معاذ حامد :أخشى االنتقام

يروي مراسل التلفزيون العربي في إسبانيا ،الزميل معاذ حامد ،المزيد من
تفاصيل تحقيق الموساد معه ،ويعرب عن خشيته من االنتقام]21[ .
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رغم كل الظروف التي
يمر فيها المصريون على
الصعد كافة ،فإنهم
يرفضون التنازل عن بهجة
رمضان.
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الحدث

لعنة تجلطات الدم تصيب لقاح «جونسون أند جونسون»
يبدو ّأن لقاح جونسون أند جونسون املضاد
لكورونا يحذو حذو لقاح أسترازينيكا في ما
خص الجدل املثار حوله ،بعدما أوصــت إدارة
الغذاء والدواء األميركية ومراكز السيطرة على
األمـ ــراض والــوقــايــة منها بتجميد استخدامه
مـ ــن بـ ـ ــاب ال ـ ـحـ ــرص الـ ـ ــزائـ ـ ــد ،ع ـل ــى أن ي ـجــري
التحقيق ب ـشــأن أي راب ــط محتمل بـيـنــه وبــن
ّ
حاالت التجلط في الدم ،في وقت أعلنت شركة
جونسون أنــد جونسون أنها ستؤجل إطالق
لقاحاتها في أوروبا .وأكدت إدارة الغذاء والدواء
األميركية أنها ومراكز السيطرة على األمراض

والــوقــايــة منها ّ
تقيم «األهـمـيــة املحتملة» لست
ّ
حاالت تم تسجيلها لتجلطات نادرة من نوعها
في الدم لدى مرضى تلقوا اللقاح ،أحدهم توفي
أمس .وذكرت اإلدارة أنه تم إعطاء أكثر من 6,8
ماليني جرعة من لقاح جونسون أند جونسون
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة حـتــى ي ــوم االث ـنــن .وفــي
أملانيا أقـ ّـرت السلطات تشديد قانون للحماية
مــن األم ــراض املعدية يسمح لها بفرض قيود
منسقة عـلــى كــل أراض ـي ـهــا .وي ـنـ ّـص املـشــروع
الذي ينبغي على البرملان إقــراره ،على السماح
للسلطات الفيدرالية بفرض حظر تجول ليلي

وخفض التواصل بني األفــراد وإغــاق املتاجر
غير األساسية عندما تتجاوز اإلصابات عتبة
املائة لكل مائة ألف نسمة على ثالثة أيام متتالية.
من جهة أخرى ،أظهرت دراسة نشرتها دورية
«النسيت» لألمراض املعدية أن ساللة متحورة
ُ
شديدة العدوى من كورونا اكتشفت ألول مرة
في بريطانيا ال تتسبب في أعــراض أشد حدة
لدى املرضى الذين ُيعالجون في املستشفيات.
وأض ــاف ــت ّأن ال ـل ـقــاحــات س ـت ـكــون ف ـعــالــة ضد
الساللة البريطانية املتحورة على األرجــح .كما
ّ
أعلنت الحكومة البريطانية توفر جرعة أولى من

اللقاحات املضادة لكورونا لجميع من تتجاوز
أعمارهم  50عامًا ،وبدأت حملة التطعيم بلقاح
مــوديــرنــا أم ــس ،مضيفة أن ـهــا ب ـصــدد تطعيم
جميع البالغني بحلول نهاية يوليو /تموز.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ــن األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم املـت ـحــدة
أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس أن كــورونــا فــاقــم العنف
القائم على النوع االجتماعي العام املاضي.
وسجل العالم  137,438,464إصابة بكورونا،
شـفــي منهم نـحــو  ،110,576,359فيما توفي
نحو  ،2,962,141بحسب موقع «ورلد ميترز».

(فرانس برس ،رويترز ،أسوشييتد برس)
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العالقات المصرية ــ اإلماراتية
النهضة وتباطؤ في تنفيذ الوعود

اتخذت إيران خطوة تصعيدية كبيرة قبيل انطالق مفاوضات فيينا لبحث إعادة
العمل باالتفاق النووي ،عبر إعالنها بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء  60في
المائة ،وذلك كرد على التفجير الذي استهدف منشأة نطنز يوم األحد الماضي ،في
ظل تحذيرات من انعكاسات ذلك على المباحثات

للحديث تتمة...

كيف تشكل
النظام الجزائري؟
عثمان لحياني

ملاذا يستمر الحراك الشعبي في
الجزائر في رفع شعار «دولة مدنية
ال عسكرية» ،ما دام هناك رئيس
وحكومة وبرملان ومؤسسات مدنية؟
وفي املقابل ،ملاذا تنزعج السلطة
من هذا الشعار وتشن الحروب
ّ
ضد املطالبني بتمدين الدولة ،طاملا
ّأن الحقيقة التي ال ينكرها أحد ،أنّ
الجيش هو صانع القرار ومن يختار
الرؤساء منذ االستقالل؟
قد تكون شهوة السلطة والحكم
والسيطرة عند العسكر عمومًا،
هي الدافع وراء تمركز الجيش في
قلب نظام الحكم في الجزائر منذ
االستقاللْ ،
لكن ثمة أيضًا مسار
فرضته ظروف موضوعية وسياقات
تاريخية معينة ،لعبت الدور األبرز
في ذلك .فعندما تسلمت الحكومة
املؤقتة السلطة عشية االستقالل
عام  ،1962كان جيش التحرير
قادمًا من الجبال والشعاب والحدود،
متكئًا على الشرعية الثورية وعلى
مشروعية البندقية التي حسمت
املوقف لصالحه في النهاية ،قبل أن
ُيحكم الجيش قبضته على السلطة
بالكامل بعد تحييد الرئيس أحمد بن
بلة في يونيو/حزيران .1965
هذا املنحى التاريخي الذي صنع
الظروف األولى لتمركز الجيش في
قلب نظام الحكم ،متصل بمنحى
آخر يتعلق بنجاح حركة التحرير
( )1962-1954في تحقيق هدف
االستقالل عبر جبهة واحدة،
انصهرت فيها كل مكونات الحركة
الوطنية ،وبواحدية القرار والخيار
وأحادية الوسائل واالتجاه الثوري.
ّ
وعلى هذا األساس ،تشكلت عقيدة
النظام السياسي في الجزائر ،بحيث
استوعب من تسلموا الحكم بعد
االستقالل ّأن إخفاقات الحركة
الوطنية قبل ثورة التحرير ،مردها
إلى تعدد األطر والخيارات والوسائل،
وأن النجاح في تحقيق االستقالل
ارتبط بوجود إطار ثوري واحد،
ولذلك اختار بناة الدولة الوطنية البقاء
ضمن الخيار األحادي نفسه ،وإعدام
كل تعدد في األطر ،ومحاربة كل
تعددية سياسية أو فكرية.
منذ االستقالل وضع حكام
الجزائر البالد داخل مربع مغلق ال
يقبل بأي تعددية ،وأعطب ذلك كل
محاولة لالنتقال من منظومة العمل
الثوري املوجه ،إلى منظومة الدولة
ّ
استمر الجيش
واملؤسسات .ولذلك،
ُ
ُ
في أداء نفس دور املوجه واملحدد
للخيارات وصانع القرارات.
ولهذا تستمر الحركة السياسية في
والحراك الشعبي ،في املطالبة
الجزائر ِ
بتمدين الدولة وإعفاء الجيش من
األعباء السياسية ليتفرغ لوظائفه
الحيوية .سيحتاج األمر بالتأكيد
ملزيد من الوقت والنضال ،وللعقالنية
ّ
السياسية التي تتجنب الصدام،
حفاظًا على املؤسسة ،ومراكمة
الظروف املناسبة لذلك انتصارًا
للديمقراطية.

مستوى
قياسي
في تخصيب
اليورانيوم

على الرغم من تبادل
االتصاالت وعبارات
المحبة بين قيادات
مصر واإلمارات في
العلن ،إال أن مؤشرات
التوتر المكتوم بين
الدولتين تزداد وضوحًا
القاهرة ــ العربي الجديد

أبـ ــرزت الــرئــاســة امل ـصــريــة ،أول مــن أمــس
اإلث ـنــن ،اتـصــال رئـيــس الجمهورية عبد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ب ــول ــي ع ـه ــد أبــوظ ـبــي
مـحـمــد ب ــن زايـ ــد ،لتهنئته بـحـلــول شهر
رمـ ـض ــان ،ف ــي ت ــواص ــل ه ــو األول املـعـلــن
ب ــن ال ـط ــرف ــن م ـنــذ ن ـحــو ش ـه ــري ــن .وهــي
مدة تخللتها أحداث عديدة أكدت اتساع
الخالف بني مصر واإلمارات حول العديد
من القضايا .وتحاول أبوظبي بالضغوط
امل ـبــاشــرة أح ـيــانــا ،وب ــإج ــراءات التفافية
في أحيان أخــرى ،التأثير على توجهات
ال ـس ـي ــاس ــة امل ـص ــري ــة م ـح ـل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ف ـت ــح قـ ـن ــوات ل ـل ـتــواصــل
وتحسني العالقات مع قطر وتركيا ،األمر
الذي يثير قلق أبوظبي بشدة.
وجـ ـ ـ ــاءت ق ـض ـي ــة سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ل ـتــؤكــد
للسيسي واملـســؤولــن املصريني وقــوف
اإلم ــارات فــي موقع لــم يكن ُمتوقعًا ،من
خالل وقوفها على الحياد ،بل والتلويح
بـضــخ اسـتـثـمــارات كـبـيــرة فــي ال ـســودان
وإثيوبيا
 ،وال ـ ـس ـ ـعـ ــي ل ـل ـص ـل ــح ب ـي ـن ـه ـم ــا ب ــإط ــاق
مـ ـب ــادرات م ـت ـك ــررة ،ع ـلــى ع ـكــس االت ـج ــاه
امل ـص ــري املـنـطـقــي ف ــي الـلـحـظــة الـحــالـيــة،
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــرغـ ــب ف ـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـخ ــاف
ال ـح ــدودي بــن الــدولـتــن لتثبيت موقف
السلطة الحاكمة في الخرطوم ،وتوحيد
مـ ــوقـ ــف دولـ ـ ـت ـ ــي امل ـ ـصـ ــب ض ـ ـ ـ ّـد ال ـت ـع ـنــت
اإلث ـي ــوب ــي ،واإلص ـ ــرار عـلــى املـ ــلء الـثــانــي
املـنـفــرد لـســد الـنـهـضــة مــن دون التوصل
إلى اتفاق ملزم لقواعد امللء والتشغيل.
وخـ ــال الـشـهــر امل ــاض ــي ،بــذلــت اإلمـ ــارات
ج ـه ــودًا س ــري ــة إلق ـن ــاع م ـصــر والـ ـس ــودان
ّ
بحلول فنية غير جــذريــة تمكن إثيوبيا
ف ــي ك ــل األح ـ ــوال م ــن امل ــلء ال ـثــانــي للسد،
وت ـح ـقــق حــالــة مــؤق ـتــة م ــن ع ــدم اإلضـ ــرار
بــال ـســودان وم ـصــر تنتهي بـنـهــايــة فترة
الفيضان الحالية ،مع عــدم التوصل إلى

تصعد قبيل انطالق
إيران
ّ
مفاوضات فيينا ...وتداعيات
تفجير نطنز مستمرة

طهران ،فيينا ـ العربي الجديد

تستأنف إيران والدول املنضوية في
االتفاق النووي ،وبمشاركة أميركية،
مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق ،غدًا
الـخـمـيــس ،بـعــد تأجيلها مــن مــوعــدهــا الـيــوم
األرب ـعــاء ،فــي ظــل تطورين بــارزيــن ُيتوقع أن
يهيمنا على مسار املحادثات ،األول تداعيات
التفجير الذي استهدف منشأة نطنز النووية
األحــد ،وال تــزال التفاصيل حول نتائجه غير
واض ـح ــة ،مــع تـســريـبــات إيــران ـيــة لــم تــؤكــدهــا
السلطات حــول ّ
تسببه بــ«إعـطــاب عــدة آالف
ـزة الـطــرد امل ــرك ــزي» ،وتـلــويــح طهران
مــن أجـهـ ّ
بأنه سيعقد املفاوضات ،أمــا التطور الثاني
فتمثل بتصعيد إيراني كبير باإلعالن عن بدء
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء  60في املائة.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل حديث روســي عــن إمكان
م ـنــاق ـشــة وث ـي ـقــة تـكـمـيـلـيــة ل ــات ـفــاق ال ـن ــووي
تشمل قضايا إقليمية والتطوير العسكري.
وبعدما كان مقررًا استئناف مفاوضات فيينا
الـيــوم األرب ـعــاء ،أعـلــن رئـيــس الــوفــد اإليــرانــي،
م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ع ـب ــاس عــراق ـجــي،
تأجيل االجتماع إلــى يــوم غــد الخميس بعد
إصــابــة أح ــد أع ـضــاء وف ــد االت ـح ــاد األوروب ــي
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا .ف ـي ـم ــا ذكـ ـ ـ ــرت الـ ــدائـ ــرة
اإلعــامـيــة فــي وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة أن
املـشــاورات ستكون على شكل لقاءات ثنائية
ومـ ـتـ ـع ــددة األطـ ـ ـ ــراف ب ــن ال ـج ــان ــب اإلي ــران ــي
واألطراف املتبقية في االتفاق النووي.
لكن التطور األبــرز كان إعالن عراقجي ،من
فيينا أمس ،أن بالده أبلغت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في رسالة وجهتها أمس إلى
مــديــر الــوكــالــة رافــاي ـيــل غ ــروس ــي ،عــن بــدء
تخصيب اليورانيوم بنسبة  60في املائة.
وقال عراقجي للتلفزيون اإليراني إن إيران
ّ
«ستركب ألــف جهاز للطرد املــركــزي بقدرة
إنتاجية تفوق  50في املائة قدرات األجهزة
املوجودة حاليًا في نطنز» ،مؤكدًا أنه سيتم
أيضًا استبدال األجهزة املتضررة بأجهزة
أخرى.
من جهته ،أعلن املتحدث باسم منظمة الطاقة
ال ــذري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة بـ ـه ــروز ك ـم ــال ــون ــدي «إن ـنــا
سنستخدم الـيــورانـيــوم بــدرجــة نـقــاء  60في
امل ــائ ــة ف ــي إن ـت ــاج مــولـيـبــدنــوم املـسـتـخــدم في
صناعة األدوية املشعة».
في سياق متصل ،نقلت وكالة «تسنيم» عن
مصادر إيرانية مطلعة عن  4شروط إيرانية
فــي مـفــاوضــات فيينا ،األول هــو «ض ــرورة
رفع جميع العقوبات» ،ومنها التي فرضت
ف ــي عـهــد الــرئـيـســن األمـيــركـيــن الـســابـقــن
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ودون ــال ــد ت ــرام ــب .وال ـش ــرط
الثاني ،حسب املـصــادر« ،رفــض مطلق ألي
م ـبــادرة عـلــى أس ــاس خـطــوة بـخـطــوة» ،أمــا
ال ـثــالــث ف ـهــو ع ــدم إط ــال ــة م ـبــاح ـثــات فيينا
و«أن تفضي في وقت قصير إلى نتيجة أو
تـتــوقــف» .أمــا الـشــرط الــرابــع فهو «ضــرورة
الـتـحـقــق الـحـقـيـقــي مــن رف ــع الـعـقــوبــات من
جانب إيران وليس بتعجل».
ويــأتــي تصعيد ط ـهــران ردًا عـلــى الـهـجــوم
ال ــذي ط ــاول مـنـشــأة نـطـنــز األح ــد املــاضــي،
واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفه ،فيما أكد
ّ
البيت األبيض اإلثنني أن الواليات املتحدة
«ليست ضالعة بــأي شـكــل» فــي مــا حصل.
لكن الالفت أمس كشف رئيس مركز بحوث
ال ـبــرملــان اإلي ــران ــي ،عـلــي رض ــا زاك ــان ــي ،في
مقابلة مــع التلفزيون اإليــرانــي ،أن هجوم
نطنز «أعـطــب عــدة آالف مــن أجـهــزة الطرد
تنف
املركزي» ،غير أن الحكومة لم تؤكد أو ِ
صحة هذه األرقام .وانتقد زاكاني الحكومة،
ً
قــائــا إن ــه «يـتــم إرس ــال بـعــض امل ـعــدات إلــى
الـ ـخ ــارج إلص ــاح ـه ــا وع ـن ــدم ــا ت ـع ــود هــذه
امل ـ ـعـ ــدات ت ـك ــون ب ــداخ ـل ـه ــا  300ب ــاون ــد مــن
امل ـت ـف ـج ــرات» .وأش ـ ــار إل ــى تـفـقــد بــرملــانـيــن
خالل الفترة املاضية منشآت متضررة من
ً
ه ـج ـمــات ،ق ــائ ــا إن «ب ـع ــض ه ــذه املـنـشــآت
تعطل بالكامل».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــي رب ـ ـي ـ ـعـ ــي ،خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــره
الصحافي األسـبــوعــي االف ـتــراضــي ،أم ــس ،أن

ضغوط
المحافظين

تــصــاعــدت مــطــالــبــات جــهــات
محافظة في إيران باالنسحاب من
مفاوضات فيينا ،ردًا على هجوم
نطنز .وحثت صحيفة «كيهان»،
المحسوبة على المحافظين،
الحكومة على «االنسحاب من
الــمــحــادثــات ،وتعليق جميع
االلــتــزامــات الــنــوويــة ،واالنــتــقــام
من إسرائيل ،وتحديد وتفكيك
شبكة التسلل المحلية المسؤولة
عن التخريب» .وقالت الصحيفة
أمــس« :رغــم األدلــة التي تظهر
دور الواليات المتحدة كمحرض
رئــيــســي عــلــى عملية التخريب
ّ
لكن ما يثير
الــنــووي ضد إيـــران،
األسى هو أن بعض رجال الدولة،
بتبرئتهم الواليات المتحدة من
المسؤولية ،يساعدون في جرائم
واشنطن ضد الشعب اإليراني».

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

في الوقت الذي طالب فيه وزير األمن
اإلسرائيلي بني غانتس بالتحقيق
فـ ــي هـ ــويـ ــة «مـ ـس ــرب ــي األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء» عــن
النشاط اإلسرائيلي ضد إي ــران ،بعد
الـتـفـجـيــر فــي مـنـشــأة نـطـنــز الـنــوويــة
فـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،ق ـ ــال مـ ــراسـ ــل الـ ـش ــؤون
العسكرية في صحيفة «هآرتس» إن
جهات رفيعة املستوى في املنظومة
العسكرية واألمنية في إسرائيل ُتبدي
قلقًا مــن سلسلة األنـبــاء التي نشرت
ف ــي ال ـص ـح ــف امل ـح ـل ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة،
ونسبت إلســرائـيــل عملية استهداف
السفينة اإليرانية في البحر األحمر،
(قـبــل نحو أس ـبــوع) ،وتفجير نطنز،
األح ــد املــاضــي .وبـحـســب الصحيفة،
ف ـ ــإن ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات تـ ـب ــدي م ـخ ــاوف
م ــن فـ ـق ــدان ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى «ال ـح ــرب
عـ ـل ــى مـ ــن هـ ــو ص ــاح ــب الـ ـفـ ـض ــل فــي
هــذه العمليات» ،بني جهات وأطــراف
سياسية وأخرى أمنية وفي املؤسسة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ـض ـي ـفــة أن هـ ـن ــاك مــن
يحاول توظيف التصعيد والتوتر مع
طهران لحساباته الشخصية وحتى

ّ
«العمل التخريبي فــي نطنز خلف خسائر»،
مــن دون أن يـكـشــف عــن حـجـمـهــا ،مـعـتـبـرًا أن
ال ـه ـج ــوم «دلـ ـي ــل ع ـلــى ف ـشــل األع ـ ـ ــداء وت ـطــور
الـصـنــاعــة ال ـنــوويــة اإلي ــران ـي ــة» .وع ــزا الـهــدف
مــن العملية إلــى «مـنــع توسيع ق ــدرات إيــران
مــن جهة وإفـشــال املـفــاوضــات الناجحة لرفع

ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ب ــن األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
املـخـتـلـفــة ،ف ــي إش ـ ــارة ع ـلــى م ــا يـبــدو
إلــى التوتر والـسـبــاق بــن «املــوســاد»
واألذرع العسكرية األخــرى .وأشــارت
«هــآرتــس» إلــى أن غانتس قــال إنــه لم
يكن هناك قرار في إسرائيل بالعدول
ع ــن س ـي ــاس ــة ال ـض ـبــاب ـيــة ف ــي ك ــل مــا
يتعلق بنشاطها ال ـس ــري .وأضــافــت
أن جهات أمنية مختلفة لفتت إلى أن
الـحــديــث ال ي ــدور عــن تـســريــب عيني
مــن بــن تـســريـبــات أخ ــرى ،وإن ـمــا عن
سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـســري ـبــات املـتـعــاقـبــة،
ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــر ال ـس ــائ ــد أخـ ـيـ ـرًا بني
إســرائ ـيــل وإي ـ ــران ،بـمــا يـلـمــح إل ــى أن
التسريبات كانت مقصودة بشكل ال
ً
يـتــرك مـجــاال للشك بمسؤولية دولــة
االحـتــال عــن الـضــربــات التي تلقتها
إيـ ــران أخ ـي ـرًا .ونـقـلــت الـصـحـيـفــة عن

ال قرار إسرائيليًا بتغيير
سياسة الضبابية
تجاه العمليات

م ـســؤول أم ـنــي ســابــق ،وصـفـتــه بأنه
رفـيــع املـسـتــوى ومـطـلــع عـلــى الـحــرب
ال ــدائ ــرة بــن إي ــران وإســرائ ـيــل ،قــولــه:
«يـ ـب ــدو األم ـ ــر غ ـيــر ج ـي ــد ،ف ـن ـحــن في
فترة يعاني فيها بعض قادة األجهزة
األمنية من ضعف كبير في مواجهة
مـتـخــذي ال ـ ـقـ ــرارات ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يتمتع فـيــه بعضهم بـعــاقــة خاصة
ومختلفة عــن غـيــرهــم وم ـقــربــون من
رئيس الحكومة» بنيامني نتنياهو.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذا امل ـص ــدر لم
يوضح الجهة املقصودة ،إال أنه يبدو
أن امل ـق ـص ــود ه ــو رئ ـي ــس «امل ــوس ــاد»
يوسي كوهني .وقال مصدر أمني آخر
إن «التسريبات تهدف الحتساب هذه
الـعـمـلـيــات لـصــالــح أطـ ــراف سياسية
(ن ـت ـن ـي ــاه ــو)» .م ــع ذل ـ ــك ،أقـ ــر امل ـصــدر
بــأنــه كــانــت هـنــاك ح ــاالت ق ــررت فيها
إسرائيل الكشف عن بعض العمليات
كجزء من املعركة على الوعي ولنقل
الرسائل إلي ــران ،ولكن األمــر يختلف
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،إذ ال ي ـع ـق ــد ال ـكــاب ـي ـنــت
السياسي األمني جلسات ،وال يوجد
أي ن ـق ــاش جـ ــدي ف ــي ه ـي ـئــات أمـنـيــة
وازن ــة بـشــأن «الـسـيــاســة الضبابية»
املتعلقة بالنشاطات ضد إيران.

الـعـقــوبــات ال ـظــا ّملــة» ،و«م ـنــع اسـتـمــرار املـســار
الدبلوماسي البناء ،لكننا لن نسمح لألعداء
بتحقيق أهدافهم السياسية» .وأعلن أن بالده
«ت ـح ـت ـفــظ بـحـقـهــا ف ــي ال ـ ــرد ع ـلــى املـخـطـطــن
واآلمرين واملنفذين لهذا الهجوم».
مـقــابــل ذلـ ــك ،ك ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي

محمد جواد ظريف يؤكد أن استهداف نطنز
«سيعزز» موقف طهران في مباحثات فيينا،
غـيــر أن ــه اعـت ـبــر أي ـضــا أن ــه «سـيـعـقــد الــوضــع
بالنسبة لـلــواليــات املـتـحــدة» فــي املباحثات،
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك مــع
نـظـيــره الــروســي سـيــرغــي الفـ ــروف ،ال ــذي زار

تقاعست اإلمارات
في مد يد العون لمصر
بأزمة كورونا

العراق :مخاوف ترجئ كشف
أسماء المرشحين لالنتخابات

أكد ظريف أن استهداف نطنز سيعزز موقف طهران ()Getty

قلق من تداعيات الثرثرة
مخاوف إسرائيلية من تنافس داخلي

اتـ ـف ــاق ن ـهــائــي ومـ ـل ــزم لـجـمـيــع األط ـ ــراف
يـضــع ق ـيــودًا عـلــى الـتـصــرفــات اإلثـيــوبـيــة
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .ل ـك ــن الـ ـق ــاه ــرة اس ـت ـطــاعــت
اسـتـمــالــة ال ـخــرطــوم واإلع ـ ــان أخ ـي ـرًا عن
رفض هذه الحلول ،وسط االكتفاء بتبادل
املعلومات.
وال ـخ ــاف بــن مـصــر واإلم ـ ــارات فــي هــذا
امللف لم يخرج للعلن بعد ،لكن مؤشرات
ال ـت ــوت ــر ال ــواضـ ـح ــة ك ــان ــت ل ـه ــا م ـقــدمــات
عـلــى ُصـ ُـعــد مختلفة عـلــى م ــدار الـعــامــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ال ـل ــذي ــن شـ ـه ــدا شـ ـ ـدًا وج ــذب ــا
م ـك ـت ــومــا ب ــن الـ ـق ــاه ــرة وأب ــوظـ ـب ــي عـلــى
خـلـفـيــات سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة عــديــدة،
أب ــرزه ــا ال ـخ ــاف حـ ــول طــري ـقــة الـتـعــامــل
مــع امللف الليبي الــذي أصبح املصريون
يــرون أن املــواقــف اإلمــارتـيــة ورطتهم فيه
ً
لسنوات مــن دون طــائــل ،فضال عــن إقــدام
املستثمرين اإلمــاراتـيــن على االنسحاب
م ــن ال ـعــديــد م ــن املـ ـش ــروع ــات ،خـصــوصــا
فــي العاصمة اإلداري ــة الـجــديــدة ،وسحب
االسـتـثـمــارات الـتــي كــانــوا قــد وع ــدوا بها
سابقًا أو التباطؤ فــي تطويرها ،بحجة
سوء اإلدارة املصرية لها ،وأخيرًا تقاعس
اإلم ــارات في مد يد العون ملصر في أزمة
كــورونــا ،مــن خــال التباطؤ الــواضــح في
إرســال اللقاحات ،وتصاعد الحديث عن
التعاون مع إسرائيل لتنفيذ مشروعات
تـنـمــويــة لــوجـسـتـيــة س ـتــؤثــر سـلـبــا على
املقومات املصرية وأهمها قناة السويس.
وذل ــك كله على الــرغــم مــن تـبــادل عـبــارات
امل ـح ـبــة ب ــن الـسـيـســي وم ـح ـمــد ب ــن زاي ــد،
واالتـ ـص ــاالت وامل ـ ـشـ ــاورات املـسـتـمــرة في
جميع امللفات.
وح ــاول ــت اإلم ـ ــارات ت ـجــاوز حــالــة التوتر
مــع ال ـقــاهــرة ،إعــامـيــا ،بــواسـطــة سياسة
دع ــائـ ـي ــة م ـك ـث ـف ــة عـ ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
امل ـم ـل ــوك ــة لـ ـه ــا ،ل ـص ــال ــح ال ـس ـي ـس ــي ،عـبــر
الترويج إلنجازاته ومهاجمة معارضيه،
ب ـص ــورة يـمـكــن ال ـق ــول إن ـهــا أك ـثــر تـطــرفــا
مــن تـلــك الـتــي اعـتـمــدتـهــا وســائــل اإلع ــام
امل ـصــريــة املـحـلـيــة .لـكــن ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه،
تلعب هــذه الوسائل دورًا مغايرًا ،بنشر
أنباء وشائعات تحاول تعطيل التقارب
ً
املصري التركي تحديدًا ،فضال عن إعادة
الـتــركـيــز عـلــى ن ـقــاط ال ـخ ــاف ،فــي الــوقــت

الذي تظهر فيه القاهرة وأنقرة حريصتني
أكثر من أي وقت مضى على إحــراز تقدم
ّ
في املفاوضات بينهما ،وال أدل على ذلك
من اإلعالن املشترك عن االتصال الهاتفي
ب ــن وزيـ ـ ـ ــري خ ــارجـ ـي ــة ال ـب ـل ــدي ــن ســامــح
ش ـك ــري وم ــول ــود ج ـ ــاووش أوغ ـل ــو خــال
أزمة قناة السويس ،ووقف بعض البرامج
امل ـعــارضــة لـلـنـظــام امل ـصــري فــي الـقـنــوات
التي تبث من أنقرة وإسطنبول.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر حـكــومـيــة
مصرية مطلعة على مجريات العالقات
ب ـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وأب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
ال ـجــديــد» ،أن الـسـيــاســة اإلمــارات ـيــة تجاه
م ـص ــر تـ ــأثـ ــرت ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ب ــ«ت ـب ــاط ــؤ
مصر في تنفيذ وعودها الخاصة بمنح
اإلمارات القدرة على امتالك وإدارة بعض
ّ
األصول املصرية» ،مشيرة إلى أن املعادلة
من منظور أبوظبي كانت «منح املصريني
م ــزي ـدًا م ــن امل ـس ــاع ــدات ،مـقــابــل الـحـصــول
ع ـلــى أصـ ــول حـقـيـقـيــة يـمـكــن االسـتـثـمــار
فيها على املدى الطويل».
ّ
وأضــافــت املـصــادر أن األجـهــزة السيادية
املصرية كانت وما زالت ضد التوسع في
منح أي دولــة عربية أو أجنبية إمكانية
الـتـحـكــم ف ــي أصـ ــول م ـصــريــة ع ـقــاريــة أو
ذات قيمة تــاريـخـيــة ،وانـعـكــس ه ــذا على
الـطــريـقــة ال ـتــي أدار بـهــا ال ـن ـظــام الـحــاكــم
مـ ـش ــروع ال ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة،
ب ـت ـس ـل ـي ــم م ـل ـك ـي ـت ــه وإدارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـل ـج ـيــش
وهيئة املجتمعات العمرانية الـجــديــدة،
األم ـ ّـر ال ــذي أث ــار حفيظة أبــوظـبــي .وكما
يتحفظ اإلمــاراتـيــون على ســوء استغالل
املساعدات املالية منذ عام ونصف العام
تقريبًا ،فإنهم يتحفظون أيـضــا على ما
ي ـص ـفــونــه ب ـب ــطء ال ـت ــوس ــع ف ــي إدخــال ـهــم
ش ــري ـك ــا فـ ــي م ـل ـك ـيــة األصـ ـ ـ ــول مـ ــن خ ــال
ص ـ ـنـ ــدوق مـ ـص ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي وغ ـ ـيـ ــره مــن
املؤسسات املالية الـجــديــدة ،فعلى الرغم
مــن سير الـنـظــام حثيثًا على طــريــق هذا
ّ
التحول ،إال أن اإلمارات تراه بطيئًا وغير
جاد بما فيه الكفاية.
وم ـ ـسـ ــاء أول مـ ــن أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،قــالــت
وزيرة التخطيط املصرية هالة السعيد،
ّ
إن مجلس ال ــوزراء أخلى البهو املتبقي
ب ـم ـج ـمــع ال ـت ـح ــري ــر بـ ـمـ ـي ــدان ال ـت ـحــريــر
بوسط القاهرة ،من املوظفني واإلدارات
املــوجــودة بــه ،معلنة قــرب طــرح املــذكــرة
الخاصة باملجمع حتى يتقدم املطورون
واملـسـتـثـمــرون لتنفيذ عملية التطوير.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
امل ـط ــوري ــن ف ــي ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن ال ـعــام
الحالي ،بعد تلقي الطلبات كافة وبحث
العروض املقدمة.

طـ ـه ــران أم ـ ــس .وه ـ ــدد ظ ــري ــف بـ ــأن رد إيـ ــران
سـيـكــون «حــازمــا» عـلــى هـجــوم نـطـنــز ،مــؤكـدًا
أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في املنشأة
«بمعدالت أكثر سرعة ومن خالل أجهزة أكثر
تـطــورًا» .وأضــاف ظريف أن فرصة مباحثات
فـيـيـنــا لـيـســت مـفـتــوحــة ب ــل مـ ـح ــدودة ،داع ـيــا
ال ــوالي ــات املـتـحــدة واألط ـ ــراف األوروب ـي ــة إلــى
الـ ـع ــودة ســري ـعــا إل ــى ال ـتــزامــات ـه ـمــا بــاالت ـفــاق
النووي وضرورة الرفع الفوري للعقوبات عن
إيران .وشدد على أن بالده «ال تريد حربًا مع
أح ــد» ،مخاطبًا الــواليــات املتحدة بالقول إن
العقوبات و«العمل التخريبي» في نطنز «ال
يشكالن أدوات ضغط تفاوضية» لها ،ومؤكدًا
أن «اإلرهاب النووي لن يجدي نفعًا».
فــي املـقــابــل ،أش ــار الف ــروف إلــى العملية التي
استهدفت نطنز ،ملمحًا إلــى أنها تستهدف
إفشال مباحثات فيينا حول االتفاق النووي،
إذ دان «أي محاولة لتقويض هذه املباحثات
أو ل ـعــرق ـل ـت ـهــا» .ك ـمــا نـ ــدد بــال ـع ـقــوبــات الـتــي
ف ــرض ـه ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ــد ث ـمــان ـيــة
أشـخــاص إيــرانـيــن ،داعـيــا الــواليــات املتحدة
إلـ ــى رفـ ــع ج ـم ـيــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ــن إي ـ ـ ــران .لكن
امل ــوق ــف ال ــاف ــت ل ــاف ــروف جـ ــاء خـ ــال لـقــائــه
الــرئـيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،ففي حني
قال إن «الحل الوحيد من وجهة نظر موسكو
هو العودة الكاملة وغير املشروطة للواليات
املـتـحــدة إل ــى خـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة املشتركة
(االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي) م ــع تـنـفـيــذ الـ ـق ــرار 2231
ملـجـلــس األمـ ـ ــن» ،وأكـ ــد أن ــه «م ــن غ ـيــر مـقـبــول
مـطــالـبــة إي ــران بــالـقـبــول ب ـظــروف جــديــدة في
إط ــار االت ـفــاق ال ـنــووي أو أكـثــر مــن تعهداتها
ب ــاالتـ ـف ــاق» ،غ ـيــر أنـ ــه أش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه «يـمـكــن
مناقشة أي وثيقة تكميلية أو إضافية حول
مختلف الـقـضــايــا ،منها الـقـضــايــا اإلقليمية
أو الـتـطــويــر الـعـسـكــري ،خ ــارج إط ــار االتـفــاق
النووي في سياق تأمني أمن املنطقة والخليج
بـ ـحـ ـض ــور دول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» .مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ــد
روحــانــي «اسـتـمــرار الـجـهــود إلحـيــاء االتـفــاق
ال ـنــووي كــاتـفــاق دول ــي متعدد األط ــراف لحل
امل ـش ــاك ــل ع ـبــر ال ـت ـف ــاوض وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة»،
مضيفًا أن «الطريق الوحيد ألميركا للعودة
إل ــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ه ــو رف ــع ال ـع ـقــوبــات».
وشــدد روحاني على أهمية االتفاق النووي،
معلنًا رفض بالده تغيير أي من بنوده ،إذ قال
«لسنا مستعدين للقبول بأقل منه وال نسعى
إلى أكثر مما حصلنا عليه» في االتفاق.

بغداد ـ زيد سالم

تـسـعــى األح ـ ـ ــزاب وال ـك ـي ــان ــات الـسـيــاسـيــة
التقليدية فــي ال ـعــراق إل ــى تــأجـيــل عملية
اإلعالن عن أسماء مرشحيها لالنتخابات
ال ـبــرملــان ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،املـ ـق ــرر إجـ ــراؤهـ ــا في
أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ـق ـبــل ،ألس ـبــاب
يعزوها مراقبون وناشطون إلى مخاوف
أمنية والخشية على حياة املرشحني ،فيما
يــربـطـهــا آخ ـ ــرون بـقـلــة ثـقــة ه ــذه األحـ ــزاب
بإمكانية فوز مرشحيها ،كما في السابق.
وأب ـل ـغــت ه ــذه األح ـ ــزاب املـفــوضـيــة العليا
املستقلة لالنتخابات ،برغبتها بتأجيل
اإلعالن عن أسماء مرشحيها لالنتخابات
املبكرة ،بحسب وسائل إعالم عراقية ،فيما
اعتبرت املتحدثة باسم املفوضية جمانة
غالي أن هذا األمر «غير قانوني».
وفـ ـ ــي آخـ ـ ــر بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،صـ ـ ــدر ال ـخ ـم ـيــس
املاضي ،أعلنت مفوضية االنتخابات في
العراق أن فترة استقبال قوائم املرشحني
مـ ــن ق ـب ــل األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـكـ ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة
ستستمر حتى  17إبريل /نيسان الحالي
(ال ـس ـب ــت املـ ـقـ ـب ــل) ،ف ـي ـمــا ت ـت ــواص ــل ف ـتــرة
تـسـجـيــل ال ـت ـحــال ـفــات ال ـس ـيــاس ـيــة لـغــايــة
األول من أيار /مايو املقبل.
وأقـ ّـر النائب في البرملان العراقي عباس
ص ـ ــروط ،بـحـســب م ــا نـقـلــت ع ـنــه وســائــل
إعالم محلية ،أمس الثالثاء ،بخشية الكتل
السياسية مــن إع ــان أس ـمــاء مرشحيها
ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة املـبـكــرة
املـقـبـلــة .وق ــال ص ــروط إن «بـعــض الـقــوى
السياسية لــم تحسم اختيار مرشحيها
لبعض ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة لـغــايــة اآلن،
خصوصًا مع استمرار املفاوضات حول
تشكيل التحالفات االنتخابية» ،مبينًا أن
«هناك خشية على املرشحني ،خصوصًا
أن االنتخابات املقبلة ستكون عبر الدائرة
املتعددة ،على أن يكون لكل كتلة مرشح
واحــد في الدائرة الــواحــدة» .وتبعًا لذلك،
أوضح النائب أنه «إذا تعرض أي مرشح
الس ـت ـه ــداف م ــا ،فـسـتـخـســر الـكـتـلــة الـتــي
ً
ّ
رشحته مقعدًا محتمال لها» ،مشيرًا إلى
أن «الكشف عن مرشحي القوى السياسية
س ـي ـت ـ ّـم ف ــي وق ـ ــت ق ــري ــب جـ ـ ـدًا م ــن مــوعــد
االنتخابات» لهذا السبب.
م ــن ج ـه ـت ــه ،اع ـت ـب ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــراق ــي
وائل الحازم أن دعوة األحزاب السياسية

تحتاج مفوضية االنتخابات وقتًا لدراسة أسماء المرشحين (حيدر حمداني/فرانس برس)

املـ ـف ــوضـ ـي ــة ل ـ ـعـ ــدم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن أسـ ـم ــاء
املرشحني «أمــر مريب» ،مبينًا في حديث
لـ»العربي الجديد» ،أن «هناك احتماالت
ع ــدي ــدة ت ـن ـضــوي ف ــي إطـ ــار تـفـسـيــر هــذه
ال ـ ــدع ـ ــوة ،ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـخ ـ ــوف عـ ـل ــى ح ـي ــاة
املرشحني ،إضافة إلــى منع عمليات بيع
ً
وش ــراء الــذمــم ،فـضــا عــن ع ــدم الـثـقــة بني
األحــزاب السياسية واملرشحني أنفسهم،
وهو احتمال بات واردًا وواضـحــا» .لكنه
لـفــت إلــى أن املـفــوضـيــة مــن جهتها «غير
ّ
السرية في
ملزمة قانونيًا بالحفاظ على
ما يتعلق باإلعالن عن أسماء املرشحني،
خصوصًا أنــه مــن املـفـتــرض أن تـقــوم في
 17إبريل بإغالق باب الترشح ،ثم انتظار
 15يومًا إضافيًا إلبداء رأيها باملرشحني
ومراجعة اإلجــراءات الخاصة بنزاهتهم،
ثم اإلعالن عن األسماء».
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـك ـيــانــات الـسـيــاسـيــة
الجديدة في العراق التي أفرزها الحراك
الشعبي ،فأوضح الناشط عمر محمد أن
هــذه الكيانات «ال تــرغــب فــي اإلع ــان عن
أسماء مرشحيها في االنتخابات املبكرة،
خ ـش ـيــة ت ـع ــرض ـه ــم أو تـ ـع ــرض بـعـضـهــم
لعمليات اغتيال ،ال سيما أن الجماعات
املـسـلـحــة وامل ـل ـي ـش ـيــات ت ـع ـتــزم ق ـمــع هــذه
ال ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـش ـت ــى الـ ـط ــرق،
وبالتالي فإن إعــان أسماء مرشحني في
الوقت الحالي ّ
يعد مخاطرة كبيرة على
ح ـي ــاة ب ـعــض ال ـنــاش ـطــن وامل ـت ـظــاهــريــن،

ك ـمــا أن ه ـ ــؤالء ق ــد ي ـت ـعــرضــون لـحـمــات
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة إلفـ ـ ـش ـ ــال ت ــرشـ ـحـ ـه ــم أو
فــوزهــم» .ولـفــت محمد أيـضــا ،فــي حديث
لـ»العربي الجديد» ،إلى أن «هذه الكيانات
(ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة) ال ت ـم ـلــك حـتــى
اآلن م ـص ــادر كــافـيــة لـتـمــويــل مرشحيها
ودع ـم ـه ــم ب ــال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وهــي
تـعـتـمــد فـقــط عـلــى ال ـت ـبــرعــات ،وبــالـتــالــي
فــإن فكرة اإلع ــان املبكر ،ســواء مــن طرف
مفوضية االنتخابات أو الكيانات نفسها،
أمر يحتاج إلى تخطيط مالي».
وعـلــى الــرغــم مــن طلب األح ــزاب ،يـبــدو أن
مفوضية االنـتـخــابــات الـعــراقـيــة لها رأي
آخ ــر .إذ ّ
بينت املتحدثة باسمها جمانة
غــاي ،في حديث لـ»العربي الجديد» ،أن
«الدعوة التي تتحدث عنها كتل وأحزاب
حول طلب تأجيل إعالن أسماء املرشحني
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ه ـ ــي غـ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة
وال م ـن ـط ـق ـي ــة ،ألن املـ ـف ــوضـ ـي ــة تـسـتـعــد
حــال ـيــا إلغ ـ ــاق بـ ــاب اسـ ـت ــام اس ـت ـم ــارات
الترشيح ،ثم دراســة الشهادات الدراسية
للمرشحني ونزاهتهم واستقالليتهم من
خ ــال الـتـعــاون مــع املــؤسـســات والــدوائــر
الـحـكــومـيــة ال ـعــراق ـيــة» .وأكـ ــدت غ ــاي أن
«املفوضية ستعلن عن أسماء املرشحني
والكيانات السياسية بعد استكمال هذه
اإلج ـ ـ ــراءات ،حـيــث م ــن امل ـف ـتــرض أن تـبــدأ
األحـ ــزاب بـعــد ذل ــك حمالتها االنتخابية
استعدادًا ليوم االقتراع».
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شرق
غرب
«حماس» تدعو لإلفراج
عن مرشحيها في
سجون االحتالل
دعـ ـ ــت ق ــائـ ـم ــة «الـ ـ ـق ـ ــدس م ــوع ــدن ــا»
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـح ــرك ــة
«ح ـمــاس» ،أمــس الـثــاثــاء ،االتـحــاد
األوروب ـ ــي والـ ــدول الـضــامـنــة لسير
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،خـصــوصــا
مـ ـص ــر وتـ ــرك ـ ـيـ ــا وروسـ ـ ـي ـ ــا وق ـط ــر
«ل ـل ـتــدخــل ال ـس ــري ــع والـ ـج ــاد لـلـجــم
االحـتــال ووقــف اعـتــداءاتــه والعمل
ع ـلــى ح ـمــايــة املـ ـس ــار الــدي ـم ـقــراطــي
الفلسطيني والضغط على االحتالل
لإلفراج عن مرشحي القائمة» ،فيما
أك ــدت رفـضـهــا تــأجـيــل االنـتـخــابــات
الفلسطينية العامة ،املقررة في 22
مايو/أيار املقبل.
(العربي الجديد)
اقتحامات للمستوطنين
اق ـت ـح ــم مـ ـئ ــات امل ـس ـت ــوط ـن ــن أم ــس
ال ـثــاثــاء ،بــاحــات املـسـجــد األقـصــى
بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ك ـ ـمـ ــا اق ـ ـت ـ ـحـ ــم مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون ق ـبــر
يـ ــوسـ ــف شـ ــرقـ ــي م ــديـ ـن ــة ن ــاب ـل ــس،
وأدوا طـقــوســا ديـنـيــة .وس ـبــق ذلــك
اق ـت ـح ــام قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال املـنـطـقــة
ل ـ ـتـ ــأمـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ،مـ ـ ــا أدى
النـ ـ ـ ــدالع م ــواجـ ـه ــات ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ال ـش ـب ــان ،ووق ـع ــت حـ ــاالت اخـتـنــاق
بـ ــال ـ ـغـ ــاز املـ ـسـ ـي ــل ل ـ ـلـ ــدمـ ــوع ،ت ـ ّـم ــت
معالجتها ميدانيًا .وجرفت آليات
املستوطنني ،أول من أمس اإلثنني،
نحو  15دونمًا من أراضــي جالود،
جنوبي نابلس.
(العربي الجديد)
الكويت :سجن الشيخ جابر
المبارك الصباح

قــررت محكمة ال ــوزراء فــي الكويت،
أمس الثالثاء ،حبس رئيس مجلس
الوزراء السابق الشيخ جابر املبارك
الصباح (الصورة) احتياطيًا ،على
ذمـ ــة ق ـض ـيــة «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـج ـي ــش».
وحـ ـ ــددت يـ ــوم  27إب ــري ــل /نـيـســان
امل ـق ـبــل م ــوعـ ـدًا لـجـلـســة السـتـكـمــال
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـق ـض ـيــة .وكـ ــان الـشـيــخ
ج ــاب ــر املـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـصـ ـب ــاح قـ ــد مـثــل
أم ــام مـحـكـمــة الـ ـ ــوزراء بــرفـقــة وزيــر
الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع األس ـبــق الشيخ
خــالــد الـ ـج ــراح ال ـص ـب ــاح ،وال ـ ــذي ال
ي ـ ــزال م ـس ـجــونــا ،ف ــي ق ـض ـيــة فـســاد
ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ــاالخـ ـ ـت ـ ــاس م ـ ــن أم ـ ـ ــوال
«ص ـنــدوق الـجـيــش» وهــو صندوق
م ـخ ـصــص ل ـت ـقــديــم ق ـ ــروض وم ـنــح
م ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــن
وعائالتهم.
(العربي الجديد)

المعارضة السورية تتهم
موريتانيا باالنحياز لألسد
اتـ ـه ــم «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ــوطـ ـن ــي ل ـقــوى
الثورة واملعارضة» السورية ،أمس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،م ــوري ـت ــان ـي ــا
ب ــاالن ـح ـي ــاز إلـ ــى ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري
«املجرم» ،واالنحدار «إلــى مستنقع
اإلجرام والدماء الذي يغرق فيه مع
حلفائه» ،وذلــك على خلفية تعيني
م ــوري ـت ــان ـي ــا س ـف ـي ـرًا ل ـ ــدى ال ـن ـظ ــام
ال ـس ــوري فــي دم ـشــق .وك ــان رئـيــس
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ب ـشــار األس ـ ــد ،قد
ت ـقـ ّـبــل يـ ــوم األح ـ ــد امل ــاض ــي ،أوراق
اعـتـمــاد أح ـمــد أدي مـحـمــد الــراظــي
سفيرًا ملوريتانيا.
(العربي الجديد)
واشنطن تعزز قواتها
في برلين

أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي لويد
أوســن (ال ـصــورة) ،أمــس الثالثاء،
أن بالده سترفع عدد جنودها في
أملانيا ،كجزء من التزامها بتوطيد
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع بـ ــرلـ ــن ،وذل ـ ـ ــك فــي
مستهل أول زيارة رسمية يجريها
إلى أوروبــا .وقال أوســن :سننشر
نحو  500عنصر أميركي إضافي
بشكل دائــم فــي منطقة فيسبادن،
فـ ــي م ــوع ــد أقـ ــربـ ــه خ ــري ــف الـ ـع ــام
الحالي.
(فرانس برس)
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تختلف تفسيرات دوافع طلب السلطات الجزائرية تأجيل زيارة رئيس الحكومة الفرنسية جان
كاستيكس ،التي كانت مقررة السبت الماضي إلى الجزائر ،مع بروز جملة من المعطيات التي
تدفع العالقات بين البلدين إلى توترات إضافية .ويأتي هذا التطور على الرغم من بعض

الخطوات السياسية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا بملف الذاكرة بين
البلدين ،بعد إقراره بمسؤولية بالده عن اغتيال مناضلين جزائريين ،غير أن عوامل أخرى تبقى
مؤثرة في ضرب أي تقدم في مسار التعاون بين البلدين

فرنسا والجزائر

اعتبر تبون قبل تأجيل
زيارة كاستيكس أنها لن
تفضي لمعجزة

فرصة أخرى ضائعة
لترتيب العالقات

مواقف ماكرون
تجاه نزاع الصحراء من
أبرز عوامل التوتر

الجزائر ــ عثمان لحياني

ما زال طلب السلطات الجزائرية
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل زيـ ـ ـ ـ ــارة
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
ج ــان كــاسـتـيـكــس ال ـت ــي ك ــان ــت م ـق ــررة يــوم
السبت املــاضــي إلــى الـجــزائــر ،يثير الكثير
مــن ال ـت ـســاؤالت ح ــول خـلـفـيــات ه ــذا ال ـقـ ّـرار
ودوافـ ـع ــه ال ـس ـيــاس ـيــة ،وم ــا إذا ك ــان يـمــثــل
مشروع أزمة سياسية جديدة بني البلدين،
على الرغم من بعض الخطوات السياسية
التي قــام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون أخيرًا بملف الــذاكــرة بني البلدين،
بعد إقراراته األخيرة بمسؤولية بالده عن
اغتيال مناضلني جزائريني وفتح أرشيف
ثورة الجزائر.
لم ينتبه الكثير من متابعي ملف العالقات
ال ـجــزائــريــة الـفــرنـسـيــة ،إل ــى تـصــريــح مثير
وغ ـي ــر م ـس ـبــوق ل ـلــرئ ـيــس الـ ـج ــزائ ــري عـبــد
املـجـيــد ت ـبــون قـبــل نـحــو أس ـب ــوع ،ق ــال فيه
مـعـلـقــا ع ـلــى ال ــزي ــارة ال ـت ــي ك ــان ــت مـتــوقـعــة
لــرئـيــس الـحـكــومــة الفرنسية إل ــى الـجــزائــر،
إنها «لــن تفضي إلــى معجزة ،وهــي مجرد
زيـ ـ ــارة تـقـنـيــة ودوري ـ ـ ـ ــة» .وإض ــاف ــة إلـ ــى أن
تـ ـص ــريـ ـح ــا ك ـ ـهـ ــذا يـ ــوضـ ــح ع ـ ـ ــدم ح ـم ــاس ــة
السلطات الجزائرية لهذه الزيارة وتوقيتها
والظروف التي تسبقها ،مع إخفاق البلدين
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ف ـ ــي مـ ـع ــالـ ـج ــات مـلــف
الذاكرة ،فإن التفسيرات الدبلوماسية تضع
تصريحًا كـهــذا خ ــارج الـسـيــاقــات املـعـتــادة
في التعبير الرسمي عن مستوى وطبيعة
ُ
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وت ـ ـبـ ــرز أن ثـمــة
مـشــاكــل دف ـعــت ت ـبــون إل ــى خـفــض مستوى

تعويضات التجارب النووية
جددت الجزائر مطالبتها باريس بمعالجة أكثر جدية لملف تعويض
ضحايا التجارب النووية الفرنسية ،التي أجريت في الصحراء الجزائرية خالل
االستعمار .وقــال وزيــر الخارجية
الجزائري صبري بوقادوم (الصورة)
خالل اجتماع عبر الفيديو أمس،
«إن الجزائر تستذكر معاناتها من
تجارب األسلحة المدمرة والتي
خلفت وفيات وأضرارًا لدى اآلالف
مــن الــجــزائــريــيــن» ،مــشــددًا على
أنــه «تتوجب معالجة المسائل
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــويــضــات عن
التجارب بطريقة أكثر جدية».
رفضت الجزائر ما اقترحته باريس لتسوية الملفات التاريخية العالقة (فرانس برس)

االه ـت ـمــام ال ـجــزائــري ب ـهــذه ال ــزي ــارة ،ســواء
تمت أم لم تتم.
الـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن ال ـج ـم ـعــة
امل ــاض ــي ل ـتــأج ـيــل زيـ ـ ــارة كــاس ـت ـي ـكــس ،قـبــل
ُ
ي ــوم واح ــد مــن إجــرائ ـهــا ،لــم ت ـصــدر بشأنه
الحكومة الجزائرية بيانًا تفصيليًا يوضح
ظ ـ ــروف وم ــابـ ـس ــات هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار الـ ـط ــارئ.
بعض التسريبات أش ــارت إلــى أن الجزائر
ب ــررت الـطـلــب بـضـعــف الــوفــد الـ ــوزاري غير
املناسب الــذي كان سيرافق كاستيكس ،ما

يعني استمرار تجميد اجتماعات اللجنة
ال ـع ـل ـيــا امل ـش ـت ــرك ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
والتي يرأسها رئيسا الحكومة في البلدين،
وتجتمع سنويًا ،لكنها لم تنعقد منذ آخر
اج ـت ـم ــاع ل ـهــا ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
 ،2017تزامنًا مع زيارة ملاكرون إلى الجزائر.
وزاد ّ
تفجر الحراك الشعبي في الجزائر في
فبراير /شباط  2019والظروف السياسية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت اسـ ـتـ ـق ــال ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـس ــاب ــق
ع ـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،وت ـش ــدد الـخـطــاب

الشعبي في التظاهرات ،بسبب تصريحات
في البالد،
مسؤولني فرنسيني إزاء الوضع ّ
وكــذلــك الخطاب الرسمي الــذي تبناه قائد
الجيش الــراحــل الفريق قايد أحمد صالح،
ض ــد فــرن ـســا ،م ــن ت ـع ـق ـيــدات ال ـع ــاق ــات بني
البلدين حتى الوقت الحالي.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن بـ ـع ــض االت ـ ـصـ ــاالت
األخـ ـي ــرة ب ــن ت ـب ــون ومـ ــاكـ ــرون ،وخ ـط ــوات
مـهـمــة ات ـخ ــذه ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي بـشــأن
معالجة ملف التاريخ والذاكرة العالق بني

البلدين ،وتسليم الـجــزائــر  36مــن جماجم
امل ـقــاومــن الـجــزائــريــن الـتــي كــانــت مــودعــة
ف ــي مـتـحــف اإلن ـس ــان ف ــي ب ــاري ــس ،وإقـ ــراره
رسـمـيــا بـفـتــح أرش ـيــف ال ـث ــورة الـجــزائــريــة،
واعـ ـت ــراف ــه ب ـم ـســؤول ـيــة ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة
ع ــن اغ ـت ـي ــال امل ـنــاض ـلــن ال ـج ــزائ ــري ــن علي
بومنجل وموريس أودان ،أعطت االنطباع
بأن العالقات تسير في اتجاهات إيجابية
وتتجه نحو تحقيق اخـتــراق غير مسبوق
ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،إال أن جـمـلــة من

تقرير

قراءات تونسية لزيارة سعيّد المصرية :ما الجدوى؟
بعد فصول من الخالف
مع حركة «النهضة»،
وزيارة مثيرة للجدل إلى
القاهرة ،أضاف الرئيس
التونسي قيس سعيّد
فصًال جديدًا إلى الصراع
مع اإلسالميين في بالده
تونس ــ وليد التليلي

في تهنئته للتونسيني بمناسبة بداية شهر
ّ
سعيد
رمضان ،قال الرئيس التونسي قيس
إن ‹›الـ ـل ــه ت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى امل ـس ـل ـمــن واملــؤم ـنــن
وليس إلــى اإلســامـيــن›› ،متابعًا «ربنا قال
يا أيها الذين آمـنــوا ...وإبراهيم كــان مسلمًا
ولــم يكن إســامـيــا ...نحن مسلمون والحمد
ّ
سعيد تـحــدث إلى
لله على نعمة اإلس ــام».
الـتــونـسـيــن ،م ـســاء أم ــس األول اإلث ـن ــن ،من
ج ــام ــع ال ــزي ـت ــون ــة ،رمـ ــز اإلسـ ـ ــام ال ـت ـنــويــري
ّ
سعيد،
فــي املـغــرب الـعــربــي .وج ــاء تصريح
بـعــد فـصــول مــن ص ــراع مـفـتــوح بينه وبــن
«النهضة» على مدى األشهر األخيرة ،وبعد
ً
زيــارة إلــى القاهرة أثــارت جــدال كبيرًا بهذا
ّ
الخصوص في تونس .ورافقت لقاء سعيد
بــالــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي،
موجة من التعليقات والتحليالت ،تراوحت
بــن مـهـلـلــن مــن امل ـعــارضــة بـنـقــل الـتـجــربــة
املـ ـص ــري ــة مـ ــع «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» إل ــى
تــونــس ،وب ــن متشائمني مــن ه ــذه الــزيــارة
بـتــراجــع التجربة الديمقراطية التونسية
وخلق محور إقليمي جديد.
واعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة األس ـبــق ،الـقـيــادي
ف ــي ح ــرك ــة «ال ـن ـه ـضــة» رف ـي ــق ع ـبــد ال ـس ــام،
فـ ــي ت ــدويـ ـن ــة ل ـ ــه ،أن «م ـش ـك ـل ــة س ـع ـ ّـي ــد أن ــه
ّ
يتحي الـفــرص لنقل صــراعــات الحكم التي
يـخــوضـهــا مــن ال ــداخ ــل إل ــى ال ـخ ــارج ،مثلما
فعل مع السفراء الذين جلس معهم في قصر
قــرطــاج ليقحمهم فــي صــراعــاتــه السياسية
العبثية ،وهو يبحث اليوم عن االنــدراج في
مظلة إقليمية معادية للديمقراطية ولثورات
الـ ـشـ ـع ــوب ولـ ـ ـ ــروح الـ ـتـ ـح ــرر فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة»،
متوقعًا أن نتيجة زيــارة القاهرة «ترتيبات

أم ـن ـي ــة وأج ـ ـن ـ ــدات اس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة ل ـضــرب
الــديـمـقــراطـيــة ال غ ـيــر» .وق ــال إن «م ــا يعني
ً
ّ
أوال وآخرًا ،هو أن ّ
ينصب نفسه
سعيد
قيس
اإلمبراطور األكبر والحبر األعظم ،ولو كان
ذلك على جماجم التونسيني والتونسيات».
وف ــي م ـقــابــل ت ـش ــاؤم ع ـبــد الـ ـس ــام ،تـفــاء لــت
رئيسة الحزب «الدستوري الحر» في تونس
ع ـب ـيــر م ــوس ــي بـ ــالـ ــزيـ ــارة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ّ
سعيد ،وقالت إن زيارة
اختالفها الكبير مع
الرئيس التونسي إلــى مصر مهمة وجــاءت
بعد سنوات من محاوالت جماعة «اإلخوان»
فــي تــونــس تعطيل ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بني
البلدين طيلة سنوات عدة ،إال أن تلك الزيارة
نجحت في كسر هذا الحاجز .وأضافت في
تصريحات لقنوات مصرية ،أنــه يجب على
س ـعـ ّـيــد ،ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى ت ــون ــس ،أن يـقــوم
بإصدار قرارات عملية ملنع تغلغل «اإلخوان»

ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـت ــون ـس ــي ،وك ــذل ــك االتـ ـح ــاد
الـعــاملــي لعلماء املسلمني .وفــي تعليق أثــار
استغراب كثيرين ،كتب النائب عن «الكتلة
الديمقراطية» وحركة «الشعب» هيكل املكي
على مواقع التواصل االجتماعي« :التطابق
ف ــي الـ ــرؤيـ ــة وف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــورات ب ــن تــونــس
ومصر ...لقد انطلق العصفور ولن يعود إلى
القفص ،رئيسنا القادم من املستقبل ...تنظيم
اإلخــوان إلى زوال» .وعن هذه التصريحات،

عبد السالم :سعيّد
يتحيّن الفرص لنقل
صراعات الحكم للخارج

أثارت زيارة سعيّد إلى القاهرة جدًال كبيرًا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

اعتبر املحلل السياسي قــاســم الـغــربــي ،في
تصريح لـ»العربي الجديد» ،أن زيارة الرئيس
التونسي إلى مصر ال عالقة لها بتفاؤل املكي
وال بتشاؤم عبد السالم ،موضحًا أن موقف
عبد السالم يستند في تعليقه السلبي على
ّ
سعيد
الزيارة إلى تخوفات «النهضة» من أن
يريد نقل التجربة املصرية في التعامل مع
الحركات اإلسالمية إلى تونس ،في املقابل،
فــإن تدوينة املكي ربما قــد تدعم فــي جانب
منها هذه التخوفات .وأضاف أن املكي يقول
إن ال ـت ـعــاون األم ـنــي بــن سـعـ ّـيــد والسيسي
س ـي ـن ـهــي زمـ ـ ــن «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،وك ـ ـ ــأن س ـعـ ّـيــد
ذهــب إلــى مصر لنقل التجربة املصرية في
التعامل مع الحركات اإلسالمية ،متابعًا «ال
هــذا صحيح وال ذاك ،فال تخوفات النهضة
صحيحة ،وال أوهام املكي أيضًا».
وأك ــد الـغــربــي أن الــزيــارة ال عــاقــة لها بهذه

املـ ـخ ــاوف وال بــال ـجــوانــب االق ـت ـص ــادي ــة ،وال
بــالـتـعــاون املــالــي ،فــزيــارة سـعـ ّـيــد لـهــا عالقة
بوجود تونس في مجلس األمن وبملف سد
الـنـهـضــة والـ ـص ــراع امل ـص ــري اإلث ـي ــوب ــي ،ألن
مصر تحشد اآلن أصواتًا تتبنى موقفها في
هــذا املـلــف .وللتذكير ،فــإن مصر وال ـســودان
يـ ـتـ ـمـ ـسـ ـك ــان بـ ـمـ ـطـ ـل ــب تـ ــوس ـ ـيـ ــع الـ ــوسـ ــاطـ ــة
الــدول ـيــة ،لـتـشـمــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واألم ــم
املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي ،بينما تتمسك
إثـيــوبـيــا بــوســاطــة االت ـح ــاد األفــري ـقــي فـقــط.
واعـتـبــر أن ه ــذا هــو مــوضــوع ال ــزي ــارة ،وهــو
ّ
سعيد بمفرده بال وزراء أو
ما يفسر ذهــاب
مستشارين اقـتـصــاديــن ،وهــو مــا يلغي أي
إمكانية لتكون للزيارة أبعاد اقتصادية أو
على عالقة باالستثمار.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات
االسـتــراتـيـجـيــة ح ــول امل ـغــرب الـعــربــي ،مدير
الديوان الرئاسي األسبق عدنان منصر ،في
تصريح لـ»العربي الجديد» ،أن هناك مبالغات
من هذا الطرف أو ذاك حول الزيارة ،معتبرًا
أن هناك سببني رئيسيني لها ،األول أن ّ
سعيد
أراد أن ُيظهر استقالله عن املـحــاور ،ويأخذ
مسافة من التوجه الدبلوماسي لـ»النهضة»،
وه ـن ــاك أي ـضــا جــانــب فـيــه مـنــاكـفــة لـلـحــركــة،
ّ
لسعيد
وع ــدا عــن ذلــك فــا يــوجــد أي مكسب
وال لتونس مــن هــذه ال ــزي ــارة .وتــابــع أنــه تم
خالل هذه الزيارة التركيز من املصريني على
الجانب النفسي والـبــروتــوكــولــي ،وحصلوا
ّ
سعيد على تصريحات أكبر مما كانوا
مــن
ينتظرون بخصوص سد النهضة ،معتبرًا أن
ّ
سعيد كان متسرعًا ،على الرغم من
تصريح
أنه ّ
يعبر عن املوقف الطبيعي التونسي ،وهو
مساندة مصر في نزاعها حول سد النهضة،
ولكن القول إن موقف تونس سيكون املوقف
املصري في كل املحافل الدولية فهذا ادعــاء
ّ
سعيد .وحول مدى قدرة مصر
مبالغ فيه من
وتونس على التأثير في املوقف الليبي وفي
االنتخابات الليبية وربما بدعم غير مباشر
م ــن فــرن ـســا ،رد مـنـصــر ب ــأن ال دور لتونس
ف ــي ل ـي ـب ـيــا أسـ ــاسـ ــا ،وه ـ ــذا الـ ــوجـ ــود ت ــراج ــع
كثيرًا وانسحبت تونس مــن املشهد الليبي
ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .واع ـت ـبــر أن «رئـيــس
الجمهورية فــي حــالــة هشاشة دبلوماسية
كبيرة ،ألنه ال يقرأ وال يستمع ،وهو بصدد
ال ـت ـفــريــط ف ــي ال ـت ـجــربــة الــدب ـلــومــاس ـيــة الـتــي
ل ــدي ـن ــا ،والـ ـت ــي تـمـثـلـهــا وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
وتحديدًا خبراء الخارجية».

الـ ـتـ ـط ــورات تـ ـب ــدو م ــؤث ــرة ف ــي ض ـ ــرب ه ــذا
املـ ـس ــار مـ ـج ــددًا .ي ـت ـصــدر هـ ــذه ال ـت ـط ــورات،
إبداء الجزائر عدم رضاها على ما تقترحه
الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة (ض ـمــن تـقــريــر امل ــؤرخ
بنيامني ستورا) كمشروع أحــادي الجانب
يضم  22خطوة لتسوية امللفات التاريخية
الـعــالـقــة ،ووصـفـتــه الـجــزائــر بغير الـجــدي،
ّ
يحول امللفات التاريخية إلى أنشطة
كونه
احتفائية وخطوات رمزية ،من دون األخذ
ب ـعــن االع ـت ـب ــار امل ـطــالــب ال ـثــاثــة لـلـجــزائــر

م ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ،وهـ ـ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ـم ـج ـمــوع
الجرائم الفرنسية ،واالعتذار عنها رسميًا،
والتعويضات للضحايا.
سـلـسـلــة الـبـحــث ع ــن تـفـسـيــرات لـلـتـطــورات
الطارئة ومبررات تأجيل زيارة كاستيكس،
تـ ـق ــود إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن تـ ــراجـ ــع ال ـح ـمــاســة
الـسـيــاسـيــة فــي ال ـجــزائــر إزاء ه ــذه الــزيــارة
م ــرت ـب ــط ب ـس ـ ّعــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
الـجــزائــر لتجنب أي تــأويــات سياسية أو
إثــارة أسئلة لــدى الــرأي العام في الجزائر،

ب ـش ــأن م ــوع ــد الـ ــزيـ ــارة ق ـب ـيــل االن ـت ـخــابــات
الـبــرملــانـيــة املـقـبـلــة امل ـق ــررة فــي  12يــونـيــو/
ح ــزي ــران املـقـبــل .وكــانــت ت ـظــاهــرات الـحــراك
الـشـعـبــي ،الجمعة املــاضــي ،قــد خـصــت في
جزء هام من الشعارات التي ُرفعت ،هتافات
ل ــرف ــض ه ــذه الـ ــزيـ ــارة ،وال ـت ــي ت ــزام ـن ــت مع
زي ـ ــارة رئ ـي ــس أرك ـ ــان ال ـج ـيــوش الـفــرنـسـيــة
الفريق فرانسوا لوكوانتر .كما أن عددًا من
األطراف السياسية في الجزائرية استبقت
زيارة كاستيكس باإليحاء بإمكانية وجود
ض ـغــوط وإمـ ـ ــاءات فــرنـسـيــة عـلــى السلطة
الـجــزائــريــة بـشــأن م ــآالت هــذه االنـتـخــابــات.
كما برز أيضًا طلب وزير االتصال واملتحدث
باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحمير،
في مقابلة صحافية ،من السفير الفرنسي
فــرانـســوا جــويـيــت ،االمـتـنــاع عــن لـقــاء قــادة
األح ــزاب الـجــزائــريــة بمن فيهم معارضون
ً
وقـيــاديــون فــي الـحــراك الـجــزائــري ،قــائــا إن
السفير «بفضل خبرته الكبيرة ومعرفته
بحدود وقواعد املمارسة الدبلوماسية ،لن
يـتــردد ،إذا لــزم األمــر ،في اتخاذ اإلج ــراءات
ال ــازم ــة لتصحيح ال ــوض ــع» .وردت وزارة
الخارجية الفرنسية على هذه التصريحات،
ق ــائ ـل ــة إنـ ـه ــا «ال ت ـع ـكــس جـ ـ ــودة عــاقــات ـنــا
الثنائية وال ديناميات تقويتها ،بدعم من
أعلى املستويات» في البلدين.
خ ـل ــف الـ ـع ــوام ــل امل ـح ـل ـي ــة ،تـ ـب ــدو الـ ــدوافـ ــع
ال ـخــارج ـيــة ل ـه ــذه ال ـت ـط ــورات أك ـب ــر بـكـثـيــر،
إذ تـلـقــت ال ـج ــزائ ــر ص ـ ـدًا م ــن ق ـبــل الـجــانــب
الفرنسي بـشــأن مطالبتها منذ فـتــرة عبر
الـقـنــوات الــدبـلــومــاسـيــة واألمـنـيــة لباريس
بــوقــف مــا تعتبرها املـغــالـطــات والـحـمــات
اإلعــامـيــة الفرنسية ضــد الـجــزائــر ،وإنهاء
ت ـح ــرك ــات وأن ـش ـط ــة ل ـنــاش ـطــن م ـعــارضــن
ل ـل ـن ـظــام ال ـج ــزائ ــري ع ـلــى أراض ـي ـه ــا ،تــوفــر
لهم الشرطة الفرنسية الحماية ،ويعملون،
ب ـح ـس ــب تـ ـ ـب ـ ــون ،لـ ـص ــال ــح االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

الـفــرنـسـيــة ،وت ـكــون بــاريــس قــد رفـضــت في
السياق تسليمهم لها .من بني هؤالء عضو
حــركــة «رشـ ـ ــاد» أم ـيــر ب ــوخ ــرص (امل ـع ــروف
على مواقع التواصل االجتماعي بأمير دي
زاد) ،وقــائــد ال ــدرك الــوطـنــي الـســابــق غالي
بلقصير ،وفارون آخرون مالحقون من قبل
الـعــدالــة الـجــزائــريــة .هــذا الــرفــض الفرنسي
تـعـتـبــره ال ـج ــزائ ــر نــوعــا م ــن ال ـت ــواط ــؤ ضد
أمنها الداخلي.
ك ـم ــا ُي ـ ـ ــدرج م ــراقـ ـب ــون ب ـع ــض ال ـتــوج ـهــات
السياسية ملــاكــرون املتعلقة بملف النزاع
في الصحراء ،وانحيازه إلــى طــرح املغرب
وق ــراره األخير بفتح مكتب تمثيل لحزبه
ف ــي مـنـطـقــة ال ــداخ ـل ــة ف ــي إق ـل ـيــم ال ـص ـحــراء
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازع ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ب ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب وجـ ـبـ ـه ــة
البوليساريو ،ضمن العوامل التي خلقت
التوتر السياسي األخير .كذلك يبرز القلق
ال ـج ــزائ ــري م ــن ال ـت ـحــركــات ال ـفــرن ـس ـيــة في
م ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل ،وهـ ــو م ــا بـ ــدا بــوضــوح
فــي الـتـصــريـحــات األخ ـي ــرة لـقــائــد الجيش
الـ ـج ــزائ ــري ال ـف ــري ــق ال ـس ـع ـيــد ش ـن ـقــري ـحــة،
خــال لقائه ،الخميس املــاضــي ،مع رئيس
أركـ ــان الـجـيــوش الـفــرنـسـيــة لــوكــوانـتــر في
ال ـج ــزائ ــر ،إذ ش ــدد عـلــى ان ـش ـغــال الـجــزائــر
بأمنها في الجنوب والساحل ،حيث توجد
القوات الفرنسية ،مع رفض الجزائر وجود
ال ـق ــواع ــد ال ـفــرن ـس ـيــة وت ـع ـت ـبــر ذلـ ــك جــالـبــا
ل ــإر ّه ــاب وت ـشــوي ـشــا ع ـلــى خ ـطــة ال ـجــزائــر
(امل ـ ــوق ـ ــع ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ــاي ــو /أيـ ـ ــار )2015
إلحالل السالم في مالي.
ورأى النائب السابق عن الجالية الجزائرية
في فرنسا عبد القادر حدوش ،في تصريح
ل ــ»ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن كــل مــا ي ـحــدث في
طريق العالقات الجزائرية الفرنسية يقف
وراءه لوبي فرنسي ال يريد لهذه العالقات
أن تتجاوز عقدتها التاريخية .وأضــاف أن
«تــأجـيــل زي ــارة رئـيــس الحكومة الفرنسية
أمــر مفاجئ إلــى حد مــا ،ويجب البحث عن
تـفـسـيــره ف ــي فــرن ـســا ،وأس ـت ـب ـعــد أن يـكــون
فــي ال ـجــزائــر» ،معتبرًا أن «جملة ال ـقــرارات
األخـيــرة ملــاكــرون فــي ملف الــذاكــرة أزعجت
كثيرًا الجناح اليميني في فرنسا بجميع
امـتــداداتــه ،وامل ـنــاوئ للجزائر ،ففي فرنسا
ل ــوب ــي ح ــاق ــد ع ـل ــى الـ ـج ــزائ ــر بـنـجــاحــاتـهــا
يرفض االعـتــراف بالجرائم االستعمارية».
ورأى أن ه ــذا ال ـج ـنــاح ي ـح ــاول تـعـطـيــل كل
اس ـت ـجــابــة فــرنـسـيــة لـلـمـطــالــب ال ـجــزائــريــة،
ويؤجج في كل مناسبة النقاش والحمالت
اإلع ــامـ ـي ــة ح ـ ــول األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ال ـج ــزائ ــر،
ويستغل األخطاء التاريخية ويراهن على
استمرار الخالفات بني البلدين.

