يوم الحسم في «األبطال»

يشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،اليوم ،حسمًا في مباراتي
بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان ،وتشلسي ضد بورتو30[ .ـ]31
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ّ
شن الحوثيون هجومًا
جديدًا على مصافي
أرامكو في جدة والجبيل
السعوديّتين ،ما تسبب
بارتفاع أسعار النفط.
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الحدث

تحقيق دولي :النظام السوري قصف سراقب بالكلور في 2018
عماد كركص

خـلــص فــريــق التحقيق وتـحــديــد ال ـهــويــة ،التابع
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،ومقرها في
اله ــاي ،فــي تقرير أص ــدره أمــس اإلثـنــن ،إلــى أن
النظام السوري استخدم غاز الكلور ،وهو سالح
ّ
كيميائي ،أثـنــاء الـهـجــوم ال ــذي شــنــه على مدينة
س ــراق ــب ف ــي مـحــافـظــة إدلـ ــب ع ــام  ،2018على
الرغم من نفي النظام السوري وداعميه ،تحديدًا
روسيا ،استخدام غاز الكلور في الهجوم .وأعلنت
املنظمة في بيان ،أن فريق محققيها ،الذي يعمل

عـلــى تـحــديــد مستخدمي األسـلـحــة الكيميائية
في سورية ،خلص إلى أن لديه «أسبابًا معقولة
لالعتقاد» بأن قوات النظام أسقطت قنبلة حوت
غــاز الكلور على حـ ّـي سكني فــي منطقة إدلــب،
الخاضعة لسيطرة املعارضة ،في فبراير/شباط
من ذلك العام .ولفت التقرير إلى أن فريق العمل
الدولي قــام بمراجعة شاملة وتحليل املعلومات
ّ
واملقابالت التي ركزت على الحادث ،الذي وقع في
سراقب ،وقام بمراجعة شاملة لجميع املعلومات
التي ّتم الحصول عليها ،بما في ذلك املقابالت مع
األشخاص الذين كانوا في األماكن ذات الصلة،

وقت وقوع الحادث ،باإلضافة إلى تحليل العينات
وامل ـخ ـل ـفــات ال ـت ــي ُج ـم ـعــت ف ــي م ــواق ــع ال ـح ــوادث
ومــراج ـعــة األعـ ــراض الـتــي أبـلــغ عـنـهــا الضحايا
والطاقم الطبي ،وفحص الصور ،بما فيها صور
األقمار الصناعية ،مع استشارات مكثفة للخبراء.
وبـح ـســب ال ـب ـيــان ،ف ـقــد حـصــل «امل ـع ـهــد الــدولــي
للتكنولوجيا» ،وهو معهد التحقيق املستقل في
املنظمة ،أيضًا ،على تحليل طوبوغرافي للمنطقة
املعنية ،ونموذج تشتت الغاز لتأكيد الروايات من
الشهود والضحايا .واعتمد التحقيق على تقرير
بعثة تقصي الحقائق ذي الـصـلــة ،وكــذلــك على

عينات ومواد أخرى حصلت عليها األمانة الفنية.
وكان تقرير سابق صدر في منتصف مايو/أيار
 2018لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة
في سورية ،قد خلص إلى أن «غاز الكلور انبعث
من أسطوانات بفعل حركة ميكانيكية في حي
التليل في سراقب» ،لكنه لم يحدد حينها هوية
املـنـفــذ .وال ُيـعــد الـكـلــوريــن مـحـظــورًا دول ـيــا ،لكن
استخدام أي مادة كيميائية خالل صراع مسلح
هو فعل محظور بموجب معاهدة حظر األسلحة
الكيميائية (.)1997
[التفاصيل ص]3 .
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لم تكتمل حتى مساء أمس اإلثنين كل التفاصيل المتعلقة بالتفجير الذي استهدف
منشأة نطنز النووية األحد ،لكن إيران كانت توجه االتهام رسميًا إلسرائيل بالوقوف
وراء هذا العمل ،مع محاولتها التخفيف من تداعياتها ،في وقت برزت فيه
جهود إلنقاذ مفاوضات فيينا التي ُتستأنف غدًا

شدد نتنياهو على
أهمية العالقات مع
أميركا (فرانس برس)

استهداف نطنز
للحديث تتمة...

اليمن
وهالل األمان
زكريا الكمالي

للعام السابع على التوالي ،لم يعد
هالل شهر رمضان املبارك يجلب
البهجة إلى قلوب اليمنيني ،بل
جراحًا مختلفة
بات مناسبة تنكأ
ّ
زرعتها الحرب داخل كل بيت فقد
أحد أركانه بني قتيل أو معتقل ،أو
نازح في األقاصي البعيدة .ينتظر
ً
ّ
اليمنيون هالال جديدًا يصفد
شياطني األزمةُ ،ويسكت أصوات
البنادق والدبابات والطائرات
الحربية ،ويزيح عنهم كابوس
حرب ال تزال تستعر وتلتهم
حالوة كل األيام والشهور بمختلف
مسمياتها.
للعام السابع ،يدفع الناس على
امتداد املدن اليمنية ،ثمن نزوات
ّ
تجار الحروب الذين يزعمون أنهم
يقاتلون دفاعًا عن حقوق الشعب،
فيما هم يدفعونه سنة بعد أخرى
نحو الهاوية ،وال إنجازات لهم
سوى مضاعفة الويالت وتصدير
األحزان إلى كل منزل .وعلى
الرغم من جعجعة عملية السالم
التي تدور منذ أشهر في مسقط
والرياض ،فإن ال مؤشرات لرؤية
هالل األمان الذي طال انتظاره في
اليمن .حتى أن املبادرات ُ
والهدن
اإلنسانية الشكلية التي كان يتم
التسويق لها مع حلول رمضان
كل عام ،غابت هذا العام بشكل
ّ
كلي .ذاق اليمنيون صنوف املعاناة
منذ االنقالب الحوثي أواخر العام
 ،2014وهم يستحقون أن ينعموا
بعقد كامل من السكينة .ال يكترث
تجار الحروب ملعاناة اليمنيني.
السكينة التي يأمل الناس أن تحل،
باتت شيئًا من الترف بالنسبة
للشعب املنهك بالحرب والغالء
والفيروسات التاجية .غاب الحديث
عن هدن رسمية أو أحادية الجانب
لوقف إطالق النار ،أو فتح املعابر
ورفع الحصار ،أو تبادل األسرى
واملعتقلني ،وإدخال البهجة لقلوب
آالف األسر التي قضت ستة
مواسم رمضانية من الشتات،
وهي اليوم تستعد لقضاء املوسم
السابع.
ّ
كنا نتوقع أن يشكل شهر رمضان
هذا العام مصدر إلهام ألطراف
النزاع ،وأن تعمل هذه األطراف
على تخفيف معاناة اليمنيني بعد
ً
تفشي فيروس كورونا ،لكن بدال
من إعالن املوافقة على املبادرات
املطروحة إلنهاء األزمة أو إطالق
سراح مئات األسرى بمناسبة شهر
رمضان ،كبادرة إنسانية ،أطلق
زعيم الحوثيني ،عبد امللك الحوثي،
مبادرة لتنفيذ حملة نظافة شاملة
في صنعاء ملدة ثالثة أيام .وبما
أن ّ
شر البلية هو العنوان البارز
في اليمن منذ سنوات ،تعاملت
السلطات الحوثية مع النظافة
باعتبارها إنجازًا تاريخيًا ،ابتداء
من اعتبار دعوة زعيم الجماعة
بأنها «تعكس االهتمام برقي
املجتمع» ،إلى التباهي باإلنجازات
الدعوة ،وذلك
التي تحققت بعد تلك
ّ
برفع أكثر من ألف طن مخلفات،
زيادة عن املعدل اليومي املعتاد
رفعه من صنعاء.

طهران ،القدس المحتلة
العربي الجديد

مع توجيه إيــران االتهامات رسميًا
إلســرائـيــل بــالــوقــوف وراء «العملية
التخريبية» التي استهدفت منشأة
ن ـط ـن ــز ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،وت ـل ـم ـي ــح وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
إســرائـيـلـيــة ومـنـهــا ق ـنــاة «ك ـ ــان» ،إل ــى وقــوف
ج ـه ــاز «امل ـ ــوس ـ ــاد» وراء ال ـ ـحـ ــادث ،م ــن دون
اعتراف رسمي بذلك ،مقابل محاولة واشنطن
إب ـ ـعـ ــاد ن ـف ـس ـهــا عـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ب ـ ـ ــرزت أم ــس
اإلثـنــن جـهــود إلنـقــاذ مـفــاوضــات فيينا بني
األطراف املشاركة في االتفاق النووي وإيران،
وب ـم ـش ــارك ــة أم ـي ــرك ـي ــة ،إلعـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء ه ــذا
ُ
االت ـفــاق ،والـتــي ستعقد جــولــة جــديــدة منها
غدًا األربعاء ،لبحث العقوبات األميركية التي
تـطــالــب طـهــران بــرفـعـهــا ،وقــائـمــة االلـتــزامــات
النووية التي ينبغي أن تمتثل لها إيران.
ومع اعتراف املتحدث باسم الوكالة اإليرانية
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة بـ ـه ــروز ك ـم ــال ــون ــدي أم ــس
ب ـت ـعــرض م ـن ـشــأة نـطـنــز ل ــ«ان ـف ـجــار صغير
ف ــي م ــرك ــز ت ــوزي ــع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» ،م ـض ـي ـفــا أن
«االنفجار لم يكن قويًا إلى درجة تحطيم كل
شــيء ،إنهار سقف إحــدى قاعات التحكم»،
فــإن صحيفة «نـيــويــورك تايمز» األميركية
نـقـلــت عــن م ـســؤولــن مطلعني لــم تسمهما
أن تفجيرًا استهدف إم ــدادات الطاقة آلالف
أج ـه ــزة ال ـط ــرد امل ــرك ــزي تـحــت األرض الـتــي
تشكل برنامج التخصيب اإليراني الرئيسي.
وأضــافــا أن التفجير ّ
«وج ــه ضــربــة قاسية
لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ،وأن
األم ــر قــد يستغرق تسعة أشـهــر على األقــل
الستعادة اإلنتاج في نطنز».
مــن جهتها ،نقلت وســائــل إع ــام إسرائيلية
عــن م ـصــادر اسـتـخـبــاراتـيــة قــولـهــا إن جهاز
«املوساد» نفذ عملية ناجحة في موقع نطنز،
ستعوق على األرجح أعمال التخصيب هناك
ألش ـه ــر .ك ـمــا كـشـفــت صـحـيـفــة «ج ـيــروزال ـيــم
بـ ــوسـ ــت» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن الـ ـض ــرب ــة ال ـت ــي
اسـتـهــدفــت نـطـنــز ت ــم اإلع ـ ــداد ل ـهــا قـبــل وقــت
طــويــل مــن مـحــادثــات فيينا ،عـلــى الــرغــم من
احـتـمــال أن يـكــون التوقيت الــدقـيــق للهجوم
قــد حصل فــي النهاية على الـضــوء األخضر
النهائي إلعادة طهران إلى طاولة املفاوضات.
وبينما لم تعلن واشنطن حتى مساء أمس
أي مــوقــف رسـمــي تـجــاه هــذا ال ـحــادث ،نقلت
صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول كبير
فــي إدارة جــو بــايــدن ،لــم تسمه ،أن الــواليــات
املتحدة تابعت تقارير عن حــادث في نطنز،
«لكنها لم تشارك (بما حــدث) ،وليس لدينا
ما نضيفه إلى التكهنات حول األسباب».

جهود
إلنقاذ
مفاوضات
فيينا
خطر التباهي
أعرب الرئيس السابق
للدائرة األمنية والسياسية
في وزارة األمن
اإلسرائيلية ،عاموس
جلعاد ،عن تأييده ألي
عمل يؤخر المشروع
النووي اإليراني ،لكنه
أضاف أن «سياسة
الغموض اإلسرائيلية
يجب أن تعود،
فالتفاخر يعرّض أمن
الدولة للخطر».
وأضاف ،في حديث
إذاعي« :يجب تحية
القوى األمنية على
قيامها بعمل رائع»،
محذرًا من «خطر
التباهي» .واتهم بنيامين
نتنياهو بالوقوف خلف
ذلك التباهي ،قائًال
«عندما يريد عدم نشر
شيء ،ال يتم نشره».

وكــال ـعــادة لــم تـعـلــن الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـيــة
رسميًا عالقتها بهذا التطور ،غير أن رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،قال
أم ــس إن ــه لــن يسمح أب ـدًا إلي ــران بالحصول
على القدرات النووية .وأضاف خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع وزيــر الــدفــاع األميركي
َ
لــويــد أوس ـ ــن ،أن «إيـ ـ ــران ل ــم ت ـت ـخــل ق ــط عن
سعيها المتالك أسلحة نــوويــة ،وهــي تدعو
بشكل دائــم إلزالــة إسرائيل وتعمل لتحقيق
هــذا ال ـهــدف» .وتـ ّ
ـوجــه إلــى الــوزيــر األميركي
بالقول «نحن نعلم مآسي الـحــروب ،وكالنا
نعلم أهـمـيــة مـنــع ال ـحــرب وكــانــا نتفق بــأن
إيـ ـ ــران ،ي ـجــب أال تـحـصــل أب ـ ـدًا ع ـلــى ال ـســاح
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» .وق ـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو إن «الـ ـش ــراك ــة
الــدفــاع ـيــة األم ـيــرك ـيــة-اإلســرائ ـي ـل ـيــة تــواصــل
ال ـتــوســع» .وأض ــاف «تـعــاونـنــا أس ــاس ــي ،في
التعامل مع التهديدات العديدة التي تواجه
كال من الواليات املتحدة وإسرائيل» .وتابع
«ف ــي ال ـشــرق األوسـ ــط ال يــوجــد تـهــديــد أكثر
جدية وخطورة من ذلك الذي يشكله النظام
املـ ـتـ ـط ــرف فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ،إيـ ـ ـ ــران تـ ــواصـ ــل دع ــم
اإلره ـ ــاب ح ــول ال ـعــالــم ف ــي الـ ـق ــارات الخمس
وتهدد املدنيني في كل مكان».
مــن جهته ،جــدد أوســن تأكيد الـتــزام بــاده
«ب ـت ـع ــزي ــز أم ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل ،والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ت ـفــوق ـهــا ال ـع ـس ـك ــري» .وق ـ ــال إن «ال ـع ــاق ــات
الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي تــرب ـط ـنــا م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،هي
أســاس ـيــة لــاس ـت ـقــرار اإلق ـل ـي ـمــي واألم ـ ــن في
الشرق األوسط ،وكالنا نتفق على أنه يجب
أن نواصل العمل عن كثب لتعزيز الشراكة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة-األم ـيــرك ـيــة».
وأضــاف «ناقشنا وسائل توسيع وتعميق
عالقاتنا الــدفــاعـيــة فــي مــواجـهــة التحديات
اإلقليمية وغيرها من التحديات األمنية».

نتنياهو :لن أسمح
أبدًا إليران بالحصول على
القدرات النووية
طهران :ردنا
سيكون في الزمان
والمكان المناسبين

عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر ،نـقــل مــوقــع «ن ــور نـيــوز»
اإلي ــران ــي عــن م ـصــادر مـخــابــراتـيــة قــولـهــا إن
ّ
إيران حددت هوية الشخص الذي عطل تدفق
الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز مما أدى
إلــى انقطاع التيار الكهربائي .وذكــر املوقع
أنــه «تــم التعرف على الشخص ...يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة إللقاء القبض عليه».
من جهته ،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي أكـ ـب ــر ص ــال ـح ــي ،إن ح ــادث
ً
نطنز «لــم ُيـحــدث خلال فــي عملية تخصيب

سورية

«داعش» ذريعة النظام للفتك ببلدات الجنوب

أمين العاصي

ت ـت ـخ ــذ ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري وأج ـه ــزت ــه
األمنية من تنظيم «داع ــش» ذريعة من أجل
محاولة إخـضــاع كــل مــدن وبـلــدات محافظة
درعــا في الجنوب الـســوري ،في الوقت الذي
ال يزال فيه الطيران الروسي يستهدف فلول
ه ــذا الـتـنـظـيــم ال ـتــي تـسـتـنــزف ق ــوات الـنـظــام
وامل ـل ـي ـش ـي ــات امل ــوالـ ـي ــة إلي ـ ـ ــران ف ــي ال ـب ــادي ــة
الـ ـس ــوري ــة .وف ـ ــي أحـ ـ ــدث م ـ ـحـ ــاوالت ال ـن ـظــام
الـســوري إلخضاع بلدات الجنوب السوري،
اجـ ـتـ ـم ــع ض ـ ـبـ ــاط فـ ــي الـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ــروس ـي ــة ،األحـ ــد ،م ــع ق ـيــاديــن ســابـقــن في
فصائل املعارضة فــي مدينة جــاســم ،بينهم
ق ـيــاديــان م ــن ال ـل ــواء ال ـثــامــن ال ـتــابــع للفيلق
الخامس املدعوم من وزارة الدفاع الروسية.
وذكــرت مصادر مطلعة أن الجانب الروسي
حمل رسائل من النظام السوري تزعم وجود
خاليا من «داع ــش» في جاسم ،وبــن أهلها،
وتقوم باستهداف عناصر من قــوات النظام
وشخصيات ّ
مقربة من الشرطة الروسية.
م ــن جـهـتــه ،أوض ــح امل ـت ـحــدث بــاســم «تـجـ ّـمــع
أح ـ ـ ــرار ح ـ ـ ـ ــوران» ،أبـ ــو م ـح ـم ــود الـ ـح ــوران ــي،
فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن الـقــادة
ال ـس ــاب ـق ــن ف ــي ف ـص ــائ ــل املـ ـع ــارض ــة أب ـل ـغــوا
ال ـجــان ــب ال ــروس ــي أن ــه «ال ت ــوج ــد أي خلية
تنتمي لتنظيم داع ــش فــي مــديـنــة جــاســم»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أنـهــم «أكـ ــدوا لـلــوفــد الــروســي أن
أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة ه ــم م ــن ح ــارب ــوا ال ـت ـن ـظ ـيــم».
وب ـ ّـن ال ـحــورانــي أن ال ـقــادة اعـتـبــروا رســائــل
نظام بشار األسد «تمهيدًا لقيام هذا النظام
بإحكام القبضة األمنية على املنطقة بذريعة
وجود عناصر من داعش».
وتقع جاسم في ريف درعا الشمالي الغربي،
وت ـب ـع ــد ع ــن ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة م ــع األردن
مسافة  50كيلومترًا .وكانت بلدة جاسم من

أولى البلدات واملدن السورية التي اقتحمتها
ق ــوات الـنـظــام فــي األشـهــر األول ــى مــن الـثــورة
السورية في ربيع عام  ،2011حتى استطاع
الجيش السوري الحر انتزاع السيطرة عليها
من النظام مطلع عــام  .2013ومنذ منتصف
عــام  2018حــن اضـطــرت فـصــائــل املـعــارضــة
إلــى توقيع اتـفــاقــات تهدئة بــإشــراف روســي
مع قوات النظام ،تختلق األخيرة الذرائع من
أج ــل إخ ـضــاع ب ـلــدات وم ــدن مـحــافـظــة درع ــا،
في تجاوز لتلك االتفاقات التي ّ
نصت على
ع ــدم دخ ــول ه ــذه ال ـقــوات واألج ـه ــزة األمنية
إل ــى امل ـنــاطــق ال ـتــي كــانــت تـخـضــع لفصائل
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة .وش ـه ــدت ج ــاس ــم منذ
منتصف عــام  2018عمليات اغتيال طاولت
قـ ـي ــادي ــن وعـ ـن ــاص ــر س ــاب ـق ــن فـ ــي ف ـصــائــل

نقل الروس رسائل
من النظام تزعم وجود
«داعش» في جاسم

املـ ـع ــارض ــة وأع ـ ـضـ ــاء م ــن ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة
وم ـت ـعــاونــن م ــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـتــابـعــة
للنظام .ولفت املحلل العسكري العميد أسعد
الــزعـبــي ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
إلى أن جاسم «من أكبر البلدات التي تتحرك
فيها بعض فصائل الثوار ،وهي نقطة هامة
جغرافيًا بني املحافظات الثالث :دمشق درعا
الـقـنـيـطــرة» .وتــابــع بــال ـقــول« :ه ــي م ــاذ آمــن
لكثير من الثوار ،وهي أول من رفض تهديدات
النظام بعد إجراء املصالحات وأجبرته على
االمتثال لطلباتها ،لــذا يعتبرها النظام مع
بـلــدة طفس مــن الـبـلــدات املـتـمــردة فــي عموم
محافظة درع ــا» .وأش ــار الزعبي إلــى أن «كل
عـمـلـيــات االغ ـت ـي ــال وال ـق ـتــل ال ـت ــي ي ـقــوم بها
الـنـظــام وروس ـي ــا فــي عـمــوم س ــوري ــة ،تجري
تـحــت مــزاعــم وج ــود خــايــا متطرفة تنتمي
إلى داعش» .وأعرب عن اعتقاده بأن «الحرب
الـتــي ينفذها الـنـظــام ومــوسـكــو فــي الـبــاديــة
ال ـس ــوري ــة ض ــد داعـ ــش ال حـقـيـقــة ل ـهــا ،وهــي
فقط إلرســال رسالة للمجتمع الدولي أنهما
يحاربان اإلرهاب».
وأش ــار الــزعـبــي ،وه ــو املـنـحــدر مــن محافظة
درعـ ــا ،إل ــى أن الـنـظــام «أع ـلــن م ــرات ع ــدة عن
م ــزاع ــم ظ ـهــور خــايــا ل ــداع ــش ف ــي ع ــدة مــدن
وب ـلــدات فــي مـحــافـظــة درع ــا ،مــدعـيــا أن هــذه
الخاليا نفذت عمليات ضد قواته في حوض
اليرموك وفي أزرع والكرك وصيدا» ،مضيفًا
«أصـ ــدر الـنـظــام بـيــانــات نسبها إل ــى داعــش
لــزرع الـخــوف فــي املنطقة ،ولتبرير عمليات
ً
الــدمــار والقتل واالعـتـقــال ،فضال عــن كونها
ط ــري ـق ــه المـ ـتـ ـص ــاص غ ـض ــب ال ـ ـجـ ــوع الـ ــذي
يعصف بالشارع املوالي».
وم ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،حـ ــاول الـنـظــام
اق ـت ـح ــام ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـل ــدات واملـ ـ ــدن تحت
ح ـج ــة م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ،إال أنـ ــه ف ـش ــل فــي
ذلــك .وكــان النظام قــد ّ
صعد عسكريًا أواخــر

الشهر املاضي ضد بلدة املزيريب ومحيطها
بـهــدف اقـتـحــامـهــا والـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،إال أن
م ـج ـمــوعــات م ـح ـل ـيــة م ـقــات ـلــة تـ ـص ـ ّـدت ل ـهــذه
ال ـ ـقـ ــوات ،خ ـص ــوص ــا ل ـل ـفــرقــة ال ــرابـ ـع ــة ال ـتــي
يـقــودهــا مــاهــر األس ــد ،شقيق رئـيــس النظام
بـشــار األس ــد ،والـتــي تـكـ ّـبــدت خسائر فادحة
في عناصرها.
وك ــان ــت إدارة ال ـت ـج ـن ـيــد ف ــي وزارة ال ــدف ــاع
التابعة للنظام قد أصدرت منذ أسبوع أمرًا
إداري ـ ــا يـقـضــي بــالـسـمــاح ألب ـنــاء محافظتي
درعا والقنيطرة بتأجيل الخدمة العسكرية
ُ
مـ ــدة عـ ــام واح ـ ـ ــد ،وهـ ــو م ــا اع ــت ـب ــر م ـحــاولــة
مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ل ـت ـس ـه ـيــل خ ـ ــروج الـ ـشـ ـب ــان مــن
امل ـحــاف ـظ ـتــن ف ــي ال ـج ـن ــوب ب ــات ـج ــاه مـنــاطــق
املعارضة في شمال البالد.
وغـيــر بعيد عــن الـجـنــوب ال ـســوريّ ،
تحولت
ال ـ ـبـ ــاديـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح ع ـم ـل ـيــات
عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم «داعش»
ال ـ ــذي ع ـ ــاود ن ـشــاطــه أخـ ـيـ ـرًا ،خ ـصــوصــا في
ريفي حماة وحمص ،ضد قوات النظام التي
ت ـت ـعــرض ل ـحــرب اس ـت ـن ــزاف دف ـعــت ال ـط ـيــران
ال ــروس ــي إل ــى ش ــن ع ـش ــرات ال ـغ ــارات يــومـيــا.
وقالت مصادر محلية لـ«العربي الجديد» إن
الطيران الروسي قصف مواقع ومناطق في
البادية املمتدة في محافظات حمص والرقة
ّ
ودير الزور وحلب وحماة ،مركزًا جل غاراته
ع ـلــى م ـح ـيــط ب ـل ــدة ال ـس ـخ ـنــة ش ـم ــال شــرقــي
حمص وعلى أجزاء من ريف حماة الشرقي،
وبادية دير الزور الجنوبية .وتأتي العمليات
العسكرية البرية والجوية المتصاص غضب
شـعـبــي مـتـصــاعــد فــي ري ـفــي ح ـمــاة وحمص
الشرقيني نتيجة تصاعد نـشــاط «داع ــش»،
الــذي هاجم منذ أيــام ناحية السعن بالقرب
مــن مدينة سلمية فــي ريــف حـمــاة الشمالي
الشرقي ،واختطف عناصر من شرطة النظام
وقواته.

اليورانيوم وهي مستمرة» ،مضيفًا أن نظام
الـكـهــربــاء االحـتـيــاطــي ال ــذي يعمل فــي حالة
الطوارئ في املنشآة ،قد تمت إعادة تشغيله
أمـ ــس ف ـي ـمــا ي ـت ــواص ــل ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إص ــاح
األم ــور األخ ــرى .وأك ــد أن ب ــاده «ستستبدل
خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة أج ـه ــزة ال ـط ــرد املــركــزي
املتضررة بأجهزة ذات قدرات أكثر».
ّ
ووجهت طهران أمس بشكل مباشر االتهام
لتل أبـيــب بــالــوقــوف وراء العملية ،متوعدة
بــاالنـتـقــام «ف ــي الــزمــان وامل ـكــان املـنــاسـبــن».
وعــزا وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جواد
ظريف ،خالل إفادة أمام لجنة األمن القومي
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،أم ــس،
سبب استهداف إسرائيل منشأة نطنز إلى
«االن ـت ـق ــام م ــن ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي لـنـجــاحــات
تـحـقـقــت ف ــي م ـســار رف ــع ال ـع ـقــوبــات الـظــاملــة،
لـكـنـنــا ل ــن نـسـمــح بــذلــك وسـنـنـتـقــم م ــن هــذه
األعـمــال مــن الصهاينة» .وأك ــد الــوزيــر ،وفق
وكالة أنباء «إرنا» ،أن «الصهاينة سيتلقون
رده ــم بتحقيق املــزيــد مــن الـتـقــدم ال ـن ــووي...
ونطنز ستبنى أقوى من قبل من خالل أجهزة
أكـثــر ت ـطــورًا ،وإذا كــانــوا يـتـصــورون أن هذا
العمل يضعف موقفنا في املفاوضات فعلى
العكس تمامًا هذا التصرف الجبان سيعزز

موقفنا» ،متابعًا «على بقية األطراف أن تعلم
أنه إذا كانت أجهزة الطرد املركزي من الجيل
األول تعمل فــي منشآت التخصيب ،فنطنز
ستصبح ممتلئة بــأجـهــزة أكـثــر تقدمًا ذات
قدرات تخصيب بأضعاف».
م ــن جـهـتــه ،ات ـهــم امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة س ـع ـي ــد خ ـط ـي ــب زادة ،إس ــرائ ـي ــل

بــالــوقــوف وراء الـهـجــوم ،مـشــددًا على أن «رد
إي ــران االنتقامي سيكون فــي الــزمــان واملـكــان
امل ـنــاسـبــن» .وق ــال فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عبر
الفيديو ،إن هــدف إسرائيل إضعاف القدرات
النووية اإليرانية من خــال هــذا الهجوم «لم
ّ
يتحقق» ،مشددًا على أن الـحــادث «لــم يخلف
خسائر بشرية أو تلوثًا إشعاعيًا» .لكنه كشف

عقوبات أوروبية

قرّر االتحاد األوروبي ،أمس االثنين ،فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين
أمنيين إيرانيين لدورهم في قمع تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني .2019
ومدد االتحاد حتى  13إبريل/نيسان  2022اإلجراءات التي فرضها منذ
ّ
 2011ردًا على االنتهاكات الخطرة لحقوق اإلنسان في إيران ،وأضاف
أمس ثمانية أشخاص وثالثة كيانات .واألشخاص اإلضافيون هم من
قادة المليشيات والشرطة والقوات الخاصة اإليرانية .والكيانات الثالثة
هي سجون إيوين وفشافويه ورجاء شاه.

عن إعطاب أجهزة الطرد املركزي من طراز IR1
ج ــراء الـهـجــوم ،مــؤكـدًا أن ب ــاده ستستبدلها
ب ــأج ـه ــزة م ـت ـط ــورة ،واصـ ـف ــا ال ـع ـم ـل ـيــة بــأنـهــا
«إره ــاب ن ــووي» و«جــريـمــة ضــد اإلنـســانـيــة».
وت ـط ــرق إل ــى م ـبــاح ـثــات فـيـيـنــا ،م ــؤك ـدًا أنـهــا
«ليست مفاوضات نووية بل مباحثات فنية
لــرفــع الـعـقــوبــات .نحن تفاوضنا مــرة واحــدة
حول االتفاق النووي وأغلق امللف» .وأضاف
أن امل ـب ــاح ـث ــات ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
ستبدأ من األربعاء املقبل في فيينا «في حال
أصبحت التفاصيل نهائية».
أم ــام ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،ب ــرزت مــواقــف دولـيــة
ت ـش ــدد ع ـلــى ّضـ ـ ــرورة م ــواص ـل ــة م ـفــاوضــات
ف ـي ـي ـنــا .وح ـ ـ ــذرت أمل ــان ـي ــا م ــن أن ال ـت ـط ــورات
األخـ ـ ـي ـ ــرة امل ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـن ـش ــأة ن ـط ـن ــز «غ ـيــر
إيجابية» بالنسبة للمحادثات .وقــال وزير
هايكو ماس «ما نسمعه
الخارجية األملاني
ّ
حاليًا من طهران ال يمثل مساهمة إيجابية،
خ ـصــوصــا ال ـت ـط ــورات ف ــي ن ـط ـنــز» .وأض ــاف
ـون سـهـلــة لكن
أن م ـفــاوضــات فيينا «ل ــن تـكـ ّ
حـتــى اآلن كــانــت هـنــاك روح ب ــن ــاءة» ظهرت
في أوساط املشاركني .وأشار في الوقت ذاته
إلــى أن الوضع في نطنز سيكون له «معنى
خ ـ ـ ــاص» وقـ ـ ــد ي ـع ـط ــي دالالت بـ ـش ــأن م ــدى
إمـكــانـيــة تطبيق طـهــران الحـقــا األّم ــور التي
ستتم مناقشتها في فيينا .كما حذر االتحاد
األوروبي من أي محاوالت إلخراج محادثات
فـيـيـنــا ع ــن م ـس ــاره ــا .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
التكتل بيتر ستانو «نــرفــض أي مـحــاوالت
لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية
املرتبطة باالتفاق النووي» ،مشددًا على أنه
«ال يـ ــزال عـلـيـنــا تــوض ـيــح ال ـح ـقــائــق» بـشــأن
األحداث التي شهدها املوقع اإليراني.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـ ــرب ـ ــت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا ،عن أمل
موسكو في أال يؤدي االنفجار الذي وقع في
منشأة نطنز إلى تقويض مسار مفاوضات
فـيـيـنــا ،مـشـيــرة إل ــى قـلــق مــوسـكــو مــن تأثير
الـحــادث على جهود إحـيــاء االتـفــاق النووي
اإليــرانــي .وتابعت «ليست الـتـهــديــدات التي
يـتـعــرض لـهــا األمـ ــان ال ـن ــووي واإلش ـعــاعــي،
هي فقط ما يدعو للقلق .وإذا تم التأكد من
أن هناك من يقف وراء هذا الحادث ،فإن هذا
الـعـمــل يستحق إدان ــة ش ــدي ــدة» .وأم ـلــت «أال
يصبح ما حدث هدية للمعارضني املختلفني
لخطة العمل املشتركة الشاملة ،وأال يقوض
امل ـشــاورات الـتــي تكتسب زخـمــا على منصة
فيينا إلحياء هذا االتفاق».
فــي هــذا الــوقــت ،واص ــل رئـيــس وزراء كــوريــا
الجنوبية تشونغ سي-كيون زيارته طهران،
بهدف املساعدة على إحياء االتفاق النووي
واإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن ن ـحــو س ـب ـعــة م ـل ـي ــارات دوالر
م ــن األمـ ـ ــوال اإلي ــران ـي ــة امل ـج ـمــدة ف ــي س ـيــول.
والتقى تشونغ أمس اإلثنني ،رئيس مجلس
ال ـش ــورى اإلس ــام ــي (ال ـب ــرمل ــان) مـحـمــد بــاقــر
قــال ـي ـبــاف وم ـس ـت ـشــار امل ــرش ــد األعـ ـل ــى عـلــي
الريجاني .ووجه قاليباف انتقادات للضيف
الكوري الجنوبي خالل اللقاء ،بسبب التزام
ب ـ ــاده بــال ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد إي ـ ــران.
وق ــال قــالـيـبــاف إن «الـشـعــب اإليــرانــي يعرف
أص ــدق ــاءه فــي األيـ ــام الـصـعـبــة ،لــذلــك كــوريــا
الجنوبية لــم تحقق توقعات هــذا الشعب»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة إلــى
مــرح ـلــة ق ـبــل الـ ـع ــام  .2018وذكـ ـ ــرت ت ـقــاريــر
إعالمية أنه بعد محادثات مع النائب األول
للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري األحد،
أبــدى تشونغ استعداده لدعم جهود إحياء
االتفاق النووي.

متابعة

قوات األسد قصفت سراقب بالكلور في 2018
عماد كركص

ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـخ ـلــص ف ــري ــق الـتـحـقـيــق
وتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،الـ ـت ــاب ــع مل ـن ـظ ـم ــة حـظــر
األسـلـحــة الكيميائية ،ومـقــرهــا فــي اله ــاي،
إلــى أن النظام الـســوري مـســؤول عــن ضرب
مــواط ـن ـيــه ب ـم ــواد كـيـمـيــائـيــة خ ــال ال ـحــرب
الدائرة في هذا البلد منذ العام  .2011فبعد
تـحـمـيــل ال ـن ـظــام ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مـســؤولـيــة
االعـ ـ ـت ـ ــداءات بــاألس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة الـتــي
استهدفت مدينة اللطامنة فــي ريــف حماة
ع ــام  ،2017خـلــص تحقيق آخ ــر للمنظمة،
صدرت نتائجه أمس اإلثنني ،إلى أن سالح
الجو التابع للنظام ،استخدم غــاز الكلور،
و ّهــو ســاح كيميائي ،أثـنــاء الـهـجــوم الــذي
شنه على مدينة سراقب في محافظة إدلب
ع ــام  .2018وأع ـل ـنــت املـنـظـمــة ف ــي ب ـي ــان ،أن
فــريــق محققيها ،ال ــذي يعمل عـلــى تحديد
م ـس ـت ـخ ــدم ــي األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة فــي
سورية ،خلص إلى أن لديه «أسبابًا معقولة
لالعتقاد» بأن قــوات النظام أسقطت قنبلة
حوت غاز الكلور على ّ
حي سكني في منطقة
إدل ـ ــب ،الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة امل ـع ــارض ــة ،في
فبراير من ذلك العام .ولفت التقرير إلى أن
فــريــق الـعـمــل الــدولــي ق ــام بـمــراجـعــة شاملة
ّ
وتحليل املعلومات واملـقــابــات التي ركــزت
على الحادث ،الذي وقع في سراقب ،وشمل
مراجعة شاملة لجميع املعلومات التي ّ
تم
الحصول عليها ،بما في ذلــك املقابالت مع
األشخاص الذين تواجدوا في األماكن ذات
الصلة ،وقــت وقــوع الـحــادث ،باإلضافة إلى
تحليل العينات واملخلفات التي ّ
تم جمعها
في مواقع الحوادث ومراجعة األعراض التي
أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي ،وفحص
ال ـصــور ،بـمــا فيها لــأقـمــار الـصـنــاعـيــة ،مع
استشارات مكثفة للخبراء .وبحسب البيان،

نفى النظام استخدام السالح الكيميائي خالل قصفه سراقب (إبراهيم ياسوف/فرانس برس)

فقد حصل «املعهد الدولي للتكنولوجيا»،
وهــو معهد التحقيق املستقل فــي املنظمة،
أي ـض ــا ،ع ـلــى تـحـلـيــل ط ـبــوغــرافــي للمنطقة
امل ـع ـن ـي ــة ،ون ـ ـمـ ــوذج ت ـش ـتــت الـ ـغ ــاز لـتــأكـيــد
الــروايــات مــن الشهود والضحايا .واعتمد
التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق
ذي الصلة ،وكذلك على عينات ومواد أخرى
حصلت عليها األمانة الفنية.
وخـ ـل ــص ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك أس ـبــابــا
معقولة لالعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة
و 22دقيقة مساء ،في  4فبراير  ،2018ضربت
مروحية عسكرية تابعة للنظام ،بأسطوانة
تحوي غــاز الكلور ،منطقة سراقب في ريف
إدلــب»ّ .
وفصل التقرير أنــه «خــال الهجمات
الدائرة ضد سراقب ،قامت طائرة هليكوبتر
عسكرية تابعة لقوات الجو العربية السورية
تحمل رمز ألفا  ،253وهي بقيادة قوات النمر
(ي ـقــودهــا الـعـمـيــد سـهـيــل ال ـح ـســن) ،بـضــرب
شرقي سراقب ،عبر إلقائها أسطوانة واحدة
على األقل ،انفجرت وأطلقت غازًا مسمًا ،هو

الكلورين ،والذي تشتت ضمن نطاق منطقة
واسعة ،ما ترك على تأثيره على  12شخصًا».
ّ
وشدد التقرير على أن «كل املعطيات أشارت
إلــى وج ــود ق ــوات النمر فــي محيط ســراقــب.
لقد وجدوا (املحققون) أن طائرة الهليكوبتر
كانت تحلق فــوق املنطقة املستهدفة تزامنًا
مــع تشتت ال ـغ ــاز» .ولـفــت إل ــى أن عـيـنــات قد
جـمـعــت م ــن مــوقــع ال ـح ــادث ــة ،وت ـ ّـم فحصها،
باإلضافة إلى بحث إمكانية حصول وسائل
أخرى للتسمم ،إال أنه أكد أن ال شيء قد وجد
يدل على أن الحادثة ّ
دبرها أعداء نظام بشار
األسد.
وكان تقرير سابق صدر في منتصف مايو/
أي ــار  2018لبعثة تقصي الـحـقــائــق التابعة
للمنظمة في سورية ،قد خلص إلى أن «غاز
الـكـلــور انـبـعــث مــن أس ـطــوانــات بفعل حركة
مـيـكــانـيـكـيــة ف ــي ح ــي ال ـت ـل ـيــل ف ــي س ــراق ــب».
وذك ــر الـتـقــريــر حينها أن نـحــو  11شخصًا
تلقوا الـعــاج بعد الـهـجــوم ال ــذي وقــع فــي 4
فبراير ،بعدما ظهرت عليهم أعراض بسيطة

ومعتدلة ج ـ ّـراء الـتـعــرض لتسمم كيميائي،
ومـ ـنـ ـه ــا صـ ـع ــوب ــات ف ـ ــي ال ـت ـن ـف ــس وال ـ ـقـ ــيء
واإلغ ـم ــاء .ولــم يـحــدد حينها التقرير هوية
املنفذ .ولطاملا نفى النظام السوري ،وداعموه
الروس ،استخدام األسلحة الكيميائية خالل
سـنــوات ال ـثــورة ،كما حـ ّـمـلــوا املسؤولية إلى
معارضي األسد .وال يعد الكلورين محظورًا
دوليًا ،لكن استخدام أي مادة كيميائية خالل
صـ ـ ــراع م ـس ـلــح ه ــو ف ـع ــل م ـح ـظ ــور بـمــوجــب
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية (،)1997
والـتــي تـشــرف منظمة األسـلـحــة الكيميائية
على مراقبة تطبيقها.
وكــان فريق التحقيق في املنظمة ،قد خلص
فــي إبــريــل/نـيـســان  ،2020إل ــى أن الـطــائــرات
الحربية وطوافة عسكرية تابعة للنظام قد
ألـقــت متفجرات تـحــوي على الـســاريــن وغــاز
ال ـك ـلــور ف ــوق الـلـطــامـنــة ف ــي ري ــف ح ـمــاه في
مارس/آذار  .2017وتعليقًا على التقرير ،رأى
مدير «مركز توثيق االنتهاكات الكيميائية
ف ــي سـ ــوريـ ــة» ،ن ـض ــال ش ـي ـخــانــي ،أنـ ــه ليس
جــديـدًا مــن نــوعــه ،إنما يثبت كغيره باألدلة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـن ـظ ــام لــأس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة
بـحــق الـشـعــب ال ـس ــوري .وأوض ــح شيخاني،
لـ«العربي الجديد» ،أن هناك تقارير مماثلة
ص ـ ــدرت س ــاب ـق ــا ،وت ــؤك ــد اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـظــام
لألسلحة الكيميائية ،مشددًا على أن التقرير
الجديد هو «تسجيل جديد لجريمة جديدة
أمام أروقة اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية،
وم ــن املـهــم الـتـعــامــل معها بـجـ ّـديــة وصــرامــة
وخ ـل ــق آل ـي ــة لـلـمـحــاسـبــة وعـ ــدم اإلف ـ ــات من
العقاب» .كذلك أكد شيخاني أن هذه الجريمة
«ل ـي ـســت األول ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا» ،الف ـت ــا إل ــى أن
«هناك سلسلة من التتبع يعتمدها التقرير
ويعمل على تدقيق األدل ــة ،وبالتالي نقلها
إلــى اآللـيــة الــدولـيــة املستقلة للتعامل معها
من الناحية القضائية».
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شرق
غرب
الفروف :حل أزمة سد
النهضة أفريقيًا
أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
سيرغي الفــروف (الـصــورة) ،خالل
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
املصري سامح شكري في القاهرة
أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــوص ــل
أط ــراف امل ـفــاوضــات الـثــاثــة بشأن
س ــد ال ـن ـه ـضــة إلـ ــى ح ــل ت ـفــاوضــي
ت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــي ف ـ ـي ـ ـمـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ي ـح ـف ــظ
مـصــالــح الـجـمـيــع .وشـ ــدد عـلــى أن
مــوسـكــو تعتقد أن الـحــل يـجــب أن
ي ـكــون «أف ــري ـق ـي ــا» .وأع ـل ــن ش ـكــري،
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أن «روس ـ ـيـ ــا أظ ـه ــرت
استعدادًا الستمرار التنسيق معنا
ف ــي إطـ ــار ال ـتــوصــل الت ـف ــاق بـشــأن
سد النهضة يحقق مصالح الدول
ال ـ ـثـ ــاث» ،وهـ ــي م ـصــر والـ ـس ــودان
وإثيوبيا.
(العربي الجديد)

إثيوبيا تستنكر رفض
السودان ملء السد
استنكرت إثـيــوبـيــا ،أمــس اإلثـنــن،
رفـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان بـ ـ ـ ــدء امل ــرحـ ـل ــة
الـثــانـيــة مــن م ــلء ســد الـنـهـضــة في
يوليو/تموز املقبل .وذكــرت وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان،
أن أدي ـ ــس أب ــاب ــا «ع ــال ـج ــت جـمـيــع
م ـخــاوف ال ـس ــودان الـتـقـنـيــة بـشــأن
سد النهضة» ،مؤكدة أنها «قدمت
الـبـيــانــات واملـعـلــومــات الـضــروريــة
بهذا الشأن».
(األناضول)
البرهان في غرب دارفور
بعد أحداث عنف
زار رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة
ال ـس ــودان ــي عـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان،
أمــس اإلثـنــن ،والي ــة غــرب دارف ــور،
تـ ـح ــديـ ـدًا م ــدي ـن ــة ال ـج ـن ـي ـن ــة مــركــز
ال ــوالي ــة ،ل ـلــوقــوف ع ـلــى األوضـ ــاع
األمنية واإلنـســانـيــة ،ج ــراء أحــداث
العنف التي شهدتها املدينة مطلع
الشهر الحالي ،بني قبيلة املساليت
وقـبــائــل عــربـيــة ،وأدت إلــى سقوط
ً
 144قتيال و 233جريحًا.
(األناضول)
روسيا تهدد بإطعام
نافالني بالقوة
أعـ ـل ــن ف ــري ــق املـ ـ ـع ـ ــارض ال ــروس ــي
ألـكـســي نــافــالـنــي (ال ـص ــورة) ،أمــس
اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،أن م ـص ـل ـح ــة ال ـس ـج ــون
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ت ـ ـهـ ــدد بـ ــإرغـ ــامـ ــه عـلــى
تـنــاول الطعام بعدما فقد ثمانية
كيلوغرامات مــن وزنــه ،منذ باشر
إضرابًا عن الطعام في  31مارس/
آذار املاضي احتجاجًا على ظروف
اعتقاله في املعسكر الرقم اثنني في
سـجــن بــوكــروف ال ــذي يعتبر أحــد
أكـثــر الـسـجــون ت ـشــددًا .وج ــاء على
ح ـس ــاب ف ــريــق نــافــال ـنــي الــرس ـمــي،
ع ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« :بـ ـع ــدم ــا أدرك ـ ــت
جدية اإلض ــراب عــن الطعام ،تهدد
امل ـص ـل ـح ــة ي ــوم ـي ــا ب ــإرغ ــام ــه عـلــى
تـنــاول الـطـعــام» .ويسمح القانون
ال ــروس ــي بــإط ـعــام سـجــن بــالـقــوة،
عبر الفم أو األنابيب.
(فرانس برس)

العراق :أحكام إعدام
جديدة
أصـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
العراقية ،أمس اإلثنني ،أحكام إعدام
جديدة ضد متهمني باالنتماء إلى
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» .وذكـ ـ ــر مـجـلــس
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن مـحـكـمــة
الـ ـجـ ـن ــاي ــات فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ص ــاح
الـ ــديـ ــن ،ش ـم ــال ــي ال ـ ـبـ ــاد ،أصـ ــدرت
أحكامًا باإلعدام ضد  4عناصر في
«داعــش» ،متهمني بتفجير سيارة
قرب محطة للوقود في تكريت .كما
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في
ب ـغــداد حكمًا ب ــاإلع ــدام عـلــى عمار
مهدي الجبوري ،وهو أحد قيادات
«داع ـ ــش» املـتـهـمــن بــاملـشــاركــة في
مجزرة «البو نمر» في األنبار عام
.2014
(العربي الجديد)

4

سياسة

الثالثاء  13إبريل /نيسان  2021م  1رمضان  1442هـ ¶ العدد  2416السنة السابعة
Tuesday 13 April 2021

الثالثاء  13إبريل /نيسان  2021م  1رمضان  1442هـ ¶ العدد  2416السنة السابعة
Tuesday 13 April 2021

الحدث

الجماعة تستهدف منشآت ألرامكو...
واجتماع في برلين للدفع باتجاه حل سلمي

واصل الحوثيون
ضغوطهم على
السعودية ،عبر
استهداف منشآت
نفطية تابعة إلى
شركة أرامكو في
جدة والجبيل ،في
الوقت الذي تم
فيه استئناف الحراك
الدولي الرامي
إلنهاء الحرب في
اليمن ،في مسقط
وبرلين ،على وقع
إعالن المبعوث
األممي إلى اليمن
مارتن غريفيث أن
األمم المتحدة
تريد خلق مناخ
إنساني تمهيدًا
لالنتقال لحوار
سياسي

عدن ـ العربي الجديد

تصعيد حوثي ضد السعودية
اسـتـبــق الـحــوثـيــون االج ـت ـمــاع في
برلني ،للبحث عن طريقة لدفع الحل
الـسـيــاســي ف ــي الـيـمــن إل ــى األمـ ــام،
ب ــاإلع ــان عــن شــن ه ـجــوم واس ــع بـطــائــرات
ّ
مسيرة وصــواريــخ باتجاه منشآت تابعة
إل ــى شــركــة «أرام ـك ــو» النفطية الـسـعــوديــة،
وه ـ ــو مـ ــا لـ ــم ت ـع ـل ــق ع ـل ـي ــه ال ـ ــري ـ ــاض حـتــى
عصر أمــس .وأعلنت جماعة «أنصار الله»
(ال ـحــوث ـيــن) ،أم ــس اإلث ـن ــن ،تنفيذ عملية
ه ـجــوم ـيــة واسـ ـع ــة ف ــي ال ـع ـمــق ال ـس ـع ــودي،
ب ــواسـ ـط ــة  17طـ ــائـ ــرة مـ ـس ـ ّـي ــرة وص ـ ـ ــاروخ
باليستي ،وذلــك غــداة استئناف الوسطاء
العمانيني تحركاتهم إلنهاء األزمة اليمنية
املـتـصــاعــدة منذ  6س ـنــوات .وق ــال املتحدث
الـعـسـكــري بــاســم الـحــوثـيــن يحيى ســريــع،
فــي ب ـيــان ،إن مُــا سـمــاهــا عملية «الـثــاثــن
مــن ش ـع ـبــان» ،ن ـفــذت بــواسـطــة  10طــائــرات
ّ
مسيرة مــن طــراز «صـمــاد  »3على مصافي
أرامكو في منطقتي جدة على البحر األحمر
والجبيل فــي املنطقة الشرقية .وأش ــار إلى
أن ــه ت ــم أي ـض ــا اس ـت ـه ــداف م ــواق ــع عـسـكــريــة
حـ ـس ــاس ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ـتــي خ ـم ـي ــس مـشـيــط
ّ
مسيرة من طراز
طائرات
وجيزان ،بخمس
ٍ
«قاصف  « K2وصــاروخــن باليستيني من
طراز «بدر  .»1ولفت سريع إلى أن العملية
ّ
استمرت منذ مساء األحد ،وحتى فجر أمس
اإلثنني ،زاعمًا أنها حققت أهدافها بنجاح.
وأكــد أن «عمليات القوات املسلحة اليمنية
مستمرة ومتصاعدة طاملا استمر العدوان
والحصار على الشعب اليمني» .ولم يصدر
أي تعليق عن وزارة الطاقة السعودية حتى
وق ــت مـتــأخــر مــن عـصــر أم ــس ،ح ــول مــزاعــم
ســريــع بــاس ـت ـهــداف مـنـشــآت «أرامـ ـك ــو» في
جــدة والجبيل ،لكن التحالف ،الــذي تقوده
السعودية ،أعلن ليل األحد اإلثنني اعتراض
س ــت ط ــائ ــرات دون ط ـيــار مـفـخـخــة أطـلـقــت
بــات ـجــاه املـمـلـكــة .وتــوقــف تشغيل مصفاة
«أرام ـكــو» فــي جــدة فــي الـعــام  ،2017بعدما

اس ـت ـهــدف ـهــا ال ـح ــوث ـي ــون .وكـ ـ ــان ال ـت ـحــالــف
أعلن ،مساء األحد املاضي ،تدمير صاروخ
باليستي أطـلـقــه الـحــوثـيــون تـجــاه ج ــازان.
وهذا الهجوم هو الثاني في خالل ساعات
باتجاه منطقة جازان جنوب غربي اململكة،
وكــاهـمــا أعـلــن الـتـحــالــف اع ـتــراضــه .وذكــر
ال ـت ـحــالــف ،ف ــي ب ـي ــان ،أن ــه «اعـ ـت ــرض ّ
ودم ــر
ص ــاروخ ــا بــالـيـسـتـيــا وط ــائ ــرة ب ــدون طـيــار

مفخخة أطلقتهما املليشيا الحوثية تجاه
ج ــازان» ،مــن دون تحديد ال ـهــدف .وأضــاف
أن «م ـحــاوالت املليشيا الحوثية العدائية
مـمـنـهـجــة وم ـت ـع ـمــدة الس ـت ـه ــداف املــدنـيــن
واألعـ ـي ــان امل ــدن ـي ــة» ،م ــن دون ال ـحــديــث عن
خسائر.
وارتفعت ،بعد ساعات من إعــان الحوثيني
مهاجمة منشآت تابعة إلــى أرامـكــو» أسعار

الـنـفــط ال ـخ ــام .وكــانــت أس ـعــار الـنـفــط الـخــام
فـتـحــت س ــاع ــات الـ ـت ــداول األولـ ــى أم ــس على
هبوط ،مع ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس
كورونا وبــطء التعافي االقتصادي العاملي،
مــع اسـتـمــرار غلق مــرافــق حـيــويــة .غير أنها
ع ــاودت االرتـفــاع بعد الـهـجــوم ،وقــد وصلت
العقود اآلجـلــة لخام القياس العاملي مزيج
ب ــرن ــت ت ـس ـل ـيــم ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران إلـ ــى نـحــو

استهدف الحوثيون
السعودية بـ 17طائرة
مسيّرة وصاروخ
هايكو ماس :هجوم
الحوثيين على مأرب
يهدد الوضع اإلنساني

 63.32دوالرًا للبرميل .كما صـعــدت أسعار
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس
الوسيط تسليم مايو/أيار إلى حوالي 59.5
دوالرا للبرميل.
وج ـ ــاءت ال ـه ـج ـمــات رغ ــم اس ـت ـئ ـنــاف ال ـحــراك
ال ــدول ــي ال ــرام ــي إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ف ــي الـيـمــن،
ح ـيــث ع ـقــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــانــي بــدر
ال ـب ــوس ـع ـي ــدي ،أمـ ــس األول ،لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع كبير

تنديد عربي
دان األردن والبرلمان العربي ،أمس اإلثنين ،إطالق الحوثيين طائرات
مسيّرة مفخخة وصواريخ باتجاه السعودية .وأكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية األردنية ،ضيف اهلل الفايز ،وقوف بالده «الدائم إلى جانب
ّ
كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها»
المملكة (السعودية) في وجه
معتبرًا ّ
أن «أي تهديد ألمــن المملكة هو تهديد ألمــن واستقرار
المنطقة» .من جهته ،اعتبر البرلمان العربي ،في بيانّ ،
أن هجمات
الحوثيين «تعكس رفضهم الجهود السياسية كافة إلنهاء األزمة».
ماس يتوسط غريفيث (يمين) وليندركينغ خالل افتتاح المؤتمر في برلين أمس ()Getty

خاص

مصر :محاولة تحريك قضية المعتقلين لـ«توحيد الشارع»
تحاول شخصيات سياسية
ونقابية مصرية إقناع
السلطة بإحداث انفراجة
بأزمة المحبوسين
السياسيين ،تزامنًا مع
سد
التعبئة بقضية ّ
النهضة ،وهو ما
ترفضه السلطة

القاهرة ـ العربي الجديد

ت ـش ـهــد ك ــوال ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ــرئ ـي ــس امل ـصــري
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي مـ ـح ــاوالت جــديــدة
مــن شـخـصـيــات سـيــاسـيــة ونـقــابـيــة ،قريبة
ال ـص ـل ــة م ــن ق ـ ـيـ ــادات مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـن ـظــام
الحاكم ،خصوصًا من مدير االستخبارات
العامة اللواء عباس كامل ،إلقناع السيسي
واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ص ــاحـ ـب ــة ال ـك ـل ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا فــي
إدارة املـشـهــد الـسـيــاســي ،بــاتـخــاذ خـطــوات
جدية إلح ــداث انـفــراجــة فــي ملف املعتقلني
وامل ـح ـبــوســن اح ـت ـيــاط ـيــا ،وإع ـ ـ ــادة تفعيل
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد ش ـك ـلــت ق ـبــل أرب ــع

توصيات بإعادة العمل بقرار العفو الرئاسي (خالد دسوقي/فرانس برس)

س ـ ـنـ ــوات ،ل ـب ـحــث حـ ـ ــاالت امل ـح ـك ــوم عـلـيـهــم
واسـ ـتـ ـص ــدار ق ـ ـ ـ ــرارات ج ـم ـه ــوري ــة بــالـعـفــو
عنهم .وتــأتــي هــذه امل ـحــاوالت فــي إط ــار ما
وصفته مصادر حكومية وأمنية ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،بــالــرغ ـبــة ف ــي «تــوح ـيــد ال ـش ــارع
خلف الـقـيــادة السياسية ،ليكون مستعدًا
في أي وقت ،ألي قرارات مصيرية قد تتخذ
في قضية سد النهضة ،بما في ذلــك خيار
ّ
الحل العسكري ضد إثيوبيا».
هــذه املساعي تتسق مع عــدد من املبادرات
ال ـح ـقــوقـيــة واأله ـل ـي ــة ال ـت ــي انـطـلـقــت خــال
األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـب ــر م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ،لـ ـ ـ ــإفـ ـ ـ ــراج ع ـ ـ ــن م ـع ـت ـق ـل ــن
وم ـح ـك ــوم ــن ب ـع ـي ـن ـهــم .وي ــأت ــي ع ـل ــى رأس
ه ـ ـ ــؤالء امل ـع ـت ـق ـل ــن واملـ ـحـ ـك ــوم ــن عـ ـ ــدد مــن
الصحافيني الذين رفضت األجهزة األمنية
إط ــاق ســراح ـهــم ،عـلــى الــرغــم مــن املساعي
امل ـك ـث ـفــة الـ ـت ــي ب ــذل ـه ــا ن ـق ـيــب ال ـص ـحــاف ـيــن
ضياء رشوان في شهر مارس/آذار املاضي
قبل انتخابات النقابة .كما تشمل املطالب
إطـ ــاق سـ ــراح ع ــدد م ــن ال ـط ــاب وال ـش ـبــاب
الذين ُحكم عليهم بالسجن ملدد طويلة على
خلفية أحداث عامي  2013و 2014في أعقاب
ان ـقــاب الـثــالــث مــن يــولـيــو/تـمــوز ،وقـضــوا
نـصــف م ــدد الـعـقــوبــة أو أك ـث ــر ،وال يــزالــون
بعيدين عن قوائم العفو املقترحة.
وأضــافــت املـصــادر أن بعض قـيــادات األمــن
ال ــوط ـن ــي اق ـت ــرح ــت إص ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار ع ـف ــو عــن
بعض املحكومني الذين قضوا نصف املدة
ف ــي ق ـضــايــا ال ـت ـظــاهــر واالن ـت ـم ــاء لـجـمــاعــة
اإلخ ــوان املسلمني ،بــدون املــدانــن بارتكاب
جرائم عنف ،وإصدار القرار بمناسبة ذكرى
تحرير سيناء الـتــي تحني بعد أسبوعني.
إال أن خالفات داخلية عطلت هــذا املقترح،

تهدف المحاوالت
لتحضير الشارع ألي قرارات
بقضية السد

إذ اعـتـبــرت ق ـي ــادات أخ ــرى أن إصـ ــدار مثل
ّ
هذا القرار في ظل االتصاالت الدبلوماسية
واألمنية الجارية حاليًا مع تركيا لتحسني
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،ق ــد ُي ـف ـهــم «داخ ـل ـي ــا»
بصورة خاطئة ،باعتبارها رسالة إيجابية
ل ـج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل تـحــت
ضـغــوط أو مـنــاشــدات تركية ،مـشــددة على
أن «ه ــذا األم ــر غـيــر وارد إطــاقــا فــي املــدى
املنظور».
وأوضحت املصادر أن التوصيات الصادرة
ع ــن امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ــذي عـ ـق ــده امل ــرك ــز امل ـص ــري
للفكر وال ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة ،التابع
ل ــاسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
املاضي ،والتي تضمنت ّ
مد جسور التفاهم
م ــع املـجـتـمــع امل ــدن ــي الــداخ ـلــي وال ـخــارجــي
وإعــادة العمل بقرارات العفو الرئاسي عن
املحكومني وغيرها مــن األم ــور اإليجابية،
صـ ـ ـ ـ ــدرت بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض مـ ـقـ ـت ــرح ــات
الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة وال ـن ـقــاب ـيــة الـتــي
ت ـن ـخــرط ف ــي املـ ـح ــاوالت ال ـحــال ـيــة ،وبـعــض
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ـ ــؤدون دور قـ ـن ــوات
االت ـ ـصـ ــال ب ــن دائ ـ ـ ــرة ع ـب ــاس ك ــام ــل ودول
أجنبية .لكن هذه الخطوة ،بحسب املصادر،
تقف في الوقت ذاته ،حتى اآلن ،عند كونها
توصيات ،فلم يتم التفكير بعد في طريقة

لـتـنـفـيــذهــا ،أو إلحـ ــداث تغيير حقيقي في
مقاربة النظام لتلك امللفات.
وذك ــرت امل ـصــادر أن مــن أح ــد أس ـبــاب تــردد
ال ـن ـظ ــام إزاء ت ـل ــك امل ـق ـت ــرح ــات ،ال ـخ ــاف ــات
القائمة بني األجهزة املختلفة على الحظوة
لــدى السيسي والتنافس على إحــداث أكبر
تأثير ممكن في قراراته النهائية ،ال سيما
وأن م ـس ـت ـش ــاري ــه ال ـش ـخ ـص ـيــن ال ـقــري ـبــن
م ــن ه ــذا امل ـل ــف ،وه ـمــا أح ـمــد ج ـمــال الــديــن
وفايزة أبو النجا ،لهما آراء متشددة تجاه
املعارضة بصفة عامة.
وسـبــق أن أف ــادت مـصــادر أمنية منذ شهر،
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،ب ــأن هـنــاك خــافــا آخــر
بــن االسـتـخـبــارات الـعــامــة واألم ــن الوطني،
ح ــول ســرعــة ومـ ــدى االس ـت ـجــابــة للضغوط
األج ـن ـب ـيــة ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل ب ـعــض املـتـهـمــن
بـعـيـنـهــم ،وب ـص ـفــة خ ــاص ــة مـعـتـقـلــي قضية
«خلية األم ــل» الـتــي تضم نشطاء يساريني
ون ــاص ــري ــن ك ــان ــوا ي ـب ـح ـثــون امل ـش ــارك ــة في
انتخابات مجلس النواب السابقة في قائمة
م ـعــارضــة .وال ت ــزال تـســود مـطــالـبــات داخــل
الجهازين بإرجاء اتخاذ مثل تلك الخطوات
واالحـ ـتـ ـف ــاظ بــاملـعـتـقـلــن ك ـ ـ ـ ـ ــ«أوراق» يمكن
ً
الـتـنــازل عنها مستقبال عند نـشــوب خالف
«كـبـيــر» مــع اإلدارة األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة ،أو
إحدى العواصم األوروبية الرئيسية .وتكمن
امل ـش ـك ـلــة األبـ ـ ــرز ف ــي ن ـظــر املـ ـص ــادر األمـنـيــة
حــول قضية «خلية األم ــل» ،في عــدم موافقة
ال ـج ـه ــازي ــن ع ـل ــى خـ ـ ــروج م ـع ـظــم املـعـتـقـلــن
عـ ـل ــى ذمـ ـتـ ـه ــا مـ ــن جـ ــانـ ــب ،واتـ ـه ــامـ ـه ــم فــي
قضايا أخ ــرى أيـضــا مــن جــانــب آخــر.وتـضــم
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة رام ـ ــي ش ـع ــث ،ال ـن ــاش ــط ضــد
الصهيونية واملـتــزوج مــن مواطنة فرنسية
ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث.

املـ ـف ــاوض ــن ال ـح ــوث ـي ــن امل ـق ـي ــم ف ــي مـسـقــط،
محمد عـبــدالـســام ،ملناقشة ت ـطــورات الحل
الـسـيــاســي .كـمــا ج ــاء ال ـه ـجــوم قـبــل ســاعــات
مــن اجـتـمــاع فــي بــرلــن ،ش ــارك فـيــه املبعوث
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثلون
عن الدول دائمة العضوية في مجلس األمن،
بــاإلضــافــة الــى الـكــويــت والـســويــد واالتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مـ ــن أج ـ ــل ت ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم لـعـمــل
امل ـب ـعــوث األم ـمــي وال ـب ـحــث عــن طــريــق لــدفــع
الحل السياسي إلى األمام.
وشـ ـ ــدد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــانـ ــي هــاي ـكــو
مـ ـ ــاس ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ــع غــريـفـيــث
واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي الـ ـخ ــاص إلـ ــى الـيـمــن
تيموثي ليندركينغ  ،قبيل انطالق االجتماع
حــول الـيـمــن ،على «وج ــود إرادة جــديــة لدى
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ل ــوق ــف ال ـ ـحـ ــرب» .وأك ــد
«ض ــرورة االستمرار في بــذل جهود إليجاد
حــل سـيــاســي ل ـل ـصــراع» ،م ـشــددًا عـلــى أن ــه ال
يـمـكــن حــل تـلــك األزمـ ــة عـسـكــريــا .واعـتـبــر أن
«أف ـك ــار ال ـع ــودة لـلـحــل الـسـيــاســي مــوجــودة،
ولكن في النهاية األمر يعود ألطراف الصراع
لاللتزام بـهــا» .واعتبر أن هجوم الحوثيني
على مأرب يهدد الوضع اإلنساني ،ويؤجج
أوضاع النازحني.
وقــال غريفيث ،مــن جهته ،إن األمــم املتحدة
قــدمــت خـطــة ت ـهــدف إل ــى وق ــف إط ــاق الـنــار
وكـ ــل أنـ ـ ــواع ال ـق ـت ــال ،وإع ـ ـ ــادة ف ـتــح ال ـطــريــق
الرئيسي بني الشمال والجنوب ،من بينها
تعز ،بهدف إيصال املساعدات اإلنسانية إلى
كل املناطق وفسح املجال أمام تحرك املدنيني
بحرية .وأعلن أن األمم املتحدة تهدف أيضًا
إلعادة فتح مطار صنعاء ،وإيصال البضائع
وال ـن ـفــط عـبــر مـيـنــاء ال ـحــديــدة ،وأن تساهم
العائدات بدفع مرتبات املوظفني في القطاع
العام .وعبر عن أمله بأن يكون هناك اتفاق
على هذه األمور اإلنسانية لخلق مناخ جيد
بني األطــراف املعنية ،بهدف االنتقال لحوار
سياسي برعاية أممية.
وذكـ ــرت وزارة الـخــارجـيــة األم ـيــرك ـيــة ،أمــس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أن املـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ال ـخ ــاص
إلــى اليمن تيموثي ليندركينغ يـشــارك في
االجـتـمــاع أي ـضــا .وأوض ـح ــت ،فــي ب ـيــان ،أنــه
سـيـبـحــث م ــع مـمـثـلــي الـ ـ ــدول امل ـش ــارك ــة في
االجتماع أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب
في اليمن ،بما في ذلك استئناف املحادثات
الـسـيــاسـيــة ووض ــع حــد ف ــوري لـلـهـجــوم في
مــأرب .وذكر البيان أن «املجموعة ستناقش
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ي ـم ـكــن لـلـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
اتـخــاذهــا لتخفيف معاناة الشعب اليمني،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات إن ـســان ـيــة
إض ــاف ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـع ـه ــدات ال ـس ــاب ـق ــة».
وأوضحت أن ليندركينغ سيزور دول الخليج
ابتداء من  14إبريل/نيسان الحالي من أجل
عقد اجتماعات مع مسؤولني ،بالتنسيق مع
غريفيث ،مشيرة إلى أن «مناقشاته ستركز
على الجهود الدولية املشتركة لتعزيز اتفاق
ال ـســام وال ـج ـهــود امل ـبــذولــة ملـعــالـجــة األزم ــة
اإلنسانية الحادة في اليمن».
م ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،اتـ ـه ــم الـ ـح ــوثـ ـي ــون ،أم ــس
اإلث ـنــن ،الـتـحــالــف ،ال ــذي تـقــوده السعودية،
ب ـخــرق ات ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـنــار بمحافظة
الـ ـح ــدي ــدة .وق ـ ــال م ـص ــدر ع ـس ـك ــري ،لــوكــالــة
األنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة إلى
الـحــوثـيــن ،إن «ق ــوى ال ـع ــدوان ارتـكـبــت 177
خــرقــا ،بينها اسـتـحــداث تحصينات قتالية
في الجبلية والدريهمي وإلقاء قنبلتني من
طــائــرة تجسسية على كيلو  .»16وأض ــاف:
«اسـتـشـهــد مــواطــن وأص ـي ـبــت امـ ــرأة وطفلة
بنيران العدو في محافظتي صعدة وحجة
خــال ال ـ  24ساعة املــاضـيــة» .وأش ــار إلــى أن
«الطيران شن في محافظة مأرب ،غارة على
مديرية رحبة ،وغارتني على مديرية مدغل
و 14غارة على مديرية صرواح».

