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كورونا: لقاح »جونسون« فعال ضد ساللة جنوب أفريقيا
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في العدد

سد النهضة  

أعلنت جنوب أفريقيا عن توفير لقاح »جونسون 
أنــــد جـــونـــســـون« األمـــيـــركـــي، ملــوظــفــي الــرعــايــة 
الصحية، بدءًا من األسبوع املقبل، الستكشاف 
مدى الحماية التي يوفرها ضد ساللة فيروس 
البالد.  فــي  السائدة  املتحورة  الجديد  كــورونــا 
وقال وزير الصحة، زويلي مخيزي )الصورة(، 
ألغت خططًا  أفريقيا  إّن جنوب  األربعاء،  أمس 
أوكــســفــورد«  »أسترازينيكا/  لقاح  الســتــخــدام 
من  الكافية  الــوقــايــة  يوفر  »ال  ــه 

ّ
ألن البريطاني، 

املقابل،  فــي  وأكــد مخيزي،  الــجــديــدة«.  الساللة 
أّن لقاح »جونسون أند جونسون« فعال ضّد 

ه آمن بناًء على تجارب 
ّ
الساللة املتحورة، كما أن

شارك فيها 44 ألف شخص في جنوب أفريقيا 
والواليات املتحدة وأميركا الالتينية. وأشار إلى 
ه سيتم توفير اللقاح لـ1.25 مليون عامل في 

ّ
أن

مجال الرعاية الصحية. وستتبع هذه اللقاحات 
مــلــيــون شــخــص في  نــحــو 40  لتطعيم  حــمــلــة 

جنوب أفريقيا بحلول نهاية العام.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت شـــركـــة »بــيــونــتــك« 
ها بدأت تصنيع لقاحها، الذي 

ّ
األملانية، أمس، إن

طورته مع شركة »فايزر« األميركية، في أملانيا، 
العاملية  ــدادات  ــ اإلمــ لـــزيـــادة  وهـــي خــطــوة مهمة 

ــد الـــفـــيـــروس.  ألحــــد الـــلـــقـــاحـــات الــرئــيــســيــة ضـ
وقالت الشركة: »بدأنا عملية تصنيع اللقاحات 
في مدينة ماربورغ في وسط أملانيا، من خالل 
املادة الفعالة للقاح«. ومن املقرر توزيع لقاحات 
مــــاربــــورغ فـــي أوائــــــل إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــقــبــل. 
وسيتمكن املــوقــع الجديد مــن إنــتــاج مــا يصل 
إلـــى 750 مــلــيــون جــرعــة لــقــاح ســنــويــًا بمجرد 

تشغيله بالكامل.
األمـــيـــركـــيـــة، مــســاء  اإلدارة  تـــتـــنَّ  لـــم  وبـــعـــدمـــا 
الصحة  منظمة  فــريــق  اســتــنــتــاجــات  ــثــالثــاء،  ال
ــيــــروس كــــورونــــا فــي  ــــول مــنــشــأ فــ الـــعـــاملـــيـــة حـ

نظرية تسّربه من  أّن  فيها  التي جــاء  ووهـــان، 
دازاك،  بيتر  كتب  للغاية«،  »مستبعدة  مختبر 
عضو الفريق في تغريدة: »ال تثقوا كثيرًا في 
املــعــلــومــات األمــيــركــيــة الــتــي تشوبها بــوضــوح 

أخطاء من جوانب عدة«.
وســجــل الــعــالــم، بحلول مــســاء أمـــس، نحو 79 
مليونًا و600 ألف شفاء من الفيروس، ووصل 
عــدد اإلصــابــات إلــى نحو 107 مــاليــن و800 
ألفًا،  مليونن و355  نحو  إلــى  والــوفــيــات  ألـــف، 

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

الحدث

تنسيق سوداني مصري لمواجهة إثيوبيا
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بيدرسن: ال توجد لدينا 
خطة عمل للمستقبل 

حتى اآلن

َكْرم الجاعوني... عائالت مقدسية تصد االستيطانإقرار متأخر بإفشال النظام المسار السياسي
أمين العاصي

لـــم يـــتـــردد املـــبـــعـــوث األمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
ســوريــة غــيــر بــيــدرســن فــي الــتــصــريــح بأنه 
لــيــســت لـــديـــه خـــطـــة عـــمـــل لــلــمــســتــقــبــل بــعــد 
فــشــل الــجــولــة الــخــامــســة مــن أعــمــال اللجنة 
جديد  دســتــور  بكتابة  املكلفة  الــدســتــوريــة 
لــلــبــاد، بــن املــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، 
ــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــنـــايـــر/  ــقــــدت فـ ــــي عــ ــتـ ــ والـ
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. ويـــرفـــض الــنــظــام 
املتحدة  األمـــم  مــهــام  تسهيل  اللحظة  حتى 
بيدرسن  وفــق  سياسي،  لحل  التوصل  فــي 
 مسار 

ّ
نــفــســه، وهـــو مــا يــعــزز االعــتــقــاد بـــأن

األمم املتحدة للعملية السياسية في طريقه 
 الحل بعيد املنال في سورية. 

ّ
للفشل، وأن

ورسم املبعوث األممي، أول من أمس الثاثاء، 
ــــورة قــاتــمــة عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في  صـ
ــة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لـــه بعد  ســـوريـ
الدولي  األمــن  ملجلس  مغلق  اجتماع  انتهاء 
فــي نــيــويــورك قـــدم خــالــه بــيــدرســن إحاطته 
للمجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وحّمل 
مسؤولية  الــســوري  النظام  األمــمــي  املبعوث 
املناط  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجتماعات  فشل 
ــبـــاد. وأبـــلـــغ  ــلـ ــور جـــديـــد لـ ــتــ بـــهـــا وضـــــع دســ
ــا قــــــال، مــجــلــس األمــــن  بـــيـــدرســـن، بــحــســب مــ
»أن الــرئــيــس املـــشـــارك فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة  بــــــ
الدستورية عن الحكومة )أحمد الكزبري( لم 
يقبل بأي من االقتراحات التي قدمتها له، أو 
قدمها الرئيس املشارك عن املعارضة )هادي 
البحرة(«. وتابع: »أشــرت إلى املجلس أنه ال 
توجد لدينا خطة عمل للمستقبل حتى اآلن. 
كما قلت إن الدورة األخيرة للجنة الدستورية 
ــن خــيــبــة  ــارة عــ ــ ــبـ ــ كـــانـــت فـــرصـــة ضـــائـــعـــة وعـ
أمـــل«. وأوضـــح أنــه أبــلــغ املجلس »بــضــرورة 
والتأكد  الراهنة،  اللجنة  عمل  طريقة  تغيير 
مـــن أنـــه فـــي حـــال اســتــأنــفــت الــلــجــنــة عملها، 

القدس المحتلة ــ محمد محسن

على غرار ما يحصل في أحياء كثيرة بالقدس 
املــحــتــلــة، يـــواجـــه املــقــدســيــون الــقــاطــنــون في 
ــراح، خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن  حـــّي الــشــيــخ جــ
َكــْرم الجاعوني، على  يسكنون أرض أو حّي 
الدوام، خطر االستياء على منازلهم من قبل 
ــارات التي  ــطـ املــســتــوطــنــن. وأمــــام ســيــل اإلخـ
تــتــوالــى لــطــردهــم وإجـــبـــارهـــم عــلــى اإلخــــاء، 
الــحــي مــن وسيلة للدفاع عن  ال يجد ســّكــان 
هم ومنازلهم، إال الدخول مع املستوطنن 

ّ
حق

وغالبا  لسنوات،  تمتد  نــزاعــات قضائية  في 
مـــا تــنــتــهــي لــصــالــح الـــطـــرف الــثــانــي، بسبب 
التواطؤ املعروف بينه وبن قضاء االحتال 
ــتـــضـــررون أيــضــا،  اإلســـرائـــيـــلـــي. ويــــحــــاول املـ
ــات ســـلـــمـــيـــة، مـــــن خــــال  ــاجــ ــجــ ــتــ تـــنـــظـــيـــم احــ
 صوتهم 

ّ
الــوســائــل، عــل التظاهر وغــيــره مــن 

يصل إلى جهة ما، قد تكون قادرة على منع 
اقتاعهم من أرضهم.

ــازل املــــهــــددة  ــ ــنـ ــ وعــــــــادت قـــضـــيـــة أصــــحــــاب املـ
باالستياء واإلخــاء في كرم الجاعوني من 
أرض الشيخ جـــراح، وعــددهــم أربــع عائات، 
إلـــى الـــواجـــهـــة، بــعــدمــا تــوجــهــوا مـــجـــددًا إلــى 
املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــقــدس 
لاستئناف  الثاثاء،  أمــس  من  أول  املحتلة، 
على قرار سابق صدر ملحكمة صلح االحتال 
فـــي الـــقـــدس، الـــعـــام املـــاضـــي، ورفـــــض خــالــه 
ــراز ملف  ــ قــضــاة املــحــكــمــة طــلــب الــعــائــات إبـ
التسجيل الذي ادعى من خاله مستوطنون 
ملكيتهم لألراضي املستهدفة بحجة التقادم، 
بعد مـــرور أكــثــر مــن 50 عــامــا على مزاعمهم 

بملكيتهم لتلك األراضي.
من  أول  لاحتال،  املركزية  املحكمة  ونظرت 
ــقـــدم إلــيــهــا مـــن قبل  ــــس، فـــي االلـــتـــمـــاس املـ أمـ
ــــع، سامي  مــحــامــي الــعــائــات املــقــدســيــة األربـ
بإعادة دراسته، على  قــرارًا  أرشيد، واتخذت 

املفاوضات في سورية. وهذه هي املرة األولى 
الــتــي يــتــحــدث فيها املــبــعــوث األمــمــي بشكل 
مــعــلــن وواضــــح عــن عــرقــلــة الــنــظــام الــســوري 
 سياسي في الباد، والتي بدأت 

ّ
لجهود حل

لـــم تثمر  ــام 2012، ولــكــنــهــا  فـــي مــنــتــصــف عــ
 سعي من 

ّ
حتى اللحظة عــن نــتــائــج، فــي ظــل

الــنــظــام لــشــراء الــوقــت وصـــواًل إلــى منتصف 
انتخابات  تنظيم  الحالي، وهو موعد  العام 
رئاسية تبقي رئيس النظام بشار األسد في 
السلطة سبع سنوات أخرى. ولطاملا طالبت 
املــعــارضــة الــســوريــة األمـــم املــتــحــدة بتحميل 
النظام بشكل كامل وواضــح املسؤولية عما 
 
ّ
أن خصوصا  السياسية،  العملية  إلــيــه  آلــت 
ــنــــازالت كـــي تثبت  هــــذه املـــعـــارضـــة قـــدمـــت تــ
جديتها، عندما قبلت بتقديم سلة الدستور 
على سلة االنتقال السياسي لتسهيل مهمة 

األمم املتحدة للتوصل إلى حلول.
ــيــــم جــــبــــاوي،  ــح إبــــراهــ ــ ــ ــيــــاق، أوضـ وفـــــي الــــســ
في هيئة  اإلعامي  للمكتب  التنفيذي  املدير 
 
ّ
أن الــســوريــة،  للمعارضة  التابعة  الــتــفــاوض 
بيدرسن »مجّرد ميّسر وليس وسيطا، وطاملا 
هو كذلك ال يمكنه تقريب وجهات النظر بن 
ــــراف املــتــفــاوضــة«. وطــالــب جـــبـــاوي، في  األطـ
املتحدة  األمــم  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
»تــغــيــيــر مـــهـــام بـــيـــدرســـن لــيــغــدو وســيــطــا  بـــ
الــهــوة بن  النظام واملــعــارضــة لتجسير  بــن 
الطرفن«، مضيفا أنه »من خال تصريحاته 
)بيدرسن( نشعر أنه غير مستقيم بأحكامه 
ــار جــبــاوي  الــســيــاســيــة«. وأشــ حـــول العملية 
 املــبــعــوث األمـــمـــي »ال يــحــّمــل الــنــظــام 

ّ
إلـــى أن

كــامــل املــســؤولــيــة، إنــمــا يشير مــن بعيد إلــى 
الــنــظــام فـــي عــرقــلــة الـــحـــل الــســيــاســي، وهـــذا 
فائدة  ال  أن  يتبّن  كما  يرتكبه.  خطأ جسيم 
من وجــود بيدرسن على اإلطـــاق، وليس له 
فحتى  برمتها،  السياسية  العملية  فــي  دور 
اللحظة لم يعط أي أفكار جديدة حول بقية 

ويتعلق  املحكمة«.  قــضــاة  أمـــام  عرضناهما 
بتداعيات  املــحــامــي،  بحسب  األول،  االدعــــاء 
العائات  لن تتوقف عند  التي  القضية  هذه 
األربــع في كرم الجاعوني، بل ستطاول حّيا 
. أما االدعاء الثاني فيستند، 

ً
فلسطينيا كاما

ــة، »إلــــى  ــيـ ــقـــدسـ وفـــقـــا ملـــحـــامـــي الــــعــــائــــات املـ
حقيقة تــاريــخــيــة مــفــادهــا أن هـــذه الــعــائــات 
نت في األرض بعدما ُرّحلت 

ّ
األربع التي توط

مـــن بــيــوتــهــا فـــي عــــام 1948 )تـــاريـــخ الــنــكــبــة 
الفلسطينية(، هم من الاجئن الفلسطينين 
الذين تّم توطينهم من قبل الحكومة األردنية 
القرن املاضي، مقابل  في مطلع خمسينيات 
تنازلهم عن تسجيلهم كاجئن فلسطينين 
على مــدار أكثر من 50 عاما«. وأشــار أرشيد 
إلــى أن محكمة صلح االحــتــال في جلستها 
لــم تــأخــذ أو تنظر بقانونية  املــاضــي،  الــعــام 

وفاعلية قرار الحكومة األردنية.
إلى ذلك، لفت املحامي إلى أنه »حينما ادعت 
مــلــكــيــة األرض،  االســتــيــطــانــيــة  الـــجـــمـــاعـــات 

وسرعة  وساسة  بفعالية  تعمل  أن  فعليها 
وعــــدم تــكــرار مــا حـــدث حــتــى اآلن«. وتــحــدث 
بيدرسن عن غياب الثقة واإلرادة السياسية 
للتوافق، وكذلك غياب حيز سياسي إلنجاز 
هـــذه الــتــوافــق. وأشــــار املــبــعــوث األمــمــي إلــى 
أنــه تحدث عــن »ضـــرورة وجــود دبلوماسية 
دولــيــة بــنــاءة بــشــأن ســـوريـــة«، مضيفا »أنــا 
على اقتناع أكثر من أي وقت مضى بأنه من 
دون ذلك، فمن غير املمكن أن يمضي أي مسار 
قدما، ســواء كــان الدستوري أو غــيــره«. وفي 
لوكالة  دبلوماسية  مصادر  كشفت  السياق، 
 مــجــلــس األمــــن الــدولــي 

ّ
»فـــرانـــس بـــــرس«، أن

ــتـــي عـــقـــدهـــا الـــثـــاثـــاء،  فـــشـــل، فــــي جــلــســتــه الـ
فــي االتـــفـــاق عــلــى بــيــان مــشــتــرك بــشــأن فشل 

أن تصدر في وقت الحق قرارها النهائي في 
هذا الخصوص. وتزامنا مع الجلسة، تظاهر 
الــســام  الــعــشــرات مــن املتضامنن ونــشــطــاء 
األجانب، قبالة املحكمة، إلى جانب العائات 
ــفـــع  املـــــهـــــددة بــــإخــــاء مـــنـــازلـــهـــا، والــــتــــي ارتـ
منسوب القلق لديها على املستقبل ومصير 
 تنفيذ أوامـــر 

ً
أبــنــائــهــا، فــي مــا لــو تــقــرر فــعــا

اإلخاء الصادرة عن محكمة صلح االحتال.
»الــعــربــي  املــحــامــي ســامــي أرشـــيـــد، تــحــدث لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن مـــــــداوالت املــحــكــمــة املــركــزيــة 
أنــه »كــان هناك استئناف  لاحتال، شارحا 
من قبلنا على قرار الحكم الصادر عن محكمة 
الصلح اإلسرائيلية في شهر أكتوبر/تشرين 
املــقــدســيــة  الـــعـــائـــات  بـــحـــق  املــــاضــــي،  األول 
األربــع بقبول ادعــاءات املستوطنن بامللكية 
ــرى تــســجــيــلــهــا  ــ ــتـــي جـ الـــيـــهـــوديـــة لــــــألرض الـ
لصالحهم في عام 1972«. وأوضح أرشيد أنه 
»جرى من قبلنا استئناف على القرار ألسباب 
يـــــن أســاســيــن  ــادًا إلـــــى ادعـــــاء ــنــ ــتــ عــــــدة، واســ

االنتقال  سلة  سيما  وال  التفاوضية  السال 
ــو ال يــخــتــلــف عــــن املــبــعــوث  ــ الـــســـيـــاســـي، وهـ
الـــســـابـــق ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا«. وأعــــرب 
جباوي عن قناعته بأنه »إذا بقي الحال على 
ما هو عليه في تعاطي األمم املتحدة والدول 
الــفــاعــلــة مـــع األزمـــــة الـــســـوريـــة، فـــا بصيص 

ضوء في آخر النفق للعملية السياسية«. 
مــن جــانــبــه، أشــــار عــضــو الــهــيــئــة السياسية 
في »االئتاف الوطني السوري« عبد املجيد 
بركات، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
 »اإلحاطة السرية للمبعوث األممي توحي 

ّ
أن

 هناك خافات جوهرية بن الدول الراعية 
ّ
بأن

 »بيدرسن لم 
ّ
للعملية السياسية«. واعتبر أن

يــتــحــدث أمــــام وســائــل اإلعــــام بــعــد الجلسة 
 الــنــظــام يــعــطــل أعــمــال 

ّ
بــشــكــل واضــــح عـــن أن

الــدور  إلــى  الــدســتــوريــة، ولــم يتطرق  اللجنة 
السورية  املعارضة  به  الــذي قامت  اإليجابي 
إلنجاح أعمال اللجنة الدستورية، من خال 
املبعوث   

ّ
أن يؤكد  ما  عمل،  مقترحات  تقديم 

األمـــمـــي يــحــابــي الــنــظــام وداعـــمـــيـــه، معتقدًا 
الــنــظــام فــي العملية   هــذا األســلــوب يبقي 

ّ
أن

 املعارضة »كانت 
ّ
السياسية«. وأكد بركات أن

 الـــنـــظـــام ســيــعــطــل أعــــمــــال الــلــجــنــة 
ّ
ــدرك أن ــ تــ

الدستورية«.
ــيـــه الــعــمــلــيــة  ــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــــــراوح فـ وفــ
السياسية التي ترعاها األمم املتحدة وفق 
قرارات الشرعية الدولية في املكان ذاته منذ 
سنوات، تتداول أوساط املعارضة السورية 
مــعــلــومــات عــن ســعــي الــثــاثــي الــضــامــن في 
ســوريــة وفــق مسار أستانة )تــركــيــا، إيــران، 
روســــيــــا(، لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة 
ــة، بـــعـــيـــدًا عــــن املـــســـار  ــ ــوريـ ــ ــلـــوضـــع فــــي سـ لـ
املــقــرر أن يعقد هـــذا الثاثي  األمــمــي. ومـــن 
جولة جديدة من هذا املسار في 16 فبراير/ 
شباط الحالي في مدينة سوتشي الروسية 

على البحر األسود.

وطــلــبــت إخـــــاء الـــعـــائـــات األربــــــع ملــنــازلــهــا، 
طلبنا من املحكمة أن ُيبرز املستوطنون ملف 
التسجيل املزعوم الذي عرضوه أمام املحكمة 
في عــام 2010«. وأشــار في هــذا السياق، إلى 
منه 

ّ
أنه »حن نظرنا إلى امللف، تبن لنا تض

املبنية  التسجيل  عملية  فــي  كــثــيــرة  أخــطــاًء 
عــلــى مــســتــنــدات غــيــر صــحــيــحــة، وبــالــتــالــي 
طلبنا من املحكمة اعتبار هذا التسجيل غير 
قــانــونــي، لكن لــألســف الــشــديــد، فــإن املحكمة 
رفضت في حينه النظر في ادعائنا ألسباب 

قالت إنها تقنية وتتعلق بالتقادم«.
ورغم التواطؤ املفضوح بن محاكم االحتال 
ومستوطنيه، يتمسك أبناء العائات املهددة 
فــي كــرم الــجــاعــونــي، بمنازلهم. هــذا مــا أكــده 
»الــعــربــي  ــافـــي، لـــ ــكـ املــــواطــــن عــبــد الـــفـــتـــاح أسـ
 إن عائلته والعائات األخرى 

ً
الجديد«، قائا

بتكسير  قاموا  لو  منازلها، حتى  في  »باقية 
العفش )األثاث( علينا وضربنا«. حالة القلق 
هذه تساور أيضا املواطنة املقدسية أم محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــصــّبــاغ، الــتــي أعــربــت لـــ
غــامــض، بينما تعاني  مــن مصير  قلقها  عــن 
أســرتــهــا مـــن الــفــقــر. أمـــا املـــواطـــن السبعيني 
مــحــمــد الـــصـــّبـــاغ، فــاســتــرجــع هــجــرة عائلته 
األولى خال النكبة، قبل أن يستقر بهم الحال 
فــي الحي املقدسي. وقـــال: »طــرُدنــا مــن بيتنا 

في كرم الجاعوني، يعني تهجيرًا آخر«.
وتبلغ مساحة األرض التي تدعي الجمعيات 
االستيطانية ملكيتها منذ 1885، 19 دونما. 
وتشكل كرم الجاعوني جزءًا من حّي الشيخ 
جـــــراح، شــمــال الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس، 
والبالغة مساحته 808 دونمات. ويقدر عدد 
وخــال  نسمة.  آالف   3 بحوالي  الحي  سكان 
ــد الــــحــــّي هــجــمــة  ــهـ ــيــــن، شـ ــاضــ ــن املــ ــديـ ــقـ ــعـ الـ
اســتــيــطــانــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن جــمــعــيــات 
قلب  فــي  ألراض  ملكيتها  ادعــت  استيطانية 

الحي، حيث تم االستياء على 7 منازل.

إضاءة سورية
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قطر: االتصاالت مع 
األميركيين واإليرانيين 

لم تتوقف
أكــــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري، محمد  ــ وزيـ
ــانــــي، أمـــس  بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــ
ــاء، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ ــعـ ــ األربـ
ــا  ــشــ ــيــــة أرانــ ــانــ ــبــ ــع نـــظـــيـــرتـــه اإلســ ــ مـ
 
ّ
ــة، أن ــدوحــ ــا، فـــي الــ ــ غــونــزالــيــس اليـ
األميركي  الجانبن  مــع  االتــصــاالت 
واإليـــرانـــي لــم تــتــوقــف. وأضـــاف أنه 
»مـــن املــهــم أن ال نـــرى تــصــعــيــدًا في 
مع  مستمرة  فــاالتــصــاالت  املنطقة، 
جــمــيــع األطـــــراف إلجــــراء مــشــاورات 
في قضية إيران، إذ تسعى قطر ألن 

يكون هناك خفض للتصعيد«.
)العربي الجديد(

روحاني: نعتز بالتفاوض 
مع األعداء

ــــس اإليـــــــــرانـــــــــي، حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
روحــــــانــــــي )الــــــــصــــــــورة(، فـــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة، خـــال االحــتــفــال بــالــذكــرى 
ـــ42 لــلــثــورة فـــي إيــــــران، إن بـــاده  ــ ــ ال
واجهت 4 تهديدات معا خال العام 
ــيــــر، هـــي الـــحـــرب االقــتــصــاديــة  األخــ
األمــيــركــيــة »الــقــصــوى«، وتــداعــيــات 
ــــوط  ــغـ ــ ــــروس كـــــــــورونـــــــــا، والـــــضـ ــ ــيـ ــ ــ فـ

العسكرية.  والتهديدات  اإلعامية، 
وأضاف أن عهد الضغوط القصوى 
»قــــد ولـــــى، لــكــنــنــا بــحــاجــة للصبر 
وتفاخر  النهائي«.  النصر  لتحقيق 
»األعـــداء«،  مع  بالتفاوض  روحاني 
 »إنـــنـــا نــعــتــز بــالــتــفــاوض مع 

ً
قـــائـــا

األعداء، وهو ليس أمرًا سلبيا ومن 
مستلزمات الحكم«.

)العربي الجديد(

تحريض على قتل رئيس 
بلدية الخليل

»كــريــات  رئــيــس مستوطنة  حـــّرض 
ــو لـــيـــفـــمـــان، وعــضــو  ــاهـ ــيـ أربــــــــع«، إلـ
الــكــنــيــســت مــوشــي ابـــوتـــيـــول، أمــس 
األربــــعــــاء، عــلــى قــتــل رئـــيـــس بــلــديــة 
أبو سنينة،  تيسير  الخليل،  مدينة 
بــنــاء مصعد  لعملية  عــرقــلــتــه  بــعــد 
تــهــويــدي قـــرب الــحــرم اإلبــراهــيــمــي، 
ــه لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  عــــبــــر الــــتــــوجــ
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي أصـــــدرت قــــرارًا، 
ــــس، بـــاســـتـــمـــرار إيـــقـــاف  أول مــــن أمــ
»العربي  املشروع. وقال أبو سنينة لـ
التحريض  عــلــى  تعقيبا  الــجــديــد«، 
املستوطنن  هـــؤالء  »إن  قتله  عــلــى 
خارجون عن كل القوانن، وهو أمر 
متوقع منهم«. من جهتها، اعتبرت 
في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
بـــيـــان أمـــــس، الـــتـــهـــديـــدات ضـــد أبــو 
صريح  »تــحــريــض  بــمــثــابــة  سنينة 

على القتل«.
)العربي الجديد(

العراق: الصدر يدعو إلى 
سحب القوات األميركية

ــار الـــــصـــــدري«،  ــيــ ــتــ ــم »الــ ــيــ دعــــــا زعــ
مــقــتــدى الـــصـــدر )الــــصــــورة(، أمــس 
ــــس األمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ األربـــــــــعـــــــــاء، الـ
ــــدن، إلـــــى ســـحـــب الـــقـــوات  ــايـ ــ ــو بـ جــ
لتجنيب  ــراق،  ــعــ الــ ــن  مـ األمــيــركــيــة 
ســـــاحـــــة  تـــــصـــــبـــــح  »أن  الـــــــــبـــــــــاد 
والــدولــيــة«،  اإلقليمية  لــلــصــراعــات 

وذلك خال مؤتمر صحافي عقده 
ــراق. من  ــعــ فـــي الــنــجــف بــجــنــوب الــ
جهة أخرى، أعرب الصدر عن دعمه 
إجراء انتخابات مبكرة في العراق 

تشرف عليها األمم املتحدة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

النظام السوري يجدد 
قصف إدلب

ــــوري،  ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ جــــــــددت قــــــــوات الــ
أمـــــــــس األربــــــــــعــــــــــاء، قــــصــــفــــهــــا عـــلـــى 
مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة بــريــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، فــي خـــرق جــديــد التــفــاق 
ــار. وقــــال الــنــاشــط  ــنـ وقــــف إطــــاق الـ
النظام  قـــوات  إن  املــحــمــد،  مصطفى 
الــبــارة ومحيطها في  بــلــدة  قصفت 
جــبــل الـــزاويـــة، وذلـــك لــلــيــوم الثاني 
ــرارًا في  ــ عــلــى الـــتـــوالـــي، مــوقــعــة أضــ

ممتلكات املدنين.
)العربي الجديد(

هل تنقرض 
ديناصورات 

السياسة؟

أصرت »الجبهة الشعبية« 
على عقد اجتماع آخر 

في مارس

عصام عابدين: بيان 
القاهرة لم ينجح في إزالة 

أي لغم قضائي

للحديث تتمة...

حوار القاهرة
أّدت رغبة »فتح« و»حماس« في إنجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة إلى تأجيل 
الخالف  بوادر  بدأت  التحرير، فيما  االنقسام وإصالح منظمة  أبرزها  إشكالية،  ملفات 
انتخابات  في  المشاركة  اإلسالمي«  »الجهاد  رفض  مع  المجتمعين  بين  تدب 

»مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني«

رام اهلل ــ نائلة خليل

عــــــلــــــى غــــــيــــــر عـــــــــــــــادة الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــقـــد نـــجـــحـــت فــي 
ــــذي عـــقـــد ملـــدة  ــوار الـــوطـــنـــي الــ ــحــ الــ
ــة فــــي الــــقــــاهــــرة، وخــــرجــــت بــبــيــان  48 ســـاعـ
مــشــتــرك مـــن 15 نــقــطــة، مــّهــد الــطــريــق أمـــام 
التي  التشريعي،  املجلس  انتخابات  إجــراء 
أجريت آخر مرة قبل 15 سنة. وألن امللفات 
الفلسطينية ثقيلة، سياسيا وأمنيا، بسبب 
 2007 منذ  تجذر  الــذي  السياسي  االنقسام 
وحـــتـــى اآلن بـــن طـــرفـــي االنـــقـــســـام، حــركــة 
الغربية،  الضفة  التي تسيطر على   »فتح« 
قطاع  على  تسيطر  التي  »حماس«  وحركة 
الشهر  مهمة حتى  ملفات  تأجيل  تــم  غـــزة، 
املــقــبــل، على أمــل أن يتفق الــطــرفــان، الــلــذان 
عما بجد طــوال األشهر املاضية للوصول 
إلــى إنــجــاح الــحــوار الــذي عقد تحت رعاية 

املخابرات املصرية، وفي مقرها بالقاهرة.
ورغم اإلعان عن نجاح الحوار الوطني، إال 
أن البيان املشترك لم يحظ بإجماع الفصائل 
األربعة عشر املجتمعة، حيث تحفظت عليه 
وأما  فلسطن«.  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
الواضح أن  بالنسبة لانتخابات، فإنه من 
مشاركة جميع الفصائل في الحوار ال تعني 
إذ قررت  االنتخابات،  مشاركتها الحقا في 
حركة »الجهاد اإلسامي« عدم املشاركة في 
الذي  أوســلــو،  باتفاق  »مسقوفة  انتخابات 
أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته«، 
»العربي  إلــى  الــذي وصلت  بيانها  بحسب 
ــم تــقــرر »الجبهة  الــجــديــد« نــســخــة مــنــه. ولـ
الــشــعــبــيــة« املـــشـــاركـــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات من 

عدمه حتى اآلن.
»فـــــتـــــح«  رغــــــبــــــة  أن  ســـــيـــــاســـــيـــــون  ويــــــــــــرى 
و»حــــمــــاس« فـــي إنـــجـــاح الـــحـــوار بــــأي ثمن 
دفعتهما لتأجيل ملفات سياسية إشكالية 
ــا، مــثــل االنــقــســام  ــقـ مــعــقــدة ملــنــاقــشــتــهــا الحـ
وإصــاح منظمة التحرير، في إصــرار على 
املــضــي إلــى األمـــام، على الــرغــم مما تحمله 
مــن مــلــفــات مــلــغــومــة قــابــلــة لــانــفــجــار بأية 
لــحــظــة، والـــعـــودة إلـــى املــربــع األول. ويــؤكــد 
في  ينجح  لــم  الفصائل  بيان  أن  قانونيون 
إزالة األلغام القانونية من الطريق، بل عمل 
على تسكينها ليس أكثر، دون أي ضمانات 

قانونية حقيقية.
ومن أبرز النقاط في البيان املشترك االلتزام 
ــنــــي الــــــــذي حــــــــدده مـــرســـوم  ــزمــ بــــالــــجــــدول الــ
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى إجـــرائـــهـــا فـــي مــديــنــة الــقــدس 

استثناء،  دون  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة 
ــتــــائــــج وقـــبـــولـــهـــا.  ــنــ ــرام الــ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــتــــعــــهــــد بـ والــ
وكـــــان عـــبـــاس قـــد أصــــــدر، فـــي الـــخـــامـــس من 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــــددًا من 
االنتخابات  إجـــراء  مواعيد  حــددت  املراسيم 
ــار املــقــبــل، تليها  ــ الــتــشــريــعــيــة فـــي مـــايـــو/ أيـ
املقبل،  الرئاسة في يوليو/ تموز  انتخابات 
الفلسطيني  الوطني  املجلس  انتخابات  ثــم 
ــي أغـــســـطـــس/ آب املـــقـــبـــل. كـــذلـــك يــتــمــّســك  فــ
األمنية في  األجهزة  البيان بضمان حيادية 
الضفة وغــزة وعــدم تدخلها في االنتخابات 
الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة ألي طـــرف. وتتولى  أو 
فــي  ــا(  ــيـــرهـ غـ الــفــلــســطــيــنــيــة )دون  ــة  الـــشـــرطـ
ــــزة بــزيــهــا الــرســمــي تـــأمـــن مــقــار  الــضــفــة وغـ
للقانون.  االنتخابات، ويكون وجودها وفقا 
كذلك اتفق املجتمعون على إطاق الحريات 
الــحــريــة السياسية،  ــواء  الــعــامــة وإشــاعــة أجــ
واإلفراج الفوري عن كل املعتقلن على خلفية 

ق بحرية الرأي.
ّ
فصائلية أو ألسباب تتعل

ــقــــول الـــقـــيـــادي فــــي »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ويــ
ــادة، فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر شـ ــمــ لــــتــــحــــريــــر فــــلــــســــطــــن« عــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »لــقــد  »الــ ـــ ــريـــحـــات لــ تـــصـ
تحفظت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن 
عــلــى عــــدم تــضــمــن الــبــيــان مــوقــفــا واضــحــا 
ــلـــســـن، الـــوطـــنـــي  بــالــتــمــســك بـــــقـــــرارات املـــجـ
واملركزي، التي تتحلل من اتفاقية أوسلو«. 
ويــضــيــف »فــــي الـــوقـــت نــفــســه يــمــكــن الــقــول 
ــه مــن أجـــل اســتــكــمــال الـــوصـــول لــألهــداف  إنـ
املرجوة، كما تراها الجبهة، في عقد مجلس 
ــاس اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــديـــد عـــلـــى أســ ــنـــي جـ وطـ
وطــنــيــة جـــديـــدة تــقــوم عــلــى املـــقـــاومـــة ألنــنــا 
فـــي مــرحــلــة الــتــحــرر الـــوطـــنـــي، فــقــد أصـــرت 
الجبهة على عقد اجتماع آخــر في مــارس/ 

املــــوقــــف  تـــحـــصـــن  أجـــــــل  مـــــن  املــــقــــبــــل،  آذار 
الـــســـيـــاســـي، وصــــــواًل لــعــقــد مــجــلــس وطــنــي 
للشعب  العليا  املرجعية  بــاعــتــبــاره  جــديــد، 
الجبهة من  الفلسطيني«. ويتابع »ناضلت 
أجل أن يجرى عاج تحفظ الجبهة الشعبية 
والنضالي،  والتنظيمي  السياسي  بالبعد 
مرحلة  بأنها  للمرحلة  برؤيتنا  وارتــبــاطــا 
تحرر وطني. واالجتماع املقرر الشهر املقبل 
وغيرها  الجبهة  مــن  مطالبة  على  بــنــاء  تــم 
من الفصائل بضرورة عقده من أجل ضمان 
وصول االنتخابات والحوارات إلى أهدافها 

املرجوة بعقد مجلس وطني جديد، في إطار 
قــرار  وحـــول  جــديــدة«.  وطنية  استراتيجية 
»الجبهة الشعبية« املشاركة في االنتخابات 
مــن عــدمــه، يــوضــح شــحــادة أن »الــجــبــهــة لم 
تتخذ قرارًا باملشاركة أو املقاطعة حتى اآلن، 
ألن هذا األمر مرتبط بقرار مؤسساتها التي 
قّيم حوار القاهرة ونتائجه بما في ذلك 

ُ
ست

اجتماع آذار املقبل«.
ــر الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــحــركــة  ـــن سـ ويـــــرى أمـ
ــــح« وعــــــــــّراب حـــــــوار الــــقــــاهــــرة جــبــريــل  ــتـ ــ »فـ
ــقـــاهـــرة  ــــوب، فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه مــــن الـ ــرجــ ــ الــ
لتلفزيون فلسطن الرسمي أمس األول، أن 
االنقسام«.  ستنهي  الديمقراطية  »العملية 
وقـــال »الـــيـــوم )الــثــاثــاء( طــويــنــا االنــقــســام، 
ــــروح املــحــبــة والـــصـــدق في  وســنــســتــبــدلــه بـ
الــــتــــعــــامــــل مـــــع بـــعـــضـــنـــا الــــبــــعــــض. ونـــحـــن 
العربي  وبعمقنا  بوحدتنا  كفلسطينين 
ســـنـــصـــل إلقـــــامـــــة دولــــتــــنــــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــوحــدة  مــرتــكــزة على  الــقــدس،  بعاصمتها 
وسياستنا املقرة بقرارات الشرعية الدولية، 
ونحاصر  االحــتــال  سنحاصر  وبوحدتنا 

)بنيامن( نتنياهو وحكومته الفاشية«.
لـــكـــن الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي خــلــيــل 
شاهن يرى أن »حوار القاهرة قام بتأجيل 

النقطة  عــبــرت عنها  والــتــي  األهـــم،  القضية 
الـــعـــاشـــرة فـــي الـــبـــيـــان، والـــتـــي نــصــت على 
تــشــكــيــل لــجــنــة بـــالـــتـــوافـــق، تـــقـــدم تــقــريــرهــا 
لــلــرئــيــس، الـــــذي يــحــيــلــه لــحــكــومــة مـــا بعد 
للتنفيذ  الــتــشــريــعــي  املــجــلــس  انـــتـــخـــابـــات 
ملعالجة إفرازات وترسبات االنقسام. أي أن 
االنقسام برمته، الذي من املفترض أن تكون 

إلى   إلنهائه تم تأجيله 
ً
االنتخابات مدخا

ما بعد االنتخابات، وهذا هو اللغم األكبر«.
»الــعــربــي  ويـــقـــول شـــاهـــن، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«: »ما هي إفرازات وترسبات االنقسام؟ 
فــي الــواقــع هــي وجـــود مــؤســســات لسلطتن، 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــســيــطــر عــلــيــهــا حــركــة 
غـــزة تسيطر عليها حركة  قــطــاع  فــتــح، وفـــي 

حماس. هذا الواقع سوف يبقى قائما إلى ما 
بعد تشكيل الحكومة بعد االنتخابات. وهنا 
الخطر األكبر الذي يتهدد االنتخابات، والذي 
االنتخابات ستؤدي  بــأن  تتوفر ضمانات  ال 
إلى إنهاء هذه الحالة، ألنها ستبقى مؤجلة«. 
ويوضح »ربما تكون هذه الثغرة الكبرى في 
حوار القاهرة والبيان الذي صدر عنه، والذي 
يشير إلى أن هناك توجها لذات املنحى الذي 
حكم حالة حوارات املصالحة طيلة السنوات 
ــــذي يــقــوم عــلــى تــأجــيــل املــلــفــات  املــاضــيــة، والـ
فــتــرات  إلـــى  الــشــائــكــة والــخــافــيــة، وترحيلها 
الحــقــة، وهــو السبب الــذي أدى إلــى استمرار 
أمـــام مشهد مــكــرر«. ويعتبر  االنــقــســام. نحن 
إلــى نظام من  أن »هــذه االنتخابات ســتــؤدي 
االنــقــســام،  طــرفــي  بــن  واملحاصصة  الهيمنة 
ــن االنــــتــــخــــابــــات  ــمـ ــتـــضـ فــــتــــح وحــــــمــــــاس، وسـ

استمرار الوضع القائم، ليس أكثر«.
أما على الصعيد القانوني فا يبدو املشهد أقل 
تعقيدًا، وتغذيه االعتصامات واالحتجاجات 
الـــيـــومـــيـــة لـــنـــقـــابـــة املـــحـــامـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
املــســتــمــرة مــنــذ نــحــو شــهــر، ضــد قــيــام عباس 
ــرار بــقــانــون، عـــدل بموجبه قــانــون  بــإصــدار قـ
عليها،  قبضته  الــقــضــائــيــة، إلحــكــام  الــســلــطــة 
كما أكدت نقابة املحامن أكثر من مرة. ويرى 
املستشار القانوني ملؤسسة »الحق« املحامي 
عــصــام عــابــديــن أن »املــراســيــم الــتــي أصــدرهــا 
عــبــاس لها قــوة الــقــانــون، وهــي أعــلــى وأقــوى 
من البيان الذي صدر عن حوار الفصائل في 
»العربي  لـ تصريحات  في  ويعتبر،  القاهرة«. 
الجديد«، أن »بيان القاهرة لم ينجح بإزالة أي 
لغم قضائي. كل ما جرى هو تقاسم حصص 

على حساب عدالة القضاء ونزاهته«.
الـــقـــضـــاء  ــن أن »مـــجـــلـــس  ــديــ ــابــ ــع عــ ــابــ ــتــ ويــ
التنفيذية،  الذي جاء بقوة السلطة  األعلى، 
الــذي  ــرار،  أبـــو شــ الــقــاضــي عيسى  برئيسه 
الــيــومــيــة للمحامن  تــطــالــبــه االعــتــصــامــات 
بــالــرحــيــل بسبب وجــــوده غــيــر الــشــرعــي ما 
زال مــــوجــــودًا«. ويـــتـــســـاءل »كـــيـــف ســتــعــزز 
الحريات والسلطة التنفيذية تفرض أجواء 

بوليسية على القضاء؟«.
القاهرة،  فــي بيان  الــرابــعــة،  النقطة  ونــّصــت 
شكل محكمة قضايا االنتخابات 

ُ
على أنه »ت

بــالــتــوافــق مـــع قــضــاة مـــن الـــقـــدس والــضــفــة 
الغربية وقطاع غــزة، وتتولى هذه املحكمة 
القضائية  الجهات  مــن  غيرها  دون  حصرًا 
االنتخابية  بالعملية  يتعلق  ما  متابعة كل 
والقضايا الناشئة عنها... إلخ«. وهدفت هذه 
الــنــقــطــة إلبــعــاد شــبــح املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
تم  االنــتــخــابــيــة، ألنــهــا محكمة  العملية  عــن 
تعين قضاتها من عباس ألهداف سياسية، 
وقـــامـــت بــحــل املــجــلــس الــتــشــريــعــي الــســابــق 
بقرار في عام 2018. وحول هذا األمر، يقول 
ــذا ال يــغــيــر مـــن حــقــيــقــة وجـــود  ــ عــابــديــن »هـ
مجلس قضاء أعلى جاء بناء على السلطة 
القسري  التقاعد  سيف  ويسلط  التنفيذية، 
على القضاة الذين ال يخضعون ألوامره، وال 
دستورية  محكمة  وجـــود  حقيقة  مــن  يغير 
تم تشكيلها ألهداف سياسية. لكن الجديد 
هـــو أن عــبــاس يــقــدم ضــمــانــا، وكـــأنـــه يــقــول 
لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة ومــجــلــس الــقــضــاء 
األعــلــى أال يفعا أي شـــيء. هـــذا مــا حصل. 
لكن فعليا ال يوجد مــا يمنع أي مــواطــن أو 
محاٍم من أن يقدم طعنا يتعلق باالنتخابات 
الدستورية واملحاكم األخرى،  املحكمة  أمام 
الــتــي شكلها عــبــاس قبل  ــة  ــ ال سيما اإلداريـ
أربعة أيام من مرسوم االنتخابات. وحينها 
إننا  التنفيذية  السلطة  أن تقول  السهل  من 

لسنا من قدم هذا الطعن«.

أسامة علي

بعد مخاٍض عسير دام أشهرًا، 
ن ملتقى الحوار السياسي 

ّ
تمك

الليبي من انتخاب سلطة بوجوه 
جديدة، استقبلتها األوساط املحلية 
والدولية بترحيب واسع. لكن عكس 
املأمول، وجد القادة الجدد أنفسهم 

في حلبة صراع سياسي ال يقل 
حدة عما شهدته البالد من صراعات 

سابقة. ووسط الجهود الكثيفة 
التي يبذلها قادة السلطة الجديدة 

لتشكيل حكومة توافق وطني، عادت 
الوجوه القديمة، التي ارتبطت بكل 
شيء في ليبيا باستثناء السالم، 

إلى التصريحات والبيانات لترتيب 
صفوفها، ومعالجة املأزق املرتبط 

بحساباتها الستمرار الهيمنة على 
املشهد، من خالل عنف سياسي 
للحفاظ على أنصارها وحلفائها، 

وامتصاص صدمة الخسارة، تالفيًا 
لتغير اتجاهات الرأي العام. ووصل 

ذلك إلى حد إعالن وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن 
رغبته في زيارة املنطقة الشرقية 

التي تحتضن قواعد خليفة حفتر 
العسكرية، متناسيًا من دون أي 

أسباب أو مقدمات، أشهرًا من الدم 
والبارود، عندما كانت قوات حفتر 

تقرع أبواب طرابلس، ويصفه قادتها 
»قائد املليشيات«. بـ

تلك الوجوه القديمة كانت 
رئيسة البعثة األممية السابقة 
ستيفاني وليامز قد وصفتها 

»الديناصورات«، وخّيرتها بني  بـ
االنقراض أو التعاطي بإيجابية مع 

الرؤية التي تتبناها ومن خلفها 
املجتمع الدولي، لكنها عادت لتتساءل 

»هل سيذهب هؤالء إلى االنقراض 
سريعًا، أم سننتظر 160 مليون سنة 

أخرى؟«. جواب هؤالء لم يتأخر، 
ولسان حالهم يقول ال للخيارين، 

ففي بوزنيقة املغربية فّصلوا آليات 
املراكز السيادية على مقاساتهم، 
وفي غدامس قرروا جناحًا ثالثًا 

ملجلس النواب، إضافة إلى طرابلس 
وطبرق.

ال تبدو العراقيل التي تقف أمام 
السلطة الجديدة متوقفة عند حد نيل 
الثقة، وال حتى في تشكيل الحكومة 

وفق مبدأ املحاصصة والترضية 
املناطقية، وإنما بقدرة السلطة 

الجديدة على رسم برامج وخطط 
القتالع مخالب تلك »الديناصورات«، 

وتحديدًا ملفات املرتزقة متعددي 
الجنسيات، إضافة إلى ملف السالح.

وأبعد من ذلك، يبدو التوافق على 
قاعدة دستورية لالنتخابات املقبلة 
أهم العوامل لتوفير ظرف مناسب 

النقراض »ديناصورات السياسة«، 
بينما يؤشر ظهور بوادر خالف 

حول االستفتاء على الدستور ليكون 
إطارًا قانونيًا لالنتخابات املقبلة، إلى 
صحة مخاوف شريحة من الليبيني 
من اإلعالن عن وصول حكام جدد 
إلى املشهد قبل االتفاق في املسار 

الدستوري، ما يعني برأيهم بقاء 
الباب مفتوحًا على مراحل انتقالية 
بحكومات وسلطات كلها تتشبث 

بالبقاء في املشهد.

مصالحة 
فلسطينية 

تستثني 
القضايا 
الرئيسية

الحدث

أمس  الغربية،  الضفة  وســط  اهلل  رام  في  والــقــوى  الفصائل  بعثت 
األربعاء، برسالة دعم لمخرجات الحوار الفلسطيني، عبر وقفة نظمتها 
في  والبيرة  اهلل  رام  محافظة  في  واإلسالمية  الوطنية  القوى  لجنة 
ميدان المنارة. ورفع المشاركون الالفتات التي تعتبر الحوار واالنتخابات، 
لمواجهة  األمــان  صمام  والوحدة  للديمقراطية،  األســاس  المدخل 
االحتالل. ورغم إعالن حركة »الجهاد اإلسالمي« مقاطعتها االنتخابات، 

فقد شارك ممثلون عنها في الوقفة.

احتفاء فصائلي في رام اهلل

تسجيل 
%85

كشفت لجنة االنتخابات، 
أمس األربعاء، أن عدد 

الفلسطينيين الذين سجلوا 
لالنتخابات، منذ صدور 

المرسوم الرئاسي في 15 
يناير/ كانون الثاني الماضي، 
بلغ 85 بالمائة. وقال رئيس 

لجنة االنتخابات الفلسطينية 
حنا ناصر، خالل إطالق 

عملية التسجيل الميداني 
في رام اهلل، إن عدد 

المسجلين بلغ نحو 2.4 
مليون، يشكلون ما نسبته 

85 في المائة من عدد 
المؤهلين للتسجيل وفقًا 

لبيانات جهاز اإلحصاء 
المركزي. وتوقع أن تبلغ 

نسبة التسجيل 90 في 
المائة مع إغالق باب 

التسجيل الثالثاء المقبل.

يمهد اتفاق الفصائل 
الطريق أمام إجراء 

االنتخابات )محمد عبد/ 
فرانس برس(
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مالي: هجوم على 
قوة أممية

ــــت األمـــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة، أمـــــس  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
األربعاء، إصابة نحو 20 من جنود 
ــوم عــلــى  ــجــ ــــي هــ حـــفـــظ الـــــســـــام، فـ
كيرينا وسط  بلدة  في  معسكرهم 
مالي. وينتمي الجنود إلى الكتيبة 
الــتــوغــولــيــة، حــســب مــصــدر مطلع 
عـــلـــى بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل مــــا جــــرى. 
ونــــدد رئــيــس بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة 
النظيف  مــالــي، محمد صــالــح  فــي 
»بهذا الهجوم الجبان على جنود 
حفظ السام، وحرص على اتخاذ 
كـــل الـــتـــدابـــيـــر لــحــصــول الــجــرحــى 
ــان  عـــلـــى الـــعـــنـــايـــة املـــنـــاســـبـــة«. وكــ
قــتــل 10 جــنــود مــالــيــن، األســبــوع 
املــاضــي، وســط الــبــاد، فــي هجوم 
إلى جماعة »نصرة اإلسام  نسب 
واملـــســـلـــمـــن«، املـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 

»القاعدة«.
)فرانس برس(

ميانمار: عشرات اآلالف 
في الشوارع

نـــزل عــشــرات اآلالف فــي مــيــانــمــار، 
أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، إلـــــــى الـــــشـــــوارع 
ــددًا، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى انـــقـــاب  مــــجــ
ـــش. وتـــــجـــــمـــــعـــــت حــــشــــود  ــ ــيــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
وســــــط رانـــــغـــــون عـــاصـــمـــة الـــبـــاد 
تظاهرة  فيما نظمت  االقتصادية، 
ــبـــيـــداو، ضــمــت  فــــي الـــعـــاصـــمـــة نـــايـ
آالف األشخاص. وفي والية كاياه 
بـــشـــرق الــــبــــاد، انـــضـــم شــرطــيــون 
إلــــى الـــتـــظـــاهـــرات بــحــســب وســائــل 
ــم  ــدد مـــقـــرر األمـ ــ ــــام مــحــلــيــة. ونـ إعـ
املــتــحــدة الـــخـــاص املــعــنــي بحقوق 
اإلنسان في ميانمار، توم أندروز، 
في بيان، باستخدام القوة، مؤكدًا 
وأصابت  النار  أطلقت  الشرطة  أن 

امرأة في نايبيداو، أمس األول.
)فرانس برس، رويترز(

 
قتلى وجرحى 

بانفجارات في كابول
ت العاصمة األفغانية كابول، 4 

ّ
هز

انفجارات، أمــس األربــعــاء، أسفرت 
قائد  بينهما  مقتل شخصن،  عــن 
في الشرطة. وأعلن املتحدث باسم 
ــان،  ــ ــ آريـ ــارق  ــ ــ طـ الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
الخامس  الحي  شرطة  قائد  مقتل 
ــابـــول مــحــمــد زاي كــوتــشــاي  فـــي كـ
وحــــارســــه، فـــي أحــــد الــتــفــجــيــرات. 
أشـــــخـــــاص  ثــــــاثــــــة  أن  وأضــــــــــــــاف 
بالقرب  انفجار  وقع  كما  أصيبوا. 
من فندق سيرينا الدولي، من دون 

وقوع إصابات.
)العربي الجديد، رويترز(

 
األردن: وفاة عبد الهادي 

المجالي
ــي، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، رئـــيـــس  ــ ــوفــ ــ ــ

ُ
ت

ــــي األســبــق،  مجلس الـــنـــواب األردنـ
ــــن الـــعـــام، رئــيــس  مـــديـــر جـــهـــاز األمـ
هيئة األركان األسبق، عبد الهادي 
)الـــصـــورة(، بعد إصابته  املــجــالــي 
يناهز  عــن عمر  كــورونــا  بفيروس 
87 عــامــا. ولــطــاملــا عــّد املــجــالــي من 
رجاالت الدولة، رغم إبدائه العديد 
مــن املـــواقـــف املــعــارضــة. وســبــق له 
أن وّجــه نقدًا حتى ملجلس النواب 

الذي ترأسه أكثر من 9 دورات.
)العربي الجديد(

 

العراق: عملية عسكرية 
لتتبّع بقايا »داعش«

ــلــــيــــة اإلعــــــــــــام األمــــنــــي  أعــــلــــنــــت خــ
الــعــراقــيــة، أمـــس األربـــعـــاء، انــطــاق 
ــة لــتــتــبــع  ــعــ عــمــلــيــة عــســكــريــة واســ
بقايا تنظيم »داعــش« في مناطق 
ــرة الـــكـــرمـــة  ــ ــزيـ ــ ــداد، وجـ ــ ــغـ ــ غــــربــــي بـ
بحيرة  وشـــرق  األنــبــار،  بمحافظة 
ــدود  ــ ــلــــى حــ الـــــثـــــرثـــــار الـــــواقـــــعـــــة عــ
الدين،  محافظتي األنــبــار وصــاح 
بـــاالشـــتـــراك مـــع الــحــشــد الــشــعــبــي 
وبإسناد من الطيران. وأشارت إلى 
»لتطهير  جـــاءت  العملية  هـــذه  أن 
داعش  من عصابات  املناطق  هــذه 
اإلرهابية، وضبط وإحكام الحدود 

الفاصلة بن هذه املناطق«.
)العربي الجديد(

الخرطوم ــ العربي الجديد

ــدن  ــي مــ ــ ــات فــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــعـ ــ ــعــــت رقـ ــوســ تــ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــردي  ــفـــة، عــ ــلـ ــتـ ــة مـــخـ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ سـ
األوضــــاع االقــتــصــاديــة وغـــاء أســعــار السلع 
ــك بــالــتــوازي  ــ األســـاســـيـــة وشــــح الــــوقــــود، وذلـ
الله  مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد 
حــمــدوك لــن تــكــون مهمتها سهلة فــي ضبط 
الـــشـــارع. وأحــــرق محتجون غــاضــبــون، أمــس 
األربــــعــــاء، مــقــر اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون وعــــددًا 
الضعن  مدينة  في  الحكومية  السيارات  من 
في واليــة شــرق دارفـــور، وذلــك اعتراضا على 
تــردي األوضــاع املعيشية. وقــال شهود عيان 
ــرات املــحــتــجــن  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن عـــشـ
أغلبهم من طاب املدارس، تجّمعوا في املدينة 
املضطردة  الــزيــادة  من  عن غضبهم  للتعبير 
املحتجون  السلع. وردد  ونـــدرة  األســعــار  فــي 
هــتــافــات تــدعــو إلــــى إســـقـــاط الــحــكــومــة، قبل 
الحكومية،  املــقــار  مــن  عــدد  إلــى  أن يتوجهوا 
ــقـــر اإلذاعـــــــة  ــى مـ ــ ــنـــوا مــــن الـــــوصـــــول إلــ ــكـ ــمـ وتـ
الــحــكــومــيــن وقـــامـــوا بعمليات  والــتــلــفــزيــون 
تــخــريــب واســـعـــة، وإحـــــراق عـــدد مــن اآللــيــات. 
كــذلــك اســتــطــاعــوا الـــوصـــول إلــــى مــقــر وزارة 
املالية وأحــرقــوا سيارات تابعة لها. وجــاءت 
أحداث الضعن، امتدادًا الحتجاجات متنقلة 
ــام املــاضــيــة،  فــي املـــدن الــســودانــيــة، خـــال األيــ
مــثــل الــقــضــارف واألبـــيـــض والــفــاشــر ونــيــاال، 
والتي صاحبتها أعمال نهب وسلب وفوضى 
شاملة، لكن السلطات الحكومية تعتبر أن ما 
يحدث هو من تدبير عناصر النظام السابق.

اإلثنن،  التي شهدت،  األبــيــض،  وفــي مدينة 

انفاتا أمنيا واسعا، أعلن مدير شرطة والية 
ــلـــواء شـــرطـــة، حــســن عبد  شــمــال كــــردفــــان، الـ
الــرحــيــم، عـــودة الــهــدوء إلـــى الـــواليـــة، مشيرًا 
إلــى أنــه تم القبض على أكثر من 100 متهم 
ــداث الــشــغــب والــتــخــريــب، إلـــى جانب  فــي أحــ
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــتــهــمــن فــــي أحـــــــداث الـــرهـــد 
وأم روابـــــة، وضــبــط الــكــثــيــر مــن املــســروقــات 
بحوزتهم. وأضاف عبد الرحيم أن املتهمن 
ال بد أن ُيقدموا للمحكمة، مؤكدًا أن الشرطة 
واألجهزة األمنية قامت بدورها في احتواء 
األحداث التي شهدتها مدن األبيض والرهد 
وأم روابـــــة، مـــؤكـــدًا ردع كـــل مــتــفــلــت يــحــاول 
الــعــبــث بــمــمــتــلــكــات الـــشـــعـــب. وجــــــاءت هــذه 

الــتــطــورات قبل ســاعــات مــن تــأديــة الحكومة 
الـــجـــديـــدة الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة أمـــــس، أمـــام 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
وذلك بعد تشكيلها االثنن بتسمية 25 وزيرًا 
ــر لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم.  وتــأجــيــل تــســمــيــة وزيــ
وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، قـــال محلل 
شـــــؤون الــــســــودان لــــدى مــجــمــوعــة األزمـــــات 
»رويترز«،  لوكالة  هورنر،  جوناس  الدولية 
املـــخـــاطـــر  رأس  عـــلـــى  يـــظـــل  »االقــــتــــصــــاد  إن 
السياسية التي تهدد املرحلة االنتقالية في 
الباد«، محذرًا من أن عدم التصدي ملشاكل 
االقــتــصــاد بشكل مــائــم مــن شــأنــه تقويض 

فرص الحكم املدني في الباد.

طرابلس ــ العربي الجديد

في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم الدولي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، 
تتواصل املواقف والتصريحات الغامضة لقادة الباد الحالين تجاهها، ما قد 

يخلق عراقيل أمام مضي الباد إلى فترة سياسية جديدة.
وبعد حشد من املواقف الدولية الداعمة للسلطة الجديدة املنتخبة، أبدى مجلس 
األمــن الــدولــي، فــي بيان تبناه بــاإلجــمــاع، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، دعمه السلطة 
الجديدة، مرحبا بـ«اإلنجاز« الذي تحقق على صعيد املسار السياسي. وجاء في 
البيان: »يدعو مجلس األمن السلطة التنفيذية االنتقالية إلى اإلسراع في تشكيل 
حكومة جديدة وجامعة«، مشددًا على »ضرورة االلتزام باتفاق وقف إطاق النار، 

وانسحاب كل القوات األجنبية واملرتزقة«.
التي يبدو أنها تتقاطع مع مساٍع لخلق  املــواقــف  العديد من  بــرزت  في األثــنــاء، 
ــام املــرحــلــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة. فــقــد هــــدد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب  ــ عــراقــيــل أمـ
املشارك في اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية في الغردقة املصرية، زياد دغيم، 
باالنسحاب من املسار الدستوري ومعارضة االستفتاء على الدستور في برقة، 

شرقي الباد، حال إقراره.
نــواب  بــاســم مجلس  للمتحدث  مــع تصريحات صحافية  دغــيــم  تهديد  وتــزامــن 
طبرق، عبد الله بليحق، اعتبر فيها أن عملية االستفتاء على الدستور »خال املدة 

الباقية قبل موعد االنتخابات )24 ديسمبر/ كانون األول املقبل( غير ممكنة«.
الوفاق، فتحي باشاغا، في كلمة خال  الداخلية بحكومة  في األثناء، قال وزيــر 
إنه ينوي زيارة  الثاثاء،  الداخلية بطرابلس مساء  اجتماع مع مسؤولي وزارة 
املنطقة الشرقية »في إطار املصالحة الوطنية«، مؤكدًا أنه مستمر في عمله إلى 

حن تسليمه للسلطة الجديدة التي اشترط نيلها ثقة مجلس النواب. 
في غضون ذلك، تعهد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بأن تدعم باده 
السلطة التنفيذية املؤقتة في ليبيا، وذلك خال اتصالن هاتفين لتهنئة رئيس 
الحميد دبيبة، بتشكيل  الحكومة عبد  املنفي، ورئيس  الرئاسي محمد  املجلس 
السلطة الجديدة. بدورها، أكدت الحكومة الجزائرية استعدادها للتعاون الكامل 
مع السلطة الجديدة في ليبيا، وجددت موقفها الرافض ألي تدخل خارجي في 

الشؤون الداخلية لليبيا.

وافق 6 جمهوريين 
فقط على المضي 

بمحاكمة ترامب

وزير الطاقة اإلثيوبي: 
ال تراجع عن تعبئة السد 

في يوليو

حذر ديفيد شون 
من أن هذه اإلجراءات 

ستمزق هذا البلد

تبحث مصر 
والسودان االنسحاب 

من اتفاق المبادئ

محاكمة 
ترامب

أطــلــق الــديــمــقــراطــيــون فــي مجلس 
الرئيس  محاكمة  عملية  الــشــيــوخ 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب 
ــع بــــث مـــشـــاهـــد مـــصـــورة  ــفـــي، مــ ــاطـ بـــعـــرض عـ
ــي 6 يــنــايــر/  ملـــنـــاصـــريـــه وهـــــم يـــقـــتـــحـــمـــون، فــ
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
ــوة إلـــى  ــنــ ــــع تـــحـــطـــيـــم أبـــــــــواب ودخــــولــــهــــم عــ مـ
قــاعــة مجلس الشيوخ فــي إطـــار أعــمــال شغب 
أســفــرت عــن سقوط خمسة قتلى. فــي املقابل، 
اتـــفـــق الـــجـــمـــهـــوريـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون على 
السابق،  الــرئــيــس  عــن  الــدفــاع  أداء محامي  أن 
بــــــروس كـــاســـتـــور، دون املـــســـتـــوى، مــشــكــكــن 
الـــذي »كــاد  الــدفــاع عــن تــرامــب  باستراتيجية 
يـــصـــرخ أثـــنـــاء اســتــمــاعــه ملـــرافـــعـــة مــحــامــيــه«، 
بحسب »سي أن أن«. لكن عرض الديمقراطين 
ال يــكــفــي إللـــغـــاء االنــقــســام مـــع الــجــمــهــوريــن، 
الــذيــن لــم يــوافــق ســـوى 6 أعــضــاء منهم على 
املضي بمحاكمة ترامب، وهو عدد أقل بكثير 
ــة، وهــو 17 عضوًا  مــن املطلوب لضمان اإلدانــ
جمهوريا. وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثن 
في املجلس املؤلف من 50 مقعدًا للجمهورين 
الشيوخ  للديمقراطين. وصــوت مجلس  و50 
بأغلبية 56 مقابل 44 للمضي في أول محاكمة 
لــرئــيــس ســـابـــق ورفـــــض دفـــــوع مــحــامــيــه بــأن 
املحاكمة بغرض العزل ال يمكن أن تجرى إال 
لرئيس في السلطة، بينما غادر ترامب البيت 
األبيض في 20 يناير/ كانون الثاني املاضي. 
محاكمة  ملواصلة  الديمقراطين  مــع  وصـــوت 
تـــرامـــب كـــل مـــن الــجــمــهــوريــن بــيــل كــاســيــدي، 
وميت  موركوفسكي،  وليزا  كولينز،  وســوزان 
رومــنــي، وبــن ســاســي، وبـــات طــومــي. وتــرامــب 
يـــواجـــه محاكمتن  أمــيــركــي  رئـــيـــس  أول  هـــو 
بغية عزله. فقد برئ في العام 2020 من تهمة 
استغال السلطة. وهو أول رئيس يحاكم بعد 

خروجه من البيت األبيض.

مشاهد اقتحام الكابيتول
وحــــاول الــديــمــقــراطــيــون، فــي افــتــتــاح الجلسة، 
تــذكــيــر أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ املــائــة الــذيــن 
ــفــن فـــي هـــذه املــحــاكــمــة، 

ّ
يــشــّكــلــون هــيــئــة املــحــل

واألميركين، بالعنف الذي سّجل في 6 يناير 
ــدأت إجـــــــــراءات مــحــاكــمــة تــرامــب  ــ ــ ــي. وبـ ــاضــ املــ
الديمقراطين،  الثانية، أمس األول، مع عرض 

فـــي األســـابـــيـــع األخـــيـــرة )مــــن واليـــتـــهـــم( ومــن 
لــم يــكــن«. واعتبر أنه   شيئا 

ّ
ثــم الرحيل وكـــأن

»في حال لم يتدخل الكونغرس ملواجهة هذه 
الجريمة الهائلة املرتبكة في حق الجمهورية، 
فهذا سيشجع رؤســاء مقبلن على استخدام 

سلطتهم من دون الخوف من املساءلة«.

استطرادات كاستور
العاطفي،  الديمقراطين  وعلى عكس عرض 
هـــاجـــم مــحــامــو الــرئــيــس الــســابــق الــعــمــلــيــة، 
وقالوا إن اإلجراء جهد حزبي غير دستوري 
للقضاء على مستقبل ترامب السياسي، حتى 
بعدما غادر البيت األبيض بالفعل. ويستند 
ــع إلــى  فــريــق الـــدفـــاع عـــن تـــرامـــب بــشــكــل واســ
أنــه ال يمكن محاكمة  حجة إجرائية مفادها 
رئــيــس ســـابـــق، ويــــشــــددون عــلــى أن مـــا قــالــه 
خال تظاهرة 6 يناير ال يشكل أمرًا بمهاجمة 
الكونغرس. وكان محامي الدفاع عن الرئيس 
السابق بروس كاستور أول من اعتلى املنصة 
مــن الــفــريــق الــقــانــونــي لــلــتــرافــع عــن الــرئــيــس 
 مرافعته حفلت باستطرادات، إذ 

ّ
السابق، لكن

 عن وصف أعضاء مجلس الشيوخ 
َ
لم يتوان

ـــهـــم 
ّ
بـــأنـــهـــم »أشــــخــــاص غـــيـــر عــــاديــــن« وبـــأن

»موضع افتخار« لناخبيهم. كما أغدق على 
مثل  مــن  املــبــهــمــة،  بــاالســتــعــارات  مستمعيه 
ــاص الساعة 

ّ
فتح« و»رق

ُ
»بوابات السدود ست

إلى  تــوصــل  السياسية«. وبــعــد نحو ســاعــة، 
 إنه كمواطن عادي، ال ينبغي 

ً
استنتاج، قائا

الــذيــن يقومون بــدور ممثلي االدعــــاء، مشاهد 
ملــدة 13 دقيقة ملقتطفات مــن خطاب  مــصــورة 
ــه، الــــذيــــن اقـــتـــحـــمـــوا مــبــنــى  ــريـ ــاصـ ــنـ تــــرامــــب ملـ
الكابيتول، مع تحطيم أبواب ودخولهم عنوة 
ــار أعــمــال  ــ إلــــى قـــاعـــة مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي إطـ
شغب أسفرت عن سقوط خمسة قتلى. وتظهر 
الــلــقــطــات الــحــشــود الــغــاضــبــة تطلق شــعــارات 
مـــؤيـــدة لـــتـــرامـــب، وتــحــاصــر الــشــرطــة قــبــل أن 
ــى مـــن تعطيل جــلــســة في  ــ لــلــمــرة األولـ تتمكن 
الكونغرس كانت مكرسة للمصادقة على فوز 
بايدن. وتضمن التسجيل املصور اللحظة التي 
قتلت فيها الشرطة التي كانت تحرس مجلس 

النواب بالرصاص املتظاهرة آشلي بابيت.