رصد

ليبيا وتركيا :شراكة أولى في إعادة اإلعمار
حجزت تركيا مقعدًا
لها في الشراكة
االقتصادية مع ليبيا ،فيما
أكدت طرابلس وأنقرة
تمسكهما باتفاق ترسيم
الحدود البحرية
أنقرة ،طرابلس ـ العربي الجديد

تكتسب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة
االن ـت ـقــال ـيــة الـلـيـبـيــة ع ـبــد الـحـمـيــد الــدبـيـبــة،
عـلــى رأس وف ــد ض ـ ّـم  14وزيـ ـ ـرًا ،إل ــى تــركـيــا،
والتي بدأها أول من أمس االثنني واستمرت
يــومــن ،أهمية مــزدوجــة ،مــن حيث الرسائل
التي بعثتها الــزيــارة ،لجهة استمرار أنقرة
ف ــي أداء دور أس ــاس ــي ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،ال ــذي
يـشـكــل بــالـنـسـبــة إلـيـهــا م ـحــورًا أســاسـيــا في
الصراع الدائر مع أثينا حول الغاز في شرق
امل ـت ــوس ــط ،ك ـمــا بــالـنـسـبــة لـحـجــز ه ــذا الـبـلــد
مقعدًا متقدمًا في مرحلة إعادة إعمار ليبيا،
وهو ما تتهافت عليه دول عدة ،لطاملا دعمت
أحد أطراف الصراع الليبي في السابق.
واخ ـت ـتــم الــدب ـي ـبــة زي ــارت ــه أم ــس إل ــى تــركـيــا
بلقاءات أجراها وفده املرافق له ،والذي ّ
ضم
 14وزيرًا ،مع عدد من رجال األعمال األتراك،
وذل ــك بـعــد تــوقـيــع  5اتـفــاقـيــات بــن البلدين
ف ــي مـ ـج ــاالت مـ ـتـ ـع ــددة ،ش ـم ـلــت ال ـك ـه ــرب ــاء،
ض ـم ــن االجـ ـتـ ـم ــاع األول مل ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
االسـتــراتـيـجــي رفـيــع املـسـتــوى بــن البلدين.
وك ـ ــان هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ق ــد ح ـض ــره الــرئ ـيــس
الـتــركــي رجــب طـيــب أردوغـ ــان والــدبـيـبــة أول
من أمس ،وانتهى بإعالن الرجلني التزامهما
باتفاق ترسيم الحدود البحرية الــذي كانت
قــد تــوصـلــت إلـيــه أن ـقــرة مــع حـكــومــة الــوفــاق
الليبية السابقة .وقال أردوغان خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع الدبيبة« :جددنا عزمنا
ب ـشــأن» ه ــذا االت ـفــاق ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
فــي الـعــام  ،2019فيما أكــد الدبيبة أن «هــذه
االتفاقيات املوقعة بني بلدينا (مذكرة تفاهم
أم ـن ـيــة وع ـس ـكــريــة أيـ ـض ــا) ،وخ ـصــوصــا تلك
املتعلقة بترسيم الحدود البحرية ،تقوم على
أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا» .كما
دعا الرئيس التركي املجتمع الدولي لتقديم

عقد خالل الزيارة االجتماع األول لمجلس التعاون االستراتيجي (آدم ألتان/فرانس برس)

«دعم صادق» إلى ليبيا ،إلجراء االنتخابات
فــي مــوعــدهــا املـقــرر فــي  24ديسمبر/كانون
األول املقبل ،وفق الخريطة األممية .كما أشار
إلى أنه جرى ،خالل املباحثات ،التأكيد على
الرغبة املتبادلة بني البلدين في االرتقاء أكثر
بالتضامن والـتـعــاون ،مشددًا على أن هدف
بالده الرئيسي «يتمثل بالحفاظ على سيادة
ليبيا ووحدتها السياسية وسالمة أراضيها
ورف ــاه شعبها» ،وأن أنـقــرة «سـتــواصــل دعم
حكومة الوحدة الوطنية الليبية كما فعلت
مع الحكومات الشرعية السابقة».
وحملت زي ــارة الدبيبة إلــى تركيا أكـثــر من
إشارة للدور التركي في ليبيا ،خصوصًا أن
هــذه الــزيــارة تأتي عقب زيــارتــن رسميتني،
ي ــون ــان ـي ــة وإيـ ـط ــالـ ـي ــة ،ل ـل ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة
طرابلس ،فيما عــزت مـصــادر تركية الــزيــارة
إل ـ ــى م ـص ــال ــح اق ـت ـص ــادي ــة م ـش ـت ــرك ــة .ورأى
مصدر تركي مطلع ،لـ«العربي الجديد» ،أن
«الحكومة الليبية الحالية هــي فــي النهاية
ح ـكــومــة م ــؤق ـت ــة ،وال يـمـكــن ع ـقــد ات ـفــاق ـيــات
معها على امل ــدى البعيد ،لكن حـضــور عدد
كبير من وزرائها يظهر األهمية التي توليها

وقعت تركيا وليبيا
 5اتفاقيات اقتصادية
خالل الزيارة
األطراف الليبية لتركيا» .وأكد املصدر وجود
«مصالح مشتركة بني الطرفني ،إذ إن تركيا
ترغب برؤية نتائج التطورات امليدانية عبر
مكاسب اقتصادية تتعلق باالستثمار ،وهو
م ــا ح ـصــل ب ـم ـش ــروع ك ـهــربــائــي وبــات ـفــاق ـيــة
ح ــول امل ـط ــار ف ــي ط ــراب ـل ــس ،م ـقــابــل مـصــالــح
للحكومة الليبية تتعلق بتقديم الخدمات
واإلصالحات لقطاعاتها».
ورأت صـحـيـفــة «خ ـبــر ت ـ ــورك» ،تـعـلـيـقــا على
ال ــزي ــارة ،أن أهـمـيـتـهــا تـكـمــن «ل ـج ـهــة وج ــود
مطالب يونانية سبقتها من الحكومة الليبية
بــإلـغــاء االتفاقية املــوقـعــة مــع تركيا لترسيم
حــدود الصالحيات البحرية بينهما» ،وهو
م ــا ل ــم ي ـح ـصــل ،مـعـتـبــرة أن «ال ـت ـط ــورات في

ليبيا هــامــة ج ـدًا لتحقيق ال ـت ــوازن ــات شــرق
امل ـتــوســط» .وك ــان املـكـتــب اإلعــامــي لحكومة
الــوحــدة الــوطـنـيــة قــد أع ـلــن ،إث ــر الـلـقــاء الــذي
جمع أردوغان والدبيبة ،أن الجانبني الليبي
والتركي َ
دع َوا إلى عقد مؤتمر إقليمي للحوار
والتعاون في شرق املتوسط لـ«ضمان حقوق
الجميع» .كما أشــار البيان الــى أن الجانبني
أكــدا أن مذكرة التفاهم حــول الترسيم املائي
«ت ـح ـم ــل أه ـم ـي ــة ل ـل ـم ـصــالــح امل ـش ـت ــرك ــة لـكــا
الـبـلــديــن واالس ـت ـقــرار وال ـت ـعــاون اإلقليميني،
وصـحــة امل ـبــادئ الـ ــواردة بـهــا ،والتعبير عن
اإلرادة للمضي قدمًا في تأطيرها».
وتنظر الدول الغربية بعني القلق إلى استمرار
الـتـقــارب الليبي الـتــركــي ،مــع وص ــول سلطة
ج ــدي ــدة إلـ ــى ط ــراب ـل ــس ،وتـسـلـمـهــا مـهــامـهــا
رس ـم ـيــا ف ــي مـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي .وت ـتــربــع
على رأس هــذه ال ــدول ،فرنسا ،الـتــي شهدت
عــاقـتـهــا بـتــركـيــا مــرح ـلــة ت ــوت ــر مـتـصــاعــدة
أخ ـي ـرًا ،ال سيما خ ــال املــرحـلــة الـتــي سبقت
وصول السلطة االنتقالية إلى طرابلس ،ومع
اسـتـمــرار مــراكـمــة ال ـطــرف ال ــذي ســانــدتــه في
الحرب الليبية ،أي مليشيات اللواء املتقاعد
خ ـل ـي ـف ــة حـ ـفـ ـت ــر ،حـ ـص ــد الـ ـفـ ـش ــل ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـع ـس ـك ــري .وحـ ــول ذلـ ــك ،أعـ ـ ــادت صحيفة
«ل ــوب ـي ـن ـي ــون» ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
التذكير بعودة مستشار الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون بـ ــول س ــول ــر ،لــإم ـســاك
بامللف الليبي في مرحلة إعــادة اإلعـمــار في
ليبيا .وك ــان ســولــر أدى دورًا ب ــارزًا كحركة
الــوصــل األســاسـيــة بــن اإللـيــزيــه وحفتر في
بداية عهد ماكرون ،وذلك بعدما ساند الثوار
الليبيني في بداية الحراك في  2011إلسقاط
نـظــام معمر ال ـقــذافــي .وذك ــرت الصحيفة أن
ب ــاري ــس تـسـعــى لــوضــع ح ـ ّـد لـخــافــاتـهــا مع
ب ــرل ــن وإي ـط ــال ـي ــا حـ ــول الـ ـخ ــط الـ ـ ــذي يـجــب
اع ـت ـم ــاده ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـلـيـبـيــا ،ح ـيــث من
املنتظر أن يزور سولر روما للقاء املسؤولني
عن هذا امللف .وقال مصدر استشاري مقرب
من اللواء املتقاعد خليفة حفتر ،للصحيفة،
إن بول سولر ،وهو عسكري سابق في فرقة
املظليني ،هو أحد املستشارين األكثر اطالعًا
وكـفــاءة حــول ليبيا فــي اإللـيــزيــه ،مضيفًا أن
فرنسا «ترغب في إيجاد توافق بينها وبني
إيطاليا ،لكي يكون لهاتني الدولتني ثقل في
أس ــواق إع ــادة اإلع ـمــار فــي ليبيا ،فــي مقابل
التأثير واملنافسة الروسية والتركية ،إذ تريد
أيضًا كل من موسكو وأنقرة تقاسم الكعكة».
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شرق
غرب
العراق :هجوم على رتل
للتحالف الدولي
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض رت ـ ـ ـ ــل ش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات ت ــاب ــع
للتحالف الــدولــي ،أمــس الـثــاثــاء،
لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة
املـ ـثـ ـن ــى جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .وذك ـ ــر
مـصــدر أم ـنــي ،أن الــرتــل ك ــان ينقل

م ـ ـ ـعـ ـ ــدات ل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف
الدولي .وأضــاف أن الهجوم أسفر
ع ــن أض ـ ــرار م ــادي ــة .ول ــم تـعـلــن أي
جـ ـه ــة م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا عـ ـن ــه ،إال أن
واش ـن ـط ــن ت ـت ـهــم ف ـصــائــل عــراق ـيــة
مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف
وراء الهجوم.
(األناضول)

سد النهضة :الخرطوم
لن تشارك في
«مفاوضات عقيمة»
أكــد كبير املـفــاوضــن السودانيني
فــي مـلــف س ــد الـنـهـضــة ،مصطفى
حـســن الــزب ـيــر ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،أن
ب ــاده لــن ت ـشــارك فــي «مـفــاوضــات
عـقـيـمــة» ح ــول ال ـســد أث ـبــت الــواقــع
«ع ــدم ج ــدواه ــا» ،إال بـعــد «تغيير
منهجية الـتـفــاوض وآلـيـتــه» على
مـسـتــوى مـنــح دور أك ـبــر للخبراء
واملــراق ـبــن .وأض ــاف الــزبـيــر ،وهــو
رئيس الجهاز الفني بــوزارة الري
واملــوارد املائية في الخرطوم« :إذا
وافق االتحاد األفريقي على تغيير
منهجية التفاوض وآليته لتكون
أكثر فاعلية فسنشارك».
(األناضول)
السودان يسلّم إثيوبيا
 61أسيرًا
ّ
س ــل ــم ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،أم ــس
ال ـث ــاث ــاء ،إث ـيــوب ـيــا  61أس ـي ـرًا من
م ـن ـت ـس ـب ــي الـ ـجـ ـي ــش الـ ـفـ ـي ــدرال ــي
اإلثـيــوبــي وقــواتــه املختلفة ،وذلــك
فــي معبر القالبات ال ـحــدودي ،في
واليــة الـقـضــارف شرقي الـســودان.
وذك ــر بـيــان الـجـيــش أن «التسليم
ت ـ ـ ّـم م ـب ــاش ــرة وب ـح ـض ــور مـمـثـلــن
م ــن ال ـج ــان ـب ــن» ،م ــن دون تـقــديــم
تفاصيل أخرى .وأعلنت الخرطوم،
نهاية العام املاضي ،السيطرة على
أراض ،قــالــت إن ـهــا تــابـعــة لـهــا في
ٍ
منطقة حدودية مع إثيوبيا.
(األناضول)
«تحرير الشام» تعتقل
مسلّحين أجانب
اع ـت ـق ـلــت «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام»
(جبهة النصرة سابقًا) مساء أول

مــن أمــس اإلث ـنــن ،بعض األجــانــب
املـنـتـمــن ملـجـمــوعــات مـسـلـحــة في
إدل ـ ــب ،ش ـم ــال غ ــرب ــي س ــوري ــة ،في
إط ــار حـمـلــة تـشـنـهــا ض ــد عناصر
أجانب متهمني باالنتماء لتنظيم
«داع ــش» وتنظيم «حــراس الدين»
وآخرين متهمني بممارسة جرائم
وانتهاكات في املنطقة.
(العربي الجديد)

الجزائر ترفض تسلّم
عناصر «داعش» من
سورية
أبلغت الحكومة الـجــزائــريــة هيئة
األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أمـ ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
رف ـض ـهــا ت ـس ـلــم م ـقــات ـلــن ســابـقــن
ف ــي تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» وأف ـ ـ ــراد من
عـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم تـ ـحـ ـتـ ـج ــزه ــم «قـ ـ ـ ــوات
ســوريــة الديمقراطية» (قـســد) في
مـخـيـمــات وس ـجــون شـمــال شرقي
ســوريــة وإج ــاء ه ــم إل ــى ال ـجــزائــر،
م ـ ــن دون ال ـت ـثـ ـب ــت م ـ ــن هــوي ـت ـهــم
الـ ـج ــزائ ــري ــة وت ــوفـ ـي ــر م ـع ـل ــوم ــات
وأدلة تثبت أنهم جزائريون فعليًا.
ّ
وردت الجزائر على الطلب األممي
بمراسلة عبر بعثتها الدائمة لدى
األم ــم املـتـحــدة فــي  19مـ ــارس/آذار
املاضي بالقول إنه «ال توجد أدلة
ُ ّ
ملموسة تـمــكــن مــن إث ـبــات وجــود
أش ـخ ــاص م ــن جـنـسـيــة جــزائــريــة،
بني املقاتلني األجــانــب وعائالتهم
املعتقلني أو املــوقــوفــن فــي شمال
شرقي سورية».
(العربي الجديد)
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الغالف

تتصاعد
التحذيرات األممية
من إمكانية اتجاه
ميانمار إلى حرب
أهلية طويلة
األمد ،على غرار
سورية ،جراء
انقالب الجيش
على الحكومة
المدنية واستمرار
حراك المعارضة،
وهو ما يحتاج
حكمًا إلى تدخل
األقليات اإلثنية
المسلحة ،في
النزاع الدائر

ميانمار

ال يزال الحراك الشعبي سلميًا بمعظمه (فرانس برس)

شبح حرب
إغراءات
الجيش
من أهم الفصائل
المسلحة اإلثنية في
ميانمار ،جيش أراكان،
جيش تحرير كاشين ،وجيش
تانغ للتحرير الوطني
(ضمن «الحلف الشمالي»)،
وتستخدم أسلحة صينية.
وتمكن الجيش من إغراء
إثنيات صغيرة ومنحها
دورًا في سلطته الجديدة.
كما أعلن وقفًا أحاديًا
إلطالق النار مع فصائل
لم تعارض انقالبه.

تحذيرات أممية من تكرار
السيناريو السوري
لن يكون مصطلح الحرب األهلية،
إذا ما تكررت في ميانمار ،غريبًا
على هذه الدولة الواقعة في جنوب
شــرقــي آسـيــا .فعلى الــرغــم مــن التحذيرات
األممية ّ املتصاعدة ،من أن يأخذ االنقالب
ال ــذي نــفــذه الجيش فــي ميانمار فــي األول
من فبراير /شباط املاضي ،ضد الحكومة
املــدن ـيــة وزعـيـمـتـهــا أون ــغ س ــان ســو تـشــي،
الـبــاد إلــى حــرب أهلية ،على غــرار الحرب
في سورية ،إال أن هذا السيناريو املحتمل
ل ــن ي ـك ــون سـ ــوى امـ ـت ــداد لـحـقـبــة  60عــامــا
مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــزاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ــن الـ ـجـ ـي ــش فــي
م ـيــان ـمــار وأكـ ـث ــر م ــن  20م ـج ـمــوعــة إثـنـيــة
مسلحة ،تواصل الشعور بالتهميش .لكن
ال ـت ـحــذيــرات ال ـجــديــدة ،إث ــر االن ـق ــاب الــذي
ّ
أج ـ ــج تـ ـظ ــاه ــرات ش ـع ـب ـيــة ع ــارم ــة ي ــواص ــل
الـجـيــش قـمـعـهــا ،مــا أدى إل ــى سـقــوط أكثر
مــن  700قتيل ،تـقــوم الـيــوم وســط إمكانية
حـ ـص ــول س ـي ـن ــاري ــو م ـخ ـت ـلــف م ـب ـنــي عـلــى

ات ـح ــاد ه ــذه األق ـل ـي ــات ،وال ـت ــي تـشـكــل ثلث
س ـك ــان الـ ـب ــاد ،م ــع األك ـث ــري ــة ال ـب ــوذي ــة من
«البامار» في الوسط ،ملواجهة الجيش .هذا
السيناريو ال يستبعده مراقبون مطلعون
عـلــى الــوضــع ،رغــم الـتــاريــخ الـطــويــل أيضًا
من االحتراب بني اإلثنيات املختلفة ذاتها،
وق ـلــة الـثـقــة بــالـسـلـطــة .لـكـنــه أي ـضــا ينتظر
إج ــاب ــات ح ــول إم ـكــان ـيــة ح ـصــول تــدخــات
إقليمية ودول ـيــة تـحــول دون ــه ،فــي منطقة
تـ ـن ــاف ــس شـ ــديـ ــدة الـ ـت ــوت ــر بـ ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة والـصــن .ولـيــس خفيًا أن لكل من
هــذيــن البلدين مقاربته املختلفة للوضع
في ميانمار ،إال أن تفلت الفوضى قد يكون
ً
عامال موحدًا في محاولة للجم التصعيد،
وهـ ــو م ــا ت ـس ـعــى إلـ ـي ــه أيـ ـض ــا رابـ ـط ــة دول
جنوب شرقي آسيا (آسيان) .وتكمن خشية
ب ـعــض دول الـ ـج ــوار م ــن انـ ـ ــزالق مـيــانـمــار
إلــى حـ ّـمــام دم قــد يـطــول ،فــي حجم الكارثة
اإلنسانية التي ستنجم عن ذلك ،وفيضان

الالجئني والنازحني إليها .وبعد تحذير
املبعوثة الخاصة إلــى ميانمار ،كريستني
شــرانــر بــورغـنــر ،فــي م ــارس /آذار املــاضــي،
من احتمال نشوب حرب أهلية على نطاق
غير مسبوق في ميانمار ،أعــادت املفوضة
الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة لـحـقــوق اإلن ـســان،
ميشيل بــاشـلـيــه ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،التحذير
من جرائم محتملة ضد اإلنسانية قد تكون
ُ
ارتـكـبــت فــي مـيــانـمــار ،مـشـيــرة إل ــى أن هــذا
البلد «يتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع
النطاق أشبه بالحرب السورية» .وأعربت
باشليه عــن خشيتها «م ــن أن الــوضــع في
ّ
ميانمار يتجه إلــى ن ــزاع شــامــل» ،مطالبة
املجتمع الدولي بـ«أال يسمح بتكرار أخطاء
املاضي الدامية في سورية وغيرها» ،داعية
إل ــى وق ــف امل ــذب ـح ــة .وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى عــدد
القتلى من املتظاهرين الذين سقطوا منذ
ّ
االن ـقــاب عـلــى يــد الـجـيــش ،ذك ــرت باشليه
ُ
بــأن  3080شخصًا اعــتـقـلــوا منذ األول من
ً
فبراير ،فضال عن صدور أحكام بإعدام 23
ّ
شخصًا بعد محاكمات سرية.
وتكمن خطورة هــذه التحذيرات في أن أيًا
مــن ال ـنــزاعــات طــويـلــة األم ــد ،وال ـتــي امـتــدت
لعقود ،بني حركات التمرد اإلثنية والجيش،
لم تشعل ميانمار إلى هذه الدرجة ،بعدما
وص ـل ــت حـ ــرب ال ـ ـشـ ــوارع الـ ـي ــوم إلـ ــى امل ــدن
الرئيسية التي تشكل قلب ميانمار ،والتي
تشكل فيها إثنية البامار األكثرية ( 68في

بحثت اإلثنيات المسلحة
التعاون مع المعارضة
ومساعدتها
يجرى الحديث عن
تشكيل جيش فيدرالي
لمقاومة العسكر

املــائــة مــن الـ ّـس ـكــان) ،فــي منطقة وادي نهر
إيــراوادي الواسعة .وللتذكير ،فإن أكثر من
 20إثـنـيــة مختلفة ،أهـمـهــا كــاريــن وراخ ــن
وشـ ـ ـ ــان وشـ ـ ــن وك ـ ــاش ـ ــن ،ت ـش ـك ــل أق ـل ـي ــات
ف ــي م ـيــان ـمــار ،وه ــي جـمـيـعـهــا لـهــا أجنحة
ّ
مسلحة ،ي ـتــراوح عــديــد ك ــل منها بــن 100
فــرد وعـشــرات اآلالف .ولطاملا تقاتلت هذه
ّ
اإلثنيات مع الجيش ،في بلد ظلت فيه فكرة
«الوطنية» ضعيفة نتيجة االنقسامات بعد
قــرن مــن االستعمار البريطاني ،ثــم الحكم
الديكتاتوري العسكري الطويل ،باإلضافة
إل ــى س ــوء ال ـتــوزيــع ال ـع ــادل ل ـل ـثــورات ،التي
ج ـع ـلــت أك ـثــري ـت ـهــا مـهـمـشــة وت ـع ـيــش على
تهريب املخدرات .وكانت  10فصائل إثنية
مسلحة قــد وقـعــت فــي م ــارس  2015اتـفــاق
ّ
وق ــف لـلـنــار مــع الـجـيــش فــي ظ ــل الحكومة
املدنية ،لكن شعورًا غالبًا دائمًا بعدم الثقة
ّ
ظل يسود بني الطرفني ،فاقمه فشل الزعيمة
املسجونة حاليًا ،أونــغ سان سو تشي ،في
ّ
حل أزمة الروهينغا.
وكانت املجموعات املوقعة على اتفاق وقف
ال ـنــار قــد اجـتـمـعــت فــي  13م ــارس املــاضــي
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات لـ ــوقـ ــف ح ـم ـلــة
القمع العسكرية الدموية ضــد املعارضني
لــان ـقــاب ،حـيــث ج ــرى الـبـحــث ف ــي إيـجــاد
أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـت ــرك ــة ل ـ ـحـ ــوار م ـس ـت ـق ـب ـلــي مــع
«الـلـجـنــة املـمـثـلــة لـلـبـيــاداونـغـســو هـلــوتــا»،
وهي مجموعة املمثلني التشريعيني الذين
ي ـن ـت ـمــون ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـ ـيـ ــوم ،ومـعـظـمـهــم
أص ـبــح هــاربــا مــن بـطــش الـعـسـكــر .وكــانــت
هــذه املجموعات قــد أعلنت فــي  22فبراير
املــاضــي وقــف أي مـفــاوضــات حــول السالم
مع العسكر .وقال الكولونيل من املتمردين،
خ ــون أوك ـ ــار ،ف ــي اج ـت ـمــاع م ـ ــارس ،إن «مــا
ي ـه ـم ـنــا ل ـي ــس االع ـ ـتـ ــراف ب ـن ــا أو ال ـت ـع ــاون
ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــل م ــا ي ـح ـصــل ل ـل ـمــواط ـنــن».
وبـ ـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ردًا عـ ـل ــى «ح ـ ـكـ ــومـ ــة امل ـن ـف ــى»
املعارضة ،التي طلبت دعم اإلثنيات ،واعدة
بـ«ديمقراطية فيدرالية».
وي ـج ــري ال ـحــديــث ال ـي ــوم ع ــن م ـش ــروع بني
اإلثـ ـنـ ـي ــات وامل ـ ـعـ ــارضـ ــن ،إلن ـ ـشـ ــاء «ج ـيــش
فـيــدرالــي» ،ملقاومة العسكر .ورأى مسؤول
في وزارة الخارجية التابعة إلثنية البامار
(ن ـ ـظـ ــام ت ـم ـث ـي ـلــي ل ــإثـ ـنـ ـي ــات) ،فـ ــي حــديــث
لــ«لــوس أنجلس تايمز» ،أن «هــذا االقتراح
ي ـف ـهــم ب ــأن ــه إع ـ ــان حـ ــرب ض ــد ال ـت ــات ـم ــاداو
(ال ـ ـج ـ ـيـ ــش)» ،م ـض ـي ـفــا أن «هـ ـن ــاك عـنــاصــر
فــي ال ـتــات ـمــاداو ،ال ــذي هــو أكـبــر فــي عــديــده
مــن جميع اإلثـنـيــات ،قــد تنقلب عليه .لكن
فــي حــالــة الـحــرب األهـلـيــة ،فــإن بعضها قد
يختار أن يصبح زعيم حرب» .ويبلغ عديد
الجيش في ميانمار  100ألف عسكري ،وهو
مجهز بعتاد عسكري من روسيا والصني
والـهـنــد وكــوريــا الشمالية وإســرائ ـيــل .أمــا
أكـبــر مـجـمــوعــة مــن املـتـمــرديــن (ح ــوال ــي 25
ألف مقاتل) فتنتمي إلى «جيش والية وا»،
وتربطها عالقات جيدة بالصني ،ولم تعلن
معارضتها لالنقالب.
على الــرغــم مــن ذلــك ،فــإن تقارير صحافية
عـ ــدة ق ــد أشـ ـ ــارت إلـ ــى ت ـح ــرك امل ـت ـظــاهــريــن
والـ ـن ــاشـ ـط ــن ،م ــن الـ ـب ــام ــار ،إل ـ ــى امل ـنــاطــق
النائية في ميانمار ،للتدرب على السالح
وصـ ـ ـنـ ــع امل ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــرات وح ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـش ـ ــوارع،
م ــع امل ـت ـم ــردي ــن .وأع ـل ـن ــت إث ـن ـيــة ال ـك ــاري ــن،
وجـ ـن ــاحـ ـه ــا املـ ـسـ ـل ــح «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــى
لـلـكــاريــن» ،أنـهــا ســاعــدت أع ــدادًا كبيرة من
املعارضني على الهرب من العسكر ،الذين
نـفــذوا للمرة األول ــى منذ سـنــوات ضربات
عسكرية على معاقل أساسية لالتحاد ،ردًا
على سيطرة مسلحيه على قاعدة للجيش،
ق ــريـ ـب ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـص ـي ـن ـي ــة ،وم ـق ـتــل
 10ج ـنــود نـظــامـيــن .ه ـكــذا ،يـصـبــح ال ــدور
الــذي ستؤديه اإلثنيات املسلحة محوريًا،
لناحية ذهاب البالد إلى حرب دموية أكثر
ش ــراس ــة ،م ــع اس ـت ـم ــرار تـسـلـيــح وتـجـهـيــز
املعارضني وإيــوائـهــم ،أو انصياع الجيش
للتهدئة.
(العربي الجديد)

متابعة

تبادل اتهامات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا
يتصاعد التوتر بين الغرب،
ال سيما واشنطن وحلف
األطلسي من جهة،
وروسيا من جهة أخرى،
بشأن أوكرانيا ،وسط
حديث متزايد عن حشود
عسكرية

يرتفع منسوب القلق حيال إمكانية انــزالق
الـنــزاع فــي شــرق أوكــرانـيــا إلــى دائ ــرة القتال
األوسع نطاقًا من جديد ،مع تواصل التصعيد
بني موسكو والغرب ،بعدما أشــارت تقارير
إل ــى ت ـحـ ّـركــات كـبـيــرة لـلـجـنــود الـ ــروس على
الـحــدود ،واتـهــام موسكو لواشنطن وحلف
ش ـمــال األط ـل ـســي بـتـحــريــك قـ ــوات عـسـكــريــة،
إلــى جانب تصاعد املــواجـهــات بــن الجيش
األوك ـ ــران ـ ــي واالن ـف ـص ــال ـي ــن امل ــدع ــوم ــن مــن
موسكو .وأعــربــت الــواليــات املتحدة وحلف
شـمــال األطـلـســي ،أمــس ،عــن دعمهما القوي
ألوكــران ـيــا ،وح ــذرا روس ـيــا مــن املـضــي قدمًا
في حشد قواتها على طول الحدود الشرقية
ألوكــران ـيــا ،فيما اتـهـمــت مــوسـكــو واشنطن
و«األطلسي» بتحويل أوكرانيا إلى «برميل
ب ـ ــارود» ،معلنة عــن تــدري ـبــات عـسـكــريــة ردًا
ع ـلــى «ت ـه ــدي ــدات» ال ـح ـلــف .يــأتــي ذل ــك فيما
يتصاعد خــرق وقــف إط ــاق الـنــار فــي شرق
أوكــران ـيــا ،حـيــث قـتــل أم ــس جـنــدي أوكــرانــي

وأصـيــب اثـنــان آخ ــران بهجوم النفصاليني
موالني لروسيا في منطقة دونباس.
وق ــال األم ــن ال ـعــام لحلف شـمــال األطـلـســي،
ينس ستولتنبرغ ،أمس الثالثاء ،في مؤتمر
ص ـحــافــي م ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األوك ــران ــي
دميترو كوليبا في بروكسل« :على روسيا
وضـ ـ ــع حـ ــد ل ـح ـش ــد ق ــواتـ ـه ــا داخ ـ ـ ــل وحـ ــول
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ووق ـ ـ ــف اسـ ـتـ ـف ــزازاتـ ـه ــا وخ ـفــض
الـتـصـعـيــد ف ـ ــورًا» .وأعـ ــرب سـتــولـتـنـبــرغ عن
دع ــم الـحـلــف «ال ـثــابــت» ألوكــران ـيــا ،موضحًا
ّ
أن التحركات الروسية «غير مبررة ومقلقة
للغاية» .وتابع ستولتنبرغ «فــي األسابيع
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،حـ ـ ّـركـ ــت روس ـ ـيـ ــا آالف ال ـج ـن ــود
املستعدين للقتال إلــى الـحــدود األوكــرانـيــة،
فــي أكبر حشد للقوات الروسية منذ الضم
غير الشرعي لشبه جزيرة القرم عام .»2014
بـ ــدورهـ ــا ،ت ـض ـغــط أوك ــرانـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـق ــوى
الغربية لدعمها «عمليًا» في إطار مسعاها
ل ـ ـصـ ـ ّـد ّ
أي عـ ـم ــل ع ـ ــدائ ـ ــي جـ ــديـ ــد م ـ ــن ق ـبــل
روس ـي ــا .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األوك ــران ــي
دم ـي ـت ــرو كــول ـي ـبــا ،ف ــي امل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
مع ستولتنبرغ« :لن يكون بإمكان روسيا
مفاجأة أحد بعد اآلن .أوكرانيا وأصدقاؤها
ف ــي حــالــة ي ـق ـظــة» .وت ــاب ــع« :ال ول ــن نـضـ ّـيــع
الوقت ،وفي حال قامت موسكو بأي خطوة
متهورة أو أطلقت دوامة جديدة من العنف،
فستكون الكلفة بــاهـظــة» .والـتـقــى كوليبا
الح ـقــا وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن الذي كان وصل إلى بروكسل لعقد
م ـح ــادث ــات م ــع ش ــرك ــاء الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
فــي حلف األطـلـســي .وقــال بلينكن لكوليبا

في اجتماعهما في السفارة األميركية في
ّ
بلجيكا ،إن «الــواليــات املـتـحــدة تقف بقوة
مــع س ـيــادة ووح ــدة أراض ــي أوكــران ـيــا .هــذا
م ـه ــم ب ـش ـكــل خـ ــاص ف ــي وقـ ــت ن ـش ـهــد ف ـيــه،
لألسف ،روسيا تتخذ إجــراءات استفزازية
ل ـل ـغ ــاي ــة ا ّت ـ ـجـ ــاه أوكـ ــران ـ ـيـ ــا» .ورد كــول ـي ـبــا
بــال ـقــول إن ــه «ف ــي ال ـص ــراع ال ـحــالــي ،يعتبر
دعــم الــواليــات املتحدة أم ـرًا حاسمًا للغاية
ويحظى بتقدير عميق».
ّ
في املقابل ،وبعدما اتهمت كييف وحلفاؤها
روسيا في األسابيع األخيرة بنشر عشرات
آالف ال ـج ـنــود ع ـنــد الـ ـح ــدود م ــع أوك ــران ـي ــا،
قــال وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو
ّ
أمــس ،إن بــاده نـشــرت قــوات على حــدودهــا

الـ ـغ ــربـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ،ردًا ع ـلــى
«ت ـهــديــدات» حـلــف األطـلـ ّســي .وق ــال شويغو
في تصريحات متلفزة إنه «ردًا على أنشطة
ال ـت ـحــالــف ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـه ــدد روس ـي ــا،
ّ
اتخذنا إج ــراءات مناسبة» .وأض ــاف« :على
مدى ثالثة أسابيع ،تم نشر جيشني وثالث

موسكو تعلن عن
تدريبات عسكرية ردًا على
تهديدات «األطلسي»

أكد بلينكن وقوف الواليات المتحدة إلى جانب أوكرانيا (جوهانا غيرون/فرانس برس)

وحــدات جوية بنجاح عند الحدود الغربية
لروسيا االتحادية في مناطق ألداء تدريبات
ّ
قـتــالـيــة» .تــابــع أن «ال ـق ــوات أب ــدت اسـتـعــدادًا
ً
كامال وقدرة على أداء مهام تضمن أمن البالد
العسكري وسيتم استكمال التدريبات في
غضون أسبوعني» .واتهم شويغو واشنطن
وحلف األطلسي بحشد قواتهما عند حدود
ّ
روسيا ،وقال إن القوات األميركية يتم نقلها
حاليًا مــن «أميركا الشمالية عبر األطلسي
ّ
إلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا» وأض ـ ـ ــاف أن «هـ ـن ــاك تـحــركــا
للجنود فــي أوروب ــا إلــى ال ـحــدود الــروسـيــة.
تتركز الـقــوات األساسية فــي البحر األســود
ومنطقة البلطيق».
وت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات شــوي ـغــو ب ـعــدمــا ات ـهــم
نــائــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة سـيــرغــي ريــابـكــوف
ً
«ال ــوالي ــات املـتـحــدة ودوال أخ ــرى فــي حلف
ش ـم ــال األط ـل ـســي ب ـت ـحــويــل أوك ــران ـي ــا عـمـدًا
إلـ ـ ــى ب ــرم ـي ــل بـ ـ ـ ـ ــارود» م ـض ـي ـف ــا فـ ــي ح ــدي ــث
ّ
للصحافيني أمــس ،أن الــدول الغربية «تزيد
إمـ ــدادات ـ ـهـ ــا م ــن األس ـل ـح ــة إلـ ــى أوك ــرانـ ـي ــا».
وقـ ــال ري ــاب ـك ــوف« :إذا ح ـصــل ّ
أي تـصـعـيــد،
ّ
فسنقوم بالطبع بكل ما يمكن لضمان أمننا
ّ
وسالمة مواطنينا ،أينما كانوا ،لكن كييف
ّ
سيتحملون املسؤولية
وحلفاءها في الغرب
الكاملة عن ّ
أي تفاقم مفترض» .في غضون
ذلك ،أعلن الجيش األوكراني في بيان أمس،
عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنني آخرين
بجروح ،إثــر إطــاق نــار من قبل انفصاليني
موالني لروسيا ،على بلدة مايورسك التابعة
ملنطقة دونباس ،شرقي البالد.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

قضية
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة إل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى ج ــدي ــد فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الحرب السيبرانية ،مع إعــان إدارة
الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ،أول م ــن أم ــس االث ـنــن،
تــرشـيــح ك ــل م ــن كــريــس إنـغـلـيــس ،الـ ــذي كــان
نائب املدير السابق لوكالة األمن القومي بني
عامي  2006و 2014ليكون أول مدير للسايبر
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــوط ـن ــي ف ــي اإلدارة ،وجــن
إيسترلي ،وهــي ضابطة استخبارات سابقة
فــي الـجـيــش األم ـيــركــي ،سـتــديــر وكــالــة األمــن
السيبراني وأمن البنى التحتية .وتأتي هذه
الترشيحات لتعكس نية واشـنـطــن مكافحة
االختراقات األخيرة التي ّ
تعرضت لها .وظهر
هذا التوجه في كالم مستشار األمن القومي،
جيك سوليفان ،أول من أمس االثنني ،عندما
أبــدى «فـخــره» بما «نبنيه فــي اإلدارة عندما
يتعلق األمر باإلنترنت»ّ ،
وشدد على تصميم
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى «ح ـم ــاي ــة شـبـكــاتـهــا ومــواج ـهــة
التحدي املـتــزايــد ال ــذي يشكله خصومنا في
الفضاء اإللكتروني».
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـع ـلــن اإلدارة ردًا قــريـبــا
ع ـلــى اخ ـت ــراق «س ـ ــوالر وي ـن ــدز» الـ ــذي حصل
أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـع ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي وش ـ ـم ـ ــل وك ـ ـ ـ ــاالت
الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة وال ـش ــركــات األمـيــركـيــة
وس ــط اعـتـقــاد ب ــأن قــراصـنــة روس ـيــن هــم من
قــامــوا بـتـنـفـيــذه .كـمــا تـعـ ّـرضــت ع ـشــرات آالف
الشركات والبلديات واملؤسسات املحلية في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لـهـجــوم إلـكـتــرونــي نفذته
مجموعة قراصنة تدعمهم الــدولــة الصينية
ق ــام ــت ب ــاخ ـت ــراق خ ــدم ــة ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي
ل ـشــركــة «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ب ـح ـســب م ــا أعـلــن
امل ــدون بــريــان كــريـبــس املتخصص فــي األمــن
السيبراني في شهر مارس/آذار املاضي.
وأش ـ ــادت لـجـنــة «ســاي ـبــر سـ ــوالريـ ــوم» ،وهــي
ّ
مـجـمــوعــة مـشــكـلــة مــن الـحــزبــن الــديـمـقــراطــي
والجمهوري ،بالتعيينات الجديدة ،معتبرة
ف ــي ب ـي ــان أن «ال ـح ــاج ــة ض ــروري ــة إلـ ــى قــائــد
ي ـت ـم ـتــع ب ـس ـل ـطــة ق ــان ــون ـي ــة لـتـنـسـيــق تـطــويــر
وت ـن ـف ـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة وطـنـيــة
للدفاع عن كل شيء» ،ما يشير إلى املصادقة
ع ـل ــى ال ـت ــرش ـي ـح ــن لـ ــن يـ ــواجـ ــه ع ــراقـ ـي ــل فــي
م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ .وج ـ ــاء ت ــرش ـي ــح إنـغـلـيــس
بعدما كان نائب املدير السابق لوكالة األمن
الـقــومــي بــن عــامــي  2006و ،2014فــي عهدي
ال ــرئ ـي ـس ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن ،ج ـ ــورج ب ـ ــوش االبـ ــن
وبـ ــاراك أوب ــام ــا .وم ــع أن إنـغـلـيــس لــم يـشــارك
فــي ح ــروب مـيــدانـيــة ،إال أن خـبــرتــه فــي األمــن
الـقــومــي واس ـعــة ،إذ كــان نــائـبــا ملكتب الصني
وكــوريــا فــي وكــالــة األم ــن الـقــومــي بــن عامي
 1998و ،1999ثم مدير املكتب بني عامي 1999
ً
و .2001وك ــان ضــابــط ات ـصــال خــاصــا ممثال

تواصل إدارة الرئيس جو بايدن تعزيز األمن السيبراني األميركي ،مع إجراء
سلسلة تعيينات ،يُفترض أن تواكب التطورات المتعلقة باختراقات
حصلت أخيرًا ،ا ُتهمت فيها روسيا والصين

األمن
السيبراني
األميركي

بايدن يستعين بالحرس القديم
لتحصين المؤسسات

ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة فــي بــريـطــانـيــا بــن عــامــي
 2003و .2006مــن جهتها ،تتمتع إيسترلي،
وهــي ضابطة اسـتـخـبــارات سابقة بالجيش
األميركي ،ومــديــرة سابقة في قسم «محاربة
اإلرهـ ـ ــاب» ف ــي وك ــال ــة األم ــن ال ـقــومــي ،بخبرة
عميقة فــي العمليات السيبرانية الهجومية
والــدفــاعـيــة .وإلــى جــانــب وظيفتها فــي وكالة
األمــن القومي ،عملت إيسترلي أيضًا مديرة
إداري ــة لــ«مــورغــان ستانلي» ،وتــرأســت مركز
دمج األمن السيبراني للشركة.
وسيعمل الثنائي إلى جانب نائبة مستشار
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
اإللكترونية ،آن نوبرغر .كذلك تم اإلعالن يوم
ً
االث ـنــن عــن اخـتـيــار روبـ ــرت سـيـلـفــرز ،وكـيــا
لــاسـتــراتـيـجـيــة وال ـس ـيــاســة والـتـخـطـيــط في
وزارة األمن الداخلي.
وسبق أن تحدث رئيس القيادة اإللكترونية
األميركية الجنرال بول ناكسون ،في مارس/
آذار املــاضــي ،عــن أن القيادة قامت بأكثر من
« 20عملية» ملــواجـهــة الـتـهــديــدات الخارجية
اإللـكـتــرونـيــة قـبــل االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة في
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،منها «11
3
ُ
عـمـلـيــة نـ ـف ــذت ف ــي  9دول» .وع ـق ــب ال ـج ـهــود
الكبيرة هــذه ،ذكــرت الــواليــات املتحدة أنــه لم
تجر عمليات تزوير أو تأثير على األصــوات
في االنتخابات ،لكنها اتهمت روسيا صراحة

بـمـحــاولــة الـتــأثـيــر عـلــى عملية االقـ ـت ــراع .مع
العلم أنه في الفترة بني مارس  2020ومارس
املـ ــاضـ ــي ،أحـ ـص ــى م ــرك ــز«س ــي أس آي أس»
للدراسات االستراتيجية والعاملية األميركي،
 150مـحــاولــة اخ ـتــراق دول ـيــة ومـحـلـيــة .وركــز
إح ـص ــاء امل ــرك ــز ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات الـسـيـبــرانـيــة
عـ ـل ــى ال ـ ــوك ـ ــاالت الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وم ــؤسـ ـس ــات
الــدفــاع وشــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا ،أو الـجــرائــم
االقـتـصــاديــة الـتــي تـبـلــغ خـســائــرهــا أكـثــر من
مليون دوالر .وفي قائمة العام املاضي فقط،
ظهر اســم الـصــن  33م ــرة ،وروس ـيــا نحو 30
م ــرة ،وقــراصـنــة إيــرانـيــن  13م ــرة ،وهجمات

لم يكترث ترامب
ألهمية األمن اإللكتروني
عكس إدارة بايدن
إنغليس خبير بالملف
الصيني وإيسترلي كانت
من فريق أوباما

مــن الــواليــات املتحدة تـجــاه دول منها إيــران
لعدة مرات كما ذكر اسم إسرائيل والسعودية
وكوريا الشمالية ودول ومنظمات أخرى.
وش ـ ـم ـ ـلـ ــت ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ت ـخ ــري ــب
تكنولوجي ،وسرقة أسرار صناعية ،و«سرقة
أسرار متعلقة بلقاح فيروس كورونا» ،بحسب
م ــا ات ـه ـمــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـص ــن .كــذلــك
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي
مــاح ـق ـتــه «ق ــراص ـن ــة روس» ب ـت ـهــم م ـحــاولــة
تخريب أنظمة وسرقة بيانات والتالعب بها.
ومع ذلك يجهل البعض متى تتحول الحرب
اإللكترونية إلى حرب فعلية ،وذكــر املهندس
ماناف فيرما في مقال له على موقع «ميديوم»
املتخصص بنشر التدوينات التكنولوجية ،أن
«الصني وروسيا تشنان هجمات إلكترونية
على الواليات املتحدة تهدف لشل اقتصادها»،
ً
مضيفًا أن «الصني والواليات املتحدة مثال ال
يستطيعان حاليًا الــدخــول بـحــرب مفتوحة،
لـ ــذا ق ـ ــررا ك ـم ــا ي ـب ــدو ش ــن حـ ــرب إل ـك ـتــرون ـيــة
بينهما» .ووفقًا لقائمة وضعها مركز «سي
أس أو» األمـيــركــي ال ــذي يـقــدم نصائح بشأن
األمــن االلكتروني فــإن خروقات اإلنترنت في
القرن الحادي والعشرين أثرت على «مليارات
من األشخاص» وسببت خسائر مادية هائلة.
وتظهر التعيينات األخيرة ،عزم إدارة بايدن
على تطوير ســاح الـســايـبــر ،عكس الرئيس
السابق دونــالــد تــرامــب ،الــذي كــان ُينظر إليه
عـلــى أن ــه ك ــان ال يـكـتــرث بــاألمــن الـسـيـبــرانــي،
م ــع تقليله م ــن أهـمـيــة ال ـتــدخــل ال ــروس ــي في
االنتخابات الرئاسية لعام  .2016كما ألغى
منصب منسق األمــن السيبراني فــي مجلس
األمن القومي في عام  .2018وقد تم إدانة هذه
الخطوة على نطاق واســع من قبل املشرعني
في ذلك الوقت.
وسبق أن أعلن رئيس االحتياطي الفيدرالي
األمـيــركــي (البنك املــركــزي األمـيــركــي) جيروم
بأول ،يوم األحد املاضي ،أنه يشعر بقلق من
خطر وقــوع هجوم إلكتروني واســع النطاق،
أكثر من قلقه من احتمال حصول أزمة مالية
عــاملـيــة مماثلة لتلك الـتــي حــدثــت ع ــام .2008
وقال لبرنامج « 60دقيقة» على قناة «سي بي
إس نيوز» األميركية ،إن مخاطر حدوث أزمة
شبيهة بأزمة عام  2008مع حاجة الحكومات
إلــى إنقاذ املـصــارف ،هي مخاطر «منخفضة
جدًا جـدًا» .وأضــاف أن «العالم يتغير ،العالم
يتطور ،وكذلك املخاطر ،وأقول إن الخطر الذي
نراقبه أكثر هو الخطر اإللكتروني» ،مشيرًا
إلى أن هذا مصدر قلق تتشاركه الحكومات
وال ـشــركــات الـخــاصــة الـكـبـيــرة ،واملــالـيــة منها
تحديدًا.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس ،فرانس برس)
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شرق
غرب
تركيا :اإلفراج عن 14
ضابطًا متقاعدًا
أم ــرت محكمة الـصـلــح امل ـنــاوبــة في
أنـقــرة ،فجر أمــس الثالثاء ،باإلفراج
عن  14ضابطًا متقاعدًا في البحرية
ُحـ ـق ــق م ـع ـهــم ع ـل ــى مـ ـ ــدار أيـ ـ ــام بـعــد
إصــدارهــم بيانًا ُع ــرف بــاســم «بيان
م ــون ـت ــرو» ،ووق ـع ــه  104م ــن ضـبــاط
الـبـحــريــة املـتـقــاعــديــن الــذيــن ه ــددوا
ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ب ـعــد
رفضهم شق قناة إسطنبول املائية،
واالنـسـحــاب مــن اتفاقيتي مونترو
ول ـ ـ ــوزان ،وال ـس ـعــي لـكـتــابــة دس ـتــور
ج ـ ــدي ـ ــد .وقـ ـ ـ ـ ـ ــررت ،املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ــرض
الرقابة العدلية على الضباط املفرج
ع ـن ـهــم ،وم ـن ـع ـهــم م ــن ال ـس ـفــر خ ــارج
الـقـضــاء ال ــذي يقطنون فيه وخــارج
البالد.
(العربي الجديد)
باكستان 3 :قتلى
باشتباكات الشرطة
وإسالميين
قتل متظاهران وشــرطــي مساء أول
مــن أم ــس اإلث ـن ــن ،خ ــال مــواجـهــات
عـنـيـفــة ب ـب ـلــدة ش ـه ــدرة ال ـقــري ـبــة من
مدينة اله ــور الـشــرقـيــة ،بــن موالني
ل ـ ـحـ ــركـ ــة «ل ـ ـب ـ ـيـ ــك الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة»
اإلس ــامـ ـي ــة والـ ـش ــرط ــة ،وذلـ ـ ــك بـعــد
ساعات من اعتقال السلطات رئيس
ال ـحــركــة س ـعــد رض ـ ــوي .وقـ ــال قــائــد
شــرطــة اله ــور ،غ ــام محمد دوغ ــار،
إن عشرة من رجــال الشرطة أصيبو
كذلك في االشتباكات.
(أسوشييتد برس)
الفيليبين تستدعي
السفير الصيني
استدعت الحكومة الفيليبينية أول
مــن أمــس اإلث ـنــن ،السفير الصيني
ه ـ ــوان ـ ــغ شـ ـيـ ـلـ ـي ــان ،ل ـل ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى
مطالبها بمغادرة السفن الصينية
الـتــي تــم رصــدهــا أخ ـي ـرًا فــي منطقة
الشعاب املرجانية التي تطالب بها
مــانـيــا فــي بـحــر ال ـصــن الـجـنــوبــي،
عـلــى ال ـف ــور .وأع ــرب ــت وكـيـلــة وزارة
ال ـخــارج ـيــة الـفـيـلـيـبـيـنـيــة إلـيــزابـيــث
بــويـنـســوسـيـســو ،للسفير الصيني
عن «استياء مانيال من الوجود غير
القانوني املستمر للسفن الصينية،
والذي يشكل مصدر توتر إقليمي».
(أسوشييتد برس)
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إدانة النظام السوري باستخدام األسلحة الكيميائية

خطوة باتجاه المحاسبة؟
بعد االتهام الثاني
في غضون عام من
منظمة «حظر األسلحة
الكيميائية» للنظام
السوري ،باستخدام
األسلحة الكيميائية
ضد المدنيين ،يطرح
التساؤل حول ما إذا
كانت محاسبة المتورطين
قد اقتربت
أمين العاصي

لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام،
ت ـت ـه ــم م ـن ـظ ـمــة ح ـظ ــر األس ـل ـح ــة
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
باستخدام أسلحة محرمة دوليًا في الحرب
التي بدأها للقضاء على الـثــورة السورية.
وتعزز هذه الخطوة اآلمال بقرب محاسبة
املسؤولني عن استخدام هــذه األسلحة في
ّ
النظام ،الذي أوهم املجتمع الدولي أنه سلم
كل ترسانته من األسلحة املحرمة الدولية،
ولـكــن الــوقــائــع أثـبـتــت بـطــان ه ــذا االدع ــاء.
وأفادت منظمة حظر األسلحة الكيميائية،
أول مــن أمــس االث ـنــن ،بــأن لديها «أسبابًا
معقولة لالعتقاد» بــأن قــوات النظام ألقت
قنبلة تـحـتــوي عـلــى غ ــاز الـكـلــور عـلــى حي
سكني في مدينة سراقب ،الواقعة على بعد
 50كـيـلــومـتـرًا جـنــوبــي ح ـلــب ،ف ــي فـبــرايــر/
شباط .2018
واعتبر فريق املحققني املكلف تحديد هوية
ال ـط ــرف املـ ـس ــؤول ع ــن ه ـج ـمــات كـيـمـيــائـيــة
أن «ث ـمــة دوافـ ــع مـعـقــولــة» بــإلـقــاء مــروحـيــة
ً
عسكرية تــابـعــة للنظام ال ـســوري «بــرمـيــا
واح ـ ـ ـدًا ع ـلــى األق ـ ـ ــل» .وأوضـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن
«ال ـبــرم ـيــل انـفـجــر ن ــاش ـرًا غ ــاز ال ـك ـلــور على
مـ ـس ــاف ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ،م ـص ـي ـب ــا  12ش ـخ ـص ــا».
واتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـتـ ـق ــري ــر ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـعـ ـمـ ـي ــد س ـه ـيــل
الـحـســن ،امل ـعــروف ب ـ «الـنـمــر» وال ــذي ُينظر
إليه باعتباره «رجــل روسـيــا» فــي سورية،
بالوقوف وراء عملية القصف ،الذي حصل
بعد يــوم واح ــد مــن إسـقــاط طــائــرة روسية
فــي ريــف إدل ــب ،فــي مؤشر إلــى دور روســي

محتمل فــي عملية القصف .ولــم تكن هذه
امل ــرة األول ــى الـتــي تــديــن بـهــا منظمة حظر
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
بــاسـتـخــدام أسـلـحــة مـحــرمــة دول ـيــا ،بعدما
اتهمته في إبريل /نيسان  2020باستخدام
األسـلـحــة الكيميائية فــي ري ــف ح ـمــاة عــام
 .2017وذكــر منسق فريق التحقيق التابع
للمنظمة سانتياغو أونــاتــي الب ــوردي ،في
ب ـيــان ،أن فــريـقــه «خـلــص إل ــى وج ــود أســس
معقولة لالعتقاد بأن مستخدمي السارين
كـســاح كيميائي فــي الـلـطــامـنــة (محافظة
ح ـ ـمـ ــاة) فـ ــي  24و 30مـ ـ ـ ــارس /آذار 2017
والكلور فــي  25مــارس  2017هــم أشخاص
ينتمون إلى القوات الجوية السورية» .وأكد
الفريق أن القصف تــم باستخدام طــائــرات
عسكرية من طراز «سوخوي  »22ومروحية
تــاب ـعــة ل ـس ــاح ال ـج ــو الـ ـس ــوري ،مـسـتـهــدفــا
مـسـتـشـفــى ومـحـيـطــه ف ــي ال ـب ـل ــدة .وه ــو ما
أدى إلى إصابة حوالي  50شخصًا بحاالت
اختناق ،حسبما أفاد ناشطون.
وك ــان الـنـظــام قــد بــاشــر اسـتـخــدام ال ـغــازات
الـ ـس ــام ــة م ـب ـك ـرًا فـ ــي سـ ـي ــاق م ـ ـحـ ــاوالت لــم
تنجح فــي الـقـضــاء عـلــى ال ـث ــورة الـســوريــة.
ل ـك ـنــه اس ـت ـخ ــدم ه ـ ــذا الـ ـس ــاح ع ـل ــى ن ـطــاق
واســع في منتصف عــام  ،2013حني قصف
الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق بغازات
سامة ،أدت إلى مقتل وإصابة آالف السكان
املـ ـح ــاص ــري ــن .واس ـت ـغ ـل ــت إدارة الــرئ ـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ذلـ ــك الـ ـح ــن ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
امل ـج ــزرة ،الـتــي لقيت ص ـ ً
ـدى دول ـيــا واسـعــا،
إلجبار النظام على تسليم ترسانة كبيرة
من األسلحة املحرمة دوليًا.
وفي نهاية شهر سبتمبر /أيلول عام ،2013
أصدر مجلس األمن الدولي قرارًا باإلجماع
تحت الرقم  ،2118يدين استخدام األسلحة
الكيميائية في سورية ،ويطالبها بنزعها
وتــدمـيــرهــا .وان ـضــم الـنـظــام فــي حينه إلــى
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية ،سامحًا
بعمليات تفتيش عن األسلحة املحرمة من
قبل خـبــراء املنظمة .وفــي مطلع عــام 2016
أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية
أنــه تــم تدمير مـخــزون الـســاح الكيميائي
في ســوريــة ،لكن الوقائع أثبتت أن النظام
ّ
ل ــم يـســلــم كــامــل تــرســان ـتــه ،م ــع اسـتـخــدامــه
ال ـ ـغـ ــازات ال ـس ــام ــة الح ـق ــا م ـئ ــات املـ ـ ــرات في
م ـنــاطــق ع ـ ــدة .وأكـ ـ ــدت «ال ـش ـب ـكــة ال ـســوريــة
لحقوق اإلنسان» أن النظام أعاد استخدام
األسلحة الكيمائية  184مرة بعد مصادقته
ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة ح ـظ ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام وتـصـنـيــع

قصف النظام دوما بالكيميائي عام ( 2013فرانس برس)

األسلحة الكيميائية في سبتمبر .2013
وفي عام  2017وحده سجل فريق «الشبكة
ال ـســوريــة لـحـقــوق اإلن ـس ـ َّـان» مــا ال يـقــل عن
 9هـجـمــات كـيـمـيــائـيــة ،نــفــذهــا ال ـن ـظــام بني
يناير /كانون الثاني وإبريل من العام عينه،
ف ــي إدلـ ــب وح ـم ــاة وريـ ــف دم ـشــق ودم ـشــق.
وكان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة
خــان شيخون في ريــف إدلــب الجنوبي في
 4إب ــري ــل ،ال ـت ــي راح ضـحـيـتـهــا  76مــدنـيــا،
ً
بينهم  25طفال ،و 16سيدة ،نتيجة قصف
بـ ـص ــواري ــخ ت ـح ـمــل غ ـ ـ ــازات س ــام ــة ألـقـتـهــا
طائرات ثابتة الجناح من طــراز «سوخوي
 »22تابعة للنظام .وردًا على هذا الهجوم،
ق ـص ـف ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي  7إب ــري ــل
مطار الشعيرات في ريف حمص الشمالي،
بعشرات الصواريخ من طراز «توماهوك».

اتهمت المنظمة قوات
سهيل الحسن
بقصف سراقب بالكلور

وفــي  7إبــريــل  ،2018قصفت طــائــرة تابعة
للنظام مدينة دوم ــا فــي الـغــوطــة الشرقية
ب ـغــازات ســامــة ،أودت يــومـهــا بـحـيــاة مــا ال
ّ
يقل عن  70شخصًا ،بينهم أطفال ونساء،
بـحـســب ت ـقــاريــر إعــام ـيــة وحـقــوقـيــة .وأكــد
ّ
سكان ومختصون في حينه أن الغاز الذي
ُ
اسـتـخــدم مـشــابــه لــذلــك ال ــذي اســت ـخـ ِـدم في
ق ـصــف ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة ،ف ــي أغـسـطــس/
آب  .2013وف ــي م ــاي ــو /أيـ ــار  ،2019أف ــادت
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــان ب ــأن هناك
دالئـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام رب ـ ـمـ ــا اس ـت ــأن ــف
استخدام األسلحة الكيميائية ،بما في ذلك
هجوم يعتقد أنه كان بغاز الكلور في شمال
غ ــرب ــي س ــوري ــة .وأوض ـ ــح رئ ـي ــس «الـشـبـكــة
الـ ـس ــوري ــة ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ،ف ـض ــل عـبــد
الـغـنــي ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
املجتمع الدولي اتهم عشرات املرات النظام
ال ـ ـسـ ــوري ب ــاس ـت ـخ ــدام األسـ ـلـ ـح ــة امل ـحــرمــة
الدولية .وأضاف أن منظمة حظر األسلحة
الـكـيـمـيــائـيــة أصـ ــدرت تـقــريــريــن ،ويتضمن
األول  3ات ـهــامــات لـلـنـظــام وال ـثــانــي اتهامًا
واح ـدًا ،أي أن هناك أربــع هجمات بأسلحة
محرمة .وأشار إلى أن أهمية التقرير الثاني
«ت ـك ـمــن ف ــي اإلشـ ـ ــارة إل ــى م ـســؤول ـيــة ق ــوات

النمر املــدعــومــة مــن قبل ال ــروس ،مــا يعني
تورطًا روسيًا في هذه الهجمة».
وأشار عبد الغني إلى أن تحقيقات منظمة
ح ـظــر األس ـل ـحــة «م ـس ـت ـمــرة ح ــول هـجـمــات
أخـ ـ ــرى ،رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي
تخطي هذا امللف» ،مضيفًا أن التقرير الذي
صدر يوم االثنني املاضي أتى من أعلى جهة
دولية مختصة وبمنهجية صارمة جدًا ،وال
يستطيع الروس التشكيك في هذا التقرير.
وذك ـ ــر أن ـ ــه «يـ ـج ــب إحـ ــالـ ــة االتـ ـه ــام ــن إل ــى
مجلس األمن الدولي الستخدام القوة ضد
النظام السوري الذي ما زال يمتلك أسلحة
ّ
مشددًا على أنه ال رادع للنظام
كيميائية»،
إال بــالـتــدخــل الـعـسـكــري الــدولــي ،ألنــه أعــاد
استخدام األسلحة املحرمة بعد اإلعالن عن
تدمير مخزونه من هذه األسلحة .إن النظام
ال يهتم على اإلطالق باإلدانة فقط.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوضـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر مـ ــركـ ــز تــوث ـيــق
االنتهاكات الكيميائية فــي ســوريــة ،نضال
شـيـخــانــي ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن املــركــز
«وث ــق اس ـت ـخــدام األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة من
قـبــل الـنـظــام ال ـســوري  262م ــرة بـعــد صــدور
ال ـ ـقـ ــرار الـ ــدولـ ــي  ،2118مـ ــا ت ـس ـبــب بـمـقـتــل
 3423ش ـخ ـصــا وإص ــاب ــة  13947آخ ــري ــن».
وأوضـ ــح أن امل ــرك ــز وال ـف ــرق الــدول ـيــة تمكنا
من الوصول والتحقيق في  64حادثة فقط.
وذك ــر شـيـخــانــي أن منظمة حـظــر األسلحة
الكيميائية ستعقد االجتماع السنوي لدول
األط ــراف فــي  20إبــريــل الـحــالــي .وكـشــف أنه
من املفترض أن يتم التصويت على مقترح
فــرنـســي ،يـقـضــي بتجميد عـضــويــة الـنـظــام
السوري في االتفاقية ،ما يعني حرمانه من
الـتـصــويــت وامل ـشــاركــة فــي أنـشـطــة املنظمة،
بـمــا فــي ذل ــك تشكيل آل ـيــة قـضــائـيــة تضمن
حق محاكمة املسؤولني عن هذه االنتهاكات.
واع ـت ـبــر شـيـخــانــي ت ـك ــرار إدانـ ــة ال ـن ـظــام من
مـنـظـمــة ح ـظــر األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة «أمـ ـرًا
م ـه ـمــا ل ـل ـغــايــة إلقـ ـن ــاع ال ـ ــدول األطـ ـ ـ ــراف فــي
االتفاقية باتخاذ قــرار صــارم يضمن توازن
االتفاقية ومحاسبة املتورطني وعدم اإلفالت
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــاب» .وأوضـ ـ ـ ــح أن م ــرك ــز تــوث ـيــق
االن ـت ـهــاكــات الـكـيـمـيــائـيــة «كـ ــان شــري ـكــا في
تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية ،في
اتـهــام الـعــام املــاضــي والـعــام الحالي .وشـ ّـدد
عـلــى أن مـحــاسـبــة امل ـتــورطــن فــي اسـتـخــدام
األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة واج ــب أخ ــاق ــي على
الـ ــدول واألطـ ـ ــراف ،فــالـتـهــاون فــي املحاسبة
وفـ ـ ــي إخ ـ ـ ــاء سـ ــوريـ ــة مـ ــن أس ـل ـح ــة ال ــدم ــار
الشامل ،سيسبب أزمة لألمن العاملي.

مصر والسودان :إحياء مشروعات مؤجلة
الخرطوم ،القاهرة ـ العربي الجديد

أح ـي ــت خ ـط ــوات ال ـت ـق ــارب ب ــن م ـصــر والـ ـس ــودان
ملواجهة أزمة ّ
سد النهضة في إثيوبيا ،مشروعات
اقتصادية كـبــرى ،ظلت لسنوات ماضية ممتدة
إل ــى أج ــل غ ـيــر م ـس ـمــى ،ل ـي ـخــرج ال ـحــديــث عـنـهــا ب ــن الـحــن
واآلخــر في لـقــاءات التقارب أو الــزيــارات الرسمية ملسؤولي
الـبـلــديــن أو حـتــى وف ــود رج ــال األع ـم ــال ،مــن دون أن تشهد
تطورًا ملموسًا على أرض الواقع ،بينما تشير التصريحات
ّ
األخـيــرة للمسؤولني فــي الـقــاهــرة والـخــرطــوم إلــى أن تنفيذ
العديد من املشروعات سيشهد تدفقًا قريبًا .وفي ختام زيارة
وفد حكومي للخرطوم ،يضم العديد من الــوزراء املصريني،
ّ
قال وزيــر املالية املصري ،محمد معيط ،إن «هناك تكليفات
ّ
رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر دولة
السودان ،بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بني
شعبي وادي النيل ،ويـصـ ّـب فــي مصلحة البلدين» .وأشــار
معيط إلــى أهمية التكامل االقتصادي بني البلدين وزيــادة

التبادل التجاري ،واصفًا زيارته بالناجحة ،إذ شهدت
حركة
ّ
مـبــاحـثــات بــنــاءة مــع وزي ــر املــالـيــة والتخطيط االقـتـصــادي
ووزراء املجموعة االقتصادية ورئيس الحكومة السودانية
ع ـب ــد ال ـل ــه ح ـ ـمـ ــدوك ،وم ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ال ـس ــودان ــي
ومسؤولني من جهات حكومية أخرى.
ولــم يتطرق وزي ــر املــالـيــة املـصــري إلــى نوعية اإلمـكــانــات
الـتــي قــد تضعها مـصــر تـحــت أم ــر ال ـس ــودان ،وال ـتــي يــرى
ّ
خبراء أن فرصة التقارب الحقيقية ما زالت حاضرة رغم
تأخرها كثيرًا خالل السنوات املاضية .في األثناء ،أشار
وزيــر النقل السوداني ،ميرغني موسى ،إلــى دخــول عدد
مــن م ـشــروعــات الـنـقــل مــع ال ـج ــارة مـصــر مــرحـلــة التنفيذ
فــي الــربــط السككي ورصــف الطريق الــرابــط بــن البلدين.
وق ــال مــوســى ف ــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،م ـســاء اإلث ـنــن،
ّ
فــي خـتــام املـبــاحـثــات الـســودانـيــة املـصــريــة ،إن املباحثات
بني الجانبني ناقشت التعاون املشترك وتطوير قطاعات
ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة وال ـن ـق ــل ال ـن ـه ــري واملـ ــوانـ ــئ الـبـحــريــة
وت ـعــزيــر ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بــن ال ـب ـلــديــن .ول ـطــاملــا كــانــت

هــذه املـشــروعــات نفسها ،وفــق محللني ،هــي الـتــي تطرح
في مختلف اللقاءات السابقة بني مسؤولي البلدين من
عقود تمتد إلى فترة حكم الرئيسني املخلوعني في مصر
والسودان حسني مبارك وعمر البشير.
وف ــي نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي  ،2020بـحــث أش ــرف رســان
رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،مــع وزيــر البنية
التحتية والنقل السوداني هشام محمد بن عــوف ،مجاالت
التعاون بني البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها
الــربــط الـسـكـكــي بـيـنـهـمــا .وق ـبــل ذل ــك ب ـعــامــن ،وت ـحــدي ـدًا في
ّ
أكتوبر /تشرين األول  ،2018ذكرت وزارة النقل املصرية ،أن
وفدًا من الوزارة بحث مع وزارة النقل السودانية ربط السكك
الحديدية ،من أسوان ،جنوبي مصر ،حتى وادي حلفا ،شمالي
ّ
الـســودان .لكن مخاطر سـ ّـد النهضة في إثيوبيا ،الــذي يهدد
بحجب كميات ضخمة عن دولتي املصب ،مصر والسودان،
وتجفيف مظاهر الحياة فيهما ،خصوصًا مصر التي ّ
يعد
ٌ
محرك حاسم في تحقيق تقارب
نهر النيل شريان الحياة لها،
حقيقي بني القاهرة والخرطوم.

