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كورونا :الساللتان الجديدتان تنتشران في  70بلدًا
ّ
أع ـل ـن ــت م ـنــظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة أن ال ـســالــة
ّ
املتحورة لكورونا التي تم اكتشافها ألول مرة
في بريطانيا باتت منتشرة في  50بلدًا ،في وقت
ُع ِثر على ساللة مماثلة تم تحديدها في جنوب
أفــريـقـيــا فــي  20ب ـل ـدًا .وأش ـ ــارت إل ــى ّأن «نــوعــا
آخر مثيرًا للقلق» ُرصــد في اليابان ،وقد يؤثر
على االستجابة املناعية ويحتاج إلى مزيد من
الدراسة ،موضحة أنه «كلما زاد انتشار فيروس
س ـ ـ ــارس -ك ـ ـ ــوف( 2-الـ ـفـ ـي ــروس ال ـ ــذي يـتـسـبــب
ف ــي وب ـ ــاء ك ــوفـ ـي ــد ،)19-زادت فـ ــرص ت ـح ـ ّـوره.
املستويات العالية لالنتقال تعني أننا يجب أن

نـتــوقــع ظ ـهــور مــزيــد مــن الـ ـس ــاالت» .مــن جهة
أخرى ،أعلنت الصني تسجيل أعلى قفزة يومية
لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من
خمسة أشهر ،ما دفعها إلــى تعزيز إجراءاتها
لكبح انتشار الفيروس ،وفرض العزل العام على
أربع مدن ملنع موجة جديدة من العدوى .وأظهرت
ال ـب ـي ــان ــات الــرس ـم ـيــة تـسـجـيــل م ـع ـظــم ال ـح ــاالت
الجديدة بالقرب من العاصمة بكني .كذلك ،شهد
إقليم هيلونغجيانغ في أقصى الشمال الشرقي
ارت ـف ــاع ــا ف ــي حـ ــاالت اإلص ــاب ــة ،ف ــي ظ ــل ع ــودة
الـفـيــروس لــانـتـشــار ،مــا أدى إلــى فــرض حجر

صحي منزلي على أكثر من  28مليون شخص.
إلــى ذلــك ،أعلنت حكومات أوروبـيــة عــدة تشديد
إجــراءات العزل العام وتمديد أجلها .وقال وزير
ال ـص ـحــة اإلي ـط ــال ــي ،روب ــرت ــو س ـب ـيــران ـت ـســا ،إن
بــاده ستمدد حالة الـطــوارئ حتى نهاية شهر
إبــريــل/نـيـســان املـقـبــل ،مــع غـيــاب أي دالئ ــل في
الوقت الراهن على انحسار الجائحة .كما أعلن
وزير الصحة األملاني ،ينس سبان ،أن أملانيا لن
تستطيع رفــع الـقـيــود املـفــروضــة لكبح انتشار
كــورونــا بداية فبراير/شباط املقبل .كما علقت
برلني ووالية براندنبورغ استخدام الدفعة األولى

من لقاح موديرنا بسبب مخاوف من ّ
تعرضه
للتلف بسبب عــدم التبريد الكافي أثـنــاء النقل.
مــن جهته ،قــال وزي ــر الصحة البريطاني ،مات
هانكوك ،إن املرضى الذين ال يحتاجون للرعاية
في املستشفيات يمكن نقلهم إلى الفنادق ،في
إطار خطة بديلة الستيعاب مرضى كورونا لم
تطبقها الحكومة بعد .وتـجــاوز عــدد املصابني
ب ـك ــورون ــا  92.163.915ع ــامل ـي ــا ،ت ــوف ــي منهم
ن ـحــو  ،1.973.717ف ــي وقـ ــت ش ـفــي أك ـث ــر من
 ،65.988.920بحسب موقع «وورلد ميترز».

(فرانس برس ،رويترز)
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في هجوم هو األكثر دموية الذي يشنه الطيران اإلسرائيلي في سورية ،سقط نحو
 60قتيًال من قوات النظام والمليشيات الموالية لها ،في قصف استهدف قواعد
عسكرية في محافظة دير الزور ،وكان الالفت الكشف عن تنسيق أميركي-إسرائيلي
سبق القصف

استنفار وتدريبات
إسرائيلية في الجوالن
المحتل (جالء مرعي/
فرانس برس)

غارات دير الزور
للحديث تتمة...

أي فرصة أخيرة؟
أسامة علي

منذ تدويل امللف الليبي ،لم تعد
األزمة وحلها ليبيني ،على الرغم
من الدعوات والشعارات العريضة
لضرورة أن يكون الحوار ليبيًا-
ّ
ليبيًا من دون تدخل خارجي .ومع
التواجد الفعلي لتركيا وروسيا
واإلمارات وفرنسا ،والقائمة
تطول ،فإن وكالءهم على األرض
باتوا أيضًا ممثليهم على طاولة
التفاوض .ويبدو أن تهديدات
رئيسة البعثة األممية في ليبيا،
ستيفاني وليامز ،ملن وصفتهم
بـ«الديناصورات» ،تعبيرًا عن طول
أعمارهم في املشهد السياسي،
لم تكن إال تهديدات لضبط طريقة
توزيع مواقعهم الجديدة .فبعد
مسار طويل من الخالفات حول
مناصب السلطة الجديدة املنتظرة،
جاء السفير األميركي ريتشارد
ّ
ليضمن في تصريحاته
نورالند
تهديدًا آخر غير مباشر ،قبل
ساعات من بدء االجتماع املباشر
ألعضاء اللجنة االستشارية
املنبثقة عن ملتقى الحوار
ً
السياسي ،قائال إن «لديها فرصة
لتشكيل حكومة موحدة» ،كما
لديها التفويض الستعادة سيادة
ليبيا ،لكنه استدرك بالقول «غير
أننا نخشى ّأن فرصتهم للقيام
بذلك لن تدوم إلى األبد».
ّ
اللجنة التي شكلتها وليامز من
بعض أعضاء ملتقى الحوار
ملناقشة خالفاتهم بشأن اختيار
أعضاء السلطة الجديدة ،بدأت أمس
األربعاء اجتماعًا مباشرًا يستمر
أربعة أيام ،ويبدو أنه سيكون
الوحيد ،فعند اإلعالن عن تشكيل
اللجنة قبل أسبوعني ،شددت
وليامز على أنها «ستكون محددة
زمنيًا بشكل صارم».
في األثناء ،شارف قادة األمر
الواقع على االنتهاء من زياراتهم
السرية واملعلنة ،إلى القاهرة وأنقرة
وباريس وروما ،وربما غيرها،
ُليطرح تساؤل عن الصلة بني نتائج
تلك الزيارات غير املعلنة و«الفرصة
األخيرة» التي تحدث عنها السفير
األميركي ،والزمن الصارم لعمل
اللجنة الذي شددت عليه وليامز؟
يبدو أن كالم السفير األميركي
كان خطابًا دبلوماسيًا ورسالة
غير مباشرة للمطالبني بحل عبر
تغيير الطبقة السياسية الحالية،
فها هي فرصتهم األخيرة التي
لن تدوم ،والبديل الذي لم يحدده
إذا ما انتهت هذه الفرصة هم
أعضاء حزب األمر الواقع ،سواء في
طرابلس أو في شرق ليبيا .تبدو
ترجمة كل تلك التطورات واضحة
في معالم الحراك الحاصل داخليًا،
فوزير الداخلية فتحي باشاغا
يستعد إلطالق عملية أمنية في
الغرب ،زمنها لن يقل عن العام.
يقابل ذلك اجتماع الفت استضافته
مدينة البريقة ،ملناقشة ترتيبات
ميزانية البالد .وليس خافيًا داللة
عقد اللقاء في البريقة وترؤسه من
وزير الخارجية محمد سيالة املعني
بسياسات البالد خارجيًا وليس
بإدارة الشؤون املالية.

أمين العاصي

في أعنف قصف ُيعتقد أن إسرائيل
مـســؤولــة عـنــه فــي ســوريــة مـنــذ بــدء
غــارات ـهــا فــي ه ــذا الـبـلــد ،استهدفت
م ـق ــات ــات ج ــوي ــة ب ـع ـش ــرات ال ـ ـغـ ــارات قــواعــد
ومـ ــراكـ ــز ع ـس ـكــريــة وأم ـن ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة م ـســاء
ال ـثــاثــاء-األرب ـعــاء فــي دي ــر ال ــزور فــي أقصى
ال ـ ـشـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوري ،فـ ــي رسـ ــالـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة
واضحة بوضع الوجود اإليراني في سورية
على رأس أولوياتها .والــافــت أن الضربات
ُ ِّ
ن ــف ــذت بتنسيق أم ـيــركــي-إســرائ ـي ـلــي وبـنــاء
على معلومات استخبارية قدمتها الواليات
املتحدة ،وفــق ما كشفت وكالة «أسوشييتد
برس» ،وذلك في األيام األخيرة إلدارة دونالد
تــرامــب ،قبيل تسلم الديمقراطي جــو بايدن
الحكم في  20يناير /كانون الثاني الحالي،
وسط توتر شديد تشهده املنطقة تخوفًا من
تطورات أمنية في هذه املرحلة.
وب ـع ــد أي ـ ــام قـلـيـلــة م ــن ه ـج ــوم م ـمــاثــل على
قــواعــد تـتـبــع لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي في
جـنــوب ســوريــة ،اسـتـهــدف قصف جــوي ليل
الثالثاء-األربعاء العديد من املواقع واملقرات
ف ــي دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور وريـ ـفـ ـه ــا ،ل ـي ـس ـقــط ع ـش ــرات
الضحايا من عناصر قــوات النظام السوري
واملليشيات اإليرانية املتمركزة في املنطقة،
ما بني قتيل وجريح .وذكــرت وكالة «سانا»
ً
الـتــابـعــة لـلـنـظــام ،نـقــا عــن مـصــدر عسكري،
أنه «في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق
(بالتوقيت املحلي) من فجر اليوم (األربعاء)،
ق ــام ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ب ـعــدوان ج ــوي على
مدينة ديــر ال ــزور ومنطقة الـبــوكـمــال ،ويتم
حــال ـيــا تــدق ـيــق ن ـتــائــج الـ ـ ـع ـ ــدوان» ،م ــن دون
تفاصيل إضافية.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت ش ـب ـكــة «ف ـ ــرات ب ــوس ــت»
اإلخبارية املحلية إن القصف استهدف مواقع
ملـلـيـشـيــات «ل ـ ــواء زي ـن ـب ـيــون» الـبــاكـسـتــانــي،
و«ل ــواء فاطميون» األفـغــانــي ،و«الـفــوج ،»47
و«كتائب حزب الله» العراقية .وأشــارت إلى
أن املــواقــع املستهدفة هــي :مدينة البوكمال
ومحيطها ،وأطراف مدينة امليادين ،وشارع
بورسعيد ومقر األمــن العسكري فــي مدينة
ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـل ــواء  ،137وتـلــة
الـحـجـيــف ،وم ـخــازن ع ـيــاش ،ومـحـيــط مطار
دير الــزور ،ومقر «فاطميون» الواقع بالقرب
م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة ع ـ ـي ـ ــاش ،وج ـ ـبـ ــل ث ـ ـ ـ ــردة ،وح ــي
ال ـع ـمــال وأط ـ ــراف هــراب ـلــش .وأكـ ــدت الشبكة
وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف

أعنف قصف
إسرائيلي
ألهداف
إيرانية
خروقات
في إدلب

جددت قوات النظام
السوري ،أمس األربعاء،
خرق وقف إطالق النار
في إدلب ،وقصفت
بالمدفعية والصواريخ
بلدات كنصفرة وسفوهن
والفطيرة وفليفل
ومجدليا ،ضمن ريف
إدلب الجنوبي ،موقعة
أضرارًا مادية ،فيما ردت
فصائل المعارضة بقصف
مواقع للنظام على
محاور التماس في جبل
الزاوية ،ومحور قريتي
حزارين والدار الكبيرة
جنوبي إدلب .إلى ذلك،
شنت قوات تابعة لـ«هيئة
تحرير الشام» مداهمة
في قرية ترمانين بريف
إدلب الشمالي ،واعتقلت
 3أشخاص.

املـلـيـشـيــات وقـ ــوات ال ـن ـظــام ،مـشـيــرة إل ــى أن
ه ــذه الـ ـغ ــارات «ه ــي األعـ ـن ــف» م ـنــذ سـيـطــرة
امل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة ع ـلــى أغ ـل ــب مـحــافـظــة
ديــر ال ــزور أواخ ــر عــام  .2017مــن جهته ،قال
املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن القصف
اسـتـهــدف املنطقة املـمـتــدة مــن مــديـنــة ال ــزور
إل ــى ال ـح ــدود ال ـســوريــة-ال ـعــراق ـيــة ف ــي بــاديــة
ال ـبــوك ـمــال ،وط ـ ــاول م ـس ـتــودعــات ومـعـسـكـرًا
فـ ــي أط ـ ـ ـ ــراف م ــديـ ـن ــة ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور ،ومـ ــواقـ ــع
ومـسـتــودعــات أسـلـحــة فــي بــاديــة الـبــوكـمــال،
وأخ ــرى فــي بــاديــة امل ـيــاديــن ،تــابـعــة لـكــل من
قوات النظام و«حزب الله» اللبناني والقوات
اإليرانية واملجموعات املوالية لها.
ً
وت ـح ــدث امل ــرص ــد ع ــن س ـقــوط  57ق ـت ـيــا في
القصف ،بينهم  14عنصرًا من قوات النظام،
باإلضافة إلى  43آخرين من املقاتلني املوالني
إلي ـ ــران ،بـيـنـهــم  16عــراق ـيــا و 11عـنـصـرًا من
لواء «فاطميون» األفغاني .كذلك ،أصيب 37
آخ ــرون بـجــروح بعضهم فــي ح ــاالت خطرة،
وفق املرصد .في املقابل ،نقلت وسائل إعالم
إيرانية عن «مصدر مسؤول» لم تسمه قوله
إنــه لــم يسقط أي قتيل إيــرانــي فــي االعـتــداء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وت ـع ـ ّـد حـصـيـلــة الـقـتـلــى ه ــذه،
وفق ما قال مدير املرصد رامي عبد الرحمن
لوكالة «فرانس بــرس»« ،األكثر دموية التي
توقعها غــارات إسرائيلية في ســوريــة» منذ
ب ــدء االحـ ـت ــال بـقـصــف م ــواق ــع ف ــي س ــوري ــة.
وبـ ـحـ ـس ــب عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن ،فـ ـ ــإن الـ ـض ــرب ــات
اإلســرائـيـلـيــة ج ــاءت بـعــد أي ــام مــن اسـتـقــدام
«لواء فاطميون» األفغاني املوالي إليران أربع
شاحنات ّ
محملة أسلحة إيرانية من الجانب
العراقيّ ،
تم تفريغ حمولتها في مستودعات
في املواقع املستهدفة.
واملالحظ أن القصف الجوي استهدف هذه

تحدث المرصد عن
سقوط  57قتيًال إضافة
إلى إصابة  37آخرين
بومبيو ناقش الغارة
الجوية مع كوهين في
واشنطن
املرة مقر جهاز األمن العسكري (األكثر قسوة
في أجهزة النظام األمنية) داخل مدينة دير
ال ـ ــزور ،وأكـ ــدت م ـص ــادر مـحـلـيــة لــ«الـعــربــي
الجديد» أن قـيــادات إيرانية تتخذ مــن هذا
املبنى مقرًا لها ،مؤكدة أن طيرانًا ُيعتقد أنه
إسرائيلي نفذ  50غــارة على مواقع للنظام
واإليــرانـيــن فــي عموم محافظة ديــر الــزور.
فيما تحدثت شبكة «عني الفرات» اإلخبارية
امل ـح ـل ـيــة ع ــن «ح ــال ــة م ــن ال ـت ـخ ـب ــط» ت ـســود
صفوف املليشيات اإليرانية في مدينة دير
ال ـ ــزور ،مـشـيــرة إل ــى ه ــذه املـلـيـشـيــات نقلت
عـنــاصــر وس ـيــارات ـهــا مــن املــرب ـعــات األمـنـيــة

متابعة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ارتفعت حدة التوتر الحدودي بني السودان
وإث ـي ــوب ـي ــا ،إل ــى مــرح ـلــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،إذ
أعلنت الـخــرطــوم ،أمــس األربـعــاء ،أن طائرة
حربية إثيوبية اخـتـ ّـرقــت مجالها الـجــوي،
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي تـفــقــد فـيــه رئ ـيــس مجلس
الـسـيــادة ال ـســودانــي ،الـقــائــد الـعــام للجيش
السوداني ،الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
قــوات بــاده في واليــة القضارف الحدودية.
في هذا الوقت ،دخلت اإلمارات والسعودية
على خــط الــوســاطــة بــن الـخــرطــوم وأديــس
أبابا ،لتخفيف حدة التوتر بينهما.
وبـ ـ ـ ــدأ الـ ـت ــوت ــر ال ـ ـسـ ــودانـ ــي اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي فــي
ن ــوف ـم ـب ــر/ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،بـعــد
ت ـح ــرك ــات لـلـجـيــش الـ ـس ــودان ــي ف ــي منطقة
الفشقة الحدودية ،بغرض حماية املزارعني
وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن م ـ ــن اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات م ـج ـم ــوع ــات
إثيوبية ،تقول الخرطوم إنها مدعومة من
الجيش اإلثيوبي .كما هدفت تلك التحركات
أراض تحت سيطرة إثيوبيا
إلــى استعادة
ٍ
منذ  23عامًا .ووجدت التحركات السودانية
اع ـت ــراض ــات ك ـب ـيــرة م ــن أديـ ــس أب ــاب ــا ،الـتــي
اتهمت الجيش الـســودانــي بقتل العشرات
مــن مــواطـنـيـهــا وتـشــريــد امل ــزارع ــن وإت ــاف
أراض زراعية ،متهمة أطرافًا أخرى بالعمل
ٍ
على تخريب العالقات السودانية اإلثيوبية.
وأكـ ـ ــدت أدي ـ ــس أب ــاب ــا أن ـه ــا غ ـيــر راغـ ـب ــة في
الدخول في حرب مع السودان.
ودخـ ـل ــت اإلمـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى خط
الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف حـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر بــن
الـســودان وإثيوبيا ،إذ التقى وفــد إمــاراتــي
ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم م ـ ــع ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـس ــؤول ــن
ال ـس ــودان ـي ــن ،ب ـعــد ل ـقــائــه ف ــي وقـ ــت ســابــق
الجانب اإلثيوبي .واجتمع الوفد اإلماراتي،
ف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة م ــن م ـســاء أم ــس األول،

بــرئـيــس املـفــوضـيــة الـقــومـيــة لـلـحــدود معاذ
تنقو ،الــذي أطلع اإلماراتيني على الوثائق
والـخــرائــط الـتــي تثبت أحقية ال ـســودان في
األراضي محل النزاع ،إضافة إلى االتفاقيات
املبرمة بني الخرطوم وأديــس أبابا في هذا
ّ
يتوجه
ال ـخ ـصــوص .وعـلــى الـصـعـيــد ذاتـ ــه،
عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ض ـمــن حـمـلــة دبـلــومــاسـيــة
يقودها السودان لتوضيح موقفه من النزاع
م ــع إث ـيــوب ـيــا .وس ـبــق ألع ـض ــاء ف ــي مجلس
الـسـيــادة أن زاروا تـشــاد وجـنــوب الـســودان
وإريتريا.
واتهمت وزارة الخارجية السودانية ،أمس
األرب ـع ــاء ،طــائــرة إثيوبية بــاخـتــراق املجال

ّ
تفقد البرهان
القوات السودانية في
والية القضارف

رسائل الهجوم «االستثنائي»

وصف القائد السابق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية «أمان»،
عاموس يادلين ،هجمات دير الــزور باالستثنائية ،قائًال في تغريدات
عبر «تويتر» إن هذا الهجوم دليل على أن إسرائيل «مصممة على
مواجهة القدرات العسكرية التي تبنيها إيران في العمق السوري».
وأضاف يادلين ،الذي يرأس «مركز أبحاث األمن القومي» ،أن القصف
يمثل رسالة إليران أن تل أبيب لن تتوقف عن العمل في سورية حتى في
عهد الرئيس األميركي الجديد جو بايدن.

خاص

وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا
الجوي السوداني .وذكرت الوزارة ،في بيان،
«أنه في تصعيد خطير وغير مبرر ،اخترقت
طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية
اإلثيوبية» .وحذرت من أن هذا األمر «يمكن
أن تـكــون لــه عــواقــب خـطـيــرة ،ويتسبب في
مــزيــد مــن الـتــوتــر فــي املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة».
وطالبت «إثيوبيا بوقف التصعيد ،وعــدم
ً
تكرار مثل تلك األعمال العدائية مستقبال،
نظرًا النعكاساتها الخطيرة على مستقبل
العالقات الثنائية بني البلدين ،وعلى األمن
واالستقرار في منطقة القرن األفريقي».
وزار البرهان ،أمس األربعاء ،والية القضارف
ال ـتــي تـشـهــد ت ــوت ـرًا ح ــدودي ــا م ـت ـصــاع ـدًا مع
إث ـيــوب ـيــا .وال ـت ـقــى ال ـق ـي ــادات الـعـسـكــريــة في
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،حـ ـي ــث تـ ـق ــع امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ـس ـكــريــة
الشرقية ،كبرى املناطق العسكرية في البالد.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها للبرهان
بـعــد تـفـجــر ال ـن ــزاع ال ـح ــدودي بــن ال ـســودان
وإثيوبيا حول منطقة الفشقة ،وبدء عمليات
أراض يقول إن
الجيش السوداني السترداد
ٍ
إثيوبيا تحتلها .وأعلن الجيش السوداني،
فــي بـيــان ،أن زي ــارة الـبــرهــان ،يــرافـقــه رئيس
أرك ـ ــان ال ـج ـيــش ال ـفــريــق أول مـحـمــد عـثـمــان
ال ـح ـســن ،ل ــوالي ــة ال ـق ـض ــارف ،ت ــأت ــي «ضـمــن
جــولــة روتـيـنـيــة لـتـفـقــد ال ـق ــوات ف ــي االت ـجــاه
االس ـت ــرات ـي ـج ــي الـ ـش ــرق ــي» .وأكـ ـ ــدت م ـصــادر
عسكرية في السودان ،أمس األربعاء ،سقوط
مروحية عسكرية بمنطقة الشوك في والية
القضارف على الحدود السودانية اإلثيوبية،
ونجاة طاقمها ّ
املكون من نقيبني في الجيش
السوداني.
وب ـعــد س ــاع ــات م ــن ت ـحــذيــر امل ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي ،في
مؤتمر صحافي في أديس أبابا ،السودان من
نفاد صبر بالده إزاء استمرار الخرطوم في
الحشد العسكري على الـحــدود ،اتهم تنقو،

إل ــى امل ـق ــرات الــواق ـعــة ب ــن م ـن ــازل املــدنـيــن.
ول ــم تـعـلــن إس ــرائ ـي ــل مـســؤولـيـتـهــا ع ــن هــذه
الـهـجـمــات حـتــى م ـســاء أم ــس ،ورف ــض وزيــر
شـ ـ ـ ــؤون املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات تـ ـس ــاح ــي ه ـن ـغ ـبــي،
ردًا ع ـلــى سـ ــؤال م ــن إذاع ـ ــة «ري ـش ـيــت بـيــت»
اإلسرائيلية ،التعليق حول مسؤولية بالده،
لـكـنــه أضـ ــاف أن إســرائ ـيــل ت ـضــرب األهـ ــداف
اإليرانية في سورية «مرة بعد أخرى ...عندما
تملي علينا ذلك معلومات املخابرات ووفقًا
لقدراتنا العملياتية».
لكن الالفت كان ما نقلته وكالة «أسوشييتد
ب ــرس» عــن م ـســؤول اسـتـخـبــاراتــي أميركي
جـ ــوم ،ل ـ ــم ت ـس ـم ــه،
ب ـ ـ ـ ــارز عـ ـل ــى عـ ـل ــم بـ ــال ـ ـه ـ ـ ُ ِّ
أن الـ ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة نـ ــفـ ــذت بـ ـن ــاء عـلــى
مـعـلــومــات اسـتـخـبــاريــة قــدمـتـهــا ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،واسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ـسـ ـت ــودع ــات فــي
ُ
س ــوري ــة ك ــان ــت ت ـس ـت ـخ ــدم كـ ـج ــزء م ــن خــط
األنابيب لتخزين وتجهيز أسلحة إيرانية،
بحسب امل ـس ــؤول .وذك ــر امل ـســؤول أن وزيــر
الخارجية األمـيــركــي مــايــك بومبيو ناقش
الغارة الجوية مع رئيس «املوساد» يوسي
كوهني ،في اجتماع بمطعم ميالنو الشهير
فــي واشـنـطــن ي ــوم اإلث ـن ــن .وق ــال امل ـســؤول
إن املستودعات كانت بمثابة خط أنابيب
ملكونات تدعم البرنامج الـنــووي اإليــرانــي.

وك ـ ــان ال ـط ـي ــران اإلس ــرائ ـي ـل ــي ق ــد ق ـصــف في
الـســابــع مــن الشهر الـحــالــي أهــدافــا عسكرية
إيــرانـيــة فــي جنوب ســوريــة شملت محافظة
الـ ـس ــوي ــداء ألول م ـ ــرة .وال ي ـت ـب ـنــى ال ـجــانــب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـ ــادة ال ـ ـغـ ــارات ع ـلــى األه ـ ــداف
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي ،ولـ ـك ــن ال ـج ـيــش
اإلســرائـيـ ّلــي ق ــال قـبــل أسـبــوعــن فــي تقريره
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هدفًا في سورية ،من دون أن ّ
يقدم تفاصيل
عن األهــداف التي قصفت .كما قــال املتحدث
بــاســم الجيش اإلســرائـيـلــي أفيخاي أدرعــي،
في  18نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،غداة
إعالن إسرائيل عن قصفها «أهدافًا عسكرية
لفيلق الـقــدس اإليــرانــي وللجيش الـســوري»
ّ
فــي جنوب ســوريــة ،إن إسرائيل «ستواصل
ال ـت ـح ـ ّـرك وفـ ــق ال ـح ــاج ــة ل ـض ــرب ال ـت ـمــوضــع

اإليــرانــي في سورية الــذي يشكل خطرًا على
االستقرار اإلقليمي» .من جهته ،أعلن رئيس
األركـ ــان اإلســرائـيـلــي أفـيــف كــوخــافــي الشهر
املــاضــي أن الـضــربــات الـصــاروخـيــة «أبـطــأت
وتيرة ترسيخ الوجود اإليراني في سورية».
وكـ ــان ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي ق ــد ان ـتــزع
جــان ـبــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ري ــف دي ــر ال ـ ــزور الـشــرقــي
جنوب نهر الفرات من تنظيم «داعش» أواخر
عــام  ،2017فنشر ق ــوات إيــرانـيــة ومليشيات
متعددة من مدينة امليادين غربًا إلى مدينة
البوكمال وشرقًا بطول أكثر من  50كيلومترًا.
وتشير املعطيات إلــى أن طهران تعتبر دير
الــزور ذات أهمية كبيرة لها ،خصوصًا أنها
تـقــع فــي منتصف مـمــر ب ــري تخطط لجعله
أمرًا واقعًا يبدأ من إيران وينتهي على البحر
املتوسط مرورًا بالعراق.
ورأى املحلل العسكري العميد أسعد الزعبي،
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن القصف
ال ـجــوي لـيــل ال ـث ــاث ــاء-األرب ـع ــاء ضــد املــواقــع
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ديـ ــر الـ ـ ــزور «يــؤكــد
اإلصـ ـ ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـيــس ع ـلــى ال ـح ــد من
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــة ،ب ــل الـقـضــاء
عليه ،وهــذا واضــح مــن خــال حجم الـغــارات
ونوعها وأهدافها».
وتضاربت األنباء حول مصير قاعدة «اإلمام
علي» في ريــف مدينة البوكمال على الحدود
السورية العراقية ،إذ أشــارت مصادر محلية
إلـ ــى أن الـ ـق ــاع ــدة ت ـع ــرض ــت ل ـق ـصــف وصـفـتــه
بـ«الشديد» في الضربات املنفذة فجر األربعاء،
مــا أدى إل ــى تــدمـيــر جــانــب مـنـهــا .وأك ــد مدير
مركز «الشرق نيوز» فراس عالوي ،في حديث
ّ
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن الـقــاعــدة «تعرضت
ل ـ ـضـ ــربـ ــات ،ولـ ـك ــن ال ت ــوج ــد م ـع ـل ــوم ــات عــن
األضرار»ّ .
وبي عالوي أن القاعدة «تقع جنوب
شرقي البوكمال بحدود  3كيلومترات» ،مشيرًا
إلــى أن الجانب اإليــرانــي بــدأ أواخــر عــام 2018
بإنشائها عـلــى مــراحــل لـتـكــون مـقـرًا للحرس
الثوري ،وتعرضت لقصف من طيران التحالف
الــدولــي عــدة م ــرات .وأوض ــح أن القاعدة تضم
مليشيات إيرانية ،وأسلحة متوسطة وثقيلة،
مشيرًا إلى أن القائد السابق لـ«فيلق القدس»
اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي زار ه ــذه الـقــاعــدة
ق ـب ـيــل مـقـتـلــه م ـط ـلــع الـ ـع ــام امل ــاض ــي .وكــانــت
«فــوكــس ن ـيــوز» األمـيــركـيــة قــد ن ـشــرت أواخ ــر
عام  2019صــورًا التقطتها األقمار الصناعية
تـظـهــر ش ــروع إيـ ــران ف ــي ب ـنــاء ق ــاع ــدة «اإلم ــام
علي» ،مشيرة إلى أنه من املقرر أن تؤوي آالف
العناصر ،كما يمكن إخفاء شاحنات وكميات
كبيرة من املعدات العسكرية داخلها بحسب
ال ـص ــور ال ـتــي الـتـقـطـتـهــا األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن الـ ـص ــور ال ـف ـضــائ ـيــة أظ ـه ــرت
ـان م ـخ ـت ـل ـفــة ت ــم ب ـن ــاؤه ــا حــديـثــا
خ ـم ـســة مـ ـب ـ ٍ
وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة ،كما تظهر في
الجزء الشمالي الغربي من القاعدة  10مخازن
مبان
إضافية مع حماية خارجية أقل ،وأيضًا
ٍ
جديدة وهياكل تخزين الصواريخ .وأضافت
أن هذه ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها
إيـ ـ ــران ف ــي س ــوري ــة ،وأسـ ـن ــدت مـهـمــة بـنــائـهــا
لـ«فيلق القدس».
وك ــان مــركــز «ج ـســور» ل ـلــدراســات قــد أشــار
في تقرير صدر عنه منتصف العام املاضي
إلــى أن قــاعــدة «اإلم ــام عـلــي» أكـبــر وأضخم
ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة اإليــران ـيــة فــي ســوريــة،
وهي «محصنة تحصينًا عاليًا جدًا» .ووفق
املركز ،تضم القاعدة آالف الجنود ومختلف
أص ـنــاف ال ـق ــوات ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ـنــاك 13
مــوقـعــا عـسـكــريــا إيــران ـيــا فــي مـحــافـظــة ديــر
الزور وحدها.

سد النهضة :االتحاد األفريقي يقترح لقاءات منفردة
خـ ــال اج ـت ـم ــاع م ــع سـ ـف ــراء ودب ـلــومــاس ـيــن
وم ـم ـث ـل ــي امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
املـعـتـمــديــن ب ــال ـس ــودان ،ف ــي ال ـخــرطــوم أمــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،إث ـيــوب ـيــا ب ــوج ــود أط ـم ــاع قــديـمــة
لها في األراض ــي الزراعية السودانية .وقال
إن «الـ ـتـ ـع ــدي ــات اإلث ـي ــوب ـي ــة ع ـل ــى األراضـ ـ ــي
الـســودانـيــة ب ــدأت مـنــذ ع ــام  ،1957فــي خــرق
واض ــح التـفــاقـيــات ال ـح ــدود الـتــاريـخـيــة بني
ال ـب ـلــديــن» .وات ـه ــم «إث ـيــوب ـيــا بــالـتـمـلــص من
ال ـتــزامــات ـهــا ب ـخ ـصــوص ات ـفــاق ـيــات ال ـح ــدود
املحسوم أمرها منذ عام  ،»1903مشيرًا إلى
«ام ـتــاك ال ـســودان كــل الــوثــائــق واملـسـتـنــدات
املؤيدة ملوقفه وسيادته على األراضــي التي
دخلتها الـقــوات املسلحة الـســودانـيــة» .وأكــد
تـنـقــو «إق ـ ـ ــرار ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة بصحة
م ــوق ــف الـ ـس ــودان ب ـش ــأن مـلـكـيــة األراض ـ ــي»،
مـ ـن ــوه ــا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ل ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم ،خ ـ ـ ــال ج ـم ـيــع
اج ـت ـمــاعــات ال ـل ـجــان ط ــوال ال ـف ـتــرة املــاضـيــة،
التطرق إلى إعادة النظر في اتفاق الحدود».
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» أن الـسـفـيــر
اإلثيوبي لدى السودان بيتال أميرو ،أشار،
خالل االجتماع مع السفراء ،إلى أن «الجيش
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي اسـ ـت ــول ــى ع ـل ــى  9م ـع ـس ـكــرات
داخ ــل األراضـ ــي اإلثـيــوبـيــة خ ــال الشهرين
املاضيني» .وأضــاف« :ينبغي إيقاف هجوم
الـجـيــش ال ـس ــودان ــي عـلــى إثـيــوبـيــا إليـجــاد
حل بالوسائل السلمية» .وتابع أن «اللجنة
ال ـخ ــاص ــة ب ـتــرس ـيــم الـ ـح ــدود ب ــن ال ـس ــودان
وإث ـي ــوب ـي ــا عـ ــام  1972ل ــم ت ــرف ــع ت ـقــاريــرهــا
حول حل مشكلة الزراعة واالستيطان ،كما
أن امل ــزارع ــن اإلثـيــوبـيــن ال يمكن إزاحـتـهــم
مــن ه ــذه املـنـطـقــة» .بـ ــدوره ،أك ــد مــديــر إدارة
القانون الــدولــي واملـعــاهــدات في الخارجية
السودانية سيد الطيب ،خالل اللقاء ،التزام
بــاده بحل كافة الخالفات مع دول الجوار
بالوسائل السلمية.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر في وزارة املوارد املائية والري
امل ـص ــري ــة أن م ـفــوض ـيــة االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي،
وجنوب أفريقيا ،الرئيس الحالي لالتحاد،
اق ـت ــرح ـت ــا خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،عـقــد
جلسات مشتركة مــع الــوفــود الدبلوماسية
والفنية لكل من مصر وإثيوبيا والـســودان،
كــل عـلــى ح ــدة .وي ـهــدف ذل ــك لبحث وجـهــات
نظر كل منها حول مفاوضات سد النهضة،
بعيدًا عن االجتماعات الثالثية والسداسية
وامل ــراق ـب ــن وال ـخ ـب ــراء ،وذلـ ــك لـلـحـفــاظ على
املسار األفريقي للمفاوضات ،والتأكيد على
حـ ــرص امل ـف ــوض ـي ــة والـ ــدولـ ــة ال ــرئ ـي ــس عـلــى
إحـ ــداث ت ـقــدم مـلـمــوس قـبــل تــولــي الـكــونـغــو
الديمقراطية رئاسة االتحاد .وقالت املصادر،
فــي تصريحات خاصة لـ«العربي الجديد»،
إن املفوضية عرضت عقد تلك االجتماعات
بـصــورة ســريــة ،نـظـرًا ملــا بــات يمثله اإلعــان
مـ ــن ع ـ ــبء ع ـل ــى ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف امل ـش ــارك ــة
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،بـسـبــب وضـ ــوح االخ ـتــاف
الكبير في وجهات النظر ،وانعكاس تــداول
الـبـيــانــات فــي وســائــل اإلع ــام بالسلب على
العالقات بني الدول الثالث وجنوب أفريقيا.
لكن ما زالــت الــدول الثالث  -وتحديدًا مصر
والسودان  -تشكك في أن تثمر تلك اللقاءات
عــن أي نـتــائــج إيـجــابـيــة .وأض ــاف ــت املـصــادر
أن م ـصــر ع ــارض ــت إشـ ـ ــراك خـ ـب ــراء االت ـح ــاد
األفريقي في أي مناقشات ثنائية بسبب عدم
الوثوق بهم من ناحية ،وعدم تمتعهم باإلملام
الكافي بطبيعة املشاكل العالقة بني القاهرة
وأديـ ـ ــس أب ــاب ــا ،وم ـت ـط ـل ـبــات ال ـخ ــرط ــوم ،من
ناحية أخرى .وبناء على ذلك ،فإن املناقشات
املـ ـق ــرر إجـ ــراؤهـ ــا سـتـنـحـصــر ف ــي مـســألـتــن
فقط ،أوالهما طبيعة االجتماعات السداسية
والثالثية التي يمكن لجميع األطــراف قبول

الفيضان في السودان يُظهر خطورة عدم التنسيق بشأن السد (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

االش ـت ــراك ب ـهــا ،وثــانـيـتـهـمــا طبيعة االت ـفــاق
املنشود من املنظورين السياسي والقانوني
فقط ،على أن تترك الجوانب الفنية للوفود
الفنية والخبراء املحليني املختارين من كل
دولة.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن الـ ـح ــراك األفــري ـقــي
الـحــالــي ،ال ــذي ربـمــا لــن ينتج أي أث ــر ،حتى
تسليم جنوب أفريقيا رئاسة االتحاد ،يأتي
كــرد فعل على االتـجــاه املـصــري والـســودانــي
لتدويل القضية مــرة أخ ــرى ،خاصة فــي ظل
الـتـصـعـيــد الـسـيــاســي ال ـقــائــم بـيـنـهـمــا وبــن
إثـيــوبـيــا ،على خلفية ال ـنــزاع ال ـحــدودي بني
أديس أبابا والخرطوم ،والذي يتخذ منحى
تصعيديًا باضطراد ،بلغ أمس ،قيام رئيس
املجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد
الفتاح البرهان بزيارة والية القضارف لتفقد
القوات على الحدود ،وإعــان الخرطوم أنها
سترد على االعتداءات اإلثيوبية بعد انتشار
أنباء عن سقوط طائرة سودانية في املنطقة.
وقـلـلــت امل ـصــادر مــن أهـمـيــة ال ـحــراك املقترح

فــي ظــل الـتــوتــر الـسـيــاســي ال ـقــائــم .وكشفت،
فــي الــوقــت نفسه ،تلقي تعليمات مــن مكتب
مدير املخابرات العامة الـلــواء عباس كامل،
املسؤول التنسيقي عن التحرك املصري في
األزمـ ــة ،لتجهيز الـبـيــانــات الـفـنـيــة الـجــديــدة
الالزمة لدعم أي خطوة تتخذها القاهرة على
الصعيد الدولي ،بما في ذلك تقديم شكوى
رسـمـيــة ملـجـلــس األمـ ــن .وذكـ ــرت امل ـص ــادر أن
ال ــوض ــع ال ـف ـنــي ل ـســد الـنـهـضــة وإشـكــالـيــاتــه
اختلفت بـعــض ال ـشــيء عـمــا كــانــت عليه في
الصيف املــاضــي ،عندما لجأت مصر للمرة
األولى إلى مجلس األمن ،حيث تبني بالدليل
الـقــاطــع ع ــدم ال ـت ــزام إثـيــوبـيــا ب ــروح أو نص
اتفاق املبادئ املوقع في مــارس /آذار ،2015
بعد إنجازها املــلء األول للسد دون إخطار
مصر أو الـســودان .كما أن الوضع املأساوي
الــذي شهدته معظم مناطق الـســودان خالل
ف ـتــرة الـفـيـضــان امل ــاض ــي ،بــالـتــزامــن مــع مــلء
ال ـســد ،أك ــد ال ـخ ـطــورة الجسيمة الـتــي يمكن
أن يشكلها السد في حــال عــدم التنسيق في

فترات انحسار الفيضان والجفاف املتوسط
وال ـ ـحـ ــاد واملـ ـمـ ـت ــد ،نـ ـظـ ـرًا ل ـض ـعــف الـ ـس ــدود
ال ـس ــودان ـي ــة ومـ ـح ــدودي ــة بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
وسوء حالة مرافقها .وشــددت املصادر على
أن اتفاق املبادئ لم يبق منه شيء تقريبًا قيد
التنفيذ.
وسبق أن قال وزير الطاقة واملياه اإلثيوبي
س ـي ـل ـي ـشــي ب ـي ـك ـي ـلــي إن بـ ـ ــاده ت ـن ـفــذ امل ـب ــدأ
الخامس من االتفاق «بالحرف الواحد» ،وأنها
أطلعت دولتي املصب على جميع االحتماالت
خ ــال م ـفــاوضــات واش ـن ـطــن ،ال ـعــام املــاضــي،
وأن حــالــة ال ـج ـفــاف ت ـحــدي ـدًا ي ـقــدر احـتـمــال
حـصــولـهــا بــأقــل م ــن أرب ـع ــة ف ــي امل ــائ ــة خــال
أول عامني ،وفقًا ألكثر التحليالت تشاؤمًا،
وأن ـهــا تـلـتــزم بـعــدم اإلضـ ــرار بــالــدولـتــن في
تلك الـحــالــة .وأش ــار إلــى أن اإلخـطــار املسبق
ُ
الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق
هــو إخـطــار دولـتــي املصب بــأي ظ ــروف ،غير
منظورة أو طــارئــة ،تستدعي إعــادة الضبط
لعملية تشغيل الـســد .ويتضمن هــذا املبدأ
ب ـن ـدًا آخـ ــر ت ـف ـســره أدي ـ ــس أب ــاب ــا لـصــالـحـهــا
فقط ،هو «االتفاق على الخطوط اإلرشادية
وق ــواع ــد الـتـشـغـيــل ال ـس ـنــوي لـســد الـنـهـضــة،
وال ـتــي يـجــوز ملــالــك الـســد ضبطها مــن وقــت
آلخر» .وعليه ،ترى إثيوبيا أن مصر اعترفت،
بتوقيعها على هذا البند ،بالسيادة املطلقة
لـهــا عـلــى ال ـســد ،وت ــرفــض م ـشــاركــة الـقــاهــرة
والـ ـخ ــرط ــوم ف ــي ت ـح ــدي ــد ق ــواع ــد الـتـشـغـيــل
طويلة األمــد ،إال في حــدود التأكد من «عدم
اإلضرار» باعتباره مبدأ منصوصًا عليه في
االتفاق ذاته .وبالتالي فإن القراءة اإلثيوبية
لهذه العبارات املطاطة وحمالة األوجه ،التي
وقعت عليها مصر والسودان قبل  5سنوات،
ت ـس ـم ــح ب ـت ـم ـلــص إث ـي ــوب ـي ــا مـ ــن واج ـب ــات ـه ــا
الـطـبـيـعـيــة وف ـق ــا ل ـق ــواع ــد م ـش ــارك ــة األن ـه ــار
والقوانني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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شرق
غرب
المقاومة تتصدى
لتوغل آلية إسرائيلية
جنوب غزة
ق ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــت مـ ـ ــدف ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال
اإلســرائـيـلــي ،أم ــس األرب ـع ــاء ،نقطة
رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي
مــديـنــة خ ــان يــونــس ،ج ـنــوب قطاع
غزة ،بالتزامن مع استهداف قناصة
فلسطينيني ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة
املتوغلة في املنطقة .ونشر االحتالل
اإلسرائيلي صورًا لجرافة عسكرية
ت ـت ـبــع الـ ـق ــوة ال ـه ـنــدس ـيــة امل ـتــوغ ـلــة
شرق خان يونس ،للقيام بعمليات
ٌتجريف ،وقــد أصيبت برصاصات
أطلقت من الجانب الفلسطيني ،من
دون اإلبالغ عن إصابات.
(العربي الجديد)
روحاني يصف ترامب
بـ«اإلرهابي التاريخي»

أكـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ح ـســن
روحاني (الصورة) ،أمس األربعاء،
أن نـهــايــة عـهــد الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب «تعني فشل سياسة
ال ـض ـغ ــوط الـ ـقـ ـص ــوى» ع ـل ــى ب ــاده
التي «ستجني ثمار صبرها خالل
ال ـش ـه ــور امل ـق ـب ـل ــة» ،م ــع ت ـس ـلــم جــو
ب ــاي ــدن ال ــرئ ــاس ــة .وش ـ ّـب ــه روح ــان ــي
نـهــايــة إدارة تــرامــب بنهاية العهد
املـلـكــي فــي إي ـ ــران ،واص ـفــا الــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـخ ــاس ــر ب ـ ــ»اإلرهـ ــابـ ــي
التاريخي».
(العربي الجديد)

العراق :هدوء
حذر في ذي قار
شـ ـ ـه ـ ــدت مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـنـ ــاصـ ــريـ ــة فــي
مـحــافـظــة ذي ق ــار ،ج ـنــوب ال ـع ــراق،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،هـ ــدوءًا حـ ــذرًا ،بعد
أيـ ــام م ــن االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة،
وال ـ ـتـ ــي قــاب ـل ـت ـهــا ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـيــة
بقمع مـفــرط .وشـهــد محيط ساحة
الـحـبــوبــي فــي ال ـنــاصــريــة ،انـتـشــارًا
أمنيًا مكثفًا ،فيما سعى محافظ ذي
قار ناظم الوائلي ،للنأي بنفسه عن
اعـتـقــال املـتـظــاهــريــن ،ملقيًا باللوم
فــي ذل ــك عـلــى قـ ــرارات خـلـيــة األزم ــة
ّ
في املحافظة ،والتي شكلها رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي.
(العربي الجديد)
أردوغان يبلغ بوتين
دعم سالم كاراباخ
بـحــث الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان ،أمس األربعاء ،مع نظيره
الروسي فالديمير بوتني ،تطورات
إقـلـيــم نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ ،املـتـنــازع
ع ـل ـيــه ب ــن أذربـ ـيـ ـج ــان وأرم ـي ـن ـي ــا.
وأبـلــغ الرئيس التركي ،بــوتــن ،في
اتصال هاتفي ،تصميم بالده «على
توفير الــدعــم واإلسـهــامــات ُالالزمة
فــي املــرحـلــة ال ـجــديــدة ال ـتــي فتحت
بــاســم ال ـســام فــي املـنـطـقــة» ،معربًا
عـ ــن رغـ ـبـ ـت ــه فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر الـ ـظ ــروف
املالئمة للتعايش في كاراباخ بدون
الحاجة لقوات حفظ السالم ونقاط
املراقبة .ورأى بحسب بيان الرئاسة
ال ـتــرك ـيــة ،أن ذل ــك «سـيـظـهــرمـجــددًا
م ـ ـ ــدى جـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة
الروسية».
(األناضول)
«شارل ديغول» تعود
للمتوسط منتصف العام
أعـ ـلـ ـن ــت ب ـ ــاري ـ ــس ،أول م ـ ــن أم ــس
ـرات
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،أن ح ــامـ ـل ــة ال ـ ـطـ ــائـ ـ ّ
الفرنسية «ش ــارل دي ـغــول» ستنفذ
خ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــف األول م ـ ــن الـ ـع ــام
الـحــالــي ،مـهـ ّـمــة فــي ش ــرق املتوسط

وف ـ ــي امل ـح ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي ،فـ ــي إطـ ــار
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ض ـ ّـد
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وق ــال ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدف ــاع
فلورانس بارلي (الصورة) إن املهمة
قواتنا املشاركة في
«ستكون تعزيز
ّ
عملية شامال» ،الشق الفرنسي من
عـمـلـيــة ال ـت ـحــالــف ،مـضـيـفــة أن ذلــك
ّ
«يؤكد إرادتنا في مكافحة اإلرهاب
بشكل دائم وغير مشروط».
(فرانس برس)
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تقرير

خــال ســنــوات طويلة مــن عمر تــونــس ،كــان شــارع بورقيبة وسط
العاصمة ،شاهدًا على تحوالت سياسية واجتماعية عرفتها البالد
على مدى عقود ،وصوًال إلى الثورة على نظام زين العابدين بن علي
قبل  10سنوات من اليوم ،ليختزل تاريخًا من النضال من أجل الحرية

أسئلة العشرية الثانية للثورة

عقد على هروب بن علي

شارع بورقيبة

لم يلمس المواطن
التونسي ،في العشرية
األولى للثورة ،نتائج
اقتصادية واجتماعية،
لتبرز تساؤالت حول
المرحلة المقبلة

قصة مكان يختزل تفاصيل
من الثورة التونسية

تونس ــ وليد التليلي

بمرور عشر سنوات على هروب
الرئيس التونسي املخلوع زين
العابدين بن علي من البالد في
 14يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي  ،2011بعد نحو
ش ـهــر م ــن ان ـ ــدالع االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
وتصاعدها التدريجي عقب إحــراق الشاب
محمد البوعزيزي نفسه في  17ديسمبر/
كانون األول  ،2010تدخل الثورة التونسية
ع ــام ـه ــا الـ ـع ــاش ــر ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـن ـج ــزات
وأيـ ـض ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـح ــدي ــات واألزمـ ـ ــات
التي تراكمت على مــدى السنوات .صحيح
ّ
وتتحمل
أن أسباب هــذه األزم ــات متعددة،
مـســؤولـيـتـهــا الـكـثـيــر م ــن األط ـ ـ ــراف ،إال أن
ج ــذوره ــا ت ـعــود إل ــى ع ـقــود م ــن ال ـخ ـيــارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة
ال ـخ ــاط ـئ ــة .وبـ ـق ــدر االرت ـ ـيـ ــاح إلـ ــى تـحـقـيــق
ّ
التقدم في
الـثــورة أهدافها السياسية بعد
مجال الحريات والديمقراطية وعــدم قدرة
أن ـصــار ال ـث ــورة امل ـض ــادة عـلــى إس ـقــاط هــذا
املنجز ،إال أن التونسيني ينتظرون تحقيق
مطلبها األه ــم ،أي مــا صــدحــت بــه حناجر
الشباب الغاضب في ديسمبر/كانون األول
« 2010شغل ،حرية ،كرامة وطنية».
وإذا كان من شاهد على الثورة منذ اليوم
األول الندالعها وحتى هروب بن علي ،فإنه
ش ــارع بــورقـيـبــة ،ال ـشــارع الــرئـيــس فــي قلب
الـعــاصـمــة تــونــس ،وال ــذي يحمل كــل رمــوز
ال ـت ـحــوالت الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة التي
عرفتها الـبــاد على مــدى عقود مــن الزمن،
وهو الشارع الــذي يفتح املدينة اإلفرنجية
في مــوازاة املدينة العتيقة التي تنتهي في
«باب ْب َح ْر» ،كما ينطقها التونسيون.
ه ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــارع ك ـ ــان شـ ــاه ـ ـدًا ع ـل ــى أي ـ ـ ــام لــن
ينساها التونسيون ،مــا ُع ــرف بالخميس
األســود في  26يناير/كانون الثاني 1978
(ال ــذي شهد مــواجـهــات بــن العمال ونظام
الـحـبـيــب بــورق ـي ـبــة) ث ــم ثـ ــورة الـخـبــز ف ــي 3
ي ـن ــاي ــر ( 1984الـ ـت ــي ش ـه ــدت اح ـت ـجــاجــات
ً
عـلــى رف ــع أس ـعــار ال ـخ ـبــز) ،وصـ ــوال إل ــى 14
يناير  2011عندما سقط نظام بن علي بعد
سلسلة احتجاجات عمت البالد التونسية
منذ  17ديسمبر  ،2010عندما أقــدم محمد
ال ـبــوعــزيــزي ع ـلــى إح ـ ــراق نـفـســه أمـ ــام مقر
م ـحــاف ـظــة س ـي ــدي ب ــوزي ــد اح ـت ـج ــاجــا عـلــى
الظلم والفقر .وبينما يحفظ العالم تاريخ
 17ديـسـمـبــر ،ف ــإن وف ــاة ال ـبــوعــزيــزي كانت
في  5يناير  ،2011وهو التاريخ الذي ألهب

االحتجاجات في جميع أرجاء البالد لتصل
تدريجيًا إلى العاصمة في  11يناير ،بينما
كـ ــان ال ـض ـحــايــا ي ـت ـســاق ـطــون ف ــي أك ـث ــر من
مدينة.
رحلة الثورة

في  12يناير  2011تم اعتقال املتحدث باسم
حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـش ـيــوعــي امل ـح ـظ ــور ،حمة
الـهـمــامــي ،بتهمة الـتــآمــر على أمــن الــدولــة،
وبقي في دهاليز وزارة الداخلية في شارع
بــورقـيـبــة ي ــوم ــن .يــذكــر الـتــونـسـيــون كيف
اتجهت زوجته ،املناضلة الحقوقية راضية
النصراوي ،صباح  14يناير إلــى أمــام مقر
وزارة الداخلية للمطالبة بإطالق سراحه،
قبل سقوط النظام بساعات ،وهــي صــورة
بقيت راسخة في أذهــان التونسيني .يذكر
الهمامي فــي تصريحات كثيرة عــن هاتني
الـلـيـلـتــن ك ـيــف ك ــان م ـق ـي ـدًا إل ــى س ــري ــر في
قبو الــداخـلـيــة ،عندما وصـلــت إلـيــه صباح
 14يناير أصوات الجماهير خارجًا تنادي
بالحرية ،بينما كــان االرتـبــاك والـخــوف قد
ّ
عما صفوف أعــوان الــوزارة وهم يتحدثون
عـ ــن مـ ـح ــاول ــة اق ـت ـح ــام ـه ــا مـ ــن ال ـج ـمــاه ـيــر
ّ
الغاضبة الـتــي غــطــت كــل شبر فــي الـشــارع
ال ـطــويــل وك ــان ــت ت ـن ــادي «ديـ ـق ــاج /إرح ــل»
و«الشعب يريد إسقاط النظام».
ق ـب ــل ذل ـ ــك ب ـل ـي ـلــة ،مـ ـس ــاء  13ي ـن ــاي ــر ،أع ـلــن
ّ
االتحاد العام التونسي للشغل أن ما يحدث
ف ــي ت ــون ــس ث ـ ــورة ش ـع ـب ـيــة ،وأن مـ ـب ــادرات
النظام جاءت متأخرة ،ليعلن في  14يناير
عن إضــراب عام في تونس ،ليتوافد اآلالف
أمـ ــام م ـقــر االتـ ـح ــاد ،غ ـيــر بـعـيــد ع ــن ش ــارع
بورقيبة ،في ٍّ
تحد صارخ للحواجز األمنية
التي وضعها نظام بن علي ،لتلتحم بعدها
جموع املتظاهرين أمام وزارة الداخلية.
يقول القيادي النقابي في جامعة البنوك،
املعارض في الحزب الديمقراطي التقدمي،
ال ـشــاذلــي ف ـ ــارح ،إن ــه ف ــي ص ـبــاح  14يناير
كــان مــن أول الواصلني إلــى شــارع الحبيب
بــورقـيـبــة حـيــث ض ــرب مــوع ـدًا مــع موظفني
ون ـقــاب ـيــن م ــن ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي لـتــأطـيــر
مشاركتهم فــي اإلض ــراب الـعــام ال ــذي دعت
إل ـيــه املــركــزيــة الـنـقــابـيــة حـيـنـهــا .ويضيف
ف ــارح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :كــانــت الساعة
تشير إلــى حــوالــي السابعة وخمس عشرة
دقيقة عندما وصـلـ ُـت إلــى شــارع بورقيبة،
ُ
حيث كانت خيوط سقوط النظام تنسج من
دون تخطيط ،بل بإرادة شعبية».
ويتابع أن الشارع كان في الساعات األولى

يحمل الشارع كل
رموز التحوالت التي
عرفتها البالد
بعد عقد من الثورة
ال يزال الشارع مظلة
آمنة للتعبير

مــن صـبــاح  14يناير قليل الـحــركــة مــا عدا
بعض املارة ،قبل أن تبدأ وفود املوظفني من
القطاع الــذي ينتسب إليه في التوافد عند
مــدخــل أح ــد ال ـف ــروع املـصــرفـيــة الـتــي يعمل
فيها على الضفة املقابلة لــوزارة الداخلية.
عند الرصيف التقت جموع املوظفني ،وفي
حــدود الثامنة والنصف توجهت إلــى مقر
االتحاد العام التونسي للشغل في «بطحاء
محمد علي» ،وفق روايــة فــارح ،الــذي يقول
إنه كان آخر الوافدين إلى هناك بعدما فرغ
من تنظيم صفوف موظفي القطاع املصرفي
املشاركني في مسيرة اإلضراب العام.
وي ـض ـي ــف ف ـ ـ ــارح أنـ ـ ــه فـ ــي ح ـ ـ ــدود ال ـس ــاع ــة
التاسعة والنصف صباحًا ،وعند وصوله
إل ــى «بـطـحــاء محمد ع ـلــي» ،كــانــت األحـيــاء
املتفرعة عــن املـكــان مزدحمة بــالـنــاس ،قبل
أن تـنـطـلــق امل ـس ـيــرة الـشـعـبـيــة ن ـحــو وزارة
الــداخـلـيــة عـبــر ش ــارع بــورقـيـبــة ،واسـتـغــرق
ق ـط ــع األم ـ ـتـ ــار ال ـف ــاص ـل ــة ب ــن أول ال ـش ــارع
ون ـه ــاي ـت ــه س ــاع ــة مـ ــن الـ ــزمـ ــن ح ـت ــى تـصــل
الـجـمــوع إل ــى مـقـصــدهــا بـعــدمــا اصـطــدمــت
بأول حاجز للشرطة وتمكنت من كسره .في
األثناء كانت مسيرة املحامني التي انطلقت
م ــن ش ـ ــارع بـ ــاب ب ـن ــات ت ـت ـق ـ ّـدم أي ـض ــا نحو
ش ــارع الحبيب بورقيبة ليكون املحامون
أول امل ـل ـت ـح ـمــن بــال ـن ـقــاب ـيــن أمـ ـ ــام وزارة
الداخلية ،تلتها مسيرات أخرى للمواطنني
وشخصيات سياسية تــوافــدت على املكان
الذي كان محاصرًا بعناصر األمن بالزيني
النظامي واملدني.
ويعتبر القيادي النقابي أن شارع بورقيبة
رحلة عمر ،إذ يختزل سنوات من النضال
من أجل لحظة الحرية ،دارت أغلب فصولها
في محيط ال يتجاوز الكيلومتر الواحد بني
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مقر االتـحــاد العام التونسي للشغل ومقر
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـتـقــدمــي وك ــل زواي ــا
شارع بورقيبة في كل املحطات.
مظلة للتعبير

من جهتهم ،كان املحامون ّ
بزيهم الرسمي
في قلب االحتجاجات منذ انطالق الثورة
ف ــي سـ ـي ــدي ب ــوزي ــد والـ ـقـ ـص ــري ــن ،ف ـف ــي 22
ديـسـمـبــر  ،2010ت ـجـ ّـم ـعــوا ف ــي شـ ــارع بــاب
بنات الــذي يضم املحاكم وهيئة املحامني،
ّ
منددين بالنظام وممارساته ،ونظموا وقفة
احتجاجية فــي كــامــل مـحــاكــم الجمهورية
ف ــي  31ديـسـمـبــر ،للتعبير ع ــن تضامنهم
مع املطالب الشعبية ،وقامت قــوات النظام
آنذاك باالعتداء عليهم.
وال يــزال املحامي ضياء الــديــن م ــورو ،بعد
عشر سـنــوات مــن ال ـثــورة ،يعتبر أن شــارع
ب ــورق ـي ـب ــة ه ــو ال ـ ـشـ ــارع األكـ ـث ــر رم ــزي ــة فــي
تــونــس وأن ذل ــك امل ـكــان ال ــذي التحمت فيه
مسيرة املحامني بعباءاتهم السوداء في 14
يناير  2011بجماهير الغاضبني هو اإلطار
الطبيعي لكل التعبيرات والتظاهرات مهما
كان نوعها أو لونها السياسي .ويقول مورو
لـ«العربي الجديد» ،إنه بعد عقد من الثورة
ال يـ ــزال شـ ــارع بــورقـيـبــة يـحـتــوي الجميع
ويــوفــر املظلة اآلمـنــة للتعبير عــن الغضب

والفرح والرفض والتوق إلى التغيير .وعلى
الرغم من أن هواجس كثيرة كانت تختلج
صـ ــدور امل ـحــامــن ع ـنــد ان ـط ــاق مسيرتهم
مــن مقر قصر الـعــدالــة فــي بــاب بـنــات نحو
شارع بورقيبة ،إال أن وقع خطى املحامني،
بحسب م ــورو ،كــان يكسر حــواجــز الخوف
كـلـمــا تـقــدمــت املـسـيــرة مــن مـصـيــر مجهول
ينتظرهم وينتظر البالد في تلك اللحظة.
وي ـض ـيــف أن اقـ ـت ــراب امل ـح ــام ــن م ــن بــوابــة
وزارة الــداخـلـيــة مــع ق ـيــادات سياسية كــان
الخوف من البناية
كافيًا إلنهاء عقود من ّ
ال ــرم ــادي ــة ال ـتــي طــاملــا تـجــنــب الـتــونـسـيــون
حتى املرور بجانب أسوارها.
هـ ــذا ال ـ ـشـ ــارع الـ ــرمـ ــز ،ي ـع ــرف ــه ال ـتــون ـ ُس ـيــون
ب ـشــارع بــورقـيـبــة ،وه ــو االس ــم ال ــذي أطـلــق
عـلــى كــل ال ـش ــوارع الــرئـيـسـيــة فــي كــل املــدن
أثناء حكم الرئيس الحبيب بورقيبة ،وفي
بعضها تماثيل تجسد بعض حركاته ،أزال
أغلبها نظام بن علي بعد سنة  ،1987بما
فيها تمثاله في العاصمة.
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث ال ـتــون ـســي ع ــدن ــان مـنـصــر،
م ــدي ــر ديـ ـ ـ ــوان ال ــرئـ ـي ُــس األس ـ ـبـ ــق مـنـصــف
املــرزوقــي ،في كتاب نشر منذ أيــام بعنوان
«س ـنــوات ال ــرم ــل» ،إن لـلـشــارع الــرئـيــس في
العاصمة مع التماثيل والنصب التذكارية
قصة ضاربة في القدم ،فقد كان اسمه األول

إضاءة

لــم يـكــن الــوصــول إلــى منطقة ل ـســودة ،التي
تبعد  12كيلومترًا عــن مركز مدينة سيدي
ب ــوزي ــد ،ويـقـيــم فـيـهــا ع ــدد م ــن أفـ ــراد عائلة
محمد ال ـبــوعــزيــزي ،ال ــذي يـعـ ّـد رم ــز الـثــورة
ً
التونسية ،سهال ،إذ يختصر الطريق الوعر
املحاط ببعض أشجار الزيتون وثمار التني
الشوكي (الصبار) ،والــذي يــؤدي إلــى منزل
ج ــد الـ ـب ــوع ــزي ــزي ،الـ ـ ــذي ي ـح ـت ـفــظ بــال ـعــربــة
ال ـتــي ك ــان يـجــرهــا األخ ـيــر قـبــل ح ــرق نفسه
في  17ديسمبر /كانون األول  ،2010والتي
التهمت الـنـيــران أجـ ـ ً
ـزاء مـنـهــا ،لكنها بقيت
شاهدة على الحادثة بعد مضي  10أعــوام،
ح ـك ــاي ــة الـ ـح ــرم ــان وال ـت ـه ـم ـي ــش .وب ـم ـج ــرد
ال ــدخ ــول إل ــى قــريــة س ـيــدي صــالــح الـتــابـعــة
للسودة ،وتحديدًا إلى منطقة زراعية يشقها
طريق غير معبد ،يغيب أي أثــر للحركة أو
املواصالت ،إذ ال يوجد بها الكثير من املنازل،
باستثناء بعض املباني الحجرية املهجورة،
واملزارع ،وهناك يعيش جد البوعزيزي.
أم ــام املـنــزل الــريـفــي الكبير ،يمكن مشاهدة
مـسـتــودع كبير مبني مــن الـحـجــارة ويضم
غرفتني منفصلتني؛ واح ــدة كبيرة وأخــرى
صغيرة توجد فيها عربة البوعزيزي .عربة
كـبـيــرة وثـقـيـلــة يـكـســوهــا ال ـغ ـبــار ،ومحملة
بالعديد مــن املستلزمات املـتــروكــة والكتب
واألكياس البالستيكية .وتوجد في الغرفة
ّ
نافذة صغيرة ،يبدو أن سنوات مضت منذ
فـتـحـهــا آلخ ــر مـ ــرة .ال ش ــيء س ــوى الـجـمــاد
فــي ه ــذا امل ـكــان ،ولـكـنــه الـجـمــاد ال ــذي يخبر

تعطل في المسار
السياسي التونسي الذي
يواجه مشاكل عدة
الغنوشي :تم تصميم
النظام االنتخابي لمنع
وصول حزب واحد

لم يلمس الناس نتائج اقتصادية واجتماعية للثورة (ياسين قائدي/األناضول)

متابعة

في منزل جد البوعزيزي ...عربة محمد كل ما تبقى
سيدي بوزيد ـ بسمة بركات

هــو «ش ــارع جــول فـيــري» ،رئـيــس الحكومة
ُ
الفرنسية التي احتلت فــي عهدها تونس.
وم ـنــذ  1899انـتـصــب الـتـمـثــال امل ــذك ــور في
قلب الشارع مؤكدًا رمزية الغزو والسيادة
الجديدة في البالد ،وكــان على التونسيني
طيلة ستني عامًا ّ
تحمل وجود ذلك النصب،
ليتم تفكيكه فــي األي ــام األول ــى لالستقالل
( .)1956وبقي الشارع من دون تماثيل إلى
حـ ــدود عـهــد بــورق ـي ـبــة .وحـ ــده اب ــن خـلــدون
ك ــان فــي مـكــانــه الـصـحـيــح (تـمـثــالــه ماسكًا
بـكـتــابــه ف ــي ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى م ــن الـ ـش ــارع)،
منزويًا ومراقبًا ومتفرجًا في ذهاب الزعيم
(بورقيبة) وعودته ،وقــدوم كل اآلخرين ثم
ذهابهم.
ول ـط ــامل ــا كـ ــان هـ ــذا الـ ـش ــارع ن ـبــض ال ـح ـيــاة
فــي تــونــس ،أك ــان لـلـنــاس املـتــوجـهــن نحو
املـقــاهــي الكثيرة املـتــرامـيــة هنا وه ـنــاك ،أو
ق ــاع ــات الـسـيـنـمــا ،أم أله ــل الـثـقــافــة وال ـفــن،
وك ــان شــاهـدًا على والدة صحف وعــروض
ثقافية وم ـب ــارزات شعرية ون ــدوات أدبـيــة،
فيما املسرح البلدي فيه يستضيف لقرن من
الــزمــن مسرحيات ومـهــرجــانــات موسيقية
وسينمائية تونسية ودولية (أيــام قرطاج
املسرحية والسينمائية واملــوسـيـقـيــة) ،ما
جعل من تونس ومن الشارع قبلة املبدعني
العرب واألفارقة بالخصوص.