محلفون وضحايا 
الشيوخ هم  أعــضــاء مجلس   

ّ
أن املفارقة  ومــن 

فن وكذلك أيضا شهود 
ّ
في آن معا هيئة املحل

ــّدد  ــا شـ ــذا مـ ــ ــه. وهـ عــلــى الـــهـــجـــوم وضـــحـــايـــا لــ
الذين  الديمقراطيون،  العاّمون  املّدعون  عليه 
»أكاذيب« امللياردير الجمهوري الذي  نّددوا بـ
 االنتخابات مزّورة، 

ّ
اعتبر على مدى أشهر أن

مــن دون أن يــقــّدم أّي دلــيــل عــلــى ذلـــك. وشــدد 
ترامب  أن  على  مرافعتهم  في  الديمقراطيون 
انــتــهــك الــقــســم الــرئــاســي بــمــحــاولــتــه التشبث 
بالسلطة، بعدما خسر االنتخابات الرئاسية 
الديمقراطي جيمي  النائب  بايدن. وقال  أمام 
راسكن، الذي قاد فريقا من تسعة أعضاء في 
بــدور ممثلي االدعـــاء،  للقيام  الــنــواب  مجلس 
ألعضاء مجلس الشيوخ بعد عرض التسجيل 
املــصــور: »إذا لــم تــكــن هـــذه جــريــمــة تستدعي 
لــة، فــا يــوجــد شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل«.  املــســاء
ــه، الـــذيـــن  ــ ــاربـ ــ ــــروي كـــيـــف أن أقـ ــــو يــ وبـــكـــى وهـ
أحضرهم إلى مبنى الكونغرس في ذلك اليوم 
ليشهدوا التصديق على نتيجة االنتخابات، 
»لقد   

ً
قائا إلى االحتماء في مكتب،  اضطروا 

اعتقدوا أنهم سيلقون حتفهم«. وقال املدعي 
»على  نيغيوز  جو  املحاكمة  في  الديمقراطي 
غرار كل واحد منكم، تم إجائي عندما حاول 
هذا الحشد العنيف اقتحام الكونغرس«. وفي 
الــرئــيــســيــة لفريق  الــحــّجــة  مــعــرض رّده عــلــى 
ـــــه ال يــمــكــن مــحــاكــمــة 

ّ
الــــدفــــاع الـــــذي يــعــتــبــر أن

رئيس سابق في مجلس الشيوخ، شّدد على 
 »الرؤساء ال يمكنهم التحريض على تمّرد 

ّ
أن

عزل ترامب، وأنه إذا اعتقدت وزارة العدل أنه 
ارتكب أي خطأ، فإنها ستحاكمه. وكاستور 
)59 سنة(، الذي كان لفترة طويلة مّدعيا عاما 
إلحدى مقاطعات والية بنسلفانيا انضم إلى 
فريق الدفاع عن الرئيس السابق في اللحظة 
األخــيــرة، بعدما استقال من أداء هــذه املهمة 

خمسة محامن.
أحد  ديفيد شــون،  منه، شــن  النقيض  وعلى 
الديمقراطين.  على  ترامب، هجوما  محامي 
وقـــال »مـــا يــريــدون حــقــا تحقيقه هــنــا باسم 
الدستور هو منع دونالد ترامب من الترشح 
ملنصب سياسي مرة أخــرى، لكن هذه إهانة 
لــلــدســتــور بــغــض الــنــظــر عــمــن يــســتــهــدفــون 
يملك  الشيوخ ال  أن مجلس  واعتبر  الــيــوم«. 
ــه  ــيـــة مـــحـــاكـــمـــة تــــرامــــب بـــعـــد خـــروجـ صـــاحـ
مــن الــســلــطــة، مــحــذرًا مــن أن هـــذه اإلجــــراءات 
»ســتــمــزق هــذا الــبــلــد«. وأضـــاف أن املحاكمة 
ستزيد »من االنقسامات في الواليات املتحدة 
وستضعف مكانتها في العالم«. وقال شون 
ــــذه املــحــاكــمــة ســتــســّبــب لـــأمـــة نــدوبــا   »هـ

ّ
إن

يرونها  كثرًا  أميركين   
ّ
ألن وعميقة،  جديدة 

قــبــل مجموعة  مــن  مــحــاولــة  عــلــى حقيقتها: 
سياسين إلخراج دونالد ترامب من الحياة 
الــســيــاســيــة، وحـــرمـــان 74 مــلــيــون نــاخــب من 
 »هؤالء النخب سخروا 

ّ
حقوقهم«. واعتبر أن

منهم عــلــى مـــدى أربـــع ســـنـــوات«، وتــابــع »لــم 
انتخابات 2016«، مستعيدًا  لهم نتائج  تُرق 
في ذلك مقولة لطاملا رّددها الرئيس السابق.

انتقادات لكاستور
الــيــوم األول مــن محاكمة ترامب  وفــي خــتــام 
الديمقراطيون  أجمع  الشيوخ،  مجلس  أمــام 
ــد، أال وهـــو  ــ ــ ــــر واحـ والـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى أمـ
املــســتــوى. وكتب  كـــان دون  كــاســتــور  أداء   

ّ
أن

الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بــيــل كـــاســـيـــدي، أن 
الديمقراطين »لديهم حجج دستورية أقوى 
بكثير« من محامي ترامب. وقال السيناتور 
الــجــمــهــوري جـــون كــورنــن، لــوكــالــة »فــرانــس 
ــم مــن دون أن 

ّ
 هـــذا املــحــامــي »تــكــل

ّ
بــــرس«، إن

يقول شيئا«، مضيفا »لقد سمعت الكثير من 
أفضلهم«.  مــن  يكن  ولــم  يترافعون  املحامن 
بــــدورهــــا أعـــربـــت الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة 
أداء  لــيــزا موركوفسكي عــن »صــدمــتــهــا« مــن 
ــامـــي، وقـــالـــت »لــــم أفـــهـــم إلــــى أيــــن يــريــد  املـــحـ
الوصول«. واعتبر السيناتور بيل كاسيدي، 
الــذي صــوت مع مواصلة املحاكمة، أن فريق 
تــرامــب الــدفــاعــي »قـــام بعمل فــظــيــع«. وقالت 
الــســيــنــاتــورة ســــوزان كــولــيــنــز، الــتــي صوتت 

أيضا مع الديمقراطين، إنها »حائرة«.
ــيـــون فــي  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــرّدد األعـ ــ ــتـ ــ ولـــــم يـ
لكاستور.  االستهالية  املرافعة  من  السخرية 
وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال »سأعيد 
ة الـــنـــص ملــعــرفــة مـــا إذا كــنــت ســأتــمــّكــن  قــــــراء
مـــن الـــعـــثـــور عــلــى فـــقـــرة واحــــــدة مــتــمــاســكــة«. 
ــدوره، قـــال الــنــائــب آدم شــيــف، فــي تــغــريــدة،  ــ بـ
ــدة، 

ّ
ــاع كــانــت ضــعــيــفــة ومــعــق ــدفـ  »حــجــج الـ

ّ
إن

إن«  إن   تقدير«. ونقلت شبكة »ســي 
ّ

أقــل على 

 تـــرامـــب نفسه 
ّ
عـــن مــصــدريــن لـــم تــســّمــهــمــا أن

ــراخ أثــــنــــاء اســتــمــاعــه  ــ ــــصـ كـــــان عـــلـــى وشـــــك الـ
»أسوشييتد  وكــالــة  ونقلت  محاميه.  ملرافعة 
تــــرامــــب رأى  بـــــــرس« عــــن مــــســــؤول قــــولــــه إن 
بــــدا ضعيفا  الـــفـــريـــق، وخـــاصـــة كـــاســـتـــور،  أن 
هذه  كل   

ّ
لكن الديمقراطين.  باملدعن  مقارنة 

االنـــتـــقـــادات لــم تــزعــزع ثــقــة كــاســتــور بنفسه، 
ــوم كــــان جــّيــدًا«  ــيـ  »الـ

ّ
إذ قــــال لــلــصــحــافــيــن إن

ـــه »لــن يغّير أّي شـــيء« فــي أســلــوبــه خال 
ّ
وإن

أمس  الديمقراطيون،  وبــدأ  املقبلة.  الجلسات 
التي  املحاكمة،  مــن  الثانية  املرحلة  األربــعــاء، 
ــة، عـــلـــى أن يــتــم  ــعـ ــريـ يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــكـــون سـ
املقبل.  األســبــوع  قـــرار  اتــخــاذ  التصويت على 
وبموجب قــواعــد الــعــزل املتبعة فــي الــواليــات 
املتحدة، أمام كل طرف 16 ساعة على امتداد 
ــاء  ــعـــطـــى أعـــضـ ــُيـ يــــومــــن لــــعــــرض املــــلــــف. وسـ
مجلس الشيوخ أربع ساعات لطرح األسئلة. 
وقال مساعدون ألعضاء في مجلس الشيوخ، 
لوكالة »أسوشييتد برس«، إن الديمقراطين 
قد يقدمون مشاهد فيديو، لم تعرض من قبل، 
وستسنح  قضيتهم.  لتقوية  إضــافــيــة  كــأدلــة 
فــرصــة جــديــدة ملحامي تــرامــب، غــدًا الجمعة، 
لـــلـــرد عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وهــــم يــخــطــطــون 
لــم يحرض على العنف،  للتمسك بــأن تــرامــب 
وأن مثيري الشغب تصرفوا من تلقاء أنفسهم، 

وأن الرئيس السابق محمي بحرية التعبير.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

عرض ديمقراطي عاطفي... 
وسخرية من محامي الدفاع

)Getty( اعتبر كاستور أنه ال ينبغي عزل ترامب

أعلن بيكيلي التزام حكومته بحل قابل للتطبيق للقضية )مايكل تويلدي/فرانس برس(

من احتجاجات في السودان خالل ديسمبر الماضي )محمود حجاج/ األناضول(

فجر عرض محامي الدفاع عن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
غضبًا وانتقادات لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين انشق 
عملية  على  الموافقة  في  الديمقراطيين  إلى  لالنضمام  منهم   6

محاكمة ترامب بغية عزله، والتي ستتواصل حتى األسبوع المقبل

الحدث

خاص

رصد

التدفقات  حجم  تحديد  دون  مــن  الثاني، 
اليومية إلى سد الروصيرص، مما يهدد 
ســامــتــه ويــجــدد احــتــمــال تــكــرار املــأســاة 
ــعـــت الــــعــــام املـــاضـــي  ــتـــي وقـ اإلنـــســـانـــيـــة الـ
ــاع مــنــســوب الــفــيــضــان، مما  ــفـ بــســبــب ارتـ
ــف آالف الضحايا 

ّ
قــرى كاملة وخــل أغـــرق 

واملشردين.
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن مــن املــطــروح أن 
االتــفــاق في صورة  يكون االنسحاب من 
إعــــان ثــنــائــي مـــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم، 
ــــروح أيـــضـــا أن تــســبــق دولــــة  ــطـ ــ ومـــــن املـ
األخــــــرى إلــــى ذلــــك كـــنـــوع مـــن الــتــنــســيــق 
ــي الـــحـــالـــتـــن  ـــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــي بـــيـــنـــهـــمـــا. وفــ
ــاب خــــطــــوة مـــبـــاشـــرة  ــحــ ــكـــون االنــــســ ــيـ سـ
لــلــجــوء إلــــى مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي في 
شكوى رسمية جديدة ضد إثيوبيا. لكن 
الــســودانــيــن،  الفنين  املــســؤولــن  بعض 
املــتــحــفــظــن عــلــى الـــتـــقـــارب الــرســمــي مع 
ــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، يــطــالــبــون  ــفـ مـــصـــر فــــي الـ
من  املقترحات، محذرين  تلك  باستبعاد 
إثيوبيا على تقديم  عدم إمكانية إجبار 
أي تنازالت إذا انحلت عرى اتفاق املبادئ. 
مـــردود عليه، وفق  الحديث  أن هــذا  غير 
م أي تنازل  قدِّ

ُ
املصادر، بأن إثيوبيا لم ت

على مــدار خمس ســنــوات مــن التفاوض 
بعد إبـــرام هــذا االتــفــاق، بــل أصبح تكئة 
بالتحكم  تمسكها  لتبرير  إليها  تستند 
املفاوضات،  الــســد. وخــال  فــي  السيادي 
استندت الدول الثاث إلى اتفاق املبادئ 
لــتــبــريــر املـــقـــتـــرحـــات املـــتـــعـــارضـــة بــشــأن 
ــة:  ــيـ ــونـ ــانـ ــا رئـــيـــســـيـــة فـــنـــيـــة وقـ ــايـ 5 قـــضـ
األولــــى مـــدى إلــزامــيــة الــقــواعــد الــخــاصــة 
للسد،  األول واملستمر  واملــلء  بالتشغيل 
إثيوبيا بالحق في  والثانية مدى تمتع 
مــلء السد قبل التوصل إلــى اتــفــاق على 
التي  املــيــاه  والثالثة كمية  الــقــواعــد،  تلك 
أوقــات  فــي  بتمريرها  إثيوبيا  ستسمح 
الــجــفــاف والــجــفــاف املــمــتــد. أمـــا القضية 
الــرابــعــة فــهــي اســتــحــداث آلــيــة مستدامة 
املــلء  التي تنشأ بسبب  الــنــزاعــات  لفض 
والـــتـــشـــغـــيـــل، والــــخــــامــــســــة مــــــدى تــمــتــع 
إثيوبيا بالحق في إنشاء مشاريع على 
إذن مصر  دون  مــن  األزرق  النيل  مجرى 
والــــســــودان، بــمــا قــد يــــؤدي إلـــى املــســاس 
بحصتيهما التاريخيتن في مياه النيل. 
وبـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي، حـــمـــل اتــــفــــاق املـــبـــادئ 
بناء  فــي  إثيوبيا  بحق  مصريا  اعــتــرافــا 
السد، األمر الذي لم تكن مصر قد بادرت 
به من قبل، وأقر ثانيا بحق أديس أبابا 

السيادي في إدارته.

ــرات الــعــامــة  ــابــ ــخــ ــن رئـــيـــس املــ مـــبـــاشـــر مــ
املـــصـــريـــة عـــبـــاس كـــامـــل ومـــكـــتـــب رئــيــس 
السوداني  والسيادي  العسكري  املجلس 
ــبــــرهــــان، بـــهـــدف تــنــســيــق  ــتـــاح الــ ــفـ عـــبـــد الـ
اإلثيوبي  ت 

ّ
التعن إزاء  املقبلة  التحركات 

والــتــصــريــحــات االســتــفــزازيــة مــن وزيـــري 
ــرار عــلــى املــلء  ــ الــــري والــخــارجــيــة، واإلصــ
الــثــانــي للسد بــغــض الــنــظــر عــن التوصل 
ــلــــى قـــــواعـــــد مــــلء  إلـــــــى اتـــــفـــــاق نــــهــــائــــي عــ
املفاوضات  تــواجــه  فيما  الــســد،  وتشغيل 
مظلة  تحت  عــديــدة  عقبات  حاليا  بشأنه 
االتــــــحــــــاد األفـــــريـــــقـــــي. وقـــــالـــــت املــــصــــادر 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن االنـــســـحـــاب من 
القديمة  املطالبات  املبادئ كان من  اتفاق 
ــريــــن، وبــعــض  ــراء الـــفـــنـــيـــن املــــصــ ــبـ ــلـــخـ لـ
اعتراضهم  نتيجة  السودانين،  الخبراء 
على الطريقة التي صيغت بها النصوص 
في حينه. لكن القيادة السياسية، وبصفة 
خــاصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، كــان يصر على عــدم طــرح هذا 
باعتباره مضرًا بمصلحة مصر  الخيار، 
أطراف  التي تشارك فيها  املفاوضات  في 
أو حتى  أو مسهلن  كــوســطــاء  خــارجــيــة 

كمراقبن.
االنسحاب  مقترح  أن  املــصــادر  وأضــافــت 
مــــــن االتـــــــفـــــــاق تـــــجـــــدد فــــــي األســــبــــوعــــن 
األخــيــريــن، فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم، على 
ضـــوء مــســتــجــدات عـــدة، أبـــرزهـــا الطريقة 
أبابا  أديـــس  تتبعها  الــتــي  الصحية  غير 
ــفـــاوضـــات وتــضــيــيــع  ــع املـ فـــي الــتــعــامــل مـ
وعدم  السابقة،  التعهدات  وإهـــدار  الوقت 
تــوافــق الـــدول الــثــاث على إفــســاح املجال 
لخبراء االتحاد األفريقي لصياغة البنود 
محل الــخــاف فــي االتــفــاق الــنــهــائــي. لكن 
إثيوبيا باهتمام  عــدم تعاطي  األهــم هــو 
مــع تــخــّوفــات الــســودان الحالية مــن املــلء 

القاهرة ـ العربي الجديد

يــتــجــه مــلــف ســـد الــنــهــضــة إلــــى تصعيد 
جــديــد بعد فشل كــل جـــوالت املفاوضات 
وإثيوبيا،  الــســودان ومصر  السابقة بن 
ــاء  ــعـ ــا أمــــس األربـ ــابـ ــــس أبـ ــهـــت أديـ إذ وّجـ
رسالة واضحة بأنها تسير في مخططها 
ولــن تتراجع عن تعبئته في  السد  لبناء 
يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، وهـــو مـــا قـــد يــدفــع 
القاهرة والخرطوم إلى الرد باالنسحاب 
مـــارس/آذار  ع في 

ّ
املوق املبادئ  اتفاق  من 

2015 بــشــأن الــســد، إذ بـــات هـــذا الــخــيــار 
حاضرًا في املباحثات بن البلدين، وفق 
ــا تــكــشــف مـــصـــادر مــصــريــة لـــ«الــعــربــي  مـ
الــجــديــد«. وفــي مــوقــف الفــت أمـــس، أعلن 
اإلثيوبي سيليشي  واملــيــاه  الطاقة  وزيــر 
بيكيلي، أن بناء سد النهضة يسير كما 
لــه، مشددًا على أن ال تراجع  هو مخطط 
عن تعبئته في يوليو املقبل. وأعرب خال 
اجـــتـــمـــاع مـــع الـــســـفـــراء والــدبــلــومــاســيــن 
األفــريــقــيــن فــي أديـــس أبــابــا، عــن تقديره 
ــا  ــهــ ــادتــ ــا وقــ ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ لـــحـــكـــومـــة جـ
ــراف  ملــحــاولــتــهــم ســـد الــفــجــوات بـــن األطــ
الـــســـد، مـــؤكـــدًا اإلرادة  املــتــفــاوضــة حــــول 
السياسية للحكومة اإلثيوبية والتزامها 
من  للتطبيق   

ً
قابا  

ً
القضية حا بإعطاء 

خال التمسك بمبادئ االستخدام العادل 
واملعقول لحوض النهر، من دون التسبب 

في ضرر كبير لدول املصب.
عـــلـــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، كــشــفــت مـــصـــادر 
الجديد«،  لـ«العربي  مصرية  دبلوماسية 
ــاب الـــثـــنـــائـــي،  ــحــ ــســ ــار االنــ ــيــ ـــرح خــ عــــن طـــ
ــن اتـــفـــاق  ــ ــة واحــــــــــدة، مـ ــ ــدولـ ــ ــفــــرد لـ ــنــ أو املــ
ــــع فــــي مـــــــــــارس/آذار 2015 

ّ
املــــبــــادئ املــــوق

ــد الــنــهــضــة، خــــال املـــفـــاوضـــات  بـــشـــأن سـ
القائمة  والــدبــلــومــاســيــة  االســتــخــبــاراتــيــة 
حــالــيــا بـــن مــصــر والـــــســـــودان، بـــإشـــراف 

مباحثات مصرية سودانية للتصعيد
تعنّت إثيوبي بأزمة سد النهضة

في موازاة تعنّت 
إثيوبيا في ملف سد 

النهضة واإلصرار على 
الملء الثاني، فإن 

مصر والسودان يبحثان 
االنسحاب من اتفاق 

المبادئ
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أزمة تونس: عقم في أفكار الحلول

صالح الدين الجورشي

تـــحـــولـــت الـــعـــاقـــة بــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
هشام املشيشي إلى ما يشبه لعبة الشطرنج، 
كــل واحــد منهما يــحــاول أن يضع اآلخــر في 
زاويـــــة حــــادة لــيــدفــعــه إلــــى االســـتـــســـام. ومــا 
قصة أداء الــوزراء الجدد لليمن سوى مثال 
معّبر عن هذه األجــواء املتقلبة. لقد انقضت 
أيام عديدة على تزكية الوزراء الجدد من قبل 
الــبــرملــان، لكنهم بــقــوا عــاجــزيــن عــن ممارسة 
الجمهورية  رئــيــس  امــتــنــاع  بسبب  مهامهم 
عــن اســتــقــبــالــهــم ألداء الــقــســم أمـــامـــه. ال أحــد 
املسرح  ســتــارة  تسدل  متى  معرفة  يستطيع 

حتى ينتقل التونسيون إلى املشهد التالي.
تــتــواصــل أزمــــة الــثــقــة بــن الـــرؤســـاء الــثــاثــة. 
ــن مـــــــنـــــــاورات، تـــحـــّول  ــ ــا يــــجــــري بـــيـــنـــهـــم مـ ــ مـ
ــل الـــدولـــة 

ّ
إلــــى مــعــضــلــة مـــن شــأنــهــا أن تــعــط

ــقـــدون  ــفـ ــع بــــــــــدأوا يـ ــيـ ــمـ ــجـ ــا. الـ ــهــ ــاتــ ومــــؤســــســ
الزمن في بلد يعاني من  اإلحساس بأهمية 

تــحــديــات ضــخــمــة عــلــى مــخــتــلــف األصـــعـــدة. 
فــالــحــكــومــة تــكــاد تــصــاب بــالــشــلــل. وإذا كــان 
 
ّ
ــرار، فــإن ــ  مــقــصــودًا عــن وعـــي وإصـ

ً
ذلـــك عــمــا

والدفع بها نحو  الحكومة  الغاية منه خنق 
االســتــقــالــة أو اإلقــــالــــة، وســحــب الــثــقــة منها 
بــحــجــة أنـــهـــا لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى الــتــعــاون 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومــعــالــجــة مشكات 

التونسين.
لكن على الرغم من ذلك، ال تستمّد الحكومة 
الــدولــة فــي نظام برملاني.  قوتها مــن رئــاســة 
بــإمــكــان مــجــلــس الـــنـــواب أن يــقــف فـــي صف 
إسقاطها.  مــن  الــدولــة  رئــيــس  ملنع  الحكومة 
أن يستعمل  ذلــك، يستطيع قيس سعّيد  مع 
بعض صاحياته من أجل محاصرة رئيس 
الحكومة، وتعطيل جزء من خططه، وإظهاره 
أمام الرأي العام في صورة العاجز، وتحميله 
مسؤولية الفشل في تلبية مطالب املواطنن.
 رئـــيـــس 

ّ
ــــدة تـــعـــتـــقـــد أن ــديـ ــ بـــــــدأت أوســـــــــاط عـ

إلى  اللجوء  بمسألة  استعجل  قــد  الحكومة 
 
ّ
ــع، خــصــوصــا أن ــ ــراء تــعــديــل وزاري واسـ ــ إجـ
العديد من الوزراء الذين تمت إقالتهم كانوا 
من رجال الرئيس وبعض املقربن منه. كان 
هـــذا رأي األمــــن الــعــام التــحــاد الــشــغــل، نــور 
الدين الطبوبي، الــذي كــان قد دعــا املشيشي 
إلى تأجيل قراره املتعلق بالتعديل الوزاري، 
لكن هذا األخير لم يقتنع بوجهة النظر هذه.
ــوزراء الــجــدد تــم اقتراحهم  ــ  بــعــض الـ

ّ
كــمــا أن

من قبل حزام املشيشي السياسي، وتحديدًا 
حزب »قلب تونس« وحركة »النهضة« اللذين 
لهما خافات كبرى مع قيس سعّيد. وهو ما 
زاد من حالة التوتر لــدى األخــيــر، خصوصا 

بــعــد الـــدعـــم الـــبـــرملـــانـــي املـــريـــح الـــــذي حصل 
 ملفات 

ّ
الرئيس استغل  

ّ
أن التعديل. إال  عليه 

إليهم تهمة وجــود  املعّينن، ووجــه  الـــوزراء 
شــبــهــات تــضــارب مــصــالــح مــفــتــرضــة، ليقلب 
بذلك الطاولة على خصومه، ويرفض تمرير 
الساحر،  على  السحر  انقلب  هكذا  التعديل. 
السياسي،  حــزامــه  بمعية  املشيشي،  ووجـــد 

نفسه في ورطة من الناحية العملية.
استاء قيس سعّيد كثيرًا من مواقف رئيس 
الــبــرملــان راشـــد الــغــنــوشــي، خــصــوصــا بشأن 
ما جاء في تصريحات أخيرة له، طالب فيها 
بــنــظــام بــرملــانــي خــالــص فــي تــونــس، وأشـــار 
 دور الرئيس فــي هــذا النظام »رمــزي 

ّ
إلــى أن

ال غـــيـــر«. وهــــو مـــا زاد مـــن تــوتــيــر األجـــــواء 
 ظــروف 

ّ
بــن قصري قــرطــاج وبــــاردو، فــي ظــل

تتواصل خالها حالة االضطراب واالشتباك 
بن الكتل داخل املؤسسة البرملانية.

في املقابل، أخذ املشيشي يتقّدم بحذر نحو 
»اإلجراء املستحيل«، إذ وجه رسالة أولى إلى 
رئيس الدولة يطلب منه فيها تحديد موعد 
القسم، لكنه لم يلق جوابا. أعاد الكرة ثانية، 
ــة  ــ ثـــّم تــقــدم بــاســتــشــارة إلـــى املــحــكــمــة اإلداريـ
بعد أن لقي دعما من قبل العديد من خبراء 

ــتـــوري، الـــذيـــن شــجــعــوه على  الـــقـــانـــون الـــدسـ
تجاوز رئيس الدولة، وأن يطلب من الوزراء 
يتولون  مباشرة  وبعدها  أمامه،  القسم  أداء 
ــدة. كــــذلــــك ذهــــــب شــخــص  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ مـــهـــامـــهـــم الـ
فـــي حــجــم الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري عـــيـــاض بن 
عاشور إلى حّد القول إنه يمكن إقالة رئيس 
الجمهورية بحجة ارتكاب جريمة دستورية 

وصفها بـ«الخطأ الجسيم«.
ــي هـــذا  ــن يـــقـــدر أن يــخــطــو خـــطـــوة فــ لـــكـــن مــ
االتـــجـــاه؟ ومـــن يــمــكــنــه ســحــب الــشــرعــيــة من 
ــة مــــايــــن مــن  ــم ثــــاثــ ــاســ ــتـــحـــدث بــ ــيــــس يـ رئــ

الناخبن؟
ال يــمــكــن أن تــــــدار تـــونـــس بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. 
الصراع الدائر ال يمكن معالجته عبر الفتاوى 
القانونية والدستورية، على الرغم من أهمية 
الـــدســـتـــور. األزمـــــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، لــهــذا 
وجب أن يكون الحل سياسيا، وأن تراعى فيه 
مصالح تونس وحماية االنتقال الديمقراطي 
وهــشــاشــة األوضــــــاع. هــنــاك مـــن يــعــمــل على 
إخراج الخافات من داخل املؤسسات واألطر 
الــضــيــقــة، والـــنـــزول بــهــا إلـــى الـــشـــارع. هــنــاك 
شعارات تم رفعها خال التظاهرات األخيرة، 
بعضها ليس بريئا، إذ فيه تلويح بسيناريو 
البرملان،  إلــى حــل  الــدعــوة  خطير عندما تتم 
أو رفــع شعار يتعلق بحل األحـــزاب. وهناك 
مــن دعــا إلــى إســقــاط الــنــظــام واملــنــظــومــة، في 
يتم حذفها من  لم  الشعارات   بعض 

ّ
أن حن 

املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية. وهو ما 
يتساءلون:  بعضهم  وجعل  املــراقــبــن،  فاجأ 
 تكراره تلويح 

ّ
هل ذلك من باب السهو؟ أم أن

بسيناريوهات واردة؟

تقرير

هناك من يعمل على 
إخراج الخالفات من 

المؤسسات إلى الشارع

يزداد التوتر السياسي في 
تونس، فيما تتصاعد 

أزمة الثقة بين الرؤساء 
الثالثة، الذين تحّولت 

المناورات من قبل كل 
طرف منهم إلى معضلة



مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير اليمنية، يبرز البؤس وفقدان 
األمل والتشتت كعنوان رئيسي لوضع البالد، وفيما لم تستطع هذه 

الثورة تحقيق أحالم اليمنيين، فإن فرص السالم تبدو اليوم ضعيفة

67
سياسة

آذار 2015، من دون أن يزور البالد منذ ذلك 
الحني، إال في حاالت استثنائية.

ودفــعــت األوضـــــاع الــتــي يعيشها الــيــمــن في 
الــوقــت الــراهــن، الــعــشــرات مــن الــشــبــاب الذين 
شاركوا في الثورة، إلى إبداء حالة من الندم، 
واستنكار إصرار البعض على االحتفاء بهذه 
 الحلم ال يزال 

ّ
الــثــورة. إال أن آخرين يــرون أن

الناشط السياسي واملحامي،  قائمًا. ويعتقد 
صــالح أحــمــد غــالــب، فــي حــديــث مــع »العربي 
 »حــلــم الــثــورة لــم ينته بــعــد، بل 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــجــذري  للتغيير  الحاجة  مــا بقيت  بـــاٍق  إنــه 
ــة؛ الــســيــاســيــة  ــافــ ــــاالت كــ ــــجـ ــي املـ والــــشــــامــــل فــ
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة«. ويــقــول غالب، 
الذي شارك في التظاهرات في ساحة الحرية 
»الــثــورة ال تتحّمل مسؤولية ما   

ّ
إن في تعز، 

حصل بعدها، وحالة التدهور التي نعيشها 
اآلن، املتسبب فيها هي القوى التي قضت ثورة 
فتحارب  مصالحها،  على  الشبابية  التغيير 
واإلجــــرام«. الحقد  وســائــل  بكل  التغيير  اآلن 
عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن الـــــــرأي الـــســـابـــق، يــعــتــبــر 
 
ّ
الطبيب الــيــمــنــي، عــبــد الــكــريــم الــشــرعــبــي، أن
ــا منذ  ــهـ ــدافـ »الــــثــــورة فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أهـ
وليس  صنعاء  للعاصمة  الحوثيني  اجتياح 
اآلن بــعــد 6 ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب«، الفــتــًا إلــى 
)تــاريــخ   2014 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  »يــــوم   

ّ
أن

انهيارًا  شــّكــل  لــصــنــعــاء(،  الحوثيني  اجــتــيــاح 
ــر، وكـــافـــة  ــرايــ ــبــ ــورة فــ ــ ــثـ ــ لـــلـــدولـــة الـــيـــمـــنـــيـــة ولـ
الـــثـــورات واملــكــاســب الــتــي تــحــقــقــت خـــالل 50 
عامًا«. ويوضح الطبيب اليمني، الذي شارك 
ــنـــعـــاء وبــــعــــض فــعــالــيــات  ــاهــــرات صـ ــظــ فــــي تــ
مــجــلــس »تــــنــــّوع« الـــشـــبـــابـــي، فـــي حـــديـــث مع 
 »أحـــد أبـــرز إنــجــازات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

الــثــورة، كــان كسر جـــدار الــخــوف. ومــع عــودة 
ــع، واســـتـــحـــالـــة خــــروج  ــمــ ــقــ ــك الـــــجـــــدار والــ ــ ذلــ
غيرها  أو  الحوثيني  مليشيا  ضــّد  تظاهرات 
من املليشيات الحاكمة للمطالبة بإسقاطها، 
يكون من الواجب علينا أن نعترف بالفشل«.

للغاية،  املتحدة شحيحة  األمم  التي تقودها 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد لــلــرئــيــس 
األميركي جو بايدن، الذي لن يكون بمقدوره 
وحـــيـــدًا نــــزع فــتــيــل بــــؤر جـــديـــدة لــلــصــراع قد 

تندلع وتقود إلى مزيد من التفتت.
ر، 

ّ
املتعث بالحلم  كــثــيــرون  يتمّسك  حــني  وفـــي 

ولــو عبر احتفاء رمــزي على مواقع التواصل 
االجتماعي ومسيرات محدودة، تنتهز بعض 
األطراف الناقمة، الوضع الذي آلت إليه البالد، 
لتوجيه السهام إلى صدر الثورة، وتحميلها 
 بالبالد طيلة عقد كامل، 

ّ
مسؤولية كافة ما حل

وتفتت الدولة لصالح مليشيات مسلحة باتت 
لــهــا الــيــد الــطــولــى شــمــااًل وجــنــوبــًا. بالنسبة 
للفريق األول، فالثورة الشبابية كانت لحظة 
فارقة في التاريخ اليمني، استطاعت توحيد 
الناس شمااًل وجنوبًا ضّد نظام مستبّد جثم 
على صدر اليمن 33 عامًا، وسعى إلى فرض 
للطرف  وبالنسبة  العائلي.  التوريث  مشروع 
الــنــاقــم، مــا كـــان يمكن أن تصبح صــنــعــاء في 
الفعاليات  فيها  وتــجــرى  املــلــيــشــيــات،  قبضة 
القائد  الطائفية، وترتفع في شوارعها صور 
ــــي، قــاســم  ــرانـ ــ »فــيــلــق الــــقــــدس« اإليـ الـــســـابـــق لـــ
ســلــيــمــانــي، ويــتــحــول الــيــمــن إلـــى أســــوأ أزمـــة 
إنسانية، لو لم تساهم احتجاجات 2011 في 

ذلك بدرجة أساسية.
وبــعــيــدًا عـــن وجــهــتــي الــنــظــر، يـــســـود شبه 
إجماع لدى لفيف واسع من اليمنيني، على 
 األحالم التي ارتفعت في مختلف ميادين 

ّ
أن

 بالدولة املدنية، قد 
ً
الثورة اليمنية مطالبة

باتت بعيدة املنال، خصوصًا بعد السقوط 
املدّوي ملؤسسات الدولة في قبضة مليشيا 
الــحــوثــيــني. ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك، مـــا أفــرزتــه 
الحرب من تفّكك للدولة وهيمنة املليشيات 
شـــمـــااًل وجـــنـــوبـــًا، وعــجــز الــرئــيــس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، عن قيادة مشروع 
اســـتـــعـــادة مــؤســســات الــــدولــــة، وهــــو املــقــيــم 
أساسًا في منفاه في الرياض منذ مارس/

اغتيال حلم
على مــدار 10 أشهر، وتحديدًا من 11 فبراير 
في  الخليجية  املــبــادرة  توقيع  وحتى   ،2011
نفسه،  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين   23
نهاية  والتي شكلت  من طرحها،  أشهر  بعد 
ــانـــت الــهــتــافــات  ــــوري، كـ ــثـ ــ صــــادمــــة لـــلـــزخـــم الـ
 مضاجع 

ّ
الثورة تقض ميادين  من  الصادرة 

 
ّ
أن إال  نــظــام.  بــدولــة   

ً
السابق، مطالبة النظام 

صالح الذي حكم اليمن أكثر من ثالثة عقود 
وتـــعـــامـــل مـــعـــه كــمــقــاطــعــة خـــاصـــة بـــأســـرتـــه، 
كــــان لـــه رأي مــخــتــلــف. نــّكــل صــالــح بــالــثــورة 
كانت تحظى  التي  قواته  وشبابها، وفتحت 
الثورة،  ميادين  على  نيرانها  أميركي،  بدعم 
في مسعى منها الستدراج شباب هذه الثورة 

السلمية  الــعــنــف ودفــعــهــم للتخلي عــن  نــحــو 
التي رفعوها شعارًا لهم.

ــقـــط جـــــــراء قــمــع  ــد سـ ــقـ ــًا لـــلـــتـــقـــديـــرات، فـ ــقــ وفــ
ــاكــــات املـــســـلـــحـــة الــتــي  ــبــ ــتــ املـــحـــتـــجـــني، واالشــ
حدثت بني نظام صالح ومعارضيه القبليني، 
أكثر من 2000 قتيل، قبل أن يرضخ بعد ذلك 
لــلــضــغــوط األمـــيـــركـــيـــة والــخــلــيــجــيــة ويــعــلــن 
تــنــّحــيــه، وقــبــول تــوقــيــع املـــبـــادرة الخليجية. 
لكنه اتــجــه بــعــد ذلـــك نــحــو تــدبــيــر املــزيــد من 
أنه  للفترة االنتقالية، عندما أعلن  املؤامرات 
لــنــظــام الحكم  سيتجه إلـــى خــانــة املــعــارضــة 
الــــذي خــلــفــه. لــم تــكــن الــعــقــبــات الــتــي حــاولــت 
الثورة املضادة افتعالها، وسلسلة التفجيرات 
كافية  في صنعاء،  التي حدثت  واالغتياالت 

إذ  السابق.  للرئيس  االنتقام  غريزة  إلشباع 
تحالف سرًا مع الحوثيني لالنقضاض على 
صنعاء، قبل أن يجاهر بذلك التحالف علنًا، 
عــقــب االنـــقـــالب عــلــى الــســلــطــة مــطــلــع 2015.
عقب مقتل صالح على أيدي الحوثيني مطلع 
نقمة  تـــزايـــدت   ،2017 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــثـــورة، بــاعــتــبــارهــا هـــي الــتــي  أنـــصـــاره عــلــى الـ
مراقبني   

ّ
أن إال  إلــى صــنــعــاء.  الجماعة  جلبت 

 الحقد الواضح على ثورة 11 فبراير 
ّ
يرون أن

السلمية، غير مبرر، خصوصًا أنها أعادت حتى 
اآلن، نوعًا مبدئيًا من التوزيع العادل للحكم، 
في  عدالة  أكثر  اتحادية  دولــة  نهج  ووضعت 
توزيع السلطة والثروة، على الرغم من الحرب.

وبعد مرور 6 سنوات على االنقالب، يحرص 

الــنــاقــمــون بــشــدة على ثـــورة 11 فــبــرايــر، على 
الــبــالد، وتمكني  تــدمــيــر  مــســؤولــيــة  تحميلها 
شمال  على  السيطرة  مــن  الحوثيني  مليشيا 
اليمن، وإعادة فرض نظام اإلمامة، وتكريس 
الــقــمــع، وإلــغــاء الــحــريــات. لكن خــبــراء آخرين 
 االنقالب 

ّ
 األمر يختلف كليًا، وأن

ّ
أن يؤكدون 

للصحافي  وبالنسبة  ذلك بسنوات.  قبل  بدأ 
واملـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــيـــمـــنـــي، عـــبـــد الــعــالــم 
ــة بــالــعــودة  ــامــ بـــجـــاش، »فـــقـــد بــــدأ نـــظـــام اإلمــ
قبل  والــهــاشــمــيــني،  الحوثيني  عبر  للمشهد، 
ــنـــوات، مـــن خــــالل الــهــيــمــنــة على  ــثــــورة بـــسـ الــ
 عن تواجدهم منذ عقود داخل 

ً
الدولة، فضال

على  االنــقــضــاض  للحظة  انــتــظــارًا  أجهزتها، 
ــل الــنــظــام  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة إلســـقـــاطـــهـــا مــــن داخــ
ــا بــعــده، زاد  نــفــســه. ومــنــذ 2005 تــحــديــدًا ومـ
وتمكينهم  والحوثيني،  صالح  بني  التنسيق 
مـــن مــنــاصــب كــبــيــرة فـــي الـــدولـــة وجــيــشــهــا«. 
»العربي الجديد«:  ويقول بجاش، في حديث لـ
»كانت ترتيبات التوافق قد جرت مسبقًا بني 
صالح،  لعائلة  العائلي  التوريث  مشروعني؛ 
واملنظومة املطالبة بحكم اليمن كإرث لساللة 
الهاشميني، وذلك البتالع اليمن مجددًا. وما 
ــــورة 11 فــبــرايــر انــدلــعــت وقــلــبــت   ثـ

ّ
حــــدث أن

الطاولة على الجميع، ليظهر على السطح كل 
ما كان يدور في الخفاء. لذا، ليس مستغربًا 
ــمــت مــعــســكــرات الــجــيــش مــقــراتــهــا 

ّ
كــيــف ســل

االنقالبية  الحوثيني  ملليشيا  الدولة  وســالح 
ــلـــمـــوا مــفــاتــيــح  ــيــــف تـــسـ خــــــالل ســـــاعـــــات، وكــ

املحافظات خالل أيام«.

الحوثيون أكبر الرابحين
الجرأة على  الحوثيني تمتلك  لم تكن جماعة 
ـــل الــعــاصــمــة  مـــمـــارســـة أي نـــشـــاط مــعــلــن داخــ
ــبــــل الــــثــــورة  ــنــــعــــاء وغــــيــــرهــــا مـــــن املــــــــدن قــ صــ
الشعبية. ولكن منذ 11 فبراير، بدأت بالتسلل 
إلى صدارة املشهد عبر تأييد االنتفاضة ضّد 
نظام صــالــح، الــذي تحالفت معه فــي مــا بعد 
البداية،  الدولة. حاولت الجماعة في  إلسقاط 
إذ شّكلت  الحقيقي،  الكشف عن وجهها  عــدم 
»ائتالف شباب الصمود«،  ما ُسّمي حينذاك بـ
ــة رئـــيـــســـيـــة،  ــ ــــدرجـ كـــمـــكـــون ثـــــــوري يــمــثــلــهــا بـ
ويقارع باقي املكونات املوالية ألحزاب أخرى، 
خصوصًا حزب »اإلصالح«. وعبر ذلك املكون، 
بـــدأت الــجــمــاعــة بنسج تــحــالــفــات ســريــعــة مع 

مــكــونــات يــســاريــة وشــخــصــيــات نــســويــة، كــان 
لها دور فاعل في ميادين الثورة. لم يدم ذلك 
الجماعة  استطاعت  أن  فبعد   ،

ً
الوضع طويال

تأمني املساحة الجغرافية والسياسية الكافية 
املستعار  القناع  بــدأ  قــيــود،  مــن دون  للتحرك 
في السقوط سريعًا، لتظهر األهــداف األنانية 
التي كانت مدفونة؛ سواء باستغالل املكونات 
املـــدنـــيـــة لــلــتــســلــق عــلــيــهــا، قــبــل فــتــح خــطــوط 
اتــصــال مــع نــظــام صــالــح للتآمر عــلــى الفترة 
االنتقالية من جهة، ومن جهة ثانية استغالل 
الــثــورة، إذ انتزعت منها ضـــوءًا أخضر  قــوى 

بتكليف أحد املوالني لها محافظًا لصعدة. 
في ميدان الثورة، وضعت جماعة الحوثيني 
نفسها ندًا رئيسيًا لحزب اإلصالح والزعامات 
القبلية، خصوصًا قبيلة حاشد وأوالد رئيس 
القبيلة والرمز السياسي، عبد الله بن حسني 
ــبـــني، فــقــد وجــــد هـــادي  ــر. ووفـــقـــًا ملـــراقـ ــمــ األحــ
 
ّ
فـــي الــجــمــاعــة ضــالــتــه املـــفـــقـــودة، عــنــدمــا ظــن

ــهــا ستكون يــده الــطــولــى إلزاحـــة الخصوم 
ّ
أن

الذين يشكلون تهديدًا وجوديًا لفترة حكمه 
االنتقالية، وأبرم معها تفاهمات غير معلنة، 
ليصبح الحوثيون في ما بعد أحد املكونات 
اليمنية الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني، 
الذي شاركوا فيه تحت مسمى »أنصار الله«.

العام 2014 انطالقة صاروخية لجماعة  ر 
ّ
وف

الحوثيني، إذ استطاعت تأمني كامل محافظة 
صـــعـــدة بـــعـــد تــهــجــيــر الــســلــفــيــني، بــوســاطــة 
رئـــاســـيـــة، فـــي األســـابـــيـــع األولــــــى مـــن يــنــايــر، 
قبيلة  مناطق  صــوب  جنوبًا  بعدها  لتتوغل 
حاشد، حيث كانت مطلع فبراير تقوم بنسف 
منزل الشيخ عبد الله األحمر في قرية الخمري، 
ــقــتــهــا، بـــهـــدف إيــصــال 

ّ
ــك عــبــر عــمــلــيــة وث ــ وذلـ

رســالــة تــحــذيــريــة لــبــاقــي الــخــصــوم الــذيــن قد 
يعترضون طريقها إلى صنعاء. وبعد معارك 
محدودة مع بعض الوحدات العسكرية، بدت 
الطريق سالكة الحقًا أمام جماعة الحوثيني، 
مــن   ،2014 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  مـــطـــلـــع  لــتــتــمــكــن 
تتقدم  أن  قبل  عــمــران،  مدينة  على  السيطرة 
كامل  شهر  ملــدة  ملحاصرتها  صنعاء  صــوب 
تــحــت الفــتــات معيشية ورفــــض زيــــادة سعر 
مــادة الــوقــود، لتتوج ذلــك الحصار باجتياح 
الــذي  الــيــوم  العاصمة فــي 21 سبتمبر، وهــو 
ثــورة  باعتباره  عــام  كــل  الجماعة  بــه  تحتفي 
لالنقالب  املــنــاهــضــون  يصفه  فيما  شعبية، 

»أيلول األسود وذكرى النكبة«. بـ
اليمني،  السياسي  واملــحــلــل  الــبــاحــث  ويــقــّدم 
عبد الناصر املودع، تفسيرًا إضافيًا للعوامل 
التي أدت إلى صعود الحوثيني السريع وفشل 
 من أبرز تلك األسباب 

ّ
ثورة فبراير. ويرى أن

»غياب الحامل السياسي الراغب والقادر على 
تــرجــمــة أهــــداف االنــتــفــاضــة«. ويــلــقــي املـــودع 
الجاهزة  »األجندة  بـ أسماها  ما  على  باللوم 
من قبل الحزب االشتراكي اليمني، والكثير من 
القوى  وبعض  الجنوبية  السياسية  النخب 
الشمالية، إلنهاء وحدة اليمن التي أعلنت في 
22 مايو/أيار 1990، واستبدالها إما بالعودة 
إلى ما قبل تلك الوحدة أو تفكيك اليمن إلى 
ويضيف،  ضعيفة«.  مركزية  وحكومة  أقاليم 
أنــه »تم  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريحات 
اســتــخــدام الــحــوثــيــني كــأحــد الـــروافـــع لتنفيذ 
هذه األجندة، فتمت تقوية الجماعة والتفاهم 
إلى  والــوصــول  بالتمدد  لها  والسماح  معها 
الحوثيون ألصــحــاب هذه  قــدم  صنعاء. وقــد 
األجندة، وبالتحديد للرئيس هادي، الوعود 
أدوات  مراكزهم وسيكونون  بأنهم سيقّوون 
لــهــم«. ويــشــيــر املــــودع إلـــى أنـــه »بــعــد وصــول 
جماعة الحوثيني إلى صنعاء، وتمددها في 
الدولة، شرعت في تنفيذ مشروعها  مفاصل 

الخاص على حساب الجميع«.

عقد على 
ثورة 11 فبراير

يتيمة،  اليمنية  الشباب  ــورة  ث تقف 
وعــدم  لــهــا،  السلطة  تنّكر  ــط  وس
من  الرغم  على  وطنيًا،  عيدًا  تثبيتها 
الرئيس  أصــدرهــا  الــتــي  التوجيهات 
الذكرى  في  هادي  منصور  ربه  عبد 
ــروع فــي اتــخــاذ  ــش ــال ــخــامــســة، ب ال
في  ــة  ــالزم ال القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ
وفي  بعام،  ذلك  وبعد  اإلطــار.  هذا 
الذكرى السادسة، كانت وزارة الخدمة 
 11 أّن  تعلن  الحكومة،  في  المدنية 
إال  وطني،  وعيد  رسمية  إجازة  فبراير 
أّن ذلك لم يستمر إال لمدة عام واحد، 

إذ تجّمد هذا القرار منذ 2018.

تنّكر السلطة
الغالف

زكريا الكمالي

العربي اآلتية  الربيع  دفعت ريــاح 
مــــن تـــونـــس ثــــم مـــصـــر، قـــبـــل عــقــد، 
طــــمــــوحــــات الـــيـــمـــنـــيـــني لــلــتــحــلــيــق 
عاليًا، بعد تدشني االحتجاجات الثورية في 
ص 

ّ
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من نظام علي عبد الله صالح، بعد أكثر من 
الطعنات  لكن  الــبــالد.  مــن حكمه  ثالثة عقود 
الشبابية  الثورة  لها  التي تعّرضت  املتتالية 
اإلقــلــيــم،  الــســابــق ودول  الــنــظــام  مــن  السلمية 
لبعض  االنتهازية  املــواقــف   عن بعض 

ً
فضال

إلى  الحزبية،  التغيير واملكونات  رّواد حركة 
جــانــب انــقــالب جــمــاعــة الــحــوثــيــني فــي 2014، 
وما تاله من حرب مستمرة إلى اليوم، جعل 

استطاعت الثورة 
الشبابية توحيد الناس 

شماًال وجنوبًا

عجز هادي عن 
قيادة مشروع استعادة 

مؤسسات الدولة

حلم اليمنيين الذي تبّخر 
بفعل الطعنات واالنقالب

املدنية  الـــدولـــة  أمـــا  تــتــبــخــر.  اليمنيني  أحـــالم 
املحتجني  حناجر  لها  هتفت  الــتــي  الحديثة 
في امليادين كافة، من صنعاء إلى تعز وعدن، 
ــال، بــعــد أن قــذفــت  ــنـ فــقــد أصــبــحــت بــعــيــدة املـ
الحرب باليمن ما يوازي 5 عقود إلى الخلف.

يشّكل شهر فبراير من كل عــام، محطة هامة 
الــوقــوف عــنــد مــا حققته  لليمنيني، مــن أجـــل 
ــتـــي شــكــلــت ســاحــة  االنـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الـ
أن  قبل  األول،  الحرية في مدينة تعز مهدها 
تتوّسع إلى 40 ساحة على امتداد 18 مدينة 
العاشرة  الــذكــرى  يمنية. والــيــوم، مــع حــلــول 
ــقـــدان األمـــل  لـــثـــورة فــبــرايــر، يــبــرز الـــبـــؤس وفـ
كعنوان رئيسي للوضع الذي يعيشه اليمن. 
فــفــي حــني ينهش الــجــوع مــزيــدًا مــن األطــفــال 
والــفــئــات املــســتــضــعــفــة، تــبــدو فـــرص الــســالم 

الراحل  للرئيس  الخاطئة  الحسابات  أّن  للوضع،  ومراقبون  خبراء  يعتقد 
علي عبداهلل صالح )الصورة(، كانت إحدى األسباب الرئيسية في صعود 
خالل  صالح  سعى  إذ  الحوثيين، 
إبقاء  إلى  الست،  صعدة  حــروب 
معيّن  نــطــاق  ضمن  الجماعة 
إضعاف  بهدف  هزيمتها،  بدون 
محسن  عــلــي  ــرال  ــجــن ال خصمه 
لتعزيز  الحركة  وتوظيف  األحمر، 
ــع الــســعــوديــة، من  عــالقــاتــه م
مساعدات  على  الحصول  خــالل 
شوكة  لكسر  ومــالــيــة  عسكرية 

»التمرد الشيعي« و»أدوات إيران«.

حسابات صالح
من تظاهرات صنعاء في 2011 )محمد حويس/فرانس برس(
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الجنوب اليمني... مكاسب بطعم الخسارة تعز... »الحالمة« التي تتعرض للعقاب منذ 10 سنوات

يــســّجــل ملــحــافــظــة تــعــز الــيــمــنــيــة أنـــهـــا كــانــت 
ــي تـــرتـــيـــب صـــفـــوف الـــتـــظـــاهـــرات  ــة فــ ــاقـ ــّبـ الـــسـ
الثوار  تحركات  أول  واحتضان  االحتجاجية 
ــّد نـــظـــام الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه  ضــ
ت 

ّ
صالح في العام 2011. ومنذ ذلك التاريخ، ظل

املــديــنــة الــواقــعــة فــي الــجــنــوب الــغــربــي لليمن، 
تــدفــع الــثــمــن بــاهــظــًا وتــتــعــّرض لــعــقــاب قــاٍس 
مــن قـــوات وّرثـــت االنــتــقــام ملليشيات تحاصر 
املدينة منذ 6 سنوات، وتمارس هوايتها في 
القذائف فــوق رؤوس املدنيني. وكانت  إطــالق 
تعز، التي شّكلت منذ عقود، حاضنة للنخب 
من  اليمنية،  والثقافية  والسياسية  الفكرية 
الشمال والجنوب، نموذجًا مصغرًا للمجتمع 
املدني املتخفف من الظواهر القبلية الطاغية 
إفـــراط  لــكــن  يمنية مختلفة.  مــحــافــظــات  عــلــى 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فـــي اســـتـــخـــدام الــعــنــف ضــّد 
ســكــانــهــا الــذيــن هــّبــوا فــي 11 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــــورة، وقـــدمـــوا  ــثـ ــ الـ ــــى أولــــــى مـــيـــاديـــن  2011 إلـ
بــذرة  إلــى  تــحــّول  املـــدن،  تجربة ملهمة لباقي 
لعنف طويل األمد، ال يزال حاضرًا إلى اليوم. 
حــــاول الــنــظــام الــســابــق إخـــمـــاد وهـــج الــثــورة 
»الحاملة«.  سريعًا في تعز التي لطاملا لقبت بـ
وبعد أسبوع فقط من نصب خيام الثوار في 
ســاحــة الــحــريــة، كـــان مـــازن الــبــذيــجــي، يسقط 
كـــأول ضــحــايــا الــثــورة الشبابية فــي املــديــنــة، 
عندما دفع نظام صالح، في 18 فبراير 2011، 
يــدويــة على  قنبلة  ألــقــت  بــعــصــابــات مسلحة 
مــتــظــاهــريــن فـــي املــــيــــدان، أســـفـــرت أيـــضـــًا عن 

أسعد سليمان

ــــورة  ــن ثـ ــ ــم يـــكـــن الـــجـــنـــوبـــيـــون بـــعـــيـــديـــن عـ ــ لـ
 2011 عــام  فــي  انطلقت  التي  اليمنية  فبراير 
ضــد نــظــام علي عبد الــلــه صــالــح، فقد كانوا 
أحــد عوامل قيام الثورة ومــن روادهـــا. ومنذ 
فيها  الجنوبيون  انــخــرط  األولـــى،  لحظاتها 
بــشــكــل كــبــيــر إلســقــاط الــنــظــام، لــكــن عناصر 
عدة قلبت الطاولة على الثورة جنوبًا. وبداًل 
ــقـــاط نــظــام  ــوة فـــي إسـ مـــن أن يـــكـــون عـــامـــل قــ
صــالــح والـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة، تــحــّول الجنوب 
ــة ضـــغـــط إلســــقــــاط الــــثــــورة وحــجــر  ــ ــــى ورقــ إلـ
ــام نــجــاحــهــا. عـــوامـــل عـــدة أدت إلــى  عــثــرة أمــ
هذا التبدل، أبرزها عدم وضوح رؤية الثوار 
واالجتماعية  والــديــنــيــة  السياسية  والــقــوى 
 
ً
الجنوبية، فضال القضية  والعسكرية حيال 
عــن إقصائها شــركــاء الــثــورة. وهــو مــا سمح 
ألطراف جنوبية ونظام علي عبد الله صالح، 
ثــورة فبراير وتحويله  الجنوب من  بــإخــراج 

إلى بؤرة مناهضة لها.
ويـــؤكـــد الــبــاحــث الــجــنــوبــي مــحــمــد املـــرفـــدي، 
الــذي كــان مــن نشطاء الــحــراك الجنوبي منذ 
انــطــالقــتــه، وشـــارك مــع املــقــاومــة فــي مواجهة 
االنـــــقـــــالب، أن الـــجـــنـــوب اســـتـــفـــاد مــــن ثــــورة 
فبراير من جهات عــدة، من بينها كسر قيود 
املحافظات  بــني  الجنوبيني  الــنــشــطــاء  حــركــة 
 عن املالحقات األمنية 

ً
والعاصمة عدن، فضال

وثقتها  وفقًا إلحصائيات  87 شخصًا،  جــرح 
حينذاك تقارير حقوقية دولية.

وال تزال ذاكرة أبناء تعز محفورة بالعشرات 
النظام  نفذها  التي  واالنتهاكات  املــجــازر  من 
ــــذي  الــــســــابــــق. ويـــكـــشـــف الــــهــــجــــوم املــــــــــرّوع الـ
تــعــرضــت لـــه ســـاحـــة الـــحـــريـــة، فـــي 29 مــايــو/

إذ  االنــتــفــاضــة،  الحقد على  أيـــار 2011، حجم 
برفقة عصابات  قــوات صالح  وقتها  داهــمــت 
مــســلــحــة، مــعــقــل الـــثـــوار فــي الــســاحــة، وقــامــت 
بــحــرق الــخــيــام وهــدمــهــا بــالــجــرافــات. كــمــا لم 
وآخــر  ميداني  مداهمة مستشفى  عــن  تــتــورع 
خاص كان يضم عشرات املصابني. وأدى ذلك 
الهجوم إلى مقتل 22 مدنيًا وإصابة أكثر من 
260 آخرين. ويحرص ثوار تعز إلى اآلن، على 
تذّكر هؤالء الضحايا بإضاءة الشموع عشية 
ذكــرى املجزرة كل عــام. وفــي 15 يوليو/تموز 
2011، قتل ثالثة مدنيني وأصيب 18 آخرون، 
أغلبهم من األطــفــال في قصف استهدف حي 
املــســبــح فــي تــعــز. وبــعــدهــا بــأشــهــر، وتــحــديــدًا 
قتل  الــثــانــي 2011،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   11 فـــي 
مــتــظــاهــرات، جـــراء قصف   3 بينهم  14 مدنيًا 
في ساحة  النساء  مسيرة ومصلى  استهدف 
الحرية، ومتجرًا في شارع جمال عبد الناصر 
ــقــت منظمات 

َ
وســـط املــديــنــة. مــن جــانــبــهــا، وث

 منذ فبراير 
ً
دولية سقوط أكثر من 150 قتيال

بنيران   ،2011 األول  ديسمبر/كانون  وحــتــى 
قـــوات صــالــح حــيــنــذاك، فيما تــقــول منظمات 
 الــرقــم 

ّ
حــقــوقــيــة وجـــهـــات حــكــومــيــة يــمــنــيــة إن

أعلى من ذلك بكثير.
 تـــعـــز نـــالـــت الــنــصــيــب 

ّ
ــد نـــاشـــطـــون أن ــؤكــ ويــ

انتهاكات حقوق اإلنــســان، سواء  األوســع من 
في  السابق  النظام  قــوات  ارتكبتها  التي  تلك 
الحوثيني  مــع  شراكتها  بعد  أو   ،2011 الــعــام 
فـــي اجــتــيــاح املــديــنــة فـــي مــــــــارس/آذار 2015، 
وتـــــكـــــرار الـــهـــجـــمـــات املـــمـــيـــتـــة نـــفـــســـهـــا. وفـــي 
إشــراق  اليمنية،  الحقوقية  اعتبرت  الــســيــاق، 
 »الـــعـــقـــاب األكـــبـــر ملــحــافــظــة تعز 

ّ
املـــقـــطـــري، أن

عندما  للسكان،  املباشر  االستهداف  في  كــان 
كانت ساحة الحرية عرضة للقصف املدفعي 
من املناطق املحيطة بها، التي كانت تسيطر 

من اعتقاالت وغيرها. وهــذا ما أعطى حركة 
أكثر للعمل في الجنوب، وساعد في دفع كثير 
ممن كانوا في السلطة جنوبًا لالنخراط في 
»العربي الجديد«،  صفوف الحراك. ويضيف لـ
أن هذا األمر زاد من الزخم الجماهيري، وبّدل 
من مسار األحـــداث في الجنوب ووضعه في 
قلب التحوالت. وهو ما ساعد الجنوبيني في 
والــيــوم  الجنوبية،  املــقــاومــة  فصائل  تشكيل 
املشهد  في  بقوة  حاضرين  الجنوبيون  بــات 

السياسي وطرفًا قويًا يفرض خياراته.
فـــي املـــقـــابـــل، يــنــظــر طــــرف آخــــر لــلــتــحــول في 
املــشــهــد الــجــنــوبــي، مـــن زاويـــــة أخـــــرى. وفــي 
الحراك،  في  السابق  الناشط  يقول  السياق، 
الضابط في »الجيش الوطني«، محمد عبد 
الجنوبيني  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الرحمن، 
حــقــقــوا الــكــثــيــر مــنــذ انـــطـــالق ثــــورة فــبــرايــر، 
الـــتـــي أتـــاحـــت الـــفـــرصـــة لــتــوحــيــد الــصــفــوف 
وانــتــزاع الــحــقــوق، بعد أن ظــهــرت مالمحها 
انعقاده  وأثناء  الوطني  الحوار  مؤتمر  قبل 
مــع  الــــفــــرصــــة  جـــــــاءت  ــا  ــمـ كـ  .)2014-2013(
انــقــالب الــحــوثــيــني وصــالــح فــي صــنــعــاء، ثم 
اندالع الحرب وتمكن الجنوبيني من إخراج 
الــحــوثــيــني مــن الــجــنــوب. لــكــن هـــذه الــفــرصــة 
الــذهــبــيــة لـــم يــســتــغــلــهــا الــجــنــوبــيــون بشكل 
الدولة  آخــر إلدارة  صحيح، وأظــهــروا وجهًا 
وهـــو الــفــشــل. ويــشــرح عــبــد الــرحــمــن: ظهرت 
وجـــوه إقــصــائــيــة ال تـــزال تعمل عــلــى إعـــادة 
املــشــهــد الــجــنــوبــي إلـــى حــكــم دولــــة الــجــنــوب 
السابقة، قبل الوحدة. وهذه الوجوه املمثلة 
تحت »املجلس االنتقالي الجنوبي«، أظهرت 
ــنـــوب وشــعــبــه،  صــــــورة ســيــئــة لــقــضــيــة الـــجـ
بـــل تــحــولــت إلــــى مـــجـــرد بـــيـــدق بــيــد املــمــول 
الــــخــــارجــــي، ووضــــعــــت الـــجـــنـــوب فــــي وضـــع 

الضحية ألطماع خارجية.
وكــانــت الــتــحــوالت الــتــي طـــرأت عــلــى املشهد 
كبيرة،  فــبــرايــر  ثـــورة  انــطــالق  منذ  الجنوبي 
ــن جـــعـــل الــقــضــيــة  ــ ــّكــــن الـــجـــنـــوبـــيـــون مـ ــمــ وتــ
الــجــنــوبــيــة مــفــتــاحــًا لــحــل كــل مــشــاكــل اليمن. 
وشّكلت األطراف الجنوبية »املؤتمر الوطني 
لــشــعــب الــجــنــوب« الــــذي تــرأســه مــحــمــد علي 

على الرغم مما حققه الحراك في تلك الفترة 
من نجاحات جماهيرية، إال أنه لم ينجح في 
تشكيل حامل سياسي لقضيته وال التوصل 
إلـــى مــشــروع يــمــكــن أن يــقــّدم حــلــواًل واقــعــيــة 
للقضية، تنقلها من الزخم الثوري إلى املسار 

السياسي.
أمــا بعد حصول االنقالب عــام 2014، فيؤكد 
الــحــوار تجّمدت وسيطرت  األحــمــدي أن لغة 
لغة السالح، وانخرطت بعض فصائل الحراك 
فــي مقاومة الحوثيني وإخــراجــهــم مــع قــوات 
صــالــح مــن عــدن ومــا حولها مــن محافظات. 
ويضيف أن هــادي أشــرك بعد ذلــك املكونات 
الحراكية في مناصب الدولة، »غير أن الواقع 
الــثــورة  تــيــارات  الــحــرب ودور  بــعــد  املختلف 
املضادة في العالم العربي، أدى إلى استغالل 
ملف القضية الجنوبية إليجاد نوع من عدم 
االستقرار وإبقاء الشرعية ضعيفة«. ويعرب 
عن أسفه »الرتهان بعض القيادات الحراكية 
تسّبب  ما  الخارجية  القوى  لهذه  الجنوبية 

بضرر للقضية الجنوبية«.
وبدا أن التحول األبرز هو تداعيات انقالب 
الـــحـــوثـــيـــني فــــي صـــنـــعـــاء وســـيـــطـــرتـــهـــم مــع 
أن  غير  الــشــمــال.  مناطق  أغلب  صالح على 
غــزو الــجــنــوب مــن قبل الحوثيني وصــالــح، 
ــــل دول  ـ

ّ
ــــدخ ــاومـــة جـــنـــوبـــيـــة، وتـ وبــــــــروز مـــقـ

التحالف العربي في »عاصفة الحزم«، غّير 
كــامــل. وتمّكن  فــي الجنوب بشكل  املــوازيــن 
الــجــنــوبــيــون مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــجــنــوب 
 
ً
وطرد 47 لواء عسكريًا من الجنوب، فضال

عــن أن الــكــثــيــر مــن الــجــنــوبــيــني تــمــكــنــوا من 
تولي زمــام السلطة، مستغلني التشتت في 
الشمال. وسمح هذا األمر ألطراف جنوبية 
 
ً
أطــراف خارجية، فضال بإقامة عالقات مع 

إنشاء قوات  أطــراف جنوبية من  عن تمّكن 
ــل االنـــخـــراط تحت 

ّ
عــســكــريــة، بــعــضــهــا فــض

»املجلس  تمكن  املقابل،  فــي  الشرعية.  لــواء 
اإلمــارات،  من  وبدعم  الجنوبي«،  االنتقالي 
من إنشاء مليشيات عسكرية تدين بالوالء 
لــه وألبــوظــبــي، نجحت فــي بسط السيطرة 

على بعض مناطق الجنوب. تحيي تعز ذكرى ثورة 11 فبراير كل عام )أحمد الباشا/فرانس برس(

استغل »االنتقالي« التطورات لفرض سيطرته )صالح العبيدي/فرانس برس(

وأضافت »خالل السنوات الست األخيرة، قتل 
اآلالف من أبناء تعز، وكانت مديرية صالة ثّم 
مديرية املظفر تليهما مديريات صبر املوادم 
تعرضًا  األكثر  املناطق  واملخا  حبشي  وجبل 
هي  تعز   

ّ
أن كما  الضحايا.  وسقوط  للقصف 

األعــلــى فــي عـــدد املــعــتــقــلــني مــن املــدنــيــني لــدى 
في سجونها  واملحتجزين  الحوثيني  جماعة 

غير القانونية«.
فــي الــوقــت الـــراهـــن، تعيش مــديــنــة تــعــز، التي 
تحتضن أكثر من 500 ألف نسمة، تحت وطأة 
حصار خانق يفرضه الحوثيون على املنافذ 
الــرئــيــســيــة؛ شــرقــًا وشــمــااًل وغــربــًا، فيما بــات 
التربة،  مدينة  عبر  الــغــربــي  الجنوبي  املنفذ 
هــو الــشــريــان الــوحــيــد لــســكــان املــديــنــة صــوب 
الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــــدن. ورفــــض الــحــوثــيــون 
املــــبــــادرات األمــمــيــة والـــوســـاطـــات كـــافـــة الــتــي 
قـــادتـــهـــا وجــــاهــــات اجــتــمــاعــيــة مـــن أجــــل رفــع 
الــحــصــار عـــن تــعــز، ولـــو جــزئــيــًا بــفــتــح املنفذ 

وقالت  حينها«.  الحاكم  النظام  قــوات  عليها 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــي عــــضــــو الـ ــ ــ ــــري، وهـ ــــطـ ــقـ ــ املـ
فــي حديث  الـــحـــرب،  انــتــهــاكــات  فــي  للتحقيق 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »عــلــى الــرغــم من 
محاولة سكان تعز تطبيع الحياة بعد الفترة 
 االنتقام عاد بشدة 

ّ
االنتقالية في 2012، إال أن

ــاول تـــحـــالـــف الـــحـــوثـــيـــني - صــالــح  ــ عـــنـــدمـــا حــ
إخـــضـــاع املــحــافــظــة بــالــقــوة لــالنــقــالب. ومــنــذ 
مــارس 2015 وإلــى الــيــوم، يخضع سكان تعز 
لعقاب جماعي وحصار وقتل وقصف يومي«. 

ــة مــــع صــنــعــاء.  ــنـ ــديـ ــرقـــي الــــــذي يـــربـــط املـ الـــشـ
القادمني  تــقــوم باختطاف  ذلـــك،  وعــوضــًا عــن 

من مناطق الحكومة اليمنية.
وســقــط فــي تــعــز آالف الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
املدنيني خالل األعوام العشرة املاضية، وذلك 
الحوثيني.  بعدهم  ومــن  قــوات صالح  بنيران 
فــاتــورة   

ّ
فـــإن ووفــقــًا ملنظمات رصــد حقوقية، 

من  العليا  هــي  املــديــنــة،  دفعتها  التي  الحرية 
بــني املــــدن الــيــمــنــيــة، خــصــوصــًا أنــهــا مــا زالــت 
مسرحًا دائمًا للعنف املتصاعد. وفي السياق، 
قـــال الــنــاشــط الــحــقــوقــي، ريـــاض الــدبــعــي، في 
 مــديــنــة 

ّ
ــد«، إن ــديــ ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ حـــديـــث مــ

تــعــز »تــعــّرضــت خـــالل الــعــقــد املــاضــي إلرهـــاب 
مكتمل، وقتل وأصيب آالف املدنيني بالقذائف 
حوصر  فيما  اآلالف،  مئات  ــّرد  ـ

ُ
وش والقنص، 

ــيـــني، وتــــم حــرمــانــهــم من  مـــن تــبــقــى مـــن املـــدنـ
االحتياجات األساسية«.

وعلى الرغم من اإلمعان الحوثي في محاولة 
كــســر تــعــز وإرهـــــاب ســكــانــهــا بــجــعــل األحــيــاء 
الــســكــنــيــة كــافــة تــحــت رحــمــة الــقــذائــف اآلتــيــة 
 زخــم الثورة 

ّ
مــن الــتــالل الجبلية شــرقــًا، إال أن

لم يمت بشكل كلي بعد مــرور 10 أعــوام على 
انخراط  مــن  الــرغــم  على  فبراير،   11 انتفاضة 
املــئــات مــن شــبــاب الــثــورة فــي جبهات القتال، 
الحوثي.  االجــتــيــاح  مــن  مدينتهم  عــن  للدفاع 
وتــشــهــد تــعــز عــشــيــة 11 فــبــرايــر مـــن كـــل عـــام، 
احتفاالت شعبية وإطالق األلعاب النارية من 
قلعة القاهرة التاريخية. كما يحرص شبابها 

على تنظيم مسيرات حاشدة.
وتحتفظ ساحة الحرية بموقعها كقبلة دائمة 
وفي  الشعبية.  االحتجاجية  املسيرات  لكافة 
هـــذا اإلطـــــار، قـــال الــصــحــافــي الــيــمــنــي، محمد 
 تعز »ما زالت 

ّ
»العربي الجديد«، إن السامعي، لـ

رائــدة في الحراك الشعبي منذ عشر سنوات، 
وال وجـــــود لـــزخـــم ثـــــوري حــقــيــقــي فـــي الــيــمــن 
فــي هــذه املرحلة، ســوى فــي مدينة تعز، فهي 
حرية  بكل  سخطها  عــن  تعّبر  التي  الوحيدة 
ومـــن دون تــحــفــظــات، وتــقــول كلمة ال لجميع 
ــى خــشــيــة«. األطـــــراف املــتــحــاربــة مـــن دون أدنــ
زكريا...  

