عـام من رئاسـة جو بايـدن

عجز الرئيس جو بايدن عن تنفيذ أجندته في الداخل األميركي ،بعد مرور عام
على توليه الرئاسة ،فيما استعادت واشنطن ثقة بعض حلفائها6[ .ـ]7
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وقف القيادة الفلسطينية
مساعيها لـ مالحقة
االحتالل في المحكمة
الدولية ،تلبية لطلب
أميركي.
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الحدث

أرقام قياسية جديدة إلصابات كورونا ...وبريطانيا ترفع القيود
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جــونـســون (الـ ـص ــورة) رف ــع ال ـجــزء األك ـبــر من
القيود املفروضة ملكافحة املتحور أوميكرون
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد ف ــي بــريـطــانـيــا.
واع ـت ـب ــارًا م ــن  27ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،ل ــن يـكــون
وض ــع الـكـمــامــة إلــزامـيــا بـمــوجــب ال ـقــانــون ،ولــن
يوصى رسميًا بالعمل عن بعد ،ولــن يشترط
تقديم شهادة صحية لدخول املراقص وبعض
التجمعات الـكـبــرى .وق ــال إن ــه ال يـنــوي تمديد
الـتــدابـيــر ال ـتــي ت ـفــرض الـحـجــر عـلــى املـصــابــن
بكوفيد 19-عند انتهاء مدتها في  24مارس/

ّ
آذار املقبل .يأتي ذلــك فــي وقــت ح ــذرت منظمة
الصحة العاملية من أن كوفيد 19-لم ينته بعد،
فيما ّ
سجلت كل من فرنسا وأملانيا والبرازيل
أعدادًا قياسية جديدة لإلصابات خالل الساعات
ال ـ  24األخـيــرة .وقــال مدير عــام منظمة الصحة
تـيــدروس أدهــانــوم غيبرييسوس« :مــا زال هذا
ال ــوب ــاء بـعـيـدًا عــن نـهــايـتــه» .أضـ ــاف« :ق ــد يكون
أوميكرون أقل شدة باملعدل ،لكن الرواية القائلة
إنه مرض خفيف مضللة» .ودفع تسجيل أملانيا
أك ـثــر م ــن  100أل ــف إص ــاب ــة خ ــال  24ســاعــة،
املستشار أوالف شولتز للسعي إللزام السكان

بـتـلـقــي ال ـل ـق ــاح ــات .وت ـك ـشــف األرقـ ـ ــام األخ ـي ــرة
الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن
البلد ّ
سجل  464,796إصابة جديدة بالفيروس
خالل الساعات الـ 24األخيرة ،وهو رقم قياسي
جديد .كما سجلت البرازيل رقمًا قياسيًا جديدًا
بلغ أكثر من  137ألف إصابة في  24ساعة ،وفق
أرقام وزارة الصحة .ونصحت املراكز األميركية
ملكافحة األم ــراض والــوقــايــة منها بـعــدم السفر
إلــى  22دول ــة ومنطقة ،منها أسـتــرالـيــا ومصر
وألبانيا واألرجنتني وأوروغــواي .وقال مسؤول
من البيت األبيض إن حكومة الــواليــات املتحدة

سـتــوفــر مــن مـخــزونـهــا الــوطـنــي االسـتــراتـيـجــي
 400مليون كمامة (إن  )95غير جراحية مجانًا
ملـكــافـحــة كــوف ـيــد .19-إل ــى ذل ــك ،يـ ــزداد التركيز
حاليًا على الحيوانات وكيفية تأثير الفيروس
ع ـل ـي ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا أع ـل ـن ــت ب ـ ـلـ ــدان عـ ــن إص ــاب ــات
بكوفيد 19-لدى حيوانات كبيرة وصغيرة من
جراء عدوى انتقلت بينها وبني البشر .وكشفت
دراسـ ــة ن ـشــرت فــي ج ـنــوب أفــريـقـيــا أن القطط
الكبيرة (السنوريات) في األقفاص داخل حدائق
الحيوان ّ
معرضة لخطر اإلصابة بكوفيد.19-

(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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وفدان إسرائيلي وأميركي
في الخرطوم

مع التصعيد الذي تشهده األزمة اليمنية إثر القصف الحوثي على أبوظبي اإلثنين
الماضي ،وما تالها من غارات مكثفة للتحالف على صنعاء ومناطق أخرىّ ،
دشن
المبعوث األميركي إلى اليمن ،تيموثي ليندركينغ ،جولة خليجية أمس األربعاء
تستهدف احتواء الوضع

زار وفدان ،إسرائيلي
وأميركي ،السودان
أمس ،على وقع
استمرار العصيان
المدني في البالد
رفضًا لالنقالب

اليمن

تحرك أميركي
الحتواء التصعيد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شهد ال ـســودان ،أمــس األرب ـعــاء ،تطورًا
ّ
الف ـ ـتـ ــا ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل زيـ ـ ــارتـ ـ ــن رس ـم ـي ـت ــن
متزامنتني إحــداهـمــا لــوفــد إسرائيلي
واألخ ــرى لــوفــد أمـيــركــي .وتــأتــي زيــارة
ال ــوف ــدي ــن ع ـلــى وقـ ــع م ـح ــاول ــة الـبـعـثــة
األممية في السودان عقد حوار داخلي
ً
ب ــن األط ـ ــراف ال ـس ــودان ـي ــة ،ف ـض ــا عن
اس ـت ـمــرار ال ـح ــراك املـنــاهــض لــانـقــاب
وس ـ ــط تـ ــزايـ ــد سـ ـق ــوط ال ـض ـح ــاي ــا فــي
الفترة األخيرة جراء تصعيد القمع.
وأع ـلــن الـتـلـفــزيــون اإلســرائـيـلــي ،أمــس،
ّ
أن ال ــوف ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـت ـقــى رئـيــس
مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح
الـ ـب ــره ــان ،وقـ ـ ــادة ع ـس ـكــريــن .وذكـ ــرت
ّ
اإلذاعــة اإلسرائيلية ،أمس األربعاء ،أن
الـطــائــرة اإلســرائـيـلـيــة الـخــاصــة حطت
ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم أم ـ ــس ،آت ـي ــة م ــن م ـطــار
بــن غــوريــون ،قبل ال ـعــودة مـســاء أمس
ّ
إلــى تــل أب ـيــب .ولـفـتــت إل ــى أن الـطــائــرة
اإلســرائـيـلـيــة هـبـطــت فــي ش ــرم الشيخ
ف ــي س ـي ـن ــاء ،ف ــي م ــا وصـ ــف ب ــ«تــوقــف
دب ـلــومــاســي» مــن أج ــل الـحـصــول على
م ـســار تـحـلـيـقـهــا ،وم ــن ه ـنــاك واصـلــت
طريقها إلى الخرطوم.
أما الوفد األميركي الذي يزور الخرطوم
ف ـي ـض ــم م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي مولي في ،واملبعوث األميركي
ال ـخ ــاص إل ــى ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي ديـفـيــد
ّ
املعي حديثًا خلفًا لجيفري
ساترفيلد
فـ ـيـ ـلـ ـتـ ـم ــان .وال ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ـ ــوف ـ ــد «ت ـج ـم ــع
املـهـنـيــن ال ـس ــودان ـي ــن» وف ـقــا لـسـفــارة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي ال ـخــرطــوم .كما
يتضمن جدول أعماله لقاءات مع قادة
الجيش وشخصيات سياسية أخــرى.
وكــان املتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية نيد برايس ،قد أفاد في وقت
ســابــق ،بــأن فــي وساترفيلد يعتزمان
تكرار دعــوة واشنطن إلــى قــوات األمن
ال ـســودان ـيــة «إلن ـه ــاء ال ـع ـنــف واح ـت ــرام
ح ــري ــة الـتـعـبـيــر وال ـت ـج ـمــع ال ـس ـل ـمــي».
وقبل وصولهما إلى الخرطوم ،حضر
س ــات ــرف ـي ـل ــد وفـ ـ ــي «م ــؤتـ ـم ــر أص ــدق ــاء
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان» فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة أول مــن
أم ــس ال ـث ــاث ــاء لـحـشــد ال ــدع ــم لـجـهــود

ليندركينغ في جولة
خليجية للتهدئة تصطدم
بتهديدات متبادلة بين
الحوثيين والتحالف

للحديث تتمة...

عقيلة صالح
والنواب
أسامة علي

لم يعد رئيس مجلس النواب عقيلة
صالح ،يصادر حقوق الليبيني
متمسكًا بالبقاء مع فريقه كنواب
عن الشعب ،بل صار أيضًا يصادر
حق النواب أنفسهم ويستبعد من ال
يوافقه على البقاء.
فخالل افتتاحه لجلسة مجلس
النواب ،اإلثنني املاضي ،بعد عودته
لترؤس الجلسات عقب تأجيل
االنتخابات الرئاسية التي ترشح
لها ،تال صالح جملة من القرارات
من دون عرضها حتى للنقاش ،أو
للتصويت عليها ،ومنها إسقاط
الحكومة ،وإسقاط الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور وتشكيل أخرى
خلفًا لها ،بل وحدد حتى أعضاءها
بثالثني شخصًا.
كثيرًا ما تصدى أنصار عقيلة
صالح ،وال سيما من النواب،
لحديث القائلني إنه يسيطر على
قرار مجلس النواب الذي يديره
بواسطتهم ،متجاوزًا في ذلك لوائح
املجلس واإلعالن الدستوري .لكن
ماذا سيكون ردهم اآلن وقد أصدر
عقيلة قراراته؟
كان الفتًا أن أيا من النواب لم ينتقد
تبرير عقيلة صالح إلسقاطه
مشروع الدستور ،وقوله إن ذلك
بسبب رفضه من «كافة املكونات
االجتماعية لألمة الليبية».
وكان الفتًا كذلك أن أيا من النواب
لم يستغرب قرار صالح إسقاط
الحكومة وضرورة استبدالها
بأخرى ،إذا كان موعد االنتخابات
الجديد لن يتجاوز نهاية فبراير/
شباط املقبل! وكيف يمكن أن
تتشكل لجنة جديدة لصياغة
دستور في غضون شهر ،ويتم
طرحه لالستفتاء ،وتنظم مفوضية
االنتخابات مراحل االنتخابات،
ويجري كل هذا قبل نهاية فبراير؟
كان الفتًا أيضًا أن ّأيا من النواب
لم يتساءل ما الداعي لخريطة
طريق جديدة إذا كانت االنتخابات
ستجرى نهاية فبراير املقبل ،مع
وجود خريطة الطريق املنبثقة عن
ملتقى الحوار السياسي ،التي تحدد
آخر آجال االنتخابات في يونيو/
حزيران املقبل!
لن يجيب النواب ،لكن أي مراقب
سيجيب بالقول إن قرارات صالح
تهدف إلى خلط األوراق .غير أن
عقيلة صالح أصدر قرارات أخرى
أكثر غرابة ،يبدو أنه يسعى من
خاللها لضمان حق الليبيني في
االستفادة من خبرات النواب،
ومنها قرار تنظيم العمل السياسي
والقنصلي ،ومن ضمن ذلك منح
كل نائب «جواز سفر سياسيا»
(دبلوماسيا)« ،يحق له االحتفاظ
به وساري املفعول حتى بعد انتهاء
مدة عضويته في املجلس» ،بل
ُ
«ويمنح» أيضًا لزوجته وأبنائه.

عدن ،صنعاء ـ العربي الجديد

على وقع التصعيد العسكري الكبير
بني التحالف الذي تقوده السعودية،
وج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ،وال ـ ــذي تمثل
بــال ـق ـصــف ال ـح ــوث ــي اإلثـ ـن ــن ع ـلــى أبــوظ ـبــي،
ومــا تبعه مــن غ ــارات للتحالف على صنعاء
مــوق ـعــة عـ ـش ــرات ال ـق ـت ـلــى والـ ـج ــرح ــى ،ب ــدأت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أم ــس األربـ ـع ــاء ،تـحــركــات
الحـتــواء هــذا التصعيد ،والــدفــع نحو تهدئة
ل ــأزم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة .غ ـيــر أن م ـســاعــي تنشيط
جـهــود ال ـســام ،تصطدم بــوصــول التصعيد
إلى ذروته بعد الهجمات الحوثية في العمق
اإلماراتي ،وتوعد أبوظبي بهجمات انتقامية
من القيادات الحوثية ،مع مواصلة التحالف
والـحـكــومــة اليمنية الـضـغــط لتحقيق تقدم
إضافي ميدانيًا.
وبــدأ املبعوث األميركي إلــى اليمن ،تيموثي
لـيـنــدركـيـنــغ ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،جــولــة جــديــدة
تشمل عواصم خليجية ولندن ،وذلك بهدف
«تـنـشـيــط ج ـهــود ال ـســام والـضـغــط مــن أجــل
وقف التصعيد ومعالجة األزمــات اإلنسانية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة األلـ ـيـ ـم ــة» فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وف ـقــا
لبيان صــدر عن وزارة الخارجية األميركية.
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أن لـيـنــدركـيـنــغ «سـيـضـغــط
ع ـلــى األط ـ ــراف لـخـفــض الـتـصـعـيــد عـسـكــريــا
واغ ـت ـن ــام الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ل ـل ـم ـشــاركــة بشكل
كــامــل فــي عملية س ــام شــامـلــة بـقـيــادة األمــم
املتحدة» .وذكرت أن زيارة ليندركينغ ستركز
أي ـضــا عـلــى «ال ـحــاجــة املـلـحــة للتخفيف من
األزمات اإلنسانية واالقتصادية األليمة التي
يواجهها اليمنيون».
واس ـت ـهــل لـيـنــدركـيـنــغ جــول ـتــه م ــن ال ــري ــاض،
حـ ـي ــث الـ ـتـ ـق ــى األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجي ،نايف الحجرف ،وناقش

م ـعــه ال ـج ـهــود اإلقـلـيـمـيــة ل ـلــوصــول إل ــى حل
س ـي ــاس ــي ف ــي ال ـي ـم ــن .ومـ ــن املـ ـق ــرر أن يـعـقــد
املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي س ـل ـس ـل ــة ل ـ ـق ـ ــاءات مــع
مسؤولني يمنيني وسـعــوديــن قبل االنتقال
إلى مسقط ،للقاء الوسطاء العمانيني ،وذلك
بــرفـقــة امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،هــانــس
غ ــرون ــدب ــرغ ،ال ــذي وص ــل إل ــى ال ــري ــاض أمــس
األول ال ـثــاثــاء ،وفـقــا ملـصــدر حـكــومــي يمني
لـ»العربي الجديد».
وحـ ـس ــب بـ ـي ــان ص ـ ــدر ع ــن األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ل ــدول الخليج الـعــربـيــة ،فـقــد أك ــد الحجرف
«ضـ ـ ــرورة ال ـض ـغــط ع ـلــى مـلـيـشـيــا الـحــوثــي
االنقالبية ،مــن قبل املجتمع الــدولــي لوقف
اإلره ـ ـ ــاب ال ـح ــوث ــي ول ــانـ ـخ ــراط الـ ـج ــاد في
العملية السلمية لحل األزمــة اليمنية وفقًا
للمرجعيات ال ـثــاث ،املتمثلة فــي امل ـبــادرة
الخليجية وآلـيـتـهــا التنفيذية ومـخــرجــات
الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس األمن
 .»2216وأشــار البيان إلــى أن الحجرف أكد
لـلـمـبـعــوث األم ـيــركــي ،أن ال ـه ـجــوم الـحــوثــي
ً
الذي استهدف أبوظبي اإلثنني «يمثل عمال
إرهابيًا وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي
وتهديدًا ألمــن واستقرار املنطقة ،ويتطلب
محاسبة اإلرهابيني بما يتوافق مع القانون
الدولي واإلنساني».
لـكــن تـحــركــات املـبـعــوثــن األمـيــركــي واألمـمــي
تـ ـصـ ـط ــدم ب ـت ـص ـع ـي ــد سـ ـي ــاس ــي وعـ ـسـ ـك ــري.
فــال ـس ـف ـيــر اإلمـ ــاراتـ ــي ف ــي واش ـن ـط ــن يــوســف
العتيبة دعــا أمــس اإلدارة األميركية إلعــادة
تصنيف جماعة الحوثيني منظمة إرهابية،
وفق ما أفادت السفارة اإلمارتية في واشنطن
ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» .وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن الـعـتـيـبــة
واملـســؤول األمني اإلمــاراتــي علي الشامسي،
ع ـق ــدا أم ــس اج ـت ـمــاعــات م ــع ال ـب ـيــت األب ـيــض
ومسؤولني بالكونغرس في واشنطن أمس.

توعد الحوثيون بالرد على غارات صنعاء (محمد حمود)Getty/

ليندركينغ سيضغط
على األطراف لخفض
التصعيد عسكريًا
طلب إماراتي للواليات
المتحدة بإعادة تصنيف
جماعة الحوثي إرهابية

وأضافت أن العتيبة أكد أن ولي عهد أبوظبي
محمد بن زايد ووزير الدفاع األميركي لويد
أوسنت ،أكدا في اتصال هاتفي بينهما ،وحدة
العمل ردًا على الهجوم الحوثي على أبوظبي،
وبحثا الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات
ّ
املسيرة،
الجوية ضد الصواريخ والطائرات
وتعزيز األمن البحري لوقف تدفق األسلحة.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،رأت الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة ،خــال

اجتماع لها برئاسة معني عبد امللك في عدن
أمــس ،أن «الهجمات اإلرهــابـيــة على األعيان
املــدنـيــة واملــدنـيــن فــي اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة
تشير إلــى تنامي الخطر ال ــذي بــاتــت تمثله
ذراع إيران في اليمن على أمن واستقرار دول
ال ـج ــوار واالق ـل ـيــم وال ـعــالــم ،وســامــة املــاحــة
الــدول ـيــة ف ــي الـبـحــر األح ـم ــر» .وشـ ــددت على
أن هـ ــذا ال ـت ـم ــادي وال ـت ـص ـع ـيــد ال ـخ ـط ـيــر من
قبل مليشيا الحوثي «يثبت مجددا سعيها
املستمر وبإيعاز من إيران إلى نشر اإلرهاب
والـفــوضــى فــي املـنـطـقــة ،فــي تـحـ ٍـد ســافــر لكل
القرارات الدولية امللزمة».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،كـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ــوفـ ــد ال ـح ــوث ــي
املـ ـف ــاوض ،مـحـمــد ع ـبــد ال ـس ــام ،ي ـشــدد على
أن م ــن ح ــق ال ـش ـعــب الـيـمـنــي «االن ـت ـق ــام بكل
وسيلة مشروعة على العدوان» ضده .وكتب
على حسابه في «تويتر» أن «إصــرار تحالف
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـل ــى ارت ـ ـكـ ــاب امل ـ ـجـ ــازر الــوح ـش ـيــة
وتـعــامــي الـعــالــم عنها ال ينهي ال ـص ــراع ،بل
يزيده حدة وسخونة وخـطــورة» ،مضيفًا أن
«شعبًا يواجه عدوانًا وحصارًا لسنوات يملك
كامل الحق ألن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة
مـشــروعــة ،وشعبنا اليمني مستمر فــي دعم

عمليات قواته املسلحة غير آبه بعالم لم يرف
له جفن على معاناته».
بالتوازي مع ذلك ،يستمر احتدام املواجهات
في امليدان .وشن الطيران الحربي للتحالف،
خالل الساعات املاضية ،نحو  14غارة جوية
على مواقع للحوثيني في صنعاء وضواحيها
ً
الشمالية والجنوبية ،فضال عن  19غارة على
أهداف ثابتة ومتحركة للجماعة في محافظة
م ـ ــأرب ،امل ـس ــرح الــرئ ـي ـســي ل ـل ـم ـعــارك .وأع ـلــن
الـتـحــالــف مقتل  90حــوثـيــا وتــدمـيــر  11آلية
عسكرية في عمليات استهداف في مأرب.
وب ـع ـيــدا ع ــن م ـ ــأرب ،أع ـل ــن ال ـج ـيــش الـيـمـنــي،
أن ق ــوات ــه تـمـكـنــت أم ــس م ــن إح ـب ــاط هـجــوم
للحوثيني شمالي مــديــريــة عبس بمحافظة
معارك
حجة ،شمالي غرب اليمن ،وذلك بعد ُ
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى .فيما قتل
 4مــدن ـيــن ،وأص ـي ــب آخ ـ ــرون ،أم ــس ،بقصف
ص ـ ــاروخ ـ ــي ش ـن ـت ــه جـ ـم ــاع ــة الـ ـح ــوث ــي عـلــى
مديرية عني غربي محافظة شبوة.
في غضون ذلــك ،حــذرت تقديرات إسرائيلية
مـ ـ ــن أن هـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـح ــوثـ ـي ــن عـ ـل ــى امل ـ ــراف ـ ــق
الـنـفـطـيــة اإلم ــارات ـي ــة يـمـكــن أن يـمـثــل نسخة
مل ــا يـمـكــن أن تـتـعــرض ل ــه الـجـبـهــة الــداخـلـيــة

اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
امل ـق ـب ـلــة .وق ـ ــال مـعـلــق الـ ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة في
القناة « »12يهود يـعــاري ،إنها مسألة وقت
قبل أن يتمكن الـحــوثـيــون مــن تــأمــن قــدرات
عسكرية قــادرة على ضــرب إسرائيل .وتوقع
ي ـع ــاري ف ــي تـحـلـيــل ن ـش ــره م ــوق ــع ال ـق ـن ــاة أن
يتوجه املسؤولون اإلماراتيون إلى إسرائيل
ويطلبوا منها املساعدة في محاولة التصدي
ّ
املسيرات الهجومية التي يستخدمها
ملخاطر
الحوثيون في استهداف العمق اإلماراتي.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،دعـ ــا «م ــرك ــز الـ ـق ــدس ل ــدراس ــة
املجتمع وال ــدول ــة» كــا مــن إســرائـيــل وال ــدول
الـعــربـيــة ال ـتــي وق ـعــت عـلــى ات ـفــاقــات تطبيع
إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي ت ـط ـب ـي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
«املواجهة بني الـحــروب» ضد الحوثيني .مع
العلم أن إســرائـيــل تــواظــب على تطبيق هذه
االسـتــراتـيـجـيــة مـنــذ س ـنــوات فــي ســوريــة من
خــال شن هجمات بهدف ضــرب قــدرة إيــران
على التمركز عسكريا هناك .وحسب املركز،
فــإن مــا يفاقم األم ــور خ ـطــورة ،أن قــوة الــردع
األميركية فــي مــواجـهــة إي ــران قــد تآكلت إلى
حد كبير ،وهــو ما يزيد من دافعية األخيرة
ملواصلة العمل ضد قوى في املنطقة.

واصل السودانيون
عصيانهم المدني
لليوم الثاني

األمــم املتحدة الرامية إلى إنهاء املأزق
املستمر في السودان .وتضم مجموعة
أص ــدق ــاء ال ـ ـسـ ــودان ك ــا م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة وبريطانيا وحكومات دولية
أخــرى ومــؤسـســات مالية عاملية .وبــدا
تــزامــن الــزيــارتــن الف ـتــا ،خـصــوصــا أن
الــواليــات املتحدة التي ظهرت عاجزة
عن التأثير على العسكر في السودان
سـبــق أن طلبت عـقــب ان ـقــاب أكـتــوبــر،
عبر وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن،
م ــن إســرائ ـيــل «ال ـت ــدخ ــل» إلق ـن ــاع ق ــادة
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
«املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة ب ـق ـيــادة مــدنـيــة».
وأج ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـل ـي ـن ـك ــن فـ ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع ش ـهــر
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر/تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي امل ــاض ــي
اتصاالت لهذا الغرض مع وزيــر األمن
اإلسرائيلي بني غانتس .ونقل موقع
«إكسيوس» عن مسؤولني إسرائيليني
وأميركيني في حينه ،طلب بلينكن من
ـي
إســرائـيــل تشجيع الـجـيـ ُـش الـســودانـ ُ
ع ـلــى إن ـه ــاء االنـ ـق ــاب ،ون ـق ـلــت رســالــة
إدارة بــايــدن إلــى مـســؤولــن فــي مكتب
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ووزارة
الخارجية.
كـ ـم ــا بـ ـح ــث األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون ع ـ ــن ت ــدخ ــل
إس ــرائ ـي ـل ــي ،مـ ــرة ث ــان ـي ــة ،ع ـب ــر مـمـثـلــة
واش ـن ـط ــن لـ ــدى األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـيـنــدا
تــومــاس غرينفيلد ،الـتــي كــانــت تــزور
األراض ــي املحتلة فــي نوفمبر/تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،وطـلـبــت األم ــر نفسه
مــن غــانـتــس .وحـيـنـهــا قــالــت املتحدثة
باسم بعثة واشنطن لدى األمم املتحدة
أوليفيا دالتون ،إن غانتس وتوماس ـ
غــريـنـفـيـلــد «ت ـطــرقــا إل ــى أهـمـيــة ع ــودة
ال ـســودان إلــى مرحلة انتقالية بقيادة
مدنية».
مـيــدانـيــا ،واص ــل ال ـســودان ـيــون ،لليوم
الثاني على التوالي ،عصيانهم املدني
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى مـ ـج ــزرة  17ي ـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـثــانــي وان ـت ـه ــاك ــات االن ـق ــاب
العسكري ضد املدنيني .واستمر إغالق
ال ـطــرق والـ ـش ــوارع فــي ع ــدد مــن أحـيــاء
ّ
العاصمة الـخــرطــوم ،فيما قــلــت حركة
السيارات ،وطلبت العديد من املدارس
من التالميذ البقاء في منازلهم .وأغلق
عدد من املحال التجارية والصيدليات
أبوابه ،وواصل األطباء إضرابهم.
وفـ ــي م ــدي ـن ــة ك ـس ــا ،شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان،
دعت غرفة مشتركة ملناهضة االنقالب،
امل ــواطـ ـن ــن ،إلـ ــى ال ـت ـج ـمــع ف ــي ال ـســوق
ال ـك ـب ـيــر وت ـ ـ ــرداد ال ـه ـت ــاف ــات وااللـ ـت ــزام
ال ـك ــام ــل بــال ـس ـل ـم ـيــة ،وعـ ـ ــدم ال ـت ـعــرض
والخاصة.
للممتلكات العامة ّ
فــي الـسـيــاق نفسه ،وق ــع  48مــن وكــاء
النيابات الـعــامــة ،على مــذكــرة للنائب
العام تطالبه فيها بالتدخل وتشكيل
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ـ ـل ـ ـيـ ــا ح ـ ـ ـ ــول ك ــا ّف ــة
االن ـت ـهــاكــات ال ـتــي وق ـع ــت ،أث ـن ــاء فــض
الـتـجـمـعــات الـسـلـمـيــة مـنــذ  25أكـتــوبــر
املــاضــي ،على أن تـقــوم النيابة العامة
ب ــدوره ــا فــي حـمــايــة حــق املـجـتـمــع في
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـس ـل ـم ــي عـ ــن ال ـ ـ ـ ــرأي .وكـ ــان
املستشارون بــوزارة العدل ،قد أعلنوا،
أول م ــن أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،تــوق ـف ـهــم عن
العمل واالمتناع عن تقديم خدماتهم،
استجابة لدعوات العصيان املدني.

ألمانيا :محاكمة ثانية لمـجرمي الحرب السورية
أصبحت ألمانيا عنوانًا
لمالحقة مجرمي الحرب
السورية ،حيث تتوالى
المحاكمات إلدانة وجوه
خدمت في صفوف
النظام السوري لترهيب
المعارضين والسجناء،
ومنها محاكمة الطبيب
عالء موسى في
فرانكفورت أمس
جالل بكور

حضر موسى المحاكمة مكبًال ومغطيًا رأسه (فرانس برس)

بــدأت محكمة فرانكفورت اإلقليمية العليا،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،مـحــاكـمــة الـطـبـيــب ال ـســوري
ع ــاء م ــوس ــى ،امل ـت ـهــم ب ــارت ـك ــاب ج ــرائ ــم ضد
اإلنسانية ،منها تعذيب وتصفية معتقلني
فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى حـ ـم ــص الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وذلـ ــك
بموجب الــواليــة القضائية العاملية ألملانيا.
وهذه القضية هي الثانية من نوعها ،والتي
ت ـج ــري ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ملــاحـقــة
ومـعــاقـبــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ورم ـ ــوزه بسبب
ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب امل ــرت ـك ـب ــة ف ــي س ــوري ــة بـعــد
الثورة .ويأتي انطالق محاكمة موسى أمس
على أن تستأنف في  25فبراير/شباط املقبل
بعد حكم محكمة كوبلنز األملانية األسبوع
املاضي على ضابط االستخبارات السوري
السابق أنــور رســان بالسجن مــدى الحياة
الرتكابه مثل هــذه الجرائم .ويواجه موسى
بــدوره ،احتمال الحكم عليه باملؤبد .وأكدت

مصادر لـ«العربي الجديد» ،أن مكتب املدعي
ال ـع ــام االتـ ـح ــادي األمل ــان ــي سـيـحــاكــم مــوســى
بـنــاء عـلــى  18اتـهــامــا مــوجـهــة إلـيــه بتعذيب
وت ـص ـف ـيــة م ـع ــارض ــن ل ـل ـن ـظــام الـ ـس ــوري في
املـسـتـشـفــى ال ـع ـس ـكــري بـمــديـنــة ح ـمــص ،في
عامي  2011و  ،2012إضافة إلى توجيه تهمة
القتل العمد وإلحاق أضرار جسدية ونفسية
باملعتقلني لدى استخبارات النظام.
وكــانــت الـسـلـطــات األملــان ـيــة قــد أوق ـفــت عــاء
مــوســى ( 36عــامــا) فــي هـســن بـغــربــي أملانيا
ف ــي  21ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران  2020لــاش ـت ـبــاه
بضلوعه في جرائم بسورية ،والتعاون مع
اسـتـخـبــارات النظام بعد تسجيل اتـصــاالت
عدة له مع سفارة النظام في أملانيا ،بحسب
بـ ـي ــان نـ ـش ــره «املـ ــركـ ــز ال ـ ـسـ ــوري ل ـل ــدراس ــات
واألب ـح ــاث الـقــانــونـيــة» ،أح ــد املـســاهـمــن في
ملف االدعــاء على املتهم .وكان موسى ،وهو
ج ــراح عـظــام ،قــد واص ــل ممارسة مهنته في
أملــان ـيــا ب ـعــد وص ــول ــه إل ـي ـهــا ف ــي ع ــام ،2015
بفضل تأشيرة دخــول صــادرة من هذا البلد
لسوريني يمارسون بعض املهن التي تعاني
فيها البالد من نقص ،من بينها الطب .ولدى
توقيفه بعدما تعرف عليه الجئون سوريون،
كان موسى يمارس مهنته في عيادة إعادة
تأهيل جسدي في بلدة باد فيلدونغن ،وهي
منتجع للمياه املعدنية في هسن .واحتجز
موسى على ذمــة املحاكمة ،وحضر الجلسة
أم ــس وه ــو مـكـبــل ال ـي ــدي ــن ،عـلـمــا أن ــه ينفي
جميع التهم املوجهة إليه.
وت ـف ـي ــد ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مدينة كارلسروه األملانية ،بأن عالء موسى
هــو مــؤيــد لـنـظــام ب ـشــار األسـ ــد ،ك ــان يعامل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــن كـ ـ ــ«الـ ـ ـص ـ ــراصـ ـ ـي ـ ــر» ،وي ـ ـشـ ــارك
«دون ـمــا تحفظ» فــي قمعهم .كما تفيد بأن
ً
موسى «حقن معتقال بـمــادة قاتلة تسببت
بــوفــاتــه ف ــي غ ـضــون دق ــائ ــق قـلـيـلــة» بـعــدمــا

ضربه بـهــراوة .ويشتبه في أن املتهم أيضًا
ّ
رش فــي صيف  ،2011أي السنة التي بــدأت
ُ
ّ
فيها ال ـثــورة الـســوريــة ،بــاإليـثــانــول (مــركــب
كيميائي) األعضاء التناسلية ملراهق وأضرم
النار فيها في قسم الـطــوارئ في مستشفى
حمص العسكري .كما يشتبه في أن الطبيب
عمد أيـضــا إلــى تجبير كسر فــي العظم من
دون بنج ،ورش املطهرات التي تحوي على
اإليـثــانــول على جــرح مفتوح قبل أن يضرم
النار فيه ،على ما تفيد معلومات استقاها
ال ـق ـضــاء .وق ــال ــت املـتـحــدثــة بــاســم املـحـكـمــة،
غوندوال فينس بوير ،قبل بدء املحاكمة إن
«السجناء كــانــوا مدنيني معارضني لنظام
األس ــد ،واالتـهــام املــوجــه إليه (عــاء موسى)
هو أنه استهدف عن عمد هؤالء األشخاص
لـقـمـعـهــم» .واع ـت ـبــر امل ـحــامــي ال ـس ــوري أنــور
البني ،أن املحاكمة ستتمخض عن املزيد من
األدل ــة على أن حكومة األس ــد حــرضــت على
التعذيب للتغلب على االنتفاضة ضده.
مــن جهته ،لــم يتطرق موسى أمــام املحكمة،
إلــى التهم املوجهة إليه ،لكنه أقـ ّـر بعمله في
مستشفى عسكري في ســوريــة .وتحدث عن
حياته ،وذكر أنه لم يواجه مشكلة كمسيحي
فــي العيش فــي ســوريــة قبل الـحــرب ،مضيفًا
أن ــه دف ــع  8آالف دوالر لــإعـفــاء مــن الـخــدمــة
العسكرية اإللزامية هناك.
وتأتي محاكمة موسى بعد أيــام من إصدار
محكمة كوبلنز األملانية حكمًا باملؤبد على
أنـ ــور رسـ ــان ،وه ــو ضــابــط مـنـشــق ع ــن أمــن
النظام السوري ،أديــن بارتكاب جرائم أثناء
ترؤسه قسم التحقيق في فرع الخطيب ذائع
الـصـيــت بــدمـشــق ع ــام  .2012وك ــان الـقـضــاء
األملــانــي قــد قضى فــي فـبــرايــر/شـبــاط ،2020
بالسجن أرب ــع سـنــوات ونـصــف السنة على
إيــاد الغريب ( 44عــامــا) بتهمة الـتــواطــؤ مع
استخبارات النظام في ارتكاب جرائم بحق

أدوار وأساليب للقمع

أوضــح رينيه بانز (الــصــورة) ،وهــو أحــد محامي المدعين بالحق
المدني ،بالقضية المرفوعة ضد عالء موسى ،لوكالة «فرانس
برس» ،أن محاكمة موسى في فرانكفورت ستظهر خصوصًا أن
«المستشفيات العسكرية كانت
وال تــزال على األرجــح تستخدم
بشكل منهجي ضد المجتمع
المدني السوري إلى جانب سجون
وشــدد بانز على
االســتــخــبــارات».
ّ
أن بعض التهم الموجهة إلى
موسى تظهر «مدى استخدام
الــعــنــف الــجــنــســي» فــي أعــمــال
القمع في سورية.

م ـت ـظــاهــريــن عـ ــام  .2011واع ـت ـب ــر امل ـحــامــي
السوري ورئيس تجمع «املحامني السوريني
األح ـ ـ ـ ـ ــرار» ،غـ ـ ـ ــزوان ق ــرنـ ـف ــل ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
«الـعــربــي الـجــديــد» أن هــذه املحاكمات تأتي
نتيجة للجهود التي بذلت من قبل املنظمات
الحقوقية السورية في مجال توثيق الجرائم
واالنتهاكات ،بالتعاون مع منظمات حقوقية
أوروبية في مسألة اللجوء إلى خيار الوالية
ال ـع ــامل ـي ــة ل ـل ـم ـحــاك ـمــة ع ـل ــى جـ ــرائـ ــم ال ـح ــرب
وال ـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة الـتــي ارتـكـبــت في
سورية .وأوضح قرنفل في حديث لـ«العربي
الجديد» ،أن هذه الجهود جــاءت بعد لجوء
الـصــن وروس ـي ــا إل ــى وض ــع فيتو عـلــى نقل
ملف محاكمات مجرمي الحرب في سورية

إلــى املحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس
األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي .ول ـف ــت إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـخ ـيــار
(املحاكمة في أملانيا) «طاملا هو متاح ،فهو
يعبر عــن إص ــرار الشعب ال ـســوري إلنصاف
الضحايا وعدم رضوخهم لثقافة اإلفالت من
العقاب».
ورأى قرنفل أن األحكام التي صــدرت سابقًا
مــن املحاكم األملانية كانت موضوعية جـدًا،
َ
وأن املـحــاكـمــن نــالــوا أحـكــامــا عــادلــة ،مؤكدًا
أن مـحــاكـمــة ع ــاء مــوســى تــأتــي ض ـمــن هــذا
السياق .وأعــرب عن أمله «في توسيع نطاق
املـحــاكـمــات مــا أم ـكــن ،وض ـمــن مــا هــو مؤكد
ومـ ّ
ـدعــم بوثائق ليشمل أي مرتكب لجريمة
أو انتهاك بحق الـســوريــن متواجد أو غير

متواجد على األراضــي األوروبـيــة ،وتطاوله
يد العدالة».
ول ـف ــت رئ ـي ــس تـجـمــع «امل ـح ــام ــن ال ـســوريــن
األحــرار» ،إلى أن مثل هذه الجرائم (الجرائم
ضد اإلنسانية) ال يسري عليها التقادم وال
تسقط بــه ،وأن مــوضــوع الــواليــة العاملية لم
يكن جزءًا من التشريعات الوطنية األوروبية
في السابق ،وهو اختصاص حديث النشأة
نـسـبـيــا ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا .وأش ـ ــار إلـ ــى أن نـطــاق
تطبيق ال ــوالي ــة الـعــاملـيــة يختلف ال ـيــوم من
دول ــة إل ــى أخ ــرى فــي أوروبـ ــا ،إذ إن بعضها
يشترط أن تكون الجريمة وقعت على أرضها
أو أن يكون املـجــرم أو أحــد الضحايا يحمل
جنسيتها ،وهذا ما يجعل املحاكمات ممكنة
في دول دون أخرى.
ومشيرًا إلى الفرق بني املحاكمات في الدول
ّ
األوروبـيــة ،ذكــر قرنفل باملحاكمة في فرنسا
ّ
ضــد رفـعــت األس ــد ،ع ــم رئـيــس الـنـظــام بشار
األس ــد ،وال ــذي هــرب أخـيـرًا إلــى ســوريــة وهو
متهم بارتكاب جرائم في عام  ،1982معتبرًا
أن هــروبــه م ـجــددًا إل ــى ســوريــة ّ
وج ــه صفعة
للقضاء الفرنسي واألوروبي عمومًا.
وشرح أنه في السابق لم يكن لدى السوريني
ال ـخ ـب ــرة ال ـح ـقــوق ـيــة الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــده ــم عـلــى
مــاحـقــة مـجــرمــي ال ـح ــرب ال ـســوري ــة ،كـمــا لم
تكن هناك توثيقات للجرائم بالشكل الــذي
ح ـصــل خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـ ـثـ ــورة ،ولـ ــم يـتـقــدم
الـضـحــايــا الـنــاجــون ســابـقــا امل ـتــواجــدون في
أوروب ــا بــدعــاوى أمــام املحاكم ،ربما لضعف
إمكاناتهم أو خبراتهم ،على ّ
حد قوله ،الفتًا
إلــى أن رفـعــت األس ــد تــواجــد فــي أوروب ــا ولم
ي ـت ـعــرض ألي م ـحــاك ـمــة ،م ــا ي ـعــود إل ــى عــدم
رف ــع دع ــاوى بحقه مــن قـبــل ضـحــايــا ناجني
وخ ـص ــوص ــا م ــن مـ ـج ــزرة ح ـم ــاة عـ ــام ،1982
والتي تعد سرايا الدفاع التي قادها رفعت
األسد املتهم األول بتنفيذها.
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شرق
غرب
رئيسي يلتقي بوتين :ال
قيود لتوسيع العالقات
الـتـقــى الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،إبــراهـيــم
رئ ـي ـس ــي (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،مـ ـس ــاء أم ــس
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،فـ ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ن ـظ ـي ــره
ال ـ ــروس ـ ــي ف ـي ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن فــي
مـسـتـهــل زي ــارت ــه إل ــى روس ـي ــا الـتــي
ت ـس ـت ـغ ــرق يـ ــومـ ــن .وق ـ ـ ــال رئ ـي ـســي
فــي مستهل اللقاء إن طـهــران ليس
ع ـنــدهــا «أي قـ ـي ــود» ع ـلــى تــوسـيــع
ال ـع ــاق ــات م ــع روسـ ـي ــا .م ــن جـهـتــه،
شكر بــوتــن ،نظيره اإليــرانــي على
قـبــولــه زيـ ــارة مــوسـكــو رغ ــم ظــروف
ً
جائحة كــورونــا ،قــائــا إن ذلــك ينم
عـ ــن أه ـم ـي ــة امل ــرحـ ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة فــي
العالقات الدولية.
(العربي الجديد)

ّ
البت
العراق :تأجيل
بشرعية جلسة البرلمان
األولى
أجلت املحكمة االتحادية العراقية،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـن ـظــر ف ــي دع ــوى
ال ـط ـع ــن ب ـشــرع ـيــة ج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان
األول ـ ــى ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي  9يـنــايــر/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي ،إل ـ ــى 25
يـ ـن ــاي ــر .وق ــال ــت مـ ـص ــادر بــرملــان ـيــة
ع ــراق ـي ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
ج ـل ـس ــات م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ال ت ــزال
متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة
البرملان من قبل املحكمة االتحادية.
(العربي الجديد)
«طالبان» تدعو العالم
لالعتراف بحكمها
دعــا الـقــائــم بــأعـمــال رئـيــس ال ــوزراء
فــي أفـغــانـسـتــان ،املــا محمد حسن
أخ ــون ــد ،ف ــي كـلـمــة ل ــه أمـ ــام مــؤتـمــر
«اق ـت ـصــاد أف ـغــان ـس ـتــان» ال ــذي عقد
أمــس األربـعــاء في القصر الرئاسي
ف ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــول ،ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدول
ل ــاع ـت ــراف رس ـم ـيــا ب ـ ـ ــإدارة «حــركــة
ط ــال ـب ــان» ل ـل ـب ــاد ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
ح ـكــوم ـتــه أوف ـ ــت بـجـمـيــع ال ـش ــروط
ال ــدول ـي ــة .وقـ ــال أخ ــون ــد :أط ـل ــب من
جميع الحكومات ،وبخاصة الدول
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،أن ت ـ ـبـ ــدأ االع ـ ـت ـ ــراف
بحكمنا.
(العربي الجديد)
تونس :وفاة متظاهر
أصيب في عيد الثورة
أكد املحامي والقيادي في تنسيقية
«ت ــوان ـس ــة م ــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة»
سمير دي ـلــو ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أمس األربعاء ،وفاة أحد املشاركني
ف ــي تـ ـظ ــاه ــرات  14ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وي ـ ــدع ـ ــى رض ــا
ب ـ ـ ــوزي ـ ـ ــان ،ف ـ ــي أح ـ ـ ــد م ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال ـع ــاص ـم ــة أم ـ ــس ،م ـت ــأث ـرًا ب ـج ــروح
أصيب بها نتيجة العنف البوليسي
الـ ـش ــدي ــد ،ب ـح ـســب ق ــول ــه .وأع ـل ـنــت
م ـبــادرة «مــواطـنــون ضــد االنـقــاب»
ف ــي ب ـي ــان ب ــدوره ــا وفـ ــاة املـتـظــاهــر
لألسباب نفسها.
(العربي الجديد)
كازاخستان :سحب
امتيازات من نزارباييف

أق ـ ـ ــر ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـك ـ ــازاخ ـ ــي ،أم ــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،قــانــونــا يـلـغــي احـتـفــاظ
أول رئ ـي ــس ل ـل ـبــاد ،ن ــور سـلـطــان
ن ــزارب ــاي ـي ــف (الـ ـ ـص ـ ــورة) بــرئــاســة
«مـ ـجـ ـل ــس شـ ـع ــب كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان»
(هيئة استشارية) ومجلس األمن.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـقــوانــن ال ـس ــاب ـق ــة ،يحق
للرئيس األول لكازاخستان «زعيم
األمـ ـ ــة» أن ي ـ ــرأس «م ـج ـلــس شعب
ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان» مـ ــدى الـ ـحـ ـي ــاة .فــي
األثناء ،عني الرئيس قاسم جومرت
توكاييف ،روسالن جاكسيليكوف
وزيرًا للدفاع خلفًا ملراد بيكتانوف
الـ ــذي ك ــان وق ــع مــرســومــا بــإقــالـتــه
أمس .إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أمس انتهاء مهمة حفظ
ال ـســام فــي كــازاخ ـس ـتــان ،التابعة
لـ ـق ــوات م ـن ـظ ـمــة «مـ ـع ــاه ــدة األم ــن
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،وإك ـ ـم ـ ــال ان ـس ـح ــاب
القوات الروسية.
(العربي الجديد)
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ّ
توقف اجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية للمتابعة مع المحكمة الجنائية
يطرح
الفلسطينية ،منذ العام  ،2019تساؤالت حول صحة التسريبات اإلسرائيلية عن وقف القيادة
الفلسطينية مساعيها لمالحقة االحتالل في المحكمة الدولية .وعلى الرغم من نفي

مسؤولين في رام اهلل كل ما يتم تناقله عن وقف متابعة جرائم االحتالل دوليًا ،إال أن ذلك
يبقى غير مقنع للشارع الفلسطيني ،خصوصًا أن هذا األمر كان مطلبًا أميركيًا منذ عودة
االتصاالت بين واشنطن والقيادة في رام اهلل العام الماضي

رغــم نفي مسؤولني فلسطينيني
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــره اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة
الفلسطينية أوقفت مساعيها في املحكمة
الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة مل ــاحـ ـق ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلس ــرائ ـي ـّل ــي ،إال أن ه ـنــاك ت ـس ــاؤالت تـثــار
ح ــول تــوقــف اجـتـمــاعــات الـلـجـنــة الوطنية
العليا للمتابعة مع املحكمة الجنائية منذ
عام .2019
وأك ــد م ـســؤولــون فلسطينيون أن اللجنة
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـل ـيــا الـفـلـسـطـيـنـيــة لـلـمـتــابـعــة
مــع املحكمة الجنائية الــدولـيــة لــم تجتمع
منذ ما قبل وفــاة رئيسها صائب عريقات
فــي نوفمبر /تشرين الثاني  .2020كما ال
توجد شفافية في ضخ املعلومات للشارع
الفلسطيني مــن املـســؤولــن الفلسطينيني،
إذ ينحصر القرار السياسي بيد أشخاص
محددين.
ويـ ـخـ ـش ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار مــا
ح ـ ــدث ق ـب ــل أشـ ـه ــر ،ح ــن أوعـ ـ ـ ــزت ال ـق ـي ــادة
الفلسطينية ملحكمة العدل الدولية بتجميد
جلساتها ،في القضية التي رفعتها السلطة
الفلسطينية ضــد الــواليــات املتحدة بشأن
نقل السفارة األميركية إلى القدس املحتلة
فــي يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي .ول ــم ُيكشف
األمر إال بعد نشر تقارير املحكمة في شهر
ديسمبر /كانون األول املاضي.
ون ـف ــى ع ـض ــوا ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة ملنظمة
الـتـحــريــر حـســن الـشـيــخ وأح ـمــد مجدالني
صـ ـح ــة االدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة .وأك ـ ــد
مجدالني فــي تصريح لـ«العربي الجديد»
أن «كل ما تناقله اإلعالم العبري حول وقف
املتابعة الفلسطينية لجرائم االحتالل في
عار عن الصحة،
املحكمة الجنائية الدولية ٍ

لم تجتمع لجنة
المتابعة مع المحكمة
الدولية منذ 2019

شكوك يغذيهاتعطل عمل
اللجنة الفلسطينية المختصة

ضغطت واشنطن لوقف
المساعي الفلسطينية
في المحكمة الجنائية

وال أساس له» .كما كتب الشيخ في تغريدة
ل ــه« :ال ص ـحــة لــأخ ـبــار ال ـت ــي ت ـت ـحــدث عن
تــأج ـيــل ال ـق ـضــايــا امل ـط ــروح ــة ع ـلــى طــاولــة
الجنائية الدولية ،كما تروج بعض وسائل
اإلعالم».
وحـ ـ ــول ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا مل ـتــاب ـعــة املـحـكـمــة
الجنائية ،أكــد األمــن العام لحركة املبادرة
الوطنية الفلسطينية ،مصطفى البرغوثي،
وه ــو أح ــد أع ـضــاء الـلـجـنــة ،أن «الـلـجـنــة لم
تجتمع منذ وفاة رئيسها صائب عريقات».
وعــن سبب ذلــك ،قــال البرغوثي ،لـ«العربي
الجديد»« :ال أعلم ما هو السبب وراء عدم
انعقادها طيلة هذا الوقت ،وأعتقد أن هناك
حــاجــة مـلـ ّـحــة لعقد اجـتـمــاع ســريــع للجنة
ل ـلــوقــوف ع ـلــى م ـس ـت ـجــدات ال ـق ـضــايــا الـتــي
قدمتها فلسطني أمــام املحكمة الجنائية»،
مضيفًا «يـجــب أن نتصل بأعضاء اللجنة
وندعوها لعقد اجـتـمــاع» .وأكــد البرغوثي
«أن عمل اللجنة جــوهــري ،ولـيــس شكليًا،
وه ــي قــدمــت ت ـقــاريــر مـهـمــة ح ــول الـجــرائــم
اإلسرائيلية».
لـكــن مــديــر مــؤسـســة «ال ـح ــق» الفلسطينية
ش ـ ـعـ ــوان جـ ـب ــاري ــن ،وه ـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة ال ـتــي
ت ــراق ــب ع ـمــل ال ـل ـج ـنــة ،ق ــال «إن ال ـه ــدف من
تشكيل اللجنة هو إظهار اإلرادة السياسية
ب ــأن ال ـجــانــب ال ـس ـيــاســي مـعـنــي باملحكمة
الجنائية ،لكن هذه اللجنة شكلية ولم تكن
توفر معلومات أو تقارير».
وت ــاب ــع ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــرب ــي ال ـجــديــد»:
«ه ـنــاك جـهــات متخصصة ومهنية تعمل
على تزويد املحكمة باملعلومات املطلوبة،
وال ـج ــان ــب ال ــرس ـم ــي يـسـتـمــر ف ــي ت ـعــاونــه،
وفـ ــي ال ـن ـهــايــة ي ـجــب أن ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع أن
هذه املحكمة هي محكمة الضحايا وليس
للدول».
ُيذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حول املدعي العام :ما إذا كان يرى ،آخذًا في
اعتباره خطورة الجريمة ومصالح املجني
عليهم ،أن هـنــاك مــع ذلــك أسبابًا جوهرية
تدعو لالعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم
مصالح العدالة ،فإذا قرر املدعي العام عدم
وج ــود أس ــاس مـعـقــول ملـبــاشــرة إج ــراء وأن
ق ــراره يستند فحسب إلــى الـفـقــرة الفرعية
(ج) أعــاه ،كان عليه أن يبلغ دائــرة ما قبل
املحاكمة بذلك».
ولفت عابدين إلى أن «هذه املادة تفتح باب
املقايضة ،بــأن يكون هناك مسار سياسي
مـقــابــل وق ــف التحقيق ،أي أن تـكــون هناك
مقايضة ما بني العدالة الجنائية الدولية
وامل ـس ــار الـسـيــاســي» .وأضـ ــاف «يـتـيــح ذلــك
أن تــذهــب اع ـت ـبــارات الـعــدالــة لتعزيز وقــف
التحقيق إذا مــا كــان هناك مسار سياسي
أو تفاهمات أو مساعدات تبرر ما جاء في
املــادة ،ألن مصالح العدالة كلمة فضفاضة
ويـسـهــل اسـتـخــدامـهــا كـمــا يــريــد امل ـشـ ّـرع أو
الطرف مقدم الشكوى».
وح ــول إن كــانــت امل ــادة  53مرتبطة مسبقًا
بـسـحــب ال ـش ـكــوى أي ب ــامل ــادة  ،127أوض ــح
عابدين أن «املــادة  53غير مرتبطة بوجود
طـلــب ان ـس ـحــاب ،عـلــى الــرغــم مــن أن األخـيــر
ي ـقــوي ـهــا» .ول ـفــت إل ــى أن «ه ـن ــاك مجموعة
عــوامــل إذا مــا تــوفــرت مــع بعضها البعض
تجعل اعتبارات العدالة تذهب باتجاه إنهاء
التحقيق ،مثل وقف اللجان الرسمية تزويد
املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة بــالـتـقــاريــر ،وانـسـحــاب
فلسطني من ميثاق روما ،وكان هناك مسار
سـيــاســي أو حــديــث عــن مـســار سـيــاســي أو
تسويات ما» .وأشار إلى أن «إسرائيل قامت
بـجـهــود كـبـيــرة لـضـمــان ف ــوز املــدعــي الـعــام
ال ـحــالــي كــريــم خ ــان بمنصبه خـلـفــا لفاتو
بنسودا التي لم تخضع لالبتزاز األميركي
واإلسرائيلي».

استباحة حياة الفلسطينيين

اعتبرت الخارجية الفلسطينية ،أن منع االحتالل إجراء تحقيق مع
المستوطن الذي دهس الشهيد سليمان الهذالين ( 75عامًا) في
خربة أم الخير شرق بلدة يطا ،يشكل إمعانًا في ارتكاب الجريمة.
وأوضــحــت فــي بــيــان أمـــس ،أن
هـــذا الــســلــوك يعكس عقلية
استعمارية تبيح لنفسها استباحة
حياة الفلسطيني وقتله واإلسراع
إلخفاء األدلــة .وأشــارت إلــى أنه
لم يتم استدعاء شهود العيان
الذين تواجدوا في المكان وال
االستفادة من الفيديوهات التي
وثقت الجريمة.

ينفي مسؤولون فلسطينيون وقف متابعة جرائم االحتالل دوليًا (جعفر اشتيه/فرانس برس)

ك ــان ق ــد أصـ ــدر ف ــي ف ـبــرايــر /ش ـبــاط ،2015
مرسومًا رئاسيًا بتشكيل اللجنة الوطنية
العليا املـســؤولــة عــن املـتــابـعــة مــع املحكمة
الجنائية الــدولـيــة ،وح ــدد مهامها .ومهام
اللجنة الوطنية بحسب املرسوم الرئاسي:
«إعـ ــداد وتحضير الــوثــائــق واملـلـفــات التي
ستقوم دولة فلسطني بتقديمها وإحالتها
إل ــى املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة الــدول ـيــة مــن خــال
لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية ،وتقرر
الـلـجـنــة الــوطـنـيــة الـعـلـيــا أولــويــات ـهــا بـهــذا
ال ـخ ـص ــوص ،ول ـه ــا االس ـت ـع ــان ــة ب ـم ــن ت ــراه
مناسبًا ،وتشكيل اللجان الفنية والقانونية

املتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية
العليا مرجعية لها» .ويضاف إلى مهامها
«أن تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة
امل ـش ــاورات مــع املحكمة الجنائية الــدولـيــة
وغـيــرهــا مــن املــؤسـســات الــدولـيــة واملحلية
ذات الـ ـصـ ـل ــة ،ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ق ــان ــون ـي ــن،
وم ـحــامــن وش ــرك ــات م ـحــامــاة ل ـلــدفــاع عن
أبـنــاء الشعب الفلسطيني فــي مواجهة أي
دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه
وتقع ضمن اختصاص املحكمة الجنائية
الدولية».
وت ــاب ــع امل ــرس ــوم «ت ـتــابــع الـلـجـنــة الــوطـنـيــة

العليا ،االت ـصــاالت مــع مؤسسات املجتمع
املـ ــدنـ ــي ،إق ـل ـي ـم ـيــا ،ودول ـ ـيـ ــا ،وتـ ـض ــع خـطــة
إعالمية شاملة بخصوص مختلف املهام
امللقاة على عاتقها».
وك ـشــف م ـس ــؤول فـلـسـطـيـنــي ،اش ـت ــرط عــدم
ذك ــر اس ـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن مطلب
وقــف املـســاعــي الفلسطينية نحو املحكمة
الجنائية ووقف تزويدها بالتقارير بهدف
إب ـطــاء عملها ح ــول ال ـجــرائــم اإلســرائـيـلـيــة
ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ك ــان مـطـلـبــا أمـيــركـيــا
وإسرائيليًا استمر طيلة العام املاضي ،مع
ع ــودة االت ـص ــاالت الفلسطينية األمـيــركـيــة

تباين بين وليامز وكامل بشأن الحكومة الليبية

عائلة صالحية تواجه التهجير الثاني
أقدمت قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،أمس األربعاء،
على هدم منزل عائلة
حي الشيخ
صالحية في
ّ
جرّاح ،في إطار معركة
مستمرة منذ 2017
لالستيالء على األرض
بالقوة
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

باغتت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس
األرب ـع ــاء ،وفــي جـ ّـو صقيعي ومــاطــر ،عائلة
صــالـحـيــة ف ــي ح ـ ّـي الـشـيــخ ّجـ ـ ّـراح املـقــدســي،
وس ـ ّـوت منزلها ب ــاألرض ،وش ــردت أفــرادهــا،
مستبقة ق ــرارًا مــن املحكمة العليا لالحتالل
كــان متوقعًا ص ــدوره يــوم األح ــد املـقـبــل ،ردًا
على االلـتـمــاس ال ــذي قـ ّـدمـتــه العائلة للبقاء
فــي مـنــزلـهــا ورف ـضــا ل ـهــدمــه .وح ـ ّـول ــت قــوات
االحتالل ،بعد عملية الهدم التي كان سبقها
اإلثنني املاضي هدم منشآت محيطة باملنزل،
حي الشيخ ّ
منطقة ّ
جراح ،إلى ما يشبه ثكنة
ع ـس ـكــريــة م ـح ـص ـنــة ،م ـع ـتــديــة ب ــال ـض ــرب ثم
االعتقال على أفراد العائلة وعلى متضامنني
معها كــانــوا يـبـيـتــون فــي مـنــزلـهــا ،فــي إطــار
ال ـح ــرب ال ـتــي يـشـنـهــا االح ـت ــال عـلــى أهــالــي
ال ـش ـيــخ ج ـ ـ ّـراح ،وال ـت ــي تـعـكــس أح ــد أش ـكــال
استمرار العمل على تهويد القدس وتعزيز
االستيطان فيها.
وك ــان مـحـمــود صــالـحـيــة ،رب الـعــائـلــة التي
تشتت أفرادها الـ 20أمس ،قد تصدى لقوات
االح ـ ـتـ ــال الـ ـت ــي ج ـ ــاءت لـ ـه ــدم امل ـ ـنـ ــزل ،قـبــل
يومني ،مهددًا بتفجير أسطوانات الغاز في
منزله وإحراق العائلة ،ما أدى إلى انسحاب
ه ــذه ال ـق ــوات .وعـ ــادت ق ــوات االح ـت ــال ،فجر
أم ـ ــس ،إلـ ــى الـ ـح ــي ،ح ـي ــث اس ـت ـف ــاق ــت عــائـلــة
صالحية على أصــوات قنابل الـهــدم ،قبل أن
يجري اعتقال  26شخصًا من أفــراد العائلة
واملتضامنني معها ،الذين حاولوا التصدي
مـ ـج ــددًا ل ـل ـقــوة امل ـق ـت ـح ـمــة ،وم ـن ـهــم مـحـمــود
صالحية ،الذي جرى االعتداء عليه بالضرب
امل ـب ــرح .وق ــام ــت قـ ــوات االح ـت ــال بـعــد الـهــدم

وقيام إسرائيل بسلسلة خطوات على شكل
م ـس ــاع ــدات اق ـت ـصــاديــة ومـعـيـشـيــة لتقوية
السلطة الفلسطينية.
وح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن ع ـب ــاس وع ـضــو
اللجنة التنفيذية حـســن الـشـيــخ ورئـيــس
جهاز املخابرات ماجد فرج هم من يملكون
املعلومات بــالــدرجــة األول ــى حــول التقارير
املوجهة إلــى املحكمة الجنائية عبر وزارة
الخارجية الفلسطينية.
ورفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض
املالكي اإلجابة عن هذه األسئلة على الرغم
م ــن االتـ ـص ــال ب ــه وإرس ـ ـ ــال رس ــائ ــل نصية

سعت مستشارة األمين
العام لألمم المتحدة
ستيفاني وليامز ،في
جولتها بتركيا ومصر
وروسيا ،لتهيئة األجواء
لالنتخابات الليبية
القاهرة ـ العربي الجديد

سوّ ت قوات االحتالل المنزل باألرض (أحمد غرابلي/فرانس برس)

رد المحكمة
كان مقررًا ّ
العليا على التماس
العائلة األحد
من مغادرة املنزل قبل هدمه (فضل عدم ذكر
اس ـم ــه) ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
العملية الـتــي ش ــارك فيها امل ـئــات مــن قــوات
ّ
مسيرة في
االحـتــال سبقها تحليق طــائــرة
س ـم ــاء امل ـن ـط ـقــة ،وإغ ـ ــاق ك ــام ــل ح ــي الـشـيــخ
جـ ـ ـ ّـراح ،وم ـن ــع امل ــواط ـن ــن م ــن ال ــوص ــول إلــى
ال ـح ــي .وقـ ــال ف ــرد م ــن الـعــائـلــة ت ـ ّـم تـهـجـيــره:
«كنا نسمع مع هدير الجرافات صراخ أفراد
الـعــائـلــة مــن ال ـن ـســاء واألط ـف ــال خ ــال تنفيذ
عملية ال ـه ــدم ،لـكــن أحـ ـدًا مـنــا لــم يتمكن من
الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــم ب ـس ـبــب االنـ ـتـ ـش ــار الـكـبـيــر

ل ـج ـن ــود االح ـ ـتـ ــال واس ـت ـعــان ـت ـهــم بــال ـكــاب
البوليسية فــي مــواجـهــة أي مــواطــن يحاول
ّ
االقتراب من األرض» .كما أشار إلى أن قوات
االحتالل منعت سيارات اإلسعاف من دخول
امل ـن ـط ـقــة إلسـ ـع ــاف املـ ـص ــاب ــن ،ومـ ــن بـيـنـهــم
م ـح ـمــود صــالـحـيــة وط ـفــل ف ــي ال ـتــاس ـعــة من
عمره».
وب ـع ــد إخ ـ ــاء امل ـ ـنـ ــزل ،أك ـ ــدت م ـي ـت ــال ،زوج ــة
محمود صالحية ،وهي يهودية ،بحسب ما
ّ
نقلت عنها الصحافة املحلية ،أن عائلتها
ّ ّ
«بــاتــت مـشـتـتــة» ،الفـتــة إل ــى أن «ك ــل شخص
ذهــب إلــى مكان» مختلفّ .وقــالــت« :لــم نأخذ
معنا أي شيء» ،موضحة أنها كانت «نائمة
واس ـت ـي ـق ـظ ــت ع ـل ــى صـ ـ ــوت ال ـق ـن ــاب ــل وس ــط
ال ـع ـت ـمــة ،أخ ــرج ــون ــي وأوالدي ال ــذي ــن كــانــوا
يبكون».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت شـ ــرطـ ــة االح ـ ـت ـ ــال فــي
بيان بعد الـهــدم ،إنها استكملت تنفيذ أمر
إخــاء مبان غير قانونية أقيمت على أرض

لهاتفه النقال حول هذا األمر من قبل مراسلة
«العربي الـجــديــد» .وفــي ســؤال الخبير في
الـقــانــون الــدولــي عـصــام عــابــديــن إذا كانت
ال ـس ـل ـط ــة ت ـس ـت ـط ـيــع وقـ ـ ــف عـ ـم ــل امل ـح ـك ـمــة
الـجـنــائـيــة فـيـمــا يـخـتــص ب ــدع ــاوى جــرائــم
الحرب التي قدمتها ضد إسرائيل ،أجاب أن
«نظام رومــا للمحكمة الجنائية هو عبارة
عن اتفاقية وإذا أرادت السلطة أن تنسحب
منها يجب أن ترسل إخطارًا كتابيًا حسب
املادة  127من النظام ،إلى األمني العام لألمم
املتحدة ،بقرارها االنسحاب ،الــذي يصبح
نافذًا بعد عام من إرســال اإلخطار» .وتابع

عــابــديــن فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»
أن «املـ ــادة الـثــانـيــة مــن امل ــادة  127تـقــول إن
االنـسـحــاب ال يــؤثــر على عمل املحكمة في
متابعة القضايا الـتــي ب ــدأت العمل عليها
قبل اإلخطار ،وأي مسألة كانت محل النظر
ل ــدى االدع ـ ــاء ال ـع ــام واملـحـكـمــة قـبــل تــاريــخ
االنسحاب تبقى مستمرة».
ورأى عابدين أن املادة التي تعتبر خاصرة
رخ ــوة فــي م ــواد نـظــام روم ــا ،هــي امل ــادة 53
والتي تحتوي على مصطلحات فضفاضة
وهي تحت عنوان «الشروع في التحقيق».
وأوضــح أن «البند (ج) من هذه املــادة يفيد

خاص

تقرير

بــإغــاق كــامــل مــداخــل الـحــي ومـحـيــط املـنــزل
املهدم.
ومنزل عائلة صالحية في حـ ّـي الجراح كان
مهددًا بالهدم منذ عــام  .2017وكانت بلدية
االحتالل في القدس قد صادرت األرض التي
ي ـتــواجــد عـلـيـهــا امل ـن ــزل م ــن ش ــرك ــة ال ـف ـنــادق
الـعــربـيــة ملــا تسميه «ال ـصــالــح ال ـع ــام» ،وهــو
إق ــام ــة م ـ ــدارس وم ــراك ــز تـعـلـيـمـيــة وغ ـيــرهــا،
حيث أصــدرت محكمة إسرائيلية قبل ثالث
سنوات قرارها بإخالء عائلة صالحية املنزل.
وفي منتصف ديسمبر/كانون األول املاضي،
أص ـ ـ ــدرت س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــال ق ـ ـ ــرارًا يـقـضــي
ب ــإخ ــاء عــائ ـلــة صــال ـح ـيــة م ــن األرض الـتــي
يقيمون عليها ،بمساحة  6دون ـمــات تضم
ً
ً
منزال ومشتال ،وسلمتها مهلة لتنفيذ قرار
اإلخ ــاء حـتــى  25مــن يـنــايــر/كــانــون الثاني
ال ـح ــال ــي ،ف ـي ـمــا وض ـع ــت س ـل ـطــات االح ـت ــال
وم ـس ـت ــوط ـن ــوه ــا أي ــديـ ـه ــم ع ـل ــى م ـق ــر نـ ــادي
الخريجني العرب البالغة مساحته نحو 800
متر مربع والواقع في قطعة األرض ذاته ،بعد
إخالئه من قبل شركة الفنادق العربية.
وم ـن ــزل آل صــال ـح ـيــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن مـنــزل
مل ـح ـم ــود وع ــائـ ـلـ ـت ــه ،وم ـ ـنـ ــزل آخ ـ ــر ل ــوال ــدت ــه
وشقيقته .وقد تمكنت قوات االحتالل اإلثنني
املــاضــي ،مــن هــدم بعض املـنـشــآت فــي قطعة
األرض امل ـق ــام عـلـيـهــا ،لـتـكـمــل عـمـلـيــة الـهــدم
أم ـ ــس .وب ـح ـســب ش ـه ــود عـ ـي ــان ،ومـحــامـيــي
الـعــائـلــة أحـمــد القحطاني وول ـيــد أب ــو تــايــه،
ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ف ــإن ق ــوات
لالحتالل قوامها أكثر من  30دورية عسكرية
والعشرات من ضباط االستخبارات والشرطة
ـال شـ ــاركـ ــوا ف ــي الـعـمـلـيــة،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ــاح ـت ـ ّ
واصفني إياها بأنها «أكبر وأشــرس عملية
ه ــدم حــدثــت فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة» ،مضيفني
أن ق ــوة ال ـه ــدم «ل ــم تـسـمــح لـلـعــائـلــة بــإخــراج
أي مــن محتويات املـنــزل بما فــي ذلــك الكتب
امل ــدرس ـي ــة ووث ــائ ــق ّوم ـس ـت ـن ــدات» .ووص ــف
أبــو تايه ما جــرى بأنه «عملية بلطجة غير
مسبوقة نفذتها قــوات االح ـتــال» ،موضحًا
ّ
أن االق ـت ـح ــام ت ــا ال ـت ـمــاســا ق ـ ّـدم ـت ــه الـعــائـلــة
لـلـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ل ــاح ـت ــال ل ــوق ــف جميع
إجــراءات الهدم وتعويض العائلة وأصحاب
املنشآت التي هدمت قبل يومني دون مبرر
قــانــونــي .ولـفــت إلــى أنــه كــان مـقــررًا أن تنظر
املحكمة في القضية في  23من شهر يناير/
كانون الثاني الحالي (يوم األحد املقبل).
من جهته ،روى أحد أفراد العائلة الذي تمكن
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مخصصة لـبـنــاء وحـ ــدات دراس ـي ــة لــأطـفــال
مــن ذوي االحـتـيــاجــاتّ الـخــاصــة مــن الـقــدس
ال ـشــرق ـيــة» ،مـضـيـفــة أن ـه ــا «م ـن ـحــت الـعــائـلــة
التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة
فرص لتسليم األرض سلميًا».
وتعليقًا عـلــى ه ــدم مـنــزل صــالـحـيــة ،وصــف
م ــدي ــر م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ووت ـ ــش»
ف ــي األراض ـ ــي امل ـح ـت ـلــة ،ع ـمــر ش ــاك ــر ،عملية
اإلخـ ـ ـ ــاء ب ــأن ـه ــا «ق ــاسـ ـي ــة» ،م ــوض ـح ــا كـيــف
أن هـ ــذه ال ـع ــائ ـل ــة واجـ ـه ــت ال ـل ـج ــوء م ــرت ــن،
األول ـ ـ ــى ع ـن ــدم ــا أجـ ـب ــرت ع ـل ــى تـ ــرك مـنــزلـهــا
ف ــي ال ـق ــدس إبـ ــان نـكـبــة  ،48ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تهجيرهم أمس .ودانت الرئاسة الفلسطينية
عـمـلـيــة الـ ـه ــدم ،واع ـت ـبــرت ـهــا «ج ــري ـم ــة حــرب
تـتـحـمــل الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـســؤولـيــة
ع ــن تــداع ـيــات ـهــا ال ـخ ـط ـي ــرة» ك ـمــا وصـفـتـهــا
الخارجية الفلسطينية بـ«الجريمة البشعة»
فيما اعتبرها املتحدث باسم «حماس» حازم
قاسم« ،عدوانًا مستمرًا».

