آالف األردنيين مهددون بالتسريح

تصاعدت تحذيرات القطاعات اإلنتاجية والنقابات العمالية في األردن من دخول
البالد في أزمة اقتصادية أعمق ،وتسريح عشرات آالف العمال10[ .ـ]11
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قبل  39عامًا ،دخل نجم
الكرة الفرنسي ،جان بيير
آدامز ،في غيبوبة لم
يخرج منها بعد خطأ طبي
كارثي.
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تجهد البروباغندا الرسمية لشيطنة معتصمي رابعة والنهضة وتصويرهم على أنهم مسلحون ()Getty

الحدث

كورونا %65 :من مصابي الهند دون  45عامًا
ّ
دق أطباء في الهند ناقوس الخطر على خلفية
ارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
الجديد بني الشباب ،في ظاهرة جديدة يؤكدها
نقل مــزيــد منهم إلــى املستشفيات مــن جـ ّـراء
إصــابـتـهــم بـكــوفـيــد 19-ال ــذي لـطــاملــا ُع ـ ّـد أكثر
خطورة بالنسبة إلى الفئات األكبر سنًا .وفي
بـلــد حـيــث  65فــي املــائــة مــن الـسـكــان هــم دون
 35ع ــام ــاُ ،ي ـسـ َّـجــل قـلــق م ـتــزايــد ح ـيــال تأثير
وب ــاء كــورونــا عـلــى الـشـبــاب .وق ــد أف ــاد رئيس
وزراء نيودلهي ،أرفيند كجريوالّ ،أن  65في
املائة من املرضى الجدد هم دون  45عامًا .من

جهته ،قــال االسـتـشــاري فــي مستشفى «بي
دي ه ـنــدوجــا الــوط ـنــي» ف ــي بــوم ـبــاي وعـضــو
ّ
الفريق املكلف احتواء كوفيد ،19-ماهاراشترا
ً
ّ
كورساف باجان ،إنهم يالحظون كذلك أطفاال
دون  12و 15عامًا ُينقلون إلى املستشفى من
جـ ّـراء ظهور أعــراض عليهم في املوجة الثانية
من الوباء ،في حني ّأن ذلك لم يكن ُي َّ
سجل في
ّ
العام املاضي .وما زالت الهند التي تحل ثانية
على قائمة البلدان األكثر تضررًا من كورونا
مــع نحو  14مليونًا و 800ألــف إصــابــة ونحو
 177ألف وفاة ،تثير القلق مع تسجيل زيادات

يومية قياسية في إصابات كورونا ،األمر الذي
ّأدى إلــى نقص كبير فــي إم ــدادات األكسجني
واألدويــة وأسـ ّـرة املستشفيات في بعض املدن
األكـ ـث ــر تـ ـض ــررًا ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد.
وتكافح الهند انتشار مـتـحـ ّـورات أشـ ّـد عــدوى
مــن الـفـيــروس ،األمــر الــذي دفــع رئيس ال ــوزراء
ناريندرا مودي إلى الطلب من السلطات املعنية
تذليل كل العقبات أمام زيادة إنتاج اللقاحات،
مـشـ ّـددًا على الحاجة إلــى ضـمــان تــوفــر أســرة
في املستشفيات وإمدادات األكسجني وأجهزة
الـتـنـفــس .م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،بـ ــدأت لـيـبـيــا أخـيـرًا

ب ـت ـح ـصــن ك ـب ــار الـ ـس ـ ّـن بــال ـل ـقــاحــات امل ـض ــادة
لكوفيد ،19-وذلــك بعد أيــام مــن إطــاق حكومة
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـب ــاد بــرنــامــج تحصني
ّ
وطنيًا تأخر كثيرًا .وقد أفادت السلطات املعنية
ّ
بأن إقبال املواطنني ّ
جيد.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى ّأن ع ـ ّـداد «ورل ــد مـيـتــرز» بيّ
أمــس األح ــدّ ،أن ّ إجـمــالــي عــدد إصــابــات كــورونــا
حول العالم تخطى  141مليونًا و 400ألف إصابة،
من بينها أكثر من  120مليونًا و 104آالف شفاء،
فيما بلغ عدد الوفيات نحو ثالثة ماليني و 26ألفًا.

(العربي الجديد ،رويترز)
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محادثات سعودية إيرانية
مباشرة في العراق

يكشف إعالن الحوثيين تشييع العشرات من قتالهم في يوم واحد عن ضراوة
المعارك الدائرة على جبهة مأرب خصوصًا ،والتي انضمت إليها جبهات تعز وحجة
والحديدة .إال أن هذا األمر لم يؤد إلى تراجع «أنصار اهلل» عن رفض المبادرات لوقف
الحرب ،التي اعتبرتها محاولة إلنقاذ التحالف

كشفت صحيفة
«فاينانشال تايمز»
ووكالة «رويترز»
عن عقد محادثات
مباشرة بين مسؤولين
سعوديين وإيرانيين
في العراق

تصعيد في
مأرب وتعز

عشرات القتلى والجرحى
من طرفي القتال ...والحوثيون
يتمسكون بمواصلة الهجمات

للحديث تتمة...

من يكترث لموت
كمال عبادلية؟
وليد التليلي

خفتت أصوات الساسة في تونس
وتراجع ضجيجهم منذ دخول شهر
رمضان .تراجعوا وتركوا املسرح
والدراما ألهلها .ومع إقرار البرملان
لإلجراءات االستثنائية بسبب تفشي
فيروس كورونا بني النواب وفي
البالد عمومًا ،سيرتاح التونسيون
على امتداد شهر من دراما ركيكة.
فقد أدارت الكاميرا عدستها عن
خشبة مسرح البرملان ،وتوجهت
إلى حيث يجب أن تكون؛ شوارع
الناس التي ّ
تئن من أوضاعهم،
واملستشفيات التي امتألت باملرضى،
واملدارس التي أقفلت بعد فوات األوان،
في حني أن هناك حكومة ضعيفة
تتراجع في قراراتها يومًا بعد يوم،
تفرض حظرًا ليليًاّ ،ثم تتراجع عنه
بأمر من الرئيس ،لتعيد إقراره بعد
أيام قليلة بطرق ملتوية .ولكن ماذا
استفاد التونسيون من هذه اللعبة
السخيفة بني املسؤولني ،سوى
ّ
تكدس املرضى وارتفاع أعداد املوتى
وتفاقم األزمة االقتصادية التي تنذر
بأيام صعبة على التونسيني؟
قبل أيام ،قال وزير املالية علي
الكعلي للنواب ّإن «تونس في حاجة
للقروض لضمان مواصلة الدولة
والحكومة صرف األجور والرواتب
ومنح التقاعد ،واالستثمار والدعم
وضمان سداد ديون البالد القديمة».
ويتساءل العاقلون ما الذي أوصل
األوضاع في تونس إلى هذا الحد؟
فلم تشح مناجم الفوسفات وال
مزارع البرتقال وال أشجار الزيتون
وال غابات النخيل ،بل على العكس
تمامًا ،زادت وفرة املنتوج هذا العام
واألعوام التي سبقته ،ولم يطرأ على
البالد أي تغيير جوهري في ما
ّ
يخص ثرواتها الطبيعية ،باستثناء
ما جنته االضطرابات في املناجم
وأمام آبار البترول القليلة .ولكن
خالفات الساسة هي التي ّ
تدمر كل
شيء وتعطل اإلنتاج في كل مكان،
آلالم الناس .فلم نر حزبًا
وال تكترث ً ّ
وال مسؤوال تألم يوم السبت املاضي
عندما قضى جريح الثورة ،كمال
عبادلية ،بعدما أحرق نفسه يوم
الجمعة أمام محافظة سيدي بوزيد،
بسبب أوضاعه الصعبة ،ألنهم
منهمكون في تسجيل نقاط على
بعضهم البعض وتبادل االتهامات.
ّ
موت كمال يلخص املشهد بوضوح
أمام من يريد أن يفهم« :ال أحد
يكترث» .وقد يقول الرئيس بضع
كلمات إنشائية من تلك التي تعودنا
ّ
ويحمل الحكومة والبرملان
عليها
مسؤولية موته ،فيما ستلوذ
الحكومة والبرملان في املقابل
بالصمت املطبق ،ال يسمعان وال
يريان .أما األحزاب ،فال حياة ملن
ً
تنادي ،هذا إذا افترضنا أصال
أن هناك من سينتبه ،إذا رأى في
املسألة ربحًا ممكنًا طبعًا.

عدن ـ العربي الجديد

ال ي ـ ــزال ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري هــو
السمة البارزة في الحرب اليمنية .إذ
إنه وعلى الرغم من سقوط عشرات
ال ـق ـت ـلــى وال ـج ــرح ــى ي ــوم ـي ــا ،فـ ــإن الـحــوثـيــن
يواصلون هجومهم إلسقاط محافظة مأرب،
فيما انفجر الوضع العسكري في تعز أيضًا،
ودارت اشتباكات في حجة والحديدة.
ولم يتوقف الحوثيون عن عمليات استهداف
الـسـعــوديــة ،إذ أعـلــن الـتـحــالــف ،أمــس األحــد،
اعـ ـت ــراض وتــدم ـيــر ط ــائ ــرة م ـس ـيــرة مفخخة
داخ ــل األجـ ــواء الـيـمـنـيــة ،أطلقتها الجماعة
باتجاه اململكة .وأوضح التحالف ،في بيان،
أن م ـحــاوالت الـجـمــاعــة «الـعــدائـيــة ممنهجة
وم ـت ـع ـم ــدة السـ ـتـ ـه ــداف امل ــدن ـي ــن واألعـ ـي ــان
املدنية» ،مؤكدًا «اتخاذ اإلجراءات العملياتية
ال ــازم ــة لـحـمــايــة املــدن ـيــن ب ـمــا ي ـتــوافــق مع
القانون الدولي اإلنساني».
وي ــأت ــي ال ـت ـص ـع ـيــد ع ـل ــى ك ــل ال ـج ـب ـه ــات فــي
ال ـي ـم ــن ،ب ـعــد س ــاع ــات م ــن ت ـك ــرار الـحــوثـيــن
رفضهم لـلــدعــوات الــدولـيــة لــوقــف الهجمات
في محافظة مأرب .واعتبرت قناة «املسيرة»،
الـنــاطـقــة بـلـســان الـحــوثـيــن ،أمــس األح ــد ،أن
ال ــدع ــوات لــوقــف التصعيد فــي م ــأرب ،تمثل
«مهام إنقاذية» للقوات الحكومية والتحالف،
الذي تقوده السعودية ،ملا تبقى من مناطق
في املحافظة النفطية الواقعة شرقي اليمن.
وات ـه ـم ــت م ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ب ــ«ال ـك ـيــل
بمكيالني والـتــواطــؤ» مــع التحالف ،مشددة
على أن الحوثيني «ال يـعــولــون عليه ،ولكن
عـلــى س ــواع ــد ال ــرج ــال» ،ف ــي إشـ ــارة ضمنية
إلى استمرار هجماتهم صوب املناطق التي
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،رغـ ــم ال ـخ ـســائــر
البشرية الفادحة في صفوفهم.
وك ــان امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي لـلـحــوثـيــن وكبير
مـفــاوضـيـهــم ،مـحـمــد عـبــد ال ـســام أع ـلــن ،في
تغريدة مساء الجمعة املاضي ،أن جماعته «ال
تعتبر أي دعوة للسالم جادة ما لم تتضمن

رفع الحصار كليًا» ،في إشارة للتحفظ على
املبادرة السعودية التي اشترطت رفع الحظر
الجوي على مطار صنعاء بتحديد وجهات
الـطـيــران املـبــاشــر .وك ــان مجلس األم ــن قــدم،
فجر أمس األول ،دعمًا للمبادرة السعودية،
التي تم طرحها أواخــر م ــارس/آذار املاضي،
ّ
ونصت على «وقف إطالق النار على مستوى
الـبــاد ،وإع ــادة فتح مطار صنعاء لوجهات
م ـ ـحـ ــددة ،والـ ـسـ ـم ــاح ب ـح ــري ــة ح ــرك ــة الـسـفــن
للوقود والسلع إلى ميناء الحديدة».
على األرض ،كثف الحوثيون خالل الساعات
املاضية من هجماتهم على األطراف الغربية
ملأرب .وذكرت وسائل إعالم موالية لهم ،أنهم
سيطروا على جبل الطلعة الحمراء ،التابع
ملديرية مدغل .ومنذ بدء الهجوم الجديد في
 7فبراير/شباط املاضي ،لم يعلن الحوثيون
رسـمـيــا عــن أي مـكــاســب مـيــدانـيــة كـبـيــرة في
مـعــركــة م ــأرب ،رغــم سيطرتهم عـلــى مناطق
م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي م ــدي ــري ـت ــي م ــدغ ــل وصـ ـ ــرواح،
وت ـح ـق ـي ــق تـ ـق ــدم بـ ـط ــيء ص ـ ــوب سـ ــد مـ ــأرب
التاريخي ومعاقل الحكومة في مدينة مأرب،
عاصمة املحافظة التي تحمل االسم ذاته.
وأع ـل ــن م ـس ــؤول ــون م ــن ال ـحــوث ـيــن وال ـق ــوات
الحكومية ،لوكالة «أسوشييتد برس» ،أمس
األحد ،أن القتال بني قوات الحكومة اليمنية
وال ـح ــوث ـي ــن ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي مـ ـ ــأرب وت ـع ــز،
أس ـف ــر ع ــن مـقـتــل م ــا ال ي ـقــل ع ــن  70عـنـصـرًا
م ــن ال ـجــان ـبــن ،ك ـمــا أص ـي ــب  85ع ـلــى األق ــل،
موضحني أن املعارك بني الطرفني تصاعدت
خــال الـســاعــات األرب ــع والـعـشــريــن املاضية.
ويـ ــأتـ ــي تـ ــواصـ ــل املـ ـ ـع ـ ــارك مـ ــع عـ ـ ــدم إحـ ـ ــراز
الحوثيني تقدمًا كبيرًا ،وسط مقاومة شرسة
لقوها وخسائر فــادحــة تكبدوها ،معظمها
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي شـنـهــا
الـتـحــالــف لــوقــف الـتـقــدم .وأش ــار املـســؤولــون
إل ـ ـ ــى أن  42م ـس ـل ـح ــا سـ ـقـ ـط ــوا ف ـ ــي م ـ ـ ــأرب،
غــالـبـيـتـهــم م ــن ال ـحــوث ـيــن .وق ــال ــت م ـصــادر
عـسـكــريــة حـكــومـيــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
معارك السبت املاضي احتدمت على أطراف
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كثف الحوثيون
من هجماتهم على
األطراف الغربية لمأرب
اتهم الحوثيون
مجلس األمن الدولي
بـ«الكيل بمكيالين»

جبال البلق التي يسعى الحوثيون للسيطرة
عـلـيــه ب ـه ــدف إح ـك ــام ال ـح ـص ــار ع ـلــى مــديـنــة
مــأرب من املدخلني الغربي والجنوبي .وفي
املقابل ،شنت مقاتالت التحالف الذي تقوده
السعودية ،سلسلة غ ــارات هــي األعـنــف منذ
أي ــام عـلــى املـنــاطــق الـغــربـيــة ملحافظة م ــأرب.
وذك ــرت قـنــاة «املـسـيــرة» أن طـيــران التحالف
شن  16غــارة جوية استهدفت شــرق منطقة

املـشـجــح فــي مــديــريــة صـ ــرواح ،دون الكشف
ع ـ ــن ح ـص ـي ـل ــة الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـبـ ـش ــري ــة ج ـ ــراء
تـلــك ال ـض ــرب ــات ،فـيـمــا نـقـلــت وك ــال ــة «س ـبــأ»،
بنسختها التابعة إلى الحكومة اليمنية ،عن
مـصــدر عسكري قــولــه إنــه «تــم صــد محاولة
تسلل للحوثيني إلى أحد املواقع العسكرية
ف ــي ج ـب ـهــة املـ ـشـ ـج ــح» ،م ـض ـي ـفــا أن «ط ـي ــران
التحالف دمر عربة مدرعة وتعزيزات معادية
كانت في طريقها إلى الجبهة .كما استهدف
بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع
متفرقة ،أسفرت جميعها عن خسائر بشرية
ومادية كبيرة في صفوف املليشيات».
ويكشف إعــان الحوثيني مساء أمــس األول
الـسـبــت ،تشييع  23عسكريًا بينهم قـيــادات
رفـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ع ـ ــن ش ـ ــراس ـ ــة املـ ـ ـع ـ ــارك.
وذكــرت وكالة «سـبــأ» ،بنسختها الخاضعة
لـلـحــوثـيــن ،أن ــه تــم تشييع  21عـسـكــريــا في
م ــوك ــب واح ـ ــد بــال ـعــاص ـمــة ص ـن ـع ــاء ،و 2في
مـحــافـظــة ت ـعــز« ،ب ـعــد مـقـتـلـهــم وه ــم ي ــؤدون
واجبهم الدفاعي» ،في إشارة للمعارك الدائرة
ضد الـقــوات الحكومية اليمنية ،والتحالف.
وتشير الخسائر البشرية للحوثيني املعلنة
إلـ ـ ــى مـ ـع ــدل ي ــوم ــي هـ ــو األع ـ ـلـ ــى م ـن ــذ نـحــو

أسـ ـب ــوع ،إل ــى احـ ـت ــدام املـ ـع ــارك ف ــي األطـ ــراف
الغربية ملحافظة مأرب ،حيث جدد املقاتلون
هجماتهم على معاقل القوات الحكومية من
محاور مختلفة دون تحقيق تقدم جوهري.
وق ـ ـ ّـدم نــائــب الــرئ ـيــس الـيـمـنــي ع ـلــي محسن
األح ـم ــر ،دع ـمــا مـعـنــويــا ل ـل ـقــوات الـحـكــومـيــة
التي تعرضت لخسائر بشرية كبيرة خالل
املكثفة ،معتبرًا
التصدي لهجمات الحوثيني
ً
أن تلك التضحيات «ستفتح صفحة للنصر
وال ـع ــزة وال ـك ــرام ــة وال ـج ـم ـهــوريــة ال ـخــالــدة».
وذكــر املركز اإلعالمي للقوات الحكومية ،أن
األحمر ،هاتف محافظ مأرب سلطان العرادة،
لــاطــاع على سير امل ـعــارك ،مـشــددًا على أن
امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة ه ـنــاك «س ـت ـطــوي صفحات
ال ـق ـه ــر والـ ـكـ ـهـ ـن ــوت والـ ـ ــدجـ ـ ــل» ،فـ ــي إش ـ ــارة
لجماعة الحوثيني.
وقالت مصادر حقوقية ،لـ«العربي الجديد»،
إن ه ـج ـم ــات ال ـح ــوث ـي ــن األخ ـ ـيـ ــرة تـسـبـبــت
بنزوح عدد من األسر من مخيمات النازحني،
وخصوصًا بعد توغلهم في مخيم السويداء.
وأشارت املصادر ،إلى أن عدد النازحني الذي
فروا من مخيماتهم منذ  7نوفمبر وحتى 16
إبــريــل/نـيـســان ال ـجــاري ،بلغ  24ألــف نسمة،

وفقًا إلحصائيات رسمية صادرة عن الوحدة
التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني.
وباإلضافة إلــى مــأرب ،ال تــزال املعارك دائــرة
في محافظة تعز ،التي يحاصرها الحوثيون.
ً
وأوضح املسؤولون أن  28مقاتال سقطوا في
تعز ،غالبيتهم أيضًا من الحوثيني .وكانت
الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ذك ـ ــرت ،ف ــي ب ـي ــان ،أنـهــا
س ـي ـطــرت ع ـلــى م ــواق ــع ج ــدي ــدة غ ــرب ــي تـعــز،
موضحة أنها تمكنت من استعادة السيطرة
ُ
على تلة الشيكي وقرية زبيدة.
ك ـمــا دارت اش ـت ـب ــاك ــات ف ــي م ـحــاف ـظــة حـجــة
ومدينة الحديدة .وأعلنت القوات اليمنية ،في
بيان ،سقوط قتلى من الحوثيني ،في قصف
بمحافظة الحديدة .وذكرت «ألوية العمالقة»،
في بيان أمس األول ،أن «وحدات االستطالع
رصــدت محاولة تسلل للحوثيني فــي ثالثة
خنادق مستحدثة شمال غربي مدينة حيس
(جنوب شرق الحديدة) جهة الحدود اإلدارية
مع مديرية الجراحي ،وسرعان ما تم التعامل
معها بنجاح» .وأضافت أن «مدفعية القوات
املشتركة استهدفت بقصف مركز املتسللني
مــن الـحــوثـيــن فــي ال ـخ ـنــادق املـسـتـحــدثــة ما
أسفر عن مقتل نحو  8منهم».

يبدو أن وصول إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن إل ـ ــى ال ـح ـك ــم ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة وشروعها أخيرًا في مفاوضات
غ ـيــر م ـبــاشــرة م ــع إي ـ ــران ح ــول ال ـع ــودة
لالتفاق الـنــووي ،ساهم في الدفع نحو
مباحثات سعودية  -إيرانية ،إذ كشفت
صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية
وم ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز»
عــن عـقــد جــولــة مـبــاحـثــات مـبــاشــرة بني
م ـســؤولــن س ـعــوديــن وإي ــران ـي ــن ف ــي 9
إبريل/نيسان الحالي في بغداد ،وذلك
بوساطة من العراق.
كذلك وصــف مسؤول في مكتب رئيس
ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي مـصـطـفــى الـكــاظـمــي،
أم ــس األحـ ــد ،خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي مع
«العربي الجديد» ،التقارير بشأن عقد
لقاء بني مسؤولني سعوديني وإيرانيني
فــي ب ـغ ــداد ،قـبــل أيـ ــام ،بــأنـهــا «دق ـي ـقــة»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـه ــا ت ـمــت داخ ـ ــل املـنـطـقــة
الـ ـخـ ـض ــراء وع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـســؤولــن
أم ـن ـي ــن .وأوض ـ ـ ــح أن م ـس ـت ـشــار األم ــن
الوطني العراقي قاسم األعرجي أشرف
ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـت ــي ت ـم ــت ب ــرع ــاي ــة
كاملة من قبل الكاظمي ،ضمن مبادرة
لحلحلة العالقات املتأزمة بــن طهران
والرياض.
وك ـش ـف ــت «ف ــاي ـن ــان ـش ــال ت ــايـ ـم ــز» ،أم ــس
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،أن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن س ـ ـعـ ــوديـ ــن
وإيـ ــران ـ ـيـ ــن ك ـ ـبـ ــارًا أج ـ ـ ـ ــروا مـ ـح ــادث ــات
مباشرة ،في محاولة إلصالح العالقات،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات مـ ــن قـطــع
ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة ب ــن الـبـلــديــن،
وف ـق ــا ل ـث ــاث ــة م ـس ــؤول ــن اط ـل ـع ــوا عـلــى
املـنــاقـشــات .وبحسب املـســؤولــن ،الذين
لــم تكشف الصحيفة عــن هويتهم ،فقد
جــرت املـفــاوضــات بوساطة الـعــراق هذا
الـشـهــر ،وه ــي األول ــى بــن الـبـلــديــن منذ
عام  ،2016وتأتي في الوقت الذي يسعى
فـيــه الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن إلــى
إحياء االتفاق النووي الذي وقعته إيران
مع القوى العاملية في عام  2015وتهدئة
التوتر اإلقليمي.
لـكــن الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة قــالــت إن
ً
مسؤوال سعوديًا رفيع املستوى نفى
وجود أي محادثات بني بالده وإيران،
على الــرغــم مــن تأكيد مـســؤول إيراني

مسؤول إيراني:
االجتماع لم يسفر عن
تحقيق أي انفراجة

لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ح ــدوث ـه ــا .غ ـيــر أن
«فايننشال تايمز» ع ــادت ونقلت عن
م ـس ــؤول ع ــراق ــي وصـفـتــه بــ«الـكـبـيــر»،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى دب ـل ــوم ــاس ــي أج ـن ـبــي،
تأكيدهما إج ــراء املـحــادثــات املباشرة
بني إيران والسعودية.
ونقلت الصحيفة عــن أحــد املسؤولني
تأكيده أن الجولة األولى من املحادثات
السعودية اإليرانية جرت في بغداد في
التاسع مــن إبــريــل الحالي ،وتضمنت
مـبــاحـثــات ب ـشــأن هـجـمــات الـحــوثـيــن
ع ـل ــى امل ـمـ ـلـ ـك ــة ،وكـ ــانـ ــت «إيـ ـج ــابـ ـي ــة».
وكـشــف امل ـســؤول أن الــوفــد الـسـعــودي
كان بقيادة رئيس املخابرات ،خالد بن
علي الحميدان ،مشيرًا في الوقت ذاته
إلى أنه كان من املقرر عقد جولة أخرى
من املحادثات خالل األسبوع الحالي.
واعتبر املسؤول نفسه أن «املحادثات
تتحرك بوتيرة سريعة ،ألن املحادثات
األميركية ،املتعلقة باالتفاق النووي،
ً
تـ ـتـ ـح ــرك بـ ـس ــرع ــة أي ـ ـضـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تكثيف الحوثيني في اليمن هجماتهم
بــاتـجــاه اململكة العربية الـسـعــوديــة».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،فـ ـ ـ ــإن رئ ـي ــس
الـ ــوزراء الـعــراقــي مصطفى الكاظمي،
الــذي أجــرى محادثات مــع ولــي العهد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،فــي
الرياض الشهر املاضي ،هو من يسهل
عملية املباحثات.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،سـ ّـه ـلــت
بغداد أيضًا «قنوات اتصال» بني إيران
ومصر ،وإي ــران واألردن .وقــال املسؤول
ّ
إن «رئيس الوزراء العراقي حريص جدًا
على أن يؤدي شخصيًا دورًا في تحويل
ال ـع ــراق إل ــى جـســر ب ــن ه ــذه ال ـق ــوى في
املنطقة».
وف ــي وق ــت الح ــق ،أك ــد م ـس ــؤول إيــرانــي
ك ـب ـيــر وم ـ ـصـ ــدران ف ــي امل ـن ـط ـقــة لــوكــالــة
«روي ـت ــرز» إج ــراء مـســؤولــن سعوديني
وإيـ ــران ـ ـيـ ــن م ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ـب ــاش ــرة ه ــذا
الـشـهــر .وق ــال امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي وأحــد
امل ـصــدريــن إن االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــد في
العراق في التاسع من إبريل «لــم يسفر
عن تحقيق أي انفراجة».
وق ـ ــال املـ ـص ــدر اإلق ـل ـي ـمــي إن االج ـت ـمــاع
ركــز على الـيـمــن ،حيث يقاتل التحالف
الـ ـع ــرب ــي بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ج ـمــاعــة
ال ـح ــوث ـي ــن امل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع إيـ ـ ـ ــران مـنــذ
م ـ ـ ـ ــارس /آذار  .2015وق ـ ـ ــال املـ ـس ــؤول
اإلي ــران ــي «ك ــان اجـتـمــاعــا عـلــى مستوى
منخفض الستكشاف ما إذا كــان هناك
س ـب ـي ــل ل ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـت ــوت ــر الـ ـق ــائ ــم فــي
ّ
املنطقة» ،مشيرًا إلــى أن االجتماع عقد
بناء على طلب من العراق .وقال املصدر
ّ
اإلقليمي الثاني إن املـحــادثــات تطرقت
أي ـض ــا إلـ ــى ل ـب ـنــان ال ـ ــذي ي ــواج ــه فــراغــا
سـيــاسـيــا وس ــط أزمـ ــة مــال ـيــة مـتـفــاقـمــة.
وتشعر دول خليجية بالقلق من الدور
املتنامي لـ«حزب الله» املدعوم من إيران
في لبنان.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال دب ـلــومــاســي غــربــي في
املنطقة ،بحسب ما نقلت عنه «رويترز»،
إن الــواليــات املتحدة وبريطانيا كانتا
على علم مسبق باملحادثات السعودية
اإليرانية «لكن لم تطلعا على أي نتائج».
(العربي الجديد ،رويترز)

طهران تضغط على المفاوضـين بفيينا :رفع العقوبات أوًال
ارتفعت حدة الضغوط
على المفاوضين بشأن
الملف النووي اإليراني
في فيينا ،مع تكرار
رئيس البرلمان الزمة رفع
العقوبات األميركية قبل
العودة إلى التعهدات
النووية ،وتأكيد أن
طهران تخصب اليورانيوم
بنسبة % 60
طهران ـ صابر غل عنبري

دعا قاليباف لرفع مستوى تأمين أمن المنشآت النووية (فاطمة بهرامي/األناضول)

فيما كانت املفاوضات بني خبراء من أطراف
االتفاق النووي ،وهي إيران وروسيا والصني
وف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا ،ت ـتــواصــل
فــي فـيـيـنــا ،ضـغــط رئ ـيــس مـجـلــس ال ـشــورى
اإلســامــي (ال ـبــرملــان) فــي إي ــران محمد باقر
قاليباف ،من أجــل تسريعها ،مكررًا الشرط
اإلي ــران ــي ال ـســابــق ،وه ــو ع ــدم ع ــودة طـهــران
إلى تعهداتها النووية إال بعد رفع واشنطن
كامل العقوبات.
وكانت أطراف االتفاق النووي تحدثت ،أول
مــن أمــس ،عــن إح ــداث خــرق فــي جــدار األزمــة
النووية ،عبر عنه كبير املفاوضني اإليرانيني
عباس عراقجي ،الــذي أشــار إلــى أن «املسار
الذي يجب أن يسلك أصبح أكثر وضوحًا»،
داع ـي ــا إل ــى تـقـلـيــل ال ـخــافــات ال ـتــي م ــا زال ــت
قائمة .لكن تصريح قاليباف وتأكيد الوكالة
الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،أول م ــن أم ــس ،أن

إيــران بــدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة
نقاء تبلغ  60فــي املــائــة فــي مفاعل بمنشأة
نطنز ،قد يزيد من تعقيد املحادثات الهادفة
إلحياء االتفاق النووي .وأوضحت الوكالة،
فــي بـيــان ،أنـهــا «تحققت مــن أن إي ــران بــدأت
إن ـ ـتـ ــاج س ـ ــادس فـ ـل ــوري ــد الـ ـي ــورانـ ـي ــوم إل ــى
مستوى نقاء  60في املئة في مفاعل نطنز».
وقدم تقرير سري من الوكالة للدول األعضاء
فيها ،واطلعت عليه وكالة «رويترز» ،مزيدًا
م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ب ـش ــأن عـمـلـيــة الـتـخـصـيــب.
وجاء في التقرير أنه «بناء على إعالن إيران
لـلــوكــالــة ،ف ــإن مـسـتــوى التخصيب لـســادس
فـلــوريــد الـيــورانـيــوم املنتج فــي املـفــاعــل كان
 55.3ف ــي امل ــائ ــة .أخ ـ ــذت ال ــوك ــال ــة عـيـنــة من
سادس فلوريد اليورانيوم املنتج للتحليل،
وال ـت ـح ـقــق ع ـلــى ن ـحــو مـسـتـقــل م ــن مـسـتــوى
التخصيب الذي أعلنت عنه إيران .ستكشف
الــوكــالــة عــن نتائج هــذا التحليل فــي الوقت
املناسب».
وق ــال رئـيــس الـبــرملــان اإلي ــران ــي محمد باقر
قــالـيـبــاف ،أمــس األح ــد ،إن رفــع ب ــاده نسبة
تخصيب اليورانيوم إلــى  60فــي املــائــة كان
«ردًا حاسمًا على مخطط الـعــدو إلضعاف
موقفنا القوي في املـفــاوضــات» .وأشــار إلى
أن الـهـجــوم ال ــذي اسـتـهــدف منشأة «نطنز»
النووية اإليرانية لتخصيب اليورانيوم ،في
 11إبريل/نيسان الحالي ،هدف إلى إضعاف
هذا املوقف في مباحثات فيينا بشأن االتفاق
النووي .ودعا األجهزة األمنية اإليرانية إلى
رفــع مستوى تــأمــن أمــن املـنـشــآت الـنــوويــة،
مؤكدًا أن الرد على الهجوم «ضرورة حتمية،
وس ـي ـك ــون ف ــي ال ــوق ــت املـ ـن ــاس ــب» .واع ـت ـبــر
أن «الـصـنــاعــة ال ـنــوويــة اإليــران ـيــة أصبحت
محلية ،وأي محاولة غير محسوبة للضغط
علينا باتت بال تأثير بالكامل».
وأض ـ ــاف قــال ـي ـبــاف ،خ ــال جـلـســة لـلـبــرملــان،

أن إق ـ ــرار مـجـلــس الـ ـن ــواب ق ــان ــون «اإلج ـ ــراء
االستراتيجي إللغاء العقوبات» األميركية
امل ـ ـفـ ــروضـ ــة عـ ـل ــى ط ـ ـه ـ ــران ،مـ ـن ــذ ان ـس ـح ــاب
واش ـن ـطــن م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ع ــام ،2018
«كـســر أقـفــال الصناعة الـنــوو ُيــة» اإليــرانـيــة،
فــي إش ــارة إلــى الـقـيــود الـتــي فــرضــت عليها
بموجب االت ـفــاق ال ـنــووي املـبــرم عــام ،2015
والتي تخلت عنها طهران ،على عدة مراحل
مـنــذ الـثــامــن مــن مــاي ــو/أي ــار  2019ردًا على
تداعيات العقوبات األميركية .وكان البرملان
اإليـ ــرانـ ــي ق ــد أق ـ ــر ،م ـط ـلــع دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول املاضي ،قانون «اإلجراء االستراتيجي
لــرفــع ال ـع ـقــوبــات» الت ـخ ــاذ خ ـط ــوات نــوويــة
تصعيدية ،مــن أهمها رفــع نسبة تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم إل ــى  20ف ــي امل ــائ ــة ،وال ـت ـهــديــد
برفعها إلــى  60في املــائــة ،وهــو ما قامت به
الـحـكــومــة االث ـنــن املــاضــي ،ردًا عـلــى هجوم
ً
«نـطـنــز» ،فـضــا عــن ب ــدء إن ـتــاج الـيــورانـيــوم
املـعــدنــي ذي االس ـت ـخــدام امل ـ ــزدوج ،وتعليق
الـبــروتــوكــول اإلضــافــي ال ــذي يحكم الرقابة
ع ـلــى ال ـبــرنــامــج اإلي ــران ــي ب ـمــوجــب االت ـفــاق
ال ـن ــووي .واعـتـبــر قــالـيـبــاف أن ه ــذا الـقــانــون
منح الفريق اإليراني املفاوض في مباحثات
فـيـيـنــا «ق ـ ــدرة ،وع ــزز مــوقـفــه لـتــوظـيــف هــذه
الفرصة لتحقيق هدف رفع جميع العقوبات
األم ـيــرك ـيــة» ،مـضـيـفــا أن اس ـت ـهــداف «نطنز
تحول من تهديد إلى فرصة منقطعة النظير
التخاذ خطوات أهم ألجل تطوير الصناعة
النووية».
ول ـ ــم ي ـخ ــف رئـ ـي ــس امل ــؤسـ ـس ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
اإليرانية قلقه من تحول املباحثات الدائرة
في فيينا إلى «مضيعة للوقت ومفاوضات
ً
اسـتـنــزافـيــة» ،قــائــا إن «ال ـع ــدو ،إل ــى جانب
إجـ ـ ــراءاتـ ـ ــه اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،خ ـط ــط مل ـف ــاوض ــات
اسـ ـتـ ـن ــزافـ ـي ــة ت ـع ـط ــل الـ ـهـ ـي ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية في البالد بشكل كامل انتظارًا

الجيش يستعرض إنتاجاته

اكتفى الجيش اإليراني ،بسبب انتشار فيروس كورونا ،باستعراض آخر
إنتاجاته العسكرية من المدرعات والمسيرات والمعدات الثقيلة
والــمــنــظــومــات الــصــاروخــيــة
والدبابات ،أمس األحد ،من دون
قيام وحدات المشاة باستعراض،
في يومه الوطني .وقال الرئيس
اإليراني حسن روحاني ،في رسالة
بالمناسبة ،إن «الجيش وحرس الثورة
باتا اليوم أكثر حرفية من قبل»،
مشيدًا بدور المؤسسة العسكرية
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة في
مواجهة «الحرب االقتصادية».

مل ـخ ــرج ــات م ـف ــاوض ــات ب ــا ن ـت ـي ـجــة» .وع ــزا
إطالة أمد املفاوضات إلى محاوالت «األعداء
فرض مطالبهم على إيران من خالل ممارسة
الخداع والضغط» ،مؤكدًا أن طهران لن تعود
إلى تعهداتها النووية إال بعد تنفيذ الطرف
اآلخ ـ ــر ج ـم ـيــع ال ـت ــزام ــات ــه ورف ـ ــع ال ـع ـقــوبــات
بشكل كامل.
وف ـي ـمــا ت ـب ــدي أوسـ ـ ــاط م ـحــاف ـظــة ف ــي إيـ ــران
ُ
خـشـيـتـهــا أن تـ ـق ـ ّـدم ال ـح ـكــومــة تـ ـن ــازالت في
مـبــاحـثــات فـيـيـنــا ،أك ــد كــاظــم غــريــب أب ــادي،
م ـنــدوب إي ــران الــدائــم ل ــدى الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة الذرية ،وهو عضو بفريق التفاوض
اإليــرانــي فــي فيينا ،أمــس األح ــد ،أن «الــوفــد
يرسل تقارير منتظمة عن نتائج املباحثات

إلـ ــى كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن ف ــي الـ ــدولـ ــة الت ـخ ــاذ
القرارات الالزمة» .وأوضح ،وفقًا للتلفزيون
اإليراني ،أن «ما يجري حاليًا في مباحثات
فـيـيـنــا ه ــو إي ـج ــاد ت ـص ــور واضـ ــح وش ـفــاف
حــول رفــع العقوبات» .وقــال «مــن الضروري
فـهــرســة ال ـع ـقــوبــات ،وق ـي ــاس جــديــة أمـيــركــا
فــي مزاعمها بــالـعــودة إلــى االتـفــاق الـنــووي
وااللتزام الكامل به» .وشدد على أن «أساس
ع ـم ــل ال ـف ــري ــق امل ـ ـفـ ــاوض ه ــو امل ـ ـبـ ــادئ ال ـتــي
ح ــدده ــا قــائــد ال ـث ــورة اإلســام ـيــة كسياسة
الـنـظــام فــي هــذا الـخـصــوص» .وك ــان املرشد
األعلى علي خامنئي ،صاحب الكلمة الفصل
فــي الـسـيــاســات اإليــرانـيــة ،قــد أكــد قبل نحو
شهر أن سياسة طهران «القطعية هي رفع

ج ـم ـيــع ال ـع ـق ــوب ــات وال ـت ـح ـق ــق ال ـع ـم ـلــي مــن
رفعها» ،قبل عودتها إلى تعهداتها النووية
التي أوقفتها.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،طلبت الـسـلـطــات اإليــرانـيــة
من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال املتهم
بـتـنـف ـيــذ ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف مـنـشــأة
«ن ـط ـن ــز» ال ـن ــووي ــة ف ــي  11إب ــري ــل ال ـحــالــي،
وت ـس ـل ـي ـمــه إلـ ــى ط ـ ـهـ ــران .وذك ـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«كيهان» املحافظة ،في عددها الصادر أمس
األحد ،أن «األجهزة االستخبارية والقضائية
تسعى حاليًا إلى توقيف املشتبه به وإعادته
إلــى الـبــاد» .وأضــافــت «هــذا الشخص يبلغ
من العمر  43عامًا .وبعد تحديد هويته ،تم
اتخاذ اإلجــراءات الضرورية عبر اإلنتربول
من أجل توقيفه وإعادته» .وحتى ظهر أمس
األحد ،كان البحث عن اسم رضا كريمي على
املــوقــع اإللـكـتــرونــي لــإنـتــربــول لألشخاص
املطلوبني ،ال يظهر أي نتيجة.
وكــان التلفزيون الرسمي اإليــرانــي نشر في
تقرير ،أول من أمــس ،صــورة شمسية تعود
ل ـش ـخ ــص ق ـ ــال إن اسـ ـم ــه «رض ـ ـ ــا ك ــري ـم ــي»،
مــوضـحــا أن وزارة االس ـت ـخ ـبــارات توصلت
إل ــى أن ــه «مـنـفــذ» عملية «ت ـخــريــب» طــاولــت
املـنـشــأة ،واتهمت إي ــران إســرائـيــل بالوقوف
خلفها .وأوضح أن املشتبه به «فر من البالد
قـبــل ال ـح ــادث» ،وأن «اإلجـ ـ ــراءات القانونية
لتوقيفه وإعادته إلى البالد جارية حاليًا».
كما بث التلفزيون اإليــرانــي تقريرًا مصورًا
ملراسله من داخل منشأة «نطنز» ،مؤكدًا أنها
«تواصل نشاطها بعد الهجوم التخريبي»،
نافيًا بذلك صحة التقارير التي تحدثت عن
تعطل نشاط تخصيب اليورانيوم فيها .ولم
يقدم التلفزيون الرسمي أو وسائل اإلعالم
األخرى ،أي تفاصيل إضافية بشأن املشتبه
ب ــه .كـمــا أن وزارة االس ـت ـخ ـبــارات لــم تصدر
بيانًا رسميًا عن هذه املسألة.
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شرق
غرب
السلطة الفلسطينية
تدين إرهاب المستوطنين
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت وزارة ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،أم ــس األح ـ ــد ،تــزايــد
إره ـ ـ ــاب واع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات امل ـس ـتــوط ـنــن
اإلســرائـيـلـيــن فــي الـضـفــة الغربية،
«ان ـع ـك ــاس ــا ل ـع ــدم مـ ـب ــاالة املـجـتـمــع
الــدولــي وع ــدم تحمله مسؤولياته
في توفير الحماية الدولية للشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» .وح ـم ـل ــت الـ ـ ـ ــوزارة،
ف ــي ب ـيــان «ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
وأذرعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا امل ـخ ـت ـل ـف ــة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ـكــام ـلــة وامل ـب ــاش ــرة ع ــن اعـ ـت ــداءات
وجرائم املستوطنني».
(األناضول)
إحياء يوم األسير

أح ـيــا الـفـلـسـطـيـنـيــون أم ــس األح ــد،
يوم األسير الفلسطيني ،بفعاليات
شعبية ورسمية ،في ّ
عدة محافظات
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـط ــاع غ ــزة،
للتأكيد على مركزية قضية األسرى
ف ـ ــي س ـ ـجـ ــون االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال .ون ـظ ـم ــت
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات فـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات ع ــدة
بالضفة وال سيما في جنني ،وبيت
لحم ،ونابلس ،ورام الله ،إضافة إلى
غزة.
(العربي الجديد)

مرونة لدى «حماس»
إلتمام صفقة تبادل
نـقــل مــوقــع «وااله» اإلســرائـيـلــي عن
مسؤولني أمنيني إسرائيليني ،أمس
األح ـ ــد ،قــول ـهــم إن حــركــة «ح ـمــاس»
أب ـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـت ـقــديــم ت ـن ــازالت
لـضـمــان إبـ ــرام صـفـقــة ت ـبــادل أســرى
مع دولــة االحتالل .وبحسب املوقع،
ف ـقــد ع ـق ــدت م ـط ـلــع ال ـش ـهــر ال ـحــالــي
محادثات غير مباشرة مع «حماس»
بوساطة مصرية على حــدود قطاع
غـ ـ ــزة ،وأن م ـ ـصـ ــادر فـ ــي امل ــؤس ـس ــة
األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة قــالــت إن ــه «تــم
إحراز تقدم بطيء» نحو التفاهمات.
وأضــاف املوقع أنــه علم من مصادر
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» أب ـ ــدت
استعدادًا لتقديم تنازالت بشأن عدد
األســرى الذين يجب تحريرهم على
أال يقل عن بضع مئات.
(العربي الجديد)
مباحثات يونانية مصرية
في القاهرة

وص ــل وزي ــر الـخــارجـيــة الـيــونــانــي،
نـ ـيـ ـك ــوس دي ـ ـنـ ــديـ ــاس (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
ً
إل ــى ال ـقــاهــرة ،أم ــس األحـ ــد ،محمال
ب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
كيرياكوس ميتسوتاكيس ،الحتواء
الغضب املصري إزاء تحركات أثينا
األخ ـيــرة ،والـتــي رأت فيها القاهرة
ت ـضــاربــا م ــع مـصــالـحـهــا الـخــاصــة،
وك ــان مــن بينها تـجــاهــل مـصــر في
تحالف يوناني قبرصي إسرائيلي
بشأن استثمارات ضخمة في مجال
ال ـك ـه ــرب ــاء ،وف ــق م ــا ق ــال ــت م ـصــادر
لـ«العربي الجديد» .وبشأن تركيا،
قــال ديندياس في مؤتمر صحافي
مـ ـ ــع وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـصـ ــري
س ــام ــح ش ـ ـكـ ــري ،فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،إن
«حــل الخالفات مع تركيا قد يكون
ً
ص ـع ـب ــا ،ل ـك ـن ــه ل ـي ــس م ـس ـت ـح ـي ــا».
وأكـ ــد الـ ــوزيـ ــران مــواص ـلــة الـنـقــاش
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق حـ ـ ـ ــول املـ ــوضـ ــوعـ ــات
الثنائية واإلقليمية.
(العربي الجديد)

تونس :مشاورات لحل
األزمة السياسية
أكــد املتحدث الرسمي باسم حركة
«ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،ف ـت ـحــي
ال ـع ـي ــادي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أم ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،وج ـ ــود
مشاورات أطلقتها حركته لحلحلة
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة وكـســر
حــالــة ال ـج ـم ــود .وأوض ـ ــح ال ـع ـيــادي
أن مــن بــن الـحـلــول الـتــي تقترحها
«النهضة» ،الحوار حول الحكومة،
بتوسيعها أو تغييرها بحكومة
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـ ـش ـ ــرط االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ
برئيسها ،هشام املشيشي.
(العربي الجديد)
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يواصل النظام المصري محاوالته الممنهجة
لتزييف التاريخ منذ ثورة يناير /كانون الثاني
 ،2011ومــا تبعها مــن محطات ،بما في
ذلك مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية
والنهضة .وهو يرسم ،عبر مسلسل «االختيار
 ،»2صورة نقية للقوات األمنية ،عبر بث أكاذيب
وشيطنة اإلسالميين ومعارضي االنقالب

تباين تقديرات عدد القتلى

تختلف تقديرات المنظمات الحقوقية والحكومية في تعداد
ضحايا مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .وهي تبدأ
من  333قتي ًلا ،بحسب التقديرات الحكومية المصرية ،وتصل في
بــعــض الــتــقــديــرات الحقوقية
المصرية إلى  2200حالة ،بحسب
آخر إحصاء صادر عن مستشفى
رابعة العدوية الميداني ،بينما
يرتفع العدد قلي ًلا إلى  2600قتيل،
بحسب ما أعلنته جماعة اإلخوان
المسلمين آنـــــذاك .وتــحــدثــت
منظمة هيومن رايتس ووتش،
في  ،2015عن  817وفاة.

مجزرة «رابعة»

 7سنوات من التزوير
والخوف من الحساب

القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـ ـمـ ــا تـ ـمـ ـث ــل ثـ ـ ـ ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر/
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي  2011عـ ـق ــدة
لـلـنـظــام امل ـص ــري ،تــدفـعــه لــذكــرهــا
ب ــاس ـت ـم ــرار وت ـح ـم ـي ـل ـهــا م ـس ــؤول ـي ــة أزم ـ ــات
السنوات التالية لها ،من الفشل في مواجهة
اإلرهــاب إلى سد النهضة اإلثيوبي ،يواصل
النظام البرهنة على ما تمثله مذبحة فض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ملؤيدي
الرئيس املـعــزول الــراحــل محمد مرسي على
يد الجيش والشرطة ،التي راح ضحيتها من
العزل املدنيني عــدد غير معروف حتى اآلن،
مــن ع ـقــدة ت ـطــارد ق ـي ــادات الـنـظــام وأجـهــزتــه
وتـهــز شــرعـيـتـهــم ،بـعــد ه ــذا الـكــم مــن الــدمــاء
ال ـتــي أري ـق ــت بــالـقـتــل خـ ــارج إطـ ــار ال ـقــانــون،
واستمرارها في إلقاء ظالل كثيفة من الخوف
والفشل على املشهد السياسي في مصر.
أحدث البراهني على هذه العقدة كان أول من
أمس ،من خالل الحلقة الخامسة من مسلسل
«االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار  ،»2ال ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه املـ ـخ ــاب ــرات
ال ـعــامــة ،وت ـح ــاول فـيــه تـقــديــم ســرديــة أمنية
مــزعــومــة ل ــأح ــداث ف ــي ال ـف ـتــرة بـعــد انـقــاب
ال ـثــالــث م ــن يــول ـيــو /ت ـمــوز  ،2013تـلـغــي أي
مـكـتـسـبــات حـقـقـتـهــا ث ـ ــورة ي ـن ــاي ــر ،وتـحـمــل

مسؤولية الدماء والعنف األهلي ،الذي اندلع
ب ـعــد االنـ ـق ــاب ل ـج ـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن
والتيارات اإلسالمية األخرى.
وال ي ــدور مسلسل «االخ ـت ـيــار  »2وح ــده في
ه ــذا الـفـلــك الــوهـمــي ال ــذي يــرغــب الـنـظــام في
تـعـمـيــم تـفــاصـيـلــه ،ب ــل وتـقــديـمــه ف ــي ص ــورة
«وثيقة تاريخية» ،بــل هناك أيضًا مسلسل
«هجمة مــرتــدة» ،لنفس جهة اإلنـتــاج ،وهي
شركة «سينرجي» التابعة للشركة املتحدة
املـمـلــوكــة لـلـمـخــابــرات ال ـعــامــة ،وال ــذي يمهد
الع ـت ـبــار ال ـث ــورة والــرب ـيــع ال ـعــربــي ج ــزءًا من

اعتمدت السردية
في «االختيار  »2على
التحريات األمنية
لم تبد األجهزة
القضائية اهتمامًا يذكر
بمقتل المواطنين

مــؤامــرة دولـيــة على مصر وال ــدول العربية.
ويرسم املسلسالن صــورة نقية بال شوائب
وال س ـل ـب ـي ــات ألجـ ـه ــزة الـ ـش ــرط ــة وال ـج ـيــش
وامل ـخ ــاب ــرات ،مـقــابــل تـشــويــه امل ـعــارضــن من
اإلسالميني واليساريني والحقوقيني.
والــافــت فــي الـســرديــة الـتــي قــدمـهــا مسلسل
«االختيار  »2لفض االعتصام أنها تجاوزت
ت ـلــك ال ـت ــي بـ ــذل ال ـن ـظ ــام ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا ط ــوال
السنوات السبع املاضية لرسمها وبلورتها،
فــي أحـكــام قضائية نهائية ،اعتمدت بشكل
أس ــاس ــي ع ـل ــى ال ـت ـح ــري ــات األم ـن ـي ــة وأق ـ ــوال
الضباط وأمناء الشرطة ،دون األخــذ بأقوال
الـ ـضـ ـح ــاي ــا أو املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي األحـ ـ ـ ــداث
املختلفة الـتــي اندلعت عقب مذبحة الفض.
وكــان النظام يطمح منذ الـبــدايــة إلــى كتابة
ســرديــة جــديــدة لـلـمــذبـحــة ،ش ــأن الـســرديــات
القضائية األخرى التي كتبت ألحداث ما بعد
ث ــورة يـنــايــر ،وال ـتــي أضـفــت عليها أوص ــاف
املؤامرات.
ويكلل املسلسل هذا االتجاه الرسمي بالعبث
ال ـع ـم ــدي ب ــال ــوق ــائ ــع ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،فيتضمن
الـسـيـنــاريــو أح ــداث ــا كــانــت قــد انـتـشــرت فقط
عـ ـل ــى ألـ ـسـ ـن ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن امل ـ ــوال ـ ــن ل ــأم ــن
الــوطـنــي ،لبث األكــاذيــب فــي عقول املتابعني
وشيطنة اإلســامـيــن ومـعــارضــي االنـقــاب،

صوّ ر النظام ما حدث وكأنه معركة بين إرهابيين واألمن ()Getty

ولــم تتضمنها مــن قريب أو بعيد الــروايــات
القضائية ،سواء الصادرة عن النيابة العامة،
جهة التحقيق واالتهام ،أو محكمة الجنايات
أو ُالنقض .وعلى رأس هذه الروايات الكاذبة
مــا نـســب للمتهمة سامية شـنــن ،فــي قضية
اقتحام قسم ُشرطة كرداسة ،من تقديم حمض
الكبريتيك امل ــرك ــز لـضـبــاط وأم ـن ــاء الشرطة
ل ـي ـشــربــوه ،وه ــو م ــا س ـبــق أن نـفـتــه محكمة
جنايات القاهرة ،في حكمها في مرحلة إعادة
املحاكمة في القضية في يوليو /تموز 2017
بـعـبــارات واضـحــة نشرتها جميع الصحف
وقـتـهــا ،ردًا مــن الـقــاضــي امل ـع ــروف بمواقفه
امل ـت ـش ــددة ض ــد امل ـع ــارض ــن م ـح ـمــد شـيــريــن

فهمي على تلك الشائعات التي انتشرت على
ألسن اإلعالميني ،رغم إدانته لشنن والحكم
عليها بالسجن املؤبد.
األكذوبة الثانية هي أن قرار فض االعتصام
صدر بالتزام السلمية .فعلى عكس االعتراف
بــ«اسـتـخــدام ال ـقــوة امل ـفــرطــة» ،حـســب تعبير
لجنة تقصي الحقائق الحكومية املصرية،
ص ــور ال ـن ـظــام م ــا ح ــدث وك ــأن ــه ك ــان مـعــركــة
وج ـ ــود ب ــن ت ـي ــار إره ــاب ــي وق ـ ــوات ال ــدول ــة،
وأن ال ـط ــرف ــن ك ــان ــا م ـس ـل ـح ــن .واألكـ ــذوبـ ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــح ال ـك ـث ـي ــف
وال ـث ـق ـي ــل ل ــاع ـت ـص ــام ،وإقـ ـ ـ ــدام املـعـتـصـمــن
ع ـلــى اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي ح ــرق خـيـمـهــم ،وهــو

خاص

مصر توظف حفتر كورقة ضغط ضد تركيا
استخدم النظام
المصري ،في إطار
عملية الشد والجذب
إلنجاز التفاهمات التي
يسعى للتوصل إليها مع
تركيا ،ورقة اللواء الليبي
المتقاعد خليفة حفتر،
عبر تزويد مليشياته
باألسلحة

القاهرة ـ العربي الجديد

ش ـهــد امل ـل ــف ال ـل ـي ـبــي أخـ ـيـ ـرًا تـ ـط ــورات ع ــدة،
أع ــادت ــه م ـج ــددًا إل ــى صـ ــدارة اه ـت ـمــام صــانــع
الـقــرار املـصــري ،فــي ظــل حــراك دولــي لرئيس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد
الدبيبة ،واتهامات من جانب قوات تابعة إلى
غرب ليبيا للقاهرة بتزويد زعيم مليشيات

ش ــرق ليبيا خليفة حـفـتــر بــاألسـلـحــة .وفــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،قــالــت م ـصــادر مـصــريــة خــاصــة،
لـ«العربي الجديد» ،إن موقف مصر الحالي
مــن حفتر ال يعدو كونه ورقــة مهمة لــم تلق
ب ـهــا ال ـق ــاه ــرة م ــن يــدهــا ح ـتــى اآلن ،بحسب
تعبير املصادر ،التي كشفت توظيف النظام
املصري ورقة حفتر في ملفات أخرى ،أهمها
ملف شــرق املـتــوســط ،والـضـغــط على تركيا
لـلــوصــول إل ــى أك ـبــر ق ــدر مــن ال ـت ـنــازالت قبل
التوصل إلى اتفاق تهدئة.
وك ـش ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر ع ــن ت ـط ــور م ـف ــاج ــئ عـلــى
مـسـتــوى الـعــاقــة بــن ال ـقــاهــرة وحـفـتــر خــال
األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدة صـ ـح ــة مـ ــا ن ـش ــره
املـكـتــب اإلعــامــي ل ـقــوات غ ــرب ليبيا التابعة
لحكومة الــوحــدة ،بـشــأن تــزويــد مصر حفتر
مؤخرًا بكميات من الذخائر واملقذوفات ،عبر
طــائــرتــن عـسـكــريـتــن ،أعـلـنــت مـصــر رسـمـيــا
أنهما كانتا تحمالن مساعدات طبية متعلقة
بمواجهة جائحة كورونا.
وكـ ـشـ ـف ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة امل ـص ــري ــة
جــاءت بعد تنسيق قــاده نائب رئيس جهاز
املـخــابــرات الحربية ،ال ــذي زار حفتر فــي مقر
ق ـيــادتــه ب ـقــاعــدة الــرج ـمــة ش ــرق لـيـبـيــا بشكل
غير معلن قبل أيــام قليلة مــن شهر رمضان،

وقفت القاهرة وراء إجراء مليشيات حفتر مناورات أخيرا (عبداهلل دوما/فرانس برس)

وذل ــك مــن أجــل تنسيق مــرتـقــب ،تبعه إرســال
م ـصــر شـحـنــة ال ــذخ ــائ ــر .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
«ال ـخ ـطــوة املـصــريــة ج ــاءت ردًا عـلــى مخالفة
تــركـيــا لـتـفــاهـمــات أمـنـيــة م ــع م ـصــر ،ونقلها
شـحـنــة م ـع ــدات عـسـكــريــة م ـت ـطــورة وأسـلـحــة
نوعية للقوات في غرب ليبيا الشهر املاضي».

وكشفت أن القاهرة كانت وراء خطوة تحريك
حفتر لتنظيم مـنــاورات بالذخيرة الحية في
شــرق ليبيا أخـيـرًا ،ردًا على التباطؤ التركي
ب ـش ــأن ت ـفــاه ـمــات مـتـعـلـقــة ب ــاألزم ــة الـلـيـبـيــة،
مـشـيــرة ،فــي الــوقــت ذات ــه ،إل ــى أن األم ــر ليس
ص ــراع ــا ب ــن الـ ـق ــاه ــرة وأن ـ ـقـ ــرة ك ـم ــا كـ ــان فــي

الـســابــق ،لكنه يــأتــي فــي إط ــار الـشــد والـجــذب
إلنجاز التفاهمات التي يسعى إليها النظام
املصري.
وبحسب املـصــادر ،فــإن تركيا عطلت ،أخيرًا،
خروج دفعات جديدة من املقاتلني السوريني
في ليبيا الداعمني لحكومة الوحدة ،وذلك في
ظل مماطلة روسيا في ملف مرتزقة «فاغنر»،
بعدما أبدت أنقرة ،في وقت سابق ،ترحيبها
ب ــإخ ــاء ل ـي ـب ـيــا م ــن امل ــرت ــزق ــة ،وب ـ ــدأت فـعـلـيــا
بنقل نحو  200مقاتل ســوري وإعادتهم إلى
مناطقهم ،بعد ترتيبات بني عدد من الالعبني
البارزين والقوى اإلقليمية الفاعلة في امللف
الليبي بـشــأن إنـهــاء وتصفية ملف املرتزقة،
وال ــذي ب ــات «فــاغ ـنــر» أكـبــر عـقـبــاتــه .وكشفت
املـصــادر أن زي ــارة وزي ــر الخارجية الروسية
سيرغي الفروف إلى القاهرة أخيرًا ،كانت في
امل ـقــام األول ملناقشة مـلــف مــرتــزقــة «فــاغـنــر»،
وجاء «تعظيم الحديث عن أزمة سد النهضة
ليكون بمثابة غطاء».
وكانت الحكومة الليبية ،رحبت أول من أمس
ال ـس ـبــت ،ب ـق ــرار مـجـلــس األمـ ــن ن ـشــر مــراقـبــن
دولـيــن ملراقبة وقــف إطــاق الـنــار فــي البالد،
داع ـيــة إي ــاه لــدعـمـهــا فــي إخـ ــراج املــرتــزقــة من
أراضيها.

رصد

تونس :احتماالت سيناريو إزاحة الرئيس ومعوقاته
صالح الدين الجورشي

ال ي ــزال املـشـهــد الـسـيــاســي فــي تــونــس على
ح ــال ــه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة األوض ـ ــاع
وتـصــاعــد مخاطر املــوجــة الثالثة مــن وبــاء
كـ ــورونـ ــا ،ح ـيــث اقـ ـت ــرب عـ ــدد ال ــوف ـي ــات من
حـ ــدود امل ــائ ــة يــوم ـيــا .ويـنـتـظــر ال ـب ـعــض أن
ّ
سعيد على خطوة من
ُيقدم الرئيس قيس
شأنها أن تــزيــل هــذا الــركــود القاتل وتفتح
امل ـجــال نـحــو ع ــودة الـنـشــاط الـحـكــومــي إلــى
سالف عهده ،وإطالق الحوار الوطني الذي
ال تزال معظم األطراف متمسكة بهّ .
وعمقت
زيارة الرئيس التونسي إلى القاهرة ،أخيرًا،
الصراع الداخلي بني األطراف السياسية ،إذ
كانت مناسبة للبعض للمطالبة بضرورة
تبني النموذج املصري في مقاومة اإلسالم
السياسي ،وإخــراجــه من اللعبة السياسية
امل ـح ـل ـيــة ،ح ـتــى ل ــو أدى ذلـ ــك إلـ ــى تحجيم

ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وغ ـ ــض الـ ـط ــرف ع ــن ح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان .كـ ــان هـ ــذا الـتـفـكـيــر م ـك ـبــوتــا لــدى
عــدد مــن السياسيني واملثقفني ،لكنه اليوم
أصبح أكثر وضوحًا وأعلى صوتًا .فالذين
ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن أزم ـ ــة الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـتــون ـســي
وفشله ،يقارنونه بالنموذج املصري الذي
يعتبرونه أكثر «استقرارًا ونجاحًا ونموًا».
أي أن الديمقراطية التونسية ّأدت ،حسب
هـ ـ ـ ــؤالء ،إل ـ ــى ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي،
واالنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
وص ـعــود اإلسـ ــام الـسـيــاســي وم ــا صاحبه
مــن مخاطر اإلره ــاب وتهديد الــدولــة ،وهو
مــا جعل موقع «املــونـيـتــور» األمـيــركــي يرى
فــي زي ــارة مصر «مـحــاولــة مــن قيس سعيد
لتدويل خالفه الداخلي مع حركة النهضة،
وك ــأن ــه يـطـلــب ال ــدع ــم م ــن الــرئ ـيــس املـصــري
(عبد الفتاح السيسي) في هذا امللف» .كذلك
ً
اعـتـبــر امل ــوق ــع أن «ال ـف ـجــوة مـسـتـقـبــا بينه

(سعيد) وبني حركة النهضة ستتعمق أكثر
فأكثر».
ي ـحــاول رئ ـيــس «ال ـن ـه ـضــة» ،رئ ـيــس الـبــرملــان
الـ ـت ــونـ ـس ــي ،راشـ ـ ـ ــد الـ ـغـ ـن ــوش ــي ،ت ـج ـن ــب أن
ت ـ ـص ـ ـطـ ــدم حـ ــرك ـ ـتـ ــه مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى ب ــرئ ــاس ــة
الـجـمـهــوريــة .صحيح أن قــواعــد اللعبة بعد
الثورة تغيرت كثيرًا ،لكن مواصلة االشتباك
ّ
سعيد لن تكون في مصلحة «النهضة».
مع
فــالــرئـيــس ،وإن كــانــت صالحياته مـحــدودة،
إال أنــه قــادر على تعطيل الحياة السياسية،
كما أن بإمكانه إزع ــاج الحركة وأن يتسبب
لها بمشاكل عديدة .حتى لو فكرت الحركة
ّ
سعيد ،فــإن ذلــك يفترض أن
جديًا في إزاحــة
ُ
تـم ـســك ب ــن يــدي ـهــا بـجـمـيــع خ ـيــوط الـلـعـبــة،
وأن يساندها فــي هــذا األم ــر عــدد واس ــع من
األطراف والكتل البرملانية للمطالبة بسحب
ال ـث ـقــة م ــن ال ــرئ ـي ــس .إل ــى جــانــب ذلـ ــك ،يضع
ال ــدسـ ـت ــور ش ــروط ــا م ـع ـق ــدة ل ـت ـمــريــر الئ ـحــة

اإلعفاء ،إذ ينص الفصل  88على أنه «يمكن
ألغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب املبادرة
ّ
بــائ ـحــة مـعــلـلــة إلع ـف ــاء رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
من أجــل الخرق الجسيم للدستور ،ويوافق
عليها املجلس بأغلبية الثلثني من أعضائه.
وفــي هــذه الصورة تقع اإلحالة إلــى املحكمة
الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثني من
أعضائها» .أي أن الــداعــن إلــى عــزل الرئيس
عليهم أن يجمعوا ثلثي عدد النواب .وحتى
فــي صــورة حصولهم على النصاب ،فإنه ال
يمكن دسـتــوريــا تحقيق هدفهم إال بوجود
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،وه ــو ال ـشــرط الـغــائــب
حتى اآلن ،وفي غيابه يكمن جزء من الصراع
ال ــدائ ــر ح ــول تــوفـيــر الـضـمــانــات ال ـضــروريــة
لـبـعــث ه ــذه امل ـح ـك ـمــة .ه ـنــاك م ــن ب ــن ك ــوادر
«الـنـهـضــة» مــن دعــا صــراحــة أو ضمنيًا إلى
سـحــب الـثـقــة مــن الــرئـيــس ،لـكــن ه ــؤالء أقلية
صغيرة ،في حني أن الحركة لم تدعم رسميًا

ه ــذا ال ـت ــوج ــه ،وال تـ ــزال ق ـيــادت ـهــا تـعـتـبــر أن
ّ
سعيد غير واردة حاليًا
مسألة إطاحة قيس
ّ
ف ــي أجـنــدتـهــا املـعـلـنــة .م ــع ذلـ ــك ،ف ــإن سعيد
يعتقد بــأن هناك «نية مبيتة» لإلطاحة به،
وأن وراء هذا املخطط «الــذي يطبخ على نار
هادئة» اإلسالميون ،إلى جانب من يصفهم
ب ــال ـل ـص ــوص ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ح ـ ــزب «ق ـلــب
تونس» الذي سبق لرئيسه نبيل القروي أن
صــرح ،قبل إيداعه السجن ،أن «حجب الثقة
عن الرئيس فرضية واردة».
هـ ــذه الـ ـه ــواج ــس ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى بـعــض
التصريحات الـفــرديــة واإلشـ ــارات ،الـتــي هي
أق ـ ــرب إلـ ــى رد ال ـف ـعــل م ـن ـهــا إلـ ــى الـتـخـطـيــط
واالن ـت ـقــال إل ــى التنفيذ ،هــي الـتــي زادت في
توتير األجــواء ،ودفعت برئيس الجمهورية
من جديد إلى القول إن املحكمة الدستورية
«ال ي ــري ــدون ـه ــا أن ت ـك ــون مـحـكـمــة ب ـق ــدر ما
يريدون أن تكون محكمة تصفية حسابات».