يـطــرح التونسيون ،واملـتــابـعــون للثورة
التونسية من خارجها ،أسئلة العشرية
الـ ـج ــدي ــدة ،ب ـش ــيء م ــن ال ـت ـف ــاؤل أح ـيــانــا
والـ ــري ـ ـبـ ــة أحـ ـي ــان ــا أخ ـ ـ ـ ــرى ،أخ ـ ـ ـ ـذًا بـعــن
االعتبار حقيقة اإلنجازات التي تحققت
بعد مــرور عقد كامل على انــدالعـهــا في
 17ديسمبر/كانون األول  ،2010وهروب
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي
في  14يناير/كانون الثاني  .2011وبقدر
االرتـ ـي ــاح لـلـمـنـجــزات ،ف ــإن ع ــدم اكـتـمــال
مـ ـس ــار الـ ـ ـث ـ ــورة ،واألزمـ ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة واألم ـن ـيــة،
ال ـتــي ال تـنـتـهــي ،ت ـطــرح ت ـس ــاؤالت حــول
مصير املرحلة املقبلة.
رئـيــس املـجـلــس الـتــأسـيـســي ال ــذي أنجز
الدستور التونسي الجديد ،مصطفى بن
جعفر ،يقول لـ«العربي الجديد» :عندما
نـتـحــدث عــن ال ـث ــورة الـتــونـسـيــة نتحدث
عنها بكثير من الفخر واالع ـتــزاز ،ألنها
قطعت مــن نــاحـيــة مــع فـتــرة االسـتـبــداد،
وألنـهــا أظـهــرت ،مــن ناحية أخ ــرى ،قــدرة
على إدارة األزمــات ،ولم تفشل ،باملقارنة
م ـ ــع تـ ـ ـج ـ ــارب مـ ـم ــاثـ ـل ــة .ولـ ـ ــو اح ـت ــرم ـن ــا
الــدسـتــور ،لكنا أنهينا بـنــاء املؤسسات
ال ــدس ـت ــوري ــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
وب ـ ـ ــرأي ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــا ه ـ ــو مـ ـ ـط ـ ــروح خ ــال
ً
الـعـشــريــة ال ـجــديــدة ه ــو أوال اسـتـعـجــال
اسـتـكـمــال مــا لــم يـنـجــز ،والـسـعــي لبحث
ُ
اآللـيــات التي تمكن من الـخــروج من هذا
املــأزق االقتصادي ،والتفكير في نموذج
تـ ـنـ ـم ــوي جـ ــديـ ــد ،ومـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـق ـض ــاي ــا
املتعلقة باملنظومة السياسية ،خصوصًا
ال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي وق ــان ــون األحـ ــزاب،
ألنها الطريق نحو مجتمع ديمقراطي.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـ ــرى الـ ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي
ومــديــر مــركــز ال ــدراس ــات االستراتيجية
األسـ ـب ــق ط ـ ــارق الـ ـكـ ـح ــاوي ،ف ــي حــديــث
ً
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ه ـن ــاك تـعـطــا
فــي امل ـســار الـسـيــاســي ال ــذي يــواجــه عــدة

م ـش ــاك ــل .ف ــامل ـس ــار ال ي ـخ ـلــو م ــن تـشـتــت
واض ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة
ع ـلــى ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،وع ـقــد الـتـحــالـفــات.
وبــالـتــالــي ،أصـبــح ال ـســؤال حــول إن كــان
النظام السياسي مناسبًا أم ال .ويبني أن
ً
هناك تعطال واضـحــا حتى فــي الجانب
املحلي ،حيث كان من املفروض االنطالق
فـ ــي املـ ـج ــال ــس الـ ـجـ ـه ــوي ــة .وب ـ ــرأي ـ ــه ف ــإن
«ال ـقــوانــن املتعلقة بتفعيل صالحيات
الـحـكــم املـحـلــي ال ت ــزال معطلة ،مــن دون
أن ن ـن ـســى اإلش ـ ـكـ ــال امل ـت ـع ـلــق بــامل ـســألــة
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة ،ودون هــذه،
ف ــإن اإلص ــاح ــات الــديـمـقــراطـيــة ستكون
مـ ـه ــددة» .وي ـب ــن ال ـك ـح ــاوي أن ال ـنــاس
ال ي ـم ـك ـن ـهــم الـ ــدفـ ــاع ع ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي ،وه ــم ال يـلـمـســون
نـتــائــج اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة .ويشير
إلى أنه معروف من خالل الديمقراطيات،
وال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ،أن ه ـنــاك ازدهـ ــارًا
يتحقق ،ولـكــن فــي الـحــالــة التونسية لم
يلمس الناس ذلك لغاية اليوم .ويضيف
أن ج ــزءا مــن الـنــاخـبــن ع ــادوا للمقارنة
بـمــا ك ــان قـبــل ال ـث ــورة ،وه ــذا هــو الخطر
الحقيقي الذي يهدد املسار الديمقراطي،
وعـلــى كــل الـقــوى الديمقراطية أن تفهم
أنه من دون إصالحات حقيقية ستصبح
الــديـمـقــراطـيــة م ـه ــددة ،خـصــوصــا أن ــه ال
وجـ ـ ــود ل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة م ـح ـص ـنــة .وي ــرى
ً
أن ه ـن ــاك م ـش ـكــا حـقـيـقـيــا ف ــي ال ـق ـيــادة
السياسية للبالد ،وال بد من هزة حقيقية،
ووجود قيادة قادرة على املحافظة على
النظام الديمقراطي ،وتقوم بإصالحات
اقتصادية.
ً
وت ـف ــاع ــا م ــع هـ ــذا الـ ـط ــرح ال ـ ــذي ي ـبــرزه
الكحالوي بخصوص النظام السياسي،
يذهب رئيس مجلس الـنــواب (البرملان)

راشد الغنوشي إلى التأكيد على وجود
صـ ــراع عـنـيــف ب ــن ال ـن ـظــامــن الــرئــاســي
والبرملاني ،ألن التونسيني عاشوا لعقود
مــع الـنـظــام املــركــزي ،وهـنــاك تـخــوف من
الحكم املحلي وتــوزيــع السلطة ،ولذلك
فامليزانية املرصودة له ما زالت ضعيفة،
وف ــق ت ـقــديــره .وي ـقــول الـغـنــوشــي ،خــال
نـ ــدوة نـظـمـهــا امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأبـحــاث
ودراسـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ب ـت ــون ــس وم ــرك ــز
الدراسات اإلستراتيجية والدبلوماسية
حــول «ال ـثــورة التونسية :أي عــاقــة بني
ال ــدول ــة وامل ـج ـت ـمــع» أم ــس األول ،إن جل
األنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة فــي الـعــالــم الـيــوم
بــرملــان ـيــة ،وت ــون ــس تـعـيــش صـعــوبــة في
الـسـلـطــة م ــن خ ــال امل ــزج ب ــن الـنـظــامــن
ال ـبــرملــانــي وال ــرئ ــاس ــي .وي ـع ـت ـبــر أن ــه تم
تصميم الـنـظــام االنـتـخــابــي فــي تونس
ملنع وص ــول حــزب واح ــد للسلطة ،وهو
أمر مفهوم ،بعد سنوات من حكم الحزب
الواحد واالستبداد.
وح ـ ـق ـ ـقـ ــت الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة ،خـ ــال
عشريتها األولــى ،منجزًا حقوقيًا كبيرًا،
ت ـم ـثــل ف ــي عـ ـش ــرات الـ ـق ــوان ــن ال ـحــام ـيــة
لحقوق الناس ،في التقاضي والسجون
وال ـف ـضــاء ال ـع ــام بـكــل م ـكــونــاتــه .وب ــدأت
تـ ـت ــأس ــس عـ ــاقـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع الـ ــدولـ ــة
ومؤسساتها والشرطة والقضاء .ويرى
رئ ـيــس ال ــراب ـط ــة الـتــونـسـيــة ل ـلــدفــاع عن
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ج ـم ــال مـسـلــم أن ــه بعد
 10أعـ ـ ـ ــوام مـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورة ل ــوح ــظ تـقـلــص
ف ــي م ـن ـســوب ال ـث ـقــة ب ـمــؤس ـســات الــدولــة
ودول ــة ال ـقــانــون .ويـضـيــف ،فــي تصريح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه رغ ــم تحقيق
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـك ــاس ــب خ ـ ــال ال ـع ـشــريــة
األولـ ـ ــى ،إال أن ه ـن ــاك ع ــدة م ـخ ــاوف من
ح ـ ـصـ ــول ت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ـك ــاس ــب،
خصوصًا في مجال الحريات والحقوق،
فالحقوق االقتصادية واالجتماعية هي
األس ـ ــاس ،وش ـعــار ال ـث ــورة «ش ـغــل حرية
كــرامــة وطـنـيــة» ،لــم يتحقق مـنــه الشغل
وال ـكــرامــة ب ـعــد .وي ـبــن أن امل ـخ ــاوف هي
م ــن املـ ـن ــاخ الـ ـع ــام وال ـ ـصـ ــراع الـسـيــاســي
واألزم ـ ــة ال ـحــاص ـلــة ،وم ــن ال ـع ـنــف ال ــذي
أص ـبــح يـطـغــى عـلــى ال ـجــانــب السياسي
والشارع .ويقول مسلم إنه يجب تعزيز
ال ـح ـقــوق املـكـتـسـبــة وامل ـحــاف ـظــة عـلـيـهــا،
وعدم التراجع عما تحقق ،خصوصًا أنه
لوحظت بوادر لذلك في بعض الحريات،
وال بد من تطبيق ما تم االتفاق عليه.
وليد...

قصة شــاب تونسي عــاش الـحــرمــان ،وحمل
بجسده النحيل عربة ثقيلة محملة بالوجع
وبصعوبة العيش في منطقة تفتقر ألبسط
املستلزمات الحياتية.
فـ ــي ق ــري ــة ال ـ ـجـ ــد ،ج ـل ــس عـ ــم الـ ـب ــوع ــزي ــزي،
أح ـمــد ،وه ــو فــي الـعـقــد ال ـســادس مــن عـمــره،
وقــد انعكست آث ــار الـسـنــوات على مالمحه،
وب ــدا إرهـ ــاق الـعـمــل الـفــاحــي املـضـنــي على
محياه .ويـقــول أحـمــد ،لــ«الـعــربــي الجديد»،
إنه «مضى على وجود عربة البوعزيزي في
هذا املستودع قرابة  10أعوام .فبعد الحادثة
بـنـحــو ش ـهــر ،جلبها شـقـيــق مـحـمــد ،ســالــم،
إلــى هنا» ،مضيفًا أنــه «املكان الوحيد الذي
يمكنهم االحتفاظ فيه بالعربة ،وهي تقريبًا
كل ما تبقى من ذكراه وبالتالي مهما كانت
اإلغراءات فلن ّ
نفرط بها».
يـتــذكــر ال ـعــم عــاقــة مـحـمــد بـجــدتــه ،وتــدعــى
ز ّع ــرة ،والـتــي كــانــت تقطن فــي امل ـنــزل .يقول
إن ـ ــه ك ـ ــان يـ ــزورهـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،وال ي ـفــوت
مـنــاسـبــة إال ويـطـمـئــن عـلـيـهــا ،بــل كـثـيـرًا ما
كـ ــان يـخـبــئ بـعـضــا م ــن ت ـلــك ال ـفــاك ـهــة الـتــي
ك ــان يبيعها عـلــى عــربـتــه إلرســال ـهــا إلـيـهــا،
وي ـنــزعــج عـنــدمــا ي ــراوغ ــه عـمــه وال يحملها
للجدة .توفيت زعرة بعد نحو عام من وفاة
البوعزيزي حزنًا على حفيدها .يؤكد العم
أنهم فوجئوا جميعًا بحرق األخـيــر نفسه،
وأن ـهــم اض ـط ــروا ل ـســرد تـفــاصـيــل مــا حصل
للجدة نـظـرًا لسؤالها املتكرر عــن حفيدها.
ّ
ويلفت املـتـحــدث نفسه إلــى أن ابــن شقيقه،
وفي آخر لقاء جمعهما ،أخبره أنه كان ينوي
اقتناء شاحنة صغيرة لبيع الـغــال بعدما

سئم من مالحقات شرطة البلدية ،وتعب من
حمل العربة الكبيرة والتي جلبت له الكثير
م ــن امل ـشــاكــل وامل ـ ـطـ ــاردات ،و«ل ـك ــن ال ـق ــدر لم
ّ
يمهله الوقت لتحقيق حلمه» .ويلفت إلى أن
البوعزيزي نشأ في عائلة فقيرة وكان يعمل
إلعالة أسرته.
يـسـتــرجــع أح ـمــد تـفــاصـيــل ال ـحــادثــة عندما
وردهـ ـ ـ ـ ــم خـ ـب ــر ح ـ ـ ــرق اب ـ ـ ــن ش ـق ـي ـق ــه م ـح ـمــد
مستشفى
جـســده ،ويـقــول إنـهــم هــرعــوا إلــى ّ ُ
صفاقس ،ولكن تم إخبارهم هناك بأنه نقل
إلــى مستشفى الحروق البليغة بنب عروس
جنوب العاصمة تــونــس .ذهـبــوا إلــى هناك،
وكانت الضمادات تغلف كامل جسده ،مشيرًا
إلى أنه بالكاد ملحه من وراء حاجز زجاجي،

فيما لم ينطق محمد بأي حرف ولم يشعر
حتى بوجودهم ،ولكنه كان يتحرك .ويتابع
أنهم لم يتوقعوا أن تتوالى األحداث بسرعة،
خـصــوصــا بـعــد وف ــاة اب ــن شقيقه ،إل ــى حني
ه ــروب الــرئـيــس املـخـلــوع زي ــن الـعــابــديــن بن
علي في  14يناير /كانون الثاني عام ،2011

لم يتغير شيء في
واقع المنطقة بعد 10
سنوات على الثورة

عربة البوعزيزي في مستودع منزل جده (العربي الجديد)

ليبيا :اللجنة االستشارية تبحث السلطة الموحدة
فال أحد كان يصدق ما يحصل ،وفق أحمد
البوعزيزي.
مصير عائلة الـبــوعــزيــزي املصغرة،
وح ــول
ّ
يقول العم إنها «تشتتت ولم يبق من أفرادها
في سيدي بوزيد أحد ،فمنزل العائلة أغلق
ب ـع ــد أن ه ــاج ــرت وال ـ ـ ــدة م ـح ـم ــد ،م ـنــوب ـيــة،
إل ــى كـنــدا بــرفـقــة ابنتها ليلى الـتــي انتقلت
للدراسة هـنــاك ،ولكنهما لــم تـعــودا لسيدي
بــوزيــد منذ أع ــوام عــدة ،ونـحــن على اتصال
ّ
مستمر بهما» .ويلفت إلــى أن «املضايقات
والشائعات كانت كبيرة وأرهقتهم حينها،
مثل رواج أخبار عن حصولهم على أموال»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ـهــم «ل ــم يـجـنــوا ش ـي ـئــا» ،وأن ــه
شـخـصـيــا كـ ــان س ـيــرفــض أي شـ ــيء ألنـ ــه ال
يــوجــد مــا يـعــوض ابــن أخـيــه .ويـبــن أنــه من
املفارقات أن دفتر العالج املجاني الذي كان
يتمتع به برفقة عائلته املكونة من  7أفــراد
سحب منه ،وبالتالي هو يعتمد على عمله
في النشاط الــزراعــي ،على الرغم من أن هذا
الـقـطــاع تــراجــع وأص ـبــح يـعــانــي رك ــودًا غير
مسبوق ،وبالتالي بالكاد يتمكن من إعالة
عائلته ،وفق قوله.
ب ــدوره ،يوضح ابــن عم محمد البوعزيزي،
ويدعى الهادي البوعزيزي ،أنه على الرغم
من مــرور  10أعــوام على الثورة ،فلم يتغير
شـ ــيء ف ــي واقـ ـ ــع م ـن ـط ـق ـت ـهــم ،ف ــال ـع ــدي ــد مــن
الشبان عاطلون عن العمل ،وال تنمية وال أي
بــوادر لإلصالح .ويشير إلى أنه باستثناء
الــرئ ـيــس األس ـب ــق املـنـصــف امل ــرزوق ــي ال ــذي
زارهـ ــم ،فــإنــه لــم ي ــأت أي م ـســؤول للمنطقة
منذ أعوام عدة.

بدأت اللجنة االستشارية
المنبثقة عن الحوار
السياسي الليبي أعمالها،
أمس ،في جنيف ،فيما
يواصل رئيس مجلس
نواب طبرق عقيلة صالح
حراكه السياسي في باريس
طرابلس ــ العربي الجديد

ان ـط ـل ـق ــت أم ـ ـ ــس ،األربـ ـ ـع ـ ــاء ،أع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ـنــة
االس ـت ـش ــاري ــة امل ـن ـب ـث ـقــة ع ــن م ـل ـت ـقــى ال ـح ــوار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــي ،فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ج ـن ـيــف
السويسرية ،والتي يؤمل منها التوصل إلى
صيغة شكل الحكم خالل املرحلة االنتقالية في
البالد ،واختيار املرشحني للسلطة التنفيذية.
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع هـ ــذا الـ ـح ــراك ال ـ ــذي ال ت ــزال
تــرعــاه األم ــم املـتـحــدة ،وهــو مـحـصــور زمنيًا،
ي ـتــواصــل الـ ـح ــراك ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أك ـث ــر من
صعيد ،إذ التقى رئيس مجلس نــواب طبرق
عقيلة صالح ،أمــس ،في العاصمة الفرنسية
ب ــاري ــس ،الــرئ ـيــس إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ضمن
زي ــارت ــه إل ــى فــرنـســا ال ـتــي ب ــدأت ي ــوم اإلثـنــن
املــاضــي .وأعلنت البعثة األممية فــي ليبيا،
أمس ،عن انطالق اجتماع اللجنة االستشارية
املـنـبـثـقــة ع ــن مـلـتـقــى الـ ـح ــوار ال ـس ـيــاســي في
جنيف ،موضحة في بيان ،أن اللجنة ستبدأ

اجتماعًا مباشرًا هذا األسبوع في قصر األمم
في املدينة السويسرية في الفترة من  13إلى
 16يناير /كانون الثاني الحالي (أي من أمس
األربعاء حتى بعد غد السبت) ،وذلك بإشراف
املبعوثة األممية باإلنابة إلى ليبيا ستيفاني
وليامز .وذكرت البعثة أنه ّ
تم تأسيس اللجنة
االس ـت ـش ــاري ــة أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــوالي ــة م ـح ــددة زمـنـيــا
بـشـكــل صـ ــارم ،وسـتـكــون مهمتها الرئيسية
مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار
السلطة التنفيذية املوحدة ،وتقديم توصيات
م ـل ـمــوســة وع ـم ـل ـيــة ل ـت ـقــرر ب ـشــأن ـهــا الـجـلـســة
الـعــامــة للملتقى .ولفتت البعثة فــي بيانها،
إلى أن موعد االنتخابات الوطنية سيظل في
 24ديسمبر /كــانــون األول  ،2021مــؤكــدة أن
أعضاء اللجنة ال ــ 18يمثلون تنوعًا جغرافيًا
ّ
وسياسيا واسع النطاق.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ان ـع ـقــاد الـلـجـنــة ،رأى السفير
األملاني في ليبيا أوليفر أوفتشا ،أن العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد «ت ــدخ ــل مــرحـلــة
ح ــاسـ ـم ــة» ،داعـ ـي ــا أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة وجـمـيــع
األط ــراف السياسية املعنية إلــى «االسـتـفــادة
القصوى من التنسيق مع بعثة األمم املتحدة
ل ـلــدعــم لـ ــدى ل ـي ـب ـيــا ،وت ـم ـه ـيــد ال ـط ــري ــق نحو
س ـل ـط ــة ت ـن ـف ـيــذيــة م ـ ــوح ـ ــدة» ،وذل ـ ـ ــك بـحـســب
ّ
تـغــريــدة لــه عـلــى «تــوي ـتــر» .كـمــا ح ــث السفير
األميركي في ليبيا ،ريتشارد نورالند ،أعضاء
اللجنة االسـتـشــاريــة عـلــى اسـتـثـمــار الفرصة
لتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة .وأكد نورالند،
في تغريدة للسفارة عبر «تويتر» ،أن أعضاء
الـجـنــة لــديـهــم الـتـفــويــض فــي اجـتـمــاعـهــم في
جنيف الستعادة سيادة ليبيا واالستجابة

لدعوة الشعب للتغيير .وأوضح أن االجتماع
«يأتي في منعطف حاسم» ،مشيرًا إلى أن لدى
أعضاء اللجنة فرصة لتشكيل سلطة تنفيذية
مؤقتة ،يمكن أن تمهد الطريق لالنتخابات
ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ،وتـ ـض ــع ت ـط ـل ـعــات جـمـيــع
الليبيني فوق مصالح بعض األطراف الليبية
والخارجية ،على ّ
حد تعبيره.
وكــانــت م ـصــادر لـيـبـيــة قــد أكـ ــدت ،لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن هــدف اللجنة «مناقشة وجهات
ن ـظ ــر م ـخ ـت ـل ـفــة بـ ـش ــأن ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ال ـجــديــدة ،وم ــن بينها مـقـتــرح ب ـقــاء املجلس
ال ــرئ ــاس ــي ال ـحــالــي وتـشـكـيــل ح ـكــومــة وح ــدة
وطـ ـنـ ـي ــة م ـن ـف ـص ـل ــة لـ ـت ــول ــي م ـ ـهـ ــام امل ــرحـ ـل ــة
الـتـمـهـيــديــة ال ـت ــي سـتـفـضــي إل ــى ان ـت ـخــابــات
وطـنـيــة فــي نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،تــزامـنــا مع
جهود أخرى يبذلها أعضاء اللجنة القانونية
من أجــل االنتهاء من إنشاء قاعدة دستورية
تجري وفقها االنتخابات».
وبالتزامن ،بحث رئيس مجلس نــواب طبرق
عـقـيـلــة ص ــال ــح ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،م ــع الــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ف ــي ب ــاري ــس،
س ـبــل ت ـعــزيــز ال ـحــل الـسـلـمــي ف ــي لـيـبـيــا .كما

طرابلس :إنشاء غرفة
أمنية لمتابعة عملية
«صيد األفاعي»

التقى صالح والوفد املرافق له خالل الزيارة،
أمس أيضًا ،رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
جيرارد الرشيه وذلك للمرة الثانية ،بعدما قد
كــان التقاه يــوم اإلثـنــن .وبحسب مــا تناقلت
وس ــائ ــل إع ـ ــام لـيـبـيــة م ـح ـل ـيــة ،فـ ــإن م ــاك ــرون
استمع من ضيفه إلى شرح مفصل عن الوضع
في ليبيا وسبل تعزيز الحل السلمي والدور
الفرنسي املطلوب إلعادة استتباب االستقرار،
كما جــرت مناقشة مكافحة اإلره ــاب ووضــع
حد لتدفق الالجئني عبر ليبيا إلى أوروبا.
أمـ ـنـ ـي ــا ،ت ـس ـت ـعــد ح ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق ال ـل ـي ـب ـيــة،
بالتنسيق مــع أط ــراف دولـيــة وإقليمية عــدة،
إلطـ ــاق الـعـمـلـيــة األم ـن ـيــة «ص ـي ــد األف ــاع ــي»،
وال ـت ــي ك ــان ق ــد أع ـل ــن عـنـهــا وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة
فتحي باشاغا يــوم الجمعة املــاضــي ،لضبط
السالح واملجموعات املسلحة في غرب البالد،
في خطوة أولــى ضمن خطة أوســع ناقشتها
ال ـ ــوزارة مــع مـســؤولــن أمـيــركـيــن مـنــذ يناير
 .2019وأك ـ ــدت مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن حـكــومــة
طــرابـلــس لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،وج ــود رعــايــة
أمـيــركـيــة لـلـخـطــة مـنــذ وق ــت ب ـهــدف تقويض
سلطة املليشيات ،لكنها أشارت إلى أن حرب
ال ـلــواء املـتـقــاعــد خليفة حفتر عـلــى طرابلس
عــرق ـلــت الـتـنـفـيــذ مـ ــرات ع ـ ــدة .وأك ـ ــدت وزارة
الداخلية ،أمس ،أن العملية ستكون بـ«قيادة
وطنية للتنسيق اإلقليمي والتنفيذ املحلي»،
مـضـيـفــة أن ـهــا سـتـعـلــن ع ــن «ال ـغ ــرف ــة األمـنـيــة
العليا» في  17يناير .وذكرت أن باشاغا التقى
مـســؤولــي شــركــة «روز بــارتـنــز» البريطانية،
أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،لبحث إمـكــانـيــة عقد
شراكة معها للتعاون األمني.
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شرق
غرب
بومبيو يستقيل
خالل أسبوع

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو (الصورة) ،في تغريدة أمس
األربعاء ،أنه سيستقيل من منصبه
بعد أسبوع ،وستتم أرشفة حسابه
الحكومي على «تويتر» .كما ألغى
بومبيو آخــر زي ــارة لــه إلــى الـخــارج
كوزير للخارجية األميركية ،كانت
مـقــررة أمــس األرب ـعــاء إلــى بلجيكا.
وذكــرت وزارة الخارجية األميركية،
في بيان أن بومبيو قــرر البقاء في
واش ـن ـطــن لتسهيل «ان ـت ـقــال سلس
ومنظم» للسلطة مع فريق الرئيس
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب جـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن .وأعـ ـلـ ـن ــت
الخارجية أن إلغاء جميع الرحالت
ال ــذي فرضته ال ــوزارة أخـيـرًا يشمل
زيارة لتايوان كان من املقرر أن تقوم
بـهــا الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة ل ــدى األمــم
املتحدة كيلي كرافت.
(فرانس برس ،رويترز)

بوركينا فاسو :مقتل
جندي و 11مسلحاً
أع ـل ــن ج ـي ــش ب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو ،فــي
ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،مـ ـقـ ـت ــل ج ـ ـنـ ــدي و11
«إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــا» ،فـ ــي «اش ـ ـت ـ ـبـ ــاك» وق ــع
السبت املاضي ،في منطقة كومبري
شمال البالد قرب الحدود مع مالي.
وذكـ ــر أن «وح ـ ــدة عـسـكــريــة قــدمــت،
الـسـبــت ،لــدعــم فــي دي بــي (عناصر
م ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــون ي ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدون الـ ـجـ ـي ــش)
تعرضت لهجوم مــن قبل مسلحني
في محيط كومبري» .وأوضح «قتل
جندي خــال االشتباك وجــرح ستة
مــن الجانب الـصــديــق» ،مضيفًا أنه
«ت ــم تـحـيـيــد  11إره ــاب ـي ــا» م ــن دون
أن ي ـحــدد ال ـج ـمــاعــة املـسـلـحــة الـتــي
ينتمون إليها.
(فرانس برس)
الناصرة :االحتالل يعتدي
على تظاهرة ضد نتنياهو
اع ـ ـت ـ ــدت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
أمـ ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،ع ـ ـلـ ــى تـ ـظ ــاه ــرة
اح ـت ـج ــاج ـي ــة ضـ ــد حـ ـض ــور رئ ـيــس
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو
(الـ ـ ـص ـ ــورة) إلـ ــى م ــدي ـن ــة ال ـن ــاص ــرة.

واعتقلت الشرطة عددًا من القيادات
والـ ـك ــوادر الـسـيــاسـيــة امل ـشــاركــة في
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة ،ب ـي ـن ـه ــم األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
ل ـل ـت ـج ـم ــع ال ــوطـ ـن ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
مـصـطـفــى ط ــه ،الـ ــذي أط ـلــق ســراحــه
الح ـ ـقـ ــا .وجـ ـ ـ ــاءت ال ـت ـظ ــاه ــرة خ ــال
زيــارة نتنياهو مركز التطعيم ضد
كورونا في الناصرة.
(العربي الجديد)

الصومال :مقتل
قيادي من «الشباب»
أعلن مسؤولون صوماليون ،أمس
األرب ـ ـعـ ــاء ،مـقـتــل ق ـي ــادي م ــن حــركــة
«ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـكــريــة
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة غ ـ ـ ــدو ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـبـ ــاد.
ونـقـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء الـصــومــالـيــة
عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن ع ـس ـك ــري ــن قــول ـهــم
إن «الـجـيــش تمكن مــن تــدمـيــر عــدة
قــواعــد لحركة الشباب فــي غــدو ،ما
أس ـفــر عــن تصفية ق ـيــادي ب ــارز من
حركة الشباب».
(قنا)
كيم يتعهد بتعزيز
«الردع النووي»
أك ــد الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي ،كيم
جونغ أون ،أن بالده ستعزز قدراتها
النووية ،وستعمل على «بناء قدرات
عسكرية أقوى من قدراتها الحالية».
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـك ــوري ــة
الـشـمــالـيــة ،أم ــس األرب ـع ــاء ،عــن كيم
ق ـ ــول ـ ــه ،ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام م ــؤتـ ـم ــر ل ـح ــزب
الـعـمــال الـحــاكــم« ،بينما نـعــزز قــوة
ردع ال ـحــرب ال ـنــوويــة ،نـحـتــاج إلــى
بــذل كــل مــا فــي وسعنا لبناء أقــوى
ق ــدرات عسكرية» ،متعهدًا باملضي
في تنفيذ هذه املخططات .وكان كيم
ّ
أعلن أن بالده أكملت خططها لبناء
غواصة تعمل بالدفع النووي.
(قنا ،فرانس برس)
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انطلق أمس األربعاء ،مسار عزل الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب،
من مجلس النواب ،على وقع مخاوف أمنية متصاعدة من عنف
أنصاره ،مع اقتراب موعد تنصيب جو بايدن رئيسًا في  20يناير

نصائح «رايتس
ووتش»

ترامب يواجه
المحاكمة الثانية

قال المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن
رايتس ووتش» كينيث روث ،أمس ،إن
على الرئيس األميركي المنتخب جو
بايدن العمل على استعادة مصداقية
بالده في ما يتعلق بحقوق اإلنسان
في الداخل والخارج ،وذلك بعد ما
وصفه بــأربــع ســنــوات مــن «امتهان
الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة» .وأضــاف
روث في حديث لوكالة «رويترز» ،أن
الرئيس دونالد ترامب استهان بحقوق
اإلنسان ،واتهمه «بالتودد لكل حاكم
مستبد» .ودعــا روث بــايــدن إللغاء
صفقات السالح لبعض دول الشرق
األوسط.

واشنطن تحت حماية
أمنية مكثفة

واشنطن ـ العربي الجديد

أح ـيــا مـجـلــس ال ـن ــواب األم ـيــركــي،
أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،م ـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع
عـ ـل ــى اقـ ـتـ ـح ــام أن ـ ـصـ ــار ال ــرئ ـي ــس
ال ـخــاســر دون ــال ــد ت ــرام ــب مـبـنــى الـكــونـغــرس
في محاولة لعرقلة التصديق على فــوز جو
بايدن بالرئاسة ،بمحاكمة ترامب ووضعه
أمــام محاولة عــزل للمرة الثانية ،في سابقة
بـتــاريــخ ال ــوالي ــات املـتـحــدة .أس ـبــوع لــم يهدأ
فيه الديمقراطيون الساعون لعزل الرئيس
ّ
قـبــل أي ــام مــن انـتـهــاء والي ـتــه ،فــي ظ ــل أج ــواء
مــن التشنج ومـخــاوف أمنية متصاعدة من
عنف مـنــاصــريــه ،ال سيما فــي يــوم تنصيب

بايدن في  20يناير/كانون الثاني الحالي،
وسط تعزيزات وحشد عسكري غير مسبوق
إلتمام هذه العملية بدون مشاكل .ومع رفض
نائب الرئيس األميركي ،مايك بنس ،أول من
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ال ـت ـج ــاوب م ــع ط ـلــب مجلس
النواب تفعيل التعديل  25بالدستور لتنحية
ترامب ،مضى الديمقراطيون أمس األربعاء،
قدمًا فــي مسعاهم لعزل الــرئـيــس ،مــن خالل
الـتـصــويــت م ــع ع ــدد م ــن الـجـمـهــوريــن على
بند مساءلة ترامب لتتجه الكرة إلــى ملعب
مجلس الشيوخ .ويأتي ذلــك فيما يتواصل
حائط الدعم لترامب بالتآكل ،مع انفضاض
ّ
مزيد من الجمهوريني من حوله ،في حني أن
آخــريــن مــن الـحــزب وإن لــم يصوتوا لصالح

باور إلدارة «وكالة التنمية»

وقع اختيار الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن على سامانثا باور
(الصورة) ،سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة في عهد
الرئيس السابق باراك أوباما ،إلدارة
الوكالة األميركية للتنمية الدولية،
وهــي الــوكــالــة الــمــســؤولــة عن
المساعدات اإلنسانية والتنموية
األجــنــبــيــة األمــيــركــيــة .ووصـــف
بايدن بــاور ،أمــس ،بأنها «صوت
ضـــمـــيـــر ووضــــــــوح أخـــاقـــي
معروف عالميًا» ،مشيرًا إلى أنها
«الموظفة العامة التي صقلتها
األزمات والدبلوماسية».

عزل الرئيس لكنهم لم يعترضوا على إجراء
الــدي ـم ـقــراط ـيــن ،كـمــا ك ــان ال ـح ــال ف ــي أوق ــات
سابقة وقــف فيها الجمهوريون سـدًا منيعًا
للدفاع عن الرئيس ومساعدته على تجاوز
سلسلة ال نهاية لها من األزمات .وقبل نحو
أس ـب ــوع ع ـلــى ان ـت ـهــاء واليـ ــة ت ــرام ــب ،انـطـلــق
مسار عــزل الرئيس الجمهوري فــي مجلس
ال ـنــواب أم ــس األرب ـع ــاء ،مــع الـتـصــويــت على
بند املساءلة الــذي يتهمه بالتحريض على
ال ـت ـمــرد ف ــي خ ـطــاب أم ــام أن ـص ــاره األس ـبــوع
امل ــاض ــي ،قـبــل أن يقتحم حـشــد منهم مبنى
الكونغرس ،فــي واقـعــة أودت بحياة خمسة
أش ـخ ــاص .وم ـمــا ج ــاء ف ــي ن ــص قـ ــرار الـعــزل
ال ـ ــذي ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة «أس ــوش ـي ـي ـت ــد ب ــرس»
ّ
أن «م ـســاء لــة ت ــرام ــب تــأتــي بـسـبــب الـجــرائــم
وال ـج ـنــح الـجـسـيـمــة ال ـتــي ارت ـك ـب ـهــا» .واتـهــم
نص القرار ترامب بـ«التحريض على التمرد
ّ
والعصيان» وأوضح أن املادة  3من التعديل
الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر ل ـل ــدس ـت ــور «ت ـح ـظ ــر ع ـل ــى أي
شخص انخرط في تمرد تولي أي منصب».
وأض ـ ــاف« :تـ ــورط تــرامــب فــي جــرائــم وجنح
جسيمة من خالل التحريض على العنف بما
فــي ذلــك فــي  6يناير الحالي وقبله» .وتابع
النص« :عـ ّـرض ترامب أمن الواليات املتحدة
ومؤسساتها الحكومية للخطر بشكل كبير،
وهـ ــو ي ـه ــدد س ــام ــة ال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ـق ــراط ــي،
ويتدخل في االنتقال السلمي للسلطة ،لذلك،
سيظل تهديدًا لألمن القومي والديمقراطية
والدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه».
وخ ــال الـجـلـســة ،ق ــال رئـيــس لجنة الـقــواعــد
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي جـيـمــس
م ــاك ـغ ـف ــرن ،إنـ ــه «ت ـن ـب ـغــي م ـحــاس ـبــة ت ــرام ــب
عـلــى الـهـجــوم ال ــذي شجعه ودع ــا لــه وال ــذي
اسـتـهــدف ال ـكــون ـغــرس» ،مـضـيـفــا« :األضـ ــرار
الـتــي لحقت باملبنى يمكن إصــاحـهــا ،لكن
ال ـضــرر ال ــذي لـحــق بديمقراطيتنا ال يمكن
إصالحه» .من جهته ،قال النائب الجمهوري
توم كول إن «األحــداث الصادمة في  6يناير

سـت ـظــل ف ــي ذاك ــرتـ ـن ــا ،ل ـكــن ن ـحــن كـمــؤسـســة
عـلـيـنــا أن ن ــوح ــد ص ـفــوف ـنــا ،وال أرى شيئًا
يدعو لالنقسام أكثر من هذا اإلجــراء .علينا
أن نسعى للمصالحة».
وي ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـتـ ـص ــوي ــت ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
أم ــس تـلـقــائـيــا إل ــى م ـحــاك ـمــة ال ــرئ ـي ــس أم ــام
مجلس الشيوخ الــذي ال يــزال يسيطر عليه
الجمهوريون .ويتعني موافقة ثلثي أعضاء
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إلدان ـ ـ ــة تـ ــرامـ ــب ،وهـ ــو مــا
ي ـت ـط ـلــب م ــواف ـق ــة  17ج ـم ـه ــوري ــا ع ـلــى األق ــل
م ــن أع ـض ــاء املـجـلــس امل ــائ ــة لـصــالــح اإلدانـ ــة.
وفـ ــي ح ــن أن ال ـت ـط ــورات س ــري ـع ــة ،إال أنـهــا
ال تـضـمــن إج ـبــار تــرامــب عـلــى ت ــرك منصبه
قبل تنصيب الديمقراطي جو بايدن في 20
يناير الحالي .فتوقيت املساءلة في مجلس
الشيوخ غير واض ــح ،وقــد يمتد إلــى رئاسة
بــايــدن .وسيتولى الديمقراطيون السيطرة
عـلــى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي  20ي ـنــايــر .وك ــان
زع ـي ــم ال ـج ـم ـهــوريــن ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ،
ميتش ماكونيل ،قــال فــي وقــت سابق إنــه ال
يمكن أن تـبــدأ املحاكمة قبل ع ــودة املجلس
من العطلة في  19يناير الحالي .لكن زعيم
األقلية الديمقراطية باملجلس تشاك شومر
قــال للصحافيني فــي وقــت ســابــق إنــه يمكن
استدعاء مجلس الشيوخ لنظر القضية.
ومضى الديمقراطيون ،أمــس ،قدمًا بإجراء
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى م ـس ــاء ل ــة ت ــرام ــب تـمـهـيـدًا
لـعــزلــه ،بـعــدمــا رف ــض مــايــك بـنــس مـســاء أول
من أمس الثالثاء ،طلبهم بتفعيل التعديل 25
بالدستور لتنحية الرئيس .وقــال بنس في
رسالة إلــى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس
النواب« :ال أعتقد أن مثل هذا اإلجــراء يصب
فــي مصلحة أمتنا أو يتفق مــع دسـتــورنــا».
وأق ــر مجلس ال ـنــواب مـســاء ال ـثــاثــاء ،ق ــرارًا،
بــات رمــزيــا ،يطالب بنس رسميًا بالتحرك.
وصدر القرار بأغلبية  223صوتًا مقابل .205
فــي غـضــون ذل ــك ،ظـهــر مــزيــد مــن الـعــامــات
ع ـلــى ت ــراج ــع س ـي ـطــرة ت ــرام ــب ع ـلــى حــزبــه،
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لم يحث زعماء
الجمهوريين نوابهم على
التصويت ضد العزل
السماح للحرس الوطني
المنتشر في واشنطن
بحمل أسلحة

نافالني يعود إلى موسكو األحد :مواجهة جديدة مع السلطة
أعلن المعارض الروسي
أليكسي نافالني ،أمس ،قرار
عودته إلى موسكو يوم
األحد المقبل ،متسلحًا
بدعم غربي واسع ،ما
يفتح مواجهة جديدة له
مع السلطات
أع ـل ــن املـ ـع ــارض ال ــروس ــي الـ ـب ــارز ألـيـكـســي
نافالني ،الذي يتعافى حاليًا في أملانيا من
عملية تسميم توجه أصابع االتهام الغربية
ف ـي ـهــا إل ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ،أم ـ ــس األربـ ـ ـعـ ـ ــاء ،أن ــه
سيعود إلى روسيا يوم األحد املقبل ،وذلك
على الــرغــم مــن التهديد ال ــذي يــواجـهــه في
بلده بعقوبة السجن .وكتب املعارض األبرز
للكرملني ،عبر تطبيق «إنـسـتـغــرام»« :لقد
نجوت .واآلن (الرئيس الروسي فالديمير)
بــوتــن ال ــذي أص ــدر األم ــر بقتلي يطلب من
موظفيه أن يفعلوا كل شيء حتى ال أعود»،
كاشفًا أنه حجز رحلة على طيران «بوبيدا»
للعودة في  17يناير /كانون الثاني الحالي
إلــى روسـيــا .وأض ــاف نافالني أنــه «لــم يكن
ه ـنــاك أي شــك بـخـصــوص ال ـع ــودة أو عــدم
ال ـع ــودة بــالـنـسـبــة إلـ ــي .بـبـســاطــة ألن ـنــي لم
أغــادر .انتهى بي املطاف في أملانيا لسبب
واح ـ ـ ــد :ل ـق ــد حـ ــاولـ ــوا ق ـت ـل ــي» .وفـ ــي مـقـطــع
فيديو أرفقه باملنشور ،كتب نافالني« :هذا
الصباح ،قمت بتماريني االعتيادية التي
كـنــت أق ــوم بـهــا كــل ي ــوم عـلــى م ــدار األشـهــر
القليلة املاضية ،وقلت لنفسي إنني شفيت
عمليًا .لذلك ،راجعت رحالت شركة بوبيدا
واش ـت ــري ــت ت ــذك ــرة ل ـل ـعــودة إل ــى مــوس ـكــو».
بــدوره ،نشر الناشط من صندوق مكافحة
الفساد التابع لنافالني ،غيورغي ألبوروف،
عبر «تويتر» ،صورة لتفاصيل الرحلة التي
س ـي ـكــون ع ـلــى مـتـنـهــا املـ ـع ــارض ال ــروس ــي،
مــرف ـقــة بـتـعـلـيــق «ش ـ ــيء م ــا ي ـخ ـبــرنــي بــأن
مطار فنوكوفو سيكون ممتلئًا يوم األحد».

ونــافــالـنــي مــوجــود فــي أملــانـيــا مـنــذ أواخ ــر
أغسطس /آب املاضي ،بعدما أصيب بإعياء
شديد خالل رحلة من سيبيريا إلى موسكو
للقيام بحملة انتخابية ،وأدخل املستشفى
في مدينة أومسك ،حيث بقي  48ساعة ثم
نقل إلى برلني في غيبوبة .وخرج نافالني
مــن املستشفى فــي أوائ ــل سبتمبر /أيـلــول
املاضي ،وخلصت ثالثة مختبرات أوروبية
إلــى أنــه ّ
سمم بمادة «نوفيتشوك» التي تم
تـطــويــرهــا خ ــال الـحـقـبــة الـســوفـيـيـتـيــة من
أجل أغراض عسكرية .استنتاج أكدته أيضًا
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،رغم نفي
مــوسـكــو امل ـت ـكــرر ل ــأم ــر ،حـتــى أن الــرئـيــس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن قـ ــال ف ــي شهر
ديسمبر /كانون األول املاضي ،إن روسيا
كانت لـ«تنجز مهمة تسميم نافالني بشكل
ً
كامل» لو أنها أرادت ذلك فعال.
ومنذ خروجه من الغيبوبة ،يتهم نافالني
وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــروس ـي ــة بــالــوقــوف
وراء مـحــاولــة قتله بـنــاء عـلــى طـلــب بــوتــن،
وهـ ــو م ــا ي ــرف ـض ــه ال ـك ــرم ـل ــن ب ـش ـكــل ق ــاط ــع.
وأثـ ــارت القضية أزم ــة دبـلــومــاسـيــة جــديــدة
بــن مــوسـكــو والـ ــدول الـغــربـيــة ،بـعــدمــا منع
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـســؤولــن
ال ــروس مــن الـبـقــاء على أراض ـيــه ،مــن بينهم
رئـيــس االس ـت ـخ ـبــارات الـفـيــدرالـيــة ألكسندر
بورتنيكوف .وردًا على ذلك ،أعلنت موسكو
فرض عقوبات مضادة ،وحظرت بقاء العديد
من ممثلي دول االتحاد األوروبي في روسيا،
وهو إجــراء طاول خصوصًا فرنسا وأملانيا
والسويد ،التي كانت قد أعلنت مختبراتها
وجــود مــادة نوفيتشوك في جسم نافالني.
ويتهم األخير وحلفاؤه الكرملني بمحاولة
بتهديده بالسجن.
منع عودته إلى روسيا ُ
وي ــوم ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،قــدمــت أوراق إلــى
مـحـكـمــة ف ــي مــوسـكــو تـطـلــب تـحــويــل حكم
بالسجن مع وقــف التنفيذ صــدر في العام
 2014ضــد نافالني بعد محاكمة نـ ّـدد بها
قضاة أوروبـيــون باعتبارها مسيسة ،إلى
عقوبة بالسجن الفعلي .وطالبت مصلحة
السجون الفيدرالية نافالني بالحضور إلى
مكتبها ،بما يتماشى مع شــروط العقوبة

موقوفة التنفيذ التي صدرت ضده إلدانته
فـ ــي  2014ب ـت ـه ـم ـتــي االخـ ـ ـت ـ ــاس وغ ـس ـيــل
األم ـ ـ ــوال ،وال ـت ــي رف ـض ـهــا بــاع ـت ـبــار أن لها
دوافع سياسية .وحذرت مصلحة السجون
من أن نافالني سيواجه عقوبة السجن إذا
لــم يـحـضــر ،لـكـنــه أك ــد أن عـقــوبـتــه مــوقــوفــة
الـتـنـفـيــذ انـتـهــت ف ــي  30ديـسـمـبــر /كــانــون
األول املاضي ،مشيرًا أيضًا إلى أن املحكمة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ح ـك ـمــت بــأن

نافالني :رأيت أنني
ُ
شفيت كليًا واشتريت
بطاقة العودة

إدانته قبل أعوام كانت غير قانونية .وحول
ذلــك ،جـ ّـدد القول في مقطع الفيديو األخير
«إنهم يفعلون كل شيء لتخويفي».
وكــان تحقيق في «احتيال واســع النطاق»
قــد فتح فــي أواخ ــر ديسمبر املــاضــي ،بحق
نافالني أيضًا ،حيث أشارت لجنة التحقيق
الفيدرالية الروسية إلــى أن شبهات تحوم
حول إنفاق نافالني مبلغ  356مليون روبل
( 3.9ماليني يورو) ،ألغراض شخصية ،كان
مصدرها تبرعات جمعتها منظمات عدة،
خصوصًا جمعيات تكافح الفساد أو معنية
بحماية حقوق اإلنسان «يديرها نافالني».
وكان موقع «بلينغكات» ،من جهته ،قد نشر
في منتصف ديسمبر ،تقريرًا يفيد بتحديده
 8عمالء من جهاز االستخبارات الروسية
م ـتــورطــن ف ــي مــراق ـبــة امل ـع ــارض لـسـنــوات.
وأواخ ـ ـ ــر ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ك ـشــف نــافــالـنــي

نافالني موجود في ألمانيا منذ أواخر أغسطس (ديميتار ديلكوف/فرانس برس)

عن مكاملة هاتفية مسجلة قــال إنــه أجراها
مــع رج ــل وصـفــه بــأنــه عـضــو فــي مجموعة
مــن ضـبــاط جـهــاز األم ــن ال ـف ـيــدرالــي ،الــذيــن
زعم أنهم سمموه في أغسطس ثم حاولوا
التغطية على األمــر ،لكن الجهاز الفيدرالي
رفض االعتراف بالتسجيل ،واعتبره مزيفًا.
وأصرت السلطات الروسية على أن األطباء
الــذيــن عالجوا نافالني فــي سيبيريا ،قبل
نقله جوًا إلى أملانيا ،لم يجدوا أي أثر للسم،
وطالبوا املسؤولني األملان بتقديم أدلة على
تسممه .ومـنــذ ذلــك الــوقــت ،ن ـ ّـددت موسكو
مرارًا برواية التسميم ،معتبرة أنها مؤامرة
غربية ،ومشككة في النمط الصحي لحياة
املعارض األبرز لبوتني .كما ترفض موسكو
فتح تحقيق جنائي حول الواقعة ،بحجة أن
أملانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا.
(فرانس برس ،رويترز)

مــع تصويت عــدد مــن الجمهوريني لصالح
مساءلته للمرة الثانية ،في حدث لم يسبق
أن تعرض له رئيس أميركي .وكانت النائبة
ليز تشيني ،إحدى قادة األقلية الجمهورية
ّ
في مجلس النواب ،قد قالت إن ترامب «جمع
ه ــذا ال ـح ـشــد ...وأش ـعــل ه ــذا ال ـه ـجــوم» على
مبنى الـكــونـغــرس يــوم ال ـســادس مــن يناير
الحالي .وأضافت تشيني ،ابنة ديك تشيني
النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج
دبليو ب ــوش ،فــي بـيــان «ســأصــوت ملساءلة
الــرئ ـيــس» .وه ــو الـتــوجــه نـفـســه ال ــذي أعلن
عـنــه ن ــواب جـمـهــوريــون آخـ ــرون .ول ــم يحث
زع ـم ــاء ال ـج ـم ـهــوريــن ف ــي امل ـج ـلــس نــوابـهــم
ّ
عـلــى الـتـصــويــت ضــد عــزل تــرامــب .ال بــل إن
صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» وشـبـكــة «ســي
أن أن» ،ذكرتا الثالثاء ،أن ميتش ماكونيل
زعيم األغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ
ّ
والذي يتمتع بنفوذ كبير في الحزب ،ليس
م ـس ـتــاء م ــن حـمـلــة الــدي ـم ـقــراط ـيــن ملـســاء لــة

تــرامــب ،ملمحًا إل ــى أن ال ـحــزب الجمهوري
كــان يتطلع للتخلي عنه بعد الهجوم على
الـكــونـغــرس .وذك ــرت «نـيــويــورك تــايـمــز» أن
ماكونيل يعتقد أن حملة املساءلة ستسهل
ّ
ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـلــص الـ ـح ــزب م ــن تـ ــرامـ ــب .ل ـكــن
ماكونيل لم يحسم موقفه بشأن ما إذا كان
ّ
سيصو ّت فــي نهاية املـطــاف لعزل الرئيس
أم ال ،ألنـ ــه يـنـتـظــر االط ـ ــاع ع ـلــى تفاصيل
القرار االتهامي ليبني على الشيء مقتضاه.
وق ــد ي ـكــون مــاكــونـيــل امل ـف ـتــاح لنتيجة هــذا
اإلج ـ ـ ــراء ال ـت ــاري ـخ ــي ،ألن ت ـصــري ـحــا علنيًا
واحـ ـ ـ ـدًا ي ـم ـكــن أن ي ـش ـجــع أعـ ـض ــاء مـجـلــس
الـشـيــوخ الـجـمـهــوريــن عـلــى إدان ــة الرئيس
ال ـخ ــام ــس واألربـ ـ ـع ـ ــن لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة.
ً
وهناك دالئل متزايدة على أن فصيال كبيرًا
م ــن ال ـج ـم ـهــوريــن ي ــري ــد تـطـهـيــر ح ــزب ــه من
تــرامــب ،وف ــق مــا تـقــول وكــالــة «أسوشييتد
ب ـ ـ ــرس» .وب ــال ـف ـع ــل ،ف ـق ــد اس ـت ـق ــال عـ ــدد مــن
امل ـس ــؤول ــن وأعـ ـض ــاء ف ــي ح ـكــومــة الــرئـيــس

احتجاجًا على تصرفاته األخـيــرة .كما أنه
استغرق األمــر مــا يـقــرب مــن أسـبــوع لنائب
الــرئـيــس مــايــك بـنــس ،ال ــذي تــوتــرت عالقته
بترامب إلــى حــد كبير ،ليعلن أنــه لــن يلجأ
إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور
لـعــزل ت ــرام ــب .فــي امل ـقــابــل ،ال ي ــزال الــرئـيــس
ي ـت ـم ـتــع ب ـب ـعــض ال ــدع ــم الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري .وق ــد
قــال ن ــواب جمهوريون يـعــارضــون مساعي
املـســاء لــة إن الــديـمـقــراطـيــن يـبــالـغــون نظرًا
ألن ترامب على وشك ترك السلطة .ومع أن
ترامب أصبح أول رئيس في تاريخ أميركا
ي ــواج ــه مــرتــن ن ــص ات ـه ــام ف ــي الـكــونـغــرس
ضمن إجــراء عــزل ،لكنه كــان ما زال مقتنعًا
أول مــن أمــس الـثــاثــاء بــأن أح ـدًا لــن ّ
يعجل
مـغــادرتــه البيت األبـيــض حتى نهاية فترة
واليـتــه فــي  20يـنــايــر .ومــن أالم ــو فــي واليــة
تكساس ،حــاول اتخاذ موقف أقــل عدوانية
مما كان عليه األسبوع املاضي ،مستحضرًا
وقـ ــت «ال ـ ـسـ ــام وال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء» .ك ــذل ــك ،رأى أن

اإلج ــراء ال ــذي يستهدفه مـجــرد م ـنــاورة من
الديمقراطيني ،وهي «استمرار ألكبر حملة
مطاردة في التاريخ».
ورغم ثقته الواضحة ودعم بعض املسؤولني
املنتخبني املخلصني للغاية ،أصبح دونالد
ترامب أكثر عزلة من أي وقت مضى ،ليس فقط
سياسيًا ،بل أيضًا في الفضاء اإللكتروني ،إذ
علق موقع «يوتيوب» التابع لشركة «غوغل»
أول من أمــس الثالثاء موقتًا ،قناته ،وحذف
تسجيل فيديو النتهاكه قواعد املوقع التي
تمنع التحريض على العنف.
في غضون ذلك ،ال تزال األنظار مركزة نحو
حفل تنصيب جــو بــايــدن الــذي مــن املـقــرر أن
ي ــؤدي الـيـمــن تـحــت حــراســة م ـشــددة فــي 20
يناير الـحــالــي ،مـبــاشــرة على درج ــات مبنى
الـكــابـيـتــول .وسـمــح الـبـنـتــاغــون ال ــذي انتقد
لتأخره األربـعــاء املاضي في إرســال الحرس
ال ــوط ـن ــي ،هـ ــذه امل ـ ــرة بـنـشــر  15ألـ ــف جـنــدي
للحفاظ على األمــن خالل مراسم التنصيب،
ووضـ ـع ــت ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـف ــدرا ُلـ ـي ــة واش ـن ـطــن
تحت حماية أمنية مكثفة ،ونصبت حواجز
إسمنتية لـســد أب ــرز م ـحــاور وس ــط املــديـنــة،
كما أحاطت أســاك شائكة بعدد من املباني
الفدرالية بينها البيت األبيض.
وبدأ عناصر الحرس الوطني املنتشرون في
شوارع واشنطن القيام بدوريات مسلحة في
ساعة متأخرة من الثالثاء ،في تحول كبير
في موقف املسؤولني ،قبيل تنصيب بايدن،
بـحـســب وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» .وك ــان ــت قد
تـمــت تعبئة الـجـنــود أســاســا لـتـقــديــم الــدعــم
الـلــوجـسـتــي ف ــي ال ـغــالــب ل ـشــرطــة واش ـن ـطــن.
واإلث ـنــن ق ــال الـجـنــرال دان ـيــال هــوكــانـســون،
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول مـ ـكـ ـت ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ف ــي
الـبـنـتــاغــون ،إن ــه لــم ُيـسـمــح لـهــم بـعــد بحمل
أس ـل ـحــة .وأض ـ ــاف هــوكــان ـســون إن تـفــويــض
عناصر الحرس لالنتشار في مهمة لتطبيق
ال ـقــانــون يـسـمــح خــالـهــا بـحـمــل ال ـســاح مع
صالحية القيام بتوقيفات ،سيكون «الخيار
األخير» إذا خرج الوضع عن السيطرة.
ولـ ـ ــم ي ـت ـض ــح بـ ـع ــد مـ ــا ال ـ ـ ــذي ت ـغ ـي ــر م ـســاء
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الثالثاء ،لكن ذلك يشير إلى ازدياد املخاوف
م ـ ــن عـ ـن ــف ومـ ـخـ ـطـ ـط ــات أنـ ـ ـص ـ ــار ت ــرام ــب
خ ـصــوصــا ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ــن ال ـع ـثــور على
قنابل محلية الصنع قرب مبنى الكونغرس
عـنــد اقـتـحــامــه .وق ــد أك ــد خ ـبــراء فــي مجال
األمن بالفعل ،ازدياد الدردشات على مواقع
التواصل االجتماعي في األيام األخيرة بني
متطرفني ومناصرين لترامب بشأن القيام
بمسيرات مسلحة والتهديد بأعمال عنف
في ّالعاصمة األميركية ومدن أخرى.
وح ـ ــذر مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي «أف
ّ
بــي آي» فــي وثيقة داخـلـيــة مــن أن أنـصــارًا
لـ ـت ــرام ــب ي ـخ ـط ـط ــون ل ـت ـن ـظ ـيــم تـ ـظ ــاه ــرات
مسلحة في الواليات الخمسني خالل الفترة
ّ
املمتدة من نهاية هــذا األسبوع إلــى موعد
أداء اليمني الدستورية .مــن جهتها ،قالت
شبكة «إن بي سي» األميركية ،الثالثاء ،إن
جماعات يمينية متطرفة تدعو الستهداف
مسؤولني حكوميني يــوم تنصيب بــايــدن.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـش ـب ـك ــة أن تـ ـل ــك ال ـج ـم ــاع ــات
تـسـتـخــدم رســائــل مـشـفــرة وغ ــرف محادثة
ســريــة للتنسيق فــي مــا بينها ،وأن بعض
أفرادها ينشرون معلومات لصناعة قنابل
وأسلحة بشكل يدوي.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـحــركــات املـفـتــرضــة ألنـصــار
ت ــرام ــب ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ح ـم ـلــة االع ـت ـق ــاالت
الواسعة ضد مقتحمي الكونغرس األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاقّ ،
رجـ ـ ـح ـ ــت وزارة
ال ـعــدل األمـيــركـيــة أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء أن
تشمل اتهامات بحق مشاركني فــي اقتحام
الكونغرس ،العصيان والتآمر واللتني تصل
وقال
عقوبة كل منهما إلى السجن  20عامًاّ .
م ــدع ــي عـ ــام واش ـن ـط ــن مــاي ـكــل ش ــروي ــن إن ــه
يـتــوقــع رف ــع مـئــات ال ــدع ــاوى الجنائية على
خلفية اقـتـحــام الـكــابـيـتــول مــن قـبــل أنـصــار
ل ـلــرئ ـيــس الـ ـخ ــاس ــر .بـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــار سـتـيـفــن
دانتونو ،القائم بأعمال مدير املكتب امليداني
ملكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ،إلى
فتح «أكثر من  150ملفًا» حتى اآلن .وأوضح
ّ
في مؤتمر صحافي أن «هذا األمر ال يعكس
س ـ ــوى رأس ج ـب ــل ال ـج ـل ـي ــد» .وقـ ـ ــال مــايـكــل
ش ــروي ــن «س ـب ــق أن وج ـه ـنــا تـهـمــا ف ــي أكـثــر
ّ
مــن  70قضية» ،مضيفًا أن الـعــدد اإلجمالي
«سيبلغ مئات ،على ما أظن» .وفي تفاصيل
مثيرة جــديــدة عــن يــوم اقتحام الكونغرس،
أفـ ــاد ش ــروي ــن ب ــأن ــه ت ــم ال ـع ـثــور ع ـلــى قـنــابــل
م ـح ـل ـيــة ال ـص ـن ــع م ـ ـ ــزودة ب ــأج ـه ــزة تــوق ـيــت،
بالقرب من مبنى الكابيتول أثناء اقتحامه
في السادس من يناير الحالي.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،بـ ـ ــرز مـ ــوقـ ــف الف ــت
لـهـيـئــة األركـ ـ ــان األم ـيــرك ـيــة امل ـش ـتــركــة ،الـتــي
تـضـ ّـم ق ــادة ال ـقــوات املسلحة بأفرعها كافة،
والـتــي قــالــت فــي رســالــة إلــى العسكريني ،إن
الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد جميع
األعـ ـ ـ ــداء األجـ ــانـ ــب وامل ـح ـل ـي ــن ،وإن ب ــاي ــدن
سيصبح الـقــائــد الـ ــ 46لـلـقــوات املسلحة في
 20يناير املقبل .واعتبرت الهيئة أن اقتحام
الكونغرس مــن قبل مــؤيــدي تــرامــب «هجوم
مباشر على ّالعملية الدستورية» .وشـ ّـددت
ّ
ّ
والتجمع
على أن «الحق في ّ حرية التعبير
ال يمنح أح ـدًا الـحــق فــي اللجوء إلــى العنف
ّ
التمرد» .وحرصت الرسالة
العصيان أو
أو
ّ
التي وقعها خصوصًا رئيس هيئة األركــان
املشتركة الـجـنــرال م ــارك ميلي ،على تنبيه
ّ
ال ـع ـس ـكــريــن األم ـي ــرك ـي ــن ك ــاف ــة إلـ ــى أن من
ّ
واجب كل منهم الدفاع عن الواليات املتحدة
ّ
ودستورها ومؤسساتها.

جمهورية أفريقيا الوسطى :اتفاق سالم ُولد ميتًا

تشهد جمهورية أفريقيا
الوسطى فصًال آخر من
الصراع على السلطة،
وذلك بوجوه قديمة
تسعى لفرض توازنات
جديدة ،بعدما عزّز الرئيس
فوستين أرشانج تواديرا
سلطته بدعم روسي

ع ـل ــى ُب ـع ــد أس ــاب ـي ــع ق ـل ـي ـلــة م ــن مـ ـ ــرور ع ــام
ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـس ــام امل ــوق ــع ب ــن الـحـكــومــة
ّ
فــي جـمـهــوريــة أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ،فــي ظــل
رئاسة فوستني أرشانج تــواديــرا ،وبني 14
ً
فصيال مسلحًا في البالد ،بعضهم سيطر
عـلــى الـعــاصـمــة بــانـغــي فــي ال ـعــام  ،2013ال
تــزال الـحــرب األهلية فــي هــذا البلد ،الواقع
ف ــي قـلــب أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ،والـ ــذي تـحــده
الـ ـس ــودان وج ـن ــوب الـ ـس ــودان وال ـكــام ـيــرون
وتـ ـش ــاد وجـ ـه ــوري ــة ال ـك ــون ـغ ــو وال ـكــون ـغــو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،دائ ـ ـ ــرة ،ب ـع ـنــاويــن ج ــدي ــدة.
ال ـف ـصــل ال ـجــديــد م ــن ال ـع ـنــف ي ــأت ــي ليكمل
سلسلة متواصلة من االنقالبات ومحاوالت
االنقالب ،والتاريخ الدموي ،منذ االستقالل
عن فرنسا في العام  .1960ويبدو من جولة
العنف األخيرة ،والتي ارتفعت ّ
حدتها منذ
ما قبل االنتخابات الرئاسية والتشريعية
الـتــي جــرت فــي  27ديسمبر /كــانــون األول
املــاضــي ،وأبـقــت تــواديــرا فــي الحكم لوالية
ثــانـيــة ،أنـهــا لــن تكتمل إال فــي بــانـغــي .وقد
يكون ذلك ما ّ
يفسر اشتداد الهجمات ،أمس،
من قبل املسلحني املتمردين ،الذين انضووا
في تحالف جديد منذ  19ديسمبر املاضي،
عـلــى ض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
الــدعــم الكبير ال ــذي يحظى بــه الرئيس من
ال ـق ــوات األم ـم ـيــة امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذا الـبـلــد،
وال ـت ـح ـل ـيــق امل ـت ــواص ــل مل ـق ــات ــات «مـ ـي ــراج»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وال ـ ــوج ـ ــود الـ ــروسـ ــي الـكـثـيــف

ّ
ودعــم الـقــوات الــروانــديــة .ونـفــذ املـتـمــردون،
الــذيــن ي ـقــودون ت ـمــردًا ضــد نـظــام تــواديــرا،
هـجــومــن م ـتــزام ـنــن ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،عند
مدخل بانغي ،فيما أكــدت حكومة فيرمني
نـجــريـبــادا أنــه تـ ّـم الـتـصــدي لهما .وأوضــح
وزير الداخلية هنري وانزيت لينغويسارا
ّ
ّ
«سريات من الجيش تعرضت لهجومني
أن
مـتــزامـنــن (ع ـلــى مـســافــة  9و 12كيلومترًا
مــن وســط الـعــاصـمــة) ،لكن بفضل شجاعة
قــوات ـنــا وال ــدع ــم ال ـث ـنــائــي ،تـمـكـنــا م ــن صـ ّـد
امل ـه ــاج ـم ــن الـ ـف ــاري ــن ح ــالـ ـي ــا» ،م ـض ـي ـفــا أن
«دورية ملينوسكا (القوات األممية) واجهت
عناصر مسلحة».
ويضم التحالف الذي يعرف باسم الـ«سي
ب ــي س ــي» أو تـحــالــف «الــوط ـن ـيــن م ــن أجــل
التغيير» ،ستًا من أقوى الجماعات املسلحة
التي تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا
ال ــوسـ ـط ــى مـ ـن ــذ ان ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـح ـ ــرب األه ـل ـي ــة
قـبــل ثـمــانــي س ـن ــوات .وتــأتــي فــي مقدمتها
فصائل من مليشيات الـ«سيليكا» املسلمة
والـ«أنتي باالكا» املسيحية .وكان التحالف
َ
قــد أعــلــن فــي  19ديسمبر املــاضــي ،أي قبل
أيام من االنتخابات الرئاسية والتشريعية،
ع ــن ت ـم ــرد مل ـن ــع إع ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب تـ ــواديـ ــرا.
وتستعيد الـعــديــد مــن الــوجــوه السياسية
القديمة إلــى جــانــب زعـمــاء حــرب ،عبر هذا
ً
الـتـحــالــف ،فـصــا جــدي ـدًا مــن ال ـص ــراع ،عبر
مهاجمة العاصمة ،ليطغى التوتر املسلح
على االنتخابات ،التي أفــرزت فوز الرئيس
بوالية ثانية ،أعلن عنه في  4يناير /كانون
على
الثاني الحالي ،بعد حصول تــواديــرا ّ
أكثر من  50في املائة من األصوات ،ما جنبه
جولة إعادة في وجه  16مرشحًا للرئاسة.
ّ
وش ــن امل ـت ـمــردون مـنــذ انـتـخــابــات ديسمبر
ّ
هـجـمــات متفرقة ومتتالية صــدتـهــا قــوات
حـفــظ ال ـســام وج ـنــود روان ــدي ــون وال ـقــوات
شبه العسكرية الــروسـيــة ،وكــذلــك الجنود
النظاميون ،لكن ذلك كان عادة ما ينفذ في
بلدات بعيدة عن العاصمة .أما اشتباكات
أمــس ،فهي األولــى التي تحدث على أبــواب
بانغي ،وتحديدًا في منطقتي «بي كا »11
و«ب ــي كــا  ،»12ومــن ناحية منطقة بيمبو.

