونس، راشــد الغنوشي،  رّجة 
كبيــرة فــي  أوســاط مغاربيــة متعــّددة،  هالها 
أنــه  يدعــو إلــى » ائتــالف ثالثــي  بــني تونــس 
)معّدلــة(  ُمحَينــة  وليبيــا«،  نــواة  والجزائــر 
علــى  املغاربــي  الكبيــر  الــذي  انبنــى  للحلــم 
خماســية تضــم املغــرب وموريتانيــا عــالوة 
علــى هــذا الثالثــي.  وجــاءت الدعــوة فــي  وقٍت 
تعيــش فيهــا املنطقــة علــى صفيــح ســاخن، 
 مفتــوح علــى كل التوقعــات من جهة،  وتســير 
املذكــورة  فيــه،  حســب  الــدول  مــن  دولــة  كل 
مــدار سياســي  وإقليمــي  متراكــب ومتشــابك 
بالنســبة لــكل واحــدة منهــا،  مــن جهــة ثانية.  
وممــا زاد مــن هــول التأثيــر،  التقاط إســالمي 
حركــة  رئيــس  الجزائــر،  داخــل   آخــر،  مــن 
مجتمــع الســلم )حمــس(، عبــد الــرزاق مقــري، 
الفــوري،  أو  التنفيــذ  إلــى  فدعــا  النــداء،  هــذا 
على األقل االنحياز السريع ألطروحة املغرب 
عــن  بعيــدا  املغــرب،  ودفعــه  الثالثــي،  لعــزل 
املغــرب الكبيــر، بدعــوى اســتئناف العالقــات 

مع إسرائيل. 
ومــن حيــث التعليل العابر أو املحايد ،  تبدو 
الفكرة  ظاهريا  غير مرفوضة،  إذا ما قسناها 
على املاضي  الخمسيني  من القرن املنصرم، 
 أو عطفناهــا علــى تجــارب مغريــة بالتقليد.  
 ونقصد باملاضي  القريب، مغاربيا،  انطالق 
كثيــرة،  ذات  وحدويــة  وخطــوات  اتحــادات 
مقاصــد وجوديــة،  مــن قاعــدة ثالثيــة تضــم 
ليبيــا.   عــوض  والجزائــر،  واملغــرب  تونــس 
مــا ســمي،  فــي  1927،  الخطــوات  تلــك  أولــى 
للطلبــة  أفريقيــا  شــمال  جمعيــة   ميــالد 
فــي  فرنســا  التــي  املســلمني ،  وهــي  انطلقــت 
 كانــت  الدولــة املســتعمرة لألقطــار املغربيــة 
الثالثــة.  وفــي  عاصمتهــا رأت النــور جمعية 
طالبيــة،  وحاضنــة مدنية للفكــرة املغاربية، 
مؤسســيها  بــني  مــن  بــرز  مــا   ســرعان 
املغــرب  كبــار،  مــن  سياســيون  ورؤســائها 
وتونــس والجزائــر، مــا حّولهــا إلــى مشــتل 

ذلــك الحــني، باهــظ التكاليــف بــكل املقاييــس، 
ولكــن يبــدو أن حســابات التنافــس بني القوى 

اإلقليمية والدولية قد حالت دون ذلك.
ألســبابها  ســورية  فــي  الثــورة  وبــدأت 
الخاصة التي تمثلت في تراكمات عقوٍد من 
االســتبداد والفســاد واإلفســاد، كمــا تمثلــت 
الشــاب.  الجيــل  أمــام  اآلفــاق  انســداد  فــي 
وقــد اتخــذت الثــورة، فــي بدايــة األمــر، شــكل 
ســلمية،  مدنيــة  واعتصامــات  مظاهــرات 
شارك فيها الشباب بالدرجة األولى، وكانت 
الفعاليــات االحتجاجيــة أشــبه بمهرجانــات 
البدايــة  منــذ  واضحــا،  وكان  احتفاليــة. 
أيضــًا، أن النظــام يدفــع األمــور نحــو فــرض 
املطالبــات  أن  مــع  الثــورة.  علــى  العســكرة 
كانــت فــي املراحــل األولى إصالحيــة، تطالب 
باإلصالحــات،  األمــور  ومعالجــة  بالتغييــر 
وهي مطالباٌت دعت إليها وجوه من النظام 
ملناقشــتها،  اســتعدادها  وأبــدت  نفســه، 
وحتــى تلبيتهــا، شــرط عدم اإلخــالل بموقع 

النظام نفسه.
ولعــل مــا حصــل من مناقشــات، ومــا كان من 
مطالبــاٍت فــي اللقــاء التشــاوري فــي دمشــق، 
فــي 10 يوليــو/ تمــوز 2011، وأداره فــاروق 
الشــرع، يلقي ضوءًا في هذا االتجاه. كما أن 
حزمة »اإلصالحات الهستيرية« التي أعلنت 
عنها بثينة شعبان، في بداية الثورة، كانت 
محاولــة لاللتفــاف علــى املطالبــات الســلمية 
التــي نــادى بها الشــباب الســوري في جميع 
أنحاء ســورية. وفي لقاء موســع مفتوح بني 
منبــر  نظمــه  واألتــراك،  الســوريني  املثقفــني 
إسطنبول للحوار السياسي في أواخر شهر 
إبريــل/ نيســان 2011، وذلــك بعد مرور نحو 
شــهر علــى انطالقــة الثورة، تقّدمــُت باقتراح 
مؤقــت،  مجلــس  تشــكيل  فحــواه  علنــي، 
واإلصــالح  التغييــر  عمليــة  قيــادة  مهمتــه 
فــي ســورية، إلــى حني إجــراء انتخابات حّرة 
نزيهــة تســفر عــن انتخــاب برملــان )مجلــس 
الســوريني  إرادة  عــن  بالفعــل  يعبــر  شــعب( 
األحــرار، وتشــكيل حكومــة، مهمتهــا تطبيق 
برنامج اإلصالح. واقترحت، في ذلك الحني، 
أن يكــون بشــار األســد نفســه مــن يقــود هــذا 
املجلس، شرط أن يبدي اإلرادة والقدرة على 
أداء هذه املهمة. ورغبة في طمأنة السوريني 
جميعــًا، وتحاشــيًا ألي نــزاع داخلــي أهلــي، 
عــارف  الجامعــي،  األســتاذ  اســم  اقترحــت 
دليلــة، مــن يقــود املجلــس املقتــرح، فــي حــال 

عدم موافقة بشار. 
الســوريون  أبــدي  الوطنــي،  الداخــل  وفــي 
املســؤولني،  مــع  اتهــم  لقاء فــي  باســتمرار 
إصالحــات.  فــي  رغبتهــم  الثــورة،  بدايــة  فــي 
ويشــار هنا، على وجه التخصيص، إلى لقاء 
مواطنــني مــن درعــا مــع بشــار األســد نفســه، 
بعــد اعتقــال أبنائهــم وتعذيبهــم. ولكــن كان 
من الواضح أن الســلطة، أو بكالم أدق، الزمرة 

مغاربــي  لتخريج األطــر الوطنية التحّررية، 
الكبيــر،  املغــرب  إلــى  املعلــن  االنتمــاء   ذات 
 منهــم   صالــح بــن  يوســف، أحــد أبــرز قــادة 
الحركــة الوطنيــة التونســية،  واألمــني العــام 
الحــر الدســتوري  الجديــد، وأحمــد   للحــزب 
مســتقلة  حكومــة  أول  وزراء  بالفريــج  مــن 
فــي  املغــرب  وقيــادي  فــي  حــزب االســتقالل، 
ومحمــد الفاســي،  وعمــر بنجلــون، القيــادي 
فــي  1975  تيــارات   التقّدمــي  الــذي  اغتالتــه 
دينيــة.  وعــن الجزائــر، مالك بن نبي،  وأحمد 
فرنســيس  رفيــق فرحــات عباس  بعد مؤتمر 
الصومــام،  وعضــو املجلــس الوطني  للثورة 
الجزائرية الذي  عني أمينا دائما في  مؤتمر 
فــي  1958.  العربــي  املغــرب  لوحــدة  طنجــة 
فــي  ميــدان  التجربــة  القــوي  بــني  و الفــارق 
األقطــار  أن  الدعــوة  وفــي  حاضــر  التاريــخ 
فرنســا،  وكان  تســتعمرها  كانــت  الثالثــة 
الفرنكفونــي،  املجــال  هــو  تحّركهــا  مجــال 
 فــي  حــني كانــت ليبيــا تخضــع لالســتعمار 
الفاشــي  اإليطالــي.  أمــا موريتانيــا فلــم تكــن 

موجودة وقتها. 
 التجربــة الثانيــة التــي  ال تخلــو مــن دروس 
القاهــرة،  العربــي  فــي  املغــرب  هــي   مكتــب 
العــام  األمــني  رئاســة  تحــت   والتــي  تمــت 
لجامعــة الــدول العربيــة، عبــد الرحمــن عــزام، 
القائــد  األربعينيــات،  و ترأســه  فــي  نهايــة 
عبــد  بــن  الريــف،  محمــد  األســطوري  لثــورة 
الكريــم الخطابــي،  إلــى  جانــب قــادة كبــار مــن 
املغرب الكبير،  من بينهم الفقيه عبد الخالق 
الطريــس والزعيــم  عالل الفاســي  مــن املغرب، 
ومحمــد بــن بلــة، ثــم محمــد خيضر وحســني 
أيــت أحمد  مــن الجزائر.  وكان الهدف توحيد 
املغــرب  الكبيــر،  تحريــر  أجــل  مــن  الجهــود 
 بالســير نحــو إنشــاء جيــش تحريــر املغــرب 
العربــي  الكبيــر، بقيــادة مــن صاحــب معركــة 

 أنوال )املغربية( الشهيرة.
فــي  شــاعرية  مــن  التاريــخ  إغــراء  ال  يخلــو 
أن  مــا  يجــب تثبيتــه هنــا  أن   املقارنــة، غيــر 
هــذا املشــترك البعيــد ال  يبــدو أنــه هــو الــذي 
طريــن 

ُ
اإلســالمي  فــي  الق العقــل  إليــه   يجــّر 

فــي  القــرار  بمفاصــل  املتحكمــة  الالمرئيــة 
الدولــة الســورية، كانــت قــد خططــت لتصفيــة 
الحســاب مع الســوريني الثائرين في مواجهة 
هــذه  قــرار  يكــن  ولــم  وفســادها.  اســتبدادها 
)ومطالبــات(  توجيهــات  عــن  بعيــدًا  الزمــرة 
النظام اإليراني الذي كان يخطط، منذ عقود، 
مشــروعه  فــي  ارتــكاز  نقطــة  ســورية  لتكــون 
اإلقليمي. وإذا عدنا إلى الوراء بعض الشيء، 
األحــداث  مــن  جملــة  بــني  الربــط  نســتطيع 
التــي تلقــي مزيــدا مــن األضــواء علــى أهميــة 
تحّكــم النظــام املذكور بالســاحة الســورية في 
النــزاع  ســياق مشــروعه التوســعي، فتفجيــر 
بجهــود  كان  العــراق  فــي  املقيــت  املذهبــي 
مشــتركة بــني النظامــني، اإليرانــي والســوري، 
فــي  األميركــي.  االحتــالل  مقاومــة  وبحّجــة 
حــني أن مــا جــرى كان، فــي واقــع الحــال، حربــًا 
لتأجيــج  العراقيــني،  املدنيــني  علــى  مفتوحــة 
الوطنيــة  العــرى  وفصــل  املذهبيــة،  املشــاعر 
بــني العراقيــني، وفــرض حالــة اســتقطاٍب على 
النظــام  شــكل  وقــد  منهــم.  والشــيعة  الســنة 
اإليراني الفصائل املذهبية الشيعية الخاصة 
البعثــي  النظــام  جّيــش  فيمــا  ودعمهــا،  بــه 
مختلــف  تحــت  الســنة  العــرب  »العلمانــي« 
الفوضــى  عمليــة  فــي  وأشــركهم  الشــعارات، 
العارمــة التــي لــم تتــرك للعراقيــني الوطنيــني 
الحريصــني علــى مســتقبل شــعبهم وبلدهــم 
أي فرصــٍة اللتقــاط األنفــاس. ثــم جــاء اغتيــال 
رئيــس وزراء لبنــان األســبق، رفيــق الحريري، 
ليفســح املجــال أمــام الهيمنــة املطلقــة لحــزب 
اللــه. ومــع بروز ظهور بــوادر إمكانية إصالح 
عــن  البحــث  عبــر  الداخــل،  مــن  بشــار  نظــام 
بديــل لبشــار، تــم اغتيــال غــازي كنعــان الــذي 
ان األســرار وتفاصيــل الوضــع 

ّ
كان يعتبــر خــز

اللبنانــي الدقيقــة، وكان عارفــًا بــكل الجهــود 
اإليرانية الخاصة بالتوسع واالنتشار، سواء 

في سورية أم في لبنان، وحتى في العراق. 
بــني أن قــرار 

ُ
هــذه املعطيــات وكثيــر غيرهــا ت

مــع  املفتوحــة  املواجهــة  كان  املعنيــة  الزمــرة 
أي  أن  تــدرك  كانــت  فقــد  الســوري،  الشــعب 
، ســيكون بالنســبة 

ً
تنــازل، مهمــا كان ضئيــال

الحســابات  وفتــح  للتهميــش  مقّدمــة  لهــا 
معها. ويبدو أن قراءة تلك الزمرة، في قرارها 
الخبــرة  إلــى  الحــال،  بطبيعــة  اســتند،  الــذي 
والرعايــة اإليرانيــة والروســية، أوصلتها إلى 
قناعــٍة بــأن املجتمــع الدولــي لــن يكــون جــاّدًا 
فــي مواجهتهــا، خصوصــا بعــد التشــاور مــع 
الروس واإليرانيني. وإال لم يكن في مقدورها 
ــف 

ّ
تصن التــي  الكبيــرة  الجرائــم  كل  ارتــكاب 

مــرأى  أمــام  اإلنســانية،  وضــد  حــرب  جرائــم 
أي  تحِســب  أن  دون  ومــن  ومســمعه،  العالــم 

حساٍب لردود األفعال الدولية.
الوطنــي  املجلــس  تشــكيل  بدايــات  ومنــذ 
اعتمــد  قــد  النظــام  أن  نــدرك  كنــا  الســوري، 
اســتراتيجية إبعــاد جميع املكونات الســورية، 

املغربيــني، تونــس والجزائــر.  يبــدو أن هناك 
محاولــة االقتــراب مــن تجربــة البينيلوكــس، 
بلجيــكا  وهولنــدا  تضــم  والتــي   ،)benelux( 
ولوكســمبورغ  التــي  كانت اللبنــة األولى في 
 بنــاء أوروبــا،  وهــي  ثــالث دول تجتمــع فــي 
 فضاء مشترك، ولها حدود جمركية موحدة، 
 ســهلت قاعــدة انطــالق  التوحيــد األوروبــي 
 فــي  غيــاب دولتــني كبيرتــني تقودانــه حاليا، 

فرنسا وأملانيا. 
 بيــد أن املقارنــة تشــكو مــن مثالــب ثالثــة ال 
 يمكــن القفــز عليهــا:   الــدول األوروبيــة التــي 
األوروبــي  الحلــم  تجســيد  قاعــدة   شــكلت 
 الثالثــي،  كانــت قــد خرجــت للتــو مــن الحرب 
نشــبهه  قــد  وضــٌع  الثانيــة،  وهــو  العامليــة 
بالربيــع العربــي،  بالنســبة لتونــس وليبيــا 
علــى درجــة أقــل. أمــا بالنســبة للوضــع فــي 
 الجزائر فال  يقدم أي  باب نحو الحل، ال على 
الطريقــة التونســية، وال الليبيــة، ال قدر الله. 
الــدول األوروبيــة الثــالث كانــت ديمقراطيــة 
ديمقراطيتهــا  الحــرب،  واســتأنفت  قبــل 
ثقافيــة  بنــاء  إعــادة  بــدون  وتعّدديتهــا 
ومؤسساتية ودستورية كبرى.  في  حني أن 
دول املغرب الثالث الواردة في  مقترح راشد 
تشــكو مخاضــاٍت  منهــا  واحــدة  الغنوشــي 
بعــد الثــورة،  بصعوبــٍة ال تخفــى علــى أحــد 
واستقرار هش للغاية.  والثانية لم تجد بعد 
لحمتهــا الوطنيــة املبتغــاة، لكــي  تفكــر فــي 
 إعــادة بنــاء تكتل أكبر من دولتها.  والثالثة، 
لــم تســتطع بعــد أن تنجــح  وهــي  الجزائــر، 
انتقالها، بعد أن كانت قد أضاعت فرصتني 
لربيــع ســابق،  ربيــع بداية التســعينيات من 
القــرن املاضــي  الــذي  أعقــب ســقوط املعســكر 
الشــرقي  الــذي  أعطــى مــا أعطــاه مــن نتائــج 
احتماالتــه  الصعبــة  زالــت  فــي  ليبيــا،  ومــا 
عنهمــا  الجزائــر   التــي  تأخــرت  علــى  تخّيــم 
معــا بعشــر ســنوات. إن محاولــة بنــاء تكتــل 
الثالثــي  املقتــرح  ال  يمكــن  املغــرب  بحجــم 
أن  يســعف العقــل فــي  التفكيــر فيــه والدفــاع 
عنــه،  فــي  هــذه الحالــة،  إذ أن مــا نعجــز عــن 
ازة  ال  يمكن أن  يتحقق 

ّ
تحقيقــه مــع دولة هــز

الثــورة،  عــن  الســني،  العربــي  املكــون  عــدا  مــا 
نســب 

ُ
ليبقــى األخيــر وحيــدًا فــي املواجهــة، وت

عمليــة  تصبــح  حتــى  اإلرهــاب،  تهمــة  إليــه 
الــرأي  ــاة أمــام 

ّ
املواجهــة العســكرية معــه مغط

العــام الســوري والدولــي. وقــد ارتكبــت قيــادة 
املجلــس أخطــاء فــي ذلــك، ليســت هذه الســطور 
بصــدد التفصيــل فيهــا، وإنمــا ُيكتفــى بمجــرد 
القيــادة،  تلــك  تتمّكــن  لــم  إذ  إليهــا،  اإلشــارة 
تأســيس  مــن  األولــى  األشــهر  فــي  خصوصــا 
املجلس في خضم الثورة، من طمأنة املكونات 
يتواصــل  لــم  جميعهــا.  املجتمعيــة  الســورية 
علــى  تراهــن  كانــت  وإنمــا  ينبغــي،  كــم  معهــا 
قــراءة متســّرعة خاطئــة لألحــداث، خالصتهــا 
أن التغيير قادم، وأن املسألة مسألة وقت ليس 
إال. وعلى الرغم من محاوالت املجلس العديدة 
توحيــد صفــوف الجيــش الحر، إال أنها لم تكن 
منظمة جديا كما ينبغي، ولذلك لم تكن مثمرة. 

ازة،  مهمــا كانــت بالغة األمل 
ّ
بثــالث دول هــز

وإعجــاز الوحــدة وحســن النيــة. لعــل األبــرز 
الــذي  ســيتواله الفكــر والعقــل املغاربيان في 
 املســتقبل أن القطيعــة الرابعــة،  لــدى  النخبــة 
فــي  الــدول الشــمال أفريقيــة لــم تتحقــق، على 

املســلحة  الفصائــل  بــروز  مــع  واضحــا  وكان 
أن  التشــدد،  مــع اختــالف جرعــة  اإلســالموية، 
خطــة النظــام قــد نجحت، بل لقد أســهم النظام 
نفسه في ظهور بعض تلك الفصائل، بإطالقه 
ســراح عديديــن مــن الســجون، أصبحــوا الحقــًا 
علــى رأس قيادتهــا، بــل تمّكــن النظــام مــن زرع 
 
ً
مســتغال صفوفهــا،  بــني  عناصــره  مــن  كثيــر 

حالــة الفوضــى، وانعــدام املعلومــات املطلوبــة 
تكــن  لــم  التــي  الوطنــي  املجلــس  قيــادة  لــدى 
تتابــع بدقــة مــا كان يجــري علــى األرض، فقــد 
بــني  كليــة  شــبه  انفصــال  حالــة  هنــاك  كانــت 
لــدى  كانــت  والعســكري.  السياســي  العمــل 
الجيــش  مــع  معقولــة  عالقــة  املجلــس  قيــادة 
الحــر، ومــن ثم املجالس العســكرية في البداية. 
اإلســالموية  الفصائــل  تمّكنــت  الوقــت،  ومــع 
ولــم  نفســها.  وفرضــت  الجميــع،  تجــاوز  مــن 
ألنهــا  أصــال،  املجلــس  إلــى  حاجــٍة  فــي  تكــن 
 كانــت تحصــل علــى الســالح مــن غرفتــي مــوم 
ومــوك. وعلــى املــال مــن الجهــات املمولــة غيــر 
الســورية. وأصبحــت، فــي واقــع الحــال، حالــة 
االئتــالف  ثــم  للمجلــس،  ســلطة  ال  منفصلــة، 
عليهــا،  واملعارضــة،  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
املواقــف،  وفــرض  للضغــط  أداة  أصبحــت  بــل 
جــاء  ثــم  »االئتــالف«.  مرحلــة  فــي  خصوصــا 
مســار أســتانا، لتتبني مدة هشاشــة الفصائل، 
املمولــني  ألوامــر  التــام  شــبه  وخضوعهــا 
والداعمــني وتعليماتهــم، حتــى وصلنــا إلى ما 

نحن عليه.
التــي  االنتكاســات  إلــى  أّدت  كثيــرة  عوامــل 
إقليميــة  الســوريني،  ثــورة  لهــا  تعّرضــت 
مقدمتهــا  فــي  أيضــا  وداخليــة  ودوليــة، 
الفوضى العارمة في العمل العســكري، وعدم 
خضــوع القــرار العســكري للقــرار السياســي، 
وهــذا مــرّده إلــى عــدم وجــود أحــزاب وطنيــة 
ســورية قويــة، كان مــن شــأنها أن تقود العمل 
السياســي، والعســكري إذا مــا لــزم األمــر، بمــا 
يخدم مصلحة السوريني، ال بما يتناسب مع 
مصالح الدولة التي اتخذت، وما زالت تتخذ، 
خالفاتهــا،  إلدارة  أداة  الســوري  الواقــع  مــن 
اســتعدادًا  النقــاط،  مــن  مزيــد  وتســجيل 
تطلعــات  تأخــذ  لــن  وتوافقــات  لتفاهمــات 
االعتبــار،  بعــني  وتضحياتهــم  الســوريني 
كان،  ممــا  العبــرة  الســوريون  يأخــذ  لــم  مــا 
ويعيــدون ترتيب صفوفهم عبر التركيز على 
أكثــر  وهــي  بينهــم،  تجمــع  التــي  املشــتركات 
بكثير من النقاط الخالفية، وهو ما لن يكون 

من دون طمأنة جميع السوريني.
وطنيــة  قيــادة  الســوريون  إليــه  يحتــاج  مــا 
متماســكة، حريصة عليهم جميعهم، تبحث 
عــن بدائــل واقعيــة ممكنة تعطيهم األمل بأن 
أن  املظلــم ممكــن، طاملــا  النفــق  مــن  الخــروج 
املســتقبل الزاهــر لألجيــال الســورية املقبلــة 

هو الهدف.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الرغــم مــن كل الدعــوات والتطلعــات، إال فــي 
 صــورة ضعيفــة، إن لــم نقــل باهتــة،  فقــط أن 
القطيعــة  التــي  كان مــن املنتظــر أن  يحققهــا 
جــاءت  الكبيــر  فــي  املغــرب  اإلســالميون 
أقــل بكثيــر مــن ســقف التاريــخ، فقــد عاشــت 
أولــى، تحــت  الكبيــر  قطيعــة  املغــرب  أجيــال 
مــن  والخــروج  النهضــة  هــو  أســمى،  هــدف 
هــذه  رواد  التاريخــي.  وكان  التأخــر  ســؤال 
النهضــة  وزعمــاء  وفقهــاء  علمــاء  القطيعــة 
مــن تأثيــرات مغربية ومشــرقية.  ثــم أعقبتها 
قطيعــة أخــرى، انتقلــت بالســؤال  مــن منطــق 
اإلصــالح إلــى مرتبــة التحــّرر،  وكيفيــة بنــاء 
وبــأدوات  املشــترك،  فــي  الفضــاء  الحريــة 
مشــتركة قــدر املســتطاع. ثــم جــاءت القطيعة 
وعقباتهــا،  آالمهــا  بــكل  ذلــك،  التــي  أعقبــت 
نبنــي  الدولــة  ســؤال:  كيــف  والتــي  كّرســها 
والعادلــة.  الديمقراطيــة،  القويــة  الوطنيــة 
هــذه  كل  الكبيــر  املغــرب  دول  عاشــت   وقــد 
القطائــع بألــم وقســوة، لكــن بوضــوح كبيــر 
فــي  الهــدف املغاربــي، على الرغم مــن اقترابه 
من دائرة املســتحيل.  وكان املتوقع أن ســؤال 
محاربــة الفســاد وبناء الديمقراطية  ســيجد 
الجنــوب  اإلســالموي،  صــوت  فــي  الصــوت 
بلغــة  فرانســوا بورغــا ،  التعبيــر عنــه بأدوات 
الصرخــات  عمــق  النابعــة  مــن  التحليــل 
املغاربــي.  الشــارع  ــرت 

ّ
التــي  أط الشــعبية 

قــد  مــن هــذا الصــوت  ا  ولكــن  يبــدو أن جــزء
التــي  تعيــد  األنظمــة  » تجبيــره«  لفائــدة  تــم 
ضيقــة  قطريــٍة  رهانــاٍت  »رســملته«  لفائــدة 

محكومــة بمنطق الصراع. 
أصبحــت  أن  األمــة ،  إلــى  فكــرة  مــت 

ّ
تقز لقــد 

مــن  طريــة،  وأقــل 
ُ
الق الدولــة  لفكــرة  تابعــة 

مغــرب عربــي  كبيــر.  وإذا كان مــن التاريخــي 
 اإليجابي  أن  يتحّدث االسالميون في  تونس 
والجزائــر  مــن داخــل منطقــة الدولــة،  فــإن مــن 
 غير املقبول أن تنحصر مهامها في  مواجهة 
دولــٍة أخــرى،  لعرقلــة فكــرة منتجــة تاريخيــا 
وشــعوريا وثقافيــا وجغرافيــا واقتصاديــا، 

من قبيل فكرة املغرب الكبير.
)كاتب مغربي(

تأمالت غير مكتملة في عشرية الثورة السورية

 من المغرب  العربي  الكبير إلى المغرب اإلسالمي  الصغير

عوامل كثيرة أّدت 
إلى انتكاساٍت تعّرضت 

لها ثورة السوريين، 
إقليمية ودولية، 

وداخلية في 
مقدمتها الفوضى 

في العمل العسكري

يحتاج السوريون 
قيادة وطنية 

متماسكة، حريصة 
عليهم جميعهم، 

تبحث عن بدائل 
واقعية ممكنة 

تعطيهم األمل بأن 
الخروج من النفق 

المظلم ممكن

ما نعجز عن تحقيقه 
مع دولة هّزازة  ال 
 يمكن أن  يتحقق 
بثالث دول هّزازة، 

 مهما كانت بالغة 
األمل وإعجاز الوحدة 

وحسن النية

 إذا كان من  اإليجابي 
 أن  يتحّدث االسالميون 

في  تونس والجزائر 
 من داخل منطق 
الدولة،  فمن  غير 

المقبول أن تنحصر 
مهامها في 

 مواجهة دولٍة أخرى
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موسكو ـ رامي القليوبي

القطــاع  مجــاالت  مــن  غيرهــا  عكــس  علــى 
الخدمــي، فــي روســيا، لــم تتضــرر خدمــات 
بــل  مــن جائحــة كورونــا،  األجــرة  ســيارات 
 ســعي 

ّ
شــهدت تطــورًا ملحوظــًا خــالل عــام، فــي ظــل

أعــداد كبيــرة مــن الروس لتجنب وســائل النقل العام 
الكبيــرة تفاديــًا لإلصابــة بكورونــا، وزيــادة إنفاقهم 
على التنقل بســياراتهم الخاصة أو ســيارات األجرة 
 هــذا الوضع هو الــذي دفع بالعديد 

ّ
الصغيــرة. ولعــل

مــن الــروس للبحــث عــن العمــل فــي قيــادة ســيارات 
األخــرى  القطاعــات  فــي  العمــل  عــن  كبديــل  األجــرة، 
بيانــات حديثــة  الجائحــة. وبحســب  مــن  املتضــررة 
 اهتمــام 

ّ
صــادرة عــن موقــع »أفيتــو« لإلعالنــات، فــإن

بهــا  للعمــل  الســيارات  تأجيــر  بإعــالن  مســتخدميه 
خــالل  املائــة  فــي   51 بنســبة  ازداد  أجــرة  كســيارات 
عــام بحلــول منتصف فبراير/ شــباط املاضي. ومنذ 
بدايــة العــام الجــاري، واصــل الطلــب علــى اســتئجار 
الســيارات ارتفاعــًا بلغــت نســبته 11 فــي املائــة علــى 
مســتوى عمــوم البــالد وأكثــر مــن الثلــث في موســكو 

وحدها.
أرجع املوقع هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أســعار 
خدمــات النقــل وتوصيل الطلبات، مما يتيح تغطية 
نفقات استئجار السيارة والبالغة في املتوسط على 
مســتوى عمــوم البــالد 1200 روبــل )نحــو 16 دوالرًا 

أميركيــًا( يوميــًا، وتحقيــق هامــش ربــح جيد في ظل 
كورونــا  بمكافحــة  املتعلقــة  القيــود  رفــع  اســتمرار 
عمــل  واســتئناف  املكاتــب  إلــى  املوظفــني  وعــودة 
املطاعــم والحانــات فــي الســاعات الليليــة، باإلضافــة 
إلــى تســاقط ثلــوج غزيــرة فــي الشــتاء املاضــي، ممــا 

أدى إلى ارتفاع تعرفات النقل بشكل مؤقت. 
ســائقي  نقابــة  رئيــس  يرجــع  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
ســيارات األجــرة فــي موســكو، نيقــوالي كودولــوف، 
للعمــل  الســيارات  اســتئجار  علــى  اإلقبــال  تزايــد 
ســائقي أجرة إلى زيادة مداخيل الســائقني وســهولة 
إجراءات االلتحاق بمثل هذا العمل. يقول كودولوف 
الفتــرة  »فــي  الجديــد«:  »العربــي  إلــى  حديــث  فــي 
فــي فتــرة  الســائقني، ال ســيما  ازداد دخــل  األخيــرة، 
تســاقط الثلــوج الغزيــرة، إذ ارتفعــت تكلفــة الوصول 
 
ً
من املنزل إلى أقرب محطة مترو من نحو 150 روبال

بــني 700 و800 روبــل )10  إلــى مــا  )نحــو دوالريــن( 
نــي أتوقــع اســتقرارًا لألســعار 

ّ
دوالرات تقريبــًا(. لكن

 تزايد عدد الســائقني مع 
ّ

خــالل الفتــرة املقبلــة في ظل
بقاء عدد الركاب كما هو«.