مــا يـنــاقــض مــا أعـلـنــه وزي ــر الــداخـلـيــة آن ــذاك
مـحـمــد إبــراه ـيــم مــن أن ال ـشــرطــة وج ــدت في
اع ـت ـص ــام رابـ ـع ــة  9أس ـل ـح ــة آلـ ـي ــة وطـبـنـجــة
(مسدس) واحدة و 5خراطيش (رصاصات).
وهــذه األكذوبة تتفق مع الحكم الصادر في
العام  2018بإعدام  75من قيادات وناشطي
اعتصام رابعة ،إلى جانب عقوبات متوقعة
تتدرج من السجن  3سنوات إلى املؤبد بحق
نحو  650آخرين من املعتصمني ،تماديًا في
الــزعــم بــأن االعـتـصــام كــان خـطـرًا على األمــن
ال ـقــومــي ،وأنـ ــه ك ــان ســاحــة الرت ـك ــاب جــرائــم
قتل وتعذيب ملعارضي مرسي ومؤيدي عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي ،وأن املـحـكــومــن بــاإلعــدام

حــرضــوا على قتل أف ــراد الجيش والـشــرطــة،
خ ــال فــض االع ـت ـصــام وم ــا ت ــاه مــن أح ــداث
ش ـغــب انـتـقــامـيــة ض ــد األق ـس ــام ف ــي كــرداســة
بالجيزة وبعض محافظات الصعيد.
أم ــا األك ــذوب ــة الــراب ـعــة فـهــي الـخــاصــة باملمر
اآلمـ ــن .وال ــواق ــع أن ــه مــع بــدايــة أع ـمــال الفض
كانت إدارة الشؤون املعنوية واآللة اإلعالمية
التابعة لها تطلق ،بــالـتــوازي مــع الرصاص
فــي امل ـي ــدان ،مـنــاشــدات للمعتصمني إلنـهــاء
االع ـت ـصــام ،مـقــابــل ض ـمــان خ ــروج آم ــن لـهــم.
وبحسب روايــات موثقة في تقارير حقوقية
ف ــإن الـضـبــاط الـقــائـمــن عـلــى امل ـمــرات اآلمـنــة
ألقوا القبض على معظم من سلكوها ،سواء

ك ــان ــوا م ـص ــاب ــن أو أص ـ ـحـ ــاء ،ب ـي ـن ـمــا شـهــد
آخرون من املعتصمني في تحقيقات النيابة
العامة أنه أثناء إسعاف املصابني ،وحملهم
ل ـل ـخ ــارج ،ق ــال ب ـعــض ال ـض ـبــاط إن ال ـخ ــروج
اآلم ـ ــن ل ـي ــس ل ـل ـم ـصــابــن والـ ـجـ ـث ــث .ول ــذل ــك
أش ــارت بعض الـتـقــاريــر إلــى مسؤولية هذه
النقطة عن ارتفاع عدد الوفيات بني مصابني
بحاالت متوسطة ،نتيجة إبطاء إسعافهم أو
تخيير مسعفيهم ما بني الخروج الفوري أو
االعتقال.
ل ـكــن األجـ ـه ــزة الـقـضــائـيــة امل ـصــريــة ل ــم تبد
اه ـت ـم ــام ــا ي ــذك ــر خـ ـ ــال ال ـن ـظ ــر فـ ــي قـضـيــة
االع ـت ـصــام بمقتل املــواط ـنــن ،فــا محاكمة
أو مـســاء لــة للمسؤولني عــن ال ـفــض ،مقابل
ات ـ ـهـ ــامـ ــات ق ــان ــون ـي ــة هـ ـش ــة ل ـل ـم ـع ـت ـص ـمــن،
كتنظيم اعتصامات دون تصريح وتعطيل
الطرق واملواصالت .وال يعبر إصرار النظام
على املضي قدمًا في إنتاج هــذه الــروايــات،
ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات م ـ ــن خ ـ ـ ــال اإلعـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء،
واآلن مــن خ ــال األع ـم ــال الـفـنـيــة ،عــن خطة
مـمـنـهـجــة ل ـتــزي ـيــف الـ ـت ــاري ــخ ،ف ـح ـســب ،بــل
ي ـع ـكــس أي ـض ــا الـ ـخ ــوف ال ــدف ــن م ــن تـحـمــل
ال ـن ـظ ــام وقـ ـي ــادات ــه وزر امل ــذب ـح ــة سـيــاسـيــا
وج ـن ــائ ـي ــا فـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ،خ ــاص ــة ب ـعــدمــا
حسم خـيــاراتــه بـعــدم سـلــوك طــريــق العدالة
االنـتـقــالـيــة ،لتضمنها عـنـصــري املحاسبة
وامل ـصــال ـحــة ،وف ــي ظــل اس ـت ـمــرار م ـحــاوالت
تحريك دعاوى ضد قيادات الدولة آنذاك في
الـخــارج .ولــم تكف في هــذا السياق التبعية
املطلقة للنيابة العامة والسلطة القضائية
للنظام ،ليأمن قــادة السلطة الحاكمة وقت
فـ ــض االعـ ـتـ ـص ــام مـ ــن خ ـ ــوف دف ـ ــن مـ ــن أي

محاسبة مستقبلية ،أو إج ــراءات قضائية
دول ـ ـيـ ــة مـ ــن ش ــأن ـه ــا ت ـع ــري ــض ش ـخ ـص ـيــات
نــافــذة لـلـخـطــر ،كالسيسي نـفـســه ،أو وزيــر
الــداخـلـيــة آن ــذاك محمد إبــراهـيــم ،أو رئيس
الـ ـ ــوزراء آن ـ ــذاك حـ ــازم ال ـب ـب ــاوي ،أو رئـيــس
الجمهورية املؤقت السابق عدلي منصور،
أو رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان آن ـ ـ ــذاك ووزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـس ــاب ــق ص ــدق ــي ص ـب ـحــي ،وك ــذل ــك رؤسـ ــاء
وق ـ ــادة ال ـف ــرق ال ـشــرط ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
شاركت في عملية الفض .ففي صيف 2018
أصــدر السيسي قانون معاملة بعض كبار
قادة القوات املسلحة ،الذي يجيز له إصدار
قرار بتحديد بعض الشخصيات العسكرية
ممن تولوا مناصب قيادية في فترة تعطيل
الدستور ،التي وقعت خاللها أحداث رابعة
والنهضة ،ومنحهم حصانة نهائية من أي
إجـ ــراءات قضائية بـشــأن أي جــرائــم وقعت
م ـن ـهــم ،أو ب ـم ـنــاس ـبــة تــول ـي ـهــم مـنــاصـبـهــم،
وكذلك منحهم حصانة دبلوماسية تقيهم
املالحقة القانونية خــارج مصر .والسيسي
نـفـســه ع ـلــى رأس الـشـخـصـيــات الـعـسـكــريــة
التي تستفيد من هذا القانون لإلفالت من أي
مالحقة قضائية ،محلية أو دولـيــة ،بسبب
اعتصام رابعة ،فهو املسؤول األمني األول
في البالد وقت األحــداث ،ولن يكون بمعزل
عن املحاسبة إذا تغير النظام السياسي أيًا
كانت الطريقة ،وحتى إذا لم تنته املساءلة
ب ــإدانـ ـت ــه ،ف ـه ــو ال ي ــرغ ــب ف ــي وضـ ــع نـفـســه
بـمــوقــف الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــوع ال ــراح ــل حسني
مبارك ،الــذي نــال من محكمة النقض بــراءة
مــن تهمة قـتــل مـتـظــاهــري ث ــورة  2011بعد
إجراءات استغرقت  5سنوات.
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شرق
غرب
التعبئة الثانية لسد
النهضة في يوليو
وأغسطس
ج ــدد رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي آبــي
أحمد ،أمس األحــد ،موقف بالده من
ً
التعبئة الثانية لسد النهضة ،قائال
إن ـهــا «سـتـتــم خ ــال مــوســم األم ـطــار
ال ـغ ــزي ــرة ف ــي ش ـه ــري يــولـيــو/تـمــوز
وأغ ـس ـطــس/آب املـقـبـلــن» ،وذل ــك في
إص ـ ــرار ع ـلــى امل ــوق ــف الـ ــذي يـخــالــف
رغبات دولتي السودان ومصر .وقال
آب ــي أح ـمــد ،عـلــى حـســابــه فــي موقع
«ت ــوي ـت ــر»« :سـتـتــم الـتـعـبـئــة الـتــالـيــة
(الـثــانـيــة) لـســد النهضة فـقــط خــال
هـطــول األمـطــار الـغــزيــرة فــي شهري
يوليو وأغسطس ،مما يضمن الحد
من الفيضانات في السودان».
(األناضول)
نافالني بحاجة إلى طبيب
دعـ ـ ـ ــت ابـ ـ ـن ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ــروس ـ ــي
أل ـي ـك ـس ــي ن ــاف ــالـ ـن ــي ،امل ـ ـضـ ــرب عــن
الطعام منذ  31مارس/آذار املاضي،
السلطات الروسية ،أمس األحد ،إلى
السماح لطبيب بعالج والــدهــا في
السجن ،وذلــك بعد يــوم من تحذير
مجموعة من األطباء من أنه ّ
معرض
لــإصــابــة بالفشل الـكـلــوي .وكتبت
داش ــا ابـنــة نافالني على «تــويـتــر»:
«اسمحوا لطبيب برؤية والدي».
(رويترز)
توقيع أكبر صفقة سالح
بين إسرائيل واليونان
أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ح ـك ــوم ــة
االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ب ـن ــي
غــانـتــس ،أمّــس األح ــد ،أن إســرائـيــل
واليونان وقعتا أكبر صفقة دفاعية
بينهما .وقــال غانتس فــي بيان إن
«الشراكة بني بلدينا ستتعمق على
املستويات الدفاعية واالقتصادية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وب ـح ـســب م ــا أورد
مــوقــع «م ـع ــاري ــف» ،فــإنــه مــن ضمن
ال ـص ـف ـق ــة ،س ـت ـق ــوم ش ــرك ــة «إل ـب ـيــت
سـيـسـتـمــز» اإلســرائ ـي ـل ـيــة بتشغيل
مـ ــركـ ــز ت ـ ــدري ـ ــب ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات الـ ـج ــوي ــة
ال ـي ــون ــان ـي ــة ب ـم ــوج ــب ع ـق ــد قـيـمـتــه
حوالي  1.65مليار دوالر.
(العربي الجديد)
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الحدث

رغم عدم اعتراف
المجتمع الدولي
وحتى غالبية
السوريين باالنتخابات
الرئاسية المقبلة،
حدد النظام
السوري يوم 26
مايو/أيار المقبل
موعدًا لهذه
االنتخابات التي
تجرى في المناطق
الخاضعة لسيطرة
النظام ،والتي
تمدد حكم بشار
األسد لسبع سنوات
جديدة

سكان إدلب غير معنيين باالنتخابات (عمر حاج قدور/فرانس برس)

مسرحية
االنتخابات السورية
 10ماليين
الجئ ونازح
يأتي قرار إجراء االنتخابات
في شهر مايو /أيار
المقبل رغم تواصل النزاع
العسكري في البالد،
وعدم وجود أفق لحل
سياسي ،وتحول أكثر من
 10ماليين من السوريين إلى
الجئين أو نازحين .ويريد
النظام االستفادة من
الظروف الراهنة لضمان
تمديد حكم بشار األسد
لسبع سنوات جديدة.

النظام يحدد  26مايو
موعدًا لتمديد حكم األسد
عماد كركص

أعـلــن الـنـظــام ال ـســوري أم ــس األح ــد،
 26مايو/أيار املقبل ،موعدًا إلجــراء
االنتخابات الرئاسية ،التي ال يرى
فيها معارضوه أكثر من مسرحية ،خصوصًا
بعدما تعمد النظام على مــدى عــام ونصف
الـعــام عرقلة تقدم مسار اللجنة الدستورية
بـهــدف الــوصــول لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة من
دون دستور جديد ،ليكون من السهل التمديد
لـبـشــار األس ــد لسبع س ـنــوات جــديــدة ،وســط
غياب أي منافسة أو متابعة دولية.
وخ ـ ــال جـلـســة اسـتـثـنــائـيــة ملـجـلــس الـشـعــب
التابع للنظام ،أعلن رئيس املجلس ،حمودة
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاغ ،أم ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية ،ستجرى فــي  26مايو املقبل .كما
أعلن عن فتح باب الترشح لهذه االنتخابات،
اعتبارًا من اليوم اإلثنني املوافق في  19إبريل/

ن ـي ـســان ،ودع ــا الــراغ ـبــن فــي ذل ــك إل ــى تقديم
طـلـبــات الـتــرشـيــح إل ــى املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
الـعـلـيــا خ ــال م ــدة  10أي ـ ــام ،تـنـتـهــي بـنـهــايــة
الدوام يوم األربعاء في  28إبريل الحالي .وال
تتوفر حتى اآلن أي معلومات عــن أشخاص
قــد يقدمون ترشيحهم الـصــوري أمــام األســد
ال ــذي لــم يعلن رسميًا ترشحه إلــى اآلن .كما
حدد الصباغ موعد االنتخابات للسوريني في
الخارج يوم  20مايو املقبل .وقال« :اليوم نحن
أم ــام االسـتـحـقــاق الــدس ـتــوري األك ـثــر أهمية،
وإجراؤه تعبير صادق عن االنتماء للوطن».
وينص الدستور الـســوري الحالي الــذي تم
االسـتـفـتــاء عـلـيــه ع ــام  ،2012عـلــى أن يدعو
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ق ـب ــل ان ـت ـه ــاء واليـ ـ ــة الــرئ ـيــس
القائم ،في مدة ال تقل عن  60يومًا وال تزيد
عن  90يومًا ،ويشترط الدستور أن يحصل
طــالــب الـتــرشـيــح عـلــى تــأيـيــد خـطــي م ــن 35

عضوًا على األقل من أعضاء مجلس الشعب،
وال يـجــوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح
تــأيـيــده إال ملــرشــح واح ــد .وتـنــص امل ــادة 88
ّ
من دستور  ،2012على أن الرئيس ال يمكن
أن ُينتخب ألكثر مــن واليـتــن ،كــل منها من
سبع سنوات .لكن املادة  155توضح أن هذه
املــواد ال تنطبق على رئيس النظام الحالي
إال اعتبارًا من انتخابات  .2014ومن شروط
الـتــرشــح لــانـتـخــابــات أن ي ـكــون املــرشــح قد
أقـ ـ ــام ف ــي س ــوري ــة ب ـش ـكــل مـ ـت ــواص ــل ،خ ــال
األعوام العشرة املاضية ،ما يغلق الباب أمام
احـتـمــال تــرشــح أي مــن املـعــارضــن املقيمني
في الخارج ،الذين ال يعترفون أساسًا بهذا
االستحقاق وشرعيته.
ولــن تجري االنتخابات الرئاسية ســوى في
املـنــاطــق الـخــاضـعــة لسيطرة الـنـظــام ،والـتــي
ت ـش ـكــل ن ـح ــو ث ـل ـثــي م ـس ــاح ــة الـ ـب ــاد وت ـضــم
مــدنــا رئـيـسـيــة مـثــل حـلــب وح ـم ــاة وحـمــص.
وفــي املـنــاطــق الــواقـعــة تحت سيطرة اإلدارة
ال ــذات ـي ــة ال ـك ــردي ــة ب ـش ـمــال ش ــرق س ــوري ــة ،قد
ت ــوض ــع ص ـن ــادي ــق اقـ ـت ــراع ف ــي أح ـي ــاء قليلة
ال ت ـ ـ ــزال تـ ـت ــواج ــد ف ـي ـه ــا ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام فــي
مدينتي الحسكة والقامشلي ،فيما ستغيب

ُتجرى االنتخابات
في المناطق الخاضعة
لسيطرة النظام
المواقف الدولية
الرافضة لهذه االنتخابات
بدأت مبكرًا

االن ـت ـخ ــاب ــات ع ــن امل ـن ــاط ــق األخـ ـ ـ ــرى .ك ـم ــا ال
ت ـع ـن ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـح ــو ن ـص ــف م ـســاحــة
محافظة إدلــب ومناطق محاذية لها بشمال
ً
غـ ــرب س ــوري ــة ف ـض ــا ع ــن م ـن ـط ـقــة ح ــدودي ــة
واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل
املعارضة املدعومة من أنقرة.
وطوال خمسني عامًا من حكم النظام الحالي
لـلـبــاد ،كــانــت االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة وحتى
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ،ش ـك ـل ـيــة بـ ــا ن ـت ــائ ــج ح ـق ـي ـق ـيــة،
كــون ـهــا تـعـكــس م ــا تـمـلـيــه فـ ــروع األمـ ــن الـتــي
تعد الـقــوة الـضــاربــة للنظام ،ال مــا تقتضيه
رغبة املــواطـنــن الـســوريــن فــي مــن يحكمهم.
إذ دخلت الشريحة األكبر من السوريني في
حالة عدائية مع النظام ،منذ وصوله للحكم
نهاية ستينيات القرن املاضي ،وقد زادت هذه
العدائية بشكل كبير مــع ان ــدالع الـثــورة عام
 ،2011وارتـكــاب النظام مجازر فظيعة بحق
السوريني على كامل الجغرافيا السورية.
وقال مصطفى سيجري ،القيادي في «الجيش
الــوطـنــي» الـتــابــع للمعارضة ال ـســوريــة ،عبر
ت ــوي ـت ــر إن «إعـ ـ ـ ــان بـ ــرملـ ــان األس ـ ـ ــد -ال ـف ــاق ــد
للشرعية -عن فتح باب الترشح لالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة م ـث ـيــر ل ـل ـس ـخــريــة ،وش ـع ـب ـنــا غير
معني بهذا اإلعــان ولن يعدو كونه محاولة
بــائـســة ل ـخــداع الـ ــرأي ال ـعــام ال ــدول ــي والـعـمــل
على فرض أمر واقع بقوة اإلرهاب بعد عرقلة
جميع الـجـهــود والـ ـق ــرارات الــدول ـيــة الــداعـيــة
لالنتقال السياسي».
وكـ ــانـ ــت املـ ــواقـ ــف ال ــدولـ ـي ــة ال ــرافـ ـض ــة ل ـهــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ق ــد بـ ــدأت م ـب ـك ـرًا ،وق ــد خــرجــت
تصريحات الذع ــة مــن دول غربية معارضة
ً
لــانـتـخــابــات ،وم ـش ـيــرة إل ــى ع ــدم شرعيتها
وش ــرع ـي ــة ن ـتــائ ـج ـهــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .وات ـخ ــذت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة أخ ـي ـرًا ،موقفًا
حازمًا حيال االنتخابات بعد أن أعلن جيفري
ديـلــورنـتــس ،نــائــب امل ـنــدوبــة األمـيــركـيــة لــدى
األمم املتحدة ،ليندا توماس-غرينفيلد ،نهاية
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ع ــن م ــوق ــف إدارة ا ّلــرئـيــس
جو بايدن بهذا الشأن ،مشيرًا إلــى أنها «لن
تعترف بنتائج االنتخابات في سورية إذا لم
يتم التصويت تحت إش ــراف األم ــم املتحدة،
وبشكل يراعي وجهة نظر املجتمع السوري
بأسره» .وأكد ديلورنتس أن النظام السوري
ينوي استغالل االنتخابات لتأكيد شرعية
رئـيــس الـنـظــام بـشــار األس ــد ،م ـشــددًا عـلــى أن
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ال ـحــال ـيــة ت ـع ــارض إج ــراء
ان ـت ـخــابــات «غ ـيــر حـ ــرة» ال تـخـضــع إلش ــراف
األمم املتحدة .وتابع« :نواصل التأكيد بحزم
عـلــى أن السبيل الــوحـيــد للمضي قــدمــا ،هو
دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط
املنصوص عليها في قرار مجلس األمن 2254
(لـلـعــام  ،2015ال ــذي يقضي بــأن يـكــون هناك
هيئة حـكــم انـتـقــالــي تحضر لــدسـتــور جديد
لـلـبــاد واإلعـ ـ ــداد لــان ـت ـخــابــات ،ث ــم إجــرائـهــا
تحت إشراف األمم املتحدة)».
ويـ ـتـ ـط ــاب ــق مـ ــع املـ ــوقـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــوق ــف
أوروبي صارم برفض االنتخابات ونتائجها
املستقبلية من دون التوصل إلى حل سياسي
ش ــام ــل ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،يـ ـك ــون مـ ـص ــدره األروقـ ـ ــة
األممية ،وطبقًا للقرارات الدولية وأولها القرار
 .2254وفي بيان مشترك منتصف مارس/آذار
املاضي ،دعا وزراء خارجية الواليات املتحدة
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة،
إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسية ،التي «لن
تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري».
ّ
وت ــاب ــع املــوق ـعــون ف ــي بـيــانـهــم أن «أي مـســار
ّ
سياسي يتطلب مشاركة كــل الـســوريــن ،وال
سيما (أول ـئــك فــي دول) الـشـتــات والـنــازحــن،
لضمان إسماع كل األصوات».
في املقابل ،ال يزال الروس ،حلفاء بشار األسد،
ّ
متمسكني بحليفهم فــي ظ ــل ع ــدم اقتناعهم
بأي بديل عنه .فعالوة على الدعم العسكري
واالقـتـصــادي الــذي يلقاه النظام مــن قبلهم،
إل ــى ج ــان ــب ال ــدع ــم اإليـ ــرانـ ــي ،ي ــدع ــم حليفي
ال ـن ـظ ــام ال ــرئ ـي ـس ـي ــن ،وال س ـي ـمــا ال ــروس ــي،
م ـمــاط ـلــة ال ـن ـظ ــام ف ــي ال ـج ـل ــوس إلـ ــى طــاولــة
التفاوض في املـســارات السياسية املختلفة،
وال سيما مسار اللجنة الدستورية.

رصد

فرنسا تبحث عن دور بالشمال الشرقي من سورية
يشي التحرك الفرنسي
في الشمال الشرقي من
سورية بتوجيه دعوة
للقوى السياسية هناك
لزيارة باريس ،بأن فرنسا
تبحث عن موطئ قدم
لها في المنطقة
أمين العاصي ،سالم حسن

فتحت دعــوة فرنسية للقوى السياسية في
الشمال الشرقي مــن ســوريــة لــزيــارة باريس
ملناقشة جوانب في امللف السوري باب سجال
سياسي جديد بني أكبر تشكيلني سياسيني
ف ــي املـشـهــد الـ ـك ــردي ،وه ـمــا ح ــزب «االت ـح ــاد
الديمقراطي» و«املجلس الوطني الـكــردي»،
حول تركيبة الوفد الذي من املمكن أن يلتقي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .وذكرت
مـ ـص ــادر م ـت ـقــاط ـعــة أن «امل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي» ي ــرف ــض مـ ـح ــاول ــة ه ـي ـم ـنــة ح ــزب
ّ
«االتحاد الديمقراطي» على الوفد ،وأن قيادة
يقرر
املجلس تريد أن تكون هي وحدها من
ً
أسماء من يمثلونها في هذا الوفد ،مطالبة
ً
بأن يكون التمثيل متعادال بني الطرفني.
م ــن ج ــان ـب ــه ،رفـ ــض امل ـن ـســق الـ ـع ــام ل ــ«حــركــة
اإلصــاح الـكــردي» ،عضو «الهيئة الرئاسية
للمجلس الــوطـنــي ال ـكــردي» فيصل يوسف،

التعليق عـلــى هــذه األن ـب ــاء ،مكتفيًا بــالـقــول:
«هــذا الـكــام ليس دقيقًا» .وأش ــار فــي حديث
لـ«العربي الجديد» إلــى أن الــزيــارة «فكرة ما
زالت قيد املناقشة ،ولم تقر حتى اآلن» ،مشيدًا
بــاملــوقــف الـفــرنـســي إزاء الـقـضـيــة ال ـســوريــة.
وقال« :فرنسا دولة صديقة للشعب السوري
بـكــل م ـكــونــاتــه ،وه ــي صــاحـبــة املـ ـب ــادرة قبل
عامني لحل الخالفات الكردية الكردية .نحترم
توجهات الــدولــة الفرنسية ونسعى لتطوير
العالقة معها بالحوار املتبادل حول مختلف
القضايا التي تخص الشأن السوري».
في السياقّ ،
بينت مصادر مطلعة ،لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أن الـ ــدعـ ــوة م ــن ق ـص ــر اإلل ـي ــزي ــه
مـبــاشــرة ،مــوضـحــة أنـهــا «لـيـســت محصورة
بالجانب الـكــردي في شمال شرقي سورية،
بل لكل املكونات» .وأضافت «العرب يشكلون
ً
غالبية السكان فــي هــذه املنطقة ،فضال عن
ال ــوج ــود ال ـســريــانــي ،وخــاصــة فــي محافظة
ّ
الحسكة» .وأشــارت املصادر إلــى أن مبعوثًا
فــرن ـس ـيــا زار ال ـش ـم ــال ال ـش ــرق ــي م ــن ســوريــة
األس ـبــوع الـفــائــت والـتـقــى مــع فعاليات عــدة،
ح ـيــث وج ــه دعـ ــوة ملـمـثـلــي م ـكــونــات منطقة
شرقي نهر الفرات التي تسيطر عليها «قوات
سورية الديمقراطية» (قسد).
ويشي التحرك الفرنسي في الشمال الشرقي
ّ
مــن ســوريــة ب ــأن بــاريــس تـبـحــث عــن موطئ
قدم لها في املنطقة األكثر أهمية في البالد،
ّ
في ظل التنافس اإلقليمي والدولي لترسيخ
النفوذ في ســوريــة .وكــان الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون استقبل في إبريل /نيسان
من عــام  2019وف ـدًا يمثل «قـســد» ،معلنًا عن

دع ــم مــالــي «لتغطية ال ـض ــرورات اإلنسانية
ولـ ـت ــأم ــن اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
واالجتماعي للمدن في ســوريــة» ،وفــق بيان
صدر في حينه.
ويـ ـض ــع امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــري ــد س ـع ــدون
االه ـت ـم ــام ال ـفــرن ـســي بــال ـش ـمــال ال ـش ــرق ــي من
سورية «في سياق محاوالت باريس التأسيس
لعالقة جديدة مع سورية التي لطاملا كانت
تاريخيًا منطقة نفوذ للفرنسيني» ،مضيفًا:
«يشعرون (الفرنسيون) بأن الفرصة سانحة
لـهــم فــي شـمــال شــرقــي ســوريــة ،ل ــذا يعملون
على مساعدة اإلدارة الذاتية الكردية وقوات
قسد» .ويعتقد سعدون أن االقتراب الفرنسي
من الشمال الشرقي من سورية «ال يمكن عزله

عــن ال ـعــاقــة امل ـتــوتــرة ب ــن ب ــاريــس وأن ـق ــرة»،
مضيفًا« :تعزيز النفوذ الفرنسي في الشمال
الشرقي من سورية ورقة ضغط على الجانب
التركي».
وتعتبر أنقرة حزب «االتحاد الديمقراطي»،
وهـ ــو امل ـس ـي ـطــر فـعـلـيــا ع ـلــى مـنـطـقــة شــرقــي

الدعوة ليست محصورة
بالجانب الكردي في شمال
شرقي سورية

تسيطر «قسد» على شمال شرق سورية (دليل سليمان/فرنس برس)

الـ ـف ــرات ،نـسـخــة س ــوري ــة م ــن ح ــزب «ال ـع ـمــال
الكردستاني» واملصنف من دول عدة ،أبرزها
ت ــرك ـي ــا ،ف ــي خ ــان ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــاب ـي ــة.
ويعتبر األت ــراك املـحــاوالت لفرض إقليم ذي
ص ـب ـغــة ك ــردي ــة ف ــي ش ــرق ــي الـ ـف ــرات مـســاســا
بــأمـنـهــم ال ـق ــوم ــي ،ل ــذا ش ـنــوا ف ــي ع ــام 2019
عملية في املنطقة انتهت باالستحواذ على
مـنـطـقــة تـمـتــد ع ـلــى  100كـيـلــومـتــر وبـعـمــق
نـحــو  33كـيـلــومـتـرًا داخ ــل ال ـش ـمــال الـشــرقــي
م ــن س ــوري ــة .وت ــؤك ــد ال ــوق ــائ ــع ع ـلــى األرض
ّ
أن مــا يـسـ ّـمــى بـ ـ «ك ـ ــوادر ح ــزب ال ـع ـمــال» من
غ ـيــر األكـ ـ ــراد ال ـس ــوري ــن ،ل ـهــا ال ـي ــد الـطــولــى
فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال الـ ـش ــرق ــي مـ ــن س ـ ــوري ـ ــة ،حـيــث
يتولون أغلب املفاصل العسكرية واألمنية
واالق ـت ـصــاديــة ف ــي املـنـطـقــة ال ـتــي تـقــع تحت
سيطرة «قـســد» .وكــان قــد نفى جميل بايك،
ال ــذي يـعــد مــن أب ــرز ق ـيــاديــي ح ــزب «الـعـمــال
ال ـكــردس ـتــانــي» ف ــي حـ ــوار س ــاب ــق م ــع مجلة
« »Responsible Statecraftاألم ـيــرك ـيــة ،أي
ص ـلــة تـنـظـيـمـيــة ب ــن ح ــزب ــه و«قـ ـس ــد» الـتــي
تشكل وحدات حماية الشعب الكردية ثقلها
الــرئـيـســي ،زاعـمــا أن «اآلالف مــن املتعاطفني
م ــع حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ل ــم تثنهم
هجمات وعراقيل الجيش التركي ،وســاروا
عبر السياج الحدودي وانضموا للقتال ضد
ّ
تنظيم داعـ ــش» .واع ـتــرف بــايــك ب ــأن العديد
م ــن مـقــاتـلــي ح ــزب «ال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي»
املنحدرين مــن أصــول ســوريــة ،انضموا إلى
قسد «ألنهم أرادوا خــوض النضال من أجل
حماية شعبهم وحرية أراضيهم التي ولدوا
فيها» ،وفق تعبيره.

قضية
بغداد ـ عادل النواب

ّ
ف ــي  9إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان  ،2020كــلــف
مـ ـصـ ـطـ ـف ــى الـ ـ ـك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــي بـ ــرئـ ــاسـ ــة
الحكومة العراقية ،خلفًا لعادل عبد
املـهــدي ،الــذي استقال بعد أشـهــر مــن تفجر
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي مـ ــدن ج ـنــوب
ووس ـ ـ ــط الـ ـ ـع ـ ــراق امل ـط ــال ـب ــة ب ــاإلص ــاح ــات،
وت ــورط حكومته فــي سلسلة عمليات قمع
عنيفة لـلـتـظــاهــرات ،ذه ــب ضحيتها مئات
القتلى وآالف الجرحى.
وح ــل رئـيــس جـهــاز امل ـخــابــرات والصحافي
السابق مصطفى الكاظمي كمرشح توافقي
ب ــن مـخـتـلــف ال ـق ــوى الـس ـيــاس ـيــة ب ـمــا فيها
املعسكر الحليف إليــران بعد أزمــة استمرت
عدة أشهر ،عقب إعالن عبد املهدي استقالته
وتصويت البرملان باملوافقة رسميًا عليها
فــي األول مــن ديـسـمـبــر/كــانــون األول الـعــام
 .2019وتـمـثـلــت األزمـ ــة ف ــي ال ـخــافــات على
الـ ـب ــدي ــل ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،وت ـ ــم خــال ـهــا
تــرشـيــح ع ــدد م ــن األسـ ـم ــاء ،وتـكـلـيــف إثـنــن
منها رسميًا لرئاسة الحكومة ،وهم محمد
تــوفـيــق عـ ــاوي ،ال ــذي أدى اع ـت ــذاره بسبب
خ ــاف ــات حـ ــادة ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة إلــى
تـكـلـيــف ع ــدن ــان ال ــزرف ــي ،وال ـ ــذي اع ـت ــذر هو
اآلخر عن تكليفه بعد أسابيع ،بسبب رفض
القوى الحليفة إليران للتكليف ،واعتباره تم
من قبل الرئيس العراقي برهم صالح ،دون
العودة إليهم.
وقد اعتبر املعسكر الحليف إليــران ترشيح
ال ـكــاظ ـمــي ،ف ــي حـيـنـهــا ،أن ــه يــأتــي ف ــي إط ــار
«عــودة السياقات الدستورية إلى طبيعتها
وأخذ الكتلة األكبر استحقاقها» ،بحسب ما
أعلنه يومها زعيم تحالف «الـفـتــح» ،هــادي
العامري.
ونجح الكاظمي ،قبل يومني فقط من انتهاء
فترة التكليف الدستورية لتشكيل الحكومة
والبالغة شهرًا واحدًا ،من الحصول على ثقة
البرملان في السابع من مايو/أيار  ،2020بعد
جلسة برملانية استمرت ألكثر من  5ساعات،
ت ــم خــالـهــا تـمــريــر  15وزي ـ ـرًا م ــن حـكــومـتــه،
قبل أن يتم التصويت على باقي الوزراء في
األسبوع التالي.
ورغـ ــم مـ ــرور ن ـحــو ع ــام ع ـلــى م ـنــح حـكــومــة
الكاظمي الثقة ،إال أن الكثير من الوعود التي
أطلقها خالل تالوته برنامجه الحكومي ،لم
تـنـفــذ حـتــى اآلن .وي ــرى ن ــواب ومـســؤولــون
أن إخـفــاق الكاظمي فــي تحقيق الكثير من
ال ــوع ــود ي ـع ــود إل ــى ص ــراع ــه م ــع الـفـصــائــل
املـسـلـحــة وأحـ ــزاب سـيــاسـيــة ،ال تــرغــب بــأي
نـ ـج ــاح لـ ـه ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ك ــون ـه ــا س ـت ـكــون

يعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ّ
أن تحقيق
أي منجز له ،خصوصًا بعدما فشل
انتخابات نزيهة للعراقيين أهم من ّ
في اإليفاء بكثير من وعوده ،جراء الضغوط

وعود
الكاظمي
تتبخر

الضغوط السياسية واألمنية
تعطل اإلصالحات

بمثابة نجاح للتظاهرات وضــرب لرؤساء
ال ــوزراء السابقني الذين فشلوا في انتشال
الـعــراق مــن مشاكله .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أقر
مسؤول عراقي بأن الكاظمي «لم يحقق أكثر
الوعود التي تضمنها برنامجه الحكومي
ألس ـبــاب خــارجــة عــن إرادت ـ ــه» .واع ـت ـبــر ،في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أنه ُ
«محارب من
قبل مليشيات وقوى معروفة ،وال يساعده
أيضًا عامل الـتــوازن الــذي تمتع به رؤســاء
حكومات سابقني ،كونه ال يملك حزبًا وال
كـتـلــة بــرملــان ـيــة» .وب ــن أن «م ـلــف الـخــدمــات
وإدارة األزم ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ،وك ــذل ــك األزم ـ ــة
املالية الـتــي ضغطت بـقــوة على العراقيني
فـ ـ ــي األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ـل ـ ــف ال ـ ـسـ ــاح
امل ـن ـف ـلــت ،وه ـي ـم ـنــة امل ـل ـي ـش ـيــات واس ـت ـم ــرار
ال ـه ـج ـم ــات امل ـس ـل ـح ــة ،ك ـل ـهــا ل ــم ت ـش ـهــد أي
تـ ـق ــدم ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس بـعـضـهــا ت ــراج ــع،
وأخـ ـ ــرى أدت إلـ ــى إخ ـف ــاق ــات ،م ـثــل حـمــايــة
امل ـت ـظــاهــريــن وال ـنــاش ـطــن املــدن ـيــن ووق ــف
عمليات االغتيال واالستهداف» .وكشف أن
«الكاظمي تحدث قبل أيام لعدد من املقربني
منه بأنه يعتبر تحقيق انتخابات نزيهة
للعراقيني في العاشر من أكتوبر/تشرين
األول املـقـبــل أه ــم مــن أي منجز آخ ــر يمكن
أن يتحقق في العراق ،وأن املرحلة الحالية
يمكن اعتبارها انتقالية ال أكثر».
وق ــال ال ـق ـيــادي فــي «ائ ـتــاف ال ـن ـصــر» ،الــذي

ي ـت ــزع ـم ــه رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء األس ـ ـبـ ــق ح ـي ــدر
العبادي ،النائب عقيل الرديني ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه «ال يـمـكــن ألي رئ ـيــس وزراء
تـحـقـيــق أي إن ـج ــاز ب ــوج ــود ق ــوى سياسية
نافذة ،ولها ثقل مسلح ،تعمل على عرقلة أي
خطوة للحكومة ،خصوصًا أن هــذه القوى
تـسـتـخــدم ال ـس ــاح املـنـفـلــت لـتـهــديــد الــدولــة
وه ـي ـب ـت ـهــا .ولـ ـه ــذا نـ ــرى ال ـك ـث ـيــر م ــن ف ـقــرات
البرنامج الحكومي لم تنفذ حتى اآلن ،رغم
مرور عام على إطالق الوعود بخصوصها».
واعتبر أن «هـنــاك جهات سياسية متنفذة
م ـتــورطــة بـقـضــايــا ف ـســاد كـبـيــرة وخـطـيــرة،
ولهذا هناك ضغوطات وتهديدات بعدم فتح

تنفيذ الوعود
الحكومية يعتمد على
دعم القوى السياسية
عدم وجود ثقل برلماني
للكاظمي تسبب بعدم
اإليفاء بوعوده

تلك امللفات .وربما فتح تلك امللفات ،يعني
سحب الثقة عن الكاظمي وحكومته .وربما
بـعــض الـجـهــات تعمل عـلــى إث ــارة الفوضى
وامل ـشــاكــل مــن خ ــال ال ـســاح املـنـفـلــت ،الــذي
تملكه خارج سيطرة الدولة .فكل هذه األمور
تمنع تحقيق وعــود اإلص ــاح التي أطلقها
الكاظمي بعد تكليفه».
واعتبر النائب ماجد شنكالي ،فــي اتصال
هاتفي مع «العربي الجديد» ،أن «عدم وجود
ثقل برملاني للكاظمي تسبب بعدم اإليفاء
بــوعــوده ،خصوصًا فيما يتعلق بمحاربة
الـفـســاد» .وأض ــاف أن «أم ــام الكاظمي مهمة
كـبـيــرة ،وهــي إج ــراء االنـتـخــابــات البرملانية
املبكرة ،فإذا نجح بهذه املهمة ،فهذا اإلنجاز
س ـي ـح ـســب لـ ــه .أمـ ــا ف ــي الـ ـج ــوان ــب األخ ـ ــرى،
كالصحة والخدمات ومحاربة الفساد ،فلم
ن ــرى للكاظمي وحـكــومـتــه أي إن ـج ــازات ،إال
على مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .نحن لم
ن ــرى أي اسـ ـت ــرداد ل ــأم ــوال املـنـهــوبــة حتى
ال ـس ــاع ــة» .وب ــن أن «ال ـكــاظ ـمــي واجـ ــه طيلة
الفترة املاضية الكثير من األزمات واملشاكل
الداخلية ،بسبب مواجهة املليشيات املسلحة
وك ــذل ــك ال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة عـلـيــه .ولـهــذا
نحن ندعم الكاظمي وحكومته في كل عمل
إيجابي ،رغــم أن الخطوات بطيئة ج ـدًا ،في
محاربة الفساد وضبط السالح املنفلت الذي
يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة العراقية».
باملقابل ،اعتبر الخبير في الشأن السياسي
العراقي إحسان الشمري ،تكليف الكاظمي
ومنح الثقة لحكومته بأنه «بحد ذاتــه كان
تحديًا ،خصوصًا أن بعض القوى ،قبل منح
الثقة للكاظمي ،كانت تريد اإلبقاء على عادل
ع ـبــد امل ـ ـهـ ــدي» .وبـ ــن ال ـش ـم ــري ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـكــاظـمــي تحدث
عــن بــرنــامــج حـكــومــي طـمــوح ،لـكــن قـبــل ذلــك
كانت األولوية للكاظمي وقف إنهيار الدولة،
الــذي تسببت به حكومة عــادل عبد املهدي.
وقد نجح إلى حد كبير بوقف هذا االنهيار،
بعد أن كان االقتصاد منهارًا ،واألمن أصبح
مرتبكًا بفعل وجود داعش وعودة التنظيم
مــرة أخ ــرى ،والتمكني ال ــذي حصل للسالح
املـنـفـلــت ،وت ـغــاضــي عـبــد امل ـه ــدي ع ـنــه .هــذه
كانت أولويات بالنسبة للكاظمي».
وأضـ ــاف الـشـمــري أن «تـنـفـيــذ ال ــوع ــود وفــق
ال ـبــرنــامــج ال ـح ـكــومــي ال يـعـتـمــد ف ـقــط على
الـحـكــومــة ،بــل عـلــى دع ــم ال ـقــوى السياسية
لتنفيذ البرنامج والوعود .ولهذا ،كان هناك
إرادة سياسية تدفع لعدم تطبيق البرنامج
الحكومي ،وحتى ما جاء في الورقة البيضاء.
وهذا يدل على النوايا املبيتة بأن هناك قوى
سياسية ال تريد تحقيق أي نجاح حكومي».
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شرق
غرب
تشاد :تحذير من اقتراب
المتمردين من العاصمة
أمرت الواليات املتحدة ،أمس األحد،
موظفيها غير الضروريني في تشاد
بــاملـغــادرة ،مــع اقـتــراب متمردين من
العاصمة نجامينا ،بعدما أظهرت
نتائج أولية لالنتخابات ،التي جرت
ّ
ف ــي  11إبــريــل/ن ـي ـســان ال ـح ــال ــي ،أن
الــرئـيــس إدري ــس دي ـبــي ،فــي سبيله
لـتـمــديــد حـكـمــه املـسـتـمــر مـنــذ ثالثة
ع ـ ـقـ ــود .مـ ــن ّ ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ـج ـيــش
الـتـشــادي ،أنــه «دم ــر» ،أول مــن أمس
ً
الـ ـسـ ـب ــت ،رت ـ ــا ل ـل ـم ـت ـمــرديــن هــاجــم
شـمــال ال ـبــاد فــي ي ــوم االنـتـخــابــات،
فيما اعتبر وزير االتصال التشادي،
ّ
ش ــري ــف م ـح ـمــد زي ـ ــن ،أن «م ـغ ــام ــرة
املرتزقة من ليبيا انتهت».
(رويترز ،فرانس برس)
ميانمار :حكومة
المعارضة تطالب
ّ
الحل
بالمشاركة في
ق ـ ــال م ـ ــوي زاو أوو ،نـ ــائـ ــب وزيـ ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي ح ـكــومــة
الوحدة الوطنية في ميانمار ،التي
ّشـكـلـهــا م ـعــارضــو االن ـق ــاب أخ ـي ـرًا،
إن ــه يتعني عـلــى راب ـطــة دول جنوب
ش ــرق آسـيــا (آس ـي ــان) الـتـفــاوض مع
ه ــذه ال ـح ـكــومــة ،إذا ك ــان ــوا يــريــدون
ّ
امل ـس ــاع ــدة ف ــي ح ــل األزم ـ ــة الـنــاجـمــة
عــن انـقــاب فـبــرايــر/شـبــاط املــاضــي.
وأع ـلــن ،فــي مقابلة مــع خــدمــة إذاعــة
«ص ـ ــوت أم ـي ــرك ــا» ال ـنــاط ـ ّقــة بــالـلـغــة
الـبــورمـيــة أم ــس األحـ ــد ،أن ــه ينبغي
ع ـ ـلـ ــى «آس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان» عـ ـ ـ ــدم االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف
باملجلس العسكري.
(رويترز)
كولومبيا :مقتل جندي
و 15متمردًا باشتباكات
ذكــرت مـصــادر عسكرية كولومبية،
ّ
أول مــن أم ــس ُ،أن جنديًا كولومبيًا
و 14م ـت ـمــردًا ،قـتـلــوا فــي اشـتـبــاكــات
الجيش .وقال
بني مسلحني وقــوات
ُ
ّ
م ـصــدران إن  14شخصًا قـتـلــوا في
مواجهات في إقليم كــاوكــا ،وهــؤالء
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ج ـب ـه ــة
ك ـ ــارل ـ ــوس ب ــات ـي ـن ــو ،الـ ـت ــي أس ـس ـهــا
مـ ـنـ ـشـ ـق ــون ع ـ ــن جـ ـم ــاع ــة «ال ـ ـق ـ ــوات
املسلحة الثورية» (فــارك) يرفضون
اتفاق السالم املبرم عام .2016
(رويترز)
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يعتبر مخيم األزرق
لالجئين ثاني أكبر مخيم
في المملكة األردنية
الهاشمية والذي يقطنه
قرابة الـ  37ألف الجئ
سوري .ويعد أحد أكثر
الصور مأساوية التي
تعكس حجم المعاناة
التي يعيشها الشعب
السوري منذ ما يقارب
العقد من الزمن.
هــذا التجمــع البــري الطــارئ عــى جغرافيــة
الــدول املجــاورة لوطنــه وضــع املنظــات
والهيئــات الدوليــة العاملــة يف الحقــل اإلغــايث
أمــام امتحــان حقيقــي ليختــر قدراتهــا يف
مواجهــة التضخــم املتســارع ملخيــات اللجــوء
والتصاعــد املســتمر الحتياجــات الحيــاة
األساســية .إذ يشــكل مخيــم األزرق منوذجــا
صارخــا لهــذا التحــدي األمــر الــذي دفــع
بالعديــد مــن املؤسســات الخرييــة واملنظــات
اإلنســانية ومــن بينهــا مؤسســة جاســم وحمــد
بــن جاســم الخرييــة إىل تبنــى مبــادرات نوعيــة
مــن خــال تأســيس مركــز الشــيخ جاســم بــن
جــر آل ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة يف
املخيــم عــام  ،2017بالتعــاون مــع جمعيــة
اإلغاثــة الطبيــة العربيــة بــاألردن ،حيــث
ســاهم املركــز بشــكل كبــري يف التخفيــف مــن
وطــأة النــزوح عــى ســكان املخيــم يف املجــال
الصحــي.
إذ يبلــغ إجــايل عــدد املســتفيدين مــن
خدمــات املركــز املجانيــة حــوايل الـــ  100ألــف
مريــض ســنويا ،وتقــدر التكلفــة التشــغيلية
الســنوية للمركــز بـــ  3مايــن ريــال قطــري.
مسؤولية إنسانية:
ويــرى الشــيخ نــواف بــن جاســم بــن جــر آل
ثــاين رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة جاســم
وحمــد بــن جاســم الخرييــة ،أن املســارعة
إلنشــاء مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل
ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة مبخيــم األزرق
يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية شــكل رضورة
إنســانية ملحــة يف تلــك الفــرة نظـرا لألوضــاع
الصحيــة الصعبــة التــي عــاىن منهــا الاجئــن
مــع بدايــة نزوحهــم لــألرايض األردنيــة ،وعــى
اعتبــار أن املؤسســة منــذ بدايــة تأسيســها
رفعــت شــعار «صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل»
كان لزامــا عليهــا املبــادرة للتخفيــف مــن
حــدة معاناتهــم واالضطــاع مبســؤولياتها
اإلنســانية مــن خــال توفــري خدمــات طبيــة
متخصصــة ومســتدامة وعــى قــدر كبــري مــن
الجــودة بهــدف تحســن الظــروف الصحيــة
لقاطنــي املخيــم ،ولضــان ذلــك أكــد الشــيخ
نــواف حــرص املؤسســة عــى اإلرشاف املبــارش
عــى ســري عمــل املركــز وإجــراء تقييــم
مســتمر ألداء طواقمــه الطبيــة مبــا يضمــن

منطقة استقبال املرىض يف املركز

مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية بمخيم األزرق..

مبادرة إنسانية لتضميد الجرح
السوري في مخيمات اللجوء
نواف بن جاسم :المركز
يعد ضرورة إنسانية
ملحة للتخفيف من
معاناة الالجئين الصحية
الشيخ نواف بن جاسم بن جر آل ثاين

سعيد الهاجري :المركز
يوفر التخصصات الطبية
التي تلبي احتياجات
قاطني المخيم

غضب مزارعي مصر من كلف الري
القاهرة ـ العربي الجديد

أثــارت إجــراءات الحكومــة
املصريــة ،التــي تســتهدف الحــد
مــن أزمــة امليــاه وأدت إلــى رفــع
كلــف الــري ،غضــب املزارعــن الذيــن ازدادت
معاناتهم املالية خالل الفترة األخيرة.
وتتجــه مصــر إلــى املزيــد مــن التوســع فــي
نظــام الــري الحديــث للزراعــة باملحافظــات،
ســواء الــرش أو التنقيــط ،واالســتمرار فــي
تبطــن التــرع لعــدم إهدار امليــاه ،نتيجة عدم
إيجــاد حلــول حتــى اآلن ألزمــة ســد النهضــة
اإلثيوبــي ،وتأثيــر الســد الكبيــر فــي حصــة
مصــر مــن امليــاه البالغــة  55.5مليــار متــر
مكعب سنويًا.
ويعتــرض الكثيــر مــن املزارعــن علــى نظــام
الــري املســتحدث ،لتكلفتــه املاليــة الكبيــرة
ً
وعــدم درايــة الفالحــن بــه ،فضــا عــن عــدم
مالءمتــه لعــدد مــن الزراعــات ،وهــو ما يؤدي

إلــى خســائر فــي اإلنتــاج .وقــال مســؤول فــي
وزارة الــري ،رفــض ذكــر اســمه ،إن وزيــر الري
محمــد عبــد العاطــي ســيعقد اجتماعــا مــع
وزيــر الزراعــة الســيد القصيــر ،خــال أيــام،
للتنســيق بــن الوزارتــن بشــأن التوســع فــي
مشــروع االنتقــال إلــى نظــام الــري الحديــث،
فــي ضــوء التحديــات املائيــة التــي تواجــه
مصــر ،ســواء للزراعــة أو ميــاه الشــرب ،فــي
ظــل الزيــادة الســكانية وثبــات حصــة مصــر
مــن امليــاه .وأضــاف املســؤول فــي تصريــح
لـ«العربــي الجديــد»« :هنــاك اتجــاه لتقليــل
مســاحة الزراعــات التــي تســتهلك كميــات
كبيــرة مــن امليــاه ،علــى رأســها األرز وقصــب
الســكر ،واســتنباط زراعــات تتناســب مــع
طرق الري الحديث».
وتابــع« :االتجــاه العــام داخــل الحكومــة هــو
إنهاء نظام الري بالغمر نهائيًا مهما كانت
الخسائر الزراعية ،وتشجيع املزارعني على
التحــول إلــى نظــم الــري الحديثــة» .وأشــار

إلــى أن الفقــر املائــي فــرض علــى الحكومــة
ضــرورة تبنــي خطــوات وسياســات فاعلــة
لترشــيد امليــاه والحفــاظ عليهــا ،الفتــا إلــى
أن من اإلجراءات األخرى التي يجرى العمل
عليهــا مشــروع تبطــن التــرع ،رغــم كلفتــه
املالية الكبيرة.
وتوقــع املســؤول أال يتــم تبطــن جميــع
التــرع املوجــودة بــكل املحافظــات ،واالكتفــاء
بالعموميــة والكبيــرة منهــا ،لتقليــل التكلفــة
املاليــة ،واالتجــاه إلــى تطهيــر بعضهــا مــن
الحشــائش فقــط ،لســرعة توصيــل امليــاه إلى
نهايــات التــرع لــري الزراعــات ،خاصة بعدما
ُ
كشــف عــن انهيــار بعــض األحجــار خــال
األســابيع املاضيــة بعــد تبطــن عــدد مــن
التــرع ،بســبب عيــوب فــي التربــة والتبطــن،
وهو ما ُي َع ّد إهدارًا للمال العام.
وسـ ّـبب توسـ ًـع الحكومــة فــي نظــم الــري
الحديثــة حالــة مــن الســخط وســط الكثيــر
مــن املزارعــن ،وخاصــة فــي محافظــات

الصعيــد (جنــوب مصــر) ،حيــث أكــد ممــدوح
أحمــد ،وهــو مــزارع مــن محافظــة ســوهاج،
لـ«العربــي الجديــد» ،أن الــري الحديــث غيــر
مجـ ٍـد للمزارعــن فــي محافظــات الصعيــد،
لكــون التربــة طينيــة تحتــاج للميــاه بالغمر،
ال بالرش أو التنقيط.
وأضــاف أحمــد أن الــري بالــرش أو التنقيــط
ســيؤدى فــي النهايــة إلــى ضعــف اإلنتــاج
الزراعــي ،وبالتالــي إلــى خســائر كبيــرة
علــى املــزارع ،وخاصــة زراعــة قصــب الســكر
الشــهيرة فــي محافظــات الصعيــد .وأعــرب
سالمة محمود ،مزارع من محافظة األقصر،
عــن رفضــه نظــام الــري الحديــث ،مشــيرًا إلــى
أن هــذه األنظمــة ستســهم في تقليل مســاحة
الرقعــة الزراعيــة .وتســاءل املــزارع يوســف
طنطــاوي عــن جــدوى اســتنباط ســاالت
زراعية جديدة وفق التصريحات الحكومية،
ً
قائــا« :قــد تكــون هــذه الســاالت ضعيفة في
اإلنتاج وتضر باألراضي الزراعية».

سعيد مذكر الهاجري
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األردن :مبيعات رمضان
األقل منذ  10سنوات

قال رئيس غرفة تجارة ّ
عمان
ونقيب تجار املواد الغذائية ،خليل
الحاج توفيق ،إن مبيعات األسواق
في شهر رمضان الحالي هي
األقل منذ عشر سنوات ،بعد
انخفاضها بنحو  %50عن أشهر
رمضان ما قبل جائحة فيروس

كورونا .وأضاف الحاج توفيق،
في تصريح لوكالة األنباء األردنية
(بترا) ،أن القطاع التجاري فوجئ
بضعف املبيعات منذ أول أيام
شهر رمضان ،عازيًا ذلك إلى
ساعات الحظر الجزئي التي أرهقت
التجار ،وتراجع القدرة الشرائية
للمواطنني رغم وجود عروض
على املنتجات الغذائية واألساسية،
وتخفيضات على أسعارها.
وتابع أن أسعار املواد الغذائية
والتموينية واألساسية مستقرة،
باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن
املحلية ،مشيرًا إلى أن العروض
الكبرى في
على املنتجات كانت ً
رمضان الحالي ،نتيجة زيادة عدد
املحال التجارية ،واستخدامها
وسائل التواصل االجتماعي في
الترويج والتسويق.
دعوى قضائية تالحق
«كريدي سويس»

رفع صندوق معاشات تقاعدية في
الواليات املتحدة دعوى قضائية
ضد مجموعة «كريدي سويس»
املصرفية ،متهمًا إياها بتضليل
املستثمرين ،وذلك في واحدة من
أولى الدعاوى القضائية ضد البنك
السويسري ،بسبب فضيحتي
انهيار شركتي «غرينسل»
و«أركيغوس» اللتني تستثمر
صناديق استثمار تابعة للبنك
فيهما .وفي مارس /آذار املاضي،
جمد «كريدي سويس» أمواله
في «غرينسل» ،وبدأ تصفية
االستثمارات مع إعالن شركة
«ليكس غرينسل» إعسارها املالي.
ورفع صندوق املعاشات التقاعدية
في والية ميشيغان األميركية
«سيتي أوف سانت كلير شورز
بوليس آند فاير ريتايرمنت
سيستم» الدعوى ضد البنك
السويسري أمام محكمة اتحادية
في مانهاتن ،نيابة عن جميع
املساهمني الذين اشتروا شهادات
اإليداع األميركية لـ«كريدي
سويس» في الفترة بني  29أكتوبر/
تشرين األول  2020و 31مارس/
آذار .2021

مركز الشيخ جاسم بن جر آل ثاين للرعاية الصحية االٔولية
اســتفادة كافــة املــرىض مــن خدماتــه بصــورة
سلســلة وبنتائــج صحيــة جيــدة  .ووفــق آخــر
اإلحصائيــات الخاصــة باملؤسســة فقــد بلــغ
عــدد املســتفيدين مــن خدمــات مركــز الشــيخ
جاســم بــن جــر آل ثــاين للرعايــة الصحيــة
االوليــة منــذ افتتاحــه مايقــارب الـــ  100ألــف
مريــض ســنويا.
زيارات ميدانية:
ومــن جانبــه قــال الســيد ســعيد مذكــر

استقبل المركز منذ
بداية تأسيسه في العام
 2017أكثر من  100ألف
مريض سنويا

الهاجــري الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة جاســم
وحمــد بــن جاســم :راعــت املؤسســة
بتأسيســها ملركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل
ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة أن يتضمــن
أهــم التخصصــات الطبيــة التــي مــن شــأنها
أن تلبــي احتياجــات هــذا التجمــع الســكاين
الطــارئ مــن األخــوة الســورين عــى أرايض
اململكــة األردنيــة ،وتعتــر هــذه املبــادرة
اإلنســانية مــن صميــم عمــل وأهــداف
املؤسســة الراميــة لتنفيــذ مشــاريع صحيــة
وتنمويــة ممولــة ذاتيــا ،يف العديــد مــن الــدول
والتــي مــن شــأنها االرتقــاء باألوضــاع الصحيــة
الصعبــة يف العديــد مــن املجتمعــات الفقــرية
واملحتاجــة.
ويــرى الســيد الهاجــري أن املركــز يحظــى
باهتــام كبــري مــن قبــل املؤسســة نظـرا للدور
اإلنســاين النوعــي الــذي يقــوم بــه يف التخفيف

يضم المركز عيادة
متخصصة باألمراض
المزمنة كالسكري
وارتفاع ضغط الدم
مــن وطــأة النــزوح واملعانــاة النفســية
والبدنيــة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا املواطــن
الســوري يف مخيــات اللجــوء ،لذلــك يخضــع
املركــز ملتابعــة مســتمرة وتنظيــم زيــارات
ميدانيــة دوريــة عــى مــدار العــام لاطــاع
عــى ســري العمــل داخــل املركــز ومتابعــة
جــودة الخدمــات الطبيــة املقدمــة للمراجعن،
وكذلــك التعــرف عــى احتياجاتــه املختلفــة
مــن أدويــة وأجهــزة ومعــدات طبيــة لتمكــن
األطبــاء والفريــق التمريــي مــن تقديــم
خدمــات عاجيــة متكاملــة للمــرىض ،وحــول
أهــم الخدمــات الطبيــة املقدمــة أشــار الســيد
الهاجــري :أن املركــز يضــم عيــادات متخصصــة
يف طــب األطفــال وأمــراض النســاء والطــب
العــام ،واألســنان إضافــة إىل قســم للطــوارئ،
وأيضــا يحتضــن املركــز صيدليــة توفــر األدويــة
املجانيــة للمــرىض .كل ذلــك يتــم تحــت
إرشاف كــوادر طبيــة ومتريضيــة عــى مســتوى
عــايل مــن الكفــاءة العلميــة واملهنيــة التــي
تبــذل جهــود جبــارة لتقديــم خدماتهــا.
خدمات نوعية:
ومل تقتــر خدمــات املركــز عنــد حــدود تقديم
الرعايــة الطبيــة التقليديــة ،وإمنــا تســعى
بشــكل مســتمر إىل تجويــد خدماتهــا بهــدف

تحســن الظــروف املعاشــية لســكان املخيــم،
مــن خــال العمــل الجــاد لارتقــاء بالجوانــب
الصحيــة لهــم ،األمــر الــذي دفــع مبؤسســة
جاســم وحمــد بــن جاســم الخرييــة إىل تنفيــذ
مبــادرة نوعيــة عــى مســتوى الخدمــات التــي
يقدمهــا مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل
ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة ،ويف مقدمتهــا
اســتحداث عيــادة متخصصــة باألمــراض
املزمنــة ويف مقدمتهــا أمــراض الســكري
وارتفــاع ضغــط الــدم ،وتوفــري الرعايــة
الصحيــة الازمــة للمــرىض مــا يســاعد عــى
التخفيــف مــن اآلثــار الصحيــة والنفســية
لهــذا النــوع مــن األمــراض وجعــل املــرىض
أكــر قــدرة عــى تقبــل ظروفهــم الصحيــة
والتعايــش معهــا بشــكل أكــر ســهولة .ومــن
املســاهات الحيويــة للمركــز توفــري املطاعيــم
لألطفــال حديثــي الــوالدة ومتابعــة أوضاعهــم
الصحيــة بصــورة مســتمرة وعــى قــدر كبــري
مــن االهتــام .كذلــك تتجــاوز خدمــات املركــز
الحــدود املهنيــة والعلميــة الطبيــة ،حيــث
يبــادر الطاقــم الطبــي والتمريــي بــدوره إىل
االرتقــاء بالوعــي الصحــي للرائــح املختلفــة
مــن املــرىض ولعــب دور توعــوي يحســن مــن
الظــروف الصحيــة يف املخيــم ،وذلــك مــن خال
الحــرص عــى تقديــم النصائــح واالرشــادات
الطبيــة وبشــكل خــاص لألمهــات الحوامــل
واملرضعــات ،كذلــك بــادرت املؤسســة بالتعاون
مــع كــوادر املركــز الطبيــة إىل تأســيس قســم
متخصــص معنــي بتثقيــف مصــايب األمــراض
املزمنــة ودعــم معارفهــم الصحيــة لتمكينهــم
مــن التعامــل تلــك األمــراض بطريقــة أكــر
فاعليــة ،األمــر الــذي ســينعكس بصــورة
مبــارشة عــى منــط حياتهــم بشــكل عــام.

عمان توقع اتفاقيات
ُ
لتطوير المنتجات

(فرانس برس)

زيادة الطلب
على التوظيف
في الصين

أظهــرت بيانــات مــن منصــة التواصــل االجتماعــي (لينكــد إن) أنــه علــى الرغــم مــن االضطرابــات الناجمــة عــن مــرض فيــروس كورونــا الجديــد (كوفيــد،)19-
شهد الطلب على التوظيف في الصني ارتفاعا طفيفا العام املاضي ،مخالفا االتجاه النزولي العاملي .وفي عام  ،2020زاد الطلب على التوظيف من جانب
الشــركات الصينية بنســبة  26باملئة عن عام  ،2019مقارنة بانخفاض بنســبة  35باملئة على مســتوى العالم ،وفقا لبيانات (لينكد إن) ومســح شــارك فيه
نحو  5500مدير موارد بشرية على الصعيد العاملي .وحسب وكالة األنباء الصينية (شينخوا) أظهرت البيانات أن حوالي  76باملئة من الشركات الصينية
قالت إن لديها خطط توظيف للعام التالي ،بينما قالت  33باملئة من الشركات التي شملتها الدراسة إنها عززت ميزانية التوظيف بعد تفشي املرض.

قامت املفوضية العامة للسلطنة
في إكسبو  2020دبي ،أمس،
عدد من االتفاقيات مع
بتوقيع ٍ
مجموعة من املؤسسات من
القطاعني العام والخاص تضم
 18مؤسسة ،للعمل على مبادرة
مشروع اللبان لتطوير املنتجات
ُالعمانية للعاملية ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع هيئة تنمية
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
وغرفة تجارة وصناعة ُعمان
ومنصة ُعمان التجارية (تيسير).