كانت تعز السبّاقة في 
ترتيب صفوف التظاهرات 

االحتجاجية

ــدن وبــعــض  ــ ــرات حــــاشــــدة فــــي عــ ــاهــ ــظــ فــــي تــ
القيادات  كــل  وبحضور  الجنوبية،  املناطق 
الــتــي لــم تــعــد تــحــت املــالحــقــات واالعــتــقــاالت 
منذ وصول الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي إلى السلطة رئيسًا توافقيًا.
ــرأت فـــي الــجــنــوب،  ــ ــن الـــتـــحـــوالت الـــتـــي طـ وعــ
يـــرى املــتــحــدث الــرســمــي ملــقــاومــة عـــدن خــالل 
األحــمــدي، في  الحوثيني، علي  تحريرها من 
الــجــديــد«، أن ثــورة فبراير  »العربي  لـ حــديــٍث 
تـــاريـــخـــي ومـــؤثـــر في  2011 جـــــاءت كـــحـــدث 
مسيرة الحراك الجنوبي الذي انطلق في عام 
2007، الفتًا إلى أن الكثير من قياداته عادت 
إلى عدن بعد تراخي القبضة األمنية، وأصبح 
لـــلـــحـــراك حـــضـــوره فـــي عــــدن بــشــكــل واضــــح. 
ويؤكد أنه كان هناك التزام في ساحة الحراك 
في عدن بأهداف ثورة فبراير، لكن ما حصل 
املبادرة  توقيع  منذ  تحوالت، خصوصًا  من 
أو  الجنوبي  الــحــراك  واستبعاد  الخليجية، 
االشارة بشكل واضح لقضيته، أدت بالحراك 
لــلــدخــول فــي مــســار جــديــد ومستقل يختلف 
عن املسار العام لثورة فبراير. ويشير إلى أنه 

أحــمــد، للمشاركة فــي الــحــوار الــوطــنــي، وتم 
ــنـــوب.  ــال والـــجـ ــمـ فـــــرض املـــنـــاصـــفـــة بــــني الـــشـ
ــبــر ذلــك أول تــحــول مفصلي فــي تاريخ 

ُ
واعــت

ــــرت جــمــيــع  ــطـ ــ ــال ذلــــــــك، اضـ ــ ــيـ ــ الــــجــــنــــوب. وحـ
املحاصصة  إلــى دخـــول  السياسية  األطـــراف 
واملناصفة بني قياداتها الحزبية والسياسية 
لها،  أعطيت  التي  الحكومية  املناصب  وفــي 
لكن الحوثيني رفضوا حينها باسم »مشكلة 
ــدة«، وحـــــاولـــــوا مـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــقــضــيــة  ــ ــعـ ــ صـ
الجنوبية، وهو ما رفضه الجنوبيون. وحتى 
يــحــقــق الـــجـــنـــوبـــيـــون انـــتـــصـــارًا بــالــحــصــول 
الجنوب بكل  السلطة، كان  على مكاسب في 
أطيافه ومكوناته وأحزابه السياسية يشارك 

لم ينجح الحراك الجنوبي 
في تشكيل حامل سياسي 

لقضيته

صّب نظام علي عبد 
اهلل صالح، غضبه على 
مدينة تعز اليمنية التي 

تعّد مهد ثورة 11 فبراير/
شباط 2011، وذلك قبل أن 
يكمل الحوثيون مسلسل 

معاقبة المدينة

بعد 10 سنوات على 
ثورة فبراير، يبدو الجنوب 

اليمني أمام لحظة 
مفصلية، فما حققه 

من مكاسب لم يؤد إلى 
تمكين الموقف الجنوبي 

من مشاركة القرار اليمني
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»فاجعة طنجة« تثير مخاوف العمال
الرباط ـ مصطفى قماس

 بمصنع في 
ً
أعــادت وفــاة تسعة وعشرين عامال

الــواجــهــة مسألة ظـــروف عمل  إلــى  مدينة طنجة 
األجـــــــراء فـــي املــــغــــرب، فـــي ظـــل مــســتــوى حــــوادث 

الشغل املميتة املرتفع وضعف التأمني على العمال.
وتذّكر املغاربة، بعد وفاة أولئك العمال في مصنع »سري« 
للنسيج، العديد من الفواجع التي عرفها املغرب في مقرات 
العمل. بينما استنكر نواب البرملان ما حدث، بل إن إحدى 
املــهــنــي، محمد  التشغيل واإلدمــــاج  الــنــائــبــات طالبت وزيـــر 

أمكراز، بتحمل مسؤولية ما حدث.
ــتــح تــحــت إشـــراف 

ُ
ومـــن جــانــبــه، أكـــد أمـــكـــراز أن الــتــحــقــيــق ف

النيابة العامة، حول ظروف وفاة العاملني، معبرا عن رفضه 
املزايدة عند تناول هذا األمر، بينما ضجت وسائل التواصل 

االجتماعي بالتعليقات املستنكرة.
لها،  بيان  في  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  وعّبرت 
»الدولة والحكومة  الثالثاء، عن تحميل مسؤولية الفاجعة لـ
وأرباب العمل والسلطات العمومية، والتغاضي والتستر 
على خرق القانون االجتماعي، واستغالل العمال، والتهرب 

الــضــريــبــي، وعـــدم تــوفــيــر شـــروط الــعــمــل الــالئــق، وحماية 
اإلنتاجية  الوحدات  العمال، وتنامي عدد  صحة وسالمة 

خارج القانون«.
ــــى أن تـــلـــك »الـــفـــاجـــعـــة لــيــســت  ــاد الـــعـــمـــالـــي إلـ ــحــ ــــب االتــ وذهــ
ــــدة إنــتــاجــيــة )ســــريــــة(، بل  اســتــثــنــائــيــة أو مــعــزولــة فـــي وحـ
لــم تندمل جراحها بعد كنموذج  وكـــوارث  فــواجــع  سبقتها 
البيضاء، وحــوادث وفيات عامالت  حريق روزا مور بالدار 
الصويرة، واالرتفاع  بأغادير، وفاجعة  الفالحية  الضيعات 

املهول لحوادث الشغل املميتة«.
وأكـــد أن هــذه الــفــواجــع سببها األســاســي »اســتــغــالل أربــاب 
العمل لألزمات والفقر والبطالة، من أجل االنفراد بالعامالت 
والعمال، وتشغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون 

بقبور مدفونة، على مرأى ومسمع من السلطات«.
ويعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي، 
التابعة لالتحاد املغربي للشغل، إدريس عدة، أن حوادث 
الشغل ناجمة في الكثير من األحيان عن لجوء الشركات، 
كــمــا فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، إلـــى تــشــغــيــل أشـــخـــاص تتسم 

وضعيتهم بالهشاشة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هناك  ويــضــيــف عـــدة، فــي تــصــريــح لـــ

التي ينص  شركات تلجأ إلى عدم احترام معايير السالمة 
عليها القانون، حيث تعمل على تخفيض التكاليف من أجل 

الحفاظ على هوامش الربح التي تحققها.
وأجمع مراقبون على أن هناك حوادث شغل تقع في القطاع 
أن شركات كبيرة، تعمل  البعض  اعتبر  املهيكل، حيث  غير 

مع هذه املعامل في القطاع غير الرسمي في إطار املناولة.
ويــســجــل املــغــرب، حــســب مكتب الــعــمــل الـــدولـــي، 2000 وفــاة 
سنويا ترتبط بحوادث الشغل، وهو ما يعد من بني أعلى 

األرقام املسجلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عن  تقرير صــادر  وأشــار 
ــبــــوع املــــاضــــي، إلــــى أن الـــتـــأمـــني الـــــذي يهم  والـــبـــيـــئـــي، األســ
الحوادث املرتبطة بالعمل محدود في القطاع الخاص، هذا 
ما يبرر كــون مكتب العمل الــدولــي، الحــظ أن اململكة تعرف 

حوالي 48 حادثة شغل مميتة لكل 100 ألف عامل.
ــا رئــيــس املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والبيئي،  ودعـ
أحــمــد رضــى شــامــي، أخــيــرا، إلــى إصـــالح منظومة الصحة 
والسالمة في العمل وفقا لرؤية شاملة، معتبرا أن »إصالح 
منظومة الصحة والسالمة في العمل يجب أن يعتمد على 

رؤية شاملة، وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

حــــددت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك الــقــطــريــة، ضــوابــط 
وإجــــــــــــراءات تــنــظــيــمــيــة واحـــــتـــــرازيـــــة، بــــشــــأن حــركــة 
البضائع الواردة والعابرة من منفذ سلوى الحدودي 
في السعودية إلى منفذ أبو سمرة الحدودي في قطر.
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــه عـ ــرتـ ــيــــان نـــشـ وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة فــــي بــ
في  الــتــجــاري  الشحن  العمل بحركة  أن  اإللــكــتــرونــي، 
مــنــفــذ أبــــو ســـمـــرة وفـــقـــا لـــالشـــتـــراطـــات واإلجــــــــراءات 

الجديدة، سيبدأ اعتبارا من يوم األحد املقبل.
الشاحنات  سائقي  مــن  الــجــديــدة  الــضــوابــط  وتطلب 

الــقــادمــة مــن منفذ ســلــوى الـــحـــدودي الــحــصــول على 
تثبت  السعودية،  الصحة  وزارة  من  شهادة مصدقة 
إجــراء فحص الخلو من فيروس كورونا، ال تقل مدة 
صالحيتها عن 72 ساعة قبل تاريخ دخول منفذ أبو 
سمرة الــحــدودي. وتتضمن اإلجـــراءات عــدم السماح 
التي تنقل البضائع إلى قطر  للسائقني والشاحنات 
عبر املنفذ الحدودي بالدخول إلى البالد، وأنه سيتم 
الــبــضــائــع وإعـــــادة تحميلها عــلــى شــاحــنــات  تــفــريــغ 
محلية بواسطة املستورد أو من ُيمثله في املنفذ بناء 

على تنسيق ُمسبق مع إدارة املنفذ.
الشاحنات  القطرية عودة  الجمارك  واشترطت هيئة 

مباشرة  السعودية  في  منفذ سلوى  إلــى  والسائقني 
بــعــد إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــفــريــغ، وألـــزمـــت املــســتــورديــن 
لنقل  مناسبة  محلية  شــاحــنــات  بتجهيز  للبضائع 
أبو  إدارة منفذ  وإخــطــار  استالمها،  يتم  التي  السلع 
لتسهيل  مسبقا  الشاحنات  ــام  وأرقـ بمواعيد  سمرة 
إجراءات دخولها. ووفق البيان فإنه نظرًا لطول فترة 
تــوقــف العمل فــي منفذ أبــو ســمــرة، ونــقــل املختبرات 
املتخصصة إلــى مــواقــع أخـــرى داخـــل قــطــر، سيجري 
لفحصها وتحليلها من  الــبــضــائــع  مــن  عــيــنــات  أخـــذ 
قــبــل الــجــهــات املــخــتــصــة بــالــقــيــد داخــــل الـــبـــالد، بعد 
تعهد املستورد بعدم التصرف بالبضاعة املقيدة إال 

بعد صدور املوافقة من الجهة املختصة. وأضاف أن 
املعاد تصديرها من قطر  أو  املــصــدرة  البضائع  نقل 
إلــى منفذ  أبــو سمرة  املحلية عبر منفذ  بالشاحنات 
سلوى، وفقا ملا تقرره السلطات السعودية في منفذ 

سلوى في هذا الشأن.
وأعادت قطر في 9 يناير/ كانون الثاني املاضي، فتح 
الــرابــط مــع السعودية، وفقًا  الــبــري،  منفذ أبــو سمرة 
ــراءات فــتــح الــحــدود الــجــويــة والــبــريــة والبحرية  ــ إلجـ
بــني الــدولــتــني، بــعــد غــلــق تــجــاوز 3 أعــــوام إثـــر األزمـــة 
الخليجية الــتــي انــدلــعــت فــي الــخــامــس مــن يــونــيــو/

حزيران 2017.

قطر: ضوابط للشحن التجاري عبر المنفذ البري مع السعودية

نمو قوي 
ألرباح تويوتا

ارتـــفـــعـــت أربـــــــاح شــركــة 
تــــــويــــــوتــــــا الــــيــــابــــانــــيــــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ لــــصــ
الــربــع  فــي   %50 بنسبة 
ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ األخــــــــــيــــــــــر مــــــــــن الـ
املـــــــاضـــــــي، مــــمــــا يـــؤكـــد 
القوي للشركة  التعافي 
مـــــــن أضــــــــــــــرار جـــائـــحـــة 
فــــــــــــيــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 

الجديد.
ــلــــغ إجـــمـــالـــي أربـــــاح  وبــ
مــلــيــار   838.7 الـــشـــركـــة 
مـــــــــلـــــــــيـــــــــارات   8( يـــــــــــــن 
بنحو  مــقــارنــة  دوالر(، 
فـــي  يــــــــن  مـــــلـــــيـــــار   559
نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن عـــام 
الــبــيــانــات  وفــــق   ،2019
الــــتــــي أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة 
أمس  بـــرس،  أسوشيتد 
األربـــــــــعـــــــــاء. وارتــــفــــعــــت 
 8.2 إلــى  املبيعات  قيمة 
 78( ــن  ــ يــ ــات  ــونــ ــيــ ــلــ ــريــ تــ
مــقــابــل  دوالر(،  مـــلـــيـــار 

7.6 تريليونات ين.
وانــــتــــعــــشــــت مـــبـــيـــعـــات 
الــســيــارات الــعــاملــيــة في 
الــربــع األخــيــر مــن العام 
املــــــاضــــــي، الـــــــــذي شــهــد 
ــًا فــــي مــبــيــعــات  ــاعــ ــفــ ارتــ
ــا فــــي الــــواليــــات  تـــويـــوتـ
املــــــتــــــحــــــدة والــــــيــــــابــــــان 
وأوروبـــــــــــــــــــــــــا، مـــــقـــــارنـــــة 
بـــالـــفـــتـــرة املـــنـــاظـــرة مــن 

.2019

ارتفاع االستثمار األجنبي في الصين
ارتفع االستثمار األجنبي المباشر في الصين بنسبة %4.6 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  سنوي  أساس  على 
وفق  دوالر(،  مليار   12.7( يوان  مليار   91.61 مسجًال 
بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية. وأشارت البيانات 
أن  إلى  األربعاء،  أمس  شينخوا،  وكالة  أوردتها  التي 
مليار   68.46 بلغ  الخدمات  صناعة  في  االستثمارات 
 %74.7 يمثل  ما  سنوي،  أساس  على   %11 بزيادة   يوان، 
قطاع  وشهد  المباشر.  األجنبي  االستثمار  إجمالي  من 
األجنبي  االستثمار  في  زيادة  والتجزئة  الجملة  تجارة 
اإلقامة  قطاع  شهد  فيما   ،%27.2 بنسبة  المباشر 

والمطاعم زيادة بنسبة %71.5.

منظمو منتدى دافوس يرتبون لقمة
قال بورجي براندي، رئيس المنتدى االقتصادي العالمي، 
المنتدى يمضي قدمًا في خطط عقد قمة في  إن 
تأجيلها  بعد  المقبل  آب  أغسطس/  في  سنغافورة 
حجم  على  سيتوقف  المشاركة  حجم  لكن  مرتين، 
براندي  وقال  كورونا.  بفيروس  المتعلقة  المخاوف 
اجتماعات  عقد  بعد  سنغافورة،  في  رويترز  لوكالة 
إنه  الثالثاء،  مساء  المدينة،  حكومة  مع  تحضيرية 
يأمل أن يشارك في القمة ما ال يقّل عن ألف من قادة 
أن  إلى  وأشار  المدني.  والمجتمع  واالقتصاد  السياسة 
تحديدات  عن  المسؤولة  هي  سنغافورة  حكومة 

شروط دخول البلد واإلجراءات الصحية المطبقة.

طيران اإلمارات ال تتوقع تعافي السفر
قال تيم كالرك، رئيس طيران اإلمارات، ومقرها دبي، إن 
السفر العالمي سيظل يعتريه الضعف على األرجح حتى 
نهاية العام، في الوقت الذي تعيد فيه الدول تطبيق 
تمثل  بكورونا.  اإلصابات  على  للسيطرة  صارمة  قيود 
تصريحات كالرك، أمس، رؤية أكثر تشاؤمًا، بعد أن أبلغ 
رويترز الشهر الماضي أنه ال يعتقد أن الموجة الجديدة 

من اإلصابات والقيود ستعرقل مجددًا التعافي.
بعض  سنشهد  أننا  األرجح  على  »أعتقد  كالرك  وقال 
كنت  مثلما  للطاقة  عودة  نشهد  لن  الصعوبات. 
ربما  أعتقد،  آب،  وأغسطس/  تموز  يوليو/  في  آمل 

)ستعود( في الربع األخير من العام الجاري«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عندما يزيد سعر سهم شركة 
في البورصة 5% مرة واحدة، فإن 

الطفرة تلفت أنظار املستثمرين 
الذين يتساءلون: ماذا حدث للسهم، 
ما أسباب القفزة، هل حدثت طفرة 

في أرباح الشركة، أم أن هناك 
صفقة استحواذ حدثت على 

األسهم من قبل مستثمر أجنبي، 
هل تمت زيادة رأسمال الشركة 
وقرر املستثمرون ضخ سيولة 
لعمل توسعات وإنشاء خطوط 

إنتاج، هل فازت الشركة بصفقة 
ضخمة سيترتب عليها حدوث 

طفرة في إيراداتها؟
يتكرر املشهد أكثر مع طفرة أسعار 
صرف العمالت، هنا يكون السؤال 
منصبا على الدولة مصدرة العملة، 

هل حدث تحسن في مؤشراتها، 
هل زادت إيراداتها واحتياطاتها 

األجنبية؟ هل توصلت الدولة 
إلى كشف بترولي ضخم، هل 

زادت إيرادات الصادرات ونشطت 
السياحة واالستثمارات الخارجية 

وتحويالت املغتربني، أم تراجع 
التضخم وزادت املدخرات بالعمالت 

األجنبية والسيولة الدوالرية؟
نفس األسئلة يجب أن تصاحب أي 

زيادة طارئة في أسعار أي سلعة 
متداولة في أسواق املال والصرف 
والطاقة، أو لها عالقة باملؤشرات 
الكلية للدول مثل معدالت النمو 

والتضخم والبطالة، وهذا ما يجب 
أن يتم طرحه أيضا على الطفرات 
القياسية التي شهدتها العمالت 

الرقمية خالل الفترة األخيرة لدرجة 
لفتت األنظار مع اندفاع املاليني نحو 
االستثمار بها. بيتكوين أبرز مثال 
على ذلك، فالعملة التي كان سعرها 

ال يتجاوز 31 دوالرًا في 2011 
تتجه اآلن صوب 50 ألف دوالر 

وربما 100 ألف. والعملة املشفرة 
األشهر التي واجهت عثرات 

وانهيارات في سنوات ماضية 
صعد سعرها بنسبة 66.7% منذ 
مطلع 2021، وضاعفت سعرها 4 

مرات في 2020، ويتكرر املشهد مع 
عمالت أخرى منها إيثيروم.

السؤال هنا: هل هناك مبررات 
اقتصادية قوية تبرر الطفرات 
املتالحقة في سعر بيتكوين 
وغيرها من العمالت الرقمية؟

نعم، هناك مبررات منها دخول 
بنوك ومستثمرين كبار حلبة 

املضاربة على تلك العمالت 
واالستثمار بها وآخرهم تسال 
وبنك غولدمان ساكس، ومنها 

قلة فرص االستثمار املتاحة في 
زمن كورونا مع ضخامة السيولة 
املتوافرة لدى األفراد واملؤسسات، 
مع ضعف العوائد املمنوحة على 
العمالت، لكن املبررات غير كافية 

لتفسير تلك القفزات الجنونية 
واملتواصلة في األسعار. ولذا فإن 
توقعات حدوث فقاعة وانهيارات 
للعمالت املشفرة هو أمر محتمل 
مع استمرار صعودها القياسي 
والتذبذبات الحادة التي تشهدها 
أسعارها من وقت ألخر، فقاعة 

يروح ضحيتها صغار املستثمرين 
حيث تتبخر ثرواتهم في ساعات 

قليلة، أما الكبار فيعرفون متى 
يدخلون، ومتى يخرجون، وكيف 
يحصدون املليارات على حساب 

صغار املضاربني واملغامرين.

هل اقتربت 
فقاعة 

بيتكوين؟
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)فرانس برس(

الحوثيون يصيبون 
طائرة مدنية في أبها

تحشيد متواصل 
في مأرب

حذرت الحكومة 
اليمنية من الهزيمة 

في مأرب

عدن ـ العربي الجديد

ــــس  ، أمـ
ً
ــال ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ  الـــــــوضـــــــع مـ

ّ
ظـــــــــل

األربــــــــعــــــــاء، فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
على  الــرابــع  ولليوم  اليمن.  شرقي 
املعركة بني  أوجــه في  التحشيد  التوالي، بلغ 
والتي  والحوثيني،  الشرعية  الحكومة  قــوات 
ــرفـــني، في  ــطـ ــة لــكــال الـ تــعــد فــاصــلــة ومـــحـــوريـ
ــراع. وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، تكثف  مــجــريــات الـــصـ
جــمــاعــة الــحــوثــيــني رســائــلــهــا الــعــســكــريــة، مع 
البيت األبيض،  إلــى  إدارة جو بايدن  وصــول 
عبر اســتــهــداف جــديــد ملــطــار أبــهــا الــســعــودي، 
إلى إلحاق أضــرار بطائرة مدنية، للمرة  أدى 
األولى، وذلك بحسب إعالن التحالف العربي 

في اليمن الذي تقوده السعودية.
السيطرة على حريق  أمــس،  التحالف،  وأعلن 
في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي، جنوب 
»اعـــتـــداء  ــر تــعــرضــهــا لــــ غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، إثــ
إرهـــــابـــــي« مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــني. وذكــــــر بــيــان 
عسير  منطقة  فــي  أبــهــا  »مــطــار  أن  للتحالف 
تعّرض العتداء إرهابي جبان من قبل مليشيا 
الحوثيني«، دون تحديد طبيعة االعتداء، الفتًا 
إلى أنه نجم عنه »تعرض طائرة مدنية على 
أرض املــطــار لــحــريــق تــّمــت الــســيــطــرة عــلــيــه«، 
عــن خسائر بشرية. وشــدد  الحديث  مــن دون 
الــتــحــالــف عــلــى اتـــخـــاذه »اإلجـــــــراءات الــالزمــة 

في هذه األثناء، دخلت املعارك الدامية التي 
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة، أمـــس، 
يومها الرابع، وسط استنفار غير مسبوق 
بني طرفي النزاع لكسب معركة ُينظر إليها 
بأنها فاصلة وتحدد املسار التفاوضي في 
املجتمع  أي خريطة ســالم مرتقبة يضعها 
الـــدولـــي لــوقــف الـــحـــرب املــتــصــاعــدة مــنــذ 6 
ســـنـــوات. وفــيــمــا حـــذرت الــحــكــومــة اليمنية 
من الهزيمة في مــأرب، داعية إلى حشد كل 
الــطــاقــات الــبــشــريــة واملـــاديـــة واملــعــنــويــة من 

الحوثيني  االنــتــصــار، شــرعــت جماعة  أجــل 
مـــن جــهــتــهــا فـــي حــمــلــة تــبــرعــات إجــبــاريــة، 
ــل تــمــويــل  شــمــلــت مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا مـــن أجــ

معركتها في مأرب.
أحمد  اليمني،  الــشــورى  رئيس مجلس  وقــال 
عبيد بن دغر، في بيان صحافي، إن »الهزيمة 
في مــأرب ستقود إلى هزائم أخــرى للحكومة 
الــشــرعــيــة، لــكــن الــنــصــر ســيــكــون لــه مــا بــعــده، 
ولــــذا يــجــب تــحــريــك كــافــة الـــقـــدرات ووضــعــهــا 
ــــر مـــصـــدر حــكــومــي  فـــي خـــدمـــة املـــعـــركـــة«. وذكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  لــــ
فــي محافظات  املــئــات مــن عناصرها  وّجــهــت 
أبــني وشــبــوة وحــضــرمــوت، بالتحرك الفوري 
إلى مأرب إلسناد الجيش الوطني، بالتزامن 
مع التفاف واسع لرجال القبائل في الجدعان 

وجبل مراد، لكبح هجوم الحوثيني العنيف.
ــان نــائــب الــرئــيــس اليمني عــلــي محسن  وكـ
امللك،  الحكومة معني عبد  األحمر، ورئيس 
قد أجريا، مساء الثالثاء، اتصاالت هاتفية 

بمحافظي مأرب )سلطان العرادة( وصنعاء 
املعارك،  القوي شريف(، ملواكبة سير  )عبد 
ووعدا بتقديم كافة اإلمكانات للقوات التي 

تتصدى للحوثيني.
في الجهة املقابلة، أكد سكان في محافظتي 
نت 

ّ
ذمار وصنعاء أن جماعة الحوثيني دش

حملة تبرعات إجبارية لجبهة مأرب، وذلك 
على مستوى املديريات واألحياء والجوامع 
التجارية. ودعــت  واملــــدارس واملــســتــودعــات 
سّمته  مــا  فــي  للمشاركة  الجميع  الجماعة 
»الــجــهــاد فــي ســبــيــل الــلــه بــاملــال ملــن فاته  بـــ
الحوثي  الــقــيــادي  وقـــال  بالنفس«.  الــجــهــاد 
محمد  لذمار،  محافظًا  الجماعة  من  املّعني 
الــبــخــيــتــي، فــي بــيــان عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
مــا سيتم جمعه  »الــعــبــرة ليست بحجم  إن 
من مال، وإنما بعدد من سيزكون أنفسهم، 
لــذلــك لــيــحــرص الــجــمــيــع عــلــى الـــتـــبـــرع، كل 
حــســب اســتــطــاعــتــه، حــتــى ولـــو بخمسمائة 

ريال«، أي ما يعادل أقل من دوالر واحد.
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سياسة

طاول قصف جماعة 
الحوثيين لمطار أبها، 

جنوبي السعودية، طائرة 
مدنية للمرة األولى، فيما 

ال تزال جبهة مأرب اليمنية 
مشتعلة، وسط استنفار 

للحكومة والجماعة

)Getty /يقوم الحوثيون بجمع التبرعات لمعركة مأرب )محمد حمود

املــدنــيــة«، مضيفًا  املــدنــيــني واألعــيــان  لحماية 
املليشيا  من  اإلرهابيني  »ستتم محاسبة  أنه 
الدولي  القانون  مع  يتوافق  بما  )الحوثيني(، 

اإلنساني«.
الهجمات  رسميًا  الحوثيني  جماعة  وتبنت 
الـــتـــي طـــاولـــت مـــطـــار أبـــهـــا، وذلـــــك عــبــر أربـــع 
طائرات مسيرة، متوعدة بمزيد من العمليات. 
ــال املــتــحــدث الــعــســكــري لــلــجــمــاعــة، يحيى  وقــ
ــهــــجــــوم اســـتـــهـــدف  ــان، إن الــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــع، فـ ــ ــريـ ــ سـ
مـــرابـــض الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فـــي مــطــار أبــهــا 
إلى  الفــتــًا  ألغـــراض عسكرية،  الـــذي يستخدم 
أن الهجوم تــّم عبر أربــع طــائــرات مسيرة من 
طراز »صماد 3« و»قاصف كا 2«. وأشــار إلى 

أن اإلصابة كانت دقيقة.
وســبــق الــكــشــف عــن اســتــهــداف مــطــار أبها 
إعــــالن الــتــحــالــف أيــضــًا اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
طــائــرتــني مــســيــرتــني أطــلــقــهــمــا الــحــوثــيــون 
بــاتــجــاه الــســعــوديــة. وقــــال املــتــحــدث باسم 
الــتــحــالــف تــركــي املــالــكــي، بحسب مــا نقلت 
ــاء الـــســـعـــوديـــة الــرســمــيــة  ــبــ عــنــه وكـــالـــة األنــ
املــشــتــركــة  الـــتـــحـــالـــف  »قــــــــوات  إن  »واس«، 
ــتـــراض وتــدمــيــر  تــمــكــنــت )األربــــعــــاء( مـــن اعـ
أطلقتهما  مفخختني  طــيــار  دون  طــائــرتــني 
ــة بــطــريــقــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة اإلرهـ ــيـ ــوثـ املـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـ
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة، الســـتـــهـــداف األعـــيـــان 
ــيــــني بـــاملـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  ــدنــ املـــدنـــيـــة واملــ

)للسعودية(«.
وكـــان الــتــحــالــف قــد أعــلــن خـــالل يــومــي األحــد 
واإلثـــنـــني املـــاضـــيـــني، فـــي بــيــانــني مــنــفــصــلــني، 
تدمير خمس طائرات مسيرة مفخخة أطلقها 
الحوثيون باتجاه السعودية، وذلك بالتزامن 
مع دعوة وزارة الخارجية األميركية الحوثيني 
السعودية  لهجماتهم ضــد  فـــوري  وقـــف  إلـــى 
الــداخــل اليمني. ويــتــعــرض مــطــار أبها،  وفــي 
القريب من الحدود اليمنية، لهجمات متكررة 
ــن قــبــل  ــــخ وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــ ــــواريـ عـــبـــر صـ
العشرات  الحوثيني. وأســفــر ذلــك عــن إصــابــة 
ومقتل شخص واحد خالل السنوات املاضية.

Thursday 11 February 2021
الخميس 11 فبراير/ شباط 2021 م  29  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2355  السنة السابعة
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جاء االرتفاع الكبير الذي شهدته 
أســـعـــار الــســلــع واملــــــواد الــغــذائــيــة 
واإلنشائية املستوردة في العراق، 
إثر سياسة حكومة رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، بخفض قيمة الدينار العراقي أمام 
الدوالر، بنحو 30 باملائة عن قيمته السابقة، 
بنتائج اعتبرها مراقبون إيجابية من ناحية 
الصنع، على  للمنتجات محلية  عــودة الفتة 
الــرغــم مــن اســتــمــرار تــدفــق السلع املستوردة 

ذات األسعار الرخيصة.
وشهدت مدن عدة في العراق أبرزها الفلوجة 
والنجف واملدينة الصناعية ببغداد وكربالء 
وميسان والبصرة، نشاطا ملصانع منتجات 
غــذائــيــة محلية مــع عــــودة مــصــانــع الــتــدويــر 

والتجميع ملواد إنشائية في املناطق ذاتها. 
وفي حديث مع »العربي الجديد« قال عضو 
مجلس اتحاد الصناعيني في العراق، عيسى 
كــريــم، إن »الــبــضــائــع محلية الــصــنــع والــتــي 
ــي الـــــعـــــراق( أخــــذت  ــارة )صـــنـــع فــ ــبــ تــحــمــل عــ
تــنــتــشــر بـــكـــثـــرة فــــي األســــــــــواق، وخــصــوصــا 
املــــواد الــغــذائــيــة واأللـــبـــان والـــدجـــاج وبيض 
البالستيكية واإلطــارات  املائدة والصناعات 
ــدة واإلســـمـــنـــت وصـــنـــاعـــات كــثــيــرة  ــ ــمـ ــ واألسـ

ــــرى«، مــوضــحــا أن مــا شــجــع الصناعيني  أخـ
ــــي الـــــعـــــراق عـــلـــى إعـــــــــادة نـــشـــاطـــهـــم وفـــتـــح  فـ
مصانعهم هــو ارتــفــاع ســعــر الــــدوالر وغــالء 
السلع املــســتــوردة وإقــبــال الــنــاس على شــراء 

املنتجات املحلية«. 
وأضـــاف كــريــم أن »فــي الــعــراق عــشــرات آالف 
لكن   ،2003 بــعــد  أهــمــلــت  أغــلــبــهــا  املـــصـــانـــع 
تدريجي  وبشكل  عــاد  املاضية  الفترة  خــالل 
فيها  العاملة  والــيــد  منها،  بسيط  غير  عــدد 
عراقية بطبيعة الحال«، مشيرًا إلى أن جميع 
هـــذه املــصــانــع الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة بحاجة 
لــحــمــايــة مــنــتــجــاتــهــا مـــن الــســلــع املــســتــوردة 
القروض  ودعــم الصناعيني من خالل تقديم 

لتطوير مصانعهم«. 
وأشار إلى أن الحكومة بعثت مطلع األسبوع 
الــحــالــي رســـائـــل مــطــمــئــنــة إلــــى الــصــنــاعــيــني 
بــعــد مـــوجـــة اســتــنــكــار لعمليات  الــعــراقــيــني 
القادمة  الرخيصة  بالبضائع  السوق  إغــراق 
ــم مــنــتــجــاتــهــم في  مـــن الــــخــــارج، مـــن أجــــل دعــ
الـــســـوق املــحــلــيــة عــبــر فـــرض الــضــرائــب على 
ــم الــقــطــاع الـــخـــاص.  ــ الــســلــع املـــســـتـــوردة ودعـ
وحــســب تــصــريــحــات وزيــــر املــالــيــة الــعــراقــي، 
عـــلـــي عـــــــالوي، فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول 
املاضي، فإن بالده تستورد سلعا بقيمة 60 

مليار دوالر سنويا. 
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس لــجــنــة العمل 
ــرب، فـــي حــديــث مع  فـــي الـــبـــرملـــان، حــســني عــ
الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة تعهدت  »الــعــربــي 
املنتج  لنا بوضع خطوات سريعة لحماية 
االستيراد، وفرض  تقنني  املحلي من خالل 
ضــرائــب كــبــيــرة عــلــى الــبــضــائــع املــســتــوردة 
للمنتجات  املحلي  املنتج  أجــل منافسة  من 
ــل الــبــلــد، وكـــذلـــك تشجيع  ــ ــتـــوردة داخـ املـــسـ
الصناعيني على فتح مشاريع عبر مبادرة 
القروض من البنك املركزي بفوائد بسيطة 

إلحياء القطاع من جديد«.
وأضــــاف أن »املــنــتــج املــحــلــي لــقــي فــي اآلونـــة 
األخـــيـــرة اهــتــمــامــا كــبــيــرا مــن قــبــل الحكومة 

والجهات املعنية، مثل بيض املائدة والدجاج 
ــنــــت واملــــشــــروبــــات  ــمــ ــك اإلســ ــ ــذلـ ــ ــلــــي، وكـ املــــحــ
البالستيكية  والصناعات  والزجاج  الغازية 
ــان ومــنــتــجــات  ــبــ واملــنــتــجــات الــغــذائــيــة واأللــ

العراق 
المنتجات المحلية 

تعود لألسواق 
رغم التهريب

إجراءات حكومية للحد من ظاهرة إغراق األسواق بالسلع المستوردة )صباح عرعر/فرانس برس(

شهدت مدن عدة في 
العراق نشاطا لمصانع 

منتجات غذائية محلية، 
وسط وعود حكومية 

بتكثيف إجراءات 
مواجهة إغراق األسواق 

بالمنتجات المستوردة

60
العراقي  المالية  ــر  وزي أكــد 
ــال  ــ ــي عــــــــــاوي، خ ــ ــل ــ ع
في  صحافية  تــصــريــحــات 
أكتوبر/تشرين األول الماضي، 
سلعًا  ــورد  ــت ــس ت ــاده  ــ ب أن 
بقيمة 60 مليار دوالر سنويا، 
تطبيق  ــرورة  ض إلــى  مشيرا 

خطة اإلصاح االقتصادي.

أسواق

سالم حسن

السوريني  ملعاقبة  األســد سياسة جديدة  بشار  نظام  انتهج 
»اإلدارة  لسيطرة  الخاضعة  شــرق سورية  منطقة شمال  في 
الذاتية الكردية«، متقّصدا قطع إمــدادات الطحني التي يزود 
بــهــا األفـــــران فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه، فــي حــرب 
تجويع هدفها رفع األسعار وإرهاق املواطنني هناك، في توجه 
مشابه للنهج الـــذي كــان يتبعه فــي حــصــار املـــدن والــبــلــدات، 
»الجوع أو الركوع« إثر الخالفات التي وقعت بينه  املتمثل بـ
والزراعة  االقتصاد  هيئة  رئيس  أخيرا.  الذاتية  اإلدارة  وبني 
لــشــمــال وشـــرق ســوريــة فــي اإلدارة الــذاتــيــة ســلــمــان بــــارودو، 
»العربي الجديد«، أن النظام السوري قطع  أكد في تصريح لـ
إمـــدادات الطحني عن األفـــران، ليكشف أن األفـــران التي تعمل 
تحت سيطرة اإلدارة الذاتية يتم تمويلها من قبل اإلدارة في 

الوقت الحالي ريثما يتم التوصل لحل لهذه املشكلة.
الحصول على الخبز ليس باألمر السهل في مدينة القامشلي، 
ــران الــخــاصــة الــتــي تــنــتــج الــخــبــز الــســيــاحــي،  ــ حــتــى عــلــى األفـ
الجديد«. يقول:  »العربي  لـ العيسى  املواطن أحمد  كما يبني 
»نقف في الطابور أمام فرن الخبز السياحي ساعات طويلة 
الــخــبــز السياحي  الــــدور، إذ يبلغ ســعــر ربــطــة  حــتــى يصلنا 
الــفــرن اآللـــي التابع  لــيــرة ســوريــة )0.2 دوالر(، أمــا عند   600
للنظام في املربع األمني املعروف بفرن »البعث«، فانتظرت 
مـــن الــصــبــاح حــتــى الــعــصــر وأنــهــكــنــي الــتــعــب، ومـــع ذلـــك لم 
املــنــزل بــدون خبز، والطامة  إلــى  أحصل على الخبز، وعــدت 
ــران تــصــادف يـــوم الــجــمــعــة«. وأردف:  ــ الــكــبــرى أن عــطــلــة األفـ
»ومن املفترض أن يكون لكل فرن يوم عطلة خاص به. ومن 
املفترض أن يتم توزيع الطحني حسب الحاجة على مختلف 
إذا كانت تابعة ملناطق  النظر عما  املناطق واألحياء بغض 
للمواطن وخبزه  الذاتية. ال عالقة  اإلدارة  أو مناطق  النظام 
كثيرا،  يعاني  فاملواطن  والعسكرية،  السياسية  بالخالفات 

وال يجد خبز يومه، وال وسيلة للتدفئة له ولعائلته. تعقدنا 
نفسيا في هذا الوطن. أشتري يوميا بألفي ليرة سورية أو 
بثالثة آالف وال تكفي عائلتي، وفي كثير من األحيان ننتظر 
أمام الفرن وال يبيعون سوى رغيفني أو أربعة أرغفة بحجة 
ــران تعتمد نظام  أفـ الــطــحــني، وهــنــاك  مــن  قلة مخصصاتهم 
البطاقات وال تمنح الخبز إال للمشتركني لديها«. ويبلغ وزن 
ربطة الخبز السياحي نحو 450 غراما، وسعرها يبدأ بـ600 
ليرة سورية )0.2 دوالر(، وهذا يرتفع أكثر في أوقات األزمات 
كفقدان الطحني الذي يتسبب بنقص في إنتاج الخبز بشكل 
كبير في املنطقة. أما الخبز املنتج في األفران التابعة للنظام 
لــيــرة ســوريــة، لكنه  الــربــطــة منه 200  الــســوري، فيبلغ سعر 
غير متوفر على الدوام ويتم توزيعه لقوات النظام بالدرجة 

األولى، ومن الصعب على املواطنني الحصول عليه.
تخبر املواطنة نورا الخليل »العربي الجديد«، عن معاناتها 
الثمن  الــغــالــي  الخبز  »لــشــراء  قــائــلــة:  الــخــبــز،  للحصول على 
ــفـــرن الــســاعــة الــخــامــســة فـــجـــرا وأنـــا  أضـــطـــر لــلــذهــاب إلــــى الـ
مريضة. أضطر للوقوف على مدار ساعتني أو أكثر، وغالبا 
ال يصلنا الدور وأعود دون خبز، وال أملك القدرة على شراء 
الخبز السياحي«. تضيف متسائلة: »الخبز الذي هو أبسط 
حقوقنا ومن بديهيات املعيشة ال نستطيع الحصول عليه، 
هـــل هــــذه حـــيـــاة؟ وحــتــى الــخــبــز الــســيــاحــي نــنــتــظــر ســاعــات 
الناس  الــغــالء بعينه؟ تعب  ألــيــس هــذا هــو  للحصول عليه، 
أمــهــات، هناك كبار السن، كيف  ـــوا، هناك مرضى، هناك 

ّ
وذل

نبرر عدم حصولهم على الخبز؟«.
ويــبــلــغ ســعــر كــيــس الــطــحــني املــخــصــص إلنــتــاج الــخــبــز نحو 
40 ألف ليرة سورية )13.3 دوالرًا(، في السوق، أما الطحني 
املدعم من قبل هيئة االقتصاد في اإلدارة الذاتية فيبلغ سعره 
30 ألف ليرة سورية )10 دوالرات(. وتشير توقعات األهالي 
إلى أن أسعار الخبز سترتفع بسبب أزمة الطحني، حيث يعد 

نظام األسد هو املزود الرئيسي لطحني األفران في املنطقة.

قفزة مرتقبة ألسعار الخبز )عمر حاج قدور/فرانس برس(

قطع إمدادات الطحين عن شرق سورية
ارتفاع إيرادات ميناء 

مقديشو
قال رئيس الوزراء الصومالي محمد 

حسني روبلي، في كلمة له أمام أعضاء 
البرملان، أمس األربعاء، إن إيرادات ميناء 

مقديشو شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في 
الثلث األخير من العام املاضي. وأشار 

روبلي إلى أن حجم إيرادات ميناء 
مقديشو في شهر أكتوبر/تشرين األول 
املاضي كان نحو 7 ماليني دوالر، بينما 

حقق ارتفاعًا ملحوظًا في شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني بإيرادات بلغت 12 مليون 

دوالر. ولم يقدم رئيس الوزراء الصومالي 
سببًا لتلك الطفرة في إيرادات امليناء. وأكد 
أن الحكومة الصومالية الفيدرالية تواصل 

مساعيها حول االلتزام بتنفيذ شروط 
البنك والصندوق الدوليني لإلعفاء من 

الديون الخارجية، إلى جانب توفير فرص 
عمل لفئات املجتمع الصومالي. وأضاف 

أنه بعد افتتاح الشوارع الرئيسية في 
مقديشو بعد تشكيل حكومته، تحسنت 

األوضاع االقتصادية في البالد، نتيجة 
افتتاح متاجر ومحالت جديدة، هذا إلى 
جانب تطوير االتفاقيات االقتصادية مع 

املستثمرين األجانب.

مصر توقف إصدار السندات 
الدولية

قال وزير املالية املصري محمد معيط إن 
بالده ال تعتزم طرح املزيد من السندات 

الدولية قبل نهاية العام املالي الجاري في 
30 يونيو/ املقبل. وأضاف معيط، في 
تصريحات إعالمية أول من أمس، أن 

املوازنة العامة للعام املالي الحالي تعطي 
وزارة املالية الحق في طرح أدوات دين 
تصل إلى 7 مليارات دوالر في السوق 

الدولية لتغطية العجز، إال أن الوزارة اكتفت 
بالطرح األخير. ويأتي هذا في الوقت الذي 

باعت فيه مصر أول من أمس سندات 
دولية بقيمة 3.75 مليارات دوالر. وأضاف 
معيط أن العائد على السندات التي باعتها 
»املالية« أول من أمس كان »أقل كثيرًا« من 

اإلصدارات السابقة، ما دفع الوزارة إلى 
زيادة الطرح بنحو 750 مليون دوالر، بعد 

أن كان 3 مليارات دوالر فقط في البداية، 
نظرًا لقبول السوق خفض العوائد«. 
وستوّجه حصيلة الطرح لسد عجز 

املوازنة البالغ نحو 440 مليار جنيه )نحو 
28 مليار دوالر(.

أخبــار 
      العرب

معيشة

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــصــوت عاليا رفضا  لبنان  فــي  التجار  رفــع 
فيروس  مواجهة  إطــار  في  املستمّر  لإلغالق 
كـــورونـــا، واعــتــراضــا عــلــى خــطــة فــتــح الــبــالد 
تــدريــجــيــا عــلــى أربــــع مــراحــل تــمــتــّد لثمانية 
ب بخسائر  أن يتسبَّ مــا مــن شــأنــه  أســابــيــع، 
ــّد اإلفـــــالس واالنــهــيــار  بــاهــظــة تــصــل إلــــى حــ
برّمته  القطاع  على  سيقضي  الـــذي  الشامل 
وســط غياب أي دعــم أو تعويضات مــن قبل 
ــلـــطـــات. يـــقـــول صـــاحـــب مـــحـــل لــألــبــســة  الـــسـ
الــنــســائــيــة والـــرجـــالـــيـــة فـــي جــونــيــة )شــمــال 
 »أصــحــاب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بــيــروت(، لـــ

ــيـــرة هــــم الــحــلــقــة  ــغـ املــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الـــصـ
األضعف اليوم، وأكثر املتضّررين من قرارات 
اإلغــــالق املــتــتــالــيــة والــعــشــوائــيــة، حــيــث إنهم 
 مّرة يستأنفون فتح أبوابهم للزبائن، 

ّ
في كل

ويــــشــــتــــرون الـــبـــضـــائـــع الـــحـــديـــثـــة بـــأســـعـــار 
الــــدوالر وارتــفــاعــه  مرتفعة جــدًا بسبب أزمـــة 

فــي الــســوق الــســوداء، تــقــّرر الــدولــة اللبنانية 
غاليا،  ثمنه  ندفع  جديد،  إقفال  نحو  السير 
 
ّ
أن إلــى  ويلفت  مشتر«.  بال  البضائع  فتبقى 
»الخسائر ليست مرتبطة فقط بأزمة كورونا 
الصحية، فأحوالنا صعبة منذ ما يزيد عن 
السنة، وخصوصا أيام انتفاضة 17 أكتوبر 
قيود  مــن  تبعها  ومــا   ،)2019 األول  )تشرين 
األمــيــركــي،  بــالــدوالر  الــودائــع  مصرفية على 
واحـــتـــكـــار الــتــجــار لــلــبــضــائــع«، وتــحــّكــم من 
ســــمــــاهــــم »الـــــصـــــرافـــــني الــــــســــــود« بــــالــــســــوق، 
ــاف: »ثـــم حــصــل انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت،  ــ وأضـ
ها دّمرتنا، وقضت على لقمة 

ّ
وهي عوامل كل

عيشنا وأرزاقنا، وأنا شخصيا قد ال أصمد 
ــفــــال وتــــردي   فـــي حــــال اســـتـــمـــرار اإلقــ

ً
ــال ــويـ طـ

الوضع النقدي واالقتصادي، وأتجه إلغالق 
املــحــل الـــذي بـــدأت بــه منذ أكــثــر مــن 20 سنة، 

نظرًا للخسائر التي منيت بها«.
وطـــالـــبـــت جــمــعــيــة تـــجـــار جــونــيــة وكـــســـروان 
الـــفـــتـــوح، فـــي بـــيـــان، بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي فتح 

ــواق بــالــشــروط الــتــي يــحــددهــا املجلس  ــ األســ
ــقــــطــــاعــــات  ــاع، وقـــــالـــــت إن »الــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ لـ األعـــــلـــــى 
واألســــــــــواق أصـــيـــبـــت بــخــيــبــة أمـــــل وبــضــربــة 
 إلى 

ً
موجعة نتيجة قرار تمديد اإلقفال«، الفتة

أنه »منذ شهر واملعاناة الناجمة عن اإلغالق 
مستمّرة من أمرين، قرار التزام التعبئة العامة 
مع كل ما قد يترتب عليها من خسائر تجارية 
وضــائــقــة وفــقــر مجتمعي بــغــيــاب أي دعـــم أو 
تــعــريــض، واألمـــر اآلخـــر الجائحة الــتــي تفتك 
كــل عائلة وتدخل  أن تضرب  وتــوشــك  بالبلد 

»تجاه  البيان:  وأضــاف  لبنان«.  في  منزل  كل 
هذين األمرين، يرى التجار أنفسهم في مأزق، 
ــا وإذالاًل،  بـــني املــــوت الــبــطــيء جــوعــا وإفـــالسـ
ــة بــــاملــــرض وخــطــر  ــ ــابـ ــ أو الـــخـــشـــيـــة مــــن اإلصـ
املــوت من جائحة كــورونــا«. وبحسب البيان، 
فــإن »الــقــطــاع الــتــجــاري لــم يكن يــومــا مصدرًا 
الرقابة  الوباء بشهادة جميع أجهزة  لتفشي 
ــزامـــه دومـــــا بــكــل اإلجـــــــراءات  ــتـ واملـــتـــابـــعـــة، اللـ
واملــعــايــيــر الــوقــائــيــة، ولــنــدرة الــزبــائــن بسبب 
إن مصدر  الكبير، حيث  واالنــكــمــاش  الــركــود 
انتشار الوباء أصبح معروفا ومعظمه ناجم 
ــاالت بـــاألعـــيـــاد  ــفــ ــتــ ــــالط إبــــــان االحــ ــتـ ــ ــن االخـ مــ
الــســابــقــة وفـــتـــح املـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة ومــطــار 
بيروت الدولي والتراخي في التطبيق الحازم 

لقرار اإلغالق على األراضي اللبنانية كافة«.
وطالب التجار بإعادة النظر في قرار اإلغالق، 
وفـــتـــح األســـــــواق بـــالـــشـــروط الـــتـــي يــقــتــرحــهــا 
املجلس األعلى للدفاع، على غرار ما يتم مع 
قطاع السوبرماركت، وتقصير الفترة قبل بدء 
املرحلة الثانية والدعوة إلى تشكيل الحكومة 
بصورة فورية ومستعجلة، مشددين على أنه 
مطالبنا  بتجاهل  السلطة  اســتــمــّرت  مــا  »إذا 
املــحــقــة، نــحــن ذاهـــبـــون حــتــمــا وجــمــاعــيــا إلــى 
اعتماد الحلول مهما كانت، التي تجيزها لنا 
حماية  أجــل  مــن  الدستور  ويكفلها  القوانني 
باالنهيار  املــهــدد  الــتــجــاري  قطاعنا  مصالح 
الــكــلــي«. وفـــي اســتــطــالع »الــعــربــي الــجــديــد« 
لــرأي عــدٍد مــن أصــحــاب املــحــال التجارية في 
بيروت، األشرفية، عني الرمانة، وفرن الشباك، 
ــهــم 

ّ
أكـــد خمسة مــن أصـــل عــشــرة أشــخــاص أن

نهائي  بشكل  محالهم  إغـــالق  إلـــى  يتجهون 
التي تكبدوها وعدم  الكبيرة  نظرًا للخسائر 
قدرتهم على شراء أي بضائع، خصوصا مع 
اقتراب فصل الصيف، إذ لم يبيعوا أي قطعة 
من األلبسة الشتوية التي تكّبدوا دفع ثمنها 
 في 

ً
خالل فترة األعياد، ومن ثم بقيت وحيدة

املحال املقفلة أبوابها.
وعّبر أصحاب املحال في العاصمة اللبنانية 
ــرارات اإلغــــالق،  ــ عـــن انــزعــاجــهــم مـــن تـــكـــرار قــ
ــيـــة واملـــعـــنـــيـــة الــتــي  ــنـ ورقــــابــــة األجــــهــــزة األمـ
ــه 

ّ
إن أخـــرى، حيث  تقتصر على مناطق دون 

بينما »نعيش نحن أســوأ الظروف، ونلتزم 
الدولة،  تقّرره  ما  العامة، ونحترم  بالتعبئة 
ــت بــنــا، هــنــاك مــحــال 

ّ
رغـــم الــكــارثــة الــتــي حــل

كهربائية  وأدوات  وقطنيات  وأحذية  ألبسة 

يوما  أبــوابــهــا  تقفل  ولـــم  مفتوحة  ومــتــاجــر 
ــاد، والــحــركــة فــيــهــا جــدًا  ــ حــتــى فــي أيــــام األحـ
طبيعية، وما من حسيب أو رقيب، وهذا ظلٌم 
كبيٌر نتعّرض له، ويدفعنا إلى رفع الصوت 
ــرارات الــدولــة،  ــ والــتــلــويــح بــانــتــفــاضــة عــلــى قـ
الـــتـــي تـــفـــرض ســلــطــتــهــا فـــي مـــكـــاٍن، وتــغــض 
الـــنـــظـــر فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا فــي 

البقاع وبعلبك«.
مــن جهة ثانية، طــالــب تــجــار بــيــروت الــدولــة 
بإعادة النظر في معايير إعادة فتح البالد، ال 
سيما في تصنيف القطاع التجاري، وشددوا 
على أن تغييب الصوت االقتصادي بالكامل 
غــيــر مــقــبــول، وأن وزيـــر االقــتــصــاد ال يضمر 
الــخــيــر لــلــقــطــاع ويــحــمــل الـــتـــّجـــار مــســؤولــيــة 

انتشار فيروس كورونا.
وقـــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار بـــيـــروت نــقــوال 
شــّمــاس إن الــحــكــومــة تــقــفــل األمـــاكـــن اآلمــنــة، 
الشديدة  البيئات  وتفتح  التجارية،  كاملحال 
 هــنــاك حــمــلــة محكمة 

ّ
الــخــطــورة، مــعــتــبــرًا أن

إلى  »وتحّولنا  التجاري،  القطاع  الستهداف 
مكسر عصا ملسؤولني عاجزين ومضللني«.

التجاري قد يفّجر   الغضب 
ّ
أن وأكــد شّماس 

»فارحموا  يرحم،  وال  كافر  والجوع  الوضع، 
لاللتزام  »االستعداد  إلى  مشيرًا  املواطنني«، 
بــأقــصــى إجــــــراءات الـــوقـــايـــة، ونــحــن نحضر 
بــــروتــــوكــــواًل لــلــمــحــال الـــفـــرديـــة واملــجــمــعــات 
الـــتـــجـــاريـــة ملــنــاقــشــتــهــا مــــع لـــجـــنـــة كــــورونــــا 

بانتظار إعادة الفتح«.
 الــتــجــار في 

ّ
وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــتـــحـــركـــات وخــــطــــوات  ـــرون لـ
ّ

ــنـــان يـــتـــحـــض ــبـ لـ
تــصــعــيــديــة فــــي األيـــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة فــي 
حــــال لـــم تـــبـــادر الــحــكــومــة بـــأخـــذ مــطــالــبــهــم 
ــّرر فــتــح الــقــطــاع املــهــدد  ــقـ بــعــني االعـــتـــبـــار وتـ
االقتصادية  تبعاته  مــع  الــشــامــل،  باالنهيار 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الــخــطــيــرة فـــي رفــــع مــعــدالت 
البطالة والجوع والفقر وترك آالف العاملني 
عاطلني من العمل وبــال مــورد رزق. في حني 
»الــعــربــي  لـــ أكــــدت مـــصـــادر وزارة االقــتــصــاد 
 »هناك مشاورات تبحث في هذا 

ّ
الجديد«، أن

التلقيح  بـــدء حملة  ــار، وخــصــوصــا مــع  ــ اإلطـ
بعد أيام قليلة، لكن تبقى السالمة الصحية 
مهمة، وخصوصا بعد اإلغالق الطويل الذي 
بـــدأت تظهر نــتــائــجــه، وأي فــتــح كــمــا حصل 
سابقا، قد يهدر الجهود ويعيدنا إلى نقطة 

الصفر من جديد«.

تّجار لبنان: فتح االقتصاد أو اإلفالس

خسائر باهظة تكبّدها أصحاب المحال التجارية بسبب كورونا )حسين بيضون(

تقارير عربية
قضية

انتقادات الكتفاء 
األجهزة األمنية 

بالرقابة على مناطق 
دون أخرى

محلية كثيرة، فضال عن الزراعة التي ال تقل 
أهمية عن القطاع الصناعي«. 

وأشـــــار عــــرب إلــــى أن »إجـــــــراءات الــحــكــومــة 
فـــي دعــــم املــنــتــج املــحــلــي ســتــحــقــق أهـــدافـــا 

لــلــعــراق على املــســتــوى االقــتــصــادي،  كبيرة 
السماح  الداخلي وعــدم  النقد  تدوير  أولها 
العراق،  إلى خارج  العملة الصعبة  بإخراج 
وكـــذلـــك تــوفــيــر فــــرص عــمــل كــبــيــرة وكــذلــك 

الــعــبء االقــتــصــادي املــتــراكــم  التخفيف مــن 
على الحكومة العراقية«.

عــن خطة  التخطيط  وزارة  أعــلــنــت  بـــدورهـــا، 
تتعلق باملواد املستوردة من التجار لحماية 
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، وقـ
في  الهنداوي،  الزهرة  عبد  التخطيط،  وزارة 
بيان صحافي إن الحكومة أطلقت توجيهات 
الصناعة  الوطني ودعــم  املنتج  نحو حماية 
الوطنية من خالل اتخاذ حزمة من اإلجراءات 
ــة ومـــطـــابـــقـــة  ــعــ ــابــ ــتــ خــــاصــــة بـــالـــفـــحـــص واملــ
املـــواصـــفـــات، وعــــدم اســتــيــراد مـــا يــؤثــر على 

املنتج الوطني«.
العراقي،  البرملان  النائب في  قال  من جانبه، 
ــد« إن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ صـــبـــاح الــعــقــيــلــي، لـ
الحكومة قادرة خالل فترة ال تتجاوز األشهر 
ــادة مــكــانــة املــنــتــج املحلي  ــ الــخــمــســة عــلــى إعـ
بــفــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى املــنــافــذ الــحــدوديــة 
ضرائب  وتطبيق  الرسمية  وغــيــر  الرسمية 
وخصوصا  املستوردة  السلع  على  جمركية 

التي يستطيع العراق إنتاجها محليا«. 
وأضــــــاف أن أمـــــام الــحــكــومــة فـــرصـــة ذهــبــيــة 
في  الصناعي  الجانب  استثمار  على  للعمل 
البالد، حيث ال تزال أبنية املصانع موجودة 
التكاليف إلعــادة  الكثير من  إلــى  وال تحتاج 

الحياة فيها«. 
ورغــم ذلــك، يؤكد الخبير االقتصادي، أحمد 
تكمن  املشكلة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ علي، 
فـــي املـــعـــابـــر غــيــر الــرســمــيــة مـــع إيــــــران الــتــي 
الجماعات  رعــايــة  تحت  فيها  العمل  يــجــري 
املــســلــحــة وتــدخــل مــنــهــا كــمــيــات ضــخــمــة من 
البضائع يوميا بال جمارك وال رسوم وتباع 
البضائع  تلك  أن  بأسعار رخيصة. وأضــاف 
والحكومة  للمليشيات،  مهما  مــوردا  تعتبر 

تتعثر في منع تدفقها للبالد.
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اقتصاد

طهران ــ صابر غل عنبري

تــــتــــعــــرض إيــــــــــران مــــنــــذ انـــســـحـــاب 
ــاق  ــفــ ــن االتــ ــ ــتــــحــــدة مـ الــــــواليــــــات املــ
ـــي الـــثـــامـــن مــــن مـــايـــو/  ــــووي فـ ــنـ ــ الـ
اقـــتـــصـــاديـــة شـــرســـة، عبر  لـــحـــرب  أيـــــار 2018 
بأنها  عليها، توصف  عقوبات شاملة  فــرض 
تــاريــخــيــة وغــيــر مــســبــوقــة، اســتــهــدفــت جميع 

مفاصل االقتصاد دون أن تستثني قطاعًا.
ــدى الــبــعــض تــــفــــاؤاًل حـــيـــال إنــهــاء  ــ وبــيــنــمــا أبـ
العقوبات بعد مغادرة الرئيس األميركي األشد 
عداء لطهران، دونالد ترامب، السلطة ومجيء 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إال أنه ال تلوح 
بـــوادر فــي األفــق إللــغــاء هــذه العقوبات، حيث 
رهن بايدن هذه الخطوة في مقابلة أخيرًا مع 
قــنــاة »ســي بــي إس« األمــيــركــيــة، بــعــودة إيــران 
إلى طاولة التفاوض حول برنامجها النووي، 
وهو ما ترفضه طهران. ورغــم تشديد القيود 
عــلــى صـــــادرات إيــــران الــنــفــطــيــة، والــتــي تظهر 
األرقام التي رصدتها »العربي الجديد« تهاويًا 
للعقوبات،  الالحقة  األشهر  في  معدالتها  في 
إال أن تصريحات املسؤولني اإليرانيني أخيرًا 
تــكــشــف تــحــســنــًا كــبــيــرًا لــهــا وإن كــانــت تبعد 
العقوبات بشكل الفت.  عن مستويات ما قبل 
كما اتــخــذت إيـــران مــن دول الــجــوار والشركاء 
التجاريني الرئيسيني منفذًا لعبور صادراتها 
حدة  مــن  للتخفيف  مسعى  فــي  النفطية  غير 
ــركـــي، بــيــد أن جــائــحــة فــيــروس  ــيـ الــحــظــر األمـ
أيضا  لتفرض سطوتها هــي  كــورونــا جـــاءت 
وتــــوارب األبــــواب بــعــد فــتــرات إغـــالق ملواجهة 
ــاء، مـــا قــلــص مـــن قــيــمــة هــــذه الـــصـــادرات  الــــوبــ
ــواء، ثــمــة تــســاؤالت  ــ ــ أيـــضـــًا. ووســــط هـــذه األجـ
حول ما إذا كان بمقدور إيران تحمل املزيد من 
القيود وتداعيات كورونا، فضال عما إذا كانت 
الواليات املتحدة ستخفف من ثقل العقوبات 
الــتــي يــنــوء االقــتــصــاد اإليـــرانـــي بحمل املــزيــد 
منها في مسعى لتهيئة األرض للوصول إلى 

حل لألزمة.
اإليرانية  النفطية  الــصــادرات  عــوائــد  وتشكل 
بالنقد األجنبي شريان االقتصاد، إذ تحتاج 
البالد البالغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون 
مـــلـــيـــار دوالر ســنــويــًا  نـــحـــو 70  ــــى  إلـ نـــســـمـــة، 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة وإنــفــاقــهــا  ــهـ لــتــســيــيــر شـــؤونـ
الــضــروري مــن دون احتساب مــا هــي بحاجة 
إليه لدعم وتمويل مشاريع إعمارية وبنيوية.
الصعبة  بالعملة  إيــران  وبلغ متوسط عوائد 
ــرة نـــحـــو 80  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الـــعـــشـــر األخـ خـــــالل الــــســ
كــانــت تغطي  أنــهــا  مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، أي 
احــتــيــاجــاتــهــا الــضــروريــة مــن الــنــقــد األجنبي 
وكـــــان هـــنـــاك فـــائـــض، لــكــنــهــا تـــراجـــعـــت خــالل 
الــعــامــني املــاضــيــني إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 
وصــلــت إلـــى الــنــصــف. وثــمــة أرقــــام متضاربة 
حول حجم الخسائر التي تكبدتها طهران في 
العقوبات  بسبب  ومشتقاته  الــنــفــط  عــائــدات 
األمــيــركــيــة، إذ تــحــدث إســـحـــاق جــهــانــغــيــري، 
النائب األول للرئيس اإليراني في وقت سابق 
مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، عــن 100 مليار 
دوالر، لكن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
إجــمــالــي  إن   ،2020 أيــلــول  فــي سبتمبر/  قـــال 
الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها 
الواليات املتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار 
دوالر. الواليات املتحدة من جهتها، قالت على 
بومبيو، خالل  مايك  وزيــر خارجيتها،  لسان 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إن العقوبات 
ــران الــنــفــطــيــة بــمــقــدار 70  ــ خــفــضــت عـــائـــدات إيـ

مليار دوالر منذ مايو/ أيار 2018.  
وللتدليل على حجم التأثير الكبير للعقوبات 
اإليرانية  النفطية  الــصــادرات  على  األميركية 
يمكن اإلشارة إلى تصريحات لرئيس منظمة 
الــتــخــطــيــط ورســــــم املــــــوازنــــــات، مــحــمــد بــاقــر 
ــام الــبــرملــانــيــني اإليـــرانـــيـــني، خــالل  نــوبــخــت أمــ
هــذه  إن  قــــال  حــيــث   ،2020 ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ
الصادرات تراجعت من 119 مليار دوالر عام 

2011 إلى 8.9 مليارات دوالر عام 2020.  
وتشكل صــادرات إيــران من النفط ومشتقاته 
والبتروكيميائيات، مصدرًا  الطبيعي  والغاز 
رئــيــســيــًا ملــــواردهــــا املـــالـــيـــة األجـــنـــبـــيـــة، حيث 
كــانــت تــؤمــن أكــثــر مــن 90% مــن احتياجاتها 
الــنــقــديــة األجــنــبــيــة. وبــحــســب بــيــانــات البنك 
املــركــزي اإليــرانــي، بلغت الــصــادرات النفطية 
بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب االتفاق 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــركـــي »جـــيـــه بي  ــيـ ر بــنــك االســـتـــثـــمـــار األمـ
ّ
حـــــذ

ــبــــاع املـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى،  مـــــورغـــــان«، مــــن اتــ
نــهــج شـــركـــة تـــســـال، أكـــبـــر مــصــنــع لــلــســيــارات 
ــالـــم، الـــتـــي أقـــدمـــت على  الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــعـ
ضــخ اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي عملة بيتكوين 
وكتب  دوالر.  مليار   1.5 بنحو  تقدر  الرقمية 
بقيادة  البنك  فــي  االستراتيجيون  املحللون 
ــكـــوالوس بــانــيــجــيــرتــزوجــلــو فــــي مـــذكـــرة:  ــيـ نـ

قــبــل أن  الــنــووي عـــام 2016، 73 مــلــيــار دوالر، 
إلــى 85 مليار دوالر بعدما  عــام 2017  ترتفع 
اســـتـــعـــادت الـــزخـــم فـــي تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة 
إثــــر رفــــع الـــعـــقـــوبـــات. كـــذلـــك، فــــإن نــحــو %45 
النفطية مــرتــبــطــة أيضا  الـــصـــادرات غــيــر  مــن 
بــالــنــفــط، حــيــث تــحــســب الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
ــيـــرهـــا مــن  صــــــــادرات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات وغـ

املشتقات ضمن الصادرات غير النفطية.  
إال أنــــــه بـــعـــد انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
ــام 2018،  األمــيــركــيــة مـــن االتــــفــــاق الــــنــــووي عــ
وإعادة فرض العقوبات على طهران بالتدّرج 
أغسطس/ قويتني خــالل شهري  دفعتني  فــي 
العام نفسه،  الثاني في  آب ونوفمبر/تشرين 
ــادرات اإليـــرانـــيـــة  ــ ــــصـ بـــــدأت تــتــغــيــر خـــارطـــة الـ
ــه، قــلــصــت  ــيــ ــلــ لـــتـــهـــبـــط بـــشـــكـــل قــــيــــاســــي.  وعــ
خالل  ومشتقاته  النفط  ــادرات  صــ الــعــقــوبــات 
الربع األخير من 2018 إلى نحو مليون و767 

ألف برميل يوميا، مقابل مليونني و547 ألف 
برميل يوميًا قبل ذلك التاريخ، كذلك تراجعت 

الصادرات غير النفطية.
لــم   ،2018 ــلـــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ ــــن  مـ ــارًا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
التجارة  ــام  أرقـ عــن  اإليــرانــيــة  السلطات  تعلن 
ــة، فـــأصـــبـــحـــت أرقـــــــــام الـــــصـــــادرات  ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــنــائــب األول للرئيس  لــكــن  الــنــفــطــيــة ســريــة، 
ــــي، إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، أشــــــار فــي  ــرانــ ــ اإليــ
النفطية  الصادرات  أن  إلى  أخيرا  تصريحات 
تــراجــعــت عــلــى أســــاس نــحــو 82% فـــي الــعــام 
املالي املاضي من 21 مارس/ آذار 2019 إلى 21 
مارس/ آذار 2020، مسجلة 8 مليارات دوالر، 
مقابل أكثر من 44 مليارًا في العام السابق له.  
ــاوي عــــائــــدات تــصــديــر  ــهــ ــة إلـــــى تــ ــافــ وبــــاإلضــ
الـــنـــفـــط، تـــعـــانـــي إيـــــــران فــــي تــحــصــيــل عـــوائـــد 
الـــتـــصـــديـــر، بــســبــب حــظــر شـــامـــل أيـــضـــًا على 
الــقــطــاع املـــالـــي واملـــصـــرفـــي، ولـــذلـــك اضــطــرت 

أمناء  اتباع  عن  الناتجة  الرئيسية،  »املشكلة 
الخزينة بالشركات، نموذج تسال، تتمثل في 
ــب عملة بــيــتــكــويــن«. وكــشــفــت تــســال، يــوم 

ُّ
تــقــل

اإلثـــنـــني املـــاضـــي، أنــهــا اســتــثــمــرت 1.5 مليار 
دوالر في بيتكوين، وتعتزم البدء في قبولها 
فيما  لشراء سياراتها،  دفــع  عملة  باعتبارها 
أدى هذا اإلعــالن إلى قفزات غير مسبوقة في 
ألف   48 حــاجــز  لتكسر  الرقمية  العملة  سعر 

دوالر، يوم الثالثاء.
ويــنــاقــش الــخــبــراء اآلن مـــا إذا كــانــت خــطــوة 

تــســال، الــتــي تــنــطــوي عــلــى مــجــازفــة، ستكون 
لــهــا تـــداعـــيـــات عــلــى الـــعـــمـــالت املـــشـــفـــرة، ومــا 
إذا كـــان الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــون اآلخـــــرون في 
الـــشـــركـــات املـــطـــروحـــة لـــلـــتـــداول فــــي بـــورصـــة 
ــورك، ســـيـــقـــومـــون بـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات  ــويــ ــيــ نــ
 محافظ خزينة الشركات 

ً
مماثلة. وتكون عادة

أسواق  املصرفية، وصناديق  للودائع   
ً
شاملة

املــال، والسندات قصيرة األجــل، مما يعني أن 
بات السنوية تحوم حول 1%. لكن ضخ 

ُّ
التقل

استثمارات بنسبة 1% من أموال أي شركة في 
ب 

ُّ
فــي تقل زيـــادة كبيرة  إلــى  يـــؤدي  بيتكوين، 

املحفظة اإلجمالية«، بحسب محللي »جيه بي 
مورغان«. وقال املحللون، وفق ما نقلت وكالة 
في  االستثمار  إن  األربــعــاء،  أمــس  بلومبيرغ، 
املحفظة  فــي  التقلبات  أن  يعني  قــد  بيتكوين 
العملة سنويًا  ــب 

ُّ
تــقــل بسبب   %8 إلـــى  تــرتــفــع 

بــنــســبــة تــصــل إلـــى 80%. وشــعــر املــضــاربــون 
باالرتياح بفضل دخول تسال، عالم العمالت 
الرقمية  بــاألصــول  يــدفــع  أنــه  الرقيمة، بحجة 
إلى االتجاه السائد لالستثمار، مثل األصول 

األخرى القائمة.
ــه بــــي مــــــورغــــــان«، فــإنــه  ــيــ ووفـــــــق مــــذكــــرة »جــ
»بــغــض النظر عــن عــدد الــشــركــات الــتــي تتبع 
نــمــوذج تــســال، لــيــس هــنــاك شــك فــي أن إعــالن 
هـــذا األســبــوع قــد غــيــر بشكل مــفــاجــئ املــســار 
القريب املدى لعملة بتكوين من خالل تعزيز 
التدفقات، ومساعدة بيتكوين على تجاوز 40 
ألــف دوالر«. ورغـــم الــتــحــذيــرات الــتــي يطلقها 
مــحــلــلــون مــالــيــون مــن انــهــيــار االســتــثــمــار في 
بيتكوين وأخواتها من العمالت الرقمية، إال أن 
دخول أباطرة املال من املليارديرات وصناديق 
االســـتـــثـــمـــار فــــي وول ســـتـــريـــت واملـــؤســـســـات 
املختلفة إلى »عالم املال املشفر«، ال سيما في 
الواليات املتحدة، يشعل املضاربات على هذه 

العمالت ويعيد رسم خرائط النقد.