 سائقي سيارات األجرة لم يسلموا، 
ّ
مع ذلك، يؤكد أن

العاملــني اآلخريــن بالقطــاع  فــي ذلــك شــأن  شــأنهم 
الخدمي، من التداعيات السلبية للجائحة وموجتها 
الثانيــة، مضيفــًا: »أثرت الجائحة وتشــديد إجراءات 
مواجهتهــا فــي أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي فــي 
نظام عمل الســائقني، إذ أصبحت املطاعم والحانات 

تغلــق أبوابهــا عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة مســاء«. 
 إغالق الحدود بسبب جائحة كورونا 

ّ
ويلفت إلى أن

وعــدم حضــور العمالــة من آســيا الوســطى لــم يؤديا 
ظــل مجــيء  فــي  األجــرة  أجــور ســائقي  ارتفــاع  إلــى 
العمالــة الداخليــة مــن املــدن الصغيــرة إلــى موســكو، 
مقــّدرًا األجــر الصافــي اليومــي الــذي يجنيــه الســائق 
فــي العاصمــة بمــا بــني ألفــني و5 آالف روبــل )بــني 30 
و70 دوالرًا( بعــد خصــم جميــع النفقــات مثل أســعار 
الوقود وعمولة تطبيقات استدعاء السيارات وقيمة 

استئجار السيارة إن لم تكن مملوكة له.
وفــي الوقــت الــذي تحصــل فيه تطبيقات اســتدعاء 
الســيارات الروســية مثــل »ياندكــس تاكســي« علــى 
عمــوالت تصــل إلــى نحــو ربــع ســعر الرحلــة، وهــو 
ــه 

ّ
أمــر يشــكو منــه الســائقون، يعتبــر كودولــوف أن

 
ّ

ظــل فــي  ذلــك  فــي  أحقيتهــا  مــدى  تقديــر  يصعــب 
عــدم كشــفها عــن النفقــات التــي تتكبدهــا لتقديــم 
وتوفيــر  تكنولوجيــًا  املتقدمــة  الرقميــة  خدماتهــا 
الزبائن للســائقني. وأظهرت دراسة سابقة أجراها 
مصــرف »روس ســلخوز بنــك« ونشــرت نتائجهــا 
 الطلــب علــى 

ّ
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي املاضــي أن

املاضــي  العــام  ارتفــع  األجــرة  ســيارات  اســتدعاء 
بنســبة 52 فــي املائــة مقارنــة بعام 2019 مع ارتفاع 
بــني جميــع  حصــة اإلنفــاق علــى ســيارات األجــرة 
وســائل النقــل مــن 6.4 فــي املائــة إلى 7.5 فــي املائة. 
في املقابل، تراجع الطلب على استخدام تطبيقات 

الســيارات باملشــاركة بنســبة 32 في املائة من جهة 
عــدد التعامــالت أو 7 فــي املائــة مــن جهــة إجمالــي 
اإلنفــاق علــى ذلــك، لتتراجــع حصتهــا بــني وســائل 
إلــى   0.2 مــن  البــالد  عمــوم  مســتوى  علــى  النقــل 
0.1 فــي املائــة. وأرجــع »روس ســلخوز بنــك« هــذا 
التــي  كورونــا  مكافحــة  إجــراءات  إلــى  التراجــع 
الســيارات  خدمــة  اســتخدام  علــى  حظــرًا  شــملت 
الربيــع مــن  فــي موســكو، خــالل أشــهر  باملشــاركة 
العــام املاضــي، واقتصــار اســتخدام هــذه الخدمــة 

علــى غيرها من املدن الكبرى.

مجتمع
 البشــر 

ّ
كشــفت بيانــات مــن »مؤسســة النرويــج للغابــات املطيــرة« )منظمــة غيــر هادفــة للربــح( أن

تسببوا بتدمير وتدهور نحو ثلثي الغطاء األصلي من الغابات االستوائية املطيرة في العالم، ما 
يســهم بقــوة فــي االنبعاثــات التي تتســبب في ارتفــاع درجات الحرارة إذ تمثل الغابات االســتوائية 
الكثيفة أكبر مستودع للكربون. وتسبب قطع األشجار وتحويل األراضي للزراعة، في القضاء على 
34 فــي املائــة مــن الغابــات االســتوائية املطيــرة، وتدهــور 30 فــي املائــة أخــرى منهــا، مــا جعلهــا أكثر 
)رويترز( عرضة للحرائق والتدمير في املستقبل.  

 في الصني أكثر من 280 ألف شرطية، يمثلن 14.3 في املائة 
ّ
قال مسؤول في األمن العام الصيني إن

مــن قــوة الشــرطة فــي البــالد، البالــغ قوامها مليوني فرد. وذكر املتحدث باســم وزارة األمن العام لي 
 53 امرأة في أجهزة الشــرطة حصلن على ألقاب فخرية 

ّ
قوه تشــونغ، في مؤتمر صحافي، أمس، أن

قبــل يــوم املــرأة العاملــي، بأمــر مــن عضــو مجلــس الدولــة، وزير األمن العام تشــاو كه تشــي. وأشــادت 
الــوزارة واتحــاد نســاء عمــوم الصــني بـــ100 شــرطية ألدائهن املتميز، كما أشــادا بالدعــم الذي تقدمه 
)شينخوا( 200 امرأة من أسر ضباط الشرطة.  

الصين: أكثر من 280 ألف امرأة في الشرطةالبشر تسببوا بتدمير وتدهور ثلثي الغابات المطيرة

الصغيرة  المدن  من  السائقين  مجيء  جانب  إلى 
أصحاب  يتحول  الكبيرة،  والمدن  موسكو  إلى 
إذ  روسيا،  في  كسائقين،  للعمل  أخــرى  مهن 
مفضًال  موسكو،  في  أجرة  سيارة  سائق  يؤكد 
ــه كــان يعمل فــي مجال  ّ أن اســمــه،  عــدم ذكــر 
كافة  الفعاليات  تعليق  لكّن  الحفالت،  تنظيم 
اضطره للبحث عن مصدر رزق بديل، وهي حال 

كثيرين في مثل وضعه.

عمل اضطراري

فــي الصــورة، مســّن ينقــذ مــا أمكنــه مــن بيتــه الــذي 
بــات مهــددًا بالســقوط فــي قريــة داماســي اليونانيــة، 
بعــد زلزالــن ضربــا وســط البــاد، األســبوع املاضي. 
 في اليونان باتت غير 

ً
فــي هــذا اإلطــار، إن 898 منزال

صالحــة للســكن مــن جــراء الزلزالــن القويــن اللذيــن 
ضربا الباد األربعاء والخميس املاضين، بقوة 6.3 
درجــات و5.9 درجــات. وقــد تســببا بتضــرر مئــات 

وتيرنافــوس  اياســونا  الريســا  قــرى  فــي  املنــازل 
وفاركادونا وداماســي وغيرها، وأســفرا عن إصابة 
ــد قرابــة 1800 منــزل، قــال 

ّ
11 شــخصًا. وبعــد تفق

باإلضافــة   
ً
منــزال  898 هــدم  يجــب  ــه 

ّ
إن مهندســون 

لبعــض املستشــفيات واملــدارس والكنائــس. وتضــم 
املنطقة الزراعية عدة مباٍن مشيدة بالحجارة عمرها 
إلــى إرســال  الســلطات  أكثــر مــن 70 عامــًا. وتعمــد 

عربــات كرفــان، وخيــام، إليــواء الســكان الذيــن باتــوا 
مشــردين. أول مــن أمــس، األحــد، قــال حاكــم منطقــة 
تيســاليا، التــي تضــّم القــرى األكثــر تأثرًا، كوســتاس 
أغوراســتوس، إّن الوحدات الســكنية املؤقتة وعربات 
فــي  وبامليــاه  الكهربائــي  بالتيــار  ســتغذى  الكرفــان 
ع وصول 

ّ
قريتي داماســي وميســوخوري، فيما يتوق

والســبت  األســبوع.  هــذا  خــال  كرفــان  عربــة  مائــة 

ســتيليوس  الداخليــة  وزيــر  نائــب  أعلــن  املاضــي، 
بيتساس أّن كل بلدية متضررة من الزلزال ستتلقى 
أمــس  بحلــول  دوالر(  ألــف   360( يــورو  ألــف   300
ر علماء الزالزل 

ّ
اإلثنن، لتمويل اإلنفاق الطارئ. وحذ

الســكان مــن العــودة إلــى املنازل املتضــررة، متوقعن 
أن تستمر الهزات االرتدادية ألشهر.

)فرانس برس(
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 أحــد األطــبــاء في املستشفى العربي 
ّ
إلــى أن

الـــتـــخـــصـــصـــي، أكـــــد وجــــــود حـــاضـــنـــات فــي 
الله،  رام  مدينة  في  االستشاري  املستشفى 
مــدة وصول  كونه يعمل فيه أيضًا، وكانت 
بمدينة  الطبي  فلسطن  مجمع  مــن  الطفل 
رام الله إليه أقل بكثير من وصوله لنابلس، 
رصة بقائه حيًا كانت أعلى، 

ُ
 ف

ّ
ما قد يعني أن

األقــرب،  إلى املستشفى االستشاري  قل 
ُ
ن لو 

كانت سيئة  الصحية  الطفل  حالة   
ّ
أن علمًا 

في األصل، قبل نقله. 
زالــــت شقيقتي مصابة  مــتــأملــة: »مـــا  تــتــابــع 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــي اآلن فـــي املـــنـــزل، 
وتــعــانــي مــن وضــع نفسي سيئ جـــدًا، إذ ال 

تتوقف عن البكاء أبدًا«.
فــــي أحـــــد مــــنــــازل مــخــيــم قـــلـــنـــديـــا، شــمــالــي 
القدس، القريب من مدينتي رام الله والبيرة 
بمرارة  أخــرى يحكيها  املــتــجــاورتــن، قصة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــشـــاب مــالــك  عــمــيــقــة لــــ
تــوفــي شقيقه محمد،  الــــذي  عــقــل شـــحـــادة، 
بفيروس  أســبــوع، عقب إصــابــتــه  قبل نحو 
كورونا الجديد، وذلك في املستشفى نفسه. 
يـــقـــول شــــحــــادة: »لــــم يــكــن شــقــيــقــي مــحــمــد، 

وهو من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، 
يــعــانــي مـــن أّي مــشــاكــل فـــي الــكــلــيــتــن، لكن 
فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر/ شباط 
املاضي، نقلته إلى مجمع فلسطن الطبي، 
لتبدأ صنوف املعاناة بالتكشف لنا. بدأت 
املــعــانــاة بــبــقــاء أخـــي ســـاعـــات عــلــى كــرســي 
باستيكي فــي غــرفــة االنــتــظــار خـــارج قسم 
الــطــوارئ، وعلى الــرغــم مــن شــعــوره بضيق 
له ذلك  لم يشفع  التنفس وآالم في جسمه، 
بــاهــتــمــام الــطــواقــم الــطــبــيــة، بحجة إضـــراب 
األطباء حينها، ولم ُينقل إلى سرير بحجة 

نقص األسّرة«. 
بـــعـــد جـــهـــد كـــبـــيـــر، وإلــــحــــاح شــــحــــادة عــلــى 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة راجـــيـــًا االهـــتـــمـــام بــأخــيــه 
مــحــمــد، جــــرى تـــزويـــده بــاألوكــســجــن على 
ــــارج الــــطــــوارئ، وبـــعـــد ســاعــات  الــكــرســي خـ
جـــريـــت لــه فــحــوص الــــدم، فتبّينت 

ُ
طــويــلــة أ

حاجته لعملية غسل الكلى، وهو ما أصاب 
شحادة بالصدمة. اكتشف األطباء إصابته 
بــفــيــروس كــورونــا مــع حــلــول املــســاء بينما 
ــكـــرســـي الــبــاســتــيــكــي يــتــألــم،  كـــــان عـــلـــى الـ
وعقبها جاء أحد األطباء إلجراء غسل الكلى 

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

عـــــاصـــــفـــــة مــــــــن االحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
واالستنكار، أثارتها وفاة بعض 
ــا  ــ ــــورونـ املــــصــــابــــن بــــفــــيــــروس كـ
الــجــديــد فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
املحتلة، مؤخرًا،  الغربية، بفلسطن  الضفة 
تلقيهم  عــدم  املــتــوفــن،  عــائــات  تأكيد  بعد 
ة  األِســرَّ ونقص  املناسبة،  الطبية  الخدمات 
لعاج  املخصصة  الطبية  املــراكــز  فــي  حتى 
املصابن بالفيروس. من أبرز تلك القضايا 
وفاة طفل حديث الوالدة بعد إجراء عملية 
والدة قيصرية لوالدته وفاء ُمّرار، من قرية 
بيت دقو شمال غرب القدس وسط الضفة 
الــغــربــيــة، وهـــي حــامــل فـــي الــشــهــر الــثــامــن، 
وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا، في 
الله،  رام  في مدينة  الطبي  فلسطن  مجمع 

وسط الضفة الغربية. 
ــّرار  ــ ُم آالء  الــصــحــافــيــة  تــقــول شقيقة وفــــاء، 
دخـــلـــت 

ُ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »شــقــيــقــتــي أ ـــ لـ

ــــى مــجــمــع فــلــســطــن الـــطـــبـــي فــــي الــثــالــث  إلـ
ــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي،  والـــعـــشـــريـــن مـ
بــعــد تــأكــيــد إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، ولــعــدم 
بــقــَي 

ُ
أ ة فــي أقــســام املستشفى،  تــوفــر األســــرَّ

عــلــى شــقــيــقــتــي الـــحـــامـــل فـــي غـــرفـــة فحص 
ليومن،  الطوارئ  إلى جانب قسم  كورونا، 
من دون مراعاة ظروف حملها أو إصابتها 
الغرفة  اكتظاظ  إلــى  باإلضافة  بالفيروس، 
بــعــشــرة مــرضــى آخــريــن وجميعهم رجـــال، 
ولم تكن هناك أّي مراعاة حتى لوجود امرأة 
الــغــرفــة، ولــم تتوفر خصوصية،  فــي  حامل 

فلم توضع ستائر أو غيرها«. 
قلت 

ُ
بعد جهد تصفه عائلة ُمّرار بالكبير، ن

ابــنــتــهــم إلــــى قــســم الـــعـــزل فـــي املــســتــشــفــى، 
حص الجنن على يد 

ُ
وبطلب من العائلة ف

ــــراض الــنــســائــيــة، وتــقــرر  اخــتــصــاصــيــي األمـ
بعدها إجــراء عملية قيصرية لــألم، حفاظًا 
على حياة الجنن، وبعد العملية تبّن عدم 
أّي  أو  توفر حاضنة للطفل في املستشفى، 
مستشفى آخر في محافظة رام الله والبيرة، 
وعــلــيــه جـــرى نــقــل الــجــنــن بــاإلســعــاف إلــى 
مدينة  فــي  التخصصية  املستشفيات  أحــد 
نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــيــفــارق 
املولود الحياة بعد اثنتي عشرة ساعة فقط 

من الوالدة. 
 الحاضنة التي جرى نقل 

ّ
توضح آالء ُمّرار أن

طفل شقيقتها عبرها في مركبة اإلسعاف، 
كـــانـــت مــعــطــلــة، ولــــم يــحــصــل الــطــفــل خــال 
ساعة ونصف من رام الله إلى نابلس على 
األوكسجن الكافي، وعلى الرغم من محاولة 
األطباء في املستشفى العربي التخصصي 
تحول  بجلد  وصــل  فقد  إنــعــاشــه،  بنابلس 
ُمّرار  لونه إلى األزرق مفارقًا الحياة. تلفت 

وفيات 
الضفة الغربية

نقص 
الخدمات 

الطبية 
وغياب لقاح 

كورونا

من  المحتلة  الغربية  الضفة  مستشفيات  تعاني  بينما 
التطعيم  الطبية، وتتأخر حمالت  الخدمات  نقص في 
ضّد فيروس كورونا، فإّن الوفيات تستمر في االرتفاع، 

سواء للمصابين بالفيروس أو الحاالت المرتبطة

أعلنت الكيلة عن 
تجهيز قسم خاص بـ23 

سريرًا لمرضى كورونا

إغالق أقسام بمجمع 
فلسطين الطبي 

وتحويلها لعالج كورونا

1819
مجتمع

في ممر الطوارئ وعلى كراسي االنتظار، ثم 
بعد محاوالت جــرى نقل محمد إلــى سرير 

الطوارئ، والبدء في تهيئته للعملية. 
ــعــــّرض شــقــيــقــي محمد  ــادة: »تــ ــحــ يـــقـــول شــ
خال غسل كليتيه لسوء املعاملة من الطاقم 
الطبي، وعندما أرجعته إلى سرير الطوارئ 
املـــاء في  الــتــمــدد نتيجة تجمع  لــم يستطع 
رئتيه، فأبقيته على كرسي باستيكي إلى 
ثانية  للغسل  عــاد  وعندما  السرير،  جانب 
قرابة الثامنة مساًء من اليوم التالي، وصل 
األمـــــر بـــإحـــدى الــطــبــيــبــات أن تــطــلــب مني 
رفضت.  ي 

ّ
لكن عنها،  عوضًا  حقنة  إعطاءه 

وبعد جلسة ثانية من الغسل استطاع أخي 
أخيرًا النوم في السرير«. 

قبل الجلسة الثانية من غسل الكلى للراحل، 
الــطــوارئ  الــطــاقــم الطبي فــي قسم  لــم يهتم 
فــي مكان  بــقــي  كــمــا  أخــيــه،  بتفقده بحسب 

مــفــتــوح عــلــى الــرغــم مــن إصــابــتــه بــكــورونــا 
الــعــدوى إلى  انتقال  مــا يعني رفــع احتمال 
املراجعن واملرضى اآلخرين. يشير شحادة 
ــــدى شــقــيــقــه  ــــى انـــخـــفـــاض األوكـــســـجـــن لـ إلـ
بشكل حاد، ثم عودته لاستقرار، قبل نقله 
إلــــى قــســم الـــعـــزل، ويـــقـــول: »بــعــد منتصف 
الــلــيــل تــوجــهــت إلـــى املــنــزل ألخـــذ قــســط من 
الراحة، وما إن وصلت حتى تلقيت مكاملة 
تفيد بوفاة أخي، الذي لو تلقى عناية طبية 

جيدة ملا خسرناه«.
ــادة شــقــيــقــه مــحــمــد فــي  ــحــ عـــنـــدمـــا رأى شــ
الــكــيــس املــخــصــص لــوفــيــات كـــورونـــا تــألــم 
ــه أيـــضـــًا ُمــصــابــة  ــدتــ  والــ

ّ
كـــثـــيـــرًا، وتـــذكـــر أن

بــالــفــيــروس وقـــد مكثت فــي الــفــتــرة نفسها 
في قسم الطوارئ، كما مكث شقيقه. يقول: 
»لم أرد أن أخسر أمي أيضًا، لذلك توجهت 
بــالــرجــاء ملــحــافــظ رام الــلــه والـــبـــيـــرة، ليلى 
غـــنـــام، وعـــقـــب ذلــــك تــمــكــنــا مـــن نــقــلــهــا إلــى 
املستشفى االستشاري التخصصي بمدينة 
ها 

ّ
رام الله للعاج، وآمل أن تتحسن علمًا أن

ال تدري بعد بوفاة أخي«.
بعد تداول وسائل اإلعام ومواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي بــقــوة حـــاالت مــثــل هـــذه أثـــارت 
الــســكــان، توجهت وزيـــرة الصحة  مــخــاوف 
الفلسطينية مي الكيلة، إلى مجمع فلسطن 
الــطــبــي، وأعــلــنــت عـــن تــجــهــيــز قــســم خــاص 
ــا، مــع إعــانــهــا  ـــ23 ســريــرًا ملــرضــى كـــورونـ بــ
عباس  محمود  الرئيس  قسم  جهوزية  عــن 
الســتــقــبــال 11 إصــابــة كــورونــا فــي العناية 
الفلسطينين  أثار تساؤل  املركزة، وهو ما 
عن سرعة ظهور تلك األِسّرة في فارق زمني 
الــنــاس وتفاعلهم  فـــورة غــضــب  مــن  قصير 
»ســوء الــخــدمــات الطبية  مــع مــا وصــفــوه بـــ

املقدمة إلى حّد انهيار املرضى«. من جهته، 
يــقــول منسق األِســــّرة فــي ملف كــورونــا في 
الراشد،  عنان  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
ُمحدد من  »لدينا عدد  الجديد«:  »العربي  لـ
كــورونــا،  ملــرضــى  فــي املستشفيات  األســــّرة 
باإلضافة إلى مراكز عاجهم، كما وضعت 
ــز فــي   ــراكــ الـــــــــوزارة خـــطـــة افـــتـــتـــاح بـــعـــض املــ
املستشفيات الحكومية إذا لزم األمر، وهذا 
ســيــؤثــر إيــجــابــًا عــلــى الــخــدمــات األســاســيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــن الـــتـــي تــقــدمــهــا املــســتــشــفــيــات 

الحكومية«. 
ويـــعـــزو الـــراشـــد مـــا تـــداولـــه املـــواطـــنـــون عن 
»نـــقـــص األِســـــــــّرة« - وهــــو مـــا يــنــفــيــه - إلــى 
ارتفاع حاد في اإلصابات بفيروس كورونا، 
إلى حّد فاق قدرة املستشفيات وحتى مراكز 
ــزيـــد من  عــــاج كــــورونــــا عــلــى اســتــيــعــاب املـ
الــحــاالت، وذلــك يعود بحسب الــراشــد، إلى 
استهتار الناس بالفيروس وعدم التزامهم 
باإلجراءات الوقائية ومنها إقامة األعراس 
واملـــنـــاســـبـــات االجــتــمــاعــيــة خـــصـــوصـــًا، مع 
سرعة انتشار الفيروس بنسخته املتحورة 

البريطانية. 
 وزارة الصحة اضطرت 

ّ
ويوضح الراشد أن

إلغــاق بعض األقــســام في مجمع فلسطن 
ــــي،  ــاضـ ــ ــه، األســــــبــــــوع املـ ــ ــلــ ــ ــ ــبــــي بـــــــــرام ال ــطــ الــ
وتــحــويــلــهــا لــعــاج مــرضــى كــــورونــــا، وفــي 
و11  ــًا،  ــ ــاديـ ــ عـ ـــرًا  ــريـ ســ  53 اآلن  املــســتــشــفــى 
ــد:  ــرًا لــلــعــنــايــة املـــــركـــــزة. يـــقـــول الــــراشــ ــريــ ســ
ــام الحــــتــــواء  ــ ــسـ ــ »ســنــفــتــتــح املــــزيــــد مــــن األقـ
الكبير  مزيد من اإلصــابــات، نظرًا لارتفاع 
وسلفيت  والــبــيــرة  الــلــه  رام  محافظتي  فــي 
محافظة  في  حديثًا  افتتحنا  كما  تحديدًا، 
 
ّ
طوباس مركزًا لعاج مرضى كورونا، لكن

ما أخشاه عجز املنظومة الطبية عن تحمل 
 هــذه األعباء إســوة بباقي دول العالم«. 

ّ
كــل

الفلسطينيون  أسماه  ما  استنكار  زال  وما 
عــدالــة تــوزيــع الــلــقــاح تــتــفــاعــل عــلــى مــواقــع 
إقــرار  مــع  خصوصًا  االجتماعي،  التواصل 
استفاد  من   

ّ
أن الفلسطينية  الصحة  وزارة 

الــلــجــنــة  فــــي  ــاء  ــ ــــضـ الـــلـــقـــاح وزراء وأعـ مــــن 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملنظمة  التنفيذية 
»غــيــر املستحقن  وغــيــرهــم مــمــن ُوصــفــوا بـــ
لـــلـــتـــلـــقـــيـــح« ضـــمـــن خـــطـــة األولـــــــويـــــــة، وفـــق 
معايير منظمة الصحة العاملية، التي تقّدم 
ــكـــوادر الــطــبــيــة، عــلــى الــجــمــيــع، وذلــــك في  الـ
إلــى وزارة  التي وصلت  اللقاحات  ظل شــّح 
الصحة الفلسطينية، والتي بلغ عددها 12 
 السفير الفلسطيني في 

ّ
ألف لقاح فقط، لكن

الــصــن، فريز مــهــداوي، أعلن أول مــن أمس 
األحد، عن توقيع باده اتفاقية لتسلم 100 
الصيني  »سينوفاك«  لقاح  مــن  ألــف جرعة 

في األيام القليلة املقبلة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

القدس المحتلة

فلسطين

تحقيق

الجزائر ـ فتيحة زماموش

 
ً
ــة عـــــــدة تــــدخــــا ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــدت قـــــــرى جـ ــهـ ــ شـ
ــــف اإلســـمـــنـــت، مــع  لــتــحــصــيــنــهــا مــــن زحـ
مــا فــي ذلــك مــن تجميل املعمار وتنظيم 
املــســاحــات املــخــصــصــة لــرمــي الــنــفــايــات، 
ــع تـــزيـــن الــــشــــوارع،  ولـــعـــب األطـــــفـــــال، مــ
الجدران، وإنجاز رسوم متنوعة  وطاء 
 قرية. يمتّد ذلك إلى الناحية 

ّ
خاصة بكل

مواعيد  تحديد  مع  الثقافية  املجتمعية 
لـــلـــمـــلـــتـــقـــيـــات واألنــــشــــطــــة األســـبـــوعـــيـــة، 
خــصــوصــًا يــــوم الــجــمــعــة كـــيـــوم لــلــتــآزر 
ــار،  ــ ــذا اإلطـ والـــتـــاقـــي بـــن األســــــر. فـــي هــ
 منطقة القبائل 

ّ
يتفق الجزائريون على أن

تتميز بمناطق سياحية ساحرة، بسبب 
موقعها الجغرافي بن أحضان سلسلة 
جــبــال جـــرجـــرة وانــتــشــار الـــغـــابـــات، بما 
تحتويه من أشجار يغلب عليها الزيتون. 
إلى  تــيــزي وزو، 80 كيلومترًا  فــي واليـــة 
الشرق من الجزائر العاصمة. تيزي وزو 
معروفة بزيت الزيتون وصناعة الفخار، 
وهناك تبرز طريقة محلية إلدارة القرى 
إذ  سكنية(،  )مناطق  الجبلية  واملــداشــر 
يجمع السكان هناك بن الطابع الزراعي 
لهذه القرى واستغال نمطها العمراني 
لــتــحــويــلــهــا إلــــى قــــرى جــمــيــلــة، وإضــفــاء 
ترمز  بــرســوم  املنطقة  على  خصوصية 
رة فــيــهــا 

ّ
لــلــثــقــافــة األمــــازيــــغــــيــــة املــــتــــجــــذ

بمختلف أنــمــاطــهــا. مــن بــن هــذه القرى 
تـــبـــرز قـــريـــة الــــســــاحــــل، بـــبـــلـــديـــة بـــوزقـــن 
الـــتـــي تــربــعــت على  تـــيـــزي وزو،  بـــواليـــة 
الــواليــة، خال   عــرش القرى النظيفة في 
مــســابــقــة ضــمــت عـــشـــرات الـــقـــرى. جميع 
لجمعيات  الــقــرى شهدت نشاطات  هــذه 
شــبــابــيــة عــــدة تــكــفــل بــعــضــهــا بتنظيف 
ــارك  ــي حـــمـــات مـــنـــظـــمـــة، شــ األحـــــيـــــاء، فــ
فيها تاميذ املدارس وطاب الجامعات 
الجمعيات  واإلنـــاث. وعملت  الذكور  من 
ــيـــاء  ــقـــة املـــتـــطـــوعـــن عـــلـــى تـــزيـــن األحـ رفـ
وتــنــظــيــمــهــا وتــجــهــيــز مــجــســمــات فنية 

أضفت روحًا جميلة على القرى.
قاسي  الــزهــو، تشارك وهيبة  بكثير من 
)26 عــامــًا( وهـــي طــالــبــة دكـــتـــوراه لغات 
أجـــنـــبـــيـــة بـــجـــامـــعـــة الــــجــــزائــــر، فــــي هـــذه 
املــــبــــادرة املــحــلــيــة الــشــبــابــيــة مــنــذ أربـــع 
ها 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ تقول  ســنــوات. 

ــن جـــوانـــب  ــي الـــحـــمـــات مــ ــا فــ ــارك ملــ ــشــ تــ
القرى مكانًا يجمع  إيجابية، تجعل من 
 قرية 

ّ
بن األصالة والعصرنة. تضيف أن

وطبيعتها  بتقاليدها  تتميز  الــســاحــل 
 وجــودهــا في 

ّ
لــكــن الــخــاصــة،  الجغرافية 

معابر  فتح  أن  مــن  يمنعنا  »لـــم+  الجبل 
وطرقات تسهل عملية التنقل من املدينة 
وإليها وصواًل إلى قلب والية تيزي وزو«. 
وتشترك وهيبة كمثياتها في نشاطات 
عـــدة، كــالــرســم عــلــى الـــجـــدران: »لــألمــانــة، 
شــاركــت فــي قــرى أخـــرى عــدة ولــيــس في 
لي  بالنسبة  فاملهم  فقط،  رأســي  مسقط 
 ونظيفًا، ويستقطب 

ً
أن أرى املكان جميا

سكان املدن والواليات األخرى«.
أزرا قــريــة أخــــرى فـــي مــنــطــقــة تــيــقــزيــرت 
على  تتربع  نفسها،  بالوالية  الساحلية 
مــنــحــدرات وعيون  ربــوة جبلية، وتضم 
ــاه. تــنــشــط فـــي هــــذه الـــقـــريـــة جمعية  ــيـ مـ
تنظيم  تتولى  التي  الــخــضــراء«  »قريتي 
سكان  لــدى  استحسانًا  لقيت  مــبــادرات 
، فقد شارك آالف السكان في 

ّ
املنطقة ككل

مبادرة تنظيف وتنقية الغابات، وغرس 
األشجار، ثم طاء الشوارع، وتخصيص 
أمــاكــن لــرمــي الــنــفــايــات أخــيــرًا. واتــحــدت 
ــد فـــي أزرا مـــن أجــــل الــتــنــظــيــف  الـــســـواعـ
 

ّ
والتزين والــطــاء والــرســم، مــا جعل كل

مدخل من مداخل األزقة في تلك األحياء، 
عـــبـــارة عـــن لـــوحـــات فــنــيــة مــصــنــوعــة من 
الفخار، ومزّينة بأنامل أبناء القرية، بل 
يمكن أن نراها كجدارية أخذت قطعة من 

جبل مترامي األطراف يسّر الناظرين.
ــبـــل تــــدهــــور الــــوضــــع الـــصـــحـــي بــســبــب  قـ
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، نــظــم املجلس 
ــيـــزي وزو،  ــــي، لــــواليــــة تـ ــــوالئـ الــشــعــبــي الـ
الـــنـــســـخـــة الـــســـنـــويـــة الـــســـابـــعـــة ملــســابــقــة 
»أنــظــف قــريــة« وقــد حملت عــنــوان »رابــح 
عيسات ألنظف قرية« وهي منافسة تضّم 
جوائز تحفيزية للقرى الفائزة. وحظيت 
قــريــة، مع  النسخة األخــيــرة بمشاركة 57 
الــقــرى العشر  تــوزيــع جــوائــز نقدية على 
 العمل التطوعي الذي 

ّ
األَول. كان الفتًا أن

تــشــارك فيه أغلب األســر فــي واليــة تيزي 
وزو، خلق نوعًا من التضامن والتعارف 
بــن ســكــان املنطقة الـــواحـــدة، مــع تحفيز 
النظيفة،  ببيئتهم  االعتناء  على  األطفال 
والـــتـــعـــريـــف بــخــصــوصــيــاتــهــا الــثــقــافــيــة 
والــزراعــيــة أيــضــًا. كــذلــك، يلجأ الكبار في 
ــــى تـــقـــديـــم حـــلـــقـــات لــلــتــوعــيــة،  املــنــطــقــة إلـ
يــشــارك فيها الكبار والــصــغــار، فــي إطــار 
حــمــات يــقــول عنها رضــــوان أرزقــــي )32 
»ضمانة  ها 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عامًا( 

للعيش في بيئة نظيفة وصحية وسهلة 
 للعيش 

ّ
العيش أيضًا«. يضيف أرزقي أن

كثيرًا  الــقــريــة خــصــوصــيــات تختلف  فــي 

ــنـــة الـــتـــي شــوهــهــا  عــــن الـــعـــيـــش فــــي املـــديـ
ســـوء تسيير حــركــة الــنــقــل واملـــواصـــات، 
واالزدحــام، والغازات السامة، مشيرًا إلى 
الصحة  عــنــوان  هــي  النظيفة  »الــقــرى   

ّ
أن

واالستمتاع بالراحة، بعيدًا عن ضوضاء 
املــــدن«. مــوجــة الــجــمــال والــنــظــافــة عــدوى 
واملــدن  القرى  من  العديد  أصابت  جميلة 
منطقة  فــي  انتشرت  فبعدما  الــجــزائــريــة، 
القبائل، انتقلت إلى قرى وبلدات منطقة 
نظمت  فــقــد  ــر،  ــزائـ الـــجـ شـــرقـــي  األوراس، 
ــة بــاتــنــة أيــضــًا جــائــزة ألنــظــف قرية  واليــ
تــحــفــيــزًا لــلــســكــان عــلــى االعــتــنــاء بــأمــاكــن 
ــازت قــريــة املـــعـــذر بــالــجــائــزة  ــ ســكــنــهــم. وفـ
األولى، بعد تنظيف شوارعها وأحيائها، 
 
ً
فضا فيها،  الترفيهية  األمــاكــن  وتــزيــن 

عــن امــتــاكــهــا خــصــوصــيــة املــنــطــقــة التي 
انــطــلــقــت مــنــهــا الــــثــــورة الــــجــــزائــــريــــة، إذ 
 زاوية من زواياها اسمًا ورسمًا 

ّ
تحمل كل

لشهداء الثورة التحريرية.
االجتماعية  العلوم  فــي  الباحث  يعتقد 
النظيفة«  »الــقــرى  موجة   

ّ
أن عيفة  سليم 

التي شهدتها الجزائر، خصوصًا منطقة 
الــقــبــائــل فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، نتيجة 
جيدة في املجتمع الذي ما زال يعاني من 
يشير  العمراني.  واملحيط  املكان  إهمال 
لدى  إيجابيًا كبيرًا  تــأثــرًا  هــنــاك   

ّ
أن إلــى 

الــجــزائــريــن بــبــعــض املـــبـــادرات األهــلــيــة 
املـــمـــاثـــلـــة فــــي كــثــيــر مــــن الــــــــدول، ويــلــفــت 
ــرة  ــاهـ ــــي ظـ ــيـــن فـ ــابـ ــجـ ــلــــن إيـ إلــــــى »عــــامــ
السكان  انــخــراط  وهـــي  النظيفة،  الــقــرى 
املجتمعي، وتحول  العمل  واملجتمع في 
الجمالية  بالقيم  لاهتمام  الجزائرين 

والبيئية مؤخرًا«.