فلسطين:
تحذير من
تأجيل االنتخابات

متابعة

تسعى الحكومة الليبية لتحديد موقف من صراع شرقي المتوسط (محمود تركية/فرانس برس)

مباحثات تركية ليبية:
تعاون استراتيجي
طرابلس ـ العربي الجديد

اسـتـقـبــل الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان ،أمس اإلثنني ،رئيس الحكومة
االنتقالية الليبية ،عبد الحميد الدبيبة،
ف ــي الـعــاصـمــة الـتــركـيــة أن ـق ــرة ،ف ــي أول
زي ــارة لــأخـيــر إل ــى تــركـيــا ،مـنــذ تسلمه
م ـه ــام ــه ف ــي  16مـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي،
ويرافقه فيها وفد وزاري موسع .ويعد
االجتماع األول للمجلس الليبي  -التركي
للتعاون االستراتيجي رفيع املستوى،
والـ ـ ـ ــذي ت ــأس ــس ع ـ ــام  ،2014ال ـع ـن ــوان
األبرز للزيارة ،حيث من املفترض أيضًا
مـنــاقـشــة مـلـفــات مـهـمــة ،تـتـمـحــور حــول
ال ـ ـ ــدور ال ـت ــرك ــي ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ومـسـتـقـبــل
مذكرتي التفاهم حــول التعاون األمني
ً
وال ـع ـس ـك ــري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ف ـض ــا عــن
ت ـحــديــد م ـنــاطــق ال ـصــاح ـيــة الـبـحــريــة،
ال ـل ـت ــن وق ـع ـت ــا ب ــن أنـ ـق ــرة وال ـح ـكــومــة
الليبية السابق ،حكومة الوفاق ،برئاسة
فائز الـســراج ،وقضية املرتزقة فــي هذا
ال ـب ـلــد .وشـ ــرع أم ــس الـ ـ ــوزراء املــراف ـقــون
للدبيبة ،وعــددهــم  14وزي ـرًا ،باإلضافة
إلى رئيس األركان محمد الحداد ،بعقد
لقاءات ثنائية مع نظرائهم األتــراك في
أنقرة ،تطرقوا خاللها إلى سبل تعزيز
التعاون بني البلدين في مجاالت عدة.
ومن بني اللقاءات الثنائية ،اجتماع ّ
ضم
وزير الخارجية التركي مولود جاووش
أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،ونـ ـظـ ـي ــرت ــه الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة ن ـج ــاء
امل ـن ـقــوش ،وآخـ ــر جـمــع وزيـ ــر الــداخـلـيــة
الـ ـت ــرك ــي س ـل ـي ـم ــان ص ــويـ ـل ــو ،ب ـن ـظ ـيــره
ال ـل ـي ـبــي خ ــال ــد ال ـت ـي ـجــانــي مـ ـ ــازن .وأك ــد
ج ـ ــاووش أوغ ـل ــو أن بـ ــاده «س ـتــواصــل
دع ـ ـم ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــا ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة
التاريخية» ،وهو ما أكدته أيضًا وزيرة
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـت ــرك ـي ــة روه ـ ـصـ ــار ب ـك ـجــان،
خـ ــال ل ـق ــاء جـمـعـهــا ب ــوزي ــر االق ـت ـصــاد
والتجارة الليبي محمد علي الحويج،

والتخطيط فاخر مفتاح بوفرنة .وكان
امل ـك ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي ل ـل ـح ـكــومــة الـلـيـبـيــة
ق ــد أكـ ــد أن االج ـت ـم ــاع األول للمجلس
الليبي التركي للتعاون االستراتيجي،
سينعقد بــرئــاســة أردوغ ـ ــان والــدبـيـبــة،
وذلــك لتقييم العالقات بني البلدين في
جـمـيــع جــوانـبـهــا ،ومـنــاقـشــة الـخـطــوات
التي تعزز التعاون الثنائي ،بمشاركة
ال ـ ـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـي ــن .وأوض ـ ـ ــح امل ـت ـحــدث
باسم الحكومة الليبية ،محمد حمودة،
في وقت سابق أن الدبيبة سيبحث في
أنقرة «ملفات هامة ،على رأسها عودة
ال ـش ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة الس ـت ـك ـمــال تنفيذ
مشاريعها املتوقفة في البالد» ،وتوقيع
اتفاقات شراكات جديدة ،باإلضافة إلى
املستجدات السياسية.
وتـ ــرت ـ ـبـ ــط امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
سـيـبـحـثـهــا الــدب ـي ـبــة ف ــي تــرك ـيــا ،بملف
ال ـغ ــاز ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط ،وس ــط ال ـن ــزاع
الدائر بني تركيا واليونان في املنطقة.
وتسعى السلطة الليبية الـجــديــدة إلى
تحديد موقف من هذا الصراع وفق رؤية
تتبنى فتح م ـشــاورات مــع كــل األط ــراف
بشأن الـحــدود املائية الخاصة بليبيا.
ّ
وفي هذا اإلطار ،حط أمس في بنغازي،
شرقي ليبيا ،وزير الخارجية اليوناني
ن ـي ـكــوس دي ـن ــدي ــاس ،ل ـل ـقــاء امل ـســؤولــن
في شرقي الـبــاد ،وعلى رأسهم رئيس
مجلس النواب عقيلة صالح .واستبقت
املـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة،
أريستوتيليا بيلوني ،الزيارة بتأكيدها
أن ليبيا مستعدة ملناقشة قضية ترسيم
املنطقة البحرية مع اليونان ،من خالل
لجنة مراجعة فنية اقترحتها طرابلس.
وكشفت مصادر حكومية ليبية عن عزم
رئيس املجلس الرئاسي الليبي ،محمد
املنفي ،إجراء زيارة قريبة ألثينا لبحث
تشكيل اللجنة ،في سياق معالجة اآلثار
السياسية لالتفاق املوقع مع تركيا.

رصد

األردن :االعتقاالت بيد القضاء باستثناء األمير حمزة
بدأ المدعي العام في
األردن التحقيق في
األحداث األخيرة التي
شهدتها البالد ،وسط
كشف رئيس الحكومة
عن تفاصيل جديدة بشأن
العالقة بين األمير حمزة
وباسم عوض اهلل
عمان ـ العربي الجديد
ّ

في الوقت الذي ما زال فيه كثير من األسئلة
ُيطرح بشأن األحــداث األخيرة التي شهدها
األردن من اعتقاالت طاولت مقربني من األمير
حمزة بن الحسني ،األخ غير الشقيق للعاهل
األردنــي امللك عبد الله الثاني ،والحديث عن
ت ـحــركــات تـسـتـهــدف اس ـت ـق ــرار امل ـم ـل ـكــة ،قــال
رئيس الوزراء بشر الخصاونة ،أمس اإلثنني،
ّ
إن املدعي العام بــدأ تحقيقاته في األحــداث،
وسـتـكــون الـقـضـيــة فــي يــد ال ـق ـضــاء ،مضيفًا
ّ
أن املتهمني في القضية سيحالون للمدعي
الـعــام ،باستثناء األمـيــر حـمــزة ،ال ــذي سيتم
التعامل معه في إطار العائلة املالكة.
وأض ــاف الـخـصــاونــة ،خــال لـقــاء يــن مغلقني
ٍّ
مع أعضاء مجلسي األعيان والنواب ،كل على
ّ
حدة ،تسرب ما دار خاللهما إلى اإلعــام ،أن
رئيس الــديــوان امللكي األسـبــق باسم عوض
الله ،كان على اتصال مع األمير حمزة وينسق
معه منذ أكـثــر مــن سـنــة ،وك ــان هـنــاك حديث

عــن تحريض ضــد امللك ومخالفة الدستور،
ّ
وأن التحقيقات أثبتت تــورط األمـيــر حمزة.
ولفت إلى عدم وجود أي محاوالت لالنقالب،
ّ
ّ
لكنه أشار إلى أن هناك «محاولة لزعزعة أمن
ّ
األردن» ،مبينًا أن «التحقيق مع املتهمني ال
يزال مستمرًا ،وسيطبق القانون بحذافيره».
فــي الـسـيــاق ،قــال أحــد ال ـنــواب ممن حضروا
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،لـ ـك ــن فـ ـض ــل ع ـ ـ ــدم ذك ـ ـ ــر اسـ ـم ــه،
ّ
لـ«العربي الجديد» ،إن الخصاونة «لم يخض
في تفاصيل موسعة حول القضية» ،مشيرًا
إلى إعالنه تحويل القضية إلى املدعي العام،
ّ
والتأكيد على أن الحكومة ستعلن التفاصيل
كافة ،في الوقت املناسب .وأضاف« :حتى عند
سؤال الخصاونة عن الجهات الخارجية ،لم
يوضح من هي الجهات املتهمة».
مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب آخ ــر حـضــر االجـتـمــاع
أيضًا ،وفضل كذلك عدم نشر اسمه ،لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» ،إن «الخصاونة تـحـ ّـدث عــن عالقة
باسم عوض الله واألمير حمزة» .ولفت إلى
ّ
أن «ه ـنــاك مـعـلــومــات بسيطة جــديــدة ،حــول
ّ
الصلة بــن الــرجـلــن» ،مشيرًا إلــى أن «هناك
أدلة وبراهني حول ذلك ،وفق رئيس الوزراء».
وشهد لقاء الخصاونة مع الـنــواب مشادات
كــامـيــة ب ــن ال ـن ــواب احـتـجــاجــا عـلــى بعض
مــا ورد فــي االج ـت ـمــاع ،وم ـغــادرة ع ــدد منهم
القاعة بعد انتهاء كلمة الخصاونة ،لتعقد
بعد ذلــك لجنة الـحــريــات النيابية اجتماعًا
طارئًا مع رئيس مجلس النواب ،عبد املنعم
العودات .وقال النائب أسامة العجارمةّ ،في
تـصــريـحــات صـحــافـيــة عـقــب االج ـت ـم ــاع ،إنــه
ّ
يعتقد أن «باسم عــوض الله خــارج األردن»،
مضيفًا« :السؤال هو أين باسم عوض الله؟».
ّ
وت ــاب ــع أن «لـجـنــة ال ـحــريــات طـلـبــت االط ــاع
على واقع معتقل أردني في قضية ذات شأن

هيمنت القضية على الشارع األردني في األيام األخيرة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

ّ
سـيــادي وسـيــاســي مــن الــدرجــة األول ــى ،لكن
ّ
الـطـلــب قــوبــل بــاملـمــانـعــة» ،مـعـتـبـرًا أن «ه ــذا
ّ
الطبيعية بما يخص باسم
يعني أن النتيجة
ّ
عوض الله ،االعتقاد أنه ليس في األردن».
من جهته ،ذكــر املكتب اإلعــامــي في مجلس
ّ
النواب في بيان أمــس ،أن الخصاونة التقى
ب ــالـ ـع ــودات وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،فــي
ق ــاع ــة ع ــاك ــف ال ـفــايــز بـ ــدار امل ـج ـلــس ،ووض ــع
ال ـن ــواب فــي مختلف جــوانــب األحـ ــداث التي
شهدتها اململكة أخيرًا .ونفى البيان حدوث
ّ
أي مشادات نيابية مع رئيس الــوزراء «إنما
كانت هناك مداخالت نيابية بعضها كان في
شكل التساؤل».
وحـ ـ ــول ع ــاق ــة األمـ ـي ــر حـ ـم ــزة بـ ـع ــوض ال ـلــه
والتصريحات الحكومية في هذا اإلطار ،قال
مدير «مركز القدس للدراسات السياسية»،
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ّ
أن هناك مؤشرات وتسريبات بوجود صلة
بـ ــن األم ـ ـيـ ــر حـ ـم ــزة وع ـ ــوض الـ ـل ــه وأط ـ ــراف
خارجية من بقايا تحالف صفقة القرن» على
ّ
حــد وصـفــه .وأش ــار إلــى أن «األردن الرسمي
حـ ٌ
ـذر فــي الـحــديــث عــن األط ـ ــراف الـخــارجـيــة،
خـصــوصــا الـعــربـيــة ،وه ــو أم ــر يجعله يفكر
مليًا فــي اإلع ــان عــن تفاصيل القضية قبل
انتهاء التحقيقات».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــاف ــي زيـ ـ ـ ــاد ال ــرب ــاع ــي،
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـلـقــاء بــن رئيسي
الوزراء ومجلس النواب «كان يجب أن يعقد
فــي بــدايــة األزمـ ــة ،وأن ي ـكــون عـلـنـيــا ،لتكون
ّ
الحكومة أكثر شفافية» .واعتبر أن «غياب
امل ـع ـلــومــة ي ـســاهــم ف ــي اس ـت ـم ــرار الـشــائـعــات
واإلبقاء على التخمني واالفتراضات».

أك ــد رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـفـلـسـطـيـنــي
م ـح ـم ــد اش ـت ـي ــة (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) ،أم ــس
اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ف ـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـ ــه ب ـم ـس ـت ـهــل
ال ـج ـل ـس ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ب ـم ــدي ـن ــة رام ال ـل ــه،
مواصلة العمل مع الشركاء الدوليني
مل ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إس ــرائ ـي ــل
ملـ ـن ــع ق ـي ــام ـه ــا بـ ـ ــأي إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مــن
شأنها وضــع العراقيل أمــام إجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ،بــاع ـت ـقــال املــرشـحــن
وف ــض الـتـجـمـعــات االنـتـخــابـيــة في
الـقــدس ملنع أهــالــي املدينة املقدسة
مـ ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ترشحًا وانتخابًا .في األثناء ،حذر
عــدد من مؤسسات املجتمع املدني
واألهلي الفلسطيني ،أمس اإلثنني،
م ــن خ ـط ــورة م ــا ي ـتــم ال ـحــديــث عنه
م ــن ق ـبــل ب ـعــض ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ع ــن إم ـكــان ـيــة تــأج ـيــل االن ـت ـخــابــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــام ــة ،ب ــذري ـع ــة أن
االحتالل اإلسرائيلي لم يوافق على
إجرائها في القدس وفق االتفاقات
الدولية.
(العربي الجديد)

الصومال:
انتخابات عامة
في غضون
عامين
ص ـ ّـوت ال ـبــرملــان ال ـصــومــالــي أمــس
االث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،عـ ـل ــى مـ ـ ـس ـ ــودة مـ ـش ــروع
إلج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـب ــاش ــرة فــي
غ ـض ــون ع ــام ــن ،وذل ـ ــك ف ــي جـلـســة
حـضــرهــا  153نــائـبــا مــن أص ــل 275
عـضـوًا .وبحسب مـســودة املـشــروع،
ف ــإن اللجنة الــوطـنـيــة لالنتخابات
سـ ـتـ ـب ــاش ــر مـ ـه ــامـ ـه ــا بـ ـع ــد ت ــوق ـي ــع
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ــوم ــال ــي م ـح ـمــد عـبــد
ال ـل ــه ف ــرم ــاج ــو ع ـلــى ه ــذا امل ـش ــروع،
عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر رح ــب بــالـخـطــوة
ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس ن ـشــر ع ـبــر صفحة
الرئاسة على «فيسبوك» .وبحسب
م ـت ــاب ـع ــن ،ف ــإن ــه ب ـم ــوج ــب ال ـف ـق ــرة
الخامسة من مسودة هذا املشروع،
يستمر عمل املؤسسات التشريعية
والتنفيذية في البالد .وكان رئيس
الشرطة الصومالية الجنرال عبدي
حـســن ،قــد أق ــال مــديــر شــرطــة إقليم
ب ـ ـنـ ــادر صـ ـ ـ ــادق عـ ـم ــر حـ ـس ــن ،بـعــد
عرقلته صباح أمس جلسة البرملان
لـ ـس ــاع ــات ،ل ـع ــدم ت ـم ــدي ــد امل ـجــالــس
التنفيذية والتشريعية.
(العربي الجديد)

يصحح
لبنان
ّ
مساحته البحرية
جنوبًا
وق ـ ــع وزيـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة فــي
حكومة تصريف األعمال في لبنان،
ميشال ّ
نجار ،أمس اإلثنني ،املرسوم
رقم  6433الذي يوسع املنطقة التي
يطالب بها لبنان في خالفه بشأن
الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة مـ ــع االحـ ـت ــال
اإلســرائـيـلــي .وأعـلــن وزي ــر األشـغــال
ع ــن الـتــوقـيــع ف ــي مــؤتـمــر صحافي
عقده أمــس ،بعد اجتماع صباحي
مــع مـســؤولــن فــي املــديــريــة الـعــامــة
لـلـنـقــل ال ـب ــري وال ـب ـحــري ووفـ ــد من
قـيــادة الجيش ُ اللبناني .ويضيف
الـتـعــديــل ال ــذي أدخ ــل عـلــى املطالب
اللبنانية األصلية املقدمة إلى األمم
امل ـت ـح ــدة ،ح ــوال ــي  1400كـيـلــومـتــر
م ــرب ــع إل ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الخالصة الـتــي يطالب بها لبنان.
ودخ ـ ــل م ـل ــف ت ـع ــدي ــل املـ ــرسـ ــوم فــي
ّ
دائـ ــرة ال ـص ــراع ال ـس ـيــاســي ،وشــكــل
مـ ـ ــادة خـ ــاف وسـ ـج ــال ف ــي ال ـف ـتــرة
األخ ـي ــرة ،رافـقـتـهــا جـمـلــة اتـهــامــات
ط ـ ــاول ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــر األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ب ـع ــدم ــا
اس ـت ـم ـه ــل ب ـض ـع ــة أي ـ ـ ــام ل ـل ـتــوق ـيــع،
على خلفية إعــان رئيس الحكومة
ح ـســان دي ــاب االت ـف ــاق عـلــى توقيع
تعديل املرسوم املذكور ،ما من شأنه
أن يصحح الحدود البحرية جنوبًا.
وقــال نجار فــي املؤتمر الصحافي:
«أنـ ـ ــا ل ــم أت ـ ـهـ ـ ّـرب م ــن ال ـت ــوق ـي ــع ،بــل
أردت أن يـحـصــل كــل ش ــيء بصدق
وشفافية».
(العربي الجديد)
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الحدث

كشفت أوكرانيا
عن حشد روسيا
عشرات آالف
الجنود على
حدودها وفي
القرم ،وهو
عدد أكبر بكثير
من القوات التي
تم حشدها
خالل السيطرة
على القرم في
عام  ،2014فيما
استهزأت موسكو
بتهديدات
واشنطن من
أنه ستكون ألي
استخدام للقوة
عواقب

التصعيد
ضد أوكرانيا
جهود
أوروبية
دعا المتحدث باسم
االتحاد األوروبي بيتر ستانو،
أمس ،روسيا ،إلى عدم
القيام بأي خطوات تزيد
من التصعيد شرق أوكرانيا.
وقال «نأمل أال يكون هناك
تصعيد ،ونحن نحشد
جهودنا الدبلوماسية في
هذا االتجاه» .وأضاف
«ندعو روسيا إلى عدم
اتخاذ أي خطوات تزيد
من التوترات».

اتهمت كييف موسكو بحشد أكثر من  40ألف جندي على الحدود الشرقية ألوكرانيا ()Getty

روسيا تحشد  80ألف
جندي وترفض الحوار
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـم ـ ّـس ــك ال ـكــرم ـلــن
بنفيه املتكرر إمكانية شن روسيا
حربًا ضــد أوكــرانـيــا ،فإنه لــم يغلق
ال ـبــاب نـهــائـيــا أم ــام ح ــدوث ه ــذا األمـ ــر ،عبر
استغالل وجــود أقلية ناطقة بالروسية في
شــرق أوكرانيا للتدخل عسكريًا في البالد،
فـيـمــا ات ـه ـمــت كـيـيــف مــوس ـكــو بـحـشــد أكـثــر
من  80ألف جندي على الحدود وفي القرم،
مطالبة روسيا بسحب قواتها من الحدود
األوكرانية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األوكــران ـيــة أن منظمة األم ــن وال ـت ـعــاون في
أوروبا ( )OSCEطالبت روسيا ،في  7إبريل/
نيسان الحالي ،بــإصــدار بيان رسمي حول
زيـ ـ ــادة وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى ال ـح ــدود
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ب ـم ــوج ــب وث ـي ـق ــة ف ـي ـي ـنــا ل ـعــام
 .2011وأضــافــت أن مــوسـكــو رفـضــت تقديم
أي إي ـضــاحــات ح ــول امل ــوض ــوع ،وتجاهلت

مـبــادرات التشاور لخفض التوتر .وطالبت
ال ـخ ــارج ـي ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،روس ـ ـيـ ــا ،بـحـســب
قــوات ـهــا مــن ال ـح ــدود األوك ــران ـي ــة ،والـتـخـلــي
عــن سـلــوك الـتـصــارع والتضليل اإلعــامــي،
والوفاء ببنود اتفاقية «مينسك».
وفي حني أعلنت كييف أن الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي لم يستطع التحدث
إل ـ ــى ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
لبحث التوترات في شرق البالد ،فقد نفت
موسكو تقديمه أي طلب إلجراء مفاوضات
مع بوتني .وقالت املتحدثة باسم الرئاسة
األوكرانية لوليا مانديل ،لوكالة «رويترز»،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،إن «مـ ـح ــاوالت زيلينسكي
للتحدث إلى بوتني ،بشأن أزمة شمال البالد،
فشلت .قدم مكتب الرئيس طلبًا للتحدث مع
فالديمير بوتني .لم نتلق جوابًا بعد ،ونأمل
كثيرًا أال يكون هذا رفضًا للحوار» .واتهمت
روسـ ـي ــا ب ـح ـشــد أك ـث ــر م ــن  40ألـ ــف ج ـنــدي

عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة ألوك ــران ـي ــا ،وأكـثــر
من  40ألفًا في شبه جزيرة القرم .وأشــارت
إل ــى أن ــه م ــن امل ـق ــرر أن يـتــوجــه زيلينسكي
إلــى بــاريــس إلج ــراء مـحــادثــات حــول حشد
ال ـق ــوات الــروس ـيــة عـلــى ال ـح ــدود وتـصــاعــد
الـصــراع فــي إقليم دونـبــاس .وتوقعت عقد
اجتماع بني زيلينسكي والرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،بحلول نهاية األسبوع
الحالي .وقالت «من ناحية ال يمكنك الذعر،
ومن ناحية أخرى عليك أن تفهم أن روسيا
أظهرت أكثر من مــرة أنها قــادرة على غزو
بلدان مختلفة».
فــي امل ـقــابــل ،أعـلــن املـتـحــدث بــاســم الكرملني
دي ـم ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،أن ــه في
األي ــام األخ ـيــرة لــم يـتـقــدم زيلينسكي بطلب
إلج ــراء مفاوضات مــع بــوتــن .وعما إذا كان
لدى بوتني ما يقوله للرئيس األوكراني ،قال
بيسكوف «نأمل أن تسود الحكمة السياسية
فــي كييف ،وأال تأخذ األم ــور منعطفًا جــادًا،
وأن تنتهي األعـمــال االستفزازية .فالديمير
بوتني لديه دائـمــا مــا يقوله حــول نــزع فتيل
التوترات ومنع نشوب حرب محتملة».
وكـ ـ ــان ب ـي ـس ـكــوف تـ ـح ــدث ،أمـ ــس األول ،عــن
ت ـك ـث ـيــف األع ـ ـمـ ــال «االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازيـ ــة» ل ـل ـقــوات
املـسـلـحــة األوك ــران ـي ــة ف ــي مـنـطـقــة دون ـب ــاس.

أعلنت أوكرانيا فشل
محاوالت زيلينسكي
للتحدث إلى بوتين
بلينكن وأوستن سيبحثان
الملف خالل زيارة مقر
«األطلسي» اليوم

وفـ ــي ح ــن ن ـف ــى امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن
احتمالية شن حــرب مع أوكــرانـيــا ،فإنه أكد،
في املقابل ،أن «روسيا لن تكون سلبية فيما
يتعلق بالناطقني بالروسية الذين يعيشون
جـنــوب شــرقــي أوكــران ـيــا» .وق ــال ،فــي مقابلة
على قـنــاة «روسـيــا  ،»1إنــه «بالطبع ال أحد
سيتحرك نحو ال ـحــرب ،وال أحــد يقبل على
اإلطــاق احتمالية مثل هذه الحرب» .وحول
«االنـقـســام» فــي أوكــرانـيــا ،أكــد بيسكوف «ال
أحــد أيـضــا سيقبل باحتمالية ان ــدالع حرب
أهلية في أوكرانيا» .وأوضــح أن «روسيا لم
تكن جزءا من األحداث في مدينة دونباس»،
لـكـنــه أك ــد أن ـهــا «ق ــال ــت دائ ـم ــا إن ـهــا ل ــن تظل
ع ـل ــى وض ـ ــع الـ ـحـ ـي ــاد ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص مـصـيــر
الناطقني بالروسية الذين يعيشون جنوب
شــرقــي ال ـبــاد» .وتــابــع «حينما نستمع إلى
ت ـص ــري ـح ــات مـ ــن ك ـي ـي ــف ،وم ـ ــن م ـس ـتــويــات
مختلفة ،بأن إجراءات اتفاق مينسك بالفعل
ال ج ــدوى لـهــا ،يسبب ذل ــك ح ـيــرة ،لـيــس لنا
فقط ،بــل أيضًا فــي بــاريــس وبــرلــن» .وأشــار
إلى أن موسكو لديها بعض الخالفات حول
دون ـب ــاس مــع بــرلــن وب ــاري ــس ،لـكــن املــواقــف
بشكل كبير متشابهة.
وردًا على تحذير وزيــر الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن ،األح ــد املــاضــي ،مــن أن «أي
تحرك أخرق من جانب روسيا ،أو استخدام
ل ـل ـق ــوة ،س ـي ـك ــون ل ــه ث ـم ــن ،وس ـت ـك ــون ه ـنــاك
عــواقــب» ،اعتبر بيسكوف ،أمــس اإلثـنــن ،أن
التهديدات األميركية لروسيا فقدت قيمتها
بسبب كثرة تكرارها .وقال «كل هذه الدعوات
للتخلي عــن أي أع ـمــال عــدوان ـيــة ،والتهديد
بــإجـبــارنــا عـلــى دف ــع الـثـمــن ،ف ـقــدت قيمتها.
كلما أكثرت من مثل هذه التصريحات ،قللت
مــن قيمتها» .وأض ــاف «أك ــرر مــرة أخ ــرى .لم
تمثل روسيا سابقًا ،وال تمثل ،أي خطر على
أحد ،ولم تقم بأي أعمال عدوانية».
وكان بلينكن حذر ،أمس األول ،من «عواقب»
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال وق ـ ـ ـ ــوع «عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان» روس ـ ـ ـ ــي ع ـلــى
أوك ــران ـي ــا ،م ـع ـب ـرًا ع ــن «مـ ـخ ــاوف» واشـنـطــن
حـيــال الـتـعــزيــزات العسكرية الــروسـيــة على
الحدود مع أوكرانيا .وقال ،في مقابلة بثتها
شبكة «إن بــي ســي»« :هـنــاك حشود روسية
عـلــى ال ـح ــدود أكـثــر مــن أي وق ــت مـنــذ ،2014
خالل االجتياح الروسي األول» ،مرددًا موقفًا
أصــدره البيت األبيض أخيرًا .وأشــار إلى أن
الرئيس األميركي جو «بايدن كان في غاية
ال ــوض ــوح :ف ــي ح ــال تـحــركــت روس ـي ــا بشكل
متهور أو عــدوانــي ،ستكون هناك تكاليف،
سـتـكــون ه ـنــاك ع ــواق ــب» ،مــن دون أن يحدد
طبيعة أي رد أميركي محتمل .وأكد بلينكن،
ال ــذي نــاقــش امل ـســألــة ،الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،في
ات ـصــال هــاتـفــي مــع نـظـيــريــه الـفــرنـســي جــان
إيـ ــف لـ ــودريـ ــان واألملـ ــانـ ــي هــاي ـكــو م ـ ــاس ،أن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة «وح ـل ـفــاء هــا األوروب ـي ــن
يتقاسمون املخاوف ذاتها».
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـيــد ب ــراي ــس ،أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،إن
بلينكن سينضم إلى وزيــر الدفاع األميركي
لــويــد أوس ــن فــي بــروك ـســل ،ال ـيــوم الـثــاثــاء،
م ــن أجـ ــل ال ـت ـب ــاح ــث م ــع ال ـح ـل ـف ــاء ف ــي حـلــف
شـمــال األطلسي (الـنــاتــو) ،فــي مجموعة من
التحديات التي تواجه بلدان الحلف ،بينها
إيران وأفغانستان واألنشطة الروسية التي
تستهدف أوكرانيا.
وأش ــارت صحيفة «واشنطن بــوســت» ،أمس
األول ،إلــى أن على إدارة بــايــدن منع روسيا
م ــن الـتـفـكـيــر ف ــي ش ــن ح ــرب شـبـيـهــة بــالـتــي
ق ــام ــت ب ـهــا ف ــي  ،2014ح ـيــث س ـي ـطــرت على
الـ ـق ــرم ،وأش ـع ـلــت م ـع ــارك ب ــن االنـفـصــالـيــن
والقوات الحكومية األوكرانية .وأوضحت أن
«بايدن اتخذ بالفعل خطوة أولــى جيدة من
خالل شحن مساعدات عسكرية إضافية إلى
أوكرانيا ،وقالت تركيا إن الواليات املتحدة
تخطط لنشر قوات بحرية أميركية في البحر
األسود .كما ذكر بايدن بوضوح أن الواليات
امل ـت ـحــدة تـقــف إل ــى جــانــب س ـي ــادة أوكــران ـيــا
وسالمتها اإلقليمية».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس ،األناضول)

متابعة

ميانمار :تهمة جنائية جديدة ضد أونغ سان سو تشي
بينما تعلو المطالبات
بإطالق سراح الزعيمة
المدنية في ميانمار ،أونغ
سان سو تشي ،وجهت
سلطات االنقالب أمس
تهمة جنائية جديدة لها
ي ــواص ــل ال ـع ـس ـكــر ف ــي م ـي ــان ـم ــار ت ـح ــدي كــل
امل ـن ــاش ــدات امل ـطــال ـبــة بــوقــف ال ـق ـمــع وإط ــاق
سراح الزعيمة املدنية أونغ سان سو تشي .ال
بل إن السلطات وجهت لألخيرة أمس اإلثنني،
تهمة جنائية جديدة ،في الوقت الذي طلبت
فيه الزعيمة التي أطاحها الجيش واعتقلها
عقب انقالب األول من فبراير/شباط املاضي،
مــن املحكمة السماح لها بمقابلة محاميها
شخصيًا أثناء ظهورها في جلسة استماع
عـبــر الـفـيــديــو ملــواجـهــة الـتـهــم الـعــديــدة التي
وج ـه ـهــا ل ـهــا امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري وال ـت ــي قد
تؤدي إلى سجنها لسنوات.
وقال محامي سو تشي ،مني مني سو ،لوكالة
«فــرانــس ب ــرس» أم ــس ،إن ــه «ت ــم تــوجـيــه تهم
للزعيمة املدنية فــي ســت قضايا باإلجمال؛
خ ـم ــس م ـن ـه ــا فـ ــي ن ــايـ ـبـ ـي ــداو وواحـ ـ ـ ـ ــدة فــي
ّ
ران ـ ـغـ ــون» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن الـتـهـمــة األخ ـي ــرة
ُوج ـ ـهـ ــت بـ ـم ــوج ــب قـ ــانـ ــون إدارة ال ـ ـكـ ــوارث
الـطـبـيـعـيــة ف ــي ال ـب ــاد وتـتـعـلــق م ــرة جــديــدة
بقيود فيروس كــورونــا .ولــم تظهر الزعيمة

الحائزة على جائزة نوبل للسالم علنًا ،منذ
اعتقلت في األول من فبراير املاضي ،بعدما
أط ـ ــاح ال ـج ـيــش ح ـكــوم ـت ـهــا واس ـت ــول ــى على
السلطة .وتـنــدرج التهمة األكـثــر جدية التي
تــواجـهـهــا ســو تـشــي ضـمــن مـخــالـفــة قــانــون
األسرار الرسمية في ميانمار.
ّ
وقــال مني مني سو ،إن سو تشي ،املوضوعة
ره ــن اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة ف ــي نــاي ـب ـيــداو ،بــدت
ب ـص ـحــة ج ـي ــدة ف ــي ج ـل ـســة امل ـحــاك ـمــة أم ــس.
وطلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة
محاميها شخصيًا .ولم ُيسمح لها إلى اآلن
بــال ـت ـحــدث م ــع مـحــامـيـهــا ،إال ع ـبــر الـفـيــديــو
بحضور مـســؤولــي األم ــن ،وال ُيـعــرف مــا إذا
كانت على علم باالضطرابات الدموية التي
اجـتــاحــت الـبــاد منذ اسـتـيــاء الجيش على
السلطة.
وقال محاميها مني مني سو لوكالة «رويترز»،
ردًا على سؤال عما إذا كان فريقها القانوني
تمكن من التحدث معها بشأن االحتجاجات
التي قتل فيها أكثر من  700شخص« :ال ،لم
نفعل ذلــك ،يمكننا التحدث فقط فــي األمــور
الـقــانــونـيــة» .وتعقد جلسة املحاكمة املقبلة
في  26إبريل /نيسان الحالي وفق مني مني
سو.
وبــاإلضــافــة إل ــى الـتـهـمــة املـتـعـلـقــة بمخالفة
األس ــرار الرسمية ،كانت ُوجـهــت تهم أخــرى
ل ـســو ت ـشــي مـنـهــا اس ـت ـي ــراد أج ـه ــزة ات ـصــال
السلكية بشكل غير قانوني ،وعدم االمتثال
ل ـق ـيــود فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وان ـت ـه ــاك قــانــون
االت ـصــاالت ،والتحريض على االضـطــرابــات
الـعــامــة .كـمــا أعـلــن الـجـيــش فـتــح تحقيق في

ق ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد وت ـل ـق ــي رش ـ ــى ،م ـت ـه ـمــا ســو
تـشــي بـجـمــع  600أل ــف دوالر وأك ـثــر م ــن 11
كـيـلــوغــرامــا مــن الــذهــب بشكل غـيــر قــانــونــي.
ويقول محاموها إن التهم ملفقة.
في غضون ذلك ،تتواصل مقاومة املواطنني
ف ــي م ـيــان ـمــار لـلـعـسـكــر ،ال ــذي ــن أدى قمعهم
لـلـمـحـتـجــن ع ـلــى االنـ ـق ــاب إلـ ــى مـقـتــل 706
ً
أشـ ـخ ــاص ،بـيـنـهــم  46طـ ـف ــا ،وف ـق ــا ألح ــدث
إح ـصــاء أم ــس ،لجمعية مـســاعــدة السجناء
الـسـيــاسـيــن .وشـمــل ذل ــك  82شخصًا قتلوا
في بلدة باجو شمال شرقي مدينة رانغون
الرئيسية ،يوم الجمعة املاضي.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ـق ـلــت ش ـب ـكــة «سـ ــي أن أن»
األمـيــركـيــة عــن نـشـطــاء فــي مـيــانـمــار قولهم،

ّ
إن الجيش يتقاضى  85دوالرًا من العائالت
الس ـت ـعــادة جـثــث أقــارب ـهــم ال ــذي ــن قـتـلــوا في
األحداث الدموية في باجو يوم الجمعة .وقال
شاهد عيان يعيش في املدينة ،طلب عدم ذكر
اسمه ألسباب أمنية ،لـ«سي أن أن» ،إن العديد
مــن سـكــان الـبـلــدة ف ــروا إلــى الـقــرى املـجــاورة

الجيش يتقاضى
 85دوالرًا من العائالت
إلعادة جثث أقاربهم

طلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة محاميها حضوريًا (فريدريك براون/فرانس برس)

بعد أحداث يوم الجمعة ،مشيرًا إلى أن خدمة
اإلنـتــرنــت انقطعت فــي املنطقة ،بينما تقوم
ق ــوات األم ــن بتفتيش األح ـي ــاء .وق ــال شاهد
عيان آخــر للشبكة نفسها« :الجثث تراكمت
في املشارح ،وبسبب التهديد ،اضطررنا إلى
االنتقال إلــى مكان قريب» .ويفرض الجيش
على العائالت دفع  85دوالرًا الستعادة ًجثث
ال ــذي ــن ل ـقــوا حـتـفـهــم ي ــوم الـجـمـعــة ،وف ــق ــا ملا
نشره اتحاد طالب جامعة باجو على موقع
«فيسبوك» ،وتقارير لوسائل إعــام محلية.
وال يــزال االنقالب يثير احتجاجات واسعة،
على الرغم من حملة القمع الدموية .ووردت
ت ـقــاريــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
عــن إط ــاق ق ــوات األم ــن الـنــار فــي بـلــدة تامو
ش ـمــال غ ــرب ال ـب ــاد ،أم ــس اإلث ـن ــن ،وتـفــريــق
الشرطة احتجاجًا في مدينة مانداالي ،وسط
م ـيــان ـمــار .ودعـ ــا ن ـش ـطــاء إل ــى ال ـت ـحــدي هــذا
األسبوع خالل عطلة العام الجديد التقليدية
التي تمتد من اليوم الثالثاء وحتى السبت
امل ـق ـبــل ،ف ــي ال ــدول ــة ذات األغ ـل ـب ـيــة ال ـبــوذيــة.
وعادة ما يتم االحتفال بأهم عطلة في العام
بالصالة ،وممارسة بعض الطقوس البوذية
ف ــي امل ـعــابــد وال ـ ـشـ ــوارع .ودعـ ــت مـجـمــوعــات
من املحتجني الناس إلى االتحاد .كما دعت
الـبــوذيــن إل ــى ارتـ ــداء مــابــس ديـنـيــة معينة
وتالوة الصلوات معًا ،ووجهت كذلك الدعوة
إلــى سـكــان املجتمعات املسيحية الصغيرة
إلى ارتداء املالبس البيضاء .وقالت إن أتباع
ال ــدي ــان ــات األخ ـ ــرى ي ـجــب أن ي ـح ــذوا ال ـحــذو
نفسه.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

تقرير
واشنطن ـ العربي الجديد

ف ـي ـم ــا تـ ـقـ ـت ــرب ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة
األول ـ ــى مل ـق ـتــل امل ــواط ــن م ــن أص ــول
أف ــري ـق ـي ــة جـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد اخ ـت ـنــاقــا
بـ ـع ــدم ــا ضـ ـغ ــط الـ ـش ــرط ــي ديـ ــريـ ــك ش ــوف ــن
بركبته على عنقه ألكثر مــن ثماني دقائق،
عادت مدينة مينيابوليس ،أكبر مدن والية
مـيـنـيـســوتــا ،ش ـمــال ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إلــى
املشهد املرتبط بالحراك ضد العنصرية في
هذا البلد ،وعنف الشرطة ،ليس فقط بسبب
املـحــاكـمــة «ال ـتــاري ـخ ـيــة» ال ـتــي ت ـجــري فيها
لشوفني ،ولكن أيضًا مع عودة االحتجاجات
التي ّ
أججها مقتل مواطن أسود آخر بعنف
الشرطة ذاتها .ويعد مقتل داونت رايت ،أول
مــن أم ــس األح ــد ،فــي مـيـنـيــابــولـيــس ،عملية
القتل الثالثة فــي املدينة التي تحصل على
ي ــد ال ـش ــرط ــة ،ب ـعــد مـقـتــل ف ـلــويــد ،وامل ــواط ــن
مـ ــن أص ـ ـ ــول ص ــوم ــال ـي ــة دوالل إي ـ ـ ــد ،ب ــداي ــة
ال ـع ــام ال ـحــالــي .وكـ ــان مـقـتــل إي ــد ق ــد م ـ ّـر من
دون ص ـخــب ك ـث ـيــر ،ب ـعــدمــا بـ ـ ــادرت شــرطــة
م ـي ـن ـيــابــول ـيــس ،ب ـش ـكــل غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،إلــى
نشر فيديو بعد  24ساعة من مقتله ،يظهر
ً
أنــه بــادر أوال إلطــاق النار على عناصرها،
رغــم ما أثــاره ذلــك من عالمات استفهام من
ناشطني ومشككني .ويعيد اليوم مقتل رايت
فتح تساؤالت كثيرة ،بغض النظر عن حجم
االحتجاجات ومدى إمكانية اتساعها ،حول
مـطــالــب إص ــاح ال ـشــرطــة ف ــي املــدي ـنــة ،الـتــي
تحمل خصوصية م ـحــددة ،حيث أصبحت
رمزًا للعنف الشرطي املمنهج ضد املواطنني
من األقليات ،كما يعيد التذكير بأن الرئيس
األميركي جو بايدن لن يكون أكثر شجاعة
مــن سلفه دونــالــد تــرامــب فــي مــا خـ ّـص هذه
األزمـ ــة امل ـت ـجــذرة ف ــي ال ـب ــاد .وي ــأت ــي ذل ــك ال
سيما أن بايدن معروف بمناصرته للشرطة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وغـ ـي ــر م ـس ـت ـع ــد ل ـف ـت ــح جـبـهــة
تشريعية في الكونغرس مع الجمهوريني أو
الجناح املعتدل في الحزب الديمقراطي .بهذا
املعنى ،قد تكون محاكمة شوفني و«قانون
جــورج فلويد إلصــاح الشرطة» ،باإلضافة
إلى تعويض عائلة فلويد ،أكثر املمكن الذي
قد تحصل عليه جولة تصعيد الحراك ضد
العنصرية الـجــديــدة ،والـتــي كانت قــد بــدأت
منذ مقتل فلويد في  25مايو /أيار املاضي.
وانضمت احتجاجات اندلعت ليل األحــد –
اإلث ـنــن ،إل ــى أخ ــرى مـتــواصـلــة مـنــذ أي ــام في
مينيابوليس ،تــزامـنــا مــع محاكمة شوفني،
ب ـع ــدم ــا ق ـت ـلــت ال ـش ــرط ــة الـ ـش ــاب م ــن أص ــول
أفريقية داونت رايت ( 20عامًا) ،بإطالق النار
عليه في أحد أحياء املدينة .وأطلقت الشرطة

عادت قضية عنف الشرطة األميركية إلى الواجهة ،مع مقتل مواطن
أسود بنار الشرطة في مينيابوليس ،فيما قد تكون محاكمة قاتل
جورج فلويد مناسبة لتنفيس االحتقان ،دون حدوث إصالح جذري

جورج
فلويد
جديدًا

عنف الشرطة األميركية
ينفجر في وجه بايدن
ال ـغ ــاز املـسـيــل ل ـلــدمــوع وال ـق ـنــابــل الـصــوتـيــة
بــاتـجــاه امل ـئــات الــذيــن تجمعوا خ ــارج مركز
لـلـشــرطــة ف ــي بــروك ـلــن س ـن ـتــر ،ش ـم ــال غــرب
مـيـنـيــابــولـيــس ،تـنــديـدًا بمقتل رايـ ــت .وبعد
نحو ساعة ،تراجع وجــود الشرطة ،وتحول
الحشد إلى إضــاءة الشموع ،وكتابة رسائل
على نحو «العدالة لداونت رايت» في الشارع،
لتعود االحتجاجات وتندلع مجددًا ،ما دفع
سـلـطــات املــدي ـنــة ل ـفــرض حـظــر ت ـجــول حتى
ص ـبــاح أمـ ــس ،اإلثـ ـن ــن .وروت وال ـ ــدة راي ــت،
كاتي ،أن ابنها اتصل بها إلبالغها بأنه ّ
تم
توقيفه من قبل الشرطة ،مضيفة أنها سمعت
ع ـن ــاص ــر األم ـ ــن ي ـط ـل ـب ــون م ـن ــه ت ـ ــرك هــات ـفــه
املحمول قبل أن ينهي أحدهم املكاملة ،لتعود
صديقته وتبلغها بأنه قتل بالرصاص.
م ــن جـهـتــه ،فـتــح مـكـتــب الـتــوقـيــف الـجـنــائــي
التابع ملينيسوتا تحقيقًا في الحادثة .ووفق
ب ـي ــان ل ــدائ ــرة ش ــرط ــة ب ــروك ـل ــن س ـن ـتــر ،فــإن
الـعـنــاصــر طـلـبــوا مــن ســائــق الـتــوقــف بسبب
مـخــالـفــة م ــروري ــة ،وعـنــدمــا اكـتـشـفــوا وجــود
مذكرة بإلقاء القبض عليه أســاســا ،حاولوا
توقيفه ،لكنه عــاد إلــى سيارته وأطـلــق أحد
العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فورًا.
وجاء في البيان أن راكبة كانت مع رايت في
ّ
السيارةّ ،
تعرضت «إلصابات ال تشكل خطرًا
ع ـلــى ح ـيــات ـهــا» ون ـق ـلــت إلـ ــى مـسـتـشـفــى في

املكان ،وكذلك شرطي .ووصف رئيس بلدية
مدينة بروكلني مايك إليوت إطالق النار بأنه
«م ــأس ــاوي» ،مطالبًا املـتـظــاهــريــن بالحفاظ
عـلــى الـسـلـمـيــة ،وع ــدم تـعــامــل (ال ـشــرطــة) مع
االحتجاجات بالقوة.
وج ـ ـ ـ ــاء م ـق ـت ــل رايـ ـ ـ ـ ــت ،عـ ـل ــى بـ ـع ــد نـ ـح ــو 16
كيلومترًا فقط من موقع وفــاة جــورج فلويد
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ف ــي وق ــت ت ـتــواصــل فيه
مـحــاكـمــة الـشــرطــي الـســابــق ديــريــك شــوفــن،
املتهم بقتله ،مــع ثــاثــة شرطيني آخــريــن لم
تبدأ محاكمتهم بعد .وفيما تسلط األضواء
على محاكمة شــوفــن ،باعتبارها مناسبة

تتواصل محاكمة ديريك
شوفين المتهم بقتل
جورج فلويد
 60في المائة من قتلى
عنف الشرطة في
مينيابوليس من السود

لـتـعــريــة ال ـشــرطــة األم ـيــرك ـيــة ومـحــاسـبـتـهــا،
وبعد شهادة زمالئه وشرطيني قدامى ضده،
إال أن العنف املمنهج لشرطة مينيابوليس
ال يــزال يشكل أحــد النماذج األكـثــر وضوحًا
ل ـف ـشــل س ـل ـط ــات ه ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة ،وال ـس ـل ـطــات
املحلية في واليات أميركية عدة ،في معالجة
هذه األزمــة املتجذرة .وبينما يصل مستوى
الحراك إلى املطالبة بـ«وقف تمويل» الشرطة
األميركية ،فإن مستوى التعاطي الرسمي مع
األزم ــة فــي املــديـنــة يبقى فــي ح ــدوده الدنيا،
على الرغم من أن البيانات الرسمية كانت قد
أشارت لدى مقتل فلويد إلى أن  60في املائة
م ــن ضـحــايــا الـعـنــف ال ـشــرطــي فـيـهــا ه ــم من
املواطنني السود ،الذين يشكلون  20في املائة
من سكانها .كما أنــه ال يجري التحقيق في
أي حادثة من هــذا النوع ســوى بعد شكوى
م ــن أحـ ــد ذوي ال ـض ـح ــاي ــا ،ع ـل ـمــا أن مـعـظــم
عـمـلـيــات املـحــاسـبــة ال تتخطى «الـتــوبـيــخ»،
بحسب معطيات جمعها موقع «مينيسوتا
ري ـف ــورم ــر» .وي ـعــزو مـتــابـعــون ذل ــك إل ــى قــوة
ل ــوب ــي ال ـش ــرط ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،اتـ ـح ــاد نـقــابــة
الشرطيني فيها ،التي بنت قوتها منذ عام
.1970
وك ـ ــان م ـق ـتــل ف ـل ــوي ــد ق ــد أش ـع ــل شـ ـه ــورًا مــن
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي الـ ـب ــاد ض ــد الـعـنـصــريــة
وع ـ ـنـ ــف ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،ل ـك ـن ــه لـ ــم يـ ــدفـ ــع اإلدارة
األمـيــركـيــة السابقة إلــى الـتـحــرك التـخــاذ أي
إجـ ــراء لتنفيس ال ـغ ـضــب .ب ــل عـلــى الـعـكــس،
فإن دونالد ترامب ،الــذي كان قد بدأ حملته
للسعي لوالية رئاسية ثانية ،مارس العديد
من أشكال االستفزاز للحراك ضد العنصرية،
ك ـم ــا دع ـ ــم ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـب ــاش ــر م ـم ــارس ــات
ال ـشــرطــة الـعـنـفـيــة ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن ،ووج ــه
رسائل اعتبرت داعمة أيضًا لحراكات نفذها
يمينيون متطرفون بحجة «حماية» أحياء
م ــن «عـ ـن ــف» امل ـت ـظــاهــريــن ض ــد الـعـنـصــريــة.
وذهـ ـ ــب ت ــرام ــب إل ـ ــى الـ ــدفـ ــاع ع ــن رمـ ـ ــوز مــن
عـهــد ال ـع ـبــوديــة ،ورفـ ــض إزالـ ــة أس ـم ــاء ق ــادة
الكونفيدرالية من قواعد أميركية.
ولـ ــم ت ـخ ــرج إدارة ب ــاي ــدن ب ـعــد بـ ــأي ت ـحــرك
يـمـكــن إحـ ــداث تغيير كـبـيــر فــي امل ـعــادلــة .إذ
أكــد بــايــدن بعد تسلمه السلطة ،فــي يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،م ـعــارض ـتــه بشكل
قاطع «إنهاء تمويل الشرطة»ّ .
ومرر مجلس
الـنــواب األمـيــركــي ،فــي م ــارس /آذار املاضي،
قـ ــانـ ــون ج ـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد إلص ـ ـ ــاح ال ـش ــرط ــة،
بانتظار تمريره أيضًا في مجلس الشيوخ،
ل ـكــن حــركــة «ح ـي ــاة ال ـس ــود م ـه ـمــة» اعـتـبــرت
أنــه يــراكــم «اسـتــراتـيـجـيــات إص ــاح» أخفقت
فــي تـصـحـيــح أوضـ ــاع املـجـتـمـعــات املهمشة
وتصحيح ظاهرة عنف الشرطة وطنيًا.
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شرق
غرب
حزب ميركل يدعم
الشيت لخالفتها
دعـ ـ ـم ـ ــت إدارة حـ ـ ـ ــزب «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
املـسـيـحــي الــدي ـم ـقــراطــي» األملــانــي،
أمــس اإلث ـنــن ،زعـيــم الـحــزب أرمــن
الش ـيــت ،لـلـتــرشــح لـخــافــة أنجيال
م ـيــركــل ف ــي مـنـصــب املـسـتـشــاريــة،
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة في
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر/أيـ ـل ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وق ـ ــال
مشاركون في االجتماع إن املجلس
الـ ــرئـ ــاسـ ــي لـ ــات ـ ـحـ ــاد قـ ـ ـ ــرر ،خ ــال
اجتماع مغلق ،دعم ترشيح رئيسه
مقابل الــزعـيــم الـبــافــاري مــاركــوس
سودر الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وال ـق ــرار لـيــس نهائيًا بـعــد ،إال أنــه
مع هذا الدعم ،ستكون لدى الشيت
فـ ــرص ج ـي ــدة ل ـخــافــة م ـيــركــل فــي
املستشارية.
(فرانس برس)
اإلكوادور :اليميني
غييرمو السو رئيسًا
انتخب املصرفي السابق اليميني
غييرمو الســو ،أمــس األول ،رئيسًا
ل ـ ـ ـ ــإك ـ ـ ـ ــوادور ،ف ـ ــي وجـ ـ ـ ــه م ـن ــاف ـس ــه
االشتراكي أندريس أراوس املدعوم
من الرئيس األسبق رافاييل كوريا.
وسيخلف السو ( 65عامًا) الرئيس
ل ـي ـن ــن م ــوريـ ـن ــو ال ـ ـ ــذي ي ـن ـه ــي فــي
م ــاي ــو/أي ــار امل ـق ـبــل واليـ ــة م ــن أرب ــع
سنوات .ونال السو  52.51في املائة
مــن األص ــوات فــي مقابل  47.49في
املــائــة ألراوس ،ال ــذي اع ـتــرف ،أمس
اإلثنني ،بالهزيمة.
(فرانس برس)
تونس :قيادي
بـ«النهضة» يدعو لكتلة
مؤمنة بالديمقراطية
دعــا الـقـيــادي فــي حــركــة «النهضة»
ال ـت ــون ـس ـي ــة والـ ـن ــائ ــب ن ـ ــور ال ــدي ــن
ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــري ،أمـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،إلـ ــى
«ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء كـ ـتـ ـل ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة م ــؤم ـن ــة
ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ل ـل ـت ـص ــدي ل ــدع ــاة
الحكم الفردي االستبدادي» .وأعلن
أن «الكتلة يجب أن تضم مختلف
ال ـ ـف ـ ـئـ ــات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واألي ـ ـ ــدي ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـيـ ـس ــاري ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،وك ــل
م ـ ــن يـ ــؤمـ ــن ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ع ـبــر
االنتخابات الحرة الشفافة».
(العربي الجديد)
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أحزاب تواجه التيار المدني

تحالف عراقي
انتخابي جديد
يقود زعيم تيار
«الحكمة» عمار الحكيم،
حراكًا في العراق إلنشاء
تحالف انتخابي مقابل
للقوى الحليفة إليران،
وفي مواجهة صعود
التيار المدني
بغداد ـ عادل النواب

ت ـع ـت ــزم قـ ــوى س ـيــاس ـيــة عــراق ـيــة
ب ــارزة تشكيل تحالف انتخابي
جــديــد ،سـيـكــون األول مــن نوعه
ً
منذ العام  2003في حال اكتماله ،يضم كتال
وق ــوى سياسية ،سنية وشيعية وكــرديــة،
وذلـ ــك لـلـمـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي 10
أكتوبر /تشرين األول املقبل .وقال مراقبون
إنــه محاولة ملواكبة تطلعات الـشــارع بعد
التظاهرات الشعبية التي تفجرت بالبالد،
فــي األول مــن أكـتــوبــر ال ـعــام  ،2019ودام ــت
ألكثر من عام في مدن جنوب ووسط العراق
والعاصمة بغداد.
ويقود حــراك تأسيس التحالف زعيم تيار
«ال ـح ـك ـمــة» ع ـمــار الـحـكـيــم ،ال ــذي زار خــال
الفترة املاضية عــدة مناطق ،أبرزها أربيل
واألنـ ـ ـب ـ ــار شـ ـم ــال وغـ ــربـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،ضـمــن
مساعيه الــرامـيــة لتشكيل الـتـحــالــف األول
من نوعه ،إذ سبق أن تم تشكيل تحالفات
ج ـم ـعــت قـ ــوى س ـيــاس ـيــة س ـن ـيــة وش ـي ـع ـيــة.
لكن التحالف الحالي سيضم قــوى كردية
وأخ ــرى مدنية وشخصيات تمثل أقليات
دينية عراقية.
وقـ ـ ــال س ـي ــاس ــي ع ــراق ــي بـ ـ ــارز ف ــي بـ ـغ ــداد،
لـ«العربي الجديد» ،إن «التحالف الجديد،
ال ــذي يـعـمــل الـحـكـيــم عـلــى تــأسـيـســه ،يضم
قوى سياسية سنية وكردية ،وشخصيات
مــن مــدن مختلفة ،بــاإلضــافــة إلــى ناشطني
مــدن ـيــن .ووصـ ــل إل ــى م ــراح ــل مـتـقــدمــة من
الـتـفــاهـمــات مــع ع ــدة كـتــل فــي ه ــذا اإلط ــار».
وأوضح أن كتل «تيار الحكمة بزعامة عمار

الحكيم ،وحزب تقدم بزعامة رئيس البرملان
م ـح ـمــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي ،واالتـ ـ ـح ـ ــاد الــوط ـنــي
ال ـكــردس ـتــانــي ف ــي الـسـلـيـمــانـيــة ،وائ ـت ــاف
النصر بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر
العبادي ،وتيار املرحلة الذي يدعمه رئيس
ال ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،إض ــاف ــة إلــى
ن ــواب مــن األق ـل ـيــات الــديـنـيــة ،وشخصيات
سياسية مستقلة ،تعتبر أبــرز القوى التي
ستدخل هــذا الـتـحــالــف ،فيما اعـتــذر زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر عن االنخراط
فــي الـتـحــالــف ،وفـضــل خ ــوض االنـتـخــابــات
بشكل مـنـفــرد» .ووف ـقــا للمصدر ذات ــه ،فــإن
التحالف الجديد سيكون بمثابة معسكر
مقابل للقوى السياسية الحليفة لطهران،
م ـث ــل «الـ ـفـ ـت ــح» بـ ـقـ ـي ــادة ه ـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري،
و«دولـ ــة ال ـقــانــون» بــزعــامــة رئ ـيــس الـ ــوزراء
األس ـبــق ن ــوري املــالـكــي ،معتبرًا أن ــه يمثل،
فــي الــوقــت ذاتـ ــه« ،خ ـطــوة مـقــابـلــة لصعود
التيار املدني وتحسس القوى الرئيسية في
الـبــاد ،بتوجه الـشــارع نحو القوى املدنية
والالطائفية».
وفي إشارة إلى تحالفه السياسي الجديد،
ك ـتــب ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة الـسـبــت
املاضي عقب زيارته محافظة األنبار غرب
الـ ـع ــراق ،إن «ال ـت ـحــالــف ال ـعــابــر لـلـمـكــونــات
سيعالج حالة الفوضى السياسية املتمثلة
بالتعددية الحزبية الكبيرة» .وقــال فــادي
الشمري ،القيادي في تيار «الحكمة» ،وأحد
امل ـقــربــن م ــن ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إنـهــم يعملون على
«تشكيل تحالف انتخابي سياسي ،تحضر
ف ـيــه ك ــل امل ـفــاع ـيــل الـسـيــاسـيــة ذات األلـ ــوان
املجتمعية املتعددة بالعراق» .وأضاف «ما
زالت جهود تشكيل هذا التحالف مستمرة،
وه ـنــاك حـ ــوارات تـجــري لتشكيله .تحالف
االعـتــدال والوسطية ودعــاة الدولة املدنية،
رغـ ـ ــم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـع ــرق ــات وم ـ ـحـ ــاوالت
إجهاضه من قبل شركاء بالعمل السياسي.
(نحن) منفتحون على قوى مؤمنة بالدولة
كغطاء وحيد للعمل السياسي واالجتماعي
ف ــي الـ ـع ــراق ،وامل ــواط ـن ــة ك ــأس ــاس يجمعنا
ت ـحــت س ـقــف ال ــدسـ ـت ــور ،ون ــأم ــل أن تتكلل
هــذه الـجـهــود بــالـنـجــاح ،وسـيـكــون اإلعــان
ع ــن ت ـحــالــف ومـ ـش ــروع ك ـه ــذا قــري ـبــا جـ ـدًا».

قصف «أرامكو» يرفع أسعار النفط
لندن ـ العربي الجديد

ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـخ ــام خ ــال تـعــامــات
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،ب ـع ــد إع ـ ـ ــان ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ــي
ف ــي ال ـي ـمــن اس ـت ـه ــداف م ــراف ــق نـفـطـيــة سـعــوديــة
بطائرات مسيرة ،في تكرار للهجمات على منشآت النفط
في اململكة .ورغم فتح التداوالت على هبوط ألسعار الخام،
م ــع ارت ـف ــاع اإلص ــاب ــات ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا وبـ ــطء الـتـعــافــي
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي م ــع اس ـت ـم ــرار اإلغـ ـ ــاق ال ـج ــزئ ــي في
الـعــديــد مــن االق ـت ـصــادات ال ـك ـبــرى ،إال أن األس ـعــار ســرعــان
مــا اتجهت للصعود مــع إع ــان املـتـحــدث العسكري باسم
الحوثيني يحيى ســريــع ،على «تــويـتــر» ،اسـتـهــداف مواقع
مصاف لشركة «أرامكو» في الجبيل
في السعودية ،بينها
ٍ
وج ــدة ،ب ــ 7طــائــرات مسيرة وصــاروخــن باليستيني .وفي
أعقاب الحادث ،صعدت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي
مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران إلى نحو  63.32دوالرًا
للبرميل ،كما صعدت أسعار العقود اآلجلة للخام األميركي
غــرب تكساس الوسيط تسليم مايو /أيــار إلــى نحو 59.5

ارتفاع أسهم
«علي بابا»
رغم العقوبة
الباهظة

يأتي التحالف كخطوة مقابلة لصعود التيار المدني (أحمد الربيعي/فرانس برس)

يقود الحكيم حراك
تأسيس التحالف وزار
مناطق عدة أخيرًا
من جانبه ،قــال القيادي في حــزب «تقدم»،
برئاسة الحلبوسي ،النائب علي العيساوي،
لـ«العربي الجديد» ،إنهم «منفتحون على
القوى السياسية األخ ــرى ،التي تريد بناء
تحالفات وطنية عابرة للطائفية ،وأن يكون
تحالفا ليس ألهداف انتخابية فقط ،بل له
رؤى استراتيجية بعيدة املدى على مختلف
األصعدة السياسية واالنتخابية وغيرها
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب أو ال ـب ـع ـي ــد» .وردًا

على انضمامهم للتحالف املرتقب ،أوضح
العيساوي أن «ال ـحــوارات مــن أجــل تشكيل
التحالفات االنتخابية مــا زال ــت مستمرة،
لكنها وصلت إلى مراحل متقدمة ،وسيكون
هناك إعالن قريب عنها ،مع قرب إغالق باب
تسجيل التحالفات بشكل رسمي مــن قبل
مفوضية االنتخابات» في األول من مايو/
أيــار املقبل .واعتبر أن «تشكيل أي تحالف
ال يعني أن يكون بالضد من جهة معينة أو
تحالفا آخــر ،بل هو لبناء عملية سياسية
ع ـلــى أس ــس صـحـيـحــة ،وال ـس ـعــي لتشكيل
تحالفات ق ــادرة على أن يـكــون لها أغلبية
في البرملان من أجل دعم العمل التشريعي
بـصــورة صحيحة ،وع ــدم عرقلة الـقــوانــن،
التي دائمًا ما تريد بعض الكتل تمريرها
وفق أجندات سياسية وشخصية».
في املقابل ،قال عضو التيار املدني العراقي

دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل .وك ـث ــف ال ـح ــوث ـي ــون م ــؤخـ ـرًا م ــن إط ــاق
ص ــواري ــخ باليستية وم ـقــذوفــات وم ـس ـيــرات عـلــى مناطق
سعودية ،منها منشآت نفطية ،وسط إعالنات متكررة من
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بتدميرها ،واتهام
الجماعة اليمنية بأنها مدعومة بتلك األسلحة من إيران.
وي ـش ـهــد ال ـي ـمــن م ـنــذ ن ـحــو  7س ـن ــوات حــربــا مـسـتـمــرة بني
الـقــوات املــوالـيــة للحكومة املــدعــومــة مــن التحالف العربي،
ومـسـلـحــي «ال ـحــوثــي» املــدعــومــن مــن إيـ ــران واملـسـيـطــريــن
على محافظات ،بينها العاصمة صنعاء ،منذ سبتمبر/
أيلول  .2014وخالف سهم أرامكو ،عمالق النفط السعودي،
التوقعات بعد اإلعالن الحوثي عن استهداف مرافق نفطية،
إذ صـعــد فــي تـعــامــات أم ــس بنسبة  ،%0.28بينما هبط
مؤشر السوق السعودية بنسبة  %0.34إلى  9907.62نقاط،
مدفوعا بخسائر أسهم قيادية في قطاع البنوك ،يتقدمها
سهما البنك األهـلــي ومـصــرف الــراجـحــي ،اللذين انخفضا
بنسبة  %2.19و %1.5عـلــى الـتــرتـيــب .وف ــي األث ـن ــاء ،قالت
عدة مصادر تجارية ،إن اململكة ستلبي معظم احتياجات
العمالء في آسيا من النفط الخام تحميل مايو /أيار املقبل،

بعد أن طلب بعض العمالء كميات أقل ألسباب ،من بينها
إج ـ ــراء أع ـم ــال ص ـيــانــة م ـصــاف وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار .ويــأتــي
تــراجــع الـطـلــب فيما تتجه الـسـعــوديــة لتقليص تخفيض
طوعي إضــافــي لإلنتاج على مــدار األشـهــر القليلة املقبلة،
بـمــوجــب خـطــة متفق عليها مــع منظمة الـبـلــدان املـصــدرة
للبترول (أوبك) وحلفائها لتقليص تخفيضات اإلمدادات.
وفي األسبوع املاضي ،أوردت وكالة رويترز أن أربع شركات
تكرير هندية قلصت كميات النفط املطلوبة من السعودية
بواقع  %36في مايو /أيار عن األحجام الطبيعية ،في ظل
توتر بني الهند ،ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في
العالم ،واململكة .وذكرت املصادر أن السعودية لبت مطالب
أرب ــع شــركــات تـكــريــر هـنــديــة بـتــوريــد كـمـيــات أق ــل ،ولكنها
غيرت نوع الخام الذي تورده ملشتر هندي واحد على األقل
إلى الخام العربي الخفيف بدال من العربي الثقيل.
ورفعت السعودية سعر جميع الخامات التي تبيعها آلسيا
في وقت سابق من إبريل /نيسان الجاري .وامتنعت أرامكو،
أمــس ،عن التعقيب على املخصصات أو التخفيضات التي
طلبها بعض العمالء.