حجم األرصدة اإليرانية املجمدة في الخارج.  
لاللتفاف  إيـــران  إليها  لجأت  أدوات  ثمة  لكن 
إدارة  كانت  والـــذي  النفط  على حظر تصدير 
إنــهــا تستهدف تصفيره، حيث  تــقــول  تــرامــب 
أشــار وزيــر النفط اإليــرانــي، بيجن زنغنه في 
ارتفاع  إلــى  املاضي،  الثاني  يناير/كانون   22
ــرد فــي صــــادرات الــنــفــط ومشتقاته خــالل 

ّ
مــط

الفترة القليلة األخيرة، غير أنه لم يكشف عن 
حــجــمــهــا، مــتــحــدثــا أيــضــًا عــن »تــحــقــيــق أعلى 

النفطية«.  املشتقات  تصدير  في  قياسي  رقــم 
الرئيس األميركي  وأضــاف زنغنه أن سياسة 
السابق دونالد ترامب في تصفير الصادرات 
النفطية اإليــرانــيــة »قــد فشلت«، قــائــال إنــه »ال 
يمكن الكشف عن حجم الــصــادرات في الوقت 
الراهن«. غير أن رئيس لجنة تنظيم املوازنات 
في البرملان اإليــرانــي، إلياس نـــادران، نقل عن 
وزيــــر الــنــفــط اإليـــرانـــي قــولــه أخـــيـــرا إن بـــالده 
ألــف برميل يوميًا«،  »تصدر حاليًا نحو 900 
ــه إلـــــى 2.3 مـــلـــيـــون بــرمــيــل  ــاعــ ــفــ مـــتـــوقـــعـــا ارتــ
الــســيــاســيــة«.  ــروف  ــظــ الــ تـــغـــيـــرت  يـــومـــيـــًا »إذا 
ــــاوالت فـــتـــح مـــنـــافـــذ لــتــصــديــر  ــحـ ــ وبـــجـــانـــب مـ
األجنبي، سعت  النقد  على  والحصول  النفط 
إيران إلى خلق منافذ تجارية للصادرات غير 
الــنــفــطــيــة، غــيــر أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة تظهر 
االعتماد بشكل أكبر على دول الجوار وخمسة 
ــاريـــني رئـــيـــســـيـــني. وفـــــق بــيــانــات  ــجـ ــاء تـ ــركــ شــ

ــة، والـــتـــي اطــلــعــت عليها  ــيــ ــرانــ ــارك اإليــ ــمـ الـــجـ
»العربي الجديد«، صدرت إيــران خالل الفترة 
من 21 مــارس/ آذار 2020 حتى نهاية يناير/ 
كانون الثاني 2021، سلعًا غير نفطية إلى 128 
دولة واستوردت من 112 دولة، لكن خالل هذه 
الفترة تصدرت القارة اآلسيوية قائمة التجارة 

الخارجية اإليرانية بنحو %70. 
ــهــــات الــرئــيــســيــة  ولـــــم تــتــغــيــر خــــارطــــة الــــوجــ
اإليرانية خــالل هذه  النفطية  غير  للصادرات 
الــفــتــرة عــن الــعــام اإليـــرانـــي املـــاضـــي، إذ ظلت 
ــــدول الــخــمــس، الــصــني والـــعـــراق واإلمـــــارات  الـ
هذه  من   %76 تستقبل  وأفغانستان،  وتركيا 
ــادرات، غــيــر أن مـــوقـــع اإلمـــــــارات ارتــقــى  ــ ــــصـ الـ
مــن املــركــز الــرابــع إلـــى املــركــز الــثــالــث. وبينما 
الرئيسي  العامل  األميركية  العقوبات  تشكل 
النكماش الــتــجــارة اإليــرانــيــة الــخــارجــيــة، لكن 
في  كــورونــا  فيروس  تفشي جائحة  تداعيات 

كانت  املاضي،  فبراير/ شباط   19 البالد منذ 
لها مفاعيل قوية ضاعفت تبعات العقوبات، 
نتيجة إغالق الحدود لفترات طويلة وتراجع 
العالم  مــع  واألفـــــراد  للبضائع  الــتــنــقــل  حــركــة 
الــجــارة. ووفق  الــدول  الخارجي، وخاصة مع 
البيانات بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 
الــفــتــرة مــن 21  حــوالــي 28 مليار دوالر خــالل 
مارس/ آذار 2020 حتى نهاية يناير/ كانون 
العام اإليراني  الثاني 2021، بينما بلغت في 
املــاضــي نــحــو 41.3 مــلــيــار دوالر. وعــلــى وقــع 
هذه املؤثرات، سجل االقتصاد اإليراني خالل 
عامه املالي املاضي انكماشا بنسبة 7%، كما 
انــكــمــش خـــالل الــثــلــث األول مـــن الـــعـــام املــالــي 
ــاري 3.5%، بــيــنــمــا ذكــــر مــعــهــد الــتــمــويــل  ــجـ الـ
الـــدولـــي، فــي تــقــريــر لــه فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املاضي أن االقتصاد اإليراني قد يحقق 
نموًا 4.4% في 2021 إذا رفع بايدن العقوبات.

عقوبات أميركا

»جيه بي مورغان« يحّذر من شراء بيتكوين

)Getty( العقوبات تسببت في خنق موارد النقد األجنبي وانكماش االقتصاد

ارتفاع وتيرة المضاربات في بيتكوين خالل األشهر األخيرة )Getty(قاعة التداول في بورصة نيويورك )فرانس برس(

جائحة كورونا أضرت بشكل أكبر بالعمالة المؤقتة )فرانس برس(

األموال المجمدة 
ر  في الخارج ُتقدَّ
بـ 100 مليار دوالر

املقايضات  إلى  جوء 
ّ
لل االقتصادية  السلطات 

في التبادالت التجارية مع بعض الدول. وفي 
هذه األثناء جمد شركاء تجاريون رئيسيون 
ــران عـــشـــرات املـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدوالرات من  ــ إليـ
أرصدتها خالل األعوام الثالثة األخيرة، بفعل 
هذه  وكانت  األميركية.  والعقوبات  الضغوط 
األرصــــدة عــوائــد صــادراتــهــا إلــيــهــم، وبــالــذات 

الصادرات النفطية قبل العقوبات.
»جــهــان صنعت«  تــقــريــر لصحيفة  وبــحــســب 
ــة، نـــشـــرتـــه خـــالل  ــيــ ــرانــ )عــــالــــم الـــصـــنـــاعـــة( اإليــ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، يــصــل حجم 
هـــذه األمـــــوال املــجــمــدة إلـــى 40 مــلــيــار دوالر، 
20 مــلــيــارًا مــنــهــا لــــدى الـــصـــني، و7 مــلــيــارات 
لدى الهند و6 مليارات لدى كوريا الجنوبية 
املليار  ومليار ونصف  العراق  لدى  وملياران 
اليابان. علما بأن تقارير إعالمية  دوالر عند 
ــن نــحــو 100 مــلــيــار دوالر  أخـــــرى تــتــحــدث عـ

هل تغير إدارة بايدن نهج 
خنق االقتصاد اإليراني؟

ــة، أن كـــوريـــا  ــيـ ــمـ ــانـــات رسـ ــيـ ــهــــرت بـ أظــ
ــلــــت أكـــــبـــــر خــــســــارة  ــة ســــجــ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
لــلــوظــائــف فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املـــاضـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن، حيث 
استمر تفشي فيروس كورونا الجديد 
ــل. وبـــلـــغ عـــدد  ــمـ ــعـ فــــي ضـــــرب ســـــوق الـ
الشهر  شخص  مليون   25.8 العاملني 
ألــفــًا عن  املـــاضـــي، أي أقــــل بــنــحــو 982 
املــاضــي 2020،  الــعــام  نفس الشهر مــن 
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات الـــتـــي جــمــعــهــا مكتب 

اإلحصاء الحكومي.
ــفــــاض عــلــى  ــتـــبـــر هــــــذا أكــــبــــر انــــخــ ويـــعـ
أســـاس ســنــوي مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
 1.28 البالد  فقدت  عندما   ،1998 األول 
مليون وظيفة في أعقاب األزمة املالية 
البيانات  وفــق   ،1998  -1997 اآلسيوية 
الكورية،  يونهاب  وكالة  أوردتها  التي 

ــاء. وأظــــهــــرت الــبــيــانــات  ــ ــعــ ــ أمـــــس األربــ
ــــوق الـــعـــمـــل املـــحـــلـــي ال يــــــزال فــي  أن سـ
حالة مــن عــدم اليقني حتى مــع تعافي 
االقـــتـــصـــاد الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي بــبــطء 
ــادرات الــنــشــطــة. وتــصــّدر  بــســبــب الــــصــ
قطاع الخدمات األزمة، حيث أثر تفشي 
كـــورونـــا بــشــدة عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي 
تـــقـــدم خـــدمـــات وجـــهـــا لـــوجـــه. وســجــل 
ــة والــــخــــدمــــات الــغــذائــيــة  ــامــ قـــطـــاع اإلقــ
انخفاضًا سنويا قدره 367 ألف وظيفة 

الشهر املاضي.
وتحّمل العمال املؤقتون العبء األكبر 
مــن تــداعــيــات الــفــيــروس، إذ انخفضت 
وظائفهم بمقدار 563 ألفًا على أساس 
ســـنـــوي، كــمــا تــراجــعــت وظـــائـــف عــمــال 

اليومية بمقدار 232 ألف وظيفة.
)العربي الجديد(

ــورك،  ــويــ ــيــ رت رئــــيــــســــة بـــــورصـــــة نــ
ّ
حــــــــــذ

الفرضية  أن  مــن  كانينغهام،  ستايسي 
إلـــى خــارج  الــبــورصــة  لــنــقــل  املستحيلة 
ــة نــيــويــورك بــاتــت مــرّجــحــة، قائلة  واليــ
 املــؤســســة املــالــيــة قـــد تــهــجــر مــقــّرهــا 

ّ
إن

رض 
َ
في شــارع وول ستريت، في حال ف

الــــواليــــة ضــريــبــة عــلــى تــــــداول األســـهـــم. 
فــي صحيفة  مــقــااًل  كانينغهام  وكــتــبــت 
فــيــه:  قـــالـــت  ــال«،  ــ ــورنـ ــ »وول ســتــريــت جـ
»فـــيـــمـــا تـــظـــل نـــيـــويـــورك نــقــطــة الـــجـــذب 
للصناعة املالية، فإن الكثير من موظفي 
إلى  يهاجرون  ستريت  وول  مؤسسات 
فلوريدا وتكساس وواليــات أخــرى ذات 
ســيــاســات ضــريــبــيــة ســخــيــة«. وأشــــادت 
ــــادر عـــام  ــرار واليــــــة نــــيــــويــــورك الـــــصـ ــقــ بــ
عــلــى  ــبـــة  الـــضـــريـ ــبـــايـــة  جـ بــــوقــــف   1981
ــــذرت مــن  ــهــا حــ

ّ
ــة، لــكــن ــداولــ ــتــ األســــهــــم املــ

ــنــــواب إعــــــادة فــرض  ـــــه »إذا اخـــتـــار الــ
ّ
أن

الـــضـــريـــبـــة، فــــإن بـــورصـــة نـــيـــويـــورك قد 
تــضــطــر إلـــى تــتــبــع خــطــى أولـــئـــك الــذيــن 
ينقلون مؤسساتهم«. وأشــار مشّرعون 
مــخــضــرمــون فـــي مــجــلــس نـــــواب واليـــة 
نيويورك إلى اهتمامهم بتفعيل ضريبة 
على مبيعات األسهم لسّد العجز الحاد 

في ميزانية الواليةة.
كانينغهام،  نــشــرتــه  الــــذي  املــقــال  وفـــي 
الــتــاريــخ  مـــن  أمــثــلــة  أوردت  الـــثـــالثـــاء، 
الــحــديــث عــلــى هــــروب الـــبـــورصـــات من 
الــى لندن بعد فرض  فرنسا والــســويــد 
ــم،  ــهـ ــاك عـــلـــى تـــــــداول االسـ ــنـ ضــــرائــــب هـ
تـــريـــد  نــــيــــويــــورك  ــت  ــانــ كــ »إذا  ــة:  ــلــ ــائــ قــ
أن تــبــقــى الـــعـــاصـــمـــة املـــالـــيـــة لــلــعــالــم، 
هذه  حماقة  تجنب  الــى  تحتاج  فإنها 
الضريبة وإظهار أنها تتفهم حقًا كيف 

تعمل قوى السوق«.
)فرانس برس(

أكبر خسارة للوظائف 
في كوريا الجنوبية

بورصة نيويورك تهدد بنقل 
مقرها بسبب ضرائب األسهم

مال وسياسة

ال تلوح في األفق بوادر إللغاء العقوبات األميركية على إيران، في ظل 
جمود مواقف واشنطن وطهران حيال إنهاء أزمة االتفاق النووي، ما 
يثير تساؤالت حول ما إذا كانت األدوات التي اتبعتها إيران للفكاك من 
سيكون  أم  أطول،  لفترات  الصمود  على  ستعينها  األميركي  الحظر 

للغة األرقام رأي آخر

استقطبت  إيران  إن  بسند  دج  فرهاد  اإليراني  والمالية  االقتصاد  وزير  قال 
استثمارات أجنبية بقيمة 4.9 مليارات دوالر خالل الفترة بين 21 مارس/ آذار 
األول  تشرين  أكتوبر/  نهاية  حتى 
من العام الماضي، على الرغم من 
الحظر االقتصادي وتفشي فيروس 
كورونا. ونقلت وكالة »إرنا« لألنباء، 
إن  قوله  بسند  عن  الثالثاء،  مساء 
يعد  األجنبية  االستثمارات  جــذب 
التنمية،  وتيرة  تسريع  طرق  أحد 
المحافظات  حــاجــة  ــى  إل مشيرا 
أموال  رؤوس  الستقطاب  الشمالية 

القطاع الخاص بغرض التنمية.

استثمارات أجنبية رغم الحظر

رؤية

جواد العناني

ُدعابة مصرية طريفة تقول إن إحدى السيدات تزوجت عشرين 
واحــدًا، فتعجب املستمعون وسألوا: كيف حصل هذا؟ وأضافوا: 
ال يمكن؟ فأجابت الست: »هي تزوجت عشرين واحدًا، لكن طلقت 

عشرين اثنني«.
 واضــحــا ّعن 

ً
تــحــوال وهــا نحن نحلم أن عــام 2021 ســنــرى فيه 

يــزال، بقصة جائحة  العالم، وما  العام السابق 2020، حني شغل 
كورونا وتحوراتها وسالالتها، ما تسبب للعالم بخسائر فادحة 
تفوق أربعة تريليونات دوالر، أو أكثر حسب تقديرات املؤسسات 
الدولية. وسببت ارتفاعا في نسبة البطالة في أنحاء املعمورة كلها. 
 لكل أهداف التنمية املستدامة للقرن الحادي والعشرين، 

ً
وتعطيال

قّرتها األمم املتحدة في عام 2015.
ُ
والتي أ

وحتى في دولة، مثل الواليات املتحدة األميركية، وهي أغنى دولة 
ولربما أقواها وأكثرها نفوذًا، نرى أن عدد العاطلني اإلضافيني 
عن العمل قد وصل في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني املاضي، 
إلى  يلني،  الجديدة، جانيت  الخزانة  وزيــرة  وحسب تصريحات 
أكــثــر مــن عــشــرة مــاليــني شــخــص، وأن شــهــر يــنــايــر لــم يضف 
آمــال كثير من  فــرص عمل جديدة إال بعشرات اآلالف، مخيبا 

املحللني وحساباتهم.

ارتفاع أسعار النفط
النفط في  ولكن هذه األخبار السيئة لم تحل دون ارتفاع أسعار 
األسواق الدولية الذي كسر سعره ملزيج برنت الخام حاجز الستني 
دوالرًا ألول مرة منذ سنة أو أكثر، مشفوعا باتفاق منظمة الدول 

املصدرة للنفط »أوبك« أخيرا على تقليل اإلنتاج النفطي. 
القياسية  ــام  األرقــ ارتــفــاع  أيــضــا دون  السيئة  األخــبــار  ـــم تحل 

َ
ول

لــأســهــم فــي الــبــورصــات الــعــاملــيــة، ودون تــحــّســن ســعــر صــرف 
الذهب  أســعــار  ولكن  األخـــرى،  الرئيسية  العمالت  مقابل  الـــدوالر 

واملعادن تراجعت. 

ولماذا يحصل هذا؟ 
تحفز  ســوف  السيئة  البطالة  أرقــام  أن  الجميع  اعتقاد  السبب 
بايدن على عدم اإلصرار  الجديد جو  األميركي  الرئيس  إدارة 
على الوصول إلى اتفاٍق بني الحزبني، الديمقراطي والجمهوري، 
ــرار مـــشـــروع قـــانـــون الــتــحــفــيــز االقــتــصــادي،  ــ مـــا قـــد يــؤجــل إقـ
ــبــة بـــاملـــوافـــقـــة عــلــى إقــــــرار حـــزمـــة الــتــحــفــيــز   ويــكــتــفــي بــاملــطــال
البسيطة  األغلبية  إلى  بايدن  الرئيس  لجأ  وإذا  بسيطة.  بأغلبية 
ــدد قــلــيــل من  ــذه الــصــفــقــة مــع عـ لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، لــتــمــريــر هـ
الجمهوريني، وقّرر إصدار قرارات رئاسية هو مخّول بأخذها من 
أجل اإلسراع في إنفاق بعض بنودها، فإن الخبر نفسه سُيحِدث 
 فــي أســـواق الــواليــات املــتــحــدة، وقــد يتسرب جــزء مــن هذه 

ً
حــركــة

الحركة إلى أسواق العالم األخرى، خصوصا أن قيمة هذه الحزمة 
التطعيم  بــرنــامــج  ــبــق 

ُ
ط وإذا  دوالر.  تريليوني  نحو  حــوالــي  تبلغ 

ضد كوفيد 19 وسالالته بفاعلية حتى نهاية فصل الربيع، فإن 
 في األسواق العاملية، 

ً
النصف الثاني لعام 2021 قد يشهد حركة

ونظرًا  املكلفة.  الجائحة  السيطرة على هذه  بقرب  التفاؤل  بحكم 
ألن اإلدارة األميركية الجديدة تفضل الدبلوماسية على املماحكة، 
العالم ربما تشهد  والحوار على املواجهة، فإن مناطق كثيرة في 

تهدئة وابتعادًا تدريجيا عن الحروب.

انتعاش باهظ الكلفة
ــْت كــل هـــذه الــتــوقــعــات، فـــإن عـــام 2021 ســيــكــون مليئا  إذا َصــحَّ
ــؤال األكـــبـــر: هـــل ســيــكــون  ــــســ بـــزغـــاريـــد األفــــــراح بـــاالنـــتـــعـــاش. وال
االنتعاش االقتصادي العاملي، َمْهَما بلغت نسبته عام 2021، باهظ 
وهــل سيتحول  الــعــام 2022؟  فــي  العاملي  االقــتــصــاد  الكلفة على 
على حساب   2021 الحالي  العام  في  االنتعاشي  والــعــرس  الفرح 
التنهدات والدموع ملا قد يقع عام 2022؟ وملاذا هذا التخّوف؟ وما 

هي دواعيه ومبّرراته؟
ر بعض منا ما حصل بعد حرب أكتوبر عام 1973، حينما 

ّ
يتذك

هــــّدد عــاهــل الــســعــوديــة الـــراحـــل فــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز بحجب 
تصدير النفط عن األسواق الدولية إّبان تلك الحرب إن استمرت. 
لقد ارتفع سعر النفط بعدها، وظل يرتفع حتى وصل إلى أكثر من 
20 دوالرًا للبرميل في مطلع العام 1975، بينما لم يزد سعره عن 

دوالرين وعشرة سنتات للبرميل الواحد في نهاية العام 1973.
الـــعـــاملـــي دورة  ــتـــصـــاد  الــــزيــــادة إلــــى دخـــــول االقـ لــقــد أّدت تــلــك 
 ،)stagflation( التضخمي  بالكساد  ُسميت  اقتصادية 
وأقالمهم  أوراقــهــم  إلــى  مرموقون  كثيرون  اقتصاديون  وهــرع 
ملــحــاولــة تــفــســيــر اجــتــمــاع ظـــاهـــرة الــبــطــالــة والــتــضــخــم فـــي آن 
باتجاهني  يسيران  والبطالة  التضخم  أن  هـــؤالء  اعتقد  واحـــد. 
إلى  يـــؤّدي  التضخم  نسبة  ارتــفــاع  أن  أي  سلبيني،  متعاكسني 
ـــــَح هــذه 

ّ
ــة، والــعــكــس صــحــيــح. وقــــد وض ــبــطــال إنـــقـــاص نــســبــة ال

عن   
ً
نــقــال  ،)PhilliPs curve( فيليبس  منحنى  العالقة 

 edmund فيليبس إدموند ستروثر  البريطاني  االقتصادي 
strother PhelPs والحائز على جائزة نوبل الذي وضع 

هذا املنحنى في مقالة شهيرة له عام 1957.

مخاطر السيولة
وبسبب تبني دوٍل كثيرة موازنات بعجز، وإنفاق مزيد من األموال 
لتحفيز االقتصاد، خصوصا الدول ذات العمالت القابلة للتحويل، 
فإن غياب تهديد كوفيد 19 سيعني بداية النشاط، ولكن السيولة 
هنا  مصائد  في  تجمعت  والتي  العاملي،  االقتصاد  في  الفائضة 
وهناك، سوف ترفع عنها الحواجز، وستنطلق كالسيل العرمرم 
ــرارة األجــســاد  ــ ــة حـ ــعــاملــي، رافـــعـــة درجــ ــال االقــتــصــاد ال ــ فـــي أوصـ
األسعار،  رفــع  في  سببا  السيولة  فائض  وسيكون  االقتصادية. 
م متسارعة. وبسبب زيادة الطلب، والسعي 

ّ
وإحداث معدالت تضخ

إلـــى الــتــخــلــص مـــن الــنــقــد ذي الــقــيــمــة املــتــنــاقــصــة بــســبــب ارتــفــاع 
األسعار، فإن التضخم سوف يتسارع، وستجد أن أسعار الفوائد 
سوف ترتفع من أجل كبح اإلنفاق، ما يعني أن العالم قد يدخل في 
دورة تضخمية عالية تفضي، في نهاية األمر، إلى إحداث تراجع 
ر اقتصاديون من تحّديات 

ّ
اقتصادي قد يتزامن مع التضخم. يحذ

ــام 2022، مــا يــســمــح لــلــمــســؤولــني عــن االســتــقــرار االقــتــصــادي  عـ
السياسات  في  ناعمة  استباقية  إجـــراءات  باتخاذ  كثيرة  دول  في 
املالية والنقدية والتجارية، وهذا يتطلب تضافر الجهود من خالل 

املنظمات املالية والتجارية العاملية.

االقتصاد بين عامي 
2021 و2022

Thursday 11 February 2021 Thursday 11 February 2021
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ماجد الشيخ

مـــــضـــــى عـــــهـــــد االنـــــــقـــــــابـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
بادنا،  في  الفئوية  والحزبية  والسياسية 
ومعها اختفت كاريزمات سلطوية عديدة؛ 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة واقــــتــــصــــاديــــة، بــعــد 
انــكــشــفــت وعـــود االنــقــابــيــن، واكتشف  أن 
ــّرروا أي جــزء من  الــنــاس زيــفــهــا، فــا هــم حــ
فلسطن، وال حققوا وعود الحرية والعدالة 
ــا مــــن الــــشــــعــــارات الــتــي  ــ ــاواة، وال أيـ ــ ــســ ــ واملــ
حملتها بياناتهم. وها هم اليوم ينقلبون 
على كل ما نــادوا به من شــعــاراٍت ومبادئ 
مـــزعـــومـــة، وحـــتـــى عــلــى أيــديــولــوجــيــاتــهــم، 
مــزارع  حّولوها  التي  جمهورياتهم  وعلى 
 

ّ
ــن لــف مــلــكــيــة خـــاصـــة بـــهـــم، وبـــأســـرهـــم ومــ
لفهم من أقارب وأجهزة، حتى بات التسلط 
عمون 

ّ
واالستبداد سيد املرحلة، وصار املتز

ــاد الـــســـلـــطـــة،  ــ ــيـ ــ ــزملــــون حـــولـــهـــم أسـ ــتــ ــســ واملــ
ــٍة تــحــولــت فــيــهــا قــضــيــة الــشــعــب  ــ إلــــى درجــ
وحــقــوق  وقــضــايــا  الفلسطينية  والــحــقــوق 
شــعــوبــنــا الـــعـــربـــيـــة عــبــئــا ثـــقـــيـــا، أزاحــــــوه 
عـــن كــواهــلــهــم، إلـــى حـــد انــحــيــازهــم للعدو 
وأراض  لفلسطن  املغتصب  االستيطاني 
ــع هـــــذا الـــعـــدو  عـــربـــيـــة أخـــــــرى، لــيــقــيــمــوا مــ
ــن الــتــحــالــفــات الــســريــة.  ســلــســلــة طــويــلــة مـ
السياسي  التطبيع  دوائــر  توسيع  وأخيرا 
واالقـــتـــصـــادي والــســيــاحــي واالســتــثــمــاري، 
أطروحاته  ي 

ّ
تبن حــّد  إلــى  عليه،  واالنفتاح 

كون  عن  العمانية  وتطبيقاته  ونظرياته 
فلسطن أرض ميعاد ليهود العالم، وحتى 

عصمت منصور

ــــي ذاكـــــــــرة الـــرئـــيـــس  ــالــــق فـ ــــو عــ ــا هـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
األميركي الجديد، جو بايدن، في ما يتعلق 
الفلسطيني  والــــصــــراع  األوســـــط  بــالــشــرق 
اإلســرائــيــلــي، اإلهــانــة الــتــي تــلــقــاهــا، عشية 
زيـــارتـــه الـــقـــدس املــحــتــلــة فـــي الـــعـــام 2011، 
ــلــــرئــــيــــس أوبــــــامــــــا،  ــا لــ ــبــ ــائــ ــا كــــــــان نــ ــدمــ ــنــ عــ
أخــرى من جوالت  إحياء جولة  ومحاولته 
مفاوضات »عملية السام«. نتنياهو الذي 
حظي بتلقي إطراء علني نادر، وغير معتاد 
من إدارة أوباما على لسان نائب الرئيس، 
ــود من   لـــه الــ

ّ
ــذي يــكــن الــشــخــص الــوحــيــد الــ

الجميل  رد  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  ــان  أركــ بــن 
بأن  خلفه،  مــن  وللرئيس  الــرئــيــس،  لنائب 
بلدية  فــي  والتخطيط  البناء  للجنة  سمح 
االحتال في القدس باإلعان عن بناء 1600 
املقدسة،  املدينة  استيطانية شرقي  وحــدة 
األمر الذي لم يفشل زيارة بايدن تلك فقط، 
بل اعتبر اإلهانة العلنية األكثر إياما التي 
الحليفة  من  أميركي  رئيس  نائب  يتلقاها 

الصغرى في الشرق األوسط.
ــــو يــعــد  ــة، وهـ ــ ــانـ ــ ــــذه اإلهـ ســـيـــذكـــر بــــايــــدن هـ
أوراقه من جديد على كرسي الرئاسة هذه 
لــن يفتح شهيته للدخول  أمـــر  ــّرة، وهـــو  املــ
)نتنياهو(،  نفسه  الشخص  مع  في صــدام 
وقد أحاط األخير نفسه بحلٍف عربي جديد 
وعـــلـــنـــي، عــقــد مــعــه اتــفــاقــيــات تــطــبــيــع من 
الــطــرف   

ّ
وغـــض الفلسطينين،  ظــهــر  خــلــف 

عن التوسع االستيطاني، كما أنه يشاركه 
بامللف  يتعلق  ما  في  نفسها  النظر  وجهة 
اإليراني، ويسعى إلى مراكمة حقائق على 
املــنــطــقــة شبه  فـــي  مــهــمــتــه  لــجــعــل  األرض، 

مستحيلة.
وبينما  بايدن،  الرئيس  ليلة تنصيب  في 
الــعــالــم تتجه إلــى واشنطن،  كــانــت أنــظــار 
»شــبــيــبــة  كـــانـــت مــجــمــوعــات مـــا تـــعـــرف بـــ
الـــتـــال« تــقــطــع شـــــوارع الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــدي عــــلــــى ســــــيــــــارات فــلــســطــيــنــيــن  ــتــ ــعــ وتــ
وأماكهم، في مشهد أصبح مألوفا، ويهّدد 
األرض. و»شبيبة  األوضــاع على  بتفجير 
التال« هم الجيل الثاني من املستوطنن 

سمير صالحة

ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــيـ ــيـــاسـ تـــعـــمـــل الــــقــــيــــادة الـــسـ
ــــذه اآلونــــــــة، عـــلـــى تـــذكـــيـــر الــجــمــيــع  فــــي هـ
بــتــقــديــمــهــا مــســائــل حــمــايــة أمـــن بــادهــا 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــا اإلقـ ــهـ ــالـــحـ ــومــــي ومـــصـ ــقــ الــ
التعامل مع ملفات استراتيجية جديدة، 
داخلية وخارجية. وهي تتحّرك من هذا 
املنطلق لتحصن مواقعها، وإلعان أنها 
لن تفاوض على ما هو مغاير ملا تقوله 
وتــريــده فــي املسألتن. ورســائــل مــن هذا 
النوع تعني اإلدارة األميركية حتما، لكن 
أنقرة تعرف أن التصعيد األميركي أخيرا 
باتجاه أكثر من دولة يعنيها هي أيضا.

هــنــاك ضــجــيــج كــثــيــر بـــن الــبــلــديــن، وقــد 
ــور  ــ ــاء األمـ ــقــ يـــكـــون كـــاهـــمـــا يـــفـــضـــان إبــ
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، بــانــتــظــار أن تحسم 
التعامل  في  خياراتها  األميركية  اإلدارة 
مــع مــلــفــات إقليمية عـــديـــدة، لــكــن ذلـــك ال 
يمنع من قبول حقيقة انعدام وجــود أي 
ر حقيقي على أن العاقات التركية 

ّ
مؤش

األمــيــركــيــة تــتــقــّدم نــحــو الــتــهــدئــة وإزالــــة 
أسباب الخاف والتباعد. والرئيس جو 
أنــقــرة ستتراجع  بــأن  بــايــدن غير مقتنع 
ــا الـــروســـيـــة  ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ عـــــن مـــواقـــفـــهـــا وسـ
بنتها  التي  التفاهمات  وعــن  واإليرانية، 
يرى  فيما  وإقليميا.  ثنائيا  الطرفن  مع 
ــه وســط  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، أردوغــــــــان، أنــ
كــل هـــذا االصــطــفــاف والــتــراشــق اليومي 
الــجــديــدة  تــعــطــيــه اإلدارة األمــيــركــيــة  لـــن 
مـــا يـــريـــده فـــي ســـوريـــة ومـــوضـــوع قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، وجــمــاعــة 

فتح الله غولن املحصنة في بنسلفانيا.
تــقــول أنــقــرة إنــهــا جــاهــزة للتنسيق في 
اليونان  مع  للتفاهمات  تسوية مشابهة 
الروسية  الصواريخ  بشأن نقل منظومة 
إلى جزيرة كريت، لكن واشنطن ال تقترب 
حتى من مناقشة خيار في هــذا االتجاه 
ــــراك. ال بــل هــي تــــرّدد أنــهــا تطبق  مــع األتـ
ــواد قـــانـــون »كــاتــســا« ضـــد خــصــومــهــا،  مــ
وتعتمده اليوم ضد تركيا التي تتمسك 
بهذه املنظومة. وهي رسالة ال تحتاج إلى 
الصداقة  تعريف  بــشــأن  وتفسير  نــقــاش 
والــخــصــومــة بــعــد اآلن فـــي الــعــاقــة بن 

البلدين.
اشــتــعــلــت الــجــبــهــات الــتــركــيــة األمــيــركــيــة 
ــفـــاؤل الــتــي  ــتـ ــّددا لــتــطــيــح رســـائـــل الـ ــجــ مــ
ــــرزت فـــي أعـــقـــاب االتـــصـــال املـــطـــول بن  بـ
إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  الناطق 
كالن، ومستشار األمن القومي األميركي 
األميركية  اإلدارة  وتقرر  جيك سوليفان. 
سياسية  قــيــادات  مع  التواصل  الجديدة 
عـــديـــدة فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي تــفــتــح أبــــواب 
الـــحـــوار مــع الــاعــبــن املــؤثــريــن فــي هــذه 
أنتوني  العواصم، عبر وزير خارجيتها 
سوليفان  تكليف  ترجح  لكنها  بلينكن، 
لغة   .. الرسائل.  لتمرير  بكالن  االتصال 
لم نشهد مثلها  أميركية  تركية  تخاطب 

في العقود األربعة األخيرة.
قواعد عسكرية غربية جديدة في اليونان، 
تــســلــيــح الـــقـــوات الــيــونــانــيــة وتــجــهــيــزهــا 
لــــدور اســتــراتــيــجــي أكــبــر مــرتــبــط بملفي 
الــطــاقــة وشـــرق املــتــوســط، تــحــرك إقليمي 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، ورســـــائـــــل تــصــعــيــديــة 
ضــد أنــقــرة مــن نيقوسيا وتــل أبــيــب. عاد 
الــداخــل الــتــركــي إلــى الــحــديــث مــطــّوال عن 
الـــدور األمــيــركــي فــي املــحــاولــة االنقابية 
الفاشلة التي شهدتها تركيا عام  2016. 
ــمــــال أن  ــتــ ــا احــ ــن يـــنـــاقـــش أيــــضــ ــ ــاك مـ ــنــ هــ
الــواليــات املتحدة تسعى إلــى منح  تكون 
ــدور واملــــوقــــع االســتــراتــيــجــي  ــ الـــيـــونـــان الــ

ممدوح الشيخ

في عشرية الثورات العربية، ال صوت يعلو 
فـــوق صـــوت الــتــقــيــيــم واالســـتـــشـــراف. وفــي 
بمستقبل  التنبؤ  يــبــدو  الــعــشــريــة  مــفــتــرق 
»الــثــورة املــضــادة« أكثر إثـــارة، بعد أن بدا 
لفترة أنها قادرة على وأد »الربيع العربي«. 
وال يجادل أحد في أن الثورات التي انطلقت 
قــبــل عــشــرة أعــــوام انــحــســرت، لــكــن الــثــورة 
، انكسرت. وانكسارها ليس 

ً
املضادة، فجأة

ثــمــرة صــابــة الــثــائــريــن، وال ثــمــرة ارتــفــاع 
ــثــــوري إلــــى نــقــطــة تـــتـــجـــاوز قــــدرات  املــــد الــ
املتحالفن تحت راية »الثورة املضادة«، بل 
سبب االنحسار أن القوى الغربية أيقنت أن 
العشر  السنوات  مواجهات  في  االستمرار 
ــــرق الــســفــيــنــة.  ــيـــة ســيــتــســبــب فــــي غـ املـــاضـ
وهددت سلوكيات عواصم عربية عدة في 
في  تغيرات  في  تتسبب  بــأن  الليبي  امللف 
من  بكثير  أكبر  مخاطرها  العربي  العالم 
جرى  الــتــي  مة« 

َّ
الـُمضخ »املــخــاوف  قائمة 

تسويقها لتبرير أجندة »الثورة املضادة«. 
.. حقيقة قد ال يحب كثيرون االعتراف بها، 

لكن الوقائع تؤّكدها.
ــذا االنـــكـــســـار،  ــ ــد مــــؤشــــرات هـ ــ ولــيــبــيــا أحـ
ــور الــــفــــرقــــاء الـــلـــيـــبـــيـــن مــتــاهــة  ــبــ فـــمـــع عــ
املواجهة العسكرية العبثية، واحتكامهم 
ــديــــرون  ــــن يــ ــتــــخــــاب مـ ــــي انــ لـــلـــصـــنـــدوق فـ
ــة ثــانــيــة  ــ املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، تـــكـــون دولـ
مـــن دول شـــمـــال أفــريــقــيــا )بـــعـــد تــونــس( 
قــــد خـــطـــت الـــخـــطـــوة األولــــــــى الــحــقــيــقــيــة 
 إعــــادة إنــتــاج 

ّ
فــي طــريــق اإلفــــات مــن فـــخ

املصالحة  إلــى  وبالنظر  السابق.  النظام 
الغربي  املوقف  في  والتحّول  الخليجية، 
مـــن الـــحـــرب فـــي الــيــمــن )والــــحــــرب عــلــيــه( 
 
ً
مهزومة العربي«،  »الربيع  ثــورات  تكون 

، قد حصلت 
ً
 أو ذبيحة

ً
كانت، أو منقوصة

على هدنة، بدأت مع حكم بايدن.
الشعوب  واقـــع  الــغــرب  أن يتجاهل  وفــكــرة 
الـــعـــربـــيـــة، ويـــقـــبـــل »تـــفـــويـــض« عـــــدة قـــوى 
أسفرت  التغيير،  موجة  ملواجهة  إقليمية 
 ما 

ً
عن أوضاع مأساوية، لعل أكثرها قسوة

آلت إليه األمور في اليمن. والهدنة ال تعني 
أن الغرب سيدعم مياد عالم عربي جديد، 
بل تعني، على األرجــح، إرغام كل األطراف 
ــا 

ً
عــلــى قــبــول واقـــع أن عليه الــتــصــّرف وفــق

 دمـــويـــة، والــتــغــاضــي 
ّ

»قــواعــد لــعــبــٍة« أقـــل لـــ
عما حدث في سورية واليمن وليبيا، أّدى 
قبولها  في  االستمرار  نتائج يصعب  إلــى 

بناء كنس ليتعبد فيها سياح ال يحتاجون 
ــا، بــــقــــدر مــــا أثـــبـــتـــوا أنـــهـــم،  ــ ــ لـــلـــعـــبـــادة أصـ
وكــمــا كــانــوا ســـّراقـــا لــــأرض، لــن يــتــوّرعــوا 
عـــن أن يـــكـــونـــوا ســــــّراق كـــل شــــيء تــطــاولــه 
والترفيه  السياحة  بحجة  وذلــك  أيــاديــهــم، 
واستغال »زياراتهم« بعض أقطار بادنا 
تكتيكية  دنــيــئــة  مــــآرب  لتحقيق  الــعــربــيــة، 
كيانهم  على  بالنفع  تعود  واستراتيجية، 
االســتــيــطــانــي. فــي هـــذه األجــــواء املسمومة 
سلطات  وميادينها  حقولها  دخــلــت  الــتــي 
بدأت  العربية،  أقطارنا  من  عديد  استبداد 
تـــتـــظـــّهـــر»الـــدولـــة« عــنــدنــا مــرتــعــا لــتــعــاوٍن 
السلطوية  االســـتـــزعـــام  رؤوس  بـــن  وثــيــق 
ــة من  ــ

ّ
ــرث عــلــى اخـــتـــافـــهـــا، وبــــن الـــفـــئـــات الــ

املــســتــزملــن، فــي تــقــاســٍم مــفــضــوح للسلطة 
ــقـــوى أمـــنـــيـــة ال تــخــتــلــف، فــي  ــة بـ ــحـــروسـ املـ
طــبــائــعــهــا وبــنــيــاتــهــا الــفــوقــيــة والــتــحــتــيــة، 
عــن طــبــائــع )وبــنــيــات( االســـتـــزالم الــســائــدة 
الفساد واإلفساد  لصالح تحالف منظومة 
الدولة  صــارت  حتى  الحاكمة،  واالستبداد 

تفتقد كل هيبة، والسلطة كل احترام. 
يــــروم االســـتـــزعـــام فــــرض ذاتــــه ومــصــالــحــه 
الشخصية بقوة، قوة ما يحيط باملستزعم 
ــــروف ومــعــطــيــات بيئية  الــســلــطــوي مـــن ظـ
ــــي أقـــــــرب إلـــى  وحـــيـــاتـــيـــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، هـ
أو سياسية،  لــه  بزعامة طائفية  االعــتــراف 
ال لــكــونــه يــمــتــلــك كـــاريـــزمـــا مــعــيــنــة تــؤهــلــه 
عــم، بــقــدر مــا تــجــري تهيئة ظـــرف مــا، 

ّ
الــتــز

وتطويعه لنقل الشخص من حالٍة إلى حالة 
أخرى، تضعه في مواجهة مهاّم مستجدة، 

ــتــــزالم املــحــيــطــن بهم  هـــم لــطــوائــفــهــم، واســ
أمنية  قــوى طوائفية متمذهبة، وقــوى  مــن 
تخرج عــن طــوع الــدولــة، لتكون طــوع بنان 
يحيطون  ومــن  املستزعمن،  من  مشغليهم 
بهم من مستزملن، لنكون هنا في ما يشبه 
سلطة موازية في دولٍة ال وجود لها بمعنى 
ما.   لقد نهب االستزعام الدولة طوال عقود 
االســتــبــداد الــطــويــلــة، كــمــا عـــاث االســتــزالم 
بـــكـــل الـــقـــوانـــن تـــحـــت حـــمـــايـــة )وحــــراســــة( 
منطق »املــزارع« االستزعامية التي تقاسم 
سيطروا  حن  والسلطة،  الدولة  أصحابها 
عــلــيــهــمــا بــالــكــامــل، واســتــبــعــدوا كـــل مـــن ال 
وعصاباتهم  وطــوائــفــهــم  مللهم  إلـــى  يــمــّت 

ومــافــيــاتــهــم، مــطــمــئــنــن إلـــى غــيــاب وجـــود 
معارضاٍت وقــوى شعبية وأحــزاب منظمة 
ــة، حــيــث جــــرى تــطــويــع مــعــظــم هــذه  وقــــويــ
الــعــنــاصــر، وتــجــفــيــف مــنــابــعــهــا فـــي حــيــاة 
الجدب والجفاء والخواء.  سياسية يعّمها 
ما حّول الدولة إلى دولة فاشلة، والسلطة 
إلى سلطة هي مركز الداء والبيئة الفضلى 
لــتــحــطــيــم بــنــيــة الــــدولــــة، ونــشــر فــيــروســات 
الفساد واإلفساد ونهب املوازنات، وتقديم 
مشاريع وهمية تقبض موازناتها من دون 
أن يجري تنفيذها، ومن دون وجود حسيٍب 
أو رقـــيـــب، فــجــمــيــع أهــــل الــســلــطــة مــصــاٌب 
بجذام كــورونــا نهب املــال الــعــام، والجميع 
فـــــي الــــــبــــــؤرة ذاتـــــهـــــا ســــــــــواء؛ وقـــــــد نـــخـــرت 
فــيــروســات الــفــســاد كـــل أنـــحـــاء أجــســادهــم، 
بــعــد أن نــخــروا، هــم ذواتــهــم مــع شركائهم 

الزبائنين واملستزملن، جسد الدولة.
ال يجري ذلك كله بعيدا عن أنظار الخارج 
ــي، بــــل تـــحـــت أنـــظـــاره  ــ ــدولـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي أو الـ
ــاده وتشجيعه،  ــنـ وإسـ ــه ورعــايــتــه  ــرافـ وإشـ
ــة  نــــظــــرا إلـــــــى ارتــــــبــــــاط املــــصــــالــــح الـــخـــاصـ
والـــشـــخـــصـــيـــة لــلــمــســتــزعــمــن وتـــداخـــلـــهـــا 
الــخــارج، دوال ومؤسسات وواجهات  بــذاك 
ــة  ــاريـ ــيـــة وتـــجـ ــيـــاسـ إعــــامــــيــــة ومــــالــــيــــة وسـ
وعــاقــات زبــائــنــيــة، تــشــتــّد أواصـــرهـــا كلما 
ــانـــت الـــحـــاجـــة مــــاّســــة إلحـــــــداث تـــحـــّوالت  كـ
الطرف  لــهــذا  الــطــابــع  منفعية  تغييرات  أو 
مـــوضـــوعـــة  ــأ  ــنـــشـ وتـ نــــشــــأت  ــد  ــ وقــ ذاك.  أو 
االســتــتــبــاع، ويـــجـــري الـــحـــرص عــلــيــهــا من 
ــب املــصــالــح، 

ّ
طــرفــن أو أكــثــر، نــتــاجــا لــتــطــل

ملــــثــــل هــــذه  ــيــــة،  ــتــــراتــــيــــجــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة أو اســ
ـــة، 

ّ
ــعــــاقــــات واألواصـــــــــــر الــــرثــــة واملـــنـــحـــط الــ

الــدولــيــة،  واملــواثــيــق  للتشريعات  املــعــاديــة 
ولحقوق اإلنسان والجماعات واملجتمعات 
والدول باملعنى القانوني للدولة، ال بمعنى 
الدولية  الــعــاقــات  الــواقــع ومعطيات  األمــر 
غير السوية، بن دول املراكز ودول األطراف 

التابعة واملهمشة.
لـــهـــذا، وفــــي غـــيـــاب الـــعـــاقـــات الــســويــة بن 
ــــن بـــيـــئـــات هـــذه  الـــــــدول فــــي مــــا بــيــنــهــا، وبـ
ــــدول ومــجــتــمــعــاتــهــا، ســتــبــقــى مــوضــوعــة  الـ
ــاع  ــبــ ــتــ ــتــ ــام واالســــــــتــــــــزالم واالســ ــ ــزعــ ــ ــتــ ــ االســ
والتتبيع عناوين بارزة ملوضوعة حضور 
الــــدولــــة أو غـــيـــابـــهـــا، وشــــاهــــدة حـــيـــة عــلــى 
الــحــضــور الــطــاغــي لــلــســلــطــة، وهــــي تــســّيــد 
آلــهــة، وتــخــتــار عبيدا  أنــصــاف  مستزعمن 
مــســتــزملــن لـــهـــم، لــيــتــســّيــد الـــطـــرفـــان قــيــادة 
ــرأي الــعــام فــي بــلــدانــهــم الــفــاقــدة حضور  الــ
الدولة ومؤسساتها، إما بقوة ودعم خارج 
إقليمي أو دولي، كما بدعم قطعان طوائفية 
متمذهبة، ال تشتغل على مصالحها بقدر 
ما تعمل على خدمة روٍح غرائزيٍة مدمرة. 
وفي الحالن الخاسر الوحيد هي شعوبنا 
وكل  دولــنــا  خسرنا  أن  بعد  ومجتمعاتنا، 
تــطــّورنــا وإمــكــانــات تقّدمنا، بفعل  أســبــاب 
تــخــلــف قـــيـــادات االســتــزعــام واســتــبــدادهــا، 
ــــزالم، ورثــــاثــــة »ال  ــتـ ــ وانـــحـــطـــاط رمـــــوز االسـ
أدرين« كثر في صفوف رأي عام مغّيب عن 

قضاياه املصيرية والوجودية.
)كاتب فلسطيني(

األيـــديـــولـــوجـــيـــن املــتــطــّرفــن الـــذيـــن نــمــوا 
ــارج املـــؤســـســـة الــرســمــيــة اإلســرائــيــلــيــة  ــ خـ
الــــتــــي تـــجـــمـــعـــهـــم بــــهــــا عــــاقــــة صــــدامــــيــــة. 
يختلف تكوينهم عن الجيل املؤسس الذي 
ــار فــي ظــل املــؤســســة، وشــّكــل مــا يشبه  سـ
ــلـــهـــا، فــهــم يــعــيــشــون في  الـــلـــوبـــي فـــي داخـ
الــتــال، ويــمــارســون نمط حــيــاة أقـــرب إلى 
البداوة ورعي األغنام، حيث يقيمون بؤرا 
استيطانية على كل تلة يمكنهم الوصول 
ــنــــات الـــقـــائـــمـــة،  ــتــــوطــ ــا خـــــــــارج املــــســ ــهــ ــيــ إلــ
ويبادرون إلى االعتداء على الفلسطينين 
وتحّديهم بشكل شبه يومي، وال يتوّرعون 
عن االصــطــدام بشرطة االحــتــال وجيشه، 
كــمــا أن االعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 

والخارجية ال تعني لهم شيئا.
ــذا الــجــيــل املــتــوحــش مــن املــســتــوطــنــن ال  هـ
يفرض الحقائق االستيطانية على األرض 
فـــقـــط، بـــل يــمــثــل تــحــديــا أمــنــيــا وســيــاســيــا 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــا أمـــــــام املــــؤســــســــة الـــرسـ ــيــ ــلــ وداخــ
إســـرائـــيـــل، بــســبــب عــــدم انــضــبــاطــه وعــنــفــه 
ــفـــرط ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، واســتــخــفــافــه  املـ
من  األول  الــجــيــل  عليها  نــشــأ  الــتــي  بالقيم 
ــان، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــــذي كــ املــســتــوطــنــن الــ
التعارض األيديولوجي وتضارب املصالح 
أحــيــانــا، إال أنـــه كـــان يـــحـــّرم االعـــتـــداء على 
قـــوات األمـــن والــجــيــش، وحــافــظ على حالة 
ــتــــوازن الــتــاريــخــي بـــن املــســتــوطــنــن  مـــن الــ

واملستوين، السياسي واألمني.
حمات االنتخابات الطويلة التي تشهدها 
إسرائيل منذ عامن، والتي يتنافس فيها 
اليمن مع اليمن األكثر تشّددا، إلى جانب 
اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
التي جــاءت فــي ظــل إدارة أميركية ال ترى 
أمـــام عملية ســـاٍم ال  فــي االستيطان عقبة 
تــريــدهــا ونــســفــت أســســهــا، أو ســلــوكــا غير 
قــانــونــي يتنافى مــع الــقــانــون الــدولــي، إلى 
الــذي باركته »صفقة  جانب مشروع الضم 
الــقــرن«، وجــاءت تعبيرا عن جــوهــره، كلها 
عــــوامــــل لـــعـــبـــت لـــصـــالـــح إرهــــــــاب »شــبــيــبــة 
الــتــال« وانــفــاتــهــم االســتــيــطــانــي وعنفهم 

ضد الفلسطينين.
ــاب »شبيبة  رمــزيــة هـــذا الــتــزامــن بــن إرهــ

الذي لعبته تركيا في عاقاتها مع الغرب 
اإلدارة  رمــوز  وتــقــول  الخمسينيات.  منذ 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة إنــهــا ســتــذّكــر تركيا 
شركائها  نحو  والــتــزامــاتــهــا  بتعهداتها 
ــرة غير  ــقـ ــا الـــــذي تــفــعــلــه أنـ فـــي الــــغــــرب. مـ
ورقــة  بلعب  بتمّسكها  واشــنــطــن  تــذكــيــر 
واملمارسة  الفكر  امتدادي  محلي،  حليف 
ــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، تــحــت  ــــحـ لـ
اإلسامية  الدولة  تنظيم  محارية  ذريعة 

)داعش(.
يــــــتــــــزايــــــد فـــــــي اآلونــــــــــــــة األخــــــــيــــــــرة عـــــدد 
بعد  تشير  التي  التركية  السيناريوهات 
اختيار بريت ماكغورك مبعوثا أميركيا 
لقيادة املشهد فــي ســوريــة والــعــراق إلى 
مشروع تفعيل التحرك الكردي على خط 
أربيل – القامشلي . يقول وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو، إن حكومة 
ــنــــطــــن بـــاقـــتـــراحـــهـــا  بــــــــاده ســـتـــبـــلـــغ واشــ
لتشكيل لجنة عمل مشتركة لبحث ملف 
صـــواريـــخ إس 400، لــكــنــه يــذكــر أنــهــا لن 
تتنازل عن حقوقها في برنامج تصنيع 
املقاتلة إف 35. وهذا يعني أن تركيا التي 
فــشــلــت فـــي إقـــنـــاع واشـــنـــطـــن بــإعــطــائــهــا 
مــا تــريــده فــي مــوضــوع جماعة فتح الله 
غولن، وقبول توصيفات هذه املجموعات 
باإلرهابية والتخلي عنها، فشلت أيضا 
في قطع الطريق على مواصلة واشنطن 
دعم مجموعات »قسد« السورية، وتبني 
العاقة بن هذه املجموعات وقوى حزب 
العمال الكردستاني، الناشطة في مثلث 
جنوب شرق تركيا وشمال العراق وشرق 

الفرات.
الورقة األقوى  لم تكتشف واشنطن بعد 
الـــتـــي تــمــّكــنــهــا مـــن الــتــأثــيــر عــلــى أنـــقـــرة، 
خارج  مغردة  إقليميا،  تتمّدد  واألخــيــرة 
السرب األميركي، حيث بات من الصعب 
إعــادتــهــا إلـــى الــــوراء فــي شـــرق املتوسط 
ــد تــكــون  وســـوريـــة ولــيــبــيــا والــــعــــراق. وقــ
ــيـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــتـــركـ ــة الـ ــهــ ــواجــ ســــاحــــة املــ
فــــي الـــبـــقـــعـــة الــــرمــــاديــــة املـــشـــتـــركـــة الــتــي 
األطلسي  شــمــال  حلف  وهــي  تجمعهما، 
والــعــاقــات مــع أوروبـــــا، وهـــو االمــتــحــان 

األصعب للطرفن.
تــدرك حجم  التي  ب واشنطن 

ّ
وقــد تتجن

عن  وتــرصــد  ومــوقــعــهــا،  اإلقليمي  تركيا 
قــــرب مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات والــتــفــاهــمــات 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الــــســــنــــوات األخـ ــ ــي بـــنـــتـــهـــا فـ ــتــ الــ
الـــدخـــول فــي مــواجــهــة علنية مــع أنــقــرة، 
وقد ال تصعد مباشرة ضدها في املرحلة 
املــقــبــلــة، لكنها ســتــحــاول ذلـــك مــن خــال 
حــلــفــاء وشـــركـــاء ومــتــعــاونــن مــعــهــا، أو 

ــاتـــورة مــقــبــولــة لــتــحــقــيــق املـــصـــالـــح أو  ــفـ كـ
استعادة االستقرار.

ــذ انـــطـــلـــقـــت  ــنــ ــم تــــتــــحــــول، مــ ــ والــــــــثــــــــورات لــ
ــى مــــشــــروع تــغــيــيــر فــعــلــي،  ــ شــــرارتــــهــــا، إلــ
ــــا لــلــســعــي إلـــى  لـــكـــن وعــــودهــــا فــتــحــت بــــاًب
املــضــادة«  »الــثــورة  لــم تنجح  الديمقراطية 
في إغاقه. وها هي األخيرة تفقد تماسك 
عــن سقف  فــي صــمــٍت،  جبهتها، وتتخلى، 

طموحاتها. 
ــم جــو  ــكـ ــتــــرة حـ ــة فــ ــيـ ــمـ ــأتــــي أهـ ــا، تــ ــنــ مــــن هــ
فــاإلدارة  األوســـط،  للشرق  بالنسبة  بايدن 
انحيازات  عدة  تتبنى  الجديدة  األميركية 
قــد تغير وجـــه املــنــطــقــة، أولــهــا أن مصالح 
أمـــــيـــــركـــــا ومـــــصـــــالـــــح إســــــرائــــــيــــــل لــيــســتــا 
مــتــطــابــقــتــن )تــعــبــيــر اســـتـــخـــدمـــه حــرفــًيــا 
مــســؤول إيـــرانـــي(. وفــكــرة تــطــابــق مصالح 
الكثير  الــدولــتــن حــصــدت منها إســرائــيــل 
جًدا خال العقود املاضية، وكانت أميركا 
لــســنــوات تــجــعــل إلســرائــيــل »نــصــيــًبــا« من 
الكبير، وتجعل  األمــيــركــي  الــنــفــوذ  مـــردود 
بــعــض املــصــالــح األكـــثـــر أهــمــيــة لحلفائها 
ضمانات  على  بالحصول   

ً
مرهونة العرب 

أو مكاسب إلسرائيل.
واملــلــف الــنــووي اإليــرانــي هــو املــثــال األكثر 
تعبيًرا عن هذا التحّول، فإدارة جو بايدن 
ى أولوية العودة إلى االتفاق النووي، 

ّ
تتبن

ــيـــب تــــعــــارض ذلــــك.  ــانـــت تــــل أبـ حـــتـــى لــــو كـ
واالنحياز الثاني، في هذا السياق، ضرورة 
لدعم  الدولي  نفوذها  أميركا  تستخدم  أن 
الــديــمــقــراطــيــات فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو تــوّجــه 
أصبحت إسرائيل ترى إعماله في منطقتنا 
قوة،  بكل  عليها. وتسعى،  خطًرا وجودًيا 
إلــــى دعــــم االســـتـــبـــداد الــســيــاســي الــعــربــي، 
بعد أن ظلت سنوات تسوق نفسها »واحة 
ديــمــقــراطــيــة وســــط األدغـــــــــال«، وبــالــتــالــي 

تستحق حماية الغرب لها!
يـــكـــون ألمـــيـــركـــا دور نــشــط في  ــكـــرة أن  وفـ
استعارها  العالم  في  الديمقراطية  حماية 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري، جـــورج بــوش االبــن، 
من الحزب الديمقراطي. وعودة بايدن إلى 
بينه  الرئيس  االخــتــاف  تكون  قد  يها 

ّ
تبن

وبــن بــاراك أوبــامــا الــذي تصّرف بواقعية 
سياسية فــي مــلــفــاٍت عــديــدٍة فــي مقدمتها 
املــلــف الـــســـوري، مــا مــنــح األســــد وحــلــفــاءه 

فرصة ذبح الثورة بشراسة. 
فــإذا كانت »الــثــورة املــضــاّدة« قد انكسرت، 

فهل يستمر انحسار الثورات؟
)كاتب مصري(

لــم يــعــتــد عليها مــن قــبــل، وذلــــك فــي غياب 
ــة واملــــؤســــســــات، حــيــث أمـــكـــن إنــتــاج  الــــدولــ
شخصيات املستزعمن غير القادرين على 
بعيدا  سياساتهم  ورســـم  شــؤونــهــم،  إدارة 
وعــادة  املستزملن،  املستشارين  جهود  عن 
مــا يكونون ذوي غــايــاٍت خــاصــة، يــؤكــدون 
من خالها كاريزما االستزالم على حساب 

كاريزما القيادة والسلطة.
دفعهم  املستزعمون خطل  يــؤكــد  مــا  عـــادة 
ــأه وخــــطــــره، واجـــهـــة  ــطــ إلـــــى الــــواجــــهــــة وخــ
الــقــيــادة دونــمــا خــبــرة أو درايــــة أو أحقية 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــب قـ ــــاصـ ــنـ ــ ــال مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــم إلشـ ــهـ ــ ــعـ ــ وضـ
الــعــام،  بالشأن  منها  يتعلق  مــا  خصوصا 
حيث تتطلب املناصب القيادية في الدولة 
ــة ومـــراســـا ســيــاســيــا وثقافيا  ــ خــبــرة ودرايـ
الطوائفيون  واملستزعمون  بسيطا.  ليس 
واملليارية  املليونية  الرساميل  وأصــحــاب 
الوراثية  العوامل  كله، حيث  هــذا  مــن  خلو 
من  تعد  السلطوية  والسياسية  العائلية 
 
ّ
ــبــــداد، ومــــن أحـــط ــتــ أســـــوأ مـــمـــارســـات االســ

التي ال تقيم أي وزن أو اعتبار  املسلكيات 
ــام أو  ــعــ ــرأي الــ ــلــ ــات الـــــدولـــــة، وال لــ ــسـ ملـــؤسـ
ــابـــل، يــؤكــد  ــقـ ــام. فـــي املـ ــ لـــإنـــســـان بــشــكــل عــ
املستزملون، عبر انقيادهم األعمى وتزلفهم 
وربما  منهم،  ُيطلب  بما  وقيامهم  الزعيم، 
ما ال ُيطلب منهم، انحطاط ورثاثة القطيع 
مــن املــنــاصــريــن واســتــتــبــاعــهــم، وانــقــيــادهــم 
ــلـــطـــة األبــــويــــة  األعـــــمـــــى خـــلـــف غـــــرائـــــز الـــسـ
املمهورة بتواقيع املستبّدين، ممن هيمنوا 
على الدولة ومؤسساتها بقوة استزالمهم 

ــة وحــــفــــل  ــ ــفـ ــ ــــضـ الــــــــتــــــــال« فـــــــي شـــــــــــــوارع الـ
ــيـــــض تــجــعــل  ــ ــيـــت األبـ ــبـ ــــي الـ الـــتـــنـــصـــيـــب فـ
اآلمال بإمكانية توقع إقدام بايدن املحاط 
بعشرات امللفات املتراكمة من عهد ترامب 
ــا، عـــلـــى الـــضـــغـــط عــلــى  ــيــ ــيـــا وخــــارجــ ــلـ داخـ
نــتــنــيــاهــو فـــي قــضــيــة االســـتـــيـــطـــان، شبه 
املخضرم  بــايــدن،  ينسى  ولـــن  مستحيلة. 
قاله  مــا  األميركية  السياسية  الحلبة  فــي 
رفيقه ورئيسه السابق بــاراك أوبــامــا، في 
مقابلة صحافية لخص فيها فترة حكمه 
ثماني سنوات، اعتبر فيها أن الفشل األهم 
فــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة هــو فــي تحقيق 
السام، أو بكلمات أخرى فشله في انتزاع 
موافقة من نتنياهو على وقف االستيطان، 
وجعل السام أمرا ممكنا. ويدرك بايدن أن 
الــذي اشتكى منه رئيسه  الشرق األوســط 
السابق تغير كثيرا خال السنوات األربع 
على  تــجــرأ  الــــذي  نتنياهو  وأن  األخـــيـــرة، 
فــي 2011، وتــحــدى رئيسه  عــلــنــا  إهــانــتــه 
ــــب 

ّ
فـــي الــســاحــة الــداخــلــيــة األمــيــركــيــة، وأل

ــقـــى خــطــابــا  ــــده عـــنـــدمـــا ألـ الـــكـــونـــغـــرس ضـ
عدوانيا عارض فيه االتفاق النووي الذي 
توصل إليه مع إيران، أصبح أكثر شراسة 
فرضها  التي  والحقائق  ترامب  بعد حكم 

على األرض.
)كاتب وأسير فلسطيني محّرر(

وشركائها  تركيا  حلفاء  استهداف  عبر 
املحلين واإلقليمين، في أكثر من مكان. 
وســيــنــعــكــس ثــمــن مــغــامــرة أمــيــركــيــة من 
هــــذا الـــنـــوع حــتــمــا عــلــى أمـــيـــركـــا، وعــلــى 
من يتطوع للعب هــذا الــدور ضد تركيا، 
فواشنطن تعرف، أكثر من غيرها، حجم 
الــتــركــي الــروســي اإليــرانــي في  التنسيق 
املـــنـــطـــقـــة، وصـــعـــوبـــة تــســجــيــل اخــــتــــراق 
ــذا الــنــوع بــمــثــل هــذه  اســتــراتــيــجــي مــن هـ

البساطة والسهولة.
ــات أوروبــــيــــة  ــاطــ تــــعــــّول أنــــقــــرة عـــلـــى وســ
ــع  ــن، بــــاتــــجــــاه رفـ ــطــ ــنــ ـــن واشــ بــيــنــهــا وبـــ
األميركي  الرئيس  أقرها  التي  العقوبات 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب على تركيا قبل 
املقاتلة  برنامج  إلى  وإعادتها  مغادرته، 
»إف – 35« االستراتيجي البالغ األهمية 
الـــرد األمــيــركــي  لـــأتـــراك. ولــكــن  بالنسبة 
األوروبــــــــــــــــي الـــــــصـــــــادم جــــــــاء مــــــن خــــال 
أملـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــّيـــة  بـــيـــان وزراء خـــارجـ
وبــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة، والـــذي 
يــدعــو إلـــى الــرغــبــة فــي إنــعــاش الــعــاقــات 
عبر األطلسي، وحيث لم تكن تركيا أحد 
أبرز الاعبن املؤثرين في التحالف بن 

املدعوين إلى االجتماع.
املواجهة  آخــر مــامــح  يــومــا بعد  تتضح 
بايدن  إدارة  أن  ذلــك  األمــيــركــيــة،  التركية 
تحاول لعب أوراق توتر ثنائي وإقليمي 
بينها وبن أنقرة للمساومة على تجميد 
ــتــــركــــي الـــــروســـــي والـــتـــركـــي  الــــتــــقــــارب الــ
اإليراني. لكن الواضح أيضا أن واشنطن 
قد تفضل تحسن عاقاتها مع الرياض 
بــاألوراق  واالستقواء  والقاهرة  وطهران 
ــلـــى حــســاب  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
إضاعة الوقت في سبل البحث عن فرص 
إعــــادة الــعــاقــات إلـــى ســابــق عــهــدهــا مع 
أنقرة. احتواء بعض األطــراف وإبقاؤهم 
داخــل الحضن األميركي قد يكون أسهل 
مــــن مـــغـــامـــرة الـــبـــحـــث عــــن الـــجـــلـــوس مــع 
ـــوط بــــــأذرع  ــبـ ــطــ ــا فــــي حـــضـــن األخــ ــيـ ــركـ تـ

روسية وصينية وإيرانية.
مــــا زالــــــت األنــــظــــار فــــي تـــركـــيـــا مـــشـــدودة 
تترقب بحذر شكل  األبيض  البيت  نحو 
العاقات بن البلدين في املرحلة املقبلة. 
ــال ســـيـــتـــم عــــاجــــا أم آجــــــا بــن  ــ ــــصــ االتــ
الــرئــيــســن، األمــيــركــي والــتــركــي، لكن كا 
الــرجــلــن مــا زال يــبــحــث عــن الــســيــنــاريــو 
واملخرج األنسب إلنجاز هذه الخطوة عن 
طريق املصادفة. وقد تكون قمة األطلسي 
األقـــرب واألنــســب لهذا  الــفــرصــة  املرتقبة 
الــتــواصــل، لــكــن ال أحـــد يــعــرف مــا إذا ما 
كانت قــادرة فعا على إذابــة كتل الجليد 

فوق املياه وتحتها.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

عن دول سلطات االستزعام واالستزالم

بايدن والجيل الثاني من المستوطنين

متى يذوب الجليد بين واشنطن وأنقرة؟

الثورات انحسرت... 
والثورة المضادة انكسرت

ستبقى موضوعة 
االستزعام واالستزالم 

واالستتباع والتتبيع 
عناوين بارزة 

لموضوعة حضور 
الدولة أو غيابها

أصبح نتنياهو 
أكثر شراسة بعد 

حكم ترامب 
والحقائق التي 

فرضها على األرض

قد ال تصعد 
واشنطن ضد أنقرة 

مباشرة في المرحلة 
المقبلة، لكنها 

ستحاول ذلك من 
خالل حلفاء وشركاء 

ومتعاونين معها

آراء

ياسر أبو هاللة

تحاول اإلمارات التكّيف مع التغيرات األميركية تجاه إيران، لتنفيذ استراتيجيتها 
بفصل الجنوب ليكون حائط صّد للحوثيني الذين يستولون على شمال اليمن، 
وبذلك تسترضي إيران. وفي النهاية، تخرج السعودية من اليمن مثقلة بخسائر 
حة 

ّ
مالية وبشرية من دون تحقيق أي من أهدافها. على العكس حدود رخوة مرش

التهدئة. تنصلت اإلمـــارات من  أو  التصعيد  إيــران في  لالختراق بناء على مــزاج 
وقالت  السعودية،  إلى  العسكرية  املعدات  أميركا وقف تصدير  قــرار  بعد  اليمن، 
أنها زادت من وتيرة  الوقائع على األرض تثبت  اليمن، مع أن  إنها منسحبة من 

تدخلها غير العلني. 
ليس تاريخًا بعيدًا التواطؤ اإلماراتي مع الحوثيني، فنظرية الثورة املضاّدة تعتبر 
الــعــربــي. وقــد تمكنت  الــعــالــم  الــديــمــوقــراطــيــة فــي  إيـــران حليفًا موضوعيًا لــضــرب 
اإلمارات، بغفلة من السعودية أو شراكة معها، من تفكيك الفرقة األولى مدّرع التي 
كانت خط الدفاع األخير عن العاصمة، وكان آخر مبلغ مساعدات صرف للرئيس 
عبد ربه منصور هادي 200 مليون دوالر مقابل تسريح آخر مجموعة من ضباط 
اللواء  اغتيال  بعد  وقــت، خصوصًا  الحوثيني مسألة  تقّدم  كــان  ذلــك،  بعد  الفرقة. 

جميد القشيبي غدرًا وعدوانًا.
ي الثورة املضادة عداءها للديموقراطية واليمن املوحد بستار مواجهة اإلخوان 

ّ
تغط

املسلمني، ولذلك ما زال حصار تعز مستمرًا. وفي مقابل اغتيال قيادات إخوانية 
ارتباط باإلرهاب مثل هاني  لها  تقّدم قيادات سلفية متطّرفة  معتدلة وتهميشها 
ه يدعم الحوثي، فال مشكلة مع نظريته 

ّ
بن بريك وأبو العباس، وغيرهما. وذلك كل

املتطّرفة طاملا أن لدى الطرف الجنوبي نظرية أكثر تطّرفًا يعبر عنها التيار السلفي 
املدخلي. ولعل أكثر ما يخدم الحوثي عندما يقّدم املداخلة إسالمًا »سنيًا« ال يخفي 
على  »اللعنة  صرخة  الحوثي  يرفع  املقابل،  وفــي  الصهاينة.  مــع  بالتطبيع  رغبته 

اليهود«، وهكذا يخدم التطّرف بعضه بعضًا. 
ى نظرية حكم ساللي مناطقي 

ّ
ليس للحوثي مشروع وطني. هو فصيل متطّرف يتبن

متكاملة،  استراتيجية  لبناء  مستعد  وهــو  إيـــران.  إلــى  يمتد  طائفي  بــأفــق  عمليًا 
تتقاسم فيها إيران واإلمارات اليمن، ويتم تصفية فكرة اليمن الديموقراطي املوحد 
)أو االتحادي(، ويحاول االستفادة من »لحظة بايدن« التي تتقارب فيها أميركا مع 
إيران. وسيكون التوافق مع األميركان تحت ستار محاربة اإلرهاب. وفي الحقيقة، 
تمثل  والتي  اليمن،  في  والديموقراطية  التقّدمية  والقوى  اإلصــالح  على  حــرب  هو 

أكثرية اليمنيني الذين عّبروا عن أنفسهم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
اليمن لقمة أكبر من إيران واإلمــارات والسعودية، فالوعي الدستوري والجمهوري 
أصيل فيها من ثورتها األولى على اإلمامية، وأحزابها تالقت في »اللقاء املشترك«، 
بعزيز  اتجاهاتهم، وضحوا  اختالف  على  تداعى شبابها  التغيير،  وفــي ساحات 

 بمستقبل أجمل. 
ً
النفوس أمال

والحفاظ  اإلماراتية،  اإليرانية  باالستراتيجية  القبول  عدم  السعودية  من مصلحة 
بغير  ُيــهــزم  ال  املذهبي  الساللي  إيـــران  مــشــروع  مــوحــدًا.  ديموقراطيًا  اليمن  على 
إنسانية،  كارثة  أســوأ  أحدثت  التي  املــدّمــرة  الحرب  أثبتته  ما  وهــذا  الديموقراطية. 