الجزائر: »القرى النظيفة« 
أكثر من مسابقة

لمنطقة القبائل خصوصيتها الثقافية )مصعب رويبي/ األناضول(

)Getty/تشتهر قرى تيزي وزو بالزيتون )بالل بنسالم

مريض بكورونا في أحد مستشفيات الضفة الغربية )حازم بدر/ فرانس برس(

12.000
لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 
األسبوع الماضي، عن تسلّمها.

تجري منذ سنوات في 
الجزائر مسابقات الختيار 

أجمل قرية، لكّن 
المسألة تتجاوز حدود 

التنافس للظفر بالجائزة، 
باتجاه ترسيخ مفهوم 

»القرى النظيفة« 
عمومًا

تفضي المقولة الشهيرة 
»إرضاء الناس غاية ال 

تدرك« إلى واقع معاش 
في الشمال السوري، حيث 
يعيش المجتمع حالة من 
االنقسام حول المنظمات 

اإلنسانية ودورها فيه، 
في ظّل حاجات كبيرة 

جدًا، ال سيما في 
مخيمات النازحين

الشمال السوري: إرضاء الناس غاية ال ُتدرك
تلجأ المنظمات للدعم 

المباشر في مناطق 
العمليات العسكرية

االستقرار يحفز المنظمات 
إلنشاء المشاريع 

الصغيرة، والمستدامة

عبد اهلل البشير

ـــتـــهـــم املـــنـــظـــمـــات اإلنـــســـانـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ُ
ت

الــشــمــال الــســوري بــارتــكــاب أخــطــاء، بينما 
ــن الـــعـــجـــز تـــواجـــه  يــشــيــر الــــواقــــع لـــحـــالـــة مــ
املـــنـــظـــمـــات نــفــســهــا مــــن ارتــــهــــان لــلــتــمــويــل 
ــــف فـــــــي اإلمـــــــكـــــــانـــــــات فـــــــي ســـعـــيـــهـــا ــعــ ــ  وضــ

 الــــدائــــم لــتــحــقــيــق األفــــضــــل. ومـــــن الــنــقــاط 
ــة عــــن مـــعـــظـــم مــــن يــــوجــــهــــون نــقــدًا  ــبـ ــائـ ــغـ الـ
 
ّ
أن اإلنــــســــانــــيــــة،  لـــلـــمـــنـــظـــمـــات  ـــًا  ــامـ ــهــ اتــ  أو 

هــنــاك جـــزءًا منها غير رســمــي وآخـــر يعمل 
 مــنــظــمــة عــن 

ّ
ــًا، ويــخــتــلــف عـــمـــل كـــــل تـــطـــوعـ

ــهــا تــشــتــرك فـــي األهـــــــداف، في 
ّ
غـــيـــرهـــا، لــكــن

الوقت الــذي توفر فيه فرص عمل لشريحة 
في  البقاء  الــكــفــاءات ممن فضلوا  مــن ذوي 

املنطقة.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يـــقـــول مـــديـــر الـــبـــرامـــج في 
»الــعــربــي  »مــنــظــمــة أبــــــرار« أيـــمـــن يــحــيــى، لـــ
التي  الهّوة   هدف املنظمة سّد 

ّ
إن الجديد«، 

تــســبــبــهــا الـــصـــراعـــات الــعــســكــريــة، بــتــقــديــم 

الــخــدمــات املــحــلــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى أهمية 
والتنمية،  املجتمعية  التوعية  فــي  دورهـــا 
ها تنشط في املجاالت اإلغاثية كافة، 

ّ
كما أن

ــيـــة، وغــيــرهــا،  مـــن طــبــيــة، وزراعــــيــــة، وغـــذائـ
باإلضافة إلى أهمية وجودها بن السكان 
يأتي  املنظمات  دعــم   

ّ
أن يتابع  املحتاجن. 

في ثاثة أشكال: »البنك الدولي، والجهات 
والتبرعات  والــهــبــات  الحكومية،  الرسمية 
الــشــخــصــيــة«. ويــعــتــبــر الـــدعـــم أســــاس عمل 
املنظمات وتطورها، إذ قد تؤدي ندرته إلى 

إغاقها ووقف نشاطاتها.
ــــف يـــــحـــــيـــــى: »الــــــعــــــمــــــل األســـــــاســـــــي  ــيـ ــ ــــضـ يـ
ــّد الـــحـــاجـــة، وفــــي حــالــة  لــلــمــنــظــمــات هـــو ســ
مستمرة،  الحاجة  حيث  الــســوري،  الشمال 
 هــذا يــؤدي إلى 

ّ
وال اســتــقــرار جغرافيًا، فــإن

عدم القدرة على تطوير املشاريع املستدامة 
يـــــــردف:  الــــصــــغــــيــــرة«.  ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ املـ أو دعـــــــم 
»اســتــقــرار الــوضــع األمــنــي فــي املــنــطــقــة، إن 
إلنشاء  للمنظمات  حــافــزًا  سيشكل  تحقق، 
املستدامة،  واملــشــاريــع  الصغيرة،  املشاريع 

ــتـــي تـــســـاهـــم فــــي الـــنـــهـــوض االقـــتـــصـــادي  الـ
واملجتمعي«.

الرسمية وغير  املنظمات  بــن  الــفــارق  وعــن 
 »املــنــظــمــات 

ّ
الـــرســـمـــيـــة، يـــوضـــح يــحــيــى أن

الرسمية تكون الرقابة فيها عمومًا مقبولة، 
ويمكن ضبط سلوكها واتجاهاتها والعمل 

القريبة  املناطق  في  اإلغاثية  املشاريع  إلــى 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي ريــفــي حلب 

وإدلب«.
مــن جــهــتــه، نـــزح عــلــي الــحــســن، قــبــل عــامــن، 
من ريف املعرة الشرقي إلى الريف الشمالي 
مــن محافظة إدلــــب، وعـــاش ظــروفــًا صعبة 
ــة نــــزوحــــه مــــع عـــائـــلـــتـــه. يــقــتــرح  ــلـ ــــال رحـ خـ
الشمال  فــي  املنظمات  عمل  تضبط  حــلــواًل 
السوري، يعتبرها قابلة للتطبيق. يوضح 
 الــحــلــول تكمن في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

تقسيم النازحن أو املستفيدين إلى فئات، 
وفــق تراتبية معينة ملــّد يــد الــعــون لــهــم، إذ 
 »على املنظمات أن تحتفظ بقوائم 

ّ
يقول إن

مقّسمة إلى فئات، فالنازحون الذين هّجروا 
معهم،  شـــيء  أّي  يحملوا  ولـــم  بيوتهم  مــن 
فقط.  طــارئــة  بمستلزمات  إمـــدادهـــم  يمكن 
وبــعــد فــتــرة يمكن تــأمــن مــشــاريــع تنموية 
فيمكن  العمل،  على  القادرين  غير  أمــا  لهم. 
تأمن عمل لذويهم أو القائمن عليهم. أما 
األشــخــاص ذوو اإلعــاقــة واملــرضــى، فــا بّد 

مــن تــوفــيــر حــاجــاتــهــم الــدائــمــة. وهــنــاك فئة 
تقديم  يمكن  الذين  العاجلة،  الــطــوارئ غير 
مـــســـاعـــدات غـــيـــر عـــاجـــلـــة لـــهـــم تــســمــح لــهــم 

بتجاوز ظروفهم الصعبة«.
أما بال السليمان، املهّجر من ريف حمص 
الشمالي، املقيم مع عائلته في مخيم الخير، 
قرب بلدة دير حسان، شمالي إدلب، فيوضح 
املــنــظــمــات  دور   

ّ
أن الــــجــــديــــد«،  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

التي  الحاجة  توفير جــزء من  يقتصر على 
املساعدة في  النازحن، ومنها  قــدرة  تفوق 
توفير وقود التدفئة أو الخيمة ملن ال قدرة 

له على توفيرها.
 هناك فئة 

ّ
في املقابل، ترى جهات محلية أن

التي  النازحن اعتادت على املساعدات  من 
تقدمها املنظمات سواء املحلية أو الدولية، 
ما جعل هذه الفئة رهينة للمساعدات، ولم 
تعد لديها قدرة على اإلنتاج أو العثور على 
عــمــل مــعــن، وهـــو مـــا أدى إلـــى انــعــكــاســات 
ــة األولــــــــى وعــلــى  ــدرجــ ــالــ ســلــبــيــة عــلــيــهــا بــ

املنظمات غير القادرة على سّد الحاجة.

الرسمية  غير  أمــا  فيها،  مؤسساتي  بشكل 
فـــعـــادة مـــا تـــكـــون عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
املتطوعن جمعتهم حالة معينة، وبالتالي 
ــــروف جـــديـــدة، كــمــا ال يمكن  قـــد تــفــرقــهــم ظـ
ضبط وتنسيق عملها بسبب عدم وجودها 
تحت عباءة الرقابة اإلداريــة واملالية«. ومع 
سؤال يحيى عن طبيعة املشاريع املطلوبة 
املشاريع  »توفر  يقول:  الراهنة،  املرحلة  في 
املــســتــدامــة اســتــقــرارًا وديــمــومــة للمستفيد، 
وهــــذا مـــا تــأمــل بـــه املــنــظــمــات عــمــومــًا، لكن 
وعدم  املتكررة  العسكرية  العمليات  بسبب 
االستقرار الجغرافي واستمرار النزوح غير 
الدعم  إلــى  حاليًا  املنظمات  تلجأ  املنتظم، 
العسكرية،  العمليات  مــنــاطــق  فــي  املــبــاشــر 
املناطق  املستدامة في  املشاريع  فيما تدعم 

األكثر استقرارًا. 
بــالــنــســبــة ملــنــظــمــة أبـــــــرار، فــقــد عــمــلــت على 
افتتاح دار لتحفيظ القرآن في أعزاز، وإنشاء 
قرية سكنية في دابــق، وترميم مبنى تابع 
لجامعة غازي عينتاب في أعزاز، باإلضافة 

الحاجات كبيرة ال سيما 
في مخيمات النازحين 

)رامي السيد/ فرانس برس(
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في الهواء الطلق

المغامرات المتنوعة

التخييم

لماذا سياحة الكرفانات؟

مهرجان للطعام

لطاملــا اشــتهرت أفــام التســعينيات فــي هوليــود برحــات التخييــم مــن خــال اســتخدام 
العربــات النقالــة، أو كمــا تعــرف بالكرفانــات. كانــت ســياحة الكرفانــات واحــدة مــن أكثــر 
البرامــج الســياحية األقــل تكلفــة، واألكثــر شــهرة فــي ذلــك الوقــت، وكانــت بالنســبة لنا في 
العالــم العربــي، بمثابــة ثقافــة جديــدة، لــم نكن معتادين عليها. بعد مــرور أكثر من ثاثني 
عامــًا، بــدأت هــذه الســياحة تجــد رواجًا فــي محيطنا العربي، فهي من جهــة، توفر للعائلة 
االستمتاع برحات داخل حدود الدولة وبتكاليف بسيطة جدًا، ومن ناحية أخرى تسمح 
للعائــات بالتعــرف علــى معالــم البلــد الــذي تعيش فيــه، وخوض تجربة جديــدة. لعل أكثر 
ما شــد انتباهنا في تلك األفام، هو طبيعة الكرفان، إذ إن فكرة منزل نقال بما يحتويه 
مــن غرفــة للنــوم، وأخــرى للمعيشــة ومطبــخ صغيــر، كانــت فكــرة جديدة، واألكثر دهشــة 
وفكاهــة، كان كــّم املغامــرات التــي يعيشــها أصحــاب الكرفــان علــى الطرقــات، والعاقــات 

)Getty/االجتماعية التي تنسجها العائات مع بعضها بعضًا. )سليماني أنارا

تمتــاز ســياحة الكرفانــات باملغامــرات املتنوعــة طــوال فتــرة الرحلة. ببســاطة ألنــه ال يوجد أي قيود 
لإلقامــة أو التنــزه. فــي الصبــاح يمكــن االســتيقاظ فــي أي وقــت، وتنــاول الفطــور فــي أي مــكان، كما 
يمكــن زيــارة أي معلــم فــي أي وقــت، واألجمــل مــن كل هــذا، أن العائلــة تخــوض معــًا هــذه التجربــة 
وتشــارك فــي تفاصيلهــا. وكذلــك، فــإن التقيد بوقت محدد للســهر في الليــل، الذي عادة ما تفرضه 
الفنادق على السياح، هو أمر غير موجود. يمكن للعائلة أن تبقى حتى ساعات الصباح األولى، في 
الغابات أو الصحراء، واالســتمتاع باألجواء املوســيقية والترفيهية. كما أن الرحلة تعد ســببًا رائعًا 
إلقامــة شــبكة كبيــرة مــن العاقــات االجتماعيــة مــع عائات أخــرى، والتعرف على تقاليــد وثقافات 
مختلفة. ومن هنا، بدأت السلطات في الدول العربية أو تركيا بتشجيع املواطنني على هذا النوع من 
الســياحة، إذ عمدت إلى تخصيص أماكن لركن الكرفانات، وســمحت لها بالســير أثناء الليل على 

الطرقات السريعة. )كريم صهيب/فرانس برس(

الهــدف الرئيســي مــن ســياحة الكرافانــات، هــو 
التخييــم علــى الجبــال أو فــي الصحــراء. وفــي 
الــى  العائــات  مــا تخــرج  عــادة  الربيــع،  فصــل 
االســتجمام،  أجــل  مــن  والصحــاري  البــراري 
وإقامــة حفــات الشــواء. ومــن هنا، بــدأت الدول 
العربيــة، خاصــة فــي الخليــج واملغــرب تحديــدًا، 
حيــث  الكرفانــات،  ســياحة  علــى  بالتشــجيع 
ملــدة  الكرفــان  اســتئجار  لألصدقــاء  يمكــن 
يومني، واكتشاف الطبيعة، والتعرف على أنواع 
مختلفــة مــن الحيوانــات، وهــو مــا يطلــق عليها 
السياحة البيئية. في املغرب، يعد شاطئ الترك 
علــى ســبيل املثــال، واحــدًا مــن أكثــر الشــواطئ 
جذبــًا ملحبــي ســياحة الكرفانــات، حيــث راجت 
اإلغــاق  حــاالت  فــك  بــدء  مــع  الســياحة  هــذه 
املغاربــة  يقصــد  إذ  فيــروس كورونــا.  بســبب 
هذا الشــاطئ لاســتجمام، وملمارسة رياضات 
التخييــم  إلــى  إضافــة  كالصيــد،  متنوعــة، 
الصحــراء  زيــارة  يمكــن  الشــاطئ.  بجانــب 
العربيــة، واالســتجمام بمــا توفــره هــذه البيئــة 
مــن خصائــص فريــدة عن حيــاة العرب، وطرق 

معيشتهم البدائية. )فرانس برس(

ربما يسأل املواطن العربي، ملاذا نتجه إلى سياحة الكرفانات، إذ يمكننا زيارة أي معلم سياحي داخلي والعودة إلى البيت 
مســاء؟ ببســاطة، تشــكل ســياحة الكرفانات بحد ذاتها متعة، فهي ليســت فقط وســيلة نقل، لزيارة معلم تاريخي والعودة 
إلــى البيــت مســاء، هــي رحلــة ترفيهيــة، تجمع األســرة واألصدقاء في جــو عائلي أليام بعيدًا عن الروتــني اليومي. في الدول 
العربية، بدأت تزدهر هذه الثقافة بشكل كبير، ففي سلطنة عمان، يمكن استئجار كرفان ملدة أربعة أيام، بهدف التخييم 
على شواطئ البحر الخابة. يصف ماكس الين، وهو مؤسس مدونة الين السياحية، أنه خال زيارته سلطنة عمان في 
العام 2019، تعرف إلى ســياحة الكرفانات، وكانت بالنســبة له فكرة رائعة، إذ تمكن من زيارة الكثير من معالم الســلطنة 
بوقــت قليــل، ولــم تصــل تكاليــف الرحلــة ألكثــر مــن 10 دوالرات يوميــًا، كمــا كانــت فرصــة لاحتــكاك بالســكان املحليــني، 

)Getty/والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم. )أرتر ويداك

لعل أكثر ما يميز سياحة الكرفانات، هو التعرف على أكثر من طبق تشتهر به املناطق التي تزورها العائلة. يساعد هذا النوع 
من السياحة في التعرف على أشكال مختلفة من األطباق، وبأسعار بسيطة. فتخيل أنك في قلب دول الخليج العربي، وتزور 
أكثر من دولة في أسبوع واحد. ستكون الفرصة مناسبة جدًا، لتذوق األطعمة الخليجية التي تتميز بها كل دولة من أطباق 
 وتريد التعرف على املناطق الجبلية، فإليك قائمة 

ً
املدفون إلى املندي، واملظبي، واللقيمات وغيرها. أما إن كنت في لبنان، مثا

كبيرة من املنتجات التي لن تراها في العاصمة، أبرزها أطباق القوارما، املعجنات التقليدية، وحتى الحلويات الشعبية. يقول 
ماكس الين« خال زيارتي عمان، استمتعت كثيرًا بتناول الفطور العماني األصيل في املطاعم الشعبية، وكان ذلك بالنسبة 

)Getty/لي فرصة للتعرف على مكونات مختلفة لألطعمة عن تلك التي تقدمها الفنادق«. )مايكل بيلبو
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مصر: صحافيون إلى الحرية في »صحوة االنتخابات«
القاهرة ـ العربي الجديد

أربعــة  خــرج  ســاعة،   12 مــن  أقــل  خــال 
بعــد  الســجون،  مــن  مصريــن  صحافيــن 
حبــس احتياطــي ملــدد متفاوتــة، علــى خلفية 
محــاوالت مــن نقيــب الصحافيــن املصريــن 
مــع  التفــاوض  رشــوان  ضيــاء  الحالــي 
الســلطات املصرية إلطاق ســراح صحافين 
محبوســن مــن أجل ضمان اســتمراره نقيًبا 
املزمــع  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  فــي 
آذار  مــارس/  مــن  التاســع عشــر  فــي  عقدهــا 

الجاري.
الصحافيــون األربعــة املخلــى ســبيلهم بعــد 
بتدابيــر  االحتياطــي  حبســهم  اســتبدال 
خالــد  الصحافــي  الكاتــب  هــم  احترازيــة، 
علــى  احتياطًيــا  محبوًســا  وكان  داوود، 
دولــة،  أمــن   2019 لســنة   488 القضيــة  ذمــة 
ألقــي  الــذي  القبانــي،  حســن  والصحافــي 
القبــض عليــه يوم 18 ســبتمبر/ أيلول 2019 
التدابيــر  تجديــد  جلســة  حضــوره  أثنــاء 
االحترازيــة فــي قضيــة ســابقة، والصحافــي 
وكان  صقــر،  مصطفــى  املصــري  والناشــر 
محبوًســا احتياطًيــا علــى ذمــة القضيــة رقــم 
والصحافــي  عليــا،  دولــة  أمــن  حصــر   1530
ألقــي  الــذي  الكلحــي،  إســام  »درب«  بموقــع 
القبــض عليــه أثنــاء تغطيــة جنــازة املواطــن 
يــد  علــى  قتــل  الــذي  »األســترالي«،  إســام 
أفــراد أمــن فــي املنيــب بمحافظــة الجيــزة، في 

سبتمبر 2020.
فيمــا يخــرج بعــض الصحافيــن من الســجن 
ويعاني آخرون خلف قضباٍن حديدّية، تأتي 
اإلفراجــات هــذه لتكــون فــي صلــب انتخابات 
املرتقبــة  املصريــن  الصحافيــن  نقابــة 
قريبــا. ولــم يكــن ذلــك خفيــا، إذ اســتبق نقيب 
الصحافين املصرين ضياء رشــوان قرارات 
إخــاء الســبيل تلــك، بمنشــور عبــر حســابه 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  الخــاص 
»فيســبوك«، أعلــن فيــه »أخبــار ســارة خــال 
ســاعات تخــص بعــض زمائنــا املحبوســن 
عاقــة  لهــا  بوســوم  وأرفقــه  احتياطًيــا«، 
صريحــة ومباشــرة بإعــادة انتخابــه نقيًبــا 
للصحافيــن: وهــي #ضياء_رشــوان_نقيبا_

للصحفيــن  #انتخابات_نقابة_الصحفيــن  
لتكــون  #كرامة_الصحفــي.  #ضياء_رشــوان 
حملــة  بمثابــة  لــه  بالنســبة  اإلفــراج  أنبــاء 
انتخابّيــة. وبعــد ســاعات قليلة من املنشــور، 
وبالطبــع بعــد ربــط صحافيــن بــن اإلفــراج 
عــن عــدد مــن زمائهــم، وبــن قــرب انتخابات 
ضيــاء  كتــب  للنقابــة،  النصفــي  التجديــد 
رشــوان منشــوًرا آخــر، ناقــض فيــه نفســه في 
املنشــور األول. وقــال فيــه: »الســعي لإلفــراج 
ليــس  احتياطيــا،  املحبوســن  الزمــاء  عــن 
عــارض،  جهــد  هــو  وال  انتخابيــة  مناســبة 
بــل هــو واجــب دائــم أقــوم بــه فــي كل األوقــات 
بعــض  أســماء  وهــذه  كنــت.  موقــع  أي  وفــي 
الزماء الذين خرجوا في العامن السابقن، 
ســؤالهم واجــب ملعرفــة الحقيقــة وشــهادتهم 
الحكــم: هشــام جعفــر، وعــادل صبــري،  هــي 
وحســام  حنــن،  وســامح  نافــع،  وعونــي 
وناصــر  العزيــز،  عبــد  وأحمــد  الســويفي، 
عبدالحفيــظ، وإبراهيم الدراوي.. هذه مجرد 

نماذج لزماء أعزاء خرجوا من محبسهم«.
الصحافيــن  ملــف  االنتخابــات  حّركــت 
املحبوســن احتياطًيــا علــى ذمــة عــدد كبيــر 
مــن القضايــا، قبــل إجرائهــا بأيــام، وأثمــرت 
عــن إخــاء ســبيل أربعــة منهــم، بينمــا بقــي 
العشرات من الصحافين داخل السجون في 
انتظار أن تشــملهم تلك الصحوة ويخرجوا 
النقابيــن  الصحافيــن  ضمــن  ومــن  للنــور. 
في السجون حالًيا جمال الجمل، الذي ألقي 
القبــض عليــه فــي مطــار القاهــرة حينما كان 
عائــًدا مــن تركيــا قبل أيام، وعامر عبد املنعم 
)جريــدة  فــؤاد  وهشــام  الشــعب(،  )جريــدة 
العربــي(، وحســام مؤنــس )جريــدة الكرامــة(، 
الحريــة  )جريــدة  الخطيــب  ومصطفــى 
والعدالــة(، ومحســن راضي )مجلــة املختار(، 
وبدر محمد بدر )جريدة آفاق عربية(، وأحمد 
ســبيع )جريــدة آفــاق عربيــة(، وأحمــد شــاكر 
)الحريــة  ســعيد  ومحمــد  اليوســف(،  )روز 
والعدالــة(، وهانــي جريشــة )اليــوم الســابع(، 

عــن   
ً

فضــا الســابع(.  )اليــوم  شــحتة  وســيد 
النقابــة  فــي  أعضــاء  غيــر  غيرهــم  العشــرات 
منــذ ســنوات،  لكنهــم ممارســون للصحافــة 
حســام  وزوجهــا  مجــدي،  ســافة  وأبرزهــم 
الصياد، وإســراء عبد الفتاح، ومعتز ودنان، 
وأحمد أبوزيد الطنوبي، وهشام عبد العزيز 
الصحافــي بقنــاة الجزيــرة، وأحمــد خليفــة، 
حمــدي  وأشــرف  اإلســكندراني،  وإســماعيل 
رســام الكاريكاتيــر، وحمــدي الزعيــم، ودعــاء 
خليفــة، وعليــاء عــواد، ومصطفــى الخطيــب. 

 76 
ً

وغيرهــم العشــرات البالــغ عددهــم إجماال
صحافًيــا نقابًيــا وغيــر نقابــي، حســب آخــر 
لحريــة  العربــي  املرصــد  عــن  صــادر  حصــر 
مصريــة(،  مدنــي  مجتمــع  )منظمــة  اإلعــام 
فــي أول فبرايــر/ شــباط املاضــي. والحقيقــة 
رح من قبل 

ُ
 ملــف الصحافيــن الســجناء ط

ّ
أن

صحافيــن زمــاء، فــي األســابيع املاضيــة، إذ 
أعــد صحافيــون مصريــون قائمــة انتخابات 
املختلفــة،  الســجون  فــي  زمائهــم  بأســماء 
فــي إطــار التذكيــر بهــم وبحقهم فــي الخروج 

واإلدالء بأصواتهــم فــي االنتخابــات القادمة 
متــى ُعقــدت. التصويــت املــوازي ترشــح فيــه 
مــن  كل  الصحافيــن  نقيــب  منصــب  علــى 
الكتــاب الصحافيــن الســجناء: مجدي أحمد 
داوود.  وخالــد  صقــر،  ومصطفــى  حســن، 
ترشــح  عاًمــا،   15 فــوق  املجلــس  ولعضويــة 
الصحافيــون املســجونون: عامــر عبد املنعم، 
بــدر، ومحســن  وبــدر محمــد  فــؤاد،  وهشــام 
راضي. ولعضوية تحت 15 عاًما، ترشــح كل 
مــن الصحافيــن الســجناء: حســن القبانــي، 
الخطيــب،  ومصطفــى  مؤنــس،  وحســام 
وأحمــد ســبيع، وأحمــد شــاكر، وإســراء عبــد 
جريشــة.  وهانــي  شــحتة،  وســيد  الفتــاح، 
اإلعــام«  العربــي لحريــة  كمــا كان »املرصــد 
قــال  قــد  مصريــة(،  مدنــي  مجتمــع  )منظمــة 
 هنــاك 15 صحافًيــا نقابًيــا فــي الســجون، 

ّ
إن

الصحافيــن  مــن  آخــر  عــدد  هنــاك  بينمــا 
بعــد.  النقابــة  عضويــة  يحملــوا  لــم  الذيــن 
لــه تعقيًبــا  بيــان ســابق  فــي  املرصــد،  وقــال 
النصفــي  التجديــد  انتخابــات  إجــراء  علــى 
هــذه  »إن  املصريــن:  الصحافيــن  لنقابــة 
االنتخابات وغيرها من االنتخابات النقابية 
الفرعيــة  املحامــن  نقابــات  انتخابــات  مثــل 
تمثــل طاقــة نــور فــي وســط ظــام االســتبداد 
إلــى  العامــة  االنتخابــات  بقيــة  حــول  الــذي 
وال  فيهــا  منافســة  ال  هزليــة  مســرحيات 
ضمانــات«. وأضــاف »مــن املؤســف أن تجرى 
انتخابات النقابة بينما يغيب عدد كبير من 
الصحافيــن خلــف جــدران الســجون، بينهــم 
15 صحافيــا مــن أعضــاء نقابــة الصحافين، 
كما يغيب قسريا عشرات غيرهم في املنافي 
بســبب  مصــر  داخــل  بقاؤهــم  تعــذر  بعدمــا 
املاحقــات األمنيــة عقابــا لهــم علــى عملهــم 
التعبيــر  فــي  لحقهــم  أو ممارســتهم  املهنــي 
عــن الــرأي بطــرق ســلمية. وإضافــة إلــى ذلــك، 
ســاءت كثيرا األوضاع املعيشــية للمئات من 
الصحافين نتيجة عمليات الفصل التعسفي 
أو تراجــع الرواتــب، أو زيــادة أعبــاء املعيشــة 
وعدم وجود ما يغطيها من دخول، والسبب 
الرئيســي فــي كل ذلــك هــو غيــاب الحريــة، مــا 
الشــريفة  املنافســة  مــن  الصحــف  تلــك  حــرم 
وتقديم خدمات صحافية جيدة للقراء الذين 
كمــا  مبيعاتهــا،  فانهــارت  عنهــا  انصرفــوا 
تراجعت مواردها من اإلعانات، وهو ما أثر 
فــي النهايــة على مســتوى العمالــة بها«. كما 
أكــد املرصــد أن »الحريــة هي الطريق الوحيد 
وأن  مجــددا،  املصريــة  الصحافــة  الزدهــار 
واجب الصحافين اغتنام فرصة االنتخابات 
لتجديــد حيويــة نقابتهم، مــن خال انتخاب 
نقيب ومجلس نقابة يضع هذه القضية على 
رأس أولوياتــه، ويســجل ذلــك بشــكل صريــح 
فــي برنامــج انتخابــي يلتــزم بتطبيقــه بعــد 

فوزه«.
فمنــذ وصــول الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
العمــل  الســلطات  قمعــت  الحكــم،  ُســدة  إلــى 
الصحافــي املســتقل، وحجبــت تعســفا مئــات 
املواقــع اإللكترونيــة، وداهمــت وأغلقت تســع 
واعتقلــت  األقــل،  علــى  إعاميــة  منصــات 
حســب  ا، 

ً
تعســف الصحافيــن  مــن  العشــرات 

أكــدت أنهــا  التــي  العفــو الدوليــة«،  »منظمــة 
صحافيــا   36 عــن  يقــل  ال  مــا  وجــود  وثقــت 
ا ملجرد ممارســتهم عملهم املشــروع 

ً
جــز

َ
محت

منصاتهــم  عبــر  آرائهــم  عــن  لتعبيرهــم  أو 
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي.

الحقوقيــة  املنظمــات  بــن  األرقــام  وتختلــف 
واإلعــام،  الصحافــة  بحرّيــة  تعنــى  والتــي 
بحســب َمــن تحصيهــم كعاملــن فــي اإلعــام 
ملنظمــة  تصنيــف  آخــر  وبحســب  ال.  أم 
»مراســلون بــا حــدود«، هنــاك أكثــر مــن 30 
صحافيــا مصريــا فــي الســجون، فيمــا تعــّد 
مصــر واحــدة مــن أكبــر ســجون الصحافيــن 
التنصيــف.  بحســب  والعالــم  املنطقــة  فــي 
ا آلخر رصد صادر عن املرصد العربي 

ً
وطبق

صحافًيــا   15 هنــاك  فــإن  اإلعــام،  لحريــة 
نقابًيــا فــي الســجون، بينمــا هنــاك عــدد آخــر 
مــن الصحافيــن الذيــن لــم يحملــوا عضويــة 
املصوريــن  مــن  عــدد  وكــذا  بعــد،  النقابــة 
اإلجمالــي  العــدد  ليصــل  واإلعاميــن، 
للقابعــن خلــف القضبــان إلــى 76 صحافًيــا 

نقابًيا وغير نقابي.