أكد الجيش صدّ هجمات المتمردين (فلوران فيرنيه/فرانس برس)

تتهم السلطة الرئيس
السابق فرنسوا بوزيزيه
بتأجيج العنف
ويطالب التحالف بإلغاء نتائج االنتخابات،
باعتبار أنـهــا لــم تشمل ســوى جــزء بسيط
من البالد ،وذلك بعدما عرقلوا إجراءها في
املناطق الواقعة تحت سيطرتهم ،فيما عدد
كبير من النازحني والالجئني لم يتمكن من
التصويت.
وتـتـهــم الـسـلـطــة فــي بــانـغــي ،وكــذلــك ال ــدول
ال ــداعـ ـم ــة ل ـه ــا ،ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق فــرن ـســوا
بــوزيــزيــه ( ،)2013 - 2003وال ــذي ع ــاد إلــى
ال ـب ــاد ف ــي أواخـ ــر ال ـع ــام  2019م ــن املـنـفــى،
ُ
ورفض ترشحه للرئاسة أخيرًا من املحكمة
الدستورية ،بالوقوف وراء التحالف املسلح

ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي ك ــان ــت ب ـعــض ف ـصــائ ـلــه قد
ساهمت باالنقالب على بوزيزيه ،وبعضها
حــارب قبل أعــوام من أجــل عودته للسلطة.
ً
وكان اتفاق سالم بني الحكومة و 14فصيال
مسلحًاّ ،
وتم التفاوض حوله في الخرطوم،
ّ
ثــم ُوق ــع فــي فبراير /شباط  ،2019قــد منح
ّ
البالد فرصة للتعافي .لكن هذا االتفاق ظل
ّ
هشًا ،إذ ّ
ثبت سيطرة الفصائل املسلحة على
حــوالــي ثلثي الـبــاد ،وأدى إلــى مشاركتها
في الحكم عبر وزراء ومستشارين ،وخلق
م ـعــارضــة لـلــرئـيــس ،حـيــث ات ـهــم بمواصلة
منح زعماء الحرب االمتيازات ،على حساب
سلطة الدولة .لكن حتى الفصائل املسلحة
االتفاق ،وواصلت
نفسها لم تكن راضية عن ّ
التمرد عليه ،ال سيما أن شقه املتعلق بدمج
ال ـف ـصــائــل ف ــي ال ـج ـيــش ل ــم ي ـت ـح ـقــق .وج ــاء
استحقاق االنـتـخــابــات ،ال ــذي كــان تــواديــرا
يــريــد تأجيله بسبب فـيــروس كــورونــا قبل
أن يـعــدل عــن ذل ــك ،كقنبلة مــوقــوتــة فـ ّـجــرت
دائـ ــرة الـعـنــف ال ـجــديــدة م ــن دون أن يـكــون

واضـحــا كيف ستنتهي .وال ي ــزال تــواديــرا
يحظى بدعم عسكري روســي ،ال سيما أن
شــركــة مــرتــزقــة «فــاغ ـنــر» تنشط فــي الـبــاد
مـنــذ  ،2018وب ــدع ــم عـسـكــري روانـ ـ ــدي .أمــا
فرنسا ،التي انسحبت قواتها من هذا البلد
عــام  2016والـتــي ال ت ــزال تــرى فيه امـتــدادًا
ل ـن ـفــوذهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ـقــد ك ــان ــت تفضل
أن تــرى وجهًا جــديـدًا فــي السلطة ،وهــي ال
تــزال ممسكة بخيوط التواصل مع الكثير
من الفصائل املسلحة في هذا البلد الغني
ب ــالـ ـث ــروات ،وح ـي ــث ت ـس ـعــى ل ـص ـ ّـد ال ـن ـفــوذ
الروسي املتنامي .إال أن الخشية من دخول
البالد في حمام دم جديدّ ،
يرجح أن يكون
قد لجم تدخلها وحصره بــاإلشــراف جويًا
على حماية بانغي.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء جـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ـهـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة،
واملـتــواصـلــة ،فــإن العاصمة بانغي تعاني
م ـم ــا ي ـش ـب ــه الـ ـحـ ـص ــار ،إذ لـ ــم ت ـع ــد امل ـ ــواد
الغذائية والبضائع تصل إليها بانتظام.
ك ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت األسـ ـ ـع ـ ــار ب ـش ـك ــل ج ـن ــون ــي،
وه ــي تـعـتـمــد فـقــط عـلــى ال ـطــريــق الـشــرقـيــة
مــع الـكــامـيــرون .وأعـلــن رئيس ال ــوزراء ،أول
مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،ع ــودة مــواكـبــة الـقــوافــل
التجارية عسكريًا .وبعد عقود من الحرب،
ال تزال جمهورية أفريقيا الوسطى من أفقر
الـ ــدول فــي ال ـعــالــم ،ويـحـتــاج ثـلـثــا سكانها
ملساعدات إنسانية ،بحسب األمم املتحدة.
وفيما يحاول املتمردون اليوم فرض قواعد
جديدة للعبة ،حيث لم يتوانوا في سلسلة
هجمات متتابعة عن مواجهة حتى القوات
األممية ،وكذلك قوات دولية داعمة للسلطة،
يــرى الباحث تييري فيكولون ،مــن املعهد
الـفــرنـســي لـلـعــاقــات الــدول ـيــة «إي ـف ــري» ،أن
«ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ت ــري ــد إرغـ ــام
تواديرا على حوار جديد».
وأش ـ ـ ــار ف ــي ح ــدي ــث لـصـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد»
الـفــرنـسـيــة ،نـشــر أول مــن أم ــس ،إل ــى سعي
املـ ـتـ ـم ــردي ــن ل ــدف ــع ال ــرئـ ـي ــس «إل ـ ـ ــى ت ـقــاســم
ال ـس ـل ـطــة ،ب ـعــدمــا ش ـع ــروا ب ــأن ــه أص ـب ــح في
موقع بإمكانه فيه االستئثار بكل شيء ،إثر
إعادة انتخابه».
(العربي الجديد)
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مقترحات لتفعيل «صفقة القرن»

لقاء منوتشين ـ السيسي
يحاول الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ،عبر
اتصاالت مع إدارة دونالد
ترامب ،الحصول على
مساعدات مالية للقاهرة،
وهو ما حضر خالل
زيارة وزير الخزانة
ستيفن منوتشين

القاهرة ـ العربي الجديد

كشــفت مصــادر دبلوماســية
مصريــة وغربيــة بالقاهــرة،
لـ«لعربــي الجديــد» ،عــن تطــرق
املباحثــات التــي دارت بــن وزيــر الخزانــة
األميركي ستيفن منوتشني والرئيس املصري
عبــد الفتــاح السيســي ،فــي القاهــرة األســبوع
املاضــي ،إلــى أفكار ومقترحات مصرية لزيادة
الدعــم املنصــوص عليــه فــي البرنامــج الــذي
كانــت إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب
قــد أعلنتــه فــي ورشــة املنامــة .وكانت الورشــة،
عقــدت فــي يونيو/حزيــران  ،2019وخصصــت
لعرض الشــق االقتصادي ملا يســمى بـ«صفقة
القــرن» أو مــا بــات يعــرف بـ«خطــة أبراهــام»
لتطبيــع الــدول العربيــة مــع دولــة االحتــال
اإلســرائيلي .وقالــت املصــادر إن جولــة
منوتشني في املنطقة ،والتي كانت مقررة منذ
بدايــة الشــهر املاضــي ،وشــملت عــدة عواصــم
خليجية والقاهرة والخرطوم ،وقطعها بسبب
األحــداث األخيــرة فــي واشــنطن ،كانــت تهــدف
فــي جــزء منهــا إلــى تســيير التفاهمــات بــن
الــدول العربية ودولة االحتالل ،لضمان البناء
على ما تم تحقيقه ،في نهاية عهد ترامب ،من
إعــان تطبيــع العالقــات .كمــا هدفــت للتأكيــد
علــى وفــاء واشــنطن بوعودها لدعــم العواصم
التــي وافقــت علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة ،وفــي
الوقــت نفســه اســتمرار عمــل دوائــر مختلفــة
في األوســاط املؤيدة إلســرائيل داخل الوزارات
األميركيــة املعنيــة ،لضمــان اســتفادة الــدول
املحيطــة بفلســطني مــن تدفقــات مالية من دول
خليجيــة وتســهيالت ومســاعدات أميركيــة،
مقابل تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحــت املصــادر أنــه منــذ تطبيــع اإلمــارات

تحديدًا مع اسرائيل ،وعدم انعكاس الخطوات
املتتاليــة علــى األوضــاع االقتصاديــة لــدول
املحيــط الفلســطيني ،التــي تعتبــر األكثــر
تضــررًا مــن اســتمرار ممارســات االحتــال،
والسيســي يحــاول ،بالتنســيق مــع العاهــل
األردنــي امللــك عبدالله الثاني ورئيس الســلطة
الفلســطينية محمــود عبــاس ،حشــد جهــود
دبلوماســية .كمــا أنــه يحــاول إبــداء موقــف
مســتقل عــن مســار التطبيــع املتســارع ،الــذي
تقــوده اإلمــارات ،وتحــاول جــر الســودان ودول
أخرى إليه ،بحيث تحافظ على معايير معينة
وحــدود واضحــة ملســتوى التطبيــع العربــي،
ً
دون االندفــاع إلــى ســبيل قــد يفقــد مصــر أوال،
واألردن ثانيــا ،أهميتهمــا اإلقليميــة بالنســبة
لواشنطن والعواصم الغربية.
وذكــرت املصــادر أن اللقــاءات األخيــرة بــن
وزيــري الخارجيــة املصــري ســامح شــكري
واألردنــي أيمــن الصفدي ،وبني وزراء خارجية
فلســطني ريــاض املالكــي وفرنســا جــان إيــف
لودريــان وأملانيــا هايكــو مــاس ،كانــت تهــدف
إلــى إعــادة إلقــاء الضــوء علــى القضايــا التــي
مــن شــأنها إظهــار اســتمرار معانــاة الشــعب
الفلســطيني مــن جهة ،وتعقــد أوضاع محيطه
اإلقليمــي ،وتوتــر العالقــات بني دولة االحتالل
ومصــر واألردن مــن جهــة أخــرى .وهدفــت ،فــي
الوقــت نفســه ،للتشــديد علــى أن تجــاوز هــذه
القضايــا املهمــة لحســاب تطبيــع اقتصــادي
شــعبي بــن دول الخليــج ودولــة االحتــال
ربما يحدث حراكًا في وســائل اإلعالم ،ويلبي
أهدافًا سطحية لدوائر صنع القرار األميركية،
لكنه لن ينهي القضية الفلسطينية.
وبحســب املصــادر فــإن القيــادة املصريــة
ّ
عبــرت ملنوتشــن خــال الزيــارة األخيــرة،
وكذلــك لترامــب مــن خــال اتصــاالت ســابقة،
عــن ضــرورة تقديــم مســاعدات كبيــرة ملصــر
فــي إطــار التخطيــط لشــرق أوســط جديــد ،بمــا
يســاعدها علــى اســتيعاب األزمــات التي يمكن
األراضي الفلسطينية .وأشارت
تصديرها من
ُ
إلــى أن هــذه املســألة أبلغــت بوضــوح أيضــا
لوزراء خارجية االتحاد األوروبي ،باعتبارها
مــن األركان األساســية لجهــود التوصــل إلــى
حل نهائي للقضية من وجهة النظر الغربية.
وعــن فــرص التــزام اإلدارة األميركيــة القادمــة
بمــا تــم بحثــه ،أو التوافق عليــه في االتصاالت
الســابقة ،وخــال جولــة منوتشــن ،ذكــرت
املصــادر أن الوزيــر األميركــي أعطــى مصــر
والســودان رســائل طمأنــة عــن حــرص النــواب،
والدوائــر ،واملســؤولني الحكوميــن ،الذيــن
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يدعمــون الخطــة األميركيــة علــى عــدم اإلخــال
بأي تعهدات ســابقة .لكن املشــكلة هي أن عهد
ترامب انتهى دون تفعيل رســمي لبنود الشــق
االقتصادي من الصفقة ،األمر الذي ترجح معه
املصادر املصرية أن يعاد النقاش فيها الحقًا،
ولكــن شــرط فتــح إدارة الرئيــس األميركــي
املنتخــب جــو بايــدن للملــف مبك ـرًا .وهذا األمر
لــن يتأتــى إال بإلحــاح مصــري وأردنــي علــى
طــرح القضيــة فــي املنابــر الدوليــة ،وترويجها
فــي األوســاط الدبلوماســية مــن منظورهمــا
الخــاص ،وليــس مــن املنظــور اإلماراتــي أو
الخاص بدولة االحتالل.
فمــن وجهــة نظــر حكومــة بنيامــن نتنياهــو
تتراجــع أهميــة ترضيــة ودعــم دول املحيــط،
طاملــا توافــر ملمارســاتها االســتيطانية الغطاء
السياسي الكافي من واشنطن ،أو دول الخليج
املطبعــة حديثــا ،والتــي بدورهــا لــم يعــد هنــاك
مــا يحتــم عليهــا تمويــل الشــق االقتصــادي
مــن الخطــة األميركيــة بعــد التطبيــع ،وبنــاء
عالقــات مباشــرة مــع دولــة االحتــال ،وفــق

عهد ترامب انتهى دون
تفعيل الشق االقتصادي
من الصفقة

بعض الرؤى لديها ،وكذلك في واشنطن .وفي
الســياق ،كشــف أحــد املصــادر املصرية املطلعة
أن الخــاف حــول غيــاب الشــق االقتصــادي،
ومحاولــة دولــة االحتــال ودول خليجيــة
االلتفــاف عليــه ،وعــدم التزام حكومــة نتنياهو
ببعــض اإلجــراءات التــي كانــت قــد وعــدت بهــا
القاهرة ّ
وعمان على سبيل التهدئة والتوطئة
لـ«صفقة القرن» بشــكلها القديم ،تمثل أســبابًا
تــؤدي إلــى عرقلــة الزيــارة التــي كان نتنياهــو
ينــوي القيــام بهــا إلى القاهرة الشــهر املاضي،
وكذلــك ممانعــة مصــر في اتخــاذ خطوات أكبر
نحو التطبيع الشعبي ،أسوة باإلمارات.
ورغــم تســليم السيســي بضــرورة التنســيق
مــع إســرائيل ،اســتراتيجيًا وعســكريًا وأمنيــا،
وضــرورة توســيع رقعــة التعامــل معهــا فــي
املجــال العربــي ،إال أنــه كان يــرى منــذ البدايــة
بعــض اإلشــكاليات فــي الخطــة ،مثــل ضبابيــة
رؤيــة واشــنطن للواجبــات التــي يمكــن ملصــر
القيــام بهــا ،وعــدم معقوليــة عــدد من املشــاريع
االقتصادية واملســاعدات التي تتضمن الخطة
دعــم النظــام املصــري بهــا ،حتــى مــع اســتبعاد
مســألة التوطــن وتبــادل األراضــي ،وكذلــك
عــدم وضــوح التزامــات التمويــل .وبحســب
املصــادر فقــد كان السيســي يــرى أن األولويــة
إلنجــاح الخطــة أن تكــون عبر تقديــم الحكومة
اإلســرائيلية ،خطــوات ملموســة لتحســن
عالقتهــا بمحيطهــا العربــي ،ويكــون ذلــك فــي
شــكل مســاعدات ،لوجيســتية واقتصاديــة

وفنيــة ،يمكــن لــإدارة اإلســرائيلية أن تــروج
بهــا لفكــرة املصالحــة الشــاملة ،التــي يعتبــر
السيســي أنها ضرورية للغاية .كما أنه حاول
مــرارًا إقنــاع اإلدارة األميركيــة بصعوبــة مهمة
تكليــف مصــر بــإدارة امللــف األمنــي فــي غــزة،
والســيطرة علــى حركــة «حمــاس» وتحجيــم
قوتهــا العســكرية ،والتــي ســبق للسيســي
محاولــة إنجازهــا فــي صــورة «املصالحــة
الفلســطينية» ،والتــي شــهدت انتكاســة
كبــرى فــي عــام  ،2019وأن تســعى واشــنطن
لتأمــن ودعــم التحــركات املصريــة بمزيــد مــن
املساعدات املالية للقاهرة وغزة على السواء.
أما املشــكلة األخرى فتتعلق بطبيعة املشاريع
التــي تدخــل ضمن «الحزمة التحفيزية إلنجاز
الخطة» ،حيث أبلغ السيسي إدارة ترامب ،منذ
عــام تقريبــا ،بضرورة مراعاة حساســية وضع
الجيــش املصري في ســيناء ،واســتثناء بعض
املناطــق مــن احتماليــة ضمهــا لتلــك املشــاريع.
كمــا اعتبــر أن بعــض املقترحــات الخاصــة
بالتمويــل والقــروض «تفتقــد للموضوعيــة
والســرعة املطلوبــة» ،وعــدم ربطهــا بشــكل
مباشــر بضــرورة دعــم جهود مصــر في تنمية
ســيناء ،ماليًا ،كمرحلة أولى ،قبل التطرق ملثل
هذه املشاريع طويلة األمد.
ووفقــا للشــق االقتصــادي مــن «صفقــة القــرن»،
والــذي ترغــب كل مــن القاهــرة وعمــان فــي
مراجعتــه والبنــاء عليه ،فســوف تحصل مصر
علــى  9.167مليــارات دوالر مــن قيمــة املبالــغ
املاليــة ،محتلــة املركــز الثانــي بعــد األراضــي
الفلســطينية التــي ســتحصل علــى  27.8مليار
دوالر ،وقبل األردن الذي سيحصل على 7.365
مليــارات دوالر ،ولبنــان الــذي ســيحصل علــى
 6.325مليــارات دوالر .وســيتم تخصيــص
نصــف مليــار دوالر لتطويــر منشــآت ومرافــق
الطاقة في سيناء ،وجعل مدنها قابلة للحياة
وجاذبــة لالســتثمار ،وتخصيــص نصــف
مليار دوالر لتطوير منشآت ومرافق املياه في
ســيناء لجــذب مزيــد مــن االســتثمار واأليــدي
العاملــة املســتدامة .وســيتم تخصيــص نصف
مليــار دوالر إلنشــاء شــبكة طــرق متكاملــة
بــن مــدن ســيناء ،لتدعيــم البنيــة التحتيــة
الجاذبــة لالســتثمار .وأخي ـرًا ،ســيخصص
نصــف مليــار دوالر لدعــم املشــاريع الســياحية
فــي جنوب ســيناء على ســاحل البحــر األحمر.
ً
وســيخصص إجمــاال  2مليــار دوالر للنهوض
باألوضــاع املعيشــية فــي ســيناء ،وإنهاء حالة
الفوضــى والفقــر واملعانــاة التــي تعانــي منهــا
املدن الكبرى والقرى.

ليبيا :أزمة دقيق وانفالت في األسعار
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت مصادر حكومية ونقابية
فــي ليبيــا عــن نقــص كبيــر فــي
الدقيــق (الطحــن) باألســواق،
لتشــهد مناطــق متفرقــة مــن البــاد إغالقــا
للمخابز ،في ظل عدم توريد كميات جديدة
إليهــا واالرتبــاك الــذي يســود عمليــات
االســتيراد وكذلــك تســعير بيــع الخبــز بعــد
خفض ســعر الدينــار أمام الدوالر األميركي
أخي ـرًا .وقــال نقيــب الخبازيــن خريــص
محمــد ،فــي تصريــح لـ«العربــي الجديــد»،
إن هنــاك نقصــا فــي طحــن املخابــز ،وســط
مؤشــرات على نفاد املخزون االســتراتيجي
لدى الحكومة ،مشيرًا إلى أن ما لدى بعض
املخابــز يــكاد يكفي أليــام قليلة ،ما يقتضي
ً
تدخال حكوميًا.
وأفــاد مواطنــون بإغــاق العديد من املخابز
فــي مناطــق متفرقة مــن البالد ،بينما رفعت
أخــرى ســعر الخبز ،مــا أدى إلى تباين كبير

في األسعار ،إذ تبيع بعضها الثالثة أرغفة
بدينــار ،بينمــا تبيع أخــرى الرغيف الواحد
بنصف دينار أو دينار.
ويتــوزع  4160مخب ـزًا علــى مختلــف أنحــاء
ليبيــا ،إضافــة إلــى  57مطحــن دقيــق ،فيمــا
تســتهلك ليبيــا نحــو  1.26مليــون طــن مــن
الحبــوب ســنويًا ،إذ تســتورد  %95مــن
ُ
القمــح اللــن ،فيما تغطي بقية احتياجاتها
مــن اإلنتــاج املحلــي .وقــال مصطفــى قــدارة،
مديــر اإلدارة التجاريــة فــي وزارة االقتصــاد
بحكومــة الوفــاق الوطنــي ،لـ«العربــي
الجديــد» ،إن ارتفــاع أســعار الخبــز يرجــع
إلــى تغيــر ســعر صــرف الدينــار أخي ـرًا ،مــا
تســبب فــي زيــادة أســعار املكونــات الداخلــة
فــي صناعــة الخبــز ،ومنهــا الزيــت والســكر
الذي تضاعف سعره.
وأضــاف قــدارة أن شــركات مطاحــن الدقيــق
رفعــت ســعر الدقيــق أيضــا ،بينمــا ال يوجــد
مخزون استراتيجي لدى الحكومة وصوامع
الحبــوب تــكاد تكــون فارغــة .وكان البنــك

املركــزي قــد بــدأ ،األحد املاضي ،تطبيق ســعر
جديــد يبلــغ  4.48دنانيــر للــدوالر األميركــي،
بعــد االتفــاق علــى ذلــك فــي ديســمبر /كانــون
األول املاضــي ،ليقتــرب الســعر مــن القيمــة
التي يجرى التعامل بها في السوق السوداء،
حيــث كان ســعر الــدوالر الرســمي قبــل هــذه
الخطوة يبلغ نحو  1.4دينار.
وخــال النصــف األول مــن عــام  ،2020خســر
الدينــار الليبــي  %54مــن قيمتــه بالســوق
املوازيــة ،وخفضــت ليبيــا عملتهــا رســميًا
بنســبة  %62فــي عــام  2002بهــدف تعزيــز
قدرتها التنافسية.
لكن أســواق الســلع املختلفة تشــهد اضطرابًا
منــذ تغييــر ســعر الصــرف رســميًا .وأشــارت
مصــادر مطلعــة إلــى نقــص القمــح لــدى 56
مطحنًا موزعًا على مختلف أنحاء البالد في
ظــل عــدم وجــود اعتمادات مســتندية جديدة
(اعتمــادات ماليــة لــدى البنــوك لالســتيراد)
مع ارتفاع ســعر الدوالر وفقًا لســعر الصرف
الجديــد ورفــع الدعــم عــن الدقيــق منــذ عــام

 .2015ولفتت املصادر إلى أن وزارة االقتصاد
وضعت تسعيرة جبرية لرغيف الخبز الذي
يــزن  100غــرام بربــع دينــار ،بينمــا لــم تلتــزم
املخابز بهذه التسعيرة.
وقفــز ســعر الدقيــق لالســتخدام املنزلي من
 150دينــارًا للقنطــار ( 100غــرام) إلــى 250
دينــارًا ،بينمــا بلــغ ســعر الكيلوغــرام ثالتــة
دنانيــر فــي مختلــف املحــات واألســواق
املجمعة.
وقــال علــي املصلــح ،أســتاذ االقتصــاد فــي
جامعــة طبــرق لـ«العربــي الجديــد» إن خفــض
ســعر الدينــار ســيؤدي إلــى موجــه تضخــم
والبداية تمثلت في رغيف الخبز ،الذي يمثل
الغــداء اليومــي لألســرة الليبية.وأكــد تاجــر
الجملــة ســعيد الناجــم أن ارتفــاع األســعار
طــاول العديــد مــن الســلع وليــس الدقيــق ،كما
اختفــى بعضهــا مــن األســواق ،الفتــا إلــى أن
سعر زيت الطعام زاد من  42دينارًا للصندوق
( 6لتــرات) إلــى  75دينــارًا في غضون أســبوع،
بارتفاع بلغت نسبته .%78.5
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انخفاض عدد المسافرين
عبر مطار دبي

أفادت مؤسسة مطارات دبي
(حكومية) ،أمس األربعاء ،بأن
عدد املسافرين عبر مطار دبي
الدولي انخفض بنسبة %70
خالل عام  ،2020جراء تداعيات
فيروس كورونا التي أضرت قطاع
الطيران العاملي بشدة .وذكرت

املؤسسة املشغلة لـ«مطار دبي
الدولي» ،في تقرير ،أن املطار
استقبل  26.3مليون مسافر
العام املاضي ،مقارنة بـ 86.4
مليونا في  .2019وهبطت حركة
الطائرات في مطار دبي بنسبة
 ،%51إلى  184.68ألف طائرة،
مقابل  376.6ألف رحلة في عام
 .2019ويعد السفر من أكثر
القطاعات تأثرا بجائحة كورونا،
ومن املتوقع أن تستمر تأثيراته
حتى عام  ،2024وفق تقديرات
اتحاد النقل الجوي «إياتا» .وعطل
فيروس كورونا خطط مطار
دبي التي كانت تستهدف زيادة
إجمالي املسافرين إلى 100
مليون خالل عام .2020
مهندسون عراقيون
يغلقون شركة نفط

أغلق مهندسون عراقيون ،أمس
األربعاء ،مبنى شركة نفط ذي قار
النفطية وسط مدينة الناصرية
(جنوب العراق) ،احتجاجا على
عدم توفير فرص عمل لهم في
الشركات النفطية العاملة في
املحافظة .وقال شهود عيان
لوكالة األناضول ،إن املحتجني
من حملة شهادات الهندسة
في قطاع النفط ،أغلقوا املدخل
الرئيسي للشركة (حكومية)،
ما منع دخول املوظفني .وأوضح
ياسر النصراوي ،أحد املحتجني،
أن شركة نفط ذي قار تعهدت قبل
أشهر بتعيني جميع املهندسني
في القطاع النفطي« ،لكن لألسف
حتى اليوم لم نحصل سوى على
الوعود فقط» .ولم يتسن للوكالة
الحصول على تعليق من الشركة
النفطية .وتقول الحكومة إن
الوظائف في موازنة عام 2021
ستكون محدودة ،بسبب األزمة
املالية التي تعانيها البالد .والعراق
أحد البلدان ذات االقتصاد الريعي،
حيث يعتمد على إيرادات بيع
النفط لتمويل ما يصل إلى %95
من نفقات الدولة .ويعيش العراق
أزمة مالية خانقة،
ارتفاع إنتاج النفط
عمان
في ُ

()Getty

كوريا الجنوبية
وقانون الليمون

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية ،أمس األربعاء ،أن طراز مرســيدس بنز من الفئة «إس» أصبح أول موديل يتم اســتبداله بموجب قانون الليمون
الذي اتبعته الدولة منذ نحو عامني .وذكرت الوزارة ،وفق وكالة يونهاب الكورية ،أن استبدال السيارة جاء بسبب أعطال في نظام اإليقاف والتشغيل
لطراز  ،350d Sبناء على تقرير لجنة خبراء .ودخل قانون الليمون الكوري حيز التنفيذ في األول من يناير /كانون الثاني  2019لتعزيز راحة العمالء.
ويأتي على غرار قانون الليمون املتبع في الواليات املتحدة الذي يقضي بتعويض املستهلكني عن أي ضرر يقع عليهم من شراء سيارة أو غيرها من
السلع االستهالكية األخرى التي يثبت بشكل متكرر عدم مطابقتها للمعايير واملواصفات املطلوبة.

أظهر تقرير صادر عن وزارة
الطاقة واملعادن العمانية ،ارتفاع
إنتاج السلطنة من النفط الخام
خالل ديسمبر/كانون األول املاضي
بنسبة  %0.23مقارنة بشهر
نوفمبر/تشرين الثاني ،مسجال
نحو  722.44ألف برميل يوميًا.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة
األنباء العمانية ،أمس األربعاء ،إلى
زيادة معدل التصدير إلى 806.83
آالف برميل يوميًا الشهر املاضي،
بصعود بلغت نسبته  %3.81عن
الشهر السابق عليه.

الريال اإليراني يتحسن في األيام األخيرة لوالية ترامب
طهران ـ العربي الجديد

عــاود الريــال اإليرانــي الصعــود أمــام الــدوالر ،قبيــل
أيــام مــن مغــادرة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب
البيــت األبيــض ،بينمــا ال تــزال نــذر التوتــرات
العســكرية قائمــة بســبب برنامــج إيــران النــووي
وحملة الضغط األميركية على طهران.
وزادت قيمــة العملــة اإليرانيــة فــي الســوق الحــرة
بنحــو  %5فــي غضــون أســبوع ،بعــد أن ســجلت فــي
تعامــات أمــس األربعــاء  247ألــف ريــال للــدوالر
الواحــد ،مقابــل  260ألــف ريــال فــي نفــس اليــوم مــن

األســبوع املاضــي .وشــهدت ســوق الصــرف فــي
إيــران ارتبــاكا واضحــا خــال األســابيع األخيــرة،
ترقبــا لأليــام املتبقيــة من وجود ترامب في الرئاســة
األميركيــة ،بينمــا شــهدت واليتــه فــرض عقوبــات
خانقة على إيران بعد انســحابه من االتفاق النووي
في مايو /أيار  2018والتلويح باملواجهة العسكرية
أخي ـرًا .ووصــف محللــون األيــام األخيــرة مــن واليــة
ترامــب بفتــرة الريبــة ،إذ تعــول طهــران علــى انتهــاج
اإلدارة األميركية الجديدة برئاســة الديمقراطي جو
بايدن سياسة التفاوض بدال من الصدام.
واقترب سعر العملة اإليرانية ،أمس ،من املستويات

الصاعدة التي سجلتها في أعقاب إعالن فوز بايدن
فــي االنتخابــات الرئاســية التي جرت فــي الثالث من
نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2020إذ بلغــت  240ألــف
ريال للدوالر الواحد.
ورغــم أن األســواق اإليرانيــة تفاعلــت ســريعا مــع
نتائــج االنتخابــات األميركيــة وتحســنت العملــة
الوطنية سريعًا ،إال أنها عاودت التذبذب لتسير في
نطاق انحداري من جديد ولكن أقل حدة من الفترات
الالحقــة علــى بــدء فــرض العقوبــات املشــددة قبــل
أكثــر مــن عامــن ،إذ يــرى محللــون أن هــذا التحســن
ســيظل مؤقتــا مــا لــم يتــم دعمــه بعوامــل اقتصاديــة

متينــة مثــل تخفيــف العقوبــات أو إلغائهــا .إال أن
إلغــاء العقوبــات أو تخفيفهــا مســتبعد علــى املــدى
القريــب ،وفــق املراقبــن ،وهــو مرتبــط باســتئناف
املفاوضــات بــن طهــران وواشــنطن ،ومــا إذا كان
الطرفــان ســيتوصالن خاللهــا ،إن بــدأت فعــا ،إلــى
حــل للقضايــا العالقــة بينهمــا بشــكل يمهــد الطريــق
إلنهاء اســتراتيجية الضغوط االقتصادية القصوى
التــي دشــنها ترامــب .وطاولــت العقوبــات األميركيــة
كافة مفاصل إيران االقتصادية ،لتواجه شحًا كبيرًا
فــي مواردهــا بالنقــد األجنبــي ،مــا تســبب بتهــاوي
الريال بنسبة  %800خالل العامني املاضيني.
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أسواق

مال وناس

تهاوي أسعار الخضار في غزة

بطالة قسرية
في تونس

غزة ـ يوسف أبو وطفة

مليون مواطن في مواجهة
الحجر الشامل من دون تعويضات

تدفع العودة إلى
الحجر الصحي الشامل
ومنع الجلوس بالمقاهي
والمطاعم نحو مليون
تونسي أمام شبح
البطالة القسرية دون
أي تعويضات
تونس ـ إيمان الحامدي

عـ ــاد ع ـم ــال املـ ـي ــاوم ــة (ال ـي ــوم ـي ــة)
والـقـطــاعــات الـصـغــرى إل ــى دائ ــرة
الـتـضـيـيــق ع ـلــى م ـص ــادر رزق ـهــم،
ً
بـعــد ف ــرض الـحـكــومــة ح ـج ـرًا صـحـيــا شــامــا
ملدة أربعة أيام بداية من اليوم الخميس ،في
إطار خطة مكافحة كورونا ،وسط انتقادات
لضعف اإلحــاطــة الــرسـمـيــة بــالـفـئــات الهشة
التي تواجه تبعات الغلق بجيوب فارغة.
ويضع الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل
ومنع الجلوس باملقاهي واملطاعم الكثير من
التونسيني أمام شبح البطالة القسرية دون
أي تعويضات أو احتواء حكومي يساعدهم
على مجابهة فقدان الدخول .وأعلنت حكومة
هـشــام املشيشي ،مـســاء أول مــن أم ــس ،إقــرار
الـلـجـنــة الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة ك ــورون ــا الـحـجــر
الـصـحــي الـشــامــل مل ــدة أرب ـعــة أي ــام وتطبيق

تقرير
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

جــريــا عـلــى ال ـع ــادة وج ــد أعـضــاء
مجلس الـنــواب األردن ــي الفرصة
مواتية لتوجيه انـتـقــادات حــادة
ألداء ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ــرئ ــاس ــة بـشــر
الخصاونة ،التي تشكلت منذ فترة وجيزة
وتحديدا في شهر أغسطس /آب من العام
املاضي ،وذلك لدى مناقشة البيان الوزاري
ل ـل ـح ـكــومــة .وك ـ ــان ال ـخ ـص ــاون ــة ق ــد ق ـ ـ ّـدم في
األسبوع املاضي بيان حكومته إلى مجلس
ال ـنــواب للحصول على ثقته عمال بأحكام
الدستور .وبدا النواب غير متفائلني بقدرة
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق إن ـ ـج ـ ــازات تــذكــر
عـلــى صـعـيــد تـحـســن ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
ومعالجة املشكالت األساسية التي يعاني
منها األردن ،خاصة الفقر والبطالة ،إضافة
إل ــى تخفيف تــداعـيــات وآث ــار أزم ــة كــورونــا
ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات .ك ــذل ــك ل ــم ُيـظـهــر
ال ـن ــواب ال ــذي ــن ت ـحــدثــوا خ ــال ال ـي ــوم األول
فــي جـلـســات املـنــاقـشــة للبيان أي رض ــا عن
خـطــة الـحـكــومــة .وض ــم املـجـلــس  100نائب
يـنـتـخـبــون ألول م ــرة م ــن أص ــل  130نــائـبــا
إجمالي عدد أعضاء املجلس .وتبارى عدد
م ــن الـ ـن ــواب ع ـلــى تــوج ـيــه ان ـت ـق ــادات ح ــادة
للحكومة ومطالبتها باإلعالن صراحة عن
موقفها من بعض القضايا املحلية وآليات
وقف تدهور الوضع االقتصادي.
ووصـ ــف نـ ــواب ال ـح ـكــومــة ووزرائ ـ ـهـ ــا بغير
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى تـنـفـيــذ أجـ ـن ــدة اإلص ــاح ــات
امل ـط ـل ــوب ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـ ـج ـ ــاالت ،خــاصــة
االق ـت ـص ــادي ــة م ـن ـهــا .وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب صــالــح
ال ـع ــرم ــوط ــي ،م ــن كـتـلــة اإلصـ ـ ــاح الـنـيــابـيــة
املحسوبة على التيار اإلسالمي ،لـ«العربي
الجديد» ،إن البيان الــوزاري للحكومة جاء
إنشائيا وسرديا دون تقديم حلول جذرية
للمشاكل ،وشمل عرضا عاما لواقع الحال
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ـن ــه األردن دون أن يــذكــر
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـت ــي س ـت ـقــوم بـهــا
الحكومة لتحسني االقتصاد وتوفير فرص
العمل وتخفيض نسبة الفقر وما إلى ذلك.
وأضـ ــاف ال ـعــرمــوطــي أن ه ـنــاك ال ـعــديــد من
املـلـفــات املـهـمــة الـتــي ال أعـتـقــد أن الحكومة
قادرة على التصدي لها في ما يخص الشأن
االقتصادي ،ومن ذلك زيادة نسبة النمو هذا
العام وتخفيف األعباء عن كاهل املواطنني
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد واس ـ ـتـ ــرداد
األمـ ـ ــوال امل ـن ـهــوبــة وال ـت ــي تـ ــدور قـضــايــاهــا
في الفلك منذ عدة سنوات .وقــال إن البيان
ال ــوزاري للحكومة جــاء طويال وال يناسب
واقــع الحال الــذي يمر به األردن ،ما يتطلب
ت ـحــدي ـدًا وب ـش ـكــل واضـ ــح رؤيـ ــة الـحـكــومـيــة

ح ـظــر ال ـت ـج ــول ط ـي ـلــة هـ ــذه امل ـ ــدة ب ــداي ــة مــن
الـســاعــة الــرابـعــة عـصــرا إل ــى غــايــة الـســادســة
صباحا إلى جانب االكتفاء بحمل الوجبات
واملشروبات من املقاهي دون الجلوس فيها.
وبسبب الحجر الصحي الشامل ملــدة أربعة
أي ــام سـيـخـســر ســامــي ال ـح ـجــري ( 37عــامــا)
أج ــرة عمله فــي إح ــدى عمليات الـبـنــاء لهذه
املــدة بمعدل أجــر يــومــي يـســاوي  35ديـنــارا،
وه ــو م ــا ي ـس ــاوي ث ـلــث إي ـج ــار ال ـب ـيــت ال ــذي
يسكنه مع عائلة تتكون من  5أفراد.
يقول الحجري لـ«العربي الجديد»« :وحدهم
الـ ـفـ ـق ــراء وعـ ـم ــال املـ ـي ــاوم ــة ي ــدف ـع ــون غــال ـيــا
ثمن الحجر الصحي الـشــامــل وال ـعــودة إلى
الـغـلــق» ،مطالبًا الـحـكــومــة بتعويضهم عن
أيــام بطالة لم يختاروها .وأضــاف املتحدث
ّ
أن ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات أن ت ـفــكــر ف ــي ص ـنــاديــق
لتعويض عمال املياومة والفقراء عن فقدان
الــدخــول بسبب ق ــرارات الغلق قبل أن تلقي
بهم في املجهول وتتركهم في مواجهة العوز
بمفردهم ،وفق تأكيده.
وب ـح ـس ــب أرقـ ـ ـ ــام غ ـي ــر رس ـم ـي ــة يـ ـق ــدر ع ــدد
عـمــال امل ـيــاومــة والـنــاشـطــن فــي الـقـطــاعــات
املوازية في تونس بأكثر من مليون تونسي
يعيشون مع عائالتهم من الكسب اليومي
من شغلهم في نشاطات تجارية أو العمل
اليومي فــي قطاعات البناء والـخــدمــات وال
سيما قطاعات املقاهي واملطاعم التي تعتمد
بدرجة كبيرة على عمال يتقاضون أجــورا
يومية تتراوح بني  20و 25دينارا (الــدوالر
=  2.75دي ـن ــار) .ع ــام  ،2018قـ ـ ّـدرت منظمة

ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة أن  %53م ــن ع ـمــال تــونــس
هم من املشتغلني في القطاع غير الرسمي،
فيما تقول منظمات مدنية مستقلة إن عمال
املـيــاومــة واملشتغلني فــي القطاعات الهشة
يــزيــدون عــن مليون تونسي .وإب ــان املوجة
األولــى من جائحة كورونا في مــارس /آذار
امل ــاض ــي قــالــت الـحـكــومــة الـســابـقــة بــرئــاســة
إل ـيــاس الـفـخـفــاخ إن ـهــا صــرفــت تعويضات
بنحو  800مليون ديـنــار ملــا يـقــارب مليون
أس ـ ـ ــرة ت ــون ـس ـي ــة ك ــان ــت فـ ــي ح ــاج ــة ل ـلــدعــم
الحكومي من أجل تسيير النفقات اليومية
األساسية ،وال سيما منها نفقات الغذاء .في
املقابل ،يكشف قانون املوازنة للعام الحالي
أن الحكومة لن تدعم سوى  285ألف عائلة
عــن طــريــق تـحــويــات اجتماعية فــي حــدود
 180دينارا شهريا ،ما يبقي نحو  725ألف
عائلة فقيرة دون أي مساعدات ،فضال عن
فقدانهم مصادر الدخول التي يوفرونها من
العمل اليومي .وبحسب قانون املــوازنــة لن
تتجاوز املخصصات االجتماعية املوجهة
ملساعدة الفئات محدودة الدخل  833مليون
دينار ( 308ماليني دوالر) .ويعتبر الناطق
الرسمي باسم منتدى الحقوق االقتصادية
واالجتماعية ،رمضان بن عمر ،أن القرارات
الـحـكــومـيــة تتصف عـمــومــا بــاالرت ـجــال وال
تأخذ بعني االعتبار التداعيات االجتماعية
على حياة الفقراء .وقال بن عمر في تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـحـكــومــة مطالبة
بتهيئة أرض ـيــة اجـتـمــاعـيــة تـحـمــي الـفـئــات
الهشة من فقدان العمل عبر صندوق لصرف

مطالب بتهيئة
الحكومة أرضية اجتماعية
تحمي الفئات الهشة

التعويضات ّ
يمول من الضرائب أو الهبات،
مشيرا إلى أن مقاومة العوز أصبحت أولوية
مطلقة مع استمرار الجائحة الصحية
وانتقد عــدم إقــرار الحكومة ألي اعتمادات
طــارئــة ضـمــن مــوازنــة الـعــام الـجــديــد يمكن
توجيهها لصرف تعويضات لفقدان العمل
جـ ـ ــراء ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي أو أي ت ــداع ـي ــات
اقتصادية أخــرى قــد تترتب على استمرار

أظهر نواب في البرلمان األردني عدم تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحسين الوضع
االقتصادي ومعالجة المشكالت األساسية التي يعاني منها المواطنون ،خاصة الفقر والبطالة،
في ظل تواصل تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات

البرلمان يحاصر
الحكومة األردنية

انتقادات حادة من النواب لخطط تحفيز االقتصاد
وبرنامجها التنفيذي للمشاكل األساسية
وعلى وجه الخصوص االقتصادية منها ،ال
سيما مع االنكماش االقتصادي وتداعيات
كورونا وزيادة عدد الفقراء بشكل كبير.
وتطرق النواب إلى أن املرحلة الحالية تتطلب
إع ــادة بـنــاء الـثـقــة بــن املــواطــن والـحـكــومــة،
إذ لــم يعد الـشــارع يؤمن بـقــدرة الحكومات
على معالجة األوضاع االقتصادية املتردية

%3.4

تــوقــع صـــنـــدوق النقد
الدولي ،أن يبلغ معدل نمو
األردن للعام الحالي نحو
 3.4في المائة؛ ما يعوض
جــــزءًا مـــن الــخــســائــر في
النتائج المتحققة بالنسبة
للناتج المحلي للعام ،2020
بسبب تداعيات كورونا.

وتحقيق العدالة االجتماعية وتحفيز بيئة
االستثمار ومحاربة الفساد بشكل جدي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ــوس ــى هنطش
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ت ـحــديــات املــرحـلــة
تتطلب العمل بمنهجيات مختلفة وخطط
وبـ ـ ــرامـ ـ ــج واضـ ـ ـح ـ ــة وم ـ ـ ـحـ ـ ــددة ل ـل ـن ـه ــوض
االق ـت ـص ــادي وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة،
مشيرا إلــى أن الحكومة ورغ ــم االنـتـقــادات
التي يوجهها لها النواب إال أنها ستحصل
على الثقة.
وأض ــاف أن الــوضــع االقـتـصــادي فــي تراجع
مستمر ويتوقع أن يصل عجز املوازنة إلى
حوالي  3مليارات دوالر العام الحالي فيما
سترتفع البطالة وفق املعطيات الحالية إلى
أك ـثــر مــن  %25وكــذلــك الـفـقــر ال ــذي بحسب
تقديرات البنك الدولي ارتفع بنسبة .%38
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء األردنـ ـ ـ ــي ف ــي ب ـيــان
ال ـح ـكــومــة« :ل ـق ــد ف ــرض ــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا
ّ
استثنائية ،لكننا حافظنا
ظروفًا اقتصادية
على استقرار وضعنا املالي واالقتصادي
رغــم كل الصعوبات وسعينا جاهدين من
ّ
االجتماعية للقطاعات
أجل توفير الحماية
واملنشآت واألفراد األكثر تضررا» .وأضاف:
«رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضعف
فـ ــي الـ ـنـ ـم ـ ّـو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ــذي
ّ
انخفض خالل عام  2020إلى ( ،)%3 -إال أن
املتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للعام
املقبل (.)%2.5+
وق ــال الـنــائــب خــالــد البستنجي إن الـبـيــان
الـ ـ ـ ـ ــوزاري خ ـ ــال مـ ــن ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـب ــرام ــج
فــال ـح ـكــومــة ق ــدم ــت ن ــواي ــا وتــوج ـي ـهــات وال
يمكن الحكم على إمكانية تحقيقها جزئيًا

أو كليًا تـقــدم فــي املـلــف االق ـت ـصــادي ،وكــان
عـلــى الـحـكــومــة ط ــرح مــا ت ــراه مــن أولــويــات
تـشــريـعـيــة ول ـك ــن ذل ــك ل ــم ي ـق ــدم ف ــي الـبـيــان
الـ ــوزاري .ودع ــا الحكومة ألن تتذكر وسط
الـظــروف الحالية أن املــواطــن األردن ــي راهن
ويــراهــن على وطنه ويجب أن يكون الركن
األساسي الذي تبني الحكومة عليه خططها،
وأن تـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـع ــادة ال ـث ـقــة بــالــدولــة
ومؤسساتها يعني ضرورة احترام املواطن.
وطالب النائب غازي البداوي بوضع خطة
للتحفيز االقتصادي وإعادة النظر بقانون
ضريبة الــدخــل بحيث تخفض على األســر،
كما يجب تخفيض ضريبة املبيعات على
السلع ووضع خطة لتفعيل سيادة القانون
ومكافحة الفساد ومحاسبة املعتدين على
املال العام وفتح كافة ملفات الفساد .ودعا
إلع ــادة النظر فــي روات ــب القطاع الحكومي
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة واألج ـ ـهـ ــزة

رئيس الوزراء :جائحة
كورونا فرضت ظروفًا
استثنائيّة
مطالب بإعاد النظر في
رواتب القطاع الحكومي
واألجهزة األمنية

األمنية مدنيني ومتقاعدين .ومــن جانبها،
قــالــت الـنــائـبــة فــايــزة عـضـيـبــات ،إن الكثير
من األردنـيــن تحسبهم أغنياء من التعفف
ولـ ـك ــن ع ـن ــد دخـ ـ ــول ب ـي ــوت ـه ــم ت ـج ــد األم ـ ــور
مـخـتـلـفــة .وأكـ ـ ــدت ع ـض ـي ـبــات أن الـكـثـيــريــن
باتوا يعانون لكن اليأس واإلحباط يغزوان
الـشـعــب األردنـ ــي بـعــد أن أع ـيــاه الـبـحــث عن
بصيص أمل يخرجه من عتمة النفق املظلم.
وأع ــرب ــت ع ــن م ـخــاوف ـهــا ع ـلــى س ـعــر صــرف
الــدي ـنــار وتـفــاقــم مشكلتي الـفـقــر والـبـطــالــة
والعودة إلى السحب من جيب املواطن ورفع
الضرائب ،مؤكدة أن أولى خطوات تحسني
االقتصاد هي تخفيض الضرائب.
ّ
وخــفــض صـنــدوق النقد الــدولــي ،فــي تقرير
س ــاب ــق ،تــوقـعــاتــه ألداء االق ـت ـصــاد األردن ــي
ل ـعــام  ،2020بـنـسـبــة ان ـك ـمــاش تـصــل إل ــى 5
بــاملــائــة ،بـعــد أن كــانــت الـتــوقـعــات السابقة
تشير إل ــى انـكـمــاش بنسبة  3.7فــي املــائــة.
وت ــوق ــع الـ ـصـ ـن ــدوق أي ـض ــا أن ي ـب ـلــغ م ـعــدل
الـنـمــو لـ ــأردن ال ـعــام الـحــالــي نـحــو  3.4في
املــائــة؛ مما يـعــوض ج ــزءا مــن الخسائر في
الـنـتــائــج املتحققة فــي الـنــاتــج املـحـلــي لعام
 .2020وحــول التضخمّ ،
رجــح الصندوق أن
ت ـتــراجــع م ـعــدالت األس ـع ــار بنسبة  0.3في
املائة لعام  ،2020مقارنة مع معدل التضخم
قدره  0.7في املائة لعام  ،2019على أن ترتفع
األسعار مجددا بنسبة  1.4في املائة العام
الـحــالــي .كــان الـصـنــدوق قــد واف ــق فــي شهر
إبريل /نيسان املاضي على برنامج قرض
يمتد ألربع سنوات بقيمة  1.3مليار دوالر
م ــن أجـ ــل دعـ ــم االسـ ـتـ ـق ــرار املـ ــالـ ــي ،وال ـن ـمــو
االقتصادي في األردن.

الــوضــع الــوبــائــي فــي ال ـبــاد ،بحسب قوله.
وب ـس ـبــب ال ـغ ـلــق ال ـشــامــل ف ــي م ـ ــارس /آذار
امل ــاض ــي ف ـقــد أك ـث ــر م ــن  270ألـ ــف تــونـســي
م ــواط ــن شـغـلـهــم ،ق ـبــل أن تـسـتــرجــع ســوق
الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي تـ ــونـ ــس قـ ــدرت ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى خ ـلــق
الــوظــائــف م ـج ــددا خ ــال الــربــع ال ـثــالــث من
السنة ،ويعود  100ألف تونسي إلى العمل،
وفق أرقام رسمية.

المقاهي والمطاعم
تتصدّ ر قائمة المتضررين
من اإلغالقات (فتحي
بلعيد /فرانس برس)

تراجعت أسعار الخضار في قطاع غزة إلى
مستويات متدنية غير مسبوقة بالنسبة
للمزارعني خالل الفترة األخيرة؛ األمر الذي
يهدد هذه الشريحة بخسائر مالية في ظل
اسـتـمــرار حــالــة الـتــراجــع الكبير فــي أسعار
هذه السلع الضرورية.
وانـخـفـضــت أس ـعــار ال ـخ ـضــروات إل ــى أدنــى
س ـع ــر خ ـ ــال فـ ـت ــرة ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء م ـقــارنــة
باملواسم السابقة ،فــي ظــل استمرار زيــادة
الكميات املعروضة في السوق املحلي وعدم
قدرة املزارعني على تصديرها إلى الخارج
بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة.
واتـخــذت الجهات الحكومية في غــزة التي
تديرها حركة حماس عــدة ق ــرارات ،أبرزها
منع إدخال أصناف محددة من الخضروات
ً
إل ــى ال ـس ــوق امل ـح ـلــي م ــن الـ ـخ ــارج أمـ ــا في
ضبط األسعار خالل الفترة األخيرة ،إال أن
ذلك لم يوقف حال االنخفاض.
ويـ ـق ــول املـ ـ ـ ــزارع نـ ـ ــادر ال ـش ــاف ـع ــي إن حــالــة
االن ـه ـي ــار والـ ـت ــراج ــع ت ــرك ــزت ف ــي أص ـنــاف
أســاس ـيــة م ــن ال ـخ ـض ــروات ،مـثــل ال ـب ـنــدورة
والـخـيــار وأص ـنــاف أخ ــرى تعتبر أساسية
بالنسبة للمواطنني في القطاع الذي يعاني
ظروفًا اقتصادية ومعيشية مريرة.
وي ـض ـيــف ال ـشــاف ـعــي ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
أن م ــا ي ـجــري حــال ـيــا س ـي ــؤدي إل ــى انـهـيــار
امل ــزارع ــن فــي ظــل ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ضبط
األسـعــار وغياب الدعم الحكومي لهم ،بما
يراعي النفقات التشغيلية واملصاريف التي
يتم إنفاقها على املحاصيل.
ويفكر امل ــزارع الفلسطيني مليًا فــي إتــاف
م ـح ــاص ـي ــل الـ ـبـ ـن ــدورة املـ ـت ــوف ــرة ل ــدي ــه فــي
ظ ــل ان ـخ ـفــاض األسـ ـع ــار وزيـ ـ ــادة الـكـمـيــات
املعروضة لديه وعدم قدرته على تسويقها
بالسعر الذي يؤمن حجم االلتزامات املالية
املتراكمة عليه خالل الفترة الحالية.
وال تزيد أسعار بعض السلع ،مثل الخيار
والبندورة ،حاليًا عن شيكل لكل كيلو غرام
تـبــاع لصالح املستهلك ،وهــو مــا يــرى فيه
امل ــزارع ــون وأص ـح ــاب األراض ـ ــي ان ـه ـيــارًا ال
يغطي الحد األدن ــى مــن التكلفة اإلجمالية
والنفقات التي يدفعونها( .الــدوالر = 3.14
شيكالت إسرائيلية).
ويشير الشافعي إلى أنه يريد أن يبيع 15
كيلوغرامًا مــن محصول الـبـنــدورة بمبلغ

ً
ال يتجاوز  12شيقال إسرائيليًا ،في الوقت
الــذي يطالب فيه التجار وبائع املحاصيل
ببيعها بتسعيرة ال تزيد عن  7شيكالت لكل
 15كيلوغرامًا ،وهو ما سيعزز الخسائر.
وب ـح ـســب م ــزارع ــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
ً
تعتبر تسعيرة  25شيكال إسرائيليًا لكل 15
كيلوغرامًا هي األكثر توازنًا بني املواطنني
واملزارعني.
بــدوره ،يقول املختص واملهندس الزراعي،
نـ ــزار ال ــوح ـي ــدي ،إن ه ـنــاك زي ـ ــادة واض ـحــة
فــي عــرض املحاصيل الــزراعـيــة فــي املوسم
ال ـح ــال ــي ،م ــن أبـ ــرز أس ـبــاب ـهــا االرتـ ـف ــاع في
درجــات الـحــرارة مقارنة باملواسم السابقة
وه ـ ـ ــو م ـ ــا سـ ــاعـ ــد عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـك ـم ـي ــات
املعروضة في األسواق.
وي ــرج ــع الــوح ـيــدي ف ــي حــديـثــه لـ ـ «الـعــربــي
الـجــديــد» االنـخـفــاض الكبيرة فــي األسـعــار
إلــى حظر الـتـجــول ال ــذي تفرضه الحكومة
فــي غ ــزة يــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت مــن أجــل
مــواج ـهــة جــائـحــة ك ــورون ــا وح ــال ــة الـتــراكــم
في املحاصيل الزراعية التي تنجم عن ذلك
واقتصار العمل على  5أيام فقط.
ويــوضــح أن مــا يجري حاليًا هــو انتكاسة
بــالـنـسـبــة لـلـمــزارعــن تــزيــد األع ـب ــاء املــالـيــة
عليهم في ظل عدم ارتفاع األسعار بالشكل
الذي يلبي حجم النفقات املالية التي يجرى
صرفها على إنتاج الخضروات ،ما يعزز من
خسائرهم.
وبحسب املختص فــي الـشــأن الــزراعــي فإن
الـ ـت ــدخ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـخ ــاص ــة بـضـبــط
أسعار املحاصيل الزراعية ال تكون إال في
حالتني فقط هي االنهيار الكبير في األسعار
أو االرتفاع الكبير بالشكل الذي يؤدي إلى

حظر التجول يومي
الجمعة والسبت وراء
التراجع الحاد لألسعار
انتكاسة للمزارعين بسبب
زيادة األعباء المالية
وتفاقم الخسائر

تـهــديــد األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي .ويـ ــرى أن الـحـلــول
النظرية للخروج من الحالة الحالية تتمثل
ف ــي فـتــح ب ــاب الـتـصــديــر لـلـمـحــاصـيــل على
مـصــراعـيــه دون قـيــود وه ــو صـعــب فــي ظل
اإلجــراءات اإلسرائيلية وتشجيع التخزين
املـ ـن ــزل ــي وتـ ـع ــزي ــز الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة
املرتبطة بهذه الخضروات.
وي ـط ــال ــب امل ـ ــزارع ـ ــون بــإع ـفــائ ـهــم م ــن حظر
التجول األسبوعي الذي تفرضه السلطات
الـحـكــومـيــة فــي غ ــزة وإي ـج ــاد ح ـلــول بديلة
تساعدهم على تسويق منتجاتهم املتراكمة
مــن املحاصيل الــزراعـيــة خــال هــذه الفترة
بما يوقف انهيار األسعار.
في م ــوازاة ذلــك ،يؤكد الناطق باسم وزارة
الزراعة في غزة ،أدهم البسيوني ،أن التدني
ال ـح ــاص ــل حــال ـيــا ف ــي أسـ ـع ــار ال ـخ ـض ــروات
مرتبط باألجواء املناخية السائدة وارتفاع
درجـ ــات ال ـح ــرارة وقـلــة األم ـط ــار ،مــا ساعد
على نضوج املحاصيل في وقت أقصر.
ويـ ـق ــول ال ـب ـس ـيــونــي ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
إن ه ـنــاك عــرضــا مــن املـحــاصـيــل الــزراع ـيــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروات ف ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
االستيعابية لألسواق املحلية ،إلــى جانب
اس ـت ـم ــرار اإلغ ـ ــاق ال ـح ـكــومــي األس ـبــوعــي
ملواجهة تفشي وباء كورونا في القطاع.
ويـشـيــر إل ــى أن قضية إع ـفــاء امل ــزارع ــن من
الـحــركــة خ ــال أي ــام حـظــر الـتـجــول مــا تــزال
قــائ ـمــة م ــن خ ــال ال ـس ـمــاح ل ـهــم بــالــوصــول
إلــى أراضـيـهــم ،فيما تبقى قضية تسويق
املنتجات قائمة نظرًا ملنع الحركة والقيود
املفروضة خالل يومي الجمعة والسبت.
وال يستثنى الـنــاطــق بــاســم وزارة الــزراعــة
في غزة القيود اإلسرائيلية املفروضة على
تـصــديــر ال ـخ ـضــروات ل ــأس ــواق الـخــارجـيــة
مــن حــالــة االنـخـفــاض الكبيرة فــي األسـعــار
حاليًا ،ومنع تصدير الكثير من املنتجات
ل ــأس ــواق سـ ــواء إل ــى ال ـض ـفــة أو األراضـ ــي
املحتلة والخارج.
وبحسب بيانات رسمية ،يعمل أكثر من 25
ألـفــا بالقطاع الــزراعــي فــي غ ــزة ،يعتمدون
وذويهم على ما تنتجه أراضيهم الزراعية
ك ـم ـص ــدر دخـ ـ ــل أس ـ ــاس ـ ــي .والـ ـ ــزراعـ ـ ــة أح ــد
أكـبــر الـقـطــاعــات الـتــي ت ـضــررت مــن حصار
االح ـ ـت ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان عـلــى
م ـســاحــات شــاسـعــة م ــن األراضـ ـ ــي وتــدمـيــر
ال ــزراع ــات فـيـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى تعرضها
للملوحة وضعف التجهيزات واملعدات.
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رؤية

اقتصاد الناس
بينما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة نيويورك في العام الماضي
بنحو  13.1ترليون دوالر ،يتوقع مصرفيون ومدراء صناديق استثمارية
أن يتواصل جني األرباح من السوق األميركية خالل العام الجاري ،وربما
يرتفع مؤشر وول ستريت الرئيسي بنسبة %17

«ذا الين» ...إلى أين؟
جواد العناني

أطلق ولي عهد اململكة العربية السعودية ،محمد بن سلمان،
مشروع «ذا الين» ،أو باألحرى مشروع «مدينة ذا الين» ،يوم
األحد املاضي 10 ،يناير /كانون الثاني الجاري ،وهو مدينة
ّ
املتجددة ،وتخلو من الشوارع والسيارات،
ذكية ،تعتمد الطاقة
وتمتد على طــول  170كيلومترًا داخ ــل املنطقة املخصصة
«ملشروع نيوم» ،فهو إذن فكرة ملدينة مستقبلية ،كل شيء
فيها مـبــرمــج إلـكـتــرونـيــا ،وتــراعــي أقـصــى درج ــات الـحــرص
وقواعد الحفاظ على البيئة وصيانتها.
وبحسب ما ذكره األمير ،ستكون هذه املدينة الواقعة شمالي
غــرب اململكة قريبة مــن األردن مصر وال ـعــراق .ومــن يتأمل
في تلك املنطقة يعلم أن عــدد سكانها قليل ،على الرغم من
أهميتها االسـتــراتـيـجـيــة .ولــذلــك ،سيشكل امل ـشــروع جسرًا
عامليًا يربط السعودية بباقي دول العالم.