أح ـ ـمـ ــد ح ـ ـقـ ــي ،ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،إن
«التحالف الجديد عبارة عن أحزاب قديمة
شاركت منذ  18سنة بالسلطة ولم تقدم أي
ش ــيء لـلـنــاس ،وم ــن غـيــر املـعـقــول التسليم
بأنها ستقدم شيئًا بمجرد تحالفهم بشكل
مختلف».
وأضــاف «التحالف الحالي موجود ،وخطأ
أن ي ـقــال إن ــه األول مــن نــوعــه ،فـهــم متفقون
بشكل أو آخر داخل البرملان على منح الثقة
ل ـل ـح ـكــومــات والـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ـم ــري ــر ال ـق ــوان ــن،
وهــم أيضا شركاء بالفشل الحالي ،وهناك
شخصيات في هذا التحالف املقترح تسلمت
مناصب تنفيذية وأخرى متهمة بالفساد».
واعتبر أنــه «ال بديل أمــام العراقيني سوى
الوجوه الجديدة املدنية التي تؤمن بدولة
املواطنة ،ال دولــة الطوائف كما فعلت هذه
األحزاب».

قـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
«عـ ـل ــي بـ ــابـ ــا» ل ـل ـت ـجــارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة م ــن حـجــم
تـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـغـ ـ ــرامـ ـ ــة
الباهظة الـتــي فرضتها
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 2.78
مليار دوالر .وقــال نائب
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
للمجموعة جــو تـســاي،
في مؤتمر عبر الهاتف،
وفـ ـ ــق «ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ــرس»:
«نـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل بـ ـ ـص ـ ــدق ه ـ ــذه
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــة وس ـن ـم ـت ـث ــل
لـ ـه ــا بـ ـ ـح ـ ــزم» .ووع ـ ـ ــدت
املـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـت ـخ ـف ـيــض
ن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــل
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــار ال ـ ــذي ـ ــن
يستخدمون منصاتها.
ّ
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو أن هـ ـ ـ ـ ــذه
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ط ـمــأنــت
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن .وس ـ ّـج ــل
سـعــر سـهــم «عـلــي بــابــا»
ارت ـفــاعــا بنسبة وصلت
إل ـ ـ ــى ق ـ ــراب ـ ــة  ،%9أم ــس
االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،فـ ـ ــي بـ ــورصـ ــة
ُ
هونغ كونغ ،حيث تعتبر
م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات األعـ ـل ــى
قيمة ،وكذلك في بورصة
ن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــورك .وك ـ ــان ـ ــت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة
ق ــد ات ـه ـمــت «ع ـلــي بــابــا»
ب ـفــرض الـحـصــريــة على
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــي
بـ ـي ــع م ـن ـت ـج ــات ـه ــم ع ـلــى
م ـ ـن ـ ـص ـ ـت ـ ـهـ ــا وت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـ ــع مـ ــواقـ ــع
الـ ـتـ ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
املنافسة.

()Getty

أخبار مختصرة

عمان
تراجع التضخم في ُ
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني لإلحصاء
عمان ،تراجع
والمعلومات الحكومي في سلطنة ُ
مؤشر األرقام القياسية ألسعار المستهلكين (التضخم)
بنسبة  %0.37على أساس سنوي في مارس /آذار
الماضي ،بينما سجل ارتفاعًا على أساس شهري .وقال
المركز في تقرير له ،وفق وكالة األنباء العمانية ،أمس،
ّ
إن انخفاض مؤشر األسعار على أساس سنوي ،يرجع إلى
هبوط أسعار المجموعات الرئيسية منها مجموعة
المالبس واألحذية بنسبة  ،%1.17ومجموعة المواد
الغذائية والمشروبات غير الكحولية  ،%1.09والنقل
 ،%0.47والمطاعم والفنادق .%0.39

سيارات ذاتية القيادة في دبي
وقعت حكومة دبي ،اتفاقًا مع وحدة كروز للسيارات
ذاتية القيادة ،المملوكة بحصة أغلبية لشركة جنرال
موتورز األميركية ،وذلك لتشغيل سياراتها في دبي
بدءًا من عام  .2023وقال ولي عهد دبي ،الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،على «تويتر»
أمس االثنينّ ،
إن أسطول السيارات ذاتية القيادة سيصل
إلى أربعة آالف مركبة بحلول العام  ،2030مضيفًا ّ
أن
دبي ستكون األولى خارج الواليات المتحدة التي تبدأ
تشغيل سيارات كروز.وبحلول  ،2030تطمح دبي إلى
تخفيض تكاليف النقل بواقع  900مليون درهم سنويًا
( 245.2مليون دوالر) وتوفير  1.5مليار درهم.

صادرات أردنية متراجعة
انخفضت صادرات غرفة تجارة عمان ،خالل الربع
األول من العام الجاري بنسبة  %19.7على أساس سنوي،
متأثرة باستمرار تبعات جائحة كورونا .وأشارت الغرفة
في تقرير لها ،وفق وكالة األنباء األردنية «بترا» أمس،
إلى ّ
أن صادرات الغرفة من خالل شهادات المنشأ التي
تصدرها ،انخفضت إلى  151مليون دينار ( 211.4مليون
دوالر) في الربع األول ،مقارنة مع  188مليون دينار
خالل الفترة نفسها من العام الماضي  .2020وتوزعت
الصادرات على العديد من الدول بمقدمتها العراق
بقيمة  53مليون دينار ،واإلمارات  12مليون دينار،
ومصر نحو  10ماليين دينار.

مدن حفتر
«الفنكوشية»
مصطفى عبد السالم

في إبريل /نيسان من عام 2014
خرجت شركة أرابتيك اإلماراتية،
على املصريني بإعالن مفاده
أنها قررت إنشاء مليون وحدة
سكنية وبتكلفة  280مليار جنيه،
ما يعادل  40.2مليار دوالر
في ذلك الوقت ،واملساهمة في
حل أزمة البطالة ،حيث إن هذا
املشروع يوفر مليون فرصة عمل
للشبان املصريني .ولم تكتف
بذلك ،بل أعلنت أن بعض الوحدات
سيتم تخصيصها للشباب
ومحدودي ومعدومي الدخل
وسكان العشوائيات والقبور ،وأنه
سيتم بيع وحدات أخرى بأسعار
التكلفة.
وتمر السنة وراء األخرى ولم
يتم تشييد وحدة سكنية واحدة
من املشروع رغم اإلعالن أكثر
من مرة من قبل جهات حكومية
مصرية وإماراتية عن اختيار
مواقع املشروع ،وتدبير التمويل
وعمل املناقصات واختيار
الشركات املنفذة ،بل فوجئ
املصريون ،نهاية  ،2020بانهيار
عمالق املقاوالت اإلماراتي وإعالن
إفالس الشركة واختفائها لألبد
دون أن تقدم اعتذارا واحدا
ملاليني املصريني الذين خدعتهم
بوعود براقة ومشروع فنكوشي،
وألغراض سياسية.
ويبدو أن اللواء الليبي املتقاعد
خليفة حفتر يكرر السيناريو
اإلماراتي لكن ببهارات أكثر،
حيث خرج ،يوم السبت ،بتصريح
قال فيه إن القيادة العامة للقوات
املسلحة ستبني ثالث مدن كاملة
املرافق في شرق وغرب وجنوب
مدينة بنغازي الواقعة في شرق
ليبيا ،إلى هنا والخبر مقبول
رغم تأكيده أن «العمل جار في
هذه املدن ،وأنه سيتم االنتهاء
من البناء في وقت قريب» ،رغم
أن معظم أهالي ليبيا ال يعرفون
شيئا عن املشروعات ولم
يسمعوا عنها من قبل .لكن حفتر
أضاف قائال إن املدن الجديدة
تستوعب ما ال يقل عن  12مليون
نسمة.
املثل العامي يقول «إذا كان املتكلم
مجنونا يكون املستمع عاقال»،
والعقل هنا يعرف أن عدد سكان
ليبيا أقل من  7ماليني نسمة،
فهل سيجمع حفتر كل سكان
ليبيا شرقها وغربها جنوبها
وشمالها في مدنه الثالث ،بل
ويعرض على دول مجاورة ،مثل
مصر وتونس والسودان ،إرسال
ماليني من رعاياها ليقطنوا مدنه
الفنكوشية املبنية على أحالم؟
وبغض النظر عن رقم  12مليونا
الذي حدده اللواء املتقاعد كسكان
محتملني ملدنه الهالمية ،فمن أين
يأتي بالتمويل ،وهو باملناسبة
بمليارات الدوالرات ،في ظل
تجفيف مصادره املالية وتوحيد
ميزانية ليبيا واالتفاق بني الفرقاء
على أن كل إيرادات الدولة ،النفطية
وغيرها ،تصب في حساب لدى
البنك املركزي بالعاصمة طرابلس،
وأن حكومة الوحدة الوطنية هي
التي ستتولى توزيع مخصصات
موازنة الدولة سواء تأمني الرواتب
أو فاتورة الدعم أو تمويل الواردات
واالستثمارات العامة.

ليبيا :تحركات حكومية لمعالجة أزمة األرصدة المجمدة
طرابلس ــ العربي الجديد

كشف مـصــدر فــي حكومة الــوحــدة الوطنية الليبية،
عن توافق وشيك بني رئيس الحكومة ،عبد الحميد
الــدب ـي ـبــة ،وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب ،ح ــول تـعـيــن شخصية
جــديــدة لتولي رئــاســة املــؤسـســة الليبية لالستثمار
(الـصـنــدوق الـسـيــادي) الـتــي تــديــر أكـثــر مــن  66مليار
دوالر ،فــي خطوة مــن شأنها معالجة أزمــة األرصــدة
الليبية املجمدة في الخارج .وقــال املصدر لـ«العربي
الجديد» إن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا
كبيرًا مللف الصناديق االستثمارية واألموال املجمدة

فــي ال ـخ ــارج ،كــونـهــا بــاتــت الـحـكــومــة املــوحــدة والـتــي
تمتلك صفة شرعية معترف بها داخليًا وخارجيًا.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الــدب ـي ـبــة أج ـ ــرى اتـ ـص ــاالت مكثفة
مــع مجلس ال ـنــواب ولـجـنــة األم ــوال الليبية املجمدة
املنبثقة عن مجلس الـنــواب ،من أجــل تشكيل مجلس
أمناء جديد للمؤسسة الليبية لالستثمار ،ويسعى
ألن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط واملالية
والدولة للشؤون االقتصادية ،بينما تجري املفاضلة
بني ثــاث شخصيات رفيعة لتولي رئاسة املؤسسة
خـلـفــا لــرئـيـسـهــا ال ـحــالــي عـلــي مـحـمــود ال ــذي يتولي
املؤسسة منذ  .2017وأضاف املصدر أن «الجهود تتركز

على حصر األص ــول الثابتة داخ ــل الـبــاد وخارجها
بشكل نهائي ،وتعيني إدارة مهنية للمؤسسة التي
تدير أكثر من  66مليار دوالر» .ويسعى الدبيبة إلى
معالجة قضية األرصــدة الليبية املجمدة في الخارج
بالتنسيق مع لجنة العقوبات التابعة ملجلس األمن،
والتي ترجع لها قضية األموال الليبية املجمدة بقرار
أممي منذ العام  ،2011من خالل وقف التصرف فيها
بعد تعرضها في بريطانيا وبلجيكا ملحاوالت لرفع
الحراسة عنها والتصرف فيها لتعويض ديون ليبية.
ورغـ ـ ــم أن ال ـش ــرع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـح ــرك ع ـل ــى أســاس ـهــا
الحكومة ،بعد منح مجلس الـنــواب ثقته لها كــأول
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حـكــومــة لـيـبـيــة م ــوح ــدة بـعــد س ـن ــوات م ــن االنـقـســام
السياسي ،تساءل الخبير االقتصادي الليبي ،عبد
ال ـســام زيـ ــدان ،عــن تـنــاســب عـمــر الـحـكــومــة القصير
مع حجم حلحلة ملفات املؤسسة املتخمة بسلسلة
تعقيدات تحتاج لوقت طويل .لكن زيــدان ،أكد خالل
حديثه مع «العربي الجديد» ،على أن خطوة تغيير
إدارة امل ــؤس ـس ــة الـلـيـبـيــة لــاس ـت ـث ـمــار «م ـه ـمــة وفــي
الـطــريــق الـصـحـيــح» ،مـعــربــا عــن أمـلــه فــي أن «تـكــون
خطوات رئيس الحكومة محسوبة ،وأن تتوقف عند
حد حصر األم ــوال الخارجية ومنع التصرف فيها،
مع املتابعة الدقيقة لالستثمارات الداخلية».

10

اقتصاد

الثالثاء  13إبريل /نيسان  2021م  1رمضان  1442هـ ¶ العدد  2416السنة السابعة
Tuesday 13 April 2021

محور

الثالثاء  13إبريل /نيسان  2021م  1رمضان  1442هـ ¶ العدد  2416السنة السابعة
Tuesday 13 April 2021

األسواق في رمضان :حظر وغالء وركود

وسط الزينة واألضواء التي تضفي نوعًا من في جذب الزبائن وزيادة المبيعات وتعويض
البهجة على الشوارع ،استقبلت أسواق الدول خسائر باهظة تكبّدوها بسبب تداعيات فيروس
التجار كورونا .وفي المقابل ،يزاد إقبال المواطنين
العربية موسم رمضان ،مع تصاعد آمال
ّ

على شراء بعض أنواع السلع إلسعاد أسرهم ،رمضان سيكون األصعب معيشيا على العديد
ولكن الغالء الفاحش وضعف القدرة الشرائية من الدول العربية هذا العام ،بسبب تداعيات
قلّصا من فرحة الشارع بموسم الصيام .وشهر كورونا والحظر واإلغالقات

الركود
يالحق أسواق
 4دول عربية

البلدان المغاربية :عرض
وفير وقدرة شرائية متراجعة
شهدت أسواق ٍّ
كل من تونس
والمغرب والجزائر وليبيا وفرة في
المعروض السلعي

الغالء ّ
ينغص فرحة المواطنين
للتجار
برمضان ...وخسائر
ّ
يعاني المواطنون
في  4دول عربية من
ارتفاعات كبيرة في
أسعار السلع الغذائية
مع دخول شهر رمضان،
األمر الذي ّ
ينغص عليهم
فرحتهم بموسم الصيام
عواصم ـ عمار حميد ،محمد راجح
ياسر فتوح ،وسام سليم

أص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس
كــورونــا وتــراجــع الـقــدرة الشرائية
للمواطنني أســواق مصر والعراق
وس ــوري ــة وال ـي ـمــن ب ــال ــرك ــود ،وس ــط تـصــاعــد
ش ـكــاوى ال ـش ــارع مــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار وعــدم
كفاية التحركات الحكومية إلخمادها.
ّ
وي ــأت ــي ذل ــك رغ ــم أن ال ـتـ ّـجــار ك ــان ــوا يـعـ ّـولــون

على شهر رمضان ،من أجل إنعاش تجارتهم
الــراكــدة وتعويض خسائرهم التي ّ
تكبدوها
خـ ــال ال ـف ـت ــرات األخـ ـي ــرة ب ـس ـبــب اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية والحظر الجزئي لألنشطة تفاديًا
ملــوجــة جــديــدة للجائحة الـصـحـيــة وال ــزي ــادة
الكبيرة في أعداد املصابني .والقطاعات التي
ً
ش ـه ــدت إقـ ـب ــاال نـسـبـيــا م ــن املـسـتـهـلـكــن مثل
الـسـلــع الـغــذائـيــة صــاحـبـهــا ارت ـف ــاع كـبـيــر في
أسعار السلع ،ما أرهــق معيشة املواطنني ،ال
سيما مـحــدودي الــدخــل ،الذين يزيد إقبالهم
ع ـلــى ش ـ ــراء ب ـعــض األن ـ ـ ــواع م ــن ال ـخ ـض ــروات
والسلع الغذائية في محاولة إلدخــال الفرحة
على أسرهم.
مصر :غالء الخضروات واللحوم

ح ــال ــة م ــن الـ ـسـ ـع ــادة وال ـب ـه ـج ــة ّالـ ـت ــي تــربــط
املـصــريــن بشهر رمـضــان إذ يكثفون تعليق
الــزي ـنــة ويــذه ـبــون ل ـش ــراء أن ـ ــواع م ـح ــددة من
األطعمة ،كما تقوم املحالت التجارية بتعليق
ً
األضـ ـ ـ ــواء امل ـب ـه ـجــة أم ـ ــا ف ــي ت ـن ـش ـيــط حــركــة
التجارة وتعويض بعض خسائرهم بسبب
ت ــداع ـي ــات ك ــورون ــا ألك ـث ــر م ــن عـ ــام .ل ـك ــن ،في

رمضان األصعب معيشيًا في لبنان
استقبل اللبنانيون شهر رمضان هذا العام ،وسط الظروف االقتصادية
والمعيشية الصعبة واستمرار جائحة كورونا ،ما قد يجعل شهر هذا
ّ
فإن بلدية
العام ،األصعب منذ أعــوام .وبخالف السنوات الماضية،
بيروت لم ُتزيّن شوارع العاصمة ،كما لم تفعل مناطق عدة ،في
ّ
قاس فرضته األزمــة االقتصادية .ويقود هبوط
ظل تقشف مالي
ٍ
العملة المحلية (الليرة) ،األزمات االقتصادية التي يواجهها لبنان؛ فبينما
ّ
فإن السعر في السوق الموازية
يبلغ سعر الصرف الرسمي  1510ليرات،
(السوداء) بلغ  12.800ليرة ،أمس ،بحسب «األناضول».

تونس ،الجزائر ،الرباط ـ إيمان الحامدي
حمزة كحال ،مصطفى قماس

التجّ ار يأملون في زيادة مبيعاتهم خالل موسم رمضان (األناضول)

ً
امل ـقــابــل ،ش ـهــدت األس ـ ــواق امل ـصــريــة تــواصــا
في ركــود املنتجات وارتفاعًا بأسعار السلع،
ال سيما اللحوم والـخـضــروات ،وهــي ظاهرة
رمضان،
تتكرر سنويًا بالبالد مع بداية شهر
ّ
فيما اتهم املواطنون املصريون التجار بأنهم
وراء م ــوج ــة الـ ـغ ــاء ن ـت ـي ـجــة غ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة
الحقيقية على األس ــواق ،رغــم نفي الحكومة
امل ـص ــري ــة ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار وال ـس ـي ـطــرة على
ً
السوق ،والتوسع في معارض «أهال رمضان»
التي ال تختلف أسعارها عــن أسـعــار السوق
بـحـســب آراء مــواط ـنــن ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد».
وك ــان ــت أسـ ـع ــار ال ـل ـح ــوم الـ ـحـ ـم ــراء ارت ـف ـعــت
م ــع دخ ـ ــول م ــوس ــم رم ـ ـضـ ــان ،ب ـع ــد ح ــال ــة مــن
االس ـت ـقــرار دام ــت لـعــدة أش ـهــر ،ليسجل سعر
ً
الكيلوغرام ما بني  130و 150جنيهًا بدال من
 120جنيهًا (ال ــدوالر = نحو  15.66جنيها)،
كما ارتفعت أسعار الدجاج ليصل سعر كيلو
اللحوم البيضاء إلى  36جنيهًا.
العراق :ركود بسبب كورونا

ّ
على غير عادتها فــي كــل عــام ،تكاد األســواق
وامل ـ ــراك ـ ــز ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ت ـخ ـلــو مــن
امل ـت ـب ـض ـع ــن ،مـ ـن ــذ عـ ـ ــدة أي ـ ـ ـ ــام ،إذ عـ ـ ــادة مــا
تزدحم أســواق العراق مع حلول موسم شهر
رم ـض ــان ،بــاملـتـبـضـعــن .وف ــي جــولــة أجــراهــا
مراسل «العربي الجديد» في عدد من أسواق

ارتفاعات كبيرة في
أسعار الخضروات واللحوم
رغم اإلجراءات الحكومية
ال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـغـ ــداد رص ـ ــد ح ــال ــة مـ ــن ال ــرك ــود
االق ـت ـص ــادي ،وض ـعــف إق ـبــال املــواط ـنــن على
التبضع قبيل رمضان.
فــي هــذا اإلط ــار ،قــال حـســام املــرســومــي ،وهــو
بائع مــواد غذائية في ســوق الشورجة للبيع
بــالـجـمـلــة ،وس ــط الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة بـغــداد
ّ
إن «حــركــة الـبـيــع فــي ال ـســوق أصـبـحــت شبه
ّ
معطلة» ،مبينًا أن «حركة البيع اقتصرت على
املـيـســوريــن ،لـشــراء الـحــاجــات األســاسـيــة مثل
ّ
األرز والبقوليات وبعض املواد الرئيسية في
املوائد العراقية» .وأوضح لـ«العربي الجديد»
ّ
أن نسبة املـتـبـضـعــن ،ه ــذا ال ـع ــام ،انخفضت
بـشـكــل كـبـيــر ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،عــازيــا
ذلــك إلــى االرتـفــاع املخيف في عــدد اإلصابات
بكورونا ،وتدهور الوضع االقتصادي ملعظم
الـعــراقـيــن وتــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لديهم،
ً
ف ـضــا ع ــن «االرتـ ـف ــاع ال ـفــاحــش ف ــي األس ـعــار
نتيجة الرت ـف ــاع سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر مقابل

ال ــدي ـن ــار ال ـع ــراق ــي» .م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال املــواطــن
ّ
م ـص ـط ـف ــى أح ـ ـمـ ــد إن «أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـبـ ـض ــائ ــع،
خ ـصــوصــا امل ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة ارت ـف ـعــت بنسبة
تتجاوز  %30بعد ارتفاع سعر صرف الدوالر»
ّ
مضيفًا لـ«العربي الجديد» أن «غالء األسعار
الفاحش تتحمله الحكومة بسبب سياستها
النقدية الخاطئة وعدم سيطرتها على السوق
والسماح للتجار بالتالعب باألسعار».
اليمن :فرصة لالستغالل

من وســط كومة كبيرة من البضائع في أحد
املخازن التجارية الواسعة في منطقة تجارية
فــي الـعــاصـمــة اليمنية صـنـعــاء ،ت ـســاءل أحــد
التجار عن ضعف إقبال املستهلكني وما ّ
تمر
به األس ــواق من تأرجح واضـطــراب منذ فترة
فــي رده على اسـتـفـســارات «الـعــربــي الجديد»
ح ـ ــول اس ـت ـع ــدادات ـه ــم ل ـل ـمــوســم الــرم ـضــانــي
ومدى توفر السلع واملنتجات الغذائية .وأكد
ّ
التاجر وائــل املسني ،أن األســواق تشهد تارة
ً
إقباال نسبيًا وتارة أخرى ركودًا في املبيعات
يستمر لفترات طويلة.
ّ
رد املـ ــواطـ ــن ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــدوس ال ـح ـي ــان ــي ،عـلــى
ّ
ال ـتــاجــر ،مــوضـحــا أن املـشـكـلــة لـيـســت بتوفر
السلع بــل فــي ارتـفــاع أسـعــارهــا بشكل مبالغ
ف ـيــه ب ـم ـقــابــل م ـع ــان ــاة امل ــواط ـن ــن م ــن ان ـع ــدام
ّ
ال ـ ــدخ ـ ــل بـ ـع ــدم ــا جـ ــردت ـ ـهـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرب م ـ ــن ك ــل

االحتكار يرهق األردنيين ...وتحركات حكومية لكبحه
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

رغ ـ ــم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
الحكومة األردنية للحد من ارتفاعات أسعار
املواد التموينية خالل شهر رمضان املبارك،
وخ ــاص ــة ف ــي ضـ ــوء غـ ــاء ال ـس ـل ــع ال ـغــذائ ـيــة
ع ــاملـ ـي ــا ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـع ـث ــرت فــي
تحقيق الهدف ،وخاصة في ظل تفاقم ظاهرة
االحتكار ،حسب مراقبني.
ووفـ ــق مــواط ـنــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،فقد
شهدت أسعار سلع غذائية أساسية ارتفاعا
كبيرا فــي األردن مــؤخــرا ،وبنسبة تــراوحــت
بـ ــن  %40و %70ل ـب ـع ــض الـ ـسـ ـل ــع ،خــاصــة
ال ــزي ــوت ال ـن ـبــات ـيــة وال ـس ـك ــر واألرز وبـعــض
أصناف الخضار والفواكه والدجاج.
وفـيـمــا ع ــزت الـحـكــومــة االرتـ ـف ــاع إل ــى زي ــادة
أسـعــار السلع بــاألســواق الـعــاملـيــة ،فــإن عــددا
من تجار التجزئة وأصحاب املطاعم اتهموا
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كبار التجار بالتالعب بالسوق واحتكار تلك
السلع .وبسبب االرتفاعات غير املسبوقة في
أسـعــار بعض املنتجات الــزراعـيــة ،فقد ألغت
وزارة الــزراعــة الحقا قــرراهــا بوقف استيراد
بعض املنتجات الــزراعـيــة ،كالبرتقال واملــوز
اللذين تجاوزت نسبة االرتفاع في أسعارهما
 %200واسـ ـتـ ـم ــرت ع ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ،وال ـس ـم ــاح
بــاس ـت ـيــراد ال ـل ـح ــوم وامل ــواش ــي م ــن مختلف
الـبـلــدان شريطة عــدم وج ــود مــوانــع صحية.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الزراعة لورنس
املجالي ،لـ«العربي الجديد» ،إن وزارة الزرعة
عملت على تعزيز املخزون الغذائي من السلع
واملـنـتـجــات الــزراع ـيــة وال ـل ـحــوم ال ـح ـمــراء من
خــال تسهيل عمليات االسـتـيــراد والسماح
باالستيراد من مناشئ مختلفة .وأضاف أنه
منح العديد من رخــص استيراد الحيوانات
الــاحـمــة الحية مــن ال ـســودان وب ـلــدان أخــرى،
بهدف توفير احتياجات السوق واملحافظة

عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار .وق ـ ــال ـ ــت وزي ـ ـ ــرة
الصناعة والتجارة والتموين ،مها علي ،إن
الحكومة ستتصدى ألي م ـحــاوالت احتكار
ال ـس ـل ــع والـ ـت ــي ه ــي غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة ،م ــؤك ــدة
تكثيف الرقابة على السوق للتأكد من وفرة
السلع وعدم حدوث اختالالت سعرية ،حيث
ستتدخل ال ــوزارة بـقــوة لضبط األسـعــار في
حال املغاالة فيها.
ووف ـقــا لـبـيــانــات وزارة الـصـنــاعــة والـتـجــارة
والـ ـتـ ـم ــوي ــن ،ف ـق ــد ت ــم ض ـب ــط أكـ ـث ــر م ــن أل ـفــي
مـخــالـفــة لـقــانــون الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة خــال
الربع األول من العام الحالي ،غالبيتها لعدم
اإلعــان عن أسعار السلع ومخالفة األسعار
املحددة من قبل الحكومة.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر عـ ـ ــام امل ــؤسـ ـس ــة االس ـت ـه ــاك ـي ــة
املدنية الحكومية سلمان القضاة ،لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،إن ــه بـتــوجـيـهــات مــن الـحـكــومــة تم
تثبيت أسعار السلع التموينية لعدة أشهر

رغـ ــم ارتـ ـف ــاع أس ـع ــاره ــا ف ــي الـ ـس ــوق املـحـلــي
وعــامل ـيــا ،ب ـهــدف تـخـفـيــف األع ـب ــاء ع ــن كــاهــل
امل ــواطـ ـن ــن .وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ت ــم ت ــوف ـي ــر الـسـلــع
الـتـمــويـنـيــة ف ــي أسـ ــواق املــؤس ـســة وإمـكــانـيــة

ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ()Getty

تـسـيـيــر أسـ ــواق مـتـنـقـلــة لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
املواطنني في شهر رمضان املـبــارك .وقــال إن
أســواق املؤسسة املدنية تشهد إقباال كثيفا
من قبل املواطنني على شراء احتياجاتهم.
ومــن جانبه ،قــال نقيب تجار املــواد الغذائية
خليل الحاج توفيق ،لـ«العربي الجديد» ،إن
السلع التموينية متوفرة في السوق املحلي
بكميات كبيرة ،حيث عمل التجار كاملعتاد
على زي ــادة الكميات املـسـتــوردة مــن مناشئ
مختلفة ،إضافة إلى ما هو متوفر من اإلنتاج
املحلي.
وق ـ ـ ــال إن ال ـ ـق ـ ــدرات الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن
تراجعت بشكل كبير منذ أكثر من عام بسبب
جائحة كورونا وتداعياتها ،ما أثر كثيرا على
التجار ،وبعضهم تعرض لخسائر كبيرة ،ال
سيما مع اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة
ملــواجـهــة الــوبــاء ،كالحظر الـشــامــل والجزئي
وإغالق العديد من القطاعات حتى اآلن.

ممتلكاتهم وسبل عيشهم ومـصــادر دخلهم
وأعمالهم ورواتبهم .كان الحياني يقف أمام
هذا املتجر مكتفيًا باملشاهدة ،وقال لـ«العربي
ّ
الجديد» إن البضائع مخزنة في املتاجر منذ
فترات طويلة وشارف كثير منها على انتهاء
صالحيته .وتشهد األســواق اليمنية ارتفاعًا
متصاعد في أسعار السلع الغذائية ،إذ يأتي
الدقيق في طليعة هذه السلع التي يعاني من
تحديث
ارتـفــاعـهــا الـيـمـنـيــون ،إذ يـشـيــر آخ ــر
ّ
لسعر كيس الدقيق ( 50كيلوغرامًا) إلــى أنه
بلغ نحو  26ألف ريال ،وما ساهم في ارتفاع
أسعار السلع تدهور العملة اليمنية إلى نحو
 850رياال في صنعاء للدوالر الواحد ،ونحو
 600ريال في عدن.
وت ــرص ــد جـمـعـيــة املـسـتـهـلــك الـيـمـنـيــة تالعبًا
ب ـ ـ ـ ــاألوزان وامل ـك ــاي ـي ــل ل ـك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـل ــع فــي
م ـخ ـت ـلــف األسـ ـ ـ ــواق ال ـي ـم ـن ـيــة ،ح ـس ــب رئ ـيــس
الـجـمـعـيــة الـيـمـنـيــة لـحـمــايــة املـسـتـهـلــك فضل
منصور لـ«العربي الجديد».
سورية :معيشة صعبة

يستقبل السوريون شهر رمضان هذا العام،
وسط ظروف معيشية واقتصادية قد تعتبر
األسوأ منذ بداية الحرب في بلدهم عام ،2011
ال سـيـمــا م ــع ان ـه ـيــار قـيـمــة ال ـل ـيــرة ال ـســوريــة
وارتفاع أسعار املواد األساسية بشكل كبير،

فيما تبقى وعود بعض املسؤولني في حكومة
النظام بتخفيض األسعار في موسم رمضان
مجرد تصريحات يأمل املواطنون أن يلمسوا
نـتــائـجـهــا .وأف ـ ــادت م ـص ــادر تــواص ـلــت معها
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» فــي العاصمة دمـشــق بــأن
تحسن سعر صرف الليرة بشكل طفيف خالل
األسبوعيني املاضيني ،لم يؤثر في تخفيض
أسـعــار امل ــواد األساسية (السعر الفعلي غير
الرسمي لصرف ال ــدوالر األمـيــركــي بلغ نحو
 3200ليرة أمس) .وتوقعت املصادر أن تشهد
امل ــواد االستهالكية التي يزيد الطلب عليها
ف ــي رمـ ـض ــان م ــزيـ ـدًا م ــن االرت ـ ـفـ ــاع ك ـمــا حــال
السنوات املاضية مع بدء أيام الشهر الفضيل.
وأرجعت املصادر السبب في عدم انخفاض
األسعار إلى عدم ثقة التجار بثبات أسعار
الصرف ،وإجــراءات حكومة النظام باإلبقاء
ع ـل ـي ــه م ـس ـت ـق ـرًا ل ـف ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة .وب ـح ـســب
م ـصــادر فــي دم ـشــق ،ي ـبــاع سـعــر كـيـلــوغــرام
ّ
األرز حــالـيــا بـسـعــر  3آالف ل ـيــرة فـيـمــا كــان
سعره الشهر املاضي  1700ليرة ،وتضاعف
سعر كيلوغرام السكر خالل الفترة نفسها
من  1500ليرة إلى  3آالف.

تشابهت دول املـغــرب العربي فــي وفــرة املـعــروض السلعي
في األسواق وضعف القدرة الشرائية ،وسط ارتفاع حاد في
أسعار السلع الغذائية .في تونس ،ال تعرف األسعار هدوءًا،
إذ سجلت طفرات متتالية تسارعت وتيرتها مع دخول شهر
رمـضــان ،رغــم وعــود رسمية بمحاصرة الغالء عبر مراقبة
ّ
التجار ،وضــخ كميات كبيرة من الخضروات والفواكه في
األسواق ،خالل األيام األولى من شهر الصيام.
ال ـتــذمــر مــن غ ــاء األس ـع ــار هــاجــس يـتـقــاسـمــه الـتــونـسـيــون
بمختلف طبقاتهم االجتماعية رغم وفرة املعروض وتنوعه،
بحسب تأكيد رئـيــس منظمة الــدفــاع عــن املستهلك ،سليم
ّ
سعد الله إن عمليات
سعد الله ،لـ«العربي الجديد» .يقول
ّ
الــرصــد التي تقوم بها املنظمة أثبتت تــوفــر مـعــروض مهم
من مختلف املــواد الغذائية الطازجة واملصنعة ،لكن وفرة
ال ـع ــرض ل ــم يــراف ـق ـهــا ان ـخ ـفــاض ف ــي األسـ ـع ــار وف ــق قــوانــن
ّ
ال ـعــرض والـطـلــب الـتــي تحتكم إلـيـهــا األسـ ــواق .يضيف أن
املـنـظـمــة سـتـطـلــق عـمـلـيــة تــوعـيــة واس ـع ــة م ــن أج ــل ترشيد
االس ـت ـهــاك ف ــي األي ـ ــام األول ـ ــى ال ـتــي تـشـهــد فـيـهــا األسـ ــواق
بعض السلع
ضغطًا مكثفًا ،وال يستبعد الدعوة إلى مقاطعة
ّ
ذات الثمن املرتفع .وأشــار فــي سياق متصل إلــى أنــه جرى
االتفاق مع منظمة املزارعني لفتح أكثر من  30نقطة بيع من
املنتج إلى املستهلك ،بهدف توفير معروض من الخضروات
والفواكه بأثمان ّ
معدلة ،وتقليص هوامش ربح املضاربني.
المغرب

حرصت السلطات العمومية في املغرب على توفير عرض
كاف من السلع بمناسبة شهر رمضان ،الذي يحل في سياق
متسم بتراجع إي ــرادات العديد من األســر ،بسبب تداعيات
األزمــة الصحية .ويالحظ رئيس الجامعة املغربية لحقوق
املستهلك ،بوعزة الخراطي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
ّ
أن ال ـعــرض فــي ال ـســوق وفـيــر مــن جميع الـسـلــع الـتــي يكثر
ّ
ّ
اإلق ـبــال عليها قـبــل رم ـضــان .وي ـحــل رم ـضــان فــي ظ ــل تأثر
اس ـت ـهــاك األس ــر بـحــالــة ع ــدم الـيـقــن املــرتـبـطــة بــالـجــائـحــة،
والبطالة الـتــي ارتفعت بسبب تعثر الـنـشــاط ،حيث مست
الـبـطــالــة حــوالــي  %12.7مــن الـســاكـنــة الـنـشـيـطــة .وإذا كــان
القطاعات ،بما كان له
مستوى النشاط تراجع في العديد من
ّ
إال ّأنه ّ
مس بشكل
من تأثير على إيرادات العديد من األسر،
خاص تلك العاملة في قطاعات السياحة واملقاهي واملطاعم
ّ
وال ـتــرف ـيــه .وس ـجــل ال ـخــراطــي ،أن األيـ ــام ال ـتــي سـبـقــت شهر
ً
رمضان ،شهدت إقباال كبيرًا على الشراء من قبل األسر ،ما
المزيد من التفاصيل
على الموقع األلكتروني

المزيد من التفاصيل
على الموقع األلكتروني

يفضي إلــى ارتـفــاع أسعار بعض السلع األساسية ،قبل أن
تتراجع في األسبوع األول من الشهر الفضيل.
الجزائر

ّ
وقــع السيناريو الــذي يخشاه الجزائريون مع كــل رمضان،
فأسعار املواد واسعة االستهالك سجلت قفزات كبيرة ،فاقت
املائة باملائة على بعض األنواع ،ويحدث ذلك رغم تطمينات
الـحـكــومــة املـتــواصـلــة ب ــإغ ــراق ال ـســوق ب ــامل ــواد لـكـبــح جشع
املـضــاربــن .فــي أس ــواق الـجــزائــر الـعــاصـمــة ،شـهــدت أسـعــار
الخضروات والفواكه واللحوم ارتفاعًا جنونيًا في األسبوع
األخير من شهر شعبان ،إذ قفزت اللحوم الحمراء من 1300
دينار ( 10دوالرات) للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف،
إلى  1350دينارًا ( 11.53دوالرًا) ،ومن  250دينارًا ( 2.1دوالر)
لـلـكـيـلــوغــرام ال ــواح ــد مــن لـحــم ال ــدج ــاج إل ــى  350دي ـن ــارًا (3
دوالرات) .وعلى نفس املنحى ارتفعت أسعار الخضروات.
ّ
ّ
«كل شيء زاد ثمنه إال كرامة املواطن رخصت في الجزائر»
يـشـتـكــي امل ــواط ــن عـبــد ال ـلــه ت ــوات ــي ،الـ ــذي الـتـقـتــه «الـعــربــي
ـرق الـعــاصـمــة،
ال ـجــديــد» فــي س ــوق ً«الـ ـح ــراش» الـشـعـبــي ش ـ ّ
والـ ــذي أض ــاف ق ــائ ــا« :ه ــذا كـثـيــر ،قــالــوا لـنــا إن ــه لــن تكون
هناك زيــادات في األسعار والعكس هو الذي وقع ،أصحاب
الجيوب الصغيرة لن يستطيعوا شراء ّ
أي شيء» .إلى ذلك،
يؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيني ،الحاج
ّ
الـطــاهــر بــول ـنــوار ،أن «األس ـ ــواق شـهــدت ارت ـفــاعــا متوسطًا
فــي األسـعــار الرتـفــاع الطلب واسـتـقــرار الـعــرض فــي أســواق
الجملة ،ال سيما بالنسبة للخضروات والفواكه».
ليبيا
ّ
يــؤكــد مــواطـنــون فــي ليبيا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أنـهــم باتوا
يكتفون بالسلع األساسية مع دخول شهر رمضان في ظل
تدهور قدرتهم الشرائية .ولم تتمكن األرملة الليبية سعيدة
سليمان ،من شراء السلع لشهر رمضان ،قائلة لـ«العربي
بن
ّ
الجديد» إنها تعيش «فــي حالة قلق متواصل ،فال سيولة
باملصارف وال فرصة عمل يمكن االعتماد عليها».

ضعف المبيعات رغم كثرة المعروض من السلع ()Getty

غزة :حركة تجارية نشطة رغم زيادة األسعار
ساهم صرف رواتب
الموظفين والمنحة
القطرية في زيادة نشاط
أسواق غزة مع دخول
رمضان
غزة ـ يوسف أبو وطفة

تشهد أسواق قطاع غزة حركة شرائية أفضل
مــن املـعـتــاد مــع تحضير األس ــر الفلسطينية
ّ
الستقبال شهر رم ـضــان ،غير أن املتسوقني
ي ـل ـم ـســون ت ــذب ــذبــا ف ــي أس ـع ــار ب ـعــض الـسـلــع
األســاس ـيــة وارت ـف ــاع بعضها بـشـكــل مفاجئ
عما كانت عليه .وساهم صرف رواتب موظفي
السلطة الفلسطينية ومــوظـفــي حكومة غزة

التي تديرها حركة حماس واملنحة القطرية
املخصصة ل ــ 100ألــف أســرة فقيرة في تعزيز
الـحــركــة الـشــرائـيــة ،إذ يتم اإلقـبــال على شــراء
ب ـعــض ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة ب ــال ــذات املــرتـبـطــة
ب ــوج ـب ــة الـ ـسـ ـح ــور ،م ـث ــل األجـ ـ ـب ـ ــان وامل ــرب ــى
وأصناف أخرى .ورغم حالة النشاط امللحوظة
خـ ــال األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ،اش ـت ـك ــى ال ـك ـث ـيــر مــن
املواطنني من ارتفاع بعض السلع األساسية
بشكل ملحوظ ،مثل الزيوت والسكر والدقيق،
ب ــاإلض ــاف ــة الرتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ب ـعــض أص ـنــاف
ال ـخ ـضــروات ،مـثــل الـخـيــار والـبـصــل وارت ـفــاع
م ـح ــدود ف ــي أس ـع ــار ال ـل ـحــوم امل ـج ـم ــدة ،فيما
حــافـظــت أص ـنــاف أخ ــرى مـثــل ال ــدواج ــن على
ث ـبــات أس ـعــارهــا .وم ــع ارت ـف ــاع أس ـعــار بعض
السلع األساسية ،يطالب املواطنون الجهات
الـحـكــومـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع بــالـعـمــل ع ـلــى ضبط
أسعار املواد األساسية الغذائية ومنع التجار
مــن اسـتـغــال مــوســم شـهــر رم ـضــان للتالعب

ب ــاألس ـع ــار ،وخ ـفــض أي ض ــرائ ــب م ــن شأنها
التأثير على أسعار السلع.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ي ــرج ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن الـتـجــار
وم ــوردي السلع األساسية موجة الغالء إلى
ارتفاع األسعار عامليًا باإلضافة إلى تكاليف
النقل والـشـحــن وعـبــر املــوانــئ نـظـرًا لجائحة
كــورونــا ،مــا أدى الرتـفــاع أسـعــار بعضها في
األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة داخـ ــل األسـ ـ ــواق املـحـلـيــة
فــي الـقـطــاع .فــي األث ـنــاء ،يـقــول الـنــاطــق باسم
وزارة االقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح

صرف الرواتب
والمنحة القطرية وراء
زيادة المبيعات

أب ــو مــوســى إن الـسـلــع الـغــذائـيــة املـتــوفــرة في
األسواق واملحال التجارية بغزة تكفي القطاع
ثالثة أشهر بحد أدنــى ،خصوصًا األساسية
مـنـهــا ،كــالــدقـيــق والــزيــوت والـسـكــر .ويــوضــح
أب ــو مــوســى ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن وزارت ــه
رص ــدت ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا فــي أس ـعــار السلع
األساسية ،وتمت مراجعة التجار واملوردين،
إذ أثبتت الفواتير الخاصة بهم وجود ارتفاع
فــي أسـعــار وتكاليف النقل الـخــارجــي مــرورًا
بوصولها عبر املعابر التجارية لغزة.
وحـ ـس ــب الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
ف ــي غـ ــزة ،ف ـقــد ت ــم االتـ ـف ــاق م ــع وزارة املــالـيــة
عـلــى خـفــض الــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـلــى السلع
األس ــاس ـي ــة ل ـض ـمــان وق ــف ارتـ ـف ــاع أس ـعــارهــا
وعــدم تأثير ذلــك بالسلب على املواطنني في
ال ـق ـطــاع ،بــاإلضــافــة إل ــى تـعــزيــز الــرقــابــة على
باقي األصناف ملنع التالعب في أسعارها.
وارتفعت أخيرًا تكاليف النقل بما يصل إلى

مــا بــن ضعفني إل ــى ثــاثــة أض ـعــاف تكاليف
ال ـن ـقــل ال ـت ــي ك ــان ــت م ـع ـت ــادة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،إذ
وصـلــت كلفة نقل بعض السلع إلــى  10آالف
دوالر أميركي بعدما كانت تراوح ما بني  3و5
آالف دوالر في السابق ،وفقًا ألبو موسى.
من جهته ،يؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة
فــي غــزة أده ــم البسيوني أن وزارت ــه وضعت
خ ـط ــة م ـس ـب ـقــة ل ـش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ت ـع ـم ــل عـلــى
ت ـع ــزي ــز االحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـس ـكــان
م ــن الـ ـخـ ـض ــروات وال ـل ـح ــوم وال ـ ــدواج ـ ــن ،إلــى
ج ــان ــب مـ ـح ــاول ــة ض ـب ــط األسـ ـ ـع ـ ــار وض ـم ــان
عــدم ارتفاعها .ويـقــول البسيوني لـ«العربي
الجديد» ،إن ارتفاع بعض أسعار الخضروات
ي ـع ــود إلـ ــى ان ـت ـه ــاء م ــواس ــم الـ ــزراعـ ــة لبعض
األص ـ ـنـ ــاف وانـ ـتـ ـظ ــار ط ــرح ـه ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
املقبلة ،أو إدخالها عبر املعابر من االحتالل
أو ال ـجــانــب امل ـص ــري ،وه ــو مــا سـيـســاهــم في
استقرار أسعارها خالل األيام املقبلة.
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رؤية

مال وسياسة

هل االقتصاد التركي
مأزوم؟

بحاجة الستذكار الحرب
ردد معظم اللبنانيين اليوم أنهم ليسوا
ي ُ ِّ
ٍ
ِّ
عام ،إذ إنهم
كل
األهلية ( 1975ـ  )1990في  13إبريل /نيسان من
ٍ
يعيشون فصوًال تذكرهم بها ،ال بل كوابيس لم تخرق منازلهم حتى
ّ
ست وأربعين سنة
قبل

أحمد ذكر اهلل

لبنان في ذكرى
الحرب األهلية
أزمات غير مسبوقة
والجوع يطرق األبواب
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ـورج» ( 80عامًا)
يـســأل «ال ـعـ ّـم ج ـ
َ
وه ـ ــو ي ـل ـع ـ ُـب طـ ــاولـ ــة ال ـ ـنـ ــرد مــع
ِّ
يوم أمام دكانتهِ
ِ
جاره صباح كل ٍ
الصغيرة في زحلة بمحافظة البقاع« :ماذا
ح ـ ّـل بــالـلـبـنــانـ ّـي؟ لــم أع ــد أعــرفــه ،أه ــو َّ
تغير
أم نـحــن تـبـ َّـدلـنــا؟ ك ــان ال ـص ـغــار يتهافتون
ّ
ّ
الــى املـحــل قبل ذهابهم الــى املــدرســة ،أوزع
عليهم الـحـلــوى مجانًا فما كــانــت تكلفني
ش ـي ـئ ــا ،ألـ ــف ل ـي ــرة ك ـح ـ ٍّـد أقـ ـص ــى ،تـكـفـيـنــي
الفرحة التي أراها على وجوههم والحضن
ال ــداف ــئ الـ ـص ــادق ال ـ ــذي ي ـب ــادل ــون ــي ب ــه من
ب ــاب ال ـش ـكــر ،لـكــن اآلن اخـتـلـفــت يــومـيــاتــي،
بـ ـس ــواده ــا الـ ـ ــذي ل ــم يـ ـم ـ ّـر م ـث ـلــه ح ـت ــى فــي
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ،وغ ــائ ـه ــا ال ـ ــذي جعلني
ـال
ع ــاج ـزًا ع ــن رس ــم بـسـمــة صـبــاحـيــة ألط ـفـ ٍ
لــم يعيشوا أج ــواء القصف والــدمــار لكنهم
ش ــاه ــدون عـلــى ال ـج ــوع ،وال ـف ـقــر ،والـعـتـمــة،
والبطالة ،والهجرة ،وكــوارث من شأنها أن
تقضي على حاضرهم ومستقبلهم» .يقول
«ال ـخ ـت ـيــار» كـمــا ي ـنــاديــه زبــائ ـنــه األوف ـي ــاء،
«أملك هذه الدكانة منذ أربعني عاما وأكثر،
أس ـع ــار ال ـس ـلــع ل ــم ت ـكــن ي ــوم ــا ب ـه ــذا ال ـغــاء
ال ـفــاحــش ،ك ــان الـفـقـيــر رغ ــم ظ ــروف الـحــرب
القاسية لــديــه إمكانية ش ــراء ربـطــة الخبز
والحاجيات األساسية أما حاليًا ،فإن كان
يملك املــال لشراء الرغيف أو الحليب قد ال
ً
يجدهما أصال في السوق».
ويردد بعض اللبنانيني عبارات من نوع أن
الحرب كانت أهــون من مرحلة ما بعد عام
 .2019في تلك الحقبة كــان يمكن االختباء
من قذيفة أو رصاصة أو اشتباكات مسلحة
ـان كثيرة ،أمــا الـيــوم فــاملــوت جوعًا
فــي أحـيـ ٍ
أو عـلــى أبـ ــواب املـسـتـشـفـيــات وال إمـكــانـيــة
ل ـل ـخــروج م ــن ه ــذه ال ــدوام ــة ،ال ب ــل الـخــوف
ّ
من القادم بــات أكبر في ظــل انسداد جميع
األفق واستمرار الخالف حكوميًا وبدء العدّ
العكسي لعقوبات جديدة ستدخل أوروبــا
ّ
خطها وما ّ
يتردد عن قطع بنوك عاملية
على
عالقاتها املصرفية مع لبنان ما من شأنه
ّ
أن يشكل الضربة القاضية للبالد.
ويستجمع اللبنانيون بعض املشاهد التي
عــايـشــوهــا فــي املــاضــي وأخـ ــرى حــديـثــة لم
يعرفوها سابقًا حتى خالل الحرب األهلية:
«برادات خالية ،كهرباء مقطوعة ،درس على
ضــوء الشمعة أو القنديل ،أزمــة محروقات
وطوابير السيارات أمام املحطات ،أزمة خبز
وحليب ،انقطاع مــواد غــذائـيــة ،شـ ّـح أدويــة
في الصيدليات ،إشـكــاالت بني الزبائن في
سلع مدعومة ،مصارف
السوبرماركات على
ٍ
تحتجز ودائــع الناس ودوالرات ـهــم ،انهيار
الليرة اللبنانية ،غالء فاحش ،تحليق سعر
صــرف ال ــدوالر فــي الـســوق ال ـس ــوداء ،إقفال
م ــؤس ـس ــات ت ـج ــاري ــة وس ـيــاح ـيــة وش ــرك ــات
خ ــاص ــة ،ت ــوق ــف االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ..وغ ـيــرهــا
ال ـك ـث ـي ــر .وي ـب ـق ــى أه ـ ــم ق ــاس ــم م ـش ـت ــرك بــن
الحقبتني ،جشع التجار واستغاللهم لألزمة
ـوال طــائـلــة ،والــوجــوه السياسية
لكسب أم ـ ٍ
الـفــاســدة نفسها املـهــووســة بالسلطة ،وما
تزال تفتعل املعارك باسم الطائفة وحقوقها
ل ـك ــن ب ــأس ـل ـح ــةٍ م ـخ ـت ـل ـفــةٍ  ،وهـ ــا ه ــي ال ـي ــوم
تحاول إحياء الزبائنية والتبعية من خالل
املساعدات الغذائية والصحية و«بطاقات
اإلعــاشــة» كمفاتيح انتخابية تستخدمها
في االستحقاق النيابي املنتظر.
يقول املستشار في التنمية ومكافحة الفقر،
ّ
أدي ــب نعمة ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن هناك
أوج ـ ــه ش ـبــه ب ــن ال ـح ــاض ــر وفـ ـت ــرة ال ـحــرب
ّ
األه ـل ـيــة واخ ـت ــاف ــات ع ـ ّـدة أي ـض ــا ،حـيــث إن
مــا حصل فــي زمــن ال ـحــرب ،كــان عـبــارة عن
أعمال عسكرية وقصف واقتتال ،وسيطرة
مـلـيـشـيــات عـلــى األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة الـتــي
فرضت نفسها كأمر واقــع ،في ظل انحالل
ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا وعـ ــدم قــدرت ـهــا على
القيام بدورها ،كسلطة أمنية أو سياسية،
ل ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـمـ ّـر األداء الــوظـيـفــي
املــالــي وامل ـصــرفــي ،وال سـيـمــا عـلــى صعيد
دفع الرواتب واألجور ،ولم نلتمس في تلك
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االنكماش يحكم قبضته

توقع صندوق النقد الدولي ،أن يبقى االقتصاد اللبناني في دائرة
التراجع خالل العام الجاري ،بعدما سجل انكماشًا حادًا بلغت نسبته %25
العام الماضي  ،2020مشيرا في تقرير له ،مساء األحد الماضي ،إلى أنه
من المتوقع أن يكون البلد الوحيد
في المنطقة العربية التي يرجح أال
يسجل نموًا .وأجرى البلد ،العاجز
منذ أشهر عن تشكيل حكومة
جديدة ،محادثات مع صندوق
النقد بــشــأن دعــم مــالــي العام
الماضي ،لكنها سرعان ما تعطلت
بسبب االفتقار إلى توافق سياسي
بشأن اإلصالحات المطلوبة.
جانب من احتجاج على تردي المعيشة وحجب أموال المودعين (حسين بيضون)

الفترة أزمة مالية ونقدية حادة أو انهيارا
كامال وتدهورا للعملة الوطنية.
ي ـض ـيــف ن ـع ـمــة « ك ــان ــت ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
موجودة وتحظى بمستوى معيشي جيد،
ك ــان راتـ ــب األسـ ـت ــاذ ال ـث ــان ــوي ع ـلــى سبيل
امل ـثــال يكفيه لــه وألســرتــه وأوالده وتــأمــن
مقومات العيش الكريم ،وتخصيص أموال
ل ـل ـس ـيــاحــة والـ ـسـ ـف ــر ،وك ــان ــت لـ ــدى ال ـن ــاس
م ــدخ ــرات ،ح ـتــى أن ان ـه ـيــار س ـعــر ال ـصــرف
فــي ف ـتــرة الـثـمــانـيـنــات وم ــا تــا ال ـحــرب من
حـ ــروب إســرائ ـي ـل ـيــة ،واع ـ ـتـ ــداءات واح ـتــال
سـ ـ ــوري ،واغـ ـتـ ـي ــاالت وم ـخ ـت ـلــف الـ ـح ــوادث
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ــال ـت ـع ـط ـي ــل ل ـع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات
والـفــراغ الرئاسي ومــا إلــى ذلــك ،لم يترافق
كله مع انهيارات أخرى ومنها عند مصرف

ّ
استمر نشاطها»« .أما
لبنان والبنوك التي
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ح ــال ــت دون االن ـه ـي ــار رغــم
الحرب العنيفة» ،يقول نعمة« ،فهي كثيرة
لكن أبرزها التمويل الخارجي لألحزاب أو
املليشيات ،وبالتالي تدفق األموال وتشغيل
السوق اللبناني ،عدم استنزاف كامل طاقة
االقتصاد ،في حني لم يكن هناك أي ديون
خارجية مترتبة على لبنان».
الـيــوم ،ليس هناك مــن حــرب أو قصف رغم
ال ـت ـهــويــل امل ـس ـت ـمـ ّـر ب ـعــودت ـهــا ال ــى ال ــداخ ــل
اللبناني ،وباتت الدولة موجودة وتبسط
ّ
س ـيــادت ـهــا أق ــل ــه ع ـلــى أغ ـلــب أراض ـي ـه ــا رغــم
وجود أطراف تسيطر على القرار في لبنان،
أم ــا الـجـيــش اللبناني فــأصـبــح أق ــوى ،لكن
في املقابل ،يقول نعمة ،نشهد انسدادًا في

تأمين صحي إلزامي
في قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

واف ـ ــق مـجـلــس الـ ـش ــورى ف ــي ق ـطــر على
مشروع قانون لتنظيم خدمات الرعاية
ال ـص ـح ـيــة داخـ ـ ــل الـ ــدولـ ــة ،ي ـق ـضــي ب ــأن
يكون التأمني الصحي إلزاميًا للجميع،
وي ــرب ــط ع ـم ـل ـيــات ال ـتــوظ ـيــف واإلق ــام ــة
للوافدين باالشتراك فيه .وذكر املجلس،
وف ــق م ــا نـقـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء الـقـطــريــة
«قـنــا» ،أنــه قــرر فــي جلسته األسبوعية
ال ـعــاديــة أم ــس االث ـن ــن ،بــرئــاســة أحـمــد
بن عبد الله بن زيــد آل محمود ،رئيس
امل ـج ـلــس ،إح ــال ــة ال ـتــوص ـيــات الـخــاصــة
بمشروع القانون إلى الحكومة.
ويتكون مـشــروع القانون مــن  6فصول
تشتمل على  47مادة ،وينص على تقديم
خــدمــات الــرعــايــة الـصـحـيــة للمواطنني
فــي املـنـشــآت الـصـحـيــة الـحـكــومـيــة دون
م ـق ــاب ــل .ك ـم ــا يـ ـك ــون ال ـت ــأم ــن الـصـحــي

إلزاميًا لضمان تقديم خدمات الرعاية
الـصـحـيــة األســاس ـيــة لـلــوافــديــن لـلــدولــة
والــزائــريــن لها ،وال يجوز إص ــدار سمة
دخ ــول لــوافــد أو زائ ــر أو تـجــديــدهــا أو
منح ترخيص اإلقامة أو تجديده ،كما ال
يجوز توظيف الوافدين إال بعد تقديم
ما يثبت اشتراكهم في التأمني الصحي
اإللـ ــزامـ ــي ط ـ ــوال مـ ــدة اإلقـ ــامـ ــة .ويـنــص
م ـش ــروع ال ـقــانــون عـلــى تـقــديــم خــدمــات
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـم ـس ـت ـف ـيــديــن فــي
الـحــاالت الطارئة دون مطالبتهم بدفع
أي مبالغ ،وذلــك إلــى حــن زوال الخطر
عـنـهــم ،حـتــى لــو لــم يـكــن م ـقــدم الـخــدمــة
ضـمــن شـبـكــة مـقــدمــي خــدمــات الــرعــايــة
ال ـص ـح ـيــة لـلـمـسـتـفـيــد ،وع ـل ــى أال يخل
ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية
فــي الــرجــوع إلــى شــركــة الـتــأمــن أو إلى
ص ــاح ــب ال ـع ـمــل أو امل ـس ـت ـقــدم ،بحسب
األحوال ،لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

وافد يحصل على لقاح كورونا في قطر (فرانس برس)

األف ـ ــق ،ت ــده ــورًا اق ـت ـصــاديــا وأزم ـ ــة سـيــولــة
ون ـ ـقـ ــد ،وارت ـ ـفـ ــاعـ ــا حـ ـ ــادا فـ ــي س ـع ــر ص ــرف
الدوالر في السوق السوداء ،أزمة مصارف،
ال إن ـت ــاج ،ال اس ـت ـيــراد ،أزم ــة غ ــذاء وصـحــة،
انـ ـح ــدر ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى لـ ــأجـ ــور ،وتـعـطـلــت
الوظائف االقتصادية واملالية للدولة أكثر
وقت الحرب.
من
ِ
ويشير نعمة الذي عمل سابقًا في برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي لـ«العربي الجديد»
الى أن النظام املصرفي وبدل املساهمة في
ّ
حل املشكلة ،فقد دخل في اللعبة البهلوانية
على الــورق من خالل هندسات مالية تقوم
ع ـلــى ت ـمــويــل ال ــدول ــة وال ـع ـج ــز ،وبــال ـتــالــي
ت ــراك ـم ــت ال ــدي ــون ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب إمـكــانـيــة
تسديدها فال نهوض اقتصاديا أو مبادرة

سعر صرف
الدوالر كان  3ليرات
خالل فترة الحرب
لـتـنـشـيــط االق ـت ـص ــاد ب ــل اس ـت ـم ــرار تـبــديــد
األموال واالستدانة حيث إن قطاع الكهرباء
ّ
ل ــوح ــده ك ــل ــف ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة أك ـث ــر من
أربعني مليار دوالر ،ومنطق االستدانة ما
يزال موجودًا ويتصدر الحلول بدل الخطط
ً
االقتصادية اإلنتاجية وصوال الى استهالك
كــل أص ــول الــدولــة بـعــد امل ـ ّـس باالحتياطي

السودان يُعيد تقييم
أصول الشركات

مكتب صرافة وسط العامة الخرطوم (فرانس برس)

الخرطوم ـ العربي الجديد

قــرر مجلس إدارة سلطة أس ــواق املــال
فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان إع ـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـي ــم أصـ ــول
كافة الـشــركــات املــدرجــة فــي البورصة،
بــاعـتـبــار أن أس ـعــار األس ـهــم أصبحت
ال تعكس قيم الشركات الحقيقية ،وأن
معظمها تعتبر غير عادلة.
وقال املجلس في بيان ،أمس االثنني،
إن إعـ ـ ــادة تـقـيـيــم األصـ ـ ــول ت ــأت ــي في
سياق تعظيم دور شركات املساهمة
الـ ـع ــام ــة فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
تعليمات بإصدار اللوائح والشروط
الـخــاصــة بــإطــاق بــورصــة للشركات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة واملـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة ،بـ ـغ ــرض
توفير التمويل الــازم لشركات رواد
األعـمــال و تسويقها على املستويني
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وال ـ ـع ـ ــامل ـ ــي .وب ـخ ـص ــوص

رفــع كـفــاءة شــركــات الوساطة املالية،
أكدت السلطة أن نهاية العام الجاري
 ،2021هــي آخــر مــوعــد لكافة شركات
الوساطة الستيفاء الـشــروط الــواردة
بمنشور إع ــادة الهيكلة ال ـصــادر في
 .2020ووافـ ـق ــت سـلـطــة أس ـ ــواق امل ــال
ع ـلــى طـ ــرح ص ـن ــدوق ــن اسـتـثـمــاريــن
بقيمة إجـمــالـيــة بـلـغــت  7.6مـلـيــارات
ج ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ف ــي
مـجــالــي ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة واإلن ـت ــاج
الحيواني.
ووضعت الحكومة السودانية برنامجا
لإلصالح االقتصادي يهدف إلــى دعم
القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات
العامة ،بجانب إجراءات أخرى توصف
بأنها مؤملة للفقراء ومحدودي الدخل
خاصة ما يتعلق بتعويم سعر الجنيه
وتقليص دعم الطاقة.

وربما الذهب وما يدخلنا بنفق خطير جدًا.
ويـقــول نعمة« :عـشــت فـتــرة الـحــرب ،وقتها
الناس كانوا ّ
تواقني الى النهوض ويؤمنون
ّ
بالقانون ،لكن لألسف اليوم إن فكرة الدولة
إل ــى انـ ـح ــال ،ورب ـم ــا ت ـكــون ف ـكــرة ال ـقــانــون
واملؤسسات منهارة بالكامل ،مع العلم أننا
خــرجـنــا م ــن ال ـح ــرب بـصـفــر دي ــن خــارجــي،
وم ـن ــذ عـ ــام  1993وت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن إعـ ــادة
اإلعمار وفتح األسواق واالستثماراتّ ،
كرت
ُ
السبحة وبــدأ تطور الــديــن الـعــام مــع مــرور
السنني وتراكم األزمــات بمختلف أشكالها
ً
وصوال الى االنهيار الحالي».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـق ــول م ـح ـم ــد شـ ـم ــس ال ــدي ــن
الـبــاحــث فــي الـشــركــة الــدول ـيــة للمعلومات
ّ
لـ«العربي الجديد» إن سعر صرف الدوالر

ك ـ ــان  3لـ ـي ــرات خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ـحـ ــرب ،وب ــدأ
االرتـ ـف ــاع ف ــي ال ـع ــام  1983حـيــث وص ــل في
الـعــام  1992الــى  3000لـيــرة لبنانية ،ومــن
ّ
يستقر على 1500
ثم شهد تراجعًا قبل أن
ل ـيــرة مـنــذ سـنــة  1998وح ـتــى نـهــايــة الـعــام
 .2019ويلفت شمس الدين الــى أن الودائع
كانت خــال الحرب مــوجــودة في املصارف
ومتوفرة ،حتى أن الفروع التي كانت تقفل
نتيجة األع ـم ــال الـعـسـكــريــة وامل ـع ــارك ،كــان
العمل فيها ينتقل الــى فــروع أخــرى بهدف
استمرار النشاط والحركة املصرفية ،السلع
كانت متوفرة ،وكذلك فــرص العمل بعكس
حال البالد اليوم.
ويـقــول الباحث فــي «الــدولـيــة للمعلومات»
إن الحد األدنى لألجور وصل الى  45دوالرًا

مع تجاوز سعر صــرف ال ــدوالر الــواحــد 15
ألــف ليرة لبنانية ،وهــو شكل ارتفاعًا غير
مـسـبــوق فــي تــاريــخ لـبـنــان لسعر الـصــرف.
وتـقــول «الــدولـيــة للمعلومات» فــي تقارير
لها إن الفترة مــا بــن  1960و 1981تميزت
ب ـق ــوة س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة م ـقــابــل الـ ــدوالر
واسـ ـتـ ـق ــراره .امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة ،م ــن -1982
 ،1985شـكـلــت ب ــداي ــة ارتـ ـف ــاع س ـعــر صــرف
ال ــدوالر مقابل الليرة ،أمــا املرحلة الثالثة،
 1992 -1986ف ـكــان فـيـهــا االرتـ ـف ــاع الكبير
فــي سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر مـقــابــل الـلـيــرة ،إذ
زاد سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الـلـيــرة من
 87ليرة في نهاية العام  1986إلى  2.8ألف
ليرة  3 -آالف ليرة في شهر سبتمبر/أيلول
.1992

فرص للتنقيب عن النفط والغاز في األردن
عمان ـ العربي الجديد

أع ـل ـن ــت وزارة الـ ـط ــاق ــة والـ ـ ـث ـ ــروة امل ـعــدن ـيــة
األردن ـ ـيـ ــة ،ع ــن ف ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة للتنقيب
عــن النفط والـغــاز فــي سبع مناطق بــاألردن
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،م ـش ـيــرة إلـ ــى حــوافــز
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،م ــن أج ـ ــل ت ـط ــوي ــر امل ـنــاطــق
االستكشافية املتاحة ،األمــر الــذي مــن شأنه
الحد من فاتورة استيراد الطاقة التي تعتمد
الدولة في معظم احتياجاتها على الخارج.
وأوضحت الــوزارة في نشرة لها أن املناطق
املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة تـ ـشـ ـم ــل (األزرق ،ال ـ ـسـ ــرحـ ــان،
الـســرحــان التطويرية ،املرتفعات الشمالية،
ال ـج ـف ــر ،غـ ــرب الـ ـصـ ـف ــاوي ،وال ـب ـح ــر امل ـي ــت)،

م ـ ــن خ ـ ـ ــال «نـ ـ ـظ ـ ــام م ـ ـشـ ــروعـ ــات اسـ ـتـ ـغ ــال
البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري
واملـ ـ ـع ـ ــادن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» .ك ـم ــا تـتـضـمــن
ال ـ ـن ـ ـشـ ــرة ،امل ـ ـن ـ ـشـ ــورة عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،امل ـع ـلــومــات األولـ ـي ــة الـخــاصــة
بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية
والجيوفيزيائية وخ ـطــوط املـســح الــزلــزالــي
واألحواض الرسوبية والدراسات التركيبية
فــي كــل منطقة وكــذلــك عــدد اآلب ــار املـحـفــورة
فيها وأعـمــاقـهــا والـشــواهــد النفطية فــي كل
منها.
ك ــان ــت امل ـم ـل ـك ــة أع ـل ـن ــت فـ ــي ي ــولـ ـي ــو /ت ـمــوز
املــاضــي ،عــن خطة عشرية لتوسيع مصادر
الـطــاقــة املـتـجــددة وإن ـتــاج الـنـفــط الـصـخــري،

من احتجاج ضد استيراد الغاز من دولة االحتالل (فرانس برس)

ل ـت ـق ـل ـيــل االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى واردات ال ــوق ــود
األج ـن ـب ـيــة املـكـلـفــة وال ـت ــوج ــه ن ـحــو االك ـت ـفــاء
ال ــذات ــي ،فـيـمــا ش ـهــدت املـمـلـكــة احـتـجــاجــات
شعبية متكررة رافـضــة السـتـيــراد الـغــاز من
االحتالل اإلسرائيلي.
ووفق وزيرة الطاقة هالة زواتي ،فإنه بحلول
عــام  ،2030ستكون  %48.5من الكهرباء من
مصادر محلية للطاقة ،مشيرة إلــى أن هذه
النسبة بلغت آنذاك نحو  %15فقط.
وي ـس ـتــورد األردن حــالـيــا أكـثــر مــن  %93من
مـجـمــل إم ــدادات ــه مــن ال ـطــاقــة ،وتـثـقــل كاهله
فاتورة سنوية بقيمة  2.5مليار دينار (3.5
م ـل ـيــارات دوالر) ،مــا يـشـكــل  %8تـقــريـبــا من
الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة.
في األثناء ،أعلنت وزارة الطاقة ،أمس االثنني،
أن أس ـعــار املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة فــي األس ــواق
الـعــاملـيــة سجلت تـغـيـرًا طفيفًا فــي األسـبــوع
الثاني من إبريل /نيسان الجاري ،مقارنة مع
معدالت أسعارها في األسبوع األول.
ووفقا للبيانات ،سجل البنزين «أوكتان »90
سعرًا بلغ  593.5دوالرا للطن ،مقارنة مع
سعره في األسبوع األول من الشهر الحالي
والـ ــذي بـلــغ  596دوالرا بـنـسـبــة انـخـفــاض
ب ـل ـغــت  ،%0.4ك ـم ــا س ـج ــل س ـع ــر ال ـب ـنــزيــن
«أوكتان  »95سعرًا بلغ  616.8دوالرا للطن
م ـقــابــل  621.7دوالرا ف ــي األسـ ـب ــوع األول
وبـنـسـبــة انـخـفــاض بـلـغــت  ،%0.8فــي حني
ارتفع سعر الــديــزل من  489.9دوالرا للطن
ال ــى  496.7دوالرا ،ب ــزي ــادة  ،%1.4وصعد
سعر الكاز من  500.4دوالر للطن الى 508.6
دوالرات بارتفاع نسبته  .%1.6وكان سعر
خــام برنت فــي األسـبــوع الثاني مــن الشهر
الحالي قد بلغ  61.9دوالرًا للبرميل مقابل
 62.2دوالرًا في األسبوع األول.