سيطر ملف 
الصحافيين السجناء على 

أجواء االنتخابات

خرج صحافيون مصريون من السجن، بعد فترات من حبسهم االحتياطي، في اليومين الماضيين، في »صحوة« 
تأتي تزامنًا مع انتخابات النقابة المرتقبة، فيما بقي العشرات خلف قضبان حديديّة لكونهم صحافيين

يــوم الجمعــة املاضي، كان مقررًا إجــراء انتخابات التجديد 
اللجنــة  أرجــأت  املصريــني.  الصحافيــني  لنقابــة  النصفــي 
املصريــني  الصحافيــني  نقابــة  انتخابــات  علــى  املشــرفة 
عقــد الجمعيــة العمومية ألســبوعني، لعــدم اكتمال النصاب 
النصــف زائــد واحــد، والــذي يقــدر بحوالــي  القانونــي، أي 
خمســة آالف صحافــي يحــق لهــم التصويــت، حتــى يــوم 

الجمعة 19 مارس/آذار الحالي.
وتنــص »املــادة 33« مــن قانون النقابة رقم 76 لســنة 1970 
علــى أنــه »ال يكــون اجتماع الجمعيــة العمومية صحيحًا إال 
إذا حضره نصف األعضاء على األقل. فإذا لم يتوافر هذا 
ّجــل االجتمــاع أســبوعني مــع إعــادة إعــام األعضاء 

ُ
العــدد أ

إذا  الثانــي صحيحــًا  انعقادهــا  ويكــون  الجديــد،  باملوعــد 
حتــى  الدعــوة  تتكــرر  وإال  األعضــاء،  عــدد  ربــع  حضــره 
لــم  املاضيــة،  الســنوات  مــدار  وعلــى  العــدد«.  هــذا  يكتمــل 
يكتمــل النصــاب القانونــي لانتخابات من املرة األولى التي 
تســتلزم تســجيل النصــف+1 ممــن يحــق لهــم التصويــت 
مــن أعضــاء الجمعيــة العمومية، وغالبًا مــا يكتمل النصاب 

القانونــي فــي التأجيــل الثالــث، بنصــاب 25 فــي املائــة. ومن 
املقــرر إجــراء االنتخابــات في 32 لجنة انتخابية داخل مقر 
النقابــة العامــة، باإلضافــة إلــى لجنة واحدة فــي مقر النقابة 

الفرعية في اإلسكندرية.
واملرشــحون علــى مقعــد النقيــب هــم النقيــب الحالي ضياء 
رشــوان، املدعــوم مــن الدولــة والحاصــل علــى وعــود بزيادة 
إقناعهــم  أجــل  مــن  للصحافيــني  املاليــة  املخصصــات 
بانتخابــه، ومنافســه األقــوى فــي هــذه االنتخابــات الكاتــب 
الصحافــي كارم يحيــى، الــذي يحظــى بدعــم الصحافيــني 
املســتقلني، إلــى جانــب أســماء تشــارك كل انتخابــات علــى 
مقعــد النقيــب وهــم ســيد االســكندراني، وطلعــت هاشــم، 

ورفعت رشاد، وانضم إليهم مؤخًرا محمد مغربي.
النقابــة  مجلــس  مقاعــد  علــى  املرشــحني  قائمــة  وضمــت 
)15( ســنة  فــوق 15 ســنة عضويــة 21 مرشــًحا، وتحــت الـــ
عضوية 35 مرشــًحا. أما الباقون من املجلس الحالي دون 
انتخاب هم: خالد ميري، ومحمد شــبانة، وحماد الرمحي، 

ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

مرشحون وتصويت

MEDIA
منوعات

التحريض 
اإلسرائيلي

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

نشــرت »حملــة - املركــز العربــي لتطويــر اإلعــام 
االجتماعي«، أمس االثنني، نتائج مؤشر العنصرية 
االجتماعــي  التواصــل  فــي شــبكات  والتحريــض 
اإلســرائيلية خــال عــام 2020، والتــي أوضحــت 
ازديــادًا فــي الخطــاب العنيــف تجــاه العرب بنســبة 
16% عــن عــام 2019. حيــث أشــارت النتائــج إلــى 

انتشــار حوالــي 574 ألــف محادثــة شــملت خطابًا 
عنيفــًا تجــاه العــرب، بواقع منشــور واحــد بني كل 
10 منشورات تجاه العرب احتوى خطابًا عنيفًا. 
وباملقارنــة مــع العــام املاضي، فقد شــهد هذا العام 
ارتفاعًا بواقع 79 ألف منشــور عن العام املاضي، 
عنيــف.  منشــور  ألــف   495 خالــه  نشــر  والــذي 
وأوضحــت النتائــج هــذا العــام أنه وبســبب جائحة 
تجــاه  العنصــري  الخطــاب  ازداد  فقــد  كورونــا 

فيمــا   ،%21 نســبته  بمــا  والعــرب  الفلســطينيني 
شكلت الشتائم ما نسبته 29% من الخطاب. أما 
ل ما نســبته 7% من 

ّ
خطــاب التحريــض فقــد شــك

الخطاب. وبالنظر إلى أبرز املنصات املستخدمة في 
نشر العنصرية والتحريض خال العام املاضي، 
شر 

ُ
فقد تصدرت هذا العام منصة تويتر، حيث ن

61% من حجم الخطاب العنيف من خالها. وهذا 
يشكل ازديادًا بما يزيد عن الضعف مقارنة بعام 

2019، فيمــا تراجعــت منصــة فيســبوك هذا العام 
إلــى املركــز الثانــي واحتلــت ما نســبته 19%، وهو 

انخفاض بنسبة 20% مقارنة بعام 2019.
ر التحريض والعنصرّية في شبكات 

ّ
ُيذكر أن مؤش

التواصل االجتماعّي اإلسرائيلّية هو تقرير سنوي 
يصــدره مركــز »حملــة«، يرصد تقاطع اســتخدام 
التسميات والكلمات العنصرّية والعنيفة ضد العرب 

والفلسطينّيني على مدار العام.

بقي عشرات الصحافيين في السجون المصرية )محمد الراعي/األناضول(
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 للتذكر بالنسبة للمهتمن بكرة القدم، 
ً
سهولة

ــم بــالــنــســبــة لبيليه،  ــ كــمــا أنـــهـــا األحــــــداث األهـ
إذن،  الــوثــائــقــي،  يــبــدأ  الــفــيــلــم.  يطلعنا  مثلما 
ثم يعود  بلقطات سريعة من مونديال 1970 
إلى البداية، إلى طفولة بيليه وبداية مسيرته.
أقيم  الــذي  إلــى مونديال 1958،  ننتقل بعدها 
فــي الــســويــد، ووضـــع الــعــالــم وجــهــًا لــوجــه مع 
املــوهــبــة الـــجـــديـــدة. لـــم تــكــن الـــبـــرازيـــل حينها 
الــيــوم.  الــتــي نعرفها  الــكــرويــة املهيمنة  الــقــوة 
وكــمــا ســيــحــاول الــفــيــلــم تــقــديــمــه، فــــإن بيليه 

البرازيل  فــوز  فــي  الحسم والسبب  كــان عامل 
بـــهـــذا املــــونــــديــــال. ويـــتـــزامـــن ذلــــك مـــع لــقــطــات 
مــن مــونــديــال 1950، الـــذي أقــيــم فــي الــبــرازيــل 
خسارة  بعد  املنظمن،  قلب  بحرقة  وانــتــهــى 
الـــنـــهـــائـــي الـــشـــهـــيـــرة عـــلـــى مــلــعــب مــــاراكــــانــــا. 
 حينها، فإن 

ً
وبالنسبة لبيليه، الذي كان طفا

ــده فــي ذاك الــيــوم هــي الــتــي دفعته  دمـــوع والــ
إلى قيادة منتخب باده بعد ثماني سنوات، 

وإهداء والده الكأس.
 ،1962 مونديال  إلــى  الوثائقي  بعدها  ينتقل 

محمد استانبولي

ينحصر جزٌء كبير من ذكر بيليه، 
اليوم، في عدد األهداف الفعلية التي 
سّجلها، ومحاولة حصر هذا الرقم 
لنحدد من تفّوق على بيليه وعلى من تفّوق 
البرازيلي. وهو في الواقع أمٌر يدعو إلى البؤس 
والتساؤل عما إذا كانت فكرة »فريق امليديا« 
 سديدة.لحسن 

ً
الذي يدير حساب أحدهم فكرة

للعودة  لإلنقاذ،  هنا  »نتفليكس«  فإن  الحظ، 
 إلى الحقبة التي كان بيليه فيها 

ً
بالزمن قليا

مشغواًل بتسجيل هذه األهــداف حقًا، وقيادة 
الـــبـــرازيـــل نــحــو تــحــقــيــق ثــــاث كــــؤوس عــالــم، 
الدولية، وكٍم  وحضور متزايد على الخريطة 
هائل من التفاصيل املثيرة للجدل، خال فترة 
من  املدعومة  العسكرية  الديكتاتورّية  الحكم 
الواليات املتحدة األميركية. ومن املنصف القول 
إن مجرد ذكر هذه العناصر في ظل مأساة بيليه 
الحالية مع العبي اليوم، تعطي الفيلم أفضلية 

قبل أن يبدأ حتى.

 التاريخ يقفز مرة كل أربعة أعوام
يــعــتــمــد الــفــيــلــم عــلــى كـــــؤوس الـــعـــالـــم كــنــقــاط 
املناسبة األكثر  زمنية. ولم ال؟ قد تكون هذه 

تفتح هذه الموسيقى 
مساحة فنية بدون 

البروتوكوالت التحضيرية

يتجنب العمل الخوض 
في االنقالب العسكري 

الذي شهدته البرازيل

أبرز ما قااله ارتبط 
بمناقشات القصر حول 

لون بشرة ابنهما

2223
منوعات

الـــذي تظفر بــه الــبــرازيــل، رغـــم إصــابــة بيليه، 
ــٍم، ويــصــبــح بيليه  ــ وتــتــحــول إلـــى مـــرشـــٍح دائــ
 يحاول الظهور على الساحة 

ٍ
الوجه لبلٍد فتي

مصادفة  على  اعتيادًا  أكثر  ووجــهــًا  العاملية، 
البرازيل  وفــجــأة، تصبح  واألضـــواء.  الكاميرا 
ــقــــاب، الـــــــذي يــتــجــنــب الــفــيــلــم  ــانــ ــًا لــ مـــســـرحـ
الــخــوض عــن كــثــب فــي أســبــابــه أو حيثياته، 
وتــظــهــر اعـــتـــبـــارات جـــديـــدة ملـــونـــديـــال 1966 
لــم تــكــن مــوجــودة ســابــقــًا، إذ تــحــاول السلطة 
الـــكـــروي ضــمــن سياساتها  الــتــفــوق  تــســخــيــر 

ما يسميه بعض  مع  تزامنت  التي  الداخلية، 
االقــتــصــاديــن »املــعــجــزة الــبــرازيــلــيــة«، والــتــي 
ستنتهي بتضخٍم مؤلم مع أزمــات النفط في 

العقد التالي.
وخـــال هــذا املــونــديــال، الـــذي فــاز بــه املنتخب 
ــدأت كـــرة الـــقـــرم بــأخــذ  اإلنــكــلــيــزي املــضــيــف، بــ
لــم يكن مــوجــودًا مــن قبل على  شكٍل تكتيكي 
ــرازيـــل  ــبـ ــر، وســـقـــطـــت الـ حـــســـاب اإليــــقــــاع الــــحــ
ــة بــيــلــيــه خــــال هــذه  ــابـ ــع إصـ ضــحــيــة لـــذلـــك مـ
الــنــســخــة أيـــضـــًا. ومــنــذ هـــذه الــنــقــطــة، يصبح 
 ،1970 ملونديال  التحضير  على  مركزًا  الفيلم 
والضغوط التي تعّرض لها بيليه للمشاركة 

فيه، وحياته الشخصية آنذاك.
وكــمــا يــعــرف الــجــمــيــع، انــتــهــى هـــذا املــونــديــال 
إيطاليا  عــلــى  بها 

ّ
تغل بــعــد  الــبــرازيــل  لــصــالــح 

بأربعة أهــداف لواحد، ولتكون هذه املسابقة 
املنتخب،  مــع  بيليه  الــتــي يخوضها  األخــيــرة 
قبل أن يكمل اللعب لسنواٍت عدة مع سانتوس 
ــلـــي، ويــتــبــع ذلــــك بــفــتــرة قــصــيــرة في  الـــبـــرازيـ

الواليات املتحدة األميركية.

الالعب الذي تصعب مراقبته
بمعالجة  يــوحــي  ال   ،Pele الــفــيــلــم،  عــنــوان  إن 
ــة مــعــيــنــة، بـــل بــمــا يشبه  ــ املـــوضـــوع مـــن زاويــ
ــٌر  ــة، وهـــــو أمــ ــلـ ــامـ ــكـ مـــحـــاولـــة ســـــرد الـــقـــصـــة الـ
بــكــل حــــال. إذن، عــمــا ســيــكــون هــذا  مستحيل 
الفيلم؟ هل سيتعامل مع بيليه داخــل حدود 
املــلــعــب وحــســب؟ أم خــارجــه أيــضــًا؟ وإلـــى أي 
أثناء  أنيابهم  الفيلم عن  حــٍد سيكشر صناع 
التطرق إلى الجوانب األقــل بريقًا في مسيرة 
الاعب البرازيلي وحياته؟ في الواقع، يحاول 
الفيلم الفوز بتحقيق عدة نقاط دفعة واحدة، 
وهو ما يفّوت عليه بعض الفرص للتوقف عند 
نقاٍط تستحق مزيدًا من االهتمام. وإذا كانت 
سَرد في بدايتها مثل 

ُ
قصة بيليه في الفيلم ت

معظم قصص العبي كرة القدم اليوم، انطاقًا 
ــم 

ّ
ــن الــبــيــئــة الــفــقــيــرة واملـــصـــاعـــب الـــتـــي تــعــل مـ

الــثــراء ورد  الــتــواضــع بالطبع، نحو  اإلنــســان 
الجميل لألسرة، فإن ذلك مرّده ترك بيليه ذاته 
مداخات  على  باالعتماد  القصة،  هذه  يسرد 
ــواد وثــائــقــيــة مختلفة. صــغــيــرة مــن أخــتــه ومــ

وهنا، نستطيع أن نتساءل عن جدوى الطرق 
النجوم  عند  الــحــكــايــات،  ســرد  فــي  التقليدية 
عــلــى األقــــل. فــالــيــوم، يــحــظــى مــعــظــم الــاعــبــن 
-الـــفـــاعـــلـــن واملـــتـــقـــاعـــديـــن مـــنـــهـــم- بــالــتــدريــب 
اإلعامي وإدارة الظهور أمام وسائل اإلعام، 
األجـــزاء  يتابع  املــشــاهــد حــن  فــإن  وبالتأكيد 
الفيلم،  فــي  الــيــوم  بيليه  الــتــي يظهر خــالــهــا 
ســيــعــرف أن األخــيــر قــد نـــال حصته مــن هــذه 
التدريبات، وأدرك أين يمكن أن يسترسل وأين 

يتوقف عن اإلجابة.
ق األمر باعٍب أقل 

ّ
ال بأس بكل ذلك حن يتعل

سطوعًا، في ظرٍف أكثر اعتيادية. أما في حالة 
نجٍم يصفه البعض بأفضل العب كرة قدم في 
 ،)

ً
التاريخ )ومن يدري إن كان األكثر تسجيا

وبالنظر إلى الفترة املضطربة التي شهدتها 
البرازيل آنــذاك، ثمة طمع مشروع ملن يشاهد 
واكتشاف  الحقائق،  عــن  أعمق  ببحٍث  الفيلم 
إن كان بيليه يطّبق التدريبات ألجل تطبيقها 
وحسب، أم ألن ثمة ما يجب أن ُيكِسب الفيلم 

قيمته املضافة عبر كشفه.
ال يعني ذلك أن الفيلم ال يحاول وطء هذه 
املــنــطــقــة الــحــرجــة، إذ لــيــس مـــن االعــتــيــادي 
 أن يــســتــضــيــف 

ٍ
 عـــــن ريــــــاضــــــي

ٍ
لــــوثــــائــــقــــي

موسيقيًا من عيار غيلبرتو غيل، بما شهده 
عن تلك الفترة وترحيله من البرازيل آنذاك 
رفقة كايتانو فيلوزو، أو استضافة الوزير 
ـــع األمـــر رقــم 5 أثــنــاء حكم الرئيس 

ّ
الـــذي وق

والصحافين  اب 
ّ
الكت عن   

ً
فضا ميديسي، 

والاعبن السابقن الذين يحاولون تحديد 
إذا ما كان بيليه متواطئًا بصمته، أم مجرد 

العب كرة قدم.

فوزي باكير

يتبادر  هوبكنز،  أنتوني  ل 
ّ
املمث كــر 

ُ
ذ ما 

ّ
ُكل

إلى الذهن دوره في فيلم »صمت الحمان« 
الــذي   ،)1991  ،The Silence of the Lambs(
صــــدر قــبــل ثــاثــن عـــامـــًا، وأدرجــــتــــه شبكة 

OSN إلى قائمة أفامها مطلع هذا الشهر.
ــج هــوبــكــنــز، حــيــنــهــا، إلـــى أكــثــر من 

َ
لــم يــحــت

ــائــــق ظـــهـــوره  ــة، هــــي مـــجـــمـــوع دقــ ــقـ ــيـ 17 دقـ
مخيلة  فــي  ليترك  دقيقة(،   138( الفيلم  فــي 
اللتن  الــبــاردتــن  الــعــيــنــن  تلكما  املــشــاهــد 
النفسي،  الطبيب  ِلكتر؛  هانيبال  امتلكهما 
كذلك،  البشر.  لحوم  آكل  املتسلسل  والقاتل 
تلك الدقائق كانت كافية لينتزع األوسكار 
الوحيدة التي حــازهــا طــوال مــشــواره، رغم 
ح 

ّ
ه قّدم أدوارًا أخرى ال تقل أهمية، وترش

ّ
أن

 أبــرز 
ّ

لــعــل لــم ينلها.  عنها لــألوســكــار، لكنه 
هذه األدوار هو كبير الخدم في فيلم »بقايا 

.)1993 )The Remains of the Day »اليوم
في »صمت الحمان«، نبدأ بالركض، برفقة 
املــحــقــقــة كـــاريـــس ســتــارلــيــنــغ، الـــتـــي أّدت 

النموذج  كــان  لــو  املــثــال،  حــقــه. فعلى سبيل 
 بـــالـــشـــكـــل والـــحـــضـــور، 

ً
املـــوســـيـــقـــي مـــتـــمـــثـــا

كــالــيــافــعــن واملــشــغــوفــن وحــتــى الــهــيــّبــيــن، 
)جاز،  ما  بنمط  املتمثل  املوسيقي  وبالنوع 
بوب، روك، بلوز، إلخ..(، فإن قدر االستحسان 
ــــوى بــبــضــع  والـــعـــطـــف لــــن يــفــيــهــم حــقــهــم سـ
ــدد مــــن الــتــصــفــيــقــات، وربـــمـــا  ــ فـــرنـــكـــات، وعــ
الـــرقـــص. فــهــي وصــلــة مــؤقــتــة لــعــابــر مــؤقــت 
لم يحجز تذكرة دفــع ثمنها قبل أيــام وهيأ 
لساعات  بها  واالســتــمــتــاع  لسماعها  نفسه 
داخل مسرح أو قاعة موسيقية. ولكن، ملجرد 
الــوقــوف عندها لدقائق مــعــدودات، ستمنح 
املــســتــمــع تـــذكـــرة مــجــانــيــة أو بــخــســة الــثــمــن 
مقابل، ثمن األحام واملهام الروتينية باهظة 
الــثــمــن. وبــالــتــالــي، هــــذه املـــعـــادلـــة ستعكس 
العابر سينجو من  املستمع  تناظرًيا.  حًسا 
الصخب الــهــائــم حــولــه خــال هــذه الــدقــائــق، 
والـــعـــازف أو املــوســيــقــي سيتمكن مــن طــرح 
حواجز.  أو  قيود  دون  مــن  قة 

ّ
الخا تجربته 

األنــفــاق طريقها  ذلـــك، تشق موسيقى  ومــع 
األنفاق  فهذه  والعابرين.  املــاريــن  جلبة  بــن 
ــاًء فـــنـــًيـــا مــنــاســًبــا  فــــي صــلــبــهــا تــشــكــل فــــضــ
من  بطاقة  تتميز  موسيقية  تجربة  لتقديم 

نوع خاص تناسب مناخ األنفاق املعتاد.

سالم أبو ناصر

يعد الــعــزف داخــل محطات املــتــرو واألنــفــاق 
الــخــاصــة بــشــبــكــات املـــواصـــات الــعــامــة، من 
الـــظـــواهـــر الــفــنــيــة املـــرغـــوبـــة واملــحــّبــبــة لــدى 
العالم. هذه  املوسيقى حــول  كثير من هــواة 
التي ال نجدها  اللطيفة والعابرة،  املشهدية 
لها بصمة  العربية،  بلداننا  في  الظن  أغلب 
فنية مختلفة، وإن كانت ال تحظى بشعبية 
عــاملــيــة أو جــمــاهــيــريــة اســتــهــاكــيــة رائــجــة 

باملفهوم التجاري.
في هذه األنفاق، حيث صخب الحياة يفرزه 
في  رأسمالي  نظام  ويتوجه  متسارع،  عالم 
للبلدان  واالقتصادية  االجتماعية  التركيبة 
املتقدمة، تنزع موسيقى األنفاق عن نفسها 
هــشــاشــة هـــذا الــتــقــدم والــتــطــور، وتــحــفــر في 
النزعة  هــذه  مكانتها.  البيروقراطية  صلب 
االستهاكي  النمط  تهاجم  ال  االستقالية، 
ــا تــــــؤازر  ــ وتـــنـــحـــو نـــحـــو الــــشــــهــــرة، بــــقــــدر مـ
انطباعية الفلسفة املوسيقية أمام اإلنسانية 
الطموح واملتراكمة. فإن مشهًدا عابًرا لرجل 
يعزف على غيتاره، وأمامه قبعة أو كشكول 
يجمع بهما نقود املارة داخل فيلم، أو حتى 
مقطع فيديو مصور تجده لرجل أو مجموعة 
يعزفون الجاز أو الروك في هذه األنفاق، هو 
الواقع  في صلبه تهميش أخاقي من جهة 
البيروقراطي، وتجميل وتحسن بصري من 

جهة الواقع العبثي.
الثقافة، بأنها تمكن  ولكن، هل نصف هذه 
جــمــالــي خـــاص ومــســتــقــل أمــــام هـــذا الــواقــع؟ 
ــة املــخــصــصــة  ــنــ ــكــ بـــالـــطـــبـــع، مـــثـــل هــــــذه األمــ
هذه  تنصف  لن  املؤقت،  العشوائي  للتاقي 
والجاد  املغامر  املوسيقي  وتمنح  الصيغة، 

دورهـــــا جــــودي فــوســتــر. ونــنــتــهــي بــاملــشــي 
بهدوء والمباالة برفقة لكتر. فبينما أمضت 
قــاتــل متسلسل  تــلــهــث وراء  الــفــيــلــم  األولــــى 
ُعرف باسم بافلو بيل، كان لكتر يساعدها 
عــلــى الــتــعــّرف إلـــى الــقــاتــل مــن خـــال قـــراءة 
ملفه وفهم طبيعة جرائمه.. كان يساعدها 
بوصفه طبيبًا نفسيًا ماهرًا، وكذلك ككقاتل 
بارع. لكن، وملساعدتها، ال بّد لها أن تبادله 
ــــرى، شــخــصــيــة، عـــن نشأتها  مــعــلــومــات أخـ
 ..

ً
وطفولتها، والخوف الذي واجهته صغيرة

 
ّ

الــذي ظل الطفولي،  البدائي،  األّول،  خوفها 
لكتر  هانبيال  لـــ  مواجهتها  حتى  يسكنها 
ــذي اســـتـــطـــاع أن يــســتــبــطــن هـــذا  ــ نـــفـــســـه، الــ
ستارلينغ  مانحًا  أيــضــًا،  ويعّمقه  الــخــوف، 
مــســاحــة مــعــقــولــة مـــن الـــتـــداعـــي، لــتــســرد له 
قــّصــة الــحــمــان الــتــي أيــقــظــتــهــا مـــن نومها 

ذبح. 
ُ
حن كانت تصرخ، قبل أن ت

ــتــــر، الـــتـــي  ــــن جـــهـــتـــهـــا، اســـتـــطـــاعـــت فــــوســ مـ
انتزعت هي األخــرى أوسكار أفضل ممثلة 
عن أدائها هذا، تجسيد دور املحققة بإتقان؛ 
لكتر، على  الكاميرا، كما في حالة  ترّكز  إذ 
الــنــظــرات  تــلــك  الـــقـــول..  تــتــرك لهما  عينيها، 
والــتــواقــة  والخائفة  املــتــوتــرة  والتحديقات 
ــًا، اســتــطــاعــت  ــنـــة أيــــضــ ــفـــاتـ واملـــفـــتـــونـــة، والـ
فــوســتــر أن تــمــنــحــهــا لــلــمــشــاهــد، وتــتــركــهــا 
 وراءها 

ً
، ُمخفية

ً
على حافة عينيها واضحة

ــرارًا كــان يسعى لكتر طـــوال الــوقــت إلى  أســ
إظهارها، ونجح في ذلك. 

ــا يـــزيـــد الـــلـــبـــس فــــي »صـــمـــت الـــحـــمـــان«  مــ
)أخــرجــه جــونــاثــان ديـــم(، هــو عــدم وضــوح 
الــعــاقــة بـــن ســتــارلــيــنــغ وِلـــكـــتـــر؛ إذ تــبــدو 
ولع  تعقيدًا  يزيدها  للغاية،  مركبة  عاقة 
كـــل مــنــهــمــا فـــي اآلخـــــر، مـــن دون أن يــبــوح 

أحــدهــمــا بـــذلـــك. لــكــن هــشــاشــة ســتــارلــيــنــغ 
الفنية،  وذائقته  األخير،  وذكاء  لكتر،  ثير 

ُ
ت

وقـــدرتـــه عــلــى الــتــحــلــيــل واالســتــبــطــان، من 
أثــرًا كبيرًا في نفس  أن تترك  شأنها أيضًا 

املحققة. 
 هــذه املــســافــة بــن الشخصيتن يمكن 

ّ
لــعــل

الــذي تطارده ستارلينغ،  القاتل  أن يمألها 
بــافــلــو بــيــل؛ إذ كـــان يــتــرك فــي فــم ضحاياه 
ــا تـــرمـــز إلـــى  ــهــ ــ

ّ
ــول إن ــقــ ــة، يــمــكــنــنــا الــ ــقـ ــرنـ شـ

تكبر وتتحول  أن  قبل  مــا؛  ستارليغ بشكل 
؛ أي لكتر. 

ً
ة

ّ
وتكتمل، لتصبح فراشة أو عث

الشرنقة ترمز إلى التحول بالنسبة للقاتل 

لــم يستطع تقّبل نفسه كــرجــل، وأراد  الــذي 
، وهـــي تــرمــز إلـــى هشاشة 

ً
ــرأة ــ أن يصبح امـ

ــا، وإلـــى  ــ ــــوارهـ ســتــارلــيــنــغ فـــي طـــــوٍر مـــن أطـ
 
ّ
ــذا الـــطـــور. كـــأن نــضــج لــكــتــر بــعــد اكــتــمــال هـ

فــي هشاشته  نـــراه  واحـــد،  كليهما شخص 
ة(.

ّ
)الشرنقة(، وفي قّوته )الفراشة/العث

ــراء الــتــجــارب  ــإجــ تــســمــح هــــذه املــوســيــقــى بــ
ــدود فــنــيــة  ــحــ ــة، وتـــفـــتـــح مـــســـاحـــة لــ ــنـــوعـ ــتـ املـ
لـــن تــتــقــيــد بـــالـــبـــروتـــوكـــوالت الــتــحــضــيــريــة، 
ــات والـــــصـــــاالت  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ كـــاســـتـــئـــجـــار اإلسـ
أنها على تماس مباشر  كما  الثمن،  باهظة 
مـــع الـــنـــاس، وهــــو مــؤشــر لــنــضــوج مــشــروع 
موسيقي تحدد مستواه آراء هذه الناس. وملا 
كانت مساحة خاصة للتدريب وتلقي ردود 
ــإن الــتــجــربــة هـــذه على  أفــعــال املــســتــمــعــن، فـ
قدر مناسب من الترويج والدعاية، توازيها 
جمالية الحضور والتقديم والترفيه دونما 
ــالـــي وأدواتـــــــه  ــمـ ــرأسـ الـــخـــضـــوع لــلــتــمــثــيــل الـ

اإلنتاجية.
تــمــنــح أجــــواء األنـــفـــاق الــخــاصــة حــريــة أكبر 
ــــورة جــمــالــيــة  ــــزف، وتـــخـــلـــق صــ ــعـ ــ ــــألداء والـ ــ لـ
ويــرقــصــون  فــالــنــاس يستمعون  وتــفــاعــلــيــة، 
القول  إلى  في كثير من األحيان؛ ما يدفعنا 
إن هــــذه الــثــقــافــة تــســتــطــيــع تــربــيــة الــذائــقــة 

الجمالية عند الجمهور العابر.
ولـــــوال أن هــــذه الــثــقــافــة لـــم تــكــن عــلــى قــدر 
عـــــاٍل مـــن الــتــأثــيــر ملـــا دفـــعـــت بــعــض الــــدول 
الســتــغــال هـــذه الـــظـــاهـــرة، وتــوظــيــفــهــا في 
ــرى لــلــتــأثــيــر عــلــى الــنــاس  جـــوانـــب فــنــيــة أخــ
األنــفــاق. فروسيا  واستقطابهم داخــل هــذه 
ــام 2017 عــمــدت بــمــنــاســبــة الــذكــرى   عـ

ً
مــثــا

إلـــى  ــكــــن«،  لــتــأســيــس مــتــحــف »بــــوشــ  105
داخل  الفوتوغرافية  للصور  معرض  إقامة 
أنفاق موسكو. وكذلك، لجأت فرنسا  مترو 
في العام نفسه، إلــى وضــع لوحات الرسام 
الهولندي رامــبــرانــت، في عــدد من محطات 
أن كانت  بــاريــس، بعد  العاصمة  املترو في 
هذه اللوحات معروضة في متحف » جاك 

مارت أندريه«. 

صمت الحمالن تلك العيون الباردة والفاتنةموسيقى األنفاق... عابرٌ يعزف لعابرين
ثالثون عامًا تمرّ على 
صدور فيلم »صمت 

الحمالن« للمخرج الراحل 
جوناثان ديم. عمل 
أيقوني، من بطولة 

جودي فوستر وأنتوني 
هوبكنز

واشنطن ـ العربي الجديد

فّجر األمير البريطاني هاري وزوجته األميركية 
ميغان ماركل مفاجآت عدة في أول مقابلة لهما 
عام،  قبل  امللكية  واجباتهما  عن  تنحيهما  عقب 
مــع اإلعــامــّيــة األمــيــركــّيــة األشــهــر أوبـــرا وينفري 
 أبرز ما 

ّ
تها شبكة »سي بي إس«، األحد. ولعل

ّ
بث

لون  املؤملة حــول  القصر  بمناقشات  ارتبط  قــااله 
بشرة ابنهما، وفقدان الحماية امللكية والضغوط 
 أفــــكــــارًا 

ّ
الــــشــــديــــدة. وكـــشـــفـــت مـــيـــغـــان مــــاركــــل أن

انتحارّية راودتها، عندما كانت تعيش في كنف 
املقابلة،  في   ،

ً
مــؤكــّدة البريطانّية،  املالكة  العائلة 

 أّي دعــــم نــفــســي عــلــى الـــرغـــم من 
ّ

ـــهـــا لـــم تــتــلــق
ّ
أن

وكالة  أوردت  ما  وفــق  بذلك،  املستمّرة  مطالبتها 
»فرانس برس«. وقالت إنها كانت »أفكارًا مستمّرة 
 باللوم في 

ً
وُمرعبة وحقيقّية وجلّية جّدًا«، ملقية

ذلك على التغطية اإلعامّية البريطانّية العدائّية 
ــهــا ذهــبــت ملــقــابــلــة أعــضــاء 

ّ
تــجــاهــهــا. وأضـــافـــت أن

املؤّسسة امللكّية، لطلب املساعدة ومناقشة إمكان 
ني ال أستطيع، 

ّ
إن يها عاجًا طّبيًا »وقيل لي 

ّ
تلق

 ذلك لن يكون في مصلحة املؤّسسة«.
ّ
وإن

 
ّ
لة السابقة مختلطة األعراق، إلى أن

ّ
وأشارت املمث

لون  قلقن بشأن  كانوا  املالكة  العائلة  أفـــرادًا في 
هم أبدوا 

ّ
 إن

ً
بشرة ابنها آرتشي قبل والدته، قائلة

ق بدرجة سواد بشرته« 
ّ
»مخاوف )...( في ما يتعل

و»مــا قــد يعنيه ذلــك، وكيف سيبدو األمـــر«. دفع 
ــاذا؟«.  »مــ متسائلة  للتعجب  ويــنــفــري  التصريح 
بينما صمتت وينفري لحظات، قالت ماركل إنها 
كافحت لفهم سبب وجود مخاوف داخل العائلة 
امللكية بشأن لون بشرة ابنها. كما أشــارت دوقة 
 قــصــر بــاكــنــغــهــام رفــــض منح 

ّ
ســاســكــس إلــــى أن

 أعضاء في املؤّسسة 
ّ
 إلى أن

ً
الحماية للطفل، الفتة

 آرتــشــي يــجــب أال يــحــظــى بــــأّي لقب، 
ّ
اعــتــبــروا أن

خافًا للتقليد. وقد أعرب األمير هاري من جهته 
خاذ العائلة امللكية موقفًا علنّيًا 

ّ
عن أسفه لعدم ات

 عنصرّية من جانب 
ً
للتنديد بما يعتبره تغطية

جزء من الصحافة البريطانية.
»حملة  وعلى الرغم من تنديد ماركل )39 عامًا( بـ
تــشــويــه حــقــيــقــّيــة« مـــن جـــانـــب املـــؤّســـســـة املــلــكــّيــة 
 

ّ
ر لها الحماية، إال

ّ
 العائلة امللكية لم توف

ّ
وقولها إن

ب مهاجمة أعضاء العائلة 
ّ
ها حرصت على تجن

ّ
أن

ــه، وخافًا ملا 
ّ
إن شخصّيًا. واكتفت ماركل بالقول 

ها لم تكن هي 
ّ
ُكتب في الصحافة البريطانّية، فإن

َمـــن جــعــلــت دوقــــة كــامــبــريــدج كــيــت زوجــــة األمــيــر 
بيل زواجــهــا مــن األمــيــر هــاري في 

ُ
ولــيــام، تبكي ق

العام 2018.
 هذا 

ّ
وقالت ميغان »يعرف الجميع في املؤسسة أن

 »لقد حدث عكس ذلك«. 
ً
ليس صحيحًا«، مضيفة

ه »قبل أّيام قليلة من الزفاف، كانت 
ّ
وأوضحت أن

 بشأن شيء ما )...( وهذا جعلني 
ً
ة )كيت( مستاء

ــًا«. وأّكـــد األمــيــر هــاري 
ّ
أبكي وجــرح مشاعري حــق

 ما في وسعهما« 
ّ

ه بذل مع زوجته ميغان »كل
ّ
أن

»أنا  وقــال  البريطانية.  امللكية  العائلة  في  للبقاء 
نا 

ّ
ني أعلم )...( أن

ّ
 ما حدث قد حدث، لكن

ّ
حزين ألن

 مــا فــي وسعنا إلنــجــاح األمـــر«. وقالت 
ّ

فعلنا كــل
 مــا فــي وسعنا 

ّ
مــاركــل  »يــا إلــهــي، لقد فعلنا كــل

لحمايتهم«. 
بــأنــه شعر بالحصار في  هـــاري وينفري  وأخــبــر 
أمنه  وفقد  ماليًا  بعزله  وفــوجــئ  امللكية،  الحياة 
الــعــام املــاضــي. وقــال أيضًا إنــه شعر بــأن عائلته 
بشأن  بسذاجتها  اعترفت  التي  ميغان،  تدعم  ال 
الـــحـــيـــاة املــلــكــيــة قـــبـــل الــــــــزواج مــــن هـــــــاري، حــيــث 
والقصص  الشعبية  الصحف  لهجمات  تعرضت 
الكاذبة، وفق ما نقلت »أسوشييتد برس«. واعتبر 
ــده األمــيــر تــشــارلــز وشقيقه األمــيــر   والــ

ّ
هـــاري أن

للنظام، بصفتهما عضوين في  »أسيران«  وليام 
العائلة امللكّية.