أك ــدت م ـص ــادر خــاصــة أن جــولــة مـسـتـشــارة
األم ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ل ـش ــؤون ليبيا
ستيفاني وليامز ،في األيــام األخيرة والتي
ش ـم ـلــت ت ــرك ـي ــا ،ومـ ـص ــر ،وروسـ ـ ـي ـ ــا ،بـحـثــت
ّ
تصورًا دوليًا التخاذ خطوات حاسمة بشأن
املـلــف الليبي خــال الـفـتــرة املقبلة .ويقضي
الـ ـتـ ـص ــور بـ ـس ــرع ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء االس ـت ـح ـق ــاق ــات
االنتخابية املؤجلة منذ  24ديسمبر /كانون
األول املــاضــي ،قـبــل حـلــول يــونـيــو /حــزيــران
املقبل.
وق ــال ــت امل ـ ـصـ ــادر ،ل ــ»ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
لـ ـق ــاءات ول ـي ــام ــز م ــع امل ـس ــؤول ــن ف ــي أن ـقــرة
ّ
والـ ـق ــاه ــرة وم ــوس ـك ــو تـ ــركـ ــزت ع ـل ــى تـهـيـئــة
األجـ ـ ــواء ل ـلــوصــول إل ــى إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
الرئاسية والبرملانية في أســرع وقت ممكن،
م ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ب ـق ــاء ال ـح ـك ــوم ــة املــؤق ـتــة
ال ـحــال ـيــة ،ووق ــف أي ت ـحــركــات م ـنــاوئــة لـهــا،
س ــواء على املـسـتــوى الــداخـلــي أو اإلقليمي،
إلى حني إجراء االنتخابات.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،اعـ ـتـ ـب ــرت ولـ ـي ــام ــز أن
املـســاس بالحكومة الـحــالـيــة سيفتح الـبــاب
أمام الفوضى السياسية مجددًا هناك.
وقال مصدر مصري خاص ّ
مقرب من اللجنة
املعنية بامللف الليبي إن لقاء وليامز برئيس
جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات امل ـص ــري ــة ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
كامل ،املشرف على امللف الليبي من الجانب
املصري ،شهد تباينًا في الرؤى بشأن مصير
الحكومة الحالية.
ّ
ول ـفــت إل ــى أن ال ـقــاهــرة تـتـبــنــى رؤيـ ــة بـشــأن
تـكـلـيــف حـكــومــة ج ــدي ــدة ف ــي أع ـق ــاب تأجيل
االنـتـخــابــات ،إلــى حــن تحديد مــوعــد جديد
لالستحقاق ،وهــو األمــر الــذي يتعارض مع
ال ــرؤي ــة الـتــي سـعــت ولـيــامــز لتسويقها بني
ثالثة العبني رئيسيني ،في إشارة إلى تركيا

وروس ـيــا وم ـصــر .وأض ــاف امل ـصــدر أن رؤيــة
وليامز بشأن عــدم تغيير الحكومة الليبية
الـحــالـيــة متعلقة بـكــون خـطــوة التغيير في
ح ــال حــدوث ـهــا سـتـطـيــل ال ـف ـتــرة االنـتـقــالـيــة،
ولــن تـكــون مجدية على صعيد إنـهــاء حالة
التجاذب السياسي واملليشياوي الحاصل
فــي لـيـبـيــا حــال ـيــا .وشـ ــددت ول ـيــامــز عـلــى أن
الـخـيــار األف ـضــل هــو تكثيف الـجـهــود لعقد
االنـتـخــابــات فــي أس ــرع وقــت ممكن طــاملــا أن
هـنــاك مــن يــرى بـعــدم صالحية حكومة عبد
الحميد الدبيبة ،وفق املصدر.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ،بـ ـ ـ ــدا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا خـ ــال
امل ـنــاق ـشــات أن ال ــرؤي ــة ال ـتــي جـ ــاءت ولـيــامــز
لـتـســويـقـهــا فــي ال ـعــواصــم ال ـث ــاث ،مــدعــومــة
بدرجة كبيرة من واشنطن ،والتي بــدأت في
الــدفــع بشكل مكثف نـحــو تــوحـيــد املؤسسة
العسكرية الليبية أخـيـرًا باعتباره «صميم
الحل» ،وفق املصدر.
وق ـلــل مــراق ـبــون مــن مـسـتــوى الـتـمـثـيــل الــذي
ُ
استقبلت به وليامز في أنقرة قبل وصولها
إل ــى ال ـقــاهــرة ،إذ الـتـقــت ه ـنــاك بـنــائــب وزيــر
الخارجية ســادات أونــال ،واملبعوث الخاص
لليبيا السفير جان ديزدار.
ل ـك ــن مـ ـص ــدرًا دب ـل ــوم ــاس ـي ــا م ـص ــري ــا قـ ــال إن
االخ ـت ـيــار الـتــركــي ج ــاء وفـقــا لطبيعة جولة
مـسـتـشــارة األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ،إذ
يـشــرف أون ــال عـلــى االت ـص ــاالت واملـبــاحـثــات

م ــع مـصــر ب ـشــأن امل ـلــف ال ـتــركــي وم ــا يرتبط
بــه مــن قـضــايــا أخ ــرى مـثــل مـســألــة االتفاقية
املتعلقة بشرق املتوسط ،واالتفاقية األمنية،
وامل ـخ ــاوف املـصــريــة مــن ال ــوج ــود العسكري
التركي هناك .هذا يعني أن الجانب التركي
كــان مـحــددًا أهــدافــه مــن وراء التعامل مــع ما
حـمـلـتــه ول ـي ــام ــز .وق ـ ــال املـ ـص ــدر إن ول ـيــامــز
ط ــال ـب ــت وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ســامــح
شـ ـك ــري ،الـ ـ ــذي ال ـت ـق ـتــه ب ـش ـكــل م ـن ـف ـصــل عــن
عباس كامل ،بتقديم توصيات إلى املستوى
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـص ــري بـ ــأن ال ـس ـي ــر ف ــي إقـ ــرار
حكومة وقـيــادة دائمة لليبيا سيفتح الباب
على مصراعيه الحقًا للتعامل مع املخاوف
املصرية بشأن وجود القوات األجنبية ،فأي
حـكــومــة شــرعـيــة دائ ـمــة سـتـكــون ق ــادرة على
اتخاذ أي قرارات مهما كانت صعوبتها.
وبحسب املصدر ،فإن شكري أبلغ املستشارة
األمـمـيــة بــأنــه إذا كــانــت تــرغــب فــي الحصول
عـلــى دع ــم م ـصــري لـلـتـصــور الـ ــذي تـ ــروج له

أكدت وليامز أن الخيار
األفضل هو إجراء
االنتخابات بأسرع وقت

ركّ زت وليامز على تهيئة األوضاع إلجراء انتخابات ليبية (األناضول)

فـعـلـيـهــا ت ـقــديــم تـ ـص ـ ّـور ك ــام ــل بــارت ـبــاطــات
رؤيتها واملخاوف املصرية املختلفة ،بخالف
مراعاة مصالح مصر.
وأضـ ــاف أن ال ـتــرويــج األم ـمــي ب ـشــأن الـفـتــرة
املقبلة في ليبيا ،واملدعوم أميركيًا ،يبدو أنه
القــى تجاوبًا فــي أنـقــرة أيـضــا ،خصوصًا أن
تركيا كــانــت قــد انـخــرطــت فــي م ـشــاورات مع
أطــراف في ليبيا وإقليمية ،في وقــت سابق،
بشأن إمكانية استجابتها الستبدال حكومة
الدبيبة.
يأتي هــذا في الوقت الــذي قالت فيه وليامز
ّ
إن الـ ـب ــرمل ــان ال ـل ـي ـب ــي ي ـج ــب أن يـ ــركـ ــز عـلــى
ً
العملية االنتخابية بــدال من السعي لتغيير
الحكومة .وأكدت في تصريحات صحافية أن
ما يحتاجه الشعب الليبي هو الــذهــاب إلى
صناديق االقتراع واختيار حكومة تمثيلية
ب ــال ـك ــام ــل ،وم ـن ـت ـخ ـبــة دي ـم ـق ــراط ـي ــا ،ول ـيــس
انتقالية ،وتتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد
في عملية توحيد املؤسسات .ولفتت إلى أن
صــاحـيــات الـبــرملــان الليبي تتضمن تغيير
الـحـكــومــة ال ـحــال ـيــة ،ول ـكــن ب ـش ــروط مـحــددة
ونصاب قانوني معني .وأضافت وليامز أن
إنـهــاء سلطة الحكومة الحالية يأتي ضمن
ً
اخـتـصــاصــات ال ـبــرملــان الـلـيـبــي ،مـشـيــرة في
ذاته إلى أن هناك اتفاقيات معترفًا بها
الوقت ّ
وقعها الليبيون أنفسهم ،وهي ّ
تحدد
دوليًا
الـنـصــاب الـقــانــونــي ال ــازم لـلـبــرملــان لتغيير
ال ـح ـك ــوم ــة .ي ــذك ــر أن ول ـي ــام ــز اج ـت ـم ـعــت في
مصر مع وزيــر الخارجية الجزائري رمطان
لعمامرة ،إضافة إلــى شكري وعباس كامل.
وبحسب مصدر خــاص« ،التقت وليامز في
الـقــاهــرة أيضًا بأحمد قــذاف ال ــدم» ،وبحثت
م ـع ــه أم ـ ـ ــورًا م ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ ــدور س ـي ــف اإلس ـ ــام
القذافي ،نجل الزعيم الراحل معمر القذافي،
ف ــي املـشـهــد ال ـحــالــي ف ــي لـيـبـيــا .ف ــي غـضــون
ذلك رصد موقع «فاليت رادار» ()flightradar
تحليق طــائــرة مــن ط ــراز لــوكـهـيــد س ــي130-
هـيــركــولـيــز تــابـعــة لـشــركــة «تـيـبــر أفـيــاشــن»
( ،)Tepper Aviationالتي لديها ارتباط سابق
األميركية (سي آي إي)،
مع وكالة املخابرات
ً
تـهـبــط ف ــي ب ـن ـغــازي ق ــادم ــة م ــن مــال ـطــا عند
الـثــانـيــة مــن ظـهــر الـثــاثــاء املــاضــي بتوقيت
وســط أوروب ــا .وغ ــادرت الـطــائــرة بعد ساعة
عائدة إلى مالطا ،من دون أي معلومات عن
هــدف ومهمة الرحلة .وتقوم طــائــرات تابعة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـتـحـلـيــق م ـت ـكــرر بشكل
دوري في أجواء ليبيا وقبالة سواحلها.

أص ـ ـيـ ــب أرب ـ ـع ـ ــة ج ـ ـنـ ــود ف ــرن ـس ـي ــن
بـ ـ ـج ـ ــروح ،أحـ ــدهـ ــم ح ــالـ ـت ــه خـ ـط ــرة،
جـ ـ ـ ــراء انـ ـفـ ـج ــار ع ـ ـبـ ــوة ن ــاسـ ـف ــة فــي
شمال بوركينا فاسو ،وفــق ما أفاد
الجيش الفرنسي ،ليل أول من أمس
الـثــاثــاء .وق ــال الجيش فــي بـيــان إن
«ع ـبــوة نــاسـفــة انـفـجــرت ل ــدى مــرور
مركبة الجنود بعد مغادرتها مطار
واه ـي ـغ ــوي ــا» ،مــوض ـحــا أن ال ــوح ــدة
كانت جزءًا من عملية «برخان» التي
تديرها فرنسا فــي منطقة الساحل
ضد املتطرفني.
(فرانس برس)

الكونغو الديمقراطية:
اعتقال متورطين بقتل
السفير اإليطالي
ق ـ ــال قـ ــائـ ــد الـ ـش ــرط ــة ف ـ ــي م ـقــاط ـعــة
كـيـفــو الـشـمــالـيــة ب ـش ــرق جـمـهــوريــة
الكونغو الديمقراطية ،أبا فان آنج،
أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،إن الشرطة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،اع ـت ـق ـلــت أعـ ـض ــاء فــي
ج ـم ــاع ــة ُيـ ــزعـ ــم ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا بـمـقـتــل
الـسـفـيــر اإلي ـطــالــي لــوكــا أتــانــاسـيــو،
في فبراير/شباط من العام املاضي.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات ات ـه ـمــت جـمــاعــة
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ل ـت ـحــريــر
رواندا» في العملية .وأوضح آنج في
تصريحات نشرها فريق االتصاالت
الخاص به أن قائد املجموعة الذي
ً
كان مسؤوال بشكل مباشر عن وفاة
أتاناسيو ما زال طليقًا.
(رويترز)
إطالق سراح ناشط بارز
في هونغ كونغ
أفــرجــت سلطات هونغ كــونــغ ،أمس
األربـعــاء ،عن إدوارد ليونغ الناشط
الـ ـب ــارز م ــن أجـ ــل االسـ ـتـ ـق ــال ،وذل ــك
ب ـع ــد ق ـض ــائ ــه ن ـح ــو أرب ـ ـ ــع س ـن ــوات
وراء الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــان .وك ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـي ــون ــغ
ال ـب ــال ــغ  30ع ــام ــا ،أح ــد أبـ ــرز وج ــوه
الـ ـح ــرك ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي هــونــغ
كــونــغ ونـجـمــا صــاع ـدًا عـلــى املـســرح
الـسـيــاســي فــي املــديـنــة مــع اكـتـســاب
هــذه الـحــركــة الــزخــم عــام  .2016لكن
مسيرته تعثرت بعد عامني عندما
ُسـجــن بتهمة الـقـيــام بــأعـمــال شغب
واالعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــرطـ ــة خ ــال
تظاهرة عام .2016
(فرانس برس)
مالي تطالب فرنسا
بإعادة النظر باالتفاقات
الدفاعية
أع ـلــن دبـلــومــاســي فــرنـســي ،أول من
أمس الثالثاء ،أن املجلس العسكري
ف ــي م ــال ــي ط ـلــب م ــن ب ــاري ــس إعـ ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ال ــدف ــاع ـي ــة
الثنائية ،وذلك وسط تصاعد التوتر
بني الطرفني .وقال الدبلوماسي في
ت ـصــريــح نـقـلـتــه ع ـنــه إذاع ـ ــة فــرنـســا
الدولية مــن دون أن تذكر اسـمــه ،إن
فــرن ـســا «ت ـ ــدرس» ال ـط ـل ــب ،م ــن دون
مزيد من التفاصيل.
(األناضول)
نتنياهو األكثر شعبية
رغم قضية الفساد

أظ ـ ـه ـ ــر اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام
اإلسرائيلي ،نشرت نتائجه صحيفة
«يـســرائـيــل ه ـي ــوم» ،أم ــس األرب ـع ــاء،
أن رئيس حكومة االحتالل السابق،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ال
يـ ــزال ي ـت ـصــدر رجـ ــال ال ـس ـيــاســة في
إسرائيل من حيث التأييد الشعبي،
رغم املساعي التي يجريها للتوصل
إلـ ـ ــى ص ـف ـق ــة ت ـج ـن ـب ــه إص ـ ـ ـ ــدار حـكــم
ق ـض ــائ ــي رسـ ـم ــي ون ــاف ــذ ض ـ ــده فــي
ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ــاسـ ـتـ ـط ــاع ،فـ ـق ــد ح ـصــد
نتنياهو تأييد  %34مــن املشاركني
فــي االسـتـطــاع ،مقابل  %17حصل
ع ـل ـي ـهــا وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـح ــال ــي
يئير لبيد ،فيما لم يتجاوز التأييد
لرئيس الحكومة نفتالي بينت .%6
(العربي الجديد)

6

سياسة
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قضية

واشنطن ـ العربي الجديد

تقول مقدمة تقرير لقناة «سي بي
أس» اإلخ ـب ــاري ــة ،بمناسبة مــرور
عام على تسلم جو بايدن الرئاسة
األم ـي ــرك ـي ــة ،خ ـل ـفــا ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب ،إنـ ــه من
«كليشيهات السياسة ،أن يحكم السياسيون
بالنثر ،بعد أن ي ـقــودوا حمالتهم بالشعر».
وليس أصــدق تعبيرًا عن ذلــك ،حني يستعاد
خطاب بايدن األول ،لــدى وصوله إلــى البيت
األبيض ،وتبوئه رسميًا منصب الرئاسة في
 20يناير/كانون األول املاضي .فبعد عام من
ذلك الخطاب ،الذي صيغ باستلهام اللحظة،
ب ـع ــد اقـ ـتـ ـح ــام دم ـ ــوي ل ـل ـك ــون ـغ ــرس مـ ــن قـبــل
أنصار تــرامــب ،وانتقال دراماتيكي للسلطة،
تعود عجلة السياسة األميركية إلى الــدوران
داخــل حلبة تقليدية مــن الكباش السياسي.
أمـ ــا أب ـط ــال ـه ــا ف ـه ـمــا الـ ـح ــزب ــان الــدي ـم ـقــراطــي
وأجنحتهما املتفرقة ،باإلضافة
والجمهوري،
ّ
إلى اللوبيات وصناع القرار.
وإذا ك ــان بــايــدن قــد أخـفــق فــي تنفيذ الكثير
مــن وع ــوده الـفـضـفــاضــة لــأمـيــركـيــن ،إال أنــه
تبقى له «عالمات مسجلة باسمه» في العام
ّ
األول مــن رئــاسـتــه ،لـعــل أول ـهــا ع ــودة الحياة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،إلـ ـ ــى مـ ــا يـشـبــه
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قيّد هامش المناورة الضيّق للديمقراطيين في الكونغرس األميركي،
من قدرة الرئيس جو بايدن على المضي قدمًا بأجندته في الداخل
األميركي ،بعد عام على رئاسته ،فيما استعادت بالده ثقة حلفائها
الدوليين

أداء ضعيف
لكاماال هاريس

عام من
رئاسة بايدن

بــعــد مـــرور عـــام عــلــى رئــاســة جو
بايدن ،تسلط األنظار أيضًا على األداء
الضعيف لنائبته كــامــاال هــاريــس.
وفــي هــذا الــســيــاق ،تــســاءل تقرير
لـ«أسوشييتد برس» حول غياب هاريس
عن مرافقة بايدن إلــى الكونغرس،
األسبوع الماضي ،للضغط من أجل
تمرير قانون اإلصالح االنتخابي ،معددًا
أيضًا إخفاقاتها في مسألة إصالح
الشرطة والــهــجــرة غير النظامية،
والتي أوكلت إليها مهمة معالجة
األسباب العميقة للهجرة عبر الحدود
الجنوبية للواليات المتحدة.

غياب ترامب اإلنجاز األكبر
«م ـجــاري ـهــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» ،ب ـعــد أربـ ــع س ـنــوات
صاخبة من عهد ترامب .ولكن من وجهة نظر
سـيــاسـيــة ،ل ــم يـعــد ب ــاإلم ـك ــان ،بـعــد ع ــام على
رحيل الرئيس الجمهوري ،افتراض أن بايدن
هو «عملة نادرة» من السياسيني األميركيني،
يرفعون شعار الوحدة والديمقراطية والعدالة
في ّالداخل والعالم .أو حتى اعتبار فقط أنه
يسخر كل جهوده ملحو عاصفة أربع سنوات
عام على
من عهد سلفه .وكل ذلك يجعل تقييم ٍ
رئــاســة بــايــدن ،أكثر واقعية بالنسبة للكثير
مــن املحللني النقديني ،بخالف «االحتفالية»
ّ
التي ظللت وصــولــه إلــى البيت األبـيــض قبل
عام ،خصوصًا في اإلعالم األميركي التقليدي.

اليسار «يختطف» البيت األبيض
تطرقت شبكة «سي أن أن» ،أمس األربعاء ،إلى الضغط الذي مورس
طــوال عــام على الرئيس جــو بــايــدن مــن الجناح التقدمي للحزب
الــديــمــقــراطــي .وذكـــر تقرير أن
اتهامات تتردد داخل البيت األبيض
حول أسباب تخبط الرئاسة في تلبية
بعض المسؤولين الكبار مطالب
التقدميين .وقال مسؤول سابق
مقرب من بايدن إنه ُسمح لليسار
باختطاف الفوز بالرئاسة ،فيما
ذكرت الشبكة أن كبير الموظفين
رون كلين (الصورة) ،هو في صلب
هذه التوترات.

عودة كورونا وعراقيل الكونغرس

وتداخل العام األول من والية جو بايدن ،مع
الـعــام األخـيــر مــن عهد تــرامــب ،على الصعيد
الداخلي ،بشكل لم يكن يشتهيه أبدًا الرئيس
الــدي ـم ـقــراطــي .ف ـمــع عـ ــودة ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
بـمـتـحــوري دلـتــا وأوم ـي ـك ــرون ،إل ــى الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وت ـب ــاط ــؤ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـتـلـقـيــح
واخـ ـتـ ـب ــارات رص ــد اإلصـ ــابـ ــات ،أص ـي ــب أكـبــر
ن ـج ــاح الن ـط ــاق ــة ع ـهــد ب ــاي ــدن ،وهـ ــو تــراجــع
انـتـشــار الـفـيــروس الـقــاتــل مــع اآلم ــال العالية
بـنـهــايـتــه ،بــانـتـكــاســة قــويــة عـلــى أبـ ــواب عــام
 .2022وت ـ ـعـ ــزز ذل ـ ــك مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار م ـقــاومــة
ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة م ــن الـ ـق ــاع ــدة ال ـج ـم ـهــوريــة
لحمالت التلقيح.
َّ
وفـيـمــا غــلـفــت ال ـعــام األخ ـيــر مــن عـهــد تــرامــب،
سيما
مرارة كبيرة لدى األقليات األميركية ،ال ّ
م ــن األصـ ــول األفــري ـق ـيــة ،م ــا جـعـلـهــم يـشــنــون
أكبر حملة تحشيد للتصويت لبايدن ،أخفق
األخ ـي ــر أي ـض ــا ،ف ــي تـنـفـيــذ ثــانــي أه ــم وع ــوده
بـتـمــريــر إص ــاح ــات جــذريــة مــن أج ــل الـعــدالــة
الـعــرقـيــة ،أو إص ــاح الـشــرطــة .مـشــاريــع تــدرك
األق ـل ـي ــات ج ـي ـدًا أن ـه ــا ق ــد ل ــن ت ـمــر أب ـ ـدًا خــال
األعوام الثالثة املتبقية من هذه الوالية.
ضربات ديمقراطية ألجندة الرئيس

وت ـل ـق ــى ب ــاي ــدن الـ ـض ــرب ــات امل ــوج ـع ــة ال ـتــي
واجهت أجندته الداخلية ،من الجمهوريني،
ولكن أيضًا من داخــل الحزب الديمقراطي.
وأصـ ـب ــح س ـي ـن ــات ــوران دي ـم ـق ــراط ـي ــان ،هما
ك ـيــرســن سـيـنـيـمــا وج ــو مــان ـشــن ،عـنــوانــا
ـاس أخـيــر مــن الـفـشــل مع
جــدي ـدًا ألس ـبــوع ق ـ ٍ
نهاية الـعــام األول مــن واليــة نائب الرئيس
األس ـب ــق .وأعـ ــاد ذل ــك تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
البراغماتية املتجذرة في العمل السياسي
األمـ ـي ــرك ــي ،وص ـع ــوب ــة تـحـقـيــق اخ ـت ــراق ــات
ّ
كبيرة ألي رئيس في ظل هوامش الكونغرس
ال ـض ـي ـق ــة املـ ـت ــاح ــة وتـ ـح ــالـ ـف ــات ــه املـ ـعـ ـق ــدة.

وعـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
«أوباماكير» في عهد الرئيس األسبق بــاراك
أوب ــام ــا ،أن ـجــز بــايــدن فــي عــامــه األول ،مــا قد
يصبح العالمة الفارقة لواليته بأكملها ،وهو
تمرير خطة البنى التحتية الضخمة بقيمة
 1200مليار دوالر ،الستثمارها في الطرقات
والجسور واإلنترنت ،وهو مبلغ تاريخي نال
حتى دعم بعض البرملانيني الجمهوريني.
وتحقق ذلــك بسبب تناغم بني الحزبني على
ت ـمــريــر امل ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ــذي ي ـخ ــدم مـصــالـحـهـمــا
االنـتـخــابـيــة ،وتـحـضـيــر األرض ـي ــة الــداخـلـيــة،
ملواجهة الصني.
فــي املـقــابــل ،لــم يتمكن الرئيس األمـيــركــي من
االس ـت ـف ــادة كـثـيـرًا م ــن مــرحـلــة قـصـيــرة طغت
بـعــد اقـتـحــام أن ـصــار الــرئـيــس الـســابــق مبنى
الكابيتول في  6يناير املاضي ،لجهة إمكانية
العمل مع الحزب الجمهوري ،لكسر الهامش
ال ـض ـي ــق جـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة ال ــدي ـم ـق ــراط ـيــة
ع ـلــى مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ .وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ال
يـ ــزال م ـش ــروع ــان ك ـب ـيــران عــال ـقــن ب ــن رفــض
الجمهوريني ،وعرقلة ديمقراطية بسيطة ال
يـسـمــح هــامــش املـ ـن ــاورة ب ـت ـجــاوزهــا .يرتبط
األول بمشروع اإلص ــاح االنتخابي لحماية
وص ـ ــول األم ـي ــرك ـي ــن امل ـت ـح ــدري ــن م ــن أص ــول
أفــريـقـيــة إل ــى صـنــاديــق االق ـت ــراع .أم ــا الثاني
فيتعلق بتوسيع قــانــون الـحـمــايــة الصحية
«لننب معًا بشكل
ورعاية األطفال ،وهو قانون
ِ
أفضل» (أو ما بات ُيعرف بالقانون الكبير أو
البيغ بيل) ،بقيمة  1.38تريليون دوالر.
ومــع فشل بــايــدن فــي إق ــرار إلــزامـيــة التطعيم
في الشركات ،بقرار من املحكمة العليا التي
ي ـه ـي ـمــن ع ـل ـي ـهــا املـ ـح ــافـ ـظ ــون ،وارت ـ ـفـ ــاع غـيــر
مسبوق منذ عــام  ،1982لنسبة التضخم في
ال ـبــاد ،يغلق بــايــدن صفحة ال ـعــام األول من
رئــاس ـتــه ،ب ـتــراجــع كـبـيــر ف ــي الـثـقــة الشعبية
ب ــه .ويـبـلــغ امل ـعــدل  33فــي املــائــة بـحـســب آخــر
اسـتـطــاع لجامعة كوينيبياك فــي  12يناير

ال يملك بايدن رفاهية الوقت قبل االنتخابات النصفية للكونغرس (درو أنغرير)Getty/

أصيبت خطط
بايدن للقضاء على انتشار
كورونا بانتكاسة
أنجز بايدن االنسحاب
من أفغانستان ومرر خطة
البنى التحتية
لم تخضع سياسات
دونالد ترامب إلعادة نظر
جذرية بعد

ت ـت ــواص ــل ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة مــاحـقــة
الرئيس األميركي السابق دونــالــد ترامب
وعــائـلـتــه ،فــي املـحــاكــم الجنائية واملــدنـيــة،
وفي الكونغرس األميركي ،على خلفية اتهام
الحزب الديمقراطي له بالتحريض القتحام
أن ـص ــاره مـبـنــى الـكــابـيـتــول ف ــي واشـنـطــن،
ف ــي  6ي ـنــايــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،ملنع
املـصــادقــة على فــوز جــو بــايــدن بالرئاسة.
وفي هذا اإلطار ،أصدرت اللجنة النيابية في
الكونغرس ،املوكلة بالتحقيق في االقتحام
الذي راح ضحيته ستة أشخاص ،أول من
أمــس الثالثاء ،أحــدث سلسلة من مذكرات
االستدعاء لشخصيات ّ
مقربة من ترامب،
وشملت محاميه السابق رودي جولياني،
الذي يعتبر شخصية محورية في محاولة
تــرامــب االن ـقــاب عـلــى نـتــائــج االنـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي أج ــري ــت ف ــي  3نــوفـمـبــر/
تـشــريــن الـثــانــي  ،2020وثــاثــة آخــريــن من
مساعدي األخير.
وكانت لجنة التحقيق التي ّ
عينت أعضاءها
رئـيـســة مـجـلــس ال ـن ــواب األم ـيــركــي نانسي
ّ
تضم نائبني جمهوريني
بيلوسي ،والـتــي
فقط ،ومعارضني لترامب ،قد حولت تركيزها
أخيرًا إلــى مسؤولني في قلب حملة ترامب
للتمسك بالسلطة بوسائل غير ديمقراطية.

قاد جولياني جهودًا لنشر نظريات المؤامرة حول االنتخابات ()Getty

تواصل محكمة في
نيويورك مالحقة ترامب
على خلفية أعماله

فــرز األص ــوات» .وقــال طومسون إن اللجنة
«تتوقع أن ينضم هؤالء األشخاص إلى نحو
 400شاهد مثلوا أمــام اللجنة التي تعمل
للحصول على إجــابــات للشعب األميركي
ب ـش ــأن ال ـه ـج ــوم ال ـع ـن ـيــف الـ ـ ــذي اس ـت ـهــدف
ديمقراطيتنا».
مــن جهته ،قــال محامي جولياني ،روبــرت
كــوسـتـيـلــو ،ال ـثــاثــاء ،إن ــه سـيــراجــع مــذكــرة

املـسـجـلــة ل ـبــايــدن ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة،
بعدما أخـفــق تــرامــب وأوبــامــا وج ــورج بوش
االب ــن فــي إنـجــاز انـسـحــاب ال ـقــوات األميركية
مــن أط ــول حــروبـهــا فــي ال ـخــارج .وعـلــى الرغم
مــن أن ذلــك لــم يحصل بسالسة ،بــل تصدرت
مشاهده الفوضى التي ســادت مطار كابول،
ط ـ ــوال أك ـث ــر م ــن  15ي ــوم ــا ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب
املاضي ،مع إجالء القوات والرعايا الغربيني،
وك ــذل ــك م ـئ ــات األفـ ـغ ــان ال ـه ــارب ــن م ــن ع ــودة
«طالبان» إلى الحكم ،فإن بايدن تمكن من ّ
طي
صفحة الحرب األفغانية في الداخل األميركي،
ً
وكلفتها املرتفعة التي ّ
أثرت طويال على مزاج
الناخب األمـيــركــي .ومــن ناحية اإليجابيات،
ف ـقــد ع ـ ــادت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة لـتـنـضــم إلــى
ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس ل ـل ـم ـنــاخ ،ومـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية ،وتمديد معاهدة «ستارت» للحد من
التسلح االسـتــراتـيـجــي مــع روس ـيــا ،وأع ــادت
االنخراط في التشاور مع الحلفاء.
انقسام داخلي يشتد خطورة

قــالــت املتحدثة بــاســم البيت األبـيــض جني
ساكي ،يوم الجمعة املاضي ،إن «برنامجًا
(رئ ــاس ـي ــا) ال يـنـتـهــي خ ــال س ـن ــة» ،مــؤكــدة
م ــواص ـل ــة «ال ـك ـف ــاح م ــن أجـ ــل ك ــل ع ـن ـصــر»،
م ـش ـيــرة إلـ ــى االق ـت ـص ــاد وم ـكــاف ـحــة ال ــوب ــاء
والتغير املناخي واملعركة من أجل الحقوق
املدنية ،من دون اإلشارة إلى الوحدة ،وهي
ال ـت ـع ـهــد األول الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه ب ــاي ــدن خ ــال
تسلمه منصبه رسميًا.
وبعد عــام على واليـتــه ،ال يملك جو بايدن
رفاهية الوقت .فليست وحدها االنتخابات
النصفية في الخريف املقبل ،والتي قد تشهد
ّ
استعادة الجمهوريني أقله ملجلس الشيوخ،
ما يهدد أجندته الطموحة .وتواجه معركة
عــودة تعافي الديمقراطية األميركية ،كما
ي ـص ــوره ــا ال ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،بـمـعــركــة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري،
ً
لشيطنة منافسه فــي الــداخــل ،وص ــوال إلى
ارت ـفــاع خـطــاب «مـحــاربــة الـشـيــوعـيــن» في
أم ـيــركــا .وبـ ــات ال ـط ــرف ــان ،وكــأنـهـمــا يقفان
فــي معسكرين شــديــدي التطرف ،كــل واحــد
منهما مقابل اآلخ ــر ،مــع تحذير واشنطن
أيضًا من خطر التطرف اليميني الداخلي.
ولـيــس وح ــده ت ــرام ــب ،مــن يــواصــل تأجيج
ه ــذه الـ ـح ــرب ،إذ م ـعــه أو م ــن دون ـ ــه ،تـبــدو
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وقـ ـ ــد دخ ـ ـلـ ــت مــرح ـلــة
طــويـلــة مــن ال ـصــراعــات األيــديــولــوجـيــة بني
الليبراليني بمختلف أطيافهم ،من حركات
ت ـحــرر نـســائـيــة وعــرق ـيــة وت ـقــدم ـيــن ،وبــن
امل ـح ــاف ـظ ــن ال ــذي ــن يـ ــديـ ــرون امل ـ ـعـ ــارك عـلــى
أكثر من جبهة في الــواليــات ،لخنق حقوق
التصويت ومحاربة اإلجهاض والسيطرة
على القضاء وغيرها من املسائل الخالفية
الجذرية بني الطرفني .ويــدور ذلــك ،بوتيرة
ســري ـعــة ،وس ــط م ـت ـغ ـيــرات دي ـم ـغــراف ـيــة في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،تـقــود إل ــى استنتاجات
مخيفة بالنسبة للبيض.
ُبـعــد ع ــام عـلــى والي ـت ــه ،انـتـقــل بــايــدن الــذي
ش ّبه بعد مائة يوم من وصوله إلى الحكم،
بالرئيس فرانكلني ّ روزف ـلــت ،لجهة سرعة
اإلنـجــازات التي حققها ،مع عــودة انتعاش
االقتصاد وانخفاض ّ
عداد إصابات وموتى
يتراوح فيه بني الرئيس
كورونا ،إلى مربع
ُ ّ
الضعيف والــرئـيــس املــكـبــل .وتـبــريـرًا لذلك،
تقول وكالة «أسوشييتد برس» ،في تقرير
لـهــا ،إن «تشققات الــواليــات املتحدة أعمق
بكثير مما يبدو على السطح».

تقرير

قضية اقتحام الكونغرس :استدعاءات جديدة
استُدعي الرئيس السابق
دونالد ترامب وأفراد
من عائلته وعدد من
مساعديه ،لإلدالء
بشهادتهم في قضايا
عدة ،منها اقتحام
الكونغرس ،ال تزال تالحق
ترامب

ّ
سجل أفضل في السياسة الخارجية

فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن سـجــل بــايــدن فــي السياسة
ال ـخــارج ـيــة ،خ ــال ال ـع ــام األول م ــن رئــاسـتــه،
ً
بقي أفضل حاال بقليل .وقد يعود الفضل في
تسجيل بــايــدن أكبر إنـجــاز لــه على الصعيد

رصد

ومــن بني هــؤالء ،جولياني ،الــذي شغل في
السابق منصب رئيس بلدية نيويورك ،وقاد
جـهــودًا حثيثة منذ فــوز بــايــدن بالرئاسة،
ّ
ل ـن ـشــر ن ـظ ــري ــات املـ ــؤامـ ــرة امل ـض ــل ـل ــة ب ـشــأن
تــزويــر االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي محاولة
للطعن بنتائجها .ورابــط جولياني وعدد
من مساعديه ،في األيام األخيرة التي سبقت
االقتحام ،في فندق «ويــارد» في العاصمة
واش ـن ـطــن ،حـيــث ك ــان ــوا ي ــدي ــرون م ــا يشبه
«مركز إدارة عمليات» ،لالنقالب على نتائج
االنتخابات ومصادقة الكونغرس بمجلسيه،
النواب والشيوخ ،عليها .وتحدثت اللجنة
في بيان االستدعاء لجولياني عن دوره في
الواليات باتخاذ
محاولة إقناع املشرعني في
ّ
خطوات لالنقالب على النتائج ،وحثه ترامب
على احتجاز آالت التصويت في كل أنحاء
ال ـبــاد ،واتـصــاالتــه مــع تــرامــب خــال األيــام
القليلة التي سبقت االقتحام «للبحث في
اسـتــراتـيـجـيــات لـتــأخـيــر أو االن ـق ــاب على
نتائج االنتخابات».
واستدعت اللجنة أيضًا مساعدة جولياني،
املـحــامـيــة جينا إلـيــس ،ل ــإدالء بشهادتها،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا س ـ ــاع ـ ــدت ـ ــه ف ـ ـ ــي ح ـ ـم ـ ـلـ ــة «تـ ـ ــزويـ ـ ــر
االنتخابات» ،باإلضافة إلى املحامي سيدني
باول ،الذي ساهم أيضًا في نشر األضاليل،
وبوريس إبشتاين ،املساعد السابق في البيت
األبيض ،وأحد املقربني من ترامب .وبحسب
ً
شبكة «ســي أن أن» ،نقال عــن مصدر مطلع
على عمل اللجنة ،فقد قامت أيضًا بإرسال
استدعاء إلى كل من إيريك ترامب ،ابن الرئيس
السابق ،وخطيبة ابنه اآلخر دونالد ترامب
جونيور ،كيمبرلي غيلفويل ،مع حصولها
على تسجيالت من هواتفهما الخليوية.
وأوضح رئيس اللجنة بيني طومسون ،في
بـيــان ،أن «األش ـخــاص األربـعــة الــذيــن جرى
استدعاؤهم قدموا نظريات بال أدلــة حول
تزوير االنتخابات ،أو بذلوا جهودًا إللغاء
نـتــائـجـهــا ،أو ك ــان ــوا ع ـلــى ات ـص ــال مـبــاشــر
مع الرئيس السابق بشأن مـحــاوالت وقف

الحالي .كما أن هامش الثقة به ناهز  42في
املائة .وكل ذلك مبني على قلق األميركيني من
عودة تداعيات الوباء على وضعهم املعيشي،
والسياسة االقتصادية التي تبقى محفوفة
باملخاطر على الرغم من انتعاش الوظائف.
وي ـب ــدو أن ن ــواي ــا ب ــاي ــدن الـحـسـنــة ،ل ــم تشفع
لــه لــدى األميركيني ،مــع إخفاقه فــي مواجهة
كـ ــورونـ ــاّ ،
ورد ال ـج ـم ـيــل مل ــاي ــن األم ـيــرك ـيــن
مــن األقـلـيــات الـتــي صــوتــت لــه .وهــو مــا جعل
أداءه الداخلي يترنح كثيرًا فــي عامه األول،
ّ
ويصعب ّ
مهمته خالل األعوام الثالثة املقبلة،
عـلــى أبـ ــواب انـتـخــابــات نصفية للكونغرس
ف ــي ال ـخــريــف امل ـق ـبــل غ ـيــر مـضـمــونــة لـلـحــزب
الديمقراطي.

الخارجي ،إلــى ترامب نفسه .وأعــاد الرئيس
الديمقراطي السياسة األميركية الخارجية
إل ــى «م ـســارهــا الـطـبـيـعــي» ،أو إل ــى نـمــط من
الطبيعية التقليدية ،استبدلت في عهد سلفه،
بانعزالية دبلوماسية ،وخـطــاب «تــويـتــري»
فــظ ،ومنهج تصادمي واستعالئي ومستفز
للحلفاء.
ل ـك ــن أي ـ ــا م ـم ــا ّأس ـ ـ ــس لـ ــه تـ ــرامـ ــب ،ووضـ ــع
ركائزه كمتغيرات في السياسة الخارجية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،لـ ــم ي ـخ ـض ــع ح ـق ـي ـق ــة إلعـ ـ ــادة
نـظــر جــذريــة ب ـعــد ،بـعــد م ــرور ال ـعــام األول
مــن عهد بــايــدن .بــل يمكن الـقــول إن البيت
األبـ ـي ــض واإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة،
ق ــام ــا ب ــال ـب ـن ــاء ع ـل ــى ب ـع ــض هـ ــذه األسـ ــس،
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ب ـعــض م ـل ـفــات الـسـيــاســة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .وي ـ ـبـ ــدو ذلـ ـ ــك واضـ ـ ـح ـ ــا ،فــي
االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان،
واتفاقات الشراكة التجارية األطلسية وفي
أميركا الشمالية ،واالنسحابات العسكرية
م ــن أف ــري ـق ـي ــا وم ـس ــأل ــة االنـ ـفـ ـت ــاح ال ـضــائــع

على كوبا ،وسياسة الــواليــات املتحدة في
أميركا الالتينية .ولكن يبرز ذلك خصوصًا
أيضًا بالنسبة للقضية الفلسطينية ،وما
ّ
يسمى بـ«صفقة القرن» لدفن حلها العادل،
وتشجيع التطبيع العربي مع إسرائيل ،كما
فــي اسـتـمــرار نـهــج تـشــديــد الـعـقــوبــات ضد
الدول غير الخاضعة للسياسة األميركية.
في غضون ذلــك ،يواصل الجمهوريون في
مجلس الشيوخ عرقلة استكمال املصادقة
على الدبلوماسيني األميركيني املعتمدين
مــن قبل إدارة بــايــدن فــي عــدد مــن عواصم
العالم .ويـحـ ّـد ذلــك مــن قــدرة الدبلوماسية
األميركية على العمل بنشاط أكبر.
وب ــدت ال ـف ــوارق بــن إدارتـ ــي بــايــدن وتــرامــب،
واضـ ـح ــة ،ف ــي ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى امل ـل ــف ال ــروس ــي
الـ ـي ــوم ،م ـقــابــل هـ ــوس ص ـق ــور ف ــري ــق تــرامــب
بــإيــران .إذ على الرغم من املسار الـجــاري في
الـعــاصـمــة الـنـمـســاويــة فيينا ،بــن مفاوضي
ب ــاي ــدن وإي ـ ـ ــران بـ ـص ــورة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة فــي
محاولة إلعــادة إحـيــاء االتـفــاق الـنــووي الــذي

انـسـحــب مـنــه ت ــرام ــب ،ال تـبــدو إي ــران أولــويــة
لهذه اإلدارة ،بقدر ما يجري على قدم وساق
الــذهــاب بعيدًا في شيطنة روسيا ورئيسها
فالديمير بوتني .ويصل األمر إلى حد مجادلة
املحللني حول أولويات بايدن الخارجية ،وما
إذا كــانــت صينية أو روس ـيــة ،خـصــوصــا مع
تصاعد التأزم في امللف األوكراني.
وفــي ّالسياق الصيني ،كــان لبايدن ما يشبه
«ال ـخ ــض ــات» أو ال ـضــربــات الـسـيــاسـيــة الـتــي
أحدثها في مواجهة الصني ،مع بداية عهده،
عبر احتضانه قمة ملجموعة «كــواد» للحوار
األمني الرباعي بمشاركة أستراليا واليابان
والـ ـهـ ـن ــد .وأع ـ ـقـ ــب ذل ـ ــك اإلعـ ـ ـ ــان ع ـم ــا يـشـبــه
«نــاتــو» جــديـدًا فــي منطقة املحيطني الهادئ
والهندي ،وهو تحالف «أوكــوس» األمني مع
أستراليا وبريطانيا ،والذي استبعد أوروبا
وخ ـصــوصــا فــرنـســا م ــن ات ـف ــاق ع ـ ّـد تــاريـخـيــا
للغواصات النووية في املنطقة.
وف ــي مــواج ـهــة روس ـي ــا وال ـص ــن خـصــوصــا،
استعرض بــايــدن تحالفات بــاده الخارجية
عبر قمة للديمقراطية فــي ديسمبر/كانون
األول املاضي .وأطلق يومها ما يشبه شعار
«ال ـح ــروب األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة» ،السياسية
واألمنية والعسكرية ،من بوابة «الديمقراطية
مقابل األنظمة الديكتاتورية» في العالم.
ويعكس تشدد اإلدارة األميركية الديمقراطية
امل ـ ـ ـ ـ ــزدوج ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا ،أيـ ـض ــا،
تــوج ـهــات مختلفة ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،ب ــن من
يضع الخطر الروسي أو الصيني على رأس
األخ ـطــار املـحــدقــة بــأمـيــركــا ،حـيــث يستوجب
ذلـ ــك «م ـن ــاف ـس ــة اس ـتــرات ـي ـج ـي ــة» م ــع ال ـص ــن،
ّ
و«مواجهة استراتيجية» مع روسيا .وتمكن
بايدن من خلق جو أوروبــي داعــم لسياسات
واش ـن ـط ــن ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،م ــع إعـ ـ ــادة طــرح
مـلــف خ ــط أنــاب ـيــب ال ـغ ــاز «س ـيــل ال ـش ـمــال »2
بــن روسـيــا وأملــانـيــا على طــاولــة البحث في
برلنيّ ،
وجر أوروبــا إلى إعــادة تقييم اتفاقها
االستثماري الضخم مع الصني.
وإذا كــانــت خطة البنى التحتية األميركية،
العالمة الفارقة إلدارة بايدن في عامها األول،
فــإن االنـسـحــاب مــن أفغانستان ،هــو العالمة
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يصوب االتهامات للمليشيات
هجمات بغداد :استبعاد «داعش»
ّ
االستدعاء ،لكنه أضــاف أن هناك «حواجز
قــانــونـيــة مـهـمــة تـقــف أم ــام إمـكــانـيــة تقديم
جولياني معلومات تتعلق بعمله» .ولفت
املـحــامــي إلــى أنــه «مــن ال ـضــروري أن يكون
واض ـ ـحـ ــا ،ح ـت ــى بــال ـن ـس ـبــة ل ـش ـخــص لـيــس
م ـح ــام ـي ــا ،م ـث ــل ب ـي ـنــي ط ــوم ـس ــون (رئ ـي ــس
اللجنة) ،أنه باإلضافة إلى االمتياز التنفيذي
(ال ــذي يـتــذرع بــه تــرامــب لـعــدم الـتـعــاون مع
اللجنة) ،فإن هناك أيضًا االمتياز بني املحامي
وموكله ،إلى ّ
حد علمي فإن دونالد ترامب لم
يسحب هذا االمتياز (من جولياني)» .واعتبر
كوستيلو أن «الـحـقـيـقــة هــي أن مــا يجري
استعراض سياسي من اللجنة».
وكانت اللجنة قد استدعت في السابق العديد
مــن الـشـخـصـيــات الـقــريـبــة مــن ت ــرام ــب ،مثل
مستشار األمن القومي السابق ستيف بانون
وكبير موظفي البيت األبيض السابق مارك
ميدوز .وسبق لترامب أن التمس من املحكمة
العليا منع نقل وثائق للجنة التحقيق ،تشمل
قوائم الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم،
ومـضـمــون امل ـحــادثــات .وطـلــب مـحــامــوه من
املحكمة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف
فيدرالية مطلع شهر ديسمبر /كانون األول
املاضي ،ورفضت فيه دعــوات الحفاظ على
ّ
سرية سجالت البيت األبيض.
وفـ ــي األث ـ ـنـ ــاء ،رف ـع ــت امل ــدع ـي ــة ال ـع ــام ــة فــي
نيويورك ،ليتيشيا جايمس ،أول من أمس،
دعوى جديدة اتهمت فيها ترامب وعائلته
بتضخيم قيمة ممتلكاتهم ،وتقديم معلومات
خ ــاطـ ـئ ــة حـ ـ ــول ق ـي ـم ــة ثـ ــروتـ ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
للدائنني وشركات التأمني والعبني آخرين
في إمبراطوريته العقارية .وذكرت جايمس
هــذه االتـهــامــات فــي دع ــوى مؤلفة مــن 160
صفحة ،مطالبة مـجــددًا باستدعاء ترامب
وابنته إيفانكا وابنه دونالد ترامب جونيور،
ل ــإدالء بشهادتهم ،علمًا أن تــرامــب رفض
في السابق تقديم شهادته في هذ القضية،
معتبرًا أنها مسيسة.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

كثفت السلطات العراقية
إجراءاتها األمنية في
بغداد خوفًا من وقوع
هجمات جديدة ،وسط
توجيه أصابع االتهام
إلى مليشيات بالوقوف
خلفها
بغداد ــ عادل النواب

فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ت ـك ـث ـيــف ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة
اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة ق ــرب مـصــالــح ومـكــاتــب
حزبية في بغداد تحسبًا لتفجيرات جديدة،
تستبعد التحقيقات بالهجمات التي وقعت
في األيام املاضية ،مسؤولية تنظيم «داعش»
ع ـن ـهــا ،لـتـتـجــه أص ــاب ــع االتـ ـه ــام إل ــى جـهــات
كانت قــد استهدفت املصالح األميركية في
البالد أخيرًا.
وأق ـ ــرت ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال بــرئــاســة
مصطفى الكاظمي ،اإلثنني املاضي ،سلسلة
إجــراءات أمنية جديدة في بغداد ،من بينها
تقييد حركة الدراجات النارية وزيادة حواجز
التفتيش األمنية وفتح تحقيق بالهجمات
التي وقعت أخـيـرًا فــي العاصمة .وجــاء ذلك
في وقت ال تزال فيه عمليات التشديد األمني
ف ــي ذروتـ ـه ــا ،ف ــي مـحـيــط املـنـطـقــة الـخـضــراء
ومـطــار بـغــداد الــدولــي ،مــع اسـتـمــرار تحليق
ّ
املسيرة ألغراض املراقبة.
الطائرات
جـ ــاء ذلـ ــك ب ـعــد م ــوج ــة ت ـف ـج ـيــرات شـهــدتـهــا
ب ـغ ــداد ،اسـتـهــدفــت م ـق ــرات لكتلتي «ت ـقــدم»
و«ع ـ ــزم» ،ومـكـتــب الـنــائــب فــي ال ـبــرملــان عبد
ال ـكــريــم ع ـب ـطــان ،وم ـحــاولــة اغ ـت ـيــال الـنــائــب
الكردي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني
مـ ـه ــدي ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ال ـف ـي ـل ــي .إض ــاف ــة إل ــى
ه ـجــومــن ع ـلــى م ـصــرفــن مـمـلــوكــن لــرجــال

أعمال أكراد هما بنك جيهان وبنك كردستان،
ثــم مـقــر لـلـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
الذي يتزعمه مسعود البارزاني.
وبشأن التحقيقات في هــذه الهجمات التي
وقعت خالل أقل من أسبوع واحد ،قال مصدر
أمني عراقي في بغداد لـ«العربي الجديد»،
إن «التحقيقات توصلت إلــى أن الهجمات
ليست إرهــابـيــة» ،فــي إش ــارة إلــى عــدم صلة
«داعش» بها .وأوضح أن «جماعات مسلحة
نافذة متورطة في الهجمات ،ويمكن القول
إنـهــا نفس الـجـهــات املـســؤولــة عــن مهاجمة
السفارة األميركية ومطار بغداد ومصالح
أخرى للتحالف الدولي في الفترة األخيرة».
وكـ ـش ــف عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــال  3مـ ــن امل ـش ـت ـب ــه بـهــم
باملشاركة في إحدى الهجمات التي حصلت
ـار ال ـت ـح ـق ـيــق مـعـهــم
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي بـ ـغ ــداد وج ـ ـ ـ ٍ
مــن قبل جهاز األمــن الوطني .ولفت إلــى أن
«الـهـجـمــات نـفــذت لـغــايــات يمكن اعتبارها
رسائل سياسية ألطراف معينة».
ونفى املصدر أن تكون التحقيقات الجارية
ً
شكلية أو روتـيـنـيــة ،قــائــا إن ض ـمــان عــدم
ت ـك ــرار ه ــذه االعـ ـت ــداءات ه ــو ف ــي االس ـت ـمــرار
بالتحقيق للتوصل إلــى املـتــورطــن .وشــدد
ع ـل ــى أن «هـ ـن ــاك تــوج ـي ـهــا م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
الـ ــوزراء بـمــواصـلــة التحقيقات ،عـلــى الــرغــم
من وجود جهات تعتبر أي تحقيق من هذا
النوع استهدافا لها».
من جهته ،قال املتحدث الرسمي باسم قيادة
العمليات العراقية املشتركة ،اللواء تحسني
الـخ ـفــاجــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «ق ــوات
األمن توصلت إلى خيوط مهمة في الهجمات
األخيرة» .وأضاف الخفاجي أن «التحقيقات
مستمرة فــي التفجيرات األخ ـيــرة ،الـتــي هي
بكل تأكيد تبقى ضمن األعمال اإلرهابية».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :ل ـ ـكـ ــن األم ـ ـ ـ ــر يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى م ــزي ــد
م ــن ال ــوق ــت ،ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ن ـتــائــج نـهــائـيــة
للتحقيقات وكشف من يقف خلفها».
في املقابل ،تحدث نائب في تحالف «الفتح»
في بغداد ،طالبًا عــدم ذكــر اسمه ،عن رفض

إي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـت ـف ـج ـي ــرات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وأضـ ـ ــاف
لـ«العربي الجديد» ،أن «اإليرانيني يرفضون
إدخـ ـ ـ ــال ال ـف ـص ــائ ــل فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الحالية أو تهديد أي طرف سياسي بسالح
الفصائل لتحقيق تفوق سياسي عليها».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
الديمقراطي الكردستاني ،ماجد شنكالي ،إن
«تفجيرات بغداد األخيرة ،سياسية بامتياز،
من بعض األطراف التي لها أجنحة مسلحة،
وهي لتهديد جهات معينة بشكل واضح».
وأض ــاف شنكالي ،فــي حديث مــع «العربي
الجديد» ،أن هناك خشية من أن الخالفات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــال ـيــة سـ ـت ــؤدي إلـ ــى دخ ــول
السالح في العمل السياسي بشكل أكبر ،ما
يعني نهاية العمل السياسي الديمقراطي
فــي ال ـعــراق كـلـيــا .وش ــدد عـلــى أن «الـجـهــات
الحكومية في بغداد مطالبة بالكشف عن
الـجـهــات املـتــورطــة فــي الـهـجـمــات األخ ـيــرة،
وع ـ ــدم ال ــرض ــوخ ألي ض ـغ ــوط وت ـه ــدي ــدات
لـ ـ ـع ـ ــدم ك ـ ـشـ ــف حـ ـقـ ـيـ ـق ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات».

ل ـك ــن س ـع ــد الـ ـسـ ـع ــدي ،الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حــركــة
«عصائب أهــل الـحــق» الـتــي يتزعمها قيس
ال ـخ ــزع ـل ــي ،رف ـ ــض م ــا وصـ ـف ــه ب ــ«ال ـت ـل ـم ـيــح
واالتـ ـ ـه ـ ــام» الـ ـ ــذي ي ـم ــارس ــه ال ـب ـع ــض ب ـشــأن
الجهات التي تقف وراء الهجمات األخيرة.
وقـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــدي لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن
«ت ـف ـج ـي ــرات بـ ـغ ــداد األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ــف خـلـفـهــا
أجندات خارجية ،تهدف إلى إثارة الفتنة بني
األطراف السياسية ،وإلقاء التهم على بعض
الفصائل املسلحة بالوقوف خلفها ،والتي
ب ــات ــت ج ــاه ــزة م ــن ب ـعــض األط ـ ـ ــراف وبــدفــع
خــارجــي أي ـض ــا» .وتــابــع الـسـعــدي «حكومة

قيادي في «العصائب»:
أجندات خارجية خلف
تفجيرات بغداد

استهدفت الهجمات مصرفين مملوكين لرجال أعمال أكراد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الكاظمي مطالبة بكشف أي جهة متورطة،
أمــا عــدم كشف الحقيقة ونـتــائــج التحقيق،
ي ـع ـنــي ت ــواط ــؤ ال ـك ــاظ ـم ــي م ــع م ـن ـف ــذي ه ــذه
املؤامرة ،التي تهدف إلى إشعال الفتنة وجر
الـشــارع إلــى االقـتـتــال الــداخـلــي» .واعتبر أن
فرضية وقــوف الجماعات اإلرهابية ممثلة
بتنظيم «داعش» خلف التفجيرات هي «أمر
وارد» ،كونها بحسبه «تتلقى املعلومات من
جهات خارجية ال تريد للعراق االستقرار».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ــرك ــز ال ـت ـف ـك ـيــر
ال ـس ـيــاســي ف ــي ب ـغ ــداد إح ـس ــان ال ـش ـم ــري ،إن
«الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــرات األخ ـ ـيـ ــرة س ـي ــاس ـي ــة ول ـي ـســت
إرهــاب ـيــة ،ومــوجـهــة مــن ج ـهــات مـتـنـفــذة إلــى
أطــراف سياسية معينة ،لم تتفق مع أطــراف
أخــرى في قضية تشكيل التحالفات وعملية
تشكيل الحكومة الجديدة» .وأضاف الشمري،
في حديث مع «العربي الجديد»« :بكل تأكيد
ل ــدى األج ـه ــزة األم ـن ـيــة املـخـتـصــة مـعـلــومــات
وأدل ـ ــة ت ــؤك ــد أن ه ــذه ال ـت ـف ـج ـيــرات سـيــاسـيــة
ول ـي ـســت ت ـف ـج ـيــرات ت ـقــف خـلـفـهــا تنظيمات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ـق ــار حــزب ـيــة
م ـحــددة ،ومـصــالــح ألط ــراف سياسية معينة
ك ــردي ــة» .واع ـت ـبــر أن «هـ ــذه ال ـت ـف ـج ـيــرات هي
رسائل تحذير لهذه األطــراف املستهدفة بأال
تكمل النهج الــذي ســارت عليه خــال الفترة
املاضية ،في ما يخص التحالفات السياسية
واتفاقيات تشكيل الحكومة الجديدة».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـبــر
التفجيرات وغـيــرهــا ،ربـمــا ال تتوقف خالل
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ،إذا أص ــرت بـعــض األط ــراف
السياسية في املضي نحو مشروع سياسي
قد يقصي أطرافا سياسية مؤثرة من العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أو ع ـم ـل ـيــة ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
الـجــديــدة» .وخـتــم بالقول إن «كـشــف نتائج
التحقيقات أمــام ال ــرأي الـعــام أمــر مستبعد،
فهذا األمــر سيولد مشاكل سياسية جديدة
كـبـيــرة ،كما سـ ُـيــدخــل الحكومة الحالية في
أزم ـ ـ ــات م ــع ب ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف الـ ـت ــي ه ــي فــي
األساس متورطة بعمليات إرهابية كهذه».
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يبدو وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في مهمة دقيقة قبل اجتماع حاسم مع نظيره الروسي سيرغي الفروف ،غدًا
الجمعة .وعلى الرغم من تأكيد مخاوفه من احتمال قيام روسيا بغزو سريع ألوكرانيا ،لكنّه دعاها العتماد المسار السلمي

خشية أميركية من غزو روسي خاطف ألوكرانيا

بلينكن في مهمة الساعات األخيرة
دخ ـلــت األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة مـســارًا
ح ــاس ـم ــا ع ـش ـي ــة الـ ـلـ ـق ــاء امل ــرت ـق ــب
ب ــن وزي ـ ــري ال ـخــارج ـيــة الــروســي
سيرغي الفروف واألميركي أنتوني بلينكن،
غدًا الجمعة ،في جنيف السويسريةُ .
ويعتبر
ّ
لقاء الغد نقطة ّ
تحول أساسية ،في ظل زيارة
بـلـيـنـكــن ألوك ــرانـ ـي ــا ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،وق ـبــل
ّاتضاح مصير ّ
الرد الكتابي للواليات املتحدة
وحلف األطلسي على الضمانات الروسية.
ّ
ف ــي ك ـي ـي ــف ،قـ ــال بـلـيـنـكــن إن ح ـش ــد ال ـق ــوات
الــروسـيــة بالقرب مــن ح ــدود أوكــرانـيــا يعني
ّ
أن الرئيس الــروســي فالديمير بوتني يمكنه
أن يأمر بالهجوم عليها خــال وقــت قصير،
وأب ـ ـ ــدى أمـ ـل ــه «ب ـ ـشـ ــدة» ب ـ ــأن ت ـل ـت ــزم روس ـي ــا
باملسار السلمي والدبلوماسي عندما يذهب
ملقابلة الفروف ،إال أنه لن يقدم ردًا خطيًا على
مطالب ال ــروس خــال الـلـقــاء .وأخـبــر بلينكن
الــدبـلــومــاسـيــن ف ــي ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة في
كـيـيــف ،بــأنــه «نـعـلــم أن ه ـنــاك خـطـطــا قائمة
لــزيــادة ع ــدد ه ــذه ال ـقــوات (الــروس ـيــة) بشكل
أك ـب ــر خـ ــال وقـ ــت ق ـص ـيــر التـ ـخ ــاذ م ــزي ــد من
ال ـتــداب ـيــر ال ـعــدوان ـيــة ض ــد أوك ــران ـي ــا» .وبـعــد
ك ـي ـيــف ،ي ـتــوجــه بـلـيـنـكــن إل ــى ب ــرل ــن إلج ــراء
م ـح ــادث ــات رب ــاع ـي ــة م ــع بــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
وأملــان ـيــا سـعـيــا إل ـ ّـى وح ــدة غــربـيــة قـبــل لـقــاء
ـروف ،ال ــذي ح ــذر ،أول مــن أمــس الـثــاثــاء،
الف ـ ّ
م ــن أن ـ ــه ل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك م ـف ــاوض ــات أخ ــرى
حتى يستجيب الغرب كتابة ملطالب روسيا
بضمانات أمنية شاملة.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ش ـ ـكـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي
فولوديمير زيلينسكي الواليات املتحدة على
دعمها بالده «في هذه الفترة العصيبة» لدى
استقباله بلينكن .وأكد مسؤول أميركي رفيع
لوكالة «فرانس بــرس» أن إدارة الرئيس جو
بايدن «وافقت ،الشهر املاضي ،على تخصيص
 200مليون دوالر كمساعدات دفاعية أمنية
إضــاف ـيــة لـشــركــائـنــا األوك ــرانـ ـي ــن» .وأض ــاف
املسؤول ،الذي طلب عدم كشف هويته« :كما
قـلـنــا ف ــي ال ـس ــاب ــق ،ن ـحــن م ـل ـتــزمــون بـسـيــادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تقديم
ال ــدع ــم ال ــذي تـحـتــاج إل ـيــه ال ـب ــاد» .ب ــدوره ــا،
األبيض جني
اعتبرت املتحدثة باسم البيت
ّ
ساكي ،مساء أول من أمس الثالثاء ،أنه «نحن
اآلن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها
في ّ
أوكرانيا» ،وأضافت:
أي وقت هجومًا على
ّ
ّ
«كل الخيارات مطروحة» ،محذرة من «وضع
خطير جدًا».
مــن جهته ،ش ـ ّـدد وزي ــر الخارجية األوكــرانــي
دم ـ ـي ـ ـتـ ــرو ك ــولـ ـيـ ـب ــا ع ـ ـلـ ــى أن أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ال
تـخـطــط «ألي ه ـجــوم» فــي ش ــرق ال ـبــاد على
االنفصاليني ،موضحًا خالل مؤتمر صحافي
مع بلينكن ،أن «الحل الوحيد لهذا النزاع هو
الحل السياسي».
فــي امل ـقــابــل ،اعـتـبــر نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ــروس ــي سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،أم ــس ،أن ــه ال
يــوجــد م ــا يــدعــو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة للقلق
إزاء ال ـتــدري ـبــات الـعـسـكــريــة املـشـتــركــة بني
بيالروسيا وروسيا ،املقررة بني  10فبراير/

بلينكن وزيلينسكي في كييف أمس (أليكس براندون/فرانس برس)

بريطانيا تنقل أسلحة
مضادة للدبابات
إلى الجيش األوكراني
شباط املقبل و 20منه ،وذلك ردًا على إعراب
مـســؤول رفـيــع فــي وزارة الــدفــاع األميركية
(الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) ،مـ ـس ــاء أول م ــن أمـ ـ ــس ،عــن
خشية بــاده من احتمال أن يصبح وجود
الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ف ــي ب ـيــاروس ـيــا إلج ــراء
م ـنــاورات عسكرية دائ ـمــا ،وبــالـتــالــي يمهد
لنشر أسلحة نووية روسية في هــذا البلد
املتاخم ألوكرانيا وبولندا .وقــال املسؤول،
الذي طلب عدم ذكر اسمه ،إن حجم القوات
الروسية التي تصل إلى موسكو «أبعد مما
نتوقعه من مناورات عادية».
ب ـ ــدوره ،دع ــا الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مـ ــاكـ ــرون االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ــى ال ـق ـيــام
س ــري ـع ــا ب ـص ـي ــاغ ــة خ ـط ــة أم ـن ـي ــة ج ــدي ــدة،
تتضمن مقترحات للمساهمة في تخفيف
ح ــدة ال ـتــوتــرات مــع روس ـيــا .وق ــال مــاكــرون

إن ــه يتعني عـلــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي القيام
فــي األســاب ـيــع املـقـبـلــة «بــاسـتـكـمــال مقترح
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ــوض ـ ــع ن ـ ـظ ـ ــام ج ـ ــدي ـ ــد ل ــأم ــن
واالسـتـقــرار ،يستدعي عملية إعــادة تسلح
استراتيجية» ،وأض ــاف« :يـجــب أن نصيغ
هذا املقترح بني األوروبيني ،ثم نشاركه مع
حلفائنا فــي إط ــار حـلــف شـمــال األطـلـســي،
ثم نطرحه للتفاوض مع روسيا» .وجاءت
تصريحات مــاكــرون أمــام مشرعي االتحاد
األوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية،
غداة تصريح لألمني العام لألطلسي ينس
ستولتنبرغ بــأن الحلف العسكري بصدد
االنتهاء من مقترحاته األمنية.
في أنقرة ،نقلت وسائل إعــام رسمية تركية
عــن إبــراه ـيــم قــالــن ،املـتـحــدث بــاســم الــرئـيــس
ّ
رجب طيب أردوغــان ،قوله أمس ،إن أردوغان
سـ ـي ــزور أوك ــرانـ ـي ــا «خ ـ ــال أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة»،
مضيفًا أنه على تواصل مع أوكرانيا وروسيا
بشأن إنهاء التوترات املتصاعدة بني البلدين،
وعقد لقاء بني الطرفني .وعلق املتحدث باسم
ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف ع ـلــى اق ـت ــراح
أردوغ ـ ـ ـ ــان ل ـج ـمــع ب ــوت ــن وزي ـل ـي ـن ـس ـكــي إل ــى
طاولة واحــدة في أنقرة ،بالقول إن الكرملني
«يرحب بجهود أي دولــة بإمكانها املساعدة

في تسوية الوضع في أوكرانيا» ،مضيفًا أن
«الخالفات الرئيسية بني روسيا وأوكرانيا
تـتـعـلــق ع ـلــى وجـ ــه ال ـت ـحــديــد بـتـعـثــر تنفيذ
اتفاقيات مينسك من قبل كييف».
بـ ــدوره ،أف ــاد نــائــب وزي ــر الــدفــاع البريطاني
ج ـي ـم ــس ه ـي ـب ــي ،أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــأن ب ـ ـ ــاده سـلـمــت

أوكــرانـيــا عــدة آالف مــن الـصــواريــخ الخفيفة
املضادة للدبابات .وأضاف هيبي في مقابلة
إذاع ـي ــة« :أرس ـل ـنــا آالف ال ـصــواريــخ الخفيفة
امل ـ ـضـ ــادة ل ـل ــدب ــاب ــات إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
األوك ــرانـ ـي ــة» .وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أع ـلــن وزي ــر
ّ
الدفاع البريطاني بني واالس أن بالده ستزود
أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات «للدفاع
عـ ــن الـ ـنـ ـف ــس» .وق ـ ــال واالس أم ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
البريطاني ،يــوم اإلثـنــن املــاضــي« :ال تعتبر
أسلحة استراتيجية ،وال تمثل أي خطر على
روسيا ،وهي مخصصة للدفاع عن النفس».
وكــانــت وزارة الــدفــاع األوكــرانـيــة قــد أكــدت،
أول من أمس الثالثاء ،وصول دفعة جديدة
من األسلحة البريطانية املخصصة للجيش
األوكراني ،مشيرة إلى أنها تتمثل في أنظمة
خفيفة مضادة للدبابات .وقال نائب وزير
الدفاع األوكراني أناتولي بيترينكو إن ذلك
السالح سيستخدم لألغراض الدفاعية فقط
«لحماية قواتنا والبنية التحتية الحيوية
والسكان املدنيني».
ون ـق ـل ــت وس ــائ ــل إعـ ـ ــام أوك ــرانـ ـي ــة ت ـقــاريــر
م ـ ـصـ ــورة ح ـ ــول وص ـ ـ ــول طـ ــائـ ــرة ع ـس ـكــريــة
ّ
محملة بما يعتقد أنـهــا أنظمة
بريطانية
«أن أل إيــه دبـلـيــو» امل ـضــادة لـلــدبــابــات ،في
ثالث دفعة سالح خالل يومني ،إذ سبق أن
وصلت طائرتان عسكريتان من لندن يوم
اإلثنني املاضي.
ون ـ ـظـ ــام «أن أل إي ـ ــه دبـ ـلـ ـي ــو» الـ ـس ــوي ــدي ـ
البريطاني هــو «الـســاح املـضــاد للدبابات
ال ـخ ـف ـيــف ل ـل ـج ـيــل الـ ـت ــال ــي» وي ـش ـب ــه ن ـظــام
«جــاف ـلــن» األم ـي ــرك ــي .وال ـن ـظــام ع ـب ــارة عن
صـ ـ ــاروخ م ـض ــاد ل ـل ــدب ــاب ــات ق ـص ـيــر املـ ــدى،
م ــزود ب ــرأس حــربــي عــالــي االنـفـجــار مضاد
ل ـل ــدب ــاب ــات م ــن ع ـي ــار  150مـيـلـيـمـت ـرًا ،وتــم
تصميم هذا الــرأس بهدف ضرب الدبابات
الــروس ـيــة م ــن الـسـلـسـلــة «ت ــي» ف ــي املــديــات
القصيرة .وتستخدم القاذفة نظامًا بصريًا
أساسيًا سهل االستخدام.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس،
رويترز ،فرانس برس)

بوروشينكو حرًا بشروط
قرر القضاء األوكراني ،أمس األربعاء ،عدم توقيف الرئيس األوكراني
السابق بيترو بوروشينكو ،المتهم بالخيانة العظمى لكنه ُمنع من
مغادرة البالد .وأعلن القرار القاضي أوليكسي سوكولوف في كييف،
وطلب مصادرة جوزا سفر بوروشينكو .وعقب اإلعالن ،أدى بوروشينكو
والمقربون منه النشيد الوطني في قاعة المحكمة .واتهم رئيس
البالد السابق الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي بالتخطيط لهذه
المالحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي.