توجهات
«وول ستريت»

 380ألف فرصة عمل

ويقدر أن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة عام ّ ،2030
وقرر
ّ
املتطورة في قطاعات
لها أن تكون مركزًا نابضًا للخدمات
السياحة ،والضيافة ،واالتصاالت ،وسالسل التزويد ،واملكاتب
الخدمية واملالية املتطورة ،وبحسب ما سمعناه من ولي العهد،
فإن املشروع سيوفر حوالي  380ألف فرصة عمل ،وسوف
تبلغ كلفته عند انتهائه حوالي  500مليار دوالر.
ومع أن تفاصيل املشروع غير متاحة ،وال أسلوب تمويله ،فإن
حكومة السعودية تأمل أن تقوم هي بتوفير البنى التحتية،
والخدمات األساسية فيه ،وتقوم بــدور ّ
املطور الــذي يبيع أو
يؤجر األراضــي للراغبني املستثمرين ،والذين عليهم التقيد
بالشروط البيئية والهندسية والحركية املطلوبة ،حتى ُي ْمنحوا
الترخيص املطلوب إلنشاء مشروعاتهم العقارية االستثمارية
فيها.
ومن الصعب تقدير كلف البنى التحتية والخدمات األساسية
التي ستتكفل بها الحكومة ،أو الشركات التي ستنفذ تلك
الخدمات من طاقة كهربائية ،وخطوط اتصاالت توفر ألجيال
َ 5Gو 6Gالشبكات املطلوبة ،أو التنقل املعتمد على الطاقة
نظيفة ال
الكهربائية املعتمدة على الكهرباء املولدة بأساليب
ٍ
غازات ّ
ضارة في الهواء.
تحدث تلوثًا ،أو تنفث
ٍ

 ...2021عام األقوياء واألثرياء
لندن ـ العربي الجديد

اف ـت ـت ـحــت أس ـ ـ ــواق امل ـ ــال ال ـعــامل ـيــة
السنة الجديدة بتفاؤل كبير ،إذ
إن واليــة الرئيس دونــالــد ترامب
قد انتهت دون عرقلة كبيرة لالنتقال السلس
للسلطة إل ــى الــرئـيــس املـنـتـخــب جــو بــايــدن
ب ـعــد ف ــوض ــى اق ـت ـح ــام ال ـك ــون ـغ ــرس .وحـتــى
اآلن تمكن الحزب الديمقراطي من توظيف
جائحة اجـتـيــاح الـكــونـغــرس لصالحه ضد
الحزب الجمهوري وضرب مستقبل تشكيله
ملعارضة تذكر ل ــإدارة األميركية الجديدة.
كما أن اللقاحات املـضــادة لجائحة كورونا
بــدأ توزيعها فــي أميركا وأوروبـ ــا ،وهنالك
تـفــاؤل بــن العديد مــن صناديق االستثمار
فـ ــي نـ ـج ــاح الـ ـلـ ـق ــاح ــات وأن يـ ـع ــود ال ـن ـمــو
لــاقـتـصــادات الـعــاملـيــة الـكـبــرى فــي النصف
الثاني من العام الجاري.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـظـ ـل ــل املـ ـشـ ـه ــد
االس ـت ـث ـمــاري ال ـع ــامل ــي ،ول ـكــن امل ــؤك ــد حتى
اآلن بالنسبة للعديد مــن م ــدراء صناديق
االس ـت ـث ـمــار أن االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي ال ي ــزال
ي ـعــانــي م ــن جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،خ ــاص ــة في
أوروب ـ ــا وأم ـي ــرك ــا ،وأن الـنـمــو االق ـت ـصــادي
العاملي يعتمد على جرعات التحفيز املالي
ال ـت ــي تـضـخـهــا ال ـح ـكــومــات ف ــي االق ـت ـصــاد
وع ـلــى ال ـس ـيــاســات ال ـن ـقــديــة امل ـي ـســرة الـتــي
تنفذها البنوك املركزية الكبرى .وبالتالي
ي ــرى خ ـبــراء أن امل ـنــاخ االسـتـثـمــاري يصب
فــي مصلحة األقــويــاء خــال الـعــام الـجــاري،
إذ إن األث ـ ــري ـ ــاء س ـ ـي ـ ــزدادون ث ـ ـ ـ ً
ـراء بـسـبــب
مواصلة الحكومات والبنوك املركزية إنقاذ
االقتصادات الكبرى بغض النظر عن الثمن
الــذي سيدفعه املــواطــن والــديــون السيادية
امل ـت ـصــاعــدة ف ــي االق ـت ـص ــادات الــرأسـمــالـيــة
الكبرى .كما أن هنالك مخاوف من ارتفاع
التضخم وتراجع القيم الحقيقية لألصول
املستثمرة .ويالحظ أن عــدم الثقة في هذه
األصـ ــول وال ـن ـقــود ك ــ«خــزيــن لـلـقـيـمــة» كــان
وراء االرتـفــاع الجنوني في سعر العمالت
الرقمية التي تقودها بيتكوين ،إذ تجاوز
سعر بيتكوين  40ألف دوالر خالل األسبوع
ال ـج ــاري قـبــل أن ي ـتــراجــع .ف ــي ه ــذا ال ـشــأن،
يــرى مــديــر االسـتـثـمــار بـصـنــدوق «رثـبــون»
األم ـيــركــي أن ه ــذا ال ـع ــام ه ــو ع ــام األق ــوي ــاء
واألثـ ــريـ ــاء ،بـيـنـمــا ي ـقــول مــديــر االسـتـثـمــار
بصندوق «ش ــرودر» البريطاني ،ريتشارد
سـ ـيـ ـنـ ـي ــت ،أن سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات الـ ـ ــدعـ ـ ــم املـ ــالـ ــي
وال ـن ـقــدي ستعيد االق ـت ـص ــادات للنمو في
ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام ،ولـك ـنــه يعتقد
أن اقـتـصــاديــات آسـيــا ستستفيد أكـثــر من
االقتصادات األوروبية واألميركية.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــوق األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ال ـ ــذي
ي ـع ــد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
لــأس ـهــم املـ ـت ــداول ــة ،م ـق ــارن ــة بــال ـبــورصــات
الـعــاملـيــة ،فـقــد ك ــان ال ـعــام  2020ع ــام أرب ــاح
قياسية .ارتفعت القيمة السوقية لألسهم
امل ـتــداولــة فــي بــورصــة ن ـيــويــورك إل ــى نحو
 50.8تــرلـيــون دوالر ،كـمــا بـلــغ حـجــم ســوق
السندات األميركية نحو  45ترليون دوالر.
وحسب بيانات شركة سيبلس األميركية
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي أب ـ ـ ـحـ ـ ــاث الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــات
واألسهم العاملية ،ارتفعت القيمة السوقية
لــأسـهــم املـسـجـلــة ف ــي ب ــورص ــة ن ـيــوريــورك
ل ـ ــأوراق املــالـيــة بــن بــدايــة يـنــايــر /كــانــون
الثاني وحتى نهاية ديسمبر /كانون األول
املاضي ،أي خــال العام  ،2020بنحو 13.1
تــرلـيــون دوالر ،مــن  37.689تــرلـيــون دوالر
إل ــى  50.8تــرل ـيــون دوالر .ارت ـف ــاع جنوني
بـلـغــت نـسـبـتــه  ،%34.82وه ــو األع ـل ــى في
تاريخ البورصة األميركية .وعادة ما يقود
سـ ــوق «وول س ـت ــري ــت» ح ــرك ــة االس ـت ـث ـمــار
وتوجهاتها في أسواق املال العاملية .ولكن
هذا االرتفاع الذي تواصل حتى األيام األولى
من العام الجديد ،ربما يتوقف لبرهة خالل
ال ـعــام ال ـج ــاري .فــي ه ــذا ال ـشــأن ،ي ــرى كبير
اق ـت ـصــاديــي م ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان ســاكــس»
جــون هاتزيوس ،في تعليقات لقناة «سي
أن بــي ســي» األمـيــركـيــة ،أن ارت ـفــاع األسهم
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التضخم األميركي يتفاقم

ارتفع معدل التضخم في أميركا ،وفقًا لتوقعات ديسمبر/كانون األول
الماضي ،بسبب تعافي أسعار الغذاء والبنزين .ووفقًا لبيانات «مكتب
إحصاءات العمل األميركي» ،ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين
بنحو  %0.4في ديسمبر بعدما
زاد  %0.2فــي نوفمبر/تشرين
الثاني .وعلى أساس سنوي ،ارتفع
المؤشر بنحو  %1.4خالل ديسمبر.
واستأنفت أسعار الغذاء ارتفاعها
بنحو  %0.4الشهر الماضي بعد
تراجعها هامشيًا فــي نوفمبر
بنسبة  ،%0.1فيما ارتفع مؤشر
أسعار البنزين بنحو .%8.4

جذب المستثمرين

أمام مكاتب بورصة نيويورك في حي مانهاتن ()Getty

األمـيــركـيــة سيستمر خــال األشـهــر املقبلة
بسبب مراجعة املستثمرين لحجم العوائد
املـتــوقــع تحصيلها مــن بـعــض الـقـطــاعــات،
وت ـق ـي ـيــم أف ـض ــل ل ـس ـيــاســة ال ــرئ ـي ــس بــايــدن
وتــداعـيــاتـهــا عـلــى ال ـس ــوق .ولـكــن رغ ــم ذلــك
يتوقع مصرف «غولدمان ساكس» ارتفاع
مؤشر سوق «وول ستريت» الرئيسي «أس
آنــد بــي  »500فــي نهاية الـعــام الـجــاري إلى
 4300نـقـطــة م ــن م ـس ـتــويــاتــه ال ـحــال ـيــة ،أي
بنسبة  .%17ولكن هنالك بعض القطاعات
رب ـمــا تستفيد أك ـثــر خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري،
وع ـلــى رأس ـه ــا ق ـطــاعــات ال ـب ـنــوك وشــركــات
األدوي ـ ـ ــة ،وذلـ ــك م ـقــابــل عـمـلـيــات تصحيح
متوقعة في قطاع التقنية.
ويرى محللون أن أسهم املصارف األميركية

ستسعيد الجاذبية التي فقدتها في العام
 .2020وكــانــت أس ـهــم امل ـص ــارف األمـيــركـيــة
قــد عــانــت خ ــال ال ـعــام املــاضــي مــن ارت ـفــاع
امل ـخ ـص ـص ــات لـتـغـطـيــة الـ ــديـ ــون امل ـع ــدوم ــة
واملشكوك في تحصيلها بسبب اإلفالسات
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ض ــرب ــت قـ ـط ــاع ــات ال ـس ـفــر
والترفيه والفنادق والنفط الصخري .ولكن،
حـســب بـيــانــات «فــايـنــانـشــال تــاي ـمــز» ،منذ
اإلعـ ــان عــن ن ـجــاح اخ ـت ـبــارات ل ـقــاح فــايــزر
وبـيــونـتـيــك ،تـحــرك مــؤشــر قـطــاع املـصــارف
األمـيــركـيــة وكـسـبــت أسهمها فــي املتوسط
ارت ـفــاعــا بـلــغ  .%25كـمــا ارت ـف ـعــت أسهمها
ب ـن ـس ـبــة  %7.0فـ ــي يـ ـ ــوم واح ـ ـ ـ ــد ،هـ ــو ي ــوم
األربعاء املاضي ،وذلك بعدما ظهرت نتيجة
ان ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي جــورجـيــا

روسيا تمدد حظر الرحالت
الجوية إلى بريطانيا
قررت غرفة العمليات املعنية بمكافحة
ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي روس ـيــا
تـ ـم ــدي ــد ت ـع ـل ـي ــق ح ــرك ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران مــع
بريطانيا حتى بداية فبراير /شباط
املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك ملـ ـن ــع ت ـف ـش ــي ال ـس ــال ــة
ال ـجــديــدة مــن «ك ــوف ـي ــد »19-فــي الـبــاد.
وقالت غرفة العمليات في بيان أوردته
وسائل إعالم روسية يوم الثالثاء« :من
أجــل ضمان حماية صحة السكان ،تم
تمديد فترة سريان القيود حتى بداية
فـبــرايــر /شـبــاط املقبل .وقــد تــم تعليق
ح ــرك ــة ال ـط ـي ــران ب ــن مــوس ـكــو ول ـنــدن
بشكل مؤقت للفترة من  22ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي وحتى  6يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري ع ـلــى خلفية
األنباء عن اكتشاف ساللة جديدة أكثر
عدوى من فيروس كورونا .وحتى اآلن،
ل ــم ي ـتــم تـسـجـيــل سـ ــوى ح ــال ــة واحـ ــدة

لإلصابة بالساللة الجديدة في روسيا.
وأكــدت رئيسة هيئة حماية املستهلك
«روس بوتريب ن ــادزور» ،آنــا بوبوفا،
أن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات امل ـس ـت ـخ ــدم ــة حــال ـيــا
تـكـشــف اإلص ــاب ــة ب ـه ــذه ال ـس ــال ــة ،وأن
اللقاحات الــروسـيــة امل ـضــادة لكورونا
توفر املناعة منها.
وت ـش ـي ــر األرقـ ـ ـ ــام امل ـن ـش ــورة ف ــي مــوقــع
جــام ـعــة «ج ــون ــز هــوب ـك ـنــز» األمـيــركـيــة
إلى أن روسيا تأتي في املرتبة الرابعة
عامليًا من حيث إجمالي عدد اإلصابات
ب ــ«ك ــوف ـي ــد ،»19-بـعــد كــل مــن الــواليــات
املـتـحــدة والـهـنــد وال ـبــرازيــل .وتتخوف
روس ـيــا عـلــى اقـتـصــادهــا ال ــذي يعاني
من الضعف بسبب تداعيات الجائحة
على أنشطة الشركات ،خاصة قطاعات
الطاقة الحيوية.
(العربي الجديد)

مسافرون في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو ()Getty

التي منحت الحزب الديمقراطي أغلبية في
الكونغرس األميركي .وهو ما يعني للقطاع
املصرفي األميركي أن بايدن سيتمكن من
إجـ ـ ـ ــازة ح ــزم ــة إن ـ ـقـ ــاذ ض ـخ ـمــة لــاق ـت ـصــاد
األم ـي ــرك ــي دون م ـع ــارض ــة ،وس ـي ــدع ــم ذلــك
ال ـشــركــات الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة واألفـ ــراد
واألســر التي كانت من بني مصادر الخطر
ع ـلــى رب ـح ـيــة ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي م ــن حيث
ارت ـف ــاع م ـعــدل الـتـخـلــف ع ــن دف ــع ال ـقــروض
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ك ـم ــا س ـي ـش ـجــع الـ ـش ــرك ــات عـلــى
ال ـتــوظ ـيــف .وي ـق ــدر أن ي ـضــخ الــرئ ـيــس جو
بايدن نحو  4ترليونات دوالر جديدة في
االقتصاد خالل شهر فبراير /شباط املقبل.
وتـسـتـفـيــد امل ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـعــام
ال ـجــديــد كــذلــك م ــن ال ـفــائــدة الـصـفــريــة على

قيمة األسهم والسندات
األميركية تجاوزت 95
ترليون دوالر ألول مرة
الدوالر والسيولة الضخمة املتراكمة لديها
وال ـت ــي ت ـقــدرهــا مــؤس ـســة ائ ـت ـمــان ال ــودائ ــع
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـن ـحــو  3.7ت ــرل ـي ــون ــات دوالر.
وبــالـتــالــي فـهــي فــي وض ــع مــريــح مــن حيث
الـسـيــولــة وم ــن حـيــث ال ـق ــدرة عـلــى تحقيق
هــامــش أربـ ــاح كـبـيــر م ــن اإلقـ ـ ــراض ،بسبب
الفارق بني كلفة التمويل شبه املجانية التي

 140مليار دوالر من بيتكوين
تبحث عن كلمة مرور

تحصل عليها من بنك االحتياط الفيدرالي
والفائدة التي ستفرضها على املقترضني.
أمـ ــا ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي س ـيــدعــم أسـهــم
املـصــارف األميركية ،فهو الدعم الحكومي
الـكـبـيــر الـ ــذي سـتـقــدمــه اإلدارة األمـيــركـيــة
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـشــركــات واألع ـ ـمـ ــال ال ـت ـجــاريــة
الصغيرة واملتوسطة ،وهــو ما سيعني أن
م ـخــاطــر ال ــدي ــون امل ـش ـكــوك ف ــي تحصيلها
ستتراجع عن مستوياتها التي فاقت 100
مليار دوالر في العام املاضي.
ول ـكــن عـلــى ال ـجــانــب الـسـلـبــي ،ف ــإن ربحية
املـ ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات
املالية فــي آسـيــا واملـصــاريــف الـتــي تحصل
عليها من إدارة االكتتبات ستتراجع خالل
العام الجديد ،بسبب الحظر على شركات

االتـصــاالت الصينية وفروعها ،الــذي مرره
الرئيس دونالد ترامب وأصبح ساريًا منذ
يوم االثنني املاضي .ويالحظ أن الصناديق
االسـتـثـمــاريــة تمكنت خ ــال ال ـعــام املــاضــي
مـ ــن االن ـ ـت ـ ـعـ ــاش م ـس ـت ـف ـي ــدة مـ ــن االرت ـ ـفـ ــاع
الـجـنــونــي ف ــي أس ـ ــواق املـ ــال األم ـيــرك ـيــة ،إذ
ارت ـف ـعــت أصـ ــول ص ـن ــدوق «ف ــان ـغ ــارد» إلــى
أكـثــر مــن  7تــرلـيــونــات دوالر لـلـمــرة األول ــى
على اإلطــاق ،بعدما جذب صافي تدفقات
نقدية داخلة بقيمة  186مليار دوالر خالل
 .2020وبسبب ضيق القنوات االستثمارية
أصبحت أســواق األسهم املدعومة من قبل
البنوك املركزية ،هي املالذ الوحيد أمام كبار
املـسـتـثـمــريــن ،وبــالـتــالــي ضــخ املستثمرون
أكثر من  200مليار دوالر في ذراع صندوق

 155مليار دوالر من الصكوك
ت ــوقـ ـع ــت وك ـ ــال ـ ــة «سـ ـ ـت ـ ــان ـ ــدرد آن ـ ــد ب ـ ــورز»
لـلـتـصـنـيـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة ،أم ــس األرب ـع ــاء،
ارتفاع حجم اإلص ــدارات العاملية للصكوك
اإلس ــامـ ـي ــة إل ـ ــى  140ـ  155م ـل ـي ــار دوالر
فــي  ،2021مــع ع ــودة امل ـصــدريــن مــن ال ــدول
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـت ـمــويــل اإلسـ ــامـ ــي ل ـل ـســوق.
وكــانــت إص ـ ــدارات الـصـكــوك الـعــاملـيــة خــال
 2019بـلـغــت  139.8م ـل ـيــار دوالر .وقــالــت
الوكالة في تقرير وصل إلى األناضول ،إن
ظــروف الـســوق ستبقى جيدة خــال ،2021

فــي ظــل االن ـخ ـفــاض الـقـيــاســي فــي مـعــدالت
الفائدة ووفــرة السيولة .وبحسب التقرير،
ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واأله ـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـخ ـضــراء مــن إج ـمــالــي ال ـس ــوق ،م ـحــدودة،
رغ ــم ال ـفــرص الـنــاتـجــة عــن جــائـحــة كــورونــا
وتحول الطاقة .وتوقع التقرير ،تعافي نمو
الناتج املحلي اإلجمالي لـلــدول األساسية
للتمويل اإلسالمي ،دول الخليج وماليزيا
وإنــدون ـي ـس ـيــا وت ــرك ـي ــا ،م ــن ال ــرك ــود ال ـحــاد

بيتكوين تعوض جزءًا من خسائرها ()Getty

قال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»
أمس األربعاء ،إن حوالي  %20من بني
 18.5مليون عملة بيتكوين متداولة أو
ما يصل قيمته إلى  140مليار دوالر ،لم
يعد أصحابها قــادريــن على الوصول
إل ـي ـه ــا ب ـس ـبــب ف ـق ــدان ـه ــم ك ـل ـمــة املـ ــرور
لـحـســابــاتـهــم .وقــالــت خــدمــة اس ـتــرداد
املحفظة التي تساعد في العثور على
كلمة املرور املفقودة إنها تلقت  70طلبًا
يوميًا من أشخاص أرادوا املساعدة في
استعادة ثرواتهم وهو مستوى أعلى
بنحو  3مــرات قبل شهر .وذكــر مالكو
العملة املـشـفــرة الــذيــن ال يستطيعون
ال ــوص ــول إل ــى مـحــافـظـهــم أن ـهــم قضوا
ساعات وأيامًا في محاوالت محبطة ال
تنتهي للوصول إلى ثروتهم لكن دون
ج ــدوى .ومــن ضمن األش ـخــاص الذين
فقدوا كلمة املرور الخاصة بهم مبرمج
يـعـيــش ف ــي س ــان فــرانـسـيـسـكــو ُيــدعــى

ستيفان توماس ،الذي ذكر أنه فشل في
تسجيل الــدخــول لحسابه والــوصــول
إل ــى ثــروتــه مــن البيتكوين الـتــي تقدر
بــ 7002وحــدة من العملة تبلغ قيمتها
 220مـلـيــون دوالر .بـحـســب مــا ذكــرت
الصحيفة األميركية .وتتركز املشكلة
الـكـبــرى الـتــي يواجهها هــذا الشخص
ف ــي أن ــه م ـت ــاح ل ــه إدخ ـ ــال كـلـمــة امل ــرور
الخاطئة  10مــرات فقط قبل مصادرة
محتوى املحفظة وتشفيرها إلى األبد،
ول ــم يـتـبــق ل ــه س ــوى م ـحــاول ـتــن فقط
قـبــل أن يـفـقــد محفظته بــالـفـعــل .فيما
ذكــر مــالــك آخــر لبيتكوين ُيــدعــى مالك
عــابــد أن ــه لــم يتمكن مــن الــوصــول إلــى
محفظته منذ  2011حينما تمت إعادة
تهيئة جـهــاز الـحــاســب اآلل ــي الـخــاص
به ،وخسر  800وحدة من العملة تبلغ
قيمتها حوالي  25مليون دوالر.
(العربي الجديد)

املؤشرات املتداولة «فانغارد» .وقــال املدير
التنفيذي تيم بوكلي ،في حديث لصحيفة
«فــايـنــانـشــال تــايـمــز» ،أم ــس األرب ـع ــاء« :ظــل
املستثمرون يمنحوننا ثقتهم خالل ظروف
السوق الصعبة للغاية خالل العام املاضي»،
وبــال ـتــالــي زادت ث ـ ــروة ع ـم ــاء «ف ــان ـغ ــارد»
بمقدار  930مليار دوالر خــال عــام .2020
بينما جذبت مجموعة «بــاك روك» ،التي
ً
تدير أصــوال بقيمة  7.8تريليونات دوالر،
صافي تدفقات نقدية بلغت  264مليار دوال
في األشهر التسعة األولى من العام املاضي.
ك ـمــا ت ـصــاعــدت أرب ـ ــاح ص ـنــاديــق الـتـحــوط
العاملية التي حققت أرباحًا ضخمة جنتها
م ــن امل ـضــاربــة وع ــدم الـيـقــن خ ــال األشـهــر
األخيرة من العام .2020

سوق المال الماليزي أكبر أسواق الصكوك اإلسالمية ()Getty

ال ـ ــذي ش ـه ــده ف ــي  ،2020واسـ ـتـ ـق ــرار سـعــر
بــرمـيــل الـنـفــط عـنــد  50دوالرا خ ــال الـعــام
ال ـح ــال ــي .وس ـت ـب ـقــى م ـخــاطــر ال ـت ــراج ــع في
الدول األساسية للتمويل اإلسالمي كبيرة،
«ويتمثل الخطر الرئيسي فــي مــا إذا كان
سيتم احتواء جائحة كوفيد ،19-حتى في
ح ــال ت ــواف ــر ال ـل ـقــاحــات ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
بـحـلــول منتصف ه ــذا ال ـع ــام» .وحـتــى ذلــك
الحني« ،يتمثل الخطر الرئيسي في احتمال
أن ت ـ ـ ــؤدي مـ ــوجـ ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـع ــدوى
وت ــدابـ ـي ــر اح ـت ــوائ ـه ــا إل ـ ــى إلـ ـح ــاق ال ـض ــرر
ب ــال ـت ـع ــاف ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـه ــش ل ـ ـلـ ــدول»،
بحسب الوكالة.
وأضــافــت الــوكــالــة املتخصصة فــي التقييم
االئـتـمــانــي ،أن ــه مــن املــرجــح ارت ـف ــاع حــاالت
ال ـت ـع ـثــر أو ع ـم ـل ـيــات إع ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة بــن
ُمصدري الصكوك ذوي الجودة االئتمانية
املنخفضة فــي  ،2021مــع رفــع التسهيالت
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي وفـ ــرت ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـه ــات
التنظيمية .ورصــد التقرير صكوكا بقيمة
 65م ـل ـيــار دوالر ،ي ـحــن اسـتـحـقــاقـهــا هــذا
ال ـع ــام ،وم ــن امل ــرج ــح أن تـتــم إعـ ــادة تمويل
جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال سـ ــوق
الصكوك .ويعاني العديد من الدول العربية
واإلسالمية في آسيا من ارتفاع العجز في
امليزانيات ،وبالتالي تحتاج إلى سد عجز
التمويل في اإلنفاق عبر إصــدارات صكوك
إسالمية إلــى جانب االسـتــدانــة مــن أســواق
املال العاملية عبر السندات التقليدية .وكان
صندوق النقد الدولي قد توقع أن تتواصل
أزم ـ ــات ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول الـنـفـطـيــة خــال
العام الجاري  ،2020بسبب جائحة كورونا
وتداعياتها على قطاعات اإلنتاج.
(العربي الجديد ،األناضول)

إذا نجحت اململكة فــي جــذب املستثمرين ،وه ــذا متوقع أن
يـحـصــل م ــن امل ــواط ـن ــن ال ـس ـعــوديــن ،وم ــن آخ ــري ــن تغريهم
إمكانات املــردود الجيد ،فإن خزينتها ربما لن تتكفل بأكثر
من  90 - 70مليار دوالر في هذا املشروع .أما النفقات التي
سيتحملها االقتصاد السعودي فلن تقل عــن 400 - 350
مليار دوالر .وسيكون املــردود األساسي هو إيجاد حوالي
 380أل ــف فــرصــة ع ـمــل ،سـيــذهــب  %80 - %70مـنـهــا إلــى
مواطنني سعوديني .وبصورة تقريبية جدًا ،فإن كلفة إيجاد
الوظيفة الواحدة داخل مدينة «ذا الين» ستبلغ حوالي مليون
ً
دوالر ،وه ــو رق ــم لـيــس قـلـيــا ،إذ ي ـعــادل بــأسـعــار ال ـيــوم 22
ضعف معدل دخل الفرد السعودي عام  2020والبالغ حوالي
 46ألف دوالر.
في ظل هذا املقياس ،فإن جدوى املشروع تتحقق لالقتصاد
ً
السعودي ،إذا وفرت دخال يساوي  90ألف دوالر لكل عامل،
حـتــى يـمـكــن اس ـت ــرداد كـلــف امل ـش ــروع خ ــال عـشــر سـنــوات
على شكل رواتب .وكذلك ال بد أن يكون مردود املستثمرين
ُ
مرتفعًا من االستثمارات التي يقومون بها .أما إذا ن ِظ َر إلى
املشروع على أنه ّ
مجرد مشروع عقاري ملدينة مستقبلية ،فإن
فوائده سوف تتراجع كثيرًا.
توزيع السكان

النقطة املهمة األخرى أن السعودية بلد شاسع ،تبلغ مساحته
ما يقارب مليوني كيلومتر مربع ،ما يجعلها ثاني أكبر دولة
عربية مــن حيث املساحة بعد الـجــزائــر ،وأكـبــر مــن الـســودان
الـ ــذي تــراج ـعــت مـســاحـتــه م ــن  2,4مـلـيــون إل ــى  1,8مليون
كيلومتر مربع بعد انفصال جنوب السودان.
ويبلغ عــدد سكان اململكة حــوالــي  34مليون نسمة ،يتركز
حــوالــي نصفهم فــي الــريــاض وج ــدة وال ــدم ــام ومـكــة املكرمة
واملدينة املنورة ،وتوجد حواضر كبيرة في نجد واإلحساء،
وفــي
واملنطقة املـحــاذيــة لليمن ،مثل جـيــزان ون ـجــران وأبـهــاِ ،
الحجاز.
أما في املناطق الشمالية الغربية ،حيث ال يوجد نفط وال حجيج
وال عاصمة ،فإن التوزيع السكاني يصبح نزرًا وكثافته قليلة.
ولهذا ،فإن بناء مدينة ممتدة على طول  170كيلومترًا يجعلها
موفرة لعدد من املزايا ،أوالهــا أن هذه املدينة تشكل حاجزًا
سكانيًا يجعل ًتوزيع السكان على مختلف مناطق اململكة
أكثر استراتيجية وجــدوى ،ويحيي مناطق في اململكة ليس
فيها املوارد النفطية أو مناطق الحج والسياحة.
وبمعنى آخر ،إن بناء مدينة ذكية بخدمات متطورة يجعلها
ً
جاذبة للسكان القادرين على التفاعل مع الجيران في بالد
الشام عبر األردن ،والعراق ،ومصر.
تنويع مصادر الدخل

وثــانــي ه ــذه املــزايــا أن بـنــاء ه ــذه املــديـنــة يـقــدم تـجــربــة فــريــدة
للسعودية وفرصة لتنويع مصادر دخلها وثروتها ،بعيدًا عن
النفط ،فاملدينة الجديدة «ذا الين» ليست زبونًا ألهم مصادر
الدخل الحالية في السعودية ،وهــو النفط .واألمــر الثالث :أن
املدينة ستوفر املناخ املحفز للمبدعني من أهالي اململكة ودول
الخليج والــوطــن العربي لكي يظهروا مهاراتهم وإبداعاتهم
املطلوبة في املستقبل القريب .واألمــر األخير أن هذه املدينة
العصرية ستساهم في عصرنة الــدولــة السعودية ،وجعلها
ً
أكـثــر ق ــدرة على التفاعل مــع امل ــدن الـجــديــدة مــن أمثالها في
العاملني ،الغربي والشرقي.
ُ
إذا أح ـ ِـس ــن تـنـفـيــذ املــدي ـنــة ،ووض ـع ــت إل ــى جــانــب التصميم
املعماري املتميز تصميمًا ماليًا يقلل من االلـتــزامــات املالية
على الحكومة السعودية ،ويضاعف حجم االستثمارات غير
الحكومية ،فإن املشروع سيكون رياديًا ليس للمملكة وحدها،
وإنما ملختلف أقطار الوطن العربي.
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الرئيس المهفوف وتالمذته
عبد الحكيم حيدر

سنوات لم يشهدها التاريخ املعاصر من قبل،
عاش العالم فاصال تهريجيا من أربع
ٍ
اللهم إال في أحالم رعاة البقر ّ
وتجار البهارات في أيام القراصنة قبل القوانني املنظمة
ً
للمالحة والتجارة .عاش العالم فترة من التهريج السياسي ،اختتمها أنصار الرئيس
مسبق منه ،بمسرحي ٍة هزلي ٍة من مسرحيات روض
بتحريض
األميركي ،ترامب،
ّ ٍ
ٍّ
الفرج ،تلك التي كانت ترفه عن تجار القطن واملوظفني ورجــال األحــزاب والقصر
وكبار املـ ّـاك ّ
وتجار األفيون وفتوات املناطق الشعبية ،مسرحية من مسرحيات
القطاع الخاص ،معظم أبطالها من املتعصبني ضد املهاجرين وأصحاب الخطاب
مهفوف أخرجته الصناديق
لرجل
الشعبوي لعمل «شو سياسي» في الوقت الضائع
ٍ
ٍ
بلطف ،فحاول ،في آخر أيامه ،أن يقلد تالمذته في بالد العرب في إعادة امللك بعد
ّ
وممصر قوامه البلطجة والعنف.
ضياعه ،بعمل مسرحي مضروب
أدرك العالم أن السماسرة ال يصلحون للحكم ،وأن املهفوفني يجب أن يوضعوا في
أماكنهم الطبيعية بجوار كالبهم وأحصنتهم ومضارب الغولف وحمامات السباحة،
بعيدا عن حكم الناس ،مهما كانت أرصدتهم في البنوك ،قبل أن ّ
يحولوا العالم إلى ما
يشبه العصابات ،والعودة به قرنني أو أكثر إلى الوراء ،بالسلب والنهب ،كما حدث في
فترة الفتنة ما بني األمني واملأمون عربيًا ،واستخدام العامة في املقتلة ،أو ما حدث
أمام قصر االتحادية من سنوات سبع ،بأطفال الشوارع والكولة والبلطجية بفلوس
رجــال األعـمــال واألجـهــزة واسـتـخــدام الشتائم والسباب والكتابات على الـجــدران،
ّ
ّ
رئيس منتخب باسمها« ،شــيء يــذكــرك بالتشليح في الـحــارات الشعبية
بسب أم
ٍ
وفــرش املالية» ،أو احتالل وزارة الثقافة بالنخبة ،كــأول عمل ثــوري ،فرش األرض
بالورد للسيسي بالتأكيد ،أو استخدام الونش في محاول ٍة لخلع باب قصر االتحادية،
ّ
واملجمعات العلمية واملدارس،
ورمي املولوتوف وإشعال الحرائق أيضا في الفنادق
ووقــوف نسوة ّ
رئيس
مؤجرات أمــام باب قصر االتحادية لرفع شباشبهن ،وسب
ٍ
منتخب شرعي ،وإرسالهن إلى النيابات شكليا ،وتفرج النيابات عنهن ،حتى وصل
ٍ
الحد بوكالء النيابة إلى دخــول دار القضاء العالي بالطبنجات ومحاصرة النائب
العام ،كلها أشياء لها روائح في كتب التاريخ في أيام الفنت املصنوعة واالنقالبات
وقتل الخلفاء واألمراء ،سواء في القلعة أو دار الخالفة أو في منازلهم أو في أوقات
صالتهم ،فما أقــرب الـيــوم فــي أميركا بما تــم مــن سـنــوات سبع ببشائع تاريخنا
ـاس وصلوا إلــى الحكم بالدم
العربي في بطون الكتب .كلها فواصل بشعة من أنـ ٍ
املصاحف ّ
بنية خطف امللك ،حتى
أو االنقالبات أو املال والسمسرة أو القسم على
بات الكرسي سندهم الوحيد وطــوق النجاة لهم ،حتى يصلوا إلى قبورهم آمنني،
وذلــك وهـ ٌـم آخــر ليس مكان شرحه اآلن .كــان على ترامب أن يسأل عن أصــول ما
ٌ
يريد اإلقدام عليه من تالمذته ،فهم تالمذة في أخذ املعونات واملساعدات واألسلحة
صحيح ،لكنهم أساتذة في إدارة الفنت والدماء.
ّ
نعم ،عنده فالسفة وكــتــاب وجامعات وبــورصــة قوية ،ولكن ليس عنده «نخنوخ»
وعياله .صحيح عنده أمــن قــومــي ،ولكن عند تالمذته حفتر ،و«حـفــاتــر» كثر في
سورية واليمن وتونس والعراق .نعم عنده أصحاب الوشم ،ولكن تالمذته عندهم
ميراث الزعران حول القلعة وبغداد ودمشق .نعم يمتلك الصواريخ والطائرات املسيرة
وغير املسيرة ،ولكن تالمذته يمتلكون جيوشا من الجوعى واملعوزين حول أسوار
بغداد وحول املعادي والدقي ومدينة نصر وعابدين .نعم عنده صحافة حرة ،ولكن
تالمذته عندهم «كتبة باآلالف» ،يمتدحونهم صبح مساء ،حتى وإن تالقى حكامهم
مــع تــاجــرة جرجير تحت كــوبــري فــي الــزمــالــك فـجـرًا .نعم عـنــده إعــام باملليارات،
ولكن تالمذته عندهم إبراهيم عيسى ،يقف بكرشه وحماالته في االستديو مساء
ّ
بالسواطير والشواكيش وفردة كاوتش قديمة يكتب عليها «االستنب» ،كي يتمكن
من إزاحــة محمد مرسي عن الحكم بسهولة ،بعد شغل معلمني وحـشــود ،وكان
عقارات أن يتقن تلك الحرفة في يومني وليلة.
بالطبع من الصعب على سمسار
ٍ
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الشامتون بأميركا ...الصين على مفترق الطريق
دالل البزري

ً
ّ
لطاملا شكل ترامب حجة علنية لالستبداد
والحكم االعتباطي .نــال إعجابه وأحيانًا
«صداقته» ديكتاتوريون من الوزن الثقيل،
أمثال عبد الفتاح السيسي أو كيم جونغ
أون (كــوريــا الـشـمــالـيــة) ،أو ال ــوزن األخــف،
بولسونارو (البرازيل) ...ولكن
مثل جايير
ً
ترامب كــان أيضًا حجة ضمنية ،أقــوى من
العلنية ،لشتى أنــواع املمارسات الحاكمة
املـتـ ّ
ـأصـلــة فــي ال ـب ـلــدان غـيــر الــديـمـقــراطـيــة.
خ ــال ال ـس ـنــوات األربـ ــع مــن حـكـمــه ،انقطع
ْ
شرش الحياء لدى «مسؤولي» أنظمة هذه
ال ـب ـلــدان ،فـصــار الـصـهــر ،واأله ــل مــن أبـنــاء
ّ
وب ـن ــات ،ي ـت ـقــلــدون زم ــام الـحـكــم بـمـشــاركــة
آب ــائ ـه ــم وأع ـم ــام ـه ــم ،وأح ـي ــان ــا أج ــداده ــم.
وصــار من العاديات أن يصدر عن أعالهم
ش ــأن ــا الـ ـك ــام ال ـ ـفـ ــارغ والـ ـ ـك ـ ــاذب ،ال ـجــاهــل
والركيك .وال ّ
يهم ال حساب ومصداقية وال
ٌ
نقد .بالعكس ،إحـســاس بالغبطة العارمة
من أن الحاكم وجوقته قد ازدادوا شهرة .ال
يقلون شهرة عن نجوم «تلفزيون الواقع».
كما يحب ترامب أن يكون وأن ًيبقى .ترامب
خدم أرذل حكام األرض خدمة جليلة ،بأن
مـنـحـهــم شــرع ـيــة ع ــدم شــرعـيـتـهــم ،وأط ـلــق
ال ـع ـنــان لـشـهــوتـهــم االس ـت ـب ــدادي ــة .ب ــدراي ــة
منهم ،أو رعونة ،ال فرق.
ولكن عندما وقعت الواقعة ،وهجم شبيحة
ترامب على مبنى الكونغرس ،على الطريقة
املألوفة عندنا ،كانت شماتة أولئك الحكام
ب ـكــل أم ـي ــرك ــا .أقـ ــوى ال ـش ـمــاتــن ،أســرع ـهــم،
أوضحهم لغة ،كان الرئيس اإليراني حسن
روحــانــي« :أح ــداث الكونغرس تظهر مدى

كاريكاتير

فـشــل الــديـمـقــراطـيــة الـغــربـيــة ( )...إنـهــا بال
أسس قوية» ،قال روحاني في اليوم التالي
على هجوم الكونغرس .آخ ـذًا على ترامب
«شعبويته» ،و«تدميره» أميركا...
أتباع النظام اإليراني لم يتأخروا في تكرار
عبارات روحاني ،بصيغ قليلة الفرق ،ولكن
بعزم املنتشي بمصيبة عدوه .طبعًا ،ليس
م ــن الـصـعــب إي ـج ــاد ال ـق ــوة ال ــري ــادي ــة الـتــي
استلهم منها ترامب ممارساته وخطاباته
ً
وط ــري ـق ـت ــه فـ ــي إدارة الـ ـحـ ـك ــم .فـ ـض ــا عــن
شبيحته الــذيــن صـنـعــوا حــدثــا ال يختلف
ك ـث ـي ـرًا عـ ــن ذاك ال ـ ـ ــذي ص ـن ـع ــه «ح ـ ـ ـ ـ ّـراس»
الـثــورة اإليرانية وأزالمـهــم في إي ــران ،وفي
البلدان التي سيطر عليها ذاك «الحرس»:
اقتحام السفارة األميركية في طهران عام
ّ
 .1979الدموية التي تتسم بها ردود أفعال
«الـحــرس ال ـثــوري» والـنـظــام اإليــرانــي على
أي احتجاج شعبي .وقائع  7أيار اإلجرامية
ب ـق ـيــادة ح ــزب ال ـلــه اإلي ــران ــي ض ــد ب ـيــروت.
تـعـطـيــل ال ـب ــرمل ــان ال ـل ـب ـنــانــي أش ـه ــرا ب ـ ّقــرار
مــن ال ـحــزب نـفـســه ،مــن أج ــل ف ــرض مــرشــح
رئاسي بعينه ،هو ميشال عون .الهجمات
ّ
املتفرقة والجرائم التي ارتكبتها مليشيات
«الحرس الثوري» بحق املؤسسات السورية
والشعب السوري .بل إذا أردنا االختصار:
ض ــرب ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا وقــوانـيـنـهــا
ً
وأعرافها ودستورها ،الضعيفة أصال ،عبر
ـات منافسة،
إنـشــاء دوي ـلــةٍ بــديـلــة ،أو دوي ـ ٍ
بقيادة مليشيات ،تتفوق على الدولة قوة
ً
وب ـط ـشــا وت ـم ــوي ــا وت ـن ـظ ـي ـمــا وت ـس ـل ـحــا...
ولكن ال َمرايا عند الجماعة! وال بالتالي ال
نقاش حقيقيا .فقط كالم مناسب للحدث.
يجب أن ُي ـقــال ،وإال فكيف يتم الــدفــاع عن

اإلسـتـبــداد؟ هــل توجد مناسبة أكثر حظًا
لـلـطـعــن بــالــديـمـقــراطـيــة؟ وبـتـلــك الـهـلــوســة
نظام
التي تصيب الشعب اإليــرانــي بوجه
ٍ
سـ ــاحـ ـ ٍـق مـ ــاحـ ــق؟ نـ ـظ ــام م ـه ـل ــك ف ـ ــوق ذل ــك
لـشـعــوب أخـ ــرى سـ ـ َـرق ق ــراره ــا؟ والـطــريــف
َ
في املـ ًـوضــوع أن الحكم اإليــرانــي الــذي أكل
صفعة على يد ترامب بعد إلغائه االتفاق
الـنــووي ،يعتمد اآلن على الرئيس بايدن،
ابن الديمقراطية «الفاشلة» ،فاقدة ُ
«األسس
القوية» ،من أجل العودة إلى االتفاق.
م ــا ع ـل ـي ـنــا  ..ال ـش ـم ــات ــة ب ــأم ـي ــرك ــا ،وب ـه ــذا
امل ــوض ــوع بـ ــالـ ــذات ،ه ــي م ــن أجـ ــل ت ــرويــج
فـ ـك ــرة أخـ ـ ـ ــرى :إن االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد هـ ــو وحـ ــده
النظام القابل للحياة .خصوصًا أن عرين
الديمقراطية هي دولــة إمبريالية ،تطمح،
العالم
منذ انـهـيــار الـســوفـيــات ،إلــى قـيــادة ْ
ب ـم ـفــردهــا .وب ــروب ــاغ ـن ــدا ال ـش ـمــاتــة تــغــرف
مــن مـشــاعــرهــا امل ـعــاديــة لـتـلــك اإلمـبــريــالـيــة
أس ــاس ــا إع ــام ـي ــا ل ـخ ــوض م ـعــرك ـت ـهــا ضد
الديمقراطية نفسها .والحال أن علينا هنا
الـفـصــل ب ــن األم ــري ــن :ب ــن أن أم ـيــركــا ذات
مـطــامــح إم ـبــريــال ـيــة ،قــدي ـمــة ،وأن نظامها
الـسـيــاســي يـعـتـمــد عـلــى الـ ـت ــداول السلمي
القانوني ،للسلطة .ال على رعــاع الشوارع
َّ
ّ
وشبيحة املليشيات املنظمة.
الديمقراطية ليست موجودة في الطبيعة.
إنها اختراع إنساني .وهي لذلك قابلة ألن
ت ـم ــوت .وق ــد مـ ـ ّـرت عـلــى تــاري ـخ ًـهــا َمـ ْـيـتــات
عــدة .نعم ،حتى لو كانت عريقة ،فقد تجد
مــن بــن أبـنــائـهــا مــن يطمح إل ــى حـكــم غير
دي ـم ـقــراطــي .وج ــدي ــد األم ـث ـلــة ك ــان الــزعـيــم
ال ـ ـنـ ــازي أدول ـ ــف ه ـت ـل ــر ،ال ـ ــذي ق ـب ــض عـلــى
السلطة العليا ،بفضل وفــاة منافسه أوتو

عماد حجاج

غازي دحمان

جــرت ال ـعــادة أن ّ
تمهد روسـيــا لــإجــراءات
ال ـتــي تـعـتــزم الـقـيــام بـهــا فــي س ــوري ــة ،عبر
م ـنــابــرهــا اإلع ــام ـي ــة وم ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،بـ ـغ ــرض ج ـع ــل األم ـ ــر امل ـ ــراد
ّ
يتحول ،مع الزمن ،إلى مسألة قابلة
إجراؤه
لألخذ والرد في مرحلةٍ أولى ،ثم تحويلها
في هذا
إلى قضيةٍ ممكنة ،وعندما تصبح ّ
املجال تنبري دبلوماسيتها إلــى تبنيها،
وثم يقرها الكرملني نهائيًا.
يبدو أن روسيا حرقت جميع تلك املراحل
ف ــي م ـســألــة إع ـ ــادة ّت ـجــديــد ال ـح ـكــم لـبـشــار
األس ــد ،وب ــدأت بتبني الـتـجــديــد ومطالبة
األط ــراف الدولية بمباركته ،أو على األقــل،
عــدم معارضته ،بذريعة عــدم التأثير على
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وسـ ـي ــر ع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات فــي
ّ
سورية على ما أكــد نائب وزيــر الخارجية
الــروســي ،سيرغي فيرشينني ،حتى لــو لم
يـتــم إق ــرار دس ـتــور جــديــد وف ــق مقتضيات
ت ـط ـب ـيــق ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن رق ـ ــم 2254
الخاص بإيجاد حل لألزمة السورية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ،ال داع ـ ـ ــي
لالستعجال ،وال لتحديد أطر زمنية لنهاية
ع ـمــل الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،فــال ـحــل الــدائــم
ي ـس ـت ـلــزم ال ـت ـم ـهــل ،ح ـتــى ي ـك ــون مـضـمــونــا
تمر بأزمة ّ
وراسخًا ،وكأن سورية ال ّ
مدمرة،
وأن كــل يــوم زي ــادة فــي تأخير الـحــل يدفع
ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ث ـم ـنــه دمـ ـ ـ ّ
ـاء وع ــذاب ــات،
حيث ال حــل لقضايا الالجئني واملعتقلني
واملـطـلــوبــن لــأجـهــزة األمـنـيــة ،كـمــا ال حل
ل ـ ــأزم ـ ــات ال ـط ــاح ـن ــة الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي مـنـهــا
السوريون الواقعون تحت سلطة النظام.
والواضح أن ما تريده روسيا ،ومن خلفها
نـظــام األس ــد ،هــو تحقيق املـكــاســب فــي كل
ال ـحــاالت ،بمعنى إج ــراء االنـتـخــابــات التي
ت ـض ـمــن فـ ــوز األس ـ ــد ،وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ادعاء االلتزام بتطبيق القرارات الدولية ،ما
دامت اللجنة الدستورية تجتمع ،من حني
إل ــى آخ ــر ،ولـيــس مهمًا مـضــامــن نقاشات
هــذه اللجنة وكيفية سير عملها .املهم أن
النظام يرسل وفــده لحضور اجتماعاتها.
أما متى تتوصل إلى نتائج وحلول ،فذلك
ما ال ينبغي أن يطالب به املجتمع الدولي،
ويلح عليه.
واألصــل في مثل هــذه األوض ــاع أن يصبح
االلتزام بتنفيذ القرار الدولي هو األساس،
إجراء مخالف ،وتأجيل
ما يعني تعطيل أي
ٍ
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة إل ــى حــن التوصل
إلــى اتـفــاق ،وإال فـمــاذا تعني األزم ــة؟ ولكن

ّ
ويـ ـل ــز ،وت ـش ـب ـي ـحــات رع ــاع ــه ال ـت ــي مــكـنـتــه
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ك ــل مــؤس ـســات أملــا ْنـيــا
الــرسـمـيــة .لــذلــك تنطبق أس ـطــورة صخرة
س ـيــزيــف ع ـلــى دروب الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،كما
تنطبق على كل ِمحن الحياة :وعلى سيزيف
ً
الـصـعــود إل ــى ف ــوق ،مـحـ ّـمــا بـصـخــرة أكبر
َّ
مـنــه وأث ـقــل .وم ــن املـحــتــم أن ــه س ــوف يهوي
بالصخرة ،ولكنه يعود فيحاول ثانية ،إلى
ما ال نهاية  ..وهذا ما يجعل الديمقراطية
تتمتع بتواضع من أخذ األمــور بالنسبية
الــازمــة .أي إنـهــا ،أي الديمقراطية ،ليست
َ
ط ــوب ــى ،وال ت ـ ِـع ــد بــال ـج ـنــة إال ع ـلــى لـســان
ديماغوجييها .تعترف بعيوبها وتحاول
ّ
كل ّ
بنجاح نسبي أيضًا.
تصححها،
مرة أن
ٍ
ال ــديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــة بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ل ـي ـس ــت أي ـض ــا

كيف صدمت ثورة يناير الداعين إليها؟
عالء بيومي

تجدد روسيا
عندما
ّ
حكم األسد
روسـيــا تتعامل مــع املــوقــف ،وكــأن تطبيق
الـقــرار الــدولــي ومندرجاته ما هو إال لزوم
مــا ال يـلــزم ،او حتى سقط مـتــاع ،باعتبار
أن الزمن تجاوزه ،وتغيرت املعطيات ،إلى
درجــة أن تطبيقه قد يكون من عوامل عدم
االستقرار ،وتخريب ما تم إنجازه لصالح
ّ
تقدم سورية واستقرارها!
وب ـع ـي ـدًا ع ـم ــا ت ــري ــده روسـ ـي ــا وت ــرغ ــب بــه
ووس ــائ ـل ـه ــا ف ــي إخ ـ ــراج عـمـلـيــة الـتـجــديــد
ل ــأس ــد ،م ــا ه ــي خ ـي ــارات ـه ــا ف ــي مــواج ـهــة
ت ــداعـ ـي ــات ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ،وه ـ ــل تـسـتـطـيــع
ّ
تحملها؟ ،ليس سـرًا أن العالم ،فــي أغلبه،
وضـ ـ ــع روس ـ ـيـ ــا أمـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــاريـ ــن :االل ـ ـتـ ــزام
بتطبيق القرار الدولي الخاص بحل األزمة
السورية ،بما يعنيه ذلك من تطبيق للسالل
األربــع في هــذا الـقــرار ،أو بقاء سورية بلدًا
مـنـبــوذًا وم ـحــاص ـرًا .ول ـكــن ،مــن الـظــاهــر أن
روس ـي ــا ال ـت ــي تـعـتـبــر س ــوري ــة ّ
«درة ت ــاج»
إنـجــازاتـهــا على الصعيد الــدولــي ،ال تريد
ال ـخ ــروج مــن حــالــة ال ـن ـشــوة ال ـتــي يضعها
فيها هذا الشعور ،بل تطمع بتحقيق املزيد
ّ
واملــزيــد ،فال تكتفي بما خططت لتحقيقه،
ّ
بل تريد أيضًا تحقيق ما لم تخطط له بعد،
لهذا تبدو إدارتها األزمة غير منطقية ،وال
تتوافق مع املنطق واملمكن ،في عالم يقوم
على االستقطاب والتنافس والصراع.
ول ـي ــس تـنـجـيـمــا وال رغ ـب ــوي ــة ه ـنــا ال ـقــول
إن ــه سـيـكــون لـهــذه الـسـيــاســة انعكاساتها
الخطيرة على سورية ،أولها جعل التقسيم
واقعًا نهائيًا وأبديًا يستحيل تغييره ،في
ظــل اخـتــاف الـقــوى املسيطرة على البالد
وتـنـ ّـوعـهــا ،حـيــث خـطــوط الـقـتــال تـجـ ّـمــدت،
وأصـبــح تغييرها بــالـقـ ّـوة مغامرة خطرة،
ول ـع ـبــا ف ــي ت ــوازن ــات الـ ـق ــوى ،ال تستطيع
ّ
روسـ ـي ــا اإلقـ ـ ـ ــدام ع ـل ـي ــه .واألخ ـ ـطـ ــر تـحــطــم
امل ـج ـت ـمــع ال ـ ـسـ ــوري ،ب ـق ـي ـمــه وأخ ــاق ـي ــات ــه،
وه ـب ــوط قـيـمــة الـعـمــل والـتـعـلـيــم والـنـظــام
وتــدنـيـهــا ،وال ـب ـحــث عــن ال ـخــاص ال ـفــردي
بأي وسيلة ،في ظل انتشار النهب والسطو
وال ـخ ـطــف وال ـف ــدي ــات م ــن ج ـهــات مرتبطة
عـضــويــا بـهـيـكـلـيــة ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم ،وغـيــر
ـون أو
خــاضـعــة ،فــي الــوقــت نفسه ،ألي قــانـ ٍ
ضابط.
لــن تستطيع روسـيــا فــرض عملية تجديد
األسد ،فلن يختلف الغد عن اليوم واألمس،
وكــل مــا تفعله روسـيــا هــو زي ــادة منسوب
الـتــدمـيــر والـ ـخ ــراب ،وال ـظــن أن الـســوريــن،
بمواالتهم ومعارضتهم ،سيقطعون هذه
الصيرورة ،ولن يتأخروا عن ذلك كثيرًا.
(كاتب فلسطيني)

في الديمقراطية
عيوب
األميركية
ٌ
ال ُتحصى ،أهمها
تداولها السلطة
القائم على أكتاف
حزبين كبيرين

تفاؤل فلسطيني في غير محله
عصمت منصور

بـ ــدأ ت ـف ــاؤل ي ـس ــري ف ــي م ـفــاصــل الـسـلـطــة
الفلسطينية ،املـتـكـلـســة واملـهـمـشــة بفعل
سياسة الرئيس األميركي ،ترامب ،العدائية
ضدها ،وضد مشروعها السياسي املبني
ع ـلــى امل ـف ــاوض ــات وح ــل ال ــدول ـت ــن وم ـبــدأ
األرض مقابل السالم ،وهي أسس ّ
تمسكت
ْ
ب ـهــا اإلدارات األم ـيــرك ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة ،وإن
لفظيا وإعالنيا ،أدار ترامب وفريقه الظهر
لـهــا ،وأظ ـهــروا انـحـيــازا مطلقا إلسرائيل،
م ــع تـبـنــي م ـق ــارب ــات ال ـي ـمــن اإلســرائ ـي ـلــي
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـضـ ــم وش ــرعـ ـن ــة
االسـتـيـطــان والـتـنـكــر ملـبــدأ حــل الــدولـتــن.
أبدت السلطة هذا التفاؤل بعد إعالن فوز
جون بايدن رئيسا للواليات املتحدة ،وهو
الذي يتبنى ،علنا ،حل الدولتني ،غير أنه
تفاؤل سابق ألوانه ،وال يأخذ في االعتبار
الوقائع على األرض ،ومياها كثيرة جرت
ف ــي ال ـن ـهــر خ ــال ال ـع ـقــد األخ ـي ــر م ــن حكم
نتنياهو واليمني في دولة االحتالل ،وتم
تتويجها بسنوات ترامب العجاف.
سـتـتـبـ ّـدد أح ــام ال ـعــودة إل ــى املـفــاوضــات،
وإعــادة إحياء عملية السالم ،أمــام الواقع
الذي ّ
تكرس على األرض ،والثقافة الجديدة
التي تهيمن في إسرائيل ،ويتنافس فيها
انتخابات يغيب عن جــدول أعمالها
(فــي
ٍ
أي ذكر للقضية الفلسطينية) عتاة رموز
ال ـي ـمــن امل ـت ـط ـ ّـرف ،م ـمــن يــؤم ـنــون ب ــأرض
إس ــرائ ـي ــل ال ـكــام ـلــة ،وال ي ـع ــارض ــون فـقــط،
بــل ب ـنــوا سـيــرتـهــم الـسـيــاسـيــة عـلــى فـكــرة
محاربة حل الدولتني.
ال ي ـع ـت ـب ــر ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــودي ج ـ ــدع ـ ــون س ــاع ــر
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـب ـيــت ال ـي ـه ــودي نـفـتــالــي
بينت ،واللذان يقفان على يمني نتنياهو،
وينافسانه على رئاسة الحكومة ،من دعاة
ضــم األراض ـ ــي الفلسطينية ،ومـعــارضــي
العودة إلى املفاوضات فقط ،بل هما ممن
وق ـفــوا فــي وج ــه نـتـنـيــاهــو عـنــدمــا تــراجــع
عــن ال ـضــم مــؤق ـتــا ،وهــاج ـمــا خ ـطــاب «بــار

م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ــة ،وهـ ـ ــي اخـ ـت ــراع
إن ـس ــان ــي ،ق ــاب ــل ل ـل ـح ـيــاة وامل ـ ـ ــوت .وال ـف ــرق
بينها وبــن الديمقراطية هــو استقرارها
على اضطراب مكشوف ومستور ،معروف
بدموية أركــانـهــا وغطرستها ،اضطرارها
الــدائــم إلــى الـكــذب ،أو اإلخـفــاء أو التشويه.
وذلــك كله ثمنًا لطوبى ال يعرف أحـ ٌـد كيف
ستتحقق .فتفكير الــديـكـتــاتــوريــة مطلق،
ال يـعــرف النسبية ،إال فــي جلسات ضيقة
لرجاالتها ،خصوصًا في حسابات موازين
ال ـ ـقـ ــوى ،ويـ ـك ــون ل ـســان ـهــا ل ـح ـظ ـت ـهــا أك ـثــر
سينيكية من الشيطان نفسه.
وفـ ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة عـ ـي ـ ٌ
ـوب ال
ُ
ت ـح ـصــى .أهـمـهــا تــداول ـهــا الـسـلـطــة الـقــائــم
ع ـلــى أكـ ـت ــاف ح ــزب ــن ك ـب ـيــريــن .اع ـت ـمــادهــا
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــال ،بـ ـحـ ـي ــث ي ـح ـك ـم ـه ــا ف ــاح ـش ــو
ال ـثــراء .بحيث ال مـكــان فــي أعـلــى سلطتها
ل ـ ــأص ـ ــوات أو الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات املـ ـت ــوسـ ـط ــة أو
ال ـص ـغ ـيــرة ،أو لــائ ـتــافــات أو الـتـســويــات
بــن تلك املجموعات .وربـمــا ساهمت هذه
العيوب الكبيرة في بــزوغ ما شهدناه من
أول ص ـعــود تــرامــب إل ــى الــرئــاســة ،وحـتــى
ه ـج ـمــة ال ـك ــون ـغ ــرس :أق ـص ــد ه ـل ــع مــايــن
البيض من تراجعهم طبقيًا وديموغرافيًا،
وت ـح ـ ّـول تــرامــب بــالـنـسـبــة لـهــم إل ــى رســول
يعيدهم إلى ما كانوا عليه من هيمنة ،بل
مــن اسـتـعـبــاد لـلـســود (ك ـمــا تـشـيــر األع ــام
الكونفدرالية التي كــان يحملها مهاجمو
الكونغرس ،والعائدة إلى الواليات املؤيدة
األميركية في
للعبودية في الحرب األهلية
ْ
أواس ــط ال ـقــرن الـســابــع ع ـشــر) .هـلـ ٌـع يذكيه
ازديـ ــاد الـفـجــوة ،وبـســرعــة ،بــن الفاحشني
َ
واملعدمني  ..يرتفع عددهم مع الوباء.
ثراء

ّ
أي فشل النظام الرأسمالي ،ليس في تجنب
ّ
الـ ـه ــزات االق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة وحـســب،
إن ـمــا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـطـبـقــة الــوسـطــى
نفسها.
ّ
وه ــؤالء املــايــن هالهم أن يحتل «أس ـ َـود»
البيض األبـيــض ثماني سـنــوات متتالية،
فانفجرت العنصرية ثانية ،وكــان لها من
املــريــديــن الـبـيــض أنـصــار ي ـكــادون ي ــوازون
ب ـقــوت ـهــم أنـ ـص ــار االخ ـ ـتـ ــاط ب ــن األعـ ـ ــراق
واملساواة بينها ،فأتى ترامب على حصان
ه ــات ــن ال ـع ـق ــدت ــن األم ـي ــرك ـي ـت ــن ب ـح ـلــول
خـيــالـيــة ،وص ـ ـ َّـور لـهــم أن أم ـيــركــا سـتـعــود
إلى البيض حصرًا ،وبأنهم سيسترجعون
ازدهارهم القديم.
اآلن أم ـي ــرك ــا ق ـ ِـل ـق ــة .وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون في
وف َرق إنقاذ االستبداد
العالم قلقون أيضًاِ .
ينعشها هذا القلق .كيف ستتجاوز أميركا
َ
عيوبها؟ كيف ستتعامل مــع معضلتيها
َ
َ
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــت ـ ــن؟ ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوت االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
والـعـنـصــريــة؟ أم أن أسـئـلــة مــن ه ــذا الـنــوع
ال م ـكــان لـهــا فــي مـجــريــات تضميد جــراح
ال ـه ـج ـمــة الـتـشـبـيـحـيــة ع ـلــى ال ـكــون ـغــرس؟
واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـلـ ـ ــه ،م ـ ـ ــن م ـص ـل ـح ــة
الديمقراطيني أن تنهض أميركا من الدرك
ال ــذي ك ــادت أن تبلغه .وإال ص ــارت مثلها
مـثــل ٍّ
أي م ــن دول ـن ــا امل ـع ـه ــودة .وســاعـتـهــا،
ت ـح ــت قـ ـي ــادة ص ـي ـن ـيــة غ ــام ـض ــة بــاط ـن ـيــة،
ـزب واحـ ــد ،بــإم ـبــراطــور واحـ ــد ،بــأمــراء
ب ـح ـ ٍ
الحزب ،بأصحاب املليارات ْ
املعدودين،
هذا
ـات جـ ـم ــاعـ ـي ــةٍ وفـ ـ ــرديـ ـ ــةٍ مـ ـع ــدوم ــة،
ب ـ ـحـ ــريـ ـ ٍ
ّ
تسمي نفسها «شيوعية»،
بأوليغارشية
َ
بمعسكرات اعتقال تسع املاليني ..
(كاتبة لبنانية)

ايــان» في يونيو/حزيران  ،2009وتبنى
فيه نتنياهو ،لفظيا وتحت ضغط إدارة
الــرئـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق ،أوب ــام ــا ،حل
الــدول ـتــن .كـمــا أن لهما سـجــا حــافــا في
دع ــم االسـتـيـطــان وتـنـفـيــذ أج ـنــدة اليمني،
وهو ما أحدث مفارقة تبدو من سخريات
الـقــدر ،أن يصبح نتنياهو األكـثــر اعتداال
فــي طـيــف الـيـمــن اآلخ ــذ فــي االش ـتــداد في
إس ــرائ ـي ــل .ن ــال الـيـمــن اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
يؤمن بإدارة الصراع وإيجاد الحقائق على
األرض دفعة قوية ،ليس فقط من الجمهور
ال ــذي يصطف خلفه ،ويعيد انتخابه كل
مــرة ،وال من األحــزاب التي كانت تتأرجح
فـ ــي م ــرك ــز ال ـح ـل ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وب ــات ــت
تقترب من اليمني في خطابها وبرامجها
وشعاراتها ،إلــى درجــةٍ أعلن فيها رئيس
بلدية تل أبيب ،زعيم حزب «اإلسرائيليني
الجدد» ،روني خولدائي ،والــذي يعد آخر
أمـ ٍـل لعودة بعض الــروح ألحــزاب الوسط،
أن الــوضــع ال ــذي يـمـكــن الـحــديــث فـيــه عن
حل الدولتني قد انتهى ،كما يظهر هذا من
الدول العربية التي هرعت إلى التطبيع مع
دولة االحتالل ،ونفضت يدها من القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي غـ ــاب ذك ــره ــا تـمــامــا
ف ــي ات ـفــاق ـيــات ه ــذه ال ـ ــدول م ــع نـتـنـيــاهــو.
يتراوح الحل اإلسرائيلي الوحيد املطروح
على ج ــدول األع ـمــال بــن الـضــم ،كما يــراه
ال ـي ـمــن ،وال ـت ــواف ــق م ــع إدارة ب ــاي ــدن على
استراتيجية قائمة على مـبــدأ االنفصال
السياسي والـجـغــرافــي والــديـمـغـ ٌـرافــي عن
ٌ
كلمات منمقة تشير،
الفلسطينيني ،وهي
ٍّ
ّ
ـي
ـ
ت
ذا
ـم
ـ
ك
ـ
ح
سقفه
ـل
ـ
ح
بـشـكـ ٍـل مـبــطــن ،إل ــى
ٌ
محدود على السكان ،وهــي استراتيجية
أوص ــى بـهــا مــركــز أب ـح ــاث األم ــن الـقــومــي
ال ــذي ع ــارض ال ـضــم ،ويـعـتـبــر أح ــد مــراكــز
التفكير االستراتيجي ّ
املعبر عن تطلعات
الـيـســار التقليدي وح ــزب الـعـمــل فــي آخــر
تقاريره.
لن تكون القضية الفلسطينية في مقدمة
اهتمامات بايدن ،ولن تجد دعواته إذا ما

من سخريات القدر أن
يصبح نتنياهو األكثر
اعتداًال في طيف
اليمين في إسرائيل

أطـلـقــت أي اسـتـجــابــة فــي إســرائ ـيــل ،وهــو
ما يفرض على السلطة الفلسطينية ،بدل
أن تــرســل رس ــائ ــل أقـ ــرب إل ــى االس ـت ـجــداء
ل ـع ــودة امل ـف ــاوض ــات ،أن تـعـيــد ال ـن ـظــر في
سـيــاســاتـهــا وخـطــابـهــا وأولــويــات ـهــا ،وأن
تعيد بناء عالقاتها الداخلية مع شعبها
أسس جديدة قائمة
وبقية الفصائل على
ٍ
على الشراكة واإلع ــداد ملواجهة سياسية
وم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ط ــويـ ـل ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــس ،مـ ـ ــن أج ــل
إع ــادة ف ــرض مـشــروعـهــا املـحـمــي شعبيا،
وامل ـتــوافــق عليه داخـلـيــا ،واملـحـمــول على
أسس مؤسساتية متينة ومنتخبة.
إن ـ ـجـ ــاز ه ـ ــذا االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـ ــذي ال يـحـتـمــل
ّ
التأجيل سيمكن الفلسطينيني من البدء
ٍّ
املفاوضات
بالبحث عن حل ال يقوم على
ٌ
بصيغتها الـســابـقــة ،وه ــي صـيـغــة ماتت
ـس تستند
وش ـب ـعــت م ــوت ــا ،ب ــل ع ـلــى أس ـ ـ ٍ
إل ــى ص ـيــغ مــؤت ـمــر دول ـ ــي ،أو ح ـشــد دعــم
ملبادرات فورية التنفيذ ،أو
عاملي وعربي
ٍ
أيــة صيغة تنتج عن الحالة الديناميكية
التي ستولد إذا ما قطعت القيادة الحالية
شعرة معاوية التي تحاول من خاللها أن
ّ
تمسك الواقع الذي ولى ،وأن تحجب واقعا
داخ ـل ـي ــا ،ال زال ف ــي ط ــور املـ ـخ ــاض ،على
الرغم من مرور موعد الوالدة.
(عضو املجلس الوطني الفلسطيني)

بـعــد مـضــي عـقــد عـلــى ث ــورة ي ـنــايــر ،يظل
كـتــاب عــزمــي بـشــارة «ث ــورة مـصــر :الجزء
األول :م ــن ج ـم ـهــوريــة يــول ـيــو إلـ ــى ث ــورة
يناير»( ،املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات )2016 ،السجل األهم ألسابيع
الثورة املصرية األولــى وتطوراتها ،وهو
يتميز بأنه يتضمن لقاءات مع حوالي 90
مــن نـشـطــاء ال ـث ــورة ،ويتميز بمالحظات
تحليلية ثاقبة عــن تطور األح ــداث خالل
األي ـ ــام واألس ــاب ـي ــع األول ـ ــى ،ودالالت ذلــك
على مستقبل الثورة نفسها.
يــرصــد ال ـك ـتــاب أن ال ــدع ــوة إل ــى التظاهر
في  25يناير /كانون الثاني  2011راودت
القائمني على صفحة «كلنا خالد سعيد»
على «فيسبوك» في أواخر شهر نوفمبر/
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ب ــالـ ـت ــواف ــق مـ ــع سـعــي
مــؤس ـســي الـصـفـحــة إل ــى إطـ ــاق م ـشــروع
مل ــراقـ ـب ــة انـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـش ــرط ــة امل ـص ــري ــة.
وفــي أواخ ــر ديسمبر /كــانــون األول ،قـ ّـرر
مــؤسـســو الـصـفـحــة م ــع نــاشـطــن آخــريــن
الــدعــوة إل ــى الـتـظــاهــر ي ــوم عـيــد الـشــرطــة،
وك ــان ــت أق ـصــى أمــان ـي ـهــم ف ــي ذل ــك الـحــن
وقف التعذيب وإقالة وزير الداخلية.
ولـ ــم ي ـت ــوق ــع هـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب أن الـ ـث ــورة
ال ـتــون ـس ـيــة سـ ــوف ت ـت ـط ـ ّـور س ــري ـع ــا ،وأن
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي زي ـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن بــن
علي ســوف يـهــرب إلــى السعودية فــي 14
ّ
يـنــايــر ،وه ــو مــا ب ــث روح ــا جــديــدة فيهم
وف ــي متابعيهم عـلــى وســائــل الـتــواصــل.
ويذكر الكتاب على لسان مؤسس صفحة
«كلنا خالد سعيد» ،وائــل غنيم ،أنــه قام
بتغيير اســم الدعوة من «االحتفال بعيد
الشرطة  25يناير» إلــى « 25يناير :ثــورة
على التعذيب والفقر والفساد والبطالة»،
وه ـنــا ي ـقــول وائـ ــل« :ل ــم أسـتـطــع أن أق ــاوم
استخدام كلمة ثورة ،كل هذا وأنا الذي ال
أعتبر نفسي ثائرا ،كأن األمر غاية الغرابة
بالنسبة إلي».
والـ ــواضـ ــح ه ـن ــا ،ك ـم ــا ي ــذك ــر ال ـك ـت ــاب ،أن
صفحة «كلنا خــالــد سعيد» كــانــت أشبه
بـ ـ ــذراع إع ــام ـي ــة ل ـل ــدع ــوة إلـ ــى ال ـت ـظــاهــر،
وأن م ــن ق ــام بــالـتــرتـيــب لـلـمـظــاهــرات في
العاصمة مجموعات شبابية أخرى ،وأن
الـقــائـمــن عـلــى الصفحة لــم يـكــونــوا على
درايـ ــةٍ بـتـلــك الـخـطــط حـتــى الـعـشــريــن من
يـنــايــر ،وحـتــى اتـصــل وائ ــل غنيم بأحمد
ماهر مــن حركة  6إبــريــل التي لعبت دور
املنسق بــن الصفحة وبقية املجموعات
ال ـش ـبــاب ـيــة .وال ــواض ــح أي ـض ــا ،ك ـمــا يفيد
ال ـك ـت ــاب ،أن الـ ـث ــورة ال ـتــون ـس ـيــة ب ـثــت في
ال ـش ـب ــاب ح ـم ــاس ــة ،وج ـع ـل ـت ـهــم ي ـش ـعــرون
بــأن الحشود الكبيرة قــادرة على إسقاط
األنـظـمــة ،وأن للشباب دورا رئيسيا في
ذل ــك .كما يــذكــر املــؤلــف أن الـشـبــاب كانوا
مختلف ال ـت ـيــارات ،حيث
منفتحني عـلــى ّ
كـ ـ ــان غ ـن ـي ــم ي ـت ـم ــن ــى مـ ـش ــارك ــة اإلخـ ـ ـ ــوان
املسلمني في املظاهرات التي دعا إليها ،ملا
لهم من وزن وقدرات تنظيمية.
ويـعـتـقــد ب ـش ــارة أن مـجـمــوعــات شبابية
مختلفة شاركت في اإلعــداد للتظاهر في
 25يناير استجابة للدعوة ،وأن ّ
تعدد تلك
الجماعات ّ
يفسر انقساماتها وخالفاتها
ف ـي ـمــا بـ ـع ــد ،ولـ ـك ــن ي ـب ـقــى أن ح ــوال ــي 40
شـخـصــا يـنـتـمــون إل ــى أربـ ــع مـجـمــوعــات
شبابية ،حركة  6إبريل ،وحركة شباب من
أجل العدالة والحرية ،وحملة دعم محمد
الـ ـب ــرادع ــي ،وش ـب ــاب اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن،

هــم مــن دعــوا إلــى التظاهر فــي  25إبريل،
ونسقوا في ما بينهم.
وكــانــت الخطة الرئيسة للتظاهر تقضي
بمفاجأة قــوات األمــن املصرية ،والـخــروج
عما اعتادت عليه القوى السياسية .حيث
اعتادت تلك القوى تنظيم وقفات نخبوية
ـات كــاألط ـبــاء والـصـحــافـيــن أو
أم ــام ن ـقــابـ ٍ
دار ال ـق ـضــاء ال ـعــالــي ،لـتـسـجـيــل مــواقـفـهــا
ومطالبة السلطات بإصالحات منخفضة
السقف .والجديد في دعــوة  25يناير كان
عدم االكتفاء بتلك الوقفات ،ولكن تنظيم
م ـظ ــاه ــرة ج ـمــاه ـيــريــة تـنـطـلــق ف ــي ش ــارع
نــاه ـيــا ف ــي بـ ــوالق ال ــدك ــرور ،ع ـلــى أم ــل أن
ّ
تتمكن املظاهرة من حشد حوالي خمسة
آالف مـتـظــاهــر ،وأن تستمر حـتــى ّمـيــدان
مـصـطـفــى م ـح ـم ــود ،ع ـلــى أن ت ـن ـفــض في
الخامسة مساء .ولم تتعد مطالب الشباب،
ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة ،إل ـغ ــاء ح ــال ــة ال ـط ــوارئ
وإقــالــة وزيــر الداخلية وإع ــادة انتخابات
مجلسي الشعب والـشــورى ،وهــي مطالب
ً
ظـلــت مـسـيـطــرة عـلــى عـقــولـهــم حـتــى بعد
ن ـج ــاح امل ـظ ــاه ــرة غ ـيــر امل ـتــوقــع وال ـص ــادم
ّ
لهم ،وتمكنها من دخــول ميدان التحرير،
حيث فوجئ الشباب بهتافات املتظاهرين
تـطــالــب بـسـقــوط ال ـن ـظــام ورح ـي ــل حسني
مبارك.
يرصد الكتاب خطة املتظاهرين الشباب
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،وك ـ ـيـ ــف فـ ــوج ـ ـئـ ــوا ب ـ ــاألع ـ ــداد
الضخمة التي احتشدت خلفهم أو ّ
تفجرت
حولهم ،حيث نجحت املظاهرة في حشد
حوالي خمسة آالف متظاهر خالل نصف
س ــاع ــة ف ـق ــط ،ك ـمــا ن ـجــح ح ــوال ــي خمسني
ألــف متظاهر فــي دخ ــول مـيــدان التحرير،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن عـمـلـيــات ال ـك ــر وال ـف ــر مع
قوات األمن املركزي .ويقول الكتاب أيضا
إن األعـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة لـلـمـتـظــاهــريــن فــاقــت
توقعات الشباب وقوات األمن معا.
وهـ ــذا يـعـنــي أن امل ـظ ــاه ــرات ج ـم ـعــت ،كما
يـشـيــر بـ ـش ــارة ،ب ــن ال ـع ـفــويــة والـتـنـظـيــم،
ف ـه ـنــاك م ـج ـمــوعــات ش ـبــاب ـيــة ل ـع ـبــت دور
ال ــداع ــي وامل ـن ـظــم لـتـلــك امل ـظ ــاه ــرات ،ولـكــن
االستجابة الجماهيرية غير املتوقعة هي
مــا جعلت لـهــذه الــدعــوة قيمة ،وساهمت
فــي نـجــاحـهــا .ول ـهــذا اتـسـمــت امل ـظــاهــرات،
كـمــا يــذكــر الـكـتــاب ،بــالــامــركــزيــة الهائلة،
وهو ما ساهم في نجاحها ،وجعل مهمة
قضاء قوات األمن عليها مستحيلة ،ولكنه
أيضا زرع بذور فشل ثورة يناير نفسها،
إذا ظـلــت ،حـتــى الـنـهــايــة ،ث ــورة المــركــزيــة
ب ــا ق ــائ ــد ،تـ ــدار م ــن امل ـي ــادي ــن ،وم ــن خــال
ـات كـثـيــرة مـتـصــارعــة ،عصية على
جـمــاعـ ٍ
التوافق والتنظيم.
يـتـحـ ّـدث الـكـتــاب أيـضــا عــن دور جماعات
املـعــارضــة التقليدية ،كــاألحــزاب وجماعة
اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،ويـ ـق ــول إن بـعـضـهــا
لـعــب دورا مـكـ ّـمــا لـلـنـظــام ،كـمـعــارضــة ال
ت ـهــدف إل ــى ال ــوص ــول إل ــى ال ـح ـكــم ،وإن ـمــا
تـلـعــب دورا ح ـ ـ ّـدده ل ـهــا ال ـن ـظــام بـعـنــايــة،
كأحزاب التجمع والناصري التي رفضت
الــدعــوة إلــى التظاهر ،وحــزب الــوفــد الــذي
ظــل يبحث عــن مخرج للنظام ،حتى بعد
ـط مــن
أن اضـ ـط ــر ل ـل ـم ـشــاركــة ت ـح ــت ضـ ـغ ـ ٍ
شـبــابــه ،ولـكــن كــانــت هـنــاك أح ــزاب وقــوى
أخـ ـ ــرى رافـ ـض ــة ل ـل ـن ـظ ــام ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان وال ـ ـحـ ــركـ ــة املـ ـص ــري ــة م ـ ــن أج ــل
التغيير (كفاية) واالشتراكيون الثوريون
وال ـج ـم ـع ـيــة الــوط ـن ـيــة لـلـتـغـيـيــر وأح ـ ــزاب
الجبهة الديمقراطية والعمل والغد (جبهة
أيمن نــور) ،وهي الجماعات التي شاركت

مجموعات
شبابية لعبت دور
الداعي والمنظم
لتلك المظاهرات،
واالستجابة
الجماهيرية غير
المتوقعة ساهمت
في نجاحها
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الحفاوة األردنية
بمدير «سي آي إيه»
ياسر أبو هاللة

َ
لــم يـبــق غير إقــامــة بـيــوت شعر وذب ــح اإلب ــل والـشـيــاه وإط ــاق الـعـيــارات الـنــاريــة،
ابتهاجًا بترشيح وليام بيرنز مديرًا لوكالة االستخبارات األميركية (ســي آي
إي ــه) ،فمن عــاشــر الـقــوم أربـعــن يــومــا صــار منهم ،وهــو عــاشــر األردن ـيــن وأكــل
من زادهم أربع سنني ،سفيرًا للواليات املتحدة ،كعادة السفراء األميركيني ،فهو
يقوم بدوره في التفاعل مع املجتمع ونخبه ،وال تقتصر عالقاته على املسؤولني
ّ
ووزارة الخارجية .قل أن تجد إعالميًا أو سياسيًا أو رجل أعمال لم يلتق به في
دعــوة عامة فــي املناسبات الوطنية األميركية أو فــي الــدعــوات الخاصة .وهــو لم
يكن محصورًا في أسوار السفارة التي تعتبر من أكبر السفارات األميركية في
العالم ،بل كان يجول في القرى والبوادي واألرياف .أكثر من ذلك ،وبعد أن تقاعد
من عمله الرسمي ،كان نائبه في مركز أبحاث كارنيجي وزير الخارجية األردني
األسبق ،مــروان املعشر ،الــذي اضطلع ،إضافة إلــى دوره في عملية السالم منذ
مؤتمر مدريد ،بمسؤولية «األجندة الوطنية» ،وهي محاولة من محاالت اإلصالح
السياسي األردني التي تعثرت ألسباب داخلية وخارجية ،وانتهى به الحال أقرب
ّ
إلى املعارضة ،أو على األقل صنفته الدولة كذلك ،وعملت على تقويض مبادرته
في تأسيس حزب سياسي ليبرالي ،واعتبره الساسة املحافظون امتدادًا ملشاريع
سياسية خارجيةّ ،
تهدد الهوية الوطنية األردنية .وفي إطار الحفاوة ببيرنز ،أعيد
إحياء مواقفه الرافضة صفقة القرن ،وتصريحاته املساندة لألردن ،باعتباره بلدًا
حليفًا تاريخيًا موثوقًا للواليات املتحدة ،يستحق الدعم السياسي في مواجهة
نتنياهو ،تمامًا كالدعم االقتصادي.
للفرحة األردنية ما ّ
يبررها ،بعد السنوات العجاف لترامب الذي لم ير في املنطقة
ّ
غير مصالح إسرائيل ومن سار في ركابها ،ولم تكن عمان من محطاته ،وال حتى
ّ
مفضلة لصهره كوشنر ،فالبلد فقير يأخذ وال يعطي ،وفق حسابات ّ
مطور
محطة
عقاري صهيوني .لم يكن الخطاب الرسمي األردن ــي عن القضية الفلسطينية
ً
أراض فلسطينية ،فضال عن الالجئني
يعني له شيئًا ،ال حل الدولتني وال ضم
ٍ
والقدس ..كان األردن بني نارين في تلك السنوات العجاف ،ناري نتنياهو وحلفائه
ّ
املتحمسني للرؤية الصهيونية أكثر من كوشنر .حافظ األردن ،في
العرب الجدد،
السنوات العجاف ،على عالقاته مع إدارة ترامب ،وكذلك مع حلفائها في املنطقة،
ّ
متمسكًا بموقفه التقليدي من القضية الفلسطينية،
وخصوصًا اإلمــارات ،وظل
ّ
ولم يتخل عن أبو مازن لصالح رجل اإلمارات وكوشنر ،محمد دحالن.
بواقع ال يمكن تغييره ،فــاإلدارات األميركية ليست في
تصطدم الفرحة األردنية
ٍ
وارد فــرض حـلــول على نتنياهو ،أو مــن هــم على يمينه .لكنهم فــي املقابل لن
يفرضوا على األردن صفقة القرن التي صــارت جــزءًا من إرث ترامب السيئ،
أو ال ــدول العربية املتحالفة مــع نتنياهو ،كما ّ
عبر عــن ذلــك اتـفــاق اإلم ــارات وما
تــاه .ولــم تعد عملية السالم أولــويــة أميركية ،وذلــك لغياب الشريك اإلسرائيلي
في املدى املنظور .أولوية اإلدارة األميركية في املنطقة هي إيران ،وبيرنز هو من
كلفه أوباما باملفاوضات ّ
السرية مع إيران التي مهدت الطريق إلى االتفاق النووي.
مهمة بيرنز السابقة والالحقة ستجد اعتراضًا من أبرز حلفاء أميركا ،إسرائيل
من جهة والسعودية واإلمارات من جهة ثانية .وهنا سيحتاج بايدن إلى مهارته
الدبلوماسية في تهدئة الحلفاء.
في النهاية ،لدى اإلدارة األميركية و«سي آي إيه» ما يشغلهما غير املنطقة ،تواجه
وكالة املخابرات األميركية ّ
تحديًا غير مسبوق في موضوع التدخل الروسي في
االنتخابات ،ومن نقاط قوة بيرنز عمله سفيرًا في موسكو .وقد تكشف من هذا
امللف رأس جبل الجليد ،فبحسب كتاب مدير املخابرات األميركية رينان الذي
استقال في بداية عهد ترامب ،الشبهات حول عمالة األخير للروس ّ
جدية.