وزادت من نفوذ إيران. 
الحوار  مؤتمر  فــي  قبل  مــن  الجنوب  فــي  االنفصالية  والــقــوى  الحوثي  اجتمع  لقد 
الوطني. واملأمول أن تضغط أميركا في سبيل حل سياسي على قاعدة املؤتمر الذي 
عبر عن إجماع وطني، بعيدًا عن االحتالالت الخارجية، حل عنوانه يمن املستقبل، 

ال اليمن الحوثي وال املدخلي، وال مكان فيه لإلرهاب، وال للمشاريع الصهيونية.

عبد الحكيم حيدر

ت علينا بفيض 
ّ
للبركات إشــارة. ولـــأرواح أمــر واجــب، وال نملك إال طاعتها إن حل

لت وحلت. األرواح 
ّ

الكرم، كرمها هي، وما نحن سوى الضيوف في خدمتها، إن تفض
تقودك إلى الكتابة، الكتابة هي أصال ابنة أرواٍح متعثرة ألمٍر ما كوني أصيل، أمٍر ال 

ندريه، كي تظل هذه األرواح معنا أطول فترة ممكنة.
الثمانني بسنوات خمس، من دون استجداء أي شيء من  محمد حافظ رجب عبر 
أي مخلوق أو دولة أو نظام. الرجل في هدوء صاف، بعدما عبر »ثمانينه«، بال نواح 
ومن دون أن يعرض علله كما يحلو للمستورين، لأسف من أجل جائزة، أو عالج، 
أو تذكرة سفر، أو لجنة تحكيم، أو حتى سرقة رئاسة »املجمع اللغوي«، ليال بأمر 
رت بكرامتها؟ وما 

ّ
السلطة وفرماناتها. ما طبيعة تلك األرواح القوية الهادئة التي تست

طبيعة تلك الكرامة أصال في زمٍن باتت فيه كعملة نادرة وأحيانا زائفة، هل الكرامة 
، وخروجا 

ً
أقوى من حاجة الثمانني وضعفها في بدن كاتٍب مأ الدنيا عنادًا، وكتابة

عن القطيع، والعلف، واالتحاد االشتراكي، واليسار، واليمني، وكل بغال البلدية وعلفها 
وسروجها وشكائمها، كمحمد حافظ رجب؟

ما هذه الكرامة التي دخلت في روح رجٍل على مشارف التسعني، استغنى بنفسه 
وكتابته عن العالم؟ كيف عبر الثمانني من دون ضّجة، وكيف عبرته الثمانني من غير 
ه ألحد؟ هل كان محمد حافظ رجب قد وعى تماما درس »بغال البلدية«، فظل 

ّ
أن تذل

الثمانني من دون حاجة أو شكاية؟ هل  إلــى  في عرين عمره ومصابه حتى وصــل 
 وحيد في الثمانني بكل هذه الصالبة؟ هل ما نراه 

ٌ
الكتابة حصن؟  من أين يأتي رجل

ف عنه يظل يحمينا حتى نصل إلى عرين كرامتنا حتى بعد الثمانني، كيف 
ّ
ونتعف

 مأ الدنيا كتابة وجنونا »ثمانينه« على مقربٍة من البحر؟ وكيف تجيبه 
ٌ

ُيكمل رجل
السنوات بعدما زادت وطالت؟ 

رجل في الثمانني لم يطلب شيئًا. فقط انحاز ألمله، وجراحه، وقال كلمته بصراحة 
املغلوب والغالب معًا، من دون أن يحوز نصرا وال راية، سوى نصر الكتابة والشغف 

بالوحدة واألنس بقسوتها عليه، وقسوته عليها أيضًا.
هل صار الرجل، حتى بعدما جاوز الثمانني، خليال وفيا للوحشة من دون أن يعلن 
العنيدة والشفافة معا لها »طاقة قــدرهــا«، هل  أن يقّر ذلــك. األرواح  ذلــك، ومــن دون 

الكتابة تلك املليئة بالوحشة تحمينا في الوقت نفسه من الوحشة؟
الكتابة   ممسكًا بأملها في عناٍد يفوق عناد 

ّ
لم يعرض جراحه ألحــد، بل ظــل رجــل 

وتفّردها. من أيام قليلة، ماتت ابنته الوحيدة التي تحبه وترعاه، بعدما تعدت الستني 
وتركته لصموده. لم يقل أي شيء عن وحدته، ال قبل رحيل ابنته وال بعده، وال حتى 
بعد رحيل العالم كله، بعدما اقترب من التسعني بجوار البحر. وأنا في كل يوم أقرأ 
عن الكاتب الذي يحتاج عون الدولة، بعدما لم تهتم الدولة، وتكتب اسمه على يافطٍة 
أن  مــن  الــرغــم  التاسعة، على  للمّرة  الكاملة  أعماله  عد طبع 

ُ
ت لــم  أو  رأس شــارع  على 

األعمال الكاملة له في مؤسسات الدولة تمت طباعتها مرارا، وأغلبها في مخازن هيئة 
الكتاب غذاء للفئران باألطنان من سنوات.

أبــدًا محمد حافظ رجب وطلب شقة، أو طبع كتاب، أو جائزة، وهو  لم يخرج علينا 
الرائد من جيل الستينيات الذي لم يحصل على جائزة أبدًا، وال سافر إلى أي منتدى 
عــربــي، وال قــاســم فــي جــائــزة، وال بكى أمـــام مــقــامــات الشيعة نــهــارا ووقـــف مــع أي 
دكتاتور في الجبهة ليال، وال ناصر حربًا في الخليج ما بني إخوٍة قديمًا، أو حديثًا، 
كي ينول الجوائز، بل ظل فقط مع حزنه يكتب ويطل ألحــزان البحر، وال يقول لله، 
إال ما يطويه تحت ضلوعه من أحــزان. بعض أصدقاء، أو قلة، يترّددون عليه، وهو 
قليل الكالم، بل يخرج الكالم منه مؤملا ومجروحا، وتكاد الكلمات لو عادت ثانية إلى 
 للبحر، 

ّ
حنجرته، وكأن الكلمات قطعة من كبده تخرج منه بعنت، إال أنه كل آٍن يطل

ويكتب عن ألٍم ما راح أبدا عنه، ولم يفارقه كظل، وال هو أحّب أن يفارق األلم، وكأن 
 لصداقٍة تمناها من دون أن يبوح بها.

ً
األلم كان بديال

محمد أحمد بنّيس

التي هــّزت مدينة طنجة  الفاجعة  املغربي يعيش على وقــع  الــعــام  الـــرأي  يــزال  ال 
االثنني املاضي، بعد وفاة 28 شخصا قضوا غرقـا بعد أن حاصرتهم السيول 
ــص لــهــا. وُيــعــيــد هــذا الــحــادث املــأســاوي 

ّ
فــي وحـــدة صناعية أرضــيــة غير مــرخ

وربط  الفساد،  ومكافحة  االجتماعية،  املسألة  بشأن  كثيرة  أسئلة  الواجهة  إلى 
املسؤولية باملحاسبة التي تعد أحد العناوين املؤسسة للعرض السياسي الذي 

قدمته السلطة في 2011. 
 
َ
ــذه الــفــاجــعــة وصـــف الــســلــطــات املــحــلــيــة الــوحــدة ولــعــل مــا يــلــفــت االنــتــبــاه فــي هـ

الصناعية املعنية بـ‹‹السرية‹‹، ما اعتبره قطاع عريض من الرأي العام تنّصال 
من املسؤولية القانونية واألخالقية، وهروبا إلى األمام، وإقرارا بسطوة الفساد 
وما يرتبط به من تحالف واصطفاف بني السلطة واملــال، فال ُيعقل أن ال يصل 
إلى علم هذه السلطات وجود هذه الوحدة الصناعية التي تستقبل يوميا، وبشكل 
القاسية  الحياة   

ُ
ظــروف الذين فرضت عليهم  والعامالت  العمال  علني، عشرات 

الوحدة  الصحية واالجتماعية، فهذه  السالمة  أدنى شروط  يفتقد  امتهان عمل 
أن  يعني  ال  ذلــك  أن  إال  عملها،  ملــزاولــة  قانونيا  ترخيصا  تمتلك  ال  كــانــت  وإن 
نشاطها كان سّريا. وإذا أضفنا إلى ذلك أن وحدات ›‹سرية‹‹ مشابهة تشتغل 
األخــيــرة  استراتيجية  لــهــا، ضمن  ــص 

ّ
مــرخ كــبــرى  نسيج  طلب شــركــات  تحت 

لتخفيض تكاليف اإلنتاج، فإن الصورة تغدو أكثر اكتماال وداللة.  كشفت فاجعة 
طنجة إفالَس النموذج التنموي، وعجَز السلطة والحكومة والنخب واملؤسسات 
كما  املتزايد.  االجتماعي  االحتقان  ملواجهة  وبدائل  حلول  إيجاد  عن  الوسيطة 
واألهلي  االجتماعي  االستقرار  معادلة  في  املهيكل  غير  القطاع  أهمية  كشفت 
في املغرب، بما يدّره في الــدورة االقتصادية من مــوارد، وبما يعنيه ذلك، أيضا، 
من غياب القانون والشفافية واملساءلة عن قنوات هذه الــدورة. وعلى الرغم من 
الناتج  أن هذا القطاع أضحى يشكل )حسب بيانات رسمية( حوالي 30% من 
إدماجه في  يتوازى مع سياساٍت عموميٍة تعمل على  أنه ال  إال  الخام،  الداخلي 
الدورة االقتصادية، من خالل إصالحات اجتماعية تنصّب أساسا على التعليم، 
الفساد. وفي غياب هذه  الضريبية، ومكافحة  والسياسة  والقضاء،  والتشغيل، 
السياسات، فإن هذا القطاع يستمر في تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة 

بسبب التهّرب الضريبي واستغالل اليد العاملة. 
آالف  مــن  عينة  إال  طنجة  لفاجعة  كانت مسرحا  التي  الصناعية  الــوحــدة  ليست 
الوحدات ›‹السرية‹‹ في معظم أنحاء البالد، في انتهاك صارخ للقانون. فأصحاُبها 
للضمان  الوطني  الصندوق  لــدى  يشّغلونهم  الذين  بالعمال  عــادة،  يصّرحون،  ال 
االجتماعي، وال باألرباح التي يجنونها، كما ال يحترمون مقتضيات قانون الشغل، 

هذا عالوة على افتقاد هذه الوحدات معايير السالمة والوقاية الصحية.
مقاومة املخططات الرامية إلى إعادة هيكلة هذه ›‹الوحدات الصناعية السرية‹‹ 
الــدورة االقتصادية، ال يمكن أن ُيفّسر إال بوجود مواقع  وإدمــاج أنشطتها في 
داخل الدولة واملجتمع تستفيد من هذا الوضع، وتستميت في تغذيته، والحفاِظ 
عــلــى مــا يــــدّره مــن مــكــاســب مــاديــة وســيــاســيــة ال حــصــر لــهــا. وقـــد كـــان داال ما 
التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  أورده 
)هيئة رسمية(، أخيرا، حني أكد ›‹أن جرائم الفساد ذات العائدات الكبيرة تتسم 
أكثر  عنها  الكشف  يجعل  مــا  واملــرتــشــي،  الــراشــي  ــالقــي مصلحة 

َ
وت بالتعقيد، 

صعوبة، على عكس جرائم الرشوة‹‹. ويعكس إقرار رسمي كهذا بالبنية املركبة 
وعــدَم  عليه،  ى 

ّ
تتغذ التي  القوى   

َ
تغول اجتثاثها،  املغرب، وصعوبِة  في  للفساد 

اكتراثها ملا تسوقه الحكومة بشأن مكافحة الفساد وربط املسؤولية باملحاسبة 
وعدم اإلفــالت من العقاب. من املرجح أن تسقط رؤوس كثيرة بعد أن تتشعب 
التحقيقات التي تباشرها الجهات املختصة في فاجعة طنجة، لكنه سقوط قد ال 
يعني الكثير، في ظل عجز الحكومة عن وضع سياسة صارمة بشأن مكافحة 
الفساد. ولعل ما يبعث على الحزن والغضب أن كلفة الفساد في املغرب لم تعد 
رات الدولية للتنمية، بل صارت تتعّداه نحو 

ّ
تقتصر، فقط، على التأخر في املؤش

إزهاق أرواح األبرياء في سعيهم خلف لقمة العيش املّرة.

تقاسم اليمن بين اإلمارات وإيران محمد حافظ رجب 
وبركة األرواح الزاهدة

فاجعة طنجة وكلفـة الفساد
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آراء

دالل البزري

تل بخمس 
ُ
لقمان سليم شهيدًا. رجل الذاكرة ق

عــًا 
ّ
رصـــاصـــات. تــركــهــا لــنــا جــمــيــعــًا، إرثـــًا مــوز

 دمــاؤه 
ّ

على األقــربــاء واألبعد منهم. لم تجف
حضرت جريمة اغتياله جرائم 

َ
بعد، حتى است

أخرى، خيطها واحد ودوراتها مختلفة: 
عام 1985، عندما كان الحزب الشيوعي على 
خالٍف مع دمشق، وبعدما احتلت حركة أمل 
بيروت، وسيطرت على الضاحية والجنوب، 
حصلت سلسلة اغتياالت لعشرات من كادرات 
ع 

ّ
الحزب الشيوعي اللبناني الجنوبيني، تتوز

مــَهــنــهــم بـــني الـــتـــدريـــس والـــطـــب والــصــحــافــة. 
ــتـــة فــي  ــامـ ــبـــه صـ بـــــــَدت شـ ــذه  ــ ــتـــل هــ ــقـ الـ دورة 
بدايتها. ولكنها انفجرت عام 1987 باغتيال 
األول  الشيوعي:  الــحــزب  مــن  يــن 

َ
بــارز نجَمني 

الجامع  الشيوعي  الفيلسوف  مـــروة،  حسني 
ــني، املــاركــســي واإلســـالمـــي. بكاتٍم 

َ
بــني الــتــراث

للصوت، وهو راقد في سريره. وتحديدًا في 
فبراير/ شباط من ذاك العام. والثاني مهدي 
ر الحزب الشيوعي األملع، من بعده 

ّ
عامل، منظ

ــار(. بــني الــشــهــريــن،  ــ بــثــالثــة أشــهــر )مـــايـــو/ أيـ
كــان مــهــدي عــامــل فــي جلسٍة مــع أصــدقــاء له، 
ســـوريـــني. طــرحــوا عــلــيــه الـــســـؤال: أال تخشى 
ــاب. مــع أنـــه مــثــل حسني  عــلــى نــفــســك؟ كــال أجــ
مروة، »شيعي شيوعي«، كما وصفه في تلك 
ــان اغــتــيــال مــهــدي عــامــل خاتمة  الــجــلــســة. وكـ
دورة من القتل، ُسّميت فيما بعد »دورة قتل 
الشيوعيني  مــنــافــســة  وكـــانـــت  الــشــيــوعــيــني«. 
مع  تلتقي  الشيعية  القواعد  بني  أمــل  لحركة 
ــداوة دمــشــق املــســتــجــّدة لــلــحــزب الشيوعي  عــ

اللبناني.
ثــمــانــيــة عــشــر عــامــًا تــفــصــل بــني هـــذه الــــدورة 
عــام 2005.  بــالــقــاتــل،  وأخــــرى، ال تشبهها إال 
هذه املرة رفيق الحريري يقع صريع إنفجار 
ارهــابــي، هــو بــدايــة لـــدورة اغــتــيــاالت طاولت 
نوابًا وشخصيات ومثقفني كانوا معارضني 
لـــدمـــشـــق، ومــتــحــّمــســني النـــســـحـــاب جــيــشــهــا 
بـــلـــغ الــحــريــري 

ُ
مـــن لــبــنــان. عــشــيــة اغــتــيــالــه، أ

بتهديداٍت تطاول حياته. أجاب عليها بأنه ال 

عصام شعبان

خصوصا  للتحفظ،  مثيرا  العنوان  يكون  قد 
وأن كــاتــب املــقــال مــصــري، تشهد بـــالده أكبر 
من انتكاسة ثورة إلى ما يشبه انكسار جيل 
حــضــر ملــحــطــات التغيير، وشــــارك فــيــهــا، غير 
ــا يـــوحـــي بـــه مـــن نــصــيــحــة. والـــشـــعـــوب كما  مـ
األشخاص، ال يتلقون النقد بصدر رحب، وما 
أكثر ما تضيق به النفوس في األزمات. ولكن 
التجربة املصرية، ومتابعة  في ضوء خبرات 
 

ٌ
ودراسة أكاديمية لثورة تونس، يتبدد بعض
من التحفظ، في أن يبادر أحــد الجالسني في 
صــفــوف املــغــلــوبــني فـــي مــخــاطــبــة املــتــعــثــريــن، 
خصوصا وأن ثورتهم كانت تمثل لقطاع من 
شــبــاب االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة مــصــدرا لــألمــل. 
ــــواب لــكــتــابــة تــاريــخ  وفـــي مــالمــح نــجــاحــهــا أبـ
الـــثـــورات مـــن دون تــعــمــيــم أنــهــا أخــفــقــت، وأن 
لــلــثــورات آفــاقــا مغايرة ال تنتج الــحــســرة، وال 
املــســلــحــة أو عـــودة نظم  بــالــصــراعــات  تنتهي 

مستبدة وهيمنتها.
ومع التسليم بأن الثورة صيرورة اجتماعية 
وســيــاســيــة، وإخــفــاقــهــا لــيــس نــهــايــة لــتــاريــخ 
ــل فـــي الــتــغــيــيــر  ــ الـــشـــعـــوب، إال أن امـــتـــالك األمـ
يــحــتــاج إلـــى تــوصــيــف ملــا يــجــري أو غـــرق في 
ــارات عـــمـــومـــيـــة، فـــهـــنـــاك ثـــــــــوراٌت تــخــفــق  ــ ــعـ ــ شـ
وتنهزم، وأخــرى تتعثر أو تنجح في تحقيق 
التعاطي  األحــــوال  كــل  وفـــي  بــعــض مطالبها. 
بموضوعية ضـــرورة مــلــّحــة، مــن أجــل تغيير 
ــيـــاق، أبــــــرزت احــتــجــاجــات  الــــواقــــع. وفــــي الـــسـ
تــونــس، فــي ذكــــرى الـــثـــورة الــعــاشــرة، حيوية 
التونسي،  لــدى قــطــاعــاٍت مــن الشعب  ظــاهــرة 
ــار الـــــــثـــــــورة، فـــكـــانـــت  ــ ــسـ ــ ــة ملــــراجــــعــــة مـ ــ ــبــ ــ ورغــ
االحتجاجات أقرب إلى كشف حساب وتقييم 
لسياسات حكومات متعاقبة، غير أنها أبرزت 
تــحــديــاٍت مــن ضمنها صـــراع بــني مؤسسات 
الـــدولـــة، الــرئــاســة والــبــرملــان والــحــكــومــة، غير 
ــــراع بـــني الـــشـــارع والــســلــطــة، وصـــــراع بني  صـ
ر إلى أن مسار 

ّ
قوى سياسية. وهذا كله مؤش

الــثــورة مــهــّدد، وأن الــتــوافــق بــني قــوى الــثــورة 
ممكن  غــيــر  مطالبها  لتحقيق  بــرنــامــج  عــلــى 
والتحالفات  الــصــراع  مــعــادالت  اســتــمــرت  إذا 

السياسية بالكيفية نفسها.
ومــن بــني مــؤشــرات الخطر على ثــورة تونس 
الحضور القوي لعملية شيطنة االحتجاجات. 
داخــل  السياسي  الفعل  املطلوب حصر  وكــان 
االنتخابية.  العملية  تتجاوز  ال  رسمية  أطــر 
 عن التعبير عن مطالبه. 

ّ
وعلى الشارع أن يكف

ومـــع هـــذا املــيــل الــــذي يــشــابــه حــالــة مــصــر في 
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، تــعــالــت أصـــــوات أجــهــزة 
األمــــن بــوصــفــهــا فــاعــال ســيــاســيــا، وتــعــامــلــت 
ــر الــتــوقــيــف، واســتــنــد  ــ ــعـــت دوائــ بــعــنــف ووسـ
االحتجاج، وتعميم  إلــى حمالت تشويه  ذلــك 
لــتــحــلــيــل  أداة  الـــخـــارجـــيـــة  ــرة  ــ ــؤامـ ــ املـ مـــنـــظـــور 

جــاك شيراك  مــن  فهو محمّي  اغتياله،  يمكن 
نــفــســه، رئــيــس جــمــهــوريــة فــرنــســا. هــنــا أيضًا 
التقى نــهــران: الــســوري والــلــبــنــانــي. واألخــيــر 
هذه املّرة، اللبناني، متمثل بحزب الله، الذي 
حًا.

ّ
تفّوق على حركة أمل توسعًا ونفوذًا وتسل

ومنذ أكثر من عام، التقيُت بلقمان سليم في 
إطار دراسٍة كنُت أعّدها عن اليسار اللبناني. 
بدارته القديمة الشاسعة، املنذورة لفعالياٍت 
ثقافيٍة متنّوعة. بعد الحديث، جلُت مع لقمان 
عارمة  مكتبة  بدهاليز  يمكن وصفها  ما  في 
. غابة 

ً
ترتفع رفوفها إلى السقف، العالي أصال

والقصاصات..  وامللفات  واملــقــاالت  الكتب  من 
، ذاك الــحــائــط.. عــن كـــذا، وذاك عن 

ّ
ــــرف هـــذا الـ

كـــيـــت. مـــشـــاريـــع مـــهـــولـــة. تــحــتــاج إلــــى فــريــق 
ــا، عــلــى األقــــــل. وكــلــهــا كــلــهــا..  ــفـــرزهـ يـــتـــفـــّرغ لـ
تحفظ الذاكرة. ليس اللبنانية وحسب، بأدق 
طّياتها، بل السورية أيضًا والفلسطينية. ذلك 
كله في قلب الضاحية الجنوبية، معقل حزب 
رون بمواقف لقمان العلنية املناهضة 

ْ
الله، مق

ــال وأنــــــَت  ــيــ ــتــ ــلــــحــــزب. »أال تــــخــــاف مــــن االغــ لــ
الحزبالهية  البيئة  مــع  مــبــاشــر  تــمــاّس  عــلــى 
ــة؟« ســـألـــتـــه، وقـــلـــبـــي يــــرتــــجــــف... كــال  ــاديــ ــعــ املــ
أجاب. »ِلم أخاف؟ لن يقتلوني. انا محمّي..«. 
القائمة  دة 

ّ
 يشرح لي تلك العالقة املعق

َ
وأخــذ

بـــني الــيــســاريــني الـــذيـــن نــاهــضــوا حــــزب الــلــه 
واليساريني الذين اندمجوا بمشاريعه. 

بعد هــذا اللقاء، انفجر املرفأ. وكــان قد سبق 
بِصلٍة  ان 

ّ
يمت اغتياالن  سليم،  لقمان  اغتيال 

ــأ: ضــحــيــتــه األولــــــى كـــانـــت الــعــقــيــد  ــرفــ إلــــى املــ
املتقاعد، منير أبو رجيلي، بعد أربعة أشهر 
مــن االنــفــجــار. ُوجــــد مــقــتــواًل فــي مــنــزلــه بآلة 
حـــــــاّدة. وأبـــــو رجــيــلــي شــغــل مــنــصــب رئــيــس 
مــكــافــحــة الــتــهــريــب فـــي مــرفــأ بـــيـــروت. وُعــِلــم 
السفينة حاملة  كــان يملك معلوماٍت عن  أنــه 
نترات األمونيوم. الضحية الثانية كانت جو 
بجاني، بعد خمسة أشهر من االنفجار. وقد 
اغتيل بكاتم الصوت، وهــو خــارج من منزله 
ليوصل أوالده إلى املدرسة. وبجاني، بصفته 
كان  اللبناني،  الجيش  لــدى  املعتَمد  ر  املــصــوِّ
يــمــلــك أرشـــيـــفـــًا غــنــيــًا مـــن الـــصـــور عـــن املــرفــأ 

ــذا املــنــظــور ســبــق أن ســّوقــتــه  املـــظـــاهـــرات. وهــ
نظم ديكتاتورية وما زالت تستخدمه لتبرئة 
نفسها، والتهّرب من املسؤولية، وتبرير القمع، 
وأن يــســتــخــدم فـــي تـــونـــس يــعــنــي أن جــوهــر 
الديمقراطية مهّدد، وأنها مجرد أداة للوصول 
إلــــى الــســلــطــة، ال مــمــارســة مـــن حـــق الــجــمــيــع، 
ما  السلمي، غير  التعبير  أشكال  كل  تتضمن 
يحمله ذلك من التعامي عن أسس االحتجاج 
ـــرات 

ّ
ومــنــطــلــقــاتــه، ورصـــــد انـــعـــكـــاســـات مـــؤش

ــالــــة ونــــقــــص مـــســـتـــويـــات  ــبــــطــ الـــتـــهـــمـــيـــش والــ
الــتــنــمــيــة وتـــفـــاوتـــهـــا فــــي الــــــواليــــــات، والـــتـــي 
توسعت من الجنوب والوسط حتى العاصمة 
تونس. وهذه املعضالت، بجانب ديكتاتورية 
ــــن عـــلـــي وفــــــســــــاده، ومــــحــــابــــاة مـــجـــمـــوعـــات  بـ
املصالح، كانت تجسيدا لالقتصاد السياسي 
أن االحتجاجات  أيــضــا  املشهد  لــلــثــورة. وفــي 
مــن إخفاق  تحمل دالئــل على ضيق قطاعاٍت 
أعباء  تخفيف  عن  وعجز  متتالية،  حكومات 
األزمة االقتصادية واالجتماعية، وذلك يفتح 
الــطــريــق إلـــى احــتــمــاالت، إذا اتــســعــت األزمــــة، 
لــلــثــورة بشكل كامل  قـــوى مــضــادة  أن تبسط 
نفوذها وتقّدم نفسها بديال في حال استمرار 

السياسات االقتصادية نفسها.
وال تــنــفــصــل أزمـــــة الــســيــاســات االقــتــصــاديــة 
ونتائجها عن التحالفات السياسية واملشهد 
السياسي العام في تونس. وإذا كانت تحالفات 
أغلبية  تحقيق  استطاعت  قد  النهضة  حركة 
بــرملــانــيــة، فــإنــهــا لـــم تـــطـــرح ســيــاســات بــديــلــة 
أساسها  على  اندلعت  التي  األزمـــات  ملعالجة 
الــثــورة، فال يمكن أن يكون حــزب نــداء تونس 
سابقا، وحاليا قلب تونس، يقبل بسياسات 
 من 

ً
تحقق مطالب الثورة، واألخير يمثل كتلة

وسياسيا  طبقيا  انتمت  مصالح  مجموعات 
لم يكن غريبا  لذا  الدستوري.  التجمع  لحزب 
االحتجاجات  تجاه  األفعال  ردود  تتشابه  أن 
ــن، بعد  فــي الـــواليـــات، وأن تــحــاول قـــوات األمــ
عسكرة  العاصمة،  إلــى  املظاهرات  انتقلت  أن 
الشوارع، ومنع التظاهرات. وفي هذا السلوك 
ــر خطر 

ّ
مــؤش الديمقراطية  مــن  ينتقص  الــذي 

على مسار ثورة ترى أنها أخرجت البالد من 
دوائر االستبداد إلى فضاء حرية التعبير.

املــــــؤامــــــرات  ــــالت أو  ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ إلـــــــى  ــاد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة، أو مـــيـــل الـــنـــظـــم الـــقـــديـــمـــة إلـــى  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
االســـتـــيـــالء عـــلـــى الـــحـــكـــم، حــــل ســـهـــل ومـــريـــح 
ويــعــفــي الــجــمــيــع مـــن املـــســـؤولـــيـــة، لــســنــا في 
حاجٍة إلى مناقشة بديهيات، أن هناك أطرافا 
ــارج والــــداخــــل تــســعــى إلــى  ســيــاســيــة فـــي الـــخـ
أن تنشط  الطبيعي  ومــن  تحقيق مصالحها، 
الحراك  والدولية في ظل  اإلقليمية  الساحات 
خرائط  تشكل  الــتــي  االستثنائية  ــاع  واألوضــ
جــــديــــدة، وتــــحــــاول كــــل مــنــهــا حـــجـــز مــكــانــهــا 
وتــقــويــة نــفــوذهــا فـــي املــشــهــد الـــجـــديـــد، وكــل 
واالنقالبات  كالثورات  االستثنائية،  األحــداث 

املنفجر. لم يمِض شهران على اغتيال بجاني، 
وربما آخرين لم نعلم بهم، حتى كان اغتيال 
لقمان سليم، على الخط نفسه. لقمان كان ال 
يملك مــعــلــومــاٍت وحــســب، عــن تـــورط دمشق 
وحزب الله باالنفجار، وهي موثقة ودقيقة... 
بل كان يرّوج فحواها. وهذه شجاعة تتفّوق 
الــدورة من  على نفسها. ويمكن تسمية هــذه 
القتل باسم »الكشف عن قتلة انفجار املرفأ«. 

ولذلك علينا توقع مزيد من االغتياالت.
ولـــكـــن بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن أن »الــتــحــقــيــقــات 
آخذة مجراها«، التي »لم تتوصل إلى نتيجٍة 
تكشف عن القاتل«، وما إلى هنالك من أدبيات 
غــســل أيــــــادي الــقــتــلــة مـــن دمـــــاء ضــحــايــاهــم، 
الرابط  الخيط  هو  »سياسي«،  اســتــدالل  ثمة 
الــثــالث:  ــــدورات  الـ الــجــرائــم ذات  بــني مرتكبي 
عنوانها دمــشــق. فــي الــبــدايــة، كــانــت األيـــادي 
أمل، ثم  »املحلية« تتجّسد بحركة  الدمشقية 
تصاعدت هيمنة حزب الله، وانتقلت الوكالة 
الــســوريــة - »املــمــانــعــة« إلـــى حـــزب الــلــه، رأس 

حربة محور املمانعة. 
ــتـــدالل »وجـــــــودي«، إذا جــاز  ــًا: ثــمــة اسـ وأيـــضـ
التعبير، من أن الضحية في الــدورات الثالث 
من القتل ال تصغى إلى التهديد بالقتل. وال 
»الــبــراءة« تحّد من  قتل. هــل 

ُ
أنها ست تصدق 

مريحًا  متسعًا  القاتل  لحرية  وتــدع  خيالها، 
لتصّور كيفية القتل وتقرير توقيته؟ آخذًا في 
تــصــّدق«؟ هــل يمكن  الضحية »ال  أن  حسابه 
 من ذلك، فيدافع 

ً
ة  أن يكون أقل بــراء

َ
الضحية

فــي هذه  أو يحميها؟ هــل يحتاج  عــن نفسه، 
الــحــالــة إلـــى الـــقـــوة؟ أو الـــســـالح؟ هـــل يتشّبه 
الضحية بالجالد، فيحمل سالحه ليدافع عن 

نفسه؟ 
بمعنى آخر: بأية قوة يتقّوى الضحية إن لم 
يكن بالكلمة، املسنودة إلى الذاكرة؟ وفي هذه 
الدورة تحديدًا من دورات القتل، حيث الذاكرة 
املــقــصــودة بالقتل، أي »نــســيــان« جريمة  هــي 
ــام.. هـــذه الـــذاكـــرة كانت  ــتـ املـــرفـــأ، والــصــمــت الـ
بني يَدي لقمان سليم بالوثائق والنصوص 
جريمة  ملفاتيح  مــالــكــًا  وجعلته  والــبــراهــني.. 
إلــى  ستفضي  الــرســمــيــة  التحقيقات  املـــرفـــأ.  

والــــصــــراعــــات املــســلــحــة. لــكــن الــتــعــويــل على 
ــادي قاصر  الــخــارجــيــة تفسير أحــ الــتــدخــالت 
 بــالــعــقــول ويــعــفــي مـــن املــســؤولــيــة، 

ّ
يــســتــخــف

ومحاوالت النظم املستبدة العودة إلى املشهد 
بـــديـــهـــي، وال اســـتـــثـــنـــاء فــــي تــــاريــــخ الــــثــــورات 
ــــاوالت جـــمـــاعـــات الــنــفــوذ  ــــحـ ــن مـ الـــحـــديـــثـــة عــ
الــســيــاســي واالقــتــصــادي فــي الــدفــع برجالها 
إلى السلطة، للحفاظ على مصالحها الطبقية 
بعد الثورات، وأن تسعى إلى امتالك مصادر 
ووسائل  السياسية  العملية  خــالل  من  القوة 
ــتــــخــــدام أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة،  اإلعـــــــــالم، وحــــتــــى اســ
وعــســكــرة الــســاحــات وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
الفضاء السياسي، حتى تعيد امتالكه منفردة 
االقتصادي  السوق  في  وتتمظهر  كانت،  كما 
الديمقراطية  كانت  وإذ  السياسي.  والنشاط 
الــنــاشــئــة تــضــيــق بـــاالحـــتـــجـــاج االجــتــمــاعــي، 
ــريـــق إلـــــى الـــتـــعـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــا مــع  فـــمـــا الـــطـ
أحــــزاٍب انــفــض عنها جــمــهــورهــا، حــني غرقت 
فــي خــالفــاٍت ال تخصهم، وفــي ظــل سياسات 
حــكــومــاٍت تعيش أجــــواء املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، 
ال تــســتــطــيــع اتــــخــــاذ ســـيـــاســـاٍت بـــديـــلـــة عــلــى 
ومن  واالقــتــصــادي،  االجــتــمــاعــي  الصعيدين، 
املــشــهــديــن الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، يتشكل 

مساٌر يعاود التذكير بانتهاك الكرامة.
ومن مالمح الخطر أيضا انفضاض جماهير 
م، لشعورها 

ّ
الثورة عن الفعل السياسي املنظ

ــأن الــعــمــل واالنـــضـــمـــام لـــألحـــزاب لـــم يجلب  بــ
ــزائـــم والـــخـــيـــبـــات، وأن الــســلــطــة ال  ــهـ ســــوى الـ
ــتــــي رفـــعـــوهـــا فــي  ــــى مــطــالــبــهــم الــ تــســتــمــع إلــ
أتــــون الـــثـــورة. عــنــدمــا شــوهــت االحــتــجــاجــات 
االجــتــمــاعــيــة فــي مــصــر، شــعــرت قــطــاعــات من 
جمهورها بأن قادة الثورة والفعل السياسي 
من أحــزاب وقــوى غير جديرين بكسب الثقة، 
وأن بعضا من شــعــاراٍت رفعها هــؤالء القادة، 
وتماست معهم، أصبحت مفرغة، مجّرد أدوات 
ت 

ّ
لــذا انفض إلــى السلطة.  للتعبئة والــوصــول 

قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة عــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
واستطاعت الثورة املضاّدة كسب أرضيٍة حول 
سرديتها بأن الثورات مؤامرة لم تنتج سوى 
ــاب وافــتــقــاد األمـــن الشخصي  ــ الــخــراب واإلرهـ
واملجتمعي. وأصبحت صورة السياسي كاذبا 
واالجتماعية  الوطنية  بــالــشــعــارات  متالعبا 
والدينية، لم يعد أغلب السياسيني يمتلكون 
تــأثــيــرهــم الــســابــق. فـــي مــقــابــلــة ضــمــن رســالــة 
ماجستير عن أثر الحراك الشبابي في ثورتي 
الشباب من  الكاتب أحد  مصر وتونس، سأل 
قــادة الحراك االحتجاجي في سيدي أبو زيد 
كان  الحزبي،  العمل  الشباب  تــرك  أسباب  عن 
رد الشاب الذي يعمل بعقد هش في العاصمة 
أحــزابــنــا، أحزابنا هي  لــم نترك  تونس »نحن 
الــتــي تــركــتــنــا«، بــيــنــمــا أمــــام املـــســـرح الــبــلــدي 
واتـــحـــاد الــشــغــل فــي الــعــاصــمــة، وفـــي واليـــات 
وســـط تــونــس وجــنــوبــهــا، كــانــت احــتــجــاجــات 

دفن امللف بعبارات »لم يتوصل التحقيق...«. 
دفـــن املــلــف يعني نــســيــانــه، كــمــا أحــيــلــت على 
السابقة، مهما  القتل  النسيان ملفات دورات 
بــلــغــت مــن »أهــمــيــة«. ومــلــف مــقــتــل الــحــريــري 
ــيـــة«. بــمــحــكــمــتــه الــدولــيــة،  ــمـ ذروة هــــذه »األهـ
ألعضاء  الصريحة  واتهاماتها  وخالصاتها 
من حزب الله. ومع ذلك، »فالج ال تعالج ..!«.  

التي تضع  الكثيرة  أمــام املعطيات  بــاملــوازاة: 
شبع 

ُ
حــزب الله فــي دائـــرة االتــهــام، وبعد أن أ

لقمان سليم تهمًا بالعمالة ألميركا وإسرائيل 
فون 

َّ
على لسان امليديا التابعة له، يظهر املكل

إيــاه: أن إسرائيل،  الفولكلوري  القيام بالدور 
ــلـــيـــم ارتــــبــــاط  الــــتــــي يـــرتـــبـــط بـــهـــا لـــقـــمـــان سـ
من  قتلته.  التي  هــي  و»الــخــيــانــة«،  »العمالة« 
أحــد وجوه  النابلسي،  الشيخ صــادق  بينهم 
حــــزب الـــلـــه اإلعـــالمـــيـــة. إذ يــفــهــم هــــذا الــشــيــخ 
تمامًا ملاذا قتلت إسرائيل لقمان سليم: أنها 
تريد أن تشعل »الفتنة والتفرقة في األوساط 

الشيعية«.
الــلــه  حـــــزب  عـــلـــى  ــام  ــ ــهـ ــ االتـ نـــصـــّب  أن  اآلن: 
وحــــده لــيــس بــالــعــدل، فــلــلــحــزب شــركــاء في 
على  يلعبون  التحّكم.  في  وأحيانًا  الحكم، 
يتشاجرون،  يستشرسون،  وحــبــال،  حــبــال 

املعطلني متواترة خالل خمس سنوات مضت، 
حتى ملف املفرزين أمنيا، والذين حرموا من 
الــعــمــل ملــعــارضــتــهــم سلطة بــن عــلــي لــم ينته، 
وظـــلـــت مـــعـــانـــاة عـــديـــديـــن مـــن شـــبـــاب الـــثـــورة 
باقية، منهم من يرّدد الشعار نفسه الذي رفع 
فــي الــحــوض املــنــجــمــي وســيــدي بـــوزيـــد، قبل 
»التشغيل   ،2010 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   14

استحقاق يا عصابة السّراق«.
أحـــد األخـــطـــاء الــكــبــرى أن يــتــم نــفــي قــطــاعــات 
شــعــبــيــة مــــن املــــعــــادلــــة، وأن تــــفــــرغ الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة مـــن مــضــمــونــهــا، 
الــســلــطــة بنتائج  إلــيــهــم  آلــــت  وأن يــكــتــفــى مـــا 
ــا مــــظــــهــــرا وحــــيــــدا  ــهــ ــفــ االنـــــتـــــخـــــابـــــات بــــوصــ
وتجنيب  األزمـــة  تجاهل  ويتم  للديمقراطية، 
الـــحـــوار مـــع هــيــئــات تــمــثــل قــطــاعــات شعبية 
األحــزاب  وحتى  والنقابات،  املدني  كاملجتمع 
ــان، لــكــنــهــا  ــرملــ ــبــ ــي الــ ــم تــمــتــلــك ثـــقـــال فــ الـــتـــي لــ
ذات تـــأثـــيـــر فــــي الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا أنـــه 
ــة فـــي صـــراعـــات  ــ مـــن الــصــعــب اخــتــصــار األزمــ
سياسية في البرملان، أو بني مؤسسة الرئاسة 
ليست  الصراعات  تلك  كانت  وإن  والحكومة، 
منفصلة الصلة عن األزمة التي تمّر بها ثورة 
تونس. وإذا كان في مقدور قطاعاٍت أن تحتج 
وتحاسب متخذي القرار ومقّرري السياسات 
ضـــمـــن صــــــراع ســلــمــي يــحــقــق تـــقـــدمـــا يــخــلــق 
تراكما لصالح مطالب شعبية، فهذا، بجانب 
مطالب  حــول  واملجتمعي  السياسي  الــحــوار 
االحتجاج، أفضل من سيناريوهات بديلة، إذا 

استمرت أزمة الشارع.
ليس من يخّرب ثورة تونس، كما تحب أن تروج 
أقالم في تونس وخارجها بحكم اصطفافات 
ــلــــدول، مــــؤامــــرات خــلــيــجــيــة.  حــزبــيــة عـــابـــرة لــ
املشكلة أعمق من محاوالت التأثير الخارجي، 
والذي ال ينشط إال في أتون األزمة السياسية 
الــــداخــــل  فــــي  األزمــــــــة  أن  أي  واالقــــتــــصــــاديــــة، 

يــتــخــاصــمــون، يـــمـــألون األثـــيـــر بــبــيــانــاتــهــم 
النهاية،  فــي  ولكنهم،  الغاضبة.  الــقــارصــة، 
بــالــقــســمــة. ويسكتون  يــرضــون  يــصــغــرون، 
عــن آلـــة الــقــتــل. يــعــّدلــون أحــيــانــًا مــن مــيــزان 
القوى، استنادًا إلى إشارٍة من هنا أو ملحٍة 
املحصلة، يدخلون  فــي  هــنــاك. ولكنهم،  مــن 
فــي تــســويــاٍت وصــفــقــات مــع الــحــزب القائد. 
يحافظون بفضلها على حصتهم في الحكم، 
بحكم  يجعلهم،  مــا  هـــذا  بــنــظــرهــم.  القليلة 
جرائم  كل  مبتِلعني  املوضوعية،  الــضــرورة 
ني الطرف عنها. وأحيانًا قبل 

ّ
الحزب، غاض

وقوعها. بل متراجعني عن حق دماء أقربهم 
ــيـــة.  ــبـــراهـــني املــحــكــمــة الـــدولـ ـــو بـ ــهـــم، ولــ ــيـ إلـ
الساكتني،  الخرساء.  الشياطني   وهؤالء هم 
ــأ بحكم  ــًا، عـــن جــريــمــة املـــرفـ ــوانــ ضــعــفــًا وهــ
املــصــلــحــة املــشــتــركــة. واآلخــــذيــــن بــاملــزايــدة 
ــات.  ــاشــ ــشــ ــر الـــصـــحـــف والــ ــبـ الـــضـــمـــيـــريـــة عـ
الـــذي يجعل املــنــظــومــة بأسرها  هــم الــجــزء 
اللبنانيني  فــوق صــدور  تبقى  أي  »تعمل«، 

مثل صخرٍة ساحقة ماحقة.
ولذلك، ستلتحق جريمة لقمان سليم بجرائم 
هذه الــدورة من القتل. ولكن مع فــرٍق شاسع: 
الــذيــن ســكــتــوا عــن جــرائــم تــمــّســهــم مــبــاشــرة، 
ورثة الشهيد، مقابل تسويٍة أو صفقة، زهيدة 
أو باهظة. مثل الحزب الشيوعي الذي سكَت 
عن اغتياالت الدورة االولى، أو سعد الحريري 
الثانية.. هــؤالء ال يشبهون  الــذي يسكت عن 
وَرثة لقمان سليم. شقيقته رشا، تتصّدرهم، 
ومعها سلمى، والدة لقمان سليم، ومونيكا، 
ــه.. بــحــزنــهــن الــنــبــيــل املــنــيــع، بــعــبــاراٍت  ــتـ زوجـ
اللحظة  مــنــذ  عــاتــقــهــن،  عــلــى  أخـــذن  مختلفة، 
التي وضــع لقمان  الــذاكــرة  األولـــى، استكمال 
أركـــانـــهـــا قــبــل اغــتــيــالــه. أي إنـــهـــا جــريــمــة لن 
األولـــى  الـــدورتـــني  فــي  ال  كسابقاتها،  تنتهي 

والثانية وال األخيرة. منسية في األدراج...
كـــال. لــن تسكت رشـــا، لــن تــْســتــكــني. حــواّســهــا 
كلها مستنفرة. ومعها سلمى ومونيكا. إنها 
فــي طــريــقــهــا لــلــتــحــّول إلـــى أيــقــونــة إغــريــقــيــة: 

الشقيقة حامية ذاكرة شقيقها.
)كاتبة لبنانية(

املرحلة  لم تبرح مربع  البالد  بــاألســاس، وأن 
تحالفاتها  تبني  التغيير  وقـــوى  االنتقالية. 
على أســس ال عــالقــة لها بــأهــداف الــثــورة وال 
شــعــارات التغيير، والــســمــة الــتــي كــانــت تميز 
املسار االنتقالي من قدرٍة على الحوار وإعالء 
مـــة انــحــســرت وســاد  مــبــدأ الــتــشــاركــيــة واملـــواء
مــبــدأ الــتــغــلــب. ويــســتــلــزم أن تــتــجــاوز تونس 
ــة، أن تبني  ــروريـ أزمــتــهــا، ضــمــن خـــطـــوات ضـ
كـــل قــــوى الــتــغــيــيــر تــحــالــفــاتــهــا عــلــى أســـاس 
برنامج الثورة، وإعالء مبدأ الحوار، واإليمان 
بـــــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســــيــــرورة الــــثــــورات، 
وعــمــومــا ليست الــصــنــاديــق وحــســب. وكــذلــك 
أن تعيد قوى الثورة تأمل خرائط التحالفات 
التي يمكن  اليسار  وأساسها، بما فيها قوى 
أن تكّرر أخطاء ثورة مصر، وتبني تحالفاتها 
ــونـــس ورؤى ثــقــافــيــة،  ــة تـ ــويـ عـــلـــى أســــــاس هـ
وتــهــمــش الــجــوهــر االجــتــمــاعــي لليسار الــذي 
كان قد واجه، بقدر ما امتلك، سلطة بن علي، 
عبر تحالفات سابقة على الثورة، على الرغم 
من محدوديتها، تركت أثرا مهما ووازنــا. أما 
عن أزمة تشكيل الحكومة فإنها ستمر في أي 
حــال، وهي إحــدى انعكاسات األزمــة، وليست 
جوهرها، وإن كانت تخضع لعملية التنافس 
ــتـــجـــاذب مــبــنــي عــلــى مشهد  والـــتـــوظـــيـــف، ولـ
األزمة االجتماعية والسياسية التي هي أكبر 
من مواجهة بني الرئيس قيس سعيد ورئيس 

الحكومة هشام املشيشي.
ــذاتــــي شــــرط لــلــتــغــيــيــر في  مـــمـــارســـة الــنــقــد الــ
هــــذه الــلــحــظــة، ســـــواء فـــي تـــونـــس أو غــيــرهــا 
ــفـــاضـــات الــعــربــيــة،  ــتـ مـــن بــــالد الــــثــــورات واالنـ
بالوعي  لها وتسلحت  ــر 

ّ
بـــدأت وحــض والــتــي 

واإليـــــمـــــان بـــاالنـــتـــصـــار، لــكــنــهــا أخـــفـــقـــت فــي 
وظــروف  متعّددة،  ألخطاء  برنامجها،  تنفيذ 
ذاتية وأخــرى موضوعية، تخّص بنية الدول 
واملــؤســســات وحـــال االقــتــصــاد. لكن الــظــروف 
املـــوضـــوعـــيـــة لــــن تــتــغــيــر أو يـــمـــكـــن الــتــغــلــب 
الــذاتــيــة التي  لــلــظــروف  ــة  عليها مــن دون رؤيـ
تخّص قــوى الــثــورة، ومــن شــاركــوا في الحكم 
إدراك  السياسي.  املشهد  منها، والفاعلني في 
الــوقــائــع واألخـــطـــاء ومــراجــعــتــهــا مــهــم، ســواء 
ــــرى شــهــدت  فـــي تـــونـــس أو مــصــر أو بــــالد أخـ
ثــورات. وهــذا الوعي وإدراك األخطاء يمهدان 
إلعــــــادة بـــنـــاء اإليــــمــــان بـــاالنـــتـــصـــار، وضــمــان 
ــّدم مـــن تــضــحــيــات وجـــهـــود مــتــراكــمــة  أن مـــا قــ
ســيــنــتــج مــشــهــدا مــخــتــلــفــا لـــلـــثـــورات. وحــتــى 
املكبلة أيديهم في السجون أو العاجزين بني 
جدران بيوتهم واملحاصرين، غير من أعادوا 
يــــرّددوا  أن  بإمكانهم  لــيــس  التغريبة  مشهد 
ــل« من  ــ ــ َم

َ ْ
أل

َ
ـــي ا ـــَربِّ

ُ
 الــســجــنــاُء ن

ُ
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ُ
»نــفــعــل
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رام اهلل ـ محمود السعدي

ــــؤرة  ــنـــون يـــقـــيـــمـــون بـ ــتـــوطـ مـــنـــذ قـــتـــلـــه مـــسـ
جبل  فــي  عائلته  أراضـــي  على  استيطانية 
الــريــســان غــرب قــريــة راس كــركــر، غــربــي رام 
الله وسط الضفة الغربية في فلسطني املحتلة، فجر 
يوم الجمعة، تعيش عائلة الشهيد الفلسطيني خالد 
ماهر صالح نوفل )34 عامًا( صدمة ما جرى. يستذكر 
أفراد العائلة سلسلة من اعتداءات املستوطنني على 
أراضـــيـــهـــم، كــمــا تـــعـــّرض والــــد الــشــهــيــد خــالــد نفسه 

للطعن على يد مستوطن قبل نحو 22 عامًا.
ال تملك العائلة رواية حول ما جرى مع ابنها خالد، 
بــل تشير إلــى روايـــة االحــتــالل حــول قتل ابنها على 
ــن املـــســـافـــة صفر  أيـــــدي املــســتــوطــنــني بـــالـــرصـــاص مـ
)أمتار قليلة( ما يشير إلى قتله بدم بارد بينما كان 
في اإلمكان السيطرة عليه، عدا عن مقتله في أرض 
ال  إذ  باالستيطان،  املهدد  الريسان  في جبل  عائلته 
جــدران أو نقاط عسكرية في املكان، وفق ما يوضح 
 ما 

ّ
»العربي الجديد«. كل خال الشهيد، وديع نوفل، لـ

ه كان نائمًا في 
ّ
تعرفه عائلة نوفل عن نجلها خالد أن

غرفته، وفي الصباح الباكر فوجئت باقتحام جيش 
االحتالل منزلها وسؤالها عن خالد، ثم اقتيد الوالد 
إلى نقطة عسكرية وعرضوا عليه مالبس ومقتنيات، 
ــهــا لنجله خــالــد، ثــم أطلقوا سراحه. 

ّ
أن الــوالــد  ليؤكد 

 
ّ
أن العائلة  الفلسطيني  االرتــبــاط  أبلغ جهاز  بعدها 

خالد استشهد في جبل الريسان. عام 1999، كاد خالد، 
وهو في الثانية عشرة، أن يكون يتيمًا وابــن شهيد 
فلسطيني، حينما كان يعمل والده مقاواًل في مدينة 
اللّد بالداخل الفلسطيني املحتل عام 1948، وتعرض 
للطعن على يد مستوطن، ونقل إلى املستشفى لتلقي 
 تلك الحادثة 

ّ
الــعــالج، ونــجــا مــن املـــوت املــحــقــق. لــكــن

هذه  املستوطنون  أعادها  العائلة،  بذاكرة  املحفورة 
املرة وقتلوا خالد وغدا طفله الوحيد يوسف البالغ 
مــن الــعــمــر 4 أعــــوام ونــصــف يــتــيــمــًا. اآلالم مضاعفة 
في العائلة، فخالد تــزوج قبل نحو ست سنوات من 
 سمياه يوسف، 

ً
ابنة خالته من األردن، وأنجبا طفال

 الطفل مع الوالدة محتجزان في األردن منذ عدة 
ّ
لكن

أشهر، بسبب صعوبة السفر، نتيجة اإلجراءات التي 
فرضها فيروس كورونا الجديد. 

خــالــد شـــاب هــــادئ تــخــرج مـــن جــامــعــة بــيــرزيــت في 
اختصاص املحاسبة، وكان يعمل في دائــرة ضريبة 
ــوزارة املــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــان  ــ األمـــــالك الــتــابــعــة لــ
خــلــوقــًا مــثــقــفــًا، يــعــيــش فــي أجــــواء عــائــلــة مــكــونــة من 
إلــى والــديــه، وينعم بحياة  خمسة أشــقــاء باإلضافة 
اجتماعية مميزة، وبعائلة مليئة بالحّب والسعادة 

التي انتزعتها جرائم املستوطنني.
يعّمق  خــالــد  استشهاد  على  املفجوعة  نــوفــل  عائلة 
أملــهــا احتجاز قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي جثمانه، 
ومنع دفنه وفق الشعائر الدينية الذي كفلته القوانني 
واملواثيق الدولية، فيما العائلة بصدد تحريك دعوى 

جثمان  لتسليم  اإلسرائيلية  املحاكم  أمــام  قضائية 
إيصال  ســتــحــاول  تتمكن  لــم  وإن  ومقتنياته،  ابنها 
خصوصًا  الــدولــيــة،  الجنائية  املحكمة  إلــى  القضية 
القضائية على األراضــي  مع إعالنها فرض واليتها 
املحتلة فــي الــيــوم نفسه الـــذي قــتــل فــيــه خــالــد، وفــق 
ــروان نـــوفـــل، قــريــب الــشــهــيــد، فـــي حــديــث  ــ مـــا يــؤكــد مـ

»العربي الجديد«. لـ
لــطــرد املستوطنني  رفــع قضية  أيــضــًا  العائلة  تــنــوي 
املجرمني الذين يقيمون بؤرة استيطانية رعوية على 
أراضــي جبل الريسان، ويسيطرون من خاللها على 
مساحات واسعة من أراضي قرية راس كركر. ويشكل 
املــســتــوطــنــون خــطــرًا عــلــى حــيــاة األهـــالـــي. وتــطــالــب 
)حــراس  للقتلة  فــوريــة  بــإجــراء محاكمة  عائلة نوفل 
الــبــؤرة االستيطانية  أفـــرايـــم، وهـــي  مــا يسمى حــقــل 
ــــي جــبــل الـــريـــســـان( ومــعــاقــبــتــهــم  املــقــامــة عــلــى أراضــ
الريسان  من جبل  البشعة، وطردهم  على جريمتهم 
ــن تــجــهــيــزات رعـــويـــة،  ــا عــلــيــه مـ املــغــتــصــب وإزالـــــــة مـ
والــتــوقــف عــن أعــمــال الــحــفــر والــتــجــريــف فــي الجبل 

والسماح ألصحاب األرض بالعمل في أرضهم .
يحاول املستوطنون منذ عامني خنق راس كركر من 
جهتها الغربية، إذ أقاموا بؤرة من عدة كرفانات على 
أراضي جبل الريسان، وخاض األهالي حينها سلسلة 
فــعــالــيــات وجـــهـــودًا قــانــونــيــة وشــعــبــيــة ملــنــع الــتــمــدد 
االســتــيــطــانــي. وأقــيــمــت مـــن جــهــة الــقــريــة الــشــمــالــيــة 
الــلــه، قبل  أراضـــي غــرب رام  مستوطنة »نيريا« على 

السيطرة على  نحو 17 عامًا، ويحاول املستوطنون 
تحاصر  الشرقية  الناحية  وفــي  املحيطة.  األراضــــي 
القرية مستوطنة »دولب« املقامة على أراضيها منذ 
للقرية   مدخل وحيد 

ّ
إال نحو 38 عامًا. وليس هناك 

تغلقه قوات االحتالل ببرج وبوابة حديدية تفتحها 
ــا الــــشــــوارع االســتــيــطــانــيــة  وتــغــلــقــهــا مــتــى تـــشـــاء، أمــ
االتجاهات، وبعضها ممتد  القرية من جميع  فتلف 

بمحاذاة منازل األهالي.

مجتمع
خففت املحكمة العليا في باكستان، أمس األربعاء، حكَمي إعدام صادرين بحق سجينني مصابني 
بالفصام، في حكم يتعارض مع عقوبة سابقة ومن املتوقع أن يشكل سابقة. وقضت أعلى محكمة 
في البالد بأن عقوبة اإلعدام ال ينبغي أن تطبق في قضيتي كنيزان بيبي وإمداد علي، وهما امرأة 
ورجل أمضيا 30 و18 عامًا على التوالي في انتظار تنفيذ حكم اإلعــدام. وحكمت عليهما بداًل من 
ذلك بالسجن مدى الحياة وأمرت بنقلهما إلى مستشفى لألمراض العقلية. ويحظر القانون الدولي 
)فرانس برس( عقوبة اإلعدام بحق األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية.  

أعلنت السلطات النرويجية العثور على جثتني إضافيتني بعد ستة أسابيع من وقوع واحد من 
إلــى تسع وفيات  الضحايا  عــدد  الحديث، ما يرفع  النرويج  تاريخ  االنهيارات األرضية في  أســوأ 
حتى اآلن. ويعتقد أن شخصًا آخر لقي حتفه في االنهيار األرضــي الــذي جرف منازل في منطقة 
سكنية بقرية أسك في 30 ديسمبر/ كانون األول املاضي. وأوقفت السلطات البحث، الشهر املاضي، 
الستحالة العثور على ناجني في درجات حرارة أقل من الصفر، فيما حلقت مروحيات وطائرات 
)أسوشييتد برس( بدون طيار مزودة بكاميرات للكشف عن الحرارة فوق تالل أسك.  

النرويج: العثور على جثتين بعد أسابيع من انهيار أرضيباكستان تلغي اإلعدام بحق مصابَين بالفصام

رأس  مسقط  كركر،  راس  قرية  سكان  عدد  يبلغ 
تخنقها  نسمة،  ألفي  نحو  نوفل،  خالد  الشهيد 
والــنــقــاط  االستيطانية  ــؤر  ــب وال المستوطنات 
الشوارع  وكذلك  جهاتها،  كــّل  من  العسكرية 
من  االستيطان  ويلتهم  االستيطانية.  االلتفافية 
مساحة  ــل  أص مــن  دونـــم   2000 نحو  أراضــيــهــا 
تصل إلى نحو 8500 دونم، وفق ما يؤكد رئيس 
المجلس القروي في راس كركر، راضي أبو فخيذة، 

لـ»العربي الجديد«.

قرية راس كركر

عندما يتعلق األمر بحماية نفسك من أّي سالالت 
يكون  قد  الجديد،  كــورونــا  فيروس  من  متحورة 
وضــــع كــمــامــتــني أفـــضـــل مـــن االكـــتـــفـــاء بـــواحـــدة. 
شـــوهـــد عــــدد مـــن الــســيــاســيــني يــضــع كـــل منهم 
كــمــامــتــني، مـــن بــيــنــهــم نــائــبــة الــرئــيــس األمــيــركــي 

كاماال هاريس، كما تظهره الصورة. 
الــدكــتــور مـــات بينيكر، رئيس  مــن جــهــتــه، يــذكــر 
اإلكلينيكي  الفيروسات  لعلم  األميركية  الجمعية 

ــــك الــــذي تضعه  أّن »نــــوع الــكــمــامــة الــجــيــد هـــو ذل
باستمرار على األنف والفم متى كنت في مكان 
ــام... عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، عــلــيــنــا أن نــركــز على  ــ عــ
تحقيق ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع 

كمامتني«. 
الدكتور دوش شيفر، األستاذ  املقابل، يقول  في 
السرطان«  ألبحاث  هاتشينسون  »فريد  بمركز 
ــوع الـــكـــمـــامـــات الــتــي  ــات املـــتـــحـــدة، إّن نـــ ــــواليــ ــال بــ

تستخدمها وعــددهــا يــتــوقــف عــلــى املــكــان الــذي 
تنوي الــذهــاب إلــيــه. يــشــرح: »مــن الــضــروري جدًا 
أن تضع الكمامة على النحو املناسب وباستمرار 
عندما تكون في أجواء عالية املخاطر حيث يكون 

الفيروس أسرع انتشارًا«. 
القماش  مــن  كمامة  باستخدام  شيفر  ويــوصــي 
 ،

ً
املـــرء فــي أجــــواء مفتوحة مــثــال عــنــدمــا يتمشى 

ــواع مــتــمــيــزة من  ــأنـ واالســتــعــانــة بــكــمــامــتــني أو بـ

)إن 95( عند  أو  إن 95(  )كــيــه.  مــثــل  الــكــمــامــات 
الذهاب ألماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات 

واملستشفيات.
كــذلــك، يــقــول الــدكــتــور رائـــد الـــدويـــك، رئــيــس معهد 
األمراض التنفسية بمستشفى »كليفالند كلينيك« 
األميركي: »إذا كانت كمامتك من عدة طبقات، فمن 

غير الضروري استخدام كمامتني«.
)رويترز(
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رمــزي  أم  كـــادت  أيـــام  فقبل  استثنائية،  حــالــة 
ابنها  يخبر  ما  تفقد حياتها، بحسب  رستم 
»العربي الجديد«، من جــّراء »قيام صيدالني 
ها تعاني 

ّ
بوصف دواء لها من دون أن يعلم أن

مــن أمــــراض عــــّدة كــنــقــص الــتــرويــة فــي القلب 
ــارة  ــ ــد أنـــقـــذتـــهـــا زيـ ــ والـــضـــغـــط والــــســــكــــري. وقـ
 هــذا 

ّ
طــبــيــبــة لــهــا بــالــصــدفــة، إذ أخــبــرتــنــا أن

الدواء قاتل بالنسبة إليها«.

عالقة متشابكة
وتــــــتــــــشــــــابــــــك الـــــــعـــــــاقـــــــة مـــــــــا بـــــــــن املــــــريــــــض 
والـــصـــيـــدالنـــي والـــطـــبـــيـــب بـــطـــريـــقـــة مــعــقــدة، 
الصيدالني  يلفت  مــا  كبير، بحسب  حــد  إلــى 
خــالــد أبـــو عــمــر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. ويــقــول 
 الــوعــي الــطــبــي في 

ّ
 »املــشــكــلــة تكمن فــي أن

ّ
إن

املجتمع بشكل عام ليس باملستوى املطلوب. 
ــصــون أمــراضــهــم ويــصــفــون 

ّ
وكــثــيــرون يــشــخ

الــدواء ألنفسهم، استنادًا إلى تجارب مسبقة 
أو أخرى نقلها إليهم آخرون. وهذا أمر واضح 
في ما يتعلق بأمراض األطفال، إذ تجد لدى 
غــالــبــيــة الـــعـــائـــات الـــســـوريـــة مــجــمــوعــة مــن 
األدويــة، منها خافض حــرارة ودواء للمغص 

وآخر للزكام، وغيرها من األمــراض املعروفة 
لدى تلك الفئة العمرية«.

 »األمر ينطبق كذلك على 
ّ
يضيف أبو عمر أن

فتجد  الــبــالــغــن.  بــن  تنتشر  معّينة  أمـــراض 
دواء  ويطلبون  الصيدلية  يــقــصــدون  الــنــاس 
لوجع الرأس أو البطن أو الصدر، وهي تكون 
إّمــــا أدويــــة ســبــق أن اســتــخــدمــوهــا فــي عــاج 
أعــــراض مــشــابــهــة، وإّمــــا أخــــرى يــطــلــبــون من 
معرفته.  بحسب  لــهــم  يصفها  أن  الــصــيــدلــي 
للصيدلي   

ّ
أن مجتمعيًا  عليه  املتعارف  ومــن 

الــقــدرة على وصــف دواء مناسب، وقــد يعود 
ذلـــك إلـــى الــتــأثــر بثقافة الــعــطــاريــن الــذيــن ما 
زالوا ينشطون في مختلف املناطق السورية 
ــراض  ــ والــــذيــــن يـــصـــفـــون كـــذلـــك عــــاجــــات ألمـ
ه »في النهاية، إذا نصحت 

ّ
مزمنة«. ويوضح أن

املريض بمراجعة طبيب يزّوده بوصفة طبية 
ه سيتوجه إلى صيدالني 

ّ
مناسبة لحالته، فإن

التي   األعــــراض 
ّ
إن إذ  يــشــاء،  آخـــر يعطيه مــا 

يعانيها ال تستدعي مراجعة طبيب«.
 »التعويل يكون على خبرة 

ّ
ويتابع أبو عمر أن

الصيدالني في وصف أدويــة آمنة للمرضى، 
ــب االخــتــاطــات 

ّ
وأن يـــكـــون قـــــادرًا عــلــى تــجــن

ريان محمد

أمام إحدى الصيدليات في منطقة 
شعبية جنوبي دمشق، تجّمع عدد 
من األشخاص ينتظرون أدوارهم 
الصيدالني  على  مشكاتهم  يعرضوا  حتى 
الصغير  ابــنــتــه  أحــضــر  أحــدهــم  الخمسيني. 
ــهــا تعاني آالمــًا فــي البطن وفي 

ّ
شاكيًا مــن أن

الصيدالني يستشعر  فـــراح  والــحــلــق.  الـــرأس 
حرارتها بيده، قبل أن يتناول خافض لسان 
مــن جــيــب مــريــولــه األبــيــض ويـــحـــاول فحص 
بــلــعــومــهــا. ومـــا إن انــتــهــى، حــتــى تـــوّجـــه إلــى 
رفوف األدوية وأحضر ثاث علب راح يسجل 
عليها الجرعات املطلوبة، قبل أن يلتفت إلى 
آخــريــن قــصــدوه لــغــايــات مــشــابــهــة. وال ُيــَعــّد 
هــذا املشهد غريبًا فــي ســوريــة، إذ يتكّرر في 

مناطق كثيرة في الباد.
ولـــجـــوء الــســوريــن إلـــى الــصــيــادلــة لــلــتــداوي 
القطاع  يعود إلى ما قبل عام 2011 وانهيار 
الــصــحــي. وتخبر أم راجـــي الــعــبــد، رّبـــة أســرة 
ـــه »مــنــذ ســنــوات طويلة 

ّ
وأّم ألربــعــة أبــنــاء، أن

أقصد الصيدالني ليصف العاج لي وألفراد 
أسرتي«. بالنسبة إليها، »ثّمة صيادلة أشطر 
ــــف الـــــــــدواء، خــصــوصــًا  مــــن األطــــبــــاء فــــي وصـ
عندما يتعلق األمر باألمراض املوسمية مثل 
الــجــهــاز الهضمي  اإلنــفــلــونــزا واضـــطـــرابـــات 
ــراض أخـــرى  ــ ــى أمــ فـــي الـــشـــتـــاء، بـــاإلضـــافـــة إلــ
مثل الــتــهــاب الــرئــتــن والــتــهــاب الــعــن واألذن 
وغــيــرهــا. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، قــد يحّولني 
ــــى طـــبـــيـــب مـــخـــتـــّص، فــــأنــــا وعــائــلــتــي  هــــو إلــ
وكثيرون من أهالي الحي نثق به وبآخر في 
»الصيدالني   

ّ
أن راجــي  أم  منطقتنا«. تضيف 

يــصــحــح فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة وصـــفـــة الــطــبــيــب 
ويــعــطــيــنــي بـــدائـــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة. فــهــو أعــلــم 
 
ّ
باألدوية وفاعلية تركيباتها«. وتلفت إلى أن
»أمراضًا كثيرة ليست في حاجة إلى طبيب، 
 زيــارة 

ّ
فعاجها مــعــروف، مع اإلشـــارة إلــى أن

ــارت مــكــلــفــة. وبــمــا  عـــيـــادة الــطــبــيــب الـــيـــوم صــ
يتقاضاه الطبيب من بــدل، في إمكاني شراء 
الــدواء الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في 

السنوات األخيرة«.
قد  ملخاطر  يتعّرضون  كثيرين  مــرضــى   

ّ
لــكــن

تــصــل إلـــى درجـــة تــهــديــد حــيــاتــهــم، مــن جـــّراء 
ــاوزات ارتــكــبــهــا صـــيـــادلـــة عــبــر وصــفــهــم  ــجــ تــ
إلــى مراقبة طبية، كما هي  أدويـــة فــي حاجة 
حـــال أم جــمــال. وتــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ظة على اإلفصاح عن هويتها بالكامل، 

ّ
متحف

تناولي دواء  جــّراء  »تعّرضت لإلجهاض من 
خــاص بمرض صــدري وصفه لي صيدالني. 
إلى  إثــره  قلت على 

ُ
ن فقد حــدث نزيف شديد 

 
ّ
أن هــنــاك  الطبيبة  أعلمتنا  وقـــد  املستشفى، 
ــرت 

ّ
حــيــاتــي كــانــت ســتــكــون فــي خــطــر لــو تــأخ

ــيـــســـت أم جــمــال  ــة إضــــافــــيــــة«. ولـ ــاعــ ـــع ســ ربـــ

عالجات 
سورية

مواطنون 
يلجأون 

إلى الصيادلة 
للتداوي

عن  كبديل  الصيدالني  إلى  يلجأون  الذين  هم  كثيرون 
الدواء  على  والحصول  التداوي  بهدف  الطبيب، 
المناسب. هذه هي الحال في سورية، ويعود ذلك إلى 

أسباب تختلف طبيعتها

كثيرون يتعّرضون 
لمخاطر من جّراء تجاوزات 

ارتكبها صيادلة

تتشابك العالقة ما 
بين المريض والصيدالني 

والطبيب إلى حد كبير

1819
مجتمع

أن يعاني الشخص  إذ ُيخشى من  الــدوائــيــة، 
املعني أمراضًا أو أوضاعًا صحية، فتتسبب 
له أدوية محددة في مضاعفات جانبية، منها 
مـــا قـــد يــكــون خــطــيــرًا«. ويــتــحــّدث عـــن »خــطــأ 
زال حتى  مــا  ه 

ّ
لكن كبيرة،  ذي مخاطر  شائع 

 طــبــيــًا ورقـــابـــيـــًا، وهــــو وصــف 
ً
الـــيـــوم مــهــمــا

املضادات الحيوية عشوائيًا. فثّمة أشخاص 
يــتــنــاولــون تــلــك املـــضـــادات بــمــجــّرد شعورهم 
بــبــعــض الـــزكـــام أو لــســبــب آخــــر، مـــن دون أن 
تــكــون ثــّمــة ضــــرورة طبية لــذلــك. وهـــذا األمــر 
يــعــّرض املــريــض إلــى انتكاسات، مــا يضطره 
إلى اللجوء إلى أدوية أقوى في مراحل مقبلة، 

ر مناعته سلبًا«.
ّ
فتتأث

أسباب مادية
والـــســـوريـــون يــــرّكــــزون غــالــبــًا عــلــى الــجــانــب 
املادي في هذا املجال، في ظل تردي أوضاعهم 
املــعــيــشــيــة. تــقــول كــوثــر حــســن، مـــن الحسكة 
الخاضعة لسيطرة  فــي شمال شــرق ســوريــة 
ـــه 

ّ
»قـــســـد« )قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة(، إن

ــــداًل مـــن مــراجــعــة طــبــيــب وتــحــّمــل تكاليف  »بـ
املعاينة التي تصل إلى نحو سبعة آالف ليرة 

يمكننا  أمــيــركــيــًا(،  دوالرًا   15 )نــحــو  ســوريــة 
باملبلغ نفسه تأمن ما نحتاجه من دواء من 

الصيدلية«.
وكــمــا هـــي الـــحـــال فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، بنى 
كثيرون من أهالي منطقة حسن ثقة عالية 
فـــي صــيــادلــة بـــحـــّد ذاتـــهـــم. وتـــوضـــح كــوثــر 
 »ثـــّمـــة صـــيـــادلـــة مـــعـــروفـــن فـــي املــنــطــقــة 

ّ
أن

يــســتــطــيــعــون تــقــديــم الـــعـــاج ذاتــــه الــــذي قد 
 »املشكلة تكمن 

ّ
يصفه الطبيب«، مضيفة أن

 ثـــّمـــة مـــن يــعــمــلــون فـــي الــصــيــدلــيــات 
ّ
فـــي أن

أن يملكوا خبرة. فهم يكونون في  من دون 
ــتـــأجـــروا شـــهـــادات صــيــادلــة  الــغــالــب قـــد اسـ
لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح فــتــح صــيــدلــيــات. 
وتـــكـــون خــبــرتــهــم فــقــط فـــي أســـمـــاء األدويــــة 
مــن ال يكتفي ببيع   منهم 

ّ
لكن أكــثــر،  وليس 

الدواء، بل يقوم بالنصح به وبيعه من دون 
الحقيقي  الــخــطــر   

ّ
أن  

ّ
وأظـــــن طــبــيــة.  وصــفــة 

يكمن هنا، والناس غير قادرين على معرفة 
من يمتلك شهادة ومن ال يمتلك... هذا دور 

الجهات الرقابية«.
رمو  الصيدالني صــاح  مــن جهته، يوضح 
ه 

ّ
في مدينة القامشلي لـ«العربي الجديد« أن

»بداية، النظام الصحي في سورية وشمال 
شرق سورية ينطوي على أخطاء في الواقع، 
 ثّمة قوانن كثيرة ضابطة 

ّ
على الرغم من أن

للعملية على الورق. فجزء من تلك القوانن 
 »مــعــالــجــة الــصــيــدالنــي 

ّ
ــــرى أن مــعــطــل«. ويـ

لــلــمــريــض خــطــأ كــبــيــر، بــاســتــثــنــاء أمــــراض 
بسيطة مثل الزكام التي ال تتسّبب أدويتها 
ــا تــلــك الـــتـــي تــأتــي  ــ فـــي أعـــــراض جــانــبــيــة. أّمـ
بــّد من أن تكون بوصفة  بآثار جانبية، فا 
طبية، وقطعًا ال يجوز استخدامها في غير 
ــك. فــاملــعــالــجــة يــجــب أن تـــكـــون مــســتــنــدة  ــ ذلـ
إلـــى وصــفــة طبيب فــي مــا يتعلق بــأمــراض 
كثيرة، مثل تلك الخاصة بالكلى أو األمعاء 
وغيرها من أمراض مزمنة، فهي ليست من 

اختصاص الصيدالني«.
 »أبرز األسباب التي تدفع 

ّ
ويلفت رمو إلى أن

ــريـــض إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى الـــصـــيـــدالنـــي هو  املـ
الوضع االقتصادي، خصوصًا عندما  تــرّدي 
ــه 

ّ
أن بــأمــراض مــزمــنــة«، مضيفًا  يتعلق األمـــر 

يــلــتــزم بالوصفة  لــلــصــيــدالنــي مــن أن  بـــّد  »ال 
الــطــبــيــة، فـــا يــعــمــد إلــــى تــغــيــيــر دواء مـــا من 
دون استشارة الطبيب املعالج، وهذا بحسب 
ــه »يبقى للصيدلي 

ّ
أن القانون«. ويشدد على 

املــريــض بطريقة  دور مهم جــدًا وهــو توعية 
بغالبيتهم  املرضى   

ّ
إن إذ  األدويـــة،  استخدام 

ــر على 
ّ
يــؤث مــا  يستخدمونها بشكل خــاطــئ، 

االستجابة للعاج«.