السودان يأمل بجذب استثمارات أجنبية في مؤتمر باريس
الخرطوم ـ العربي الجديد

يترقــب الســودان حصــد العديــد مــن املكاســب مــن
مؤتمــر باريــس ،أبرزهــا جــذب اســتثمارات أجنبيــة،
والســعي إلــى إعفائــه مــن الديــون .وقالــت مصــار
ّ
سودانية إن الحكومة تجهز لسلسلة من املشروعات
والحوافــز لعرضهــا علــى املشــاركني فــي املؤتمــر.
وقــال وزيــر االســتثمار ،الهــادي إبراهيــم ،قبــل أيــام،
ّ
إن وزارتــه أعــدت مشــروعات لعرضهــا فــي املؤتمــر
ّ
تتواءم مع أولويات الحكومة ،مؤكدًا أن اإلصالحات
االقتصاديــة التــي نفذتهــا الحكومــة وإجــازة قانــون

االستثمار ستوفر فرصة جيدة لجذب االستثمارات
وتحقيق الفوائد املتبادلة للمســتثمرين وللســودان.
ّ
وتعهــد الوزيــر باالســتمرار فــي إجــراء اإلصالحــات
الالزمــة لتهيئــة منــاخ االســتثمار فــي البــاد ،مشــيرًا
إلــى اإلجــراءات املتعــددة التــي أقرتهــا وزارته مؤخرًا
لتحســن البيئــة ،مــن خــال النافــذة الواحــدة وإعداد
الخريطة االستثمارية.
وقــال الخبيــر االقتصادي ،هيثم محمد فتحي ،أمس
ّ
األحــد ،إن مؤتمــر باريــس يفتــح آفــاق االســتثمارات
ّ
الدولية للســودان ،مشــيرًا إلى أن باريس تســتضيف
أكبــر تظاهــرة دوليــة لدعــم الســودان ،بإقامــة هــذا

املؤتمــر االقتصــادي الدولــي املهــم املقــرر لــه يــوم 17
مايو/أيار املقبل .وبحســب وكالة األنباء الســودانية
الرســمية (ســونا) ،أمــس ،أكــد فتحــي أهميــة عــرض
فــرص االســتثمار املتاحــة لخلــق شــراكات حقيقيــة
ذات فوائــد ومــردود اقتصــادي ،مــع طرح مشــروعات
تعبر عن حقيقة فرص االســتثمار في الســودان على
أن تكــون محــددة ومدروســة .وشــدد علــى ضــرورة
إشــراك قطاعــات الطاقــة والتعديــن ،والصناعــة،
والبنيــة التحتيــة ،والزراعــة ،فــي املؤتمــر ،لبحــث
كيفيــة االســتثمار فيهــا وتطويرهــا ،مــع فتــح البــاب
أمــام املســتثمرين الدوليــن للدخــول فــي مجــال

ّ
االســتثمار فــي الســودان .وأضــاف فتحــي أن مــن أهم
أهــداف مؤتمــر باريــس إعفــاء الســودان مــن ديونــه
البالغــة  60مليــار دوالر ،وإعــادة إدماج الســودان في
املنظومة الدولية ،وتشــجيع االســتثمار ،والتدفقات
املاليــة عبــر البنــوك ،ورجــال األعمــال لالســتثمار في
الســودان ،ممــا يفتــح الكثيــر مــن آفــاق االســتثمارات
الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني
مــن خــال التنميــة واإلصــاح االقتصــادي .وجــاءت
مبــادرة الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون لعقــد
مؤتمــر دولــي للســودان عقــب رفــع اســمه مــن قائمــة
الدول الراعية لإلرهاب.
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مال وناس

بروفايل

عشرات آالف األردنيين مهددون بالتسريح
تصاعدت تحذيرات
القطاعات اإلنتاجية
والنقابات العمالية في
األردن من دخول البالد
في أزمة اقتصادية
أعمق ،ما يعرض عشرات
آالف العمال للتسريح
عمان ـ زيد الدبيسية

أط ـل ـقــت ق ـطــاعــات اق ـت ـصــاديــة في
األردن تـ ـح ــذي ــرات ش ـ ــدي ـ ــدة ،مــن
احتمال فقدان عشرات اآلالف من
العاملني لديها لوظائفهم ،بسبب استمرار
تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وعدم قدرة
الـقـطــاعــات عـلــى تحمل املــزيــد مــن الخسائر
واألع ـبــاء املــالـيــة ،بسبب تــوقــف بعضها عن
العمل وتــراجــع أنشطة األخ ــرى بشكل كبير
منذ مارس /آذار من العام املاضي.
وح ـم ـلــت ن ـق ــاب ــات ع ـمــال ـيــة وم ـس ــؤول ــون في
جمعيات اسـتـثـمــاريــة ،الـحـكــومــة مسؤولية
تــدهــور ســوق العمل بسبب اإلج ــراءات التي
اتـخــذتـهــا كـفــرض الـحـظــر الـشــامــل والـجــزئــي
وإغالق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة
كافة األعـمــال واملـنـشــآت بخاصة السياحية
والتجارية والصناعية منها.
وقــال رئيس املرصد العمالي ،أحمد عوض،
لـ«العربي الجديد» إنه تم رصيد العديد من
القطاعات التي أعلنت عن قرب تسريح آالف
العاملني لديها بسبب الجائحة وتداعياتها
وعــدم نجاعة اإلج ــراءات الحكومية لدعمها
في هذه املرحلة.
وأوض ــح ع ــوض ،أن األع ـبــاء املــالـيــة تراكمت
على أصحاب املنشآت التجارية والصناعية
والخدمية ،مع استمرار اإلغالقات وإجراءات
الحظر وتدني القدرات الشرائية للمواطنني،
مـعــربــا عــن مـخــاوفــه مــن ب ــدء تـلــك القطاعات
فــي قـ ــرارات فـصــل جـمــاعــي للعاملني لديها،
اعتبارا من نهاية مــارس /آذار الـجــاري كما

ت ــم اإلع ـ ــان م ــن قـبـلـهــا .وت ــوق ــع أن تـتـجــاوز
نسبة البطالة  %25خــال النصف األول من
العام الجاري ،بسبب فقدان اآلالف لوظائفهم
وعــودة أعــداد كبيرة من األردنـيــن العاملني
في الخارج في ظل الصعوبات االقتصادية
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا الـ ـ ــدول ال ـت ــي ي ـع ـم ـلــون بها
أيضا ،ما يرتب كلفًا مرتفعة على االقتصاد
األردني.
وق ـ ــال رئ ـي ــس امل ــرص ــد ال ـع ـمــالــي إن الـنـقــابــة
الـعــامــة لتجار األلـبـســة واألقـمـشــة واألحــذيــة
أعلنت عن احتمال فقدان نحو  56ألف عامل
وظائفهم في هذا القطاع وإغــاق عدد كبير
من املنشآت التي يبلغ عددها حوالي  11ألف
منشأة ،ليعد ذلك أبرز تحذير يتم رصده عن
الوظائف املتوقع فقدانها الفترة املقبلة.
وكــانــت نـقــابــة تـجــار األلـبـســة واألق ـم ـشــة ،قد
طالبت مــؤخـرًا بحزمة «إجـ ــراءات تحفيزية
عــاجـلــة» إلن ـقــاذ الـقـطــاع وإنـعــاشــه مــن حالة
الـ ــركـ ــود الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا لـ ـت ــراج ــع ال ـن ـش ــاط
التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي تصريح لـ«العربي الجديد» ،قال رئيس
الـنـقــابــة ،منير أب ــو دي ــة ،إن املستثمرين في
قطاع األلبسة واألقمشة لم يعد بمقدورهم

تـحـمــل مــزيــد م ــن األع ـب ــاء وال ـخ ـســائــر ،الـتــي
رافـقـتـهــم مـنــذ بــدايــة جــائـحــة ك ــورون ــا ،حيث
تـسـبــب ال ـح ـظــر ال ـشــامــل وال ـج ــزئ ــي وضـعــف
القدرات الشرائية للمواطنني بتراجع اإلقبال
على شراء املنتجات.
وأضاف أبو دية ،أن املحالت التجارية عاجزة
ع ــن ت ـس ــدي ــد ال ـت ــزام ــات ـه ــا امل ــال ـي ــة م ــن أج ــور
ونفقات مختلفة ،مشيرا إلــى أن مــن املرجح
االس ـت ـغ ـنــاء إج ـب ــاري ــا ع ــن أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
العاملني لديها في أي وقت.
وت ــاب ــع« :ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة امل ـ ـبـ ــادرة وبـشـكــل
عاجل إلنقاذ القطاع من خالل توجيه حزمة
إج ـ ـ ــراءات مل ـســاعــدتــه ع ـلــى ت ـج ــاوز ال ـظــروف
الراهنة وضمان عدم تسريح العاملني ،ومن

معدل البطالة وصل
إلى  %24.7خالل الربع
األخير من 2020

ذل ــك إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم
املفروضة عليه وتوفير السيولة والتسهيالت
املــال ـيــة ضـمــن ال ـبــرامــج املـخـصـصــة م ــن قبل
البنك املركزي وإلزام البنوك بتأجيل األقساط
والقروض لعدة أشهر».
وبحسب بيانات دائ ــرة اإلح ـصــاءات العامة
الـحـكــومـيــة ،قـفــز م ـعــدل الـبـطــالــة ف ــي األردن
خالل الربع األخير من عام  2020إلى %24.7
بارتفاع  %5.7عن نفس الفترة من عام .2019
وف ــي سـيــاق متصل أص ــدرت جمعية وكــاء
ال ـس ـي ــاح ــة والـ ـسـ ـف ــر ،ب ـي ــان ــا حـ ــول األوض ـ ــاع
االقـتـصــاديــة لشركات السياحة والسفر في
ظ ــل أزمـ ــة ك ــورون ــا ،ق ــال ــت ف ـيــه إن ال ـشــركــات
ستضطر إلى وقف أعمالها وتسريح جميع
ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ،اع ـت ـب ــارًا م ــن ن ـهــايــة الـشـهــر
الجاري ما لم تتدخل الحكومة لتقديم دعم
مباشر ينهي جــزءًا مــن معاناتها املستمرة
منذ بداية الجائحة.
وقــالــت الجمعية إن القطاع يضم نحو 800
ش ــرك ــة ،ت ـع ـمــل ف ــي ع ـم ــوم م ـن ــاط ــق امل ـم ـل ـكــة،
وتـشـغــل م ــا ي ـق ــارب  10آالف عــامــل وعــامـلــة
أغـلـبـهــم م ــن األردن ـ ـيـ ــن .وطــال ـبــت الـحـكــومــة
ب ـض ــرورة تـقــديــم ال ــدع ــم امل ـبــاشــر والـسـيــولــة

املــال ـيــة وإع ـ ــادة تصنيف شــركــات السياحة
والسفر حيث إن القطاع ليس من القطاعات
األكثر تضررًا فحسب ،بل هو قطاع متوقف
كليًا عن العمل.
ودعــت الجمعية إلــى ايجاد آلية لدعم مالي
وفـ ــوري لجميع شــركــات الـسـيــاحــة والـسـفــر
امل ـت ـضــررة لـضـمــان ص ـمــودهــا واسـتــدامـتـهــا
والحفاظ على العاملني فيها من خالل توفير
منحة مالية فورية من املساعدات الخارجية
أو أحد الصناديق العربية او الدولية.
كما طالبت بسرعة تنفيذ صندوق املخاطر،
الــذي أعلنت وزارة السياحة عن إنشائه في
ديـسـمـبــر /ك ــانــون األول امل ــاض ــي بـقـيـمــة 28
مليون دوالر من املساعدات الخارجية.
وشـ ـ ـ ـ ــددت ال ـج ـم ـع ـي ــة عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــزام
الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة
والسفر على قروض ميسرة وبدون أية فوائد
من خالل الحكومة أو البنك املركزي مباشرة
وب ـك ـفــالــة وزارة ال ـس ـيــاحــة واآلث ـ ـ ــار وهـيـئــة
تنشيط السياحة.
ـات س ـي ــاح ـي ــة ،س ــوء
ـ
م
ـ
ي
ـ
خ
ـ
م
وأكـ ـ ــد أصـ ـح ــاب
ٍ
أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف نـ ـش ــاط
مخيماتهم بسبب انقطاع السياحة خاصة

ارتفاع احتياطي
العمالت األجنبية
أظهرت بيانات البنك المركزي األردني
ارتــفــاع االحتياطيات األجنبية %6.3
في أول  3أشهر من العام الحالي،
مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا مــن العام
الماضي .ووفــق البيانات الرسمية،
تراجع احتياطي العمالت األجنبية في
الربع األول من العام الحالي  %2.7إلى
 15.48مليار دوالر ،مقارنة مع 15.91
مليار في نهاية العام الماضي ،كما
أوضحت البيانات أن احتياطي الذهب
ارتفع  %23.5في أول  3أشهر مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الماضي.
انتشار الوباء يساهم في زيادة البطالة ()Getty

الكويت

الكويت ـ أحمد الزعبي

أك ــد مـصــدر بــالـحـكــومــة الـكــويـتـيــة لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» أن هناك خططًا لبيع أصول نفطية،
منها مصفاة نفطية في جنوب البالد .وقال
ّ
املصدر إن الحكومة ستطرح مصفاة نفطية
تــابـعــة لـشــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة،
وت ـق ــع ف ــي ج ـن ــوب الـ ـب ــاد ،ف ــي مـطـلــع مــايــو/
أيار املقبل ،عن طريق املزايدة ،على الشركات
واملؤسسات الراغبة في الشراء.
ّ
وأض ــاف امل ـصــدر ،ال ــذي رفــض ذكــر اسـمــه ،أن

()Getty

بريان أرمسترونغ
مصطفى قماس

أدرجت منصة تبادل العمالت االفتراضية «كوينباس
ِ
 ،»COINBASEاألرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،فــي ال ـبــورصــة ،إذ
ت ـم ـكــن مــؤس ـس ـهــا ب ــري ــان أرم ـس ـت ــرون ــغ م ــن اق ـت ـحــام
بــورصــة وول ستريت ،وهــو الــذي أضحى مــن أفضل
املستثمرين في تلك العمالت.
راهنت األســواق على نجاح عملية دخــول منصة بيع
وش ــراء الـعـمــات االفـتــراضـيــة «كــويـنـبــاس» لبورصة
وول سـتــريــت األمـيــركـيــة ،وتــوقــع ال ـخ ـبــراء أن تفضي
إلى جذب مستثمرين جدد نحو العمالت االفتراضية
وتبديد التردد والشكوك التي تحوم حول بيتكوين.
استطاعت تلك املنصة أن تصبح األكثر تقييمًا بـ86
مليار دوالر ،وهو رقم لم تبلغه شركة أميركية أدرجت
فــي ال ـبــورصــة ،فـقــد ت ـجــاوزت «فـيـسـبــوك» الـتــي كانت
وصلت عند إدراجها في  2012إلى  81مليار دوالر.
ولــد بــريــان أرمـسـتــرونــغ ،مــؤســس «كــويـنـبــاس» ،قرب
مــديـنــة س ــان خــوس ـيــه ،عــاصـمــة سـيـلـكــون ف ــال ــي ،من
أبوين مهندسني .درس املعلومات بجامعة «رايــس»
فــي ت ـك ـســاس ،وع ـمــل م ـتــدربــا ل ــدى شــركــة «آي بــي إم
 »IBMوالتحق بشركة «إير بي إن بي  »Airbnbكمطور
للبرمجيات.
دخل عالم بيتكوين عام  ،2010عندما كان يعمل لدى
«إيــر بــي إن بــي» واستثمر  1000دوالر فــي شــراء تلك
العملة ،عندما كان سعرها في حدود تسعة دوالرات.
طور بريان أرمسترونغ في  2012منصة «كوينباس»
التي قدمها كمنصة لشراء العمالت االفتراضية .يذهب
فريب إيهرسام ،الذي أسس بمعية أرمسترونغ شركة
ّ
«كــوي ـن ـبــاس» ،إل ــى أن ال ـبــدايــات لــم تـكــن سـهـلــة ،حني
تقاسمت الـشــركــة شقة مــن غرفتني مــع شــركــة أخــرى،
ّ
غير أنها أضحت أكثر مردودية في السنوات التالية.
يحوز أرمسترونع البالغ مــن العمر ثمانية وثالثني
عــامــا على  20فــي املــائــة مــن حصص املنصة ويشغل
منصب الرئيس التنفيذي فيها ،وينتظر أن يصبح
ضمن الئحة «فوربس» املخصصة للمائة األكثر ثراء،
بحسب «وول ستريت جورنال».
نـشــط أرمـسـتــرونــغ بشكل كبير عـلــى «تــويـتــر» بأكثر

مــن نصف مليون مـتــابــع ،ون ــادرًا مــا يــدلــي بأحاديث
ح ــول شــرك ـتــه ،ال ـتــي إذا م ــا ت ـط ــورت كـمــا خـطــط لـهــا،
ستعطي شرعية أكبر للتعامل بالعمالت االفتراضية
التي تحظى باهتمام حذر من قبل املؤسسات املالية
الدولية واملصارف املركزية عبر العالم.
وبعدما كان يحصل على أجر شهري في حدود مليون
يورو ( 1.2مليون دوالر) في  ،2020توقع مراقبون قبل
اإلدراج أن يجني أجرًا في العشرة أعوام املقبلة يصل
إلى ثالثة مليارات دوالر ،أي حوالي مليون دوالر في
ّ
ال ـيــوم الــواحــد ،وفـقــا لــ«بـلــومـبـيــرغ» .غـيــر أن مراقبني
ّ
يرون أن ثروة أرمسترونغ ستكون أكثر أهمية إذا ما
واصل سهم شركته التحليق عاليًا.
ّ
مع ذلك ،فإن مستقبل أرمسترونغ ضمن أثرياء العالم
يبقي رهن تبديد الشكوك حول العمالت االفتراضية،
والتي ّ
أججها تضاعف قيمة بيتكوين ست مرات بني
م ــارس /آذار  2020وم ــارس  ،2021مــا ســاهــم ،بحسب
«س ــي ب ــي إس» ،ف ــي خ ـلــق  100أل ــف مـلـيــونـيــر بتلك
العملة ،مقابل  15ألفًا فقط قبل عام.
وف ــق االق ـت ـصــادي األم ـيــركــي ،نــوريـيــل روبـيـنــي ،الــذي
سبق لــه توقع األزم ــة املالية التي انفجرت بــن 2008
ّ
و ،2009فإن قيمة بيتكوين أقل من الصفر ،فهي ليست
ّ
من فئة األصول ،مؤكدًا أن هناك تالعبًا.
وذه ــب رئ ـيــس مـجـلــس االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي (الـبـنــك
ّ
امل ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي) ج ـي ــروم ب ــوي ــل إل ــى أن الـعـمــات
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ه ــي أح ـ ــد ع ــوام ــل املـ ـض ــارب ــة ،ه ـ ــذا فــي
الــوقــت ال ــذي اتـهـمــت فـيــه السلطة األمـيــركـيــة املشرفة
عـلــى األسـ ــواق املــالـيــة واملـنـتـجــات املـشـتـقــة ،الـشــركــات
بتوفير بيانات خاطئة أو غير دقيقة حــول العمالت
والتالعب في السوق بني  2015و.2018
االفتراضية ّ
يــرى مراقبون أنــه يجب انتظار ثالثة أشهر مــن أجل
معرفة ما إذا كــان سهم شركة «كوينباس» سيواكب
تقلبات سعر العمالت االفتراضية ،في سياق متسم
بـشـكــوك ت ــراود الـهـيـئــات الــرقــابـيــة حــول تــوظـيــف تلك
الـعـمــات فــي أنشطة غير مـشــروعــة .ذلــك تـحـ ٍّـد يدركه
ّ
أرمـسـتــرونــغ ال ــذي صــرح لقناة «ســي إن بــي ســي» أن
إدراج شــركـتــه ف ــي ال ـبــورصــة سـيـجـعــل الــرقــابــة أكـثــر
حرصًا على معرفة ما الذي تقوم به الشركة.

سورية

بيع أصول نفطية لتوفير سيولة مالية
دفعت األزمة المالية
الحكومة الكويتية إلى
دراسة حلول متنوعة
لتوفير سيولة ،من بينها
بيع أصول نفطية ،وسط
تواصل تداعيات جائحة
كورونا على مختلف
القطاعات

الخارجية ،مشيرين إلــى أنهم اضـطــروا إلى
تسريح الـعـشــرات مــن العاملني لــديـهــم ،وأن
مخيماتهم باتت مهددة باإلغالق.
وفي تقرير للمرصد العمالي األردني استند
إل ـ ــى ش ـ ـهـ ــادات م ــن أصـ ـح ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال ،ف ــإن
صاحب أحد املخيمات السياحية ،اضطر إلى
ً
تسريح ما يقارب  20عامال ،بعدما كان يعمل
ً
لديه  30عامال وذلك بسبب عدم قدرته على
دفع أجورهم الشهرية .ووفق صاحب مخيم
سـيــاحــي آخ ــر ،ف ــإن املـخـيـمــات كــانــت تعتمد
عـلــى الـسـيــاحــة الــداخـلـيــة مــن حـيــث «بــوفـيــه
الطعام» والحفالت الليلية وتقديم األراجيل،
إال أن أوامـ ـ ــر ال ــدف ــاع وإج ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومــة
منعت هذا كله ما تسبب لهم في أزمة مالية
«خانقة» وتــراكــم الــديــون عليهم ،خاصة في
ظل استمرار حظر التجول الليلي طيلة أيام
األسبوع والحظر الشامل يوم الجمعة من كل
أسبوع ما «شل» نشاطهم السياحي بأكمله.
ً
وق ــال إن مخيمه ك ــان يعمل فـيــه  20عــامــا،
إال أنــه اآلن لم يبق لديه ســوى  5عمال فقط،
بـسـبــب اضـ ـط ــراره إل ــى تـخـفـيــض أج ــوره ــم،
م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ـهــم ل ــم يـسـتـفـيــدوا م ــن بــرامــج
الــدعــم الحكومية ،خــاصــة صـنــدوق املخاطر
السياحية الــذي أعلنت عنه وزارة السياحة
مؤخرًا لدعم القطاع السياحي والتخفيف من
األضرار التي لحقت به جراء كورونا.
وكان آالف العاملني في قطاعات أخرى مثل
ص ـ ــاالت األف ـ ـ ــراح وامل ـن ــاس ـب ــات االجـتـمــاعـيــة
واملـطــاعــم والـفـنــادق فـقــدوا وظائفهم بسبب
الجائحة .وفي مقابل الدعم الــذي تطالب به
الـقـطــاعــات الـخــدمـيــة واإلن ـتــاج ـيــة املختلفة،
ق ــال م ــدي ــر م ــرك ــز ب ـيــت ال ـع ـم ــال ،ح ـم ــادة أبــو
نـجـمــة (مــؤس ـســة مـجـتـمــع م ــدن ــي) إن هـنــاك
بــاألســاس اخ ـتــاالت فــي الـتـعــامــل مــع أوام ــر
الــدفــاع (الـ ـق ــرارات الـحـكــومـيــة) الـتــي صــدرت
خــال الجائحة واملتعلقة بـشــؤون العاملني
فــي الـقـطــاعــات .وأوضـ ــح أب ــو نـجـمــة أن هــذه
ال ـق ــرارات أث ــرت على حـقــوق وأج ــور العمال،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
ال ـح ـكــومــة ،وال ـت ــي اع ـت ـمــدت بـشـكــل أســاســي
على املساس بأجور العاملني وتخفيضها،
واع ـت ـب ــرت ـه ــا الـ ـع ــبء األكـ ـب ــر ع ـل ــى أص ـح ــاب
األعمال واملؤسسات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ـ ــان م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـع ـمــل
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى دعـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات امل ـت ـع ـثــرة
والعاملني فيها بكافة مستوياتهم ،خاصة
ال ـعــام ـلــن ذوي ال ــدخ ــل املـ ـح ــدود وامل ـتــدنــي
وحماية وظائفهم ،وليس املساس بأجورهم،
باإلضافة إلى توفير الحمايات االجتماعية
لـلـفـئــات امل ـت ـضــررة مــن الـجــائـحــة كــالـضـمــان
االجتماعي والـتــأمــن الصحي لتشمل كافة
العاملني وخــاصــة عمال املياومة (العاملني
بأجر يومي)».
وي ـش ـه ــد األردن تـ ـص ــاعـ ـدًا فـ ــي ال ـح ـن ــق مــن
تــردي األوض ــاع االقـتـصــاديــة ،حيث اندلعت
احتجاجات في عــدة مــدن وبـلــدات في األيــام
املاضية ،مطالبة الحكومة بتحسني الوضع
االق ـت ـص ــادي وتــوف ـيــر ف ــرص ال ـع ـمــل وإل ـغــاء
اإلجـ ــراءات امل ـشــددة ،الـتــي يـشــدد املحتجون
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ـع ـم ـي ــق األزم ـ ـ ــة
املعيشية وفقدان عشرات اآلالف من املواطنني
وظائفهم ،وإعادة النظر بمجمل آليات العمل
الحكومية .وبجانب نسبة البطالة املرتفعة،
ازدادت معدالت الفقر ،بعد أن شهد االقتصاد
العام املاضي أسوأ انكماش في عقود.
وكـ ـ ــان ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ق ــد ت ــوق ــع أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أن
يــزيــد عــدد الـفـقــراء فــي األردن جــراء تأثيرات
الـجــائـحــة ،مـشـيــرا إل ــى أن نسبة األشـخــاص
الذين يعيشون على أقل من  1.3دينار يوميًا
( 1.83دوالر) وهــو خــط الفقر املــدقــع عامليًا،
ستبلغ نحو  %27خالل العام الجاري.

ولد بريان أرمسترونغ ،مؤسس منصة
العمالت الرقمية كوينباس ،قرب مدينة
سان خوسيه بسيلكون فالي ،من أبوين
مهندسين ،درس المعلومات بجامعة
«رايــس» بتكساس ،وعمل متدربًا لدى
شركة  IBMوالتحق بشركة Airbnb
كمطور للبرمجيات

عملية الطرح ستتضمن بيع  82وحدة داخل
املصفاة ،مثل وحــدات النفط الخام والبنزين
ً
وال ــدي ــزل وال ـك ـيــروســن ،فـضــا عــن الــوحــدات
املـســانــدة فــي املـصـفــاة والـخـطــوط والـغــايــات
وخزانات املياه واملضخات واألنابيب.
ّ
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن أغ ـل ــب الـ ــوحـ ــدات امل ـعــروضــة
لـلـبـيــع م ــن صـنــع ش ــرك ــات عــاملـيــة ك ـبــرى مثل
«فــوسـتــر ويـلــر» و«شـيـفــرون» و«ف ـلــور» .وفي
ّ
وق ــت ســابــق ،أف ــادت وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» بــأن
حكومة الكويت حولت آخر أصولها العاملة
إلى صندوق األجيال القادمة مقابل الحصول
على النقدّ ،
لسد عجز امليزانية الشهرية البالغ
 3.3مليارات دوالر .وقد شملت هذه األصول
حصصًا فــي بيت التمويل الكويتي وشركة
«زي ـ ـ ـ ــن» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية اململوكة للدولة التي تــم تحويلها
مــن ال ـخــزانــة إل ــى ص ـنــدوق األج ـي ــال الـقــادمــة،
ّ
عـلـمــا أن الـقـيـمــة االس ـم ـيــة ملــؤسـســة الـبـتــرول
ال ـكــوي ـت ـيــة ت ـب ـلــغ  2.5م ـل ـيــار ديـ ـن ــار (ن ـح ــو 8
مليارات و 300مليون دوالر).
ع ـلــى ج ــان ــب آخـ ــر ،ق ــال ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ح ـ ـجـ ــاج بـ ــوخ ـ ـضـ ــور ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
ال ـجــديــد» ،إن األزمـ ــة املــال ـيــة الـحــالـيــة جعلت
الحكومة تفكر في حلول مختلفة ،من بينها
بـيــع أص ــول نفطية ،مــن أج ــل مـحــاولــة توفير

سيولة مالية ،خصوصًا مع تفاقم األوضــاع
االق ـت ـصــاديــة عـلــى خـلـفـيــة تــداع ـيــات جائحة
فيروس كورونا التي ساهمت في اتساع عجز
املوازنة.
ودع ــا بــوخـضــور الـحـكــومــة إل ــى ال ـتــوافــق مع
أعـضــاء مجلس األمــة الكويتي (الـبــرملــان) من
أجل إقرار اإلصالحات وإيجاد صيغة مناسبة
لتمرير قــانــون الــديــن الـعــام ،الــذي يهدف إلى
اقـتــراض الحكومة الكويتية ما يقرب من 65
مليار دوالر على مدى  30عامًا.
وفــي وقــت سابق ،حــذر وزيــر املالية الكويتي
خليفة حمادة من استمرار أزمة شح السيولة،
التي تنذر بمخاطر عدم قــدرة الحكومة على
سداد أجور العاملني في املؤسسات الحكومية
خالل األشهر الثالثة املقبلة .وأضــاف حمادة
ّ
أن امل ــرك ــز امل ــال ــي لـلـكــويــت ق ــوي وم ـتــن كــونــه
م ــدع ــوم ــا ب ــال ـك ــام ــل م ـ ّـن صـ ـن ــدوق اح ـت ـيــاطــي
ّ
األجيال القادمة ،غير أنه لفت إلى أن السيولة
في خزينة الدولة قاربت على النفاد .وتابع:
«اإلي ـ ــرادات وامل ـص ــروفــات الـعــامــة تـعــانــي من
اختالالت هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة
في خزينة الدولة».
إلــى ذلــك ،حــذر تقرير مركز الـشــال للدراسات
االق ـت ـصــاديــة (م ـس ـت ـقــل) م ــن إم ـكــان ـيــة خفض
التصنيف االئتماني للكويت ،في ظل غياب

اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـط ـيــع إن ـج ــاز
اإلصالح االقتصادي املستحق .وأشار التقرير
ّ
إل ــى أن أش ــد امل ـخــاطــر ال ـت ــي ت ـه ــدد اس ـت ـمــرار
خفض التصنيف السيادي للكويت تلك التي
تتعلق ب ــإدارة السيولة ،أي السياسة املالية
على املــدى القصير ،والـتــي تقع تحت سلطة
وزارة املالية ومجلس الوزراء .من ناحيته ،قال

تمثل
اإليرادات
النفطية
أكثر من
 %90من
الناتج
المحلي
(ياسر
الزيات/
فرانس
برس)

أسعار السلع تتصاعد بمناطق النظام
أستاذ االقتصاد في جامعة «الكويت» محمد
ّ
الـهــاجــري إن اإلج ـ ــراءات الـحـكــومـيــة األخـيــرة
ّ
ّ
لــن تـســاهــم فــي ح ــل األزم ــة املــال ـيــة ،مــؤك ـدًا أن
هــذه الحلول قد تنجح في معالجة األوضــاع
ّ
بـصــورة مــؤقـتــة ،لـكــن األزم ــة الــراهـنــة تتطلب
ً
حلوال طويلة األمد من أجل استعادة التعافي
واالستقرار االقتصادي.

عدنان عبد الرزاق

ل ــم ي ـن ـع ـكــس ت ـح ـســن س ـع ــر صـ ــرف الـعـمـلــة
ال ـســوريــة أم ــام الـ ــدوالر مــن  4000ل ـيــرة في
مـ ــارس/آذار املــاضــي إلــى  3050لـيــرة أمــس،
ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات ،خــاصــة
األكـثــر استهالكًا بشهر رم ـضــان ،إذ تؤكد
مـ ـص ــار خ ــاص ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» مــن
دمـشــق ،أن أسـعــار األرز ارتـفـعــت مــن 3200
إلــى  3400لـيــرة ووص ــل سعر كيلو الشاي
إلى  25ألف ليرة.
وتشير املصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها
إل ــى ارت ـفــاع كبير فــي أس ـعــار الـخـضــروات،
«ب ـتــذرع الـتـجــار والـبــاعــة بـمــوجــة الصقيع
وارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـن ـقــل ل ــدم ـش ــق» ،فــوصــل
سعر كيلو البطاطا إلــى  1200ليرة وكيلو
الخيار إلى  1400ليرة سورية.
وفي هذا السياق ،يرى االقتصادي السوري،
ح ـســن ج ـم ـيــل ،أن «الـ ـس ــوق ع ــرض وطـلــب
وألن الطلب يزيد مطلع شهر رمضان ،رأينا
أس ـعــار الـكـثـيــر مــن الـسـلــع ارتـفـعــت بعموم
األس ـ ــواق ال ـس ــوري ــة ،وس ــاه ــم نـقــص بعض
ال ـس ـلــع بـسـبــب ت ــراج ــع اإلن ـت ــاج واس ـت ـمــرار
الـتـصــديــر ،فــي مــوجــة ال ـغــاء الـتــي أصــابــت
األسواق» .ويقلل االقتصادي السوري خالل

تـصــريـحــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» مــن أهمية
امل ــرس ــوم ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره ب ـش ــار األس ـ ــد قبل
أي ــام ملــواجـهــة ال ـغــاء ،ألن غـيــاب مؤسسات
ال ـح ـكــومــة ،يــزيــد م ــن الـتـسـعـيــر الـعـشــوائــي
وجشع التجار.
وكــان رئيس النظام الـســوري ،بشار األسد
قــد أص ــدر أخـيـرًا املــرســوم رقــم ( )8لحماية
ـش
املـسـتـهـلــك ،وض ـبــط األس ـع ــار وم ـنــع الـغـ ً
واالح ـ ًت ـك ــار ،وي ـح ـتــوي امل ــرس ــوم مـجـمــوعــة
َّ ً
ومشددة من الضوابط والعقوبات
واسعة
التي تكفل تنظيم حركة األسواق التجارية
بـمــا يـجـعــل ال ًـتــاعــب ب ــاألس ـع ــار ،أو الـغــش
باملواد جريمة تستلزم الحبس لفترة تمتد
لسبع سنوات ولغرامات مالية مرتفعة.
وخالل تصريح سابق ،وصف معاون وزير
التجارة الداخلية وحماية املستهلك ،جمال
بيد من حديد
شعيب ،أن «الوزارة ستضرب ٍ
كل من يقوم بمخالفة أو تدليس أو تالعب
ّ
بــأسـعــار ال ـس ــوق» ،مــؤك ـدًا أن «امل ــرس ــوم لم
يستثن أحدًا حتى مراقبي التموين».
وكــانــت وزارة الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحماية
املستهلك بحكومة بشار األســد ،قد حددت
أمس األحد ،أسعار  15مادة بنشرة األسعار
في مقدمتها السكر بـ  1900ليرة للكيلوغرام
ال ــواح ــد ،أم ــا أس ـع ــار كـيـلــو األرز ي ـب ــدأ من

 1500ليرة وحتى سعر  4700ليرة .وقالت
وزارة ال ـت ـجــارة إن «ه ــذه األس ـع ــار مـلــزمــة،
منذ اليوم حتى صــدور نشرة جديدة ،وما
يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء
والبيض ،فقد تم تكليف مديريات التجارة
ب ــاملـ ـح ــافـ ـظ ــات ،إلص ـ ـ ـ ــدار ن ـ ـشـ ــرات أسـ ـع ــار
أسـ ـب ــوعـ ـي ــة» .ل ـك ــن مـ ـص ــادر م ـت ـطــاب ـقــة مــن
العاصمة السورية دمشق ،أكدت لـ«العربي
الجديد» أن األسعار لم تتبدل بعد املرسوم،
كما لــم تنكسر بعد تحسن سعر الـصــرف،
مشيرة إلى تراجع حركة األسواق بعد فورة
الشراء عشية رمضان وخالل األيام األولى.
وما يتعلق بأسواق رمضان الخيرية التي
افتتحت بدمشق ومحافظات أخرى ،تشير
املصادر إلى أن األسعار بتلك األســواق أقل
من أسعار السوق «لكن املنتجات أقل جودة
ومعظمها خارجة عن استهالك السوريني»
ألن األولوية لدى السوري اليوم ،هو الخبز
وبـعــض الـخـضــر ،أمــا الـلـحــوم فخرجت عن
موائد السوريني وحتى التمر وصــل سعر
الكيلو إلــى نحو  14ألــف ليرة فاستغنينا
عنه ،حسب املصادر.
وك ــان ــت وزارة األوق ـ ـ ــاف ب ـح ـكــومــة األسـ ــد،
بــال ـت ـعــاون م ــع م ـحــاف ـظــة دم ـش ــق وغــرفـتــي
ص ـنــاعــة دم ـشــق وري ـف ـهــا وت ـج ــارة دم ـشــق،

ق ــد افـتـتـحــت س ــوق رم ـض ــان ال ـخ ـيــري على
أرض مــديـنــة امل ـع ــارض ال ـقــدي ـمــة ،بمنطقة
ف ـك ـت ــوري ــا وسـ ــط دمـ ـش ــق ،ب ـه ــدف تـخـفـيــف
األعباء املعيشية عن املواطن وتوفير كل ما
يحتاجه من السلع بسعر التكلفة.
ولـ ــم ت ـن ــج امل ـن ــاط ــق امل ـ ـحـ ــررة ،ش ـم ــال غ ــرب
س ـ ــوري ـ ــة م ـ ــن فـ ـ ـ ــورة أسـ ـ ـع ـ ــار رم ـ ـض ـ ــان ،إذ
تضاعفت األسـعــار خــال األي ــام األول ــى من
الشهر الفضيل ،قبل أن تبدأ بالتراجع خالل
اليومني املاضيني ،بحسب ما يقول العامل
بــال ـشــأن اإلغ ــاث ــي ،م ـح ـمــود ع ـبــد الــرح ـمــن،
لـ«العربي الجديد».
وحول آلية التسعير وشكل الرقابة بمناطق
إدل ــب وري ــف حـلــب امل ـح ــررة ،يــؤكــد الـعــامــل
ب ــال ـش ــأن اإلغـ ــاثـ ــي أن ال ـت ـس ـع ـيــر ع ـشــوائــي
ولـ ـي ــس هـ ـن ــاك أي ض ــاب ــط أو ح ـت ــى سـعــر
رسمي يمكن القياس عليه ،مشيرًا إلى أنه
ال رقابة وال دوريات على األسواق .وأضاف:
«ربما تتدخل حكومة اإلنقاذ إن تقدم أحد
بشكايات» .وأوضح عبد الرحمن أن مستوى
املعيشة بتراجع مستمر في الشمال املحرر،
بواقع ارتفاع األسعار وزيادة نسبة البطالة
وتراجع املساعدات األممية ،مؤكدا أنه «لوال
التحويالت من العاملني في الخارج لعشنا
مجاعة كما إخوتنا بمناطق األسد».
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أخبار
السعودية
تستهدف إدراج
 68شركة
في البورصة

قالت هيئة السوق املالية السعودية
ّ
إنها تستهدف إدراج  68شركة
جديدة خالل ثالث سنوات (من
 2021حتى  ،)2023ترفع بها عدد
الشركات املدرجة في البورصة
إلى  270شركة .وذكرت الهيئة في
تقرير الخطة االستراتيجية للسنوات
من  2021إلى  ،2023الصادر أمس
ّ
األحد ،أنها تستهدف إدراج 20
شركة في العام الحالي ،و 24في
 2022و 24أخرى في .2023
والبورصة السعودية الكبرى في
املنطقة بقيمة سوقية  2.5تريليون
دوالر ،وتضم  202شركة موزعة
على  20قطاعًا .وذكرت الهيئة
ّ
أنها تطمح إلى مضاعفة األموال
املستثمرة ليتخطى حجم األصول
املدارة  800مليار ريال (213.3
مليار دوالر).
وبلغ حجم األصول املدارة في نهاية
 2020نحو  611.7مليار ريال
( 163.1مليار دوالر) .وتستهدف
الهيئة رفع نسبة ملكية املستثمرين
األجانب من القيمة السوقية
لألسهم الحرة في البورصة ،إلى
 15في املائة في  ،2021و 16في
املائة في  ،2022و 16.5في املائة في
 .2023وتبلغ ملكية األجانب من
السوق حاليًا  13.3في املائة ،إلى
جانب  2.5في املائة للخليجيني.

مشاريع معلقة
وشوارع مظلمة
في بيروت

حتى إشعار آخر ،ستبقى أعمدة
اإلنارة في بيروت مطفأة ومشاريع
الترميم معلقة ُ
والحفر تغزو الطرق.
فلم تعد بلدية العاصمة ذات املوازنة
الكبرى في البالد تجذب املتعهدين
مع استمرار دفع تكاليف املشاريع
بالليرة اللبنانية فاقدة القيمة.
ويقول مسؤول في البلدية،
ً
مفضال عدم الكشف عن اسمه،
لوكالة «فرانس برس»« :ما من
متعهد يريد العمل مع البلدية».
وأعلنت بلدية بيروت عن مناقصة
لتنفيذ مشروع صيانة إنارة
شوارع وأنفاق بيروت ،لكن ،خالل
اجتماعني عقدا الشهر املاضي
لتلقي العروض ،لم يحضر أحد.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع

اقتصادية ومعيشية صعبة في
ّ
ظل غالء أسعار السلع وتدهور
الخدمات بسبب تدهور سعر
الليرة .ويواجه لبنان منذ عقود
أساسًا مشكلة متفاقمة في قطاع
الكهرباء ذي املعامل املتداعية،
وتعاني البالد من ساعات تقنني
(قطع للتيار في أوقات متكررة)
طويلة تتخطى  12ساعة في بعض
األحيان .وتدين بلدية بيروت اليوم
بـ 27مليار ليرة ( 18مليون دوالر
بسعر الصرف الرسمي) تراكمت
على مدار  15عامًا لصالح مؤسسة
كهرباء لبنان ،وفق املسؤول في
البلدية.

تركيا :تطبيق
يسمح باستخدام
العربات الكهربائية

طورت بلدية «كارشياكا» بوالية
إزمير التركية ،بالتعاون مع شركة
«كوديكو» للصناعات التكنولوجية،
تطبيق «زووب» الذي يسمح
لسكان الوالية باستخدام السيارات
الكهربائية الصغيرة في تنقالتهم.
في حديثه لوكالة «األناضول»
قال كريم أودابشي رئيس شركة
«كوديكو» ،املصنعة للسيارات
الكهربائية الصغيرة« :عملنا مع
بلدية كارشياكا على توفير 5
مركبات كهربائية ،ملواطني البلدية،
في مبادرة للتخفيف من الضغط
على الحافالت العامة» .وأضاف:
«يسمح تطبيق زووب للهواتف
الذكية ،والذي تمت برمجته من قبل
شركتنا ،لألشخاص بالبحث عن
أماكن وجود السيارات وركوبها
داخل بقعة جغرافية معينة».

12

اقتصاد

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

رؤية

مال وسياسة
سد ثغرة النقص في إنتاج
تسعى إدارة الرئيس جوزيف بايدن إلى
ّ
المعادن النادرة التي تدخل في تقنيات الشرائح والصناعة الدفاعية
وتهدد مستقبل التفوق األميركي على الصين .وتسيطر بكين على
 %90من اإلنتاج العالمي عبر اإلنتاج والمعالجة

عن تصفية عمالق
األلومنيوم في الشرق
األوسط
مصطفى عبد السالم

حرب المعادن
النادرة
مواجهة جديدة
بين واشنطن وبكين
لندن ـ موسى مهدي

رب ـم ــا ال ي ـع ــرف كـثـيــر م ــن ال ـنــاس
ّ
ال ـس ـ ّـر وراء اه ـت ـمــام ك ــل م ــن بكني
وواشنطن باالنتخابات األخيرة
الـتــي انتهت قبل أي ــام فــي جــزيــرة غرينالند،
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ــدن ـم ــارك وال ـت ــي تـتـمـتــع بــالـحـكــم
ّ
ال ــذات ــي .ل ـكــن ،ب ـب ـســاطــة ،وف ــق مـحـلـلــن ،ف ــإن
ال ـحــزب ال ــذي ف ــاز بأغلبية ســاحـقــة فــي هــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ه ــو ح ـ ــزب يـ ـع ــارض م ـشــروعــا
ضخمًا لـلـتـعــديــن ،وه ــو م ـشــروع متخصص
بــامل ـعــادن األرض ـي ــة الـ ـن ــادرة ،وتـمـلــك الـصــن
ّ
حصة كبيرة فيه .وبالتالي فــإن نتيجة هذه
االنتخابات رغــم ضآلة أهميتها السياسية،
تكتسي أهمية كبرى من الناحية االقتصادية
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،إذ ت ـح ــرم ال ـص ــن وتـمـنــح
الــواليــات املتحدة وأوروب ــا الغربية الفرصة
لتطوير بــدائــل إلم ــدادات املـعــادن الـ ّنــادرة في
تـلــك ال ـجــزيــرة ال ـتــي تـصـنــف عـلــى أن ـهــا أكـبــر
جزيرة في العالم.
ج ــزي ــرة غ ــري ـن ــان ــد ،أي األرض ال ـخ ـض ــراء،
غ ـن ـيــة ب ــامل ـع ــادن ال ـ ـنـ ــادرة ال ـت ــي ب ــات ــت تـهــدد
النمو االقتصادي والتطور التقني للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وربـ ـم ــا ت ـح ــرم ـه ــا فــي
املستقبل من التفوق الدفاعي وسط السيطرة
ّ
الـصـيـنـيــة ع ـلــى ه ــذه امل ـ ـ ــوارد ،إذ إن الـعــديــد
مـ ــن ال ـق ـط ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فـ ــي ال ـت ــرس ــان ــة
العسكرية األميركية يعتمد تصنيعها على
امل ـعــادن ال ـن ــادرة امل ـس ـتــوردة مــن ال ـصــن .كما
ّ
أن املعادن النادرة تدخل في إنتاج السيارات
الكهربائية ،والشرائح اإللكترونية ،والعديد
مــن التقنيات املـتـطــورة الـتــي تحتاجها دول
املعسكر الرأسمالي بشدة ملنافسة الصني في
املستقبل.
ويعكف الــرئـيــس األمـيــركــي جــوزيــف بــايــدن،
ّ
ع ـل ــى حـ ــل أزم ـ ــة املـ ـع ــادن ال ـ ـنـ ــادرة وس ــاس ــل
إم ــدادات التقنية الفائقة ،منذ دخوله البيت
األبـيــض ،عبر دراســة السبل الكفيلة بتوفير
هذه املعادن االستراتيجية ملستقبل التنافس
بني واشنطن وبكني.
ي ــوم اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ،ع ـقــد ال ـب ـيــت األب ـيــض
جلسة ح ــوار عبر الــ«فـيــديــو كونفرنس» مع
رؤســاء شركات التقنية الكبرى ،ومــن بينها
«غـ ــوغـ ــل» و«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» و«أل ـف ــاب ـي ــت»
و«إن ـ ـتـ ــل» و«ايـ ـ ــه ت ــي آنـ ــد تـ ــي» ك ـمــا شــركـتــي
«ج ـنــرال م ــوت ــورز» و«ف ـ ــورد» الـلـتــن تعكفان
ع ـلــى زي ـ ــادة إن ـت ــاج ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة.
وخ ـص ـصــت ال ـج ـل ـســة مل ـنــاق ـشــة أزم ـ ــة أش ـبــاه
املــوصــات التي تعتمد على املـعــادن النادرة
وب ــات ــت واح ـ ــدة م ــن مـ ـه ــددات األمـ ــن الـقــومــي
األميركي.
في هذا الشأن ،قال رئيس األغلبية بمجلس
الشيوخ األمـيــركــي ،تشاك شومر فــي تعليق
على أزمة أشباه املوصالت في فبراير /شباط
املاضي« :يعد تصنيع أشباه املوصالت نقطة
ضعف خطيرة في اقتصادنا وكذلك في أمننا
الـقــومــي» .وتتكون املـعــادن األرضـيــة الـنــادرة
م ــن  17عـنـصـرًا مـعــدنـيــا تـتـمـيــز بخصائص
مغناطيسية وكهروكيميائية فــريــدة .ومــن
بـ ــن ه ـ ــذه املـ ـ ـع ـ ــادن مـ ـع ــدن الـ ـ ــروديـ ـ ــوم وه ــو
أغـلــى مــن ال ــذه ــب ،ويـسـتـخــدم فــي امل ـحــوالت،
ومعادن الرويثينوم ،والرينيوم ،واألوزميوم،
واإلريديوم.
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر لـصـحـيـفــة «وول سـتــريــت
جــورنــال» تسيطر الـصــن على تعدين نحو
 %70مــن ه ــذه امل ـع ــادن ،كـمــا تـقــوم بعمليات
املـعــالـجــة والـتـنـقـيــة لـنـحــو  %90مــن اإلن ـتــاج
ّ
العاملي .ويــرى محللون أن الــواليــات املتحدة
والــدول الغربية ما زالــت متأخرة عن الصني
فـ ــي ت ـق ـن ـيــة اسـ ـتـ ـخ ــراج وم ـع ــال ـج ــة املـ ـع ــادن
األرضية النادرة.
وفـ ــي س ـب ـيــل م ـعــال ـجــة ال ـن ـق ــص ف ــي امل ـع ــادن
األرضية النادرة ،رصدت إدارة بايدن نحو 30
مليون دوالر للبحث والكشف عنها ،ضمن
خطة البنية التحتية التي أعلن عنها الرئيس
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي .وت ــأم ــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ك ـم ـيــات وف ـي ــرة م ــن امل ـع ــادن
ّ
الـنــادرة في أراضيها ،لكن ،يــرى محللون أن
أزمة الواليات املتحدة والدول الغربية ربما ال
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في محاولة للحاق بالصين والظهور من جديد كالعب مهيمن في
سلسلة إمدادات المعادن النادرة ،التي تستخدم في إنتاج السيارات
الكهربائية وصــنــع البطاريات
وأنــظــمــة الــطــاقــة المتجددة
وتصنيع المقاتالت والغواصات،
رصــدت إدارة الرئيس جو بايدن
اســتــثــمــارات لــلــبــحــث العلمي
والكشوف ،كما عقدت ما يشبه
القمة في البيت األبيض مع كبرى
شركات التقنية األميركية لتطوير
استراتيجية جــديــدة للمعادن
النادرة.

عامل في منجم للمعادن النادرة بالصين ()Getty

احتياطات املعادن النادرة ،إذ
تنتهي بتوفر
ّ
ّ
إن مشكلتها تكمن في أنها ال تملك التقنيات
الالزمة للمعالجة والتنقية.
في هذا الصدد ،قال الرئيس التنفيذي لشركة
«نيو بيرفورمانس ماتيريلز» كونستانتني
ّ
كــارايــانــوبــولــس إن «م ـعــال ـجــة ه ــذه امل ـعــادن
األرضية النادرة تحتاج إلى مهارات وخبرة،
ن ـ ـ ــادرًا م ــا ت ـت ــوف ــر خ ـ ــارج ال ـ ـصـ ــن» .وأضـ ــاف
الخبير كــارايــانــوبــولــس« :م ــن الـصـعــب على
الشركات األميركية منافسة الصني من دون
أن تتلقى م ـســاعــدات حـكــومـيــة» .وف ــي الـعــام
 2017تـلـقــت شــركــة «شـيـنـغــي ري ـســورســس»
وم ـقــرهــا ف ــي واليـ ــة كــالـيـفــورنـيــا ،مـســاعــدات
ّ
حـ ـك ــومـ ـي ــة ،لـ ـك ــن الـ ـش ــرك ــة م ـم ـل ــوك ــة جــزئ ـيــا
ملستثمرين مــن ال ـصــن ،وه ــو مــا أث ــار الحقًا

شكوك وزارة الدفاع .وتبدو شركات التقنية
والدفاع األميركية قلقة بشأن معدن الليثيوم
واملعادن النادرة األخرى.
ّ
ويــرى مسؤولون في إدارة بــايــدن ،أن توفير
اإلم ــدادات الكافية من املـعــادن الـنــادرة مكون
مـهــم مــن م ـكّــونــات األم ــن ال ـقــومــي األم ـيــركــي،
خصوصًا أنـهــا تــدخــل فــي تصنيع الشرائح
املـ ـشـ ـغـ ـل ــة لـ ـلـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــرات والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الصناعات الدفاعية املهمة.
ّ ّ
وبحسب تقرير صادر عن الكونغرس ،فإن كل
طائرة من طائرات الشبح« ،أف ـ ـ  35ستيلث»
ً
يحتاج تصنيعها لنحو  920رطال من املعادن
ال ـن ــادرة ،كما يحتاج تصنيع الـغــواصــة إلى
ّ
 5200رطــل من املـعــادن الـنــادرة ،لكن غواصة
من نوعية «فيرجينيا» املتطورة تحتاج إلى

رينو تتربح من تدوير
المبيعات
باريس ـ العربي الجديد

قـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
ري ـن ــو ال ـفــرن ـس ـيــة ،ل ــوك ــا دومـ ـي ــو ،في
تـصــريـحــات لـصـحـيـفــة «ج ــورن ــال دو
ديمانش» ،إن شركة صناعة السيارات
الفرنسية ستسعى لتحقيق أكثر من
مـلـيــار ي ــورو ( 1.20مـلـيــار دوالر) من
مـبـيـعــات مــا ُيـطـلــق عـلـيــه «االقـتـصــاد
الدائري» بتحويل مصنعها في فلني
خ ـ ــارج ب ــاري ــس إلـ ــى م ــرك ــز لــأب ـحــاث
وإعادة التدوير واإلصالح ،وذلك وفقًا
ملا نقلته رويترز أمس األحد.
وأبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ل ـ ــوك ـ ــا دومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو ال ـص ـح ـي ـف ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة «ط ـمــوح ـنــا
أن ن ـح ـقــق ب ـح ـل ــول  2030م ــزيـ ـدًا مــن
اإليرادات من إعادة التدوير واإلصالح
ف ــي امل ـص ـن ــع ب ــأك ـث ــر م ـم ــا ن ـح ـق ـقــه مــن

مصنع سيارات رينو في فرنسا ()Getty

ّ
تـجـمـيــع ال ـس ـي ــارات ه ـن ــاك ،وأن نــولــد
أك ـثــر م ــن مـلـيــار يـ ــورو م ــن االقـتـصــاد
الـ ـ ــدائـ ـ ــري» .ويـ ـتـ ـج ــاوز ت ـح ـق ـيــق مـثــل
هــذا الــدخــل اثـنــن بــاملـئــة مــن إجمالي
م ـب ـي ـع ــات ريـ ـنـ ــو فـ ــي  .2020وت ـع ـلــن
املجموعة نتائج مبيعات الربع األول
من العام يوم الخميس املقبل.
وفـ ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،أك ـ ــدت ال ـشــركــة
عــزم ـهــا وق ــف تـجـمـيــع ال ـس ـي ــارات في
ف ـلــن وت ـحــوي ـلــه إل ــى مــركــز لــأبـحــاث
وإعـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر واإلصـ ـ ــاح بـحـلــول
 2024في خطوة إلنقاذ وظائف الدوام
ال ـكــامــل ف ــي امل ـص ـنــع .وق ــال ــت الـشــركــة
التي عانت من الخسائر ،إنها تسعى
لتوظيف ثالثة آالف شخص في املوقع
املحدث بحلول  .2030وتواجه الشركة
الـفــرنـسـيــة مـجـمــوعــة مــن الـصـعــوبــات
خالل العام الجاري.

 9200رطــل (الــرطــل األمـيــركــي يـســاوي 0.453
ّ
وتعد املعادن النادرة من املكونات
كيلوغرام).
امل ـه ـمــة ف ــي ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة،
والهواتف النقالة ،والشرائح اإللكترونية.
وتـسـتــورد ال ــوالي ــات املـتـحــدة نـحــو  %80من
احتياجاتها من املـعــادن الـنــادرة من الصني.
ّ
وبـحـســب نـشــرة « آسـيــا تــايـمــز» ف ــإن الصني
تسيطر حاليًا على إم ــدادات املعادن النادرة
في العالم .ورأى الخبير في املعادن النادرة
وم ــؤس ــس نـ ــادي الـتـعــديــن ف ــي ل ـن ــدن ،ديفيد
زي ـ ـكـ ــن ،فـ ــي ح ــديـ ـث ــه ل ـل ـن ـش ــرة الـ ـت ــي ت ـص ــدر
ّ
باإلنكليزية في هونغ كونغ ،أن «على الغرب
ّ
أن يـفـعــل ك ــل م ــا بــوس ـعــه الحـ ـت ــواء الـجـهــود
الـصـيـنـيــة ال ــرام ـي ــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى امل ـع ــادن
ّ
الـ ـن ــادرة ،وإي ـج ــاد ب ــدائ ــل» .ووف ــق زي ـكــن فــإن

األزمة تمتد ألوروبا
وتهدد صناعات
استراتيجية أميركية
«الخبر السار بالنسبة للواليات املتحدة أن
ً
هـنــاك دوال صديقة لـلــواليــات املـتـحــدة غنية
ج ـدًا بــاملـعــادن ال ـنــادرة مثل كـنــدا وأستراليا
ّ
والـ ـهـ ـن ــد ،وأن هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى سّــد
الـنـقــص ال ـعــاملــي ف ــي امل ـع ــادن الـ ـن ــادرة» لكنه
ّ
ّ
أشار إلى أن األنباء السيئة أن «عملية اإلنتاج
ً
التجاري تأخذ وقتًا طويال» .وتكتنز الصني

اقتصاد إسرائيل ينكمش
بنسبة %2.6

على  %33مــن احتياطات العالم مــن املعادن
النادرة.
ويأمل الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ايه
رير إيــرث إل إل سي» بيني الثايوس ،إنشاء
سلسلة من املناجم للمعادن النادرة وطرحها
لالكتتاب في البورصة خــال العام الجاري.
ّ
وتخطط شركته إلنتاج  2200طن سنويًا .لكن
ً
هذا املعدل من اإلنتاج يمثل جزءًا ضئيال من
الطلب العاملي على املعادن األرضية النادرة
ال ـبــالــغ  408آالف و 500طــن س ـنــويــا .وحتى
اآلن ه ـنــاك ث ــاث شــركــات عـلــى األق ــل مقرها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لــدي ـهــا م ـصــانــع مـعــالـجــة
معادن نادرة تحت اإلنشاء أو قيد التخطيط.
ومــن غير املتوقع بــدء العمل في اثنني منها
قبل العام املقبل  ،2022بأفضل تقدير .وتعد

انتعاش قطاع الطيران الصيني
يواصل االقتصاد الصيني التعافي السريع
مــن أزم ــة جــائـحــة كــورونــا وتحقيق بيانات
نـ ـم ــو م ــدهـ ـش ــة ،إذ أظ ـ ـهـ ــرت نـ ـت ــائ ــج ت ـقــريــر
صناعي أصدرته شركة «فاريفاليت» ،موفر
خــدمــة بـيــانــات ال ـط ـيــران املــدنــي فــي الـصــن،
أمــس األح ــد ،انتعاش قطاع الـطـيــران املدني
في البالد إلى مستوى ما قبل الوباء املسجل
في شهر مارس /آذار.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة شينخوا،
ش ـب ــه ال ــرس ـم ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،أن مـ ـع ــدل ع ــدد
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انـ ـكـ ـم ــش الـ ـن ــات ــج املـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
إلسرائيل بنسبة  2.6باملئة خالل العام
املاضي ،مقارنة مع  ،2019تحت ضغوط
فرضتها جائحة كورونا .وقــال مكتب
اإلحصاء اإلسرائيلي في تقرير ،أمس
األحد ،إن انكماش االقتصاد في 2020
مــدفــوع بــانـخـفــاض نسبته  9.5باملئة
ف ــي االس ـت ـه ــاك الـ ـخ ــاص ،وان ـخ ـفــاض
 4.8باملئة فــي االستثمار فــي األصــول
ال ـث ــاب ـت ــة ،قــاب ـل ـه ـمــا زيـ ـ ــادة  2.7بــاملـئــة
فــي اإلن ـف ــاق لــاسـتـهــاك ال ـع ــام .ووفــق
التقرير ،فــإن الناتج املحلي اإلجمالي
خــال الــربــع األخـيــر  ،2020نما بنسبة
 6.5باملئة على أساس سنوي ،مقارنة
مع نمو  42.3باملئة في الربع الثالث.
وك ــان االق ـت ـصــاد اإلســرائ ـي ـلــي انكمش

بنسبة  31.1بــاملـئــة فــي الــربــع الثاني
 2020عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،وانـكـمــاش
نسبته  6.7باملئة فــي الــربــع األول من
ن ـف ــس الـ ـ ـع ـ ــام .وي ـع ـك ــس ال ـن ـم ــو خ ــال
ال ــرب ــع األخـ ـي ــر  ،2020زيـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
االس ـت ـه ــاك ــي الـ ـخ ــاص ب ـن ـس ـبــة 17.7
باملئة وزي ــادة االستثمار فــي األصــول
الـثــابـتــة بنسبة  65.6بــاملـئــة ،وتحسن
في صــادرات السلع والخدمات بنسبة
 2.8باملئة.
وتـضــرر االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي بشدة
في النصف األول  ،2020قبل أن يشهد
تحسنًا في النصف الثاني ،مع تخفيف
قيود الحجر وفتح تدريجي للمرافق
الحيوية في األسواق.
(األناضول)

عـمـلـيــة تـنـقـيــة وم ـعــال ـجــة املـ ـع ــادن األرض ـي ــة
النادرة عملية معقدة ومكلفة ،بحسب تقرير
بقناة «ســي إن بــي ســي» األمـيــركـيــة ،إذ بعد
اس ـت ـخ ــراج املـ ـع ــادن األرضـ ـي ــة ال ـخ ــام يـجــري
شحنها إل ــى مـصــانــع مـعــالـجــات ف ــرز ،حيث
يتم فصلها من املعادن األخرى املختلطة بها
وتنقيتها من بعض األكاسيد .وهذه التقنية
تتخصص فيها الصني ،ولذلك ترسل بعض
الشركات األميركية التي لديها مناجم لهذه
املـ ـع ــادن إن ـتــاج ـهــا ملـعــالـجـتــه ل ــدى ال ـشــركــات
املتعاقدة معها بالصني.
وي ـع ـتـمــد م ـش ــروع ت ـحــديــث ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
في الــواليــات املتحدة الــذي رصــد له الرئيس
جوزيف بايدن ،نحو  2.3تريليون دوالر ،في
العديد من مكوناته املرتبطة بتقنيات حديثة

في قطاع املواصالت واالتصاالت ،على املعادن
ّ
األرضـيــة ال ـنــادرة ،إذ إن استخدام السيارات
الكهربائية كبديل للوقود األحفوري يعتمد
ّ
على املعادن األرضية النادرة ،كما أن تقنيات
أش ـب ــاه امل ــوص ــات ه ــي امل ـك ــون الــرئـيـســي في
حاسبات الكومبيوتر ومعالجات البيانات.
ـادن األرض ـي ــة ال ـنــادرة
وال تقتصر أزم ــة امل ـع ـ ّ
على الواليات املتحدة ،إنما تمتد كذلك ألهم
حلفائها في أوروبا .وقالت رئيسة املفوضية
األوروبية ،أرسوال فون ديرالين ،في فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي« :ي ـج ــب ع ـلــى دول االت ـح ــاد
األوروبي أن تنهي االستيراد من الخارج في
تنمية قدراتها التقنية» فــي إش ــارة واضحة
إلـ ــى حــاج ـت ـهــا الس ـت ـي ــراد املـ ـع ــادن األرض ـي ــة
النادرة من الصني.

مطار هونغ كونغ يزدحم بطواقم الطيارين ()Getty

الــرحــات الجوية املسجلة في البالد الشهر
املــاضــي سـجــل  12451إل ــى نـحــو  250باملئة
مـمــا تــم تسجيله فــي ذات الـفـتــرة مــن الـعــام
املاضي.
وت ـعــام ـلــت ال ـصــن م ــع إج ـمــالــي  389.6ألــف
رحـلــة جــويــة م ـغــادرة فــي شهر مـ ــارس/آذار،
بــارتـفــاع بنسبة  140.91باملئة على أســاس
سنوي .وسجلت املطارات الصينية ارتفاعًا
للعدد اإلجمالي للعمليات التشغيلية التي
تشمل اإلق ــاع وال ـه ـبــوط ،بنسبة  69باملئة

عـلــى أس ــاس شـهــري إل ــى  820ألـفــا فــي شهر
مـ ــارس/آذار ،وهــو مــا يـعــادل نفس املستوى
املسجل قبل فترة وباء كوفيد.19-
وعلى مستوى عامل تحميل املسافرين ،فقد
سجل  73.2باملئة يوميًا ،و 11.84باملئة أعلى
من املستوى املسجل في شهر فبراير /شباط
امل ــاض ــي ،بـحـســب ال ـت ـقــريــر .وك ــان ــت مـعــدالت
ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـص ـي ـن ــي قـ ــد سـجـلــت
م ـعــدل نـمــو قـيــاســي وبـنـسـبــة  %18.3خــال
الربع األول من عــام  ،2021وهــو أعلى كثيرًا
من املعدل املسجل في الربع األول من العام
املاضي .2020
إلى ذلك أظهرت بيانات من منصة التواصل
االجـتـمــاعــي (لينكد إن) ،أن ــه عـلــى الــرغــم من
االضـ ـط ــراب ــات ال ـنــاج ـمــة ع ــن م ــرض ف ـيــروس
ك ــورون ــا الـجــديــد (ك ــوف ـي ــد ،)19-شـهــد الطلب
على التوظيف في الصني ارتفاعًا طفيفًا العام
املاضي ،مخالفًا االتجاه النزولي العاملي.
وفي عام  ،2020زاد الطلب على التوظيف من
جانب الشركات الصينية بنسبة  26باملئة
عن عام  ،2019مقارنة بانخفاض بنسبة 35
بــاملـئــة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،وفـقــا لبيانات
(لـيـنـكــد إن) وم ـســح شـ ــارك ف ـيــه ن ـحــو 5500
مدير موارد بشرية على الصعيد العاملي.
وأظ ـهــرت الـبـيــانــات أن حــوالــي  76باملئة من
ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ،قــالــت إن لــديـهــا خطط
توظيف للعام التالي ،بينما قالت  33باملئة
م ــن ال ـشــركــات ال ـتــي شملتها ال ــدراس ــة إنـهــا
عززت ميزانية التوظيف بعد تفشي املرض.
كما أظهرت البيانات أن املــرض سهل أيضا
طريقة جديدة للعمل ،حيث قدمت  45باملئة
مــن الـشــركــات الـتــي شملتها الــدراســة فرصا
للعمل من املنزل.
(العربي الجديد ،شينخوا)

فــي نهاية فـتــرة الستينيات مــن الـقــرن املــاضــي تــم تأسيس مجمع
مصر لأللومنيوم ،أكبر مصنع إلنتاج األلومنيوم في منطقة الشرق
األوسط ،وذلك بمدينة نجع حمادي الواقعة في صعيد مصر وغرب
مدينة األقصر السياحية الشهيرة وعلى مساحة  5آالف فــدان .لم
يكن املـشــروع مـجــرد إقــامــة مصنع ،بــل تأسيس مجتمع متكامل،
صناعي وزراعــي وعقاري وخدمي وتعليمي وسياحي ،إذ أقيمت
م ــدراس ووح ــدات سكنية وتـجــاريــة وزراع ـيــة للعاملني فــي املجمع
وأســرهــم .كــان الـهــدف مــن إقــامــة املجمع هــو إنـتــاج خــام األلومنيوم
لتغطية الطلب املحلي املتزايد والتصدير للخارج ،واالسـتـفــادة من
الطاقة الكهربائية الفائضة والرخيصة املولدة من ّ
السد العالي الذي
ً
تأسس قبل أكثر من نصف قرن ّ
وغير وجه مصر كامال.
وعقب بدء اإلنتاج في املجمع الصناعي انطلق األلومنيوم املصري
شــرقــا وغــربــا ،غــازيــا األسـ ــواق الـعــاملـيــة ،وم ــدرًا عـلــى خــزيـنــة الــدولــة
املـصــريــة م ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات خ ــال س ـن ــوات ،وم ــوف ـرًا ف ــرص عمل
آلالف من األيــدي العاملة .سنة بعد أخــرى واملجمع يتوسع ويرفع
طاقته اإلنتاجية إلــى  320ألــف طن سنويًا ،ويتحول إلــى واحــد من
أبرز القالع الصناعية ،ليس في مصر فقط بل في املنطقة ،ويتجاوز
عــدد العاملني فيه  10آالف عامل .وبــرزت أهمية مجمع األلومنيوم
في حرب االستنزاف التي خاضتها مصر ضد العدو اإلسرائيلي
في فترة الستينيات ورفد املجهود العسكري باملادة الخام في ذلك
الوقت ،ثم في حرب أكتوبر  ،1973كما برزت أهمية مصنع الحديد
والصلب بحلوان وغيره من املصانع التي وفرت للمصانع العسكرية
املـصــريــة فــي ذل ــك الــوقــت امل ــواد ال ـخــام لـصـنــاعــة األسـلـحــة وامل ـعــدات
وتجهيزات الصواريخ والطيران والــدفــاع الجوي واملــدافــع واإلشــارة
والسيارات وغيرها .وفي سنوات حكم حسني مبارك الثالثني ،فلت
مجمع األلومنيوم من اليد اآلثمة التي امتدت للقطاع العام املصري،
حني باعت حكومات مبارك املتعاقبة ّدرة الشركات االستراتيجية
التي كانت تعمل في قطاعات حيوية مثل الحديد والصلب والبنوك
واإلسمنت واألسمدة والبتروكيماويات واألغذية واملطاحن والغزل
والنسيج وغيرها .وعلى مدى أكثر من نصف قــرن ،واصــل مجمع
نجع حمادي إنتاجه ،وشهد توسعات عــدة وإضــافــة خطوط إنتاج
وخبرات جديدة إلى أن وصلنا إلى العام  2016الذي شهد واحدًا من
أخطر القرارات االقتصادية في مصر ،وهو تعويم الجنيه املصري
مقابل الدوالر ،والذي أعقبته زيادة تكلفة اإلنتاج داخل قطاع الصناعة
واإلن ـتــاج ،وفــي القلب منه مجمع مصر لأللومنيوم ،خصوصًا مع
قـفــزات أسـعــار امل ــواد الـخــام والسلع الوسيطة املـسـتــوردة ومواجهة
املستوردين ندرة في النقد األجنبي وتدبير الدوالر لفتح االعتمادات،
كما زادت التكلفة بشكل حاد مع إجراء الحكومة زيادات قياسية في
أسعار الكهرباء بما فيها للمصانع كثيفة االستهالك مثل الحديد
واأللومنيوم والسيراميك واألسمدة وغيرها ،وتسبب القرار في إرباك
املوقف املالي ملجمعي األلومنيوم والحديد والصلب وغيرهما.
ّ
وزاد الطني بلة دخول منافسني إقليميني مجال صناعة األلومنيوم
مثل السعودية التي بدأت اإلنتاج عام  ،2012بطاقة إنتاجية ضخمة
تتجاوز  500ألف طن ،وبما يتجاوز إنتاج مجمع مصر لأللومنيوم
الــذي تراجع في السنوات األخيرة مع زيــادة األعباء املالية ،وإهمال
الدولة قطاع الصناعة لصالح قطاعات خدمية أخرى مثل العقارات،
وتوقف الحكومة عن ضخ استثمارات في املجمع ،أو تحديث خطوط
اإلنتاج املتهالكة وخفض تكلفة الطاقة وحماية البيئة .والنتيجة ّأن
أكبر مصنع إلنـتــاج األلومنيوم فــي املنطقة بــات يعاني بـشــدة ،كما
عانت آالف الشركات الصناعية املصرية ،وتعثر اآلالف منها خالل
السنوات األخيرة وتوقفت التروس عن الدوران فيها .ومع تفاقم أزمة
سـ ّـد النهضة اإلثيوبي واحتمال تأثيره على طاقة الكهرباء املولدة
فــي مصر مــن الـسـ ّـد العالي ،تخوف كثيرون على مستقبل مجمع
مصر لأللومنيوم وإمكانية تصفيته أو بيعه للمستثمرين املحليني
ّ
أو األجانب ،خصوصًا أنه تردد ّأن املجمع يستهلك نحو ثلث الطاقة
املولدة من ّ
السد .زادت هذه التخوفات عقب تسليط وسائل اإلعالم،
بشكل ملفت ،الـضــوء على الخسائر الـتــي يتكبدها مجمع مصر
لأللومنيوم من دون ذكر أسبابها بموضوعية أو مسؤولية الحكومة
عنها ،ومن هنا انطلقت شائعات قوية في وسائل التواصل وغيرها
حــول إقــدام الحكومة على تصفية مجمع األلومنيوم كما حــدث مع
مجمع الحديد والصلب بحلوان .صحيح ّأن املركز اإلعالمي ملجلس
الوزراء ووزارة قطاع األعمال العام سارعا ونفيا هذه الشائعات ،أول
من أمس السبت ،في بيان رسمي ،لكن يظل التخوف على مستقبل
مجمع األلومنيوم قائمًا ،ال سيما مع مزاعم وسائل اإلعالم املتواصلة
ّأن املجمع الصناعي العمالق بــات عبئًا على مــوازنــة الــدولــة في ظل
تحقيقه خسائر تجاوزت  1.7مليار جنيه ( 108ماليني دوالر) العام
املاضي  2020ونقص اإليرادات بمبلغ  2.4مليار جنيه ( 153مليون
دوالر) خصوصًا مــع تــراجــع ال ـصــادرات ،وتسليط اإلع ــام الضوء
على االعـتـصــامــات العمالية الـتــي يشهدها املجمع مــن وقــت آلخر
بسبب عدم صرف املنح والحوافز واملكافآت.
أزم ــة مجمع مصر لأللومنيوم يمكن حلها إذا مــا أرادت الجهات
املـســؤولــة فــي ال ــدول ــة ،إذ تكمن األزم ــة األســاسـيــة فــي زي ــادة تكلفة
الطاقة ،وإنـقــاذ هــذا املجمع الصناعي األهــم في املنطقة يحتاج ،إما
إلى خفض تكلفة الطاقة ومنح الحكومة الشركة أسعارا تمييزية كما
يحدث في معظم دول العالم مع الصناعات االستراتيجية ،وبالتالي
توفير الكهرباء بسعر أقــل كما يحدث في الهند والصني وروسيا
وتــركـيــا وغـيــرهــا مــع امل ـشــروعــات املـشــابـهــة ،وال ـتــي تــوفــر الكهرباء
بسعر  3سنتات للكيلو وات في حني توفره الحكومة املصرية بنحو
 6.7سنتات للكيلو وات ،أو أن تسارع الحكومة بضخ استثمارات
إلقامة مشروع يوفر طاقة بديلة أو موفرة للمجمع مثل إنتاج الطاقة
الشمسية أو طاقة الرياح ،أو أن تفرض الدولة رسومًا لحماية اإلنتاج
املـحـلــي مــن األلــومـنـيــوم مــن املـنــافـســة الـخــارجـيــة ال ـشــرســة .يــواكــب
هذه الخطوات ضــرورة تحديث خطوط اإلنتاج ،وتنفيذ خطة زيادة
الطاقة اإلنتاجية بتكلفة  650مليون دوالر ،وفتح أســواق خارجية
جديدة أمام منتجات مجمع مصر لأللومنيوم ،واإلسراع في تأسيس
مصنع جنوط السيارات الذي وعدت به الحكومة من قبل ،وقالت إن
تكلفته تبلغ  10مليارات جنيه (نحو  640مليون دوالر) .الدول يجب
أال تفرط بسهولة في الصناعات االستراتيجية فيها ،بل يجب أن
تحافظ عليها حتى وإن كانت تحقق خسائر مادية لبعض الوقت،
ولنا في الواليات املتحدة وكندا عبرة حني رفضتا بيع مشروعات
استراتيجية فيهما ،والتفريط بها لصالح مستثمرين أجانب.
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يوسف حسين وقناته التنويرية
بسمة النسور

بالتزامن مع ثورة االتصاالت التي اكتسحت العالم في السنوات العشرين األخيرة،
وما ترتب عليها من سهولة الحصول على املعلومة ،تراجعت أهمية الكتاب مصدرا
أساسيا للمعرفة ،ولــم نعد نتباهى بمقتنياتنا من أمهات الكتب الثمينة ،وأحــدث
اإلصدارات من روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعرية وكتب فكرية فلسفية.
تخففنا من عبء إعــارة الكتب إلى األصدقاء الذين ال يعيدونها بذريعة أن السطو
على الكتب مشروع .وزاد تذمر دور النشر من تراجع اإلقبال على الشراء ،ما تسبب
ّ
بانتكاسات ّ
مادية خطيرة ،قد تودي بها .كما فقد الكتاب شهية إصدار الكتب ،ذات
ٍ
األغلفة األنيقة املعتنى بهاّ ،
وتبدد وهج حفالت توقيع الكتب في معارض الكتب التي
ثقافيا يتيح للقراء االلتقاء
كانت تقام دوريــا في عواصم عديدة ،تقليدا حضاريا
ّ
ّ
بكتابهم املفضلني ،والحصول على نسخ ممهورة بإهداء خطي بقلم الكاتب نفسه.
ً
الكتب عادة قديمة مقتصرة على النخب ،ممن يمكن اعتبارهم ندرة
أصبحت قراءة ّ ً
ً ّ
قليلة ظلت متمسكة بالصيغة التقليدية في تلقي الفن واملعرفة ،ولم تفقد عالقتها
بــالــورق ،فيما استعاضت األكثرية بما وفــرتــه إمكانات ثــورة االتـصــاالت مــن آفــاق
معرفية واسـعــة جــديــدة وسـهـلــة ،مـتــوفــرة للجميع .وبـمـجــرد كبسة زر ليس أكثر،
خسر معظم الكتاب عناصر تمييزهم ونجوميتهم ،وتطاول جهالء على الصنعة،
محتويات ضحلة سطحية فارغة ،من خالل إنشاء
فاستسهل كثيرون منهم نشر
ٍ
قنوات خاصة بهم على «يوتيوب» ،ال يكلف إنشاؤها بذل أي جهدّ .
وعمت الفوضى،
واختلط الحابل بالنابل ،وضــاعــت الطاسة ،وفــي ظــل هزيمتنا الحضارية املــدويــة،
تشكل هذا املشهد السوريالي املقلق.
ما يبعث على األمل انطالق بعض القنوات التنويرية املختلفة ،ذات املحتوى املثقف
والعميق ،والتي أخذت على عاتقها تحرير الوعي العربي ،فاستقطبت أعــدادا هائلة
من املتابعني ،جلهم من الشباب .إذ اختصرت عليهم الوقت والجهد الــذي تتطلبه
القراءة بشكلها التقليدي ،لعل أبرزها قناة املثقف اللبناني املبدع ،يوسف حسني،
النوعية ذات الطرح الهادئ واملحايد .قناة صغيرة ،بإمكانات تقنية بسيطة ،يترقبها
ويتابعها آالف مــن املهتمني فــي مختلف أنـحــاء العالم العربي جيل عــربــي جديد،
ّ
متعطش للمعرفة الحرة املنفلتة من قيود اإلعالم الرسمي .يساهم هؤالء بتعليقاتهم
ونقاشاتهم وتفاعلهم الحيوي في إثراء املادة التي ّ
يقدمها يوسف ،ويثنون باستمرار
على إخالصه وجده اجتهاده ،وحرصه على تقديم املعلومة بموضوعية وحرفية
ّ
تستحقان اإلعجاب والتقديرّ .قدم اللبناني املتمكن من أدواته ،يوسف حسني ،محتوى
قناته االستثنائي بأسلوب ّ
مبسط مكثف ،وبلغة عربية فصحى ،وصــوت هادئ
ّ
رزين ،في مد ٍة ال تتجاوز الثلث ساعة لكل حلقة ،فعرف متابعيه على أعالم الفلسفة
اإلغريق ،مثل أفالطون وسقراط وأرسطوّ ،
حلقات في غاية األهمية ،تناول فيها
وقدم
ٍ
سير العظماء ،أمثال باروخ سبينوزا وكبير الفالسفة إيمانويل كانط وإدغار ألن بو
وديستوفسكي .كما خصص حلقات مثيرة تناولت الحضارات واألديان واملذاهب،
مثل الحلقة عــن قصة زرادش ــت واملجوسية ،مستعرضا أبــرز املحطات والعقائد
والـطـقــوس فـيـهــا .وف ــي حلقة أخ ــرى ،ش ــرح بــأسـلــوب شــائـ ٍـق ممتع أس ــرار املــانــويــة
وفلسفتها ،وسرد سيرة حياة ماني البابلي ،الحافلة باملأساة والتأمل والسعي إلى
الخالص عبر مكابدة النفس .وكذلك تطرق إلى مفهوم الحياة بعد املوت وعالم اآلخرة
في الحضارات اآلسيوية والحضارات القديمة ،مثل السومرية والفرعونية .كما قدم
يوسف حسني سلسلة قيمة تناولت شخصيات وقضايا عربية وإسالمية ،مثل
حلقة عبد الرحمن الكواكبي و«طبائع االستبداد» ،وأخرى عن آخر صفح ٍة من تاريخ
األندلس ،وأيضا مدخل إلى مقدمة ابن خلدون ،وغيرها من عناوين كثيرة متميزة.
ّ
ينوه يوسف حسني دائما إلى أن محتواه محاولة متواضعة لتبسيط األفكار بلغة
سهلة ،بعيدا عن املصطلحات املعقدة والصعبة .الهدف منها إيصال الفكرة إلى كل
ليس أطروحات أكاديمية أو أبحاثا فلسفية أو علمية موجهة للمختصني.
الناس ،وهو ّ
وهــذا طــرح يــدل على مــدى تــواضــع هــذا الــرجــل العاشق للمعرفة ،صاحب املشروع
التنويري ،الجاد والعميق والثري واملتنوع ،الجدير باإلشادة والتقدير واملتابعة.
تحية كبيرة ليوسف حـســن ،وكــل الشكر لوجبات املعرفة الدسمة الـتــي ّ
يقدمها
ملتابعيه الكثر على طبق من حب وسخاء وشغف.