حرب الشعبوية
على الديمقراطية
محمد أحمد بنّيس

رموزها في الوقفات الرمزية أو النخبوية
يوم  25يناير.
ويشير الكتاب إلى تـ ّ
ـردد جماعة اإلخــوان
في املشاركة ،سواء في الوقفات النخبوية
أو امل ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة ب ـس ـبــب
خــوفـهــا م ــن ال ـق ـمــع ،وم ــن تـحـمـيــل الـنـظــام
لـهــا امل ـســؤول ـيــة ع ــن ك ــل م ــا ي ـح ــدث ،ولـكــن
الـجـمــاعــة شــاركــت تــدريـجـيــا تـحــت ضغط
من شبابها ،وعدد من قياداتها املتوسطة
كمحمد البلتاجي ،حيث أعلنت الجماعة
أوال رفضها املشاركة في وقفات  25يناير،
ع ـلــى أن ت ـت ــرك ألع ـضــائ ـهــا ك ــأف ــراد حــريــة
ّ
وترددت في دعم املظاهرات التي
املشاركة،
وصلت إلى ميدان التحرير في اليوم نفسه
قبل أن ترسل البلتاجي إلى امليدان لتقييم
ما يحدث ،كما لم يكن محمد البرادعي في
مصر في  25يناير ،وعاد إليها من الخارج
صـ ـب ــاح  27ي ـن ــاي ــر ل ـي ـع ـلــن املـ ـش ــارك ــة فــي
مظاهرات  28يناير ،والتي أعلن اإلخــوان
امل ـش ــارك ــة فـيـهــا ب ـكــامــل طــاق ـت ـهــا ،ع ـلــى أن
يلتزم أعضاؤها بالتظاهر أمــام املساجد
ال ـك ـبــرى ف ــي مـحــافـظــات ال ـج ـم ـهــوريــة ،من
دون التوجه إلى ميدان التحرير ،وهو ما
تجاهله شباب الجماعة ،كما يذكر الكتاب.
وبهذا تلخص الدعوة إلــى مظاهرات 25
يـنــايــر ،وكيفية تـطــورهــا ،مــزايــا وعيوبا
كثيرة للثورة نفسها ،فقد تميز الشباب
بـحـمــاسـتـهــم وقــدرت ـهــم عـلــى ال ـح ــوار مع
بعضهم ،وبرغبتهم فــي تحقيق أهــداف
ك ـ ـبـ ــرى كـ ــإس ـ ـقـ ــاط ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وب ــرف ـض ـه ــم
ال ـق ــوال ــب ال ـحــزب ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة ،واالك ـت ـف ــاء
بـتـسـجـيــل امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة ،ولكنهم
اف ـت ـق ــروا لـلـتـنـظـيــم وإدراك أن ال ـن ـظــم ال
ت ـت ـغ ـي ــر ب ـت ـغ ـي ـي ــر رؤوس ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،ول ــم
يــدركــوا تعقيدات املشهد املـصــري ،ودور
م ــؤس ـس ــات األم ـ ــن امل ـخ ـت ـل ـفــة ،كــالـجـيــش،
داخـلــه وعالقته بالنظام ،هــذا باإلضافة
إل ــى اعـتـمــادهــم عـلــى املـيــاديــن والـحـشــود
لغة أساسية للتأثير حتى نجاح الجيش
ف ــي االنـ ـق ــاب ع ـلــى الـ ـث ــورة ف ــي يــول ـيــو/
 .2013أمــا القوى التقليدية فكانت
تموز ً
منقسمة بني أحزاب هي جزء من النظام،
وقـ ـ ــوى أخـ ـ ــرى ت ــرف ــض ال ـن ـظ ــام ش ــارك ــت
ب ـتـ ّ
ـردد فــي امل ـظــاهــرات ،خــوفــا مــن القمع،
وب ـس ـقــف م ـطــالــب مـنـخـفــض ،ك ـمــا عــانــت
أيضا مــن الخالفات الداخلية بــدرجــةٍ لم
تـخـتـلــف كـثـيــرا ع ــن ان ـق ـســامــات الـشـبــاب،
وربما كانت أكثر ّ
حدة وعمقا تاريخيا.
(كاتب مصري في لندن)

لم تكن واقعة اقتحام الرئيس ترامب مبنى الكونغرس األميركي ،ليلة الخميس 7
يناير /كانون الثاني الجاري ،مجرد حلق ٍة في مسلسل التقاطب الحزبي والسياسي
ّ
الذي أفرزته الرئاسيات األميركية أخيرا ،بقدر ما مثلت طورا دراماتيكيا في األزمة
التي تشهدها الديمقراطية الليبرالية على مختلف األصعدة.
تناقضات
كشفت هذه الواقعة العجز املتنامي لدى هذه الديمقراطية عن إدارة حزمة
ٍ
تخترقها ،وفــي مقدمتها التناقض بني املرتكزات التي تنهض عليها ،سيما فيما
يرتبط بالحقوق وال ـحــريــات ،واملـشــاركــة السياسية الـتــي تفترض إدم ــاج مختلف
ُّ
أط ـيــاف املـجـتـمــع مــن دون إق ـص ــاء .وه ــو مــا يـعـنــي ضـ ــرورة تـحــقــق ق ــدر كـبـيــر من
االنــدمــاج االجتماعي الــذي يساعد على حل معضالت التنمية ،بــإشــراك املقصيني
في دورتها االقتصادية واالجتماعية .هذا التناقض يشتبك بتناقض آخر بني هيمنة
اقتصاد السوق والجيل الثاني من حقوق اإلنسان ممثال في الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،باعتبارها تحيل إلى مبدأ املساواة ،وتفتح املجال أمام األفراد
الندماج حقيقي في املجتمع ،من خالل املساواة في الفرص وتوزيع الثروة والدخل،
فالحرية السياسية ،على أهميتها ،ال تفرز امتداداتها داخل املجتمع من دون تحقق
االندماج االجتماعي الذي ال يعني غير العدالة التوزيعية وعدم شعور األفراد ،بصرف
والثقافي.
النظر عن انتماءاتهم ،باإلقصاء االقتصادي ً
شكلت الشعبوية ،بمختلف تنويعاتها ،محاولة لإلجابة عن هذه التناقضات ،عبر
ّ
ّ
املتطرف ،والفاشيني
واملتطرف ،واليسار
استيعابها طيفا واسعا من اليمني املحافظ
ـذي ب ــات يــربــك حـســابــات املــؤسـســات
ـ
ل
ا
ـر
والـقــومـيــن ومـنــاهـضــي الـعــوملــة .وه ــو األم ـ
ً
السياسية التقليدية .وليس هناك إرباك أكثر داللة من مشهد اقتحام أنصار ترامب
مبنى الكونغرس ،أحد رموز الديمقراطية األميركية ّ،في مسعى إلى تعطيل املصادقة
على فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة .وبقدر ما يدل هذا املشهد على األزمة العميقة
التي تواجهها هــذه الديمقراطية في مواجهة اليمني الشعبوي األميركي الصاعد،
من مفارقة ،جانبا من السياسة الخارجية للواليات
يسائل ،أيضا،
ٍ
بشكل ال يخلو ً
املتحدة التي كانت دائـمــا حريصة على تقديم نفسها زعيمة العالم الـحــر ،التي ال
تتوانى في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان في العالم.
تؤكد واقعة اقتحام مبنى الكونغرس ،بما خلفته من شرخ سياسي ومجتمعي ،أن
ً
الشعبوية تخوض حربا ضروسا ضد الديمقراطية ،مستثمرة تناقضات األخيرة،
تحوالت متسارعة.
وعجزها عن التكيف مع ما يستجد داخل املجتمعات الغربية من
ٍ
وقد ال يكون من املبالغة القول إن األمــر يتعلق بمرحل ٍة جديدة من الفوضى وعدم
االستقرار في املشهد السياسي األميركي ،سيما في ظل ما ُيتوقع أن تخلفه الجائحة
من ارتجاجات مختلفة على املدى البعيد.
استغل تــرامــب االنـقـســامــات العرقية والثقافية فــي الــواليــات املـتـحــدة بـغــرض بناء
ّ
قاعدة عريضة لخطابه اليميني والشوفيني ،موظفا أنماط تعبئ ٍة مغاير ٍة مكنته من
التحول ،في نظر مؤيديه ،إلى مخلص جديد ،قادر على تجديد السياسة األميركية
التي احتكرتها الطبقة السياسية التقليدية ،سواء املنتمية إلى الحزب الجمهوري أو
الديمقراطي.
تكتف الترامبية بكشف مكامن الضعف في الديمقراطية األميركية ،بل أسهمت،
لم
ِ
ّ
بالتعددية التي يبدو أن
كذلك ،في تحيني أسئلة الديمقراطية ،خصوصا ًفي ما ً له صلة
املجتمعات الغربية ،بوجه عام ،باتت تجد صعوبة بالغة في استيعابها ،في ظل تنامي
مشاعر العنصرية والكراهية ضد األجانب واملهاجرين واألقليات .وهي املشاعر التي
ّ
ستسهم الجائحة في تغذيتها أكثر ،على اعتبار أن تداعياتها الثقافية لن تكون أقل
وقعا من تداعياتها االقتصادية واالجتماعية.
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العال
هامش بمناسبة قمة ُ
محمود الوهب

بدايــة ال بــد مــن الترحيــب بالقمــة الخليجيــة
التــي انتظمــت األســبوع املاضــي فــي العــا فــي
السعودية ،وما أنجزته على غير صعيد ،فهو
فاتحــة خيــر إذا مــا أخــذ طريقه نحــو التطبيق
ً
العملي ،سوف يكون عال حقيقيًا تتطلع نحوه
الشــعوب العربيــة كافــة ،وتغــادر دول الخليــج
غيمــة الســواد التــي أتــت مــن الحصــار الــذي
فرض على دولة قطر ،وانعكس ســلبًا على كل
العرب ،بما لدول الخليج العربي مجتمعة من
دور بارز في محيطها العربي ،في وقت يعيش
فيــه العــرب ضعفــا ّ
وترديــا وصل إلــى مداه في
العــام  .2020فمــا حصــل لجهــة التطبيــع مــع
إسرائيل مع كل ما قامت وتقوم به من تجاوز
علــى الحقــوق الفلســطينية ،بدعــم مــن إدارة
الرئيــس األميركــي ،ترامــب ،يتجــرأ علــى كل
األعــراف الدبلوماســية والقوانــن الدوليــة ،إذ
ســعى إلى تصفية القضية الفلســطينية تحت
مــا ســميت «صفقــة القــرن» ،ترافــق مــع أوضــاع
مأســاوية تعيشــها كل مــن ســورية والعــراق
وليبيــا ولبنــان واليمــن ،وبتدخــل إقليمــي
ودولــي ،يزيــد فــي تعميــق املآســي وال يحلــه..
وتكلــل ذلــك كلــه بحملــة التطبيــع الجماعــي
الــذي أتــى بحســب نتنياهــو نفســه «تطبيــع
القوة» ..يقابل ذلك طبعًا ضعف العرب ّ
وتردي
حالهم.
ال أحــد يعتقــد أن زمنــا مـ َّـر علــى البــاد
العربيــة فــي عصرهــا الحديــث ،أي بعد نيلها
اســتقاللها دونمــا خالفــات حـ ّ
ـادة ،ال تقــوم
علــى أســباب جوهريــة تخـ ُّـص الوطــن أو
األمــة ،وخصوصــا حــن تراها تعقــد َّ األحالف
توســيعًا لرقعــة الصــراع الــذي يســخر لــه كل

مــا يملكــه أقطابــه مــن مــال وجيــوش وخبرات
بشــر .والغايــة دائمــا نفعيــة ،تلبــي رغبــة هــذا
الحاكم أو ذاك ،تمكينًا له فحســب .إذ ال يكون
لذلــك الفعــل أيــة عالقــة باســتراتيجية وطنيــة
أو قومية ،اللهم إال إذا عددنا الدولة بما ومن
فيهــا ملــكًا للحاكــم ومــن يلــوذ بــه مــن أعــوان
ِّ
َّ
ويحصنــون نظامــه بأســاليب
يمكنــون لــه،
ّ
القمــع كلهــا ،وبغــض النظــر عــن شــكل الحكــم
وبنيتــه ،فهــو بحســب مــا يناســب الحــال ،إذ
يمكــن أن يكــون باســم األســرة أو القبيلــة أو
الطائفــة أو االنقــاب الــذي قــام بــه الضابــط
الفالني وسماه ثورة ّ
سجلها باسمه أو باسم
الحــزب الــذي يملكــه .ودائمــا بقــوة الجيــش،
ومــا يتفـ ّـرع عنــه مــن أجهــزة أمنيــة تأخــذ
نصــف ميزانيــة الدولــة أو أكثــر ،وال يجـ ّـرون
علــى شــعوبهم ســوى الهزائــم والخيبات .وإذ
تقتضــي الضــرورة ،أحيانــا ،يكون االســتقواء
باألجنبــي تســعيرًا َّ
لحمــى الصــراع فيمــا بــن
«اإلخــوة األعــداء» ،فيصــل الحــال إلــى حـ َّـد
ّ
متعدد
االقتتال ،وسيالن الدم ،وخراب البناء
الوظائــف ،وتهجيــر الســكان بغيــة القضــاء
على الخصم املفتعل ،أو املتوهم وسحقه كليًا
 ..ودائمًا يجد من يمتلك عناصر القوة نفسه
األجدى في السيادة والقيادة ،وما على اآلخر
إال أن يكون تابعًا .يحدث ذلك في بالدنا منذ
قرن تقريبًا ،أي منذ أن وعدنا الساسة العرب،
ومفكــرو األمــة االســتراتيجيون بالحريــة،
والوحــدة العربيــة ،أو مــا يدور في فضائهما،
ما يوحد القوى ،ويتطلع إلى الدولة القومية
الواحدة .وعلى ذلك األســاس ،أعطى الشــريف
حســن ،رحمــه اللــه ،تحالفــه مــع اإلنكليــز فــي
الحــرب العامليــة األولــى اســم «الثــورة العربية
الكبرى» ،لكن العرب لم يروا منها غير دخول

اإلنكليــز والفرنســيني إلــى بالدهــم تحــت بنــد
االنتــداب ،ثــم تأكيــد تمزيــق تلــك البــاد .ولــم
ِّ
يغيــر مــن األمــر شــيئًا أن كل دولــة مــن تلــك
الدول التي طاولها التقسيم نالت استقاللها
ُّ
وتغيــر
الــذي جــاء نتيجــة نضــال شــعوبها
موازيــن القــوى الدوليــة بعــد الحــرب العامليــة
الثانيــة ،وحيــازة كبــار املنتصريــن مناطــق
نفــوذ جديــدة أخذتهــا مــن القــوى التقليديــة
النافــذة ،وظلــت الــدول قائمــة ،بحســب مــا
فصلتها إنكلترا وفرنسا..
وأكثــر مــا ينطبــق هــذا األمــر على بالد املشــرق
العربــي ،أو مــا يعــرف تاريخيــا ببــاد الشــام
أو ســورية الكبــرى ،وال يختلــف حــال بلــدان
ْ
املغــرب العربــي عــن مشــرقها ..والغريــب أن
طغى على بالد العرب ،في ذلك الوقت ،صخب
ـات
الشــعارات الوحدويــة ،وشــكلت عــدة هيئـ ٍ
فــي هــذا االتجــاه ،فــي مقدمتهــا جامعــة الــدول
العربية في  22مارس /آذار  1945وعلق العرب
ً
عليها آماال واسعة! وكان العرب قد استعانوا
باإلنكليــز ملســاعدتهم علــى الوحــدة ،ففــي 24
فبرايــر /شــباط  1943صـ ّـرح وزيــر خارجيــة
بريطانيــا ،أنتونــي إيــدن ،فــي مجلــس العمــوم
البريطانــي ،بــأن الحكومــة البريطانيــة تنظــر
بعــن «العطــف» إلــى كل حركــة بــن العــرب
«ترمــي إلــى تحقيــق وحدتهــم االقتصاديــة
والثقافيــة والسياســية»«( .عــن العطــف» هــذه
حضرت هنا ،كما في وعد بلفور) لكن جامعة
الــدول العربيــة لــم تســتطع فعل شــيء ذي بال،
وظــل تأثيرهــا فــي كل معــارك العــرب محــدودًا،
يالمــس قشــور األحــداث ال جوهرهــا ،بــدءًا مــن
حــرب  1948وانتهــاء بمــا يجــري اليــوم لــدول
عربية عديدة من تدمير وتفتيت.
وجوابًا عن سؤال ماذا لو اتحد العرب ،ودونما

ال أحد يعتقد أن
زمنًا م َّر على البالد
العربية في عصرها
الحديث ،أي بعد نيلها
استقاللها ،دونما
حادة
خالفات
ّ

دخــول فــي األحــام البعيــدة ،يمكــن القــول ماذا
لــو بنــت هــذه الــدول ،شــرقها وغربهــا ،عالقات
قويــة فيمــا بينهــا ،والتزمت بهــا ّ
جديًا ،وليبق
امللك ملكًا واألمير أميرًا والرئيس رئيســا ،كما
ً
الحــال فــي االتحــاد األوروبــي مثال ،إذ ال جامع
بــن دولــه غيــر أمريــن ،الجغرافيــا الطبيعيــة
واالقتصــاد املتحكــم بــه جماعيــا .وال أظننــا
فــي حاجــة لتكــرار تعــداد الروابــط الكثيــرة
التــي تجمــع بــن البــاد العربيــة ،فقــد ابتذلــت
لكثرة ما ّ
ترددت فغدت مجال تندر وسخرية..
وهذا ما شــجع إســرائيل على أن تتجاوز على
الشــعب الفلســطيني ،كمــا أشــير ،ثــم نجاحهــا
نسبيًا بالتطبيع الذي أتى من الجانب العربي
بالحقيقــة غيــر املعلنــة ،التماســا للقــوة لــدى
إســرائيل فــي مواجهــة إيران التــي تطاولت في
عداوتهــا أيضــا ،وربمــا أخــذت تهـ ّـدد اململكــة

الســعودية ذاتهــا ..ذلــك كلــه واضــح ،ولكــن هــل
يكــون الــرد بالتمكــن إلســرائيل أكثــر فأكثــر،
وتقويــة الصراعــات العربيــة بالبحــث عــن
مصــادر القــوة خــارج النطاق العربــي .بل ممن
انتهكــوا حيــاض العــرب ومقدســاتهم .وهــل
تكمــن حقيقــة ضعــف العــرب وتطــاول اآلخــر
عليهــم ،كائنــا مــن كان ،فــي غيــر هــذه الفرقــة
وتبديــد الثــروات والقــدرات البشــرية الهائلــة
ونمــط التفكيــر الذي يــدور حول الذات الفردية
وتقديســها فــي عصــر تجــاوز هــذه البنــى
املجتمعية منذ قرون؟
وإذا كانــت األقــدار قــد حرمــت العــرب مــن أن
ّ
متقدمــن فــي هــذا املضمــار ،فهــي لــم
يكونــوا
تحرمهــم مــن الفكــر ووعي الســبل ،واألســاليب
ّ
التــي تمكنهــم مــن أخــذ مــكان لهــم فــي هــذا
العالــم بقليــل مــن أنــا الحاكم وفرديتــه القاتلة.
ولعـ َّـل ّ
هبــات الربيــع العربــي قــد أشــارت ،علــى
نحــو أو آخــر ،إلــى هــذا الجانــب ،تحــت ضغــط
ّ
قمــع األنظمــة ،وهزائمهــا ،وتخلــف بلدانهــا
منــذ أخــذت تســتقل سياســيًا ،ولتســتوي
ً
دوال بأشــكال متعـ ّـددة ممالــك وجمهوريــات
َّ
وإمــارات ..ولعــل بعضهــا كان ،في تلك املرحلة،
ُ
أفضــل ،أعنــي قبــل أن تصــاب بلوثة االنقالبات
العســكرية ،واســتمرار الــروح القبليــة ،مــا
جعلهــا تفتقــر إلــى أن تكــون نموذجــا مناســبًا
ُيحتــذى ..والنمــوذج ال يكــون في حجم الثروة،
وال فــي عــدد الســكان أو فــي املوقــع الجغرافــي
أو التاريخــي ،بــل هــو فــي نظــام يالمــس روح
العصــر ويقــوم علــى أســس مــن حريــة الفــرد
وديمقراطيــة الدولــة التــي تعمــل مؤسســاتها
بتناســق تــام يــؤدي إلــى تنميــة مزدهــرة علــى
الدوام.
(كاتب سوري)
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أظهــر اســتطالع للــرأي أعلنــت نتائجــه أمــس األربعــاء ،أن  70فــي املائــة من أهالي الطــاب في األردن
يفضلــون التعليــم املدرســي الوجاهــي رغــم انتشــار فيــروس كورونــا ،فــي حــن اختــار  26فــي املائــة
النظام الهجني في التعليم ،ولم يفضل التعليم عن بعد سوى  3في املائة من أولياء األمور .وشمل
اســتطالع الرأي عينة عشــوائية من نحو  24799شــخصًا موزعني إلى عينتني (عينة أولياء األمور
وعينــة الطــاب) ،وقامــت بــه الحملــة الوطنيــة للعــودة إلــى املــدارس «نحــو عــودة آمنــة للمــدارس»
(العربي الجديد)
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون املرأة.

كشــفت وزارة التخطيــط العراقيــة عــن ارتفــاع عــدد ســكان البالد إلى  40مليون شــخص نهاية العام
املاضــي ،متوقعــة ارتفــاع عــدد الســكان خــال العشــر ســنوات املقبلــة ليصبــح عنــد عتبــة الخمســن
يجر العراق منذ الغزو األميركي للبالد عام  2003أي إحصاء سكاني دقيق
مليونًا سنة  .2030ولم ِ
يعتمد على املســح والتوثيق إلكترونيًا ،بســبب خالفات سياســية حادة حالت دون إجراء التعداد،
إذ تصــر قــوى سياســية علــى تضمــن الطائفــة الدينيــة لهويــة املواطــن فــي وقــت ترفــض قــوى ذلــك
(العربي الجديد)
وتعتبره ترسيخًا للتقسيم الطائفي.

أميركا :أول إعدام لسيدة منذ  7عقود
ّ
نفذت الواليات املتحدة أول عملية إعدام فيدرالية منذ
ســبعة عقــود ،بحــق امــرأة قتلــت مربيــة كالب بهــدف
ســرقة جنينهــا ،بحســب مــا أعلنــت وزارة العــدل
األميركيــة .وأعلنــت الــوزارة وفــاة ليــزا مونتغومــري
( 52عامًا) في ســجن تير هوت في إنديانا ،مشــيرة
ُّ
إلــى أن االعــدام نفــذ «وفقــا للحكــم الــذي أوصــت بــه
باإلجمــاع هيئــة محلفــن فيدراليــة وفرضته املحكمة

املحليــة األميركيــة للمنطقة الغربية من ميزوري عام
 .»2007وكانــت املحكمــة العليــا األميركيــة قــد ّ
مهدت
الطريــق أمــام إعــدام مونتغومري رغم شــكوك تتعلق
بصحتهــا العقليــة ،وذلــك بعدما دفعــت إدارة الرئيس
دونالــد ترامــب نحــو تنفيــذ العقوبــة .ولــم ينكر فريق
الدفــاع عــن مونتغومــري خطــورة جريمتهــا ،لكــن
محاميتهــا كيلــي هنــري وصفــت القــرار ،وهــو األول

الــذي يصــدر بحــق امــرأة مســجونة منــذ عــام ،1953
بأنه «ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية
للســلطة االســتبدادية» .أضافــت هنــري« :يجــب أن
يشــعر كل مــن شــارك فــي إعــدام ليــزا مونتغومــري
بالعــار» .فــي عــام  ،2004رصــدت مونتغومري ،التي
لــم تتمكــن مــن إنجاب طفل ،على اإلنترنت ضحيتها
التــي تمتهــن تربيــة الــكالب ،وجــاءت إلــى منزلهــا فــي

ميزوري بحجة شراء جرو .وقامت بخنق الحامل ثم
شق بطنها وأخرجت الطفل الذي نجاُ .
وحكم عليها
باإلعــدام فــي عــام  .2007وفــي ســعيهم لتجنيبهــا
عقوبــة اإلعــدام ،استشــهد محامــو ليــزا مونتغومري
بالتعديــات الجنســية التــي عانــت منهــا فــي شــبابها
واإلصابات في الرأس التي تعرضت لها.

(فرانس برس)

دروس من قضية جوليان أسانج
مالك ونوس

إخراجــا لهــا مــن ظــام التعتيــم اإلعالمــي
األميركــي والبريطانــي ،وعلــى عكــس املتوقــع،
ووقفــا لحالــة الجمــود التــي صبغــت قضيــة
الصحافــي األســترالي جوليــان أســانج،
مؤســس موقــع ويكيليكــس الــذي نشــر وثائــق
أميركيــة سـ ّـرية ،أصــدرت محكمــة بريطانيــة،
قبــل أيــام ،أم ـرًا يوقــف ترحيلــه إلــى الواليــات
املتحــدة ،بســبب «تأثيــر ذلــك علــى صحتــه
النفســية ومخافــة إقدامــه علــى االنتحــار»،
كمــا أفــادت القاضيــة .وبينمــا تبـ ّـرر الواليــات
املتحــدة طلبهــا ترحيلــه إلى أراضيها لســجنه
بســبب إفشــائه أســرارًا تتعلــق بحربهــا علــى
أفغانســتان والعــراق ،قــال مســؤولو املوقــع
إنهــم لــم يفعلــوا شــيئًا ســوى كشــف انتهــاكات
األميركيني حقوق اإلنســان في هذين البلدين.
لذلك ِّ
تقدم قضيته ،ومن ثم الحكم فيها ،درسًا
ذا ّ
حديــن ،األول تلقنــه واشــنطن ملعارضــي
حروبهــا ،واآلخر يلقنه املعارضون لواشــنطن
وحلفائها.
في سنة  ،2010وعلى عكس ما أرادت الواليات
املتحــدة ،انتشــرت التقاريــر والوثائــق التــي
نشــرتها «ويكيليكــس» وأظهــرت حجــم
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا القــوات األميركيــة
خــال حربهــا علــى أفغانســتان والعــراق خالل

غزوهمــا واحتاللهمــا ،واســتهدافها املدنيــن
فــي عمليــات حربيــة كثيــرة ،وخــارج العمليات
العسكرية ،فقد أكدت مئات آالف الوثائق التي
نشــرها املوقــع جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا
القــوات األميركيــة بحــق املدنيــن واملعتقلــن
في ًســجونها في العراق وأفغانستان .وقدمت
أدلــة علــى حــدوث جرائــم اغتصــاب وتعذيــب
ممنهــج للمعتقلــن ،عــاوة علــى تســجيلها
َّ
مئات حوادث القتل في صفوف املدنيني العزل
فــي الشــوارع أو اآلمنــن فــي منازلهــم .وال يزال
مقطــع الفيديــو الــذي نشــره املوقــعُ ،
ويظهــر
استهداف حوامة أميركية مدنيني وصحافيني
مــن «رويتــرز» فــي ســياراتهم ،ســنة  ،2007ثــم
مالحقتهــم بالرصــاص بعــد خروجهــم منهــا،
مــا أدى إلــى قتــل  18مدنيــا ،فــي ذاكــرة أبنــاء
ال ِّشــعب العراقــي وغيــره مــن الشــعوب ،كونــه
ُيفنــد األجنــدة التي ســاقتها الواليــات املتحدة
وحلفاؤها خالل حربهم على هاتني الدولتني،
ُ
ويظهــر كــذب أجهــزة الدعاية التابعة لهم التي
ّ
تتبجح بإنجازات «حربهم على اإلرهاب».
عــادة مــا تقــف الــدول الغربيــة موقــف املدافــع
عــن إعالمهــا عنــد نشــره أســرار بعــض الــدول،
أو الفضائــح التــي تطــاول سياســييها ،مــن
فســاد وغيره ،أو حتى عند تســريب الصفقات
الفاســدة ،أو تســريب أســاليب التعذيــب التــي
تتبعهــا بعــض األنظمــة بحــق أبنــاء شــعبها،

وتصف األمر بأنه ٌ
دفاع عن حرية التعبير .لكن
هــذا األمــر لــم ينطبــق علــى موقــع ويكيليكـَّـس
وصحافييــه ،ومنهــم أســانج ،الذيــن ُيصنــف
عملهــم ضمــن بنــد الصحافــة االســتقصائية،
حــن نشــروا الوثائــق والتقاريــر التــي تتعلــق
بالحــرب علــى العــراق وأفغانســتان ،وكذلــك
تلــك التــي تتحـ ّـدث عــن التعذيــب فــي ســجن
غوانتانمــو األميركــي ،الــذي يعــد ســاحة
للتعذيــب املمنهــج ملئــات املعتقلــن املحرومــن
محاكمات عادلة .هذا املعتقل الذي نشــرت
من
ٍ
«ويكيليكــس» مئــات الوثائــق والتقاريــر
ُ
السرية التي تظهر ضلوع الحكومة األميركية
فــي انتهــاك اتفاقيــة جنيــف ملعاملــة املدنيــن،
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،فــي تعاملها مع
نزالئه.
اآلن ،ومــع القــرار الــذي أصــدره القضــاء
البريطاني القاضي بوقف ترحيل أســانج إلى
الواليات املتحدة ،حيث ينتظره حكم بالسجن
قــد يصــل إلــى  175ســنة بتهمــة إفشــاء أســرار
ّ
ـاس
وتســريبات أدت إلــى إلحــاق ضــرر بأنـ ٍ
وشكلت تهديدًا لحياة آخرين ،بحسب القانون
ـض باإلفــراج عــن
األميركــي ،إال أن القــرار لــم يقـ ِ
أســانج .فبعــد يومــن مــن قــرار وقــف الترحيل،
أصدر القضاء البريطاني ،في  6يناير /كانون
الثانــي الجــاري ،حكمــا يرفــض بموجبــه طلــب
اإلفــراج عــن الرجــل .وإن كان لهــذا األمــر مــن

الشرطة البريطانية
احتجزته في سجن
بيلمارش ،سيئ
السمعة ،والذي
ّ
يتفشى فيه كورونا
ويعد نسخة من
غوانتانمو

معنــى ،فهــو أن القضــاء البريطانــي يعـ ُّـد عمــل
أســانج ّ
تجسســا ،وال يعـ ّـده ركنــا أساســيًا مــن
أركان الصحافــة االســتقصائية التــي مهمتهــا
البحــث والكشــف ،مــا يعنــي أن حريــة التعبيــر
التي يكفلها القانون البريطاني باتت موضع
تهديد في حال أرادت الصحافة الولوج عميقًا
ّ
ـدل علــى تـ ّ
ـورط الحكومــات فــي
فــي قضايــا تـ

ـاكات تمـ ّـس مواطنيهــا أو مواطنــي الدول
انتهـ ٍ
األخــرى ،وهــذا ٌ
درس تريــد هــذه الحكومــات
تلقينــه لهذه الصحافة ورجاالتها ومعارضي
حروبها .على ًالرغم من أن القضاء البريطاني
ً
لــم ِّ
يوجــه تهمــة محـ ّـددة ألســانج ،بعــد اعتقاله
من داخل مبنى ســفارة األكوادور ،ســنة ،2019
ـنوات مــن لجوئــه إليهــا ومكوثــه
بعــد ســبع سـ ٍ
فيهــا ،إال أن الشــرطة البريطانيــة احتجزتــه
بيلمارش ،ســيئ الســمعة ،في لندن،
في ســجن ّ
والــذي يتفشــى فيــه فيــروس كورونــا هــذه
األيــام ،ويعــد النســخة البريطانيــة مــن معتقــل
غوانتانمــو .وإذ قالــت القاضيــة البريطانيــة،
فانيســا باريتســر ،بعــد إصدارهــا الحكــم الذي
يقضــي برفــض ترحيلــه إلى الواليــات املتحدة
إن مـ ّ
ـرد ذلــك إمكانيــة إقدامه علــى االنتحار في
ســجون أميــركا في ظــروف الســجن االنفرادي،
املتوقــع إيداعــه فيــه ،فإنهــا اســتندت إلــى مــا
قالــت عــن معاناتــه مــن االكتئــاب واليــأس
والخــوف مــن املســتقبل .وهــي بذلــك تديــن،
ليــس القضــاء األميركــي الــذي لــن يحميــه مــن
ظروف السجن السيئة إذا ما ُر ِّحل فحسب ،بل
تديــن أيضــا القضــاء البريطاني الــذي لم يوفر
لــه مــكان احتجــاز الئــق ،بــل أودعــه واح ـدًا مــن
أســوأ الســجون فــي العالــم الــذي ســبب لــه تلــك
املشكالت النفسية.
(كاتب سوري في روما)

في جدوى عقوبات أميركية على قيادات الحشد الشعبي
فارس الخطاب

ـات علــى
فرضــت اإلدارة األميركيــة عقوبـ ٍ
قــادة مليشــيات منضويــة تحــت راية الحشــد
الشــعبي العراقــي ،فطاولــت قــادة بارزيــن
فــي هــذه املليشــيات ،بــدءًا مــن العــام ،2018
ً
وصــوال إلــى العــام الحالــي 2021؛ وفرضــت
ـان لهــا يــوم
وزارة الخزانــة األميركيــة فــي بيـ ٍ
الثامــن مــن يناير/كانــون الثانــي الجــاري
عقوبــات علــى رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي
العراقيــة ،ومستشــار األمــن القومــي الســابق،
فالــح الفيــاض ،لكونــه عض ـوًا فــي خليــة
األزمــة التــي تألفــت بشــكل أساســي مــن
قيــادات مليشــيات الحشــد الشــعبي ،مــن أجل
قمــع املتظاهريــن الســلميني العراقيــن فــي
عــام  ،2019بدعــم مــن فيلــق القــدس التابــع
للحــرس الثــوري اإليرانــي .وقالــت الــوزارة
«تواصــل العناصــر املواليــة إليــران فــي قــوات
الحشــد الشــعبي شــن حملــة اغتيــاالت ضــد
النشــطاء السياســيني فــي العــراق ،والذيــن
ينــادون بتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة،
واحتــرام حقــوق اإلنســان وتعيــن حكومــة
نظيفــة» .أما الهدف األساســي من العقوبات،
وجديدهــا ضــد الفيــاض ،بحســب وزيــر
الخزانــة األميركيــة ،ســتيفن منوشــن «أن
ـاض واملتحالفــن مــع إيــران شــنوا
فالــح ً الفيـ ً
حملــة عنيفــة ضــد الديمقراطيــة العراقيــة،

واملجتمع املدني ،من خالل اإلشراف واإلدارة
علــى عمليــات قتــل املتظاهريــن العراقيــن
الســلميني» .فيمــا قــال مايــك بومبيــو «إن
الفيــاض كان رئيــس املجلــس العســكري
للحشــد الشــعبي ،عندمــا أطلقــت قواتــه
الذخيرة الحية على املتظاهرين ،ما ّأدى إلى
مقتــل مدنيــن عراقيــن ،وكان أيضــا عض ـوًا
فــي فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري
اإليرانــي ،وهــو مدعــوم مــن خليــة األزمة التي
ضمــت قادة املليشــيات املدرجني ســابقًا على
العقوبــات ،مثــل قيــس الخزعلــي وحســن
فــاح الالمــي» .وأضــاف« :تواصل املليشــيات
العســكرية املتحالفــة مــع إيــران شــن حملــة
قاتلــة ضــد النشــطاء السياســيني فــي العراق،
الذيــن يدعــون إلــى انتخابــات حــرة ونزيهــة،
واحتــرام حقــوق اإلنســان ،والحكــم الشــفاف
واملســؤول ،وذلــك بعــد أن أنشــأ كثيــر من هذه
العناصــر أســماء غطائيــة وتنظيمية وهمية
إلخفــاء مســؤوليتهم عن الهجمات املســتمرة
ضد الدولة العراقية».
قــد ينظــر العراقيون إلــى العقوبات األميركية
بشــيء مــن االســتخفاف ،وكذلــك فعــل الذيــن
طاولتهــم هــذه العقوبــات التــي صــدرت
تطبيقــا لألمــر رقــم  ،13818تنفي ـذًا لـ ـ «قانــون
ماغنيتســكي العاملــي لحقــوق اإلنســان
واملســاءلة» ،القاضــي بمعاقبــة املنتهكــن
لحقــوق اإلنســان حــول العالــم ،وناشــري

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

الفســاد ،لكــن هــذه العقوبات قــد تعني الكثير
ّ
املتحركــة
بالنســبة للشــخصيات العراقيــة
دعمًا لألوضاع االقتصادية اإليرانية ،بسبب
العقوبــات األميركيــة بحقهــا ،خصوصــا
عندمــا تكــون ذات مســؤولية حكوميــة أو
عســكرية رفيعــة ،ومنهــا الفيــاض الــذي هــو
بدرجة وزير في الحكومة العراقية.
ردود األفعــال جــاءت بالجــو العام نفســه داخل
العــراق ،واملتمثــل فــي اتجاهــن :تيــار شــديد
الوالء والتأييد للسياسات اإليرانية في العراق
وفي املنطقة ،وآخر يعتبر إيران أس املشــكالت
فــي العــراق ،وســبب تراجعــه علــى ُ
الصعــد
كافــة؛ فمستشــار األمــن القومي العراقي ،قاســم
األعرجــي ،رأى أن العقوبــات بحــق رئيس هيئة
الحشــد الشــعبي ،فالــح الفيــاض ،خطــأ يتعـ ّـن
تصحيحــه .ورأت القــوى األخــرى الرافضــة
للوجود اإليراني في بالدهم أن هذه العقوبات
وأن الشــعب
غير رادعة ألذرع إيران في
العراقً ،
العراقي يريد أن يرى إجراءات ّ
جدية ملموســة
ٍ
ضــد مــن قتــل أبنــاءه وســرق أموالــه ،إجــراءات
تفضــي إلــى احتجــاز هــؤالء ،والقبــض عليهــم،
كقتلة وزعماء مافيات فساد.
قد يحســب بعضهم أن إصدار هذه العقوبات
تجــاه الفيــاض جــاء متســرعا ربمــا ،قياســا
بجملــة مــن قــرارات ترامــب فــي األســابيع
األخيرة من حكمه ،إال أن واقع الحال يقول إن
وزارة الخزانة األميركية والوكاالت اإلنسانية
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هدف العقوبات
إشعار السياسيين
العراقيين وقادة
قوات األمن بأن
هناك تكلفة لدعم
انتهاكات حقوق
اإلنسان

والحقوقية الدولية عملت فترة طويلة لجمع
األدلــة والتحقــق منهــا حــول دور الرجــل فــي
انتهاكات حقوق اإلنســان والفساد والتواطؤ
مــع املنظمــات اإلرهابية املدرجــة على القائمة
الســوداء ،مثــل كتائــب حــزب اللــه ،عصائــب
أهــل الحــق ،مليشــيا النجبــاء ،ســرايا طليعــة
الخراســاني ،كتائب ســيد الشــهداء ،وسواها،
فــي قتــل املتظاهريــن الســلميني ،وأن الهــدف
األساسي من العقوبات ليس لتغيير سلوكه،

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 :

بل إلشعار السياسيني العراقيني وقادة قوات
األمــن أن هنــاك تكلفــة لدعــم انتهــاكات حقوق
اإلنســان ،والفســاد الشــبيه باملافيا على أعلى
مســتويات الدولــة ،وأن املحتجــن الشــجعان
فــي العــراق يســتحقون الحمايــة ،كمــا ترســل
رســائل دقيقــة إلــى الشــعب العراقــي مفادهــا
بــأن الواليــات املتحدة تراقــب عن كثب ،وتقف
إلــى جانبــه ضــد املليشــيات املواليــة إليــران
التي تحاول تقويض ديمقراطيته.
قــد يكــون هـ ّـم العراقيــن كبي ـرًا؛ حيــث فقــدان
األمــن وتراجــع الدخــل وارتفاع معدالت الفقر،
واســتمرار مسلســل االغتيــاالت ،والتغييــب
القســري ،وتدهــور خطيــر فــي التعليــم
ومناهجــه ،وفقــدان األمــل فــي املســتقبل،
والفســاد ،لكــن صــدور عقوبــات دولية نتيجة
تقاريــر موثقــة ملنظمــات حقوقيــة نزيهــة،
كمنظمتــي العفو الدولية والشــفافية العاملية
واملركز الدولي للعدالة في جنيف ،ممثلة في
قــرارات أميركيــة أو أوروبيــة ،يعنــي توجيــه
أنظــار العالــم إلــى معاناة هذا الشــعب وحجم
حاجتــه لتفهــم دولــي ملخاطــر نفــاد صبــره
ومــآالت أيــة تداعيــات أمنيــة فيــه قــد تهـ ّـدد
أمــن املنطقــة والعالــم ،كمــا تهـ ّـدد أمــن العــراق
ووحدتــه ،وبمــا يجعــل العالــم كلــه يراقــب
ويشــارك فــي إنجــاح االنتخابــات العراقيــة
املقبلة في يونيو/حزيران املقبل.
(كاتب عراقي في لندن)
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تكشــفت دراســة ّ
أعدهــا الطبيــب شــاويالن
هيونــغ مــع ثالثــة مــن زمالئــه مــن معهــد
ووهــان لعلــم الفيروســات فــي الصــن،
ونشــرت تفاصيلهــا فــي مجلــة «ذا النســيت» الطبيــة
األســبوعية ،أن األعــراض الصحيــة التــي تصاحــب
مرضــى كورونــا بعــد الشــفاء مــن الفيــروس ،تبقــى
مستمرة لفترة تصل إلى  6أشهر.
وبحســب الدراســة التي ُأجريت على مجموعة ّ
مكونة
مــن  1733مريضــا ( 48فــي املائــة مــن النســاء و 52فــي
ّ
وبمتوســط عمــر  57عامــا ،تبــن
املائــة مــن الرجــال)،
أنهم وبعد خروجهم من مستشفى «تان» في ووهان
نتيجــة إصابتهــم بالفيــروس ،وخــال  6أشــهر ،مــا
زالــوا يعانــون من التعب وضعف في العضالت .وقال
 76فــي املائــة منهــم إنهــم مــا زالوا يعانــون من عارض
واحــد مــن أعــراض كورونــا ،كالســعال أو اإلرهــاق.
وتشــير الدراســة إلــى أن التعــب أو ضعــف العضــات
همــا مــن أكثــر األعــراض التــي تم اإلبالغ عنها بنســبة
تصــل إلــى  63فــي املائــة .كمــا أن أكثــر من  50فــي املائة
مــن املرضــى يعانــون مــن تشــوهات فــي أجســادهم
نتيجة للوسائل التي استخدمت لعالجهم.
ّ
وتفيــد مجلــة «ذا النســيت» الطبيــة بــأن األطباء بدأوا
يالحظــون األعــراض املســتمرة لــدى املتعافــن مــن
الفيــروس .ويعانــي العديــد مــن املرضــى ضعفــا كبيرًا

فــي وظائــف أعضائهــم ،وقــد لوحــظ األمر ســابقًا لدى
األشــخاص الذين أصيبوا بفيروس ســارس .مع ذلك،
وفــي مــا يتعلــق بفيروس كورونــا ،وهو مرض جديد،
مــا زال هنــاك عــدم يقــن حــول صحــة األشــخاص على
املدى الطويل ،بحسب املجلة.
وفي وقت ســابق ،نشــرت صحيفة «واشنطن بوست»
أن متاعــب بعــض مرضــى كورونــا ال تنتهــي عنــد
التعافــي التــام ،أي حــن ُيجــرى لهــم الفحــص وتكــون
النتيجــة ســلبية ،ألن معاناتهــم تتواصــل مــع أعراض
مزعجــة طويلــة األمــد .وتثير هذه األعراض املســتمرة
أو ما يعرف بـ»كوفيد الطويل» قلقا وسط األطباء ألن
مصابــن كثيريــن تخلصــوا مــن الفيــروس ،لكنهــم مــا
زالوا يعانون اضطرابات مقلقة.
وتتوافــق نتائــج هوينــغ مــع تلــك التــي توصلــت
إليها دراســات صغيرة ســابقة ،أشارت إلى مشاكل
فــي الرئــة لــدى فئــة كبيــرة مــن مرضــى فيــروس
كورونــا ،وقــد الزمت األعراض املرضى لفترة تصل
ُ
إلــى  3أشــهر بعــد خروجهــم مــن املستشــفى .وتبني
ّ
النتائــج أن مشــاكل الرئــة يمكــن أن تســتمر فتــرات
طويلــة ،كمــا ظهــر لــدى املرضــى الذيــن تعافــوا مــن
ّ
فيــروس ســارس .وأظهــرت أن  38فــي املائــة مــن
مرضــى ســارس ،مــا زالــوا يعانــون مــن مشــاكل فــي
الرئــة ،حتــى بعــد مــرور  15عامــا .وعلــى الرغــم مــن
أن فيــروس كورونــا قــد يؤثــر بشــكل أساســي علــى
الرئتــن ،إال أن العديــد مــن األعضــاء األخــرى ،بمــا

فيها الكلى ،يمكن أن تتأثر أيضًا ،بحسب الدراسة.
لذلــك ،قــام الباحثــون بتقييــم مضاعفــات كورونــا
غير الرئوية.
ضعف مستمر

ُ
ّ
صحيــح أن الدراســة تقـ ّـدم صــورة شــاملة حــول
تأثيــرات فيــروس كورونــا لدى املرضــى الذين أدخلوا
إلــى املستشــفيات ،إال أن  4فــي املائــة فقــط تــم قبولهــم
فــي وحــدة العنايــة املركزة ،ما يجعــل املعلومات حول
العواقــب طويلــة املدى في هــذه املجموعة املعينة غير
حاسمة ،بحسب «ذا النسيت».
ُ
مع ذلك ،تشير ُأبحاث سابقة أجريت على مجموعة من
املرضى الذين أدخلوا العناية املركزة بسبب إصابتهم
ّ
بفيــروس كورونــا ،إلــى أن هــؤالء الذيــن كان مــن بينهم
حــاالت صحيــة حرجــة أثنــاء وجودهم في املستشــفى،
ســيعانون فــي وقــت الحــق مــن مشــاكل فــي صحتهــم
العقلية أو البدنية ،حتى بعد خروجهم من املستشفى.
فــي هــذا اإلطــار ،تكشــف «ذا النســيت» أنــه تـ ّـم افتتــاح
عيــادات مخصصــة ملتابعــة األشــخاص الذيــن باتــوا
يعانــون مــن إعاقــات دائمــة ،عدد منهــم كان قد أصيب
ســابقًا بالفيــروس ،ال ســيما فــي املناطــق التــي تفشــى
فيهــا املــرض إلــى درجــة كبيــرة .إال أن هــذه املبــادرة،
وبحســب خبــراء ،تنطــوي علــى عــبء إضافــي علــى
نظــام الرعايــة الصحيــة لناحيــة املــوارد البشــرية
واالقتصاديــة .ولســوء الحــظ ،كمــا يشــير خبــراء فــي

مشاكل في الكلى
أظهر  13في المائة من مرضى فيروس كورونا
الذين لم يصابوا إصابة حــادة في الكلى أثناء
إقامتهم في المستشفى وكانت لديهم وظيفة
كلوية طبيعية ،انخفاضًا في معدل الترشيح
الكبيبي للكلى (أي كمية الدم التي ُتصفيها الكلى
في كل دقيقة) ،ما قد يشير إلى تأثر الكلى في
وقت الحق ،أي بعد الشفاء من المرض.

مجــال الصحــة ،ال يمكــن تحمــل كلفــة هــذه العيــادات
فــي معظــم البلــدان املنخفضــة الدخــل أو املتوســطة
الدخــل ،والتــي تضررت بشــكل كبير بســبب الجائحة.
ّ
مــع ذلــك ،فــإن نجــاح هــذه التجربــة يخلــق فرصــة
إلجــراء املزيــد مــن األبحــاث بشــكل متزامــن خــال عــام
إلــى عامــن مــن املتابعة ،كما يحــدث حاليًا في اململكة
املتحــدة والواليــات املتحــدة األميركيــة .وســتعمل
هــذه الدراســات علــى تحســن فهــم التاريــخ الطبيعــي
للفيــروس ،والعوامــل أو الوســطاء املعنيني ،وتســاعد
فــي تقييــم فعاليــة التدخــات العالجيــة للتخفيف من
التأثيرات الصحية الطويلة املدى للفيروس.
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يشهد المغرب خالل األيام القليلة المقبلة احتجاجات ينفذها
القطاع التربوي بسبب عدم تحقيق مطالبه وتوقف الحوار مع وزارة
التربية ،التي تعتمد سياسة «اآلذان الصماء» بحسب البعض .ويبدو أن
االحتجاجات لن تتوقف قبل استجابة المعنيين

إيكولوجيا
الكرز الضائع

قطاع التعليم بالمغرب
يقود احتجاجات مطلبية
الرباط ـ عادل نجدي

ي ـ ـع ـ ـيـ ــش ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ف ــي
املـغــرب تــوتـرًا يتوقع أن يتفاقم،
بالتزامن مــع العمل على تنظيم
احـ ـتـ ـج ــاج ــات خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،لــدفــع
وزارة الـتــربـيــة الــوطـنـيــة والـتـكــويــن املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي إلــى فتح
بــاب الـحــوار مع النقابات ،املعلق منذ عام،
واالس ـت ـج ــاب ــة مل ـطــالــب ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـئــات
العاملة في القطاع.
وفـ ــي وقـ ــت ي ـخـ ّـيــم ف ـيــه ال ـت ــوت ــر ع ـلــى عــاقــة
النقابات التعليمية بالوزارةُ ،ينتظر أن يكون
ال ـيــوم الـخـمـيــس  14يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي،
بداية موجة االحتجاجات ،إذ تنفذ الجامعة
الــوط ـن ـيــة لـلـتـعـلـيــم  -ال ـتــوجــه الــدي ـم ـقــراطــي
اعـ ـتـ ـص ــام ــا أمـ ـ ـ ــام مـ ـق ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ل ـت ـجــديــد
مـطــالـبـتـهــا بــاس ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار ،واإلس ـ ــراع
بتفعيل الـتــزامــات الـ ــوزارة ،ودم ــج األســاتــذة
امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ،وت ـل ـب ـي ــة م ـط ــال ــب امل ـس ــاع ــدي ــن
التقنيني واإلداريـ ــن فــي الـ ــوزارة ،باإلضافة
إلى الكادر التخطيطي والتوجيهي ،وحاملي
الـشـهــادات ،وامللحقني الـتــربــويــن ،وملحقي
اإلدارة ،واالقتصاد ،واملدرسني بكل فئاتهم،
وغيرها من املناصب التعليمية.
ُ
وتنظم التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
ف ــرض عـلـيـهــم ال ـت ـعــاقــد ،م ـس ـيــرتــن ي ــوم 26
يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي ال ـجــاري فــي مدينتي
الدارالبيضاء وإنزكان (جنوب املغرب) ضد
م ــا س ـم ـتــه اس ـت ـم ــرار مـسـلـســل س ــرق ــة أج ــور

األساتذة ،والتالعب بمصالحهم ،وحقوقهم.
ويأتي تصعيد األساتذة املتعاقدين بعد أكثر
من أسبوعني من خوضهم إضرابًا ووقفات
اح ـت ـج ــاج ـي ــة ف ــي ع ـ ــدد م ــن املـ ـ ــدن امل ـغــرب ـيــة،
ف ـي ـمــا ع ــرف ــت ش ـ ـ ــوارع عـ ــدد م ـن ـهــا م ـس ـيــرات
واعتصامات لألساتذة وسط حضور أمني
أدى الحـتـكــاكــات مــع املعتصمني ،كـمــا تمت
مطاردة بعضهم وتوقيفهم.
ويـ ـق ــول ال ـك ــات ــب الـ ـع ــام ال ــوط ـن ــي لـلـجــامـعــة
الوطنية للتعليم  -التوجه الديمقراطي ،عبد
الــرزاق اإلدريسي ،إن االحتجاجات املنتظرة
في قطاع التعليم خالل األيــام املقبلة ليست
خيارًا بل ردة فعل على الصمت الذي تلتزمه
ال ــوزارة حيال مجموعة من امللفات العالقة،
ً
ف ـض ــا ع ــن إش ـك ــال ـي ــات عـ ــدة تــرت ـبــط ب ـ ــإدارة
القطاع واستمرار سياسة الهرب إلى األمام،
الفتًا إلى أن االحتجاجات ستستمر ما دامت
مـشــاكــل الـقـطــاع لــم تـحــل ،خـصــوصــا فــي ظل
تملص الـ ــوزارة مــن تعهداتها والـتــزامــاتـهــا
السابقة في عدد من امللفات التي تم االتفاق
على حلها.
يـتــابــع فــي حــديـثــه لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
هناك نوعًا من الالمباالة وعــدم أخــذ األمــور
بالجدية الــازمــة ملعالجة امللفات املتراكمة
منذ عام  ،2009مؤكدًا أن التعليم في املغرب
سيظل يتخبط في الواقع نفسه الذي يعيشه،
في حال عدم حلحلة مشاكل املدرسني ودمج
املـتـعــاقــديــن ،واالسـتـجــابــة ملـطــالــب العاملني
ً
ف ــي ال ـق ـطــاع وغ ـيــرهــا م ــن امل ـطــالــب ،ب ــدال من
س ـيــاســة ع ــدم اإلنـ ـص ــات وعـ ــدم االس ـت ـجــابــة

لــإضــرابــات الـتــي تـتـكــرر .ويشير االدريـســي
إلـ ــى م ــا س ـم ــاه اس ـت ـخ ـف ــاف وزارة ال ـتــرب ـيــة
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي وإرج ــائـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــوار فــي
الـلـحـظــات األخ ـي ــرة ،بــداعــي أن ــه ال يـمـكــن أن
يكون هناك حوار وتفاوض في الوقت الذي
توجد فيه إضرابات واحتجاجات ومسيرات
في الشارع ،الفتًا إلى أن الــوزارة لم تعقد أي
ً
لقاء مــع النقابات التعليمية األكـثــر تمثيال
منذ مــدة طــويـلــة ،وهــي مسألة غير معقولة
ألنه ينبغي فتح قنوات الحوار مع النقابات
الفاعلة في مجال التربية.
وي ـ ــؤك ـ ــد اإلدريـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــوب ت ــوف ـي ــر
اإلمـكــانـيــات املــاديــة للقطاع مــن أج ــل توفير
الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات وت ـك ــوي ــن
األســاتــذة ،منتقدًا نـظــرة املـســؤولــن للقطاع
باعتباره قطاعًا مكلفًا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـت ــوق ــع عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة اإلعـ ـ ــام
الــوطـن ـيــة لتنسيقية األس ــات ــذة املـتـعــاقــديــن
عـبــد الـلــه أق ـش ـمــار ،أن يشهد قـطــاع التربية
والـتـكــويــن تـفــاقـمــا لــأزمــة بـشـكــل كـبـيــر ،في

الوزارة لم تعقد أي
لقاء مع النقابات
التعليمية األكثر تمثيًال
منذ مدة طويلة

بيروت ـ انتصار الدنان

بعد األزمة االقتصادية
في لبنان صار اإلقبال
على التراث الفلسطيني
معنويًّا

رحـ ـل ــة ط ــوي ـل ــة لـ ــم تـ ـنـ ـت ــهِ  ،مـ ــا زال يـعـيـشـهــا
الـفـلـسـطـيـنــي أن ـ ــور ت ــاي ــه ،م ـنــذ خ ــروج ــه من
ّ
فلسطني املحتلة حتى اللحظة .هــو املتحدر
ـن ،وخ ـ ــرج مــع
م ــن م ــدي ـن ــة ال ـخ ـل ـيــل ب ـف ـل ـس ـطـ ً
عائلته عام  .1967توجهوا بداية إلى األردن،
وعـ ــاشـ ــوا ه ـن ــاك م ـ ـ ّـدة م ــن الـ ــزمـ ــن .درس فــي
األردن حتى الـصــف الـثــانــي االب ـتــدائــي ،ومن
ثم انتقلت العائلة للعيش في سورية ،حيث
تــابــع دراس ـت ــه حـتــى املــرحـلــة الـثــانــويــة ،ومــن
ثم حصل على منحة دراسية خولته دراســة
الهندسة الكهربائية.
قبل انــدالع األزمــة السورية ،عــاش في مخيم
الـيــرمــوك ،وعمل بالتراث الفلسطيني .يقول
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»« :ي ـ ـعـ ــود ال ـف ـض ــل فــي
عملي بالتراث الفلسطيني إلى زوجتي التي
ساهمت في إرشادي نحو املنحى الذي يجب
أن أسير فيه .وألنــي كنت في سورية ،وأحب
ّ
الـ ـت ــراث وال ـت ـط ــري ــز ،ورس ـ ــم الـ ـل ــوح ــات ،وك ــل
ّ
الفنية التي لها عالقة بالتراث ،الذي
القضايا
وطنية ،تشجعت على
مسألة
ـاس
ـ
س
هــو بــاأل
ً
الـعـمــل ب ــه ،وخـصــوصــا ّأن ــه ك ــان يـ ّ
ـؤمــن دخــا
ج ـ ّـي ـدًا» .يـتــابــع« :ع ـشــت فــي مـخـيــم الـيــرمــوك،
إلــى أن حصلت األزم ــة الـســوريــة ،فاضطررت
ّ
أستقر
إلــى تــرك املخيم وال ـنــزوح إلــى لبنان.
حــال ـيــا ف ــي م ـخ ـيــم بـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة لــاجـئــن
الفلسطينيني ،في بيروت .سبب اختياري لهذا
ّ
املخيم ،أن عائلة زوجتي باألساس تسكن في
ّ
برج البراجنة ،أي أن زوجتي من فلسطينيي

لـبـنــان» .وبالنسبة إلــى عمله فــي الـتــراث في
مخيم اليرموك ،يقول« :زوجتي كانت مديرة
مدرسة في املخيم ،وهناك ّ
عرفتني إلى أحد
الفنانني الفلسطينيني ال ــذي كــان يساعدنا
في عملنا .أصبحنا نتشارك العمل ،وبدأنا
ف ــي ال ـت ـط ــري ــز ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
بعض النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن
ّ
نصدر إنتاجنا
بالتطريز ،وبدأنا ننتج .كنا
إل ــى لـبـنــان وبـعــض ال ــدول الـعــربـيــة» .يتابع:
«ع ـن ــدم ــا ك ـنــت مـقـيـمــا ف ــي س ــوري ــة ،شــاركــت
بمعرض دمـشــق ،وشــاركــت أيـضــا بمعارض
عديدة أخرى .قبل األزمة السورية ،كان هناك
إقبال كبير على التسويق لهذا العمل ،وكان
مدخوله ّ
جيدًا .حتى بعد نزوحنا إلى لبنان،
ّ
كبيرًا جدًا .لكن بعد األزمة
كان اإلقبال عليه ّ
االقتصادية التي أملــت بلبنان ،صــار اإلقبال
عـلــى ال ـتــراث الفلسطيني مـعـنـ ّ
ـويــا أكـثــر منه
ّ
ّ
ماديًا ،ألن أسعار املنتجات التراثية أغلى من
عملنا أقصى
غيرها من اإلنتاجات .علمًا أننا
ّ
جـهــدنــا كــي نـخـفــض مــن س ـعــره ،لـكــنــه يبقى

ّ
ضمن األسعار املرتفعة ،نظرًا لتكلفته .إذ إن
التطريز يكون مصنوعًا بأيدي نساء ،والعمل
اليدوي ُيعتبر مكلفًا .كذلك يحتاج هذا العمل
إلى مواد كالخيطان والقماش ،وهي بدورها
مرتفعة السعر».
ويــروي ّأنــه عندما نــزح إلــى لبنان ،بقي ّ
ملدة

هل يفقد
العالم
الحشرات
مع تراجع
عددها؟

يبدو أن العالم سيعاني قريبًا من نقص في
ُ
الحشرات ،في حــال لم تتخذ قــرارات دولية
ُ
ّ
ولم تتبع اإلرشادات املناسبة للحد من هذه
بشكل غير مباشر على
املشكلة ،التي ستؤثر
ٍ
الطبيعة وح ـيــاة اإلن ـس ــان .وبـحـســب موقع
«أي.بي.سي .نيوز» ،يقول عالم الحشرات في
ّ
جامعة كونيكتيكت ديفيد واغنر ،إن التغير
امل ـن ــاخ ــي ،وامل ـب ـي ــدات ال ـح ـشــريــة ،وم ـب ـيــدات
األعشاب ،والتلوث الضوئي ،والتغيرات في
ّ
الــزراعــة ،واستخدام األراض ــي ،كلها عوامل
تتسبب في فقدان األرض حشراتها .وعلى
األرج ــح ،ينخفض عــدد الحشرات بنسبة 1
ّ
إلى  2في املائة كل عام .هذا األمرُ ،يثير قلق
العلماء الذين يجدون صعوبة في استيعاب
فداحة مشكلة «نهاية الحشرات في العالم»

ّ
كـمــا يـسـ ّـمــونـهــا .وي ـقــول واغ ـنــر إن العلماء
بحاجة إلــى معرفة ما إذا كــان معدل فقدان
ح ـشــرات مـعـ ّـيـنــة أك ـبــر مــن األنـ ــواع األخ ــرى.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن الـ ـحـ ـش ــرات تـشـكــل
املجموعة األكثر تنوعًا من الكائنات الحية
على سطح األرض.
بــدورهــا ،تقول عاملة الحشرات فــي جامعة
إلـ ـيـ ـن ــوي ،مـ ــاي ب ـي ــرن ـب ــاوم ،الـ ـح ــائ ــزة عـلــى
ّ
امليدالية الوطنية للعلوم« ،إن تراجع نسبة
ال ـح ـشــرات يـشـبــه إل ــى ح ـ ّـد م ــا تـغـيــر املـنــاخ
منذ  30عامًا ،حيث كانت طرق تقييم املدى
وم ـعــدل ال ـخ ـســارة صـعـبــة ،وه ــو مــا يحدث
حاليًا مع أزمة الحشرات».
وإضافة إلى ذلك ،فإن ما يزيد الطني بلة هو
عدم اهتمام الناس بالحشرات وكرههم لها،

محمد أحمد الفيالبي

ّ
ينتابني أســى عميق كلما شاهدت أبناءنا وقــد تحتم عليهم البقاء بني
ال ـج ــدران أو التحليق فــي عــوالــم افـتــراضـيــة ال عــاقــة لـهــا ببيئتهم ،ومــا
شهدناه ومارسناه من نشاطات حــول مساكننا ،إذ لن يجد هــؤالء في
حــال خروجهم إال املــزيــد مــن البيوت واألن ـقــاض ،وم ــرادم الـنـفــايــات .فال
عشب بري ،وال طيور ،وال ورود ،وال فراشات هائمة ،وال حشرات متنوعة
طائرة وزاحفة ُت ّ
حدث عن نظام بيئي متكامل ،بل ال أشجار نادرة كشجرة
الطندب ذات الثمار القرمزية التي تشبه الكرز.
أيــن اختفت شجرة الطندب؟ هل لحقت بأوراقها التي تقول األسطورة
إنها طــارت تعبيرًا عــن غضبها على اإلن ــس ،أو إن الجن الــذي يسكنها
ً
تسبب في حرمانها حتى تبقى بال أوراق ،وحتى يخال من يراها ليال
أنها كائن وحشي؟ وقد ظل الكبار يحذروننا من االقتراب منها بعد مغيب
الشمس حتى ال يخطفنا الجن ،بيد أننا كنا نتسابق نهارًا لقطف تلك
(الح ُنبك ،أو ُ
الثمرة ُ
الح ْن ُبق) وأكلها حتى دون أن نغسلهاّ .
ومم نغسلها؟
والبيئة في ذلك الزمان عفية معافاة ،والرياح الحاملة للملوثات (إن وجدت)
تتكسر بني األشجار ،وامللوثات نفسها تمسك بها أعشاب األرض إلى
حني وصول تلك الحشرات التي تقوم بتحليلها وتحويلها إلى غذاء للتربة.
اختلفت الحكايات حول اختفاء األوراق ،لتبقى على ألسنتنا ،مثلها مثل
الغول والعنقاء والخل الوفي .وبقيت شجرة الطندب بأغصانها الخضراء
اللدنة ،ليوثق لذلك املثل الشعبي الــدارج َّ
(طيار صفق الطندب) ،حني يراد
ألحدهم ،أو لشيء ما أن يختفي مثلما اختفى ورق (صفق) الطندب.
وشجرة الطندب توجد في املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في
شمال ووسط السودان ،مثلما تتواجد في جنوب أفريقيا ،وتنتشر عبر
الساحل حتى الجزيرة العربية والهند .وهي من األشجار املقاومة للجفاف،
ذات القدرة على ّ
تحمل درجات الحرارة العالية .ويصل طولها إلى  7أمتار،
مع أغصان وغصينات طرفية خضراء داكنة المعة ،وساق غير مستقيم،
بلحاء مبيض .وتتفتح أزهارها القرمزية في بداية موسم األمطار قبل أن
تصبح ثمرة كروية ال يزيد قطرها على السنتيمتر ،وتحتوي عصارة
صمغية شهية حــول الكثير مــن ال ـبــذور .وأسهمت شـجــرة الـطـنــدب ،مع
مختلف أشجار األكاشيا في تثبيت الكثبان الرملية ،بجانب استخدامها
كحطب وقود ،ومورد هام للعلف ،خصوصًا لإلبل .وكعادة أهل البوادي،
أفلح أطباء األعشاب في استخراج بعض العقاقير من أغصانها ولحاء
(الطبقات الخارجية لجذوع النباتات) ساقها لعالج الحمى والروماتيزم
وغيره ،واستخدموا رمادها في مقام امللح ،كما استخلصوا منها املبيدات.
كل هذا العطاء البيئي الطبيعي فات على األجيال الالحقة إدراكه ،ومعاينته
وتلمسه ،فقد بات من النادر أن تقع عيناك على شجرة طندب ،دع عنك
العثور على غابة كاملة كالتي كانت تفصل بني قرانا في شمال السودان
النيلي ،وقد أضعناها ،على ذات النهج الذي أضعنا به الكثير من املوارد.
(متخصص في شؤون البيئة)

ظل اتساع رقعة االحتجاجات التي يقودها
األس ـ ــات ـ ــذة الـ ــذيـ ــن ف ـ ــرض ع ـل ـي ـهــم ال ـت ـع ــاق ــد،
وح ــام ـل ــو الـ ـشـ ـه ــادات والـ ـت ــرب ــوي ــون ،ع ــازي ــا
ال ـس ـبــب إلـ ــى م ــا س ـم ــاه ب ــاألس ــاس مـمــاطـلــة
املسؤولني في حلحلة امللفات املطلبية ،والتي
تفوق العشرين ملفًا.
وي ـ ــرى أق ـش ـم ــار ،خـ ــال حــدي ـثــه ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن اختيار وزارة التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
ً
العلمي سياسة «اآلذان الـصـمــاء» ،ب ــدال من
استئناف الحوار للعمل على حل القضايا،
ً
يـعــد عــامــا رئـيـسـيــا فــي «االرتـ ـب ــاك الــرهـيــب
ال ــذي تشهده املنظومة التعليمية» ،مشيرًا
إلى أنه في ظل استمرار اتخاذ قرارات بعيدة
كل البعد عن معالجة اإلشكاليات املطروحة،
ستستمر االحتجاجات.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـعـتـبــر ع ـضــو امل ـك ـتــب الــوط ـنــي
للجامعة الوطنية ملوظفي التعليم ،إدريــس
امل ـغ ـل ـش ــي ،أن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي يـعـيــش
احتقانًا تختلف درجة حدته بحسب نوعية
امللف ودرج ــة املظلومية فيه ،مشيرًا إلــى أن
املــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة تـتـســم ب ـس ـيــادة مــؤشــريــن
خـطـيــريــن هـمــا الـتـشـتــت الـنـضــالــي الـنـقــابــي
وغياب الوحدة .ويقول لـ «العربي الجديد»:
«نتمنى أن تلتقط اإلشــارة قبل فوات اآلوان،
فالقطاع لم يعد يحتمل مزيدًا من التشرذم
واالح ـت ـقــان» ،الفـتــا إلــى أن مـقــاربــة اإلصــاح
تـحـضــر فـقــط ف ــي اإلع ـ ــام ،م ــن دون تحقيق
أي إنجاز على األرض لطمأنة العاملني في
القطاع ،ونزع فتيل االحتقان.