قلّة وعي وثقة
والتداوي لدى الصيادلة أمر يتشاركه شمال 
غـــرب ســـوريـــة، الــخــاضــع لــســيــطــرة الــفــصــائــل 
املسلحة املــعــارضــة املــدعــومــة مــن تــركــيــا، مع 
 األمر تفاقم خال 

ّ
مختلف مناطق الباد. لكن

الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، نـــظـــرًا إلــــى مـــا تــعــّرضــت 
لــــه املــنــطــقــة مــــن أعــــمــــال عـــســـكـــريـــة، وانـــهـــيـــار 
ــرى بـــديـــلـــة لــم  ــ ملـــؤســـســـات الــــدولــــة وبــــنــــاء أخــ
تضطلع دورها بشكل كامل بعد. ويأتي ذلك 
فــي حــن يــعــانــي الــقــطــاع الــصــحــي تــرديــًا في 
الطبي،  الكادر  في  ونقصًا  الطبية،  الخدمات 
وعــــدم تــوفــر خـــدمـــات طــبــيــة فـــي كـــل املــنــاطــق 
السكنية، ما جعل بعض األشخاص يعمدون 
إلى بيع الدواء من دون امتاكم رخصة أو من 

دون أن يكونوا مؤّهلن علميًا لذلك.
ويــقــول مــســؤول الــرقــابــة الــدوائــيــة والصحة 
األولية في مديرية صحة ريف حلب الغربي، 
الــدكــتــور حــســام الــعــلــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ه »بالنسبة إلى األمراض املزمنة، قد تكون 

ّ
إن

إلى  بالنسبة  أّمــا  ومــكــررة،  معروفة  الوصفة 
ــرى مـــثـــل الـــتـــهـــابـــات الــجــهــاز  ــ ــ األمــــــــراض األخـ
الــتــنــفــســي أو الــبــولــي أو الــتــهــاب األمـــعـــاء أو 
الحاالت اإلسعافية فلها أسباب عّدة بالتالي 
املرضى   »لجوء 

ّ
أن عاجات مختلفة«. ويــرى 

إلــى الــصــيــادلــة يــعــود إلــى عــدم وجـــود أطباء 
ــتــهــم. وفـــي حـــال وجــودهــم، 

ّ
فــي املــنــطــقــة أو قــل

ل أحيانًا قلة ثقة بالطبيب. ونجد كذلك  سجَّ
ُ
ت

قلة وعــي مــن قبل األهـــل، بــاإلضــافــة إلــى شّح 
 ذلك يدفع 

ّ
األدوية في املنشآت الصحية، وكل
الناس إلى التوّجه إلى الصيادلة«.

ويــلــفــت الــعــلــي إلـــى مشكلة هــي »لــجــوء عــدد 
باملضادات  الناس  تزويد  إلــى  الصيادلة  من 
توصف  التي  والكورتيزون  القوية  الحيوية 
 أضــــرار ذلــك 

ّ
عــــادة لــتــأمــن شــفــاء أســــرع. لــكــن

ــــاالت بــكــتــيــريــة  ــر، إذ تــســمــح بــظــهــور سـ ــبـ أكـ
مقاومة«.

وتــبــقــى ثـــّمـــة مــنــاطــق تـــفـــرض عــلــى ســكــانــهــا 
التداوي لدى غير املختصن، كما هي الحال 
ــــع عـــلـــى الـــحـــدود  ــــواقـ فــــي مـــخـــّيـــم الــــركــــبــــان الـ
الــســوريــة األردنـــيـــة فـــي عــمــق بـــاديـــة حــمــص، 
والذي يعيش فيه أكثر من عشرة آالف شخص 
أو ممرض. هكذا،  أّي طبيب  بينهم  ال يوجد 
يعتمد أهــالــي املــخــيــم عــلــى مــا يــقــّدمــه بعض 
الذين اكتسبوا خبرة طبية من جراء املمارسة 
لجهة وصف أنواع األدوية املهّربة إلى املخيم 
املحاصر. أّما من يحتاج إلى عملية جراحية 
أو والدة قيصرية، فعليه التوّجه إلى مناطق 
النظام بعدما أغلق األردن حدوده في وجههم 
قبل أشهر طويلة بحجة اإلجــراءات الوقائية 

في مواجهة فيروس كورونا.

دمشق

لبنان

تركيا
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تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

أو أصحاب  الحضائر  عــّمــال  عــدد  يــفــوق 
ألف  املؤقتة في تونس 100  العمل  عقود 
عــامــل، وفــق تــقــديــرات املــنــتــدى التونسي 
 
ّ
لكن واالجتماعية.  االقتصادية  للحقوق 

الـــعـــدد غــيــر دقـــيـــق بــحــســب مـــراقـــبـــن، إذ 
يشهد ارتفاعًا أكبر كلما احتاجت الدولة 
إلــى أشخاص يعملون  في قطاعات عــّدة 
وفق عقود محّددة زمنيًا قد تتجدد أكثر 
من مّرة. وهي آلية لجأت إليها الدولة قبل 
بهدف  العاملة  الــيــد  الستيعاب  ســنــوات 
التخفيف من االحتقان االجتماعي وسّد 
ــاب الـــشـــهـــادات  ــحــ ــغـــور، وأصــ بـــعـــض الـــشـ

العليا مشمولون كذلك.
لــعــّمــال  أســــاســــي  نـــظـــام  أّي  ــر  ــتـــوافـ يـ وال 
الــحــضــائــر، ويـــجـــري الــتــعــامــل مــعــهــم من 
خال منشورات خاصة. ويعمل نحو 60 
والتنظيف،  الحراسة  في  املائة منهم  في 
ــال الــــزراعــــيــــة أو  ــمــ فــيــمــا الــبــقــيــة فــــي األعــ
صــيــانــة الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، ويــتــقــاضــون 
أمــيــركــيــًا  دوالرًا   90 تـــتـــجـــاوز  ال  أجـــــــورًا 
فــي الــشــهــر. وهــــؤالء غــيــر مشمولن بــأّي 
عقودهم  تنتهي  وقــد  اجتماعية،  تغطية 
الـــحـــصـــول على  مـــن دون  لــحــظــة  أّي  فـــي 
ـــذ هـــــؤالء الــعــّمــال 

ّ
أّي تـــعـــويـــضـــات. ويـــنـــف

بمعظمهم احتجاجات مستمرة للمطالبة 
بــالــتــســويــة وبـــاالنـــتـــداب الــرســمــي. وهــذه 
املتعاقبة  الــحــكــومــات  واجــهــتــهــا  مشكلة 
في العشر سنوات املاضية فقط بالوعود 
واملفاوضات املستمّرة مع نقابات الشغل 
إيــجــاد حــلــول مع  الــتــي تنتهي مــن دون 
لون 

ّ
عدد كبير من هؤالء العّمال الذين يمث

عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة. 
وتشوب هذا امللف جملة من التجاوزات، 
وال سيما على مستوى عمليات االنتداب 
وتسوية األوضاع، إذ ُينتدب آالف منهم 
في  املدارس واإلدارات من دون أن تكون 
 
ّ
ــى أن ــ مــهــامــهــم واضــــحــــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
عـــددهـــم يــفــوق احــتــيــاجــات املــؤّســســات. 
وقد تواصلت هذه اآللية منذ سنوات، ما 
أثقل كاهل ميزانية الدولة. كذلك تشوب 
عــمــلــيــات االنـــتـــداب شــبــهــات فــســاد عـــّدة 
أسماء  تتضّمن  التي  بالقوائم  وتــاعــب 
أشخاص يعملون في مهن أخرى، سواء 
أو آخرين  الــعــام،  أو  الخاص  القطاع  في 

يتقاضون أجورًا من دون أن يعملوا.
وقد أكدت محكمة املحاسبات التونسية 
في تقارير سابقة تسجيل آالف األسماء 
الــوهــمــيــة والــحــصــول عــلــى أجـــور ومنح 
مــن دون مــمــارســة الــعــمــل املــوكــل إليهم، 
بــاإلضــافــة إلـــى عــمــل بــعــض األشــخــاص 
من ضمن هــذه اآللية من دون استكمال 
شـــروط االنــتــفــاع بــهــا،  مــن قبيل العمل 
فــي وظــيــفــة أخـــرى غــيــر تــلــك الــتــي منحه 
إيـــاهـــا هــــذا اإلجــــــــراء، وذلـــــك إلــــى جــانــب 
تسوية  بعمليات  املتعلقة  الـــتـــجـــاوزات 
قــامــت املحكمة بعملية  كــذلــك  ــاع.  األوضــ
تدقيق في اآلونة األخيرة شملت أوضاع 
أكــــثــــر مــــن 70 ألـــــف عــــامــــل حـــضـــائـــر فــي 
تسعة  نحو   

ّ
أن فتبّن  الجهات،  مختلف 

آالف عامل يتقاضون منحًا مزدوجة أو 
لديهم مشكات تتعلق بحصولهم على 
معّرف جبائي أو أرقــام تخص التغطية 

االجتماعية.
ــًا( يـــعـــمـــل فــي  ــ ــامـ ــ ــفــــي )39 عـ مـــنـــيـــر خــــرايــ

تــنــظــيــف الــحــدائــق الــعــامــة مــنــذ أكــثــر من 
ستة أعوام، يشير لـ«العربي الجديد« إلى 
 »كثيرين مدرجة أسماؤهم على قائمة 

ّ
أن

ــّمـــال الــحــضــائــر فـــي تــنــظــيــف الــحــدائــق  عـ
الرسمية،  املــؤســســات  الــعــامــة أو حــدائــق 
هم غير موجودين في ساحات العمل. 

ّ
لكن

وهو أمر معلوم لدى الجميع، األمر الذي 
يصّعب عملية تسوية أوضاع آالف الذين 

 في أعمال يومية«.
ً
يعملون فعا

ــاون  ــعـ ــتـ والـ الــتــنــمــيــة  وزارة  قـــامـــت  وقـــــد 
االعتمادات  في  التصّرف  املكلفة  الــدولــي 
املخصصة لهذه الفئة من العّمال، بعملية 
تدقيق قبل عاَمن استطاعت من خالها 
ــــن 30 ألــــــف عـــامـــل  ــر مـ ــثــ ــــن أكــ ـــي عـ

ّ
الـــتـــخـــل

حضائر كانوا يتقاضون أجــورًا من دون 
وجــه حــق. فبعض هــؤالء كــانــوا يعملون 
في قطاعات أخرى، سواء خاصة أو عامة، 
 آخرين هم في عــداد املوتى 

ّ
فيما تبّن أن

هم الستن عــامــًا. كــذلــك ثّمة 
ّ
فــاقــت سن أو 

منذ  أجـــورًا شهرية  يتقاضون  أشــخــاص 
ســنــوات، وهــم يــازمــون بيوتهم عاطلن 
ــن الـــعـــمـــل.  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت  مـ
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد في خال 
األيــــــام املـــاضـــيـــة، تــلــقــيــهــا عــريــضــة تفيد 
فـــي إحــــدى معتمديات  ــفــن 

ّ
بــتــعــّمــد مــوظ

الكاف )شمال غرب(، تسجيل 40 شخصًا 
كعّمال حضائر يحصلون على قسط من 
هم ال يعملون فعليًا«. 

ّ
أن أجرهم في حن 

 »هـــؤالء األشــخــاص 
ّ
كــذلــك أشـــارت إلــى أن

باإلضافة إلى كونهم من أصحاب األماك 

وال تتوافر لديهم شروط العمل بمقتضى 
)أصحاب سوابق عدلية،  املــذكــورة  اآللية 
البضائع،...(  لنقل  معدة  ســيــارات  مالكو 
فيما البعض تجاوزت أعمارهم الخامسة 
والـــســـتـــن. وأمـــــام جـــّديـــة الــتــبــلــيــغ، أكـــدت 
الــهــيــئــة مــبــاشــرتــهــا لــأبــحــاث بــمــراســلــة 
 األشــخــاص 

ّ
فــيــد بـــأن

ُ
الــجــهــات املعنية، وأ

ــر فــيــهــم  ــتـــوافـ ـــغ عــنــهــم والــــذيــــن ال تـ
ّ
ــل ــبـ املـ

ضوا بأشخاص  الشروط املطلوبة قد ُعوِّ
آخرين مستوفن للشروط. 

وفـــي هـــذا اإلطــــار، يــقــول عــبــد الــرحــمــان 
ــي، وهــــــــو عــــضــــو فــــــي إحــــــدى  ــ ــانــ ــ ــرحــ ــ فــ
الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــكــافــح الـــفـــســـاد في 
 »ملف 

ّ
الــجــديــد« إن لـــ«الــعــربــي  الـــبـــاد، 

ــال الــحــضــائــر واحـــــد مـــن بـــن أبـــرز  ــّمـ عـ
امللفات التي تشوبها الخلل، وقد أثبتت 
هــيــئــات رقــابــيــة عـــّدة ســـوء تــصــّرف في 
 األبرز تسجيل 

ّ
عمليات االنتداب. ولعل

عّمال من ضمن هذه اآللية وتخصيص 
أجور لهم من دون أن يقوموا بأّي مهام، 
مهن  فــي  يشتغلون  عــّمــال  تسجيل  أو 
أخرى، فيحصلون بالتالي على أجَرين. 
ــك، فـــقـــد ثـــبـــت تــســجــيــل مـــئـــات مــن  ــذلــ كــ
املوتى من ضمن عّمال الحضائر، فيما 
أجــورهــم تــذهــب إلـــى آخـــريـــن«. ويــشــدد 
فــرحــانــي عــلــى »وجـــــوب إجـــــراء عملية 
ــعــــدد هــــؤالء  ــل لــ ــّصـ ــفـ ــيـــق وجـــــــرد مـ ــدقـ تـ
ع 

ّ
عـــهـــم الــجــغــرافــي وتــــوز

ّ
الــعــّمــال وتـــوز

لتسهيل  الــقــطــاعــات،  بحسب  مــهــامــهــم 
عملية تسوية أوضاع اآلالف منهم«.

موتى يتقاضون أجورًا 
في تونس

ال أحد يضمن حقوقه )العربي الجديد(

المعاناة كبيرة )العربي الجديد( 

)Getty /استشارة بديلة )سيباستيان باكهاوس

11.500
صيدالني ممارس من أصل 27900 

مسجلين في نقابة الصيادلة السوريين 
حتى عام 2018

في قوائم عّمال 
الحضائر في تونس، 
ُتدَرج أسماء موتى 

وعاطلين من العمل 
وغيرهم، فيما 

ل تجاوزات أخرى  تسجَّ
تستدعي مطالبة بحّل 

حاسم للمسألة

يرفض بعض عائالت 
المفقودين في ليبيا 

فقدان األمل في العثور 
على أحبائهم أحياء، وإن 

كان آخرون قد اختاروا 
أن يكونوا أكثر واقعية، 

خصوصًا بعد الكشف 
عن مقابر جماعية 

في البالد

مقابر جماعية في ليبيا تنهي أمل عائالت الـمفقودين
ما زلنا نعيش 

على األمل ألن ابني لم 
يشارك في القتال

أعلنت وزارة العدل عن 
تعّرف أسر ضحايا مقابر 

جماعية على ذويهم

طرابلس ـ العربي الجديد

ما زالت املقابر الجماعية في مدينة ترهونة 
بمثابة جرح مفتوح بالنسبة لعشرات األسر 
الليبية التي ما زالت تبحث عن مفقوديها، 
إلى  تسعى  رسمية  حكومية  جــهــود  وســط 
إقـــفـــال هــــذا املـــلـــف. وتــلــقــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
الحكومية،  املفقودين  عن  والبحث  للتعرف 
بــاغــًا مــن عــائــات 330 مــفــقــودا مــن مدينة 
تــرهــونــة ومــنــاطــق جــنــوب طــرابــلــس، وهــي 
املــنــاطــق الــتــي شــهــدت حــربــًا على مــدى عام 
ونصف العام بسبب عمليات عسكرية هدف 
من خالها اللواء املتقاعد خليفة حفتر إلى 

السيطرة على العاصمة.
تـــعـــلـــن إال عــن  لــــم  الـــهـــيـــئـــة حـــتـــى اآلن  لـــكـــن 
استخراج 115 جثة من 25 موقعًا، من دون 
أيـــة مــعــلــومــات عــن بقية املــفــقــوديــن. وتــأمــل 
عــائــات هــؤالء العثور عليهم أحــيــاء، حتى 

ولو كانوا أسرى في السجون.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ما زال معرض 

املـــتـــعـــلـــقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي وجـــــــدت مــع 
افتتحته  والــذي  الجماعية،  املقابر  ضحايا 
وزارة الــعــدل فــي حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، 
فتحي  ــــردد  وتـ املــفــقــوديــن.  أهـــالـــي  يستقبل 
الــطــرشــانــي ثـــاث مـــرات عــلــى املــعــرض، كما 
ه يجد بقايا ثياب أو مقتنيات البن 

ّ
يقول، عل

أخــيــه، املــفــقــود فــي تــرهــونــة مــنــذ ديسمبر/
»الـــعـــربـــي  ـــ  لــ يــضــيــف   .2018 األول  ــانــــون  كــ
الــجــديــد« أنـــه راض حــتــى بــمــوتــه والــعــثــور 
ــــدى املــقــابــر الــجــمــاعــيــة، فــذلــك  عــلــيــه فـــي إحـ

أسهل من املجهول.
ــمــا خــرجــت مـــن املـــعـــرض أعـــود 

ّ
ــقـــول: »كــل ويـ

إليه عسى أن يكون قد فاتني تفصيل ما«. 
أما أم شوقي الدرهوبي، فقد زارت املعرض 
مرتن بسبب اإلعان عن العثور على جثث 
لـ »العربي الجديد«: »عاودت  جديدة. تقول 

ني أعثر على مقتنيات جديدة«.
ّ
الزيارة عل

املعرض،  افتتاح  مــن  الثاني  األســبــوع  وفــي 
تــعــّرف بعض أسر  الــعــدل عــن  أعلنت وزارة 
على  ترهونة  في  الجماعية  املقابر  ضحايا 

ذويـــهـــم مـــن خـــال مــتــعــلــقــاتــهــم الشخصية. 
الـــوزارة، في منشور عبر صفحتها  وبينت 
ــتـــعـــرف تــمــت  عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، أن عــمــلــيــة الـ
بــعــد زيــــارة الــعــديــد مــن األســــر إلـــى معرض 
املـــتـــعـــلـــقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي وجـــــــدت مــع 
ضـــحـــايـــا املـــقـــابـــر الـــجـــمـــاعـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 

األســاســيــة للتعرف عــلــى الــرفــات والــجــثــث، 
أكــثــر من  فـــرق الهيئة سحبت  إلـــى أن  الفــتــًا 
ملقارنتها  املــفــقــوديــن  أهــالــي  مــن  عينة   300
النووي في الجثث والرفات  بنوع الحمض 
لكن  الجماعية،  املقابر  في  عليها  عثر  التي 
اآلن،  حتى  كاملة  تصل  لــم  التجهيزات  تلك 

على حد قوله.
ــدم وأفــــــــراد أســـرتـــه  ــ ــه قـ ــ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ
عينات من الحمض النووي إلى فرق الهيئة، 
ــم يــتــوقــف  ــدرويــــش لـ إال أن عــبــد الــحــمــيــد الــ
عــن االتـــصـــال بــمــعــارفــه شـــرق الــبــاد بهدف 
الــتــواصــل مــع املــلــيــشــيــات الــتــي نــقــلــت معها 
عــــشــــرات األســــــــرى مــــن قـــبـــل قـــــــوات حــكــومــة 
ه يعثر على ابنه املفقود. 

ّ
الوفاق الوطني، عل

ويــنــتــظــر الــــدرويــــش، كــمــا يــقــول لــــ »الــعــربــي 
قبل  من  العسكرية  اللجان  جهود  الجديد«، 
الطرفن في إطار تبادل األسرى الذي تشرف 
ــه يــعــرف شــيــئــًا عن 

ّ
عــلــيــه األمــــم املــتــحــدة، عــل

ابنه املفقود منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، 
أثناء قتاله في صفوف قوات حكومة الوفاق 

الوطني. ورغم االهتمام الدولي والحكومي 
الليبي بــالــحــادثــة، إال أن أســـرة وحــيــدة من 
ابنها  زالـــت تبحث عــن مصير  مــا  تــرهــونــة 
الحرب على  املغيب منذ بداية  العزيز،  عبد 
طــرابــلــس أيــضــًا. يــقــول ســالــم وحــيــدة، والــد 
عبد العزيز، إنه »مدني وشاب ال قدرة لديه 
على حمل الساح، اعتقل عند حاجز أمني 
تابع ملليشيات حفتر دونما سبب«. وأثناء 
اعتقاله، اتصل به ليبلغه باعتقاله بكلمات 

موجزة قبل أن يقفل الهاتف نهائيًا.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حـــديـــثـــه لـ ــم، فـ ــ ــالـ ــ ــــق سـ

ّ
ــل ــعــ ويــ

الـــجـــديـــد«، أنــــه رغــــم طــــول املــــــدة، »مــــا زلــنــا 
نعيش على األمـــل، ألن ابني لــم يــشــارك في 
الــســاح«،  مــن حمل  يمّكنه  ال  القتال وسنه 
مــرجــحــًا أن يـــكـــون مـــن بـــن أســـــرى الــحــرب 
وأن يــعــود. أمـــا بــن ســامــة، فــيــرى أن مــرور 
الوقت يؤكد مقتل صهره. يضيف: »افتتاح 
مـــعـــرض مــقــتــنــيــات قــتــلــى املــقــابــر ســـد بــاب 
األمــــل الــــذي كــانــت تعيشه األســــر. لــقــد كــان 

وقع خبر افتتاحه سيئًا جدًا«.

أنها سلمت تلك األســر جثث أبنائها الذين 
تعّرفوا عليهم لدفنهم.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة، فقد تم 
الــعــثــور عــلــى مــقــبــرة جــديــدة انتشلت منها 
الشهر  الهوية« مطلع  أربــع جثث »مجهولة 
األول  نهاية ديسمبر/كانون  وفــي  الــجــاري. 
ــي، عـــثـــرت فــــرق الــهــيــئــة عــلــى مــواقــع  ــاضــ املــ
جديدة، وكذلك في منتصف نوفمبر/تشرين 
الثاني املاضي، حيث نقلت إدارة البحث عن 
الرفات في الهيئة عددًا من الجثث واألشاء 
إلى مقرات الهيئة، التي تعاني نقصًا كبيرًا 
فــي اإلمــكــانــيــات، كما يــؤكــد الــهــادي طرينة، 

العامل في إدارة قيد األهالي في الهيئة.
وعلى الرغم من أن قضية املقابر الجماعية 
عــام وتحظى باهتمام  أصبحت قضية رأي 
دولـــــي، إال أن طــريــنــة يـــؤكـــد، خــــال حــديــثــه 
ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن أجــــهــــزة تــحــلــيــل  لــ
الحمض النووي لم تتوفر إلدارة املختبرات 

إال مؤخرًا.
ويــشــكــو طــريــنــة الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي املــــواد 

عائالت ليبية توّدع أحباءها 
بعد العثور على رفاتهم 

في مقبرة جماعية
)حازم تركية/ فرانس برس(

Thursday 11 February 2021 Thursday 11 February 2021
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درونز لمكافحة الحرائق
ــاث إلــــى تــطــويــر  ــحــ تــســعــى بــعــض األبــ
أنظمة ذكية قادرة على مكافحة حرائق 
الـــغـــابـــات والــتــنــبــؤ بــهــا قــبــل حــدوثــهــا 
بــهــدف التخفيف مــن تــداعــيــاتــهــا. وقد 
األمــيــركــيــة عن  الــــدفــــاع  وزارة  كــشــفــت 
االصطناعي  الذكاء  على  يعتمد  نظام 
ويـــتـــيـــح لـــلـــطـــائـــرات املـــســـيـــرة الــتــنــبــؤ 
بــمــســارات الــحــرائــق وتــحــســني عملية 
البحث  مجموعة  وتتطلع  مكافحتها. 
في املناخ والطاقة في شركة غوغل إلى 
االعــتــمــاد عــلــى الــطــائــرات املــســيــرة في 
مــجــال مــكــافــحــة الــحــرائــق ومــراقــبــتــهــا، 
املقدمة  االستثناء  لوثيقة  وفقًا  وذلــك 
حــديــثــًا إلـــى إدارة الــطــيــران االتــحــاديــة 
ووزارة النقل األميركية. وتسعى غوغل 
 HSE-UAV M8A إلــى اخــتــبــار طــائــرة
Pro التي تزن أكثر من 25 كيلوغرام في 
واملــراقــبــة،  الــحــرائــق  مكافحة  عمليات 
إذ قــامــت الــشــركــة بتطوير نــظــام ذكــي 
الحريق  مــكــان  تحديد  للطائرة  يتيح 
املـــنـــاســـب  الــــــوقــــــت  فــــــي  املــــــيــــــاه  ورش 
باستخدام ست رشاشات ممتدة على 
هــيــكــل الـــطـــائـــرة املـــصـــنـــوع مـــن ألــيــاف 

الكربون. ويمكن أن يساهم هذا النوع 
ــاد الـــنـــيـــران  ــمــ مــــن االبــــتــــكــــارات فــــي إخــ
املطافئ  واملحافظة على سالمة رجــال 
الذين يعرضون أنفسهم للخطر بشكل 

كبير مع كل حادث.

شريحة لعالج اإلدمان 
واالكتئاب

يــعــمــل الــبــاحــثــون فـــي املــعــهــد الــكــوري 
ــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــعــ ــلــ ـــدم لــ املـــــتـــــقــ
دقيقة  شريحة  تطوير  على   )KAIST(
ــــي الـــــدمـــــاغ لــلــتــحــكــم  ــا فـ ــ ــهـ ــ يـــمـــكـــن زرعـ
ــزاج اإلنـــســـان عـــن طــريــق تحفيز  فـــي مــ
الــخــاليــا الــعــصــبــيــة بــواســطــة الــضــوء. 
ونــجــح الــبــاحــثــون فـــي تــطــويــر غــرســة 
الفئران  أدمغة  في  زرعها  يتم  دماغية 
ويــمــكــن تـــزويـــدهـــا بــالــطــاقــة الســلــكــيــا. 
وتــعــتــمــد الــشــريــحــة الــنــانــويــة، املـــزودة 
بتقنية البلوتوث، على الضوء إلرسال 
ــل إلـــــى الـــخـــاليـــا الــعــصــبــيــة فــي  ــائــ رســ
الــــدمــــاغ. ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أنــــه يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي عـــالج 
األمــــــراض الــتــنــكــســيــة الــعــصــبــيــة، مثل 
مــرض بــاركــنــســون واالكــتــئــاب. وخــالل 
في  الباحثون  نجح  األولــيــة،  التجارب 
التحكم في مزاج مجموعة من الفئران 
املحقونة بالكوكايني، وتمكنوا من قمع 
الكوكايني،  يسببها  التي  السلوكيات 
وفي هذا الصدد يقول جونغ هون كيم، 
أستاذ علم وظائف األعضاء واملشرف 
على الدراسة: »نجح فريقنا في تطوير 
شريحة قــادرة على التحكم في سلوك 
مــعــني لــلــحــيــوانــات، مـــن خــــالل تحفيز 
خـــاليـــا عــصــبــيــة مــــحــــددة فــــي الـــدمـــاغ 

بـــواســـطـــة الــــضــــوء، ويـــمـــكـــن االعـــتـــمـــاد 
التقنية لعالج اإلدمـــان عند  على هــذه 
ــــي نـــفـــس املــــجــــال، تــســعــى  الـــبـــشـــر«. وفـ
بــعــض األبـــحـــاث إلـــى تــطــويــر تقنيات 
مـــشـــابـــهـــة، حـــيـــث يــعــمــل بـــاحـــثـــون مــن 
قــســم الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة في 
جامعة أريزونا األميركية على تطوير 
على  يحتوي  ال  إلكترو-ضوئي  جهاز 
بـــطـــاريـــة، ويــتــمــيــز بــحــجــمــه الــصــغــيــر، 
ويمكن استخدامه للتحكم في الخاليا 
العصبية بواسطة الضوء، بهدف عالج 
ستخدم 

ُ
بعض األمراض مثل الشلل. وت

استعادة  مــن  املــريــض  لتمكني  التقنية 
الحركة في حالة إصابته بالشلل، من 
خالل تحفيز خاليا عصبية في منطقة 

محددة من الدماغ.

مزج قدرات الدماغ والذكاء االصطناعي

يـــرى بــاحــثــون فــي شــركــة آبـــل إمكانية 
اســــــتــــــخــــــدام ســــاعــــتــــهــــم فـــــــي مــــراقــــبــــة 
وتــتــبــع حــالــة املــصــابــني بــمــرض الشلل 
ــــي )الــــبــــاركــــنــــســــون(، حــيــث  ــــاشـ ــعـ ــ االرتـ
ــة تــجــريــبــيــة على  ــ قـــامـــوا بـــإجـــراء دراسـ
225 مريضًا ملدة ستة أشهر. وأظهرت 
الساعة قدرتها على تتبع حالة املرضى 
مقياس  باستخدام  حركاتهم  وتحليل 
التسارع والجيروسكوب املدمجني في 

الجهاز.
وركـــزت الــدراســة على االرتــعــاش أثناء 
الـــــــراحـــــــة، وهـــــــي ســــمــــة مــــمــــيــــزة ملــــرض 
الباركنسون، باإلضافة إلى مراقبة خلل 
الحركة، وهي حركة ال يمكن السيطرة 
الباحثون  إراديــة. وتمكن  عليها وغير 
مــن اســتــخــدام الــبــيــانــات لتعديل عالج 
املـــرضـــى وتـــحـــديـــد املـــشـــكـــالت الـــتـــي لم 
ـــن طـــرفـــهـــم. كــمــا  يـــتـــم اإلبــــــــالغ عــنــهــا مـ
ساعدتهم الساعة في اكتشاف األوقات 
التي لم يتم فيها تناول الدواء بالشكل 

الصحيح.
وتــشــيــر بـــــراءة اخـــتـــراع إلــــى أن شــركــة 
آبــل تسعى إلــى دمــج أجهزة استشعار 
الذكية  مــن ساعتها  الــقــادم  الجيل  فــي 

لتوفير مراقبة مستمرة لخلل الحركة، 
ــبــــاء على  األمـــــر الـــــذي قـــد يــســاعــد األطــ

مراقبة وعالج مرض الباركنسون.
كما قامت آبل بالتعاون مع كلية الطب 
بــجــامــعــة ســتــانــفــورد، بــإطــالق تطبيق 
يــســتــخــدم  ــذي  ــ الـ  Apple Heart Study
وتحليل  لقياس  الــســاعــة  مستشعرات 
ــلـــب. وفـــــي حـــــال تــســجــيــل  ــقـ نـــبـــضـــات الـ
عدم انتظام نبضات القلب يتم إخطار 
املشاركني في الدراسة من خالل الساعة 

أو الهاتف.

أثــــرت جــائــحــة كـــورونـــا بــشــكــل ســلــبــي عــلــى االقــتــصــاد الــعــاملــي، كــمــا كـــان لــهــا أثــر 
دراماتيكي على البيئة، حيث انتهى األمر بأكثر من 1.5 مليار كمامة في املحيطات 
البالستيكية اإلضافية. ومن  النفايات  العام املاضي، أي ما يعادل 6200 طن من 
املــرجــح أن يستمر األمـــر على هــذا املــنــوال فــي الــعــام الــجــاري. ويطمح الباحثون 
الكمامات  تــدويــر  إعـــادة  إلــى  فــي أستراليا  فــي ملبورن  للتقنية  امللكي  املعهد  فــي 
املستعملة بإدخالها في صناعة مواد تعبيد الطرقات، حيث قاموا بإضافة فتات 
فانتج  املباني،  أنــقــاض  إلــى حطام  واحـــدة،  ملــرة  التي تستخدم  املمزقة  الكمامات 

ا استوفى معايير السالمة األسترالية ملواد تعبيد الطرق.
ً
خليط

ويتطلب تعبيد كيلومتر واحد من الطريق املصنوع بهذه الخلطة ثالثة ماليني 
قناع، أي ما يعادل توفير 93 طنًا من النفايات. كما وجد الباحثون أن إضافة مادة 
أقنعة الوجه إلى هذا املزيج ال يمنع فقط النفايات بل يجعل املــادة أكثر صالبة. 
وتتميز املادة الجديدة بقدرتها على مقاومة التأثيرات البيئية واألحماض واملاء، 

وتتمتع بالخصائص الديناميكية املطلوبة لتعبيد الطرقات.
املصنوعة  الخرسانة  مــادة  الفريق  استخدم  للطرق  األساسية  الطبقة  ولتشكيل 
من أنقاض املباني بنسبة 99% وأضافوا لها فتات نفايات الكمامات بنسبة %1، 
الطبقة األساسية، وحل مشكلة تزايد كميات  أن ذلك عزز قوة وتماسك  فوجدوا 
النفايات. وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الجهات واملنظمات البيئية بدأت تدق 
أن  إلــى  البريطانية  التايمز  مجلة  نشرتها  تقارير  أشــارت  الخطر، حيث  ناقوس 
التلوث املرتبط بفيروس كورونا يزيد الوضع البيئي تدهورًا في جزيرة »المو« 
في  نـــادرة  سالحف  متزايد  بشكل  ويــهــدد  الهندي،  املحيط  على  الواقعة  الكينية 
هذه املنطقة. وتشير اإلحصائيات إلى أن كينيا فقدت 80% من مجموع السالحف 
الثالثة األخيرة، خاصة بسبب  العقود  البالد خالل  البحرية املوجودة في عموم 

ابتالعها للكثير من النفايات البالستيكية.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

ساعة آبل لمراقبة مرضى الشلل الرعاش

مادة للبناء من كمامات الوجه

أحمد ماء العينين

تــســتــمــر الـــجـــهـــود املــــبــــذولــــة مــن 
ــــرف الـــبـــاحـــثـــني والـــعـــلـــمـــاء فــي  طـ
يمكنها  وشــرائــح  أنظمة  تطوير 
مــحــاكــاة دمــــاغ اإلنـــســـان، وعــلــى الـــرغـــم من 
ــاء  ــذكــ ــلــــحــــوظ الــــــــذي يـــشـــهـــده الــ ــقــــدم املــ ــتــ الــ
الـــطـــاقـــة  ــهــــالك  ــتــ اســ أن  إال  االصــــطــــنــــاعــــي، 
ــرز الــتــحــديــات الــتــي تقف  يعتبر مــن بــني أبـ
أمــام تطور هــذا املــجــال، حيث يتميز دمــاغ 
هائلة  كمية  معالجة  على  بقدرته  اإلنــســان 
إلى  الحاجة  البيانات واملعلومات دون  من 
استهالك  أو  معقدة  تبريد  أنظمة  تشغيل 
إذ يستهلك  الـــطـــاقـــة،  مـــن  كــمــيــات ضــخــمــة 
الدماغ كمية طاقة ضئيلة، تمكن مقارنتها 
ــال مــصــبــاح  ــعـ بــكــمــيــة الـــطـــاقـــة الــــالزمــــة إلشـ
الذكاء  أنظمة  تستهلك  حــني  فــي  كهربائي، 

االصطناعي كمية طاقة كبيرة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــســعــى فـــريـــق عــلــمــي 

يلجأ العلماء دومًا 
إلى محاكاة الظواهر 

الطبيعية والحيوية إليجاد 
حلول لما يعترضهم من 

عقبات أثناء بحوثهم

دولــي إلــى املــزج بني قــدرات الدماغ والذكاء 
االصـــطـــنـــاعـــي، مـــن خــــالل تــركــيــب الــخــاليــا 
ــشـــري عـــلـــى رقـــائـــق  ــبـ ــدمـــاغ الـ ــلـ الـــجـــذعـــيـــة لـ
إلــكــتــرونــيــة دقـــيـــقـــة. ويـــأمـــل الـــبـــاحـــثـــون أن 
يساهم هــذا املــشــروع فــي إحـــداث ثـــورة في 
الــحــوســبــة وإنـــتـــاج ذكــــاء اصــطــنــاعــي فائق 

التطور.
ويــعــمــل الــفــريــق الــدولــي بــقــيــادة عــلــمــاء في 
جامعة أستون وجامعة لوبورو ومؤسسات 
فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وإســبــانــيــا 
وسويسرا على تطوير أنظمة ذكية تحاكي 
قدرات دماغ اإلنسان وتتميز بقدرتها على 
اســتــهــالك كــمــيــة ضــئــيــلــة مـــن الــطــاقــة، وفــي 
هــــذا الـــصـــدد يــقــول »ديــفــيــد ســـــاد«، أســتــاذ 
الــريــاضــيــات فــي جــامــعــة أســتــون واملــشــارك 
في الــدراســة: »نعتقد أن هــذا املشروع لديه 
القدرة على كسر القيود الحالية في مجال 
املــعــالــجــة واســتــهــالك الــطــاقــة إلحــــداث نقلة 
وفــي  اآللـــي  التعلم  تكنولوجيا  فــي  نــوعــيــة 

مجال الذكاء االصطناعي«.
وحـــصـــل املــــشــــروع الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســم 
3.5 ماليني  قــدره  »Neu-ChiP« على تمويل 
يــورو مــن املفوضية األوروبــيــة، حيث تبدأ 
ــة، الـــتـــي تــســتــغــرق ثــــالث ســـنـــوات،  ــدراســـ الـــ
الجذعية  الخاليا  زراعـــة  العلماء  بمحاولة 
لــلــدمــاغ الــبــشــري عبر رقــاقــات دقــيــقــة، ليتم 
بــعــد ذلـــك تــدريــبــهــا عــلــى تحليل الــبــيــانــات 
وحل مسائل معقدة. ومن املتوقع أن ينتج 
ــرؤى  ــ املــــشــــروع بـــعـــد انـــتـــهـــائـــه عــــــددا مــــن الـ

الدماغ وتطوير  الجديدة حول كيفية عمل 
عالجات تعتمد على الخاليا الجذعية.

ــارة إلــى بعض األبــحــاث التي  وتــجــدر اإلشــ
حيث  مشابهة،  تقنيات  تطوير  على  تعمل 
تـــمـــكـــن بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد 

ــع بـــاحـــثـــني مــن  ــ ــة، بــــالــــتــــعــــاون مـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تطوير  مــن  الوطنية،  »ســانــديــا«  مختبرات 
دمجها  يمكن  اصطناعية  عصبية  شبكات 
ــيــــة وتــســتــطــيــع  ــتــــرونــ ــكــ فـــــي الــــشــــرائــــح اإللــ

تخفيض استهالك الطاقة بشكل ملحوظ.

هشام حدانة

ســجــل عــلــمــاء رقــمــًا قياسيًا عــاملــيــًا جــديــدًا 
الــحــرارة  درجـــات  ذات  املستدامة  للبالزما 
ــل الــــكــــوري  ــاعــ ــفــ ــتــــخــــدام املــ الـــعـــالـــيـــة بــــاســ
 ،)KSTAR( املــتــقــدمــة لــألبــحــاث  تــوكــامــاك 
ــة حــــرارة الــبــالزمــا إلــى  حــيــث وصــلــت درجـ
ما فــوق 100 مليون درجــة مئوية، ودامــت 
 ،KSTAR ملدة 20 ثانية. ويستخدم مفاعل
املـــعـــروف بــاســم »الــشــمــس االصــطــنــاعــيــة« 
لكوريا، مجاالت مغناطيسية قوية لتوليد 
السخونة،  فائقة  البالزما  مــادة  واستقرار 
بهدف جعل طاقة االندماج النووي حقيقة 

واقعة يمكن استغاللها. ومن املعروف أن 
طاقة االندماج النووي تعد مصدر محتمل 
غير محدود للطاقة النظيفة التي يمكن أن 
من  البشرية حاجتها  تأمني  طريقة  تغير 
الطاقة، عند تشغيله على النحو املنشود.

وقبل هذا الوقت، لم يتم اختراق مجال 100 
مليون درجة ألكثر من 10 ثواٍن، مما يشير 
إلى تحسن جوهري عن الجهود السابقة. 
 قبل 

ً
وعلى رغــم أن الطريق ال يــزال طويال

االســتــغــنــاء الــكــلــي عـــن مـــصـــادر الــطــاقــات 
األخــــرى، إذ فــي هــذه املــرحــلــة، تبقى طاقة 

االندماج النووي احتمااًل وليس يقينًا. 
ويقول الفيزيائي النووي »سي-وو يون«، 

مدير مركز أبحاث KSTAR: »إن التقنيات 
املطلوبة إلجراء تفاعالت تدوم في حرارة 
الــبــالزمــا هي  تبلغ 100 مليون درجـــة مــن 
املــفــتــاح لتحقيق طــاقــة االنــدمــاج. ونجاح 
بالزما  على  الــحــفــاظ  فــي   KSTAR مفاعل
عالية الحرارة ملدة 20 ثانية، سيكون نقطة 
التقنيات  تــأمــني  فــي ســبــاق  تــحــول مهمة 
والطويلة،  األداء  عالية  لــبــالزمــا  العملية 
وهــي عنصر حــاســم فــي مفاعل االنــدمــاج 

النووي التجاري في املستقبل«.
تم  الــذي  املفاعل   ،KSTAR مفاعل  ويشبه 
إطـــالقـــه مـــؤخـــرًا فـــي الـــصـــني، حــيــث يــقــوم 

بتسهيل الدمج النووى الذري. 

تسجيل رقم قياسي للبالزما عالية الحرارة

)Getty( خاليا   جدعية   للدماغ   البشري   مزروعة   على   رقاقات   دقيقة

على  شــديــدة  قــيــودًا  يــفــرض  مــا  تبريدها،  أو  تجميدها  إلــى  تحتاج  املصنعة  اللقاحات  معظم 
عمليات التخزين والنقل. وتمثل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا Covid-19 تحديًا حقيقيًا، 
مئوية  درجــة   70- عند  فايزر  لقاح  تخزين  إذ يجب  للقاحات.  القاسية  التخزين  لظروف  نظرًا 
وموديرنا عند -20 درجة مئوية. وإذا كان هذا ال يسبب للبعض الكثير من املشاكل، فهو عقبة 
أمام التطعيم في العديد من البلدان الحارة. لذلك يعمل باحثون منذ عدة سنوات على إمكانية 
تجميد اللقاحات وتجفيفها، ما يسمح بتخزينها لعدة أشهر في درجة حرارة الغرفة. إذ تجعل 
أكثر  على شكل  الحصول  مــن  تجفيفه،  ثــم  املنتج  تجميد  مــن  تتأسس  التي  التجفيف،  عملية 
 Sputnik ثباتًا من املحلول املائي. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، أعلنت روسيا أن لقاح
V الخاص بها سيكون متاحًا قريبًا على شكل مسحوق يضاف إليه املاء عند االستعمال. فعند 
االنتهاء من تطوير التقنية، ستعطي هذا اللقاح ميزة كبيرة، خاصة لتصديره إلى الدول النامية.

إتاحة لقاح كورونا على شكل مسحوق
تقنية التجفيف بالتجميد...
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ثورة اليمن... ضريبة الصحافيين من دم وخوف
شادي ياسين

ت أصوات شباب الثورة اليمنية 
َ
عندما عل

الصحافي  ــان  كـ لــلــحــريــة،  طــلــبــًا  ــام 2011  عـ
عــبــد الــخــالــق عــمــران يــديــر مــركــزًا إعــالمــيــًا 
فـــي ســاحــة الــتــغــيــيــر فـــي صــنــعــاء. مـــن بني 
عـــشـــرات املـــقـــاالت واملـــــواد اإلخـــبـــاريـــة الــتــي 
كتبها حينذاك، كــان حلمه األبــرز أن يكون 
لإلعالم على األقل هامش حرية أكبر. لكنه 
ــوام مـــن الــحــلــم، بـــات وراء  ــ وبــعــد عــشــرة أعـ
ــدام. فمنذ  بـــاإلعـ الــقــضــبــان ومــحــكــوم عليه 
انقالب مليشيا الحوثيني في 21 سبتمبر/ 
أيــلــول مــن الــعــام 2014، واجــه الصحافيون 
ــوداء. وبــعــدمــا خففت  ــ الــيــمــنــيــون أيـــامـــًا ســ
الــســلــطــات الـــتـــي تـــولـــت الــحــكــم فـــي أعــقــاب 
اإلطــاحــة بــالــرئــيــس الــراحــل عــلــي عــبــد الله 
ــلـــى املــشــهــد  ــة عـ ــابــ ــرقــ ــالــــح إجـــــــــــراءات الــ صــ
اإلعـــالمـــي، انــقــلــب الــوضــع لتمضي الــبــالد 
نــحــو أســـــوأ مــراحــلــهــا عــلــى اإلطــــــالق منذ 

اجتياح الحوثيني لصنعاء.

قتل الصحافيين.. 
ثمن التغطية والموقف  

ــة الـــصـــحـــافـــيـــني  ــابــ ــقــ ــه نــ ــتـ ــلـ ــا ســـجـ ــ وفــــــــق مــ
اليمنيني، فإن 45 صحافيًا ومصورًا يمنيًا 
فقدوا حياتهم منذ عام 2010، 38 منهم منذ 
التحالف،  وقــصــف  املليشيا  بــنــيــران   2015
كــمــا اعــتــقــل الـــعـــشـــرات وتـــعـــرضـــت مــقــرات 
وسائل اإلعالم لالقتحام واالحتالل من قبل 
الحوثيني. وقتل ستة صحافيني ومصورين 
إبان الثورة اليمنية، أبرزهم حسن الوظاف 
)مــصــور قــنــاة الـــحـــرة(، وجــمــال الــشــرعــبــي، 
ــاشـــطـــني لــحــظــة  ــرات نـ ــيــ ــامــ ــقــــت كــ الـــــــذي وثــ
اختراق رصاصة القناصة لرأسه في جمعة 
آذار 2011.  الدامية في 18 مــارس/  الكرامة 
وفي عام 2011، انتقل اليمن إلى املرتبة 171 
في التصنيف السنوي الذي تنشره منظمة 
مراسلون بال حدود، وأكدت أن قوات األمن 
يغطون  الذين  الصحافيني  بعنف  واجهت 
وقائع التظاهرات. ولقي نحو 26 صحافيًا 
مدفعي  وقصف  قناصة  بــرصــاص  حتفهم 
وصاروخي من قبل مليشيا الحوثيني في 
محافظات تعز، ومــأرب، وذمــار، والجوف، 

والضالع، وحجة، والحديدة، والبيضاء. 

أحكام باإلعدام 
وإخفاء قسري

مــنــذ الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 2015، 
الخالق عمران مختطف  عبد  والصحافي 
لــــدى الـــحـــوثـــيـــني، وقــــد تـــعـــرض لــلــتــعــذيــب 
ــــورت حـــالـــتـــه الــصــحــيــة،  ــدهـ ــ الـــجـــســـدي وتـ
ــدد مــن  ــ ــاء مــــع عـ ــبــ ــه عـــلـــى أطــ ــنــــع عـــرضـ وُمــ
إبــريــل/   11 وفــي  املختطفني.  الصحافيني 
ــي، أصـــــــدرت  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام املـ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــان مــ ــســ ــيــ نــ
بإعدام  للحوثيني حكمًا  محكمة خاضعة 
زمالئه وبسجن عشرة  من  وثالثة  عمران 
صحافيني، لكنها أطلقت سراح املحكومني 
لتبادل  مراحل من صفقة  بالسجن ضمن 
األسرى في أواخر العام املاضي. وينتمي 
لــإلصــالح  اليمني  التجمع  لــحــزب  عــمــران 
وكان  املسلمني(،  اإلخـــوان  على  )محسوب 
أونــاليــن«  »اإلصـــالح  رئيس تحرير ملوقع 
الــنــاطــق بــاســم الـــحـــزب. وقــضــت األحــكــام 
ــدام الـــصـــحـــافـــيـــني  ــ ــإعــ ــ الـــحـــوثـــيـــة أيــــضــــًا بــ
وأكــرم  املنصوري، وحــارث حميد،  توفيق 
الوليدي، فيما يواجهون مصيرًا مجهواًل، 
بــشــأن  ــبــــار  أخــ الـــحـــوثـــيـــون أي  يــخــفــي  إذ 
الحوثيون  الصحية. كذلك حــّول  حاالتهم 
 مدينة الصالح السكنية في محافظة تعز 
ــبــــالد(، إلــــى ســجــن كبير  ــرب الــ ــنـــوب غــ )جـ
ــيـــون.  ــافـ ــحـ ــم الـــصـ ــهـ ــنـ ــيـ لـــلـــمـــعـــارضـــني، وبـ
وتوفي الصحافي أنور الركن بعد يومني 
مــن إطـــالق ســراحــه إثـــر اعــتــقــال دام لنحو 
عـــام فــي ســجــن الــصــالــح، تــعــرض خاللها 
لــلــتــعــذيــب. وقـــالـــت مــنــظــمــة مــراســلــون بال 
حدود، في يونيو/ حزيران من عام 2018، 
إن الحوثيني تركوا الركن يهلك أثناء األْسر 
دون تمكينه من الرعاية التي يحتاجها أو 

حتى إخطار عائلته في الوقت املناسب. 

احتالل منازل صحافيين 
ومقرات إعالمية

ــر األولـــــــى بـــعـــد ســبــتــمــبــر/  ــهــ ــم تـــمـــّر األشــ لــ
إذ تحّولت  العام 2014 بسهولة.  أيلول من 
معظم مكاتب وسائل اإلعالم في العاصمة 
ــتـــاريـــخ إلــى  الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بــعــد هــــذا الـ
ــقــــرات يــحــتــلــهــا املـــســـلـــحـــون الـــحـــوثـــيـــون.  مــ
وبـــــــــدأت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة تــســتــهــدف 
الــحــكــومــيــة  اإلعـــــــالم  ــائــــل  ــقــــرات وســ مــ أواًل 
إمــا بالقصف أو االقــتــحــام، كما حــدث ملقر 

تلفزيون اليمن الحكومي وصحيفة الثورة 
ومــبــنــى وزارة اإلعــــالم فــي صــنــعــاء. ووفــق 
إحصائية ملنظمة حقوقية، فقد وثقت أكثر 
من 50 انتهاكًا تعرضت لها وسائل اإلعالم، 
بــعــد شــهــر واحــــد مـــن ســيــطــرة الــحــوثــيــني، 
إعــالم حكومية، وخاصة،  وشملت وسائل 
وحــزبــيــة، وحـــمـــالت تــحــريــض واعـــتـــداءات 
تـــعـــرض لــهــا صـــحـــافـــيـــون. ولــــم يــكــن األمـــر 
متوقفًا على مقرات وسائل اإلعالم، إذ شن 
الــحــوثــيــون حــمــلــة اقــتــحــامــات اســتــهــدفــت 

منازل صحافيني مناهضني لهم باإلضافة 
الجسدية  بالتصفية  تهديدات  إرســال  إلــى 
ــــارض.  ــعــ ــ ــر نـــشـــاطـــهـــم املــ ــمــ ــتــ ــــي حـــــــال اســ فــ
وفـــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، نــفــذ املجلس 
اإلمـــارات،  مــن  املــدعــوم  الجنوبي  االنتقالي 
منذ فرضه السيطرة على العاصمة املؤقتة 
عــدن في أواخــر عــام 2019، اعــتــداءات بحق 
صــحــافــيــني ووســــائــــل إعـــــــالم، إلـــــى جــانــب 
قــوات تابعة للحكومة  ارتكبتها  اعــتــداءات 

وأخرى سجلت ضد مجهولني. 

عودة البث من خارج اليمن 
الحوثيون  التي وجهها  العنف  مع موجة 
ــــالم  لــلــصــحــافــيــني، اضــــطــــرت وســــائــــل اإلعـ
الحكومية والخاصة إلى نقل نشاطها إلى 
خارج اليمن. واستقر الحال بوسائل إعالم 
الحكومة في العاصمة السعودية الرياض، 
ــا الــيــمــن وعــــدن وإذاعــــات 

َ
أبـــرزهـــا تــلــفــزيــون

من  بتمويل  الرسمية  محلية ووكالة سبأ 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة. واخـــتـــارت محطات 
ــيـــة إســـطـــنـــبـــول  ــكـــومـ ــلـــفـــزيـــونـــيـــة غـــيـــر حـ تـ
كــمــقــرات الستئناف  والــقــاهــرة وأبــوظــبــي 
ــيــــون  ــا بــــعــــدمــــا اقــــتــــحــــم الــــحــــوثــ ــهــ نــــشــــاطــ
أجهزتها.  وصـــادروا  صنعاء  في  مكاتبها 
ــادر عــــشــــرات الــصــحــافــيــني الــيــمــن،  ــ كـــمـــا غــ
وتوزعوا على بلدان عدة، فمنهم من اختار 
املنفى والــلــجــوء هــربــًا مــن الــحــرب وبطش 
املـــلـــيـــشـــيـــات. ويـــتـــحـــدث الـــصـــحـــافـــي ولــيــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، كيف أنــه في  البكس لـــ
بعقد  العربي  الربيع  سبقت  التي  املرحلة 
ونصف كان للصحافيني دور أساسي في 
مــقــارعــة نــظــام صــالــح ومــواجــهــتــه. يــقــول: 
»أتذكر أن الصحافة خاضت معارك واسعة 
ــابـــرات فـــي نـــظـــام صــالــح،  ــهـــزة املـــخـ مـــع أجـ
ت حربًا 

ّ
ووسائل إعالم الحزب الحاكم شن

ضــروســًا ضــد الــصــحــافــيــني املــدافــعــني عن 
كانوا يتصدرون  والحريات ومن  الحقوق 
الــفــســاد. لكن هــؤالء  وقــتــذاك مشهد فضح 
إفشال  قطار  قــادوا  الشجعان  الصحافيني 
مــشــروع الــتــوريــث الـــذي كــان صــالــح ينوي 
نــقــلــه إلــــى نــجــلــه الــعــقــيــد أحـــمـــد عــلــي عبد 
ــبـــكـــس: »حــتــى  الـــلـــه صــــالــــح«. ويـــضـــيـــف الـ
ــاءت ثــــورة 11 فــبــرايــر الــتــي وجـــد فيها  جــ
الصحافيون املستقلون والحزبيون أو من 
السلطوي  الــتــوجــه  خـــارج ســيــاق  يعملون 
ت، 

ّ
مالذًا، معتبرين أن ساعة الحقيقة قد دق

خصوصًا أن الظاهرات ترافقت مع انفتاح 
كبير على وسائل التواصل االجتماعي، ما 
سهل العمل اإلعالمي بمختلف الوسائل«. 
ويــتــابــع أن »هـــذه املــرحــلــة بــالــذات شهدت 
حماسة كبيرة لدى الصحافيني، إذ تحول 
ثــوار انخرطوا في الساحات  إلــى  بعضهم 
بالفعل  وللمشاركة  للتغطية  واملــســيــرات 
إلى  البكس  ويصل  االحتجاجي«.  الثوري 
إلى  ذلــك  »اســتــمــر   

ً
قــائــال الفاصلة  اللحظة 

أن تــعــرضــت الـــثـــورة لــطــعــنــات غــــادرة بعد 
منح النظام السابق حصانة من املالحقة، 
تحالفاته  ترتيب  ليعيد  املجال  له  فتركت 
كــمــا هــو مــعــروف مــع مليشيات الــحــوثــي، 
ــام فــــبــــرايــــر«.  ــلـــى نــــظــ شــــركــــاء االنـــــقـــــالب عـ
ــقـــالب  ــــدث بـــعـــد انـ ــبـــكـــس مــــا حــ ويــــصــــف الـ
 الــحــوثــيــون 

ّ
الــحــوثــيــني بــالــنــكــبــة، إذ شــــن

اإلعـــــــالم،  ــلـــى وســــائــــل  عـ األول  هـــجـــومـــهـــم 
اإلعــالمــيــني لالختطاف  عــن تعرض   

ً
فضال

واإلخـــفـــاء والــتــعــذيــب. ويــضــيــف »كــثــيــرون 
غـــــــــادروا صـــنـــعـــاء والـــيـــمـــن وتـــــوزعـــــوا فــي 
املليشيات.  بطش  من  فــروا  بعدما  املنافي 
هــؤالء ال يــريــدون أن يتحولوا إلــى شهود 

زور في نظام مليشياوي«. 
عـــشـــر ســــنــــوات مـــــرت عـــلـــى الـــــثـــــورة، عــشــر 
ــنـــوات عــلــى تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي المــســت  سـ
اليمنيني نسائم خاطفة من  فيها قبضات 
لتكون  انقضى،   

ً
كــامــال لكن عقدًا  الــحــريــة... 

الــصــحــافــة قـــد دفــعــت ضــريــبــة ضــخــمــة من 
واملــنــفــى...  والترهيب  الحرية  وحجز  الـــدم، 
في انتظار وقت آخر ترتفع فيها القبضات 
مـــجـــددًا، لــكــن هـــذه املـــرة لــبــنــاء وطـــن تتسع 
ــيــــرات  ــامــ شـــــوارعـــــه وســــاحــــاتــــه ألقــــــــالم وكــ

وأصوات تصنع مشهدًا إعالميًا مختلفًا.

حكم الحوثيون 
على 4 صحافيين 

معتقلين باإلعدام

اليمن ببالد أكثر  التي أطاحت بعلي عبد اهلل صالح، حلم صحافيو  الثورة  الزمن، عند اندالع شرارة  قبل عقد من 
حرية. لكّن انقالب الحوثيين والحرب بّخرت أحالمهم وجعلت منهم أهدافًا للتنكيل والمطاردة والقتل

بل  تغيير،  بــأي  اليمنيني  الــجــديــد  عــام 2021  ــر 
ّ

ُيــبــش لــم 
ــتــل مراسل 

ُ
ق فقد  إليهم.  بالنسبة  والــدمــوع  بــالــدمــاء  بــدأ 

تفجير  خــالل  الجناني،  أديــب  »بلقيس«،  قناة  تلفزيون 
مطار عدن يوم 30 ديسمبر/كانون األول 2020، بعدما 
مباشرة،  الهواء  على  تغطيته  أثناء  معه  االتصال  انقطع 
وهـــو يــنــقــل بــصــوت مــتــهــدج االنـــفـــجـــارات املــتــتــالــيــة التي 
استهدفت مطار عدن الدولي. وكانت آخر كلماته خالل 
باملطار،   

ّ
حــل الـــذي  الــدامــي  املشهد  أوجـــزت  قــد  التغطية 

ومهبط  االستقبال  صــالــة  الهجمات  استهدفت  أن  بعد 
الطائرات وبوابة املطار الجنوبية، قبل أن ينقطع االتصال 
به وُيعلن بعد ساعات عن وفاته متأثرًا بإصابة بليغة إثر 

ت بطنه.
ّ
شظية شق

وكـــانـــت حــصــيــلــة هــجــوم مــطــار عـــدن كــارثــيــة بالنسبة 
إذ أصيب  الـــحـــدث،  مــوقــع  فــي  املــتــواجــديــن  للصحافيني 
نحو تسعة بني مراسلني ومصورين، فيما نجا آخرون 
الثاني  يناير/كانون  من  الثالث  وفي  يومها.  الهجوم  من 

الصريمي  الــبــارز عقيل  اليمني  اإلذاعـــي  وفي 
ُ
ت املــاضــي، 

)62 عــامــا( بــعــد صــــراع مــع املــــرض، فــي مــســقــط رأســه 
ــبــالد.  بــقــريــة الــقــريــشــة فـــي مــديــنــة تــعــز جــنــوب شـــرق ال
أيقونة إذاعية فريدة  املولود عام 1958  وكان الصريمي 
ب بعميد املذيعني، وارتبط صوته بالذاكرة 

ّ
في اليمن ولق

امتد طيلة حياته في  الــذي  الطويل  الشعبية خالل عمله 
اإلذاعات املحلية اليمنية.

أما شهر فبراير/شباط الحالي، فقد شهد في اليوم الثاني 
ف بث قناة »سهيل« الناطقة باسم حزب اإلصالح 

ّ
منه توق

اليمني التي كانت تبث من العاصمة السعودية الرياض، 
اشتراك  دفــع  على  قدرتها  وعــدم  مديونياتها  تراكم  بعد 
الــقــمــر الــصــنــاعــي ومــرتــبــات املــوظــفــني مــنــذ ســتــة أشــهــر. 
ها منتصف 2015، كان املسلحون 

ّ
التي أعــادت بث القناة 

الحوثيون قد صادروا، في الثاني والعشرين من سبتمبر/
أيلول من عام 2014، أجهزة بثها واستولوا على مكتبها، 

بعد يوم واحد من اجتياحهم للعاصمة صنعاء.

عام غير مبّشر

قال مدير محطة »كلوب راديو«، أخبار
المستقلة الرائدة في مجالها 

في المجر، إنها ستتوقف عن البث 
مساء األحد المقبل بعد رفض 

طلبها أمام محكمة االستئناف، 
ما أدى إلى خسارة ترخيص بثّها 

بسبب ما اعتبرته السلطات »خرقًا 
لألنظمة«.

دعت 24 منظمة تعنى بالدفاع 
عن حقوق اإلنسان وحرية 

الصحافة، بينها »هيومن رايتس 
ووتش« و»منظمة العفو 

الدولية« و»مراسلون بال حدود«، 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى 

التخلي عن المالحقات بحق مؤسس 
ويكيليكس جوليان أسانج.

بدأت محاكمة الصحافيتين 
البيالروسيتين، داريا تشولتسوفايا 

وكاترينا باخفالوفاتا، وهما مراسلتا 
محطة »بيلسات« المعارضة 

ومقرها بولندا، في مينسك، حيث 
تواجهان عقوبة السجن لمدة ثالث 

سنوات بتهمة »اإلخالل بالنظام العام 
بشكل خطير«.

أعلن »تويتر« أّن قاعدة 
مستخدميه قفزت إلى 192 مليونًا 

في الفصل الذي شهد االنتخابات 
الرئاسية األميركية والحملة 

التي شنّت ضّد نشر المعلومات 
المضلّلة، بمعّدل 27 بالمائة مقارنة 

بالعام الماضي، وارتفعت أرباحه 
لتصل إلى 222 مليون دوالر.