كابوس التعذيب مستمر
في تونس
المهدي مبروك

رب ـمــا كـشـفــت اح ـت ـجــاجــات ي ـنــايــر /كــانــون
الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي فـ ــي ت ــون ــس ال ـع ــاص ـم ــة،
وســوســة ،واملنستير ،مـجــددًا عــن استمرار
مـمــارســة التعذيب بــن ج ــدران املؤسسات
األم ـن ـي ــة ،فـمـنــذ ب ــدء ال ـتــوق ـي ـفــات ،ســارعــت
ع ـ ــائ ـ ــات ،ومـ ـعـ ـه ــا م ـ ـحـ ــامـ ــون ،إلـ ـ ــى إدانـ ـ ــة
االنتهاكات التي مورست على املحتجني،
ولم يسلم منها أطفال جرى توقيفهم على
خلفية تلك األحــداث العنيفة ،والتي تقول
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة إن «عـ ـص ــاب ــات إجـ ـ ـ ــرام» دف ـعــت
عديدين منهم إلى تخريب ممتلكات عامة.
كـمــا ُسـجـلــت وف ـيــات مـثـيــرة لــارت ـيــاب ،في
ً
مراكز أمن (في صفاقس مثال) ،يتهم فيها
أقـ ــارب الـضـحــايــا ق ــوات األم ــن باستعمال
العنف املفرط الذي نجمت عنه تلك الوفيات.
دعــا مجلس نــواب الشعب (الـبــرملــان) ،على
ّ
املتكررة ،رئيس الهيئة
خلفية هذه األحداث
الوطنية املستقلة ملكافحة التعذيب ،فتحي
الجاري (أستاذ جامعي في علم االجتماع)،
إل ــى حـضــور جـلـســة بــرملــانـيــة ،ل ـت ــدارس ما
ي ـح ــدث ،واتـ ـخ ــاذ مـ ـب ــادرات تـشــريـعـيــة من
شأنها أن تحاصر التعذيب.
ون ـ ّـب ــه ال ــرج ــل إل ــى خ ـط ــورة حــالــة تـســاهـ ٍـل
أبدتها السلطات التونسية تجاه ممارسات
ّ
املحتجني،
عنيفة ارتكبها البوليس تجاه
ب ـمــن ف ـي ـهــم األط ـ ـفـ ــال ،وأط ـل ـق ــت الح ـق ــا يــد
ال ـب ــول ـي ــس فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع امل ــواطـ ـن ــن،
وم ـن ـهــم إع ــام ـي ــون وأطـ ـب ــاء ع ــاط ـل ــون من
ّ
الـعـمــل .وف ــي الـجـلـســة ،ق ــال ال ـجــاري إن ما
جــرى ويـجــري فــي أكـثــر مــن مـكــان مخالف
للقوانني التونسية والــدول ـيــة ،خصوصًا
ّ
أن ال ــدس ـت ــور ي ـنــص ع ـلــى ح ــرم ــة الـجـســد
ّ ّ
وي ـج ــرم ك ــل أش ـك ــال ال ـت ـعــذيــب ،والـجــريـمــة
التي ال تسقط بالتقادم .ومــع أهمية ذلك،
ّ
ّ
يؤكد نشطاء حقوقيون أن قوانني في هذا
ّ
ُ
الشأن يفترض أن تصدر ما زالــت معطلة
تـحــت ضـغــط الـنـقــابــات األمـنـيــة (استثناء
تــون ـســي م ـحــض ف ــي مـحـيـطـهــا ال ـع ــربــي)،
م ــا ي ـج ـعــل ال ـف ـش ــل م ـ ــآل ّ
أي ج ـه ــد وط ـنــي
ملكافحة ه ــذا ال ــداء ال ــذي قـضــى عـلــى آالف
الـضـحــايــا وشـ ـ ّـوه ذاكـ ــرة الـتــونـسـيــن قبل
ال ـثــورة ،حــن أصــابـهــا بمختلف األم ــراض
يجر تجاوز هذه املعضلة.
النفسية ،ما لم
ِ

ّ
وع ـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا أفـلـحــت فــي إرس ــاء
الهيئة الوطنية املستقلة ملكافحة التعذيب،
جهود كبير ٍة بذلتها ،ما
وعلى الرغم من ً ٍ
زالت تونس عاجزة بمفردها عن مكافحة
غول التعذيب ،ألسباب عدة ال يمكن ّ
ردها
ٍ
ال ــى م ـجـ ّـرد ش ـ ّـح املـ ــوارد الـبـشــريــة واملــالـيــة
التي ّ
كبلت مساعيها ،وجعلتها تعجز عن

مــراقـبــة م ـمــارســات الـتـعــذيــب ال ـتــي تجرى
غ ــال ـب ــا ف ــي م ـك ــات ــب وسـ ــراديـ ــب م ـغ ـل ـقــة ،ال
ُ
ّ
تفتح إل ن ــادرًا لــزيــارات منظمات وطنية
ّ
ودول ـيــة معنية بـحـقــوق اإلن ـس ــان ،ذل ــك أن
ّ
تتحول بعد إلى
ثقافة الحرمة الجسدية لم
مرتبةٍ ّ
مقدسة في ثقافتنا ،فأشكال العنف،
بل التعذيب واالعتداء على أجساد األطفال
فــي فـضــاءاتـهــم العائلية أو الـتــربــويــة ،ما
زال ــت جــاريــة ،وإن تــراجـعــت فــي الـسـنــوات
األخيرة ،ما يؤكد أن نواة صلبة في الثقافة
ّ
املجتمعية في تونس تقاوم كل التغييرات
والتشريعات.
تـ ـح ــدث م ـع ـظ ــم ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـع ــذي ــب عـنــد
ت ــوق ـي ــف امل ــواطـ ـن ــن ب ــاخ ـت ــاف ال ـش ـب ـهــات
امل ـن ـس ــوب ــة؛ ع ـنــف ب ــن جـ ـي ــران ،وس ــرق ــات،
وغـيــرهــا ،إذ ال تقتصر على القضايا ذات
ّ
ال ـطــابــع ال ـس ـيــاســي أو األمـ ـن ــي ،م ــا ي ــؤك ــد،
ّ
م ــرة أخ ــرى ،أن األم ــر ال ُيـخـتــزل فــي أبـعــاد
قانونية ومؤسساتية ،بل في نمط الثقافة
الذي ّ
تدرب عليه األمنيون ،والتمثالت التي
يحملونها عــن املــواطـنــة وحـقــوق اإلنـســان
تحديدًا ،فعلى الرغم من الثورة والجهود
التي ُبذلت ،بالشراكة مع منظمات وهيئات
أممية ،إلعــادة تشكيل صــور األمنيني لدى
املــدنـيــن ،تـحــديـدًا الـخــارجــن عــن الـقــانــون،
ّ
ّ
فإن كثيرين منهم ما زالوا يعتقدون أن من
يقعون بــن أيــديـهــم ،ممن ارتـكـبــوا جــرائــم،
وإن ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـش ـب ـهــة ه ــم «ف ــري ـس ــة»
فقدوا حقوقهم ،بل وجازت معاقبتهم قبل
ّ
األوان ،وال ـحــال أن الـعـقــاب مهمة القضاء.
ّ
ـات كـثـيــر ٍة قــدمـهــا األمـنـيــون
وف ــي تـصــريـحـ ٍ
ّ
ّ
إل ــى خ ـب ــراء أج ــان ــب ،ي ــؤك ــدون أن تــرهـيــب
املواطن إلى ّ
حد الرعب ،وهو جزء من تقنية
التحقيقات األمنية التي تعلموها ،ركن من
عقيدة أمنية ترى في املواطنني عدوًا ،وجب
ّ
إذالل ــه والـتـنـكـيــل ب ــه ،حـتــى تـظــل املؤسسة
األمنية ُمهابة.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)
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بعد يوم األسير الفلسطيني

رمضان وإبريل وأشياء أخرى
أحمد ماهر
()1

يتزامن شهر إبريل /نيسان هذا العام مع
شهر رمضان املبارك ،ورمضان هو الشهر
الذي ينتظره الجميع من العام إلى العام،
وله في مصر طقوس خاصة ،ويحتفل به
الجميع ،املسلمون بالطبع ،حيث يـ ّ
ـؤدون
فــري ـضــة ال ـص ـي ــام ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى صــاة
التراويح والتهجد وقراءة القرآن .ويعيش
امل ـس ـي ـح ـيــون ف ــي م ـص ــر األجـ ـ ـ ــواء نـفـسـهــا
ّ
املستمدة من الثقافة والعادات اإلسالمية،
وت ـكــون هـنــاك حــالــة عــامــة بــالـفــرحــة بذلك
الشهر الكريم وطقوسه .ويعيش الجميع
األج ــواء نفسها ،املسلمون واملسيحيون،
امل ــؤمـ ـن ــون وأي ـ ـضـ ــا غ ـي ــر امل ــؤمـ ـن ــن ،لـكــن
ج ـم ـي ـع ـه ــم يـ ـعـ ـيـ ـش ــون األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء ن ـف ـس ـهــا
املرتبطة بالتراث اإلسالمي.
ويأتي رمضان بعد رمضان ،وتبدأ األسر
في االستعداد للشهر الكريم ،وفــي مصر
يختلف االس ـت ـعــداد ،حـيــث يعتبر الشهر
هو شهر االجتماعيات والزيارات العائلية
واملـ ـ ـ ـ ّ
ـودة واإلف ـ ـطـ ــار ال ـج ـم ــاع ــي ،ويـجـتـمــع
األه ــل واألص ــدق ــاء واألح ـبــة .ولــذلــك يكون
ذلــك الشهر شاقًا ومــؤملــا لكل مــن لــه فقيد
أو غ ــائ ــب ،وت ـح ــدي ـدًا ّك ــل أسـ ــرة أو عــائـلــة
لها معتقل ،شهر شــاق على الزوجة التي
تصارع الظروف وترعى األوالد ،وتستعد
ل ـلــزيــارة الـشــاقــة داخ ــل الـسـجــن ،وتــرتـيــب

كاريكاتير

اح ـت ـيــاجــات زوج ـه ــا ال ـس ـجــن ،تـمـكــث كل
يــوم لتفطر وحيدة أو مع أوالده ــا ،أمــا أم
الـسـجــن فـهــي فــي ح ــزن دائ ــم عـلــى ولــدهــا
الذي ال تعرف متى يعود .واملعتقل نفسه
ً
ّ
يمر الوقت عليه متثاقال ،يحاول استغالل
وقـ ــت ال ـس ـجــن ف ــي اإلكـ ـث ــار م ــن ال ـع ـب ــادات
وق ـ ــراءة الـ ـق ــرآن ،وف ـعــل م ــا ل ــم يـكــن يفعله
بـشـكــل صـحـيــح خ ــارج الـسـجــن .قــد تكون
ت ـلــك امل ـي ــزة ال ــوح ـي ــدة ل ـل ـس ـجــن ،أن يـكــون
هناك متسع من الوقت للعبادة والـقــراءة
والتأمل والعودة إلى الله.
يـ ـح ــاول ب ـعــض ال ـس ـج ـنــاء ال ـت ـخ ـف ـيــف عن
بـ ـع ــض ،مـ ــن ط ــري ــق ال ـت ـه ـن ـئــة والـ ـنـ ـق ــاش،
وم ــراع ــاة أحــوال ـهــم املـعـيـشـيــة ،ومـســاعــدة
ّ
بـعـضـهــم ب ـع ـضــا ،وح ـ ــث بـعـضـهــم بعضًا
عـلــى اإلك ـث ــار م ــن ال ـع ـب ــادات .ول ـكــن هـنــاك
أيـضــا مــن هــو فــي الحبس االن ـفــرادي منذ
أع ـ ـ ـ ــوام ،يـ ـتـ ـح ـ ّـدث مـ ــع الـ ـح ــوائ ــط واملـ ـت ــاع
القليلة في الزنزانة ينتظرون اليوم الذين
يستطيعون فيه رؤية الشمس.
سـعــدت بــاألخـبــار األخـيــرة عــن اإلفــراجــات
وإخ ــاء السبيل فــي مصر لـلــزمــاء الذين
قضوا أكثر من عام في الحبس االحتياطي
بسبب كتابات على «فيسبوك» أو غيره،
وقـ ــد بـ ــدأ األه ـ ــل واألصـ ــدقـ ــاء بــاالح ـت ـفــال،
وع ـ ــادت ال ـس ـع ــادة إل ــى ال ـب ـي ــوت ،وأص ـبــح
لرمضان طعم آخر بعد عودة األحباب.
ملاذا دائمًا نعيش في تلك الدائرة املفرغة؟
وم ـتــى ي ـجــيء ال ـي ــوم الـ ــذي نـسـتـطـيــع فيه

معن البياري

العيش في أمان؟ ومتى يحني الوقت الذي
نستطيع أن نختلف فـيــه دون اعـتـقــاالت
وحبس وتلفيق قضايا؟
()2

ويـتــزامــن شهر رمـضــان امل ـبــارك مــع شهر
ميالدي ،ولكنه له مكانة خاصة لدى قطاع
كبير من الشباب الذي ال يزال ينتمي إلى
ثـ ــورة ي ـنــايــر .إن ــه ش ـهــر إب ــري ــل (ن ـي ـســان)
الذي شهد أحداثًا مهمة عديدة في مصر
قبل  13عامًا ،فله مكانة كبيرة قد تقارب
مكانة شهر يناير لــدى قطاعات شبابية
ع ــدي ــدة ،ف ـهــو الـ ــذي انـطـلـقــت ف ـيــه ش ــرارة
ّ
التحرك الجماعي الذي جمع بني املطالب
الـعـمــالـيــة واس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي وإحداث ّ
تحرك جماعي عفوي
كــان لــه تأثير كبير وقـتـهــا .فــالــدعــوة إلى
االض ـ ــراب ال ـع ــام ف ــي ال ـس ــادس م ــن إبــريــل
عــام  2008كــادت أن تتحول إلــى ثــورة في
مصر كلها ،لــوال ذلــك القمع الــذي مورس
ض ــد األه ــال ــي ف ــي مــدي ـنــة امل ـح ـلــة الـكـبــرى
ال ـتــي انـطـلـقــت مـنـهــا ال ــدع ــوة .ث ــم الـحــدث
املهم ،تأسيس حركة شباب السادس من
إبــريــل ،وكــان قوامها األعـظــم مــن الشباب
غير املنتمي إلى حزب أو تنظيم سياسي،
واسـتـخــدمــت منذ نشأتها وســائــل كانت
غـ ـي ــر ت ـق ـل ـي ــدي ــة فـ ــي الـ ــوسـ ــط ال ـس ـي ــاس ــي
املـ ـص ــري والـ ـع ــرب ــي .ف ـهــي أول مـجـمــوعــة
استخدمت وسائل التواصل االجتماعي،

عماد حجاج

مهم التوثيق كل
أحياء،
عام ،ما دمنا
ً
حتى تجد األجيال
القادمة معلومات
صحيحة وسط كل
هذا التضليل والتزييف

مثل «فـيـسـبــوك» و«تــويـتــر» و«يــوتـيــوب»
واملــدونــات في الحشد ألنشطة سياسية،
في مصر والوطن العربي ،وربما العالم،
وكــانــت تـجــربــة فــريــدة وملهمة لآلخرين
وقتها في كيفية استخدام التكنولوجيا
ف ـ ــي االل ـ ـت ـ ـفـ ــاف ح ـ ـ ــول ال ـ ـق ـ ـيـ ــود األمـ ـنـ ـي ــة،
وكيفية عقد االجتماعات التنظيمية على
اإلنترنت واالتفاق على األنشطة ،ثم نقلها
إلى الشارع مرة أخرى.
وذل ـ ــك ب ــال ـط ـب ــع مـ ــا وض ـع ـه ـ ُـا وق ـت ـه ــا فــي
مواجهة النيران من الجميع .أوالها كانت
ن ـي ــران الـسـلـطــة واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـتــي

حسام أبو حامد

المقدسيون في االنتخابات الفلسطينية
داود كتّاب

ي ـ ــؤي ـ ــد ك ـ ــات ـ ــب هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــور مـ ـش ــارك ــة
املـقــدسـيــن فــي االنـتـخــابــات الفلسطينية،
ّ
ّ
ويشدد على أن من الضروري عدم السماح
ّ
طرف بالتدخل في القرار الفلسطيني.
ألي
ٍ
ويـجــب أن تـجــرى االنـتـخــابــات التشريعية
والــرئــاس ـيــة واس ـت ـك ـمــال عـضــويــة املجلس
الوطني فــي املواعيد املـحــددة فــي املرسوم
الــرئــاســي ال ـص ــادر ف ــي  13ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني املاضي.
هـنــاك مــن يـصـ ّـر عـلــى مـشــاركــة املقدسيني،
ّ
ألن هــذا حق لهم ،وهــو من ثوابت النضال
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي ،وذلـ ــك م ــن منطلق
وطني بحت ،في حني هناك فئات متنفذه
تستخدم ال ـقــدس ،وإمـكــانـيــة تعثر عملية
ّ
وتحول
انتخاب املقدسيني ،ألسباب ذاتية،
موضوع مشاركة املقدسيني في االنتخابات
الفلسطينية إلــى «شماعة» تحمل صفات
وطنية مزيفة ،بغرض تأجيل االنتخابات
الوطنية أو إلـغــائـهــا ،بسبب الـتـخــوف من
الـنـتـيـجــة .لـلـعـلــم ،ت ـ ّحــاول الـجـهــات نفسها
أن تعطي انطباعًا أنها تدافع عن القدس،
فيما لم تقم ّ
بأي عمل ُيذكر لصالح القدس
ّ
واملقدسيني ،بل أزعــم أن غالبية املطالبني
بــإلـغــاء االنـتـخــابــات بحجة الـقــدس هــم من
أكبر املعرقلني في القيادة الفلسطينية ّ
ألي
أمر يتعلق بحقوق املقدسيني.
ال ح ــاج ــة ملـنــاقـشــة امل ـج ـمــوعــة االن ـت ـهــازيــة
ّ
الثانية ،لـكــن املقالة تـطــرح هنا اقتراحات
ل ــدع ــم امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ،وه ــي بــالـتــأكـيــد
األك ـثــريــة فــي الـشـعــب الفلسطيني ،والـتــي
ّ
ت ـ ــرى أن ال ـت ــوج ــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي الـ ـص ــادق
يجب أن يـكــون للضغط مــن أجــل مشاركة
املـقــدسـيــن فــي االنـتـخــابــات الفلسطينية،
وليست املطالبة بتأجيل هذه االنتخابات
ّ
أو إلغائها .ومعروف أن غالبية املقدسيني
ّ
صوتوا في االنتخابات املاضية وجاهيًا،
ّ
لـكــن فــي م ـقــرات االنـتـخــابــات خ ــارج حــدود
ال ـقــدس .وق ــد ش ــارك الـكــاتــب كـمـقــدســي في
االن ـت ـخ ــاب ــات م ــرة ف ــي ال ـب ـيــرة وأخ ـ ــرى في
مـنـطـقــة ش ـع ـفــاط .وه ـن ــاك م ــن ي ـص ـ ّـوت من
خ ــال صـنــاديــق الـبــريــد فــي ال ـقــدس ،وهــذا

فــوج ـئــت ب ــذل ــك ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أوش ـ ــك على
الخروج عن السيطرة في  ،2008وخرج عن
السيطرة فعليًا في في  25يناير /كانون
ّ
يستعدون
الثاني  ،2011وهــو ما جعلهم
بشدة لتجنب تكرار ما حدث ،وهو ما نراه
اآلن من تضييق وإغالق لكل املساحات.
وكــانــت ال ـن ـيــران أيـضــا تنطلق مــن بعض
األحزاب التقليدية ،تارة بسبب دوغمائية
ب ـع ـض ـه ــم ،واعـ ـتـ ـب ــاره ــم أن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
عـ ــابـ ــرة األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــات أو ال ـج ــام ـع ــة
ل ــأي ــدي ــول ــوج ـي ــات ال ت ـص ـل ــح ألن ت ـكــون
تنظيمات اجتماعية أو سياسية ،بجانب
سـبــاقــات أح ــزاب تقليدية وقتها لتجنيد
الشباب الجديد الــذي انـخــرط فــي الحيلة
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع م ــوج ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا.
وليس ذلك فقط ،ولكن بسبب أن الحركات
االج ـت ـمــاع ـيــة ذات امل ـط ــال ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
السياسية ،مثل حركة  6إبريل كانت تجمع
بــن أنـشـطــة تـقــوم بـهــا األحـ ــزاب وأنـشـطــة
أخــرى تقوم بها منظمات املجتمع املدني
وح ـ ـمـ ــات املـ ــداف ـ ـعـ ــة ،ف ـق ــد الق ـ ــت ه ـجــومــا
أيضًا مــن منظمات فــي املجتمع املــدنــي ال
تحب أن يشاركها أحــد فــي املـجــال نفسه،
ولكن هذا ال يمنع مساندة أحزاب عديدة،
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي األخـ ـ ـ ــرى،
ومنظمات حقوقية أخــرى ،حركة  6إبريل
منذ نشأتها.
ول ـك ــن ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،كـ ــان ه ـن ــاك مـجـهــود
متكامل ،فقد كانت أنشطة حركة  6إبريل

مبنية على أنشطة حركة كفاية (الحركة
املصرية من أجــل التغيير) ،التي ظهرت
تـطــالــب بـعــدم الـتـمــديــد للرئيس حسني
مبارك ،وعــدم توريث الحكم البنه جمال
م ـ ـبـ ــارك .وك ــان ــت ت ـب ـنــي أن ـش ـط ـت ـهــا عـلــى
حمالت سياسية سابقة لها ،مثل حمالت
دعـ ــم االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ورف ــض
غزو العراق .وبعد ظهور حركة  6إبريل
عــام  ،2008ظـهــرت حـمــات ومجموعات
شبابية أخ ــرى على امل ـنــوال نفسه ،مثل
صفحة فيسبوك للمطالبة بحق الشهيد
خالد سعيد ،ثمّ كانت حملة دعم محمد
الـبــرادعــي للترشح لرئاسة الجمهورية
ال ـ ـتـ ــي اش ـ ـتـ ــركـ ــت بـ ـه ــا ك ـ ــل املـ ـج ـم ــوع ــات
الشبابية ،حتى كانت الدعوة إلى الخروج
يوم  25يناير  ،2011التي كانت حركة 6
إبريل مجموعة رئيسية في تلك الدعوة،
نـظـرًا إل ــى تنظيمها دع ــوات مماثلة في
اليوم نفسه في سنوات سابقة.
مــن املـهــم أن نـحــاول التوثيق كــل ع ــام ،ما
دمـنــا أح ـيـ ً
ـاء ،حتى تجد األجـيــال القادمة
مـعـلــومــات صـحـيـحــة وس ــط ك ــل ه ــذا الـكــمّ
من التضليل والتزييف .وعلى الرغم من
الهزيمة التي نعيشها اآلن ،وعلى الرغم
من ذلك التنكيل الذي يعايشه من ال يزال
ّ
يتمسك بأفكار ثورة  25يناير وقيمها ،قد
تكون تجربتنا بأخطائها ملهمة ألجيال
أخرى ،حتى تتجنب تكرار تلك األخطاء.
(كاتب وناشط مصري)

«الجنائية الدولية»...
هل حانت لحظة محاسبة إسرائيل؟

حق متفق عليه في االتفاقيات الثنائية.
وللتوضيح ّ
ينص اتفاق املبادئ (أوسلو)
املوقع في  ،1993واتفاقية املبادئ الثانية
لعام  ،1995على حق املقدسيني باملشاركة
ً
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات تـ ـص ــويـ ـت ــا وتـ ـمـ ـثـ ـي ــا.
ّ
وامل ـ ـعـ ــروف أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم ت ـل ـ ِـغ االت ـف ــاق
رسميًا ،بل على العكس هي تستغل نظام
أراض ــي «أ» و«ب» و«ج» لصالحها ،وهــو
تصنيف ظالم جاء في االتفاق نفسه الذي
ّ
ينص البند الـثــانــي فيه على أن «بإمكان
فـلـسـطـيـنـيــي ال ـ ـقـ ــدس ،والـ ــذيـ ــن يـعـيـشــون
ه ـن ــاك ،امل ـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــة االن ـت ـخــابــات،
وفـقــا لــأحـكــام املـنـصــوص عليها فــي هــذا
االتفاق» .كذلك ،في املادة السادسة للملحق
االنتقالي الثاني في «ترتيبات االنتخابات
بخصوص ال ـقــدس» ،حيث يـحـ ّـدد االتـفــاق
تفاصيل املشاركة من خالل مكاتب البريد
التابعة للبريد اإلسرائيلي فقط ،وترسل
أي شارة أو ّ
منها بظروف بريد ال تحمل ّ
أي
ّ
رمــز فلسطيني ،وأن يكون عــدد املصوتني
ب ـم ــا ال ي ــزي ــد ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
ملكاتب البريد الخمسة التي تم تحديدها
الن ـت ـخــابــات س ـنــة  ،1996وت ـم ــت زيــادت ـهــا
ً
وبناء
إلى ستة مكاتب بريدية سنة .2006
على هذه التقييداتّ ،
صوت  5327مقدسيًا
فـ ـق ــط فـ ــي مـ ـك ــات ــب الـ ـب ــري ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية والرئاسية سنة  ،1996وصوت
 6300مـنـهــم ف ــي االن ـت ـخــابــات التشريعية
سـ ـن ــة  ،2006ب ـح ـس ــب إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات لـجـنــة
االن ـت ـخــابــات امل ــرك ــزي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وقــد
أصبحت مكاتب الـبــريــد الستة  16مكتبًا.
إذًا ،االلـتــزام بالتصويت عبر البريد متفق
عـلـيــه ف ــي ات ـفــاق ـيــة م ـلــزمــة ل ـل ـطــرفــن ،تمت
برعاية أميركية ودعــم دولــي ،وتم إيداعها
في وثائق األمم املتحدة ،وهي مستمرة ،فال
داعــي لطلب إذن من ّ
أي طــرف ،بل املطلوب
تأكيدها والنضال من أجلها على األرض،
ال تـقــديــم هــديــة مـجــانـيــة لـلـمـحـتــل ،بــإلـغــاء
االن ـت ـخــابــات ،فــإســرائـيــل تــريــد عــرقـلــة حق
مكتسب .لــم يـ ّ
ـرد الجانب اإلسرائيلي بعد
أي ّ
ّ
رد رسمي على السؤال الذي طرحه عليه
الـجــانــب الفلسطيني وال ــرع ــاة الــدول ـيــون.
ّ
ق ــد ُيـ ـق ــال إن ال ـس ـب ــب ه ــو ان ـش ـغــال ـهــم فــي
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العملية االنتخابية
الفلسطينية طال
انتظارها ،وحق يجب
ألّا يتأخر ،مهما
كان السبب
ّ
مفاوضات تشكيل الحكومة ،لكن األمر في
ّ
يتحمل االنتظار ،وعلى
موضوع التنفيذ ال
إسرائيل ،الدولة املتنفذة في القدس ،إقرار
حــق املقدسيني فــي التصويت والترشيح.
وق ــد حــاولــت الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة تقديم
ٍّ
رد أول ــي ،مــن خــال منع إقــامــة ّ
أي لـقــاءات
تحضيرية لــانـتـخــابــات ،وتــوقـيــف قصير
املدة لبعض املرشحني ،ثم إطالق سراحهم،
ّ
لكن ذلك ال يعني شيئًا.
وعلى الرغم من الحجج القانونية القوية
الـ ـت ــي ت ـض ـم ــن حـ ــق امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،وأه ـم ـي ــة
النضال لتحقيق هذا الحق ،يجب أن يفكر
ال ـج ـم ـيــع ب ـح ـلــول ب ــدي ـل ــة ،ف ــي حـ ــال منعت
إســرائـيــل ،وهــي الـقــوة الـنــافــذة فــي الـقــدس،
ح ـتــى هـ ــذا األم ـ ــر امل ـت ــواض ــع ف ــي امل ـشــاركــة
عـبــر ال ـبــريــد .وي ـجــب ال ـبــدء بتفكير سريع
في موضع التسجيل .لقد ّ
سجل  %94من
الفلسطينيني فــي الضفة الغربية وقطاع
غزة لالنتخابات ،في حني لم يتم تسجيل
ّ
املقدسيني ،إذ قيل لنا إن املقدسي ال يحتاج
لـلـتـسـجـيــل ،ب ــل عـلـيــه أو عـلـيـهــا أن يـتـقــدم
ً
للتصويت حامال هويته/ها املقدسية .ملاذا
ال يـتــم الـسـمــاح للمقدسيني اآلن وبــأســرع
وقت بالتسجيل إلكترونيًا ،بإرسال صور
عن هوياتهم؟ إذ في حــال منعت إسرائيل
التصويت عبر البريد يمكنهم التصويت
إلكترونيًا.
(كاتب فلسطيني)

ّ
تسلمت إســرائـيــل والسلطة الفلسطينية،
ف ــي ال ـتــاسـ ًـع م ــن الـشـهــر امل ــاض ــي (م ــارس/
آذار) ،رسالة من املحكمة الجنائية الدولية
ّ
توضح فيها نطاق تحقيقها الذي ّقررت أن
تطلقه بشأن الحالة في فلسطني ،ويشمل:
حرب إسرائيل عام  2014على غزة ،سياسة
االس ـت ـي ـطــان اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،واح ـت ـجــاجــات
مسيرة العودة الكبرى عام  2018في غزة.
بـ ــدا أن ه ـن ــاك تـ ـف ــاؤال ح ـ ــذرا ف ــي إمـكــانـيــة
أن تـعــاقــب إســرائ ـيــل عـلــى جــرائـمـهــا بحق
الشعب الفلسطيني ،وأال تفلت هــذه املـ ّـرة
من العقاب .هل نحن فعال أمــام فرصة من
هذا النوع؟
على الرغم من معارضة إسرائيل والواليات
امل ـت ـحــدة ،ان ـضـ ّـمــت فـلـسـطــن إل ــى املحكمة
الجنائية الــدولـيــة ،ولــم تثنها التهديدات
والـضـغــوط االقـتـصــاديــة والديبلوماسية
عن رفع دعــوى ضد إسرائيل بشأن جرائم
األخـ ـي ــرة ف ــي األراضـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة .اسـتـمــرت
إســرائـيــل بالتشهير باملحكمة ،واتهامها
ب ــالـ ـخـ ـض ــوع ل ـل ـت ـس ـي ـي ــس ،وب ـ ـ ـ ـ «مـ ـ ـع ـ ــاداة
السامية» ،ورفضت اختصاصها ،وحاولت
تعطيل الــديـبـلــومــاسـيــة الفلسطينية .أمــا
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق ،دونــالــد
عقوبات غير مسبوقة على
ترامب ،ففرضت
ٍ
مسؤولي املحكمة (رفعتها اإلدارة الحالية)،
واسـتـمـ ّـرت بالضغط ،نيابة عــن إسرائيل،
على دول أعضاء في املحكمة يؤيدون إجراء
الـتـحـقـيــق ،غ ـيــر أن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
مـضــت لـصــالــح ال ـطــرف الفلسطيني ،ففي
 30إبريل /نيسان من العام املاضي ()2020
تشاورت ّ
املدعي العام (السابقة) للمحكمة
الجنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،مع الدائرة
التمهيدية فــي املحكمة ،بـشــأن مــا إذا كان
للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في
التحقيق بشبهة جرائم حرب في األراضي
الفلسطينية املحتلة ،وبعد أشهر عشر ،جاء
ّ
ّ
وتقرر فتح تحقيق رسمي.
الرد باإليجاب،
وقبل انتهاء مهلة الـ  30يوما التي منحتها
املحكمة للرد على رسالتهاّ ،قررت إسرائيل
عدم التعاون مع املحكمة الجنائية الدولية،
وأعلن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،في الثامن
مــن إب ــري ــل /نـيـســان ال ـج ــاري ،أن إســرائـيــل
ستبلغ املحكمة رفضها ّ
االدعاء بارتكابها
جــرائــم ح ــرب ،وأن لـيــس للمحكمة سلطة
إلجراء أي تحقيق في األراضي املحتلة.
ك ــان ف ــي وس ــع إس ــرائ ـي ــل أن ت ـن ــاور بطلب
الـتــأجـيــل عـبــر تفصيل جـهــودهــا الخاصة
للتحقيق في جرائم الحرب تلك ،ومحاسبة
املسؤولني عنها مــن اإلسرائيليني ،والــذي
من شأنه أن يجعل املحكمة تكتفي بوضع
ت ـلــك ال ـج ـهــود ت ـحــت اإلشـ ـ ــراف الـ ـ ــدوري أو
تـلـغــي الـتـحـقـيــق .وق ــد سـبــق إلســرائ ـيــل أن
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ّ
الـتــفــت على لـجــان التحقيق الــدولـيــة ،عبر
تحقيقات داخـلـيــة شكلية تنتهي بإغالق
ملفات التحقيق ،وتبرئة جنودها من التهم
(كما حصل على سبيل املثال العام  2002في
جنني ،وفي الحرب على غزة ،2009 - 2008
وتـلــك الـتــي تـكــررت الـعــام  .)2014لكن ذلك
إن كــان ممكنا فــي حالتي مسيرة الـ ّعــودة،
وال ـح ــرب عـلــى غ ــزة ،فـسـيـكــون م ـت ـعــذرا في
ّ
التوسع
حالة املستوطنات ،خصوصا أن
االستيطاني الذي أصبح سياسة رسمية،
ّ
ي ـش ــكــل ،ج ـغــراف ـيــا ودي ـم ـغ ــراف ـي ــا ،انـتـهــاكــا
واض ـحــا لـلـقــانــون ال ــدول ــي ،وجــريـمــة حــرب
وفــق قــانــون املحكمة الجنائية .هــذه املـ ّـرة
إسرائيل لم تفاوضّ ،
وقررت ،على ما يبدو،
أن تحسم األمر مع املحكمة ،بشكل نهائي.
رف ـ ـضـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وإس ــرائـ ـي ــل
املـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى ق ــان ــون روم ـ ــا األس ــاس ــي.
وط ـ ـ ـ ــوال ع ـ ـقـ ــود ،اصـ ـط ــدم ــت جـ ـه ــود لـجــم
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أو م ـع ــاق ـب ـت ـه ــا بـ ـح ــق ال ـن ـقــض
(الـفـيـتــو) األم ـيــركـ ّـي ،ال ــذي بــاتــت إســرائـيــل
تعتبره بمثابة حق مكتسب ،لكن املحكمة
ّ
الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة ت ـشــكــل آل ـيــة محاسبة
ّ
دائـمــة ،وإســرائـيــل قلقة جــديــا مــن أن يكون
ّ
زم ــن اإلف ــات مــن الـعـقــاب قــد ول ــى ،وتــأخــذ
إسرائيل على محمل الجد احتمالية اعتقال
مــواطـنـيـهــا ع ـلــى أراض ـ ــي دولـ ــة ع ـضــو في
املحكمة الجنائية .وقد ّ
أعدت العام املاضي،
وفــق وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة ،قائمة من
شخصيات إسرائيلية ،يحتمل أن تحقق
م ـع ـهــم امل ـح ـك ـم ــة ،أو م ـع ـ ّـرض ــن لــاع ـت ـقــال
مستقبال .وفــي حــن أن الــواليــات املتحدة
قــد فــرضــت اتـفــاقـيــات ثـنــائـيــة عــديــدة على
دول أعضاء في املحكمة ،تتلقى مساعدات
أمـيــركـيــة ،تـضـمــن ع ــدم اعـتـقــال تـلــك ال ــدول
مــواط ـنــن أمـيــركـيــن بـطـلــب م ــن الـجـنــائـيــة
الدولية ،فإنه ليس لدى إسرائيل مثل تلك
االتفاقيات.
ض ـ ّـم ــت ال ـف ـق ــرة ال ــراب ـع ــة م ــن املـ ـ ــادة  85من
الـ ـب ــروت ــوك ــول األول امل ـل ـح ــق بــات ـفــاق ـيــات
ُ َ
جـنـيــف األربـ ــع ،إل ــى األع ـم ــال ال ـتــي تــرتــكــب
ّ
وتعد انتهاكات جسيمة
«بشكل متعمد»،
التفاقيات جنيف ،والبروتوكول امللحق بها
«نقل دولة االحتالل بعض سكانها املدنيني
إلــى األراض ــي الـتــي تحتلها ،أو ترحيل أو
نقل كــل أو بعض سـكــان األراض ــي املحتلة
داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها» .منذ
قيامها العام ّ ،1948تدعي إسرائيل أنه لم
ّ
متعمد ٍة ومخططةٍ
يكن لديها أي سياسةٍ
مسبقا لترحيل الفلسطينينيّ ،أو ممارسة
أي نوع من التطهير العرقي بحقهم ،وأن ما
حدث كان نتاجا طبيعيا للصراع العسكري
ال ــذي يـخـلــق ،فــي أي زم ــان وم ـكــان ،ك ــوارث
إنـســانـيــة ،وتـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة عــن ترحيل
للدول العربية
الفلسطينيني عن أراضيهم
ّ
الـتــي رفـضــت ق ــرار التقسيم ،وشــنــت حربا
عليها ،ودعــت السكان الفلسطينيني ،عبر

بانضمامها عام
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الجنائية الدولية،
ومعاهدات دولية
أخرى ،ع ّززت السلطة
الوطنية موقف
فلسطين دوليًا

اإلذاعـ ــات وم ـكـ ّـبــرات ال ـصــوت ،إل ــى مـغــادرة
أماكن سكنهم من أجل إفساح املجال لحسم
الحرب واالنتصار عسكريا .ويغلق النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الباب
أم ـ ــام ت ـخــري ـجــات م ـمــاث ـلــة ،ح ــن يـسـتـبــدل
عـ ـب ــارة «ب ـش ـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـبــاشــر»
ب ـع ـبــارة «ب ـش ـكــل م ـت ـعـ ّـمــد» ،ف ـي ـحـ ّـدد أرك ــان
جريمة الحرب املذكورة بأنها «نقل سلطة
االح ـت ــال ،بـشـكــل مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر،
أج ــزاء مــن سكانها املــدنـيــن إلــى األراض ــي
التي تحتلها ،أو إبعاد أو نقل كل أو أجزاء
من سكان األرض املحتلة داخل هذه األرض
أو خارجها» ،ما يحسم األمر بشأن أعمال
االستيطان في األرضي املحتلة العام 1976
بوصفها جرائم حرب.
ب ــان ـض ـم ــام ـه ــا ع ـ ــام  2015إل ـ ــى امل ـح ـك ـمــة
الجنائية الدولية ،ومعاهدات دولية أخرى،
ّ
عـ ــززت الـسـلـطــة الــوطـنـيــة مــوقــف فلسطني
دول ـيــا ،وقطعت شــوطــا على طــريـ ٍـق طويل
للدفع باتجاه فــرض الرقابة الدولية على
السلوك اإلسرائيلي الــذي ينتهك القانون
الدولي ،سيما فيما يتعلق باملستوطنات،
وب ــات ـج ــاه وقـ ــف امل ـ ـحـ ــاوالت اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
التهرب
املستمرة الناجحة ،حتى اآلن ،في
من املساءلة والعقاب (ال يمكن هنا إغفال
جهود لجان حقوقية فلسطينية ضغطت
بـهــذا االت ـجــاه ،وجمعت األدل ــة والــوثــائــق).
ّ
لكن هــل فعال تشكل املحكمة تلك الفرصة
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــع حـ ـ ــدا ل ـل ـج ــرائ ــم
اإلســرائـيـلـيــة املـسـتـمــرة؟ نتمنى ذل ــك ،لكن
امل ـح ـك ـمــة ال ت ـض ــم ،ع ـ ــاوة ع ـلــى ال ــوالي ــات
املتحدة ،دوال عظمى ،مثل الصني التي ال
ت ــزال تـعـتــرض عـلــى املـحـكـمــة ،وت ــرى فيها
انتهاكا للسيادة الوطنية .أما روسيا ،فقد
انـسـحـبــت مـنـهــا ع ــام  2016بـعــد خشيتها
م ــن تـحـقـيــق ب ـشــأن ج ــرائ ــم ح ــرب ارتـكـبـهــا
ج ـنــودهــا فــي س ــوري ــة ،وه ــي مـسـتـمـ ّـرة في
اتـ ـه ــام امل ـح ـك ـمــة بـ ـع ــدم امل ـه ـن ـي ــة .وأخـ ـي ــرا،
ّ
انضمت بريطانيا إلى األصوات املعارضة
إج ــراء الـتـحـقـيــق ،ورف ـضــت والي ــة املحكمة
ع ـل ــى األفـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن ي ـح ـم ـلــون الـجـنـسـيــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،بـحـ ّـجــة أن إســرائ ـيــل ليست
طـ ــرفـ ــا فـ ــي ن ـ ـظـ ــام رومـ ـ ـ ــا األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،وأن
فـلـسـطــن لـيـســت طــرفــا ذا س ـي ــادة ،كـمــا أن
املحكمة ال تمتلك صالحية إجراء اعتقاالت،
وليس لها سلطة الحتجاز األشخاص .قد
ال تكفي املحكمة وحدها ،بدون توافر إرادة
دول ـي ــة فــاع ـلــة ،ملـحــاسـبــة إس ــرائ ـي ــل ،ولـجــم
ّ
املستمرة بحكم طبيعتها كيانا
جرائمها
استيطانيا احتالليا وإحالليا.
(كاتب فلسطيني)

ّ
أفرج املحتلون اإلسرائيليون ،األسبوع املاضي ،عن سليمان قطش .وهذا اسم فتى
ً
فلسطيني من قرية اسمها عني يبرود ،في الثامنة عشرة ،أمضى  16شهرًا معتقال
إداريــا في سجون االحتالل .واالعتقال اإلداري هو حبس بأمر إداري إسرائيلي
مــن دون الئحة اتـهــام ،مــدة تصل إلــى ستة شهور قابلة للتمديد .ليس فــي خبر
ً
الفتى قبل عام وأربعة شهور.
اإلفراج ما يثير انشغاال خاصًا به ،كما حال اعتقال ّ
بالغ العادية والتقليدية ،فأن تضيع من عمر سليمان قطش هذه الشهور ال يعني
شيئًا في منطق اإلعــام الباحث عما هو درامــي ويستنفر العواطف .ولكن ،عبر
أول من أمس ،يوم األسير الفلسطيني ،وانتظمت فعاليات محدودة إلحيائه .وجيء
في وسائط امليديا ،أو بعضها للدقة ،على التقليدي املألوف في املناسبة املنتظمة
منذ ّ
قررها املجلس الوطني الفلسطيني في  ،1974وهو التذكير بأعداد األسرى
الفلسطينيني في سجون املحتلني ،وأصحاب املحكوميات الطويلة ،وأعداد املرضى
والنساء والفتيان واألطفال منهم .وهــذا ممتاز ،وبالغ الوجوب واألهمية .وجهود
هيئة شؤون األســرى ،التابعة ملنظمة التحرير ،وكذا مبادرات نادي األسير (هيئة
مستقلة) ّ
مقدرة في توثيق املعطيات واملعلومات اإلحصائية واإلنسانية بشأن
املخطوفني في زنــازيــن العدو الصهيوني .وال يأتي صاحب هــذه الكلمات جديدًا
عندما يكرر القول املعلوم عن وجوب أن تبقى قضية األسرى في سجون االحتالل
حية ،ودائـمــة الحضور في اإلع ــام ،ومركزية في الفعل املدني الفلسطيني ،وفي
الجهد الدبلوماسي الرسمي .وقبل هــذا كله وبـعــده ،في العمل الكفاحي الوطني،
سيما واملعلوم أن عمليات خطف الطائرات ،في بعض سبعينيات القرن املاضي،
أخذت بها منظمات يسارية فلسطينية ،كانت في تلك السنوات راديكالية ،من أجل
اإلف ــراج عن األس ــرى ،وكــذا عمليات غير قليلة للمقاومة الفلسطينية ،استهدفت
ً
إفراج عن أسرى ّتمت تبادال.
خطف جنود إسرائيليني .وال ينسى أن عمليات
ٍ
وال يعني هذا سوى أن يتكامل الفعل الفلسطيني ،في غير مسار ووجهة ،من أجل
إنقاذ األسرى الذين ال ُينسى أن املفاوض الفلسطيني الخائبّ ،إبان «أوسلو» وما
تاله ،لم ُيعط قضيتهم األولوية القصوى .ومع التسليم بأن بندهم حوفظ عليه في
جــوالت التفاوض املضنية ،وبــذل الطرف الفلسطيني بعض الجهد في أمرهم ،إال
أن تقصير املؤسسة الفلسطينية الرسمية بشأنهم بقي فادحًا ويرقى إلى منزلة
الفضيحة ،األمر الذي استقوى به اإلسرائيليون ،فلم يتوقفوا عن خطف فلسطينيني
إلى زنازين االحتالل ،بل وممارسة انتهاكات وفظاعات على أبدان كثيرين منهم،
مع نقصان الرعاية الطبية .وقد استشهد  226أسيرًا في السجون منذ  .1967ولو
ً
أن لدى الفلسطينيني إعالمًا ثقيال ومتقنًا ،ولو أن العرب على غير البؤس الراهن،
من قبيل التحالف الشائن بني اإلمارات وإسرائيل ،ألحرزت مأساة األسير املفرج
عنه أخيرًا ،منصور الشحاتيت ( 35عامًا) ،موقعها املستحق في ضمير العالم
الذي ّ
ترجه الوقائع الفردية املثقلة باأللم .وقد أمضى الشاب  17عامًا في سجون
العدو ،وخرج قبل أيام فاقدًا ذاكرته إلى حد كبير ،وهو الذي أمضى  13عامًا في
عزل انفرادي ،وعومل بفظاظة وإهمال طبي مريعني .وبني  4500أسير فلسطيني
يختطفهم االحتالل ّثمة مكابدات بال عدد يغالبها هــؤالء الصامدون الصابرون،
ُ
ومنهم  543أسيرًا محكومون باملؤبد ،بل وبأكثر من مؤبد الذي يعد  99عامًا .ترى،
هل في وسع ّ
ٍّ
روائي من قماشة الذين نهجوا الواقعية السحرية في أميركا
مخيلة
الالتينية أن تصل سقوفها إلى مثل الحكم على األسير عبد الله البرغوثي بـ 67
مؤبدًا .وهل بلغ أحدًا في العالم أن املحتلني أسروا أكثر من  16ألف امرأة منذ ،1967
وقد تعرضن ألشنع صنوف التنكيل ،ومنهن من ولدن أبناءهن في أثناء األسر،
ومكث أطفالهن سنوات في السجن.
مـضــى ي ــوم األس ـيــر الفلسطيني ،وسـيـعــود ال ـعــام املـقـبــل ،وسنكتب الــوجــدانـيــات
نفسها ،واملطالبات نفسها ،وسيتم تحديث اإلحصاءات وقاعدة البيانات ،وسنأتي
على أعــداد جديدة في مقاالت وخواطر وكتابات مسترسلة ،وسيبقى في ظالم
السجن ناس أشداء ،بينهم أساطير إنسانية ..من سيكتب أدبًا عظيمًا عنهم؟ من
يوم»)؟ من ..؟ من ..؟
سينجز سينما متقدمة عنهم (شكرًا مي املصري عن «ّ 3000
من سيلتقط العجائبي في ضياع  16شهرًا من عمر سليمان قطش؟

الطبقية في إعالنات رمضان
سامح راشد

كعهد املصريني مــع شهر رمـضــان ،يأخذ اإلع ــام كثيرًا مــن االهتمام واملتابعة،
وترتفع نسبة مشاهدة مــا تبثه القنوات التلفزيونية ،خصوصًا نطاقي الــدرامــا
واإلعــانــات .وعــادة يتضمن البث التليفزيوني محتوى له دالالت سوسيولوجية
وسياسية ،وقــد جــاء هــذا الـعــام مشحونًا بكثير منها .لــم يختلف اإلط ــار العام
لــإعــانــات فــي رمـضــان هـ ّـذا الـعــام عــن األع ــوام السابقة ،خصوصًا فيما يتعلق
باألهداف واملجاالت التي تغطيها .وانقسمت املواد الدعائية إلى مجموعتني :تجارية
مـبــاشــرة ت ـ ّ
ـروج سلعا اسـتـهــاكـيــة ،خـصــوصــا األج ـهــزة الـكـهــربــائـيــة ،والـعـقــارات
خصوصًا املنتجعات والتجمعات السكنية الراقية .وحمالت جمع األموال (Fund
ّ
والتبرع ألهداف خيرية.
)Raising
ّ
في نطاق املحتوى الترويجي ،تكرر االستفزاز السنوي املعتاد ،باملبالغة في تصوير
الرفاهة والرقي الذي تتمتع به املنتجعات السكنية وتجسيدهما ،وإبراز ّ
تفرد كل
منها وخصوصيته .إال أن إعالنات هذا العام حملت جديدًا ،يتمثل في خصيصة
ّ
ومسوقوها تميزًا ،وهي احتواء تلك التجمعات
يراها أصحاب املنتجعات الفارهة
على كل الخدمات واملتطلبات الخاصة باملقيمني داخلها .بدءًا بالسلع ومستلزمات
ً
املعيشة ،إلى املدارس والجامعات .وصوال إلى الخدمات الطبية واملشافي .بما يجعل
ّ
التجمعات قادرين على االكتفاء باإلقامة داخلها ،واالستغناء عن التعامل
أهل تلك
ُ
مع البيئة املحيطة خارجه .وهنا يطل برأسه مغزى سوسيولوجي خطير ،فتلك
ُ
ّ
ّ
املقومات واملزايا التي ُيفترض أنها تحفز على اإلقامة في تلك التجمعات ،تعزز
ُ
روح االنغالق ،وتعمق عزلة الطبقة الثرية عن بقية املجتمع .وتضيف إلى الفجوة
ً
ً
املادية بني الطبقات فجوة أخرى نفسية .دوافعها قائمة أصال بسبب انتشار تلك
املنتجعات السكنية الفارهة .بل بدأ ترسيخها بشكل رسمي منذ خمس سنوات،
على يــد مــؤسـســات الــدولــة ،بتأسيس عــاصـمـ ٍة جــديــد ٍة للحكم فــي مدينة كاملة،
ُمنفصلة جغرافيًا وموضوعيًا عن العاصمة األصلية القاهرة ،فتباشر النخبة
الرسمية الحكم من داخلها ،ويقيم بها الحكام ومن في خدمتهم.
وبموجة اإلعالنات في رمضان ،صارت هذه االنعزالية ّ
توجهًا عامًا رسميًا وخاصًا
على حد سواء .ومن آثار الرمزية الكامنة في تلك اإلعالنات أنها تظهر املشاركني
فيها كأنهم خارج نواميس الكون والقوانني السارية ،بما فيها التي تطبقها الدولة
ّ
وتتشدد بشأنها مع الفقراء .إذ تتجاهل اإلعالنات التلفزيونية املصرية
بصرامة،
اإلجــراءات والتعليمات الرسمية بضرورة التباعد واالحتراز بسبب أزمة كورونا.
وتـضــم كــل إعــانــات ال ـع ـقــارات واملـنـتـجـعــات الــراقـيــة تجمعات بـشــريــة متالصقة
وتالمسا مباشرا ،كــأن فيروس كوفيد  19 -غير موجود في مصر .ما يرسخ
صــورة ذهنية عن تلك األماكن وقاطنيها ،كما لو كانوا خــارج الكوكب ،ال مصر
فقط.
ّ
والتبرع لألعمال الخيرية ،فتأتي في اتجاه معاكس لكنه
أما حمالت جمع األموال
مواز .على الرغم من أن املساحة الزمنية لها في خريطة البث التليفزيوني أوسع من
ٍ
اإلعالنات الترويجية التجارية .وهي ال تستهدف جمع األموال أو التبرعات العينية
للمنظمات الخيرية والجمعيات األهلية وحدها ،بل تدعو أيضًا إلى املساهمة في
إنشاء مؤسسات حكومية أو استكمالها ،خصوصًا املشافي النوعية املختصة
بأمراض متفشية في املجتمع املصري .واألكثر غرابة ،أن تلك الحمالت تستهدف
الفقراء والطبقة الوسطى مصدرا ّ
للتبرعات املطلوبة .بدليل الحرص على تضمني
تلك الحمالت أرقامًا متدنية للمساهمات املالية املطلوبة ،فتصل إلــى حد مطالبة
ّ
بالتبرع بـ«جنيه واحد».
أولئك الفقراء
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تناقض الخطاب والفعل في الفضاء السياسي السوري والمشرقي
لؤي صافي

ســؤال مهــم يواجــه الســوريني اليــوم ،مــن دون
أن يحظــى باالهتمــام املطلــوب :ملــاذا يتعــاون
الســوريون ،علــى اختــاف أطيافهــم ،مــع
القــوى اإلقليميــة والدوليــة التــي تســعى إلــى
السيطرة عليهم ،وتحويل بالدهم إلى ساحة
صــراع دولــي ،ولكنهــم ال يبــدون اســتعدادا
كافيــا للتعــاون فــي مــا بينهــم ،لتحقيــق
املصلحــة الوطنيــة املشــتركة؟ ال أتحــدث هنــا
عــن املؤسســات الرســمية التــي تمثــل النظــام
واملعارضة ،وتستمد شرعيتها من ارتباطها
بقــوى دوليــة أو إقليميــة ،ال مــن تماهيهــا مــع
القــوى الوطنيــة التــي تتحـ ّـرك باســمها ،فهذه
املؤسســات أصبحــت تخضــع جميعــا ،بعــد
لحسابات
مرور سنوات على انطالقة الثورة،
ٍ
خاصــة ومصالــح جهويــة وطموحــات
شخصية .يتعلق السؤال بالشريحة الواسعة
مــن الناشــطني فــي داخــل البــاد وخارجهــا،
ّ
املطلعــن علــى حيثيــات الصــراع الدائــر
فــي ســورية ،ودور الــدول النافــذة فــي امللــف
الســوري ،وطريقــة تقييــم أدوارهــا والتعامــل
معهــا .مــا الــذي يدفــع معارضــن لنظــام
االســتبدادّ ،مثال ،إلى طلب العون من روســيا،
وإعطــاء تدخلهــا فــي الصــراع الســوري دورا
إيجابيــا ،وذلــك باســتحضار التصريحــات
الناعمــة للدبلوماســيني الروس الذين يبدون
تأييــدا نظريــا لحق الســوريني فــي حياة ّ
حرة
كريمة ،وممارسة العمل السياسي للمشاركة
فــي صنــع القــرار الوطنــي ،بينمــا يقــف
السياســيون خلــف النظام ،ويشــنون
قادتهــم
ً
ـارات جويــة متكـ ّـررة علــى الشــعب الســوري،
غـ ٍ
ّ
ويقدمــون لنظــام االســتبداد الدعم العســكري
الكامــل ،ويســتخدمون أكثــر أســلحتهم
فتــكا لتدميــر القــرى واملــدن الســورية التــي
تطالــب بالحريــة والكرامــة مــن نظــام الفســاد
واالستبداد؟
ومــا الــذي يدعــو معارضــن آخريــن إلــى
التماهــي مــع املوقــف األميركــي والفرنســي
مــن الصــراع الســوري ،املوقــف املتعاطــف
نظريــا مــع الشــعب الســوري ،متجاهلــن
السياســات العمليــة التــي أوصلــت املنطقــة
إلــى مــا هــي عليــه ،مــن خــال دعــم االنقالبــات
العســكرية وتقديم الدعم ألنظمة استبدادية؟
فــي امللــف الســوري ،دعمــت إدارة الرئيــس
األميركــي األســبق ،بــاراك أوبامــا ،دخــول
الجيــش الروســي إلــى ســورية ،وســحبت

بطاريــات املضــادات الجويــة «باتريــوت»
لتســمح للطيــران الروســي بالتحليــق فــي
األجــواء الســورية بأمــان لضــرب مقاتلــي
املعارضــة ،بينمــا رفضـ ًـت قبــل ذلــك إعــان
األجــواء الســورية محميــة مــن طيــران النظــام
الــذي اســتخدم البراميــل املتفجــرة لتدميــر
املــدن والقــرى فــي املناطق املحـ ّـررة ،ملنعها من
تثبيــت ســيطرتها علــى تلك املناطــق ،وإجبار
النظــام علــى التفــاوض مــن أجــل حــل ســلمي.
ال يتعلــق الســؤال بالحاجــة إلــى التعاطــي
مــع القــوة الدوليــة واإلقليميــة النافــذة فــي
ســورية ،فهــذا ضــروري ،ولكــن التعاطــي
شــيء والتماهــي شــيء آخــر .التعاطــي مــع
الــدول النافــذة التي أظهرت التجــارب القريبة
والبعيــدة أنها غير مكترثة بمصالح الشــعب
الســوري ،بــل مسـ ّ
ـتعدة لدعــم مــن يترصــد بــه
فــي داخــل البالد وخارجهــا ،يتطلب االنطالق
مــن موقــف وطني ،والتشــاور مع أبناء الوطن
والتماهــي معهــم ،ال مــع قــوى الخــارج ،كمــا
يتطلــب رفــض الخضــوع إلمــاءات خارجيــة
تدفــع الثــورة الســورية والحــل السياســي
للصراع السوري بعيدا عن األهداف الوطنية
التي انطلقت الثورة لتحقيقها.
األمثلــة كثيــرة علــى ميــل القيادات السياســية
الســورية إلــى البحــث عــن داعــم خارجي ،على
الرغــم مــن إدراك الجميــع أن الدعــم املطلــوب
لــن يأتــي مجانــا ،بــل ثمنــه االرتهــان للداعــم
الخارجــي الــذي غالبــا مــا يلجــأ إلــى توظيــف
هــذا الدعــم لتحقيــق مصالحــه علــى حســاب
مصلحــة الســوريني .ال ينحصــر هــذا الســلوك
فقــط فــي ســورية ،بــل نجــده ّ
يتكرر منــذ عقود
فــي العــراق ولبنــان ودول أخــرى فــي املشــرق
العربــي .قــرن مضــى منــذ انطــاق الثــورة
العربيــة الكبــرى التــي تلقــت غــدر الحلفــاء
األوروبيــن ،بعــد نجاحها ّفي إخراج الجيش
االنقالبــي التركــي الــذي مثلــه جمــال باشــا
الســفاح مــن املشــرق ،والقيــادات السياســية
العربيــة تكـ ّـرر الخطــأ االســتراتيجي نفســه
الذي ســاهم في تكريس التبعية واالســتالب،
وحــال دون تطويــر مشــروع وطنــي حقيقــي،
يســمح بتحريــر اإلنســان املشــرقي ،ليمــارس
دوره التاريخــي فــي البنــاء والتطــور .يمكــن
لبعضهــم ّ
تلمــس األعــذار فــي أن ً شــعوب
ّ
املنطقــة كانــت إبــان االســتقالل مكبلــة بقيــود
األميــة والفقــر والجهــل ،بيــد أن هــذه األعــذار
غيــر مقبولــة اليــوم ،بعــد أن ارتفعــت نســبة
التعليــم فــي الــدول العربيــة ،وأصبحــت هــذه

ً
ـدرات بشــرية ،وخبــرات علمية
الــدول تمتلــك قـ ّ ٍ
وتنظيميــة ،تمكنهــا من تشــكيل قــوة إقليمية
كبيــرة ،لــو أن القيــادات السياســية اجتمعــت
وتعاونــت فيمــا بينهــا ،وكرســت جهودهــا ال
لالقتتــال الداخلــي والصــراع البينــي ،بــل فــي
تشــجيع املبــادرات البينيــة وتطويــر دولــة
القانون واملؤسسات.
وهنــا ،فــي تقديــري ،تكمــن مشــكلة املجتمعــات
املشــرقية والنخــب السياســية التــي تمثلهــا،
فالجميــع يريــد دولــة القانــون واملؤسســات،
ولكــن قليلــن مــن النــاس يدركــون أن هـّـذه
الدولــة ليســت مطلبــا يتحقــق عبــر التمنــي
واالســتجداء ،ولكنهــا ممارســة ســلوكية تبــدأ
فــي انضبــاط ســلوك الفــرد واألســرة واملجتمع
بالقيــم التــي ينبنــي القانــون عليهــا ويع ّمــل
لحمايتهــا .فمــن طبيعــة األشــياء أال تتحقــق
قيــم الحريــة واملســاواة والعدالــة واالنضبــاط
املبدئــي علــى املســتوى السياســي ،طاملا بقيت
غريبــة عــن ممارســات النــاس على املســتويني،
االجتماعــي واألخالقــي .ومــن الطبيعــي أال
يلتــزم السياســي بالشــورى واحتــرام الــرأي
اآلخــر إذا لــم يتعــود علــى فعــل ذلــك فــي البيــت
واملدرســة والعمــل ،وضمــن منظمــات املجتمــع
ومؤسســاته .قيــام دولــة القانــون واملؤسســات
يتطلــب كتلــة حرجــة مــن املواطنــن الذيــن
ينضبــط ســلوكهم وفــق قيــم العــدل واملســاواة
واحتــرام التنــوع الدينــي والقومــي والعقــدي،
ويقـ ّـدرون حريــة املواطنــن الذيــن يخالفونهــم
فــي الــرأي وأســلوب الحيــاة فــي التعبيــر عــن
ذواتهــم وخياراتهــم .إذ ال يمكــن ألي مجتمــع
سياســي أن يتضامن في صراعه مع خصومه
ّ
الخارجيــن ،أو يتحــد فــي مواجهــة الفســاد
ّ
يتمســك مواطنــوه
السياســي واإلداري ،مــا لــم
بمبــادئ مشــتركة ،ويعترفــوا بالحقــوق
املتســاوية للجميــع ،ومــن ثــم يعملــون ّ
جديــا
علــى حمايــة حقوق الجميع ،حتى من يختلف
معهم في الرأي والعقيدة السياسية والدينية.
فتضامــن املواطنــن والوقــوف صفا واحدا في
مواجهة من يخالف القيم السياسية املشتركة،
ّ
ويخــل بمبــدأ تســاوي املواطنــن فــي الكرامــة
اإلنســانية ،شــرط ضروري لقيام دولة القانون
واملؤسسات .وبدون هذا التضامن ،تبقى فكرة
القانــون واملؤسســات والديمقراطيــة كلمــات
فارغة يستخدمها السياسيون في خطاباتهم
وحمالتهــم الدعائيــة ،ولكنهــا غير قــادرة على
توجيــه الســلوك ،ومنــع االنحــراف والعــدوان.
ومــا يجــري اليــوم في العراق وســورية ولبنان

الجميع يريد دولة
القانون والمؤسسات،
ولكن قليلين من
الناس يدركون أن هذه
الدولة ليست مطلبًا
يتحقق عبر التمنّي
واالستجداء
دولة الحريات
والقانون التي
يسعى إليها السوريون
تتطلب أيضا بناء الثقة
بين قيادات المعارضة،
والعمل لتحقيق
مصلحة جميع
السوريين

يقــدم دليــا واضحــا علــى أن الشــعوب التــي
تقبــل بالتبعيــة لقيــادات طائفيــة وصلــت إلــى
ّ
سدة الحكم بدعم من يشاركها خصوصياتها
الطائفيــة ،تحكــم علــى أنفســها باالنقســام
والضعــف واالســتالب لصاحــب الســلطة
والحظــوة الــذي اعتــاد أن يحكــم مــن دون أن
يجــد مــن يســائله عــن سياســاته الخاطئــة،
واملجحفــة بحــق شــرائح واســعة مــن أبنــاء
الوطــن .دولــة الحريــات والقانــون التي يســعى
إليها السوريون منذ عقود تتطلب أيضا بناء
الثقــة بــن قيــادات املعارضة ،والعمــل لتحقيق
مصلحــة جميــع الســوريني ،ال فئــة أو طائفــة

أو حــزب علــى حســاب املجتمــع السياســي.
ال يمكــن أن يبــدأ العمــل الحزبــي والتنافــس
السياســي ّ
جديــا إال بعــد إنجــاز النقلــة
ُ
الديمقراطيــة ،فاملجتمعــات واألوطــان تبنــى
باملثــال والنمــوذج والفعــل والعمــل املؤسســي،
ال بالكلمــات والخطــاب السياســي املعســول،
وبتوظيــف املــال السياســي واملحســوبيات
لشراء الوالءات .مثل هذا السلوك الذي استمر
عقــودا فــي املؤسســات الرســمية الســورية،
والــذي تســلل بعــد ســنة مــن انطــاق الثــورة
إلــى مؤسســات املعارضــة الســورية ،هو ســبب
الحــال املــزري الذي وصل إليه الســوريونّ .
ثمة
حاجــة اليــوم الســتيعاب الدرس ،والســعي إلى
العمــل املشــترك وتطويــر مواقــف ومبــادرات
تقـ ّـدم حقــوق املواطنــن وحاجاتهــم علــى
مصالــح القــوى الخارجيــة ،وجعــل الصــوت
الســوري أكثــر تناغمــا ومصداقيــة .الســعي
إلــى االســتقواء بالخــارج ضــد املنافســن
السياســيني هــو الــذي أوصــل البــاد إلــى مــا
هــي عليــه ،كمــا أوصــل مــن قبــل دول الجــوار
إلــى واقـ ٍـع مشــابه ،وحــال دون تطويــر موقــف
وطنــي يعبــر بوضــوح عــن حقــوق الســوريني
ومصالحهــم ،وقــاد إلــى تعميــق الشــرخ داخــل
البيــت الســوري بــن القــوى املعارضــة للنظــام،
وانتهــى بإضعــاف الجميــع وتحويلهم رهائن
لدى القوى الدولية واإلقليمية على السواء.
االعتمــاد علــى الخطــاب السياســي املجـ ّـرد
وغيــاب الجهــود الحقيقيــة لتحقيــق حالــة
مــن التشــاور والتعــاون والتكامــل بــن قــوى
املعارضــة الســورية ال زال هــو محــل ضعفهــا
واملدخــل إلــى تفتيــت جهودهــا وتوظيفها في
خدمــة مشــاريع إقليميــة ودوليــة ،ال ناقــة لهــا
فيهــا وال جمــل! فهــل تعيــد قيــادات املعارضــة
حســاباتها ومواقفهــا ،أم تســتمر فــي الحفــر
تحــت أقدامهــا ،وتجريــف األرض الصلبــة
التــي تقــف عليهــا ،والتــي صنعهــا صمــود
الشــعب الســوري الحــر واســتعداده لتقديــم
ـال ورخيــص ملواجهــة االســتبداد؟ وهــل
كل غـ ٍ
ســنجد تحـ ّـركات مــن الناشــطني السياســيني
والقــوى الوطنيــة لبنــاء الجســور وتطويــر
أقنيــة للحــوار ،وصــوال إلــى عمل اســتراتيجي
ّ
مشترك ،ينقذ الوطن مما وصل إليه من تمزق
وخرابّ ،
ويقدم مبادرات وطنية تحظى بقبول
واســع مــن أجــل قطــع الطريق علــى عبث تجار
الحــرب والدمــاء والخــراب ،وإنقــاذ الشــعب
السوري من املأزق الذي يعيشه منذ سنوات؟
(كاتب سوري)

ألمانيا :مراسم وطنية لتكريم ذكرى ضحايا الوباء

17

الجزائر :نحو تكييف التعليم العالي مع المستجدات

ّ
كرمــت أملانيــا ،أمــس األحــد ،ذكــرى نحــو ثمانــن ألفًا من مواطنيهــا كان فيروس كورونــا الجديد قد
أودى بحياتهــم ،وذلــك فــي مراســم حضرتهــا املستشــارة أنجيــا ميركل وكذلك رئيــس الدولة فرانك
فالتــر شــتاينماير ،بهــدف التعبيــر عــن التضامــن مــع أســر الضحايــا الذيــن توفــوا فــي عزلة بســبب
َ
كوفيــد .19-مــن جهتهــم ،دعــا رؤســاء املناطــق األملانيــة الســكان إلــى إضــاءة شــمعة أمــام نافــذة فــي
ّ
بيوتهم مساء كل عطلة نهاية أسبوع ،في خطوة رمزية في السياق نفسه .وقالوا في نداء مشترك
(فرانس برس)
«نريد أن نعي ما فقدناه» وأن «نستعيد معًا القوة واألمل».