مكاسب النفط تقود بورصات الخليج للصعود
لندن ـ العربي الجديد

ق ــادت مكاسب الـنـفــط ،مــؤشــرات معظم أســواق
األسـ ـه ــم ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة إلـ ــى ال ـص ـع ــود ف ــي خ ـتــام
تعامالت ،أمس األربـعــاء ،لتزيل آثــار الخسائر،
الـتــي تعرضت لها األس ــواق فــي الجلسة الـســابـقــة ،بفعل
امل ـخــاوف مــن اتـســاع نـطــاق الـتــوتــرات فــي املنطقة ،بعدما
هــاج ـمــت ج ـمــاعــة ال ـح ــوث ــي الـيـمـنـيــة ص ـه ــاري ــج ن ـفــط في
اإلمـ ـ ــارات ،ي ــوم االث ـنــن امل ــاض ــي .وارت ـف ـعــت أس ـعــار النفط
لليوم الرابع على التوالي ،أمس ،لتسجل أعلى مستوياتها
فــي سـبــع س ـنــوات ،مستفيدة مــن تــوقــف خــط أنــابـيــب من
الـعــراق إلــى تركيا لبعض الــوقــت ،وزي ــادة املـخــاوف بشأن
مشكالت جيوسياسية مقلقة في روسيا.
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام ب ــرن ــت فـ ــوق  89دوالرا
للبرميل ،وهو أعلى مستوى لها منذ  13أكتوبر /تشرين
األول  .2014كما زادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي إلى نحو  87دوالرا للبرميل ،وهو أعلى
مـسـتــوى مـنــذ الـتــاســع مــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول .2014
ورغم عدم تالشي املخاوف بشأن تداعيات هجوم جماعة

الـحــوثــي عـلــى مــرافــق نفطية فــي أبــوظ ـبــي ،صـعــد مؤشر
بــورصــة أبــوظـبــي ل ـ ــأوراق املــالـيــة بنسبة  ،%1.6بعدما
زاد سهم بنك أبوظبي األول ،أكبر بنوك اإلمــارات بنسبة
 ،%3.92وسـهــم «طــاقــة» بنسبة  .%2.38وه ــددت جماعة
الحوثيني ،االثنني املاضي ،بشن املزيد من الغارات الجوية
على اإلمـ ــارات ،بعد ضــربــات شنتها باستخدام طــائــرات
ّ
مسيرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود
في أبوظبي ،ما تسبب في مقتل ثالثة أشخاص ،في حني
قــالــت اإلم ـ ــارات إنـهــا «تحتفظ بحقها فــي ال ــرد عـلــى تلك
الهجمات اإلرهابية وهذا التصعيد اإلجرامي».
وقالت شركة النفط اإلماراتية أدنــوك إنها فعلت الخطط
الضرورية الستمرارية األعـمــال ،لضمان توفير إمــدادات
مــوثــوق بها مــن املنتجات لعمالئها فــي اإلم ــارات وحــول
العالم بعد واقعة في محطة تحميل املنتجات املكررة في
منطقة مصفح بأبوظبي.
وزاد م ــؤش ــر ب ــورص ــة ق ـطــر بـنـسـبــة  %0.33ن ـق ـطــة ،وق ــاد
املكاسب سهم «مجمع املـنــاعــي» مرتفعا بنسبة ،%3.15
وزاد سهم «صناعات قطر» بنسبة  .%1.45وارتفع كذلك
مؤشر بورصة مسقط بنسبة  ،%0.53وتصدرت املكاسب

أسهم قطاع االستثمار بقيادة «عمان واإلمارات» ،مرتفعا
بنسبة  ،%8.77وزاد سهم البنك األهلي العماني بنسبة
 .%2.52وارتـفــع مؤشر بــورصــة البحرين بنسبة ،%0.16
بــدعــم مــن املـكــاســب ال ـتــي حققها سـهـمــا «أل ـب ــا» لصناعة
األملنيوم و«زيــن البحرين» لالتصاالت ،مرتفعني بنسبة
 %1.33و %0.71على الترتيب .فــي املقابل سجل املؤشر
األول في ســوق الكويت انخفاضًا طفيفا بنسبة .%0.05
وتـعـتـمــد نـتــائــج أع ـمــال الـكـثـيــر مــن ال ـشــركــات فــي أس ــواق
الخليج عن املشروعات الحكومية التي تنتعش مع زيادة
عائدات النفط التي تعتمد عليها البالد بشكل كبير.
ووفق التقرير الشهري عن سوق النفط الصادر عن وكالة
الطاقة الدولية ،أمس ،فإن تخفيف إجــراءات اإلغالق التي
تسببت فيها جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا ،يعني اسـتـمــرار
الحركة النشطة ،مما يدفعها إلــى رفــع تقديراتها للطلب
على النفط في العام الحالي بنحو  200ألف برميل يوميًا
وهي نفس تقديرات العام املاضي .وأشــار التقرير إلى أن
طاقة التكرير فــي العالم تقلصت بــواقــع  730ألــف برميل
يــوم ـيــا ف ــي  ،2021ل ـكــن م ــن امل ـتــوقــع أن يــرت ـفــع اسـتـهــاك
املصافي عامليًا  3.7ماليني برميل يوميًا في .2022

البرد يخفض
مخزون الغاز
في اليابان
ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت م ـ ـخـ ــزونـ ــات
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي املـســال
ف ــي الـ ـي ــاب ــان إلـ ــى أدن ــى
مـ ـسـ ـت ــوى خـ ـ ــال سـبـعــة
أشـهــر ،مــع زيــادة الطلب
ب ـس ـبــب ال ـط ـق ــس األك ـث ــر
بـ ـ ــردًا وت ـخ ــزي ــن أوروبـ ـ ــا
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ـش ـح ـن ــات
ملواجهة شدة البرودة.
ويـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ـحـ ــويـ ــل مـ ـس ــار
شحنات الغاز الطبيعي
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــال ،خ ـ ــاص ـ ــة ت ـل ــك
ال ـتــي يـتــم تــوريــدهــا من
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
مـ ــن آسـ ـي ــا إل ـ ــى أوروب ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــن
أسـ ـع ــار أكـ ـث ــر ج ــاذب ـي ــة،
مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك م ـ ـعـ ــروضـ ــا
أقـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــورديـ ــن
اآلسـ ـي ــوي ــن ،وي ـت ــم بيع
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــات املـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة
بأسعار عالية جدًا.
وان ـخ ـف ـضــت اإلمـ ـ ـ ــدادات
التي تحتفظ بها مرافق
الـ ـط ــاق ــة ب ـن ـس ـب ــة %6.9
عـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـس ــاب ــق
إلــى مليوني طن في 16
ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي
الـ ـ ـج ـ ــاري ،وه ـ ــو األدن ـ ــى
مـنــذ نـهــايــة مــايــو /أيــار
 ،2021وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات
وزارة التجارة اليابانية
الصادرة أمس األربعاء.

متابعة

■ هدم بيت عائلة صالحية في حي الشيخ جراح ،وتهجير أكثر من
 20إنسانًا يعيشون داخل البيت .الشرطة اإلسرائيلية ،اعتقلت واعتدت
على أهالي املنزل .املواطن الفلسطيني يعيش كل يوم نكبة جديدة.
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_النقب
ُ
■ النكبة مخلصتش ،التهجير مخلصش .بكل يوم نكبة جديدة،
بكل يوم تهجير قسري .بنعيد إحياء نكبتنا يوم بعد يوم
ُ
ما دامه االحتالل موجود .كلنا مسؤولني ومحاسبني عن تهجير
العائالت بالشيخ جراح وبالنقب# .انقذوا_حي_الشيخ_جراح
#انقذوا_النقب
■ ال يريد اليمن منكم أي شيء فاليمن غني بأبنائه وغني بثرواته
الطبيعيةُ .جل ما يريده اليمن منكم هو بأن تكفوا أيديكم وتدخالتكم
في شؤونه .وهذا كل ما يريده اليمن منكم
■ قال مسؤولون أوكرانيون لـسي أن أن ،إن روسيا كثفت
رحالتها االستطالعية وزادت من استخدام وحدات الراديو ،األقمار
الصناعية بالقرب من الحدود .تم نقل مجموعات تكتيكية إضافية
من الصواريخ البالستية قصيرة املدى من طراز إسكندر إلى الحدود.
إذا حدث اجتياح ألوكرانيا األطلسي لن يصمد كثيرًا
■ أعتقد أنه في أقل من  12ساعة ستسيطر روسيا على كل أوكرانيا،
لكن املشكلة فيما بعد ذلك هو حصول مواجهات كبرى
■ كشفت تسريبات وثائق باندورا أن نخبة #لبنان املالية والسياسية
واإلعالمية لجأت إلى املالذات الضريبية بأرقام قياسية عبر  346شركة
َ
مسجلة
لبنانية
■ ليس لديكم رصاص يكفي إلبادتنا جميعًا ،ولدينا ما يكفي من
الحبال ملشانقكم# .مجازر_انقالب_السودان
■ كل قطرة دم شهيد ارتقى ،وكل دمعة حزن ألم مكلومة،
وآه قلب أب مفطور ،وكل حسرة شقيق وصديق ،وكل شيخ ورجل
وامرأة وشاب وشابة وطفل ،بل كل ذرة تراب وهواء وأرض وسماء
في هذا الوطن تلعنكم أيها االنقالبيون القتلة املجرمون .الخزي
والعار للطغاة الجبابرة واملجد والخلود للشهداء# .مجزرة17يناير

بريطانيا :جونسون يرفض االستقالة
رفض رئيس الوزراء
البريطاني ،بوريس
جونسون ،االستقالة من
منصبه بسبب «فضيحة
الحفالت» على الرغم
من الضغوط ،داعيًا إلى
«انتظار نتائج التحقيق»
س ـعــى رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
جــون ـســون ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،ل ـصـ ّـد ال ــدع ــوات
امل ـتــاح ـقــة والـ ـت ــي ت ـطــال ـبــه بــاالس ـت ـقــالــة من
داخ ــل صـفــوف حــزبــه املـحــافـظــن وم ــن حــزب
«الـعـمــال» امل ـعــارض ،مــؤكـدًا تمسكه بالبقاء
فــي منصبه بانتظار نتائج التحقيق الــذي
ت ـجــريــه امل ـس ــؤول ــة ف ــي ال ـخــدمــة املــدن ـيــة سو
ّ
غراي ،حول «فضيحة الحفالت» التي نظمها
امل ـق ـ ّـر ال ـح ـكــومــي  10داون ـي ـن ــغ س ـتــريــت ،في
أوقـ ــات مختلفة فــي ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،في
خ ـضـ ّـم اإلغ ــاق ــات ال ـتــي فــرضـتـهــا الـحـكــومــة
مل ــواج ـه ــة ت ـف ـشــي وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا .وردًا على
سؤال في البرملان أمس من نائبة عن الحزب
الليبرالي الديمقراطي املعارض ،عما إذا كان
الوقت قد حان الستقالته ،قال جونسون «ال».
وأض ــاف« :أع ـتــذر بـشــدة عــن أي ســوء تقدير
حــدث» ،قبل أن يطلب منها «انتظار نتيجة
التحقيق األسـبــوع املـقـبــل» قبل استخالص
أي استنتاجات.
واعـ ـتـ ـب ــر ج ــونـ ـس ــون ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه أن ح ــزب
املـحــافـظــن حـقــق إن ـج ــازات عظيمة للشعب
وسنفوز في االنتخابات املقبلة (املقررة في
مايو/أيار  .)2024وتطرق إلى ملف كورونا،

بالقول إن أعـضــاء الحكومة «أنـجــزوا أســرع
عملية تلقيح لفيروس كــورونــا وفخور بما
قامت بــه» ،كاشفًا أنه سيتم تخفيف القيود
ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا بـ ـ ــدءًا م ــن األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل،
والكمامات لن تكون إلزامية سوى في بعض
األمــاكــن .وكــان جونسون ،نفى أول من أمس
الـثــاثــاء «بشكل قــاطــع» ،مــا قــالــه مستشاره
السابق دومينيك كامينغز من أنه حذره من
تنظيم حفلة مخالفة لقواعد مكافحة كورونا
في مقر رئاسة الحكومة في مايو/أيار .2020
ويعاني جونسون من تفكك دعم املحافظني
حوله ،مع تخطيط نحو  20نائبًا من الحزب،
لنزع الثقة عنه .وذكرت صحف بريطانية أن
ال ـنــواب املـحــافـظــن الـشـبــاب اجـتـمـعــوا ،أول
م ــن أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،لـلـبـحــث ف ــي الـتـصــويــت
عـلــى حـجــب الـثـقــة ع ــن جــون ـســون .ويعتبر
نواب حزب املحافظني هؤالء الذين يمثلون
دوائـ ــر ان ـتــزعــت مــن ال ـحــزب الـعـمــالــي خــال
انتخابات  12ديسمبر/كانون األول ،2019
أنهم جمعوا ما يكفي من أصــوات لإلطاحة
بجونسون.
ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب املحافظني،
وت ــال ـي ــا ع ــن رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ـن ـب ـغــي أن
يــرســل  54نــائـبــا مــن املـحــافـظــن رســالــة إلــى
«لجنة  ،»1922الـتــي تنظم مسابقات قيادة
ح ــزب املـحــافـظــن ،مـطــالـبــن بـتـصــويــت على
حجب الثقة .وحتى اآلن كشف سبعة نواب
أنهم قاموا بذلك ،لكن نحو  30أقــدمــوا على
هــذه الخطوة على مــا ذكــرت الصحف ،التي
ت ـس ــاء ل ــت ح ـ ــول م ــا إذا ك ـ ــان تـ ـم ــرد الـ ـن ــواب
الـ ـشـ ـب ــاب س ـي ــؤم ــن ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد .وق ـ ــال أح ــد
امل ـشــاركــن لـهـيـئــة اإلذاع ـ ــة الـبــريـطــانـيــة «بــي
ب ــي سـ ــي»« :أظـ ــن أن ـنــا نـجـحـنــا لـكــن يصعب
التأكيد» .وأكد آخر لصحيفة «ذي تلغراف»
ّ
أن «الساعة حانت» بالنسبة لرئيس الوزراء.
ّ
لـكــن صحيفة «فــايـنـنـشــال تــايـمــز» ذك ــرت أن

الـتــردد ال يــزال سيد املــوقــف ،ويــريــد البعض
انتظار نتائج تحقيق غراي.
من جهته ،أعلن النائب في حزب املحافظني
ك ــري ـس ـت ـي ــان وايـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــورد ،أمـ ـ ــس األرب ـ ـع ـ ــاء،
انـشـقــاقــه عــن صـفــوف ال ـحــزب وانـتـقــالــه إلــى
ح ــزب «ال ـع ـمــال» احـتـجــاجــا عـلــى «تـصــرفــات
رئيس الوزراء» .كما دعا زعيم «العمال» كير
ستارمر ،جونسون مجددًا إلى االستقالة.
وإضافة إلى الحفالت املقامة خالل اإلغــاق،
يــواجــه رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء فـضــائــح محسوبية
ومشكلة تراجع القدرة الشرائية مع تسجيل
التضخم في بريطانيا ،أعلى مستوى له منذ
 30عامًا في ديسمبر املاضي .وصعد معدل
التضخم السنوي في بريطانيا خالل الشهر
املاضي ،إلى  5.4في املائة ،مقارنة مع  5.1في
املــائــة فــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي املــاضــي.
وتفتح نسب التضخم املسجلة خالل الشهر
املاضي ،الباب واسعًا أمــام املصرف املركزي
البريطاني ،إلعــادة النظر في نسبة الفائدة
الـحــالـيــة الـبــالـغــة  0.25فــي املــائــة ،وإمكانية
زيادتها لكبح جماح التضخم .وذكــر مكتب
اإلح ـصــاء الــوطـنــي فــي بــريـطــانـيــا ،أم ــس ،أن
التضخم خالل ديسمبر املاضي ،جاء مدفوعًا
ب ــاس ـت ـم ــرار الـ ــزيـ ــادات الـ ـح ــادة ع ـلــى أس ـعــار
ال ـط ــاق ــة ب ــأن ــواع ـه ــا .ك ــذل ــك ،واصـ ـل ــت أس ـعــار
ال ـغــذاء والـنـقــل واملـشــروبــات غير الكحولية،
ت ـس ـج ـيــل زيـ ـ ـ ـ ــادات م ـت ـب ــاي ـن ــة خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
ّ
امل ــاض ــي ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي .ل ـك ــن وســائــل
إع ــام بريطانية ذك ــرت أن جــونـســون ينوي
الكشف عن سلسلة من اإلج ــراءات شعبوية
الطابع إلنقاذ نفسه .وأعلنت حكومته أنها
ت ـنــوي االس ـت ـعــانــة بــالـجـيــش لــوقــف وص ــول
املـهــاجــريــن عـبــر املــانــش مــن فــرنـســا ،وتـنــوي
إلغاء الرسوم السنوية اإللزامية التي ّ
تمول
هيئة «بي بي سي».
(األناضول ،رويترز ،فرانس برس)
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أخبار مختصرة

صكوك سعودية
قالت وزارة المالية السعودية ،أمس األربعاء ،إنّها
طرحت صكوكًا في السوق المحلية بقيمة  2.83مليار
ريال ( 755مليون دوالر).
وذكرت الوزارة في بيانّ ،
أن اإلصدار تم تقسيمه إلى
شريحتين ،األولى بقيمة  1.25مليار ريال ( 333مليون
دوالر) ،تستحق في  ،2030والثانية بقيمة  1.59مليار
ريال ( 424مليون دوالر) ،تستحق في  .2034ولجأت
السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط
منذ منتصف  ،2014وهو مصدر الدخل الرئيس ألكبر بلد
مصدر للخام وثالث أكبر منتج عالميًا.
وارتفع الدين العام السعودي إلى  937مليار ريال (249.9
مليار دوالر) ،بنهاية  ،2021تمثل  %32.7من الناتج

المحلي ،مقابل  853.5مليار ريال ،تمثل  %32.5من ناتج
.2020

مليار دينار ( 6.7مليارات دوالر) ،في  ،2022الفتًا إلى ّ
أن
ذلك سيتيح لليبيا زيادة اإلنتاج إلى  1.4مليون برميل يوميًا.

زيادة النفط الليبي
قال مصطفى صنع اهلل ،رئيس المؤسسة الوطنية
للنفط في ليبيا ،في مؤتمر صحافي في طرابلس،
أمسّ ،
إن المؤسسة تخطط للحفاظ على اإلنتاج عند
مستوى  1.2مليون برميل يوميًا في  .2022وأضاف
صنع اهلل ّ
أن المؤسسة تأمل بأن تتمكن من زيادة اإلنتاج
إذا حصلت على ميزانية إضافية ،مضيفًا ّ
أن الشركة
تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام ،وهو
ما سيضيف طاقة إضافية بنحو  18ألف برميل يوميًا.
وأشار إلى أنّه يسعى لكي تكون ميزانية المؤسسة 31

الصناعة في قطر
بلغ مؤشر اإلنتاج الصناعي في دولة قطر خالل نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي  92.8نقطة ،بانخفاض بلغت نسبته
 ،%8.8مقارنة مع أكتوبر /تشرين األول ،بينما ارتفع بنحو
 %1.8على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه من
العام الماضي .2021 ،ويتكون الرقم القياسي لإلنتاج
الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية ،تتمثل في التعدين
بأهمية نسبية تبلغ  %83.6من وزن المؤشر ،ثم الصناعة
التحويلية  ،%15.2والكهرباء  ،%0.7والماء  ،%0.5وفق
بيانات صادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء أمس.

إعانة البطالة
والحكومات
السمسارة
مصطفى عبد السالم

في وقت األزمات تساند الحكومات
املتقدمة واملنتخبة مواطنيها عبر
تقديم اإلعانات والسيولة النقدية
والخدمات املجانية من تعليم
وصحة ومواصالت ومعاش
تقاعدي .فالحكومات في هذه
الدول ال تلعب دور السمسار
الجشع الذي يتاجر في املواطن
ويتربح منه ويبيع له السلعة
والخدمة بسعر مرتفع ،حتى
ّ
في ظل تراجع األسعار في
األسواق الدولية ،بل هي مقدم
جيد للخدمات العامة ،وتمنحها
مجانًا ،أو على األقل بسعر يناسب
دخل املواطن .فما دامت الحكومة
تحصل على ضرائب ورسوم
من املواطن ،فهي ملتزمة دعمه
ومساندته ،وخاصة املنتمني
إلى الطبقات الفقيرة واملهمشة
والعاطلني من العمل.
ً
مثال ،في الواليات املتحدة أعلن
مسؤول في البيت األبيض أمس
ّأن الرئيس جو بايدن يعتزم
توفير  400مليون قناع «إن
 »95عالي الحماية للمواطنني
مجانًا في الصيدليات ومراكز
الصحة املجتمعية ،وأن توفير
األقنعة املجانية أكبر عملية نشر
ملعدات الحماية الشخصية في
تاريخ اللباد ،وجاء حرص اإلدارة
األميركية على طرح األقنعة ليس
من منطلق أنها األرخص ،بل ألنها
ُ
ت َع ّد أكثر فاعلية في الوقاية من
الفيروس من األقنعة املصنوعة من
القماش ،والجراحية.
والالفت ّأن الواليات املتحدة كانت
أكبر داعم ملواطنيها على مستوى
العالم خالل أزمة تفشي كورونا،
فقد بلغت قيمة التحفيزات
النقدية التي ضختها في شرايني
االقتصاد واألسواق ولألسر نحو
 6تريليونات دوالر ،والالفت أيضًا
ّأن هذا يحدث في دولة تصنف
نفسها أنها زعيمة الرأسمالية
في العالم ،وتطبق قواعد العرض
والطلب بقوة ،ونظرية «دعه يعمل
دعه يمر».
ومن األدوار االجتماعية التي
حرصت عليها الدول املتقدمة
إبان تفشي كورونا أيضًا،
تقديم مساعدات نقدية للمواطن.
فالواليات املتحدة قدمت مئات
املليارات من الدوالرات لألسر
للتخفيف من تداعيات األزمة
الصحية واملساعدة على تجاوزها،
وكذا فعلت أملانيا وبريطانيا
وفرنسا واليابان وغيرها من
الدول التي تحصل على ضرائب
من املوطن مقابل تعهدها
بمنحه خدمات تعليمية وصحية
وتقاعدية مجانية ومساندته في
أوقات األزمات.
في املقابل ،نجد ّأن الحكومات
العربية ترتكب كارثتني :األولى هي
ً
التنصل أصال من توفير فرص
عمل للعاطلني ،بل والتضييق على
القطاع الخاص ،املوفر األساسي
لتلك الفرص مع تراجع دور
الحكومات في التوظيف .والثانية
عدم تقديم أي إعانات للعاطلني
من العمل إلى حني عثورهم على
فرصة عمل ،بل ربما ترك هؤالء
العاطلون نهبًا للفراغ ،وربما
للمخدرات والضياع.

مصر :قروض جديدة وعجز مالي متزايد
وافــق مجلس الــوزراء املصري على بدء وزارة املالية
في إجراءات إصدار صكوك سيادية (أدوات دين) في
األسواق الدولية ،في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة
تقديرها للعجز املــالــي للسنة املــالـيــة الحالية التي
تنقضي بنهاية يونيو /حزيران املقبل.
ولم يذكر املجلس مزيدًا من التفاصيل ،في بيان له،
أمس األربعاء ،لكن وزير املالية محمد معيط قال في
أغسطس /آب املاضي ،إن مصر تستعد إلصــدار أول
صكوك سيادية في النصف األول من .2022
وأقــر مجلس الـنــواب في أغسطس /آب أيضا قانون
ال ـص ـكــوك ال ـس ـيــاديــة الـ ــذي يـنـظــم عـمـلـيــات اسـتــدانــة

ال ـح ـكــومــة ب ـه ــذه األدوات ،ل ـكــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة
لـ ـلـ ـق ــان ــون لـ ــم ت ـ ـصـ ــدر ب ـ ـعـ ــد .ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـت ـصــري ـحــات
الـحـكــومـيــة ،ف ــإن م ــن املـسـتـهــدف أن تـبـلــغ قـيـمــة أول
إصدار نحو ملياري دوالر.
في األثناء ،رفعت الحكومة توقعاتها لعجز موازنة
الـسـنــة املــالـيــة الـحــالـيــة  2022 /2021إل ــى  %6.9عن
توقعات سابقة عند  .%6.7ولم يخض بيان مجلس
الـ ــوزراء فــي تفاصيل بـشــأن نسبة العجز الكلي في
النصف األول ،علمًا أن عجز املوازنة في العام املالي
املاضي بلغ .%7.4
ت ـس ـت ـه ــدف م ـص ــر فـ ــي املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة أن تـبـلــغ

التمويالت املحلية نحو  990.1مليار جنيه ،مقارنة
مــع  832.29مليار جنيه خــال مــوازنــة السنة املالية
املاضية ،والتمويالت الخارجية  78.375مليار جنيه،
مقابل  165.44مليارا في السنة املاضية.
وت ـق ــول ال ـح ـكــومــة إن ـه ــا تـسـتـهــدف ن ـم ـوًا اقـتـصــاديــا
يبلغ  ،%5.7في مشروع موازنة السنة املالية املقبلة،
وخ ـفــض نـسـبــة الــديــن إل ــى أق ــل مــن  %90مــن الـنــاتــج
املحلي.
ُ
وتكاليف خدمة الديون في مصر تعد من بني أعلى
الــديــون الـسـيــاديــة املصنفة ،وفـقــا لتقرير ص ــادر عن
وكــالــة «س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز» للتصنيف االئتماني
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ال ـعــامل ـيــة ف ــي ن ـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي .وهـ ــذا يـعـنــي أن
مـصــر ق ــد تـكــافــح لـلـتـعــامــل م ــع ال ــزي ــادة الـكـبـيــرة في
تكاليف االقتراض ،خاصة مع توجه البنك الفيدرالي
األميركي إلــى رفــع أسعار الفائدة ،وهــو ما يزيد من
كلف االقتراض من مختلف األسواق الدولية.
وقفز الدين الخارجي ملصر إلى  137.85مليار دوالر
بنهاية يونيو /حزيران  ،2021مقابل  123.49مليار
دوالر بنهاية يونيو عــام  ،2020بنسبة زيــادة بلغت
 ،%11.57وفق بيانات صــادرة عن البنك املركزي في
أكتوبر /تشرين األول املاضي.
(العربي الجديد)
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سورية

مال وناس

فساد من بوابة تأسيس الشركات

سيارات تونس

عدنان عبد الرزاق

يتمسك النظام السوري باشتراطات تأسيس
الشركات ،إذ لم يطاول التغيير الــذي عصف
بالوضع االقتصادي للبالد شروط رأس املال
املسموح به لتأسيس الكيان ،رغبة من النظام
ف ــي مـنــح غ ـطــاء لـلـمـقــربــن مـنــه وال ـت ـهــرب من
العقوبات ،وفق خبراء اقتصاد.
يـقــول الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ال ـســوري محمود
حـ ـس ــن لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ش ــرك ــات
جديدة دخلت على خط االستيراد والتصدير
لــاس ـت ـفــادة م ــن م ـي ــزات ال ـقــانــون  29الـخــاص
بتأسيس الشركات ،مشيرا إلى أن الكثير من
ه ــذه ال ـش ــرك ــات «وهـ ـم ــي» وال يـحـقــق ش ــروط
تأسيس الشركات ،سوى على الورق.
يضيف حسني «هــذه الشركات أبــواب ارتــزاق
بـغـطــاء قــانــونــي لـلـمـقــربــن مــن ال ـن ـظــام» ومــع
مــرور الوقت تحتل املكان األبــرز على خارطة
االس ـت ـيــراد والـتـصــديــر واالس ـت ـف ــادة مــن دعــم
الدوالر ،في الوقت الذي تضيق حكومة بشار
األس ـ ــد ،ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى «ب ـم ــا فـيـهــا
شــركــات األدوي ـ ــة» خ ــال عـمـلـيــات االس ـت ـيــراد

نقص المركبات الجديدة
يقفز بأسعار «المستعمل»
قفزت أسعار السيارات
المستعملة في تونس
بنحو  %20خالل العام
األخير ،متأثرة بتزايد اإلقبال
عليها مع تراجع القدرة
على شراء المركبات
الجديدة ونقصها
باألساس في األسواق
تونس ـ إيمان الحامدي

ت ـت ـســارع وت ـي ــرة ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الـسـيــارات املستعملة فــي تونس
مــع تــزايــد اإلق ـبــال عليها بسبب
نقص املعروض من املركبات الجديدة ،على
خلفية تــأثــرهــا بسالسل الـتــوريــد العاملية،
ً
فضال عن تراجع الـقــدرات الشرائية للكثير
من املواطنني ،الذين تغيرت أنماط شرائهم
بـفـعــل األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
البالد وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وت ـع ــان ــي سـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ت ــون ــس من
تــداعـيــات أزم ــة الــرقــائــق اإللكترونية عامليًا
(أشباه املوصالت) ،والتي تسببت بتراجع
ت ـس ـل ـي ـمــات ش ــرك ــات الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي أن ـحــاء
العالم وعــدم قــدرة وكــاء البيع على تلبية
طلبات التجار في السوق املحلية ،ما جعل
ً
«أسواق املستعمل» بديال للكثيرين.
ّ
ل ـك ــن أسـ ـع ــار الـ ـع ــرب ــات امل ـس ـت ـع ـم ـلــة ت ـصــدم
امل ـقــدمــن ع ـلــى الـ ـش ــراء ،ال ــذي ــن ي ـش ـكــون من
ً
زيـ ـ ـ ـ ــادات قـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن نـ ـق ــص فــي

تحقيق
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

لـ ــم ي ـل ـم ــس ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ف ــارق ــا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ت ـغ ـ ّـي ــر أسـ ـع ــار املـ ــواد
االسـتـهــاكـيــة والـسـلــع الـغــذائـيــة
على الرغم من تأكيد املسؤولني والجهات
امل ـع ـن ـيــة أن االنـ ـخـ ـف ــاض ت ـ ـ ــراوح ب ــن %25
و ،%30ال سيما على األصناف األساسية،
وذل ـ ــك ب ـف ـعــل ه ـب ــوط س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
بحدود  9آالف ليرة لبنانية ،بعدما كان قد
المــس حــدود  34ألــف ليرة فــي وقــت سابق
مــن ي ـنــايــر /كــانــون ال ـثــانــي ال ـج ــاري ،األمــر
ال ــذي يــرجـعــه مــواط ـنــون إل ــى م ــا يصفونه
بـ«جشع التجار الذي أضحى بال سقف».
يـ ـق ــول ص ــاح ــب س ــوب ــرم ــارك ــت فـ ــي مـنـطـقــة
جونية ،شمال بـيــروت ،لـ«العربي الجديد»،
إن «معظم السلع األساسية انخفض سعرها،
وال سيما الخبز والحبوب واللحوم والدجاج
واألل ـ ـبـ ــان واألج ـ ـبـ ــان وال ـس ـك ــر ،ك ـمــا شـهــدت
أس ـع ــار ال ــدخ ــان وامل ـع ـســل انـخـفــاضــا أيـضــا،
بيد أن الـســوق يشهد فوضى كبيرة وتغير
األسعار ليس بالنسب نفسها» .ويوضح أن
ً
«هناك محال كانت أصال تعتمد سعر صرف
دوالر أكثر مما كان في السوق السوداء ،أي
ً
 35ألــف ليرة مثال ،بينما كــان  33ألــف ليرة،
وأخ ــرى التزمت بسعر التطبيقات ،مــن هنا
فإن الفارق في األسعار سيبقى موجودًا في
ظــل غـيــاب الــرقــابــة الـشــامـلــة والـجــديــة وعــدم
ّ
ثبات سعر الصرف ،خصوصًا في ظل الكالم
املتواصل عن أنه سيعاود االرتفاع».
ويتخوف اللبنانيون مــن عمليات التخزين
التي دأب التجار على اتباعها ،حيث يعمدون
إلـ ــى ش ـ ــراء ال ـب ـض ــائ ــع ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـي ــرة عـلــى
األسـعــار املعدلة املنخفضة ويبيعون بعضًا
منها ويـخــزنــون معظمها لبيعه بـمـجــرد أن
تــرتـفــع األس ـع ــار بــال ـتــزامــن م ــع ارت ـف ــاع سعر
صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ك ـمــا ح ـصــل مع
السلع التي كانت ال تــزال مدعومة على سعر
ال ـصــرف الــرسـمــي وج ــرى تخزينها وبيعها
بأسعار مرتفعة أو تهريبها وتحقيق أربــاح
طائلة ،وفق مواطنني.
ويشكو املــواطـنــون مــن أن أصـحــاب املتاجر
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املعروض أيضا ،خصوصًا العربات صغيرة
الحجم التي يقبل عليها التونسيون بشكل
كبير.
وتخلق السيارات املستعملة سوقًا تجارية
ّ
يتكسبون من العمل في مجاالت
نشيطة ملن
البيع واألنشطة التجارية املرتبطة بها ،مثل
تـجــارة قطع غـيــار املــركـبــات ومستلزماتها
املختلفة.
يـقــول حبيب ال ــرزق ــي ،ال ــذي يعمل وسيطًا
ّ
فــي مجال الـسـيــارات املستعملة ،إن الكثير
مــن املــواطـنــن أضـحــوا يفضلون االحتفاظ
بـ ـسـ ـي ــاراتـ ـه ــم ،ولـ ـ ــم تـ ـع ــد ل ــديـ ـه ــم ح ـمــاســة
ل ـت ـغ ـي ـي ــره ــا بـ ـم ــركـ ـب ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ألسـ ـب ــاب
مـتـعــددة ،وأهمها ارتـفــاع أسـعــار السيارات
املستعملة.
ّ
يؤكد الرزقي ،لـ«العربي الجديد» ،أن عمله
ً
ّ
في الوساطة كان ّ
يدر عليه دخال جيدًا ،لكن
الفترة األخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا ،إذ
تشهد ال ـســوق نقصًا كـبـيـرًا فــي امل ـعــروض،
ً
فـضــا عــن ارت ـفــاع األس ـعــار إل ــى مستويات
قياسية.
ّ
ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن زي ـ ـ ـ ــادة األسـ ـ ـع ـ ــار ال تـقــل
ع ــن  %20خـ ــال ع ـ ــام ،مـقـتـفـيــة أثـ ــر أس ـعــار
الـسـيــارات الـجــديــدة الـتــي تشهد ارتـفــاعــات
أيضًا ،متوقعًا أن تواصل أسعار السيارات
املقبلة،
املستعملة ارتفاعها خــال األشـهــر
ّ
خصوصًا بعدما كشف قانون املــوازنــة أنه
ال نية ملراجعة أسعار العربات الجديدة عبر

مواطنون يحتفظون
بسياراتهم القديمة بسبب
ارتفاع األسعار

ّ
خفض ضرائبها .ووفق الرزقي ،فإن الطلب
زاد على السيارات الصغيرة والعائلية التي
تتماشى مع اإلمكانيات املالية لألسر.
وتشهد السوق التونسية توريد ما بني 60
ألفًا و 70ألف سيارة جديدة سنويًا من قبل
وكالء البيع ،باإلضافة إلى بيع نحو  20ألف
سـيــارة فــي ســوق املستعمل ،وفــق تقديرات
تجار.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــارة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات امل ـس ـت ـع ـم ـل ــة ن ـش ــاط
اقتصادي يوفر الرزق آلالف التونسيني ممن
يـشـتـغـلــون فــي األس ـ ــواق املـتـخـصـصــة التي
تــديــرهــا الـبـلــديــات أو فــي صــالــونــات عرض
ً
ال ـعــربــات املـسـتـعـمـلــة ،ف ـضــا عــن الــوسـطــاء
الــذيــن يـعـمـلــون عـبــر صـفـحــات متخصصة
يديرونها على شبكات التواصل.
وسـ ــوق املـ ــروج بــالـعــاصـمــة تــونــس وس ــوق
م ــدن ــن ،جـ ـن ــوب ال ـ ـبـ ــاد ،م ــن أكـ ـب ــر أس ـ ــواق
املــركـبــات املستعملة ،وتمثل هــذه األس ــواق
بــورصــة لقياس األس ـعــار ،كما يعد اإلقـبــال
عليها مقياسًا ملدى ازدهار الحركة التجارية
في هذا القطاع.
وفي نهاية العام املاضي ،2021 ،طلبت غرفة
وك ــاء بـيــع ال ـس ـيــارات مــن الـحـكــومــة خفض
الضرائب على السيارات من أجــل الحد من
ّ
تصاعد أسـعــار املــركـبــات الـجــديــدة ،غير أن
قــانــون املــوازنــة لــم يحمل ّ
أي إج ــراء فــي هذا
االتجاه.
وي ــرج ــح إب ــراهـ ـي ــم دب ـ ـ ــاش ،رئـ ـي ــس ال ـغــرفــة
الــوطـنـيــة لــوكــاء ومـصـنـعــي ال ـس ـي ــارات ،أن
تسجل املركبات الجديدة زيادة في األسعار
تراوح ما بني  %3و %5خالل العام الحالي،
مشيرًا في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى
ّ
أن هــذه الــزيــادة ناتجة عن نقص املعروض
العاملي.
وتتسبب أزم ــة نقص الــرقــائــق اإللكترونية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـض ـ ــررت مـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـشـ ــدة الـ ـش ــرك ــات

مخطط مغربي لتجنب العطش
الرباط ـ مصطفى قماس

األميركية واألوروبية على وجه الخصوص،
فــي تغيير وج ـهــة ال ـســوق الـتــونـسـيــة نحو
العربات اآلسيوية التي توسعت حصتها
مـ ــن ح ـج ــم امل ـب ـي ـع ــات إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ،%50
ل ـت ـت ـصــدر الـ ـع ــام ــات ال ـص ـي ـن ـيــة وال ـك ــوري ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة املـ ــراتـ ــب ال ـخ ـم ـس ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
تصنيف املبيعات حتى نهاية أغسطس/
آب امل ــاض ــي ،وف ــق الـغــرفــة الــوطـنـيــة لــوكــاء
ومـصـنـعــي ال ـس ـي ــارات ،لـتـتـقــدم بــذلــك على
الشركات األوروب ـيــة التي استأثرت لعقود

ط ــويـ ـل ــة ب ــالـ ـحـ ـص ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى م ـ ــن الـ ـس ــوق
الـتــونـسـيــة .وب ـخ ــاف نـقــص امل ـع ــروض من
الـسـيــارات الـجــديــدة ال ــذي تسبب فــي زيــادة
أسـ ـع ــار امل ــرك ـب ــات املـسـتـعـمـلــة ،كـ ــان لـعــامــل
القدرات الشرائية للمواطنني دور حاسم في
اإلقبال على سوق املستعمل.
ويــؤكــد الخبير االق ـت ـصــادي خــالــد الـنــوري
ّ
أن الفوارق بني القدرة الشرائية للمواطنني
ّ
واألسعار تتسع بشكل الفت ،مشيرًا إلى أن
السعر األدنى للعربات العائلية الجديدة ال

جشع
تجار لبنان

ال انخفاض حقيقيًا ألسعار األغذية رغم تراجع الدوالر

23900

واصــل سعر صــرف الــدوالر
بالسوق السوداء في لبنان
تــراجــعــه ،أمــس األربــعــاء،
ليبلغ وفــق متعاملين،
نحو  23900ليرة ،بينما كان
قد قفز في وقت سابق
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري إلــى
حدود  34ألف ليرة.

معظم الشركات
المؤسسة تعمل في
االستيراد والتصدير

مياه

تأبى أسعار السلع في لبنان االنخفاض ،رغم التراجع الملحوظ في سعر صرف الدوالر الذي
لطالما اتخذه التجار ذريعة لزيادة األسعار ،ما دفع مواطنين ومدافعين عن حماية المستهلك
إلى وصف السوق بالفوضى ،في ظل «جشع التجار الذي أضحى بال سقف»

يـتــذرعــون دائـمــا بأنهم اش ـتــروا بضائعهم
عـلــى «ال ـغــالــي» كــي ال يخفضوا أسـعــارهــا،
ك ـم ــا يـ ـس ــارع ــون إل ـ ــى رف ـع ـه ــا ف ـ ــور ارتـ ـف ــاع
سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر ،وه ــو مــا دف ــع املـحــال
بـغــالـبـيـتـهــا إل ــى ع ــدم وض ــع األس ـع ــار على
الرفوف في العلن للتحكم بها يوميًا.
وعلى الرغم من تخفيض إدارة حصر التبغ
والـتـنـبــاك « مؤسسة تخضع إلدارة وزارة
املالية اللبنانية» أسعار منتجاتها بنسب
تصل إلى  ،%15فإن غالبية املحال التجارية
لم تلتزم بالئحة األسعار الجديدة ،وال تزال
ت ـس ـعــر هـ ــذه امل ـن ـت ـجــات ع ـلــى أس ـ ــاس سعر
صــرف يفوق  30ألــف ليرة للدوالر الواحد،
بحجة أن البضائع التي تباع تم شراؤها
على السعر املرتفع.
وفـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ش ـ ـكـ ــاوى املـ ــواط ـ ـنـ ــن مـ ــن ع ــدم
انـخـفــاض األس ـع ــار ،ي ـقــول نـقـيــب مـسـتــوردي
املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة هــانــي بـحـصـلــي ،لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «الـ ـش ــرك ــات املـ ـسـ ـت ــوردة ب ــدأت
بتقديم لــوائــح بــأسـعــار جــديــدة تتماشى مع
انخفاض سعر صرف الدوالر ،وهناك شركات

ومنح إجــازات التصدير .ويعرب االقتصادي
السوري عن دهشته من إبقاء شروط ترخيص
الشركات ،خاصة رأس املــال التأسيسي ،منذ
عام  2011حتى اليوم ،رغم أن العملة السورية
هوت أمام الدوالر ،من  50ليرة للدوالر الواحد
عام  2011حني صدر القانون ،إلى  3600ليرة
حاليا للدوالر ،موضحا أن الحد األدنى لرأس
مال الشركة ،بقي عند  5ماليني ليرة سورية،
والذي ال يعادل اليوم سوى نحو  1350دوالرا.
وك ــان م ـصــرف ســوريــة امل ــرك ــزي قــد عـمــم قبل
ي ــوم ــن ،ع ـل ــى ش ــرك ــات الـ ـص ــراف ــة املــرخ ـصــة
والعاملة فــي الـســوق املحلية ،بقبول طلبات
ت ـم ــوي ــل املـ ـسـ ـت ــوردات إلجـ ـ ـ ــازات االسـ ـتـ ـي ــراد،
وج ـ ــدول ـ ــة ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـم ــوي ــل ل ــديـ ـه ــا وف ــق

األولــويــات بــإشــراف املـصــرف ورقــابـتــه .وألــزم
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ،امل ـ ـس ـ ـتـ ــورد الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ت ـم ــوي ــل
مـ ـسـ ـت ــوردات ــه مـ ــن الـ ـش ــرك ــات ب ـت ـق ــدي ــم طـلــب
التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة
االستيراد ،خالل أسرع وقت من حصوله على
اإلجازة ،ليتمكن من ضمان إدراج طلبه ضمن
جــدول التمويل خالل فترة صالحية اإلجــازة
أو املوافقة ،بحسب بيان صــادر عن املصرف،
يوم األحد املاضي.
ويستفيد املـسـتــورد مــن ف ــارق سعر ال ــدوالر،
بني شركات الصرافة والسوق والذي يزيد عن
 160ليرة للدوالر الواحد ،إذ نص قرار صادر
عــن امل ـصــرف امل ــرك ــزي فــي  2021عـلــى تمويل
شــركــات ال ـصــرافــة وامل ـص ــارف لـلـمـسـتــورديــن
ل ـب ـع ــض الـ ـسـ ـل ــع .وأعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ـت ــا «الي ـ ــت»
و«الـ ـف ــؤاد» لـلـصــرافــة الـعــامـلـتــان فــي مناطق
سـيـطــرة الـنـظــام ،بــدء تنفيذ عمليات تمويل
املستوردات ببيع القطع األجنبي وفــق سعر
صرف  3490ليرة سورية للدوالر الواحد ،رغم
أن سعر الدوالر بالسوق يزيد عن  3600ليرة
س ــوري ــة ف ــي ح ــن يـبـلــغ سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر
رسميًا 2512 ،ليرة سورية.

ومــؤسـســات تـجــاريــة وســوبــرمــاركــت باشرت
ً
فعال في خفض أسعارها ،ولكن ال دور رقابيا
لنا ،إذ إن النقابة ليست جمعية بل مجموعة
شــركــات وكــل شــركــة تتبع تسعيرة تضعها،
ونحن ال نتدخل بها».
ويضيف بحصلي أن «أسعار السلع عادة
تحتاج إلــى ما بني  4و 5أيــام حتى تتغير،
ً
سواء صعودًا أو نزوال ،وذلك ملراقبة حركة

سعر الدوالر يتراجع
بنحو  9آالف ليرة في
األيام األخيرة
أسعار المحروقات
تراجعت بعد هبوط سعر
صرف العملة األميركية

ال ـس ــوق وس ـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر والـتـسـعـيــر
ع ـلــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،ل ــذل ــك ب ـم ـجــرد أن بــدأ
االن ـخ ـفــاض يـحـصــل ي ــوم الـخـمـيــس قدمنا
االث ـ ـنـ ــن لـ ــوائـ ــح جـ ــديـ ــدة بـ ــاألس ـ ـعـ ــار وم ــن
املفترض أن نــرى ارتـيــاحــا فــي الـســوق عند
آخــر األسـبــوع ،شــرط أن يبقى ال ــدوالر على
ثباته أو ال يسجل ارتفاعًا».
وي ـتــابــع أن «ف ــوض ــى تـقـلـبــات سـعــر الـصــرف
حـتـمــا تنعكس بـعــدم وج ــود أس ـعــار مــوحــدة
فــي املتاجر كــافــة ،بحيث أن كــل سوبرماركت
يعتمد أسعارًا خاصة به وتتوافق مع األسعار
التي اعتمدها تبعًا لسعر صرف الدوالر الذي
ّ
سعر على أساسه ،ومن هنا أهمية االستقرار
الـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب ف ــي امل ـق ــاب ــل م ـق ــوم ــات فـعـلـيــة
لتثبيته وإال سنكون امام تكرار الرتفاع سعر
صرف الدوالر وسنبقى دائمًا في حال ترقب».
بدوره ،يؤكد رئيس جمعية حماية املستهلك
زهير برو ،لـ«العربي الجديد» ،أن «متابعتنا
ل ــم ت ـعــد ت ـن ـفــع ،وأص ـب ـح ــت مـضـيـعــة لـلــوقــت،
نحن نشهد فوضى شاملة وكــل محل يسعر
ً
على هواه ،والتراجع إذا حصل يكون خجوال

القدرات الشرائية عامل
حاسم في اإلقبال على
السيارات المستعملة
()Getty

يقل عــن  50ألــف ديـنــار ( 17.36ألــف دوالر)،
فــي حــن ال يـتـجــاوز مـعــدل أج ــور املوظفني
 1500ديـ ـن ــار ش ـه ــري ــا ،م ــا ي ــدف ــع الـكـثـيــريــن
لالقتراض من أجل شراء سيارة.
وي ـل ـف ــت الـ ـ ـن ـ ــوري ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن الـقـيـمــة املـعـلـنــة لـقــروض
ش ـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـل ـغ ــت ح ـت ــى نــوف ـم ـبــر/
تشرين الـثــانــي  2021نحو مـلـيــاري ديـنــار،
بما يـعــادل  %8مــن مجموع الـقــروض التي
منحها القطاع املصرفي للتونسيني.

مقارنة مع مسار االرتـفــاع» ،الفتًا إلــى أهمية
فـتــح االس ـت ـيــراد لتحقيق املـنــافـســة وتوقيف
االح ـت ـك ــارات وم ـعــال ـجــة امل ـشــاكــل الـجــوهــريــة
فــي ال ـبــاد وإح ــداث تغيير ج ــذري فــي البنى
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة» .وي ـق ــول ب ــرو إن
«البلد ينهار في ظل السياسات االقتصادية
واملالية والنقدية املتبعة واملنظومة املصرفية
ال ـقــائ ـمــة ،ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ت ـتــآمــر ع ـلــى ال ـنــاس
وت ـت ـهــرب م ــن امل ـســؤول ـيــة وت ـحـمــل املــواط ـنــن
والفقراء واملودعني تبعات األزمة».
في سياق متصل ،يؤكد رئيس تجمع مزارعي
البقاع إبراهيم ترشيشي ،لـ«العربي الجديد»،
أن أسعار البطاطا والثوم والبندورة والعنب
والـ ـتـ ـف ــاح ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ان ـخ ـف ــض س ـعــرهــا
وسـيــواصــل ال ـنــزول تبعًا ملـســار سـعــر صــرف
الـ ــدوالر ،ولـكــن هـنــاك أس ـعــارا لــم تتغير ،مثل
أسعار الخيار والكوسا والباذنجان.
يقول ترشيشي إنه «لسوء حظنا وسوء حظ
املستهلك ،أتت موجة الصقيع لتلحق أضرارًا
بالكثير مــن الـبـيــوت البالستيكية (الـصــوب
الــزراعـيــة) ،خصوصًا فــي شمال لبنان ،عكار
ووادي خ ــال ــد ،م ــا أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض كمية
اإلن ـت ــاج ،وال سيما فــي ظــل درج ــات ال ـحــرارة
املتدنية ،باعتبار أن الثمرة عندها ال تعطي
إن ـتــاجــا كـمــا يـجــب وت ـح ـتــاج مل ــا ب ــن  40و50
يومًا حتى تنتج من جديد».
ويـلـفــت إل ــى أن أس ـعــار ال ـخ ـضــروات ليست
مرتبطة دائمًا بمسار سعر صرف الــدوالر،
فــأح ـيــانــا تـشـهــد ان ـخ ـفــاضــا ،بـيـنـمــا يـكــون
الدوالر مرتفعًا والعكس صحيح ،وبالتالي
فهي تتصل بعوامل كثيرة ،منها وجودها
في السوق ،والعرض والطلب ،ففي حال كان
العرض مرتفعًا تنخفض األسعار حتى لو
كــان ال ــدوالر يسجل ارتـفــاعــا ،وفــي حــال لم
يكن لدينا عــرض ترتفع األسـعــار وإن كان
الدوالر يشهد انخفاضًا.
وعلى الصعيد الرسمي ،أشار وزير االقتصاد
أمــن س ــام ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أخ ـي ـرًا ،إلــى
دور فــوضــى سعر صــرف ال ــدوالر فــي السوق
الـســوداء فــي ارتـفــاع األسـعــار ،مشيرًا إلــى أنه
يرتفع  10آالف ليرة دفعة واحــدة وينخفض
 10آالف ســري ـعــا ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى انـعـكــاســات
وتداعيات تضاعف التحديات والضغط.
وق ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ــام إن اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح وال ـ ـت ـ ـعـ ــافـ ــي
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن مـ ــديـ ــريـ ــة ح ـمــاي ــة
املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فــي
وض ــع اق ـت ـصــادي ط ــارئ يتطلب إجـ ــراءات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وت ـع ــاون ــا م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـيــع».
وتؤكد مصادر وزارة االقتصاد لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن م ــدي ــري ــة ح ـم ــاي ــة املـسـتـهـلــك

واألجـهــزة األمنية املختصة تقوم بجوالت
م ـفــاج ـئــة ع ـلــى املـ ـح ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة وامل ــاح ــم
(متاجر بيع اللحوم) ومراكز بيع الدواجن
فــي مختلف املناطق للتحقق مــن األسـعــار
املعتمدة والتدقيق بها مع تحرير محاضر
ض ـبــط ب ـحــق امل ـخــال ـفــن ،وه ــي ستستكمل
جوالتها ومداهماتها للتأكد من تخفيض
األس ـع ــار ووض ــع ح ــد لـلـفــوضــى الـحــاصـلــة
وم ـحــاولــة أص ـحــاب امل ـحــال تحقيق أرب ــاح
غير مشروعة على حساب املواطنني الذين
تــدهــورت قدراتهم الشرائية بشكل خطير.
فــي املـقــابــل ،شـهــدت أسـعــار املـحــروقــات في
األيام املاضية تراجعًا ملحوظًا تماشيًا مع
هبوط سعر صرف الدوالر.
الغالء
المتواصل
يرهق معيشة
اللبنانيين
(حسين بيضون)

ي ـهــدد نـقــص امل ـ ــوارد املــائ ـيــة بـعــض مناطق
امل ـ ـغـ ــرب ب ـن ـق ــص فـ ــي مـ ـي ــاه ال ـ ـشـ ــرب بـسـبــب
التراجع الحاد في مخزون املياه في بعض
ال ـ ـ ـسـ ـ ــدود ب ـش ـك ــل خ ـ ـ ــاص وت ـ ــأخ ـ ــر ت ـس ــاق ــط
األم ـطــار ،وهــو مــا دفــع الحكومة إلــى إطــاق
«خطة استعجالية» لتفادي العطش في هذه
املناطق.
ّ
وتـظـهــر بـيــانــات وزارة التجهيز وامل ـيــاه أن
مخزون املياه في السدود لم يتجاوز ،%34.1
مـقــابــل  %44.4فــي الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
املاضي ،حتى نهاية األسبوع املاضي.
وت ــأخ ــر ت ـســاقــط األمـ ـط ــار م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،إذ أفـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـف ــاح ــة مـحـمــد
الصديقي ،في تصريحات صحافية أخيرًا،
ّ
بـ ـ ــأن ال ـت ـس ــاق ـط ــات ت ــراجـ ـع ــت ب ـن ـس ـبــة %61
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وتـسـتـنـفــر ه ــذه الــوضـعـيــة امل ـن ــذرة بـتــراجــع
م ـخ ــزون امل ـي ــاه خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري وزارة
التجهيز واملياه ،بهدف تأمني املــاء الصالح
لـلـشــرب لـفــائــدة بـعــض املـنــاطــق ،الـتــي يمكن
أن تـعــانــي مــن نـقــص فـيـهــا .وقـ ــررت الـ ــوزارة
تخصيص حوالي  220مليون دوالر من أجل
تأمني املاء الصالح للشرب في تلك املناطق،

مغربيات يحملن الماء إلى منازلهن على عربات
جر يدوية ()Getty

ومنها املنطقة الشرقية ،بينما تشهد املنطقة
الشمالية فائضًا على مستوى املياه.
ويـنـتـظــر أن يـتــم ال ـتــوجــه ن ـحــو ال ـب ـحــث عن
مـ ـ ــوارد جــوف ـيــة وت ـج ـه ـيــز اآلبـ ـ ــار امل ـت ــوف ــرة،
بـ ــاملـ ــوازاة م ــع اس ـت ـع ـمــال املـ ـي ــاه املـخـصـصــة
ل ـل ــزراع ــة ل ـتــوف ـيــر اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـش ــرب ،مع
العمل على تسريع توفير محطة تحلية مياه
البحر في الدار البيضاء.
وينتظر أن يواجه املغرب في األعوام املقبلة
مشكلة اإلجهاد املائي في ظل عدم استقرار
تساقط األم ـطــار ،إذ ينتظر أن تصل حصة

الفرد من املياه التي كانت  3آالف متر مكعب
فــي ستينيات ال ـقــرن املــاضــي إل ــى  700متر
مكعب في .2025
وي ـق ــول الـخـبـيــر ال ــزراع ــي مـحـمــد ال ـهــاكــش،
ّ
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن املـغــرب يشهد طلبًا
كبيرًا على املياه في الزراعة في ظل التعويل
ّ
عـلــى ال ــزراع ــات الـتـصــديــريــة ،إذ إن الــزراعــة
تـحـظـ ّـى ب ـحــوالــي  %85م ــن امل ـي ــاه امل ـتــوفــرة،
غير أنه يتوجب في نظره ترشيد استعمال
ذ ّل ــك امل ــورد فــي املـسـتـقـبــل .يضيف الهاكش
أنه يفترض توجيه السياسة الزراعية نحو
املـ ــزروعـ ــات ال ـت ــي ال تـسـتـهـلــك امل ـي ــاه بشكل
مـ ـف ــرط ،والـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـح ـقــق ال ـس ـي ــادة
الغذائية للمملكة ،وفي الوقت نفسه يتوجب
توفير مـيــاه الـشــرب لسكان امل ــدن واألري ــاف
عبر السدود.
وكان املغرب قد وضع مخططًا للتزود باملاء
ال ـصــالــح ل ـل ـشــرب وم ـي ــاه ال ـس ـقــي يـمـتــد بني
 2020و ،2027ويـنـتـظــر أن تـصــل كـلـفــة ذلــك
املـخـطــط إل ــى  12مـلـيــار دوالر ،إذ يتضمن
إن ـجــاز مـشــاريــع السـتـغــال امل ـيــاه الجوفية
ف ــي األري ـ ـ ــاف ،وت ــزوي ــد س ـكــان ت ـلــك املـنــاطــق
بشاحنات صهريجية ،باإلضافة إلى التوجه
نحو إنشاء العديد من سدود تخزين املياه
في األعوام املقبلة.