أربعة أهداف في مرمى 1970

)Getty( العالقة تبدو غامضة بين ستارلينغ ولكتر

الثنائي خالل 
المقابلة 
)Getty(

)Getty( هل توصف هذه الموسيقى بأنها تمكين جمالي خاص ومستقل؟

)Getty/هل كان بيليه مجّرد العب كرة قدم أم متواطئًا مع النظام السياسي؟ )أليساندرو ساباتيني

بين  رحلة  »بيليه«. عمل يصطحبنا في  وثائقي يحمل عنوان  بعرض  »نتفليكس«  بدأت  أخيرًا، 
عامي 1958 و1970 مع العب كرة القدم التاريخي، وثالث كؤوس برازيلية

وثائقي بيليه

مفاجآت هاري وميغان

فنون وكوكتيل
قراءة

رصد

استعادةإضاءة

ثمة فكرة أخرى ال يتوقف 
الفيلم عن التركيز عليها؛ 

وهي عالقة البرازيل الغريبة 
بكرة القدم. حين تخسر 

البرازيل مونديال 1950، فإن 
كل العقد الوطنية تظهر 
وتصيب الشخصية البرازيلية 

بالعجز. وحين تظفر به، 
فإن البرازيل تستطيع صرف 
نظرها عن المركز األوروبي 
والنهوض بنفسها. لماذا؟ 

ال يجيب الفيلم عن هذه 
األسئلة، لكن ال شك لو أنّه 
منحها اهتمامًا أعمق، 

فمن شأن التعمق فيها أن 
يصنع وثائقيًا متكامًال.

حين تخسر 
البرازيل
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إيقاٌع هادئ
ستنقُع ويمتلُئ

ُ
 امل

ُ
ِفخ

َ
ينت

فلى من الهواء، بقاِت السُّ
ّ
بالط

ي.
ّ

َيسَودُّ خاتُم الخطوبة الفض

 الجوفّية
ُ

والجداول
ُه

َ
في الكهوِف السفلّيِة تحت

ّوِتها 
ُ
 ق

ِّ
تجري بكل

ط
ّ
رق

ُ
صُّ بَسَمِك الّسلمون امل

ُ
غ

َ
ت

على بعد خطوٍة صغيرٍة من الّصوت.

 هنا
َ
ط

َ
َسق

جنديٌّ من جيٍش مجهوٍل
باب

ّ
 الض

َ
أسفل

 مجهولِة األلوان.
َ

 بمعاِطف
ٌ

مّرْت به خيول
■ ■ ■

األشجار
أشجاُرَك أشجاٌر َحّية

ْت بالجذوِر على أجساِد األسالف
َ
ِخيط

 الّدُم الّدافئ من ِلحاِئها
ُ

ق
ّ
يتدف

 برأِسها
ّ

ِطل
ُ
 أن ت

َ
قبل

قّدسة.
ُ
وجوُه عيِد الِفْصِح امل

أشجاُرَك أشجاٌر حّية
 على الطيوِر

ُ
تعزف

مثل أوركسترا سيمفونية دون مايسترو
رازير

َّ
 حركات كماناِت الز

ُ
ُيَدوِزن

والزيزفوِن عنَد الفجر.

ٌ
أشجاُرَك أشجاٌر حّية

كِسُر أذُرَعها الّرقيقة
َ
ها وت

َ
 مراِفق

ُّ
َعض

َ
َت

وِقَع األطفال
ُ
لت

هم من العصبّية
ُ
ُصرُّ أسنان

َ
الذين ت

أمام وجوِه النوافذ.
أشجاُرَك أشجاٌر حّية

اٍت
ّ
 دق

َ
 ثالث

ُّ
سوف تدق

على األبواِب املّيتة
 املنزِل

َ
وتعبُر عتبة

 املاء
َ

ُب بعض
ُ
طل

َ
وت

ب روحًا.
ُ
وتطل

■ ■ ■

بياض
في ليلٍة سوداء

بالقرِب من البحيرِة الزرقاء
ني

َ
 تراٌم أصفر وَحَمل

َ
ف

ّ
وق

َ
ت

إلى املجهول -

سأتمّسُك بالدرابزين
 في هذا العالم

َ
ط

ُ
كيال أسق

 زجاجٍة فارغٍة.
ُ

مثل

مرَّ التراُم باملنطقة الصناعّية
ها ولكنني ال أراها

ُ
َع املباني التي أعرف

َ
ط

َ
وق

مرَّ بأشجاِر الَحوِر
التي سقطْت في القرن املاضي

مّر بالناس النائمني
مّر بثالثة سمامير

ميروسالف اليوك

تقبيُل الفتيات
صّدق أوفيد: لقد 

ُ
ال ت

كتَب »التحّوالت«
وَبِقَي على حاِله، بل أصبَح أسوأ.

 هيرودوت
ْ

صّدق
ُ
ٌال ت

مِن منقوصة
ّ
ه للز

ُ
فرؤيت

 أكثَر عن الزمن.
ُ

ُس التاريخ يعرف ومدرِّ
 ابن سينا

ْ
صّدق

ُ
ال ت

 بالبنسلني؟
ً
فهل َسِمَع أصال

ِل الفتيات بِّ
َ
ق

 حمراُء كالوروِد القاِنَية
َّ
شفاُهُهن

حِم 
َ
ِع الفراشاِت السوداَء كالف

َ
َوض

على شفتيَك
ِمك

َ
وبطونها في ف

سيبدو هذا املنظر أكثر جمااًل
للذين ينظرون إليَك من الرصيف.

َك -
َ
 اشمئزاز

ْ
ن

ُ
خ

َ
ال ت

.
ْ

 لتغتسل
ً
ِجَد طريقة

َ
فلن ت

: ولكن ملاذا؟
ً
 قائال

ُ
تصرخ

ساء
ّ
 الن

ِّ
أليَس هناَك من بني كل

سوى زوجِة امللِك في هذه الحرب!

 الحرِب - أجمل سيدٍة
ُ

ُيمكنَك تقبيل
ها مع الجميع، ولَم ال؟

َ
ضطرُّ ملشاركت

ُ
ت

فشفتاها حمراوان كالوروِد القاِنية
ك

َ
ها - وستغفُر لَك كراهيت

ْ
ّبل

َ
ق

ى الحّب الذي لم يكن 
ّ
بل ستغفُر حت

حّبًا.

ياٍر آخر
َ

هل لديَك أّي خ
 امللِك 

ُ
 زوجة

ُ
عندما تكون

هي املرأة الوحيدة؟
■ ■ ■

تونس ـ ليلى بن صالح

ــلـــدون فـــي تـــونـــس، يــوم  عــــاش تــمــثــال ابــــن خـ
املاضي، مشهد »اعتداء« جديد حني  السبت 
أقــــدم مــتــظــاهــرون، يــطــالــبــون بــإطــالق ســراح 
عــــدد مـــن املـــوقـــوفـــني، عــلــى كــتــابــة شـــعـــارات 
إلى  إضــافــة  قاعدته،  لوحة  فــوق  احتجاجية 
تعليق الفــتــة حـــول رقــبــة الــتــمــثــال. كـــان ذلــك 
سببًا في استنكار واسع سّيما وأنه لم تمّر 
سوى أسابيع قليلة على ظهور خطأ إمالئّي 
كارثّي على قاعدة التمثال بعد إعادة تهيئته 

من ِقبل بلدية العاصمة.
ومـــن املـــصـــادفـــات ذات الـــداللـــة أن الــكــتــابــات 
انتهاء  بعد  أتــت  التمثال  على  االحتجاجية 
البلدية من أشغال تصحيح الخطأ السابق، 
ــادة الــعــمــل عــلــى تهيئته.  ــ وهـــو مـــا فـــرض إعـ
تونس،  لبلدية  العامة  الكاتبة  اعتبرت  وقــد 
حــفــيــظــة مـــديـــمـــغ بـــلـــخـــيـــر، فــــي تــصــريــحــات 

ل 
ّ
 مــا جـــرى يمث

ّ
ــأن بــ لــوســائــل إعــــالم محلية 

»اعــتــداًء على امللك العام من خــالل استخدام 
الطالء وكتابة بعض الشعارات«، مشيرة إلى 
البلدية  أنفقت  بعدما  مقبول،  »غــيــر  ذلــك  أن 
حوالي 140 ألف دينار إلعادة تهيئه الساحة 
ــنــــني مــنــذ  ــام املــــواطــ ــ ــ وفـــتـــحـــهـــا مــــن جــــديــــد أمـ
هني والسياح 

ّ
املتنز لتكون على ذمة  يومني، 
وبما يزيد من جمالية املكان«.

اعتماُد تمثال ابن خلدون بالذات لالحتجاج 
فال  الرسمية،  للثقافة  مــضــادة  رســالــة  ل 

ّ
يمث

يــخــفــى املـــوقـــع الـــرمـــزي الــــذي يــتــخــذه املــفــّكــر 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي فــــي تــــونــــس كــأحــد 
العناوين الفكرية الجامعة. كما أن الكتابات 
املكتوبة  اللوحة  معالم  أخفت  االحتجاجية 
التمثال  أن  إلــى  إشـــارة  الــقــاعــدة وفيها  على 
نــجــز بــرعــايــة الــرئــيــس الــســابــق الحبيب 

ُ
قــد أ

بورقيبة.
عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي فـــيـــســـبـــوك، كـــتـــب أســـتـــاذ 
الــفــلــســفــة فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، محمد 
لو  ق لشباب تونس 

ّ
محجوب: »كنُت سأصف

ال تصّدق أوفيد

لم يمض سوى يومين 
على إعادة فتح ساحة 
تمثال ابن خلدون في 
تونس العاصمة، بعد 

أشغال إصالح خطأ إمالئي 
في نّص قاعدته، حتى 

جرى تشويُهه

يهتّم المثّقف بالشأن 
العام، وينخرط فيه.  
أّما األديب، فيذهب 

إلى الهموم اإلنسانية 
الفردية والعاطفية 

والروحية، أو ما يحدث 
في القاع

تمثال ابن خلدون من صنم رسمّي إلى منّصة احتجاجية

أجل، المخاوف في محلّها

سقط هنا جندّي من جيش مجهول أسفل الضباب

اعتماُد التمثال 
لالحتجاجات يمثّل 

رسالة مضادة 
للثقافة الرسمية

سيتصاعد المنع 
مع موجة التطبيع 

القادمة وسُتستعمل 
الجوائز

من  مسرحي  وكــاتــب  ــي  ــ وروائ شــاعــر 
قرية  فــي   1990 ــام  ع ُولـــد  ــا.  ــي ــران أوك
الكاربات،  جبال  في  تقع  التي  سمودنا، 
الثامنة  ســّن  منذ  كييف  فــي  ويعيش 
الشعر:  ــي  ف ــه  ــداراتـ إصـ ــن  م ــرة.  ــش ع
 .)2019( و»روز«   ،)2013( »ميتروفوبيا« 
وفي الرواية: »بابورنيا« )2016 ــ الغالف(، 
له  صدرت   .)2018( العالَم«  يُخَلق  و»لم 
»الماء  بعنوان  جديدة  روايــة  أيام  قبل 
بلهجة  مــتــأثـّـرة  أعــمــالــه  ــحــديــدي«.  ال
الهوتسول، التي تختلف كثيرًا عن اللغة 

األوكرانية، وتتميّز بفولكلورها.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

إطاللة

فعاليات

ل هنا وهناك.
ّ
تتسل

كي بالفعل
ْ
 شيٍء ُمل

ُّ
 كل

َ
وكان

 هذا ُملٌك لي بالفعل
ّ

كل
ما عدا هذه األصابع

ما عدا هذه األصابع الخمسة البيضاء.
■ ■ ■

جزيرة
ًرأيُت في بلدٍة جبلّية َمهجورٍة

أنهارًا هوائّية
 الغيوِم

َ
تجري بني

وِقَمِم الجباِل
 أسماكًا هوائّية

ُ
حمل

َ
ًت

 هوائية
ً
وحجارة

وطحالَب هوائّية
ورجااًل هوائّيني غرقى.

سأصعُد يومًا ما
سطَح أطوِل ناطحِة سحاٍب

وسأبحُر على منت قارٍب هوائّي
حتى نهاية القاّرة

التفاف  ابن خلدون  وا حول تمثال 
ّ
التف أنهم 

األنــصــار حــول زعيمهم فــي رســالــة واضحة 
ــى الـــســـيـــاســـيـــني. كــنــت  ــ لــلــمــعــرفــة مـــوّجـــهـــة إلـ
سأصفق لهم لو أنهم أعلنوا أنهم أبناء ابن 
خلدون وأحفاُده. ولكنهم لم يفعلوا وعمدوا 

إلى تشويه التمثال«.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب مــحــمــد صـــالـــح الـــعـــمـــري، 
»أوكسفورد«:  في جامعة  التونسي  الباحث 
»هــــل تـــحـــّرر ابــــن خـــلـــدون الـــيـــوم مـــن الــوثــن 
ــٍر شعرية وردت 

ُ
الــجــديــد؟« مشيرًا إلــى أســط

ــام الــســتــة« للشاعر  فــي قــصــيــدة »نــشــيــد األيــ
أحــمــد  أوالد  الـــصـــغـــيـــر  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ الـــتـــونـــســـي 
 أضــيــق 

ُ
 املــديــنــة

َ
 خـــلـــدون

َ
ــن ــا ابــ ــال فــيــهــا: »يـ قـ

مــن خــطــاك/ ولــكــم مــــررُت ببرنسك الــحــديــد، 
فساءني زمني/ فاخرج من الوثن الجديد/ 
واكتب إلى الوثن املقابل ما يليق بحجمه/ 
 من 

ّ
قل ما تريد: هــذا حصانك واقــف والــكــف

ــن تـــرّحـــب بــالــغــريــب/ قـــل مـــا تـــريـــد/ فلنا  زمـ
املـــدى ولـــه الــصــديــد«. هــنــاك إشــــارة فــي هــذه 
لتمثال  املواجه  تمثال بورقيبة  إلى  األبيات 
ــذه األبــيــات  ــن خـــلـــدون. يــلــتــقــط الــعــمــري هـ ابـ
أحــمــد  أوالد  ــوة  ــ دعــ ــقــت 

ّ
تــحــق إن  فـــيـــتـــســـاءل 

إلــى التحّرر من ربقة السلطة  »البــن خلدون 
ــمــتــه وامـــتـــلـــكـــتـــه«، فـــكـــأن كــتــابــات 

ّ
الـــتـــي صــن

املــحــتــجــنّي أنـــجـــزت ذلــــك. ويـــالحـــظ الــبــاحــث 
التونسي أن »الشباب املتمّرد لم يمسوا ابن 
ق 

ْ
خــلــدون بــشــيء، بــل حــّمــلــوه رسائلهم لعت

املسجونني والبالد. وكتبوا شعاراتهم على 
الرسمي  التملك  رمــز  وفـــوق  التمثال  قــاعــدة 

البن خلدون، أي لوحة التدشني«.

 البحُر الهوائّي
ُ
حيث يبدأ

ِتِه -
ّ
 على حاف

ٌ
فهناَك جزيرة

لن تعرفوا عنها أّي شيٍء على اإلطالق.
■ ■ ■

النبات الشوكي
جّردني من اسمي

وك
ّ

يا نباَت الش
َك

َ
أريُد أن أكون

عالب والغزالن من أرُجلها
ّ
أريُد أن أمسَك الث

ها
َ
خيف

ُ
 أن أ

َ
دون

ألحكي للمستمعني ذوي الّريش
عن األحالم التي تراها جذوري

خفي ثعبانًا عجوزًا في صدري
ُ
أل

ها
َ
َئ أطفال

ّ
َوأدف

أريُد أن أعرف
 الخنافِس الجوفّية

ُ
أين ترعى قطعان

أين تختفي الفراشاُت
ذواُت الُبطوِن الحمراء

واألجنحِة الّرمادّية
 قلُب الَجراِد

ُ
 ينِبض

َ
كيف

 َيغشى صوت الفلوُت مساِمَع ابِن ِعْرس
َ

وكيف

 ِبيدي.
َ
طِعَم الّدَبَبة والِغربان

ُ
أريُد أن أ

 نفسي
َ
أريُد أن أكون

مجّرُد نباٍت شوكّي.
■ ■ ■

َحّماُم الرّجال
حك.

ّ
ينفجُر حّماُم الرجاِل بموجاٍت من الض

 بفظاظٍة وُيطلقون شتائَم بذيئة
َ
يمزحون

َ
كني

ّ
هت

َ
ت

ُ
 مثل املراهقني امل

َ
َيجُرون

ِة نهٍر
ّ
على ضف

 بعضهم البعض
َ
يضربون

بمناشِف قرِص العسل
باَر الفحِم من بالِعيِمِهم

ُ
 غ

َ
يبُصقون

 بالُبخاِر:
َ
ويختنقون

 الهواء.
َّ

 دائمًا َمَحل
ّ

البخاِر الذي َيُحل
)ترجمة: عماد األحمد(

رسائل على رُخام صاحب »المقّدمة«

هل األديب مثّقف؟

فاتحة  االستعادي  المعرض  يتواصل  المقبل،  إبريل   / نيسان  من  العشرين   حتى 
المغربي  التشكيلي  الفنان  أعمال  من  عامًا  خمسين  مسيرة  يضيء  الذي  اإلبداع 
فؤاد بالمين في »متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر« في الرباط. 
خاصة،  ومجموعات  متاحف  من  جمعها  جرى  لوحة  مئة  المعرض  يضّم 

وُتعرض معًا ألّول مرة.

للمنشد  موسيقيًا  حفًال  اليوم،  مساء  القاهرة،  في  الصاوي  ساقية  تحتضن 
الغنائي للصعيد  للتراث  الذي يقترح في أعماله تصّورات جديدة  وائل الفشني، 
المصري. من أبرز ما أّداه الفشني أنشودتا »موالي«، و»يا عاشقًا«، كما أّدى أغانَي 

جينريك عدد من األعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسل »واحة الغروب«.

تنّظم »دار الثقافة السليمانية« في تونس العاصمة، يوم السبت المقبل، 13 آذار/ 
مارس الجاري، ملتقى فكريًا بعنوان تونس تقرأ الشخصية التونسية يشارك فيه 
المشاغل  من  الشخصية  موضوع  يعّد  متعّددة.  معرفية  حقول  من  باحثون 
أبرزها ما  التونسية، ومن ذلك صدور كتب حولها،  الثورة  برزت بعد  التي  الفكرية 

وضعه عالم االجتماع منصف وناس )الصورة( وكذلك فريد خدومة. 

افتراضية  محاضرة  اليوم،  مساء  لوجون،  شارلوت  المصريات  في  الباحثة  ُتلقي 
بعنوان فنون المعادن في مصر القديمة. من خالل دراسة نماذج من أغراض 
البيوت والزينة التي ُوجدت ضمن اللقى األثرية المصرية، تجمع لوجون بين بُعدين 

مهّمين في الحضارة الفرعونية، هما المهارات التقنية واإلبداعات الفنية.

فّواز حداد

 حــــول هــــذا الـــســـؤال بــهــذه 
ُ

لــيــس الـــجـــدل
 .

ً
 ُيشار إليه مواربة

ْ
املباشرة الفجة، لكن

الــــجــــواب ســـلـــبـــّي عـــمـــومـــًا، ويـــنـــحـــو فــي 
جــوهــره إلــى فصل األدب عــن السياسة 
 
ّ
ـــ وإلــــــــى أن ــ ــدًا ــ ــ ــّيـ ــ ـــ وهــــــو أمــــــر يــــبــــدو جـ ــ ــ

األدب،  األدبــــاء  يحتكر  نظيفة:  القسمة 
والسياسّيون السياسة. لكن، قبل ذلك، 
يــجــب إخــــراج، إن لــم يــكــن طـــرد، األدبـــاء 
من عداد املثقفني، حسب فكرة وجيهة، 
ــل بــالــشــأن الـــعـــام، ما 

ّ
 املــثــقــف يــتــدخ

ّ
ألن

ولواحقها،  وتوابعها  السياسة  يشمل 
ومـــا يــنــزع عــن األديــــب صــفــة األدب، لو 
 سياسية. بمعنى 

ً
بهة

ُ
خالطت أعماله ش

فًا.
ّ
: األديب ليس مثق

ّ
أدق

هـــذه الــنــظــرة تتضّمن تــحــذيــرًا لــأدبــاء 
ـــل عـــلـــى املــــجــــال الــســيــاســي، 

ّ
مــــن الـــتـــطـــف

عــــلــــى  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــني  مــــــــنــــــــازعــــــــة  أو 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم، لـــئـــال يـــطـــمـــحـــوا إلـــى 
كانت  ولــو  في مسائل،  هم 

ّ
الحلول محل

ــهــا لــيــســت شــأنــهــم. وهــو 
ّ
تــعــنــيــهــم، لــكــن

أمــــر صــحــيــٌح أيـــضـــًا مـــن نــاحــيــة األمـــن 
ه 

ّ
القومي. لم يكن هذا التحذير في محل

الــتــي نالحظها  الكثيرة  الــســوابــق  لــوال 
الــســيــاســة واألدب، ال سيما  تــاريــخ  فــي 
الــعــقــود األخـــيـــرة مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
بــحــيــث يــمــكــن الــقــول إن األدبـــــاء سطوا 
على مناصب هاّمة في الدولة، تزيد عن 
 من نصيب 

ً
الثقافة، وهي عــادة وزارات 

فني.
ّ
كبار املثق

ــــب أنـــدريـــة مـــالـــرو، وزيـــر  ولــنــا فـــي األديـ
 
ٌ
أســوة مــا مــضــى،  فــي  الفرنسي  الثقافة 

ــــــه ال يــمــكــن الــتــغــاضــي 
ّ
حـــَســـنـــة، مــــع أن

عـــن مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــرب اإلســبــانــيــة، 
مع  وتعاطفه  »األمــــل«،  روايـــة  وكتابته 
الشهيرة  روايــتــه  فــي  الصينية  الــثــورة 
ــازت على  »الـــوضـــع الـــبـــشـــري«، الــتــي حــ
جائزة »غونكور« عام 1933، ومشاركته 
االحتالل.  خــالل  الفرنسية  املقاومة  في 
 مالرو استثناء، بسبب 

ّ
فإذا اعتقدنا أن

عــالقــتــه املــتــيــنــة مـــع الـــرئـــيـــس ديـــغـــول، 
تبقى الشواهد كثيرة على هذا التعّدي، 

بل وبلغت أعلى املناصب.
اعتبر   بعدما 

ّ
إال الخلط  هــذا  لــم يحدث 

ــّيـــون وروائــــــّيــــــون أنــفــســهــم فــي  مـــســـرحـ
عـــداد املــثــقــفــني، ولـــم يــفــّرقــوا بــني كتابة 
األدب والــــدخــــول إلــــى عــريــن الــســيــاســة 
ــــح ملـــنـــاصـــبـــهـــا. وكـــــانـــــت لــهــم 

ّ
ــنــــط ــتــ والــ

ـــى أن الــكــاتــب 
ّ
ـــــرة، حـــت

ّ
اســـهـــامـــات مـــــؤث

الـــســـّم، كــابــتــكــار روســــي. بــيــت القصيد 
عــالــم  األدب  ـــفـــًا. 

ّ
مـــثـــق لـــيـــس  ــب  ــ ــ األديـ  

ّ
أن

ــف يــهــتــّم بــالــشــأن الــعــام، 
ّ
مختلف. املــثــق

ــنـــخـــرط فـــيـــه. بــيــنــمــا األديـــــــب يــهــوم   ويـ
ــعـــات،  ــقـ ــنـ ــتـ املـــسـ ــي  ــ فــ أو  ــــي  ــــاللـ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فــ
 
ّ
 ال أكــــثــــر مــــن تـــهـــويـــم. املـــعـــنـــى أن

ْ
لــــكــــن

اإلنسانية  الــهــمــوم  إلــى  تــذهــب  الكتابة 
الــفــرديــة والــعــاطــفــيــة والــروحــيــة، أو ما 
 يــحــدث فــي الــقــاع مــن جــرائــم وتــعــّديــات 

وفقر ودعارة.
ــز، عـــمـــلـــت عـــلـــى إحـــيـــائـــه  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ هــــــذا الـ
ــاألدب الــــذي  ـــنـــا الـــثـــقـــافـــيـــة. فـــــ

ُ
مـــؤســـســـات

فــي حكم  ُيعتبر  السياسة  إلــى  يــتــطــّرق 
ــُع الكتب من 

ْ
املــمــنــوع. وأبــســط دلــيــٍل مــن

ــارض، وإذا حــاولــت  ــعــ ــى املــ إلــ الــــدخــــول 
التسلل، فمصادرتها، وكل دولة حسب 
اجتهادات رقابتها حول أخطارها. وقد 

نشط املــنــع خــالل الــفــتــرة الــتــي اندلعت 
اعتبرت  الــتــي  الــعــربــيــة،  الـــثـــورات  فيها 
ــاب 

ّ
ــفـــوضـــى املـــلـــِهـــمـــة لــلــكــت ــوعـــًا مــــن الـ نـ

ورواد وسائل التواصل، فطافت الكتب 
ها ُمنعت 

ّ
االفــتــراضــي، لكن الــفــضــاء  فــي 

عــلــى األرض. هــكــذا تــمــّكــن اإللــكــتــرونــي 
مــن اخــتــراق الـــحـــدود، بينما لــم يسمح 
ــه األخـــطـــر،  ــ

ّ
ــأن ــيــهــا، وكــ

ّ
ــّي بــتــخــط ــلـــورقـ لـ

مـــا نــّبــه الــســلــطــات إلـــى مـــطـــاردة املـــارق 
اإللكتروني.

 إال بــحــرمــان األدب 
ً
لــم يــكــن املــنــع فــاعــال

ــّيـــس« مـــن الـــجـــوائـــز، تــقــّيــدًا ربــمــا  »املـــسـ
إبداعية  ، وهي حّجة 

ّ
للفن  

ّ
الفن بدعوى 

مرموقة. وعلى هذا األساس سيتصاعد 
على  القادمة  التطبيع  موجة  مع  املنع، 
عجل؛ فــإذا لم يــأِت األدبــاء إلى الجوائز 

مطّبعني، فلن ينالوا حّصتهم منها. 
ذّكر بالقسمة 

ُ
نب، ن

ُ
ه غ

ّ
 يظن األدب أن

ّ
ولئال

العادلة، طاملا يتقّيد السياسيون بعدم 
االقتراب من األدب، وفي حال كتبوا، فال 
يكتبون سوى مذكراتهم، وألغراض غير 
أدبّية، بل سياسّية بحتة، لتبرئة الذّمة 
عن أخطاء، ورّبما جرائم، ارتكبوها أو 
إذا  األدب،  على  بالتالي،  يرتكبوها.  لم 
أراد أن يلتزم حــدوده، أن يعمل بمقوله 

الفن للفن.
)روائي من سورية(

املسرحي التشيكي فاكالف هافيل كان 
أحـــد مــهــنــدســي انــهــيــار الــشــيــوعــيــة في 
للدولة  رئيس  وأّول  تشيكوسلوفاكيا، 
املسرحي  الكاتب  ومثله  تحّررها.  بعد 
ــخــب ديمقراطيًا، 

ُ
ــاد كــونــز، الـــذي انــت أربـ

أّول رئيس لجمهورية املجر. وال  وكــان 
نــنــســى الــعــالقــة الــوطــيــدة الــتــي جمعت 
غابرييل  الشهير،  الكولومبي  الــكــاتــب 
غارثيا ماركيز، مع الزعيم الكوبي فيدل 

كاسترو. 
وبـــالـــوســـع إيـــــراد الــكــثــيــر مـــن الــشــعــراء 
أدوارًا  لــــعــــبــــوا  الــــــذيــــــن  ــــني  ــ ــيـ ــ ــ ــروائـ ــ ــ والـ
ــيــــرودا، وغـــراهـــام  ســيــاســيــة، كــبــابــلــو نــ
غــــــريــــــن، ومـــــــاريـــــــو فـــــــارغـــــــاس يــــوســــا، 
على  نقتصر   

ّ
ولئال غيرهم.  والعشرات 

أفــالطــون  إلــى  فلنعْد  الــحــديــث،  العصر 
وكــتــابــه »الــجــمــهــوريــة«: هــل كــان كتابًا 

في األدب؟
ــاء  ــ خـــالصـــة الـــقـــول؛ املـــخـــاوف مـــن األدبـ
ــهــا، ولـــقـــد تــنــّبــهــت الــســلــطــات 

ّ
فـــي مــحــل

بالربيع  فوجئت  بعدما  منطقتنا،  في 
ــــني األديــــــب  الــــعــــربــــي، إلــــــى الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
طموحات  لنشوء  واستدراكًا  ف. 

ّ
واملثق

ــأن لـــــأدبـــــاء فـــيـــهـــا إال  ــ ســـيـــاســـيـــة ال شــ
ــيـــهـــا، جــــــرى الــفــصــل  ــلـ ــتـــحـــريـــض عـ ــالـ بـ
السجن  نصيبهم  يــكــون   

ّ
لــئــال بينهما، 

ــمــــا  وربــ الـــتـــغـــيـــيـــب،  أو  ــتــــعــــذيــــب  الــ أو 
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محمد األسعد

تحــت عنــوان »أبحــاث وأوراق فــي 
الفلســفة والفكــر والثقافــة«، يضــّم 
عبــد  الكويتــي  لألكاديمــي  كتــاٌب 
 مــن الكتابــات 

ً
اللــه محمــد الجســمي مجموعــة

البحثيــة التــي شــارك بمعظمهــا فــي نــدوات أو 
 إليها 

ً
مؤتمرات في الكويت وخارجها، مضافة

»ثقافــة  مــرة موضوعهــا  ينشــرها ألّول   
ٌ
ورقــة

الحريــة«. ويمكــن القــول إجمــااًل إن هذا الكتاب 
الصادر عن »مكتبة ومقهى صوفيا« )الكويت، 
األولــى،  بالدرجــة  بالثقافــة  معنــيٌّ   )2020
هــا جوهــر أو محــور 

ّ
وذلــك بمعنيــن؛ األّول أن

مشــكالٍت مثــل الحريــة أو تحديــث الهويــة أو 
توّجهــات الحركــة الوطنية الكويتّيــة. والثاني 
 لهــذه املشــكالت فــي الوقــت نفســه. 

ّ
هــا الحــل

ّ
أن

هذيــن  مــن  إليهــا  منظــورًا  الثقافــة،  جــاور 
ُ
وت

 الجســمي 
ّ
الجانبــن، الفلســفة أيضــا، ليــس ألن

يــدّرس الفلســفة فــي جامعــة الكويــت فقــط، بــل 
ــه َيعتبرهــا حقــال معرفّيــا ذا دور في عملية 

ّ
ألن

التغييــر، وفــي صياغة التحّوالت الفكرية التي 
 في أعقاب التحّوالت املادية.