45 صحافيًا ومصورًا يمنيًا فقدوا حياتهم منذ العام 2010 )فرانس برس(
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الشخصيتني على  إصــرار هاتني  أسهم  كيف 
االستمرار في البحث، رغم عدم إيــاء متحف 
ــام الـــكـــافـــي لــجــهــدهــمــا،  ــمــ ــتــ إبـــســـويـــتـــش االهــ
ومــحــاولــة الــقــيــمــني عــلــيــه صـــرف نــظــرهــم عن 
تتبدى  عالية  رمــزيــة  فــي  بالعمل.  االســتــمــرار 
حــالــة حـــب غــيــر مــلــمــوس يــنــشــأ بـــني الــســيــدة 
بريتي وبني براون.. حب يشبه التقاء روحني 
مــتــوقــدتــني بشغف الــتــاريــخ وبــفــضــول علمي 
عال. اختاف شخصية السيدة بريتي، مرهفة 

بـــراون املتصلب والعنيد،  بــازيــل  الــحــس، عــن 
يمنع  ال  بينهما،  والــعــمــري  الطبقي  والــفــارق 
ــود طـــاقـــة من  ــ مـــن أن يــســتــشــعــر املـــشـــاهـــد وجـ
بلذة  املشهد  وتــلــون  تجمعهما،  األحــاســيــس 
خفية. يتكثف املعنى حيث تقع األحــداث في 
ســيــاق الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة فـــي حــاضــر 
مضمون.  غــيــر  ومستقبل  بالعنف  مــشــحــون 
 بــقــيــمــة مــضــافــة 

ً
لـــــذا، يـــبـــدو املـــاضـــي مــحــمــا

لـــواقـــع تــعــجــز فــيــه الــشــخــصــيــات عـــن ضبط 

مايا البوطي

ُيعرض  الـــذي   ،The Dig فيلم  حــاز 
على منصة نتفليكس، استحسان 
الـــنـــقـــاد، وجــــــذب عــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
مبني  الفيلم  املــراجــعــات.  بحسب  املشاهدين 
بالعنوان نفسه،  على روايــة جون بريستون، 
ومن إخراج سيمون ستون. يستعرض العمل 
ــــدة مـــن أكــثــر الــحــفــريــات  واقـــعـــة اكــتــشــاف واحـ
األثـــريـــة شــهــرة فـــي بــريــطــانــيــا، وهـــي سفينة 
أنغلوسكسونية كانت تستخدم للدفن، وتقع 
فـــي تـــال مـــزرعـــة ســـاتـــون هـــوو فـــي املــقــاطــعــة 
اإلنكليزية سوفولك، في عام 1939. الفيلم من 
بطولة كاري موليغان، ورالف فاينس، وليلي 
وبــن شابلن، وكني  فلينس،  جيمس، وجوني 

ستوت، وأرشي بارنز، ومونيكا دوالن. 
املـــحـــور الــرئــيــســي لــلــحــدث الــســيــنــمــائــي هو 
السيدة إيديث بريتي، الثرية ومالكة األراضي 
فــي ســوفــولــك. يتملك الــســيــدة بــريــتــي حــدس 
بوجود كنز أو أثر مهم مدفون في أراضيها، ما 
يدفعها إلى توظيف بازيل بــراون، وهو عالم 
م نفسه في هذا املجال، ليتولى 

ّ
آثار محلي عل

لتعكس  األحــــداث  تــتــطــور  التنقيب.  عمليات 

تنقسم الرواية إلى 
ثالثة أزمنة واقعية في 

البناء السردي للعمل

يحمل الفيلم روح 
الدراما البريطانية 

الكالسيكية وريفها 
الهادئ

يجب حفظ التونة 
في درجة حرارة أقل برودة 

من األسماك األخرى
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الجنون املحيط بها. تحمل شخصية السيدة 
ــــول مــعــنــى  إيــــديــــث بـــريـــتـــي ســـــــؤااًل عــمــيــقــا حـ
الوجود وجدواه، مع خسارتها لزوجها ومع 
إصابتها بمرض يتهدد حياتها ووجودها، 
السيدة  بحث  في  وحيد.  لطفل  وأم  كإنسانة 
بــريــتــي عـــن آثـــــار مـــدفـــونـــة رغـــبـــة فـــي تــحــدي 

الخواء والفقدان والخسارة. 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــــدرامــــــا  الـــفـــيـــلـــم روح  يـــحـــمـــل 
الكاسيكية بهدوء الريف الساحر، وبمشاهد 

كما  وسكينتها.  الطبيعة  تعكس  بانورامية 
تنطوي الحوارات على أحــام وآمــال وفلسفة 
التي تهدد  العنيفة  الحرب  واقــع  تتفق مع  ال 
املتسارع  العالم  يناقض  الريف  هذا  الجميع. 
ــــدن، حـــيـــث اســــتــــعــــدادات  ــنـ ــ ــــي لـ وضـــجـــيـــجـــه فـ
الطوارئ للحرب. هكذا تصبح الطبيعة واحة 
الخاص األخــيــرة، والــذي يقطع صمتها بني 
حــني وآخــــر ضــجــيــج الــطــائــرات الــنــفــاثــة التي 
مــن نقطة غير بعيدة عن  تــمــارس تدريباتها 

أراضي السيدة بريتي.
الرمزية  تــأتــي هــذه  فــي لحظات معينة،  لــكــن، 
عــلــى حــســاب خــلــق شــخــصــيــات أكــثــر واقــعــيــة 
وإنسانية؛ إذ يقتصر حضورها على تحقيق 
حــالــة أشــبــه بــالــحــلــم. فــاملــشــاهــد ال يستطيع 
الــتــعــمــق بــرغــبــات وأفـــكـــار ودافــــع الــشــخــوص، 
ــي املـــحـــرك  ــ ــيـــة هـ ــالـ ــتـ ــتـ وتـــصـــبـــح األحـــــــــــداث املـ
لفريق  الجميل  األداء  لكن  لــلــدرامــا،  الرئيسي 
الـــتـــمـــثـــيـــل، خـــاصـــة كــــــاري مـــولـــيـــغـــان ورالـــــف 
فاينس، يستمر بأسر املشاهد وبرصد الروح 

اإلنسانية في سعيها إلى تحدي الفناء. 
العمل كونه ينصف مهنة  تتبدى أهمية هذا 
علم اآلثار التي غالبا ما يتم تنميط محترفيها 
في السينما واإلعام كصائدي كنوز وباحثني 
عن الربح املادي. وعلى العكس من ذلك، يمثل 
بــازيــل بــــراون روح الــبــاحــث عــن املــعــرفــة التي 
ــة. وكــمــا يــظــهــر فــريــق  تــمــنــح الــحــكــمــة والــــراحــ
العلم  يدفعها  محترفة  كمجموعة  التنقيب 
إلـــى الــعــمــل، ولــيــس الــرغــبــة فــي جــنــي الــثــروة.  
كــاري  املمثلة  أثـــار اختيار  أخـــرى،  مــن ناحية 
بــريــتــي  إيـــديـــث  الــســيــدة  مــولــيــغــان ألداء دور 
جداًل كبيرًا. فكاري موليغان تم تقديمها في 
الــثــاثــيــنــات مــن عــمــرهــا، عــلــى خـــاف الــواقــع، 
من  الخمسينات  بريتي  السيدة  بلغت  حيث 
الــعــمــر. تسبب هــذا الــجــدل بــلــوم فــريــق العمل 
بالتمييز ضد النساء األكبر سنا، وعدم منح 
املمثات في عقدهن الخامس أدوارًا جيدة في 
السينما. ففي هوليود، كثيرًا ما يتم تهميش 
العمر لصالح نساء  فــي  املــتــقــدمــات  املــمــثــات 
أصغر عمرًا، حتى لو كان شركاؤهن في الدور 
رجااًل كبارًا في السن. هذا التغييب للممثات 
األكبر سنا، غالبا ما يحرم سيدات قديرات من 
االستمرار في عملهن ويعرضهن للتهميش.  

فــي املــقــابــل، أخـــذ الــكــثــيــرون عــلــى الــعــمــل عــدم 
دقـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، إذ تــظــهــر بـــاحـــثـــة اآلثـــــار 
املــعــروفــة، مــارغــريــت غــيــدو، وامللقبة بـــ بيغي 
بيغوت، كسيدة شابة متلعثمة ذات شخصية 
ضــعــيــفــة. فــعــنــد وصـــــول بــيــغــي بــيــغــوت إلــى 
موقع التنقيب، يعاملها املشرف الجديد على 
املشروع بتعال، ويخبرها أن اختياره لها لم 
الصغير  لحجمها  بل  العلمية،  ملهارتها  يكن 
الذي يسّهل الحفريات من دون التسبب بأذى 
لآلثار. تقديم هذا الحدث بشكله السينمائي، 
ــد الـــنـــســـاء، ويــعــرض  ــى الــتــمــيــيــز ضـ يــشــيــر إلــ
بعضا من اإلســاءات التي يتعرضن لها. إذن، 
ــاء بــعــدم الــدقــة الــتــاريــخــيــة،  ــ عــلــى عــكــس االدعـ
التمييز ضد  أشــكــال  مــن   

ً
الفيلم شكا يعالج 

النساء في بيئة العمل. ومن الافت أن كاتب 
الرواية، جون بريستون، قد تناول في حقيقة 
األمــــر قــصــة عــمــتــه بــيــغــي بــيــغــوت الــواقــعــيــة، 
وقـــدمـــهـــا بـــشـــكـــل روائــــــــي لــيــخــلــد مــســيــرتــهــا 
املميزة في مهنة التنقيب عن اآلثار. باإلضافة 
ــــك، يــســتــعــرض الــعــمــل صـــراعـــا طبقيا  إلــــى ذلـ
يتمثل بسعي بازيل بــراون فرض ذاته ضمن 
من  األضعف وتهمش  تلغي  منظومة هرمية 

هم في أدنى السلم االجتماعي.  
آثــار  التنقيب بالكشف عــن  فــريــق  نــجــاح  بعد 
هامة تنتمي للحقبة األنغلوسكسونية وليس 
للفايكنغ، كما كان متوقعا، يتبني أن العصور 
املظلمة لم تكن عصورًا من دون حضارة، كما 
يــزعــم كــثــيــرون. فــالــعــمــات الــنــقــديــة والــحــلــي 
العصور  أن  أكـــدت  املكتشفة،  الــدفــن  وطــقــوس 

املظلمة كانت تتميز بحضارة معقدة.

ربيع فران

يــجــمــع كــثــيــر مـــن الــنــقــاد واملـــشـــاهـــديـــن على 
موهبة املمثل السوري تيم حسن. لكن، ومن 
خال مساره التمثيلي الدرامي في السنوات 
األخيرة، ثمة ما هو مفقود في كمال عناصر 
النجومية، ألسباب كثيرة، تكمن في قلة ثقة 
صاحب أهم الشخصيات التاريخية بنفسه، 

بعيدًا عن كادرات التصوير.
األدوار  في  يعزز حضوره  أن  يحاول  الرجل 
األداء  بــمــخــزون  مستعينا  يــجــســدهــا،  الــتــي 
الجيد للممثل، الذي يمتلك مساحة معقولة 
املــواقــف واملشاهد  الــدراســة، واستيعاب  مــن 

في وقت واحد.
في عام 2007، اجتمع املخرج السوري الراحل 
فــي مسلسل  والــفــنــان تيم حسن،  حاتم علي 
»املــلــك فـــــاروق«. كـــان الــــدور الــرئــيــســي للملك 
الراحل يقضي بشخصية تستطيع استفزاز 
ــلـــك« الـــذي  ــام »املـ املــشــاهــد، وإقــنــاعــه بــأنــه أمــ
ــداًل واســـعـــا فـــي شخصيته  ــزال جــ ــار وال يــ أثــ
ــده حــاتــم  وأســـــرار حــيــاتــه. هـــذا ربــمــا مـــا وجــ
املسلسل  وتنفيذ  تيم حسن  فــرض  فــي  علي 

املشهدي واملونتاج الدرامي سلوًكا يجاري 
الحالة النفسية واالجتماعية الطاغية أكثر 
التوصيف  عملية  في  اإلبداعية  الحالة  من 
كان  وعليه،  للمسلسل.  والسردي  البصري 
الــتــركــيــز عــلــى املـــراحـــل الــعــمــريــة للبطلتني، 
مــذيــلــة بــمــحــاور وســـيـــاقـــات تــبــنــي الــعــقــدة 
ــة فـــيـــهـــا، يــعــتــمــد عـــلـــى مـــــدى وقـــع  ــيــ ــدرامــ الــ
الــعــنــصــر الــزمــنــي فـــي خــلــق حــالــة تشتيت 

وتعقيد درامي. 
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ فـــــــي  املـــــــراهـــــــقـــــــة، أي  ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ مـ فـــــــي 
تالي  من  كل  مغامرة  تنطلق  السبعينيات، 
وكــيــت. مــغــامــرة بــنــيــت عــلــى فــاصــل نفسي 
طباًعا  تحمان  اللتني  البطلتني  بــني  جمع 
مــتــنــاقــضــة، تـــكـــّمـــل نـــواقـــصـــهـــا مــــا تــفــتــقــره 
إحــداهــن لـــدى األخــــرى. فــرضــيــة كاسيكية 
لبناء قصة عن واقع املراهقات. فتاة جميلة 
وقوية وذات شعبية وطموحة، تعيش حالة 
انقسام وضياع بني جدتها وأمها الهيبية. 
هذه األخيرة لها التأثير األكبر على سلوك 
تفتقر  مــا  إلــى  نــظــًرا  وشخصيتها،  ابنتها 
لــه مــن حــس املسؤولية واالهــتــمــام. وأخــرى 
لطيفة وهادئة وتعيش ضمن أســرة كاملة 
األفــــــراد، ولــكــنــهــا مــنــبــوذة ال أصـــدقـــاء لــهــا، 

وتعيش ضمن عالم خاص بها.
ــا 

ً
هــذه املــعــادلــة خلقت جـــًوا حميمًيا صــادق

سالم أبو ناصر

ــنـــاء عـــاقـــة مــتــيــنــة بــني  لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل بـ
أسرية  ظــروف  بينهما  تقاطعت  شخصني، 
واجتماعية قاسية، من مرحلة املراهقة حتى 
بــلــوغ ســنــوات الــيــأس. هـــذه الــعــاقــة ليست 
العراقيل  لكن  بالطبع،  باملثالية  محكومة 
والــصــعــوبــات الــتــي تعترض أيــة عــاقــة، من 
شأنها أن تخلخل متانتها، وفي مكان آخر، 
تــوازنــهــا، وتزيد  بــاألصــح  أو  تعيد بناءها، 
من ثباتها حني تكون الصداقة في أساسها، 
صالحة ومناسبة بغض النظر عن الظروف 
لحساب  مقياًسا  تعتبر  لــن  الــتــي  املحيطة، 
ــــذه الـــعـــاقـــة أو فــشــلــهــا بــالــنــســبــة  نـــجـــاح هـ
لـــبـــطـــلـــتـــي مـــســـلـــســـل »شــــــــــارع فــــايــــر فـــــاي« 
)نتفليكس(،  األمــيــركــي   FIREFLY LANE
وكيت  هيغل(  كاثرين  )املمثلة  هــارت  تالي 

موالركي )املمثلة سارة تشالك(.
ـــك أن بـــنـــاء الـــعـــمـــل الـــقـــصـــصـــي، مــرتــبــط  ذلــ
بتوجيه قضايا عامة وخاصة، لها تأثيرات 
اإلنــســان  على  والحساسية  األهمية  بالغة 
ــا. ولـــتـــوثـــيـــق هـــذه  ــًعــ املــــراهــــق والـــنـــاضـــج مــ
القضايا واملواضيع االجتماعية، وتأثيرها 
على سلوك اإلنسان وحياته، كان ال بد على 
الــروايــة أن تنقسم إلــى ثاثة أزمنة واقعية 
لــلــعــمــل. تتنقل بطلتا  الـــســـردي  الــبــنــاء  فــي 
العمل والشخصيات الثانوية، في ما بينها، 
مــراحــل تكوينية تمس بشكل مباشر  وفــق 
بشخص البطلتني وسلوكيهما وتطورهما 
لــتــغــذيــة الــعــاقــة نــفــســًيــا وعــاطــفــًيــا، بشكل 
مــتــســلــســل ألــغــت مــعــهــا عــنــصــري املــفــاجــأة 
والـــدهـــشـــة الـــلـــذيـــن يـــلـــزمـــان الــعــمــل ليظهر 
بشكل أفــضــل مــمــا هــو عــلــيــه. بـــدا التقسيم 

للملك،  الــذاتــيــة  الــســيــرة  بطريقة  حــلــقــة(   33(
اد من أفضل ما قدم على 

ّ
والتي اعتبرها النق

ــاروق.  الــشــاشــة الــصــغــيــرة مـــن ســيــرة املــلــك فــ
وربــمــا فــهــم تــيــم حــســن مــا هــو هـــدف املــخــرج 
في  مسيرة جيدة  منه  واستلهم  علي،  حاتم 
التمثيلي بنى له شهرة واسعة. لكنه،  األداء 
في املقابل، ظل أسيرًا لعمله بعيدًا عن ردود 
غياب  الفعل،  بــردود  نقصد  والتقدم.  الفعل، 
تيم حسن عن »الشارع« والجمهور الحقيقي، 
واملــنــاســبــات الــفــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة، إال تلك 
الــتــي تضمن لــه جــائــزة خــاصــة. ولــو حضر، 
امتنع عن اإلدالء بأي تصريح، واختفى عن 
عيون الناس ووسائل اإلعام، من دون سبب 
وجــيــه، لكن البعض يصف ذلــك بقلة ثقة أو 

»حذر« املساءلة أمام اإلعام.
لم يكن زميا تيم حسن، مكسيم خليل وباسل 
خياط، دخا القاهرة عندما بدأ حسن العمل 
من هناك، وأطل على الجمهور في مجموعة 
قّيمة من األعمال الدرامية. لكن مكسيم خليل، 
وباسل خياط، أفضل بأشواط، والسبب هو 
محاكاة املمثلني الشارع املصري بطريقته، ال 

باالستعاء أو الغياب.
ربــمــا كــــان تـــعـــاون خــلــيــل/خــيــاط مـــع املــنــتــج 
القاهرة  فــي  الــبــارع محمد مشيش  الــســوري 
الـــخـــطـــوة األولــــــــى لـــتـــقـــديـــم أعــــمــــال مــصــريــة 

شعبية حقيقية، وليست نخبوية.
الواضح بعد كل ذلك، محاولة خياط/خليل 
الــتــنــويــع فــي خــيــارات املــشــاركــة فــي األعــمــال 
ــقـــد، وخـــاصـــة  ــت قـــبـــل عـ ــ ــتـــي درجــ الـــعـــربـــيـــة الـ
عــبــر شـــركـــات اإلنـــتـــاج الــلــبــنــانــيــة )الــصــّبــاح 
ــلـــم(، فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســـلـــم تــيــم  ــيـ وإيــــغــــل فـ
حــســن نــفــســه إلـــى شــركــة الــصــّبــاح عــبــر عقد 
حــصــري لـــســـنـــوات، ويـــبـــدو أن الــعــقــد يــجــدد 

بصورة دوريــة من دون اإلعــان عن ذلــك، ملا 
تيم حسن  على  تفرضه  أن  الصباح  تــحــاول 
من أعمال تتفاوت قيمة جودتها في القصة 
التباين  بالطبع  ومنها  واإلخـــــراج،  والــنــص 
في تصنيف تيم حسن كبطل ألربــع سنوات 
ملسلسل واحــد هو »الهيبة«، الــذي عانى من 

الركاكة والتكرار، بعد الجزء األول. يبدأ خال 
أيــام عــرض مسلسل »أنـــا« ليعيد تيم حسن 
إلى الدراما القصيرة )15 حلقة( على منصة 
للصّباح:  اإلعامي  البيان  بحسب  »شاهد«. 
ــداث املسلسل فــي إطـــار اجتماعي  »تـــدور أحـ
درامـــي رومــانــســي حــول »كـــرم« الـــذي تضعه 

الــظــروف أمـــام مجموعة مــن الــتــحــديــات بني 
املبادئ ومغريات الحياة، األمر الذي يفرض 
في  قــــرارات صــارمــة ومفصلية  اتــخــاذ  عليه 
مشاهدة  بعد  الفصل  الكلمة  تبقى  حياته«. 
املسلسل، للحكم على حضور تيم حسن الذي 

بّدل في شكله هذه املرة.

بـــني الــصــديــقــتــني، نــخــتــبــر مــعــهــمــا قصص 
مــســار حياتيهما،  فـــي  والــنــجــاح  الـــخـــذالن 
خــــــــذالن تـــســـتـــعـــيـــض عــــنــــه كــــيــــت بــحــيــويــة 
ــي انــعــكــســت  ــتــ ــي الــ ــالــ ــاط وعـــبـــثـــيـــة تــ ــ ــشـ ــ ونـ
طباع كــاود، والــدة تالي، عليها، وتمأل به 
الــفــراغ والــرتــابــة والــزيــف الـــذي يخيم على 
جــو أســرتــهــا. وهـــو مــا تــجــد بــه تــالــي، على 
الــنــقــيــض مــن صــديــقــتــهــا، مــا يــمــأل حياتها 
التعيسة والــفــوضــويــة مــع والــدتــهــا. للزمن 
ــر لــيــخــلــق مـــن هــذه  ــبـ الــنــفــســي الــتــأثــيــر األكـ
املــتــنــاقــضــات عــاطــفــة دافــئــة بــني البطلتني. 
ليس فقط من جهة كيت وتالي الناضجتني، 
ا بني الشخصيتني البديلتني اللتني 

ً
بل أيض

أدتا دور املراهقتني.
األحــــداث بشكل متناسق ومــتــدرج،  تــتــزاحــم 
ــــوارب فـــي ســيــاق  وتــعــزلــنــا عـــن أي مـــغـــزًى مــ
ــن الــتــنــبــه إلــــى بعض  ــد مـ الـــعـــمـــل، ولـــكـــن ال بـ
ــان مـــن شــأنــهــا  الــقــضــايــا الــحــســاســة الـــتـــي كــ
أن تــصــوغ هــدف املسلسل بشكل مــبــاشــر، ال 
يــتــعــلــق فــقــط بــالــتــربــيــة والــتــنــشــئــة األســريــة 
وســلــبــيــاتــهــا. فــالــحــاضــر لـــه وقــــع كــبــيــر في 
نفوس البطلتني. وعندما نقول الحاضر، أي 
فاالختبارات  القصصي(.  )الــزمــن   2003 عــام 
أمــام واقــع مختلف يفرض قوانينه  النفسية 
وأســالــيــبــه فـــي تــحــديــد خـــيـــارات الــبــطــلــتــني، 
تـــنـــشـــأ خـــــــارج حـــــــدود الـــــخـــــذالن والــــنــــجــــاح، 
وتصب في خانة األنا. حيث النوازع النفسية 
والــشــخــصــيــة تــعــكــســان مــصــيــر قـــراراتـــهـــمـــا 
الــزمــن وتقلباته  مــع  مــواجــهــة  فــي  وتضعها 
ــلــــوغ ســــن الــــيــــأس تــصــبــح  ــمـــع بــ ــه. فـ ــدمــ ــقــ وتــ
الصورة أوضح والقرارات التي اتخذت في ما 
مضى من شأنها أن تفرض عملية حسابية 

على الصعيد السلوكي واملستقبلي.

»أنا« تيم حسن: هل تكفي الموهبة؟»شارع فاير فالي«... صديقتان تكبران وتصغران معًا
ينطلق في الرابع عشر 

من الشهر الحالي، عرض 
مسلسل »أنا« ليعيد تيم 

حسن إلى الدراما القصيرة 
)15 حلقة( على منصة 

»شاهد«

لندن ـ العربي الجديد

يـــبـــدو الــبــوفــيــه املــفــتــوح بــالــنــســبــة لــبــعــض الــنــاس 
تـــحـــديـــا، لــلــحــصــول عــلــى أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مـــن كل 
قــرش يدفعونه فــي الــفــاتــورة. غير أن هــذا قــد يضر 
يمكن ألي  واألغــلــى.  العليا  الفاتورة  ذات  بالصحة 
طعام تقريبا أن يعرضك لخطر اإلصابة باألمراض 
إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، كما تاحظ 
األميركية شيلي فيست، املديرة التنفيذية للشراكة 
املخاطر،  ولتقليل  األغــذيــة.  تعليم سامة  أجــل  مــن 
إلــيــك بــعــض األشــيــاء الــتــي يــجــب تجنبها فــي املــرة 
البوفيه، بحسب  إلــى خــط  فيها  التي تصل  املقبلة 

موقع »ريدرز دايجست«.

واقي العطس
الواقي معروف في املطاعم منذ عقود، وزادت  هذا 
جائحة كورونا من استخدامه في أماكن كثيرة غير 
املطاعم، وهو عبارة عن لوح زجاجي أو  باستيكي 
التعرض  مــن  األشــخــاص  أو  الطعام  شفاف يحمي 
لرذاذ الجهاز التنفسي، عند السعال أو العطس أو 
حتى التحدث. قبل كل شيء، يجب عليك دائما غسل 
يديك قبل االقتراب من البوفيه. واحرص على عدم 
ملس واقي العطس الذي يمكن أن يكون أرضا خصبة 
لــلــجــراثــيــم مـــن جــمــيــع األشـــخـــاص الـــذيـــن يسعلون 
ويتنشقون من حولك. تقول جينيفر كوينان، عاملة 
األحــيــاء الدقيقة فــي جامعة دريــكــســيــل: »غــالــبــا ما 
يكون الخطر األكبر للتلوث من األشخاص اآلخرين 

الذين يتناولون هذا الطعام، سواء كان ذلك بأيديهم 
أو إذا كان محمواًل في الهواء«.

مغارف التقديم
قـــد تــعــتــقــد أنـــك تــقــدم مــعــروفــا للجميع عـــن طــريــق 
في  مــا  بطريقة  التي سقطت  التقديم  مغرفة  إنــقــاذ 
املــعــكــرونــة والـــجـــن. لــكــن فــّكــر فــي عـــدد األشــخــاص 
اآلخـــريـــن الـــذيـــن ملـــســـوا هــــذه األداة بــالــفــعــل. تــقــول 
كــويــنــان »غــالــبــا مـــا نـــكـــون حــريــصــني بـــشـــأن ملس 
الــحــمــام... حسنا، إنها  الــبــاب عند مــغــادرة  مقبض 
نفس الفكرة«. تعتبر مقابض األواني ملوثة، لذا ال 
تلمسها أكثر مما يجب. باإلضافة إلــى ذلــك، يجب 

استبدال أي طعام سقطت فيه املغرفة.

البراعم
ــدًا فــي  ــ ــيـ ــ ــارًا جـ ــ ــيــ ــ ــا خــ ــمــــومــ ــــروات عــ ــــضــ ــخــ ــ ــد الــ ــعــ تــ
الــبــوفــيــهــات، باستثناء واحـــد، وهــو الــبــراعــم. أي 
البذور التي ترطب باملاء حتى تبرز براعمها ثم 

جمع لتستخدم في السلطات.
ُ
ت

السوشي
لكن تحضيره  خــيــارًا صحيا،  السوشي  يبدو  قــد 
بـــأمـــان يــتــطــلــب الـــبـــدء بـــمـــأكـــوالت بــحــريــة عــالــيــة 
الــجــودة والكثير مــن الــخــبــرة. تــقــول فيسك: »إنــك 
لو ذهبت إلى مطعم سوشي راٍق، فا يــزال هناك 
بـــه«. وتضيف:  بـــك، وأنـــت تستمتع  خــطــر يــحــدق 
ــا حـــني تــضــع الــســوشــي فـــي بــوفــيــه وتـــحـــاول  ــ »أمـ
فأنت  املناسبة،  الــحــرارة  بــدرجــة  عليه  أن تحافظ 
تطلب في األســاس أن تمرض«. تشير فيسك هنا 
 
ً
إلـــى حساسية الــســوشــي فــي الــبــقــاء زمــنــا طــويــا

ــذا الــطــعــام عــلــى وجــه  فــي الــبــوفــيــه، والـــحـــال أن هـ
ر ويقدم فورًا.

ّ
الخصوص يجب أن يحض

التونة
من الصعب معرفة كيفية االحتفاظ بالطعام البارد 
في البوفيه، مما يجعل التونة خيارًا ال يبدو رائعا. 
التونة في درجــة حــرارة  تقول فيسك: »يجب حفظ 
أقل برودة من أنواع األسماك األخرى، ألنها معرضة 

بشكل خاص ألنواع معينة من البكتيريا«.

طعام مقلي
غــالــبــا مــا تــســتــخــدم الــبــوفــيــهــات املــفــتــوحــة زيــوتــا 
ــة مــلــيــئــة بــــالــــزيــــت املـــــهـــــدرج الـــــــذي يــســد  ــيـــصـ رخـ
ــــرة تــضــع  ــة. فـــفـــي كــــل مـ ــمـ ــعـ الــــشــــرايــــني، لــقــلــي األطـ
فيها شيئا ما في مقاة عميقة، فإنها تعمل مثل 
اإلســفــنــج وتــمــتــص أكــبــر قـــدر ممكن مــن الشحوم 

والدهون املشبعة واملتحولة.

تلك اآلثار التي نتركها خلفنا

يعود تيم حسن هذه المرة بمسلسل قصير )الصبّاح لإلنتاج(

ال يحتمل 
السوشي كثيرًا 
من الوقت قبل 
أن يصبح غير 
صالح لألكل 
)Getty(

نختبر مع الفتاتين قصص الخذالن والنجاح في مسار حياتيهما )نتفليكس(

القى العمل بعض االنتقادات حول تجاهله الممثالت الكبيرات في السن )نتفليكس(

أكثر  من  واحدة  اكتشاف  واقعة  نتفليكس،  على  يُعرض  الذي   ،The dig فيلم  يستعرض 
الحفريات األثرية شهرة في بريطانيا، وهي سفينة أنغلوسكسونية كانت تستخدم للدفن

فيلم »التنقيب«

بوفيه مفتوح وخيارات مغلقة

فنون وكوكتيل
قراءة

تغذية

مسارمسلسل

 The Dig يحملنا فيلم
للتفكير بقيم كبرى ترتبط 
بمعنى وجودنا وبحاجتنا 
لآلخر الذي نتشارك معه 
إرثًا من الذكريات تحمينا 

من النسيان؛ فنجاح فريق 
التنقيب في عمله، ال يلغي 

خطر الحرب المحدق 
الذي يتبدى بشعرية 

عالية في لقطة سقوط 
إحدى الطائرات البريطانية 

وتحطمها وموت قائدها 
غرقًا في النهر. هذا الواقع 

األسود تتحداه شخصيات 
الفيلم بانتزاع لحظات أخيرة 
من حب محرّم، كما في 
قصة بيغي بيغوت وابن 

عم السيدة بريتي.

لحظات 
أخيرة
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ــق األســلــوبــي، 
ّ
إضــافــة إلــى نـــزوع نحو الــتــأن

فــي منطقة تخومية بني  أعــمــالــه  مــا يــضــع 
الكتابة الفكرية واألدبية.

يل ذلك املوقع سريعًا، ربما خدمه افتتان 
َ
ولن

بيروت - وقد كانت عاصمة النشر العربي، 
 »بــضــاعــة فــكــرّيــة« 

ّ
بــا مــنــازع، آنــــذاك - بــكــل

تأتي من املغرب، وكانت الدفعة األولــى من 
أعماله قد صدر معظمها عن »دار العودة«. 
كذلك خدمته، أيضًا، شهرته الفرنسّية التي 
العربّية  املنطقة  إلى  كانت أصداؤها تصل 
إقامته في  رغــم  تقريبًا،  منذ عشر ســنــوات 
املــــغــــرب مـــنـــذ مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات؛ فــقــد 
 فــي كــبــريــات دور 

ً
صـــدرت أعــمــالــه متاحقة

الــنــشــر الــبــاريــســيــة )غـــالـــيـــمـــار، مــاســبــيــرو، 
دونـــويـــل...(، وحـــاور بعض »نــجــوم الفكر« 
راجــت في  بنّدّيٍة وصداقة، وقد  الفرنسّيني 
هـــذا الــســيــاق شـــهـــادات روالن بــــارت وجــاك 

دريدا حول خصوبة أعماله.
قـــد يـــوحـــي هــــذا الـــلـــقـــاء األّول بـــني مـــدّونـــة 
 عــاقــة 

ّ
الــخــطــيــبــي والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة بـــــأن

ف متغّرب 
ّ
بنى بني مثق

ُ
متينة ومنسابة ست

اللغة على األقــل( وثقافته األم كما لم  )فــي 
يحدث مــع أســمــاء عربية بـــارزة أخــرى منذ 
وسبعينياته،  الــعــشــريــن  الــقــرن  ستينيات 
مثل هشام شرابي وأنور عبد امللك وسمير 
صــفــوان.  ومــصــطــفــى  سعيد  وإدوارد  أمـــني 
ل الفكري لهؤالء في الثقافات 

ّ
فقد حال التوغ

ألطروحاتهم،  سلٍس  وصــول  دون  الغربية 
أمــا املــفــّكــر املــغــربــي، فقد أتــى بخطاب أكثر 
رهـــافـــة، يــقــتــرب مـــن املـــألـــوف والــحــّســي وال 
يفترق عنه إال حينًا لتهيئة القارئ بأدوات 
نظرية ضرورية، ومن ثّم يعود إلى الغوص 

في نسيج العامات امللموسة.
كبيرة،  األّول غير حفلة  اللقاء  هــذا  يكن  لــم 
ــهــا تــعــّبــر عن 

ّ
ــــة مـــتـــأخـــرة. لــعــل

ّ
أقــــرب إلــــى زف

تــكــفــيــر عـــن ذنــــب أكـــثـــر مـــن كــونــهــا احــتــفــاًء 
حقيقيًا. ومن الواضح أن الطاقة االكتشافية 
التي دفعت نحو كتابات الخطيبي سرعان 

 ما 
ُ

بــعــض نــضــبــت. فبعد 1980 سيصل  مــا 
عًا: 

ّ
متقط الفرنسية  فــي  الخطيبي  مــن  بقي 

»املــنــاضــل الــطــبــقــي عــلــى الــطــريــقــة املــاويــة« 
)شــعــر، 1986، ت: كــاظــم جـــهـــاد(، و»صــيــف 
)روايـــــة، 1992، ت: فريد  اســتــوكــهــولــم«  فــي 
ــزاهـــــي(، و»الـــــذاكـــــرة املـــوشـــومـــة« )روايـــــة  الـــ
 
ّ
لكن تخييل ذاتـــي، 1998، ت: وائـــل حـــاق(. 

ــمـــال الــخــطــيــبــي لـــم يــصــل إلــى  ــزءًا مـــن أعـ ــ جـ
أو لم يصدر في كتب  العربي بعُد،  اللسان 
جرى تداولها بشكل موّسع عربيًا، ومن ذلك 
الفرنسية،  الثقافة  في  ربما،  األشهر،  عمله 
»كتاب الــدم« )صــدر أّول مــرة في 1979(، أو 
املغاربية،  الــروايــة  عن  الجامعّية  أطروحته 
وكذلك األمر مع »حّب ثنائي اللغة« )1983(، 
املصدر األكثر كثافة اللتقاط مامح سيرته 

الذاتية.
ــاَب مــجــمــوعــة  ــيــ ولـــنـــا أن نـــضـــيـــف، هـــنـــا، غــ
كـــتـــابـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي ُعــــرفــــت بــعــنــوان 
ل وحدها من الناحية الكّمية 

ّ
« وتمث »تحابٌّ

ربــع مــدّونــة الخطيبي كما يتّجلى ذلــك في 
أعماله الكاملة التي أصدرتها منشورات »ال 
ديفيرانس« عام 2008. ال داعي ألن نذّكر بأن 

شوقي بن حسن

في عام 1980، بدأت نصوص عبد 
الكبير الخطيبي تعود إلى لغتها 
ها 

ّ
لكن بــهــا،  يكتب  لــم  الــتــي  األّم، 

لديه.  وفــكــرّي  نفسّي  هاجس  مثل  حضرت 
في ذلك العام، تاحقت ترجمات أعماله من 
الفرنسية: »االسم العربي الجريح« )ترجمة 
والتجربة«  الكتابة  و»فـــي  بــنــيــس(،  محمد 
بترجمة  )كاهما  العربي«  الخط  و»ديـــوان 
املــــزدوج« )ترجمة  بــــرادة(، و»الــنــقــد  محمد 
جماعية شارك فيها أدونيس وعبد السام 
بن عبد العالي وزبيدة بورحيل وعز الدين 

اإلدريسي(.
ــًا  ــّيـ ــًا أمـــامـ ــذ الـــخـــطـــيـــبـــي بـــســـرعـــة مـــوقـــعـ ــ أخــ
فـــي خــريــطــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهــــو الـــذي 
أتـــت مــقــاربــاتــه ضــمــن طــبــقــة صــــوٍت أنــضــَج 
ــفــني 

ّ
ــان مــــتــــداواًل فـــي ســـجـــاالت املــثــق مـــّمـــا كــ

ــرة أوســـع مــن القضايا  الــعــرب، وضــمــن دائــ
 
ُ
واملــــواضــــيــــع واملــــنــــاهــــج. خـــَدمـــتـــه األجــــهــــزة
ــتـــي طــّبــقــهــا عــلــى  املــفــاهــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الـ
ــى تـــولـــيـــٍف  ــ ــة، مـــســـتـــنـــدًا إلــ ــيـ ــربـ ــغـ ظــــواهــــر مـ
طريٍف بني علم االجتماع والسيميولوجيا 
والفن،  األدب  ونظريات  واألنثروبولوجيا 

بغداد ـ العربي الجديد

ــاء تــنــقــيــبــه، عـــــام 1849، فــــي قـــصـــر املــلــك  ــنــ أثــ
سنحاريب بمنطقة نينوى، في شمال العراق، 
وســـن هــنــري اليـــارد على أجـــزاء كبيرة 

ٔ
عثر ا

ّســســت فــي القرن 
ُ
)أ مــن مكتبة آشـــور بانيبال 

إلى  ألواُحها  قلت 
ُ
ن التي  املياد(،  السابع قبل 

 تفاصيل 
ُ
عاد من خال قراءتها معرفة

ُ
لندن، لت

ــق بــمــظــاهــر صـــعـــود الـــحـــضـــارة 
ّ
مـــهـــّمـــة تــتــعــل

اآلشورية وازدهارها العلمي واالقتصادي.
 دفع الرّحالة وعالم اآلثار البريطاني 

ٌ
اكتشاف

تــدويــن أســفــاره الطويلة  إلــى   )1894 – 1817(
ــر عــّدة 

ّ
ــران، حــيــث نــش ــ إلـــى بـــاد الــرافــديــن وإيــ

ــفــات، مــنــهــا »املـــغـــامـــرات األولـــــى فــي بــاد 
ّ
مــؤل

والـــــذي   ،)1887( وبــــابــــل«  وســــاســــان  فــــــارس 
ــدرت نــســخــتــه الـــعـــربـــيـــة حـــديـــثـــًا عــــن »دار  ــ صــ
مون« بترجمة محمد حسن عاوي ومنذر 

ٔ
املا

كاظم حسني.
م العربية والفارسية، 

ّ
ف، الذي تعل

ّ
يروي املؤل

فـــصـــول رحـــلـــتـــه الـــتـــي تـــمـــتـــّد ألربــــعــــني عــامــًا 

ــعــــدام  ــراٌت مـــنـــهـــا انــ ــ ــ
َ
ــت ــ ــهــــدت فــ ــلــــٍة شــ فــــي مــــرحــ

االســـتـــقـــرار فـــي الــــعــــراق، الــــذي كــانــت تحكمه 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، وكـــذلـــك إيـــــــران، خــال 
ـــف عــنــد 

ّ
ــفــــوي. كـــمـــا يـــتـــوق فـــتـــرة الـــحـــكـــم الــــصــ

تــعــّرفــه عــلــى ســّكــان املــــدن والــقــبــائــل الساكنة 
اتـــه مـــع عــدد  فـــي مــحــيــطــهــا، وتــفــاصــيــل لـــقـــاء
مــن الــــوالة واملـــســـؤولـــني. يــعــكــس الــكــتــاب ذلــك 
التنافس الشديد بني األوروبيني في منتصف 
الهال  آثــار  فــي  للتنقيب  التاسع عشر  الــقــرن 
ــانـــت الـــبـــعـــثـــات الــعــربــيــة  الـــخـــصـــيـــب، حـــيـــث كـ
وكــانــت  مقبلة.  عـــام  ملــائــة   

ً
غــائــبــة والعثمانية 

أوفــــدت اليــــارد سنة  قــد  البريطانية  الــســفــارة 
1845 إلـــى مــوقــع تــل نــمــرود )30 كــلــم جنوب 
املـــوصـــل(، وإلــــى قــلــعــة الــشــرقــاط الــتــي يــعــود 
تأسيسها إلى أكثر من أربعة آالف وخمسمئة 

عام، وإلى تل قوينجق. 
يــتــنــاول صــاحــب كــتــاب »اكــتــشــافــات نــيــنــوى 
 بــني مدن 

ً
ا

ّ
وبــابــل« قــدومــه إلــى املنطقة متنق

يــغــادر  أن  قــبــل  ــة،  وســــوريــ واألردن  فــلــســطــني 
الــتــي سيقيم فيها  بــغــداد  إلــى  حلب متوجهًا 
ــنـــشـــاه وهـــمـــدان  ــم يـــرتـــحـــل إلـــــى كـــارمـ فـــتـــرة ثــ

رسائله التي لم تصل إليـنا

يمثّل كتاب »المغامرات 
االولى في بالد فارس 

وساسان وبابل«، لعالم 
اآلثار البريطاني، وثيقًة 

تاريخية ال تخلو من التحيّز. 
ترجمته باتت متوفرة

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية بمناسبة 

ذكرى ميالدها، في 
محاولة إلضاءة جوانب 
أخرى من شخصيّتها أو 
من عوالمها اإلبداعية. 

تصادف اليوم ذكرى 
ميالد المفّكرالمغربي 

عبد الكبير الخطيبي 
)1938 - 2009(، ولنا أن 
نتساءل عن مغامرته 

ومكانته اليوم 
في ثقافتنا

أنا الذي أعرف لقمان 
منذ عاد من فرنسا 

إلى لبنان، قبل ثالثين 
عامًا، أعرف أّن تسمية 

»ناشط سياسّي« ال 
تكفيه. كّل ما كان 
يصنعه ويباشره فّن

أوستن هنري اليارد  مدّونًا أربعين عامًا من التنقيب

قبل ثالثين عامًا، نَجَم فجأًة في حياتنا

عبد الكبير الخطيبي  في منتصف الطريق بين الغياب والحضور

كان حريصًا على 
إبقاء المتن العربي محورًا 

النشغاالته

أبدت قبائل عربية 
وفارسية وكردية

شكوكًا تجاه رحلته 
االستكشافية

كان لقمان 
هذه القامة التي 
ال تنحّد بموضوع 

أو مشروع واحد

قد تكون غربته 
اللغوية خيارًا واجه به 

انكساراته النفسية

في تقديم ترجمته لكتاب »االسم العربي 
الفرنسية(،  الطبعة  غالف  )هنا  الجريح« 
يشير محمد بنّيس إلى أّن مواجهة نّص 
تعرفه  لم  »ما  أمــام  تضعنا  الخطيبي 
وتراكيب،  مصطلحات  من  العربية« 
الفرنسية«  تعرفه  لم  »ما  أمام  وأحيانًا 
سببًا  الوضعية  هذه  تكون  وقد  أيضًا. 
للتهيّب لدى من يتطلّعون إلى ترجمة 
نلمس  حين  سيّما  ال  المغربي،  المفّكر 
به  تتميّز  الــذي  الفكري  التناول  رهافة 
كتاباته، وانتقاالته الخاطفة بين المتون 

والعوالم الداللية.

سبٌب آخر للتهيّب

2425
ثقافة

ذكرى ميالد

كتاب

تلويحة

فعاليات

تفّكر في مشروع كهذا،  لم  العربية  الثقافة 
الكاملة  األعــمــال  جمع  فلسفة  تغيب  حيث 
عن مدّونات املفّكرين والباحثني، إال في ما 

ندر.
ـــخـــفـــي بــضــجــيــجــهــا 

ُ
كـــانـــت حــفــلــة الــــــــــ1980 ت

الــكــثــيــر مـــن الــخــطــيــبــي، بــمــا فـــي ذلــــك جـــرٌح 
ه أكــثــر إيــامــًا مــن »ُجـــرح االســــم«. فحني 

ّ
لعل

فـــي الـــغـــرب اإليــــرانــــي، ومــنــهــا إلــــى أصــفــهــان، 
بعد  سيعود  القديمة.  قصورها  بني  متجّواًل 
ذلــــك إلــــى الــــعــــراق، لــتــنــطــلــق عــلــى نــحــو جــــّدّي 
 
ّ
عمليات الحفر والتنقيب. يلفت الناشر إلى أن

اليــارد يسرد ما عايشه من أحــداث »بأسلوب 
تتعلق  دقيقة  بتفاصيل  خصية 

ّ
الش املــذكــرات 

ُيــعــّد من  »ال  ه يضيف: 
ّ
الــرحــات«، ولكن بتلك 

انحياز  يتخلله  إذ  العلمي؛  البحث  أســالــيــب 
لألنا ممتزج بالحقائق تارة وبالتزييف تارة 
أخرى. وعلى الرغم من ذلك، نستطيع القول إن 
هذا الكتاب بمثابة أيقونات أدبية تعطي فكرة 
ل 

ّ
عامة عن تلك الحضارة، وتجعل القارئ يتنق

مع صفحات الكتاب بكل األماكن التي ارتحل 
إليها املؤلف في مغامراته االستكشافية«.

يندرج الكتاب في إطار أدب الرحلة الذي امتزج 
بقدر عاٍل من املعرفة لدى أصحابه، من خال 
تــضــمــيــنــه الـــرســـوم الــتــوضــيــحــيــة والــخــرائــط 
حول األماكن املتوقع وجــود آثــار فيها. وكان 
الــخــرائــط تضّم  أن هــذه  املنطقة  أبــنــاُء  َيعتقد 
كما  داخلها.  املخبأ  الذهب  معلوماٍت إليجاد 
هــؤالء  أنشطة  عــن  العثمانية  الــدولــة  تغافلت 
الرّحالة، باسثتناء بعض مسؤوليها، ومنهم 
ـــف إلــــى أنــه 

ّ
ــــذي يــشــيــر املـــؤل ــــي املـــوصـــل، الـ والـ

مارس ضّده بعض التضييقات، عازيًا أسباب 
ذلـــك إلـــى »رغــبــة الــوالــي فــي االســتــحــواذ على 

اآلثار اآلشورية ووضعها في قصره«.

عــاد الفتى مــن »الــســوربــون« بــدكــتــوراه في 
تــخــّصــص عــلــم اجــتــمــاع األدب إلـــى املــغــرب، 
كــــان يـــأمـــل تـــوطـــني املـــعـــرفـــة الـــتـــي حــّصــلــهــا 
في بــاده. ألّول وهلة، بــدا كل شــيء مائمًا. 
فــقــد وافــقــت عــودتــه إطـــاق مــشــروع »معهد 
االجتماع  عــالــم  بجهود  السوسيولوجيا« 
الــفــرنــســي - املــغــربــي بـــول بــاســكــون )1932 
بــمــجــمــوعــة  نــفــســه  أحــــــاط  الــــــذي   ،)1985  -
الــشــبــاب، ومــنــهــم الخطيبي  الــبــاحــثــني  مـــن 
وآخــــــرون بــتــنــا نــعــرفــهــم الـــيـــوم جـــّيـــدًا، مثل 
عبد الله العروي وعبد الله حمودي وحسن 

رشيق.
ــع لــبــنــة لــتــأســيــس  ــ ــ

ْ
ــــدف املـــعـــهـــد وض ــــان هـ كـ

العلوم  ضمن  العلمي  للبحث  تحتّية  ُبنية 
االجتماعية. أما على املستوى النظري، فقد 
اشتبك الباحثون املغاربة بجرأة مع مشروع 
الــكــولــونــيــالــيــة للعلوم  الــخــلــفــيــات  تـــجـــاوز 
االجــتــمــاعــيــة، وبـــدا أنــهــم يــخــطــون خــطــوات 
حــاســمــة فــي هـــذا املــســار. لــكــن، وفـــي الــوقــت 
الذي كان من املفترض فيه أن يجد مشروع 
كــهــذا دعــمــًا ســيــاســيــًا لــنــجــاحــاتــه املــعــرفــيــة 
وبدايات إشعاعه عامليًا، قّرر الحسن الثاني 

في 1970 إيقاف نشاط املعهد. صادف ذلك 
م الخطيبي إدارتــه، وليس من العسير 

ّ
تسل

أن نــتــخــّيــل مــشــاعــر اإلحـــبـــاط الــتــي غــمــرت 
الباحث الشاب وبقية زمائه.

ــر أن الــســلــطــة شـــعـــرت بــمــّد  ــ ــا فـــي األمـ كـــل مـ
ــاري لــــدى جــمــاعــة الــبــاحــثــني الـــشـــّبـــان،  يـــسـ
فــمــيــوالتــهــم املــاركــســيــة واضـــحـــة، وال تـــزال 
ــايــــو 68 الــفــرنــســيــة  ريـــــــاح ثـــــــورة أيـــــــــار/ مــ
كـــــانـــــوا شــــهــــودًا  بــــأذهــــانــــهــــم، إذ  تـــعـــصـــف 
- فــي جامعات  قــريــب أو بعيد  - مــن  عليها 
سمت به 

ّ
باريس. انطاقًا من التشّدد الذي ات

ل 
ّ
مث وقتها،  املغرب  في  السياسية  السلطة 

بـــالـــذات نــوعــًا مــن اإلزعـــــاج. فقد  الخطيبي 
 - من بني مؤّسسي نقابة التعليم 

ً
كان - مثا

الــعــالــي، وكـــان الــحــديــث عــن تــثــويــر العلوم 
االجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــًا تــقــنــيــات البحث 
امليداني، أمرًا كافيًا إلرعــاب الحرصاء على 

تكريس الوضع السائد.

جاء يكتشف آثار الهالل الخصيب

لقمان سليم... بحثًا عن صديق

على خشبة »مسرح الهوسايير« في القاهرة، ُتعرض عند السادسة والنصف من 
مساء اليوم مسرحية اسمي أوسكار. العمل مقتَبس من رواية »أوسكار والسيدة 
إخراج  من  وهو  )الصورة(،  شميدت  إيمانويل  إريك  البلجيكي  للفرنسي  الوردية« 
أحمد رجائي، وتمثيل مارلين رضا، وداليا مصطفى، وميدو العربي وميرفت 

مروان وآخرين.

أخيرًا  »غيتي«  مؤّسسة  أطلقته  افتراضي  معرض  عنوان  تدمر  إلى  العودة 
أعماًال  المعرض  يُقّدم  المكتوبة،  المواد  جانب  إلى  سنوات.  ثالث  طيلة  ويستمرّ 
التاسع  القرن  إلى  تعود  السورية  المدينة  تاريخ  حول  وتشكيلية   فوتوغرافية 
لويس  المعماري  ومواطنه  فيغنس  لويس  الفرنسي  المصّور  أنجزها  عشر 

فرانسوا كاساس.

ضمن فعاليات »العام الثقافي قطر - أميركا 2021«، يتواصل حتى الثامن والعشرين 
ِمن الشهر الجاري، في »قاعة فن 29« بالدوحة، معرض تشكيلي جماعي بعنوان 
حسن،  علي  منهم  المتّحدة؛  والواليات  قطر  من  فنّانين  بمشاركة  لو؟،  ماذا 
وإيما  النعيمي،  وفاطمة  العطية،  ومريم  الصّفار،  وابتسام  البدر،  ومنى 

الصالح )اللوحة( وإليزابيث الحبسي، وغلوريا غارسيا، وأستريد كينسينجر.

ينّظم »برنامج لحظة إبداع« على منّصة فيسبوك، عند الخامسة من مساء بعد 
غٍد السبت بتوقيت المغرب، حوارًا مع الباحث في الفلسفة المعاصرة، مصطفى 
العارف )الصورة(. يحمل الحوار عنوان الهرمينوطيقا الفلسفية وهرمينوطيقا 
النّص الدينّي: األهداف واإلشكاليّات، ويديره الباحث في السيميائيات مالك عيطة.

عبّاس بيضون

ما أثارني في الشعور الذي أغرقني لدى 
فيه  مــا  هــو  سليم  لقمان  باغتيال  علمي 
مــن جــانــب شــخــصــي. لــم يــقــف إحساسي 
عند ما في األمــر من عموم، كاالحتجاج 
والتنديد. كان فيه ما مّسني في صميمي 
لــــم أكـــن  والح فـــــــورًا كــــخــــســــارة خـــــاّصـــــة. 
أعــرف  وال  بلقمان،  فعاقتي  ذلــك،  أنتظر 
كــيــف أســـّمـــيـــهـــا، لـــم تــكــن فـــي يــــوم تــحــَت 
هذا السؤال. آخر عهدي بلقمان لقاٌء في 
مــقــهــى كــنــت فــيــه مـــع صـــديـــقـــة. انــتــبــهــت، 
ــــف مــع  ــا واقــ ــ ــتــــه وأنــ ــــف مــــع زوجــ حــــني وقـ
صديقتي وأربعتنا نتهّيأ في الوقت ذاته 
ــه كان على الطاولة التي 

ّ
للخروج، إلى أن

تلي. أسعدني هذا اللقاء الذي سرعان ما 
انطوى حني غبنا جميعًا في الليل.

يرجع  كــان  قريبًا.  بلقمان  يكن عهدي  لم 
إلـــى ثــاثــني عــامــًا عــلــى األقــــل، حــني نــَجــَم 
ه عاد من 

ّ
 في حياتنا. عِلمنا أن

ً
لقمان فجأة

فرنسا حيث أمضى وقتًا كانت تفاصيله، 
ه كان 

ّ
 على أن

ّ
التي وصلْت كَسٌر منها، تدل

 مــا اســتــمــر بــه فــي لــبــنــان. 
ّ

هــنــاك يــســتــهــل
، وبالتأكيد لم 

ً
لقد عاد من هناك مكتما

 على 
ّ

يكن ذلك بحكم العادة، فكل شيء دل
أن لــقــمــان لــم يــكــن عــاديــًا فــي يــــوم. كانت 
 أمــر، رؤيته الخاصة وسلوكه 

ّ
لــه، في كــل

كــان يبتكر لنفسه ولــغــيــره في  الــخــاص. 
 شـــيء، ويــجــد اســتــثــنــاًء وخصوصّية 

ّ
كــل

في شتى األمــور. بــدأ هــذا وهــو بعد على 
مقاعد الدرس واستمّر في فرنسا، وحني 
عاد إلى لبنان كانت مغامرته ال تزال في 
وســطــهــا، فــســاقــهــا إلـــى مـــخـــارج ومــنــافــذ 

كانت تتفتح له في كل حني.
ــه العـــبـــًا ال نــســتــطــيــع أن  كــــان مــنــذ عـــودتـ
 كل ما يصنعه ويباشره 

ّ
نلحقه، وبدا أن

 قبل كل شــيء، يصنعه بحذق الفنان 
ٌ
فــن

ولـــعـــبـــه. بــــدا فـــي أّول األمـــــر شــريــكــًا لــنــا، 
اب والشعراء؛ لم نشك في هذه 

ّ
نحن الكت

الشراكة رغم أن لقمان لم يحترف الكتابة 
ولم يعالج الشعر. لم يكن ذلك لينتقص 
ــان هـــنـــاك ســـــؤال عن  مـــن شـــراكـــتـــه، وال كــ
لقمان ال يحتاج  كــان  إذ  الكتابّي،  نتاجه 
لديه  كــان  كاتبًا.  لُيَعّد  نتاجه  مــن  ألمثلٍة 
 مـــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون لــــدى الــكــاتــب، 

ّ
كــــل

بــل كــان كاتبًا حــني يــقــرأ وشــريــكــًا فــي ما 
يقرأه من نتاجنا وفــي ما يستوقفه منه 
الكاتب  لــديــه لغة  كــانــت  ويــاحــظــه عليه. 
 ال يــكــتــب. كــان 

َ
 حـــني

ْ
ــا الــكــاتــب وإن ــ ورؤيـ

ــف، بــل هــو حني 
َّ
كاتبًا ال يحتاج إلــى مــؤل

ــهــا من 
َ
ـــه مــا ســَبــق

ّ
ــعــه فــيــهــا. بـــدا وكـــأن

َ
صــن

الفرنسية،  السوريالية  فترته  حتى  قبل، 
يقّدم لها وُيضمرها ويستدخلها. مع ذلك 
ه. لم يتصل فيها 

ّ
كانت السياسة أيضًا فن

بــحــزب أو فــريــق أو مــعــســَكــر. كـــان وحــده 
فــيــهــا، وهــنــا أيــضــًا كــانــت الــخــصــوصــّيــة 
هنا  ه. 

َ
بكلمٍة، وجهت واألصــالــة،  والتفّرد، 

ويبتكر،  مــغــامــرتــه  يستكمل  ــان  كـ أيــضــًا 
 وراء هذه املمارسة كان الكاتَب غير 

ْ
فِمن

املنظور والشاعَر غير املنظور والفصيَح 
ــــؤالء، وأبـــعـــد منهم،  عــلــى الــــــدوام؛ كـــان هـ

ن.
َ
كامنني في ِحراكه الظاهر واملعل

األّول،  تشرين   17 انتفاضة  بــدأت  عندما 
التي  »نــاشــط ســيــاســي«،  راجــــت تسمية 
 مــن قــبــل. كــانــت هــذه 

ٌ
لــم يــكــن لــهــا ســابــقــة

مــن خــارج  إلـــى مناضلني  ــشــيــر 
ُ
ت  

ً
تسمية

طلقت هذه 
ُ
األحزاب والطوائف، وبالطبع أ

التسمية على لقمان وبدا أنها اختصرته. 
وحـــني اغــتــيــل عــــادت الــتــســمــيــة تــحــصــره، 
فـــهـــو كـــــان هـــــذه املـــــــّرة نـــاشـــطـــًا ســيــاســيــًا 
الــذي أعــرف لقمان منذ عاد  أنــا  فحسب. 
ــذه الــتــســمــيــة ال   هــ

ّ
ــــرف أن إلــــى لــبــنــان، أعـ

العائد  الفتى   هــذا 
ّ
أن أتــذّكــر  تكفيه، حــني 

غة من خارج 
ّ
من فرنسا فاَجأنا برؤيٍة لل

ــة ألــزمــتــنــا  ــ ــ ــدال الـــقـــائـــم آنـــــــــذاك، رؤيـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــي حـــــني نــســعــى  ــة فـ ــغـ ــلـ بــــالــــعــــودة إلــــــى الـ
ــروج عــلــيــهــا. هـــذه  ــ ــخـ ــ ــى تــقــويــمــهــا والـ ــ إلـ
املصالحة، بل هذا االزدواج أغريا كثيرين 

ا وجذبا كثيرين.
ّ
من

كـــان لــقــمــان يــقــرأنــا بــهــذه الــنــظــرة ويــقــرأ 
ــراءة كــانــت النقد  ــقـ  هـــذه الـ

ّ
غــيــرنــا، ولــعــل

بالدرجة  كــان،  الــذي  للرجل  املنظور  غير 
غير  وأديــبــًا  منظور  غير  مــفــّكــرًا  نفسها، 
ــنــا، فــي اعــتــبــاره 

ّ
 أن

ّ
ــمــض

ُ
مــنــظــور. ومـــن امل

نـــاشـــطـــًا ســيــاســيــًا فـــحـــســـب، قــــد نـــجـــازف 
أيضًا بتحويله إلى سياسي غير منظور.

مــنــذ ثــاثــني ســنــة نــشــر لــي لــقــمــان »خــاء 
 
ّ
 جازمًا أن

ّ
هذا القدح« و»ُحُجرات«. وأظن

ره لهما، بل وقراءته لهما، كانا أثمن 
ْ

نش
نقد تلقياه.

)شاعر وروائي من لبنان(

ــّرر بــســرعــة أن يــؤســس »دار الــجــديــد«،  قــ
ها 

ّ
بدت هذه الدار من حني تأسيسها وكأن

اب، بل بــدت، على هــذا النحو، 
ّ
مصنع كت

 في ما تنشره.
ً
شريكة

 
ً
بدِوها، جائزة أّول  فيها، من  النشر  بدا 

ــول لــقــمــان  ـــا نـــحـــن، مـــن حــ
ّ
واعـــتـــرافـــًا. كـــن

ومــنــه حـــول »دار الـــجـــديـــد«، شـــركـــاء في 
هــذه الــدار، بل نوعًا من تّيار حولها. لم 
يسأل أحــٌد مــاذا يكتب لقمان، أو ملــاذا ال 
يكتبه  الــذي  فالقليل  الكتابة،  في  ُيمعن 
كـــان، مــن دون شـــّك، مــقــبــواًل والئــقــًا. لكن 
 لقمان 

ّ
لم يجادل أحــٌد في هذا األمــر، ألن

بدا لنا منذ تلك الساعة أكثر من كاتب، 
 دار النشر والكتابة نفسها 

ّ
بل بدا وكأن

 
ٌّ

ــل
َ
َمــط فهما  يختصرانه،  وال  يكفيانه  ال 

 فترة عن 
ّ

ف كــل
ّ

على أمــور أخـــرى، تنكش
جــديــد. كـــان لــقــمــان هـــذه الــقــامــة الــتــي ال 
تــنــحــّد بــمــوضــوع وال بــمــشــروع واحــــد. 
وفي حني جعل لقمان من كل صغيرة في 
والطباعة  العناوين  - من  الجديد«  »دار 
، لــم يلبث أن 

ً
والــخــط والــغــاف - قــضــّيــة

ــدار إلــى شقيقته رشــا وانــصــرف  ــم الـ
ّ
ســل

الى التوثيق واألفام.
 
ً
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــم تــكــن الــســيــاســة جـــديـــدة
ه ُيِتمُّ شيئًا 

ّ
ها وكأن

َ
عليه، بل بدا حني زاَول
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باسل طلوزي

ــا فـــي ذلــك 
ً
ــٌد الــزعــيــم الــتــفــات ــ لـــم يــعــر أحـ

ــاح، عــنــدمــا اســتــيــقــظ مـــن نــومــه  ــبـ الـــصـ
أمــــامــــي«،  ـــا 

ً
أرى شـــيـــئ يــــــــرّدد: »ال  ــو  ــ وهـ

اعــتــادت حاشيته على سماع هذه  فقد 
الـــعـــبـــارة بــاســتــمــرار مـــن فــمــه مـــذ صــار 
إلى  يديه  يمّد  رأوه  عندما  لكن  زعيًما. 
 شـــيء فــي طريقه 

ّ
ــــام، ويــرتــطــم بــكــل األمـ

األمـــر معضلة حقيقية.  فــي  أن  ــــوا  أدركـ
قـــبـــل ذلــــــك، كـــانـــت ثـــمـــة مــــؤشــــرات عــلــى 
تدهور تدريجّي في بصر الزعيم. حدث 
أبلغه مستشاروه  مــرة عندما  أول  ذلــك 
تظاهرات  تنظيم  املعارضة  اعــتــزام  عــن 
احــتــجــاًجــا على كبت الــحــريــات والـــرأي 
»وهــل  وقـــال:  فاستشاط غضًبا  اآلخـــر، 
توجد في بلدي معارضة؟.. أنا ال أراها«.

ثـــّم تــفــاقــم ضــعــف بــصــره، عــنــدمــا أبلغه 
ــدأ يــــشــــارك فــي  ــ ــأن الـــشـــعـــب بـ ــ أحــــدهــــم بـ
الـــتـــظـــاهـــرات املـــنـــاوئـــة احــتــجــاًجــا على 
ــة الـــفـــقـــر وازديــــــــــــاد نــســب  ــعــ ــاع رقــ ــ ــسـ ــ اتـ
الــبــطــالــة، فــقــال غـــاضـــًبـــا: »وهــــل يــوجــد 
أحــــــًدا  أرى  أنــــــا ال  بـــــلـــــدي..  ــي  ــ فـ شـــعـــب 
أمــــامــــي«. املـــهـــّم هــــرع الـــخـــدم والــحــشــم 
واملـــســـتـــشـــارون ملــســاعــدة الــزعــيــم على 
الوقوف وهم يسألونه عما ألّم به، لكنه 
العبارة نفسها.  تلك  يــردد غير  يكن  لم 
وعــلــى الــفــور تــّم اســتــدعــاء أقـــرب طبيب 
الزعيم.  القصر لفحص نظر  عيون إلى 
بعد أن أجـــرى الطبيب كــل مــا يــلــزم من 
 رأســــــه بــحــســرة 

ّ
ــز ــ فـــحـــوص لـــلـــزعـــيـــم، هـ

وكــتــب فــي تــقــريــره: »يؤسفني أن أؤكــد 
ــا وأصــبــح  أن الــزعــيــم فــقــد بــصــره فــعــلــًيّ
ق 

ّ
تتعل ــبـــاب  األسـ أن  وأرجـــــح  ــًرا..  ــريــ ضــ

ــال(، ألن  ــ ــمـ ــ بــقــانــون )االســـتـــعـــمـــال واإلهـ
الــزعــيــم عــلــى مــا يــبــدو أهــمــل اســتــخــدام 

عينيه منذ أمد طويل«.

احــتــل االنــقــالب العسكري فــي ميانمار واجــهــة األحـــداث 
الزعيمة املخلوعة أونغ  العاملية لهذا األسبوع، وشغلت 
سان سو تشي بال الكثيرين حول العالم وأثــارت جداًل 
بــمــوقــفــهــا املـــخـــزي مـــن اضــطــهــاد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا وبــخــيــاراتــهــا 
السياسية وانحيازها للعسكر الذين انقلبوا عليها في آخر األمر. 
إليكم هنا انقالب ميانمار في الكاريكاتير كما جسده العديدون 

من الرسامني حول العالم.

انقالب 
ميانمار

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

استعمال 
وإهمال

شريط
ماريان كمنسكيـ  كارتون موفمنت

فيروس 
كورونا

)شووت، كيغل كارتونز(

لقمان سليم، قلم حر اغتاله رصاص الغدر )النهار اللبنانية(

هل يفلح الحوار الفلسطيني في القاهرة؟ )بهاء ياسين، فيسبوك(

أونغ سو من السجن وإلى السجن ومكانك راوح )آموريم ، كارتون موفمنت(

لم تكن أونغ سو إال واجهة مزيفة لحكم العسكر )مارتن ولترنك، كارتون موفمنت(أونغ سو تستظل بقبعة العسكر فانقلبت عليها )رايما سوبراني، كيغل كارتونز(

أونغ سو ضحية كضحاياها من الروهينغا )جويب برترامز، كيغل كارتونز(

شر البلية ما يضحك )عبداهلل، فيسبوك(االتفاق النووي اإليراني بين شد وجذب )الوطن القطرية(

المحكمة الجنائية الدولية ُتنذر االحتالل )رمزي الطويل، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

يستعد نادي 
بايرن ميونخ 
اليوم الخميس 
لمواجهة 
نادي تيغريس 
المكسيكي، 
في نهائي 
بطولة كأس 
العالم لألندية 
التي تستضيفها 
قطر. ويتطلع 
النادي البافاري 
لحصد لقبه 
الثاني في 
مونديال األندية، 
وهو الذي أزاح 
نادي األهلي 
المصري بطل 
أفريقيا في 
نصف النهائي. 
على الورق 
تصّب التوقعات 
في مصلحة 
بطل أوروبا، 
لكن النادي 
المكسيكي 
يحلم بتحقيق 
المفاجأة بعدما 
أطاح ببالميراس 
في الدور 
الماضي.

بايرن ميونخ يعول على نجومه لحصد اللقب وعلى رأسهم القناص ليفاندوفسكي )األناضول(

نهائي مونديال األندية

أوضح أنتوني فريتشا، املرشح لرئاسة نادي 
برشلونة، أنها »ليست املرة األولى في تاريخ« 

البالوغرانا أن »تكون الديون أكبر من املداخيل«، 
وذلك أثناء عرض برنامجه االنتخابي. وقال 

 لألزمة، البرسا مّر بلحظات 
ّ

فريتشا: »هناك حل
سيئة أخرى عبر تاريخه، وخرج منها. عندما 
دخلنا مجلس اإلدارة مع ساندرو روسيل في 

2010، كانت ديون النادي أكبر من املداخيل، ولكن 
النادي تجاوز األزمة، وفزنا باأللقاب«.

فة 
ّ
وّدعت الالعبة التشيكية بيترا كفيتوفا، املصن

ثامنة عامليًا بني العبات التنس املحترفات، 
بطولة أستراليا املفتوحة بعد سقوطها في 

الدور الثاني أمام الرومانية سورانا كيرستيا. 
وأطاحت كيرستيا، املصنفة 68 عامليًا، 

بكفيتوفا، املرشحة التاسعة للقب، بنتيجة 
6-4 و1-6 و6-1، في مباراة استمرت ألكثر من 
ساعتني، لتصعد بذلك للدور الثالث من أولى 

البطوالت األربع الكبرى للموسم.

حضر مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، دييغو 
كوستا، مباراة ودية في مسقط رأسه، الغارتو، 

من دون ظهور أي عالمات تدل على وجهته 
القادمة بعد رحيله عن الروخيبالنكوس. وظهر 

الالعب اإلسباني ذو األصول البرازيلية في 
صورة مع مسؤول بنادي أتلتيكو دي ألغوينياس 
وهما يرفعان قميص الفريق، حسبما نشر النادي 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتشير التقارير 

إلى أنه قد يبقى للعب في القارة الالتينية.