ّ
يمر االقتصاد التركي منذ خمسة أعــوام بظروف استثنائية قلما
تكون في اقتصادات أخرى ،إذ هناك ازدواجية محيرة بني انخفاض
ّ
ـال فــي سـعــر ص ــرف الـلـيــرة ،بــال ـتــوازي مــع تحسن كبير
ح ــاد مـتـتـ ٍ
ومستمر ملؤشرات االقتصاد الرئيسية ،وهو األمر الذي يدفع نحو
التساؤل هل االقتصاد التركي مأزوم؟ وماذا يحتاج لكي يخرج من
هذه االزدواجية؟
مع نهاية مــارس /آذار املاضي ،أقــال الرئيس رجــب طيب أردوغــان،
محافظ البنك املــركــزي ،مما تسبب في انهيار سعر الليرة بمعدل
ّ
 %17دفعة واحدة ،ليقضي ذلك على كل املكاسب التي حققتها الليرة
ّ
منذ مطلع العام الحالي ،وليولد تشاؤمًا كبيرًا حول استقرارها ،ال
سيما بعد سنوات عدة من عدم قدرة السياسة النقدية على الحفاظ
على استقرار سعرها ،أو حتى تخفيض مـعــدالت تقلباتها ،وهو
ُ
األمر الذي أدى إلى تآكل احتياطيات النقد األجنبي ،التي استهلكت
في مباراة غير متكافئة مع الديون الضخمة للشركات املحلية.
وال شك في ّأن تتالي انخفاض الليرة أسهم في زيادة أعداد السياح،
ّ
ع ــاوة على تــزايــد ال ـص ــادرات بـمـعــدالت قياسية ،لـكــنــه ،فــي الوقت
ّ
نفسه ،أثــر سلبيًا في نظرة املستثمر األجنبي لــأوضــاع الداخلية
لالقتصاد التركي ،ال سيما بعد الخالفات التي طفت على السطح،
بني أردوغــان ومحافظي البنك املركزي الثالثة ،الذين جرت إقالتهم
في أقل من عام ونصف العام ،وهي الخالفات التي ترتكز على رؤية
الرئيس للدور السلبي لسعر الفائدة ومعدل التضخم ،وهــو األمر
الذي يتعاكس مع استقرار األمــوال الساخنة التي تعد وازنًا حيويًا
لسعر الـلـيــرة .لــم يحسم ه ــذا ال ـخــاف حـتــى اآلن ،وحـتــى املحافظ
ّ
الجديد الــذي جــاء من خلفية أكاديمية اعتقد أنــه في حيرة شديدة
ال سيما بعد االنخفاض الحاد لليرة في مطلع واليته ،وكذلك بعد
الزيادة امللحوظة في سعر الفائدة على السندات األميركية ،وهو ما
ترتب عليه نزوح االستثمارات في أدوات الدين املحلية من األسواق
الناشئة وفي مقدمتها تركيا إلى البلدان الغربية ،ما أدى إلى نزوح
أكثر من  2.5مليار دوالر من االحتياطي النقدي التركي في أسبوع
واحد فقط طبقًا للتقرير الشهري للبنك املركزي.
تتوازى تراجعات الليرة والخالفات النقدية مع مؤشرات اقتصادية
براقة لالقتصاد خالل الفترة نفسها ،فقد زادت الصادرات من 140
مليار دوالر عــام  2016إلــى  180مليار دوالر عــام  ،2019قبل أن
تتراجع في عام كورونا إلى  164مليار دوالر ،ثم يبدأ العام الحالي
بأرقام صــادرات غير مسبوقة ،ربما تسبق الوعود الحكومية التي
تأمل في بلوغها  180.4مليار دوالر .وطبقًا إلحصائيات رسمية،
تجاوزت الصادرات التركية  50مليار دوالر في الربع األول من ،2021
بزيادة  %17.2مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي ،وحققت
تركيا رقمًا قياسيًا لصادراتها في مارس /آذار املاضي والتي بلغت
 18.985مليار دوالر بــزيــادة  %42.2مـقــارنــة بالشهر نفسه من
ّ
العام املاضي .كما استطاعت تركيا ،في ظل اإلغالق العاملي الناتج
عن تداعيات فيروس كورونا ،استقطاب  15مليون سائح ،وطبقًا
لسير األمــور حاليًا فـ ّ
ـإن من املقدر أن يتجاوز عــدد السائحني 25
ّ
مليونًا في العام الحالي .ومؤخرًا ،عدل البنك الدولي توقعاته بشأن
ّ
نمو االقتصاد التركي لعام  ،2021متوقعًا أن يحقق نموًا بنسبة
 ،%5وسبقته «ستاندرد آند بورز» في يناير/كانون الثاني املاضي
بــاإلب ـقــاء عـلــى التصنيف االئـتـمــانــي لـتــركـيــا مــع نـظــرة مستقبلية
مستقرة ،هو ما يعني ّأن األوضــاع املالية تتحسن بشكل ملحوظ.
يمكن تلخيص أزم ــة االق ـت ـصــاد الـتــركــي فــي ن ـقــاط ،فــي مقدمتها
ارتفاع معدل التضخم ،وبالتالي انخفاض املستوى املعيشي للطبقة
العريضة من الجماهير خالل الخمس سنوات املاضية ،وهو االرتفاع
الناتج باألساس عن انخفاض سعر الليرة ،تزامنًا مع اعتماد تركيا
على استيراد معظم مدخالت اإلنتاج من الخارج ،وهو ما يضغط
كثيرًا على احتياطيات النقد األجنبي .ثم واردات تركيا من الطاقة
وال ـتــي تـبـلــغ حــوالــي  40مـلـيــار دوالر سـنــويــا ،ع ــاوة عـلــى الــديــون
الخارجية الضخمة للشركات الخاصة والتي تبلغ أكثر من %70
من الدين الخارجي للبالد ،وهي الديون التي تتسبب ليس فقط في
تأجيج املضاربة علي الليرة من أجل الحصول علي الــدوالر لسداد
ّ
األقساط والفوائد ،وإنما أيضًا تتسبب في مشاكل هيكلية وعميقة
ّ
قــد ت ــؤدي إل ــى إف ــاس الـعــديــد مــن الـشــركــات فــي ظ ــل ع ــدم قدرتها
على الوفاء بالتزاماتها املالية بعد انخفاض الليرة ،خصوصًا تلك
ّ
ً
الشركات التي تبيع في األسواق املحلية ...كل ذلك فضال عن إهمال
الـتــوطــن التكنولوجي ،واالعـتـمــاد على اسـتـيــراد التكنولوجيا من
ّ
الخارج .كل ما سبق عالوة على التوسع املحمود للنفقات العامة في
مشروعات البنية التحتية الخادمة لهذه الكميات الهائلة من اإلنتاج
والـتـصــديــر ،تــرتــب عليه بالطبع تــزايــد عجز املــوازنــة الـعــامــة ،أجبر
الدولة علي اعتماد االستثمارات الخارجية في أدوات الدين املحلية
كمصدر رئيس للعملة األجنبية ،يعمل على إحداث التوازن النقدي،
وهو األمر الذي يتحدد وفقًا ملعطيات الظروف الدولية ،ويتطلب رفع
سعر الفائدة بالتضاد مع توجهات الرئيس التركي نحو تخفيض
التضخم .ربما يميل كثيرون إلى اعتبار ّأن االقتصاد التركي ال ّ
يمر
ّ
وكل مؤشراته ،في ما خال تقلبات الليرة ،في هذا االتجاهّ ،
لكن
بأزمة،
الواقع ّأن السنوات األخيرة تشير إلى انخفاض ملحوظ في املستوى
املعيشي للمواطنني ،الذين هم عماد التنمية وهدفها في الوقت نفسه،
والالفت كذلك ّأن هذه املؤشرات الجيدة عرضة للتقلبات ال سيما في
ظل اضطراب دولي كبير ،واالشتباك التركي مع العديد من امللفات،
ّ
وكــذلــك فــي ظــل تقليدية االقـتـصــاد الـتــركــي وابـتـعــاده عــن التطوير
التكنولوجي املعتمد على الــذات .أعتقد ّأن اإلدارة التركية يجب أن
تحسم خياراتها في أحــد االتجاهات التي تشكل الحلول قصيرة
ً
ومتوسطة األج ــل ،فمثال اسـتـقــرار سعر الـفــائــدة املــرتـفــع سيؤمن
استمرار تدفق األمــوال الساخنة ،وبالتالي استقرار وربما ارتفاع
سعر الليرة ،مع التوجه إلــى الفقراء بمبادرات لعالج األثــر السلبي
الرتفاع معدالت التضخم ،والتي تجاوزت  %16في فبراير /شباط
املاضي .أو البديل الثاني هو االقتراض الخارجي باملبالغ التي تعوض
نزوح األمــوال الساخنة ،وتعمل على استقرار االحتياطي األجنبي،
وتـحـقــق سـعــر ص ــرف يـ ــوازن مــا بــن امل ــزاي ــا الـتـنــافـسـيــة للسياحة
والصادرات من ناحية ،ومعدل التضخم من الناحية األخرى .والبديل
الثالث هو التوجه الحتمي نحو آليات التمويل اإلسالمي ،والذي يعفي
الدولة من حرج االقتراض الخارجي التي طاملا اعتبرت االبتعاد عنه
أحــد أهــم إنـجــازاتـهــا ،ويعفيها كــذلــك مــن تقلبات األم ــوال الساخنة
وأضــرار سعر الفائدة على مستويات التضخم ،وبالتالي املستوي
املعيشي ومستويات النشاط االقـتـصــادي ،وقــد خطت تركيا في
ّ
طريق التمويل اإلسالمي خطوات هامة ،لكنها في أمس الحاجة نحو
تسريع الخطى لتالفي مزيد من التعقيدات.
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تحدثنا «إيكونوميست»
عندما
ّ
عن الدراما المصرية
معن البياري

ٌ
تقرير ملجلة إيكونوميست البريطانية ،نشرته
صحيح إلى حد غير قليل ما جاء في
ٍ
في عددها األسـبــوع ا ًملــاضــي ،إن تأثير القوة الناعمة ملصر تراجع عربيا ،وإن أبناء
األلفية يجدون صعوبة في فهم اللهجة املصرية مثل آبائهم الذين اعتادوا عقودا على
اشتمل التقرير على بعض ما
مشاهدة منتوجات الدراما والسينما املصريتني .ولئن
ٌ
ّ
هو معلوم ،مما جاءت عليه مصادر مستقلة ومعارضة ،متابعة وموثوقة ،بشأن توجيه
وهيئات رسمية معني ٍة باإلعالم في مصر محتوى صناعة
املخابرات وأجهزة األمن
ٍ
الترفيه واإلنتاج الدرامي ،فإنه أيضا جاء على ما ّ
سماه «هــوس» الرئيس عبد الفتاح
ّ
السيسي بالسيطرة على ما تبثه التلفزات في مصر .وإنه لهذا السبب ،أوكل لرجال
املخابرات اختيار ما يجب ّبثه للمصريني ،و«بدرج ٍة ّ
متطرفة ،حتى باملعايير املصرية».
ُ
ولهذا التقرير في املجلة البريطانية ّ
املقدرة قيمته ،بالنظر إلى اتساقه مع ما ت ًواصل
صحف أميركية وأوروبية وازنــة نشره عن أحــوال املصريني التي تــزداد تعاسة تحت
حكم السيسي ،بالنظر إلى تفاقم الفقر والبطالة ونقصان العدالة االجتماعية .وأيضا
الدراما
بالنظر إلى
محتوى ٌ
صلة إحاطة «إيكونوميست» عن هيمنة املنظور األمني ٌعلى ٌ
ُ
هيئات حقوقية دولية عن
التلفزيونية ،املنتجة ملوسم شهر رمضان الحالي ،بما تعلنه
ّ
تردي أوضاع حقوق اإلنسان في مصر .يأتي التقرير على أن الرقابة الحكومية كانت
قائمة قبل السيسي ،لكنه يشير ،في الوقت نفسه ،إلــى أن السلطة في عهد حسني
ملسلسالت وأفالم تصوير الفساد وتوحش الشرطة ،األمر الذي لم
مبارك كانت تأذن
ٍ
يعد ُمباحا ،بل صار من غير املسموح تصوير الفقر املدقع ،بل وبات مطلوبا تظهير
ّ
رجــال الشرطة طيبني .وليس مؤكدا ما ذهبت إليه «إيكونوميست» أن النظام الناجم
عن االنقالب العسكري في  ،2013برئاسة السيسي ،يشعر بأن األفالم القديمة التي
صـ ّـورت فظاظة رجــال أمــن ،وشــرور مسؤولني في البوليس ،كانت عامال في تغذية
احتجاجات املصريني ضد الشرطة في يناير /كانون الثاني  ،2011والتي آلت إلى الثورة
املعلومة التي أنهت حكم مبارك .وهنا ُ
تصدق املجلة في أنه يغيب عن مدارك القائمني
على النظام أن تلك االحتجاجات كانت في طورها األول نتيجة سلوك الشرطة ،سيما
وقد أشعلتها واقعة مقتل الشاب خالد سعيد في مركز احتجاز أمني في اإلسكندرية.
ّ
أقل تقدير ،أن يقنع ٌ
ّ
والتجبر
أحد نفسه بأن املصريني ما عاينوا القمع
ومن البالهة ،في
بحنان غزير من األمن والشرطة.
يرفلون
هم
فيما
والتلفزيون،
السينما
إال على شاشات
ٍ
ومن ّ
املقرر أن ُيعرض في موسم درامــا رمضان الحالي الجزء الثاني من مسلسل
«االختيار» الذي شوهد األول منه في رمضان العام املاضي .ومن املتوقع أن يأتي على
«بطولة» الشرطة املصرية في إنهاء اعتصام الساخطني على االنقالب العسكري في
صيف  2013في ميدان رابعة العدوية في القاهرة .واملعلوم أن مذبحة كبرى تمت في
العملية املشهودة ،واملعلوم أيضا أن هذا املسلسل من إنتاج شركة سينرجي لإلنتاج
الفني ،التابعة ملجموعة «الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية» التي تملكها املخابرات
املصرية ،وهذه باتت ،إلى حد بعيد ،في السنوات األربع املاضية ،تكاد تحتكر إنجاز
أكبر املسلسالت في مواسم رمضان ،حيث ّ
تقدم في املوسم الراهن  20عمال دراميا،
وكان ّ
مقررا أن ُيعرض من إنتاجها مسلسل «امللك» ،عن الفرعون أحمس ،لوال وقف
انتقادات واسعة طاولت مغالطات تاريخية فادحة فيه ،وذاع أن السيسي
تصويره ،بعد
ٍ
هو نفسه من أمر بوقفه .وليست ّ
املرة األولى التي تلتفت «إيكونوميست» إلى أحوال
ّ
الدراما املصرية في عهد السيسي ،لكن تقريرها األسبوع املاضي توفر على جرع ٍة
مضاف ٍة من تشخيص اإلطار العام الذي يتم ضمنه إنتاج هذه الدراما ،لتنتهي إلى أن
«قطاع الترفيه في مصر في خدمة األمن» .وال يحسبه صاحب هذه الكلمات تقريرا
شحط الذئب من ذيله ،وليس من فائض االعتداد بالذات أن يشار هنا إلى أن «العربي
الـجــديــد» أحــاطــت غير مــرة بهذا الـحــال ،وبتوجيهات لجنة الــدرامــا للمجلس األعلى
لتنظيم اإلعــام ،في هذا الخصوص ،وباملدى الــذي بلغته الهيمنة األمنية على قطاع
اإلنتاج الــدرامــي ،غير أنه من بالغ األهمية أن يجد تقرير املجلة البريطانية في الذي
ْ
ماثل لقوة مصر الناعمة عربيا.
أوردته شاهدا آخر على
تراجع ٍ
ٍ

قواعد إيران العسكرية
في العراق
إياد الدليمي

لم يعد سـ ّـرًا الحديث عن التغلغل اإليراني
فــي ال ـعــراق ،ولــم يـعــد س ـ ّـرًا أيـضــا الـقــول إن
ّ
إيران متحكمة بالوضع داخل العراق ،إلى
درج ــةٍ يصعب تـصــورهــا ،غـيــر أن الجديد
لبقاء
ربما في األمر أن إيران بدأت تخطط
ٍ
بقاء ربما سيكون
طويل األمد في العراقٍ ،
م ــن ال ـص ـعــوبــة ب ـم ـكــان تـفـكـيـكــه بـسـهــولــة،
خصوصا مع توفر كل اإلمكانات املطلوبة
ملثل هذا النوع من البقاء واالستمرارية.
تـمـلــك ال ـي ــوم إي ـ ــران ن ـف ــوذًا قـ ــارب أن يـكــون
ّ
بمقدراته
الهيمنة الكاملة على كل العراق،
وإمكاناته ،هيمنة ّ
حولت مدنا ومحافظات
كثيرة في العراق إلى قواعد انتشار رئيسية
ملليشيات والئية ،مليشيات عراقية املظهر
إي ــران ـي ــة ال ـج ــوه ــر ،ال ت ـع ـتــرف ب ــال ـع ــراق إال
ب ــأن ــه امـ ـت ــداد ج ـغ ــراف ــي طـبـيـعــي ومــذهـبــي
إلي ــران ،فهي تــديــن بــوالئـهــا للولي الفقيه،
وال تـعـتــرف ب ــأي والء دونـ ــه .سـعــت إي ــران،
وخصوصا عقب نهاية الحرب على تنظيم
الــدولــة اإلسالمية (داع ــش) إلــى دفــع القوى
السياسية العراقية إلــى الطلب من القوات
األمـيــركـيــة الـتــي انـتـشــرت فــي ال ـعــراق عقب
هيمنة «داعــش» على ثلثي مساحة البالد،
لالنسحاب ،وهو ما أثار الرعب في نفوس
بعض القوى العراقية ،ومعها دول مجاورة،
م ــن ص ـ ــدور ق ـ ــرار كـ ـه ــذا ،خ ـص ــوص ــا وأن ــه
سيعني ،من بني ما يعنيه ،هيمنة إيرانية
م ـط ـل ـقــة ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـه ــدي ــدا دائـ ـم ــا ل ــدول
ال ـج ــوار ال ـتــي بينها وب ــن إيـ ــران مــا صنع
ال ـح ــداد ،الـسـعــوديــة ت ـحــديــدا .عـقــب عملية
قتل قائد الحرس الثوري اإليــرانــي ،قاسم
سـلـيـمــانــي ،وم ـعــه ال ـع ــراق ــي نــائــب رئـيــس
الحشد الشعبي ،أبــو مهدي املهندس ،في
مطار بغداد ،مطلع يناير /كانون الثاني
 ،2020في عملية أميركية ،سارعت طهران
إلى الضغط باتجاه دفع القوى السياسية
العراقية إلى إصدار تشريع برملاني يجبر
القوات األميركية على االنسحاب ،وهو ما
ً
تــم ف ـعــا ،وس ــط غـيــاب مــن ال ـقــوى السنية
فعل غير
والكردية التي رأت في القرار ردة ٍ
العواقب ،وهــي ،إن شئت الدقة،
محسوبة ً
متناه
ال
ـي
ـ
ن
ـرا
ـ
ي
إ
تغول
من
متخوفة
كانت
ٍ
على العراق بكامل ّ
مقدراته .اليوم ،وبينما
تستعد إيــران لعودة الواليات املتحدة إلى

االتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس
السابق تــرامــب ،فإنها تــرى فرصة مواتية
النـسـحــاب أمـيــركــي مــن ال ـع ــراق ،خصوصا
وسـ ــط س ـعــي واش ـن ـط ــن إلـ ــى إقـ ـن ــاع إيـ ــران
ب ــال ـع ــدول ع ــن تـنـفـيــذ مــزيــد م ــن ال ـخ ـطــوات
ال ـت ـص ـع ـيــديــة ،ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـبــرنــامـجـهــا
النووي .وتقوم املليشيات الوالئية التابعة
إليران في العراق ،من وقت إلى آخر ،بعمليات
قصف ملــا تبقى مــن الـقــواعــد األميركية في
العراق .هناك اليوم قواعد عسكرية إيرانية
بــالـفـعــل انـتـشــرت فــي ال ـع ــراق ،ول ـعــل جــرف
الصخر ،املنطقة الزراعية جنوب بغداد ،وتم
تهجير أهـلـهــا ّإب ــان ال ـحــرب عـلــى «داع ــش»
عــام  ،2014مثال صــارخ على هــذا الوجود،
حـيــث تفيد م ـصــادر عـسـكــريــة عــراقـيــة بــأن
هذه املنطقة تمثل قاعدة عسكرية إيرانية،
فيها مئات من املستشارين ،باإلضافة إلى
قــواعــد صــاروخـيــة بعيدة امل ــدى ،ومصانع
عـسـكــريــة .ب ـخــاف ج ــرف الـصـخــر ،ت ـتــوارد
أنباء عن وجود عسكري إيراني في منطقة
النخيب (غرب) واملحاذية للحدود العراقية
ال ـس ـعــوديــة ،حـيــث تـفـيــد ت ـقــاريــر ب ــأن هــذه
املنطقة ّ
تحولت إلى قاعدة عسكرية إيرانية
ضخمة ،تديرها مليشيات والئية ،وتضم
مـئــات املـسـتـشــاريــن اإليــران ـيــن ،بــاإلضــافــة
إلى قواعد صاروخية بعيدة املدى .وهناك
أي ـضــا وجـ ــود عـسـكــري إي ــران ــي عـلــى طــول
ال ـح ــدود الـعــراقـيــة مــع الـسـعــوديــة (طولها
 800ك ـي ـلــوم ـتــر) ،م ــا س ـمــح ل ـهــا بمهاجمة
ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ـح ــدي ــدا ش ــرك ــة أرامـ ـك ــو في
مـنـطـقــة بـقـيــق سـبـتـمـبــر /اي ـل ــول م ــن الـعــام
 ،2019ح ـيــث تـبـنــت ف ـصــائــل مـلـيـشـيــاويــة
والئية عراقية تلك الهجمات ،على الرغم من
اتهام الرياض جماعة الحوثيني في اليمن.
واليوم تبني إيران قواعد عسكرية لها في
ال ـعــراق ،بعلم حكومة بـغــداد أو مــن دونــه،
تسعى إلى أن تكون قواعد دائمة .ولكن هل
يمكن إلي ــران أن تتحمل كلفة هــذا الـبـقــاء،
فــي بـلــد ب ــات شعبه ي ــرى فــي نـظــام الحكم
اإليراني عدوه األول؟ ستكون تكلفة البقاء
اإليراني في العراق مرتفعة جدا ،خصوصا
فـ ــي ظـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـفـ ـس ــاد واس ـت ـش ــرائ ــه
وانعكاساته على كل تفاصيل الحياة في
البالد ،وفشل عموم الطبقة السياسية في
إيجاد مخرج للبلد وأزماته املستفحلة.
(إعالمي عراقي)
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سر مشترك بين عدوين لدودين

فصل الدين عن الدولة بين فكرتين
مهنا الحبيل

ال يـ ــزال صـ ــراع ه ــذا ال ـس ــؤال قــائ ـمــا ال ـيــوم
فـ ــي م ـج ـم ــل الـ ـح ــال ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
والـتــدافــع الـشــرس بــن اتجاهات إسالمية
واتجاهات علمانية .والسبب أنه لم تخلق
مسارات منضبطة ّ
جادة متتابعة ،تنتهي
ـاق ي ـصــدر ،ثــم يــدفــع إلــى
إل ــى تــدويــن م ـي ـثـ ٍ
طاولة الحوار الفكري العام ،غير املوظف
سياسيًا ،وغير الخاضغ ألسواق مناظرات
التجييش والصخب الشعبوي.
ولقد أثبت املشهد الفكري الحالي أن صراع
الواقع في تحديد املوقف من فصل الدين
عن الدولة ال يزال يؤثر في دروس ما بعد
الربيع العربي الضخمة ،والتي تقوم ،في
األصــل ،على محدودية وعــي الفكر املدني
ف ــي ال ـحــالــة اإلس ــام ـي ــة ،وال ـت ـيــار املـتـشـ ّـدد
فيها ،وعلى ّ
تطرف االتجاهات الراديكالية
فــي العلمانية الـعــربـيــة ،فكالهما يعيقان
ال ـع ـقــد االج ـت ـم ــاع ــي .وامل ـس ـم ــى ه ـن ــا ،على
الرغم من أنه حديث ،أي العقد االجتماعي،
إال أنه قديم في رحلة الحياة البشرية ،إذ ال
يمكن أن يتحقق تعاضد مجتمعيّ ،
يكرس
قانونه العادل وميثاقه األخالقي ،من دون
عقد اجتماعي ،ويعتبر ميثاق املدينة في
عهد النبوة أحد صيغه ،كما ُ
أنه ّ
تكرر في

كاريكاتير

املنعطفات البشرية بني الشرق والغرب.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن امل ـش ـك ـلــة وتـفـكـيـكـهــا
ج ـ ــرت ف ـي ـه ــا وعـ ـنـ ـه ــا م ـ ـ ـ ـ ــداوالت واس ـ ـعـ ــة،
غـيــر أن ــه لــم يـتـقـ ّـدم مــن يعلق ال ـج ــرس ،في
ت ـحــريــر م ـش ـتــرك مل ـف ـهــوم ف ـصــل ال ــدي ــن عن
ال ــدول ــة .وأم ـ ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ه ـن ــاك س ــؤال
م ــرتـ ـب ــط ب ـف ـه ــم هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـص ــل ،وهـ ـ ــو رب ــط
امل ـص ـط ـلــح ب ــال ـف ـك ــرة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة .والـ ـي ــوم
هـ ـن ــاك خ ـل ــط ع ـم ـيــق م ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـحــديــد
مساحة هذه العلمانية ،فاملصطلح يحتاج
ً
شــرحــا ،والـعـلـمــانـيــة ليست واحـ ــدة ،ال في
اتـجــاهــاتـهــا ،وال فــي مفاهيمها ،ومساحة
مهمة من تحريراتها في الدولة وعالقتها
بالفرد هي ضمن سياق حاجات املجتمع
اإلداريـ ـ ــة والـتـنـظـيـمـيــة ،فـمـفــاهـيــم الـتـطــور
الحقوقي والتقنني الدستوري والتنظيمي
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ال يـ ــوجـ ــد ف ـي ـه ــا م ـ ــا يـ ـص ــادم
الرسالة اإلســامـيــة ،بــل هــي مــن ضمن فقه
التطور للحياة املـعــاصــرة ودورات ـه ــا ،كما
أن ـه ــا ل ـي ـســت ب ــالـ ـض ــرورة ص ـي ـ ًغــا ج ــام ــدة،
ٌ
تقنينات تحتاج مراجعة وتطويرا
وإنما
بــن حــن وآخ ــر ،لكن إلــى األفـضــل حقوقيًا
وأخالقيًا وإنسانيًا للفرد واملجتمع ،وبناء
قوة الدولة على قاعدة الصالح املجتمعي.
وه ــذا الصالح املجتمعي الـعــام هـنــاك ،في
رحلة الغرب وتجربته املدنية ،ما يعضده

ف ــي مـصــالــح األف ـ ــراد وال ـش ـع ــوب ،وف ـيــه َما
عجز اليوم عن تحقيق ذلــك ،ولكنه ُيــدافـ ُـع
ع ـب ــر اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـش ـع ــوب ،فـهــل
نجحت إرادة ال ـيــوم الشعبية فــي تحييد
الرأسمالية عــن طبقات الشعب؟ ك ــا ...فال
تزال دروس تجربتها قائمة ،لكنها سبكت
وسائط مهمة تحتاجها الشعوب ،والكفاح
ً
هو في انتزاع مصالح الفرد وحقوقه ،بدال
مــن مكاسب األح ــزاب السياسية النفعية،
أو الـ ـق ــوى ال ـع ـم ـي ـقــة املـ ــوجـ ــودة أي ـض ــا في
عــالــم ال ـغ ــرب .ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـتـطـبـيـقــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـب ــرمل ــان ـي ــة م ـح ــل ت ـنــافــس
وحضور لإلسالميني فيه ،وال حرج لديهم
ف ــي ذلـ ــك ،وق ــد ُي ـق ــال عـنــه إن ــه نـظــم إداريـ ــة
لتحقيق اإلرادة الشعبية ،ويمكن أن ُيطلق
عليه ،بحسب بعضهم ،أنــه منتج للدولة
املدنية العلمانية .وفي الحقيقة ،هنا يبرز
اإلشكال عن املصطلح ،ال املفهوم ،فالقياس
ه ـنــا واس ـ ــع وم ـت ـع ـ ّـدد ل ـف ـهــم هـ ــذه ال ـح ـيــاة
املعاصرة في الدولة ،وعالقتها باملجتمع،
فيتغير املــوقــف بحسب املصطلح ،وليس
بحسب حقيقة املوصوف .وهنا يبرز سؤال
آخــر :هــل ال ــدول القائمة بمرجعية دينية،
َ
وال ـتــي تـكـ ّـيــف مــع وج ــوده ــا اإلســام ـيــون،
علمانية أم إسالمية؟ هي ليست ال هذا وال
ذاك .هي غالبًا نظم شمولية أو مستبدة،

عماد حجاج

عيسى الشعيبي

الحالة االنتقالية
الظرفية توجب على
الجميع إخراج أي
وطن من مساحة
الصراع إلى مساحة
االستقرار والتفاهم

تـنـعــدم أو ت ـتــراوح فيها مـســاحــة الـشــراكــة
الشعبية ،لكنها خليط من العلمانية ومن
ّ
التمسك بانتماء ديني ،وال حــرج بوصف
ُ
الــقـطــر الـعــربــي بــأنــه عــربــي ومـسـلــم ،ليس
ليتدثر بــه الـحـكــم لـفــرض شرعيته ظلمًا،
ّ
وإن ـم ــا لـتـتـعــزز ب ــه ال ـق ـيــم ،وت ــدع ــم مسيرة
الدولة واملجتمع في عقد حقوقي تكافلي.
هـنــاك ف ــرق جــوهــري بــن فـصــل الــديــن عن

محمد أبو رمان

إبراهيم فريحات

ََ
اعتق َد الرئيس الثالث لجورجيا ميخائيل
ساكاشفيلي أن عالقاته التي بناها في
واشنطن خالل دراسته في جامعة جورج
واشـنـطــن ع ــام  1994سـتـقـ ّـربــه لـيــس فقط
م ــن ق ـلــب س ــاك ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ولـكــن
أيضًا ستجعله عضوًا مؤثرًا في التحالف
األم ـيــركــي  -األوروب ـ ــي الح ـت ــواء روس ـيــا،
متساويًا معهم ليس فقط في الواجبات،
ول ـكــن ف ــي ح ـقــوق ال ـح ـمــايــة م ــن مــوسـكــو
أيـضــا .وعندما أصبح رئيسًا لجورجيا
الح ـق ــا ،ت ـفــانــى ســاكــاشـفـيـلــي ف ــي خــدمــة
ّ
ال ـغــرب ،فـعــزز الــوجــود العسكري لبالده
إل ــى جــانــب ق ــوات حـلــف شـمــال األطلسي
(ال ـ ـنـ ــاتـ ــو) فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق وفـ ـ ــي ك ــوس ــوف ــو
وف ــي أفـغــانـسـتــان أي ـضــا .وعـنــدمــا تـحـ ّـرك
االن ـف ـصــال ـيــون ف ــي أوس ـت ـي ــا الـجـنــوبـيــة،
املدعومون من روسيا في داخل جورجيا،
عــام  ،2008تـقـ ّـدم ساكاشفيلي ،بكل ثقة،
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ـي ـهــم ،ظ ــان ــا أن ت ـحــال ـفــه مــع
«الـنــاتــو» سيحميه مــن غضب الكرملني.
وفي غضون خمسة أيام من بدء العملية
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـج ــورجـ ـي ــة ،ك ـ ــان ال ـت ـح ـ ّـرك
الروسي قد سيطر على كامل مقاطعتي
أوسـ ـتـ ـي ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وأبـ ـخ ــازي ــا أي ـض ــا،
وأصـبـحــت الــدبــابــات الــروسـيــة على بعد
كيلومترات من العاصمة تبليسي ،بهدف
إط ــاح ــة ســاكــاشـفـيـلــي .ل ــم ت ـت ـحـ ّـرك ق ــوات
«الـنــاتــو» لحمايته ،ووجــد نفسه وحيدًا
بـمــواجـهــة الـ ــدب ال ــروس ــي ،وكـ ــان أقـصــى
مــا قـ ّـدمــه الـغــرب لــه أن الرئيس الفرنسي
آن ـ ـ ــذاك ،سـ ــاركـ ــوزي ،ط ــار إل ــى ال ـكــرم ـلــن،
طالبًا السماح والعفو عن ساكاشفيلي،
على أن ال يعود إليها مرة أخرى ،فوافقت
مــوسـكــو ،واع ـتــرفــت ،فــي املـقــابــل ،رسميًا
باستقالل املقاطعتني عن جورجيا.
ّ
يتكرر السيناريو نفسه اليوم في أوكرانيا،
إذ يعتقد الــرئـيــس األوك ــران ــي ،الصديق
الـ ــوفـ ــي ل ــدون ــال ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ــول ــودي ـم ـي ــر
زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي ،أن «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» س ـي ــوف ــر لــه
الــدعــم ال ــذي يــريــد ملــواجـهــة االنفصاليني
املدعومني من روسيا في إقليم دونباس،

الــدولــة وفـصــل الــديــن عــن الـحـيــاة ،ف ــاألول
حــاجــة تنظيمية لـعــزل الـتــوظـيــف الديني
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،أو أحـ ـ ــد أطـ ـ ــراف
ال ـ ـصـ ــراع ،أو ت ـحــوي ـلــه ق ــاع ــدة ن ـ ــزاع يثير
جماعات ّ
تعددية من أبناء الوطن ،فتتوافق
اإلرادة الـشـعـبـيــة ،ومـمـثـلــوهــا الـفـكــريــون
والـنـيــابـيــون وال ـن ـقــاب ـيــون ،عـلــى مـنــع هــذا
ال ـت ــوظ ـي ــف ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـص ــال ــح ال ـع ــام
والوحدة الوطنية .أما الثاني ،وهو فصل
الــديــن عــن الـحـيــاة ،ففيه تـعـ ّـد وظـلــم للحق
الشعبي وضمير الفرد الذي يمثل الغالبية
العظمى ،فهناك إشكاالت ضخمةّ ،
يفجرها
املـ ـصـ ـطـ ـل ــح ،ع ـل ـم ــا أن م ـف ــاه ـي ــم ال ـح ـق ــوق
القيمية ،وانتماء املجتمع املسلم لتعريف
دولـتــه بأنها مسلمة عربية وغير عربية،
ال يتعارضان مع حق التشريعات املوائمة
للمساواة الوطنية بني املسلمني وإخوتهم
من غير املسلمني ،غير أن امليزان الحقوقي
والدستوري يجب أن يشمل الجميع.
ّ
احتجت أي جماعة إسالمية بأن هناك
ولو
قــانــونــا تـفـصـيـلـيــا س ـيــاس ـيــا ،تـنـتـجــه من
فهمها فكر الشريعة ،فهنا هذا القانون لم
يـصــدر ول ــم يتحقق الـتــوافــق عليه الـيــوم،
وظ ـلــت ،خ ــال كــل دورات الــزمــن املـعــاصــر،
رهنًا ألنظمة قائمة بني مرجعية علمانية
أو ديـ ـنـ ـي ــة ،ف ـم ـت ــى مـ ــا ن ـض ـج ــت ف ـكــرت ـهــا

فـلـتـتـقــدم ب ـهــا ،وإن ك ــان أح ــد أه ــم أسـبــاب
هذا العجز عدم فهم مساحة الفكرة املدنية
والـحـقــوق الشخصية والـحـيــاة املعاصرة
فــي الــرســالــة اإلســامـيــة الـتــي انتشرت من
أقصى الـغــرب األفريقي حتى شــرق آسيا،
وتـمـ ّـســك بـهــا مسلمو الـبـلـقــان فــي معركة
كفاح خالدة ،حولها الفيلسوف اإلسالمي،
بيغوفيتش ،إلــى دولــة مدنية شــارك فيها
املختلفون عـقــديــا ،واملجتمع ال ــذي تـ ّ
ـورط
ُ
قــادتــه فــي ذبــح سراييفو وسيربينيتشا.
ه ــذا الـتـقــديــر الـعـمـيــق املـتـمـكــن ق ــادر على
إنـ ـ ـت ـ ــاج رؤي ـ ـ ـ ــة مـ ـع ــرفـ ـي ــة تـ ـن ــاس ــب بـ ـل ــدان
املسلمني وأقلياتهم ،وتشركهم في الحوار
الحضاري ،من دون أن ّ
يشرع ما ينزع حق
املجتمع املسلم ،وال حق غيره ،والتعريف
ال ــدس ـت ــوري والـتـقـنـيـنــي يـضـبــط الـتـعــاقــد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـح ـس ــب كـ ــل دول ــة.الـ ـش ــاه ــد
هنا أن الحالة االنتقالية الظرفية توجب
على الجميع إخــراج أي وطــن من مساحة
الصراع والفوضى إلى مساحة االستقرار
وال ـت ـف ــاه ــم ،ومـ ــن االسـ ـتـ ـب ــداد إلـ ــى ب ــواب ــة
العدالة ،فبدونهما ال حياة للمسلمني وال
لغيرهم ،فــإن لم يقتنع هــذا التيار أو ذاك
ّ
ف ـهــذا ح ـقــه ،لـكــن ال يـضـعــن ال ــدوال ـي ــب في
عجلة نهضة الشعوب املطحونة.
(كاتب عربي في كندا)

بين «األردن الممكن»
و«األردن المرعب»

ول َ َ
ك يا زيلينسكي
في ساكاشفيلي عبرة
واستعادة املنطقة الخاضعة لسيطرتهم
إل ــى ال ــوط ــن األم ،وت ـحــدي ـدًا جمهوريتي
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتني ،اللتني
أع ـل ـن ـتــا ان ـف ـصــال ـه ـمــا ع ــن أوك ــرانـ ـي ــا عــام
 .2014ل ـقــد ط ــال ــب زيـلـيـنـسـكــي ومـ ــا زال
يأمل بضم أوكرانيا رسميًا الى عضوية
«الناتو» ،وهناك تقارير عن وجود قاعدة
عسكرية للحلف جنوبي أوكرانيا ،األمر
ـارات م ـق ـل ـقــة ل ـلــوجــود
الـ ـ ــذي ي ـع ـطــي إش ـ ـ ـ ـ ٍ
الــروســي فــي الـقــرم الـتــي سيطرت عليها
روسيا عام  .2014وحديثًا بدأت أوكرانيا
إج ـ ــراء مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة م ــع «ال ـنــاتــو»
تــزامـنــا مــع األجـ ــواء املـشـحــونــة فــي إقليم
دونباس .لم يخف الجانب الروسي قلقه
الكبير من املناورات العسكرية ،ومن ّ
ردة
الفعل الـتــي يمكن لزيلينسكي اتخاذها
تجاه االنفصاليني في دونباس.
لـلـصــراع أصــولــه املـتـفــاهــم عليها مــا بني
ال ـقــوى الـعـظـمــى ،وال ـتــي ال تــدركـهــا أو ال
تريد أن تعترف بها القوى الصغرى ،ظنًا
منها أن فــي وسعها تحقيق مصالحها
بــال ـل ـعــب ع ـلــى ه ــذه ال ـت ـنــاق ـضــات ،فتجد
نفسها أحـيــانــا كـثـيــرة ،وق ــد استخدمت
ل ـيــس أك ـث ــر م ــن وقـ ــود ل ـه ــا .أولـ ــى قــواعــد
ال ـصــراع وأهـمـهــا أن هـنــاك سقفًا مـحـ ّـددًا
للدعم الغربي في املناطق التي يعتبرها
الـخـصــم ال ــروس ــي «مـســائــل أم ــن قــومــي»،
حـيــث يقتصر عـلــى الــدعــم الــدبـلــومــاســي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،ولـ ـكـ ـن ــه ال
يصل ،في أي حــال ،إلى الدعم العسكري،
حتى ولــو دخلت الدبابات الروسية إلى
تبليسي أو كييف أو غيرها من العواصم
ذات الحدود املشتركة مع روسيا .وليست
هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ج ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ـق ــد أدركـ ـتـ ـه ــا
موسكو أيـضــا منذ أزم ــة صــواريــخ كوبا
عام  ،1962عندما استنفر نوويًا الرئيس
األميركي آن ــذاك ،جــون كينيدي ،فما كان
م ــن االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي إال أن سحب
جميع صواريخه العسكرية من الجزيرة
الكوبية املحاذية للحدود األميركية.
خـســر ســاكــاشـفـيـلــي مـقــاطـعـتــي أوسـتـيــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وأب ـ ـخ ـ ــازي ـ ــا ،وكـ ـ ـ ــاد ي ـخ ـســر
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـح ـم ــاق ـت ــه الـ ـت ــي دعـ ـت ــه إل ــى

خسر ساكاشفيلي
مقاطعتي أوستيا
الجنوبية وأبخازيا،
وكاد يخسر العاصمة
بحماقته

االعتقاد بأن الغرب سيحميه من روسيا
الـتــي تنظر إل ــى ال ـصــراع ال ـح ــدودي معه
ع ـل ــى أن ـ ــه أم ـ ــن ق ــوم ــي مل ــوسـ ـك ــو ،وي ـب ــدو
ً
أن زيلينسكي ال ــذي ك ــان مـمـثــا قـبــل أن
يصبح رئيسًا ،قــد أثــرت خلفيته املهنية
بالتمثيل عليه كثيرًا ،فاندمج في الدور
ً
أبعد قليال مما يجب ،وأصبح يرى أن في
وسعه ترتيب األوضاع على هواه ،تمامًا
كـمــا ك ــان يفعل كممثل ،وبــإمـكــانــه أيضًا
اس ـتــدعــاء ال ـغــرب عـسـكــريــا إل ــى أوكــرانـيــا
ّ
لـيـحــل لــه مشكلته مــع روس ـيــا فــي إقليم
دونباس.
يمكن لزيلينسكي أخذ العبرة ليس فقط
من ساكاشفيلي ،ولكن أيضا من الرئيس
األرم ـي ـنــي نـيـكــول بــاشـنـيــان ،ال ــذي غــازل
الغرب بعد وصوله إلى الحكم عام ،2018
ف ـمــا ك ــان م ــن ال ـكــرم ـلــن إال أن ب ــاع ــه إلــى
ّ
فتورط في حرب دامت
تركيا وأذربيجان،
شـهــرا ونـصــف الـشـهــر ،انـتـهــت بتوقيعه
صك التنازل عن إقليم ناغورنو كاراباخ،
وفي العاصمة الروسية وبوساطة بوتني
أيضًا ،وربما يخسر عرشه أيضًا ،حيث
لــم تتوقف املـظــاهــرات املطالبة بتنحيته
فــي أرمـيـنـيــا ،وذل ــك كـلــه وال ـغ ــرب يـتـفـ ّـرج
على حليفه الذي يأمل باستخدامه فترة
أطول في مناكفة الكرملني.
(كاتب وأكاديمي فلسطيني)
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أق ـت ـبــس ع ـن ــوان ك ـتــاب ال ـصــديــق إبــراه ـيــم
غرايبة فــي محاولة الستنطاق تداعيات
«أزمة األمير حمزة» التي شغلت ،وما تزال،
ال ـشــارع األردن ـ ــي ،وتهيمن عـلــى أحــاديــث
الغالبية العظمى وتتصدر اهتماماتهم.
ّ
ولعل املدخل الرئيس لهذا املقال هو الحفر
بصورة أعمق في دالالت األزمة وأسبابها،
وما يمكن أن يترتب عليها خالل املرحلة
املقبلة؟
إذا كــانــت ه ـنــالــك مــامــح رئـيـسـيــة يمكن
امل ــرور عليها ك ــرؤوس أق ــام (أش ــار إليها
م ـق ــال ك ــات ــب ه ــذه ال ـس ـطــور ف ــي «ال ـعــربــي
الـجــديــد» ،هــل أتــاكــم مــاذا يصنع الـفــراغ»،
 )2021/4/11فـ ـه ــي :ان ـه ـي ــار م ـصــداق ـيــة
الرواية الرسمية في أغلب املجاالت ،انهيار
سمعة النخبة السياسية والفراغ املترتب
على «غياب رجال الدولة» ،تراجع أكبر في
املكانة السياسية للحكومات وغيابها عن
األحداث الكبرى ،عجز املنظومة السياسية
عن بناء ديناميكيات ّ
فعالة في العالقة مع
ٍ
املـجـتـمــع ،ش ــرخ الـثـقــة املــرعــب بــن الــدولــة
والشارع  ..إلخ.
ّ
امل ـفــارقــة أن ه ــذه األزمـ ــة ج ــاءت فــي ذروة
اح ـت ـف ــال امل ـم ـل ـك ــة ف ــي م ـئــوي ـت ـهــا األولـ ـ ــى،
واالس ـت ـع ــداد ل ــول ــوج ال ـثــان ـيــة؛ وتخطيط
ـات للمئوية
«مطبخ ال ـقــرار» لبناء ســرديـ ٍ
األولى وسرديات للمئوية الجديدة تجمع
الشباب األردني ،وتبلور رؤيتهم الوطنية
ّ
للمرحلة املقبلة ،لتكون املفاجأة أن سردية
الــدولــة وقعت ًفي أزمــة مؤقتة ،فكيف لها
أن تبني سردية طويلة املدى استراتيجية
مقنعة؟
ّ
رب ضـ ـ ـ ـ ـ ّـارة ن ــافـ ـع ــة ،والـ ـحـ ـكـ ـي ــم ه ـ ــو مــن
ّ
يستفيد من الدروس ،ويتعلم من أخطائه،
ُ
وي ـح ـس ــن الـ ـ ـق ـ ــراءة؛ ال أق ـص ــد ال ـك ـت ــب ،بــل
األح ـ ــداث أي ـضــا وال ـت ـح ــوالت وال ـت ـغ ـيــرات،
ّ
ول ـعــل وق ــوع ه ــذه األزمـ ــة ،بـمــا حملته من
اسـتـقـطــابــات داخـلـيــة شــديــدة واه ـت ــزازات
وجدانية على مختلف املستويات ،يمنح
«مـطـبــخ الـ ـق ــرار» فــرصــة للتفكير بــ«عـقــل
ب ــارد» فــي استثمار العبرة للبناء عليها
األزمات
والخروج من املكابرة في معالجة ّ
الـعـمـيـقــة .وال ـع ـبــرة الــرئـيـسـيــة تـتـمــثــل في
ً
ضـ ــرورة ال ـع ــودة إل ــى الـ ــوراء قـلـيــا لطرح
السؤال األساسي :أين أخطأنا؟ وال أقصد
فــي األزم ــة الـتــي اسـتـجــدت أخ ـيــرا ،بــل في
ّ
والتوجهات؟
املسارات والسياسات العامة
وك ـيــف نـعـيــد ت ـعــريــف ال ـن ـم ــوذج األردنـ ــي
وخصائصه؟ وما هي األولويات الرئيسية
لإلصالح العام في املرحلة املقبلة؟ وكيف

نعيد صياغة رؤيتنا ألنفسنا ولنظامنا
وم ـج ـت ـم ـع ـن ــا؟ وم ـ ــا هـ ــي سـ ـم ــات ال ـن ـظ ــام
السياسي األردني التي نريد تعزيزها في
املرحلة املقبلة؟ كيف ّ
نرسم القيم الوطنية
واألخالقية والثقافة الوطنية ونعمل على
تطويرها وتجذيرها وتعليمها وتنشئة
األجيال القادمة إليها؟
ممكن توضيح أهمية هــذا املوضوع من
خ ــال أم ـث ـلــة قـلـيـلــة (ق ـب ــل ال ـخ ــاص ــات)؛
غ ــاب ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ٌع ــن األزمـ ـ ــة،
كـمــا غــابــت ح ـكــومـ ٌ
ـات ســابـقــة عــن أزم ــات
حـيــويــة ورئـيـسـيــة ،وسـ ــادت فــي أوس ــاط
ال ـقــرار نـظــريــة خـطـيــرة ،تتمثل بــاخـتــزال
دور رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـل ــى الـ ـج ــوان ــب
الـتـكـنــوقــراطـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـفـنـيــة،
وإبعاده عن ملف السياسة الداخلية ،ما
جعل رئيس الوزراء طرفًا من بني أطراف
في صناعة السياسات الداخلية املهمة،
وفي أحيان يكون الرئيس طرفًا ضعيفًا
أي ـضــا .وال ـس ــؤال هـنــا ،هــل ه ــذه الصيغة
السياسية التي تستدخل امللك في العمل
ال ـت ـف ـص ـي ـلــي والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،وتـ ــرفـ ــع عـنــه
ج ــدران الحصانة ،هــل هــي التي نريدها
في املئوية الجديدة؟ وهل هي التي تخدم
فكرة دولة املؤسسات السياسية القوية؟
وهـ ـ ــل ت ـس ـي ــر بـ ـن ــا نـ ـح ــو تـ ـع ــزي ــز مـلـكـيــة
دسـتــوريــة واض ـحــة املـعــالــم ،تـسـ ّـهــل على
جميع األط ــراف القيام بمهمات مؤطرة
دس ـت ــوري ــا وق ــان ــون ـي ــا ،أم ال ـع ـكــس تـتــرك
امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة وقــواعــد الـلـعـبــة في
حالة مــن الضبابية والهالمية وتداخل
األدوار وتشعبها؟!
رأينا كيف ّ
تم التعامل اإلعالمي (الداخلي)
مع باسم عوض الله ،وهو رئيس الديوان
امللكي سابقًا ،ومدير مكتب امللك ،وشغل
م ــواق ــع م ـه ـمــة وح ـي ــوي ــة وكـ ـ ــان ف ــي قـلــب
مـطـبــخ الـ ـق ــرار ،وب ـم ـثــابــة ال ــرج ــل الـثــانــي
ف ــي ال ـن ـظــام أع ــوام ــا طــوي ـلــة ،وح ـتــى بعد
خ ــروج ــه ب ـقــي م ـق ـ ّـرب ــا م ــن ال ـق ـص ــر ،حتى
وقــت قــريــب ج ـدًا ،ثــم يتهم بتهم خطيرة،
ٌ
شخصيات استلمت مواقع خطيرة
وقبله
وعلى درجة عالية من الحساسية ،وكانت
تحكم وترسم في مصير البالد والعباد،
كمديري املخابرات (أغلبهم خرج بطريقة
مخجلة؛ فــي العشرين عــامــا املاضية من
سميح البطيخي مــرورًا بمحمد الذهبي
خصم عوض الله اللدود ،وهو في السجن
ً
حاليًا بتهمة الفساد ،وصــوال إلى عدنان
الـجـنــدي ال ــذي أقـيــل بعد اتـهــام مجموعة
ضباط لديه برسالة ملكية بأدوار خطيرة
ومـ ـشـ ـب ــوه ــة) ،وبـ ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات الـجـيــش
ســاب ـقــا ورؤسـ ـ ــاء وزراء ووزراء ،اتـهـمــوا

األمير حمزة خلف الملك عبد اهلل واألمير حسن في عمّ ان قبل يومين (األناضول)

أي كلفة أكبر
على الدولة وعلى
القيم الوطنية
واألخالقية؟
التعددية
كلفة
ّ
وحرية التعبير
والرأي ،أم كلفة
القمع والتشويه
والشيطنة؟

نعلم أن السر يكون بني اثنني ال ثالث لهما ،فــإذا زاد العدد على ذلك شاع املخبوء،
ولو بعد حني .ونعلم أيضًا أن الشأن الخاص ،الجارح أو املؤلم ،يظل قابعًا في دهاليز
الـعــوالــم الشخصية ،إلــى أن ُيــدفــن ًمــع صاحبه فــي نهاية العمر ،كما نعي كذلك أن
هناك أسرارًا أخرى تبقى محفوظة بني األزواج واألحباب وأرباب الحرف والسوابق
وغيرهم ،وينطبق األمر ذاته على الشركاء والحلفاء والعمالء ،وكل من يتعهد لنظيره
تعاقد ما .أما املستهجن ،الخارج عن املألوف،
أداء خدمة ،أو تنفيذ خطوة ،بموجب
ٍ
وبصمت مطبق ،على دفن سر خطير
العصي على الفهم ،فأن يتوافق عدوان ،ضمنًا
ٍ
ّ
يخصهما ،وأن يتشاركا في التكتم عليه لتحقيق مصلحة مؤقتة ،وغير متماثلة لكل
ّ
منهما ،وأن يواصال معًا لعبة «لم سمعت لم رأيت» إلى أن يأتيك باألخبار من لم تزود،
تمامًا على نحو ما جرى ،عامني وأكثر ،من معارك وقعت في أعالي البحار ،وعلى
ٌّ
أعتاب املضائق البحرية ،بني إيران وإسرائيل ،الدولتني اللتني تجاهلتا ،كل ألسبابها،
تلك الوقائع املثيرة ،وعمدتا إلى التعتيم عليها حتى األمس القريب.
ّ
ليس عسيرًا على املرء تفكيك علة تكتم إسرائيل على تلك الوقائع الجارية بعيدا عن
ّ
األنظار ،انطالقًا من سياسة الغموض البناء ،ال سيما وأن الدولة العبرية هي املعتدية
ّ
املتحرشة ،بحكم نزعتها التكوينية،
باأللف والالم ،وال عجب في أن تستمرئ الدولة
ّ
التنمر على جوارها الجغرافي بالطول والعرض ،طاملا أنها تتقن لعبة القط والفار،
غير أن من العسير حقًا هضم علة إذعان إيران لقواعد منطق األشقياء ،القائم بدوره
ُ
على منطق الغلبة واالستقواء ،خصوصا أن الجمهورية اإلسالمية تقدم نفسها دولة
مرهوبة الجانب ،ال تنام على ضيم ،وسبق لها أن ّ
هددت بمحو إسرائيل عن الخارطة
في غضون دقائق معدودات .قبل نحو شهر ،تناقلت الصحف األميركية ووكاالت
مسربة من دوائــر استخبارية ،نبأ ّ
معلومات ّ
تعرض نحو  20سفينة
األنباء ،وفق
ٍ
إيرانية ،خالل العامني الفائتني ،لهجمات إسرائيلية ّ
متفرقة ،غير أن ضرب إسرائيل
ً
ً
ّ
قطعة حربية إيرانية مرابطة قرب مضيق باب املندب ،قبل نحو أسبوع ،وتبنيها شبه
الرسمي هذه الواقعة ،املتزامنة مع إعادة املفاوضات حول البرنامج النووي اإليراني قي
فيينا ،كان بمثابة إعالن السر املدفون على املأل ،جهارًا نهارًا ،أو قل إخراجه نهائيًا
من دائرة التكتم والغموض ،األمر الذي قد يفتح جبهة مضافة للمواجهة القائمة بني
الطرفني على عدة جبهات ،أوسعها في سورية وأضيقها في لبنان ،ناهيك عن الحرب
السيبرانية ،وعن الحرب الضروس في مجال االستخبارات ضد املفاعالت النووية،
وعن اغتيال كبار علماء البرنامج الذي تعقد عليه طهران الرهان كل الرهان .وأحسب
أن التوافق الصامت بني الجانني على كتمان هذا السر املوجع إليران ٌ
ناجم عن إدراك
طهران املسبق فداحة الدخول في مواجه ٍة علني ٍة ومفتوحة ،وربما غير متكافئة مع
الذئب اإلسرائيلي الذي أدار معركة قاسية من جانب واحد ،على جبه ٍة له فيها اليد
العليا ،وفي نطاقات تحت السيطرة ،من دون تلقي أي تبعات ،حيث كانت حصيلة
هــذه الحرب سفينة إسرائيلية واح ــدة ،أو اثنتني على األكـثــر ،مقابل نحو عشرين
قطعة إيرانية ،األمر الذي كان من شأن اإلقرار به هكذا أن ّ
يقوض صورة الجمهورية
ّ
املجاهدة ضد االستكبار ،وأن يخصم املزيد من رصيدها الغاص باملبالغات والتهويل
عن مضائها الحربي.
ّ
وبعد انكشاف السر الذي دفنته إيران وإسرائيل معًا ،كل لدوافعها الخاصة بها ،يبدو
ُ
ُ
أن نظام املاللي يقتدي باملثل الشعبي «الغلب مع الستيرة وال الغلب مع الفضيحة»،
إال أنه بعد أن بات السر مضغة في أفواه العامة ،يتضح أن هناك من يخشى ّ
تجرع
املرة) ،ونعني بذلك ّ
كأس السم ثانية (ليس مع العراق هذه ّ
التورط بمواجه ٍة مفتوح ٍة
ومكلفة ،مع هذا املتطاول على الجمهورية اإلسالمية في البر والجو والبحر ،وأحيانًا
في ُعقر دارهــا ،وربما لم تسقط من الذاكرة اإليرانية سابقة تدمير وإخــراج بحرية
الحرس الثوري من العمل ،في أواخر الحرب مع العراق عام  ،1988خالل نهار واحد،
ضربات أميركي ٍة مكثفة.
تحت
ٍ

«رمضان جانا» ...أغنية أم هوية؟
محمد طلبة رضوان

بالفساد وآخرين ّ
شيطنتهم إعالميًا،
تمت
ُ
ّ
وب ـع ـض ـهــم ب ـعــد أن ات ـه ـم ــوا وش ــه ــر بهم
أعــوامــا خــرجــوا بــا إدان ــة ،ولــم يخرج من
تلك الـحــالــة حتى رئـيــس مجلس الـنــواب
ال ـســابــق ،عــاطــف ال ـط ــراون ــة ،وعــائـلـتــه ،إذ
دخـ ـل ــوا ف ــي مـ ـس ــارات ق ـضــائ ـيــة مــرتـبـطــة
بــال ـف ـســاد ،بـعــدمــا ك ــان ــوا ف ــي ذروة الـقــوة
السياسية واالقتصادية.
السؤال املترتب على ما سبق؛ هل هذا أمر
طـبـيـعــي وص ـ ّـح ــي؟ أم يـشـيــر إل ــى اخـتــال
كبير في عملية تصعيد النخب على رأس
املؤسسات الحيوية والرئيسية واملهمة؟
وف ــي آل ـيــات الــرقــابــة؟ وف ــي تــرسـيــم العمل
املؤسسي الصحي الذي يساعد على بناء
منظومة دقيقة ومحترمة حتى ال يصبح
مصير كــل رجــل دول ــة فــي املــرحـلــة املقبلة
مـحـفــوفــا بــالـشـيـطـنــة واإله ــان ــة واالت ـه ــام،
ّ
وك ــأن ذلــك أصـبــح نتيجة طبيعية؟! مــاذا
يمكن أن نفعل لنتجنب ذلك؟
مثال آخر عن حالة االستقطاب الشديد في
املجتمع والشارع في «أزمة األمير حمزة»؛
وانـ ـتـ ـش ــار ث ـق ــاف ــة «ال ــزع ــرن ــة اإلع ــامـ ـي ــة»،
بمعنى تبادل التهم الخطيرة والشيطنة
املتبادلة ليس فقط بني اإلعالميني في هذا
الطرف أو ذاك ،بل حتى في أوساط الشارع
ن ـف ـس ــه ،وق ـ ــد شـ ـع ــرت ب ــال ــرع ــب ال ـش ــدي ــد،
وأن ــا أق ــرأ التعليقات املسكونة بالعقلية
األحــاديــة التخوينية؟ وال ـســؤال :هــل مثل
ه ـ ــذه ال ـل ـغ ــة ت ـل ـي ــق ب ــال ــدول ــة وامل ـج ـت ـم ـ ّـع؟
وهــل هــذه الـحــال أفـضــل وأض ـمــن ،وتمثل
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج األردنـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي ن ـط ـم ــح إلـ ـي ــه،
وكلفتها أقل من كلفة اإلصــاح السياسي
الذي يستدخل املعارضة الوطنية املعتدلة،
ويطور اإلعالم ،ويسمح بأصوات إعالمية
تمتلك مـصــداقـيــة وسـمـعــة ج ـيــدة ،وتملك
امل ـهــارات والــروايــة لتدافع عــن الــدولــة؟ أي
كلفة أكبر على الدولة وعلى القيم الوطنية
واألخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـل ـف ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدديـ ــة وح ــري ــة
التعبير والــرأي ،أم كلفة القمع والتشويه
والـشـيـطـنــة؟ وأي م ـســار نــريــد أن نمضي
إليه؟
نعود إلى الخالصات بعد األمثلة السابقة،
وإل ـ ــى عـ ـن ــوان املـ ـق ــال ،ونـ ـتـ ـس ــاءل :م ــا هــو
األردن املمكن ،أي الذي نستطيع أن نحققه
ونصل إليه؟ وما هو «األردن املرعب» الذي
نريد أن نبتعد عنه ونخشى منه؟ ألم يأن
األوان أن نقرأ املسارات بصورة أكثر دقة
وموضوعية ووطنية؟
(كاتب ووزير أردني سابق)

هــال آخــر ،ال يستطلعه املسلمون في السماء ،بل يسمعه املصريون في األرض،
ويدندنون به «شهرًا بطوله» ترحيبًا بالشهر الكريم .وحده الكريم ،يعلم ،ملاذا عاشت
هذه األغنية أكثر من نصف قرنّ ،
وتحولت من أغني ٍة إلى نشيد وطني لشهر رمضان،
ّ
ووقف خلفها كل من سبقها ،وعجز من جاءوا بعدها عن أن يغنوا مثلها ،وصارت
ّ
ّ
هي ورمضان متالزمني ،ال يأتي إال معها ،ال ُيؤذن له بالدخول ،إال وهي في يده ،ال
ّ
يشعر به الناس ،وال يستنشقونه في الهواء ،إال مع أنغامها العذبة ،وكلماتها السهلة،
وأدائها بصوت محمد عبد املطلب ،الذي يشبه األذان.
كتب األغنية الشاعر حسني طنطاوي ،ومنحها للمطرب محمد شوقي وامللحن سيد
مصطفى ،وظهرت في العام  1943في شهر رمضان ،ولم يشعر بها أحد .ماتت ،أكثر
ّ
من عشرين عامًا ،حتى جاء امللحن الفذ ،محمود الشريف ،ونفخ فيها من روحه،
ّ
فأحياها ،وغناها «أبو النور» محمد عبد املطلب ،وأذيعت ،في العام  .1965ال تنتهي
التفاصيل املدهشة عند فشلها األول ،ثم نجاحها ،فقد توسطت الحدثني أحــداث
ُ
كثيرة ،تخبرك باملعنى الحقيقي لوصف الشهر بالكريم ،الكريم على عبد املطلب،
ّ
والكريم على أجيال من املصريني والعرب «السميعة» .ذهب املؤلف إلى مطرب آخر،
قبل «طلب» اشتهر باألغاني الرمضانية الناجحة ،هو أحمد عبد الـقــادر ،صاحب
«وحوي يا وحوي» وغيرها ،اعتذرّ ،
ألن اإلذاعة ال تسمح بتسجيل أكثر من أغنية في
موضوع واحد ،وأهداها لعبد املطلب ،وكان أبو النور «مزنوقًا في فلوس» فوافق على
غنائها ليحصل على ستة جنيهاتّ ،
ولحنها الشريف مقابل خمسة جنيهات ،وكلفت
«الـغـنــوة» بعد حساب الـفــرقــة 20 ،جنيهًا .هكذا ساقت األق ــدار وال ـظــروف الصعبة
والروتني اإلذاعي محمد عبد املطلب إلى أغنيته ،األهم واألجمل واألكثر خلودًا.
كانت اإلذاعة ،في ذلك الزمن ،املصدر الرئيس لثقافة املصريني .كان التلفزيون وليدًا،
ّ
ّ
وغاليًا؟ ال يشتريه إال امليسورون .جهاز واحــد في كــل حــارة ،يلتف حوله العيال،
ّ
للفرجة على ً الفيلم .أما الراديو فكان في كل بيت ،ومقهى .وكانت األغنية من أكثر
ّ
األغاني إذاعة ،حتى ّأن عبد املطلب قال مازحًا« :لو أعطوني جنيهًا واحدًا عن كل مرة
أذاعوا فيها األغنية لصرت مليونيرًا».
ّ
في بداية الثمانينات ،كان التلفزيون هو البطل ،وقرر املخرج يسري غرابة أن يحمل
الكاميرا ويـنــزل إلــى ال ـشــارع ،لتصوير لقطات حقيقية مــن ليلة الــرؤيــة ،وأول أيــام
رمضان ،وإذاعتها مع «رمضان جانا» .كــان هــذا هو «الكليب» الثاني لألغنية ،أما
َ
األول فقد صوره عبد املطلب ،وهو يرتدي جلبابًا ريفيًا ،ولم يشتهر .طافت كاميرا
ومساجدها ،طوال ثالثة أيام،
التلفزيون على ميادين مصر وشوارعها وحواريها
ً
كتابة ،ولحنًاً ،
وأداء .التقط
تطارد األغنية ،وتعيد «تحضير ال ــروح» التي أبدعتها،
الناس في الشوارع؛ وقفتهم أمام املحالت ،طوابيرهم أمام الحلواني ،انبهارهم برقصة
ّ
املسحراتي،
«الكنفاني» الصوفية أمام الفرن ،وريشته البديعة ،ونسيجه املتقن ...طبلة
وعـظــة الشيخ فــي املـسـجــد ،وامل ــآذن و«ك ـه ــارب» الـنــور امل ـلـ ّـون ،والـفــوانـيــس فــي أيــدي
األطفال ،واملقاهي .بذل املخرج وفريقه جهدًا كبيرًا ،وكان التصوير الخارجي غريبًا،
ّ
ونــادرًا .التف املصريون حوله في كل مكان ،ورفض بعض املشايخ دخول الكاميرا
ّ
إلى املسجد ،إال ّأن التجربة نجحت ،على بساطتها وتواضع إمكاناتها ،وكان الشهر
كريمًا مع األغنية مرة أخرى.
السر؟ ّ
ما ّ
السر في الشارع ،السحر في الشارع ،الفن في الشارع .اجتمع لهذه األغنية
ّ
ٌ
ـاو ،يكتب ملــزاجــه ،ومـلــحــن بـمــذاق ال ـح ــواري ،وم ـطــرب عرفته املـقــاهــي ،قبل
مــؤلــف ه ـ ٍ
اإلذاعة واملسرح والسينما (وبعدها) .من هنا جاءت «رمضان جانا» بصوت الناس،
ووجداناتهمّ ،
تعبر بهم عنهم ،تحكيهم ألنفسهم ،تحملهم إليهم ،عاشتهم فعاشوها.
ما زلت أذكر أمي وهي ترتب لرمضان ،قبله بشهر ،أبي وهو يشتري الياميش (فواكه
مجففة) في أول شعبان ،قبل الزحام ،ومعهما أذكر األغنية« :من إمتى واحنا بنحسب
ً
لك ونرتب لك »...فأراني في كلماتها ،طفال وشابًا ،ابنًا وأبًا .هنا يبدو املعنى الحقيقي
ّ
ّ
«فن أصيل» ّ
ألوصاف مثل ّ
و«فن جميل» ...هو كذلك ألنه منا ،ألنه أنا وأنت.
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سد النهضة ...نسف اتفاق المبادئ اآلن وليس غدًا
نزار قنديل