ً
تأتي عادة

»املؤتمــر  فــي  املقّدمــة  الحريــة«،  »ثقافــة  ورقــة 
اإلنســانية  للعلــوم  الخامــس  الســنوي 
حــول   )2016( الدوحــة  فــي  واالجتماعيــة« 
العربــي  الفكــر  فــي  الحريــة  ســؤال  موضــوع 
املعاصر، تكاد تكون مفتاح األوراق واألبحاث 
األخرى، ســواًء كانت سياســية أو فكرّية بحتة 
يــكاد  الحريــة  موضــوع   

ّ
ألن اجتماعيــة،  أو 

َيختصر إشكالّيات الحقول األخرى.
األغلبيــة   

ّ
أن بمالحظــِة  الورقــة  هــذه  تبــدأ 

الســاحقة مــن الكتابات التــي تناولت موضوع 
الحريــة فــي املجتمع العربي تتناوله من زاوية 
هــذه  ومــن  وحقوقيــة،  وفلســفية  سياســية 
وتقديــم  املشــكلة  تشــخيص  تحــاول  الزوايــا 
هــذا  أهّميــة  مــن  الرغــم  علــى   

ْ
ولكــن الحلــول. 

ُيِصــْب  لــم  يــرى الباحــث،  ــه، كمــا 
ّ
أن النهــج، إال 

يخــص  فيمــا  نعيشــها  التــي  املشــكلة  جوهــر 
الحريــة، والتــي »تكمن أّواًل في مســألة الثقافة، 
العربــي«.  املجتمــع  فــي  الدارجــة  الثقافــات  أو 
الحريــة،  قيمــة  ومنهــا  القيــم،   

ّ
أن ذلــك  وبيــان 

إضافــة إلــى املمارســة السياســية والنظــرة إلى 
 نتاج ثقافة ما.

ّ
الحقوق وغيرها، ليست إال

الحريــة،  تنــاول  يحقــق  ال  هــذا،  ضــوء  وفــي 
بصفتهــا مصطلحــا مجــردًا ــــ كمــا هــو الحــال 
األهــداف  ــــ  العــرب  املفكريــن  غالبيــة  لــدى 
إلــى  هــذا  فــي  الســبب  ويرجــع  املطلوبــة. 
لهــذا  النظــري  الطابــع  هــو  األول  عنصريــن؛ 
التنــاول الــذي قــاده إلى أن يكــون ميتافيزيقيا. 
ــل فــي عــدم 

ّ
والثانــي، وهــو األكثــر أهميــة، يتمث

ــب 
ّ
 تنــاواًل كهــذا يتجن

ّ
فعالّيتــه فــي واقعنــا، ألن

بالحريــة،  قــة 
ّ
املتعل املشــكالت  ورصــد  تقّصــي 

وعالج وإصالح الجانب الواقعي من املشكلة.
املقّدمــة  هــذه  مــن  انطالقــا  الباحــث،  ويالحــظ 
النقديــة، أن »نقــاش مشــكلة الحريــة املجــّرد ال 
ُيســاهم في تغيير الواقع العربي بشــكل كبير، 
فنحــن ال نمتلــك فلســفة عربيــة، وليــس لدينــا 
تقاليــد عربيــة راســخة نســتطيع بوســاطتها 
والقَيــم  األفــكار  نقــد  أو  املصطلحــات  تحليــل 
وغيرها، أو طرح بدائل لها، أو إعادة صياغتها 
نظريا، ومن ثم البحث في تطبيقاتها العملية«. 
 
ُ
ومما يزيد ِمن ال جدوى معالجة كهذه، نظرّية

مــارس فيه 
ُ
»غيــاب نمــوذٍج مــا ملجتمــع عربي ت

حترم فيه 
ُ
، وت

ً
الحريــة بمختلــف أنماطهــا فعــال

 وجود النموذج يسّهل، 
ّ
حقوق اإلنسان«. ذلك أن

كما يقول، »التأسيس عليه، بل ويجعل صياغة 
قَيمــه وممارســاته النظريــة من أجــل تطويرها 
مــن جهــة، ومن ثــم البحث فــي تطبيقاتها على 

 ممكنة«.
ً
املجتمع من جهة أخرى، عملّية

 عارمة 
ً
 هناك رغبة

ّ
 أن

ُ
وال تفوت الباحث مالحظة

لــدى الكثيــر مــن املفكريــن واملثقفــن العرب، بل 
ى عموم الناس، في نشر الحرية، ولكنهم 

ّ
وحت

»يصطدمون دائما بعائق كبير هو قَيم الثقافة، 
 أمام نشر 

ً
أو الثقافات الدارجة، التي تقف حائال

 هناك 
ّ
أنماط الحرية املختلفة. ُيضاف إلى هذا أن

ــدرك عقبــة الجانــب 
ُ
نســبة ضئيلــة مــن هــؤالء ت

الثقافي. ولهذا تنصرف الورقة إلى إلقاء الضوء 
علــى العناصــر املكّونــة لثقافة الحرية، وتبيان 
عاُرض قيم الثقافات السائدة في الوطن 

َ
كيفية ت

صبح عائقا 
ُ
العربي مع هذه العناصر، وكيف ت

حقيقيا أمام انتشار الحرية بأنماطها املختلفة.
وتمتــّد مــا يمكــن تســميتها مشــكلة الثقافــة 
إلــى مجــاالت البحــث األخرى التــي يتناولها 
هــذا الكتــاب، وأكثرهــا أهميــة بحــث »تصــّوٌر 
 
ُ
لكيفّيــة تحديــث الهويــة«، ومدخلــه فرضّيــة

 
ّ
أن بمعنــى  أيضــا،  بالثقافــة  الهويــة  ربــط 

مــا  مجتمــٍع  فــي  الســائدة  العامــة  »الثقافــة 
هــذا  هويــة  ــل 

ّ
تمث مــا،  إطــار جماعــة  فــي  أو 

املجتمع أو هذه الجماعة«. فالثقافة الدارجة 
القيــم  مــن   

ً
ــل مجموعــة

ّ
تمث مجتمــع  أّي  فــي 

املتنّوعــة التــي تربــط األفــراد، وتنعكــس فــي 

للعالــم  ورؤيتهــم  وممارســاتهم  ســلوكهم 
وفنونهــم أيضــا. مــا الــذي حــدث على صعيد 
التطــّورات الســابقة والحالّيــة التــي تعيشــها 
املنطقــة العربيــة، ومنطقــة الخليــج العربيــة 
موضــع  هــي  التــي  الخصــوص،  وجــه  علــى 

عناية الباحث؟ 
صــف 

ّ
يت ثقافــي  واقــع  بــروز  هــو  حــدث  مــا 

فــي  العقــل  إعمــال  أوقــف  واقــع  بالجمــود؛ 
القضايــا  مــن  عــدد  بشــأن  والتحليــل  التفكيــر 
املهّمة، والتي تمثل الهوية إحداها. ونَجَم هذا 
عــن مســيرة للتطــّور فــي اتجاهــن متضاديــن. 
فعلــى صعيــد البنية التحتية، »شــهدت معظم 
ــل 

ّ
أنحــاء الوطــن العربــي نهوضــا ســريعا تمث

 
ْ
فــي بنــاء املــدن الحديثــة ومســتلزماتها... لكــن
الثقافــي  التقــّدم  ــف 

ّ
توق املــاّدي،  التقــّدم  أمــام 

والفكــري«. ويضيــف الباحــث: »بــل وأكثــر مــن 
تكــن ســائدة  لــم  إلــى مســتويات  تراجــع  ذلــك، 
خــالل القرنــن األخيريــن«، إلــى جمــود فكــري 
ورفــض  وتعّصــب  انغــالق  ومظاهــر  وثقافــي 
»مّهــد  هــذا   

ّ
وكل الذرائــع.  ى 

ّ
شــت تحــت  اآلخــر 

حــد  إلــى  وصلــت  وممارســات  أفــكار  لظهــور 
اإلقصاء والتطّرف والعنف واإلرهاب«.

ويحــّدد الباحــث ثالثــة اتجاهــات ثقافيــة فــي 
النظــر إلــى الهويــة: »فهنــاك مــن يــرى ضــرورة 
املحافظــة علــى الهويــة التقليديــة بحذافيرهــا، 
ال  املجتمــع  فــي  تّمــت  التــي  التحــّوالت   

ّ
وكأن

وهنــاك  الهويــة.  علــى  تؤثــر  ولــن  لهــا  أهميــة 
 اآلخــر املتطــّور هــو الــذي يجــب أن 

ّ
مــن يــرى أن

الفكــري  إطــاره  ضمــن  نفســه  ويــرى  ُيحتــذى، 
والثقافي، خاصة العالم الغربي. وهناك فريق 
ثالــث يــرى الحفــاظ علــى الجوانــب األساســية 
املجــال  فتــح  مــع  التقليديــة  للهويــة  واملهمــة 
لألخذ بما يراه مناســبا من الثقافات األخرى، 
ومع ما يتطلبه الواقع الجديد من متغيرات«.

بــل والتناقــض، كلمــة  ــص هــذا التعــّدد، 
ّ

وتلخ
ل«، بتعبير الباحث. ويترّكز 

َ
»األزمــة« أو »الخل

فة وواعية تتصّدى 
ّ
ذلك في »غياب طليعة مثق

ثقافتهــا  وتجــّدد  الثقافــي،  التحديــث  ملســألة 
التقليدية بما يتالءم مع التطّورات املادية التي 
حدثــت فــي مجتمعاتهــا، وتحافــظ علــى القيــم 
اإليجابيــة فيهــا«. ثــم ينتقــل إلــى الحديــث عــن 
ــراد تحديثهــا ثقافيــا، وهــي اللغــة 

ُ
العناصــر امل

الدينــي، والفنــون  التفكيــر، والخطــاب  وطــرق 
وإعادة االعتبار لإلنسان الفرد، ثم املعرفة التي 
حن تســود تكون بمثابة ِعماٍد لبناء املفاهيم 
 
ً
والقَيم ورؤية اإلنسان للحياة والعالم، ووسيلة

لتفسيرهما. وهنا يمّيز بن املعرفة التقليدية، 
معرفــة الكفــاف، كما يمكــن أن نصفها، النابعة 
واملرتبطة بظروف بيئة وحياة مقّيدة عقائدية 
وذاتّيــة، واملعرفــة الحديثــة املوضوعية، »نتاج 
تجــارب اإلنســان ومغامراتــه الفكرية وفضوله 

وبحثه في املشكالت وحلها«.
وتكاد ورقة »األُسس الفكرية للمشروع الثقافي« 
الكتــاب،  هــذا  ألطروحــات  تتويجــا  تكــون  أن 
لثقافــٍة  يؤّســس  جوهــرّي  ملقتــرٍح  بتقديمهــا 
ى الجوانب، 

ّ
قادرة على التجاوز والبناء في شت

 واجتماعية واقتصادية. أبرز أســس 
ً
سياســية

هــذا االقتــراح هــي، أّواًل، رؤية جديدة لإلنســان 
الــذي هو محور الثقافة ومنِتُجها وممارســها 
»النظــرة  عــن روحهــا؛ رؤيــة تعاكــس  واملعّبــر 
السائدة عن اإلنسان في مجتمعاتنا« املوبوءة 
»بمفاهيم وقَيم ال عالقة لها باملفهوم املعاصر 
ــة«. 

ّ
الحق اإلنســانية  بالطبيعــة  وال  لإلنســان 

وثانيا، إحياء دور العقل في وجه »ظاهرٍة ِمن 
ل 

ّ
أسوأ ظواهر العصر، هي األصولية التي تمث

صولــي ال 
ً
أقصــى أنــواع التطــرف. فالتفكيــر األ

مجال فيه إلعمال العقل، فهو يصادره ويلغيه 
ويلغي اآلخر«. وثالثا، العلم والتفكير العلمي 
هدفــه  ثقافيــا  مشــروعا  أي  ركيــزة،  بوصفــه 
النهــوض بــأي مجتمــع. ورابعــا، الواقعيــة قبل 
 شــيء، أي عــدم االنفصــال عــن الواقــع. وهنا 

ّ
كل

 معظــم »الشــعوب 
ّ
يالحــظ الباحــث، بأملعيــة، أن

الخليجيــة تــكاد تكــون منفصلــة عــن واقعها«. 
ويعلــل األمــر بالقول: »هي تعيش وســط أكوام 
من البناء الحديث من اإلســمنت ولكن تنتشــر 
 معظم 

ّ
فيها ثقافة ال تعبر عن الواقع الحالي، ألن

مظاهرها يعّبر عن واقع املجتمعات الســابقة، 
إضافــة إلــى كونهــا ثقافــة تفتقر إلــى الواقعية، 
التفكيــر الســائد فيهــا غيــر واقعــي كالخرافــة 

والغائّية واإلفراط في الغيبيات«.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

الثقافة بوصفها 
مشكلًة وحًاّل

يرى أن مشكلة 
الحرية تكمن، عربيًا، في 

البُعد الثقافي

يضيء على مفارقة 
التقّدم عمرانيًا والتوّقف 

فكريًّا

النســخة  األّيــام  هــذه  أوريــون«، تصــدر  عــن »منشــورات 
مــا  ســؤال:  عــن  اإلجابــة  فــي  كتــاب  مــن  الفرنســية 
ر العربي عزمي بشــارة. الترجمة، التي 

ّ
ــلفية؟، للمفك السَّ

وضعتهــا ماريــان بابــو، حملــت عنــوان »مــا الســلفية؟«، 
وقــّدم لهــا هنــري لورنــس، أســتاذ تاريــخ العالــم العربــي 
ــج دو فرانس«، وســتيفان الكروا، وهو 

ّ
املعاصــر فــي »كول

ل 
ّ
باحــث فــي »معهــد العلــوم السياســية« في باريــس. يحل

ــي مجمل تاريخ 
ّ
ــلفية عبــر مراحــل تغط بشــارة تطــّور السَّ

الجديــدة  قراءتــه  الكتــاب  مقترحــات  أبــرز  مــن  اإلســام. 
للعاقــة اإلشــكالية بــني ســلفية أهــل األثــر وســلفية ابــن 

تيمية، التي انبثقت منها الوهابية.

ينطلــق مــارك ســوملز فــي كتابــه الربيــع الخفــي: رحلــة 
إلى مصدر الوعي، الذي صدر حديثًا عن »منشــورات 
دبليــو دبليــو. نورتــون آنــد كومباني«، من تفســير فرويد 
للحلــم بأنــه تعبيــر عــن رغبــة غيــر واعيــة، وتوّصــل مــن 
خــال بحثــه كعالــم فــي األعصــاب إلــى أن املرضــى الذيــن 
يعانــون مــن تلــٍف فــي جــزء الدمــاغ املســؤول عــن النــوم 
يحلمــون رغــم ذلــك، حيــث يلعــب جــزء آخــر فــي الدمــاغ 
 موجــودًا، كمــا لــو أن هــذا 

ّ
دور توليــد الرغبــات الــذي يظــل

االكتشــاف الجديد يعني أن علم األعصاب مدين لفرويد 
باعتــذار، مــا يعيــد االعتبــار إلــى أهمية الدافــع والرغبة في 

حياتنا وأنشطتنا العقلية.

اضمحــالل اإلمبراطورية الساســانية وســقوطها: 
العربــي  والفتــح  الفرثــي  ــــ  الساســاني  التحالــف 
الباحثــة  كتــاب  مــن  العربيــة  النســخة  عنــواُن  إليــران 
وقــد  ُبرشــريعتي،  بروانــة  إيرانــي  أصــل  مــن  األميركيــة 
صــدرت حديثــًا ضمــن سلســلة »ترجمــان« عــن »املركــز 
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات« بترجمــة أنيــس 
عبد الخالق محمود. يضيء الكتاب على أسباب االنهيار 
الســريع و»الكارثي« لإلمبراطورية الساســانية، التي بدت 
قوّيــة وآمنــة خــال القــرن الســابع امليــادي أمــام جيــوش 
الفاتحني العرب. أهم هذه األســباب االنقســامات الداخلية 

ك والفوضى عشية الفتح.
ّ
في اإلمبراطورية، والتفك

يعــود الباحثــان زيــاد الزعبــي وأحــام مســعد بالتحقيــق 
واللقــاء  والغــرب  الشــرق  كتابهمــا  فــي  والدراســة 
الوليــد  الفضــل  ألبــي  »الصحائــف«  املســتحيل: 
الــذي صــدر حديثــًا عــن »اآلن ناشــرون وموزعــون« إلــى 
الشــاعر اللبنانــي إليــاس طعمــة )1903 - 1947( امللقــب 
بأبــي الفضــل الوليــد، الــذي عــاد إلــى بــاده بعــد ســفره 
إلــى البرازيــل، وكتــب صحائفــه التــي أصــدر فيهــا موقفــه 
وفرنســا،  ببريطانيــا   

ً
ممثــا الغــرب،  باعتبــار  الصــارخ 

للعالــم  اســتعمارهما  بســبب  العالــم،  فــي  الشــر  أســاس 
العربي، وما مارساه من مجازر وعنف بحق العرب، رغم 

ادعائهما تحقيق العدالة ونشر الديمقراطية.

الدينــي  الفكــر  فــي  قبــل االستشــراق: اإلســالم  مــا 
اإللــه  عبــد  املغربــي  الباحــث  كتــاب  عنــوان  املســيحي، 
الوحــدة  عــن »مركــز دراســات  الصــادر حديثــًا  بلقزيــز، 
العربيــة«. انطاقــًا مــن تســاؤل حــول جذور االستشــراق، 
وإْن كان ذا خلفيــة حداثيــة عقانيــة، أم مرتبطــًا بعناصر 
مــن الفكــر الدينــي املســيحي فــي القــرون الوســطى، يقــّدم 
أربعــة  فــي  الثانــي.  االحتمــال  إلــى  تميــل  إجابــة  بلقزيــز 
فصــول، يحــاول الباحث تأثير نصوص أوروبية الهوتية 
وتاريخية، حول اإلسام، ُوضعت في العصور الوسطى، 
ح لإلســام الحقًا، والتي ســيعيد 

َ
من

ُ
على الّصَور التي ســت

االستشراق الحديث إنتاجها.

ذات  »دار  عــن  صــدر  الحميــد،  عبــد  إيهــاب  بترجمــة 
الساســل« كتــاب اإلنفلونــزا العظمــى للكاتب واملؤّرخ 
صــدر  الــذي  العمــل،  يعــود  بــاري.  إم.  جــون  األميركــي 
باإلنكليزيــة عــام 2004، إلــى اإلنفلونــزا اإلســبانية التــي 
ــم 

َ
أصابــت قرابــة خمســمائة مليــون شــخص حــول العال

عــام 1918، وتســّببت فــي مــوت نحــو مائــة مليــون؛ حيــث 
ــق تفاصيــل ذلــك الوبــاء، ويســتعرض جهــود تطويــر 

ّ
يوث

فات 
ّ
حدة ملواجهته. ِمن مؤل

ّ
العلــوم الطّبيــة فــي الواليات املت

باري األخرى: »قّصة حقيقية عن واشــنطن«، و»فيضان 
أميــركا«،  غّيــر  وكيــف   1927 عــام  العظيــم  املسيســبي 

و»روجر وليامز وخلق الروح األميركية«.

البدايــات  كتــاب  حديثــًا  صــدر  الشــروق«،  »دار  عــن 
للصحافــي  محفــوظ  نجيــب  أعــوام  والنهايــات: 
املصري محمد شــعير، والذي يضع فيه ما يشــبه ســيرة 
مــن  انطاقــًا  الراحــل،  املصــري  الروائــي  لطفولــة  موازيــة 
نــّص كان مفقــودًا بعنــوان »األعــوام« كتبــه حــني كان فــي 
 إلــى كتابــه »أصــداء 

ً
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ووصــوال

ل العمل، الذي 
ّ
السيرة الذاتية« الذي صدر عام 1994. ُيحل

ها ُينشر ألّول مّرة، أعمال محفوظ 
ُ

يتضّمن وثائق بعض
 إلى عاقته 

ُ
خــال فتــرات مختلفة من حياته، كما يتطّرق

م إضــاءة تاريخية  باآلخريــن وتفاُعلــه مــع األحــداث، وُيقدِّ
 فترة.

ّ
على أحوال مصر في كل

مملكــة الضحــك عنــوان كتاب للباحــث العراقي خضير 
فليــح الزيــدي صــدر حديثــًا عــن »دار ســطور«. انطاقــًا 
مــن أســئلة مثــل: هــل تحمــل النكتــة الحديــث اليومــي فــي 
خطابهــا؟ وهــل فــي صياغتهــا مــا هــو عقانــي أو واقعي 
أو سيادة ملا هو رمزي بداللته؟ يحاول العمل فهم جانب 
ــل فــي النكتــة، التي 

ّ
مــن الثقافــة الشــعبية فــي العــراق متمث

سم بالُعري وبخطاب غير عقاني 
ّ
ها تت

ّ
ف أن

ّ
ياحظ املؤل

هــو نتــاج ثقافــة شــعبية تحمــل فــي طّيــات لغتها مــا يلّمح 
 تنظيريًا، 

ً
إلــى نســق الخطــاب وأخاقه. ليس الكتــاب عما

بــل ســرد لجــوالت يقــوم بهــا الزيدي في عــدد من األحياء 
الشعبية في بغداد.

يالحظ الجسمي في كتابه أّن معظم »الشعوب الخليجية تكاد تكون 
وسط  تعيش  »هي  بالقول:  األمــر  ويعلل  واقعها«.  عن  منفصلة 
أكوام من البناء الحديث من اإلسمنت ولكن تنتشر فيها ثقافة ال تعبر 
عن الواقع الحالي، ألّن معظم مظاهرها يعبّر عن واقع المجتمعات 
السابقة، إضافة إلى كونها ثقافة تفتقر إلى الواقعية. التفكير السائد 

فيها غير واقعي كالخرافة والغائيّة واإلفراط في الغيبيات«.

تفسير االنفصال عن الواقع

نظرة أولى

عبد اهلل الجسمي  تفكيرٌ انطالقًا من الخليج

في »أبحاث وأوراق في الفلسفة والفكر والثقافة«، يقّدم األكاديمي 
والثقافة،  واآلخر  الهويّة  مثل  أسئلة  في  متعّددة  قراءات  الكويتي 
مرّكزًا بشكل أساسي على الفضاء الخليجي، الذي يشّخص انفصاًال 
فيه عن الواقع. عمٌل تجمع ما بين نصوصه المختلفة مسألُة الحرية

عبد اهلل محمد الجسمي

Tuesday 9 March 2021
27الثالثاء 9 مارس/ آذار 2021 م  25  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2381  السنة السابعة

رياضة

سُيطيح الروسي دانييل ميدفيديف باإلسباني 
رافاييل نادال من وصافة التصنيف العاملي 
لالعبي التنس، في التحديث الذي سيصدر 

في 15 آذار/مارس املقبل. وكان نادال سيفقد 
املركز الثاني بالفعل قبل تصنيف الـ15 من هذا 

الشهر لكن السقوط املبكر مليدفيديف في بطولة 
روتيردام، أنقذ »املاتادور« من فقدان الوصافة. 

وسيفقد نادال 500 نقطة لعدم مشاركته هذا العام 
في بطولة أكابولكو التي يحمل لقبها.

أحرز الروسي أندري روبليف، لقب بطولة 
روتردام الهولندية الدولية في التنس املقامة 
داخل قاعة، وذلك بفوزه على املجري مارتون 

فوتشوفيتش الصاعد من التصفيات )7 - 6(، )7 
- 4( و)6 - 4(، وهو اللقب الرابع تواليا لروبليف 
في دورات رابطة الالعبن املحترفن ذات الـ500 

نقطة في أقل من 6 أشهر، بعد فوزه في هامبورغ 
األملانية وسان بطرسبورغ الروسية وفيينا 

النمساوية العام املاضي.

وج دييغو شوارتزمان بلقب بطولة األرجنتن 
ُ
ت

املفتوحة للتنس بعد تغلبه على مواطنه 
فرانسيسكو سيروندولو )6 - 1( و)6 - 2(. وحرم 

شوارتزمان سيروندولو من الظفر باللقب والسير 
على خطى شقيقه خوان مارتن، الذي توج 

األسبوع املاضي ببطولة قرطبة املفتوحة. وُيعد 
اللقب هو الرابع لالعب األرجنتيني في النهائي 
وج بلقب إسطنبول 2016، وريو 

ُ
الـ11 له، بعدما ت

دي جانيرو 2018، ولوس كابوس 2019.

ميدفيديف يزيح نادال 
من وصافة التصنيف 

العالمي للتنس

دورة روتردام: لقب رابع 
على التوالي للروسي 

أندري روبليف

شوارتزمان يُتوج 
بلقب بطولة األرجنتين 

المفتوحة

حقق 
فريق رينجرز 
اإلسكتلندي أول 
دوري له منذ 
10 أعوام وذلك 
بعدما تعادل 
فريق سلتيك 
حامل اللقب 
خالل النسخ 
التسع األخيرة 
سلبيًا أمام 
دوندي يونايتد 
وفوزه على 
سانت مييران. 
ونجح الفريق 
بقيادة مدربه 
ستيفن جيرارد  
في حصد اللقب 
رقم 55 في 
تاريخ النادي، 
واألول له منذ 
موسم 2010 
/2011، في 
وقت يُعد هذا 
اللقب هو األول 
لجيرارد كمدرب 
بعد تحقيقه 11 
لقبًا كالعب.

)Getty( جماهير رينجرز احتفلت حتى الفجر بالتتويج

رينجيرز بطل إسكتلندا
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــوج الــســد رســمــيــا، بــلــقــب دوري 
ُ
ت

ــدم 2020- ــقــ الــ لـــكـــرة  قـــطـــر  نـــجـــوم 
2021، بفوزه بثالثية نظيفة على 
حــســاب نــظــيــره أم صـــالل فــي املــواجــهــة التي 
بن  الفريقني على ملعب جــاســم  بــني  جمعت 
الــســد، ضمن مــبــاريــات الجولة  بــنــادي  حمد 
الـ18 من املسابقة املحلية، ورفع السد رصيده 
إلى 50 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد 
العاشر.  املركز  النقطة 15 في  أم صــالل عند 
وسجل أهداف الفريق كل من بغداد بونجاح، 
الثاني،  الهدف  ثم أضاف يوسف عبدالرزاق 
قــبــل أن يــخــتــتــم الــبــديــل تــبــاتــا ثــالثــيــة الــســد 
ــبـــاراة. وتــوج  فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع مــن املـ
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الـــســـد بــلــقــبــه الـــخـــامـــس عـــشـــر فــــي تــاريــخــه 
قيادة  استثنائيا تحت  قــدم موسما  أن  بعد 
حيث  هيرنانديز،  تشافي  اإلســبــانــي  مــدربــه 
التتويج بلقب كــأس قطر 2021، ثم  سبق له 
لكرة  األمير  كــأس  إلــى نصف نهائي  العبور 
»الزعيم« عن  بـ امللقب  الفريق  القدم، ويبحث 

التتويج بثالثية هذا املوسم. 
جاءت بداية املباراة قوية ومثيرة من جانب 
العبي السد من خالل تهديد مرمى أم صالل 
في ربع الساعة األولى بقوة، حيث سدد نام 
تـــاي هــي كـــرة قــويــة اصــطــدمــت بــدفــاع فريق 
أعقبها توغل ناجح ألكــرم عفيف  أم صــالل، 
من الجانب األيسر ولعب كرة عرضية فشل 
بونجاح في وضعها بالشباك. وواصل السد 
ضغطه املكثف على دفاع فريق أم صالل الذي 

رمى بكل ثقله للخلف. وفي الدقيقة 30 لعب 
بــغــداد برأسه  كــرة عرضية حولها  تــاي  نــام 
ــــارس أم صــــالل بـــابـــا مـــالـــك أنــقــذهــا  ولـــكـــن حـ
وأبـــعـــدهـــا بــصــعــوبــة لــضــربــة ركــنــيــة لــيــحــرم 
السد من هدف التقدم. وفي الدقيقة 34 نجح 
الــجــزائــري بــغــداد بــونــجــاح فــي وضــع فريقه 
فــي املــقــدمــة، حــيــث اســتــغــل عــرضــيــة يوسف 
في  األيمن ووضعها  الجانب  من  عبدالرزاق 
مــرمــى فــريــق أم صـــالل وهـــي الــنــتــيــجــة التي 
انــتــهــى عــلــيــهــا الـــشـــوط األول. وكـــثـــف الــســد 
مــن ضغطه مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، حتى 
الهدف  نجح يوسف عبدالرزاق في تسجيل 
الثاني، عقب تبادل رائــع للكرة بني الرباعي 
للقائد حسن  الكرة  الهجومي، حتى وصلت 
الــهــيــدوس والـــذي مــررهــا ليوسف ليسكنها 
 
ً
ــاك، مــســجــال ــبــ ــشــ ــوق الـــــحـــــارس فــــي الــ ــ مــــن فــ
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــســد، ومــتــرجــمــا أفــضــلــيــة 
السد  مـــدرب  وأجـــرى   .51 الدقيقة  فــي  فريقه 
اإلســـبـــانـــي تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز تــغــيــيــريــن 

ــة واحــــــــدة، بــــخــــروج عـــبـــدالـــكـــريـــم حــســن  ــعـ دفـ
ــرزاق، ونــــــزل بــــــداًل مــنــهــمــا  ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ويــــوســــف عـ
طــارق سلمان والــذي لعب في مركز الظهير 
ــكـــوري يــونــغ والــــذي تــواجــد في  األيـــســـر، والـ
وكـــاد حسن  بــجــوار غيليرمي،  الــوســط  قلب 
الثالث للسد ولكن  الهدف  الهيدوس يسجل 
أم  ملرمى  األيسر  القائم  المست  القوية  كرته 
صالل. وواصل تشافي تغييراته في الدقائق 
ــرة بـــخـــروج ســانــتــي كـــــازورال  ــيــ الــعــشــر األخــ
وبــيــدرو، ونـــزل بـــداًل منهما ســالــم الهاجري 
ومــصــعــب خــضــر. وحــافــظ العــبــو الــســد على 

فريق السد نجح 
في حصد البطولة رقم 

75 بتاريخه

مهمة البورتا األولى 
هي تجديد عقد 

األرجنتيني ليونيل ميسي

اللعب  املباراة في ظل تنوع  سيطرتهم على 
أم صالل  اكتفى  العمق واألطـــراف. فيما  بني 
بــالــدفــاع طـــوال املــواجــهــة. وســـاد الــهــدوء في 
الدقائق األخــيــرة مــن املــبــاراة، حتى احتسب 
حكم املباراة 3 دقائق كوقت بدل من الضائع، 
سجل خاللها السد الهدف الثالث عن طريق 
الــبــديــل تــبــاتــا، ليطلق بــعــدهــا حــكــم املــبــاراة 
صافرته معلنًا نهاية الشوط الثاني واملباراة 
بنتيجة 3-0 ملصلحة السد الذي حسم رسميا 
الــدوري وتوج بلقه الـــ75 بتاريخه، قبل أربع 
جوالت من النهاية وبفارق 13 نقطة عن أقرب 
مالحقيه الــدحــيــل. ولــم يخسر الــســد أمـــام أم 
صالل منذ 9 مــارس/آذار 2018، وتغلب على 
منافسه في مواجهتهما األولى هذا املوسم. 
لــم يخسر في  الــذي  الوحيد  الفريق  أنــه  كما 
الـــدوري فــي املــوســم الحالي، إذ لعب الفريق 
18 مــبــاراة فـــاز فــي 16 مــواجــهــة وتــعــادل في 
اثنتني. ويتصدر السد الفرق األكثر تسجيال 
لألهداف، بـ69 هدفا، كما أنه أقل الفرق التي 

برشلونة ـ العربي الجديد

بعد 4 أشهر من استقالة الرئيس بارتوميو 
خب 

ُ
انت وبعد 11 عامًا من مغادرته منصبه، 

خوان البورتا )58 عامًا( رئيسًا جديدًا لفريق 
برشلونة اإلسباني، في مسعى إلدارة عملية 
إعادة بناء الفريق الذي فقد بعضًا من هيبته 
ــة. رئــيــس جــديــد هـــو ما  ــيــ فـــي الـــقـــارة األوروبــ
كـــان يــنــقــص بــرشــلــونــة النــتــشــالــه مـــن أزمــتــه 
املتواصلة منذ عام في الفريق الذي لم يحقق 
لــقــبــًا مــنــذ شــهــر نـــيـــســـان/إبـــريـــل عــــام 2019، 
وفتح صفحة جديدة  فيه  الـــروح  لبث  سعيًا 
لتكون مهمته األساسية تمديد  تاريخه،  في 
عقد نجم الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي 
الـــذي ينتهي فــي 30 حــزيــران/يــونــيــو املقبل. 
برشلونة  لفريق  الرسمية  النتائج  وبحسب 
بـــ54,28 في املائة  اإلسباني، فإن البورتا فاز 
)30184 صــوتــًا(، متقدمًا على  األصــــوات  مــن 
املــرشــحــني اآلخـــريـــن فــيــكــتــور فــونــت )16679 

مليسي«. وتوافد العبو الفريق األول إلى ملعب 
ــو« لـــــإدالء بــأصــواتــهــم كسيرجيو  »كـــامـــب نـ
بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر 

مع أحد أبنائه في الصباح الباكر.
حتى مع بدء هطول األمطار في برشلونة بعد 
النادي  دقائق من فتح مراكز االقــتــراع، أشــار 
على موقعه الرسمي صباحًا إلى أنه »يستمر 
التدفق الكبير لألعضاء نحو امللعب«، ونشر 
صـــورة للمشجعني فــي الــصــف وهــم يــرتــدون 
وتجري  باملعقمات.  أياديهم  ويفركون  أقنعة 
مقر  في  بأصواتهم  األعضاء  يدلي  أن  العادة 
الـــنـــادي فــي مــلــعــب »كــامــب نـــو« ولــكــن بسبب 
الوضع الصحي جراء تفشي فيروس »كورونا«، 
ُسمح لهم بإجراء العملية االنتخابية عن طريق 
البريد. ومن بني أنصار النادي الذين يحق لهم 
التصويت وعددهم 110290 ألف شخص، شارك 
إلى  التصويت حضوريًا،  35014 شخصًا في 
جانب 20663 تصويتًا عبر البريد، في تعداد 
بعد إغــالق صناديق االقــتــراع، فــي مــا ُيعتبر 

سابقة في تاريخ النادي.
االنتقالي  الرئيس  توسكيتس  كارليس  وقال 
لــبــرشــلــونــة بــعــد اســتــقــالــة بــارتــومــيــو نــهــايــة 
ــتــــوبــــر: »لــقــد فــاجــأنــي  شــهــر تــشــريــن األول/أكــ
اإلقبال الكبير نظرًا إلى صعوبات التنقل بني 
لــم يكن مــن السهل )تنظيم ذلــك(  املــقــاطــعــات. 
الــتــي ســـارت بها  الطريقة  لكننا راضـــون عــن 
األمور« حيث أمكن لجماهير النادي التصويت 
في مقر النادي في برشلونة، أو في جيرونا، 
تاراغونا، تورتوسا، لييدات واندورا من أجل 
كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.