مرشح لرئاسة برشلونة: 
البرسا اعتاد على تخطي 

األزمات

كفيتوفا توّدع 
أستراليا المفتوحة 

من الدور الثاني

كوستا يحضر مباراة 
بالبرازيل وال مؤشرات 

لوجهته المقبلة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري بــطــل  ــــصـ ــــي املـ ــلـ ــ ــه األهـ ــ ــــواجـ يـ
ــا، نــــظــــيــــره بــــاملــــيــــراس  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، 
اليوم الخميس، في مباراة تحديد املركزين 
الثالث والــرابــع فــي مــونــديــال األنــديــة الــذي 
يختتم اليوم الخميس في العاصمة القطرية 
ــان األهـــلـــي قـــد خــســر مــواجــهــة  الـــدوحـــة. وكــ
نصف النهائي أمــام بايرن ميونخ األملاني 
ــا 2-0، والـــذي بلغ املشهد  أوروبــ قـــارة  بطل 
الختامي، ليواجه تيغريس أونال املكسيكي 
بــطــل أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة. ويــســعــى عــمــاق 

2829
رياضة

تقرير

الكرة املصرية إلى خطف برونزية املسابقة 
ــكـــرار إنـــجـــاز نــســخــة 2006 فـــي الــيــابــان،  وتـ
الثالث على حساب  املركز  فيها  التي حقق 
أميركا املكسيكي. وقال بيتسو موسيماني، 
إنــه وجــهــازه املعاون  الفني لألهلي،  املــديــر 
والــاعــبــن، عــمــلــوا عــلــى دراســــة إيجابيات 
وسلبيات مباراتي الدحيل القطري وبايرن 
العالم  كــأس  األملــانــي في منافسات  ميونخ 
لــألنــديــة؛ مـــن أجـــل تــحــقــيــق أكــبــر اســتــفــادة 
ممكنة قبل خوض مباراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع أمام بامليراس البرازيلي.
ــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا املـــوقـــع  وأضـــــــــاف، فــ
الـــرســـمـــي لـــلـــنـــادي: »بـــالـــطـــبـــع، نــتــطــلــع إلــى 

البرونزية،  الثالث وامليدالية  املركز  تحقيق 
ومن ثم علينا االستفادة من مباراتي الدحيل 
وبايرن ميونخ؛ لتحقيق هدفنا املتبقي في 
املدير  املنافسات«. وشــدد  من  املرحلة  هــذه 
الــفــنــي عــلــى صــعــوبــة مـــواجـــهـــة بــاملــيــراس 
الــبــرازيــلــي، خــاصــة أنـــه فــريــق مــتــمــيــز جــدا 
ويــضــم العــبــن على أعــلــى مــســتــوى، مؤكدا 
سعيه رفقة العبيه إلى الحصول على املركز 
الثالث والعودة بامليدالية البرونزية. وختم 
الاعبن  »قــمــنــا بتحضير  بــالــقــول  حــديــثــه 
بشكل جيد جدا، واآلن هدفنا هو القتال من 
أجل الفوز باملباراة املقبلة لحصد امليدالية 
البرونزية«. من جهته، قال محمود عبد املنعم 
الفريق األهلي، الذي سيغيب  كهربا، العب 
عن اللقاء رفقة زميله حسن الشحات، بقرار 
من فيفا، بسبب عدم التزامهما باإلجراءات 
االحــتــرازيــة: »ســـوء الــحــظ وغــيــاب التوفيق 
أبـــعـــدنـــا عـــن تــشــكــيــل خـــطـــورة عــلــى مــرمــى 
الفريق األملاني أو تسجيل هدف في مرمى 
بايرن على مدى شوطي املباراة«. وأضاف 

»سوف يسعى زمائي لتقديم عرض طيب 
والرابع  الثالث  املركزين  مباراة تحديد  في 
ــة الـــبـــرونـــزيـــة وإهـــدائـــهـــا  ــيـ ــدالـ ــيـ إلحــــــــراز املـ
التي تساندنا في  الوفية  لجماهير األهلي 
كل مكان«. أما حارس املرمى وقائد الفريق 
محمد الشناوي، فقال إن الفريق قدم مباراة 
 جيدة أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، بأداء 
يليق بــالــكــرة املــصــريــة واألفــريــقــيــة، مــؤكــدا 
مواجهة  في  ميدالية  عن  يبحث  الفريق  أن 

بامليراس البرازيلي. 
وأضاف الشناوي: »العبو األهلي تألقوا في 
مــواجــهــة بــايــرن مــيــونــخ، ونــفــذوا تعليمات 

األهلي حصد المركز 
الثالث في نسخة 2006 

التي أقيمت باليابان

ستيفتن كوري تابع 
تألقه الالفت هذا 

الموسم مع ووريرز

موسيماني،  بيتسو  بقيادة  الجهاز  الفني 
وكان لديهم الثقة في أنفسهم، خاصة أنهم 
أبــطــال أفــريــقــيــا ويــمــثــلــون  الـــقـــارة الــســمــراء 
فــي مــونــديــال األنـــديـــة«.  وأكـــد الــشــنــاوي أن 
ــيـــراس ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة، ألن  ــاملـ مـــواجـــهـــة بـ
الفريق البرازيلي  شاهد األهلي أمام بايرن 
ميونخ، ولكن دوافع الاعبن قوية للحصول 
بانون،  بــدر  أمــا  في  البطولة.   ميدالية  على 
مدافع الفريق املصري، فقد أكد أن الاعبن 
بــذلــوا مــجــهــودا كبيرا أمـــام بــايــرن ميونخ، 
وأضاف في تصريحات ملوقع األهلي: »نريد 
ــاراة الــقــادمــة  ــبـ تــقــديــم مــســتــوى جــيــد فـــي املـ
النادي  البرازيلي، وتشريف  بامليراس  أمام 

األهلي، وحصد امليدالية البرونزية«.
مــن جــهــتــه، قـــال طــاهــر محمد طــاهــر، العــب 
ــوقــــع فـــريـــقـــه:  ــي تـــصـــريـــحـــات ملــ ــ األهـــــلـــــي، فـ
»الـــاعـــبـــون درســـــوا املــنــافــس بــشــكــل جــيــد، 
ــبـــارا«، مشيرا  كـ أنـــه يمتلك العــبــن  خــاصــة 
تقديم مستوى جيد  حـــاول  الفريق  أن   إلــى 
ــاك بــعــض  ــنـ ــاع بــشــكــل قــــــوي، لـــكـــن هـ ــ ــدفـ ــ والـ

ثــالــثــة تواليًا  نــتــس بهزيمة  مــنــي بــروكــلــن 
بــــغــــيــــاب نــــجــــمــــه كــــيــــفــــن دورانـــــــــــــت بــســبــب 
بروتوكوالت فيروس كورونا، وجاءت على 
يد صاحب أسوأ سجل ديترويت بيستونز 
األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  فــي دوري   ،122-111
للمحترفن الذي شهد فوزًا آخر ليوتا جاز 
املــتــألــق هـــذا املــوســم. ولـــم يــكــن مـــدرب نتس 
الــكــنــدي ستيف نــاش راضــيــًا على اإلطــاق 
عــمــا شــاهــده مــن فــريــقــه ضــد مــنــافــس قــادم 
بدوره من أربع هزائم متتالية، ال سيما في 
الشوط األول الــذي تخلف خاله بفارق 20 
الفريق  نقطة، قائًا »هذه رياضة محترفة. 
املــنــافــس مـــوهـــوب ويــمــلــك الـــقـــدرات ونــحــن 
ناقصو العدد. علينا ترتيب أمورنا«. ورأى 
وإيجاد  السلوك  لتغيير  هــي  »األولــويــة  أن 
الــتــواصــل«  ــذا  التنافسي وهـ املــســتــوى  هـــذا 

ديترويت روحه القتالية التي أجبرت لوس 
خوض  على  اللقب  حــامــل  ليكرز  أنجليس 
يفوز على  لكي  اإلثنن،  شوطن إضافين، 
رجــال املــدرب دوايــن كايسي. وكــان كايسي 
الـــذي بــرز فــي صفوفه  بـــأداء فريقه  سعيدًا 
قائا  نقطة،   32 بتسجيله  غرانت  جيرامي 
»تعجبني أسس هذا الفريق. تعجبني القطع 
نهائيًا...  منتجًا  لسنا  نحن  نملكها.  الــتــي 
عــلــيــنــا الــنــمــو وحــســب وجــمــع هــــذه الــقــطــع 
معًا«. وفرض بيستونز أفضليته منذ البداية 
محاوالته  من  باملئة   66.7 في  نجح  بعدما 
بفارق  ليتقّدم على ضيفه  األول  الــربــع  فــي 
12 نقطة، قبل أن يصل هذا الفارق حتى 20 
الثاني. ونجح نتس في تقليص  الربع  في 
الفارق حتى نقطتن في الربع الثالث، لكن 
بيستونز حافظ على رباطة جأشه ووسع 
الفارق إلى ثماني نقاط 94-86 بعد ثاثية 
من غرانت، ثم نجح بعدها في املحافظة على 
تقدمه بمساهمة من صّديق باي، الذي سجل 
الـــ15 في الربع األخير بعدما  جميع نقاطه 

نجح في جميع محاوالته الست.

جاز وسيكسرز يواصالن تألقهما
واصل يوتا جاز عروضه الرائعة هذا املوسم 
والترتيب  الغربية  للمنطقة  وعزز صدارته 
ــام بــتــحــقــيــقــه فــــــوزه الـــخـــامـــس تــوالــيــًا  ــعــ الــ
والــســادس عشر فــي آخــر 17 مــبــاراة، وجــاء 
بوسطن  عــلــى حــســاب ضيفه  كبير  بــفــارق 
سلتيكس 122-108 بفضل األداء الجماعي، 
العشر  إذ تجاوز خمسة من العبيه حاجز 
ــان مــيــتــشــل األفـــضـــل  ــ ــوفـ ــ ــقــــاط. وكــــــان دونـ نــ
بتسجيله 36 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، 
فيما أضــاف جــو إينغليس 24 نقطة مــع 6 
تمريرت حاسمة، والفرنسي رودي غوبير 18 
مع 12 متابعة. أما من ناحية سلتيكس الذي 
آخر  فــي  وثالثة  تواليًا  ثانية  بهزيمة  مني 
أربع مباريات وعاشرة باملجمل من أصل 22، 
فكان العباه جايلن بــراون )33 نقطة مع 8 
متابعات(، وجايسون تايتوم )23(، األفضل، 
بــدون أن يتمكن من إيقاف جاز الــذي حقق 
انتصاره التاسع عشر في 24 مباراة. وعلى 
غرار يوتا، عزز فيادليفيا سفنتي سيكسرز 
فوزه  بتحقيقه  الشرقية  للمنطقة  صدارته 
الــســادس فــي آخــر سبع مــبــاريــات والثامن 
عشر من أصل 25، وجاء على حساب مضيفه 

ساكرامنتو كينغز 111-119.
ولم يكن الفوز على ساكرامنتو سهًا على 
اإلطاق، إذ كان سيسكرز متخلفًا 97-99 قبل 
7.26 دقائق من النهاية، لكنه سجل 10 نقاط 
متتالية بدون أي رد من صاحب األرض، ما 

مهد الطريق أمامه لحسم األمور لصالحه. 
وبــــرز فـــي صــفــوف ســيــكــســرز الــكــامــيــرونــي 
مـــع 17  نــقــطــة  إمــبــيــد بتسجيله 25  جــويــل 
 من توبياس هاريس 

ّ
كــل متابعة، وأضــاف 

ــان دارون  ــوري 22 نــقــطــة، فــيــمــا كــ ــ ســيــث كـ
فوكس األفضل في صفوف كينغز بتسجيله 
33 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف 

بادي هيلد 21 ومارفن بايغلي 17.
ووضع غولدن ستايت ووريرز حدًا ملسلسل 
سبيرز  أنتونيو  ســان  مضيفه  انــتــصــارات 
أمامه،  عند ثاث مباريات، وثــأر لخسارته 
بفضل   91-114 عليه  بالفوز  وذلــك  اإلثنن، 
املتألق ستيفن كوري، الذي سجل 32 نقطة 
مؤكدًا مرة أخرى عودته إلى مستواه السابق 
بعد غيابه عن معظم املوسم املاضي بسبب 
اإلصابة. وأشاد املدرب ستيف كير بأفضل 
العب في الــدوري مرتن، قائًا »هذا أفضل 
مستوى أراه فيه. أتحدث هنا من ناحية الثقة 
بالنفس والقوة، وهذا األمر يعني الكثير. ال 

أعتقد أني رأيته بمستوى أفضل من ذلك«.
وبعدما اكتفى بخمس مباريات في املوسم 
املـــاضـــي، يــقــدم كــــوري مــســتــوى رائـــعـــًا هــذا 
إلــى 29.5 نقطة في  املــوســم ووصـــل معدله 
املباراة الواحدة حتى اآلن، وذلك يعود الى 
»الجهد الهائل الذي بذلته تحضيرًا للموسم. 

أنا سعيد وحسب بالتمكن من اللعب«.
ــأن يــخــرج  ــ وكــــــان ســـبـــيـــرز يــمــنــي الـــنـــفـــس بـ
منتصرًا من مباراته األخيرة على ملعبه قبل 
رحلة تدوم لقرابة شهر بعيدًا عن »أي تي أند 
تي سنتر« بسبب استعراض الروديو الذي 
يقام سنويًا في هذا امللعب، إال أن الجهود 
الــتــي بــذلــهــا العـــبـــوه، فـــي مــقــدمــتــهــم رودي 
غاي )17 نقطة(، وتــراي اليلز )15(، لم تكن 
كافية، فمني بهزيمته الحادية عشرة في 25 
البطل  مباراة. وحقق ميامي هيت وصيف 
فوزًا مثيرًا على ضيفه نيويورك نيكس 98-

96 بفضل جهود الثاثي جيمي باتلر )26 
نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة(، 
وبــام  نــقــطــة(،   20( أولينيك  والــكــنــدي كيلي 

أديبايو )19 مع 6 متابعات(.
فــي املــقــابــل، مــنــي فــريــق هــيــوســن روكــتــس 
بهزيمة قاسية على يد مضيفه نيو أورليانز 
بيليكانز 101-130، فيما قاد داميان ليارد 
بورتاند ترايل بايزرز لفوزه الثامن تواليًا 
على نظيره أورالندو ماجيك بنتيجة 106-

97، بعدما نجح في الوصول إلى 30 نقطة 
الثالثة عشرة هذا املوسم  أو أكثر للمباراة 
املخضرم  ساهم  فيما  نقطة،   36 بتسجيله 
كارميلو أنتوني بـ23 نقطة، بينها 5 ثاثيات.
)فرانس برس(

نتس يسقط مجددًا وجاز يواصل تألقه
هزم ديترويت بيستونز 

صاحب أسوأ ترتيب في 
الدوري األميركي لكرة 

السلة هذا الموسم، 
نظيره بروكلين نتس

)Getty/األهلي يسعى لتحقيق البرونزية )فادي األسعد

)Getty( غياب كيفن دورانت أثّر على أداء نتس

عقبة  تجاوز  في  أفريقيا،  بطل  المصري  األهلي  يأمل 
بالميراس البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، في مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع، في مونديال األندية الذي يختتم، 

اليوم الخميس، بالدوحة

الهدفن مرمى  األخطاء تسببت  في دخــول 
األهلي، مؤكدا أن فريقه سيكون في مواجهة 
قوية لتحديد املركز الثالث، متمنيا الفوز به 
وحصد  امليدالية البرونزية إلسعاد جماهير 
األهــلــي. وقــد وضــع الجهاز الطبي لألهلي 
عاجيا  برنامجا  عبلة،  أبــو  أحــمــد  بقيادة 
للتونسي علي معلول، العب الفريق؛ من أجل 
تجهيزه ملباراة بامليراس البرازيلي، بعد أن 
غادر مواجهة بايرن ميونخ األملاني متأثرا 
بــإصــابــتــه فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة. وخــضــع 
الاعب لجلسات عاج طبيعي مستمرة؛ من 
أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت 
تصّرف الجهاز الفني في مباراة بامليراس. 
ــال أحــمــد أبـــو عــبــلــة طــبــيــب الــفــريــق، في  وقــ
تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الــرســمــي لــلــنــادي، إن 
حــالــة الــاعــب جــيــدة ومــبــشــرة، وإن العمل 
مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد على 

الصعيد الطبي للمباراة.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، قد 
أمــام بايرن  املميز لألهلي  أشــاد باملستوى 
ميونخ، في املباراة التي أقيمت بينهما  في 
لألندية.   العالم  كــأس  نهائي بطولة  نصف 
ــمـــي لـــفـــيـــفـــا، إن بـــايـــرن  ــع الـــرسـ ــوقــ وقــــــال املــ
الرائع،  الفوز على األهلي  ميونخ نجح في 
ــام بطل  بــعــد أن قـــدم  أداء دفــاعــيــا جــيــدا أمــ
أن مانويل نوير نجح  إلــى  أوروبـــا، مشيرا 
في التصدي ملحاوالت  األهلي.  فيما أشارت 
صفحة »فيفا« على »تويتر«، إلى أن األهلي 
قــدم أداء رائــعــا ضــد فــريــق استثنائي، وأن 
يــكــونــوا فخورين  أن   العــبــي األهــلــي عليهم 
بهذا األداء. وسيلتقي اليوم الخميس، بايرن 
ميونخ األملاني مع تيغريس املكسيكي في 
الــنــهــائــي، عــقــب لــقــاء األهــلــي املــصــري بطل 
مباراة  في  البرازيلي  بامليراس  مع  أفريقيا 

تحديد صاحب املركز الثالث.
وحــــــــــــول قـــــمـــــة الــــــنــــــهــــــائــــــي، قــــــــــال روبــــــــــرت 
ــبـــافـــاري،  لــيــفــانــدوفــســكــي، نــجــم الـــفـــريـــق الـ
كأس  لقب  بــايــرن ميونخ إلحـــراز  إن سعي 
الـــعـــالـــم لـــألنـــديـــة، الـــــذي ســيــكــون الـــســـادس 
للفريق البافاري في أقل من 9 أشهر، سيتوج 
العماق.  األملاني  للنادي  تاريخية  مسيرة 
بــولــنــدا، فــي مؤتمر صحافي  وقـــال مهاجم 
افتراضي: »لقب كأس العالم لألندية سيكون 
التاريخ  كتابة  يمكننا  شــيء.  لكل  تتويجا 
تكون  عندما  أيــضــا.  كبير  تحد  لكنه  هــنــا، 
قريبا بهذا الشكل من اللقب ترغب في الفوز 
»النهائي  أن  ليفاندوفسكي  وأضـــاف  بـــه«. 
القادم لنا معناه أن بوسعنا الفوز بسادس 
لقب. هذا يعني الكثير في تاريخ كرة القدم«، 
مما  أفضل  بطريقة  اللعب  »يمكننا  وتابع: 
فعلنا فــي قــبــل الــنــهــائــي. الــجــزء األهــــم هو 
القادم ونرغب في الفوز بكل مباراة والفوز 
بــايــرن بالثنائية  أيــضــا«.  وفــاز  اللقب  بهذا 
املحلية باإلضافة إلى دوري أبطال أوروبا 
فــي 2020، بــجــانــب كـــأس الــســوبــر األملــانــيــة 
وكــأس السوبر األوروبــيــة. وكــان برشلونة 
اإلسباني، قد حقق 6 ألقاب في 2009، بعد 
املحلية  الــبــطــوالت  ألــقــاب  أن حــصــد جميع 
واألوروبية والدولية التي شارك فيها، ومن 

بينها كأس العالم لألندية.

وّجه أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، اعتذاره لثنائي األهلي، 
محمود كهربا وحسين الشحات، بعد استبعادهما من المشاركة في 
الثالث والرابع  المركزين  لقاء تحديد 
تريكة  أبو  وكتب  األندية.  لمونديال 
)تويتر(  فــي  الرسمي  حسابه  عبر 
»أسف جدا والبركة في بقية الرجالة 
وصافح  جميعا«.  يفرحونا  يقدروا 
ثنائي األهلي، أبو تريكة، عقب لقاء 
النهائي،  نصف  فــي  ميونخ  بــايــرن 
الفقاعة  نــظــام  يخالف  مــا  ــو  وه

الطبية الذي تقام فيه البطولة.

أبو تريكة يعتذر

بن الاعبن، الذين برز فيهم جيمس هاردن 
الذي  إيرفينغ  وكايري  نقطة   24 بتسجيله 
غــــاب عـــن خـــســـارة الــســبــت أمــــام فــيــادلــفــيــا 
لكنه  فــي إصــبــعــه،  الــتــواء  سيكسرز بسبب 
عاد ضد بيستونز وسجل 27 نقطة من دون 
أن يكون ذلك كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة 

الثانية عشرة في 26 مباراة.
ورغم تقهقره في قاع الترتيب العام، أظهر 

حلم 
البرونزية

األهلي ومونديال األندية

حسين غازي

نعود بالتاريخ اليوم سنواٍت للوراء. نعود 
للخلط بن الرياضة والتاريخ، والحديث 
عــن أســمــاء ُولـــدت فــي مثل هــذا الــيــوم، 11 

فبراير/شباط.

ماكس بير
ماكٌم وممثل أميركي سابق، ُولد يوم 11 
فبراير 1909 بأوماها في الواليات املتحدة، 
وُتوفي يوم 21 نوفمبر 1959 بهوليوود 

في الواليات املتحدة، بسبب نوبة قلبية.
استطاع  نــــزااًل،   81 خـــاض خـــال مسيرته 
الفنية  بــالــضــربــة   51( فــي 68 منها  الــفــوز 
الــقــاضــيــة(، وتــعــّرض لــــ13 هــزيــمــة. شقيقه 
أيضًا احترف املاكمة ويدعى بادي باير. 
صــّنــف مــاكــس مــن قبل مجلة ريــنــغ ضمن 
أعظم 100 ماكم على مّر التاريخ. بعيدًا عن 
بير، فقد شهد تاريخ اليوم كمعلومة سريعة 
أيـــضـــًا، لــكــن 600 عــــام قــبــل املـــيـــاد، والدة 
مــا يسمى »الــيــابــان« على يــد اإلمــبــراطــور 
جينمو، وهو أول األباطرة اإلنسين حسب 
األساطير املحلية هناك، رغم ذلك، بحسب 
الدراسات، فهو إمبراطور أسطوري، لعدم 

توافر وثائق تاريخية حوله.

بادج باتي
ُولد عام 1924 في مثل هذا اليوم بالواليات 
املــتــحــدة، تحديدا فــي أركــنــســاس. اشتهر 
كــاعــب تــنــس، بــعــدمــا بــــدأ مــســيــرتــه عــام 
بــالــيــد  الـــقـــويـــة  1940، وتــمــيــز بــضــربــاتــه 

اليمنى.
قــضــى فــي املــاعــب 20 عــامــًا، بــعــدمــا قــرر 
االعتزال عام 1960، استطاع الوصول إلى 
صدارة تصنيف العبي التنس املحترفن 
عام 1950، وحصد لقبن في الغراند سام 
ــع الــكــبــرى(، حــقــق خــال  )الــبــطــوالت األربــ
مسيرته 777 انتصارًا مقابل 182 هزيمة 
بنسبة 81.02%. توج بلقب فرنسا املفتوحة 
وبــبــطــولــة   1950 عــــام  غـــــــاروس(  )روالن 
ويمبلدون في العام عينه، وكان الوصول 
إلى ربع نهائي أميركا املفتوحة اإلنجاز 
األبــرز له أعــوام 1951 و1953 و1957، مع 
الــعــلــم أنــــه دخــــل قـــاعـــة مــاهــشــيــر الــتــنــس 
الدولية عام 1977. بعيدًا عن كرة املضرب، 

تاريخ  فــي  للغاية  فــبــرايــر شهير  يــوم 11 
االسكندنافية،  املنطقة  تحديدًا  الحروب، 
 الجيش السويدي بقيادة 

ّ
وذلك حن شن

تــشــارلــز الــعــاشــر غــوســتــاف هجومًا على 
الدنمارك عام 1659 خال  كوبنهاغن في 
الحرب الشمالية الثانية، مستغًا املضائق 
املتجّمدة، ليتّم توقيع معاهدة سام أولية 
روسكيلد  معاهدة  ثم  ومن  »تاستروب«، 

التي منحت السويد مكاسب إقليمية.

إيان بورترفيلد
العب ومدرب اسكتلندي سابق، ُولد يوم 
11 فبراير 1946 وتوفي يوم 11 سبتمبر 
2007، عمل في مجال كرة القدم ملا يقرب 
مــن 30 عــامــًا، وكــان فــي يــوم وفــاتــه مدربًا 

ملنتخب أرمينيا.
كـــاعـــب، ســجــل بــورتــرفــيــلــد الـــعـــديـــد من 
ــداف، لــكــن أهــمــهــا فـــي نــهــائــي كــأس  األهــــــ
االتحاد اإلنكليزي عام 1973، حن تغّلب 
نسيانها  يمكن  ال  أمسية  فــي  ســنــدرالنــد 

على الصعاب، ليفوز على ليدز يونايتد.
كمدرب، دخل التاريخ لكن بطريقة غريبة، 
ــقـــال مــــن مــنــصــبــه  ــــدرب يـ ــــان أول مــ فـــقـــد كـ
ــيـــزي املــمــتــاز  ــلـ ــكـ فــــي حــقــبــة الـــــــــدوري اإلنـ
»بريميرليغ« يوم كان مع نادي تشلسي، 
مـــع الــعــلــم أنـــه دّرب الــعــديــد مـــن األنـــديـــة، 
منها أبردين، يوم أن خلف السير أليكس 
فـــيـــرغـــســـون، وكــــذلــــك مــنــتــخــبــات زامــبــيــا 
وتوباغو  وترينيداد  وعمان  وزيمبابوي 

إنكلترا  اليوم في  وأرمينيا. في مثل هذا 
بعيدًا عن كرة القدم عام 1534، تم االعتراف 
أعلى  رئيسًا  إنكلترا،  ملك  الثامن  بهنري 
أســرة  ملوك  ثاني  وهــو  إنكلترا،  لكنيسة 

تيودور خلًفا لوالده هنري السابع.

روبرتو مورينو
ُولــد يوم 11 فبراير/شباط عام 1959 في 
ريـــو دي جــانــيــرو بــالــبــرازيــل، هــو سائق 
فــــورمــــا وان ســــابــــق. انــطــلــقــت مــســيــرتــه 
االحترافية سنة 1982، يوم أن شــارك في 
ســبــاق جـــائـــزة هــولــنــدا الــكــبــرى، وشـــارك 
خــال مسيرته في 77 سباقًا، صعد على 
»الـــــبـــــوديـــــوم« مـــــرة واحــــــــدة وحــــصــــد فــي 
مسيرته 15 نقطة فقط، لكن في مثل يوم 
ــه عـــام 1826، تــأســســت كــلــيــة لــنــدن  ــ والدتـ
الجامعات في  أقــدم  مــن  الجامعية، وهــي 
العاصمة البريطانية، حملت مفهوم العلم 
فقط من دون تفرقة بن الطلبة في العرق 
أو  الفكر  أو  املذهب  أو  اللون  أو  الدين  أو 

الطائفة أو الجنس.

ستيف ماكمانامان
الاعب اإلنكليزي السابق ُولد عام 1972، 
ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر حــالــيــًا 48 عـــامـــًا، بــدأ 
مــســيــرتــه فــي فــريــق لــيــفــربــول ســنــة 1990 
قبل أن يحط رحاله في ريال مدريد حتى 
عــام 2003، ليقرر الــعــودة إلــى بــاده بعد 
سيتي  مانشستر  بقميص  ليعتزل  ذلـــك 

عام 2005. خال مسيرته، حقق لقب كأس 
االتحاد اإلنكليزي عام 1992 وكذلك كأس 
الــرابــطــة فــي ســنــة 1995، أمـــا مــع الــنــادي 
امللكي اإلسباني فقد توج بلقبن في الليغا 
موسمي 2000-2001 و2002-2003، إضافة 
أوروبــا  أبطال  اإلسباني ودوري  للسوبر 
مرتن عام 2000 و2002، مما أعطاه فرصة 

حصد لقب السوبر األوروبي.
ومتعدد  مجتهدًا  العبًا  ماكمانامان  كــان 
ــات ومـــوهـــوًبـــا مـــن الــنــاحــيــة  ــدامـ ــخـ ــتـ االسـ
التقنية، وعادة ما لعب في مركز الجناح، 
وفي بعض األحيان كاعب خط وسط. ومع 
ذلــك، كــان موقعه املفضل هو وضــع العب 

خط وسط هجومي، كونه يحب اإلبداع.
قدرة  مع  وحيوته،  وقوته  بسرعته  امتاز 
هائلة على املراوغة، باإلضافة إلى القدرة 
العرضية  الــتــمــريــرات  ناحية  مــن  الدقيقة 
بكلتا القدمن، مما سمح له بخلق الفرص 
وتـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة لـــزمـــائـــه فـــي الــفــريــق 
كصانع ألعاب. غالًبا ما تعّرض النتقادات 
الكثير  عــلــى تسجيل  قــدرتــه  عـــدم  بسبب 
من األهداف. في أكتوبر 2016، تم ترشيح 
مــاكــمــانــامــان لــجــائــزة أفــضــل مـــــراوغ في 
في  بها  فــاز  الجائزة  لكن  إنكلترا،  تاريخ 

نهاية األمر السير ستانلي ماثيوز.
وبما أن ماكمانامان لعب في مدريد ملا ال 
نتحدث عن بعض تاريخ الباد هناك، ففي 
مثل هذا اليوم 11 فبراير 1873، تأسست 
الــجــمــهــوريــة اإلســبــانــيــة األولــــى بأغلبية 
والجمهورين  الراديكالين  من  برملانية 
والــديــمــقــراطــيــن، وذلـــك بــعــد تــنــازل امللك 
الــحــكــم يـــوم 10 فبراير  أمــاديــو األول عــن 
بعدما  هيدالغو،  قضية  أعقاب  في   1873
توقيع  الراديكالية  الحكومة  منه  طلبت 
مــرســوم ضــد ضــبــاط املــدفــعــيــة، لــكــن تلك 
االستقرار  ببعض  اتسمت  التي  التجربة 
السياسي انتهت يوم 29 ديسمبر 1874، 
كامبوس  مارتينيز  الــجــنــرال  تــمــّرد  بــعــد 

الستعادة نظام البوربون امللكي.

يوناتان تاه
نستمّر في القائمة ونتحدث عن تاه العب 
نادي باير ليفركوزن حاليًا الذي ُولد عام 
1996، ومّثل منتخب أملانيا حتى اللحظة 

في 13 مباراة دولية منذ عام 2016.
لنادي  العمرية  الــفــئــات  فــي  مسيرته  بــدأ 
هامبورغ، قبل أن يلعب معارًا لصالح نادي 
فورتونا دوسيلدورف، لينتقل على إثرها 
ليفركوزن عــام 2015، مع  إلــى فريق باير 

العلم أن والدته أصلها من ساحل العاج.
في اليوم ذاته لكن عام 1990، خرج املناضل 
الـــشـــهـــيـــر نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــا مــــن ســجــن 
فيكتور فيرستر، ورفــع يد زوجته ويني 
التزامه  معلنًا  والصحافة،  الحشود  أمــام 
بــالــســام، رغـــم بــقــائــه خــلــف الــقــضــبــان 27 

عامًا كسجن سياسي.

11 فبراير... كثير من الرياضة وقليٌل من التاريخ
شهد يوم 11 فبراير/

شباط والدة العديد من 
نجوم الرياضة الذين 

صادف أن حدثت في 
تاريخ ميالدهم أحداث 

مهمة

)Getty( ماكمانامان العب ليفربول وريال مدريد سابقًا
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حسين غازي

اســتــطــاع النجم الــســويــدي زالتــان 
تجاوز  أيـــام  قبل  إبراهيموفيتش 
حاجز الـ500 هدف في مسيرته مع 
األندية، مؤكدًا أنه واحٌد من أعظم املهاجمني 
ــدم. ويـــتـــصـــدر الــســلــطــان  ــقــ فـــي تـــاريـــخ كــــرة الــ
الــســويــدي مــع فــريــقــه مــيــان تــرتــيــب الــــدوري 
اإليـــطـــالـــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وهــــو يتطلع 
إلــــى إعــــــادة الــســكــوديــتــو إلــــى خـــــزان الـــنـــادي 
اللومباردي بعد سنوات من املعاناة، واليوم 
نــتــحــدث عـــن أســــــراره وبـــعـــض الــلــحــظــات من 

مسيرته بعيدًا عن األرقام واملوسم الحالي.
ــالــــســــويــــد يـــــــوم 3  ــــو بــ ــاملـ ــ ُولـــــــــد زالتــــــــــان فـــــي مـ
أكـــتـــوبـــر، ألب بــوســنــي مــســلــم، يـــدعـــى شفيق 
إبراهيموفيتش وأٍم كاثوليكية كرواتية تدعى 
السويد  في  هناك  والتقيا  غرافيتش،  جوركا 

بعد هجرتهما.
 السادسة، 

ّ
بدأ زالتــان لعب كرة القدم في سن

ــرة الــقــدم  ــة كــ ــذيـ ــي أحـ ــ ــوم حــصــل عــلــى زوَجــ يــ

أسرار طفولة 

زالتان

إبراهيموفيتش طفولة قاسية كانت السبب  النجم السويدي زالتان  عاش 
القدم مهاجمًا صاحب  أثمرت في عالم كرة  التي  في تشكيل شخصيته 
خصائص مختلفة عن اآلخرين، من قوة ذهنية وفنيات كبيرة في الملعب، 

جعلته واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم

3031
رياضة

تقرير

لــلــمــرة األولــــى، فلعب خـــال مــرحــلــة الطفولة 
ــاك، مــثــل  ــنــ ــة الـــصـــغـــيـــرة هــ ــ ــديـ ــ ــع بـــعـــض األنـ مــ
نــادي في ماملو أسسه  »FBK Balkan«، وهــو 
كان طفًا،  يوغوسافيون. عندما  مهاجرون 
ــانـــت والــــدتــــه تـــضـــربـــه أحـــيـــانـــا عـــلـــى رأســــه  كـ
بملعقة خشبية، وبعد أن ُقبض عليها بسبب 
حيازتها بضائع مسروقة، تدخلت الخدمات 
االجتماعية في الباد، بسبب القلق من عدم 
قدرة والدته املطلقة على التعامل مع خمسة 
أطفال، خاصة أن أخــت زالتــان غير الشقيقة، 
 

ّ
كــانــت تــعــانــي مــن مشكلة مـــخـــدرات. فــي ســن
الــتــاســعــة ُأرِســــــل لــلــعــيــش مـــع والــــــده، فــعــاش 

ــــان وســـط نــــدرة الــطــعــام هـــنـــاك، إذ كــانــت  زالتـ
كان  مــا  وغالبا  بالبيرة،  فقط  مليئة  الثاجة 
يعاني من الجوع، لــذا كــان يركض إلــى منزل 

أمه لتناول العشاء.
خال صغره، سرق الدراجات الهوائية، وحول 
الـــتـــي شــّكــلــت شخصيته  الــتــنــشــئــة الــصــعــبــة 
الصلبة، يقول ديفيد الغيررانتز، الذي شارك 
في تدوين كتاب »أنا زالتان«: »التعقيد أفضل 
كلمة لــوصــف زالتــــان. هــو مــن الــنــوع املــحــارب 
الـــقـــوي الـــــذي كــــان يــعــلــم أنــــه يــجــب أن يــكــون 
لذلك  الــحــيــاة،  قيد  على  للبقاء  للغاية  صعبا 
فهو يــخــوض املــعــارك طـــوال الــوقــت، ألنــه كان 
 جـــزءًا منه معّرض 

ّ
عليه دائــمــا فعل ذلـــك. لــكــن

يستخدم  نشأته،  خــال  أصيب  رجــل  للخطر، 
 ذلك ليخلق القوة لنفسه، 99 من أصل 100 

ّ
كل

شاب في حالته سقطوا، لكنه استخدم غضبه 
لتحسني نفسه«. ويتابع سرده: »قال لي مرة: 
أن أغضب أللعب جيدًا... عندما  ديفيد، يجب 
الطبقة الوسطى، شعر  أطــفــال  كــان يلعب مــع 
بالدونية ألنه ارتدى مابس مختلفة، ولم يكن 
لديه املال، لذلك قال لنفسه: في يوٍم من األيام 

سُأريهم. وأصبح هذا دافعه«.
ــان  ــه املـــــبـــــكـــــرة، كــ ــتــ ــقــ ــراهــ ــرة مــ ــ ــتـ ــ ــــاء فـ ــــنــ فــــــي أثــ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــنــتــظــمــا فـــي نــــادي مسقط 
ــك تـــرك  ــ ــان عـــلـــى وشـ ــ رأســـــــه. فــــي ســــن الـــــــــ15، كـ
مسيرته الكروية للعمل في أرصفة ماملو، لكن 

مديره أقنعه بمواصلة اللعب.
التفاصيل  عــن بعض  إبــرا  كتابه يتحدث  فــي 
دراجــة عندما  أخــي  »أعطاني  املثيرة، ويقول: 
كــنــت طــفــًا مـــن نـــوع Bmx. أســمــيــتــهــا »فــيــدو 
ديــــــدو«، وهــــو اســــم شــخــصــيــة كــرتــونــيــة كنت 
ــدًا قويا  ولـ كـــان صاحبها  كــثــيــرًا،  بــهــا  معجبا 
ومذهًا. بعد فترة من حصولي عليها ُسرقت 
في روزينغارد حيث كّنا نسكن، غضب والدي 
املفتوح،  كثيرًا وذهب ليبحث عنها بقميصه 
وقــــال: ال أحـــد يــتــعــّرض ألبــنــائــي، ال يــمــكــن أن 
يحدث ذلك. لكنه لم يتمّكن من فعل شيء ولم 
يجد الدراجة، لقد اختفت وأنهرت أنا تماما«.

تــلــك الــحــادثــة فــي الحقيقة كــانــت الــبــاب نحو 
بــدايــة الــســرقــة، فــزالتــان تــحــدث فــي كتابه عن 
ذلك، قائًا: »بدأت بسرقة الدراجات، أصبحت 
شخصا متمرسا في هذا األمــر، أكسر األقفال 
ــة، كـــان  ــ ــدراجـ ــ ــالـ ــ ــا بـ بـــســـهـــولـــة وأهــــــــرب مـــســـرعـ
يمكنني فــعــل ذلـــك فــي غــضــون دقــيــقــة، أكسر 
ــة مــلــكــي. في  ــدراجــ ــن ثـــم تــصــبــح الــ الـــقـــفـــل، ومــ
الحقيقة، كانت تلك التصرفات بريئة جدًا، لكن 

في بعض األحيان أدرس األمر جيدًا«.
قـــد تــظــنــون أن قــصــص زالتــــــان انــتــهــت هــنــا، 
الــقــويــة،  الشخصية  تــلــك  وراء  مــا  لنعلم  لــكــن 
علينا سماع هذه القصة، فقد لبس في إحدى 
املــنــاســبــات زيـــا أســـود بــالــكــامــل، ودخـــل زقــاقــا 
مظلما وبقاطع كبير وضخم لألقفال، وسرق 

إبراهيموفيتش شخصية 
محبوبة ومكروهة 

في الوقت ذاته

نقل مباراة بنفيكا وأرسنال في يوروباليغ إلى روما
تقررت إقامة مباراة الذهاب في ثمن نهائي الدوري األوروبي بني بنفيكا وأرسنال في 18 
فبراير/ شباط الجاري، بامللعب األوملبي في روما، حسبما أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا(. وتسببت القيود الصحية املفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في إحداث 
بعض التغييرات على اللقاء الذي كان من املقرر إقامته في البداية بالعاصمة البرتغالية 
لشبونة. ويعد هذا اللقاء الثالث الذي يتم تعديل مكان إجرائه، بعد مواجهتي كّل من ريال 
التي ستقام بملعب يوفنتوس ستاديوم في تورينو،  سوسييداد ومانشستر يونايتد، 
طاولت  كما  بــفــيــاريــال.  سيراميكا  ملعب  سيستضيفه  الـــذي  هوفنهايم  أمـــام  ومــولــده 
التغييرات دوري األبطال، حيث ستلعب مباراتا ثمن النهائي بني بروسيا مونشنغالدباخ 

ومانشستر سيتي، واليبزيغ وليفربول، بملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

يوفنتوس يكتفي بتعادل سلبي أمام إنتر ليحجز مقعده 
في نهائي الكأس

تأهل يوفنتوس للعام الثاني على التوالي لنهائي 
كأس إيطاليا بعد تعادله سلبًا أمام إنتر ميالنو 
)أليانز  ملعب  على  التي جمعتهما  املــبــاراة  في 
واستفاد  النهائي.  نصف  إيــاب  في  ستاديوم( 
دار  عقر  في  الثمني  فــوزه  من  »البيانكونيري« 
-1( املــاضــي  األســبــوع  مياتزا(  )جوزيبي  إنتر 

2(، حمال توقيع »الدون« رونالدو، مقابل هدف 
لألرجنتيني الوتارو مارتينيز، ليقتنص بطاقة 
النهائي للمرة الـ20 في تاريخه. وسيبحث فريق 
»الــســيــدة الــعــجــوز« عــن اســتــعــادة اللقب الغائب 
عن خزائنه خالل آخر عامني ذهب فيهما اللقب 
لــالتــســيــو ونــابــولــي عــلــى الــتــرتــيــب. مــن جانبه، 
فشل »النيراتزوري« في فرصة العودة للظهور في نهائي الكأس بعد غياب 10 سنوات 

منذ تتوجه بلقبه السابع واألخير على حساب باليرمو.

بنزيمة: نسير على الطريق الصحيح 
وحظوظنا في الليغا قائمة

أكد الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد 
أن  خيتافي،  في شباك  األّول  الهدف  وصاحب 
الحالي،  الــوقــت  فــي  كبيرة«  »ثــقــة  يمتلك  فريقه 
املنافسة على  بينما رأى أن حظوظ فريقه في 
لقب الليغا قائمة. وقال بنزيمة في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة عــقــب الـــلـــقـــاء املـــؤجـــل بــيــنــهــمــا من 
الجولة األولى على ملعب )ألفريد دي ستيفانو( 
ــريــال بــهــدفــني نظيفني، إن »الــفــريــق  ال وحــســمــه 
كــبــيــريــن. عــدنــا مــن جديد  يتمتع بثقة وإقــنــاع 
نسير  كبيرة.  مــبــاراة  قدمنا  باملباريات.  للفوز 
على الطريق الصحيح في الدوري الخاص بنا. 
سنخوض كــل مــبــاراة على حـــدة، واملــشــوار ال 
الــذي  الفرنسي  النجم  طــويــاًل«. وأضـــاف  يـــزال 
رفع رصيده إلى 11 هدفًا هذا املوسم: »هذه هي كرة القدم. نحن نسير في طريقنا، 
وكّل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وسنحاول عدم التفريط في أي نقطة«، وذلك في 
إشارة لتعّثر املتصدر أتلتيكو مدريد بتعادله أمام سيلتا فيغو )2-2( وتقلص الفارق 
التوالي، وهو  الثانية على  للجولة  انتصاراته  امليرينغي  نقاط. وواصــل   5 إلى  بينهما 

االنتصار الـ14 هذا املوسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة.

زيدان: الجمهور يأمل في تغيير األمور
أثنى زيــن الــديــن زيـــدان، مــدرب ريــال مــدريــد، على فريقه واملستوى الــذي قدمه أمــام 
خيتافي رغم الغيابات وتأقلم العبيه مع أسلوب جديد »بدون العمل عليه« يتضمن 
»تغيير  في  اآلمــال  وإنــعــاش  التوالي،  على  انتصار  ثاني  وتحقيق  دفــاع،  قلوب  ثالثة 
األمور« والنضال من أجل الدوري اإلسباني. وقال زيدان: »أحدثنا هذا التغيير ألنه كان 
يتعني علينا التأقلم مع الوضع. لدينا الكثير من الغيابات. تعاملنا بشكٍل رائع مع اللقاء 
بدون اإلعداد له. أنا سعيد من أجل الالعبني ألن األمر ليس سهاًل، لكننا أدينا بصورة 
جيدة للغاية، خاصة في النواحي الدفاعية«. وكشف املدرب الفرنسي في تصريحات 
ارتكاز.  بثالثة قلوب مدافعني ومحوري  للعب  االنتقال  تلفزيونية كيف جاءته فكرة 
لفترة من  الخطة كثيرا، »لكننا تحدثنا عنها  لم يتدرب على هــذه  أن فريقه  وأوضــح 
الوقت واتفقنا على ما سنفعله. ما حدث شيء رائع ألننا لم نكن معتادين على هذا 
الشكل وقد يكون صعبا، إال أننا أدينا على نحو جيد«. ُيذكر أن املدرب الفرنسي عاش 
في الفترة األخيرة وال يزال تحت ضغوطات كبيرة بسبب تذبذب النتائج، ال سيما بعد 

الخروج من كأس إسبانيا والفشل في تحقيق لقب السوبر اإلسباني.

الــكــثــيــر مــن املــبــاريــات املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، عــلــى مستوى 
األفريقية  األندية  عديد مسابقات  في  واملنتخبات  الفرق 
وبطوالت األمم األفريقية، إذ كان حاضرًا في العديد من 
فــي هذه  تاريخية  ــداٍث  أحــ املهمة وشــاهــدًا على  املــحــافــل 

املنافسات.
مشواره في عالم كرة القدم، في بدايته انطلق كالعب، إذ 
بعدها  ولعب  الطليعة،  فريق  شغل مركز حــارس مرمى 
ملجال  تفّرغ  اللعب  اعتزاله  وعند  بنغازي،  األهلي  لفريق 
التحكيم، وكان يشهد له بالكفاءة والقدرة على إدارة أكبر 

املباريات املحلية واإلقليمية. 
أقــدم حكم ليبي، وقد استمر باملالعب  وعبدالله بالة هو 
على مــدار 32 عــامــا، ولــم تسجل عليه أي تــجــاوزات في 

مجال الصافرة خالل مشواره.
الثاني من  التحكيمية في النصف  انتهاء مسيرته  وبعد 

كرة  عالم  عــن  يبتعد  لــم  لكنه  اعتزاله  أعلن  الثمانينيات، 
القدم، بعدما قرر االتجاه للمجال اإلداري، فخاض العديد 
الــتــجــارب وتسّلم عــّدة مناصب ومــســؤولــيــات، منها  مــن 
رئــاســة االتــحــاد الــفــرعــي لــكــرة الــقــدم بــبــنــغــازي ورئــاســة 
لجان التحكيم، وحاول جاهدًا لسنوات مساعدة الحكام 
قدراتهم  املشاركة في دورات لصقل  الشباب من خــالل 
وتطوير أنفسهم في هذا املجال من خالل االستفادة من 

خبرته الطويلة في املالعب. 
وفي آخر سنوات عمره بقي بالة محافظًا على الحيوية 
والــنــشــاط، فقد صــّرح فــي عــّدة مناسبات بــأن الرياضة 
ــال كــثــيــرة ال يمكن  مــهــمــة جــــدًا فـــي حــيــاتــه ولـــهـــا أفـــضـ
نسيانها، والسنوات التي قضاها في ميادينها وربوعها 

شيء رائع.
)العربي الجديد(

الدولي  الحكم  والعربية،  الليبية  الــقــدم  كــرة  أســرة  وّدعـــت 
أحد  يعتبر  الــذي  الثالثاء، وهــو  يــوم  بالة،  السابق عبدلله 
أهم رموز التحكيم في هذا املجال على املستوى العربي، 
وأقدم حكم على الساحة الليبية، وذلك بعدما وافته املنية 

عن عمر ناهز الـ91 عاًما.
وعّمت حالة من الحزن األوساط الرياضية، حيث أصدر 
اتحاد الكرة الليبي بيانًا قدم خالله العزاء، ألسرة الراحل 
وجميع املؤسسات الرياضية، خاصة أن بالة يعتبر أحد 
أهم األسماء التي عملت في مجال التحكيم وساهمت في 

النهوض بالكرة محليًا وأفريقيًا.
التحكيمية فــي منتصف  بــدأ مسيرته  الــراحــل قــد  وكــان 
فترة  التحكيم خالل  ميادين  في  واستمر  الخمسينيات 
الستينيات، حيث تم ترشيحه للشارة الدولية، ثم حازها 
إدارة  في  وساهم  استحقاق،  عن  السبعينيات  بداية  في 

عبدهلل بالة

على هامش الحدث

حكم ليبي سابق 
يعتبر األقدم 

في البالد، رحل 
عن عمر ناهز 

الـ91 عامًا

عاش زالتان 
طفولة قاسية 
للغاية وسرق 
الدراجات في 
)Getty( صغره

يتميُز إبراهيموفيتش بأسلوب مميز، فهو الحاصل على الحزام األسود 
متمّكن  مهاجم  وهو  للتايكواندو.  اإليطالي  االتحاد  من  الشرفي 
اللعب جيدًا حين يكون ظهره  في الهواء، طويل ورشيق، يستطيع 
متى  يعرف  الكرة.  على  هائلة  وسيطرة  مميزة  رؤية  لديه  للمرمى، 
لديه إمكانات تكتيكية عالية.  التحرك،  االستدارة والتسديد، يجيد  عليه 
يتسم إبرا بتسديداته القوية والدقيقة داخل منطقة الجزاء وخارجها، 
حتى إنه يستطيع التصويب بقدمه اليسرى، وسجل في أوقات عديدة 

أهدافًا بهلوانية ومثيرة.

أسلوب السلطان

وجه رياضي

دراجــــة عــســكــريــة بــنــجــاح، »لــقــد كــانــت رائــعــة، 
ــَر زالتــــان شخصية فــريــدة،  ــن يـ أحــبــبــتــهــا«. َمـ
فــعــلــيــه أيــضــا مــعــرفــة أنـــه كـــان يــرتــكــب بعض 
الــحــمــاقــات، »كــنــت أركـــض وأرمـــي البيض في 

النوافذ وأقوم باإلزعاج ملن حولنا«.
لــم يــقــرأ بــعــض الــذيــن تــوقــعــوا فــشــل زالتـــان 
لــحــظــة عـــودتـــه إلــــى مـــيـــان بــعــمــر الــــــ38 )39 
حــالــيــا( كــتــابــه، فــهــو رجـــل لـــم يــعــرف معنى 
الخوف ربما في طفولته، لتعرفوا كم كانت 
إلــى هذه  قاسية. ما عليكم ســوى االستماع 

إلى البيت ليستقبلني أحدهم ويغسل رأسي 
ويــطــمــئــن عـــلـــّي، لــكــن مـــا حــصــلــت عــلــيــه كــان 
صفعة قــويــة، وعـــبـــارة: مـــاذا كــنــت تفعل فــوق 
السقف، أيها الغبي يــا لــك مــن فــاشــل. لــم يقل 

أحد: تعال هنا زالتان املسكني«.
ــرا نــفــســه فـــي بــعــض األوقـــــــات بــإلــه  ــ وصــــف إبـ
تثير  بطريقة  يتحدث  مــا  ودائــمــا  والسلطان، 
ــبـــعـــض، ويـــــــراه الــجــمــيــع شــخــصــيــة  غـــضـــب الـ
 قسما منهم يصفه باملغرور، 

ّ
استثنائية، لكن

ــتـــى أبــــعــــد الــــحــــدود.  وآخـــــــــرون يـــعـــشـــقـــونـــه حـ

الــكــلــمــات: »لـــم نــكــن نــتــعــامــل بــقــانــون الــحــب 
والتعاطف في البيت، ال نعرف العناق وهذه 
األمـــــــور، ال أحــــد يــســألــك فـــي الـــبـــيـــت: »كــيــف 
لــم أسمعها  الصغير؟«.  زالتـــان  الــيــوم  حالك 
من أحــد، وال أحــد يهتم لواجبتك الدراسية. 
عــشــت بــمــفــردي، ولـــم يــكــن هــنــاك فــرصــة ألي 
تعّج  وبيئة سيئة  العصابات  نــواح، حولي 
بـــاألعـــمـــال الــتــخــريــبــيــة«. ويـــتـــابـــع: »فــــي أحــد 
أســوّدت  السقف،  باملدرسة سقطت من  األيــام 
عــيــنــاي وتـــعـــرضـــت لـــعـــدة إصــــابــــات، ركــضــت 

ــاقـــض، ورغــــــم وصـــــف نــفــســه  ــنـ ــتـ رغـــــم هـــــذا الـ
بــألــقــاب عــظــيــمــة، يــعــلــم زالتـــــان مــتــى يــعــتــذر 
ــكــــأس قــبــل  ــربــــي الــ حــــني ُيـــخـــطـــئ، فـــخـــال ديــ
أســبــوعــني، وبــعــد طـــرده وخـــروج فريقه أمــام 
إنتر، اعتذر لزمائه، حتى إنه يرى الظاهرة 
الــبــرازيــلــيــة رونـــالـــدو بطله األوحــــد، ولطاملا 
ــه كـــان  ــ ــه، مــــع الـــعـــلـــم أنـ ــ ــــرب عــــن إعـــجـــابـــه بـ أعــ
شغوفا بمشاهدة كرة القدم اإليطالية، وأحب 
باتيستوتا،  غابرييل  األرجنتيني  املــهــاجــم 

الذي تمتع بخصائص فنية مثله.

لم  أن فريقه  الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو  لباريس سان جيرمان  الفني  املدير  أكد 
يقلل من احترامه لبرشلونة اإلسباني، في ظل ما يثار حول اهتمام النادي بضم مواطنه 
الكتالوني. وتصدرت غالف مجلة )فرانس فوتبول( صورة  النادي  ليونيل ميسي من 
افتراضية مليسي بقميص باريس سان جيرمان قبل يومني )الثالثاء(. وقال املدرب في 
مؤتمر صحافي »هذه املجلة ليست مرتبطة بباريس سان جيرمان. نحن لم نقلل من 
احترامنا لبرشلونة. حينما يتحدث العب عن رغبته في اللعب إلى جانب العب آخر، فهذا 

بسبب املودة والزمالة، من الطبيعي أن يتحدث العبون عن زمالء لهم في املهنة«.

صورة في خبر

بوتشيتينو: لم نقلل من احترام برشلونة

Thursday 11 February 2021 Thursday 11 February 2021
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ليس حليب األُتُن سلعة رائجة، خصوصًا مع ما يرافق الحمير من صور نمطية سلبية في ثقافاتنا، لكّن شابًا لبنانيًا يحاول تحدي 
المألوف، من خالل مشروعه الخاص بإنتاج هذا الحليب

حليب األُتُن
تجربة لبنانية تتحدى المألوف

عكار ـ سارة مطر

مــنــذ عــامــن ونــصــف الــعــام، اخــتــار 
الطالب الجامعي اللبناني، يحيى 
جــنــيــد، الــبــدء بــمــشــروعــه الــخــاص، 
ـــه يــعــيــنــه فــــي دفـــــع جــــــزٍء مــــن األقـــســـاط 

ّ
لـــعـــل

 
ً
انــطــاقــة ويــشــّكــل  عليه  ــبــة 

ّ
املــتــرت الجامعية 

ــده  ــ ــٍم مــــن والـ ملــســتــقــبــٍل واعــــــــٍد، فـــأنـــشـــأ بــــدعــ
»مــزرعــة غــزراتــا إلنتاج حليب الحمير« في 
بــلــدتــه الــواقــعــة ضــمــن نــطــاق عــكــار العتيقة 
ــــور األوضـــــــاع  ــــدهـ  تـ

ّ
ــن ــكــ ــال لــــبــــنــــان(، لــ ــ ــمـ ــ )شـ

ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــــي فـ
ّ

ــفــــش ــة وتــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
مــزرعــتــه، حاله  على  انعكسا سلبًا  الــجــديــد 
املزرعة  الــبــاد.  فــي  القطاعات  حــال مختلف 
ــــى مـــن نــوعــهــا عــلــى صعيد  ـــعـــّد األولـ

ُ
الــتــي ت

لبنان، كان قد انتشر العديد منها في دول 
أوروبية وفي إيران والصن وتركيا وغيرها 
مــن الــــدول الــتــي قــطــعــت أشـــواطـــًا فــي مجال 
الحمير(،  )إنـــاث  ـــن 

ُ
ت

ُ
األ إنــتــاج حليب  تعزيز 

واستخدامه في األلبان واألجبان واملنتجات 
أغلى  مــن  ـــه 

ّ
أن علمًا  والتجميلية،  العاجية 

ــا أعـــطـــى لــلــحــمــار  ــواع الــحــلــيــب عـــاملـــيـــًا، مـ ــ أنــ
لم لقروٍن، واقتصر دوره على 

ُ
 بعدما ظ

ً
قيمة

نــقــل الــبــضــائــع ورفــــع األثــــقــــال. جــنــيــد الـــذي 
يــواصــل دراســــة الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، في 
الجامعة اللبنانية الدولية )خاصة(، يوضح 
 حّبه للحيوانات منذ 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

صغره، دفعه إلى التفكير بمشروع املزرعة، 
ن وإنتاج الحليب 

ُ
ويقول: »اخترُت تربية األت

ــده الــصــحــيــة املـــعـــروفـــة  ــوائـ ــفـ مـــنـــهـــا، نـــظـــرًا لـ
مــنــذ الــقــدم ولــغــرابــة هـــذا املــشــروع وفــرادتــه 
ــزنــي عــلــى املــضــي قدمًا 

ّ
فــي لــبــنــان، وقـــد حــف

أحـــد األصـــدقـــاء املــقــّربــن املــقــيــم فــي أملــانــيــا، 
أتانًا  بعشرين  انطلقُت  عيد سليم ساسن. 
لكن، مع األزمة االقتصادية وارتفاع أسعار 
الــعــلــف وغــيــره مــن املــســتــلــزمــات، اضــطــررُت 
ص عددها 

ّ
إلى بيع القسم األكبر منها، فتقل

اليوم إلى أربع«.
 

ّ
 »كل

ّ
وعن كمية اإلنتاج، يلفت جنيد إلى أن

أتــان تعطي يومّيًا من 200 إلى 500 ملليتر 
كحد أقصى. فاألتن ال تحلب كميات كبيرة، 
 مدة حملها تصل 

ّ
كما األبقار واملاعز، كما أن

إلـــى حـــدود 11 أو 12 شــهــرًا، وبــعــد الـــوالدة 
ــف عــن إنــتــاج الحليب. 

ّ
بخمسة أشــهــر تــتــوق

ــهــا عــوامــل، تجعل مــن هــذا املنتج نــادر 
ّ
وكــل

الوجود، ما يعيق عملية البيع والتصريف 
ــاج األلـــبـــان  ــتـ ـــى مـــحـــاولـــة إنـ

ّ
الـــيـــومـــي أو حـــت

واألجــــبــــان ومــشــتــقــات الـــحـــلـــيـــب«. يــضــيــف: 
ارتفاع  بينها  من  عــدة،  تحديات  »تواجهنا 
كلفة اإلنتاج مع االرتفاع الجنوني في سعر 
 كل أتــان تحتاج 

ّ
صرف الــدوالر، ال سّيما أن

إلى نصف طن من التنب و200 كيلوغرامًا من 
العلف شهريًا، كما تحتاج إلى خلطة أعاف 
متنّوعة وغنية لتدّر كمية أكبر من الحليب، 
ــار تــــــدّر كـــمـــيـــاٍت كــبــيــرة  ــ ــقـ ــ  األبـ

ّ
ــي حــــن أن فــ

 األتان 
ّ
أن بغض النظر عن نوع العلف. كما 

بسهولة  تطويعها  يمكن  وال  مــرّوضــة  غير 
ــتـــدعـــي الــــصــــبــــر وحـــســـن  لـــحـــلـــبـــهـــا، مـــــا يـــسـ
املــعــامــلــة«. يتابع جنيد: »يــضــاف إلــى ذلــك، 
اللبناني،  للمجتمع  الشرائية  القدرة  تــرّدي 
أّي كمية  فيها  نبيع  أشهر ال  تمّر علينا  إذ 
من  ملليترًا   160 سعر   

ّ
أن خصوصًا  ــذكــر، 

ُ
ت

بــــــ50 دوالرًا أمــيــركــّيــًا  ــقــــّدر  ــ ُي حــلــيــب األتــــــان 
)200 ألف ليرة بالسعر املعتمد في املزرعة، 
ــه بحسب سعر الــصــرف الفعلي نحو 

ّ
أن مــع 

450 ألــف لــيــرة(. وهــو مبلغ لم يعد كثيرون 

هوامش

تعمل دول عدة في إنتاجه )كريستيان ميراندا/ فرانس برس(

قادرين على دفعه. نعتمد سعر صرف أقل، 
كوننا نشعر مع األشخاص املحتاجن لهذا 
الحليب ألغراٍض عاجية، فالهدف اليوم هو 

الصمود ال تحقيق األرباح«.
اســتــثــمــارًا  لــيــســت  مـــزرعـــتـــه   

ّ
أن يــــؤّكــــد  وإذ 

مجديًا، كغيرها من مزارع اإلنتاج الحيواني، 
يــتــحــّدث جنيد عــن »ســـوٍق ضعيف وثقافة 
 فــكــرة تــنــاول حليب األتـــان، 

ً
لــم تتقّبل بــدايــة

سنوات  بت 
ّ
وتطل مستهجنة  الفكرة  فبقيت 

ــقـــول:  الســتــيــعــابــهــا مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض«. ويـ
»نشط السوق بعدما أدرك املواطنون القيمة 
الــغــذائــيــة وملـــســـوا الـــفـــوائـــد الــعــاجــيــة لــهــذا 
التنفسي،  الجهاز  ألمـــراض  ســـواًء  الحليب، 
ال سّيما الشاهوق والربو لــدى األطــفــال، أو 
األذن  التهابات  أو  الهوائية  الشعب  التهاب 
التقاط  ة منهم ارتضوا 

ّ
 قل

ّ
أن واألمعاء، غير 

صـــورهـــم ونــشــر شــهــاداتــهــم حـــول الحليب 
خجل  نتيجة  فيسبوك  على  صفحتنا  عبر 
معظمهم من تناولهم حليب الحمير، وهذه 

مشكلة نعاني منها«.
ــنـــشـــورة فــــي املــجــلــة  ــاالت املـ ــقــ ــــد املــ ــان أحـ ــ وكــ
الــعــلــمــيــة املــحــّكــمــة »فـــــود كــيــمــيــســتــري« قد 
ن يمكن أن ُيستعمل 

ُ
ت

ُ
 »حليب األ

ّ
خلص إلى أن

كبديل لألطفال الذين يعانون من حساسية 
بروتن حليب البقر، وكبديل عن حليب األم، 
الفوائد نفسها، كما لعاج  احتوائه  بسبب 
األكــزيــمــا والــتــهــاب األمـــعـــاء. بــاإلضــافــة إلــى 
ــه أســــرع هــضــمــًا مــن حــلــيــب الــبــقــر، 

ّ
ذلــــك، فــإن

وغــنــي بالاكتوز وأومــيــغــا 3 و6، وبــروتــن 

والبكتيريا،  للميكروبات  املــضــاد  لــيــزوزيــم 
ز كــذلــك 

ّ
ــــه غــنــي بــالــكــالــســيــوم، ويـــعـــز

ّ
كــمــا أن

معّدل امتصاصه في الجسم، ما يساهم في 
قها. وُيستخدم 

ّ
تقوية العظام ومكافحة ترق

حليب األتان ألغراض التجميل كشّد البشرة 
وتنظيفها من الشوائب«.

وتــحــت عــنــوان »إقـــبـــال مــتــزايــد عــلــى حليب 
 الـــوبـــاء«، نشرت 

ّ
األتــــان فــي ألــبــانــيــا فــي ظـــل

تقريرًا  مــؤخــرًا،  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة 
كشفت فيه الطلب املــتــزايــد فــي هــذه الــدولــة 
الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان، عــلــى حليب 
ــن، بــاعــتــبــاره عــاجــًا لــلــســعــال والــتــهــاب  ــ ـ

ُ
األت

ـــه منتج قــريــب من 
ّ
أن الــهــوائــيــة، كما  الشعب 

وبمغذيات  بالفيتامينات  غني  األم  حليب 
 
ً
مؤكدة املــنــاعــة«،  جهاز  تقوية  على  تساعد 

 هذا الحليب يحمي من 
ّ
ه »ال يزعم أحد أن

ّ
أن

اإلصابة بفيروس كورونا الجديد«.
من الناحية العلمية، يتحّدث البروفسور في 
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية )رسمية 
حــكــومــيــة(، قــســم اإلنـــتـــاج الــحــيــوانــي، كمال 
خزعل، عن حليب األتان لناحية استخدامه 
في مستحضرات التجميل والعناية بالوجه 
والــبــشــرة، وهــو املــجــال الوحيد غالبًا الــذي 
ُيستخدم فيه في بعض دول الشرق األوسط، 
التجميلية،  العاجية  فــوائــده  ثبتت  بعدما 
ــــه ُيــســتــخــدم بــشــكــل كــبــيــر فــي أملــانــيــا 

ّ
غــيــر أن

الــدول  وأغلب  اسكندنافيا  وبــلــدان  وفرنسا 
األوروبية، إذ نجد مزارع عدة للحمير، كما 
للخيول. أّما الحديث عن »الناحية الغذائية 

ــن، فهذا ما يمكن أن نتلّمسه في 
ُ
ت

ُ
لحليب األ

كثير من املناطق حــول العالم، ال سّيما في 
جــمــهــوريــة مــنــغــولــيــا، عــلــى حــــدود الــصــن، 
حــيــث يــســتــخــدمــون حــلــيــب األتــــن والــخــيــول 
ويقول  يضيف.  غــذائــيــة«،  منتجات  إلنــتــاج 
فقد  للبنان،  »بالنسبة  الجديد«:  »العربي  لـ
كان حليب األتان ُيستخدم قديمًا، وما زال، 
لعاج مرضى الشاهوق، وقد جّربه كثيرون 
وأثبت نجاعته. أّما قيمته الغذائية لناحية 
البروتن والفيتامينات وغيرها، فا تتمّيز 
بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــقــيــمــة الــغــذائــيــة لحليب 
ه يحتوي نسبة 

ّ
األغنام واملاعز واألبقار، لكن

أعــلــى مــن الــاكــتــوز، مــا يــجــعــل مــذاقــه أكثر 
ـــه بــاهــظ الثمن عــاملــّيــًا، نظرًا 

ّ
أن حـــاوة. غير 

ــة 
ّ
ــتـــاج وقــل لــنــدرتــه، وضــعــف الــكــمــّيــات واإلنـ

املزارع املتخّصصة«. 
 »املجتمع اللبناني وغيره 

ّ
وإذ يلفت إلى أن

من املجتمعات املماثلة، ال تتقبل بعد فكرة 
الــخــيــول«، يكشف  أو  لــحــوم الحمير  تــنــاول 
خــزعــل عــن »فــــرٍص عـــدة لحليب األتــــان في 
لبنان، إذا تّم االهتمام بهذا القطاع، لناحية 
ــاج املــــحــــلــــي، خــصــوصــًا  ــ ــتــ ــ الـــتـــصـــنـــيـــع واإلنــ
بالبشرة،  والعناية  التجميل  ملستحضرات 
 مجال التجميل يلقى رواجًا كبيرًا 

ّ
باعتبار أن

لبنان، والبعض يستورد مستحضرات  في 
 
ّ
مصنوعة من حليب األتان من تركيا. كما أن

تعزيز هذا القطاع سيؤّدي إلى خلق فرص 
املحلية،  االقتصادية  الــدورة  عمل وتنشيط 

باألخص في املناطق الريفية«. 

 أتان تعطي 
ّ

كل
يومّيًا من 200 إلى 
500 ملليتر كحد 
أقصى. فاألتان ال 

تحلب كميات كبيرة 
كما األبقار واملاعز

■ ■ ■
ن يمكن أن 

ُ
ت
ُ
حليب األ

يكون مالئمًا لألطفال 
الذين يعانون من 
حساسية بروتني 

حليب البقر، وكبديل 
عن حليب األم، بسبب 

احتوائه الفوائد 
نفسها

■ ■ ■
ن 

ُ
ت
ُ
كان حليب األ

ُيستخدم في لبنان، 
قديمًا، وما زال، لعالج 
مرضى الشاهوق، وقد 
جّربه كثيرون وأثبت 

نجاعته

باختصار

سعدية مفرح

الذين يعتادون على  به  .. شعرت بما يشعر  أخيرا 
أمٍر ما إلى الدرجة التي ينسون فيها وضعهم قبل 
الوصول إلى تلك النقطة. شعور باهت يودي بك إلى 
الالمباالة، فتشعر وكأنك تعيش الحياة تجاه ذاتك، 

من دون أن تقوى على االنحياز حتى إليها. 
كثيرة هي مواقف الحياة التي يمكن أن تحيلك إلى 
ذلك اإلنسان ذي الشعور الباهت تجاه كل من وما 
اللطيف أن تجّرب تلك  حوله. وقد يكون أحيانا من 
تفرض  أنــهــا  السيئ  لكن  فــعــال،  وتعيشها  املــواقــف 
عليك، وأنك تجد نفسك منقادا إليها، ومنغمسا في 
خضمها، غير مباٍل حتى بالبحث عن كّوة لتلمس 
الضوء خارجها، أو ربما غير مهتٍم بمعرفة ما إذا 
كان هناك ضوء خارجها أم ال. هي الضوء والظلمة 
بالنسبة لك، فهي نقطة الحياد التي تساوي حياتك 

كلها .. بلونها الباهت!
فــي زمــن فيروس  العالم  فــي  الــنــاس  تآلفت، كمعظم 
التي تغطي معظم وجهي منذ  الكمامة  كورونا، مع 

انقدت  التي  الباهتة  األلفة  عام تقريبا. شعرت بتلك 
البدايات  فــي  كنت  تدريجيا.  الضيقة  حفرتها  إلــى 
تــرّددت  أشعر بضيق شديد منها، كحال معظمنا. 
أخرج  ال  أنني  بحّجة  استعمالها  اعتماد  قبل  قليال 
من البيت إال فترات محدودة، وال أقابل إال عددا قليال 
بهذا  أنفاسي  لكتم  داعــي  وبالتالي، فال  الــنــاس.  من 
الشكل القسري الضاغط على معظم تقاطيع الوجه. 
ثم أنني لم أعتد أن أخفي وجهي على هذا النحو مدة 

طويلة بهذا الشكل. 
نعم .. لبست النقاب في هيئته التقليدية أحيانا، لكن 
لــفــتــرات قــصــيــرة جـــدا، وألســـبـــاب ليست ديــنــيــة، وال 
صحية طبعا. كنت أخبئ وجهي وراء النقاب األسود، 
عندما أخرج من البيت في أثناء فترة االحتالل العراقي 
وخــوفــا  طــــارئ،  ألي  تحّسبا  شــهــور  سبعة  للكويت 
مــن مــصــادفــة شــخــٍص يــعــرفــنــي، وخــصــوصــا أنني 
املحتلون،  يحبها  ال  التي  املهنة  الصحافة،  في  أعمل 
ويترّبص بأصحابها الرافضني التعاون معه! ولذلك 
كان النقاب، في فترة بقائي في الكويت وسط جحيم 
االحــتــالل، ســالحــي فــي مواجهة الــعــدو. وكــنــت أحــّب 

ارتداءه، وال أجد أي غضاضٍة فيه، فلم يكن غريبا في 
شكله كوريث حقيقي للبرقع، عن محيطي األسري، 
وال عن بيئتي التي أعيش فيها. ثم أنه ال يضغط على 
تقاطيع وجهي، وال يسلمني إلى مراقبة أنفاسي، وأنا 
 

ٌ
 أليف

ٌ
أسحب الــهــواء مــن داخــل الكمامة. ثــم أنــه أنــيــق

الــذي أرتديه، ولم يسلمني  الــزي   يتالءم وبقية 
ٌ

لطيف
 إلى ذلك الشعور الباهت الذي أشعر به اآلن 

ً
ولو لحظة

من وراء الكمامة الطبية. وهذا قد يبدو شعورا غريبا 
أن  الرغم من  لكنه حقيقي جــدا. على  أو مبالغا فيه، 
العدو  وجــه  في  الجديد  الطبية هي سالحي  الكمامة 
الجديد، إال أنه سالح ناقص وغريب عني، وباهت في 
لــون أو شكل أو شعور. سالح  كل ما يتعلق به من 
 من فعاليته في محاربته. 

ً
لعدو ال أراه، ولست متأكدة

ومع هذا، هو مفروض صحيا ورسميا، في كل مكان 
أوجــد فيه ويــوجــد حولي فيه الــنــاس اآلخـــرون الذين 

ون وجوههم به أيضا. 
ّ
يغط

من وراء الكمامة التي تعّددت ألوانها، وتخلت قليال عن 
سمتها الباهت، وأصبحت جزءا من كينونتي الجسدية 
إال قليال، أراقــب العالم حولي كما يحلو لي، بما يشبه 
الطمأنينة املستقّرة، واالستسالم ملا وصل إليه العلماء 
واألطباء من اتفاٍق على ضرورتها للوقاية من فيروس 
كورونا. لكن الفيروسات التي صّدتها الكمامة أكثر من 
أصبحت  العالم  إلــى  ورؤيتي  الصغير..  الفيروس  ذلــك 
الــعــبــارة..  أن تضيق  أظـــن، مــن دون  اتساعا مما  أكــثــر 
وهذا هو األهم في ما كنت أفكر فيه، وأنا أستعد لتبديل 

كمامتي الصباحية بأخرى لهذا املساء.

من وراء الكمامة

وأخيرًا

من وراء الكمامة التي تعّددت 
ألوانها، وتخلت قليًال عن سمتها 

الباهت، وأصبحت جزءًا من 
كينونتي الجسدية إال قليًال، أراقب 

العالم حولي كما يحلو لي

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

Thursday 11 February 2021
الخميس 11 فبراير/ شباط 2021 م  29  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2355  السنة السابعة