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن سعيها لتكييف نظام التعليم العالي،
في الكليات الجامعية واملعاهد العليا ،مع املســتجدات الراهنة ،بهدف جعله مواكبًا للتخصصات
املطلوبة في ســوق العمل ،مع اســتحداث تخصصات جديدة في مختلف املجاالت .وأوضح الوزير
ّ
عبد الباقي بن زيان أن من غير املنطقي اإلبقاء على الصيغة القديمة لهذا النظام الذي بدأ تطبيقه
عــام  ،2004وبالتالــي ،يجــرى العمــل علــى تحســن هــذا النظــام ليصبــح التعليــم الجامعــي قاطــرة
(وكالة األنباء الجزائرية)
حقيقية لالقتصاد الوطني.

«تاكسي الحمير» في السنغال
ّ
يتجه الســنغاليون في املناطق الريفية إلى اســتخدام
عربــات تجرهــا الحميــر أو مــا ُيطلــق عليــه «تاكســي
الحميــر» عوضــا عــن ســيارات األجــرة ،وذلــك ســعيًا
إلــى كلفــة مواصــات أقــل .وتشــير التقديــرات إلــى
ّأن فــي الســنغال خمســة ماليــن حمــار ،فــي حــن
يسـ ّـجل هــذا العــدد ارتفاعــا يومــا بعــد يوم ،نظ ـرًا إلى
ّ
اإلقبــال الكبيــر علــى اســتخدامها فــي ظل غــاء كلفة

املركبات العمومية .وفي مدينة توبا في غرب البالد،
ّ
يفضــل الســكان ركــوب عربــات الحميــر عوضــا عــن
الســيارات فــي تنقالتهــم مــن مــكان إلــى آخــر داخــل
املدينة .وبهدف جذب الزبائن ،يعمد أصحاب عربات
الحميــر إلــى تزيني عرباتهــم وحميرهم بأبهى الحلل
قبل إطالق عليها صفة «تاكسي».
ونظ ـرًا إلــى كثــرة عــدد عربــات الحميــرّ ،ثمــة مناطــق

كثيرة ُت َّ
خصص لرعي الحمير ،ويمكن مصادفة تلك
ّ
الحيوانــات فــي كل ناحيــة مــن نواحــي أريــاف البــاد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تنتشــر مستشــفيات خاصــة
بالحميــر فــي مناطــق مختلفــة مــن الســنغال ،وهــي
ّ
توفر عالجات مجانية لتلك الحيوانات املرغوبة.
تجــدر اإلشــارة إلــى ّأن للحميــر أهميــة كبيــرة بــن
ســكان الســنغال ،ويظهــر ذلــك فــي املثــل الشــعبي

الشائع« :املزارع الذي ال يمتلك حمارًا ،يكون حمارًا».
ّ
مــن جهــة أخــرى ،تنظم مســابقات دورية للحمير في
ّ
كل عــام ،فــي خــال االحتفــاالت الوطنيــة فــي البــاد.
ّ
ومــا يميــز هــذه الســباقات ،العنايــة الكبيــرة بتزيــن
الحمير ،ومنع استخدام السياط والعصي ،للتخفيف
من معاناتها.
(األناضول)

الدبلوماسية األميركية وتعقيدات الملف اليمني
بشرى المقطري

تحضــر فــي اليمــن حســابات الفاعلــن
ً
اإلقليميــن والدوليــن عامــا رئيســا فــي دفــع
العمليــة السياســية أو تجميدهــا ،وهــذا مــا
يتكشــف مــن مــآالت الجهــود الدبلوماســية
الدوليــة التــي وصلــت إلــى طريــق مســدود،
ومنهــا جهــود الدبلوماســية األميركيــة التــي
تقــود حــراكًا سياســيًا الســتئناف املشــاورات
بــن الفرقــاء اليمنيــن ووكالئهــم ،برئاســة
مبعوثهــا إلــى اليمــن ،تيموثــي ليندركينــغ،
حيــث فشــلت فــي إحــراز أي تقــدم حقيقــي
فــي امللــف اليمنــي ،وذلــك محصلــة إلدارتهــا
سياســة التــوازن اإلقليمــي ،علــى حســاب
إيجــاد حــل جــذري ينهــي الصــراع املحلــي في
اليمــن ،وامتداداتــه اإلقليميــة .كذلــك إن نتائج
حراكهــا الدبلوماســي أثبــت أنهــا ال تملــك مــا
ّ
تقدمــه للفاعلــن اإلقليميــن لدفــع وكالئهــم
إلى انخراط في العملية السياسية ،بحيث ما
زالوا يراهنون على استمرار حروب وكالئهم
ً
النتزاع مكاســب سياســية ،ومن ثم ،وبدال من
تغييــر الدبلوماســية األميركيــة سياســتها
حيــال اليمــن ،فإنهــا تدفــع امللــف اليمني نحو
مزيــد مــن املســاومات والتجاذبــات اإلقليميــة
التي لن تكون نتائجها في مصلحة اليمنيني.
ُيحســب لــإدارة األميركيــة الحاليــة تصديــر
وقــف الحــرب فــي اليمــن أولويــة لسياســتها
الخارجيــة ،وإن كان ذلــك نتيجــة مقاربــة
خاطئــة ،تستســهل صيــغ الحــل السياســي
لألزمــة اليمنيــة ،إال أن تركيــز الدبلوماســية
األميركيــة علــى امللــف اليمنــي ّأدى إلــى
ـادرات لوقــف الحــرب فــي اليمــن،
إنضــاج مبـ
ٍ
جديدهــا املبــادرة الســعودية التــي اتخذتهــا
الدبلوماســية األميركيــة أرضيــة الســتئناف
املشــاورات السياســية بــن الفرقــاء اليمنيــن،
ً
أو علــى األقــل مدخــا لوقف إطــاق النار .ومع
أهميــة الحــراك الدبلوماســي حيــال األزمــة
اليمنية ،أوجدت املقاربة األميركية االلتفافية
تعقيــدات إضافيــة فــي امللــف اليمنــي ،إذ إن
اعتمادهــا علــى سياســة التــوازن اإلقليمــي
مــع الســعودية وإيــران ورقــة سياســية تهــدف
إلــى وقــف الحــرب فــي اليّمــن ،أحــدث إربــاكًا
لــدى اإلدراة األميركيــة ،وأثــر ســلبًا فــي فــرص
اســتئناف املســار السياســي ،ومــن ثــم وقــف
الحــرب .ففــي مقابــل تخفيضهــا الصــراع مــع
إيــران ،بمــا فــي ذلــك دفعهــا املشــاورات حــول
امللــف النــووي اإليرانــي ،بهــدف إجبــار إيــران

علــى دفــع وكيلها في اليمــن ،جماعة الحوثي،
إلــى اســتئناف املشــاورات ،فإنهــا حرصــت
علــى حمايــة مصالحهــا الحيويــة مــع حليفها
التقليــدي ،الســعودية ،الطــرف اإلقليمــي
الرئيــس فــي الحــرب ،وذلــك بطمأنتهــا إلــى
أن املســار السياســي فــي اليمــن يدعــم املســار
العســكري ،أي اســتمرار الحــرب ،بشــكل آخــر،
بمــا فــي ذلــك ضمــان حــق الســعودية فــي
الدفــاع عــن أمنهــا القومي من هجمات جماعة
الحوثــي ،إال أن محصلــة السياســة األميركيــة
املتناقضة حيال امللف اليمني هي ربط املسألة
اليمنيــة ،بمــا فــي ذلك وقف الحــرب ،باملصالح
الســعودية واإليرانيــة ،ليــس علــى قاعــدة فــك
وكالئهــم فــي اليمن ،بل تكريس امللف
اشــتباك ّ
اليمنــي ملفــا اســتراتيجيًا للقــوى اإلقليميــة،
بمــا فــي ذلــك تضمــن مصالحهمــا الحيويــة
فــي أي حــل مســتقبلي ،بحيــث أدخلــت امللــف
ً
اليمنــي فــي نفـ ٍـق أكثــر خطــورة مــن الســابق،
وجعلته مرتهنًا بمصالح الفاعلني اإلقليمني،
مقابــل اســتنفادها فــي الوقــت الحالــي أوراقــا
فاعلة للضغط السياسي.
سياســة شــد الحبــل التــي اعتمدتهــا
الدبلوماســية األميركيــة ورقــة ضغــط علــى
الســعودية ،ســواء بوقــف دعــم عملياتهــا
العســكرية ،أو وقــف صفقــات بيــع األســلحة،
لــم تــؤد إلــى خفــض عملياتهــا فــي اليمــن ،ألن
ّ
التحديــات العســكرية التــي تواجه الســعودية
تتجــاوز تقديــرات اإلدارة األميركيــة الحاليــة،
التــي تتمثــل باســتمرار هجمــات جماعــة
الحوثــي الصاروخيــة فــي اتجــاه أراضيهــا،
إضافــة إلــى تهديــد مقاتلي الجماعة بإســقاط
مدينة مأرب ،املعقل األخير للسلطة الشرعية،
وكيلها في اليمن .كذلك فإن هذه السياســة لم
تدفع الســعودية إلى تفضيل الخيار الســلمي
لحــل األزمــة اليمنيــة ،إذ إن املبــادرة التــي
ســوقتها الريــاض لوقــف الحــرب ،وإن كانــت
نتيجــة ضغــوط أميركيــة ،الهــدف الرئيســي
منهــا تفويــت الفرصــة علــى واشــنطن فــي
مباحثاتهــا مــع طهــران ،فــي ربــط التفــاوض
حــول امللــف النــووي بامللــف اليمنــي ،ومــن
ثــم إخــراج عدوهــا اإلقليمــي مــن ســياق الحــل
السياســي فــي اليمــن ،إذ أكــدت املبــادرة
رفضهــا النفــوذ اإليرانــي فــي اليمــن ،بمــا فــي
ذلــك حقهــا املشــروع فــي الدفــاع عــن أراضيهــا
ضــد تهديــدات وكالء إيــران ،وهــو مــا يعني أن
الســعودية ال تجد ضرورة في الوقت الحالي،
وال تحــت ضغــط حليفهــا ،للتهدئــة مــع إيران،
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

للدفــع بوكيلــه فــي اليمــن لقبــول مبادرتهــا،
وبمــا يتناســب مــع موقــف حليفهــا األميركــي
فــي إدارة أزمــات املنطقــة .ومــن جهــة أخــرى،
الســعودية الغارقــة فــي مســتنقع اليمــن ،وإن
ً
أرادت حــا سياســيًا يحفــظ لهــا مــاء الوجــه،
ويؤمن حدودها من هجمات جماعة الحوثي،
قدمــت املبــادرة للمنــاورة السياســية ،إذ تــدرك
أن الجماعــة لــن تقبــل بســقف املشــاورات الذي
ّ
حددتــه بقــرار مجلــس األمــن  .2216ومــن جهــة
ثالثــة ،تــدرك الســعودية أن حليفهــا األميركي،
وإن تعهــد بحمايــة أراضيهــا مــن اســتهداف
الطائــرات املســيرة والصواريــخ الباليســتية
التــي تطلقهــا جماعــة الحوثــي يوميــا علــى
منشــآتها الحيويــة ،فــإن اســتراتيجيته
الجديــدة تهــدف إلــى إعــادة انتشــار القــوات
األميركيــة العســكرية خــارج حدودها ،بما في
ذلــك منطقــة الخليــج ،مقابــل اســتمرار خطــر
الهجمــات التــي تضــرب عمقهــا ،هــي ّ
تحديات
ال تهـ ّـدد أمنهــا فقــط ،بــل أيضــا صورتهــا
اإلقليميــة أمــام إيــران ،كذلــك إن فشــل أميــركا
فــي حمايــة حليفها الســعودي ،على الرغم من
تخفيضه الصراع مع إيران ،يؤكد أن الواليات
املتحــدة ال تملــك أي ضمانات سياســية لوقف
هــذه الضربــات ،ال مــن إيــران ،وال مــن وكيلهــا
فــي اليمــن ،ومــن ثــم ســتخوض الســعودية
بأدوات تتناسب مع حماية
حربها في اليمن،
ٍ
وبمعزل عن إرادة حليفها.
مصالحها،
ٍ
إلــى ذلــك ،راهنــت الدبلوماســية األميركيــة
علــى سياســة تخفيــض العــداء مــع ايــران،
ورقــة سياســية تـ ّ
ـؤدي إلــى وقــف هجمــات
وكيلهــا علــى الســعودية مــن جهــة ،ومــن جهة
أخــرى ،تخفيــف الضغــط علــى معــارك جماعة
ً
الحوثــي ضــد الســلطة الشــرعية ،فضــا عــن
التمهيــد الســتئناف التشــاور بشــأن امللــف
ـازات مقابــل
النــووي اإليرانــي ،ومنحهــا امتيـ ٍ
دفعهــا وكيلهــا فــي اليمــن إلــى اســتنئاف
املشــاورات السياســية ،إال أن ذلــك لــم ينعكــس
إيجابــا علــى امللــف اليمنــي ،فمــن جهــةٍ
تجاهلــت الدبلوماســية األميركيــة أن عالقــة
إيــران بوكيلهــا فــي اليمــن تعتمــد علــى قــوة
الرعــب املحلــي واإلقليمــي املترتبــة عــن القــوة
العسكرية لجماعة الحوثي التي باتت خطرًا
ال يهـ ّـدد الســعودية فقــط ،بــل املالحــة العامليــة
أيضــا ،بحيــث منــح إيــران مكاســب سياســية
كراعيــة إقليميــة للجماعــة مــن دون أن تخســر
شــيئًا ،ولذلــك ســتدفع ببقائهــا ذراعــا محليــة
ً
عســكرية مناوئــة لخصومهــا ،ووكيــا محليًا
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يمثــل مصالحهــا .ومــن جهــة أخــرى ،ومــع
املكاســب السياســية التــي حققتهــا إيــران مــن
توظيــف امللــف اليمنــي فــي التفــاوض بشــأن
برنامجهــا النــووي ،فإنهــا نجحــت فــي فتــح
ـوات جديــدة للتحايــل علــى أي ضغــوط
قنـ ٍ
دوليــة بخصــوص امللــف اليمنــي ،مــن خــال
توثيــق عالقتهــا بالقــوى الدوليــة املنافســة
ألميــركا ،فقــد وقعــت إيــران والصــن ،أخي ـرًا،
معاهــدة التعــاون االســتراتيجي الشــامل،
التــي نصــت علــى زيــادة التبــادل التجــاري
بــن البلديــن إلــى  600مليــار دوالر خــال
العقــد املقبــل ،وبذلــك كســرت ايــران العزلــة
االقتصاديــة جـ ّـراء العقوبــات األميركيــة .ومن
ثــم ســترفع ســقفها السياســي فــي مــا يخــص
التفــاوض النــووي فــي مقابــل دفــع وكيلهــا
إلــى وقــف الحــرب فــي اليمــن .ومــن جهــة
ثالثــة ،وهــذا األهــم ،أن الحضــور اإليرانــي فــي
اليمــن الــذي تنامــى بفعــل القــوة العســكرية
لجماعــة الحوثــي يهــدف ،علــى املــدى البعيــد،
إلــى ضمــان وجــود إيــران فــي اليمــن بشــكل
دائــم تمامــا ،كالســعودية والقــوى اإلقليميــة
األخــرى ،بحيــث تتقاســم اإلشــراف علــى
املالحــة فــي املوانــئ اليمنية ،بمــا في ذلك باب
املنــدب ،اســتنادًا إلــى مبادرة «هرمز للســام»
التي ّ
قدمتها إيران قبل عام ،مرجعية لخفض
النزاعــات االقليميــة فــي املنطقــة ،والــذي
يتضمــن اقتســامها ،مــع القــوى اإلقليميــة،
اإلشــراف علــى املمـ ّـرات املائيــة واملالحــة فــي
املنطقــة ،التــي تسـ ّـوقها جماعــة الحوثــي
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ً
مدخــا للحــل السياســي فــي اليمــن واإلقليــم،
أي ضمان حصة إيران في الغنيمة اليمنية.
الوكالء املحليون هم في النهاية ّ
مجرد أدوات
خــارج ثقــل التوازنــات السياســية اإلقليميــة
والدوليــة التــي يجــري وفقهــا إنتــاج صيــغ
الحــل فــي بلــدان الحــروب كاليمــن ،وإن تــم
تضمني مصالحهم بحسب قوتهم العسكرية
ّ
ترجــح الدبلوماســية
علــى األرض .ففيمــا
األميركيــة مصالــح الســعودية فــي أي حــل
سياســي لألزمــة اليمنيــة ،مــع تضمــن قــدر
مــن املشــروعية لوكيلهــا فــي اليمــن ،الســلطة
الشــرعية ،فإن انتزاع الدبلوماسية األميركية
ضمانات من وكيل إيران في أي تسوية مقبلة
هــو أكثــر صعوبــة .فإضافــة إلــى أن جماعــة
الحوثي قوة عســكرية مليشــياوية محلية ،ال
دولــة ،أي يصعــب إلزامهــا بــأي صيغــة حــل ال
ترضــي حليفهــا اإلقليمــي ،ويضمــن بقاء هــا
قــوة مليشــياوية فــي أي ســلطة مســتقبلية،
ـدات أو اتفاقيــات ،وال
فإنهــا ال تحتــرم أي تعهـ ٍ
تحفــل بــأي ضغــوط أميركيــة الجبارهــا علــى
االنخــراط فــي العمليــة السياســية ،ومــع أن
قيادات سياسية فيها التقت ،أخيرًا ،املبعوث
األميركي في مسقط ،فإن هدف الجماعة إيهام
الواليــات املتحــدة واملجتمــع الدولــي بقبــول
املبــادرة الســعودية ،فيمــا حصــرت التفــاوض
حــول بعض بنودهــا ،وبمقتضي مصالحها،
كفتــح مطــار صنعــاء الدولي ،واإلشــراف على
رحالتــه مــن دون أي رقابــة دوليــة ،وهــو مــا
يعنــي حصولها على أمــوال إضافية ،وتأكيد
ســيادتها السياســية أمــام خصومهــا ،مقابــل
إطــاق يدهــا فــي مدينــة الحديــدة ،أي تحديــد
ســقفها السياســي :شــراكة في ثروات املناطق
املحـ ّـررة ،مــع اســتمرار بقاء قوتها العســكرية،
وســيطرتها علــى املناطــق الخاضعــة لهــا.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن الجماعة ،مثــل الوكالء
ّ
اآلخريــن فــي اليمــن ،تغلــب مصالــح وكيلهــا
فرص لوقف الحرب ،بحيث
اإلقليمي على أي
ٍ
ربطــت خياراتهــا املحليــة بخيــارات حليفهــا
ً
اإلقليمــي الــذي ليــس مســتعجال فــي حصــد
مكاســبه فــي اليمــن .ولذلــك تراهــن الجماعــة
وراعيهــا علــى تحقيــق اختــراق عســكري
فــي جبهــات مــأرب ،لفــرض شــروطها علــى
السعودية وعلى حليفها ،بما في ذلك أميركا
التــي يبــدو أن ليــس لديهــا كثيــر مــن أوراق
الضغــط لدفــع العمليــة السياســية فــي اليمن،
وبالتالي وقف الحرب.
(كاتبة يمنية)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
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بدل طقوس رمضان
باكستان :كورونا ّ

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

اســتقبل الباكســتانيون شــهر رمضــان،
ّ
للعــام الثانــي علــى التوالــي ،فــي ظــل
اســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا ،ومــا
تبعهــا مــن آثــار اقتصاديــة ومجتمعيــة ونفســية.
ّ
ـذا
وخالفــا للتوقعــات ،فــإن تداعيــات الجائحــة هـ ً
العــام كانــت أصعــب علــى الباكســتانيني مقارنــة
ّ
بالعام املاضي ،إذ إن رمضان  2020كان بعد أشهر
ّ
مــن بدايــة الوبــاء ،أمــا هــذا العــام فــإن شــهر الصــوم
ّ
قــد حــل فيمــا العالــم بالكامــل غــارق فــي تداعيــات
الجائحة.
يعيش معظم أبناء الشعب الباكستاني تحت خط
الفقــر املدقــع ،لــذا كانــت لكورونــا تأثيــرات كبيــرة
علــى املواطــن العــادي مقارنة باألثرياء وميســوري
الحــال .ونظ ـرًا للحالــة املعيشــية الهشــة ،باتــت
مطالــب وإجــراءات الســلطات ملواجهــة فيــروس
كورونــا فــي مهــب الريــح ،إذ مــع دخــول رمضــان،
وعلــى الرغــم مــن تحذيــرات املســؤولني املتكررة من
مغبــة انتهــاك اإلجــراءات الالزمــة ملواجهــة املوجــة
الثالثــة مــن كورونــا ،ال ســيما النســخ املتحــورة
الجديدة ،اكتظت األسواق الباكستانية باملواطنني
الذيــن يتجاهلــون أدنــى االحتياطــات الالزمــة
كااللتزام بالكمامة والتباعد االجتماعي.
وحــذر وزيــر التخطيــط والتنميــة الباكســتاني،

أســد عمــر ،خــال مؤتمــر صحافــي ،قبيــل شــهر
رمضــان ،مــن تجاهــل املواطنــن القيــود املفروضــة،
ّ
الفتــا إلــى أن الحكومــة ســتضطر إلــى اتخــاذ
إجــراءات أكثــر صرامــة ،قــد تضــر شــريحة التجــار
ّ
ورجــال األعمال .وذكر أيضًا بـ«األوضاع املعيشــية
الصعبــة للمواطــن الباكســتاني ،والــذي أرهقتــه
ّ
تداعيــات كورونــا ،علمــا أن الســلطات أضحــت هــي
ّ
أيضــا مرهقــة مــن تنفيــذ اإلجــراءات ،خصوصــا أن
الوقــت قــد طــال مع الجائحة ،وفــي دولة فقيرة مثل
باكســتان يعتبــر تنفيــذ القــرارات الحكوميــة أم ـرًا
ّ
صعبــا ،لكــن الحكومــة مرغمــة على ذلــك ،خصوصًا
بعد التفشي السريع للموجة الثالثة من الوباء».
وأعلنــت الحكومــة عــن آليــة ألداء الفرائــض خــال
شــهر رمضــان ،إذ منعــت مجــددًا كبــار الســن ممــن
تجــاوزوا الخمســن عامــا ،واألطفــال مــن الذهــاب
للمســاجد ،مــع مراعــاة باقــي الفئــات العمريــة
باإلجــراءات الالزمــة ،كااللتــزام بالكمامــة ،واحترام
ّ
التباعــد االجتماعــي ،خصوصــا أن قــرارات العــام
املاضــي بقيــت حب ـرًا علــى ورق ،إذ لــم يحتــرم أحــد
التحذيــرات الحكوميــة ،بــل علــى العكــس ،كانــت
املساجد مليئة بكبار السن.
ّ
في ما يبدو ،فإن الحكومة قد تعبت من اإلجراءات،
وهــو مــا أملــح إليــه الوزيــر أســد عمــر ،وبالتالــي
اكتفــت باإلجــراءات الورقيــة كمــا العــام املاضــي،
ّ
األمــر الــذي رحــب بــه املواطنــون ،خصوصــا أن

الطقوس الرمضانية جزء مهم من الشهر الفضيل.
مــن جهتــه ،يقــول املواطــن محمــد مشــتاق ،وهــو
أحــد ســكان مدينــة بيشــاور ،شــمال غربــي البــاد،
ّ
لـ«العربي الجديد» إن الجائحة «لن تغادر حياتنا
اليوميــة ،وبالتالــي علينــا التعايــش معهــا ،بــا
تعطيل لحياتنا اليومية ،خصوصًا الدينية منها...
من األقارب مــن أخذ بجدية االحتياطات
لقــد رأينــا ّ
الالزمــة ،لكنــه توفــي نتيجــة مضاعفــات إصابتــه
بكورونــا ،بينمــا مــن تجاهل الفيــروس ما زال على
قيد الحياة» .وتخالف الناشطة زاهره تسنيم ،رأي
ّ
مشــتاق ،إذ تعتبر أن «الشــريعة اإلســامية والعقل
يأمراننا باالســتماع ألهل التخصص ،أي األطباء،
لالمبــاالة،
بعدمــا ثبــت تفشــي الجائحــة كنتيجــة َ
وعــدم اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة» مطالبــة بأخــذ
الحيطة والحذر.
وأعلنــت الســلطات عــن منــع التجمعــات بأشــكالها
كافــة ،ســواء كانــت داخــل املســاجد أو املطاعــم،
و ّســمحت للمطاعــم بإيصــال الطعــام إلــى املنــازل،
لكنهــا منعتهــا من اســتقبال الزبائــن وقت اإلفطار.
وتأثــرت الشــريحة الفقيــرة والعمــال مــن تلــك
اإلجــراءات إذ عــادة مــا تقــام فــي باكســتان موائــد
الرحمن ،وهي عبارة عن إفطارات جماعية ينظمها
األثريــاء ورجــال األعمــال واملؤسســات الخيريــة في
مختلــف مناطــق البــاد ،مــن أجــل توفيــر وجبــات
ّ
الطعــام للفقــراء ،لكــن الســلطات منعتهم من تنظيم

أسواق لم ُتفتح
لم ُتفتح األســواق الرمضانية في باكستان هذا
العام خوفًا من التجمعات ،هي التي كانت توفر
الحاجيات بأسعار زهيدة .في المقابل ،يتجمع
الباكستانيون في األســواق التقليدية التي تكتظ
باألهالي وسط ارتفاع أسعار السلع ،على الرغم
من تأكيد الحكومة أنّها ستتعامل بشدة مع
التجار الذين يستغلون الوضع الحالي.

موائــد الرحمــن هــذا العــام بســبب تفشــي فيــروس
كورونــا .ويتحدث الناشــط محمــد نديم لـ «العربي
الجديــد» عــن طــرق بديلــة اتبعهــا ميســورو الحال،
ً
بــدال مــن موائــد الرحمــن ،وذلــك عبــر «توزيــع املواد
الغذائية على األســر الفقيرة ،وتوزيع علب الطعام
وقــت اإلفطــار علــى العمــال والفقــراء املجتمعــن
أمــام املســاجد ،ومحطــات الوقود واألماكــن العامة.
وعلــى الرغـ ّـم من عدم وصولها إلى مســتوى موائد
الرحمــن ،فإنهــا بديــل جيــد ،يســتفيد منــه كثيرون،
وهــو مــا حصــل أيضــا فــي رمضــان  ،»2020محــذرًا
من التجمعات أمام املساجد خالل توزيع الطعام.
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بتول األحمر ...متطوعة في
الصفوف األمامية

ثمة قاعات لم ُتدهن جدرانها منذ سنوات في مدارس
ّ
تونسية ،وتبدو نوافذها التي تخترقها الرياح غير
ماء
قادرة على الصمود أكثر ،فيما تقطر أسقفها
ً
كلّما هطلت األمطار ،لتُصنَّف بالتالي غير آمنة

مدارس
تونسية
تونس ـ بسمة بركات

تفتقر مدارس ّ
عدة في تونس إلى
ُبـنـيــة تـحـتـيــة س ـل ـي ـمــة ،فبعضها
ش ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار
الفرنسي في خمسينيات القرن املاضي من
دون أن ُي ـص ــار إل ــى صـيــانـتـهــا ف ــي م ــا بـعــد،
وب ـعــض آخ ــر مـنـهــا يـقــع فــي أمــاكــن مـعــزولــة
من البالد من دون أسوار وال حراسة وال ماء
ّ
وال شـبـكــات ص ــرف ص ـحــي .ول ـعــل مشكالت
البنية التحتية املهترئة في مــدارس عديدة
وغياب الصيانة فيها تجعلها عامل تنفير
لـلـمـ ّ
ـدرســن الـعــامـلــن فيها وكــذلــك التالميذ
وأولياء أمورهم.
فـ ــي ال ـ ــواح ـ ــد والـ ـث ــاث ــن مـ ــن مـ ـ ـ ــارس /آذار
امل ــاض ــي ،وف ــي م ــدرس ــة شـ ــارع بــورق ـي ـبــة في
مدينة زرمــديــن التابعة لوالية املنستير في
الــوســط التونسي ،وبعد دقــائــق مــن مغادرة
تالميذ إحــدى قــاعــات الـتــدريــس ،انـهــار جزء
مــن سقفها ،مــا ّأدى إلــى حالة مــن الـفــزع بني
التالميذ والكادر التربوي .وقد أوضح على
األثر املندوب الجهوي للتربية في املنستير،
ّ
منجي سليم ،أن االنهيار وقع في خالل فترة
ّ
ّ
االستراحة وأن الحادثة لم تخلف إصابات.
ّ
لكن هذه املدرسة لم تعد آمنة للتالميذ كما
هي حــال عــدد آخــر من املؤسسات التربوية.
ّ
وي ـش ـيــر سـلـيــم إل ــى أن خ ـب ــراء متخصصني
كانوا قد عاينوا وضــع املــدرســة قبل سقوط
سـقــف قــاعــة الـتــدريــس تـلــك ودع ــوا إل ــى غلق
عدد من القاعات ،مضيفًا في تصريح إعالمي
ّ
أن هذه املدرسة القديمة جدًا موضوعة على
ُ
برنامج صيانة ومــن املتوقع أن تبنى فيها
سبعة أقسام جديدة.
ّ
ويؤكد مراقبون أن هذه املدرسة ليست حالة
معزولة .ففي معتمدية الهيشرية في والية
ّ
سيدي بوزيد ،وسط غربي تونس ،لم يتمكن
مقاول من إنجاز أشغال في قاعات مدرسة
وسـ ــورهـ ــا أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وقـ ـ ـ ـ ّـرر ت ـع ـل ـيــق األشـ ـغ ــال
بسبب عجزه عن دفع أجــور العمال وتوفير
مــواد الـبـنــاء .فهو لــم يحصل على قسط من
قـيـمــة االتـ ـف ــاق امل ـب ــرم بـيـنــه وب ــن املـنــدوبـيــة
ّ
الجهوية للتربية في سيدي بوزيدُ .يذكر أن
املـ ّ
ـدرســن والتالميذ يعانون ظــروفــا صعبة
ّ
ثمة قاعات آيلة لالنهيار
في هذه املدرسة ،إذ ّ
باإلضافة إلى عدم توفر الكهرباء.
وتـشـيــر ت ـقــديــرات وزارة الـتــربـيــة التونسية
إلى نحو أربعة آالف مدرسة تعاني مشكالت
فـ ــي ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وت ـت ـط ـل ــب صـيــانـتـهــا
ـارات ك ـب ـي ــرة ،م ــؤك ــدة ف ــي أك ـث ــر مــن
اس ـت ـث ـم ـ
مناسبة ّأنها ّ
أعدت برنامج دراسات من أجل
إعادة تأهيل املدارس التي تعاني تراجعًا في
البنية التحتية .وعـلــى هــامــش ملتقى ُعقد
قـبــل أي ــام لــإعــان عــن إط ــاق م ـشــروع «دعــم

سنوات من
ثالث
ٍ
التطوعي
العمل
ّ
اختبرت خاللها بتول
مهمة
األحمر أكثر من
ّ
إنسانية وعايشت أقسى
وأشدها
اللحظات
ّ
إيالمًا ،ال سيما انفجار
مرفأ بيروت
بيروت ـ سارة مطر

بنية تحتية
مهترئة ونقص
في الصيانة

للنظام التعليمي والـفـضــائـيــات التعليمية
ـف وزي ــر
وال ـج ــام ـع ـي ــة ف ــي تـ ــونـ ــس» ،ل ــم ي ـخ ـ ِ
التربية فتحي السالوتي لـ«العربي الجديد»
ّ
مستوى
أن «ثـ ّـمــة مشكالت ع ـ ّـدة قائمة على
ّ
الـبـنــي الـتـحـتـيــة فــي مـ ــدارس ع ــدي ــدة» ،لكنه
رأى في املقابل ّأن ّ
«ثمة جهودا كبيرة تبذلها
الـ ــوزارة مــع مختلف الـجـهــات املـمــولــة ســواء
على املـسـتــوى الــوطـنــي أو الــدولــي لتحسني
املــؤسـســات الـتــربــو ّيــة ولـتـكــون عنصر جذب
للتالميذ وغـيــر مـنــفــرة لـهــم .هــي تعمل على
خلق فـضــاء يستجيب للمعايير والـشــروط
الــازمــة ،وإنـجــازات عـ ّـدة تحققت بالفعل في
ّ
هذا املجال» .وأشــار السالوتي إلى أن تكلفة
ترميم امل ــدارس عالية جـدًا وتتطلب تضافر
جـهــود الــدولــة والـقـطــاع ّالـخــاص ومنظمات
املجتمع املدني ،مضيفًا أنه على الوزارة بناء
أسوار حول مدارس ال تملكها تمتد على 280
ّ
كيلومترًا ،في حني أن إمكانياتها لهذه السنة
تسمح بإنجاز ستة كيلومترات فقط.
المنظومة التربوية غير مستقرة

في سياق متصل ،يرى رئيس جمعية أولياء
ّ
ال ـتــام ـيــذ ف ــي ت ــون ــس ،رض ــا ال ــزه ــرون ــي ،أن
«واقع مدارس عديدة في تونس صعب جدًا،
إذ ّإن حالة بعضها كارثية»ّ ،
مبينًا لـ«العربي

ّ
الجديد» أن «مــوازنــة وزارة التربية تساوي
سـتــة مـلـيــارات و 728مـلـيــون دي ـنــار تونسي
(نحو مليارين و 400مليون دوالر أميركي)،
ّ
مخصص لألجور.
أكثر من  92في املائة منها
ّ
تخصص نسبة ثمانية فــي املائة
وبالتالي
فقط لالستثمار في املؤسسات التربوية ،ما
ّ
يعني أن مخصصات تحسني البنية التحتية
وت ــوفـ ـي ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــات فـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس ُت ـ َـع ــدّ
ّ
ضئيلة ج ـدًا» .ويؤكد الزهروني أن «املرافق
الـتــي تجعل التلميذ ي ــدرس فــي محيط آمن
على سبيل املـثــال ،عدد
ومــريــح شبه غائبةّ .
مــن امل ــدارس الـتــي عايناها تفتقر إلــى سور
ّ
خارجي وبالتالي هي غير محمية .كذلك فإن
املــرافــق الصحية على أهميتها منعدمة في
مدارس عديدة».
ويـعـيــد الــزهــرونــي ذل ــك إل ــى «ع ــدم اسـتـقــرار
املنظومة التربوية في تونس وغياب اإلرادة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـحـقـيـقـيــة ل ــإص ــاح ،م ــع عــدم
ّ
ّ
إش ــراك كــل األط ــراف ألن النهوض بــاملــدارس
ي ـت ـجــاوز وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـن ـقــابــات ويـمـتــد
ل ـي ـطــاول ك ــل املـهـتـمــن بــاملـلــف م ــن جمعيات
وم ـن ـظ ـمــات وأول ـ ـيـ ــاء أمـ ـ ـ ّـور .إذًا امل ـســؤول ـيــة
م ـش ـتــركــة» .وي ـش ـيــر إل ــى أنـ ــه «م ــن املـفـتــرض
أن تـكــون الـتــأثـيــرات السلبية لــوبــاء كــورونــا
ع ـن ـصــر دف ـ ــع ن ـح ــو اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة حـقـيـقـيــة
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إلصـ ــاح امل ـن ـظــومــة ال ـتــربــويــة ف ــي ت ــون ــس».
ً
ويشدد الزهروني على ّأن ّ
أخطاء كبيرة
«ثمة
ّ
ُ
األجيال املقبلة ،بعدما صارت
ترتكب في حق
ّ
ً
م ــدارس عــديــدة منفرة للتالميذ ب ــدال مــن أن
تستقطبهم .فراحة املـ ّ
ـدرســن والتالميذ من
ّ
ّ
والتميز» ،الفتًا إلى أن «تونس
شروط النجاح
تشهد سنويًا انقطاع نحو  100ألــف تلميذ
عن الــدراســة ،واألمـيــة في ارتـفــاع إذ تتجاوز
 20فــي املــائــة .كــذلــك ّ
بينت إح ــدى الــدراســات
ّ
ّأن ّ
معدل السن الدراسية لتالميذ تونس هو
ّ
أقل بأربع سنوات مقارنة ببلدان أجنبية ،في
معظم امل ــواد وخصوصًا فــي تلك العلمية».
ّ
يضيف الــزهــرونــي أن «مستقبل تونس هو
في الرصيد البشري وفي االستثمار في ذكاء
ّ
أبنائها فــي ظــل مـحــدوديــة قـطــاعــات أخــرى،
بالتالي إذا لم نستثمر في التعليم والذكاء

6.728.000.000

دينار تونسي ،ما يساوي نحو مليارين
و 400مليون دوالر أميركي ،هي
ميزانية وزارة التربية في تونس

ّ
االص ـط ـنــاعــي فـ ــإن ال ـت ــراج ــع الـعـلـمــي ســوف
ّ
يـكــون كـبـيـرًا وس ــوف يـحــل الـجـهــل ،بالتالي
ال بـ ـ ّـد ل ـل ـن ـهــوض بــامل ـن ـظــومــة ال ـت ــرب ــوي ــة من
إص ــاح البنية التحتية لـلـمــدارس والنظام
التعليمي».
تفاوت واضح

من جهته ،يرى رئيس الجمعية التونسية
ّ
لجودة التربية ،بلقاسم بلغيث ،أن «توفير
ظـ ـ ــروف م ــائ ـم ــة لـ ـل ــدراس ــة يـ ـت ـ ّـم م ــن خ ــال
التجهيزات
صيانة البنية التحتية وتوفير
ّ
ّ
الضرورية في املــدارس ألن هذا األمــر يؤثر
على التعليم» ،مضيفًا لـ«العربي الجديد»
ّ
أن املـ ـس ــؤول ع ــن ال ـن ـه ــوض ب ــامل ــدارس هو
امل ـج ـمــوعــة الــوط ـن ـيــة وع ـل ــى رأس ـه ــا وزارة
ّ
التربية» .ويتابع أن «دور املجتمع املدني
يقتضي املساهمة في تحسني وضع بعض
املدارس ،كذلك األمر بالنسبة إلى دور أولياء
األم ــور .فسلطة اإلشــراف هي املسؤولة عن
إصالح وصيانة املؤسسات التربوية».
ّ
وي ــؤك ــد بـلـغـيــث أن «ث ـ ّـم ــة ت ـفــاوتــا واض ـحــا
الـيــوم بــن امل ــدارس ،خصوصًا بــن الريفية
والـ ـحـ ـض ــري ــة ،م ــا ّأدى إل ـ ــى غـ ـي ــاب ت ـكــافــؤ
ـن ال ـتــام ـيــذ وكــذلــك
ال ـف ــرص ّ الـتـعـلـيـمـيـ ّـة ب ـ ّ
مبينًا أن ــه «ال ب ـ ّـد مــن دعــم
بــن امل ــدرس ــن»،
امليزانية املرصودة للمؤسسات ،خصوصًا
االبتدائية منها والتي ما زالــت ميزانيتها
ض ـئ ـي ـل ــة ج ـ ـ ـدًا وال ت ـك ـف ــي ل ـت ــوف ـي ــر أب ـس ــط
املـ ــرافـ ــق واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات» .ويـ ـش ــدد بـلـغـيــث
ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة أال ت ــواص ــل ال ــدول ــة تـبــريــر
غـيــاب الـنـهــوض وإص ــاح املـ ــدارس بنقص
ّ
«تحمل
املـ ــوارد املــال ـيــة» ،داع ـيــا ّإي ــاه ــا إل ــى

مسؤوليتها طاملا ّأن الدستور ّ
ينص على
ّأن الـتـعـلـيــم م ـجــانــي ،وإال ي ـتـ ّ
ـوجــب عليها
النظر في تغيير ذلك ليصير مجانيًا بنسب
م ـعـ ّـي ـنــة .وحـيـنـهــا تـفـتــح امل ـج ــال لـقـطــاعــات
ّ
أخـ ـ ــرى ل ـل ـت ــدخ ــل» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «امل ـح ــاف ـظ ــة
ّ
على مجانية التعليم تلزم الــدولــة بتحمل
مسؤوليتها في العناية باملدارس» .ويلفت
ّ
ب ـل ـغ ـيــث إلـ ــى ّأن «ث ـ ّـم ــة ع ــاق ــة ج ــدل ـي ــة بــن
الـظــروف املـتــوفــرة فــي مــدرســة مــا وامل ــردود
والـنـتــائــج .فاملناخ الـعــام ينعكس سلبًا أو
إيجابًا على التالميذ وعلى أداء ّ
املدرسني.
وم ـ ـثـ ــال ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،إذا ك ــان ــت امل ـج ـمــوعــة
الـصـحـيــة فــي مــدرســة م ــا مـهـت ّــرئــة وامل ـيــاة
ال ـصــال ـحــة ل ـل ـش ــراب غ ـ ّيــر م ـت ــوف ــرة ووض ــع
األقسام ّ
سيئ وال تتوفر قاعات للمطالعة
وال نـ ـ ــواد تــرف ـي ـه ـيــة ف ـي ـمــا ت ـغ ـيــب وس ــائ ــل
ّ
فإن تأثير ذلك ّ
سيئ بال
التبريد والتكييف،
ّ
واملدرسني».
شك على التالميذ
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن وزارة التربية تعمل
على برنامج خــاص باملؤسسات التربوية
(م ــا بــن عـ َ
ـامــي  2017و )2021ي ـهــدف إلــى
بناء  59مؤسسة تربوية جديدة في مختلف
الجهات وإعــادة تأهيل  384منشأة تربوية
أخ ـ ـ ــرى ل ـت ـح ـســن ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـت ـح ـت ـي ــة .وق ــد
ت ـ ّـم ت ـمــويــل ب ــرن ــامــج «ت ـع ـص ـيــر املــؤس ـســات
التربوية» من قبل الحكومة التونسية وبنك
االستثمار األوروبي والبنك األملاني للتنمية
واالتحاد األوروبي بقيمة  220مليونًا و500
ألــف يــورو ،وقــد بلغ حاليًا مرحلته الثانية
ال ـت ــي تــرت ـكــز ع ـلــى إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل امل ـ ــدارس
االبتدائية وبناء مدارس جديدة في مختلف
ّ
جـهــات ال ـبــاد .وقــد مــكــن بــرنــامــج «تعصير

واقع مدارس عديدة
في تونس صعب جدًا إذ
ّ
إن حالة بعضها كارثية
الترميم يتطلب جهود
الدولة والقطاع الخاص
والمجتمع المدني

املؤسسات التربوية» حتى اآلن من بناء 20
ً
مــؤسـســة تــربــويــة جــديــدة فـضــا عــن إع ــادة
تأهيل وصيانة  261منشأة تربوية أخرى
ّ
موزعة بني مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية
عمومية .وتحترم املباني التربوية الجديدة
امل ـش ـ ّـي ــدة م ــن ض ـمــن ه ــذا ال ـبــرنــامــج الـبـيـئــة
ومبادئ البناء املناخي الحيوي ،من خالل
توفير الطاقة عبر العزل الحراري للجدران
واألسقف واستخدام الزجاج املزدوج عالوة
على استغالل الطاقات املتجددة مع األلواح
الحرارية إلنتاج املــاء الساخن واالستفادة
م ــن م ـي ــاه األم ـ ـطـ ــار .وه ـ ــذا املـ ـش ــروع يـهــدف
كــذلــك إل ــى ت ـكــويــن ع ــدد م ــن كـ ـ ــادرات وزارة
التربية في مجال التنمية املستدامة وإدارة
املـ ـش ــاري ــع ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــوف ـيــر م ـعــدات
تكنولوجية وعلمية مـتـطـ ّـورة فــي عــدد من
املؤسسات التربوية.

ليبيا :حكومة الوحدة تفتح ملفات جرائم سابقة
في ليبيا ،كما في البلدان
التي تخرج من حروب
واقتتاالت داخلية ،تأتي
المصالحة الوطنية
للمضي قدمًا.
ضرورية
ّ
والمصالحة تقتضي
إقفال ملفات شائكة
من خالل كشفها وليس
التستر عليها .فهل بدأت
فعًال مرحلة المصالحة
في البالد؟

بحث عن مفقودين في
مقابر جماعية (محمود
تركية /فرانس برس)

طرابلس ـ العربي الجديد

بـ ــدأت ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة لحكومة
الوحدة الوطنية في ليبيا بمتابعة قضايا
ج ـنــائ ـيــة س ــاب ـق ــة ،ت ــزام ـن ــا م ــع إط ـ ــاق مـســار
امل ـص ــال ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـه ــدف «طـ ـ ـ ّـي صـفـحــة
املاضي» .وقد أعلن املجلس الرئاسي الجديد
أخيرًا عن تأسيس املفوضية الوطنية العليا
للمصالحة في ليبيا ،وســط ترحيب محلي
واسع النطاق .وعلى الرغم من أهمية مسار
امل ـص ــال ـح ــة ك ــواح ــد م ــن أبـ ـ ــرز اس ـت ـح ـقــاقــات
ّ
الفترة ،فــإن نائب رئيس املجلس الرئاسي،
ّ
عبد الله الالفي ،أكد أن املصالحة «ال تعني
ت ـ ــرك مـ ـل ــف امل ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ضــد
ّ
اإلنـســانـيــة» ،مـشــددًا على ض ــرورة إحــالــة كل
املتورطني إلى القضاء.
وقد سبق ذلك إعالن وزيرة العدل في حكومة
الــوحــدة الــوطـنـيــة ،حليمة عـبــد الــرحـمــن ،عن
بدء تشكيل لجنة بمشاركة دولية تهدف إلى
«حث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية

ع ـلــى اإلفـ ـ ــراج ع ــن املـعـتـقـلــن ف ــي سـجــونـهــا»،
مطالبة كل الجهات غير املعترف فيها من قبل
الدولة بــ«اإلفــراج السريع وغير املشروط عن
املواطنني الليبيني املسجونني بغير وجه حق
ومن دون ّ
أي تهم أو أوامر قبض في حقهم».
م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،ش ـه ــدت ال ـب ــاد جـمـلــة من
التغييرات واإلج ــراءات السريعة في امللفات
املـتـعـلـقــة بــالـجــانـ َـبــن الـجـنــائــي والـحـقــوقــي،
خصوصًا بعد العثور على  10جثث ملقاة
في الهواري ،إحدى ضواحي مدينة بنغازي،
ش ــرق ــي ل ـي ـب ـيــا ،ف ــي وقـ ــت ط ــال ــب ف ـيــه رئـيــس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد
مكتب النائب العام بفتح تحقيق في
الدبيبة
ّ
ذلــك ،مؤكدًا أنــه «ال يمكن ملثل هــذه األحــداث
أن تـتـكــرر م ــرة أخـ ــرى ،وال ـت ـســامــح مـعـهــا أو
التغطية عليها تـحــت ّ
أي ذري ـعــة لــن يكونا
َ
م ـق ـبــولــن» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ي ـقــول الـنــاشــط
املــدنــي مــن بنغازي جمال دعـيــب ،لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إن ذل ــك «ي ـع ـكــس طــري ـقــة تـعــامــل
الحكومة الجديدة مع امللفات الجنائية عبر

المصالحة ال تعني ترك
ملف المتورطين في
الجرائم ضد اإلنسانية
المقابر الجماعية
والسجون السرية هي من
أصعب القضايا في البالد
نقلها إلى الجهات العدلية تالفيًا ّ
لجرها إلى
تعقيدات تلك امللفات من جهة ،فيما يعكس
مــن جهة أخ ــرى إص ــرارًا لــدى الحكومة على
فتح ملفات االنتهاكات».
ّ
وي ـش ـيــر دع ـي ــب إل ــى أن «ع ـم ـل ـيــات االع ـت ـقــال
ل ــم ت ـق ـت ـصــر ،ف ــي م ــا يـ ـب ــدو ،ع ـلــى الـعــاصـمــة

اختارت الشابة اللبنانية بتول األحمر
( 23عــامــا) أن تلتحق بـصـفــوف الــدفــاع
املــدنــي مـنــذ ع ــام  ،2018إس ــوة بغيرها
ّ
م ــن ال ـش ــاب ــات ،لـتـثـبــت مـعـهــن أن امل ــرأة
ّ
ق ــادرة عـلــى الـتـمـ ّـيــز وال ــري ــادة فــي شتى
ّ
الـ ـقـ ـط ــاع ــات واملـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ،كـ ـم ــا ت ـخــطــي
أصعب املهام واألحداث.
ب ـت ــول ،امل ـت ـطـ ّـوعــة ف ــي امل ــرك ــز اإلقـلـيـمــي
للدفاع املدني  -برج البراجنة (الضاحية
الـجـنــوبـيــة ل ـب ـي ــروت) ،ت ـقــول لــ«الـعــربــي
ّ
ال ـج ــدي ــد»« :ل ـع ــل أص ـع ــب املـ ـه ــام ،كــانــت
يــوم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من
أغ ـس ـطــس /آب  .2020ك ـنــت يــوم ـهــا في
مركز برج البراجنة ،فسارعنا باالتجاه
إلـ ـ ــى امل ـ ــرف ـ ــأ ،ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلنـقــاذ وإسـعــاف الجرحى ونقلهم إلى
املستشفيات .كان املشهد ّ
مروعًا ومبكيًا،
فكيفما نـظــرنــا رأي ـنــا أش ــاء الضحايا
والدمار الهائل ،ولم نسمع سوى صراخ
األهــالــي واألق ـ ــارب واألح ـب ــاء ينتظرون
خـبـرًا عــن حـيــاة أحـبــابـهــم .كــانــت ّ
مهمة
أليمة لن تفارق ذاكرتي».
وإذ تسرد ما حمله االنفجار من معانا ٍة
ومأسا ٍة على مستوى الشعب اللبناني
ّ
ّ
ك ـ ـكـ ــل ،ت ـض ـي ــف« :ت ــولـ ـيـ ـن ــا ك ــذل ــك م ـهــام
اإلطـفــاء وإزال ــة الــركــام على مــدى يومني
من دون أن نعرف طعم النوم
متتاليني ّ
حينها ،وكنا بالتوازي نواصل عمليات
البحث عــن الضحايا وإنـقــاذ وإسـعــاف
املصابني في املباني السكنية والشوارع
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات واملـ ـح ــال
التجارية الواقعة ضمن نطاق املناطق
امل ـح ـي ـط ــة ب ــاالنـ ـفـ ـج ــار .وق ـ ــد اس ـت ـم ـ ّـرت
مهامنا ساعات طويلة».
سبق لألحمر املشاركة في إطفاء حرائق
مساحات واسعة من
لبنان التي التهمت
ٍ
األراض ــي واألح ــراج واملناطق السكنية،
قبل اندالع انتفاضة  17أكتوبر /تشرين
األول ( 2019ح ــرك ــة شـعـبـيــة مـطـلـبـيــة).
ت ـصــف مـشـهّــد ت ـلــك ال ـح ــرائ ــق ب ــ«املــؤلــم
والفظيع ،لكنني لم أستسلم للمصاعب
ت ـمــامــا ك ـمــا ل ــم يـسـتـسـلــم زم ــائ ــي ،فقد
ّ
ّ
وتحدينا
وضعنا كل هواجسنا جانبًا،
النيران ،وحاولنا إطفاء أكبر قدر ممكن
من املساحات ،على ّالرغم من الصعوبات
التي واجهتنا ،إذ كنا ال نلبث أن نطفئ
ّ
ج ـهــة حــتــى تـتـسـ ّـبــب ال ــري ــاح بــاشـتـعــال
ال ـن ـيــران فــي جـهــةٍ أخـ ــرى .وكــذلــك كانت
ال ـح ــال ف ــي ال ـح ــرائ ــق ال ـتــي نـشـبــت بعد
انفجار املرفأ بفتر ٍة وجيزة» .وال تنسى
األحـمــر تداعيات جائحة كــورونــا «ومــا
ـراءات وقــائ ـيــة
ف ــرض ـت ــه ع ـ ّل ـي ـنــا م ــن إجـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
ّ
ّ
شديدة ،لكننا تعلمنا معها كيف نذلل
ال ـص ـع ــاب ،وأث ـب ـت ـنــا ح ــرص امل ـ ــرأة على
ً
الـتــوعـيــة وااللـ ـت ــزام ،بـمــا يـضـمــن حـيــاة
صـحـيــة آم ـن ــة ل ـه ــا ،ولـعــائـلـتـهــا وأف ـ ــراد
مجتمعها».
بـتــول ،الـتــي يعمل والــدهــا أيـضــا ضمن
فــرق الــدفــاع املــدنــي ،تلفت إلــى «إيمانه
ـرأة وم ـن ــا ّص ــرت ــه
ال ـع ـم ـي ــق بـ ـ ـق ـ ــدرات امل ـ ـ ـ ـ ّ
لحقوقها» وتشير إلــى أنـهــا تــأثــرت به
ك ـث ـي ـرًا ،فـقــد ك ــان ال ــداع ــم األس ــاس ــي لها
ولشقيقتيها اللتني ّ
تطوعتا لفتر ٍة معها
«وهـ ـك ــذا ،ك ـن ـ ُـت وم ــا زل ــت م ــن املــؤمـنــن
بــأهـمـ ّـيــة الـعـمــل اإلن ـســانــي ،واملـنــدفـعــن

طــرابـلــس ،حيث مـقـ ّـر الحكومة ،بــل ّ
توسعت
ـدث في
ل ـت ـط ــاول م ـنــاطــق ب ـع ـيــدة م ـثــل م ــا ح ـ ُ
مــدي ـنــة إج ــداب ـي ــا ،ش ــرق ــي الـ ـب ــاد .ف ـقــد أع ـلــن
ف ـي ـه ــا عـ ــن ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ع ـصــابــي
ّ
متورط في تجارة املخدرات منذ أعوام ،وفق
منشور لوزارة الداخلية .وفي جنوب البالد،
أعلنت السلطات األمنية عن تسيير دوريات
ّ
سيارة لتأمني الطرقات بني املــدن واملناطق،
باإلضافة إلــى إعــادة تنشيط مراكز الشرطة
في معظم املناطق ،تزامنًا مع إعــان ملديرية
أمن بنغازي عن تفعيل دوريات أمنية جديدة
ّ
فــي داخ ــل أحـيــاء املــديـنــة» .يضيف دعـيــب أن
«نـ ـش ــاط امل ـجــام ـيــع امل ـس ـل ـحــة ت ــراج ــع بشكل
كـبـيــر فــي ع ــدد مــن امل ـنــاطــق ،وس ــط مـخــاوف
قادتها من أن تطاولهم حمالت فتح امللفات
الـجـنــائـيــة ،ال ـتــي أك ــدت وزارة ال ـعــدل بــدء هــا
التحقيق فيها ،خصوصًا ما يتعلق باإلخفاء
السرية».
القسري والسجون ُ
وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،أخـ ــذ قـ ــرار الف ــت يــؤكــد
إصرار السلطات الجديدة في ليبيا على فتح

ن ـحــو ال ـص ـفــوف األمــام ـي ــة ف ــي مــواجـهــة
والحوادث والتفاني في سبيل
الكوارث
ّ
إنقاذ األرواح ،بغض النظر عن املخاطر
التي قد تعتري مهامنا».
ّأم ـ ـ ــا ش ـق ـي ـق ـهــا ال ــوحـ ـي ــد ،املـ ـتـ ـط ـ ّـوع فــي
إح ـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـك ـش ـف ـي ــة ،ضـمــن
قسم اإلسعاف ،فينتظر بــدوره أن يبلغ
الـثــامـنــة ع ـشــرة ،كــي يـنـضـ ّـم إل ــى الــدفــاع
املدني .تعلق األحمر« :يتابع أخي عملي
وعمل والــدي ويـحــاول دائمًا االكتساب
ّ
مــن خـبــرتـنــاّ لـنــاحـيــة إن ـجــاز ك ــل مهمة،
ـدورات عــدة
خـصــوصــا أن ـنــي خـضـعـ ُـت لـ ـ
ٍ
في اإلنقاذ واإلسعاف ،وقريبًا سأخضع
لدورة إطفاء».
ّ
تخصصت فــي مجال
كــانــت األحـمــر قــد
ت ــزي ــن وت ـن ـس ـي ــق األع ـ ـ ـ ـ ــراس ،مـ ــن دون
أن ي ـس ـم ــح لـ ـه ــا الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
بمزاولة هذه املهنة.
والظروف الصحية ّ
كــذلــك ،اضـطـ ّـرت للتوقف عــن العمل في
أح ــد امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ،بـسـبــب اإلق ـفــال
ّ
التخص ّص
ال ـعــام .وه ــي إذ تطمح إل ــى
ّ
كذلك في برمجة الكمبيوتر ،تؤكد أنها
ستواصل مسارها في العمل اإلنساني
«فــاملــرأة متساوية بقدراتها مع الرجل،

ً
ّ
وحـ ــتـ ــى أقـ ـ ـ ــوى م ـ ـنـ ــه» م ـ ـنـ ــاشـ ــدة املـ ـ ــرأة
ّ
اللبنانية أن «تتحدى املصاعب من دون
ـوف أو خشية ،وأن تــواصــل ً النضال
خـ ٍ
للحصول عـلــى حقوقها كــامـلــة ،وعلى
رأسها وقف العنف ضد النساء».
تـ ـضـ ـي ــف« :أش ـ ـعـ ــر ب ــالـ ـق ــوة والـ ـك ــرام ــة
ّ
والفخر كلما أرتــدي زي الدفاع املدني،
ّ
َ
وفي حني أصادف من يسألني بتعجب:
ب ـنــت وب ــال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،أال ت ـخــافــن؟!
ـوع آخ ـ ــر :أيــن
ت ـطــا ّل ـع ـنــي أس ـئ ـلــة م ــن ن ـ ـ ٍ
ـت وكـ ـي ــف ي ـم ـك ـن ـنــا االلـ ـتـ ـح ـ ّـاق
ت ـ ـطـ ــوعـ ـ ِ
ب ــالّ ــدف ــاع امل ــدن ــي؟ هـ ـك ــذا ،أش ـع ــر كــأنــي
أحفز الشابات والنساء على االنخراط
ـي» .وت ـخ ـتــم
ب ـم ـي ــدان ال ـع ـم ــل اإلن ـ ـسـ ــانـ ـ
ُ ْ
ْ َ
متوجهة إلى النساء« :ال تخفن ،ولتكن
ٌ
قـلــوبـكـ ّـن ق ـ ّ
ـوي ــة ،فنجاحنا مــرتـبــط بما
ّ
نتحلى به من جرأ ٍة وعزيمةٍ وإراد ٍة».
ّ
والجدير ذكره ،أن الدفاع املدني اللبناني
ـص
ال ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ـنــذ سـ ـن ــوات م ــن ّن ـقـ ٍ
ف ــي الـتـجـهـيــزات واملـ ـع ـ ّـدات واملــوظ ـفــن،
ُب ـ ـ ّـح صـ ــوت م ـت ـطـ ّـوع ـيــه وهـ ــم يـطــالـبــون
بإنصافهم وتثبيتهم في الوظيفة ،وهم
ّ
املتطوعون الذين حملوا ثقل ما عصف
ّ
أحداث مفجعة كل مرة.
بلبنان من
ٍ

شاركت في مهام اإلنقاذ بعد انفجار مرفأ بيروت (حسين بيضون)

تطوعت في الدفاع المدني عام ( 2018حسين بيضون)

املـلـفــات الجنائية .فقد قــرر الدبيبة تشكيل
لجنة ملعالجة ملفات ومطالب أهالي مدينة
تــرهــونــة (جـنــوب شــرق العاصمة طرابلس)
املتعلقة باملقابر الجماعية واملفقودين ،بعد
زي ــارة تــرهــونــة .وبـحـســب ال ـقــرار الحكومي،
ّ
َ
وزيري الداخلية
فإن اللجنة تشكلت برئاسة
والعدل في الحكومة ،ما يعني بحسب دعيب
ّ
«اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بامللف» .ويؤكد أن
«فتح الحكومة ملفات شائكة كملف املقابر
ال ـج ـمــاع ـيــة يـعـنــي االنـ ـط ــاق م ــن أع ـل ــى هــرم
القضايا الجنائية في اتجاه األسفل».
من جهتها ،تقول الناشطة الحقوقية الليبية
ّ
ب ــدري ــة ال ـح ــاس ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن
«ذه ــاب السلطات إلــى فتح مثل تلك امللفات
ّ
يحتم عليها فتح ملفات أخرى شائكة كذلك،
من قبيل ملفات املجازر في شارع الزيت في
ب ـن ـغــازي ،حـيــث اع ـت ــاد ال ـن ــاس ال ـع ـثــور على
العشرات من القتلى بالجملة ،ومجزرة براك
ال ـشــاطــئ ال ـتــي راح ضـحـيـتـهــا قـبــل سـنــوات
ّ
أكثر مــن أربـعــن مــدنـيــا» .وتــرى الحاسي أن

«الجهود الرسمية غير كافية لبدء مصالحة
مجتمعية يمكن أن تجسر الهوة في النسيج
االجتماعي التي خلفتها سنوات من االنفالت
األمني» ،وتطالب بـ«تكثيف الجهود األهلية
كذلك من خالل العمل املدني املنظم» .وتتابع
ّ
الحاسي أن «السلطات ،في ما يبدو ،تحظى
بضوء أخضر من قبل داعميها الدوليني ،لذا
ّ
فإن وزارة العدل أشارت إلى تعاون دولي مع
ّ
لجنتها» ،الفتة إلى أن «قرار إنشاء املفوضية
الوطنية العليا للمصالحة منقوص ،إذ لم
َ
ُيعلن حتى اآلن مــن هــم أعـضــاؤهــا» .وتذكر
ّ
الـحــاســي أن «الـجـهــود الـســابـقــة للمنظمات
الدولية ،ومن بينها محكمة العدل الدولية،
ل ــم ت ـت ـم ـكــن م ــن ح ـل ـح ـلــة امل ـل ـف ــات ال ـجـنــائ ـيــة
ّ
طيلة سنوات» .وتكمل الحاسي أن القرارات
والخطوات املتداولة بشأن نشاط السلطات
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـلـ ـف ــات «م ـ ــا زال ـ ــت أول ـ ـيـ ــة .ف ـثـ ّـمــة
أم ــور كـثـيــرة تنتظر ّ
أي سلطة تــريــد إثـبــات
نفسهاّ ،أولـهــا تفعيل املؤسسات القضائية
للمحاسبة».
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يتصاعد الســجال في تركيا بشــأن مشروع قناة إســطنبول المائية بين الحكومة والمعارضة .تقف هذه المقالة على األجواء
التركية الداخلية بشأن جدواها والحاجة إليها ،في ظل وجود مضيق البوسفور ،وتأثيراتها على اتفاقية مونترو

سجال تركي ساخن بين الحكومة والمعارضة

قناة إسطنبول واتفاقية مونترو

MEDIA

سجن
قرصان

ديــن قرصــان إلكترونــي أوكرانــي بالســجن
عشــرة أعــوام فــي الواليــات املتحــدة لــدوره فــي
عملية ســطو واســعة على أرقام بطاقات ّ
ّ
بنكية
ّ
كلفت «خســائر تتجاوز مليار دوالر» ،وفق ما
ّ
وتزعــم فيديــر
أفــادت وزارة العــدل األميركيــة.
ُ
هلديــر ( 35عامــا) مجموعــة تعــرف باســم
«اف أي ان  )FIN7( »7تتكـ ّـون مــن قراصنــة
اخترقوا األنظمة املعلوماتية لنحو  3600فندق

ومطعــم وكازينــو فــي  47واليــة أميركيــة ودول
أخــرى (بريطانيــا ،أســتراليا وفرنســا) بــن
 2015و.2018
أوقــف هلديــر فــي أملانيــا عــام  ،2018وجــرى
ترحيلــه إلــى ســياتل علــى الســاحل الغربــي
للواليــات املتحــدة .وكان القراصنــة قــد نجحــوا
بحلــول ذلــك فــي ســرقة أرقــام بطاقــات 15
مليــون شــخص ،واســتعملوها لجنــي أربــاح

علــى «اإلنترنــت املظلمــة» (دارك ويــب) ،وهــي
جــزء مــن اإلنترنــت ال يظهــر علــى محــركات
البحث .واستعملت املجموعة شركة معلوماتية
مقرهــا روســيا وإســرائيل واجهــة ألنشــطتها
والستقطاب قراصنة إلكترونيني آخرين.
وقــال املدعــي العــام نيكــوالس ماكيــد فــي بيــان
إن «املتهــم واملتواطئــن معــه اخترقــوا ماليــن
الحســابات املاليــة وســببوا ألميركيــن خســائر
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تجــاوزت مليــار دوالر وكبــدوا االقتصــاد
األميركي خسائر».
أوقــف أيضــا فــي أوروبــا وجهــان مهمــان فــي
مجموعــة «اف أي ان  »7عــام  ،2018وهمــا
دميتــرو فيــدوروف وأندريــه كولباكــوف ،وقــد
وجهــت إليهمــا  26تهمــة ،أبرزهــا االحتيــال
والقرصنة اإللكترونية وتشكيل وفاق إجرامي.