ي ـص ـ ّـر ن ـفــر م ــن م ـصــريــن مـنـتـسـبــن للعمل
اإلع ــام ــي ،قـلـيــل مـنـهــم بـحـســن ن ـيــة ،وكـثـيــر
ب ـت ــواط ــؤ ي ـب ــدو م ـف ـض ــوح ــا ،م ــع ن ـظ ــام عـبــد
ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن تــوقـيــع
كارثي لديكتاتورهم املفضل ،في العام 2015
في الخرطوم ،على ما ّ
سمي «اتفاق املبادئ»،
ال ـخ ــاص بـتـشـيـيــد س ــد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي،
ك ـيــف ال وهـ ــو ال ـ ــذي يـخـلـصـهــم م ــن عــدوهــم
الفكري اللدود ،بالقتل ،واالعتقال ،والتشريد؛
ث ــم يــوفــر لـهــم امل ــاذ اآلم ــن ت ـجــاه خـلــق الـلــه،
ب ــادع ــاء أن ـهــم «ض ــد ك ــل هـ ــذا ،لـكــن م ــا باليد
حيلة ،وقد أصبح أمرًا واقعًا ،علينا التطبيع
م ـعــه وال ـت ـع ــاي ــش» ،وص ـ ــوال إلـ ــى االن ـس ـجــام
والتماهي؛ دفاعًا عن «بقاء الوطن»!
أي «وط ـ ــن» ه ــذا الـ ــذي ُي ـب ـنــى ع ـلــى جـمــاجــم
مــواطـنـيــه وعـظــامـهــم؟ لــن يجيبك أح ــد ،ولــن
ت ـس ـمــع سـ ــوى ه ـم ـه ـمــات ،أو ت ــأت ــآت؛ إذا لم
ينلك شيء من مصطلحاتهم «الفخيمة» ،عن
التحليل الرغبوي ،والعقالنية ،والـضــرورة،
والواقعية؛ وأشياء أخرى كثيرة.
عـلــى أن ه ـنــاك جــوانــب خـطــر أخـ ــرى ،فــي ما
ّ
يدلس به هؤالء ،من كان َ
حسن النية ،منهم،
بل وساذجًا ،ومن اختار التواطؤ ،واحترف
التدليس املبكر ،بحثا عــن ع ــودة إلــى مقعد
بالقرب من الديكتاتور املفضل ،كيف ال وهم
ّ
يتوهمون أنه بلغ درجة التمكن ،واالستعالء
ف ــي األرض ،ودل ـي ـل ـهــم أن ب ـعــض م ــن كــانــوا
ّ
يتقربون إلـيــه ،أو على األقــل لم
يعارضونه
يعد لديهم مانع فــي التطبيع معه ،وإعــادة
تــأهـيـلــه ،وتــروي ـجــه ،وبـيـعــه لـلـنــاس ،حاكمًا
شرعيًا للبالد ،وكأن انقالبا لم يتم ،ومجازر
لم يرتكبها على مــدار سبع سنوات عجاف،
تقترب من إتمام الثامنة!
األخ ـطــر أن ه ــؤالء ،فــي مـعــرض دفــاعـهــم عن
ديكتاتورهم ،الكارثي على الـبــاد والعباد،
يدلسون على الناسّ ،
بادعاء أن الحديث عن
أن النقطة الفاصلة ،في كارثة سد النهضة،
ل ـي ـســت ف ــي ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى اتـ ـف ــاق املـ ـب ــادئ،
أنجزت خاللها إثيوبيا ،وليس قبلها ،أكثر
مــن  %80مــن ســد الـنـهـضــة ،وأن اإلثيوبيني
كــانــوا ي ـنــوون ويـخـطـطــون لـبـنــاء ال ـســد قبل
التوقيع بسنوات.
ال يرى هؤالء املدلسون في إعادة األمور إلى
أسـبــابـهــا الحقيقية داف ـعــا ،إال بسبب حالة
يـسـ ّـمــونـهــا «االسـتـقـطــاب الـسـيــاســي» ،وكــأن
ع ـل ـي ـنــا ،بـمـنـطـقـهــم امل ــدل ــس ه ـ ــذا ،أن نـتـفــرغ
للسفسطة حول «سد االستقطاب» ،أتهمهم
بــأنـهــم م ــن بـنــاتــه األوائـ ـ ــل ،ال أن نـعـمــل على
نـســف الـنـتــائــج الـكــارثـيــة إلت ـمــام إن ـشــاء سد
النهضة وتشغيله ،وفقا للمخطط اإلثيوبي!
امل ـش ـك ـل ــة ،ف ــي رأي هـ ـ ــؤالء (أو تــدل ـي ـس ـهــم)،

ف ـقــط ،ه ــي االس ـت ـق ـطــاب ،ول ـيــس شـيـئــا آ ّخ ــر،
حتى وإن بــدأت دوائــر ديكتاتورهم املفضل
تـبـحــث إعـ ــان االن ـس ـحــاب م ــن ه ــذا االت ـف ــاق؛
أو ربـمــا تمهد لـهــذا ،بــل يمعن بعض هــؤالء
فــي مـمــارســة الـتــدلـيــس ،ب ـ ّ
ـادع ــاء أن إثيوبيا
ّ
ال تعير هــذا األمــر اهتمامًا ،وال تعول عليه،
وال تستند إل ـيــه فــي تعنتها والـتـعــامــل مع
م ـح ـطــات ال ـت ـف ــاوض ف ــرص ــا ذه ـب ـيــة إلهـ ــدار
وق ــت مـفــاوضـيـهــم املـصــريــن والـســودانـيــن،
وجـهــدهــم وتــركـيــزهــم ،بينما ال تتوقف هي
ل ـح ـظــة واح ـ ـ ــدة ع ــن ت ـن ـف ـيــذ مـخـطـطـهــا وف ــق
برنامجها الزمني ،بال تغيير.
لـ ــن ت ـ ـخـ ــوض املـ ـق ــال ــة فـ ــي ت ـق ـي ـي ــم أخـ ــاقـ ــي،
وإنساني لهؤالء ،و«خلينا في موضوعنا»،
وإن ك ـ ــان املـ ــوضـ ــوع واحـ ـ ـ ــدا م ـت ـش ــاب ـك ــا ،ذا
ّ
متعددة ،وموضوعنا هنا بتحديد
جوانب
واضــح أن التوقيع الكارثي أوصلنا جميعًا
إل ــى ه ــذا ال ــوض ــع الـ ــذي يـبـحــث ك ــل مخلص
ع ــن م ـخ ــرج م ـن ــه ،ي ـس ـتــوي ف ــي هـ ــذا الـبـحــث
العشاق املستترون للديكتاتور املفضل ومن
يرفضون انقالبه باعتباره تأسيسا للكارثة،
وك ــوارث أخ ــرى ،بــل وحـتــى الــذيــن يحترفون
«دور املعارضة» ،ويتماهون معه في أشياء
كثيرة.
م ـ ــا ه ـ ــي م ـش ـك ـل ــة «ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ» ،إذًا؟
بــاخ ـت ـصــار ،أن ــك أع ـط ـيــت م ـشــروع ـيــة دول ـيــة
لحق إثيوبيا في بناء السد ،وتنازلت طوعًا
عــن ورقـتــك األق ــوى فــي أي تـفــاوض ،وتتمثل
في أنه قبل توقيع الديكتاتور ،لم يكن للبنك
ال ــدول ــي أن ي ـش ــارك ف ــي ت ـمــويــل ب ـنــاء ال ـســد،
خالف بني الدول،
باعتباره يتعلق بموضوع
ٍ
ل ــم يـحـســم وف ـق ــا ل ـقــواع ــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي؛
وه ــو مــا أع ـطــى لـكــل الـ ــدول ذري ـعــة التمويل
واملـ ـش ــارك ــة ،واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي إن ـش ــاء ال ـســد،
واملشاريع املترتبة عليه.
يـحـتـ ّـج بعضهم بـمــا يسمى ات ـفــاق عنتيبي
الذي وقعته إثيوبيا مع أوغندا ،وهذا تدليس
آخــر يـمــارســه ه ــؤالء أيـضــا ،ألن هــذا االتـفــاق
ليس معترفا به دوليا ،وال أمميا ،وإال لم تكن
إثيوبيا في حاجة التفاق مبادئ ،وال غيره.. .
يقول عضو وفد التفاوض السوداني ،أحمد
املفتي ،الــذي اضطر لالنسحاب بعد ما رأى
من تدخل رؤساء الدول الذي أعطى إثيوبيا
كل شيء« :اتفاق املبادئ املوقع في  23مارس
(آذار)  ،2015ش ــارك فيه سبعة مستشارين
ق ــان ــون ـي ــن مـ ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وغ ـ ـ ــاب ال ـخ ـب ــراء
ال ـق ــان ــون ـي ــن مل ـص ــر وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وه ـ ــو ج ــاء
إلسكات األصوات التي تثيرها املعارضة في
الـســودان ضــد املـشــروع اإلثـيــوبــي .ولألسف،
كانت نتيجة االتفاق الثالثي لقادة الدول أنه
اإلثيوبيني»،
جعل الــوضــع أس ــوأ ،بـ«نباهة
ّ
ألنه تسبب في تقوية املوقف اإلثيوبي وقنن
سد النهضة ،وحوله من سد غير مشروع إلى

مـشــروع قانونيا ،ألن فيه إطــار مـبــادئ .ولم
يكن هناك داع لهذا االتفاق الذي كان يتضمن
 10مـبــادئ ،فــي حــن أن فــي اتفاقية عنتيبي
 15مبدأ تم االتفاق عليها باإلجماع ،وكانت
أف ـضــل م ــن ات ـف ــاق املـ ـب ــادئ .كـمــا أن إثـيــوبـيــا
تدخلت إلعادة صياغتها بما يحقق املصالح
اإلثـيــوبـيــة فـقــط ،وحــذفــت بـنــد األم ــن املــائــي،
وهو ما يعني ضعفا قانونيا التفاق املبادئ،
خــاصــة أن ــه ال يـعـطــي م ـصــر والـ ـس ــودان وال
نقطة مياه وأضعف االتفاقيات التاريخية».
لــن تـكــون فــي حــاجــة إلــى جهد كبير لتتيقن
أن «اتـ ـف ــاق امل ـ ـبـ ــادئ» ه ــو الـ ـب ــدء وامل ـن ـت ـهــى،
وملجأ اإلثيوبيني ومالذهم حني تواجههم
ّ
بتعنتهم الجهنمي ،خالل املفاوضات .ولعله
يكفيك األح ــدث مــن تصريحاتهم ،فـهــذا هو
وزيـ ــر ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه اإلث ـي ــوب ــي ،سيليشي
بيكيليّ ،
يدعي أن بالده تنفذ املبدأ الخامس
من االتفاق «بالحرف الواحد» ،وأنها أطلعت
ّ
املصب على جميع االحتماالت خالل
دولتي
م ـف ــاوض ــات واش ـن ـط ــن ،وأن ح ــال ــة ال ـج ـفــاف
تحديدًا ّ
تقدر احتماليتها بأقل من  %4خالل
أول عــامــن وفـقــا ألكـثــر التحليالت تشاؤمًا،
وأنها تلتزم بعدم اإلضرار بالدولتني في تلك
الحالة ،وأن اإلخـطــار املسبق الوحيد ،الــذي
تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق ،هو إخطار
دولـ ـت ــي املـ ـص ـ ّـب بـ ــأي ظ ـ ــروف غ ـيــر م ـن ـظــورة
أو طــارئــة تـسـتــدعــي إع ــادة الـضـبــط لعملية
تشغيل السد .ويتضمن هذا املبدأ بندًا آخر
تفسره إثيوبيا لصالحها فقط ،هو «االتفاق
على الخطوط اإلرشــاديــة وقــواعــد التشغيل
الـسـنــوي لـســد الـنـهـضــة ،وال ـتــي يـجــوز ملالك
السد ضبطها من وقت إلى آخر».
وقـ ــد س ـجــل «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أنـ ــه أصـبــح
م ـع ـت ــادًا ،ف ــي ك ــل مـحـطــة تـتـفــاقــم فـيـهــا أزم ــة
س ــد ال ـن ـه ـضــة ،أن تـلـجــأ إث ـيــوب ـيــا لـلـتــرويــج
السياسي واإلعــامــي ملا تصفها بـ«مخالفة
م ـصــر ات ـف ــاق امل ـ ـبـ ــادئ» ،2015 ،وأن تـطــالــب
بالعودة إلى اإلطار التطبيقي لذلك االتفاق،
كما صدر عن املتحدث باسم وزارة الخارجية
ديـنــا مفتي والسفير اإلثـيــوبــي فــي القاهرة
ماركوس تيكلي قبل أيــام ،في محاولة للرد
عـلــى ال ـه ـجــوم امل ـص ــري ال ـس ــودان ــي املستمر
على الـتــاعــب اإلثـيــوبــي بمسار املـفــاوضــات
واإلصرار على إنجاز امللء الثاني للسد قبل
نهاية يــولـيــو /تـمــوز املـقـبــل ،مــن دون اتفاق
نهائي ملزم على قواعد امللء والتشغيل.
وأش ــرن ــا أك ـث ــر م ــن مـ ــرة إلـ ــى أب ـ ــرز سـلـبـيــات
اتـ ـف ــاق املـ ـب ــادئ أنـ ــه ح ـم ــل اعـ ـت ــراف ــا مـصــريــا
ب ـحــق إث ـيــوب ـيــا ف ــي ب ـن ــاء ال ـس ــد ،األمـ ــر ال ــذي
لــم تكن مصر قــد ب ــادرت إلـيــه مــن قـبــل ،وأقـ ّـر
ثانيًا بحق اإلثيوبيني السيادي في إدارتــه،
ولم ّ
يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال
مـخــالـفــة االت ـفــاق ـيــات ال ـســابــق تــوقـيـعـهــا في

أبرز سلبيات اتفاق
المبادئ أنه حمل
اعترافًا مصريًا بحق
إثيوبيا في بناء السد،
األمر الذي لم تكن
مصر قد بادرت إليه
من قبل
نسف االتفاق،
بانسحاب مصري ــ
سوداني ،يمكن أن
يمثل نقطة انطالقة
حقيقية لتدارك بعض
تداعيات الكارثة

إط ــار اإلدارة املـشـتــركــة ملـيــاه الـنـيــل ،وبصفة
خاصة عامي  1902و .1993وعلى الرغم من
أن لجنة الخبراء الدولية ،وتقريري املكتبني
االستشاريني اللذين تمت االستعانة بهما
ّ
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــان ــت ق ــد أكـ ــدت
اآلثـ ــار الـسـلـبـيــة االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ال ـت ــي سـت ـلـحــق ب ـم ـصــر ج ـ ـ ّـراء امل ـ ـشـ ــروع ،إال
أن اتـ ـف ــاق املـ ـب ــادئ ال ـ ــذي أصـ ــر ع ـبــد الـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ع ـلــى تــوق ـي ـعــه ،ب ــل وي ـع ـت ـبــره من
ّ
للتصرفات اإلثيوبية
إنجازاته ،يوفر حماية
الـحــالـيــة ،فــاملـبــدأ الـخــامــس مــن االت ـف ــاق ،عن
التعاون في املــلء األول وإدارة السد ،يكتفي
بالنص على الـتـشــارك فــي وضــع «الخطوط
اإلرش ـ ــادي ـ ــة والـ ـق ــواع ــد» م ــن دون تـفــاصـيــل
ال ـت ـش ـغ ـيــل ،وي ـج ـيــز إلث ـيــوب ـيــا إعـ ـ ــادة ضبط
سياسة التشغيل مــن وقــت إلــى آخــر ،بشرط
«إخطار» ،وليس أخذ رأي أو استئذان مصر
وال ـس ــودان .وتستند إثيوبيا للبند الثاني
م ــن ه ــذا امل ـب ــدأ ل ـت ـبـ ّـرر لـنـفـسـهــا ول ـل ـعــالــم أن
الـقــواعــد الـتــي ًيجب االت ـفــاق عليها ال يمكن
اعتبارها ملزمة في أي حال ،ألنها موصوفة

ً
في االتـفــاق بأنها «استرشادية» ،فضال عن
أنـهــا غير مقتصرة على خطة واح ــدة يجب
ّ
اتباعها ،فهي بحسب النص «ستشمل كافة
السيناريوهات املختلفة ،بالتوازي مع عملية
بناء السد» .ويحمل البند نفسه نصًا آخر ال
ي ـخــدم األهـ ــداف امل ـصــريــة ،فـهــو يـتـحـ ّـدث عن
«االت ـفــاق على الـخـطــوط اإلرشــاديــة وقــواعــد
املـ ــلء األول لـســد الـنـهـضــة ،وال ـت ــي ستشمل
كافة السيناريوهات املختلفة ،بالتوازي مع
عملية بناء السد» ،ما تعتبره إثيوبيا سندًا
لها لتبدأ املــلء األول بالفعل ،بــالـتــوازي مع
املناقشات ،طاملا أن السد لم يكتمل بناؤه.
وبــال ـتــالــي ،تـسـمــح ال ـق ــراءة اإلث ـيــوب ـيــة لـهــذه
الـ ـّعـ ـب ــارات امل ـط ــاط ــة وح ـم ــال ــة األوج ـ ـ ــه ،الـتــي
وق ـعــت عليها مـصــر والـ ـس ــودان قـبــل خمس
سنوات ،بتملص أديــس أبابا من واجباتها
الـطـبـيـعـيــة ،وف ـق ــا ل ـقــواعــد م ـشــاركــة األن ـه ــار
والقوانني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ّ
كما أنها تقلل من شأن البند الذي ينص على
أنه «لضمان استمرارية التعاون والتنسيق
ّ
حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي
املصب ،سوف تنشئ الدول الثالث ،من خالل
ال ـ ـ ـ ــوزارات امل ـع ـن ـيــة ب ــامل ـي ــاه ،آل ـي ــة تنسيقية
ـار أن اآللـيــة
مـنــاسـبــة فــي مــا بـيـنـهــا» ،بــاعـتـبـ ً
التنسيقية ال يمكن أن تكون ملزمة أو ترتب
أض ــرارًا على عــدم االل ـتــزام ،عكس مــا تطالب
بــه مـصــر مــن ال ـبــدايــة ،وان ـضــم لـهــا ال ـســودان
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ذلـ ـ ــك .وال ي ـخ ـلــو املـ ـب ــدأ ال ـعــاشــر
م ــن مـشـكــات أخـ ــرى ،فـهــو يـنـظــم «الـتـســويــة
السلمية لـلـمـنــازعــات» ،وهــو مــا ترتكن إليه
إثيوبيا لــرفــض جميع املـقـتــرحــات الخاصة
بآلية التحكيم امللزمة ،فصياغة البند الثاني
من املبدأ تفتح باب الوساطة الدولية امللزمة،
ولكن بشرط «اتفاق الدول الثالث على ذلك»،
وه ــو م ــا ال ي ـتــوفــر رس ـم ـيــا ف ــي أي وضـعـيــةٍ
سابقةٍ أو حالية ،بدليل إجهاض مفاوضات
واشنطن (فبراير /شباط  ،)2020التي كانت
أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل التفاق.
كـمــا أن الـبـنــد األول يـحــرم مـصــر وال ـســودان
جهات دولية لحسم
من إمكانية اللجوء إلى
ٍ
القضايا العالقة ،وينص فقط على أن «تقوم
ال ــدول الـثــاث بتسوية منازعاتها الناشئة
عن تفسير ،أو تطبيق ،هذا االتفاق بالتوافق،
من خالل املـشــاورات أو التفاوض وفقًا ملبدأ
حسن النوايا».
ل ـ ـهـ ــذا ول ـ ـغ ـ ـيـ ــره ،فـ ـ ــإن نـ ـس ــف هـ ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
بــان ـس ـحــاب م ـص ــري س ــودان ــي ،اآلن ،ولـيــس
غ ـدًا ،يمكن أن يمثل نقطة انـطــاقــة حقيقية
لـتــدارك بعض تداعيات الـكــارثــة؛ فقد مضى
الوقت الذي يمكننا فيه تدارك كل التداعيات؛
وتــأ ًج ـيــل ه ــذا يـعـنــي ال ــدخ ــول ف ــي نـفــق أشــد
ظلمة مما نحن فيه.
(من أسرة «العربي الجديد»)

الهند ثانية على قائمة الدول المتضررة من كورونا
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ّ
لتسجل أعلى عدد من
أعلنت الهند ،أمس اإلثنني ،رقمًا قياسيًا إلصابات كورونا خالل  24ساعة،
اإلصابات اليومية في العالم ،في حني ّ
تجمع مئات اآلالف للمشاركة في طقوس االستحمام في
ّ
مياه نهر الغانج .وتمثل اإلصابات في الهند اآلن سدس الحاالت اليومية على مستوى العالم.
ّ
وتتجاوز الهند بالتالي البرازيل ،لتحتل املركز الثاني عامليًا على قائمة البلدان املتضررة من
ّ
فيروس كــورونــا الجديد ،بعد الــواليــات املتحدة األميركيةُ .يذكر أن اإلصــابــات تفاقمت مع فتح
(رويترز)
األنشطة االقتصادية بالكامل في البالد.

طالب علماء أوبئة وخبراء صحة في بلجيكا الحكومة الفيدرالية ّبتغيير سياستها املتبعة ملكافحة
كــورونــا ووض ــع استراتيجية جــديــدة للتعامل ُمــع األزم ــة ،لتجنب اآلث ــار االقـتـصــاديــة والنفسية
واالجتماعية لإلغالقات املتكررة .وفي مقال لهم نشر في صحيفة «لوسوار» ،أمس اإلثننيّ ،
شددوا
على «وجوب وضع شروط صحية تتناسب مع خصوصية األمكنة ونوعية األنشطة حتى يتمكن
الناس من العودة إليها بــأمــان» .وفــي هــذا املجال ،يرتفع منسوب الضيق والحنق لــدى املواطنني
(آكي)
وتتزايد كذلك االنتقادات املوجهة إلى الحكومة بسبب «فشل سياستها».

رمضان ثا ٍن في زمن كورونا
ف ــي س ــوق ال ــزاوي ــة ال ــواق ــع م ــا ب ــن ش ـ َ
ـارع ــي عمر
امل ـخ ـتــار والـ ــوحـ ــدة ،وس ــط مــدي ـنــة غـ ــزة ،ال يـبــدو
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون م ـل ـتــزمــن ب ــال ـت ــداب ـي ــر الــوقــائ ـيــة
ال ـخ ــاص ــة بـمـكــافـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد.
ّ
ّ
صحيح أنهم عمدوا إلى وضع كماماتهم ،إال أنهم
راحوا يتزاحمون أمام الباعة وفي املحال مهملني
يبرر هؤالء األمر ّ
التباعد الجسدي الالزم .قد ّ
بأن

«املناسبة تستوجب ذلــك» ،غير ّأن خطر العدوى
قــائــم ال مـحــالــة وه ــو ي ـت ـهـ ّـدد الـجـمـيــع .ه ـكــذا بــدا
املشهد ّ
ّ
فالتسوق
عشية شهر رمضان في املدينة،
أمر ال ّبد منه قبيل حلول الصيام .هذا ما اعتاده
أهالي قطاع غزة ،وكذلك املسلمون الذين يحتفلون
بالشهر الكريم جميعًا.
ول ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ي ـجــد املـحـتـفـلــون

أنفسهم مجبرين على إحـيــاء طـقــوس رمضان
وسط األزمــة الصحية التي تطاول العالم بأسره.
ويشكو كثيرون من حرمان من البهجة املعتادة،
غير ّأن االل ـتــزام ب ــاإلج ــراءات املـفــروضــة ضــرورة
لردع الفيروس والتخفيف بالتالي من اإلصابات
املحتملة ،وكذلك الوفياتّ .
ربما يكون العام املقبل
أكـثــر مــاءمــة لــاحـتـفــال ،فــي حــال نجحت حملة

التحصني العاملية الكبرى في تطويق الجائحة .قد
ّ
ّ
يقول أحدهم ّإن األمر يتطلب قبل كل شيء توفير
ّ
اللقاحات الالزمة لذلك ،وهذه إشارة في محلها ،ال
ّ
سيما ّأن ّثمة نقصًا في تلك اللقاحات ،ليس في
ّ
قطاع غزة املحاصر فحسب ،إنما في بقاع كثيرة
من العالم ،ومنها بلدان متطورة.
(العربي الجديد)

«العدالة والتنمية» المغربي ...عزلة سياسية بقفل دستوري
عبد الحميد اجماهيري

ص ـ ّـرح ــت امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة امل ـغــرب ـيــة،
وهـ ـ ــي أعـ ـل ــى ه ـي ـئ ــة ق ـض ــائ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
تمارس الرقابة القبلية والبعدية (املسبقة
والــاح ـقــة) عـلــى م ــدى دسـتــوريــة الـقــوانــن،
بــأنــه لـيــس فــي اعـتـمــاد الـقــاســم االنتخابي
ما يخالف الدستور .وجاء حكمها الصادر
فــي نـهــايــة األس ـبــوع ال ــذي ودع ـن ــاه ،ليضع
قفال دسـتــوريــا على عــزلــة سياسية لحزب
ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـ ــذي ي ـق ــود الـحـكــومــة
ـوات .وق ــد ب ــدأت ه ــذه العزلة
مـنــذ عـشــر س ـنـ ّ
لـلـحــزب (ال ـحــاكــم) مل ــا ان ـفــرد ،وس ــط الطبقة
ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـغ ــرب ـي ــة ،بــرفــض
التعديالت واإلصالحات التي اتفقت عليها
ه ــذه ال ـط ـب ـقــة ،ب ـخ ـصــوص ال ـق ــان ــون املـنـظــم
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ال ـت ـشــري ـع ـيــة مـنـهــا
والجماعية والجهوية ،وكان رفضه بداية،
سـيــاسـيــا ث ــم بــرملــان ـيــا ،عـنــدمــا ص ـ ّـوت ضد
مشاريع القوانني ذات الصلة.
وك ـ ــان الـ ـح ــزب ،أم ـ ــام ال ـت ـصــويــت ال ـســاحــق
لفائدة القانون ،قد لعب الورقة الدستورية،
مـ ــن أج ـ ــل إب ـ ـطـ ــال ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،بـ ــدعـ ــوى ع ــدم
مالءمته الدستور املغربي .وكانت ّ
مبررات
الـحــزب مـتـعـ ّـددة ،منها األخــاقــي واملبدئي
والسياسي .وكان طبيعيا أن تجري جوالت
الـ ـح ــرب ف ــي الـ ــدفـ ــاع ع ــن الـ ـق ــان ــون ،أو فــي
العمل على إسقاطه ،داخل الدوائر املنذورة
للنقاش السياسي والترافع والصراع حتى،
غير أن تحويل حــدود الفصل فــي الخالف
ـدود دسـ ـت ــوري ــة كـ ــان ف ـي ــه نـ ــوع مــن
إلـ ــى ح ـ ـ ـ ٍ
التحكيم املــؤسـســاتــي األس ـم ــى ،باملطالبة
بمراقبةٍ بعديةٍ على القانون املعني ،سيما
منه املادة  84املتعلقة بالقاسم االنتخابي.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ان ـت ـظــر الـ ـح ــزب ال ــراف ــض
لــه ،اعتبر ق ــرار املحكمة أن «اعـتـمــاد قاسم
انـ ـتـ ـخ ــاب ــي ي ـس ـت ـخ ــرج ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ق ـس ـمــة
عـ ــدد امل ـص ــوت ــن ف ــي الـ ــدائـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة
املـعـنـيــة ع ـلــى ع ــدد امل ـقــاعــد امل ـ ــراد شـغـلـهــا،

وعــدم اشتراط نسبةٍ معينةٍ من األصــوات،
ي ـت ـعــن ع ـل ــى ل ــوائ ــح ال ـت ــرش ـي ــح ال ـح ـصــول
عليها للمشاركة في عملية توزيع املقاعد،
لـ ـي ــس فـ ـي ــه مـ ــا يـ ـخ ــال ــف الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،إذ ال
يـمـ ّـس حــريــة ونــزاهــة االق ـت ــراع وشفافيته،
وال بـ ـ ــدور االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـع ـت ـب ــرة أس ــاس
مشروعية التمثيل الــديـمـقــراطــي ،كما هو
م ـق ـ ّـرر ،عـلــى ال ـتــوالــي ،فــي الـفـصـلــن  2و11
مــن الــدسـتــور» .وأف ــاد الـقــرار بــأن الدستور
ّ
يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام
املغربي ال
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،ب ـص ـفــة ع ــام ــة ،وال أي م ـبــدأ
يراعى في االختيارات التشريعية املتعلقة
بنمط االق ـتــراع ،وطريقة احتساب القاسم
االن ـت ـخ ــاب ــي ،وال ـق ــاع ــدة امل ـع ـ ّت ـمــدة لـتــوزيــع
امل ـقــاعــد ع ـلــى ال ـلــوائــح امل ـتــرش ـحــة ال ـتــي لم
يـبـلــغ ع ــدد األصـ ــوات الـتــي حـصـلــت عليها
سقف الـقــاســم االنـتـخــابــي ،وتـحــديــد نسبة
معينة من األصوات التي يتعني على لوائح
الـتــرشـيــح الـحـصــول عليها للمشاركة في
عملية توزيع املقاعد.
عـكــس مــا ك ــان مـتــوقـعــا مــن ح ــزب سياسي
يـ ـق ــود ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ــت ب ـم ـشــروع
ال ـقــانــون ،واحـتـكــم لـلـبــرملــان فــي التصويت
ع ـل ـي ــه ،واخ ـ ـ ـتـ ـ ــار ،فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ال ـت ـح ـك ـيــم
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ع ـب ــر امل ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة،
فــإن «الـعــدالــة والتنمية» ،عبر أمينه العام
ورئـيــس الحكومة ،سعد الــديــن العثماني،
رف ــض ال ـق ــرار الــدس ـتــوري فــي ه ــذا ال ـصــدد.
وقــد قــال العثماني إن القاسم االنتخابي،
كما تمت املصادقة عليه في البرملان وأيدته
املحكمة الدستورية« ،غير مقبول» ،وأعــاد
تمسك حزبه بموقفه ما قبل قــرار املحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،األمـ ــر الـ ــذي س ـي ـطــرح أب ـع ــادا
أخـ ــرى مل ـعــركــة ال ـقــاســم االن ـت ـخــابــي ،كــاســر
الـ ـعـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،ومـ ـ ـح ـ ــاوالت ت ــأوي ــل
سياسي لقرار دستوري.
ومـ ـ ــع أن ع ـ ـبـ ــارة «ل ـ ـيـ ــس فـ ـي ــه مـ ــا ي ـخــالــف
الدستور» ،حسب رجال القانون« ،تجعل من
قواعد الدستور عتبة للحقوق والواجبات،

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

أي أن ال ـبــرملــان يـمـكـنــه أن يـســن أي قــاعــدة
قانونية ال يوجد في الدستور ما يخالفها»،
فإن املوقف السياسي للحزب األول سيكون
ل ــه م ــا ب ـع ــده ،ف ــي م ـن ــاخ االن ـت ـخ ــاب ــات ،كما
في ما قد يترتب عن نتائجها .ولكن ،قبل
ذل ــك الـتــاريــخ امل ـطــروح (سبتمبر /أيـلــول)،
ه ــل يـمـكــن الـ ـق ــول إن ال ـع ــزل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة -
الــدس ـتــوريــة ل ـحــزب ج ـ َّـدف ِم ــن عـلــى موجة
الربيع العربي هي بالضرورة هزيمته في
االنتخابات املقبلة؟ الجواب ليس بديهيا،
كما قد يتبادر الى الذهن.
تعلمنا القراءة األولى أن الحالة السياسية
الراهنة تعني استمرار صعوبة اندماج في
حـقــل سـيــاســي ت ــم وض ـعــه ف ــي ال ــواق ــع قبل
أن ي ـنــال ح ــزب ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة شــرعـيــة
وجــوده ،حقل سياسي تحكمه قواعد لعب
م ـن ــذ م ــا ق ـب ــل االسـ ـتـ ـق ــال ،ت ـت ـغ ـيــر أح ـيــانــا
ف ــي ال ــدرج ــة ول ـيــس ف ــي الـطـبـيـعــة ،محكوم
بالتعاقد الوطني بني األح ــزاب السياسية
ال ــوري ـث ــة ل ـل ـحــركــة الــوط ـن ـيــة وامل ـل ـك ـي ــة ،في
القضايا االستراتيجية ،كالوحدة الترابية
وط ـب ـي ـع ــة الـ ـنـ ـظ ــام ووح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ــدي ـ ــن ،وب ــن
األحزاب الوطنية وامتدادات الدولة الحزبية
بــأذرعـهــا الـقــرويــة والــوطـنـيــة ،الـبــرجــوازيــة
والدينية التقليدية ،في قضايا التمثيلية
الـسـيــاسـيــة وتـنـشـيــط الـ ــدورة املؤسساتية
ومراكمة اإلصالحات ،ضمن توازن سياسي
تعقلنه الدولة أحيانا.
ال ـق ــراءة الـثــانـيــة أن ال ـحــزب ال ـقــوي سيظل
قويا في املقبل من االستحقاقات ،بعد أن
ّ
تمكن من الحفاظ على وحدته التنظيمية،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كـ ــل الـ ـ ـه ـ ــزات ،واس ـت ـط ــاع
أن ي ـم ـنــع ان ـف ـج ــار ت ـن ــاق ـض ــات ال ـن ـظــامــن،
الـسـيــاســي وال ـحــزبــي ،فــي ذات ــه ،كـمــا حــدث
ألحـ ـ ـ ــزاب س ـب ـق ـت ــه فـ ــي ال ـ ـقـ ــوة واالكـ ـتـ ـس ــاح
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،وه ـ ــو ب ــال ـت ــال ــي ي ـش ـعــر بــأنــه
يخوض معركة حــزب قــوي ُي ــراد إضعافه،
ولـ ـي ــس ح ــزب ــا يـ ـع ــرف أن ـ ــه ض ـع ـي ــف يــريــد
أن يـتـقــوى بــاملــواج ـهــة ال ـشــام ـلــة .وبحسب
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الحزب القوي سيظل
قويًا في المقبل
من االستحقاقات،
ّ
تمكن من
بعد أن
الحفاظ على وحدته
التنظيمية ،على الرغم
من كل اله ّزات
ص ّرحت المحكمة
الدستورية المغربية،
وهي أعلى هيئة
قضائية في المغرب،
أنه ليس في اعتماد
القاسم االنتخابي ما
يخالف الدستور

كـثـيــريــن ،ق ــد تـشــي ه ــذه ال ـق ــوة ،حـتــى ولــو
ترجمت إلــى ري ــادة انتخابية ونـتــائــج في
الـصـنــاديــق ،بمقدمة ألزم ــة مقبلة ،عندما
ي ــري ــد أن يـ ـك ـ ِّـون ال ـح ـك ــوم ــة .ومـ ــن امل ـ ّ
ـرج ــح،
ل ــدى خـصــومــه قـبــل أنـ ـص ــاره ،أن «ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» س ـي ـك ــون ف ــي قـ ـي ــادة األح ـ ــزاب

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

األولـ ـ ــى ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات س ـب ـت ـم ـبــر /أي ـل ــول
سؤال صعب
املقبل ،لكنه سيجد نفسه أمام
ٍ
بانتصار حــازه في
الـجــواب :مــاذا سيفعل
ٍ
س ـيــاق عــزلــة سـيــاسـيــة ون ـش ــوز بــرملــانــي -
حكومي  -دستوري؟ سيجد صيغة أخرى
ألزمــة انـخــراطــه فــي الحقل السياسي ،كما
تم توصيفه من عقود في املغرب ،واحتمال
خــروجــه إلــى املـعــارضــة ،ولــو كــان األول في
قــائـمــة االح ـ ــزاب ،يـنــض الــدس ـتــور صــراحــة
ع ـل ــى ح ـق ــه ف ــي ت ـح ـ ّـم ــل ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
كما سبق ألحــد مؤسسيه ،الوزير السابق
لحسن الداوي ،أن قال في حوار صحافي.
ال ـق ــراءة الـثــالـثــة أن األزم ــة الـحــالـيــة قائمة،
ألن حلها السياسي املنطقي ،منذ البداية،
كـ ــان اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ،وذل ــك
الع ـت ـب ــارات ع ــدي ــدة ،ل ـيــس أق ـل ـهــا :الـتـعــديــل
ّ
يصوت عليه
االنتخابي املرتبط بالقاسم لم
الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب
البرملانيني ،وال ــذي تــم على أســاســه تعيني
أمينه الـعــام رئيسا للحكومة الحالية ،بل
حصل على أغلبيةٍ مــن ال ـنــواب خ ــارج هذا
ال ـح ــزب .تـشـكــل أغـلـبـيــة جــديــدة مــن أح ــزاب
بعضها م ـشــاركــة فــي الـحـكــومــة وبعضها
في املعارضة ،وهو ما ّ
حول األغلبية أقلية
واألق ـل ـيــة أغـلـبـيــة ،فــي وض ــع غـيــر مـسـبــوق.
وي ــرى متتبعون عــديــدون أن هــذا الــوضــع،
فــي ال ــدول الــديـمـقــراطـيــة املـتــأصـلــة ،يترتب
عنه استقالة رئيس الحكومة ،وأن رئيس
الحكومة فشل في إحــراز توافقات لتجاوز
األزمة.
لـ ـق ــد انـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدع ال ـس ـي ــاس ــي
والـبــرملــانــي والـحـكــومــي فــي املـغــرب موقف
مــن الـ َّـسـيــر الــدسـتــوري والـقــانــونــي إلحــدى
الهيئات األعـلــى فــي الهندسة الدستورية
ـول
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء .وه ـ ـ ــو م ـ ــا ق ـ ــد يـ ـنـ ـب ــئ بـ ـفـ ـص ـ ٍ
أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ت ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـت ــدب ـي ــر ال ـس ـل ـيــم
لالنتخابات املقبلة التي بدأ مناخها ينشر
طقسه منذ اآلن.
(كاتب مغربي)
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صيام مختلف في ليبيا

طرابلس ـ أسامة علي

اسـتـعــد الليبيون كـكــل عــام لشهر رمـضــان
بــال ـت ـســوق ،ف ــاش ـت ــروا ل ـ ــوازم ش ـهــر ال ـصــوم
وسط تفاؤل كبير بعام مختلف عن األعوام
السابقة ،بعدما حطت الحرب أوزارها وعادت املحال
الـتـجــاريــة إل ــى اسـتـقـبــال زبــائـنـهــا .وعـلــى الــرغــم من
االرت ـف ــاع املـلـحــوظ فــي األس ـع ــار مـنــذ شـهــر شعبان،
ي ـبــدو زيـ ــادة أب ــو نـ ــوارة م ــن ح ـ ّـي غ ــوط ال ـش ـعــال في
ً
العاصمة طرابلس ،متفائال بشكل كبير بتصريحات
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،خ ـصــوصــا امل ـت ـع ـل ـقــة بـخـفــض
األسعار وتوفير اللوازم األساسية للشهر الكريم.
وكـ ــان رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ع ـبــد الـحـمـيــد الــدب ـي ـبــة قد
قـ ّـدم التهنئة لليبيني بحلول شهر رمضان ،مؤكدًا
ّ
أن حكومته اتـخــذت سلسة مــن اإلجـ ــراءات لتوفير
السلع األساسية ،وبــدء صرف رواتــب املوظفني في
موعدها شهريًا ،باالتفاق مع البنك املركزي ،مضيفًا
ّ
أن الحكومة ق ــررت صــرف منحة الــزوجــة واألبـنــاء
لــأســر الليبية ،فــي خـطــوة منها لتخفيف األعـبــاء
ّ
على املــواطــن قبل شهر رم ـضــان .وعــلــق أبــو نــوارة
ً
عـلــى وع ــود الـحـكــومــة ،قــائــا ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«حـتّــى لــو لــم تنجح الـحـكــومــة فــي تنفيذ وعــودهــا
ّ
إال أنها تمكنت من إنهاء الحرب .فالوضع مختلف
تمامًا عن العام املاضي ،عندما كانت معظم املحال
التجارية مقفلة ،فيما لغة الرصاص والقنابل كانت

هي السائدة في أثناء تنقالتنا من مكان إلى اآلخر.
ّأم ــا ال ـيــوم فــاألمــر مختلف ،لـقــد ع ــادت الـحـيــاة إلــى
طبيعتها تدريجيًا».
األم ـ ــر ن ـف ـســه يـلـمـســه ع ـبــد الـ ـس ــام ش ـق ـنــي ال ـعــائــد
إل ــى مـنــزلــه فــي مــديـنــة تــراغــن جـنــوبــي ال ـبــاد ،بعد
نزوحه لعام كامل نتيجة الحرب في مدينته .يقول
لـ«العربي الجديد»« :أكــاد أستشعر مظاهر الشهر
ال ـف ـض ـيــل ،ك ــال ـل ـق ــاءات الـلـيـلـيــة وص ـ ــاة ال ـت ــرواي ــح،
وتــواصــل الـجـيــران بــن بعضهم الـبـعــض ،وه ــو ما
اف ـت ـقــدنــاه طـيـلــة ف ـتــرة الـ ـح ــرب .ل ـقــد ك ــان ع ــامــا م ـ ّـرًا
على أسرتي ،فيما عانى آخــرون من وليات الحرب
لسنوات عديدة».
ومن سوق الحميدية في تاجوراء ،شرق طرابلس،
ّ
التسوق اليومية،
زهراء عمار بعد إنهاء جولة
ّتخبر ّ
أن ـهــا تـنــقـلــت مل ـ ّـدة أسـبــوعــن بــن امل ـحــال الـتـجــاريــة
لتوفير لوازم مطبخها ،محاولة تجاوز أزمة ارتفاع
األس ـعــار لتوفير احـتـيــاجــات أســرتـهــا لـهــذا الشهر
ال ـك ــري ــم .وت ـح ـكــي ع ـم ــار ع ــن ع ـ ــادات ش ـهــر رم ـضــان
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،مــوضـحــة أن «إف ـطــار أســرتــي
ّ
في ّأول يوم يجب أن يكون في بيت أهل زوجيّ ،أما
ّ
الحي لتأدية
في املساء فيذهب الجميع إلى مسجد
صالة التراويح جماعة ،األمر نفسه يتكرر في الليلة
األخيرة من شهر رمضان ،أي قبل يوم من العيد».
ت ـض ـيــف عـ ـم ــار« :ون ـ ـعـ ـ ّـد ب ـح ـســب امل ـع ـت ــاد أص ـن ــاف
ال ـح ـلــوى املـحـلـيــة م ـثــل املـ ـق ــروض ول ـق ـمــة الـقــاضــي

وال ــزالبـ ـي ــه وال ـغ ــري ـب ــة ،وك ــذل ــك م ــأك ــوالت رئـيـسـيــة
ومحشوات
تــزيــن مــائــدة اإلف ـطــار كاملبطن وال ـبــراك
ّ
ّ
ال ـخ ـضــار» ،مـشـيــرة إل ــى أن «وس ــائ ــل اإلعـ ــام أث ــرت
بشكل كبير على املطبخ الليبي وخصوصيته ،من
خــال نشر أن ــواع جــديــدة مــن األطـعـمــة والـحـلــوى».
ّ
خ ـصــوص ـيــة الـلـيـبـيــة
وب ـي ـن ـمــا ت ــص ــر ع ـم ــار ع ـلــى ال ـ ّ
ملــائــدة الشهر الفصيل ،تؤكد أنـهــا نمط مــن أنماط
رب ــط األب ـن ــاء ب ــاألج ــداد فـهــي «لـيـســت مــائــدة لألكل
ّ
فقط ورمـضــان ليس للعبادة فقط فعاداتنا سجل
لتاريخنا».
في السياق ،يرى عضو جمعية خيرات بالدي ،حامد
ّ
البركي ،أن موائد الرحمن هي جزء من مظاهر شهر
الصيام فــي الـبــاد ،مشيرًا إلــى اسـتـعــداد الجمعية
إلقامة املوائد في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس.
ويتحدث البركي لـ«العربي الجديد» عن استعدادات
ّ
ّ
«تضم عــددًا من املتطوعني يوزعون
الجمعية التي
 800سـلــة غــذائ ـيــة تـحـتــوي املـ ــواد األســاس ـيــة على
األسر ذات الدخل املحدود» .ويشيد البركي بعودة
ّ
الـنــازحــن إلــى مناطقهم ،إذ إن أزمـتـهــم «ح ـ ّـدت من
مظاهر الفرح في خالل السنوات املاضية» .يضيف
ّ
أن «عودة هؤالء ال تعني اختفاء شريحة املحتاجني
إلــى مـســاعــدة ،نتيجة مــا م ـ ّـرت وتـمـ ّـر بــه الـبــاد من
ّ
وشح في السيولة النقدية» ،مؤكدًا
أزمات متعاقبة
ّ
أن «الجمعية تهدف إلى جمع ما أمكن من تبرعات
لتسيير قافلة إلــى مدينة تــاورغــاء املــدمــرة والتي

المساجد مفتوحة
لصالة التراويح
يشير المسؤول في الهيئة العامة لألوقاف في
ليبيا ،خالد لياس ،إلى «استمرار فتح المساجد لصالة
التراويح» .ويقول ّ
إن «الهيئة تواصلت مع الجهات
الحكومية المعنية بوباء كــورونــا ،متعهدة
بتوفير كــل التدابير االحــتــرازيــة لتفادي تفشي
الفيروس في المساجد ،منها التباعد بين المصلين
وتذكيرهم بعدم المصافحة واالختالط».

تبعد عن العاصمة طرابلس نحو  240كيلومترًا».
ويتابع البركي ّأن الجمعية أطلقت «ن ـ ً
ـداء لتوفير
ال ــدع ــم امل ـ ـ ــادي ل ـل ـق ــاف ـل ــة»ُ ،م ـش ـي ـدًا ب ــ«االس ـت ـج ــاب ــة
الــواس ـعــة لـلـمـتـبــرعــنّ .أم ــا م ــوائ ــد الــرح ـمــن ،ســوف
تقيم الجمعية أرب ــع ت ـتــوزع عـلــى األح ـيــاء الفقيرة
فــي طــرابـلــس» ،مـشــددًا على «أهمية تــوزيــع السالل
الغذائية إلــى املـنــازل .فعشرات األســر تفضل املنزل
ّ
عـلــى أن يـجـلــس رب األسـ ــرة وأس ــرت ــه ح ــول مــائــدة
صدقات .لهذا السبب نفضل توزيع السالل الغذائية
واملعونات املادية على البيوت مباشرة».
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ّ
حل شهر رمضان وسط أزمة كورونا الناشئة حينها ،ولم يتو ّ
قع المحتفون
في العام المنصرم،
ّ
يظن أ ّن ما عاشه الصائمون
به أن يتكرّر المشهد ويصير أكثر قتامة هذا العام .كان الجميع
استثناء ،ليتبيّن أ ّن األمر ليس كذلك ،في حين تكثر اليوم تداعيات الجائحة التي لم تو ّ
أي مجتمع.
فر ّ
ٌ
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ّ
ّ
تفشي فيروس كورونا الجديد ،مرّة أخرى ،فرحة المسلمين ،ال سيّما العرب منهم ،فيجدون
وينغص
أنفسهم غير قادرين على استقبال الشهر الكريم كما يليق به االستقبال .والتنغيص ال يُحصر بالفيروس،
كدرت احتفاالتهم بطريقة أو بأخرى
فأزمات العرب المتواصلة لطالما
ّ

رمضان العرب وسـط كورونا واألزمات

سوريون ال يشعرون بالفرحة المفترضة
عبد اهلل البشير

ّ
لـلـعــام ال ـح ــادي عـشــر عـلــى ال ـتــوالــي ،يحل
شـهــر رم ـضــان حــزيـنــا عـلــى الـســوريــن في
مختلف أنحاء البالد ،ال ّ
سيما في مناطق
شـمــال غ ــرب ســوريــة .وبـعــد س ـنــوات األزم ــة الـســوريــة
العشر ،أتــت التحضيرات الخاصة بهذا الشهر أشـ ّـد
ّ
صعوبة ،خصوصًا أن الحياة باتت أكثر قسوة على
النازح املقيم في مخيم أو الذي استأجر له ولعائلته
مسكنًا فــي املـنــاطــق غير الخاضعة لسيطرة النظام
الـســوري فــي محافظة إدل ــب ،وكــذلــك على أهــالــي تلك
صعبة ،األمر
املنطقة .فالظروف كلها جعلت املعيشة
ّ
ّ
الذي أثر على عجلة الحياة ،في الوقت الذي يمثل فيه
تفشي فيروس كورونا الجديد عائقًا آخر أمام بهجة
الناس بحلول رمضان.
عـبــد الـكــريــم اإلبــراه ـيــم ش ــاب س ــوري ن ــزح مــن مدينة
م ـعـ ّـرة الـنـعـمــان ،جـنــوبــي محافظة إدل ــب فــي الشمال
الـ ـس ــوري ،ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وه ــو يـقـيــم ال ـي ــوم مع
عائلته في بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي
ّ
الـغــربــي .يـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «أم ــورًا كثيرة
لن تكون حاضرة وســوف نخسرها في رمضان ،هي
أمــور أصيلة مرتبطة بهذا الشهر .فهذا العام ،سوف
نقضي شهر الصيام بعيدًا عن منزل العائلة ،وبعيدًا
ع ــن اإلخ ـ ــوة ال ــذي ــن ص ــار ك ــل واحـ ــد مـنـهــم ف ــي م ـكــان،
كذلك لن تكون التحضيرات كما
وبعيدًا عن الجيرانّ .
فــي الـســابــق ،عندما كنا نشتري أطعمة ومشروبات
مرتبطة بالشهر قبل أيام من حلوله .في الوقت الراهن،
ّيغيب االهتمام كليًا بهذا األمر» .ويشير اإلبراهيم إلى
أن ــه فــي األي ــام املــاضـيــة مــع اق ـتــراب هــذا الـشـهــر« ،راح
وال ــدي يتذكر املسجد الكبير فــي مـعـ ّـرة النعمان ،في
حني تدمع عيناه .لكن ما باليد حيلة ،وكل ما أرجوه
هــو أن يــأتــي الـشـهــر بالخير علينا وعـلــى الـنــازحــن
وهؤالء الذين ّ
هجرتهم الحرب إلى أصقاع األرض».
ّ
ويفتقد اإلبراهيم «جمع العائلة» ،علمًا أن العائالت
فــي عـمــوم مناطق ســوريــة تـحــرص بجميع أفــرادهــا
ع ـلــى االج ـت ـم ــاع حـ ــول امل ــائ ــدة ال ــرم ـض ــان ـي ــة .وه ــذه
الصغيرة
ّاألج ــواء لــم تكن فقط محصورة بالعائلة ّ
إنما تشمل كذلك تلك الكبيرة .ويشير إلــى أنــه «مع
ّ
ّ
وتفرقهم في املخيمات وغيرها ،تأتي
تهجر األهالي
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي كـبــديــل ع ــن ال ـل ـقــاء»،
مشددًا على أنهم كانوا ينتظرون رمضان لروحانيته
ّ
وما يجلبه من تكافل اجتماعي في املناطق .لكن هذا
سيغيب هذا العام.
في مخيمات النزوح ،يختلف الوضع تمامًا ّ
عما هو
عليه في مدن إدلــب وبلداتها .ويقول الناشط عباس

ثمة من يص ّر على
ّ
الترحيب برمضان رغم
كلّ األزمات (مجدي
فتحي)Getty /

ّ
أب ــو أس ــام ــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن الـ ـن ــازح يـتــرقــب
سلة املـســاعــدات اإلنسانية التي قــد تصله مــع حلول
شهر ّ رمضان من منظمة إنسانية أو جمعية إغاثية
وتخفف عبئًا كبيرًا مع حلول الشهر» .يضيف «كثيرة
هي الهموم التي تشغل النازحني في املخيمات ،منها
البحث عــن عمل لتوفير مصدر دخــل ،خصوصًا مع
ّ
غــاء األسـعــار وقــلــة الـفــرص ومتطلبات الحياة التي
تحاصر الجميع في املنطقة».
في السابق ،في عموم مناطق سورية ،كانت لرمضان
خصوصيته ،ومنها عودة املسافرين من خارج البالد
ّ
مع قــرب حلول الشهر ،لقضائه مع العائلة .لكن ذلك
يغيب اليوم ،مع ّ
تغير أحوال العائالت .فقد نزح أفراد
منها ومــن غــادر إلــى خــارج البالد لن يعود .بالتالي
صار هذا التقليد مرهونًا باملسافات والحدود وسط
الـ ـظ ــروف ال ـح ــال ـي ــة .وهـ ـك ــذا ُم ـن ــع األج ـ ـ ــداد م ــن رؤي ــة
أحفادهم واألمهات واآلباء من لقاء أبنائهم .باإلضافة
ّ
ّ
يتسبب
إلى ذلك ،فإن هذا الشهر إلى جانب روحانيته،
في حزن لذوي املعتقلني في السجون واملفقودين.
ب ــال أب ــو ع ـبــدو مـهـ ّـجــر مــن ري ــف حـمــص الـشـمــالــي،
ّ
دير
يقيم حاليًا فــي مخيم الخير بــالـقــرب مــن بـلــدة ّ
حـســان شمالي إدل ــب .يخبر «الـعــربــي الـجــديــد» أنــه
ً ّ
ل ــم يـشـعــر ب ـق ــرب ح ـل ــول ش ـهــر رمـ ـض ــان ،م ـع ـلــا ب ــأن
«مشاغل الحياة كثيرة وكــل يــوم يحمل معه أمــورًا
ّ
جديدة» .ويشير إلى أن «التهيؤ لرمضان كان مميزًا
ف ــي ري ــف حـمــص الـشـمــالــي حـيــث كـنــت أق ـي ــم .كــانــت
ش ــوارع املنطقة تعج بــاملــارة مــع قــرب حلول الشهر،
وكــانــت مــامــح ال ـس ــرور ت ـبــدو واض ـحــة عـلــى وجــوه
ّ
ّ
الناس ،حتى في عز سنوات الحصار» .وإذ يؤكد أن
ّ
«كل مشاهد الفرح غائبة اليوم وكذلك التحضيرات
السـتـقـبــال ال ـش ـهــر» ،ي ـقــول «اش ـتــريــت بـعــض األم ــور
الـضــروريــة فقط الستقبال الـشـهــر ،ومــن املـتــوقــع أن
تكون أيامه مشابهة لباقي أيــام السنة ...سعي وراء
الـعـمــل والـبـحــث عــن االس ـت ـق ــرار» .مــن جـهـتــه ،يـقــارن
أحمد ،وهو من أهالي مدينة إدلــب ،ما بني يوميات
املدينة اليوم وما كان في الفترة التي سبقت حلول
شهر رمـضــان فــي الـعــام املــاضــي .ويـقــول لـ«العربي
ّ
الجديد» إن «املحال التجارية عرضت في واجهاتها
أنـ ــواعـ ــا م ــن ال ـت ـم ــور وال ـح ـل ــوي ــات امل ــرت ـب ـط ــة بـشـهــر
ّ
رمضان ،باإلضافة إلى التمر هندي والسوس .لكن
إق ـب ــال األه ــال ــي ضـعـيــف ق ـيــاســا م ــع ال ـع ــام املــاضــي،
بسبب األوضاع املعيشية التي ازدادت صعوبة هذا
العام» .ويأمل أحمد أن «يجلب شهر رمضان الخير
والبركة ،ما يعيد البهجة إلى الناس ،وأنا من بينهم.
الحياة وهمومها أبعدتنا عن التفكير بكيفية قضاء
الشهر وماذا نحمل إلى بيوتنا مع حلوله».
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ّ
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي فــرضـتـهــا الـحـكــومــة
ّ
للحد من تفشي فيروس كــورونــا في الضفة
الفلسطينية
ّ
الغربية املحتلة ،جــاءت أقــل حــدة هــذا الـعــام ،باملقارنة مع
ّ
ال ـعــام امل ــاض ــي ،ف ــإن تــداع ـيــات الـجــائـحــة مــا زال ــت تحاصر
الفلسطينيني اقتصاديًا وصحيًا .في الوقت نفسه ،ال يمنع
الخوف من العدوى الناس من االستعداد الستقبال شهر
رمضان بما ّ
تيسر .ومع صرف رواتب املوظفني الحكوميني
ال ـعــام ـلــن ف ــي الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،انـتـعـشــت األسـ ــواق
بشكل ملحوظ ،ال سيما قبيل حلول شهر رمـضــان .وبــدأ
متطوعون شباب بتزيني املنازل واملحال كما جرت العادة.
مدينة نابلس ،شمالي الضفة
يقول عصمت سـعــادة ،مــن ّ
ّ
الغربية ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إنــه سعى إلــى توفير كــل ما
يـلــزم البيت مــن طـعــام وش ــراب قبيل بــدء الشهر الفضيل:
«هذا شهر الخير والبركة ،وفرحتنا بحلوله كبيرة .وعلى
ّ
الرغم من الحالة املادية الصعبة ،يجب علينا تأمني كل ما
تحتاجه عائالتنا .اشتريت معظم الـحــاجـيــات ،وسأعمل
عـلــى تــوفـيــر ال ـنــواقــص قــري ـبــا» .عــائـلــة عصمت مــؤلـفــة من
سبعة أشخاص .وما زال ،أسوة بآالف املوظفني الحكوميني،
يعاني مــن تبعات تــوقــف الــرواتــب ألشـهــر طــويـلــة ،بسبب
عــدم تحويل االحتالل اإلسرائيلي أمــوال املقاصة للسلطة
الفلسطينية ،ما اضطره إلــى استدانة مبالغ مالية كبيرة
لتأمني احتياجات أسرته.
ّأمـ ــا ث ـ ّ
ـري ــا ع ـبــد ال ـح ــق ،وه ــي م ــن مــدي ـنــة سـلـفـيــت ،شـمــالــي
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،فـتـعــرب ع ــن سـعــادتـهــا بـحـلــول رمـضــان
عصيب
ملــا فـيــه مــن تـقــرب إل ــى ال ـلــه ،وخـصــوصــا بـعــد ع ــام
ّ
فقدت خالله بعض أحبتها من جراء كورونا .وتقول إنها
سعت ،بما ّ
تيسر ،إلى شراء االحتياجات األساسية لشهر
رم ـضــان ،بعدما تــأثــر عملها فــي مشغل الخياطة نتيجة
اإلغـ ــاقـ ــات املـ ـتـ ـك ــررة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ملــواج ـهــة
ُ
ولتفرح أطفالها ،اشترت أضــواء ّ
ملونة لتزيني
الفيروس.
بيتها من الــداخــل والـخــارج ترحيبًا برمضان ،متمنية أن
تقام صــاة التراويح في املساجد ،كونها طقوسًا جميلة
ترتبط بهذا الشهر.
ً
عمومًا ،شهدت األســواق إقباال على شــراء املــواد الغذائية
وال ـل ـح ــوم والـ ــدواجـ ــن .ي ـق ــول م ـ ّ
ـؤي ــد ع ـق ــاد ،وه ــو صــاحــب
مـحــل لبيع الـلـحــوم املـجـمــدة فــي مــديـنــة طــولـكــرم ،شمالي
«هناك إقبال كبير ،ونأمل أن يستمر ذلك
الضفة الغربيةّ :
خــال رم ـضــان .وفــرنــا أنــواعــا كثيرة مــن الـلـحــوم بأسعار

عراقيون
قلقون في
استقبال شهر
الصوم
عثمان المختار

قبيل حلول شهر رمضان ،راح العراقيون يستعدون
السـتـقـبــالــه م ــن خ ــال الـتـبـضــع ،وس ــط أجـ ــواء مقلقة
بسبب موجة الغالء التي لحقت باملواد الغذائية بعد
تخفيض الحكومة قيمة الدينار العراقي فــي مقابل
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ارتـ ـف ــاع م ـعــدالت
اإلص ــاب ــة بـفـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد .وق ــد تضاعفت
األسـعــار فــي األس ــواق العراقية ،رغــم تأكيد الحكومة
فــي أكثر مــن مناسبة على محاسبة واعتقال كــل من
ّ
االقتصادية ليتالعب بــاألسـعــار .لكن
يستغل األزم ــة
َ
تـلــك الـتـحــذيــرات لــم تـلــق آذان ــا صــاغـيــة ل ــدى الـتـجــار،
فتواصل األسعار ارتفاعها ،بحسب ما تؤكد مصادر
محلية من عموم محافظات البالد.
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي مـصـطـفــى الـكــاظـمــي
ّ
قــد صـ ّـرح بــأن «ارت ـفــاع أسـعــار بعض امل ــواد الغذائية
املـصـنـعــة محليًا هــو مـحــاولــة مــن أص ـحــاب النفوس
ال ـض ـع ـي ـفــة وبـ ـع ــض ال ـج ـش ـع ــن م ــن الـ ـتـ ـج ــار إلرب ـ ــاك
الوضع االجتماعي» ،مؤكدًا استغالل التجار إلقبال
املواطنني على شــراء املــواد مع اقتراب شهر الصوم».
أضــافّ :
«وجهت تعليمات من وزارة الداخلية واألمن
ـراءات مناسبة ملنع التالعب
االقـتـصــادي التـخــاذ إج ـ ّ
بـقــوت املــواطــن ال ـيــومــي ،وك ــف جـشــع بـعــض الـتـجــار،
ومتابعة األسـ ــواق» .ويـسـتــورد الـعــراق معظم مــواده
الـغــذائـيــة ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي ،مــا تسبب فــي ارتـفــاع
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ّ
األسعار بنسبة طفيفة في خالل الفترة السابقة ،لكن
األســابـيــع املاضية شـهــدت ارتـفــاعــا كبيرًا ،خصوصًا
ّ
بأسعار زيــوت الطعام واألرز والسكر والطحني .في
هذا اإلطــار ،يشتكي أبو أحمد من أهالي حي الكرادة
وسط بغداد ،من «االرتـفــاع املستمر في أسعار املواد
الـغــذائـيــة ،وتـحــديـدًا الحليب والــزيــت واألج ـبــان التي

قلق وسط غالء
المواد الغذائية بعد تخفيض
الحكومة قيمة الدينار

فلسطينيون محاصرون
بتداعيات الوباء

ّ
سجلت ارتفاعا ملحوظًا أرهــق املواطنني خصوصًا
وهم يستعدون لشهر رمضان ،وذلك من دون مراقبة
ّ
حكومية واض ـح ــة» .يضيف لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
ّ
«ذلـ ــك يــأتــي م ــع الـعـلــم أن مـ ــواد غــذائ ـيــة ع ــدي ــدة غير
مستوردة ويتم إنتاجها في داخــل الـعــراق ،كاأللبان
ّ
وامللح وبعض أنواع البسكويت .لكن التجار استغلوا
ّ
غـيــاب الــرقــابــة الـحـكــومـيــة ،مــتـجـهــن إل ــى رف ــع معظم
املواد الغذائية في األسواق».
م ــن جـهـتــه ،يـشـيــر صــاحــب مـتـجــر ف ــي ح ــي الـيــرمــوك
ّ
بـ ـبـ ـغ ــداد ،إلـ ـ ــى أن «ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األسـ ـ ـع ـ ــار أمـ ـ ــر تـتـحـمــل
م ـســؤول ـي ـتــه ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة واملـ ـسـ ـت ــوردون من
الـتـجــار املـتـعــاونــن مــع األح ــزاب والـفـصــائــل املسلحة
وبعض املسؤولني ،وليس أصحاب املتاجر واملحال
الـ ـت ــي ت ـب ـيــع امل ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة .ف ــاالرتـ ـف ــاع ال ـحــاصــل

حــال ـيــا ه ــو م ــن ال ـت ـج ــار امل ـس ـت ــوردي ــن ال ــذي ــن رف ـعــوا
قيمة البضائع بحجة ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر».
ّ
يضيف أن «السخط الكبير هو على أصحاب املحال
الصغيرة ،على الرغم من عدم تحملهم ّ
أي مسؤولية
أو ذنب في هذا اإلطــار» .ويوضح لـ«العربي الجديد»
ً
ّ
مفضال عــدم الكشف عــن هــويـتــه ،أن ّ«االرت ـف ــاع أضـ ّـر
كثيرًا بــأصـحــاب املـحــال الـصـغـيــرة ،ألنـهــم بــاتــوا غير
قــادريــن على التعاطي مع التجار الذين تسببوا في
خسارة املحال واملتاجر العادية .واملشكلة تتواصل
مع تراجع الـقــدرة الشرائية لــدى املــواطــن ،ما يدفعنا
إلــى تخفيض األسـعــار والقبول بنسبة ربــح بسيطة
ج ـدًا فـقــط لـنــواصــل ال ـع ـمــل» .ويـلـفــت صــاحــب املتجر
ّ
نفسه إلى أن «العراقيني في شهر رمضان يتبضعون
ّ
بشكل كبير ،فهو شهر نعده من مواسم الربح الجيدة.
ّ ٍ
لكن السنة الحالية لن تكون كسابقاتها بعد تراجع
الوضع االقتصادي واقتصار التبضع على الحاجات
األساسية والضرورية».
ويطالب نواب وكتل سياسية الحكومة بإعادة سعر
ص ــرف الـ ــدوالر األمـيــركــي إل ــى مــا ك ــان عليه سابقًا،
ّ
بسبب مــا خــلـفــه خـفــض قيمة الــديـنــار الـعــراقــي من
ان ـع ـكــاســات سـلـبـيــة ع ـلــى مـعـيـشــة امل ــواط ــن .وي ـقــول
ع ـضــو الـلـجـنــة املــال ـيــة ف ــي ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي جـمــال
ّ
كــوجــر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «الـحـكــومــة العراقية
التي رضيت أن يكون سعر الدوالر األميركي مرتفعًا
قياسًا بقيمة الــديـنــار الــوطـنــي ،عليها حماية ذوي
الدخل املـحــدود والفقراء من جشع التجار وتعاقب
املنتفعني من األزمات» ،موضحًا ّأن ّ
«ثمة انفالتًا في
األسواق ،إذ يقوم التجار برفع األسعار على هواهم.
ّ
ضمنها رفع أسعار
وثمة تجاوزات كثيرة تحدث ،من
ّ
البضائع من املنتج الوطني مع العلم أنها لم تتأثر
بــانـخـفــاض قيمة الــدي ـنــار»ّ .أم ــا الـسـيــاســي الـعــراقــي
ّ
سعد املطلبي فيلفت إلــى أن «مــوازنــة عــام  2021لم
تلتفت إلــى الـفـقــراء ،بــل خضعت ملزاجية ومصلحة
بعض األح ــزاب الكبيرة التي حصلت على مكاسب
مــالـيــة مــن جـ ـ ّـراء ان ـخ ـفــاض قـيـمــة الــدي ـنــار ال ـعــراقــي.
ّ
وعلى الرغم من أن مناصري تلك األحزاب بمعظمهم
ّ
من الطبقة الفقيرة ،فــإن ذلك لم يشفع لهم استغالل
أح ــزاب السلطة لـهــم والـتـحـكــم بـمـصـيــرهــم» .ويــؤكــد
ّ
املطلبي لـ«العربي الجديد» أن «شكاوى األهالي من
ّ
رفع األسعار تزايدت ،خصوصًا أن التجار معتادون
ّ
على رفع أسعارهم قبيل شهر رمضان ،علمًا أن هذه
السنة مختلفة على العراقيني بسبب قرار الحكومة
رفع سعر صرف الدوالر».