()Getty

قفزة غير مسبوقة لبيتكوين
بلغت بيتكوين قـفــزة غـيــر مسبوقة عـنــد نـحــو  62.7ألــف
دوالر ،أمس الثالثاء ،لتواصل سلسلة مكاسبها منذ بداية
العام الجاري  ،2021وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج
«كوينبيس» وهــي أكبر منصة أميركية للعمالت املشفرة
في مؤشر «نــاســداك» ما ّ
يعد انتصارًا تاريخيًا ملناصري

لقطات

البنك الدولي طالب العراق بخفض أكبر للدينار
كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي ،إحسان
شمران الياسري ،أن البنك الدولي اقترح على البنك
المركزي العراقي خفض سعر العملة المحلية إلى
 1600دينار للدوالر الواحد ،باعتباره السعر الحقيقي الذي
يمكن أن تستقر عليه السوق قياسًا الى دول الجوار ،إال
أن البنك المركزي استقر على أن يكون  1450دينارا للدوالر.
وقال الياسري في تصريح لوكالة األنباء العراقية ،امس
الثالثاء ،إن السعر الذي حدده البنك المركزي جاء من
خالل دراسة السوق والوضع المعيشي ،و«القيمة
الحالية لسعر الصرف مناسبة» .لكن نوابا في البرلمان
وخبراء اقتصاد يؤكدون أن خفض قيمة العملة
نهاية  2019من  1200دينار للدوالر إلى  1450دينارًا،

العمالت املشفرة ،وفق «رويـتــرز» .وارتفعت أكبر العمالت
املشفرة في العالم ،التي يتنامي قبولها لدى القطاع املالي
الـتـقـلـيــدي بــاعـتـبــارهــا أداة لــاسـتـثـمــار ووس ـي ـلــة لـلــدفــع،
بما يصل إلــى  %5يــومـيــا .كما بلغت منافستها األصغر
«إيثيريوم» ذروة عند  2205دوالرات .وتجاوزت بيتكوين

ح ــاج ــز ال ـس ـتــن أل ــف دوالر أوائ ـ ــل م ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي،
بدعم من شراء شركة «تسال» األميركية لصناعة السيارات
الكهربائية ،عـمــات مشفرة بقيمة  1.5مليار دوالر ،كما
نجحت في استقطاب صناديق استثمار وشركات مالية
وتجارية كبرى.

تسبب في ارتفاع كبير ألسعار السلع وانعكس على
الوضع المعيشي.

لالقتصاد واإلسهام في التنويع االقتصادي ودعم
االبتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

عماني للمؤسسات الصغيرة
تحفيز ُ
طالبت وزارة المالية العمانية ،الجهات الحكومية
المختلفة بإسناد تنفيذ األعمال أو الخدمات والتوريدات
التي يجري طرحها في مناقصات حكومية والتي
ال تزيد قيمتها على  10آالف ريال ( 26ألف دوالر)
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويتم االستثناء من
ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية .وقالت
الوزارة في منشور لها ،وفق وكالة األنباء العمانية،
أمس الثالثاء ،إن قرارها يأتي في إطار دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة

ارتفاع اإلنفاق على اليانصيب في كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات حكومية ،أن إنفاق األسر في كوريا
الجنوبية على تذاكر اليانصيب ،ارتفع بأكثر من %7
في عام  2020على الرغم من االنخفاض القياسي في
استهالكها اإلجمالي .وبلغ المتوسط الشهري إلنفاق
األسر المحلية على تذاكر اليانصيب  590وون (0.52
دوالر) ،وفقا لبيانات خدمة المعلومات اإلحصائية
الكورية ،التي أوردتها وكالة يونهاب .وجاءت الزيادة
مع تقلص اإلنفاق االستهالكي لألسر بنسبة %2.3
مقارنة بعام .2019

يحسبهم
الجاهل أغنياء
من التعفف
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة األخيرة زادت معدالت
الفقر بشكل ملحوظ ألسباب
عدة ،ليس آخرها تفشي كورونا
وما أحدثته الجائحة من خسائر
فادحة للجميع ،دول ،اقتصادات،
أنشطة ،مؤسسات ،وأخيرا األفراد
الذين كانوا أكبر املتضررين
من الجائحة ،بسبب األضرار
املادية الكبيرة التي لحقت بهم
جراء فقدان فرص العمل وزيادة
البطالة وتراجع الدخول ،وخسائر
املؤسسات التي يعملون بها
وكساد تجارتهم وتراجع مبيعات
التجار واملزارعني منهم.
لكن معدل الفقر زاد بشكل أكبر
مع انتهاج معظم حكومات دول
املنطقة سياسة «نيوليبرالية»
متوحشة وبتعليمات من صندوق
النقد الدولي ،فقد واكبت السياسة
زيادات قياسية وغير مسبوقة
لألسعار ،بما فيها السلع الغذائية،
وامتدت الزيادات إلى رغيف الخبر،
سواء بزيادة سعره أو خفض
وزنه ،كما واكبها خفض كبير في
الدعم املقدم لسلع أساسية ،مثل
الوقود من بنزين وسوالر وغاز
طبيعي ،ما ترتبت عليه زيادات
في األسعار لم يعد لدى غالبية
املواطنني القدرة على تحملها .كما
زادت فواتير النفع العام من كهرباء
ومياه ومواصالت واتصاالت
بشكل قياسي ،وواكبت كل ذلك
زيادات غير مسبوقة في الرسوم
والضرائب.
في ظل هذه األجواء الصعبة ،تآكلت
القدرة الشرائية للمواطن ،وضعفت
قدرته على تلبية احتياجاته
األساسية من األسواق ،وقاطع
املاليني منهم املتاجر ،ومع هذا
التآكل ،تدحرج املاليني من الطبقة
الوسطى املستورة إلى الطبقة
ً
الفقيرة ،وربما املعدمة التي تواجه
صعوبة في تدبير وجبة غذاء
واحدة في اليوم ،خذ مثال شريحة
قاطني املناطق الريفية والباعة
الجائلني والعمالة املنزلية والعمالة
املوسمية والعاملني في قطاع البناء،
والذين انقطعت دخولهم بسبب
إجراءات حظر كورونا ،ضف إليهم
املزارعني واألرامل واملطلقات ،بل
ومعظم موظفي الحكومة ،والذين
تآكلت قيمة دخولهم بسبب
تضخم األسعار وغالء املعيشة
وضعف قيمة العملة .املاليني من
هؤالء وغيرهم أغلقوا الباب على
أنفسهم رغم صعوبة املعيشة وقلة
ذات اليد ،ولم يشكوا حالهم املادي
الصعب ألحد ،ال يسألون الناس
إلحافا ومساعدة ،لم يتسولوا،
وربما منعتهم عزة نفسهم حتى
من االقتراض والسلف ،ولذا فإن
الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم
أغنياء من التعفف ،هذه الفئة
هي األحق باملساعدة من قبل
امليسورين حاال ،علينا البحث
عنهم ملساعدتهم دون خدش
حيائهم وتعريض سمعتهم للخطر
والتجريح ،دون ضوضاء تزعج
كرامتهم التي يحرصون
على صونها ،أو فضخهم
وتصويرهم في اإلعالنات املنشورة
في وسائل اإلعالم للدعاية للجهة
املتبرعة ،سواء كانت مؤسسة أو
رجل أعمال.

الصين تعيد هيكلة «آنت غروب» بعد تغريم «علي بابا»
بكين ـ العربي الجديد

طالبت الجهات التنظيمية الصينية شركة «آنت غروب»
العاملة فــي مجال التكنولوجيا املالية ،بالتحول إلى
شركة مالية قابضة يمكن أن تخضع أعمالها للقواعد
ِّ
التي تنظم عمل البنوك ،وذلك في خطوة إضافية للحد
م ــن هـيـمـنــة ال ـشــركــات ال ـخــاصــة واح ـت ـكــارهــا لـخــدمــات
بــاتــت حيوية فــي ثــانــي أكـبــر اقـتـصــاد بــالـعــالــم .وتأتي
تحركات السلطات الصينية بعد تغريم مجموعة «علي
بابا» العمالقة للتجارة اإللكترونية  2.78مليار دوالر،
بـسـبــب تـ ـج ــاوزات تـتـعـلــق بــالـهـيـمـنــة أي ـض ــا .ومـطــالـبــة

الحكومة لشركة «آنت غروب» بالتحول إلى شركة مالية
قابضة هي أول تعليمات واضحة بشأن كيفية إعــادة
هيكلة الشركة ،بعد وقف طرح أسهمها في اكتتاب عام
أولــي قياسي فــي نهاية الـعــام املــاضــي .وبحسب بيان
رسمي ،طلب البنك املركزي من شركة «آنــت» تصحيح
ممارساتها التنافسية غير العادلة في ما يخص أنشطة
املدفوعات الخاصة بها ،وإنهاء احتكارها للمعلومات
ذات ال ـص ـل ــة .ك ـمــا ط ـلــب م ــن ال ـش ــرك ــة تـخـفـيــض قيمة
تعامالت صندوق «يويباو» ألسواق النقد الخاص بها.
ِّ
وتمثل عملية إعادة هيكلة «آنت» مهمة فارقة بالنسبة
للجهات التنظيمية املطالبة بوضع إطار إشرافي ألكبر

شــركــة تعمل فــي قـطــاع التكنولوجيا املــالـيــة وتنتشر
عملياتها في أنحاء البالد كافة ،وفق وكالة بلومبيرغ
األميركية .وتسبب قرار الحكومة الصينية ،في نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي ،وق ــف االكـتـتــاب ال ـعــام األول ــي
مؤسس
لشركة «آن ــت» اململوكة للملياردير جــاك مــا،
ِّ
مـجـمــوعــة «ع ـلــي ب ــاب ــا» ،فــي صــدمــة ل ــأس ــواق .وتـمــثــل
َّ
عملية إعادة الهيكلة خطوة في طريق تلبية متطلبات
ال ـه ـي ـئــات ال ــرق ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـص ــن ،ال ـت ــي ت ـع ـهــدت بكبح
االنــدفــاع «املـتـهــور» لـشــركــات التكنولوجيا فــي مجال
التمويل خالل العام الجاري ،والتركيز على فحص كافة
املمارسات االحتكارية لعمليات التمويل عبر اإلنترنت.
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ولم يعد بوسع املستثمرين تقييم الشركة التي وصلت
قيمتها السوقية إلى  280مليار دوالر قبل أن يتم إيقاف
االكتتاب العام األولــي لطرح أسهمها في السوق ،فيما
تزيد ضبابية املشهد مع تغريم مجموعة «علي بابا»،
ما أدى إلى سيطرة حالة من عدم اليقني بشأن مستقبل
إمـبــراطــوريــة جــاك مــا للتجارة اإللـكـتــرونـيــة .وأظـهــرت
مــوجــة اإلج ـ ـ ــراءات ض ــد شــركـتــي ج ــاك م ــا «ع ـلــي بــابــا»
و«آنت» أن بكني فقدت صبرها إزاء القوة الهائلة ألقطاب
التكنولوجيا ،والتي ُينظر إليها اآلن على أنها تهديد
لالستقرار السياسي واملــالــي الــذي يحظى به الرئيس
شي جني بينغ ،وفق تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ.
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مال وسياسة

مخاوف من انتهاك سرية أرصدة المركزي الليبي
ثارت مخاوف في ليبيا
من انتهاك سرية أرصدة
المصرف المركزي ،مع
قرب انتهاء المراجعة
المالية الدولية لحسابات
المصرف
طرابلس ـ العربي الجديد

ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــري ــر
النهائي لعملية املــراجـعــة املالية
الــدول ـيــة مل ـصــرف لـيـبـيــا امل ــرك ــزي،
بـعــد تــأ ّكـيــد بـعـثــة األم ــم امل ـت ـحــدة لـلــدعــم في
ليبيا ،أنــه ُ
سيستكمل خــال إبــريــل /نيسان
الجاري ،على أن يتضمن توصيات لتحسني
النزاهة وتوحيد النظام املصرفي.
وكانت البعثة األممية في ليبيا كشفت عن
أح ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات حـ ــول ع ـم ـل ـيــات مــراج ـعــة
ح ـســابــات فــرعــي امل ـص ــرف امل ــرك ــزي الـلـيـبــي،
ّ
ف ــي ط ــراب ـل ــس وال ـب ـي ـض ــاء ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
عملية املراجعة تأتي ضمن خطوات عملية
لــ«توحيد املصرف املركزي وتعزيز املساءلة
والـشـفــافـيــة» فــي وق ــت ت ـســاءل مــراق ـبــون عن
توقيت اإلع ــان والخشية مــن انتهاك سرية
األرصـ ـ ـ ـ ـ ــدة وتـ ـسـ ـيـ ـي ــس قـ ـض ــاي ــا االقـ ـتـ ـص ــاد
الــوطـنــي ،وس ــط م ـخــاوف مــن تــاعــب أط ــراف
بــاملـعـلــومــات لـصــالــح ج ـهــات مـعـيـنــة ،م ــا قد
يؤجج الصراع املالي ّ
مجددًا.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ي ـ ـل ـ ـفـ ــت أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
بالجامعات الليبية ،عبد السالم زيــدان ،إلى
ّ
أن مهام توحيد املؤسسات السيادية ومنها
امل ـصــرف امل ــرك ــزي ،مـنــوطــة بـلـجـنــة مشتركة
بني مجلس النواب واملجلس األعلى للدولة،
وم ــا زالـ ــت م ـحــل جـ ــدال بـيـنـهـمــا ح ـتــى اآلن،
ً
متسائال« :هــل توحيد املصرف املــركــزي من
ّ
مهام البعثة أم أن تقريرها املنتظر سيساعد
ف ــي ذل ــك فـ ـق ــط؟» .ورغـ ــم إق ـ ــرار زيـ ـ ــدان ،خــال
ّ
حــدي ـثــه إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ب ـ ــأن طلب
مراجعة حسابات املصرف خطوة فرضتها

حالة االنقسام السياسي ومحاولة استغالل
أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ف ــي الـ ـب ــاد مل ـ ـ ــوارد الـنـفــط
وا ّل ـتــاعــب بــاحـتـيــاطـيــات وودائـ ــع امل ـصــرف،
فــإنــه يستنكر هــذه الخطوة مــن جانب آخــر،
كونها تكشف ســريــة األرص ــدة والحسابات
ال ـل ـي ـب ـيــة ألط ـ ـ ــراف خ ــارج ـي ــة ت ــدع ــم ال ـص ــراع
زيدان
ألهداف ومصالح اقتصادية .ويوضح ّ
أسـبــاب تحفظه باتهام األمــم املتحدة بأنها
أداة من أدوات تمرير سياسات وأهداف دول
كـبــرى ،ورعايتها ملـشــروع الـســام فــي ليبيا
انتابه العديد من الشكوك .ويقول« :تجارب
األمم املتحدة السابقة في مناطق الصراع في
هــذا الشأن ال تبشر بخير ،فغالبًا ما انتهى
تدخل األمــم املتحدة بسيطرة أدوات ـهــا على
املؤسسات املالية ّ
ألي بلد تدخلت فيه ،ومنها
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
ومــن بــن مــا يثير الريبة والـشـكــوك ،بحسب
ت ــوصـ ـي ــف زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،ط ــريـ ـق ــة إدارة املـ ـس ــار
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ك ــأح ــد مـ ـ ـس ـ ــارات ال ـ ـحـ ــل ال ـتــي
طرحتها البعثة األممية ،ويقول« :حتى اآلن
ُي ـع ــرف فـقــط املـمـثـلــون الـلـيـبـيــون وال ـشــركــاء

ّ
الدوليون في هذا املسار» ،مشيرًا إلى أنه منذ
انـعـقــاد أول ــى جـلـســاتــه ،فــي ف ـبــرايــر /شباط
 ،2020لم يعلن من جانب البعثة أو األطراف
الليبية عن نتائج ّ
أي من جلسات هذا املسار
رغم انعقاد ثالث جلسات منها قبل أن يعلن
ع ــن تـشـكـيــل مـجـمــوعــة عـمــل دول ـي ــة للمسار
بعضوية عدد من الدول املتدخلة في البالد.
ووف ـ ـق ـ ــا لـ ـطـ ـل ــب رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ــاي ــز ال ـ ـسـ ــراج ،ف ـ ــإن الـ ـه ــدف من
طلبه املــوجــه ملجلس األم ــن بـشــأن مراجعة
حـســابــات فــرعــي الـبـنــك هــو «مــراجـعــة كافة
امل ـصــروفــات وإي ـ ــرادات وتـعــامــات مصرف
ل ـي ـب ـيــا املـ ــركـ ــزي ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،واملـ ـص ــرف

قرب انتهاء البعثة
األممية من عمليات
مراجعة الحسابات

ّ
امل ــرك ــزي فــي الـبـيـضــاء» .يعلق زي ــدان بــأنــه
ط ـلــب يـمـكــن تــوف ـيــره ب ــاق ـت ــراح ال ـعــديــد من
الـحـلــول الـبــديـلــة للحيلولة دون انـكـشــاف
س ــري ــة األرصـ ـ ـ ــدة والـ ـحـ ـس ــاب ــات الــوط ـن ـيــة،
ّ
مشيرًا إلى أن ديــوان املحاسبة ،أعلى جهة
رقابية في الدولة ،كلفه مكتب النائب العام
ّ
حسابات فرعي املصرف «لكن
ببدء تدقيق ّ
الخطوة رغم أنها شرعية وقانونية توقفت
ب ـش ـكــل غـ ــامـ ــض» .ومـ ـ ــرت ع ـم ـل ـيــة مــراج ـعــة
حسابات فرعي البنك املركزي بعدة عقبات،
منها ما أوضحه توجيه السراج طلبًا إلى
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،ف ــي ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز ،2018
لـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة ف ـن ـيــة مل ــراج ـع ــة ح ـســابــات
فرعي املصرف املركزي ،على خلفية اكتساح
قــوات الـلــواء املتقاعد خليفة حفتر ،ملنطقة
الـ ـه ــال ال ـن ـف ـطــي ،وسـ ــط الـ ـب ــاد ،ومـ ــا تــاه
م ــن «ت ــداع ـي ــات أوق ـف ــت ت ـصــديــر ال ـن ـفــط من
تلك املنطقة ،ما عـ ّـرض الحالة االقتصادية
واملالية في البالد لالنهيار».
وتعاني ليبيا من أزمــات مالية واقتصادية
خــان ـقــة بـسـبــب ال ـح ــروب وال ـص ــراع ــات الـتــي

ان ــدل ـع ــت خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة .وأدى
تدهور االقتصاد إلى انخفاض سعر الدينار
الليبي في السوق الرسمية إلى  4.48دنانير
ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد م ـقــابــل  1.4دي ـن ــار ســابـقــا،
بينما يتضاعف سعره فــي الـســوق املــوازيــة
(السوداء) وفق متعاملني في سوق الصرف.
وي ـع ـت ـمــد االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـي ـبــي ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
الـنـفـطــي اع ـت ـمــادًا كـلـيــا ف ــي تـسـيـيــر الـنـشــاط
ّ
االقتصادي ،إذ تساهم صادراته في ما ال يقل
عن  %96من إجمالي الصادرات الكلية للبالد،
ّ
كما أن إيراداته تساهم في تمويل ما يقارب
 %90مــن إجمالي اإلي ــرادات العامة ،بحسب
ب ـيــانــات رس ـم ـيــة .وي ــأم ــل الـلـيـبـيــون تحسن
ّ
األوضاع في ظل الحكومة املوحدة ومساعي
توحيد املصرف املركزي واملؤسسات املالية
واالقتصادية.
ّوكانت البعثة األممية ،قالت في بيان أخيرًا،
إنـهــا عـقــدت ومكتب األم ــم املتحدة لخدمات
املشاريع وشركة «ديلويت» الدولية ،سلسلة
اجـتـمــاعــات خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة بــن  2و5
إب ــري ــل /ن ـي ـســان ال ـ ـجـ ــاري ،م ــع م ـمـثـلــن عــن

حماية االستثمارات
الخارجية
فتحت الحكومة الليبية ملفات
االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة بــهــدف
حمايتها .ويسعى رئيس الحكومة
عبد الحميد الدبيبة إلــى معالجة
قضية األرصدة الليبية المجمدة في
الخارج بالتنسيق مع لجنة العقوبات
التابعة لمجلس األمن ،والتي ترجع
لها قضية األموال الليبية المجمدة
بقرار أممي منذ العام  ،2011من
خـــال وقـــف الــتــصــرف فيها بعد
تعرضها فــي بريطانيا وبلجيكا
لــمــحــاوالت رفـــع الــحــراســة عنها
والتصرف بها لتعويض ديون ليبية.
قلق من اطالع جهات دولية على معلومات مهمة للقطاع المصرفي (فرانس برس)

أسواق

عمان ـ زيد الدبيسية

يعتبر األردن في منأى عن التأثر باملتغيرات
الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـ ــدوالر
األم ـيــركــي لـكــونــه يتبع نـظــام سـعــر الـصــرف
الثابت مع الــدوالر منذ العام  1995حيث تم
تثبيت سعر صرف الدينار األردني عند 1.41
دوالر .وأكد محافظ البنك املركزي زياد فريز،
أن هذا النظام وفر الحماية الالزمة للسياسة
النقدية في األردن وثبات سعر صرف الدينار
وعدم تأثره باملتغيرات التي تطرأ على سعر
ص ــرف الـ ــدوالر والـعـمــات األخـ ــرى .كـمــا أكــد
تمسك األردن بهذه السياسة كونها أثبتت

جاك ما

مصطفى قماس

ع ــاد ج ــاك م ــا ،مــؤســس «عـلــي بــابــا» عـمــاق الـتـجــارة
اإللـكـتــرونـيــة ،إل ــى الــواج ـهــة ،فـقــد غ ــادر قــائـمــة أغنى
عشرين مليارديرًا في العالم التي كشفت عنها مجلة
«فوربس» ولم يعد أغنى رجل في الصني .ذلك التراجع
كــان متوقعًا ملــن ّراق ـبــوا الـصـعــوبــات الـتــي يواجهها
منذ أشـهــر .غير أن ــه بعد يــوم واح ــد مــن نشر قائمة
«فــوربــس» الـتــي تــراجــع فيها جــاك مــا ،ورد خبر من
الصني ،يفيد بفرض السلطات الصينية غرامة على
مجموعة «عـلــي بــابــا» فــي حــدود  2.78مليار دوالر.
اختفى وظـهــر .فبعدما غــاب عــن األض ــواء ملــدة ثالثة
أشهر ،ظهر أبرز أثرياء الصني ومؤسس «علي بابا»
جاك ما ،كي يوزع جوائز على ّ
مدرسني متفوقني في
منطقة ريفية .قبل ذلك ،قررت السلطات املعنية ،إلغاء
أو تعليق عملية اإلدراج في البورصة ،لـ ،Ant Group
ال ــذراع املالية للمجموعة ،التي تعتبر الفاعل األول
في العالم في األداء عبر اإلنترنت ،وهو التعليق الذي
مليارات الدوالرات .ولم يتوقف
جعل جاك ما ،يخسر
ُ
األم ــر عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل فـ ِـتــح تحقيق ح ــول شبهة
ّ
ممارسات احتكارية يستهدف «علي بابا» ،علمًا أن
السلطات الصينية كانت أكدت على ضرورة تشديد
الــرقــابــة مــن أجــل مكافحة االحـتـكــار والحيلولة دون
«توسع الرأسمال».
ل ـق ــد ع ــوق ــب ج ـ ــاك م ـ ــا ،الـ ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  56عــامــا
واملتقاعد مــن رئــاســة «علي بــابــا» بعدما أدلــى بــرأي
يـخــالــف مــا درج عليه رج ــال األع ـمــال فــي ب ـلــده .فقد
ان ـت ـقــد ف ــي ن ـهــايــة أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن ّ األول امل ــاض ــي،
النظام املصرفي الصيني ،إذ اعتبر أنه يقدم قروضًا
مقابل رهــون ،ما يعيق االبتكارّ .
عبر عن رأيــه خالل
قـمــة نـظـمــت بـشـنـغـهــاي ،حـضــرتـهــا نـخـبــة الـفــاعـلــن
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـحــافــظ ال ـب ـنــك املــركــزي
الصيني ،ورئيس الــوزراء البريطاني السابق طوني
بلير ،واملدير العام السابق ملنظمة التجارة العاملية
ب ــاسـ ـك ــال الم ـ ـ ــي ،والـ ـح ــائ ــز ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة ن ــوب ــل فــي
االقتصاد جوزيف ستيغليتز .يعتبر جون فرانسوا
دوفور ،مدير شركة استشارة متخصصة في الصني

ومــؤلــف كتاب حــول كواليس الرأسمالية الصينية،
ّ
ّ
أن ج ــاك م ــا ،أغ ـفــل أن امل ـص ــارف فــي الـبـلــد الصيني،
ت ــوزع الـقــروض بــأمــر مــن الـحــزب الشيوعي .يضيف
ّ
أن الرأسمالية الصينية ،ظهرت بتأطير من الحزب
أعمال،
الشيوعي ،إذ ال يمكن أن يقبل بظهور رجــال ّ
يمكنهم أن يعيدوا النظر في قواعد اللعب التي سنها
الحزب ،الذي لديه مراقبون في الشركات واملصارف.
ّ
ال يكف مراقبون عن التذكير برجال أعمال ومسؤولني
ّ
في مصارف تراجعوا إلى الظل أو حوكموا ،في غالب
ّ
األح ـيــان ،بتهمة الـفـســاد ،مــا يعني أن الـحــزب يراقب
الشركات واملؤسسات املالية التي تتوفر على حضور
اقتصادي وازن أو تتوفر على بيانات استراتيجية،
حتى ال تظهر كأقطاب سلطة إلى جانب الحزب .وقد
ّ
جورنال» إلى أن الرئيس
ذهبت صحيفة «وول ستريت ّ
الـصـيـنــي ،شــي جــن بـيـنــغ ،تــدخــل شخصيًا مــن أجــل
تحجيم جــاك مــا ،إذ ي ــراد الـحـ ّـد مــن التأثير املتنامي
ألشهر رجل أعمال في الصني.
فقد تمكن أستاذ ّاللغة اإلنكليزية واملترجم السابق،
ال ـ ــذي ي ــوص ــف ب ــأن ــه «ع ـص ــام ــي» م ــن امل ـســاه ـمــة في
إدخال الصني في العصر الرقمي ،إذ انطلق من شقة
صغيرة ،كي يؤسس مجموعة «علي بابا» ،ويجسد
نجاح ّ «الرأسمالية الحمراء» عبر العالم.
لــم تكف وســائــل اإلع ــام الصينية عــن تقديم قصص
ّ
يتحدر من
حــول بداياته في عالم األعـمــال ،هو الــذي
وسط فقير ،فقد كان والده يواجه صعوبة في تأمني
قوت أفــراد أسرته ،وفشل جاك ما ،في الحصول على
شهادة البكالوريا (الثانوية) مرتني ،إلى أن أضحى
أس ـت ــاذًا لــإنـكـلـيــزيــة وم ـتــرج ـمــا ،قـبــل أن يـقـتــرض 60
أل ــف دوالر ويــؤســس «ع ـلــي ب ــاب ــا» .لـقــد جــاء تــه فكرة
املـ ـغ ــام ــرة ف ــي ع ــال ــم اإلنـ ـت ــرن ــت ب ـع ــد زي ـ ـ ــارة قـ ــام بـهــا
للواليات املتحدة ،فكان ّ
سباقًا في تقديم خدمة األداء
اإللكتروني النقال ،وتوسع أكثر عبر منصة التجارة
اإللكترونية التي أحدثها ،كما جرى تكريس إنجازاته
عامليًا ،مع ولوج بورصة وول ستريت عام  ،2014التي
أتاحت له تحقيق  25مليار دوالر .اإلنجاز نفسه حققه
فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ ،حيث أتــاحــت لــه ،فــي العام
املاضي ،تحقيق  13مليار دوالر.

سورية

«الربط بالدوالر» يحمي الدينار األردني
تؤكد الحكومة
األدرنية على استمرار ربط
عملتها المحلية بالدوالر
األميركي ،بهدف توفير
الحماية الالزمة للسياسة
النقدية في البالد وثبات
سعر الصرف

امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي وم ـك ـت ــب امل ــدع ــي ال ـع ــام
وامل ـصــرف املــركــزي بـفــرعـيــه .وت ـهــدف عملية
املراجعة املالية الدولية التي تجري لحسابات
مصرف ليبيا املركزي إلى «استعادة النزاهة
والشفافية والثقة فــي النظام املــالــي الليبي
وتهيئة الظروف املالئمة لتوحيد املؤسسات
ّاملالية الليبية» وفــق البعثة الـتــي أوضحت
أنه منذ انطالق هذه العملية في أغسطس/
آب  ،2020ق ــام ــت ش ــرك ــة «دي ـل ــوي ــت» بجمع
املعلومات من فرعي املصرف املركزي الليبي ـ
وتم دمج هذه املعلومات في بيانات إضافية
مــن مـصــادر رسـمـيــة أخ ــرى ،والـتـحـقــق منها
الحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع املصارف
التجارية ذات الصلة.
و«دي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت» ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ه ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة
االستشارية التي جرى اختيارها في عملية
توالها مكتب األمم املتحدة إلدارة املشاريع
م ــن أج ـ ــل إج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــة امل ــراجـ ـع ــة املــال ـيــة
الدولية ،لحسابات مصرف ليبيا املركزي
ف ــي ط ــراب ـل ــس وبـ ـنـ ـغ ــازي .وجـ ـ ــاءت عملية
مراجعات حسابات مصرف ليبيا املركزي
بناء على الطلب الذي تقدم به السراج ،إلى
مجلس األمن الدولي قبل أكثر من عام.
وف ــي مـنـتـصــف أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي أكــد
بـ ـي ــان وق ـ ــع ع ـل ـيــه  168م ــن أعـ ـ ــام املـجـتـمــع
الليبي ،منهم شخصيات سياسية وإعالمية
وحـ ـق ــوقـ ـي ــة ونـ ـشـ ـط ــاء ومـ ــدن ـ ـيـ ــون ،دع ـم ـهــم
جـ ـه ــود األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ــراج ـع ــة
دول ـي ــة لـحـســابــات امل ـص ــرف ،م ـشــدديــن على
ّ
أن الـفـســاد اإلداري والـسـيــاســي واملــالــي في
ُ
ليبيا يعتبر من أهــم عوائق بناء االقتصاد
الليبي والـتـنـمـيــة ،وأح ــد أب ــرز أس ـبــاب فشل
ّ
مـ ـح ــاوالت اإلصـ ـ ــاح .وركـ ــز ال ـب ـيــان ع ـلــى أن
«م ــواج ـه ــة ال ـف ـســاد ي ـجــب أن ت ـك ــون م ـب ــادرة
شعبية محلية ،وأال تستغل ملحاولة تصفية
حسابات سياسية ضيقة ،هدفها في النهاية
إجهاض عملية املراجعة أو تعطيلها» ،داعيًا
إلى إعالء الصوت للتصدي ملنظومة الفساد،
ول ـت ـعــزيــز ال ـش ـفــاف ـيــة ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ث ــروة
الليبيني وضمان توزيعها بشكل عادل على
كل الليبيني في أنحاء ربوع البالد ،وللحفاظ
عليها ألجيال املستقبل.
امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي ،مـ ـ ــروان ذويـ ــب،
ّ
يلفت إلــى أن بــدء أعـمــال مــراجـعــة حسابات
الـبـنــك املــركــزي واإلعـ ــان عــن ق ــرب انتهائها
ترافقا مع عدة خطوات أهمها إعالن محافظ
مـصــرف البيضاء ،علي الـحـبــري ،عــن تقديم
اسـتـقــالـتــه ملجلس ال ـنــواب (ال ـبــرملــان) مطلع
مــارس /آذار املاضي .وتـســاءل« :إذا توافقت
لجنة املناصب السيادية في مجلس النواب
والدولة على تعيني محافظ جديد للمصرف
املـ ــركـ ــزي وت ــوح ـي ــد ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي ،فـمــا
مصير نتائج هذه املراجعة في قضايا كبرى
تتعلق بالفساد املالي الكبير في فرع البنك
في طرابلس وقضايا تتصل بفرع البيضاء
م ـن ـهــا س ــرق ــة صـ ـ ــدام ح ـف ـتــر ن ـج ــل ال ـج ـن ــرال
املتقاعد خليفة حفتر مبالغ ضخمة من مقر
خبراء األمم
املصرف في بنغازي ،أكد تقرير ّ
املتحدة ،في سبتمبر /أيلول  2018أنها فاقت
 600مـلـيــون دي ـنــار ليبي (نـحــو  133مليون
دوالر) وأكثر من  159مليون يورو (نحو 190
مليون دوالر) ،وقرابة مليوني دوالر؟».
ّ
يتحدث ذويــب لـ«العربي الجديد» أن «مثل
ه ــذه ال ـن ـتــائــج لـلـتـحـقـيــق ف ــي ه ــذه الـقـضــايــا
ت ـس ـي ــر فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا س ـيــاس ـيــا
ضــد بـعــض األط ـ ــراف ،تـحــديـدًا حفتر املتهم
بتمويل حــروبــه مــن بـيــع الـنـفــط بشكل غير
شرعي واالستيالء على إيــداعــات كبيرة في
بنوك شرقي ليبيا ،ســواء مــن خــال اقتحام
مقار مصارف في بنغازي ،أو التحايل على
الفروع في البيضاء».

بروفايل

يبدو ّ
أن جاك ما ،مؤسس «علي بابا» يدفع
ثمــن اصطدامــه بالســلطات الصينية ،إذ
يواجــه العديد مــن العوائق الســتكمال
مســيرته وتطويــر شــركته ،والمليارديــر
الصينــي غــادر أخيرًا قائمة أغنى عشــرين
مليارديرًا التي كشفت عنها «فوربس»

أن ـهــا األف ـضــل بــالـنـسـبــة لــاقـتـصــاد األردن ــي
إضــافــة إل ــى تـعــزيــز مـكــانــة الــدي ـنــار األردن ــي
كوعاء ادخاري في الجهاز املصرفي وتعزيز
العائد املالي عليه من خالل عمليات االدخار.
وقال رئيس جمعية الصرافني السابق ،وممثل
الـقـطــاع املــالــي فــي غــرفــة تـجــارة األردن ،عالء
ديــرانـيــة ،إن األردن ال يتأثر بــاالرتـفــاع الــذي
يطرأ على أسعار الــدوالر وإنما يستفيد من
ذلك من خالل انخفاض أسعار كافة الواردات،
مــا يــؤدي إلــى تــراجــع فــي أسـعــار السلع التي
يتم استيرادها من الخارج وأسعار مدخالت
ومـسـتـلــزمــات اإلن ـت ــاج .وأض ــاف فــي تصريح
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن ارتـفــاع سعر ال ــدوالر
ونظرا لنظام سعر الصرف في األردن القائم
عـلــى رب ـطــه ب ــال ــدوالر ،يـ ــؤدي إل ــى انـخـفــاض
ن ـس ـب ــة ال ـت ـض ـخ ــم واملـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي تـحـســن
األوض ــاع املعيشية مــن خــال تــراجــع أسعار
ال ـس ـلــع وخ ــاص ــة الـتـمــويـنـيــة امل ـس ـت ــوردة من
الـخــارج أو املنتجة محليا ،خاصة إذا كانت
تقوم على مدخالت إنتاج من الخارج.
وقالت دائــرة اإلحـصــاءات العامة الحكومية
إن ـ ــه ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الـ ـت ــراكـ ـم ــي ،ب ـل ــغ ال ــرق ــم
الـ ـقـ ـي ــاس ــي األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ألسـ ـ ـع ـ ــار امل ـس ـت ـه ـلــك
للشهرين األولني من هذا العام  69.10مقابل
 68.22مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020

ً
مسجال ارتفاعًا نسبته  .%1.28وقال الخبير
االقتصادي حسام عايش ،لـ«العربي الجديد»
إن تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدوالر له
إيجابيات بالنسبة لالقتصاد األردني بشكل
عـ ــام وخ ــاص ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـمــديــون ـيــة حـيــث
تنخفض ع ــادة قيمة الــديــن املـقــوم بــالــدوالر
وتقل تكلفة الفوائد واألقساط املترتبة عليه.
وأش ــار إلــى أن السياسة النقدية فــي األردن
ت ـســاهــم أي ـض ــا ب ـت ـعــزيــز االح ـت ـي ــاط ـي ــات من
الـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة الـ ـت ــي ب ـل ـغ ــت ،بـحـســب
بيانات البنك املركزي ،حوالي  16مليار دوالر
مع نهاية العام املاضي وهو ما يكفي لتغطية
الواردات من الخارج ألكثر من  9أشهر .ووفقا
للخبير االقتصادي فإن ارتفاع سعر الدوالر
بــالـنـسـبــة ل ـ ــأردن ،ي ــؤدي أي ـضــا إل ــى خفض
تـكــالـيــف ال ـع ــاج والـ ــدراسـ ــة وال ـس ـيــاحــة في
الخارج بينما تزيد قيمة احتياطات املصرف
املركزي وموجودات املصارف التجارية.
وتساءل الخبير االقتصادي زيــاد الدباس،
هل حقق ربط سعر صرف الدينار بالدوالر
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ه ـ ــذا الـ ــربـ ــط؟ ي ـس ـت ــدع ــي األمـ ــر
م ــراج ـع ــة وت ـق ــوي ـم ــا م ــن ل ـج ـنــة مـتـخـصـصــة
ومـ ـح ــاي ــدة م ـح ـل ـيــة ودول ـ ـيـ ــة ك ــل  10سـنــن
ب ــاع ـت ـب ــار أن مـ ـع ــدل س ـع ــر ص ـ ــرف ال ــدي ـن ــار
األردني في مقابل العمالت األخرى مهم جدًا

ف ــي األردن عـلــى مـسـتــوى االق ـت ـصــاد الكلي
نظرًا إلــى تنوع اآلث ــار اإليجابية والسلبية
ال ـتــي ت ـتــرتــب ع ـلــى رف ـعــه أو خ ـف ـضــه ،وذل ــك
بالنسبة إلــى تدفق االستثمارات األجنبية
امل ـبــاشــرة وغ ـيــر امل ـبــاشــرة ،وإل ــى االحـتـفــاظ
بــالــدي ـنــار كـعـمـلــة ادخ ـ ــار واس ـت ـث ـمــار ،وإل ــى
تــدفــق الـ ــواردات وال ـص ــادرات .وق ــال« :ال شك

استقرار
سعر
الصرف
يساهم
في
التحكم
بنسبة
التضخم
(فرانس
برس)

عين أسماء األسد على «الخليوي الثالث»
صرف الدينار بالدوالر كان
في أن ربط سعر ّ
له دور مهم في تدفق مدخرات واستثمارات
امل ـغ ـت ــرب ــن األردن ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي دول
ال ـخ ـل ـيــج إض ــاف ــة إلـ ــى األردن ـ ـيـ ــن ال ـعــام ـلــن
فــي ال ــدول املــرتـبـطــة عمالتها بسعر صــرف
ال ــدوالر ،ناهيك عــن تأثيراته اإليجابية في
تدفق استثمارات الخليجيني.

عدنان عبد الرزاق

ع ــاد الـحــديــث فــي ســوريــة عــن ط ــرح مشغل
ثــالــث لـلـخـلـيــوي ،لــاسـتـثـمــار ،بـعــد دخ ــول
شركة «سيرتيل» عام  ،2001ومن ثم شركة
«أن ـف ـس ـت ـك ــوم» ل ـل ـم ـش ـغــل امل ـ ـصـ ــري نـجـيــب
سـ ــاويـ ــرس ،ال ـ ــذي ان ـس ـحــب الح ـق ــا لـتـحــول
الشركة إلــى «إم تي إن» ومــن ثم إلــى «،»94
وكان رامي مخلوف ،ابن خال بشار األسد،
يتملك معظم أسهمها ،قبل أن يتم الحجز
على أمــوالــه ،الـعــام املــاضــي .وتـضــع أسماء
األسد ،زوجة رئيس النظام السوري ،يدها
على قطاع االتـصــاالت الخليوية بسورية،
كما تـقــول مـصــادر مــن العاصمة السورية
دم ـ ـشـ ــق ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،وت ـس ـعــى
لالستحواذ على الشركة الجديدة .وكشف
وزي ــر االت ـصــاالت والـتـقــانــة بحكومة بشار
األس ـ ــد إي ـ ــاد ال ـخ ـط ـيــب أن امل ـش ـغــل ال ـثــالــث
ل ـخ ــدم ــات االت ـ ـصـ ــاالت يـسـتـعــد لــان ـطــاق،
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـج ـ ــاري ،مـ ــؤك ـ ـدًا فـ ــي ت ـصــري ـحــات
ص ـحــاف ـيــة خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ــدول ــي ال ـثــالــث
للتحول الرقمي ،الذي اختتم اعماله بدمشق
األحــد املــاضــي ،أن املشغل سيكون «وطنيا
بامتياز» ،مبددًا ما قيل حول دخول شركة
« »MCIاإليرانية كمستثمر للخليوي بعدما

وقعت مع حكومة األسد ،عام  ،2017مشروع
املشغل الثالث في سورية .وقال الخطيب إن
املشغل الثالث سيكون قيمة مضافة لقطاع
االت ـصــاالت الـســوريــة ،ويــزيــد فــي تنافسية
هـ ــذا املـ ـج ــال ،م ــا ي ــرف ــع م ــن أداء ال ـخــدمــات
ً
وسويتها ،فضال عن تعزيز شمولية شبكة
االت ـصــاالت لتغطي نحو  %99مــن أراضــي
ال ـب ــاد ،وإت ــاح ــة خــدمــات ـهــا لـشــريـحــة أكـبــر
م ــن امل ــواطـ ـن ــن .وي ـع ـت ـبــر مـ ـس ــؤول س ــوري
ســابــق ،رف ــض ذك ــر اس ـمــه ،أن ط ــرح الــوزيــر
هــذا التصريح «يستهدف بعث رسالة بأن
ســوريــة بخير ،ألن الــوضــع الــراهــن للبالد،
حكومة وشعبًا ،ال يسمح بالتفكير بأكثر
مــن تــأمــن مستلزمات الـحـيــاة الـضــروريــة،
من طعام ومشتقات نفطية ،كما أن السوق
السورية املغرية بعام  2001والتي أكسبت
شركة «سيرتيل» أكثر من مليار دوالر كل
عام ،أصبحت اآلن «سوقا بائسة» ،فالناس
بمعنى الكلمة يحتالون على طرق العيش
واالستمرار ،ومن «الحماقة وليس املجازفة
ألي رأس ـمــال أن يفكر باستثمار مـلـيــارات
الدوالرات في سورية حاليًا».
وي ـض ـي ــف املـ ـ ـس ـ ــؤول ،م ـت ـحــدثــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد»« :إذا قـفــزنــا عــن ال ــواق ــع املعيشي
وتراجع القدرة الشرائية لنفكر فقط بتأمني

مستلزمات املشغل الثالث ،ومــن هي الــدول
أو الشركات التي ستكسر العقوبات وتمد
املستثمر بالتجهيزات ،فإن السؤال األهم :ما
حاجة أسماء األسد للمشغل الثالث ،بعدما
س ـي ـطــرت ع ـلــى امل ـش ـغ ـلــن (س ـيــرت ـيــل و)94
فــي ســوريــة؟» .وكــانــت زوج ــة رئيس النظام
الـ ـس ــوري ق ــد وض ـع ــت ي ــده ــا ع ـلــى شــركـتــي
االتصاالت الخليوية بسورية ،بعد مصادرة
«سـ ـي ــرتـ ـي ــل» مـ ــن مـ ـخـ ـل ــوف ،ك ـم ــا وض ـع ـهــا
عزمي ميقاتي في واجهة استثمار  ،94ألن
الشريكني اللبنانيني (طه ونجيب ميقاتي)
لهما نسبة ضئيلة ،ولـيــس مــن املستبعد،
بحسب مصادر سورية ،إبعادهما باملطلق
عن االستثمار ،إذا اقتضت الضرورة .ويرى
مستثمر سوري ،رفض ذكر اسمه ،أن رسالة
وزيــر التقانة إيــاد الخطيب «موجهة إليران
باملقام األول» ،ألن طهران كانت مصممة على
استثمار مصرف ومشغل خليوي بسورية،
إذ تــم االت ـفــاق فــي شهر فـبــرايــر /شـبــاط من
ع ــام  ،2008بــن الـشــركــة اإليــران ـيــة «ام سي
آي» ووزي ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ب ـح ـكــومــة األسـ ــد،
على دخــول الشركة االيرانية في نهاية عام
 2019كـمـشـغــل ث ــال ــث لـلـخـلـيــوي ب ـســوريــة،
بـحـجــم اسـتـثـمــار يـصــل لـنـحــو  300مليون
دوالر ،تحصل الحكومة السورية على جزء

ً
مـنــه نتيجة تــأهـيــل الـبـنــى التحتية ،فضال
عن حصة الدولة بــاألربــاح املتوقعة سنويًا
ب ـن ـحــو  12م ـل ـيــار ل ـي ــرة س ــوري ــة .ويـضـيــف
املستثمر السوري أن جزءًا من الرسالة ربما
يكون موجها لروسيا بهدف طمأنتها بعدم
تمدد إيران .يذكر أن حافظ األسد كان يمانع
دخول تقنيات االتصال ،ولم تدخل سورية
عالم االتصاالت الفضائية إال عام  ،2001بعد
وف ــات ــه ،حـيــث مـنـحــت مــؤسـســة االت ـصــاالت
السورية شركة «سيرتيل» ،اململوكة لرامي
مخلوف ،أول عقد استثمار على نظام «بي
أو تــي» قبل أن تدخل شركة «أنفستكوم»،
الـتــي تـحــولــت بـعــد سـيـطــرة رام ــي مخلوف
وشــركــائــه عليها إل ــى « .»94وق ـبــل انـتـهــاء
حصرية الشركتني ،املحددة بـ 15عاما وفق
عقد «بــي أو تــي» ،تحولت «سيرتيل و»94
إل ــى شــرك ـتــن مـســاهـمـتــن ف ــي ن ـهــايــة عــام
 ،2014بعدما حسم مجلس الوزراء السوري
األمــر وحــول شبكة االتـصــال الخليوية من
مـلـكـيــة ع ــام ــة ،م ــع إدارة وتـشـغـيــل خ ــاص،
إلى عقود ملكية خاصة للقطاع ،وتقليص
حصة الدولة منذ عام  2015إلى  %50وعام
 2016إل ــى  %30لـتـسـتـمــر ب ـعــد ذاك حصة
الدولة على  ،%20ما ّ
فوت مليارات الليرات
السورية على خزينة الدولة.
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أخبار
التحقيق في تصدير
منتجات تونسية إلى
االحتالل
تعهد وزير التجارة وتنمية
الصادرات التونسي ،محمد
بوسعيد ،بفتح تحقيق فوري
للتحقق من صحة معلومات حول
قيام بعض الشركات التونسية
بتصدير منتجات محلية إلى دولة
االحتالل اإلسرائيلي عبر فرنسا.
جاء ذلك خالل جلسة مساءلة مساء
أول من أمس ،في البرملان التونسي
لعدد من وزراء حكومة هشام
املشيشي بثها التلفزيون الرسمي.
وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية
( 38مقعدا من أصل  )217نعمان
العش خالل الجلسة سؤاال لبوسعيد
عن «وجود معلومات تؤكد قيام
بعض الشركات التونسية في
مجال صناعة األغذية بتصدير
منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني
(إسرائيل) مرورا بفرنسا» .وقال
بوسعيد« :ال معلومات لدى وزارة
التجارة حاليا تثبت ما ّ
تقدم به
النائب من معطيات» ،متعهدا «بفتح
تحقيق فوري في هذا الخصوص».
وشدد على أنه في حال ثبوت
صحة أي من تلك املعلومات ،فإنه
«ال يمكن التسامح مع ملف التطبيع
االقتصادي مع الكيان الصهيوني».
مصر تحتجز السفينة
«إيفر غيفن»
قال رئيس هيئة قناة السويس
املصرية ،أسامة ربيع ،إنه سيتم
إعالن نتائج التحقيقات التي تجرى
بشأن السفينة الجانحة الخميس
املقبل .أوضح ربيع في تصريحات
إعالمية محلية مساء أول من أمس،
أن السفينة موجودة في منطقة
البحيرات القريبة من القناة (شمال
شرق) ،ولن تستكمل رحلتها إال
إذا تم إنهاء ملف التعويضات .قال
إن «الخسائر املبدئية قرابة مليار
دوالر ،لكن بعد حساب الخسارة
بشكل رسمي قد يزيد املبلغ أو
ً
يقل قليل» ،الفتا إلى أنه تجرى
دراسة «منح السفن التي كانت
عالقة في القناة وقت األزمة حوافز،
بعد انتظارها أليام بسبب جنوح
السفينة» .وأعلن ربيع مساء السبت

املاضي أن السفينة ستبقى بمنطقة
بحيرات اإلسماعيلية بالقناة لحني
سداد التعويضات ،مؤكدا أنه إذا «لم
يتم دفع التعويضات وديا فسنذهب
للقضاء والسفينة ستبقى في القناة
حتى يجرى دفع التعويضات» .وفي
سياق متصل ،طالبت هيئة قناة
السويس الشركة املالكة لسفينة
الحاويات العمالقة إيفر غيفن ،بدفع
 900مليون دوالر تعويضًا.

اللقاحات تسهم
في تعافي االقتصاد
البريطاني
شهد االقتصاد البريطاني نموًا بلغ
 %0.4في فبراير /شباط ،مقارنة
بانخفاض حاد في شهر يناير/
كانون الثاني ،حيث عزز االنتشار
السريع للقاحات كوفيد 19-الثقة
بالتعافي من الوباء .وأشار مكتب
اإلحصاء الوطني ،أمس الثالثاء،
إلى أن زيادة بنسبة  %1.3في
اإلنتاج الصناعي و %1.6في مجال
اإلنشاءات كانت املحرك األساسي
للنمو ،في الوقت الذي ظلت فيه
غالبية املتاجر غير األساسية مغلقة
نتيجة تدابير اإلغالق املفروضة
على مستوى البالد .واحتفلت
إنكلترا بنهاية إغالقها الوطني
الثالث أمس االثنني ،بإعادة فتح
الصاالت الرياضية وصالونات
التجميل واملتاجر غير األساسية.
كذلك فتحت الحانات واملطاعم
أبوابها ،لتقديم الخدمة في الهواء
الطلق فقط .وقال هوارد آرتشر ،إنه
«بعد التحسن املتواضع في فبراير/
شباط ،يبدو أن االقتصاد قد اتخذ
خطوات مهمة إلى األمام خالل
شهر مارس /آذار ،حيث استعدت
الشركات الواثقة بشكل متزايد
لالنفتاح الكبير لالقتصاد في 12
إبريل /نيسان ،وتطلع املستهلكون
إلى تحرير الطلب املقيد».
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رؤية

تقرير
تتخوف المصارف األميركية وشركات بطاقات االئتمان والحواالت المالية
من إصدار الدوالر الرقمي ،إذ إن النظام الرقمي سيعني نهاية وساطة
هذه المؤسسات بين البنك المركزي والمستهلك

مخاوف من
التعامل بالدوالر
الرقمي في
المصارف
األميركية ()Getty

تحدي
الدوالر الرقمي
واشنطن ـ العربي الجديد

بينما يتزايد قلق إدارة الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ــوزيـ ــف بـ ــايـ ــدن مــن
ت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات «ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوان الـ ــرق ـ ـمـ ــي»
الصيني على هيمنة الــدوالر والنظام املالي
والنقدي العاملي وتــرغــب فــي تسريع عملية
إصـ ـ ـ ــدار» الـ ـ ـ ــدوالر ال ــرقـ ـم ــي» الـ ـ ــذي بـ ــات فــي
مراحل متقدمة من حيث التصميم ومشاريع
الـتـجــارب عـلــى اسـتـخــدامــاتــه ،وينتظر فقط
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر م ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،تــرتـفــع
مخاوف شركات «وول ستريت» من «الدوالر
الرقمي» على عمليات الوساطة املالية التي
تجني من ورائها األرباح الضخمة.
وم ـ ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ــرق ـ ـمـ ــي وال ـ ـ ــذي
يحمل اس ــم «فـيــد ك ــوي ــن» ،قـيــاســا عـلــى عملة
«بيتكوين» ،سيقود إلــى تغييرات جوهرية
فــي ت ـجــارة ال ـخــدمــات املــال ـيــة ،خــاصــة أعـمــال
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شريف عثمان

العملة الرقمية ستخفض
كلفة العمليات المالية
وتحاصر الجرائم المالية

المصارف األميركية
ومؤسسات الخدمات
المالية تخشى
«فيد كوين»
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئـ ـتـ ـم ــان
والحواالت املالية التي تعتمد ربحيتها على
الرسوم املالية وفروقات الفائدة على الدوالر
التي تحصل عليها مــن العمالء ،ألن الــدوالر

ارتفاع أسعار السلع

ارتفعت أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة في مارس/آذار بأسرع
وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام ،وزاد التضخم األساسي
في الوقت الذي يعاد فيه فتح
المزيد من األنشطة االقتصادية
بــفــضــل تــــزايــــد الــتــطــعــيــمــات
بــالــلــقــاحــات والــتــحــفــيــز الــمــالــي
الضخم .وقالت وزارة العمل أمس
الثالثاء وفــق رويــتــرز ،إن مؤشر
أسعار المستهلكين قفز  %0.6في
الشهر الماضي ،وهي أكبر زيادة
منذ أغسطس/آب  ،2012وذلك
بعد صعوده  %0.4في فبراير.

ال ــرق ـم ــي ،وب ـب ـســاطــة ش ــدي ــدة ،ال ي ـح ـتــاج إلــى
وس ـيــط مـثــل الـ ــدوالر ال ـع ــادي ال ــذي يـمــر عبر
البنوك التجارية ومؤسسات القروض حتى
ي ـصــل لـلـمـسـتـهـلــك ،إذ إن ال ـت ـســويــات املــالـيــة
للدوالرات الرقمية تتم مباشرة بني املستهلك
والبنك املركزي .ويقوم نظام العمالت الرقمية
على الــربــط املـبــاشــر بــن االحـتـيــاط الـفــدرالــي
واملستهلك ،حيث يمنح البنك املركزي رموزا
رق ـم ـي ــة م ـح ـف ــورة ف ــي م ـح ـف ـظــة إل ـي ـك ـتــرون ـيــة
تسمح للمستهلك باستخدامها.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن امل ـ ـخـ ــاوف فـ ــي واش ـن ـط ــن
مـ ــن قـ ـب ــل رج ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،فـ ـ ــإن رئ ـي ــس
مجلس االحتياط الفدرالي « ،البنك املركزي
األمـ ـي ــرك ــي» جـ ـي ــروم بـ ـ ــاول ،يـ ــرى ب ـض ــرورة
عدم التسرع في إصــدار الــدوالر الرقمي قبل
دراسة جميع الجوانب جيدًا.
وقال يوم االثنني في لقاء تلفزيوني« ،يجب
عـلـيـنــا أن ن ـصــدر الـعـمـلــة الــرق ـم ـيــة بالشكل
الصحيح وه ــذا مــا نعمل عـلـيــه» .وفــي ذات
الـ ـش ــأن ،وأوض ـ ــح ج ـي ــروم بـ ــاول ف ــي مــؤتـمــر
البنوك املركزية الــذي عقد في سويسرا قبل
أسبوعني ،ضرورة استخدام الدوالر الرقمي
إلى جانب األوراق النقدية والنقود األخرى.
وحسب نشرة بنك التسويات الدولية ،اتفق
رئيس البنك املركزي األملاني «بندسبانك»،
غينز ويــدمــان على ض ــرورة تبنى نظام من
مستويني ،أحدهما رقمي واآلخر تقليدي.
وف ــي م ـســح أج ـ ــراه ب ـنــك ال ـت ـســويــات الــدول ـيــة
م ـن ـت ـصــف م ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،فـ ــإن نـحــو

 %25مـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك املـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة غـيــر
مــؤه ـلــة إلصـ ـ ــدار ع ـم ــات رق ـم ـيــة أو ال ـت ـحــول
للنظام النقدي الرقمي ،وهذه البنوك تحتاج
الس ـت ـخ ــدام ال ـ ــدوالر ف ــي نـظـمـهــا لـلـتـســويــات.
وي ــرى محللون أن ال ــدوالر ليس مثل الـيــوان
أو العمالت األخ ــرى التي تتضاءل أهميتها

من حيث حجم التسويات التجارية واملالية،
فإن الدوالر عملة احتياط دولية ،تسيطر على
ح ـصــة ت ـفــوق  %59م ــن إج ـمــالــي احـتـيــاطــات
البنوك املركزية .وبالتالي فإن تحويله الكامل
للنظام الرقمي سيحدث ارتـبــاكــا فــي النظام
الـنـقــدي الـعــاملــي .على الصعيد الــداخـلــي في

ارتفاع قياسي بمؤشر اإلنتاج الصناعي بتركيا
اإلنتاج الصناعي يواصل
االرتفاع في تركيا رغم
الضغوط التي تتعرض
لها الليرة من المصارف
الغربية وتداعيات كورونا
إسطنبول ـ العربي الجديد

الصادرات التركية تستفيد في تنافسيتها من رخص العملة ()Getty

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن امل ـ ـخـ ــاوف ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــي
ت ـع ــان ــي م ـن ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ــرك ـي ــة بـسـبــب
تــدهــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة ،ف ــإن الـشــركــات
التركية تــوظــف بشكل جيد تــراجــع الليرة
لصالحها عبر زي ــادة تنافسية الـصــادرات
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـخ ــارج ـي ــة .وت ـج ـعــل ال ـل ـيــرة
امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـب ـض ــائ ــع ال ـت ــرك ـي ــة رخ ـي ـصــة
م ـق ــارن ــة بـمـنــافـسـتـهــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا .ورب ـمــا
تساهم الليرة املنخفضة في جذب السياح
األوروبيني لتركيا خالل الصيف املقبل.
وف ــي آخ ــر بـيــانــات رسـمـيــة ،سـجـلــت تركيا
زيـ ــادة فــي مــؤشــر اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي على
أساس سنوي خالل فبراير /شباط املاضي
بنسبة  8.8باملئة ،لتحل فــي املــركــز الثاني
بعد الصني بني دول مجموعة العشرين.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـغــريــدة عـبــر تــويـتــر نشرها
وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـتــركــي
مصطفى وران ــك ،أمــس الـثــاثــاء ،قـ ّـيــم فيها
بـيــانــات مــؤشــر اإلن ـتــاج الـصـنــاعــي التركي
في فبراير /شباط ،وشــدد خاللها على أن
االتـجــاه املتزايد فــي اإلنـتــاج الصناعي في
تركيا مستمر رغم االضطرابات في سالسل
التوريد العاملية.
وف ــي وق ــت ســابــق ،أعـلـنــت هـيـئــة اإلح ـصــاء
الـتــركـيــة ارت ـفــاع مــؤشــر اإلن ـتــاج الصناعي
خ ــال ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط بـنـسـبــة  0.1بــاملـئــة
على أساس شهري و 8.8باملئة على أساس

انتعاش أميركا يضر
االقتصادات الناشئة

سنوي .وأضــاف الوزير التركي أن اإلنتاج
الصناعي في تركيا زاد في فبراير /شباط
املاضي بنسبة  8.8باملئة مقارنة مع الفترة
نفسها من العام املاضي ،لتكون بذلك إحدى
الــدول األكثر ارتفاعًا في اإلنتاج الصناعي
السنوي بني دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن األداء املتزايد في اإلنتاج جعل
تركيا تحتل املرتبة الثانية بعد الصني في
مجموعة العشرين .ويشار إلــى أن اإلنتاج
الصناعي في كوريا الجنوبية زاد بنسبة
 0.9باملئة على أساس سنوي ،فيما تراجع
في اليابان بنسبة  2.6باملئة ،وبنسبة 3.6
باملئة فــي الهند ،و 4.2باملئة فــي الــواليــات
املتحدة ،و 6.4باملئة في أملانيا.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ك ـش ــف رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
املـ ـص ــدري ــن األتـ ـ ـ ــراك إس ـم ــاع ـي ــل غ ــول ــي عــن
ارتفاع صادرات تركيا رغم تأثيرات فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـس ــالـ ـب ــة عـ ـل ــى ح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــارة
العاملية ،بعدما بلغت خالل الربع األول من
العام الجاري  50.023مليار دوالر ،لتسجل
زيادة بنسبة .%17.2
وتـ ـعـ ـم ــل ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى ت ــوسـ ـي ــع ع ــاق ــات ـه ــا
التجارية والتوسع في إنتاج الغاز والنفط،
وت ــدري ـج ـي ــا ت ـق ـل ـيــل فـ ــاتـ ــورة الـ ــوقـ ــود ال ـتــي
تضغط على االحـتـيــاطــات األجـنـبـيــة .وفي
ه ــذا الـ ـش ــأن ،أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـ ــوارد
الطبيعية الـتــركــي فــاتــح دون ـم ــاز عــن قــرار
تطوير التعاون مــع ليبيا فــي مجال الغاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي والـ ـنـ ـف ــط .وأفـ ـ ـ ــاد دون ـ ـم ـ ــاز ،فــي

صادرات الفواكه والخضر
نمت بنسبة  %22في الربع
األول من 2021

أمـيــركــا ،ب ــدأت شــركــات «وول سـتــريــت» التي
ت ـت ـش ـكــل مـعـظـمـهــا م ــن امل ـ ـصـ ــارف ال ـت ـجــاريــة
وشركات الوساطة وبطاقات االئتمان ،تشعر
بالقلق الشديد مع تقدم النقاش بشأن تغيير
ال ـن ـظ ــام ال ـن ـق ــدي األم ـي ــرك ــي م ــن « الـتـقـلـيــدي
إل ــى الــدي ـج ـتــال» ،ألن ال ـ ــدوالر الــرق ـمــي يعني

وج ــود رب ــط مـبــاشــر بــن االحـتـيــاط الـفــدرالــي
وامل ـس ـت ـه ـلــك ،ح ـيــث ي ـم ـنــح االح ـت ـي ــاط رمـ ــوزا
رقمية محفورة في محفظة إليكترونية يقوم
املـسـتـهـلــك بــاس ـت ـخــدام ـهــا ،شـبـيـهــة ب ـن ـظــام «
محفظة بيتكوين» .ولكنها أكثر امانًا وغير
مكلفة إطالقًا مثلما هو الحال بالنسبة لعملة

بيتكوين .والحظت صحيفة وول ستريت أن
املصارف وشركات الخدمات املالية تستخدم
شــركــات ال ـلــوبــي إلق ـنــاع أع ـضــاء الـكــونـغــرس
بـعــدم التصويت لصالح « ال ــدوالر الرقمي».
مــن الناحية العملية ،فــإن مصرف االحتياط
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ي ـس ـت ـخ ــدم ال ـت ـق ـن ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة مــع
البنوك التجارية الـتــي لــديــه حسابات معها
منذ سنوات ،كما تقوم البنوك بإقراض هذه
الـ ـ ـ ــدوالرات رق ـم ـيــا لــزبــائـنـهــا دون اس ـت ـخــدام
النقد .ولكنه يستخدم هــذه البنوك كوسيط
ب ـي ـنــه وبـ ــن امل ــواط ــن أمـ ــا ف ــي حـ ــال « الـعـمـلــة
الرقمية» فإنه لن يحتاج إلى هذه البنوك في
الوساطة مع املستهلك.
عـلــى صعيد فــوائــد الـعـمــات الــرقـمـيــة ،يــرى
محللون في تعليقات نشرتها « فاينانشيال
تــايـمــز» ،أن ال ــدوالر الــرقـمــي سيخفض كلفة
الحواالت املالية وزيادة سرعة إرسال األموال
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف امل ـت ـع ــاق ــدة وت ـس ــوي ــة فــوات ـيــر
التجارة لحظيًا .وبالتالي يــرى محللون أن
العمالت الرقمية سترفع من كفاءة السياسة
ال ـن ـقــديــة لـ ــدى ال ـب ـن ــوك امل ــرك ــزي ــة وتـمـنـحـهــا
قــدرة أكبر على إدارة الكتلة النقدية بسبب
سرعة الحصول على البيانات املالية وأوجه
الـ ـص ــرف .ك ـمــا أن ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة تتيح
م ـن ـصــة ل ـت ـســويــة ال ـح ـس ــاب ــات دون مـخــاطــر
تذكر مقارنة بمنصات التسويات التقليدية،
وبالتالي تخفض كلفة التجارة بني الدول.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـج ــريـ ـم ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،ي ـتــوقــع
خـ ـب ــراء ،أن « الـ ـ ـ ــدوالر ال ــرق ـم ــي» سـيـخـفــض
الجرائم املالية ،حيث إن «استخدم الكاش»
سينتهي عمليًا وتتراجع تدريجيًا مراكمة
أمــوال الجريمة خــارج املـصــارف .وتستخدم
عـ ـص ــاب ــات امل ـ ـخ ـ ــدرات والـ ـج ــريـ ـم ــة امل ـن ـظ ـمــة
األوراق الـنـقــديــة ذات ال ـف ـئــات الـكـبـيــرة مثل
املائة دوالر أميركي واأللــف فرنك سويسري
وال ـ ـ  500ي ــورو فــي إخ ـفــاء حصيلة مبيعات
املـخــدرات واألم ــوال غير الشرعية ،وبالتالي
ف ــإن ال ـ ــدوالر الــرق ـمــي األك ـث ــر اس ـت ـخــدامــا في
العالم سيحاصر أموال الجريمة.
والحــظ البنك املركزي األملاني ،أن هنالك 12
مـلـيــار م ــارك أملــانــي لــم تـصــل للبنك املــركــزي
ح ـتــى مـنـتـصــف ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ع ـلــى الــرغــم
مــن م ــرور  18عــامــا على الـتـحــول مــن العملة
األملانية إلــى الـيــورو .وهــو مــا يثير الشكوك
حــول وج ــود هــذه األم ــوال بـحــوزة عصابات
ال ـج ــرائ ــم امل ـن ـظ ـمــة .وي ـق ــدم امل ــرك ــزي األملــانــي
«ب ـنــدس ـبــانــك»ع ـلــى ت ـحــويــل املـ ـ ــارك األمل ــان ــي
القديم بـ 1.96يورو.

فائض التجارة الصيني يتضاعف
ت ـغــريــدة عـبــر «تــوي ـتــر» ي ــوم اإلث ـن ــن ،بــأنــه
اجـتـمــع م ــع وزيـ ــر الـنـفــط وال ـغ ــاز بحكومة
الوحدة الوطنية الليبية محمد أحمد عون
في أنقرة .وأضاف «قررنا تطوير تعاوننا،
وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي».
إل ــى ذلـ ــك ،س ـجــل ق ـط ــاع ص ـ ـ ــادرات ال ـفــواكــه
والخضروات التركي نموًا بنسبة  22باملئة
خالل الربع األول من العام الجاري ،مقارنة
مع الفترة نفسها من  ،2020ليحقق عائدات
بقيمة  774.5مليون دوالر.
وبحسب بيان لرئيس مجلس إدارة االتحاد
التركي ملصدري الخضار والفواكه الطازجة
بمنطقة البحر املتوسط نجدت سني ،أمس
الـ ـث ــاث ــاء ،ف ـقــد «زادت ص ـ ـ ــادرات ال ـخ ـضــار
والفواكه الطازجة في تركيا في الربع األول
من العام الجاري بنسبة  22باملئة ،مقارنة
مع الفترة نفسها من  ،2020محققة عائدات
بقيمة  774.5مليون دوالر».
وأض ــاف أن روس ـيــا ت ـصــدرت قــائـمــة ال ــدول
املستوردة بواقع  228.9مليون دوالر ،يليها
الـ ـع ــراق ب ـ ــ 76م ـل ـيــونــا ،ث ــم روم ــان ـي ــا ب ـ ــ69.2
م ـل ـيــونــا .وأش ـ ــار إل ــى أن س ــوري ــة ت ـصــدرت
قــائ ـمــة ال ـ ــدول امل ـس ـت ــوردة م ــن ح ـيــث نسبة
ال ــزي ــادة مـقــارنــة مــع ال ـعــام امل ــاض ــي ،والـتــي
بلغت  364باملئة ،بقيمة  22.7مليون دوالر،
تـلـتـهــا لـيـبـيــا بـنـسـبــة  156بــاملـئــة بـقـيـمــة 6
ماليني دوالر ،ثم النمسا بـ 112باملئة بقيمة
 7.3ماليني دوالر.
أمــا فــي روس ـيــا ،فبلغت نسبة الــزيــادة عن
الـ ـع ــام امل ــاض ــي  14ف ــي املـ ـئ ــة ،و 90بــاملـئــة
ل ـل ـعــراق ،و 17بــاملـئــة لــرومــان ـيــا .وســاهـمــت
ال ـ ـص ـ ــادرات ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي
بأكثر من  20مليار دوالر من إجمالي قيمة
الصادرات.
وتتركز اآلمال هذا العام على الزراعة بأكثر
م ــن ذلـ ـ ــك ،خ ــاص ــة ب ـع ــد ت ــوس ـي ــع األسـ ـ ــواق
التركية في املنطقة العربية وأفريقيا وسط
االتفاقات التجارية القائمة على املقايضة.