النفايات مصدر رزق
ّ
غيرت األزمة االقتصادية نظرة اللبنانيني تجاه النفايات ،فبعدما كانت
مجرد قمامة ترمى في املستوعبات ،أصبحت مصدر رزق لكثير من
املواطنني .هذا الواقع يعكسه تزايد أعداد املواطنني الذين يقومون بجمع
ُ
امل ــواد البالستيكية والـكــرتــون وامل ـعــادن ،بهدف بيعها لشركات تعنى
بإعادة تدوير تلك املواد .كما أن العديد من املواطنني يجمعون تلك املواد
ً
الناتجة عن استهالكهم املنزلي ،وبــدال من رميها مع باقي النفايات،
ُيقدمونها إلى مراكز مخصصة بجمع تلك املواد مقابل بدل مادي.
ويبلغ سعر طن البالستيك  350دوالرًا ،أما طن املعادن (أملنيوم ،تنك،

حديد) فيصل إلى نحو  450دوالرًا ،بينما طن الكرتون نحو  100دوالر.
تلك املواد يتم بيعها في نهاية املطاف إلى تجار كبار يقومون بدورهم
إما بتصديرها إلى الخارج ،أو يبيعونها إلى معامل تقوم بإعادة تدويرها
وإدخالها في الصناعات املحلية .وبرزت مشاريع في مناطق مختلفة،
تشجع املواطنني على االستفادة املادية من املواد القابلة للتدوير.
وك ـشــف وزي ــر الـبـيـئــة نــاصــر يــاســن فــي تـصــريـحــات أوردت ـه ــا وكــالــة
األناضول ،أمس ،أن كمية النفايات تراجعت في ظل األزمة االقتصادية
خالل العامني املاضيني ،بنسبة تتراوح ما بني  %20و.%25
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رؤية

الغالف
أصيب مشروع الجيل الخامس لالتصاالت بنكسة جديدة في الواليات
المتحدة األميركية ،بعد موجة ذعر محلية ودولية حول تأثير إطالق هذه
الخدمة عبر أبراج محيطة بالمطارات على سالمة الطيران ،ووسط إلغاء
عدد كبير من الرحالت ،تم تأجيل هذه الخطوة للمرة الثالثة

هل ستحصل حرب
أهلية أميركية؟
جواد العناني

أزمة الجيل
الخامس

ذعر شركات الطيران يحاصر
المطارات األميركية

واشنطن ـ العربي الجديد

الذعر يلف حركة الطيران الدولية.
ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـش ــرك ــات الـكـبــرى
األميركية والدولية ألغت رحالتها
إلى مطارات الواليات املتحدة ،وأخرى تحذر
من كارثة تحدق بسالمة املسافرين.
األزمة تدور حول مشروع إطالق خدمة الجيل
ال ـخ ــام ــس ف ــي غــال ـب ـيــة الـ ــواليـ ــات األم ـيــرك ـيــة
وض ـم ـنــا ف ــي أب ـ ــراج ح ــول ع ــدد م ــن امل ـط ــارات
الرئيسية .إال أن الحملة التشكيكية الضخمة
أدت إلــى تأجيل شركتي االت ـصــاالت «آي تي
أن ــد ت ــي» و«ف ـي ــري ــزون» تــوفـيــر الـخــدمــة حــول
املطارات بدءًا من األربعاء ،فيما أطلق الجيل
ال ـخ ــام ــس ل ـح ــوال ــي  90م ـل ـي ــون أم ـي ــرك ــي فــي
غالبية الواليات.
وبـ ــادرت شــركــات ط ـيــران أمـيــركـيــة كـبــرى إلــى
اإلعـ ــان ع ــن مـخــاوفـهــا م ــن م ـش ــروع شركتي
االتصاالت ،وانتقل القلق إلى الــدول األخــرى،
وس ـ ــط ت ــداف ــع ن ـح ــو ت ــأج ـي ــل آالف ال ــرح ــات
الـ ـج ــوي ــة أو ت ــأخـ ـي ــره ــا .إذ يـ ـق ــول الـ ــرؤسـ ــاء
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــون ألكـ ـب ــر شـ ــركـ ــات الـ ـطـ ـي ــران فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إن ال ـت ــداخ ــل م ــن الـخــدمــة
الالسلكية الـجــديــدة عـلــى أداة رئيسية على
م ــن ال ـط ــائ ــرات أس ـ ــوأ م ـمــا ك ــان ــوا يـعـتـقــدون
فــي األص ــل ويـهــدد ســامــة الـطـيــران والــركــاب.
وكانت الشركتان تخططان لتنشيط الخدمة
الالسلكية الجديدة  5Gبعد تأجيلني سابقني
إلط ــاق الـخــدمــة فــي أوائ ــل ديـسـمـبــر /كــانــون
األول .وتستخدم خــدمــة  5Gالـجــديــدة عالية
ال ـســرعــة جـ ــزءًا م ــن ال ـط ـيــف الـ ــراديـ ــوي قــريـبــا
م ــن ذل ــك امل ـس ـت ـخــدم بــواس ـطــة أج ـه ــزة قـيــاس
االرتفاع ،وهي أجهزة تقيس ارتفاع الطائرات
فـ ــوق األرض .وت ـخ ـطــط ال ـش ـب ـكــات الـخـلــويــة
لنقل العمليات إلــى نطاق جديد من تــرددات
الــراديــو يسمى النطاق  .Cفي العام املاضي،
أن ـف ـق ــت  Verizonو AT&Tم ـج ـت ـم ـع ـتــن 67
مليار دوالر للحصول على تراخيص طيف
 C-Bandالالزمة لترقية شبكاتهما إلى الجيل
الـخــامــس ،وفقًا ملجلة فــوربــس .وق ــررت لجنة
االتـ ـص ــاالت ال ـف ـيــدرال ـيــة ،ال ـتــي تــديــر مـ ــزادات
الطيف الراديوي ،أنه يمكن استخدام النطاق
 Cبــأمــان فــي محيط املـطــارات .وحــددت لجنة
االتصاالت في عام  2020حاجزًا بني نطاق 5G
والطيف الــذي تستخدمه الـطــائــرات لحل أي
مخاوف تتعلق بالسالمة .لكن بعض منظمي
الطائرات قلقون من أن أجهزة قياس االرتفاع
ال ــرادي ــوي ــة ل ـل ـط ــائ ــرات ،والـ ـت ــي ت ـق ـيــس مــدى
ارت ـفــاع الـطــائــرة فــوق سطح األرض ملساعدة
الطيارين على الهبوط بمركباتهم في ظروف
الرؤية املنخفضة والعمل أيضًا على ترددات
 ،C-Bandيمكن أن تتعطل بواسطة .5G
ورأى مدير إدارة الطيران الفيدرالية ستيفن
ديكسون ،املسؤول عن سالمة الطيران ،مشكلة
ُ
مـحـتـمـلــة .ي ــوم الـجـمـعــة ،ط ـلــب مــن الشركتني
تأجيل تفعيل  5G C-Bandبــالـقــرب مــن عدد
غ ـيــر م ـح ــدد م ــن «امل ـ ـطـ ــارات ذات األولـ ــويـ ــة»،
بينما أجــرت إدارة الطيران الفيدرالية مزيدًا
م ــن الـ ــدراسـ ــة .ال ـشــرك ـتــان رف ـض ـتــا امل ـخ ــاوف،
فيما الحـظــت مجموعة الـتـجــارة الصناعية
الالسلكية  CTIAأن حوالي  40دولة قد نشرت
ال ـش ــري ــط  C-Bandم ــن  5Gدون ت ـق ــاري ــر عن
تداخل ضار مع معدات الطيران.
وفي وقت سابق ،قالت طيران اإلمارات ،وهي
أكبر مشغل للطائرة بوينغ  777فــي العالم،
ّ
إنها علقت رحالتها إلى تسع وجهات أميركية
اع ـت ـب ــارا م ــن أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء .وفـ ــي ال ـي ــاب ــان،
ق ــال ــت ش ــرك ـت ــا الـ ـطـ ـي ــران الــرئ ـي ـس ـي ـتــان «أول
نيبون» والخطوط الجوية اليابانية ،إنهما
سـتـقـلـصــان ع ــدد ال ــرح ــات ب ـطــائــرات بوينغ
 .777وق ــررت لوفتهانزا األملانية إلـغــاء رحلة
م ــن فــران ـك ـفــورت إل ــى مـيــامــي وتـغـيـيــر بعض
ال ـط ــائ ــرات م ــن بــويـنــغ  8-747إل ــى .400-747
وستقوم الخطوط الجوية النمساوية التابعة
للوفتهانزا بتغيير طائراتها املستخدمة في
الرحالت إلى نيوارك في نيوجيرزي من 777
إل ـ ــى .767وذك ــرت الـخـطــوط الـجــويــة الـكــوريــة
أنها تجنبت استخدام طــائــرات  777و8-747
فــي ســت رح ــات رك ــاب وشـحــن إلــى الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـي ـن ـمــا أع ـل ـن ــت ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
التايوانية عن إعادة جدولة بعض الرحالت.
املـ ـ ـخ ـ ــاوف الـ ـت ــي أب ــدتـ ـه ــا شـ ــركـ ــات ال ـط ـي ــران
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قيمت إدارة الطيران الفيدرالية بعض أنظمة قياس االرتفاع في األسابيع
األخيرة ،وقالت إن تلك الموجودة على العديد من طائرات بوينغ
وإيرباص ،التي تمثل  45في المائة
مــن األســطــول التجاري للبالد ،ال
تــزال آمنة لالستخدام في بعض
المطارات بموازاة تشغيل خدمة
الــجــيــل الــخــامــس .وفـــي حــاالت
أخرى ،قالت اإلدارة إن التداخل مع
الخدمة الجديدة سيظل مشكلة.
وتتوقع الوكالة إصدار المزيد من
الموافقات ألجهزة قياس االرتفاع
األخرى في األيام المقبلة.
مسؤولو مطار رونالد ريغان يتخوفون من أزمة الجيل الخامس (ستيفاني رونلد /فرانس برس)

اسـتـمــرت وتـفــاعـلــت إل ــى حــد إع ــان التأجيل
الثالث إلطالق الخدمة ،على الرغم من عرض
كل من الرئيس التنفيذي لشركة  AT&Tجون
ستانكي ،والرئيس التنفيذي لشركة فيريزون
ه ــان ــز ف ـي ـس ـت ـب ـيــرغ ،تـقـلـيــل قـ ــوة ش ـب ـكــات 5G
بالقرب من املطارات ،كما فعلت فرنسا.
قال ستانكي وفيستبيرغ في خطاب ،األحد:
«ق ــوان ــن الـفـيــزيــاء هــي نـفـسـهــا فــي الــواليــات
املتحدة وفرنسا .إذا ُسمح لشركات الطيران
األميركية بتشغيل رحالت جوية كل يوم في
فرنسا ،فإن ظروف التشغيل نفسها يجب أن
تسمح لها بذلك في الواليات املتحدة».
وأض ــاف فيستبيرغ ،فــي مــذكــرة ص ــادرة عن
شركته يــوم الـثــاثــاء« :بينما تــواجــه صناعة
الـ ـطـ ـي ــران ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،ف ـ ــإن 5G
ليست واحــدة منها» .وتسمح إدارة الطيران
الفيدرالية للطائرات املزودة بمقاييس ارتفاع
دق ـي ـقــة وم ــوث ــوق ــة بــال ـع ـمــل حـ ــول  5Gعــالـيــة

الطاقة .لكن لن ُيسمح للطائرات ذات أجهزة
ق ـيــاس االرتـ ـف ــاع ال ـقــدي ـمــة بــال ـه ـبــوط ف ــي ظل
ظروف الرؤية املنخفضة.
وك ـ ــان م ــن امل ــؤك ــد أنـ ــه سـ ُـي ـس ـمــح ل ـ ـ ـ ــ AT&Tو
 Verizonبــإطــاق خــدمــة  C-Bandهــذا الشهر
ب ـم ــوج ــب الـ ـت ــراخـ ـي ــص امل ـم ـن ــوح ــة ب ــال ـف ـعــل،
فـيـمــا عـلــى شــركــات ال ـط ـيــران إع ـطــاء شركتي
االت ـص ــاالت قــائـمــة بـمــا يـصــل إل ــى  50مـطــارًا،
َ
حيث ُيعتقد أن قوة خدمة النطاق  Cيجب أن
تنخفض حتى  5يوليو /تموز.
وح ـ ـتـ ــى ذل ـ ـ ــك املـ ـ ــوعـ ـ ــد ،سـ ـتـ ـتـ ـح ــدث ش ــرك ــات
االتـ ـص ــاالت إل ــى إدارة ال ـط ـي ــران ال ـف ـيــدرال ـيــة
وشــركــات الـطـيــران حــول اإلج ــراءات املحتملة
ط ــوي ـل ــة األج ـ ـ ــل فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـخ ــدم ــة 5G
ب ــال ـق ــرب م ــن املـ ـ ـط ـ ــارات .ومـ ــع ذل ـ ــك ،بـمــوجــب
شروط االتفاقية مع إدارة الطيران الفيدرالية،
ستتمتع  AT&Tو Verizonبالسلطة الوحيدة
لتقرير ما إذا كان سيتم إجراء أي تغييرات في

بريطانيا تحاصر
العمالت المشفرة
لندن ـ العربي الجديد

ّأعلنت هيئة الرقابة املالية البريطانية
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـخـ ـط ــط ل ـ ـف ـ ــرض ق ـ ـي ـ ــود ع ـل ــى
تسويق األص ــول املـشـفــرة وغـيــرهــا من
االستثمارات مرتفعة املخاطر .وقالت
هـيـئــة ال ـس ـلــوك امل ــال ــي ف ــي ب ـي ــان ،أمــس
ّاألربـ ـع ــاء ،نـقـلـتــه وك ــال ــة «بـلــومـبـيــرغ»،
إن ـ ـهـ ــا ت ـخ ـط ــط إلتـ ــاحـ ــة إعـ ــانـ ــات تـلــك
االس ـت ـث ـمــارات لـلـمـسـتـثـمــريــن األث ــري ــاء
وذوي الـخـبــرة فـقــط ،إذ تشعر بالقلق
ب ـ ـشـ ــأن امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن الـ ــذيـ ــن ي ـن ـق ــرون
عـ ـل ــى اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـتــي
تظهر لـهــم ويـصـلــون إل ــى اسـتـثـمــارات
ع ــالـ ـي ــة املـ ـخ ــاط ــر دون فـ ـه ــم امل ـخ ــا ّط ــر
الـتــي تـنـطــوي عليها .وأوض ـحــت أنـهــا
ت ـخ ـطــط ل ـت ـص ـن ـيــف األص ـ ـ ــول امل ـش ـفــرة
على أنها استثمارات مقيدة ،ما يعني

ّ
أن امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ل ــن ي ـك ــون ــوا ق ــادري ــن
على االستجابة للعروض الترويجية
ّ
امل ــال ـي ــة ل ــأص ــول امل ـش ـف ــرة ،إل إذا تــم
تـصـنـيـفـهــم كـمـسـتـثـمــريــن م ـق ـيــديــن أو
ذوي خ ـبــرة أو م ــن أص ـح ــاب ال ـث ــروات
املرتفعة .واملستثمر املقيد هو الذي لم
ولن يستثمر أكثر من  %10من صافي
أصوله سنويًا في األسهم أو السندات
أو ال ـص ـنــاديــق أو غـيــرهــا م ــن األوراق
املالية غير املدرجة في البورصة.
ويــأتــي االق ـت ــراح بـعــدمــا أ ّعـلـنــت وزارة
الـ ـخ ــزان ــة يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء أنـ ـه ــا تـخـطــط
لتشديد القواعد على إعالنات العمالت
امل ـش ـف ــرة ل ـض ـمــان أن ت ـك ــون ال ـع ــروض
ال ـت ــروي ـج ـي ــة ع ــادل ــة وواض ـ ـحـ ــة وغ ـيــر
ّ
مضللة .ويــذكــر أن العديد مــن البنوك
امل ــرك ــزي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ت ـخ ـطــط لـتـضـيـيــق
الخناق على العمالت املشفرة.

مخاوف حكومية على المستثمر العادي من الخسائر ()Getty

الخدمة .كــان نيكوالس كاليو ،رئيس اتحاد
النقل الجوي ،أكثر صمتًا في تعليقاته حول
االتفاقية ،على الرغم من أنه شكر املسؤولني
الفيدراليني للتوصل إلى الصفقة مع AT&T
و« .Verizonالسالمة ستظل دائمًا على رأس
أولويات شركات الطيران األميركية» ،بحسب
كاليو ،الذي تابع« :سنواصل العمل مع جميع
أصـحــاب املصلحة للمساعدة فــي ضـمــان أن
تـتـعــايــش خ ــدم ــة ال ـج ـيــل ال ـخــامــس ال ـجــديــدة
مع الطيران بــأمــان» .وأصــدرت إدارة الطيران
الفيدرالية بيانًا موجزًا حول التأخير ،قائلة
إنها تتطلع إلــى «استخدام الوقت واملساحة
اإلض ــافـ ـي ــن ل ـت ـق ـل ـيــل اضـ ـط ــراب ــات ال ــرح ــات
املــرت ـب ـطــة بـنـشــر  .»5Gوتـ ــرى نـيـنــا بــروكــس،
م ـ ــدي ـ ــرة األم ـ ـ ــن والـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
املعلومات فــي إيــه ســي آي وورل ــد ،فــي تقرير
مل ــوق ــع «إيـ ـ ــربـ ـ ــورت تـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي» ،ف ــائ ــدت ــن
رئ ـي ـس ـي ـتــن ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـج ـيــل ال ـخــامــس

شركات الطيران األميركية
حذرت بايدن من «اضطراب
كارثي» لألنشطة
ف ــي امل ـ ـطـ ــارات :ت ـعــزيــز الـتـطـبـيـقــات الـحــالـيــة،
مثل معالجة طلبات الــركــاب وإدارة األمتعة
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات ،وتـ ـمـ ـك ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
الـجــديــدة ،مثل الحوسبة املـتـطــورة وإنترنت
األش ـ ـيـ ــاء ،وإنـ ـش ــاء الـ ـت ــوأم ال ــرق ـم ــي وال ــذك ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي .وي ـل ـف ــت ن ــائ ــب رئـ ـي ــس شــركــة
«سـيـتــا» لــاتـصــاالت وت ـبــادل الـبـيــانــات جيل
مورانغ إلــى أنــه «يمكن أن توفر هــذه التقنية
ص ـيــانــة ت ـن ـبــؤيــة ،م ـثــل مــراق ـبــة أج ـ ــزاء الـكـبــح
وتحسني استخدام الوقود ومغادرة الطائرات

بكين :إذن لشركات
التقنية قبل الطرح

في الوقت املحدد ،مع اتخاذ قرارات أسرع على
منت الطائرة ،وتساعد على تحسني العمليات
وتحسني تجربة الركاب».
إال أن كبار املسؤولني التنفيذيني في شركات
الطيران األميركية رفعوا كتابًا إلى إدارة جو
بــايــدن ،يــوم االثـنــن ،محذرين مــن «اضـطــراب
كــارثــي» لعمليات السفر والـشـحــن إذا قامت
شـ ــركـ ــات االتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ـط ــرح ت ـق ـن ـيــة ال ـج ـيــل
الخامس كما هو مخطط لها.
وطلبت الشركات «أن يتم تطبيق  5Gفي كل
مكان في البالد باستثناء نطاق  2ميل (3.2
ك ـي ـلــوم ـتــرات) تـقــريـبــا م ــن م ـ ــدارج املـ ـط ــارات»
فــي بعض امل ـطــارات الرئيسية .تـقــول AT&T
و Verizonإن أج ـه ــزت ـه ـم ــا ل ــن ت ـت ــداخ ــل مــع
إل ـك ـتــرون ـيــات الـ ـط ــائ ــرات ،وأك ـ ــدت الـشــركـتــان
لـصـحـيـفــة الـ ـغ ــاردي ــان أن ـه ـمــا كــان ـتــا تـقـيــدان
طواعية االنتشار بالقرب من بعض املطارات.
والجيل الخامس هو أحدث جيل من الشبكات

الـ ـخـ ـل ــوي ــة ،ب ـع ــد ال ـج ـي ــل ال ـ ــراب ـ ــع ،وال ـ ـتـ ــي تــم
تقديمها في أواخــر عــام  2009وتستخدم في
معظم الهواتف املحمولة في الواليات املتحدة
اليوم .كل  10سنوات تقريبًا منذ  ،1980تظهر
شبكة من الجيل الجديد توفر سرعات أعلى
وقدرات موسعة.
وس ـم ــح ال ـج ـيــل األول ب ــامل ـك ــامل ــات ال ـهــات ـف ـيــة،
وال ـج ـيــل ال ـثــانــي بــاملــراس ـلــة ،وال ـج ـيــل الـثــالــث
بــالــوصــول إلــى اإلنـتــرنــت .الـيــوم ،وفــق الجيل
الرابع ،يمكن للمستخدمني تنزيل التطبيقات
وبث الفيديو بسهولة وسرعة نسبيني.
مـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـج ـ ـيـ ــل الـ ـخ ــام ــس
مستويات جديدة من السرعة ،ما يجعل من
املـمـكــن ،عـلــى سبيل امل ـثــال ،تـنــزيــل فيلم على
ـوان والـسـمــاح بتوصيل املزيد
الـهــاتــف فــي ث ـ ٍ
م ــن األج ـه ــزة بــالـشـبـكــة ف ــي وق ــت واح ـ ــد .هــذا
اإلجراء األخير مهم بشكل متزايد ،خاصة في
األماكن املزدحمة ،وفقًا لــ«الـغــارديــان» .تتفق

تراجع استثمار الخليج في سندات أميركا
لندن ـ العربي الجديد

تراجعت استثمارات دول الخليج في أدوات
الــديــن األميركية فــي الــوقــت الــذي صعد فيه
إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــامل ـيــة في
أذون وسندات الخزانة األميركية إلى 7.748
تــري ـل ـيــونــات دوالر ح ـتــى ن ـهــايــة نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني  ،2021بزيادة  1.2باملائة على
أسـ ــاس ش ـه ــري ،م ــن  7.659تــريـلـيــونــات في
أكتوبر /تشرين األول السابق له.
وبحسب بـيــانــات وزارة الـخــزانــة األميركية،

التي صدرت أمس األربعاء ،حلت اليابان في
املرتبة األولــى في حيازة السندات األميركية
ب ـم ـقــدار  1.34تــري ـل ـيــون دوالر ف ــي نــوفـمـبــر،
مــرت ـف ـعــة م ــن  1.32تــري ـل ـيــون دوالر مـقــارنــة
بأكتوبر .وجــاءت الصني في املرتبة الثانية
بمقدار  1.08تريليون دوالر ،مقارنة بــ1.065
تريليون خالل فترتي املقارنة .وكانت الصني
أكبر مستثمر في سندات الخزانة األميركية
ّ ّ
على مدى سنوات ،إل أن اليابان تفوقت عليها
اع ـت ـبــارًا مــن يــونـيــو /ح ــزي ــران  ،2019بعدما
عصفت حرب تجارية بالعالقات االقتصادية

المستثمرون يترقبون استقرار السوق الصينية ()Getty

أف ــاد تـقــريــر ب ــأن هيئة اإلشـ ــراف على
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـصــن س ــوف تـطــالــب
ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـك ـب ــرى في
ال ـبــاد بــالـحـصــول عـلــى املــوافـقــة قبل
استثمارات أو جمع تمويالت
تنفيذ
ً
جـ ــديـ ــدة .ووفـ ــقـ ــا مل ــا ذك ــرت ــه م ـص ــادر
لوكالة «روي ـتــرز» ،فــإن إدارة الفضاء
اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ــي ال ـص ــن تـعـمــل على
إع ـ ـ ـ ــداد مـ ـ ـس ـ ــودة إرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات ج ــدي ــدة
وســوف تطالب الشركات التي لديها
ما يزيد على  100مليون مستخدم أو
تحقق إي ــرادات بحوالي  10مليارات
ي ــوان ( 1.6مـلـيــار دوالر) بالحصول
على مــوافـقــة اإلدارة قبل تنفيذ مثل
تلك الصفقات .وأكــدت املصادر أن أي
شــركــة م ــدرج ــة ف ــي الـقــائـمــة السلبية
التي صدرت في العام املاضي ،سوف
تخضع للقرارات الجديدة .والقائمة

السلبية هي نموذج إدارة االستثمار
األجـ ـنـ ـب ــي فـ ــي ال ـ ـصـ ــن ،وت ـش ـي ــر إل ــى
ال ـتــداب ـيــر اإلداريـ ـ ــة ال ــازم ــة لـلــوصــول
إل ــى االس ـت ـث ـمــار األج ـن ـبــي ف ــي بعض
الصناعات أو املناطق.
إل ــى ذل ــك تــراج ـعــت األس ـه ــم الصينية
ف ــي ن ـه ــاي ــة ت ـع ــام ــات أمـ ــس األربـ ـع ــاء
بفعل هـبــوط أسـهــم الـشــركــات املنتجة
للسيارات الكهربائية وأسهم الرعاية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .ول ـ ـكـ ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ارتفعت أسهم الـعـقــارات بعدما تعهد
الـ ـبـ ـن ــك املـ ـ ــركـ ـ ــزي ب ـت ـب ـن ــي امل ـ ــزي ـ ــد مــن
التدابير لتحقيق االستقرار لالقتصاد.
وال ت ــزال األسـهــم الصينية تعاني من
أزمــة ديــون شــركــات التطوير العقاري
وم ـ ـخـ ــاوف ت ــداع ـي ــات ـه ــا ع ـل ــى ال ـن ـظــام
املصرفي بالبالد.
(رويترز)

كــل مــن لجنة االت ـصــاالت الـفـيــدرالـيــة (،)FCC
وإدارة الطيران الفيدرالية ( ،)FAAوشركات
االت ـصــاالت على إمكانية وجــود شبكات 5G
والسفر عبر الخطوط الجوية معًا.
في الواقع ،لقد فعلوا ذلك بالفعل في ما يقرب
من  40دولــة .أشــارت شركات االتـصــاالت إلى
ع ــدم وق ــوع أي حـ ــوادث فــي ال ـب ـلــدان األخ ــرى،
حيث تعمل شبكات الجيل الخامس ،وتسير
الخطوط الجوية األميركية رحــات بانتظام
إلى تلك البلدان .وتجادل شركات االتصاالت
وأنـصــارهــا بــأن صناعة الـطـيــران كــانــت على
عـلــم بـتـكـنــولــوجـيــا ال ـن ـطــاق  Cل ـعــدة سـنــوات
لكنها لــم تفعل شيئًا للتحضير ،إذ اختارت
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران ع ــدم تــرقـيــة أج ـه ــزة قـيــاس
االرت ـف ــاع الـتــي ربـمــا تـكــون عــرضــة لـلـتــداخــل،
وفشلت إدارة الطيران الفيدرالية ( ،)FAAفي
إطـ ــاق م ـع ــدات امل ـس ــح ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات حتى
األسابيع القليلة املاضية.

موظف يراقب طباعة الدوالرات في مطبعة بواشنطن ()Getty

ب ــن واش ـن ـط ــن وبـ ـك ــن .وفـ ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث
جــاءت اململكة املتحدة باستثمارات ب ــ621.6
مـلـيــار دوالر ،مـقــابــل  579.8م ـل ـيــارًا ،ورابـعــة
حلت لوكسمبورغ بـ 334.4مليار دوالر مقابل
 314.3مليارا ،على أساس شهري.
في املقابل ،هبطت استثمارات دول مجلس
التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة
األمـيــركـيــة بنسبة  3.5بــاملــائــة ،عـلــى أســاس
شهري في نوفمبر املاضي ،إلى  219.3مليار
دوالر ،بسبب تراجع حيازة اإلمارات بخمسة
م ـل ـي ــارات دوالر .وك ــان ــت اس ـت ـث ـم ــارات دول
مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة
األميركية قد بلغت  227.2مليار دوالر حتى
أكـتــوبــر  .2021وحـســب وكــالــة «األن ــاض ــول»،
ّ
أظهرت البيانات أن السعودية أكبر حائزي
دول ال ـخ ـل ـي ــج ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
بــاسـتـثـمــارات بلغت  115مليار دوالر حتى
نـهــايــة نــوفـمـبــر ،مـقــابــل  116.5مـلـيــار دوالر
حتى نهاية أكتوبر ،تلتها اإلمارات بإجمالي
اسـتـثـمــارات بلغت  48مليار دوالر ،مقارنة
بـ 53مليار دوالر في أكتوبر.
إلى ذلك ،تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز»
للتصنيفات االئـتـمــانـيــة أن ي ــراوح إجمالي
إصـ ــدارات الـصـكــوك الـعــاملـيــة بــن  145و150
مليار دوالر في العام الجاري.2022 ،
وقالت الوكالة ،في تقرير صدر أمس األربعاء،
ّ
إن إجمالي إصــدارات الصكوك انخفض إلى
 147.4مـلـيــار دوالر ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،من
 148.4مليار دوالر في عام .2020
وت ـض ــررت االق ـت ـص ــادات امل ـص ــدرة للصكوك
عامليًا خالل العامني املاضيني جــراء جائحة
ك ــورون ــا وان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،م ــا زاد
ال ـت ــزام ــات امل ـي ــزان ـي ــات ال ـعــامــة ودف ـع ـهــا إلــى
إصدار صكوك لتوفير التمويل الالزم.

ي ـعـ ّـد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أب ــراه ــام لـيـنـكــولــن «أي ـقــونــة « تحرير
ّ
األميركيني من أصول أفريقية من الرق الذين كانوا يعانون منه
في جنوب الواليات املتحدة.
ٌ
مقاالت تنشر اقتباسات عنه تقول« :طبعًا
وقد صدرت حديثًا
أنا ضد العبودية من حيث املبدأ ،والسؤال ليس في املبدأ ،بل في
الوسائل والطرق التي يجب أن تلغي فيها العبودية».
كان هذا االقتباس عام  ،1854أو حوالي ست سنوات ونصف
السنة قبيل فوز أبراهام لينكولن برئاسة الواليات املتحدة في
ّ
العام  ،1860وتوليه املسؤولية في مطالع العام  ،1861والكالم
في هذا املوضوع كثير.
ّ
وقد ّأدى قرار إلغاء العمل بالرق ( )Abolitionإلى اشتعال حرب
أهلية بــن الـشـمــال الصناعي والـجـنــوب الــزراعــي فــي الــواليــات
املتحدة.
وقـبـيــل ان ــدالع ال ـحــرب ،انـشـغــل الـبــرملــان الـبــريـطــانــي م ــدة تزيد
ّ
الحاد حول إلغاء التعرفة الجمركية
على  23عامًا في النقاش
عــن م ـس ـتــوردات الـحـبــوب إل ــى بــريـطــانـيــا .والـسـبــب أن التجار
البريطانيني كانوا يستوردون القمح والذرة من الواليات املتحدة
بــأسـعــار رخـيـصــة .وأيـضــا أراد الصناعيون أن ينتقل ّ
عمال
الزراعة في الواليات املتحدة إلى املــدن ،حتى تقل كلف العمالة
في الصناعة.
وقد دعا إلى ذلك آدم سميث ،صاحب نظرية «التجارة الحرة،
ً
دعه ّ
يمر ،دعه يعمل» ،ولكن روبرت مالثوس اعترض قائال إن
فوائد التجارة الحرة لن تتحقق إال على املدى الطويل ،أما على
املــدى القصير فسوف يـ ّ
ـؤدي رفعها إلــى تراجع دخــل العمال،
فيقل الطلب ،وتخسر الصناعة.
وفــي املـقــابــل ،ظهر اقـتـصــادي أملــانــي ،اسـمــه فــريــدريــك ليست،
عارض آدم سميث ونظريته متمسكًا بنظرية «الصناعة الوليدة»
فــي ال ــدول الصناعية الـجــديــدة ،مثل أملانيا والــواليــات املتحدة،
َْ
ّ
يشتد عودها وتقدر على
والتي تحتاج حماية جمركية حتى
املنافسة ،وخصوصا مــع اململكة املتحدة ،التي سبقت هاتني
الدولتني بحوالي نصف قرن أو أكثر في الصناعة وثورتها.
وســافــر فــريــدريــك ليست إلــى الــواليــات املـتـحــدة ،وحـصــل على
جنسيتها ،ودافع عن ضرورة عدم السماح بإدخال الصناعات
البريطانية (الحديد والفحم) إلــى الــواليــات املتحدة معفاة من
الجمارك ،ألنها ستقتل الصناعة األميركية الوليدة.
وق ــد سـكــن معظم املـهــاجــريــن مــن أملــانـيــا وش ـمــال أوروبـ ــا في
واليات الشمال التي تتمتع بوفرة خامات الحديد والفحم فيها.
ولذلك كانت حصيلة التضارب بني أفكار آدم سميث وفريدريك
ليست هي الحرب األهلية بني شمال الواليات املتحدة وجنوبها.
إنـهــا ح ـ ٌ
ـرب تـعــود أسبابها العميقة إلــى االعـتـبــارات واملصالح
االقتصادية.
وي ــدور الـحــديــث حاليًا عــن احـتـمــاالت ضـيــاع الديمقراطية في
الواليات املتحدة (القبول برأي األغلبية واالحتكام إلى صناديق
االق ـت ــراع لـتـحــديــد تـلــك األغـلـبـيــة وأص ـحــاب ـهــا) .وق ــد رأي ـنــا في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة بــن مرشحي الـحــزب الــديـمـقــراطــي جو
بــايــدن ،وال ـحــزب الـجـمـهــوري دونــالــد تــرامــب ،صــراعــات كبيرة
تحصل ألول مرة بهذا الحجم في الواليات املتحدة ،فالخاسر
ترامب لم يرض بالنتائج التي انتهت إليها االنتخابات الرئاسية
التي جرت يوم  ،2020/11/20وقد أعطاه العذر في ذلك انتشار
فيروس كــورونــا ،والــذي أنكره ترامب في البداية ولــم يقبل أن
يلبس الكمامة ،وال أن يفرض املطعوم أو اللقاح ضد كورونا،
الع ـت ـقــاده أن ه ــذه اإلج ـ ـ ــراءات س ــوف تـسـمــح بــالـتـصــويــت عن
بعد ،ما يسمح لألقليات مثل األميركيني من أصــول أفريقية،
ولألميركيني من أصــول التينية أو آسيوية أو شرق أوسطية،
أن تنتخب بقوة ،متأثرة برأي الديمقراطيني الذين تؤيدهم هذه
األقليات.
وفــي يــوم تصويت الكونغرس على صحة نتائج االنتخابات
الــرئــاسـيــة ،بعدما رفـضــت املحاكم كــل قضايا التشكيك التي
رفعتها حملة ترامب ،قام أنصار ترامب بالهجوم العنيف على
مبنى الكونغرس يوم السادس من شهر يناير /كانون الثاني
من  ،2021وما زال الجدل قائمًا بني الحزبني على ذلك.
إذن ،عــادت األقليات املــزودة بعدد كبير من العمالة الرخيصة
ّ
تتصدر املشهد في الخصومة بني أصحاب املصالح الكبرى
فــي الــواليــات املـتـحــدة .ولكن الـفــرق بــن اآلن وعــام  ،1861حني
اندلعت الحرب األهلية األميركية ،أن األمور في ذلك العام كانت
واضـحــة جفرافيًا وديـمــوغــرافـيــا ،فالجنوب وأهـلــه ال يــريــدون
تحرير الــرقـيــق ،ألن ذلــك يــرفــع كلفة إنتاجهم ال ــزراع ــي ،وأهــل
الشمال يريدون ذلك حتى يمنعوا استمرار إعفاء املستوردات
الصناعية من التعرفة الجمركية ،ويوفروا فرص عمل للرقيق
املنتقل من الجنوب إلى الشمال بأجور زهيدة تحفظ للمنتجات
الصناعية في الشمال تنافسيتها.
ّ
أمــا اآلن فاألمر مختلف ،فالتشظي واالنقسام داخــل الواليات
املتحدة ال يمكن أن ينقسم جغرافيًا بشكل واضــح ،وذلــك ألن
لكل والي ــة فــي الــواليــات املتحدة أن ـ ُ
ـاس يــؤيــدون هــذا الفريق أو
الفريق اآلخر ،مع االعتراف بتفاوت النسب بني والية وأخرى.
ومــن هنا ،فــإن احتماالت الحرب األهلية حاليًا داخــل الواليات
املتحدة صعبة .ولكن احتماالت الفتنة داخل كل والية ممكنة.
ّ
وستتحول الحروب إلى حروب مليشيات خطيرة.
خ ـطــورة ك ــورون ــا وت ـحــورات ـهــا ،مــن ف ـيــروس كــوفـيــد  19 -إلــى
دلتا إلى أوميكرون ،أفرزت انقسامات كثيرة .ولم يعد تفسير
الحقائق قائمًا على نتائج البحوث العلمية ،وال على إثباتات أن
الفيروس موجود ،وال على أن املوجة تلو األخرى من هذا املرض
قد ّ
عرضت حياة ماليني البشر للخطر من جميع أنحاء العالم.
ّ
ّ
وال شك أن نتائج انتشار كورونا وتحوراتها وتعدد موجاتها
قــد أوج ــدت واقـعــا اقتصاديًا جــديـدًا فــي العالم لــه املستفيدون
الكبار منه ،وله الخاسرون منه.
ّ
ولكنه أكد لنا أن توزيع الدخل والثروة في العالم داخل كل دولة،
وبني الــدول ،سوف يــزداد ســوءًا ،وأنــه ستكون ملاليني العاطلني
في العالم ردة فعل قوية ،ما قد يشعل الفنت الداخلية والحروب
بني الدول.
ّ
ما زالــت املصالح االقتصادية الكبرى تــدق طبول الحروب في
العالم ،وإن اكتسبت تلك الـحــروب مظاهر األخ ــاق واملـســاواة
وحقوق اإلنسان.
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القلوب قلوب خنازير
والشدو شدو شحارير
أحمد عمر

طار خبر نجاح زرع قلب خنزير في صدر إنسان ،بعد سماد وحراثة وفالحة في
ُ
بتأويل
فوجئت حقًا
جسم اآلخــذ ولحم املــأخــوذ أخــذه الله أخــذ عزيز مقتدر .وقــد
ٍ
للطبيب املصري ذائع الصيت ،حسام موافيّ ،أنه قالّ :إن الله ّ
حرم أكل لحم الخنزير
ّ
ألنه أصلح الحيوانات أعضاء لعالج اإلنسان واستبدال أعضائه .الخنزير قد يكون
َّ
عيني هو فتوى مفتي الديار
بنك جوارح اإلنسان التالفة ،وكان أول خبر وقع على
ّ
تذكر الشيخ الوسيم في ّ
نص الفتوى
املصرية وصفحة عمرو خالد ،فأسبلتا معًا.
الحديث الشهير «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» أمــا أعلم أهــل مصر بشؤون أخراها
ُ
استشرت من أثق بهم في
فهو مفتي الديار املصرية السابق وصفحة عمرو خالد.
شــؤون الدين والدنيا معًا ،فأخبروني َّأن سبب قــرب الخنزير والـقــرد من اإلنسان
ُ
َْ
َّ َّ
عز وجل مسخ بعض البشر «وجعل منهم القردة والخنازير» .وقلت
خلقًا ال خلقًا أن
في صدر مقالي َّإن سمادًا سبق الزرع من جهتني ،أولهما ّأن الخنزير ُع ّدل وراثيًا،
ْ
ورفعت رتبته من خنزير إلى مشير خنزير ،والثاني َّأن املريض الذي زرع في صدره
ً
قلب خنزير هو مجرم سابق ،كان قد طعن رجال اسمه إدوار شوميكر  17طعنة قبل
ترج «للموسم» الخيرّ ،
نحو  30سنةّ ،
وأن أخت املطعون ،السيدة لزلي ،لم ُ
ألن أخاها
ّ
ظل يعاني من آالم طعناته السبع عشرة ،حتى وفاته عام .2007
وصفت صحيفة الغارديان البريطانية أول عملية زرع قلب خنزير «زكرت» ّ
ومعدل
ّ
بأنها «عالمة بــارزة» في علم الطبَّ ،
وأن العملية أثــارت
وراثيًا داخــل جسم إنسان
مقاالت في مجالت
مخاوف كبيرة في شؤون السالمة وخصائل األخــاق .وقــرأت
ٍ
ّ
ّ
متخصصة أنهم وجدوا َّأن عقل اإلنسان في قلبه وليس في دماغه كما كان
علمية
ً
ّ
سائدًاَّ ،
ّ
ملريض سدت الدنيا شوارع دمه بالشحوم
املوت
قبل
بقلبه
ع
تبر
رجال
وأن
ٍ
ّ
والـحــواجــز الـطـيــارة ،فعاش بــه ووقــع فــي حــب حبيبة املـتـصـ ّـدق بقلبه الــراحــل ،وأنــه،
بعد العملية ،حمل متاعه واتجه إلى بيت صاحب القلب؛ وما هكذا يكون الوفاء يا
ّ
سنمار .وكان بينت يواجه حتفه وصحته سيئة ،فسعى الفريق الطبي إلى إذن طارئ
من إدارة الغذاء وال ــدواء األميركية ( )FDAللزرع ،فحصلوا على املوافقة الصحية
والجنائية .يضرب املثل في الشجاعة في الثقافة الكردية بالخنزير ،فيقال :فالن
باسل كالخنزير .واستعرضت الصحيفة البريطانية عددًا من حاالت نقل أعضاء
حيوانية لبشر ،منها حالة في ستينيات القرن املنصرمُ ،زرعت كلى قرود الشمبانزي
ّ
لكنهم ماتوا جميعًا في غضون أسابيعّ ،
ألن القرود
في أجسام أكثر من  12مريضًا،
غير «زكرت» ومعدلة وقبضايات.
ّ
ّ
ألنه يكفر البذر املبذور بتراب األرض) ٌ
وإن الكافر (وتقول العرب ّ
عالم
للزراع :كافر
أميركي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محيي الدين ،وهو أستاذ الجراحة في
فريق من األطباء برئاسة بارتلي غريفيث.
كلية الطب ّبجامعة «ميريالند» مع ٍ
أتحدث عن محاوالت مسخ الحكومات العاملية اإلنسان املعاصر عبر أمثلة
وكنت
ّ
كثيرة ،وذكرت ّ
جونسون ،ألنه احتفل مع موظفيه،
وزرائها
رئيس
عاقبت
بريطانيا
أن
ُ
في نهاية األسبوع ،وشربوا وأكلوا من غير كمامات! وقد أخذ اسم الكمامة الالتينية
من كلمة املسخ العربية ،وقلت ّإن رؤساءنا العرب الذين يغردون بالفضاحة والعامية
أحسن األناشيد ،سبقوا الـ ّ
ـزراع محيي الدين ،فأجروا عمليات زراعة قلوب خنازير
في صدور حاشيتهم وشبيحتهم وبلطجيتهم ،ورفعوا األسعار واعتقلوا األبرياء،
ّ
الناس ،لتعديل الشعب وراثيًا وتقريب مستوى اآلخذ واملأخوذ منه ،لتأميم
لوا
وضل
ُ
الخنزير كما أ ّمم النفط وقناة السويس .سأنتظر آثار زرع قلب الخنزير على أخالق
السيد بينت ٌثمرًا.
قالت صحيفة بنبرة املتضرع :الخنازير أملنا األخير.
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أساطير السيسي عن « 25ينـايـر»
تقادم الخطيب

ال يـ ـف ـ ّـوت ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،أي مـنــاسـبــةٍ إال ويـشــن هجوما
ض ــاري ــا ع ـل ــى ث ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر ،فـيـصـفـهــا
ب ــامل ــؤام ــرة ال ـت ــي ك ـ ــادت أن ت ـضـ ّـيــع مـصــر،
وتجعلها شبيهة بسورية والعراق وليبيا.
لــم يكتف بــذلــك ،بــل يـكـ ّـرر أنـهــا السبب في
التدهور االقتصادي والسياسي والتراجع
اإلقليمي ملكانة مصر .ويطرح هذا الهجوم
املتكرر عدة أسئلة بشأن ماهية هذا العداء
وم ـصــداق ـيــة م ــا ي ـقــولــه ال ــرئ ـي ــس .وبـنـظــرة
فاحصة ملــا ي ـكـ ّـرره الــرجــل فــي كــل مناسبة
نجد أنه محض ّادعاء ال أكثر ،فوصف ثورة
يناير باملؤامرة يتناقض مع الوصف الذي
وص ــف امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة
(املـجـلــس الـعـسـكــري) بــه نفسه ،فــي الفترة
التي حكم فيها البالد بعد ّ
تنحي حسني
م ـبــارك (ك ــان الـسـيـســي أح ــد أع ـضــائــه) من
أنــه حامي الـثــورة .وهنا الـســؤال ،لو كانت
ثــورة  25يناير مؤامرة فلماذا قام الجيش
ب ـح ـمــاي ـت ـهــا؟ وملـ ـ ــاذا ل ــم يـ ـخ ــرج الـسـيـســي
حينها ويـتـحــدث عــن تلك امل ــؤام ــرة ،وملــاذا
الـتـقــي بـعــديــديــن م ــن ش ـبــاب تـلــك ال ـث ــورة؟
وحـ ــاول أن يستقطبهم؟ فـمــا ال ــذي تغير،
وملاذا اآلن أصبحت تلك الثورة مؤامرة.
مــن أكــاذيــب اعـتــاد السيسي تــرديــدهــا عن
ث ــورة يـنــايــر أنـهــا كــانــت تـهــدف إل ــى جعل
مصير مصر مثل سورية والعراق وليبيا.
ولكن مــع طــرح هــذه املقولة للنقاش نجد
أن هذا جاء على غير الحقيقة ،ففي أثناء
الثورة ،وفي ظل االنهيار والفراغ األمنيني
ال ـل ــذي ــن ش ـهــده ـمــا ال ـ ـشـ ــارع امل ـ ـصـ ــري ،لــم

كاريكاتير

يحدث أي حادث طائفي ولم يتم حرق أي
كنسية أو مهاجمتها ،ما يعصف بمقولة
السيسي إن ثــورة يناير كانت تهدف إلى
ت ـخــريــب م ـصــر وإي ـقــاع ـهــا وج ـع ـل ـهــا مثل
سورية والعراق .كما أن ثمة مناقشة ّ
جادة
لــأوضــاع ،الـســوريــة والعراقية والليبية،
تـكـشــف ع ــن أن ه ــذا غ ـيــر صـحـيــح بــاملــرة،
ف ـس ــوري ــة دول ـ ــة طــائ ـف ـيــة ت ـحــولــت ال ـث ــورة
ف ـي ـهــا إلـ ــي حـ ــرب أه ـل ـي ــة ،زاد م ــن حـ ّـدت ـهــا
التدخل األجنبي .إلــي جانب أن مــا حدث
فــي ال ـع ــراق وإس ـق ــاط نـظــام ص ــدام حسني
ت ــم ع ـبــر االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي ول ـيــس عبر
ث ــورة سلمية كــال ـثــورات الـتــي حــدثــت في
م ـص ــر وت ــون ــس وال ـ ـس ـ ــودان ع ـل ــى سـبـيــل
امل ـث ــال ،كـمــا أن ال ــوض ــع الـلـيـبــي وإس ـقــاط
نـظــام الـقــذافــي ح ــدث عـبــر تــدخــل االتـحــاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي (الناتو)
الـعـسـكــري وإس ـق ــاط ن ـظــام ال ـق ــذاف ــي ،عبر
ض ــرب ــات عـ ًسـكــريــة نـفــذهــا ال ـح ـلــف ،تــاركــا
ً
خ ـل ـفــه دولـ ـ ــة م ـن ـه ــارة م ــن دون أن تـكــون
هناك خطة إليجاد مسار ديمقراطي لبناء
دولــة حديثة في ليبيا .كما أن التدخالت
واالستقطابات العسكرية فيما بعد ،وكان
الـسـيـســي جـ ــزءا م ـن ـهــاّ ،أدى إل ــى تــدهــور
ال ــوض ــع وزيـ ـ ــادة حـ ـ ّـدة ال ـت ــده ــور .بمعنى
آخ ــر ،الـسـيـســي ،ولـيـســت ث ــورة  25يناير،
ه ــو م ــن س ــاه ــم ف ــي ت ــده ــور ال ــوض ــع فــي
ليبيا وتعميق أزماته الداخلية ،عبر دعمه
ال ـج ـنــرال املـتـقــاعــد خليفة حـفـتــر .فــي تلك
األمثلة الثالثة التي ّ
يكرر السيسي ذكرها
ّ
دائما ،ويحذر املصريني من الخروج إلى
ال ـ ـشـ ــوارع ،أو الـتـفـكـيــر ف ــي ثـ ــورة جــديــدة
لتجنب مصير ه ــذه ال ــدول ال ـثــاث ،نجد

أن أنظمتها سقطت عبر تدخالت أجنبية
واضـ ـح ــة ،وه ــو م ــا ل ــم ي ـح ـ ُـدث ف ــي مـصــر،
نــاهـيــك عــن االخ ـتــاف ال ــواض ــح بــن بنية
الدولة واملجتمع في مصر عن تلك الدول.
درج الـسـيـســي عـلــى جـعــل ث ــورة  25يناير
ال ـس ـبــب ال ــرئ ـي ــس ل ـل ـتــدهــور االق ـت ـص ــادي،
وبالرجوع إلى املسألة االقتصادية ،نجد أن
الجنيه ،كأحد األمثلة ،استقر سعر صرفه
عند  5.5جنيهات للدوالر الواحد ،وارتفع
في عام رئاسة محمد مرسي ،ليستقر عند
حوالي  7.5لـلــدوالر ،استمرت انخفاضات
قـيـمــة ال ـج ـن ـيــه ف ــي ع ـهــد ال ـس ـي ـســي ،لتفقد
العملة املحلية أكثر من  %100من قيمتها
خالل السنوات الست ،ليستقر سعر الجنيه
حــالـيــا عـنــد حــوالــي  16.5جنيها ل ـلــدوالر
ال ــواح ــد ت ـقــري ـبــا ،وذلـ ــك نـتـيـجــة سـيــاســات
اقتصادية فرضها صندوق النقد الدولي
على مصر للحصول على قرض بقيمة 12
مليار دوالر بنهاية عــام  .2016فــي الوقت
ن ـف ـســه ،رف ـع ــت ال ـح ـكــومــة ال ــدع ــم بــالـكــامــل
ع ــن امل ـح ــروق ــات وال ـك ـه ــرب ــاء ،وكـ ــذا أس ـعــار
ال ـخ ــدم ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وف ــرض ــت ضــريـبــة
ال ـق ـي ـمــة املـ ـض ــاف ــة ،ك ـم ــا رفـ ـع ــت ال ـض ــرائ ــب
الـجـمــركـيــة ث ــاث مـ ــرات م ـتــوال ـيــة ،ورفـعــت
أسعار املواصالت العامة ،وكلها سياسات
تـسـبـبــت ف ــي رفـ ــع مـ ـع ــدالت ال ـت ـض ـخــم إلــى
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  %33ع ـ ــام  ،2018ق ـب ــل أن
يتالعب الـنـظــام بمعادلة حسابه بتغيير
ً
سنة األس ــاس إلــى عــام  2018بــدال مــن عام
 ،2010ما جعل رقم التضخم الحالي الذي
ي ـب ـلــغ ح ــوال ــي  %14ف ــي امل ـت ـ ّ
ـوس ــط مــزيـفــا
إل ــى حــد كـبـيــر .وف ــي مــا يتعلق بــاألزمــات
الـخــارجـيــة وتــراجــع دور مصر اإلقليمي،

عماد حجاج

نجد أن الرئيس السيسي يتخذ من ثورة
 25يناير الشماعة التي يعلق عليها هذا
التراجع ،وعدم قدرة مصر علي حسم عدد
من امللفات ،ومن أبرزها ملف سد النهضة
اإلثـ ـي ــوب ــي ،ف ـقــد درج ال ـس ـي ـســي وإع ــام ــه
على تـكــرار مقولة إن الـشــروع فــي تشييد
ســد النهضة بــدأ مــع الـثــورة ،وهــي مقولة
مضللة ،وال تستند إلى أي أساس تاريخي
أو علمي ،فالبرجوع إلى التاريخ ،نجد أن
بـنــاء الـســد مـشــروع إثـيــوبــي منذ عشرات
ال ـس ـنــن ،وك ــان بــإي ـعــاز أم ـيــركــي ردا على
جمال عبد الناصر ومشروعه بناء السد
ال ـع ــال ــي ،وكـ ــان امل ـخ ـطــط أن ت ـكــون الـسـعــة
التخزينية خلف السد عشرة مليارات متر

دالل البزري

عبد الحكيم حيدر

الفلسطيني إذ يحرس حلم األمة
حلمي األسمر

يـعــانــي الفلسطيني عـلــى أرض فلسطني
ال ـي ــوم م ـعــانــاة ش ــرس ــة ،فـهــو يـقــاتــل على
جبهة شــديــدة التعقيد ،ال تـكــاد تـتــرك له
لحظة اللتقاط أنفاسه ،منذ مائة عــام أو
يزيد .ال تدخر سلطة االحتالل الصهيوني
ّ
أس ـل ــوب ــا ش ـي ـطــان ـيــا إل وج ـ ّـرب ـت ــه إلبـ ــادة
الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،واإلجـ ـه ــاز على
روح امل ـقــاومــة .فــي ث ــورة أهــالــي صـحــراء
فلسطني ،من أبناء قبائل بئر السبع ،في
األراض ــي التي يسميها االحـتــال النقب،
اخـتـصــرت الف ـتــة رفـعـهــا ش ـبــاب وصـبــايــا
بئر السبع «هــذه األرض ال تتسع الثنني،
ّ
إما نحن أو نحن» كل الحكاية ،خصوصًا
ّ
ّ
أن أهالي تلك الصحراء تعرضوا لواحد ٍة
م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـغ ـي ـي ــب وال ـق ـه ــر
ّ
واالق ـت ــاع .ويـكـفــي أن نـعــرف أن سلطات
االحـتــال ال تعترف بــوجــود الفلسطيني
في صحراء بئر السبع ،وال تريد أن ترى
أحـ ـدًا مــن أه ــل األرض فـيـهــا ،فـهــي هدمت
قــريــة «ال ـعــراق ـيــب» الفلسطينية جنوبي
فلسطني املحتلة عــام  ،1948نحو مائتي
مرة ،وفي ّكل ّ
ّ
مرة تقتلع جرافات االحتالل
البيوت يعود الناس لبنائها.
م ـقــاومــة أه ــال ــي ص ـح ــراء فـلـسـطــن حــالــة
مكثفة لجذوة املقاومة ،في ّعموم فلسطني.
وفي ّكل ّ
مرة بدا لالحتالل أنه أنهى مهمته
ف ــي «أس ــرل ــة» م ــن يـطـيــب ل ــه أن ّ
يسميهم
«ع ــرب إســرائـيــل» نفض الـقــوم عنهم هذا
فلسطينيتهم
الـ ــرداء امل ـك ــروه ،وصــرخــت
ّ
ب ـصــوت ج ـهــوري ال يـقـبــل ال ـتــأويــل :أنـهــم
جـ ــزء م ــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وك ــان ــوا
ّ
أصمت
وسيظلون «عــرب فلسطني» .وقــد
صرخاتهم آذان الصهاينة حــن اتحدت
ّ
ّ
كل فلسطني بعد العدوان أخيرًا على غزة،
وعزفت شوارع اللد وبئر السبع والقدس
ورام الله ونابلس والناصرة وبقية مدن
األرض امل ـق ــدس ــة وق ــراه ــا ل ـحــن امل ـقــاومــة

يناير لن يحدث مرة أخرى في مصر .وفي
الــواقــع ال أدري مــن أيــن يــأتــي الــرجــل بكل
هذه الثقة ،على الرغم من أن كل سياساته
املتبعة تنبئ بــأن مــا حــدث فــي مصر في
يناير /كانون الثاني  2011قابل للحدوث
ّ
مرة أخرى نتيجة تلك السياسات.
(كاتب مصري في برلني)

حزب اهلل وقد صا َر مدافعًا
عن حقوق اإلنسان

طبيبان وجهاز كفتة وحيد
أمــا الطبيبان فهما :األديــب املــوهــوب جــدا محمد املخزنجي ،وخالد منتصر ،وكان
يتعاطى القصة القصيرة أيضا ،قبل أن يدخل إلى وسعاية املقاالت ّ
السيارة للشأن
السلطوي العام .وأمــا جهاز الكفته فهو األثــر الوحيد الباقي في الشرق قاطبة ،وال
نعرف مكان املخازن التي تحتضن معدنه املقدس النفيس ،وتلك حكمة .وبالطبع،
الجهاز للواء الراحل عبد العاطي ،بعد ما انحنت هامات املختبرات العلمية في الشرق،
والغرب ،والشمال ،والجنوب ،والبحر املتوسط ،أمام التقنية العالية للجهاز وقدراته
الفائقة التي ّ
تعدت الخيال ،وخصوصا أن الخامات التي كان يستعملها طول عمله
في معمله هي « 20كيلو ريــش وكفته فقط» ،ومجموعة من األسياخ الحديد لزوم
الشغل أمــام الـنــار .األول ،وهــو دكـتــور محمد املخزنجي ،كنت أعــرفــه يــوم أن خرج
جهاز عبد العاطي من شركات اإلنتاج املصرية الخالصة ّ
بمقدمته املعدنية ،وكنا
ّ
مصورة ،وبجوار الجهاز الراحل اللواء عبد العاطي،
نرى بوضوح الريش والكفته
وموسوعاته العلمية ،وصورة ابن سينا خلف ظهره في املختبر،
بمشارطه ومحاليله
ً
وبجوارها دبابة تحفر مسرعة في رمال سيناء فجرا ،وتقتلع شجر الزيتون.
كــان رأي دكتور محمد املخزنجي ،في حينها ،صادما لــي ،خصوصا وأنــا أعرف
قراءاته العلمية الغزيرة التي تفوق قراءاته األدب أو الفلسفة ورحالته ،فهذا الطبيب
ّ
واألديــب والعالم الحساس الــذي درس علم النفس بروسيا ال يشق له غبار ،وليس
ّ
من هواة الفرقعات السياسية أبدا ،وال من جلس املقاهي أو ممن يبحث عن دور أو
ّ
ّ
مكانة ،فالرجل مهذب ومتحقق علميا وأدبيا وسلوكا ،إال أن دكتور محمد املخزنجي
زاد العجب عندي قيراطني ،حينما ّ
أقر ،بناء على دراسته الباراسيكولوجي سنوات
في روسيا ،أن أمــر الجهاز ممكن علميا جــدا ،وأن يتعافي املريض بعد أن يأخذ
سيخي الكباب أو الكفته ليس باملستغرب أو العجيب.
كنت لن ّ
أما ما ُ
أصدقه لو سمعته في حينها ،فهو الدكتور خالد منتصر ،فالرجل
ليس من دراويــش الباراسيكولوجي ،وامتنع من زمـ ٍـن عن الكتابة والخيال وخيمة
القصة ّ
وتفرغ للعقل والتوضيح تحت خيمة الشأن السلطوي العام ،من دون أن يفارق
السلطة في أي شارد ٍة وواردة ،إال أنني اندهشت حينما عرفت في سيل الهجوم عليه،
بسبب ّ
«الحبة الصفراء» التي اتهم فيها خالد منتصر ،الطبيب املعالج للراحل املرحوم
ّ
وائل اإلبراشي ،كما صرح للسلطة والصحافة ،أنها كانت السبب في موت وائل ،على
الرغم من أن الــراحــل يعالج من سنة من كــورونــا .ولــم يقل خالد منتصر موضوع
ّ
الحبة الصفراء ،إال بعد موت وائل ،وكان يستطيع ذلك في وقتها ،وأن يكون الطبيب
في السجن حتى قبل موت وائــل ،فلماذا سكت خالد منتصر على موضوع الحبةّ
الصفراء ،إلى ما بعد دفن وائل؟
هذا عجيب جدا ،وهما أصدقاء من سنوات طويلة ،وكان وائل دائما يكتب في «روز
اليوسف» سنوات ،فلماذا سكت حتى دفن وائل طاملا يعلم هذه املعلومات الخطيرة،
وهــو الـكــاتــب ال ــذي يكتب يوميا فــي صحيفة الــوطــن ،حتى عــن «فـسـ ّـيــة الـكـلــب» ،أو
«بــول البعير» ،أو عــدم الـجــدوى من فوائد شجرة الصفصاف ،إال للعصافير التي
تأكل الغالل ،ملــاذا صبر خالد منتصر حتى دفن وائــل؟ هذا ســؤال لن يجيب عليه
سوى خالد منتصر نفسه ،وليس الذين يكرهونه أبدا ،وبدأت سهامهم تطاول خالد
منتصر ،مثل ملاذا أعطته البحرين جائزة كبيرة بالدوالرات ،أو عن كتاباته السلطوية
قلبا وقالبا في «الوطن» سنوات ورميها بالسهام هي األخــرى ،وأنها تابعة لجهات
أمنية ومخابراتية ،فدعنا من ذلك كله ،فهذه طبيعة املتخاصمني حينما تبدأ العداوات،
ـدي ،كــان رمــي دكتور خالد منتصر بأنه كــان من مـ ّ
ولكن املدهش لـ ّ
ـروجــي «جهاز
الكفتة» .هنا انعقد لساني من هول املفاجأة لطبيب يحلل ويدقق ويعرف الفرق بني
الخرافة والعلم واملحلول املضاد للفيروس وبول البعير ،فهل سقط الرجل في بول
بعير الجهاز وكفتته من دون أن يدري؟ ال أعرف.
عموما رحم الله وائل اإلبراشي .ومن اليوم سندخل في مسلسل ّ
الحبة الصفراء ،وقد
نراها في مسلسل رمضاني بقلم خالد منتصر ،وعليه أن يساعد املخرج في اختيار
البطل بعد موافقة الجهات األمنية بالطبع.

يخفي الهجوم
المنهجي على ثورة
يناير حقيقة أنها
ليست حدثًا عابرًا
في حياة الدولة
والمجتمع المصريين
بل حالة مستمرة

مكعب ،ثم رفعتها إلى  14مليار متر مكعب
ووص ـلــت اآلن إل ــى  75مـلـيــار مـتــر مكعب.
بالتوازي ،هناك ثالثة سدود يتم الشروع
ف ــي تـشـيـيــدهــا ،وب ــدأ الـتـخـطـيــط لـهــا قبل
 ،2011والـسـعــة التخزينية لتلك الـســدود
إلى جانب سد النهضة هي مائتي مليار
متر مكعب ،بما يعني أن إثيوبيا قــادرة
علي تجفيف النيل في مصر ،ومنع وصول
أي نقطة مــاء إلــى مصر فــي غـضــون أربــع
سـنــوات كاملة ،مــا تترتب عليه مجاعات
وخــراب ودم ــار ،وعــدم وجــود كهرباء ،ألن
السد العالي حينها لن تكون لديه القدرة
على توليد الكهرباء لعدم وجود مياه فيه.
ف ــي م ــاي ــو /أيـ ــار  ،2010وق ـعــت س ــت دول
مــن دول حــوض النيل (إثـيــوبـيــا ،أوغـنــدا،
كينيا ،تنزانيا ،روانــدا ،بورندي) اتفاقية
عـنـتـيـبــي ،وت ـن ـ ّـص عـلــى إن ـه ــاء الـحـصــص
التاريخية ملصر والسودان في مياه النيل
الـتــي تــم الـنــص عليها فــي اتفاقية ،1959
وقــد رفضت كل من مصر والـســودان هذه
االتفاقية .وفي أغسطس /آب  2010انتهت
ال ـح ـك ــوم ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة م ــن أعـ ـم ــال امل ـســح
الخاصة باملنطقة التي سيقام عليها السد
(منطقة بـنــي شـنـقــول) ،وف ــي  5نوفمبر/
تشرين الثاني من العام نفسه ،استطاعت
الحكومة اإلثيوبية أن تنتهي من تصميم
سد النهضة ،وأعلنت عزمها علي التنفيذ،
وفي  6إبريل /نيسان  2011بدأت إثيوبيا
في التنفيذ.
إذًا ،ال عالقة ليناير أو ما حدث في يناير
بسد النهضة ،بــل هــو ســابــق عليها ،كما
أن حـســن ال ـنــوايــا م ــع ال ـجــانــب اإلثـيــوبــي
وتحليف رئيس الــوزراء اإلثيوبي اليمني

ه ـم ــا ال ـس ـب ــب فـ ــي مـ ــا وصـ ـل ــت لـ ــه األم ـ ــور
اآلن ،ول ـي ـســت ث ـ ــورة ي ـنــايــر ال ـت ــي فشلت
فــي املـفــاوضــات وجعلت إثيوبيا تستغل
الوقت وتستثمره لصالحها وتنتهي من
معظم اإلن ـش ــاءات فــي الـســد وتنتهي من
املرحلة األولى في امللء ،وتستعد للثانية،
بل هي السلطة الحالية من فعلت هذا .لذا
أدع ــو الـسـيــد الــرئـيــس إل ــى أن يـخـفــف من
عــدائــه ل ـل ـثــورة ،فـمــا يــواجــه مـصــر أضخم
وأك ـب ــر مـمــا ح ــدث ف ــي  25ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني  ،2011فهي معركة وجود حقيقية.
إذًا ،نجد أن السبب الحقيقي للهجوم على
ثــورة يناير ،بـصــورة دائـمــة ومـتـكـ ّـررة من
الــرئـيــس ونـظــامــه ،الـخــوف ال ــذي يشعران
به من تلك الـثــورة الشعبية التي أطاحت
نـظــام م ـبــارك ال ــذي حـكــم ال ـبــاد  30عــامــا.
وفـ ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ي ـخ ـفــي هـ ــذا ال ـه ـجــوم
املنهجي خلفه حقيقة واحدة ،أن ثورة 25
يناير ليست حدثا عابرا في حياة الدولة
واملجتمع املصريني ،بل هي حالة مستمرة،
ّ
املستمران .لذا يحاول
لها توابعها وأثرها
الــرجــل ،بكل مــا أوتــي مــن قــوة ،أن يقبرها
ويحاصرها كفكرة أوال ،وكذلك أن يعاقب
أشخاص ،خوفا من أن
املنتمني إليها من
ٍ
ّ
يتكرر املشهد الذي تكرر من قبل ،وهو ما
ّ
يعبر عنه الرجل مرارا بأن ما حدث في 25

والرفض ،بالوضوح ذاته ،وبالقوة ذاتها.
والحقيقة ّأن مهمة الفلسطيني ّ
املقدسة
في الجنوب ال تقل أهمية عن مهمة بقية
ّ
أهــالــي فـلـسـطــن ،فــي ك ــل بـقـعــةٍ تـعـ ّـرضــت
للظلم والقمع واإلرهاب املنظم.
ّ
يـقــال إن على مــن يحكم الـعــالــم أن يحكم
فـلـسـطــن ،وع ـلــى م ــن يـحـكــم فـلـسـطــن أن
يحكم القدس .وبعد نحو قرن من مواجهة
ال ــزم ــان ،لــم ت ــزل الـعـصــابــات الصهيونية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ـ ّـم ــي ن ـف ـس ـه ــا «ج ـ ـيـ ــش الـ ــدفـ ــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ت ـح ــاول اح ـت ــال فلسطني،
وإخ ـضــاع ال ـقــدس لسلطتها ،وقـتــل روح
املقاومة في الجسد الفلسطيني .ويكفي
أن ت ــرى ال ـشــابــة مـنــى ال ـك ــرد ،ال ـتــي تـقــوم
بمهمة جيش كامل في حي الشيخ جراح
ّ
فــي ال ـقــدس ،كــي ت ــدرك أن ح ـ ّـراس األرض
ّ
املقدسة لم يتعبوا ،ولــن يلقوا سالحهم،
فهم مكلفون ليس بحماية فلسطينيتهم،
ّ
ب ــل ب ـح ــراس ــة ح ـل ــم األمـ ـ ــة وش ــرفـ ـه ــا ،ألن
ّ
ّ
األرض املـقـ ّـدســة إن ذلــت ذلــت األمــة كلها،
فهم مكلفون بمهمة جليلةّ ،
شرفهم الله
ع ــز وج ــل ب ـهــا ،رغ ــم ال ـث ـمــن الـ ـف ــادح ال ــذي
يــدف ـعــونــه .كـيــف ال وه ــم يـحـمــون األرض
امل ـق ــدس ــة الـ ـت ــي وص ـف ـه ــا الـ ـل ــه ،سـبـحــانــه
سبحانه
وت ـعــالــى ،بـهــذه الـصـفــة ،إذ ق ــال
َ
«و َنـ َّـجـ ْـيـ َـنـ ُ
ـاه
بـحــق إبــراهـيــم َ عليه ال ـسـ
ـامَ ْ َ :
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ض ال ـ ِـت ــي َب ــارك ــن ــا ِفـيــهــا
َول ــوط ـَـا ِإلـ ــى ال ْر
ِ
َ
ل ـ ْـل ـ َـع ــال ــن» ف ـهــي مـ ـب ـ ٌ
ـارك فـيـهــا لـلـبـشــريــة.
ِ
ِ
والـبــركــة ه ــي ،كـمــا ق ــال عـلـمــاء األم ــة ،هنا
ثـبــوت الخير اإللـهــي فيها كـقــانــون يبقى
ع ـل ــى مـ ــدى األزم ـ ـ ـ ــان؛ ف ـم ــا ي ـح ـصــل فـيـهــا
ينتهي إيجابيًا وينعكس خيرًا على األمة
ّ
وال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة .وال أدل ع ـلــى ه ــذا م ـمــا وقــع
فــي حقب مختلفة مــن الـتــاريــخ مثل :بعد
معركة أجنادين في فلسطني نتجت عنها
م ـعــركــة ال ـي ــرم ــوك ع ـلــى ت ـخ ــوم فـلـسـطــن،
ّ
فتغير وجــه الـتــاريــخ فــي املنطقة ،وامتد
شعاع الحق في ربوع األرض .وفي حطني
(فــي فلسطني) كــان وضــع الـحـ ّـد لالمتداد

لم تزل فلسطين
وقضيتها تقوم
بدورها في إيقاظ
شعوب العرب
والمسلمين

وال ــوج ــود الـصـلـيـبــي الـغــربــي فــي الـشــرق
اإلسالمي ،ورجع الصليبيون إلى بالدهم
بهزيمة عسكرية.
لــم ي ــزل ال ـت ـحـ ّـدي قــائـمــا .وأي ــدي ال ـحـ ّـراس
على الزناد ،ولم تزل فلسطني وقضيتها
تـقــوم ب ــدوره ــا فــي إي ـقــاظ شـعــوب الـعــرب
ّ
وامل ـس ـل ـمــن .وه ــي تـشــكــل ح ــاج ـزًا نفسيًا
بــن الـعــرب واملسلمني وبــن ال ـغــرب ،منع
ذوبان املسلمني ،في وقت كانوا في حالة
مــن التخلف يسهل عندها ذوبــانـهــم ،في
حضارة الغرب القوي الغني ومالك العلم
ّ
القضية
والتكنولوجيا املتقدمة .وال تزال
ّ
ّ
ّ
وتثور في عالم
وتغير
الفلسطينية تفعل
ّ
الـفـكــر وال ــواق ــع ،مــا س ـيــؤدي إل ــى نهايات
ّ
تتجلى للناس فيها حقيقة بركة فلسطني
ّ
كوظيفة أرادها الله لها من أجل البشرية،
فـفـلـسـطــن أرض م ـق ـ ّـدس ــة ،والـ ـق ــدس هو
ّ
ّ
والقدسية
الطهر ،واملـقـ ّـدســة ٌأي املـطـ ّـهــرة.
ُ
ّ
وظيفة لها؛ فهي أرض ال يعمر فيها ظالم،
ّ
وكلما داهمها دنــس ّ
يتم تطهيرها .هي
ٌ
ّ
أرض ال يتجذر فيها باطل ،فكيف بها وقد
ّ
والقدسية ،والشعب
اجتمعت فيها البركة
الشجاع املرابط؟
(كاتب من األردن)