(فرانس برس)

عمر كوش

سجال مصري حول لجنة المرأة في نقابة الصحافيين

تـعـيــش تــرك ـيــا ،ف ــي أيــام ـنــا ه ــذه،
ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ـ ــع ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـبـ ـي ــان
ال ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره  104ضـ ـب ــاط مــن
كـبــار ضـبــاط الـبـحــريــة الـتــركـيــة املتقاعدين،
م ـن ـت ـصــف ل ـي ـلــة الـ ــرابـ ــع م ــن إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان
ال ـ ـجـ ــاري ،واعـ ـت ــرض ــوا ف ـي ــه ع ـل ــى س ـيــاســات
ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ومـســاعـيـهــا ح ـيــال عــدد
م ــن ال ـق ـضــايــا ،خ ـصــوصــا املـتـعـلـقــة بتنفيذ
م ـشــروع قـنــاة إسـطـنـبــول املــائـيــة لـلــربــط بني
البحر األسود وبحر إيجه ،والتي اعتبروها
م ـح ــاول ــة ل ـل ـخ ــروج م ــن ات ـفــاق ـيــة «م ــون ـت ــرو»
الخاصة بحركة السفن عبر املضائق
الدولية،
ّ
التركية ،واملوقعة عام .1936

يعود الســجال إلى نقابة الصحافيين المصريين بعد أيام على انتخابات تجديدها النصفي ،وهذه المرة بســبب تشكيل لجنة للنساء ،بين
من اعتبر ّ
ّ
إلهاء
ظل ظروف الصحافيات ،فيما رفضها آخرون باعتبارها
أن لها أهمية قصوى في
ً
القاهرة ـ العربي الجديد

اعتراضات البيان

وجاء بيان الضباط املتقاعدين األتــراك على
وقع النقاشات والسجاالت الساخنة ما بني
الحكومة واملعارضة ،التي أحدثها مشروع
قناة إسطنبول املائية ،إذ يقود رئيس بلدية
إسطنبول الـكـبــرى ،أكــرم إمــام أوغـلــو ،ومعه
ح ــزب الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري ،حـمـلــة مـعــارضــة
العتبارات بيئية واقتصادية
ملشروع القناة،
ٍّ
ّ
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،لـ ـك ــن املـ ــوق ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى ال ـب ـي ــان
ا ّع ـتــرضــوا عـلــى م ـشــروع الـقـنــاة باعتبارهم
أنــه ّ
يمس باتفاقية «مونترو» التي «تحمي
ح ـق ــوق ال ـش ـعــب ال ـتــركــي بــأف ـضــل ش ـك ــل ،من
خالل السيطرة التركية على املضائق بشكل
كـ ــامـ ــل» ،بــوص ـف ـهــا «ات ـف ــاق ـي ــة ت ـم ـنــع دخ ــول
تــرك ـيــا ف ــي ّ
أي ح ــرب ال تــريــدهــا إل ــى جــانــب
أح ــد األطـ ـ ــراف امل ـت ـح ــاربــن ،إذ أت ــاح ــت لـهــا،
َ
في أثناء الحرب العاملية الثانية ،أن تحمي
حيادها» .لذلك طالبوا ،في بيانهم ،بضرورة
«تـجـ ُّـنــب ّ
أي ك ــام أو ن ـشــاط يـمـكــن أن يكون
سببًا َليضع هذه االتفاقية على الطاولة ،أو
أن تكون موضع نقاش ،وهي االتفاقية التي
ّ
تحتل ،لهذا السبب أو لغيره ،موقعًا ّ
مهمًا في
ّ
مصير تركيا وبقائها» .وذهب موقعو البيان
ّ
مجرد
إلــى اعتبار اتفاقية مونترو «ليست
اتـفــاقـيــة تـحـكــم م ــرور الـسـفــن عـبــر املـضــائــق
التركية ،بل انتصار دبلوماسي كبير ،أعاد
إلى تركيا سيادتها على مضائقها البحرية
االسـتــراتـيـجـيــة» ،وبفضلها «أص ـبــح البحر
األسود بحرًا للسالم».
ولم يتوقف البيان عند التحذير من االنسحاب
مــن اتفاقية «مــونـتــرو» ،بــل امتد إلــى قضايا
داخلية عدة متعلقة بإدارة الدولة وسياسات
الحكومة وقـيــم الجمهورية والعلمانية ،إذ
دان املــوق ـعــون عـلــى الـبـيــان «اب ـت ـعــاد ال ـقــوات
البحرية التركية عن هــذه القيم ،وعــن النهج
امل ـعــاصــر ال ــذي رس ـمــه مــؤســس الـجـمـهــوريــة
التركية الحديثة ،مصطفى كمال أتــاتــورك»،
ّ
وعبروا عن حزنهم النتشار «بعض األخبار
والـ ـص ــور» ال ـخــاصــة ب ــال ـق ــوات ال ـب ـحــريــة في
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ــي إح ــال ــةٍ
إل ــى ان ـت ـشــار صـ ــورة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي لضابط في البحرية التركية في
م ـكــان ع ـب ــادة ،مــرتــديــا عـمــامــة وع ـب ــاءة فــوق
ّ
لباسه العسكري ،مع أن وزارة الدفاع التركية
أعلنت فتح تحقيق في هــذا املــوضــوع .ودعا
البيان إلى ضرورة «أن يعمل الجيش التركي
ّ
بجد من أجل املحافظة على املواد األساسية
للدستور ،التي ال يمكن تغييرها وال يمكن
اقتراح تغييرها» ،في إشارة إلى معارضتهم
الدعوى التي أطلقها الرئيس التركي ،رجب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،م ــن أج ــل تـغـيـيــر الــدس ـتــور
التركي املعمول به منذ .1982
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـض ـ ّـم ــن بـ ـي ــان ال ـض ـب ــاط
ّ ّ
األتــراك املتقاعدين نقاطًا عدة ،إال أن تركيزه
ك ــان مـنـصـبــا عـلــى جـمـلــة م ــن االع ـت ــراض ــات،
طــاولــت ،على وجــه الخصوص ،مــا اعتبروه
محاولة الـخــروج مــن اتفاقية «مــونـتــرو»؛ إذ
اسـتـنــد مــوقـعــو الـبـيــان فــي ذل ــك إل ــى الـجــدال
الـ ـ ــذي أثـ ــارتـ ــه واقـ ـع ــة انـ ـسـ ـح ــاب ت ــرك ـي ــا مــن
اتفاقية «إسطنبول» لحماية املرأة من العنف
بمرسوم رئــاســي ،وإمكانية أن تنسحب من
اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى ،خصوصًا
بعد التصريحات التي أطلقها رئيس البرملان
ّ
وتحدث فيها عن
التركي ،مصطفى شنطوب،
إمـكــانـيــة خ ــروج تــركـيــا مــن اتـفــاقـيــات دولـيــة
ً
أخ ــرى ،بـمــا فيها اتـفــاقـيــة «مــونـتــرو» مـثــاال،
بموجب الصالحيات التي يمنحها الدستور
ال ـتــركــي لـلــرئـيــس ل ـل ـخــروج م ــن االت ـفــاق ـيــات
الدولية.
ردود الفعل

ويدخل بيان الضباط األتراك املتقاعدين في
سـيــاق االسـتـقـطــاب السياسي ال ــذي تشهده
تركيا ،وما يستتبعه من سجال وتنافس ما
بني حــزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه
ح ــزب ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة م ــن ج ـهــة ،وأحـ ــزاب
وقــوى املعارضة من جهة أخــرى .لذلك ،أثار
ـاالت واسـ ـع ــة عـلــى
ـات وس ـ ـجـ ـ ٍ
ال ـب ـي ــان ن ـق ــاش ـ ٍ
مختلف املـسـتــويــات ،الــرسـمـيــة والسياسية
وال ـش ـع ـب ـيــة ،وص ـ ــدرت ردود ف ـع ــل عـ ــدة مــن
مسؤولني فــي الحكومة وأح ــزاب املعارضة،
إذ فتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة
تحقيقًا «مع املوقعني على البيان ،ومن يقف
وراء إع ــداده» ،وجــرى توقيف عشرة ضباط
من املوقعني على البيان على ذمة التحقيق،

عب ّارة تبحر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول ( 2019/12/26فرانس برس)

واس ـ ـتـ ــدعـ ــاء أرب ـ ـعـ ــة آخـ ــريـ ــن م ـن ـه ــم ل ـ ــإدالء
بــإفــاداتـهــم أم ــام الـقـضــاء مــن دون توقيفهم،
مراعاة لكبر سنهم ووضعهم الصحي.
وتمحورت ردود فعل الداعمني للبيان حول
إدخاله ضمن حرية التعبير ،واعتبار ّأن ّ
رد
ّ
فعل املعترضني عليه مبالغ فيه ،ألن الضباط
املوقعني على البيان لم يرتكبوا جريمة ،بل
ّ
عبروا عن آرائهم مثل بقية املواطنني .في حني
ّ
تمحور رد فعل املسؤولني في حزب العدالة
والـتـنـمـيــة (ال ـحــاكــم) وحـلـيـفــه ح ــزب الحركة
القومية ،حــول ربــط البيان بفكرة االنـقــاب،
ّ
والـتــركـيــز على أن التعبير عــن ال ــرأي شــيء،
وبيان يدعو إلى انقالب شيء آخر ،إذ رفض
الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان «ق ـب ــول ب ـيــان ال ـج ـنــراالت
ّ
املتقاعدين ضمن حرية التعبير ،ألن حرية
ً
ال ـت ـع ـب ـي ــر ال ت ـت ـض ـمــن جـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ت ـهــديــد
ّ
للسلطة املنتخبة» ،وأكد عدم وجود أي نيةٍ
لديه في الوقت الــراهــن للخروج من اتفاقية
ّ
«مونترو» ،معتبرًا أن «معارضي مشروع قناة
إسطنبول هم أعــداء ألتــاتــورك والجمهورية
ّ
ـان فــي منتصف
ال ـتــرك ـيــة» ،وأن «إصـ ــدار ب ـيـ ٍ
الليل هو سلوك يعبر عن نوايا سيئة»؛ كونه
يعيد إلــى األذهــان االنقالبات العسكرية في
تركيا ،وتدخل الجيش في الحياة السياسية
وفي شؤون الدولة .أما رئيس حزب الحركة
القومية ،دولــت بهجلي ،املتحالف مع حزب
العدالة والتنمية (الحاكم) ،فطالب بتجريد
ال ـض ـبــاط املــوق ـعــن ع ـلــى ال ـب ـيــان م ــن رتـبـهــم
الـعـسـكــريــة ،وقـطــع روات ـب ـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
ح ــرم ــان ـه ــم مـ ــن ح ـق ــوق ـه ــم ال ـت ـق ــاع ــدي ــة .كـمــا
أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا ،اعتبرت
فيه بيان الضباط املتقاعدين «ليست له أي
فائدة سوى اإلضــرار بالديمقراطية ودوافــع
الـجـيــش الـتــركــي ومـعـنــويــاتــه» ،وأضــافــت أن
«ن ـظ ــام ال ـعــدالــة ال ـتــركــي سـيـتـخــذ الـخـطــوات
الالزمة».
وفــي طــرف املـعــارضــة ،وصـفــت رئيسة حزب
ال ـجـ ّـيــد ،م ـي ــرال أك ـش ـنــر ،ال ـب ـيــان بـ ـ «ال ـغ ـبــي»،
ّ
مـعـتـبــرة أن «م ـثــل ه ــذه ال ـب ـيــانــات ،ف ــي وقــت
ّ
مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،تـ ــذكـ ــرنـ ــي بـ ــاملـ ــذكـ ــرات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـبـ ـب ــت فـ ـ ــي انـ ـقـ ـط ــاع
الديمقراطية» .ورأى زعيم حزب الديمقراطية
ّ
والـتـقـ ّـدم ،علي باباجان ،أن «صفحات العار

يدخل بيان الضباط
األتراك المتقاعدين
في سياق االستقطاب
السياسي الذي
تشهده تركيا
عكست ردود الفعل
الرسمية حيال بيان
الضباط رفضًا صارمًا
ّ
لتدخل العسكر في
الحياة السياسية
والمدنية

فــي تــاريـخـنــا مليئة بــالـتــدخــات العسكرية
ّ ّ
غير ّ
املبررة في السياسة ،يجب أال يذكرونا
بتلك الذكريات املؤملة».
أما حزب الشعب الجمهوري املعارض وقوى
ّ
معارضة أخ ــرى ،فــرأت أن البيان هــو تعبير
عــن وج ـهــة نـظــر لـلـضـبــاط املـتـقــاعــديــن حــول
الـقـضــايــا ال ـتــي ي ـجــري تــداول ـهــا فــي وســائــل
اإلعالم ،ويتماشى مع املادة  25من الدستور
التركي ،التي تكفل حرية الرأي للجميع ،بمن
فيهم الضباط املـتـقــاعــدون .وبالتالي ،ليس
فيه أي دع ــوة إلــى الـقـيــام بــانـقــاب عسكري.
وع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ــاس ،وصـ ــف رئ ـي ــس حــزب
الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري ،ك ـ ّمــال كـلـجــدار أوغ ـلــو،
رد ف ـعــل ال ـح ـكــوم ــة ،ب ــأن ــه «أجـ ـن ــدة زائـ ـف ــة ال
جـ ــدوى م ـن ـهــا» .فـيـمــا اع ـت ـبــر ال ـنــاطــق بــاســم
ّ
الحزب ،فائق أوزتــراك ،أن «محاولة أردوغان

موقف معارض
ترفض أحزاب المعارضة التركية مشروع قناة إسطنبول ،ووصفها
رئيس بلدية إسطنبول ،أكرم إمام أوغلو ،بأنها «مشروع كارثي سيتسبب
في مجزرة بيئية» ،وأنها ستُحدث تغيرات في التوازن البيئي ،وتهدد
النظام البيئي والمناطق األثرية حولها ،على الرغم من أن الحكومة
التركية تجادل بأن القناة ستقلل من االنبعاثات والمخلفات التي قد تضر
بالمناطق األثرية والتراثية المحيطة بها .كما أن معارضي المشروع
يرون أن أعمال الحفر ستستغرق مدة طويلة ،وتؤدي إلى فقدان
موارد المياه العذبة.

ال ـظ ـه ــور بـمـظـهــر ض ـحـ َّـيــة م ـح ــاول ــة ان ـقــاب
ج ــدي ــدة ل ــن ت ـمـ ّـر عـلــى أحـ ــد ،وه ــي مسرحية
قــد سـبــق عــرضـهــا .وإن كــانــوا يــريــدون عــدم
حدوث انقالبات ،فعليهم تطهير الجيش من
الضباط الذين يرتدون ّ
ّ
الجبة الدينية».
قناة إسطنبول واتفاقية «مونترو»

وعكست ردود الفعل الرسمية حيال البيان
رف ـضــا ص ــارم ــا لـتــدخــل الـعـسـكــر ف ــي الـ ّحـيــاة
السياسية واملدنية ،إذ على الرغم من أنــه ال
يرقى إلى مصاف التهديد بانقالب عسكري،
ّ
فــإنــه يحمل تحذيرًا مــن عسكريني سابقني،
ّ
مــن مغبة االنسحاب مــن اتفاقية «مونترو»
وتنفيذ مشروع قناة إسطنبول املائية.
وق ـ ــد ف ـت ــح م ـ ـشـ ــروع الـ ـقـ ـن ــاة ال ـ ـجـ ــدال ب ـشــأن
ج ــدواه ــا ،وال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا ،ف ــي ظ ــل وج ــود
مضيق البوسفور ،وعما ّإذا كان سيؤثر على
اتـفــاقـيــة «مــون ـتــرو» املــوقـعــة فــي  20يوليو/
تموز ّ 1936في مدينة مونترو السويسرية،
ّ
الـتــي وق ـعــت عليها كــل مــن تــركـيــا واالت ـحــاد
الـســوفـيـيـتــي ال ـســابــق وبــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسالفيا
السابقة والـيــابــان وأسـتــرالـيــا .وهــي تسمح
لـلـسـفــن ال ـتــاب ـعــة ل ـل ــدول امل ـط ـلــة ع ـلــى الـبـحــر
األســود بحرية املــرور ،والتواجد في حوض
البحر األسود ،أما السفن التابعة لدول خارج
حوض البحر األسودُ ،
فيسمح لها بالتواجد
ثالثة أسابيع.
ّ
وأقرت االتفاقية سيادة تركيا الكاملة على
املضائق املائية االستراتيجية ،وحقها في
البوسفور
تنظيم حركة املالحة في مضائق
ّ
والدردنيل وبحر مرمرة ،باإلضافة إلى أنها
تكفل حرية مرور السفن التجارية في أوقات
السلم والـحــرب ،وسمحت للسفن الحربية
األسود باملرور
التابعة لدول حوض البحر
ّ
من دون ّ
أي تقييد أو تحديد ،لكنها قيدت
ّ
حركة السفن الحربية لـلــدول التي ال تطل
على البحر األســود وفق شــروط معينة ،إذ
سمحت لـهــا بــالـتــواجــد فــي الـبـحــر األس ــود
ّ
ثــاثــة أســاب ـيــع ف ـقــط ،شــريـطــة أال يـتـجــاوز
عددها تسع سفن ،وأن تكون خفيفة الوزن،
ال تتجاوز حمولتها اإلجمالية  15ألف طن.
ووفــق إحـصــاءات وزارة املــواصــات والبنى
ّ
الـتـحـتـيــة ال ـتــرك ـيــة ،فـ ــإن ع ــدد ال ـس ـفــن الـتــي
ع ـب ــرت مـضـيــق ال ـبــوس ـفــور ع ــام  2019بلغ
ّ
 41ألفًا و 112سفينة ،لكن عددها انخفض
خـ ــال  2020إلـ ــى  38ألـ ــف س ـف ـي ـنــة ،بسبب
ت ــأث ـي ــرات ال ـجــائ ـحــة ال ـت ــي سـبـبـهــا ف ـيــروس
ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد .أمـ ــا امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ال ـس ـنــوي
لعدد السفن التي تعبر مضيق البوسفور
فيتراوح بني  40و 42ألف سفينة ،مع العلم
ّ
أن طاقة املضيق االستيعابية تبلغ  25ألف
ّ
سفينة سنويًا فقط .لذلك ،فإن أحد األهداف
ال ـتــي تـســوقـهــا الـحـكــومــة الـتــركـيــة مــن أجــل
فـتــح ق ـنــاة إسـطـنـبــول املــائـيــة هــو تخفيض
الضغط على مضيق البوسفور ،لكن الهدف
األكبر رغبتها في تحقيق عوائد مالية أكبر
م ــن ع ـبــور ال ـس ـفــن ،وتـحـقـيــق أرب ـ ــاح كـبـيــرة
ّ
تعوضها عــن األم ــوال الـتــي حرمتها منها
اتـفــاقـيــة مــونـتــرو مــن جبايتها ،إل ــى جانب
ات ـخــاذ تــدابـيــر أكـثــر صــرامــة بـصــدد السفن
الـتــي تشكل خـطــرا عـلــى الـبـيـئــة ،خصوصًا

ّ
س ـف ــن ن ـق ــل ال ـن ـف ــط وم ـش ـت ـق ــات ــه .ويـ ـب ــدو أن
االس ـت ـع ــدادات لـشــق قـنــاة إسـطـنـبــول املائية
قــد بلغت مــراحـلـهــا األخ ـي ــرة ،بحسب إعــان
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،أخـ ـيـ ـرًا ،والـ ـ ــذي اعـتـبــرهــا
مــن أكبر مشاريع البنية التحتية ،وأكثرها
استراتيجية في تركيا ،وتقع ضمن املشاريع
ال ـع ـمــاقــة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى زي ـ ــادة إجـمــالــي
الناتج املحلي لـهــا ،إذ تطمح الحكومة إلى
كسب ثمانية مـلـيــارات دوالر سنويًا مقابل
الرسوم التي تدفعها السفن للمرور عبرها،
في ظل عدم خضوعها التفاقية «مونترو».
وتقع القناة في القسم األوروب ــي من مدينة
إسـطـنـبــول ،وتقسمه إل ــى قـسـمــن ،فيصبح
الجزء الشرقي من القسم األوروب ــي جزيرة.
وتــربــط البحر األس ــود فــي الشمال مــع بحر
م ــرم ــرة ف ــي ال ـج ـنــوب ،ب ـطــول  45كـيـلــومـتـرًا،
وعمق  21مـتـرًا ،وبـعــرض حــوالــي  400متر،
وق ـ ــد ي ـص ــل إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ــك فـ ــي بـعــض
الـنـقــاط ،وت ـقـ ّـدر التكلفة املبدئية للمشروع
بحوالي  15مليار دوالر.
وتــرفــض أح ــزاب املـعــارضــة التركية مشروع
ق ـن ــاة إس ـط ـن ـب ــول ،ووص ـف ـه ــا ر ّئ ـي ــس بـلــديــة
«مشروع
إسطنبول ،أكرم إمام أوغلو ،بأنها
ّ
كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية» ،وأنها
ُ
ستحدث تغيرات في التوازن البيئي ،وتهدد
النظام البيئي واملناطق األثرية حولها ،على
ّ
ّ
الــرغــم مــن أن الحكومة التركية تـجــادل بــأن
القناة ستقلل من االنبعاثات واملخلفات التي
قد تضر باملناطق األثرية والتراثية املحيطة
ّ
ّ
ب ـه ــا .ك ـمــا أن م ـعــارضــي املـ ـش ــروع يـ ــرون أن
أعمال الحفر ستستغرق مدة زمنية طويلة،
ً
وتؤدي إلى فقدان موارد املياه ّالعذبة ،فضال
عن إزالــة مستنقعات املياه ،وأنها «املشروع
ال ــرب ـح ــي الـ ـ ــذي ال ح ــاج ــة لـ ــه ،ك ــون ـه ــا تــزيــد
مكاسب الحكومة ،وال تخدم املواطن التركي»
بحسب وص ــف الـنــائــب امل ـع ــارض ،أردوغـ ــان
توبراك.
ّ
والــافــت ،على املستوى السياسي ،أن هناك
مــن يــربــط بــن ع ــودة الـتــوتــر وال ـت ـخــوف من
نشوب حــرب جــديــدة بــن روسـيــا وأوكرانيا
والـحــديــث عــن احـتـمــال إلـغــاء تركيا اتفاقية
«مــون ـتــرو» ،كــونــه سيشكل تـهــديـدًا مباشرًا
لــروسـيــا ،مــن جـهــة التضييق عليها ،وعلى
أسـ ـط ــولـ ـه ــا الـ ـبـ ـح ــري فـ ــي الـ ـبـ ـح ــر األسـ ـ ـ ــود،
ّ
خصوصًا أن الــواليــات املتحدة ودول حلف
شمال األطلسي ،تسعى إلى تعزيز مواقعها
فيه ،بغية تعزيز جهودها لتطويق روسيا.
ّ
غير أن أوســاطــا فــي حــزب العدالة والتنمية
ّ
ت ـجــادل ب ــأن إل ـغــاء االتـفــاقـيــة يـتـعــارض كليًا
مــع سـعــي الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان إل ــى شــق قناة
إسـطـنـبــول ،إذ لــو ك ــان يـنــوي ذل ــك ملــا توجه
نحو مـشــروع القناة الــذي سيكلف الخزينة
ّ
التركية على األقل  15مليار دوالر .لكن هذه
ّ
ـت
األوس ــاط ال تخفي أن الـبـيــان جــاء فــي وقـ ٍ
يـشــوب الفتور العالقة بــن الـقـيــادة التركية
وإدارة الرئيس األميركي جو بايدن .مع ذلك،
ّ
في ظل التوترات في البحر األسود ،تكتسي
مسألة املضائق ومستقبل اتفاقية «مونترو»
أهـمـيــة كـبـيــرة ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـشــروع قناة
إسطنبول ،األمر الذي يضع تركيا في موقف
حيوي وبالغ األهمية.
(كاتب سوري في إسطنبول)

أثــار قــرار نقيــب الصحافيــن املصريــن،
ضيــاء رشــوان ،بتشــكيل لجنــة للمــرأة فــي
النقابــة ،ضمــن تشــكيل لجــان املجلــس وفقــا
لقــرار ســابق للمجلــس في دورتــه في الفترة
ً
من  2013وحتى  ،2015ســجاال في األوســاط
الصحافيــة ،بــن مؤيــد للقــرار ومعــارض
لــه .وكان الخــاف فــي وجهــات النظــر يــدور
ّ
حــول أهميــة تشــكيل لجنــة تركــز علــى دور
ّ
ّ َ
يتعرضن له ،كونهن نساء
الصحافيات وما
ّ
ّ
وإعالميــات فقــط ،أو اعتبــار املحاولــة مجرد
ّ
وقت إلى
إلهاء يمكن أن
يحول اللجنة في أي ٍ
ً
لجنة مهينة بدال من داعمة للصحافيات.
فقــد عــارض بعــض النقابيــن وكبــار
الصحافيــن فكرة تشــكيل اللجنة ،واتهموا
نقيــب الصحافيــن الحالــي بمحاولــة إلهــاء
الصحافيــن عــن أزماتهــم ومشــاكلهم
ّ
األصليــة ،بشــغلهم بقضايــا نوعيــة ،وكأن
الرسالة مرادها« :دعكم من الحريات وركزوا
فــي القضايــا النوعيــة» كمــا قالــوا .ورفــض
عــدد مــن الصحافيــن والنقابيني الســابقني
ً
هــذا املقترح جملة وتفصيال ،وعلى رأســهم
نقيــب الصحافيــن األســبق ،يحيــى قــاش،
الــذي هاجــم تشــكيل تلك اللجنــة «النوعية»
التــي تمنــح تميي ـزًا للصحافيــات علــى
أســاس النــوع فقــط ،مســتنكرًا هــذا علــى
كيــان مثــل نقابــة الصحافيــن شــهد قامــات
نقابيــة بــارزة مــن النســاء .وطالــب قــاش،
وهــو نقابــي بــارز ومخضرم ،بإعــادة النظر
فــي قــرار اســتحداث لجنــة املــرأة بالنقابــة،
ّ
بدعــوى أن «نقابــة الــرأي والحريــات تحتــل
فيهــا الصحافيــات  -تاريخيــا  -مكانــة
مرموقة ،وكادت تقترب أعدادهن في بعض
الفتــرات مــن نصــف أعداد املقيديــن بجداول
النقابــة ،التــي كانــت تعتــز دائمــا برمــوز
مهنيــة مــن النســاء أسســت صحفــا ،وتولــت
رئاســة تحريــر ،واحتلــت مواقــع نقابية ،من
وكيــل إلــى ســكرتير عــام إلى أمــن صندوق،
وغيــره مــن األدوار املهمــة ،بــل «تصــدرت
أســماء بعضهــن قائمــة أول مائــة مؤســس
للنقابــة» .وتســاءل قــاش« :لــو كانــت بيننا
نبويــة موســى ،أو فاطمــة اليوســف (روز
اليوســف) ،أو نعمــت رشــاد ،أو أمينــة
السعيد وغيرهن كثيرات ،هل يقبلن هذا أو
يســعني إليــه ،وهــل يمكن أن تقبــل الزميالت
ّ
فــي نقابــة الــرأي والحريــات اآلن ،بعــد كل
هذا التاريخ الحافل ،أن يتحولن إلى مجرد
نــوع!؟ وهــل يمكــن أن تضــم نقابتنــا أمانات
نوعيــة للشــباب واملــرأة وغيرهــا علــى غــرار
األحزاب السياسية؟».
نقيــب الصحافيــن األســبق أملــح إلــى «بــدء
تســلل بعــض أجــواء العتمــة ،وغــش األفــكار.
طرح البعض هذه الفكرة في أوقات ســابقة،

تصــدت لــه زميــات ونقابيــات وكاتبــات
ّ
كبيــرات ،إلدراكهــن أن فــي هــذا األمــر إهانــة
وتقزيمــا للمــرأة وليــس تكريمــا» .وتمنــى
قالش ،لو كانت الفكرة «ال تزال مجرد اقتراح
ومحــل بحث ومناقشــة» وقــال« :ما نحتاجه
ليســت أولوياتــه مثــل هــذه األفــكار التــي
تذهــب بنــا إلــى أماكــن غريبــة علينــا ،وتزيــد
من وحشة كياننا النقابي ،وتجافي تاريخه

تمسكت صحافيات
ّ
باللجنة وتشكيلها في
ّ
ّ
ظروفهن
ظل

رفض يحيى قالش اللجنة باعتبارها تمييزية مهينة للنساء (محمد الراعي /األناضول)

االتحاد األوروبي وتصدير تقنيات
الرقابة لألنظمة القمعية
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــؤرق مســألة تصديــر الدولــة األوروبيــة
وســائل وتقنيــات تتيــح تتبــع ومراقبــة
املعارضني والناشطني في األنظمة القمعية،
ومنهــا العربيــة ،املؤسســات واملنظمــات
الحقوقيــة وأحزابــا سياســية فــي أوروبــا.
وتعالــت مطالــب الوقــف التــام لتصديــر هــذه
التقنيــات ،وتحدي ـدًا املصنعــة منهــا فــي
أوروبا ،بعد قتل الصحافي السعودي جمال
خاشــقجي ،داخــل قنصليــة بــاده فــي مدينة
إسطنبول التركية خريف عام  .2018ودفعت
بعــض األحــزاب بالتعــاون بــن اليســار
(بمــن فيهــم الخضــر) ويســار الوســط (كتلــة
االجتماعــي الديمقراطــي) فــي اتجــاه اتخــاذ
إجــراءات مشــددة حــول هــذا الشــأن خــال
الصيف املقبل ،وخاصة بعد الكشف عن دور
التقنيــات األوروبيــة في قمع ثــورات «الربيع
العربــي» ،وفــق ما كشــف برملاني يســاري في
بروكسل لـ«العربي الجديد».
وهكذا ،بعد  10سنوات من مساهمة تقنيات
أوروبيــة ،ومــن بينهــا دنماركيــة ـ ـ بريطانيــة
وإيطاليــة وفرنســية وأملانيــة ،وأخــرى
إســرائيلية ،فــي قمــع احتجاجــات «الربيــع
العربــي» ،يذهــب األوروبيــون إلــى تســوية،
بعد التصويت األولي ،نهاية الشهر املاضي،

الناصــع ،فــي االنحيــاز للحريــة ،والوعــي،
وقبــول التنــوع ،واالختــاف ،واالســتنارة».
أوجــه الرفــض أيضــا جاءت مــن منطلق عدم
تحويل النقابة لحزب سياسي يشكل لجانًا
نوعية للمرأة والشباب والفالحني والعمال،
ً
ّ
فضــا عــن اإلشــارة إلــى أن املجلــس الحالــي
لجان
املدعوم من النظام ،بإمكانه استحداث
ٍ
نوعيــة وتعطيلهــا وقتمــا يشــاء ،كمــا حــدث

ّ
على قرار شكل معضلة لألوروبيني ،وفق ما
كشفت تقارير أوروبية.
التسوية الجديدة ،املتوقع تبنيها رسميًا من
«املجلــس األوروبــي» خــال الصيف ،وتطبق
على الفور ،ستشــمل منع الشــركات الخاصة
ً
التــي تحتــاج أصــا ملوافقــات أمنية لتصدير
تقنيــات حساســة علــى األقــل فــي الدنمــارك،
والقطــاع العــام ،مــن تصديــر تكنولوجيــا
«االســتخدام املــزدوج» ،إال بعــد إجــراء تقييــم
تشارك فيه املفوضية األوروبية.
وتفيــد املصــادر بأنــه «رغــم أن اليســار فــي
البرملــان األوروبــي ،ومعــه منظمــات حقوقية
كثيــرة ،غيــر راض تمامــا عــن املقتــرح ،إال
أنــه ســيجري دعــم مــا تقدمــت بــه أكبــر الكتــل
البرملانيــة فــي يســار الوســط (االجتماعيــن
الديمقراطيني)».
ويبــدو أن التســوية ســتمنع وصــول
التكنولوجيــا الحساســة لــدول «وتحدي ـدًا
حيــث تمــارس عمليــات تجســس ومراقبــة
وتعقــب املعارضــن وناشــطي حقــوق
اإلنســان» ،بحســب مــا قالــت مســؤولة
«مجموعــة الخضــر» فــي البرملــان األوروبــي،
التشيكية ماركيتا غريغوروفا.
وتــرى منظمــات حقوقيــة أن «إصــاح
القانــون ســيعبد الطريــق لتطبيق سياســات
تصديــر أكثــر صرامــة» ،كمــا جــاء فــي بيــان

مــع لجنــة الحريــات بالنقابــة ،التــي خفــت
بريقهــا عامــا تلــو آخــر ،حتــى وصــل األمــر
إلى تالشــي دور اللجنة مقابل قدرة النقيب
وحــده علــى التفــاوض مــع الدولــة والنظــام
مــن أجــل اإلفــراج عــن عــدد مــن الصحافيــن
املحبوســن علــى ذمــة قضايــا سياســية فــي
بعض املناســبات ،كمــا حدث قبل انتخابات
التجديد النصفي وأول ليلتني في رمضان.
كانــت هــذه الكلمــات التــي تمســك بهــا مئــات
الصحافيــن وعــدد مــن النقابيــن ،كفيلــة
ببــدء حملــة هجــوم مضــاد ،مــن قبــل بعــض
الصحافيــات اللواتــي ّ
عبــرن عــن تمســكهن
باللجنــة وأهميتهــا فــي الوضــع الراهــن،
فــي منشــورات علــى صفحــات خاصــة
بالصحافيــن املصريــن ،علــى مواقــع
التواصــل االجتماعي ومجموعات التراســل
الخاصــة بالصحافــة .واعتبــرت صحافيــات
ّ
أن الهجــوم علــى تشــكيل لجنــة املــرأة
ّ
بالنقابــة «مــا هــو إل قفــز علــى الواقــع ودفــن
للــرؤوس فــي الرمــال» وأكــدن علــى أهميــة
هــذه اللجنــة فــي الوقــت الراهن الــذي تعاني
فيــه الصحافيــات مــن أزمــات عــدة لكونهــن
صحافيــات ،مثــل التحــرش الجنســي ،وعــدم
التمكــن ،وأزمــات إجــازات الحمــل ورعايــة
األطفال وغيرها.
جــزء مــن الخــاف مرهــون باحتمــال عــدم
وجــود مرشــحة فائــزة فــي مجلــس النقابــة،
ّ
فــي دورات انتخابيــة الحقــة ،مــا يعنــي أن
لجنــة املــرأة حينهــا ســتؤول ّ
ألي مــن أعضاء
املجلــس الرجــال ،وبالتالــي هــذا مــا ينفــي
أهميــة اللجنــة وديكوريتهــا .أمــا الجانــب
اآلخــر مــن الخــاف ،فمرهون بعضو مجلس
النقابــة الوحيــدة الفائــزة فــي انتخابــات
التجديــد النصفــي األخيــرة فــي  2إبريــل/
نيســان الجــاري ،دعــاء النجــار .فهنــاك
مــن يعــارض «تشــكيل لجنــة خاصــة لهــا»
لعــدم وجــود دور لهــا فــي مجلــس النقابــة،
ّ
خصوصــا أن اســمها كان ضمــن األســماء
األربعــة املدعومــة مباشــرة من أجهــزة أمنية
فــي مصــر قبــل االنتخابــات .يـ ّ
ـرد معارضون
ّ
علــى هــذه الفرضيــة بــأن هــذا افتــراء علــى
الزميلــة عضــو مجلــس النقابــة ،واســتباق
لألحــداث واختــزال لحقهــا فــي أن تثبــت
نفســها وقدراتهــا النقابيــة فــي الــدورة
النقابية الحالية ومدتها  4سنوات كاملة.
وبني املؤيدين واملعارضني لتشكيل اللجنة،
ووســط الخــاف علــى أجنــدة أولويــات
النقابــة والصحافيــن ،كانــت هنــاك أصــوات
ً
محايــدة تتســاءل أوال عــن طبيعــة اللجنــة
املســتحدثة ،ومهامهــا وتشــكيلها ،وآليــة
عملهــا وبرنامجهــا ،إذ مــن دون إجابات عن
هذه التساؤالت ،ستتحول إلى قطعة ديكور
فــي مجلــس النقابــة بــل ســيكون وجودهــا
مهينًا للصحافيات.

عمالقة التكنولوجيا يكافحون
تغير المناخ تماشيًا مع بايدن
واشنطن ـ العربي الجديد

()Getty

مشــترك ملنظمــات دوليــة ،بينهــا «منظمــة
العفــو الدوليــة» و«مراســلون بــا حــدود»
و«لجنــة حمايــة الصحافيــن» و«هيومــن
رايتــس ووتــش» و«االتحــاد الدولــي لحقــوق
اإلنسان».
ويعتبــر املدافعــون عــن وقــف تصدير معدات
وتقنيــات أوروبيــة للــدول القمعيــة أن تبنــي
التشــريع خطوة باتجاه مزيد من الشــفافية،
وإن كانــت ليســت كمــا رغبهــا املطالبــون
بوقف تام للتصدير.

بينمــا ّ
يوجــه ناشــطون بيئيــون حــول العالــم غضبهــم نحــو شــركات عمالقــة تضـ ّـر
ّ
ّ
بالبيئــة بممارســاتها ،تتحــول شــركات فــي «ســيليكون فالــي» ملكافحــة تغيــر املنــاخ،
تماشــيًا مــع أولويــات الرئيــس األميركــي ،جــو بايــدن ،الــذي دعــا إلــى قمــة عامليــة
فــي مناســبة «يــوم األرض» .فاألســبوع املاضــي ،أعلنــت شــركات «آبــل» و«غوغــل»
و«فيسبوك» عن إجراءات تهدف إلى تعزيز جهودها ملكافحة ّ
تغير املناخ.
ّ
وأطلقــت «آبــل» املصنعــة لهواتــف «آيفــون» صندوقــا جديدًا حجمــه  200مليون دوالر
أميركي ،سيستثمر في مشاريع تتعلق بالغابات والتحريج للمساعدة في امتصاص
الكربــون مــن الغــاف الجــوي .ومــن املفترض أن يحقق صندوق «ريســتور فاند» الذي
أطلق بالشــراكة مع «كونسرفيشــن إنترناشــيونال» و«غولدمان ســاكس» عوائد على
االستثمارات .أما «غوغل» فبادرت إلى إضافة مقاطع فيديو خالل «الفاصل الزمني»
ّ
التحول الذي
على موقعها املجاني «غوغل إيرث» ،مما يتيح للمستخدمني مشاهدة
تعانيــه بعــض املناطــق الجغرافية .وسيســتعني ّ
محرك البحــث على اإلنترنت في ذلك
بعشرات املاليني من الصور التي التقطتها األقمار االصطناعية خالل األعوام السبعة
والثالثــن األخيــرة .ويتيــح ذلك للمســتخدمني رؤية املــدن تمتد إلى البحار أو الغطاء
الجليدي يتقلص على ّ
مر السنني .في ما يتعلق بـ«فيسبوك» فقد انضمت إلى نادي
الشــركات التــي تتــكل بالكامــل علــى اســتخدام الطاقة املتجددة .وأفــاد بيان صادر عن
ّ
شــبكة التواصــل التــي أعلنــت عــن هــذا الهــدف عــام  2018بــأن «عمليــات (فيســبوك) لم
ُ
صدر ّ
أي انبعاثات للغازات املسببة النبعاث الغازات الدفيئة منذ عام  .»2020كذلك
ت ِ
أعلنت عن مبادرات عدة لالحتفال بـ«يوم األرض» ،من خالل مؤتمرات افتراضية على
املنصــة ،وتســليط الضــوء عبــر «إنســتغرام» علــى عالمــات تجاريــة بيئيــة ،باإلضافــة
ُ
إلــى برامــج عــن الطبيعــة تعــرض ألصحاب خــوذات الواقع االفتراضــي «أوكيولوس».
أعلن بايدن نيته تنظيم قمة حول املناخ في  22إبريل /نيسان الجاري ،لتصادف مع
«اليوم الدولي ّ
ألمنا األرض» قبل االجتماع الكبير لألمم املتحدة ،املقرر في نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل ،في غالسكو باسكتلندا.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

عمر بقبوق

ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء األول مـ ـ ـ ــن م ـس ـل ـس ــل
«امل ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـث ـ ـتـ ــه
«نـيـتـفـلـكــس» قـبــل سـبـعــة أشـهــر،
ً
كــان عمال فنيًا متوسط املـسـتــوى ،فيه من
اإلي ـجــاب ـيــات ب ـقــدر م ــا فـيــه م ــن الـسـلـبـيــات؛
إذ كــان قائمًا فــي األصــل على فرضية غير
متماسكة حــول منصة مستقلة تملك قدرًا
ً
ه ــائ ــا م ــن امل ـع ـل ــوم ــات امل ــوث ــوق ــة وت ـح ــاول
ّ ّ
العديد من القوى املجهولة اختراقها ،إال أن
ّ
كل ما يحدث ضمن فضاء املنصة ومقرها
لــم يـكــن مقنعًا ال ـب ـتــة ،فــا ي ـتــوافــق شكلها
ومـكــانـتـهــا مــع لـغــة الـشـخـصـيــات واألف ـكــار
التي يتم تداولها فيها .وفي املقابل ،كانت
األح ــداث فــي املسلسل تسير بشكل أفضل
كلما ابتعدنا عن املنصة ودخلنا بتفاصيل
حياة مؤسسها «كرم» وعالقاته الشخصية
مــع أســرتــه ومحيطه ،لينجح املسلسل في
هذا الجانب بخلق دراما بنسق تصاعدي،
وينتهي الجزء األول نهاية موفقة ومشوقة،
بعد أن يقع مؤسس املنصة «كرم» في الفخ
الذي نصبه له أخوه ،الذي يتزعم مجموعة

ً
ينسج حكاية تخالف ّ
كل
ارتباكا لدى المشاهد .إذ
يخلق الجزء الثاني من مسلسل «المنصة»
ُ
ول
التوقعات ،وفيها كثير من المفارقات ،إلى حد تضارب المعلومات مع الجزء األ ّ

«المنصة »2

متى سيحترم صنّاع الدراما العربية جمهورها؟

إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي إح ـ ـ ــدى املـ ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة
الخارجة عن سيطرة النظام.
ربـمــا كــانــت اللحظة الــدرام ـيــة الـجـيــدة ،التي
ن ـج ــح ال ـ ـجـ ــزء األول ب ــال ــوص ــول إل ـي ـه ــا فــي
ـان بعد
نهايته ،قد حفزت على إنتاج جــزء ثـ ٍ
أشهر قليلة فقطُ ،حشد فيها املزيد من نجوم
ّ
الدراما السورية ،لكن النتيجة كانت مخيبة
لآلمال ،حتى ُبالنسبة ألنصار الجزء األول من
املسلسل؛ إذ نسفت في الجزء الثاني معظم
الخطوط الدرامية الجيدة التي جرى بناؤها
في الجزء األول ،وأضيفت خطوط جديدة لم

تنجح بتطوير الحكاية األصلية قيد أنملة؛
لتمضي الحلقات الثماني التي يتكون منها
الـجــزء الـجــديــد ثقيلة وغـيــر مقنعة ،ونشهد
فيها هبوطًا حادًا في سوية العمل .وال يمكن
أن نـعــزو الـسـبــب فـقــط إل ــى اسـتـبــدال املـخــرج
األملاني رودريغو كريشنر ،باملخرج املصري
ياسر سامي ،فاملشكلة األساسية كانت وما
زالت في نص هوزان عكو.
يـ ـح ــاول «املـ ـنـ ـص ــة» ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي أن
ّ
ينسج حكاية تخالف كــل الـتــوقـعــات التي
خرجنا بها بعد انتهاء الجزء األول ،لتسير

المشكلة األساسية
كانت وما زالت في نص
هوزان عكو

الـحـكــايــة وف ـقــا لـخــط غــريــب ،يقتنع «ك ــرم»
ّ
(مـكـسـيــم خ ـل ـيــل) بـنـهــايـتــه أن أخـ ــاه «آدم»
(سامر إسماعيل) هو ضحية بدوره أيضًا،
ل ـي ـت ـشــاركــا رح ـل ــة الـ ـه ــروب م ــن ال ـف ــخ ال ــذي
دخـلــه «ك ــرم» على يــد أخـيــه .فعليًا ،مشكلة
«املنصة  »2ال تكمن في هذا التحول
حبكة
ّ
باملسار ،إنما في ما ينجم عن هذا التحول
م ــن م ـف ــارق ــات وت ـض ــارب ــات م ــع املـعـلــومــات
ّ
التي حصلنا عليها في الجزء األول؛ إذ إن
هوزان عكو انتقى ما يحلو له من األحداث
السابقة وتخلى عــن أح ــداث أخ ــرى ليبني

قسوة
التكنولوجيا
جسد مسلسل «المنصة»
ّ
صراعات مختلفة يعيشها
اإلنسان المعاصر ،في 12
حلقة درامية مكثّفة،
بدءًا من قسوة تكنولوجيا
المعلومات وصراعاتها
واإلعالم اإللكتروني
والشبكات العالمية المتورطة
بعمليات إرهابية في الشرق
األوسط ،وصوًال إلى حرارة
العالقات اإلنسانية والحب
ّ
والتفكك األسري
والمنفى
والعنف .المسلسل يشترك
فيه نخبة من الممثلين
العرب مثل مكسيم خليل
(الصورة) ،وعبد المحسن
النمر ،ومعتصم النهار،
وسامر إسماعيل.

يشارك الممثل السوري سامر إسماعيل في بطولة المسلسل ()Getty

اليف ستايل

الحفاظ على الجسم رطبًا
الترطيب هو املفتاح األول لفقدان الــوزن في
رمضان .فشرب كمية كافية من السوائل بما
يعادل لترين أو ثمانية أكــواب من السوائل
ً
يوميا ال يمنع من اإلصــابــة ًبالجفاف أثناء
الـصـيــام فحسب ،بــل يقلل أيــضــا مــن الرغبة
ال ـش ــدي ــدة ف ــي تـ ـن ــاول ال ـس ـكــر ب ـعــد اإلفـ ـط ــار،
ويمكن تقسيمها على النحو التالي :كوبان
فـ ــي اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار ،أرب ـ ـعـ ــة أك ـ ـ ـ ــواب بـ ــن اإلفـ ـط ــار
وال ـس ـح ــور (ل ـيــس أك ـثــر م ــن ك ــوب واحـ ــد في
ال ـســاعــة) وك ــوب ــان ف ــي ال ـس ـحــور .وم ــن املـهــم
اإلش ـ ــارة إل ــى أن امل ـشــروبــات املـحـتــويــة على
الـكــافـيــن مـثــل الـقـهــوة أو ال ـشــاي األسـ ــود ال
تـحـســب ،ويـنـصــح بتجنب ه ــذه املـشــروبــات
املدرة للبول واستبدالها بشاي األعشاب.
التقليل من السعرات الحرارية
ال ب ــد م ــن م ــراق ـب ــة االس ـت ـه ــاك ال ـي ــوم ــي مــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــرات ال ـ ـحـ ــراريـ ــة واالن ـ ـت ـ ـبـ ــاه ألحـ ـج ــام
ال ـح ـص ــص امل ـت ـن ــاول ــة ،ف ــاس ـت ـه ــاك س ـع ــرات
ح ــراري ــة أك ـث ــر م ــن ال ـحــاجــة ال ـيــوم ـيــة ي ــؤدي
لــزيــادة ال ــوزن ،حتى لــو كانت تلك السعرات
الـحــراريــة الــزائــدة آتـيــة مــن مـصــادر صحية.
ف ـل ـخ ـس ــارة  0.45إلـ ــى  0.90ك ـي ـل ــوغ ــرام فــي

عدم إهمال وجبة السحور
من املهم للغاية عدم تخطي وجبة السحور،
إذ تعتبر هذه الوجبة بمثابة وجبة الفطور
فــي األي ــام الـعــاديــة ،وهــي الـتــي تـســاعــد على
تحمل ســاعــات الـصـيــام وتـقـلــل مــن الشعور
بالجوع خالل النهار ،وتحافظ على أكبر قدر
ممكن من الطاقة .والتخلي عن هذه الوجبة
س ـي ــؤدي إل ــى ج ــوع أك ـثــر ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
واملبالغة في األكل عند تناول وجبة اإلفطار.
وي ـن ـصــح بـتــأخـيــر وج ـب ــة ال ـس ـحــور لتمكني
الجسم من االستفادة من الطاقة والعناصر
الغذائية ألكبر قــدر من ساعات النهار ،وأن
ت ـك ــون وج ـب ــة ال ـس ـح ــور خـفـيـفــة م ــن الـطـعــام
املغذي سهل الهضم.

يجب تقليل استهالك
األطعمة المالحة ألنها
تزيد الشعور بالعطش
تناول التمر عند اإلفطار يقلل الشعور بالجوع ()Getty

جمع العسل في غرب أفريقيا
محمد الحداد

وجــد فريق من العلماء بقيادة جامعة بريستول
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أول دل ـي ــل ع ـل ــى ج ـن ــي ال ـع ـس ــل فــي
العصور القديمة ،داخــل شظايا فـخــار عثر عليه
في غرب أفريقيا ما قبل التاريخ ،يعود تاريخها
إلى حوالي  3500عــام .تشير األدبيات التاريخية
واإلث ـنــوغــراف ـيــة مــن جـمـيــع أن ـحــاء أفــريـقـيــا أيضا
إلــى أن منتجات النحل والعسل والـيــرقــات كانت
مهمة كمصدر للغذاء وفي صنع املشروبات التي
تحتوي على العسل ،مثل البيرة والنبيذ.
بــاسـتـثـنــاء ال ـفــن ال ـص ـخــري م ــن الـعـصــر الـحـجــري
ال ـقــديــم الـ ــذي يـظـهــر الـنـحــل وأق ـ ــراص الـعـســل في
ال ـف ـتــرة ال ـتــي ام ـت ــدت م ــن  40.000إل ــى  8000عــام
مضت ،فــإن الباحثني عـثــروا على القليل جـ ًـدا من
األدل ـ ــة الـبــاقـيــة عـلــى االس ـت ـغــال ال ـب ـشــري الـقــديــم
لنحل العسل ،ومعظمها موجود في أفريقيا.
ف ــي الـ ــدراسـ ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي دوريـ ــة
 Nature Communicationsيــوم  14إبريل/نيسان،
ً
أجــرى الباحثون تحليال كيميائيًا ألكثر من 450
قطعة خزفية من عصور ما قبل التاريخ من ثقافة
«نــوك» في وســط نيجيريا للتحقيق في األطعمة
التي كانوا يطبخونها في أوانيهم .كشفت النتائج
الـ ـت ــي ت ــوص ـل ــوا إل ـي ـه ــا أن ح ــوال ــي ث ـل ــث األوانـ ـ ــي
الفخارية التي استخدمها شعب نوك القديم كانت

تستخدم ملعالجة أو تخزين شمع الـعـســل .نحل
الـعـســل هــو أه ــم مـلـ ِقــح للمحاصيل الـغــذائـيــة في
الـعــالــم ،وتـسـتـخــدم منتجات خلية نـحــل العسل،
بما في ذلك شمع العسل وحبوب اللقاح لألغراض
الـغــذائـيــة والـطـبـيــة عـلــى حــد سـ ــواء ،وتــدعــم سبل
العيش وتوفر مصادر الدخل للمجتمعات املحلية
في معظم أنحاء أفريقيا ،من خــال تربية النحل
والـحـصــاد ال ـبــري .يـتــم جـمــع الـعـســل مــن أعـشــاش
النحل البرية في الغابات االستوائية املطيرة في
غرب إفريقيا ،من التجاويف الطبيعية في جذوع
األشـ ـج ــار وع ـل ــى ال ـجــانــب الـسـفـلــي م ــن األغ ـص ــان
السميكة ،وه ــو نـشــاط شــائــع بــن الـسـكــان لجني
سبل العيش.
تشير الــدراســة إلــى أنــه رغــم كــون العسل مصدرًا
ّ
مهمًا للتحلية ،كما استخدمت اليرقات ومنتجات
العسل في صنع مشروبات مثل البيرة والنبيذ،
إال أن ــه لــم يـتــوفــر لــديـنــا إال القليل ج ـدًا مــن األدل ــة

يتم التعرف على وجود
العسل في الفخار بتتبّع آثار
الدهون والشمع

الـبــاقـيــة عـلــى االس ـت ـغــال ال ـب ـشــري ال ـقــديــم لنحل
العسل .وتقول جولي دن الباحثة في الكيمياء في
جامعة بريستول ،واملؤلفة الرئيسية في الدراسة،
إن حوالي ثلث األواني الفخارية التي استخدمها
ش ـعــب ن ــوك ال ـقــديــم ك ــان ــت تـسـتـخــدم ملـعــالـجــة أو
تخزين شمع العسل.
وتوضح الباحثة في تصريح لـ«العربي الجديد»
أنـ ــه ي ـتــم ال ـت ـع ــرف ع ـلــى وج ـ ــود ش ـمــع ال ـع ـســل في
الفخار القديم من خالل تتبع آثار سلسلة معقدة
م ــن ال ــده ــون وال ــزي ــوت وال ـش ـمــع .م ــن املـحـتـمــل أن
يكون شمع العسل موجودًا نتيجة ذوبان أمشاط
الـشـمــع مــن خ ــال التسخني الـخـفـيــف ،مـمــا يــؤدي
إلى امتصاصه داخــل جــدران األوعية« .باإلضافة
إلى استخدام العسل مصدرًا للغذاء ،فقد يكون قد
تــم اسـتـخــدامــه لصنع امل ـشــروبــات ،الـتــي أصبحت
شائعة في جميع أنحاء إفريقيا اليوم ،على الرغم
من أنه يجب مالحظة صعوبة التعريف الكيميائي
لعملية التخمير القديم» تضيف دن.
لفتت الدراسة إلى أن كتابات املستكشفني القدماء
قدمت نظرة ثاقبة على العصور القديمة ملمارسات
جـنــي الـعـســل واس ـتـخــدام مشتقاته ،مـثــل كتابات
املـسـتـكـشــف امل ـغــربــي اب ــن ب ـطــوطــة الـ ــذي ذك ــر أنــه
الحظ في أسفاره في غرب أفريقيا أن السكان كانوا
يـشــربــون مـشــروبــا حــامـضــا مصنوعا مــن الــدخــن
املطحون ممزوجا بالعسل والحليب الرائب.

«زوج تحت اإلقامة الجبرية» ...حلم ذكوري تحققه الدراما
األسـ ـب ــوع ال ب ــد م ــن تـقـلـيــل  500إل ــى 1,000
سعرة حرارية في اليوم من النظام الغذائي.
وكنصيحة بسيطة تساعد على عدم اإلفراط
ب ـت ـنــاول ط ـع ــام اإلفـ ـط ــار ه ــي اإلفـ ـط ــار بــاملــاء
وبـضــع حـبــات مــن التمر ثــم الــذهــاب لصالة
املغرب قبل إكمال وجبة اإلفطار ،إذ سيتيح
هــذا الوقت للجسم البدء في تحضير نفسه
ل ـل ـط ـع ــام ،وس ـي ـق ـل ــل مـ ــن الـ ـشـ ـع ــور ب ــال ـج ــوع
وتناول كميات أكبر من الطعام.

يـعــانــي الكثير مــن زي ــادة ال ــوزن أث ـنــاء شهر
رم ـض ــان ،ول ـكــن يـمـكــن أن ي ـكــون ه ــذا الشهر
ال ـف ـض ـي ــل ف ــرص ــة م ـث ــال ـي ــة لـ ـب ــداي ــة صـحـيــة
جديدة عند األشخاص الراغبني بفقد بعض
ال ـك ـي ـلــوغــرامــات ال ــزائ ــدة م ــن أوزانـ ـه ــم الـتــي
اكتسبها الجسم طوال العام.

دراسة

نحل العسل
ِّ
ملقح
هو أهم
للمحاصيل
الغذائية في
العالم ()Getty

شاشة

صيام رمضان ...فرصة إلنقاذ الوزن
يارا حسين

ّ
ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــاي ــة الـ ـج ــدي ــدة! ل ـك ــن املـشـكـلــة
ّ
الكبرى تكمن في أن هذه الحكاية الجديدة
غير مقنعة إطالقًا ،حتى لو تعاملنا معها
ب ـش ـكــل مـنـفـصــل ت ـمــامــا ع ــن الـ ـج ــزء األول؛
فهي مليئة باألخطاء والـثـغــرات الدرامية،
وتتداخل بها خطوط ال داعي لوجودها ،بل
جرى تركيبها إلقحام أكبر عدد من النجوم
من دون أن تربط بشكل جيد.
«املنصة  »2النظام الـســوري باللون
يرسم
ّ
األب ـي ــض ك ــأن ــه ال ـخ ـيــر امل ـط ـلــق ،ف ــي حـكــايــة
تـحــولــت فـجــأة إل ــى ص ــراع تـقـلـيــدي مــا بني
الخير والشر ،بعدما كانت في الجزء األول
أك ـثــر جــاذب ـيــة ،حــن ك ــان ال ـلــونــان األبـيــض
واألسود فيها يتشابكان لتتالشى بينهما
الـ ـ ـح ـ ــدود .وب ــال ـن ـس ـب ــة مل ــؤسـ ـس ــات ال ـن ـظــام
السوري وأفرعه األمنية ،فيجري تصويرها
في الجزء الجديد كنموذج فائق للمثالية؛
فالسجون أشبه بأجنحة الفنادق ،وعناصر
األم ـ ـ ــن ي ـم ـل ـك ــون أخـ ــاقـ ــا رفـ ـيـ ـع ــة ي ـب ــذل ــون
قصارى جهدهم لحماية الناس ،واألحكام
القضائية في أفرع األمن تتم ضمن معايير
إنسانية فائقة ،حيث ال يتعرض السجناء
ُ
نوع
للتعذيب ،بل يمنحون الحق باختيار ّ
املحاكمة؛ً ليتم تبرير مشهد اإلع ــدام بأنه
كان تلبية لرغبة «اإلرهابيني».
هذه الصورة املثالية الفائقة ألجهزة األمن
ّ
الـ ـس ــوري ،ت ـت ـفــوق بـمـثــالـيـتـهــا ع ـلــى ك ــل ما
ورد سابقًا في إنتاجات النظام الرسمية؛
الـتــي غالبًا مــا كــانــت تـتــرك ضمن األجـهــزة
األمـنـيــة هــامـشــا لـلـفـســاد لـتـبــريــر األخ ـطــاء.
ّ
وخطورة ذلك تكمن بأن هذه الصورة قد تم
تقديمها عبر مسلسل من إنتاج غير محلي
وب ـم ـشــاركــة مـمـثـلــن م ـعــروفــن بـمــواقـفـهــم
ّ
امل ـعــارضــة مـثــل مكسيم خـلـيــل .املـشـكـلــة أن
هذه الصورة يتم تبريرها في املسلسل من
خالل أحداث راهنة شائكة ،ليجري استثمار
األزم ــة التي عاشها اإلس ــام السياسي في
أوروب ــا مــؤخـرًا فــي خــدمــة مصلحة النظام
السوري.
بـطــل املسلسل هــو شـخــص ّضـعـيــف ،يلقي
بنفسه في عرين األسود لكنه ينجو دائمًا،
ال يعتمد بــالـنـجــاة س ــوى عـلــى املـعـلــومــات
الـتــي يملكها فــي منصته الــرقـمـيــة ،والـتــي
سيؤدي كشفها إلى انهيار الجميع .فعليًا
ّ
ستضر
ال يمكن فهم طبيعة املعلومات التي
الجماعات اإلرهابية إذا ما نشرت ،لكن إذا
ما تصالحنا مع الفكرة ،فما هي البيانات
التي تملكها املنصة وال يملكها أحــد آخر،
وكيف تملك املنصة معلومات عن كل شيء
وفقًا إلمكانياتها؟
في إحدى الحلقات ،يظهر فجأة «يوتيوبر»
إمـ ــاراتـ ــي ،ي ـهــاجــم امل ـن ـصــة وي ـس ـخــر منها
وي ـتــوعــد بـفـضــح أســال ـي ـب ـهــا ال ــا أخــاقـيــة
فــي الــوصــول للمعلومات .بعدها ،يجتمع
فــريــق املـنـصــة ملناقشة ه ــذه األزمـ ــة ،ووفـقــا
ـذه امل ـع ـلــومــات عن
لـبـيــانــاتـهــم ي ـص ـلــون ل ـه ـ ّ
«الـيــوتـيــوبــر» الشهير« :إن ــه يوتيوبر غير
مـعـجــب بــامل ـن ـصــة»! لـيـثـبــت ه ــذا االجـتـمــاع
ص ـح ــة ك ـ ــام «الـ ـي ــوتـ ـي ــوب ــر»« :املـ ـنـ ـص ــة لــن
تمنحك معلومات أكثر من غــوغــل» .فكيف
ّ
ملنصة كهذه أن تكون هدفًا لكل هذه الجهات
املتصارعة؟ وهل هناك نموذج لتكنولوجيا
املعلومات حول العالم شبيه بهذه املنصة
املتخيلة؟
ه ـن ــاك ح ـكــايــة مـضـحـكــة خ ــال ــدة ف ــي ذاك ــرة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،مـ ــا زال ي ـ ـتـ ــردد صـ ــداهـ ــا مـنــذ
ان ـطــاق ال ـث ــورة ال ـســوريــة حـتــى ال ـي ــوم ،عن
«فالشة» كان علي شعيبي ّ
يلوح بها على
ّ
قناة «الدنيا» كأنها سالح يمتلكه،
شاشة ّ
وي ـ ّـدع ــي أنـ ـه ــا ت ـح ـتــوي م ـع ـلــومــات خـطــرة
إن كشفها سيتضرر كـثـيــرون مــن الخونة
وأعداء النظام.
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عدم اإلكثار من األطعمة
التي تسبب زيادة الوزن
السكر هــو السبب األول لــزيــادة ال ــوزن في
رمضان وليس الطعام الذي يتم تناوله في
اإلفطار ،فلخسارة الوزن ال بد من استبدال
الحلويات الرمضانية واملشروبات الغازية
ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة م ــن الـسـكــر
ال ـص ـنــاعــي ب ــال ـف ــواك ــه ال ـط ــازج ــة وال ـف ــواك ــه
املجففة والعصائر الطبيعية قليلة السكر.
ك ـم ــا ي ـن ـصــح ب ــاس ـت ـه ــاك ال ـك ــرب ــوه ـي ــدرات
بطيئة االمتصاص كخبز الحبوب الكاملة
ً
واألرز البني بدال من تلك املكررة مثل الخبز
األبيض والباستا والبيتزا.
وينصح أيـضــا بتقليل اسـتـهــاك األطعمة
امل ــال ـح ــة ألنـ ـه ــا ت ــزي ــد ال ـش ـع ــور بــال ـع ـطــش،
وتـ ـ ــؤدي الـ ــى اح ـت ـب ــاس ال ـس ــوائ ــل وتـجـنــب
أو التقليل مــن اسـتـهــاك األطـعـمــة الغنية
بـ ــالـ ــدهـ ــون املـ ـتـ ـح ــول ــة ك ــاألطـ ـعـ ـم ــة امل ـق ـل ـيــة
وال ــوج ـب ــات ال ـجــاهــزة و الــوج ـبــات سريعة
التحضير.
ممارسة الرياضة
يـجــب االه ـت ـمــام بـمـمــارســة الــريــاضــة خــال
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان وال ـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى م ـس ـتــوى
النشاط اليومي املعتاد إلى حد ما ،وتساعد
الرياضة في تعزيز حرق الدهون خصوصًا
عـلــى مـعــدة ف ــارغ ــة .ويـجـمــع املتخصصون
وخ ـب ــراء الــريــاضــة عـلــى أن أفـضــل األوق ــات
مل ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ــدهـ ـ ــون
ي ـ ـكـ ــون ق ـب ــل اإلف ـ ـطـ ــار ب ـس ــاع ــة إل ـ ــى ســاعــة
ونصف ،ألن مستوى األنسولني منخفض
ويفضل ممارسة الرياضة الخفيفة معتدلة
الشدة كاملشي.