مـقـبــولــة ،خـصــوصــا لـ ــذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود وامل ـتــوســط».
أما جمعة صالح ،وهو صاحب وكالة للمواد التموينية،
ّ ّ
فيؤكد أن «األصـنــاف كافة متوفرة في األس ــواق ،بأسعار
ّ
جيدة ،وال داعــي للتزاحم على شرائها ،ألن ذلــك قد يدفع
ّ
بـعــض الـتـجــار إل ــى رف ــع األس ـع ــار فــي ظ ــل ضـعــف الــرقــابــة
الحكومية».
وانـتـظــر أص ـحــاب م ـحــال الـحـلــويــات شـهــر رم ـضــان بـفــارغ
الـصـبــر ،بسبب كـثــرة اإلق ـبــال ع ــادة على ش ــراء الحلويات.
ويقول سامر شحروري ،وهو صاحب محل لصنع عجينة
ّ
الـكـنــافــة فــي نــابـلــس ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن لــديــه «قائمة
طــويـلــة م ــن ال ـط ـل ـب ـيــات» .ويـنـقــل ع ــن أص ـح ــاب تـلــك املـحــال
تفاؤلهم بحركة شرائية جيدة تعوضهم عن الخسائر التي
لحقت بهم مؤخرًا بسبب اإلغالق العام .يضيف« :رمضان
من غير حلو (حلويات) مش (ليس) حلو».
مــن جهته ،يشير عبد الله أبــو الخير ،وهــو صاحب محل
ّ
حلويات في مدينة رام الله ،وسط الضفة الغربية ،إلى أن
تداعيات اإلغالق العام الناتج عن تفشي كورونا ،ما زالت
الناس الستقبال رمضان قبل
حاضرة ،إذ عادة ما يستعد ّ
شهر من موعد حلوله .ويقول إنه ليس مستعدًا ،حاله حال
االفطار وتزيني املنزل خوفًا
آخرين ،إلقامة والئم على موائد ّ
مــن الـعــدوى بالفيروس ،مضيفًا أنــه ال يشعر بفرحة هذا
الشهر كعادته ،ويسعى إلى توفير املستلزمات األساسية
فـقــط .وينتقد عبد الـلــه لـجــوء الحكومة ّ الفلسطينية إلى
اإلغ ــاق الـعــام أو الـجــزئــي ،مشيرًا إلــى أن ــه يتوجب عليها
توفير اللقاحات لطمأنة الـنــاس ،كي يتمكنوا من العودة
إلى حياتهم الطبيعية.
هذا العام ،لم يزين زياد معالي ،وهو من بلدة القبيبة ،شمال
غــربــي ال ـقــدس ،وس ــط الـضـفــة الـغــربـيــة ،حــديـقــة مـنــزلــه كما
ّ
اعتاد في كل عام قبل تفشي كورونا ،استعدادًا وابتهاجًا
بالشهر الفضيل ،خصوصًا بعد وفاة أحد جيرانه نتيجة
إصابته بفيروس كورونا .زيــاد الــذي يعمل سائق سيارة
ّ
أجرة ،يقول لـ«العربي الجديد» إن االستعدادات لرمضان لم
ّ
تأت كاملعتاد في ظل سوء األوضــاع االقتصادية والخوف
ِ
م ــن ن ـقــل ال ـع ــدوى ل ــآخ ــري ــن ،ه ــو الـ ــذي اع ـت ــاد عـلــى تــزيــن
حديقة منزله قبل أسبوع من حلول شهر رمضان .بالنسبة
إليه ،تبقى فقط العبادة خالل هذا الشهر .يزعجه أن يضطر
إلــى وضــع الكمامة طــوال الــوقــت خــال عمله ،ويـفــرح حني
ً
جـهـتــه ،كــي يتمكن مــن إزالـتـهــا قليال،
يــوصــل راك ـبــا إل ــى و ّ
كونها تضايقه .ويتمنى أن توفر الحكومة لقاحات كورونا
ً
بدال من اللجوء إلى فرض اإلغالق العام.

تونسيون يتمسكون بعاداتهم المتوارثة
تونس ـ إيمان الحامدي

ّ
للعام الثاني على الـتــوالــي ،يـحــل شهر رمـضــان مع
اس ـت ـمــرار جــائـحــة ك ــورون ــا .وه ــذه هــي ح ــال تــونــس.
ّ ّ
ّ
يصرون على استقبال هذا الشهر على
إال أن أهلها
طريقتهم ،مــن خــال اسـتـعــادة تقاليدهم املـتــوارثــة.
ُي ـط ـل ــق ال ـت ــون ـس ـ ّـي ــون ع ـل ــى ش ـه ــر رمـ ـض ــان «س ـي ــدي
رم ـ ـضـ ــان» .وي ـظ ـهــر اه ـت ـمــام ـهــم ب ـه ــذا ال ـش ـهــر خــال
«ال ـعــواشــر» أي األي ــام الـعـشــرة الـتــي تسبق حلوله،
والـتــي يستهجن فيها ارتـكــاب األخـطــاء .ويعلن عن
بــدء شهر رمضان من قبل ديــوان اإلفـتــاء بعد رصد
الهالل .وبعد رؤية الهالل ،تطلق املدافع ثالث طلقات
وتصدح املآذن بآيات قرآنية.
ي ـبــدأ االس ـت ـع ــداد لـشـهــر رم ـض ــان ف ــي الـ ـع ــادة منذ
منتصف شهر شعبان (الشهر الهجري الذي يسبق
شـهــر رم ـض ــان) .فــي ه ــذه الـفـتــرة ،ي ـ ّ
ـردد املــواطـنــون
عبارة «ريحة رمضان فاحت» ،فتزداد حركة الناس
ّ
وتزين املحال التجارية ويعيد التجار
في األسواق
طالء واجهات محالهم .وعادة طالء واجهات املحال
وتزيينها هــي جــزء مــن أعـمــال التنظيف الشاملة
التي تقوم بها ربات البيوت في منازلهن ،وتشمل
طـ ــاء جـ ـ ــدران امل ـط ــاب ــخ وت ـج ــدي ــد األوان ـ ـ ــي وشـ ــراء
البهارات (التوابل) وتحضير املعجنات التقليدية
ال ـتــي تـحـضــر خ ــال ك ــل أيـ ــام ش ـهــر رم ـض ــان .ومــن
الــوجـبــات األســاسـيــة ،شــوربــة الشعير (حـســاء من
الـشـعـيــر املـحـمــص) وال ـحــالــم (ح ـســاء الـخـضــار)،
والنواصر (أكلة تقليدية تعود جذورها إلى مدينة
تينجة في والية بنزرت ،وتطبخ أساسًا بالدجاج)
وغيرها.
ّ
ومن أهم سمات شهر رمضان في تونس ،أنــه يمثل
فرصة لتوطيد العالقات األسرية .وتحرص العائالت
عـلــى الـتـجـمــع ح ــول م ــائ ــدة ال ـط ـعــام .وك ـمــا يـتـشــارك
معظم الناس الـعــادات الغذائية ،ال تخلو مائدة من
ح ـســاء ال ـفــريــك ،وه ــو الــوجـبــة األســاس ـيــة فــي الـبــاد
بسبب سهولة هضمها ،بــاإلضــافــة إلــى «البريكة»،
وهي سيدة املوائد في رمضان.
وعشية دخ ــول شهر ال ـصــوم ،تشهد أس ــواق تونس
حركة كبيرة ،وال سيما األســواق الشعبية .ويعرض

استعدادًا
الستقبال
شهر رمضان
(ياسين
قايدي/
األناضول)

الجائحة أثّرت على وضع
التونسيّين النفسي وجعلتهم
أكثر تحكمًا في نفقاتهم
ّ
الباعة كل ما يحتاجه التونسيون خالل هذا الشهر
م ــن ت ــواب ــل وتـ ـم ــور وف ــاك ـه ــة م ـج ـف ـفــة .ك ـم ــا تـنـتـشــر
ّ
املتجولني الذين يبيعون
البسطات وعربات التجار
املـ ـف ــارش وأغ ـط ـي ــة الـ ـط ــاوالت والـ ـق ــدور وال ـط ــواج ــن
والخبز التقليدي.
وي ـك ـثــر اس ـت ـه ــاك ال ـط ـع ــام ف ــي ت ــون ــس خـ ــال شـهــر
ّ
بمعدل
معدل اإلنفاق على الطعام
رمضان .ويرتفع ً
الثلث تقريبًا مقارنة ببقية أشهر السنة .وعلى الرغم

ّ
من أن استمرار تفشي فيروس كورونا ينغص فرحة
التونسيني بهذا الشهر للعام الثاني على التوالي،
ّ
بالحد األدنى
تحرض بعض العائالت على التمسك
من العادات ،وتجاوز الضائقة املالية وتدابير الحجر
الصحي وقيود التنقل بني املحافظات.
السياق ،تقول ليليا الصمادحي ( 40عامًا)،
في هذا
ّ
ّ
ّ
للتونسيني
إن «الجائحة أثرت على الوضع النفسي
ّ ّ
وجعلتهم أكـثــر تحكمًا فــي نفقاتهم» ،إال أن هــذا ال
يلغي شـعــورهــا بــالـفــرح مــع عائلتها ّ بـحـلــول شهر
الصوم .توضح لـ «العربي الجديد» أنها اكتفت هذا
العام بشراء مسلتزمات أساسية ،واتفقت مع زوجها
ـذاء ،بــل إعـ ــادة تــدويــر األط ـبــاق
عـلــى ع ــدم إهـ ــدار ال ـغ ـ ّ
ّ
إذا اقـتـضــى األمـ ــر ،تـجــنـبــا لـلـتـبــذيــر .ت ــرى لـيـلـيــا أن
رمضان مناسبة إلعــادة النظر في السلوك الغذائي
واالستهالكي ،مـشــددة على ض ــرورة عــدم اإلس ــراف،

مــع التمسك بــإحـيــاء ال ـعــادات الـتــي تنعكس إيجابًا
على أوضاع الناس النفسية ،ومنها التكاتف وتقديم
املساعدة للمحتاجني.
ولـ ـلـ ـمـ ـس ــاج ــد ودور ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة أي ـ ـضـ ــا ن ـص ـي ــب مــن
االستعدادات املبكرة لشهر رمضان ،إذا تبدأ بتنظيم
ساحات الصالة وصيانة أجهزة اإلضــاءة والصوت
حتى يتمكن املصلون من أداء صالة التراويح وسط
ظروف مناسبة .كما يعاد فرش املساجد بسجادات
جــديــدة غــالـبــا مــا يـقــدمـهــا مـيـســورو ال ـحــال كـهــدايــا.
وتـكـثــر مـجــالــس تـحـفـيــظ ال ـق ــرآن وال ــذك ــر ،وحـلـقــات
ّ
الوعظ الديني واملحاضرات الدينية ،التي تحث على
القيم اإلسالمية ،خصوصًا قيم التعاون والتضامن،
التي تنعكس على املمارسات املجتمعية ،وذلــك من
خالل تقديم املساعدات للعائالت املحتاجة ،وتنظيم
موائد اإلفطار طوال الشهر.
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أجواء روحانية
بعدما كانت منارة العالم اإلسالمي لقرون ماضية ،خاصة أثناء الخالفة العثمانية ،تبدو إسطنبول اليوم واحدة
من أهم املدن التي تتميز بطقوس احتفالية مميزة لشهر رمضان .ال شك أن احتواء إسطنبول على عدد كبير من
املساجد ،جعل األجواء الرمضانية فيها لها طابع خاص .من أهم هذه الطقوس ،إنارة املآذن بعد أذان املغرب إلى حلول
ُ
الفجر ،وتسمى هذه العادة بـ«املحيا» ،والتي تعطي صورة فنية رائعة لشكل املآذن التي يفوق عددها  100مأذنة .ومن
الطقوس األخرى التي ال يمكن تفويتها ،استضافة املساجد للصغار بعد أذان العصر ،لتعليمهم أصول الدين والفقه،
وتعليمهم األناشيد التراثية ،إذ تضج املساجد في هذه الفترة بأصوات الصغار وهم ينشدون التراث التركي القديم.
وما أن يحني وقت اإلفطار ،تستعد املدافع في الساحات العامة إلطالق الطلقات النارية ،وهي عادة درجت عليها تركيا
منذ الحقبة العثمانية( .كريس ماغريث)Getty/

الرياضة
اليومية

لندن ـ العربي الجديد

ّ
ّ
يـ ـح ــل ش ـه ــر رمـ ـض ــان ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ف ــي ظ ــل
استمرار تفشي فيروس كورونا .وتمامًا كالعام
املاضي ينصح األطباء بمتابعة النشاط والحركة
فــي امل ـنــزل أو فــي امل ـســاحــات الـعــامــة بـعـيـدًا عن
االكتظاظ .ويقدم املدرب الشخصي ،فيصل عبد
ً
ال ـلــه ،عبر مــوقــع «إنـســايــدر» ،دلـيــا نحو كيفية

ممارسة التمارين خالل هذا الشهر .يرى عبد
ال ــل ــه أن األفـ ــراد يـتـفــاعـلــون بشكل مختلف عن
بعضهم البعض مع الـصــوم ،لــذا يجب على كل
شخص االستماع إلــى جسده .وينصح بإبقاء
ال ـت ــدري ـب ــات خـفـيـفــة ف ــي س ــاع ــات ال ـن ـه ــار ،مثل
املشي السريع ،وتوفير أي تمارين أكثر كثافة
حتى بعد اإلفطار .وإذا كنتم ترغبون في القيام
بتمارين ثقيلة ال ـ ـوزن ،ينصح عبد الله بالقيام

ب ـهــا ف ــي ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر قـبــل ال ـس ـحــور ،حتى
تـتـمـكـنــوا م ــن ال ـت ــزود بــال ـطــاقــة بـشـكــل صحيح
بعد ذل ــك .وال ينصح على اإلط ــاق ب ـبــدء نظام
تمرين جديد خــال شهر رم ـضــان .بــل يشرح
أنــه «يجب أن تتطلعوا بالتأكيد إلــى االستمرار
فــي ال ـحــركــة وال ـب ـقــاء نـشـطــن ،لكنني ال أوصــي
ب ـبــدء ن ـظــام ت ـمــاريــن مــرهـقــة جــديــد بــالـكــامــل».
وإذا كنتم ال تمارسون الرياضة على اإلطــاق

فــي ال ـعــادة ،ينصح عبد ال ـلــه بالحركة الخفيفة،
«ال يـنـبـغــي م ـمــارســة ت ــدري ــب مـكـثــف ع ـنــدمــا ال
ت ـكــونــون قــد حصلتم على الترطيب وال ـطــاقــة».
وي ــوص ــي ب ــال ــذه ــاب ف ــي ن ــزه ــة ع ـلــى األقـ ـ ــدام أو
تجربة بعض التمارين منخفضة الكثافة .وقد
تتغير مستويات اللياقة البدنية بشكل مؤقت
خالل رمضان ،لذا على الصائم أن يتذكر بأنه
من املهم أن يكون واقعيًا.

نصائح طبية لوجبة سحور صحية

طقوس مميزة
مع قدوم شهر رمضان املبارك ،تحاول الكثير من العائالت استغالل املناسبة
لالجتماع معًا ،والقيام بـجــوالت فــي أمــاكــن ذات روحانية عالية .تختلف املــدن
العربية في كيفية االحتفال بقدوم الشهر الكريم ،سواء من خالل االختالف في
العادات والتقاليد ،إال أن القاسم املشترك الذي يجمع جميع العواصم هو الزينة
واألنوار التي تبهر الناظرين ،ما يجعل السكان يعيشون تجربة من قصص ألف
ليلة وليلة .صحيح أن لكل مدينة طقوسها الخاصة ،لكن صيام شهر رمضان
تحديدًا في مدينة إسطنبول التركية ،له مكانة أخــرى ،وطابع استثنائي ،سواء
من خالل التراتيل الدينية التي تعلو من املساجد ،أو من خالل املطاعم واملقاهي
التي تقدم أطباقًا خاصة للشهر الكريم ،ومن هنا ،فإن زيارة هذه املدينة خالل
رمضان ،ستكون فرصة للعيش في حقبة تاريخية مغايرة عن الواقع الحالي.
(أوزان كوسيه /فرانس برس)
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نقدم هنا نصائح
يرى عدد كبير من الصائمين أن وجبة السحور ليس بأهمية وجبة اإلفطار ،وهو اعتقاد خاطئ من الناحية الصحية.
ّ
لتناول وجبة سحور صحية كل يوم في هذا الشهر
يارا حسين

منارة في شهر رمضان
بورصة وثقافتها
هي عاصمة الدولة العثمانية األولــى ،وتعد من
الــوج ـهــات املـثــالـيــة الـتــي يمكن زيــارت ـهــا خــال
شـهــر رم ـضــان ،نـظـرًا ملــا تتمتع بــه مــن أج ــواء
إسالمية فولكلورية .قبيل بدء شهر رمضان،
يبدأ السكان بإعداد بعض األطباق أو كما يطلق
عليها اســم املــونــة الــرمـضــانـيــة ،فـتــرى النساء
فــي األس ــواق يتبضعن كــل مــا يمكن تخزينه
للشهر الكريم .كما تتميز بورصة عن غيرها
من األماكن التركية ،بمشاركة السكان وأهالي
األحـيــاء فــي تــزيــن ال ـشــوارع ،وهــي ع ــادة يقوم
بها األطفال والكبار قبل يوم أو يومني من بدء
الشهر الكريم .تتميز بورصة باحتوائها على
الكثير من املساجد ذات العمارة اإلسالمية -
التركية ،والتي تفتح أبوابها من أذان الظهر حتى
ســاعــات الـفـجــر األولـ ــى .تستضيف املساجد
حلقات تراثية وفنية إسالمية ،وتختص بعض
الحلقات الثقافية في تعريف السكان بالتقاليد
القديمة إلحياء شهر رمضان ،كحياكة الثياب
الحريرية لألطفال ،كهدية رمزية يتم تقديمها
في أيام العيد ،أو حتى االستمتاع بحلقات فن
الدروايش( .سيرغني سيزغان/األناضول)

ال تقل أهمية السحور عن أهمية اإلفطار عند
الصيام في شهر رمـضــان ،ومــا يتم تناوله
ع ـل ــى ال ـس ـح ــور سـ ـي ــزود ال ـج ـس ــم بــال ـطــاقــة
الكافية لساعات الصيام الطويلة ،واتخاذ
خـ ـي ــارات ص ـح ـيــة ًج ـي ــدة لــوج ـبــة ال ـس ـحــور
ً
كبيرا فــي مستويات
يمكن أن يحدث فــرقــا
ال ـطــاقــة لــدي ـنــا ،وي ـســاعــد عـلــى ال ـص ـيــام من
دون التعرض لهبوط الطاقة وتقلبات املزاج
والصداع .بداية من الضروري ذكر إرشادات
عــامــة النـتـقــاء وجـبــة ال ـس ـحــور .إذ يـجــب أن
تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على جميع
العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم
(البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات
واملـ ـع ــادن) ،ألن وج ـبــة اإلف ـط ــار قــد ال تكون
ك ــافـ ـي ــة لـ ـلـ ـت ــزود ب ــاملـ ـغ ــذي ــات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة،
فتساعد وجبة السحور على تزويد الجسم
بـهــا .كما يجب أن تحتوي وجـبــة السحور
عـلــى األط ـع ـمــة بـطـيـئــة ال ـه ـضــم ،ال ـتــي ت ــزود
الجسم بالطاقة دون أن تسبب أي إزعاج في
املـعــدة أو العطش أو الـجــوع للصائم خالل
النهار.

ال ـح ـبــوب ال ـكــام ـلــة .ال ـخ ـض ــراوات وال ـفــواكــه:
الخضراوات والفواكه غنية باأللياف التي
تعمل على إب ـطــاء م ـعــدل هضم ال ـط ـعــام في
امل ـعــدة ،وتــزيــد مــن الشعور باالمتالء لفترة
أطــول ،وبالتالي تقلل من الشعور بالجوع،
كما أن ـهــا تساعد على منع اإلم ـســاك ،وهي
غـنـيــة بــالـفـيـتــامـيـنــات وامل ـع ــادن الـضــروريــة

يجب تجنب تناول
القهوة والشاي خالل
وجبة السحور

ّ ُ
املهم شرب ما ال
لصحة جيدة .السوائل :من
يقل عن  3-2أكواب من السوائل في السحور
لـتـجـنــب ال ـش ـعــور بــالـعـطــش خ ــال ســاعــات
الصيام ،واملاء هو الخيار األفضل للترطيب.
ومـ ــن الـ ـس ــوائ ــل امل ـح ـب ــذ ت ـن ــاول ـه ــا عـصــائــر
ّ
الـ ـف ــواك ــه الــط ـب ـي ـع ـيــة وق ـم ــر ال ــدي ــن وال ـت ـمــر
الهندي ،الحتوائها على الفيتامينات التي

البروتينات

ينصح بشدة بالبروتني في السحور ،فهو
يـســاعــد فــي الـحـفــاظ عـلــى كـتـلــة الـعـضــات،
ونظام مناعي قوي .ويعتبر البيض واللحم
وال ـف ــول ومـنـتـجــات األل ـب ــان م ـص ــادر رائـعــة
ُ
لـلـبــروتـيـنــات .وال ـبــروت ـي ـنــات تـهـضــم بـبــطء
ُ
وت ـش ـع ــر بــال ـش ـبــع ل ـف ـتــرة أطـ ـ ــول ،ك ـمــا أنـهــا
ت ـســاعــد ع ـلــى اس ـت ـق ــرار م ـس ـتــويــات الـسـكــر
في الــدم أثناء الصيام .وينصح بتناول ما
ي ـعــادل  4شــرائــح جــن أو  60غ ــرام لـحــم ،أو
بيضتان أو طبق صغير من اللبنة أو كوب
من البقوليات (مثل الفول).
ال ـك ــرب ــوه ـي ــدرات امل ـع ـق ــدة :تـعـتـبــر األطـعـمــة
ال ـغ ـن ـي ــة ب ــالـ ـك ــرب ــوهـ ـي ــدرات املـ ـعـ ـق ــدة ،مـثــل
خ ـبــز ال ـق ـمــح ال ـك ــامــل وال ـش ــوف ــان وال ـف ــواك ــه
والخضراوات ،ضرورية أثناء الصيام ألنها
ً
تـسـتـغــرق وق ــتــا أط ــول لـلـهـضــم ،م ــا يساعد
على الحفاظ على مستويات الطاقة لفترة
أطــول ،وينصح بــأن تكون الكمية املتناولة
بما يـعــادل كـ ً
ـوبــا واح ـ ًـدا مــن األرز البني أو
شريحتني من الخبز الكامل أو ربــع رغيف
خ ـب ــز ع ــرب ــي أسـ ـم ــر أو زب ــدي ــة واحـ ـ ــدة مــن

ينصح بشدة بالبروتين في السحور ()Getty

تـمــد الـجـســم بــالـنـشــاط وال ـح ـيــويــة وتـقــوي
جهاز املناعة ،باإلضافة إلى الحليب املدعم
ب ــال ـك ــال ـس ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـم ـنــح ال ـج ـس ــم طــاقــة
ً
إضــاف ـيــة وبــروت ـي ـنــا وكــال ـس ـيــوم ف ـضــا عن
املاء .كما ُيمكن تناول الفواكه والخضراوات
الـغـنـيــة بــاملــاء وال ـتــي تـســاعــد الـصــائــم على
مـقــاومــة الـعـطــش ،مـثــل الـبـطـيــخ والـبــرتـقــال
والخيار والخس والسلطة الخضراء.
ـور
ـ
ح
ـ
س
وف ـي ـم ــا ي ــأت ــي أم ـث ـل ــة ع ـل ــى وجـ ـب ــة
ٍ
متكاملة:
• ش ــريـ ـحـ ـت ــان م ــن ت ــوس ــت ال ـق ـم ــح ال ـكــامــل
مــع ال ـف ــول ،وي ـضــاف فــوق ـهــا الـبـيــض املقلي
والطماطم الطازجة.
• ال ـب ـيــض امل ـخ ـفــوق م ــع ال ـس ـبــانــخ وجـبـنــة
ال ـف ـي ـت ــا ،ث ــم ُي ـل ــف ف ــي خ ـب ــز ال ـت ــورت ـي ــا مــن
الحبوب الكاملة.
• ق ـط ـعــة م ــن س ـم ــك ال ـس ـل ـمــون امل ــدخ ــن مــع
األفوكادو والبيض املقلي ،مع شريحة خبز
من الحبوب الكاملة أو حفنة من األرز البني.
• سلطة مصنوعة من البيض املسلوق مع
الـسـلـطــة ال ـخ ـضــراء مــن ال ـب ـنــدورة والـخـيــار
والخس وقطع الخبز املحمص.
• ا ل ـ ش ــو ف ــان املخبوز م ــع الحليب واملضافة
إليه الفواكه واملكسرات.
• لبنة مع خضراوات طازجة مع ربع رغيف
خبز عربي أسمر.
األطعمة التي يجب تجنبها أثناء السحور:
مـ ــدرات ال ـبــول مـثــل الـقـهــوة وال ـش ــاي ،ألنها
تزيد من التبول وفقدان السوائل .وإن كان
وال بدُ ،يفضل أن يكون املشروب غير مركز
كالقهوة الخفيفة أو الشاي املخفف ،ويمكن
استبداله بالشاي األخضر.
األط ـع ـمــة اململحة م ـثــل املـخـلــات والــزيـتــون
واملكسرات اململحة وكذلك األطعمة الحارة،
ألنها ق ــد تزيد م ــن الشعور بالعطش أثناء
النهار.
الحلويات «الثقيلة» مثل الكنافة والبقالوة
واس ـت ـب ــدال ـه ــا ب ــال ـح ـل ــوي ــات ال ـخ ـف ـي ـفــة مـثــل
البودينغ أو املهلبية أو األرز باللنب ،ألنها
تـعـطــي ال ـش ـعــور بــاالم ـتــاء وت ـ ــزود الـجـســم
بالطاقة والسكر الالزمني أثناء الصيام ،ما
يقلل الشعور بالتعب أثناء النهار.
(باحثة تحمل شهادة دكتوراه
في تكنولوجيا الغذاء والصناعات الغذائية،
ّ
متخصصة في الصحة
تكتب مقاالت
الغذائية لـ«العربي الجديد»)

القنوات المغربية والجزائرية تراهن على الكوميديا
الرباط ،الجزائر ـ العربي الجديد

المأكوالت الشعبية
صحيح أن املائدة الرمضانية تبدو مختلفة نوعًا ما عن باقي أيــام السنة ،نظرًا لتنوعها وغناها ،وعلى الرغم من
هذا الغنى ،إال أن الكثير من العائالت تفضل تذوق مأكوالت ال تتم صناعتها أو تحضيرها إال خصيصًا في شهر
رمضان ،ومنها أطباق الحلويات املغطاة بالقشطة واملكسرات ،والتي تشتهر بها إسطنبول خالل رمضان .بعد صالة
العشاء ،تحاول األسر االستمتاع باألجواء الفرحة ،من خالل التجول في األسواق الشعبية التراثية وتناول املخبوزات
التركية ،ومن أبرزها «بيدا» ،ومن ثم االستراحة عند بائعي الحلويات لتناول أطباق الكنافة والبقالوة والقطايف.
وجبات السحور ال تبدو أقل أهمية من اإلفطار ،حيث تفتح املحال واملطاعم أبوابها حتى وقت السحور ،لتحضير
الخبز الخاص برمضان ،وهو أشبه بفطائر تكون إما سادة ،أو محشوة بالجنب أو البطاطا .وال تفوتوا تذوق املشروبات
الرمضانية ،كعصير قمر الدين ،والعرق سوس( .علي أتماكا/األناضول)

ترحيب بالزوار
خالل الشهر الكريم ،تستقبل األســواق الشعبية املواطنني بعد صالة التراويح،
حيث تكون املـحــال التجارية قــد فتحت أبوابها وتستمر إلــى ســاعــات الصباح
األولى .خالل النصف األول من الشهر ،تكون األسواق التجارية ،خاصة البازارات،
مكانًا للتنزه والترفيه ،ولكن في النصف الثاني من الشهر ،تتحول إلــى مكان
أشبه بخلية النحل ،استعدادًا لقدوم العيد .ومــا يجعل فرصة زيــارة الـبــازارت
استثنائية ومميزة ،هو إحياء العادات القديمة التي كانت تشتهر بها الخالفة
العثمانية ،ومن أبرزها تجول الدراويش في الشوارع واألحياء .أما عند منتصف
الليل ،فيجول «الطبال» في األحياء والحارات .وعلى وقع طبلته ،وصوته الرنان،
يستيقظ السكان لتناول السحور .هذه األجواء الرمضانية تمثل جزءًا من هوية
مدينة إسطنبول ،إذ ال يشعر ســواء الــزائــر أو املقيم العربي بالغربة ،بــل على
العكس ،فــإن األج ــواء الروحانية ،واالحـتـفــاالت التي تقام في كل مساء ،تجذب
العديد من الزوار الكتشاف هذه التجربة( .إسراء هاسيوغلو /األناضول)

ت ـع ــول ال ـق ـن ــوات امل ـغــرب ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،هــذا
ال ــع ــام أي ــض ــا ،على الكوميديا وال ــدرام ــا من
أجــل جــذب الجمهور إلــى شاشاتها .وظهر
ذلك واضحًا من خالل مجموعة املسلسالت
ال ــدرام ـي ــة وال ـكــوم ـيــديــة وب ــرام ــج ال ـكــام ـيــرا
الخفية التي يبدأ عرضها اليوم.
وسيكون مشاهدو القناة األولــى املغربية،
ال ـتــاب ـعــة لـلـتـلـفــزيــون امل ـغ ــرب ــي ،ع ـلــى مــوعــد
م ــع «أح ـ ــام س ـي ـتــي» ،وه ــي سـلـسـلــة هزلية
من إخــراج مــراد ال ـخــودي ،ومشاركة محمد
خيي ،وعمر لطفي ،وفاطمة الزهراء بناصر،
ونـ ــاديـ ــة آي ـ ــت ،وال ـب ـش ـي ــر واكـ ـ ـ ــن ،وم ـح ـمــد
الـشــوبــي ،ونــاصــر أق ـبــاب ،وفــاطـمــة الــزهــراء
الحرش ،ورجاء لطيفني .كما تعرض القناة
السلسلة الهزلية «ق ـهــوة نــص نــص» ،وهي
من إخراج هشام الجباري ،ومشاركة محمد
بــاســو ،وبــديـعــة الـصـنـهــاجــي ،وسـعـيــد آيــت
باجة ،وساندية تاج الدين ،وفتاح الغرباوي.
وتـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع ت ــوقـ ـي ــت اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،ت ـع ــرض
«األول ـ ـ ــى» سـلـسـلــة هــزل ـيــة أخ ـ ــرى ه ــي «دار
الهنا» ،من إخــراج إدريــس الــروخ ،ومشاركة
محمد الجم ،ونزهة الركراكي ،وعبد الصمد
مفتاح الخير ،وجليلة التلمسي ،وعادل أبا
تراب ،ورشيد رفيق.
ُ
وي ـ ـخ ـ ــرج إدري ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــروخ أك ـ ـثـ ــر مـ ــن عـمــل
عـلــى ال ـق ـنــاة ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـسـلـســل «بـنــات
العساس» ،وهــو من بطولة عزيز الحطاب،
وسعاد خيي ،ودنيا بوطازوت ،ومنى فتو،
ومحسن مالزي ،وساندية تاج الدين.
وسيتابع جمهور القناة مسلسال تاريخيا
أسبوعيا بعنوان «ســالــف ع ــذرا» ،وهــو من
إخ ــراج جميلة ال ـبــرجــي ،وبمشاركة كــل من
هدى صدقي ،وعباس كاميل ،وربيع القاطي،

تقوم النجمة الجزائرية بيونة ببطولة مسلسل «مليونير» (فريديريك سولوي)Getty/

وأم ـ ــال ال ـت ـم ــار ،وج ـ ــواد ال ـس ــاي ــح .وت ـعــرض
القناة املغربية الثانية (األكثر مشاهدة في
رمضان خالل السنوات املاضية) ،املسلسل
الـ ــدرامـ ــي «ب ـ ــاب ال ـب ـح ــر» ،وهـ ــو م ــن إخـ ــراج
شــوقــي ال ـعــوف ـيــر وم ـشــاركــة ســام ـيــة أقــريــو
وإدريس الروخ ونورة الصقلي ،كما تعرض
برنامج «شاهد قبل الحذف».
وبرمجت القناة الثانية السلسلة الكوميدية
«ك ـل ـنــا مـ ـغ ــارب ــة» ،م ــن إخ ـ ــراج ص ـف ــاء بــركــة

ينتظر الجمهور
المغربي برنامج «الفد
تي في» مع حسن
الفد

وك ـت ــاب ــة ب ـش ــرى م ــال ــك ،وب ـم ـش ــارك ــة محمد
خياري وعبد الله فركوس ودنيا بوتازوت
ومريم الزعيمي ونــورا الصقلي وعبد الله
دي ـ ــدان وس ـن ــاء ع ـك ــرود وزه ـ ــور سـلـيـمــانــي
وموس ماهر وهند بن جبارة.
ك ـمــا بــرم ـجــت السلسلة ال ـهــزل ـيــة «قـيـســاريــة
أوف ــا» مــن إخ ــراج ومـشــاركــة رشيد الــوالــي،
إلى جانب نسرين الراضي ،حمزة الفياللي،
السعدية أزكــون ،بن عيسى الجراري ،هيثم

مفتاح ،املهدي شهاب ،حسن عليوي ومريم
قــدم ـيــر .وي ـع ــود بــرنــامــج امل ـقــالــب «مشيتي
فـ ـيـ ـه ــا» فـ ــي مـ ــوسـ ــم جـ ــديـ ــد ،مـ ــع ت ــوق ـع ــات
بمشاهدات عالية وجدل محتمل.
وينتظر الجمهور املغربي برنامج «الفد تي
في» مع الكوميدي حسن الفد الذي تحولت
أع ـمــالــه مــع ال ـس ـنــوات إل ــى ج ــزء مــن الثقافة
ال ـش ـع ـب ـيــة .وك ــل أس ـب ــوع س ـي ـتــابــع جـمـهــور
القناة مسلسلني هما «دايزو لقوام» كل يوم
اثنني ،و«دار السلعة» كل يوم خميس.
أمـ ــا ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،ف ـت ـقــدم ال ـق ـن ــوات املحلية
مجموعة من األعمال الدرامية والكوميدية
ب ـ ـه ـ ــدف ج ـ ـ ـ ــذب الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ،ف ـ ـ ــي املـ ــوسـ ــم
الـتـلـفــزيــونــي األه ــم خ ــال ال ـس ـنــة .وتـعــرض
ق ـنــاة «ال ـن ـه ــار» مـسـلـســل «مـلـيــونـيــر» ال ــذي
تـ ـ ـق ـ ــول إنـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـطـ ــاب ـ ـعـ ــن الـ ـ ــدرامـ ـ ــي
والـكــومـيــدي فــي آن واح ــد ،وهــو مــن بطولة
ب ـي ــون ــة ،وحـ ـس ــان كـ ـش ــاش ،ون ـب ـيــل عـسـلــي،
وسارة لعالمة ،وعادل شيخ ،باإلضافة إلى
التونسية عزة سليمان .كما تعرض القناة
امل ــوس ــم ال ـث ــال ــث م ــن الـسـلـسـلــة الـكــومـيــديــة
«دق ـ ـيـ ــوس وم ـ ـق ـ ـيـ ــوس» ،مـ ــن ب ـط ــول ــة نـبـيــل
ّ
عـسـلــي ون ـس ـيــم حـ ــدوش .مــن جـهـتـهــا ،تبث
قناة «الشروق» السلسلة الكوميدية «عقلية
حابسة فالتسعني» ،من إخــراج الفنان عبد
ال ـقــادر جــريــو ،ومــن بطولة محمد خساني
وم ـص ـط ـفــى ل ـعــري ـبــي .إلـ ــى ج ــان ــب سـلـسـلــة
«خــالــي» ال ـتــي ت ـعــود فــي موسمها ال ـثــالــث،
وه ــي م ــن ب ـطــولــة مـحـمــد خ ـســانــي .وت ـقــول
ال ـق ـن ــاة إن ـه ــا حـظـيــت ب ــإع ـج ــاب جـمــاهـيــري
واس ـ ــع .ك ـمــا ي ـع ــود مـسـلـســل «م ـش ــاع ــر» في
جزء ثــان ،وهو من إخــراج تركي ُ
وصـ ِّـور في
ٍ
تونس ،ومــن بطولة حسان كشاش ،ونبيل
ع ـس ـل ــي ،وسـ ـ ـ ــارة لـ ـع ــام ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
شهرزاد كراشني ومراد أوجيت.
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منوعات فنون وكوكتيل
رمضان 2021
القاهرة ـ العربي الجديد

يشهد املوسم الدرامي الرمضاني
هذا العام ،في مصر ،زيادة في عدد
املسلسالت املنتجة من قبل شركة
«سـيـنــرجــي» املـمـلــوكــة للمجموعة «املـتـحــدة
لـلـخــدمــات اإلع ــام ـي ــة» ،الـتــابـعــة لـلـمـخــابــرات
الـ ـع ــام ــة .زيـ ـ ــادة ع ـ ــدد امل ـس ـل ـس ــات امل ـن ـت ـجــة،
يـعـنــي زيـ ــادة فــي امل ـيــزان ـيــات م ـقــارنــة بــالـعــام
ّ
املـ ــاضـ ــي ،خ ـص ــوص ــا أن هـ ـن ــاك م ـس ـل ـســات،
مثل «هجمة مــرتــدة»  -مــن ملفات املخابرات
امل ـصــريــة ال ـحــدي ـثــة ،بـطــولــة أح ـمــد ع ــز وهـنــد
صـبــري -تـ ّـم تصوير بعض مشاهدها خــارج
م ـص ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى امل ــاي ــن ال ـت ــي أنـفـقــت
عـلــى مسلسل «امل ـل ــك» والـ ــذي تــم إيـقــافــه إلــى
حني مراجعة املشاهد التي جرى تصويرها،
بعدما كان فريق العمل قد اقترب من االنتهاء
من التصوير.
يشهد هذا العام ،أيضًا ،دخول شركة «سعدي
 ج ــوه ــر» وهـ ــي م ــن ك ـب ــار سـ ــوق اإلع ــان ــاتفــي مصر ،إلــى مجال اإلنـتــاج الــدرامــي للمرة
األول ـ ـ ــى ،بـمـسـلـســل «ل ـع ـبــة ن ـي ــوت ــن» للنجمة
م ـنــى زكـ ــي ،وتــأل ـيــف وإخـ ـ ــراج تــامــر مـحـســن.

تواصل شركة «سينرجي» المصرية إنتاج مسلسالت تحتفي بالقبضة األمنية وبطوالت الجيش،
مقابل إقصاء معظم منافسيها من السوق .هنا ،أبرز األعمال التي ستعرض في رمضان

الدراما المصرية

المخابرات على كرسي المخرج

وتـمـثــل «س ـعــدي  -جــوهــر» مـنــافـســا وم ـهــددًا
فعليًا لتامر مرسي  -صاحب «سينرجي» -إذ
تتولى شركته دائمًا إخراج كثير من الحمالت
التابعة للدولة والرئاسة ،وآخرها احتفالية
ن ـقــل امل ــومـ ـي ــاوات ،ال ـت ــي ت ـم ـيــزت بــاحـتــرافـيــة
عالية ،ما شجع وزيــر اآلث ــار ،خالد العناني،
وقتها ملخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
لــوقــف مسلسل «امل ـلــك» ال ــذي شـهــد الـبــرومــو
الترويجى له أخطاء فــادحــة .ليس ذلــك فقط،

ّ
بل إن «سعدي  -جوهر» كان اسمها مطروحًا
ّ
بقوة ليحل مكان تامر مرسي ،منذ أكثر من
عام ونصف العام.
لــم تتغير خــريـطــة ال ـشــركــات ال ـتــي تـعـمــل مع
ّ
«سينرجي» و«املتحدة» ،إذ إن تلك الشركات
مـ ـضـ ـط ــرة إل ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة ش ــرك ــة
املخابرات ،وذلك لضمان عرض أعمالها على
قـنــواتـهــا ،مـثــل «ال ـعــدل غ ــروب» الـتــي تشترك
في السباق الرمضاني بعملني ليسرا ونيلي

يعمل عدد من
الشركات تحت مظلة
«المتحدة» لضمان
حضورها في السوق

كريم كاملعتاد ،وهشام جمال بمسلسل دنيا
سـمـيــر غــانــم ( 15حـلـقــة) ،وطـ ــارق الجنايني
بمسلسل ريهام حجاج  -يتولي زوجها رجل
األع ـمــال أحـمــد ح ــاوة تـمــويــل أعـمــالـهــا ،منذ
قدمت بطوالتها األولى العام املاضي.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــاك ش ــرك ــات ون ـج ــوم
يعملون خارج «املجموعة املتحدة» وتعرض
أعمالهم على قنوات مثل «املحور» و«النهار»
و«ص ـ ــدى ال ـب ـل ــد» ،وب ـع ـض ـهــا م ـح ـســوب على

في الخارج
مع حلول الموسم
الرمضاني ،ورغم حظر
شركات اإلنتاج العربية من
العمل في القاهرة ،لصالح
شركة «سينرجي» ،تبقى
معظم األعمال المصرية
المصورة في الخارج،
موضع منافسة شديدة
ضمن السوق المصري
نفسه ،خصوصًا ّ
أن اسم
غادة عبد الرازق (الصورة)
يعتبر واحدًا من األسماء
المنافسة جدًا لزميالتها
في رمضان .وي ُ ّ
شكل عرض
آخر أعمال الممثل الراحل
يوسف شعبان «ملوك
الجدعنة» هذا العام ،سبقًا
ومادة دسمة للمتابعين.
أحمد السقا وأمير كرارة في «نسل األغراب» ()MBC

رصد

عدنان حمدان

ي ـح ـضــر امل ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي لـ ـع ــام 2021
ً
حامال عودة أكثر غزارة على صعيد اإلنتاج
الـســوري .ورغــم حضور معظم النجوم في
ُاألعمال الدرامية ،واملشاركة في مسلسالت
أنجزت في لبنان واإلمارات ومصر واألردن
ّ
وال ـعــراق ،لكن التوليفة الــدرامـيــة السورية
التي يبحث عنها الجمهور ما زالت غائبة
عــن ال ـشــارع وت ـســاؤالتــه ،وإن حـضــرت هذا
العام جزئيًا أكثر من قبل.
ي ــرتـ ـق ــب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـ ــرض م ـج ـم ــوع ــة مــن
املـسـلـســات االجـتـمــاعـيــة والـكــومـيــديــة في
ظل غياب املشهد التاريخي وهيمنة البيئة
الشامية في إنتاجات ضخمة وأخــرى أقل
ميزانية ،فلم تتمرد الكاميرات خارج نطاق
الحارة الشامية التقليدية ،بل توغلت أكثر
فــي تفاصيل الحقبة الــزمـنـيــة املـمـتــدة بني
االحـتــالــن العثماني والـفــرنـســي ،وجــاءت
مواربة لزمن يحمل الكثير من اإلسقاطات
السياسية فــي مسلسل «خــريــف العشاق».
فما الــذي يحمله موسم رمضان  2021من
اختالفات للدراما السورية؟
وجد املمثل السوري في الغياب عن الدراما
ضريبة أكثر من الحضور ،فاملشهد الدرامي
لم يتبدل والصناعة ال تبحث عن مشاريع
مستقلة تحمل اســم نجم كما كــان يحدث
مع الفنانني الكبار ،مثل سامية الجزائري،
وأيـ ـم ــن زي ـ ـ ــدان ،وأم ـ ــل ع ــرف ــة وغ ـي ــره ــم ،لــذا
ّ
وجد النجوم أن التأخر في الحضور لعام
آخ ــر ق ــد يــؤثــر سـلـبــا ع ـلــى الـصـعـيــد الـفـنــي
واالق ـت ـص ــادي ،ليشهد مــوســم  2021عــودة
يــاســر العظمة ضمن مسلسل «السنونو»

التوليفة الدرامية
التي يبحث عنها الجمهور
ما زالت غائبة
أيمن زيدان في «الكندوش» (فيسبوك)

ناصر القصبي
في ممنوع
التجول ()MBC

على الشاشة

الدراما الخليجية :مسلسالت جاهزة
الدوحة ،الكويت ـ العربي الجديد

استطاعت الدراما الخليجية خالل العقد األخير
أن ت ـح ـجــز لـنـفـسـهــا م ـق ـع ـدًا م ـه ـمــا ف ــي ال ـس ـبــاق
ال ــدرام ــي الــرم ـضــانــيّ .وم ــا زاد مــن انـتـشــار هــذه
األع ـمــال هــو ات ـجــاه صــنــاع ال ــدرام ــا إل ــى األعـمــال
املـثـيــرة لـلـجــدل ،والـعـبــور إل ــى عــالــم الـتــابــوهــات،
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى م ــواضـ ـي ــع سـيــاسـيــة
وأمنية يراها املنتج الخليجي من وحــي الواقع
العربي اليومي .هنا أبرز األعمال الخليجية التي
ً
ابتداء من اليوم:
ستعرض
مارغريت :تقدم الفنانة الكويتية حياة الفهد هذا
املوسم مسلسل «مارغريت» ،وهو عمل اجتماعي
ال يخلو من الكوميديا ،لتخرج من إطار األعمال
املثيرة للجدل الـتــي شــاركــت فيها فــي السنوات
األخيرة ،وكان آخرها مسلسلها «أم هارون».
ُيشارك في املسلسل كل من حسن البالم ،وسعاد
علي ،وزينب غــازي ،ونــواف النجم ،ومــن تأليف
األخوين علي ومحمد شمس ومن إخــراج باسل
الخطيب.
مـمـنــوع ال ـت ـجــول :فــي ج ـ ٍّـو يــوصــف بالكوميديا
السوداء والضحكات القلبية النابعة من صميم
امل ـعــانــاة ،يـعــود ال ـسـعــودي نــاصــر القصبي هــذا

ّ
التجول»ّ ،
ليسلط
املوسم على  MBCفي «ممنوع
ُ
تعايش األف ــراد مــع الظروف
الـضــوء على كيفية
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي فــرضـهــا وب ــاء ك ــورون ــا على
ال ـع ــال ــم .ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـع ـمــل راشـ ــد ال ـش ـمــرانــي،
وحبيب الحبيب ،وفــايــز املالكي ،وإلـهــام العلي،
وأسيل عمران.
استديو  :21يروي املسلسل حكاية قناة فضائية
ّ
ع ـل ــى ش ـف ـيــر اإلفـ ـ ـ ــاس ،يـ ـق ـ ّـرر مــال ـك ـهــا امل ـت ـســلــط
واملحتال موصلة العمل رغم استمرار الخسائر،
ّ
خضم يوميات كوميدية تــدور بــن صاحب
فــي
القناة واملوظفني من جهة ،وبني املوظفني أنفسهم
مــن جهة أخ ــرى .مـفــارقــات طريفة ضمن حلقات
منفصلة – متصلة .العمل من إخراج محمد دحام
الشمري ،وبطولة علي الحميدي ،وخالد الفراج،
وحـبـيــب الـحـبـيــب ،وت ـغــريــد ال ـهــويــش ،والـعـنــود

تبتعد حياة الفهد
عن األعمال المثيرة للجدل
التي قدمتها أخيرًا

سعود ،وماجد مطرب ،وريماس منصور ،وعبد
العزيز نصار ،وخالد املظفر.
«مــن صميم املعاناة واآلالم التي
شليوي نــاشِ :
يـعـيـشـهــا ح ـ ــارس املـ ــدرسـ ــة ال ـف ـق ـيــر (ش ـل ـيــويــح)
ُ َ
وسـ ــائـ ــق ال ـش ــاح ـن ــة ال ـب ـس ـي ــط (ن ـ ــاش ـ ــي) ،ت ــول ــد
الـ ـضـ ـحـ ـك ــات» ،هـ ـك ــذا يـ ـع ــرف املـ ـمـ ـث ــل عـ ـب ــد ال ـل ــه
السدحان عن مسلسل «شيلوي ناش» الكوميدي
ُ
ّ
ستمد من حقبة السبعينيات.
وامل
الروح والراية :في إطار اجتماعي يجتمع املخرج
السوري منير الزعبي مع الكاتبة الكويتية أنفال
الدويسان في مسلسل اجتماعي بعنوان «الروح
والراية» .عودة إلى حقبة التسعينيات من القرن
املــاضــي ،ورص ــد واق ــع الـعــاقــات اإلنـســانـيــة بني
أفــراد األســرة الواحدة .تشارك في البطولة زهرة
عــرفــات ،ويعقوب عبد الـلــه ،وهـبــة ال ــدري ،وفهد
البناي ،وإيمان الحسيني.
أم ـي ـنــة ح ـ ــاف :مـ ـج ــددًا طـ ــرح اج ـت ـمــاعــي ف ــي قــالــب
كوميدي لظاهرة تعدد الزوجات .هكذا نتابع قصة
«أمينة» التي تلعب دورهــا املمثلة إلهام فضالة،
بعد قــرارهــا ال ــزواج مــن رجــل مـتــزوج مــن  3نساء
أخ ــري ــات« .أمـيـنــة ح ــاف» إخـ ــراج ســائــد ال ـه ــواري،
وب ـطــولــة املـمـثـلــة إل ـه ــام ف ـضــالــة ،ط ـي ــف ،وش ـهــاب
جوهر ،وخالد العجيرب ،وعبد الله الطليحي.

إضاءة

ابتعاد عن جحيم الواقع وغرق في البيئة الشامية
مــع املـخــرج املـصــري خيري بـشــارة ،وعــودة
ســامـيــة ال ـج ــزائ ــري بـمـشــاركــة أي ـمــن زي ــدان
ّ
النص األول للفنان حسام تحسني
بطولة
بيك ويحمل اسم «الكندوش» .كما يحضر
عـ ـب ــاس ال ـ ـنـ ــوري م ـ ــرة ج ــدي ــدة ف ــي الـبـيـئــة
الشامية بعد دور «أبو عصام» الشهير في
«بــاب الـحــارة» وذلــك ضمن مسلسل «حــارة
القبة» بدور «أبو العز».
ّ
فــي املقابل ،علمت النجمات الـســوريــات أن
ّ
الحضور في الــدرامــا املشتركة لن يمكنهن
مــن الـظـهــور املـطـلــوب فــي مــوســم رم ـضــان،
ل ــذا يـشـهــد املــوســم الـحــالــي ع ــودة بــامـتــداد
واسـ ــع لـلـنـجـمــات ال ـس ــوري ــات ض ـمــن إط ــار
األع ـمــال الــدرام ـيــة ،وال سيما الـشــامـيــة ،إذ
تتابع الفنانة كــاريــس بـشــار بطولة ثاني
مواسم مسلسل «سوق الحرير» ،وتشاركها
البطولة الفنانتان نادين تحسني بيك وقمر
خـلــف ،كـمــا تحضر الـفـنــانــة ســافــة معمار
في بطولة مسلسل «حــارة القبة» ،وتشارك
الـ ـفـ ـن ــان ــة سـ ـ ــاف فـ ــواخـ ــرجـ ــي ف ـ ــي ب ـطــولــة
مـسـلـســل «الـ ـكـ ـن ــدوش» ب ـم ـشــاركــة الـفـنــانــة
شكران مرتجى.
ّ
بدورها ،تطل الفنانة نسرين طافش ضمن
م ـس ـل ـســل «امل ـ ـ ـ ــداح» ف ــي م ـص ــر ،إلـ ــى جــانــب
الفنان حـمــادة هــال ،بعدما كــان مــن املقرر

جهاز األمن الوطني ،ومنهم غادة عبد الرازق
بمسلسلها «لـحــم غ ــزال» ،وزيـنــة بمسلسلها
«كله بالحب» ،وجمال سليمان ،وسهر الصايغ
بمسلسل «الـطــاووس» ،واملنتجان منى قطب
وإبــراهـيــم حـمــودة بمسلسلهما «والد نــاس»
لصبري فواز وعدد كبير من النجوم .وهناك،
أيضًا ،مصطفى شعبان وعمرو سعد ،اللذان
استبعدا مــن قائمة «سـيـنــرجــي» ولــذلــك لجآ
إلى العمل مع املنتج صادق الصباح ،إذ ّ
صورا
مسلسلهما «م ـلــوك الـجــدعـنــة» بــالـكــامــل في
ّ
لبنان ،رغــم أن أحــداثــه تــدور في مصر ،وذلك
لغضب «سينرجي» من الصباح الــذي يعمل
باستمرار مع «إم بي ســي» ،وتــم ترحيله من
م ـطــار ال ـقــاهــرة مـنــذ أك ـثــر مــن ث ــاث س ـنــوات،
عندما بدأت «املتحدة» احتكار السوق لرفضه
الخضوع لشروطها ،ومنذ ذلك الحني ،يصور
أعماله في لبنان.
ينطلق مــوســم درام ــا رمـضــان  ،2021بعرض
مجموعة مختلفة مــن األع ـمــال املتنوعة بني
ال ــدرام ــا واألك ـش ــن وال ـكــوم ـيــدي وال ـتــاري ـخــي،
وال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع مـ ـخ ــرج ــن ي ـن ـت ـمــون
إل ــى م ــدارس مـتـنــوعــة ،وبـطــولــة بــاقــة مــن أهــم
ال ـف ـن ــان ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف األج ـ ـيـ ــال .ع ـل ــى ق ـنــاة
« »DMCامل ـم ـلــوكــة ل ــ«امل ـج ـم ــوع ــة امل ـت ـح ــدة»،
ستعرض حصريًا مسلسالت «هجمة مرتدة»
بطولة أحمد عز ،وهند صبري ،وهشام سليم،
وأح ـم ــد فـ ــؤاد س ـل ـيــم ،تــأل ـيــف ب ــاه ــر دوي ـ ــدار،
وإخراج أحمد عالء الديب ،و«موسى» بطولة
مـحـمــد رمـ ـض ــان ،وس ـم ـيــة ال ـخ ـش ــاب ،وم ـنــذر
ري ــاحـ ـن ــة ،وري ـ ـ ــاض الـ ـخ ــول ــي ،وسـ ـي ــد رج ــب،
تــألـيــف نــاصــر عـبــد الــرح ـمــن وإخ ـ ــراج محمد
ســامــة ،و«ل ـع ـبــة ن ـيــوتــن» بـطــولــة مـنــى زكــي،
ومحمد ممدوح ،ومحمد فــراج ،وسيد رجب،
تأليف وإخراج تامر محسن.
وكان من املفترض أن يعرض مسلسل «امللك»،
بطولة عمرو يوسف ،وصبا مـبــارك ،وماجد
امل ـص ــري ،ومـحـمــد لـطـفــي ،سـيـنــاريــو وح ــوار
شيرين وخالد دياب ،لكن صدر قرار بإيقافه،
وهو مأخوذ عن روايــة «كفاح طيبة» لألديب
املصري الراحل ،نجيب محفوظ ،ومن إخراج
ح ـس ــن املـ ـنـ ـب ــاوي .وعـ ـل ــى قـ ـن ــاة «،»ON TV
املـمـلــوكــة أيـضــا لـشــركــة امل ـخــابــرات ستعرض
حصريًا مسلسالت «االختيار  :2رجال الظل»
بطولة كريم عبد العزيز ،وأحمد مكي ،وإنجي
املـ ـق ــدم ،وأسـ ـم ــاء أبـ ــو ال ـي ــزي ــد ،تــأل ـيــف هــانــي
سرحان وإخــراج بيتر ميمي ،و«نجيب زاهي
زرك ــش» بطولة يحيى الـفـخــرانــي ،وأنوشكا،
وهالة فاخر ،تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج
ش ــادي ال ـف ـخــرانــي ،و«ن ـســل األغ ـ ــراب» بطولة
أحمد السقا ،وأمير كــرارة ،ومــي عمر ،تأليف
وإخراج محمد سامي ،و«بني السما واألرض»
بطولة هــانــي ســامــة ،ويـســرا ال ـلــوزي ،ودرة،
ونـجــاء بــدر ،سيناريو وح ــوار إســام حافظ
وإخراج محمد جمال العدل.
وستعرض قناة « »CBCحصريًا مسلسالت:
«ح ــرب أهـلـيــة» بطولة يـســرا ،وبــاســل خياط،
وجميلة عــوض ،وأروى جــودة ،تأليف أحمد
ع ــادل سـلـطــان وإخ ـ ــراج ســامــح عـبــد الـعــزيــز،
و«ضــد الكسر» بطولة نيللي كــريــم ،ومحمد
ف ــراج ،ولـقــاء الخميسي ،تأليف عمرو الدالي
وإخ ــراج أحـمــد خــالــد ،و«الـلــي مــالــوش كبير»
بطولة ياسمني عبد العزيز ،وأحمد العوضي،
وخالد الصاوي ،تأليف عمرو محمود ياسن
وإخراج مصطفى فكري.
ك ـم ــا س ـت ـع ــرض الـ ـقـ ـن ــاة م ـس ـل ـســل «الـ ـق ــاه ــرة
كابول» بطولة طارق لطفي ،وخالد الصاوي،
وفتحي عبد الوهاب ،وحنان مطاوع ،ونبيل
الحلفاوي ،تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج
حسام علي ،ومسلسل «كل ما نفترق» بطولة
ري ـهــام ح ـجــاج ،وران ـيــا يــوســف ،وع ـمــرو عبد
الـجـلـيــل ،وأحـمــد فـهـمــي ،وأي ــن عــامــر ،تأليف
محمد أمني راضي وإخراج كريم العدل.
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العربي المشترك ينعش المسلسالت اللبنانية
أن تحضر فــي املــوســم الــرمـضــانــي الحالي
بالدراما السورية ،بحسب تصريح سابق
لها.
وتـ ـغـ ـي ــب ،فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ال ـف ـن ــان ــات س ـ ــوزان
نجم الــديــن ،وأم ــل عــرفــة ،ورن ــا شميس عن
ال ـب ـطــولــة ،ف ــي ح ــن تـحـجــز ص ـفــاء سـلـطــان
مقعدًا في البطولة ضمن مسلسل «خريف
ال ـع ـشــاق» إل ــى جـ ــوار ح ــا رجـ ــب ،وتحضر
كندة حنا في «الكندوش» ،ونظلي الرواس
في «على صفيح ساخن» بحضور الفنانة
الجزائرية أمل بوشوشة.
وف ـ ــي ح ــن ي ـت ــرس ــخ غـ ـي ــاب نـ ـج ــوم ال ـصــف
األول عن الدراما السورية املحلية ،نشاهد
الفنان قصي خولي في ثنائية مع الفنانة
اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسل
ّ
« ،»2020وي ـط ــل بــاســل خ ـيــاط إل ــى جــانــب
الـفـنــانــة يـســرا فــي مسلسل «ح ــرب أهـلـيــة»،
ويحضر قيس الشيخ نجيب كضيف شرف
فــي املسلسل املـصــري «هجمة مــرتــدة» ،في
حني يغيب مكسيم خليل عن املوسم.
ذلك ما دفع بنجوم الصف الثاني للحضور
ف ــي ب ـطــولــة أع ـم ــال مـحـلـيــة وم ـش ـتــركــة ،ما
يعيد تعريف مفهوم نجم الصف األول في
الدراما السورية بنطاقها املحلي املتدهور
وحضورها العربي غير املتوازن ،فنشاهد
خــالــد الـقـيــش ومـحـمــد األح ـم ــد ف ــي بطولة
املـسـلـســل امل ـش ـتــرك «ل ـل ـمــوت» ،كـمــا نشاهد
عبد املنعم عمايري وســامــر إسماعيل في
بطولة مسلسل «داون تاون».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ما زالت محاوالت بعض
المنتجين اللبنانيين تعمل
على صناعة أعمال
درامية محلية ،رغم
تهميش هذه الصناعة
ومعاناتها
ربيع فران

من دون أدنى شك ،ما زال لبنان يسعى إلى
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى مــوق ـعــه ف ــي ص ـنــاعــة ال ــدرام ــا
ّ
املحلية ،لكن الحال ال يشي بأعمال درامية
ج ــدي ــدة .مـ ـج ــددًا ،ي ـحــاصــر ب ـعــض أص ـحــاب
املصالح الضيقة اإلنتاج الدرامي في لبنان.
ّ
األدهـ ـ ــى أن ب ـعــض امل ـح ـط ــات الـتـلـفــزيــونـيــة
تحولت إلــى شــريــك منافس فــي إدارج هذه
األع ـ ـمـ ــال طـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـس ـن ــة ،ع ـل ــى قــائـمــة
العرض اليومي.
تـ ــراجـ ــع اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ــدرام ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ــام
 2020بشكل واض ــح ،والسبب بالطبع قيام
انتفاضة  17أكـتــوبــر /تشرين األول ،2019
ودخ ــول لبنان فــي وضــع اقـتـصــادي صعب،
انعكس تأثيره على قطاعات فنية عديدة،
التلفزيون وإنتاجاته على رأسها.
وانعكس األمر سلبًا على التعاطي مع الواقع
ّ
ال ـجــديــد ال ـخ ــاص بــاألع ـمــال ال ــدرام ـي ــة ،لـكــن
املحطات اللبنانية املحلية لم تقف مكتوفة
األي ــدي أم ــام هــذا الــواقــع ،بــل اتـخــذت موقف
استراحة املـحــارب ،ريثما تنجلي الـصــورة،

واستعاضت بالدراما التركية كبديل خاص
عن األعمال الدرامية اللبنانية املحلية.
فــي رمـضــان  ،2021تـبــدو الجعبة اللبنانية
فارغة من األعمال التي حفلت بها السنوات
السابقة .ال جديد ُيذكر ،مجرد محاولة من
فضائية « »MTVاللبنانية ملسلسل بعنوان
«راحـ ــوا» ،كتابة كـلــوديــا مرشليان ،وإنـتــاج
وإخـ ـ ــراج نــديــم م ـه ـنــا ،ب ــدأ عــرضــه األرب ـع ــاء
املـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـك ـمــل ف ــي ال ـبــرم ـجــة
اليومية الرمضانية على الشاشة نفسها.
ت ـعــرض املـحـطــات ا ُلـلـبـنــانـيــة مـجـمــوعــة من
األعـ ـم ــال ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة ل ـهــذا املــوســم،
لكسب ما تبقى من جمهور التلفزيون .من
جديد ،تبدو فضائية « »MTVسباقة لشراء
أبـ ــرز اإلن ـت ــاج ــات ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة لـهــذا
امل ــوس ــم ،ومـنـهــا مـسـلـســل «ل ـل ـم ــوت» ،قصة
نادين جابر ،وإخراج فيليب أسمر ،وبطولة
خــالــد ال ـق ـيــش ،وم ــاغ ــي ب ــو غ ـصــن ،وبــاســم
م ـغ ـن ـيــة ،ودان ـي ـي ــا رحـ ـم ــة .ك ــذل ــك ،تـعــرض
ً
مسلسال يحمل عنوان « ،»2020وهــو عمل
ط ــال ان ـت ـظ ــاره ب ـعــد تـعـثــر ت ـصــويــره خــال
العام املاضي بسبب جائحة كورونا.
ي ـج ـمــع امل ـس ـل ـس ــل ،ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ن ــادي ــن
نسيب نجيم مــع قـصــي خــولــي ،قـصــة بــال
شـ ـح ــادات ،ون ــادي ــن ج ــاب ــر وإخـ ـ ــراج فيليب
أسمر .أما محطة « »LBCIاللبنانية ،فتبدو
ً
بـعـيــدة قـلـيــا عــن املـشـهــد ال ــدرام ــي الـخــاص
برمضان هذا العام ،لتستكمل عرض بعض
امل ـس ـل ـســات ال ـس ــوري ــة ،م ـثــل ال ـج ــزء الـثــانــي
ّ
م ــن «س ـ ــوق الـ ـح ــري ــر» ،إخـ ـ ــراج م ــؤم ــن املـ ــا،
و«بانتظار الياسمني» ،إنتاج  ،2020إخراج
س ـم ـيــر ح ـس ــن ،وم ـس ـل ـســل «زنـ ـ ــود ال ـس ــت»،
إخـ ـ ـ ــراج ن ــذي ــر عـ ـ ـ ــواد ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ـتــاب ـعــة