ّ
مــن يـتــذكــر «جـبـهــة الـصـمــود وال ـت ـصـ ّـدي»
والتي تعود إلــى ما يقارب نصف القرن؟
ذاك «ال ـك ـيــان» ال ــذي ب ــادر مـعـمــر الـقــذافــي
إلـ ــى إن ـش ــائ ــه ب ـعــد إع ـ ــان أن ـ ــور الـ ـس ــادات
نيته زيــارة إسرائيل عام 1977؟ وقد مات
ال ـ ـسـ ــادات ب ـعــد ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،بـضــربــات
تـ ـن ــاف ــس الـ ـن ــرجـ ـسـ ـي ــات ال ـس ـل ـط ــوي ــة بــن
ال ـق ــذاف ــي ن ـف ـســه وص ـ ـ ـ ّـدام ح ـســن وحــافــظ
األس ـ ــد وه ـ ـ ــواري ب ــوم ــدي ــن ،وب ــدرج ــة أقــل
ٌ
ياسر عرفات وعلي عبد الله صالح ...وكل
يقاتل من أجــل ْ أن يكون هو وحــده زعيمًا
للجبهة .وال ننسى الضربة الثانية بحق
«الجبهة» :ثورة إيران اإلسالمية ،والحرب
التي تلتها بينها وبني العراق.
ّ
املـهــم فــي مــوضــوعـنــا هـنــا أن ان ـفــراط عقد
ّ
َ
والتصدي» سمح بوالدة
«جبهة الصمود
ـوع خاص جدًا من املثقفني املدافعني عن
نـ ٍ
ال ـح ــري ــات ،م ــن هـ ّـجــائــي األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة
ال ـت ـس ـل ـط ـي ــة ،وم ـ ــن امل ـ ـطـ ـ ِّ
ـوريـ ــن ل ـن ـظــريــات
كـبــار املـفـكــريــن الـثــائــريــن ،أم ـثــال اإليـطــالــي
أنـ ـط ــونـ ـي ــو غـ ــرام ـ ـشـ ــي؛ وق ـ ــد سـ ـط ــع ن ـجــم
الفيلسوف الشيوعي اإليطالي في السماء
العربية وقتها ،امتألت قاعات املؤتمرات
العربية الثقافية بتمحيص أدواته الفكرية
تطبيقاته العربية» .وهــذا ليس
و«تطوير
ّ
عيبًا بحد ذاته ،إنما نشاط ُيشكرون عليه.
لـكــن كــانــت لــديـهــم مشكلة حقيقية :كــانــوا
في البداية مع الرفض ومع «الجبهة» ومع
أبطالها «ال ـثــوار» .وعندما انقسم هــؤالء،
بالعداء الشديد لسياسة
وصاروا يجهرون ّ
بعضهم بعضًا ،ويشنون حمالت ،عسكرية
ّ
املضادة ،أو ّ
يمولون
أحيانًا ،على الجماعة
ج ـمــاعــات أخـ ــرى ل ـض ــرب ه ــذا أو ذاك من
املــواقــع التي أصبحت «م ـعــاديــة» ّ ...انقسم
َ ّ
واحد يغني على
وصار كل
معهم املثقفون،
ٍ
ليل البطل الذي رآه جديرًا بزعامة «جبهة
ال ـص ـم ــود والـ ـتـ ـص ـ ّـدي» امل ـن ـح ـ ّـل ــة ،ف ـصـ َ
ـرت
ت ـقــابــل ف ــان ــا م ــن ب ـي ـن ـهــم ،ب ـع ـث ـيــا عــراق ـيــا
ً
مثال ،مع ّ
صدام ضد األسد .أو العكس .أو،
ّ
مثل آخــر ،عالنا يحمل ْ«الكتاب األخضر»
ّ
للقذافي بــن ناظريه ،يشرحه ،يفتش في
ثناياه ّ
الثورية
عما «يتطابق» مع وجهته،
َ
على طــول الـخــط .أو يــواجــه بها البعثني،
ال ـع ــراق ــي وال ـ ـسـ ــوري ،بــال ـح ـجــج ال ــدام ـغ ــة،
وباملفاهيم والنظريات .أو معاديا للحكم
الغاشم في بالده ،بدعم من هذا أو ذاك من
الغاشمني اآلخرين.
ّ
تضج
باختصار ،كانت الساحة الثقافية
ب ـهــؤالء املـثـقـفــن «ال ـع ـضــويــن» الـبــاحـثــن
ّ
والتحرر ،الناقمني ،النقديني،
عن الحرية
الالمعني ،املشهورين ...وقــد اعتلوا منابر
ال ـف ـك ــر والـ ـسـ ـي ــاس ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـش ِّـي ــدون
ب ــال ــزعـ ـي ــم ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــوال ـ ــون ـ ــه ،ويـ ـش ــنـ ـع ــون
بمعارضيه.
هذا النموذج من املثقفني َ
كنت تجده أينما
ْ
حللت في العالم العربي .ربما في مشرقه
ـروح
أك ـثــر مــن مـغــربــه .كــانــوا يـتـمـتـعــون ب ـ ٍ
معنويةٍ عالية ،بالبهجة والثقة .كلماتهم
مــن الــذهــب ال ـخــالــص .و«ثــوري ـت ـهــم» على
درج ـ ــةٍ عــال ـيــة م ــن «ال ـ ـجـ ــذريـ ــة» ...ي ــري ــدون
ّ
أن ينسفوا كــل ش ــيء ،أن يقيموا الجديد
ثمة ّ
الحر ،املستقل .لكن ،كان ّ
ّ
حيز
العادل،
ّ
ّ
ال يمكن االقـتــراب منه :هو أنهم موزعون
ب ــن ه ــذا امل ـحــور أو ذاك م ــن دول «جبهة

ّ
ال ـص ـمــود والـ ـتـ ـص ـ ّـدي» امل ـن ـحــلــة .يـكـيـلــون
م ــا تـ ـح ـ ّـب أذنـ ـ ــك أن ت ـس ـم ـعــه م ــن تـشـنـيـ ٍـع
باإلستبداد العربي ،بالقمع ،وبما تبقى،
ّ
لـكــنـهــم يـصـمـتــون ،يـفــرضــون الـصـمــت إذا
بواحد من هؤالء «القادة
كان األمر يتعلق
ٍ
ّ
األب ـطــال» أو بــإنـجــازاتـهــم .وك ــل واح ـ ٍـد من
ّ
أولئك القادة يتمتع بحصانة ثقافية ما.
تـكـبــر أك ـثــر إذا كــانــت أرض ــه ث ــري ــة ،مــاديــا
بــال ـب ـتــرول ،أو مـعـنــويــا ب ـش ـه ــادات حسن
السلوك األنتي  -صهيوني.
كــان ص ـ ّـدام حسني وحــافــظ األســد ومعمر
القذافي أصحاب األلقاب األكثر ذيوعًا .أو
ربـمــا الجغرافيا املشرقية فرضتهم على
ه ــذا ال ـن ـح ــو ...ك ــان ــوا يــرك ـلــون بجزماتهم
ّ
ـواطـ ـنـ ـيـ ـه ــم ،ي ــدك ــونـ ـه ــم فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون،
مـ ّ
َ
يـعــذبــونـهــم ،يـقـتـلــونـهــم .وك ـنــت ت ـجــد ،في
املقابل ،أسماء كبيرة موالية لواحد منهم،
صــوتـهــا يــرتـفــع ضــد الـظـلــم واالس ـت ـبــداد.
أحرار مؤيدون لنظام استبدادي.
ه ــذه املـعــادلــة «الــذك ـيــة» أصـبـحــت اآلن بني
أيـ ـ ـ ــادي ح ـ ــزب الـ ـل ــه .ب ــل ه ــو ي ـس ـت ـط ـيــع أن
«ي ـثـ ّـب ـت ـهــا» ،ب ـعــد ت ـطــويــرهــا ،مـسـتـنـدًا إلــى
عــاق ـتــه ال ـح ـم ـي ـمــة ب ــأح ــد األن ـظ ـم ــة األك ـثــر
فتكًا بــالـحــريــات فــي ال ـعــالــم .وال ـفــرق بينه
وبــن الــرهــط الـســابــق مــن املثقفني ا ُملــوالــن
ّ
 امل ـعــارضــن أن عــاقـتــه بــالـنـظــام املـخـتــارأكـثــر انـسـجــامــا مـعــه ،وعـلــى الـصـعــد كــافــة.
يـبــدو الــرهــط الـســابــق مــن املثقفني ه ــؤالء،
ب ــاملـ ـق ــارن ــة ب ـ ــه ،مـ ـث ــل ج ـ ـمـ ـ ٍـع مـ ــن األط ـ ـفـ ــال
ْ
يحبون ...إذ كان يمكن أن تلتقط من بينهم
ّ
مـثـقـفــن ص ــادق ــن ،أو مـثـقـفــن يـتـحــمـلــون
م ـســؤول ـيــة تــأي ـيــد ال ـطــاغ ـيــة م ـقــابــل ت ـحـ ّـرر
ل ـســان ــه ،أو ي ـح ـتــاجــون م ــن م ـ ــوارد ،وه ــذه
األخ ـيــرة مـتــواضـعــة إذا قيست بتلك التي
يـتـنـ ّـعــم بـهــا ح ــزب ال ـلــه ،فــالـعــاقــة بــن هــذا
ال ـح ــزب و«م ـ ـحـ ــوره» األوح ـ ــد ع ــاق ــة حـيــاة
أو م ــوت ،عــاقــة تـمــويــل وتـغــذيــة عقيدية،
وخـ ــدمـ ــة م ـل ـي ـش ـي ــاوي ــة ،واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
تتجاوز الحدود الوطنية ،ليصبح الحزب
يشبه النظام اإليــرانــي ،كما يشبه الخادم
م ـخــدومــه؛ بــالـقــدر األق ـصــى املـتــوفــر عـنــده،
أي املــوت من أجله .يتماهى معه بسطوته
امل ـس ـل ـحــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ،وي ـ ـمـ ــارس مـثـلــه
اإلعـ ـ ــدام ،الـجـمــاعــي ف ــي س ــوري ــة ،وال ـف ــردي
فــي لبنان .ويـفــرض الصمت ،بالقوة ،على
مناهضيه مــن بـيـئـتــه ،يـفـبــرك فـيــديــوهــات
ّ
الوالءّ ،
متأصلة تخالف
يقسم هيئات أهلية
ّ
توجهاته ،يضع زعيمه صواريخه على أيّ
طــاولــة مـفــاوضــات ومـحــاصـصــات تجمعه
ّ
بخصومه الداخليني ،يشن حروبًا عبثية،
مــدمــرة ،يـخـ ّـرب مؤسسات الــدولــة ،يتعالى
ع ـلــى ال ـق ــوان ــن والـ ــدس ـ ـتـ ــور ...وب ـع ــد ذل ــك،
ً
ّ
تتخيله فاعال؟ ببساطة ،يبدأ مسيرة
ماذا
موازية مع الحرية و«حقوق اإلنسان».
وزيــر الخارجية اللبنانية ،شــربــل وهبة،
الذي قال كالمًا عنصريًا بحق أهل البادية،
ت ــاه وزي ــر اإلع ــام ال ــذي تفلسف وأعـطــى
ِّ ً
محمال
رأيًا ممانعًا جاهزًا عن حرب اليمن،
ْ
حــزب
ـ
ل
ا
ال ـس ـع ــودي ــة ك ــام ــل وزرهـ ـ ـ ــا .ف ـك ــان ّ
وإع ــام ــه وج ـي ـشــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ي ـشــنــون
حـمـلــة تـضــامــن مـعـهـمــا ،عـنــوانـهــا «حــريــة
َ
التعبير عن الرأي» ،دفاعًا عن «املسؤول ْي».
ثم خطت املسيرة خطوة «نوعية» أخرى
ّ
منذ شهر ،نظم الحزب مؤتمرًا في معقله،
فــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ل ـب ـيــروت ،دعمًا
للحوثيني ،لـ«الحرية والعدالة» .وقبضات

أصبح حزب اهلل يشبه
النظام اإليراني،
كما يشبه الخادم
مخدومه؛ بالقدر
األقصى المتوفر
عنده ،أي الموت من
أجله

م ــرف ــوع ــة تـ ـص ــرخ «امل ـ ـ ـ ــوت آلل سـ ـع ــود!»
ال ــذي ــن «اغ ـت ــال ــوا الـ ـح ــري ــات!» .أمـ ــا شـعــار
«حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ف ـق ــد ظ ـه ــر ج ـل ـيــا فــي
املؤتمر املنعقد منذ أيام دعمًا للمعارضة
ال ـس ـع ــودي ــة ،وإحـ ـي ــاء ل ـل ــذك ــرى ال ـســادســة
إلعــدام الشيخ نمر باقر النمر ،في املعقل
نـفـســه .تـكـلــم فـيــه الـخـطـبــاء عــن «الـحـقــوق
املــدن ـيــة املـ ـه ــدورة» و«ت ـف ــاق ــم االن ـت ـهــاكــات
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» ع ـل ــى يـ ــد ال ـس ـل ـطــات
الـسـعــوديــة ،عــن «امل ـس ــاواة وال ـحــريــة» عن
«الحكم الرشيد» الذي يسعون إليه .لكن لم
يتكلم أحد من أصحاب الكلمات عن حكم
اإلعــدام نفسه ،تفاديًا ربما لإلحراج الذي
ٌّ
يـتـســاوى فـيــه ك ــل مــن الـحـكـ َـمــن فــي إي ــران
والسعودية ،فالدولتان هما ،بعد الصني،
األكثر تنفيذًا لإلعدام السياسي.
ح ـس ـنــا ...اآلن ،كـيــف ال ي ـت ـ َّ
ـورع ح ــزب الـلــه
ع ــن امل ـطــال ـبــة ب ــ«ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» فيما
ه ــو ،يـضــربـهــا ،وي ـض ــرب اإلن ـس ــان يمينًا
ً
وشماال؟ فيما هي طارئة عليه ،ليست من
بنات ثقافته؟ ربما أراد الحزب أن يضفي
على
على نفسه طــابــع «اإلنـســانــويــة» ردًا ّ
حملة عاملية تدينه بــاإلرهــاب .ر ّبـمــا ألنــه
يـسـتـطـيــع أن ي ـضــرب ع ـلــى ال ـح ــاف ــة ،ومــن
ب ـعــدهــا ي ـض ــرب ع ـلــى امل ـس ـم ــار .ل ــدي ــه من
الـحـصــانــة مــا يكفي ليفعل شيئًا ويشق
طــري ـقــا ،م ـس ــارًا ،يـنــاقـضــه .رب ـمــا مــواريــث
ّ
عـ ـ ّـدة م ـتــداخ ـلــة :أن ال ـح ــزب يـعـتـبــر نفسه
مـ ــن «أس ـ ـيـ ــاد ه ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد» (رئ ـ ـيـ ــس كـتـ ّلــة
ح ــزب الـلــه الـبــرملــانـيــة محمد رع ــد) .لكنه،
عند الـلــزوم ،هــو مظلوم ،مـطـ َـارد مــن قوى
ٌ
الـشــر ،مستهان بــه وبأبناء الطائفة التي
«ي ـم ـث ـل ـهــا» .مـظـلــومـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،يـغــرف
منها الحزب متى يشاء .يقيم املداورة بني
ْاستكباره ْ
واستضعافه.
ل ـك ــن أي ـ ـضـ ــا ،قـ ــد يـ ـك ــون ل ـل ـح ــزب أسـ ــاف
ّ
آخ ـ ـ ـ ــرون ،مـ ـي ــراث مـ ـسـ ـت ــور .خ ــل ـف ــه أول ـئ ــك
ال ـك ـت ــاب وامل ـث ـق ـف ــون ال ــذي ــن رقـ ـص ــوا على
َ
الوتر نفسه .وما زال بعضهم يرقص لكن
بنغمة ّ خافتة .هم ديناصورات الحقبةَ ،أو
ْ
منها .لم يطل زمانهم .ولم يبق
من تبقى ُ
لهم غير الفتات ،بعدما فضحهم سقوط
ط ـغــات ـهــم امل ـح ـب ــوب ــن ،ف ـي ـمــا الـ ـ ــذي أب ـقــى
َ
حــافــظ األسـ ــد ح ـي ــا ،اب ـنــه ب ـش ــار ،فـتـحـ ّـول
ْ
ّ
كشاتبني مع ُ
الحماة واملمولني،
العب
إلى ْ
واملستث ِمرين.
(كاتبة لبنانية)
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الخطر الحوثي
يهدد اإلمارات وحدها
ال
ّ
ياسر أبو هاللة

ّ
باملسيرات والصواريخ البالستية أبوظبي ،نظرًا إلى
من فرحوا لقصف الحوثيني
ّ
مواقف اإلمارات في صناعة الثورات املضادة واالتفاقات التحالفية مع الصهاينة،
غاب عنهم ّأن إيــران شريك أساسي في الثورة املـضـ ّـادةّ ،
وأن الحوثي ّدمــر أحالم
ّ
اليمنيني في ساحات التغيير في بناء اليمن ّ
والتعددي والديمقراطي ،واألسوأ
املوحد
ّ
أنه أعاد اليمن إلى ما قبل الثورة والحكم اإلمامي الساللي الظالمي ،وأحدث شروخًا
مذهبية وطائفية ومناطقية يصعب جبرها.
مهما كان الخالف مع سياسة أبوظبي ،ال يجوز أن نفرح لقصف إيــران عاصمة
عربية .لقد تلقت اإلمــارات ضربة قاسيةّ ،
هزت مكانتها ،تمامًا كما فعلت ضربة
ّ
البقيق في السعودية (سبتمبر /أيلول  ،)2019لكنها تستطيع تجاوز األضرار التي
تسبب بها الحوثي ،أما ما ال يمكن إصالحه من أضرار فهي التي ألحقها الحوثي
باليمن عندما احتل عاصمتها ّ
ودمر نظامها السياسي وأخرج الحكومة الشرعية،
وما كان ذلك ّ
ليتم لوال الدعم اإليراني الذي لم يتوقف ،ولوال التواطؤ اإلماراتي معه.
ال ُي َ
واجه العدوان اإليراني بالحرب املفتوحة ،فتلك لم تحسم ولن تحسم .تستطيع
ّ
اإلمارات أن تراجع سياستها تجاه الحوثي ،وتعيد بناءها بشكل يمكن أبناء اليمن
من هزيمة الحوثي ومن ورائــه إيــران ،وليس التذاكي الديبلوماسي .ففي غضون
توجيه دع ــوة إلــى الرئيس اإليــرانــي إبــراهـيــم رئيسي لــزيــارة أبــوظـبــي ،التقاه وفد
الحوثي يوم الضربة ،ونعت اإلمارات بـ«الدويلة» التابعة إلسرائيل .وال يزال التبادل
التجاري بني اإلمارات وإيران األعلى عامليًا.
ال يمكن تفكيك مشروع إيران في اليمن ّإل من خالل اليمنيني أنفسهم .لقد ّ
توهم
ّ
ساسة اإلمــارات أنه باإلمكان تقاسم النفوذ مع إيــران ،بحيث تأخذ شمال اليمن،
وتضغط به على السعودية ،وفي املقابل يكون لها الجنوب واملوانئ وتضغط بها
ّ
على ُعمان .ولوال السياسة اإلماراتية املعادية للربيع العربي ملا تمكن الحوثي من
دخول صنعاء.
لقد قبلت قوى الربيع العربي في اليمن ،وفي مقدمها حزب اإلصــاح ،بالشراكة
واحتواء نظام علي عبد الله صالح .في األثناء ،كانت اإلمــارات تنزع مخالب قوى
شباب الثورة ،بتفكيك القوة العسكرية التي وقفت معهم .في آخر دعم مالي ّقدم
للرئيس عبد ربه منصور هــادي ،وبلغ  200مليون دوالر ،اشترط تفكيك الفرقة
األولــى مـ ّ
ـدرع التي تحمي العاصمة ،وبعد تفكيكها لم يجد الحوثي من يقف في
ّ
وجـهــه ،خصوصًا بعدما صفى الحوثيون الـلــواء حميد القشيبي (يوليو /تموز
.)2014
ّ
طبق ساسة اإلمارات نظريتهم «إيران وال اإلخوان» في اليمن ،وتحالفوا موضوعيًا
مع الحوثي .وأوهمهم ب ــدوره ،وعبر علي عبد الله صالح ونجله أحمد املقيم في
أبوظبيّ ،أنـهــم مــاضــون فــي تصفية «اإلخ ــوان» ّ
وأن مــا يجري هــو انـقــاب صالح،
ُ
وليس انقالب إيران ،أو هو شراكة بينهما .وإمعانًا في التذاكي ،كان يفترض أن يقع
الصدام بني «اإلصــاح» والحوثي ،وفي النهاية ّ
يدمر «اإلخــوان» وإيــران نفسيهما
لصالح علي عبد الـلــه صــالــح .وفــي أس ــوأ األ ّحـ ــوال ،يـخــرج «اإلصـ ــاح» (اإلخ ــوان)
من املشهد ،مستسلمني منسحبني أو محطمني بعد معركة خــاســرة .بالنتيجة،
ّ
استخدم الحوثي النفوذ اإلماراتي لصالحه ،وتخلص من صالح ومن اإلصالح.
ال ُي َ
واجه الحوثي عسكريًا فقط ،املواجهة باألساس سياسية ،ال بد من استعادة
ّ
ّ
اليمن املوحد والتعددي والديمقراطي ،وحماية ظهر من يؤمنون باليمن ،هؤالء هم
الكثرة الذين تحالف عليهم الحوثي واإلمارات .قبيل ضربة أبو ظبي ،أقيل ،بضغط
إماراتي ،محافظ شبوة ،رغم شجاعته في مواجهة الحوثي واالنتصار عليه ...تعز،
عاصمة الثورة ،ما زالت محاصرة بني ناري الحوثي وجماعة اإلمارات.

فريدمان في «المقابلة»
محمد أحمد بنّيس

بثت قناة الجزيرة اإلخبارية ،األحد املاضي ،الجزء الثاني من برنامج ‹›املقابلة››
َ
ُّ
الكاتب األميركي توماس فريدمان،
اإلعالمي علي الظفيري
الــذي استضاف فيه
أحد الصحافيني املؤثرين في الواليات املتحدة ،خصوصًا في ما يتعلق بقضايا
ً
الشرق األوسط .ومن املعروف ّأن فريدمان استهل مساره املهني مراسال لصحيفة
«نيويورك تايمز» في بيروت نهاية سبعينيات القرن املنصرم ،األمــر الــذي منحه
دراية باملنطقة وملفاتها امللتهبة.
تطرق في ‹›املقابلة›› إلى قضايا كثيرةّ ،
وعلى الرغم من ّأن فريدمان ّ
فإن ما قاله
ّ
بشأن القضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي يستوجب التوقف عنده .قال إنه
يؤمن «بحق الشعب اليهودي في دولة بوطنه التاريخي ،غير ّأن ذلك يظل مشروطًا
بــوجــود دول ــة للفلسطينيني›› .وفــي تقديره ّأن مـبــادرة الـســام العربية ()2002
ّ
ّ
تتضمن االعـتــراف بإسرائيل على أساس
تبقى الحل األنسب للصراع ،ما دامــت
ّ
حــل الدولتني .غير ّأن هــذا الحل ،حسب فريدمان ،طاملا اصطدم بعجز الطرفني،
اإلسرائيلي والفلسطيني ،عن إفــراز قيادتني قادرتني على بلورة مخرجاته .وفي
ّ
هذا السياق ،يرى ّأن الطرفني ّ
يتحمالن مسؤولية فشل الوصول إلى هذا الحل بعد
اتفاق أوسلو›‹ :فإذا كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ،أرييل شارون ،قد أخطأ
ّ
بزيارته الحرم اإلبراهيمي ،فـ ّ
ـإن ياسر عرفات أخطأ ،كذلك ،عندما شتت انتباهه
بانتفاض ٍة ثاني ٍة ،في وقت كانت هناك قضايا مهمة أخرى على طاولة مفاوضات
كامب ديفيد (.››)2000
ّ
ال ّ
يتردد فريدمان في التعبير عن مناصرته إسرائيل وإعجابه بديمقراطيتها .لكنه
في الوقت نفسه ال يخفي قلقه بشأن مستقبلها ،فاستمرارها في ضم أراضي
وبناء مستوطنات جديدة قد يفضي إلى تراجع دعم إسرائيل داخل
الضفة الغربية ِ
الواليات املتحدة ،ما ستكون له تبعات كارثية على املجتمع األميركي قد تصل إلى
الحرب األهلية ،إذ ،من املحتمل ج ـدًا ،حسب رؤيـتــه ،أن ُ
يحدث انقسام مجتمعي
ّ
بني من يؤيد حــل الدولتني ومــن يؤيد إقامة نظام فصل عنصري في إسرائيل،
وهو االنقسام الذي قد ّ
يتعزز ،في املستقبل ،ببروز تيار ‹›يساري›› داخل الحزب
الديمقراطي أكثر إنصافًا للفلسطينيني.
ال يضمر ّذلك ،فقط ،االرتباط العضوي بني الواليات املتحدة وإسرائيل ،الذي يجد
عنوانه الــدال في الدعم األميركي غير املشروط ،بل يكشف ،كذلك ،املــأزق البنيوي
للمشروع الصهيوني الذي يستمد قوته من دعم الدول الغربية الكبرى التي ترى
ً
أداة لتمكينها من الهيمنة على املنطقة واستهداف ّ
مقدراتها ،فهذا املشروع ال
فيه
ّ
يرى في ‹›اآلخــر›› الفلسطيني إل خطرًا وجوديًا ينبغي اجتثاثه .وهو ما ينسف
ّ
ّ
حــل الدولتني الــذي يــدافــع عنه فــريــدمــان ،فــي ظــل سياسات التهويد واالستيطان
ّ
واالجتثاث التي تبنتها الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة.
ّ
يقر فريدمان بانتكاسة ثــورات الربيع العربي ووصولها إلى الباب املسدود ،بعد
ً
ّ ّ
ّ
ما آلت إليه الديمقراطية التونسية ،إل أنه تجنب الخوض في أسباب ذلك ،مفضال
التعددية في األندلس ،وضرورة بناء ّ
الحديث عن تجربة ّ
التعددية الدينية والتعليمية
ِ
ُ
واإلعالمية في املجتمعات العربية ،في تعويم واضح لألسباب العميقة التي تعيق
ّ
اإلصالح السياسي في املنطقة .غير أنه كان صريحًا ،في املقابل ،في جوابه على
س ــؤال بـشــأن األسـبــاب الـتــي تقف خلف دعــم الــواليــات املتحدة أنظمة االستبداد
ال ـعــربــي ،حــن اعـتـبــر ّأن املـصــالــح األمـيــركـيــة تـحــول دون ت ـحـ ّـول نــوعــي فــي رؤيــة
واشنطن إلى قضايا اإلصالح الديمقراطي في املنطقة .من ناحية أخرى ،كان الفتًا
ّ
خف ّ
تخوفه من الصعود
تبني فريدمان السردية األميركية بشأن الصني ،إذ لم ُي ِ
االقتصادي والتكنولوجي الذي أحرزه املارد األصفر ،معتبرًا ّأن الهيمنة األميركية
ّ
ّ
على االقتصاد العاملي ينبغي أن تظل أولوية لدى صناع القرار في الواليات املتحدة،
ّ
ّ
وهو ما يتطلب االنخراط في حل ‹›املشكلة الصينية›› حتى ال يتحول فائض القوة
االقتصادية لدى الصني إلى نفوذ سياسي واستراتيجي عابر للحدود.

16

مجتمع

الخميس  20يناير /كانون الثاني  2022م  17جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2698السنة الثامنة
Thursday 20 January 2022

آراء

الخميس  20يناير /كانون الثاني  2022م  17جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2698السنة الثامنة
Thursday 20 January 2022

اليسار والثورة الديمقراطية
كمال عبد اللطيف

يــواجــه الـيـســار فــي الـعــالــم ،منذ مــا يـقــرب من
خ ـم ـســة عـ ـق ــود ،م ـ ــآزق وإش ـ ـكـ ــاالت سـيــاسـيــة
وتــاريـخـيــة م ـت ـعـ ِّـددة ،تــرتـبــط بـصــور التحول
الـتــي تعرفها مختلف املجتمعات واألنظمة
السياسية ،في زمن التعولم الكاسح والثورة
ِّ
املـعـلــومــاتـيــة ال ـتــي تـخـتــرق األم ـك ـنــة ،وتــركــب
أن ـم ــاط ــا ج ــدي ــدة م ــن ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ع ــال ــم بــا
ح ــدود .يــدعــونــا امل ــآل ال ــذي آل ــت إلـيــه أوض ــاع
تيارات اليسار املختلفة في العالم أجمع إلى
ض ـ ــرورة ال ـب ـحــث ع ــن ال ــوس ــائ ــل ال ـت ــي تسمح
ً
ب ــاس ـت ـعــادت ــه الـ ـق ــوة الـ ــازمـ ــة ،ل ـي ـحــافــظ أوال
على استمراره ،ثم تعمل على تقويته ثانيًا،
َّ
ليتمكن من القيام بــاألدوار املنوطة به ،داخل
املشهدين السياسيني ،العربي والعاملي .وقد
َّ
ُ
والتراجع الحاصلني في
ترتب عن االنحسار
الثقافة اليسارية وآليات حضورها وعملها
بــروز مجموعة مــن الـخـيــارات واملــواقــف التي
أص ـب ـحــت تـكـتـســح الـ ـي ــوم املـ ـج ــال الـسـيــاســي
وتـمــأ ال ـف ـضــاءات الـتــي ك ــان الـفـكــر الـيـســاري
وت ـن ـظ ـي ـم ــات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ي ـ ـمـ ــارسـ ــان فـيـهــا
حضورًا يتميز بسمات خاصة.
تشابهت اليوم في املشهد السياسي العربي
وال ـعــاملــي أغ ـلــب بــرامــج األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي َّأدى إلـ ــى ب ـ ــروز نـ ــوع ج ــدي ــد من
الـفــاعـلــن الـسـيــاسـيــن ال ــذي ــن ال يـقـيـمــون أي

ـار لـ ـلـ ـخـ ـي ـ ّـارات وامل ـ ـب ـ ــادئ الـ ـكـ ـب ــرى فــي
اعـ ـتـ ـب ـ ٍ
الـتــاريــخ ،يصطفون داخ ــل املشهد السياسي
َّ
ـت
مــن دون مــرجـعـيــةٍ نـظــريــةٍ م ـح ــددة ،فــي وقـ ٍ
بــدا فيه أن األنظمة السياسية وحــدهــا تقود
الحياة السياسية ،بموافقة الجميع ورضاهم.
وهذا األمر بالذات ال عالقة له بمكاسب الثورة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة وم ــآالتـ ـه ــا ،ف ــي ع ـصــر ثـ ــورات
وتقنياته املـتـجــددة ..وب ـجــوار ذلــك،
َاال َت ـصَـ َـال َ ْ ُ
ـوع مــن ال ـعــزوف السياسي
ـ
ن
ـف
تــصــاعــد ســقـ
ٍ
ال ــذي َيــدفــع شـبــابــا كـثـيــريــن إل ــى ت ــرك املـجــال
السياسي ،مقابل انخراطهم في بناء مشهد
احتجاجي في وسائل التواصل االجتماعي،
ـواز ل ـل ــواق ــع ال ـف ـع ـلــي ف ــي ج ــري ــان ــه ،ول ـه ــذا
مـــ
ُ
ٍَ
األم ــر تـ ِـب ـعــاتــه فــي املـجـتـمـعــات الــديـمـقــراطـيــة
َّ
تتطلع إليهاَّ .
تحول اليسار
واملجتمعات التي

ـزاب صغيرة ،يحمل
فــي العالم أجمع إلــى أح ـ ٍ
بـعـضـهــا ال ـلــون األخ ـض ــر ،ويـ َّحـتـفــظ بعضها
اآلخ ــر ب ــأل ــوان ال ـ ــورود ،ويـتـغــنــى كـثـيـ ٌـر منها
ً
بالحداثة والـتـحــديــث ..أح ــزاب لــم تعد ق ــادرة
عـلــى مــواك ـبــة ت ـح ـ ّـوالت املـجـتـمــع وال ـق ـيــم ،في
عالم يتغير بوتائر ال عهد للناس بها .وفي
مـقــابــل ذلـ ــك ،تـصــاعــد َمـ ـ ُّـد الـيـمــن الـعـنـصــري
والفاشي ،كما تصاعد ّ
مد التيارات الشعبوية
شعارات بكل األلــوان ،فهل
وهي تحمل اليوم
ٍ
ُّ
يعرف
ـد
ـ
ح
أ
ال
،
ـ
ف
ـار
ـ
ج
الت
بتحو
يتعلق األمــر
ـةٍ
ٍ
َّ
ّ
التحوالت املعقدة
حدودها ،أم بمجموعةٍ من
ال ـت ــي أص ـب ــح ف ـي ـهــا لـلـمـجـتـمـعــات ف ـضــاؤهــا

ـؤس ـس ــي ،بـنـخـبــه ومـ ّ
ال ـس ـيــاســي امل ـ َّ
ـؤس ـســاتــه
وتنظيماته املــدن ـيــة ،وف ـضــاؤهــا االفـتــراضــي
املستوعب احتجاجات املــواقــع وسياساتها،
بفضاءات ال أرض وال
أي أصبحنا ضمن عالم
ٍ
سماء تجمعها ،وال ّ
مؤسسة تنطق باسمها؟
ّ
نتحدث اليوم عــن اليسار وضرورته
عندما
ّ
ونربطه بالثورة الديمقراطية ،فإننا نتحدث،
أسـ ــاسـ ــا ،عـ ــن خـ ـي ــار س ـي ــاس ــي م ـ ـشـ ــدود إل ــى
طموحات ومكاسب تاريخية كبرى ومتنوعة،
ُ
ٍ ُ
طموحات تعادل وتكافئ تطلعات املجتمعات
البشرية املتواصلة للتغيير واإلصالح ،وذلك
بعد كل التجارب التي تحققت أو أخفقت في
ّ
نتحدث عن وصفة سحرية،
التاريخ .إننا ال
ول ـع ـل ـنــا ن ـت ـح ـ ّـدث ب ــال ــذات ع ــن ط ــري ـ ٍـق ســاهــم
ال ـي ـســار فــي ب ـلــورة م ـفــرداتــه وأب ــواب ــه ،طريق
م ـف ـت ــوح ع ـل ــى م ـم ـك ـن ــات اإلب ـ ـ ـ ــداع ال ـس ـيــاســي
ُ
البشري في التاريخ ،حيث ت َع ُّد أسئلة التاريخ
وت ـج ــارب ــه الـعـيـنـيــة اإلط ـ ــار األن ـس ــب ملـعــايـنــة
طـمــوحــات الـبـشــر وآمــال ـهــم ،بــل وصــراعــاتـهــم
ً
مجتمعات أكثر عدال
املتواصلة ،من أجل بناء
ٍ
وأكـثــر تــوازنــا ،أي مــن أجــل بناء وإع ــادة بناء
قيم اليسار ،كما تبلورت وتطورت في التاريخ
امل ـعــاصــر .ســاهـمــت ال ـعــوملــة والـنـيــولـيـبــرالـيــة
ع ــن طــريــق حــريــة الـتـنـقــل وان ـت ـقــال الـخـبــرات
وال ـخ ــدم ــات وال ـب ـش ــر ،ف ــي دف ــع ال ـي ـســار نحو
ن ــوع م ــن ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة بـحـثــا عن
َّ
ال ـتــوازن الـ َّـصـ ْـعــب داخــل املجتمع ،وتــرتــب عن

لن يكون بإمكاننا أن
نتقدم في مواجهة
ّ
قضايانا المحلية
والخاصة ،إال بالعمل
على معرفة ما يجري
في بالدنا وفي العالم
املتطرفَ ..ت َر َ
ِّ
اجع اليسار في
ذلك ميالد اليمني
أوروب ــا بشكل واضــح ،أمــا فــي العالم العربي
فــإن ال ـصــورة أكـثــر غـمــوضــا ،وأح ــزاب اليسار
فــي املـعــارضــة أو فــي الـتـحــالـفــات الحكومية،
ال تتمتع بــاملـصــداقـيــة َّ املـطـلــوبــة ال فــي الفعل
وال فــي الـخـطــاب .تتمثل املهمة األب ــرز للذين
يـعـنـيـهــم واقـ ــع ال ـي ـســار ال ـي ــوم ف ــي ال ـعــالــم في
االنخراط اليقظ في عملية تركيب فهم ّ
محدد
لـطـبـيـعــة م ــا ي ـجــري ف ــي ب ــادن ــا وف ــي الـعــالــم.
وهذا يضعنا مباشرة أمام التفكير في البنية

ال ـجــديــدة ال ـتــي ات ـخــذهــا ويـتـخــذهــا امل ـشــروع
الــرأس ـمــالــي فــي زم ــن ال ـعــوملــة ،ذل ــك أن الـعــالــم
مــن حولنا تغير ومــا فتئ يتغير .ولــن يكون
بــإمـكــانـنــا أن ن ـت ـقـ ّـدم ف ــي مــواج ـهــة قـضــايــانــا
املحلية والخاصة ،إال بالعمل على معرفة ما
يجري في بالدنا وفي العالم .وعندما ننخرط
فــي القيام بهذه املهمة ،نكتشف أننا بصدد
بـنــاء أسـئـلــةٍ جــديــد ٍة تتيح لـنــا ت ـجــاوز جملة
مـفــاهـيــم اعـتـقــدنــا زم ـنــا طــويــا أن ـهــا األنـســب
واألف ـ ـضـ ــل ،وذل ـ ــك ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـحــرك ـيــة
االجتماعية والتاريخية والفكرية التي عرفها
واقـعـنــا فــي سـيــاق صـيــرورتــه املرتبطة قسرًا
بمختلف التحوالت الجارية في العالم أجمع.
نفترض أن اليسار الجديد الــذي نتطلع إليه
َ َ
هنا وهـنــاك ُمــطــالــب بـضــرورة االسـتـفــادة من
مختلف مكاسب املعرفة والتاريخ ومنجزات
الثورة املعلوماتية في مجال التواصل ،وقد
أصـبـحــت ال ـي ــوم ال ـع ـنــوان األك ـب ــر ف ــي العصر
امل ـع ـلــومــاتــي ال ـج ــدي ــد .ول ــن يـحـصــل ال ـت ـحـ ُّـول
في ثقافة اليسار ،من دون ابتكار املنتسبني
ل ـقــاعــدتــه ون ـخ ـبــه آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة ف ــي الـعـمــل
الحزبي ،آليات تستجيب ملتطلبات مواصلة
تطوير الثورة الديمقراطية وتطوير إجراءات
ع ـم ـل ـه ــا ،ق ـص ــد م ــواجـ ـه ــة ص ـ ــور االسـ ـتـ ـب ــداد
ّ
واملتجددة في عاملنا ،أي قصد تطوير
القائمة
الثورة الديمقراطية وإنعاشها.
(كاتب وأكاديمي مغربي)

إسبانيا :مصرع خمسة في حريق بدار للمسنين

وفاة عميد سن البشرية قبل بلوغه  113عامًا

توفي عميد سن البشرية اإلسباني ساتورنينو دي ال فوينتي غارسيا ،عن  112عامًا و 341يومًا،
قبل ثالثة أسابيع من بلوغه  113سنة ،على ما أعلنت موسوعة غينيس لألرقام القياسية ،أمس
األربعاء .وكان اإلسباني ُصنف أكبر إنسان سنًا في العالم بسن  112عامًا و 211يومًا ،وفق املنظمة
التي تتخذ مقرا لها فــي لـنــدن .وبسبب قصر قامته ،لــم ُيستدع ساتورنينو البالغ طوله مترًا
ونصف متر واملولود في بوينتي كاسترو في  11فبراير /شباط  ،1909إلى القتال سنة  1936خالل
ّ
(فرانس برس)
الحرب األهلية اإلسبانية وتمكن من تأسيس شركة أحذية ناجحة .

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عــدد آخــر بجروح إثــر حريق شــب ،أمــس األربـعــاء ،بدار
للمسنني شرق اسبانيا .واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في دار الرعاية الذي يقع في فالنسيا،
حيث توجهت ســت سـيــارات إطـفــاء الــى مكان الـحــادث بحسب تغريدة لرجل إطـفــاء فــي املنطقة.
وذكــرت التغريدة أن «خمسة أشخاص لقوا مصرعهم» ،في حني نقل  11شخصًا إلى املستشفى
بعد استنشاقهم الدخان .وعمل رجال اإلطفاء على إنقاذ  25شخصًا من الحريق قبل أن يتم إجالء
(فرانس برس)
جميع نزالء الدار البالغ عددهم  70شخصًا والسيطرة على الحريق.

 ...2021من األكثر حرارة
أعـلـنــت األم ــم املـتـحــدة ّأن الـسـنــوات الـسـبــع املاضية
هــي األكـثــر حـ ّـرًا على اإلط ــاق ،مضيفة ّأن درجــات
الحرارة عام  2021بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد
الناجم عن ظاهرة النينا املناخية ( .)La Niñaوقالت
املـنـظـمــة الـعــاملـيــة ل ــأرص ــاد ال ـجــويــة الـتــابـعــة لــأمــم
ّ
املـتـحــدة ،فــي بـيــان« :أح ـ ّـر سبع سـنــوات كانت كلها
بدءًا من عام  .»2015ويقول علماء ّإن العام الساخن
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بشكل اسـتـثـنــائــي ج ــزء مــن ات ـجــاه ح ــراري طويل
األجل يظهر مؤشرات على تفاقمه.
وكانت وكالة «نــاســا» واإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي ومجموعة خاصة لقياس درجات
ال ـح ــرارة قــد نـشــرت حـســابــاتـهــا ل ــدرج ــات ال ـحــرارة
عامليًا الـعــام املــاضــي خــال الشهر الـجــاري ،وقالت
إنها لم تكن مختلفة كثيرًا عن عامي  2016و2020

شديدي الحرارة .ووجدت ستة قياسات مختلفة ّأن
عــام  2021كــان بــن الخامس والـســابــع فــي ترتيب
األع ــوام األكـثــر سخونة منذ أواخ ــر الـقــرن التاسع
عـشــر .وقــالــت «نــاســا» ّإن  2021تـعــادل مــع 2018
على املركز السادس لألعوام األكثر سخونة ،بينما
اعـتـبــرت اإلدارة الــوطـنـيــة ال ـعــام املــاضــي فــي املــركــز
السادس وحده ،ليسبق بذلك عام  .2018قول العلماء

ّإن ظاهرة النينا ،وهي البرودة الطبيعية ألجزاء من
وسط املحيط الهادئّ ،
تغير أنماط املناخ عامليًا وترفع
مياه عمق املحيط الباردة إلى السطح ،قللت درجات
الحرارة العاملية فيما رفعتها الظاهرة املعاكسة لها
«إل نينيو» في  .2016لكنهم أوضحوا ّأن  2021كان
أكثر أعوام النينا سخونة على اإلطالق.

(فرانس برس ،أسوشييتد برس)

مفاوضات نووية وتصعيد حوثي ...أية عالقة؟
مدى الفاتح

ال ــدول الخليجية غير ممثلة فــي مفاوضات
فيينا الحالية التي تهدف إلى إحياء االتفاق
الـنــووي مع إي ــران ،كما أنها لم تكن جــزءًا من
املفاوضات الرئيسة التي انتهت إلى االتفاق
األول ف ــي ال ـع ــام  .2015وف ــي ن ـظــر اإلم ـ ــارات
والسعودية فــإن ذلــك أحــد أهــم أوجــه القصور
فــي االت ـفــاق ال ــذي ك ــان يـجــب أن يشتمل منذ
أول يــوم على ضـمــانــات واضـحــة بــأال تسيء
إيران استغالل انفتاحها الجديد على العالم،
أو أن توظف ذلــك في زعزعة املنطقة .واليوم
تجادل طهران بالقول إن سياستها الخارجية
ليست جــزءًا من أي تفاوض ،وكذلك الطريقة
التي ســوف تدير بها مــا ستحصل عليه من
أموال .وعلى الرغم من إصرار اإليرانيني على
ترديد ذلك ،والتذرع بالسيادة الوطنية ،إال أن
هذا املنطق يظل غير مقنع لألميركيني الذين
ي ــرون أن مــن الصعب التعامل مــع إي ــران ،في
وقت ينظر فيه جيرانها إليها بريبة.
أوضـ ــح وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الفـ ــروف ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أخ ـي ــرا ،رؤيــة
بالده في هذا املوضوع .ساند املوقف اإليراني
ّ
«تحسن السلوك»،
الرافض إضافة أي بند عن
معتبرًا أنه يجب الرجوع إلى االتفاق بصيغته
ال ـت ــي ت ــم ال ـت ــواف ــق عـلـيـهــا ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
األميركي األسبق ،أوباما .عاد الفروف واقترح
حال وسط لهذه األزمة ،معالجة إشكالية عدم
الثقة عبر مؤتمر لــأمــن فــي املنطقة ،يجمع
بني إيران والدول الخليجية .وهذا ربما يكون

أح ــد بـنــود سـتـجــري مناقشتها مــع الرئيس
اإليراني ،إبراهيم رئيسي ،في زيارته املرتقبة
موسكو.
م ــن أج ــل إرس ـ ــال رس ــائ ــل ط ـمــأنــة ،ولـيــدفـعــوا
عن بالدهم الريبة ،وأيضًا لقناعتهم بالدور
املهم الــذي يمكن أن تلعبه دول الخليج ،عقد
املسؤولون اإليرانيون لقاءات رسمية ثنائية
ومـبــاحـثــات مــع أكـثــر مــن بـلــد خليجي خــال
األســابـيــع املــاضـيــة .وكــانــت ال ــدول الخليجية
ت ــؤكــد أن ـهــا تــرغ ــب ف ــي ع ــاق ــات طـبـيـعـيــة مع
جــارت ـهــا ،وأن املـطـلــوب فـقــط أن تــوقــف إي ــران
سياستها التخريبية ،ومحاوالتها التدخل
ف ـ ــي شـ ـ ـ ــؤون جـ ـي ــرانـ ـه ــا .ه ـ ــذا م ـ ــا عـ ـ ّـبـ ــر ع ـنــه
امل ـس ـت ـشــار الــدب ـلــومــاســي لــرئ ـيــس اإلم ـ ــارات،
أنور قرقاش ،حني قال« :لقد اتخذنا خطوات
ّ
ل ـت ـهــدئــة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ،إذ ال م ـص ـل ـحــة ل ـن ــا فــي
املواجهة ،حيث ستدفع املنطقة بأسرها ثمن
هذه املواجهة لعقود قادمة».
ل ـ ــأس ـ ــف ،ال ت ـ ـ ـ ــزال الـ ـثـ ـق ــة ف ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران ت ـب ــدو
صعبة بالنسبة للجيران الـعــرب ،خصوصا
الـسـعــوديــة الـتــي تـخــوض مـعـهــا إي ــران حربًا
غير مباشرة فــي املـيــدان اليمني .وبالتوازي
مــع أج ــواء الـتـفــاوض ،والحديث عــن التطبيع
الـ ـك ــام ــل لـ ـلـ ـع ــاق ــات ،ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون ،مــن
األذرع املـهـمــة لـلـحــرس ال ـث ــوري فــي املنطقة،
يكثفون هجماتهم الصاروخية على اململكة،
بــاسـتـخــدام التقنيات اإليــران ـيــة ،كـمــا شهدت
بــدايــة شـهــر يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي الـحــالــي،
حــادثــة احـتـجــاز سفينةٍ تحمل علم اإلم ــارات
ب ــالـ ـق ــرب م ــن ش ــواط ــئ الـ ـيـ ـم ــن .ول ـ ــم ي ـتــوقــف

التصعيد الحوثي عن ذلك ،حيث عمد األسبوع
ال ـحــالــي ( 17ي ـنــايــر) إل ــى اس ـت ـه ــداف منطقة
مصفح الـصـنــاعـيــة ومـحـيــط مـطــار أبــوظـبــي،
في سابقة جديدة تتجاوز السعودية ،لتضع
اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي دائ ـ ـ ــرة الـ ـض ــرب ــات ،م ــا يــوحــي
بوجود تغيير في قواعد االشتباك.
وي ـب ـق ــى سـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي ه ــذا
الـتــوقـيــت غــائ ـبــا ،وإذا اتـفـقـنــا عـلــى أن إي ــران
ّ
واملمول الرئيسي للحوثيني ،فقد
هي الراعية
ال ي ـخــرج األم ــر ع ــن أح ــد اح ـت ـمــالــن ،فــإمــا أن
تكون إيران قد قصدت إرسال رسالة عبر هذا
الهجوم لتقوية موقفها التفاوضي في وجه
تهديدات ّ
توجه إليها من الغربيني ،أو أن تكون
ٍ
ّ
ه ــذه املـجـمــوعــة قــد تـصــرفــت بشكل انتقامي
فــردي ،ردًا على خسائر واجهتها املليشيات
أخيرا في منطقة شبوة اليمنية .وفي الحالني،
ّ
التنصل من مسؤوليتها ،على
ال يمكن إليران
األقــل أمــام الشركاء املستقبلني املحتملني من
دول املنطقة ،والذين ال يفصلون بينها وبني
أذرعها.
أمـ ــا االش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا املـ ـف ــاوض
اإلي ــران ــي عـلــى ال ـط ــاول ــة ،ف ـتــركــزت ،ف ــي املـقــام
األول ،على الحصول على ما كان ّ
مقر ًرا لها
سابقًا من فوائد مالية ،وعلى ضــرورة إلغاء
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة وال ـح ـظــر ال ـت ـجــاري،
وه ــي نـقــاط أســاسـيــة بالنسبة إليـ ــران ،نظرًا
إلــى الصعوبات التي ّ
تمر بها حاليًا .املطلب
الـثــانــي هــو الـسـمــاح بـحــريــة صـنــاعــة الـســاح
م ــا دون ال ـ ـنـ ــووي .ث ــال ــث امل ـط ــال ــب ه ــو تعهد
األمـيــركـيــن بــاالل ـتــزام بـمــا يتفق عـلـيــه ،حتى

تحولت المليشيات
منصة
الحوثية إلى
ّ
إلرسال رسائل إيرانية،
مهددًا ألمن
وصارت
ّ
المناطق المدنية في
البر والبحر

لو تغيرت اإلدارات أو السياسات األميركية.
يقول اإليرانيون عن ذلك إنهم يريدون ضمانًا
ح ـتــى ال ي ـت ـك ـ ّـرر الـتـعـقـيــد ال ـح ــال ــي ،وال ـنــاتــج
بــاألســاس عــن رفــض رئيس جديد مــا صــادق
عليه رئيس سابق.
باإلضافة إلى ذلك كلهّ ،
تسربت معلومات عن
إضافة املفاوض اإليراني شرط «التحقق» من
رف ــع الـعـقــوبــات .ذل ــك أيـضــا لـتـفــادي مــا حــدث
ّإبــان توقيع االتفاق بنسخته األولــى ،حينما
ب ـ ــدأت ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة ورجـ ـ ــال األع ـم ــال
بــال ـتــوافــد ع ـلــى إيـ ـ ــران ،ق ـبــل أن يـكـتـشـفــوا أن
ال ـب ـنــوك وامل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة م ــا زالـ ــت تضع
البالد على الئحة عــدم التعامل .وهــذا يعني

أن إي ــران ال تــريــد االكـتـفــاء بــاإلعــان عــن رفــع
العقوبات ،وإنما تسعى إلى التحقق ،والتأكد
بشكل يكفل أال تكون هناك أي مفاجأة.
من ذلك
ٍ
ألسباب تتعلق باألساس بأن نيات إيــران ما
ٍ
ّ
ت ــزال مـشـكــوكــا فـيـهــا ،ف ــإن ه ــذه املـطــالــب تظل
غير ممكنة التحقيق في الوقت الحالي ،وهذا
يجعل التفاوض محكومًا بالفشل ،ما لم تظهر
إيران شيئًا من التنازل ،بأن تقبل بالحصول
على بعض مطالبها في املرحلة الحالية ،أو
أن تقبل بمقترح االتـفــاق املؤقت الــذي يشمل
فترة تجريبية مدة عامني للتحقق من ّ
الجدية
وحسن النيات.
تجعلنا هــذه ال ـقــراءة ال نـعـ ّـول كثيرًا على ما
يذهب إليه املحللون املتفائلون بقرب إحياء
ـرض ،عـلــى طريقة
االت ـف ــاق ال ـن ــووي بـشـكــل مـ ـ ٍ
صحيفة نـيــويــورك تــايـمــز الـتــي عـنــونــت قبل
أي ــام «ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإي ــران تقتربان من
االتفاق النووي» .ببساطة ،ألن أي إحياء يجب
ّ
يتضمن إثباتًا لحسن النيات الذي يجب أن
أن
يشمل ،قبل أي شيء آخر ،وقف الدعم اإليراني
للمليشيات الحوثية ،خصوصا وقد ّ
تحولت
هـ ــذه إلـ ــى م ـنـ ّـصــة إلرس ـ ــال رس ــائ ــل إي ــران ـي ــة،
وصــارت ّ
مهددًا ألمن املناطق املدنية في البر
والبحر .ما لم يحدث ذلــك ،سوف تظل الدول
ّ
كمهدد ألمنها،
الخليجية تتعامل مــع إيــران
وعــامــل مــن عــوامــل زعــزعــة اسـتـقــرار املنطقة.
هذا سيعقد كثيرًا حصول إيران على الصفقة
ال ـنــوويــة ال ـتــي تحتاجها ال ـيــوم أك ـثــر مــن أي
وقت مضى.
(كاتب سوداني)

تجمع المهنيين والمبادرة األممية في السودان
ّ
حيّان جابر

رفض ّ
تجمع املهنيني السودانيني مبادرة األمم
امل ـت ـحــدة ،إط ــاق «مـ ـش ــاورات أول ـي ــة» لعملية
سياسية شاملة بني األط ــراف السودانية ،إذ
ّأكد ّ
تمسكه بموقف الشارع السوداني املحتج
والـ ــرافـ ــض أي ح ـ ــوار م ــع املـ ـك ــون ال ـع ـس ـكــري،
املنقلب على الوثيقة الدستورية ،واملـســؤول
عن مقتل عشرات املتظاهرين .وقــال التجمع
«الشعب أعلن بوضوح أن الطريق لحل األزمة
الـســودانـيــة يـبــدأ بإسقاط املجلس العسكري
االنـ ـق ــاب ــي ب ـش ـك ــل ت ـ ــام ،وتـ ـق ــدي ــم ع ـضــوي ـتــه
للعدالة الناجزة على مــا اقترفوه مــن مذابح
ومـ ـج ــازر ب ـحــق ال ـش ـعــب امل ـس ــال ــم األعـ ـ ــزل في
محاكم خــاصــة» .فــي حــن طلبت قــوى إعــان
الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر ت ــوس ـي ــع م ـ ـبـ ــادرة األم ــم
املتحدة للحوار بني أطــراف األزمــة السياسية
فــي ال ـبــاد ،لتشمل أطــرافــا دول ـيــة وإقليمية،
لضمان نجاحها ،أي لــم تــرفــض امل ـبــادرة من
حيث املبدأ ،كما لم ترفض إمكانية التفاوض
أو الحوار مع املجلس العسكري ،وإن ّ
شددت
عـلــى أهـمـيــة ه ــدف امل ـب ــادرة كـمــا نــص بيانها
األول حــول املـبــادرة «نتعاطى إيجابا مع أي
جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب
الـســودانــي فــي مناهضة االن ـقــاب وتأسيس
دولــة مدنية ديمقراطية» .مـ ّـرة أخ ــرى ،يظهر
ال ـت ـبــايــن ب ــن مــوقــف تـجـمــع املـهـنـيــن وق ــوى
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ،فـيـمــا ي ـخــص ال ـت ـفــاوض

مـ ــع امل ـج ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،إذ ك ـ ــان ل ـل ـت ـجـ ّـمــع
موقف غير داعــم لالتفاق املوقع بني املجلس
العسكري وقــوى إعــان الحرية والتغيير في
أغسطس /آب  ،2019والذي انتهى إلى توقيع
الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس سيادي
مشترك وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك.
ّ
التجمع ،في حينه ،املشاركة في
حيث رفــض
السلطة في مستوييها ،السيادي والتنفيذي،
على أن يشارك الحقا في السلطة التشريعية
بوصفها سلطة رقابية .وعليه ،نجد أن حذر
ّ
التجمع من التفاوض أو التحاور مع املجلس
ال ـع ـس ـك ــري ق ــدي ــم ،وم ـب ـن ــي ع ـل ــى م ـم ــارس ــات
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االح ـت ـك ــاري ــة والـقـمـعـيــة
واإلجرامية ،وهو ما أثبتت األحداث صحته.
نـ ـج ــد م ـ ــن خ ـ ــال الـ ـت ــدقـ ـي ــق ف ـ ــي ال ـح ـي ـث ـي ــات
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ،وفـ ــي تـ ـج ــارب عــاملـيــة
ّ
عديدة ،عشرات األمثلة الدالة على عدم مبدئية
املجتمع الــدولــي واملــؤسـســات األمـمـيــة .وهنا
ال داعــي للعودة إلــى موقفها مــن االع ـتــداءات
الصهيونية املـتـكــررة فــي فلسطني واملنطقة
العربية ،بل يكفي التدقيق في مواقف الترويكا
(أم ـيــركــا وبــريـطــانـيــا وال ـن ــروي ــج) ،واملجتمع
ال ــدول ــي وامل ــؤس ـس ــات األم ـم ـيــة م ــن االن ـق ــاب
العسكري ،واألهــم مواقفهم من اتفاق إقصاء
ق ــوى ث ــورة ديـسـمـبــر بــن املـجـلــس العسكري
وحمدوك ،الذي لم يثر حفيظتهم (أي االتفاق)،
بل نال استحسانهم وقبولهم وكأنه عودة عن
االنـقــاب ،على الرغم مما تضمنه من إقصاء

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وانقالب على الوثيقة الدستورية ،ومن نكران
لثورة ديسمبر وقواها التمثيلية.
إذا لم ولن تلعب املؤسسات األممية والدولية،
بل واإلقليمية ،دورا ضامنا ألي اتفاق ،إن لم
ّ
يهدد االنقالب مصالحهم املباشرة ،وهــو ما
يعيه املجلس العسكري جيدا .لذا نجده واثقا
مــن خ ـطــواتــه ،عـلــى الــرغــم مــن بـعــض بيانات
اإلدان ــة هـنــا ّوه ـنــاك ،فتلك مـجـ ّـرد بـيــانــات لن
ت ـق ـ ّـدم أو ت ــؤخ ــر ش ـي ـئــا .وع ـل ـيــه ،ل ــم ت ـكــن تلك
البيانات السبب وراء توقيع االتفاق الشكلي
أخ ـيــرا مــع ح ـمــدوك ،بـقــدر مــا فــرضــه الـحــراك
الشعبي .حيث اعتقد املجلس العسكري أن
تــوق ـيــع ات ـف ــاق ج ــدي ــد م ــع ح ـم ــدوك ق ــد يقسم
الكتلة االجتماعية املحتجة إلى قسمني ،األول
يــرفــض االت ـف ــاق وال ـثــانــي ي ــود م ـنــح االت ـفــاق
ب ـعــض ال ــوق ــت ،ع ـلــى أمـ ــل ت ـحـ ّـس ــن األوض ـ ــاع
سريعا ،غير أن وعــي الـشــارع وحسن تنظيم
ّ
تجمع املهنيني قــد أفشل مخططات املجلس
ال ـع ـس ـكــري ،فــاس ـت ـمـ ّـرت امل ـل ـيــون ـيــات ك ـمــا هي
قبل االتفاق ،بل ربما ازدادت حـ ّـدة وتسارعا،
ك ـمــا ن ـجــح «ال ـت ـج ـم ــع» ف ــي تــوس ـيــع رقـعـتـهــا
الجغرافية ،ما جعل اتفاق العسكر -حمدوك
م ـج ـ ّـرد ح ـبــر ع ـلــى ورق ،ب ــا أي ف ــائ ــدة تــذكــر
داخليا وخارجيا.
م ــن ه ـنــا ،ك ــان ال ب ــد م ــن ال ـب ـحــث ع ــن م ـبــادرة
جديدة ،تستوعب (أو تمتص) غضب الشارع
وتخترق وحدة صفه ،كما في املبادرة األممية
الـتــي تــدعــو إلــى ح ــوار بــن مـكــونــن ،عسكري
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تجمع
ال يراهن
ّ
المهنيين على أي
اتفاق مع المجلس
العسكري ،كما ال
يراهن على دور
خارجي ثوري ،فرهانه
الوحيد على الشارع

وم ــدن ــي ،فــال ـطــرف ال ـع ـس ـكــري ج ـهــة واض ـحــة
وم ـح ـ ّـددة ،فــي حــن أن ع ـبــارة ال ـطــرف املــدنــي
تجعل منه طرفا مبهما وضبابيا وفضفاضا،
يمكن لــه استيعاب عـشــرات الـقــوى واألحــزاب
التقليدية ذات املواقف والتوجهات املختلفة،
ومنها التي تدعم االنقالب العسكري وترفض
الثورة إجماال .إذا يحاول املجلس العسكري
االل ـت ـف ــاف ع ـلــى امل ـل ـيــون ـيــات ال ـح ــاش ــدة على
أمــل إضـعــافـهــا بــأي وسـيـلــةٍ كــانــت ،فــإن نجح

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

فــي إضعافها ولــو مؤقتا؛ شهر مثال؛ سوف
يسارع باالنقضاض عليها من خالل تصعيد
العنف واالعتقاالت التعسفية أي عبر ضربها
بيد من حديد.
يـبــدو أن تـجـ ّـمــع املـهـنـيــن الـســودانـيــن يــدرك
ذلك كله جيدا .لذا هو ال يراهن على أي اتفاق
مع املجلس العسكري ،كما ال يراهن على دور
خــارجــي ث ــوري ،أو حـتــى مـبــدئــي ،عـلــى طــول
الخط ،فرهانه الوحيد على الشارع وحيويته
وتـمــاسـكــه وديـمــومـتــه .ل ــذا نـجــده مـثــابــرا في
ّ
ممارسات
رص الـصــف الشعبي ،عبر فضح
ّ
املجلس وامل ـب ــادرات امللتوية مــن دون لــف أو
ّ
التجمع وشفافيته
دوران ،فــوضــوح مــواقــف
وصــراح ـتــه مــع الـشـعــب ال ـســودانــي انعكست
تناميا فــي حجم ثقة الكتلة االجتماعية به
وب ـق ــرارات ــه وتـنـظـيـمــه ،وه ــو مــا يـحــافــظ على
زخم النضال الشعبي ،أوال ،ويفشل محاوالت
ّ
العسكر االنقالبية ثانيا ،ويعزز من حضور
قوى الثورة ثالثا .من ذلك كله ،وعلى الرغم
مــن التخوف مــن عنف املجلس العسكري إال
أن وعــي الـشــارع الـســودانــي وتجمع املهنيني
ّ
وإص ــرارهـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــززان م ــن ح ـظ ــوظ ال ـن ـجــاح
سياسيا
فــي بـلــوغ التغيير املـنـشــود شعبيا
ّ
واق ـت ـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا ،ويـجـعـلـنــا نـتــرقــب
هزيمة قــوى التخلف واالس ـت ـبــداد والتبعية
األولى في السودان ،ال بل األولى على مستوى
املنطقة كاملة.
(كاتب فلسطيني)
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لقاح «سبوتنيك في» يعيق سفر الروس
موسكو ـ رامي القليوبي

على الرغم من مرور نحو عامني على بدء
جــائـحــة كــورونــا فــي م ــارس /آذار ،2020
ّ
ف ــإن روسـيــا وال ــدول الغربية لــم تتوصل
حتى اآلن إلى صيغة لالعتراف املتبادل بشهادات
ال ـل ـقــاحــات امل ـض ــادة ل ـك ــورون ــا ،األمـ ــر الـ ــذي يعيق
حــركــة سفر ال ــروس حــول الـعــالــم ويكبد قطاعات
السياحة في العديد من الدول خسائر فادحة.
وفي الوقت الذي لم يعترف فيه االتحاد األوروبي
والواليات املتحدة بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
ّ
حتى اآلن ،ال يمكن للمواطنني ال ــروس السفر إل
إلى بضع عشرات من الدول التي اعترفت باللقاح
الروسي ،بما فيها األرجنتني والبرازيل واإلمارات
وتركيا ومصر ،وبضع دول أوروبية ،مثل اليونان
واملجر وسلوفينيا وكرواتيا.
عقبات

وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر رئ ـي ــس ق ـس ــم ال ـب ـحــوث
الـعـلـمـيــة ،ال ـشــريــك ف ــي شــركــة «»Inbio Ventures
إلدارة االس ـت ـث ـمــارات فــي م ـشــاريــع األدوي ـ ــة إيليا
ياسني ،إلى مجموعة من العقبات أمام االعتراف
ال ـغ ــرب ــي بــال ـل ـقــاحــات ال ــروسـ ـي ــة ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
ال ـت ـبــايــن ف ــي م ـعــاي ـيــر م ــراج ـع ــة عـمـل ـيــة اإلنـ ـت ــاج.
وي ـقــول يــاسـنــي ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:

«مــن الصعب التنبؤ بمواعيد مـحــددة لالعتراف
املتبادل باللقاحات كونها تعتمد على انضمام
روسيا إلــى االتـحــاد األوروب ــي لشهادات التلقيح
ضد كورونا .وبعد ذلك فقط سيتمكن الروس من
الـسـفــر إل ــى االت ـحــاد األوروبـ ــي بـمــوجــب شـهــادات
التلقيح بلقاح سبوتنيك فــي مــن دون الخضوع
لفترة الحجر الصحي كما هو الحال في بريطانيا
حاليًا».
وح ـ ــول ال ـع ـق ـبــات ال ـحــائ ـلــة دون اعـ ـت ــراف ال ـغــرب
بـ«سبوتنيك في» ،يقول« :جميع اللقاحات املضادة
ل ـكــورونــا قــائـمــة عـلــى ال ـنــواقــل م ــن الـفـيــروسـيــات
ال ـغــديــة ،وم ــن امل ــده ــش أن ــه تـسـنــى تـنـظـيــم إنـتــاج
ماليني الجرعات من مثل هذه اللقاحات ألول مرة
في التاريخ ،فباتت لــدى منظمة الصحة العاملية
تساؤالت حول جودة إنتاج سبوتنيك في ،ال حول
ّ
أمــانــه وفاعليته ،فــي ظــل تأخر القواعد الروسية
لتطوير األدوي ــة عن مثيالتها األوروبـيــة لناحية
عــدد البنود الــواجــب مراجعتها .وه ــذا هــو سبب
عدم اعتماد سبوتنيك في لدى االتحاد األوروبي
ومنظمة الصحة العاملية وليس الحملة اإلعالمية
على اللقاح الروسي كما تقدم روسيا األمر».
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـصـ ـن ــدوق الـ ــروسـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
املباشر كيريل دميترييف قد كشف في نوفمبر/
ّ
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،أن ال ـص ـن ــدوق يـتــرقــب
االعتراف املتبادل بشهادات التلقيح ضد فيروس

ً
كـ ــورونـ ــا عـ ــام  ،2022م ـح ـم ــا «ع ـ ـ ــددًا م ــن ال ـق ــوى
السياسية» املسؤولية عن عرقلة ذلك.
تأخر االعتراف المتبادل

ً
ويعطي ياسني مثال على مشكلة ناجمة عن تأخر
ً
االعتراف املتبادل باللقاحات ،قائال« :يخلق انعدام
الرغبة املتبادلة لدى الغرب وروسيا في االعتراف
باللقاحات عددًا من املشاكل العملية ،إذ يزيد عزوف
أوروبا والواليات املتحدة عن االعتراف بسبوتنيك
فــي مــن صعوبة تنقل ال ــروس حــول العالم ،فــي ظل
تعذر الحصول على اللقاحات األجنبية في روسيا.
أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة سياحة التلقيح .وتوجه
بعض الروس إلى صربيا أو كرواتيا ملدة يوم واحد
للحصول على لقاح جونسون آند جونسون مجانًا
الــذي يختاره كثيرون كونه يعطى بجرعة واحــدة
فقط».
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـل ـفــت إلـ ــى أن اعـ ـت ــراف م ّـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية بـ«سبوتنيك في» ال يعني أنه يمكن للروس
السفر إلى أوروبا تلقائيًا ،مضيفًا« :سيتيح اعتراف
منظمة الصحة العاملية للروس السفر بحرية إلى
الــواليــات املـتـحــدة وغـيــرهــا مــن ال ــدول الـتــي تسمح
ب ــدخ ــول األج ــان ــب امل ـل ـق ـحــن ب ـل ـقــاحــات تتضمنها
قائمة املنظمة .لكن الــوضــع مــع االتـحــاد األوروب ــي
ّ
يـ ـب ــدو م ـخ ـت ـل ـف ــا ،إذ إن هـ ـن ــاك ل ـق ــاح ــن صـيـنـيــن
معتمدين لــدى منظمة الصحة العاملية ال يتيحان

 1.2مليار دوالر
مع استطالة أمد جائحة كورونا ،تحولت قضية
التلقيح إلى مسألة تجارية تحقق عائدات مالية
هائلة للدول المطورة للقاحات .وتشير بيانات
هيئة الجمارك الفدرالية الروسية إلى ّ
أن صادرات
اللقاحات البشرية الروسية سجلت ارتفاعًا إلى أكثر
من  1.2مليار دوالر ( 608.6أطنان) ،خالل األشهر
العشرة األولى من العام الماضي.