مسلسل «زوج تحت
ّ
محقر
اإلقامة الجبريّة»
للنساء بشكل فظيع.
متابعة الحلقات األولى
تكفي الكتشاف ّ
أن العمل
ليس سوى تجسيد لرغبات
وخياالت الرجل الشرقي
نور عويتي

يعيش الـعــالــم بأكمله ظــرفــا استثنائيًا منذ
انتشرت جائحة كورونا العام املاضي ،ومن
الطبيعي أن يؤثر هــذا الـحــدث على الفنانني
ّ
والكتاب ،لنرى انعكاسات اإلجراءات الوقائية
ّ
املشددة التي عطلت عجلة الحياة في الدراما
هذه السنة .وكان الحديث عن فيروس كورونا
وتأثيراته حاضرًا في العديد من املسلسالت
الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،م ـ ـثـ ــل :الـ ـج ــزء
الثاني مــن «املـنـصــة» و«ال ـشــك» .وفــي املوسم
الرمضاني الحالي تم بناء بعض الحكايات
بــاالسـتـنــاد إل ــى ه ــذا ال ـظ ــرف ،مـنـهــا مسلسل
«زوج تحت اإلقامة الجبرية»؛ الذي من املمكن
وص ـف ــه ب ــأن ــه أسـ ــوأ اس ـت ـث ـمــار درام ـ ــي لـظــرف
ّ
الحجر الصحي ،إذ إن هــذا الـظــرف لــم يخلق
ّ
لدى مخيلة الكاتبني فؤاد يمني وزهير قنوع
(مـخــرج العمل) ســوى حكاية هزلية ،هدفها
الــوحـيــد هــو تحقير الـنـســاء وط ــرح مــوضــوع
ت ـع ــدد الـ ــزوجـ ــات ب ـش ـكــل س ـط ـحــي وسـخـيــف

ّ
كأنه تلبية ألحــام ذكورية مكبوتة .متابعة
ّ
الـحـلـقــات األربـ ــع األولـ ــى تـكـفــي الك ـت ـشــاف أن
املسلسل ليس سوى تجسد لخياالت ورغبات
الرجل الشرقي ،بأن يكون محاطًا بعدد كبير
مــن الـنـســاء الـلــواتــي يتنافسن فــي مــا بينهن
إلرضائه وإسـعــاده مهما كــان ثمن ذلــك .يبدأ
ال ـع ـمــل ب ـ ــزواج «ي ــوس ــف» (زي ـ ــاد ب ــرج ــي) من
«ج ـ ــوري» (ه ـبــة نـ ــور) ،م ــن دون عـلــم زوجـتــه
ّ
األولـ ـ ــى «م ــاغ ــي» (ن ــادي ــن الـ ــراسـ ــي) ،فـيـكــلــف
«يـ ــوسـ ــف» أخـ ـ ــاه «عـ ــاصـ ــي» (هـ ـش ــام ح ـ ــداد)
بمهمة إخبارها وإقناعها باألمر.
هذا الظرف تنجم عنه مجموعة من املشاهد،
الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع ب ـش ـك ــل ح ــرف ــي األفـ ـ ـك ـ ــار كــافــة
التي حــاولــت الـحــركــات النسوية محاربتها
وال ـتــوع ـيــة ضــدهــا م ـنــذ سـ ـن ــوات؛ فالجميع
ّ
ي ـح ــاول إق ـن ــاع ال ــزوج ــة األول ـ ــى بـ ــأن الـ ــزواج
مــن ام ــرأة أخــرى هــو أمــر طبيعي وعليها أن
تتقبله ،وتنهال العبارات الواعظة على رأسها
كالسيل ،والتي يمكن تلخيصها بجملة تعاد
وتكرر باملسلسل« :املــرأة الصالحة هي التي
تحاول الحفاظ على زوجها وإرض ــاءه ّ
بأي
طــري ـقــة» .وف ــي الـ ـح ــوارات ال ـتــي تـغـيــب عنها
الـ ــزوجـ ــة األول ـ ـ ــى ت ـب ــرر ب ــاق ــي الـشـخـصـيــات
ال ـ ـ ـ ــزواج الـ ـث ــان ــي ًوتـ ـح ـ ّـم ــل ال ـ ــزوج ـ ّــة األول ـ ــى
املـســؤولـيــة كــامـلــة ،ليشيروا إلــى أنـهــا امــرأة
نكدية وكثيرة التطلب ،ويتفق الجميع على
ّ
أن العروس ًالجديدة تفوق ضرتها القديمة
ً
جـمــاال .نتيجة لذلك ،ترضخ ماغي بسهولة
وتـتـقـبــل األمـ ــر بــرحــابــة ص ــدر وت ــرض ــى بــأن
تعيش مع ضرتها في املنزل نفسه ً
بناء على
رغبة زوجها.
قـضـيــة ت ـعــدد ال ــزوج ــات قــدي ـمــة ق ــدم ال ــدرام ــا
العربية ،فهي بدأت مع مسرح يعقوب صنوع،

يلعب هشام حداد دور شخصيّة «عاصي» في المسلسل (فيسبوك)

ولـ ــم ت ـغــب ع ــن الـ ــدرامـ ــا ال ـعــرب ـيــة ط ـ ــوال قــرن
ّ
ونصف .لكن املشكلة في «زوج تحت اإلقامة
ال ـج ـبــريــة» ه ــي ال ــزاوي ــة ال ـت ــي ي ـج ــرى ت ـنــاول
القضية مــن خــالـهــا؛ فهو ال يـطــرح موضوع
الزوجات كمشكلة تعاني منها النساء
تعدد ّ
اليوم ،إنما يطرح املشكلة على النحو اآلتي:

كيف سيتزوج الرجل امــرأة أخرى في ظروف
الحجر الصحي؟ وقبل أن نصحو من صدمة
البداية املهينة للمرأة ،يقرر «يوسف» الزواج
ّ
ّ
مرة ثالثة ،ويعلل ذلك بأن عليه االلتزام باإلرث
العائلي ألجداده ّ ،الذين كانوا يتزوجون أربع
نساء أو أكثر ،وأنــه يخشى من ظــرف الحجر

ال ـص ـحــي ب ــأن ي ـحــول دون ذلـ ــك ،وأن يضطر
لـلـعـيــش م ــع زوج ـت ـيــه الـلـتــن تـتـحــالـفــان ملنع
زواجــه للمرة الثالثة .وبذلك يتركنا املسلسل
م ـصــدومــات كـنـســاء ف ــي ع ــام  ،2021فـهــل من
ّ
املعقول أن نشاهد دراما كهذه بعد كل الجهود
التي بذلتها الحركات النسوية!؟
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فؤاد بالمين العثور على خزّان الضوء

معرض
يقترح معرض «فاتحة
اإلبداع» االستعادي،
المستمرّ حتى يوم غد
الثالثاء في «متحف الفن
الحديث والمعاصر»
بالرباط ،جولة في مسار
الفنّان المغربي :من
بداياته المتأثّرة بنيكوال دو
ستايل ،إلى فترته الباريسية
ونضج التسعينيات،
وصوًال إلى التكريس
الرباط ـ ميشرافي عبد الودود

ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ث ـمــة هـ ــذه ال ـص ــورة
امل ــوحـ ـي ــة ،ب ـ ّـاألبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ــود:
يـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـف ـ ــن ـ ــان فـ ـ ــي مـ ـحـ ـت ــرف ــه،
ف ــي اس ـت ــراح ــة أو ق ـي ـلــولــة .قــام ـتــه املـعـتــدلــة،
ّ
تتمدد على أريكة الجلد الوثيرة،
املقتضبة،
ببنطال وقـمـيــص أس ــودي ــن ،يـشـيــان بأناقة
ّ
ّ
تتباين كل ّيًا مــع بقع الصباغة الـ ًتــي تلطخ
ســائــر ال ـق ـمــاش ال ـف ــاخ ــر ،م ـحــاك ـيــة ضــربــات
فرشاته على سطح اللوحة ،وكأنما يرتدي
ّ
الـفــنــان بــاطــن الـقـمــاش ال ــذي عملت اللوحة
ع ـلــى إخ ـف ــائ ــه .ق ـس ـمــات وج ـه ــه مـسـتــرخـيــة،
راض ـيــة :الـيــد الـيـســرى تستريح عـلــى بطنه
في دعة .ال يبدو نائمًا رغم إغماضة عينيه
ً
ال ـخ ـف ـي ـف ــة ،ب ــل م ـس ـت ـغــرقــا ومـ ـت ــأم ــا ،تـحــت
ّ
النظارة الطبية ،بما أن يده اليسرى تمسك
بذقنه بحركة غير استحواذية ،كما لو كان
يالمس فكرة بعيدة أو حلمًا طــال انتظاره،
ف ـي ـمــا ي ـف ــرد قــدم ـيــه ال ـل ـتــن ت ـن ـت ـعــان حـ ـ ً
ـذاء
جلديًا قصيرًا على الحاشيةُ ،مـســد ًال ّ
قبعة
ِ
نظيفة ظليلة على الجبني ،ويشعر بالتأكيد
بسعادة غامرة.
لـيـســت ل ــوح ــات فـ ــؤاد بــامــن ( ،)1950في
م ـعــرضــه االسـ ـتـ ـع ــادي «ف ــات ـح ــة اإلبـ ـ ـ ــداع» ـ
ّ
املستمر حتى يوم غد الثالثاء في «متحف

استنطاق العبور

يوزّع فؤاد بالمين (الصورة) ،على سطح لوحاته ،صباغة ثريّة بطبقات
سميكة وبألوان متجاورة ومتعارضة ،وفقًا لوحدات متساوية من
العتمة والصفاء ،تتيح استشفاف
الضوء حتى في طيّات الظالل
جــو مــن الفرح،
الغامقة ،فــي
ّ
يقذف بالفنّان خــارج حيّز الــذات،
المترحلة في
راكضًا وراء مخيّلته
ِّ
األمكنة ،من أجل هدف أسمى:
إضــاءة اللوحة .هذه «اإلضــاءة»
ً
حد
قيمة جمالية فــي
ليست
ّ
ذاتها ،إنما هي محاولة ،روحانية
ومادية ،لرسم فعل العبور.

زيارة موقع

تلقي هذه الزاوية
الضوء على موقع
إلكتروني لمبدع عربي،
في محاولة لقراءة
انشغاالته عبر فضاء
استحدثته التكنولوجيا
وبات أشبه ببطاقة
هوية

فادية الفقير
(صوفي باسولز)Getty/

إضاءة

بحثًا عن مكان قديم
ال ـف ــن ال ـحــديــث وامل ـع ــاص ــر» ب ــال ــرب ــاط ـ ـ ـ من
ّ
جـنــس ال ـلــوحــات املـعــلـقــة لـلــزيـنــة ،بانتظار
إطــراء ّ
زوارهــا الكسالى .هي لوحات تعطي
انطباعًا بأنها ماثلة هنا من تلقاء نفسها،
أصـ ـيـ ـل ــة ولـ ـيـ ـس ــت دخـ ـيـ ـل ــة .ي ـن ـب ـع ــث مـنـهــا
ّ
ضــوء مـغـ ٍـو ومــربــك فــي الــوقــت نفسه .كلما
ابتعدنا مــن مجال اللوحة ت ــزداد شفافية،
وكلما اقتربنا منها تغيم ألوانها وظاللها
ال ـفــات ـحــة .ل ــذل ــك ي ـت ـعـ ّـن ال ـن ـظــر م ــن مـســافــة
حــات،
تـسـمــح ب ــرؤي ــة مـثــالـيــة .طـبـيـعــة ال ـلــو ّ
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،مــائ ـلــة إلـ ــى ال ـع ـت ـمــة ال ـشــفــافــة
ّ
ال ـخ ـجــولــة .ثـمــة كـثــافــة م ــوزع ــة بــالـتـســاوي
ّ
على الـظــل والـضــوء اللذين يتناوبان على
تــأث ـيــث ف ـضــاء ال ـل ــوح ــة :ال ي ـت ـنــازعــان على
سـيــادة الـفــراغ بـقــدر مــا يـتـجــاوران معًا في
تــآلــف كــامــل .األل ــوان تـبــدو صــامـتــة ،خافتة
ومشروخة .وحتى عندما تكون ّ
قوية بشكل
ّ
ّ
استثنائي ،تظل ُّمعاملها غائمة أو مغلفة
بهالة .يمكننا تعقب التفاصيل التشكيلية
الـصــاخـبــة الـتــي تــولــد فــي حــاضــر الـلــوحــة؛
ي ـم ـك ـن ـنــا ت ـت ـ ّـب ــع مـ ـس ــار ط ـب ـق ــات ال ـص ـبــاغــة
ّ
السميكة التي تشكل البنية الداخلية لها
ْ
ك ـص ـفــائــح تـكـتــونـيــة زاحـ ـف َــة ،ل ـك ــن ســرعــان
ّ
ُ
مــا تلتهم ال ـعــن املـشـهــديــة كــلـهــا ،ماسحة
ّ
هــذه الجيولوجية الـلــونـيــة ،ألنـهــا تتعرف
فــي خــرائـطـ ّـيـتـهــا إل ــى الـلــوحــة ـ ـ الـكـتـلــة ،في
الــوقــت ال ــذي تتعرف فيه أيـضــا إلــى قانون
جاذبيتها اآلسرة.
بــإم ـعــان ال ـن ـظــر ف ــي طــري ـقــة ت ــوزي ــع األلـ ــوان
ّ
على اللوحة ،يتضح أن تناغمًا آخــر يسود
ّ
فضاءها ،ليس سكونيًا ،بل حركي ومتغير
ـرار؛ ي ـع ـطــي ان ـط ـبــاعــا م ــراوغ ــا بــأن
ب ــاس ـت ـم ـ
َ ْ َ
الـلــوحــة تــنــتـ ِـجــز فــي الـحــاضــر اآلن ــي ،وليس
ـض سـلـفــا .سيمفونية األل ــوان
فــي زم ــن مـ َنـقـ ٍ
واألشـ ـك ــال ت ـع ــزف فـصــولـهــا األربـ ـع ــة دفـعــة
واح ــدة فــي الـهــواء الطلق ،وال يوجد مؤشر
زمني على انتهائها .هــذا التناغم الحركي
ل ـيــس نـتـيـجــة اخ ـت ـي ــار ألـ ـ ــوان م ـت ـقــاربــة من
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األس ـ ـ ـ ـ ــود واألبـ ـ ـي ـ ــض وال ـ ـب ـ ـنـ ــي وال ـ ــرم ـ ــادي
ـاء نــادر،
واألص ـفــر وال ـ ــوردي ...بــل نتيجة لـقـ ٍ
ت ــدي ــره ف ـق ــط ال ـي ــد امل ـح ـت ــرف ــة ال ـت ــي تـسـحــب
طبقات سميكة
بمكشطتها ،على القماش،
ٍ
م ــن ال ـص ـبــاغــة ،ت ـت ـحـ ّـول ِّف ــي ب ـعــض األمــاكــن
إل ــى عـجـيـنــة نــات ـئــة ،تـحــفــز عـلــى ال ـل ـمــس .ال
سـكــونـيــة امل ـش ـهـ ّ
ـديــة بـخـطـ ّـوطـهــا الـعـمــوديــة
ألوان مفاجئة،
واألفقية توحي أننا إزاء زخةِ
ٍ
تـنـهـمــر ف ــي الـ ـف ــراغ ،مـصـحــوبــة بــزوب ـعــة من
الـظــال واألض ــواء الكثيفة .ورغ ــم أن األلــون
ت ـب ــدو ذائـ ـب ــة وم ـم ـت ــزج ــة ،إال أن ـه ــا تحتفظ
ّ
بخاص ّياتها بحيث يسهل تمييز األبيض
في األسود أو البني في الرمادي أو الوردي.
طفولته:
يسرد فؤاد بالمني هذه الحكاية من
ّ
في عمر الثانية عشرةّ ،
أعد الطفل متحفًا فنيًا
ً
مـتـخـ ّـيــا ،كـمــدونــة صغيرة للذائقة الفردية
والخيارات املينيمالية العفوية ،عبر تجميع
ق ـصــاصــات ال ـل ــوح ــات ال ـعــامل ـيــة ال ـت ــي تـ ّ
ـزيــن
قاموس «الروس» املوسوعي .بهذا اإلجــراء
َ
العاشق «فعل التقطيع والتجميع» ،يتموقع
ِ
ال ـط ـف ــل ،م ــن دون وعـ ــي م ـس ـبــق ،ف ــي تـمــاس
مـبــاشــر ،حميمي ومـسـتـمــر ،مــع حــركــة الفن

معجم جمالي
ّ
متقشف يجنح تدريجيًا
إلى البساطة والتجريد
التزام روحاني
فعل
رس َ
ّ
م ْ
ومادي يحاول ْ
العبور في األشياء

في العالم منذ أقدم العصور .طبقًا ملا يقوله
أندريه مالرو في شهادته حول بيكاسو« :ال
ّ
يتعلق األم ــر بمتحف االن ـت ـقــاءات الـفــرديــة،
ب ــل بـمـتـحــف األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـخ ـتــارنــا أكـثــر
َّ
ّ
املتخيل الــذي ال
مما نختارها .ذلك املتحف
ّ
يمكن أن ُي َ
التحول
وجد إال في ذاكرتنا ()...
هــو روح املـتـحــف املـتـخـ َّـيــل» .املـســار الزمني

املقترح للمعرض ،بأقسامه الستة ،يسمح
بـتـتـ ّـبــع حــركـيــة ه ــذا «ال ـت ـحـ َُّـول» الـفـنــي الــذي
طبع تجربة الفنان ،منذ عرض ّ
ألول ّ
مرة عام
 ،1972وهــو ال يتجاوز الثانية والعشرين،
ً
في رواق «الديكوفرت» بالرباط ،أعماال فنية
تجريدية« ،بتأثير من مشهديات نيكوال دو
سـتــايــل» ،م ــرورًا بــاملــرحـلــة الـبــاريـسـيــة التي
ّ
«أسست ملشروعه الفني» في الثمانينيات،
ّ
ح ــت ــى م ــرح ـل ــة ال ـن ـض ــج ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
ً
وانتهاء بمرحلة التكريس منذ بداية األلفية
ّ
الـثــانـيــة حـتــى يــومـنــا ه ــذا .امل ـتــأمــل فــي هــذا
املسار الفني يستكشف إصــرار الفنان على
َّ
متخيل
تحويل الصباغة الفنية إلــى فضاء
ـاء ذه ـنــي م ـج ـ ّـرد يحتفي
عـلــى الـ ـ ــدوام ،ف ـض ـ ٍ
ب ــال ـل ــون وال ـ ـضـ ــوء ،ي ـس ــائ ــل ال ــزم ــن وح ــرك ــة
ّ
الفن التي تبرره ،بما فيها الصباغة الفنية
ذاتـ ـه ــا .ه ـك ــذا ،سـيـعـيــد فـ ــؤاد بــامــن إن ـتــاج
وتــدويــر املينيمالية التي مارسها مــن دون
وعـ ــي م ـنــه ف ــي مـتـحـفــه ال ـص ـغ ـيــر امل ـت ـخـ َّـيــل،
منفتحًا على ثقافته األكــاديـمـيــة الــواسـعــة،
مــن خــال استقرائها ومساءلتها ،وفحص
مـ ـ ــدى اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــا ،م ــواء مـ ـتـ ـه ــا لـ ـش ــروط

احتالل لغوي وثقافي على أرض فلسطين

سرقة األسماء من أصحابها
الـتـجــربــة الــداخـلـيــة فــي عــاقـتـهــا مــع العالم
ال ـخــارجــي ،بـعـيـدًا عــن أي نــرجـسـيــة ل ـلــذات،
أو أي نــوسـتــالـجـيــا مـسـتـغـ ِـرقــة ّع ــاج ــزة ،من
أجــل إنـشــاء معجم جمالي متقشف ،يجنح
تــدري ـجــا إل ــى ال ـب ـســاطــة وال ـت ـجــريــد ملـقــاربــة
املكان/األصل.
ّ
رحلة الفن ،كما نلحظ في أعمال فؤاد بالمني،
ليست «بحثًا عــن الــزمــن املـفـقــود» ،بـقــدر ما
ٌ
هي بحث عن املكان .هذا املكان ليس مفقودًا،
على العكس تمامًا :إنه هنا ،طاغي الحضور،
ٌ
فائض على الهامش .لكنه ليس متاحًا سلفًا
للرؤية بالسهولة املوهومة التي نعتقدها.
وإصــرار الفنان على العودة إلى هذا الشيء
املــرئـ ّـي بــاسـتـمــرار فــي أعـمــالــه الفنية ،يضع
ح ـتــى إدراك ـ ـنـ ــا ال ـب ـص ــري ل ــأش ـي ــاء مــوضــع
ت ُـس ــاؤل .كــذلــك ال يـ ٌجــب أن نـنـســى أن املـكــان
َ
َ
املراكم ،هنا ،مراك َمة جدلية للزمن أيضًا ،ما
يجعل مهمة تأدية هذه الجدلية الزمكانية
شائكة للغاية .ألم يقل ابن عربي إن «الزمان
ٌ
مـ ـك ــان س ــائ ــل ّواملـ ـك ــان زم ـ ــان م ـت ـج ـ ّـم ــد»؟ ما
الـ ــذي نـ ــراه ح ــقــا ع ـنــدمــا نـنـظــر إل ــى ال ـج ــدار
املاثل أمامنا ،عائمًا في هالة الشمس؟ وهل
تستطيع عبور هذا املجرى البصري ّ
مرتني
بالرؤية نفسها؟ أال تمتزج الرؤية في أغلب
األوقات بالرؤيا؟ بالنسبة إلى الفنان ،يطرح
األمر كثيرًا من األسئلة النظرية واملراجعات
ٌ
العملية ،فالرسم أو الصباغة الفنية «نشاط
ذهني» (دافنشي).
ّ
يولد الفنان في وقــت مبكر أو متأخر ،عند
فقدان صــورة ماّ .
ثمة دائمًا صورة مفقودة،
ٍ ً
ً
عــاجــا أو آجـ ــا ،وتـسـعــى امل ـمــارســة الفنية
ل ـيــس إل ــى اس ـت ـعــادت ـهــا ،ل ـكــن إل ــى إنـتــاجـهــا
من جديد .وقد يمضي الفنان عمرًا بأكمله،
بحيث يمكن اعتبار مجمل األعمال املنجزة
ّ
مجرد تمرينات لإلحاطة بتفاصيل الصورة
املفقودة التي ًتزداد مع مرور الوقت شفافية
ونقاوة ،موغلة في صمتها وكتمانها .بشكل
أو آخـ ــر ،يـشـبــه ق ــدر ال ـف ـنــان رج ــل الـحـكــايــة
الـصـيـنـيــة ال ـقــدي ـمــة ،ال ــذي فـقــد ّأم ــه ف ــي سن
صغيرة ،وعــاش طــوال حياته يبحث عنها،
وعندما أسعفه الحظ بلقائها لم يستطع أن
يخبرها أنه ولدها ،ألنه كان يعاني من عجز
فــي النطقَ .
ومــن ي ــدري ،ربما كــان صحيحًا
ّ
ُم ـعــافــى ،إال أن صــدمــة الـلـقــاء عـقـلــت لسانه
َّ
مالحقًا للصورة ،وحدها،
بالكامل حتى ظل
ِ
دون أصلها.
عــاش فــؤاد بالمني طفولته في مدينة فاس
ال ـع ـت ـي ـقــة .يـمـكـنـ ّنــا ت ـخـ ُّـيــل ال ـط ـفــل الـصـغـيــر
ّ
ي ـت ـجـ ّـول فــي األزق ـ ــة الـضـ ّـيـقــة ال ـتــي ال تتسع
ألكـ ـث ــر مـ ــن عـ ــابـ ــر ،مـ ــراوحـ ــا فـ ــي م ـتــاهــات ـهــا
ودهــالـيــزهــا ،غـيــر متضايق ربـمــا مــن فسح
ال ـطــريــق لـعــابــر مـثـلــه فــي االت ـج ــاه املـعــاكــس
بــن وقــت وآخ ــر ،أو إلـصــاق ظهره بالحائط
ّ
املحملة بصناديق الكوكا
كــي تـمـ ّـر الـبـغــال
ّ
وقتئذ
الطفل
ر
يحي
كان
شيء
كوال .لكن أكثر
ٍ
هــو تعاقب حركة الـظــال واألض ــواء بغرابة
ُم ْربكة ،في هذه األمكنة الساحرة ّالتي تفوح
منها رائحة الخشب والجير املتقشر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سيرة وأقدار نسائية تلمع كالنجوم

فادية الفقير

َحاولت الصهيونية،
محو التاريخ
وال تزالْ ،
الفلسطيني بتغيير
أسماء مدن وقرى
وفبركة تاريخ غير
موجود .استعمار ٌ
يتناوله كتاب نور
مصالحة األخير
عاطف الشاعر

فــي كـتــابــه «فـلـسـطــن :أرب ـعــة آالف عــام
مــن ال ـتــاريــخ» (مــركــز درا ّسـ ــات الــوحــدة
ُ
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،)2020 ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ الـ ـب ــاح ــث
السم
الفلسطيني نور مصالحة ()1957
ٍ
ـذور ضــاربــة فــي ال ـتــاريــخ،
قــديــم ذي جـ ـ ٍ
مـ ـ ـ ـ َّـرت قـ ــربـ ــه إمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــات ك ـث ـي ــرة،
كــالــرومــانـيــة والـبـيــزنـطـيــة واإلســامـيــة
والعثمانية والبريطانية .الصهيونية
ق ــام ــت وال ت ـ ــزال ب ـح ـمــات ب ـش ـعــة ضـ َّـد
ّ
االسـ ـ ــم وضـ ـ ـ َّـد ع ــروب ــة ال ـب ـل ــد وس ــك ــان ــه
األصـلـيــن وتــاريـخـهــمّ ،ففبركت أسماء
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ــا ت ــزع ـ ُـم أنـ ـ ــه «ت ــورات ـ ّـي ــة»
ّ
الـبــاد ،وحــاولــت إلـغــاء كــل مــا لــه عالقة
ّ
بهذه البالد التي َّ
مر عليها حكام وأمم
وإمبراطوريات ،قديمًا وحديثًا ،وبقيت
ّ
رغم كل ذلك :فلسطني.
حاولت الصهيونية وال تزال ـ بمساعدة

دول غــربـ ّـيــة إمـبــريــالـيــة ـ ـ مـحــو الـتــاريــخ
الفلسطيني بتغيير أسماء املدن والقرى
ّ َ
تؤصل لنفسها تاريخًا
آثار لكي
وفبركةِ ٍ
ّ
غـيــر م ــوج ــود .االسـتـعـمــار الــل ـغــوي هو
إحدى األدوات الرئيسية في االستعمار
الحقيقي عـلــى األرض ،بحيث يـتـ ّـم من
خالله َتأطير وتوطني وعي ّ
مزيف يقوم
ٍ
ّ
جديدة
ومسمي ّات ودالالت
على أسماء
ُ
ال عــاقــة لـهــا بــال ـحــق وأص ـحــابــه .زيــف
صـهـيــونـيــة وادع ــاءاتـ ـه ــا في
ال ـحــركــة الـ َّ
ً
فلسطني مـفــنـ ٌـد تفنيدًا شــامــا فــي هــذا
ُ
الـكـتــاب ،املـهـ ّـم بـمـحـتــواه ،حـيــث يوضح
َّ
نـ ــور م ـصــال ـحــة ك ـي ــف أن الـصـهـيــونـيــة
فبركت وغـ ّـيــرت بشكل واس ـ ٍـع وممنهج
حتى أسماء قادتها ّ
ورواده ــا في كثير
من املجاالت.
ُ
ه ـكــذا ،اســتـبــدلــت أس ـمــاؤهــم األوروب ـ ّـي ــة
ّ
ب ــأخ ــرى ع ـب ــري ــة ذات ط ــاب ــع صـهـيــونــي
ً
حديث .فلنأخذ ،مثال ،بعضًا من رؤساء
ال ــوزراء اإلسرائيليني السابقني :أرئيل
شـ ــارون ُولـ ــد بــاســم أرئ ـي ــل شــايـنــرمــان،
وميناحيم بيغن ُولــد باسم مايكسالو
بـ ـيـ ـغ ــون ،وإس ـ ـحـ ــاق رابـ ـ ــن ُولـ ـ ــد بــاســم
نحميا روبيتزوف ،إلخ .هذا بينما قضت
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ع ـلــى ك ـث ـيـ ٍـر م ــن األس ـم ــاء
ً
الفلسطينية َو َح َّرفتها إلعطائها نبرة
ّ
عبرية بعيدة أو منتحلة عن
أو دالالت
أصـ ــل وأص ــال ــة األسـ ـم ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة
والعربية املتناسقة مع التاريخ الطويل
والقديم وطبيعة فلسطني.
وال ُيخفي الكثير من القادة الصهاينة
أنـهــم مفبركون بتاريخهم وأسمائهم
وع ــادات ـه ــم ال ـج ــدي ــدة م ـ َّـمــا س ــرق ــوه من

االستعمار اللّغوي
أداة رئيسية من أدوات
الفعلي
االستعمار
ّ
فلسطني ّ
وحولوه إلى ُم ّ
لكية صهيونية،
ّ
ً
زاع ـمــن أن لـهــا أصـ ــوال تــاريـخـيــة .فها
هـ ــو م ــوش ـي ــه ُ ديـ ـ ـ ــان« ،وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع»
ّ
ســاب ـقــا ،ي ـصــف ب ـكــل فـجــاجــة لجمهور
صهيوني في إحــدى املستوطنات عام
َّ
 1969ك ـيــف أن «قـ ــرى ي ـه ــودي ــة أخ ــذت
َ
م ـكــان ق ــرى عــرب ـيــة» ،مـضـيـفــا« :أن ــت ــم ال
ت ـع ــرف ــون أسـ ـم ــاء هـ ــذه الـ ـق ــرى ،وأن ـ ــا ال
ّ
ألــومـكــم عـلــى ذلــك ألن كـتــب الجغرافيا
َّ
لــم تعد مــوجــودة .ليس فقط أن الكتب
ّ
غ ـيــر م ــوج ــودة ،ول ـك ــن ال ـق ــرى الـعــربـيــة
ل ــم ت ـع ــد ه ـن ــاك أيـ ـض ــا .ن ــاه ــال أخ ــذت
مـ ـك ــان مـ ـعـ ـل ــول ،وم ـس ـت ــوط ـن ــة غ ـي ـفــات
محل جيبتا ،ومستوطنة ساريد محل
حنفية ،وكفار يوهشا محل تل شامان.
ٌ
ال يوجد مكان واحد في هذه البالد لم
ّ
يكن فيه سكان عرب».
ّ
مستمر
االستعمار الثقافي الصهيوني
اآلن فــي ال ـقــدس وف ــي أن ـحــاء كـثـيــرة في
َّ
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،وك ـ ــأن الفلسطينيني
دخ ـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ب ـ ــاده ـ ــم ب ـي ـن ـم ــا ه ـ ــم لــم
َّ
يـعــرفــوا ِّ
ـاد غـيــرهــا .وامل ــؤس ــف أن
أي ب ـ ٍ
ّ
مـ ّ
ـؤس ـســات إع ــام عــاملــيــة مـثــل «ب ــي بي
ّ
سي» وغيرها تــردد روايــات صهيونية
وأسـمــاء مفبركة تمامًا ،بطريقةٍ تثبت

تحالفًا أيديولوجيًا ولغويًا في الغرب
مــع االح ـتــال .إذ ال نـجـ ُـد الفلسطينيني
في برامج وثائقية وتثقيفية إال كزوائد
وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــات م ــزعـ ـج ــة عـ ـل ــى الـ ـه ــام ــش،
وه ــم ف ــي ب ــاده ــم وع ـلــى أرض بــادهــم
م ـنــذ آالف ال ـس ـن ــن ،بـيـنـمــا الـصـهــايـنــة
الـجــدد الفاشيون ،أمـثــال سموتيرتش،
أوك ــران ــي األصـ ــل ،ونـتـنـيــاهــو ،بــولـنــدي
ّ
األص ــل ،يصولون ويـعــربــدون وتدللهم
ش ـخ ـص ـي ــات ي ـم ـي ـن ـيــة وأخ ـ ـ ــرى ثـقــافـيــة
ّ
غــربـيــة عـلــى حـســاب الـســكــان األصليني
الفلسطينيني العرب.
ُ
ّ
مـهــزلــة حــالــةِ الـعــالــم الـعــربــي ال ـيــوم أنــه
ُ َِّ
ُ
يسمح لنفسه أن يطبع ويـهــرول تجاه
ُ
ّ
ـاس فـبــركــوا ألنفسهم تــاريـخــا مزيفًا
أن ـ ٍ
أرض عربيةٍ أبًا عن جد .فاالحتالل
على
ٍ
الـ ـلـ ـغ ــوي ال ـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه ال ـص ـه ـيــون ـيـ ًـة
ُّ
ع ـل ــى الـ ـع ــرب والـ ـغـ ــرب ال ي ـق ــل ش ــراس ــة
ع ــن االحـ ـت ــال ع ـلــى األرض ،إذ يـهــدف
إل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر وع ـ ـ ــي األج ـ ـ ـيـ ـ ــال وي ـع ـ ّـم ــق
َّ
ف ــي وج ــدانـ ـه ــم فـ ـك ــرة أن ال ـص ـه ـيــون ـيــة
والقائمني عليها شــيء طبيعي ،بينما
ه ــي ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ح ــرك ــة اسـتـيـطــانـيــة
واحتاللية ليست لها ّ
وحقوق
أي ّأسس
ّ
تــاريـخـيــة فــي فـلـسـطــن .و ٌم ــن هـنــا فــإنــه
ْ
َ
ينبطح بعض من العرب
من املدهش أن
أمــام مجموعة مارقة وســارقــة ألرضهم
وتراثهم وأسمائهم.
(كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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فعاليات

لندن ـ العربي الجديد

ت ـش ـت ـبــك ال ــروائـ ـي ــة واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة األردنـ ـي ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــاديـ ــة ال ـف ـق ـي ــر ( ،)1956فــي
أعمالها ،مع التاريخ االجتماعي في األردن
ّ
املتغيرات
خالل قرن مضى ،ساعية إلى قراءة
الكبرى التي ّ
مرت ببلدها ،واملنطقة العربية
ع ـم ــوم ــا ،ع ـب ــر ت ـف ـك ـيــك ال ـب ـن ــى االج ـت ـمــاع ـيــة
والنفسية وأثــرهــا فــي مـســار ّ شخصياتها
ّ
التي تعيش حياة مركبة ومكثفة.
وتــوجــز سـيــرتـهــا املـهـنـيــة واإلب ــداع ـي ــة على
مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ()fadiafaqir.com
بــأنـهــا ح ــازت درج ــة الــدك ـتــوراه فــي الكتابة
اإلب ــداعـ ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة م ــن «ج ــام ـع ــة إي ـســت
أنـجـلـيــا» الـبــريـطــانـيــة ،وأص ـ ــدرت ع ــن «دار
ب ـن ـغ ــوي ــن» روايـ ـتـ ـه ــا األولـ ـ ـ ــى« ،ن ـس ــان ـي ــت»،
عــام  ،1985كــذلــك كتبت ع ــددًا مــن القصص
القصيرة واملسرحيات ،وعملت ّ
مدرسة في
ّ
عدة جامعات ،منها «إكستر» و«أكسفورد»
ّ
و«درم» ،ح ـتــى عـ ــام  ،2004ح ـيــث ت ـفــرغــت
للكتابة.
ُت ّ
خصص الفقير بابًا لكتبها ،بدءًا من رواية
«شـّجــر الـصـفـصــاف ال يـبـكــي» ( ،)2014مع
ملخص حولها يشير إلــى بطلتها نجوى
ّ
الـتــي تبحث عــن والــدهــا بعد تخليه عنها
فــي الـثــالـثــة عـشــرة مــن عـمــرهــا ،وف ــي رحلة
تـنـتـقــل خــال ـهــا ب ــن األردن وال ـبــاك ـس ـتــان
وأف ـغــان ـس ـتــان وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،وذاك ـ ــرة
ل ـش ـخ ـص ـيــات ع ـ ـ ّـدة ت ـع ــود إلـ ــى امل ـجــاهــديــن
األفغان في الثمانينيات وتنتهي بأحداث

أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر  .2001ت ـض ــع ال ـكــات ـبــة
ـوالت اقـتـبـسـتـهــا م ــن م ــراج ـع ــات نـقــديــة
مـ ـق ـ
ٍ
للعمل ،وباملثل ّ
تقدم رواية «اسمي سلمى»
( )2007ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول رح ـل ــة بـطـلـتـهــا من
ّ
األردن إلــى اململكة املتحدة هربًا من ِعقاب
املجتمع على عالقة عاطفية أنجبت منها
ّ
ليتضمن الـســرد نقدًا
طفلة ُحــرمــت إيــاهــا،
ّ
معمقًا للمجتمعني األردن ــي والبريطاني،
ّ
وإضاءة على العديد من التحوالت الثقافية
فيهما.
هـ ـك ــذا ،ت ــواج ــه ّن ـس ــاؤه ــا أقـ ـ ـ ــدارًا م ــأس ــاوي ــة
ف ــي ص ـ ــراع م ـعــقــد ن ـحــو ت ـح ـ ّـرره ــن الـفـكــري
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـي ــث تـ ـع ــود ف ــي رواي ـت ـه ــا
«أعمدة امللح» ( )1996إلى أربعينيات القرن
امل ــاض ــي ف ــي مـسـتـشـفــى ل ــأم ــراض العقلية
ب ــإح ــدى املـ ـ ــدن األردنـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـت ـت ـش ــارك ه ـنــاك
امـ ــرأتـ ــان ف ــي غ ــرف ــة واح ـ ـ ــدة ،ف ــي حـكــايـتـ ْـن
ت ـك ـش ـفــان ع ــن ال ـن ـظ ــام األبـ ـ ــوي ال ـ ــذي يحكم
مجتمعًا عربيًا ال يزال تحت قيد االستعمار.
ي ــرت ـب ــط املـ ــوقـ ــع بـ ـم ـ ّ
ـدون ــة «مـ ـيـ ـس ــان» ال ـتــي

يشتمل الموقع
على اقتباسات من
أعمال الكاتبة ومراجعات
نقدية لها
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ّ
أنشأتها الفقير ،موضحة أن اسمها يعني
بــال ـعــرب ـيــة الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،أو الـ ـ ًت ــذب ــذب ال ـظــاهــر
لــأجــرام السماوية ،خـ ّ
ـاصــة القمر الساطع،
ما يحيل إلى امرأة متوازنة ذات عقل رصني،
ُ
ـث أمل ــع نـجــم فــي كوكب
كــذلــك فــإنــه اس ــم ثــالـ ِ
ّ
الجوزاء ،ما يجعله مرئيًا للعني املجردة.
تحتوي ّ
املدونة على العديد من النصوص،
ُ
آخ ــره ــا ن ـش ــر رب ـي ــع ال ـع ــام امل ــاض ــي،2020 ،
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة :ال ـح ـل ــو
وال ـحــامــض» ،كــذلــك نـشــرت قـبـلــه ،فــي شهر
نـ ـيـ ـس ــان /إب ـ ــري ـ ــل  ،2020نـ ـ ّـصـ ــا آخـ ـ ـ ــر ،فــي
املوضوع نفسه ،بعنوان «يوميات الجائحة:
باسل وياسمني» ،وفيه تكتب« :من الواضح
ّ
أن ـنــا تـعــلـمـنــا الـقـلـيــل جـ ـدًا م ـنــذ ع ــام ،1346
ً
عـنــدمــا اج ـتــاح امل ــوت األس ــود أجـ ــزاء كثيرة
مــن الـعــالــم .وعـلــى الــرغــم مــن جميع األوبـئــة
وال ـج ــائ ـح ــات ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـن ــا :ال ـكــول ـيــرا،
والطاعون ،واإلنفلونزا اإلسبانية ،وفيروس
نقص املناعة املكتسبة (اإلي ــدز) ،واإليبوال،
والـســارس ،ما زلنا نعطي أولوية لتكديس
األسـ ـلـ ـح ــة وحـ ـم ــاي ــة أن ـف ـس ـن ــا ض ـ ــد أعـ ـ ــداء
م ـتــوه ـمــن ،وغــال ـبــا ع ـلــى ح ـس ــاب صـ ّـحـتـنــا
ّ
وصحة الكائنات األخرى».
يشتمل املوقع أيضًا على إضاءة على تجربة
امتدت ّ
الفقير األكاديمية التي ّ
لعدة عقود،
والـ ـج ــوائ ــز ال ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ،وس ـيــرة
ذاتية ّ
مطولة تحتوي على جميع إصدارتها
اإلب ــداع ـي ــة ،وك ــذل ــك الـنـقــديــة والـبـحـثـيــة في
ّ
ّ
مـ ـج ــات م ـحــك ـمــة وكـ ـت ــب ،ومـ ــا ح ـ ّـررت ــه من
ّ
متنوعة.
دراسات في حقول

يقدم الباحث الفرنسي إيريك جوفروا ،يوم األحد المقبل 25 ،نيسان /إبريل الجاري،
ّ
يفسر
الحلقة الثالثة من سلسلة محاضراته خمس إضاءات حول الصوفية وفيها
ّ
مكونًا
التصوف
مفهوم الطريقة .وكانت حلقة يوم أمس تناولت كيف أصبح
ّ
ّ
تاريخيًا في الحضارة اإلسالمية بين القرنين العاشر والحادي عشر ميالدي.

تجديد التراث اإلسالمي في العصر الحديث عنوان محاضرة يلقيها اليوم حسين
سليمان ،رئيس قسم الدراسات األكاديمية بمركز المخطوطات في «مكتبة
اإلسكندرية» عبر موقعها  bibalex.comبداية من الحادية عشرة صباحًا .تأتي
هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات حول التراث العربي والفلسفة اإلسالمية
تطور مفهوم التراث في الثقافة العربية منذ حملة نابليون على مصر.
وتتناول
ّ
يُفتتح يوم األحد المقبل 25 ،نيسان /إبريل ،ملتقى التشكيليات العراقيات الذي
ّ
ينظمه «غاليري لمسات» في القاهرة .تقوم فكرة التظاهرة على جمع أعمال
لتشكيليات عراقيات من أجيال مختلفة من الغاليرهات المحلية ومتاحف الفن
دم الملتقى في األردن وتونس.
المعاصر والبعثات الديبلوماسية ،وقد سبق أن ُق ّ

يقيم «المعهد الفرنسي» في تونس العاصمة ،بعد غد األربعاء ،عرضًا لفيلم
الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية .يتناول العمل عدة
قضايا ،مثل الهجرة والعالقات بين الشمال والجنوب وممارسة الفن ،من خالل
ّ
يتمكن من
حكاية شاب سوري يقبل عرض استعمال جسده في عمل فني كي

الهجرة إلى أوروبا.
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ٌ
عفن في بيروت»
«هناك

كلّ شيء معطوب
فالخراب عظيم
تزداد أحوال لبنان
سوءًا ،والخراب
يُصيب أفرادًا ونقابات
ومؤسسات ،والفقر
ّ
يستفحل ،والجرائم
يهتم
تتكاثر ،وال أحد
ّ
حدة الموت
بتخفيف
ّ
نديم جرجوره

ُ
جملــة واحدة تثيــر نزاعًا آخر في
َّ
املدمــرة .محوهــا يزيــد
بيــروت
األمــر ســوءًا« .دولتــي فعلــت هذا»
ّ
كورنيش ُيطل على
مكتوبــة علــى جدار على
ٍ
مرفــأ مســحوق ،فــي مدينــة مشـ ّـوهة .بعــد
ٌ
ســومات
أشــهر
طويلــة ،يمحوهــا شُــباب بر ٌ
ُ
ّ
ويثــار نقــاش فــي
ملونــة ،فتعــاد كتابتهــا،
«فيســبوك» ممزوجــا بســخرية وشــتائم
ّ
ُ
ـور تؤكد املحو
كثيــرة وســجال قليــل ،مع صـ ٍ
وإعادة الكتابة.
النزاعــات كثيــرة .املصائــب أكثــر .العنــف
اجتماع وعالقات.
يتغلغل سريعًا في مسام
ّ
ُ َ
ّ ٌ
حت ٍَ
ـذب
ـ
ك
ال
.
ـل
ـ
م
م
ـر
ـ
ي
التوتــر ُمتســلط .الفقــر غ
ٍ
ً
واالفتــراء والتزويــر عناويــن تختــزل ســلطة
فاقــدة معناهــا ،وتعكــس بطــش قــوى أعنــف
مــن غيــاب دولــة .الجرائــم تتناســل ،وكشــف
ّ
الخاصة بها غير وارد ،رغم معرفة
الحقائق
ّكل شــيء عنهــا (الجرائــم) .املجــرم واضــحٌ.
ّ
وغضب وخوف،
تطور سلوكه ُمثير لدهشةٍ
ٍ
ُ
ـاء بارتــكاب الجــرم إلــى
النتقالــه مــن اكتفـ
ٍ ْ
التباهــي بفعلتــه ،وإن مواربــة أحيانــا .اآلن
ّ
ـام
مفقــود .املقبــل مــن األيــام يتخلــى عــن أوهـ ٍ
جميلة ،فال أوهام وال جمال ،وال شيء.

ّ
ّ
أطــراف جثــة مقطعة ُيعثــر عليها في حقيبة
أمــام مصــرفُ .يفترض بهــذا أال يكون عابرًا،
ٌ
ّ
فظيع .جرائم فردية،
لكن البلد قابل لنسيان
ٍ
بعضهــا مرتبــط بع ٌنــف ضــد نســاء وأطفــال
ومراهقــات ،منســية تمامــا .نقابــة فنانــن
ّ
عادي ،فالنظــام الحاكم
تقمــع فنانــن ،وهــذا
ً
يفرض صمتًا أو قتال أو إقصاء أو تغييبًا أو
لحاجته إلى تابعني فقط ،والنقابة
تهجيرًا،
ٌ
كاف لهــا .مواجهــة
كغيرهــا تابعــة وهــذا
ٍ
ْ
يواجه ُيــدرك أن
النظــام الحاكــم نــادرة ،ومــن
ِ
ال نتيجــة مرضيــة وال خــاص وال تحـ ّـرر.
مــع هــذاُ ،يواجــه فاملواجهــة بالنســبة إليــه
خطــوة أخيــرة قبل الغيابّ .آخرون ُيقارعون
أناســا ،ذنبهــم الوحيــد أنهــم يواجهــون
وحدهــم آلــة قتــل ونهـ ٍـب وفســاد ،الطمئنــان
املقارعــن إلــى حمايــةٍ  ،يمنحهــا نظام حاكم،
ُ
ـكل مــا.
فبعــض مقارعــات كهـ ّـذه ّتفيــده ،بشـ ٍ
مجموعة شــبابية تظن أن النظافة ٌ
درب إلى
ـاص،
ـاب أو تمـ ّـرد أو ثــورة ،أو إلــى خـ
ٍ
انقـ ٍ
أو إلــى اســتعادة حقــوق منهوبــة .مجموعــة
ّ
شــبابية تقــول إن تشــويه املدينة وصورتها
ّ
ممنــوع ،متناســية أن مــا تعتبــره تشــويهًا
انعـ ٌ
ـكاس لواقــع يرفضــه النظــام الحاكــم.
ّ
ُ
ُ
ُ
بالنسـ َـبة إليهــا ،ال يشــوه الجــرم اليومـ ّـي
املدينــة وصورتها ،وناس املدينة وحقوقهم
ّ
املنهوبة .مجموعة شبابية تعتقد أن األلوان
ْ
ـدق فــي
للفــرح ،والوضــوح ـ إن ينبــع مـ ٌـن صـ ٍ
أفعال نظام حاكم ـ مرفوض ،واأللوان
تعرية
ُ َْ ُ
ْ
ٌ
ـدران ،إن ُيخفي
تخفيــه .يقبــل تلويــن على جـ ّ ٍ
التلويــن كالمــا ورســمًا يتحديــان النظــام
ّ
واتهامــا لــه ُ
بجــرم
الحاكــم انتقــادًا وشــتمًا
ّ
ّ
ً
يرتكبــه .لكــن قــوال صريحــا يؤكــد املعــروف
ٌ
واملتــداول (النظــام الحاكــم ناهــب وفاســد،
ّ
وبعضه قاتل بو ّســائل شــتى) ممنوع ،ومن
ّ
يمنــع شــبابًا يظنــون أن األلــوان تعني دائمًا
ّ
ومحبة.
سالمًا وخالصًا
ّ
ّ َ َ
أي بــؤس هــذا؟ ّ
ّ
إضافي ُيرتكب بحق
أي قتــل
ٍ

الجرم ومرتكبيه (باتريك باز /فرانس برس)
«دولتي فعلت هذا» :ال شيء يُخفي ُ

الكذب واالفتراء
والتزوير عناوين تختزل
سلطة فاقدة معناها
ـام ورغبــات،
أنــاس ومدينــة واجتمــاع وأحـ
وهــذاٍ ّكلــه قليـ ٌـل ومتواضــع وب ٍســيط؟ ّ
أي
جنــون ُيمارســه مجتمــع مدنـ ّـيُ ،يصبــح
ـوذ في
متســاويًا فــي الجريمــة مــع
نظام منبـ ٍ
ٍ
ـارج أيضــا؟ ألــوان
بعــض الداخـ
ـل ،وفــي خـ ٍ
مجتمــع مدنـ ّ
ـرم تتتالــى
ـ
ج
ـن
ـ
م
ـع
ـ
ش
أب
ـي
ٍ
ـش يومـ ّـي ،وبعــض أنواعــه
أنوا ّعــه فــي عيـ ٍ
ـات بــن فقــراء يريــدون
يتفشــى فــي مواجهـ ٍ

ً
مــأكال ومشــربًا وال ثمــن لهمــا إال بالضــرب
ّ
والتعــدي ،وبالقتــل أحيانــا .يومــا تلــو آخــر،
ُيصبــح القتــل عاديــا .لحظــة تلــو أخــرى،
ٌ
ّ
يتجســد قول لعمر أميراالي ،يجعله عنوانًا
يوم من أيام
لفيلـ ٍـم لــه مــن أجمل األفالم« :في ٍ
العنــف العــادي» ،وال داعــي لبقيــة العنــوان،
ّ
ّ
عادي في كل األيام ،وميشــال ســورا
فالعنف
ٌ
ّ
ُ
ّ
مقتــول ذات مــرة ،لكــن نــاس البلــد يقتلــون
ّ
ُ
كل مـ ّـرة ،وكثـ ٌـر بينهــم يرضــون بقتـ ٍـل كهــذا،
ٌ ُ
ٌ
وهــذا بشــع .كثــر يتقاتلــون فــي مــا بينهـ ّـم
ْ
ـول علـ ّـى ما ُيفترض بــه أن يكون حقًا
للحصـ ّ
ْ
ُ
لهــم ّ ،لكنــه حــق ممنــوع عليهـ ّـم ،وإن يمنــح
الحــق ألصحابــهُ ،يلـ َّـوث الحــق ببصمــات
ّ
ٌ
شباب
نظام حاكم .لكن هؤالء الكثر (ومنهم ّ
ـوان باهتــة ،يظنــون
ّعديــدون يفرحــون بألـ ٍ
أنهــا تعبيـ ٌـر عــن رقـ ّـي فــي بلـ ِـد املهانــات)

سيرتان سينمائيتان لبرنارد مادوف

انغماس جمالي بالمرأة
بساطة اشتغال مقابل
ٍ
ُ
تحيــل وفــاة برنــارد مــادوف ( 1938ـ )2021
إلــى فيلمــن اثنــن ،يتنــاول أحدهمــا ســيرته،
عيش ُمرتبكًا لزوجته.
ويتابع ثانيهما مسار
ٍ
في األول« ،ســاحر األكاذيب (The Wizard Of
 ،»)Liesلباري ليفنســن ( ،2017إنتاج ،)HBO
ُيقـ ّـدم روبيــرت دي نيــرو شــخصية أســوأ
محتــال مالـ ّـي فــي تاريــخ أميــركا ،مــن دون
تمثيل،
فالحرفية األدائية أساس
جهد كبير،
ٍ
ٍ
ِ ّ
ُيتيــح للممثــل التمكن من إخفاء معالم الفرق
بــن الشــخصية والرجــل الــذي ّ
يؤديهــا .فــي
الثانــي« ،ياســمني أزرق» ( )2013لــوودي آلن،
ُ
ـوال تصيــب
تغـ
ـيت فــي أهـ ٍ
ـوص كايــت بالنشـ ّ
ً
ّ
امــرأةّ ،تعتــاد عيشــا مرفهــا فــي عائلــةٍ  ،تظــن
املــرأة أنهــا ُم ّ
حبــة ومتماســكة ،قبــل ســقوط
ّ
ّ
كل شــيء فــي أكبــر عمليــة نهـ ٍـب يتعــرض لهــا
أميركيون.
ـوال نفســها تعيشــها ميشــيل ِّبفايفــر،
ُاأل ّهـ ً
بحرفيــة صائـ ً ٍـغ ُيدقــق فــي
قدمــة إياهــا
م
ِ
ُ
التفاصيــل ،كــي يصنــع تحفــة .بينمــا ألــك
ّ
بالدويــن يتحـ ّـرر كليــا مــن ســطوة برنــارد
ً
ُ
«برنــي» مــادوف ،منتقــا إلى شــبيهٍ له يدعى
وقت
هــال فرنســيس ،ينتحــر في ســجنه بعد ِّ ٍ
علــى إيداعــه فيــه بتهمــة االحتيال ،مــا ُيخفف
عنــه وهــج الفضيحــة ،بعــد  5أعــوام فقــط
علــى انكشــافها ،وإلقــاء القبــض علــى مادوف
( 12ديســمبر /كانــون األول  ،)2008ثــم
إصــدار حكــم بســجنه  150عامــا ( 29يونيــو/
حزيــران  .)2009وودي آلــن غيــر مهتـ ّـم كثي ـرًا
بالفضيحــة ومرتكبهـ ّـا ،فــي فيلمــه هذا .يلجأ
ُ
إلــى «عربــة تدعــى اللــذة» ( ،)1947لتينيســي
ويليامــز ،التــي يقتبســها إيليــا كازان ،فــي
فيلـ ٍـم ســينمائي ( )1951بالعنــوان نفســه.

ِ
الحرفية األدائية
أساس ّ
كل تمثيل بهدف
صنع ُتحفة فنية
ُ
روبيرت دي نيرو مروِّ جًا لـ«ساحر األكاذيب» في  14يناير ( 2017فريديريك إم براون)Getty /

يســتوحي آلــن من مــادوف مالمح يصبغ بها
رجــل األعمــال فرنســيس ،فآلن مع ُنـ ٌّـي باملرأة،
الطالعــة مــن قســوة الصدمــة ،واملقيمــة فــي
خراب تريد خالصًا منه.
ٍ
روث مــادوف تنــوء تحــت وطــأة الحاصــل،
ـاس ومخيــف .ميشــيل
والحاصــل بشــع وقـ ٍ
بفايفــر تختــرق معاملهــا وروحهــا وانغالقهــا
ـام
علــى ذاتهــا بعــد الفضيحــة ،وفــي مسـ ً
ضياعهــا وانقــاب األقــدار عليهــا ،صانعــة
ّ
ّ
مــن هــذا كله ،باالتكاء علــى ِحرفيتها املهنية،
كبير
التباس
شــخصية مضطربة وقلقة ،مع
ٍ
ٍ
فــي حقيقــة عالقتهــا بالفضيحــة ،وبزوجهــا،
وباالحتيــال .بــاري ليفنســن يكتفــي بســرد
وقائــع ،مســتعينًا بعلــم النفــس ملنح روث في
«ســاحر األكاذيــب» ،اســتنادًا إلــى معطيــات
عمليــة ،شــيئًا مــن ســطوة االلتبــاس ،الــذي
عيش أســوأ تجربــة في حياتها:
يدفعهــا إلــى
ســقوط زوجها ٍ ٍّ
مدو .حياتها كذبة ،وانقشــاع
بأضرار
اللحظــة عــن مســاوئها ُيصيب املــرأة
ٍ
كثيرة .أوهام تعيشها روث كحقائق ووقائع،
ّ
قبــل انقشــاع كل شــيء ،فــإذا بحياتهــا خدعة،
كخـ َـدع زوجهــا فــي مهنتــه .ألــك بالدويــن غير
ِ
حاضر بكثافة حضور روبيرت دي نيرو .في
ً
«ياســمني أزرق» ،يرتبط ّ
حيز بالدوين أصال
بالفضيحــة وتداعياتهــا ،فالفيلم (ســيناريو
وودي آلــن) معنـ ّـي باملــرأة وخرابهــا الحـ ّ
ـاد.
ّ
فــي «ســاحر األكاذيــب» ،كل شــيء مرتبــط
بمــادوف ،مــا ُيثقــل علــى روبيــرت دي نيــرو،
ّ
املتمكــن ،جماليــا ،مــن ّ
تحمــل ثقل الشــخصية
ّ
األميركي .تمزقــات العائلة بعد
فــي الوجــدان
ّ
الفضيحــة غيــر مؤثرة فيــه ،النهماكه بتأكيد
ً
ّ
صحة اشْــتغاله ،بدال من االعتراف باحتياله
َّ
ُ
القاتــل ،إذ يقــدر املبلــغ املنهــوب مــن النــاس
ْ
ب ــ 65مليــار دوالر أميركــي .إن يذهــب وودي
آلــن إلــى املــرأة بحثــا فــي م ُســامها عــن ورطــة
األكاذيــب املحيظــة بهــا واملقيمــة فيهــا ،وعــن
ّ
خرابها املدفون في ذاتها وروحها؛ فإن باري
ّ
ـينمائي عــادي
ليفنســن يميــل إلــى صــوغ سـ
لسيرة حافلة بالخداع والهوس بجمع املال.
نديم...

صامتــون وخانعــون وقابلــون وراضخــون
ً
أمــام ُمسـ ّـببي خرابهــم وموتهــم ،بــدال مــن
االنتفــاض عليهــم ،ومواجهــة أقدارهــم
بمقارعتها ُ
ومقارعة صانعيها لهم.
ّ
وموبوءة ،ال
كل النقابــات فــي البلــد ملعونة ُ
ـراك
نقابــة فنانــن وفنانــات فقــط .بعــض حـ ٍ
ـال
لبعضهــا غ ّيــر صانـ ٍـع لهــا مجــد نضـ ٍ
مطلــوب ،لكنــه مفقــود .ال عمــل نقابيــا،
فاألحــزاب ّأول قاتليــه ،والطوائــف ّأول
ْ
العنيه .حركة واحدة تبقى ناقصة وإن تكن
َ
ـدق ،وال فعــل
مف ّيــدة ،فــا شــيء يوحــي بصـ ٍ
يؤدي إلى تغيير.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أفالم جديدة

¶  Le Vingtieme Siecleملاتيو
رانكن ،تمثيل كاترين سان ـ لوران
(الصورة) :تورنتو ،مطلع القرن الـ.20
يجهد ماكنزي في سعيه إلى منصب
ّ
رئاسة الوزراء .لكن الطريق محفوفة
ّ
بتحديات ومخاطر وماكنزي يعاني
ٌ
ً
ّ
أهواال جمة في منزله العائلي :ضغوط
ّ
متنوعة األشكال لوالدته ،تترافق
ومصالح فاعلني في بيئته االجتماعية
والسياسية واالقتصادية.

¶  Masterللوكيش كاناغاراج ،تمثيل
أندريا جيريمياه (الصورة) :عام ،2003
شاهد املراهق ْبهافاني مقتل عائلته
ّ
كلها على أيدي خصوم والده .يوضع
ّ
يتعرض
في مركز لألحداث ،حيث
ّ
والتنمر .بسبب هذا
للتعذيب والنبذ
ّكلهُ ،ي ّ
طور في ذاته شخصية قاسية
ُ ّ
وصاخبة .يخطط للهرب ،وعند نجاحه
ُيصبح أحد أعنف املجرمني في مدينته
«ناجركويل».
ِ

هجرة وذكورية وموت في «مهرجان الفيلم العربي»
برلين ـ العربي الجديد

ّ
والتحديــات ،التــي فرضهــا
«رغــم العوائــق
كورونــا علــى العالــم ،ال ســيما فــي القطــاع
الثقافــي ،مــا زالــت الســينما العربيــة بخيــر».
هكــذا بــدأ بيــان صــادر عــن إدارة «مهرجــان
الفيلــم العربــي برلــن» ،لتقديــم برنامــج
دورتــه ال ــ ،12التــي ســتقام افتراضيــا بــن 21
و 30إبريل /نيسان .2021
ّ
ورأى البيــان أن أفالمــا عـ ّـد ّة ،اختيــرت لهــذه
الــدورة االســتثنائية «حققــت نجاحــات
فنيــة مختلفــة» كفيلــم االفتتــاح « 200متــر»
ألمــن نايفــة ،املعــروض للمــرة األولــى فــي

الــدورة ال ــ 2( 77ـ  12ســبتمبر /أيلــول )2020
لـ«مهرجــان فينيســيا الســينمائي» ،قبــل
حصولــه علــى  3جوائــز فــي الــدورة ال ــ 23( 4ـ
 31أكتوبر /تشــرين األول  )2020لـ«مهرجان
الجونــة الســينمائي» (مصــر) ،منهــا جائــزة
أفضــل ممثــل لعلــي ســليمان« .ستاشــر»
للمصــري ســامح علــي ،نــال «الســعفة
الذهبيــة» ألفضــل فيلــم قصيــر فــي الــدورة
ّ
امللغــاة ملهرجــان «كان» عــام  ،2020وصوفيــا
علــوي حــازت على جائزة أفضل فيلم قصير
ْ
عــن «ال يهـ ّـم إن نفقــت البهائــم» فــي النســخة
الـ 46لجوائز «سيزار» الفرنسية ( 12مارس/
آذار  ،)2021التــي فــاز فيهــا أيضــا ســامي

بوعجيلــة ،بجائــزة أفضــل ممثــل عــن دوره
فــي «بيــك نعيــش (ابـ ِّـن)» للتونســي مهــدي
برصــاوي .أخي ـرًاُ ،رشــح رســميًا «الرجــل
الــذي بــاع ظهــره» للتونســية كوثــر بــن هنية
لـ«أوسكار» أفضل فيلم أجنبي.
أضــاف البيــان« :أفالم االختيار الرســمي لهذا
العــام تحتــوي علــى قصــص مثيــرة ،وأفــكار
جريئــة ،ولهــا أســاليب فنيــة ثريــة .يســعى
أبطالهــا وبطالتهــا جاهديــن إلــى مواجهــة
التحديــات مــن أجــل التغييــر» ،كالوثائقــي
«أموســو» ،لنــادر بــو حمــوش ،الــذي يتنــاول
كفــاح األمازيــغ للحفــاظ علــى املــوارد
الطبيعيــة لــأرض ومحاربــة اســتغاللها

بطــرق غيــر شــرعية؛ والروائــي الســعودي
«آخــر زيــارة» ،لعبــد املحســن الضبعــان ،الــذي
ّ
يرصــد محــاوالت التغلــب علــى التقاليــد
الذكوريــة األبويــة فــي املجتمــع الســعودي.
هنــاك «آدم» للمغربيــة مريــم توزانــي و«143
شــارع الصحــراء» للجزائــري حســن فرحاني،
«اللــذان ُي ّ
قدمــان نمــاذج قويــة لنســاء ّ
تمســكن
ّ
ّ
بزمــام مصائرهــن ،ورفضــن ـ بقراراتهــن
ّ
ـاع
واختياراتهــن الحياتيــة ـ التأقلــم مــع أوضـ ٍ
جائــرة» .بينمــا تســرد املصريــة ماريــان
خــوري ،فــي الوثائقـ ّـي األخير لهــا «إحكيلي»،
التاريخ الفني لعائلتها ،بعيون نسائية (هي
وابنتها سارة).

¶  Ride Or Dieلريويشي هيروكي،
تمثيل كيكو ميزوهارا (الصورة):
ّ
بتعرض صديقتها نانا
عند معرفتها
ُ
ّ
لعنف دائم من زوجها ،تقرر ري قتله
ٍ
إلنقاذ صديقتها من العذاب ،وإلعالمها
ّ
بأنها ّ
تحبها ،كون ري مثلية الجنس.
تنفر نانا من القتل ،وتبتعد عن ري
ّ
ّ
تصرفاتها لعلها
التي توافق على
تستميلها إليها .الحياة غير مريحة،
والدرب إلى الخالص طويل.

يثق أولي
غونار سولشاير،
مدرب مانشستر
يونايتد ،في أن
العبه بول بوغبا
لن يتأثر باألضواء
اإلضافية
المسلطة عليه
عن طريق
فيلم وثائقي
عن حياته عبر
منصة (أمازون
برايم) ،وقال إن
تركيز الالعب
الفرنسي ينصب
بشكل كامل
على مساعدة
زمالئه على
الفوز بالمباريات.
ومن المنتظر
أن يكون بوغبا،
الفائز بكأس
العالم والمنتقل
إلى يونايتد
من يوفنتوس
مقابل  89مليون
جنيه إسترليني
في  ،2016محور
فيلم وثائقي
سيصدر في
.2022

سولشاير يثق ببوغبا
بوغبا المتوج بلقب كأس العالم ( 2018لورنس غريفذيس)Getty/

بوكا جونيورز يحقق
انتصارًا ثمينًا على نظيره
توكومان

جيل فيسنتي
يسقط بنفيكا في عقر
داره بهدفين لواحد

غونزاليس يتولى
رسميًا تدريب داليان
الصيني خلفًا لبينيتيز

ارتقى نادي بوكا جونيورز إلى املركز الثاني
في املجموعة الثانية بكأس رابطة الدوري
األرجنتيني لكرة القدم ،بعد تغلبه على ضيفه
أتلتيكو توكومان بنتيجة  ،1-3في إطار الجولة
العاشرة من البطولة .وحملت ثالثية بوكا في
املباراة التي أقيمت على ملعب «ال بومبونيرا»
الشهير ،توقيع كريستيان ميدينا والكولومبي
سيباستيان فيا وفرانكو سولدانو ،بينما أحرز
هدف الضيوف الوحيد ليوناردو إيريديا.

أوقف جيل فيسنتي سلسلة انتصارات بنفيكا
في الدوري البرتغالي بمفاجأة من العيار الثقيل،
بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة ()2-1
ضمن الجولة الـ 27من املسابقة .تعد هذه هي
الخسارة األولى التي يتجرعها «النسور» بعد 6
انتصارات متتالية ،وهي الرابعة له هذا املوسم،
ّ
ليتجمد رصيده عند  57نقطة في املركز الثالث،
أما فريق جيل فيسنتي فبات رصيده  31نقطة
قفز بها إلى املركز العاشر.

أكد نادي داليان برو ،املنافس في الدوري
الصيني لكرة القدم ،تعيني اإلسباني خوسيه
غونزاليس مدربًا جديدًا له ،خلفًا ملواطنه املستقيل
رافائيل بينيتيز .وجاء اإلعالن قبل يومني فقط من
موعد انطالق املوسم الجديد للبطولة .وكان مدرب
ريال مدريد وفالنسيا السابق قد أعلن استقالته
من تدريب داليان برو في يناير املاضي ،بسبب
تأثيرات جائحة كوفيد .19-واحتل داليان املركز
الـ  12في املوسم املاضي.
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تقرير
د دانا وايت واحدًا من أشهر األسماء في عالم الرياضة،
يُ َ
ع ّ
بعدما بنى لنفسه قصرًا عاجيًا في سماء رياضة الفنون
القتالية المختلطة ،التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين
في جميع أنحاء العالم

دانا وايت

قصة نجاح رجل عظيم

لندن ـ العربي الجديد

تـُــراقـ ــب ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة
املحبة لرياضة الفنون القتالية
املختلطة ،املؤتمرات الصحافية،
التي ُيقيمها دانا وايت ،رئيس منظمة «يو
إف س ــي» ،عندما ُيعلن املــواجـهــات القوية
ب ــن م ـشــاه ـيــر ال ـل ـع ـب ــة ،الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـق ـ َّـدر
قيمة املؤسسة السوقية بـ 5مليارات جنيه
إسترليني ( 6.92مليارات دوالر).
ل ـكــن م ــا ال ت ـعــرفــه ال ـج ـمــاه ـيــر الــريــاض ـيــة،
ط ــري ـق ــة وص ـ ـ ــول دان ـ ـ ــا واي ـ ـ ــت إلـ ـ ــى وض ـعــه
الـ ـح ــال ــي ،وقـ ـص ــة كـ ـف ــاح ق ــوي ــة اس ـت ـغــرقــت
ع ـقــديــن م ــن ال ــزم ــن ،ح ـتــى تـصـبــح املـنـظـمــة
ُ
قوية للغاية ،بعدما كانت تعاني كثيرًا ،إذ

انتشلها صــاحــب الـ ــ 51عــامــا مــن االنـهـيــار،
وأعادها إلى الطريق الصحيح.
نشأ دانا وايت مع شقيقه فرانك وأخته في
مـنــزل أهـلــه ،وأشــرفــت والــدتــه على تربيته،
ّ
ألن وال ــده ك ــان مــدمـنــا للكحول وال يعمل،
ُ
م ــا ج ـع ــل ال ـط ـف ــل ال ـص ـغ ـيــر ي ـع ــان ــي كـثـيـرًا
فــي طـفــولـتــه ،بسبب غـيــاب إ ّح ــدى الــركــائــز
األس ــاس ـي ــة ف ــي عــائ ـل ـتــه ،ل ـكــنــه ص ـ ّـم ــم على
النجاح فقط ال غير.
وانـ ـتـ ـق ــل واي ـ ـ ــت إل ـ ــى الس فـ ـيـ ـغ ــاس ،حـتــى
ي ـع ـي ــش مـ ــع وال ـ ــدت ـ ــه ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلــى
ع ـم ــل ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وأدخـ ـ ّلـ ـت ــه إلـ ــى م ــدرس ــة
«جــورمــان» الـثــانــويــة ،لكنه تـعــرض للطرد
نتيجة تـصــرفــاتــه الـطــائـشــة ،وعـلــى رأسـهــا
إقفاله أبواب املدرسة ،واالعتداء على إحدى

براءة ماكغريغور

أبــلــغ مــكــتــب الــمــدعــي الـــعـــام في
بلدية باستيا ،البطل اإليــرلــنــدي كونور
ماكغريغور ،مقاتل منظمة «يــو إف
سي» للفنون القتالية المختلطة ،تبرئته
من اتهامات متعلقة بمحاولة اعتداء
جنسي .واعتقلت الشرطة في إقليم
كورسيكا العليا ،جنوب شرقي فرنسا،
في سبتمبر  ،2020كونور ماكغريغور
بتهمة محاولة االعتداء الجنسي ،لكنّه
نفى جميع االتهامات الموجهة إليه.