لندن ـ العربي الجديد

ارتـ ـف ــع ف ــائ ــض امل ـ ـيـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري الـصـيـنــي
بـنـحــو  6مـ ــرات أو  691بــامل ـئــة ع ـلــى أس ــاس
س ـنــوي ،خ ــال الــربــع األول مــن ال ـعــام ،2021
وسـ ــط ت ـح ـســن وتـ ـي ــرة ال ـت ـج ــارة ال ـخــارج ـيــة
لـلـبــاد .وقــالــت مصلحة الـجـمــارك الصينية
في بيانات ،أمس الثالثاء ،إن فائض امليزان
التجاري للبالد (الفرق بني قيمة الصادرات
والــواردات) ،سجل  759.3مليار يوان (110.5
م ـل ـيــارات دوالر) فــي الــربــع األول مــن ،2021
صـ ـع ــودًا م ــن  96م ـل ـيــار ي ـ ــوان ( 13.9مـلـيــار
دوالر) عـلــى أس ــاس س ـنــوي .وتـعـمــل الصني
على زيــادة تجارتها الخارجية عبر تسهيل
خـ ــدمـ ــة الـ ـتـ ـس ــوي ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة وع ـم ـل ـي ــات
املـقــايـضــة الـتــي ال تـمــر عـبــر ال ـ ــدوالر .ويــأتــي
تـحـســن ف ــائ ــض املـ ـي ــزان ال ـت ـج ــاري ،مــدفــوعــا
ب ـعــودة مـســار الـتـعــافــي لـلـتـجــارة الخارجية
الصينية خالل العام الجاري ،بعد تضررها

فــي الــربــع األول 2020؛ بفعل تفشي جائحة
كــورونــا .وفــي الــربــع األول املــاضــي ،صعدت
قيمة الصادرات الصينية بنسبة  38.7باملئة
عـلــى أس ــاس سـنــوي إلــى  4.619تريليونات
يـ ـ ــوان ( 669.4م ـل ـي ــار دوالر) .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
صعدت قيمة الــواردات الصينية من الخارج
بنسبة  19.3باملئة خالل الربع األول املاضي،
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،إل ــى  3.84تريليونات
يوان ( 558.2مليار دوالر).
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة أن ـ ـب ـ ــاء ال ـ ـصـ ــن الـ ـج ــدي ــدة
«ش ـي ـن ـخ ــوا» ،ع ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم مصلحة

بكين تركز على توازن
بين الصادرات والواردات
وعدم إغضاب واشنطن

عامل يراقب ناقلة تجارية لتصدير البضائع الصينية ()Getty

ال ـج ـمــارك ،لــي ك ــوي وي ــن ،قــولــه ال ـثــاثــاء ،إن
ال ــزي ــادة فــي الـتـجــارة الـخــارجـيــة ،تـعــود إلــى
تقدم الصني املستمر في الوقاية من الوباء
والسيطرة عليه ،وكذلك التنمية االقتصادية.
وأظهرت البيانات الجمركية أن رابطة دول
جنوب شرق آسيا ظلت أكبر شريك تجاري
للصني خالل الفترة ،يليها االتحاد األوروبي
ثم الواليات املتحدة.
وخـلـصــت حـســابــات أجــرتـهــا وكــالــة رويـتــرز
اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية يوم
الثالثاء ،إلــى أن فائض الصني التجاري مع
الواليات املتحدة بلغ  21.37مليار دوالر في
مارس/آذار انخفاضا من  23.01مليار دوالر
فــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط .ك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي
جــو بــايــدن ق ــال الـشـهــر املــاضــي إن ب ــاده ال
تسعى إلــى مواجهة مع الصني فيما يتعلق
ب ــال ـخ ــاف ــات حـ ــول الـ ـتـ ـج ــارة ،وحـ ــث نـظـيــره
الـصـيـنــي عـلــى االلـ ـت ــزام بــال ـقــواعــد الــدول ـيــة.
وكــانــت وزارة ال ـت ـجــارة الصينية قــد ذكــرت
أن الصني ستبذل قصارى جهدها لتحقيق
االس ـت ـقــرار فــي الـ ـ ــواردات والـ ـص ــادرات حيث
ال ت ـ ــزال ت ـجــارت ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة ت ــواج ــه عــدم
استقرار وعدم يقني .وخالل مؤتمر صحافي،
قــال املتحدث باسم وزارة التجارة قــاو فنغ:
إل ــى جــانــب مـخــاطــر (ك ــوف ـي ــد ،)19-وســاســل
الـتــوريــد العاملية غير املـسـتـقــرة ،واألوض ــاع
الدولية املعقدة ،تواجه الكيانات الصغيرة
تحديات مثل ارتفاع أسعار الشحن البحري،
وارتفاع أسعار املواد الخام ،ونقص العمالة.
وأضاف املتحدث أن وزارة التجارة ستراقب
الوضع عن كثب وستحافظ على سياساتها
م ـت ـس ـقــة وم ـس ـت ـق ــرة وم ـس ـت ــدام ــة .وسـتـعـمــل
الـ ــوزارة على تحسني الـسـيــاســات التجارية
لـلـبــاد ومــواص ـلــة دع ــم ال ـشــركــات م ــن خــال
خفض تكاليفها وتحسني الـكـفــاءة .وقالت
وزارة الـتـجــارة إنـهــا سـتـتـعــاون بـنـشــاط مع
ال ــدوائ ــر املـعـنـيــة ل ــزي ــادة واردات املـنـتـجــات
والخدمات عالية الجودة.

مع توسع الواليات املتحدة في توفير لقاح الوقاية من فيروس
كوفيد ،19-وتوفير األموال للحكومات املحلية لإلسراع بتوفير
الجرعات املطلوبة ملواطنيهم ،قادت أسهم شركات التكنولوجيا
الكبرى مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي  500إلنهاء
تـعــامــات األس ـب ــوع املــاضــي عـنــد مـسـتــويــات قـيــاسـيــة جــديــدة،
ً
تـفــاؤال بما يمكن لتلك الـخـطــوات تحقيقه مــن اإلس ــراع بعودة
الـنـشــاط ألغـلــب قـطــاعــات االقـتـصــاد األمـيــركــي .وبـعــد تحقيقه
ارت ـفــاعــا لـثــالــث أس ـبــوع عـلــى ال ـتــوالــي لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ شهر
أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي ،حقق مؤشر إس أند
بي  500مكاسب بنسبة  ،%2.7تمثل أكبر مكاسب أسبوعية
منذ فبراير /شباط املاضي ،لينهي تعامالت يوم الجمعة عند
أعلى مستوى وصل إليه في تاريخه ،وهو املستوى القياسي
رقم  20الذي يتم تسجيله منذ بداية العام الحالي ،الذي لم يشهد
أكثر من سبعني يوم عمل .وعلى النهج نفسه سار مؤشر داو
جونز الصناعي ،الذي أنهى تعامالت اليوم واألسبوع عند أعلى
مستوى في تاريخه هو اآلخــر ،مدعومًا كسابقه بتصريحات
صــادرة عن صندوق النقد الــدولــي ،والتي أشــارت إلــى توقعات
بنمو االقتصاد العاملي هذا العام بمعدل  ،%6يمثل أسرع معدل
للنمو الـعــاملــي خ ــال الـعـقــود األرب ـعــة األخ ـيــرة عـلــى األق ــل .ولــن
يتحقق هذا املعدل املرتفع ،وفقًا لتوقعات صندوق النقد والبنك
الــدولـيــن ،إال بنمو االقـتـصــاد األمـيــركــي ،االقـتـصــاد األكـبــر في
العالم حتى اآلن ،بمعدل يتجاوز  ،%6.3وهو ما سيكون ،حال
تحققه ،واحدة من الحاالت القليلة التي نما فيها االقتصاد بهذه
السرعة منذ منتصف القرن املاضي.
وتزامنًا مع انتعاش البورصة األميركية ،أصدر بنك أوف أميركا
تـقــريـرًا أك ــد فـيــه أن الـشـهــور الـخـمـســة األخ ـيــرة شـهــدت تدفقًا
ألمــوال املستثمرين في صناديق االستثمار في األسهم أكثر
مما شهدته الـسـنــوات االثـنــا عشر السابقة لـهــا ،وهــو مــا لعب
الدور األكبر في ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من  %26خالل
هــذه الـفـتــرة .وشـهــدت الشهور الخمسة تدفقات فــي صناديق
االستثمار في أســواق األسهم العاملية بقيمة تقترب من 570
مليار دوالر ،بينما لم تجتذب األس ــواق نفسها أكثر من 452
مليار دوالر خــال االثـنــي عشر سنة السابقة لتلك الشهور.
العام الحالي شهد
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الربع األول من ً
ارتفاعًا في حجم التداوالت بنسبة  %40مقارنة بالربع السابق
لــه ،حيث اندفع املستثمرون نحو شــراء أسهم القطاعات األقل
ً
ً
أداء في  ،2020أمال في انتعاش أسعارها مع اقتراب االقتصاد
األميركي مــن استعادة نشاطه خــال الـعــام الجديد .وال تعبر
التدفقات الداخلة إلــى ســوق األسـهــم إال عــن شــيء واح ـ ٍـد ،وهو
ع ــودة الثقة فــي اسـتـعــادة االق ـت ـصــادات الـكـبــرى ،وعـلــى رأسها
االقتصاد األميركي ،االنتعاش.
وبعد شهور طويلة تحدث فيها املحللون عن انفصال أسواق
األسهم عن االقتصاد الحقيقي ،بعثت األسواق برسالة واضحة
مفادها أن ارتفاعات أسعار األسهم هذه املرة تعكس ضوءًا بدأ
يظهر في نهاية نفق االقتصاد املظلم .ووسط جو من التفاؤل
الـعــام ،يشهد األسـبــوع الحالي بــدايــة موسم اإلع ــان عــن نتائج
أعمال الشركات األميركية خالل الربع األول من العام ،مع وجود
توقعات من بعض مراكز األبحاث بارتفاع أرباح الشركات هذا
العام بنسبة  %23.8مقارنة بالعام املــاضــي ،وهــو ما سيكون
أفضل معدل نمو أرباح للشركات األميركية منذ الربع الثالث من
عام  .2018ويــرى األميركيون أن الشهور القادمة ربما تشهد
مزيدًا من االرتفاع في أربــاح شركاتهم ،بعد النجاح في توفير
جــرعــة واح ــدة على األق ــل مــن املـصــل ألكـثــر مــن ثلث املواطنني،
تــزامـنــا مــع إق ــرار حــزمــة جــديــدة إلنـعــاش االقـتـصــاد ومساعدة
املواطنني ،تقترب قيمتها من  1.9تريليون دوالر ،باإلضافة إلى
خطة ضخمة لتطوير البنية التحتية ،أعلن عنها بايدن آخر أيام
الربع املنتهي.
ومــع تــوقـعــات الربحية املتفائلة ،ينتظر األمـيــركـيــون إضــافــات
الوظائف التي يقدرها املحللون بما ال يقل عن  7ماليني وظيفة،
وربما أكثر ،في عام  ،2021تمثل أكبر معدل إضافة للوظائف
فــي أي عــام ،وهــو مــا سيهبط بمعدل البطالة إلــى أقــل مــن %5
بحلول نهاية العام.
ورغ ــم ت ـحــذيــره ،األس ـبــوع املــاضــي ،مــن تــأثـيــر تـبــاطــؤ حصول
مواطني بعض الدول على اللقاح على نمو االقتصاد األميركي،
وتــأكـيــده أن «ال ـف ـيــروس ال يـعـتــرف بــالـحــدود بــن ال ـ ــدول» ،عــاد
ج ـيــرومــي بـ ــاول ،رئ ـيــس مـجـلــس االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي (الـبـنــك
املــركــزي األمـيــركــي) ،ليؤكد لبرنامج « 60دقـيـقــة» ،يــوم األحــد،
أن االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ع ـنــد نـقـطــة االنـ ـط ــاق ألع ـل ــى وخـلــق
الوظائف بمعدالت أسرع كثيرًا مما يحدث اآلن ،مشيرًا إلى أن
البنك الفيدرالي يتوقع خلق ما يقرب من مليون وظيفة شهريًا
«لعدة أشهر».
ً
بدورها ،تشهد تحركات سوق السندات إقباال من املستثمرين
على شراء سندات الشركات األكثر معاناة من الوباء ،كشركات
الطيران والفنادق والعقارات ،بصورة تؤكد أنهم يتعاملون وكأن
املياه قد عادت ملجاريها في هذه القطاعات .ويراهن مستثمرو
ال ـس ـنــدات وم ــدي ــرو ص ـنــاديــق الــدخــل ال ـثــابــت عـلــى أن اإلس ــراع
بتوصيل اللقاح لألميركيني سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها
قـبــل ح ـلــول مــوســم الـصـيــف ،رغ ــم م ـع ــاودة انـتـشــار الـفـيــروس
وارتفاع معدالت اإلصابة في بعض البقاع في الواليات املتحدة
وأوروبا .ويرى املستثمرون املقبلون على شراء السندات أن تلك
الشركات لم تنت ِه ،وأنها بمساعدة برامج الـشــراء التي أقرتها
العديد من البنوك املركزية حــول العالم ،لن تفلس ،ولــن ترتفع
معدالت العائد عليها بصورة مبالغ فيها ،خالل الفترة القادمة.
وال تــوجــد بـقـعــة سـ ــوداء ف ــي قـمــاشــة االق ـت ـصــاد الـبـيـضــاء إال
مـعــدل التضخم ال ــذي يقلق املستثمرين واملــواط ـنــن عـلــى حد
ســواء .غير أن البنك الفيدرالي أعلن أنــه مستعد ملواجهة ذلك،
فــي إش ــارة السـتـعــداده لرفع مـعــدالت الـفــائــدة ،وإن كــان ذلــك لن
يحدث على األغـلــب قبل  ،2023إال أن آث ــاره السلبية ستشعر
بها أغلب االقتصادات الناشئة والنامية حــول العالم ،قبل ذلك
التاريخ .وفــي ما يخص الــدول التي تراجعت إيراداتها بالعملة
األجنبية خالل عام الفيروس ،سيكون عليها استباق قــرارات
البنك الفيدرالي ،ورفع معدالت الفائدة لديها ،وهو اإلجراء الذي
يأتي عادة بأعراض جانبية خطيرة ،كفانا الله وإياكم شرها.
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استخدام ذكرى
الهولوكوست أداتيًا
أنطوان شلحت

في آخر الوقائع التي الزمت إحياء مناسبة ذكرى الهولوكوست في إسرائيل ،األسبوع
تواترا أبعد ً
الفائتُ ،يمكن مالحظة أن هناك ً
مدى في املقاربة التي ترى أن مجتمع دولة
االحتالل يشهد أكثر فأكثر ظواهر شبيهة ،إلى حد كبير ،بتلك التي كانت في أملانيا
ً
ً
حصرا ،إلى جماعات
النازية قبل عشرات السنني .ومن هذه الظواهر أشير ،مثال ال
«شبيبة التالل» االستيطانية التي تمارس اإلرهاب ضد الفلسطينيني وممتلكاتهم في
األراضي املحتلة منذ عام  .1967ونحا الذين قارنوا بني هذه الجماعات وممارسات
ّ
النازية نحو التشديد على أنها تشتط في السنوات األخيرة بسبب هيمنة حكم اليمني
ّ
ّ
ازات من حرير،
اإلسرائيلي الجديد ،الذي يشكل السند
الرئيسي لها ويعاملها بقف ٍ
ّ
كما تثبت قرائن دالة كثيرة آخذة بالتراكم.
غير أن ما يجدر االنتباه إليه أنه ،داخل هذه املقاربة ،بتنا ،في اآلونة األخيرة ،نصادف
ً
أيضا من ال يعيد سبب شطط تلك الجماعات اإلرهابية إلى هيمنة حكم اليمني ،بل
باألساس إلى وجود فكر ّ
مؤسس لها داخل ألوان الطيف الصهيوني ،منذ تأسيس
الحركة الصهيونية .وهو ٌ
فكر يتمثل في العداء للفلسطينيني وحقوقهم ،والسعي إلى
ُ
طردهم من األرض املوعود بها «شعب الله املختار» منذ أقدم األزمان .والعداء والسعي
نــاجـمــان عــن األيــديــولــوجـيــا االسـتـعـمــاريــة الصهيونية املـعـتـمــدة عـلــى مـبــدأ الـتـفـ ّـوق
اليهودي ،وهي التي يجب أن تكون عنوان الكفاح ضدها ،وليس فقط تلك الجماعات.
ولفت أحد الذين كتبوا بهذا املفهوم إلى أن الذين ُيجرون تحقيقات ّ
أمنية مع «شبيبة
ٍ
ّ
اعتداءات يركزون على أن في هذه االعتداءات ما يستأنف على
التالل» بعد ارتكابهم
ًٍ
سلطة الجيش ،وال يهتمون بتاتا باألذى الذي يلحق بالضحية ،بل عرض أحدهم على
أفراد من تلك الجماعات االلتحاق بصفوف الجيش ،والقيام باعتداءاتهم من خالله،
ً
ً
بــدل مــن نزعة «االسـتـقــال» عنه .فضل عــن هــذا املـحــور ،كــان فــي إحـيــاء املناسبة
ُ
ّ
ُ
ً
استمرارا للجهود الرامية إلى تكريس الرواية اإلسرائيلية املبرمجة بشأن
ما يعد
الهولوكوست ،واملنطلقة ،إلى حد كبير ،من مبدأ الحصرية الذي ال ينفك يجتهد إلى
ُ
ناحية استنباط ما تسمى «خصوصية اإلب ــادة» املتعلقة باليهود فقط .ومــن ذلك
القول إن الدافع األكثر رئيسية لحمالت اإلبادة هو أن اليهود في الدياسبورا ،وتذكير
ً
العالم بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة اليهودية تعويضا عما لحق باليهود من
فظائع وآثام ،وتعزيز الفكرة القائلة إن الدعاية املعادية للصهيونية هي معادية سامية،
وبالتالي فإن محاربتها تستدعي دعم دولة إسرائيل.
ّ
غير أنه في ثنايا هذا االستخدام األداتــي للهولوكوست ،تكرر النأي عن حقيقة أن
إسرائيل مدينة في قيامها بالشيء الكثير للمحرقة ،ولنتائج الحرب العاملية الثانية.
فرئيس الدولة اإلسرائيلية دعا إلى الحفاظ على ذاكرة الهولوكوست ذاكرة ّ
مقدسة.
وأكد أن استخدامها ً
أداتيا من ناحية الصهيونية ينبغي أال يصرف النظر عن ضرورة
ً
«تذكير العالم أجمع بأن دولة إسرائيل لم تكن تعويضا عن الهولوكوست ،وأن الشعب
اليهودي لم يولد في أوشفيتز» .. .وداخل هذه الكلمات ّثمة أمنية ّ
خفية إلى ما يجب
معرفتهّ ،
وثمة اجتهاد ال يكل لتثبيت الغايات املتصلة باملحرقة من ناحية إسرائيل
ّ
في الرواية التي يتبناها العالم .مهما تكن تلك الغايات ،هناك اثنتان منها ،هما األكثر
ً
ً
وقعا كما يتم التأكيد ً
عاما بعد عام :أول ،توكيد َّأن «الحق اليهودي» في فلسطني ال
ً
ً
ً
ينبع من املحرقة مطلقا .ثانيا ،عدم رهن إقامة إسرائيل باملحرقة فقط ،بل أساسا
بنزوع «اليهود في كل عصر إلى العودة إلى وطنهم القديم واالستيطان فيه» ،كما
ً
أيضا على فكرة ّ
التفوق
يرد في «وثيقة استقالل إسرائيل» التي يمكن العثور فيها
اليهودي بقولها «في العصور األخيرة أخذ آالف مؤلفة منهم يعودون إلى بالدهم ،من
طالئع والجئني ومدافعني ،فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية ّ
وشيدوا القرى واملدن
ً
ً
ً
ً
وثقافيا ينشد السالم ويدافع عن
اقتصاديا
مجتمعا آخذا بالنمو ذا السيادة
وأقاموا
ّ
نفسه ويزف بركة التقدم إلى جميع سكان البالد» ،وبكلمات أخرى فإن إقامتها كانت
ّ
واملتفوق!
محصلة «العقل اليهودي» الخارق

يتجدد حديث
عندما
ّ
إنعاش االتحاد المغاربي
محمد أحمد القابسي

القناعة السائدة منذ سنوات في األقطار
املـ ـغ ــاربـ ـي ــة ،عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــن ال ــرس ـم ــي
والشعبي ،أن اتحاد املغرب العربي دخل
مــرحـلــة املـ ــوت ال ـس ــري ــري ،ولـعـلــه ينتظر
رص ـ ــاص ـ ــة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ،إال أن الـ ـتـ ـط ــورات
اإليجابية في امللف الليبي قد أحيت رغبة
جــديــدة فــي إع ــادة بــث ال ــروح فــي الجسد
املـغــاربــي املحتضر ،فقد شـهــدت تونس،
قـبــل أي ـ ــام ،زي ــارت ــن مـتـتــالـيـتــن لــوزيــري
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال ـ ـجـ ــزائـ ــري وامل ــوريـ ـت ــان ــي،
محملني برسالتني من رئيسي بلديهما
إلــى الرئيس قيس سعيد ،تلتهما أيضا
زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة الـلـيـبـيــة
نجالء املنقوش .وأفادت معطيات رسمية
بـ ــأن أحـ ــد مـ ـح ــاور هـ ــذه الـ ــزيـ ــارات تعلق
برغبة القادة املغاربيني في إعادة إنعاش
اتحاد املغرب العربي «خيارا استراتيجيا
ال محيد عنه» ،حسب األدبيات السياسية
املـشـتــركــة .وك ــان الــرئـيــس سعيد قــد دعــا
خالل زيارته إلى طرابلس ،أواسط الشهر
املاضي (مــارس /آذار) ،إلى إعادة تفعيل
املغرب العربي ،وقال في مؤتمر صحافي
مـ ــع رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي الـلـيـبــي
محمد املنفي« :إننا سنعمل معا على أن
يـعــود اتـحــاد املـغــرب الـعــربــي إلــى سالف
نـشــاطــه بــاجـتـمــاع جــديــد ل ـلــدول املـكــونــة
له ،على مستوى وزراء الخارجية وعلى
مستوى القمة» .ويتطابق هذا التصريح
م ــع دع ـ ــوة امل ـن ـفــي إلـ ــى تـفـعـيــل االتـ ـح ــاد،
وعـ ـ ـ ــودة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ــه ،خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه فــي
طرابلس مع وزيــر الخارجية املوريتاني
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،فقد أكد عقب
هــذا اللقاء «أهمية تفعيل اتـحــاد املغرب
العربي ودعم مؤسساته».
وقـ ــد ع ـلــم أن ال ــرئ ــاس ــة الـلـيـبـيــة سـتــوجــه
قــريـبــا دع ــوة إل ــى ب ــدء الـتـئــام اجـتـمــاعــات
اتحاد املغرب العربي املتوقفة ،فلم تنعقد
هـ ـي ــاك ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـق ـمــة
وامل ــؤتـ ـم ــرات الـ ــوزاريـ ــة م ـنــذ  .1994ومــع
مـ ـح ــاوالت لـيـبـيــا وت ــون ــس ومــوري ـتــان ـيــا
إنعاش الجسد املغاربي ،يجمع املتابعون
للشأن املغاربي على أن الخالف املغربي
ال ـجــزائــري فــي قضية الـصـحــراء الغربية
ي ـظ ــل ح ـج ــر الـ ـعـ ـث ــرة أمـ ـ ــام عـ ـ ــودة ال ـ ــروح
التـحــاد املـغــرب الـعــربــي ،فعلى الــرغــم من

ال ـح ـي ــاد اإلي ـج ــاب ــي ل ـه ــذه الـ ـ ــدول ال ـثــاث
تـجــاه هــذ الـقـضـيــة ،إال أن امل ـغــرب ّ
يعدها
قضية مصيرية تصل إلى منزلة املقدس،
وال يقبل بغير مغربية ال ـص ـحــراء ،وهــو
ما تعارضه باطراد الجزائر التي تعتبر
املسألة الصحراوية قضية تقرير مصير
وتحرير وطني لـ«الشعب الـصـحــراوي»،
ولم تتوقف عن دعم قادته واحتضانهم.
ّ
وقد ظل هذا البون الشاسع بني البلدين،
ّ
وإصــرار كل منهما على موقفه ،وبــذل ما
فــي الــوســع لـعــدم الـحـيــاد عـنــه ،ي ـهـ ّـدد كل
املـ ـح ــاوالت املـسـتـجــدة إلن ـع ــاش االت ـح ــاد.
ول ـعــل ال ـت ـحــوالت الــدول ـيــة تــزيــد الــوضــع
تعقيدا إزاء قضية الصحراء ،وال سيما أن
دوال عــديــدة تعترف بمغربية الصحراء،
وآخـ ــرهـ ــا ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ع ـهــدة
الرئيس ترامب .ورأى مراقبون وناشطون
م ـغــاربــة أن ن ـشــر امل ــوق ــع الــرس ـمــي لــأمــم
املتحدة قــرار اعـتــراف واشنطن بمغربية
الصحراء إقرار جازم منها باملوقف نفسه.
وبــالـعــودة إلــى تــونــس ،أف ــادت تسريبات
ب ـ ــأن ج ـ ـ ــدول م ـب ــاح ـث ــات ال ــرئـ ـي ــس قـيــس
سعيد فــي زيــارتــه إلــى مـصــر ،أخـيــرا ،مع
ن ـظ ـيــره امل ـص ــري ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
تضمن مشاورات بشأن مستقبل االتحاد
املـ ـغ ــارب ــي ،وخ ـص ــوص ــا أن ه ـن ــال ــك ل ــدى
مـصــر رغ ـبــة قــديـمــة مقيمة بانضمامها
لـ ـ ــات ـ ـ ـحـ ـ ــاد .واملـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــظ ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وش ـمــال املـتــوســط أن
امل ـش ــاورات الـتــي أجــرتـهــا تــونــس أخـيــرا،
من خــال زيــارة وزيــر خارجيتها عثمان
الجرندي إلى إيطاليا ،وعبر تمثيلياتها
الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،تــؤكــد أن االت ـحــاد ما
زال يصر على التعاون الثنائي مع دول
املغرب العربي ،إذ تعتبر قيادات أوروبية
أن مـصــالـحـهــا ال ـح ـيــويــة ال تـنـسـجــم مع
دول امل ـغــرب الـعــربــي مـجـتـمـعــة ،بــل إنها
ت ـخ ـشــى ق ـي ــام سـ ــوق م ـغــارب ـيــة م ــوح ــدة،
وعـ ـمـ ـل ــة م ـ ــوح ـ ــدة وت ـ ـكـ ــامـ ــل اقـ ـتـ ـص ــادي
وتنموي عمالق .وأف ــادت تقارير حديثة
ملراكز بحثية واستراتيجية أوروبية بأن
أعضاء االتحاد األوروبــي يجمعون على
أن مصالح بلدانهم تكمن حاليا في القطر
الليبي تحديدا ،بما فيه من فرص إعادة
اإلع ـم ــار وف ـتــح أسـ ــواق جــديــدة تتنافس
فيها مع تركيا والصني وروسيا.
(كاتب تونسي)
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المشتاقون للحرب في لبنان

مكاسب إيران وخسائر العرب
علي أنوزال

قبل أيام ،كتب نائب رئيس الشرطة واألمن
ال ـع ــام ف ــي دبـ ــي ،امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،ضــاحــي
تغريدات مسترسلة ،يدعو فيها
خلفان،
ٍ
إلى اعتراف خليجي بالهزيمة أمام إيران
مكتسبات من كل حروبها في
التي نالت
ٍ
املنطقة ،على حــد تعبيره ،بينما تــزداد
خ ـس ــارة خـصــومـهــا الـخـلـيـجـيــن م ــع كل
ـرب يـعـلـنــونـهــا ض ــد إي ـ ــران ،خصمهم
حـ ـ ٍ
األيــديــولــوجــي والـتــاريـخــي .وعـلــى الرغم
من أن هذه التغريدات ال تعبر عن وجهة
نـظــر رسـمـيــة ،وصــاحـبـهــا ال يمكن أخــذه
دائ ـم ــا ع ـلــى مـحـمــل ال ـج ــد ،ع ــدا ع ــن أنـهــا
ال تـسـتـنــد إل ــى تـحـلـيــل مـعـمــق ،أو نـظــرة
م ـت ـب ـص ــرة ملـ ــا ج ـ ــرى ويـ ـ ـج ـ ــري ،إال أن ـهــا
ت ـخ ـتــزل ،بـتــركـيــز ش ــدي ــد ،وص ــف الـحــالــة
التي عليها الوضع الـيــوم ،ونحن نتابع
ك ـيــف «تـ ـت ـ ّ
ـوس ــل» أم ـي ــرك ــا ب ـكــل عظمتها
إليـ ــران ل ـل ـعــودة إل ــى طــاولــة امل ـفــاوضــات،
وكـيــف يــرفــض الـحــوثـيــون ،حلفاء إي ــران،
بثقة زائ ــدة فــي الـنـفــس ،الـيــد السعودية
املمدودة إليهم لوقف إطالق النار.
ّ
ثمة شعور بــأن هناك شيئا مــا يتململ
في املنطقة .وأكثر من ذلك ،هناك إحساس
العربية التي
بخيبة أمــل فــي الـعــواصــم ّ
ناصبت العداء إليران ،بل وشنت ضدها

حــروبــا بــالــوكــالــة ،ب ــأن ط ـهــران هــي التي
ستخرج منتصرة مــن كــل هــذه الـحــروب
املكلفة ،بما فــي ذلــك حربها مــع أميركا،
وهم يــرون أن واشنطن هي التي تسعى
إل ــى ال ـع ــودة إل ــى طــاولــة امل ـفــاوضــات مع
ش ــرك ــائ ـه ــا األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ل ـل ـت ـف ــاوض مــع
إيـ ـ ــران ال ـت ــي ظ ـلــت م ـت ـمـ ّـس ـكــة بـمــوقـفـهــا،
على الــرغــم مــن كــل مـحــاوالت دفعها إلى
العزلة القاتلة في عهد الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد ت ــرام ــب .ل ـقــد اس ـت ـفــاق
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون ،وم ـع ـهــم ال ـع ــال ــم ،ع ـلــى أن
أربع سنوات من الدبلوماسية الترامبية
ّ
الفجة كانت مجرد وقــت ضائع خرجت
منه إي ــران منتصرة ،فأميركا هــي التي
انسحبت من االتفاق النووي ،وهي التي
تحاول اليوم العودة إليه إلنقاذ الصفقة
الـتــي تعتبرها اإلدارة ال ـجــديــدة مفتاح
سياستها في منطقة الشرق األوسط.
وإذا كان الرئيس األميركي األسبق باراك
أوب ــامــا قــد جـعــل مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي مع
إيران محور دبلوماسيته في املنطقة ،فإن
الرئيس بايدن يريد أن يجعل من العودة
إلى ذلك االتفاق عنوانا ّملا يمكن تسميتها
«عقيدة بــايــدن» ،التي لخصها في شعار
حملته االنتخابية «أميركا عائدة» ،عائدة
إلـ ــى قـ ـي ــادة ال ـع ــال ــم ،وإل ـ ــى ال ـج ـل ــوس إلــى
الـطــاولــة العاملية .وقــد ب ــدأت بالفعل هذه

ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق الـعــاملــي حــول املـنــاخ،
وإل ــى املـنـظـمــات الــدول ـيــة ال ـتــي انسحبت
مــن عضويتها ،واآلن تـحــاول الـعــودة إلى
ال ـت ـف ــاوض م ــع إي ـ ــران ال ـتــي ت ـجــد نفسها،
ـف م ــري ــح ،وهـ ــي تـفــرض
الـ ـي ــوم ،ف ــي م ــوق ـ ٍ
شروطها على أكبر قوة في العالم.
بـعــد أرب ـع ــن سـنــة م ــن ال ـص ــراع املـفـتــوح
مع إي ــران ،إلجبارها على االستسالم أو
ـوات مــن م ـحــاوالت
االن ـه ـيــار ،وأربـ ــع س ـن ـ ٍ
عــزلـهــا ومـحــاصــرتـهــا لــدفــع شعبها إلــى
الـثــورة على النظام ،أو ّ
حرب
جرها إلــى
ٍ
مباشرة مع أميركا أو إسرائيل ،يبدو أن
من يوشك اليوم على إعالن فوزه في كل
هــذه املعارك التي كلفت املنطقة سنوات
طويلة من التنمية الضائعة ،هي إيــران
ال ـت ــي أث ـب ـتــت أن ـه ــا رقـ ــم ص ـعــب ال يمكن
ت ـج ــاوزه بـسـهــولــة .أم ــا ال ـخــاســر األك ـبــر،
وبــدون منازع ،فهي الــدول العربية التي
وضعت كل رهاناتها على هزيمة إيران،
أو تغيير نظامها ،وجعلت مــن الصراع
م ــع إي ـ ــران صـ ــراع وج ـ ــود ،ف ـط ــوال أربـعــة
عقود ونيف من الحروب والصراعات مع
إي ــران ،ومــن حربها ال ـبــاردة مــع أميركا،
اس ـت ـمــر ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي م ــوح ــدا حــول
قيادته فــي الــداخــل ،واتسعت طموحاته
اإلقـلـيـمـيــة ،وازداد تـمـ ّـسـكــه ببرنامجها
الـ ـن ــووي ،م ــا يـجـعـلــه يـقـتــرب م ــن امـتــاك

العراق بعد  18عامًا من االحتالل
محمد صالح المسفر

ً
كان عام  2003فاجعة كبرى في التاريخ
ّ
ال ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي ،ال أح ـس ــب أن في
تاريخ أمتنا العربية عامًا يدانيه تجزئة
ً
ً
وان ـح ــاال وخ ــراب ــا ودم ـ ــارًا وذال وهــوانــا
ّ
وف ــرق ــة وانـ ـكـ ـس ــارًا .ل ـقــد أط ـ ــل ذل ــك ال ـعــام
األغ ـب ــر لـيـشـهــد مـلــوكــا ي ـتــداف ـعــون بحثًا
ّ
راش أو وه ـ ــاب ،ورؤس ـ ــاء يبحثون
ع ــن
ٍ
عن هبات وعطايا وســداد ديــون ،وأمــراء
ال ح ــول لـهــم وال ق ــوة ،وآخ ــري ــن يفعلون
دون ض ـج ـيــج .ف ــي ذلــك
م ــا ي ــؤم ــرون م ــن ّ
العام التعيس ،انقضت الواليات املتحدة
وبــريـطــانـيــا ،تعاونهما أكـثــر مــن ثالثني
دولـ ــة ،الح ـتــال ال ـع ــراق الـشـقـيــق ،وليس
بهدف إسقاط النظام ّالحاكم فيه ،وإقامة
نـظــام ديـمـقــراطــي ،وإن ـمــا لسحق الــدولــة
العراقية ،كي ال تقوم لها بعد قائمة.
()2
ك ـ ـ ــان ف ـ ــي م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة امل ـ ـحـ ـ ّ
ـاق
ـ
ح
ـ
ـ
ل
إل
ـن
ـ
ـ
ض
ـر
ٌ
ال ــدم ــار ب ــال ـع ــراق وأه ـل ــه امل ـيــامــن حـفـنــة
مــن الـحــاقــديــن الــذيــن ّادعـ ــوا نسبهم إلــى
ال ـع ــراق ال ـش ـق ـيــق ،وه ــم ل ـي ـســوا م ــن أهـلــه
حسبًا ونـسـبــا ،قـ ّـدمــوا الـتـقــاريــر الكاذبة
ّ
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وبــري ـطــان ـيــا ّأن
العراق يمتلك أسلحة دمــار شامل ،وأنــه
قتل شعبه ّ
ودمر كيان هذا الشعب .قالوا
في العراق ونظام حكمة في ذلك الزمان
م ــا ال ي ـق ــال ،وراحـ ـ ــوا ي ـجــوبــون عــواصــم
الــدن ـيــا ي ـحـ ّـرضــون عـلــى ال ـ ّع ــراق الـعــربــي
األبـ ـ ّـي وشـعـبــه الـ ّعـظـيــم .حــق ـقــوا مـنــاهــم،
ليس بأيديهم ،وإنما بأيدي دول عظمى،
وسالحها وجبروتها ،بقيادة الــواليــات
املتحدة .في مثل هذا الشهر من ذلك العام
( )2003تــم احـتــال ال ـعــراق ،وعينت قوة
االحـتــال األميركية السفير بــول بريمر،
ليحكم أقــدم دول الحضارات اإلنسانية،
ّ
الـ ـع ــراق .أم ــر ه ــذا ال ـحــاكــم الــدخ ـيــل بـحــل
ّ
أجهزة الدولة ،بكل مكوناتها ،بعد إحراق
أو نهب مكتبات بغداد ومتاحف العراق؛
الــذاكــرة التاريخة لحضارة بــاد مـ ّـا بني
ال ـن ـه ــري ــن .وع ـ ـ ّـن ع ـصــابــة م ــن ال ـك ــذاب ــن
ال ــوش ــاة الـحــاقــديــن عـلــى ال ـع ــراق وأه ـلــه،
مــا عــرف فــي ذلــك الــزمــان بــاســم «مجلس
ال ـح ـكــم» ،وع ــن إبــراه ـيــم الـجـعـفــري أول
رئـ ـي ــس لـ ـه ــذا امل ـج ـل ــس ت ـح ــت االحـ ـت ــال
األميركي  -البريطاني عــام  .2003وكــان
الرجل قبل ذلك يقيم في طهران ولندن .ثم
كان أول من تولى رئاسة الحكومة أيضًا
ف ــي ظ ــل االحـ ـت ــال ب ـصـف ـتــه مـنـتـخـبــا مــن
املكون الشيعي .ثم في عهد نوري املالكي
رئيسًا للوزراء ،ارتكبت أكبر الجرائم في
حــق ّالشعب الـعــراقــي ،خصوصًا مــن أهل
ال ـســنــة ،وولـ ــد تـنـظـيــم ال ــدول ـ ّـة اإلســامـيــة
(داع ـ ـ ــش) .وه ــو يـتـبــاهــى ب ــأن ــه الـ ــذي أمــر

بإعدام الرئيس العراقي صدام حسني الذي
كان أسيرًا لدى قوات االحتالل األميركي.
وماذا عن إياد عالوي ،أول رئيس ملجلس
الــوزراء معني تحت سلطة االحتالل ،وما
فعله في الفلوجة شاهد عيان.
()3
ك ــان إيـ ــاد عـ ــاوي م ــن أش ــد ال ـن ــاس ع ــداء
للحكم الوطني في العراق ،ومن الداعني
إل ــى إس ـقــاطــه .اس ـم ـعــوا م ــا ي ـقــول ال ـيــوم:
«العملية السياسية فــي ال ـعــراق سببت
الفساد واملشكالت .أنا شخصيًا خجالن
من االشتراك باالنتخابات ،ومن املساهمة
باختيار القوائم االنتخابية .وال أقبل أن
ّ
أرش ــح نفسي ،وال أصــدقــائــي أريــدهــم أن
يفعلوا ،وتسأل إلى أين وصلنا؟» .يقول
الـقــاضــي وائ ــل عـبــد الـلـطـيــف ،وه ــو أحــد
أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي في
ّ
ظ ــل االح ـت ــال ،وك ــان عـضـوًا فــي مجلس
الحكم االنتقالي ،بقيادة السفير األميركي
بريمر« :املستوى العام في بلدنا يتراجع
فــي التعليم والتربية والـصـحــة واألم ــن.
والفقر يتزايد ،واألمية ترتفع معدالتها.
والبلد أصابته آفــة املـخـ ّـدرات التي تأتي
م ــن دول ال ـ ـجـ ــوار .وال ـ ـقـ ــوى الـسـيــاسـيــة
ّ
هـيـمـنــت ع ـلــى ك ــل م ـفــاصــل ومــؤس ـســات
ال ـ ــدول ـ ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا املـ ـ ـص ـ ــارف ،وب ــات ــت
لديها فصائل مسلحة انتزعت لها صفة
رسـمـيــة ،والـســرقــات طــائـلــة ،وتــراجــع في
البنية التحتية وأمراض السرطان تفتك
بالناس» (العربي الجديد.)2021/4/9 ،
وتأكيدًا لقول القاضي عبد اللطيف ،بلغ
عدد األميني في العراق عام  2015سبعة
ماليني ونصف املليون ،تــراوح أعمارهم
ّ
بــن  15عــامــا و ،55علمًا أن ال ـعــراق كــان
فــي ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي فــي عهد
الحكم الوطني العروبي يمتلك منظومة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ـت ـف ــوق ع ـل ــى دول م ـح ـي ـطــه،
ّ
بشهادة «اليونيسكو» ،التي أفــادت بأن
الـعــراق يعاني حاليًا مــن تصاعد نسبة
األمـ ـي ــة ل ـت ـت ـجــاوز  %47ل ــأع ـم ــار ب ــن 6
و 55عــامــا .ويــذكــر املتحدث باسم وزارة
الصحة ملحطة «ت ــي .آر .تــي» الفضائية
ّ
أن معدل اإلصــابــة بمرض الـســرطــان في
ال ـع ــراق بـلــغ  2500إص ــاب ــة س ـنــويــا ،وقــد
ارتفع املعدل بنسبة  %200عام .2020
يـقــول الـنــائــب ف ــارس برفكاني« :مـنــذ 18
ّ
عــامــا ،ال نــرى تـقـ ّـدمــا ،بــل كــل مــا ن ــراه هو
تدهور يوما بعد يــوم .العراقيون اليوم
ّ
ي ـع ــان ــون األم ـ ـ ّـري ـ ــن ،واملـ ــواطـ ــن ي ـ ــدرك أن
خيرات بالده تذهب إلى غيره ،وأنه ليس
الـهــدف األسـمــى للقوى السياسية التي
ّ
تدير البالد ،بل لجهات غيره ،ويؤكد أن
الثمن كــان غاليًا بمئات آالف الضحايا
وال ـ ـجـ ــرحـ ــى واملـ ـفـ ـق ــودي ــن وامل ـخ ـت ـط ـفــن
ومــايــن األي ـتــام واألرامـ ــل والــدمــار على
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أرنست خوري

حروب أميركا
وحلفائها الفاشلة
في المنطقة ضد
إيران هي التي
تغذي استمرارية
األيديولوجية الثورية
في إيران

قدرات تكنولوجية كبيرة ،تؤهله لصنع
ٍ
أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة .وعـ ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع،
ت ـم ـكــن اإليـ ــران ـ ـيـ ــون م ــن ب ـس ــط ن ـفــوذهــم
الجيوسياسي من بالد الشام إلى أقصى
جنوب شبه الجزيرة العربية .وكل حروب
امل ـن ـط ـقــة الـ ـي ــوم ،م ــن الـ ـع ــراق إلـ ــى الـيـمــن
مــرورا بسورية ،تديرها إيــران بالوكالة،
ومفاتيح حلها فــي يــد اإليــرانـيــن الذين

كاريكاتير

ّ
باتوا قادرين على التحكم في االستقرار
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة.
وأص ـ ـبـ ــح ل ـه ــم وج ـ ـ ــود ف ـع ـل ــي مـ ــن خ ــال
حلفائهم العقائديني فــي أكـثــر مــن دولــة
ع ــربـ ـي ــة ،وال ت ــوج ــد الـ ـي ــوم أي ق ـ ــوة فــي
العالم قادرة على وضع حد لهذا الوجود
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي هـ ــذه الـ ـ ـ ــدول ،ألنـ ــه وج ــود
عقائدي تستعصي محاربته باألسلحة
التقليدية.
لقد ّأدت سياسة االح ـتــواء امل ــزدوج التي
تبنتها أميركاّ ،إبــان فترة حــرب الخليج،
إلى تدمير العراق ،أكبر قوة عسكرية في
ً
املنطقة كانت قادرة على الحد من التوسع
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي خـ ـ ـ ــارج حـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،وس ــاه ـم ــت
س ـنــوات الـفــوضــى ال ـتــي أعـقـبــت االح ـتــال
األميركي للعراق في ّ
تمدد النفوذ اإليراني
إلى العراق وسورية ولبنان ،بينما أثبتت
تجربة ترامب مع إيران أن الضغط وحده
ال ينجح مــع إي ــران الـتــي تتعامل بمرونة
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ك ـب ـي ــرة م ــع ك ــل م ــرح ـل ــة مــن
مــراحــل صــراعـهــا الـطــويــل مــع أمـيــركــا .بل
يمكن الـقــول إن حــروب أميركا وحلفائها
الفاشلة فــي املنطقة ضــد إي ــران هــي التي
تغذي استمرارية األيديولوجية الثورية
فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ،فـ ـه ــذه ال ـ ـحـ ــروب الـ ـت ــي كــانــت
تهدف إلــى قلب النظام اإليــرانــي ،أو على
األقل تغيير سلوكهّ ،أدت ،في النهاية ،إلى

تقويته ،ألن األنظمة الثورية عندما تفشل
ّ
فــي الـقـيــام بالتغيير ال ــذي تـعــد بــه تعلق
فشلها على أعدائها في الداخل والخارج.
وأثـبـتــت ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة ،طـيـلــة الـعـقــود
األربعة املاضية ،أنها بارعة في استغالل
الـعــداء لها فــي الــداخــل وال ـخــارج ،لتغذية
الـ ـحـ ـم ــاس ــة اإلي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ألنـ ـص ــاره ــا
ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ،وبــال ـتــالــي ضـمــان
استمرار بقائها.
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم تـ ـمـ ـث ــل أك ـ ـب ـ ــر ت ـ ـح ـ ـ ٍّـد ف ــي
املـنـطـقــة بـمــا تملكه مــن مـ ـق ـ ّـدرات ،ومــوقــع
ّ
استراتيجي ،وقدرة على التحكم في األمن
العسكري والنووي والطاقي واإللكتروني
واألي ــدي ــول ــوج ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة .وت ـحــولــت
«معاداة أميركا» و«معاداة إسرائيل» إلى
«عقيدة وجود» بالنسبة للنظام اإليراني،
وأهم سبب من أسباب وجوده واستمراره،
ّ
وتمدده خارج حدوده .أما ما سيقضي
بل
على إيران فهي تناقضات نظامها الداخلي
ما بني الدولة العميقة واملجتمع اإليراني
الذي مهما طال الزمن سيأتي اليوم الذي
ُ
سيحدث فيه االنفجار الداخلي ،تماما كما
جرى في االتحاد السوفييتي بعد  74سنة
من السيطرة الكاملة لآللة األيديولوجية
الـســوفـيـيـتـيــة عـلــى كــل مـنــافــذ الـحـيــاة في
أقوى إمبراطورية عسكرية في التاريخ.
(كاتب وإعالمي مغربي)

عماد حجاج

الميزانية التي أقرت
تقدر بـ 88مليار دوالر،
ّ
فيما نصف العراق
يعيش في ضعف
شديد في الكهرباء
والطب والتعليم

طـ ـ ــول الـ ـخ ــريـ ـط ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة» (الـ ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد .)2021/4/9 ،ويـ ـ ـق ـ ــول ع ــزت
ّ
املحرضني
الشابندر ،الــذي كــان من أبــرز
على إسقاط النظام الوطني في العراق،
عـلــى شــاشــة قـنــاة «الـعــراقـيــة» الرسمية:
«ج ـئ ـنــا ع ـلــى أع ـت ــاب تـغـيـيــر ن ـفــذتــه قــوة
غــاشـمــة ،لها أهــدافـهــا ،ولــم تسقط نظام
صـ ـ ــدام ح ـس ــن ألج ـ ــل عـ ـي ــون ال ـعــراق ـيــن
على اإلطــاق .وأنــا قلت وأكــرر القول :لو
كنت بهذا الوعي الــذي أمتلكه اآلن حول
أم ـي ــرك ــا ون ــواي ــاه ــا ،لــوق ـفــت ض ــد ال ـغــزو
األميركي وليبقى صدام حسني .ما خلفة
الغزو أبلغ جرحًا وضررًا ودمارًا من بقاء
صدام .ونحن في العراق بال دولة».
()4
فــي «ع ــراق دولــة املليشيات» الـيــوم250 ،
حزبًا سياسيًا ،فيما الــواليــات املتحدة،
بـعـظـمـتـهــا ،ف ـي ـهــا ث ــاث ــة أح ـ ـ ــزاب ،اث ـنــان
مـنـهــا ي ـت ـنــاوبــان عـلــى الـسـلـطــة بطريقة
دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ،وإن شـ ــا ّب ـ ـهـ ــا خ ـ ـلـ ــل فــي
ّ
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،إل أن ـهــا ق ــادرة على
إع ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة مـجـتـمـعـهــا ال ـس ـيــاســي.
وف ــي بــريـطــانـيــا ثــاثــة أحـ ــزاب سياسية
ك ـب ــرى .وف ــي الـ ـع ــراق ال ـي ــوم  83مليشيا
م ـس ـل ـحــة ،ه ــي ال ـت ـهــديــد الـحـقـيـقــي ألمــن
ال ـعــراق وســامـتــه واسـتـقــالــه وسـيــادتــه.
يـقــول عـضــو ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـعــراقــي
ّ
علي الـســودانــي إن أكـثــر مــن نصف هذه
املليشيات تدين بالوالء إليــران ،وتتسلم
رواتــب من الدولة العراقية ،وتعمل ّضد
ال ـ ـعـ ــراق وض ـ ــد م ـص ــال ــح الـ ـشـ ـع ــب ،إن ـه ــا
الخطر األكبر على البالد.
ّ
وم ــن عـجــب أن امل ــوازن ــة ال ـتــي أق ــرت قبل
أيــام ّ
تقدر بــ 88مليار دوالر ،فيما نصف
ال ـ ـعـ ــراق ي ـع ـيــش فـ ــي ض ـع ــف ش ــدي ــد فــي
ّ
والطب والتعليم واألمــن ،وغير
الكهرباء
ذل ـ ــك مـ ــن املـ ــرافـ ــق الـ ـع ــام ــة .ل ـق ــد ان ـش ـغــل
زعـ ـم ــاء امل ـل ـي ـش ـي ــات ف ــي إقـ ـ ـ ــرار امل ــوازن ــة
بإقرار حصصهم ،مثل مليشيات الحشد
ال ـش ـع ـبــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ــواف ــق م ـم ـث ـلــوه فــي
ّ
البرملان على املوازنة إل بعدما خصص
ل ــه بـنــد يـغـطــي نـفـقــات أك ـثــر م ــن  30الــف
وظـ ـيـ ـف ــة اسـ ـمـ ـي ــة .وه ـ ـكـ ــذا ب ـق ـي ــة زعـ ـم ــاء
املليشيات الحزبية.
ف ــي ع ـهــد ال ـن ـظــام ال ــوط ـن ــي ،وب ـعــد حــرب
دام ـ ــت ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،وحـ ـص ــار ظــالــم
ّ
شـ ــارك ف ـيــه أي ـضــا الـ ـج ــوار ال ـع ــرب ــي ،ف ــإن
ّ
الحصص التموينية لــم تنقطع عــن كل
ش ـعــب ال ـ ـعـ ــراق ،وك ــان ــت ال ـك ـه ــرب ــاء على
ّ
الرغم من الدمار الذي حل بالعراق الذي
ك ــان فــي ح ــال أفـضــل مـمــا هــو فـيــه الـيــوم
بعد  18عامًا من حكم الطوائف.
آخ ـ ــر ال ـ ـقـ ــولّ :
رددوا م ـع ــي ق ـ ــول ال ـح ــق:
ّ
«وس ـي ـع ـل ــم الـ ــذيـ ــن ظ ـل ـم ــوا أي م ـن ـق ـلـ ٍـب
ينقلبون» (الشعراء ،آية  .)227صدق الله
العظيم.
(كاتب وأستاذ جامعي قطري)
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أحد مظاهر ذاكرة السمكة في لبنان ،يمكن رصده عند االستماع إلى ما يقوله طيف
ّ
يتعاطى بها
ليس بقليل من ناسه عن الحرب األهلية ( 1975ـ  ،)1990والخفة التي ّ
بعضهم مع ذكراها التي تحل في  13إبريل /نيسان من كل عام .منذ توقف القتل
على الهوية والتقسيم وحروب األعداء واألشقاء والطوائف واألجانبّ ،
تتردد عبارات
مبتذلة يستسهل كثيرون تكرارها بمواهب شعبوية على التلفزيون وفي املقاالت
والــدكــاكــن وامل ـنــازل ،وطبعًا على ج ــدران مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي .الـنــاس غير
ّ
املسيسني يقولونها بمنطق ّ
مبسط ،أي بــدائــي ،ال تكلف فيه :الـحــرب كانت أسهل
مما عشناه بعدها ،أو رحم الله أيام الحرب ،كانت فيها بحبوحة اقتصادية .بعض
السياسيني واإلعالميني بدورهم ،يفذلكون العبارة :نحن نعيش استمرارًا للحرب
ُ
بوسائل أخــرى ،أو ببساطة :الحرب لم تنت ِه عــام  .1990والعبارات هــذه التي تطلق
ً
ّ
بعادية استثنائية ،كأنها بديهية ال تحتاج إلى نقاش أصال ،عمرها من عمر انتهاء
الحرب ،وال دخل لها بحقبة االنهيار الشامل الذي يعيشه لبنان منذ خريف .2019
لكن منذ بدأ السقوط الحر ،صار تردادها بمثابة إلقاء التحية في الشارع ،حتى أن
ّ
النظرية الفذة تلك راحــت تتطور لتأخذ شكل أمنيات بعودة القتال ،على اعتبار أن
اقتصاد الحروب دسم ويأتي باألموال وبانتباه العالم .عند هــؤالء ،الحل للمصيبة
السياسية ـ االقتصادية ـ االجتماعية التي يعيشها لبنان ،قد يأتي بالحرب أو عبرها،
وكأن كل من ينطق بالفلسفة تلك يتصور أنه سيكون أحد تجار الحرب املحظوظني
الذين تنحصر بهم وباملحيطني بهم ثروات اقتصاد الحروب.
بعض الشباب ممن لــم يعرف «بحبوحة الـحــرب» التي يخبرنا عنها ه ــؤالء ،يــردد
العبارات املستفزة تلك بشكل يؤكد عمق األزمــة في هذا البلد ،وبما يثبت يقينًا أن
ً
عمال ضخمًا يفترض القيام به في املــدارس ومراكز العالج النفسي وفي السياسة
والجامعات واألح ــزاب وهيئات املجتمع املدني حيال هــؤالء الذين ال تنطبق عليهم
فرضية ذاكــرة السمكة ،بل العمى والجهل التام بمعنى الحرب التي يفترض أنهم
يشاهدون كل يوم عينات قريبة وبعيدة عنها .أما ذاكرة السمكة لدى الذين عاشوا
الـحــرب وتسمعهم يثرثرون يوميًا عــن كيف أنها أفضل بما ال ُيـقــاس مقارنة مع
حاضر اللبنانيني ،فإنما عالجها ربما يكون بالصعوبة نفسها إلقناع أحدهم بأن
األرض كروية ال مسطحة.
لم يعد هناك فارق كبير بني هؤالء الذين يشتاقون للحرب ألسباب عقائدية سياسية،
وأولئك الذين يتوهمون أن القصف والدبابات والذبح والتهجير هي عالجات اقتصادية
سحرية للوقاية من السقوط في القاع .تكفي زيارة قصيرة إلى لبنان هذه األيام لكي
يالحظ مرتكبها ّ
الحيز الذي صارت تحتله ثرثرات الحرب في يوميات السكان .في
هذا ّ
الحيز يمكن العثور كذلك على أجوبة ألسئلة كثيرة .ملاذا فشلت انتفاضة أكتوبر/
تشرين األول  2019في إنتاج أحزاب وتنظيمات وحاالت سياسية جديدة ذات تمثيل
اجتماعي حقيقي من شأنه إزاحة بالتدرج للطبقة السياسية الطائفية املسؤولة عن
الـخــراب الكبير؟ ملــاذا بقي معظم أمــراء حــرب ال ــ 15عامًا حكامًا بعد  31عامًا على
ُ
صمت املدافع؟ ملاذا نبذت أحزاب أجرت نقدًا ذاتيًا لتجربتها في الحرب بينما تصعد
شعبية من يتباهى بأنه لم يخطئ في أي تفصيل يتعلق بسجله العسكري؟
ً
ربما يكون أتباع ِحكمة «أي شيء إال الحرب» هم الغالبية فعال في لبنان ،وجماعة
«حبيبتي الحرب» هم األقلية ،لكن كل من الغالبية واألقلية يعرفون تمامًا أن إشعال
الحرب ال يحتاج إال لحفنة من املجانني .لحسن الحظ ،هناك حسنات لغياب االهتمام
ً
العاملي عن لبنان ،كذلك تجد أفضاال لألزمة االقتصادية العاملية .ال أحد في باله
تمويل حرب هنا ،وال موازنات فائضة لتحقيق أحــام أصحاب الذاكرة السمكية
واملصابني بالعمى ُ
الجرمي.

أزمة سورية العميقة
مروان قبالن

وعرب قلوبهم طيبة
سورية
ٌ
غازي دحمان

ت ـك ـشــف دعـ ـ ــوات رس ـم ـيــن وم ـث ـق ـفــن عــرب
الــى احـتـضــان الـنـظــام ال ـســوري طيبة قلب
ـام مــا زال يشتم في
مبالغا بـهــا ،تـجــاه نـظـ ٍ
إعــامــه ،صباح مـســاء ،الـعــرب ،برسمييهم
ومثقفيهم ورم ــوزه ـ ّـم ودول ـه ــم ،وال ينظر
لهم إال بوصفهم مغفلني وخونة بالطبيعة
وال ـت ــرب ـي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة واألخـ ـ ــاق امل ـن ـح ـطــة.
واملشكلة مع نظام األسد أنه ال يقبل منطق
عفا الله عما مضى ،مع أن كل أنماط األخالق
ّ
وأش ـك ــال ال ـقــوانــن ،املـنـحــطــة والـغــريـبــة ،ال
يمكنها الـعـفــو عــن جــرائ ـمــه ،بــل يــريــد من
العرب االعتذار واالعتراف بأنهم مذنبون،
وال ـ ـقـ ــدوم إل ـي ــه راكـ ـع ــن ،ي ـم ـتــدحــونــه على
ّ
منصاته اإلعالمية ،ويبدون األسف على ما
ّ
فعلته الشعوب العربية تجاهه .يبرر هؤالء
مواقفهم وانحيازاتهم لنظام األسد بذريعة
إن ـقــاذ شـعــب ســوريــة ،وإخ ــراج ــه مــن بــؤس
األوضــاع االقتصادية ،وإنقاذ سورية مما
وصلت إليه .لكن ذلك ليس كل ما في األمر،
فأصوات كثيرة صــادرة في العالم العربي
تذهب إلى مديح النظام السوري ومرونته
تجاه العملية السياسية ،بل وادعاء تقديمه
تنازالت عديدة من أجل حل املشكلة ،وهي
ٌ
ـازالت لــو جــرى البحث عنها باملجاهر
ت ـنـ
ملــا أمـكــن رؤيـتـهــا ،ثــم إن املـســألــة ال تحتاج
إلــى تنجيم ،فهناك معايير وافـقــت عليها
روسـ ـي ــا ،ع ـ ّـراب ــة ال ـن ـظ ــام وراع ـي ـت ــه ،لـلـقــول
إنــه ّ
يتقدم للحل السلمي ،مــن نــوع إخــراج
املعتقلني الـسـيــاسـيــن ،تــأمــن ع ــودة آمنة
لالجئني ،ووقف مصادرة أمالك الالجئني.
ال ــاف ــت أن ن ـظ ــام األسـ ـ ــد ،خـ ــال ال ـس ـنــوات
ّ
مجرد نظام ديكتاتوري،
السابقة ،لم يكن
أو عصابة مجرمة وحسب ،لنقل إن هناك
مثقفني عربا كثيرين ّ
يحبون هذا النوع من
األنظمة ،طاملا هو ال يعتقلهم وال يغيبهم
في سجونه ،لكن هذا النظام ّ
تعمد تحقير
الشخصية العربية ،كما أنه لم يكن مقاومًا
كما يجري عنوة إلباسه هــذا اللبوس ،إذ
عـلــى الـ ــدوام ك ــان عـلــى اسـتـعــداد ملصالحة
حرب على كل من يرفض
إسرائيل ،بل وشن ٍ
ت ــوج ـه ــات ــه تـ ـل ــك .وق ـ ــد أك ـ ــد ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
األميركي السابق ،فريدريك هوف ،أن األسد
ّ
مستعدا لفرض عملية
كان ،في عام ،2011

سالم بني لبنان وإسرائيل ،بل وإجبار أمني
عام حزب الله ،حسن نصر الله ،على تفكيك
حزب الله ،عربونا ّ
يقدمه األســد إلسرائيل
وأميركا إلثبات أنه شريك موثوق به.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى خـ ــوف أولـ ـئ ــك ع ـلــى مصير
سورية ومستقبلها ،تبريرًا لدعوتهم إلى
إعــادة األســد إلــى الحضن العربي ،ومنحه
األموال لبناء ما دمرته آلته العسكرية ،هل
يعتقد هــؤالء أن األســد سينصف أكثر من
ّ
مهجر ون ــازح ،وسـيــأمــن هــؤالء
 15مليون
للعيش تـحــت سلطة أجـهــزتــه ،وه ــو الــذي
رفض تقديم أدنى تنازل ،ولو على صعيد
ت ـط ـمــن أه ــال ــي امل ـخ ـت ـفــن وامل ـع ـت ـق ـلــن عن
مصير أبنائهم؟ وما هي اآللية التي سيتم
اعتمادها لتوزيع أموال إعادة اإلعمار على
ّ
املتضررين السوريني؟ كيف يمكن التوصل
إل ـ ــى ص ـي ـغــة وس ـ ــط وح ـق ـي ـق ـيــة ل ـح ــل ه ــذه
املـشـكــات! أم أن املـســألــة م ـجـ ّـرد لفلفة حل
يشرعن األسد ويمحق السوريني؟
بــالـنـسـبــة ل ـه ــؤالء ،امل ـب ـ ّـرر األه ــم اعـتـبــارهــم
نظام األسد كتلة متماسكة ،بعكس الطرف
اآلخر الذي تجد به جبهة النصرة والجيش
الحر و«داعش» .ومن السهل القول بوجود
تنظيمات إرهابية في هذا املقلب ،لكن أليس
في املقلب اآلخر ،مرتزقة فاغنر ،وزينبيون
وفاطميون ،كذلك أجهزة األمن التي تفوق
كل هؤالء إجرامًا ،أليس لديهم ماهر األسد
امل ـش ـه ــور ب ـس ـ ّ
ـادي ـت ــه وإجـ ــرامـ ــه ،أل ـي ــس في
الـجـيــش واألج ـهــزة األمـنـيــة الـســوريــة قتله
ومـ ـج ــرم ــون؟ ف ــي ت ـقــريــر أص ــدرت ــه أخ ـي ــرا،
أكدت اللجنة الخاصة بحقوق اإلنسان في
ســوريــة ،وال ـتــي أج ــرت تحقيقات مــع آالف
الـســوريــن ،واستندت إلــى أدلــة ومعطيات
ك ـث ـي ــرة ،أن ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ف ــي س ــوري ــة
ارتـكـبــت جــرائــم ح ــرب ،لـكــن حـصــة الـنـظــام
مــن هــذه الـجــرائــم  .%95املــدهــش فــي األمــر،
الـ ـنـ ـب ــرة الـ ـت ــي يـ ـج ــري ف ـي ـهــا الـ ـح ــدي ــث عــن
سورية ونظامها ،من مثقفني ،لم يؤيد جزء
منهم نظام األسد في البداية ،وإن كانوا لم
يــؤيــدوا ال ـثــورة عليه ،هــي نـبــرة اعـتــذاريــة،
وفــي الــوقــت نفسه ،ال تعطي أهمية ألكثر
م ــن ثـلـثــي ال ـ ًش ـعــب ال ـس ــوري ال ــذي ــن دف ـعــوا
أثمانا باهظة في حرب النظام عليهم ،وهي
أثمان وصل بعضها إلى حد دمار مستقبل
ظروف
فئات وشرائح كثيرة ،ستناضل ،في
ٍ
ٍ

ليست بريئة الدعوات
المتكاثرة إلى إعادة
احتضان األسد،
هي جزء من سياق
المضادة
الثورات
ّ

سياسيةٍ طبيعية ،وهــو ما لن يحصل في
زمـ ــن ح ـك ــم األس ـ ـ ــد ،عـ ـق ــودا ط ــوي ـل ــة ،حـتــى
تسترد جــزءًا من حياتها الطبيعية ،يكفي
ّ
أن نتذكر أن خمسة ماليني طفل من بيئات
معينة ،خ ــارج التعليم ،وأن نسبة كبيرة
م ــن هـ ــؤالء ت ـشــوهــت نـفـسـيــاتـهــم ج ـ ـ ّـراء ما
ً
عاشوه من قصف وتنكيل وهــروب ،فضال
ّ
عن ماليني األسر التي تفككت أو أصبحت
بــدون معيل .في كل األحــوال ،ليست بريئة
ال ــدع ــوات امل ـت ـكــاثــرة إل ــى إع ـ ــادة احـتـضــان
ّ
املضادة
الثورات
األسد ،هي جزء من سياق ً
الـتــي رأت فــي ال ـخــراب فــرصــة لـلــدعــوة إلــى
عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل ،2011
ـارات أخـ ــرى ،فقد
بــذريـعــة ع ــدم وج ــود خ ـي ـ ٍ
انتهت مرحلة تشويه الثورات .واآلن يجري
بشكل
البناء على تلك املرحلة في املطالبة،
ٍ
ص ــري ـ ٍـح وع ـل ـنــي ،بـتـبــرئــة الـقـتـلــة م ــن دم ــاء
ال ـش ـعــوب .بــالـتــأكـيــد ،جميعنا يـبـحــث عن
حلول واقعية ومنطقية ،وال أحد يرغب في
استمرار األوضــاع على ما هي عليه ،وهي
األوضاع التي فرضتها األنظمة بدائل عن
خضوع الـنــاس لها ،لكن هــل مــن الواقعية
تـسـلـيــم رق ـ ــاب الـ ـن ــاس ل ـقــات ـل ـهــا ،وهـ ــل مــن
الواقعية احتضان مجرم حرب بذريعة أنه
يمثل جبهة متماسكة ،في حني أن جيوشا
أجـنـبـيــة تـحـتـلــه ،ب ــات يـشـتـغــل عـنــدهــا في
ت ــأم ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ل ـهــذه
األطــراف ،وملــاذا ال تشمل طيبة قلب العرب
ماليني السوريني املكلومني؟
(كاتب فلسطيني)

ّ
في كل مرة يقرأ املرء فيها ،أو يستعرض ،األرقــام التي خلفتها الحرب في سورية
على صعيد اإلنسان ّ
واملادة ،يخالجه إحساس بأمرين .أولهما ،أن تكرار قراءة هذه
ّ
ً
األرقام ال يدفع إلى االعتياد عليها ،وال يخفف أبدا من وطأة الشعور بالصدمة إزاء
ّ
الكارثة الكبرى التي حلت بهذا البلد وأهله (نصف مليون قتيل %60 ،من الشعب
مدمر  ..إلخ) .وثانيهما ،أن املرء ال يفتأ يتوقف ً
مشرد %40 ،من البنية التحتية ّ
ّ
مليا
عند معنى هذه األرقام ومغزاها ،لجهة تعبيرها عن مخزون العنف الكامن وراءها،
وهــو يـحــاول اإلجــابــة عــن الـســؤال الجوهري فــي األزم ــة الـســوريــة :أيــن حــدث الخطأ،
ً
سريعا
وكيف وصلنا إلى هنا؟ عند طرح هذا السؤال ،ال بد أن يتبادر إلى الذهن
موضوع تحديد املسؤولية ،وهو أمر لم يعد ،بعد عشر سنوات ،يحتاج إلى نقاش،
ّ
فالنظام هو املسؤول األول واألخير عن الكارثة التي حلت بالبلد ،إن لم يكن لشيء،
فبحكم وجوده في موقع السلطة واملسؤولية ،لكن هذه اإلجابة السهلة ال تساعد في
فهم األسباب التي أملت على الجميع (النظام واملعارضة واملحايدين أو املستقلني إذا
ّ
التصرف بالطريقة التي
جاز التعبير لوصف من يرفضون النظام واملعارضة معا)،
ّ
تصرفوا بها ،إن لجهة االستعداد الستخدام أقصى درجات العنف املادي املوصوف،
ّ
أو حتى مجرد تأييد استخدام الحصار والتجويع (ضد املدنيني ،بمن فيهم األطفال
والنساء والـشـيــوخ) ،كسالح حــرب وأداة لتحقيق غايات سياسية .إذا شئنا فعال
التوصل إلى إجاب ٍة تخرجنا من الدائرة املغلقة التي نعيش فيها منذ عقد واجتراح
حــل ،فإننا نحتاج إلــى القفز على اللحظة الراهنة ،لنستنتج أن املسألة أعقد وأكثر
ً
عمقا من أن تختصرها هذه اإلجابة السهلة ،وأن أزمة سورية التي تبلغ عشرة أعوام
تمتد جذورها إلى نشأة الدولة نفسها ،أي إلى ما قبل مائة عام .وفيما نحاول ذلك،
ّ
مقارنات ال تساعدنا على الفهم ،مثل محاولة مقارنة
ينبغي أيضا تجنب الوقوع في
ٍ
نشأة الدولة السورية بنشأة جمهورية يوغسالفيا السابقة التي ظهرت نتيجة قيام
الــدول املنتصرة في الحرب العاملية األولــى بلملمة ولصق أجــزاء غير متجانسة من
بقايا اإلمبراطورية النمساوية  -املجرية ،ليس بينها روابــط كافية إلنشاء «مجتمع
سياسي» قادر على إفراز هوية وطنية جامعة خارج إطار األجزاء التي تتكون منها
(صربيا ،كرواتيا ،سلوفينيا  ..إلخ) .السبب الرئيس في أزمة سورية الراهنة مرتبط
بعجز السوريني عن تطوير هوية وطنية جامعة خاصة بهم ،لكن تشبيه سورية
بيوغسالفيا يفتقر إلى الدقةّ ،
ويعد تسويغا لتقسيمها وتفتيتها ،في حني أن أزمة
سورية تنبع من حالة معاكسة تماما للحالة اليوغسالفية ،فمنذ اإلعــان عن قيام
اململكة السورية عام  ،1920واجهت الهوية الوطنية السورية ضغوطا على مستويني:
فوق الوطني ،وقد نشأ عنه رفض النخب السورية ،في العموم ،االعتراف بالتقسيمات
االستعمارية وإصرارهم على فكرة أن سورية جزء من كل (بالنسبة للقوميني العرب،
هي جزء من أمة عربية تمتد من املحيط إلى الخليج ،بالنسبة للقوميني السوريني هي
ٌ
جزء من الهالل السوري الخصيب املمتد من حدود إيران شرقا إلى قناة السويس
غربا ،ومن حدود تركيا شماال إلى الحجاز جنوبا .بالنسبة لإلسالميني هي جزء من
األمة اإلسالمية .بالنسبة للشيوعيني هي جزء من أممية البروليتاريا العاملية) .الثاني
انقسامات مجتمعي ٍة (مناطقية ،طائفية،
هو املستوى تحت وطني ،واملرتبط بوجود
ٍ
جهوية ...إلخ) ،ال يخلو منها أي مجتمع حديث .وقد حاول الفرنسيون تكريس هذه
االنقسامات تحت وطنية ،عندما ّ
قسموا سورية إلــى أربــع دول :دولــة دمشق ،دولة
حلب ،دولــة جبل ال ــدروز ،ودولــة العلويني ،لكنهم فشلوا .املشكلة أن أنظمة ما بعد
االستقالل عجزت عن البناء على هذا الفشل الفرنسي ،لترسيخ جذور هوية وطنية
سورية جامعة ،أخــذت تبرز بوضوح بعد الثورة السورية الكبرى (،)1927- 1925
مــن خــال تحويل الكيان السياسي الــذي صنعه املستعمر األوروب ــي إلــى مجتمع
سياسي ( ،)Political Communityيشترك أفراده في سلوك وقيم وثقافة املواطنة
واالنتماء الوطني .وقد برز هذا الفشل بقوة خالل األزمة الراهنة ،إذ افتقد السوريون
في ما بينهم التضامن الذي يشعر به عادة أفراد الجماعة الواحدة (،)community
جماعات وجــدت كل واحــدة منها امتداداتها خــارج الحدود،
فانقسموا سريعا إلى
ٍ
فاستعانت بها على الجماعات األخرى.
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آراء