الدخول إلى االتحاد األوروبي وبريطانيا ،ما يعني
ّ
أن امللقحني بسبوتنيك في سيضطرون إما النتظار
االعتراف املتبادل بشهادات التلقيح ،أو لتلقي لقاح
آخر معتمد لدى االتحاد األوروبي».
وتشير بيانات اتحاد الشركات السياحية الروسية
إلــى تــزايــد حــركــة سـفــر ال ــروس إلــى ال ـخــارج بهدف
الحصول على لقاحات أجنبية منذ سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي ،لـيـبـلــغ ع ــدد هـ ــؤالء نـحــو  6آالف شخص
ّ
وتعد كرواتيا وبلغاريا وصربيا واليونان
شهريًا.
وفــي الفترة األخيرة أرمينيا من الوجهات الرائدة
لسياحة التطعيم.
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لقدوم العواصف .هكذا ،يصبح الموت والتشرّد والمرض وسط غياب وسائل الحماية والتدفئة مسائل
متكررة ،كما يحدث اآلن في ظل عواصف الثلج والصقيع التي تضرب هذه الدول ،حيث يعجز الكثيرون
عن تدفئة أطفالهم بسبب عدم توفر اإلمكانات ونقص المساعدات

ضعفاء ال ترحمهـم عواصف الشتاء

مهجرو الشمال السوري:
ّ
نكبة في  47مخيمًا
عبد اهلل البشير

هــدمــت الـثـلــوج ال ـتــي تـســاقـطــت ب ـغ ــزارة لـيـلــة أم ــس األول
الكثير مــن الـخـيــام على رؤوس ساكنيها في
مخيمات الشمال السوري ،ومع انقشاع الليل
انكشف حجم الـكــارثــة اإلنسانية الـتــي لحقت
بـ ـه ــؤالء الـ ـن ــازح ــن ،ف ـم ــن س ـل ـمــت خ ـي ـم ـتــه مــن
الثلوج لم تسلم من ّ
تسرب املياه ،وكل الوسائل املحدودة
املتاحة للتدفئة لدى النازحني لم تعد تنفع مع االنخفاض
الـكـبـيــر فــي درجـ ــات الـ ـح ــرارة ،لـيـحــل ي ــوم أم ــس األرب ـعــاء
مأساويًا في عموم املنطقة.
ّ
تمزقت خيمة أمــامــة محمد الـتــي تقيم فــي مخيم البالل
بمنطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي جراء كثافة الثلوج.
تتحدث أمامة لـ«العربي الجديد» عن مأساتها وتقول:
«تمزقت الخيام فــوق رؤوسـنــا ،فأين نذهب؟ نحن بحال
يرثى لها .نحتاج إلى بيوت تقينا البرد والثلج والصقيع.
تعبت عيوننا من البكاء».
ويتحدث الـنــازح أحـمــد ع ــواد ،املقيم فــي املخيم ذاتــه،عــن
الوضع املــأســاوي في خيمته .يقول لـ«العربي الجديد»:
ّ
«ال ـفــرش تبللت كلها بــاملـيــاه ،وال ـشــادر (غـطــاء للخيمة)
تمزق جراء تساقط الثلج املستمر عليه .جميع األغراض
تضررت في الخيمة واملياه ّ
ّ
تسربت إلى داخلها.
واملــواد
الحالة مأساوية».
في مخيم املحطة القريب من بلدة راجــو بمنطقة عفرين
قطعت الثلوج الـطــرقــات عــن املخيم ،وطــوقــت خيامه من
جميع النواحي .كما تسببت الثلوج بهدم عدد من الخيام
مجبرة قاطنيها على الهروب واالختباء في خيم جيرانهم
التي لم تصبها أضرار ،لالحتماء واملبيت لديهم.
مشهد «الحصار» نفسه ّ
تكرر في مخيم قلعة هوري بريف
عفرين ،حيث تراكمت الثلوج بكثافة وتـجــاوز ارتفاعها
 30سنتيمترًا ،متسببة أيـضــا بـهــدم الـعــديــد مــن الخيام
داخ ــل املـخـيــم .يـقــول أح ــد ال ـنــازحــن املـقـيـمــن فــي املخيم
ّ
يتحم ّلون البرد.
لـ«العربي الجديد» إن «األوالد بالكاد
نستخدم الحرامات التي من املفترض أن نتدثر بها من
البرد لنضعها فوق الشوادر املمزقة .فعليًا ،نحن نقيم في
العراء».
م ــن جـهـتــه ،يــؤكــد ال ـنــاشــط خـضــر الـحـمـصــي لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» أن الـتـســاقـطــات الثلجية الكثيفة حـصـلــت في
منطقة عفرين ،واملخيمات في املنطقة هي األكثر تضررًا
باملقارنة مع مخيمات النازحني في إدلب ،التي لم تشهد
تساقطات ثلجية بل تساقطات مطرية فقط .في املقابل،
يشير فواز العليوي وهو مدير مخيم «األيادي» في حديثه
لـ«العربي الجديد» إلى أن األضرار في املخيم كانت خفيفة

عراقيون يموتون بردًا
بسبب الصقيع

بغداد ـ محمد علي

جـ ــراء ه ـطــول األمـ ـط ــار ،ح ـيــث ت ـســربــت امل ـي ــاه إل ــى بعض
خيام النازحني .يقول مسؤول القسم اإلعالمي في فريق
«ملهم» التطوعي،عبد الله الخطيب ،لـ«العربي الجديد»
إن الوضع في مخيمات الشمال الـســوري مــأســاوي جدًا،
مع وصــول العاصفة الثلجية إلى املنطقة ،مشيرًا إلى أن
العاصفة ضربت صباح أمس األربعاء الكثير من املناطق.
يتابع الخطيب« :خالل جولتنا الليلية في املخيمات كان
األهالي يعيشون حالة من الذعر بسبب خوفهم أن تسقط
الـخـيــام ف ــوق رؤوس ـه ــم ورؤوس أطـفــالـهــم ،ك ــون الـخـيــام
مهترئة وعمرها سنوات .هم يرقعونها طوال الوقت لكن
حالتها باتت يرثى لها .لــم ينم الـنــازحــون أب ـدًا فــي هذه
الخيام خالل الليل ،بل انهمكوا في إزالة الثلوج من فوق
خيامهم».
يـشــرح الخطيب أن الكثير مــن املخيمات تقع فــي أراض
زراعـيــة بعيدة عــن الطرقات الرئيسية .وقــد انقطعت كل
الطرقات املؤدية إليها وبات النازحون في هذه املخيمات
«منفيني» ،وانشغلت فرق الدفاع املدني بفتح الطرقات إلى
هذه املخميات .يشير إلى أنه «مع انقطاع الطرقات تنقطع
إمدادات املياه والخبز عن املخيمات ،وتصعب مغادرتها
باتجاه املشافي ،في وقــت يحتاج فيه النازحون إلــى كل
شــيء» .ويضيف« :نحن كفريق نعيش حالة مــن العجز.
مــواد التدفئة التي ّ
نقدمها للنازحني في املخيمات تكاد
ال تذكر أمــام هــول الـكــارثــة .عــدد مــن مشاريعنا السكنية
على وشك اإلنتهاء ولكننا ال نقدر استيعاب أكثر من 500
عائلة ،وهي نسبة ضئيلة جدًا لعدد املخيمات في الشمال
السوري ،التي يقطنها أكثر من مليون نازح».
في املقابل ،يؤكد مدير فريق «منسقو استجابة سورية»
مـحـمــد ح ــاج ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن «عـ ــدد املـخـيـمــات
املـتـضــررة بشكل أول ــي ج ــراء الـتـســاقـطــات املـطــريــة خــال
الساعات املاضية بلغ  47مخيمًا ،وتتفاوت األضــرار بني
املـخـيـمــات ،مــع تــركــز األض ـ ــرار ال ـك ـبــرى فــي مـنــاطــق ريــف
حلب الشمالي ومناطق املخيمات عند الحدود السورية
التركية» .ويلفت حالج إلى أن «حجم الضرر يتراوح بني
جزئي وكلي وذلك بحسب نوعية الخيام ،بحيث تضررت
 69خيمة بشكل كلي ،بينما بلغ عــدد الخيام املتضررة
جزئيا  291خيمة» .ويؤكد حالج أن عمليات االستجابة
من املتوقع أن تبدأ بمتابعة األضــرار بعد فتح الطرقات
وتقييم حال املخيمات .تجدر اإلشارة إلى أنه وفقًا لبيان
صدر أمس األربعاء عن الفريق فإن زيادة األضرار ضمن
املخيمات سببها عدم اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة
قبل حلول فصل الشتاء ،وتكرار األضــرار السابقة ،وعدم
وجــود حلول فعلية من قبل املنظمات اإلنسانية لتالفي
تلك األضرار.

كان ملوجة البرد غير املسبوقة التي تضرب العراق تأثير
كبير على خيام النازحني ،وخصوصًا في مدن السليمانية
وأرب ـي ــل واألن ـب ــار ال ـتــي انـخـفـضــت درجـ ــات ال ـح ــرارة فيها
إلــى مــا دون الصفر ،مــع تأكيد تسجيل ثــاث وفـيــات بني
الـنــازحــن ،هما طـفــان فــي مخيم آشـتــي فــي السليمانية،
وامرأة مسنة نازحة في ديالى شرقي البالد.
وعـلــى الــرغــم مــن م ــرور نـحــو خـمــس س ـنــوات عـلــى انتهاء
املعارك في العراق وطرد تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»
من آخــر معاقله في مدينة املوصل شمالي البالد ،ما زال
هناك أكثر من مليون نازح عراقي منذ منتصف عام 2014
ألسـبــاب مختلفة .ويبلغ مجموع العراقيني املبعدين عن
مدنهم بفعل سطوة بعض املليشيات نحو نصف مليون
نسمة ،منهم قرابة  100ألف من أهالي جرف الصخر الواقعة
شمال محافظة بابل ،بينما هناك نازحون آخرون تختلف
أسباب عدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم ،منها تدمير
منازلهم ،أو أن أفرادًا من تلك العائالت تورطوا في أعمال
إرهابية وفرضت القيود العشائرية في تلك املناطق عليهم
الترحيل ،بينما يخشى آخرون الثأر منهم.
خ ــال ال ـســاعــات األخ ـي ــرة ،شـهــدت امل ــدن الـعــراقـيــة حمالت
واس ـعــة أطلقها نــاشـطــون وحـقــوقـيــون للتذكير بمعاناة
ّ
التحرك إلنهاء معاناتهم في
النازحني ومطالبة السلطات
ظل تراجع الدعم الذي كانت تقدمه منظمات تابعة لألمم
امل ـت ـحــدة ،أو وزارة الـهـجــرة واملـهـجــريــن ال ـعــراق ـيــة .ووجــه
مــرصــد «أف ــاد» الحقوقي ن ــداءات إلــى «منظمات إنسانية
وإغــاث ـيــة فــي ال ـع ــراق» مــن خ ــال إط ــاق ح ـمــات مـســاعــدة
ط ــارئ ــة آلالف ال ـع ــائ ــات ال ـن ــازح ــة ال ـت ــي «ت ــواج ــه مـخــاطــر
جدية على حياتها بفعل تــراجــع درجــات الـحــرارة إلــى ما
دون الصفر في عدد من مناطق البالد ،وتنصل السلطات
الحكومية ممثلة بــالــوزارة مــن دوره ــا فــي توفير الــوقــود
ووسائل التدفئة الالزمة».
وفقًا لبيان مرصد «أفاد» ،تم «رصد أوضاع إنسانية ّ
سيئة
للغاية في مخيمات آشتي بمحافظة السليمانية ،وعامرية
الفلوجة شمالي وغــربــي الـبــاد ،تسببت خــال الساعات
االثنتني والسبعني املاضية بوفاة طفلني ،وسيدة تبلغ من
العمر  71عامًا قضت داخل منزل متروك في ناحية حمرين
بمحافظة ديالى ،من سكان قرية نهر اإلمام التي هجرتها
تحاول تثبيت
الخيمة (العربي
الجديد)

لبنان :الجئون
سوريون
مطرودون
من الخيام
بيروت ـ سارة مطر

ّ
ليلة عصيبة ّ
السوريني في ُلبنان،
مرت على الالجئني
مــع ح ـلــول الـعــاصـفــة الـثـلـجـيــة الـقــاسـيــة ال ـتــي أطـلــق
عليها تسمية «هبة» .وعانى البعض من جراء تلف
ّ
وتسرب مياه األمطار والثلوج داخل الخيام
الشوادر
والـبـيــوت عــدا عــن ال ـبــرد ال ـقــارس .ه ــؤالء ل ـجــأوا إلــى
البطانيات أو عمدوا إلــى إحــراق األوراق والنفايات
ّ
وكــل مــا هــو قابل لالشتعال .الــوضــع املــأســاوي هذا
أدى إلى معاناة أطفال من ارتفاع في درجات الحرارة
ّ
والتقيؤ واإلسهال ،في ظل عجز األهالي عن الوصول
إلى املستوصفات أو املستشفيات من جراء الطرقات
املقفلة بالثلوج.
ّ
يؤكد املشرف على أحد مخيمات الالجئني في بلدة
عــرســال الـلـبـنــانـيــة ال ـحــدوديــة مــع س ــوري ــة ،عبدالله
ّ
ال ــرف ــاع ــي ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن «ال ــوض ــع سيئ
للغاية ،ســواء داخــل الخيم أو خــارجــه ،والجمعيات
اإلغاثية واملنظمات الدولية ال تستجيب لنداءاتنا.
سيارة دفن املوتى،
نطلب سيارة إسعاف فتسبقها
ّ
منا الـتـ ّ
ـريــث إلى
نتواصل مــع الجمعيات فيطلبون
ّ
الالجئني
حني توقف تساقط الثلوج ،لكن العديد من
ّ
على وشك ارتــداء األبيض قبل أن يحظوا بتدخلهم
واس ـت ـج ــاب ـت ـه ــم» .وي ـ ـسـ ــأل« :م ـ ـ ــاذا ي ـن ـت ـظ ــرون ب ـعــد؟

تتكرر هذه المأساة كل شتاء (جوزيف عيد /فرانس برس)

املنطقة مرتفعة وال ـطــرقــات مقفلة بــالـثـلــوج ،أضــف
إلى ذلك الجليد وصعوبة الوصول إلى املستوصف
أو املـسـتـشـفــى .وت ـ ّـم تسجيل  5ح ــاالت مــرضـيــة بني
األط ـف ــال ال ــذي ــن ي ـعــانــون ال ـي ــوم م ــن إس ـه ــال وح ــرارة
ّ
وت ـقـ ّـيــؤ نتيجة ال ـبــرد ال ـق ــارس ،عـلـمــا أن األه ــال ــي ال

وضعنا صعب جدًا
ملحة
ونحن بحاجة
ّ
للمساعدات والشوادر

يملكون كذلك كلفة الدواء ،ويكتفون بإعطاء أطفالهم
ال ــزه ــورات واألعـ ـش ــاب ،نــاهـيــك ع ــن صـعــوبــة دخ ــول
البعض إلى الخيام من جراء كثافة الدخان املتصاعد
وال ـن ــاج ــم ع ــن ح ــرق مـ ــواد م ـض ـ ّـرة بــالـصـحــة بـهــدف
التدفئة».
الرفاعي الذي يتحدث عن معاناة مشتركة يعانيها
ّ
ّ
اللبنانيون والالجئون على حد سواء ،في ظل األزمة
ّ
املعيشية الراهنة ،يحكي كيف تشردت الجئة سورية
مع أطفالها األربعة صباح أمس األول ،بعد طردها
من الخيمة بسبب تراكم مستحقات بدل اإليجار .ولم
يأبه صاحب األرض بالعاصفة أو بموجة الصقيع.
ك ـمــا طـ ــردت عــائ ـلــة أخـ ــرى م ــن ال ـب ـيــت بـسـبــب رفــض
الالجئ السوري الذهاب إلى العمل من جراء الثلوج
والبرد الـقــارس ،ما دفــع بصاحب البيت وهــو نفسه

صاحب العمل ،إلــى طــرد الــاجــئ وزوجـتــه وأطفاله
الثالثة (  4و 6و 7سـنــوات) ،الذين لجأوا إلــى خيمة
أحد األصدقاء».
مــن جـهـتــه ،يـكـشــف مـنـ ّـســق مـخـيـمــات عــرســال ماهر
املـ ـص ــري ّأن «ع ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ـ ّ
ـوري ــن ف ــي بـلــدة
عرسال الشديدة البرودة واالرتفاع (ترتفع أكثر من
 1500متر عن سطح البحر) ،يقارب  70ألــف نسمة،
وه ـنــاك نـحــو  9آالف خـيـمــة و 3100ب ـيــت .وق ــد ّأدت
سرعة الرياح ليل أول من أمــس ،والتي تجاوزت 90
كيلومترًا في الساعة ،إلى تمزيق بعض الشوادر ،كما
ّأن بعض الخيام كانت ّ
مهددة بالسقوط لعدم ثباتها،
والبعض اآلخر لم يتسلم هذه السنة الشوادر الالزمة
من الجمعيات اإلنسانية والخيرية».
ويقول املصري لـ «العربي الجديد»« :الالجئ السوري
ّ
حاليًا مرحلة جمود على مختلف األصعدة،
يعيش
س ــواء لناحية الـتــدفـئــة أو الــوضــع املـعـيـشــي .وعمل
كثيرون على تحويل الصوبيا التي تعمل بواسطة
مـ ـ ــادة امل ـ ـ ـ ــازوت إل ـ ــى ص ــوب ـي ــا ع ـل ــى الـ ـحـ ـط ــب ،تــوقــد
فيها األحــذيــة والـثـيــاب القديمة وأك ـيــاس النايلون
وال ـب ــاس ـت ـي ــك ،ل ـع ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ش ـ ــراء ال ـح ـطــب،
ال ــذي وبــأحـســن األحـ ــوال ،يـشـتــرونــه بــالـكـيـلــوغــرام».
يضيف املصري« :من املستحيل أن يشتري الالجئ
م ــادة املـ ــازوت ،فاملفوضية الـســامـيــة لــأمــم املتحدة
ّ
ل ـشــؤون الــاجـئــن خـ ّـصـصــت لـكــل الج ــئ س ــوري 27
ّ
أميركيًا فقطُ ،يصرف بالليرة اللبنانية على
دوالرًا
سعر صرف  12500ليرة لبنانية لكل دوالر ،في حني
ّ
ّ
أن سـعــر ال ـصــرف فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء تـخــطــى ذلــك
بأشواط».
وتروي مقبولة العلي ،وهي الجئة سورية مقيمة في
أحــد مخيمات بلدة الهرمل البقاعية ،معاناتها في
حديثها لـ«العربي الجديد» .وتـقــول« :لــم ننم طوال
ّ
ليل أمس األول ،فالخيمة تمزقت وانهالت علينا مياه
ّ
األم ـطــار .وضعنا صعب ج ـدًا ونـحــن بحاجة ملحة
للمساعدات والشوادر».
العلي الـتــي تعاني مــن مــرض الــربــو ،واملـقـعــدة منذ
خمس سنوات من جراء مشاكل في العمود الفقري،
تـ ـع ــرب ً ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ب ــال ـه ـج ــرة إلـ ــى خـ ـ ــارج ل ـب ـنــان،
مضيفة« :نعاني ّ
األمرين منذ  10سنوات أنا وأوالدي
الخمسة ،منذ نزوحنا من سورية .حالنا حال العديد
مــن الــاجـئــن فــي الـخـيــام امل ـج ــاورة الــذيــن تـضـ ّـررت
ّ
خيامهم من جراء الرياح القوية .كما أن القاطنني في
ّ
يتحدثون عن البرد القارس .فما بالك بالجئ
املنازل
ً
في خيمةٍ تتقاذفها الرياح يمينًا وشماال».

مـلـيـشـيــات مـسـلـحــة ن ـهــايــة ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
املــاضــي» .ويــؤكــد أن سبب الــوفــاة كــان «انخفاض درجــات
الحرارة وخلو املنزل املهجور من أبواب ونوافذ واستعمال
األســرة الخشب والــورق املقوى وأكياس األرز إلغــاق تلك
النوافذ واألبواب».
ّ
ّ
مخيم الجدعة فــي املــوصــل يواجه
ويشير البيان إلــى أن
تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا ويسجل حــاالت حرجة قد
تكون نتيجتها املوت في حال لم يتم إسعاف املصابني أو
توفير عبوات األوكسجني» .ويتهم البيان وزارة الهجرة
العراقية بالتنصل مــن توفير الحماية والــرعــايــة الالزمة
للنازحني ،بسبب ما وصفه «الفساد املالي واإلداري الذي
ينخر وزارة الهجرة» .ويشير إلــى وجــود نازحني آخرين
يمرون بظروف سيئة ويوجدون في بقع وتجمعات نزوح
بـمـحــافـظــة دي ــال ــى شــرقــي الـ ـع ــراق ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي بعقوبة
ً
وال ـكــاطــون وخــان ـقــن وح ـمــريــن» ،مـحـمــا حـكــومــة رئـيــس
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «املسؤولية األخالقية
والـقــانــونـيــة الـكــامـلــة عـمــا آل ــت إلـيــه أوض ــاع الـنــازحــن في
العراق وفقدان أرواح عدد منهم خالل الساعات املاضية».
في السياق نفسه ،يناشد مسؤول مخيم آشتي في محافظة
ال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة ش ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ق ــاس ــم ص ــال ــح الـتـمـيـمــي،
الكاظمي ووزارة الهجرة واملهجرين بمساعدة النازحني
ف ــي امل ـخ ـيــم ب ـعــد فـ ـق ــدان ط ـف ـلــن حـيــاتـهـمــا ب ـس ـبــب ال ـب ــرد.
ويطالب التميمي املـســؤولــن ب ــوزارة الهجرة واملهجرين
والجهات املسؤولة عن النازحني بمساعدة قاطني مخيم
آش ـتــي ،وخ ـصــوصــا بـعــد تـســاقــط ال ـث ـلــوج ،مـشـيـرًا إل ــى أن
سماكة الثلوج في املنطقة بلغت حدود املتر.
ويؤكد وفاة طفلني في املخيم بسبب االنخفاض الشديد في
درجات الحرارة ،مبينًا أنه «حتى اآلن لم يحصل النازحون
في املخيم على النفط للتدفئة» ،الفتًا إلى خطورة أوضاع
الـنــازحــن ،وخصوصًا األطـفــال وكـبــار الـســن واألشـخــاص
املـعــوقــن ،مطالبًا بــ«الــرحـمــة واإلنـســانـيــة واالل ـت ـفــات إلــى
أحوال النازحني».
ومنذ عام ُ ،2014يؤوي مخيم آشتي في السليمانية أكثر
م ــن  1800عــائـلــة ن ــازح ــة ،غــالـبـيـتـهــا م ــن مـحــافـظــة صــاح
الدين ،فيما يــؤوي مخيم عامرية الفلوجة أكثر من 2000
عائلة ،ومثل هــذا الـعــدد تقريبًا فــي مخيم جدعة جنوبي
املوصل .ولم تعلق السلطات العراقية الحكومية حتى اآلن
على تطورات أوضــاع النازحني ،في وقــت رفــض فيه أكثر
من مسؤول بوزارة الهجرة واملهجرين في بغداد التعليق
عـلــى ح ــاالت الــوفــاة الـجــديــدة أو ش ـكــاوى ان ـعــدام الــرعــايــة
وعدم إيصال الوقود أو األغطية للنازحني.
وأطلق ناشطون وسومًا عدة على مواقع التواصل االجتماعي،
أبرزها وسم #أغيثونا ،و#أنقذوا النازحني من البرد.

البنية التحتية الهشة تُغرق الفلسطينيين
رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

فــي كــل م ــرة تـمـنــح الـسـمــاء الفلسطينيني مــع قــدوم
منخفضات جوية شديدة الـبــرودة ،املزيد من املطر
والخير ،يستعدون باملقابل ملواجهات هشاشة البنية
التحتية في قراهم ومدنهم ومخيماتهم والطرقات
الــواص ـلــة بينها جميعًا اع ـت ـبــارًا مــن وس ــط الضفة
الغربية وحـتــى شمالها وجنوبها .وتتلخص أهم
األض ــرار الــواقـعــة على املــواطـنــن خــال املنخفضات
ال ـجــويــة بـتـجـمــع م ـيــاه األمـ ـط ــار ،وس ــوء تصريفها،
بــل وان ـه ـيــار ن ـظــام ال ـصــرف الـصـحــي وف ـيــض املـيــاه
العادمة في الطرقات واختالطها بمياه املطر ،إضافة
إل ــى االن ـه ـيــارات املحتملة ل ـجــدران الــدعــم واألمــاكــن
الصخرية.
خــال املنخفضات الجوية تصبح شــوارع بلدة كفر
عـقــب ش ــرق ال ـقــدس نـهـرًا جــاريــا حـيــث تـفــرض مياه
األم ـط ــار ح ـصــارًا عـلــى ال ـس ـيــارات واأله ــال ــي ،وتشل
املـيــاه الـتــي تتجمع فــي ال ـشــوارع وتغرقها بارتفاع
قد يصل إلى أكثر من متر في بعض املناطق ،حركة
األهالي.
خالل كل منخفض يتفرج آالف الفلسطينيني الذين
يمرون يوميًا من وسط الضفة الغربية إلى جنوبها
وبالعكس ،وكذلك القادمون من مدينة القدس ومدن
الداخل إلى رام الله وقرى وبلدات القدس عبر حاجز
قلنديا القريب ،على غــرق الطرقات خاصة منطقة
الحاجز ،وفيضان مياه الصرف الصحي ،بصورة
يستحيل معها املرور لساعات في بعض األحيان.
ي ـق ــول س ــائ ــق ال ـن ـقــل ال ـع ـمــومــي ع ـلــى خ ــط قـلـنــديــا
كفر عقب الــرام ،خالد زيــاد ،لـ«العربي الجديد» إن
«الحال سيئ للغاية ،وال يوجد مستجيب من وزارة
الحكم املحلي واملــواصــات ،رغــم تشكيل السائقني
لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية» .يشرح زياد:
«فـ ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان تـتـعـطــل ب ـعــض األج ـ ـ ــزاء من
املركبة بسبب مـيــاه األمـطــار املتراكمة فــي منطقة
حاجز قلنديا تحديدًا ،إذ تفيض املـصــارف بشكل
كبير خــال الـشـتــاء ،مــا يضطرني لتبديل املكابح
ومراوح املركبة أحيانًا ،والتأخر على موعد وصول
الـ ــركـ ــاب» .ويـ ـق ــول امل ــواط ــن ع ـبــد ال ـف ـت ــاح م ـ ــرار من

يتدفآن بما
تيسر (يوسف
مسعود/
)Getty

ليس هناك حل
جذري إال إعادة تأهيل
البنية التحتية»
منطقة كفر عقب لـ«العربي الجديد»« :لو كانت هذه
الطرقات تقع في مربع الرئيس أو املسؤولني لتم
إصالحها أمــا فــي مناطق املــواطـنــن الـعــاديــن فال
أحد يهتم».
مــن جهته ،يشير أحــد أعـضــاء اللجنة الشعبية في
مخيم قلنديا ،جمال الفــي ،لـ«العربي الجديد» إلى
أن «الـلـجـنــة ت ـحــاول املـتــابـعــة مــع الـجـهــات الرسمية
الفلسطينية املـخـتـصــة ،لـكــن املـســألــة غـيــر مرتبطة

دائمًا باملسؤولني الفلسطينيني ،بل بمنع االحتالل
ألي مشروع إلعادة بناء وتأهيل البنية التحتية في
املنطقة القريبة من حاجز قلنديا» .يتابع الفي« :تزيد
األزم ــة امل ــروري ــة فــي منطقة مخيم قلنديا ومنطقة
الحاجز تحديدًا من معاناة املواطنني وأهالي املخيم،
وتصبح مضاعفة خالل املنخفضات الجوية .كما أن
االحتالل يمنع أي مشروع إصالحي أو تأهيلي في
منطقة الحاجز ،ما يؤدي إلى فيضان مياه الصرف
الصحي وتجمع مياه األمـطــار فــي منطقة الحاجز.
أما في داخل املخيم فنحاول اعتماد العمل التطوعي
ملساعدة السكان الذين يعانون من تراكم األمطار في
بيوتهم وحولها».
ح ـ ــال م ـخ ـي ــم ع ـس ـك ــر ش ـ ــرق م ــدي ـن ــة ن ــاب ـل ــس ش ـمــال
الضفة الغربية ليس أفـضــل .يـقــول قيس أبــو كشك
وه ــو أح ــد املــواط ـنــن م ــن امل ـخ ـيــم إن ال ــوض ــع ي ــزداد

س ــوءًا خــال املنخفضات الـجــويــة .ويـتــابــع« :ينقسم
مـخـيــم عـسـكــر إل ــى ج ــزأي ــن :عـسـكــر ال ـقــديــم وعـسـكــر
ال ـج ــدي ــد ،وحـ ــال ال ـقــديــم ه ــو األس ـ ــوأ خ ــال ال ـش ـتــاء،
ألن امل ـن ــازل فـيــه مـتـهــالـكــة وال ـب ـنــاء الـبـسـيــط يجعله
عرضة للرطوبة ودخ ــول مياه األمـطــار إلــى املـنــازل.
كما تفيض العبارات بالصرف الصحي في املخيم.
يحتاج املخيم كله إلى بنية تحتية جديدة كليًا .كل
ما يمكن أليــة جهة فعله حاليًا هو تقديم بطانيات
ً
ومساعدات عينية ،والتي تعتبر كلها حلوال مؤقتة.
ل ـي ــس ه ـن ــاك ح ــل ج ـ ــذري إال إع ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل الـبـنـيــة
التحتية» .ويتحدث أبو كشك عن أطفال املدارس في
مخيم عسكر الذين يتوجهون صباحًا إلى مدارسهم
ويضطرون للسير على طرقات املخيم التي تفيض
باملياه العادمة ومياه األمـطــار ،فيلجأ بعضهم إلى
انتعال األكياس البالستيكية في أقدامهم.
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علوم وتكنولوجيا

درونز لفحص وتحديد أعطال الطائرات
تتطلب صيانة الطائرات
وقتًا كبيرًا ودقة ،ما
يدفع شركات الطيران إلى
تحسين إجراءات هذه
العملية
أحمد ماء العينين

تعتبر عملية فـحــص الـطــائــرات
م ــن ب ــن ال ـع ـم ـل ـيــات الــروت ـي ـن ـيــة
ال ـتــي تتطلب الـكـثـيــر مــن الــوقــت
والجهد ،إذ تخضع جميع الطائرات لفحص
دوري دق ـيــق خ ــال ف ـتــرات زمـنـيــة م ـحــددة.
وي ـت ــم خـ ــال هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ﻓﺤﺺ أﺟﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺤﺮﻛﺎﺕ،
ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.
ّ
ويبدو أن هذه العملية ستصبح أسهل من
ذي قبل ،فقد بــدأت شركة خطوط الطيران
ال ـك ــوري ــة  Korea Airبــاس ـت ـخــدام ط ــائ ــرات
م ـس ـ ّـي ــرة «درون ـ ـ ـ ــز» ف ــي ف ـح ــص ط ــائ ــرات ـه ــا.
ّ
وأوضـ ـح ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان رس ـم ــي ،أن
مهندسيها كــانــوا يضطرون إلــى تعريض
أنفسهم للخطر عند الــدخــول فــي عمليات
ال ـص ـيــانــة ،إذ ك ــان ــوا يـعـمـلــون عـلــى ارت ـفــاع

يصل إلى  20مترًا عن سطح األرض .وترى
ّ
الشركة أن االعتماد على أسراب «الدرونز»
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات الـ ـفـ ـح ــص سـ ـيـ ـع ــزز م ـعــاي ـيــر
ال ـســامــة ف ــي بـيـئــة ال ـع ـمــل ،وي ــزي ــد م ــن دقــة
وسرعة إنجاز العمل.
ولتحقيق هذا الهدف ،قامت الشركة بتطوير
ّ
مسيرة يبلغ وزنها  5كيلوغرامات
طائرات
وتحتوي على أرب ــع مــروحـيــات .كما تضم
كاميرا تــدعــم تقنيات الــرؤيــة الحاسوبية،
بـحـيــث يـمـكــن ل ّـلـطــائــرة الـتـقــاط التفاصيل
الدقيقة ،حتى أنها تلتقط عناصر متناهية
الصغر بحجم  1مم.
ُ
وتجرى عملية الفحص داخل مخزن واسع
ّ
مغلق ،باالعتماد على  4طــائــرات مسيرة،
يتم التحكم فيها عبر نظام برمجي دقيق،
لفحص الـطــائــرة وجمع مختلف البيانات
البصرية التي يمكن أن تساعد املهندسني
في اتخاذ قرارات صحيحة.
ساهمت التقنية
وخــال التجارب األولـيــة،
ُ
ال ـج ــدي ــدة ف ــي تـخـفـيــض ال ــوق ــت املـسـتـغــرق
فــي الفحص مــن  10ســاعــات إلــى  4ساعات
ف ـقــط .كـمــا زادت دق ــة العملية ونجاعتها.
ّ
وأش ــارت الـشــركــة الـكــوريــة إلــى أن الـقــدرات
امل ـث ـيــرة ل ـل ــدرون ــز سـتـمـكــن امل ـه ـنــدســن من
فحص أماكن يصعب بلوغها في األجهزة
الكبيرة املعقدة ،مما سيوفر الكثير من املال
والوقت.
وم ــن املـتــوقــع أن تستمر الـتـجــارب األولـيــة
ل ـف ـت ــرة أطـ ـ ـ ــول .وح ـ ـ ــال س ـي ــر األمـ ـ ـ ــور وف ـقــا

الدرونز تقلل وقت فحص الطائرات أثناء الصيانة الدورية

للخطة املوضوعة ،تطمح الخطوط الجوية
الكورية إلى االعتماد على أســراب الدرونز
في عمليات فحص الطائرات العام املقبل.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـعـ ـم ــل شـ ــركـ ــة «رول ـ ـ ــز
رويــس» املتخصصة في صناعة محركات
الـطــائــرات ،على تطوير روبــوتــات صغيرة،

صناعات مستقبلية

شركات تطور الجيل السادس لالتصاالت

شاشات مصنوعة بالطابعة 3D
تعتبر الشاشات القابلة للمس من بني أهم العناصر في الهواتف الحديثة واألجهزة
التكنولوجيا على تطوير
الذكية .لذا يعمل العديد من الشركات الرائدة في مجال
ُ
شــاشــات فائقة الـجــودة وقابلة للطي ،إال أن أغلب التقنيات املستخدمة حاليًا في
تصنيع الشاشات تعد مكلفة وتعتمد على مواد غير وفيرة.
وف ــي اخ ـت ــراق عـلـمــي جــديــد ،نـجــح بــاح ـثــون مــن جــامـعــة مـيـنـيـســوتــا تــويــن سيتيز
األمـيــركـيــة فــي تصنيع شــاشــة مــن ن ــوع  OLEDبــاسـتـخــدام تقنية الـطـبــاعــة ثالثية
األبعاد .وقام الفريق الباحث بعرض نموذج أولي لشاشة بمقاس  1.5بوصة وبدقة
ً
 64بكسال ،حيث جمع النهج الجديد بني طريقتني للطباعة ثالثية األبعاد لطباعة
الطبقات الست الالزمة لشاشة تعمل بكامل كفاءتها ،عبر استخدام الطباعة لصنع
األقطاب الكهربائية والتغليف والعزل وتثبيت الوصالت البينية ،بينما تم طالء
الطبقات النشطة في درجة حرارة الغرفة.
وخـ ــال ال ـت ـج ــارب األولـ ـي ــة ،حــاف ـظــت ال ـشــاشــة ع ـلــى سـطــوعـهــا وأظـ ـه ــرت أن ــه يمكن
اسـتـخــدامـهــا ف ــي مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن املـ ـج ــاالت ،بـمــا ف ــي ذل ــك تـصـنـيــع امل ـعــدات
اإللكترونية القابلة لالرتداء .كما تم طيها أكثر من  2000مرة دون أن تتعرض للضرر،
املتوقع أن تصبح
مما يعني إمكانية استخدامها في األجهزة القابلة للطي .ومــن
ُ
التقنية الـجــديــدة ،ج ــزءًا هــامــا مــن عمليات اإلص ــاح الـتــي يـقــوم بها املـسـتـخــدم في
املنزل ،عبر مساعدة املستهلكني العاديني على طباعة ُشاشات OLEDداخل منازلهم
ً
الستبدالها بالتالفة ،وذلك بدال من شراء قطع الغيار املكلفة من ورشالصيانة.
وال يــزال أمــام الباحثون مجموعة من التحديات والتي تتمثل في تحسني مشكلة
السطوع في الشاشات ،وتكييف التكنولوجيا الجديدة لالستخدام املنزلي ،إذ اعتمد
الباحثون على طابعة ثالثية األبعاد مخصصة تكلف ما يصل إلى  4850دوالرا.

تحيز الذكاء
االصطناعي :األنظمة
الذكية والعنصرية

ُيمكن لخوارزميات الذكاء االصطناعي،
ً
خصوصا تلك المعتمدة على التعلم
العميق ،التمييز بين األشخاص على
أســاس الـعــرق أو الجنس أو غيرهما.
ويرجع ذلك باألساس إلى نوع وكمية
البيانات التي تم االعتماد عليها في
عملية تدريب وتغذية الخوارزميات.
فعلى سبيل المثال ،اكتشفت «أمازون»
ّ
أن أداة التوظيف الداخلي لديها كانت
ً
تتجاهل المرشحين من اإلنــاث ،نظرا
ّ
ألنـ ــه ت ــم تــدري ـب ـهــا ع ـلــى س ـجــل ســابــق
من الـقــرارات المتخذة ،والتي تم فيها
تفضيل الرجال على النساء ،وبالتالي
قامت األداة بالشيء نفسه.
وأوض ـ ــح ال ـم ـش ــارك ــون ف ــي اس ـت ـطــاع
جديد أجرته شركة الذكاء االصطناعي
ّ
 DataRobotأن الـ ـخ ــوارزمـ ـي ــات الـتــي
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا م ــؤس ـس ــات ـه ــم ســاه ـمــت
عن غير قصد في التحيز ضد الناس
ح ـســب ال ـج ـنــس بـنـسـبــة ب ـل ـغــت ،%34

تتميز بقدرتها على الدخول إلى محركات
الـطــائــرات وتقديم املساعدة والــدعــم الفني
للمهندسني ،وتزويدهم بمعلومات دقيقة
وق ـط ـع ــه ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ــن أج ــل
ع ــن املـ ـح ــرك ِ
إصـ ــاح ال ـع ـطــل م ــن دون ال ـحــاجــة إل ــى فك
الجزء التالف.

عالم االتصاالت

رغــم أن معظم أرج ــاء العالم لــم تستمتع
بـ ـع ــد ب ـ ـمـ ــزايـ ــا خ ـ ــدم ـ ــات ش ـب ـك ــة ال ـج ـي ــل
الخامس لالتصاالت ،إال أن بعض الدول
والـشــركــات بــدأت فــي العمل على تطوير
ُووضع معايير الجيل السادس التي من
املتوقع أن تصل سرعتها إلى  1تيرابايت
فــي الـثــانـيــة (أل ــف غـيـغــابــايــت) .ومــن بني
ه ــذه ال ـج ـه ــات ،تـعـكــف وزارة الـصـنــاعــة
الصينية على تطوير أقمار اصطناعية
ومعدات يمكن استخدامها لتوفير شبكة
الجيل السادس على نطاق واسع.
وفي نفس االتجاه ،أطلقت منظمة ATIS
املتخصصة في تطوير معايير االتصال،
ومقرها في واشنطن ،تحالفًا تكنولوجيًا
لتطوير شبكات الجيل املقبل ،بالتعاون
مع شركات كبرى ،من بينها آبل ،وغوغل،
وسامسونغ .وتتوقع سامسونغ أن يتم
ت ـس ــوي ــق ش ـب ـك ــات ال ـج ـي ــل ال ـ ـسـ ــادس فــي
وقت مبكر من عام  ،2028على أن تصبح
سائدة بحلول عام  ،2030وذلــك حسبما
جـ ــاء ف ــي ال ــورق ــة ال ـب ـح ـث ـيــة ال ـت ــي تـحــدد
رؤيـتـهــا للجيل ال ـق ــادم مــن تكنولوجيا
االتصاالت.
وأط ـلــق االت ـحــاد األوروب ـ ــي فــي ديسمبر

جديد

املاضي ،مشروعًا لتطوير شبكات الجيل
الـســادس ،تـقــوده شركة نوكيا ،وتشارك
فيه كل من «إريكسون» و«تيليفونيكا»،
إضــافــة إلــى بعض الجامعات .ومــا زالــت
شـبـكــة ال ـج ـيــل الـ ـس ــادس ف ــي م ـهــدهــا ،إذ
يجب أن تتغلب على العديد من العقبات
التقنية فــي البحث األســاســي وتصميم
املـ ـع ــدات ق ـبــل أن تـصـبــح الـتـكـنــولــوجـيــا
متاحة تجاريًا.

وفق أحدث تقنيات العصر

سيارة كهربائية ذات بطارية خارقة
كشفت الشركة الهولندية «اليت يير» على موقعها اإللكتروني أنها في صدد إنتاج سيارتني
كهربائيتني بأحدث تقنيات العصر ،مع توفير شحن لهما يدوم ملدة شهر كامل ،وقد تمتد
املدة ألكثر من ذلك .وذكرت الشركة أن سيارتها األولى تم طرحها بالفعل في األسواق وتسمى
( )Lightyear Oneحيث تعمل بالطاقة الكهربائية ،إلــى جانب قدرتها على تحويل الطاقة
الشمسية إلى كهربائية من خالل مساحة هيكلها الخارجي املغلف بخمسة أمتار مربعة من
ُ
األلواح الشمسية .وتعطي هذه األلواح خالل ساعة من تعرضها ألشعة الشمس طاقة تمكن
ُ
السيارة من قطع مسافة تصل إلى  12كيلومترًا .وعندما تشحن البطارية بالكامل ،تستطيع
السيارة قطع مسافة  720كــم .ويبلغ سعرها في السوق حوالي  170ألــف دوالر .كما سيتم
اإلعــان عن السيارة األخــرى وهــي أقــل كلفة خــال الربع األخير من عــام  ،2024وســوف يبلغ
سعرها  34ألف دوالر.

هشام حدانة

ه ـن ــاك ع ــدة ط ــرق إلن ـت ــاج ال ـه ـي ــدروج ــن من
مصادر مختلفة .ويأتي معظم اإلنتاج الحالي
م ــن تـحــويــل ال ــوق ـ ّـود األحـ ـف ــوري ،خصوصًا
ّ
الغاز الطبيعي ،ألنه الحل األقل كلفة .كذلك،
يمكن الحصول على الهيدروجني عن طريق
ّ
تحلل املــاء الكهربائيّ ،غير أن هــذه التقنية
ما زالت غير منتشرة ،ألنها أغلى بكثير من
ّ
غيرها .لذلك ،فإن استخدام مادة أكثر كفاءة
ّ
قد يغير قواعد اللعبة .مع ذلــك ،فــإن تفكيك
جزيئات املــاء إلى ثنائي الهيدروجني ()H2
وث ــان ــي األك ـس ـيــد ( )O2بــاس ـت ـخــدام الـطــاقــة

تمويل
«بي
بي
سي»

لندن ــ العربي الجديد

أكــد املــديــر الـعــام لهيئة اإلذاع ــة البريطانية ،تيم
ّ
ديفي ،أنه سيتعني قطع خدمات وعــروض «بي
بــي س ــي» نتيجة فـجــوة الـتـمــويــل الـنــاشـئــة عن
صفقة تجميد رســوم الترخيص التي يدفعها
مشاهدو البث التلفزيوني ملدة عامني ،وفق ما
نقلته «بــي بــي س ــي» .وق ــال ديـفــي ّإن التسوية

ُ
والعرق بنسبة  .%29أجري االستطالع
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـم ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي
العالمي وق ــادة أكاديميين عالميين،
ً
ع ـلــى أك ـث ــر م ــن  350ع ــام ــا ف ــي مـجــال
التكنولوجيا فــي ال ــوالي ــات المتحدة
وال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـم ــن فـ ــي ذل ــك
مديرو تكنولوجيا المعلومات وعلماء
ال ـب ـيــانــات ال ــذي ــن يـسـتـخــدمــون الــذكــاء
االصطناعي أو يخططون الستخدامه.
ّ
ووجــد الخبراء أن للتحيز العديد من
األوج ــه الـتــي ال يمكن حـصــرهــا ،ومــن
المتوقع أن تزيد كلما ازدادت تجارب
تــزويــد ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ببيانات
متحيزة بشكل متعمد أو غير متعمد.

عالج باركنسون
باستخدام الذكاء
االصطناعي

ت ـع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة «إك ـ ـتـ ــو»،
ُ
المتخصصة في الــذكــاء االصطناعي،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة «أس ـت ــروج ـي ــن»
الـكــوريــة الجنوبية على تطوير نظام
ذك ــي قـ ــادر ع ـلــى اك ـت ـشــاف الـجــزيـئــات
ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـم ــرش ـح ــة لـ ـع ــاج م ــرض
ً
الباركنسون .وستعمل الشركتان معا
في إنتاج واختيار الجزيئات .وحسب
بـيــان صحافي نشرته الـشــركـتــان ،من
الـمـتــوقــع أن تـسـتـخــدم شــركــة «إك ـتــو»
خ ــوارزمـ ـي ــات ال ـت ـع ـلــم اآلل ـ ــي م ــن أج ــل
إع ـ ــداد قــائ ـمــة مـخـتـصــرة بــالـجــزيـئــات
المرشحة للدراسات قبل السريرية .في
المقابل ،ستجري شركة التكنولوجيا
الحيوية «أستروجين» عمليات فحص
ل ـل ـج ــزي ـئ ــات الـ ـت ــي ت ــم اك ـت ـش ــاف ـه ــا فــي
المختبر .ومن الناحية التقنية ،تعتمد
خوارزميات «إكتو» على كميات كبيرة
مــن الـبـيــانــات لمعرفة كيفية تصميم

ال ـجــزي ـئــات بــاس ـت ـخــدام مـجـمــوعــة من
ال ـق ــواع ــد ،وب ـع ــد تـعـلــم ه ــذه ال ـقــواعــد،
ً
يصبح الحاسوب قــادرا على تصميم
جــزي ـئــات ج ــدي ــدة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ي ـقــول ي ــان جــاس ـتــون م ــات ــي ،الــرئـيــس
ً
التنفيذي لشركة «إكـتــو»« :يــومــا بعد
يوم تثبت تقنيات الذكاء االصطناعي
نجاعتها فــي مـجـ ّـال صناعة األدوي ــة،
ونحن على ثقة بأننا سنكون قادرين
عـلــى تـحــديــد م ــادة كيميائية جــديــدة
واع ـ ـ ـ ــدة لـ ـع ــاج األمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ـب ـيــة
المستعصية» .ولم يتم اكتشاف عالج
نهائي لـمــرض باركنسون حتى اآلن،
ً
إذ تعمل األدوي ــة المتوفرة حاليا في
األسواق على تخفيف أعراضه فقط.

التيتانيوم ( )TiO2الضوء فوق البنفسجي
ّ
فقط .ومع ذلك ،فإن ضوء الشمس املستخدم
في هــذه العملية يتكون أساسًا من األشعة
فوق البنفسجية والضوء املرئي .وبالتالي،
يجب أن تكون املــادة املستخدمة قــادرة على
ام ـت ـصــاص ك ــل ه ــذا اإلشـ ـع ــاع ،وذلـ ــك لخلق
شحنات نشطة كافية لكسر روابط جزيئات
امل ــاء .وط ــور بــاحـثــو جــامـعــة «لينشوبينغ»
ً
بالسويد شكال معينًا من كربيد السيليكون
ّ
 .3C-SiCووجــدوا خالل التجارب األولية أن
بـنـيــة نــانــويــة م ـحــددة تـمـتــص األش ـعــة فــوق
الـبـنـفـسـجـيــة والـ ـض ــوء امل ــرئ ــي م ــن الـشـمــس
بشكل أكثر فاعلية وأعلى بثالثة أضعاف.

التي ستشهد تجميد تكلفة ترخيص التلفزيون
لـلـعــامــن املـقـبـلــن« ،س ـتــؤثــر عـلــى إنـتــاجـنــا في
الـخـطــوط األمــام ـيــة» .وعـنــدمــا سئل عما يمكن
ّ
قطعه ،قال« :كل شيء على جدول األعمال».
وفــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي ،أطلقت الحكومة
مـ ـف ــاوض ــات ل ــاتـ ـف ــاق ع ـل ــى ت ـك ـل ـفــة تــرخ ـيــص
الـتـلـفــزيــون ،وهــي جــزء مــن تـســويــة تـمــويــل ملــدة
خـمــس س ـنــوات مــن امل ـقــرر أن ت ـبــدأ فــي إبــريــل/

نيسان  .2022واعـتـبــرت وزي ــرة الثقافة نادين
دوريس اإلثنني أن التجميد سيساعد األشخاص
الذين يعانون من ارتفاع تكاليف األسرة .وقالت
نادين دوريــس ملجلس العموم« :يجب على «بي
بي سي» دعم الناس في وقت تتعرض مواردهم
ّ
املالية لضغوط ،وأن تحقق مــدخــرات وكـفــاءات،
وتستخدم املليارات من التمويل العام الذي تتلقاه
ّ
لتقدم للمشاهدين واملستمعني واملستخدمني».

هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة س ـت ـك ــون أي ـض ــا ض ــرب ــة كـبـيــرة
ملالية «بــي بــي ســي» بينما تـحــاول التنافس مع
وسائل إعالم إخبارية ممولة من القطاع الخاص
وأمـ ـث ــال نـتـفـلـيـكــس وخ ــدم ــات ال ـب ــث الـتــرفـيـهــي
األخرى املمولة من اشتراكات املستهلكني .تبلغ
ً
تكلفة ترخيص التلفزيون ً
جنيها
حاليا 159
ً
إسترلينيا ،وتتلقى «بي بي سي»  3.7مليارات
ً
جنيه إسترليني سنويا لتمويل خدماتها.

حاولت االستخبارات الدنماركيّة تخويف الصحافة وترهيبها لمنعها من نشر تسريبات وقضايا أحرجت أجهزتها،
كما أحرجت السياسيين في البالد ،في ما تواجهه المؤسسات الصحافية بعمل مهني وفضح ٍأكبر

استخبارات الدنمارك في شباك الصحافة
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

مادة تساعد في إنتاج الهيدروجين من ضوء الشمس
الشمسية ليس باملهمة السهلة .ولتحقيق
أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الطاقة،
م ــن الـ ـض ــروري ال ـع ـثــور ع ـلــى مـ ــواد تـســاعــد
خصائصها في هذا التحليل الكهروضوئي
 وال ــذي يعتمد على إض ــاءة محفز ضوئيمـصـنــوع مــن أش ـبــاه امل ــوص ــات مـغـمــور في
امل ــاء .وحـتــى اآلن ،أثـبـتــت أش ـبــاه املــوصــات
التقليدية املستخدمة (،Fe2O3، WO3، TiO2
ّ
إل ــخ) أنـهــا غير فـ ّـعــالــة ،ولـهــا عمر قصير أو
بــاهـظــة الـثـمــن .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تمتص
معظم املــواد املطورة جــزءًا من طيف الضوء
فقط ،مما يعني انخفاض كفاءة التحويل.
فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،يـمـتــص ثــانــي أكـسـيــد
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كوبنهاغن ،خــال األسابيع القليلة
عاشت
ً
املــاضـيــة ،حــالــة غير مسبوقة فــي تاريخها
الحديث ،بسبب تعرض صحافتها ،وهيئة
البث العام( ،التلفزيون الدنماركي «دي آر»)،
لضغوط استخبارية للتأثير عليها .كان ذلك
ّ
قبيل الكشف أن من بني من جرى اعتقالهم
فــي سـيــاق مــا يسمى «قضية التسريبات»
هــو رأس الـجـهــاز األمـنــي الـعـسـكــري ،الرس
فيندسن ،املــوقــوف منذ  4ديسمبر/كانون
األول امل ــاض ــي ،وخ ـلــف أب ـ ــواب مـغـلـقــة ُمـنــع
فيها نشر اسمه ،إلى أن قررت املحكمة رفع
حظرها أخيرًا ،ومــددت حبسه حتى الرابع
من الشهر املقبل ،بينما أطلق  3مشتبهني
من الجهاز األمني املدني «بيت».
ً
عادة ما تتخذ قصص التغطية الصحافية
في الدنمارك (كبقية دول الشمال) صيغة
«ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر ق ــري ـب ــة مـ ــن» أو «وف ـق ــا
لـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات» و«جـ ـ ـ ـ ــرى االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى».
ومثلما كــان يـتــوق ال ـقــارئ فــي كوبنهاغن
لـ ــاطـ ــاع عـ ـل ــى حـ ـق ــائ ــق فـ ــي سـ ـي ــاق حـقــه
ّ
امل ـشــروع بتدفق املعلومات إلـيــه ،يـبــدو أن
أصــاب ــع االس ـت ـخ ـبــارات الــدنـمــاركـيــة كــانــت
تراقب وتنبش ملعرفة من يسرب معلومات
حساسة ،شكلت فــي  3قضايا على األقــل،
إح ـ ــراج ـ ــا ،ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـثـ ـغ ــرات فـ ــي ت ـق ــاري ــر
مصنفة «ســريــة» و«ســريــة لـلـغــايــة» .ورغــم
اع ـت ــراف رؤسـ ــاء تـحــريــر بـعــض الـصـحــف،
ال ــذي ــن ت ـمــت زي ــارت ـه ــم أو ال ــذي ــن «زاروا»
ال ـج ـه ــاز األمـ ـن ــي ،أن ال ـح ــدي ــث م ـع ـهــم كــان
للتخويف مــن نـشــر املــزيــد مــن املـعـلــومــات
ح ـ ــول م ـع ـت ـق ـلــي دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول
املــاضــي ،إذ مــن بــن األربـعــة موقوفني كان
م ــدي ــر جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
ّ ّ
«إف إي» فيندسن ،إل أن األمــر كــان يشمل
ق ـضــايــا ن ـشــر ح ـســاســة أخ ـ ــرى .حـســاسـيــة
«قضية التسريبات» هذه األيام عائدة إلى
الوزن الثقيل للمشتبه به (مع  3آخرين) في
الـقـضـيــة ،وهــو مــديــر جـهــاز االسـتـخـبــارات
العسكرية ،فيندسن ،الذي وجد نفسه يقع
في شباك جهاز االستخبارات املدنية ،بيت،
بعد مراقبة وتنصت عليه استمر لشهرين.
اآلن ،وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات م ـ ـسـ ــؤولـ ــي
امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة و«م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
امل ـط ـب ــوع ــات» و«ن ـق ــاب ــة ال ـص ـحــاف ـيــن» في
الــدن ـمــارك ،فــإن االسـتـخـبــارات الدنماركية
اس ـت ـخــدمــت ل ـغــة الــوع ـيــد ال ـســريــة م ــع تلك
الصحافة ،قبل فضحها من قبل الصحافة
نفسها ،عبر طــرح إمكانية تقديم شكاوى
ب ـح ــق م ــؤس ـس ــات ـه ــم ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ق ــان ــون
العقوبات املتعلق بالخيانة ،املادة  109من
قانون العقوبات ،والتي تــودي بصاحبها
إل ــى ال ـس ـجــن  12ع ــام ــا .وق ــد س ـبــق لـجـهــاز
االس ـت ـخ ـبــارات «ب ـيــت» أن ذه ــب فــي بــدايــة
األل ـف ـيــة إل ــى م ـحــاولــة ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى زمـيــل
صـحــافــي ،سـتــي مــاتـيــاســن ،ال ــذي عـمــل في
«إنفورماسيون» .وتعلق األمر بتقرير عن
ناشطني فلسطينيني أراد األمــن (املتعاون
بشكل وثيق مع املوساد منذ الثمانينيات،
بحسب مــا كشف عميلها السابق الهارب
إلى كندا فيكتور أوستروفيسكي في كتابه
«عـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـخـ ــداع») م ـعــرفــة هــويــاتـهــم
الحقيقية ومصادر ماتياسن .واستخدمت
في سبيل الضغط عليه مراقبة هاتفه بأمر
ق ـضــائــي ،ول ــم تـسـتـطــع ف ــي نـهــايــة املـطــاف
انتزاع معلومة واحدة عن املصادر.
حـ ـت ــى مـ ــع اكـ ـتـ ـش ــاف ق ـض ـي ــة ال ـت ـس ــري ـب ــات
إل ــى ال ـص ـحــافــة ،ل ــم ت ـتــوقــف ال ـص ـحــافــة في
كوبنهاغن عن نشر قصص وتقارير تتعلق
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال بــالــاج ـئــن ال ـســوريــن،
ح ـي ــث ت ـن ـش ــر ال ـص ـح ــف مـ ــا يـ ـتـ ـع ــارض مــع
التوجه السياسي األمني بتقدير «مناطق
آم ـن ــة» إلع ـ ــادة هـ ــؤالء إل ــى دم ـشــق وري ـف ـهــا،
وبذلك تستند إلى تقارير ليست في متناول
الجمهور .رغم ذلك ،تبقى أهم القضايا التي
أثارت اهتمام األجهزة األمنية في كوبنهاغن
تتعلق بمعلومات حساسة ،شكلت صدمة
للرأي العام وأثرت فيه وبتوجهاته .بالنسبة

ل ـل ــرأي ال ـع ــام ،ف ــإن ف ـضــح ال ـص ـحــافــة لعمق
التعاون األمني بني استخباراتهم والجانب
األم ـي ــرك ــي ،وخ ـصــوصــا أن ــه م ـتــواصــل منذ
ال ـت ـس ـ ًع ـي ـن ـيــات ع ـل ــى ه ـ ــذا املـ ـسـ ـت ــوى ،شـكــل
ً
صدمة وسجاال دفع بالبرملانيني من أحزاب
اليسار إلى استجوابات وضرورة السيطرة
أكثر على أعمال األمن بما يتوافق والحقوق
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن .فــال ـت ـج ـســس
والتعاون مع وكالة األمن القومي األميركي
 NSAأديــا إلى فضيحة تدحرجت ووصلت
إلـ ــى ذروتـ ـه ــا ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول ،2020
واستمرت حتى ربيع العام املاضي .كشف

توعدت
االستخبارات
ّ
الصحافة بشكاوى
تودي للسجن  12عامًا

الـتـلـفــزيــون الــدنـمــاركــي ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تسريب
أمـنــي ،كيف أن مـخــابــرات الــدنـمــارك سلمت
مـعـلــومــات عــن مــواطـنــن دن ـمــارك ـيــن ،وهــو
ما يعارضه القانون ،بل وصل أمر التعاون
إلــى منح األميركيني فرصة التجسس على
هاتف املستشارة األملــانـيــة السابقة أنغيال
ميركل ،وساسة أوروبيني آخرين من خالل
تمكني وكــالــة األم ــن الـقــومــي األمـيــركـيــة من
الــوصــول إلــى كابل اتـصــاالت حساس جـدًا.
ّ
وشكلت القضية حرجًا كبيرًا لساسة البلد
ّ
في عالقتهم باألوروبيني .ورغم أن كورونا
ط ـغــى ع ـلــى األنـ ـب ــاء ،ك ـمــا ق ــدم ــت الــدن ـمــارك

قضية التسريبات تشغل الدنمارك منذ أسابيع (كيلد نافنتوفت/فرانس برس)

إصرار على االستمرار

بالنسبة للقراء واملتابعني لوسائل اإلعــام والصحافة في
الدنمارك ،فإن دور «السلطة الرابعة» ال يستهان به ،وال تؤخذ
محاولة التضييق عليه باستخفاف ،إذ تبقى حرية النشر
واملـطـبــوعــات والــوصــول إلــى املـعـلــومــات وحـمــايــة املـصــادر
مــن أهــم مــا يضع كوبنهاغن ومجموعة دول الشمال في
مقدمة الــدول التي تعيش فيها الصحافة حــريــات كبيرة.
ويبدو أن السنوات األخـيــرة حملت الكثير من املنغصات
للسلطة الرقابية التي يوليها املتلقي االسكندنافي ،رغم
انتشار وسائل التواصل االجتماعي ،أولوية قصوى لناحية
اعتبارها مصدر معلومات موثوقًا به.
َ
على ذلك وغيره ،لم يبق جسم إعالمي لم يندد بمحاولة
تخويف الصحافة ً
أخيرا .فقد دانت «مؤسسة املطبوعات»
و«ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن» ف ــي ال ــدن ـم ــارك م ـح ــاوالت تــدخــل
األجهزة األمنية في عملها .بل توسع السجال املتواصل
ليشمل البرملان الدنماركي ،حيث يذهب اليسار ويسار
الــوســط إل ــى اسـتـجــوابــات بــرملــانـيــة لــوزيــرة الــدف ــاع ،ترينا

برامسن ،التي تقع في نطاق صالحياتها «االستخبارات
العسكرية» ،إف إي ،ووزير العدل ،نيك هيكروب ،باعتبار
الجهاز املدني ،بيت ،يخضع لوزارته ولقيادة شرطة البالد.
بل إن مؤسسات دولية ،مثل «لجنة حماية الصحافيني»
الدولية ،أصدرت خالل األيام املاضية مواقف تدعو فيها
الدنمارك إلــى احـتــرام حرية الصحافة واستمرار تمكني
الصحافيني من العمل في الظروف املالئمة ملهامهم.
في املجمل ،فــإن ما تخلفه قضية محاولة االستخبارات
الـتــأثـيــر ،بــالـتـهــديــد بـقــانــون الـعـقــوبــات الـجـنــائـيــة املتعلق
بالخيانة ،هو مزيد من إصرار الصحافة على لعب دورها،
والـكـشــف بمهنية عــن تلك الـتـهــديــدات وتعهد محرريها
ورؤس ــاء التحرير فيها بمواصلة نشر الحقائق للرأي
العام ،وهو ما ظهر خالل األيام املاضية ،تزامنًا مع اإلعالن
عن اعتقال رئيس الجهاز األمني ،بتركيز بعض الصحف
على قضية الالجئني السوريني من خالل تقارير تنافي
تمامًا االتجاهات السياسية.

ت ـف ـس ـيــرات سـيــاسـيــة لـ ــدول أوروبـ ـي ــة حــول
ّ
م ــا ج ـ ــرى ،ف ـ ــإن ذلـ ــك ال ـت ـع ــاون ج ـلــب املــزيــد
م ــن ال ـش ـك ــوك ال ـت ــي ع ـ ــززت دور الـصـحــافــة
ومصداقيتها في إنارة قضايا تهم مصالح
الجمهور ويومياته في ظل نظام ديمقراطي
وشـفــافـيــة أمـنـيــة تـمـنــع الـتـعــرض لحرياته
األســاسـيــة ،بما فيها حــق االط ــاع على كل
ما يجري.
ال ـ ـق ـ ـض ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي أبـ ـ ــرزت ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـص ـحــافــة ب ـت ـســري ـبــات قــدم ـت ـهــا صحيفة
«إكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــادي ـ ــت» وأخ ـ ــاف ـ ــت ك ــوالـ ـي ــس
االسـتـخـبــارات ،تمثلت فــي تسريب تقارير
«سـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ّ
وجـ ـ ـ ــه خ ــالـ ـه ــا جـ ـه ــازا
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات املـ ــدنـ ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،فــي
م ـنــاس ـبــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،آخ ــره ــا ف ــي مـ ــارس/
آذار ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ت ــوص ـيــات لـلـحـكــومــة
الــدن ـمــارك ـيــة ،بـعـمــل ج ــدي «إلخـ ـ ــراج نـســاء
وأطفال على عالقة بالدنمارك من مخيمي
الروج والهول في شمال سورية وإعادتهم
إل ــى كــوبـنـهــاغــن» .وصـلــت الـتـســريـبــات عن
معتقالت متهمات باالنتماء إلى «داعــش»،
ومـ ـعـ ـتـ ـق ــات م ـ ــع أطـ ـف ــالـ ـه ــن /الـ ـقـ ـص ــر فــي
س ـج ــون ت ــدي ــره ــا مـيـلـيـشـيــات ك ــردي ــة ،إلــى
مكتب رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن،
وت ـق ـضــي بـ ـض ــرورة اس ـت ـع ــادة ه ـ ــؤالء «ملــا
ي ـم ـكــن أن ي ـش ـك ـلــه ت ــرع ــرع ال ـق ــاص ــري ــن فــي
ظـ ــروف يـنـقـلـبــون فـيـهــا إل ــى ال ـت ـطــرف ضد
ً
وخصوصا الخوف من تهريبهم
الدنمارك
مــن املعسكرين» .نشرت صحيفة «إكسترا
بالديت» تلك التسريبات ،وثارت ضجة بني
الدنماركيني بعدما ظلت السياسة الرسمية
تعتبر الـنـســاء ًواألط ـفــال «أداروا ظهورهم
لبلدهم» ،رافضة استعادتهم .وتحت وابل
مــن ال ـس ـجــاالت اض ـطــرت كــوبـنـهــاغــن حتى
ديـسـمـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي اسـتـعــادة
النساء والقصر واألطفال .لكن تحت دخان
تلك العودة ،التي حظيت بتغطية إعالمية
وق ـض ــائ ـي ــة ،وب ـس ـب ــب ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي لـعـبـتــه
الـصـحــافــة كــانــت األج ـه ــزة األم ـن ـيــة تفتش
بغضب عن املسربني لتقارير سرية .الضربة
الـثــالـثــة واألق ـس ــى لـجـهــازي االسـتـخـبــارات
ال ــدن ـم ــارك ـي ــن ،ال ـع ـس ـكــري وامل ــدن ــي ،كــانــت
في نشر تسريب أمني لـ«بيرلنغسكا» عن
معلومات مؤكدة ومصنفة «سري للغاية»
عــن قضية شــاب دنـمــاركــي ،أحـمــد سمسم،
(م ــن أص ــول ســوريــة ول ــد وكـبــر فــي الـبـلــد)،
وحكمت عليه محاكم إسبانيا بالسجن 8
سنوات في  2018عن تهمة «االنضمام إلى
داعش» .اعتقل الشاب في ّ ،2017وظل لعام
كامل يحاول إقناع مدريد أنه كان يسافر إلى
سورية بمعرفة الجهازين األمنيني في بلده
الدنمارك .ورغــم رفــض األخيرين االعتراف
بـ ــه ،ف ـق ــد م ـض ــت ص ـح ـي ـفــة «ب ـيــرل ـن ـغ ـك ـســا»
بــإحــراجـهـمــا مــن خ ــال نـشــر تـقــاريــر تؤكد
ّ
أن ال ـش ــاب س ـم ـســم ،الـ ــذي ت ـعــرض لــوصـلــة
تخوين وإس ــاءة في الصحافة الدنماركية
ً
بــاع ـت ـبــاره «إره ــاب ـي ــا» بــالـفـعــل ك ــان عـمـيــا
لــأمــن الــدنـمــاركــي .وشـكــل نـشــر معلومات
س ــري ــة ف ـض ـي ـحــة حـقـيـقـيــة لــاس ـت ـخ ـبــارات
الدنماركية ،واضـطــرت الدنمارك في العام
املاضي إلى استعادته من سجون إسبانيا،
وخـفــض الـحـكــم إل ــى  6س ـنــوات .الـنـشــر في
الـقـضـيــة اسـتـمــر حـتــى األيـ ــام األخ ـي ــرة من
ال ـس ـنــة امل ــاض ـي ــة ،إذ رفـ ــع م ـحــامــو سمسم
ق ـض ـيــة مل ـحــاك ـمــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات م ــن أج ــل
ف ــرض اع ـت ــراف رس ـمــي ب ــه سـعـيــا لتبرئته
ّ
وإطـ ــاق س ــراح ــه .ول ـعــل الـقـضـيــة األخ ـيــرة،
املتعلقة بنشر تفاصيل مسربة مــن أروقــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،وس ـع ــي
سـمـســم إل ــى ج ــر ال ـج ـهــازيــن أمـ ــام املـحــاكــم
يعتبر من أكثرها حساسية .فمدير جهاز
االستخبارات العسكرية فيندسن هو املتهم
الرئيس في تسريب املعلومات السرية إلى
الصحافة ،وتلك تهمة ثقيلة تحمل تصنيف
ّ
«خـيــانــة» رغــم أن الصحافة وبـعــض الــرأي
العام يبديان نوعًا من التعاطف مع رئيس
الـجـهــاز املعتقل ،وال ــذي أص ـ ّـر بنفسه على
نشر اسمه في الصحافة في طلبه للقاضي
الذي أبقى االسم سرًا منذ الشهر الفائت.
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منوعات فنون وكوكتيل
إضاءة

باريس ــ العربي الجديد

إذا كـ ــانـ ــت «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ج ـع ـلــت
«مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرس» أولـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ف ــإن ه ــذا الـعــالــم
امل ـ ـ ـ ــوازي ف ـت ــح ش ـه ـيــة ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـج ـهــات
األخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـش ــرك ــات ألـ ـع ــاب ال ـف ـي ــدي ــو ،مـثــل
«روب ـ ـلـ ــوكـ ــس» و«فـ ــورت ـ ـنـ ــايـ ــت» ،وع ـ ـ ــدد مــن
امل ــؤس ـس ــات ال ـنــاش ـئــة املـتـخـصـصــة ،وأخ ـي ـرًا
ع ــال ــم ال ـت ـص ـم ـي ــم واألزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء .وي ـش ـك ــل عــالــم
«م ـي ـتــاف ـيــرس» م ــا يـشـبــه نـسـخــة رق ـم ـيــة عن
عاملنا املحسوس يمكن الــوصــول إليها عبر
اإلنترنت .وبفضل الواقع االفتراضي والواقع
املـ ـع ــزز ،م ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـيــح ه ــذا الـعــالــم
امل ـ ــوازي زيـ ــادة الـتـفــاعــات الـبـشــريــة بــدرجــة
كبيرة ،عبر تحريرها من القيود املادية.
وأطلقت مجموعات التكنولوجيا األميركية
العمالقة ،وفي طليعتها «فيسبوك» ،مشاريع
ضـخـمــة فــي ه ــذا امل ـج ــال .وت ـهــدف مجموعة
م ــارك زوك ــرب ـي ــرغ ،ال ــذي غـ ّـيــر اسـمـهــا أخـيـرًا
إلــى «مـيـتــا» ،إلــى ترسيخ مكانتها كمنشئ
ملساحة رقمية عاملية معيارية ،مثل متجر

تحول
تحاول العالمات التجارية تأسيس وجود لها في عالم «ميتافيرس» ،خوفًا من تفويت
ّ
تكنولوجي واجتماعي مهم يبدو أنه سيكون مستقبل اإلنترنت

عالم «ميتافيرس»

أزياء تصمم وتباع في فضاء افتراضي

التطبيقات من «آبل» أو محرك بحث «غوغل».
وحــالـيــا ،تعمل املـنـصــات اإللـكـتــرونـيــة التي
تعتبر ِّ
ممهدة لرؤية «ميتافيرس» ملستقبل
ّ
اإلن ـت ــرن ــت كـمـشــاغــل ع ـم ــل ،ت ـط ــور مـنـتـجــات
م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـب ـيــع فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ــواق ـع ـي ــة.
ّ
وي ـت ـق ــل ــص الـ ـح ــاج ــز بـ ــن الـ ـع ــامل ــن الــرق ـمــي
وامل ــادي ،بــدءًا بأحذية رياضية مصممة في
ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي وم ـص ـنــوعــة ف ــي الـعــالــم
ً
ال ـح ـق ـي ـقــي ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـص ـم ـمــن ال ــذي ــن
ي ـج ــرب ــون م ــاب ــس ع ـلــى ش ـخ ـص ـيــات رقـمـيــة

رمزية (أفــاتــار) قبل صنعها .ويقول مصمم
األزيــاء الفرنسي جوليان فورني الــذي يدير
داره الخاص لألزياء« :في الحياة الواقعية،
ّ
ّ
تكلف صناعة املنتجات الكثير» ،معتبرًا أن
اإلن ـتــرنــت «م ـك ــان مـفـتــوح الخ ـت ـبــار األش ـيــاء
افتراضيًا ،وإعــادة إنشاء صلة وصــل وثيقة
مع التجربة في الحياة الواقعية».
وي ــأت ــي ال ـص ـخــب ح ــول ال ـس ـلــع االف ـتــراض ـيــة
ّ
وسط توقعات بأن عالم «ميتافيرس» ،وهو
نـسـخــة م ــن ال ــواق ــع االف ـت ــراض ــي لــإن ـتــرنــت،

ابتكر مصممون
تصاميم ثالثية األبعاد
ّ
لتعذر اللقاء بالعمالء

سيحل مكان اإلنـتــرنــت الـحــالــي .فــي األشهر
األخ ـي ــرة ،ح ــاول ع ــدد مـتــزايــد مــن الـعــامــات
التجارية تأسيس وجود في منصات رقمية
ّ
يتحدث عنها الجميع ،خوفًا من تفويت أي
ّ
تحول تكنولوجي واجتماعي مهم .ومسألة
اإلنترنت،
تفاعل املستخدمني مع السلع عبر
ً
ّ
وماذا يختارون أو يتجاهلون ،تشكل فرصة
منخفضة األخطار والكلفة لدى الشركات في
عملية تطوير منتجاتها.
وي ـق ــول ال ـشــريــك ف ــي ش ــرك ــة «مــاك ـي ـنــزي أنــد

عقارات ومتاجر
وسفارة
أعلنت شركة «ريبابليك ريلم»
الشهر الماضي ،عن إنفاقها
 4.3ماليين دوالر لشراء أرض
عبر «ذا ساندبوكس» ،وهي
منصة تتيح دخول عالم
افتراضي يمكن للمشاركين
فيه الدردشة واللعب
والمشاركة في الحفالت.
وعلى موقع «ديستراالند»،
أنفقت شركة «توكنز.
كوم»  2.4مليون دوالر
على شراء عقار في «فاشن
ستريت» ،تعتزم تحويله إلى
وجهة للمتاجر االفتراضية
للمجموعات الفاخرة.
كذلك ،أعلنت باربادوس،
المستقلة حديثًا عن التاج
البريطاني ،عن نيتها إنشاء
سفارة في «ميتافيرس».