ُعدّ حاليًا إمبراطور رياضة الفنون القتالية المختلطة (كريس أونغر)Getty/
دانا وايت ي َ

املعلمات .ولــم يؤثر طــرده مــن املــدرســة في
قرار والدته باستكمال تعليمه ،وإن مجبرًا،
ف ـت ـخــرج الح ـق ــا م ــن ال ـث ــان ــوي ــة ّ ،وبـ ــدأ رحـلــة
بحثه عــن وظيفة تناسبه ،لكنه فجأة قرر
الدخول في عالم الفنون القتالية املختلطة،
بحسب ما قال صديقه املقرب توني روبنز،
ال ــذي نقلت حــديـثــه صحيفة «دي ـلــي ميل»
البريطانية قـبــل ف ـتــرة .وق ــال روب ـنــز« :كــان
وايت يعمل ّساعيًا في أحد الفنادق وعمره
ً
 19عامًا ،لكنه قــرر فجأة تقديم استقالته،
ّ
ألنـ ــه ي ــري ــد أن ي ـك ــون ُم ـح ـتــرفــا ف ــي ريــاضــة
الفنون القتالية ،واعـتـقــدت حينها أن هذا
أغبى أمر سمعته في حياتي».
استقالة وايــت ،فكر في األمــر جديًا،
وبعد
ّ
خصوصًا أنه في حال فشله برياضة الفنون
الـقـتــالـيــة سـيـعــود م ــرة أخـ ــرى لـلـبـحــث عن
وظيفة جديدة ،لذلك ذهب للعمل مع البطل
السابق بيتر واليش ،الذي تعلم منه جميع
أم ــور لـعـبــة ال ـق ـتــال .واك ـت ـســب واي ــت خـبــرة

دانا وايت ُ
طرد من
المدرسة حين كان صغيرًا
بسبب سلوكه
كــاعــب ،وم ــدرب ،بــاإلضــافــة إل ــى الـتــرويــج،
وهــي الـخـبــرة الـتــي يستخدمها حتى اآلن
ّ
في منظمته العمالقة ،لكن اللحظة الفارقة
ف ــي ح ـيــاتــه كــانــت بـعـمــر  21ع ــام ــا ،عـنــدمــا
نجا من املوت ،بعدما تعرض لضرب مبرح
مــن قـبــل مـجـمــوعــة مــن األش ـخــاص مل ــدة 20
دقيقة.
املؤملة من فقدان
الحادثة
بعد
وايت
وعانى
ّ
السمع وتلف في األعصاب ،لكنه بعد عدة
سنوات نجح في إجراء عملية جراحية في
عـيــادة بأملانيا متخصصة بعالج الخاليا

ال ـجــذع ـيــة ،ب ـعــدمــا ع ـمــل بـجـهــد ح ـتــى لفت
ّ
األن ـظ ــار إل ـي ــه .ل ـكــن ازدهـ ـ ــار عـمـلــه اصـطــدم
ُ
ب ـش ـخــص س ـ ّـي ــئ ال ـس ـم ـع ــة ،يـ ــدعـ ــى واي ـت ــي
بلوغر ،كــان مطلوبًا من مكتب التحقيقات
الفيدرالي في الواليات املتحدة ،وطالب دانا
متواصل،
وايــت بدفع مبالغ نقدية بشكل ُ
ح ـتــى وصـ ــل األم ـ ــر إلـ ــى ال ـت ـهــديــد امل ـبــاشــر
ّ
بالقتل ،حينها أدرك وايت أن عليه املغادرة
ّ
وترك كل شيء خلفه.
وب ـعــدمــا خ ـشــي دانـ ــا وايـ ــت ع ـلــى ســامـتــه،
ســافــر إلــى مدينة أخ ــرى ،والـتـقــى مصادفة
بأحد أصدقائه القدامى في املدرسة ،الذي
يريد دخــول عالم الفنون القتالية ،ليباشر
وايــت العمل بنحو صحيح على الرياضة
ال ـتــي أح ـب ـهــا .جـهــز واي ــت صــالــة ريــاضـيــة،
كان أحد مرتاديها أسطورة املالكمة فلويد
مايويذر ،الــذي كــان يتدرب هناك ،وأصبح
ّ
دان ــا واي ــت مــدربــه ومــديــر أعـمــالــه ،حتى إن
املالكم ،الذي اعتزل قبل فترة ،ارتدى مالبس

ٍ
عام صعب
برشلونة يعود إلى رفع األلقاب بعد
اكتسح نادي برشلونة
منافسه أثلتيك بلباو
في المواجهة النهائية
ببطولة كأس ملك إسبانيا
لكرة القدم ،بأربعة
أهداف مقابل ال شيء
في ملعب «ال كارتوخا»

قـ ــاد ال ـق ــائ ــد ال ــدول ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي ،ف ــري ـق ــه ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى ف ــك ص ـيــام
ملــدة عــامــن عــن األل ـقــاب ،عندما ظفر بكأس
إس ـبــان ـيــا ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،إث ــر فـ ــوزه الكبير
على أتلتيك بلباو  ،0-4في املباراة النهائية
بامللعب األوملبي «ال كارتوخا» في إشبيلية.
وسـجــل ميسي ثنائية فــي الدقيقتني ال ـ 68
والـ  ،72وأسهم في الهدف األول الذي سجله
الفرنسي أنطوان غريزمان ( )60من صناعة
الهولندي فرينكي دي يونغُ ،مسجل الهدف
الثاني (.)63
ّ
ويبدو أن الفوز بكأس امللك للمرة السابعة
ف ــي م ـس ـيــرة «ال ـب ــرغ ــوث ال ـص ـغ ـيــر» سـيـكــون
ً
عامال مهمًا في تقرير مستقبله ّمع النادي،
إذ ينتهي عقده الصيف املقبل ،لكنه بالتأكيد
ّ
لـيــس الـعــامــل ال ـحــاســم ،ألن سـعــادتــه تكمن
في عــودة فريقه إلــى سكة االنتصارات على
الصعيد القاري .وثأر النادي الكاتالوني من

أتلتيك بلباو ال ــذي تغلب عليه فــي املـبــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة مل ـســاب ـقــة كـ ــأس ال ـس ــوب ــر املـحـلـيــة
ُ
مطلع الـعــام الـحــالــي ،وت ـ ِّـوج بلقبه ال ــ 31في
ُ
ِّ
امل ـســاب ـقــة واألول م ـنــذ  2018ع ـنــدمــا تـ ــوج
بــه للمرة الــرابـعــة تــوالـيــا ،وك ــان قــد بــدأ تلك
السلسلة على حساب أتلتيك بلباو بالذات
ّ
عام  .)1-3( 2015بــدوره ،علق غريزمان ّعلى
ً
ال ـف ــوز ،ق ــائ ــا« :ك ــان مــوسـمــا مـعـقـدًا ،لكنني
والعمل املنجز .كــان الفوز
فـخــور بالفريق،
ّ
بهذا الكأس صعبًا ،لكننا حققنا اللقب ،لذا

ميسي اختير
رجل المباراة بعدما تألق
ٍ
بشكل الفت

سنستمتع بــه اآلن .أن ــا سـعـيــد ،ل ـكــن ،نعلم
ً
ّ
أن امل ــوس ــم م ــا زال ط ــوي ــا» .وكـ ــان ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ي ـخ ــوض ال ـن ـه ــائ ــي الـ ـ ـ  42فــي
تــاريـخــه (خـســر  11وف ــاز فــي  ،)31وهــو رقم
قياسي .وهي املرة التاسعة التي يلتقي فيها
الـفــريـقــان فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة للمسابقة،
وكانت الغلبة  7مرات لبرشلونة أعوام 1920
( )0-2و )3-4( 1942و )1-2( 1953و2009
( )1-4و )0-3( 2012و ،)1-3( 2015مقابل
خ ـســارتــن عــامــي  1932و .1984واس ـت ـعــاد
بــرشـلــونــة لـقــب املـســابـقــة ،وع ــوض خسارته
نهائي العام قبل املاضي أمام فالنسيا ،في
سـقــوط شـكــل حينها الـخـســارة األول ــى بعد
هيمنة على مسابقة الكأس املحلية استمرت
أعوام بني عامي  2015و.2018
أربعة ّ
كــذلــك فــإنــه الـلـقــب األول لـبــرشـلــونــة بقيادة
مدربه الهولندي رونالد كومان .ومــن شأن
اللقب رفع معنويات النادي الكتالوني الذي
دخل املباراة على وقع خسارته «الكالسيكو»
أم ـ ــام غــري ـمــه ال ـت ـق ـل ـيــدي ري ـ ــال م ــدري ــد ،2-1
وتنازله عن املركز الثاني في «الليغا» لريال.
وم ـ ــا زال ـ ـ ــت حـ ـظ ــوظ ب ــرش ـل ــون ــة ق ــائ ـم ــة فــي
املنافسة على لقب الدوري ،إذ يتخلف بفارق
نقطتني عن أتلتيكو مدريد املتصدر ،ونقطة
واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.
في املقابل ،خسر النادي الباسكي ،النهائي
الـثــانــي على الـتــوالــي بعد األول أم ــام ريــال
ـادس
س ــوس ـي ـي ــداد ق ـب ــل أسـ ـب ــوع ــن ،والـ ـس ـ ّ
عشر في تاريخه .وكان أتلتيك بلباو يمني
الـنـفــس بــالـفــوز بــالـلـقــب ال ـ ـ  24فــي تــاريـخــه
واألول منذ تتويجه األخير عام  1984على
ّ
حساب برشلونة ،بيد أن النادي الكتالوني
كـ ــان األفـ ـض ــل وح ــرم ــه ذل ـ ــك .ودخ ـ ــل بـلـبــاو
التاريخ لكونه أول فريق يخسر مباراتني
نهائيتني فــي م ــدى  15يــومــا بـعــدمــا سقط
أمـ ــام غــري ـمــه ال ـبــاس ـكــي ريـ ــال ســوسـيـيــداد
ص ـف ــر 1-ف ــي ن ـهــائــي  2020امل ــؤج ــل بسبب
تداعيات جائحة «كوفيد.»19-
لقطات على هامش التتويج
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ومن أبرز اللقطات التي رافقت نهاية املباراة،
القميص الــذي ارت ــداه العبو برشلونة بعد
ال ـت ـت ــوي ــج ،إذ ت ـضـ ّـمــن عـ ـب ــارة ت ـح ـمــل عــديــد
ال ــرس ــائ ــل ،وهـ ــي «ال ـل ـق ــب األول ف ــي الـعـهــد
ّ
الـجــديــد» .فمن الــواضــح أن إدارة برشلونة
اختارت توجيه رسائل طمأنة إلى جماهير
ّ
الفريق ،مفادها أن مرحلة الرئيس املنتخب
ح ــديـ ـث ــا ،خ ـ ــوان الب ـ ــورت ـ ــا ،س ـت ـك ــون حــاف ـلــة
باأللقاب على غرار املرحلة السابقة التي قاد
خاللها الفريق إلــى العديد من التتويجات

ّ
الـ ـه ــام ــة .ك ــذل ــك إن ه ـ ــذه ال ــرس ــال ــة مــوجـهــة
أيـضــا إل ــى منافسي بــرشـلــونــة فــي مختلف
املنافسات ،لتؤكد عودة الفريق إلى املنافسة
القوية على مختلف البطوالت ،بعدما فشل
خالل املوسم املاضي في حصد لقب الدوري،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ف ـش ــل الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
األوروبيّ .أما اللقطة الثانية في هذه املباراة،
ف ـك ــان بـطـلـهــا ال ــاع ــب ال ـفــرن ـســي غــريــزمــان،
صــاحــب ال ـهــدف األول فــي الـنـهــائــي ،وكــانــت
عبر إجابته الطريفة عــن ســؤال بخصوص
ما إذا كــان املــدرب الهولندي رونالد كومان
س ـي ــواص ــل ال ـت ـج ــرب ــة م ــع ال ـف ــري ــق أو ال ،إذ
ق ــال غــريــزمــان لـلـصـحــافــي« :الــرئ ـيــس يملك
اإلجابة» ،قبل أن ينهي الحوار ضاحكًا.
ك ــذل ــك ت ــاب ـع ــت ال ـج ـمــاه ـيــر ال ــري ــاض ـي ــة فــي
العالم ،باهتمام بالغ ،لحظة احتفال نجوم
نـ ــادي بــرشـلــونــة بــالـلـقــب ،وع ـ ّـب ــر الـنـجـمــان
ال ـفــرن ـس ـيــان ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـلــي ،وصــامــويــل
أوم ـت ـي ـتــي ،ع ــن سـعــادتـهـمــا الـكـبـيــرة بلقب
بـ ـط ــول ــة كـ ـ ــأس مـ ـل ــك إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،مـ ــن خ ــال
احتفالهما املثير ،الــذي تناقله مستخدمو
مــواقــع التواصل االجتماعي فــي «تويتر»،
ب ـعــدمــا عــان ـيــا ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـص ـع ــوب ــات مع
الفريق الكتالوني ،نتيجة اإلصــابــات التي
لحقت بهما.
أما املدرب رونالد كومان ،فظهرت االبتسامة
الـعــريـضــة عـلــى وج ـه ــه ،بـعــدمــا تــوجــه إلـيــه
امل ــداف ــع امل ـخ ـضــرم ج ـي ــرارد بـيـكـيــه ،مــن أجــل
االحتفال بهذا اإلنجاز.
ميسي األفضل والهداف

أصبح األرجنتيني ليونيل ميسي ،مهاجم
بــرش ـلــونــة ،ال ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي ل ـل ـنــادي في
نهائيات بطولة كــأس ملك إسبانيا ،وذلــك
ّ
بعدما تخطى رقم الالعب تيلمو زارا ،الذي
كــان قــد أح ــرز  8أه ــداف فــي أربـعــة نهائيات
خاضها مع البالوغرانا في الفترة من 1943
وح ـتــى  .1955وب ـهــدف ـيــه ف ــي ش ـبــاك بـلـبــاو،
وصــل ميسي إلــى هدفه التاسع مع البرسا
خــال الـعـشــرة نهائيات الـتــي خاضها معه
بــدايــة مــن موسم  .2009 / 2008كذلك حقق
«البرغوث» رقمًا قياسيًا آخر بعدما أصبح
الهداف التاريخي الرابع في تاريخ املسابقة.
وسجل ميسي إجمالي  56هدفًا في مسابقة
ّ
ّ
كأس امللك ،يحل فيها خلف كل من غييرمو
غوروستيثا ( 64هدفًا) وخوسيه ساميتير
( 69هدفًا) وتيلمو زارا ملك هدافي املسابقة
بـ 81هدفًا .واختير النجم األرجنتيني أيضًا
أفضل العب في نهائي كأس امللك.
(العربي الجديد)

خــاصــة تـحـمــل اس ــم شــركــة واي ـ ــت ،ف ــي أول
قتال احترافي له.
وأص ـبــح واي ــت يعمل فــي جــوانــب مختلفة
ّ
برياضة الفنون القتالية ،حتى اكتشف أن
منظمة «ي ــو إف س ــي» تـعــانــي مــن مشاكل
م ــال ـي ــة ،ومــال ـك ـهــا يـسـتـعــد لـبـيـعـهــا مـقــابــل
دوالر ،مــا جعل دانــا يبلغ شقيقه
مليوني ّ
ف ــران ــك ب ــأن ــه ي ـجــب عـلـيـهــم ال ـح ـصــول على
الصفقة.
وفــي عــام  ،2001شكل واي ــت شــركــة جديدة
م ـس ــاه ـم ــة مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األص ـ ــدق ـ ــاء،
واشـ ـ ـت ـ ــرى «يـ ـ ــو إف س ـ ـ ــي» ،ل ـت ـب ــدأ رح ـل ـتــه
املضنية في البحث عن رعاة جدد ،من خالل
سـفــره امل ـتــواصــل فــي جميع أن ـحــاء الـبــاد،
وإظـ ـه ــار أه ـم ـيــة ري ــاض ــة ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة
امل ـخ ـت ـل ـط ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ت ـج ـل ــب األربـ ـ ـ ــاح
ّ
املالية بشكل كبير .لكن دانا وايت اصطدم
ـوال التي
بالرفض من الجميع ،وكــادت األمـ ّ
أدراج الــريــاح ،حتى إنــه أبلغ
أنفقها تذهب
ّ
صديقه لــورنــزو أنــه أنفق  40مليون دوالر
مــن دون الـحـصــول عـلــى ش ــيء ،وب ــات قــاب
ّ
قوسني من إغالق كل شيء.
ورفـ ـ ــض لـ ـ ّـورنـ ــزو االسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى م ــا قــالــه
وايت ،وحثه على مواصلة العمل والصبر.
وبــالـفـعــل ،أنفقت «يــو إف ســي»  10ماليني
جديد ،وأبلغ دانا وسائل
دوالر على حدث
ّ
اإلعـ ـ ــام األم ـيــرك ـيــة أن ـه ــا س ـت ـشــاهــد شيئًا
لــم يسبق ألح ــد أن فـعـلــه .ول ــم تـكــن وســائــل
اإلع ــام األميركية مهتمة بــأحــداث «يــو إف
سي» ،ما جعل وايت ُيقدمها مجانًا ،لتصل
إلى الجماهير التي اهتمت كثيرًا بما رأته
عبر اإلنـتــرنــت ،وأصـبـحــت تبحث عـ ّـن هذه
الــريــاضــة ،ليعلم دانــا وايــت بعدها أنــه بدأ
بحصد جهد السنوات املضنية.
وف ـجــأة ،مــن دون مـقــدمــات ،بــات دان ــا وايــت
م ـط ـلــوبــا ب ـك ـث ــرة م ــن ق ـب ــل وس ــائ ــل اإلعـ ــام
األميركية ،التي خاضت سباقًا مضنيًا من
أج ــل إق ـنــاعــه بــالـظـهــور لــدي ـهــا ،ليستغلها
بـنـحــو ج ـيــد ل ـل ـغــايــة ،ح ـتــى ي ـ ّ
ـوج ــه رســائــل
خاصة إلى جميع املقاتلني في العالم.
وبالفعل ،في عام  ،2016اشترى دانــا وايت
بمبلغ  4مليارات دوالر عددًا من الشركات،
واستمر بالعمل في منصبه رئيسًا ملنظمة
«يو إف سي» التي باتت تنمو بنحو كبير،
وع ـم ــل ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب أس ـم ــاء ك ـب ـيــرة في
ري ــاض ــة ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة املـخـتـلـطــة ،مثل
الروسي خبيب نورمحمدوف ،واأليرلندي
ماكغريغور.
وصنع دانا وايت شركة كبيرة َّ
تقدر قيمتها
بـ 5مليارات جنيه إسترليني ( 6.92مليارات
دوالر) ،مع وجود اآلالف من املوظفني الذين
يـعـمـلــون بــاس ـت ـمــرار ع ـلــى إق ــام ــة األحـ ــداث
الكبيرة في مختلف دول العالم ،وبطريقة
ُ
جـ ــديـ ــدة ،ت ـج ـب ــر ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـل ــى ح ـضــور
ّاملواجهات القوية .وأثبت دانا وايت للجميع
أنــه استطاع تحويل شركة مثقلة بالديون
إلــى مؤسسة كبيرة ناجحة ،لديها القدرة
املالية الكبيرة على تنظيم أعظم األحــداث
الرياضية في املستقبل ،بفضل عمل طويل
مجهد ومتعب.
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بايرن يداوي الجراح األوروبية وفليك سيرحل

فاز بايرن ميونخ في
الدوري األلماني ليقترب
من اللقب ،مداويًا
جراحه األوروبية بعد
الخروج على يد باريس
سان جيرمان من دوري
األبطال

داوى ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ج ــراح ــه األوروبـ ـي ــة
واستعاد توازنه وفــارق النقاط السبع عن
مـ ـط ــارده امل ـبــاشــر الي ـب ــزي ــغ ،ع ـنــدمــا تغلب
بصعوبة عـلــى مضيفه فــولـفـسـبــورغ ،2-3
في املرحلة التاسعة والعشرين من بطولة
أملــان ـيــا ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،فـيـمــا أع ـلــن بعدها
م ـبــاشــرة م ــدرب ــه ه ــان ــزي فـلـيــك رغ ـب ـتــه في
الرحيل ،مع نهاية املوسم.
وف ــرض الــواعــد جـمــال مــوسـيــاال ( 18عامًا
و 50يومًا) نفسه نجمًا للمباراة ،بتسجيله
الهدفني األول والثالث في الدقيقتني الـ 15
وال ـ ـ  ،37راف ـعــا غـلـتــه إل ــى سـتــة أهـ ــداف في
ال ــدوري هــذا املــوســم ،ليصبح أصغر العب
ف ــي ت ــاري ــخ «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ي ـس ـجــل هــذا
العدد من األهداف .وسجل املهاجم الدولي
الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ
ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ  ،24فيما
سجل الهولندي فــاوت فيخهورست ()35
وماكسيميليان فيليب ( )54هدفي أصحاب
األرض .فــي غـيــاب ه ـ ّـداف «البوندسليغا»
هــذا املــوســم ( 35هــدفــا) ،الــدولــي البولندي
روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ،بـسـبــب اإلصــابــة،
اسـتـعــاد ال ـنــادي الـبــافــاري معنوياته بعد
ً
خيبته القارية عندما ُجـ ِّـرد من لقبه بطال
مل ـســاب ـقــة دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ال ـثــاثــاء
امل ـ ــاض ـ ــي ،رغ ـ ــم ف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى بـ ــاريـ ــس س ــان
جيرمان الفرنسي ،وصيف املوسم املاضي
 -1ص ـف ــر ،ف ــي إي ـ ــاب ربـ ــع ال ـن ـهــائــي (خـســر
ذهابًا في ميونخ ّ ،)3-2
وعوض سقوطه في
فخ التعادل أمام ضيفه يونيون برلني ،1-1
السبت املاضي.
واس ـت ـغ ــل ب ــاي ــرن س ـق ــوط الب ـي ــزي ــغ ف ــي فخ
ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أم ــام ضـيـفــه هوفنهايم،
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،لـيـعـيــد
الفارق بينهما إلــى سبع نقاط قبل خمس
م ــراح ــل م ــن نـهــايــة امل ــوس ــم ف ــي سـعـيــه إلــى
الـلـقــب الـتــاســع تــوال ـيــا .وق ــال املـ ــدرب الــذي
يربطه عقد مــع بــايــرن حتى عــام  2023في
ت ـصــريــح لـشـبـكــة «سـ ـك ــاي» ع ـقــب املـ ـب ــاراة:
ُ
«أخبرت الفريق بذلك ،أريد أن أنهي عقدي
م ــع نـهــايــة امل ــوس ــم» .وردًا عـلــى سـ ــؤال عن
إمـكــانـيــة اإلشـ ــراف عـلــى املـنـتـخــب الــوطـنــي
ّ
ّ
ف ــي املـسـتـقـبــل ،أكـ ــد فـلـيــك أن م ــا م ــن شــيء
م ـح ـس ــوم ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة .وتـ ــابـ ــع امل ـ ــدرب
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ال ــذي قــاد العمالق الـبــافــاري إلـ ّـى سداسية
ت ــاري ـخ ـي ــة امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي« :إن ـ ـ ــه ق ـ ــراري
ال ــذي اتـخــذتــه بـعــد تفكير عـمـيــق .شــرحـ ُـت
األس ـب ــاب داخ ـل ـيــا م ــع امل ـع ـن ـيــن ،وستبقى
مسألة داخلية في الوقت الراهن» .ودار في
األيام املاضية حديث عن توتر العالقة بني
فليك واملدير الرياضي في النادي البافاري
ال ـبــوس ـنــي ح ـســن صــالـحـمـيــدزيـتــش ،على
خلفية سياسة االنـتـقــاالت فــي اإلدارة ،وال
سيما ما يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب
الــدفــاع جـيــروم بــواتـيـنــغ .فــي املـقــابــلُ ،مني
فــول ـف ـس ـبــورغ ب ـخ ـســارتــه ال ـثــان ـيــة تــوال ـيــا،
فتجمد رص ـيــده عـنــد  54نـقـطــة فــي املــركــز
ّ
الثالث .وبكر العمالق البافاري بالتسجيل،
تـحــديـدًا فــي الــدقـيـقــة ال ـ ـ  15عـبــر مــوسـيــاال
بمجهود ف ــردي رائ ــع أم ــام املــرمــى ،تالعب
خ ــال ــه ب ـث ــاث ــة م ــدافـ ـع ــن ،ق ـب ــل أن يـنـهـيــه
بـتـســديــدة بـيـمـنــاه مــن مـســافــة قــريـبــة على
يمني الحارس البلجيكي كون كاستيلس.
وعـ ـ ـ ــزز تـ ـش ــوب ــو-م ــوتـ ـيـ ـنًــغ ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـنـ ــادي
ً
ال ـبــافــاري ،مستغال خـطــأ فــادحــا للحارس
كاستيلس في التقاط كرة عرضية للدولي

النمسوي دافيد أالبا ،فتهيأت أمام الدولي
الـكــامـيــرونــي ال ــذي تابعها بسهولة داخــل
املــرمــى الخالي ( .)24وأه ــدر ل ــوروا سانيه
فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق
مــن ذهــب داخــل املنطقة مــن تــومــاس مولر،
فسددها فوق العارضة ( .)31وتابع سانيه
مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى
كــرة من مولر عند حافة املنطقة ،فسددها
بعيدًا عن املرمى ( .)33ونجح فيخهورست
في تقليص الفارق بتسديدة زاحفة بيمناه
م ــن داخ ــل املـنـطـقــة إث ــر ك ــرة م ــن الـنـمـســوي
كسافر شــاغــر ،فأسكنها الــزاويــة اليسرى
ّ
للحارس مانويل نوير ( .)35لكن موسياال
أعاد الفارق إلى سابق عهده بضربة رأسية
إثر تمريرة عرضية من مولر أسكنها على
يسار الحارس كاستيلس (.)37
ورف ــع مــولــر ع ــدد ت ـمــريــراتــه الـحــاسـمــة في
«ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» إلـ ــى  19ك ــأف ـض ــل م ـمــرر
حاسم فــي البطوالت الخمس الكبرى هذا
املوسم.
وتابع بايرن ميونخ أفضليته في الشوط
الثاني ،وأبعد املدافع الفرنسي ماكسانس

الك ــروا ك ــرة مــن ب ــاب املــرمــى ملــوسـيــاال بعد
ت ـســديــدة بـيـمـنــاه مــن مـســافــة قــريـبــة (.)51
ّ
وق ــل ــص أصـ ـح ــاب األرض الـ ـف ــارق م ـجــددًا
مطلع الشوط الثاني عندما ّ
مرر البرازيلي
ب ــاول ــو أوت ــاف ـي ــو ك ــرة إل ــى فـيـلـيــب املـتــوغــل
داخــل املنطقة ،فتابعها بيمناه من مسافة
قــريـبــة داخ ــل املــرمــى ( .)54وج ـ ّـرب الــدولــي
الكندي ألفونسو ديفيس ،حظه بتسديدة
قــويــة بـيـمـنــاه مــن خ ــارج املـنـطـقــة ،أبـعــدهــا
ال ـح ــارس إل ــى ركـنـيــة ( .)68وأهـ ــدر الـبــديــل
الـفــرنـســي ج ـيــروم روس ـي ــون فــرصــة إدراك
ال ـت ـع ــادل ل ـفــول ـف ـس ـبــورغ م ــن انـ ـف ــراد أن ـهــاه
بتسديدة زاحفة بجوار القائم األيسر (.)84
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،فـ ــاز ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن
على ضيفه كولن بثالثية نظيفة ،سجلها
الجامايكي ليون بايلي ( 5و ،)76وموسى
ديابي ( .)51وازدادت مهمة كولن في البقاء
تعقيدًا ،بعدما ّ
تجمد رصيده عند  23نقطة
في املركز السابع عشر قبل األخير .وأكــرم
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ وفـ ــادة ضيفه
أينتراخت فرانكفورت الرابعّ ،
ودك شباكه
بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة ت ـن ــاوب ع ـلــى تسجيلها
مــات ـيــاس غـيـنـتــر ( )10وي ــون ــاس هــوفـمــان
( )60والدولي الجزائري رامــي بنسبعيني
( )67وال ـن ـم ـســاوي هــان ـيــس فــولــف وول ــف
( .)5+90وصعد بــوروسـيــا مونشنغالباخ
إلى املركز السابع برصيد  43نقطة بفارق
األهـ ــداف أم ــام يــونـيــون بــرلــن الـفــائــز على
ضيفه شتوتغارت بهدفني لغريشا بروميل
( )20والكرواتي بيتار موسى ( )43مقابل
هدف لفيليب فورستر (.)49
وأع ـ ــاد ف ــراي ـب ــورغ ضـيـفــه شــال ـكــه صــاحــب
املركز األخير إلى سكة الهزائم عندما سحقه
بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة ت ـن ــاوب ع ـلــى تسجيلها
لــوكــاس هولر ( )7واملـجــري روالنــد ســاالي
( 22من ركلة جزاء) وكريستيان غونتر (50
و .)74وك ــان شالكه قــد حقق ف ــوزه الثاني
هــذا املوسم واألول بعد  13مـبــاراة ،عندما
تغلب على ضيفه أوغّـسـبــورغ -1صـفــر في
املــرحـلــة املــاض ـيــة ،لـكــنــه تـعــرض لخسارته
ال ــ ،20واقـتــرب أكثر وأكـثــر مــن الهبوط إلى
ّ
ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة .وب ـ ــات شــال ـك ــه يـتـخــلــف
ب ـفــارق  13نـقـطــة عــن هــرتــا بــرلــن صاحب
املركز الـســادس عشر الــذي ّ
يخول صاحبه
خوض ملحق البقاء أو الهبوط إلى الدرجة
الـثــانـيــة .وتــأجـلــت م ـب ــاراة هــرتــا بــرلــن مع
م ـض ـي ـفــه م ــاي ـن ـت ــس ب ـس ـب ــب أرب ـ ـ ــع حـ ــاالت
إصابة بفيروس كورونا في صفوف ممثل
العاصمة الذي يحتاج إلى فوز فقط ليؤكد
هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية.
واس ـت ـغــل ف ــراي ـب ــورغ خ ـس ــارة شـتــوتـغــارت
لـيـنـتــزع م ـنــه امل ــرك ــز ال ـت ــاس ــع ،ب ـعــدمــا رفــع
رصـيــده إلــى  40نقطة بـفــارق نقطة واحــدة
عن األخير .وتعادل أوغسبورغ مع أرمينيا
بيليفيلد سلبًا.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
فقدت الكرة الفرنسية والعالمية ،أحد أبرز األساطير في عالم الساحرة المستديرة ،بعدما دخل نجم
باريس سان جيرمان السابق ،جان بيير آدامز ،في غيبوبة طويلة ،منذ  39عامًا ،نتيجة خطأ طبي قاتل
في أثناء خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة ليون عام 1982

هبوط شيفيلد يونايتد
تــأكــد هـبــوط شيفيلد يونايتد مــن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز ،بعد خـســارتــه  - 1صفر
أمــام مضيفه وولفرهامبتون وان ــدرارز .وبهذه الهزيمة يتأخر شيفيلد بفارق  19نقطة
عن بيرنلي ،أول فريق خارج منطقة الهبوط مع تبقي  18نقطة فقط بحد أقصى .وأنهى
ّ
شيفيلد املوسم املاضي في النصف األعلى من الجدول بعد عودته إلى الدوري املمتاز ،لكنه
بدا مرشحًا للهبوط لفترة طويلة عقب حصوله على نقطتني من أول  17مباراة هذا املوسم.
وأصبح شيفيلد أول فريق ينهي املوسم في املركز التاسع ثم يهبط في املوسم التالي منذ
برمنغهام سيتي ،الذي كان تاسعًا في  2010 /2009ليهبط في املوسم التالي.

غيبوبة نجم سان جيرمان
المأساوية الطويلة

قتيبة خطيب

دخل النجم الفرنسي ،جان بيير
آدامــز ،مدافع نــادي باريس سان
جـ ـي ــرم ــان ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،إلـ ـ ــى غ ــرف ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ق ـبــل  39ع ــام ــا ،م ــن أج ــل إج ــراء
عملية جراحية في الركبة ،كانت ستبعده
ّ
عــن املــاعــب عــدة أشـهــر ،لكن جرعة تخدير
شبه ُمميتة ،تركته في غيبوبة طويلة ،منذ
ذلك اليوم .قصة مأساوية لصاحب إحدى
أبـ ــرز امل ــواه ــب ال ـكــرويــة ف ــي ال ـق ــرن املــاضــي
ّ
خطأ طبي فادح ،لكن زوجته
انتهت نتيجة ّ
برناديت أكدت أنها لن تتخلى عنه نهائيًا،
مهما طالت غيبوبة جان بيير آدامــز ،الذي
ّ
انـتـقــل إل ــى فــرنـســا فــي س ــن ال ـعــاشــرة ،آتيًا
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مــن بـلــده الـسـنـغــال .انـضــم آدام ــز إلــى نــادي
ن ـي ــم ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
مــع حـفــاظــه عـلــى عـمـلــه فــي إح ــدى شــركــات
ت ـص ـن ـيــع امل ـ ـطـ ــاط ،ح ـت ــى ال ي ـخ ـســر ال ــدخ ــل
ّ
األســاســي ال ــذي كــان يعيش مـنــه ،لـكــن أحد
ّ
ّ
كشافي الفريق ،أكد لإلدارة حينها أن لديهم
جوهرة ،عليهم الحفاظ عليها .ولم ُيخيب
آدامز ظن الجميع به ،بعدما تألق مع ناديه
نيم خــال بضعة مــواســم ،وســاهــم بإعالن
فريقه ُمتحديًا على لقب الــدوري الفرنسي،
بني عامي  ،1972و ،1973عندما احتل املركز
الثاني في جــدول ترتيب املسابقة املحلية،
واسـتـطــاع قيادته إلــى نصف نهائي كأس
فرنسا.
وحـصــل آدام ــز على لقب املــدافــع الصخرة،

رفضت زوجة جان بيير
آدامز نزع األجهزة الطبية
الموصولة به
ُ
وو ِّج َهت دعوة إليه ،من أجل تمثيل منتخب
فرنسا فــي عــام  ،1972مــا جعل إدارة نــادي
نيس تدخل في مفاوضات شاقة مع إدارة
ن ـي ــم ،ك ــي تـضـمــن ال ـح ـصــول ع ـلــى خــدمــاتــه
بداية من موسم  .1974 /1973وقضى آدامز
مــع نــاديــه نيس عــدة س ـنــوات ،خــاض فيها
 144مباراة في جميع املسابقات ،باإلضافة
إلــى لعبه مــع منتخب فرنسا األول فــي 22
م ــواج ـه ــة دولـ ـي ــة ،ج ـع ـلــت ال ـج ـم ـيــع ي ـقــارنــه
بالنجم الفرنسي ،مــاريــوس تــريــزور ،الــذي
أصـبــح شــريـكــه فــي املــاعــب ،بفضل امل ــدرب
ستيفان كــوفــاكــس .ورغ ــم قــوة الثنائي في
ّ
دفـ ــاع املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ،ل ـك ــن «ال ــدي ــوك»
فشلوا فــي الــوصــول إلــى كــأس أوروب ــا عام
 ،1976ل ـي ـق ــرر آدام ـ ـ ــز ب ـع ــده ــا خ ـ ــوض آخ ــر
مــواجـهــة لــه ،بالقميص األزرق ،كــانــت أمــام
منتخب الــدن ـمــارك ،حـتــى يـتـفــرغ للعب مع
أحد أبرز األندية في تلك الحقبة.
العقد الكبير

لعنة اإلصابات في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد اإلسباني عن إصابة جديدة في صفوفه ،في واحد
من أسوأ مواسم النادي «الملكي» لناحية عدد اإلصابات الذي وصل إلى
حوالي  ،53ما يعني ّ
أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيتابع الموسم
بـ 15العبًا فقط ،هم القادرون على الدخول في التشكيلة األساسية.
وكشف ريال مدريد ّ
أن الفرنسي فيرالند ميندي سيغيب عن تشكيلة زيدان
ألسبوعين بعد إصابته ،ما يعني أنّه سيغيب عن مباريات مهمة للنادي
«الملكي» في إطار منافسته على لقب بطولة الدوري اإلسباني.

حصل آدامز ،عندما بلغ التاسعة والعشرين
مــن ع ـمــره ،عـلــى عـقــد كـبـيــر لـلـغــايــة ،قدمته
إدارة باريس سان جيرمان ،ليصبح بعدها
أحــد أب ــرز نـجــوم ن ــادي العاصمة الفرنسة،
بـعــدمــا سـجــل اس ـمــه ب ــأح ــرف م ــن ذه ــب مع
الفريق األول ،نتيجة خوضه عددًا كبيرًا من
املواجهات بجميع البطوالت .مهارة آدامز،
وام ـتــاكــه املــوه ـبــة الـفـنـيــة ،جـعـلـتــا الـعــديــد
مــن ن ـجــوم ك ــرة ال ـقــدم فــي فــرنـســا ،يتغنون
ً
بــاس ـمــه ط ــوي ــا ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ق ــائ ــد خط
الوسط السابق ،هنري ميشيل ،الذي وصف
ّ
املدافع بقوله إن «لديه قوة طبيعية خارقة،
ويحسن حسم الصراعات مع ّ
أي منافس».
ّ
لكن آدامــز فاجأ الجميع ،بعدما وصــل إلى
سن الـ  33عامًا ،عندما قرر اعتزال كرة القدم،
ـاد لـلـهــواة ُيــدعــى «إف ســي شــالــون»،
مــع ن ـ ٍ
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـعــب ف ـيــه امل ـه ــاج ــم ال ـبــول ـنــدي
جــوزيــف ك ـلــوزه ،وال ــد نجم منتخب أملانيا
السابق ميروسالف كلوزه.
رعب العملية

تعرض آدامز لتمزق في رباطه ،جعله يدخل
مستشفى «إدوار هيريوت» في مدينة ليون
عام  ،1982إلجراء عملية جراحية روتينية،
يـغــادر بعدها بـعــدة أي ــام إلــى مـنــزلــه ،حتى
ّ
يـسـتــأنــف عــاجــه الـطـبـيـعــي .ل ـكــن مــا حــدث
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى أصـ ـب ــح ق ـص ــة م ــأس ـ ًـاوي ــة،
عـنــدمــا ارت ـكــب طبيب الـتـخــديــر خـطــأ شبه
قــاتــل ،نتيجة جــرعــة مـخــدر غير صحيحة،
قبل إج ــراء العملية ،ليعاني املــدافــع آدامــز

من تشنج قصبي ،أدى إلــى حرمان دماغه
األكـ ـسـ ـج ــن .وحـ ـص ــل م ــا خ ـش ـيــه األطـ ـب ــاء،
بـعــدمــا دخ ــل ج ــان بيير آدام ــز فــي غيبوبة
متواصلة حتى اليوم .ويبلغ عمره حاليًا 73
عــامــا .وفتحت السلطات الفرنسية حينها
تحقيقًا مــوسـعــا بـمــا ح ــدث فــي مستشفى
إدوارد ه ـ ـيـ ــريـ ــوت ،ل ـت ـص ــل ال ـق ـض ـي ــة إل ــى
املحاكم في بداية تسعينيات القرن املاضي،
ُ َ
ويحكم على طبيب التخدير بالسجن ملدة
شهر ،لكن مع وقف التنفيذ ،باإلضافة إلى
غرامة مالية ضخمة.
وفاء الزوجة

بقيت برناديت ،زوجة جان بيير آدامز ،وفية
له حتى يومنا هذا ،بعدما قررت البقاء إلى
جانبه في محنته الطويلة ،وتجلس طوال
ال ـيــوم بــالـقــرب مــن ســريــره ،وتـهـتــم بـكــل ما
يحتاجه في منزلهم القريب من مدينة نيم.
ّ
صـحـيــح أن ج ــان بـيـيــر آدام ـ ــز ال يستطيع
ال ـتــواصــل والـتـعـبـيــر ّعــن م ـشــاعــره ،نتيجة
الغيبوبة الطويلة ،لكنه ما زال قــادرًا على
التنفس ،والـشـعــور ،واألك ــل ،والـسـعــال ،من
دون مساعدة األجهزة الطبية املوصولة به
وهــو فــي املـنــزل .ونقلت صحيفة «ذا صن»
الـبــريـطــانـيــة ،عــن بــرنــاديــت قــولـهــا« :دائ ـمــا
م ــا ي ـق ــول ل ــي ب ـعــض امل ـتــاب ـعــن ف ــي مــواقــع
ّ
إن ّ
علي التوقف عن
التواصل االجتماعي،
الوقوف إلى جانب زوجي ،ويجب أن أعطي
املــواف ـقــة عـلــى فـصــل األج ـه ــزة الـطـبـيــة عنه.
ّ
ً
لكن زوجي جان بيير آدامز ،ليس موصوال
بالتيار الكهربائي ،وأنا ال أملك الشجاعة،
حتى أتوقف عن إعطائه الطعام واملاء .لديه
روتـ ــن عـ ــادي ي ـبــدأ ف ــي الـســا ّبـعــة صـبــاحــا،
فطوره .صحيح أنه ال يستطيع
عندما يأكل
ّ
فـتــح عـيـنـيــه ،لـكــنــه يستطيع أن يـسـمــع ما
أقوله لــه» .وترفض برناديت إنهاء معاناة
ّ
زوج ـ ـهـ ــا ،ألن األمـ ـ ــر ل ـي ــس م ــن طـبـيـعـتـهــا،
وت ـ ــرف ـ ــض م ـ ــا يـ ـصـ ـف ــه الـ ـبـ ـع ــض بـّ ـ ــ«امل ـ ــوت
الرحيم» ،بسبب عــدم قناعتها بأنها تريد
ً
التخلي عن آدامز ،ما جعلها مثاال ُيحتذى
به ،نظرًا للشجاعة الكبيرة التي أظهرتها.
وعـلــى العكس مــن بــرنــاديــت ،عجز صديق
آدام ـ ـ ـ ــز وش ــريـ ـك ــه فـ ــي امل ـ ــاع ـ ــب ،م ــاري ــوس
تريزور ،عن زيارة رفيق دربه ،منذ دخل في
الغيبوبة الطويلة ،بعد الحادث املأساوي،
قبل  39عامًا ،ويبرر األمر بقوله« :حتى لو
استيقظ اآلن صديقي ،فلن يتعرف إلى أحد.
فهل يستحق العيش هكذا؟» .وختم تريزور
حديثه بالقول« :لــو حــدث لي شــيء مشابه
ملا حصل مع صديقي آدامز ،لقامت زوجتي
بالتخلص مني ،بـنـ ً
ـاء على وصيتي ،التي
أب ـل ـغ ـت ـهــا بـ ـه ــا» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة واضـ ـح ــة إل ــى
شعوره باأللم تجاه رفيق دربه في املالعب،
الذي يعاني منذ نحو أربعني عامًا ،ويتمنى
أن تنتهي محنته في القريب العاجل.

على هامش الحدث
ليكرز يستغل غياب ميتشل ويهزم يوتا جاز
أفـ ــاد ل ــوس أنـجـلـيــس ل ـي ـكــرز ،حــامــل ال ـل ـقــب ،على
أكمل وجــه من افتقاد ضيفه يوتا جــاز ،متصدر
املنطقة الغربية والترتيب ال ـعــام ،نجمه دونــوفــان
ميتشل بسبب اإلصابة ،لكي يسقطه بعد شوط
إضافي  115-127في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ( .)NBAوت ـعــرض ميتشل إلصابة
فــي كاحله األيـســر خــال الــربــع الثالث مــن مباراة
الجمعة ،التي فاز فيها جاز على إنديانا بايسرز
ّ
ّ ،111-119
لكن الفحوص أظـهــرت أنــه يعاني من
التواء فقط ،وغيابه عن الفريق لن يكون ألكثر من
أسبوع .ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن فريق
املدرب كوين سنايدر ،إذ غاب أيضًا العب االرتكاز
الفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي وديريك فايفورز ،في حني يتواصل غياب النجمني
ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس عن ليكرز بسبب اإلصابة أيضًا .ولعب األملاني دينيس
شرويدر الدور األساسي في الفوز الخامس والثالثني لليكرز هذا املوسم ،وذلك بتسجيله
سلة التعادل في الوقت القاتل من الربع الرابع ،فارضًا شوطًا إضافيًا هيمن عليه حامل
اللقب تمامًا بتسجيله  17نقطة ،مقابل  5فقط للضيوف الذين سيحصلون على فرصة
الثأر حني يتواجه الفريقان الثالثاء في «ستايبلس سنتر» أيضًا .وكشف مــدرب ليكرز
ّ
فرانك فوغل أنــه اضطر «إلجــراء تعديالت تكتيكية خالل املباراة أكثر مما فعلنا (في ّأي
ّ
مباراة أخرى) طوال العام من أجل الوقوف في وجه هجومهم» .ورأى أن قدرة فريقه على
ً
التعامل مع الوضع ،بعدما فرط بتقدمه وصوال الى تخلفه في وقت حاسم من اللقاء «من
دون أن نهلع ،أمر يمكننا البناء عليه مع تقدمنا (في املوسم)».
سبيرز ينهي مسلسل انتصارات صنز
أوق ــف س ــان أنـتــونـيــو سـبـيــرز مسلسل ان ـت ـصــارات فينيكس صـنــز فــي ملعبه عـنــد 10
مباريات متتالية ،وذلك بالفوز عليه  85-111بفضل جهود رودي غاي ( 19نقطة) ودرو
يوبانكس ( 13نقطة مع  13متابعة) في الدوري األميركي لكرة السلة ،ورغم غياب نجمه
األبرز ديمار ديروزن .وسيطر سبيرز تمامًا على مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه
مفاجأة هذا املوسم ،وألحق به الهزيمة السادسة عشرة في  56مباراة ،واألولى في ملعبه
منذ  18آذار/مــارس حني خسر أمام مينيسوتا تمبروولفز  .123-119ويدخل فينيكس
اآلن في فترة صعبة جـدًا ،إذ يخوض  12من مبارياته الــ 16األخيرة في املوسم املنتظم
خارج ملعبه ،ما يجعله مهددًا بالتنازل عن وصافة املنطقة الغربية ،ال سيما أنه مطارد من
قبل فرق مثل لوس أنجليس كليبرز وجار األخير ليكرز .ورغم تألق نجمه ستيفن كوري،
الذي وصل إلى  32نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة تواليًا بتسجيله  47نقطة ،خسر غولدن
ستايت ووريرز مباراته مع مضيفه بوسطن سلتيكس  119-114بعدما عجز عن الحد
من خطورة جايسون تايتوم الذي ّ
دك سلته بـ 44نقطة.

يعاني آدامز من
غيبوبة طويلة
جدًا ()Getty

وجه رياضي

فوسيني ديـاباتي
ّ
تنقل النجم
المالي ،فوسيني
دياباتي ،بين
عدد من األندية
األوروبية في
فرنسا وإنكلترا،
ّ
فضل اللعب
لكنّه
مع غوزتبه
التركي

إسطنبول ـ العربي الجديد

خطف النجم املالي ،فوسيني دياباتي ،مهاجم نادي غوزتبه،
ـدف عاملي رائــع،
األض ــواء بـقــوة ،بعدما استطاع تسجيل هـ ٍ
بطريقة أكروباتية فريدة ،أمام منافسه غلطة سراي ،ضمن
مـنــافـســات األس ـب ــوع ال ـ ـ ــ( )35م ــن ال ـ ــدوري ال ـتــركــي املـمـتــاز
ل ـكــرة ال ـق ــدم .واس ـت ـغــل امل ـهــاجــم امل ــال ــي امل ـتــألــق ف ــي امل ـب ــاراة،
توزيعة مميزة من زميله البوسني ،دزينان بوريكوفيتش،
ثــم استقبلها بـضــربــة أكــروبــاتـيــة مــزدوجــة سكنت شباك
الحارس العائد من اإلصابة ،فيرناندو موسليرا ،الذي بقي
واقفًا من دون حركةُ .وي َع ّد هدف فوسني دياباتي من أجمل
األهداف التي ُسجلت في الدوري التركي املمتاز لكرة القدم
هذا املوسم ،إذ سيدخل ضمن جوائز نهاية السنة من دون
أدنى شك ،بالنظر إلى طريقة التسديدة وقوتها ضد خصمه.

ُولد فوسيني دياباتي في  18أكتوبر /تشرين األول ،1995
وبدأ مسيرته االحترافية في أكاديمية استاد رين الفرنسي،
التي أمضى فيها  7سنوات كاملة ،ما سمح له باالنضمام
إل ــى نـ ــادي اس ـت ــاد ري ـم ــس ،الـ ــذي اس ـت ـطــاع ال ـح ـصــول على
خــدمــات املوهبة املــالـيــة .وبقي فوسيني ديــابــاتــي فــي نــادي
اس ـتــاد ريـمــس حـتــى ع ــام  ،2015عـنــدمــا اسـتـطــاعــت إدارة
فريق غانغون إقناعه باالنضمام إليهم ،حتى يخوض معهم
املباريات في املسابقات املحلية ،ليقدم أفضل ما لديه في
ّ
 49مباراة سجل فيها  12هدفًا ،جعلته محط أنظار الفرق
الفرنسية .وخــاض عــدد من األنــديــة الفرنسية صراعًا في
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة ع ــام  ،2017لـكــن إدارة فريق
أجاكسيو أقنعته بــاملـشــروع الـجــديــد لــديــه ،إال ّأن اإلصــابــة
حرمت الجماهير متعة متابعة النجم املالي ،الــذي لم يلعب
إال  18مباراة سجل فيها  3أهــداف فقط .انتقل بعدها إلى

ليستر سيتي اإلنكليزي ،وبعد عودته من اإلصــابــة ،وافق
على الذهاب إلى نــادي سيفاس سبور التركي عام ،2019
على سبيل اإلعــارة ،واستطاع بفضل موهبته الكبيرة لفت
ً
األنظار إليه ،رغم خوضه عددًا قليال من املباريات ،وصلت
إلى  17مواجهة ،سجل فيها هدفني.
ونتيجة لتألق فوسيني دياباتي الكبير مع سيفاس سبور،
سارعت إدارة طرابزون إلى استقدام املهاجم املالي ،بعدما
حصلت على خدماته على سبيل اإلع ــارةّ ،
لكن املوهبة لم
يستطع لعب املباريات ،بسبب وجود عدد كبير من الالعبني
ال ـك ـبــار .وأراد فــوسـيـنــي ديــابــاتــي تغيير ن ــادي ط ــراب ــزون،
وضـغــط على إدارة ليستر سيتي اإلنكليزي حتى توافق
على العرض املقدم من إدارة غوزتبه ،التي وعدته بأن يكون
العبًا أساسيًا في تشكيلتها في املوسم الحالي ،الذي شهد
تألقًا كبيرًا من املهاجم املالي.

سان جيرمان يقترب من لقب دوري كرة اليد
فرض نادي باريس سان جيرمان سيطرته على
مـنــافـســات الـ ــدوري الـفــرنـســي لـكــرة ال ـيــد ،وحقق
العديد من االنتصارات املتتالية التي جعلته يحطم
ّ
رقمًا قياسيًا ،أكــد من خالله أنــه الفريق األفضل
عـلــى جـمـيــع املـسـتــويــات فــي ع ــدد األل ـق ــاب أو في
مختلف األرقـ ــام الـتــي يملكها الـفــريــق .وانتصر
النادي الباريسي على منافسه األول على التتويج
في الدوري املحلي نادي مونبلييه بنتيجة 31ـ،28
ضمن منافسات الـجــولــة الـ ــ 23مــن «سـتــار ليغ»،
وحافظ سان جيرمان على املركز األول في الترتيب وهو يتجه للحصول على اللقب .وبعد
هذا االنتصار اتسع الفارق إلى  6نقاط .وقبل تسع جوالت من نهاية السباقّ ،
فإن باريس
سان جيرمان اقترب من الحصول على اللقب السابع تواليًا في الدوري الفرنسي ،ما يثبت
هيمنة الفريق على املنافسات في فرنسا بفضل وجود العديد من الالعبني املميزين .على
صعيد متصل ،حقق باريس سان جيرمان االنتصار رقم  21تواليًا في الدوري الفرنسي،
ّ
وأكدت صحيفة «ويست فرانس» أنه رقم قياسي جديد له ،وهو قادر على تحسينه ،ما قد
يجعل من شبه املستحيل تحطيمه خالل املواسم املقبلة.
كروز أزول يفلت من الهزيمة أمام أميركا ويحافظ على
صدارة الدوري المكسيكي
أنقذ األرجنتيني جوناتان رودريغيز فريقه كروز أزول من الهزيمة أمام مضيفه أميركا،
ليخرج من أرض الخصم بتعادل  ،1-1في الجولة الخامسة عشرة من مرحلة إياب الدوري
ً
املكسيكي (كالوسورا  )2021ويحافظ على الصدارة .وافتتح أميركا التسجيل أوال من ركلة
جزاء نفذها إيمانويل أغيليرا (د .)40.وفي الدقائق األخيرة من املباراة ،تمكن رودريغيز من
تفادي الهزيمة لكروز أزول وسجل هدف التعادل (د .)84.وبهذا التعادل ،حافظ كروز أزول
على انفراده بصدارة الترتيب برصيد  37نقطة متقدمًا بنقطتني على أميركا الوصيف.
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هوامش

تمسك ّ
ّ
كل طرف بوجهة نظره،
ظل
ال «مياه سياسيّة» في العالم مثل مياه نهر النيل .خصوصًا بعد إعالن فشل المفاوضات في
ّ
والزعم بأنّه يمتلك حقًا ال سبيل إلى التفريط فيه

تنقسم منابع النيل إلى منابع استوائية دائمة ومنابع موسمية ()Getty

والسد
النهر
ّ

باختصار

صراع المياه يقلق الشعوب
القاهرة ـ محمد كريم

ال يـ ـم ـ ّـر ي ـ ــوم م ــن دون أن يـحـمــل
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ــادة
م ــن أط ـ ــراف م ـصــريــة وس ــودان ـي ــة
التي تتزامن مع
وإثيوبية ،بسبب التوترات ُ
إقامة ّ
سد النهضة اإلثيوبي .أعلن عن فشل
ّ
املفاوضات في ّظل تمسك كل طرف بوجهة
نظره ،والزعم بأنه يمتلك حقًا ال سبيل إلى
التفريط فيه.
فــي كـتــابــه «الـنـيــل األزرق» ال ــذي ص ــدر في
 1962يــرصــد امل ــؤرخ والــرحــالــة البريطاني
مورهيرد ( )1983-1910ثالثة أحــداث
آالن ّ
كـبــرى أث ــرت فــي ح ــوض الـنـيــل ،األول غــزو
ن ــاب ـل ـي ــون مل ـص ــر ( ،)1798والـ ـث ــان ــي غ ــزو
مـحـمــد ع ـلــي ل ـل ـس ــودان ( ،)1820وال ـثــالــث
غـ ـ ــزو اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــز ل ـل ـح ـب ـشــة (أي إث ـي ــوب ـي ــا،
 .)1868فـ ــي ت ـل ــك امل ـ ــراح ـ ــل كـ ـ ــان ال ــرح ــال ــة
وامل ـغ ــام ــرون ال ــذي ــن ي ـص ـعــدون إل ــى أعــالــي
النيل يـقــودون الجيوش ويـقــودون مصير
الـبــاد التي ّ
يمر فيها هــذا النهر .تحكمت
الـ ــدول االس ـت ـع ـمــاريــة (بــريـطــانـيــا وأملــانـيــا
وبلجيكا) فــي دول حــوض الـنـيــل ،ونيابة
عن البلدان املستعمرة وقعت بريطانيا في
 1929اتفاقية حول إدارة مياه النيل ،وبعد

استقالل مصر والسودان عن إنكلترا وقعتا
اتفاقية مكملة في  1959لتقسيم مياه النيل،
وهي اتفاقية ترفضها أغلبية دول حوض
النيل باعتباره تقسيما استعماريًا جائرًا.
ّ
دول حوض النيل التي تشترك في أن النهر
ّ
يمر بأراضيها أو ينبع أحــد رواف ــده منها
عشر دول هــي :مصر ،والـســودان ،وجنوب
ال ـ ـسـ ــودان ،وإث ـي ــوب ـيــا ،وأوغ ـ ـنـ ــدا ،وكـيـنـيــا،
وتنزانيا ،وروانــدا ،وبــورونــدي ،والكونغو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إري ـت ــري ــا
ـراقـبــة .ورغـبــة فــي تقريب
بصفتها دول ــة مـ ّ
وج ـهــات الـنـظــر وق ـعــت دول ح ــوض النيل
اتفاقية تعاون بتنزانيا عام .1999
النيل ومنابعه

يبلغ طول نهر النيل  6670كيلومترًا ،وهو
أطــول أنـهــار الـعــالــم ،وتبلغ مساحة حوض
الـنـيــل  3.4مــايــن كيلومتر مــربــع .تنقسم
مـنــابــع الـنـيــل إل ــى مـنــابــع اسـتــوائـيــة دائـمــة
ومـ ـن ــاب ــع م ــوس ـم ـي ــة .املـ ـن ــاب ــع االس ـت ــوائ ـي ــة
مصدرها مياه األمطار الدائمة التي تصنع
البحيرات الكبرى ،وهي فيكتوريا ،وجورج
وإدوارد ،وألـ ـب ــرت ،وك ـي ـجــا ،وت ـق ــدم للنيل
حــوالــي  13مـلـيــار مـتــر مكعب بـمــا يـســاوي
حــوالــي  15فــي املــائــة مــن مـيــاه الـنـيــل .هناك

مجموعة من العوائق تقلل من االستفادة من
وصول املياه من املنابع الدائمة أبرزها كثرة
املستنقعات فــي منطقة ال ـســدود ،فــي دولــة
جنوب السودان وارتفاع معدالت التبخير.
كــان هناك مـشــروع لحفر قناة إلنـقــاذ املياه
املفقودة في تلك املستنقعات ،وتجفيف أكثر
من مليون ونصف مليون فدان من األراضي
الخصبة .قناة جونقلي التي يبلغ طولها
 360كـيـلــوّمـتـرًا ،ت ــم إن ـجــاز  260كـيـلــومـتـرًا،
م ـن ـهــا ل ـكــن ـهــا ت ــوق ـف ــت ب ـس ـبــب الـ ـح ــرب فــي
جنوب الـســودان ،واآلن على مصر أن توقع
اتفاقا جديدًا الستكمال القناة مع جمهورية
جنوب السودان ،وهي الجمهورية الجديدة
الناشئة من جراء ذلك الصراع.
أما عن املنابع املوسمية ،فمصدرها الهضبة
اإلثـيــوبـيــة ،وت ـقــدم للنيل حــوالــي  71مليار
متر مكعب من املياه بنسبة حوالي  85في
املــائــة مــن مياه النيل ،وهــي تمد النيل عبر
ً
ثالثة روافــد :النيل األزرق ،وعطبرة شماال،
والسوباط جنوبًا .النيل األزرق وحده يسهم
بحوالي  65فــي املــائــة مــن مياه النهر .وهو
ينبع مــن جــزيــرة تــانــا فــي الـشـمــال الغربي
للهضبة اإلثيوبية ،ويسمى داخــل الحدود
اإلثيوبية «آب ـبــاي» ،وحــن يــدخــل الـســودان
يسمى النيل األزرق ،ويستمر ملسافة 1400

تحكمت الدول
االستعمارية (بريطانيا
وأملانيا وبلجيكا) بدول
حوض النيل ،ونيابة
عن البلدان املستعمرة
وقعت بريطانيا عام
 1929اتفاقية حول
إدارة مياه النهر
■■■
يبلغ طول نهر النيل
 6670كيلومترًا ،وهو
أطول أنهار العالم ،وتبلغ
مساحة حوض النيل
 3.4ماليني كيلومتر
مربع
■■■
بدأ العمل في سد
النهضة على النيل
األزرق منذ عام 2011
على بعد  15كيلومترًا
من الحدود السودانية

ك ـي ـلــوم ـتــر ،ح ـتــى ي ـت ـصــل بــال ـن ـيــل األب ـيــض
عند الخرطوم ليبدأ النهر رحلته ،فيخترق
ً
شمالي السودان ،متجهًا إلى مصر ،وصوال
إلى مصبه في البحر املتوسط.
سد النهضة
ّ

ب ــدأ ال ـع ـمــل ف ــي س ـ ّـد الـنـهـضــة ع ـلــى الـنـيــل
األزرق مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2011عـ ـل ــى بـ ـع ــد 15
كـيـلــومـتـرًا مــن ال ـح ــدود ال ـســودان ـيــة؛ وهــو
مشروع إنشائي ضخم يبلغ ارتفاعه 170
م ـت ـرًا ،وع ــرض ــه  1800م ـتــر ،وس ــوف يسع
ّ
السد  74مليار متر مكعب من املياه،
خزان
ومن املقرر أن تستغرق عملية ملء الخزان
مــن  5إل ــى  15عــامــا ،وفـقــا ملـعــدل األم ـطــار،
يستقر
ومــا قد تقرره االتفاقيات التي لم
ّ
على بنودها بعد .تقول أديــس أبابا إنها
ت ـع ـ ّـول ع ـلــى ال ـســد ف ــي إن ـج ــاز م ـشــروعــات
تـنـمــويــة ك ـبــرى ،أب ــرزه ــا فــي م ـجــال إنـتــاج
الـطــاقــة الكهربائية ،بينما تخشى مصر
وال ـس ــودان مــن أضـ ــراره عـلــى حصصهما
التاريخية فــي مـيــاه الـنـيــل ،ومــا يمكن أن
يؤثر على البلدين اقتصاديًا وتنمويًا.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أك ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـص ـ ــري ع ـبــد
ّ
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،عـ ــام  ،2017أن مـيــاه
ال ـن ـيــل «م ـس ــأل ــة ح ـي ــاة أو مـ ــوت لـشـعــب»
ّ
ثــم أتبع ذلــك مــؤخـرًا بلغة تهديدية ،بــأن
املـنـطـقــة سـتـشـهــد تــوت ـرًا كـبـيـرًا إذا جــرى
الـعـبــث بحصة مـصــر فــي مـيــاه الـنـيــل ،لم
تتراجع إثيوبيا عن خطتها األحادية في
تشغيل الـسـ ّـد ومــلء ال ـخــزان ،وقــد حملت
تـصــريـحــات وزي ــر الـخــارجـيــة اإلث ـيــوبــي،
ّ
ديميكي ميكونني ،تأكيدًا بأن إثيوبيا لن
توافق على الشروط الرامية إلى الحفاظ
على الهيمنة املائية ملصر والسودان.

وأخيرًا
ق ّرر أن يجعل من الحنين عدوًا
محمود الرحبي

الـحــديــث عــن الـشــاعــر سـعــدي يــوســف ،ال ــذي يعيش
ّ
اآلن محنة صحية نتمنى أن يتعافى منها ،حديث
ّ
عن قامة شعرية ،أو عن آخر الكبار الذين يذكروننا
بــالـشـعــر ف ــي أزه ــى ع ـص ــوره وق ــوت ــه ،ح ــن ارتـبـطــت
تفاصيل حياته ومنشئه بأهم رموز الشعر العربي
ّ
واملؤسس لحساسيته الجديدة ،بدر شاكر
الحديث،
ّ
السياب الذي جمعته به صداقة وطيدة في العراق ،قبل
ّ
أن يغادر إلى منافي العالم ،ويغادر السياب الحياة.
ومــن ذكــريــات تفاصيل هــذه العالقة بني الشاعرين،
ّ
ما ذكره سعدي يوسف أنهما مرة كانا جالسني في
مقهى على شط العرب ،وكان ّ
السياب يقرأ لسعدي
ـال ،ضمنها قصيدته «أنـشــودة
قـصــائــده بـصــوت ع ـ ٍ
امل ـطــر» فـســألــه س ـعــدي :يــا ب ــدر ،لــم حــذفــت «الـلــؤلــؤ»
فــي امل ــرة الـثــانـيــة؟ فــي امل ــرة األول ــى «ي ــا واه ــب اللؤلؤ
واملحار والــردى» وحني كـ ّـرر العبارة الشعرية حذف
كلمة «اللؤلؤ» ،فأجابه السياب في ما اعتبره سعدي
درسًا عظيمًا استفاد منه طوال حياتهّ :
ألن الصدى
ال ّ
يرجع إال «حروف اللني» واللني أوضح في الصدى
ّ
من الحروف األخرى ،ألنها صوتية ...ولم يكن لنا أن
نعرف هــذه املعلومة ،لو لم يسأله سعدي .كنا حني

ّ
نسمع القصيدة نظن ،أحيانًا ،أنه نسي كلمة ّاللؤلؤ أو
أهملهاّ ،
تصرف ّ
ّ
السياب في قصيدته يدل على
لكن
ّ
تأنيه ،وحــرصــه ،على الــرغــم مــن غــزارتــه ،إلــى جانب
ّ
علو كعبه في النحو والعروض والقوافي وصوتيات
اللغة ورهــافــة ذائقته الشعرية .األمــر املهم اآلخــر ،أنّ
ً
هــذه املعلومة أورده ــا سعدي يوسف مـصــادفــة ،في
أثناء حديثه في برنامج «مشارف» الذي كان ّ
يقدمه
الشاعر واإلعالمي املغربي ياسني عدنان.
كان تأثير سعدي يوسف في جيله واضحًا ،فيمكنه
ّ
أن يكون شاعرًا أثيرًا بسهولة لكل من يقرأ قصائده،
كما قــال محمود درويــش« :منذ قــرأت شعر سعدي
يوسف ،صار األقرب إلى ذائقتي الشعرية» .وأنا من
املعجبني بشعر سعدي ،منذ املدرسة الثانوية التي لم
تكن ّ
تدرسنا شعره .تجذبني عنده شعرنة التفاصيل
والتحليق والتجنيح بها ،على سبيل املثال قصيدة
ُ
«مسامير» التي تناولتها بالتحليل في أثناء دراستي
فــي التسعينيات األدب الـعــربــي فــي جامعة «محمد
ال ـخــامــس» بــالــربــاط ،حـيــث ُيـطـلــب م ـنــا ،بـعــد اجـتـيــاز
امـتـحــانــات امل ــواد الكتابية والـشـفــويــة ،أن نـعـ ّـد بحثًا
ّ
لكي نتمكن من التخرج ،فاقترحت على الناقد نجيب
العوفي ،وكــان ّ
يدرسنا حينها املقامات والقصة ،أن
يكون بحثي عن شاعرية املكان عند سعدي يوسف.

وك ـنــت حـيـنـهــا م ـتــأث ـرًا بـمــا قـ ــرأت لـلـنــاقــد الـفــرنـســي
غاستون باشالر ،خصوصًا كتابه «شاعرية املكان».
اسـتـحـســن ال ـعــوفــي ال ـف ـكــرة ،وواف ـ ــق عـلــى أن يـكــون
املشرف على البحث .وكانت املكتبة الوطنية بالرباط
ً
موئال ملختلف املراجع واملصادر ،وهي مكتبة تتميز
بتوفير الكتب ،حديثها وقديمها .والبحث نشره لي،
بعد مناقشته ،الـشــاعــر الــراحــل أمـجــد نــاصــر ،على
حلقات ،في صحيفة القدس العربي.
ثم صادفت سعدي يوسف مرات عدة ،اثنتان منها
ف ــي مـسـقــط ،إذ ُع ــرف عـنــه حـ ّـبــه ُع ـم ــان وتــاريـخـهــا
وطبيعتها وتضاريسها املتنوعة ،وكــان قد ذكرها

لم يفارق سعدي يوسف في
شعره العراق ،على الرغم من
بعده عن بلده المنكوب الذي
يسطع في قصائده

حني كان يقيم في عدن .وحني زارها أول مرة ،كتب
قصيدته «على مـشــارف الــربــع الخالي» أهــداهــا إلى
األخوين محمد وعبد الله الحارثي ،وفي تلك الزيارة
رافقته في رحلة إلى الجبل األخضر ،وكان بالصحبة
أمجد نــاصــر ،وقــاســم ح ـ ّـداد ،ونــاصــر الـعـلــوي .وفي
زيارته التالية ملسقط ،حضرت أمسيته التي أقامها
ال ـنــادي الـثـقــافــي ،وع ــرض خــالـهــا شــريـطــا وثائقيًا
عنهّ ،
تحدث فيه بألم شديد عن فقدانه ابنه حيدر.
وف ــي تـلــك املـ ــرة ،كــانــت بــرفـقـتــه زوج ـتــه اإلنـكـلـيــزيــة،
فأقاما في منزل الفنانة ُ
العمانية ،نادرة محمود ،التي
ّ
ُعرفت بكرم وفادتها الكتاب واملبدعني العرب .ومرة
صادفته في الشارقة ،وكان بصحبته الشاعر عبد
الوهاب البياتي.
تـتـمـ ّـيــز بـعــض قـصــائــد س ـعــدي يــوســف بامللحمية
املقترنة بالشوق والحنني ،فهو في شعره لم يفارق
العراق ،على الرغم من بعده عن بلده املنكوب الذي
يسطع فــي مختلف قـصــائــده ،كما تسطع طفولته
ّ
ّ
وفتوته األولى أيضًا باإلشراق نفسه .وال ّبد أنه كابد
ّ
ُ
كثيرًا في الغربة والبعد عن وطنه العراق ،حتى إنه
ّ
قال ذات لقاء :احتاج مني األمــر ،لقسوته ،أن أجعل
من الحنني عــدوًا ،حتى أستطيع أن أتــوازن وأمشي
مستقيم الظهر.
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