قصي خولي ونادين نسيب نجيم في ( 2020الصب ّاح لإلنتاج)

ع ــرض مـسـلـســل لـبـنــانــي ب ـع ـنــوان «رص ـيــف
ُ
ال ـغ ــرب ــاء» لـلـمـخــرج إي ـل ــي م ـع ـلــوف ،وتـبـقــي
على مسلسلني تركيني ،هما الـجــزء الثالث
مــن «عـشــق ودمـ ــوع» ،و«اب ـنــة الـسـفـيــر» .كما
تـعــرض محطة «ال ـجــديــد» اللبنانية الـجــزء
ال ـح ــادي عـشــر م ــن مـسـلـســل «بـ ــاب ال ـح ــارة»

من إخراج محمد زهير رجب ،باإلضافة إلى
ج ــزء جــديــد مــن مسلسل «ال ـب ــاش ــا» ،إخ ــراج
جورج روكز.
في انتظار معرفة نتائج أو ردود الفعل حول
ه ــذه امل ـج ـمــوعــة ف ــي رمـ ـض ــان ،ع ـمــدت بعض
شــركــات اإلن ـت ــاج إل ــى تــأجـيــل أع ـمــال درام ـيــة

كانت تجهز للموسم ،ومنها «داون تــاون»،
إخ ــراج زهـيــر قـنــوع وإن ـتــاج «فــالـكــون فيلم»،
التي عزت سبب التأجيل إلى انتشار فيروس
كــورونــا ،واعــدة ببدء العرض مع حلول عيد
الفطر ،وكذلك تأجل تصوير مسلسل «ظل»
للمنتج مفيد الرفاعي ،وإخراج محمد خيري.
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إضاءة
يبدو ّ
أن الهدف هو
إخالء تاريخ الوطن العربي
من آثاره ،أي من معرفة
الماضي المتراكمة التي
ُتعت َبر أحد أهم مصادر
قوة أي شعب ،والتي
ّ
ّ
تشكل هويّته المتماسكة
ودليله إلى معنى
وجوده ،واألكثر أهمية،
هو أنّها دليله إلى جمع
شتاته ،وبوصلته في يد
أجياله المتعاقبة
محمد األسعد

م ــن أعــاج ـيــب الـعـصــر ال ــراه ــن في
ّ
املمتدة من
هــذه املساحة العربية
ٌ
امل ــاء إل ــى املـ ــاء ،أن تـنــدفــع قـطـعــان
َّ
بـ ـش ـ ّ
ـري ــة م ـس ــل ـح ــة ب ــال ـس ــواط ـي ــر والـ ـبـ ـن ــادق
واألقنعة وتقتحم املتاحف واملناطق ّاألثرية،
ُ
َ
وتـ ـش ــاه ــد ف ــي امل ـت ــاح ــف وهـ ــي ت ـن ـقــض على
ُ
الـ ـع ــادي ــات األثـ ــريـ ــة م ــن م ـخ ـط ــوط ــات ورقـ ــم
ّ
وتماثيل وصور ،فتحرق أو تحطم أو تسرق
ما تقع عليه أظالفها ومخالبها ،ثم تمضي
ّ
فتفجر العمائر باأللغام،
إلى املواقع األثرية،
ّ
وت ـفـ ًـتــت التماثيل بــامل ـطــارق ،وت ـتــرك األمكنة
ّ
السوافي والكالب الضالة.
خالية إل من مرور ُ
ّ
كلنا شهدنا ه ــذا .بعضنا ش ـهـ َـده عــن قــرب،
وبعضنا عن بعد ـ على شاشات الفضائيات
ّ
وصـفـحــات الـصـحــف .وكــلـنــا تـقــريـبــا أخــذنــا
ّ
ّ
ّ
ب ـ ــأن ه ـ ــؤالء ظ ــام ـ ّـي ــون م ـت ـعــص ـبــون ضــلــوا
طريقهم إ ل ــى العقيدة اإل س ــا م ـ ي ــة ،أطلقتهم
ف ـت ــاوى ش ـي ــوخ االرت ـ ـ ــزاق وال ـت ـم ـص ـلــح .ولــم
لقطيع ضــال،
ن ـســأل ال ـسـ
ـؤال املنطقي :كيف ّ ٍ
ُ
أعـ ـم ــاه ال ـج ـهــل وال ـت ـع ـ ّـص ــب ،أن يــت ـجــه نحو
ّ
أدل ــة ال ـح ـضــارات العربية امللموسة ،وحتى
إلى مساجد حلب وكنائس معلوال ،فينهال
عـلـيـهــا تــدم ـي ـرًا؟ ّ
وأي ض ــوء ق ــاد هـ ــؤالء إلــى

ٌ
أدوات ال أكثر

المدمرة
بناء األسطورة التوراتية ب ُركام اآلثار العربية
َّ

إفراغ التاريخ من الملموس والمهـموس
املتاحف واملدن األثرية ،خصوصًا في العراق
وسورية تحديدًا؟
ّ
ال ـ ـ ـواض ـ ـ ـح أن ال ـ ـع ـمــى أو ال ـت ـعـ ّـصــب أو حتى
االرتزاق ال يقود تلقائيًا إلى أماكن كهذه .قد
يقود إلى حقول النفط والغاز ،وقد يقود إلى
السيطرة على صوامع الغالل وإحراق حقول
القمح واألشجار املثمرة ،وهو ٌ
أمر «مفهوم»،
ً
وحدث ويحدث فعال ،بصفته جزءًا من سرقة
ْ
ثــروة وطــن أو قطع أرزاق مواطنيه وإرهــاق
وملء جيوب هذه القطعان العمياء
حكومتهّ ّ ،
ّ
باألموال .إل أنه لن يقود إلى أدلــة حضارية
(عمائر وتماثيل ُ
ور ق ــم ونقوش) قائمة منذ
آالف ال ّـس ـنــن ،واألخ ـ ــذ ب ـتــدمـيــرهــا أو ســرقــة
ّ
م ــا خـ ــف م ـن ـهــا وغـ ــا ث ـم ـنــه ،تــدم ـي ـرًا منظمًا
ّ
وبإصرار ،إال في ضوء
ٍ
هدف ماُ .
بالطبع ،قــد ال يكون هــذا ال ـهــدف نصب أعني
األظالف واملخالب والوجوه
هذهّ القطعان ،ذات ّ
املقنعة ،واألرديــة امللفقة ـ التي ال تنتمي إلى
أي ّ
ّ
زي مألوف من أزياء البشر املعروفة حديثًا
وقــدي ـمــا ،ب ـقـ ّـدر مــا تنتمي إل ــى ع ـصــور خــارج
التاريخ ـ ّإل أنه موجود بال ّ
شك في أدمغة من
ّ
زود هؤالء باألسلحة والسواطير والشاحنات
ّ
وظللهم بأحدث الطائرات املقاتلة والقاصفة،
ّ
بل ّ
وزودهــم بــاألدلء الذين يعرفون تمامًا ما
هي طبيعة مثل هذه املهمة ووجهتها التي ال
تحيد عنها.
ملعرفة ه ــذا الـهــدف ،نـبــدأ باستقراء الــدالئــل.
ّ
ّأولـ ـه ــا ،أن الـتــدمـيــر والـتـخــريــب ال ــذي يصل
ّ
إل ــى ح ـ ّـد امل ـحــو يــتـجــه ن ـحــو آثـ ــار ح ـضــارات
عــرب ـيــة ملموسة ومــاث ـلــة ع ـلــى وج ــه األرض،
أو م ـه ـمــوســة ف ــي ص ـف ـحــات ال ـ ُـرق ـ ّـم الطينية
وامل ـخ ـطــوطــات ،وال ش ــيء ســواهــا .إن ــه يـ ّ
ـدمــر
وي ـم ـح ــو آثـ ـ ــار ب ــاب ــل وآش ـ ـ ــور وال ـك ـن ـعــان ـيــن
القديمة ،أي
والسبأيني ومصر
ّوالتدمريني ٌ
ٌ ُ
وت َ
عتبر
كل ما هو معرفة باملاضي متراكمة
أحد مصادر قـ ّـوة أية ثقافة معاصرة لشعب
من الشعوب.
ّ
ثاني هذه الدالئل أن عددًا كبيرًا من هذه اآلثار
ـ س ــواء كانت رقمًا طينية أو مخطوطات أو

ودمــرت آثار بابل وآشور وتدمر وسبأ ،ال
ا ل مجموعات التي هاجمت
ّ
تعي ما فعلت .فهي مجرّد أدوات ،شأنها شأن المطارق والسواطير
ّ
لكن َمن
والشاحنات التي حملتها.
ل ه عالقة بهذا التخريب والدافع
ـمــر الــغــربــي،
إلــيــه هــو الــمــســتــعـ ِ
ح ا م ل أســطــورة «الــعــرق األبيض
الــمــخــتــار» الــمــرادفــة ألســطــورة
« ا ل ش ع ب ا ل م ختار»،ومطامعه
ا ال س ت ع م ا ر ي ة ،فــي وطــن مــا زال
موضع مطامعه منذ خرج من
َ
أحــراش أوروبـــا المظلمة وأطـ ّ
ـل
ّ
متحضر.
شرق
على
ٍ

معرض
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جمع ما يصعب جمعه
في ْ

اإلمبراطور الفيلسوف

فواز حداد
ّ

ّ
تماثيل ـ اتخذ طريقه إلى متاحف املستعمرة
ّ
املسماة إسرائيل ،امللصقة بالساحل
الغربية
الـفـلـسـطـيـنــي ،وك ـ ــان االح ـت ـف ــاء بــاالس ـت ـيــاء
ع ـل ـي ـهــا هـ ـن ــاك ب ـ ـ ـ ــارزًا وم ـع ـل ـن ــا .ث ــال ــث ه ــذه
ّ
الــدالئــل أن االن ـت ـقــاص ال ـغــربــي مــن قيمة ،بل
مــن أصــالــة ه ــذه اآلثـ ــار ال ـح ـضــاريــة املنتمية
حصرًا إلــى األرض العربية ،كــان معلنًا منذ
بدأ الكشف عنها وقراءة ُرقمها بعد ّ
فك رموز
ّ
املسمارية والكنعانية (املسماة
أبجدي ً
اتهاً ،
فينيقيةخ ــط ــأ )والهيروغليفية،كماشرح
ال ـبــاحــث الــدن ـمــاركــي مــوغ ـنــس الرس ـ ــون في
الزعم
ّكتابه «فتح آشور» ( .)1997إلى درجة ٌ
أن «الـتــراث املنسوب إلــى بابل وآشــور زائــف
وغير حقيقي» ،وإلى درجة طمس ّ
هوية هذه
الحضارات العربية ونسبة منجزاتها ،تارة
ُ
ّ
«سامية» ،وأخرى
إلى هويات مختلقة تدعى
إلى هويات طارئة من خارج اللغة العربية.
تقودنا هذه الدالئل ،حني نجمعها معًا ،إلى
هــدف واحــد ال غير ،هو إخــاء تاريخ وطننا
العربي مــن ّ
أي أثــر ملموس أو مهموس ،أي
من معرفة املاضي املتراكمة التي ُت َ
عتبر أحد
أهم مصادر ّ
قوة أي شعب من الشعوب ،والتي

سعي إلفراغ الوطن
ٌ
العربي من تاريخه ومن
دالئل وجوده
ُ
بعضنا
كلّنا شهدنا هذا،
شهده عن قرب وبعضنا
َ
عن بعد
ت ش ّكل ّ
هويته املتماسكة ودليله إلــى معنى
وجوده في املاضي والحاضر ،واألكثر أهمية،
ّ
ه ــو أنـهــا دليله إلــى جمع شتاته ،وبوصلته
فــي يــد أجـيــالــه املـتـعــاقـبــة .فـلـمــاذا ت ـ ّـم توجيه
هذه القطعان هذه الوجهة ،وبدا ما مارسته
ّ
ّ
له؟
من تدمير وسرقة منظمًا ومخططًا ُ
فــي ض ــوء مــا تــوافــر مــن إمـكــانـيــات خــرافـيــة
لهذه القطعان؛ التسليح والتنظيم والحماية

وتسهيل السيطرة ،بل وما كشف عنه بعض
ّ
ّ
الغربيني ،لم يعد هناك من ّ
ّ
شك في أن
الكتاب
ِ
أجهزة دول الغرب املتحالفة ،وعلى رأسها
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وأميركاّ ،
وجهت
ً
َ
مستعينة ُ
بعلماء
تلك القطعان هذه الوجهة،
اجـتـمــاع واله ــوت وأنـثــروبــولــوجـيــا ونـفــس.
ّ
ـزات
وقـ ــد فـعـلــت ذلـ ــك دف ــاع ــا ع ــن أه ـ ــم م ــرت ـك ـ ِ
هيمنتها الثقافية ،أي أسطورتها املصنوعة
بحسب اعتقادها من ّ
عدة عناصر (يونانية
وروم ــانـ ـي ــة) وض ـعــت ع ـلــى رأس ـه ــا العنصر
التوراتي ،ذاك الذي ّ
حولت به وطننا العربي،
بل والشرق كله ،إلى شرق توراتي ،ال تاريخ
لــه ســوى أقــاصـيــص ال ـتــوراة الـتــي ّ
حولوها
إلى تاريخ.
ّ
وألن دول ال ـغــرب أقــامــت بــأسـطــورتـهــا هــذه
تماهيًا ب ــن أس ـطــورة «شـعــب الـلــه املـخـتــار»
و«ال ـعــرق األبـيــض املـخـتــار» ،أصبح الحفاظ
ّ
يمتد ،حسب تخريف
على «شــرق توراتي» ـ
الالهوتي األميركي وليام فوكس أولبرايت،
م ــن جـ ـن ــوب روسـ ـي ــا إل ـ ــى جـ ـن ــوب ال ـج ــزي ــرة
العربية ،من جانب ،ومن إسبانيا غربًا وحتى
الهند شــرقــا ،مــن جانب آخــر ـ ـ أداة استعمار

ف ـكــري أش ـ ّـد فـتـكــا ،مـضــافــا إل ــى اسـتـعـمــارهــا
العسكري واالقتصادي ،ولذا أصبح محو ما
يناقضه ضرورة حتمية.
ّ
تتضح هذه الضرورة إذا عرفنا ما حدث مع
بسماتها
الكشف عن آثار
حضاراتنا القديمة ِ
ُ
املميزةّ ،
ّ
وأول ذلك وثائقها األصلية املنقوشة
ُ
عـ ـل ــى ال ـ ــرق ـ ــم ال ـط ـي ـن ـي ــة وج ـ ـ ـ ـ ــدران ال ـق ـص ــور
وامل ـع ــاب ــد .فـقــد َحـ ـ َّـول ه ــذا الـكـشــف «ت ــاري ــخ»
الـ ـت ــوراة إل ــى أســاط ـيــر م ـح ـضــة ،وبـ ــدأ علماء
الـتــاريــخ واآلث ــار ب ـقــراءة شــرق غير تــوراتــي.
وه ــذا هــو سـبــب ال ـه ـجــوم مـنــذ ال ـبــدايــة على
قيمة ه ــذه ال ـك ـشــوفــات أو م ـحــاوالت تزييف
دالالت ـ ـهـ ــا ول ـغ ــات ـه ــا وهـ ـ ّ
ـويـ ــة ال ـش ـع ــب ال ــذي
ً
شرق توراتي لم تعد
أبدعها ،حماية لخرافة
ٍ
ّ
ّ
علميةَ ،
طم َسها املحتلون
تصمد أمام يقظة
حني ظهرت ،ثم عادت إلى الظهور في أواخر
النصف الثاني من القرن العشرين.
(شاعر وروائي وناقد من فلسطني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يحيى عبده رؤية معاصرة للهندسة والفنون اإلسالمية

ِقباب وأرض ومزارعون
في معرضه الذي
يتواصل حتى الثالث من
ّ
يوظف
الشهر المقبل،
التشكيلي المصري ()1950
الكتابات والزخارف في
أعمال تجمع بين الرسم
وتصميم الملصقات

القاهرة ـ العربي الجديد

من المعرض (جزء من لوحة)

إطاللة

أعطى اإلمبراطور
ماركوس أوريليوس،
الذي حكم
اإلمبراطورية الرومانية
مدة عقدين ،واحدًا
ّ
من األمثلة النادرة
تصور أفالطون
عن
ّ
للحاكم الفيلسوف

ً
ماثلة مطلع  2021في كنيسة الطاهرة بالموصل ،بعد سنوات من طرد «داعش» من المدينة ()Getty
آثار التخريب

ّ
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار م ـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـن ــن ،ام ـ ـتـ ــزج الـ ـ ّف ــن
ـحــرفــة فــي ال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي ،إذ مثلت
بــالـ ِ
مـعـظــم ال ـت ـع ـب ـيــرات ال ـحــروف ـًيــة واملـنـمـنـمــات
ّ
واألرابيسك والعمارة رؤيــة فلسفية تتعلق
بالنظرة إلــى ال ـكــون وال ـخ ـلــق ،انعكست في
أبعاد جمالية تحكمها ُبنية ونسق ّ
محددان،
ّ
تجسدها تجربة يحيى عبده
وهــي مقاربة
كـمــا يـبــرزهــا مـعــرض «مــامــح مــن امل ـشــوار»
ُ
ال ــذي افــتـتــح فــي «غــال ـيــري ض ــي» بــالـقــاهــرة
بــدايــة إب ــري ــل /نـيـســان ال ـج ــاري ،ويـتــواصــل
حتى الثالث من مايو /أيار املقبل.
ّ
يــوظــف ال ـف ـنــان التشكيلي امل ـصــري ()1950
الكتابات العربية ،من آيات قرآنية وأحاديث
نبوية ومــأثــورات شعبية وزخ ــارف نباتية
ـارات يختارها،
وه ـنــدس ـيــة ،فــي تشكيل عـ ـب ـ ٍ

ّ
ّ
مثل «وإن ال ـلــه الـ ــرزاق ذو ال ـقـ ّـوة امل ـتــن» ،أو
«س ـب ـح ــان الـ ـل ــه» ،أو «اسـ ـت ــوص ــوا بــال ـن ـســاء
خ ـيــرًا» ،أو «ال ـف ـتــح» ،ويسعى إلــى إدماجها
كمفردات تشكيلية داخــل اللوحة ،من خالل
إبراز التباين اللوني بني الغوامق والفواتح،
ّ
أو فــي تــداخــل مـســاحــات ال ـظــل وال ـنــور وفق
عالقات متوازنة ومدروسة.
ت ـعــود ب ــداي ــات ع ـبــده ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه إلــى
مطلع ثمانينيات القرن املاضي ،مع رحلته
ّ
الحج والعمرة ،حني ّ
قرر
األولى ألداء مناسك
أن ّ
يحول مشهد الطواف والسعي بني الصفا
واملـ ــروة وغـيــرهــا مــن املـنــاســك إلــى أيقونات
بتنظير أراد مــن خالله
ف ـن ـيــة ،وواكـ ــب ذل ــك
ٍ
تــأص ـيــل الـ ـتـ ـص ـ ّـورات الـفـلـسـفـيــة وال ـف ـكــريــة
ً
للفنون عبر التاريخ اإلسالمي ،وصوال إلى
اللحظة املعاصرة.
ُ
ترجمت هذه األفكار عبر استعارة األنماط
ّ
الزخرفية الهرمية واملثلثة وسواهما منذ
ما يقارب األلف عام ،مع استخدام املوتيفات
اإلســام ـيــة امل ـعــروفــة ،مـثــل ال ـقـ ّـبــة وال ــدائ ــرة
ّ
واألهلة والنجوم ،وتجتمع هذه العناصر،
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـخــط الـعــربــي ،فــي أسـلــوب

يسعى إلى تأصيل
ّ
للفن
التصورات الفكرية
ّ
عبر التاريخ اإلسالمي

ت ـ ـ ص ـ ّـو ُر أ ف ــاط ــون للملك الـفـيـلـســوف ،في
ً
كتابه «ال ـج ـم ـهــوريــة» ،كــان ّمستحيال .لم
ّ
يتحول إلى حقيقة أبــدًا ،لكنه كان األكثر
انـ ـسـ ـج ــام ــا مـ ــع ش ـخ ـص ـي ــة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوس أوري ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــوس ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـك ــم
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــانـ ـي ــة ع ـق ــدي ــن مــن
الــزمــن .ومــن املستغرب أن أوري ـل ـيــوس لم
وإن اعتبر نفسه
يعتبر نفسه فيلسوفًاِ ،
تلميذًا ألفــاطــون ،وشــارحــا ألف ـكــار غيره
من الفالسفة أيضًا ،وتــرك كتابًا ،بعنوان
ُ
ّ
«التأمالت» ،يحتوي خواطره ،واعتبر من
ُ
ـف أوريـلـيــوس أنه
الكتب الـخــالــدة .لــم يـخـ ِ
ك ــان هــاويــا للفلسفة بــامل ـصــادفــة ،مثلما
أصبح إمبراطورًا باملصادفة ،بزواجه من
فاوستينا ،ابنة االمبراطور أنطونينوس،
َ َ
فو ِرث العرش .وكان ملوتها أكبر األثر في
نزوعه إلى الفلسفة .شهدت اإلمبراطورية
الرومانية في عهده الكثير من الحروب،
وامل ــؤام ــرات ،واالض ـطــرابــات .واجتاحتها
أيضًا ال ـكــوارث الطبيعية مــن فيضانات،
ّ
وهزات أرضية ،وزالزل ،وأوبئة ،كان منها
ُ
وباء الطاعون .خاض أوريليوس حروبه،
وانتصر على أعدائه في معظمها ،إن لم
ّ
يكن كلها ،وأنقذ اإلمبراطورية الرومانية
ّ
ُ
م ـ ــن أخ ـ ـط ـ ــار م ـ ـح ـ ـ ِـدق ـ ــة ،خ ــلـ ـف ــت م ــآس ـ َـي
َ
وفواجع تركت في نفسه جروحًا عميقة.
ّ
واسـ ـتـ ـط ــاع ،ف ــي خ ـض ــم امل ـ ـعـ ــارك ،تــدويــن
ّ
بعض من ّ
تأمالته ،وكانت أشبه بمفكرة
ٍ
لم َي غفل عن كتابتها في جميع الظروف
واألح ــوال ،في الجبال والسهول وأعماق
الغابات ،وأحيانًا في قصره.
ً
ـاالّ ،
ورب ـمــا أبــاطــرة،
قــد ّتصنع ِاملـ َـحــن رجـ ـ
لـكــنـهــا ال تـصـنــع ال ـفــاس ـفــة .فــال ـتــاريــخ ال
يعج بهم بقدر م ــا ّ
ّ
يعج باملقاتلني .لذلك
يـبــدو أوري ـل ـيــوس ،إم ـبــراطــور املـصــادفــة،
ّ
اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ف ــري ــدًا ،ال سـ ّـي ـمــا أن تفلسفه ذا
ال ـطــابــع ال ــرواق ــي ك ــان ن ــزوع ــا شـخـصـيــا.
ّ
وحسب قوله؛ بمقدور كل إنسان أن يكون
فيلسوفًا في حياته الشخصية والعامة،
إذا كان يستفيد من ِّ املصائب واآلالم أكثر
ّ
ّ
واأليــام السعيدة.
مما يستفيد من ٌالن َعم
َ
واملـ ــحـ ــن ،ال
فــال ـح ـيــاة م ــدرس ــة ل ـل ـت ـجــارب
ِ َّ
ينجح فيها إال الشخص الذي وطن نفسه
على ّ
تحمل نوائبها وآالمها.
ماذا تقول عقيدة هذا الفيلسوف الرواقي؟
ّ
إن علينا أن ن ـ ع ــرف ا ل ـ ت ـ م ـ ي ـ ي ــز بــن الخير
ّ
وال ـشــر ،ألن الخير بالنسبة إلــى اإلنسان

ً
هــو مــا يجعله نــزي ـهــا ،مـنـصـفــا ،مـعـتــدال،
شجاعًاّ ،
حرًاّ .أما الشر ،فهو ما يثير القيم
ّ
املضادة لهذه القيم اإليجابية.
السلبية
لــم ي ـتـ ّ
ـردد أوريـلـيــوس فــي وصــف أسلوب
ّ
الحياة الصالحة ،وقــدم النموذج األعلى
الـ ــذي يـنـبـغــي احـ ـت ــذاؤه ،ووض ـع ــه نصب
أعـيـنـنــا دائ ـم ــا لـكـيــا ن ـضــل :انـتـبــه ك ــي ال
يـ ـفـ ـس ــدك اآلخـ ـ ـ ـ ــرون ،أو تـ ـفـ ـس ــدك م ـبــاهــج
الحياة ومناصبها وثرواتها .حافظ على
ْ
طيبًاّ ،
نفسك بسيطًاّ ،
خيرًا ،عطوفًا .لكن،
ُ ْ
كــن حازمًا في أداء واجباتك .وناضل من
ّ
أجل ان تبقى نقيًا.
يقصد أوريليوس من نصائحه أن الحياة
مدرسة للتجارب املريرة ،ال ينجح فيها إال
ّ
الشخص الذي وطن نفسه على الخوض
ّ
فـيـهــا وت ـحـ ّـم ـل ـهــا ،وال ـت ـعــلــم م ـ ّـم ــا ي ــؤذي ــه،
أك ـثــر مـمــا ي ـس ـعــده .ويـنـصــح بــاالعـتـكــاف
من وقــت الــى آخــر من أجــل ّ
تأمل حياتنا،
ّ
وتصفية نفوسنا مــن ال ـشــوائــب ،وتــذكــر
املبادئ الفلسفية التي تقودنا ،أو ينبغي
أن تـ ـق ــودن ــا .وهـ ـ ــذا االعـ ـتـ ـك ــاف ل ـي ــس مــن
ال ـضــروري أن يحصل في بــرج عاجي ،أو
عبر العزلة في الريف ،أو في منتجع في
أعالي الجبال ،أو على شاطئ البحر ،بل
ّ
خضم الحياة اليومية؛
يمكن حصوله في
يكفي أن نخلو بأنفسنا ساعة من الزمن،
أو أ ق ــل ،لنتأمل فيما فعلناه ،و م ــا ننوي

فعله ،لنراجع أنفسنا ،بل ونحاسبها.
ما هي السعادة؟ إنها تحقيق ما ترغب فيه
طبيعتنا البشريةّ .وكيف يمكن الوصول
إليها؟ عن طريق تبني العقيدة الفلسفية،
ُ
في السير على هدى تساؤل أخالقي« :هل
ُ
صنعت شيئًا من أجل الصالح العام؟ إذن
ّ
تلقيت أجري .لتكن هذه دائمًا قناعتك
فقد ّ
وال تكف أبدًا عن صنع الخير» .فاألخالق
الــرف ـي ـعــة هــي ثـ ـ ٌ
ـواب فــي ذات ـه ــا ،كالجمال
ٌ
ا َل ــذي هــو ج ـمــال فــي ذات ــه ،ال يـحـتــاج إلــى
ُ
غرام وال هيام .ما يعود بنا إلى األصل في
فكر الفيلسوف اإلمبراطور ،وهو االكتفاء
الذاتي واالستقالل عن العالم الخارجي،
ّ
فال ينتظر اإلنسان مدحًا وال تملقًا.
تـ ـجـ ـل ــب س ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــاركـ ـ ــوس أوري ـ ـل ـ ـيـ ــوس
َ
وفـلـسـفـتــه نــظـ َـرنــا إل ــى عــالــم ال ـي ــوم ،عالم
ّ
ي ـح ـك ـم ــه ويـ ـتـ ـح ــك ــم بـ ــه رؤس ـ ـ ـ ــاء ومـ ـل ــوك
ّ ُ
وضباط انقالبات
وقــادة وديكتاتوريون
ّ
وف ــاس ــدون ورج ـ ــال ع ـصــابــات ،ك ــل منهم

حن
الم َ
قد تصنع ِ
رجاًال أو أباطرة ،لكنّها
ال تصنع فالسفة

يـطـمــح إل ــى تـشـيـيــد إم ـب ــراط ــوري ــةّ ،رب ـمــا
كانت إمبراطورية امل ـخـ ّـدرات أو الــدعــارة،
َ
فالهوس
أو الجريمة ،ال شــيء مستثنى.
ّ
ب ــاإلم ـب ــراط ــوري ــات م ـس ـت ـشـ ٍـر ،م ــا دام لـكــل
م ــن ه ــؤالء فلسفة ،ليست س ــوى تصفية
رفاق الدرب ،وقتل الخصوم واملعارضني،
وقـ ـم ــع الـ ـبـ ـش ــر ،أو اس ـت ـخ ــدام ـه ــم مل ــآرب ــه.
ّ
م ـنــاورات السياسة ومساوماتها مبطنة
َ
بالدجل واملراوغة والكذب والتحايل .إنها
ّ
فلسفة مجربة ،أوصلت الكثيرين إلى ما
ً
ّ
يطمحون إل ـيــه ،ول ــم ت ـكــن إل خ ـطــوة إلــى
سلطةٍ ما ،قد تؤهله ليصبح إمبراطورًا.
ّ
إذا دق ـ ق ـ ن ــا النظر إ ل ـ ـى م ــا يشبه الفلسفة،
وإن كــانــت بــا أخ ــاق وال م ـبــادئ ،فــا بدّ
أن نــاحــظ مــا يكمن وراء نجاحاتها في
بلدان العالم أجمع :إنه الفساد .ماركوس
أوري ـ ـل ـ ـيـ ــوس ع ـم ــل ل ـل ـف ـس ــاد ح ـس ــاب ــا فــي
عصره وعصرنا ،واعتبره ّ
شرًا مستطيرًا،
ولـ ـي ــس ق ـ ـ ـ َـدرًا ال ُيـ ـ ـق ـ ــاوم« :ح ـي ـث ـم ــا أم ـكــن
اإلنسان أن يكون ،أمكنه أيضًا أن يعيش
حياة صالحة .فإذا كان يعيش في قصر،
ب ــوسـ ـع ــه أن يـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي الـ ـقـ ـص ــر ح ـي ــاة
صالحة».
ليس مــن نــوع املــديــح ،بــل االع ـتــراف ،قول
أرن ـســت ري ـنــان :كــان يــوم وفــاتــه مشؤومًا
على الفلسفة وعلى املدنية.
(روائي من سورية)

تمثال لماركوس أوريليوس ،في ساحة ديل كامبدوليو في روما ()Getty

فعاليات

تعبيري تجريدي قادر على إيصال رسائل
ّ
الفن ان مع االلتزام بجمالية اللون وتوزيع
ّ
الكتلة والفراغ وتدرجات الضوء في العمل
الفني.
تـ ـتـ ـع ـ ّـدد م ـ ـصـ ــادر عـ ـب ــده ب ـ ــدءًا مـ ــن دراسـ ـت ــه
األك ــادي ـم ـي ــة ،ح ـيــث ح ــاز درجـ ــة املــاجـسـتـيــر
ّ
ف ــي الـ ــرسـ ــوم امل ـت ـح ـ ّـرك ــة م ــن ك ــل ـ ّـي ــة ال ـف ـنــون
الجميلة بـ ـ «جــام ـعــة ح ـلــوان» ع ــام  ،1984ثم
في الفلسفة سنة  1988عن
درجة الدكتوراه ّ
أطروحته «رؤية فن ّية معاصرة لكتاب كليلة
ودمنة» ،ومرورًا بممارسته تصميم األغلفة
والـكـتــب وكـتــب األط ـفــال امل ـص ـ ّـورة ،وانـتـهـ ً
ـاء
بامتهانه الرسم خالل عمله الصحافي.
ال ــرم ــز ح ــاض ـ ٌـر أي ـض ــا ف ــي ب ـعــض ال ـلــوحــات
امل ـع ــروض ــة ال ـتــي ت ـت ـنــاول ثـ ــورة  25يـنــايــر/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  ،2011وال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـت ــرب مــن
تصميم امللصقات ،إذ يبني عالقة بني الزهور
باعتبارها رمز إرادة الشعب ً والحياة ،مقابل
ّ
الصخور التي تتحطم ،كناية عن التغيير ،أو
َ
الح َمام الذي ّ
يعبر عن سلمية االحتجاجات
الشعبية مقابل الغربان التي تشير إلى غدر
أزالم السلطة.
وف ــي ع ـمــل آخ ــر ،يحضر ال ــدرب ال ــذي يسير
ّ
ً
ع ـل ـي ــه الـ ـشـ ـع ــب ،ع ـ ـ ّـم ـ ــاال وف ـ ــاح ـ ــن ونـ ـس ــاء
ً
وأط ـ ـفـ ــاال ،بـ ـج ــوار ال ـخ ـض ــرة ال ـت ــي زرع ــوه ــا
ّ
والعمائر التي شيدوها ،أو في لوحة ثانية
ي ـتــداخــل فيها وجــه ال ـفــاح وج ـســده بجسد
املــرأة املصرية ويدهما تمسك املعول وهما
ّ
فوق البيوت ،إلى جانب أعمال تتشكل فيها
املناظر الطبيعية مع الحروفيات.
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ّ
غد األربعاء،
ينظ م «استوديو لبن» في بيروت ،عند الثامنة والنصف من مساء ٍ
تتضمن إعادة تمثيل حكايات ومشاعر عبّر عنها
فعالية قصصكم بالبيت التي
ّ
ب ع ض َم ن ع ا ش و ا ا ن ف ج ار بيروت ،من خالل فريق من الممثلين والموسيقيين
مرتجل في ثاني أربعاء من ّ
كل شهر.
يؤدونها من خالل مسرح
المحترفين الذين
َ
ّ
أخالقيات الذكاء االصطناعي عنوان ندوة افتراضية ّ
ينظمها «مركز مناظرات
ق ط ر » ف ي ا ل د و ح ة ع ند الثانية من بعد ظهر اإلثنين المقبل ،ويدير نقاشاتها
التطور السريع في
ا ل ب ا ح ث ا ن أ ح م د ا ل نعيمي ،وعلي المولوي .تناقش الندوة
ّ
يتم التفكير فيها بالتوازي
عالم التكنولوجيا واآلثار األخالقية الناجمة عنه ،والتي ّ
التوسع في استخدام التقنيات والتشريعات الناظمة لها.
مع
ّ
حتى العشرين من الشهر الجاري ،يتواصل معرض ذكريات معلّقة في «غاليري
أوبونتو» بالقاهرة والذي افتتح في الرابع والعشرين من الشهر الماضي ،بتنسيق
من الباحث المصري سيف الرشيدي .يضيء المعرض على المنسوجات المعلّقة
التي حاكها صانعو الخيام في القاهرة ،في عمل مزج بين الحرفة والفن في
التراث المصري.
ت ح ت ش ع ا ر تراثنا رأس مالنا ،تنطلق فعاليات شهر التراث في المواقع األثرية
بمدينة أوذنة التونسية ،األحد المقبل ،ويختتم في الثامن عشر من الشهر الجاري
يتضمن البرنامج نــدوات ولقاءات ومعارض تناقش
في متحف مدينة دوز.
ّ
مفهوم التراث الثقافي كنتاج إنساني متراكم ال يمثّل مجرد شاهد على التاريخ.
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المستبدون :أميركا الالتينيّة تروي
الصفر والسادة
ّ
ف ي « ا ل ف راشات ُّ
ت ا ر ي خ ه ا » ،الصادر حديثًا باإلسبانية ،تسعى الباحثة األلمانية ميتشي
ّ
ٌ
يغطي
عمل
شتراوسفيلد إلى اإلحاطة بأدب القارة الالتينية وتاريخه.
أكثر من خمسة قرون من الكتابة

المتعددة
األدب الالتيني بفصوله
ّ

زهور ٌ كثيرة في باقة واحدة
جعفر العلوني

ق ـب ــل ع ــام ــن ،ن ـش ـ َـر ت ـش ــاف ــي آي ــن
َ
كتابه الشهير «سنوات االنفجار
تلك :م ــار كـيــز ،يوسا واألصــدقــاء
َّ
ّ
ـروا كـ ــل شـ ـ ــيء» .حـيـنـهــا ُوص ــف
ال ــذي ــن غ ــي ـ َّ
الـ ـكـ ـت ــاب بـ ــأنـ ــه ت ـ ـنـ ــاول ظـ ــاهـ ـ َّـرة االنـ ـفـ ـج ــار،
بشكل كــامــل ،مــع أن ــه ،فــي حقيقة
«ال ـب ــوم»،
ٍ
األمـ ـ ـ ــر ،اق ـت ـص ــر مـ ـحـ ـت ــواه ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة
األصــدقــاء الــذيــن َّأس ـســوا إلح ــدى الحركات
َّ ً
َّ
ّ
األدبي.
وقوة في العالم
السردية األكثر لفتًا
َّ
وكان الكتاب ،كما يعرف قراؤه ،ثمرة العديد
م ــن امل ـق ــاب ــات م ــع م ـ ّ
ـؤس ـس ــي ت ـلــك ال ـحــركــة
األدبـ َّـيــة ،من دون إهمال الــدور الكبير الذي
لعبتهالــوك ـي ـلــةاألدب ـ َّـي ــةكــارمــنبالثييس.
اليوم ،مع صــدور كتاب «الفراشات ُّ
الصفر
ُّ
َّ
الالتينية تروي
املستبدون :أميركا
والسادة
تــاري ـخ ـهــا» (م ـن ـشــورات «دي ـب ــات ــي»)2021 ،
ِّ
ملــؤلـفـتــه األمل ــان ـ َّـي ــة مـيـتـشــي شـتــراوسـفـيـلــد،
ِّ
امل ـ ـت ـ ـخـ ــص ـ ـصـ ــةفـ ـ ــيدراس ـ ـ ـ ـ ــةأدبأمـ ـي ــرك ــا
ً
الــات ـي ـنـ َّـيــة ،أص ـبــح ك ـتــاب ت ـشــافــي تفصيال
َّ
األملانية
صغيرًا من تفاصيل َّكتاب الباحثة
الشامل ،وال َّ
سيما أنها َّ تتعامل مع مرحلة
َّ
ِّ
االنفجار األدبــي على أنها مجرد فصل من
فصول أدب ّ
القارة.
يـ ـب ــدأ الـ ـكـ ـت ــاب مـ ــع «االكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف» (الـ ـغ ــزو
اإلس ـبــانــي) ،أي فــي تشرين ّ
األول /أكتوبر
مـ ــن ع ـ ــام  ،1492عـ ـن ــدم ــا كـ ـت ــب كــري ـس ـتــوفــر
َّ
كولومبوس إلى البابا ألكسندر السادس َّأن
َّ
لديه انطباعًا بأن «هذه األماكن هي الجن ُة
ُ
على األرض» .ثـ َّـم بعد ذلــك تــدرس الباحثة
املـ ـ ـ ِّ
ـؤرخـ ـ ــن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن :بـ ــرنـ ــال دي ـ ـ ــاز دي ــل
كاستيلو في املكسيك ،وإنكا غارسيالسو
دي ال ف ـي ـغــا م ــن بـ ـي ــرو ،م ــن دون أن تنسى
تـ ــدويـ ــن ده ـ ـشـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان أمـ ـ ـ ــام ال ـق ـص ــور
والساحات وال ـطــرق في الوقت نفسه الذي
َّ
البدائية والحضارات
اكتشفوا فيه القبائل
َّ
الــراق ـيــة ذات الـهـنــدســة امل ـع ـمــاريــة الــرائ ـعــة،
ً
ع ــاوة على مــدن ال ـب ـح ـيــرات .يقفز الكتاب،
ب ـعــد ذلـ ــك ،ق ـفــزة ال ـس ـنــوات االس ـت ـع ـمـ َّ
ـاريــة ـ
ُّ
من دون التوق ف عن االستشهاد ،بطبيعة
ال ـ ـحـ ــال ،ب ــال ــراهـ ـب ــة خـ ــوانـ ــا إي ـن ـي ــس دي ال
كـ ــروز ،مــريــدة ال ـشــاعــر اإلس ـبــانـ ِّـي غونغور
ـ وال ِّ
سي ما تلك املرحلة التي ُح ظرت فيها
الروايات في أميركا ،لسبب غامض ال يريد
َّ
ٌ
أحد أن يكشفه حتى اآلن .لم ينجح الحظر
َّ
في ما يتعل ق باستيراد الكتب ،فالتهريب
َّ
كــان فــي أوج ــه (ي ـقــال إن النسخ األول ــى من
«دون كيخوته» لسيرفانتس وص ــل ــت إلى
ـاالو الـبـيــروفـ َّـيــة مـخـ َّـبــأة فــي دنــان
مــديـنــة ك ـ َّ
النبيذ) ،لكنه نجح في منع إصدار الكتاب.
هـ ـك ــذا ك ــان ــت روايـ ـ ـ ــة «م ـ ـغـ ــامـ ــرات بــري ـك ـيــو
س ــاري ـن ـت ــو» ،ل ـل ـكــاتــب امل ـك ـس ـي ـكـ ِّـي خــوسـيــه
خواكني فيرنانديث دي ل ـيــزاردّ ،أول روايــة
ُ
تطبع في أميركا عام .1816
ً
ُّ
يشتد الكتاب ويصبح أكثر إثارة مع مرور
الصفحات والسنني ،وتحديدًا في القرنني
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر والـ ـعـ ـش ــري ــن ،م ــع اس ـت ـقــال
املـسـتـعـمــرات وبـ ــدء ف ـتــرة الــدي ـك ـتــاتـ َّ
ـوريــات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ َّ
ـريـ ــة،ح ـ ـيـ ــثتـ ــدخـ ــلدولأمـ ـي ــرك ــا
َّ ّ
الالتينية كلها تقريبًا ـ االستثناء ات يمكن
ُّ
َّ
عدها على أصابع اليد الواحدة ـ في دوامة
َّ
القتل والعنف والنهب وتدمير الجمهوريات
ِّ
املحرر بوليفار.
َّالجديدة ،لتخون بذلك إرث
إنـ ـه ــا ال ـل ـح ـظــة امل ـن ــاس ـب ــة ك ــي ي ـظ ـهــر فـيـهــا
ال ـش ـعــر والـ ــروايـ ــات ب ـك ـثــافــة ،ك ـث ـمــرة أدبـ َّـيــة

فراشات ماركيز

ّ
تتوقف عندهم ميتشي شتراوسفيلد قد
إذا كان أغلب الكتّاب الذين
ّ
«ا تّفقوا» على الكتابةّ ،
المستبدين الذين
الحكام
كل من مكانه ،عن
ّ
عاصروهم وأخضعوا مختلف بالد أميركا الالتينية (بعضهم َمن
ّ
فإن واحدًا من هؤالء فقط
وفى بهذا وبعضهم من لم يفعل)،
الصفر التي أطلقتها
قد أسهم في تزويد المؤلّفة باستعارة الفراشات ُّ
عنوانًا على كتابها :غابرييل غارثيا ماركيز ،في «مئة عام من العزلة».

ِّ
َّ
املتعد دة.
االجتماعي ة
للحرب وللمشكالت
ت ـص ـ ُّـر مـيـتـشــي ش ـتــراوس ـف ـي ـلــد ،ع ـلــى نـحـ ٍـو
َّ
مقنع ،على أن هــذا األدب سيمأل الفجوات
ً
َّ
التي خلفها التاريخ ،ع ــاوة على تمجيده
ٍّ
وت ـنــوي ـعــه إلـ ــى حـ ــد ال تـسـتـطـيــع الـحـقــائــق
َّ
التاريخية العظيمة سرد تفاصيله :املعاناة
ُ
الجائرة للضحايا ،القسوة التي ستترجم
َّ
االجتماعية الهائلة
من خاللها االنقسامات
للفقراء ،الطريقة التي تحمي بها الواليات
َّ
َّ
الشمالية عن
املت حدة الشركات في أميركا
ط ــري ــق رش ـ ــوة أو ضـ ــرب ال ـح ـكــومــات ال ـتــي
ش ــرع ــت ف ــي ع ـم ـل ـ َّـي ــات اإلص ـ ـ ــاح الـ ــزراعـ ـ ِّـي
ّ
العام وتكافؤ الفرص.
والتعليم
ِّ
ت ــزداد إث ــارة الكتاب عندما ت ـشــرح مؤلفته
ـ ـ ـ ب ـل ـغ ــة دق ـي ـق ــة وس ـه ـل ــة ـ ـ ـ ال ـط ــري ـق ــة ال ـتــي
أصيب فيها األدب بالعدوى من املشكالت

ال اختالف جوهريًا،
عند المؤلّفة ،بين آداب
بلدان القارة
تشرح الكاتبة إصابة
أدب القارة بعدوى
المشكالت االجتماعية

إلصاق فراشات على جدار مكتبة بمدينة المكسيك في الذكرى األولى لرحيل ماركيز ()Getty

ً
ً
االج ـت ـمــاعـ َّـيــة ،وراح ي ّـنـقـلـهــا ،ت ـ ــارة مـكـثـفــة،
الواقع
نحو أخف ،انطالقًا من
وأخرى على
ٍ
َّ
َّ
الـ ـح ـ ِّـي؛ ن ـع ــم ،ال ــواق ــع الـ ـح ـ ّـي ،ح ــتــى ل ــو كــنــا
فــي مدينة املــوتــى ،مثل مــا هــو ال ـحــال عند
خ ــوان رول ـفــو فــي «ب ـيــدرو ب ــارام ــو» ،أو َّفي
مشهد بلد َّ
دمــره دكتاتور مجنون ومثقف
ِّ
ومتعطش ل ـلــدمــاء ،مثل الــدك ـتــور فرانسيا
أوغوستو روا باستوس .ضمن
في روايات
ِّ
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ــوث ــق شـتــراوسـفـيـلــد حــالــة
امل ــرأة واألدب كمكان مل ـمــارســة ال ـن ـضــال من
أجــل حقوقها وتحريرها« .لــم تكن النساء
حاضرات ،ال في أميركا وال في أجزاء أخرى
َّ
َّ
ُ
من العالم .لقد كتب عليهن أن يكن شاعرات
َّ
َّ
أو َّ
قاصات .وقد شكل غيابهن خسارة كبيرة
ل ـف ـتــرة االن ـف ـج ــار .ل ـقــد ك ــان زم ـن ــا مـخـتـلـفــا.
َّ
وظــل األمــر على ما هو عليه إلى أن ظهرت
إيزابيل ألليندي بروايتها ‹بيت األرواح›،
فكان التغيير في املوقف والسلوك ،تمامًا
كما يحدث اليوم مع كاتبات مثل أنجليس
ماستريتا أو كلوديا بينيرو» ،تقول الكاتبة
األملانية.
م ــا ي ـل ـفــت االن ـت ـب ــاه واالهـ ـتـ ـم ــام ،ف ــي كـتــاب
ُ
ال ـبــاح ـثــة األمل ــان ـ َّـي ــة ،تـعــا َّمــلـهــا م ــع أدب تلك
ٌّ
الـ ـ ـق ـ ـ َّ
ـارة ال ـش َّــاس ـع ــة ع ـل ــى أنـ ـ ــه ك ـ ــل مـتـكــامــل
ّ
ومتنو ٌع ،لكنه ،في الوقت نفسهٌّ ،كل عضويٌّ،
فال اختالفات ،من حيث الجوهر ،لديها بني
آداب اإلكـ ـ ــوادور وب ـيــرو وبــول ـي ـف ـيــا ،أو بني
األرجنتني َّواألوروغـ ــوايَّ .أمــا الشيء اآلخر
ً
الـ ــذي ت ِّـتــوقــف ع ـنــده مـ ـط ـ َّـوال ،ف ـهــو نظرتها
َّ
إل ــى الــش ـعــر والـ ــروايـ ــة وال ـق ــص ــة الـقـصـيــرة
واملقالة في تلك َّ
القارة كشيء مرتبط أساسًا
بــالـتــاريــخ؛ وه ــذا مــا كــانــت ال ـحــال عليه في
أوروب ــا ،وال َّ
سيما في القرن التاسع عشر.
ل ـقــد سـمـحــت ه ــذه ال ـن ـظــرة لـشـتــراوسـفـيـلــد
ب ــاإلش ــارة لـيــس ً إل ــى الـكـتــب األدب ـ َّـي ــة األكـثــر
إبــداعــا وأصــالــة فحسب ،بــل إلــى الخرافات
ال ـص ـ ًغ ـيــرة وال ـف ـكــاهــات الـشـخـصـ َّـيــة كــذلــك،
ِّ
مقدمة َّإياها كشهادات َّ
خاصة على العنف
َّ
الذي يجتاح تلك القارة.
العمل مكتوب بلغة سلسةٍ للغاية ،وعلى
ال ـ َّـرغ ــم م ــن َّحـجـمــه الـكـبـيــر (م ــا ي ـقــارب 600
صفحة) ،فــإنــه ُي ـقــرأ بتسلية وان ـجــذاب ،وال
َّ
سـ َّـي ـمــا أن ـ ــه زاخ ـ ــر ب ــال ــدع ــاب ــات والـ ــروايـ ــات
الـشـخـصـ َّـيــة ال ـتــي شـهــدتـهــا شـتــراوسـفـيـلــد
َّ
كتاب تلك ال ـقـ َّ
ـارة :ستروي
نفسها مع كبار
ً
لنا ،مثال ،كيف بحث خوان رولفو معها عن
َّ
في
ولعة فاخرة
َّ
فقدها شخص ما ولم يكن َّ
ح ــا ج ــة إليها ،لكن ه بحث عنها كما ل ــو أنــه
يبحث ع ــن صفة مناسبة لصفات الصمت
َّ
شخصية روايته «بيدرو بارمو»؛ كذلك
في
س ـتــروي لنا كيف أخبرها خ ــوان كــارلــوس
َّ
أون ـي ـتــي ،أح ــد ف ـحــول «الـ ـب ــوم األدب ـ ـ ـ ّـي» ،أن
ٌّ
َّ
مستمد من
الجو الخانق في رواية «البئر»
ُ
حبسه في سجن األوروغواي ،حيث منع من
التدخني .كذلك ستسرد لنا كيف استمعت
بدهشة وإعجاب إلى ماريو بارغس يوسا،
َّ
البيروفية ،وهــو يقرأ «النشيد
في األدغــال
ال ـشــامــل» ل ـن ـيــرودا؛ وك ـيــف أقنعت أكتافيو
بــاث بحذف بضع ف ـقــرات مــن خطابه الــذي
هــاجــم فيه ان ـجــراف ال ـثــورة الـنـيـكــاراغـ َّ
ـويــة.
كما َّأنها لن َّ
تتردد في سرد حادثة تهدئتها
لخوليو كــورتــاثــر مــن ال ـهــذيــان ال ــذي عانى
َّ
م ـنــه ع ـنــدمــا اع ـت ـقــد أن ث ـ َّـم ــة ت ـع ــوي ــذة ضـ َّـد
ُّ
روايته «الحجلة» في أملانيا .كل هذا تورده
ش ـتــراوس ـف ـي ـلــد فــي كـتــابـهــا بـطــريـقــة دقيقة
وب ـت ـفــاص ـيــل ت ـج ـعــل ق ـ ــراء ة ال ـك ـتــاب سلسة
ومرحة في آن معًا.
َّ
ٍّ
استثنائي يـقــرأ أعـمــال ما
ـاب
إن ـنــا أم ــام ك ـتـ ٍ
يقارب املئتني والخمسني كاتبًا ،جميعهم
ُي ـظ ـهــرون الـ ـث ــروة واإلرث ال ـث ـقــافـ ّـي الـفــريــد
َّ
الالتيني ة ،التي يتداخل مصيرها
ألميركا
ِّ
ُّ
السياسي.
األدبي مع مصيرها
َّ
ِّ
خضم أدب ا ل ـ ق ـ َّ
الغنية ،تآمر أبطاله
ـار ة
في
ٌّ
األدباء ليكتب كل منهم ،انطالقًا من مكانه،
َّ
عــن الـحــكــام املـسـتـبـ ِّـديــن الــذيــن عــاصــروهــم،
والـ ــذيـ ــن ح ـك ـم ــوا ب ـل ــدان ـه ــم .ب ـع ـض ـهــم وف ــى
َّ
بالعهد ،لكن واحدًا منهم أسهم في تفجير
هذه االستعارة الرائعة ،استعارة الفراشات
ال ـ ُّـص ـف ــر ،ال ـت ــي أخ ــذت ـه ــا ال ـن ــاق ــدة األمل ــان ـ َّـي ــة
مــن رواي ــة «مئة عــام مــن الـعــزلــة» لغابرييل
غارثيا ماركيز وا خ ـ ت ــار ت ـ ه ــا لتكون عنوانًا
ل ـه ــذا ال ـك ـت ــاب ،ل ـت ــروي م ــن خ ــال ــه املـسـيــرة
َّ
َّ
الالتينية
األدبية عبر التاريخ ألدب أميركا
َّ
َّ
بعيدًا عن النظرة األوروبية املركزية.
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نظرة أولى
ع ــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات»،
صدر حديثًا ،ضمن سلسلة «ترجمان» ،كتاب الباحث
األ س ـ ت ــرا ل ــي ج ــون ك ــن حـيــاة الديمقراطية وموتها،
بترجمة محمد العزيز .انطالقًا من القول بأن الديمقراطية
تعرف اليوم هشاشة لم تشهدها في تاريخها ،يقتفي
كني أثر نظام الحكم هذاّ ،
مقسمًا إياه إلى ثالث مراحل
تمظهرت فيها الديمقراطية بأشكال مختلفة :ديمقراطية
ّ
ّ
وامتدت حتى
التجمع ،التي ظهرت قبل امليالد بـ 500عام
ْ
ا ل ـ ق ــرون الوسطى ،وديمقراطية التمثيل ،التي تلتها في
أوروبا وأميركا طيلة خمسة قرون ،وديمقراطية الرقابة
التي نعرفها اليوم.
بعد إصدارها عددًا من عناوينه ،مثل «سيالند» و«األدب
ال ـص ـغ ـي ــر» و«مـ ـس ــاح ـ ٌ
ـات ل ـق ـلــم ال ـ ــرص ـ ــاص»ً ،أصـ ــدرت
منشورات «زويه» السويسرية ،حديثًا ،ترجمة فرنسية
مــن عـمــل ال ـكــاتــب ال ـســوي ـســري روبـ ــرت فــال ـســر ،حياة
شــاعــر .يـعـ ّـد فالسر ( 1878ـ ـ  )1956واحـ ـدًا مــن أبــرز
ّ
الكتاب السويسريني باللغة األملانية ،وقد وضع سلسلة
ّ
من األعمال التي كتبها لنفسه ،بقلم الرصاص وبخط
ً
صغير ال ُي ـكــاد ُيـ ــرى ،م ـت ـنــاوال فيها مــواض ـيــع يومية،
وطارحًا فيها ّ
تأمالته وأسئلته على ما يشاهدها وما
يعيشه .يجمع «حياة شاعر» ،كعادة فالسر ،نصوصًا
قصيرة ،تراوح بني السرد والتفكير.
تـبـعـيــث الـ ـع ــراق :شـمــولـيــة ن ـظــام صـ ــدام حـســن،
عنوان النسخة العربية من كتاب إرون إم .فاوست ،التي
ّ
وقعتها عبير مرعي وتصدر هذه ّ
األيام لدى «منشورات
الجمل» .في هذا العمل ،الصادر باإلنكليزية عام 2015
لــدى «م ـن ـشــورات جامعة تكساس» ،يعود فــاوســت إلى
األرشيف املركزي لـ«حزب البعث» العراقي ،ليستخلص
ّ
ّ
م ــن س ـجــاتــه وث ــائ ــق ع ــن «ال ـن ـهــج» ال ــذي ات ـب ـعــه الـحــزب
ل ـفــرض سيطرته و«رؤيـ ـت ــه» عـلــى ال ـبــاد ،وع ــن أسـلــوب
ّ
حكمه ل ـل ـعــراق ،وال ــذي يصفه املــؤلــف بعبارة «الترغيب
والترهيب» .فاوست يضع طريقة حكم البعث للعراق بني
األنظمة الشمولية التي شهدها القرن العشرين.
عن «منشورات جامعة كامبريدج» صدر حديثًا كتاب
نـظــريــة كــانــط فــي ال ــوع ــي ،لـلـبــاحــث صــامــويــل كــان.
ي ـق ـســم ك ــان ك ـتــابــه إل ــى ج ــزأي ــن ،ي ـت ـنــاول ّ
األول منهما
ّ
األخالقيات ّالكانطية من وجهة نظر التأويل ،أما القسم
ّ
الثاني ،فيتوق ف عند املشكالت السياسية التي تترتب
ً
عليها هــذه ال ـقــراءة .يحاجج كــان بـ ّ
ـأن مــا يوصف عــادة
ّ
كـ «تناقضات» في أطروحات كانط حول الضمير إنما
ّ
ينم عن تناسق داخلي .كما يستهدف الكاتب عددًا من
ُ
املقوالت الشائعة التي تربط باألخالقية الكانطية ـ مثل
ّ
نفي فكرة الحظ األخالقي ـ ُليظهر تناقضها مع جوهر
الفكر الكانطي األخالقي.
عــن مـنـشــورات «ض ـمــة» ،يـصــدر قــريـبــا كـتــاب أشــرطــة
كــاسـيــت أزن ــاف ــور لـلـشــاعــر اإلي ـطــالــي نـيـكــوال غــراتــو
بترجمة الــروائ ـيــة الـجــزائــريــة أمــل بــوشــارب الـتــي كتبت
فــي تقديم العمل« :مــن خــال محاولته األصيلة لحفظ
ذاكرته الحميمة في البلدات اإليطالية الصغيرة ،يبدو أن
ّ
استحث من حيث ال يدري ذاكرته العربية
نيكوال غراتو
القصية ،مستدعيًا م ــن شعرية مختزنة ف ــي ا ل ــاو ع ــي
ّ
الجاهلي والتي تلتقي
بعضًا من أهم خصائص الشعر
في الكثير من جوانبها مع رسالة البقاء الجوهرية في
ّ
الصقلي نسج
املخيال الجنوبي اإليطالي .وكأن الشاعر
من بقايا ذاكرته الصغرى مشروع الذاكرة الكبرى».
يعود مايكل سبيتزر في كتابه اإلنسان املوسيقي:
تــاريــخ الحياة على األرض ال ــذي صــدر حديثًا عن
«منشورات بلومزبري» إلى أقدم آلة موسيقية معروفة
استخدمها البشر قبل أربعني ألف عام ،وهي آلة نفخية
صنعت من عظم نسر ،كما تشير أحــدث االكتشافات
األث ــري ــة ،لـتـكــون املــوسـيـقــى ســابـقــة بــذلــك عـلــى الــزراعــة
وبــدايــات االس ـت ـقــرار وظ ـهــور األديـ ــان ،مستعرضًا دور
األغنية واملوسيقى في مجتمعات الصيد وجمع الثمار
وقــدرت ـه ـمــا ع ـلــى الـتـعـبـيــر ع ــن األفـ ـك ــار واألس ـئ ـل ــة لــدى
اإلن ـس ــان ،وكــذلــك ال ـت ـطـ ّـور فــي نـمــط إن ـتــاجــه ومعيشته،
ّ
وبأنهما شكال منذ القدم جزءًا أساسيًا من حياته.
عــن «ال ـ ــدار الـلـيـبــرالـيــة» ص ــدرت طـبـعــة ثــانـيــة مــن كتاب
حــروب ال ـ ّ
ـردة ..دراســة نقدية في املصادر للباحث
الفلسطيني إل ـيــاس شــوفــانــي ،الــذي يتناول التفاهمات
السياسية التي بنت دولة اإلســام في الجزيرة العربية،
ّ
وتـمــثــل أســاسـهــا فــي ضـمــان مـصــالــح أه ــل مـكــة ّمقابل
دعمهم سلطة النبي محمد ،واتفاقيات أ خ ــرى وق عتها
القبائل العربية مع املدينة امل ـنــورةّ ،
ونصت على حماية
املسلمني لها مقابل لقاء مادي دون أن تعتنق غالبيتها
اإلســام ،وكيف نكثت هذه القبائل عهودها بعد رحيل
الرسول ،لتندلع بسببها املعارك التي ّ
سميت في مرحلة
ّ
متأخرة من التاريخ اإلسالمي بـ«حروب الردة».
ال ـفــن التشكيلي فــي دول ــة ق ـطــر ..س ـتــون عــامــا من
اإلبــداع 1960  2020-عنوان الكتاب الذي صدر حديثًا
عن «املؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا» و«املنظمة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـتــرب ـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـع ـل ــوم» (أل ـك ـس ــو) للفنان
ُ
التشكيلي القطري حسن املال ،ويتناول العوامل املؤثرة في
شخصية الحركة الفنية في قطر وسماتها ،وظهور الجيل
األول من ال ـ ّ
ـرواد ومنهم جاسم زيني ويوسف الشريف
ووفـيـقــة سـلـطــان وسـلـمــان املــالــك وع ـلــي حـســن الـجــابــر،
مــع تقديم دراس ــة تفصيلية ألبــرز الفنانني مــن األجيال
املتعاقبة ،واتجاهات الفن ضمن سياقها التاريخي وما
عكسته من متغيرات اجتماعية واقتصادية.

أحرز فريق
فالمينغو ،البطل
الحالي للدوري
البرازيلي ،لقب
بطولة كأس
السوبر البرازيلي،
إثر فوزه على
بالميراس بركالت
الترجيح (-6
 )5وذلك بعد
انتهاء الوقت
األصلي للمباراة
بالتعادل (.)2-2
وسجل هدفي
فالمينغو ٌّ
كل
من غابرييل
باربوسا،
وجيورجيان دي
أراسكايتا ،فيما
سجل رافاييل
فيغا ثنائية
بالميراس .وبهذا
الفوز ،أكد
فريق فالمينغو
الذي حقق
اللقب في العام
الماضي أيضًا،
أنّه أفضل فريق
برازيلي حاليًا.

فالمينغو بطل «السوبر»
غابرييل باربوسا يحتفل باللقب ()Getty

كوديرميتوفا
تُتوج بلقب بطولة
شارلستون للتنس

ُ
توجت الالعبة الروسية ،فيرونيكا كوديرميتوفا،
بلقب ببطولة شارلستون األميركية للتنس بعد
فوزها على العبة مونتينيغرو دانكا كوفينيتش
في النهائي ،بواقع مجموعتني من دون رد .وفازت
كوديرميتوفا على كوفينيتش بنتيجة ()4 - 6
و( )2 - 6في مباراة دامت ساعة و 37دقيقة .هذا
وحققت كوديرميتوفا اللقب بعد الفوز خالل
ّ
مشوارها على كل من سلوان ستيفنز في ربع
النهائي ،وباوال بادوسا في نصف النهائي.

فالكاو يُجري جراحة
ناجحة بعد إصابته
بكسر في الوجه
أجرى مهاجم فريق غلطة سراي التركي،
الكولومبي املخضرم راداميل فالكاو ،جراحة
ناجحة في الوجه إثر تعرضه الصطدام عنيف
خالل مران الفريق .وفي تصريحات لوكالة األنباء
اإلسبانية (إفي) ،أكد طبيب من املستشفى« :أجرت
طبيبة جراحات التجميل زينب سيفيم أيتوج،
العملية لالعب .واألمور سارت من دون ّ
أي مشاكل.
الالعب تعرض لكسر في الوجنة ،وتم تدارك األمر.
هو متواجد اآلن في غرفته داخل املستشفى».

بيرلو يؤكد ّ
أن
قرار التجديد لديباال
متروك لإلدارة

ّ
أكد أندريا بيرلو ،مدرب فريق يوفنتوس ،أن قرار
تجديد عقد املهاجم األرجنتيني باولو ديباال،
الذي سينتهي عام  ،2022متروك ملجلس اإلدارة،
وال يعتمد فقط على رأيه .وقال املدرب بعد فوز
فريقه على جنوى (« :)1-3في ما يخص ديباال،
النادي هو املسؤول عن اتخاذ القرارات .من
ّ
أبطال مثله .هذا العام لم نعتمد
حظي تدريب ّ
عليه مطلقًا ،لكنه عاد حاليًا وسنستغل ذلك في
املنعطف األخير من املوسم».
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تقرير
واصلت األندية العربية بحثها الجدي عن االنتصارات من خالل
نتائج الجولة الرابعة من مسابقة الكونفيدرالية األفريقية
لكرة القدم وذلك في خضم مساعيها للوصول للمباراة
النهائية

الكونفيدرالية
األفريقية

تأهل الرجاء وسقوط مصري

مجدي طايل

مـ ــا بـ ــن صـ ـع ــود م ـغ ــرب ــي م ـب ـكــر،
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادل فـ ـ ـ ــي «ال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـكـ ــو»
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي ،وانـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاش اآلمـ ـ ــال
ال ـج ــزائ ــري ــة ،وخ ـس ــارت ــن مــدوي ـتــن مـصــريــة
ولـيـبـيــة ،س ــارت نـتــائــج األنــديــة الـعــربـيــة في
رابع جوالت مرحلة املجموعات لبطولة كأس
الكونفيدرالية األفريقية ملوسم .2021 /2020
وصعد نادي الرجاء املغربي كأول املتأهلني
إل ــى ال ــدور املـقـبــل ،بـعــد ف ــوزه الكبير على
بيراميدز املـصــري بثالثة أه ــداف مقابل ال
شيء ،ليرفع رصيده إلى  12نقطة في املركز
األول من  4انتصارات كاملة.
وحـ ـس ــم ال ـ ــرج ـ ــاء ،مـ ــن دون مـ ــديـ ــره ال ـف ـنــي
امل ـس ـت ـق ـي ــل ق ـب ــل الـ ـلـ ـق ــاء جـ ـم ــال ال ـس ــام ــي،

الـ ـت ــأه ــل رسـ ـمـ ـي ــا ل ـ ـلـ ــدور املـ ـقـ ـب ــل مـ ــن دون
ان ـت ـظــار لـلـجــولـتــن الـخــامـســة وال ـســادســة.
وتجمد رصـيــد بـيــرامـيــدز عند  6نـقــاط في
املركز الثاني ،وبــات في حاجة للفوز على
نـكــانــا رديـفـلــز الــزامـبــي لحسم الـتــأهــل إلــى
الــدور ربع النهائي .وسجل ثالثية الرجاء:
فــابــريــس نـغــومــا ،وب ــن مــاالنـغــو ،وسفيان
رحيمي فــي الدقائق  15و 42و 77مــن عمر
ال ـل ـقــاء .وق ــدم ال ــرج ــاء أفـضــل عــروضــه على
الصعيد التكتيكي ،واستحق الفوز السهل
رغ ـ ــم ص ـع ــوب ــة وقـ ـ ــوة املـ ـن ــاف ــس ،مـسـتـفـيـدًا
مــن س ــوء حــالــة ن ـجــوم األخ ـي ــر؛ يتصدرهم
رمضان صبحي ،وعبد الله السعيد ،وجون
أنطوي ،وشريف إكرامي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد م ـح ـمــد الـ ـبـ ـك ــاري ،ال ـقــائــم
بــأعـمــال املــديــر الـفـنــي لـلــرجــاء ،فــي املؤتمر

جماهير النجم الساحلي تغضب

عبّرت جماهير النجم الساحلي التونسي عن غضبها الشديد بسبب تعادل
الفريق في «الكالسيكو» التونسي مع الصفاقسي ،إذ اعتبرت التعادل بأنّه
بمثابة تعادل بطعم الهزيمة ،وأبدت
عدم رضاها عن األداء ،وتمثل ذلك
كله حينما اعترضت حافلة الفريق
وحاولو اإلعتداء على الالعبين في
مشهد مخيف ،لكن انتهى من دون
أي إصابات تذكر في صفوف
تسجيل ّ
الصفاقسي الذي احتل المركز الثاني
بفارق نقطة عن المتصدر النجم.