يتقلّص الحاجز بين العالمين الرقمي والمادي (ميغيل كانديال/األناضول)

أزياء

ي ـع ــود ب ـي ــار كـ ـ ــاردان ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي أس ـبــوع
املــوضــة فــي ب ــاري ــس ،فــي مـحــاولــة لـبــث حياة
جــديــدة فــي الـعــامــة الـتـجــاريــة ،وف ــق مــا قاله
رئ ـي ـس ـهــا ال ـج ــدي ــد ل ــوك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس بـ ــرس»،
بعد أكثر من عــام بقليل على وفــاة مؤسسها
األس ـطــوري .رحــل مصمم األزي ــاء الشهير في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول  2020ع ــن  98عــامــا،
بعدما بنى إمبراطورية تجارية مربحة جدًا
مــن خ ــال نـشــر تــراخـيــص للعالمة التجارية
الـتــي تحمل اسـمــه فــي كــل أنـحــاء الـعــالــم .بقي
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـض ــوء حـتــى ال ـن ـهــايــة ،م ــع تقديم
ع ــروض فــي روسـيــا وكــازاخـسـتــان وحـتــى في
ســور الصني العظيم خــال السنوات األخيرة
ّ
من حياته .لكن كاردان بقي بعيدًا عن عروض
األزي ــاء الرئيسية فــي العقدين األخـيــريــن من
ح ـيــاتــه ،وهـ ــذا أم ــر يــريــد اب ــن شـقـيـقــه وخلفه
املـ ـخـ ـت ــار ب ـع ـن ــاي ــة رودريـ ـ ـغ ـ ــو ب ــازي ـل ـي ـك ــات ــي
كاردان عكسه.
أن يكون حرًّا

وقــال بازيليكاتي ـ ك ــاردان ،لوكالة «فرانس
ب ـ ـ ــرس» ،ق ـب ــل انـ ـط ــاق أسـ ـب ــوع امل ــوض ــة فــي
باريس« :بيار أراد أن يكون ح ـرًا» .وأضــاف:
«مع اقترابه من عيد ميالده الثمانني ،قال إن
ثمة الكثير من املصممني الشباب الذين يجب
أن يكونوا جزءًا من أسبوع املوضة وال يريد
أن يقف في طريقهم».
ّ
لـكــن بازيليكاتي ـ ك ــاردان يعتقد أن الــوقــت
حان إلعادة إطالق العالمة التجارية.
وال ـخ ـطــوة األولـ ــى سـتـكــون عــرضــا تــذكــاريــا
مخصصًا لبيار كاردان في  28يناير/كانون
الثاني ،في نهاية أسبوع املوضة.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة:

تصميم من أصل 50

ل ـكــن م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،ب ــدأ كـ ـ ــاردان بيع
ت ــراخ ـي ــص اسـ ــم عــام ـتــه ال ـت ـج ــاري ــة ملـئــات

رحل مصمم األزياء الشهير في ديسمبر  2020عن  98عامًا (بيير فوثي )Getty /

بقي كاردان بعيدًا عن
عروض األزياء الرئيسية
في آخر عقدين

تسخر المخرجة
النا واتشاوسكي
في الجزء
الجديد من «ذا
ماتريكس» من
النوستالجيا
(بودرول
تشوكرات)Getty/

هوليوود

أهذه نهاية العالم؟
عمار فراس
ّ

ف ــي ع ــام  ،1989ص ــدر لـلـنــاقــد األم ـيــركــي فــريــدريــك
جيمسون ،كتاب «ما بعد الحداثة :املنطق الثقافي
لـلــرأسـمــالـيــة امل ـت ــأخ ــرة» .واح ـ ــدة م ــن أبـ ــرز الـنـقــاط
الواردة في هذا الكتاب ،وأكثر األفكار اقتباسًا ،هي
توصيفه للمنتجات الـثـقــافـيــة ،حينها ،بوصفها
أسيرة النوستالجيا؛ هي تعيد استهالك املاضي
وامل ــأل ــوف وتـقــديـمــه ،وال ت ـطــرح أسـئـلــة نـقــديــة ،بل
تراهن على متخيلنا عما نعرفه ،وتحاول الكسب
م ـنــه .ال ـك ــام ال ـن ـظــري املـخـتـصــر ال ـس ــاب ــق ،يتجلى
فــي املسيرة املهنية للمخرج األميركي جيه .جيه.
أبــرامــز ،الــذي بنى شهرته على النوستالجيا ،في
إخــراجــه األج ــزاء الجديدة مــن «املهمة املستحيلة»
و«ستار تريك» و«كلوفيلد بارادوكس» .وينسحب
األم ــر عـلــى االس ـتــوديــوهــات أي ـضــا ،الـتــي استغلت
موجة التنوع الجندري ،لتعيد إنتاج «أوشينز ،»7
و«طاردوا األشباح».
هــذه الـظــاهــرة تجلت بأوجها فــي الـجــزء الــرابــع من
سلسلة «مــاتــري ـكــس» ،ال ــذي يحمل عـنــوانــا فرعيًا:
«ال ـب ـع ــث» .وف ــي ه ــذا الـ ـج ــزء ،تـسـخــر امل ـخــرجــة النــا
وات ـش ــاوس ـك ــي م ــن ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا ،وض ـغ ــط شــركــة
«وارن ــر بـ ــراذرز» عليها إلنـتــاج جــزء جــديــد بعد 18
عشر عامًا ّ من إصدار الجزء الثالث ،ما جعل النتيجة
تبدو وكأنها تلبية لكل «مــا يطلبه الجمهور» من
ّ
البهلوانية،
مـشــاهــد؛ فهناك كــل الـقـتــال والـحــركــات

كل نظريات التفسير التي تناولت املاتريكس ،وكل
التساؤالت التي طرحت على مدى سنوات موجودة
في الفيلم الجديد .ال نحاول أن نقدم قــراءة نقدية لـ
«ذا مــاتــريـكــس» ،لـكــن االخ ـتــاف بينه وب ــن األف ــام
النوستالجية األخرى ،يكمن في أنه يعي وقوعه في
هذه املشكلة ويسخر منها ،موظفًا كل أفالم السلسلة
السابقة ،مقتبسًا من نفسه ومتهكمًا عليها ،وكأنه
يسخر من املاضي ،واألهم ،يستهدف شبق الجماهير
إلى ما هو ماض وجميل ،ورغبتهم بتكراره لألبد.
ه ــذا األس ـل ــوب فــي اإلن ـت ــاج وال ـع ـمــل يــدفـعـنــا ،إلــى
طرح ســؤال «الجديد» :ما هو الجديد الــذي يمكن
أن نــراه أو نبحث عنه؟ خصوصًا أن الحنني إلى
املــاضــي ،وزخرفته وفــق مخيلة معاصرة يعمينا
عما يحصل حاليًا« .الجديد» عادة وعلى اختالف
نوعيته ،يدفعنا ،إلى إعادة النظر في البنية التي
أنتجته وال ـش ــروط ال ــذي ظـهــر ضمنها ،وه ــذا ما
ال ن ــراه فــي األف ــام النوستالجية التقليدية التي
ت ـحــولــت بـسـبـبـهــا اس ـت ــدي ــوه ــات اإلنـ ـت ــاج إل ــى ما

انتقادات عدة
طاولت فيلم «ال تنظر
إلى األعلى» أخيرًا

يشبه مطاعم الوجبات السريعة ،التي تعدك بذات
الــوج ـبــة ،وذات الـطـعــم وذات ال ـث ـمــن ،ف ــي ك ــل مــرة
تدخلها كي تأكل ،وهــذا بالضبط املنطق الحالي
فــي األف ــام تلبي رغـبـتـنــا ب ــأن «ال ن ـع ــرف» ،بــل أن
«ن ـتــذكــر» ك ــي تــربــح ب ـنــاء عـلــى ال ـتــاريــخ الـســابــق،
وتقدم منتجات قابلة للتوقع ،ال جديد فيها ،مجرد
تكرار مع تعديالت طفيفة ،في رهان على املألوف
واملتعارف عليه ،واألهم أنه ذو نتائج مضمونة.
ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم هـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــاربـ ــة مـ ــن ن ـق ـي ـض ـه ــا ،عـبــر
االنتقادات التي طاولت فيلم «ال تنظر إلى األعلى»
الذي بثته نتفليكس أخيرًا ،إذ رآه البعض ُمخيبًا
للتوقعات ،فالعالم ينتهي فــي الفيلم ،والبشرية
تفنى ،فــي مقارنة مــع فيلم Doctor Strange love
املنتج ع ــام ،1964للمخرج ستانلي كوبريك .عمل
ذو ن ـهــايــة سـيـنـيـكــة مـشــابـهــة مل ــا ش ــاه ــدن ــاه على
نتفليكس ،حيث الجميع يـمــوت ،وكــل املـحــاوالت
ال ـف ــردي ــة وال ـس ـعــي إلن ـق ــاذ ال ـب ـشــريــة م ــن ق ـبــل فئة
م ــن ال ـع ـل ـمــاء ت ـف ـشــل ،وكــأن ـنــا م ـح ـكــومــون بــاملــوت
مسبقًا .وه ــذا مــا ال ن ــراه فــي األف ــام «التقليدية»
ّ
النوستالجية ،تلك الـتــي ال ينتهي فيها العالم،
وينتصر الـخـيــر عـلــى ال ـشــر ،وي ـفــوز الـبـطــل بقلب
البطلة ،وتـعــود الحياة إلــى طبيعتها ،التوقعات
الـتــي لــم تتحقق فــي فيلم «ال تنظر إلــى األعـلــى»،
وكأنه ال يجوز أن نموت جميعًا وأن يفشل البطل،
ف ــا حـنــن ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم ،ب ــل ك ــارث ــة نـنـكــرهــا ثم
تصيبنا ،من دون بطل قادر على الوقوف بوجهها.

إنتاج

«بيار كاردان» يعود إلى أسبوع الموضة في باريس
«ن ــري ــد الـ ـع ــودة إلـ ــى أس ــاب ـي ــع امل ــوض ــة ،مــرة
واحدة على األقل في السنة .نحن نحتاج إلى
الدعاية».
وتــابــع« :عـ ّـمــي فعل الكثير والــدعــايــة جــاءت
بشكل طبيعي .لكنه ّ
كرس الجزء األخير من
حياته لإلبداع وليس للتوزيع».
ساهم كاردان في إحداث ثورة في عالم املوضة
فــي ستينيات ال ـقــرن املــاضــي وسبعينياته
بتصميمات جريئة ومستقبلية استفادت
من اإلثارة التي كانت في أوجها حول عصر
الـفـضــاء .وانـطــاقــا مــن ذل ــك ،سيقام العرض
ال ـت ـكــري ـمــي ف ــي م ـت ـحــف ال ـط ـي ــران وال ـف ـضــاء
خارج باريس.
وأوضح بازيليكاتي ـ كاردان« :أردنا أن يكون
املوضوع هو الفضاء الخارجي الستحضار
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ع ـن ــدم ــا أراد ب ـي ــار كـ ـ ـ ــاردان أن
يصمم مالبس مشابهة لبزات الــرواد الذين
ي ـســافــرون ف ــي سـفــن ف ـضــائ ـيــة» .وأشـ ــار إلــى
أنــه «كــان األول ،بل الوحيد الــذي تجرأ على
القيام بذلك مع أندريه كـ ّ
ـوريــج ،وقــد تعرض
النتقادات من الجميع في ذلك الوقت».

كومباني» لالستشارات ،أخيم بيرغ ،لوكالة
ّ
«فرانس برس» ،إن هذا األمر ُيعتبر جزءًا من
اتجاه أساسي لالستفادة من البيانات التي
ُجمعت عبر اإلنترنت« ،لتطوير مجموعات
أفـضــل ،ولــوضــع تــوقـعــات أف ـضــل» .ويضيف
ّ
أن جائحة «كوفيد »19-ساهمت في تقليص
املسافة بني الواقعني االفتراضي والحقيقي،
عبر دفع عدد كبير من املصممني إلى ابتكار
تصاميم ثالثية األب ـعــاد ،لـعــدم ال ـقــدرة على
لقاء العمالء شخصيًا.
نـهــايــة فـبــرايــر/شـبــاط  ،2021أطـلـقــت شركة
 ،RTFKTبالتعاون مع الفنان ،FEWOCiOUS
مجموعة محدودة اإلصــدار تضم  621زوجًا
م ــن األح ــذي ــة ال ــري ــاض ـي ــة االف ـت ــراض ـي ــة عـبــر
«ال ــرم ــوز غـيــر الـقــابـلــة لــاس ـت ـبــدال» (إن إف
ت ــي) ،وه ــي مـنـتـجــات رقـمـيــة يمكن شــراؤهــا
وب ـي ـع ـهــا ب ــاس ـت ـخ ــدام ت ـ ّق ـن ـيــة «ب ـلــوك ـت ـشــن»
(س ـل ـس ـلــة ال ـك ـت ــل) .وت ـمــث ـلــت إحـ ــدى جــوانــب
العملية بمطابقة كل زوج رقمي بيع في ذلك
مشتر
الـيــوم بأحذية ملموسة ،ويمكن لكل
ٍ
الحصول عليها بعد ستة أسابيع.
وي ـ ـقـ ــول بـ ــونـ ــوا ب ــاغ ــوت ــو ،وه ـ ــو واح ـ ـ ــد مــن
مــؤسـســي  RTFKTال ـتــي اس ـت ـحــوذت عليها
شركة «نايكي» العمالقة في ديسمبر/كانون
األول ،لصحيفة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال»:
ّ
«نعتقد أن العالقة العاطفية تجاه األشياء
امل ـل ـمــوســة ال تـ ــزال م ـهـ ّـمــة ،وي ـم ـكــن أن تــزيــد
االرتباط» باملنتجات الرقمية .وأنشأ تطبيق
 ،Agletال ــذي يـمــزج بــن األحــذيــة الرياضية
االف ـتــراض ـيــة وال ــواق ــع امل ـع ــزز ،ح ــذاء «تـيـلــغ»
ال ـخ ــاص ب ــه ،ع ـلــى غـ ــرار أح ــذي ــة «أدي ـ ـ ــداس»
و«ريبوك» .ويقول الرئيس التنفيذي للشركة،
ّ
راين ديفيد مولينز ،إن شركته تخطط حاليًا
لصنع أحذية رياضية حقيقية ،مشيرًا إلى
ّ
ّ
تضم  500حذاء بيعت
أن الدفعة األولى التي
حـتــى قـبــل ب ــدء اإلنـ ـت ــاج .ويـضـيــف «بـمـجــرد
تـمـكـنـنــا م ــن ت ـحــديــد ح ـجــم ال ـط ـلــب ف ــي هــذه
املنصات ،يصبح من األسهل بناء قناة نحو
العالم الحقيقي لتصنيع املنتجات».
وبــدأ التطبيق التعاون مع مصممني شباب
ق ــد ت ـكــون كـلـفــة إطـ ــاق عــامـتـهــم الـتـجــاريــة
امل ـ ـ ــادي ـ ـ ــة بـ ــاه ـ ـظـ ــة ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــيء .ويـ ـ ــرى
ّ
مولينز أن «املـبــاشــرة فــي تصميم املنتجات
اف ـتــراض ـيــا أس ـهــل ب ـك ـث ـيــر» .وتـعـتـبــر منصة
ً
 Farfetchل ــأزي ــاء ال ــراق ـي ــة م ـث ــاال آخ ــر على
ازده ــار هًــذا املـجــال .وأطلقت فــي أغسطس/
آب صيغة تسمح بالطلب املسبق ملنتجات
«بالنسياغا» أو «أوف-واي ـ ــت» أو «دولتشه
أنــد غابانا» الرقمية فقط .وتتعاون املنصة
مع شركة «دريس إكس» الذي يصمم مالبس
ّ
للتوصل إلى إصدارات مقنعة قدر
افتراضيةّ ُ ،
اإلمكان .وتصنع القطع بعد ذلك في املشاغل،
بحسب الطلبات املسبقة فقط ،وهــي طريقة
جذابة خصوصًا للعالمات التجارية الراقية
ً
بدال من شركات املالبس الجاهزة الضخمة.
وق ــد ّ تـســاعــد ه ــذه الـطــريـقــة ف ــي الـعـمــل على
ت ـج ــنــب اإلفـ ـ ـ ــراط ف ــي اإلنـ ـت ــاج وال ـس ـل ــع غـيــر
املباعة التي أصبحت مصدر قلق للتكاليف
املرتبطة بها.
ومع ذلك ،لم يقتنع الجميع بفكرة تحويل ما
وتعتبر دار األزيــاء
هــو رقمي إلــى ملموس.
ّ
االفتراضية «ذا فابريكنت» أنه «يمكن ارتداء
القطع الرقمية وجمعها واملـتــاجــرة بها في
عــالــم مـيـتــافـيــرس ،مــن دون الـحــاجــة إذًا إلــى
جهات في العالم الــواقـعــي» .ال تــزال الشركة
ال ـهــول ـنــديــة ت ــرى أن ال ـن ـفــاذيــة ب ــن الـعــاملــن
أمــر جيد عندما يختار األشـخــاص «إدخــال
ج ـمــال ـيــة ال ـع ــال ــم االفـ ـت ــراض ــي ف ــي حـيــاتـهــم
املــاديــة» .ويـقــول بـيــرغ «فــي النهاية ،يتعلق
األمر باالستحسان» ،مضيفًا «إذا كان شيء
ما مرغوبًا في هذا الفضاء (االفتراضي) ،فلم
ال يكون مستحسنًا في فضاء آخر؟».
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هل تحكم منصة «شاهد» الدراما الرمضانية في 2022؟
الشركات واملنتجات ،من خالطات الطعام
ً
إلى أجهزة الرد اآللي وصوال إلى السردين
املعلب.
وكــانــت تلك الـخـطــوة مربحة ج ـدًا ولــم يندم
عليها بيار كاردان إطالقًا ،إذ ّ
صرح لصحيفة
«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ف ــي ع ــام « :2002خ ــال
الحرب ،كنت أفضل أن أشم رائحة السردين
أكثر من رائحة العطر».
لـ ـك ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ب ـع ـض ـه ــم ،ق ـل ـل ــت تـلــك
التراخيص من جاذبية العالمة التجارية مع
إلصاق اسمها على مالبس رديئة النوعية
ومنخفضة السعر في كل أنحاء العالم.
اخـتـيــر بــازي ـل ـي ـكــاتــي-كــاردان ،وه ــو مهندس
ومصمم غــرافـيــك ،خلفًا لعمه فــي عــام 2018
بعدما عمل معه منذ التسعينيات ،خصوصًا
على األكسسوارات.
وروى بازيليكاتي-كاردان« :لقد أحب بساطة
معينة ،حــب املـنـحـنــى .لـقــد أوض ــح لــي أنني
كنت أقوم باألمور بشكل غريزي».
بعدما أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة،
بقي يصمم نظارات ويختار األفكار املرشحة
ألن يتم تطويرها في التشكيالت املستقبلية.
وقـ ـ ـ ــال« :ف ـ ــي ت ـص ـم ـيــم مـ ــن أص ـ ــل  ،50أج ــد
شيئًا جديدًا وأختاره» لكنه يدرك الحاجة
إل ـ ــى «تـ ـج ــدي ــد» الـ ـع ــام ــة ال ـش ـه ـي ــرة رب ـمــا
م ــع م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـص ـم ـمــن مــن
الخارج .وكل ذلك من دون نسيان مؤسسها
األسـ ـط ــوري :يـخـطــط بــازي ـل ـي ـكــاتــي-كــاردان
لتنظيم حدث في  2يوليو/تموز لالحتفال
ب ــال ــذك ــرى املـ ـئ ــوي ــة ل ـب ـي ــار كـ ـ ـ ـ ــاردان ،وه ــذه
امل ــرة قــد يـكــون فــي الـبـنــدقـيــة ،مسقط رأس
مصمم األزياء.
(فرانس برس)

تنته
حتى الساعة ،لم
ِ
عمليات تصوير معظم
المسلسالت الخاصة
بموسم رمضان .2022
هل تحرم الشاشات
الصغيرة المسلسالت
لمصلحة المنصات؟
إبراهيم علي

بني الحني واآلخر ،يجري تداول معلومات،
ت ــؤك ــد أن ال ـي ــد ال ـط ــول ــى ل ـل ــدرام ــا الـعــربـيــة
املـشـتــركــة ،أصـبـحــت ِمـلـكــا ملنصة «شــاهــد»
السعودية ،التي تسيطر على معظم ،إن لم
يكن كــل ،اإلنـتــاجــات واملـسـلـســات العربية
القصيرة والطويلة ،وتلك الخاصة بموسم
رمضان .ويبدو أن شركات اإلنتاج اللبنانية
أو العربية ،أصبحت «موظفًا» لدى مجموعة
 ،MBCالتي تتفرع منها «شــاهــد» ،وهــذا ما
ب ــدا واض ـح ــا م ــن خ ــال اإلن ـت ــاج ــات األخ ـيــرة
التي ُعرضت حصرًا على املنصة السعودية،
واملعروفة بـ «أعمال شاهد األصلية».
فــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــيُ ،ع ــرض الـجــزء
األخـ ـي ــر م ــن م ـس ـل ـســل «ال ـه ـي ـب ــة» ،وحـصـلــت
«شــاهــد» على حصرية ال ـعــرض ،تــزامـنــا مع
عــرضــه على ُ ،4 MBC
وح ــرم جمهور لبنان
ً
متابعته كامال على محطة  ،MTVالتي كان
لها الحق الحصري في عرضه داخل لبنان.
أوق ـع ــت حـصــريــة ع ــرض مـسـلـســل «الـهـيـبــة»

شركات اإلنتاج في مأزق كبير لجهة التعاون
م ــع امل ـح ـطــات الـعــربـيــة وال ـف ـضــائ ـيــة ،وحـتــى
امل ـن ـص ــات .وت ـك ـشــف م ـع ـلــومــات ح ـصــريــة أن
إنـتــاجــات شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» ملــوســم رمضان
ُ
 ،2022ل ــن ت ـع ــرض ع ـلــى ال ـش ــاش ــات املحلية
في لبنان ،وربما على الفضائيات األخــرى،
وورد منها مسلسل «ب ـيــروت  ،»303لسيف
رضـ ــا ح ــام ــد ،وامل ـ ـخـ ــرج إي ـل ــي س ـم ـع ــان ،مــن
بطولة عابد فهد وســافــة معمار ومعتصم
النهار ونادين الراسي .وتؤكد املعلومات أن
القرار اتخذ من قبل «شاهد» ،بل كان شرطًا
أســاس ـيــا ف ــي االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـشــركــة املـنـتـجــة
واملـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـه ـ ّـدد
معظم املحطات اللبنانية بفقدانها ملحتوى
رمضاني كما جرت العادة ،وإجبار املشاهد
عـلــى االن ـت ـقــال إل ــى امل ـن ـصــات .يــؤكــد مصدر
في شاشة لبنانية ،في تصريحات خاصة
ّ
لـ «العربي الجديد» ،أن درامــا رمضان هذا
امل ــوس ــم سـتـكــون م ـعــدومــة عـلــى الـشــاشــات
ً
التي تعاني أصال من قلة إنتاج ،فيما تعمل
شــركــات إن ـتــاج أخ ــرى عـلــى تــدويــر الــزوايــا
الـيــوم بــن املـسـتــورد الـسـعــودي واملحطات
األخــرى ،بسبب التزامات واتفاقيات مادية
ومعنوية ،جرت قبل سيطرة «شاهد» على
اإلنتاجات العربية بمجملها.
يلفت املصدر ،في حديثه لـ «العربي الجديد»،
إلى أن شركات اإلنتاج ستقع ،في حال عدم
التوصل الى اتفاق مع الجهة السعودية ،في
مأزق انخفاض نسبة املشاهدة ،والسبب عدم
اهتمام نسبة من الجمهور باملنصات خالل
رم ـض ــان ،وتـفـضـيــل امل ـشــاهــدة التلفزيونية
التقليدية ،وهــذا ما يقلل من نسبة املتابعة.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،ي ــرى أن ردود الـفـعــل على

عُ رض مسلسل «الهيبة» بجزئه الخامس حصريًا على «إم بي سي» و«شاهد» ()MBC

حلقات املسلسل أو العرض ،يقتضي تفعيل
ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ع ـبــر امل ـح ــرك ــات أو الـصـفـحــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،م ــا ق ــد ُي ـس ـهــم ف ــي رف ــع زي ــادة
نسبة الترويج والنجاح بشكل أوتوماتيكي،
كأن يصبح املسلسل «ترند» ،ويرتبط بوسم

(هاشتاغ) خالل فترة العرض املسائية .وفي
ُ
الـسـيــاقُ ،عـلــم أن شبكة «نتفليكس» تسهل
عملية ال ـعــرض املـحـلــي ،أو ال ت ـعــارض ذلــك.
ً
هـ ـك ــذا ،مـ ـث ــا ،س ـي ـع ــرض م ـس ـل ـســل «ل ـل ـمــوت
 »2لـ ـن ــادي ــن جـ ــابـ ــر ،وف ـي ـل ـي ــب أس ـ ـمـ ــر عـلــى

«نتفليكس» ،وعلى شاشة  MTVاللبنانية
في الوقت نفسه ،وربما سيباع لعدة محطات
خليجية فضائية ،كأبوظبي أو دبي ،وحتى
 ،MBC4ألنــه مــن إنـتــاج كــامــل لشركة «إيغل
فيلمز» وال شراكة لـ«شاهد» ضمنه.
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ٍ
اسم للسرد المكثّف
خوسيه ماريا ميرينو بحثًا عن

إضاءة
بمسيرته األدبية الطويلة،
استطاع الكاتب والشاعر
اإلسباني خوسيه ماريا
ميرينو تحويل اسمه
صعب في
رقم
إلى
ٍ
ٍ
ّ
القصة القصيرة
فن
ّ
جدًا ،والذي
والقصيرة
ّ
طوروه
د من أبرز َمن
ع ّ
يُ َ
ّ
في اإلسبانية عبر العقود
الماضية .هنا ترجمة
لعدد من نصوصه
المكثّفة
ترجمة وتقديم :خالد الريسوني

ٌ
ل ـخــوس ـيــه م ــاري ــا م ـيــري ـنــو م ـكــانــة
خــ ّ
ـاص ـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األدب ـ ـيـ ــة
اإلسـبــانـيــة ،ليس فقط كــواحـ ٍـد من
ّ
أبــرز الكتاب والـشـعــراء املعاصرين فــي بلده،
ّ
ّ
ب ــل أي ـض ــا ك ـم ـعــلـ ٍـم م ـت ـفـ ّـرد ف ــي ك ـتــابــة الـقــصــة
القصيرة والقصيرة جـ ّـدًا فــي لغة ثرفانتس.
مسيرته األدبـيــة الطويلة جلبت لــه التتويج
بـ«بالجائزة الوطنية لــآداب اإلسبانية» في
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،وذلك اعترافًا
«بـعـمـلــه املـتـقــن وامل ـت ـمـ ّـيــز» ،وب ــ«ال ــذك ــاء الــذي
يكشف عنه في تأمالته النظرية حول املتخيل
السردي» ،بحسب بيان لجنة التحكيم ،التي
ً
رأت فيه «مثاال ومرجعًا لألجيال املتعاقبة».
ُول ـ ـ ــد م ـي ــري ـن ــو فـ ــي الكـ ــورون ـ ـيـ ــا عـ ـ ــام ،1941
وهــو يعيش الـيــوم فــي مــدريــد .شغل العديد
م ــن امل ـنــاصــب ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ثـقــافـيــة دول ـيــة
وأوروب ـيــة ،مثل «اليونسكو»َ ،كما أنــه عضو
ّ
م ـن ــذ  2008ف ــي «األك ــاديـ ـمـ ـي ــة امل ـل ـك ـ ّـي ــة لــلـغــة
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة» .أص ـ ــدر عـ ــام  1972مـجـمــوعـتــه
الشعرية األولى« ،مكان فيُ طريفة» ،وأتبعها
في العام التالي بمجموعةٍ أخرى« :عيد ميالد
بعيدًا عن البيت» ،قبل أن ُيصدر ،عــام ،1976
روايـ ــة «ح ـكــايــة أن ــدري ــس ش ــوث» ال ـتــي ف ــازت
بجائزة «الرواية واملحكيات» في العام نفسه.
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أصدقاء لغتنا

أعيش في شُ جيرة بونساي
ُ
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـح ــن صـ ــار يـ ـن ــاوب ال ـن ـشــر بني
الــروايــة ومجاميع القصة القصيرة والشعر
وأدب الـفـتـيــان وال ـش ـبــاب ،حــائ ـزًا الـ ّعــديــد من
مثل «جــائــزة الـنــقــاد» عام
الـجــوائــز فــي بـلــدهّ ،
 1985عن روايته «الضفة املظلمة» ،و«الجائزة
الوطنية ألدب األطـفــال والـشـبــاب» عــام 1993
ع ــن «أنـ ــا ل ـســت ِك ـت ــاب ــا» ،و«ج ــائ ــزة تــوريـنـتــي
بــايـيـسـتـيــر»ّ ع ــن «م ـك ــان ب ــا ذنـ ــب» (،)2006
و«جائزة النقاد قلشتالة وليون» في  2013عن
روايته «نهر عدن» ( ،)2012وهي الرواية التي
حصدت أيضًا «الجائزة الوطنية للسرد» في
العام نفسه.
ّ
ُيحسب لخوسيه ماريا ميرينو تطويره فن
ً
الـقـ ّـصــة الـقـ ًصـيــرة ج ـ ّـدًا فــي إسـبــانـيــا ،جــاعــا
منه مساحة تقع على الحدود بني نقد الواقع
َّ
واملتخيل ال ـســردي ،بــن البحث
االجتماعي
ال ـل ـغــوي وال ـبــاغــي واإلب ـ ــداع ال ـخــالــص ،بني
الــواقــع واالس ـت ـعــارة .وق ــد سـبــق للكاتب أن
ّ
أشار إلى أن البحث عن هوية إبداعية تجمع
ّ
بــن الـسـحــري وال ـيــومــي ،ال يـكــون إل بخلق
أش ـك ــال ج ــدي ــدة م ــن ال ـس ــرد .سـ ـ ٌ
ـرد ال يكتفي
ّ
ـاالش ـت ـغــال فـيــه مــؤل ـفــا ،ب ــل وكــذلــك
ال ـكـ ّـاتــب بـ ّ
ّ
منظرًا ،إذ إنــه أحــد الكتاب اإلسبان القالئل،
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ض ـم ــن ج ـي ـل ــه ،الـ ــذيـ ــن خ ــاض ــوا
ّ
للقصة القصيرة جـ ّـدًا .يقول عنها:
التنظير
ٌ
ُ
مبهجة ،هــذا امل ـســار فــي البحث
ـوة
ـ
ش
«هــو نـ
عن هذا الكائنِ ،في ّ
تخيله ،في تحديد اسمه
وه ـ ّ
ـويـ ـت ــه‹ :ق ـ ّـص ــة ق ـص ـيــرة ج ـ ـ ـ ّ ّـدًا› ،أو ‹س ــرد
مـكـ ّـثــف› ،أو ِلـ َـم ال ‹حكاية مـصــغــرة›؟ يستمرّ
البحث إليـجــاد اســم لهذا الـكــائــن ،مــع مــا في
ـاف حقيقةِ
ـادر بــاك ـت ـشـ ِ
ذل ــك م ــن إحـ ـس ـ ٍ
ـاس ن ـ ـ ٍ
قـ َّـار ٍة جديد ٍة ( )...من نصوص أدبية موجزة
ل ـل ـغ ــاي ــة ،ن ــاب ـض ــة ب ـخ ـي ــال ح ـق ـي ـقــي ،ت ـضــيء
َ
ّ
السردي».
بكثافتها االفتتان
خــوس ـيــه م ــاري ــا م ـيــري ـنــو ـ ـ ـ ال ـ ــذي اح ـت ـفــت به
ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ب ـتــرج ـمــة ص ــال ـ ّـح عـلـمــانــي
لبعض أعماله الروائية مثل «الضفة املظلمة»
و«رؤى لــوكــريـثـيــا» ـ ـ ق ــام هــو أيـضــا بتحرير
ترجمة إسبانية جديدة لـ«كليلة ودمنة» لعبد

والقصة
إضافة إلى أعماله في الشعر
ّ
وحــكــايــات اليافعين والــنــقــدُ ،عــرف
خوسيه ماري ميرينو بثالث ثالثيات روائية،
تتكون
هي «ثالثية األســطــورة» ،التي
ّ
ّ
و«الضفة
من «مرجل الذهب» (،)1981
المظلمة» ( ،)1985و«مــركــز الهواء»
تضم
( ،)1991و«يوميات خالسية» التي
ّ
«ذهب األحالم» ( ،1986الغالف) ،و«أرض
الــزمــن الــضــائــع» ( ،)1987و«دمــــوع
الــشــمــس» ( ،)1989و«ثــاثــيــة الــتــاريــخ»
المؤلّفة من «رؤى لوكريثيا» (،)1996
و«الهوة» (.)2009
و«الوريث» ()2003
ّ

العربية جسر ٌ بين الثقافات ال يمكن إنكاره

أونور أوزآتاغ
تقف هذه الزاوية عند
مترجمي األدب العربي
إلى مختلف اللغات.
ما هي مشاغلهم
وأسئلتهم وحكاية
صداقتهم مع اللغة
العربية؟

أنقرة ـ العربي الجديد

■ متى وكيف بدأت عالقتك باللغة العربية؟
بدأت عالقتي باللغة العربية عام ،2000
خالل تعليمي الجامعي ،الــذي كان في
ّ
قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة
والـ ـت ــاري ــخ وال ـج ـغ ــراف ـي ــا ف ــي ّ«جــام ـعــة
أنـقــرة» .اخـتــرت هــذا القسم ألنـنــي كنت
أعرف أن اللغة العربية لغة مصدر ّ
مهمة
للغاية لــدراســة تــاريــخ الـشــرق األوســط
في العصور الوسطى والقديمة.

■ نــاحــظ أن االهـتـمــام يقتصر عـلــى ترجمة
األدب العربي وفق نظرة واهتمام معينني ،وال
يشمل الفكر وبقية اإلن ـتــاج املـعــرفــي العربي،
كـيــف تـنـظــر إل ــى ه ــذا األمـ ــر وم ــا ه ــو السبيل
لتجاوز هذه الحالة؟
ص ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ــا ،يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــى األدب الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــي ،سـ ـ ـ ــواء أكـ ـ ـ ــان ديـ ـنـ ـي ــا أم
دن ـيــويــا ،بـتـقــديــر كـبـيــر مــن دور النشر
ْ
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل َمـ ـ ــن أع ـمــل
م ـع ـهــم .ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـمــن ال ـص ـح ـيــح أنــه
كــانــت ه ـنــاك صــدمــة تــاريـخـيــة ،ال تــزال
ّ
حية في الوعي الجماعي التركي ،بني
األتـ ــراك ،الــذيــن كــانــت لهم نظرتهم إلى

ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،سـ ـي ــزداد
التفاعل الثقافي أيـضــا ،وهــذا ـ ـ حسب
مــا أشعر بــه ـ ـ سيجلب بعض التفاهم
ّ
الشابة.
املتبادل بني األجيال

يحظى األدب العربي
القديم بتقدير كبير من
دور النشر التركية

■ ما هي املزايا األساسية لألدب العربي وملاذا
من املهم أن يصل إلى العالم؟
ل ـ ـ ــأدب الـ ـع ــرب ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن املـ ــزايـ ــا:
ف ـ ـهـ ــو يـ ـتـ ـي ــح ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى خ ــام ــس
أكـ ـث ــر لـ ـغ ــات ال ـع ــال ــم ش ـي ــوع ــا ،ويـ ـ ـ ّ
ـزود
ّ
تاريخي عميق للكلمات
الـقــارئ بفهم
وامل ـص ـط ـل ـحــات ،وال سـ ّـي ـمــا ل ــدى ق ـ ّـراء
الـفـلـسـفــة .تــأتــي أهـ ّـمـيــة الـلـغــة العربية
بشكل أســاســي مــن حقيقة أنـهــا تبني
ّ
لقرائها جسرًا تاريخيًا ال يمكن إنكاره
بــن الـثـقــافــات الكالسيكية والـعـصــور
الوسطى.

■ ما آخر إصداراتك املترجمة من العربية وما
هو إصدارك القادم؟
كــانــت آخــر ترجمة لــي مــن العربية هي
«حي بن يقظان» البن طفيل .وإصداري
الـ ـق ــادم م ــن ال ـعــرب ـيــة إلـ ــى ال ـ ّتــرك ـيــة هو
ّ
ّ
«املقدمة» البن خلدون .كما أنني أخطط
لترجمة «ألف ليلة وليلة» في املستقبل.

الملكيّة للّغة اإلسبانية» بمدريد2016 ،
خوسيه ماريا ميرينو في «األكاديمية َ

ّ
الله بن املقفع ،انطالقًا من ترجمة قديمة،
ليكون بذلك أحــد الــذيــن ساهموا فــي تجديد
اإلس ـبــان ـيــة ال ـقــدي ـمــة لـلـنـصــوص
ال ـتــرج ـمــات
الكالسيكية ُاملـ ِّ
ـؤسـ َـســة فــي ثقافتنا العربية.
ٌ
أع ـم ــال ي ـعــود ّأول ـه ــا إل ــى إنـ ـج ــازات «مــدرســة
طـلـيـطـلــة ل ـل ـم ـتــرج ـمــن» ف ــي ع ـه ــد أل ـفــون ـســو
الـعــاشــر ،خــال الـقــرن الثاني عـشــر ،وذلــك في
إشـ ّـ ــارة واض ـح ــة إلـ ــى امل ـش ـت ــرك ال ـث ـقــافــي بني
ضفتي املتوسط ،والعالقة املتينة التي ربطت
ال ـث ـقــافــة واألدب ف ــي إس ـبــان ـيــا ب ـمــوروث ـه ـمــا
األندلسي والعربي.
األدبي ٌ
هنا ترجمة لقصص قصيرة جـ ّـدًا منتقاة من
أعمال خوسيه ماريا ميرينو.
نهاية غير
سعيدة ٌ
ّ
الـتـقــى أق ـص ـ ٌ
ـوص م ـكــثــف ج ـ ّـدًا مــع أقـصــوصــة
ّ
مـكــثـفــة جـ ـ ّـدًا ف ــوق ط ــاول ــة م ـس ـتــديــرة ،فـهــربــا
ّ
ّ
ّ
ُمعًا .لكن أستاذًا تمكن من اإلمساك بهما مرة
أخرى وأعادهما إلى األنطولوجيا ّمن جديد.
وضـعـهــا ه ـ َـي فــي قـفــص ال ـســرد املـكــثــف ج ـ ّـدًا،
وهو في قفص األقاصيص القصيرة ّ
جدًا .ولم
يعاودا أبدًا لقاءهما ّ
مرة أخرى.

واحد من معلّمي
جدًا في
ّ
القصة القصيرة ّ
اللغة اإلسبانية
قدم صياغة معاصرة
ّ
من ترجمة إسبانية قديمة
لـ«كليلة ودمنة»
وباء
خ ــال مـ ـ ّـدة قـصـيــرة ام ـتــأ الـبـيــت بالقصص
ال ـص ـغ ـيــرة جـ ـ ـ ّـدًا .ك ــان ــت ت ـت ـضــاعــف ب ـش ـكــل ال
يـنـقـطــع ،وص ــارت مــؤذيــة ج ـ ّـدًا فــي املـكـتـبــة .ال
ُ
الـفـخــاخ وال الـسـمــوم اسـتـطــاعــت أن تبيدها،
وكان على صاحب البيت أن ينتقل إلى مسكن
آخر .اآلن يعتقد أن كتبه بمأمن من ّ
أي سوء ،ال
ّ
ّ
يعرف أن آالف القصص الصغيرة جدًا تحيط

ُ
فــي مـكـتـبــك ،بـبـيـتــك .تـشـعــل ال ـضــوء وأن ــت ال
ِّ ُ
تـ ــزال ن ـصــف ن ــائ ــم ،تـ ـ ــدون ذل ــك ال ـح ـلــم ال ــذي
ً
أزع ـج ــك ب ـش ـ ّـدة .ت ـعــود إل ــى ال ـف ــراش آمـ ــا أن
َ
تواصل الحلم َ
نفسه الــذي ،في حــدود قدرته
ّ ٌ
َ
لديك ،كانت له شدة ويقني.
قلق
على إحداث ٍ
ْ
أنت في سرير الفندق ،لكن رغم أنك سافرت
وح ــدكّ ،إل أنــك ُتــاحــظ أن ّ
ثمة شخصًا آخر
ُ
في السريرّ .
بجسد .تشعل
تمد يدك وتشعر
ٍ
ٌ
ال ـض ــوء .ثـمــة ف ــي ال ـســريــر إل ــى جــانـبــك رج ــل
ّ
متشرد،
عـجــوز ،يـبــدو مــن خــال مظهره أنــه
شـ ّـحــاذ ،ويـبــدو أنــه مـيــت .تـخــرج مــن الغرفة.
ّ
تدخل مكتبك في بيتك لالتصال بالشرطة.
دفتر التدوينات الذي ّ
سجلت فيه الحلم ليس
ُ
ّ
على الـطــاولــة ،ت ــدرك أن كــل شــيء كــان مجرد
حلم .تعود إلــى الفراش حيث ال يوجد أحد.
تسمع جهاز تكييف الهواء السعيد للفندق.
يقترب الوقت الذي يجب أن تحضر فيه حفل
تقديم الرواية الحاصلة على الجائزة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

روي ديكارافا جاز وعالقات إنسانية في هارلم

يضيء المعرض ،المقام
في لندن ،تجربة الفنان
األميركي األفريقي في
خلخلة أنماط سائدة في
التصوير الفوتوغرافي
لحياة السود األميركيين
لندن ـ العربي الجديد

فــي ع ــام  ،1950أق ــام روي دي ـكــارافــا معرضه
ّ
األول الذي سعى من خالله إلى تفكيك الرؤية
ال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ـه ـم ـي ـنــة ع ـل ــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي تـخـتــزل صـ ــورة األمـيــركـيــن
ال ـس ــود ع ـبــر تـقــديـمـهــم بـطــريـقــة سـطـحـيــة أو
ك ــاري ـك ــات ــوري ــة أو بــوص ـف ـهــم ع ـن ــوان ــا ألزم ــة
اجتماعية .التقط الفنان األمـيــركــي مــن أصل
 ،)2009ال ــذي درس الــرســم
أفــريـقــي (– 1919
ّ
وال ـ ـن ـ ـحـ ــت ،ص ـ ـ ــورًا ت ـم ــث ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
ّ
وعاديتها في حي هارلم؛ املنطقة
ببساطتها
الـتـجــاريــة فــي مــديـنــة ن ـيــويــورك ال ـتــي ارتـبــط
اسـمـهــا غــالـبــا بــالـجــريـمــة والـفـقــر وموسيقى
الجاز ،وأخذت ُبعدًا آخر مع نشرها في أعمال
ّ
روائ ـيــة ومـســرحـيــة لـعــدد مــن ال ـكــتــاب الـســود
وعلى أغلفة ألبومات موسيقية الحقًا.
حتى التاسع عشر من شباط /فبراير املقبل،
يتواصل في «غاليري ديفيد زويرنر» بلندن

م ـعــرض «روي دي ـكــارافــا :أع ـمــال مـخـتــارة»،
ُ
ّ
ويضم
والــذي افتتح مساء الجمعة الفائت،
مـجـمــوعــة م ــن ال ـص ــور بــاألب ـيــض واألسـ ــود،
التي يستخدم فيها تقنية الجيالتني ،والتي
ّ
تجسد
تجمع بــن بــراعــة شكلية ومـشــاهــد
العالقات اإلنسانية في أعمق حاالتها.
ّ
على مــدار ستة عقود ،رفض الفنان تصنيف
أعـمــالــه بــاعـتـبــارهــا تــوثـيـقــا مـبــاشـرًا للحياة
االجـتـمــاعـيــة فــي هــارلــم وغـيــرهــا مــن األحـيــاء
النيويوركية ،حيث ّقدم تجربته وفق منظور
تـجــريـبــي يـسـعــى إل ــى خلخلة أن ـمــاط ســائــدة
في التصوير الفوتوغرافي التقليدي لحياة
األميركيني األفارقة ،وإلى التعامل مع صوره
ّ
كشكل من ّأشكال الفن القائم في ذاته.
ٍ
بـعــد أن تـلــقــى تعليمه فــي «م ــدرس ــة جــورج
واش ـن ـط ــن ك ــارف ــر ل ـل ـف ـن ــون» ،بـ ــدأ ع ـم ـلــه فــي
مـنـتـصــف األرب ـع ـي ـن ـيــات م ــن ال ـق ــرن املــاضــي
ّ
مستقل ،واعتمد أسلوبًا خـ ّ
ـاصــا في
بشكل
ُ
طباعة صوره دون أن يدخل عليها التقنيات
الحديثة التي راجت في تلك الفترة ،في تركيز
ع ـلــى الـ ـت ـ ّ
ـدرج ــات ال ـلــون ـيــة ال ـت ــي تستكشف
الــرمــادي الفاتح والــداكــن على نحو يقترب

تجن ّب التقنيات الحديثة
في صـوره واقتـرب أكثر
من الرسم

بطاقة

مترجم وأكاديمي تركي من مواليد عام
 1980في أنقرة .أنهى دراسته االبتدائية
في إسطنبول والثانوية في إزمير ،والتحق
بقسم اللغة العربية وآدابـهــا في «جامعة
أنقرة» ،حيث حصل على ماجستير من
قسم العصور الوسطى ( .)2008يعمل
على رسالة دكتوراه حول الجزيرة العربية
ف ــي ال ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ف ــي «جــامـعــة
َ
ترجم
الشرق األوسط التقنية» في أنقرة.
عـ ّـدة أعمال من العربية إلــى التركية ،كما
يـتــرجــم أي ـضــا م ــن اإلنـكـلـيــزيــة واألملــان ـيــة
والـفــرنـسـيــة .ص ــدر ل ــه« :ت ــاري ــخ الـخـلـفــاء»
للسيوطي (دار «أوتوكان» ،)2014 ،و«ذيل
تاريخ دمشق» البن القالنسي (دار «إيش
بنك» ،) 2015 ،و«األدب العربي» لهاملتون
غيب (دار «دوغــوبــاطــي» ،)2017 ،و«حي
بن يقظان» البن طفيل (دار «إيــش بنك»،
مقاالت
 .)2021له تحت الطبع كتاب يضم
ٍ
حول تاريخ الوهابيني وعقيدتهم.

أونور أوزآتاغ (العربي الجديد)

فعاليات

سيرة بصرية باألبيض واألسود

«امرأتان ،يد المانيكان» ( ،)1955طباعة جيالتين فضي 35.6 × 27.9 ،سم (من المعرض)

■ ما العقبات التي تواجهك كمترجم من اللغة
العربية؟
ً
ّأوالّ ،أية ترجمة من اللغة العربية األدبية
ّ
ّ
ال ـحــدي ـثــة ال ت ـشــكــل ّأيـ ــة ص ـع ــوب ــات .لكن
بالنظر إلــى حقيقة أنـنــي أق ــوم بترجمة
نصوص العصور الوسطى وغموضها
والتباسها ،فذلك يجعل األمر صعبًا في
معظم األوقات.

«العرب» الذين ّ
تمردوا على العثمانيني
خالل الحرب العاملية األولــى بمساعدة
الـ ـق ــوى اإلم ـب ــري ــال ـ ُي ــة .ب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى،
َ
س ـ ـ ّـرع ـ ــت الـ ـق ــومـ ـي ــة الـ ـفـ ـص ــل ال ـث ـق ــاف ــي
ال ـتــاري ـخــي ب ــن األت ـ ــراك وال ـع ــرب خــال
القرن العشرين.
ه ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــروح ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال تـلـتـئــم
ّ
بسهولة .لكن كــل هــذه األم ــور لــم تعد،
ملزمة
فــي الــوقــت الـحــالــي ،صالحة أو ّ ِ
يتغيران
لجميع األتراك :تركيا والعالم
ّ
التحول
بسرعة .بالتوازي مع تسريع

■ هل هناك تعاون بينك وبــن ّ
مؤسسات في
العالم العربي أو بني أفــراد ومــا شكل التعاون
الذي تتطلع إليه؟
ـدي ّ
ح ـ ّـت ــى اآلن ،ل ــم ي ـك ــن ل ـ ـ ّ
أي ات ـص ــال
أو تـعــاون مــع أحــد ّمــن الـعــالــم العربي
سوى جريدتكم .بغض النظر عن هذا،
بلد
سيكون من الجميل أن أعيش في ٍ
ّ
يتحدث العربية ،على األقــل ملـ ّـدة عــام،
بعد حصولي على درجة الدكتوراه.

ّ
َ
■ ما ّأول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟
أول كتاب ترجمته كان «تاريخ الخلفاء»
لجالل الدين السيوطي .لم يكن له تأثير
كبير فـ ّـي الـبــدايــة ،ولـكــن تـ ّـم االستشهاد
ب ــه م ــؤخـ ـرًا ف ــي عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن امل ـق ــاالت
األكاديمية.

بالبيت وأنــه لن يكون هناك شــيء قــادر على
ُّ
تجنب الغزو.
■
أحالم
َ
سافرت إلى تلك املدينة لتقديم رواية
 16يناير.
صــديــق حـصــل عـلــى جــائــزة أدب ـي ــة .تستريح
ع ـلــى س ــري ــر ال ـف ـنــدق ق ـبــل أن ت ـب ــدأ الـفـعــالـيــة.
ـاز
تـسـمــع ضـجـيـجــا ،مــزعـجــا لـلـغــايــة ،مــن جـهـ ِ
تكييف الهواء .رغم أنك سافرت وحدك ،يبدو
ُ
أن ثـ ّـمــة شخصًا مــا فــي الـحـمــام ،وأن ـ َـت تقبل
ذل ــك الـحـضــور مــع الــام ـبــاالة تـجــاه األح ــداث
ال ــام ــأل ــوف ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـ ــاألح ـ ــام .ال ـف ـعــال ـيــة
ْ
ً
ستنعقد في السابعة والنصف مساء ،ولكن
بـسـبــب ذل ــك الـتـثــاقــل وال ـب ــطء ال ــذي ال ُيّـقـهــر،
وال ـش ــائ ــع أي ـض ــا ف ــي األح ـ ـ ــام ،ف ـقــد ت ــأخ ـ َ
ـرت.
َ
خرجت أخيرًا من الفندقّ ،
ثمة كثير من الناس
في الـشــارع ،تبحث عن املـكــان ،الساعة بلغت
ال ـثــام ـنــة ،ث ــم ال ـتــاس ـعــة ،ول ــم تـسـتـطــع الـعـثــور
عليه.
ُ
أن ـ َـت ت ــدرك أن ــك تــائـ ٌـه ،تـحـ ُّـس بــالـضـيــق ،وفــي
تلك اللحظة تستيقظ .تستيقظ في الظالم،
وتخرج من الغرفة ،وتبحث ِّ
متلمسًا طاولتك
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م ــن ال ــرس ــم ال ـت ـع ـب ـيــري .ف ــي ال ـف ـتــرة نفسها،
الـتـحــق روي دي ـكــارافــا بــالـجـيــش فــي واليــة
لــويــزيــانــا فــأحـ ّـس بــأقـســى درج ــات التمييز
ال ـع ـن ـصــري ضـ ـ ّـد الـ ـس ــود ،وأشـ ـ ــار ف ــي مـقــال
ّ
املكان الوحيد
يتضمن
سيرته الذاتية إلى أن ّ
ّ
الــذي ال يتم الفصل فيه بــن املجندين على
أســاس عرقي كــان جناح الـطـ ّـب النفسي في
املستشفى ،حيث مكث هناك حوالي الشهر،
ّ
لكن كوابيسه املرتبطة بتجربة الجيش تلك
ّ
استمرت أكثر من عشرين عامًا.
ّ
قرر ديكارافا مقاومة التسيس الصريح في
الـفــن ،مشيرًا إلــى أن «الـســود ( )...ال يجري
تـصــويــرهــم بـطــريـقــة ج ــادة وف ـن ـيــة» ،ونشر
صــوره األولــى التي ّ
عبرت عن موضوعاته
خ ــارج إط ــار الـتـضـخـيــم واألس ـط ــرة وإب ــراز
عاطفة ّ
يوميات الناس
مجانية فــي تقديم
ّ
على نحو عفوي ومرتجل ،متأثرًا بأسلوب
ف ـ ـ ــان غ ـ ـ ــوخ ف ـ ــي تـ ـح ــدي ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ب ـ ــؤرة
ّ
وبرس َام ْي الجداريات
لإلضاءة في العمل،
املـكـسـيـكـ ّـيــن خــوسـيــه كليمنتي أوروزك ـ ــو
ودافيد ألفارو سيكيروس.
ي ـت ـض ـ ّـم ــن امل ـ ـعـ ــرض ع ـ ــددًا مـ ــن ال ـ ـصـ ــور ال ـتــي
نشرها الشاعر والــروائــي األميركي األفريقي
النـغـسـتــون هـيــوز فــي رواي ـتــه «ورق ــة الحياة
ال ـح ـلــوة» ( ،)1955واسـتـنــد فــي تأليفها إلــى
مئة وأربعني صورة لديكارافا تمركزت حول
ّ
الجدة ماري برادلي وأحفادها العشرة ،والتي
ّ
ناضلت ضــد قــرار املحكمة العليا األميركية
الـقــاضــي بفصل الطلبة الـســود عــن نظرائهم
البيض في مدارس البالد.

حتى األحد المقبل ،يتواصل في «المركز الثقافي الروسي» بالرباط معرض للتشكيلي
يضم المعرض ،الذي افتُتح في
المغربي عبد السالم الفقير بعنوان استبطان.
ُّ
مجموعة من اللوحات التي ي ُ ّ
ً
ركز فيها
الثاني عشر من كانون الثاني /يناير الجاري،
الفقير على ثيمة الهامش في الفضاء واإلنسان.

تنطلق صباح األربعاء المقبل فعاليات الدورة  53من «معرض القاهرة الدولي
للكتاب» في العاصمة المصرية ،والتي تتواصل حتى السابع من الشهر المقبل
تحل اليونان ضيف شرف الدورة الحالية ،كما ُت ّ
ّ
نظم ندوتان
تحت شعار هويّة مصر.
حواريّتان حول الروائي والقاص يحيى حقي ( /1992 - 1905الصورة) والباحث عبد
تم اختيارهما شخصيّتي الدورة.
التواب يوسف ( )2015 - 1928اللذين ّ
صالت اختيارية عنوان المؤتمر الذي ي ُ ّ
نظم صباح السبت ،في
فرويد وسعيد ـ ِ
التاسع والعشرين من الشهر الجاري ،بـ«متحف فرويد» بلندن .يناقش المؤتمر
محاضرة إدوارد سعيد «فرويد وغير األوروبيين» التي ألقاها منذ عشرين عامًا،
ومن بين المشاركين :مريم سعيد وجاكلين روز وتيموثي برينان وروبرت بشارة.

تقيم الموسيقية اللبنانية يارا أسمر عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس
حفًال في مسرح «ميترو المدينة» ببيروت .تعزف أسمر على آالت موسيقية،
مثل األكورديون والميتالوفون والثيرمين ،عددًا من المقطوعات التي تندرج
تعد حوله أطروحة لنيل درجة الماجستير.
ضمن علم أعصاب الموسيقى الذي
ّ
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أبيض وأسوأ

شخصي
ممثل
ّ
باسل طلوزي

بوريس يقرع األقداح ويحتفل مع فيروسات كورونا (آموريم)

حفالت
بوريس

ً
لــم يعر أحــد آذان ــا صاغية للزعيم وهو
يصرخ« :أيها األوغــاد أنــا لم أتنازل عن
الحكم ،ثمة سوء تفاهم» ،غير أن الورقة
التي تحمل توقيع التنازل كانت واضحة
ال لـبــس فـيـهــا ،ومــوقـعــة مــن قـبــل املمثل
الشخصي للزعيم ،الذي يدعى «فرج» .
كان الزعيم يكرر العبارة إياها بصراخ
أشبه بالخوار وهو يطرد خارج القصر،
بينما ك ــان ممثله الـشـخـصـ ّـي يبتسم،
ألن ــه ه ــو م ــن وق ــع ع ـلــى ورقـ ــة ال ـت ـنــازل،
نكاية بالزعيم الذي سامه سوء اإلذالل
منذ ّ
تم تعيينه في هذا املنصب الذي لم
ً
يكن يتوقعه يوما.
كان ً فرج محض مواطن ساذج ،ال يفهم
شيئا فــي أالعـيــب السياسة .تـقــدم ذات
ً
يـ ــوم بـطـلــب تـعـيـيـنــه م ـم ـثــا شـخـصـ ًّـيــا
ً
للزعيم حني قرأ إعالن الوظيفة منشورا،
ولم يكن يدرك أن «السذاجة» هي املعيار
املـطـلــوب لشغل الــوظـيـفــة ،إذ كــان يريد
ً
ً
الزعيم ممثل «مغفل» يدار بالريموت،
واملطلوب منه أن يؤدي بعض املهمات
«ال ـ ـق ـ ــذرة» ن ـي ــاب ــة عـ ـن ــه ،م ـث ــل ال ـتــوق ـيــع
ع ـل ــى أح ـ ـكـ ــام ال ـس ـج ــن واإلعـ ـ ـ ـ ــدام بـحــق
املـعــارضــن ،وقــوانــن األحـكــام العرفية،
وقـ ـم ــع الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وعـ ـن ــدم ــا ي ــواج ــه
الزعيم أدنى احتجاج ،سرعان ما ينحي
بالالئمة على «ممثله الشخصي» ،الذي
«أخطأ التقدير».
ك ــل ذل ــك أوغـ ــر ص ــدر ف ــرج ع ـلــى تــوقـيــع
كتاب التنازل عــن الحكم باسم الزعيم
الــذي يطرد اآلن صــاغـ ًـرا خــارج القصر،
غير أن الطرد سرعان ما تطور إلى حمل
الزعيم إلى القبر ًّ
حيا عندما قرر «املمثل
ً
الشخصي» له أن ينتحر مبتسما.
غير أن الطرد سرعان ما تطور إلى حمل
الزعيم إلى القبر ًّ
حيا عندما قرر «املمثل
ً
الشخصي» له أن ينتحر مبتسما.

بوريس كائن الحفالت ذو الرأس الرغوي (تاييرد رويادز)

يعيش رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون أسوأ
أيـ ــام ح ـك ـمــه ،ب ـعــد تـكـشــف ع ــدة ف ـضــائــح ع ــن ع ــدم ال ـتــزامــه
وطاقمه الحكومي في  10داونينغ ستريت بما فرضوه على
الشعب البريطاني من قيود صارمة تمنع التجمعات واالحتفاالت
بسبب وبــاء كورونا ،مستشاروه أقاموا الحفالت السرية والليالي
املــاح ،فيما الشعب مسجون مقيد بقوانني الحظر ،إليكم بوريس
كما بدا في لوحات الرسامني الساخرين ( .كارتون موفمنت)

يدعو اإلنكليز للتباعد من وسط حفلته (ماريان كمنسكي)

بوريس الثمل المحتفل بكمامة وقبعة (لوك دوتشمخر)

مضحكات عربية

النقب الصامد في وجه االحتالل (أحمد قدورة/فيسبوك)

العالم تسيره جائحة كورونا (أمين الحبارة/تويتر)

كاريكاتير مترجم

أخوة الفقر في مصر (أنور جبر/المصري اليوم)

الميزانية في الكويت (الجريدة الكويتية)
(ديف غرانلوند/كيغل كارتونز)

حياتنا
مع كورونا
شريط
(جون كول/كيغل كارتونز)

الطالب ولجان التخطيط للمدارس (محمود الرفاعي/فيسبوك)

قال المدير
الفني لفريق
ليغانيس
اإلسباني،
التونسي مهدي
النفطي ،في
تصريحات
حصرية لرابطة
الدوري اإلسباني
لكرة القدم
(الليغا) ،إن
أداء المنتخب
التونسي ،الذي
يشارك في هذه
األثناء في كأس
أمم أفريقيا
لكرة القدم
التي تستضيفها
الكاميرون يثير
إعجابه .وأكد
النفطي أنه
«متفائل للغاية،
حيث إن المنتخب
في الطريق
الصحيح،
وأمامه الكثير
من األمور التي
سيحسنها
مع توالي
المباريات».

النفطي يثق بتونس
النفطي مدرب ليغانيس اإلسباني (دييغو سوتو/فرانس برس)

كريتشيكوفا وأوساكا
إلى ثالث أدوار أستراليا
المفتوحة

ليونيل ميسي يضم
فندقًا جديدًا لسلسلة
منتجعاته

أومتيتي يغيب
 3أشهر عن المالعب
بسبب اإلصابة

تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا
واليابانية نعومي أوساكا لثالث أدوار بطولة
أستراليا املفتوحة ،عقب فوزهما على الصينية
وانج شي يو واألميركية ماديسون برينجل
على الترتيب .وتغلبت كريتشيكوفا ،املرشحة
الرابعة للفوز باللقب ،على شي يو بنتيجة 2-6
و .3-6وفازت أوساكا ،املرشحة الـ 13وحاملة لقب
النسخة األخيرة من البطولة ،على منافستها
األميركية بنتيجة  0-6و.4-6

استحوذت سلسلة ( )MIM Hotelsالفندقية
اململوكة لألرجنتيني ليونيل ميسي وتديرها
مجموعة (ماجيستك غروب) منذ  2017على فندق
بويرتو ديبورتيفو سوتوغراندي في مقاطعة
قادش بجنوب إسبانيا .ويحتوي الفندق على 45
غرفة فندقية ويتميز بتصميم عصري وإطاللة
على امليناء ومطعمني .وهو الفندق السادس
لسلسلة الفنادق اململوكة للنجم األرجنتيني في
وجهات سياحية مثل ستيجس وإبيزا ومايوركا.