 
ً
وتم تأجيل االنتخابات التي كانت مقررة أصال
في 24 كانون الثاني/يناير إلى السابع من آذار/

مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن 
املسؤوليات ال تزال كبيرة وامللف األكثر سخونة 
بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي 

الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو املقبل. 
وكان أفضل العب في العالم ست مرات أعلن في 
27 كانون األول/ديسمبر أنه لم يقرر أي شيء 
بشأن مستقبله، علمًا بأنه اتخذ قرارًا بالرحيل 
عن النادي »الكتالوني« الصيف املاضي قبل أن 
يعدل عنه. أما املهمة األخرى الطارئة فهي كيفية 
تسديد ديــون الــنــادي على مــراحــل، ومناقشة 

إمكانية تقليص رواتب الالعبني.
وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في أواخر 
شهر كانون الثاني/يناير املاضي، يتعني على 
برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون 
نهاية حزيران/يونيو، باإلضافة  يورو حتى 
إلى أكثر من مليار يــورو )1,19 مليار دوالر( 

على املدى البعيد.
في املقابل، فإن الفريق فشل في تحقيق أي لقب 

منذ عام 2019، كما ويواجه خطر الخروج من 
الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد 
سقوطه على أرضه أمام باريس سان جيرمان 
)4 - 1( قبل مباراة اإلياب األسبوع املقبل على 
ملعب »حديقة األمراء« في العاصمة الفرنسية. 
وفي أول رد فعل، ظهر الرئيس الجديد، خوان 
الــتــهــانــي وســـط فريقه  البـــورتـــا، وهـــو يتلقى 
ــفــــوزه بــاالنــتــخــابــات  االنـــتـــخـــابـــي احـــتـــفـــااًل بــ
وبتفوق كبير. من جانبه، هنأ القائد السابق 
»البالوغرانا« واملدافع الدولي، كارليس بويول،  لـ
البورتا بحسم السباق االنتخابي عبر حسابه 
: »أتمنى لك النجاح 

ً
على شبكة »تويتر« قائال

املرشحني  مشاهدة  رائــعــة  صــورة  والتوفيق. 
الثالثة معًا وهم يتعانقون. فليحَي البرسا«.

ولم تأِت التهنئة فحسب من أساطير النادي، بل 
أيضًا من منافسي البورتا على كرسي الرئاسة، 
حيث أكــد فونت أنــه يجب تقبل النتيجة، في 
الوقت الذي انتظر فيه حتى اللحظات األخيرة 
داخل أروقة »كامب نو« لتهنئة البورتا بالفوز. 
أما ثالث املتنافسني، فريتشا، فأكد أن هذا هو 
وقـــت تــقــديــم الــدعــم الــكــامــل لــلــرئــيــس الــجــديــد 
لبرشلونة، مطالبًا الجميع باالتحاد في هذا 

اليوم املهم في تاريخ النادي.
وستكون هذه املرة الثانية التي يجلس فيها 
البرسا،  رئاسة  كرسي  على  الشهير  املحامي 
بــعــد الــفــتــرة األولــــى بــني عــامــي 2003 و2010، 
وج النادي خالل تلك الحقبة بـ12 لقبًا 

ُ
حيث ت

بواقع 4 في »الليغا«، ولقب في كل من كأس امللك 
وكأس »السوبر األوروبي« ومونديال األندية، 
و3 ألقاب في كأس السوبر اإلسباني، ولقبني 
في دوري األبطال. وقال البورتا بعد انتخابه 
عائلة عظيمة يجمعنا  »نحن  جــديــدًا:  رئيسًا 
الشعور باالنتماء لهذا النادي وهذا ما يجعلنا 
نتكاتف من أجل مواجهة الصعاب الكبرى. يجب 
أن نفعل ذلك بروح إيجابية وروح الفوز، بعيدًا 
عن النظريات الكوارثية، من أجل عودة السعادة 

إلى برشلونة«.
ــقـــة مــســاعــديــه  ــيـــه بـــرفـ ــــدث ظـــهـــر فـ وخـــــــالل حــ
ارتــدوا جميعًا كمامات  الذين  وفريق حملته، 
باللون البرتقالي تحمل الرقم 14 الذي ارتداه 
»أسطورة النادي الهولندي« يوهان كرويف، 
أكد البورتا »أنه يلهمنا في جميع القرارات التي 
الحملة كرويفية  اتخاذها، هذه  يتعني علينا 
وبرشلونية بامتياز«. وتابع البورتا: »في نفس 
هذا اليوم وقبل نحو 20 سنة لعب فتى يدعى 
ليو ميسي أول مباراة له مع فريق الناشئني، 
ورؤيته اليوم يأتي مصطحبًا نجله لهي دليل 
على أن صوته يكشف بوضوح طوال الحملة أن 
أفضل العب في العالم يحب برشلونة. لعل هذا 

يساهم في استمرار ليو مع النادي«.

البورتا رئيسًا جديدًا لبرشلونة سعيًا إلعادة ترتيب البيت
انتهت انتخابات الرئاسة 

في نادي برشلونة بفوز 
خوان البورتا المرشح الذي 

كان األقرب لنيل المقعد 
منذ بداية إعالن الترشح، 

لتبدأ عملية ترميم صورة 
الفريق التي اهتزت في 

السنوات السابقة على 
مختلف األصعدة: 

الرياضي، اإلداري وغيرهما

)Getty/السد تألق بشكل كبير بقيادة تشافي )سيمون هولمس

)Getty( البورتا يقود مرحلة جديدة في برشلونة

القدم،  لكرة  قطر  نجوم  دوري  لقب  السد  فريق  حصد 
بعد فوزه في الجولة الـ18 على أم صالل ليرفع رصيده إلى 
50 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الدحيل أقرب مالحقيه، قبل 

4 جوالت من نهاية البطولة

كما  هــدفــا،  بــــ12  أهـــدافـــا،  شباكها  استقبلت 
يــحــتــل مــهــاجــمــه الــجــزائــري بــغــداد بــونــجــاح 

صدارة الهدافني برصيد 20 هدفا.
ــدرب الــفــريــق  ــ ــبـــر اإلســـبـــانـــي تـــشـــافـــي، مــ وعـ
السداوي عن سعادته بالتتويج بلقب دوري 
النجوم، وقال في تصريحات ملوقع النادي: 
»صنعنا تاريخا جديدا لنادي السد، سعيد 
بالتتويج بلقب الدوري ألول مرة كمدرب مع 
الــدوري كالعب مع  الزعيم بعد الفوز بلقب 
بتواجدي ضمن  »سعيد  وأضــاف  الفريق«. 
هذه املجموعة من العبني وإدارة وجهاز فني 
وطــبــي، وهدفنا الــفــوز بكل الــبــطــوالت التي 
املـــدرب اإلسباني في  نــشــارك فيها«. ووجــه 
الزعيم،  لجماهير  الشكر  كــل  حديثه  نهاية 
وقال »شكر خاص للجماهير السداوي التي 
دعمت الفريق بكل قوة طوال املوسم وأيضًا 
في مباراة التتويج أمام أم صالل، ونعدهم 
املزيد  وحصد  إلسعادهم  العمل  بمواصلة 
السد«. من جهته، قال  البطوالت لنادي  من 
السد،  بنادي  الرياضي  املدير  غــالم،  محمد 
في تصريح نقله املوقع الرسمي للنادي بعد 
التتويج: »سعداء بحصد اللقب الغالي بعد 
موسم مميز للغاية لالعبي السد قدم خالله 
الفريق مستويات رائعة وأثبت تفوقه على 
املنشود  الــهــدف  إلــى  الجميع حتى وصلنا 
وهو معانقة الدرع، وتتويج جهود الجميع 
السد على  »العــبــو  قائال  باللقب«. وأضـــاف 
واستحقوا  األفضل  وكــانــوا  املسؤولية  قــدر 
التتويج عن جدارة واستحقاق، فاألداء كان 
رائعا واملستوى مميزا بشكل كبير وهو ما 
التألق  الجميع ملواصلة  لــدى  دافــع كبير  له 
ــطــــوالت«. وتــابــع  ــبــ فـــي قـــــادم املـــبـــاريـــات والــ
ــــالم: نــتــوجــه بــالــتــحــيــة لــلــجــمــهــور  مــحــمــد غـ
الــــســــداوي عــلــى دعـــمـــه ومــســانــدتــه لــلــفــريــق 
طوال املوسم ونهدي لهم اللقب، لكي يكون 
ــة لــجــمــهــور الـــزعـــيـــم، ونــعــدهــم  ــديـ ــل هـ ــمـ أجـ

باألفضل في املستقبل. 
ووجه عبد الله البريك، مدير الفريق، التهنئة 
الــنــادي  فـــوز  بمناسبة  الـــســـداوي  للجمهور 
ــــدوري، وأضــــاف الــبــريــك: »ســعــداء  ببطولة الـ
بــالــدوري بعد مــشــوار حافل  بــالــفــوز  للغاية 
طـــوال املــوســم أثــبــت خــاللــه الــســد أنــه األجــدر 
للفوز باللقب«. وأضــاف قائال: »العبو السد 
خالله  حققوا  للغاية  مميزا  موسما  قــدمــوا 
الفوز بكأس قطر والتتويج بالدوري والقادم 
أفــضــل ألن ثــقــتــنــا كــبــيــرة لــلــغــايــة فـــي جميع 
املواصلة على نفس  الالعبني وقدرتهم على 
النهج في مقبل البطوالت، فالسد دائما هدفه 
البطوالت والتواجد على منصات التتويج«. 
وتـــابـــع الــبــريــك: »يــجــب أن نــشــيــد بــاملــجــهــود 
املــوســم، فالنجاح  مــدار  الكبير لالعبني على 
لم يأِت من فراغ بل نتيجة عمل وجهد كبير 

لكي يكون املوسم سداويا بامتياز«. 
وحسم السد اللقب قبل 4 جــوالت كاملة من 
نهاية البطولة، وهو ما يحصل للمرة األولى 
ــذات الــلــقــب فـــي مــوســم  ــ مــنــذ تــتــويــج الـــســـد بـ
نهاية  مــن  جـــوالت  وقــبــل خمس   2007-2006
ذلـــك املــوســم، وحـــدث ذلـــك عــلــى نــفــس امللعب 
ولكن بالفوز برباعية نظيفة على نادي قطر 

في 3 مارس 2007. 

واصل فريق الريان عروضه المميزة في 
فوزه  بعد  القطري،  الدوري  منافسات 
ملعب  على   ،1-3 بنتيجة  األهلي  على 
ضمن  قــطــر،  ــنــادي  ب حمد  بــن  سحيم 
منافسات الجولة 18. سجل األهداف كل 
من يوهان بولي وياسين براهيمي وعبد 
هدف  سجل  حين  فــي  حــاتــم،  العزيز 
األهلي الوحيد ناصر صالح خلفان. بهذه 
النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 31 نقطة 

في المركز الثالث.

الريان يواصل التألق

صــوتــًا أي 29,99 فــي املــائــة(، وطــونــي فريشا 
ووفــقــًا  املــــائــــة(.  فـــي   8,58 أي  صـــوتـــًا   4769(
ــا  ــورتــ ــد البــ لـــلـــصـــحـــافـــة الـــكـــتـــالـــونـــيـــة، شــــوهــ
فرحًا  ويقفز  االستطالعات  بــأرقــام  متحمسًا 
ومبتسمًا، في وقت بدا الوجوم على وجهي 
ــا فـــي أول  املــرشــحــني اآلخــــريــــن. وقــــال البـــورتـ
الــنــتــائــج: »قــبــل 20 سنة من  لــه بعد  تصريح 
يــدعــى ميسي مسيرته مع  بــدأ شخص  اآلن، 
شــبــاب بــرشــلــونــة. وأن يــأتــي ويــدلــي بصوته 
اليوم، فهذا يعني أن ليو يحب برشلونة. من 
بــالــبــقــاء. صفقوا  نقنعه  الجميع، ســوف  بــني 

دوري 
نجوم قطر

فـــــّوت أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــرصـــة االبــتــعــاد السد بطال للمرة الـ15
ــة  ــاحــ ــا« واإلطــ ــغـ ــيـ ــلـ ــدارة »الـ أكـــثـــر فــــي صــــــ
بــأحــد مــنــافــســيــه عــلــى لــقــب هـــذا املــوســم، 
ــــي« الــعــاصــمــة  ــربــ ــ بـــعـــد تـــعـــادلـــه فــــي »ديــ
ــار الـــلـــدود  اإلســـبـــانـــيـــة بـــهـــدف أمــــــام الــــجــ
ريــــال مـــدريـــد، األحــــد، عــلــى مــلــعــب »وانــــدا 
ــانـــو«، فــــي مـــــبـــــاراة أحــكــم  ــتـ ــيـ ــولـ ــتـــروبـ ــيـ مـ
سيطرته عليها بشكل كبير منذ البداية، 
أمام منافس ظل داخل اللقاء بفضل تألق 
حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، ومهارة 
هدافه الفرنسي كريم بنزيمة. وفي مباراة 
هناك  كانت  قطعًا  واألهــمــيــة،  الثقل  بهذا 
عالمات فارقة في النتيجة التي آلت إليها 

في النهاية.
وبهذا التعادل بني الفريقني، عزز أتلتيكو 
ــقـــاط عــن  ــفــــارق 3 نـ صــــدارتــــه لــلــتــرتــيــب بــ
مــنــافــســه بــرشــلــونــة، و6 نـــقـــاط عـــن ريـــال 
ــاراة مـــؤجـــلـــة قــــد تــعــنــي  ــ ــبـ ــ ــد، مــــع مـ ــ ــدريـ ــ مـ
وبرشلونة  أتلتيكو  بني  الفارق  )توسيع 
إلى 6 نقاط و9 نقاط مع النادي »امللكي«(، 
على  املنافسة  اشتعال  يعني  الــذي  األمــر 

لقب الدوري في األسابيع القادمة.

ماركوس يورنتي وصورة القائد
هـــو أحــــد أبــــرز اكــتــشــافــات »الــلــيــغــا« هــذا 
املوسم، وشارك بالنصيب األكبر في لقطة 
هدف التقدم لصاحب األرض، الذي حمل 
توقيع املهاجم املخضرم األوروغواياني، 
لويس ســواريــز، بعد مــرور 15 دقيقة من 
الــبــدايــة، ليثبتا فــي كــل مــرة حجم الخطأ 
القطبان ريال مدريد  ارتكبه  الذي  الكبير 
الــتــرتــيــب بالتفريط في  وبــرشــلــونــة عــلــى 
خــدمــاتــهــمــا. وكــــان »الــديــربــي املـــدريـــدي« 
ــيـــكـــي لـــلـــمـــدرب  ــتـ ــكـ ــتـ ــع الـ ــ ــرجــ ــ بـــمـــثـــابـــة املــ
األرجــنــتــيــنــي، ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، الـــذي 
نجح في مفاجأة الفرنسي زيدان بتطبيق 
الضغط العالي منذ البداية، مع مساعدة 
»العقل  مفعول  امللعب، إلبطال  في وســط 

املــفــكــر« لــوكــا مــودريــتــش، وجــعــل طريقة 
لــعــب املــيــريــنــغــي مــتــوقــعــة. وكـــــان العــبــو 
ــاب الــيــد  ــم أصـــحـ »الـــروخـــيـــبـــالنـــكـــوس« هـ
ــكـــرات املــشــتــركــة بفضل  الــعــلــيــا فـــي كـــل الـ

الكثافة الكبيرة للعب. 
وكــــان مـــاركـــوس يــورنــتــي هــو املــثــل الــذي 
يـــحـــتـــذى بــــه بــالــنــســبــة لـــالعـــبـــي فـــريـــقـــه، 
بداية من األداء البدني لالعب حاسم في 
كـــل مــنــطــقــة يــظــهــر بــهــا داخــــل املستطيل 
لتمرير  تكتيكي  بــذكــاء  مــــرورا  األخــضــر، 
الكرة بني الخطوط وفي املساحات، نهاية 
بــاألداء القتالي في كرة جــاءت من العدم، 
األسبقية  هـــدف  عــن  الــنــهــايــة  فــي  لتسفر 

لفريقه في املباراة.

غياب الكثافة في مباراة بمثابة
النهائي وشكوك ناتشو

افــتــقــد حــامــل الــلــقــب لــكــثــافــة الــلــعــب منذ 
الــبــدايــة، والــرغــبــة الــقــويــة الــتــي يــجــب أن 
يظهر بها فــي مــبــاراة حاسمة مثل هــذه، 
الحفاظ على  تتسبب في ضياع حلم  قد 
الــلــقــب. وتـــأكـــدت الــكــارثــة الــتــكــتــيــكــيــة في 
للفرنسي  الغريب  باملركز  امللكي  صفوف 
فيرالن ميندي، الذي تم تثبيته في مكان 
كان ينبغي أن يظهر فيه املختفي ماركو 
أسينسيو، وهو ما أدى إلى انكشاف ظهر 
الـــالعـــب الـــفـــرنـــســـي. وهـــنـــا ظـــهـــرت طعنة 
يــورنــتــي، حــيــث حـــاول نــاتــشــو فــرنــانــديــز 
إصالح الخطأ بالخروج ملواجهة يورنتي 
ــــول لــلــكــرة،  ــي الـــــوصـ الــــــذي كـــــان أســــــرع فــ

لـــيـــضـــرب خــــط دفـــــــاع الـــضـــيـــوف ويــضــع 
سواريز وجها لوجه أمام كورتوا.

يد فيليبي مونتيرو ومعيار
يجب إيضاحه

شهد اللقاء لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، 
ــكـــرة يـــد مـــدافـــع األتــلــتــي،  بــعــد أن ملــســت الـ
البرازيلي فيليبي مونتيرو، داخل املنطقة، 
وقت أن كان فريقه متقدما بهدف نظيف، 
خالل  للريال  الوحيدة  الركنية  الركلة  في 
الشوط األول، حيث لم ير الالعب الكرة، ولم 
لتفادي اصطدامها  يــده  يبعد  أن  يستطع 
الريال على  بالكرة. ورغم اعتراض العبي 
الــلــعــبــة، إال أن الــحــكــم، بــعــد الــلــجــوء إلــى 
لم   ،»VAR« املساعد  الفيديو  حكم  تقنية 
ــر بــاســتــئــنــاف اللعب  يــحــتــســب شــيــئــا وأمــ
بشكل طبيعي. وجاء االعتراض من جانب 
املعايير حول  اخــتــالف  بسبب  الــضــيــوف، 
احتساب ركالت الجزاء بداعي ملسة اليد، ال 
سيما مع التعديالت الجديدة التي أجراها 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« في هذا 

الجانب بشكل خاص.

تيبو كورتوا وتراجع سيميوني 
وعقاب بنزيمة

ــان بـــإمـــكـــان مــتــصــدر تــرتــيــب »الــلــيــغــا«  كــ
ــز بــــآخــــر، فــــي أكــثــر  ــواريــ ــــدف ســ تـــعـــزيـــز هـ
فــي  ــا  ــوحــ أكـــثـــرهـــا وضــ أن  إال  مـــنـــاســـبـــة، 
كفيلتني  كانتا  حيث  و55،   53 الدقيقتني 
بقتل املباراة تماما. إال أن وجــود حارس 

حافظ  كـــورتـــوا،  تيبو  البلجيكي  بحجم 
على آمال فريقه حتى النهاية في إمكانية 
الـــعـــودة، ســـواء فــي االنـــفـــراد وجــهــًا لوجه 
ــام مــواطــنــه يــانــيــك كـــاراســـكـــو، أو أمـــام  أمــ
ســــواريــــز بــعــدهــا مـــبـــاشـــرة فـــي املــنــاســبــة 
الثانية، ليدين الفريق امللكي بالفضل من 
جديد لعمالق عرينه البلجيكي في تجدد 

آماله في املنافسة على اللقب.
ــيــــرة مـــن مــواجــهــة  لـــم تــــأت الـــدقـــائـــق األخــ
ــي بــــجــــديــــد فـــــي تـــفـــكـــيـــر املـــــــدرب  ــ ــربـ ــ ــديـ ــ الـ
سيميوني، الذي قرر طواعية التراجع إلى 
الضئيل،  االنتصار  على  للحفاظ  الخلف 
بــعــد أن شــاهــد العــبــيــه يــهــدرون الفرصة 
تلو األخرى، مع عدم وجود رد فعل قوي 

من العبي ريال مدريد.
لــــم تـــســـر حــســبــمــا خــطــط،  إال أن األمـــــــور 
حيث أنــقــذه فــي الــبــدايــة الــحــارس األمــني، 
ــنـــه قـــرر  ــكـ ــان أوبـــــــــالك، ولـ ــ الـــســـلـــوفـــيـــنـــي يــ
ــــن أســـلـــحـــتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة،  االســــتــــغــــنــــاء عـ
ــا  ــيــــل كــــوريــ ــنــــي أنــــخــ ــيــ ــتــ ــنــ فـــــأخـــــرج األرجــ
جيوفري  الفرنسي  الوسط  العــب  وأقحم 
كــونــدوغــبــيــا، لــيــأتــي الــعــقــاب فـــي الــوقــت 
الــقــاتــل مــن الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة الــذي 
ضــــرب دفــــاع األتــلــتــي بــلــعــبــة ثــنــائــيــة مع 
ــام الــشــبــاك  ــ كــاســيــمــيــرو، لــيــجــد نــفــســه أمـ
الخالية من حارسها، وُيبقي الصراع على 
لــقــب »الــلــيــغــا« داخـــل املستطيل األخــضــر 
بــني الــثــالثــي أتلتيكو ثــم بــرشــلــونــة ومــن 

بعدهما النادي »امللكي«.
)إفي(

5 عالمات فارقة في »ديربي« مدريد
لم يكن »ديربي« مدريد 

على قدر التوقعات، 
بعد التعادل اإليجابي بين 

ريال مدريد وأتلتيكو، 
وهي النتيجة التي 

أشعلت المنافسة على 
اللقب، خصوصًا مع 

الضغط الكبير الذي 
فرضه برشلونة بسبب 

نتائجه الُمميزة

)Getty( تعادل عادل بين الفريقين أعاد المنافسة بقوة
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كأس فرنسا: ليل إلى ثمن النهائي 
وخروج مفاجئ لمرسيليا

إلى  الفرنسي  الــدوري  ليل متصدر  تأهل 
الدور ثمن النهائي ملسابقة الكأس املحلية 
أجاكسيو  غازيليك  مضيفه  على  بــفــوزه 
من الدرجة الرابعة )3 - 1( في دور الـ 32. 
ثنائية  بتحقيق  ــه  آمــال عــلــى  لــيــل  وحــافــظ 
الـــــدوري والـــكـــأس املــحــلــيــن لــلــمــرة األولـــى 
مــنــذ أن حــقــق هــــذا اإلنـــجـــاز عــــام 2011، 
نقطتن  بفارق  الـــدوري  أنــه يتصدر  علمًا 
 عـــن حــامــل الــلــقــب بـــاريـــس ســـان جــرمــان 
مــدويــة  مــفــاجــأة  وفــــي  مــقــابــل 60(.   62(
ــام فـــريـــق كـــانـــي أون  ــ خــســر مــرســيــلــيــا أمـ
روســـيـــلـــون لــلــهــواة مـــن الـــدرجـــة الــرابــعــة، 
النادي املتوسطي  بنتيجة )2 - 1(. وكان 
صاحب املركز الثامن في الدوري، يخوض 
املــدرب األرجنتيني خورخي سامباولي زمام األمور  مباراته األخيرة قبل أن يتسلم 
بعدما تولى التدريب مؤقتًا املغربي األصل ناصر الرغيت اثر إزاحة البرتغالي أندريه 

فياش بواش من منصبه من قبل النادي بداية الشهر الحالي.

أين وصلت مفاوضات منتخب تونس مع المجبري؟
اإلنكليزي،  يونايتد  ملانشستر  الشاب  الالعب  ملشاهدة  التونسية  الجماهير  تتطلع 
، خصوصًا أن النجم الصغير حظي 

ً
حنبعل املجبري، في صفوف منتخبها مستقبال

األول  الفريق  إلى  الــذي ضمه  أوليه غونار سولشاير،  النرويجي،  بثقة مدربه  مؤخرًا 
في  الــقــدم،  لكرة  التونسي  االتــحــاد  مــن  مــســؤول  ونفى مصدر  الحمر«.  »الشياطن  لـ
التي تحدثت مؤخرًا عن  اإلعالمية  التقارير  الجديد«،  »العربي  بها  تصريحات خص 
الحصول على  يتمثل في  والــذي  تونس،  املجبري لالنضمام ملنتخب  به  تقدم  شــرط 
مقابل مادي، مضيفًا أن هذا األمر لم يحدث إطالقًا. وكشف املصدر نفسه، أن اتحاد 
الكرة لم يغلق ملف املجبري ويسعى إلى ضمه في القريب العاجل، ألن الالعب يمثل 
الفني ملنتخب تونس، مؤكدًا أن املفاوضات ستعود مع حنبعل  أحد أولويات الجهاز 
قريبًا بعد أن توقفت بسبب انشغال املسؤولن بمشاركة منتخب »نسور قرطاج« في 

بطولة كاس أمم أفريقيا للشباب.

أوناس يدفع ثمن تألقه بتعرضه إلساءات عنصرية
ــاس،  ــ ــ أونـ آدم  ــــري،  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الـــنـــجـــم  انــــضــــم 
لضحايا العنصرية في إيطاليا، وهذا بعد 
نهاية مباراة فريقه كروتوني أمام تورينو، 
ضمن األسبوع الـ26 من منافسات الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، وهو اللقاء الذي شهد 
تألقًا الفتًا للالعب بهدٍف وتمريرة حاسمة.
ونشر أوناس صورًا لرسائل على حسابه 
فـــي »انـــســـتـــغـــرام«، والـــتـــي تــحــمــل كــلــمــات 
حيث  واألفريقية،  العربية  ألصوله  تسيء 
أتــتــه مــبــاشــرة بــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة مــن أحــد 
لم  أنــه  الــذي يبدو  نــادي تورينو،  مشجعي 
يتحمل األداء الكبير الذي قدمه الالعب أمام 
فريقه. ووقع العديد من الالعبن في السنوات األخيرة ضحايا للعنصرية في الدوري 
اإليطالي، على غرار ما حدث سابقًا مع النجم، ماريو بالوتيلي، الذي لم يتردد في قذف 
الكرة على مشجعي كالياري عندما كان العبًا في صفوف بريشيا، وهو حال الغاني 
السابق بيسكارا بسبب  فريقه  إحــدى مباريات  الــذي اضطر ملغادرة  سولي مونتاري 
كبيرة بفضل موهبته  تورينو مستويات  مــبــاراة  في  أونــاس  وقــدم  هتافات عنصرية. 
املميزة، حيث نجح في تسجيل هدف عاملي وتقديم تمريرة حاسمة، إال أن ذلك ال يبدو 

كافيًا إلنقاذ فريقه كروتوني من النزول إلى دوري الدرجة الثانية اإليطالية. 

هدف قاتل يعيد بلباو لسكة االنتصارات في »الليغا«
استعاد فريق أثلتيك بلباو نغمة االنتصارات في »الليغا« بفوزه القاتل والصعب على 
حساب ضيفه غرناطة بنتيجة )2 - 1( ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري. 
وعاد فريق أثلتيك بلباو بهذه النتيجة لتذوق طعم النقاط الثالث بعد تعادلن متتالين، 
ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في املركز الثامن، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام أتلتيكو 
لعب يوم األربعاء القادم. في املقابل، تكبد الفريق »األندلسي« خسارته 

ُ
مدريد والتي ست

ـــ11 هــذا املــوســم، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في  ال الثالثة خــالل آخــر 5 مباريات، 
منتصف الترتيب.

املــفــتــوحــة عــامــي 2008 و2012، ويــمــبــلــدون عــام  فــرنــســا 
عــامــي 2010  املــفــتــوحــة  أمــيــركــا  وبــطــولــة  و2010،   2010

و2017(.
العبة   20 أول  قائمة  تدخل  إستونية  أول  الالعبة  وأمست 
ميزة 

ُ
في التصنيف العاملي للسيدات، وبسبب إنجازاتها امل

أكثر  كانيبي،  كايا  أصبحت،  الرياضية،  مسيرتها  خــالل 
الالعبات اإلستونيات شهرة ونجاحًا.

سنتيمترًا،  و81  مــتــر  حــوالــي  كانيبي  الــالعــبــة  طـــول  يبلغ 
قــدرهــا 6   

ً
مالية أربــاحــًا  الُيمنى وحققت  باليد  تلعب  وهــي 

محترفة  العبة  وأمست  أميركي  دوالر  ألــف  و635  مالين 
ــفــــردي«، حققت  ــ ــي مــنــافــســات فــئــة »ال ــام 1999. وفـ فـــي عـ
انتصارات  بنسبة  فــوزًا مقابل 298 خسارة  الالعبة 523 
التصنيف  الـــ62 في  املركز  اليوم  بلغت 63%، وهــي تحتل 
لــلــســيــدات. وفــي منافسات »الــغــرانــد ســـالم« لهذه  الــعــاملــي 

الفئة، خرجت كانيبي من الدور الثالث في بطولة أستراليا 
ربع  األدوار  ومــن  و2021،  و2018   2009 أعـــوام  املفتوحة 
النهائية في بطوالت )فرنسا املفتوحة، ويمبلدون وأميركا 

املفتوحة بن سنوات 2008 و2017(.
فــوزًا  الــالعــبــة 46  »الـــزوجـــي«، حققت  فئة  وفــي منافسات 
وفي   ،%42 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  خــســارة   63 مقابل 
منافسات »الغراند سالم« لفئة »الزوجي«، خرجت الالعبة 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  الثاني  الــدور  من  اإلستونية 
الثالث في بطولة  الــدور  أعــوام 2011، 2012 و2014، ومــن 
الثالث  الــدور  ومــن  املفتوحة عامي 2012 و2014،  فرنسا 
من  وكذلك  و2009،   2008 عامي  »ويمبلدون«  بطولة  في 
الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة أعوام 2006، 2007، 

2008، 2009، 2010 و2013(.
رياض...