رقم صعب في مصر
بهي الدين حسن

تـ ـنـ ـب ــأت الـ ـب ــاحـ ـث ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،س ـي ـف ـس ـكــايــا
ب ــري ـش ـن ـم ــاش ــر ،ف ــي كـ ـت ــاب ل ـه ــا ص ـ ــدر قـبــل
أربــع سنوات ،بأنه على الرغم من أن دائرة
مـحــدودة من املنظمات الحقوقية املصرية
تتحمل الـعــبء األقـصــى للقمع األمـنــي منذ
ع ــام  ،2013إال أن ه ــذه امل ـن ـظ ـمــات ب ــال ــذات
دون غيرها فــي وضــع أفضل للصمود في
مــواج ـهــة ت ــواص ــل ال ـق ـمــع ف ــي م ـص ــر .صــدر
الكتاب باإلنكليزية عن مؤسسة كارنيغي
ف ــي واش ـن ـط ــن ،وه ــو يـ ــدرس بـشـكــل م ـقــارن
ردود ف ـع ــل امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي ع ـل ــى ال ـق ـمــع
العنيف في ثالثة من أبرز النظم التسلطية
ف ــي ال ـع ــال ــم :روس ـي ــا وم ـصــر وإث ـيــوب ـيــا .لم
تكن سيفسكايا تضرب في الرمل ،ولكنها
ّأسست تنبؤها على دراسة ملموسة لواقع
منظمات حقوق اإلن ـســان ،وعلى دراستها
أيضًا أساليب النظم التسلطية في العالم
في احتواء املعارضة السياسية واملنظمات
الحقوقية .لم تتح لي الفرصة ملقابلتها في
أثناء عملها على هذا البحث املهم ،لكنني
طالعته على اإلنـتــرنــت ،قبل أن ألتقي بها
في مكتبها في العام التاليً ،مهنئًا بصدور
الكتاب ،حيث أهدتني نسخة مطبوعة منه
بتوقيعها.
ّ
تمر خــال شهر إبــريــل /نيسان الحالي 36
عــام ــا ع ـلــى تــأس ـيــس أول مـنـظـمــة حـقــوقـيــة
مصرية معاصرة .منذ ذلك الوقت ،واجهت
ّ
تحديات هائلة ،لم تبدأ
الحركة الحقوقية
ب ــرف ــض االع ـ ـتـ ــراف ال ـق ــان ــون ــي بـمـنـظـمــاتـهــا
(أول أعـ ـت ــراف بـقــانــونـيــة مـنـظـمــة حـقــوقـيــة
جرى بعد  17عاما من تأسيسها) ،ولم تنتهِ
بالقبض على بعض قياداتها وتعريضهم
للتعذيب .لم تنحصر مشكالتها بالحكومة،
فاملجتمع ذاتــه ،السياسي وغير السياسي،
كــان أحـيــانــا يقف أمــامـهــا مـشــدوهــا ،عاجزًا
عن فهم هذا الكائن املجتمعي البازغ ،وعن
تصنيفه السهل في أحد مربعات التصنيف
التقليدية .فــي أحـيــان أخ ــرى ،صــدرت ردود
ف ـعــل اس ـت ـن ـكــاريــة .ف ــي أح ـي ــان ثــال ـثــة ،وقــف
املجتمع عـلــى أط ــراف أصــابـعــه مـبـهــورًا في
املـ ـ ـ ّـرات الـقـلـيـلــة ال ـتــي حـقـقــت فـيـهــا الـحــركــة
انتصارات غير متوقعة ،يفترض
الحقوقية
ٍ
أال تسمح بها عالقات القوى السائدة.
م ـنــذ س ـنــوات ـهــا األول ـ ـ ــى ،اص ـط ــدم ــت الـحــركــة
الحقوقية بتابوهات راسخة .لم تكن هي أول
من اصطدم بأي تابو منها ،ولكنها كانت أول
مــن يصطدم بكل هــذه الـتــابــوهــات مجتمعة
معًا ،وفي الوقت نفسه ،وعلى الرغم من أنها
كــانــت مــا زال ــت تـحـبــو فــي سـنــواتـهــا األول ــى.
بـعــد ص ــراع داخ ـلــي م ـح ــدود ،ن ـبــذت الـحــركــة
ال ـح ـقــوق ـيــة ث ـنــائ ـيــة ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
إمـ ــا م ــع ال ـح ـك ــومــة أو املـ ـع ــارض ــة ،وات ـخ ــذت
موقفًا نقديًا من املمارسات املنافية لحقوق

اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـت ــي تـ ـص ــدر ع ــن ك ـل ـي ـه ـمــا .كــذلــك
انتقدت علنًا كــل تقليد مجتمعي أو تفسير
ثـقــافــي ديـنــي يـتـعــارض مــع امل ـبــادئ العاملية
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،ورف ـض ــت عـلـنــا ت ـبــريــرات
مؤسسة األزهــر العـتــداءات على حرية الفكر
والـ ــرأي واالع ـت ـقــاد واإلبـ ــداع األدب ــي والـفـنــي.
كــذلــك قـبـلــت عـلـنــا مـنـحــا مــال ـيــة م ــن م ـصــادر
غير مصرية ،مثلها فــي ذلــك كيانات ثقافية
وشركات إنتاج سينمائي مصرية وغيرها.
وانتقدت انتهاكات الحكومة املصرية لحقوق
اإلنـســان فــي اجتماعات دولـيــة علنية خــارج
مـصــر ،وكشفت بنفسها عــن أنـهــا تفعل ذلك
اجتماعات في ّ
مقار سفارات الدول
أيضًا في
ٍ
األعضاء في األمم املتحدة بالقاهرة ،وفقًا ملا
تبيحه اآلل ـيــات الــدولـيــة الـتــي واف ـقــت عليها
الحكومة املـصــريــة منذ سـنــوات بـعـيــدة .كان
ذلك أكبر من أن يهضمه كثيرون في مصر من
داخل دوائر الحكم وخارجها ،إما لحسابات
ّ
تصورات ذات طابع ديني ،أو بقايا
أمنية ،أو
ّ
تصورات ذات طابع قومي زائف.
منذ سنواتها األول ــى ،دخـلــت هــذه الحركة
صراعات فرضت عليها مع ديناصورات
في
ٍ
وقـ ــوى تـتـمـتــع ب ـقــوة سـيــاسـيــة أو معنوية
راس ـخــة أو قمعية هــائـلــة .فــوفـقــا للمبادئ
الـعــاملـيــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،ف ــإن الحقوقيني
م ـلــزمــون بــالــوقــوف ض ــد ان ـت ـهــاكــات حـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،أي ــا ك ــان م ـص ــدره ــا ،ول ـي ــس فقط
االنتهاكات التي ترتكبها الحكومة .التزام
ه ـ ــذا املـ ـب ــدأ وض ـع ـه ــا م ـب ـك ـرًا ف ــي م ــواج ـه ــةٍ
ب ـ ــدأت بــال ـح ـكــومــة ،لـكـنـهــا امـ ـت ــدت لتشمل
أي ـضــا مــؤسـســة األزه ـ ــر ،وأط ــراف ــا قــويــة في
امل ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة السلمية واملـسـلـحــة.
م ــع ذل ــك ،ل ــم تـتــوقــف أغـلـبـيــة ه ــذه األط ــراف
طــوال الوقت عن محاولة كسب ود الحركة
الحقوقية ،أو محاولة تجنيدها ملصلحتها،
أو احتوائها ،أو السيطرة عليها من خالل
التجنيد واالخـتــراق األمني (الحكومة) ،أو
ّ
الترشح ملجالس إداراتـهــا (املـعــارضــة) .أول
تهديد لي بالقتل تلقيته ،لم يكن من جهاز
أم ـنــي ،بــل مــن جـمــاعــة مسلحة ،كـنــت أداف ــع
ع ــن ضـ ـ ــرورة تـمـتــع أن ـص ــاره ــا املـسـجــونــن
ب ــال ـح ـم ــاي ــة م ــن ال ـت ـع ــذي ــب ،وب ـض ـم ــان لـهــم
محاكمة عــادلــة .بينما كانت تلك الجماعة
تتوقع التعامل مع أنصارها كسجناء رأي،
وتستهجن دفاع الحقوقيني عن ضحاياها
من األقباط واملثقفني والسياسيني وغيرهم
من املصريني.
بعد ثــاث سنوات من تأسيس أول منظمة
حقوقية مصرية ،وقع االعتداء للمرة األولى
ع ـل ــى ب ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات ال ـح ــرك ــة ال ـح ـقــوق ـيــة،
بالقبض عليهم والـتـعــذيــب .خــال األع ــوام
ال ـث ــاث ــة وث ــاث ــن ال ـتــال ـيــة ل ــم ت ـتــوقــف هــذه
الجرائم ،بل ُو ِّج َهت إلى املنظمات الحقوقية
أب ـش ــع االتـ ـه ــام ــات ،م ــن خ ــال ال ـق ـضــاء غير
ّ
املوجه .ولكن لم
املستقل واإلعالم البوليسي

تثبت أي تهمة على أي منظمة حقوقية ،من
الفساد إلــى العمالة للشيوعية ثــم للغرب،
ً
ثم لإلخوان املسلمني وقطر وتركيا ،وصوال
إلى إدراج حقوقيني على قوائم اإلرهاب.
ل ـكــن ال ـق ـمــع وبــال ـق ـيــود ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت لها
الحركة الحقوقية املصرية ،على مــدى ربع
ال ـقــرن األول مــن عـمــرهــا ،ال يمكن مقارنته
بقسوة ما ّ
تعرضت له في السنوات العشر
ّ
م ـنــذ ان ـت ـفــاضــة ي ـنــايــر  .2011ل ــم ي ـت ـعــرض
م ـق ــر أي ح ـ ــزب س ـي ــاس ــي ل ــاق ـت ـح ــام خ ــال
االنـتـفــاضــة حتى انـقــاب  3يوليو (،)2013
بـيـنـمــا اق ـت ـح ـمــت ال ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة مقر
إح ـ ــدى امل ـن ـظ ـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة ب ـعــد أس ـبــوع
م ــن ان ـط ــاق االن ـت ـفــاضــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ما
عــرفــت بــاســم «مــوق ـعــة ال ـج ـمــل» ُ ف ــي م ـيــدان
ال ـت ـحــريــر ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ح ـيــث ق ـب ــض على
مديرها وعدد من الحقوقيني ،أودعوا إحدى
ال ـث ـك ـنــات ال ـع ـس ـكــريــة .ك ــان ه ــذا أول إع ــان
رسمي أن املخابرات العسكرية قد تسلمت
زمــام مكافحة النشاط الحقوقي في مصر.
قبل أن ينتهي العام األول على االنتفاضة،
اقتحمت ،ألول مــرة ،قــوة عسكرية مسلحة،
ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول  ،2011م ـقـ ّـار
منظمات حقوقية مصرية ودولـيــة عديدة،
وص ـ ـ ـ ــادرت ب ـع ــض م ـح ـت ــوي ــات ـه ــا .وأح ــال ــت
العاملني فيها على تحقيقات قضائية على
م ــدار عــامــن ،فــي مــا ُع ــرف إعــامـيــا بقضية
التمويل األجنبي .خــال هذين العامني ،لم
تخفت حـ ّـدة الهجوم األمني اإلعــامــي على
الحقوقيني ،باعتبارهم خونة وعمالء ُيدفع
ل ـهــم بـ ــالـ ــدوالر ،وذلـ ــك ب ـتــواط ــؤ أك ـب ــر حــزب
سياسي حينذاك ومساهمة آخرين.
ُّ
بتسلم عبد الفتاح السيسي الحكم ،جرى
ّ
توسع ال سقف له في لجوء األجهزة األمنية
إلــى أساليب العصابات اإلجرامية .لم يعد
التعامل مــع املنظمات الحقوقية ينحصر
ب ــال ـق ـب ــض واإلخـ ـ ـف ـ ــاء وال ـت ـع ــذي ــب وتـلـفـيــق
االتهامات ،بل انتقل أول مــرة إلــى ممارسة
أل ـ ـ ـ ــوان م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء واالبـ ـ ـت ـ ــزاز
اإلجرامي املكشوف ،كاالعتداء العنيف على
حقوقي في الطريق العام بوحشيةٍ يمكن أن
تفضي إلى املوت ،أو تهشيم سيارة حقوقي،
أو خطف نجل حقوقية وإخفائه وتعذيبه،
أو ال ـق ـب ــض ع ـل ــى زوج ـ ــة ح ـق ــوق ــي وتـلـفـيــق
اتـ ـه ــام ــات لـ ـه ــا ،أو االهـ ـتـ ـم ــام بــاس ـت ـطــاع
اح ـت ـمــاالت إصــابــة حـقــوقـيــن ب ـكــورونــا من
أج ــل ال ـتــدخــل الـ ــذي يـمـكــن تــوقــع ه ــدف ــه ،أو
التهديد بالقتل والتحريض علنًا على القتل
ّ
املحرضني من املالحقة القضائية،
وحماية
بل مكافأتهم رسميًا.
«أع ـت ـبــر نـفـســي م ـح ـظــوظــا» ،ه ـكــذا قـلــت في
كـلـمـتــي ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات أم ـ ــام مجلس
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي امل ـقــر األوروبـ ـ ــي لــأمــم
املتحدة في جنيف .وكنت قد عوقبت قضائيًا
بمنعي ومنع مركز القاهرة لدراسات حقوق

بتسلّم السيسي
توسع
الحكم ،جرى
ّ
ال سقف له في لجوء
األجهزة األمنية إلى
أساليب العصابات
اإلجرامية
هناك أطراف مصرية
أخرى غير حقوقية،
تتسم بكفاحية عالية،
ودفعت ثمنًا باهظًا
أيضًا ،وربما أكثر
فداحة

ّ
التصرف في األمــوال،
اإلنسان وآخرين من
ً
بناء على اتهامات ملفقة .قبل ذلك ،كنت قد
بالقتل لم آخــذه على محمل
تلقيت تهديدًا
ّ
الـ ـج ــد ،ل ـ ــوال أن حـ ــذرنـ ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــون
األجــانــب ومسؤولون في األمــم املتحدة من
أنه تهديد ّ
جدي ،وأنني يجب أن أغادر مصر
فورًا .لم يتغير شعوري ،بعدما تلقيت أقسى
ع ـقــوبــة «ق ـضــائ ـيــة» صـ ــدرت ض ــد حـقــوقــي
مـصــري بالسجن ثــاثــة أع ــوام ثــم  15عامًا
بحكمني قضائيني متواليني خالل  11شهرًا
فقط ،عقابًا على مواقفي املعلنة بخصوص
مأساة حقوق اإلنسان في مصر ،ومشاركتي
في اجتماعات دولية بشأنها .بعد أيام من
صـ ــدور الـحـكــم الـقـضــائــي ال ـثــانــي ،شــاركــت
في عــدة اجتماعات مع مسؤولني في األمم
املتحدة ملناقشة مغزى هذا التطور النوعي
الجديد ،ثم ُدعيت إلى املشاركة في اجتماع
مع ممثلي عدة دول غربية عن تقييم حقوق
اإلنسان في مصر .بعد أن عرضت تقييمي
ً
ف ــي ب ــداي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،تـلـقـيــت سـ ـ ــؤاال عـ ّـمــا
إذا كنت قــد تلقيت إيـمــاءة مباشرة أو غير
مباشرة من الحكومة املصرية أن ذلك الحكم
القضائي سيجري التراجع عنه بطريقة أو
بأخرى .أجبت بأن ذلك لم يحدث ،وال أتوقع
ح ــدوث ــه الح ـق ــا .وأض ـف ــت أن ه ــذا الـحـكــم لم
يـصــدر بشكل اعتباطي ،أو غير محسوب،

خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ال ـح ـك ــم ال ـق ـض ــائ ــي ال ـثــانــي
ض ــدي خ ــال  11ش ـه ـرًا .مــن قــراء تــي مــا بني
سـطــور الـحـكــم الـقـضــائــي ،أج ــده يستهدف،
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ،ت ـك ـث ـيــف إرهـ ـ ـ ــاب ال ـح ـقــوق ـيــن
امل ـق ـي ـمــن ف ــي م ـص ــر ،ف ـه ــؤالء إذا ت ـعـ ّـرضــوا
ً
لحكم قضائي مماثل سيكون قابال للتنفيذ
ال ـف ــوري .مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،يـسـتـهــدف ذلــك
الـحـكــم الـقـضــائــي اخـتـبــار رد فـعــل املجتمع
الــدولــي إزاء عـقــوبــةٍ تـنـطــوي عـلــى تصعيد
غـيــر مـسـبــوق فــي الـتـعــامــل مــع الحقوقيني
املصريني .إذا لم يتخذ رد فعل مناسب إزاء
جسامة تــدهــور حـقــوق اإلن ـســان فــي مصر،
ف ــإن الـسـيـســي سيعتبر ذل ــك بـمـثــابــة ضــوء
أخضر لتصعيد هجمته على الحقوقيني في
الداخل .لم تتوقف مشاورات مجموعة الدول
الـحــاضــرة ذلــك االجـتـمــاع ،لكن مشاوراتها
ً
ً
ّ
توسعت تدريجًا لتضم دوال أخرى ،وصوال
إلى أميركا بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا،
إلى أن بلغ عددها  31دولة أصدرت اإلعالن
املشترك الشهر املاضي (مــارس /آذار) أمام
مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
ّ
تتعرض له من ضغوط
على الرغم من كل ما
عنيفة ،ومــاحـقــات وت ـهــديــدات ،لــم تتوقف
الحركة الحقوقية يومًا واحـدًا عن ممارسة
دورها من داخل مصر وخارجها ،تمامًا كما
كــانــت تفعل قبل أن يضطر قسم منها إلى
االنتقال إلى خــارج مصر .من يطالع تقرير
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة الـسـنــوي عــن حقوق
اإلنسان في مصر ،الصادر في شهر إبريل/
نيسان الحالي فــي واشـنـطــن ،سيالحظ أن
أغلبية مصادر املعلومات التي يستند إليها
التقرير فــي نـقــده ال ـحــاد ،هــي مــن منظمات
حقوقية مصرية .الكفاحية ال تكفي وحدها
لتفسير هذا الصمود خلف ظهر الضحايا
م ــن أج ــل ض ـم ــان إي ـص ــال صــوت ـهــم إل ــى كل
األطراف التي يمكن أن تؤثر في القرار بشأن
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي م ـصــر ،فـهـنــاك أط ــراف
مصرية أخرى غير حقوقية ،تتسم بكفاحية
عــالـيــة ،ودف ـعــت ثمنًا بــاهـظــا أي ـضــا ،وربـمــا
أك ـث ــر ف ــداح ــة .تـتـســم امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
املستقلة الـتــي كــانــت تقصدها سيفسكايا
بنبوءتها بأنه يجمع بينها إطــار فلسفي
مرجعي ،يوحد رؤيتها إلى مصر والعالم،
وإطـ ــار تنسيقي م ــرن وغ ـيــر هــرمــي صـمــد،
عـلــى الــرغــم مــن انـسـحــابــات مـنــه ،ألكـثــر من
 15عــامــا يـجـمــع ب ــن امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
ّ
املستقلة داخ ــل مصر وخــارجـهــا .يـعــزز من
فعالية هذه املجموعة انتماؤها إلى حركة
عاملية ذات طــابــع أخــاقــي ،تـتـشــارك اإلطــار
الـفـلـسـفــي ذات ـ ــه .وق ــد ت ـفـ ّـســر ه ــذه الـسـمــات
أيضًا ،ملاذا كانت الحركة الحقوقية املصرية
ّ
التجمع الوحيد ذا الطبيعة العلمانية
هي
الذي أدان مشروع انقالب  3يوليو ورفضه
قبل إعالنه رسميًا.
(مدير مركز القاهرة لحقوق اإلنسان)

صفيح ساخن
المشرق العربي على
ٍ
علي العبداهلل

ـورات سياسية
ش ـهــد امل ـش ــرق ال ـعــربــي تـ ـط ـ
ٍ
ك ـث ـي ـف ــة ،ب ـ ـ ــدءا ب ــاتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـت ـط ـب ـي ــع مــع
إســرائ ـيــل ،وال ـتــي غ ــدت مــدخــا إل ــى العمل
على تشكيل «ناتو إقليمي»؛ وعودة البحث
في إطــاق االتفاق النووي اإليراني ،مرورا
بتشكيل منصة سياسية جديدة ،مكونة من
روسـيــا وتركيا وقـطــر ،وصــوال إلــى توقيع
االت ـفــاق االسـتــراتـيـجــي الصيني اإليــرانــي،
مــا زاد فــي ح ـ ّـدة الـتـنــافــس الجيوسياسي
ب ــن دول اإلق ـل ـي ــم وال ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى ،ورف ــع
وتيرة االحتكاكات املباشرة بني الخصوم
اإلقليميني والدوليني.
بدأ التسخني مع انسحاب اإلدارة األميركية
اإليراني ،وإعادة
السابقة من االتفاق النووي
ّ
فرض العقوبات على إيران ،مع تبني صيغة
م ـت ـش ـ ّـددة ف ــي ذل ـ ــك ،وص ـف ــت ب ـ ـ «ال ـض ـغــوط
ـات
الـ ـقـ ـص ــوى» ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك فـ ــرض ع ـقــوبـ ٍ
ثانويةٍ على كل من يتعامل مع إيران أو يقدم
ـدات عسكرية ومــالـيــة ،واعـتـمــاد
لـهــا م ـســاعـ ٍ
إســرائـيــل سـيــاســة «املـعــركــة بــن ال ـحــروب»،
وتــوظـيـفـهـمــا فــي تــرويــج أول ــوي ــة الـتـصـ ّـدي
إليــران ،ولخطة الرئيس األميركي السابق،
دونــالــد تــرامــب ،لـحــل ال ـصــراع الفلسطيني
اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـع ــروف ــة ب ـ ـ «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن»،
والـ ــولـ ــوج ف ــي عـمـلـيــة تـطـبـيــع م ـت ـصــاعــدة،
وان ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـت ـع ــاون واالس ـت ـث ـم ــار بني
الــدول املنخرطة فيها ،وإقــرار قانون قيصر
لتقييد ال ـت ـحــرك ال ــروس ــي ف ــي مـلـفــي ع ــودة
الالجئني وإعادة اإلعمار.
ل ــم ت ـن ـجــح خ ـط ـتــا «الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى»
و«املعركة بني الـحــروب» في تغيير املوقف
اإلي ــران ــي مــن ش ــروط اإلدارة األمـيــركـيــة ال ـ
 12التي طرحها وزير الخارجية األميركي
(ال ـ ـسـ ــابـ ــق) ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،ل ـل ـع ــودة إل ــى
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،فـ ـتـ ـج ـ ّـدد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـحــالــف
دفــاعــي إقـلـيـمــي ،ت ـشــارك فـيــه إســرائ ـيــل في

ض ــوء ف ـشــل إق ــام ــة ت ـحــالــف دف ــاع ــي عــربــي،
«نــاتــو ع ــرب ــي» ،وب ــدء عـمـلـيــات اسـتـعــراض
ع ـضــات أمـيــركـيــة وإســرائـيـلـيــة وإيــران ـيــة،
ـات فـ ــي م ـيــاه
بـ ــإجـ ــراء م ـ ـ ـنـ ـ ـ
ـاورات وتـ ـ ُـدري ـ ـبـ ـ ٍ
ٍ
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الخليج الـعــر
ّ
في حرب سفن بني إيران وإسرائيل ،وتبني
إيــران سياسة التوجه شرقا بالتحالف مع
روسـيــا والـصــن ،واق ـتــراح توسيع االتفاق
ّ
التحرك
ليشمل إندونيسيا وماليزيا .أثمر
ـات تـجــاريــةٍ قصير ٍة
اإليــرانــي توقيع اتـفــاقـ ٍ
مع روسيا ،واتفاق استراتيجي مع الصني.
وتـصـعـيــد خــرقـهــا ب ـنــود االت ـف ــاق ال ـن ــووي،
بما فــي ذلــك بــدء عملية إنـتــاج اليورانيوم
املـ ـعـ ــدنـ ــي ،والـ ـتـ ــوعـ ــد ب ـم ــزي ــد فـ ــي امل ــرح ـل ــة
املقبلة ،فالتصعيد في املجال النووي هدفه
الـضـغــط عـلــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،م ــن أجــل
تحقيق مكسبني متكاملني :رفع العقوبات؛
بإزالة جميع العقبات أمام صــادرات النفط
اإليرانية ،وإمكانية الوصول إلــى العمالت
األج ـن ـب ـيــة ،وتـطـبـيــع ال ـع ــاق ــات املـصــرفـيــة،
وحصر املفاوضات في البرنامج النووي.
مع مالحظة اتسام مخطط إيران في املشرق
العربي بسعة األهداف ومحدودية القدرات،
ـؤســس ملفارقة ح ـ ّ
مــا يـ ّ
ـادة ،حيث هناك قوة
نسبية ملــلء الـفــراغ .ولكن ليس هناك نفوذ
يـضــم اسـتـمــرار الهيمنة والـسـيـطــرة .صـ ّـب
ه ــذا الـتـصـعـيــد اإلي ــران ــي ال ــزي ــت ع ـلــى نــار
التجاذبات اإلقليمية والدولية.
م ــع الـتـغـيـيــر ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،بـفــوز
املرشح الديمقراطي ،جوزيف بايدن ،شهد
املـ ـشـ ـه ــدان ،ال ــدول ــي واإلق ـل ـي ـم ــي ،تـصـعـيــدا
جــديــدا فــي ض ــوء تبني الــرئـيــس األمـيــركــي
س ـيــاســة ال ـت ـنــافــس ال ـس ـيــاســي ب ــن ن ـمــاذج
ال ـح ـكــم ،وتـشـكـيــل تـحــالــف الــديـمـقــراطـيــات
مل ــواج ـه ــة األن ـظ ـم ــة ال ـس ـل ـطــويــة ،وال ـتــرك ـيــز
على حقوق اإلنسان في التعامل مع الدول
األخرى ،بما في ذلك الدول الصديقة ،قابله
على الضفة األخ ــرى تفاهم روســي صيني

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
رافض للسياسة األميركية التي تشكل كتال
وتعمق التباينات .وهــذا قــاد إلــى تصاعد
ال ـت ـج ــاذب األم ـي ــرك ــي ال ــروس ــي واألم ـيــركــي
الصيني فــي اإلقـلـيــم والـعــالــم ،وإل ــى نشوء
ـات ب ــن أطـ ـ ــراف دولـ ـي ــة وإقـلـيـمـيــة،
ت ـق ــاط ـع ـ ٍ
جـ ّـســدهــا االت ـف ــاق االس ـتــرات ـي ـجــي الصيني
ّ
وتحرك دول عربية لتشكيل كتلة
اإليراني،
إقليمية ملوازنة الدور اإليراني ،مصر األردن
وال ـع ــراق ،وتـ ّ
ـوجــه خليجي الح ـتــواء إي ــران
في العراق وسورية ولبنان واليمن .جاءت
جــولــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،مصطفى
الكاظمي ،واالنـفـتــاح على النظام السوري
فــي هــذا الـسـيــاق ،وسـعــي ال ــدول الخليجية
إلــى الـتـعــاون مــع روسـيــا والـصــن .والعمل
ع ـل ــى ح ـش ــد ال ـ ـ ــدول وامل ـ ــواق ـ ــف ال ـس ـيــاس ـيــة
واإلعالمية ضد العودة إلى االتفاق النووي
اإلي ــران ــي بـصــورتــه الـحــالـيــة ،وال ــدع ــوة إلــى
توسيع القيود بمد الفترة الزمنية ،وإشراك
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي امل ـ ـحـ ــادثـ ــات،
عـلــى أن يشمل االت ـف ــاق الـجــديــد الـبــرنــامــج
الصاروخي والتدخل اإليراني في الشؤون
الداخلية ل ــدول املنطقة ،وهــو مــا تعارضه
طهران بقوة.
هذا كله في ظل تباين في الخيارات واملصالح
ّ
العليا ،فالواليات املتحدة تركز على احتواء
التحرك الروسي في ًاملشرق العربي ،وترى في
هزيمة روسيا فرصة لتراجعها في البلقان
والقرم والقوقاز والبلطيق ،وتصعيد النبرة
ال ـغــرب ـيــة واألم ـم ـي ــة ض ــد ال ـن ـظ ــام ،لـتــذكـيــره
بما ينتظره سياسيا وحقوقيا وإنسانيا
فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،هــي لــإعــان عــن رفــض
بقائه في املشهد ،وتحذير لروسيا وإيــران
وع ــواص ــم عــرب ـيــة ت ــري ــد إن ـع ــاش ــه .ف ــي حني
ّ
تركز روسيا على ترسيخ العقود العسكرية
والتجارية بعيدة املدى ،املوقعة مع النظام،
مــا يستدعي تعويم الـنـظــام ومـســايــرتــه في
مواقفه مــن االنتخابات الرئاسية واللجنة
الدستورية واملعابر وإعادة اإلعمار ،ورفض
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¶ المدير الفني إميل منعم ¶ السياسة جمانة فرحات ¶ االقتصاد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

مصطفى عبد السالم ¶ الثقافة نجوان درويش ¶ منوعات
ليال حداد ¶ الرأي معن البياري ¶ المجتمع يوسف حاج علي ¶
الرياضة نبيل التليلي ¶ تحقيقات محمد عزام ¶ مراسلون نزار قنديل

مجتمع

األربعاء  14إبريل /نيسان  2021م  2رمضان  1442هـ ¶ العدد  2417السنة السابعة
Wednesday 14 April 2021

الدول العربية تتنافس
وتتعارض وهي
أمس الحاجة
في
ّ
للتعاون والتنسيق،
وتبنّي خيارات موحدة
لحماية أمنها
واستقرارها
الفت حرص الصين
وروسيا على تعميق
عالقاتهما السياسية
واالقتصادية مع دول
الخليج العربية

الــوجــود األمـيــركــي فــي ســوريــة وعقوباتها
األح ــادي ــة ،قــانــون قـيـصــر .وأن ـق ــرة متمسكة
بــأولــويـتـهــا فــي لـعــب دور وازن فــي اإلقـلـيــم،
ع ـب ــر االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى م ـص ــر ودول الـخـلـيــج
والعمل ضد املشروع الكردي ،وضد التوسع
اإليـ ــرانـ ــي .وإس ــرائـ ـي ــل ت ــرك ــز ع ـلــى ّمــواج ـهــة
الوجود اإليراني في سورية ،وتتبنى خيارا
صلبا ضد املشروع النووي اإليراني ،يطالب
بـمـنــع إيـ ــران م ــن ام ـت ــاك دورة الـتـخـصـيــب،

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 :

واسـتـثـمــار مــواجـهــة امل ـش ــروع اإلي ــران ــي في
احتالل مركز القيادة واإلشــراف في اإلقليم.
وك ـ ــان الف ـت ــا حـ ــرص ال ـص ــن وروسـ ـي ــا على
تعميق عالقاتهما السياسية واالقتصادية
مع دول الخليج العربية ،في سياق مبادرة
«ح ــزام واح ــد طــريــق واح ــد» ،مــع بـقــاء إيــران
فــي مقدمة قائمة أولــويــاتـهـمــا ،على خلفية
دوره ــا فــي الـ ّتـصـ ّـدي للوجود األمـيــركــي في
اإلق ـل ـيــم ،وتـبــنـيـهـمــا م ـب ــادرات أم ــن إقليمي،
أســاس ـهــا تـ ــوازن امل ـصــالــح بــن دول اإلقـلـيــم
وخ ــروج الـقــوى الـخــارجـيــة ،فــي تجاهل تام
للخلل في توازن القوى في اإلقليم ،في حال
خ ــروج ال ــوالي ــات املـتـحــدة قـبــل ع ــودة إي ــران
إل ــى سـيــاســة ال ــدول ــة واح ـت ــرام دول ال ـجــوار
ومـصــالـحـهــا .تـقـتــرب ال ــرؤي ــة الـصـيـنـيــة في
مــا يتعلق بــأمــن منطقة الخليج مــن الــرؤيــة
اإليــرانـيــة التي سبق أن كشف عنها الوزير
اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظ ــري ــف ،تـحــت اســم
«أمـ ــن ه ــرم ــز» ،تـتـضـمــن املـ ـب ــادرة الصينية
ً
دعــوة إلى إقامة «أمــن جماعي مشترك» بني
دول املنطقة ،لتعزيز األمــن واالسـتـقــرار في
امل ـشــرق الـعــربــي ،تطلق عليه إي ــران تسمية
خــاصــة :غــرب آسـيــا ،إلنـكــار طابعه العربي،
فــي مــواجـهــة الـتـ ّ
ـوجــه األمـيــركــي ال ــذي ،وفــق
رأيـهــا ،ال يأخذ باالعتبار مخاوف األطــراف
األخــرى ،غير املشاركة في التحالف الغربي
أو تعارضه.
صفيح ساخن،
على
العربي
املشرق
يعيش
ٍ
ح ـي ــث ت ــوجـ ـه ــات كـ ـثـ ـي ــرة ،تـ ـن ــذر بــان ـف ـجــار
كبير على خلفية الـصــراعــات والتنافسات
الجيوسياسية .والالفت أن الــدول العربية
ت ـت ـنــافــس وتـ ـتـ ـع ــارض ف ــي ل ـح ـظ ــةٍ ه ــي ّفــي
أمـ ّـس الحاجة للتعاون والتنسيق ،وتبني
خيارات موحدة لحماية أمنها واستقرارها
الــداخـلــي ،والـفــاتــورة تدفعها الـشـعــوب من
حياة أبنائها وأحالمهم وتطلعاتهم نحو
حياة ّ
حرة ومزدهرة.
(كاتب سوري)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

األردن :اإلفراج عن مشتكى عليهم بفاجعة السلط

قـ ّـرر قاضي محكمة صلح جــزاء عمان ،أمــس الثالثاء ،اإلف ــراج عن  5من املشتكى عليهم بقضية
فاجعة مستشفى السلط ،والـتــي نتجت عنها سبع وفـيــات ،ج ـ ّـراء نفاد مـخــزون األوكسجني في
املستشفى .وتقرر اإلفراج عن مدير املستشفى عبدالرزاق الخشمان ،وأربعة آخرين ،هم مساعده
لشؤون الخدمات والتزويد ،ومساعده للشؤون الطبية ،ومساعده للشؤون اإلداري ــة ،ومسؤول
التزويد في املستشفى ،كون الحد األقصى للتوقيف في الجرم املسند إليهم شهرًا واحدًا وانقضت
(العربي الجديد)
املدة ،وعليه قررت املحكمة اإلفراج عن املشتكى عليهم.
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اليابان :مياه فوكوشيما النووية إلى البحر

ّ
ستصرف اليابان أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية املتضررة ،بعد معالجتها
في املحيط ،األمر الذي يضع حدًا لنقاش مستمر منذ سبع سنوات حول طريقة التخلص من املياه
الناجمة عن األمطار والطبقات الجوفية أو املياه املستخدمة لتبريد قلب املفاعالت النووية التي
تضررت من جراء التسونامي الذي ضرب البالد في  11مارس /آذار عام  .2011وقال رئيس الوزراء
يوشيهيدي سوغا ،إن املياه ستصرف في البحر «بعدما نكون قد تأكدنا من أن مستوى املواد
(فرانس برس)
املشعة فيها أقل بكثير من معايير السالمة».

يوم
داء
شاغاس
ال ي ـع ـ ّـد داء ش ــاغ ــاس (داء املـثـقـبـيــات
األميركي) معروفًا في املنطقة العربية،
وإن كانت التقديرات تفيد بأن نحو 6
إلى  7ماليني شخص في جميع أنحاء
العالم ،معظمهم فــي أميركا الالتينية،
مـ ـص ــاب ــون بـ ـع ــدوى ط ـف ـي ـلــي املـثـقـبـيــة
الـ ـ ـك ـ ــروزي ـ ــة ،امل ـس ـب ــب ل ـ ـ ــداء ش ــاغ ــاس.
ُ
وال ـ ـعـ ــدوى ن ـق ـلــت أس ــاس ــا ف ــي أمـيــركــا
الالتنية مــن خــال حـشــرة تسمى بق
الترياتومني ،التي يمكن أن تكون حاملة
َ
ّ
الكروزية.
لطفيلي ِاملثق ّبية
وكـ ــان داء ش ــاغ ــاس ي ــوم ــا م ــا يـتــوطــن
ح ـص ــري ــا فـ ــي م ـن ـط ـقــة األمـ ـي ــركـ ـت ــن ـ
وأســاســا فــي أمـيــركــا الالتينية  -غير
أن التنقل السكاني في العقود األخيرة
ّأدى إل ــى ت ــرك ــز مـعـظــم امل ـص ــاب ــن في
امل ـنــاطــق الـحـضــريــة ،وان ـت ـقــل الـ ــداء إلــى
قارات أخرى.
وشــاغــاس داء معد والـتـهــابــي ،تـتــراوح
أع ــراض ــه مــن خفيفة إل ــى حـ ــادة ،على
الرغم من أن العديد من األشـخــاص ال
يعانون من أعراض حتى بلوغ املرحلة
املــزمـنــة .وتـعــانــي نسبة تصل إلــى 30
ف ــي امل ــائ ــة م ــن امل ــرض ــى امل ــزم ـن ــن من
اضـطــرابــات فــي الـقـلــب ،وتـعــانــي نسبة
تصل إلى  10في املائة من اضطرابات
فــي الـجـهــاز الـهـضـمــي أو الـعـصـبــي أو
اضطرابات مختلطة قد تتطلب عالجًا
خـ ــاصـ ــا .وي ـم ـك ــن ع ـ ــاج داء طـفـيـلــي
املثقبية ال ـكــروزيــة إذا ب ــدأ ال ـعــاج بعد
وقت وجيز من اإلصابة بالعدوى.
في عام  ،2005اعترفت منظمة الصحة
ال ـعــامل ـيــة ب ـ ــداء ش ــاغ ــاس بـصـفـتــه أحــد
أم ــراض املناطق املــداريــة املنسية .وقد
ســاهــم ذل ــك فــي االع ـت ــراف ب ـقــدر أكبر
ب ــامل ــرض ع ـلــى ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة ،وفــي
تيسير مـكــافـحــة الـتـضـلـيــل اإلعــامــي
بشأنه .وخصصت األمم املتحدة تاريخ
 14إبريل /نيسان من كل عام للتوعية
حول هذا الداء.
(العربي الجديد)

(فانديرالي ألميدا /فرانس برس)

جامعات اإلدارة الذاتية هياكل بال محتوى

عبد اهلل البشير

أعلنت اإلدارة الذاتية في مناطق سيطرة
قـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراطـيــة (ق ـس ــد) في
ش ـم ــال ش ــرق ــي س ــوري ــة ،ع ــن تـحـضـيــرات
لتأسيس جامعة جــديــدة ستكون الـثــالـثــة ،تحت
اسـ ـ ــم «ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق» ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى مــوق ـع ـهــا
الرسمي فــي السابع مــن إبــريــل /نيسان الـجــاري.
والجامعة التي تفتح أبوابها إداريًا في أغسطس/
آب امل ـق ـبــل ،م ــن امل ـتــوقــع أن تـسـتـقـبــل ال ـط ــاب في
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،علمًا
ّ
ـار ع ـلــى تــأه ـيــل مـبـنــى كـلـيــة الـعـلــوم
أن ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
ُ
(سابقًا) في الرقة ليخصص للجامعة الجديدة.
ّ
وأوضــح املجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية أن
ه ــذه الـجــامـعــة تـهــدف إل ــى رف ــع مـسـتــوى التعليم
وال ـب ـحــث ال ـع ـم ـلــي ،وسـ ــوف تـسـقـبــل جـمـيــع أب ـنــاء
سورية في عدد من الكليات واملعاهد ،منها كلية
اآلداب وفيها قسم األدب العربي ،وكلية العلوم،
وكلية التربية ،باإلضافة إلى كليات الرياضيات
وال ـف ـيــزيــاء وال ـك ـي ـم ـيــاءّ .أمـ ــا امل ـعــاهــد فـهــي املعهد
اإلداري املالي ،ومعهد الحاسوب ،ومعهد اللغات.
وتـطـمــح الـجــامـعــة إل ــى تحقيق ال ــري ــادة والـتـمـ ّـيــز
واالرتقاء إلى مصاف الجامعات العاملية .وتلتزم

«جامعة الشرق» وفقًا للمجلس التنفيذي بشروط
مفروضة على الطالب ،منها التدريس املباشر في
ّ
مقر الجامعة الرئيسي وفروعها ،باإلضافة إلى
نظام الدوام اإلجباري ،والتدريس بطريقة حديثة
من خالل االعتماد على البحوث العملية ونظام
«الـكــورســات» (الـفـصــول) .كذلك ُيـصــار إلــى إجــراء
تـقـيـيــم دوري ل ـل ـطــاب واألسـ ــاتـ ــذة ل ـق ـيــاس مــدى
ّ
وتطورها.
نجاح العملية التعليمية
ّ
فــي امل ـقــابــل ،ثـ ّـمــة مــن ي ــرى أن جــامـعــة جــديــدة في
م ـنــاطــق اإلدارة ال ــذات ـي ــة ل ــن تـخـتـلــف ع ــن تـجــربــة
القامشلي .وتـقــول جوليا
«جــامـعــة روج آف ــا» فــي
ّ
وهي طالبة في الجامعة فضلت عدم ّالكشف عن
هويتها كاملة ،لـ«العربي الجديد» ،إنها «فقيرة
ّ
مــن كــل الـنــواحــي .وثـ ّـمــة تضخيم لـلــواقــع مــن قبل
اإلدارة ال ــذات ـي ــة ف ــي م ــا ي ـخــص هـ ــذه ال ـت ـجــربــة»،
ّ
مضيفة أن «الجامعة هي عبارة عن هياكل من دون
ً
املحتوى العلمي املطلوب ،فضال عن عدم االعتراف
بالشهادات الصادرة عنهاُ .يضاف إلى ذلك ضعف
ّ
الـكــادر التعليمي» .وتـشــرح جوليا أن «املــدرســن
ال يـمـلـكــون ش ـه ــادات عـلـمـيــة تــؤهـلـهــم لـلـتــدريــس
ّ
الجامعي ،باإلضافة إلــى أن التجربة السابقة لم
ّ
تستوف ّ
ّ
أي معايير تعليمية ولــم تلب أي غرض
ِ
ّ
تعليمي» ،مؤكدة أن «ال معايير وال برامج علمية

ت ـطـ ّـبــق ف ـي ـهــا ،وال ح ـتــى خ ـطــط لـتـطــويــرهــا حتى
تـتـمـكــن م ــن تـخــريــج كـ ــوادر وف ــق ض ــواب ــط علمية
ّ
يتحدث مصدر مطلع
واضحة» .في سياق متصل،
لـ«العربي الجديد» عن «محاولة توأمة بني جامعة
ّ
الشرق وجامعة هارفارد األميركية ،لكن األخيرة
اع ـ ـتـ ــذرت ع ــن هـ ــذه الـ ـت ــوأم ــة ب ـس ـبــب عـ ــدم ارت ـق ــاء
ّ
جامعة الشرق إلى املستوى» .يضيف أن «تجربة
جــام ـعــة «ك ــوب ــان ــي» وت ـجــربــة جــام ـعــة «روج آف ــا»
ت ــدالن على عــدم وج ــود خـطــوات جــديــة للنهوض
بالتعليم فــي مناطق اإلدارة الــذاتـيــة ،على الرغم
ّ
من توفر املوارد والدعم الدولي ،خصوصًا في هذا
ً
النوع من املشاريع التي تتطلب في األصــل عمال
منظمًا وتخطيطًا جـيـدًا» .ويشدد املصدر املطلع
ّ
نـفـســه عـلــى أن «هـ ــدر س ـن ــوات م ــن ح ـيــاة الـطــاب
لـيـحـصـلــوا عـلــى ش ـه ــادات غـيــر مـعـتــرف ب ـهــا ،هو
ُ
جريمة ترتكب بحقهم» .من جهته ،ينتقد سليمان
علي ،وهــو من أبناء الرقة ،طريقة تعاطي اإلدارة
الذاتية مع تالميذ املدارس في مناطق سيطرتها،
مطالبًا بـ«تأهيل كــادر تدريسي لتالميذ املرحلة
االبتدائية في حني ّأن ّ
املدرسني ال يملكون الكفاءة
العلمية وال الخبرة ،وبعد ذلك في إمكانها التفكير
في الجامعات».
ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن الـتـجــربــة األول ـ ــى لـ ــإدارة

غير معترف بها
يُعد قطاع التعليم في سورية من األشد تضررًا،
ودعت الحاجة إلى وجود جامعات في مناطق
النفوذ المختلفة ،منها مناطق سيطرة «قسد»،
وهــذه الجامعات لــم تنل اعترافًا بها ،وهي
جامعات روج آفــا وكوباني والــرقــة ،إضافة
لجامعات أسست في مناطق شمال غرب سورية
ومنها جامعتا إدلــب الــحــرة وحلب الــحــرة و6
جامعات أخرى غير معترف بها.

الــذات ـيــة ف ــي م ـجــال الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي كــانــت مع
التي افتتحت في يوليو /تموز
«جامعة روج آفا»
من عــام  ،2016علمًا ّأنها لم تحصل بعد على ّ
أي
اعـتــراف دولــي منذ نشأتهاّ .أمــا التجربة الثانية
فمع «جامعة كوباني» التي افتتحت في سبتمبر/
َ
ّ
وضمت كليتني فقط ّهما كلية
أيلول من عام ،2017
العلوم األساسية وكلية اآلداب ،مع العلم أنها كذلك
ال تحظى باعتراف بالشهادات الصادرة عنها.
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ألمانيا :بريمن تستقبل  100من
أقارب الالجئين السوريين بشروط

على الرغم من ّ
كل ما فرضته أزمة كورونا في خالل أكثر
متمسكين بضرورة االحتفال
من عام ،ما زال المصريون
ّ
برمضان .ويعمدون إلى التزيين وكذلك تنظيم البيوت،
األمران اللذان يساعدان على التخفيف من الهموم

مصريون
في رمضان
القاهرة ــ العربي الجديد

في ألمانيا ،تعتمد
الحكومة الفيدرالية
والواليات برامج قبول
إنسانية تسمح لألجانب
المستضعفين بدخول
البالد والحصول على
اإلقامة فيها وفق
شروط معيّنة
برلين ـ شادي عاكوم

زينة وتنظيم
يخففان
األحزان والقلق

ُ
وال ـت ـج ـم ـعــات وف ـ ــرض ح ـظــر تـ ـج ـ ّـول .وه ــذا
العام ،يحاول الجميع التعويض عن غياب
الـفــرحــة فــي الـعــام املــاضــي .وثـ ّـمــة استعداد
ف ــي امل ـســاجــد إلق ــام ــة ص ــاة ال ـت ــراوي ــح ،مع
ّ
الجميع
اتباع اإلج ــراءات االحترازية ،فيما
ّ
يحرص على صالة الفجر» .يضيف عمر أنه
ّ
نستعد للسحور بتناول
«قبل صالة الفجر،
َ
وجبة الفول والزبادي .وهو أمر يالحظ فى
ّ
كــل بيت م ـصــري»ّ .أم ــا أحـمــد عبد الـلــه ،من
ّ
منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة ،فيعبر
ّع ــن س ـع ــادت ــه ب ـح ـل ــول رم ـ ـضـ ــان ،مــوضـحــا
أنــه «فــي الـعــادة ،ألتقي فــي ّأول أيــام الشهر
بأبنائي وابنتي وأح ـفــادي .ونتناول كلنا
اإلفطار معًا ونتبادل األحاديث حتى وقت
متأخر من الليل».
من جهته ،يشير عمرو يوسف ،وهو طالب
جامعي من منطقة الشرابية ،التي تعد أحد
األحـيــاء الشعبية الكبيرة في القاهرة ،إلى
ّ
تـجـ ّـمـعــات شبابية قــامــت فــي ك ــل واح ــد من
شوارع املنطقة لتحضير زينة رمضان ،من
خالل جمع ما بني خمسة جنيهات مصرية
وعشرة (ما بني  0.30و 0.60دوالر أميركي)،
مــن كـ ّـل شقة سكنية ،مــؤكـدًا ّأن ّ
ثمة «فرحة
عـ ّـبــر عـنـهــا امل ــواط ـن ــون ع ـنــد دف ـع ـهــم املـبـلــغ
ّ
املـتــواضــع» .يضيف يــوســف أن «املصريني
يـتـمـيــزون ب ـع ــادات وتـقــالـيــد خــاصــة بشهر

رم ـض ــان ،منها ض ــرورة اجـتـمــاع كــل أف ــراد
العائلة لإلفطار في ّأول أيام الشهر الكريم
ّ
حتى لو تفرقوا أيام الشهر الباقية»ّ .
وفــي هــذا اإلطــار ،تخبر سامية ّعــزت بأنها
تزوجت قبل خمس سنوات ،وأنــه «مذ ذلك
الحني اعتدنا إفـطــار الـيــوم األول عند أهل
زوجي ،والثاني عند أهلي .وال ّ
نفوت ّأيًا من
املوعدين مهما حدث» .بالنسبة إليها «تلك
أي ــام جميلة تجتمع فيها األس ــرة الكبيرة
بــأصــول ـهــا وف ــروع ـه ــا ح ــول اإلف ـ ـطـ ــار»ّ .أم ــا
فاطمة دسوقي ،املتزوجة منذ  20عامًا ولها
أوالد وأح ـفــاد ،فتحرص فــي شهر رمضان
مع زوجها على «دعوة األوالد في أول أيام
ّ
ال ـش ـهــر .ه ــذه ع ـ ــادات أتـبـعـهــا فـقــط ال غـيــر،
ّ
ويــتـبـعـهــا أه ـلــي وأق ــارب ــي» .وتـتـفــق نجاح
ّ
ال ـطــاهــر مــع دس ــوق ــي ،مــؤكــدة أن «أبـ ــرز ما
ّ
يميز شهر رمضان هو العزومات» ،آملة أن
«يرفع الله بالء كورونا عن العالم» .وتشدد
ّ
ع ـلــى أن «مل ــائ ــدة أول أيـ ــام رم ـض ــان طعمًا
خاصًا مع اجتماع شمل العائلة والحديث
عن الذكريات حتى السحور».
تهيؤ مالئم

ّ
بــالـنـسـبــة إلـ ــى كــري ـمــة ع ـبــد الـ ـ ـ ــرؤوف ،ف ــإن
«امل ـس ــؤول ـي ــة والـ ـع ــبء األك ـب ــري ــن ف ــي شهر
رم ـضــان يـقـعــان عـلــى عــاتــق رب ــات الـبـيــوت،

إصرار على االحتفال رغم كلّ المنغّ صات (األناضول)

أي ال ــزوج ــات واألم ـ ـهـ ــات .هـ ــؤالء يخططن
ّ َ
ويسيرن أعمال املنزل
لرمضان قبل حلوله
في خالله ،بما في ذلك ما يتعلق بالطعام
واالرتـ ـب ــاط ــات االج ـت ـمــاع ـيــة» .وت ـش ـيــر إلــى
ّ
أن «ت ـبــادل ال ــزي ــارات بــن األق ــارب ولــو ملـ ّـدة
ق ـص ـي ــرةُ ،يـ ـ َـعـ ـ ّـد م ــن ال ـ ـعـ ــادات امل ـه ـم ــة ال ـتــي
تحرص عليها األسر في خالل هذا الشهر،
خصوصًا في املناطق الشعبية ،على الرغم
م ــن ال ـ ـظـ ــروف امل ــرت ـب ـط ــة ب ــأزم ــة كـ ــورونـ ــا».
وت ـح ـك ــي ع ـب ــد الـ ـ ـ ـ ــرؤوف عـ ــن «اإلف ـ ـط ـ ــارات
ُ ّ
الـجـمــاعـيــة ال ـتــي ت ـنــظــم ف ــي ب ـيــوت املـطــريــة
ّ
بالقاهرة حيث أقيم ،والتي ينظمها األهل
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للعام الثاني على التوالي ،يحرم
ّ
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد
املـ ـص ــري ــن مـ ــن طـ ـق ــوس خــاصــة
كــانــوا يحرصون عليها فــي شهر رمضان،
فتختفي عادات وتقاليد فيما تستمر أخرى
ع ـلــى اس ـت ـح ـيــاء وب ـق ــدر مـ ـح ــدود .وي ـحــاول
ك ـث ـيــرون مـ ّـمــن ي ـعــانــون ظ ــروف ــا اقـتـصــاديــة
ت ـت ـضــاعــف ت ــأث ـي ــرات ـه ــا ال ـص ـع ـبــة م ــع أزم ــة
ّ
التمسك بخصوصية رمضان.
كورونا،
وقبيل حـلــول هــذا الشهر ،استعدت أحياء
الـ ـق ــاه ــرة لـ ــه ،فـ ــارتـ ــدت ال ـ ـشـ ــوارع واملـ ـن ــازل
واملساجد الزينة واألن ــوار .ويقول محمود
السيد ،من منطقة شبرا مصر ،أحــد أحياء
ّ
شـمــالــي ال ـقــاهــرة ،ل ــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
«ل ــأحـ ـي ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة ط ـقــوس ـهــا ال ـخــاصــة
بالشهر الفضيل ،من بينها تزيني الشوارع
والحارات واملساجد .فذلك ّ
يعبر عن فرحة
ّ
استقبال شهر الـصــوم» .يضيف السيد أن
«األطفال ّ
أعدوا الزينة منزليًا ،ببقايا الورق
والبالستيك ،خصوصًا مــع ارتـفــاع أسعار
ّ
الـفــوانـيــس ،فــأضـفــت كــلـهــا مـظـهـرًا جماليًا
ّ
على الشوارع» مؤكدًا أن «األوضاع الحالية
الـتــي تـمـ ّـر بها الـبــاد فــي ظــل أزم ــة كــورونــا
لــم تمنع االحـتـفــال والـشـعــور بالبهجة مع
حلول الشهر».
وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ص ـف ـح ــات امل ـص ــري ــن عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي الـفـتــرة
ّ
تتضمن أخبار ّ وفاة ،وكذلك رسائل
األخيرة
ّ
مــواســاة ألهــالــي املـتــوفــن أو املــرضــى ،فــإن
املـصــريــن حــاولــوا أخ ـي ـرًا ع ــدم الـتـنــازل عن
مظاهر البهجة وقد رفعوا على تلك املواقع
نفسها شـعــار «مهما كــانــت األي ــام صعبة،
ّ
متحدين حالة
دخلة رمضان ليها فرحة»،
االكتئاب التي أصابت عــددًا ال يستهان به
تضررت من ّ
ّ
جراء
من البيوت املصرية التي
أزمة كورونا .كذلك ،تسابق مشاهير مواقع
التواصل االجتماعي في نشر أفكار جديدة
لتزيني الـبـيــوت ،وط ــرق إع ــداد زيـنــة يدوية
نصائح تهدف
في املنزل .ونشر بعض آخر
ُ
إلى اغتنام فرصة شهر رمضان ،فخصصت
دورات تدريبية «أونــايــن» لــربــات البيوت
حـ ــول اس ـت ـق ـبــال ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم .فــانـهــالــت
بالتالي إعالنات مجموعات التسويق على
تلك املواقع الخاصة باملنتجات الرمضانية.
وقد ّ
تنوعت ما بني فوانيس وزينة مختلفة
وأدوات مطبخ.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،ي ـقــول ج ـمــال ع ـمــر ،من
ّ
محافظة الجيزة ،إن
منطقة صفط اللنب في
ّ
أخف ّ
حدة من العام
«شهر رمضان هذا العام
الـســابــق فــي مــا يـخـ ّـص تطبيق اإلجـ ــراءات
االحترازية املتعلقة بفيروس كورونا .ففي
رم ـض ــان ال ـســابــقُ ،مـنـعــت ص ــاة ال ـتــراويــح
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عدد المصابين بكورونا حتى ظهر
أمس ،توفي منهم  ،12.487بحسب
موقع «وورلد ميترز».

اﻟﺴﻮدان

واألص ــدق ــاء واملـ ـع ــارف .ه ـكــذا ي ـكــون إفـطــار
ال ـي ــوم ف ــي ب ـيــت ف ــان وغ ـ ـدًا ف ــي ب ـيــت آخ ــر.
الجميلة التي يتميز بها
وهذه من
العادات ّ
هذا الشهر ،ال ّ
سيما أنها مناسبة ليتجاذب
الجميع أطــراف الحديث بمختلف أشكاله،
السياسي واالجتماعي واالقتصادي».
ّأما أميمة عبد الفتاح ،من منطقة الخصوص
ف ــي مـحــافـظــة الـقـلـيــوبـيــة ،ف ـت ـقــول «اع ـتــدت
قبل دخــول الشهر الكريم قلب الشقة رأسًا
أوان جديدة
على عقب ،وتنظيفها وش ــراء
ٍ
للمطبخ وكذلك بعض املفروشات استعدادًا
للعيد .كذلك اعتدت شــراء الزينة لوضعها
ّ
أوزع
على شرفة املنزل وفــي الصالة ،فيما ّ
الزهور في كل أركــان املنزل» ،مضيفة أنها
ت ـح ــرص م ــع زوجـ ـه ــا ع ـلــى صـ ــاة ال ـع ـشــاء
والتراويح والفجر.
رمضان
لشهر
عمرو
ميهاد
وبينما تستعد
ّ
قبل نحو أسبوع من حلوله ،موضحة أنها
تـسـتـعــن ب ــ«قــائ ـمــة ع ـلــى خ ــدم ــات تنظيف
املـ ـن ــازل مل ـســاعــدتــي ف ــي إنـ ـه ــاء االس ـت ـع ــداد
ل ـل ـش ـه ــر الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم» ،ب ـ ـ ـ ــدأت س ـ ـمـ ــاح س ـع ـيــد
ـدادات ه ــذا ال ـعــام قـبــل ثــاثــة أشـهــر.
االس ـت ـعـ ّ
بأنها ّ
قررت «إجراء تغييرات جذرية
وتخبر
فــي املـنــزل ،فـبــدأت بالتخلص مــن الكراكيب
ً
ثم غسلت الستائر وقمت ّ
أوالّ ،
بكيها ونظفت
الـسـجــاجـيــد .وتــركــت الـتـفــاصـيــل الصغيرة
ف ــي تـنـظـيــم امل ـن ــزل إل ــى الـشـهــر األخ ـ ّي ــر قبل
رمضان .وعلى الرغم من كل ذلك ،فإنني لم

أنتهِ إال قبل َ
يومني فقط من بداية الشهر».
ّ
واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ــرمـ ـض ــان ي ـت ـط ــل ــب ن ـشــاطــا
خاصًا ،وقد أنهك نورهان أحمد ،املتزوجة
ّ
حديثًا .تقول« :لم أكن أعلم أن ذلك مرهق إلى
ّ
الحد .تهيئة البيت لألجواء الرمضانية
هذا
ّ
تحتاج إلى مجهود كبير» .تضيف أن «هذا
ّأول رمضان لي في بيت الزوجية ،ولم أكن
أشعر بذلك من قبل .فشراء املــواد الغذائية
وتخزينها وتحضير زينة الشهر وتنظيم
ا ّملـنــزل كلها أمــور جــديــدة عـلـ ّـي» .وال تخفي
أنها تشعر بالقلق أكثر مما تشعر بالبهجة.

تعليق زينة رمضان في
داخل البيوت هو أمر
جديد وسط أزمة كورونا

تفيد الدكتورة دينا عبد السالم ،استشارية
ّ
الصحة النفسية ،بأن «تعليق زينة رمضان
في داخل البيوت هو أمر جديد وسط أزمة
ّ
كـ ــورونـ ــا» ،الف ـتــة إل ــى أن «ال ـع ـقــل الـبــاطـنــي
هو الــذي دفــع املصريني بشكل الإرادي إلى
اإلتيان بما يشعرهم بالبهجة بعدما فقدوا
كـثـيـرًا مــن التفاصيل الـتــي كــانــت تشعرهم
ب ــال ـش ـه ــر ال ـ ـكـ ــريـ ــم» .ت ـض ـي ــف ع ـب ــد ال ـس ــام
ّ
أن «أزمـ ـ ــة ك ــورون ــا رب ـم ــا ت ـك ــون ق ــد أف ـقــدت
امل ـ ّصــريــن كـثـيـرًا مــن األج ـ ــواء الــرمـضــانـيــة،
لكنها أظهرت الجانب الجمالي في نفوسهم.
فاهتمامهم بشراء ّالزينة وتزيني املنازل أمر
ّ ّ
يحتاج إلى ّ
تبي أن الهموم كانت
حس فني
ّ
ت ـخ ـب ـئــه» .وت ـتــابــع ع ـبــد ال ـس ــام أن «سـعــي
ربات البيوت إلى تنظيف املنازل وتنظيمها

ق ـبــل رمـ ـض ــان ،ه ــو عـ ــادة ي ـجــب تشجيعها
ّ
بـشـكــل كـبـيــر ،غـيــر أن الـتـنـظـيــم املـبــالــغ فيه
ّ
وال ــذي يأتي قبل أشهر عــدة يعبر عــن قلق
واض ـ ـطـ ــراب ي ـس ـي ـط ــران ع ـل ــى ربـ ـ ــات ب ـيــوت
مصريات ،نتيجة أزمــة كورونا ومــا خلفته
مــن أض ــرار نـفـسـيــة» .وتــوضــح عـبــد الـســام
ّ
أن «االه ـت ـم ــام بــالـبـيــت ال ــذي ع ـ ّـده كـثـيــرون
أمرًا مبالغًا فيه ،في الفترات األخيرة ،يشير
إلى محاولة التخلص من القلق أو التفكير
ّ
الزائد» ،متابعة أن «البيئة الفوضوية تزيد
من الشعور بالتعب واإلرهاق ،فيما يساعد
تنظيم املنزل في تحرير الدماغ من مواصلة
التفكير في األمور املقلقة ،ويضفي إحساسًا
باالستقرار النفسي والسالم الداخلي».

برز شعار «مهما كانت
األيام صعبة ،دخلة
رمضان ليها فرحة»

طريقة للتنفيس

ف ــي إطـ ــار ب ــرام ــج ال ـق ـبــول اإلن ـس ــان ــي في
ّ
أمل ــان ـي ــا ال ـت ــي ت ـم ــك ــن الـ ـن ــاس م ــن دخ ــول
ال ـ ـبـ ــاد بـ ــأمـ ــان وب ـط ــري ـق ــة ق ــان ــون ـي ــة فــي
أوق ــات األزمـ ــات ال ـح ــادة ،ب ــات فــي إمـكــان
والية بريمن (شمال) استقبال نحو 100
م ــن أف ـ ــراد ع ــائ ــات الــاج ـئــن ال ـســوريــن
امل ـق ـي ـمــن ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،م ـن ــذ يـ ــوم االث ـن ــن
 12إبــريــل /نيسان ال ـجــاري .ويــأتــي ذلك
بـعــدمــا اسـتـحـصـلــت ال ــوالي ــة أخ ـي ـرًا على
مــواف ـقــة وزارة الــداخ ـل ـيــة االت ـح ــادي ــة في
ً
برلني .وقــد أحيا األمــر أمــا بني املقيمني
في الــواليــة األملانية الصغرى والراغبني
ف ــي ج ـلــب أق ـ ــارب ل ـهــم ألس ـب ــاب إنـســانـيــة
ومن خارج قانون ّ
لم الشمل .وفي مؤتمر
ص ـح ــافــي ُع ـق ــد ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـن ـص ــرم،
أعلنت السلطات املعنية في والية بريمن
عن السماح لالجئني الهاربني من الحرب
األه ـل ـيــة ال ـســوريــة وال ــذي ــن يـعـيـشــون في
الـ ــواليـ ــة ب ـج ـ ّلــب أشـ ـخ ــاص م ــن أق ــارب ـه ــم
إلــى أملانيا إنـمــا بـشــروط ّ
معينة ،أبرزها
إمكانية تكفل املتقدمني وبطريقة قانونية
واض ـح ــة بـنـفـقــات مـعـيـشــة أقــارب ـهــم مل ـ ّـدة
خمس سنوات ،في حني تتحمل الهيئات
الرسمية فــي الــواليــة التكاليف األخ ــرى،
مــن قبيل الطبابة الـتــي تشمل متابعات
الحمل وال ــوالدة واإلعــاقــة والرعاية وفق
ّ
الحد األدنى الذي يقتضيه القانون.
ّ
ب ــال ـت ــال ــي ،ي ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن فــي
االس ـت ـف ــادة م ــن ذل ــك تـقــديــم طـلـبــات إلــى
مـكـتــب الـهـجــرة وال ـل ـجــوء فــي بــريـمــن أو
مـكـتــب تسجيل فــي مــديـنــة بريمرهافن
ال ـتــاب ـعــة ل ـلــواليــة امل ــذك ــورةُ ،ي ـب ـ ّـن فيها
ال ــدلـ ـي ــل عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــة األس ـ ــري ـ ــة ال ـت ــي
ت ــرب ــط بـ ــن الـ ـط ــرف ــنُ ،
ويـ ـث ـ ّـب ــت ض ـمــان
تغطية تكاليف األقــارب للفترة املحددة
ق ــان ــون ــا (إع ـ ــان الـ ـ ـت ـ ــزام) .وب ـع ــد تـحـقــق
سلطات الهجرة من املعلومات الخاصة
بــاألقــارب واملــوافـقــة املسبقة ،فــي إمكان
البعثة الدبلوماسية لجمهورية أملانيا
االتحادية في بلد إقامة الشخص املعني
إج ـ ـ ــراء ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ــازمـ ــة ال ـخــاصــة
بالهوية وكذلك املتعلقة باألمن ،ليصار
ب ـعــدهــا إل ــى اس ـت ـص ــدار ت ـصــريــح إقــامــة
مبدئي ملدة َ
عامني لصاحب العالقة.
السيناتورة
وفــي هــذا اإلط ــار ،أوضـحــت
ّ
آنيا شتامان ،عن حزب الخضر ،أنه من
غير املمكن ّ
تبدل الصفة اإلنسانية ألمر
ّ
ال ـق ـب ــول ،إال ف ــي ح ــال ت ـحــمــل الـتـكــالـيــف
الـ ـب ــاهـ ـظ ــة ذات ال ـ ـص ـ ـلـ ــة .ولـ ـفـ ـت ــت إل ــى
ّ
أن ت ـص ــاري ــح اإلقـ ــامـ ــة ال ّ ـخ ــاص ــة تـمـنــح
امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا ح ـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ،وه ــم
بالتأكيد سوف يستغلون هذه الفرصة
تدريجيًا للحصول على وظيفة خاضعة
ملساهمات الضمان االجتماعي.
مــن جهته ،عـ ّـبــر عضو مجلس الشيوخ
أولريش ماورير ،عن الحزب االشتراكي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ع ــن س ـع ــادت ــه بـتـحـقـيــق
ً
ذلك ،قائال «صار في استطاعتنا تنفيذ
ّ
املــرســوم املخطط لــه ،ألن حالة الطوارئ
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة وم ـخ ـي ـم ــات
ّ
مستمرة.
الالجئني في البلدان املجاورة
وبـمـســاعــدة بــرنــامــج الـقـبــول اإلنـســانــي،
يمكننا فــي والي ــة بــريـمــن أن ن ـقـ ّـدم إلــى
ب ـعــض األشـ ـخ ــاص ال ـض ـع ـفــاء اآلخ ــري ــن
ّ
مـنـظــورًا للحياة بــأمــن وس ــام على أقــل

تقدير ،وفــي الوقت نفسه أن نخفف من
مخاوف أقاربهم الدائمة عليهم».
وأفادت صحيفة «فيزر كورير» األملانية
ّ
ب ــأن ــه ،ووف ـقــا ملـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ينطبق
ال ـبــرنــامــج ع ـلــى أف ـ ــراد األس ـ ــرة امل ـقـ ّـربــن
الذين ال يمكنهم دخول البالد كجزء من
ّ
لم شمل األســرة .وبعد توسيع القواعد،
ودائمًا بموجب قانون اإلقامة ،يستفيد
من ذلك على سبيل املثال أقارب الالجئني
ال ـق ـ ّـص ــر غ ـيــر امل ـص ـحــوبــن ب ــذوي ـه ــم ،أو
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن دخ ـل ــوا ك ـقـ ّـصــر غير
ّ
م ـص ـحــوبــن وب ـل ـغ ــوا الـ ـس ــن ال ـقــانــونـيــة
م ــن دون أن ي ـت ـج ــاوزوا  27ع ــام ــا بـعــد.
هـكــذا ،فــي إمـكــان ه ــؤالء إحـضــار آبائهم
وأمهاتهم وأشقائهم الذين لم يبلغوا 27
عــامــا مــن غير املـتــزوجــن .كــذلــك ،يسمح
ل ـل ـبــال ـغــن ب ـج ـلــب أزواج ـ ـهـ ــم وأوالده ـ ـ ــم
م ــن س ــوري ــة ،ح ـتــى ل ــو تـ ـج ــاوزت أع ـمــار
األخ ـي ــري ــن  18ع ــام ــا .وفـ ــي حـ ــال ف ـقــدان
ّ
املتزوج
الوالدين ،يمكن لألخ (أو األخت)
االستفادة من اإلج ــراءات اإلنسانية مع
زوجته وأوالدهما ّ
القصر .تجدر اإلشارة
ّ
القبول هذه ليست جديدة
إلى أن برامج
ّ ُ
َّ
في واليــة بريمن ،إنما تطبق من جديد.
واإلج ـ ــراء الـســابــق املـمــاثــل ك ــان فــي عــام
 ،2013مثلما فعلت واليات أملانية أخرى.
وفـ ــي ان ـت ـق ــاد ل ـل ـق ــرار ،أشـ ـ ــارت صحيفة
«ت ـ ــاغ ـ ــس تـ ـس ــايـ ـت ــون ــغ» األملـ ــان ـ ـيـ ــة إل ــى
ّ
أن املـ ــرسـ ــوم ي ــأت ــي ب ـع ــد فـ ـ ــوات األوان،

ويستفيد منه من يملك أقاربه كثيرًا من
امل ــال وف ــي إمـكــانــه ض ـمــان إعــالــة أقــار ّبــه
فــي خــال الـسـنــوات املقبلة .أضــافــت أنــه
بالنسبة إلــى الجئني ســوريــن كثيرين،
مــن غـيــر املــرجــح أن تـكــون ه ــذه الـبــرامــج
خـ ـ ـي ـ ــارًا ،والـ ـسـ ـب ــب ال ـت ـك ـل ـف ــة ال ـب ــاه ـظ ــة.
ف ــال ــوع ــد ال ـب ـس ـيــط ال ي ـك ـفــي ،وي ـج ــب أن
ي ـك ــون ذا م ـص ــداق ـي ــة ،وه ـ ــذا يـتـطـلــب أن
يكون للضامن دخل أو أصول بما تكفي
لـيـتـمـكــن بــالـف ـعــل م ــن إع ــال ــة أق ــارب ــه في
ّح ــاالت الـ ـط ــوارئ .وذل ــك فــي إشـ ــارة إلــى
أن ــه س ــوف يـتـعـ ّـن عـلــى الـضــامــن ّ
تحمل
الباهظة بشكل
مخاطر تكاليف العالج
ّ
ّ
ف ـ ـ ــردي ،ولـ ـع ــل األب ـ ـ ــرز ه ــو أنـ ـ ــه ال يـحــق
للواصلني الجدد الحصول على إعانات
الدولة حتى لو حصلوا على حق اللجوء
بــأنـفـسـهــم .وه ــذا األم ــر لـفــت إلـيــه بيرند
ش ـنــايــدر ،امل ـت ـحــدث بــاسـ ّـم الـسـيـنــاتــورة
شـ ـ ـت ـ ــام ـ ــان ،وقـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ّـن أنـ ـ ـ ـ ــه ال ت ـن ـب ـغــي
االستهانة بالرعاية الصحية اإلضافية
لنحو  100شخص ،مع صعوبة تقديرها
بالضبط وفي ظل غياب التأمني الصحي
لـلــوافــديــن ال ـج ــدد .وف ــي الـسـيــاق نفسه،
انتقدت املتحدثة باسم مجلس الالجئني
فـ ّـي بريمن غــونــدوال أورت ــر الـقــرار قائلة
إنه «ال يستحق الثناء ،فاملوافقة متأخرة
بعد كل الوعود الجوفاء والحرب تدور
ّ
رحاها في سورية .كذلك فإن تحديد 100
شخص فعل تعسفي جدًا».