أجرى الفرنسي صامويل أومتيتي ،مدافع
برشلونة اإلسباني ،عملية جراحية بعد إصابته
بكسر في املشط الخامس للقدم اليمنى خالل مران
الفريق ،ليغيب نحو  3أشهر عن املالعب ،حسبما
أعلن النادي الكتالوني .وأوضح النادي الكتالوني
عبر إعالمه الرسمي «أجرى صامويل أومتيتي
عملية جراحية ناجحة لعالج الكسر في املشط
الخامس للقدم اليمنى بواسطة الطبيب أنتوني
داملاو ،وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي».
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مباريـات
األسبـوع

أكون أو ال أكون ،تحت هذا الشعار يلعب
المنتخب الجزائري حامل اللقب جولته األخيرة
في كأس أمم أفريقيا ،في الوقت الذي ينشد
فيه المنتخب التونسي التأهل أيضًا في ذات
الجولة الهامة من البطولة

كأس
أمم أفريقيا

برايتون يعرقل تقدم تشلسي بتعادل إيجابي
في البريميرليغ
أدرك بــرايـتــون الـتـعــادل أم ــام ضيفه تشلسي بـهــدف ملثله ضمن منافسات
الجولة الـ 24من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم «بريميرليغ» .وعلى ملعب
«فاملر» تقدم الضيوف مبكرًا عبر املهاجم املغربي حكيم زيــاش في الدقيقة
 28مــن عمر امل ـبــاراة .وتــأخــر أصـحــاب األرض حتى الـشــوط الثاني مــن أجل
إدراك التعادل بواسطة املدافع آدم وبستر في الدقيقة  .60وبهذه النتيجة ،رفع
تشلسي رصيده إلى  44نقطة باملركز الثالث ،ليقف بشكل مؤقت على بعد
نقطة واحدة من ليفربول الوصيف .في املقابل ،زاد برايتون غلته إلى  29نقطة
بالترتيب التاسع في الـ«بريميرليغ».
بيتيس يستعيد توازنه في الليغا برباعية
في شباك أالفيس
استعاد ريــال بيتيس ذاكــرة االنتصارات في الليغا بفوزه الكبير على ضيفه
ديبورتيفو أالفيس برباعية نظيفة في املباراة التي احتضنها ملعب «بينيتو
فيامارين» ضمن الجولة الــ 21من دوري الدرجة األولــى اإلسباني لكرة القدم.
أنـهــى الفريق األنــدلـســي املهمة «إكلينيكيا» فــي الـشــوط األول بتسجيل ثالثة
أهداف ،سجل منها بورخا إيغلسياس هدفني في الدقيقتني  11و ،41بينما تكفل
سرخيو كاناليس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة  .29وفي الشوط الثاني،
اختتم خوان ميغيل خيمينيز «خوانمي» رباعية أصحاب األرض في الدقيقة .54
واستعاد بيتيس بهذا الفوز الكبير نغمة الفوز في الليغا بعد خسارتني (أمام
أثلتيك بلباو وسيلتا فيغو) ،ثم تعادل أمام رايو فاييكانو .كما أن الفوز جاء بعد
أيام من االنتصار «الجدلي» على الجار اللدود إشبيلية ( )1-2في ثمن نهائي
كأس امللك ،وهي املباراة التي ألغيت بسبب إلقاء جسم صلب على العب إشبيلية

يوم شمال القارة

مجدي طايل

تـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة
عـمــومــا ،والـجــزائــريــة والتونسية
خ ـصــوصــا ،ي ــوم ــا عـصـيـبــا ،وهــي
تترقب تحديد مصير املنتخبني في التأهل
إل ــى ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لـبـطــولــة ك ــأس أمــم
أفــريـقـيــا الـجــاريــة حــالـيــا فــي الـكــامـيــرون من
عــدمــه .ويـخــوض املنتخب الـجــزائــري ،حامل
اللقب وبطل نسخة  ،2019أصعب مبارياته
في البطولة ،عندما يلتقي ساحل العاج في
ال ـجــولــة الـثــالـثــة لـلـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة ،في
واحدة من املباريات الكبرى في الدور األول.
وتـمـثــل امل ـب ــاراة عـنــق زجــاجــة لـلـجــزائــر التي

الجزائر وتونس
تبحثان عن فوز يضمن
بقاءهما في «الكان»
قدمت بداية سيئة لها في رحلتها بالبطولة،
بعدما حـصــدت نقطة واح ــدة فــي مـبــاراتــن،
عقب التعادل مع سيراليون من دون أهداف،
وال ـخ ـســارة أم ــام غينيا االسـتــوائـيــة بـهــدف.
فــي املـقــابــل ،تملك األف ـيــال الـعــاجـيــة  4نقاط
م ــن ف ــوز وتـ ـع ــادل .وال ب ــدي ــل أمـ ــام املـنـتـخــب

موريتانيا تختتم مشوارها في أمم أفريقيا (فرانس برس)

نسور قرطاج يسعون للتأهل (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الجزائري سوى الفوز فقط من أجل الوصول
إل ــى الـنـقـطــة ال ــراب ـع ــة ،وت ــرق ــب نـتـيـجــة لـقــاء
سـيــرالـيــون مــع غينيا االسـتــوائـيــة لتحديد
املــراكــز ،على أمــل حصد تأشيرة التأهل إلى
الدور ثمن النهائي ،واالستمرار في البطولة
ورحلة الدفاع عن اللقب ،واالبتعاد عن شبح
الخروج املبكر.
ولـ ــم ي ـق ــدم «م ـح ــارب ــو الـ ـصـ ـح ــراء» امل ـسـتــوى
املنتظر منهم في أول جولتني ،وسط تراجع
الفـ ـ ــت ل ـل ـم ـس ـت ــوى وإه ـ ـ ـ ـ ــدار ك ـب ـي ــر ل ـل ـفــرص
السهلة في املباراتني ،وهو ما يسعى جمال
بلماضي ،املدير الفني لتداركه في مواجهة
األفيال العاجية .ويدخل املنتخب الجزائري
ال ـل ـقــاء ،مـعـتـمـدًا عـلــى عـنــاصــر ال ـخ ـبــرة ،مثل
رايس مبولحي حارس املرمى ويوسف عطال
ورامي بن سبعيني وجمال بلعمري وعيسى
مـ ــانـ ــدي وإسـ ـم ــاعـ ـي ــل بـ ــن ن ــاص ــر وس ـف ـي ــان
فـيـغــولــي وري ـ ــاض م ـح ــرز وي ــوس ــف بــايـلــي
وبغداد بونجاح وإسالم سليماني ،واللعب
ب ـط ــري ـق ــة  ،1-3-2-4وه ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـتــي
يميل إليها امل ــدرب الـجــزائــري فــي تصحيح
امل ـســار ،وحـصــد ال ـفــوز ،وإن ـقــاذ مسيرته في
رحلة الدفاع عن لقب بطل أفريقيا .ويراهن
بلماضي على مـهــارات مـحــرز ،وقــدرتــه على
بناء الهجمات والتسديد القوي ،واختراقات
فـ ـيـ ـغ ــول ــي م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــق وإجـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ــونـ ـج ــاح
ّ
الـتـسـجـيــل مــن أل ـعــاب ال ـه ــواء فــي ه ــز شـبــاك
األفيال ،وانتزاع بطاقة التأهل للدور التالي،
مع تأمني دفاعاته من سرعات العبي األفيال
أمـثــال سباستيان هالير ونـيـكــوالس بيبي
وفرانك كيسي وغاردل ،التي يجيدها ساحل
العاج في مبارياته الكبرى.
من جانبه ،أكد جمال بلماضي ،املدير الفني
للجزائر ،صعوبة موقف منتخبه في سباق
البطولة ،بعد الخسارة من غينيا االستوائية
فــي الـجــولــة الـثــانـيــة .وقـ ــال« :فـقــدنــا  5نقاط
ب ـش ـك ــل درام ـ ـ ـ ــي ،وال ـن ـت ـي ـج ـت ــان ال ـســاب ـق ـتــان
تمثالن إخفاقًا ،وأنا أتحمل املسؤولية .يجب
الصمود في لقاء ساحل العاج والعمل على
تصحيح األخ ـط ــاء» .وتــابــع فــي تصريحات
ّ
ص ـح ــاف ـي ــة« :س ـ ـنـ ــؤدي امل ــواجـ ـه ــة ب ـك ــل ق ــوة،
أتـمـنــى أن يـكــون الـتــوفـيــق حليف الــاعـبــن،
واج ـه ـن ــا سـ ــوء تــوف ـيــق ك ـب ـي ـرًا ف ــي م ـبــاراتــي
سـيــرالـيــون وغـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة ،لــم نسجل
أي أهــداف ،تحدثت مع الالعبني لرفع الروح
ّ
املعنوية ،علينا أل نفقد اآلمال والتركيز في
املباراة الصعبة الباقية لنا في الــدور األول،
والفوز فيها بالغ األهمية لنا من أجل السير

خوان خوردان ،قبل أن تستكمل في اليوم التالي ويحسمها بيتيس .ورفع الفريق
رصـيــده إلــى  37نقطة عــزز بها وجــوده فــي املــركــز الثالث .فــي املقابل ،استمر
مسلسل نزيف نقاط أالفيس في املسابقة للجولة التاسعة على التوالي ،حيث إن
آخر انتصار له يعود إلى نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ( )1-2على ليفانتي.
ّ
وتجمد رصيد الفريق الباسكي عند  17نقطة في املركز الـ.18
يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
تــأهــل يــوف ـن ـتــوس إل ــى رب ــع ن ـهــائــي ك ــأس إي ـطــال ـيــا ل ـكــرة ال ـق ــدم بــال ـفــوز على
سامبدوريا  1-4في دور الستة عشر .وافتتح خوان كــوادرادو التسجيل في
ّ
الدقيقة  .25وأضــاف دانييلي روغاني الهدف الثاني في الدقيقة  ،52وقلص
أندريا كونتي النتيجة لسامبدوريا في الدقيقة  .63وأحرز باولو ديباال الهدف
الثالث لليوفي في الدقيقة  ،67فيما اختتم ألفارو موراتا رباعية اليوفي من
ركلة جزاء في الدقيقة  .77وسيواجه اليوفي في الدور ربع النهائي الفائز من
مواجهة ساسولو وكالياري.

أولونغا سجل حتى اللحظة  17هدفًا في الدوري القطري (محمد فرج)Getty /

ابتعد مهاجم فريق الدحيل الكيني مايكل
أولونغا في صــدارة هدافي الــدوري القطري
ل ـكــرة ال ـق ــدم (دوري ن ـجــوم  )QNBللموسم
الكروي  2022 -2021مع ختام الجولة الـ ،15
بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى
السيلية ،في املواجهة التي حسمت بالتعادل
بهدف ملثله.
وكـ ــان م ـهــاجــم الــدح ـيــل ق ــد س ـجــل ه ــدف ــا في
شباك الغرافة في الجولة قبل املاضية خالل
امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي حـسـمـهــا الــدح ـيــل بــربــاعـيــة
مقابل هدفني.
ورفــع الكيني أولونغا رصيده إلــى 17هدفًا،
مـبـتـعـدًا ب ـف ــارق سـتــة أهـ ــداف ع ــن ال ـجــزائــري
بـغــداد بونجاح (مهاجم الـســد) الــذي توقف
رصـ ـي ــده ع ـنــد  11ه ــدف ــا ف ــي ظ ــل غ ـيــابــه عن
املشاركة مع فريقه ،اللتحاقه بمنتخب بالده
في بطولة كأس أمم أفريقيا ،ويبدو أن مهمة
الجزائري بغداد بونجاح ستكون صعبة في
املوسم الحالي في ظل ابتعاد مهاجم الدحيل
أولونغا بفارق مريح في الصدارة.
ومن جانبه ،استمر النجم الغاني أندريه أيو

تعادل إيجابي مثير بين قادش وإسبانيول
ّ
سيطر الـتـعــادل اإليـجــابــي «املـثـيــر» بهدفني لهدفني على اللقاء الــذي حــل فيه
إسبانيول ضيفًا على قــادش ضمن الجولة ال ــ 21مــن دوري الــدرجــة األولــى
اإلسباني لكرة القدم «الليغا» .وأنهى الضيف الكتالوني الـ 45دقيقة األولى للقاء
الذي احتضنه ملعب «رامون دي كارانزا» متقدمًا في النتيجة بأفضلية الهدف
املبكر الذي حمل توقيع مانو مورالنيس في الدقيقة  .10وبسيناريو الشوط
األول نفسه ،نجح قادش في إدراك التعادل في الدقيقة  55عن طريق املهاجم
املخضرم ألفارو نيغريدو .وبينما كانت املباراة تدخل منعطفها األخير بهذا
التعادل ،عــاد نيغريدو لــزيــارة الشباك من جديد بالهدف الثاني لقادش في
ّ
الدقيقة  ،81إل ّأن تقنية حكم الفيديو املساعد ( )VARحرمت أصحاب األرض
ً
من الهدف بداعي وجود مخالفة .لكن ،في الوقت املحتسب بدال من الضائع،
سجل إيفان أليخو هــذه املــرة هدفا شرعيا لـقــادش ،ليظن الجميع ّأن األمــور
ّ
انتهت عند هذا الحد ،إل ّأن العبي إسبانيول كان لهم رأي آخر بتسجيل هدف
التعادل بعدها مباشرة بتوقيع هداف الفريق راؤول دي توماس.

المنتخب الجزائري يسعى للفوز وال شيء سواه (تشارلي تريباليو/فرانس برس)

قدمًا في رحلة الدفاع عن اللقب» .وفي الوقت
نفسه ،تلتقي سيراليون غينيا االستوائية
فــي املـجـمــوعــة نفسها «الـخــامـســة» فــي لقاء
عاصف وعصيب ،ويملك منتخب سيراليون
نقطتني ،مقابل  3نقاط لغينيا االستوائية،
ويمثل الفوز ألي منهما عامل حسم للصعود
إلى الدور التالي.
وف ــي املـجـمــوعــة ال ـســادســة ،يــدخــل املنتخب
التونسي مواجهة شديدة الصعوبة عندما
يـلـتـقــي غــام ـب ـيــا ،ب ـحـثــا ع ــن الـ ـف ــوز ،وحـصــد
 3ن ـقــاط ج ــدي ــدة لـحـســم بـطــاقــة ال ـتــأهــل إلــى
ال ــدور ثمن النهائي ،واالسـتـمــرار فــي سباق

املـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب .ويـ ـمـ ـل ــك امل ـن ـت ـخــب
التونسي  3نقاط من مباراتني ،بعدما خسر
أمام مالي ،ثم فاز على موريتانيا ،ويتيح له
الـفــوز التأهل ،إن متصدرًا أو وصيفًا ،فيما
يملك منتخب غامبيا  4نـقــاط ،ويحتل بها
ص ــدارة املـجـمــوعــة مــع مــالــي حــالـيــا .ويــدخــل
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـت ــون ـس ــي امل ــواجـ ـه ــة م ــع م ــدي ــره
ّ
الكبير ،وهــو يــراهــن على قوته
الفني مـنــذر
الـضــاربــة ،مثل بشير بــن سعيد فــي حراسة
املرمى ،وأمامه حمزة املثلوثي وعلي معلول
وبــال العيفة ومنتصر الطالبي في الدفاع،
وأنيس سليمان وغيالن الشعاللي وإلياس

الكيني أولونغا يبتعد في صدارة هدافي الدوري القطري
يعتبر مايكل أولونغا
المرشح األبرز لحصد جائزة
هداف الدوري القطري
في الموسم الحالي
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(العب السد) في املركز الثالث برصيد تسعة
أهـ ـ ــداف ،وق ــد غ ــاب ه ــو اآلخـ ــر ع ــن امل ـشــاركــة
اللـ ـتـ ـح ــاق ــه ب ـم ـن ـت ـخــب ب ـ ـ ــاده فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
األفــريـقـيــة .واسـتـفــاد الــدولــي الـعــراقــي أيمن
ح ـســن م ـهــاجــم (أم ص ـ ــال) م ــن غ ـي ــاب أيــو
ليلتحق به في املركز الثالث برصيد تسعة
أه ــداف ،بعد نجاحه فــي قـيــادة فريقه للفوز
ع ـلــى ال ـغ ــراف ــة ب ـثــاثــة أه ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف،
وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث.
وع ـ ــزز األنـ ـغ ــول ــي ج ـي ـل ـس ــون داال (م ـه ــاج ــم
الــوكــرة) موقعه فــي املــركــز الخامس برصيد
ثـمــانـيــة أهـ ــداف بـعــد تسجيله ه ــدف فريقه
الثالث في مرمى األهلي ،في املواجهة التي
انـتـهــت ب ـفــوز ال ــوك ــرة بـثــاثــة أهـ ــداف مقابل
هــدف ،وكــان مهاجم الوكرة قد سجل هدفي
فريقه أمام الخور في الجولة الرابعة عشرة
والتي انتهت برباعية مقابل هدفني.
واس ـت ـع ــاد امل ــال ــي ش ـيــخ دي ــاب ــات ــي (م ـهــاجــم
الغرافة) حاسة التهديف وصعد إلــى املركز
السادس برصيد سبعة أهداف بعد تسجيله
هــدف فريقه الوحيد في مرمى أم صــال في

عودة بونجاح
لتخطي أولونغا ستكون
صعبة للغاية

املواجهة التي انتهت بفوز أم صالل بثالثية
مقابل هدف.
فيما سجل ستة أه ــداف كــل مــن أكــرم عفيف
(مـهــاجــم ال ـســد) بـعــد تسجيله ه ــدف فريقه
األول في مباراة الشمال والتي انتهت بفوز
ال ـســد بـخـمــاسـيــة مـقــابــل ه ــدف ،وال ـجــزائــري
محمد بن يطو (مهاجم الوكرة) الذي سجل
هدف فريقه الثاني في مرمى األهلي ،بجانب
سـيـبـسـتـيــان س ــوري ــا (م ـه ــاج ــم ق ـط ــر) ال ــذي
سجل هدف فريقه األول في مرمى العربي في
املباراة التي انتهت بفوز نادي قطر بهدفني
ً
مقابل هــدف ،فـضــا عــن الكولومبي جايس
اسـكــوبــار (مـهــاجــم الـشـمــال) رغ ــم غـيــابــه عن
التهديف في هذه الجولة.
كما يتساوى أربـعــة العبني برصيد خمسة
أهـ ــداف لـكــل مـنـهــم وه ــم :اإليـ ـف ــواري يــوهــان
ب ــول ــي (م ـه ــاج ــم الـ ــريـ ــان) واألردنـ ـ ـ ــي يــاســن
بخيت (مهاجم أم صالل) واملعز علي (مهاجم
الدحيل) وحسن الهيدوس (مهاجم السد).
وأحرز أربعة أهداف كل من :رودريغو تاباتا
(الع ــب ال ـس ــد) وال ـبــرازي ـلــي اي ــزي ــل بــاربــوســا
(العب أم صالل) الذي غاب عن التسجيل في
هذه الجولة ،واألردنــي بهاء فيصل (مهاجم
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال) والـ ـت ــونـ ـس ــي ي ــوس ــف امل ـس ــاك ـن ــي
(م ـهــاجــم ال ـعــربــي) وبــاتــريــك ف ــراي ــداي اي ــزي
(مهاجم األهلي) وسعيد براهيمي (مهاجم
الخور) وعبد القادر الياس (مهاجم العربي)
وغابرييل بيريس (مهاجم الغرافة).
(قنا)

السخيري وسيف الدين الخاوي في الوسط،
وسيف الدين الجزيري ووهبي الخزري في
الهجوم ،بطريقة  2-4-4التي تتحول إلى -5-4
 ،1وفقًا لسير أح ــداث املواجهة التي يسعى
خاللها «نسور قرطاج» للفوز لحسم التأهل
ومواصلة صحوة النتائج ،خاصة بعد الفوز
األخير على موريتانيا.
وقـ ــال م ـن ــذر ال ـك ـبـ ّـيــر ،امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ملنتخب
ت ــون ــس ،إن ال ـف ــوز األخ ـي ــر ع ـلــى مــوريـتــانـيــا
ب ــأرب ـع ــة أه ـ ـ ــداف م ــن دون رد ،ي ـم ـثــل نـقـطــة
انطالقة تونس في البطولة ،ويمنح الالعبني
دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء غامبيا القوية».

ّ
وأكد في تصريحات صحافية ،أن املباراة لن
تكون سهلة ،في ظل امتالك غامبيا منتخبًا
مميزًا وواع ـ ـدًا ،مــع وج ــود العـبــن محترفني
فــي أوروب ــا ،واكتسابهم لخبرات كبيرة في
البطولة والتعادل األخير مع مالي.
وفـ ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ي ـن ـه ــي مـنـتـخــب
مــوري ـتــان ـيــا مـ ـش ــواره ف ــي ال ـب ـطــولــة ،عـنــدمــا
يـلـتـقــي م ــال ــي ف ــي خ ـت ــام رح ـل ــة «امل ــراب ـط ــن»
بـمــواجـهــة يـسـعــى خــالـهــا لتحقيق نتيجة
إيجابية بعد الخسارة في أول مباراتني له
أمام غامبيا وتونس .وتملك مالي  4نقاط في
صدارة املجموعة إلى جانب غامبيا ،وتسعى

للفوز لحسم ص ــدارة املــركــز األول .ويعتمد
املنتخب املوريتاني ومــدربــه ديــديــه غوميز
على تشكيلته املكونة من عمر كمارا وأبو بكر
كمارا وموسى نداي والحسن الحبيب وعلي
عبيد وفوفانا ومحمد ديالهي وهارونا سي
وبابكر ديوب حارس املرمى.
ويــواجــه ديــديــه غــومـيــز ان ـت ـقــادات الذع ــة في
مــوريـتــانـيــا حــالـيــا وص ـلــت إل ــى حــد الــدعــوة
إلــى إقالته من منصبه عقب نهاية البطولة
ال ـق ــاري ــة ،ف ــي ظ ــل فـشـلــه ف ــي ت ـقــديــم ع ــروض
جميلة ،وتقديم نسخة سيئة مقارنة باألداء
الجيد ملوريتانيا في النسخة السابقة .2019

انطالق رحلة بيع تذاكر مونديال 2022
باتت جماهير كرة القدم
في العالم قادرة على
شراء بطاقات مباريات
مونديال قطر 2022
الدوحة ــ العربي الجديد

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت املـ ــرح ـ ـلـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن م ـب ـي ـع ــات
ت ــذاك ــر كـ ــأس ال ـع ــال ــم  2022ف ــي ق ـط ــر ،ال ـتــي
ت ـقــام مـنــافـســاتـهــا نـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،إذ
تتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر ،بهدف
اس ـت ـق ـطــاب ج ـم ـهــور ك ــرة ال ـق ــدم م ــن املـنـطـقــة
وال ـع ــال ــم ،لــاس ـت ـم ـتــاع ب ـم ـبــاريــات الـبـطــولــة
املرتقبة.
وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية
في شراء التذاكر ،سواء من مقدمي الطلبات
في اليوم األول أو في اليوم األخير أو في أي
وقــت بينهما ،حيث تـبــدأ عملية تخصيص
التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
وفي حال تجاوزت الطلبات األعداد املتوفرة
مــن تــذاكــر امل ـبــاريــات للمشجعني مــن داخــل
قطر أو خارجها ،سيجري تخصيص التذاكر
ملـقــدمــي الـطـلـبــات عـبــر عملية سـحــب يجري
بـعــدهــا إخ ـطــار جـمـيــع املــؤهـلــن بالحصول
على طلباتهم ،كاملة أو جزئيًا ،وكذلك غير
املــؤهـلــن ل ـشــراء ال ـتــذاكــر ،بنتيجة طلباتهم

بـحـلــول ي ــوم ال ـثــاثــاء  8مـ ـ ــارس/آذار املقبل،
م ــع اإلف ـ ـ ــادة بـتـفــاصـيــل ال ـخ ـط ــوات ال ـتــال ـيــة،
وإعــام ـهــم بــآخــر مــوعــد لــدفــع قيمة الـتــذاكــر
املخصصة للمشجعني.
وف ــي ض ــوء ال ـق ــواع ــد ال ـتــي اتـبـعـهــا االت ـحــاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (الـفـيـفــا) فــي بـيــع تــذاكــر
الـنـســخ الـســابـقــة مــن ك ــأس الـعــالــم فــي أع ــوام
 2010و 2014و2018؛ يستفيد املشجعون من
سكان الدولة املستضيفة للبطولة من أسعار
خاصة لتذاكر الفئة الرابعة ،والتي تبدأ من
ً
 40رياال قطريًا ( 11دوالرًا أميركيًا) ملباريات
النسخة املقبلة من املونديال.
وق ــال ــت ف ــاط ـم ــة س ـ ــام ـ ــورا ،األمـ ـيـ ـن ــة ال ـعــامــة
لــاتـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم ،ح ــول انـطــاق
ّ
عملية الـبـيــع« :ال شــك أن ه ــذه ّ الـنـسـخــة من
ك ــأس الـعــالــم هــي لـقـطــر ،كـمــا أن ـهــا للمنطقة
والـعــالــم بــأســره ،ويــأتــي اإلع ــان عــن انطالق
م ـب ـي ـعــات ت ــذاك ــر م ـب ــاري ــات ال ـب ـطــولــة لـيــؤكــد
على جهود الفيفا لتحقيق هدفه في إتاحة
االستمتاع بمنافسات الساحرة املستديرة
ل ـق ــاع ــدة أوس ـ ــع م ــن ج ـم ـهــور كـ ــرة الـ ـق ــدم في
أنحاء العالم» .وأضافت« :العالم على موعد
مع مهرجان لكرة القدم يضمن للمشجعني
الـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ــن ق ـ ــرب عـ ـل ــى الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـث ــري ــة
لـهــذه املـنـطـقــة وتــاريـخـهــا الـعــريــق مــن خــال
م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة املــرت ـق ـبــة ف ــي اس ـت ــادات
عــاملـيــة املـسـتــوى .ونتطلع بـكــل شـغــف لهذه
الفرصة التي ستجمع بني الناس من مختلف
الثقافات تحت مظلة كــرة الـقــدم خــال كأس

الـعــالــم قـطــر  .»2022مــن جــانـبــه ،أك ــد ناصر
ال ـخــاطــر ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـبـطــولــة كــأس
ال ـعــالــم ،أن اسـتـضــافــة قـطــر ألول نسخة من
البطولة في الشرق األوســط والعالم العربي
ت ـش ـكــل ح ــدث ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ي ـح ـت ـفــي بـشـغــف

شعوب املنطقة والعالم بالساحرة املستديرة،
الفـتــا إلــى تطلع الــدولــة جنبًا إل ــى جـنــب مع
شــركــاء الـبـطــولــة للترحيب باملشجعني في
احتفالية تستقطب أنـظــار الـعــالــم .وأضــاف:
«نترقب جميعًا انطالق املونديال والترحيب

مونديال قطر يتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا (ماثيو أشتون)Getty/

بــاملـشـجـعــن عـلــى أرض قـطــر ف ــي احـتـفــالـيــة
كروية عاملية ،وإتاحة الفرصة أمــام الجميع
لـلـتـعـبـيــر ع ــن شـغـفـهــم بــريــاضــة ك ــرة ال ـقــدم،
واستكشاف ثقافة جديدة واالستمتاع ألول
مرة بتجارب ال مثيل لها في قطر واملنطقة».
ويـسـتـطـيــع امل ـش ـج ـعــون خ ــال ه ــذه املــرحـلــة
تقديم طلباتهم لـشــراء أرب ــع مجموعات من
التذاكر ،تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة،
وتتوفر لجميع املـبــاريــات بــدءًا مــن االفتتاح
ح ـتــى ن ـهــائــي ال ـب ـط ــول ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــذاكــر
جـمـيــع م ـبــاريــات أح ــد املـنـتـخـبــات امل ـشــاركــة،
وتستهدف املشجعني الــراغـبــن فــي حضور
مباريات منتخب محدد طوال البطولة ،بدءًا
م ــن امل ـب ــاري ــات ال ـث ــاث ف ــي دور املـجـمــوعــات.
وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربــع مباريات
في أربعة من استادات املونديال ،حيث تتيح
هذه املجموعة الجديدة من التذاكر فرصة ال
تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر
 2022الفريدة ،من خالل حضور أربع مباريات
في أربعة استادات مختلفة وعلى مدى أربعة
أيام متتالية ،وذلك بفضل الطبيعة متقاربة
املسافات التي تتميز بها قطر.
وتتاح الفرصة أمام املشجعني من األشخاص
ذوي اإلعاقة لحضور مباريات البطولة في
أجــواء مالئمة ،إذ تتوفر تذاكر خاصة بهذه
الـفـئــة األســاس ـيــة مــن املـشـجـعــن ،مــع إتــاحــة
مرافق ومساحات مجهزة لألشخاص ذوي
اإلع ــاق ــة الـحــركـيــة ،وغ ـيــرهــم ،وتـتــوفــر ضمن
جميع مجموعات التذاكر الثالث السابقة.
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صورة في خبر

تقرير
شهدت لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية والثالثة لنهائيات كأس
أمم أفريقيا لكرة القدم بالكاميرون ،العديد من األحداث المميزة ما
الح َ
كمة الرواندية ساليمة
بين خطأ المغربي شاكال الكارثي ،ودخول
َ
موكسونغا تاريخ المسابقة القارية والفوز التاريخي لمنتخب جزر القمر

قضية ديمبيلي

ّ
أكد وكيل الفرنسي عثمان ديمبيلي ،موسى سيسوكو ،أن تهديد الالعب بعدم املشاركة
مع ناديه برشلونة اإلسباني للضغط عليه من أجل تجديد تعاقده «لن ينجح» ،متهمًا
مسؤولي النادي الكتالوني بـ«خسارة» الالعب .وقال سيسوكو في تصريحات إلذاعة
(راديــو مونت كارلو سبورت) «هذا الضغط لن ينجح معنا ،قد يفلح مع وكالء أصدقاء
لبرشلونة ،ولكن ليس معنا» ،مشيرًا إلى أن إبعاد الالعب عن املشاركة «سيكون غير
قانوني» ،وأنهم سيدافعون عن حقوقهم .وأضــاف «إذا أراد برشلونة التفاوض ،عليه
الجلوس معنا .ال توجد مفاوضات في الوقت الحالي على اإلطالق».

أحداث بارزة
بالبطولة األفريقية

ياوندي ــ العربي الجديد

تـعــادل منتخب املـغــرب بصعوبة
أمام الغابون بهدفني ملثلهما ،في
ختام منافسات املجموعة الثالثة
بنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ،التي
ُ
تـقــام حــالـيــا فــي الـكــامـيــرون .وب ــات املنتخب
املغربي بصدارة املجموعة الثالثة برصيد 7
نـقــاط ،بعدما حقق فــوزيــن على غانا وجــزر
القمر ،بينما احتل نظيره الغابوني وصافة
الترتيب برصيد  5نقاط ،بعدما حقق الفوز
أمام جزر القمر وتعادل مع غانا ،ليرافق زمالء
غانم سايس إلى الدور التالي .وغاب «أسود
األطـلــس» عن مستواهم املعهود في الشوط
األول ،مع فقدان التفاهم عن املجموعة ككل،
بسبب لجوء املدير الفني البوسني ،وحيد
حــالـيـلــوزيـتــش ،إل ــى الـعــديــد مــن الـتـغـيـيــرات
على مستوى التشكيلة ،إثــر ضمان التأهل
إلــى ال ــدور الـثــانــي ،مــن خــال حصد  6نقاط
ف ــي أول ج ــول ـت ــن .وأهـ ـ ــدى س ـف ـيــان شــاكــا،
مــدافــع فريق أود لوفني البلجيكي ،املنافس
الغابوني هدف التقدم األول ،من خالل خطأ
كــارثــي ،وضــع جيم ألفينيا فــي حالة انفراد
تام بالحارس منير الكجوي ،قبل أن ينجح
ّ
في هز الشباك في الدقيقة الـ .21وفي الشوط
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جزر القمر حققت
انتصارًا تاريخيًا على
منتخب غانا
الـثــانــي ،أش ــرك م ــدرب امل ـغــرب بـعــض العبيه
األس ــاس ـي ــن ،وع ـلــى رأس ـه ــم ال ـن ـجــم ال ـهــداف
سـفـيــان ب ــوف ــال ،الـ ــذي نـجــح ف ــي كـســب ركـلــة
ج ــزاء ،ترجمها بـنـجــاح إل ــى ه ــدف الـتـعــادل،
ّ
لكن آرون بــوبـنــدزا هــز شباك املـغــرب بهدف
ثان ،قبل  9دقائق من نهاية اللقاءّ ،
ورد نجم
ٍ
باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ،بهدف
عاملي جاء من كرة ثابتة.
وحقق منتخب جزر القمر املفاجأة الكبيرة
فــي كــأس األم ــم األفــريـقـيــة ،بعدما تمكن من
ال ـفــوز بـشـكــل مستحق عـلــى منتخب غــانــا،
بثالثة أهداف مقابل هدفني .وافتتح إلفاردو
بن نابوهان ،قائد منتخب جزر القمر نتيجة
امل ــواج ـه ــة ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ــراب ـع ــة ،لـيـتـعــرض
بعدها منتخب غانا ،لضربة موجعة ،عقب
قيام الحكم بطرد العبه أندريه أيــو ،نتيجة
تــدخ ـلــه ال ـع ـن ـيــف ع ـلــى ح ـ ــارس ج ــزر الـقـمــر.

باق في الكاميرون
بانون ٍ

فاجأ مسؤولو االتحاد المغربي لكرة القدم ،مدافع نادي األهلي
المصري بدر بانون ،بنبأ سارّ ،بعدما قرروا اإلبقاء عليه في الكاميرون
برفقة بعثة منتخب «أسود األطلس» المشاركة في نهائيات بطولة
أمم أفريقيا ،رغم المرض الذي يعاني منه على مستوى الصدر ،والذي
جعل طبيب المنتخب المغربي سعيد زكيني ،يمنحه فترة طويلة من
الراحة .وسيستفيد الالعب من مكافاة قدرها  32ألف دوالر أميركي،
ضمنها العبو المنتخب المغربي ،بعد التأهل لثمن نهائي البطولة.

وواص ــل منتخب جــزر القمر سيطرته على
املـبــاراة في الشوط الثاني ،بعدما استطاع
نجمه أحـمــد موغني إح ــراز الـهــدف الثاني،
لكن منتخب غانا انتفض وتمكن من إحراز
هدفني متتالني .ولم يستسلم نجوم منتخب
جــزر القمر ،بعدما نجح أحمد موغني ،في
إحـ ـ ــراز ال ـه ــدف ال ـث ــال ــث ،ل ـ ُـي ـه ــدي ب ـ ــاده أول
انتصار في تاريخ كأس األمم األفريقية ،عقب
تقديم رفاقه أفضل مواجهة لهم في النسخة
ال ـح ــال ـي ــة ،امل ـق ــام ــة ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون .وخـســر
منتخب غانا املواجهة األولــى التي جمعته
أمام منتخب جزر القمر في تاريخ املسابقة
الـقــاريــة ،لـيــودع رف ــاق املـخـضــرم أنــدريــه أيو
كأس األمم األفريقية ،من دور املجموعات ،ما
يجعلها مفاجأة من العيار الثقيل.
وت ـ ـفـ ــادى م ـن ـت ـخــب جـ ــزر ال ـق ـم ــر ،أن يـصـبــح
خ ــام ــس ف ــري ــق ي ـف ـشــل بــالـتـسـجـيــل ف ــي دور
املجموعات ،بأول مشاركة له في كأس األمم
األفــريـقـيــة لـكــرة ال ـقــدم ،بعدما فعلها كــل من
منتخب مــوزمـبـيــق ع ــام  ،1986وسـيــرالـيــون
عــام  ،1994والغابون عــام  ،1994وبوروندي
ع ـ ــام  .2019وح ـس ـم ــت ال ـس ـن ـغ ــال ،وص ـي ـفــة
النسخة املــاضـيــة ،بطاقة تأهلها إلــى الــدور
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي بـصـحـبــة غـيـنـيــا ،وذلـ ــك بعد
تعادل األولى مع ماالوي من دون أهداف ،ما
سمح للثانية بمرافقتها رغم الخسارة أمام
زمـبــابــوي  .2-1واكـتـفــت السنغال بالتعادل
الثاني تواليًا من دون أهداف ،بعدما حققت
الـنـتـيـجــة ذات ـه ــا ف ــي ال ـجــولــة ال ـســاب ـقــة أم ــام
غينيا ،لكن ذلك كان كافيًا لها من أجل العبور
إلــى ثمن النهائي بفضل الـفــوز فــي الجولة
االف ـت ـتــاح ـيــة ع ـلــى زم ـب ــاب ــوي ب ـه ــدف وح ـيــد.
ورفـ ــع مــانـيــه ورف ــاق ــه رص ـيــدهــم إل ــى خمس
نـقــاط فــي ال ـصــدارة بـفــارق نقطة عــن كــل من
غينيا ومــاالوي التي أنهت دور املجموعات
ثالثة بفارق املواجهة املباشرة عن نابي كيتا
ورفاقه في املنتخب الغيني.
وشـهــدت مــواجـهــة زيـمـبــابــوي وغينيا ،في
ياوندي ،حدثا تاريخيا بالبطولة القارية،
مـ ــن خـ ـ ــال ق ـ ـيـ ــادة ط ــاق ــم ت ـح ـك ـيــم ن ـســائــي
بالكامل للقاء في املسابقة ألول مرة ،خالل
امل ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت ل ـح ـس ــاب ال ـجــولــة
ال ـث ــال ـث ــة واألخ ـ ـيـ ــرة م ــن دور امل ـج ـم ــوع ــات.
وم ـنــح االت ـح ــاد األفــري ـقــي «كـ ــاف» الـ َـحـكـمــة
الــروانــديــة موكسونغا شــرف إدارة اللقاء،
لـتـصـبــح أول س ـيــدة تــديــر مـ ـب ــاراة ،بـعــدمــا
ن ــال ــت ش ـ ــرف الـ ـحـ ـض ــور ح ـك ـم ــا راب ـ ـعـ ــا فــي
لقاء غينيا وم ــاالوي ،خــال الجولة األولــى
لـلـمـجـمــوعــة ن ـف ـس ـهــا .وخ ـ ــال هـ ــذا ال ـحــدث
االستثنائي ،كانت موكسونغا بطلة للقطة
طريفة بعد أن كانت تنوي إشهار البطاقة
الـ ـصـ ـف ــراء ب ــوج ــه حـ ـ ــارس م ــرم ــى مـنـتـخــب
زي ـم ـبــابــوي ،تـلـبــرت شــومـبــا ،عـنــد الدقيقة
الـ .51موكسونغا قررت إنذار حامي العرين
بسبب تعمده إضاعة الوقت ،لكنها فقدت

على هامش الحدث
إيفرتون يعين دنكان ألكسندر مدربًا مؤقتًا
أعلن نــادي إيفرتون اإلنكليزي تعيني دنـكــان ألكسندر مــدربــا مؤقتًا للفريق خالل
املباريات املقبلة ليخلف رافائيل بينيتيز الذي أقيل يوم األحد املاضي لسوء النتائج.
وهــذه هي املــرة الثانية التي يتولى فيها ألكسندر تدريب الفريق بشكل مؤقت ،بعد
توليه املسؤولية في عام  2019إثر إقالة ماركو سيلفا .وقاد الالعب اإلنكليزي السابق
الفريق في ثالث مباريات حينها حقق خاللها خمس نقاط قبل التعاقد مع اإليطالي
كارلو أنشيلوتي .وكان إيفرتون قد أعلن األحد املاضي إقالة اإلسباني بينيتيز ،الذي
وصل إلى غوديسون بــارك الصيف املاضي ،على خلفية نتائج الفريق السيئة التي
قربته من منطقة الهبوط في الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وفــي آخــر عشر
مباريات خاضها في البريمييرليغ ،لم يحقق إيفرتون سوى فوز واحد وتعادل مرتني
ومني بسبع هزائم ،آخرها أمام نورويتش سيتي ( )2-1يوم السبت .وتواصل إدارة
إيفرتون البحث عن مدير فني جديد ،ففي الوقت الذي ابتعد فيه خيار تعيني روبرتو
مارتينيز ،تبرز أسماء أخــرى مثل فرانك المبارد ،غير املرتبط حاليًا بأي عمل منذ
رحيله عن تدريب تشلسي .ومن بني األسماء أيضا واين روني ،العب إيفرتون السابق
الذي يقدم حاليًا موسمًا جيدًا مع ديربي كاونتي .وباملثل جوزيه مورينيو ،مدرب روما
الحالي ،وفي حال توليه تدريب إيفرتون سيصبح الفريق الرابع له في البريمييرليغ بعد
أن درب تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

البطاقة الصفراء وهي في طريقها لتنفيذ
الـعـقــوبــة ،مــن دون أن تشعر بــذلــك ،قبل أن
يقوم أحد العبي املنتخب الغيني بالتقاط
الكارت األصفر من األرض وجلبه للحكمة،
التي عاشت لقطة لن تنسى في أول مواجهة
لها بالعرس األفــريـقــي .وضــم طاقم اللقاء،
ال ــذي انـتـهــى ب ـفــوز زيـمـبــابــوي  1-2أيـضــا،

ً
ك ــا م ــن الـكــامـيــرونـيــة ك ــاري ــن اتـيـمــزابــونــغ
وامل ـغــرب ـيــة فـتـحـيــة ال ـجــرمــومــي ،بــاإلضــافــة
إل ــى مـغــربـيــة أخـ ــرى ه ــي ب ـش ــرى كــربــوبــي،
التي تولت دور حكم تقنية الفيديو «فار».
وامل ـب ــاراة كــانــت تــاريـخـيــة أي ـضــا ،بالنسبة
إلى فتيحة الجرمومي (  37عامًا) الحكمة
املغربية التي نالت الشارة الدولية في عام

 ،2016ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى امل ـش ــارك ــة ف ــي دورة
األل ـ ـعـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي طــوك ـيــو.
وشــاركــت الـجــرمــومــي ،مواطنتها املغربية
بشرى كربوبي حكمة تقنية الفيديو ،وهي
ُ
حكمة ساحة واعدة تعد مع سليمة األفضل
عـلــى صعيد التحكيم الـنـســائــي األفــريـقــي،
وسطرت بشرى اسمها بأحرف من الذهب

الخالص في تاريخ الكرة املغربية ،عندما
ت ــول ــت إدارة م ـ ـبـ ــاراة ج ـم ـعــت ب ــن امل ـغ ــرب
ال ـت ـط ــوان ــي وأوملـ ـبـ ـي ــك خ ــرب ـي ـك ــة ،لـتـصـبــح
ُأول سيدة مغربية تدير ُمـبــاراة فــي دوري
امل ـح ـتــرفــن امل ـغ ــرب ــي ،وه ــي تـحـمــل ال ـش ــارة
الدولية منذ عام ُ 2016
ومرشحة للمشاركة
في كأس العالم للسيدات في عام .2023

موكسونغا
دخلت تاريخ أمم
أفريقيا (أناضول)

وجه رياضي

غيسالن كونان
يعتمد منتخب
ساحل العاج على
نجمه المدافع
غيسالن كونان،
في كأس األمم
األفريقية لكرة
القدم المقامة
حاليًا في
الكاميرون

قتيبة خطيب

خطف النجم غيسالن كونان مدافع منتخب ساحل العاج
األض ــواء بـقــوة ،بعدما جعل الجماهير الرياضية تتابع ما
يفعله فــي املــواجـهــات ،الـتــي يـشــارك فيها مــع «األف ـيــال» في
كأس األمم األفريقية لكرة القدم ،املقامة حاليًا في الكاميرون،
حتى ال ـســادس مــن شهر فـبــرايــر/شـبــاط املـقـبــل .واستطاع
غيسالن كــونــان قـيــادة منتخب ساحل الـعــاج ،إلــى تحقيق
فوز صعب على منتخب غينيا االستوائية في املواجهة التي
ٍ
جمعت بينهما ،ضمن منافسات الجولة األول ــى ،من كأس
األمم األفريقية ،بعدما وقف كالصخرة في وجه املهاجمني،
وحرمهم من تسجيل األهداف في شباك حارس مرماه.
ولم يتوقف كونان عند املباراة األولى ،بل ملع نجمه في املواجهة
الثانية ضد سيراليون ،فرغم التعادل بهدفني ملثلهما ،تمكن

املدافع من حرمان العبي الفريق املنافس ،من تسجيل هدف
الفوز في الدقائق األخيرة ،عبر قطعه كرة أمام شباك حارسه،
ً
ما جعله بطال في عيون جماهير «األف ـيــال» .ولــد غيسالن
كونان في السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون األول
عام  ،1995وتعلق بكرة القدم منذ نعومة أظافره ،وأبلغ عائلته
ّ
بأنه يريد أن يصبح أحــد نجوم «الساحرة املستديرة» في
املستقبل ،فقرر وال ــداه دعمه بشكل كبير .استطاع كونان
االلتحاق بأكاديمية «أسيك ميموز» في ساحل العاج ،وأصبح
العبًا في الفريق األول عــام  ،2013وخــاض معهم عــددًا من
املــواج ـهــات ،تـحــت أن ـظــار أح ــد كـشــافــي فــريــق فـيـتــوريــا دي
غيماريش البرتغالي ،الــذي أبلغ إدارتــه عن هذا املدافع ،الذي
سيصبح له شأن كبير في املستقبل.
سارعت إدارة فيتوريا دي غيماريش البرتغالي ،إلــى ضم
غيسالن كونان ،إلى صفوف فريقها الثاني ،في عام ،2016

وفرض نفسه وأصبح نجمًا في التشكيلة األساسية ،وخاض
معهم  20مواجهة سجل فيها هــدفــا وحـيـدًا .قــرر الجهاز
الفني لنادي فيتوريا ،الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية،
تصعيد النجم العاجي إلى الفريق األول ،بسبب مستوياته
الكبيرة التي قدمها ،ليخوض معهم  45مواجهة في جميع
املسابقات املحلية ،من دون تسجيل ّأي هــدف .ونتيجة ملا
فعله في منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي ،سارعت
إدارة استاد دي ريمس الفرنسي ،للحصول على خدمات
املــدافــع العاجي ،في ســوق االنتقاالت الصيفية عــام ،2018
مقابل  3.6ماليني جنيه إسترليني ،وخاض معهم  66مباراة
سجل فيها هدفني .أما على الصعيد الدولي ،فلعب غيسالن
ّ
كونان مع منتخب ساحل العاج في  11مباراة ،لكنه أصبح
أساسيًا مع «األفيال» في كأس األمم األفريقية الحالية في
الكاميرون ،ويحلم بالوصول إلى املجد مع بالده.

إصابة الجزائري محمد فارس بقطع
في الرباط الصليبي
يـغـيــب ال ـج ــزائ ــري مـحـمــد ف ــارس املنضم
قبل أربعة أيــام إلى تورينو اإليطالي على
سبيل اإلعــارة من جنوى ،لنهاية املوسم
بـعــد إصــاب ـتــه ال ـثــاثــاء بـقـطــع فــي الــربــاط
الصليبي بالركبة اليمنى .وأصيب فارس
خــال امل ــران الصباحي للفريق وكشفت
الفحوصات الطبية عن إصابة خطيرة في
الركبة ،حسبما أعلن النادي .وسيخضع
ال ــاع ــب ف ــي األي ـ ــام ال ـق ــادم ــة ل ـجــراحــة في
الرباط الصليبي .وتمنى تورينو التوفيق
لفارس وسرعة التماثل للشفاء.
نادال يهزم هانفمان ويتأهل لثالث أدوار أستراليا
واصل اإلسباني رافائيل نــادال ،املصنف
ال ـخ ــام ــس ع ــامل ـي ــا ،م ـ ـشـ ــواره ال ـن ــاج ــح فــي
بطولة أستراليا املفتوحة الكبرى للتنس
بفوزه في الدور الثاني على األملاني يانيك
هانفمان بثالث مجموعات نظيفة (2-6
و 3-6و .)4-6وحـجــز ن ــادال ،املـتــوج بــ20
لقبا للغراند سالم ،مقعده في الدور الثالث
ألستراليا للمرة ال ــ 16في مـشــواره ،حيث
س ـي ــواج ــه ال ـف ــائ ــز م ــن م ــواج ـه ــة ال ــروس ــي
كـ ــاريـ ــن خ ــاش ــان ــوف ( )28وال ـف ــرن ـس ــي
بنيامني بونزي .وصرح «املاتادور» عقب
اللقاء الذي استغرق ساعتني و 42دقيقة
«إن ــه العــب خطير ،نتيجته أم ــام ثاناسي
ك ــان ــت ت ــؤك ــد أنـ ــه العـ ــب ج ـي ــد .أت ـم ـنــى له
األفضل ألنه فتى رائع».
اآلالف يتوجهون إلى سانتياغو برنابيو
لتوديع أسطورة ريال مدريد خينتو
ت ــواف ــد آالف األشـ ـخ ــاص إل ــى مـلـعــب ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو ل ـتــوديــع ال ــاع ــب الـســابــق
فرانسيسكو خينتو الــذي وضع نــادي ريــال مدريد جثمانه في املقصورة الرئيسية
إلتاحة الفرصة أمــام الجمهور إللقاء نظرة ال ــوداع عليه .وتوفي خينتو ،العــب ريال
مــدريــد السابق واإلسـبــانــي الــدولــي ،الــذي كــان يلقب ب ـ ‹ال غاليرنا ديــل كانتابريكو›
(عاصفة كانتابريا) ،والذي يعتبر أفضل جناح أيسر في العالم في تاريخ كرة القدم
بنظر العديد من الذين تابعوه ،عن عمر يناهز  88عامًا .ولعب خينتو مع ريال مدريد
ملدة  18موسمًا ،من  1953إلى  ،1971فاز خاللها بست كؤوس أوروبية أكثر العب
فاز بها -واثني عشر لقبا للدوري وكأس إسبانيا مرتني وكأس إنتركونتيننتال مرة
واحدة ،من بني ألقاب أخرى.
ووقــع خينتو للنادي امللكي عــام  1953بالتزامن مع وصــول ألفريدو دي ستيفانو،
حيث بقي داخل جدران النادي حتى اعتزاله عام  .1971وظهر خينتو للمرة األولى مع
املنتخب اإلسباني الوطني تحت قيادة املدير الفني للمنتخب ،رامون ميلكون ،في 18
مايو/أيار  1955أمام إنكلترا (.)1-1
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هوامش

وتحول
رغم أنه رابع أكبر قصر عثماني في مدينة إسطنبول التركية ،حظي «يلدز» بشهرة خارجية بسبب مقتنياته وهندسته،
ّ
إلى مضرب مثل في المشرق العربي عن الثراء والترف

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

يذكر األتــراك جيدًا الـحــوادث التي
شهدها قصر «يـلــدز» مــن سرقات
وحـ ـ ـ ــرق ،وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى كــازي ـنــو
لـلـقـمــار ،بـعــدمــا اسـتـثـمــره الـقـطــاع الـخــاص
ع ــام  ،1926ب ـعــد تــأس ـيــس مـصـطـفــى كـمــال
أتارتوك الجمهورية ،وكذلك وضعه مجددًا
ع ـل ــى س ـك ــة الـ ـت ــاري ــخ الـ ـع ــري ــق ب ـع ــد تــولــي
الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان
منصب رئيس الوزراء عام  ،2003حني أعاد
ترميمه واستخدمه لدى استقباله ضيوفًا
أجــانــب ك ـب ــارًا ،بينهم املـسـتـشــارة األملــانـيــة
السابقة أنجيال ميركل وامللك األردنــي عبد
الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد .ويذكر
متابعون للشأن التركي ردود الفعل التي
أطـلـقـهــا م ـعــارضــون ل ــدى تــدشــن الــرئـيــس
التركي أردوغ ــان جامع «يـلــدز» عــام ،2017
حني احتجوا عبر مسيرات في الشوارع ضد
مــا وصـفــوه بأنه «محاولة منه السترجاع
تاريخ السلطنة العثمانية» ،فــرد مستشار
ً
ال ــرئ ــاس ــة م ـص ـط ـفــى وارن ـ ــك ق ــائ ــا« :ج ــرى
تحويل قصر يـلــدز إلــى كازينو سابقًا ،ثم
بــات يستقبل زعـمــاء الـعــالــم حــالـيــا .مل ــاذا ال
يعجب هذا األمر البعض؟».
فعليًا ،يسرق قصر «تشانكايا» فــي أنقرة،
املعروف باسم «القصر األبيض» ،الذي دشنه
أردوغان عام  2014بكلفة  600مليون دوالر،
وقـصــر «دومل ــا بـهـشــة» بــإسـطـنـبــول ،الـضــوء
مــن «يـلــدز» (النجمة) الــذي أه ــداه السلطان
سليم الثالث يومًا لوالدته السلطانة مهري
شه ،رغم أنه كان استعاد بعض أمجاده عبر
وعقد أردوغــان لقاءات
استقبال زعماء دول
ِ
ف ـي ــه ،ك ـمــا حـ ــدث ح ــن اس ـت ـق ـبــل صـحــافـيــن
ق ـبــل خـمـســة أع ـ ــوام .ولـ ــوال أن ــه يستضيف
حاليًا معرضًا لصور تاريخ األردن ،وكشف
بعض كنوزه العام املاضي ،الستمر تغييب
التحفة املعمارية لقصر «يلدز» التي بناها
ال ـع ـث ـمــان ـيــون ن ـهــايــة ال ـق ــرن ال ـتــاس ــع عـشــر،
ً
واتخذه السلطان عبد الحميد الثاني بدال
من قصر «دوملا بهشة» مقرًا لحكم السلطنة.
وقد أعــاد االحتفال بمئوية تأسيس األردن
ق ـصــر «يـ ـل ــدز» ومـكـتـبـتــه إل ــى ال ــواج ـه ــة ،إذ
عرضت فيه  50صورة عن األردن تضمنتها
مكتبة القصر التي تحتوي نحو  150مليون
وثيقة عن املنطقة العربية وتاريخها ،و400
أل ــف م ـخ ـطــوطــة م ـك ـتــوبــة ب ـل ـغــات مـخـتـلـفــة،
موضوعة على رفوف بطول  5آالف متر.
في الذاكرة

ويشرح الدليل السياحي في متحف تشورا
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـف ــات ــح ف ــي إس ـط ـن ـب ــول س ـ ــردار
دون ـم ـي ــز ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن قصر
«يلدز» يتمتع بخصوصية كبيرة وأهمية
تـفــوق بــاقــي الـقـصــور ،ليس فقط العتباره
املـقــر األخـيــر لحكم العثمانيني بعد قصر
«توب كابي» وقصر «دوملا بهشة» ،بل ألنه
واجه تحوالت ومحاوالت تشويه بعد زوال
الدولة العثمانية ،ما زالت ذكراها محفوظة
في ذهن األتراك.
غاب قصر «يلدز» عن الذكر بالكامل بعدما
غ ـ ــادره آخ ــر ال ـســاطــن الـعـثـمــانـيــن وحـيــد
الــديــن عــام  ،1922وألـغــى أتــاتــورك ،مؤسس
تركيا الحديثة ،الخالفة اإلســامـيــة وأنشأ
ال ــدول ــة الـعـلـمــانـيــة .وجـ ــرى تـقـسـيــم القصر
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«نجمة» خلود الترف العثماني

باختصار
مؤسس تركيا الحديثة
مصطفى كمال أتارتوك
سمح بتحويل قصر
«يلدز» إلى كازينو
للقمار ،ثم وضعه رجب
طيب أردوغان مجددًا
على سكة التاريخ
■■■
يستضيف قصر
«يلدز» اليوم مراسم
رئاسية قليلة ،ويعتبر
أقرب إلى متحف
وأيقونة عثمانية
■■■
تعكس مظاهر الترف
في قصور السالطني
العثمانيني أنماط
حكمهم وطبيعتهم،
وقصر «يلدز» يحتكر
الشهرة األكبر خارجيًا

بحسب وظــائــف مــن يـسـتـخــدمــه ،فخصص
جزء منه للدوائر العسكرية ،وآخر ملؤسسات
وشركات افتتحت إحداها ناديًا للقمار فيه
عام  .1926لكن القصر احتفظ بتحفه الفنية،
وب ـي ـن ـهــا ل ــوح ــات رس ـم ـه ــا ال ـس ـل ـط ــان عـبــد
الحميد ،وأرشيف ووثائق وقعها السالطني
مـحـمــد ال ـفــاتــح وع ـث ـمــان ال ـثــانــي ومـحـمــود
األول ،وصور للتاريخ الغني للمنطقة التي
حكمتها الدولة العثمانية.
ويـ ـ ــرى دونـ ـمـ ـي ــز أن اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـل ـطــات
قصر «يـلــدز» كــان مهمة معنوية بالدرجة
األول ـ ـ ـ ــى ،ف ـه ــو ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـيـ ــوم م ــراس ــم
رئــاسـيــة قليلة ويـعـتـبــر أق ــرب إل ــى متحف
وأيقونة عثمانية ،بعدما وفرت مقتنياته،
خ ـصــوصــا الـ ـك ــراس ــي ،ع ـ ــودة إلـ ــى طـقــوس
السلطنة ما قبل عشرينيات القرن املاضي.
محطات

يعود تاريخ بناء القصر ،الواقع بني مناطق
بشيكتاش وأورت ــا كــوي وبــاملــومـجــو ،إلى
عام ُ .1790
ويقال إن السلطان سليم الثالث
قــدمــه هــديــة إل ــى وال ــدت ــه الـسـلـطــانــة مهري
ش ـ ــه ،ق ـب ــل أن ي ـه ـتــم ع ـه ــد ال ـس ـل ـط ــان عـبــد
الـحـمـيــد ال ـثــانــي بـتــوسـيـعــه لـلـمــرة األول ــى
ع ــام  ،1890ح ــن ات ـخ ــذه م ـق ـرًا لـحـكـمــه ،ثم
أنجز املعماري اإليطالي دارانـجــو املرحلة
ال ـثــان ـيــة م ــن عـم ـل ـيــة تــوس ـي ـعــه الس ـت ـق ـبــال

القيصر ،إمـبــراطــور أملــانـيــا ،ولـيــام الثاني.
وش ـ ّـي ــد ق ـصــر «يـ ـل ــدز» ع ـلــى ثـ ــاث مــراحــل
ضمن حديقة مترامية األط ــراف .وشهدت
املرحلة األولى بناء «كشك يلدز» ،أي املبنى
املـسـ ّـيــج ب ـجــدران عــالـيــة ،والـثــانـيــة توسيع
الكشك إلى قصر ،فيما شملت الثالثة بناء
منشآت وص ــاالت وأجنحة وغ ــرف خاصة
ب ــأف ــراد الـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة ،وه ــم الـسـلـطــان
واألم ــراء واألم ـيــرات ،وأخ ــرى للخدم وعــدد
من الحدائق إضافة إلى إسطبالت خيل.
ورغــم أن العثمانيني اتخذوا قصر «يلدز»
لعقود مقرًا أساسيًا للحكومة والسلطان
ً
ب ـ ــدال م ــن ق ـصــر دومل ـ ــا ب ـه ـشــة ،خ ـبــا نجمه
فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال الـ ـضـ ـي ــوف ل ـي ـح ـت ـفــظ فـقــط
بقيمته التاريخية .وهو يقسم إلى جزئني
ي ـع ـك ـســان ال ـت ـقــال ـيــد ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ،أول ـه ـمــا
ل ـلــرجــال وال ـثــانــي لـلـنـســاء ،فــي حــن تمتد
ش ـهــرة صــالــة االح ـت ـف ــاالت ،ال ـتــي تـتـجــاوز
مساحتها  400متر مربع ،حتى اليوم .وقد
أحيا ترميم مــوجــودات فــي القصر ،بينها
أثــاث فخم وأثــري وصالة الطعام املعروفة
باسم «الصالة الصدفية» ،مرحلة تاريخية
للدولة العثمانية ،يالحظها السياح الذين
يقصدون أج ــزاء مفتوحة الـيــوم .كما أعــاد
افتتاح جامع «يلدز» قبل سنوات تواصل
األتراك مع ماضيهم ،فهو املكان الذي سجد
ّ
وسمي
فيه السلطان عبد الحميد الثاني،

«ي ـل ــدز الـحـمـيــديــة» نـسـبــة ل ــذل ــك ،عـلـمــا أنــه
كان أمر ببنائه عام  ،1880ليحظى بفخامة
وجمال من خالل أبوابه املزخرفة بالذهب،
كما لو أنه قصر ضمن قصر.
الجامع

وي ــأخ ــذ ج ــام ــع «يـ ـل ــدز» ش ـكــل املـسـتـطـيــل،
ويحتوي على مئذنة واحدة مزينة بزخرفة
عثمانية تقليدية .وامللفت فيه قبته املثبتة
على أربعة أعمدة حديدية سميكة ،واملزينة
بنجوم منقوشة على أرضـيــة زرق ــاء .وهو
يحتوي على  16نافذة تضيف ملسة جمال
عـلـيــه إل ــى ج ــان ــب ال ـســالــم ال ـت ــي تـلـفــه من
جهتني ،كما يضم غــرفــة للسفراء وأخــرى
لطالبي العلم وللعبادة ،وربما لالسترخاء.
وع ـ ـ ـمـ ـ ــومـ ـ ــا ،تـ ـعـ ـك ــس ق ـ ـص ـ ــور الـ ـس ــاط ــن
العثمانيني ومـظــاهــر ال ـتــرف فيها أنـمــاط
ال ـح ـك ــم وط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ـك ــام ،وربـ ـم ــا ش ـهــرة
ودالالت ت ـت ـعــدى أي ـضــا ال ـغ ـنــى وال ـس ـطــوة
إلــى التطور الــذي ســاد حينها .ففي قصر
«توب كابي» ،مركز حكم الدولة العثمانية
خالل  4قرون ،أسرار «الباب العالي» وكنوز
السلطنة األغلى ،وفي قصر «دوملــا بهشه»
مالمح اإلعجاز والفخامة .ويتضمن قصر
إلـ ـه ــام ــور وقـ ـص ــر ك ــوتـ ـش ــوك سـ ــو وق ـصــر
الخديوي ميزات أخــرى ،لكن قصر «يلدز»
ال يزال يحتكر الشهرة األكبر خارجيًا.

وأخيرًا
حتى ال ينقطع المعروف
سعدية مفرح

كنت أنظر دائمًا إلى الحكمة الشعبية «اتـ ّـق ّ
شر من
ّ
أحسنت إلـيــه» بعني الـشــك والــريـبــة ،بــل إنـهــا كانت
مــدخ ـلــي إل ــى الـتـشـكـيــك ب ـم ـقــوالت دارج ـ ــة وأح ـكــام
شائعة كثيرة اعتدنا أن نضعها في محفظة الحكم
الشعبية ،باعتبارها خــاصــة الـتـجــارب اإلنسانية
امل ـق ـطــرة عـلــى م ــر األزمـ ـ ــان .ل ـكـ ً ّـن الـحـكــم الـشـعـبـيــة،
أحيان كثيرة،
ومثلها األمثال ،تبدو متناقضة ،في
وفقًا لتناقض التجارب اإلنسانية بالتأكيد ٍ ،على أنّ
املشتركات كثيرة واملتشابهات بينها أكثر ،وهو ما
جعلها تصمد في حكم التجارب واألقوال عمومًا.
لكن ،كيف يمكن أن نأخذ تلك املقولة التي ّ
تحض
على عــدم اإلحـســان بـهــذا التوكيد البشري الكبير
ّ
الذي ضمن لها الشهرة والذيوع خاتمة لكل قصص
الخذالن والغدر بني الناس ،خصوصًا من تربطهم
عالقة مميزة بعضهم ببعض؟
ج ـ ّـرب أن تستشهد بتلك املقولة بــن مجموعة من
مـعــارفــك أو زمــائــك فــي العمل أو أف ــراد أســرتــك أو
أصــدقــائــك ،وستندلق عليك حـكــايــات كثيرة مؤملة

سـيـحـكـيـهــا أص ـحــاب ـهــا ب ـح ـمــاس ووج ـ ــع وأح ـيــانــا
بدموع.
ّ
لكل منا قصته الخاصة أو قصصه الخاصة الكثيرة
ّ
أناس أحسنا إليهم ذات يوم،
مع هذه املقولة ،أي مع
ٍ
فكان جزاء اإلحسان هو ّ
الشر! نعم ،صحيح يحدث
ّ
هذا دائمًا ،لكننا نتجاهل أحيانًا األسباب ،ونحتكم
فقط إلى معطياتنا الخاصة من دون سماع معطيات
الطرف اآلخر وأسبابه.
ٌ
صحيح ّأن من الطبيعي انحياز املرء ألفكاره الخاصة
ّ
ّ
ّ
بينه وبــن اآلخ ــر ،لكن الصحيح
فــي أي نقاش حــر ً
أيضًا أن نترك فسحة من الفراغ في مساحة الفهم،
لكي نستمع بهدوء وموضوعية ملا يرشح لنا من
النقاش عمومًا.
عـنــدمــا ح ــاول ـ ُـت أن أفـعــل ذل ــك فــي أكـثــر مــن تجربة
خذالن ّ
مرت بي ،وجدت الكثير من العزاء النفسي في
ّ
تلك املساحة التي أخليتها .وجدت أن الطرف اآلخر
الذي يجازيك بما تعتقده ّ
الشر بعد أن أحسنت إليه
ال يفعل ذلك غالبًا جــزاء لك ،بل يفعله إما في حالة
مستقلة تمامًا عن حالة اإلحسان التي تلقاها أو أنه
ّ
فعلها وهو ال يقصد أنه يسيء إليك .نعم ...هذا ما

ّ
يحدث ،مع االعتراف بحاالت استثنائية كثيرة شاذة
يبادر إليها املسيء قاصدًا!
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،شـ ــاهـ ـ ُ
ـدت م ـق ـط ـعــا م ـ ـصـ ـ ّـورًا فـ ــي أح ــد
ال ـشــوارع الغربية لــرجــل يــرى شخصا آخــر نائمًا
على رصيف الشارع في حالة ُيرثى لها من البرد
ّ
وال ـع ــوز كـمــا ي ـبــدو عـلـيــه ،ف ــرق قـلــب ال ــرج ــل ون ــزع
معطفه ليغطيه ،حماية له من البرد على األقل ،لكنّ
ذلك الرجل الــذي وصفه الخبر املنشور مع املقطع
بــاملـتـشـ ّـرد ،ه ـ ّـب واق ـفــا فـجــأة لـيـعـتــدي عـلــى الــرجــل

قدمناه
أي خير ّ
علينا ألّا نربط بين ّ
لآلخرين ونتائج سلبية حصلنا
عليها منهم ،على األقل حتى
ال ينقطع المعروف بين الناس

الرحوم ويضربه ،ويسرق محفظته ويلوذ بالفرار.
معظم التعليقات التي كتبها الناس على ذلك املقطع
ّ
«اتــق ّ
شر من أحسنت إليه» وهو
استعارت مقولة
ما دفعني إلى التفكر في ما وراء تلك املقولة الذائعة
كحكمة شعبية خالدة.
لــم يقصد «امل ـت ـشـ ّـرد» م ـجــازاة الــرجــل ال ــذي عطف
ً
ّ
بالشر ،على الرغم من ّأن هذا ما حدث فعال
عليه
ّ
أمام أعيننا ،لكننا ال نعرف دوافعه الحقيقية ،فمن
غير املنطقي وال املعقول أن ّ
يرد املرء على من بادر
ملساعدته بهذا الشكل العنيف وامل ــؤذي والـصــادم
فوريًا! ومع ّأن ال شيء يمكن أن ّ
يبرر له ما فعله،
ّ
فإن إشاعة مثل هذه «الرؤية» السلبية ألفعال الخير
ّ
العفوية مرفقة بتلك النصيحة الـتــي تـحــض على
ّ
ّ
اتقاء ّ
تشجع على هجر
شر من أحسنا إليهم ،قد
الخير تجاه اآلخرين ،وتجنب مساعدة من يحتاج
ّ
ات
املساعدة ،فاألصل في العطاء أن نبادر إليه ّبال ني ٍ
مسبقة وال انتظار لــرده .وبالتالي ،علينا أل نربط
بني ّأي خير ّقدمناه لآلخرين ونتائج سلبية حصلنا
عليها منهم ،على األق ــل حتى ال ينقطع املـعــروف
بني الناس.
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