الصفاقسي تعادل مع النجم والرجاء هزم بيراميدز (فرانس برس)

الـصـحــافــي ،سـعــادتــه بــالـفــوز الـكـبـيــر الــذي
جاء في وقت عصيب بالنسبة للفريق .وقال
ال ـب ـك ــاري« :يـسـتـحــق ال ــاع ـب ــون اإلش ـ ـ ــادة...
قــدمــوا مـبــاراة مميزة للغاية ،وكنا الطرف
األف ـض ــل تـكـتـيـكـيــا .لـعـبـنــا ع ـلــى امل ـســاحــات
ال ـخ ــال ـي ــة فـ ــي وس ـ ــط بـ ـي ــرامـ ـي ــدز ،تــوق ـع ـنــا
اندفاعه الهجومي ،ولعبنا باستراتيجية
م ـت ــوازن ــة ،وس ـج ــل ب ــن م ــاالن ـغ ــو ،وسـفـيــان
رح ـي ـمــي امل ـهــاج ـمــان ه ــدف ــن م ــن الـثــاثـيــة.
أنـ ــا س ـع ـيــد ل ـل ـت ــأه ــل ،ك ــذل ــك زم ـي ـل ــي ه ـشــام
ب ــوش ــروان ،تحملنا املـســؤولـيــة قبل السفر
مباشرة ،وحققنا املطلوب وهو الفوز على
ب ـيــرام ـيــدز وح ـس ــم ق ـمــة امل ـج ـمــوعــة وكــذلــك
التأهل للدور املقبل بشكل مبكر .التتويج
بالكونفيدرالية من األهداف الكبيرة للنادي
هذا املوسم».
فــي املجموعة نفسها ،حقق نكانا رديفلز
الـ ــزام ـ ـبـ ــي ف ـ ـ ـ ــوزًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا عـ ـل ــى ن ــام ــون ـغ ــو
التنزاني بهدف مقابل ال شيء .ورفع نكانا

«كالسيكو» تونس
األفريقي ينتهي بتعادل
مثير بين الفريقين
رديـفـلــز رص ـيــده إل ــى  6ن ـقــاط ت ـســاوى بها
مــع بـيــرامـيــدز ،وب ــات ثالثًا بـفــارق األه ــداف
واملواجهات املباشرة ،وأبقى على آماله في
املنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع
الـنـهــائــي .وهــو الـفــوز الـثــانــي على التوالي
لرديفلز على حـســاب نامونغو ال ــذي بقي
رصيده خاليًا من النقاط في املركز األخير
باملجموعة .وسجل هــدف املـبــاراة الوحيد
فريدي تشيمينغا ،في الدقيقة  71من اللقاء.
وفــي املجموعة األول ــى ،أنعش نــادي وفــاق
سطيف الـجــزائــري آمــالــه فــي التأهل للدور

رب ــع ال ـن ـهــائــي ،بـعــد ال ـف ــوز الـكـبـيــر ل ــه على
إنييمبا النيجيري بثالثية نظيفة .وكــان
وف ـ ـ ــاق س ـط ـي ــف خ ـس ــر أم ـ ـ ــام إن ـي ـي ـم ـب ــا فــي
ال ـجــولــة امل ــاض ـي ــة .وس ـج ــل ثــاث ـيــة ال ــوف ــاق
أمير قــراوي ،ومحمد األمــن عمورة ،وأكــرم
جحنيط ،فــي الــدقــائــق  31و 45و 65ليرفع
الفريق رصيده إلــى  4نقاط مقابل  6نقاط
إلنييمبا يحتل بها األخـيــر املــركــز الثاني
فــي املـجـمــوعــة .وان ـف ــرد أورالن ـ ــدو بـيــراتــس
الجنوب أفريقي بالقمة رافعًا رصيده إلى 8
نقاط عقب فوزه الكبير على أهلي بنغازي
الليبي بنتيجة بثالثية نظيفة أيـضــا ،في
مباراة من طرف واحد .وسجل الثالثية كل
ّ
من؛ نياوزا ،وماباسا ،ودالمني ،في الدقائق
 26و 41و ،69ليتجمد رصيد أهلي بنغازي
عند  4نقاط.
وفي املجموعة الثانية ،واصل نادي نهضة
ب ــرك ــان امل ـغ ــرب ــي ن ــزي ــف ال ـن ـق ــاط ف ــي رحـلــة
الدفاع عن لقبه وتعادل من دون أهداف مع

السلة األميركية :كليبرز يُطارد وصافة المنطقة الغربية
يبحث فريق لوس أنجليس
كليبيرز عن تحقيق
االنتصارات التي تضمن له
خطف مركز الوصافة
في المنطقة الغربية قبل
ختام منافسات الدوري
المنتظم واالنتقال
ُ
إلى مواجهات األدوار
اإلقصائية

تابع فريق لــوس أنجليس كليبرز اقترابه
م ــن وص ــاف ــة امل ـن ـط ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،ف ــي وق ــت
أوقـ ـ ـ ــف ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس س ـل ـس ـل ــة مــن
ثمانية انتصارات متتالية لدنفر ناغتس،
فــي مـنــافـســات دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفني .وحقق كليبرز فــوزه الخامس
ت ــوال ـي ــا ع ـلــى ض ـي ـفــه دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
( ،)124 - 131رافعًا رصيده إلى  37فوزًا و18
خ ـســارة فــي املــركــز الـثــالــث ضـمــن الغربية،
وراء فـيـنـيـكــس ص ــان ــز ( ،)15-37ف ــي وقــت
ال يـ ــزال امل ـف ــاج ــأة يــوتــا ج ــاز مـتــربـعــا على
الصدارة (.)13-40
وف ــي وق ــت نـجــح بـيـسـتــونــز بــال ـت ـقـ ّـدم أكـثــر
مــن م ـ ّـرة عـلــى كـلـيـبــرز ،نـجــح الـثـنــائــي بــول
جـ ــورج ( 32نـقـطــة و 9ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة)
وماركوس موريس ( 33نقطة) في لعب دور
هجومي منح الفوز ألصحاب األرض على

ملعب ستيبلز سنتر ،في ظل إراحة كليبرز
ن ـج ـمــه ك ــواه ــي ل ـي ـن ــارد .ون ـس ــي ال ـفــري ـقــان
أن يــداف ـعــا ف ــي ه ــذه املـ ـب ــاراة ،ن ـظــرا لنسبة
التسجيل الكبيرة ( %62,5لكليبرز و%52,9
لبيستونز) ،ولــدى الفريق الخاسر ،سجل
جوش جاكسون  26نقطة وصديق بي .25
وفي املباراة الثانيةّ ،
سجل جايسون تايتوم
 28نـقـطــة و 10م ـتــاب ـعــات ل ـي ـقــود بــوسـطــن
سلتيكس إلى قلب تأخره وإيقاف سلسلة

لعب باكس من دون
أنتيتوكونمبو للمرة
الخامسة تواليًا

نــاغـتــس ( ،)87-105وب ـعــدمــا ك ــان متخلفًا
ب ـفــارق  14نـقـطــة فــي الــربــع ال ـثــالــثّ ،
سجل
الـفــريــق الــزائــر بــوسـطــن  31نقطة مـقــابــل 3
فقط لخصمه ،ليقلب النتيجة ويحقق فوزًا
عزيزًا على رابع املنطقة الغربية.
وقــال تايتوم «أعتقد أننا نجحنا بتعزيز
ّ
قوتنا .تواصلنا بشكل أفضل .بدأنا نتبادل
املواقع أكثر وهذا ما ساعدنا».أضاف «كان
ف ــوزًا كـبـيـرًا .ألن ــه ك ــان مــن املـمـكــن أن يهرب
ّ
الجيد ،بعد يومني
منا» .وأتى أداء تايتوم
ّ
من تسجيله أعلى رصيد في مسيرته ،بلغ
 53نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز .وكان
الشك يحوم حول مشاركة تايتوم املريض
ّ
وجايلن براون املصاب بركبته قبل املباراة.
وأضاف براون  20نقطة و 8متابعات ،فيما
سـ ّـجــل ك ــل م ــن م ــارك ــوس س ـم ــارت وكيمبا
ووك ـ ــر  14ن ـق ـطــة وأض ـ ـ ــاف العـ ــب االرتـ ـك ــاز
روبرت وليامس  10نقاط و 8متابعات.
ول ــدى الـخــاســر ال ــذي ال ي ــزال ينتظر عــودة
نجمه الكندي جمال موراي ،حقق العمالق
الصربي نيكوال يوكيتش تريبل دابــل (10
أو أكـثــر فــي ثــاث فـئــات إحصائية) مــع 17
نقطة 11 ،تـمــريــرة حاسمة و 10متابعات،
وأضاف مايكل بورتر  22نقطة و 11متابعة،
فـ ــي وقـ ـ ــت س ـج ــل األرج ـن ـت ـي ـن ــي ف ــاك ــون ــدو
كــام ـبــات ـســو  14ن ـق ـطــة ووي ـ ــل ب ــارت ــون ،13
وعـ ّـلــق ب ــراد ستيفنز م ــدرب فــريــق بوسطن
سلتيكس سابع املنطقة الشرقية« :احتجنا
إلى شيء ما يعزز دفعنا».
ّ
سلة ديروزان

كليبيرز يسعى جاهدًا للتأهل من المركز الثاني ()Getty

قبل ثانية على نهاية مواجهة سان أنطونيو
سبيرز مع مضيفه داالس مافريكس ،سجل
دي ـمــار دي ـ ــروزان سـلــة ال ـفــوز ل ــأول (- 119
 ،)117واضعا حدا لخمس خسارات تواليًا.
وأنهى دي ــروزان املـبــاراة برصيد  33نقطة،
في وقت أضاف ديجونتي موراي  25نقطة
ولوني ووكــر  13لسبيرز الــذي يسافر إلى
ف ـل ــوري ــدا مل ــواج ـه ــة أورالنـ ـ ـ ــدو .وق ـ ــال غــريــغ
بوبوفيتش م ــدرب سبيرز فــي هــذا اإلطــار
ّ
تحمل مسؤوليات كثيرة
مسجلنا.
«ديمار
ّ
ط ـ ــوال ال ـس ـن ــة .ه ــو ش ـج ــاع .ي ـه ــدر الـبـعــض
ويـسـجــل س ــات أخـ ــرى ،مـثــل كــل الــاعـبــن.
لكنه يعود ويـحــاول» .ولــدى داالسّ ،
سجل
العمالق الالتفي كريستابس بورزينغيس
 31نقطة  15متابعة ،والنجم السلوفيني
الشاب لوكا دونتشيتش  29نقطة وجوش
ريتشاردسون  .29وخسر مافريكس ،سابع
املـنـطـقــة الـغــربـيــة ( )23-29مــرتــن ف ــي آخــر
ثــاث مباريات ،التقدم في املـبــارة ثم عادل

داالس األرق ــام ( )117 - 117قبل  19ثانية
بتسديدة جميلة من دونتشيتش ،لكن دقة
ديروزان لعبت دورها في اللحظة الحاسمة،
ليرفع سبيرز رصيده إلى  25فوزًا مقابل 26
خسارة في املركز التاسع ضمن الغربية.
ميامي يحاصر ليالرد

نجح دف ــاع وصـيــف املــوســم املــاضــي ميامي
هيت في إغالق املسارات على النجم داميان
ل ـ ـيـ ــارد وال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
باليزرز ( ،)87 - 103واكتفى ليالرد بتسجيل
 12نـقـطــة وأضـ ــاف ســي ج ــاي مــاكــولــوم .17
وق ـ ّـدم فــريــق والي ــة فـلــوريــدا ال ــذي غ ــاب عنه
أداء
ف ـي ـك ـتــور أوالديـ ـ ـب ـ ــو ب ـس ـبــب إص ــابـ ـت ــهً ،
متوازنًا وملتزمًا ،وساهم بفوزه بام أديبايو
( 20نقطة) ونجم نهائي املوسم املاضي أمام
لوس أنجليس ليكرز جيمي باتلر ( 18نقطة).
وبعد ثالث هزائم متتالية ،تنفس ميلووكي
باكس الصعداء بفوز على أورالندو ماجيك
( .)87 - 124ولـعــب بــاكــس لـلـمــرة الخامسة
ت ــوال ـي ــا م ــن دون أف ـض ــل العـ ــب ف ــي ال ـ ــدوري
م ــرت ــن ال ـيــونــانــي يــان ـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو
امل ـصــاب بــركـبـتــه ،وس ـجــل كــريــس ميدلتون
 21نقطة و 8متابعات و 5تمريرات حاسمة
لـلـفــائــز صــاحــب امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي املنطقة
الشرقية ( ،)20-33وقــال مــدرب باكس مايك
ب ــودن ـه ــول ـت ـس ــر عـ ــن مـ ـي ــدلـ ـت ــون ال ـ ـ ــذي رف ــع
رصـيــده فــي مسيرته إلــى ألــف رمـيــة ثالثية
ّ
مسجل كبير،
«هو محترف بامتياز ،ثابت،
ويقوم بذلك بطرق متنوعة».
وسـجــل الـصــربــي بــوغــدان بوغدانوفيتش
 8ثــاثـيــات ليسجل  32نقطة ويـســاهــم في
ت ـف ـ ّـوق أتــان ـتــا هــوكــس ال ـغــائــب عـنــه ت ــراي
يونغ واإليطالي دانييلو غاليناري بسبب
اإلصابة ،على مضيفه تشارلوت هورنتس
( .)101 - 105وأض ـ ـ ـ ــاف العـ ـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز
الـســويـســري كلينت كــابـيــا  20نقطة و15
م ـتــاب ـعــة ل ـهــوكــس ال ـ ــذي أص ـب ــح رابـ ـع ــا في
ال ـشــرق ـيــة ف ــي وق ــت ت ــراج ــع ت ـش ــارل ــوت إلــى
املركز السادس .وفي كليفالندّ ،
سجل الشاب
زيون وليامسون  38نقطة ،ليقود فريق نيو
أورليانز بيليكانز إلى الفوز على كافالييرز
( ،)109 - 116ونجح وليامسون في ترجمة
 16محاولة من أصــل  22وأضــاف  6رميات
ح ـ ـ ــرة ،فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاه ــم زم ـي ـل ــه بـ ــرانـ ــدون
ّ
وسجل املبتدئ
إينغرام بتسجيل  27نقطة.
ناجي مارشال أعلى رصيد له هذا املوسم
مــع  15نـقـطــة ،لينجح بيليكانز بالتغلب
على كافالييرز للمرة السادسة تواليًا.
(فرانس برس)

مضيفه شبيبة القبائل الجزائري ،في لقاء
مثير حــافــل بالندية بــن العـبــي الفريقني،
خ ـص ــوص ــا الـ ـف ــرص ال ـض ــائ ـع ــة م ــن جــانــب
الشبيبة بخالف مرتدات النهضة السريعة.
ورفــع شبيبة القبائل رصـيــده إلــى  6نقاط
فــي املــركــز الثاني ،وفقد هــو اآلخــر نقطتني
كــانـتــا كفيلتني بـتـقــدمــه خ ـطــوة كـبـيــرة في
سباق التأهل .ورفــع نهضة بركان رصيده
إل ــى  5ن ـقــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث ،وبـ ــات في
ح ــاج ــة ل ـل ـفــوز ف ــي م ـبــارات ـيــه املـقـبـلـتــن مع
تعثر للشبيبة لحسم التأهل .في املجموعة
نفسها ،واصــل القطن الكاميروني سلسلة
ع ــروض ــه ال ـقــويــة ،وح ـقــق فـ ــوزًا كـبـيـرًا على
نــاب ـســا سـ ـت ــارز ال ــزام ـب ــي بـخـمـســة أهـ ــداف
مـقــابــل ه ــدف .ورف ــع الـقـطــن رص ـيــده إل ــى 9
نقاط في املركز األول مقابل نقطة لنابسا،
وسجل خماسية القطن المبيرت ،وسويبو،
وسانو ،وفــردل ،وكومبي ،وبــات في حاجة
إلــى الفوز في مـبــاراة واحــدة من الجولتني
املقبلتني لحسم الـتــأهــل إل ــى ال ــدور املقبل
للبطولة القارية.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة ،فـ ــرض ال ـت ـع ــادل
 2-2ن ـف ـســه ع ـلــى «ال ـك ــاس ـي ـك ــو» الـتــونـســي
ف ــي س ـب ــاق ال ـت ــأه ــل إلـ ــى الـ ـ ــدور امل ـق ـبــل بني
ال ـص ـف ــاق ـس ــي وال ـن ـج ــم ال ـس ــاح ـل ــي ب ـع ــد 90
دقـيـقــة بــالـغــة املـتـعــة واإلثـ ـ ــارة ت ـب ــادل فيها
ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق .ورف ـ ـ ـ ــع ال ـص ـف ــاق ـس ــي
رصـيــده إلــى  6نـقــاط مقابل  5نـقــاط للنجم
الـســاحـلــي .وتـفــوق النجم الساحلي بشكل
كامل في الشوط األول ،وسجل ثنائية عبر
أي ـمــن ال ـص ـفــاق ـســي ،ووج ـ ــدي ك ـشــريــدة ،في
الــدقـيـقـتــن  10و 32وخـ ــرج مـتـقــدمــا وســط
ت ــوق ـع ــات ب ـف ــوز ك ـب ـيــر ل ــه وال ـح ـص ــول على
النقاط الثالث .وفي النصف الثاني ،انتفض
الصفاقسي ونجح في تسجيل هدفني عبر
عزمي غومة ،وفــراس شــواط ،في الدقيقتني
 69و ،90لينتهي اللقاء بالتعادل  .2-2من
جــان ـبــه أع ـ ــرب اإلس ـب ــان ــي م ــوري ـس ــا ،املــديــر
الفني للصفاقسي ،عن سعادته بالتعادل،
ـا« :حققنا ردة فعل قوية ونجحنا في
قــائـ ً
تعويض ف ــارق الـهــدفــن وال ـخــروج بتعادل
مـهــم مــع الـنـجــم الـســاحـلــي ،ال ـح ـصــول على
نقطة أفضل من ال شيء وسنعمل على حسم
التأهل» .في املقابل أرجع األسعد الدريدي،
املدير الفني للنجم ،التعادل بعد التفوق في
النصف األول من عمر املباراة بهدفني ،إلى
خروج العبه عمر كوناطي لإلصابة ،واصفًا
استبداله بنقطة التحول في أرض امللعب.
وقال الدريدي« :دخلنا املباراة بشكل جيد.
لــأســف ،لــم ي ـحــدث ذل ــك ،وارتـكـبـنــا أخـطــاء
فــرديــة كـبـيــرة فــي ال ـشــوط الـثــانــي ساهمت
ف ــي ت ـعــويــض ال ـص ـفــاق ـســي فـ ــارق ال ـهــدفــن.
علينا دراسة ما حدث بشكل جيد في الفترة
املقبلة ،واللعب بأسلوبنا الذي كنا عليه في
الشوط األول وتفوقنا خالله بفارق هدفني،
وتـقــدمـنــا قـبــل أن ت ـحــدث األخ ـط ــاء الـفــرديــة
وكذلك خروج كوناطي وتأثيره على الفريق
في الشوط الثاني الذي اهتزت فيه الشباك
مرتني وفقدنا معه نقطتني .أثق في التأهل
إلى الدور ربع النهائي».
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الفوز الـ 11تواليًا إلنتر يُق ّربه أكثر من اللقب

اقترب فريق إنتر ميالن
المتصدر مسافة
إضافية من لقبه األول
في الدوري اإليطالي
لكرة القدم منذ عام
 ،2010بفوزه رقم 11
تواليًا والذي كان صعبًا
على حساب ضيفه
كالياري بهدف نظيف

ب ـت ـمــريــرة حــاس ـمــة م ــن ال ـب ــدي ــل امل ـغــربــي
أش ــرف حكيمي ملـسـ ّـجــل ال ـهــدف الــوحـيــد
مــاتـيــو دارم ـي ــان (د ،)77.رف ــع فــريــق إنتر
رص ـيــده إل ــى  74نـقـطــة ،مـقــابــل  63مليالن
ج ـ ــاره وأقـ ـ ــرب م ـط ــاردي ــه ال ـف ــائ ــز الـسـبــت
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ب ــارم ــا ( ،)1 - 3لـيـقـتــرب
إن ـتــر مــن إن ـهــاء احـتـكــار يــوفـنـتــوس لقب
«ال ـ ـس ـ ـكـ ــودي ـ ـتـ ــو» ف ـ ــي املـ ـ ــواسـ ـ ــم ال ـت ـس ـعــة
املــاضـيــة ،قبل ثماني مـبــاريــات مــن ختام
املوسم الحالي .وبهذا الفوز أمسى إنتر
أول فــريــق ي ـفــوز ف ــي أول  11م ـب ــاراة من
مــرحـلــة اإلي ـ ــاب ،تــاري ـخ ـيــا ،متخطيًا رقــم
ميالن في موسم .1990-1989
وب ـعــد غـيــابـهــم عــن التشكيلة األســاسـيــة
الـفــائــزة على ســاســولــو ( )1 - 2منتصف
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،ع ـ ـ ــاد إل ـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ـل ــة امل ـ ـ ــدرب
أنـطــونـيــو كــونـتــي الــاع ـبــون ألـيـســانــدرو
باستوني ،وستيفانو سنسي ،والكرواتي
م ــارسـ ـيـ ـل ــو بـ ــروزوف ـ ـي ـ ـتـ ــش ،وال ـت ـش ـي ـل ــي
أليكسيس سانشيز .وعـلــى ملعبه سان
س ـيــرو ،بـحــث فــريــق «ال ـن ـي ــرات ــزوري» عن
هــدف السبق عبر الدنماركي كريستيان
إريكسن ،وسانشيز أمام الحارس الشاب
غولييلمو فيكاريو ،فــي وقــت كــان العب
ال ــوس ــط الـبـلـجـيـكــي رادجـ ـ ــا نــاي ـن ـغــوالن،
امل ـعــار مــن إن ـتــر ،فــي امل ـقــابــل ،األقـ ــرب لهز
شـبــاك السلوفيني سمير هندانوفيتش
في الشوط األول.
فــي الـشــوط الـثــانــي ،تــابــع فيكاريو تألقه
أم ـ ــام إري ـك ـس ــن (د ،)57.ف ـي ـمــا ن ــاب ــت عنه
الـعــارضــة أم ــام رأس ـيــة املــدافــع الهولندي
ستيفان دو فري (د .)69.واتجهت املباراة
نـحــو ت ـعــادل قــد ي ـكــون مكلفًا إلن ـتــر ،لكن
ّ
كونتي أجــرى تغييرات عــدة بينها الدفع
بالهداف األرجنتيني الوتــارو مارتينيز،
والجناح املغربي الدولي حكيمي .بعدها
بثوان ،صنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة
ٍ
املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكوّ ،
فمرر
عرضية مقشرة على بــاب املرمى تابعها
دارميان في الشباك الخالية (د.)77.

إنتر ميالن يسير بخطى ثابتة لتحقيق اللقب ()Getty

قدمنا إشارة مهمة

قـ ــال دارم ـ ـيـ ــان العـ ــب ف ــري ــق إن ـت ــر م ـيــان:
«ع ـلــى الـصـعـيــد الـنـفـســي أرس ـل ـنــا إش ــارة
ال ـيــوم .لـقــد كــانــت م ـبــاراة صـعـبــة .دافـعــوا
ج ـي ـدًا ول ــم نـتـمـكــن م ــن اخ ـتــراق ـهــم .الـفــوز
ال ـيــوم ك ــان أســاس ـيــا لـلـبـقــاء بـعـيــديــن عن
املـنــافـســن» وبتسجيله فــي مــرمــى فريق
جزيرة سردينيا ،يكون إنتر قد فشل مرة
يتيمة فــي هــز شباك خصمه فــي آخــر 38
ّ
بينهما ،وذلك في العام .2013
مباراة
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـفــريــق إن ـتــر،
جــوزيـبــي مــاروتــا ،أش ــاد بـمــدربــه كونتي
قـ ـب ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة قـ ــائـ ـ ًـا مل ـن ـص ــة «دازون»:
«كونتي محترف كبير .يحب التحديات
ـاد كـ ـبـ ـي ــر ي ـع ــان ــي
م ـ ـثـ ــل قـ ـ ــدومـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ٍ
صعوبات .لقد اجتاز االختبار .هو طموح
وهذا ما يجعله مدربًا فائزًا .أشارك أفكار
كونتي .األلقاب ال ُتحرز باالستحواذ على
الكرة .قال (املدرب السابق الباراغوياني)
هـيــريـبــرتــو هـيــريــرا إن االس ـت ـحــواذ على
ّ
املنطقة أكثر أهمية من االستحواذ على
الكرة .وهذا ما يتأكد في الترتيب».
يوفنتوس يواصل الصحوة

واصــل فريق يوفنتوس صحوته وحقق
فــوزه الثاني تواليًا بعد تعادل وخسارة
عندما تغلب على ضيفه جنوى ()1 - 3
وأبقى يوفنتوس على حظوظه الضئيلة

في التتويج باللقب العاشر تواليًا مبقيًا
على فارق  12نقطة بينه وبني إنتر ميالن
املتصدر.
وعانى يوفنتوس في اآلونــة األخيرة من
النتائج املخيبة ،فبعد خــروجــه مــن ثمن
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على
يد بورتو البرتغالي ،كسب أربع نقاط من
أصــل تسع ممكنة فــي ال ــدوري (ف ــاز على
مضيفه كالياري  1 - 3وخسر أمام ضيفه
بينيفينتو بـهــدف نظيف وت ـع ــادل أمــام
جاره تورينو  ،)2-2ما وضع مدربه بيرلو
تـحــت ضـغــط كـبـيــر دف ــع وس ــائ ــل اإلع ــام
املحلية إلــى التطرق إلــى إمكانية إقالته
في حال التعثر أمام الفريق الجنوي.
لكن يوفنتوس كشر عن أنيابه ،األربعاء
ّ
املاضي ،عندما تغلب على ضيفه نابولي
( )1 - 2في مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة
مـنـقـذًا رأس م ــدرب ــه ،قـبــل أن يـكــرم وف ــادة
جنوى .وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية
األحــد املقبل ضد مضيفه أتالنتا الرابع،
علمًا ّأنــه سيستضيف قطبي ميالنو إي
ســي مـيــان وإن ـتــر م ـيــان ،فــي املرحلتني
الخامسة والثالثني والسابعة والثالثني
قبل األخيرة في التاسع والسادس عشر
من الشهر املقبل .وقال بيرلو بعد املباراة:
«ف ـك ــرت ــي ع ــن كـ ــرة الـ ـق ــدم ه ــي ال ـس ـي ـطــرة
على امل ـب ــاراة ،لكن هــذا املــوســم لــم ننجح
دائ ـمــا فــي تفعيلها» .وأضـ ــاف« :ك ــل يــوم
ّ

تشعر ّأن ــك تـحــت املــراق ـبــة ،أن ــا عـلــى وجــه
ألنني في أول تجربة تدريبية
الخصوص ّ
أقدر لنفسي ستة من أصل
لي .حتى اآلن ّ
ألنني أستطيع فعل املزيد».
عشرة ّ
وبكر يوفنتوس بالتسجيل وتحديدًا في
الدقيقة الرابعة عبر الدولي السويدي ديان
كولوشيفسكي ،وأضاف الدولي اإلسباني
ألفارو موراتا الهدف الثاني بعد  18دقيقة
عـنــدمــا اسـتـغــل درب ـكــة أم ــام املــرمــى فتابع
الكرة بيسراه داخل املرمى (د .)22 .وقلص
جـنــوى الـفــارق مطلع الـشــوط الثاني عبر
جــانـلــوكــا سـكــامــاكــا ،بـضــربــة رأس ـي ــة ،إثــر
ركلة ركنية انبرى لها نيكولو روفيال (د.
 ،)49لكن العــب الــوســط الــدولــي األميركي
ّ
ويستون ماكيني وجــه الضربة القاضية
للضيوف بتسجيله الهدف الثالث.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،واص ـ ـ ــل أت ــانـ ـت ــا ص ـحــوتــه
وحـقــق ف ــوزه الــرابــع تــوالـيــا عندما تغلب
على مضيفه فيورينتينا ( ،)2 - 3وبــدا
أتالنتا في طريقه إلى تحقيق فوز سهل
عـنــدمــا أنـهــى ال ـشــوط األول فــي صالحه،
ب ـهــدفــن نـظـيـفــن سـجـلـهـمــا الـكــولــومـبــي
دوفــان زاباتا في الدقيقتني  13و ،40لكن
ّ
فيورينتينا قلب الـطــاولــة مطلع الشوط
الـ ـث ــان ــي ،وس ـج ــل ه ــدف ــن ع ـب ــر ال ـصــربــي
دوشـ ــان فــاهــوفـيـتــش فــي الــدقـيـقـتــن 58
و ،67قبل أن يخطف السلوفيني يوسيب
إيليتشيتش هدف الفوز (د 70 .من ركلة
ج ـ ــزاء) .وع ــزز أتــان ـتــا مــوقـعــه ف ــي املــركــز
الرابع برصيد  61نقطة ،في وقــت تجمد
رصيد فيورينتينا عند  30نقطة وتراجع
الى املركز الخامس عشر.
هـ ـ ــذا واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ن ــاب ــول ــي ت ـ ــوازن ـ ــه عـقــب
الخسارة أمام يوفنتوس األربعاء املاضي،
وتغلب على مضيفه سمبدوريا بهدفني
نظيفني سجلهما العــب الــوســط الــدولــي
اإلسباني فابيان رويس (د )35 .واملهاجم
الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن (د.
 .)87وحقق نابولي األهم قبل استضافته
إنتر ميالن املتصدر ،األحــد املقبل ،ورفع
رصيده الى  59نقطة في املركز الخامس.
وف ــي مـ ـب ــاراة أخـ ــرى أن ـق ــذ الع ــب الــوســط
الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش
سافيتش ،فريقه التسيو من فخ مضيفه
ف ـ ـيـ ــرونـ ــا ،وس ـ ـجـ ــل ل ـ ــه ه ـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز فــي
الدقيقة الثانية مــن الــوقــت بــدل الضائع،
وعــزز التسيو موقعه في املركز السادس
برصيد  55نقطة ،في وقت تجمد رصيد
فيرونا عند  41نقطة في املركز التاسع.
وع ــاد روم ــا ال ــى سـكــة االن ـت ـص ــارات بعد
هزيمتني متتاليتني وتعادل ،وذلك عندما
حـقــق ف ــوزًا صـعـبــا عـلــى ضـيـفــه بــولــونـيــا
بهدف وحيد ،وعزز فريق «الجيالروسي»
موقعه في املركز السابع برصيد  54نقطة
مقابل  34نقطة لبولونيا.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
يحتاج بايرن ميونيخ األلماني لقلب الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي ،في مواجهة اإلياب
خارج أرضه بعد سقوطه ذهابًا ( ،)2 - 3في وقت يسعى تشلسي اإلنكليزي ،بقيادة مدربه األلماني
توماس توخيل ،لتأكيد أفضليته على بورتو البرتغالي والتأهل إلى الدور نصف النهائي

يوم الحسم
في األبطال

رياض الترك

ت ـن ـط ـلــق م ــواجـ ـه ــات اإليـ ـ ـ ــاب فــي
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،
ب ـمــواج ـه ـتــن ب ــن ب ــاري ــس ســان
جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ األملاني،
وتشلسي اإلنـكـلـيــزي وبــورتــو البرتغالي،
وذل ـ ــك ف ــي ص ـ ــراع شـ ــرس ونـ ـ ــاري م ــن أجــل
الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي فــي
منافسات موسم .2021-2020
احتماالت تأهل الفريقين

بعد تقدم النادي «الباريسي» ذهابًا خارج
أرضـ ـ ــه ( ،)2-3س ـي ـس ـعــى ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األمل ــان ــي إل ــى تـسـجـيــل هــدفــن نـظـيـفــن من
ّ
تلقي أي هدف بغية التأهل إلى الدور
دون ّ

تشلسي لتأكيد التأهل
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ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ،ألن فـ ــوزه ب ـهــدف نظيف
ّ
لــن يكفي لـضـمــان الـعـبــور بسبب تسجيل
الفريق الفرنسي ثالثة أهداف خارج أرضه.
وعـلـيــه ،ستكون مهمة ال ـنــادي «الـبــافــاري»
صعبة جدًا في ملعب «حديقة األمراء» ،ألن
ّ
عملية تسجيل األه ــداف ليست مستحيلة
على الفريق األملاني ،بل املشكلة في عملية
احـتــواء مهاجمني بقيمة الفرنسي كيليان
مـبــابــي وال ـب ــرازي ـل ــي نـيـمــار دا سـيـلـفــا ،في
املقابل.
ويبحث امل ــدرب األملــانــي ،هــانــس فليك ،عن
تـقــديــم  90دقـيـقــة أو أك ـثــر مــن أع ـلــى ط ــراز،
س ـع ـيــا وراء ص ـن ــاع ــة «ريـ ـم ــونـ ـت ــادا» ضــد
«الباريسي» وقلب الطاولة وخطف بطاقة
التأهل إلى املربع الذهبي .في وقت سيكون
املدرب األرجنتيني بوتشيتينو ،أمام مهمة

يسعى فريق تشلسي اإلنكليزي لتأكيد التأهل للدور نصف النهائي من
بطولة دوري أبطال أوروبا ،وذلك عندما يواجه فريق بورتو البرتغالي
في مواجهة اإلياب وهو الذي تقدم بهدفين نظيفين في الذهاب.
وفي حال وصول «البلوز» إلى المربع الذهبي ،سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا
للمدرب األلماني ،توماس توخيل ،بتكرار نفس ما صنعه في الموسم
الماضي مع فريقه السابق ،باريس سان جيرمان الفرنسي ،في محاولة
للوصول إلى المباراة النهائية.

احتواء نيمار ومبابي
أبرز مهام دفاع النادي
«البافاري»

مـمـكـنــة إن ح ــاف ــظ ع ـلــى ن ـظــافــة ش ـبــاكــه أو
ّ
سجل هدفًا أو اثننيُ ،يسهالن املباراة أمام
بايرن ميونيخ.
وسـيـفـتـقــد الـ ـن ــادي «الـ ـب ــاف ــاري» للمهاجم
ال ـب ــول ـن ــدي روب ـ ـيـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـك ـســي ،فــي
مباراة اإلياب أيضًا ،وهو ما ُيهدد إمكانية
استغالل الفرص أمام املرمى ،مثلما حصل
فــي مــواجـهــة الــذهــاب .إذ إن مشكلة بايرن
ّ
ميونيخ فــي أول  90دقـيـقــة ،كــانــت إه ــداره
كـثـيــرا مــن ال ـفــرص الـسـهـلــة ،وفـشـلــه فــي هز
شـبــاك بــاريــس س ــان جـيــرمــان فــي أكـثــر من
مرتني.
فــي امل ـقــابــل ،سيبحث املـ ــدرب األرجنتيني
بوتشيتينو ،عــن تقديم األداء نفسه ،بعد
تسجيل  3أه ــداف فــي الــذهــاب .وتـبــرز إلى
ال ــواجـ ـه ــة ال ـف ــاع ـل ـي ــة ال ـه ـج ــوم ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة
ملـهــاجـمــي «ال ـبــاري ـســي» ،خـصــوصــا مبابي
ّ
ونيمار ،اللذين دائمًا ما ُيزعجان أي دفاع
يواجهانه ،وهــو ما ظهر بشكل واضــح في
مــواجـهــة الــذهــاب ،بسبب املـعــانــاة الكبيرة
لدفاع النادي «البافاري».
أم ــا الـحــالــة الــوح ـيــدة الـتــي تسمح بتحول
املـ ـب ــاراة إل ــى شــوطــن إضــاف ـيــن ف ـهــي فــوز
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ( )2-3أي نـتـيـجــة امل ـب ــاراة
ّ
األولى نفسها ،في حني أن أي نتيجة أخرى
ّ
لـ ــن ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ش ــوط ــن إض ــافـ ـي ــن .وم ــن
املـتــوقــع أن تشهد امل ـب ــاراة تسجيل أه ــداف
كـثـيــرة مـثـلـمــا حـصــل ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب،
وذلك بسبب قوة «البافاري» و«الباريسي»
هجوميًا.
وف ــي ح ــال فـشــل فــريــق بــايــرن مـيــونـيــخ في
تعويض خسارة مباراة الذهاب ،فإن البطل
ُ
ودع دوري أبطال أوروبا باكرًا من الدور
سي ّ
ربــع النهائي ويفشل بالتالي فــي الحفاظ
على لقبه ،والحصول على اللقب السابع في
املسابقة القارية األكبر ،الذي يجعله يعادل
رقـ ــم اي س ــي م ـي ــان اإليـ ـط ــال ــي ف ــي امل ــرك ــز
الثاني ( 7ألقاب) بعد ريال مدريد اإلسباني
( 13لقبًا).
 5معلومات ُمثيرة

تتجه أنظار الجماهير العاملية إلــى ملعب
حديقة «األمـ ــراء» ،مـســاء الـثــاثــاء ،مــن أجل
م ـتــاب ـعــة امل ــواج ـه ــة ال ـق ــوي ــة ال ـت ــي ستجمع
بني ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي
وضـيـفــه الـثـقـيــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي،
ضـمــن مـنــافـســات إي ــاب رب ــع نـهــائــي دوري

إصابة جواو فيليكس
لم تتوقف خسائر أتلتيكو مدريد عند خسارة نقطتني فحسب في سباقه على لقب
«الليغا» ،بل امتدت أيضًا لإلصابات التي ضربت الثنائي البرتغالي جواو فيليكس بتورم
في الكاحل األيمن ،واإلنكليزي كيران تريبيير بـ«آالم في الظهر» ،ليصار إلى استبدالهما
فــي امل ـبــاراة .وتـجــددت إصــابــة النجم البرتغالي الـشــاب ،الــذي غــاب عــن مـبــاراة إشبيلية
األسبوع املاضي ،وخرج من امللعب رفقة الطبيب ،مباشرة إلى غرف املالبس ،ثم دخل
مع فريقه لبداية الشوط الثاني ،لكن بعد دقائق جلس على األرض وطلب استبداله .أما
تريبيير فغادر اللقاء في الدقيقة  78بسبب كدمة أسفل الظهر.

أبـطــال أوروب ــا لـكــرة الـقــدم ،واألع ــن تترقب
ال ـفــريــق الـ ــذي سـيـحـجــز مـقـعــده ف ــي نصف
نهائي املسابقة القارية.
واسـ ـتـ ـط ــاع نـ ـ ــادي ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
خ ـطــف فـ ــوز ص ـع ــب ،أم ـ ــام ُم ـض ـي ـفــه بــايــرن
م ـيــون ـيــخ األملـ ــانـ ــي ،ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف مـقــابــل
هــدفــن فــي ملعب «ألـيــانــز» ،فــي ذه ــاب ربع
نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،ل ـكــن عمالق
ّ
الــدوري الفرنسي تنتظره مهمة صعبة في
«بــارك دي برينس (حديقة األمــراء)» .إليكم
أبرز  5معلومات مثيرة عن املواجهة:
يـتـسـلــح ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان بــالـتــاريــخ
أم ــام األنــديــة األملــانـيــة ،على أرضـيــة ملعبه
في بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم،
بعدما استطاع الفوز في  4مباريات على
لكنه يعلم أن العمالق «البافاري»
منافسيهّ ،
ّ
سينتفض بـقــوة مــن أجــل الــدفــاع عــن لقبه،
الذي حققه املوسم املاضي.
يـتـطـلــع ن ـ ــادي ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ إلـ ــى ال ـفــوز
فــي م ـبــاراة خ ــروج املـغـلــوب ببطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،بعدما خسر لقاء
الذهاب ألول مــرة منذ موسم ،2015/2014
عندما ّ
تجرع طعم الهزيمة في ربع نهائي
املسابقة القارية ،على يد بورتو البرتغالي
بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.
مـنــذ بــدايــة مــوســم  ،2004/2003لــم يــواجــه
ن ــادي بــاريــس ســان جـيــرمــان تحديًا مثيرًا
ـا فــي دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،بعدما
ومـمــاثـ ً
ه ـ ـ ّـدد ن ـج ــوم ال ـع ـم ــاق «الـ ـب ــاف ــاري» مــرمــى
الحارس كيلور نافاس  31مرة ،في مواجهة
ال ــذه ــاب عـلــى مـلـعــب «أل ـي ــان ــز» ،مــا سيرفع
حدة املنافسة ُمجددًا في لقاء اإليــاب ،الذي
ّ
يترقبه الجميع.
تمكنت  3أنــديــة فقط مــن أصــل  ،50خسرت
مــواجـهــة ال ــذه ــاب عـلــى أرض ـهــا فــي م ـبــاراة
خــروج املغلوب ب ــدوري أبـطــال أوروب ــا ،من
التقدم بلقاء اإلياب ،لكن أحد هؤالء الثالثة
ّ
ك ــان مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي الــذي
أقـصــى بــاريــس س ــان جـيــرمــان ب ــال ــذات ،من
دور ال ـ ــ 16فــي مــوســم  ،2019/2018بعدما
قلب تأخره في مباراة الذهاب  ،2-0إلى فوز
فــي اإلي ــاب  .1-3لـكــن بــاريــس ســان جيرمان
ّ
بــات يمتلك رقمًا مميزًا للغاية اآلن ،بعدما
اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـعـ ـم ــاق ال ـف ــرن ـس ــي أن يـصـبــح
ـاد يـهــزم بــايــرن ميونيخ تحت قيادة
أول ن ـ ٍ
املــدرب هانز فليك ،الذي لم يفشل في الفوز
فــي مـبــاراتــي الــذهــاب واإلي ــاب فــي املسابقة
الـقــاريــة ،منذ فعلها بــه ليفربول فــي موسم
 ،2019/2018عندما تمكن الريدز من خطف
انتصار وتعادل ثمني.

على هامش الحدث
بيليه :دائمًا ما كنت أمزح مع مارادونا حول من كان األفضل
ذكــر أسـطــورة كــرة الـقــدم البرازيلية األسـبــق إدس ــون أران ـتــس دو ناسيمينتو «بيليه»
ّ
بصداقته مــع األرجنتيني الــراحــل ،دييغو أرمــانــدو مــارادونــا ،الــذي توفي فــي أكتوبر/
تشرين األول املاضي ،وأوضح ّأنه دائمًا ما كان يمزح معه حول «من منا كان األفضل».
وقال بيليه خالل مقابلة مع قناة «راي  »3اإليطالية« :كنا نلتقي في بعض األحيان وعلى
ألنهم
إال ّأننا كنا نمزح معًا .فقد قال لي مرة :احذر ّ
الرغم من ّأننا لم تجمعنا عالقة وثيقة ّ
لكنني أحرز أهدافًا
أفضل
تكون
أن
املمكن
من
أخبرته:
يقولون ّإنني أفضل منك ...وأنا
ّ
بالقدم اليمنى واليسرى وبــالــرأس ،وأنــت ال يمكنك ...وضحكنا كثيرًا» .أضــاف بيليه:
«دائمًا ما كنا نمزح بشأن من كان األفضل ،لكننا جميعًا واحد أمام الرب».
بيليغريني بعد التعادل أمام أتلتيكو:
سعيد باألداء ال بالنتيجة
أبدى التشيلي ،مانويل بيليغريني ،مدرب فريق
ريال بيتيس ،سعادته الكبيرة بأداء العبيه ،لكن
ليس بالنتيجة بعد التعادل أمــام أتلتيكو مدريد
بهدف ملثله في الجولة الـ 30من منافسات الدوري
اإلسباني .وقال بيليغريني في تصريحات بعد
اللقاء الــذي احتضنه ملعب «بينيتو بيامارين»:
«كـنــا األفـضــل فــي الـشــوط الثاني على مستوى
راض عن املستوى التنافسي
السيطرة والفرصٍ .
ّ
لـفــريـقــي والـلـعــب ن ـدًا لـنـ ّـد أم ــام أي مـنــافــس .كنا
نستحق الفوز .اللعب أمام متصدر الليغا ،اختبار
ألن ــك إذا لــم ت ـفــز ،فـمــن الـجـيــد أن تحصد
م ـهــمّ ،
رد فعل
على
املخضرم
ـدرب
ـ
مل
ا
أثنى
كما
نقطة».
ّ
العبيه رغــم التأخر بهدف مع بداية املـبــاراة ،ليتمكن من تعديل النتيجة في منتصف
وأنه
الشوطّ .كما أشار املدرب إلى أنه أجرى ّتغييرًا على الشكل الخططي وليس األداءّ ،
مقتنع بأن التجربة خرجت بشكل طيب ألن الفريق حقق «نتيجة طموحة ملواصلة القتال
حتى نهاية املوسم من أجل التأهل للمقاعد األوروبية».

بايرن يحتاج
للفوز بهدفين
نظيفين من أجل
التأهل ()Getty

 ...وسيميوني حزين على الفرص الكثيرة
الضائعة أمام بيتيس
أبــدى األرجنتيني ،دييغو سيميوني ،مــدرب فريق أتلتيكو مــدريــد ،حزنه الشديد بعد
تعادل فريقه أمــام مضيفه ريــال بيتيس ( )1-1في الجولة الــ 30من منافسات «الليغا»
ّ
ال سيما أن الفريق صنع فرصًا كثيرة مع نهاية الشوط األول .وقال سيميوني ،خالل
لكننا في املقابل استقبلنا
املؤتمر الصحافي بعد املباراة« :كنا قريبني من التقدم (ّ )0-2
هــدف التعادل ( .)1-1في الشوط الثاني ،بحث الفريقان عن االنتصار .سعيد للغاية
«لكنني حزين لعدم نجاح أنخيل كوريا في
بمجهود الالعبني» .وأضــاف سيميونيّ :
ألنه يستحقه» .كما
كل
املجهود الذي يبذله .إذا استمر هكذا ،سيأتي الهدفّ ،
التسجيل مع ّ
ّ
اعترف الـ«تشولو» بأن الفريق «عانى في الشوط الثاني أمام فريق يهاجم بشكل جيد
ّ
جدًا» مؤكدًا أن التشيلي مانويل بيليغريني ،مدرب ريال بيتيس «يعشق كرة القدم هذه،
ّ
وتدريب أندية تقدم كرة قدم جميلة» ولهذا يعتقد أن «التعادل مستحق».

وجه رياضي

نينا ستويانوفـيتش
العبة تنس صربية
تحتل المركز الـ87
في التصنيف
العالمي للسيدات

ولــدت العبة التنس الصربية ،نينا ستويانوفيتش ،في 30
يوليو /تموز  ،1996وقد توجت خالل مسيرتها بـ 23لقبًا في
منافسات «الزوجي» و 9ألقاب في منافسات «الفردي» .في
الثاني من مــارس /آذار  ،2020وصلت الصربية إلى أفضل
مركز لها في التصنيف باحتاللها املركز  ،81كما ووصلت
إلى املركز الـ 50في تصنيف فئة «الزوجي».
خ ــال مـسـيــرتـهــا ف ــي مـنــافـســات فـئــة «ال ـص ـغ ــار» ،وصـلــت
ستويانوفيتش إل ــى ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي فــي منافسات
الــ«غــرانــد ســام»  3مــرات (بطولة فرنسا املفتوحة وبطولة
ويمبلدون عام  ،2013وبطولة أستراليا املفتوحة عام .)2014
وبــدأت املشاركة في منافسات السيدات عام  ،2016وبدأت
تظهر بقوة على ساحة التنس عام  ،2019وتحديدًا عندما
ُتوجت بلقب بطولة البلطيق الدولية ،وذلك بعد وصولها إلى
ال ــدور نصف النهائي فــي بطولة جياكسي املفتوحة .وفي

العام نفسه ،دخلت ألول مرة في تصنيف أول  100العبة.
يبلغ طــول الالعبة الصربية مترًا و 76سنتيمترًا ،وأمست
العبة تنس محترفة عــام  ،2014وهــي تلعب باليد ُاليمنى.
دربها فيلكو رادوييفيتش ،بني عامي  2016و ،2018وحاليًا
ُيدربها أنــدونــي فيفانشو منذ عــام  .2019حققت الالعبة
الصربية في مسيرتها الرياضية أرباحًا مالية قدرها 889
ألف دوالر أميركي.
في منافسات فئة «الـفــردي» ،حققت ستويانوفيتش209 ،
ان ـت ـص ــارات مـقــابــل  137خ ـس ــارة ،بـنـسـبــة ف ــوز بـلـغــت 60
فــي املــائــة ،وهــي تحتل الـيــوم املــركــز ال ــ 87فــي تصنيف هذه
الـفـئــة .وف ــي مـنــافـســات ال ــ«غــرانــد س ــام» لـلـفــردي ،خرجت
ستويانوفيتش من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة
عام  ،2021ومن الدور األول في بطولة فرنسا املفتوحة عام
 ،2020ومن التصفيات التمهيدية األولى لبطولة ويمبلدون

عــام  ،2017ومــن ال ــدور األول فــي بطولة أمـيــركــا املفتوحة
عــام  .2020وفــي منافسات فئة «الــزوجــي» ،حققت الالعبة
 206انتصارات مع  94خسارة بنسبة فــوز بلغت  68في
املــائــة ،وهــي تحتل اليوم املركز ال ــ 60في التصنيف العاملي
لهذه الفئة .وفي منافسات الـ«غراند سالم» للزوجي ،خرجت
ستويانوفيتش من الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا
املفتوحة عــام  ،2021ومــن ال ــدور الثاني فــي بطولة فرنسا
املفتوحة عامي  2018و ،2020ومن الــدور األول في بطولة
ويمبلدون املفتوحة عام  ،2017وكذلك من الدور الثاني في
بطولة أميركا املفتوحة عام .2018
وشــاركــت الالعبة الصربية مــع منتخب بــادهــا فــي بطولة
كأس «فيد» ،وحققت  9انتصارات و 9خسارت بنسبة فوز
بلغت  50في املائة.
رياض...

روبن بعد عودته للمالعب :ال أستسلم أبدًا
أكــد الــاعــب الهولندي آريــن روب ــن ،الــذي شــارك
مــع فريقه غرونينغن خــال الـشــوط الـثــانــي من
مــواجـهــة هـيــرنـفــن فــي الـ ــدوري الـهــولـنــدي لكرة
ال ـق ــدمّ ،أن ــه ال يستسلم أب ـ ـدًا .وق ــال ال ــاع ــب في
تـصــريـحــات لشبكة قـنــوات «« :»ESPNوصـلــت
ملرحلة التفكير فــي مــا إذا كــان اسـتـمــراري في
ّ
الـلـعــب منطقيًا أم ال ،لـكــن شيئًا مــا فــي داخـلــي
ّ
يقول لي إن االستسالم ليس ضمن قاموسي».
وأضاف روبن الذي وصف مشاركته في املباراة
طويال وال
بمثابة التعويض« :لقد قطعت مشوارًا
ً
ـاف صعبة للغاية
أعلم إذا مــا خضت عملية تـعـ ٍ
مثل هــذه من قبل أم ال» .ودخــل الالعب األسبق
لنادي ريال مدريد اإلسباني ،وتشيلسي اإلنكليزي ،وبايرن ميونخ األملاني ،امللعب في
بديال لالعب أليسيو دا كروز في املباراة التي خسر فيها غرونينغن بهدفني
الدقيقة ً 78
من دون رد ،وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب اإلصابة .وكان روبن أعلن اعتزاله عام
لكنه فاجأ الجميع وتــراجــع عن قــراره ليلعب في صفوف الـنــادي الــذي بــدأ فيه
ّ ،2019
مسيرته الرياضية بعدما عرض عليه الفريق الهولندي األمر في مايو /أيار .2020
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هوامش

قبل أيام ،احتفل الالعب اإلنكليزي السابق ،روبي فاولر ،بميالده السادس واألربعين ،في ظل احتفاء به في األوساط الكروية .سيرة
ّ
تخطت حدود المستطيل األخضر .هنا نقف عند هذه السيرة الجدلية

احتفل بهدف عن طريق محاكاة استنشاق مادة الكوكايين ()Getty

روبي فاولر

باختصار
ّ
سجل هاتريك
في شباك الغريم
آرسنال ،في ظرف
أربع دقائق و 33ثانية
فقط ،ليمنح لقب «إله
األنفيلد» من قبل
جماهير ليفربول

العب تجاوز الخطوط البيضاء
محمود علي

في التاسع من إبريل/نيسان عام
 ،2006احـتـفــل مـهــاجــم لـيـفــربــول
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،روب ـ ـ ــي ف ـ ــاول ـ ــر ،بـعـيــد
م ـي ــاده ال ـ ــ 31داخ ــل املـسـتـطـيــل األخ ـضــر،
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه ه ــدف ــا مـ ـمـ ـيـ ـزًا ضـ ــد ب ــول ـت ــون
وان ـ ـ ـ ــدرز ،ع ـل ــى أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب اآلن ـف ـي ـلــد.
اليوم ،بعد اعتزاله لعب كرة القدم ،لم يكن
مــن املمكن أن يحتفل بعيد مـيــاده ال ــ46
ّ
محبي
بـنـفــس الـطــريـقــة ،لـكــن الـكـثـيــر مــن
ّ
وبخاصة مشجعيّ
كرة القدم اإلنكليزية،
نـ ــادي ل ـي ـفــربــول ،يـسـتـحـضــرون األهـ ــداف
واللحظات املميزة في مسيرته ،تكريمًا له.
إله اآلنفيلد

ل ــم ي ـكــن تـغـيـيــر مـسـمــى دوري ك ــرة ال ـقــدم
اإلنكليزي إلــى ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز
(بريميرليغ) فأل خير على نادي ليفربول
بعدما كان سيد الكرة في ثمانينيات القرن
املــاضــي .عــاش الـنــادي ثــاثــة عـقــود كاملة
عجز فيها عن الظفر ببطولة الدوري ،قبل
أن يفوز باللقب العام املاضي .كان املدرب
األسكتلندي غرايم ساونيس ،بحلول عام
 ،1993يحاول إضفاء دماء جديدة للنادي

مــن أجــل تعويض رحـيــل الجيل الذهبي،
الــذي حقق ست بطوالت دوري في العقد
امل ــاض ــي .وفـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول م ــن ذاك
ال ـع ــام ،راهـ ــن عـلــى ش ــاب يـبـلــغ م ــن العمر
ثمانية عشر عامًا ،في مباراة ذهاب كأس
رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة ،ليلعب
بجوار األسطورة الويلزية أيان راش ،الذي
كان يعيش سنواته األخيرة في اآلنفيلد.
كــان الفتى على قــدر ره ــان مــدربــه؛ ساهم
في هدفني ضد نادي فولهام املنتمي إلى
الدرجة الثانية ،قبل أن يسجل خماسية في
مباراة اإليــاب في ملعب اآلنفيلد الخاص
بـ ـ لـيـفــربــول .آنـ ــذاك ،اشـتـهــر اس ــم روبـيــرت
فــاولــر فــي الــوســط ال ـك ــروي ،بـعــدمــا صــار
العبًا أساسيًا في مباريات الدوري أيضًا.
ول ــم تــؤثــر إق ــال ــة ســاون ـيــس ف ــي منتصف
املوسم على مركزه في الفريق ،واستمر في
تسجيل ثمانية عشر هدفًا لصالح فريقه،
بفارق هدف واحد عن هداف الفريق راش.
فــي بــدايــة موسمه الثانيّ ،
سجل هاتريك
في شباك الغريم آرسـنــال ،في ظــرف أربع
دقــائــق و 33ثانية فـقــط ،ليمنح لقب «إلــه
األنفيلد» من قبل جماهير ليفربول بعد
ت ـل ــك املـ ـ ـب ـ ــاراة .رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ص ـم ــد ألك ـثــر
م ــن ع ـشــريــن عــامــا ق ـبــل أن يـحـطـمــه العــب

ليفربول اآلخر ساديو ماني في عام .2015
أنـهــى املــوســم بحصيلة خمسة وعشرين
ه ــدف ــا كــأف ـضــل ث ــان ــي ه ـ ــداف ف ــي ال ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي خـلــف األس ـط ــورة آالن شـيــرار.
الكرويةّ ،
ّ
سجل فاولر
وعلى مدار مسيرته
 163هدفًا في الدوري ،ما يضعه في املركز
السابع في قائمة ّ
هدافي الدوري باملسمى
ً
الجديد ،وأكثر العب تسجيال لألهداف من
دون تحقيق لقب البطولة.
جدل التسعينيات

لكن فاولر ليس مجرد «ماكينة تهديفية»
ومــوه ـبــة ك ــروي ــة؛ فـبـعــد تـحـقـيـقــه جــائــزة
أف ـضــل الع ــب ش ــاب مــرتــن ع ـلــى ال ـتــوالــي
خ ـ ــال عـ ــامـ ـ ّـي  1995و ،1996ووص ــول ــه
ك ــأصـ ـغ ــر العـ ـ ــب ي ـس ـج ــل مـ ـئ ــة هـ ـ ــدف فــي
الــدوري املمتاز ،طغى الجانب السياسي
واألخالقي وغير األخالقي على مسيرته
الـكــرويــة .بعد الـفــوز بثالثية نظيفة على
الصني في هونغ كونغ ،في آخر املباريات
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
قـبــل اسـتـضــافــة بـطــولــة األمـ ــم األوروب ـي ــة
ع ــام  ،1996م ـنــح امل ـ ــدرب ت ـي ــري فـيـنــابـلــز
ال ـضــوء األخ ـضــر لالعبيه لـتـنــاول بعض
املشروبات الكحولية وقضاء وقت ممتع.

■■■
َ
عكس انتماءه العمالي
ونشأته في أحياء
ليفربول الفقيرة ،من
خالل دعمه إلضراب
عمال رصيف
ميرسي
■■■
تلقى رسالة تهنئة
من األمني العام
لالتحاد الدولي لكرة
القدم ،بعدما ّبرأ
حارس مرمى آرسنال
من عرقلته داخل
منطقة الجزاء

ّ
تحول الوقت املمتع إلى حالة
سرعان ما
مــن الـجـنــون مــن قـبــل املـجـمــوعــة ،بـمــا في
ذل ـ ــك م ـس ــاع ــد املـ ـ ـ ــدرب بـ ــرايـ ــن روب ـ ـسـ ــون،
الــذي كــان يفترض أن يعتني بالالعبني،
وش ــرب ــوا ال ـخ ـمــور ب ـشــراهــة ع ـلــى طــريـقــة
«ك ـ ــرس ـ ــي ط ـب ـي ــب األس ـ ـ ـنـ ـ ــان» (ح ـظ ــرت ـه ــا
ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي عـ ــام ،)2010
لدرجة أن الصحف البريطانية وصفتهم
ب ــ«امل ـش ــاغ ـب ــن الـ ـسـ ـك ــارى» ،وش ـك ـكــت في
املـجـمــوعــة ال ـتــي «م ــن املـفـتــرض أن تلعب
بطولة األمم األوروبية األسبوع املقبل».
بــالـنـسـبــة ل ـفــاولــر وزم ــائ ــه ف ــي لـيـفــربــول
(جيمي ريدناب وستيف ماكمانامان) كان
الـضـغــط اإلعــامــي مـضــاعـفــا ،فباإلضافة
إلـ ــى اس ـت ـه ـج ــان ح ــادث ــة «ك ــرس ــي طـبـيــب
األسـنــان» ،كانوا يوصفون في الصحافة
بالـ « »Spice Boysللتقليل من مستواهم
واعتبارهم مجرد أدوات ترويجية.
م ــع ه ـ ــذا ،ع ـك ـ َـس ف ــاول ــر ان ـت ـم ــاءه الـعـمــالــي
ونشأته في أحياء ليفربول الفقيرة ،من خالل
دعمه إضــراب عمال رصيف ميرسي ،أثناء
احتفاله بتسجيل هدف في إحدى مباريات
كــأس الـكــؤوس األوروبـيــة فــي مــارس ،1997
ـب م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـكــرة
وع ــوق ـ ُ
القدم وغرم بمبلغ  900جنية إسترليني .في
نفس األس ـبــوع ،تلقى فــاولــر رســالــة تهنئة
من األمني العام لالتحاد الدولي لكرة القدم،
سيب بالتر ،بعدما ّبرأ حارس مرمى آرسنال
من عرقلته داخل منطقة الجزاء وجادل بأن
ركلة الجزاء غير صحيحة .كانت تلك واحدة
من أروع اللحظات في تاريخ كرة القدم بما
حملته من روح رياضية ومصداقية عالية.
ونـ ــال بـفـضـلـهــا ج ــائ ــزة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
للعب النظيف.

وأخيرًا
صور الغياب
نجوى بركات

(لقمان سليم)

ّ
الصورة تحل مكان الغائب .نأمل رؤيتها كل يوم،
لنتأكد أن الغائب لم ُينس بعد ،وأن دماءه لن تذهب
هـ ــدرا .ال ـص ــورة ،وج ــوده ــا املـسـتــديــم ،ع ــدم أفــولـهــا،
ّ
يتحول إلى
تعني أن ساكنها ما زال حــاضــرا ،ولــم
ذكــرى بعد .الذكرى هي النسيانَ ،
ومــن غابوا ،كما
غ ــاب ل ـق ـمــان ،يـجــب أن ال ُي ـن ـســوا .ك ــل ح ــن وح ــن،
نــرى صــورتــه تعلوها عناوين أجنبية فــي كبريات
ّ
الصحف واملـجــات العاملية ،فنتنفس ّالصعداء .ما
زال الـقـتـيــل حـ ّـيــا إذن ،يسير وال ي ـتــوقــف ،يسافر
ويسائل ويحاكي الضمائر ويرفع رمحه ويحارب.
صفر خوف ،أجل يا لقمان ،واآلن صفر موت .نحن
استنفدنا ما في حيلتنا ،بكينا وكتبنا واستنكرنا،
مدركني في أعماقنا أنك ،ومهما ّ
تشبثنا بك ،لن تلبث
ـادرنــا ٌ
أن تـغــادرنــا إلــى غياهب الــذكــرى ،كما غـ َ
كثر
ُ
من قبلك .ثم فجأة ،تظهر صورتك أمامنا ،يفاجئنا
ُ
وجـ ُـهــك ،قــولــك ،فنشهق فــرحــا ..نعم فرحا ،ألنــك ما
ُ
زلت بيننا تحكي وتعترض ،وألن حقيقتك لم ت َ
طو
بعد .وإذ نــراك ّ
ملونا ،أو بــاألســود واألبـيــضّ ،
نحب

ّ
أن نفكر أن مــوتــك لــن يــذهــب هـبــاء وأن ــه سيوصلك
إلى حيث ترجو ،وأنك ،كما في حياتك ،ستكون في
ّ
متقدماّ ،
مماتك مقداماّ ،
مقدما كل ما في وسعك.
يكتبون في صحفهم عنك ،ألنك ولبنان املغلوب على
أمرهَ ،
املنتهك القتيل ،صرتما واحدا .ألنك األخير في
َ
سلسلة اغتياالت حرمت البالد من نبضها ،وألنك
ّ
األول الذي سقط في الجنازة الطويلة التي بدأت بعد
انفجار  4آب وتدمير قلب بـيــروت .تعلم يا لقمان،
ونعلم ،أنك لن تكون األخير ،وأن ليلنا الطويل ٌ
ملح
ُ
ٌ
وع ــرق ودم ــاء ،لــذا نــرجــو أن تـقــاوم صــورتــك الــوقـ َـت
َ
القاتل فال تتقادم وال تغيب.

ً
القتيل بات هو أيضا صورة تفيض عن اإلطار كما
يفيض الزبد .أذهب إلى موعدي وأعود .الطريق هو
ّ
نفسه .االزدحــام يفتت إرادتــي .أفتح النافذة .أسود
الـحــريـ ُـق ،الهياكل املحطمة املـبـقــورة ،الــركــام األبكم،
ولحظة انكسارنا فتهاوينا .بقايا لحظة أبوكاليبتية
َّ
أودعتنا َ
رعبها وذلها اللذين سنبقى نتناقلهما من
ُ
جيل إلى جيل .املكان اختصر في لحظة ،واللحظة
ام ـتــدت لــدهــور .ه ــذه لحظة الـتــدمـيــر والـتــأسـيــس ملا
سيأتي ،لكن ما سيأتي ليس آتيا وقد فرغ املستقبل

املـكــان ب ــات لـحـظــة .الـســاعــة  6.08مـســاء فــي  4آب/
أغسطس .فــي رواح ــي ومجيئيّ ،
أتقصد أال ألتفت
ً
إليهُ ،أبقي ّ
يدي ثابتتني على املقود ،ونظري ملقى إلى
األمام .أرفع ُصوت املوسيقى ،كي يطغى على جلبة
ّ
أفكاري .جثة العمالق ملقاة على الشاطئّ .ثمة من
ّ
يتوقفون اللتقاط صور .إنها سياحة املوتّ .تعليب
ذكرى الكارثة وحفظها في بطن كاميرا مسطحة ال
ُ
ُ
تقيم اعتبارا للتفاصيل أو تفقه ك َنه ما تلتقطه .املرفأ

ّ
أفكر في الصورة التي
سيختارونها لي بعد موتي.
الصورة الجميلة أكثر مدعاةً
للتعاطف والحزن

(مرفأ بيروت)

مــن كــل معناه .الـصــورة تـقــول هــذي امل ـ ّـرة االنـتـهـ َـاء،
النفاد ،الخالء .صورة املرفأ املمتلئة كسورا وشظايا
ّ
وركاما ،هي صورة الخواء في أبهى تجلياته ،خواء
ُ
ّ
لبنان وخفته التي ال تحتمل.
(صورتي)

ّ
أفكر في الصورة التي سيختارونها لي بعد موتي.
ً
ال ـصــورة الجميلة أكـثــر مــدعــاة للتعاطف وال ـحــزن.
سـيـبـكــون إن ب ـكــوا ،ص ــورت ــي ،ولـيــس أن ــا كـمــا مـ ّـت.
سيبكون الـصــورة التي لــم تكن أنــا مطلقا .الصور
ّ
كنا ألنها خياناتنا ذواتنا .أنا ُ
لست
ال تعادلنا مهما
ّ
فــي ال ـصــورة الـتــي تـعــلـقــون عليها أو تـضـعــون لها
الــايـكــات .أنــا فــي الـنـ ّـص ال ــذي أق ــرأ وأص ــوغ ،فلم ال
ُ
وتهملون َ
املنت لصالح الهامش.
تجدون فيه صورتي
س ــأم ــوت وس ـت ـح ــزن ــون ع ـل ــى صـ ـ ــورة ل ـي ـســت أن ــا،
ٌ
إحساس
سترثونها وسأكون خارجها ،فيغمرني
بالخسارة والفقد .الكلمات أصــدق من الصور وإن
ـدادنــا ،م ـ ُ
قيل العكس ،ألن الكلمات ام ـتـ ُ
ـدادن ــاَ ،مــدانــا
ِ
الــذي ال ّ
يحده حـ ّـد .ال تبحثوا عن كاتب في صورة
له ،وإن أحببتموه ،فال تبيحوا الفرجة ،وإنما القراءة
واإلصغاء.
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