مكتب الهجرة واللجوء في برلين يبحث في الملفات كلها ()Getty

هل يستفيد من البرامج اإلنسانية بعدما حصل على حق اللجوء؟ ()Getty

بالتوحد
ليبيا :جهود حكومية لتوفير عالج ألطفال مصابين
ّ
مشكالت عديدة
تواجه األطفال الذين
يعانون اضطراب طيف
ّ
لعل
التوحد في ليبيا،
ّ
أبرزها نقص في المراكز
الحكومية ،فعددها
ال يتجاوز الثالثة .كذلك
ثمة شكاوى من استغالل
ّ
هؤالء األطفال من قبل
المراكز الخاصة بهم

نقص في مراكز العالج
الليبية (مأمونور راشد)Getty/

طرابلس ـ العربي الجديد

لـجــأت السلطات الطبية الليبية إلــى بناء
ّ
بالتوحد
مــراكــز لـعــاج األط ـفــال املـصــابــن
بعد تراكم الديون الخارجية ،إذ كانت تعمد
إلى إرسال األطفال للعالج في مصر واألردن
بسبب الـنـقــص الكبير فــي املــراكــز داخـلـيــا.
واملراكز املتوفرة تقع في العاصمة طرابلس
وفي سبها (جنوب غرب) وبنغازي (شرق).
وقد أطلقت حكومة الوفاق الوطني السابقة،
في سبتمبر /أيلول املاضي ،مشروعًا لبناء
أك ـبــر مــركــز لـلـعــاج فــي الـشـمــال األفــريـقــي،
وذلك بعد إنفاقها ما يزيد عن  100مليون
يـ ـ ــورو لـ ـع ــاج األط ـ ـفـ ــال ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .وق ــد
أش ـ ـ ــارت وزارة ال ـص ـح ــة ح ـي ـن ـهــا إل ـ ــى ب ــدء
حصر الـحــاالت فــي مختلف امل ــدن الليبية،
بهدف إصدار بطاقات لهم ،على أن تستقبل
الحاالت املحصورة في املركز الجديد فور
االن ـت ـهــاء مــن تـنـفـيــذه .بـحـســب مــديــر إدارة
املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة فــي

حـكــومــة ال ــوف ــاق الـســابـقــة مـخـتــار الـجــديــد،
ّ
فـ ــإن امل ــرك ــز ج ــاء لـتـعــويــض الـنـقــص الـحــاد
فــي ع ــدد املــراكــز فــي ال ـبــاد ،بــاإلضــافــة إلــى
عــدم تـعـ ّـرض األط ـفــال إلــى اسـتـغــال املــراكــز
ّالخاصة املنتشرة في البالد .ويذكر الجديد
ّ
أنــه بالتزامن مــع إنـشــاء مركز الـعــاج ،فــإن
الـ ـ ـ ــوزارة ك ــان ــت ت ـع ـتــزم ت ــدري ــب  200عــامــل
صحي لتوزيعهم على املراكز في طرابلس
وبنغازي وسبها ،كذلك كانت تدرس إنشاء
ّ
م ــراك ــز أخـ ـ ــرى ،ل ـك ــن خ ـطــة مـ ـش ــروع املــركــز
تنتظر موافقة السلطة الليبية الجديدة بعد
ّ
توقف كل اإلجراءات املتعلقة بالتمويل.
كاف
جهد غير
ٍ

ّ
بالتوحد،
إبراهيم محمود أب لطفل مصاب
ّ
ـ«العربي الجديد» عن فرحته بإنشاء
يعبر ل
ّ
الرغم
املــركــز ،غير أنــه يــراه «غير كــاف على ّ
من تقديمه الخدمات الطبية غير املتوفرة
فــي ال ـبــاد .فــاألســر الـفـقـيــرة ،خصوصًا في
املناطق النائية ،ســوف تتكبد عناء السفر

أكثر من  100مليون
يورو أُنفقت
لعالج أطفال في الخارج
ثمة ضرورة إلنشاء
ّ
مزيد من المراكز في
كل المناطق الليبية

ملسافات طويلة حتى تتمكن منّ نقل األطفال
إلــى املــركــز» .يضيف محمود أنــه يقطن في
منطقة محاذية لطرابلس ويمكنه الوصول
إل ــى مــركــز ت ــاج ــوراء الـتـخـصـصــي ،ويـســأل
«لـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا ب ـخ ـص ــوص ب ــاق ــي األس ـ ـ ــر فــي
املناطق البعيدة؟ هل سوف يبقى أطفالها

محرومني من الدراسة في املراكز العامة؟»،
مـضـيـفــا ّ
«إم ـ ــا عـلـيـهــم ال ــرض ــوخ للتكاليف
ّ
ّ
الباهظة في املصحات الخاصة وإما إهمال
أطـفــالـهــم بـسـبــب الـعـجــز امل ــال ــي» .وبحسب
آخ ــر إح ـصــاء ت ـقــديــري ل ـ ــوزارة الـصـحــة في
حكومة الوفاق السابقةّ ،
سجلت ليبيا 2383
ّ
حــالــة تـ ّ
ـوحــد ،موضحة أنـهــا أج ــرت كشوفًا
ً
ّ
لـ ــ 883ط ـفــا ،فيما ســجـلــت  1500طـفــل عبر
منظومتها ال ـتــي أطلقتها لـحـصــر حــاالت
ّ
التوحد لدى األطفال في البالد .تلك األرقام
تبقى تقديرية ،لعدم تسجيل األهل أطفالهم
واالكتفاء بمتابعة حاالتهم في املصحات
الخاصة.
مكمن المشكلة

وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ،تـ ـق ــول
امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي طـ ــب ّاألطـ ـ ـف ـ ــال وحـ ـ ــاالت
ّ
التوحد منية سليمان إنها «خطوة جيدة،
ّ
لكن تدريب الكوادر داخليًا غير مجد ،بدليل
فشل التجارب السابقة واضطرار السلطات

إلـ ــى إرسـ ـ ــال األطـ ـف ــال إلـ ــى الـ ـخ ــارج لتلقي
ال ـ ـعـ ــاج» .وت ـ ـحـ ـ ّـدد س ـل ـي ـمــان ف ــي حــديـثـهــا
لـ«العربي الجديد» مكمن املشكلة من وجهة
نـظــرهــا وه ــو «ع ــدم الــوعــي ل ــدى األط ـب ــاء»،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ال ـ ـحـ ــاالت بـمـعـظـمـهــا ت ـكــون
بداية «في دائــرة االشتباه وذلك باالعتماد
عـلــى التشخيص اإلكـلـيـنـيـكــي بـمـفــرده من
ّ
دون اسـتـشــارة أطـبــاء آخــريــن» .تضيف أن
«دمج الطفل املشتبه في إصابته مع أطفال
مـصــابــن بــالـفـعــل يــزيــد م ــن س ــوء حــالـتــه».
وتشدد سليمان على ضــرورة إنشاء مزيد
ّمن املراكز في كل املناطق الليبية ،وتشرح
أنـ ـ ــه «عـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ع ـ ــبء الـتـنـقــل
وال ـس ـف ــر ع ـلــى ع ــائ ــات األطـ ـف ــال املـصــابــن
ّ
بــالـتـ ّ
ـاج الطفل فــي بيئته أمر
ـوحــد ،ف ـ
ـإن عـ ّ
ّ
أساسي ،ال سيما أنه يتعلق باندماجه في
مجتمعه وبيئته».
بيئة العالج

وعند ســؤال سليمان عن عــدم تجاوب ابن

محمود مع العالج على الرغم من املحاوالت
ّ
في الخارج ،تجيب أن «أخطر مراحل العالج
هي فقدان املهارات األساسية التي يتلقاها
امل ـص ــاب ،اجـتـمــاعـيــا ولـغــويــا (وغ ـيــر ذل ــك).
فـهــو يـتـلـقــاهــا عـلــى يــد طـبـيــب مــن مجتمع
آخـ ــر ،وع ـنــد ع ــودت ــه إل ــى ب ـلــده س ــوف يجد
أنـمــاطــا اجتماعية أخ ــرى ولـغــة (أو لهجة)
أخرى ،ما يزيد عزلته ويستوجب بدء عالج
جديد» .وفي حديث صحافي سابق ،كانت
ّ
املصابني
سليمان قد رأت أن مشكلة األطفال
ّ
ّ
بالتوحد ،الذين أرسـلــوا إلــى األردن لتلقي
الـعــاج ،بنيت فــي األس ــاس على عــدم وعي
ّ
التوحد ،وعلى هذا األساس
لحقيقة طيف
ّ
كان إرسالهم إلى الخارج .كذلك دل ذلك على
عدم معرفة األسر حقيقة هذا الطيف .وأكدت
ّ
بــال ـ ّتــالــي أن إرس ـ ــال األطـ ـف ــال إل ــى ال ـخ ــارج
مجد أســاســا ،وإن
لتلقي الـعــاج أمــر «غير
ّ
ٍ ّ
توفر الدعم املــالــي» ،مضيفة أن الدليل هو
األطفال الذين عولجوا في األردن وغيره من
دون أن ُي ّ
ّ
تحسنًا.
سجلوا
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«العالقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية» ،كتاب جديد للباحث الفلســطيني محمود محارب ،يكشــف أســرارًا
ّ
تمكن القســم العربي في الدائرة السياســية التابعة للوكالة اليهودية من إنشــاء جســور للتفاوض مع
وتفاصيل كثيرة :كيف
«حــزب الكتلة الوطنية» في ســورية؟ وكيف نجحت اســتخبارات القســم العربي فــي تجنيد عدد من العمالء ذوي «الســمعة
موسعة في هذا الكتاب ،هنا الجزء األول منها.
الوطنية»؟ الباحث صقر أبو فخر يقدم قراءة
ّ

قراءة في كتاب محمود محارب

الوكالة اليهودية
وعمالؤها في سورية
صقر أبو فخر

يـ ــواظـ ــب الـ ـب ــاح ــث ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
م ـح ـمــود م ـح ــارب ع ـلــى نبشياته
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
امل ـس ـت ــورة ،بــاحـ ًـثــا ع ــن م ـع ـلــومــات تــاريـخـيــة
ج ــدي ــدة ،تـضـيــف إل ــى م ــا لــديـنــا م ــن مـعــارف
وأسـ ــرار مكشوفة عـمــا حـصــل فــي فلسطني،
وال سيما منذ ث ــورة  1936حتى النكبة في
سـنــة  .1948وف ــي ه ــذا املـ ـي ــدان ،نـشــر أخ ـيـ ًـرا
ك ـت ـ ً
ـاب ــا م ـث ـي ـ ًـرا ع ـن ــوان ــه «الـ ـع ــاق ــات ال ـســريــة
ب ــن ال ــوك ــال ــة ال ـي ـهــوديــة وقـ ـي ــادات س ــوري ــة»
(ب ـيــروت :جـســور للترجمة والـنـشــر.)2021 ،
ـادا إل ــى تـقــاريــر
ويـبـحــث ه ــذا ال ـك ـتــاب ،اس ـت ـنـ ً
ومــراســات صهيونية ،جمعها الـكــاتــب من
األراشـيــف اإلسرائيلية ،كأرشيف الهاغاناه
واألرشـ ـ ـي ـ ــف الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي امل ـ ــرك ـ ــزي ،ك ـيــف
تمكن القسم العربي فــي الــدائــرة السياسية
ّ
التابعة للوكالة اليهودية من إنشاء جسور
لـلـتـفــاوض مــع «ح ــزب الـكـتـلــة الــوطـنـيــة» في
سـ ــوريـ ــة ،وكـ ـي ــف تـ ـم ــادت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات مــع
قادة ذلك الحزب ،أمثال جميل مردم ولطفي
الـحـفــار ،وكـيــف نجحت اسـتـخـبــارات القسم
ال ـعــربــي ف ــي تـجـنـيــد ع ــدد م ــن ال ـع ـمــاء ذوي
«الـسـمـعــة الــوط ـن ـيــة» ،أم ـثــال نـسـيــب الـبـكــري
وأخ ـيــه ف ــوزي ال ـب ـكــري ويــوســف العيسمي،
عــاوة على عبد الله عبود ويوسف لنيادو
وغيرهما .الجديد في الكتاب ،إلى حد ما ،هو
عمن تعاون مع
اإلفـصــاح ،باالسم الصريحّ ،
الوكالة اليهودية ،وتلقى منها األمــوال لقاء
خدمات خسيسة .ويكشف الكتاب ،فوق ذلك،
ّ
تتورع
مقدار الوضاعة الصهيونية عندما لم
اسـتـخـبــاراتـهــا عــن م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال شـكــري
القوتلي فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت املـفــاوضــات
جارية مع الكتلة الوطنية ،وهو أحد رجالها
شخصا يدعى
وجندت لهذه املحاولة
الكبارّ ،
ً
ميشال جرجورة (ص .)173 170-
ك ـن ــا قـ ــرأنـ ــا ال ـف ـص ــل األول مـ ــن ه ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
«املـخــابــرات الصهيونية وبــدايــات التجسس
عـلــى ال ـعــرب» فــي مجلة «املـسـتـقـبــل الـعــربــي»
(العدد  ،357نوفمبر /تشرين الثاني .)2008
وقــرأنــا الفصل الثالث «املـقــاالت الصهيونية
املدسوسة في الصحف السورية واللبنانية»
في مجلة الــدراســات الفلسطينية (العدد ،78
رب ـيــع  .)2009أم ــا ال ـف ـصــان ال ـثــانــي وال ــراب ــع
فيركزان على مفاوضات الوكالة اليهودية مع
ّ
الكتلة الوطنية في سورية ،ومع عبد الرحمن
يشدد الفصل الخامس األخير
الشهبندر ،فيما ّ
أسستها الوكالة اليهودية
على العالقات التي ّ
مع عدد من قادة الدروز في سورية ،وخطتها
لترحيل دروز فلسطني إلــى جبل ال ـعــرب ،ثم
فشل تلك الـخـطــة .وقــد بلغ عــدد الــوثــائــق 54
رسالة
وثيقة أو
وثيقة ،وأرفق الكاتب مع كل
ٍ
ٍ
أو تقرير الترجمة العربية .وأبرز تلك الوثائق
تـقــاريــر إلـيــاهــو ســاســون عــن اجـتـمــاعــاتــه مع
نسيب البكري ولطفي الحفار وجميل مردم
ونـ ـص ــوح ب ــاب ـي ــل ،ص ــاح ــب ج ــري ــدة «األي ـ ــام»
الدمشقية ،ورسائل آبا حوشي عن زيارته إلى
يوسف العيسمي في جبل العرب ،واجتماعه
إل ــى مـحـمــد األشـ ـم ــر ،ول ـقــائــه الح ـ ًـق ــا سـلـطــان
األطرش .وجميع هذه الوثائق تعود إلى سنة
 ،1938ما عدا تقريرعن زيارة آبا حوشي إلى
يوسف العيسمي الذي يعود إلى سنة .1937
يثير الكتاب أسئلة كثيرة وشائكة عن مقدار
االخـ ـت ــراق الـ ــذي نـجـحــت ال ــوك ــال ــة ال ـي ـهــوديــة
فــي إحــداثــه فــي قلب بعض الـقــوى السياسية
ال ـع ــرب ـي ــة ،ومـ ـ ــدى الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي أل ـح ـق ــه ذل ــك
ّ
سيحرض
االخـتــراق .وال ريــب أن هــذا الكتاب
الباحثني العرب على الكتابة في هذا امليدان
مواز أو حتى مطابق .وهذا امليدان
من منظار ٍ
ل ـي ــس جـ ــديـ ـ ًـدا ع ـل ــى ال ـب ــاح ـث ــن ال ـ ـعـ ــرب؛ فـقــد
أصــدر بــدر الحاج كتابه «الـجــذور التاريخية
للمشروع الصهيوني فــي لبنان» فــي ،1982
ثم ُترجم إلى العربية كتاب كيرستني شولتزه
«دب ـلــومــاس ـيــة إســرائ ـيــل ال ـسـ ّـريــة ف ــي لـبـنــان»
في  ،1998وظهر كتاب ليئورا أيزنبرغ «عدو
وت ــرج ــم ال ـك ـتــاب الـشــامــل
عـ ــدوي» ف ــي ُ ،1997
واملفصل الذي وضعه رؤوفني إيرليخ بعنوان
«املتاهة اللبنانية» في سنة  .2017وقبل هذه
الكتب كلها ،قــرأنــا مــذكــرات إلياهو أبشتاين
بعنوان «جـلــوس صهيون والـعــرب» (،)1974
ومذكرات إلياهو ساسون املوسومة بعنوان
«فــي الـطــريــق إلــى ال ـســام» ( ،)1978واطلعنا
أخيرا على اتصاالت الوكالة اليهودية ببعض
ق ــادة الـ ــدروز ل ــدى امل ــؤرخ الفلسطيني قيس
ف ـ ّـرو ،فــي كتابه املهم «دروز فــي زمــن الغفلة»
ـذرات من هذه القضية
( ،)2019عــاوة على شـ ٍ
ل ــدى سـعـيــد نـفــاع فــي كـتــابــه «ال ـع ــرب ال ــدروز
والحركة الوطنية الفلسطينية» (.)2008

الوثائق وكتابة التاريخ
ك ـش ــف ال ــوث ــائ ــق املـ ـخـ ـب ــوءة م ـه ـم ــة جـلـيـلــة
بالتأكيد ،لكن االكـتـفــاء بمنطوق الوثائق

(غالف الكتاب)

مسألة
واالقتصار على النصوص وحدها
ٌ
ً
علميا .وال يستطيع امل ـ ّ
ـؤرخ ،مهما
ناقصة
ك ــان ص ــادق ــا ،أن يـكـشــف امل ــاض ــي ك ـمــا وقــع
بالفعل من خــال املـصــادر وحــدهــا ،وكــل ما
يستطيع أن يفعله ،فــي هــذه ال ـحــال ،كشف
ما جــاء في املصادر ومحتوياتها .ومعيار
الحكم في هذه املسألة هو الصدقية ،أي عدم
الـتــاعــب بـمـضـمــون امل ـص ــادر ونـصــوصـهــا.
وال ــوث ــائ ــق ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،م ـثــل غ ـيــرهــا من
ـازمــا
ـصــا جـ ً
الــوثــائــق ،ال ُت ـق ًــرأ بــاعـتـبــارهــا نـ ً
ونهائيا؛ فتحليل الوثيقة أهم ،في
وقاطعا
ً
ـان كـثـيــرة ،مــن الــوثـيـقــة نفسها ،إال إذا
أح ـيـ ٍ
كانت الوثيقة اتفاقية سرية خطيرة ،وعند
ذلك تكون نصوص الوثيقة هي املهمة .أما
الرسائل والتقارير فتحتاج إلــى تمحيص
خصوصا
دقيق الكتشاف ما جرى بالفعل،
ً
أن الزمن ُيلقي بأستاره الظليلة فوق كلمات
النصوص .لنأخذ ،على سبيل املثال ،تقارير
مندوبي الوكالة اليهودية وتقارير عمالء
االسـتـخـبــارات ،أمـثــال آبــا حوشي وشلومو
ألفيا ودوف هوز ويوسف فاين وحسن أبو
رك ــن ويــوســف العيسمي وع ـبــد ال ـلــه عبود
وف ــوزي الـبـكــري ونسيب الـبـكــري وغيرهم؛
فتلك الـتـقــاريــر تـتـضـ ّـمــن ،بــالـتــأكـيــد ،مــا هو
ص ـح ـيــح ،ل ـكــن ل ـيــس ك ــل م ــا فـيـهــا صـحـيــح،
فـهــي ،مثل تـقــاريــر الـسـفــراء إلــى رؤســائـهــم،
ـراض ــا ل ـن ـشــاط ـهــم ،وتـحـفــل
ت ـت ـضـ ّـمــن اس ـت ـع ـ ً
ب ـع ـبــارات م ـثــل« :الـتـقـيــت الـسـفـيــر الـفــانــي،
وتـحـ ّـدثــت إل ــى امل ـســؤول الـ َـعـ ّـانــي ،وق ــال لي
ميال إلــى املوافقة
وملست لديه
كيت وكيت،
َ
ً
ُ
على وجهة نظرنا ،ووعدني بمتابعة األمر
مــع وزي ــر خــارجـيـتــه ،واتفقنا على متابعة
البحث في شأن العالقات الثنائية ،وكانت
مـبــاحـثــاتـنــا مـثـمــرة وإي ـج ــاب ـي ــة» .أك ـثــر من
 50%مــن رســائــل الـسـفــراء ُتصبح بــا قيمة
مــع مــرور الــزمــن ،وترتفع النسبة إلــى 80%

يثير الكتاب أسئلة
كثيرة وشائكة عن
مقدار االختراق
الذي نجحت الوكالة
اليهودية في إحداثه
في قلب بعض القوى
السياسية العربية
لم تتورّع االستخبارات
اإلسرائيلية عن محاولة
اغتيال شكري القوتلي
في الوقت الذي كانت
المفاوضات جارية مع
الكتلة الوطنية

بعد مــرور زمن طويل ،ومعظم محتوياتها
ّ
مجرد كــام يزهو بنشاط السفير وجهده،
مناسبة إال ويحضرها َلت َسقط
وأنه ال يترك
ً
ُّ
األخبار واملعلومات .وعلى غرارها تقارير
مندوبي االستخبارات اململوءة بمعلومات

مغازلة حكومة ليون بلوم
الوعي السياسي في سورية ثالثينيات القرن العشرين ،والخبرة المحدودة
للزعماء الوطنيين السوريين ،جعال كثيرين يتوهمون أن التواصل
مع الوكالة اليهودية ربما يساعد في إقناع اليهود بالضغط على
حكومة ليون بلوم الفرنسية كي تبرم معاهدة الجالء التي وقعها
هاشم األتاسي ،والذي نال فور توقيعه رئاسة الجمهورية السورية،
خصوصا أن بلوم يهودي الديانة .وكان الوطنيون يتعرضون ،أواسط
معا ،عالوة
ثالثينيات القرن المنصرم ،لضغوط هائلة بريطانية وفرنسية ً
على ضغط األحوال السياسية المتفاقمة.

على غرار« :نمي ّ
إلي ،وقال لي أحد املصادر،
ُ
وعـلـمـ ُـت مــن مـصــدر مطلع  ..إل ــخ» .وجميع
ه ـ ــذه ال ــرس ــائ ــل والـ ـتـ ـق ــاري ــر واإلخـ ـب ــاري ــات
واملـعـلــومــات فيها كثير مــن املـبــالـغــة ،وهــي
تركز على إبراز الجهد الشخصي في تنفيذ
ّ
وتعلي
املهمات املوكلة إلى كاتب التقاريرُ ،
ـات حـصــل عليها،
مــن ش ــأن تــأويـلــه مـعـلــومـ ٍ
وتـفـسـيــراتــه الشخصية لـلــوقــائــع الـجــاريــة.
والتوصل إلى حقيقة ما جرى في املاضي،
ـادا إلــى الوثائق التي ُأزيـلــت الستائر
اسـتـنـ ً
ّ
التبجحات
عنها ،يحتاج إلى تجريدها من
ـانــا تمكن من
وامل ــزاع ــم
ّ
واالدعـ ـ ــاءات ب ــأن فـ ً
اخـتــراق هــذه الجهة السياسية ،ونجح في
اكـتـســاب ثـقــة ذل ــك الــزعـيــم الـسـيــاســي ،وأنــه
اسـتـطــاع أن ّ
ّ
املستقرة لدى
يغير القناعات
ذاك امل ـســؤول .وبـهــذا املعنى ،يجب أن ُتقرأ
التقارير والرسائل في ضوء مآالت األمور،
وبعد معايرتها على النتائج التي تمخضت
عنها ،وتنقيتها من العبارات االستدراجية،
مثل «قدمت إليه هدية ّ
جدا وقبلها
ُ
فسر بها ً
ً ّ ُ
شاكرا».
ت ـت ـض ـ ّـم ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ،مـ ـث ــل أي
تقويمات
رســائــل وتـقــاريــر إخـبــاريــة أخ ــرى،
ٍ
ـانــا
ـ
ي
ـ
ح
أ
ـر
ـ
ث
شـخـصـيـ ًـة وت ـقــديــرات مــوقــف تـتــأ
ً
بميول الشخص املعني .وبهذا املعنى ،هي
ال تتضمن الحقائق كاملة .وملعرفة ما جرى
حقا ال بــد مــن أن نقارنها برسائل وتقارير
ً
ووثــائــق الـجـهــة املـقــابـلــة النقيضة .وبـمــا أن
ـرات أو رس ــائ ــل أو
هـ ــؤالء قـلـمــا ت ــرك ــوا م ــذك ـ ٍ
تقارير تنير غموض بعض الجوانب ،وتزيح
ال ـل ـثــام ع ــن أسـ ــرار تـلــك الـحـقـبــة ،ف ــإن معيار
االسـتـنـتــاج فــي هــذا املـجــال هــو مــا جــرى في
ً
علميا،
املـيــدان السياسي .ومــن غير املمكن،
تصديق كل ما جاء في هذه الوثائق ،والركون
خضوعا ملبدأ
إلى جميع تفصيالتها ،وذلك
ً
الشك واالحتراس .ولكن ،في اإلمكان تصديق
بعض ما ورد فيها ،واالنـطــاق من ذلــك إلى
جدا
جالء حقائق األمــور؛ وهذه مهمة شاقة ً
وشــائ ـقــة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه .وب ـه ــذا املـنـظــار،
سـ ــأقـ ــرأ كـ ـت ــاب م ـح ـم ــود م ـ ـحـ ــارب ووث ــائ ـق ــه
املسطورة.

الشهبندر والسياسات
المتعاكسة
يـ ـل ــوح لـ ــي أن لـ ـ ـق ـ ــاءات مـ ـن ــدوب ــي ال ــوك ــال ــة
ال ـي ـهــوديــة م ــع الـ ـق ــادة ال ـس ــوري ــن إم ــا أنـهــا
لــم تكن مهمة ج ـدًا فــي ذلــك الــوقــت ،أو أنها
مدعاة للخجل ،فلم ُي ِش ْر هؤالء الذين
كانت
ً
شـمـلـتـهــم الـ ـلـ ـق ــاءات إل ـي ـهــا ف ــي مــذكــرات ـهــم؛
ف ــا تــوجــد أي إشـ ــارة إل ــى تـلــك االت ـص ــاالت
لــدى جميل مــردم (سلمى مــردم بــك« ،أوراق
جميل مردم بك ،بيروت» ،شركة املطبوعات،
 ،)1994أو لـ ـ ــدى ل ـط ـف ــي الـ ـحـ ـف ــار (س ـل ـمــى
الحفار الـكــزبــري« ،لطفي الحفار :مذكراته،
ح ـي ــات ــه ،ع ـ ـصـ ــره» ،ريـ ـ ــاض ال ــري ــس لـلـكـتــب
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وال ـن ـشــر ،ب ـي ــروت  ،)1997وال عـنــد نـصــوح
بابيل (نصوح بابيل« ،صحافة وسياسة:
سورية في القرن العشرين» ،رياض الريس
للكتب والنشر ،بيروت .)1987 ،وكذلك قلما
ـذرات عــن تلك الـلـقــاءات ،حتى
نعثر على ش ـ ٍ
فــي كـتــب امل ـ ّ
ـؤرخ ــن املهتمني بتلك الحقبة،
أم ـثــال الــراحـلــة خـيــريــة قــاسـمـيــة .فـهــل اتفق
الجميع على إهالة الركام على هذه الوقائع
ـوفــا مــن حـســاب ال ـنــاس؟ أو أنهم
خـجـ ًـا وخـ ً
ً
عابرا مثل مئات
شأنا
اللقاءات
اعتبروا تلك
ً
مــن الـلـقــاءات الطبيعية؟ وال ريــب عندي أن
االجتماع إلــى بعض قــادة اليهود كــان أمـ ًـرا
معتادا حتى نهاية الحرب العاملية الثانية،
ً
ـوصــا
ورب ـم ــا حـتــى الـنـكـبــة ف ــي  ،1948خـصـ ً
أن بعض أولـئــك املـنــدوبــن كــان مــن اليهود
العرب ،أو من املقيمني في البلدان العربية،
ع ـلــى غ ـ ــرار إل ـي ــاه ــو س ــاس ــون ،امل ــول ــود في
دمـشــق فــي  ،1902وال ــذي درس فــي جامعة
الـقــديــس يــوســف فــي ب ـي ــروت ،وك ــان يتنقل
بجواز سفر ســوري .أو على منوال إلياهو
أبشتاين (إي ــات) ،الــذي درس في الجامعة
متشعبة
صالت
األميركية في بيروت ،وعقد
ٍ
ٍ
بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة .وم ـع ـظ ــم
ً
عابرا ولم يؤسس أي اتفاقات
اللقاءات كان
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وظ ـ ـ ــل م ـ ـق ـ ـصـ ــورا عـ ـل ــى ع ــرض
ً
ومحصورا في مناقشة التصورات
األفكار،
وامل ـق ـت ــرح ــات .أمـ ــا تـجـنـيــد ب ـعــض ال ـع ـمــاء
ف ـج ــاء ع ـلــى أي ـ ــدي االس ـت ـخ ـب ــارات الـتــابـعــة
للقسم العربي في الدائرة السياسية التابعة
لـلــوكــالــة الـيـهــوديــة ،أم ـثــال يــوســف لـنـيــادو،
وهـ ــو يـ ـه ــودي دم ـش ـق ــي ،وع ـب ــد ال ـل ــه عـبــود
ونـسـيــب الـبـكــري وف ــوزي الـبـكــري ويــوســف
العيسمي .أمــا الشخصيات الوطنية التي
الـتـقــت م ـنــدوبــي الــوكــالــة ال ـي ـهــوديــة ،أمـثــال
شـكــري القوتلي وفـخــري ال ـب ــارودي وفريد
زيـ ـ ــن الـ ــديـ ــن وشـ ـكـ ـي ــب أرس ـ ـ ـ ــان وس ـل ـط ــان
األطـ ــرش وك ـم ــال ج ـن ـبــاط ،ف ــا يـضـيــر ذلــك
تاريخها الوطني ،وال يشوبه بــأي شائبة.
ـذك ــر أن ث ـ ّـم ــة زعـ ـم ــاء آخــريــن
وي ـج ــب أن ن ـت ـ ّ
رفضوا أن يلتقوا مندوبي الوكالة اليهودية
ـضــا قــاطـ ًـعــا ،أمـثــال نبيه العظمة وعــادل
رفـ ً
العظمة ومنير الريس وغيرهم.
امل ـ ـ ـقـ ـ ــرف ح ـ ـقـ ــا أن ت ـت ـم ـك ــن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة مـ ــن ت ـج ـن ـيــد أش ـ ـخـ ــاص ذوي
«س ـم ـع ــة وطـ ـنـ ـي ــة» ،أم ـ ـثـ ــال ن ـس ـي ــب ال ـب ـك ــري
وشقيقه فــوزي ويــوســف العيسمي .وهــؤالء
ُأضيفوا إلى قائمة العار التي ضمت كثيرين،
أم ـث ــال ال ـي ــاس رب ــاب ــي وخ ـيــر ال ــدي ــن األح ــدب
وس ـل ــوم م ـك ــرزل وإل ـي ــاس ح ــرف ــوش ونـجـيــب
ً
سياسيا
صفير ،عالوة على املتعاونني معها
وع ـق ـي ـ ً
ـدي ــا ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار إم ـي ــل ّإدة واملـ ـط ــران
أغـ ـن ــاطـ ـي ــوس م ـ ـبـ ــارك والـ ـبـ ـط ــري ــرك أنـ ـط ــوان
عريضة واملطران عبد الله الخوري وتوفيق
عــواد وكميل شمعون ،وهــؤالء جميعهم من
ل ـب ـنــان .أم ــا ف ــي فـلـسـطــن ،ف ـمــن ي ـقــرأ كـتــابــي
هيلل كوهني« :جيش الظل» و«عرب طيبون»،
يـشـيــب ش ـعــره ف ــي م ــا ل ــو ك ــان ش ـعــره م ــا زال
ـود .وأم ـث ــال ه ــؤالء ال يـمـكــن إح ـصــاؤهــم،
أس ـ ـ َ
ونكتفي بذكر القليل القليل منهم ،على شاكلة
أسعد الفاهوم وموسى هديب وحيدر طوقان
وعارف العسلي والصحافي إبراهيم النجار
(مـ ـح ــرر ج ــري ــدة «لـ ـس ــان الـ ـ ـع ـ ــرب») ،وحــافــظ
الـحـمــدالـلــه وع ـبــد ال ـف ـتــاح دروي ـ ــش والـشـيــخ
سعود العوري وحسن الشكعة وسليم الحاج
إب ــراه ـي ــم وشـقـيـقــه ســامــة وك ــام ــل الـشـنـطــي
والشيخ أسعد الشقيري وعبد اللطيف أبو
هنطش وحسن شكري وعبد الرحمن التاجي
الفاروقي والشيخ محمود الدجاني وحسن
عــريـقــات وال ـحــاج طــاهــر قــرمــان وزه ــدي أبــو
الجيبني والصحافي جورج عازر والصحافي
بولس شحادة وفخري النشاشيبي والشيخ
حسام الدين الجارالله ورافع الفاهوم وأنور
الشقيري وفخري عبد الهادي وفريد ارشيد
وك ــام ــل الـحـســن وأح ـم ــد الـشـكـعــة ومـحـمــود
امل ــاض ــي وال ـش ـي ــخ فـ ـ ــوزي اإلم ـ ـ ــام ودرويـ ـ ــش
الداودي الدجاني ومحمود الداودي الدجاني
وإبراهيم الدجاني وفوزي درويش الحسيني
ومحمد نمر الهواري وسليمان طوقان.
الوعي السياسي في سورية في ثالثينيات
القرن العشرين ،والخبرة املحدودة للزعماء
الوطنيني الـســوريــن آن ــذاك ،جعال كثيرين
يتوهمون أن التواصل مع الوكالة اليهودية،
خصوصا في سنة  ،1936ربما يساعد في
ً
إقناع اليهود بالضغط على حكومة ليون
ب ـلــوم الـفــرنـسـيــة كــي ت ـبــرم مـعــاهــدة الـجــاء
وق ـع ـهــا هــاشــم األت ــاس ــي ،وال ـ ــذي نــال
ال ـتــي ّ
فــور توقيعه رئــاســة الجمهورية السورية،
خصوصا أن ليوم بلوم يهودي الديانة.
(كاتب عربي)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

MEDIA

أخبار

أفرجت السلطات المصرية عن
الناشط المعروف بانتقاده الصريح
للحكومة ،خالد داود ،بعدما
أمضى أكثر من عام ونصف العام
قيد الحبس االحتياطي ،وفق ما
أعلنه محاميه ،الثالثاء .ولم يتضح
على الفور ما إذا كان اإلفراج عنه
مشروطًا.

كشف تحقيق لصحيفة «ذا
غارديان» اإلثنينّ ،
أن «فيسبوك»
سمحت لزعماء العالم وسياسييه
باستغالل منصتها في خداع
المواطنين أو مضايقة المعارضين
في الدول الفقيرة غير الغربية ،لكي
تركز جهودها في الواليات المتحدة
والدول الغنية.

قررت وكالة «رويترز» لألنباء تعيين
أليساندرا غالوني رئيسة للتحرير،
لتصبح أول امرأة تقود الوكالة
اإلخبارية العالمية ،في تاريخها
الممتد لمائة وسبعين عامًا.
ّ
وستحل غالوني ( 47عامًا) ،وهي من
سكان روما ،محل ستيفن جيه .أدلر
الذي يتقاعد هذا الشهر.
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حظرت السلطات البيالروسية
بث قناة «يورونيوز» التلفزيونية
األوروبية في البالد ،اإلثنين،
وستستبدلها ببرامج عن الحرب
العالمية الثانية أنتجتها روسيا.
وأوضحت مينسك ّ
أن رخصة البث
جدد ،بسبب ّ
بث اإلعالنات
للقناة لم ُت ّ
باللغة اإلنكليزية.

بعد عام وشهرين من نشر تحقيق «العربي الجديد» االستقصائي ،استُهدف الزميل معاذ حامد المقيم في
إسبانيا ،حيث حقق معه ضابط استخبارات إسرائيلي ،في فضيحة قانونية ــ سياسية

معاذ حامد لـ«العربي الجديد» :أخشى االنتقام
محمد هديب

كــان يمكن ألي صحافي فــي فلسطني أن
يـعـتـقــل إداري ـ ـ ــا ومل ـ ــدة م ـف ـتــوحــة م ــن دون
الئحة اتهام .هذا هو االحتالل وهذه هي
أدواتـ ــه .لـكــن مــا وق ــع ملــراســل «التلفزيون
ال ـعــربــي» فــي إسـبــانـيــا ،الـصـحــافــي معاذ
ح ــام ــد ،ل ــم ي ـكــن أق ــل م ــن ف ـض ـي ـحــة ،إذ إن
ضــابــط اس ـت ـخ ـبــارات إســرائـيـلـيــا ه ــو من
تولى التحقيق معه في مؤسسة أمنية في
العاصمة مدريد ،وباللغة العربية ،حيث
لم يكن الضابط اإلسباني ســوى موظف
تجهيزات لتحقيق أجنبي على أرضه ،مع
ضحية أعزل يأمل في لجوء آمن.
«ب ــال ــوث ــائ ــق ...ه ـك ــذا ي ـس ـت ـهــدف امل ــوس ــاد
فلسطينيي ال ـخ ــارج فــي دول أوروب ـي ــة»
عـنــوان التحقيق ال ــذي أع ــده مـعــاذ حامد
لصالح صحيفة «الـعــربــي الـجــديــد» يوم
 30دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول عـ ــام .2019
وهــو تحقيق مــزعــج بالتأكيد ،إذ يتتبع
بالوثائق والتسجيالت الصوتية محاولة
املــوســاد تجنيد الفلسطينيني فــي الــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ع ـب ــر عـ ـ ــروض ع ـم ــل وهـم ـيــة
وغـ ـي ــره ــا ،ع ــن ط ــري ــق م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي وامل ـن ـظ ـمــات ال ـخ ـيــريــة ،بغية
التجسس على التنظيمات الفلسطينية
والناشطني في أوروبا.
عمل حامد في تركيا ،ثم قرر اللجوء إلى
إسبانيا .حدث هذا في إبريل /نيسان عام
 ،2019أي قبل ثمانية أشهر من قراره بنشر
التحقيق الذي جهزه في تركيا .ملاذا إذًا لم
ينشر التحقيق قبل وصوله إلى إسبانيا؟
يقول معاذ حامد فــي حــوار مــع «العربي
الجديد» إن تحقيقه كان جاهزًا قبل عام
من تاريخ نشره ،لكن عدم شعوره باألمان
في تركيا ّ
أجــل النشر ،مضيفًا «ظننت أن
إسـبــانـيــا سـتـكــون املستقر اآلم ــن ،ألفــاجــأ
ب ــأن ـن ــي أت ـ ـعـ ــرض ل ـت ـح ـق ـيــق اس ـت ـخ ـب ــاري
بسبب تحقيق صحافي».
من الغريب استدعاء صحافي الجئ إلى
مقر «الحرس املدني اإلسباني» ،وهو جهة
أمنية عسكرية مهمتها حــراســة املــوانــئ
وال ـطــرق الـســريـعــة وم ـقــرات الشخصيات
الـسـيــاسـيــة ،ومــاح ـقــة مـهــربــي امل ـخــدرات
واإلرهابيني.
ال ـج ـه ــة املـ ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ــدع ــي شـخـصــا
ل ـســؤالــه ع ــن م ـلــف ل ـجــوئــه ه ــي «ال ـشــرطــة
ال ــوط ـن ـي ــة» .ل ـكــن ال ــاج ــئ ،ح ـتــى ل ــو كــان
صحافيًا متعلمًا يتقن لغات عدة يبتعد
عــن أي احـتـمــال ل ـصــدام مــع مــؤسـســة من
مؤسسات الدولة التي سمي الجئًا فيها.
ً
حــن يتلقى مـعــاذ حــامــد ات ـصــاال ودع ــوة
لشرب فنجان قهوة سينحي فــورًا سؤال
ال ـج ـه ــة األمـ ـنـ ـي ــة «أن ـ ـتـ ــم ل ـس ـت ــم ال ـش ــرط ــة
الوطنية .ما عالقتكم بي كالجئ؟» ،وهذا
مــا حـصــل فــي  9ديـسـمـبــر /كــانــون األول
املاضي .وهو يعرف ،كما بالتأكيد تعرف
محاميته ،أن «الحرس املدني» ليس جهة
االختصاص .ما جال في خاطر حامد هو
أن جـهــاز املعلومات فــي «الـحــرس املدني
اإلسـبــانــي» تلقى معلومات مــن املــوســاد.
رب ـم ــا ي ــري ــدون ال ـت ــأك ــد م ــن أنـ ــه ال يشكل
خ ـط ـرًا عـلــى أم ــن إســرائ ـيــل ال ـتــي اعتقلته
سابقًا ،وهــو اليوم لديه اعتماد حكومي
كصحافي محترف.
فــي مـقــر ال ـحــرس األم ـنــي ك ــان حــامــد أمــام
ضابطني إسبانيني :نيكوالس وخافيير،
ودارت ج ـل ـســة م ـط ــول ــة .وب ـخ ـب ــرة حــامــد
الـ ـ ــذي عـ ــرف ال ـس ـج ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
اع ـت ـقــال إداري م ــرات ع ــدة ،انـتـبــه إل ــى أن
أح ــد ال ـضــاب ـطــن ي ـس ــأل وال ـث ــان ــي يــراقــب
لغة جـســده ،وردود أفـعــالــه .كــل ذل ــك ،كان
يـمـكــن اع ـت ـبــاره طــريـقــة تـحـقـيــق مـعــروفــة
في العالم ،قبل أن يأتي التحقيق الثاني
بحضور ضابط مــوســاد إسرائيلي ،يوم
 11ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،لينكشف
الغطاء كليًا عن الفضيحة .نسأله« :بعد
ظهور الضابط اإلسرائيلي ،هل انتبهت

إلــى أن الضابطني اإلسبانيني فــي اللقاء
األول كــانــا يـســأالن أسئلة استخبارية»؟
ي ـج ـيــب :بــال ـط ـبــع .ت ـع ــرض ـ ُـت ف ــي ال ـبــدايــة
ألسئلة عادية ،لكن في نهاية اللقاء بدت
األسئلة غير منطقية ،بل أستطيع القول
غ ـي ــر اح ـت ــراف ـي ــة ،م ـث ــل ل ــو رأيـ ـ ــت الـسـفـيــر
اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،كيف
يمكن أن تتصرف؟ ورددت بأنني أعمل في
مؤسسة إعــامـيــة محترمة ،وأن ــا معتمد
لدى الدولة اإلسبانية رسميًا ،لذلك أدرك

أشعر بالخوف،
وأفكر في ترك إسبانيا
إذا لم ُتحل القضية

وأل ـت ــزم بـتـقــالـيــد مـهـنـتــي .ث ــم سـئـلــت «لــو
رأيت ضابط استخبارات إسرائيليًا ،ماذا
يـمـكـنــك أن ت ـت ـصــرف ج ـس ــدي ــا؟ وس ـخــرت
مــن ال ـســؤال لـيــس فـقــط لــأسـبــاب املهنية
ً
الـتــي ذكــرتـهــا ،بــل ألن مــراســا تلفزيونيًا
ي ــراد ل ــه أن ي ـعــرف بــرمـشــة ع ــن شخصًا،
ويحدد مهنته ،فما بالك بــأن يكون رجل
ً
استخبارات ،وظيفته أن يكون مجهوال».
وأض ــاف حامد «لــدي صــراع سياسي مع
إســرائ ـيــل ،ه ــذا ال أخـفـيــه ،ب ــدءأ بالعنوان

استدعي حامد إلى التحقيق في ديسمبر/كانون األول الماضي (العربي الجديد)

السعي وراء مصادر التحقيق

ـدر كشف
كشف مـعــاذ حــامــد أن الضابط ســألــه عــن مـصـ ٍ
تحقيق «العربي الجديد» عن مـحــاوالت املــوســاد تجنيده،
وكيف توصل إلى طريقة التجنيد وإرسال الحواالت املالية
ّ
مــن عناوين وهمية ،حتى أنــه أخطأ وذكــر اسـمــا ،وحــاول
ّ
إجبار معاذ حامد على القول إنــه هو املصدر الــذي أخفى
«العربي الجديد» هويته حفاظًا على أمنه الشخصي .ثم
سأله عن أحــد املتصلني الذين كانوا يحاولون استقطاب
الشباب الفلسطيني ،ومن هو املصدر األمني الذي كشف
ّ
عن محاوالت سابقة ُرصــدت وتتفق مع ما وثقه تحقيق
«العربي الجديد».
كــان التحقيق قد كشف عن ادعــاء استخبارات االحتالل
الـعـمــل م ــن خ ــال مـنـظـمــات دول ـي ــة وإن ـســان ـيــة الس ـت ــدراج
الفلسطينيني املقيمني في الخارج ،بسبب التسهيالت التي
تحصل عليها تلك املنظمات للتحركات املختلفة وتنظيم

األنشطة ،وإرسال الحواالت البنكية أيضًا .ويعمل االحتالل
اإلسرائيلي ،عبر شبكة من الشركات الوهمية في جورجيا
ورومانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ،الستقطاب الشباب
الفلسطينيني الباحثني عن العمل في مجاالت عدة ،كالبحث
العلمي فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة ،والتصوير
واألفالم ،والصحافة ،كما يستهدف الناشطني على مواقع
التواصل االجتماعي ،وفقًا للتحقيق.
وال تـتــوقــف م ـح ــاوالت امل ــوس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي ال ـهــادفــة إلــى
توريط فلسطينيني في الخارج للتعاون معهم ،وفقًا ملصدر
أمني في االستخبارات الفلسطينية ،طلب عدم الكشف عن
اسمه ،مشيرًا إلى رصد حــاالت أخــرى كثيرة مشابهة ملا
وثقه التحقيق ،حدثت بني  2016و ،2019والتقى خاللها
ُامل َ
ستهدفون مع شخصيات تدعي العمل لصالح القضية
الفلسطينية تحت غطاء العمل الخيري.

ً
الكبير لـلـصــراع مــع اح ـتــال وص ــوال إلــى
التعبير عــن موقف صغير ،كــالــذي حدث
ً
حني كنت أتلقى فصال دراسـيــا في اللغة
اإلسـبــانـيــة ،وكــانــت ت ــدرس مـعــي مجندة
إســرائ ـي ـل ـيــة .عــرفـتـهــا م ــن حـســابـهــا على
(فيسبوك) وهــي ترتدي البزة العسكرية
وت ـح ـمــل س ــاح ــا .ك ــل م ــا ف ــي األم ـ ــر أنـنــي
طلبت بوضوح أن تجلس في أبعد زاوية
عني ،أثناء تلقي الدرس» .جهاز املعلومات
في الحرس املدني اإلسباني ،يقول حامد،
هو االسم امللطف لالستخبارات .وما هو
غير طبيعي وانكشف بشكل فاقع هو أن
يــأتــي ضــابــط مــوســاد مــدعـيــا أن ــه ضابط
م ـخــابــرات بلجيكي مــن أص ــل فلسطيني
واسمه عمر .من السهل على أي فلسطيني
مـعــرفــة لـهـجــة اإلســرائ ـي ـلــي حــن يتحدث
العربية ،ومن املؤكد أنه سيرفض إظهار
هويته كما طلب حــامــد ،لينكشف األمــر،
أمــام الضابط اإلسباني خافيير الــذي لم
يكن يريد التورط في هذا املأزق .نعم .بدا
خافيير واقـعــا فــي حيص بيص ،وبوجه
م ــن أم ـس ــك ب ـج ــرم م ـش ـه ــود .ل ـقــد انـكـشــف
ح ـجــم دوره ،ح ـتــى إن «ض ــاب ــط امل ــوس ــاد
طلب مني أن أتجاهل خافيير وأال أتحدث
باإلنكليزية ،وتركنا الضابط اإلسباني
نتحدث بالعربية».
وعـ ــن م ـس ـتــوى ردود ال ـف ـعــل ف ــي وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ـب ــان ـي ــة ومـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعية ،قال حامد إن تقرير صحيفة
«ببليكو» حول القضية أحدث هزة كبيرة،
ً
وكــان الخبر مــن األكـثــر ت ــداوال فــي مواقع
التواصل االجتماعي في إسبانية لنهار
كــامــل ،وكـثـيــر مــن التعليقات اعـتـبــرت أن
امل ــوس ــاد يـحـكــم ال ـعــالــم ،وأن إسـبــانـيــا ال
تـ ـ ــزال ،فــاش ـيــة ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى اس ـت ـمــرار
نهج نظام فرانكو (الجنرال فرانشيسكو
فرانكو ديكتاتور إسبانيا من  1939حتى
.)1975
وأقـ ــر ح ــام ــد ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،بــأنــه
يشعر حاليًا بــالـخــوف أكـثــر مــن أي وقت
ً
سابق ،مشيرًا «هــذا اليوم تلقيت اتصاال
مــن وكــالــة األن ـب ــاء الـفــرنـسـيــة ،وم ــن مدير
ال ـعــاقــات الــدول ـيــة ف ــي الـكـتـلــة الـيـســاريــة
امل ـ ــوح ـ ــدة فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .مــن
الــواضــح أن القضية أفلتت مــن أي قيود،
وب ــات ــت ت ـمــس س ـم ـعــة ج ـه ــاز دولـ ـ ــة .لكن
فــي الـجــانــب اآلخ ــر ،هـنــاك مــراقـبــة دؤوب ــة
لهاتفي املحمول .أخشى بسبب الضغط
على (ال ـحــرس املــدنــي) مــن عمل انتقامي
سري».
وأض ـ ـ ـ ــاف «لـ ـ ــك أن ت ـت ـخ ـي ــل أيـ ـض ــا حـجــم
ال ـض ـغــط ع ـلــى زوج ـت ــي ال ـت ــي تـعـيــش في
ّ
طفلي
قلق دائم كلما غادرت املنزل ،وعلى
عبيدة (خمس سنوات) وسوار (سنتان).
في النهار ال أعاني بشكل عميق ،لكن في
الليل تهاجمني كوابيس ،ومنها أن أعتقل
ّ
وأرحل إلى فلسطني ،حيث
في غمضة عني
تنتظرني أسهل التهم التي يعرفها طفل
فلسطيني :الخطر على أمن إسرائيل».
ذكر تقرير صحيفة «ببليكو» أن السفارة
ً
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة مـ ــدركـ ــة ب ــال ـف ـع ــل أن ع ـم ـيــا
واح ـدًا على األقــل للموساد يتظاهر بأنه
جــاســوس لــاسـتـخـبــارات البلجيكية في
إسبانيا ،لكن حامدا أوضح «وقع التباس
فــي الـتـقــريــر .هــذه ق ــراءة الصحافي الــذي
كتبه .لم يرد أي تصريح من السفارة ،وال
مــن أي مــؤسـســة وط ـن ـيــة .الـجـمـيــع لــزمــوا
الصمت».
وأكـ ــد م ـع ــاذ ح ــام ــد أن مـكـتــب ال ـل ـجــوء لم
ي ـت ــواص ــل م ـعــه إط ــاق ــا ،و«ل ـ ــم يـتـلــق ولــو
حتى مكاملة أو استفسارًا بسيطًا» ،كاشفًا
أنه يفكر في الرحيل من إسبانيا «إذا ما
حـلــت القضية حـتــى الـصـيــف املـقـبــل .لقد
ظننت أن إسبانيا بلد أوروب ــي آمــن لي.
ال ي ـبــدو األم ــر ك ــذل ــك» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه ال
يتوقع استدعاءه مجددًا ،و«إذا استدعيت
فـيـنـبـغــي أن ي ـح ـض ــروا أمـ ــر م ـح ـك ـمــة .لن
أتحرك من دون محاميتي».
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

محمد استانبولي

ي ــدف ــع ت ــوم ــاس س ـت ــوك ـم ــان ،بـطــل
مـســرحـيــة «ع ــدو ال ـش ـعــب» لهنري
إب ـســن ،ثـمــن مـجــاهــرتــه بالحقيقة
ويصل ،نهاية املسرحية ،إلى خالصة مفادها
أنه الرجل األقوى في املدينة ،ألنه يقف وحيد ًًا
ف ــي ال ــواق ــع .ف ـمــا يـظـهــر بـ ــادئ األمـ ــر مـشـكـلــة
متعلقة بالحمامات العامة ،يحاول ستوكمان
ّ
يتطور ليمس حال املدينة وجهازي
فضحها،
ال ـس ـل ـطــة واإلعـ ـ ـ ــام ف ـي ـه ــا ،وحـ ـت ــى س ـكــان ـهــا،
ويصبح بذلك بطل املسرحية هو العدو األول.
لن ندخل في التفاصيل الدقيقة التي أنتجت
ه ــذا ال ـن ــص امل ـس ــرح ــي ح ـي ـن ـهــا ،وبــالـتـحــديــد
بطلها الــذي ال يجد نصيرًا له حني يفعل ما
تمليه أخالقياته وعالقة ذلك بما كتبه إبسن
قبلها ،ألن ما يهمنا في هذه اللحظة بالذات
هو ذاك الخلل ،الذي قد يبدو صغيرًا لوهلة،
ثــم يكشف بالتتابع الـعـفــن ال ــذي تــرقــد عليه
منظومة بأكملها .وفــي الــواقــع ،فــإن هــذه هي
قصة  ،Collectiveالوثائقي الروماني ،ملخرجه
ألـيـكـسـنــدر ن ــان ــاو ،وامل ــرش ــح ل ـل ـفــوز بـجــائــزة
األوسكار عن أفضل فيلم وثائقي لهذا العام.

شب فيه وحسب ،بل
لم يطاول الحريق الذي اندلع في رومانيا عام  2015النادي الليلي الذي
ّ
كان كفيًال بالكشف عن فساد الحكومة .هنا ،قراءة في الوثائقي الذي تناول القضية

كوليكتيف

الحريق الروماني الذي اندلع في 2015
ماذا يجري في الفيلم؟

ينطلق الوثائقي من حادثة نادي Collective
الليلي والحريق الذي شب فيه عام  2015أثناء
حـفـلــة موسيقية وأودى بـحـيــاة  27شخصًا
داخل النادي ،و 37شخصًا في املشافي خالل
الفترة التي تلت ذلك .حينها ،أجبرت حكومة
الحزب االشتراكي الديمقراطي على االستقالة
بفعل االحتجاجات وردود الفعل الساخطة،
مـفـسـحــة امل ـج ــال أمـ ــام ح ـكــومــة تـكـنــوقــراطـيــة
مؤقتة تستلم زمــام األمــور حتى االنتخابات

ال ـقــادمــة .وف ــي ه ــذا ال ـظــرف ،ي ـقـ ّـرر الصحافي
ك ـت ــال ــن ت ــول ــونـ ـت ــان م ـت ــاب ـع ــة ق ـض ـي ــة أول ـئ ــك
الذين قضوا في املستشفيات بعد تعرضهم
ل ـل ـح ــروق .وي ـجــد ن ـف ـســه ،بــرف ـقــة م ــن م ـعــه في
صحيفة «غازيتا سبورتوليرور» ،أمام قضية
تمس املنظومة السياسية في البالد بأكملها.
فـبـعــد اك ـت ـشــاف ع ــدم فـعــالـيــة املـعـقـمــات الـتــي
تستعملها هذه املشافي ،ويبلغ عددها أكثر
مــن  200مـشـفــى ،يتتبع الـصـحــافـيــون األدل ــة،
ً
وصــوال إلــى الشركة التي تنتجها وتالعبها

أسفر الحريق عن مقتل
 64شخصًا  37منهم نتيجة
صحي
فساد
ّ

بــإجــراءات الـســامــة ،األم ــر ال ــذي لــم يكن ً ليتم
لوال تواطؤ مسؤولني حكوميني ،إضافة إلى
شـبـهــات تتعلق باختالسها األم ــوال العامة
أثناء توريد هذه املواد عديمة الفعالية.
ال يـتــم ذل ــك بــالـســاســة الـتــي توحيها الفقرة
السابقة ،بل بعد مناوشات مع وزارة الصحة
املواد،
التي تجري هي األخرى فحوصات على
ً
وت ــداف ــع بـ ــادئ األمـ ــر ع ــن فـعــالـيـتـهــا مـحــاربــة
الـصـحــافـيــن ،قـبــل أن تـعـتــرف الح ـقــا بعكس
ذل ــك ،ويستقيل وزي ــر الـصـحــة عـلــى أث ــر هــذه

عالم
كوفيدـ19
يقدم  Collectiveقصة
من شأنها لفت االنتباه من
كثير من العناء أينما
دون
ٍ
س ِر َدت ،إال أن الفيلم يكتسب
ُ
أهمية مضاعفة اليوم في
عالم كوفيد .19-إذ أثبتت
جائحة فيروس كورونا
هشاشة النظم الصحية في
بلدان عدة وباتت جودة
ٍ
هذا النظام واحدًا من
المعايير الرئيسية لتصنيف
بلد ما .وإذا ما كان حريق
ٍ
النادي قد باغت المنظومة
الصحية في رومانيا ،فإن
شيئًا شبيهًا يجرى على
الساحة الدولية منذ
العام الماضي.
خرجت الجماهير في مظاهرات دعمًا للصحافي الذي حقق في القضية (فرانس برس)

مسلسل

سالم أبو ناصر

ث ـمــانــي ح ـل ـقــات م ـشــوقــة ومـشـبـعــة ب ـم ـفــردات
درام ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـن ـض ـب ـط ــة األدوات ،ق ــدمـ ـه ــا ل ـنــا
ـوري «ق ـيــد م ـج ـهــول» .وعـنــدمــا
املـسـلـســل ال ـس ـ ّ
نذكر األدوات ،فإننا سنمتنع عن ذكر بعض
الـ ـهـ ـف ــوات ل ـص ــال ــح ال ـن ــات ــج ال ـ ـعـ ــام ،ونـكـتـفــي
ب ــاإلش ــارة إل ــى ال ـق ــدرات املـعـهــودة الـتــي باتت
الــدرامــا السورية على موعد جديد معها في
األعـمــال املرتقبة والـسـنــوات املقبلة ،مــن دون
أن ي ـكــون ه ـنــاك حـجــب مـتـعـمــد ل ـعــدد ضئيل
من األعـمــال السابقة ،التي رفعنا القبعة لها
أم ــام الـهـبــوط املـتــاحــق ،ال ــذي أص ــاب الــدرامــا
السورية منذ بدء الحرب (.)2011
تـجــربــة م ـت ـجــددة ،ال تـحـتــاج إل ــى واقـ ــع بــالــغ
ّ
الـتـشــوه وال ـتــأزم ،للغوص فيها درام ـيــا .لكن
املرور بهامش هذا الواقع كفيل بأن يخلق لنا
واقـعــا مـغــايـرًا ،مــؤثـرًا ،إذا مــا كــانــت مفاتيحه
تـ ـغ ــازل أب ـ ـ ــواب امل ـس ـت ــور ف ـي ــه .ف ــواق ــع ال ـح ــال
السوري ليس رهني الشاشة الفضية بمطلقه،
إذا مــا عرفت الكاميرا كيف تبسط سطوتها
بحنكة ،في انتقاء األجــواء املناسبة ،والبطل
كيف يختزل بــأدائــه وشخصيته ،اختالجات
املــواطــن وعذاباته ،نفسيًا وفكريًا ومعيشيًا،
فـيـغــدو ال ـت ــزام م ـش ــروع ق ـصــة ،ت ـتــواطــأ فيها
املوسيقى واأللـ ــوان ،مــع الحكاية األســاسـيــة،
م ـشــروطــا بـتـنــاغــم سـيـنـجــح امل ـخ ــرج الـســديــر
م ـس ـعــود وأداء بـطـلــه ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـمــايــري،
فــي تحقيقه ،مــن دون الــرهــان على الحبكات
ال ـف ــرع ـي ــة الـ ـت ــي مـ ــا إن ق ـ ـ ــادت ال ـح ـك ــاي ــة فــي
مـطـلـعـهــا ،ح ـتــى خـضـعــت لـقـبـضــة الـتـشــويــق
بقيادة مسعود وعمايري.
الحكايات الفرعية لها وقع خاص .أشخاص

ابتكر بطل العمل
شخصيات وهمية تخوض
معاركه بدًال منه
العمل من بطولة باسل خياط ،الظاهر في الصورة ،وعبد المنعم عمايري ()OSN

الفضيحة .مــا َ يـحــدث بـعــد ذل ــك يــزيــد األم ــور
تعقيدًا ،إذ ُيعثر على مالك الشركة  -الذي كان
مــن املـفـتــرض أن يـفـحــص أس ـمــاء املـتــواطـئــن
معه  -ميتًا بسبب تــدهــور سـيــارتــه ،مــن دون
ً
تحديد ما إذا كان ذلك فعال مقصودًا أم حادثًا.
ت ـتــوالــى الـتـســريـبـ ًـات مــن داخ ــل امل ـشــافــي إلــى
تولونتان ،فاضحة سوء معاملة املرضى وتلك
التي تجري على املستويني املالي واإلداري،
ش ــاب جــديــد
وي ـتــزامــن ذل ــك م ــع تـعـيــن وزيـ ـ ٍـر ً
نفس إصالحي مقارنة بسابقيه.
للصحة ،ذي
ٍ
ينتقل الـفـيـلــم عـنــدهــا لـيــرصــد مــا يـقــوم به
محاوالت إلنعاش هذا القطاع
الوزير ضمن
ٍ
املتعفن ،والعوامل السياسية املختلفة التي
تــؤثــر عـلــى عـمــل الـقـطــاع الـصـحــي بأكمله،
مــا يـجـعــل م ـح ــاوالت اإلن ـع ــاش ه ــذه أسهل
على ال ــورق مما هــي عليه فــي الــواقــع ،على
األق ــل بالنسبة لـلــوزيــر الـشــاب ال ــذي يسأل
نـفـســه واملـحـيـطــن بــه م ــرات ع ــدة عــن أصــل
هذه الدوامة الكبيرة ،أو الطريقة إلنهائها
ً
مــرة واحــدة ولألبد ،من دون فائدة .ينتهي
ال ـف ـي ـلــم ع ـنــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ي ـف ــوز بها
الحزب الديمقراطي االشتراكي مرة أخرى،
ـاص عــديـمــي الـخـبــرة إلدارة
وتـعـيــن أش ـخ ـ ٍ
ومشهد يقف فيه أحد
املشافي مرة أخــرى،
ٍ
آب ــاء الضحايا عند قبر ابـنــه ويقفل عائدًا
مع أسرته ،بينما يقف صحافيو الجريدة
ح ــائ ــري ــن إزاء ت ـ ـهـ ــديـ ــدات م ـب ـط ـن ــة تـمــس
سالمتهم وسالمة أسرهم.
بهدوء ،لكن بثبات

علينا الـتـفــريــق بــن مــا ي ـجــري فــي الفيلم،
والفيلم نفسه .إذ يسهل على أحدنا االنجرار
وراء قـصــة تــولــون ـتــان ،بـمـســارهــا املـتـعــرج
وامل ـع ـق ــد ،وت ـخ ـص ـيــص امل ـ ــدح ل ـهــا وحــدهــا
(كـمــا تفعل الحشود فــي إح ــدى املظاهرات
عكس مــا يجري مع
عندما تهتف باسمه.
ً
ستوكمان بالطبع) .حقيقة ،يعود الفضل
ملخرج الفيلم أليكسندر ناناو بذلك .يعتبر
مــاي ـكــل م ــور أن الـفـيـلــم الــوثــائ ـقــي الـنــاجــح
يجب أن يحمل طابعًا شخصيًا بالنسبة
ملن يصنعه .أنتجت القاعدة السابقة نماذج
ع ــدي ــدة ،ط ـغــى فـيـهــا امل ـخ ــرج ع ـلــى حـســاب
مــوضــوعــه ،وقــد يـكــون آخــرهــا ،Seaspiracy
الـ ــذي عــرضـتــه نتفليكس أخ ـي ـرًا ،وتضيع
خ ــال ــه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ًح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــع اآلراء
واألحكام الذاتيةّ ،
مفرطة بقصة تستحق أن
وترو .إال أن ناناو ،في ّفيلمه
تعالج بهدوء
ٍ
األخ ـي ــر ،يبتعد عــن ذل ــك كـلـيــا ويـســخــر كل
شيء ليسهل عرض القصة املعقدة.
فــي  ،Collectiveال وج ــود لــاسـتـسـهــال أو
ال ـق ـف ــزات امل ـفــاج ـئــة أو االس ـت ـع ــراض ــات ،بل
التزام كامل بتتبع الوقائع والتزام مسافةٍ
بينها وب ــن ال ـصــانــع .ي ـفــرض ذل ــك إيـقــاعــا
ً
بطيئًا أحيانًا ،لكن هذا ما يجري فعال في
غ ــرف الـتـحــريــر عـنــدمــا تـتـعــامــل مــع قضية
بـهــذا الـحـجــم ،وتصبح مــواجـهــة النهايات
امل ـي ـت ــة وتـ ــراكـ ــم اإلح ـ ـبـ ــاط أجـ ـ ـ ـ ً
ـزاء ال يـمـكــن
إغفالها مــن التجربة التي ال يحضر فيها
ّ
املعلق أو املقابالت مع الخبراء وغيرها من
أدوات الفيلم الوثائقي التقليدي ،وتستبدل
بــاملـتــابـعــة الــدقـيـقــة لـلـصـحــافـيــن؛ محركي
القصة الحقيقيني الذين سيعرف املشاهد
أنهم أهل لهذه الثقة.
ورغ ـ ــم هـ ــذا الـ ـب ــرود والـ ـحـ ـي ــاد ،إن صحت
تسميته كذلك ،يتبنى الفيلم مواقف معينة
عندما يجب عليه ذل ــك ،ويـبـتــدئ هــذا منذ
لـحـظــة ع ــرض شــريــط الـفـيــديــو األخ ـي ــر من
الحفلة فــي ال ـنــادي الـلـيـلــي .ال شــك أن هــذه
ً
ً
املـقــاطــع ع ــادة يـتــم الـتــوقــف عـنــدهــا مـطــوال
قبل عرضها بسبب طبيعتها الحساسة ،إال
أنها في الفيلم تبدو ً
جزء ا من الحقيقة غير
املفلترة التي يقف إلى جانبها الفيلم.

علوم

دماغ اإلنسان الحديث
محمد الحداد

ّ
توصلت دراســة جديدة إلــى أنــه حتى بعدما اتخذ
ال ـب ـشــر ال ـق ــدام ــى خ ـطــوات ـهــم األولـ ـ ــى ل ـل ـخ ــروج من
أفــري ـق ـيــا ،ك ــان ــوا ال ي ــزال ــون  -بـشـكــل غـيــر مـتــوقــع -
يمتلكون أدمـغــة تشبه أدمـغــة الـقــردة العليا ،أقــرب
الـكــائـنــات إل ــى اإلن ـس ــان ال ـحــديــث ،أك ـثــر مـمــا تشبه
أدمغة البشر املعاصرين.
لعقود طويلة ،اعتقد العلماء أن التنظيم الحديث
لهياكل الــدمــاغ ،على غــرار اإلنـســان ،قد تطور بعد
فـتــرة وج ـيــزة مــن ظـهــور الـســالــة الـبـشــريــة ،Homo
ً
ّ
مـنــذ م ــا ي ـقــرب م ــن  2.5مـلـيــون س ـنــة .ل ـكــن تحليال
جديدًا لجماجم بشرية متحجرة ،تحتفظ ببصمات
األدمغة التي احتفظت بها في السابق ،يشير اآلن
ّ
إلى أن تطور الدماغ هذا حدث بعد ذلك بكثير.
وذك ــر الـبــاحـثــون فــي دراس ــة نـشــرت يــوم  9إبــريــل/
ن ـي ـســان ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي م ـج ـلــة «س ــايـ ـن ــس» ،قــادت ـهــا
ّ
جامعة «زيــورخ» السويسرية ،أن األدمغة الحديثة
رب ـم ــا ظ ـه ــرت ف ــي س ـب ــاق تـ ـط ــوري بـ ــدأ م ـنــذ قــرابــة
 1.7مـلـيــون سـنــة ،عـنــدمــا أصـبـحــت ثـقــافــة األدوات
الـحـجــريــة فــي أفــريـقـيــا مـعـقــدة بشكل مـتــزايــد .بعد
فترة وجيزة ،انتشرت مجموعات الهومو الجديدة
في جنوب شرق آسيا.
ظهرت أولى مجموعات الجنس البشري في أفريقيا
منذ قرابة  2.5مليون سنة .امتلكت هذه املجموعات
البشرية األولى القدرة على املشي منتصبة القامة،

ّ
لكن حجم دمــاغ الـفــرد منها كــان فقط نحو نصف
حجم الدماغ البشري اليوم .كانت ،هذه املجموعات
البشرية املبكرة في أفريقيا ،تمتلك أدمغة شبيهة
بأدمغة القردة العليا ،تمامًا مثل أسالفها املنقرضة
«األسترالوبيثيسني».
تقول عاملة األنثروبولوجيا والحفريات البشرية
في جامعة «زيورخ» ،واملؤلفة ّاملشاركة في الدراسة،
ـض ســوى
م ــارس ـي ــا ب ــون ــس دي لـ ـي ــون ،إن ـ ــه ل ــم ت ـم ـ ِ
فترة وجيزة حتى بــدأ السكان األفــارقــة بأدمغتهم
الحديثة في الـخــروج من أفريقيا مــرة أخــرى ،وفق
مــا تبني مــن األدلــة األحـفــوريــة التي عثر عليها في
جــزيــرة ج ــاوة ،بــإنــدونـيـسـيــا .وتــوضــح بــونــس دي
ّ
ـ«العربي الجديد» أن ما يجعل
ليون في تصريح ل
ّ
نتائج الدراسة مهمة ،هو أنه أصبح بإمكاننا اآلن
وألول مـ ــرة ،تـحــديــد وق ــت وم ــوق ــع أصـ ــول دمــاغـنــا
الحديث (منذ  1.7مليون سنة).
ملـعــرفــة املــزيــد ح ــول كيفية تـطــور ال ــدم ــاغ الـبـشــري
ال ـح ــدي ــث ،ق ــام ال ـفــريــق بـتـحـلـيــل ال ـن ـســخ املـتـمــاثـلــة

أصبح بإمكاننا اآلن
تحديد وقت وموقع أصول
دماغنا الحديث

تطور الدماغ
في مناطقه
التي تتولّى
المهام
المعرفية
المعقدة ()Getty

لـلـسـطــح ال ـخــارجــي امل ـل ـتــوي ل ـلــدمــاغ ،وال ـت ــي أعـيــد
تـكــويـنـهــا م ــن أقـ ــدم األح ــاف ـي ــر امل ـع ــروف ــة ،لـلـحـفــاظ
على األسطح الداخلية للجماجم البشرية املبكرة.
واس ـت ـخــدم الـبــاحـثــون الـتـصــويــر املـقـطـعــي وإع ــادة
البناء االفـتــراضــي السـتـخــراج وإع ــادة تكوين (إذا
لزم األمر) وتصور األجزاء الداخلية من الحفريات.
ثم استخدم الفريقة طريقة «التضاريس القحفية
ّ
الــدمــاغـيــة» لتحدد لـكــل عينة أحـفــوريــة مــا إذا كان
دماغها يشبه دماغ القرد أو اإلنسان.
يتراوح عمر هذه الحفريات بني  1.77مليون و 1.85
مليون عام ،وقد عثر عليها في موقع دمانيسي األثري
في ما يعرف اآلن بدولة جورجيا ،عند أحد الخطوط
الفاصلة بني شمال غربي آسيا وشرقي أوروبا .وتمت
مقارنة هذه الحفريات بعظام عثر عليها في أفريقيا
وجنوب شرقي آسيا ،يتراوح عمرها بني ما يقرب من
 2مليون إلى  70ألف عام .ركز العلماء على الفصوص
األمامية للدماغ ،والتي ترتبط باملهام العقلية املعقدة
مثل صناعة األدوات واللغة.
تضيف الباحثة« :تـطــور الــدمــاغ فــي مناطقه التي
تـ ـش ــارك ف ــي املـ ـه ــام امل ـعــرف ـيــة امل ـع ـق ــدة ،م ـثــل الـلـغــة
وصناعة واستخدام األدوات .وال نعرف ما إذا كان
هؤالء السكان األوائل كانت لديهم لغة .لكن يمكننا
ّ
القول إن املسرح قد تم إعداده منذ  1.5مليون سنة
ّ
لـتـطــور ال ـل ـغــة .كـمــا نـعـتـقــد أن ال ــزي ــادة ف ــي تعقيد
ال ــدم ــاغ ،والـتـعـقـيــد ال ـث ـقــافــي ه ــي نـتـيـجــة للتطور
املشترك في ثقافة الدماغ».