أنور تايه ينشر التراث
من داخل المخيم

أنور تايه مع منتجاته التي تعب ّر عن التراث الفلسطيني (العربي الجديد)

أرب ـعــة أش ـهــر مــن دون ع ـمــل .وي ـق ــول« :بقيت
على ّهذه الحال ،إلى أن صحوت من الصدمة
التي أملت بنا .فقد خسرنا كل ما أسسناه في
س ــوري ــة ،خ ـســرت بّـيـتــي ،وم ـعــرضــي ،وحـتــى
حياتي» .يضيف أنــه بعد مـ ّـدة عاد للبدء في
ال ـع ـمــل ،ش ــارح ــا« :دع ـم ـنــي بـعــض األص ــدق ــاء

ّ
بالرغم من أن وجودها ُيعتبر ضروريًا في
السلسلة الغذائية والتخلص من النفايات.
ّ
ويعتبر واغـنــر أن الحشرات «هــي النسيج
ُ
الذي تبنى من خالله الطبيعة األم وشجرة
الحياة».
ويـقــول« :نحل العسل وفــراشــات امللك هما
ن ــوع ــان ي ــوض ـح ــان ب ـش ـكـ ٍـل أف ـض ــل مشكلة
الحشرات الحالية وتراجعها .فنحل العسل
يـشـهــد ان ـخ ـفــاضــا ح ـ ـ ّ
ـادًا بـسـبــب األم ـ ــراض،

والطفيليات ،واملبيدات الحشرية ،ومبيدات
ّ
األع ـش ــاب ،ونـقــص ال ـغ ــذاء .كـمــا أن الطقس
ال ـ ـجـ ــاف الـ ـن ــات ــج عـ ــن ت ـغ ـي ــر امل ـ ـنـ ــاخ يـعـنــي
تقليل كمية العشب الــذي تأكله الفراشات،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إزالـ ـ ـ ـ ــة األع ـ ـ ـشـ ـ ــاب وال ـ ــزه ـ ــور
ّ
ال ـت ــي ي ـع ـمــد إل ـي ـهــا اإلن ـ ـسـ ــان ،ف ــي ح ــن أن
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املقربني خالل عملي ،واستأجرت متجرًا في
مخيم بــرج البراجنة ،وب ــدأت أعمل بالتراث
من جديد ،وتحديدًا بالتطريز .الحقًا ،أقمت
معرضًا للتطريز ،وهو معرض الخليلي الذي
ك ــان امل ـع ــرض األول ب ـعــد األزم ـ ــة ،وق ــد شهد
نجاحًا ،ومنه انطلقت للمشاركة في معارض
أخرى ،ونشطت حركة عملي .لكن بعد األزمة
االقتصادية واالجتماعية التي حصلت في
لـبـنــان ،لــم يـعــد هـنــاك مــن إق ـبــال عـلــى العمل
ّ
الـتــراثــي .فقل دخلنا امل ــادي ،واضـطــررت إلى
مشروع
عمل آخــر أو العمل على
البحث عن
ٍ
ٍ
آخر .فقررت حينها دراسة التغذية العالجية
ُ
عن ُبعد ،أي عبر الصفوف التي تعطى عبر
اإلن ـتــرنــت .وب ــدأت الـعـمــل ب ــه ،لكنني وجــدت
ّ
أن ه ــذا ال ـع ـمــل مـتـعــب ج ـ ـ ّـدًا ،وم ـك ـلــف أيـضــا
ّ
بالنسبة إلى الناس .وألن املرضى يفضلون
الذهاب عند الطبيب لتلقي العالج واالعتماد
الكيميائية ،تــركــت العمل فيه،
على األدوي ــة
ّ
وع ــدت مــن جــديــد ألنــشــط عـمـلــي فــي ال ـتــراث
الفلسطيني».
ّ
رغم كل ذلك ،يقول أنور« :من خالل معارضنا
ال ـت ــي ن ـق ــوم ب ـه ــا ،ن ـتــوجــه ب ـهــا إل ــى ال ـط ــاب.
فمعارضنا اليوم ،نقيمها في مــدارس وكالة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلغ ــاث ــة وت ـش ـغ ـيــل الــاج ـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ،وف ـ ــي امل ـخ ـي ــم،
وت ـحــدي ـدًا فــي املـنــاسـبــات الــوطـنـيــة ،كــذكــرى
النكبة ،وذكرى يوم األرض ،حتى في مناسبة
ّ
يـ ــوم ال ـط ـفــل واملـ ـ ــرأة واألم ،ل ـيــط ـلــع ال ـطــاب
والـنــاس على تراثهم الفلسطيني .من خالل
هـ ــذه امل ـ ـعـ ــارض ال ـت ــي ن ـق ـي ـم ـهــا ،ن ـع ـمــل عـلــى
تعزيز ثقافة الوطن في أذهان األطفال الذين
لم يولدوا في أرض الوطن ،بسبب االحتالل
الصهيوني لفلسطني».
يفكر أنــور في العودة إلى سورية ،لكن لتلك
العودة معوقات عديدة ،فالقاعدة االجتماعية
التي كانت تعيش في املخيم لم تعد موجودة
اآلن .ال ـب ـي ــوت مـ ــدمـ ــرة ،م ــن ض ـم ـن ـهــا مـنــزلــه
وم ـت ـجــره ،وال ــوض ــع االق ـت ـصــادي الـصـعــب ال
يسمح بالعودة.

ال ـف ــراش ــات وال ـن ـحــل تـحـتــاجـهــا لـلــرحـيــق».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول عـ ــالـ ــم ال ـ ـح ـ ـشـ ــرات فــي
ّ
جامعة ديــاويــر ،دوغ تــاالمــي ،إن «العمل
ي ـج ــرى حــال ـيــا ع ـلــى تـسـلـيــط الـ ـض ــوء على
كيف أن الـعــالــم أمـضــى  30عــامــا فــي إنفاق
م ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات إلي ـج ــاد ط ــرق جــديــدة
ّ
ل ـق ـتــل الـ ـحـ ـش ــرات ،ف ــي ح ــن أن ال ـق ـل ـيــل من
األ ّشـخــاص يعملون على الحفاظ عليها».
لكنه باملقابل ،يقول ،بحسب ما نقل موقع
«أي.ب ـ ــي.س ـ ــي .نـ ـي ــوز»« :ال ـخ ـب ــر الـ ـس ـ ّ
ـار هو
ّ
أن ــه باستثناء تغير امل ـنــاخ ،يمكن لــأفــراد
ف ـعــل الـكـثـيــر لـعـكــس ات ـج ــاه ت ــده ــور نسبة
الحشرات» ،واصفًا األمر بـ«املشكلة العاملية
ّ
والحل املرتبط بتضامن الدول».
(مايا عيد)

أسباب جديدة غير مألوفة لالنفصال

العراق :ارتفاع عدد دعاوى الطالق

ارتفع عدد قضايا
الطالق في اآلونة األخيرة
في العراق ليوازي أعداد
عقود الزواج تقريبًا.
باإلضافة إلى األسباب
المتعارف عليها ،ظهرت
أسباب جديدة للطالق،
ترتبط بالقضايا السياسية
بغداد ـ ميمونة الباسل

تبلغ حــاالت الطالق في الـعــراق مستويات
عالية وغير مسبوقة ،فهناك أكثر من 274
طــاقــا فــي الـيــوم الــواحــد ،أي مــا يـعــادل 11
ّ
طالقًا كل ساعة ،بحسب إحصاءات رسمية
مل ــوق ــع م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ال ـع ــراق ــي.
سـجـلــت امل ـح ــاك ــم خـ ــال نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
ّ
الـثــانــي املــاضــي  8245طــاقــا ،مــا يعني أن
الـ ـع ــدد ازداد  3181ط ــاق ــا ،ب ــامل ـق ــارن ــة مع
الشهر نفسه عــام  ،2019حــن سجل 5064
طــاقــا .فــي املـقــابــل ،بـلــغ ع ــدد عـقــود ال ــزواج
لنوفمبر /تـشــريــن الـثــانــي  ،2020نـحــو 38
ألــف عقد ،فيما بلغ في الشهر نفسه العام
قبل املاضي نحو  25ألفًا.
ّ
بــاح ـثــون عــراق ـي ــون ي ـش ـيــرون إل ــى أن أب ــرز
أسـ ـ ـب ـ ــاب هـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة سـ ـ ــوء األوضـ ـ ـ ــاع
املعيشية والضغوط النفسية على األســرة
ّ
العراقية ،باإلضافة إلى الــزواج املبكر وقلة
خـبــرة الشريكني فــي التعامل مــع مصاعب
ّ
الحياة ،وسوء استخدام اإلنترنت الذي ولد
مـشــاكــل كـثـيــرة ،أبــرزهــا الـشــك واالتـهــامــات
املتبادلة باإلهمال وعدم االهتمام .تضيف
ال ـبــاح ـثــة االج ـت ـمــاع ـيــة رؤى م ـه ــدي ،خــال
حديثها لـ«العربي الجديد» ،أسبابًا أخرى،
م ـثــل «ع ـ ــدم ت ــوف ــر ال ـس ـك ــن ،وب ــال ـت ــال ــي عــدم
اس ـت ـق ــال ال ــزوج ــن وسـكـنـهـمــا م ــع األه ــل،
ت ــده ــور ال ـحــالــة االق ـت ـصــاديــة وك ـث ــرة الفقر
ّ
والبطالة» .لكن مع هذه األسباب املتعارف
ّ
ع ـل ـي ـه ــا ،ظ ـ ـهـ ــرت أس ـ ـ ـبـ ـ ـ ٌ
ـاب أخـ ـ ـ ــرى ت ـت ـعــلــق
بالوضع السياسي واألمني .وتقول مهدي:
«ب ـعــض ال ـح ــاالت ال ـتــي تـصــل إل ــى مــركــزنــا،
ُ
ّ
تـقـ ّـدم فيها الــزوجــة دعــوى طــاق بسبب أن
ُ ّ
زوجها متهم باالنتماء إلى تنظيم داعش،
ّ
أو مسجون بتهم اإلرهاب ّ
وملدة طويلة ،وأن
الــزوجــة لــن تستطيع رعــايــة اسرتها مــا لم

تتخلص من عصمة الزوج».
وتضيف مهدي ،التي تعمل باحثة في مركز
االسـتـمــاع واإلرشـ ــاد الـقــانــونــي فــي ديــالــى:
«سجلنا فــي مركزنا هــذا الـعــام 279 ،حالة
الم ــرأة تـحـتــاج إل ــى دع ـ ٍـم نفسي وقــانــونــي.
م ــن هـ ــذا الـ ـع ــدد ه ـن ــاك  27ط ــاق ــا .وه ـن ــاك
الزواج ،وهي عادة
حاالت أخرى لفسخ عقد ّ
مــا تـكــون خ ــارج املحكمة ألن ـهــا فــي األصــل
تـ ّـمــت عند م ــأذون شــرعــي وخ ــارج املحكمة
ول ــم يـتــم تصديقها بـعــد .ه ــذه ال ـحــاالت لو
أضـيـفــت إل ــى تـلــك ال ـتــي ت ـ ّـم اح ـصــاؤهــا في
املحاكم سترتفع نسبة حــاالت الطالق إلى
ّ
ارقام مخيفة» .وتوضح مهدي ،أن فيروس
ك ــورون ــا ت ـسـ ّـبــب أي ـض ــا بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة من
حاالت العنف والطالق بني األسر العراقية.

وتتابع« :غياب التوعية األسرية للمقبلني
على الزواج ساهم أيضًا بزيادة الطالق ،وال
نغفل تغير بعض عادات املجتمع العراقي.
ّ
ت ــراج ــع الـ ـ ــرأي ال ـ ــذي ي ـق ــول إن ف ــي ال ـطــاق
ّ
وصـمــة عــار وإن امل ــرأة ال يمكن أن تنفصل
عن زوجها ،مهما بلغت األسباب ،ولم يعد

كورونا تسبّب أيضًا بنسبة
كبيرة من حاالت العنف
والطالق في العراق

ّ
وللحد
الطالق مستهجنًا داخــل املجتمع».
ّ
م ــن هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،تـلـفــت م ـه ــدي إلـ ــى أن ــه
ُ
«يمكن للمحاكم العراقية إلزام الزوج بدفع
مــؤخــر مــع كــامــل ح ـقــوق ال ــزوج ــة ،فــي حــال
وافق على طالقها .كذلك منع التالعب بمثل
هـكــذا ق ــرار ،فــي حــال تــم إق ــراره ،وهــو إن لم
يدفع للزوجة حقوقهاُ ،يلزم بدفع ما يعادله
ّ
سيحد من الطالق
إلى املحكمة .هذا اإلجراء
ّ
بشكل كبير أو على األقل يضمن للمرأة بأن
ٍ ّ
تخرج بأقل الخسائر عند انفصالها».
ت ـق ــول س ـع ــاد ع ـيــد ( 37ع ــام ــا) ،م ــن سـكــان
مدينة الرمادي ،غربي العراق« :لم ّ
أصدق ما
سمعته من زوجــي .طلبت منه أن يطلقني
إن لــم يــزد مـصــروف البيت اليومي إلــى 50
ً
أل ـفــا (ن ـحــو  34دوالرًا) بـ ــدال م ــن ( 30نـحــو

ّ
ـت
 20دوالرًا) .لـكــنــه ســرعـ
ـان مــا ق ــال ل ــي :أنـ ِ
ّ
طالق» .تضيف« :أؤدي كل املهام في البيت
ّ
وأصـ ـ ــرف كـ ــل راتـ ـب ــي ال ـ ــذي ال ي ـك ـفــي لــدفــع
ّ
إيـجــار البيت ومـصــروف عائلة مكونة من
خمسة أشـخــاص ،مــع مصاريف مدارسهم
ً
وع ــاج مــن يـمــرض منهم ،فـضــا عــن باقي
ّ
ّ
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـيــوم ـيــة .ك ــل ذل ــك أتـحـمــلــه،
وح ــن طـلـبــت مــن زوج ــي (طـلـيـقــي حــالـيــا)،
أن يــزيــد امل ـص ــروف أو يـطـلـقـنــي اخ ـت ــار أن
يطلقني .ترك لي أبناءنا لتربيتهم من دون
االهتمام ّ
بأي تفاصيل أخرى» .تتابع عيد:
«بـ ّعــد م ـ ّـدة طلب أن يعيدني إلــى عصمته،
ّ
ألن طالقنا لم يغير ّ
أي شيء
لكنني رفضت
ّ
ف ـيــه .اع ـت ــاد أن يـجــد ك ــل ش ــيء م ـتــوف ـرًا من
دون أن يحرك ساكنًا أو يتحمل مسؤولية
أسرته».
أمــا ســوســن نعيم ( 57عــامــا) فقد انتظرت
أكثر من عامني للحصول على حكم الطالق،
وتقول لـ«العربي الجديد»« :بعد زواج دام
أكثر من  30عامًا ،لم أكن حينها قادرة على
ّ
اتخاذ قرار الطالق ،إذ كان أهلي في كل مرة،
يــرفـضــون ذل ــك ،بسبب التقاليد العائلية،
ّ
«تحملت خالل
تمكنت مــن ذل ــك» .تضيف:
تلك األعــوام أســوأ معاملة زوجية مع بخل
ش ــدي ــد ،وخ ـيــانــة زوج ـي ــة ،وعـ ــدم اإلن ـج ــاب،
ومشاكل يومية .مع ّكل ذلــكّ ،
تعمد طليقي
ـس حــرصــا
أن يجعلني أدخـ ــل امل ـحــاكــم ،لـيـ ّ
منه على عدولي عن قرار الطالق إنما حتى
أتنازل عن كامل الحقوق .وبالفعل ،تنازلت
ّ
عــن ك ــل ش ــيء ،ورغ ــم ذل ــك ع ــاد ينقض قــرار
ال ـخ ـل ــع .وح ـت ــى اآلن ل ــم أح ـص ــل ع ـلــى ق ــرار
الطالق».
ّ
وتكشف املحامية غفران علوان ،أن «القضاء
ّ
العراقي شكل مكاتب بحث اجتماعي داخل
امل ـحــاكــم .عـمــل ال ـبــاحــث ي ـكــون الـصـلــح بني
ال ــزوج ــن .أحـيــانــا ينجح الـبــاحــث فــي ثني
الزوجني عن قرار الطالق وأحيانًا ال يمكن
مع ّكل الوسائل جعلهما ّ
يغيرون قرارهما.
ل ــذل ــك ،ت ـش ـهــد املـ ـح ــاك ــم ال ـع ــراق ـي ــة ق ـضــايــا
ّ
طــاق تـكــاد ت ــوازي عـقــود الـ ــزواج ،حتى أن
الكثير من حــاالت الــزواج تنتهي باكرًا إلى
مـعــامــات ط ــاق داخ ــل املـحــاكــم الـعــراقـيــة».
ّ
وتؤكد علوان لـ«العربي الجديد» أن الكثير
ألشهر وحتى لسنوات
من األزواج يماطلون
ٍ
في إجراءات الطالق.

في بغداد
(سكوت بيترسون/
)Getty
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علوم وتكنولوجيا

إنترنت فضائي أوروبي لتعزيز السيادة الرقمية
مثلما تحرص الدول على
تقوية أمنها الغذائي،
فهي تسعى في نفس
الوقت إلى تعزيز أمنها
المعلوماتي السيادي
أحمد ماء العينين

يفتقــر  57فــي املائــة مــن ســكان
العالــم لخدمــات اإلنترنــت،
ولهــذا الســبب تعمــل العديــد مــن
الشــركات علــى إنجــاز مشــاريع إليصــال
اإلنترنــت إلــى املناطــق النائيــة فــي العالــم،
حيــث تطمــح شــركة «ســتارلينك» ،اململوكــة
لرجــل األعمــال إيلــون ماســك ،إلــى توفيــر
اإلنترنــت عبــر األقمــار االصطناعيــة إلــى أي
نقطــة علــى كوكــب األرض ،خاصــة األماكــن
التــي ال تصلهــا خدمــة اإلنترنــت ،أو تتمتــع
بخدمة سيئة عبر الوسائل التقليدية.
وفي هذا السياق ،ذكرت املفوضية األوروبية
أنها ســتعمل مع عدد من الشــركات للشروع
فــي دراســة جــدوى تســتمر ملدة عــام ،بتكلفة
تبلــغ  7.1ماليــن يــورو ،لدراســة تصميــم
وتطويــر وإطــاق نظــام اتصــاالت فضائــي
مملــوك ألوروبــا .ويهــدف املشــروع الجديــد
إلــى تأمــن االتصاالت الحكومية األوروبية،

وتوفيــر اتصــال عالــي الســرعة باإلنترنــت
فــي املناطــق النائيــة بواســطة األقمــار
االصطناعية.
ويســعى االتحــاد األوروبــي إلــى تعزيــز
ســيادته الرقميــة وتوفيــر اتصــال آمــن
للمواطنــن والحكومــات والشــركات
التجاريــة واملؤسســات العامــة ،باإلضافــة
إلــى توفيــر اتصــاالت اإلنترنــت عاليــة
الســرعة للمناطــق الريفيــة والنائيــة.
ومــن املتوقــع أن تبلــغ التكلفــة اإلجماليــة
لشــبكة األقمــار االصطناعيــة األوروبيــة 6
مليارات يورو ،حســب تقرير نشــرته شــبكة
بلومبيرغ.
وســيدخل املشــروع األوروبــي فــي منافســة
مع عدد من الشــبكات املوجودة في الســوق،
أبرزها شبكة «ستارلينك» التي أطلقت أكثر
مــن  500قمــر اصطناعــي فــي مــدار األرض
خالل الفترة املاضية .ومن الناحية النظرية،
يمكــن لهــذه التقنيــة أن توفــر اتصــاال عالــي
الســرعة ،ألن األقمــار االصطناعيــة تنقــل
املعلومات بني بعضها البعض عبر الليزر.
وأشــار «جــان إيــف لــو جــال» ،رئيــس وكالــة
الفضــاء الفرنســية ( ،)CNESأنــه أصبــح
مــن الضــروري علــى االتحــاد األوروبــي
مواكبــة التطــور التكنولوجــي الــذي تحققــه
بعــض الــدول مثــل الصــن ،حيــث تعمل هذه
األخيــرة على تطوير شــبكة اتصال كمومية
باســتخدام األقمــار االصطناعيــة .ونجحــت
الصــن فــي إجــراء اتصــال فائــق التأمني بني
محطتــن أرضيتــن تفصــل بينهمــا مســافة

جديد
جهاز لمراقبة
التنفس أثناء الليل

يعمــل الفريــق الداخلــي لشــركة أمــازون
علــى تطويــر جهــاز بحجــم راحــة اليــد
يمكــن اســتخدامه لتســجيل واكتشــاف
عالمــات توقــف التنفــس أثنــاء النــوم
باســتخدام الــرادار .ويعتمــد الجهــاز
علــى الموجــات المليمتريــة لتســجيل
أنمــاط نــوم المســتخدمين والتنفــس،
وذلــك بهــدف الكشــف عــن التفاصيــل
الدقيقــة فــي الحــركات التــي يمكــن أن
تكــون ناجمــة عــن انقطــاع التنفــس
أثنــاء النــوم .ويحمل المشــروع الجديد
االســم الرمــزي  ،Brahmsومــن المتوقــع
ً
أن يكــون الجهــاز متوافقــا مــع مســاعد
أليكســا الصوتــي ،وإلــى جانــب توقــف
التنفــس أثنــاء النــوم ،تخطــط الشــركة
األميركيــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي والتعلــم اآللــي لفهــم
اضطرابــات النــوم األخــرى .ومــن
المتوقــع أن ينمــو الســوق العالمــي
ألجهــزة مراقبــة النــوم الذكيــة بنســبة
ً
ً
 16%تقريبــا ســنويا ،ليصــل إلــى 43.5

التكلفة اإلجمالية لشبكة اإلنترنت األوروبية  6مليارات يورو )(Getty

أكثــر مــن  1000كيلومتــر .ومــن املرتقــب أن
يتــم تطويــر الشــبكة األوروبيــة مــن طــرف
شــركة إيربــاص ،بالتعــاون مــع مجموعــة
مــن مشــغلي خدمــات اإلنترنــت األوروبيــن
وشــركات االتصــاالت والشــركات العاملــة

صناعات مستقبلية

فــي مجــال الفضــاء ،أبرزهــا مؤسســة Thales
 Alenia Spaceالفرنســية املتخصصــة فــي
صناعــة األقمــار االصطناعيــة ومعــدات
االتصــاالت ،وشــركة  OHB SEاألملانيــة
لألنظمة الفضائية.

مليــار دوالر بحلــول عــام  .2026وقامت
العديــد مــن الشــركات باالســتثمار فــي
هــذا المجــال ،إذ اســتحوذت شــركة آبــل
علــى شــركة  Bedditالمتخصصــة فــي
تطويــر أجهــزة تتبــع النــوم .وفــي نفس
المجــال ،حاولــت بعــض الشــركات
تطويــر أجهــزة مشــابهة ،إذ أعلنــت
شركة نينتندو في عام  2014عن جهاز
غيــر قابــل لالرتــداء يمكنــه تتبــع النــوم
عبــر الموجــات الراديوية .وبعد أقل من
عاميــن ،قالــت نينتندو إنهــا غير واثقة
ً
مــن أن الجهــاز يمكــن أن يصبــح منتجا
ً
ً
قابال للتطبيق ،ولم يتم إطالقه مطلقا.

عصا ذكية للمكفوفين

عدسات ذكية لقياس المؤشرات الحيوية
يعمــل فريــق بحثــي مشــترك مــن معهــد التكنولوجيــا املتقدمــة ( )ATIفــي جامعــة
ســاري البريطانيــة ،ومختبــر الفيزيــاء الوطنــي ( )NPLالبريطانــي ،وجامعــة هارفارد
األميركيــة ،وجامعــة العلــوم والتكنولوجيا فــي الصني ،ومعهد نينغبو للتكنولوجيا
فــي جامعــة تشــجيانغ الصينيــة ،علــى تطويــر عدســات الصقــة قــادرة علــى قيــاس
املؤشرات الحيوية وتشخيص الحالة الصحية للمستخدم في الوقت الحقيقي.
وحسب ورقة البحث التي تم نشرها في مجلة  Cell Pressالعلمية ،تحتوي العدسات
الذكية على مستشعر ضوئي ُمصمم الستقبال املعلومات البصرية وتحسني الرؤية،
باإلضافة إلى مستشــعر لقياس درجة الحرارة وتشــخيص أمراض القرنية املحتملة،
وجهــاز استشــعار قــادر علــى قيــاس مســتوى الغلوكــوز فــي الــدم عــن طريــق تحليــل
الدموع.
وفي هذا السياق قال «شغي جو» ،باحث مشارك في الدراسة« :على خالف العدسات
الالصقــة الذكيــة التقليديــة التــي تتكــون مــن مجســات صلبــة ،يحتــوي ابتكارنــا علــى
طبقــة استشــعار فائقــة الرقــة يمكــن تركيبها مباشــرة على العدســة الالصقة ،للحفاظ
على اتصال مباشر مع الدموع ،كما أنها متوافقة حيويًا مع الجسم».
وأكــد الفريــق الباحــث أن جائحــة كوفيــد  19ســاهمت فــي إقبال املرضــى واألطباء على
اســتخدام أجهــزة ذكيــة يمكنهــا قيــاس املؤشــرات الحيويــة وإرســالها إلــى الجهــات
املعنيــة لتشــخيص الحالــة الصحيــة فــي الوقــت الحقيقــي .ومــن بني كل هــذه األجهزة،
تحظى العدسات الالصقة الذكية باهتمام واسع ،بسبب قدرتها على الرصد املباشر
للمعلومات الفسيولوجية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن األبحــاث تعمــل علــى تطويــر عدســات ذكيــة يمكن
استخدامها في املجال الطبي ،حيث تمكن باحثون في معهد أولسان الوطني للعلوم
والتكنولوجيــا ،فــي كوريــا الجنوبيــة ،مــن تطويــر عدســات الصقــة يمكنهــا قيــاس
مســتويات الغلوكــوز فــي دم اإلنســان فــي الوقــت الحقيقــي وبدقــة عاليــة .وتحتــوي
العدســات علــى أجهــزة استشــعار دقيقــة ،باإلضافــة إلى هوائيات وشاشــة قادرة على
عرض النتائج في الوقت الحقيقي.
كمــا يمكــن اســتخدام العدســات ملعرفــة مواعيــد تنــاول الــدواء ورصــد العالمــات
البيولوجية عبر الهواتف الذكية .وتتميز كذلك بقدرتها على تنبيه املريض في حالة
ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم.

قــادرة علــى إرشــاد املكفوفــن .وتحتــوي
العصــا التــي أطلــق عليها اســم WeWalk
علــى أجهــزة استشــعار تعمــل باملوجــات
فوق الصوتية وتقوم بتحذير املستخدم
مــن العوائــق القريبــة مــن خــال إصــدار
اهتزازات في املقبض ،ويمكن ربطها مع
املســاعدات الصوتية مثل مســاعد غوغل
ومساعد أليكسا.

تقنية لمراقبة السكري
من تطوير سامسونغ

تعتبــر عمليــة قيــاس نســبة الســكر فــي
الــدم من بيــن العمليات الروتينية التي
مــن الضــروري أن يقــوم بهــا مرضــى
السكري .ويتم عادة خالل هذه العملية
اســتخدام آلــة تقــوم بوخــز األصبــع
الســتخراج قطــرات الــدم بهــدف قيــاس
نســبة الســكر .وبحســب بــراءة اختــراع
مســربة ،تعمــل شــركة سامســونغ
الكوريــة علــى تطويــر جهــاز استشــعار
يتــم ارتــداؤه علــى الجســم ويمكنــه
مراقبــة المؤشــرات الحيويــة المختلفة،
بمــا فــي ذلك مســتويات الســكر في الدم
لــدى مرضــى الســكر .ويمكــن للجهــاز
قيــاس حمــض الالكتيــك ودرجــة
حــرارة الجســم وضغــط الــدم ومســتوى
الغلوكوز في الدم ،عن طريق استخدام
إبر دقيقة .ويمكن إرســال مختلف هذه
البيانــات إلــى هاتــف ذكــي أو ســاعة

منافسة لسيارة تسال...

 Nioتطرح سيارة كهربائية مستقلة

ُ
ً
غالبــا مــا تلقــب الشــركة املصنعــة  Nioبـ ـ «تســا الصينيــة» ،حيــث عرضت أخيرًا ســيارة ســيدان
كهربائية أنيقة تعد بالقوة والتحمل وبوظائف القيادة الذاتية .فبعد أن طرحت ثالث سيارات
دفــع رباعــي وســيارة  EP9فائقــة األداء ،انتقلــت الشــركة الصينيــة  Nioإلــى تصنيــع ســيارات
السيدان الكهربائية الفاخرة بطرحها السيارة الكهربائية  ،ET7والتي يمكن تصنيفها كطراز
منافــس لســيارات تســا .ورغــم أن شــكلها الخارجــي ال يوحــي بأصالــة كبيــرة ،غيــر أن الســيارة
ً
ّ
املزجج بالكامل يســمح بمرور الضوء ليغمر الداخل كامال .كما
تعتبر أنيقة وســقفها الضخم
تمكنــت  Nioمــن دمــج  33مستشــعرًا مخصصــا للقيــادة الذاتيــة بأكبر قدر ممكن من الســرية .إذ
تحتــوي الســيارة علــى مجموعــة مــن الكاميــرات ورادارات ليدار طويلة املــدى ورادارات املوجات
املليمتريــة وأجهــزة استشــعار تعمــل باملوجــات فــوق الصوتيــة .وســيتم تقديــم ميــزة القيــادة
الذاتية بالكامل في شكل اشتراك.

ذكيــة .وال يــزال هــذا الجهــاز فــي مرحلة
التطوير واالختبار ،لذا من المستحيل
ً
حاليــا معرفــة مــا إذا كانــت الشــركة
ً
الكورية تنوي حقا طرحه في األسواق.
وفــي نفــس الســياق ،تعمــل بعــض
األبحــاث علــى تطويــر طــرق مبتكــرة
تتيــح قيــاس نســبة الســكر فــي الــدم،
إذ قــام الباحثــون فــي جامعــة ســيول
الوطنيــة فــي كوريا الجنوبيــة بتطوير
الصقــة تقــوم بمراقبــة نســبة الغلوكــوز
فــي الــدم عــن طريــق تحليــل العــرق .كما
يمكــن لهــذه الالصقــة تزويــد المريــض
بالــدواء فــي حالــة انخفــاض نســبة
السكر في الجسم.

درونز تعمل بالطاقة الشمسية لخدمات الخرائط والمراقبة
هشام حدانة

صممــت الشــركة األميركيــة الناشــئة XSun
طائــرة بــدون طيار تعمل بالطاقة الشمســية،
مهمتهــا رســم الخرائــط ومراقبــة الحقــول
الزراعيــة .وتتميــز الطائــرة بعــدم إحــداث أي
ضوضــاء .كمــا تتميــز باســتقاللية كبيــرة
ممــا يجعلهــا محــط اهتمــام مجــاالت عديــدة.
وســعت الشــركة إلــى تحقيــق تحــد جديــد،
يتمثــل فــي تصنيــع طائــرة بــدون طيــار
تعمــل بالطاقــة الشمســية ،وقــادرة علــى
القيــام بمهــام طويلــة وباســتقاللية كاملــة.
ونجحــت الشــركة فــي تصنيــع درونــز تــزن

 25كلــغ ،ويبلــغ طــول الجناحــن  4.7أمتــار.
وتســتطيع الطيران بفضل الطاقة الشمســية
التــي توفرهــا األلــواح الشمســية املثبتــة على
جناحيهــا .وقــال مؤســس شــركة « :XSunإن
دعــم هيــكل الطائــرة بجناح مــزدوج يزيد من
مســاحة ســطح الخاليــا الكهروضوئيــة ،مــا
يحسن قوة الرفع» ،كما أن الخاليا الشمسية
املســتخدمة ليســت مــن السليســيوم ،ولديهــا
اســتجابة جيــدة للضــوء املنخفــض .وتــم
اختبــار  SolarXOneفــي شــهر يوليو/تمــوز
املاضــي ،حيــث طــارت بنجــاح ملدة  12ســاعة،
وبمــدى  600كيلومتــر .ويمكــن للطائــرة التي
تــم تصنيــع هيكلهــا مــن مــواد مركبــة ،رفــع

يوتيوب
يحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

علــق موقــع «يوتيــوب» اململــوك لشــركة «غوغل»،
الثالثــاء ،مؤقتــا ،قنــاة الرئيــس املنتهيــة واليتــه
دونالــد ترامــب .كمــا حــذف تســجيل فيديــو
النتهاكــه قواعــد املوقــع التــي تمنــع التحريــض
علــى العنــف .وقــال متحــدث باســم يوتيــوب فــي
بيان« :بعد مراجعة متأنية ،وفي ضوء املخاوف

حمولــة  5كلــغ إضافية .كمــا تحتوي الدرونز
علــى أجهــزة استشــعار متعــددة وكاميــرات
عاليــة الدقــة .ويمكن اســتعمالها في مجاالت
عديــدة ،منهــا رســم الخرائــط واملســوحات
الطبوغرافيــة ،والتقــاط الصــور الجويــة،
ومراقبــة قــوارب الصيــد أو البنــى التحتيــة
(خطوط القطار ،خطوط األنابيب) ،والزراعة
املستدامة .كما ذكر أن املؤسسات العاملة في
مجال نقل الكهرباء هي أيضًا من بني عمالئه
األوائــل ،حيــث تقوم الشــركة بمراقبة خطوط
إمداد الكهرباء ملنع الحوادث ولتنفيذ حلول
إعادة تشــغيل الشــبكة الكهربائية عند وقوع
أحداث جوية استثنائية.

بشــأن احتمــال اســتمرار العنــف ،أزلنــا املحتــوى
الجديــد الــذي تــم تحميلــه علــى قنــاة دونالــد جــي
ترامــب وأصدرنــا إنـ ً
ـذارا النتهــاك سياســاتنا
الخاصــة بالتحريــض علــى العنــف .نتيجــة لذلــك،
ً
ُ
وفقــا لنظــام اإلنــذارات طويــل األمــد ،تمنــع القنــاة
اآلن مــن تحميــل مقاطــع فيديــو جديــدة أو بــث
مباشر ملدة ال تقل عن سبعة أيام  -والتي يمكن
تمديدهــا» .وحتــى هــذه الخطــوة ،كان «يوتيــوب»

منصــة التواصــل االجتماعي الرئيســية الوحيدة
ّ
املتبقية التي لم تعلق حساب ترامب بطريقة ما،
فــي أعقــاب قيــام حشــد مــن مناصريــه باقتحــام
مبنــى الكابيتــول هيــل ،الــذي يقــع فيــه مقـ ّـر
الكونغـ ّـرس األميركــي ،يــوم األربعــاء املاضــي،
ممــا عطــل مؤقتــا جلســة املصادقــة علــى فــوز
جــو بايــدن فــي االنتخابــات الرئاســية .فقــد علــق
«فيســبوك» و«إنســتغرام» حسابات ترامب «إلى

أجــل غيــر مســمى» ،بينمــا حظــر «تويتــر» قنــاة
ّ
ترامــب بشــكل دائــم .كمــا علقــت خدمــات أخــرى
مثــل «ســناب شــات» و«تويتــش» و«بنترســت»
ّ
القضيةّ ،أن
حســابات الرئيس .ومن املفارقة في
نزاع
ترامــب قضــى العــام األخيــر مــن واليتــه فــي ٍ
قضائــي مــع تطبيــق «تيــك تــوك» اململوك لشــركة
ّ
ّ
الصينيــة ،لكنه بدأ عامه الحالي بأن
«بايتدانــس»
يكون هو بنفسه محظورًا من التطبيق.

ّ
تشكل الخطاب في الفضاء العام االفتراضي حيث يحدث التحريض ،وبين تحول الخطاب إلى
فجوات كبيرة بين
واقع «يحاصر» الديمقراطية األميركية ،تحيل إلى قراءة مختلفة إلعادة اختراع الفضاء العام

الديمقراطية األميركية وإعادة «اختراع» الفضاء العام
أحمد محسن

عالم االبتكار

تعمــل شــركة «وي واك» البريطانيــة على
تطويــر عصــا ذكيــة يمكــن اســتخدامها
مــن طــرف املكفوفــن وضعــاف البصــر.
وتتميــز بقدرتهــا علــى اكتشــاف املطبات
واألماكــن الخطــرة باالعتمــاد علــى
املوجــات فــوق الصوتيــة ،كمــا يمكــن
ربطهــا مــع تطبيــق علــى الهاتــف الذكــي
بواسطة تقنية البلوتوث.
وتتميــز العصــا التــي يبلــغ ســعرها 599
دوالرًا بدعمهــا الشــبكات الالســلكية
ونظــام املالحــة ( .)GPSكذلــك يمكــن
اســتخدامها لحجــز ســيارات األجــرة،
والتعــرف إلــى اتجاهــات النقــل العــام في
عشرات املدن .كذلك تحتوي على مساعد
صوتــي قــادر علــى تنفيــذ مجموعــة
متنوعة من األوامر الصوتية.
وتقــدر منظمــة الصحــة العامليــة عــدد
املكفوفــن حــول العالــم بنحــو  36مليــون
شخص ،ويمكن أن يساهم هذا النوع من
االبتكارات في تسهيل حياة املكفوفني.
تجدر اإلشارة إلى أن العديد من الجهات
تعمــل علــى تطويــر تقنيــات مشــابهة ،إذ
يعمــل الباحثــون فــي أكاديميــة «يونــغ
غــورو» التركيــة علــى تطويــر عصا ذكية
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خــال رحلتــه إلــى الواليــات املتحــدة
األميركيــة ،بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب
بيومــن ،قــال الفيلســوف الفرنســي آالن
باديــو إنــه بذل جهـ ًـدا إلعادة تركيب ترامب،
لكي يتمكن من فهمه .في كتابه األخير ،الذي
يحمــل اســم الرئيــس األميركــي «املخلــوع»
ً
ديمقراطيــا ،اقتــرح باديــو عمليــة مــن ثــاث
مراحــل إلنجــاز األمــر .املرحلــة األولــى ،فهــم
الوضــع فــي العالــم اليــوم .املرحلــة الثانيــة،
تحديــد أزمــة مــا يســمى «الديمقراطيــة»
ً
فــي السياســة ،بوصفهــا شــكال مــن أشــكال
قــوة الدولــة فــي العالــم الغربــي .أمــا املرحلــة
الثالثــة ،واألهــم ،فتقتضــي اإلجابــة عــن
الســؤال األصعــب ً
دائمــا :مــا العمــل؟ اإلجابة
التــي بــن أيدينــا حتــى اآلن هــي كالتالــي:
«تويتــر» حــذف حســاب دونالــد ترامــب إلــى
األبد.
لــن يبــدو هــذا ً
كافيــا بالنســبة للمتضرريــن
على أنواعهم .وعندما تقول وسائل اإلعالم
الغربيــة إن «الديمقراطيــة فــي خطــر» ،فهــي
ً
غالبــا ال تقصــد الديمقراطيــة بعينهــا ،بــل
تقصــد أن العمــود الفقــري لألنظمة الغربية
ً
فــي خطــر .فــي حياتهــا ،صعـ ً
ـودا ونــزول،
لــم تكــن الديمقراطيــة ذلــك «الباراديغــم»
(النمــوذج) الــذي يحكــم العالــم ،أو يهــدف
ً
حاكما ،بل كانت أداة للتسيير
إلى أن يكون
فــي الداخــل ،والتشــهير فــي الخــارج .وال
يجــب أن يقــود هــذا العــرض ،بــأي شــكل مــن
األشــكال ،إلى أي نقطة التقاء مع االســتبداد
املنتشــي بتمثيــل جديــد مــن تمثيالتــه ،مــن
داخــل النظــام الديمقراطــي نفســه ،وهــو
دونالــد ترامــب .فــي األصــل ،يمكــن رصــد
نفــور أميركــي محلــي مــن امليديــا .وقــد
رجحت دراسات كثيرة أن يكون هذا النفور
سـ ً
ـببا من أســباب وصول ترامب نفســه .في
دراســات أخــرى ،باختــاف أهميتهــا ،يتبني
أن انتقاد وســائل اإلعالم هي الســمة األكثر
ظهـ ً
ـورا فــي تغريــدات ترامــب نفســه وبفــارق
واضــح عــن بقيــة املواضيــع .حســب التعبير
ً
األميركــي ،كان ترامــب رجل يتحدث ويحب
أن يســمع صوته بنفســه .ما يمكن إضافته،
هــو أنــه كان يتحدث إلى أشــخاص ،يحبون
أن يســمعوا أصواتهــم بأنفســهم .يــا لهــا
مــن مصادفــة غريبــة ،أن يحيــل كل هــذا إلــى
مصطلــح «تغريــد» بحــد ذاتــه ،فــي حالــة
تعمدنا سوء النية.
لوقــت طويــل ،لــم يكــن النفــور مــن «فوكــس
نيــوز» بســبب التضليــل الهائــل خــال
غــزو العــراق .وليــس ســبب ردة الفعــل ضـ ّـد
«نيويــورك تايمــز» مســاعدتها جــورج
بــوش االبــن فــي تمييــع كل شــيء ،وإيهــام
األميركيــن بــأن الخطــر علــى البشــرية
ينبــع مــن نهــر الفــرات .أمــا «بــي بــي ســي»
البريطانيــة التــي تتصــرف كمــا تتصــرف
معظم املحطات الغربية ،كصانعة للحقيقة
ومالكــة لهــا ،فتســتمر بتجاهــل دورهــا فــي
دعــم االســتيطان الصهيونــي فــي فلســطني،
ّ
كمــا يذكرنــا الفيلســوف اإليرانــي األميركــي
حميــد دباشــي فــي إحــدى مقاالتــه .ورغــم
يجعــل «الــرأي العــام»
ذلــك ،ليــس هــذا مــا ّ
ينفــر مــن امليديــا ،ويفضــل إيجــاد منصاتــه
مثــل مواقــع التواصل االجتماعي .ما يجعل
هــذا «الــرأي العام» يكتســب هــذا النفور ،من
بــن جملــة مســببات أخــرى ،هــو بالتحديــد
«الهوية الخاطئة».
رغــم ذلــك ،ال تكفــي األحــداث األخيــرة ،مــن
أرقــام االنتخابــات بــن ترامــب والرئيــس
ً
املنتخــب جــو بايــدن ،وصــول إلــى الهجــوم
علــى الكونغــرس ،الستســهال التنظيــر عــن
«هشاشــة» النظــم الديمقراطيــة .كمــا أن
اســتدعاء هــذه األحــداث لــردح نظريــات ع ًــن
ً
احتمــاالت االنهيــار يبــدو تحليــا طريفــا
فــي أفضــل األحــوال .مــا يمكــن الحديــث عنــه
بالتحديــد هــو هــذه «الهويــة الخاطئــة».
لتفســير هــذه الهويــة ،بــأدوات معاصــرة،
ّ
يمكــن افتــراض فجــوات كبيــرة بــن تشــكل
الخطــاب فــي فضــاء عــام افتراضــي حيــث

يحــدث التحريــض ،وبــن تحــول الخطــاب
إلى واقع على أبواب مجلس الشيوخ.
فــي مقالــه الشــهير عــن الهويــة االجتماعيــة
املنشــور في منتصف الســبعينيات ،يحاول
يورغــن هابرمــاس تفكيــك املجتمــع الــذي
ّ
يعبــر عــن نفســه بهويــة أخــرى غيــر هويتــه،
وقــد تكــون محاولــة مثــل هــذه هــي األنجــح
لقــراءة مشــهد «الصراع علــى الديمقراطية»
فــي أميــركا اليــوم .كان هابرمــاس أول مــن
أعــاد اســتعمال مصطلــح «هويــة خاطئــة»،

يجب إعادة تعريف
الفضاء العام بمعنى أنه
مكان التقاء العموم

حســب األصــل الهيغلــي ،للحديــث عــن
املجتمعــات التــي تملــك تصــورات موهومــة
ً
وأخيرا ،بعد كل هذه الســنوات،
عن نفســها.
يبــدو الحــدث األميركــي مناسـ ًـبا ملعاينــة
ً
غريبــا أن يأتــي هــذا
التشــظيات ،وليــس
الحــدث بعــد سلســلة أحــداث عنــف مباشــرة
ضـ ّـد األميركيــن مــن أصــل أفريقــي،
والتضييــق علــى املســلمني األميركيــن،
وغيرها من منغصات الديمقراطية.
بعــد مــرور الوقــت ،اتضــح أن النفــور مــن

انتقاد وسائل اإلعالم هي السمة األكثر ظهورًا في تغريدات ترامب (أرتور ويداك)Getty/

رئاسة ترامب في تغريداته

جعــل الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب «تويتــر» وســيلته
املفضلــة لنشــر اإلهانــات واأللقــاب الســاخرة وتســجيالت
الفيديــو املعدلــة ،وحتــى القــرارات السياســية .لكنــه مــا عــاد
يملــك هــذه املنصــة بعــد أن قــرر تويتــر وقــف حســابه @
 realDonaldTrumpبشــكل دائــم .وصــل إجمالــي عددهــا
عبــر الحســاب إلــى  57ألفــا ،علمــا أن األولــى نشــرها عــام
 ،2009فما هي التغريدات التي طبعت الذاكرة؟
بعــد بضعــة أشــهر علــى توليــه الرئاســة ،نشــر الرئيــس
الجمهــوري فــي تموز/يوليــو عــام  2017تســجيل فيديــو
ً
ً
معــدال ،يصــوره وهــو يبطــح رجــا خــال مبــاراة مصارعــة،
واستبدل وجه الغريم بشعار شبكة «سي أن أن» .شوركت
هذه التغريدة مئات آالف املرات .وكثيرًا ما اســتخدم ترامب
تغريدات خالل فترة رئاســته للتنديد بوســائل إعالم تروج
«أخبارًا مضللة» اتهمها بشن «مطاردة شعواء» ضده.
ّ
فــي الســنة الثانيــة مــن واليــة ترامــب ،حــذر الزعيــم الكــوري
الشــمالي ،كيم جونغ أون ،في خطاب بمناســبة العام الجديد
بــأن لديــه «زرًا نوويــا» علــى مكتبــه .وســارع ترامب الغاضب

إلــى نشــر تغريــدة ضــد كيــم الــذي كان قد أطلــق عليه «رجل
الصواريخ الصغير» .واســتخدم ترامب «تويتر» لالســتهزاء
مــن معارضيــه السياســيني ،مطلقــا عليهــم ألقابــا ســاخرة.
وأصبح الرئيس املنتخب جو بايدن «جو الناعس» .ورئيسة
مجلــس النــواب «نانســي (بيلوســي) املجنونــة» .وأصبح آدم
شــيف ،كبيــر املدعــن فــي إجــراءات محاكمــة ترامــب بغرض
عزلــه« ،شــيف املتقلــب» .وأطلــق علــى املرشــحة الديمقراطيــة
الســابقة لالنتخابــات إليزابيــث وارن «بوكاهنتــس» ،فــي
إشــارة إلــى تصريحاتهــا حــول انتمائها للهنــود األميركيني
في أصولها البعيدة .ولم يوفر ترامب نفسه ،لكن باألسلوب
املعاكس .فقد وصف نفسه بأنه «عبقري متوازن جدًا».
وربمــا عــن غيــر قصــد ،فقــد ترامــب ســطوته عبــر «تويتــر»
يــوم الجمعــة املاضــي ،عندمــا أعلــن أنــه لــن يحضــر حفــل
تنصيــب بايــدن .وكتــب «لجميــع الذيــن ســألوا ،لــن أذهــب
لحفــل التنصيــب فــي  20يناير/كانــون الثانــي» .والرســالة
املثقلة بالرمزية ،كانت األخيرة على حســابه الذي يبلغ عدد
متابعيه قرابة  88مليونًا.

تداعيــات «كامبريــدج أناليتكا» واســتخدام
«تويتــر» للتحريــض لحصــار الكابيتــول
هيــل وغــزو الكونغــرس ،يندرجــان فــي
هــذا الســياق الغربــي – ّالغربــي ،أي
محاســبة اإلعــام عندمــا ال يمثــل مصلحــة
«السيســتم» (النظــام) .فتويتــر نفســه
يســتخدم للتحريــض مــن اإلســرائيليني،
ومــن أنصــار بشــار األســد ،ومــن جميــع
ممــن يســمون باملتطرفــن علــى أنواعهــم.
صحيــح أن ترامــب شــخصية «عامــة» ،لكــن
جميــع املوجوديــن علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي ،هــم شــخصيات تكتســب صفــة
العموميــة .حتــى أن ترامــب نفســه حـ ّـرض
ً
مـ ً
ـرارا .الفلســطينيون مثــا ،يذكــرون
تغريدته الشــهيرة ،في  14أيار /مايو ،التي
ّ
تقــول« :فــي مثــل هــذا اليــوم تحــل الذكــرى
األولــى الفتتــاح ســفارة الواليــات املتحــدة
فــيّ القــدس ،إســرائيل .ســفارتنا الجميلــة
ً
تذكارا يدعــو للفخر ،لعالقتنا القوية
تمثــل
مــع إســرائيل ،وبأهميــة الوفــاء بالوعــد،
والوقـ ًـوف إلــى جانــب الحقيقــة» .هــذا ليــس
تحريضــا علــى العنــف ،رغــم أنــه يعلــن
ً
ً
واضحــا بســلب املدينــة والتاريــخ،
تباهيــا
والتعامــي عــن التهجيــر املمنهــج الــذي
يتعــرض لــه شــعب كامــل .لكــن «تويتــر» لــم
يشــعر بالحاجــة إلــى حظــره آنــذاك ،وكان
يعــرف أن أحـ ًـدا لــن يجبــره علــى ذلــك ،ألنــه
(تويتر) ّ
يقدم «هوية خاطئة» عن نفسه هو
اآلخــر ،كفضــاء عــام ،وليــس كأداة تســيطر
عليها الرأسمالية واأليديولوجيا.
رغــم كل شــيء ،يجــب إعادة تعريــف الفضاء
العــام ،باملعنــى الــذي ســيحيل ً
دائمــا إلــى
صاحــب االجتهــاد ،أي يورغــن هابرمــاس،
ً
متأخرا .املــكان الذي
بأنــه املــكان الــذي ظهــر
يلتقــي فيــه العمــوم .لطاملــا كان هــذا املــكان
هــو املقاهــي ومالعــب كرة القدم والســاحات
ووســائل النقــل العــام ،وكل مــا يمــت إلــى
العموميــة بصلــة .ولكــن علــى العالــم أن
يعتــرف فــي النهايــة ،بــأن ثمــة فضــاء أكثــر
عموميــة بــدأ يتســع .ثمــة فضــاء رمــزي
ً
بــدأ يبــدو وكأنــه يلعــب ً
دورا وســيطا بــن
الدولــة واملجتمــع املدنــي .فــي هــذا الفضــاء
يتــاح للطبقــات علــى أنواعهــا أنــه تســاجل
الدولة في مســؤولياتها وســلوكها ،وكل ما
يتوجــب عليهــا أن تفعلــه .وهــذا ،مــن وجهــة
نظــر ليبراليــة ،يجبــر الدولــة بمراجعــة
أفعالهــا ،وبالتالــي فــإن هــذا الفضــاء العــام
هــو صــوت هــذا النقــد .وهــذا الفضــاء ليــس
سـ ً
ـائبا ،بــل لديــه قوانينــه املحكومــة بفعــل
تواصلي ،يتدرج في املجتمع من مستويات
صغيــرة إلــى مجــاالت منظمــة ودقيقــة .فــي
هذا الفضاء ،يحدث السجال حول املصلحة
العامــة ،وتختــار الجماعة/املجتمــع قيمهــا.
وإذا كان للفضــاء العــام تمثيــات جديــدة
تتمثــل بالعالــم الرقمي املفتوح ،فهذا يعني
أنــه بــدأ ينتــج قيمــه الجديــدة ،وأن هــذه
القيــم تختلــف بــن الفضــاءات العامــة .بهذا
املعنــى ،ال تعــود الحالــة األميركيــة عصيــة
علــى الفهم .بالنســبة لألميركيني ،اســتوفى
الفضاء العام االفتراضي هذه الشــروط إلى
حد كبير.
إلــى ذلــك ،يبــدو االستســام إلــى هيمنــة
وســائل التواصــل االجتماعــي أشــبه بعــاج
األوهــام باألوهــام .ثمة إيحاء ،شــبه نهائي،
بــدأ يتبلــور عنــد الــرأي العــام ،مفــاده أن
ترامــب خســر كل شــيء بخســارة حســابه
ّ
على «تويتر» .يذكر هذا بالحمالت الطويلة
خــال واليتــه املبتــورة ،للبحــث عــن التدخل
الروســي فــي نتائــج االنتخابــات ،بعــد
رمــي خصوصيــة املواطــن العاملــي الرقمــي
فــي البحــر .يبــدو األمــر ،كمــا لــو أن هنــاك
مــن يطلــب طــي صفحــة ترامــب بكاملهــا،
واالكتفــاء بمشــهد اهتــزاز الديمقراطيــة
عندمــا رفضهــا مناصــروه بعنــف ،وبإغالق
حسابه على «تويتر» .التنجيم ليس ً
واردا،
وردة فعــل «االستابلشــمنت» األميركــي
ليســت أمـ ًـرا يمكــن تكهنــه بســهولة ،لكــن
يمكــن الجــزم بأن املســاس بالنظــام ممنوع،
ّ
وأن هناك سقفًا للتعبير.
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

بغداد ـ عالء المفرجي

اسـتـقـطــب فـيـلــم ال ـت ـحــريــك «ه ـنــاك
الهاني ،جمهورًا
أجمل» ،لحسنني
ّ
ّكبيرًا عند عرضه مؤخرًا ،كما نال
إعجاب النقاد أيضًا.
الـفـيـلــم ،ال ــذي ُي ـعـ ّـد أط ــول أف ــام الـتـحــريــك في
ّ
العراقّ ،يستند إلى فكرة مفادها بأن الحياة،
التي ٌتــوفــر النهاية قبل عناء الـخــوض فيها،
ُمرعبة .فطبيعة اإلنـســان ،كما يقول الهاني،
ال ــراف ـض ــة ل ـل ـن ـهــايــة وال ــراغـ ـب ــة ف ــي امل ـغ ــام ــرة،
أدخ ـل ــت امل ــول ــود ف ــي صـ ــراع ال ـت ـح ـ ّـديُ ،مثبتًا
ّ
ّ
ب ــأن الـبـقــاء ملــن يتغلب على الـصـعــاب« :خلق
اإلن ـس ــان لـيـتــرك أث ـ ـرًا بـعــد رح ـي ـلــه ،م ــن خــال
رسالة ّ
في حوار
يقدمها» ،كما
يقول الهاني ّ
ُ
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،مضيفًا« :لـكــنــه ،وفق
ْ
هــذه ال ـظــروف الـتــي يعيشها ،ال يستطيع أن
ٌ
لحروب
يختار مسار حياته .جميعنا وقـ ّـود ّ
وخــافــات ال ذنــب لنا فيها ،بــل حــتــى إنـنــا ال
ْ
ْ
نستطيع أن نـقــاوم ونـتـمـ ّـرد .علينا أن نكتم
أفواهنا وأحاسيسنا وطموحاتنا وأحالمنا.
وجد بطل فيلمي «هناك أجمل» الحياة،
هكذاّ ،
ّ
فهو يمثل اإلنسان في كل بقاع األرض ،وفي

في فيلمه «هناك أجمل» يتناول هاني قضية اإلنسان ووجوده في الحياة ،ورغبته العارمة في
المغامرة والعيش قبل أن يغادر .هنا ،حوار مع المخرج حول تجربته

حسنين الهاني

الحياة ومغامرتها وأفالم التحريك
ُ
ّ
ّ
ك ــل األزمـ ـن ــة ،ول ـك ــل ال ـش ـع ــوب» .أط ـ ِـل ــق الفيلم
للتسويق واملهرجانات قبل أربعة أشهر فقط،
ُ
وع ــرض ـ لغاية اآلن  -فــي سبعة مهرجانات،
وحصل على جائزتني :فــي بنغالدش حصد
املــركــز األول ،والـجــائــزة الـكـبــرى فــي «وج ــدة»
في املغرب .هناك جائزة أفضل إخــراج أيضًا:
«وص ـل ـن ــي إي ـم ـيــل م ــن ال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ـطــالــي
املحلي ،لعرضه فــي إيطاليا ،كما ُع ــرض في
ّ
«مؤسسة عبد الحميد شومان» في األردن».