ولدت العبة التنس اإلستونية، كايا كانيبي، في العاشر من 
شهر حــزيــران/يــونــيــو عــام 1985، وصــلــت إلــى أعــلــى مركز 
لها في التصنيف عندما احتلت املرتبة الـ15 في عام 2012، 
فئة  فــي  ألــقــاب  بأربعة  الرياضية  ــوجــت خــالل مسيرتها 

ُ
وت

»الفردي«. ونالت الالعبة في عام 2021، لقب »املختصة التي 
تغضب الجميع في الغراند سالم« من صحيفة »ذا غارديان«.
مباراة  أول  إلى  اإلستونية  الالعبة  في عام 2006، وصلت 
نهائية لها في عام 2006، وأمست أول العبة إستونية تصل 
إلــى مــبــاراة نهائية، وذلــك فــي بطولة »نــجــوم غــاز فرنسا«، 
وجت 

ُ
آنذاك أمام الالعبة كيم كليستيرز، كما وت وخسرت 

بأول لقب لها في بطولة باليرمو اإليطالية في عام 2010.
وكذلك  بلقب،  ــتــوج 

ُ
ت إستونية  العبة  أول  كانت  املقابل  فــي 

وصلت ســت مــرات إلــى الـــدور ربــع النهائي فــي منافسات 
)بطولة  فيها  ثــالث نسخات شاركت  في  »الغراند ســالم« 

كايا كانيبي

على هامش الحدث

العبة تنس إستونية 
تحتل المركز الـ62 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

وجه رياضي

نجح يانيس أنتيتوكومبو في كل محاوالته الـ16 للتصويب ليسجل 35 نقطة تاريخية 
ويقود فريق ليبرون للفوز )170 - 150( على فريق دورانت في مباراة كل النجوم. وبعد 
فوزه بمسابقة التصويبات الثالثية، أحرز ستيفن كري ست ثالثيات في الشوط األول 
 28 نقطة مع فريق ليبرون، الذي تفوق في أول ثالثة 

ً
وثماني ثالثيات في املجمل مسجال

علن في وقت 
ُ
أرباع في طريقه للتقدم )146 - 125(. وفقد كل فريق العبًا واحدًا عندما أ

سابق أن جويل إمبيد وبن سيمونز، ثنائي فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز، لن يتمكنا من 
املشاركة بسبب مخالطتهما مصابًا بفيروس »كورونا«.

صورة في خبر

مباراة كل النجوم

Tuesday 9 March 2021 Tuesday 9 March 2021
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انقالب إشبيلية ويوفتوس؟
رياض الترك

تنطلق منافسات إياب دور الـ16 
أوروبــــــا  أبــــطــــال  دوري  لــبــطــولــة 
بـــمـــبـــاريـــات نــــاريــــة ُمـــنـــتـــظـــرة، إذ 
يــســعــى فــريــق إشــبــيــلــيــة إلـــى قــلــب الــطــاولــة 
على منافسه األملاني بوروسيا دورتموند. 
بينما يسعى يوفنتوس إلى حسم مباراته 
ضــد بــورتــو الــبــرتــغــالــي مــن دون تعقيدات 
ــع عـــــــــودة املـــهـــاجـــم  ــ ــًا مــ كــــبــــيــــرة، خــــصــــوصــ

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

دوري أبطال أوروبا
سيكون كل من إشبيلية اإلٍسباني ويوفنتوس اإليطالي أمام فرصة ذهبية خالل 90 دقيقة، وذلك 
فهل  البرتغالي.  وبورتو  األلماني  دورتموند  من  كل  على  الطاولة  وقلب  التأهل  صناعة  لمحاولة 

يقلب المدربان أندريا بيرلو ويولن لوبيتيغي األمور في اإلياب؟

تقرير

هل يقلب إشبيلية الطاولة؟
بعد أن سقط فريق إشبيلية اإلسباني في 
ــام مــنــافــســه بــوروســيــا  ـــ16 أمــ ــ ــاب دور الـ ذهــ
ــانــــي عــلــى مــلــعــب »رامـــــون  دورتـــمـــونـــد األملــ
النادي  )3-2(، يسعى  سانشيز بيزيخوان« 
»األنــدلــســي« إلـــى قــلــب الــطــاولــة فــي مــبــاراة 
اإلياب وخطف انتصار مهم يمنحه بطاقة 
العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة 
األوروبية. وتعّرض فريق إشبيلية لخسارة 
قاسية، بعد أن اهتزت شباكه بثالثة أهداف 
عــلــى أرضــــه، وعــلــيــه صــنــاعــة »ريــمــونــتــادا« 

الفريق  أن فوز  إذ  صغيرة ضد دورتموند، 
»األندلسي« بهدفني نظيفني سيعني تأهله 
إلــى الـــدور املقبل، فــي حــني أن أي هــدف في 
مـــرمـــاه ســُيــصــعــب املــهــمــة كــثــيــرًا، وسيضع 
ضغطا كبيرا على املدرب يولن لوبيتيغي، 
ألنــه سيكون بحاجة إلــى تسجيل أكثر من 

هدفني في املواجهة.
ــتـــرة جــيــدة  وال يــعــيــش فـــريـــق إشــبــيــلــيــة فـ
مـــؤخـــرًا، بــســبــب تــعــّرضــه لــثــالث خــســارات 
5 مباريات  آخــر  فــي  متتالية وفـــوز وحــيــد 
فبعد  ــي.  واألوروبــ املحلي  الصعيدي  على 
الــفــريــق ضـــد دورتـــمـــونـــد )2-3(،  أن خــســر 
تـــفـــّوق عــلــى مــنــافــســه أوســـاســـونـــا بــهــدفــني 
ــة فــي  ــلـــونـ ــقـــط أمـــــــام بـــرشـ نـــظـــيـــفـــني، ثــــم سـ
الدوري بهدفني نظيفني، وتبعها بخسارة 
ثانية تواليًا في إياب نصف نهائي الكأس 
ضد برشلونة أيضًا بثالثة أهداف نظيفة، 
وآخر خسارة كانت ضد فرق إلتشي خارج 

األرض في الدوري )1-2(.
فــي املــقــابــل، وبــعــد تــفــّوق فــريــق دورتموند 
عــلــى إشــبــيــلــيــة فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، حقق 
بطولتي  في  متتالية  انتصارات   3 الفريق 
ــكـــأس، لــكــنــه تـــعـــّرض لــخــســارة  الـــــدوري والـ
التقليدي  السبت، ضد غريمه  قاسية، يوم 
تـــقـــدم  أن  ــبـــعـــد  فـ  ،)2-4( مــــيــــونــــخ  بـــــايـــــرن 
الــنــادي  دورتــمــونــد بــهــدفــني نظيفني، قــلــب 

»البافاري« النتيجة وتفوق )2-4(.
وُيـــعـــول فــريــق دورتـــمـــونـــد عــلــى مــهــاجــمــه، 
الـــهـــداف الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هـــاالنـــد، الــذي 
ــم،  ــ ــــوسـ ــة هـــــــذا املـ ــ ــتـ ــ ــات الفـ ــويــ ــتــ ــســ ــدم مــ ــ ــقــ ــ ــ ُي
خصوصًا في دوري األبطال، بعد أن سجل 
6 أهداف في املسابقة األوروبية حتى اآلن، 
وهـــو الـــذي ســاهــم فــي صــنــاعــة انــتــصــارات 
األخــيــرة، بفضل  الفترة  في  األملــانــي  فريقه 
داخـــل  الـــحـــاســـم  الــجــمــيــلــة ودوره  أهــــدافــــه 

منطقة الجزاء.
ُيعول على  إشبيلية  فريق  فإن  املقابل،  في 
العبيه  وتحركات  القوي  الدفاعي  تنظيمه 
ــفــــوف فـــريـــق  ــــني الــــخــــطــــوط الخـــــتـــــراق صــ بـ
دورتموند، وتسجيل عدة أهداف وتحقيق 
الــنــادي  الــتــأهــل. وفـــي حـــال تسجيل  مهمة 
»األنــــدلــــســــي« هـــدفـــًا فــــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
لقلب  كبيرة  فرصة  أمامه  ستكون  األولــى، 

الطاولة في املباراة.

يوفنتوس في مهمة 
غير مستحيلة

لـــن تـــكـــون مــهــمــة تـــأهـــل فـــريـــق يــوفــنــتــوس 
ــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة دوري  ــدور ربــ ــ ــى الــ إلــ
ــا صــعــبــة، عــنــدمــا يستضيف  أبــطــال أوروبــ
مــنــافــســه فـــريـــق بـــورتـــو الـــبـــرتـــغـــالـــي، عــلــى 

رونالدو يعود إلى 
تشكيلة فريق يوفنتوس 

ليرفع من آمال الفريق

هل يقلب يوفنتوس 
الطاولة على بورتو؟ 
)Getty(

سيغيب العب جناح بوروسيا دورتموند اإلنكليزي جايدون سانشو عن 
موقعة إشبيلية اإلسباني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا بسبب إصابة في الفخذ، بحسب ما أفاد النادي األلماني لوسائل 
»كيكر«  لمجلة  الرياضي  المدير  زورك  مايكل  وقال  محلية.  إعالم 
الذي  المستوى  إلى  بالنظر  لنا، خصوصًا  »إنها خسارة كبيرة  الرياضية: 
ثالثة  اإلنكليزي  تسجيل  إلى  إشارة  في  مؤخرًا«،  سانشو  يقدمه  كان 

أهداف في المباريات الثالث األخيرة.

غياب جايدون سانشو

»ألــــيــــانــــز ســــتــــاديــــوم«، ولـــن  أرض مــلــعــبــه 
تــكــون هــنــاك صــعــوبــات كــبــيــرة لــتــعــويــض 
الــخــســارة فــي مــبــاراة الــذهــاب )2-1( خــارج 
وســـقـــط  »دراغــــــــــــــــاو«.  مـــلـــعـــب  فـــــي  األرض 
بــطــل إيــطــالــيــا ذهـــابـــًا أمـــــام فـــريـــق بــورتــو 
الــبــرتــغــالــي  ــفـــريـــق  الـ ــدم  ــ قـ أن  بـــعـــد   ،)1-2(
مــــبــــاراة عــظــيــمــة عــلــى مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي، 
ــاء املــــواجــــهــــة بــفــوز  ــهــ ــن إنــ وكــــــان قـــريـــبـــًا مــ
فــيــديــريــكــو كييزا  أن  إال  نــظــيــفــني،  بــهــدفــني 
ــفــــارق فـــي الــوقــت  ســجــل هــــدف تــقــلــيــص الــ
ــل، ومـــنـــح فـــريـــقـــه »الــبــيــانــكــونــيــري«  ــاتـ ــقـ الـ
ــــض إيـــــــابـــــــًا. ــويــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــرا فــــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ أمــــــــــال كــ

ومن املتوقع أال يلعب فريق بورتو مدافعًا 
ــــي مـــــبـــــاراة اإليــــــــــاب، ألن مــــــــدرب الـــفـــريـــق  فـ
ــيـــدًا أن جـــلـــوســـه فــي  الـــبـــرتـــغـــالـــي يـــعـــرف جـ
الخلف سيضع ضغطا كبيرا عليه خالل 90 
في  يوفنتوس  سينجح  وبالتأكيد  دقيقة، 
هــدف وحيد  الدفاعي وتسجيل  التكتل  فك 
الـــدور ربع  كــاف لخطف بطاقة التأهل إلــى 

النهائي.
وفــــي حــــال كــــان فـــريـــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
ــائـــي  ــهـ ــنـ ــع الـ ــوغ الـــــــــــدور ربــــــ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــر فــ ــكــ ــفــ ــ ُي
وتــســجــيــل مــفــاجــأة كــبــيــرة، عــلــيــه أن يدخل 
الذهاب وعــدم تسليم امللعب  بنفس طريقة 
هدف  تسجيل  ومحاولة  »للبيانكونيري«، 
عــلــى األقــــل لــقــلــب األمــــور عــلــى مــنــافــســه في 
اللقاء. في املقابل، ال يحتاج فريق يوفنتوس 
النهائي،  ربــع  الـــدور  لبلوغ  إلــى عمل كبير 
وذلــــك ألنـــه يــحــتــاج إلـــى هـــدف وحــيــد فقط 
الــذي لن يكون صعبًا  للتأهل، وهو الهدف 
على فريق يوفنتوس ومهاجمه البرتغالي 
اإلسباني  ومهاجمه  رونالدو،  كريستيانو 

اآلخر ألفارو موراتا.
وفــي وقــت ال يعيش فريق يوفنتوس فترة 
جيدة على الصعيد املحلي وابتعاده كثيرًا 
ــدارة الــتــرتــيــب، عــلــيــه الــتــركــيــز على  ــ عـــن صـ
ــد فـــريـــق بــــورتــــو، فـــي مــحــاولــة  مـــبـــاراتـــه ضـ
األوروبــيــة  البطولة  في  بعيدًا  للذهاب  منه 
ــيـــق نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة، خــــصــــوصــــًا أن  ــقـ وتـــحـ
بإمكانه تحقيق لقب على األقل هذا املوسم، 
ألنه سيخوص نهائي بطولة كأس إيطاليا، 
ــيـــرة لــــرفــــع الــــكــــأس فــي  ــبـ ــة كـ ــلـــك فــــرصــ ــمـ ويـ

النهاية.
وُيعول املدرب اإليطالي أندريا بيرلو، على 
 بــاألســمــاء الــعــاديــة 

ً
عــنــاصــر الــقــوة مــقــارنــة

التي تلعب في فريق بورتو، خصوصًا أنه 
أراح رونالدو في املباراة األخيرة من بطولة 
الدوري، وذلك تحضيرًا إلشراكه في املباراة 

املصيرية الحاسمة في دوري األبطال.
اإلقصاء  تفادي  في  يوفنتوس  ينجح  فهل 
من دور الـ16 أمام فريق بورتو، أم أن الفريق 
الــبــرتــغــالــي ســُيــقــدم مــبــاراة ُمــمــيــزة مــثــل ما 
فعل في الذهاب وُيحقق فــوزًا مهمًا يقوده 
مــنــذ ســنــوات،  مـــرة  الثمانية ألول  إلـــى دور 
ومــحــاولــة صــنــاعــة إنــجــاز تــاريــخــي جديد 

على الصعيد األوروبي.



Tuesday 9 March 2021
32الثالثاء 9 مارس/ آذار 2021 م  25  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2381  السنة السابعة

لدى لبنان إرث علمي يعود إلى أحد أقدم عصور الكرة األرضية، متمثًال بالعنبر، أو الكهرمان، وما يحويه من كائنات حيّة محفوظة 
كمتحجرات. لكّن هذا اإلرث ال يحظى باالهتمام المطلوب

العنبر اللبناني
إرث من الكهرمان عمره 130 مليون عام

بيروت ـ مالك مكي

أغسطس/  من  الرابع  انفجار  منذ 
آب 2020 الذي دّمر مدينة بيروت، 
)العنبر  عنبر  كلمة  كثيرًا  تـــرددت 
الـ12(، وما رافقها من مآٍس وضحايا وصور 
 
ّ
لدماء وآالم وأحزان على امتداد الوطن. لكن

هـــذه الــكــلــمــة تــحــمــل كــثــيــرًا مـــن املــعــانــي في 
اخــتــصــاصــات عــلــمــيــة، وفـــي أحــدهــا يتمّيز 
العالم  فــي  العنبر األقـــدم  بــأنــه يــضــّم  لبنان 
الذي يحتوي بكثرة على بقايا كائنات حية 

متحجرة.
يــــــــشــــــــرح الـــــــبـــــــاحـــــــث فـــــــــي عــــــلــــــم الــــــتــــــطــــــّور 
أو  املــســتــحــاثــات،  )عــلــم  والباليونتولوجيا 
الــجــامــعــة اللبنانية،  الــقــديــمــة( فــي  األحــيــاء 
 مــصــطــلــح 

ّ
الـــبـــروفـــيـــســـور دانــــــي عــــــــازار، أن

الــعــنــبــر لـــه تــعــريــفــات عــــدة، مــنــهــا: الــبــخــور 
أو  القوية حني يحترق،  الرائحة  إلــى  نسبة 
مكان تخزين املــواد في بعض األماكن مثل 
املـــرافـــئ، أو صــمــغ نــبــاتــي مــتــحــّجــر أفــرزتــه 
الصنوبريات  أنـــواع  مــن  متحجرة  نــبــاتــات 
مـــــــادة صــمــغــيــة  أو  ــات،  ــيــ ــاســ ــكــ الــ حـــتـــى  أو 
تـــفـــرزهـــا الــحــيــتــان حـــني تــتــقــيــأ بــعــد أكــلــهــا 
لقناديل البحر، فتفوح من هذه املادة رائحة 
عطرية قوية حني تتعرض ألشعة الشمس، 
الــروائــح في صناعة  تثبيت  وتستخدم في 
العطور. من جهة أخرى، يعّرف العنبر، في 
ه الصمغ النباتي 

ّ
علم الباليونتولوجيا، بأن

ــان، وهــــــي كــلــمــة  ــرمــ ــهــ ــكــ ــر، وهــــــو الــ ــجـ ــحـ ــتـ املـ
الكهرباء،  تعني  يوناني  أصــل  من  فارسية 
 الصمغ النباتي املتحجر 

ّ
 حف

ّ
نسبة إلى أن

 
ّ
ــازار أن ــ ـــد مــوجــة كــهــربــائــيــة. يــضــيــف عـ

ّ
يـــول

فعلى  الــلــغــات.  وفــق  تختلف  الكلمة  دالالت 
سبيل املثال، تعني الكلمة في اللغة األملانية 
ــا فـــي الـــروســـيـــة،  الــحــجــر الـــــذي يـــحـــتـــرق، أمــ
ــذه الــكــلــمــة مــن  ــ فـــهـــي »يـــنـــطـــار« وتـــشـــتـــق هـ
 
ّ
إن إذ  الــطــاســم(،  )وتعني  الفينيقية  اللغة 

الفينيقيني أول من تاجر بهذه املادة. يتطرق 
إذ  التاريخية،  النظريات  إحــدى  إلــى  عـــازار 
بهذه  يتاجرون  كانوا  الفينيقيني   

ّ
إن يقول 

املادة التي يحملونها عبر الطريق البحري 
مــن بــاد البلطيق إلــى بــاد فـــارس ومصر، 
وكانوا يختلقون األساطير حول باد املنشأ 
إلثارة الذعر عند اآلخرين ممن يرغبون في 
املتاجرة بها. وعرف الفينيقيون هذه املادة 
أقــلــه مــنــذ الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر قــبــل املــيــاد، 
في  البلطيقي  العنبر  يستخدمون  وكــانــوا 
املحلي  العنبر  وليس  املــجــوهــرات،  صناعة 
الذي ال يصلح لهذه الصناعة، لكونه يتفتت 
بسرعة، باستثناء تمثال صغير من العنبر 
اللبناني ما زال موجودًا في متحف القدس. 
 الــرومــان، أيــضــا، تــاجــروا بالعنبر 

ّ
يــذكــر أن

البلطيق نحو  بــاد  البري من  الطريق  عبر 
الباد األوروبية، وُعِثر في لبنان على آثار 
لقطع من العنبر في املقابر الرومانية التي 

تعود للقرن األول امليادي.
شّكل العنبر مادة دسمة لحياكة األساطير، 
مثل اعــتــبــاره دمــوع اآللــهــة، أو بــول الهررة 
ـــبـــر أيـــضـــا مــــــادة ذات قــيــمــة 

ُ
الـــبـــريـــة، واعـــت

جمالية عالية، لكونه حجرًا دافئا للجسم، 
ولونه يشبه لون الشمس أو الذهب.

أهمية العنبر اللبناني وميزاته
ــازار،  عـ وفـــق  الباليونتولوجيا،  عــلــم  يــركــز 
عــلــى دراســــــة تـــطـــّور الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة من 

هوامش

للعنبر اللبناني قيمة علمية من دون أن تكون اقتصادية )العربي الجديد(

حـــيـــوانـــات الـــنـــبـــات وغـــيـــرهـــا مـــن األشـــكـــال 
ــرى لــلــحــيــاة عــبــر الــســنــني والــعــصــور  ــ األخــ
التي  املتحجرة  بقاياها  دراســـة  خــال  مــن 
 
ّ
عاشت في األزمنة الغابرة. يشرح عازار أن
العنبر أو الصمغ النباتي املتحجر يحفظ 
بقايا الحيوانات أو الحشرات أو النباتات، 
نــقــّي، ثاثي  رائـــع،  الحياة بشكل  بقايا  أي 
األبـــعـــاد، وكـــامـــل، وبــــأدق الــتــفــاصــيــل وهــذا 
ــر الــــــــذي ال يــــحــــفــــظ، فــي  ــبـ ــنـ ــعـ ــّيــــز الـ مـــــا يــــمــ
املقابل، املادة الوراثية او الحمض النووي 

الصبغي.
ويضم  العنبر،  بمادة  غنيا  لبنان  ويعتبر 
نــحــو 450 مــوقــعــا مــن الــعــنــبــر عــلــى امــتــداد 
ــة مـــــن الــــشــــمــــال إلــــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ األراضــــــــــــي الـ
الــجــنــوب بــاســتــثــنــاء بــعــض املــنــاطــق مثل 
املساحات  قضاَءي صيدا وصــور، وتشكل 
املــائــة من  التي تحوي العنبر نحو 10 فــي 
ــام 2013،  ــ ــتـــى عـ األراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة. وحـ
إذ  العالم،  فــي  األقـــدم  اللبناني  العنبر  كــان 
يــعــود إلـــى 130 مــلــيــون عـــام. لــكــن، فــي ذلــك 
أقــدم في إيطاليا، لكن  ِشف موقع 

ُ
العام اكت

هــذا املــوقــع ال يضم ســوى نسبة قليلة من 
البقايا الحية، لذلك، ما زال العنبر اللبناني 
ببقايا  غــنــاه  لناحية  أكــبــر  مــيــزة  ذا  يعتبر 
اللبناني  العنبر   

ّ
أن عــازار  يوضح  الحياة. 

أقدميته، بل تعود  ال تقتصر أهميته على 

يتزامن  كونه  إلــى  التطور  علم  في  أهميته 
الكاسيات في  أو  املــزهــر  النبات  مــع ظهور 
ثاثة  نسبة  املــزهــر  النبات  يشّكل  الــحــيــاة. 
أربـــــاع الــنــبــاتــات الــحــالــيــة املــــوجــــودة على 
تطّور  األرضية، ويتزامن تطّوره مع  الكرة 
الـــحـــشـــرات الـــتـــي تــلــقــح نــســبــة تــســعــني في 
يعتبر  وبالتالي،  النباتات.  هــذه  من  املائة 
فهم  فــي  أســاســيــة  ركــيــزة  اللبناني  العنبر 
تطور الحياة والتنوع البيولوجي والبيئة 
 
ّ
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــع اإلشــــارة إلـــى أن
قيمته علمية، من دون أن تكون اقتصادية.

اكتشاف موقع جديد
في أواخر فبراير/ شباط املاضي، اكتشف 
ــازار، والــبــاحــثــة في  ــ الــبــروفــيــســور دانــــي عــ
اللبنانية،  الجامعة  فــي  الجيولوجيا  علم 
الــدكــتــورة ســيــبــال مــقــصــود، والــنــاشــط في 
مــجــمــوعــة »درب عـــكـــار« خــالــد طـــالـــب، في 
ــار، شــمــالــي  ــكـ بـــلـــدة مــشــمــش، بــمــحــافــظــة عـ
لــبــنــان، أول مــوقــع عــنــبــر فـــي هـــذه املنطقة 
يــحــتــوي عــلــى بــقــايــا حــيــاة ألربــــع حــشــرات 
يعود عمرها إلــى 130 مليون عــام، أي إلى 
الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري الـــســـفـــلـــي. ونـــشـــرت 
العلمية  املجلة  في  العلمية  املعطيات  هــذه 
املحكمة »باليانتومولوجي )علم الحفريات 
القديمة(«. وتشكل هذه املعطيات العلمية، 

وفق عــازار، أداة رئيسية لفهم طبيعة هذه 
املنطقة التي كانت تمتد على خط االستواء 
في املاضي، ولدراسة الخصائص املناخية 
الــتــي كــانــت ســائــدة، والــتــنــوع البيولوجي 

الذي كان موجودًا هناك.
ــذه املـــواقـــع تشّكل   هـ

ّ
ــازار عــلــى أن ــ يـــشـــّدد عـ

عــلــمــيــة مهمة  عــاملــيــا وقــيــمــة  ــا طبيعيا  إرثــ
لــجــمــيــع الــبــاحــثــني والــعــلــمــاء فـــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم الــذيــن يــحــاولــون فهم تطّور 
الــحــيــاة وخــصــائــصــهــا، ومـــن املــفــيــد القيام 
بــاملــزيــد مــن الـــدراســـات واســتــخــراج كميات 
أكبر من العّينات من هذه املواقع التي تهّم 
الــعــالــم أجــمــع. ويــدعــو عــــازار إلـــى ضـــرورة 
املــواقــع وحمايتها من  املحافظة على هــذه 
مــخــاطــر الـــكـــّســـارات )اســـتـــخـــراج الــصــخــور 
مــــن الـــجـــبـــال الســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــبـــنـــاء(، 
بــاعــتــبــارهــا مــحــمــيــات جــيــولــوجــيــة تحفظ 
مــعــلــومــات عــلــمــيــة قــّيــمــة لــجــمــيــع الــبــشــريــة 
من دون أن تكون حكرًا على لبنان وحــده. 
ويوصي بضرورة تحويل هذه املواقع إلى 
نقاط تجذب املهتمني والسائحني من خال 
أهمية  لهم  تشرح  متاحف  أو  مراكز  إقامة 
العاملي،  الطبيعي  وإرثها  املتحجرات  هذه 
ــا يــنــعــش املـــنـــطـــقـــة ســـيـــاحـــيـــا وتـــنـــمـــويـــا،  مــ
الزائرين  عند  العلمية  الثقافية  ز 

ّ
يــعــز ومــا 

واملجتمعات املحلية.

العنبر، في علم 
الباليونتولوجيا، 

هو الصمغ النباتي 
املتحجر، املعروف 
أيضًا بالكهرمان

■ ■ ■
الفينيقيون كانوا 

يتاجرون بهذه املادة 
التي يحملونها عبر 
الطريق البحري من 

بالد البلطيق إلى بالد 
فارس ومصر، وكانوا 
يختلقون األساطير 

حول بالد املنشأ إلثارة 
الذعر عند اآلخرين 
ممن يرغبون في 

املتاجرة بها

■ ■ ■
تشكل املساحات التي 
تحوي العنبر نحو 10 
في املائة من األراضي 

اللبنانية

باختصار

نجوى بركات

شارلوت، إميلي، وآن. 
عامان يفصالن بني والدة كل منهن، وقد أنتجن مًعا، 
 مــن أفــضــل الـــروايـــات التي 

ً
على ضــوء الــشــمــوع، ثــالثــة

لت أولى إرهاصات األدب النسائي في القرن التاسع 
ّ
شك

عن بأسمائهن، بل بأسماء رجــال، إذ لم 
ّ
عشر. لم يوق

يكن سهال على امــرأٍة أن تكتب، وأن ُينظر إلى عملها 
بجّدية واحترام. »جاين »إير« هي رواية شارلوت األولى، 
»سيدة قصر وايلدفيل هال« هي روايــة آن الثانية، أما 
»مرتفعات وذرينغ«، فهي الرواية الوحيدة التي كتبتها 
ت أولئك النساء لغزا، وقيل الكثير 

ّ
إميلي. ولطاملا شكل

ف معزوالٍت عن العالم، 
ّ

عن برودتهن وعيشهن املتقش
أفرد  متواضٍع  اجتماعي  كاهٍن من وســط  بنات  وهــّن 
ألخيهّن الوحيد، برانويل، ما أمكنه لتعليمه ودفعه إلى 

احتالل منصٍب محترٍم في الحياة. 
ي عن األخوات بعنوان 

ّ
في السيرة التي كتبتها لورا املك

»األخوات برونتي، قوة أن تنوجد« )2017، دار تالالندييه(، 
الحميمة،  إليهن عن كثب، في حياتهن  سوف نتعّرف 
في تحالفاتهن وصراعاتهن ومشكالتهن، وعالقتهن 

باتريك  فالوالد  الوحيد،  وشقيقهن  وبأبيهن  بالعائلة 
موا في وقٍت كان فيه سكان شمال 

ّ
أّمن ألوالده أن يتعل

إنكلترا فقراء وأميني. عام 1847 نشرت األخوات رواياتهن 
األولـــى. روايــة شــارلــوت »جاين إيــر« نجحت، وتحّولت 
شخصيتها الرئيسة بطلة، ربما ألنها املّرة األولى، حيث 
تعّبر شخصية نسائية عن مشاعرها في إطار قصة 
حب، وهو ما سمح الحقا لألختني األخريني أن ينشرا 
بدورهما. آن برونتي نشرت »أغنيس غراي«، لكنها لم 
تشتهر إال بعد نشر روايتها الثانية، »سيدة القصر...«، 
ر، ألنها تجّرأت وتطّرقت إلى العنف الزوجي 

ّ
وبشكل متأخ

في املجتمع الراقي، خالل الحقبة الفيكتورية الطهرانية. 
 واحدة، »مرتفعات وذرينغ«، 

ً
أما إميلي التي كتبت رواية

قدت وهوجمت بشّدة لدى نشرها، إذ تناولت كل 
ُ
فانت

عّما  الكشف  خــالل  من  الفيكتوري  املجتمع  محّرمات 
يجري داخل منزل مع اإلخوة واألخوات واألزواج ..

 السيرة 
ُ
ع، سوف يكتشف قــارئ

ّ
وعلى عكس ما يتوق

الشخصية،  قويات  كــّن فرحات،  الكاتبات  األخــوات  أن 
يحبنب الطبيعة والريح، ولديهن فضول العلم واكتشاف 
األشـــيـــاء، واعـــيـــاٌت تــمــامــا مـــا يــجــري مـــن حــولــهــن في 
ــي بــعــض األحـــيـــان،  مــجــتــمــعــهــن، وإن كـــن يـــظـــهـــرن، فـ

على  يكتشف،  أو ضائعات. وســوف  كئيبات،  نائيات، 
أال وهو كيفية  باتريك،  األب  الخصوص، هاجَس  وجه 
وبالتحديد كيف  املـــال،  إلــى  افــتــقــاره  مــع  عائلته  تربية 
الفقيرة أكثر  املــرأة  يؤّمن مستقبل بناته، حيث تعاني 
بكثير من سواها، بسبب غياب النسب الراقي أو املهر 
الكافي لتزويجها. ومع ذلك، بذل باتريك كل ما بإمكانه 
العلم واملــعــارف، فكان حّب  ليتيح ألوالده أن يكتسبوا 
العائلة،  أنقذ  ما  هو  الخصبة  واملخيلة  والكتابة  الكتب 
مــا صبون  لتحقيق   

ً
قــويــة  

ً
إرادة الــفــتــيــات  أعــطــى  ومـــا 

الرغم من كل الظروف املعاكسة. على  إليه، على  دوما 
الجميل،  األنــيــق،  األخ  ع 

ّ
يتمت لــم  مــن شقيقاته،  العكس 

واملــقــدرة  اإلرادة،  وصــالبــة  الشخصية  بــقــوة  املــغــامــر، 
على تحقيق الذات، وإن كان ملهما ألخواته/ وبالتحديد 
صغيرتهن آن. ولكن، لألسف، لن تترك املصائب هذه 
تعيش في  التي  واملحّبة،  املتالحمة،  املتماسكة،  العائلة 
ظــــروٍف اقــتــصــاديــٍة وســيــاســيــٍة مــعــقــدة، حــيــث تنتشر 
الــصــّحــيــة، متسببة بوفاة  الــظــروف  األمــــراض وتــســوء 
أطفاٍل وشباٍن كثيرين. عام 1848، توفي األخ برادويل، 
 املنتشر جدا آنــذاك، وهو في الواحدة 

ّ
بسبب داء السل

والثالثني، تبعته إميلي )30عاما( في العام نفسه، ومن 
ثم آن عام 1849 وهي في التاسعة والعشرين. شارلوت 
وحدها بقيت حّية، اهتّمت بميراث أختيها ثم تزوجت 
عام 1854، لتوافيها املنية بعد عام في ظروف غامضة.  
»خــلــف كــل نــافــذة، هــنــاك املــدافــن، ومــن ثــم األفـــق. عدم 
ــرن، حلمن وكتنب 

ّ
البحث أبعد من ذلــك: لقد عشن، فــك

تلك  لــم تنقطع  ذلـــك،  )...(. ومــع  املـــوت  وهـــّن عند عتبة 
األخوات عن الواقع أبدا، لكي ينعزلن في قصص الخيال، 
حتى ولو ِملن إلى ذلك ربما. لقد كان هذا االندفاع نحو 

 لتحّمل العالم، وليس لالنسحاب منه«.
ً
األدب وسيلة

األخوات برونتي، من هّن؟

وأخيرًا

األخوات الكاتبات كّن فرحات، 
قويات الشخصية، يحببن 

الطبيعة والريح، ولديهن 
فضول العلم واكتشاف األشياء

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