نقد

ً
نيابة عنّا
«قيد مجهول» ...حياة يعيشها اآلخرون
اعـتـبــاريــون مـتــورطــون بقضايا ف ـســاد .عالم
الـغـنــاء واإلن ـتــاج الـفـنــي مفاتيحها .فجريمة
قـتــل غــامـضــة ،ضحيتها تــاجــر أسـلـحــة كبير
يدعى «مثنى الفيصل» (املمثل السوري ميالد
يوسف) تفتح بابًا لتفاصيل أخرى تقود عملية
التشويق واإلثــارة ،على نار حامية ،ترفع من
لهيبها ،في الجانب اآلخر من الحياة املخملية،
ش ـخ ـص ـيــة س ـم ـيــر ع ـب ــد ال ــرح ـي ــم (ع ـم ــاي ــري)
الـخـيــاط وســائــق الـتــاكـســي الفقير والـجـبــان.
عاملان متوازيان في إطــار غامض ،سنتعرف
خــالــه إل ــى شـكــل ال ـت ـفــاوت الـسـخـيــف لحجم
األزمــات وشكلها لــدى طبقة األغنياء مقارنة
بطبقة الفقراء فــي املجتمع الـســوري .تهريب
آثــار وأسلحة ومناكفات وكيديات ومصالح
مشتركة بني كبار رجال الدولة والتجار.
بينما ،فــي املـقـلــب اآلخ ــر ،مــواطـنــون تعسون
ي ـك ــاب ــدون م ـش ـقــات ال ـح ـيــاة ومــآس ـي ـهــا ،الـتــي
أفرزتها الحرب السورية .أغنياء ال يكترثون
بالقوانني واملحرمات والضوابط القانونية،
ويستبيحون الهدم على حساب الثروة واملال
واملقام ،وشخصيات معدمة تبحث عن الغاز
ولقمة العيش والهجرة من واقع مأساوي.
هناك خيط رفيع يمسك باألحداث ويحركها.
خـيــط مـتـمــاســك وم ـب ـهــم ،ل ــن ي ـكــون ف ــي وســع
املشاهد الــذكــي التعرف إلـيــه بسهولة .وهــذا
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االن ـط ـبــاع يـشــاركـنــا بــه الـبـطــل قــائــد األح ــداث
وخ ـفــايــاهــا .فـهــو فــي قـ ــرارة دوره ال يـعـلــم ما
تقترفه يــداه من تصرفات وجــرائــم ،فما بالك
باملشاهد؟ وهنا ،انعكاس لعنوان املسلسل ،إذ
ُ
رجم بلغة درامية خاصة ،أفرغت شخصية
ت ِ
سمير مــن شكليته ،وأع ــاد امل ـخــرج صياغته
ب ـم ــوض ــوع ـي ــة .س ـن ــدخ ــل إلـ ــى ع ــوال ــم نـفـسـيــة
مظلمة وقــاسـيــة ،عبر تفاصيل حـيــاة سمير
وشـخـصـيـتــه امل ـط ــروح ــة بــدقــة عــال ـيــة .عــوالــم
ب ــارك لها املـخــرج بعدسته لتظهر متساوية
الوزن مع األداء .فبطلنا مصاب بمرض نفسي
يدعى «اضطراب الشخصية التفارقي» .وكي
ال ن ـش ــرح ع ـن ــه ك ـث ـي ـرًا ،ي ـك ـفــي ت ـل ـمــس بـعــض
ُ
ج ــوان ـب ــه ،ال ـت ــي اســت ـع ـيــر ب ـعــض س ـمــاتــه ،في
أف ــام مــارتــن سـكــورســوزي («تـكـســي درايـفــر»
لــروبــرت دينيرو) وتــود فيليبس («الجوكر»
ل ـخــواكــن فـيـنـكــس) ودي ـف ـيــد فـيـنـشــر («فــايــت
كـ ـ ـل ـ ــوب» إلدوارد نـ ـ ــورتـ ـ ــون وبـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـي ــت).
وبسبب هــذا امل ــرض ،ال ــذي يجعل بطلنا في
قـلــق وخـ ــوف دائ ـم ــن نـتـيـجــة صــدمــة نفسية
أصابته فــي مرحلة املــراهـقــة ،جعلته يتخيل
شخوصًا آخــريــن يخوضون عنه مــا يخشاه
ويهابه أمام حياة الذل والقنوط واالستالب،
سـنـسـبــح بـتـفــاصـيــل الـحـكــايــة ،فـنـتـعــرف إلــى
يزن (املمثل السوري باسل خياط) الشخصية
الوهمية النقيضة لسمير .شخصية جريئة
ّ
وواثقة ومرحة ومتهورة ،لبث الـتــوازن الذي
سعى إليه إيـقــاع العمل وحبكته مــن البداية
ّ
ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ،فـنـجــح ك ــل م ــن سـمـيــر وي ــزن
فــي خـلــق شخصيتني مـتــازمـتــن تـحــرضــان
املشاهد على التماهي معهما والتفاني في
تصديقهما والتعاطف لغاياتهما ،توازيهما
براعة عدسة املخرج.

رغم ما يشهده العالم
تطور في الصناعة
من
ّ
الفنية ،يساهم في
تحسين المنتجات البصرية،
ما زالت ملصقات الدراما
العربية ُتنجز ببدائية
أشرف الحساني

ح ـ ـ ــن ي ـ ـن ـ ـظـ ــر امل ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى املـ ـلـ ـصـ ـق ــات
ّ
العربية،
(البوسترات) الفنية داخــل الدراما
يـ ـج ــد ن ـف ـس ــه أمـ ـ ـ ــام أعـ ـ ـم ـ ــال ك ّــاريـ ـك ــات ــوري ــة
ُ
ً
وبهلوانية أكثر من كونها تمثل مدخال فنيًا
وجـمــالـيــا ص ــوب عــوالــم الفيلم التلفزيوني
ّ
أو امل ـس ـل ـســل ال ـ ــدرام ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا أن ه ــذا
العنصر الـبـصــري أضـحــت لــه مـكــانــة ّ
مهمة
ّ
التحوالت التقنية
في اآلونة األخيرة ،بحكم
والجمالية ،التي رافـقــت الشاشة الصغيرة
منذ تسعينيات القرن العشرين.
ّ
وألن ال ـت ـل ـف ــزي ــون ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،لــم
ّ
ّ
يستطع استيعاب هذه التحوالت البصرية،
ال ـتــي تـجـعـلــه يـعـيــش «سـلـفـيــة وســائـطـيــة»،
ّ
ّ
فــإن األمــر ،يبدو ُمربكًا للكثير من املحطات
امل ـش ـغ ــول ــة ب ـم ـضــامــن امل ـس ـل ـســل وقـصـصــه
وحكاياته ،على حساب العناصر الجمالية
الخارجة عن العمل الدرامي.
من الطفرات التكنولوجية في
وعلى الرغم ُ
ّ
ّ
املؤسسات،
فإن هذه
تلفزة،
امل
عالم الصورة
ُ
لــم تستطع بـلــورة هــذه املستجدات التقنية

ّ
البصري من
وتكييفها مع طبيعة منتجها
أج ــل ت ـج ــدي ــده ،وج ـع ـلــه ف ــي ق ـلــب الــوســائــط
ال ـب ـصـ ّ
ـريــة ،بـمــا يـمـ ّـكـنــه مــن تـحــديــث بـصـ ّ
ـري
ّ
وتـ ــول ـ ـيـ ــف ج ـ ـمـ ــالـ ــي ،كـ ـم ــا ه ـ ــو الـ ـ ـش ـ ــأن فــي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـي ،ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــل فـيــه
البوستر مكانة كبيرة فــي نسيج صناعته
الفنية.
بوسترات األعمال الدرامية ،التي ّ
تم الكشف
عنها في األيــام القليلة املاضيةُ ،ت ّ
عري هذا
الـجــرح الغائر فــي جسد الشاشة الصغيرة
بــالـعــالــم ُال ـعــربــي ،إذ رغ ــم مـظــاهــر الـحــداثــة
التقنية امل ّ
تبدية على وسائل اإلنتاج داخل
ّ
هـ ــذه ال ـت ـل ـفــزيــونــات ،ف ـ ــإن ال ـع ـجـ ّـز اإلب ــداع ــي
يجعل من هــذه البوسترات وكأنها كرنفال
ّ
بصري ُمضحك ،أو صورة تجريدية صماء،
ّ
م ــع أن شـخـصـيــاتـهــا أك ـثــر واق ـع ـيــة ومـ ــرارة
ّ
وسخرية من العمل ككل.
ّ
يعتبر الكثير من الناس أن البوستر ،ليس
ّ
مهمًا لدرجة تجعل من املخرج ينسى مادته
ُّ
الدرامية للوقوف عن كثب عند صورة تتخذ
فــي غــالــب األح ـيــان ،فقط كوسيلة لإلشهار
والدعاية للمسلسل الدرامي ،وبالتالي ،فهو
في نظرهم ،ال يلعب دورًا كبيرًا في صناعة
العمل الــدرا ُمــي ونحت مفاهيمه وحكاياته
في وجدان املشاهد العربي.
األه ـ ـ ّـم ف ــي نـظــر ه ـ ــؤالء ،ه ــو اإلش ـه ــار ال ــذي
ّ
وتوسله
ُيفاقم السطحية في طريقة عرضه
بصرية ُم ّ
ّ
تعددة من أجل توصيل
بوسائط
ُ
امل ـن ـت ــوج إل ــى امل ـش ــاه ــد ُود ّغ ــدغ ــة عــواط ـفــه،
ّ
ُم ــع أن ه ــذه الــرســائــل امل ـش ــف ــرة ال ـتــي يــزمــع
ُ
املـ ـ ـخ ـ ــرج ت ــوص ـي ـل ـه ــا ،ال ي ـ ّم ـك ــن أن تـلـتـهــم
وتـسـتــوعــب ،مــن دون الـتــوفــر عـلــى بوستر
ّ
ّ
بجمالياته وخـطــابــه .غير
حقيقي ُمستفز

كأنّنا في سيرك مُ تلوّ ن من الشخصيات األيقونية ()Getty

ّ ُ
ّ
أن املثير للدهشة ،هــو أن هــذه البوسترات
ّ
أضـحــت الوسيلة الـبـصــريــة الــوحـيــدة خالل
ُ ّ
عملية
شهر ،التي تقدم إشارات ضوئية إلى ّ
ال ـت ـنــافــس ف ــي ال ـس ـبــاق ال ــرم ـض ــان ــي ،لـكــنـهــا
ُت ّتخذ فقط كإشهار تـجـ ّ
ـاري ،وفــي كثير من
ّ
ُ
املـ ـ ّـرات نـصـطــدم بـبــوسـتــرات م ـت ـعــددة لعمل

ّ
درام ـ ـ ـ ّـي واحـ ـ ــد ،وك ــأن ـن ــا ف ــي س ـي ــرك ُم ـت ـلـ ّـون
ُمــن الشخصيات األيـقــونـيــة ،وع ــادة مــا يلج
املـخـ ّـرج العربي إلــى عملية سهلة وهجينة
ّ
تتمثل في أن يجعل من كل أبطال املسلسل
ف ــي ش ـكــل ب ــورت ــري ـه ــات شـخـصـيــة ،فـيـجــري
قطعها ولصقها في بوستر واحد ،أو يعمل

فــي م ـ ّـرات كثيرة على أخــذ ص ــورة جماعية
أش ـبــه ب ـت ـمــاريــن مــدرس ـيــة لـجـمـيــع املمثلني
داخل استوديو بخلفية ُم ّ
لونة ،حتى ُيحافظ
ُ
والصدمة التي تحدثها
على عامل التأثير
ُ
ع ـ ــادة األل ـ ـ ــوان ال ـضــوئ ـيــة امل ـت ــداخ ـل ــة ف ــي ما
ّ
بينها ،في عني كل من ُيشاهدها.
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وكتاب المسلمين
ُدنيز ماسون حياة مع العرب ِ

إضاءة
ً
رغم ْ
واحدة
وضعها
من أكثر ترجمات القرآن
شيوعًا في العالَم
الفرنكفوني ،وتوقيعها
كتبًا حول اإلسالم
وعالقته بباقي األديان
التوحيدية ،وكذلك
إقامتها لسنوات طويلة
في المغرب ،ما تزال
الباحثة والمترجمة
ً
مجهولة في
الفرنسية
العالَم العربي
نجم الدين خلف اهلل

ّ
ل ــم ي ـك ــن ث ـم ــة شـ ـ ـ ٌ
ـيء ُيـ ـ ُـؤهـ ــل ُدن ـي ــز
ّ
مـ ّ
ـاس ــون ،تـلــك الـفـتــاة املــدل ـلــة التي
ْ
ّ
ـت بـ ــورجـ ـ ًـوازي ،ألن
ن ـش ــأت ف ــي ًب ـيـ ٍ
تكون ً
يوما ما مترجمة للقرآن ،عاملة بدقائقه،
ً
ّ
داع ـي ــة ً إل ــى ال ـح ــوار بــن اإلسـ ــام واملـسـيـحــيــة
دارتها .فقد ُولدت مطلعَ
وراعية للباحثني في َِ
ً
بباريس،
تحديدا،
القرن املاضي ،سنة 1901
ً
ثرية ،إذ كان ُ
ً
في عائلة ّ
والدها محاميا مرموقا
ّ
َ
ّ
َ
َيـجـم َــع اآلث ــار الـفـنــيــة ،ولـعــلــه هــو م ــن أورث ـهــا
ع ـشــق ال ـع ـتــاقــة .وك ــان ــت ّأم ـه ــا ع ــازف ــة بـيــانــو،
ّ
َ
ّ
َ
ورغــم طفولة
تجوب ُمتنز
الفن ِ
هات ّ ُ
ورحــابــهَّ َ .
ْ
َ
ْ
َ
صحة الطفلة الهشة والديها
رغيدة،
أجبرت ِ
َ
َ ً
مستعمرة من
على نقلها َإلى الجزائر ـ وكانت
ً
ُ
ّ
فرنسا ـ لتبدأ دنيز حياة جديدة وتتعرف على
ّ
ّ
اليومية
حاوراتهم
هــؤالء «الـ َـعــرب» وتتعلم ُم
َ
َّ
في شوارع العاصمة .إال أن طالق َ
أبو ْيها سنة
ّ ّ
ُّ
 ،1925وهي في عز الشبابَ ،دفعها إلى ْالزهد
في ّ
ّ
الكنسية لالنكباب
الحياة
وانتهاج
الدنيا
َ
ُ
ّ
ّ
ْ
الكتابات املقدسة ،فانعزلت في دير ّملدة
على
ّ
ْ
لبثت أن غـ َـاد َرتــه لتتلق ًى
من الزمن .لكنها ما
تــدريـ ًـبــا فــي املـجــال الـطـبـ ّـي وتـتـخـ َّـرج ّ
ممرضة
ّ
لدى ُم ًنظمة ُ«الصليب األحمر» ،وكانت وقتها
ّ ً
ناشطة في املستعمرات .عملت في تونس أوال

ّ
الظل
اسم في
ٌ
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النص القـرآني
في استضافة
ّ

الرباط ،سنة  ،1929حيث تـ ّ
ّ
ثم في ّ
ـرددت على
َ
َّ
ّ
املكتبات العمومية وأتقنت الدارجة املغربية
والعربية الفصحى حتى ّ
ّ
تفوقت في شهادة
ّ
«املعهد األعلى للعلوم اإلسالمية» .وفي تلك
األثناءّ ،
ّ
الفرنسي
تعرفت إلى أعمال املستشرق
ل ـ َـوي ماسينيون ( )1962 - 1883ال ــذي صــار
مث َلها األعلى ،وال ّ
سيما في دعوته الصادقة
ّ
ّ
لـحــوار األدي ــان .واسـتـقــرت نهائيا فــي مدينة
ّ
مراكش ،من  1938حتى  ،1994تاريخ وفاتها،
ً
ّ
ـاض» أنـشــأت فيه «مــركــزا لـلــدراســات
فــي «ريـ ـ ٍ
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة» ،ح ـي ــث ّخ ــاض ــت غـ ـم ــار الـبـحــث
ال ـع ـل ـمــي وت ــرج ـم ــة ال ــن ـص ــوص ال ـق ــدي ـم ــة ،من
ُ
دون أن تصبح واحــدة من أعــام االستشراق
ال ـفــرن ـسـ ّـي ،ل ـعــدم حـصــولـهــا عـلــى الــدك ـتــوراه،
ّ
وذلك رغم تمكنها من آليات البحث والتحرير.
ّ
َ
تلك بترجمة كاملة للقرآن.
وكــلـلــت أعـمــالـ ّهــا ّ
ومن الطريف أنها وق ًعتها ِبالحرف األول من
اسمها ّ
األول ،D ،عوضا عن  ،Deniseحتى ال
َ
َ
ّ
ُيستنقص منها بدعوى أنها امرأة «تجرأت»
َ
ع ـلــى الـ ـق ً ــرآن وع ـل ــى تــرج ـم ـت ــه ،وهـ ــو م ــا كــان
في تلك األي ــام ،حتى لــدى النخبة
ُم
ستهجنا ّ
ّ
الفرنسية املثقفة.
َ
أمــا مــن ناحية املـنـهــج ،فقد اعــتـمــدت ماسون
َ
َ ْ
(-1902
ع ـل ــى ت ــرجـ ـم ــت ــي ري ـج ـي ــس ب ــاش ـي ــر َ ْ
 )1978التي صدرت سنة  1949وأعاد نشرها
 ،1957وال ـع ـ ِـال ــم الـبــاكـسـتــانــي مـحـمــد حميد
الله ( ،)2002-1908واجتهدت في تنقيحهما
َ
وت ـش ـ ًـذي ــب م ــا ع ـلــق بـهـمــا م ــن ث ُـقـ ٍـل أس ـلــوبـ ّـي،
َّ
َ
ّ
ّ
لحرفية
الوفاء املطلق
خاصة أن ِكليهما آثـ َـر
ّ
النص العربي والفضاء السيميائي لأللسن
ّ
الـســامـ ّ
البيانية،
ـا
ـ
ه
ـور
ـ
ص
و
باشتقاقاتها
ـة،
ـ
ـي
ً
َّ
ـوع م ــن ال ـغ ـم ــوض أح ـي ــان ــا.
م ـمــا أدى إلـ ــى ن ـ ـ ٍ
وه ـ ـكـ ــذا ،ك ــان ــت تــرج ـم ـت ـهــا َ ع ـ ــودة إل ـ ــى روح
ّ
النص القرآنيً ،
ّ
األدبية
جريا وراء خصائصه
ّ ُ َ
م ــع ال ـح ــرص ع ـلــى ن ـق ــاء ال ـفــرن ـســيــة املــتــرجــم
ـت ،وه ــذا
إل ـي ـه ــا ووض ــوحـ ـ َه ــا .ك ـم ــا اس ـت ـع ــان ـ ُ
مــن وفــائـهــاّ ،فــي فـهــم بـعــض اآلي ــات املعضلة
َّ
بتفسير «الكشاف» للز َمخشري ()1143-1074

دينيز مــاســون كاتبة َعشقت العالم
سيما المغرب ،وعاشت فيه،
العربي ،وال ّ
ّ
روحها
وفي أحيائه الشعبيّة انطفأت
ُ
عن عمر ناهز التسعين عامًا .آثرت حياة
التحقيق والتنقيب عــن حياة الترف،
وظلّت مجهولة في العالَم العربي.
ال تــزال ترجمتها للقرآن األكثر اعتمادًا
لــدى الــقـرّاء الفرنسيين ،منذ صدورها
قبل خمسين سنة .ويكفي هذا الفضل
وحــده حتى يَتعرّف إلى آثارها القارئ
ّ
األقـــل ،في
هد ،على
العربي ،أو يُج َت َ
مقدمة ترجمتها له.
َترجمة
ّ

متابعة

أريد أن أُورّث أطفالي عالمًا بال تأشيرات سفر

براجوال باراجولي
تقف هذه الزاوية مع
كاتب من العالم في
أسئلة حول مشاغله
وما يود مشاطرته
مع قرّائه« .أكتب ألسرد
حكاية فحسب» ،يقول
الكاتب الهندي النيبالي

■ كيف ّ
تقدم املشهد األدبي في بلدك لقارئ
ال يعرفه؟
املـشـهـ ُـد األدبـ ــي فــي الـهـنــد مـشـهـ ٌـد ٌّ
غني
ٌ
ونابض بالحياة ،ما زال ينمو يومًا بعد
ـار املهرجانات
بفضل انـتـشـ
يــوم ،وذلــك
ِ
ِ ّ َّ
الشروط
األدبية ٌفي املنطقة .لذلك فإن كل
ِ
م ــائـ ـم ــة ال ـ ـيـ ــوم ألن تـ ـك ــون ك ــاتـ ـب ــا فــي
ّ
ما زال قائمًا
الهند .لكن تكميم األف ـ
ـواه ُ
ّ
ـخ ــذ الـحـكــومــة
ع ـلــى ق ــدم وس ـ ــاق ،إذ ت ــت ـ ِ
إجراءات صارمة َّ
ضد الصحافيني الذين
ٍ
ّ
يتحدثون عن األوضاع من دون مواربة.

و«ب ــأن ــوار الـتـنــزيــل» لـلـ َـبـيـ َضــاوي (ت)1286 .
َّ
َ َ
الل ْي» ّ
كما َم ّهدت
للسيوطي وامل
و«الج
حليَ .
َ
ّ
ّ
ُ
ًّ
نسبيا ،أبانت فيها،
لعملها بمقدمة مطولة،
َ
بالخصوص ،عن مواطن االلتقاء واالختالف
بني القرآن والتوراة واإلنجيل .هذا وقد ّ
حررت
َ
ال ـعــديـ َـد مــن ال ـهــوامــش واإلحـ ـ ــاالت لــتــو ْضـيــح
مــواقــع اإلش ـكــال فــي الـنـ ّـص الـقــرآنــي ورف ــع ما
يمكن أن َيـحـصــل فـيــه مــن الـتـبــاس .وق ــد كــان
َ
ُ
َمثلها األعلى في الترجمة عمل سلفها إدوارد
دوهـ ــرم ( ،E. Dhormeوق ــد ع ــاش ب ــن عــامــي
َ
 1881و )1966ال ــذي سـبــق أن تــرجــم «الـعـهـ َـد
ُ ً َّ
القديم» إلى لغة موليير ،مراعيا كل الدقائق
األس ـلــوبـ ّـيــةَ .
وصـ ـ َـدر الـعـمــان فــي سلسلة La
 Pliéadeل ــدى م ـن ـش ــورات «غ ــال ـي ـ ًم ــار» ،وهــي
إحدى أكثر سلسالت النشر فخامة في فرنسا،
ّ
اإلنسانية في
والـتــي تعنى بطبع أهـ ّـم اآلثــار
اآلداب والفنون.
َّ
وق ــد أق ـ ّـرت ُدن ـيــز مــاســون أن مــا َحـ َّـركـهــا لهذا
اإلن ـج ــاز إن ـمــا هــو احـتــرامـهــا الـعـمـيــق لكتاب
املـسـلـمــن ،ولــذلــك بــذلــت ج ـه ـ ً
ـودا ُمـضـنـيــة من
أجــل «إرج ــاع» روح العبارات القرآنية ،بوفاء
ووضوح ،مع مراعاة طبيعة املفاهيم القرآنية
ٍ

تع ّرفت إلى أعمال
لوي ماسينيون وصار
َ
مث َلها األعلى
مضنية
بذلت جهودًا ُ
من أجل إظهار روح
العبارات القرآنية

َ
وخ ـصــائــص الـسـبــك ال ـق ــرآن ــي ،وه ــي ف ــي ذلــك
تـتـمـيــز ع ــن بـعــض ال ـتــرج ـمــات ،ال ـتــي أنـجــزت
ب ــدءًا مــن ال ـقــرن الـثــانــي عـشــر لـلـمـيــاد ،والـتــي
وتحريفات ،بل وتشويهات
تضمنت أخطاء
ٍ
َمقصودة َبغيضة.
وف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــةُ ،يـ ـع ـ ّـد ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ت ـتــويـ ًـجــا
ـاب ل ـهــا س ــاب ـ ٍـق وهـ ــو« :الـ ـق ــرآن وال ـ َـوح ــي
ل ـك ـت ـ ٍ

ال ـ ـي ـ ـهـ ـ ّ
ـودي واملـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي :دراس ـ ـ ـ ــات م ـق ــارن ــة»
( )1958والذي أعيد نشره بعنوان« :التوحيد
ّ
اإلنجيلي» ( ،)1976حيث
القرآني والتوحيد
تــرج ـمــت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـق ــاط ــع ف ــي دراس ـت ـهــا
َ
املقارنة ملقوالت الديانت ْي .فقد كانت خبيرة
ِبالنصوص املقدسة والعقائد واملبادئ التي
تتأسس عليها الديانات الـثــاث ،وهــذا وجه
األصالة واإلضـ َـافــة في ترجمتها .فالهوامش
ُ
العديدة التي زخر بها عملها والتي أضافتها
ُ
إلــى ترجمة اآلي ــات لتبديد الـغـمــوض ،تظهر
م ــدى َم ـعــرف ـت ـهــا الـعـمـيـقــة بـتـفــاصـيــل تــاريــخ
األديـ ـ ــان وت ـط ــور ال ـع ـقــائــد ون ـق ــاط االخ ـتــاف
واالئتالف بينها .وهذا ما ّأدى بها إلى قناعةٍ
مفادها ّأنه من املستحيل التوفيق بينها ً
نظرا
ّ
الجوهرية التي تفصلها ،ولكنها
إلى الفروق
َ
ّأيـ ـ ــدت ،طـيـلــة ح ـيــات ـهــا ،الـ ـح ــوار بـيـنـهــا حتى
َي ـت ـعـ ّـرف املــؤم ـنــون عـلــى مــرجـعـيــات بعضهم
ً
ّ
علمية أخرى ،منها:
البعض .كما تركت أعماال
«املاء والنار والنور بحسب اإلنجيل والقرآن»
ُ
(« ،)1986ط ـ ُـرق األوج ــد الـثــاث» ( ،)1986إلى
جــانــب س ـيــرة ذات ـي ــة مــات ـعــة ،عـنــوانـهــا «ب ـ ٌ
ـاب
ّ
ُم َ
شرع على حديقة ُمعلقةٍ  :مراكش» (.)1989

ـرن
ل ـق ــد ع ــاش ــت دي ـن ـي ــز مـ ــاسـ ــون ن ـص ــف قـ ـ ٍ
ف ــي َم ــدي ـن ــة مـ ـ ّـراكـ ــش ،وج ـ ًع ـلــت م ــن دارت ـه ــا
(واسمها ّ
«الرياض») ملتقى لحوار األديان
وال ـح ـض ــارات واسـتـقـبـلــت فـيـهــا الـبــاحـثــن
مــن فرنسا والعالم العربي وكــانــت تحظى
ـرام واسـ ـ ـ ٍـع م ــن ال ـع ـل ـمــاء وال ـ ّـس ــاس ــة،
ب ــاحـ ـت ـ ٍ
مل ــا أظ ـه ــرت ــه م ــن ت ـق ــدي ــر ل ـل ــدي ــن اإلس ــام ــي
ونـ ّـصــه الـ ّـرئ ـيــس .ول ـيــس اع ـت ــراف مؤسسة
«األزهــر» بصالحية ترجمتها للقرآن ،بعد
مــراجـعــات ُصبحي الـ ّـصــالــح لهاّ ،إل إق ـ ً
ـرارا
ّ
بمجهوداتها في صقل الترجمات السابقة
ُ
وتــزج ـيــة نـ ّـص ـهــا ال ـفــرن ـســي بـحـيــث يــراعــي
خصوصيات النظم القرآني ُ
ّ
وي َب ّسط ُرؤاه
ُ َْ
َ
الجمهور
لجمهور معلم ٍن ،مثل
ومقوالته
ِ
َ َ
َ
َّ
الفرنسي الــذي فــقــد كــل صلة باملقدس فلم
ّ
ّ
التوحيدية
الرمزي للكتب
َيعد َيعي الكون
القديمة.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اعتداءات إشهارية على األغنية والذوق العام في تونس

إهراق الفن في سوق الحليب
موجة استنكار شهدتها
تونس أخيرًا بسبب اعتماد
عدد من الومضات
اإلشهارية أللحان أغان
تراثية ،ما رأى فيه
التردي
كثيرون حالة من
ّ
واالستهتار

تونس ـ ليلى بن صالح

منى باسيلي صحناوي ،ألوان زيتية على قماش

كاتب من العالم

سيكيم (الهند) ـ العربي الجديد

دنيز ماسون أمام لوحة «انهيار الجليد» لـ كلود مونيه ،عام 1949

َ
عرضت القنوات التلفزيونية التونسية ،في
الـفـتــرة األخ ـيــرة ،مجموعة إعــانــات دعائية
ِّ
املسوقة للحليب
إلحدى العالمات التجارية
ّ
ومشتقاته ،وقد اعتمدت الوصالت اإلشهارية
َ
عدد من األغنيات الشهيرة في التراث
ألحان ٍ
املوسيقي التونسي في القرن العشرين ،مثل
ّ
و«منيرة
«بحذا حبيبتي تحلى السهرية»،
يا ّ
منيرة» ،مع توظيف كلماتها وتحويرها
بحيث تحيل إلى معجم الحليب والبقر.
وقد ُو ْوج ْ
هت هذه اإلعالنات بموجة استنكار
ِ
ّ
واسـتـهــزاء ،ال سيما على شبكات التواصل
االجتماعي ،كما أعلنت «النقابة التونسية
للمهن املوسيقية واملهن املجاورة» ،في بيان
استنكارها
لها أصدرته األسبوع املاضي ،عن
ّ
مل ــا أق ــدم ــت ع ـل ـيــه ش ــرك ــة  Natilaitاملـصــنـعــة

ّ
للحليب ومشتقاته «للتشويه املمنهج ضد
األغـنـيــة الـتــونـسـيــة وال ـص ــورة الـسـيـئــة التي
ق ـ ّـدم ــوا ب ـهــا مـنـتــوجـهــم بــاس ـت ـع ـمــال أل ـحــان
ـان تــونـسـيــة» .وطــالـبــت الـنـقــابــة بسحب
ألغـ ـ ٍ
اإلشهار تقديرًا لألغنية التونسية ،كما دعت
ّ
للتعدي الصارخ
إلــى «تقديم
اعتذار رسمي ّ
ّ
وال ــذي مـ ّـس كــل العائلة الـفــنـ ّـيــة التونسية»،
ّ
«املؤسسة
بحسب البيان .من جهتها ،طالبت
ّ
ـ«التصدي ملثل
التونسية لحقوق املــؤلــف» ب
هذا التشويه ومعاقبة كل َمن ُت ِّ
سول له نفسه
اإلقــدام على هــذا العمل الشنيع» ،في إشــارة
إلــى أن األعمال املعتمدة في اإلشهار تسيء
ّ
ّ
األصليني حتى وإن صارت حقوق
مللحنيها
ّ
ملكيتها الفنية مشاعًا بفعل التقادم.
ه ــذا ال ـنــوع مــن االسـتـنـكــار ت ـجــاه الــومـضــات
اإلشـهــاريــة ليس جــديـدًا فــي تــونــس ،فكثيرة
هي الحمالت التي دعــت إلــى حجب إعالنات
(وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
الترفيهية) بسبب إساءتها إلى رموز البلد،
مـثــل اسـتـعـمــال اب ــن خ ـلــدون لـلــدعــايــة ملــاركــة
بسكويت منذ سنوات ،حيث يقترح سيناريو

ضد عدد
تستند الحمالت
ّ
من اإلعالنات إلى كونها
تسيء لرموز تونس

ّ
القضايا حتى النهاية.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
ُ
يشغلني فـيــروس كــورونــا بالطبع .هل
َ ََ
ُ
ُّ
ُ
َ
أظن
الوباء أكثر تعاط
فًا؟ ال ّ ً
جعلنا هذا ّ
َ
ذل ــكّ .أعتقد أنـنــا أصبحنا أكـثــر أنــانــيــة
ُ
ُ
مما كنا عليهِ من قبل .هل ك ِت َب علينا أن
ُ
ُ
الناس
عالم يكون فيه
نعيش دائمًا ُ في
ٍ
َ
ُ
«مختلفني وغرباء»؟
■ مــا أكـثــر مــا ّ
تحبه فــي الثقافة الـتــي تنتمي
إليها وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟
النيبالي .يعجبني
ّأنتمي إلــى ال ـتــراث
ّ
ٌ
ٌ
شعب بسيط وغير معقد .الطعام
أننا
ٌ
الـ ـنـ ـيـ ـب ــال ــي مـ ـ ــذهـ ـ ــل ،فـ ـه ــو ال ي ـح ـت ــوي
ع ـلــى ك ـث ـيــر م ــن ال ــده ــون ال ـت ــي ت ـجـ ُـدهــا
ـخ ش ـم ــال ال ـه ـن ــد .أح ـ ـ ّـب الـلـغــة
ف ــي م ـط ـبـ
َ
وأح ـ ـ ــب ج ـ ِ َ
ـرسـ ـه ــا وص ــوتـ ـه ــا ال ـج ـم ـيــل.
َ
وغـ ـن ــاه ــا بــامل ـ َحــاكــاة
وأعـ ـش ــق ث ـ ــراء ه ـ ــا ِ
ّ
َ
ُ
ـخـ ــلـ ــص
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــة .أرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن ت ـ ـتـ ـ ُ
ثـقــافـتــي م ــن الـتـمـيـيــز الـطـبـقــي امل ـ ـ ـ َـر ِّوع.
■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟

ُ
ُ
ذهبت في
أبــدأ من جديد؟ ال أدري .لقد
السابعة عشرة من عمري للدراسة في
لسنوات
أميركا ،وكانت نظرتي للعالم ـ
ٍ
ً
طويلةٍ ـ قاصرة على الطريقة األميركية.
ُ
ـان ش ــدي ـ ٍـد لـتـجــربـتــي في
أش ـع ــر بــام ـت ـنـ ٍ
الغرب األوسط ،ذلك الجزء من الواليات
ِ
ْ
املـتـحــدة ال ــذي ّلــم أك ــن قــد ت ـعـ ّـرفـ ُـت إليه
ألتحق بالدراسة
من قبل ّ ،ولو أنني لم
ِ
هناك ألنه قد ّ
توج َب ّ
علي الحقًا السفر
إلى أوروبا.
■ مــا هــو التغيير ال ــذي تنتظره أو تــريــده في
العالم؟
ُ ِّ َ
ورث أطفالي عاملًا بال تأشيرة.
أريـ ُـد أن أ
ُّ
ُ ّ
أعلم أن هذا األمر ال يتمتع
بنفس أهميةِ
ِ
ـف املــدن،
املـجــاعــة وس ـ ِ
ـوء التغذية وقـصـ ِ

ّ
أفكر وأكتب
باإلنكليزية ،لكنّني أُصلّي
باللغة النيبالية

ّ ُ
َ
التأشيرات
لكن َني أ ُح ـ ُّـب أن نرمي فـكــرة
ِ
ُ
خلف ظهورنا.
■ ما هو ،في اعتقادك ،أكبر خطر على حرية
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟
ُ
جميع أنحاء العالم التي
الحكومات في
ِ
ّ ُ
ّ
ـراءات صــارمــة ضــد الـكــتــاب،
ـخــذ إج ـ ـ
تــتـ ِ
ٌ ٍ ٌ
وهذه مشكلة كبيرة حقًا.
■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة
قضية بذاتها؟
أساسي وهو ُ
ُ
ٍّ
سرد
لغرض
أكتب
حكايةٍ
ٍ
َّ
تمك َنتْ
َ
وحسب ،وال شيء غير ذلك .إذا
ُُ
تحقيق ذلك فسأكون في قمة
كتبي من
ِ
السعادة.
■ األدب الـعــاملــي يكتبه املـتــرجـمــون ،إل ــى ّأي
درجة توافق على هذه املقولة ،وإلى ّأي درجة
كتبك املترجمون؟
َ
ُ
امل ـتــرج ـمــون يـجـعـلــون ال ـعــالـ َـم يـسـ َتـمـ ّـر.
َ
ـات لــفـهـ ِـم
ن ـح ـتــاج ال ريـ ــب إل ــى ال ـتــرج ـمـ ِ
نحو أفضل.
العالم على
ٍ
ِ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

■ كيف ّ
تقدم عملك لقارئ جديدّ ،
وبأي كتاب
لك تنصحه أن يبدأ؟
ّ
أرى أن روايـ ـت ــي «األرض ال ـت ــي ف ــررت
إلـيـهــا» (ص ــدرت ترجمتها بالفرنسية
تـحــت ع ـن ــوان « Fuir et revenirال ـهــرب
وال ـع ــودة») هــي الـكـتــاب املـنــاســب لتبدأ
ب ــه .ال ــرواي ــة ع ـب ــارة ع ــن ّحـكــايــة عائلية
مثيرة يجتمع فيها األشقاء املنتشرون
ف ــي أصـ ـق ــاع ال ـع ــال ــم ف ــي م ـس ـقــط رأس ــي
ف ــي ج ـب ــال ال ـه ـي ـمــااليــا ب ـم ـنــاس ـبــة عيد
م ـ ـيـ ــاد جـ ـ ّـدت ـ ـهـ ــم الـ ـ ــرابـ ـ ــع والـ ـثـ ـم ــان ــن،
وتـتــوالــى األحـ ــداث .لـقــد قـ ـ ّـر ُ
رت فــي هــذه
الرواية أن أدمـ َـج ّكل ُامل ّ
حرمات الخاصة
بجنوب آسيا والتي تتنوع بني الطبقة
الدينية ،والطبقة االجتماعية ،والنوع
ُ
وذهبت في هذه
االجتماعي ،والجنس،
بطاقة

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـ ـ ـ ـ ــاراج ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ــي
( )Prajwal Parajulyع ــام  1984ألب
ّ
ه ـنــدي وأم نـيـبــالـيــةُ .رش ـح ــت مجموعته
ال ـق ـص ـص ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى« ،ابـ ـ ـن ـ ــة جـ ــورخـ ــا»
( ،)2012ل ــ«جــائــزة دي ــان ت ــوم ــاس» في
اململكة املتحدة ،ووصلت القائمة الطويلة
لــ«جــائــزة القصة القصيرة» فــي الــواليــات
َ َ
وصــلــت تــرجـمــة رواي ـتــه األول ــى،
امل ـت ـحــدة.
«األرض ال ـت ــي فـ ـ ـ ُ
ـررت إل ـي ـه ــا» (،)2013
الـتــي ص ــدرت بالفرنسية ال ـعــام املــاضــي،
إل ــى نـهــائـيــات جــائــزتــي «ال ــرواي ــة األول ــى»
و«جــائــزة إمـيــل غيميه» فــي فرنسا لعام
ُ .2020ي ِّ
درس الكتابة اإلبداعية في معهد
العلوم السياسية في باريس.

براجوال باراجولي في «مهرجان أكسفورد األدبي» ،في المملكة المتّحدة)Getty( 2013 ،

فعاليات

َ
الومضة اسـتــراق صاحب «املـقـ ّـدمــة» لقضمة
بسكويت من طفل يلتجئ إليه .وفي الحقيقة،
ُ
ال تدعى الشخصيات التاريخية واألدبية إلى
الدعاية للماركات املختلفة من أجــل قيمتها
ُ
الــرمــزيــة ،بــل تـقـ َّـدم فــي كــل مـ ّـرة فــي وضعيات
ّ
هزلية ،بما يخلق حالة من ّالغرائبية .ويعتقد
ّ
مـطـلـقــو هـ ــذه ال ــوم ـض ــات أن ـه ــا ت ـش ــد انـتـبــاه
ّ
املتفرج وتخدم األهداف ً التسويقية ،في حني
ّ
عكسية في أغلب األوقات.
أن النتيجة تأتي
ـال يحكم
تـشـيــر ه ــذه ال ـظــاهــرة إل ــى اسـتـسـهـ
ٍ ّ
ّ
مصممي اإلعالنات ،لعلها
اختيارت فئةٍ من
ِ
األوســع بينهم ،ومــن ورائـهــم الشركات التي
يـقـ ّـدمــون خدماتهم لـهــا .ناهيك عــن فـقـ ٍـر في
القدرة على تطوير ما هو طريف بعيدًا عن
ّ
السخرية الخفيفة .لكن هذه الظاهرة ينبغي
ُ َ
أن ت ــوض ــع ف ــي س ـي ــاق أوس ـ ــع ،وه ــو تعميم
التافه والسهل والفاقد للعمق ،والبحث على
ّ
كــل اإلن ـت ــاج اإلع ــام ــي .نـجــد تـجــلــي ذل ــك في
البرامج الحوارية وفي السالسل الكوميدية
ّ
وحتى في األفالم واملسرحيات.
ّ ُ َ
ـال
قــل ـمــا ي ـن ــظــر إل ــى ق ـط ــاع اإلع ــان ــات كـمـجـ ٍ
ـى ال ــرغ ــم م ــن حــاجـتــه إل ــى كثير
إب ــداع ــي ،عـلـ ّ
من الــروح الفن ّية ،ودوره في التأثير بأذواق
ال ـن ــاس وف ــي سـلــوكـيــاتـهــم .ه ـنــاك اسـتـهــانــة
ّ
ّ
عامة بكل شيء ،حتى أن الشركات التي تدفع
املال للترويج ملنتوجاتها قد ال تنتبه إلى أن
بعض الومضات اإلعالنية تسيء لها أكثر
مـ ّـمــا تنفعها .أال يــأتــي ذل ــك مـصــداقــا للقول
الـتــراثــي الـعــربــي :يفعل الجهل بنفسه مــا ال
يفعله به ُّ
عدوه؟
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حتى الثامن من الشهر المقبل ،يتواصل في غاليري ليفينغ فور آرت بالدار البيضاء
معرض التقاليد والحداثة الذي افتُتح السبت الماضي ،بمشاركة تسعة عشر
فنانًا .من المشاركين فالنتينا دوبروفسكا (أوكرانيا) ،وإسماعيل تامك (توغو) ،ومن
المغرب عثمان العلوي ،ورشيدة شداني ،وعبد الرحيم أكديش (اللوحة).

يقدمها الباحث تي جاي ديموس
ما بعد نهاية العالم عنوان محاضرة افتراضية
ّ
بعمان .يضيء
عند الثامنة من مساء الثالثاء المقبل ،بتنظيم من دارة الفنون
ّ
تقدم مقترحات جذرية للعيش في عالم
ديموس الممارسات الثقافية التي
ّ
تعصف به األزمات البيئية والسياسية ،عبر إعادة التفكير في العالقات بين الجماليات
واإليكولوجيا السياسية التي تتصدر تصورات المستقبل العادل.
يتواصل معرض لوحات عربية في بيوت كويتية في قاعة بوشهري للفنون
يضم المعرض أعماًال
حتى نهاية الشهر المقبل ،والذي افتتح األربعاء الماضي.
ّ
لعدد من الفنانين العرب ،منهم فاتح المدرس (اللوحة) ،وضياء العزاوي ،وأدهم
وانلي ،وبول غيراغوسيان ،وإدوار شهدا ،وإياد القاضي ،والقذافي الفاخري.

يعقد قسم الدراسات التاريخية في جامعة ذي نيو سكول بنيويورك ،محاضرة
عبر منصة «زوم» عند السادسة من مساء الثالثاء المقبل بعنوان مسألة الوقت:
العرق والحرية وفلسطين تلقيها الباحثة الفلسطينية شيرين صيقلي ،التي
تتناول سيرة جدها نعيم قطران ( ،)1961-1876أحد أوائل األطباء في مدينة عكا.
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 3أفالم عربية في مالمو الـ11

رجال في
مهب الريح
ّ
عرضت في
 3أفالم ُ
«مهرجان مالمو للسينما
العربية الـ ،»11تشترك
في قراءة أحوال 3
ان تائهين في خراب
شب ّ ٍ
بلدانهم ،وباحثين عن
ّ
معطل
خالص
ٍ
نديم جرجوره

يــرتـبــك امل ـخــرج (إي ـلــي خليفة) في
كتابته فيلمًا جديدًا لــه ،كارتباكه
فـ ـ ــي عـ ــاق ـ ـتـ ــه ب ـح ـب ـي ـب ـت ــه (روان
ـات ع ـ ّـدة يـخـتــرعـهــا في
ح ـ ــاوي) ،وبـشـخـصـيـ
ْ َّ
ٍ ّ
(«قل ِتلك خلص»
ّسيناريو غير مكتمل البتة ِ
للبناني إيلي خليفة) .يتوه سام علي (يحيى
ـراب يعتمل في بلده سورية،
محياني) في خـ ٍ
ـرب على منتفضات
ـ
ح
ـرض
ـت على فـ
بعد وق ـ ٍ
ٍ
ضد
ومنتفضني
ظلم وجور ،وفي بهتان مدينةٍ
ٍ
منفذ إلى
(بيروت) تستقبله قبل عثوره على
ٍ
أوروب ــا ،حيث الـتــوهــان أقـســى وأبـشــع وأكثر
ّ
أذيـ ــة («ال ــرج ــل ال ــذي ب ــاع ظ ـه ــره» للتونسية
ّ
كوثر بن ّ
املتدين ،الذي
هنية) .يضيع الشاب
ال اســم له (غــازي الزغباني) ،بني «قناعات» ـ
وأفكار» يعتنقها ـ وجسد امرأة
يصفها بـ«آراء ً
لخالص من رجــال شرطة
صدفة
يلجأ إليها
ٍ
ُ
ـات مدفونةٍ
ي ـطــاردون أصـحــاب اللحى ،ورغـبـ ٍ
ذات وروح («ال ـه ــرب ــة» للتونسي
فــي أع ـمــاق ٍ
غازي الزغباني).
ـام ع ــرب ـ ّـي ــة ح ــدي ـث ــة اإلن ـ ـتـ ــاج (،)2020
 3أفـ ـ ـ ـ ٍ
م ـعــروضــة ف ــي الـ ـ ــدورة الـ ـ ــ 6( 11ـ  11إبــريــل/

ن ـي ـســان  )2021ل ــ«م ـه ــرج ــان مــاملــو للسينما
ْ َّ
العربية (السويد)» :أحدها (قل ِتلك خلص) في
برنامج «ليالي عربية» ،واآلخران في مسابقة
األفـ ــام الـطــويـلــة («ال ــرج ــل ال ــذي ب ــاع ظـهــره»
ـال وحـيــديــن،
ـام عــن  3رجـ ـ ٍ
و«ال ـه ــرب ــة») 3 .أفـ ـ ٍ
يواجهون أقدارًا في لحظات مستعصية على
ّ
أحوال ومفاهيم 3 .رجال
أي ّحل ،ومنقلبة على
ٍ ً
ُيـفــضـلــون هــروبــا ُمــرتـبـكــا ب ــدال مــن املــواجـهــة،
فــالـبـهـتــان وال ـه ـشــاشــة قــاس ـيــان ،واالخ ـت ـنــاق
شديد.
ٌ
ّ
ْ
لكن ،أهناك خـ ٌ
ـاص أو منفذ أو هــروب؛ أم أن
الحصار قاتل ،والشقاء أقوى ،واالنكسار قدر،
والخيبات أكثر إيالمًا؟ أيكون لهؤالء الرجال
َ ْ ٌ
أنفسهم فيها من
ـات يجدون
مــخــرج من ورطـ ٍ
ً
دون ق ـصـ ٍـد ،أو صــدفــة ،أو نتيجة اللـتــزامــات
ّ
واملتدين
وأه ــواء وأمــزجــة؟ هــل يعثر املـخــرج
ـاث حـقـيـقـ ّـيُ ،يـشـبــه الـتـمـ ّـرد األخـيــر
عـلــى انـبـعـ ٍ
ْ
لـســام عـلــي ،وانـقــابــه عـلــى م ـســاره ،وإن يكن
ّ
ـوت،
ثمنهما
(التمرد واالنـقــاب) عــودة إلــى مـ ٍ
ّ
خراب؟
من
ملزيد
منذور
بلد
في
يتفشى
ٍ
ٍ
ٍ ّ
ّ
ال شــيء يوحي بــأن تمرد ســام علي وانقالبه
ٌ
مــدخــل إلــى اسـتـعــادة حـيــا ٍة ســابـقــة ،أو بداية
ْ
حـيــاة جــديــدةُ ،يـفـتــرض بها أن تـكــون أفضل.
ّ
ً
ه ــذا ُيـشـبــه ،ول ــو قـلـيــا ،ان ـغــاق ك ــل ّأف ــق على
ُمـ ـخ ــرج ي ــري ــد تـحـقـيــق ف ـي ـل ــم ،رغ ــم أنـ ــه واق ــعٌ
ٍ
ٍ
ف ــي ال ـح ـ ّـد ال ـقــاتــل ب ــن أوه ـ ــام ووق ــائ ــع ،وبــن
ُ
خيال وحقائق؛ كما يشبه الـخــروج امللتبس
ّ
للمتدين من غرفة بائعة الهوى ،بعد رضوخه
ّ
ّ
لسطوتها األقوى من أي شيء ومن كل شيء،
وتنفيذه مبتغاها األخـيــر ،املتناقض مــع ما
يعتنقه مــن آراء وأف ـك ــار وال ـت ــزام ــات .ان ـعــدام
ّ
ّ
مطلوب يبقى ُمعلقًا،
ـاص
كــل إش ــارة إلــى خـ
ٍ
ٍ
ّ
بعضها إلى حد ما،
فالنهايات ،رغم وضــوح ٌ
ُ ّ
واه،
معلقة أيضًا ،واملصائر قائمة خلف جدار ٍ
بلد معطوب.
أو في شارع آخر ،أو في ٍ

إيلي خليفة :البحث عن ّ
كل شيء مفقود (الملف الصحافي للمخرج)

رجال يواجهون أقدارًا
3
ٍ
في لحظات مستعصية
على أي ّ
حل
ٌ
ّ
امل ـ ـ ـ ــرأة ،ف ــي ه ـ ــذا ك ــل ــه ،ح ـ ــاض ـ ــرة .تــأث ـيــرات ـهــا
ّ
ّ
متنوعة ،وارتباطاتها مختلفة ،وتمكنها ّمن
ّ
فرق أو أكثر فاعل وأساسي .ومع أنها
ِ
إحداث ّ ٍ
ـور
غـيــر ّتــواقــة إلــى إح ـ ِ
ـداث ف ــرق ،أو إلــى حـضـ ٍ
يتخطى مكانتها وأحاسيسها وانشغاالتها،
ُ
تذهب إلــى أقصى الحكاية ،كي تصنع شيئًا
مـ ّـمــا تصنعه ع ــادة :الـخـلــق ،أو إع ــادة الخلق
ّ
مجددًا .والخلق لن يكون بيولوجيًا أو أموميًا:

ُ
ّ
املتدين
فنرجس (نــاديــة بوستة) تعيد خلق
بـنـبــاهـتـهــا ُ
وح ـس ــن امـتــاكـهــا امل ـك ــان وامل ـنــاخ
واملسار والتفاصيل واالنفعاالت والهواجس؛
ّ
واملــرأة في حياة املخرج تتوزع على أكثر من
ـات؛ وفي
شخصية
ـات وارت ًـبــاكـ ٍ
وتفكير ورغـبـ ٍ
ٍ
ّ
تتنوع بني
حياة ســام علي ،تـمــارس سـطــوة،
وبعث.
تحطيم
ٍ
ٍ
أما زمن الحكايات ومساراتها والشخصيات
ُوم ـصــائــرهــا ف ـك ـث ـيــرة ،بــاسـتـثـنــاء «ال ـه ــرب ــة»،
امل ـش ـت ـغــل ع ـلــى ث ـنــائ ـيــة امل ـك ــان (غ ــرف ــة بـ ْـائـعــة
ُ َ
الهوى) والزمان (ساعات ّ
عدة للحدث ،تختزل
ّ
وتتكثف في  86دقيقة للفيلم) .املخرج يبحث
ع ــن مـنــافــذ تـمـنـحــه شـيـئــا م ــن راح ـ ــةٍ  ،فالقلق
منبثقة مــن عـجــزه عــن حسم
واألل ــم والـتـعــب
ٌَ
ّ
واملتدين ُمثقل بأسئلة غير محسومة
أموره؛
ّ
عــن عـقــائــد وان ـت ـم ــاءات؛ وس ــام عـلــي يتخبط
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ٍ
اشتغاالت مختلفة
عدة تُك ِّرم
خيارات ّ
نديم جرجوره

ـام ملنحها
يصعب تفسير آل ـيــات اخـتـيــار أف ـ
جوائز في املهرجانات السينمائيةٌ ٍ .
كالم كهذا
ُ
ّ
ّ
يتردد مرارًا ،لكن لجان التحكيم تعلن نتائج
ـوم
املـســابـقــات فــي ال ـيــوم األخ ـي ــر ،أو قـبـلــه بـيـ ٍ
واح ـ ــد ،ك ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ب ـعــض امل ـهــرجــانــات،
إلتــاحــة فــرصــة ُمـشــاهــدة األف ــام الـفــائــزة على
ّ
األقـ ـ ــل ،ل ـلــراغ ـبــن ف ــي ذلـ ــك ،ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
نقاش بني
إلعــان النتائج .آليات ترتكز على
ٍ
عدد قليل من العاملني والعامالت في قطاعات
ٍ
سـيـنـمــائـيــة مـخـتـلـفــة ،ي ـ ـ ّ
ـؤدي (ال ـن ـق ــاش) إلــى
ّ
ٍ
خيارات محددةُ .
ّ
األهم يبقى في املشاهدة ،املنبثقة من اختيار
املهرجانات أفالمًا حديثة اإلنتاج« .مهرجان
مــاملــو للسينما ال ـعــرب ـيــة» يـخـتـ ّـص بسينما
ً
ع ــرب ـي ــة ح ــدي ـث ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،مـ ـ ـح ـ ــاوال تـثـبـيــت
حضورها في ّ
ّ
جغرافي (السويد) مفتوح،
حيز
سـيـنـمــائـيــا ،عـلــى الـجـغــرافـيــا الـعــربـيــة ودول
ّ
الغربية .مساء  11أبريل/
االغـتــراب واملنافي
نـيـســان  ،2021تنتهي دورتـ ــه ال ـ ــ ،11ومعظم
عــروضـهــا ُم ـقـ َّـدم افـتــراضـيــا ،منذ االفـتـتــاح (6
أبريل /نيسان الجاري).
ّ
تضم
لجنة تحكيم ،أول ــى لــأفــام الـطــويـلــة،
املخرجة الفلسطينية نجوى ّ
نجار ،واملمثلة
واملخرجة السعودية فاطمة البنوي ،والباحثة
السينمائية املغربية ليلى شرادي ،واإلعالمية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ريـ ــا أبـ ــي راشـ ـ ــد ،وال ـس ـي ـنــاري ـســت
املصري تامر حبيب .وثانية لألفالم القصيرة،
ّ
تضم املخرجتني واملنتجتني اللبنانية مانو
ن ـ ّـم ــور واملـ ـص ــري ــة م ــاج ــي أن ـ ـ ــور ،وال ـن ــاق ــدي ــن
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لألفالم المختارة
حساسيات بصرية
غير متشابهة وغير
متساوية

إلغاء الرقابة السينمائية في إيطاليا
ـاد تقرير لوكالة «فــرانــس ب ــرس» ،منشور
أفـ ّ
ّ
مؤخرًا ،بأن الحكومة اإليطالية أنهت مرحلة
طويلة من الرقابة على األفــام السينمائية،
ً
أفعاال قاسية ّ
ملقص
 ،1914وشهدت
بدأت عام ّ
ّ
وتحف سينمائية عدة،
الرقيب بحق روائــع
ٍ
يبقى أبــرزهــا «التانغو األخـيــر فــي باريس»
( )1972لإليطالي برناردو برتولوتشي ،مع
الثنائي األميركي مارلون براندو والفرنسية
مــاريــا شـنــايــدر .بحسب الـتـقــريــر« ،لــن يكون
مـمـكـنــا م ـنــع ع ــرض فـيـلــم م ــا ف ــي ال ـص ــاالت،
أو تقطيع األفـ ــام أو تعديلها عـلــى أســاس
ّ
ُم ـبـ ّـررات أخــاقـيــة أو ديـنـيــة»ُ ،مـشـيـرًا إلــى أن
َ ْ َ
ً
حدث بــدال من ذلك
الحكومة نفسها «ستست ِ

لجنة لتصنيف األعمال السينمائية( ،تكون
تــاب ـعــة لـ ــ) «امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـسـيـنـمــا» في
ُ
وزارة الثقافة ،تـحـ ّـدد الفئات العمرية التي
ّ
ّ
يصلح لها كــل فيلم ،وتتألف من  49عضوًا،
بينهم خبراء في ّصناعة السينما ،وحماية
الـقــاصــريــن ،ومـمــثـلــون عــن جمعيات اآلب ــاء،
وجماعات حقوق الحيوان».
ّ
ورح ــب داري ــو فرانسيشيني ،وزي ــر الثقافة
(الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ـ وس ــط ال ـي ـس ــار) في
الحكومة االئـتــافـيــة ،بــ«إلـغــاء الــرقــابــة على
ً
نهائيًا نظام الرقابة،
السينما» ،قائال« :نترك ّ
الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع
الـ ـفـ ـن ــان ــن» .ون ـق ـل ــت ال ــوك ــال ــة ع ــن ال ـخ ـب ـيــرة

ّ
بويرو قولها إن
السينمائية اإليطالية ّ إيلينا
ّ
ُ َ
«يعتبر
هذا األمر ،الذي رأت أنه جاء متأخرًا،
خطوة ّ
مهمة وتاريخية للسينما اإليطالية».
ّ
أما املخرج بوبي أفاتي ،الذي تعرض فيلمه
«بورديال» ( )1976ـ عن إقامة شركة أميركية
عاملية بيت دعارة في ميالنو ـ للرقابة ،فقال:
ّ
ُ ّ
االتكال على ّ
حس
«يشكل القرار أحد ّأشكال
املسؤولية( .يبدو أننا) نضجنا».
ـرن من
أص ــاب ــت الــرقــابــة أف ــام ــا كـثـيــرة ف ــي ق ـ ٍ
الزمن ،أبرزها أفالم للكاتب والشاعر واملخرج
باولو َ بازوليني ،وفيلم بيرتولوتشي،
بيار ُ
ال ـ ـ ــذي أتـ ـ ِـلـ ــفـ ــت ن ـس ـخ ــه ب ــاس ـت ـث ـن ــاء  3مـنـهــا
«محفوظة في السينماتيك الوطنية» .هناك

ٍّ
ب ــن ع ـش ـ ٍـق م ـب ـت ــور ،وف ـ ــن ي ـص ـنــع ش ــرخ ــا في
ّ
خيار أخير،
وتحديات تمنحه إمكانية
روحه،
ٍ
ْ
ّ
التمرد واالنقالب ،وإن تكن نتيجتهما
فيختار
مؤجل ،في بلد ِّ
أشبه بموت ّ
يؤجل موته.
ٍ
ٍ
رج ـ ــال ف ــي م ـه ـ ّـب ري ـ ـ ٍـح ،ت ـع ـصــف بـكـيــانــاتـهــم
ّ
الـحـيــاتـيــة واالن ـف ـعــال ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة .تـهــز
ُ
ـى اخـتـبــار
ـات ،وتــرب ــك قــاقــل ،وتــدفــع إل ـ
ق ـنــاعـ ٍ
ّ
ّ
املـجـهــول ،لـعــل فيه خــاصــا ولــو مــؤقـتــا .ريـ ٌـح
ّ
فتنبههم إلــى أشياء فيهم
تضرب مسالكهم،
ـاالت
ي ـب ـق ــون أعـ ـج ــز م ــن ت ـل ـب ـي ـت ـ ْهــا ،وإل ـ ــى ح ـ ـ ٍ
ومـ ـس ــارات تـحـيــط ب ـه ــم ،وإن ت ـكــن أقـ ــوى من
ّ
وتجددًا.
إلهامهم تغييرًا
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أفالم جديدة

الجزائري فيصل الشيباني والبحريني طارق
البحار ،واملمثل اإلماراتي منصور الفيلي.
ف ـ ّـي املـســابـقــة األول ـ ــى ،ت ـبــدو الئ ـحــة الـجــوائــز
فيلم
كأنها تلتمس ّتوازنًا جغرافيًا ،باختيار ٍ
بلد
واح ـ ٍـد فـقــط لـكــل ج ــائ ــزة ،يـحـمــل جنسية ٍ
ّ
عربي ،من املشرق واملغرب .هذا ،رغم وضوحه
ّ
ّ
ً
ش ـكــا عـلــى األقـ ــل ،غـيــر صــائـ ٍـب كــلـيــا .األف ــام
املـ ـخـ ـت ــارة ( 12ف ـي ـل ـم ــا) ،ت ـم ـت ـلــك ح ـســاس ـيـ ّـات
بصرية غير متشابهة وغير متساوية ،لكنها
ُ
ـات جمالية،
تـبــرز حـيــويــة بـصــريــة فــي مـقــاربـ ٍ
ت ـغــوص فــي أع ـطــاب ح ـيــاة وأفـ ــراد وعــاقــات،
ي ـج ـنــح ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى ال ـت ـن ـظ ـيــر وال ـح ـمــاســة
الـنـضــالـ ّـيــة ،عـلــى ح ـســاب ال ـص ــورةُ ،
ويـحــافــظ
ٌ
بعض آخــر على ُبنى سينمائية فــي معاينة
ّ
مواجع حياتية ،مع تحرير البصري فيها من
ّ
ّ
خطابية ومباشرة.
كل
جــائــزة أفـضــل فيلم ( 20ألــف ك ــرون ســويــدي)
ي ـح ـصــل عـلـيـهــا «ال ــرج ــل ال ـ ــذي بـ ــاع ظ ـه ــره»،
للتونسية كوثر بن ّ
هنية («العربي الجديد»،
 6يناير /كانون الثاني  ،)2021املعروض في
افتتاح الدورة الـ 11نفسها« .الهربة» ،للتونسي
غــازي زغباني ،ينال جائزة أفضل سيناريو،
ّ
لزغباني نفسه؛ و«غــزة مونامور» ،لألخوين
الفلسطينيني عــرب وطــرزان ناصر («العربي
الجديد» 21 ،سبتمبر /أيلول  )2020يحصل
سليم داو عــن دوره فـيــه عـلــى جــائــزة أفضل
بجائزة
ممثل؛ بينما تـفــوز نعيمة املـشــرقــي ّ
أفضل ممثلة ،عن دورها في «خريف التفاح»
للمغربي محمد مفتكر («الـعــربــي الـجــديــد»،
 24فبراير /شباط  .)2021هناك أيضًا جائزة
أفضل إخراج ،للسعودي عبد العزيز الشالحي
ع ــن «حـ ــد ال ـ ـطـ ــار»؛ وج ــائ ــزة ل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم
الخاصة ( 15ألف كرون سويدي) لـ«جزائرهم»
ل ـل ـفــرن ـس ـيــة ،ج ــزائ ــري ــة األصـ ـ ــل ،ل ـي ـنــا ســويـلــم
(«العربي الجديد» 26 ،أكتوبر /تشرين األول
)2020؛ باإلضافة إلى جائزة الجمهور ( 25ألف
كرون سويدي ،تقدمها بلدية ماملو) ،املمنوحة
ل ــ«ح ـظ ــر تـ ـج ــول» ،ل ـل ـم ـصــري أم ـي ــر رمـسـيــس
(«العربي الجديد» 1 ،مارس /آذار .)2021
نديم...

ّ
أيـضــا «روكـ ــو وإخ ــوت ــه» ( ،)1960لإليطالي
لــوتـشـيـنــو ف ـي ـس ـكــون ـتــي .وب ـح ـســب إح ـصــاء
لـلـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي «تشينيتشينسورا»،
هناك  274فيلمًا إيطاليًا و 130فيلمًا أميركيًا
«ت ـ ّـم منعها» منذ عــام  ،1944بــاإلضــافــة إلى
ـام مــن  321بـلـدًا ،كما ُسـمــح بـعــرض أكثر
أف ـ ٍ
فيلم «بعد حذف مشاهد منها،
آالف
10
من
ّ
ٍّ
أو تعديلها» .لكن املفارقة ،بحسب أفاتي ،أن
الرقابة «جعلت األفــام أيضًا أكثر جاذبية،
بــإثــارة فضول الجمهور ،خاصة فــي املجال
ّ
اإليروتيكي» ،مشيرًا إلى أن الرقابة «لم تكن
تحصل بسبب عنف األفالم فقط».
(العربي الجديد)


ْ
¶ ِ Thunder Forceلب فالكوني ،تمثيل
ميليسا ماكارثي (الصورة) وأوكتافيا
سبنسر وجايزون باتمان :بعد ابتكار
معادلة علمية غير مسبوقة ،تمنح
الناس العاديني قوة خارقة ،تمتلك
صديقتان حميمتان تلك املعادلة،
ّ
وتتحوالن إلى «أشرس» بطلتني
ُ
ّ
خارقتني بقوة ال تضاهى ،وتطاردان
ّ
ّ
أركان الجريمة املنظمة في كل مكان
في العالم من دون هوادة.

¶  Madame Claudeلسيلفي فرهايدي،
تمثيل كارول روشي (الصورة)
ورشدي زيم :نهاية ستينيات القرن
الـ ،20تسيطر مدام كلود على باريس
بفضل أسلوب جديد حينها في
عالم الدعارة ،أصبحت بفضله من
أبرز املنخرطات في عالم األعمال
والسياسة والحياة االجتماعية .في
«دفتر صغير»ّ ،
دونت كل ما ُيمكن
ْأن ُي ِّ
فجر بلدًا ونظامًا وأناسًا ،ما
سي ِّ
ُ
سبب لها مآزق ومخاطر.

¶  Paper Livesلكان أولكاي (الصورة)،
تمثيل كاغاتاي أولوسوي وأمير
علي دوغرول :في شوارع إسطنبول،
ِّ
ّ
يتجول محمد ،الذي ُينظف املدينة
ً
من نفاياتها .ذات يوم ،يلتقي طفال
ّ
فيتعهد رعايته ،ويرافقه
صغيرًا،
ّ
إلى منزله ،ويهتم به .الطفل وحيد،
ْ
ال يعرف أحدًا ،وعليه أن يواجه قريبًا
صدمة الطفولة وأنماط عيشها.

تم إعالن فوز
فلورنتينو
بيريز بفترة
رئاسية جديدة
لفريق ريال
مدريد بمجرد
انتهاء الموعد
المحدد لتقديم
الترشيحات،
باعتباره المرشح
الوحيد .واعتبر
المجلس أنه
«بما أنه لم
يترشح أحد آخر
للمنصب ووفقًا
للمادة رقم 40
من القانون،
تم إعالن فوز
فلورنتينو بيريز
رودريغيز رئيسًا
لريال مدريد».
وسيواصل بيريز
بهذا الشكل
رئاسته للنادي
«الملكي»
لفترة جديدة،
هي السادسة،
وتستمر حتى
عام .2025

بيريز رئيسًا بالتزكية
لم يترشح أحد ضد بيريز لمنصب رئيس ريال مدريد ()Getty

وكيل هاالند :دورتموند
ال يريد بيعه نهاية
الموسم

تحسن حالة دي روسي
ُّ
وسيُغادر المستشفى
خالل أيام

روبرتو باوتيستا يستهل
الموسم الترابي في
موناكو

كشف وكيل املهاجم النرويجي ،إيرلينغ هاالند،
مينور رايوال ،عن أن فريق بروسيا دورتموند
أخبره بأنه ليس لديه نية لبيع الالعب في نهاية
املوسم .وقال رايوال في تصريحات ملوقع ()sport1
األملاني« :لقد أوضحوا لي أنهم لن يبيعوه هذا
الصيف .ال أتفق في الرأي ،ولكني أحترمه .ال
توجد حرب بيننا وبني دورتموند ،على اإلطالق».
ُيذكر أن عقد هاالند ( 20سنة) مع دورتموند يمتد
حتى عام .2024

تحسنت حالة الالعب اإليطالي السابق واملساعد
الفني الحالي ملدرب منتخب إيطاليا ،دانييلي
دي روسي ،ومن املحتمل أن يحصل على إذن
طبي بمغادرة املستشفى قريبًا ،وذلك بعدما
أودع بها يوم الجمعة املاضي بعد سوء حالته
متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .وقال الطبيب،
فرانشيسكو فايا ،في تصريحات إلذاعة (راديو
راي)« :دي روسي بصحة جيدةُ .لقد كان بحاجة
لدخول املستشفى ولكنه شاب وشفي حاليًا».