ع ــن فّـ ـك ــرة ال ـف ـي ـلــم وت ـم ــوي ـل ــه يـ ـق ــول ال ـه ــان ــي:
«تـمــخـضــت ال ـف ـكــرة ع ــام  ،2013م ــع الـصــديــق
املخرج مهند ناصر ،وتـ ّـم االتفاق مع الكاتب
ّ
يخص ّها.
سعد هــدابــي على كتابة سيناريو
ُ
بــالـفـعــل ،كـتــب الـنــص فــي ال ـعــام نـفـســه ،لكني
ع ـنــدمــا درسـ ــت م ـيــزان ـيــة إن ـت ــاج فـيـلـ ٍـم روائ ــي
ّ
قـصـيــر ،بـثـمــانــي دق ــائ ــق ،وج ــدت أن التكلفة
ت ـت ـجــاوز  40أل ــف دوالر أم ـيــركــي .ه ــذا مبلغ
تعجيزي بالنسبة إل ــي .ل ــذا ،وضـعــت الـنـ ّـص

أُط ِلق الفيلم للتسويق
وعرض
قبل أربعة أشهر ُ
في سبعة مهرجانات

جــانـبــا بضعة أع ـ ــوام» .يضيف ال ـهــانــي« :أنــا
ّ
السينمائي»،
مؤسس ومدير «مهرجان النهج
ّ
ال ــذي أنـتــج أكـثــر مــن  20فيلمًا قصيرًا ،مثلت
ال ـ ـعـ ــراق فـ ــي م ـح ــاف ــل ومـ ـه ــرج ــان ــات دولـ ـي ــة،
ُ
فنسيت نفسي ومستقبلي كي أدعم أصدقائي
ـاب .بـسـبــب ظـ ــروف ال ـح ـيــاة،
امل ـخــرجــن ال ـش ـب ـ ّ
مـ ـ ّـرت األعـ ـ ــوام .ل ـكــنــي ل ــم أج ــد م ــن ُي ـهـ ّـيــئ لي
ٌ
موجود وقائم.
الظروف ألصنع فيلمي .الحلم
لــذاّ ،
توجهت مـ ّـرة أخــرى إلــى الكاتب هدابي،

بطاقة
حسنين الهاني هو
مؤسس «مهرجان النهج
ّ
السينمائي» ومديره ،حصل
على بكالوريوس السينما
من «أكاديمية الفنون
الجميلة» .عمل في
فضائيات عراقية ،آخرها
«قناة كربالء» ،التي شارك
في تأسيسها .تابع دورة
إخراج وتصوير ومونتاج
األفالم الوثائقية في
«كلية السينما والتلفزيون
المستقلة» ،ومع
«معهد غوته األلماني
لحقوق اإلنسان» .له أفالم
وثائقية وقصيرة وبرامج
تلفزيونية (نحو  1500ساعة
تلفزيونية) وكليبات.
واجه الفيلم تأجيًال لصعوبات إنتاجية كثيرة (العربي الجديد)

صحة

كارين إليان ضاهر

تعتبر مرحلة املــراهـقــة مــن أكـثــر املــراحــل دقة
وحساسية التي يزيد فيها احتمال حصول
ً
تقلبات في ال ــوزن ،زي ــادة أو نقصانًا .عوامل
عــديــدة قــد تلعب دورًا فــي ذل ــك ،منها العامل
الـنـفـســي الـ ــذي ل ــه أث ــر واضـ ــح ع ـلــى امل ــراه ــق،
إضافة إلى حالة االرتباك التي يمكن أن تطغى
في هذه الفترة .بحسب اختصاصية التغذية
تـ ــاالر ســرك ـيــس ،ت ـب ــدو الـسـمـنــة م ــن املـشــاكــل
األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا امل ــراه ـق ــون أكـثــر
فأكثر في أيامنا هذه.
المراهق بين السمنة والنحول الزائد

من الواضح أن املراهق قد يكون عرضة لزيادة
ال ـ ـ ــوزن ،وأيـ ـض ــا لـلـنـقــص ف ـي ــه .ل ـك ــن ،بحسب
سركيس ،إن عــدد املراهقني الــذيــن يواجهون
مشكلة السمنة فــي تــزايــد مستمر وملحوظ
منذ عــام  .2000تــراوح نسبة املراهقني الذين
يعانون مــن السمنة فــي الـشــرق األوس ــط بني
 20و 35في املئة .صحيح أن األنوريكسيا من
املشكالت التي قد يواجهها املراهقون ،إال أن
السمنة تعتبر أكـثــر شـيــوعــا« .تنتج مشكلة
السمنة فــي مجتمعاتنا عــن ارتـفــاع معدالت
ال ـس ـك ــري ــات وال ـن ـش ــوي ــات ف ــي ال ـ ـغـ ــذاء .فعلى
الــرغــم مــن أن العامل الجيني يلعب دورًا ،إال
أن الـنـظــام ال ـغــذائــي لــه الـ ــدور األه ــم واألبـ ــرز،
وهــو املسبب الــرئـيـســي» .مما ال شــك فيه أن
امل ــراه ــق يـعـتـبــر أك ـث ــر ه ـشــاشــة م ــن الـنــاحـيــة
النفسية وه ــذا مــا يجعله أكـثــر عــرضــة لهذا
ال ـن ــوع م ــن امل ـشــاكــل .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،تــزيــد
الـصـعــوبــة فــي مـســاعــدة املــراهــق عـلــى خفض
الوزن بطريقة صحية .وينتج ذلك عن عوائق

حلول عملية وسهلة

يقضي املبدأ األســاســي الــذي يجب االنطالق
م ـنــه مل ـســاعــدة امل ــراه ــق ع ـلــى اع ـت ـمــاد ع ــادات
غذائية سليمة وصحية ،بالتركيز على تغيير
واحـ ــد ف ــي ك ــل مـ ــرة ،بـحـســب ســرك ـيــس ،الـتــي
ت ـشــدد عـلــى أهـمـيــة ال ـع ـمــل ،بـ ــدءًا بـمــا يطهى

وجبة الفطور المثلى
تحتوي على البيض
والجبنة مع التوست
يُستحسن اعتماد عادات غذائية صحية سليمة ()Getty

متابعة

الماريجوانا والتبغ والقلب
محمد الحداد

ك ـشــف ع ـل ـمــاء ف ــي م ـع ـهــد دان ـ ــا ف ــارب ــر ل ـل ـســرطــان،
ومــراكــز السيطرة على األم ــراض والــوقــايــة منها،
عــن أدلــة جــديــدة على املخاطر الصحية املحتملة
للمواد الكيميائية فــي التبغ واملــاريـجــوانــا .وجد
الـبــاحـثــون فــي ال ــدراس ــة الـتــي نـشــرت ي ــوم اإلثـنــن
املــاضــي ،أن تــدخــن املــاريـجــوانــا يــرفــع مستويات
املــواد الكيميائية الضارة املحتملة ،ولكن بدرجة
أقل من تدخني التبغ.
ويــزيــد تــدخــن املــاريـجــوانــا فــرص الـتـعــرض ملــواد
كيميائية ســامــة مرتبطة بــزيــادة خـطــر اإلصــابــة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،م ــع تــدخــن
التبغ.
أف ــاد الـبــاحـثــون ب ــأن األش ـخ ــاص الــذيــن يــدخـنــون
املــاري ـجــوانــا فـقــط يـتـعــرضــون لـلـعــديــد م ــن امل ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـي ــة الـ ـس ــام ــة فـ ــي ال ـ ـ ــدم وال ـ ـب ـ ــول ،ول ـكــن
ً
بمستويات أقل من أولئك الذين يدخنون كال من
الـتـبــغ واملــاري ـجــوانــا مـعــا ،أو الـتـبــغ فـقــط .مــن بني
املواد الكيميائية املوجودة في التبغ واملاريجوانا،
م ــرك ـب ــات األكــري ـلــون ـي ـتــريــل واألك ــري ــامـ ـي ــد ،وهــي
مــرك ـبــات ســامــة عـنــد ال ـت ـعــرض ملـسـتــويــات عالية
منها.
ت ــزداد احـتـمــاالت الـتـعــرض مل ــادة األك ــرول ــن ،وهي
مادة كيميائية ينتجها احتراق مجموعة متنوعة
م ــن امل ـ ــواد ،م ــع تــدخــن ال ـت ـبــغ ،ويـتـسـبــب ذل ــك في

زيــادة معدالت اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية ،بني مدخني التبغ.
تشير النتائج إلى أن ارتفاع مستويات األكرولني
قد يكون عالمة على زيادة خطر اإلصابة بأمراض
الـقـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،وأن تـقـلـيــل الـتـعــرض
للمادة الكيميائية يمكن أن يقلل من هذا الخطر،
خــاصــة بالنسبة لــأشـخــاص املـصــابــن بفيروس
نقص املناعة املكتسبة ،الـفـيــروس املسبب ملرض
اإليدز.
ت ـق ــول دان ـ ــا ج ـ ــاب ـ ــوزدا ،ق ــائ ــدة ف ــري ــق ال ـب ـح ــث فــي
الـ ــدراسـ ــة إن «ت ـع ــاط ــي امل ــاريـ ـج ــوان ــا ي ـت ــزاي ــد فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــع تــزايــد ع ــدد ال ــوالي ــات التي
تسمح بتعاطيها لألغراض الطبية وغير الطبية.
وق ــد ج ــددت ه ــذه ال ــزي ــادة امل ـخ ــاوف ب ـشــأن اآلث ــار
ال ـص ـح ـيــة امل ـح ـت ـم ـلــة ل ــدخ ــان امل ــاريـ ـج ــوان ــا ،وهــي
مــن امل ـع ــروف أنـهــا تـحـتــوي عـلــى بـعــض منتجات
االحتراق السامة املوجودة في دخان التبغ».
وعن أهمية الدراسة الحالية ،توضح جابوزدا أن

ّ
مدخنو الماريجوانا
يتعرضون لمواد كيميائية
سامة في الدم

يتسبب التدخين
في زيادة
معدالت اإلصابة
بأمراض القلب
واألوعية
الدموية ()Getty

هذه هي الدراسة األولى ،التي تقارن التعرض ملادة
األكــرولــن وغيرها مــن امل ــواد الكيميائية الضارة
املــرتـبـطــة بــالـتــدخــن ب ـمــرور الــوقــت ل ــدى مدخني
املاريجوانا ومدخني التبغ ،وملعرفة ما إذا كانت
هذه التعرضات مرتبطة بأمراض القلب واألوعية
الدموية.
أجريت الدراسة على  245مشاركًا ،بينهم مصابون
بـفـيــروس نقص املـنــاعــة املكتسبة ،بسبب ارتـفــاع
مـ ـع ــدالت ت ــدخ ــن ال ـت ـبــغ وامل ــاريـ ـج ــوان ــا ب ــن هــذه
املجموعة .جمع الباحثون بيانات من السجالت
الطبية للمشاركني ونتائج املسح ،وقاموا بتحليل
عـيـنــات ال ــدم وال ـب ــول ل ـل ـمــواد الـنــاتـجــة ع ــن تحلل
النيكوتني أو احتراق التبغ أو املاريجوانا.
رص ـ ــد الـ ـب ــاحـ ـث ــون م ـس ـت ــوي ــات أعـ ـل ــى مـ ــن بـعــض
امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ال ـس ــام ــة املــرت ـب ـطــة ب ــال ــدخ ــان،
مـ ـث ــل الـ ـنـ ـفـ ـث ــال ــن واألكـ ــريـ ــام ـ ـيـ ــد وم ـس ـت ـق ـل ـب ــات
األكــري ـلــون ـي ـتــريــل ف ــي الـ ــدم والـ ـب ــول ل ــدى مــدخـنــي
امل ــاري ـج ــوان ــا ،م ـقــارنــة بـغـيــر امل ــدخ ـن ــن .ل ـكــن هــذه
التركيزات كانت أعلى في حالة مدخني التبغ.
«تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه يمكن
استخدام مستويات عالية من األكرولني لتحديد
املرضى الذين يعانون من زيادة مخاطر اإلصابة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،وأن تقليل
التعرض ملادة األكرولني من تدخني التبغ ومصادر
أخرى يمكن أن يكون استراتيجية لتقليل املخاطر
الصحية» ،تضيف جابوزدا.

رصد

ّ
وسن المراهقة :كي ال يقعوا في شرك السمنة
الوزن
عديدة وتحديات ترتبط بالنواحي النفسية
والعاطفية وقلة الثقة بالنفس والكآبة ،التي
ق ــد ي ـكــون امل ــراه ــق أك ـثــر عــرضــة لـهــا ف ــي هــذه
املرحلة ،بحسب سركيس .انطالقًا من ذلك ،ال
يكفي التركيز على النظام الغذائي للمراهق
ملساعدته على التغلب على زيــادة الــوزن ،بل
يجب أن يتوجه االهتمام نحو هذه النواحي
النفسية التي يعاني من مشاكل فيها ،وذلك
بتحفيزه على تقدير ذاته وزيادة ثقته بنفسه.
يضاف إلــى ذلــك أنــه مــن املهم وضــع توقعات
واقـ ـعـ ـي ــة وم ـن ـط ـق ـي ــة ل ـ ـلـ ــوزن امل ـ ـنـ ــوي ب ـلــوغــه
وللصورة الشخصية .من جهة أخــرى ،حتى
إذا ب ــدا ذل ــك صـعـبــا ،م ــن امل ـهــم ال ـح ــرص على
توجيه املراهق إلى نظام غذائي صحي يرتكز
على عــادات غذائية صحية .كما أنــه بقدر ما
يحصل التأخير فــي إلـغــاء الـعــادات الغذائية
ال ـس ـي ـئــة ،ت ــزي ــد ص ـعــوبــة تـغـيـيــرهــا ف ــي فـتــرة
الحقة مع بلوغ مرحلة الرشد.

السيناريو ،بغية
عــام  ،2017لتغيير مــامــح ّ
تخفيض كلفة اإلنـتــاج .لــم يتأخر هــدابــي في
م ـســاعــدتــي ،ب ــل كـتــب نـ ّـصــا آخ ــر يـخـتـلــف عن
الفكرة نفسها».
وأشــار الهاني إلى وجــود صعوبة ،أو «ثغرة
ف ـن ـي ــة تـ ـق ــع عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــي كـ ـمـ ـخ ــرج ل ـل ـف ـي ـلــم،
ُ
وضعت املشروع جانبًا ّ
مرة أخرى»،
وبالتالي
واص ـفــا الـفـيـلــم بــ«الـعـنـيــد» ،ال ــذي «يـ ــدور في
ّ
ومخيلتي ،وأنا أراه شريطًا سينمائيًا
ذهني
ً
ُ
ُمـتـكــامــا» .يـضـيــف« :ع ــام  ،2020الـتـقـيــت من
أ ّ
مؤسسة متكاملة ال فردًا عاديًاّ ،
سميه ّ
الرسام
ُ
وم ـص ـ ّـم ــم ال ـغــراف ـيــك ومـ ـح ـ ّـرك الــ«أنـيـمـيـشــن»
وامل ـخ ــرج واملــونـتـيــر ،الـفـنــان أن ــس املــوســوي،
عمل مشترك .بالفعل،
الــذي بــادر في صناعة
ٍ
أع ـط ـي ـت ــه ال ـ ـنـ ـ ّـص ،وف ـ ـ ّـي ي ـ ـ ّـأس م ـس ـب ــق ،ك ــون
الـنـ ّـص صعبًا وغريبًا ومـعـ ّـقـدًا ،ويحتاج إلى
فريق .فاجأني املوسوي بأنه باشر باقتراح
ً
قائال ليّ :
تخيل كيف يكون
شخصية الفيلم،
ّ
شكلها» .يتابع« :أنــس ا ّملــوســوي ذك ـ ٌّـي ،حتى
فــي ّ
للمعلومة ،كــأنــه يسكن فــي ذهني
تقبله
ُ
وخيالي .هكذا أدخلت تعديالت بسيطة بما
يـتـنــاســب م ــع مـ ــادة الـفـيـلــم وش ـك ـلــه ال ـجــديــد،
كفيلم تحريك».
ّ
يقول الهاني إن تنفيذ الفيلم استغرق  120يومًا
( 10ساعات يوميًا)« :ثم أدركنا الحظر بسبب
ك ــورون ــا ،فـصــرنــا نـتــواصــل عـبــر «وات ـس ــاب»،
ّ
وأرسم وأخطط بإمكاناتي البسيطة جدًا في
ٌ
ال ــرس ــم .أن ــس بـ ــارع فــي تــرجـمـتـهــا إل ــى لوحة
تشكيلية ناطقة ،رغم صمتها الكئيب .أنجزنا
ّ
الفيلم في أربعة أشهر ،ولــم أصـ ّـدق أن الــورق
أص ـب ــح ّصـ ــورة ن ــاط ـق ــة ،ت ـج ــوب امل ـهــرجــانــات
رغ ــم ت ــوق ــف أغ ـل ـب ـهــا» .لـ ــذا ،دع ــا ال ـهــانــي إلــى
ّ
تشكيل ّ
مؤسسة مستقلة للتحريك« ،ألهميته
البالغة ،وانـتـشــاره السريع .فالذين يعملون
فــي هــذا الـنــوع مــن األف ــام ال يتجاوز عددهم
ّ
أصابع اليد الــواحــدة ،ألن هــذا النوع يحتاج
إلــى أجهزة خاصة ُ
ومكلفة ،وبعض ّ األجهزة
تساعد ُامل ّ
صمم في صنع حركات معقدة .ربما
ه ـنــاك خـمـســة أش ـخ ــاص لــديـهــم ال ـق ــدرة على
أفالم كهذه».
إنتاج
ٍ
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،وبــوصـفــه مــديـرًا لــه ،يقول
ّ
ال ـهــانــي إن «م ـه ــرج ــان ال ـن ـهــج الـسـيـنـمــائــي»
ُ
سيقيم دورته السادسة في األول من مارس/
آذار  ،2021بالشكل واملضمون نفسيهماّ ،مع
ّ
الصحية :تلقى
مــراعــاة الـشــروط والـضــوابــط
املهرجان  3022فيلمًا من  128دولــة قبل بدء
ك ــورون ــا .نـحــن اآلن فــي مــرحـلــة التحضيرات
ال ـن ـهــائ ـيــة ،والـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـض ـي ــوف داخ ــل
العراق وخارجه».
أخ ـي ـرًا ،ت ـح ـ ّـدث حـسـنــن ال ـهــانــي ع ــن مـشــاكــل
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــراق ـي ــة ،ف ـح ـ ّـمــل وزارة ال ـث ـقــافــة
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ــراجـ ــع اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
الم ـت ــاك ـه ــا أج ـ ـهـ ــزة وط ـ ــاق ـ ــات وفـ ـن ــان ــن فــي
ّ
ـات فـنـيــة مـخـتـلـفــة« ،ل ـك ــن الـ ــوزارة
اخ ـت ـصــاصـ ٍ
ال ت ـت ـحـ ّـرك ،وامل ـ ّ
املعنية
ـة
ـ
ي
ـ
م
ـو
ـ
ك
ـ
ح
ـ
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ا
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ـ
س
ـ
ـؤس
ّ
بــالـسـيـنـمــا ال ت ـع ـمــل ف ــي اإلنـ ـت ــاج وال تـضــخ
مناصبها وبرامجها» .هذا
جديدًا فيها وفي
ّ
ٌ
ع ـمــل حـ ّـســاس وم ـهــم« ،ألنـ ــه الــواج ـهــة الفنية
ّ
ل ـل ـعــراق ال م ـج ـ ّـرد مـنـصــب إداري» .وقـ ــال إن
ش ـع ــوب م ـ ـ ّـرت ب ــأزم ــات مختلفة
ال ـب ـل ــدان وال ـ ّ
وعصيبة« ،لكنها لم تترك الفن والثقافة ،فهما
هوية البلد ،والهوية هي اإلنسان والفرد بني
أقرانه في الحياة».
ّ
ًيذكر أن املشروع املقبل للهاني فيلم تحريك
طويل مستوحى من جلجامش العظيم ،امللك
ال ـع ــراق ــي األشـ ـ ــوري .وال ـق ـ ّـص ــة ُم ـتــرج ـمــة إلــى
لغات مختلفة« :ستكون ّ
مدة الفيلم  90دقيقة.
بهذاُ ،يصبح الفيلم األطول في تاريخ العراق
ٌ
منذ نشأة السينما .والهدف كامن في تعزيز
ّ
شباك التذاكر ،وكسب ثقة الجمهور بالفيلم
ال ـعــراقــي ،وارت ـي ــاد ص ــاالت السينما كـمــا في
سبعينيات القرن الـ 20وثمانينياته.
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موجة كورونا الثانية والدراما ...عود على بدء
ويـكــون مــوجــودًا داخ ــل امل ـنــزل ،ألن الصعوبة
قد تزيد في ضبط تصرفات املراهق وعاداته
خارجه.
ً
أوال :يجب البدء بالتركيز على الفطور .فمن
الضروري إلغاء السكريات في وجبة الفطور
التي يتناولها املراهق .فما يتناوله في وجبة
الفطور يعتبر مهمًا جدًا وال يمكن االستهانة
بذلك ،ألنــه سيحدد شهية املــراهــق وشراهته
لتناول السكريات خالل النهار.
خطأ شائع :من األخطاء األكثر شيوعًا التي
تشير إليها سركيس ،إعطاء املراهق كوبًا من
الحليب مــع ال ـكــورن فليكس .فـيـبــدو الـكــورن
فـلـيـكــس م ــن األغ ــذي ــة الـصـحـيــة ف ــي ال ـظــاهــر،
التي يمكن
لكنه في الواقع من أسوأ األطعمة ّ
تـنــاولـهــا ،لـغـنــاه بــالـنـشــويــات املـصــنـعــة التي
تسبب ارتـفــاعــا ســريـعــا فــي مـعــدل الـسـكــر في
ج ـســم امل ــراه ــق .ف ـس ــرع ــان م ــا س ـيــاحــظ بعد
ت ـن ــاول ــه ب ــال ـج ــوع وال ــرغ ـب ــة ف ــي األك ـ ــل بشكل
تـصـعــب الـسـيـطــرة عـلـيــه .أم ــا وج ـبــة الـفـطــور
املـثـلــى ،فـتـحـتــوي عـلــى الـبـيــض والـجـبـنــة مع
ال ـت ــوس ــت أو ع ـل ــى كـ ــوب م ــن ال ـل ــن ال ــزب ــادي
والفاكهة والقليل من املكسرات .فهذا الفطور
يعتبر مغذيًا ويعطي إحساسًا بالشبع.
ثانيًا :الحد من معدالت النشويات في الغذاء
مــن ال ـخ ـطــوات األســاس ـيــة ال ـتــي يـجــب الـقـيــام
ب ـه ــا أيـ ـض ــا ملـ ـس ــاع ــدة املـ ــراهـ ــق ع ـل ــى خـفــض
وزن ــه والـحـفــاظ على وزن صـحــي .ه ــذا ،فيما
يمكن استبدالها بالخضروات ،كالبروكولي
والقرنبيط والبندورة (الطماطم) والباذنجان
وال ـكــوســا ،فيما يمكن إضــافــة زي ــت الــزيـتــون
إلـيـهــا ،فـهــو ال يجعلها لــذيــذة أكـثــر فحسب،
إنـمــا يــزيــد مــن ق ــدرة الـجـســم عـلــى امتصاص
الفيتامينات التي فيها.

هل سيبدأ تصوير
مسلسالت الموسم
الرمضاني  2021قريبًا؟
سؤال يطرح بعد إعالن
لبنان عن اإلقفال التام
لمدة عشرة أيام
إبراهيم علي

ل ــم ي ـك ــن أمـ ـ ــام ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـل ـب ـنــان ـيــة
س ــوى امل ـثــول ل ـق ــرارات الـحـكــومــة ،والـتــوقــف
عــن بــدء علميات تصوير املجموعة األولــى
مــن مـسـلـســات رم ـضــان  .2021األم ــر يطرح
عالمات استفهام كثيرة حــول عامل الوقت،
إلن ـهــاء ه ــذه املـسـلـســات ،خـصــوصــا أن املــدة
املتبقية لحلول رمضان هي ثالثة أشهر فقط.
وف ـ ـ ـ ــق م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة ،ف ـ ـت ـ ـقـ ــرر وقـ ــف
ال ـت ـح ـض ـي ــرات الـ ـخ ــاص ــة بـ ـب ــداي ــة مـسـلـســل
«للموت» ،نص نادين جابر ،وبطولة السوري
مـحـمــد األح ـمــد وص ـبــاح ال ـجــزائــري ومــاغــي
ب ــو غـصــن ودان ـي ـيــا رح ـمــة وب ــاس ــم مغنية.
املـسـلـســل يـنـتـظــر تـغـيـيــر ال ـق ــرار الـحـكــومــي،
ويـمـكــن أن يـتــأجــل إل ــى الـخــريــف املـقـبــل ،في
حني تصر شركة اإلنتاج« ،إيغل فيلم» ،على
محاولة االنـتـهــاء مــن أهــم املشاهد الخاصة
باملسلسل ،والتمكن من العرض الرمضاني،
ك ـمــا فـعـلــت ال ـس ـنــة املــاض ـيــة ع ـنــدمــا غــامــرت
بداية انتشار الفيروس واختصرت مسلسل
«أوالد آدم» ،إخ ــراج الـلـيــث حـجــو ،وخــرجــت

بنتيجة مرضية ،وكسبت بذلك الصدارة في
لـبـنــان ،بـعــد تــأجـيــل تـصــويــر وع ــرض أعـمــال
كانت منافسةُ ،
وعرضت في الخريف املاضي.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،كـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع إع ــان
ساعة الصفر لبدء مسلسل «البريئة» ،بطولة
كارمن ّبصيبص ،ونص مريم نعوم وإخراج
رامي حنا ،بيد أن تطورات فيروس كورونا،
ستؤجل أيضًا عمليات التصوير ،فــي وقت
تسعى شــركــات اإلن ـتــاج إل ــى تقسيم الوقت
ب ـمــا يـكـفــي إلت ـم ــام األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة خــال
الشهر املـقـبــل ،مــع الـحــديــث عــن قــرب وصــول
اللقاح إلى لبنان ،والحد من انتشار الوباء.
الـ ــواضـ ــح أن ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ت ـس ـعــى إل ــى
توفير كــل ال ـشــروط ،أو تسهيل كــل عمليات
التصوير ،لكسب فرصة العرض ،في الوقت
املحدد لذلك.
أمـ ـ ــا ش ــرك ــة ال ـ ـصـ ـ ّـبـ ــاح ،فـ ـه ــي أيـ ـض ــا ت ـل ـتــزم
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـشــار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ل ـكــن اإلقـ ـف ــال مل ــدة عـشــرة
أيام قد تؤخر من دخول فريق عمل مسلسل
«ال ـه ـي ـب ــة» إل ـ ــى أم ــاك ــن ال ـت ـص ــوي ــر ،ول ـ ــو أن
املنتجني في الشركة قدموا كافة التسهيالت
الخاصة بالجزء األخير من املسلسل لفريق
املـمـثـلــن ،وح ـج ــزوا األم ـك ـنــة نـفـسـهــا إلتـمــام
 30حلقة ،وه ــذا قــد ُيعجل فــي تنفيذ النص
والسيناريو واملشاهد ،بعد أن انتهى فريق
ّ
ورشة كتاب من إتمام القصة ،ووضع نهاية
للسلسلة التي يشرف عليها املـخــرج سامر
البرقاوي.
ال ـص ـ ّـب ــاح نـفـسـهــا وق ـع ــت ع ـلــى ع ـقــد شــراكــة
يجمعها بشركة جديدة في إنتاج مجموعة ال
بأس بها من املسلسالت في املرحلة الالحقة،
ومنها مسلسل «عنبر  .»12تعتزم الشركة

تلعب ماغي بو غصن بطولة مسلسل «للموت» (شاهد)

تصويره قريبًا لنقل مأساة انفجار بيروت،
إضافة إلى مسلسل «صالون زيزي» ،بطولة
وهو من نوع املسلسالت
نادين نسيب نجيمّ ،
القصيرة الخاصة باملنضات العربية.
وك ـمــا ح ــال ك ــل ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج الـلـبـنــانـيــة،
تنتظر شركة «برومو ريفليوشن  ،»7نهاية

ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،ل ـت ـقــريــر م ـص ـيــر مـسـلـســل
«ظــل» من إخــراج التونسي محمد الخياري،
وبـطــولــة بــاســل خـيــاط ويــوســف ال ـخــال .كان
متوقعًا أن يبدأ تصويره بني بيروت ودبي،
لكن ارتفاع عدد مصابي كورونا في لبنان،
والحظر املفروض ،سيؤخران قرار الشركة.

ولـ ــم ي ـع ــرف م ـص ـيــر مـسـلـســل ج ــدي ــد يجمع
سيرين عبد النور وعادل كرم في أول تعاون
بينهما لشركة «رووف توب» ،وهو أيضًا من
ّ
باملنصات ،بعدما أعلنت
املسلسالت الخاصة
عبد الـنــور غيابها عــن االع ـمــال الرمضانية
 2021بسبب تفشي فيروس كورونا.
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مشهد
مرّت عشر سنوات على
تحقيق الثورة التونسية
هدفها في تغيير
النظام .بالعودة إلى
الطموحات الشعبية
وقتها ،كان من
نعدد اليوم
المفترض أن
ّ
مكاسب التونسيين ،غير
ّ
تحقق قليل نسبيًا،
أن ما
لتكون بذلك الذكرى
العاشرة مناس َبة لنعدد ما
لم يُنجز بعد
شوقي بن حسن

ً
ب ـ ــاهـ ـ ـت ـ ــة ،وأق ـ ـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــرود
الشعبي والسياسيّ ،
تمر الذكرى
العاشرة للثورة التونسية .كان
ّ
عقد
يمكن لــرمــزيــة الـعــدد عـشــرة ،واكـتـمــال ٍ
عـلــى ال ـح ــدث الـ ــذي غـ ّـيــر ال ــوا ّق ــع الـتــونـســي
ب ــا رج ـع ــة ،أن ُيـسـعـفــا م ــا تـبــقــى م ــن نــزعــة
ْ
احتفالية؛ لكن مــاذا نقول عن ثــور ٍة عرفت،
منذ األيام األولى ،خنقًا لروحها االحتفالية
وبهائها ،فلم يبق بعد عشر سنوات إال ٌ
أثر
ٌ
بعيد في الضمائر ملشاريع التغيير التي لم
ُ
تنجز.
ّ
ّ
ربما كــان الحد األدنــى من االحتفاء معبرًا
فــي حـ ّـد ذات ــه ،إذ لــن يكون ّ
ألي تظاهرة ِمن
ً
معنى غير التذكير باإلحباطات الشعبية،
َ
ول ـ ــن تـ ـك ــون ث ـم ــة ح ــاج ــة وق ــت ـه ــا لـ ـع ــزاءات
م ــن ق ـب ـي ــلّ :أول ثـ ـ ــورة ف ــي الـ ـق ــرن ال ـح ــادي
والعشرين ،االستثناء الديمقراطي ،شرارة
الربيع العربي ...أي داللةٍ لذكرى الثورة ما
لــم تجعل ال ـنــاس يـحـ ّـســون ،ال ـيــوم ،بالفرح
والفخر؟
هنالك إجماع بــأن شيئًا ضـ ٌّـاع على طريق
الـسـنــوات الـعـشــر ه ــذه .تــدفــق ع ـفـ ّ
ـوي جــرى
إهـ ـ ــداره ف ــي املـ ـع ــارك الـجــانـبـيــة وامل ـتــاهــات

ّ
معطلة نحو الجمهورية الثانية
الثورة التونسية بوصلة

ما لم يحدث في عشر سـنوات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـعـ ـن ــف املـ ـ ّـجـ ــانـ ــي وت ـف ـخ ـيــخ
الحلول املمكنة.
يذكروا بينهم وبني أنفسهم
للتونسييني أن
َ
زخـ َـم ّ
األيــام الثورية ،حني
 كما في صال ٍة -تناثرت األحــام على الطرقات والساحات،
ف ــي ن ـقــاشــات ل ــم ت ـكــن ت ـه ــدأ ،أو ال ـش ـعــارات
املرفوعة ،والتي ُكتبت ُ
بعجالة ،حول العدل
ّ
وال ـح ــري ــة والـ ـك ــرام ــة .ت ـح ــدث بـعـضـهــم عن
إع ـ ـ ٌـادة ب ـنــاء ال ــدول ــة م ــن أســاســات ـهــا ،وراح
ب ـعــض آخ ــر يـحـلــم بــال ـعــودة إل ــى ال ـتــاريــخ،
الطريق من جديد إلى األمة العربية.
وفتح
ّ
ما الذي توقف بعد ذلك؟
ّ
ج ــات،
حـ ـ ــدث كـ ـ ــل شـ ـ ــيء بـ ـس ــرع ــة :احـ ـتـ ـج ــا ٌ
مـطــالــب ،انـتـخــابــات ،اغ ـت ـي ــاالت ...حــالــة من
ّ
الركض املتواصل مع األحداث غلفت األيام.
ّ
تستمر متعة الشعب بالحدث الـثــوري،
لــم
ف ـ ــذوت نـكـهـتــه ت ــدري ـج ـي ــا ،ولـ ــم ت ـكــن هـنــاك
بوصلة تهدي في املنعرجات.
َم ـ ْـس ـ ُـك ه ــذه ال ـبــوص ـلــة ه ــو دور اجـتـمــاعــي
ّ
ُ
تتهيأ لــه فئة بعينها :جماعة
فترض أن
ي ّ
كثيرون للعب هذا الدور.
املثقفني .لم يذهب ّ
كــانــت الضبابية تـلــف األجـ ــواء ،وحـتــى َمن
ّ
تكلموا ضــاع صوتهم فــي الضجيج .مـ ّـرت
الثورة كظاهرة طبيعية ولم يكن هناك من
يملك مؤهالت علوم الطبيعة كي ّ
يروضها.
ِ
مرت كما ّ
ّ
تمر الزوبعة.
يقول أحد التفسيرت ،التي انتشرت سريعًا
ّ
ٌ
ناتج عن
مع أولــى الـهــزات ،أن فشل الـثــورة
كــون ـهــا ل ــم ت ـكــن م ـس ـبــوقــة بـ ـث ــورة ثـقــافـيــة.
ل ـكــن ه ــل ال ـث ــورة الـثـقــافـيــة مـمـكـنــة ف ــي بلد
كــان مختنقًا؟ بمثل هــذه اإلعــاقــة كــان على
ث ــورة  2011أن ت ـت ـقـ ّـدم .ل ــم يـكــن أح ــد يـحـ ّـب
أن يعترف بـهــذه اإلعــاقــة ،وك ــان هــذا سببًا
آخــر فــي اخـتـيــار مـســالــك ال تفضي إلــى ّ
أي
ّ
بعفويتها
مـكــان .ببساطةً ،كانت الـثــورة -
األولـ ـ ـ ــى  -فـ ــرصـ ــة ل ـت ـه ـي ـئــة الـ ـت ــرب ــة ل ـث ــورة
ثقافية .وال أحــد ،تقريبًا ،كــان يؤمن بذلك،
ف ـضــاعــت الـ ـث ــورة والـ ـث ــورة ال ـث ـقــاف ـيــة مـعــا.

ثالثة إجهاضات

ّ
تتوقف
شهدت تونس الحديثة مالمح نهضات ثقافية غير أنها كانت
في كل مرة قبل أن ُتقطف ثمارها .في نهاية الستينيات ،ظهر جيل
قــطــع مـــع شــــعــــارات مــرحــلــة
االســتــقــال فخطا خــطــوة نحو
ثــقــافــة بــديــلــة ،غــيــر أن النظام
الــبــورقــيــبــي تــعــامــل مــعــه بكثير
مــن القمع البوليسي .وعرفت
الثمانينيات زخمًا إبداعيًا الفتًا أنهاه
زيــن العابدين بن علي حين تبنّى
مــقــوالتــه شكليًا فأفرغها من
محتواها .ثورة  ،2011كانت فرصة
ثالثة أهدرت هي األخرى كما يبدو.
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شعرًا
ما بين جزيرتين البحرين ِ

مسافات ينبغي النظر إليها

لندن ـ العربي الجديد

ً
غير أن الحصيلة تبقى إيـجــابـ ّـيــة ،مقارنة
بالعقد األول من األلفية .فإذا كانت حصيلة
التنمية االقتصادية قد تراجعت ،فإن األمر
ليس كــذلــك على املستوى الثقافي .لننظر
إل ــى الـ ــروايـ ــة ،إل ــى الـسـيـنـمــا ،إل ــى امل ـس ــرح،
إل ــى الـفـنــون التشكيلية ،وإل ــى اإلصـ ــدارات
ٌ
ّ
البحثية والتاريخية؛ كلها حقول استفادت
من الهواء الجديد .الحديث عن ركود ثقافي
في تونس ال يعني أبـدًا الحديث عن ركود
امل ــواه ــب اإلب ــداعـ ـي ــةّ ،وت ـل ــك م ـف ــارق ــة الـبـلــد
ومتاهته :كيف ال تتدفق هــذه اإلسهامات
وتتالقى وتشتبك فتخلق ربيعًا؟
ّ
كـثـيــرة هــي األس ـمــاء الـتــي ظـهــرت واتـخــذت
فتح
لها ُ مواقع في
الخريطة اإلبداعية ،بل ٌ
بعضها طرقًا غير ّ
معبدة ،واشتغل بعض
آخر في صمت ،ال ّ
ّ
مرئي.
يهمه إن بقي غير
ٍ
ّ
ذلك أن الجمع فهم ،مع ضمور وهج الثورة
ّ
ّ
ّ
ّ
املحرك
ورمزياتها ،أن أجهزة الدولة ستظل
ٌ
الرئيسي للحياة الثقافية ،ليذهب بعض
َ
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،وي ــوغ ــل
آخرون في مغامراتهم.
ّ
الحرية
كانت الثورة كنقطةِ العودة في وعي

كانت الثورة مثل
نقطة العودة في وعي
الحرية في تونس
السنوات العشر هي
حصيلة ما لم يُنجز
وما لم يُ ّ
فكر فيه

ـاف إلخ ـص ــاب
ف ــي ت ــون ــس .هـ ــذا امل ـع ـط ــى ك ـ ـ ٍ
الثقافة في انتظار عوامل أخــرى ،معظمها
لم يــأت .يبقى أن القليل أفضل من ال شيء.
ّ
ً
ّ
الحرية مثال في انفتاح اإلعالم،
تجلت ثمار
بما هــو ضمانة لجميع القيم االجتماعية
الـ ـت ــي آم ـ ــن ب ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس ،ف ـظ ـه ــرت ع ـش ــرات
العناوين الصحافية فــي  ،2011وع ــدد من

ّ
انهمكت
اإلذاع ــات والتلفزيونات ،ولكنها
ً
ّ
ّ
ـات مـلـمــوســة
ف ــي ال ـي ــوم ــي ول ــم ت ـق ــدم خ ــدم ـ ٍ
لـطـمــوحــات الـشـعــب األولـ ــى .وبـعــد سنتني،
خصوصًا) مثل
ستبدو الصحافة (املكتوبة ّ ً
ميتة فــي بحر
مشهد األسـمــاك التي تطفو
ّ
ملوث بزيوت الباخرات واملصانع .لكن هل
ّ
ّ
ماتت األسماك بسبب تلوث البحر أم لقلة
مناعتها؟
تركت تلك اللحظة من الزخم الثوري أثرها
إلى حني .دخلت البالد في نشوة النقاشات؛
أفكار كثيرة كانت ّ
طي الكتب واألطروحات
وب ــات ــت خ ـب ـزًا يــومـيــا لـلـتــونـسـيــن؛ وأف ـكــار
أخـ ـ ـ ــرى تـ ـح ـ ّـدث ــك ع ـ ــن الـ ـت ــاع ــب اإلعـ ــامـ ــي
وامل ـ ــؤام ـ ــرات ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ال ـب ــرمل ــان ول ـ ّـي
ّ
عشية
األذرع بني املؤسسات الرسمية .بني
وضحاها ّ
تغيرت االهتمامات ودرجة الوعي
الـشـعـبــي وم ـي ــوالت ال ـن ــاس؛ لـقــد انـشــرحــت
ّ
صدورهم مع سقوط العصا البوليسية .لكن
التونسيني سيعرفون الحقًا أن هناك ما هو
أخـطــر على الـحــريــات مــن العصا الغليظة:
الخوف .حامت وقتها سيناريوهات كثيرة
فــي الـسـمــاء مثل الـغــربــان؛ ال ـثــورة املـضــادة

مـمـكـنــة ك ـمــا ف ــي ال ـي ـمــن ،والـ ـح ــرب األهـلـيــة
ف ــي لـيـبـيــا لـيـســت ب ـع ـيــدة ،وت ـشــريــد شعب
بأكمله أم ـ ٌـر قــابــل للوقوع كما فــي ســوريــة،
واالنـقــاب العسكري خطر ّ
يهدد كل البناء
الديمقراطي ،وقــد حــدث بالفعل فــي مصر.
فــي الــداخــل ،ألـغــم الـتـشـ ّـدد الــديـنــي الفضاء
الـعــام ،فاختلق معركة انهمك فيها معظم
أي وقـ ــتّ ،
أي ج ـهــدّ ،
املـثـقـفــنّ .
أي م ـق ـ ّـدرات
يمكن بعد ذلك توظيفها في ترتيب األحالم
الثورية ناهيك عن محاولة تجسيدها؟
ثـ ـ ّـم ل ـن ـت ـســاءل ّ
أي م ـســاحــة تــرك ـت ـهــا ا ّلـقـيــم
االس ـت ـهــاك ـيــة ل ـي ـكــون لـلـفـنــانــن واملـثــقـفــن
ف ــاعـ ـلـ ـي ــة؟ ومـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ــركـ ــت ه ـج ـم ــة ال ـف ـن ــون
الجاهزة من الشرق والغرب لتفسح املجال
ّ
تونسي أن يخاطب الناس؟ وقبل ذلك،
ملبدع
م ــاذا تــرك نسق الـحـيــاة الجنوني وارتـفــاع
األس ـع ــار لـلـمــواطــن الـتــونـسـ ّـي حـتــى ينفقه
على متعته الفنية والفكرية؟
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

محمود عبد الغني حبكة التحليل النفسي بين الكان وفرويد

يطرح المؤلّف في كتابه
الصادر حديثًا مسألة
تصنيف التحليل النفسي:
هل هو ضرب من األدب،
أم ضرب من تحليل
الخطاب واإلنسان من
خالل كلماته؟

عمان ـ العربي الجديد
ّ

ّ
تتطور الصناعة املعجمية حــول العالم في
ّ
ّ
اتجاهني؛ كمي يغطي موضوعات جديدة مع
ّ
ّ
وتوسع العلوم الطبيعية
تقدم التكنولوجيا
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي ن ـظ ــري ــات ـه ــا وت ـج ــري ـب ـه ــا،
ّ
ونــوعـ ّـي يتعلق بــأسـلــوب التأليف وطبيعة
التناول التي تأخذ طابعًا سرديًا يبتعد عن
ّ
التقليدي.
الشكل
ٌ
ّ
ّ
ثـ ّـمــة ،فــي الثقافة العربية ،جـهــود مؤسسية
وف ـ ّ
ـردي ــة ل ـت ـجــاوز ال ـف ـجــوة الـكـبـيــرة ف ــي هــذا
امل ـ ـجـ ــال ،وم ـن ـه ــا صـ ـ ــدور «م ـع ـج ــم تـمـهـيــدي
لنظرية التحليل النفسي لألدب» حديثًا (دار
خـطــوط وظ ــال) ،بتوقيع الشاعر والباحث
املغربي محمود عبد الغني ،الذي ّ
يقدم مادة
تشتبك مــع ح ـقــول مـعــرفـيــة م ـت ـعـ ّـددة .يلفت
ّ
ّ
إلى نقاط أساسية ،أولها
املؤلف في تقديمه ّ
أن كتابه «معجم ،لكنه حكاية أيضًا» ،حيث

يسرد املواجهة الساخنة ،غير املباشرة ،بني
وسيغموند فرويد ،بحيث يبدو
جاك الكــان
ّ
«تاريخ النظرية يتدفق في اللسان واألدب».
ويـتـســاءل :هــل التحليل النفسي ض ـ ٌ
ـرب من
األدب؟ ســاع ـيــا ف ــي إجــاب ـتــه إل ــى إث ـب ــات أنــه
ضــرب من تحليل الخطاب مثلما هو ضرب
م ــن تـحـلـيــل اإلن ـس ــان م ــن خ ــال كـلـمــاتــه .في
ّ
موضع آخــرّ ،
ينبه الكاتب إلــى أن األدب ظل
ّ
ّ
«يشكل ِدرع ــا واقـيــا للتحليل النفسي ،وظــل
ّ
هذا َ األخير يتمسك به ،ويطارده حتى يظهر
لــه ملـعــان الـنـفــس .تـلــك مفاهيم ت ـطـ ّـورت منذ
هوميروس إلــى الـيــوم» .ويــرى أنــه عند ْ
جرد
األع ـم ــال األدب ـي ــة والـفـلـسـفـيــة والـفـنـيــة الـتــي
راف ـقــت التحليل النفسي ورافـقـهــا التحليل
النفسي فإننا سنعتبر أن «كل الفلسفة وكل
األدب وكل الفن هو سعي لقول الحقيقة كما
هدف إلى ذلك التحليل النفسي».
فــي ترتيبه الهجائيُ ،يفتتح املعجم بكلمة
«اختالق» التي اختارها لنقل مفردة Fiction
فــي الـلـغــات الالتينية ،ويــوضــح عبد الغني
ّ
أن «ج ــاك الك ــان اسـتـعـمــل مصطلح اخـتــاق
لـكــن ضـمــن دالل ــة جــديــدة ،فـهــو ال يشير إلــى

نتعرف على تغيّرات
التحليل النفسي من خالل
مفردات المعجم

هل يمكن للشعر أن يقول شيئًا ،أو أن
يساعد في قــول شــيء ،عن تجربة املرء
ّ
يشك في ذلك
وأسئلته في مغتربه؟ ال
ّ
منظمو ورش الكتابة الشعرية «ما بني
جــزيــرتــن» .ج ــاءت ف ـكــرة ه ــذه ال ــورش،
املـخـ ّـصـصــة لـلـبـحــريـنـيــن املـقـيـمــن في
بــري ـطــان ـيــا ،ل ــإج ــاب ــة ع ـلــى أس ـئ ـلــة من
قبيل :م ــاذا يعني أن نـكــون بحرينيني
ّ
ف ــي املـمـلـكــة امل ــت ـح ــدة؟ ك ـيــف يــؤثــر ذلــك
على عالقتنا بوطننا؟ وما هي األشياء
الـ ـت ــي نـ ـت ــوق إل ـي ـه ــا ،وال ـح ـق ــائ ــق ال ـتــي
اكتشفناها ،واملسافة التي كان علينا أن
نصنعها ألنفسنا؟
يـ ـخـ ـت ــار املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ال ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ــادر إل ـي ــه
ويشرف على ورشه الشاعر البحريني
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ال ـ ـشـ ــاب عـ ـل ــي الـ ـجـ ـم ــري،
بالتعاون مع الشاعرة واملؤدية اليمنية
ّ
الشابة املقيمة في اململكة املتحدة أمينة
َ
الشعر كوسيلة لـ«نطلق
عتيق؛ يختار
الـعـنــان ألصــواتـنــا اإلبــداع ـيــة» .كما أنه
يــأتــي ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة الـعـصـيـبــة الـتــي
يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا،
ل ـخ ـلــق روابـ ـ ــط ب ــن الـ ـن ــاس ،ولـلـتـقـلـيــل
مــن تـلــك الـعــزلــة الـتــي تفرضها عــواقــب
الجائحة ،بحسب تعبير الجمري.
وي ـ ـع ـ ـل ـ ــن امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــون رغـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
تـحــويــل الـ ــورش إل ــى «م ـســاحــة» يمكن
ل ـل ـب ـح ــري ـن ـي ــن املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي امل ـم ـل ـكــة
ّ
املـ ــت ـ ـحـ ــدة ،ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن أن ـف ـس ـه ــم مــن
ّ
خ ــال ـه ــا .ول ـ ــم ي ـش ـت ــرط امل ـن ــظ ـم ــون ّ
أي
«خبرة مسبقة في الكتابة» لالنضمام
إلى الــورش .كل ما يحتاجه الراغب في
املشاركة هــو أن يكون بحرينيًا مقيمًا
ّ
فــي اململكة املــتـحــدة ومهتمًا بالكتابة،
وأن يـكــون عـمــره بــن الـ ــ 18وال ـ ــ .81كما
ال ّ
بد له ،بالتأكيد ،من اإلملــام بالعربية
واإلنـكـلـيــزيــة لــاسـتـفــادة مــن الجلسات
ال ـتــي انـطـلـقــت فــي الـعــاشــر مــن يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،ع ـبــر تطبيق
«زووم» ،ف ــي ان ـت ـظــار م ــا س ـي ــؤول إلـيــه
ّ
الوضع الصحي في اململكة املتحدةّ .
تـسـتـمــر ورش املـ ـش ــروع ،الـ ــذي يـتـلــقــى
مـنـحــة مــالـ ّـيــة مــن «مـجـلــس ال ـف ـنــون في
ليفربول
إنكلترا» ،ويدعمه «مـهــرجــان
َ
ل ـل ـف ـن ــون والـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» ،س ـت ــة
ّ
بمعدل ساعتني في نهاية كل
أسابيع،

أس ـب ــوع ،وذل ــك حـتــى ي ــوم  21فـبــرايــر/
ّ
من
ش ـبــاط امل ـق ـبــل .وتـحـمــل ك ــل واحـ ــدة ً
الـجـلـســات األس ـبــوع ـيــة ع ـنــوانــا وثـيـمــة
مختلفة؛ حيث ج ــاءت الجلسة األولــى
ت ـحــت ع ـن ــوان «الـ ـت ــراث وامل ـ ـيـ ــراث» ،في
حني ستأخذ الورشة الختامية عنوان
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ال ــذي سـيـكــون مــوضــوعــا
لها.
َ
درس الـجـمــري الصحافة فــي «جامعة
ويـنـشـسـتــر» وح ـصــل عـلــى ش ـهــادة في
دراس ـ ــات ال ـشــرق األدنـ ــى واألوس ـ ــط من
الدراسات الشرقية واألفريقية»
«مدرسة
ُ
بجامعة لندن .نشرت نصوصه في عدد
ّ
من املجلت واألنطولوجيات الشعرية،
وقامت مجلة «الشعر الحديث مترجمًا»
( )Modern Poetry in Translationبنشر
ترجمته لقصيدة «إرادة الحياة» ألبي

الـقــاســم ال ـشـ ّ
ـابــي ،فــي عــددهــا الفصلي
الثالث للعام املنصرم.
ّأمــا أمينة عتيق ،الحاصلة على إقامة
ف ـن ـيــة ف ــي م ــؤس ـس ــة «مـ ـيـ ـت ــال كـلـتـشــر»
ف ــي م ــوس ــم  ،2021-2020ف ـق ــد ق ـ ّـدم ــت
نصوصها الشعرية وعروضها األدائية
ّ
واملنصات
فــي العديد مــن املهرجانات
ّ
اإلع ــام ـي ــة ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ــتـ ـح ــدة ،مثل
مـهــرجــان «أوان» و«مـهــرجــان ليفربول

محاولة لإلجابة على
سؤال :ماذا يعني أن
نكون عربًا في بريطانيا؟

للفنون والثقافة العربية» وإذاعــة «بي
بي سي» وصحيفة «ذا إندبندت» .وهي
ناشطة في الدفاع عن حقوق اليمنيني
وفي مجال دعم األطفال.
وقد شارك كل من الجمري والعتيق في
ً
برنامج املواهب «الكلمات أوال» (ووردز
فـيــرســت) ال ــذي تنتجه «ب ــي بــي ســي».
ووصلت العتيق إلــى املرحلة النهائية
م ــن نـسـخــة ال ـبــرنــامــج ل ـعــام  ،2019في
حني وصل الجمري إلى املرحلة نصف
الـنـهــائـيــة م ــن نـسـخـتــه ل ـل ـعــام املــاضــي.
ً
وي ـه ــدف بــرنــامــج «ال ـك ـل ـمــات أوال» إلــى
«ت ـطــويــر امل ــواه ــب» ل ــدى مـشــاركـيــه من
ّ
كــتــاب الشعر وال ــراب ومـمــارســي األداء
ّ
املحكي ،متيحًا لهم فرصة العمل «مع
ّ
ومقدمًا لهم مساحة
فنانني معروفني»
لتقديم أعمالهم في عروض رقمية.

علي الجمري

فعاليات

معجم لكنّه حكاية أيضًا

سيغموند فرويد على جدارية في مدينة المكسيك ()Getty

متابعة

بدأت قبل أيام سلسلة
ورش للكتابة الشعرية،
مخصصة للبحرينيين
ّ
المقيمين في
المملكة المتحدة،
ويشرف عليها ٌّ
كل من
علي الجمري وأمينة
عتيق

من تونس العاصمة ()Getty

الشيء الكاذب ،بل يستعمله بمفهوم اإلنشاء
ّ
العلمي» ،أي أن «له من املشترك مع الحقيقة
ّ
أكـثــر مـ ّـمــا لــه مــع ال ـك ــذب» .وف ــي ه ــذا الـصــدد
يقول إن «الحقيقة مبنية بوصفها اختالقًا».
ِّ
عـلــى ه ــذا الـنـحــو ،يـمـضــي امل ــؤل ــف فــي شــرح
املفردات ذات الصلة بنظرية التحليل النفسي
مــع وضــع املــراجــع الـتــي استند إليها أسفل
ّ
كــل مفردة ،وكيف ّتعامل معها واختلف في
ال ـن ـظــر إل ـي ـهــا ال ـن ــق ــاد وال ـل ـغ ــوي ــون وع ـل ـمــاء
الـنـفــس وغـيــرهــم مــن األع ــام الــذيــن أورده ــم
مبسط ّ
الكتاب بشكل ّ
موجه لعموم ّ
القراء.
ّ
ي ـت ـعـ ّـرف ال ـق ــارئ عـلــى ال ـت ـغــيــرات ف ــي مشهد
التحليل النفسي مــن خ ــال بـعــض مـفــردات
املعجم ،مثل «تأويل» ( ،)Interprétationحيث
يـكـتــب عـبــد الـغـنــي أن «آل ـيــة ال ـتــأويــل عرفت
ان ـك ـفــاءة ك ـب ـيــرة ،إذ إن ــه بــالــرغــم م ــن تحليل
َ
األعـ ـ ــراض وتــأوي ـل ـهــا ب ـغــرض وع ــي امل ـعــالــج
بـهــا ،فـهــذه األع ــراض اسـتـمــرت فــي الــوجــود،
ّ
مما دعا الكــان إلى تفسير انخفاض نجاعة
ال ـتــأويــل ب ـعــد ع ــام  1920ب ــوج ــود م ــا سـمــاه
باالنسداد» .وكذلك األمر مع مفردة «ذاكــرة»
ّ
( ،)Mémoireح ـيــث ي ــذك ــر ع ـبــد ال ـغ ـن ــي ،مع
الـفـيـلـســوفــة الـبــريـطــانـيــة م ـيــري ورن ـ ــوك ،أن
«الـ ــذاكـ ــرة وال ـه ــوي ــة الـشـخـصـيــة مــرتـبـطـتــان
ُ
بعرى ال تنفصم ،إذ ال ُي ّ
عد ّ
أي من املفهومني
ً
سابقًا على اآلخر أو قابال لالنفصال عنه».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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بين اإلمبراطوريات ،ما وراء الحدود عنوان المعرض الذي افتتح في منتصف
أيلول/سبتمبر الماضي في «غاليري سالت بيوغلو» بإسطنبول ،ويتواصل حتى الرابع
عشر من آذار/مارس المقبل .يحتوي المعرض سجالت أرشيفية وصورًا ووثائق
تضيء الحقبة الدستورية الثانية في تركيا وصوًال إلى الحرب العالمية األولى.

المتوسط والشرق األوسط» (فرنسا) لقاء حول
يعقد «معهد أبحاث ودراسات
ّ
سورية يوم اإلثنين المقبل ،تحت عنوان :هل العالم غير مبال بالمأساة السورية؟.
اللقاء الذي سيجري بثه على «يوتيوب» يجمع كلًّا من الطبيب روني برومان
مؤسسي منظمة «أطباء بال حدود» ،وإريك إيمرو ،المدير السابق
(الصورة) ،أحد
ّ
لـ«المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد اإلنسانية» في فرنسا.
يحتضن «قصر النجمة الزهراء» في مدينة سيدي بوسعيد بالقرب من تونس
العاصمة ،عند السابعة من مساء السبت ،فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة
موسيقيون من تونس التي تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري .من العروض
المشاركة الوالدة لـ مراد التومي ،ومن النوى (الصورة) لـ محمد علي شبيل
وجهاد الخميري.
تنطلق ،عند التاسعة من صباح اليوم الخميس ،فعاليات الدورة الثالثة من معرض
كتاب الدقي لألطفال ،بتنظيم من مكتبة «الميكرفون» في القاهرة ،والتي
يضم المعرض حوالي مائة ألف عنوان
تتواصل حتى العشرين من الشهر الجاري.
ّ
تتنوع بين القصص والكتب التعليمية والتفاعلية باللغتين العربية واإلنكليزية.
ّ
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أبيض وأسوأ

سوء ظن
باسل طلوزي

إنجيلي فوق منصة الكونغرس ويوم عار حزين ألميركا (آدم زيغلس ،كيغل كارتونز)

ذو القرنين
األميركي!

ترامب هو المسؤول عن مشهد ذي القرنين الغريب (محمود الرفاعي ،فيسبوك)

الشــاب األميركــي جــاك إنجيلــي الــذي اقتحــم
الكونغــرس بزيــه الغريــب اســتحوذ على املشــهد
الصــادم بأكملــه ،فاعتقــاده بنظريــات املؤامــرة
التي تروجها «كيو أنون» ،وطاقيته ذات قرون الجاموس
األميركي أو البايسون ،ووشوم جسمه وتصريحاته ،كلها
أعطــت جــاك خلطــة عجائبيــة ّ
غيــرت صــورة الديمقراطيــة
األميركيــة بأســرها بصــور جــاك إنجيلــي وهــو يصــول
ويجــول داخــل قــدس أقداس الكابيتول هيــل ،إليكم غيضًا
من فيض رسومات حول ذي القرنني األميركي.

جاك إنجيلي يقود عصابات الفوضى األميركية (شووت ،كيغل كارتونز)

ّ
حيــرت التحـ ّـورات التــي ظهــرت علــى
فيروس كورونا في جسد الزعيم أفراد
ً
شــعبه ،وتســاءلوا مطــول عــن ســببها،
ً
خصوصــا وأنهــا لــم تصب غيــره حتى
اآلن ،غير أنها تحمل مؤشرات خطيرة.
ً
مفهوما بالنسبة لهم فقدان الزعيم
كان
ّ
حاســة الشــم ،فــي البدايــة ،فهــو مــن
األعــراض الشــائعة للمــرض ،على الرغم
مــن أن ذا العـ َـرض ،تحديـ ًـدا ،أصيــب بــه
الزعيــم قبــل ظهــور املــرض وانتشــاره،
بدليــل أنــه لــم يكــن يســتطيع اشــتمام
رائحة الفقر والبطالة املتفشية في بلده
ّ
منــذ اغتصابــه الســلطة ،وعندمــا حــل
كورونا ،ظهر الزعيم على التلفاز ليقول
لشــعبه« :أرأيتــم أنكــم ظلمتمونــي ..لقــد
ً
مصابــا بهــذا املــرض منــذ عشًــرات
كنــت
ّ
الســنوات ،بدليــل أننــي ال أشــم شــيئا»...
وقــد ّ
صدقــه الجميــع وشــعروا بالذنــب،
بمــن فيهــم املراقبــون ومنظمــات حقــوق
اإلنسان الدولية.
لكــن حــن بــدأت جثــث املعارضــن
واملتظاهريــن لنظــام حكمــه تمــأ
الشــوارع ،نســي الجميع مرض الزعيم،
وراحــوا ّ
يوجهــون إليه انتقادات حادة،
وقالــوا هــل مــن املعقــول أن ال يســمع
الزعيــم بمــا يفعــل عســكره بالشــعب؟
غيــر أن الزعيــم فاجــأ الجميــع بخطــاب
آخــر علــى التلفــاز ،قــال فيــه إن فيــروس
كورونــا تحـ ّـور فــي جســده وأفقــده
حاسة السمع.
ّ
شــكك بعضهــم بصحــة هــذا الزعــم،
وقالــوا إذا كان لــم يســمع فهــل مــن
املعقــول أنــه لــم يـ َـر املجــازر ،فخــرج
الزعيــم بخطــاب ثالــث قــال فيــه إن
ً
الفيــروس ّ
مجددا وأفقده ّ
حاســة
تحور
النظــر ..وعلــى الشــعب أن يعتــذر منــه
على «سوء الظن».

ترامب يشجع ذا القرنين لمكاسبه الشخصية (الجريدة الكويتية)

مضحكات عربية

كمامات كورونا في األردن (رأفت الخطيب ،فيسبوك)

اللجنة الدستورية السورية وأشباهها (علي فرزات ،فيسبوك)

مترجم جانسين

مابين عام الضربات وعام الجرعات (موفق قات ،تلفزيون سورية)

ترامب مختطف أميركا (إسماعيل حماد ،تويتر)

(توم جانسين ،كيغل كارتونز)

كوميك
أميري
الطيور!
(ماجد أميري  ،كارتون موفمنت)

أوهام محمود عباس كأوهام ترامب (محمود عباس ،فيسبوك)

أشعل العب
أرسنال األلماني
مسعود أوزيل
مواقع التواصل
االجتماعي،
بعدما أجاب
عن بعض أسئلة
المشجعين عبر
(تويتر) .وقال
العب ريال مدريد
ردًا على
السابقّ ،
سؤال ،حول
رأيه باألفضل
بين ميسي
ورونالدو« :أثبت
ليونيل ميسي
أنه أحد أفضل
الالعبين في
إسبانيا على
اإلطالق ،لكن
رونالدو كان
دائمًا األفضل
في ّ
كل بلد لعب
فيه» ،لتشهد
التغريدة تفاعًال
كبيرًا من أنصار
الريال وبرشلونة.

أوزيل يختار رونالدو
أوزيل لعب إلى جانب رونالدو في ريال مدريد (غاسبر غوينن)Getty/

بورتو يتابع رحلته
في كأس البرتغال
بفوزٍ صعب

بالميراس إلى نهائي
كأس ليبرتادوريس بعد
تخطي ريفر بليت

شيفيلد ينتصر ألول
مرة في البريميرليغ
بهدف دون رد

واصل بورتو حملة الدفاع عن لقبه في كأس
البرتغال لكرة القدم بفوزه الصعب واملاراثوني
في عقر دار ناسيونال بنتيجة ( )4-2الثالثاء
في دور الـ 16بالبطولة ،ليحجز مقعده في
ربع النهائي .كذلك أسفرت مباريات أخرى عن
تأهل سانتال كالرا ،واملفاجأة إشتوريل ،من
القسم الثاني ،الذي أطاح ريو آفي ،لينضما إلى
ماريتيمو بعدما أطاح متصدر ترتيب الدوري،
سبورتنغ لشبونة ،بثنائية نظيفة.

تأهل بامليراس البرازيلي لنهائي بطولة كأس
ليبرتادوريس ،رغم خسارته على أرضه أمام ريفر
بليت األرجنتيني  ،2-0الذي سيطر على مجريات
اللقاء وكاد يحقق مفاجأة رغم النقص العددي
في صفوفه منذ الدقيقة  .72وجاء تأهل بامليراس
بفضل انتصاره في األرجنتني على ريفر بثالثة
أهداف نظيفة ،ليصعد لنهائي ليبرتادوريس
للمرة الخامسة في تاريخه ،الذي حصد لقبه به
مرة وحيدة في عام .1998

تذوق شيفيلد يونايتد أخيرًا طعم االنتصار
األول في البريميرليغ هذا املوسم بهدف اكتفى به
في شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد خالل مباراة
الفريقني ،التي جرت على ملعب (برامول لني)
ضمن الجولة الـ 18من الدوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة القدم .ويدين شيفيلد يونايتد بالفضل في
هذا االنتصار الثمني للمهاجم املخضرم بيلي
ّ
شارب ،الذي نجح في هز الشباك مرة واحدة في
الدقيقة  73من ركلة جزاء.
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اقترب السد من حسم لقب دوري نجوم
قطر ،في ظل إبعاده مطارده المباشر وغريمه
التقليدي الدحيل وتوسيع فارق النقاط إلى
 ،11ما سيفتح الطريق لتشافي صوب اللقب.

دوري
نجوم قطر
السد يدنو من اللقب

الدوحة ـ العربي الجديد

بات السد قريبًا من التتويج بلقب
دوري نجوم قطر لكرة القدم ،عقب
حسم القمة أمــام غريمه ومطارده
الــدحـيــل وح ـ ّـول تــأخــره بـهــدف إلــى فــوز ثمني
( ،)1-3في املباراة التي جرت بينهما في قمة
مباريات الجولة الرابعة عشرة ،وقطع خطوة
كبيرة نحو الظفر باللقب ،ورفع السد املهيمن
على البطولة بأربعة عشر لقبًا رصـيــده إلى
 38نـقـطــة ،مــوسـعــا ال ـف ــارق مــع بـطــل النسخة
األخ ـيــرة إلــى  11نقطة .وتـفــوق «الــزعـيــم» في

ع ــدد االن ـت ـص ــارات خ ــال املــواج ـهــة املـبــاشــرة
ال ـثــان ـيــة وال ـع ـشــريــن م ــع ال ــدح ـي ــل ب ــال ــدوري،
محققًا فوزه العاشر مقابل تسع خسائر وثالثة
تعادالت .ويدين السد بفوزه لبونجاح صاحب
الـ»هاتريك» ،ليبتعد بصدارة ترتيب الهدافني
مع  15هدفًا ،بفارق ثالثة أهداف عن مواطنه
يوسف الباليلي العب قطر.
ّ
وندية من
وشهدت مباراة السد والدحيل قوة
ّ
جانب الفريقني ،ففي الشوط األول استغل كل
فريق الفرص التي الحت له وسجل هدفًا ،فيما
جاء الشوط الثاني مغايرًا ،إذ كان السد أكثر
فاعلية واستغل أخطاء تمركز العبي الدحيل

السيلية يهزم الخريطيات

حقق السيلية الفوز على الخريطيات
 0-2في المباراة التي جرت بينهما
عــلــى مــلــعــب حــمــد بـــن خليفة
بالنادي األهلي ضمن األسبوع الـ14
من الــدوري القطري لكرة القدم.
وسجل هدفي السيلية ،عبد القادر
إلياس ومهند علي «ميمي» في
الدقيقتين  27و ،51ليرفع الفريق
رصيده إلى  18نقطة ويحتل المركز
الثامن ،بينما تجمد رصيد الخريطيات
عند  6نقاط وبقي بالمركز األخير.