بدأ اإلسباني روبرتو باوتيستا ،املصنف  11عامليًا،
موسمه الترابي باملشاركة في بطولة مونتي كارلو
لتنس األساتذة ،في موناكو ،من خالل مباراة
جمعته باألميركي تيلور فريتز في الدور األول.
وكان باوتيستا ،املرشح التاسع للقب ،وصل إلى
نصف النهائي في أول بطولة أساتذة هذا العام
في ميامي ،ويطمح ملواصلة تحقيق نتائج قوية
في مونتي كارلو ،ذات األلف نقطةُ ،
وسيصاحب
الالعب في مشاركته مدربه بابلو لوزانو.
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تقرير
تنطلق منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم
بمشاركة  40فريقًا ،في صراع كبير بين األندية المشاركة،
إذ تأمل الفرق العربية في المحموعة الثانية ،تحقيق نتائج
جيدة للذهاب بعيدًا

دوري
أبطال آسيا
قمتا المجموعة الثانية

بغداد ـ العربي الجديد

تعود عجلة مسابقة دوري أبطال
آس ـيــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ل ـ ـلـ ــدوران ،من
ِّ
خ ــال مـشــاركــة  40فــريـقــا ُوز َع ــت
على  10مجموعات ،وهي املرة األولى التي
تـضـ ّـم فيها البطولة هــذا الـعــدد الكبير من
األندية ،في صراع كبير بينها.
ّ
وب ـي ـن ـم ــا تـ ـق ــام مـ ـن ــافـ ـس ــات كـ ـ ــل م ـج ـمــوعــة
ب ـطــري ـقــة ال ـت ـج ـمــع ف ــي ب ـلــد مـ ـح ــدد ،بسبب
تدابير مكافحة كــورونــا ،ستقام منافسات
ّ
املجموعة الثانية في اإلمارات ،بمشاركة كل
مــن أصـحــاب األرض الـشــارقــة ،وباختاكور
األوزب ـ ـ ـكـ ـ ــي ،وتـ ــراك ـ ـتـ ــور س ـ ـ ــازي اإليـ ــرانـ ــي،
باإلضافة إلى فريق القوة الجوية العراقي.

ويلتقي اليوم األربعاء في هذه املجموعة،
ال ـقــوة الـجــويــة ض ـ ّـد ال ـشــارقــة فــي مــواجـهــة
عربية ،فيما ينتظر باختاكور ً
لقاء صعبًا
ض ــد ن ـظ ـي ــره ت ــراكـ ـت ــور .وس ـي ـك ــون مـلـعــب
الشارقة الذي يتسع لقرابة  18ألف متفرج،
م ـســرحــا لـجـمـيــع امل ـب ــاري ــات ال ـ ـ ــ .12وسـلــط
م ــوق ــع االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ،الـ ـض ــوء عـلــى
م ـبــاريــات املـجـمــوعــة ،الـتــي مــن املـتــوقــع أن
تشهد منافسة كـبـيــرة بــن ال ـفــرق األربـعــة
الـتــي تــأمــل حجز مقعد لها فــي دور ال ــ،16
إذ لـ ــم ي ـس ـب ــق ّ
ألي م ـن ـه ــا ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـ ــدور
رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،وه ـ ــو م ــا ي ـع ـكــس طـبـيـعــة
ال ـط ـمــوحــات امل ـت ـقــاربــة ب ــن ال ـف ــرق .ويـضـ ّـم
الشارقة بعض الالعبني املميزين ،ويعتبر
خوض املنافسات على أرضه ميزة أخرى،

احتجاز العب الجوية

احتجزت سلطات الطيران اإلماراتية ،أحمد
إبــراهــيــم ،العــب الــقــوة الجوية ونجم
المنتخب العراقي ،لوجود مشكلة إدارية
فــي جــواز ســفــره ،وذلــك بعد وصــول
الفريق إلى مطار الشارقة على متن طائرة
عسكرية خاصة ،قبل أن تخلي سبيله بعد
ساعات من دون الكشف رسميًا عن أسباب
احتجازه ،في الوقت الذي انتشرت فيه
أنباء ،عن شكوى مقدمة سابقًا ضد
الالعب ،من أحد المقيمين في اإلمارات.

القوة الجوية يتصدر ترتيب الدوري العراقي (محمد صواف/فرانس برس)

ّ
لكن «امللك» لم يصل إلى األدوار اإلقصائية
ّ
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2004فـ ــي حـ ــن أن مـشـجـعــي
ت ــراكـ ـت ــور س ـ ـ ــازي ،ي ــأم ـل ــون ع ـك ــس ص ــورة
م ـغ ــاي ــرة ع ــن ت ـلــك ال ـت ــي ظ ـهــر ب ـهــا ال ـفــريــق
في آخــر مشاركاته عــام  2018والتي جمع
ف ـي ـهــا نـقـطـتــن م ــن س ــت م ـب ــاري ــات وخ ــرج
م ــن مــرح ـلــة امل ـج ـم ــوع ــات .ب ــاخ ـت ــاك ــور هــو
النادي األكثر خبرة في البطولة ،ويتطلع
ّ
نجومه إلى إثبات أن وصولهم إلى الدور
ربع النهائي املوسم املاضي لم يكن مجرد
ص ــدف ــة ،فـيـمــا يـحـلــم فــريــق ال ـق ــوة الـجــويــة
ب ـع ـكــس ن ـج ــاح ــات ــه ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي مـســابـقــة
كـ ــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ون ـق ــل الـتـجــربــة
إلـ ــى امل ـســاب ـقــة األكـ ـب ــر ف ــي ال ـ ـقـ ــارة .وأطـ ــاح
باختاكور منافسه القوة الجوية في الدور
ال ـت ـم ـه ـيــدي عـ ــام  ،2019وت ـق ــاس ــم ال ـفــريــق
األوزبـ ـ ـك ـ ــي ال ـ ـفـ ــوز مـ ــع ت ــراكـ ـت ــور فـ ــي دور
ّ
املجموعات قبل ثالث سنوات ،ما يؤكد أن
املـنــافـســة فــي املـجـمــوعــة الـثــانـيــة ال تتعلق

تقام منافسات
ّ
كل مجموعة بطريقة
التجمع في بلد محدد
بــالـنـتــائــج ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وتـعـتـبــر الـحـظــوظ
متساوية بني الفرق األربعة.
وأج ـ ــرى ف ــري ــق ال ـق ــوة ال ـج ــوي ــة ت ــدري ـب ــا في
ملعبه ،قبل السفر إلى مدينة الشارقة ،وقال
مدير املكتب االٕعالمي للنادي عالء محمد،
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ن ـق ـل ـهــا املـ ــوقـ ــع ال ــرس ـم ــي
ٔ
ل ـل ـن ــادي« :ال ـف ــري ــق اج ـ ــرى وحـ ــدة تــدريـبـيــة
باستثناء الالعبني املصابني كرار علي بري،
وعلي بهجت ،وحرص املهاجم محمد قاسم
نصيف عـلــى مـشــاهــدة الـفــريــق قـبــل السفر
إلى االٕمــارات بعد نجاح عمليته الجراحية

ٔ
في الركبة» .واضاف« :الالعبون مصممون
ٔ
النتايج االٕيجابية في البطولة
على تحقيق
ٓ
االس ـ ـي ـ ــوي ـ ــة الٕس ـ ـ ـعـ ـ ــاد جـ ـمـ ـه ــور الـ ـصـ ـق ــور
والشعب العراقي لكونهم سيمثلون الوطن
فــي دوري األب ـط ــال» .وبـعــدهــا ،شـ ّـد الفريق
ال ـع ــراق ــي ،ال ــرح ــال ،إل ــى ال ـشــارقــة عـلــى منت
ط ــائ ــرة خ ــاص ــة وف ــره ــا ال ـ ـنـ ــادي ،ع ـلــى أمــل
أن يــواصــل «ال ـص ـقــور» سلسلة عــروضـهــم
املميزة ،لكونهم يتصدرون ترتيب الدوري
املحلي بفارق  8نقاط عن أقرب مالحقيهم،
ّ
ويعول القوة
مع امتالكهم مباراة مؤجلة.
ال ـجــويــة ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـنــاصــر ،لكن
يبقى النجم األبرز ،أيمن حسني ( 25عامًا)،
ال ــذي يـعـتـبــر ال ـعــامــة ال ـفــارقــة إذا ك ــان في
مستواه املعهود ومــا يمتلكه من إمكانات
فنية رائعة تساعد الفريق خالل مشواره في
البطولة .وعــاد القوة الجوية  -أكثر الفرق
تتويجًا بمسابقة كــأس االتـحــاد اآلسيوي
 -إلــى دور املجموعات بــدوري أبطال آسيا

السلة األميركية :كوري يتخطى األسطورة تشامبرالين
قدم النجم األميركي،
ستيفن كوري ،واحدة
من أفضل مبارياته هذا
الموسم وسجل رقمًا
جديدًا في مسيرته
الرياضية ،تخطى به
حصيلة األسطورة،
ويلت تشامبرالين ،وذلك
بعدما سجل  53نقطة
في المباراة

أداء خارقًا في المباراة ()Getty
ستيفن كوري قدم
ً

بات ستيفن كوري أفضل مسجل في تاريخ
فــريــق غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز ،متخطيًا
األسطورة ويلت تشامبرالين ،بتسجيله 53
نقطة فــي مـبــاراة الـفــوز على دنـفــر ناغتس
( ،)107 - 116فــي وقــت اسـتـعــاد فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز صــدارة املنطقة الشرقية
منفردًا بفوزه على داالس مافريكس (113
  )95بـفـضــل نـجـمــه ال ـكــام ـيــرونــي جــويــلإم ـب ـي ــد ،ف ــي م ـنــاف ـســات دوري كـ ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفني.
فــي امل ـب ــاراة األول ـ ــى ،اح ـتــاج ك ــوري إل ــى 19
نقطة فقط من أجل تخطي رصيد أسطورة
الستينيات تشامبرالين ونقاطه ال ــ17.783
بقميص ووريــرز محتفظًا بالرقم القياسي
ألكثر من  50عامًا ،فنجح في الوصول إلى
مبتغاه بعد  10دقائق فقط من الربع األول،

منهيًا املباراة مع  53نقطة ،ورافعًا رصيده
التاريخي إلى  17.818نقطة.
شعلة على أرض الملعب

ُيعتبر ستيفن كــوري ،هذا املــوزع العبقري،
رم ـ ـزًا ف ــي فــريــق ووريـ ـ ــرز م ـنــذ زم ــن طــويــل،
بـعــدمــا ق ــاده لـلـفــوز بـلـقــب الـ ــدوري  3مــرات
وإلـ ــى نـهــائـيــن ف ــي غ ـضــون خـمـســة أع ــوام

سقط يوتا جاز متصدر
المنطقة الغربية أمام
واشنطن ويزاردز

( ،)2019 -2015وه ــو مــا زال فــي ســن ال ــ33
عــامــا ،شعلة على أرض امللعب ،وهــي املــرة
الـســابـعــة يـنـجــح فـيـهــا ك ــوري ف ــي تسجيل
 50نقطة على األقــل ،واستعان بــ 10رميات
ّ ّ
ثــاث ـيــة ف ــي م ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة .إال أن هــذه
األمسية الـســاحــرة لـكــوري انتهت باصابة
الكندي جمال م ــوراي ،في الركبة اليسرى،
ّ
مــا يـشــكــل ضــربــة مــوجـعــة لـفــريـقــه ناغتس
رابع املنطقة الغربية الذي سيفتقد لجهوده
في حال غاب فترة طويلة عن املالعب.
وفي داالس ،قاد العب االرتكاز الكاميروني
إمبيد ،املرشح للفوز بلقب أفضل في املوسم
العادي ،فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
للفوز على مافريكس بتسجيله  36نقطة
( 10من أصل  17من الرميات) ،إضافة إلى 7
متابعات في  26دقيقة فقط.
وأثنى مــدرب فريق سفنتي سيكسرز دوك
ري ـف ــرز عـلــى أداء الع ـبــه بــال ـقــول أن ــه «لـعــب
ب ــاس ـل ــوب ه ـج ــوم ــي ط ـ ــوال األمـ ـسـ ـي ــة» ،مــن
دون أن يظهر أي عالمات إزعاج من دعامة
الــركـبــة الـتــي كــان قــال فــي وقــت سـ ّـابــق انها
وأردف« :من الواضح أنه يعتاد
تعيق لعبهّ .
عليها ،أعتقد أن ــه لعب بــأسـلــوب هجومي
طـ ــوال املـ ـب ــاراة ول ــم يـسـتـقــر» وخ ـتــم مبديًا
س ـعــادتــه م ــن تـحـقـيــق فــريـقــه  3ان ـت ـصــارات
فــي  4مـبــاريــات خــارج ملعبه «كــان مــن بني
أهدافنا قبل بداية املوسم ،وفي حال أردنا
أن نكون ما نحن عليه علينا اآلن ،أن نكون
جيدين خارج ملعبنا».
وانفرد سفنتي سيكسرز بصدارة املنطقة
الشرقية مع  37فوزًا و 17خسارة ،مستفيدًا
مــن تأجيل م ـبــاراة مينيسوتا تمبروولفز
وبروكلني نتس الثاني ،بعد مقتل الشاب
األس ـ ـ ــود دانـ ـت ــي راي ـ ـ ــت ،أثـ ـن ــاء اس ـت ـجــوابــه
بــالـقــرب مــن املــديـنــة األح ــد .وسـيـكــون على
سفنتي سيكسرز تأكيد زعامته للمنطقة
في لقاء قمة أمام نتس األربعاء.
بالنسبة ملافريكس ،تحمل السلوفيني لوكا
دونـتـشـيـتــش ع ــبء الـهـجــوم فــي ظــل غياب
زمـيـلــه الــاتـفــي كــريـسـتــابــس بورزينغيس
للراحة ،فسجل  32نقطة ،إال أنه وجد نفسه
ّ
ً
مـ ـع ــزوال ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،وظ ـ ــل داالس
ســابـعــا فــي الـغــربـيــة ( )24-29متقدمًا على
م ـم ـف ـيــس غ ــري ــزل ـي ــز ال ـث ــام ــن والـ ـف ــائ ــز عـلــى
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز ( ،)90 - 101وع ـل ــى ســان
أنطونيو سبيرز التاسع الــذي تغلب على
أورالندو ماجيك (.)97 - 120
ويستبروك يُسقط جاز

س ـق ــط ف ــري ــق ي ــوت ــا جـ ــاز م ـت ـص ــدر املـنـطـقــة

الـغــربـيــة أم ــام مـنــافـســه واش ـن ـطــن ويـ ــزاردز
ّ
( ،)121 - 125ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن نـجـمــه
دون ــوف ــان ميتشل ح ــاول بـفـضــل  42نقطة
و 6تـمــريــرات حاسمة تقليص ف ــارق وصل
إلى  14نقطة ،في الدقائق الخمس األخيرة،
وانـتــزع الضيف الــذي قــاوم ببسالة الفوز.
ُ
وي ـ ــدي ـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن ب ـ ـهـ ــذا االن ـ ـت ـ ـصـ ــار إل ــى
راس ــل وسـتـبــروك صــاحــب سلتني مهمتني
فــي الــدقــائــق الـقــاتـلــة ،سمحت لــه بتحقيق
«تريبل  -داب ــل» للمرة  23هــذا املــوســم (25
نقطة و 14تـمــريــرة حــاسـمــة و 14متابعة)
والـ ـ ـ  169ف ــي مـسـيــرتــه م ـتــأخ ـرًا ب ـف ــارق 12
مـحــاولــة فـقــط عــن صــاحــب الــرقــم القياسي
أوسـكــار روبــرتـســون .ب ــدوره ،تــألــق بــرادلــي
ً
بيل تسجيال مع  34نقطة ،ليضيف املزيد
مــن النقاط إلــى رصـيــده التهديفي كأفضل
مسجل فــي ال ـ ــدوري .مــن نــاحـيــة ج ــاز ،كــان
الـصــربــي بــوغــدان بوغدانوفيتش األفضل
ً
تسجيال في صفوف الخاسر مع  33نقطة،
فيما سجل الفرنسي رودي غوبير  12نقطة
والتقط نفس عدد املتابعات.
وفـشــل ج ــاز فــي م ـجــارة منافسه هجوميًا،
إذ نجح وي ــزاردز بنسبة  52,2في املئة من
رمياته.وسمحت خسارة املتصدر يوتا مع
 40فوزًا مقابل  14هزيمة ،لوصيفه فينيكس
صنز ( )15-38بتشديد الخناق عليه بعد
فــوزه على هيوسنت روكـتــس (.)120 - 126
ف ــي امل ـقــابــل ل ــم يـتـمـكــن حــامــل الـلـقــب لــوس
أنـجـلـيــس لـيـكــرز م ــن املـتــابـعــة عـلــى مـنــوال
االنتصارات ذاته بعد يومني من فوزه على
بروكلني ،من دون نجميه ليبرون جيمس
وأنـتــونــي ديفيس بسبب االصــابــة ،فسقط
أمام نيويورك نيكس (.)96 - 111
ول ـع ــب يــول ـيــوس ران ـ ــدل دور ال ـج ــاد أم ــام
فريقه السابق ليكرز بتسجيله  34نقطة إلى
 10مـتــابـعــات ،فيما أض ــاف زم ـيــاه إلفريد
بــايـتــون  20نـقـطــة ،وديــريــك روز  14نقطة.
لــدى الخاسر ،كــان األفـضــل األملــانــي دنيس
شــرودر مع  21نقطة و 6تمريرات حاسمة،
ف ـي ـم ــا لـ ــم يـ ـف ــرض الع ـ ــب االرت ـ ـك ـ ــاز أن ـ ــدري
درومــونــد نفسه هجوميًا مكتفيا بــ 3نقاط
و 10متابعات ،بخالف مباراته أمــام نتس
حني سجل  20والتقط  11متابعة .وحافظ
ف ــري ــق لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس ل ـي ـكــرز ع ـلــى املــركــز
ال ـخــامــس فــي الـغــربـيــة مــع  33ف ــوزًا مقابل
 21خسارة ،في وقت اقترب فريق نيويورك
نـيـكــس ( )27-28ب ـفــوزه الـثــالــث تــوالـيــا من
املركز السابع الذي يحتله منافسه بوسطن
سلتيكس في املنطقة الشرقية (.)26-28
(فرانس برس)

للمرة األول ــى منذ عــام  ،2008بفضل هدف
أيـ ـم ــن حـ ـس ــن نـ ـفـ ـس ــه ،ال ـ ـ ــذي س ـج ـل ــه أمـ ــام
الوحدة السعودي األربعاء املاضي .الكثير
م ــن املـ ـي ــزات ال ـت ــي ت ـت ــواف ــر ف ــي هـ ــذا الـنـجــم
جعلته يسجل  14هدفًا في الدوري العراقي،
وه ـ ــو م ــرش ــح ألن يـ ـك ــون أفـ ـض ــل الــاع ـبــن
هــذا املــوســم ،وهــو مــا يشكل تـهــديـدًا كبيرًا
للمنافسني في املجموعة الثانية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـع ــول ف ــري ــق ال ـ ـشـ ــارقـ ــة عـلــى
البرازيلي إيغور كــورونــادو ،فنجم الوسط
املـهــاجــم تؤهله إمـكــانــاتــه الكبيرة للتحكم
بإيقاع املباريات التي يخوضها فريقه إلى
جانب مواطنه ويليتون ،إذ كــان الالعبان
من العوامل الرئيسية التي ساعدت الشارقة
ع ـلــى ال ـف ــوز بـلـّقــب الـ ـ ــدوري اإلم ــارات ــي عــام
 ،2019كذلك فإنه يقدم مستويات رائعة هذا
املوسم بتسجيله  17هدفًا حتى اآلن .يتمتع
ك ـ ــورون ـ ــادو ب ـم ـي ــزات رائـ ـع ــة ل ـل ـغ ــاي ــة ،فـهــو
يستطيع التسجيل من ركــات حــرة ثابتة،
ويسبب املتاعب للمنافسني ،وحينما يكون
في أفضل حاالته يصبح غير قابل لإليقاف،
إذ سجل أربعة أهداف ضد خورفكان الشهر
امل ــاض ــي ،وك ــان خـلــف  3ت ـمــريــرات حاسمة
أمــام التعاون السعودي في دوري األبطال
في نسخته األخيرة.
وي ـم ـكــن مـشـجـعــي ن ـ ــادي ت ــراك ـت ــور س ــازي
اإليــرانــي ،أن يتذكروا كثيرًا حــارس املرمى
مـحـمــد رض ــا أخـ ـب ــاري ،إل ــى جــانــب الـعــديــد
م ــن ال ـع ـمــال ـقــة ال ـ ــذي م ـ ــروا ف ــي ت ــاري ــخ كــرة
ال ـق ــدم اإلي ــران ـي ــة ،مـنـهــم عـلــى سـبـيــل املـثــال
ال الـحـصــر عـلــي رض ــا ب ـيــران ـفــانــد ،وحــامــد
الك ،وأم ـي ــر ع ـبــد زاده ،وب ــاي ــام ن ـيــازمــانــد.
وقــدم أخـبــاري مستويات رائعة في بطولة
آس ـيــا تـحــت  23عــامــا ( ،)2016وســاهــم في
ال ـعــام نـفـســه بــوصــول فــريـقــه تــراك ـتــور إلــى
دور الـ ــ 16مــن مسابقة دوري أبـطــال آسيا،
حينما حافظ على نظافة شباكه في أربع
م ــن س ــت م ـب ــاري ــات م ــن دور امل ـج ـمــوعــات.
وفــي عــام  ،2021عــاد تراكتور إلــى الواجهة
من جديد ،بعدما ظفر مع حارسه الشهير
بلقب كــأس حــازفــي ،ومــن املتوقع أن يكون
له شأن كبير في دوري األبطال هذا املوسم.
وق ـ ـ ــدم الـ ـنـ ـج ــم الـ ـص ــرب ــي دراغـ ـ ـ ـ ــان سـ ـي ــران
مستويات كبيرة خالل املوسمني األخيرين
برفقة فريق باختاكور ،جعله يحتل مكانة
ك ـب ـي ــرة ،وتـ ـف ــوق ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن الـنـجــوم
الـكـبــار فــي جميع أن ـحــاء ال ـق ــارة ،مــا يشكل
عنصرًا رئيسيًا في تشكيلة الفريق .وسجل
سيران الهداف املتميز في الدوري األوزبكي
املسابقات منذ
املمتاز  67هدفًا في جميع
ّ
ب ــداي ــة ع ــام  ،2019وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه لم
يسجل الكثير فــي دوري أبـطــال آسـيــا ،كما
ّ
يسجل في املسابقات املحلية ،إال أن هدفه
الحاسم ضد االستقالل اإليراني ،في املوسم
املـ ــاضـ ــي ،م ـه ــد ط ــري ــق دور الـ ـ ـ ــ 16ل ـفــري ـقــه.
وم ــع م ـغ ــادرة املــديــر الـفـنــي الـســابــق شوتا
أرفيالدزه ،ومجيء جالل الدين مشاريبوف،
تغير الكثير في باختاكور ،لكن يظل الفريق
يعتمد على إمكانات سيران لتحقيق نتائج
جيدة في البطولة.
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تمرّ الشعلة األولمبية
حاليًا عبر اليابان ويكثف
رياضيون من أنحاء
العالم تدريباتهم
تحضيرًا ألولمبياد
طوكيو ،لكن على
بعد مئة يوم من
الحدث المرتقب،
ال يزال المنظمون أمام
تحديات هائلة

بسبب اسـتـمــرار تفشي فـيــروس «كــورونــا»
واالنـتـشــار املفاجئ والكبير لــه ،خصوصًا
في اليابان ،تتعطل االسـتـعــدادات لأللعاب
وت ــزداد الـشـكــوك حـيــال إمكانية وصوابية
اسـتـضــافــة ال ـحــدث املنتظر بــن  23تـمــوز/
يوليو و 8آب /أغسطس املقبلني ،بعد تأجيله
لسنة كاملة .فقد ّ
تم تأجيل أحداث تجريبية،
وتقليص مسار تتابع الشعلة األوملبية إلى
الحد األدن ــى ،ووضــع قيود صحية جديدة
في طوكيو ومدن يابانية أخرى .ورغم ذلك،
تبقى نبرة املنظمني واملسؤولني األوملبيني
واثقة ،إذ لم تركز تصريحاتهم العامة على
إقــامــة األل ـعــاب ،ولكن على كيفية إجرائها.
ولدى هؤالء أسباب عدة للتفاؤل ،منها بدء
تتابع الشعلة األوملبية في فوكوشيما (في
شمال شــرق الـيــابــان) ،الشهر املــاضــي ،رغم
عدم تمكن املشجعني من حضور االنطالقة
واملرحلة األولى ،إلى جانب عمليات التلقيح
ال ـجــاريــة فــي ب ـلــدان ع ــدة مــع وج ــود بعض
الـفــرق األوملـبـيــة الـتــي سبق وتلقت اللقاح.
وال تشترط اليابان أن يتم تطعيم املشاركني
في األوملبياد ،لكن اللجنة األوملبية الدولية
تشجع التلقيح وحصلت على جرعات من
اللقاح الصيني للرياضيني من البلدان التي
ال تستطيع الحصول عليه .هــذا ،تتواصل
األح ــداث الــريــاضـيــة فــي الـيــابــان مــع وجــود
عــدد مـحــدود مــن املشجعني الــذيــن يتبعون
إجـ ـ ـ ـ ــراءات س ـي ـتــم ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ف ــي األلـ ـع ــاب،
الصيف الحالي ،خصوصًا حظر الهتافات.

«ألعاب آمنة»
ُ
رغــم كــل املـشــاكــل الـتــي تحيط بــاألوملـبـيــاد،
أك ــد مـنـظـمــو طــوك ـيــو  2020أن ـهــم واث ـقــون
وقـ ــادرون عـلــى تنظيم أل ـعــاب آم ـنــة ،ونشر
ّ
«كتيبات» لقواعد خاصة بمكافحة
هــؤالء
ال ـف ـي ــروس وال ـت ــي سـيـتــم تـحــديـثـهــا خــال
ً
ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،أم ـ ــا ب ـت ـه ــدئ ــة م ـخ ــاوف
الجمهور الياباني الذي ال يزال يعارض إلى
ّ
حد كبير إقامة األلعاب التي تأجلت للمرة
األول ــى فــي زمــن السلم .ولــن يجبر عشرات

مخاوف كبيرة من تأثير كورونا السلبي على األولمبياد ()Getty

اآلالف من الرياضيني واملشاركني اآلخرين
في األوملبياد اآلتني من الخارج على االلتزام
بالحجر الصحي ،ولن ُيطلب منهم تقديم
ّ
سيتعي على
دليل على تلقي اللقاح ،لكن
الرياضيني تقييد تحركاتهم ،والبقاء في
القرية األوملبية في وقت مشاركاتهم فقط،
وال ـخ ـضــوع لـفـحــوص مـنـتـظـمــة .ه ــذا ،ولــن
تستضيف األلعاب مشجعني أجانب ،وقد
يتخذ قــرار بشأن عــدد املتفرجني املحليني
الشهر الحالي أيضًا.
وفي كل األحــوال ،ستكون األجــواء بعيدة
عـ ــن املـ ـه ــرج ــان ــات االح ـت ـف ــال ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة
املعتادة املصاحبة لهذا الـحــدث العاملي.
ل ــذا ،سـيـكــون الـتـلـفــزيــون مـلـكــا .وأظ ـهــرت
اسـ ّتـطــاعــات ال ــرأي أن معظم اليابانيني
ً
ً
إلغاء للحدث،
يفضلون تأجيال جديدًا أو
لكن أولـئــك الــذيــن يــؤيــدون إقــامـتــه باتوا
ً
أكـ ـث ــر قـ ـلـ ـي ــا مـ ــن ذي قـ ـب ــل ،إذ ارت ـف ـع ــت
ن ـس ـب ـت ـهــم مـ ــن  11فـ ــي املـ ـئ ــة فـ ــي ك ــان ــون
الثاني /يناير إلــى  27في املئة في آذار/
مارس .وقال املنظمون ردًا على أسئلة من
وكالة فرانس برس ،إنه «من الطبيعي أن
يؤثر وضع كورونا على الــرأي العام في
األلعاب» ،وأشــاروا إلى أن معظم األلعاب
األوملـبـيــة تــواجــه انـتـقــادات قبل إقامتها،
وهذا أمر طبيعي.

ـول قبل أولمبياد
عملية تــحـ ّ
1964
اس ـت ـق ـب ـلــت ط ــوك ـي ــو ب ــن  10و 24تـشــريــن
أول أل ـع ــاب أوملـبـيــة
األول /أك ـتــوبــر ً 1964
فــي ق ــارة آس ـيــا ،مـغـتـنـمــة ال ـفــرصــة إلظـهــار
براعتها التكنولوجية وبنيتها التحتية
الحديثة .وفــي مــا يأتي ّ
قصة تلك األلعاب
اسـتـنــادًا إلــى مــا بثته وكــالــة فــرانــس برس

ف ــي أومل ـب ـي ــاد ي ــرم ــز بــالـنـسـبــة لـلـيــابــانـيــن
االن ـ ـت ـ ـع ـ ــاش االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــرب
وعودتهم إلى مسرح األمم املتحدة ،بعد أقل
من عشرين عامًا من هزيمتهم في الحرب
العاملية الثانية.
ّ
عززت املدينة األكثر اكتظاظًا بالسكان في
العالم تجهيزاتها الفندقية بمقدار النصف
إل ـ ــى  30أل ـ ــف غ ــرف ــة ،م ــع أكـ ـث ــر م ــن ع ـشــرة
ُ
فنادق جديدة ،بينها أربعة قصور .انجزت
املواقع الــ 36األوملبية قبل أسبوع من حفل
االفـتـتــاح .مــن بــن املــواقــع الــرمــزيــة :نيبون
بــودوكــان ،الــذي ُبني الستضافة مـبــارزات
الجودو ،وهي الرياضة الوطنية اليابانية
ال ـتــي دخ ـلــت بــرنــامــج األل ـع ــاب .كـمــا ُبنيت
ل ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ق ــاع ــة ال ــري ــاض ــة الــوطـنـيــة
في يويوجي ،بهندسة معمارية من كنزو
تــان ـغــي ،ال ـفــائــز الح ـقــا ب ـجــائــزة بريتسكر
املوازية لجائزة نوبل للهندسة املعمارية،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى امل ـل ـع ــب األومل ـ ـبـ ــي .وك ــرم ــز
ليابان مساملة بعد الحرب العاملية ،اختير
ال ـعــداء يــوشـيـنــوري ســاكــاي لـيـكــون حامل
الشعلة األخير ،وذلك بسبب تاريخ والدته
في  6آب /أغسطس  1945الذي يتزامن مع
إسقاط القنبلة النووية على هيروشيما.
وقبل وصول األلعابّ ،
تحولت طوكيو لعدة
سـنــوات إلــى «ورش ــة ضـخـمــة» ،وذك ــر خبر
بعد نهاية األلـعــاب أنــه «بــدأ الحفر في كل
م ـكــان والـتــدمـيــر إلعـ ــادة ال ـب ـنــاء ،لــم ي ـتـ ّ
ـردد
ال ـب ـع ــض ف ــي ت ــوق ــع إخـ ـف ــاق ك ـب ـيــر ألل ـع ــاب
أكتوبر  ،1964لكن عندما عادوا إلى طوكيو
هذه السنة ،وجدوا أن كل شيء كان جاهزا
بشكل ملحوظ» .وجاء في خبر آخر عشية
األلعاب« :لتنفيس ّ
تجمع ضخم من القرى
امل ـ ـهـ ـ ّـددة ب ــاالخ ـت ـن ــاق ب ـس ـبــب ال ـص ـعــوبــات
املرورية ،تم إنشاء شبكة شاسعة من الطرق

بلغ طولها  113كيلومترًا ،ارتفعت أحيانًا
ـان ف ــوق امل ـس ــارات امل ــوج ــودة،
إل ــى طــابــق ث ـ ٍ
وفي أحيان أخــرى غرقت في طابق سفلي.
ت ـج ــاوزت تـلــك الـشـبـكــة امل ـصــانــع واملـبــانــي
ّ
املعدنية الهياكل التي بــدأت تحل تدريجًا
بدل املنازل الخشبية الصغيرة».
ف ــي امل ـقــابــل ،سـمـحــت األل ـع ــاب لـلـيــابــانـيــن
ب ــإظ ـه ــار م ـه ــارت ـه ــم ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة لـبـقـيــة
دول الـعــالــم ،مــن خــال الـنـقــل ّ التلفزيوني:
احـتـفــاالت وأحـ ــداث عــديــدة ُبــثــت بــاأللــوان،
ن ـ ـقـ ــل ع ـ ـبـ ــر األق ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار االص ـ ـط ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
الواليات املتحدة ،نسخ على أشرطة لقارة
أوروبـ ــا ،اسـتـخــدام نـظــام اإلعـ ــادة البطيئة
وامل ـ ـي ـ ـكـ ــروفـ ــونـ ــات غـ ـي ــر الـ ـحـ ـس ــاس ــة أم ـ ــام
الصخب املحيط ،متابعة مباشرة لسباق
امل ــاراث ــون فــي مــركــز الـتـسـ ّـوق داخ ــل القرية
األوملبية.
فــي ّ
األول مــن تشرين األول /أكـتــوبــر ،قبل
تسعة أي ــام مــن ان ـطــاق األل ـع ــاب ،افتتحت
اليابان بحضور إمبراطورها هيروهيتو
«ســوبــر اك ـس ـبــرس» .رب ــط أس ــرع ق ـطــار في
الـ ـع ــال ــم ،امل ـ ـعـ ــروف ب ــاس ــم «ش ـي ـن ـكــان ـســن»،
م ــديـ ـنـ ـت ــي طـ ــوك ـ ـيـ ــو وأوس ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــا بـ ـس ــرع ــة
م ـت ــوس ـط ــة ب ـل ـغــت  160كـ ـل ــم/س ــاع ــة ،بـعــد
خمس سنوات ونصف من األعـمــال .وعلى
الصعيد الرياضيّ ،
تميز أوملبياد طوكيو
بــال ـفــوز ال ـثــانــي لــإثـيــوبــي أبـيـبــي بيكيال،
الـ ــذي أص ـبــح ّأول عـ ــداء ي ـحــرز مــاراثــونــن
أوملبيني ،والتتويج الثالث تواليًا للسباحة
األسـتــرالـيــة داون فــرايــزر فــي سـبــاق  100م
ح ــرة والــذهـبـيــات ال ـثــاث لــاعـبــة الجمباز
التشيكوسلوفاكية فيرا تشاسالفسكا ،كما
ّ
حــلــت الـيــابــان ثالثة فــي الئـحــة امليداليات،
وراء العمالقني األميركي والسوفييتي.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

قضية
يسعى فريق ليفربول اإلنكليزي إلى قلب الطاولة على ريال مدريد اإلسباني في مواجهة
إياب ربع نهائي أبطال أوروبا ،الليلة ،وصناعة «ريمونتادا» شبيهة بتلك التي صنعها ضد برشلونة
في عام  .2019في المقابل ،يسعى دورتموند أيضًا إلى صناعة «ريمونتادا» خاصة به ،وإقصاء
مانشستر سيتي

فالكاو يطمئن جماهيره
طمأن مهاجم فريق غلطة سراي ،راداميل فالكاو ،جماهيره بصورة نشرها على مواقع
التواصل االجتماعي ويظهر فيها مبتسمًا وفي حالة جيدة ،رغم وجــود ضمادة على
رأس ــه ووج ــوده على ســريــر املستشفى ،بعد إصــابـتــه بكسر فــي عظمة الــوجــه خالل
التدريبات .وكتب فالكاو على «إنستغرام» تحت الصورة ،التي يظهر فيها مع زوجته
روليلي تارون في مستشفى ليف الخاص في إسطنبول «مع رفيقتي في املعركة ،سنظل
معا يا حبيبتي .كل شيء جيد بحمد الرب» .وقال أطباء باملستشفى إن خروج فالكاو
سيكون خالل يوم أو اثنني ،ومن املمكن أن يعود إلى املالعب في غضون ثالثة أسابيع.

يوم «الريمونتادا»
الممكنة

أيوب الحديثي

م ــن امل ـتــوقــع أن ت ـكــون قـمــة ري ــال
م ــدري ــد ول ـي ـف ــرب ــول ،واح ـ ــدة مــن
أكـثــر املــواج ـهــات إث ــارة فــي إيــاب
ربـ ــع ن ـهــائــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،حيث
سـي ـحــاول فــريــق «ال ــري ــدز» الـلـيـلــة االنـتـقــام
من خسارته أمام الريال ذهابًا ،وفي نهائي
ً
 .2018وأض ــاف ــت املـ ـب ــاراة ف ـص ــا آخ ــر إلــى
تــاريــخ ري ــال مــدريــد الكبير ضــد ليفربول،
حـيــث ب ــدا ال ـفــائــز بـلـقــب أب ـط ــال أوروب ـ ــا 13
مرة ،وكأنه قريب من تحقيق فوز كبير في
مباراة الذهاب ،لكن هدفًا من النجم املصري
محمد صالح ،أبقى فرص الزوار في نصف
النهائي ،على قيد الحياة .ويأمل مشجعو
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ُ
«الريدز» عودة أخرى ال تنسى ،لكن األمور
ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة ،وس ـي ـت ـعــن ع ـلــى املـ ــدرب
يورغن كلوب ،االهتمام ببعض التفاصيل
لحسم بطاقة التأهل فــي ملعب «أنفيلد»،
س ـن ـعــرض ـهــا م ـث ـل ـمــا ق ــدم ـه ــا ت ـق ــري ــر ملــوقــع
«.»sportskeeda
تشكيل الفريق والتغييرات التكتيكية

يجب أن يكون تياغو ألكانتارا في مباراة
اإلي ــاب ،حيث كــان الـفــارق في أداء ليفربول
واض ـح ــا ع ـنــدمــا دخ ــل ال ــاع ــب ق ـبــل نـهــايــة
الشوط األول في لقاء الذهاب ،حيث صنع
توني كــروس  5كــرات مــن أصــل  24للريال،
بينما نجح الالعب اإلسباني في تقديم 3
ب ــ 45دقـيـقــة ،فيما ك ــان ع ــدم ب ــدء فيرمينو،

يحتاج ليفربول للفوز
بهدفين نظيفين فقط
من أجل التأهل
ً
خطأ آخــر ارتكبه كلوب ،في الوقت الــذي ال
يمكن فـيــه الـتـغــاضــي عــن قيمة البرتغالي
دييغو جوتا في الخط األمامي .على الورق،
بــدا تشكيل ليفربول األســاســي فــي مـبــاراة
ال ــذه ــاب م ـت ــوازن ــا ،ب ــوج ــود جــوتــا ال ـه ــداف،
ونــابــي كيتا لـقــدرتــه عـلــى إي ـجــاد الـثـغــرات،
لكن هــذا األم ــر لــم يتحقق بــوجــود الثنائي
ك ــروس ومــودري ـتــش عـلــى الـجـهــة األخ ــرى،
ح ـيــث ت ـم ـكــن ك ـي ـتــا م ــن ت ـقــديــم  21ت ـمــريــرة
ف ـقــط ،فـيـمــا كــانــت أرقـ ــام الـبــديـلــن روبــرتــو
فيرمينو وشيردان شاكيري ،أقل من العب
خــط الــوســط الـغـيـنــي .ل ــذا ،ف ـبــدء ألـكــانـتــارا
وف ـيــرم ـي ـنــو امل ــواج ـه ــة س ـيــوفــر إص ــاح ــات
ُ
تكتيكية ،تـمـكــن لـيـفــربــول مــن ال ـع ــودة إلــى
الضغط املعتاد.
أرقام تزيد من اإلثارة

كويبرس حكم مباراة ليفربول

يُدير الحكم الهولندي بيورن كويبرس لقاء ليفربول اإلنكليزي وريال
مدريد اإلسباني على ملعب «أنفيلد» ،في إيــاب ربع نهائي دوري
األبطال اليوم .وسبق للحكم  -الدولي منذ عام  - 2006إدارة المباراة
التي أقيمت في  12سبتمبر /أيلول الماضي ،وفاز فيها «الميرنيغي»
على بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني بهدفين نظيفين في دور
المجموعات بمسابقة دوري األبطال .وسيساعد كويبرس طاقم
مكون من مواطنيه ساندر فان رويكل وإرفين زينسترا.

بفضل روحهم القتالية في املواسم املاضية،
أط ـلــق يــورغــن ك ـلــوب عـلــى مـجـمــوعـتــه لقب
«وحــوش العقلية» ،حيث يدرك ليفربول أن
وج ــوده عـلــى شفير ال ـهــاويــة فــي البطولة،
وسيخوض تحديًا أمــام فريق كبير يعتبر
األنـ ـج ــح ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـط ــول ــة .ل ـك ــن فــريــق
«الريدز» سيكون على موعد لقلب الطاولة،
لـصـنــع لـيـلــة أوروبـ ـي ــة أخـ ــرى ال تـنـســى في
«أنفيلد» .وسيحاول ريال مدريد اإلسباني،
ع ـبــور عـقـبــة مضيفه لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي،
وتـسـبــق الـقـمــة املــرتـقـبــة ال ـتــي سـتـقــام على
ملعب «أنفيلد» ،مجموعة من األرقام املهمة،
أب ــرزه ــا أن فــي  13م ـب ــاراة ســابـقــة بمرحلة
خـ ــروج امل ـغ ـلــوب ف ــي امل ـســاب ـقــة األوروبـ ـي ــة،
خسر ليفربول مباراة الذهاب بفارق هدفني
أو أك ـث ــر ،ون ـجــح ال ـفــريــق ف ــي ال ـع ـبــور م ــن 2
منها ،كان آخرها قلب تأخره  3-0في مباراة
ال ــذه ــاب أم ــام بــرشـلــونــة فــي نـسـخــة -2018
.2019
وب ـع ــد فـ ــوزه ف ــي أول  3لـ ـق ــاءات ض ــد ري ــال
مـ ــدريـ ــد فـ ــي املـ ـس ــابـ ـق ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،خـســر
ل ـي ـف ــرب ــول آخ ـ ــر أرب ـ ـ ــع م ــواجـ ـه ــات لـ ــه أمـ ــام
العمالق اإلسباني ،كأكثر من أي فريق آخر،
برفقة بنفيكا البرتغالي (خسر في  4أيضًا).
و 5من أصل  11خسارة لفريق ليفربول على
أرضه في دوري أبطال أوروبــا ،جاءت أمام
منافس إسـبــانــي ،فــي حــن أن ري ــال مدريد
ق ــد يـصـبــح ث ــان ــي ف ــري ــق ف ـقــط ي ـف ــوز خ ــارج

أرض ــه عـلــى «ال ــري ــدز» مــرتــن فــي املسابقة،
بعد برشلونة .من جهتهَ ،عبر ريال مدريد
للدور التالي بأبطال أوروبا ،في  15مباراة
من أصل  16سابقة في دور خروج املغلوب،
عندما فاز في مباراة الذهاب بفارق هدفني
أو أكثر ،باستثناء ربع نهائي 2004-2003
ضد موناكو ( 2-4ذهابًا) ،وخسر إيابًا .3-1
وستكون هذه الزيارة الثالثة لريال مدريد
إلى األنفيلد ملواجهة ليفربول في املسابقة
األوروبية ،حيث خسر  4-0في مارس /آذار
 ،2009وفــاز  0-3في أكتوبر /تشرين األول
 ،2014وكان كالهما في دوري أبطال أوروبا.
«ريمونتادا» صعبة لدورتموند

ي ـل ـت ـق ــي م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ومضيفه بروسيا دورتـمــونــد األملــانــي ،في
إيــاب دور ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا
على ملعب «سيغيال إيــدونــا ب ــارك» ،بعد
انـتـهــاء م ـبــاراة الــذهــاب فــي ملعب االتـحــاد
ملصلحة «سيتي» بنتيجة صعبة ،وليست
مضمونة (.)1 - 2
ويـ ـب ــدو أن الـ ـت ــاري ــخ يـ ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة
عمالق إنكلترا قبل لقاء اإلي ــاب ،لكونه في
س ـب ــع م ـن ــاس ـب ــات س ــاب ـق ــة ،خ ـس ــر بــروس ـيــا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب فـ ــي مــرح ـلــة
ُخروج املغلوب بدوري أبطال أوروبا ،حيث
أقـ ـص ــي س ــت مـ ـ ــرات ،واالس ـت ـث ـن ــاء الــوح ـيــد
كان ضد بنفيكا في موسم  2017-2016في
دور الـسـتــة عـشــر ( 1-0ذهـ ــاب 0-4 ،إي ــاب).
وفـ ــي ب ـط ــول ــة أوروب ـ ـيـ ــة كـ ـب ــرى ،ت ـق ــدم م ــان
س ـي ـتــي ف ــي  13م ـنــاس ـبــة م ــن أصـ ــل  15في
األدوار اإلقـصــائـيــة ،عندما فــاز فــي مـبــاراة
ال ــذه ــاب ،حـيــث خـســر أم ــام يــوفـنـتــوس في
كأس االتحاد األوروبــي  ،1977-1976وضد
مــونــاكــو ف ــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا -2016
 .2017ف ــي امل ـقــابــل ،خـســر دورت ـم ــون ــد آخــر
مباراتني على أرضه أمام أندية إنكليزية في
أبـطــال أوروب ــا (ضــد توتنهام فــي موسمي
 2018-2017و  ،)2019-2018بعد أن خسر
مباراة واحدة فقط من أول سبع مباريات له
وتعادل  .)2وفي تاريخ دوري أبطال
(فوز ُ 4
أوروب ـ ــا ،أق ـصــي الـفــريــق الـفــائــز فــي م ـبــاراة
الــذهــاب من مرحلة خــروج املغلوب ()1 - 2
على أرضه  15مرة ،فيما تقدم للدور التالي
ف ــي  12م ـن ــاس ـب ــة .وان ـت ـه ــى ل ـق ــاء بــروس ـيــا
دورتموند السابق الوحيد على أرضــه مع
مانشستر سيتي بفوز الفريق األملاني ،0-1
فــي دور املجموعات بــدوري أبـطــال أوروبــا
في ديسمبر /كانون األول .2012

على هامش الحدث
لوبيتيغي :أفكر فقط في المباراة المقبلة
سلط يــولــن لوبيتيغي ،م ــدرب فــريــق إشبيلية
اإلسباني ،الضوء على أداء فريقه في الشوط
الثاني من املباراة التي فاز فيها على مضيفه
سـيـلـتــا فـيـغــو ( ،)3 -4وت ـج ـنــب ال ـح ــدي ــث عن
اح ـت ـمــال املـنــافـســة عـلــى لـقــب «ال ـل ـي ـغــا» بـعــدمــا
أص ـب ــح ع ـلــى ب ـعــد  6ن ـق ــاط ف ـقــط م ــن أتـلـتـيـكــو
مــدريــد امل ـت ـصــدر .وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي بعد
املـ ـب ــاراة ال ـتــي احـتـضـنـهــا مـلـعــب «ب ــاالي ــدوس»،
قــال لوبيتيغي ردًا على مسألة املنافسة على
لقب بطولة الــدوري اإلسباني« :الشيء الوحيد
الـ ــذي ن ـعــرف كـيــف نـفـعـلــه حــالـيــا ه ــو الـتـعــافــي
جيدًا ،وإعداد الفريق للمباراة املقبلة ضد ريال
ســوسـيــداد ،بطل الـكــأس الـحــالــي ،وأحــد أفضل
ّ
األندية في إسبانيا» .وأشار إلى أنه توقع مباراة
قوية للغاية بسبب أسلوب لعب سيلتا ،لكن ليس بهذا ّ
الكم الكبير من األهداف .وأشاد
بعقلية وشخصية فريقه لتعديل النتيجة فــي الـشــوط الثاني بعدما انتهى الشوط
األول بتقدم أصـحــاب األرض ( .)2 -3وقــال امل ــدرب السابق للمنتخب اإلسباني ّإن
ّ
فريقه ارتكب أخطاء أكثر من املعتاد بسبب ضغط املنافسني ،لكنه أكد على تمسكه
بالجوانب اإليجابية التي تتمثل في عقلية املجموعة من أجل إيجاد حلول.
أتلتيكو يُعلن عن حجم إصاب َتي جواو فيليكس
وكيران تريبيير
أعلن فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني عن طبيعة إصابة العبيه البرتغالي جواو فيليكس
بالتواء في كاحل القدم اليمنى ،واإلنكليزي كيران تريبيير بآالم أسفل الظهر ،إذ لم
يكمل الالعبان مباراة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله .وخرج
فيليكس مــع بــدايــة الـشــوط الثاني بعد تعرضه لضربة قوية فــي لعبة مشتركة مع
الجزائري عيسى ماندي ،مدافع وقائد ريال بيتيس ،بينما غادر تريبيير اللقاء في
الدقيقة  78بعدما تلقى ضربة أسفل الظهر .وخضع الالعبان لفحوصات طبية ،والتي
كشفت عن معاناة النجم البرتغالي الشاب من التواء في الكاحل ،وزميله البريطاني من
آالم أسفل الظهر ،وسيتم تحديد موعد عودتهما للتدريبات «وفقًا لتحسن حالتهما»،
بحسب مــا أعـلـنــه الـطــاقــم الـطـبــي لـلـنــادي «امل ــدري ــدي» .وي ــواج ــه األرجـنـتـيـنــي دييغو
سيميوني ،مدرب فريق «الروخيبالنكوس» ،موقفًا ال يحسد عليه ،مع كثرة اإلصابات
الـتــي ضــربــت الـفــريــق ،ال سيما فــي الـهـجــوم ،والـتــي طــاولــت املـهــاجــم األوروغــوايــانــي
املخضرم لويس سواريز ،والفرنسي موسى ديمبيلي ،الــذي تعرض النخفاض في
ضغط الــدم تسبب في سقوطه خالل املــران منذ  3أسابيع ،وانضم إليهما فيليكس
وتريبيير .وينتظر الفريق تحسن حالة الفرنسي توماس ليمار الذي غاب قبل ساعات
قليلة عن مباراة ريال بيتيس ،بعد شعوره بآالم في عضلة الفخذ.

هل يصنع ليفربول
«ريمونتادا» تاريخية؟
()Getty

وجه رياضي

مارك بولمانز
العب تنس أسترالي
احتل المركز الـ116
في التصنيف
العالمي للرجال
العام الماضي

رياض الترك

ُولــد العــب التنس األسـتــرالــي ،مــارك بوملانز ،فــي الثاني من
ُ
مايو /أيار  .1997ت ّوج بلقب بطولة أستراليا املفتوحة للصغار
فئة «الزوجي» عام  ،2015وذلك عندما لعب إلى جانب زميله
األسترالي جايك ديالني ،وتفوق الثنائي آنذاك على الثنائي
البولندي هوبيرت هوركاسز والسلوفاكي أليكس مولكان
في املباراة النهائية ( )6 -0و( )2 - 6ثم ( .)8 - 10كما وصل
بوملانز إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا املفتوحة
للرجال ،للزوجي ،عام  ،2017رفقة زميله أندرو واينتينغون.
وصل بوملانز إلى املركز  116في التصنيف العاملي للرجال،
ع ــن ف ـئــة «الـ ـف ــردي» ع ــام  ،2020وه ــو أع ـلــى مــركــز ل ــه في
مسيرته الرياضية ،بينما يحتل حاليًا املركز ال ــ .149وفي
فئة «الــزوجــي» يحتل املركز ال ــ ،131بينما وصــل إلــى أعلى

تصنيف له في فئة «الزوجي» عام  ،2017وهو املركز الـ68
فــي التصنيف الـعــاملــيُ .ي ــدرب الــاعــب األسـتــرالــي منذ عام
 ،2019مارسيل دو ك ــودراي وهــو مــدرب الــاعــب الروسي
نـيـكــوالي دافـيــديـنـكــو ســابـقــا .كـمــا سـبــق أن درب بــوملــانــز،
املدرب ،بيتير لوكزاك ،في املعهد الوطني للتنس في ملبورن
األس ـتــرال ـيــة .ع ــام  ،2012ب ــدأ بــوملــانــز مسيرته االحـتــرافـيــة
وتقدم إلى التصنيف رقم  1813سريعًا ،وخــال السنوات
الثالثة األولــى ،شارك الالعب األسترالي ،املولود في جنوب
ُ
أفريقيا ،في عدة بطوالت وتوج بأول لقب في «الزوجي» إلى
جــانــب زميله ،ستيفن دي وارد ،فــي بطولة أستراليا «F9
ُ
 »Futuresفي عام  ،2014وتوج الثنائي بخمسة ألقاب بعد
ذلك في عام  .2015يبلغ طول الالعب األسترالي مترًا و88
سنتيمترًا وهو يلعب باليد ُاليمنى وحقق أرباحًا مالية خالل
مسيرته قدرها  693ألف دوالر أميركي .في منافسات فئة

«ال ـفــردي» فــي الــ«غــرانــد س ــام» ،ش ــارك بــوملــانــز فــي بطولة
أستراليا املفتوحة عام  ،2020وخرج من الدور الثاني ،وكذك
من الدور نفسه في بطولة فرنسا املفتوحة في العام نفسه،
ومن التصفيات التمهيدية األولى في بطولة ويمبلدون عام
 ،2019ومــن ال ــدور األول فــي بطولة أمـيــركــا املفتوحة عام
 .2020وفــي منافسات فئة «الـفــردي» عمومًا حقق بوملانز
 256انتصارًا مقابل  192هزيمة.
أما في فئة «الزوجي» ،حقق  153انتصارًا مقابل  92خسارة،
وفي منافسات الـ«غراند سالم» للزوجي ،خرج بوملانز من
الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا املفتوحة عام ،2017
ومن الدور األول في بطولة ويمبلدون ،عام  ،2017ومن الدور
األول في بطولة أميركا املفتوحة عام  .2017كما شارك في
منافسات الـ«غراند سالم» في فئة «الزوجي املختلط» وخرج
من الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا عام .2021

داني غارسيا العب بلباو :الطموح داخل فريقنا
ضعفا مثيله في برشلونة
قــال دان ــي غــارسـيــا ،العــب فــريــق أثلتيك بلباو،
ّإن فــريــق بــرشـلــونــة «ه ــو امل ــرش ــح ل ـل ـفــوز» في
ن ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس م ـل ــك إس ـب ــان ـي ــا 2021
ال ـ ــذي سـيـجـمــع ال ـفــري ـقــن يـ ــوم ال ـس ـبــت املـقـبــل
ّ
فــي إشـبـيـلـيــة ،لـكــنــه أوض ــح ّأن ال ـط ـمــوح داخــل
صفوف فريقه «الباسكي» ضعفا مثيله لدى
الفريق «الكتالوني» .وقــال العب الوسط خالل
ّ
مؤتمر صحافي فــي مدينة ليثاما« :بـمــا أننا
فريق أقل في املستوى وفقًا للمعطيات الفنية،
ّ
فــإنـهــم سـيــدخـلــون ال ـلـقــاء وس ــط ضـغــط كبير
ّ
ّ
ألنـهــم بــرشـلــونــة .ال أعتقد أن خسارتهم أمــام
ّ
ريال مدريد ستؤثر فيهم ألنهم معتادون على
مثل هــذه األمــور .هم املرشحون األقــوى للفوز
ّ
لكن الطموح لدينا ضعفا طموحهم» .وأضاف
ّ
قاس بعض الشيء ،بعد خسارتهم لنهائي كأس امللك
الالعب أنه ّبعد مرورهم بأسبوع ٍ
( 2020لكنه أقيم قبل أيام) أمام ريال سوسييداد ،تمكنوا من العودة مجددًا وتتملكهم
حماسة كبيرة أمام فرصة جديدة للفوز ببطولة من شأنها أيضًا أن تمنحهم بطاقة
ّ
«إنــه ٍّ
تحد هــام للغاية .منذ
املشاركة األوروبـيــة في املوسم املقبل .وأضــاف غارسيا:
 3أشهر فزنا بكأس السوبر بعد االنتصار على ريال مدريد وبرشلونة في أسبوع
ّ
ّ
واحد ،وإذا تحلينا بالجماعية فأعتقد أننا سنتمكن من رفع كأس أخرى .إنه خيار
فريد بحصد لقب مع بلباو والتأهل لبطولة أوروبية».
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ينتظر كثير من المصريين شهر رمضان ،كي ينشط عملهم في مجال إعداد الحلويات وبيعها .مهنة قديمة يلجأ إليها بعض
المستجدين كي يحظوا بمصدر رزق موسمي خالل هذا الشهر

هناك منافسة بين أصحاب المحال في تقديم أفضل الخدمات لجذب الزبائن (إبراهيم الخطيب)Getty/

القطايف والكنافة
حلويات الموسم الرمضاني في القاهرة
القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام من حلول شهر رمضان،
رفعت محال الكنافة والقطايف
فــي املـحــافـظــات امل ـصــريــة ،درجــة
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا الس ـت ـق ـبــال ش ـهــر ال ـص ــوم،
ُ
لـ ـك ــون ت ـل ــك املـ ـ ــأكـ ـ ــوالت ت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ع ـل ــى رأس
قــائ ـمــة ال ـح ـلــويــات ع ـنــد امل ـص ــري ــن ،الـتــي
ي ـ ــزداد ال ـط ـلــب عـلـيـهــا ،ل ـتــأخــذ م ـكــانــا لها
فــي الـسـهــرات الرمضانية .وب ــدأ أصحاب
املهنة ببناء األفران في األحياء الشعبية،
ووصــل األمــر أيضًا إلــى القرى ،باإلضافة
إلى املحال الكبيرة املشهورة بإنتاج هذه
األنواع من الحلويات.
ُ
ت َع ّد الحلويات خالل السهرات الرمضانية
ضـ ـ ــروريـ ـ ــة عـ ـن ــد امل ـ ـصـ ــريـ ــن ،خ ـص ــوص ــا
ال ـق ـط ــاي ــف وال ـك ـن ــاف ــة الـ ـت ــي ي ـش ـت ـهــر بـهــا
الشهر مــن دون غـيــره ،مــا يــدفــع الراغبني
في شرائها إلى الوقوف أوقات طويلة في
طوابير أمام تلك املحال للحصول عليها،
كــذلــك تـحــرص أس ــر كـثـيــرة عـلــى إعــدادهــا
كـ ـج ــزء مـ ــن ت ـق ــال ـي ــد الـ ـضـ ـي ــاف ــة .وي ـع ـت ـبــر
إع ــداد القطايف والكنافة مــن النشاطات

املهمة للعمالة املوسمية ،أي أولئك الذين
ي ـع ـم ـلــون خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ف ـق ــط فــي
إنتاجها ،وال سيما العاطلون من العمل،
مـمــن ي ـل ـجــأون إل ــى ه ــذا ال ـن ـشــاط لتوفير
دخل موسمي.
من جانبه ،قال أحمد طايع ،وهو صاحب
ّ
مـصـنــع ح ـلــويــات ،إن إق ـب ــال ال ـن ــاس على
الحلويات يزداد كثيرًا في رمضان،
شراء ّ
لذلك يشغل املصنع ضعفي عدد عماله في
هذا الشهر ،لكونه يعمل بطاقة مضاعفة
طــوال الـيــوم ،بخالف األي ــام العادية التي
يـعـمــل امل ـص ـنــع فـيـهــا ب ــوردي ــة (م ـن ــاوب ــة)
ّ
واحـ ــدة ،مــوضـحــا أن شـهــر رم ـضــان ُيـ َـعـ ّـد
أفضل موسم لبيع الحلوى ،وخصوصًا
الكنافة والقطايف ،لكونهما من العادات
الــرمـضــانـيــة امل ـع ــروف ــة .ب ـ ــدوره ،ق ــال أك ـ ّـرم
الضوى ،وهو صاحب محل حلويات ،إنه
بـنــى ال ـفــرن فــي ح ـ ّـي الـشــرابـيــة الشعبي -
استعدادًا
أحــد أحياء محافظة القاهرة -
ّ
لصنع الكنافة والـقـطــايــف ،مــؤكـدًا أنهما
مصدر رزق كثير من الشباب ،خصوصًا
ّ
أن ال ـك ـن ــاف ــة وال ـق ـط ــاي ــف م ــن ال ـح ـلــويــات
املوسمية ،إلــى حـ ّـد مــا ،مــع زي ــادة اإلقبال

عـلـيـهــا خـ ــال ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم ،م ــا يجعل
صنعهما وبيعهما مصدر رزق لهؤالء.
«ال ـح ـل ــو يـ ـكـ ـس ــب» ...ب ـت ـلــك الـ ـعـ ـب ــارة ،عـ ّـبــر
مصطفى كامل ،وهــو صنايعي (حرفي)،
فــي منطقة شـبــرا (أح ــد أح ـيــاء الـقــاهــرة)،
عــن فرحته بحلول شهر رم ـضــان ،مبينًا
ّ
أن الكنافة والقطايف من حلويات الفقراء،
واإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ـي ـه ـمــا ك ـب ـي ــر ،وتـ ـق ــوم رب ــات
البيوت بإضافات عليهما عقب شرائهما
ّ
من املحالت ،الفتًا إلى أن الرزق وافر خالل
ه ــذا ال ـش ـهــر ،يــأتــي نـتـيـجــة عـمـلـيــة البيع
وزيــادة االستهالك .وأشــار هاني موسى،
الذي يعمل ّ
عجانًا في أحد املحال بمنطقة
ب ــوالق ال ــدك ــرور ،بمحافظة ال ـج ـيــزة ،إلــى
ّ
أن الكنافة والقطايف مـصــدر رزق جيد،
ومكاسبهما كبيرة خــال شهر رمضان،
ّ
مضيفًا أن أسعار هذه الحلويات مستقرة
تقريبًا ،وهي أسعار العام املاضي نفسها،
رغــم ارتـفــاع كلفة التشغيل ،وسـعــر كيلو
ال ـك ـنــافــة هـ ــذا الـ ـع ــام س ـي ـكــون م ــا ب ــن 15
جنيهًا (نـحــو دوالر واح ــد) و 20جنيهًا،
والـ ـقـ ـط ــاي ــف بـ ـ ـ ــ 15ج ـن ـي ـه ــا ،ك ــذل ــك ه ـنــاك
مـنــافـســة بــن أص ـحــاب امل ـحــال فــي تقديم

باختصار
إعداد القطايف
والكنافة من
النشاطات املهمة
للعمالة املوسمية ،أي
أولئك الذين يعملون
خالل شهر رمضان
فقط في إنتاجها ،وال
سيما العاطلون من
العمل
■■■
أسعار هذه الحلويات
وغيرها من املأكوالت
الرمضانية في مصر
مستقرة تقريبًا ،وهي
أسعار العام املاضي
نفسها رغم ارتفاع
كلفة التشغيل
■■■
ّ
يعد بعض محال
الحلويات كنافة مميزة
تتضمن إضافات
مثل :املانجو والنوتيال،
ّ
لكن أسعارها مرتفعة
بالنسبة إلى معظم
املواطنني

أفضل الخدمات لجذب الزبائن ،وهــو ما
أدى إلى استقرار األسعار.
وأوضـ ـ ــح م ـح ـمــود ع ـط ـيــة ،وهـ ــو صــاحــب
م ـحــل ح ـل ــوي ــات ف ــي مـنـطـقــة ص ـفــط الـلــن
ّ
بمحافظة الـجـيــزة ،أن ت ـنــاول الحلويات
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ــواع ـ ـهـ ــا بـ ـع ــد اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار مــن
ال ـط ـقــوس الــرم ـضــان ـيــة ال ـت ــي تـتـمـيــز بها
ال ـس ـه ــرات ،وأسـ ـع ــار ال ـك ـنــافــة والـقـطــايــف
حــافـظــت عـلــى مـعــدالتـهــا الطبيعية التي
كانت عليها العام املاضي ،وخصوصًا في
ّ
املناطق واألحياء الشعبية ،مشيرًا إلى أن
محال الحلويات تزدهر في شهر رمضان
ً
املـبــارك ،وتشهد إقباال كبيرًا على الشراء
م ــن ق ـب ــل امل ــواطـ ـن ــن ،إذ ي ـح ـت ــاج الـجـســم
للسكر ،تعويضًا للنقص الذي يتعرض له
الصائم خــال النهار ،وهــو ما يــؤدي إلى
ّ
ازدحام الصائمني مساء كل يوم رمضاني
أمام محال بيع القطايف والكنافة للشراء،
وخ ـصــوصــا ال ـف ـقــراء ومـ ـح ــدودي الــدخــل،
ل ـ ـكـ ــون أسـ ـع ــارهـ ـم ــا مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ،ب ـخ ــاف
بيعهما في املحال الكبرى ،التي أصبحت
تـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ــابـ ـتـ ـك ــار إضـ ـ ــافـ ـ ــات ج ــدي ــدة
للحلويات خالل إعدادها ،وإطالق أسماء
عـ ــدة عـلـيـهـمــا م ـث ــل :ال ـك ـنــافــة بــامل ـك ـســرات
وال ـف ـس ـت ــق ،وال ـك ـن ــاف ــة الـ ـحـ ـم ــراء ،وك ـنــافــة
املــانـجــو ،وكـنــافــة الـنــوتـيــا ،مــا ي ــؤدي في
النهاية إلــى ارت ـفــاع أسـعــارهــا ،إذ يــراوح
س ـعــر ال ـك ـنــافــة ب ــن  400جـنـيــه (ن ـحــو 25
دوالرًا) و 1500جنيه (نـحــو  95دوالرًا)،
األمر الذي حرم طبقة كبيرة من محدودي
الــدخــل ت ــذوق تـلــك االب ـت ـك ــارات ،واقـتـصــر
اإلقبال على ميسوري الحال.

وأخيرًا
رحيل أمير الظل
سما حسن

تنهدنا وسرحنا ّ
وغيمت سحابة حــزن وأســى على
وجــوه ـنــا ك ـث ـيــرا ،ح ــن سـمـعـنــا ع ــن خـبــر وفـ ــاة زوج
بعد وفــاة زوجته بأيام قليلة أو ساعات .وقد يحدث
ال ـع ـكــس ،ف ـت ـمــوت ال ــزوج ــة ب ـعــد زوجـ ـه ــا ،وإن كــانــت
االحصائيات تشير إلى وفاة األزواج غالبا بعد رحيل
الــزوجــات بمدة قصيرة ،فقد أشــارت إلــى هــذا دراســة
نشرت في دورية «جاما نت وورك أوبن» .والسبب هو
حالة الحزن الشديد لرحيل الشريك ،وفقدان الرغبة
فــي الـحـيــاة ،خصوصا أن الــزوجــة قــد تــرحــل وتترك
الزوج وحيدا وسط انشغال األبناء ،فيما تكون الزوجة
ق ــادرة قليال على إدارة حياتها بصفتها ام ــرأة بعد
رحيل الشريك ،لكثرة اهتماماتها وعنايتها باألحفاد،
على عكس الرجل.
نقلت األخبار ،نهار يوم الجمعة الفائت ،رحيل األمير
فـيـلـيــب ،زوج مـلـكــة بــريـطــانـيــا إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة ،عن
عمر  99عاما ،قضى منها ما يقارب  73عاما زوجا
للملكة ،كان خاللها يوصف بصخرتها الحنون .وقد
استهجن كثيرون حزن امللكة على وفاة زوجها ،ربما

من بــاب أنــه رجــل الظل .ولكن يبدو أن أحــدا لم يخبر
مشاعر األنثى التي مهما وصلت إلى مناصب عالية،
وما تناله من شهادات وترقيات ،إال أنها تبقى أنثى،
تركن في املساءات املتعبة لصدر زوج ّ
محب ،فكيف ال
تحزن على رحيله ملجرد أنها ملكة؟ أو كيف ال تحزن
على رحيله ألنها ليست امــرأة عادية ،سوف تركض
هنا وهناك ،للحصول على معاش ضئيل ،أو انتزاع
ميراث متواضع من بني أنياب إخوته ،أو تتنازع معهم
على بيت قديم ،وغير ذلك من القضايا التي تعيشها
أي أرمـلـ ٍة بعد وفــاة زوجـهــا .وكــأن امللكة ،كما يعتقد
كثيرون ،لن تحزن على رحيل زوجها كما تفعل كل
الزوجات بعد عشرة عمر طويلة ،ولكنهم يغفلون عن
كونها أنثى ،وأن سريرا واحدا كان يجمعها بشريك
بجوارها كانت تعني لها الكثير،
الحياة ،وأن أنفاسه ّ
حتى لو أصبحت متقطعة والهثة ،ولكنها تمأل فضاء
غرفتها ،وتشيع فيها طمأنينة أنـثــى أيـضــا ،وليس
طمأنينة ملك ٍة يقف على بابها أعـتــى رج ــال األمــن،
ّ
ويأتمر بأمرها رجال سياسة محنكون ،وتدير مملكة
بكلمة منها.
ّ
مؤكد أن امللكة إليزابيث ســوف تفتقد األمير فيليب،

وتتذكر هفواته التي تؤكد أن زواجهما كان عاديا مثل
كل الزيجات ،وحيث ّ
يتعمد الــزوج إحــراج زوجته أمام
اآلخرين ،وخصوصا عائلته ،ليؤكد على شيء ما في
نفسه ،مثل أنه مسكني ،حتى يقبل بزوج ٍة ال تليق به ،أو
أن عليه أن يحتمل هذه الخرقاء من أجل الصغار ،فيوم
تتويج امللكة لــم يـتـ ّ
ـردد أن يسألها أمــام الحاشية :من
أين أتيت بهذه القبعة ...وحني سئل عن سر السعادة
الزوجية كــان ّرده :التسامح ولــدى امللكة الكثير منه...
وقد أعلن أكثر من ّ
مرة أن البريطانيات ال ُيجدن الطبخ،

ّ
مؤكد أن الملكة إليزابيث سوف
تفتقد األمير فيليب ،وتتذكر
هفواته التي تؤكد أن زواجهما
كان عاديًا مثل كل الزيجات

ولــذلــك ك ــان يمتلك مطبخا صـغـيــرا ملحقا بجناحه،
يقلي فـيــه الـبـيــض كــل ي ــوم .ولـكـنــه ظــل محافظا على
حياته الزوجية /ومكانته في حياة امللكة ،حيث وصفته
ّ
ّ
في تصريح نــادر «قوتي ومتكئي» ،فيحق للملكة أن
تبكيه ،بعد أن ي ــوارى فــي الـتــراب بـمــرور أسـبــوع على
وفاته .ويمكننا أن نرى دموعها الحقيقية ّ
الحارة ،والتي
ّ
يتعجلها املتتبعون لهذا الزواج امللكي ،والذين سارعوا
إلى نشر صورة ليست حقيقة لدموع امللكة ،مشيرين
إلى أنها دموعها على رحيل أميرها الغالي.
يمكن اختصار القول بأن رحيل شريك الحياة يؤثر
على الشريك اآلخر ،بل إن رحيله بمثابة موت آخر له،
ّ
يتسبب
حيث أثبتت الدراسات أيضا أن رحيل الشريك
فــي ارت ـفــاع مستويات بــروتــن «أمـيـلــويــد بيتا» الــذي
ً
مكونا لويحات األميلويد بني خاليا ّ
مخ
يتراكم بدوره
الشريك الباقي ،ما يؤثر ً
سلبا على القدرات املعرفية
واإلدراكية له .وهذا يعجل بإصابته بالزهايمر ،حسب
دراسة حديثة ،نشرتها دورية «جاما نت وورك أوبن»
أيضًا .والزهايمر هو مــوت على قيد الحياة .وكأنما
اختاره الشريك لعدم قدرته على مواجهة الحياة ،بعد
رحيل اإلنسان الذي كان يبصر الحياة معه.
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