السدّ حسم الصراع في القمة واقترب من اللقب ()Getty

وانــدف ــاع ـه ــم وس ـجــل ه ــدف ــن لـيـنـهــي امل ـب ــاراة
لصالحه بثالثة أهداف مقابل هدف.
ووصف تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد
أداء العبي الزعيم في مواجهة الدحيل ضمن
مباراة األسبوع الرابع عشر بالرائع واملذهل،
وتحدث تشافي في تصريحاته عقب املباراة
ً
ملــوقــع الـنــادي الرسمي قــائــا« :لعبنا مـبــاراة
مذهلة وأكثر من رائعة ،فخور بأداء كل العبي
السد ،قدمنا مباراة أكثر من جيدة ونجحنا في
العودة بعد التأخر بهدف وتسجيل  3أهداف».
وأضاف مدرب الزعيم أن «األداء كان أكثر من
رائع وروح الفريق اإليجابية والجماعية كانت
هي األساس في تحقيق الفوز املهم في مسيرة
الفريق نحو لقب الدوري» .وأشار تشافي إلى
أنه «خالل آخر  11مباراة للسد ضد الدحيل،
استطعنا تحقيق الفوز في  9مباريات وخسرنا
م ــرة واح ـ ــدة وت ـعــادل ـنــا ف ــي م ـب ــاراة واح ـ ــدة»،
وأضاف «كنا األفضل ،غيرنا ديناميكية الكرة
الـقـطــريــة ون ـحــن األف ـضــل حــال ـيــا» .واستكمل
ً
املدرب اإلسباني حديثه قائال «يجب أن نواصل

ليكرز ينتصر بعد تألق «الملك»
استطاع ليبرون جيمس
قيادة ليكرز إلى الفوز على
روكتس الذي يعاني من
عدة منها رغبة
مشاكل ّ
نجمه جيمس هاردن في
الرحيل وتغيير األجواء
لخوض تجربة جديدة

ّ
تفنن الثالثي كيفن دورانت وليبرون جيمس
وجويل أمبيد في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،وقادوا أنديتهم؛ بروكلني نتس
ولــوس أنجليس ليكرز وفيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـســرز ،إل ــى ان ـت ـص ــارات الف ـت ــة .وسـ ّـجــل
دورانت  34نقطة و 13تمريرة حاسمة ،فقلب
فريقه بروكلني نتس تأخره بفارق  18نقطة
وتغلب على دنفر ناغتس  .116-122وأضاف
املخضرم دورانت  9متابعات وزميله بروس
ً
بوين  16نقطة متألقًا بعد حلوله بــدال من
ن ـجــم ب ــروك ـل ــن ك ــاي ــري إي ــرف ـي ـن ــغ .وع ــادل ــت
رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت
النتيجة  113-113قـبــل  2:16دقيقتني على
ان ـت ـه ــاء الـ ــوقـ ــت .وأض ـ ـ ــاف دورانـ ـ ـ ــت بـعــدهــا

«الملك» جيمس سجل  26نقطة و 8تمريرات حاسمة (كارمن مانداتو)Getty /

النقاط الست التالية لنتس ،حارمًا ناغتس
من تحقيق فوزه الثالث تواليًا خارج ملعبه.
ول ـ ــدى ال ـخ ــاس ــر ،س ـجــل ال ـع ـم ــاق ال ـصــربــي
ن ـي ـك ــوال يــوك ـي ـتــش  23ن ـق ـطــة و 11ت ـمــريــرة
حاسمة و 8متابعات ،لكنها لــم تكن كافية

كيفن دورانت قاد
بروكلن نتس إلى الفوز
على دنفر ناغتس

وصف هيرنانديز مدرب
فريق السد أداء الالعبين
بالرائع والمذهل
الـعـمــل ،لــم نحقق شيئًا حتى اآلن ويـجــب أن
نحافظ على فــارق النقاط في الـصــدارة حتى
النهاية .أنــا فخور بالعبي السد ،فخور بكل
ما قدموه ،األساسيون والبدالء كانوا على قدر
الثقة ،هدفنا االستمرار على نفس املنوال».
بدوره أعرب الجزائري بغداد بونجاح ،العب
السد ،عن سعادته الغامرة بالفوز الثمني الذي
حققه فريقه على الدحيل ( .)1-3وقال بونجاح
في تصريحات ملوقع النادي القطري« :حققنا
فــوزًا في منتهى األهمية ،خصوصًا أنــه جاء
على حساب منافس قوي ،هو األقــرب لنا في
جدول الترتيب» .وأضاف «املباراة كانت قوية

ف ــي ظ ــل ت ـفــوق بــروك ـلــن  46-68ف ــي الـشــوط
الثاني.
وبخسارته السادسة في  11مباراة ،تراجع
دنفر إلى املركز العاشر في املنطقة الغربية،
فيما حـقــق بــروكـلــن ف ــوزه ال ـســادس مقابل
العدد عينه من الخسارات .ونجح بروكلني
فـ ــي ح ـس ــم امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب نـجـمــه
اآلخ ـ ــر إيــرف ـي ـنــغ ل ـل ـم ـب ــاراة ال ــراب ـع ــة تــوال ـيــا
ألسـ ـب ــاب ش ـخ ـص ـيــة وي ـب ـق ــى م ــوع ــد ع ــودت ــه
ً
مجهوال ،فيما يراجع فريقه ورابطة الدوري
شريط فيديو انتشر على مــواقــع التواصل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـظ ـهــره دون ك ـمــامــة مـحـتـفــا
ب ـع ـيــد مـ ـي ــاد ش ـق ـي ـق ـتــه م ــع أف ـ ـ ــراد عــائ ـل ـتــه،
ليخالف بروتوكول الدوري الحتواء فيروس
ّ
ك ــورون ــا .وت ـعـ ّـد ه ــذه ال ـحــالــة نــافــرة فــي ظــل
تأجيل الرابطة مباراتني إضافيتني بسبب
تــداعـيــات ال ـف ـيــروس ،ليصل ع ــدد املـبــاريــات
املــؤجـلــة إل ــى ســت بـعــد أرب ـعــة أســابـيــع على
انطالق الــدور املنتظم من الــدوري .وفي ظل
تفشي الـفـيــروس ،اتفقت رابـطــة ال ــدوري مع
رابـطــة الالعبني على تعزيز التدابير حيال
ارتداء الكمامات ،واجتماعات األندية وحتى
األنشطة البعيدة عن كرة السلة.
وفي هيوسنت ،حصد لوس أنجليس ليكرز
ف ــوزه ال ـتــاســع فــي  12م ـب ــاراة ،عـلــى حساب
روكـ ـت ــس  ،100-117ل ـي ـتــربــع ع ـل ــى صـ ــدارة
املـنـطـقــة الـغــربـيــة .م ـ ّـرة ج ــدي ــدة ،ك ــان النجم
ليبرون جيمس العالمة الفارقة في تشكيلة
حامل اللقب ،فسجل  26نقطة و 8تمريرات
حاسمة ،فيما قدم زميله النجم اآلخر أنتوني
ديفيس ً
أداء دفاعيًا رائعًا مع  19نقطة و10
متابعات و 5صدات «بلوك شوت».
وفي الربع الثانيّ ،
سجل «امللك» ليبرون سلة
ّ
استعراضية من خارج القوس ،عندما سدد
الكرة وأدار ظهره إلــى امللعب قبل أن تهبط
الكرة في سلة الخصم .ولــم يتمالك زمــاؤه
أنـفـسـهــم كــاســريــن مـســافــة الـتـبــاعــد البالغة
 1,80متر واملفروضة من رابطة الدوري.
وقال أفضل العب في نهائي الدوري املاضي
إنه التفت إلى زميله األملاني دنيس شرودر
ال ــذي ت ـحــداه بتسجيل الـثــاثـيــة« :يـجــب أن
تنظر أحيانًا في العني» لتكسب الرهان.
ولــدى روكتس ،تعاظمت أزمــة الفريق ،فيما
ّ
قدم نجماه جيمس هاردن ( 16نقطة) وجون
ً
وول ( 10ن ـق ـطــة) أداء ف ــردي ــا ع ـلــى حـســاب
ال ـل ـعــب ال ـج ـم ــاع ــي .وك ـ ـ ّـرر الـ ـه ــداف ه ـ ــاردن،
املـكـنــى «ب ـيــرد» (الـلـحـيــة) ،رغـبـتــه بالرحيل:
ّ
«أحب هذه املدينة ،لقد قدمت حقًا كل ما في
وس ـعــي .الــوضــع الـحــالــي جـنــونــي .ال أعتقد
أن بــاإلمـكــان إصــاحــه»ّ .
رد عليه وول «هيا

لكننا عرفنا كيف نستغل الفرص التي أتيحت
لنا ،بفضل تركيزنا حتى نهاية اللقاء» .وواصل
الـنـجــم ال ـجــزائــري حــديـثــه« :أح ـ ــرزت هــاتــريــك
بفضل االجتهاد الكبير والعمل املتواصل في
التدريبات ،ومجهود زمالئي كذلك» .وأردف
«ألعب بتركيز دائمًا ،وعندما تواجه مدافعني
مميزين مثل بنعطية وأحمد ياسر يجب أن
ت ـكــون جــاه ـزًا بــدنـيــا وذه ـن ـيــا» .وع ــن اق ـتــراب
السد من لقب الدوري ،قال بونجاح إن «الفوز
على الدحيل ّقربنا خطوة كبيرة نحو تحقيق
الهدف األكبر وهو لقب الدوري ،لكن حتى اآلن
لم نحقق شيئًا ،علينا التركيز فيما هو قادم
حتى نصل إلى ما نريد» .وبالعودة إلى املباراة
فقد جــاء الشوط األول سريعًا وهجوميًا من
جانب الفريقني ،وسقط املعز علي وحصل على
ركلة جزاء بعدما ارتكب عبد الكريم حسن ضده
خطأ ،وتصدى لها املعز علي وسددها قوية
في وسط املرمى لتسكن مرمى مشعل برشم
حارس السد ،ثم عاد املعز علي وكاد يضاعف
ـان من هجمة مرتدة ،ولكنه
النتيجة بهدف ثـ ٍ

ي ــا زم ـي ـلــي ،ه ــل تــريــد ت ــرك الـسـفـيـنــة ب ـعــد 9
مباريات فقط؟».
مـ ــن جـ ــانـ ـ ٍـب آخ ـ ـ ــر ،ت ـع ـ ّـم ـل ــق الع ـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز
ً
الكاميروني جويل امبيد مسجال  45نقطة
لـفـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز ال ـفــائــز على
ميامي هيت وصـيــف املــوســم املــاضــي -137
 134ب ـعــد ال ـت ـمــديــد .وخـ ّـي ـمــت ع ـلــى امل ـب ــاراة
غيابات عــديــدة بــن العبي الفريقني بسبب
ّ
ك ــورون ــا ،فــدفــع ك ــل م ــدرب بـثـمــانـيــة العـبــن
فقط ،وهو الحد األدنى املفروض من الرابطة.
وفــي غـضــون  3دقــائــق و 30ثانية فــي الربع
الثالث ،سجل  14نقطة ليضع فيالدلفيا على
السكة الصحيحة ،ثم عادل في الوقت القاتل
 120-120ق ـبــل  4ثـ ــوان ع ـلــى ن ـهــايــة ال ــوق ــت.
وأضاف في الوقت اإلضافي  12نقطة ،قبل أن
تحسم رمية بعيدة من الشاب داكوتا ماتياس
املباراة .وبــرز مع الفائز دانــي غرين صاحب
 9ثالثيات في أعلى رصيد في مسيرته من
خارج القوس .وغاب عن هيت نجومه جيمي
بــات ـلــر وبـ ــام أدي ـب ــاي ــو والـسـلــوفـيـنــي غ ــوران
دراغـيـتــش ،مــا فتح الـبــاب أم ــام تايلر هيرو
لتسجيل  34نـقـطــة .وأم ــل م ــدرب فيالدلفيا
دوك ريفرز في أن تساهم اإلجراءات الجديدة
في الحد من تقليص اإلصــابــات في كورونا
بني املشاركني في الدوري «ال يمكنني سوى
تمني ذلك .لسنا في فقاعة ..نحن في مدن ،لذا
ّ
يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا جميعًا».
وك ــان ــت إص ــاب ــات ك ــورون ــا ق ــد دف ـعــت رابـطــة
دوري ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفــن
لتأجيل مـبــاراة بوسطن سلتيكس وضيفه
أورالن ــدو ماجيك بسبب عــدم قــدرة أصحاب
األرض على تأمني الحد األدنى من الالعبني
لخوضها بسبب تأثرهم بفيروس كورونا.
ولـ ــم ت ـت ــم إع ـ ـ ــادة ج ــدول ــة أي م ــن امل ـب ــاري ــات
املؤجلة حتى اللحظةّ .
وقسمت رابطة الدوري
م ــوس ـم ـه ــا إل ـ ــى ج ـ ــزأي ـ ــن ،ح ـي ــث ك ـش ـف ــت عــن
الجدول الزمني لألول حتى الرابع من آذار/
م ــارس لكنها لــم تـعـلــن عــن روزن ــام ــة الـجــزء
الثاني الذي من املفترض أن يبدأ في العاشر
من آذار /مارس بعد راحة لستة أيام .وبذلك،
ً
أعطت الرابطة لنفسها مجاال إلعادة جدولة
مباريات مؤجلة من الجزء األول من املوسم
إلى الجزء الثاني أو حتى أثناء االستراحة.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ــراب ـط ــة م ــاي ــك بــاس
األحد لشبكة «أي أس بي أن» الرياضية «كنا
نتوقع تأجيل املـبــاريــات وخططنا الـجــدول
الزمني وفـقــا لــذلــك .ال تــوجــد خطط لتعليق
البطولة وسنواصل االعتماد على توجيهات
خبرائنا الطبيني».
(فرانس برس)

ســدد قوية بجوار القائم األيمن وهــو منفرد
باملرمى .وهاجم السد بعد ذلك من أجل إدراك
التعادل ،فقد مــرر اإلسباني سانتي كــازورال
كرة طويلة متقنة لزميله بغداد بونجاح في
الدقيقة العاشرة إال أن صــاح زكريا حارس
الــدحـيــل أنـقــذ ال ـكــرة ،تلت ذلــك تـســديــدة قوية
من حسن الهيدوس تصدى لها الحارس ،ثم
ك ــرة طــويـلــة هـيــأهــا بــونـجــاح لنفسه بمهارة
من الجهة اليسرى وتخطى املدافع إسماعيل
محمد وسدد قوية في الزاوية اليسرى ملرمى
الدحيل محرزًا هدف التعادل (.)14
وب ـعــد ال ـت ـعــادل ه ــدأت امل ـب ــاراة لـفـتــرة قـبــل أن
يعود الدحيل ويهاجم مرمى الـســد ،إذ أنقذ
مشعل بــرشــم مــرمــاه مــن فــرصــة هــدف محقق
بعدما مرر املعز علي عرضية جميلة قابلها
البرازيلي ادميلسون جونيور قوية في املرمى،
ولكن حارس السد حولها إلى ركنية لم يستفد
منها العبو الدحيل ،تلت ذلــك تسديدة قوية
مــن الـكـيـنــي مـيـشـيــل أول ـج ـنــا حــولـهــا حــارس
بصعوبة إلى ركنية.
وواص ـ ــل ال ــدح ـي ــل ه ـجــومــه وكـ ــاد ال ـبــرازي ـلــي
إيـ ـ ـ ــدواردو رودري ـغ ـي ــز «دودو» ي ـح ــرز هــدفــا
ً
جميال ،إال أن تسديدته اصطدمت في الدفاع
وتحولت إلى ركنية ،نفذها ادميلسون بصورة
متقنة ،ليقابلها أحمد ياسر برأسه قوية لتمر
فوق العارضة .ومع مرور الوقت سيطر السد
على منطقة وسط امللعب بفضل تألق الكوري
الـجـنــوبــي ن ــام تــي هــي ال ــذي مــر مــن الـجــانــب
األيسر ومــرر عرضية جميلة قابلها كــازورال
بيساره لترتد من العارضة والقائم ،وتال ذلك
انفراد من الجانب األيسر لالعب محمد وعد
الذي سدد قوية حولها الحارس صالح زكريا
إلى ركنية .تواصلت هجمات السد على مرمى
الدحيل من الجانب األيسر ،إذ سدد نام تي هي
كرة قوية تصدى لها صالح زكريا على مرتني،
بعدها مر حسن الهيدوس من الجانب األيسر
وس ــدد قــويــة حــولـهــا ح ــارس الــدحـيــل ببراعة
لركنية لم يستفد منها العبو السد.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،ح ــاول الــدح ـيــل خطف
ه ــدف مبكر مــن جــديــد واس ـت ـعــادة تـقــدمــه ،إذ
مـ ّـر املعز علي من الجانب األيسر وســدد كرة
بقوة اصطدمت في الدفاع وتحولت لركنية،
ورد السد بهجمة منظمة قادها بونجاح ومرر
عــرضـيــة جـمـيـلــة ل ـل ـكــوري الـجـنــوبــي ســددهــا
لكنها تحولت لركنية ،نفذها عبد الكريم حسن
لتصطدم بالكوري الجنوبي وحارس الدحيل
وتصل إلى بونجاح الذي وضعها في املرمى
الخالي من حارسه في الدقيقة (.)50
وفي ظل اندفاع الدحيل الهجومي إلدراك هدف
التعادل ،استغل السد املساحات الكبيرة في
دف ــاع الــدحـيــل ونـظــم هجمات مــرتــدة سريعة
كاد الهيدوس يستغل إحداها بعد خطأ فادح
من حارس الدحيل ،ولكنه سدد بجوار القائم
خال من حارسه .وقبل نهاية
األيمن واملرمى ٍ
اللقاء بثالث دقائق ،قاد البديل رودريغو تاباتا
هجمة مــرتــدة ومــرر كــرة طويلة متقنة انفرد
على إثــرهــا بونجاح بمرمى الدحيل ووضــع
الكرة جميلة على يمني الحارس صالح زكريا
ً
مـسـجــا ال ـهــدف الـثــالــث لــه ولـفــريـقــه ،ليحسم
نتيجة املباراة (.)1-3
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ميالن يرسم خارطة طريق العودة
يتصدر ميالن حاليًا ترتيب
الدوري اإليطالي ،وهو
يسعى للتأهل مجددًا
لدوري األبطال
حسين غازي

احتاج ميالن فقط  3أشهر في ّ عام 2020
ل ـي ـت ـبــدل ح ــال ــه ،م ــن ف ــري ــق هـ ــش وم ـ ّ
ـدم ــر
ـارق في املشاكل اإلداريــة والفنية ،إلى
وغـ ٍ
ـاد مـتــن عـلــى كــافــة املـسـتــويــات .مــا قبل
نـ ٍ
كورونا ليس كما بعده بالنسبة للنادي
اإليطالي العريق ،الذي عانى في السنوات
األخيرة من تراجع في املستوى والنتائج
واإليــرادات ،وعملية بيع من قبل الرئيس
السابق سيلفيو برلسكوني إلى مستثمر
صـيـنــي ،أع ـلــن إف ــاس ــه بـعــد ف ـتــرة ليصل
مصرف إيليوت األميركي ويضع يده على
النادي بعدما كان قد أعطى القرض ليونغ
هونغ لي .في البداية ّ
تحدثنا كما الجميع
عن دور زالتان إبراهيموفيتش في إعادة
الفريق إلى الساحة ،ثم بدأت الضغوطات
تــزداد على الالعبني ،بعدما قلل البعض
من قيمتهم ،باعتبار أن غياب السويدي
ً
سيخلق فـتــرة مــن انـعــدام الثقة وتــدهــورًا
في النتائج ،لكن ذلك لم يحصل ،إذ أصيب
إبــرا في مباراة نابولي بعام  2020وغاب
ع ـ ّـدة مـبــاريــات لــم يخسر خاللها الفريق
البتة محليًا ،باستثناء تلك األخيرة أمام
يوفنتوس التي افتقد فيها جهود العديد
م ــن الع ـب ـيــه أم ـث ــال إس ـمــاع ـيــل ب ــن نــاصــر
وس ــان ــدرو ت ــون ــال ــي وكــرون ـي ـتــش وآن ـتــي
ريبيتش وآخرين ألسباب مختلفة.
يتقدم بثبات
ميالن
ّ

في البداية ال يمكن التقليل من قيمة العمل
الكبير الذي قام به زالتــان في الفريق ،إن
كــان من الناحية الفنية وصناعة الفارق
في أرض امللعب أو حتى الشخصية وزرع
الثقة في نفوس أولئك الشباب الذين لم
يتجاوز معظمهم عامه الـ.25
مــع مــرور املـبــاريــات وتحقيق سلسلة من
االنتصارات ،اكتسب الالعبون ما افتقدوه
في املاضي وهو الثقة بالنفس ،التي لعبت
دورًا ف ــي ج ـعــل م ـي ــان فــري ـقــا ق ـ ــادرًا على
مقارعة أي فريق والضغط والتسجيل في
مرماه ،وهذا األمر انعكس بطبيعة الحال
ع ـل ــى ت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب الـ ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي
ومتابعة الرحلة في كأس إيطاليا وكذلك
فــي الـ ــدوري األوروبـ ـ ــي .ت ـقـ ّـدم م ـيــان لفت
الجميع ،فالنجم األملــانــي السابق أوليفر
بـ ـي ــره ــوف ت ـ ـحـ ـ ّـدث قـ ـب ــل أي ـ ـ ــام لـصـحـيـفــة
ً
الغازيتا ديلو سبورت قائال« :هذه السنة

ميالن يتصدر حاليًا ترتيب الدوري اإليطالي (لوريس روزيلي)Getty/

بالتحديد عانت أندية أوروبا ذهنيًا ،لكن
الــروســون ـيــري يـمـتـلـكــون الـتـصـمـيــم وفــي
الوقت عينه يستمتعون ب ــاألداء وهــذا ما
ظـهــر ف ــي املـ ـب ــاراة ،إبـ ــرا يـمـتـلــك شخصية
مـمـيــزة ويــدفــع الجميع لــأفـضــل .الفريق
ّ
يتملكه جوع لم يشعر به منذ وقت طويل،
بــإمـكــانـهــم ب ـنــاء ش ــيء م ـعــا ،الـفــريــق نجح
من دون حضور زالتــان وهــذا يعني أنهم
يتعلمون ،هناك حماس ونشوة لدى الفوز،
واملدرب ستيفانو بيولي أعطانا حكمة ،أن
ٌ
ال شيء مستحيل» .قد يتوج ميالن بنهاية
امل ــوس ــم بـلـقــب ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ،وق ــد ال
يـحـصــل ذل ــك خــاصــة أن بــاقــي املـنــافـســن
ّ
التحمل
ربـمــا يمتلكون ق ــدرة أعـلــى عـلــى
وامل ـنــاف ـســة عـلــى غ ــرار يــوفـنـتــوس وإن ـتــر،
لكن تحقيق الهدف األبرز بالتأهل لدوري
أب ـطــال أوروبـ ــا سـيـكــون نـجــاحــا مهمًا من
الناحية املالية لخزينة الـنــادي ،ال سيما
ّ
في ظل جائحة كورونا التي أفقدت العديد
من األندية إيرادات مالية من خالل حضور
الجماهير واملبيعات.
العبون مميزون
وتخطيط للمستقبل

أجـ ـب ــرت إص ــاب ــة املـ ــدافـ ــع س ـي ـم ــون كـيـيــر
وغـ ـي ــاب روم ــان ـي ــول ــي أح ـي ــان ــا ،واب ـت ـعــاد

املـ ـ ــدافـ ـ ــع األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــوس ــاكـ ـي ــو عــن
املشاركة أساسيًا بسبب اإلصابة الطويلة
املــدرب بيولي على إشــراك املــدافــع الشاب
كــالــولــو الـ ــذي أظ ـهــر ق ـ ــدرات ك ـب ـيــرة ،لكن
ضغوطات الجماهير بدأت مباشرة تنهال
عـلـيــه ب ـعــدمــا شـبـهــه ال ـب ـعــض بــالـصـخــرة
الـفــرنـسـيــة وم ــواط ـن ــه مــارس ـيــل ديـســايــي
ل ـي ـخــرج امل ـ ــدرب ويـ ـق ــول« :ك ــال ــول ــو مـثـلــه؟
دي ـســايــي امـتـلــك بـنـيــة جـســديــة مختلفة،
ّ
يتحسن
رويدكم على املقارنات ،عليه أن
كثيرًا ليصبح أقوى» .لم يقلل هنا بيولي
من قيمة املدافع الشاب ( 20عامًا) لكنه في
الحقيقة حاول حمايته.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ــأل ــق الـ ـج ــزائ ــري ب ــن نــاصــر
واإلي ـ ـف ـ ــواري ف ــران ــك كـيـسـيـيــه م ــن بــدايــة
امل ــوس ــم ومـعـهـمــا «ال ـفــاي ـك ـي ـنــغ» سـيـمــون
ك ـي ـيــر ك ـم ــا ت ـح ـلــو ل ـل ـج ـمــاه ـيــر تـسـمـيـتــه،
اسـ ـتـ ـط ــاع بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن أن ي ـق ـل ـبــوا
املعادلة .ساندرو تونالي ّ
تعرض لهجوم
من بعض الجماهير بسبب عدم تقديمه
ذات املـسـتــوى ال ــذي ظـهــر عليه حــن كــان
ف ــي بــريـشـيــا ،لـكـنــه تـحـ ّـســن بـشـكـ ٍـل الف ــت،
ـادر على ّ
وأظهر أنــه قـ ٌ
تحمل الضغوطات
واملـ ـ ـب ـ ــادرة ف ــي ال ـل ـع ــب وبـ ـن ــاء ال ـه ـج ـمــات
وحتى افتكاكها.
الع ــب آخ ــر ال ب ــد م ــن ال ـت ـنــويــه ب ـمــا قـ ّـدمــه

أخيرًا ،بعدما كان الجميع يطالب ببيعه
ّ
أو إعارته كي يتخلص منه الفريق ،وهو
كاالبريا الذي عمل على تحسني مستواه
فبات عنصرًا أساسيًا فــي مركز الظهير،
حتى أن بيولي اعتمد عليه فــي منصب
العـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز أم ـ ــام يــوف ـن ـتــوس بسبب
ّ
تعرض بقية الالعبني لإلصابات.
ميركاتو ميالن ينقسم إلــى  3أجــزاء اآلن،
وهو التفريط ببعض األسماء ،والتجديد
آلخرين وإبرام بعض الصفقات.
على سبيل املثال أندريا كونتي بات على
شـفـيــر االن ـت ـق ــال إل ــى فـيــورنـتـيـنــا ،بـشـكـ ٍـل
نهائي ،كما أن الجهاز الفني ليس مقتنعًا
بــال ـبــرت ـغــالــي دال ـ ـ ــوت ،ومـ ــع رح ـي ــل األول
كــذلــك ،ي ــدور الـحــديــث عــن إمـكــانـيــة جلب
ألفارو أدوريوزوال من ريال مدريد ،القادر
على شغل مركزين (ظهير أيمن وأيسر)،
خ ــاص ــة أن امل ـ ــدرب ال ـفــرن ـســي زي ــن الــديــن
زيدان ال يعتمد عليه أبدًا.
مــوســاشـيــو وس ــط اهـتـمــامــات أنــديــة عـ ّـدة
لـكــن الــاعــب ال يــريــد الــرحـيــل ويــرغــب في
ال ـب ـق ــاء ح ـت ــى ش ـه ــر ي ــون ـي ــو ،ف ــي امل ـقــابــل
يبقى مصير إبراهيم دياز املعار من ريال
مدريد متوقعًا حتى اللحظة لحني انتهاء
عقده ،فحسب « ،»CDSالالعب يريد البقاء
في ميالنو بعدما وجــد نفسه والفرصة،
املشكلة تكمن في الصيغة ورغبة النادي
امل ـل ـك ــي ،أي امل ـط ــال ــب امل ــال ـي ــة ب ـح ــال أراد
بشكل نهائي.
الروسونيري شراءه
ٍ
األمر األهم يبقى اآلن ،هو تجديد عقدين
في النادي ،يعتبران من أهم الركائز ،األول
هــو جيانلويجي دون ــاروم ــا ،ال ــذي يدير
عملية تفاوضه مع اإلدارة وكيل األعمال
الشهير رايوال.
ال ـت ــأه ــل لـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال ودخـ ـ ــول أم ــوال
للخزينة واملنافسة على األلقاب ستحفز
جيجو على البقاء .وبحسب آخر األخبار،
ـواز ويـمـتـلـكــان
فـ ــإن ال ـط ــرف ــن ف ــي خـ ـ ٍ
ـط مـ ـ ـ ٍ
الــرغـبــة فــي الـتـجــديــد ،بـعــدمــا ق ـ ّـدم املـيــان
مبلغ  7ماليني يورو فيما وصلت مطالب
رايــوال إلــى  ،10وهــو أمـ ٌـر مستبعد حاليًا،
كما أن تجديد عقد التركي هاكان تشالهان
أوغلو يعتبر أولوية للجميع هناك.
أمــا بـشــأن الصفقات الـتــي يمكن إبرامها
في امليركاتو الشتوي أو حتى الصيفي،
فــالـســؤال يـطــرح دائ ـمــا عــن رأس الـحــربــة،
من يعوض زالتــان إذا ما أصيب؟ خاصة
أن البرتغالي رافائيل لياو يخسر الكثير
ً
مــن فعاليته عـنــدمــا يلعب مـهــاجـمــا بــدال
مـ ــن م ــرك ــز ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح .مـ ـي ــان فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي مهتم بالالعب سكاماكا من نادي
ساسولو الــذي يتابعه يوفنتوس أيضًا،
لكن املشكلة تكمن في سعره  25مليونًا،
وهنا تبقى املفاضلة مهمة بني العب شاب
وآخر مخضرم بعقد إعارة.
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صورة في خبر

تقرير
ف ّرط نادي برشلونة طوال تاريخه بالعديد من الالعبين .لكن رحيل البعض
كان غريبًا للغاية .فعلى سبيل المثال ،كان التخلي عن األسطورة دييغو
مارادونا واحدًا من القرارات التي ربما ندم عليها الفريق الحقًا بعدما وصل
الالعب إلى القمة مع نابولي والمنتخب األرجنتيني

الصدارة ليونايتد
ابتعد مانشستر يونايتد بثالث نقاط في صدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم،
بعد أن منحه هدف بول بوغبا الفوز -1صفر على مضيفه بيرنلي باستاد تيرف مور.
ورفــع االنتصار رصيد يونايتد إلــى  36نقطة من  17مـبــاراة مقابل  33نقطة لغريمه
ليفربول ،قبل املواجهة بني العمالقني باستاد أنفيلد ،يوم األحــد القادم .وهــذه أول مرة
يتصدر فيها يونايتد الــدوري بعد  17مباراة منذ ديسمبر/كانون األول  .2012وجاء
الـهــدف فــي الدقيقة  71عندما أرســل مــاركــوس راش ـفــورد كــرة عرضية قابلها بوغبا
بتسديدة اصطدمت بمدافع بيرنلي مات لوتون وخدعت الحارس نيك بوب.

برشلونة
ورحيل األساطير

قتيبة خطيب

عــاشــت جماهير ن ــادي برشلونة
خالل السنوات املاضية على وقع
ص ــدم ــات ك ـب ـيــرة ،ب ـعــدمــا فــاجــأت
اإلدارات املـتــاحـقــة عـلــى الـفــريــق الكتالوني
ال ـج ـم ـي ــع ،م ــن خـ ــال ال ـت ـخ ـلــي ع ــن أســاط ـيــر
كبار كان لهم وزن ثقيل في عالم «الساحرة
املستديرة» ،واستطاعوا أن يحققوا العديد
مــن األل ـقــاب مــع الـفــريــق ،بـعــدمــا كــان الـنــادي
بشكل
الـكـتــالــونــي فــي مطلع األلـفـيــة يـعــانــي
ٍ
كبير من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
األسطورة دييغو مارادونا

وق ـع ــت إدارة نـ ــادي بــرش ـلــونــة م ــع أس ـط ــورة
الـكــرة األرجنتينية الــراحــل دييغو مــارادونــا،
بـعــد انـتـهــاء بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم ع ــام ،1982
وأظهر الساحر مهارة كبيرة جعلته معشوق
جماهير الفريق الكتالوني ،بعدما ساهم في
ف ــوزه بلقب كــأس مـلــك إسـبــانـيــا عـلــى الغريم
التقليدي ري ــال مــدريــد ،وك ــأس الـســوبــر على
أتلتيك بلباو .لكن ما حــدث في نهائي كأس
امللك عام  1984جعل إدارة برشلونة تستغني
بشكل مفاجئ عن مارادونا ،بعد أن تورط في
شجار مع العبي أتلتيك بيلباو ،ليرحل بعدها

رونالدو أكد أنه
صدم من طريقة التعامل
ُ
معه في برشلونة
إل ــى نــابــولــي اإلي ـطــالــي ،ال ــذي صـنــع األمـجــاد
معه ،بعدما شــارك في  58مباراة سجل فيها
 38ه ــدف ــا ب ـج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت .وك ـ ــان رح ـيــل
م ــارادون ــا عــن برشلونة ربـمــا ضــربــة للفريق
الكتالوني الــذي كــان بإمكانه االسـتـفــادة من
الالعب األفضل بالتاريخ في نظر كثر.
الظاهرة رونالدو

لفت النجم البرازيلي السابق رونالدو أنظار
العالم إليه ،نتيجة املستويات الفنية الخرافية
الـتــي قدمها مــع أيـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي ،لذلك
حرصت إدارة برشلونة على ضمه في صيف
عــام  1996مقابل  19.5مليون دوالر ،ليتمكن
الـظــاهــرة بعدها مــن خطف األض ــواء ،نتيجة
تسجيله  47هــدفــا فــي  49م ـبــاراة لعبها في
م ــوس ــم وحـ ـي ــد ب ـج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت املـحـلـيــة
والقارية .ورغم األلقاب التي أهداها الظاهرة

رونــالــدو إلــى ن ــادي برشلونة ،فــوجــئ العالم
في عام  1997عندما ُأعلن عن رحيل املهاجم
البرازيلي إلــى صفوف إنتر ميالن اإليطالي
بطريقة غريبة للغاية .وعــن رحيله املفاجئ
عن برشلونة ،كشف الظاهرة رونالدو السبب
الحقيقي ،بقوله لشبكة «دازن» ،الــذي نقلته
صـحـيـفــة «س ـ ـبـ ــورت» ال ـك ـتــالــون ـيــة ّف ــي شـهــر
فـبــرايــر /شـبــاط عــام « :2020لـقــد وقـعــت عقد
التجديد في نهاية املوسم وذهبت في عطلة
إلـ ــى الـ ـب ــرازي ــل ،وب ـع ــد خ ـم ـســة أي ـ ــام ات ـص ـلــوا
بــي إلبــاغــي بــأنــه ال يمكنني تـجــديــد العقد
واالستمرار .لم يكن ذلك بيدي ،كنت أرغب في
الـبـقــاء ،الـنــادي لــم يـقــدرنــي كما كــان يجب أن
يـكــون» .مع العلم أن رونــالــدو ّ
تعرض بعدها
في إنتر إلصابات خطيرة في الركبة أبعدته
عن املالعب لفترة طويلة قبل العودة والتألق
بمونديال  2002واالنـتـقــال بعدها إلــى نــادي
ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

على هامش الحدث

األنيق ريفالدو

لـ ـع ــب ري ـ ـفـ ــالـ ــدو خ ـم ـس ــة مـ ــواسـ ــم بـقـمـيــص
بــرشـلــونــة ،سـجــل خــالـهــا  109أهـ ــداف ،كــان
ُم ـع ـظ ـم ـهــا ح ــاس ـم ــا وسـ ــاح ـ ـرًا وق ـ ــد جـعـلـتــه
مـ ـعـ ـش ــوق ج ـم ــاه ـي ــر الـ ـف ــري ــق الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي،
وب ـخــاصــة عـنــدمــا سـجــل هــدفــه املـقـصــي في
شـ ـب ــاك فــال ـن ـس ـيــا ،الـ ـ ــذي أنـ ـق ــذ ف ـي ــه ال ـبــرســا
وضمن له التأهل إلــى دوري أبطال أوروبــا،
بــاإلضــافــة إلــى حصوله على الـكــرة الذهبية
عــام  .1999لكن بعد قــدوم امل ــدرب الهولندي
لــويــس ف ــان غ ــال ،أص ـبــح قــائــد خ ــط الــوســط
حبيسًا لدكة البدالء ،ما جعله يقرر االنتقال
إلى ميالن اإليطالي ،ويذهب بعدها ملونديال
كوريا الجنوبية واليابان  ،2002ويعود مع
منتخب ب ــاده بالكأس الذهبية األغـلــى في
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ،األم ــر ال ــذي جـعــل جماهير
الـفــريــق الكتالوني تطالب اإلدارة بـضــرورة
الكشف عن سبب رحيل ريفالدو.
رونالدينيو النجم األول

التعامل مع ميسي
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صحيح أن برشلونة حاول ضمان حقوقه في قضية النجم األرجنتيني
ٌ
ليونيل ميسي من خالل المحافظة على العبه األول أو حتى محاولة
االستفادة ماليًا منه ،لكن اإلدارة بقيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا
بارتوميو أخطأت في التعامل مع قائد الفريق ،وذلك بعد منعه من
ّ
ظل األخطاء التي
الرحيل ،رغم تأكيد رغبته في ترك النادي ،خاصة في
تم ارتكابها في السنوات الماضية ،وهو األمر الذي أثار غضب الالعب.
ّ

ُيعد البرازيلي رونالدينيو أحد أبرز النجوم
خالل األعوام األولى من القرن الحالي ،وأفضل
الع ـب ــي ال ـع ـصــر ال ــذه ـب ــي ل ـن ــادي بــرش ـلــونــة،
بعدما ساهم في فوز الفريق الكتالوني بلقب
الدوري اإلسباني في مناسبتني متتاليتني،
والتتويج بكأس دوري أبطال أوروبــا للمرة
الثالثة فــي تــاريــخ «ال ـبــاوغــرانــا» ،مــا جعله
يـحـصــد ج ــائ ــزة ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ع ــام .2005
واصـطــدم رونــالــديـنــو بــاملــدرب الـجــديــد بيب
غــوارديــوال في عــام  ،2008الــذي كــان ُمقتنعًا
بــأن البرازيلي سيكون له تأثير سلبي على
امل ـن ـظــومــة ال ـت ــي ي ــري ــد ب ـن ــاء ه ــا ف ــي ال ـفــريــق
الـكـتــالــونــي ،مــا جـعــل رئـيــس «ال ـبــاوغــرانــا»
حينهاُ ،يعلن رحيل النجم األول عن الفريق
ٌ
صحيح
بشكل مفاجئ إلى ميالن اإليطالي.
أن أداء رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو تـ ــراجـ ــع بـ ـع ــد ذلـ ــك،

واستطاع بيب بناء منظومته الخاصة ،لكن
التخلي عــن رونالدينيو فــي تلك الفترة أثر
عـلــى مـسـتــواه ،وك ــان بــاإلمـكــان أن يبقى في
القمة كما ظهر في .2006
القنّاص سواريز

ّ
شكل رحيل املهاجم األوروغواياني املخضرم

ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــز ع ــن نـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة إل ــى
أتلتيكو مدريد في سوق االنتقاالت الصيفية
امل ــاضـ ـي ــة صـ ــدمـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـعـ ـش ــاق ال ـف ــري ــق
الكتالوني ،الذين كانوا يرغبون في مواصلة
ن ـج ـم ـهــم امل ـف ـض ــل م ـس ـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة فــي
رونــالــد كــومــان .ولم
تشكيلة امل ــدرب الجديد ّ
يشفع تــاريــخ املـهــاجــم الـقــنــاص لــه مــع نــادي

بــرشـلــونــة ،ليجد نفسه خ ــارج أس ــوار ملعب
«كامب نــو» ،ما جعل صديقه املقرب ليونيل
ميسي يوجه رسالة خاصة لألوروغواياني
قال فيها« :كنت تستحق وداعًا يليق بك كأحد
أهــم الالعبني فــي تــاريــخ الـنــادي ،وملــا حققته
من إنجازات مهمة على املستويني الجماعي
وال ـفــردي ،وأال ي ـطــردوك كما فـعـلــوا ،لكن في

برشلونة تخلّى
عن رونالدينيو
بطلب من
غوارديوال
()Getty

ال ــواق ــع ل ــم ي ـعــد يــده ـش ـنــي أي شـ ــيء يـصــدر
م ــن ه ـ ــؤالء» .وح ـتــى الـلـحـظــة ،ي ـقــدم املـهــاجــم
األوروغــوايــانــي مستوى مميزًا للغاية تحت
قيادة املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني،
وس ــاه ــم ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األهـ ـ ـ ــداف املـحـلـيــة
واألوروبية ،وتصدر مع فريقه ترتيب الدوري
ً
اإلسباني كما توج بطال ملرحلة الشتاء.

وجه رياضي

كالوديو كانـيجيا
العب أرجنتيني
سابق عرف
بسرعته الفائقة،
وعرفه الجميع
بشعره الطويل
في مونديال 1990

رجل املتعة والسرعة ،زميل دييغو أرماندو مارادونا وصانع
الفرحة في بالد الفضة ،اليوم حديثنا عن العب استثنائي
في هذه اللعبة ،هو األرجنتيني كالوديو بول كانيجيا .ولد
الالعب الشهير بشعره الطويل يوم التاسع من يناير ،1967
برز في مركز الجناح واملهاجم ،ودافع عن ألوان منتخب بالده
لسنوات طويلة ،خاضها خاللها العديد من االستحقاقات
املهمة ،إضافة إلى تمثيله الناديني األكثر عراقة في موطنه،
نقصد هنا بوكا جونيورز وريفر بليت.
يـعـتـبــر كــانـيـجـيــا واح ـ ـدًا م ــن أسـ ــرع الــاع ـبــن ف ــي ال ـتــاريــخ،
تمتع بـقــوة جـســديــة هــائـلــة .دخــل عــالــم الــريــاضــة مــن بــوابــة
ألعاب القوى؛ تحديدًا سباقات الجري السريع ،وشــارك في
منافسات وبطوالت على مستوى املقاطعة في  100متر.
هذه الخاصية أعطته إضافة في عالم كرة القدم ،فاالنطالق
السهم ّ
صعب مأمورية املدافعني ،كما أن قدرته على تسجيل

األهــداف باستمرار كانت سببًا في زيــادة نقاط قوته ،فقد
عرف بذكائه وقدرته على التمرير ،لذا استفاد املدربون منه
كصانع ألعاب متقدم أو في منصب املهاجم الهداف.
شــارك كانيجيا فــي  50مـبــاراة مــع األرجـنـتــن ،وسجل 16
هدفًا ،لعب للعديد من األندية في أوروبــا ،لكنه لم يدافع عن
ألــوان العمالقة ،فاقتصرت مسيرته على اللعب مع فيرونا
وأتاالنتا ورومــا وبنفيكا ودون ــدي ورينجرز ونــادي قطر،
إضافة لبوكا وريفر.
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم  ،1990س ـجــل كــانـيـجـيــا هــدفــن ســاعــدا
األرجنتني في الوصول إلى النهائي .في مباراة الــدور الـ16
ضد البرازيل ،مرر دييغو مارادونا كرة لكانيجيا الذي تجاوز
الحارس تافاريل ،قبل ّ
هز الشباك ليمنح األرجنتني التأهل،
ّ
في نصف النهائي ضد إيطاليا هز برأسه شباك الحارس
والتر زينغا ،وكان أول هدف تتلقاه شباك إيطاليا في تلك

النسخة ،فاتجه الفريقان للوقت اإلضــافــي ،قبل أن يحسم
الـلـقــاء بــركــات الـتــرجـيــح لـصــالــح األرج ـن ـتــن ،لـكــن الضربة
كانت بغيابه عن املـبــاراة النهائي ضد أملانيا ،والتي افتقد
فيها التانغو لخدماته .سجل كانيجيا هدفني في نهائيات
كأس العالم  ،1994وهو الذي ّتوج بلقب كوبا أميركا 1991
على حساب كولومبيا وكــذلــك كــأس الـقــارات على حساب
السعودية .استبعد لسنوات عن املنتخب بسبب خالفه مع
املدرب دانيل باساريال الذي طلب منه ّ
قص شعره فرفض،
ليغيب عــن مونديال  1998فــي فرنسا بعكس باتيستوتا
وأورتيغا وريــدونــدو الذين نفذوا طلبات املدير الفني .ظهر
في مونديال  2002بعد إعادته من قبل مارسيلو بيلسا،
لكنه بقي على مقاعد البدالء ّ
وتعرض للطرد أمام السويد،
وكان أول العب يتلقى بطاقة حمراء رغم جلوسه احتياطيًا.

(العربي الجديد)

سيميوني :التفاني وااللتزام في العمل س ّر نجاحنا
قــال األرجنتيني دييغو سيميوني ،املــديــر الفني
ألتلتيكو مــدريــد ،عقب انتصار فريقه املستحق
على إشبيلية بهدفني نظيفني فــي اللقاء املؤجل
ً
م ـنــذ ال ـجــولــة األول ـ ــى ف ــي الـلـيـغــا وت ـتــوي ـجــه بـطــا
للشتاء ،إن «الفرد يجتهد دائمًا من أجل أن يجد
األفضل» ،في الوقت الــذي أبــدى فيه سعادته بأن
وتفان» على مدار سنوات
العبيه يلعبون بـ«شغف
ٍ
طويلة .وأوضح املدرب األرجنتيني خالل املؤتمر
الـصـحــافــي بـعــد املـ ـب ــاراة ال ـتــي احـتـضـنـهــا ملعب
(واندا ميتروبوليتانو) «أكثر شيء يمنحني األمل
والطموح هو تطور الالعبني ،وكذلك النادي ،إذ إننا
وبتفان ،وبالتزام على
نخوض كل مباراة بشغف
ٍ
م ــدار  9سـنــوات .هــذا األم ــر يجعلني سعيدًا .أما
ّ
األمر اآلخر (يقصد لقب الليغا) فهو نتاج لكل ما
سبق» .وحول تتويج الفريق بلقب الشتاء قبل  3مباريات من نهاية الدور األول ،أوضح أن
«الفرد يجتهد دائمًا للحصول على األفضل .الفريق يعمل بصورة جيدة للغاية ،وباستثناء
ما حدث أمام كورنيال (الخروج من كأس امللك) ،فنحن ننافس بشكل جيد جدًا في جميع
البطوالت» .وأثنى الـ«تشولو» على املباراة التي قدمها مواطنه أنخيل كوريا ،سجل هدف
افتتاح النتيجة في الدقيقة  .17وقال في هذا الصدد «سعيد للغاية باملباراة التي قدمها .هو
كان بحاجة ملباراة مثل هذه .لقد شارك من أجل تقديم الدور الذي يحتاج إليه الفريق من
أجل الفوز باملباراة ،كما أنه سجل هدفًا» ،إال أن املدرب األرجنتيني أكد أن األداء ّ
تغير كثيرًا
في الشوط الثاني ،ولم يستطع الفريق تقديم نفس صورة الشوط األول ،ولكن مع صالبة
الفريق الدفاعية ،تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني وقتل أي فرصة للمنافس في العودة.
اليابان تواصل االستعداد لألولمبياد
رغم زيادة إصابات كورونا
ق ـ ــال ك ـب ـي ــر أم ـ ـنـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــاب ــان ــي
كاتسونوبو كاتو إن الحكومة اليابانية تواصل
االسـ ـتـ ـع ــداد إلق ــام ــة أومل ـب ـي ــاد طــوك ـيــو الـصـيــف
املـقـبــل كـمــا ه ــو مـخـطــط ،بـعــد تــأجـيـلـهــا بسبب
جائحة فيروس كورونا .وأكدت اليابان مرارًا أن
األلعاب ستقام رغم أن استطالعات الرأي تظهر
أن الغالبية يرغبون فــي تأجيلها مــرة أخــرى أو
إلغائها تمامًا .وقــال كاتو في مؤتمر صحافي
دوري إنـ ــه «فـ ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي نـعـمــل جميعًا
كرجل واحد والكل مشترك في تنظيم األوملبياد
حتى نستضيفه بنجاح» .وتأتي تعليقات كاتو
بـعــد أن ذك ــرت وســائــل إع ــام محلية أن رئيس
ال ــوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا تحدث إلى
بيل غيتس حول األلعاب األوملبية في محادثة رتبها تاكيشي نينامي الرئيس التنفيذي
لشركة سنتوري هولدينغز .ونقلت وكالة كيودو لألنباء عن نينامي قوله إن سوجا أبلغ
غيتس بأن األلعاب األوملبية «مهمة للغاية» وستقام «بالتأكيد» .لكن كاتو قال إن سوغا
لم يدل بهذه التعليقات إلى غيتس .وقال كاتو «تحققت من األمر وبحسب علمي لم يتم
استخدام هذه العبارة» .وتواجه اليابان موجة ثالثة من فيروس كورونا ووصلت العدوى
إلى مستويات قياسية .وكان من املقرر إقامة األلعاب األوملبية في .2020
مارتشان :انتقالي إلى فريق ليون كان القرار الصائب
يستعد روبــن مــارتـشــان ،العــب الــدائــرة بمنتخب إسبانيا ،لتسجيل ظـهــوره األول مع
«املاتادور» في مونديال كرة اليد الذي تحتضنه مصر خالل الفترة من  13وحتى 31
ّ
يناير /كانون الثاني الجاري ،إذ أكد أن هذا األمر بمثابة املكافأة له على املجهود املبذول
من جانبه خالل آخر سنتني .وفي مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية (إفي) ،أكد صاحب
الـ 26عامًا «انتقالي إلى فريق ليون كان القرار الصائب ،وباألخص مع مدرب مثل مانولو
كاديناس ،الذي يستدعيك حتى في أيام اإلجازات لخوض تدريبات فردية .هذا منحني
ميزة إضافية ،وساعدني في النهاية على االنضمام للمنتخب» .وأكــد الالعب الــذي لم
يسبق له االنضمام في السابق ألي من منتخبات الناشئني أنه لم يفقد األمل مطلقًا في
ارتداء قميص منتخب بالده .وقال في هذا الصدد «أي رياضي يحلم باالنضمام ملنتخب
بالده ،ولكن لكي أكون صريحًا ،لم أكن أفكر في األمر كثيرًا ،ولكن بعد االنضمام لليون
وزيادة ساعات التدريب اليومية ،بدأت آمالي ُ
تكبر في إمكانية استدعائي للمنتخب ،هذا
كان هدفي» .وحــول تطلعاته مع بطل العالم مرتني ( 2005و )2013في املونديال الذي
تستضيفه مصر ،قال مارتشان إن «الجميع يحلم بالذهب ،ولكن علينا التفكير خطوة
بخطوة ،ألن األمــور ليست سهلة على اإلطــاق ،ولن يقدم أحد الذهب كهدية .ال يمكننا
التراخي في أي مباراة ،إذ سنواجه منافسني أقوياء منذ مرحلة املجموعات ،ودقيقة من
التراخي قد ندفع ثمنها غاليًا».
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هوامش

للجزائريين احتفال آخر برأس السنة ،عدا عن الميالدية والهجرية ،هو رأس السنة األمازيغية ،أو «ثابورث أوسقاس» بعاداته المتجذرة
في الذاكرة الشعبية .اليوم ثالث أيام االحتفال

الجزائر ـ فتيحة زماموش

بدأت األسر الجزائرية إحياء عيد
رأس السنة األمازيغية ،2971 ،أو
ما يسمى بعيد «الناير» أول من
أمـ ــس ،ف ــي احـتـفــالـيــة تـسـتـمــر عـ ــادة ثــاثــة
أيــام من  12إلــى  14يناير /كانون الثاني،
ّ
مــن كــل عــام ،باعتبارها املــؤشــر إلــى بداية
التقويم األمــازي ـغــي ،واملــوعــد املـتـجــدد مع
الــزرع والخير والفالحة والحصاد أيضًا،
وذل ــك بــإحـيــاء تـقــالـيــد وعـ ــادات عـلــى مــدار
األي ــام الـثــاثــة .وهــو عيد سنوي تقام فيه
احـ ـتـ ـف ــاالت بـ ـه ــذا اإلرث الـ ـ ــذي وصـ ــل إل ــى
ال ـج ــزائ ــري ــن م ــن أج ـ ــداده ـ ــم ،ط ـ ــوال ق ــرون
ممتدة في التاريخ.
ّ
ّ
تتجدد العالقة مــع الـعــام األمــازيـغــي كلما
ّ
ح ــل الـثــانــي عـشــر مــن يـنــايــر ،أو مــا يسمى
بــالـلـغــة األمــازي ـغ ـيــة (ي ـنــايــر أق ــذي ــم) ،فـهــذا
الـ ـي ــوم ل ــه قــدس ـيــة خ ــاص ــة لـ ــدى ال ـعــائــات
ب ــاع ـت ـب ــاره ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد أو كـمــا
يطلق عليه باألمازيغية «أمنزو يناير» أو
«ثابورث أوسقاس» أو «باب السنة».
تعتمد الــروزنــامــة األمــازيـغـيــة عـلــى ّ
تغير
الـ ـفـ ـص ــول ومـ ــراحـ ــل زرع ونـ ـم ــو وح ـص ــاد
ال ـن ـبــاتــات وال ـخ ـض ــروات وال ـب ـقــول الـجــافــة
وال ـف ــواك ــه ،إذ ي ـقــول ال ـبــاحــث فــي ال ـتــاريــخ،
مــن جــامـعــة «أم ال ـبــواقــي» سـعـيــد بــوطــران
ّ
لـ«العربي الجديد» إن «التأريخ األمازيغي
م ــرتـ ـب ــط بـ ــاملـ ــواسـ ــم واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ــزراعـ ـي ــة
وال ـف ــاح ــة املـنـتـظـمــة» وذلـ ــك اس ـت ـن ــادًا إلــى
مــواقــع الـكــواكــب وأهـمـهــا الـقـمــر والـشـمــس.
أما الخصوبة ،فهي ميزة افتتاح العام ،إذ
يـعـ ّـد شهر يناير بــدايــة الـتــاريــخ ّ الفالحي،
بحسب بوطران ،أو ما يوصف بأنه «الفترة
الـفــاصـلــة م ــا ب ــن نـمـطــن شـمـسـيــن وهـمــا
االن ـق ــاب الـشـمـســي ال ـش ـتــوي أو الصيفي
تؤذن
واالعتدال الربيعي أو الخريفي» ،إذ ِ
لـلـبــدء ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـط ـقــوس املــرتـبـطــة
بزراعة األرض وبداية العمل الجاد الجالب
للخير ووفرة املحاصيل الزراعية.
وت ـش ـي ــر ب ـع ــض ال ـك ـت ــاب ــات ح ـ ــول ال ـث ـقــافــة
األمازيغية ،إلــى ّأن ّ
العد التاريخي للسنة
األمازيغية بدأ منذ عام  950قبل امليالد ،إذ
ّ
ّ
تنص على أن هذا التقويم بدأ مع «انتصار
امللك البربري أو األمازيغي شاشناق» على
امللك رمسيس (رعمسيس) الثالث من أسرة
الـفــراعـنــة بـمـصــر ،وذل ــك فــي سـنــة  950قبل
امل ـي ــاد ،فــي مـعــركــة دارت فــي منطقة بني
س ـن ــوس ،بــال ـقــرب مــن والي ــة تـلـمـســان 486
كيلومترًا غربي العاصمة الجزائرية .وعلى
ّ
ه ــذا األس ـ ــاس ،ظــلــت تـلــك امل ـعــركــة انـطــاقــا
ُ
لحدث مهم في الثقافة األمازيغية يحتفل
ّ
بـهــا رسـمـيــا ك ــل ع ــام ،فــي مختلف مناطق
الجزائر ،في جو بهيج مليء باملشهديات
يصنع الفرحة ،وتقدم في املناسبة أشهى
األطباق.
احـ ـتـ ـف ــاالت «الـ ـن ــاي ــر» ف ــي الـ ـج ــزائ ــر تـتـخــذ
ط ـقــوســا مـخـتـلـفــة م ــن مـ ّنـطـقــة إل ــى منطقة
ومن قرية إلى أخــرى ،لكنها تعتبر وسيلة
الس ـت ـق ـب ــال عـ ــام ال ـخ ـي ــر ،ع ـل ــى حـ ـ ّـد تـعـبـيــر
ال ـب ــاح ـث ــة ف ــي ال ـ ـتـ ــراث ،وه ـي ـب ــة ش ــري ــد فــي
حديثها إل ــى «الـعــربــي الـجــديــد» موضحة
ّ
أن االحتفاالت تجري على مدار ثالثة أيام.
وعلى العكس من بقية األيــام ،ينفرد اليوم
األول من السنة األمازيغية أي الثاني عشر

«ثابورث أوسقاس»
عادات متجذرة في الذاكرة الشعبية (العربي الجديد)

احتفالية رأس السنة األمازيغية في الجزائر

باختصار
ينفرد اليوم األول
من السنة األمازيغية،
بإعداد البيوت
الستقبالها كضيفة
عزيزة ،إذ تعكف األسر
ّ
على تجديد كل أواني
الطبخ
■■■
يجري إعداد الطبق
التقليدي ليناير ،وهو
أمنسي نيناير ،في
اليوم الثاني ،الذي
يعتمد على اللحم
املجفف املحفوظ في
امللح
■■■
في اليوم الثالث ،يجري
تزيني فتاة بأبهى حلة
من املالبس التقليدية
والحلي الفضية،
وترافقها النساء في
زيارات ملختلف بيوت
الجيران

م ــن ي ـن ــاي ــر ،ب ــإع ــداد ال ـب ـي ــوت السـتـقـبــالـهــا
ك ـض ـي ـفــة ع ـ ــزي ـ ــزة ،إذ ت ـع ـك ــف األس ـ ـ ــر عـلــى
ّ
تجديد كــل أوان ــي الطبخ واقـتـنــاء الطيني
ً
ال ـص ـنــع م ـن ـهــا ،ف ـض ــا ع ــن إت ـم ــام مختلف
أشـغــال النسيج والحياكة .ويسمى اليوم
الـثــالــث عـشــر مــن يـنــايــر ،أي ال ـيــوم الثاني
مـ ــن االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ،ب ـح ـس ــب طـ ـق ــوس مـنـطـقــة
األوراس ،شرقي الـجــزائــر بــ«يـنــار أجديذ»
أي شهر جديد ،وفيه يجري إعــداد الطبق
ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ـي ـنــايــر وه ــو أم ـن ـســي نـيـنــايــر،
ويـطـلــق عـلـيــه مـحـلـيــا طـبــق ال ـقــديــد ،ال ــذي
يـعـتـمــد عـلــى الـلـحــم املـجـفــف امل ـح ـفــوظ في
امللح .كذلك ،يضاف الطبق نفسه إلى مائدة
عشاء العام الجديد في هذا اليوم بالذات،
مـ ــع ت ـح ـض ـيــر س ـب ـعــة أنـ ـ ـ ــواع مـ ــن ال ـف ــواك ــه
وال ـخ ـض ــروات غــالـبــا مــا تتمثل فــي الـتــن،
والـ ـج ــوز ،وامل ـش ـمــش وال ـب ــرق ــوق املـجـفـفــن،
والتمر ،والعنب ،والرمان وربما غيرها من
املنتجات املوسمية .أمــا الـيــوم الثالث من
االحتفالية ،الــذي يصادف اليوم الخميس
ف ــي ال ــراب ــع عـشــر م ــن ي ـنــايــر ،فـيـتـمـيــز عند
النساء باستحضار عــادة «أسليث نينار»
أو «ع ــروس يـنــار» كما تـقــول شــريــد ،وفيه
يجري تزيني فتاة بأبهى حلة من املالبس
ال ـت ـق ـل ـيــديــة وال ـح ـل ــي ال ـف ـض ـيــة ،وتــراف ـق ـهــا
النساء في زيــارات ملختلف بيوت الجيران
فــي املنطقة كـ«ملمح مــن مــامــح السعادة

والفرح والـســرور بهذا العام الجديد» كما
تضيف .على املستوى الجغرافي ،تختلف
ّ
الطقوس بحسب كل منطقة جزائرية ،ففي
مـنـطـقــة الـقـبــائــل ال ـك ـبــرى ،وس ــط ال ـجــزائــر،
تحتفل الـعــائــات ب ـعــادة تسمى «أس ـفــال»
م ـ ــع طـ ـب ــخ طـ ـب ــق الـ ـكـ ـسـ ـكـ ـس ــي ،ب ـم ـخ ـت ـلــف
الخضر واللحوم ،وتحرص فيه املرأة على
توزيعه على جميع أفراد أسرتها وتقديمه
كـهــديــة أي ـضــا لـلـجـيــران واألق ـ ــارب امتنانًا
لـلـخـيــر وطـلـبــا ل ـلــرزق وال ـخ ـصــوبــة .كــذلــك،
يـ ـج ــري ت ـح ـض ـيــر أطـ ـب ــاق أخـ ـ ــرى ف ــي ه ــذه
املنطقة مــن دون الـلـحــم ،قــوامـهــا الحبوب،
مــن بينها طبق أوفـتـيــان ،وهــو عـبــارة عن
ّ
حساء يتشكل من القمح والحمص والفول
وحبوب جافة أخرى لترمز إلى الخصوبة
ً
ووفــرة املحاصيل ،فضال عن إعــداد بعض
الفطائر بالعسل لبعث التفاؤل والسعادة
وان ـت ـظ ــار س ـنــة مـلـيـئــة ب ــال ـف ــرح واإلنـ ـج ــاز
والحصاد.
أما في منطقة آريس ،بوالية باتنة ،شرقي
ال ـب ــاد ،فـيـجــري إعـ ــداد طـبــق إيــرش ـمــن ،أو
طريق
الشرشم ،وهو طبق يتم إعــداده
عن ّ
ن ـقــع ال ـق ـمــح ف ــي امل ـ ــاء ث ــم ُي ـغ ـلــى ُ
وي ـصــفــى
لـتـضــاف إل ـيــه كـمـيــة م ــن ال ـغ ــرس أو التمر
ال ـط ــري ك ـمــا ت ـقــول ال ـس ـيــدة ح ــدة حـشــانــي
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» .كــذلــك ،تـحــرص نساء
ه ــذه املـنـطـقــة عـلــى ب ــدء الـسـنــة األمــازيـغـيــة

بتنظيف الـبـيــوت واسـتـقـبــالـهــا باأللبسة
التقليدية والحلي الفضية .بالنسبة لسكان
الواحات الجزائرية ،تبدأ السنة األمازيغية
بتفقد بـســاتــن األش ـج ــار والـنـخـيــل ،وبــدء
ُ
االع ـت ـنــاء ب ــال ــزرع .وت ـع ــرف مـنـطـقــة مـيــزاب
بــإعــداد طبق أرفـيــس مــن السميد والسكر
والـحـلـيــب وال ـب ـيــض ،وتـطـبـخــه رب ــة املـنــزل
ف ــي ش ـكــل ف ـط ـيــرة ث ــم تـفـتــت وت ـط ـهــى على
بخار املاء ،وبعد ذلك يجري وضع الفطيرة
ف ــي ال ــده ــون الـطـبـيـعـيــة ،وت ــزي ــن بالبيض
ّ
والزبيب .الالفت أن عــادات ميزاب تعقبها
حلقات الذكر وقــراءة القرآن والتضرع لله
ب ــأن ت ـكــون الـسـنــة وف ـي ــرة ال ـح ـصــاد .وأدى
تجذر هــذه الطقوس االجتماعية فــي قلب
األســر الجزائرية إلــى زي ــادة التماسك بني
األسر والجيران ،مع توقع األفضل دائمًا.
مل ـنــاس ـبــة إح ـي ــاء رأس ال ـس ـنــة األمــازي ـغ ـيــة
خصوصية في الجزائر ،إذ أصبحت بمرور
ال ـس ـنــن ع ـي ـدًا ي ـت ـجــدد ف ـيــه ال ـت ــواص ــل مع
اإلرث الــذي وصــل إلــى أهــل الزمن الحاضر
من األس ــاف ،عبر تقاليد ومــوروث ثقافي
وطـ ـق ــوس ت ـخ ـلــق ال ـب ـه ـجــة والـ ـسـ ـع ــادة فــي
األس ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،وبـ ـ ــن سـ ـك ــان ال ـب ـل ــدة
الــواحــدة ،واملدينة الــواحــدة ،وعلى امتداد
الوطن ،بمختلف جهاته ،من دون أن ننسى
ّ
أيـضــا أن كثيرين فــي دول املـغــرب العربي
يحتفلون باملناسبة نفسها.

وأخيرًا
ديكتاتورية «التواصل»
سعدية مفرح

أثـ ــار قـ ــرار م ـنـ ّـصــة تــوي ـتــر إغـ ــاق ح ـس ــاب الــرئـيــس
األميركي ،دونــالــد تــرامــب ،فيها إثــر اقتحام أنصاره
ـاؤالت اجتاحت
مبنى الكونغرس في واشنطن ،تـسـ ٍ
مـسـتـخــدمــي «تــوي ـتــر» وغ ـي ــره م ــن م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي في العالم كله بشأن أحقية هذه املنصات
ُ
فــي مثل هــذه ال ـقــرارات التي ال تــراجــع ،فترامب أحد
أش ـهــر مـسـتـخــدمــي «تــوي ـتــر» وم ــن أه ـم ـهــم ،بــل لعله
ساهم بتغريداته املثيرة دائما في إعادة تنشيط هذه
املنصة التي عانت من التراجع بعد ظهور ّ
ّ
منصات
أخرى .ولم يشفع له ذلك ،وال عدد متابعيه الذي كان
يــزيــد على الثمانية والـثـمــانــن مـلـيــون ،مــن أن تتخذ
إدارة «تويتر» ذلك القرار الحاسم والسريع واملفاجئ
بــإغــاق حسابه نهائيا ،مــا حــرمــه مــن الـتــواصــل مع
جمهوره عبر الوسيلة املفضلة لديه.
لقد أع ــاد األم ــر كله إلــى األذه ــان قــوة هــذه ّ
املنصات
الـتــواصـلـيــة عـلــى مستخدميها وسـيـطــرتـهــا الـتــامــة
لشروط
عليهم ،فهي مجانية متاحة للجميع ،وفقا
ٍ
ي ــواف ــق ع ـل ـي ـهــا ك ــل م ـس ـت ـخــدم ب ـم ـج ــرد ان ـض ـمــامــه

ً
لـهــا ،ولـكــن ال ـشــروط تـبــدو أحـيــانــا غــامـضــة ،ويمكن
ت ـف ـس ـيــرهــا ب ـت ـف ـس ـي ــرات ك ـث ـي ــرة ،وهـ ــي ت ـف ـس ـيــراتٌ
ٍ
النهائي ،تلك
تفسيرها
ـق
ـ
ح
تحتفظ بمرجعيتها و
ً
املـنـصــات وحــدهــا مــا يجعل سلطاتها مطلقة فعال
على مستخدميها ،وهو ما يثير القلق لدى الجميع،
ويجعلنا نتساءل ّ
مجددا؛ ما هي املعايير الحقيقية
الواضحة التي تستند إليها إدارة «تويتر» وغيره من
ّ
ـاب فيها؟ وكيف يمكننا
املـنــصــات ،إلغــاق أي حـسـ ٍ
ـاالت م ـت ـشــاب ـهـ ٍـة في
ال ــوث ــوق ب ـهــا ف ــي ظ ــل رص ــد ح ـ ـ ٍ
لشخصيات مختلفة ،تعاملت معها
التغريد والتدوين
ٍ
تلك املنصات بقرارات مختلفة؟
إغ ــاق حـســابــات تــرامــب ،فــي كــل وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي التي يستخدمها ،بهذا الشكل السريع،
وب ـمــا ي ـبــدو وك ــأن ــه أم ــر مـتـفــق عـلـيــه م ــن ال ـشــركــات
املختلفة املالكة تلك املنصات ،وهذا أمر نادر أساسا،
وبال مراجعة أو أمر قضائي ،أو حق للشكوى ،أثبتت
تقليدية في
شمولية وغير
ديكتاتوريات
لنا أننا أمام
ٍ
ٍ
ٍ
تطبيق سلطاتها علينا ،نحن املستخدمني .خصوصا
في ظل الحاجة ّ
املاسة الستخدام معظم الناس هذه
املنصات فــي الــوقــت الحاضر ،ألنها أصبحت بديال

سهال ومجانيا ومتوفرا للجميع ،للتعبير عن رأيه،
وإيصال رسائله وأفكاره إلى اآلخرين.
ولعل هذا ّ
يفسر بعض التعاطف الذي حظي به ترامب
من املختلفني معه في الــواليــات املتحدة والعالم كله،
بعد إغالق حساباته ،فهو ليس تعاطفا مع سياساته،
ّ
تصرفاته األخـيــرة ،وال حتى
وال مع أفـكــاره ،وال مع
توافقا مع ما كــان يكتبه في «تويتر» مثال ،بل كان
تعبيرا عن القلق الحقيقي تجاه التوجه الديكتاتوري
لدى القائمني على تلك ّ
املنصات التواصلية ،وطريقة

ّ
غض تويتر
نجهل أسباب
بصرها عن تغريدات لزعماء
كثر استخدموا حساباتهم
لتعزيز ديكتاتورياتهم

ّ
تحكمها في مستخدميها الذين وجدوا فيها حريتهم
الكاملة تقريبا عندما اكتشفوها.
ذكرت ّ
منصة تويتر ،في بيان لها عقب إيقاف حساب
ترامب فيها ،أن «إطــار املصلحة العامة للشركة قائم
عـلــى تـمـكــن الـجـمـهــور م ــن االس ـت ـمــاع م ـبــاشــرة إلــى
املسؤولني املنتخبني وقادة العالم .وهو ٌّ
مبني على مبدأ
أن للشعب الحق في محاسبة السلطة» .وقــال البيان
أيضا «هــذه الحسابات ليست فــوق قوانني أو قواعد
االستخدام بشكل كلي ،وال يمكنها استخدام تويتر
للتحريض على العنف ،من بني أمور أخرى .وسنواصل
التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها» .ولكن
ّ
من الواضح أن البيان لم يتحل بالشفافية املزعومة،
ّ
فنحن املستخدمني ما زلنا نجهل أسباب غض منصة
تويتر بصرها عن تغريدات لزعماء كثر حول العالم،
استخدموا حساباتهم لتعزيز ديكتاتورياتهم ،بل
وحاسبوا بعض مواطنيهم بقسوة شديدة ،تصل إلى
ـدات كتبها بعض
السجن م ــددا طويلة ،بسبب تـغــريـ ٍ
هــؤالء املواطنني ،فهل نحن بصدد ازدواجـيــة معايير
ُ
تفضى بنا إلى نوع جديد من الديكتاتورية اإلعالمية؟
سؤال مفتوح.
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