مواجهات نارية في أبطال أوروبا
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات نارية
وقوية منتظرة بين األندية الثمانية المتأهلة30[ .ـ]31
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اإلسرائيلية:
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أحصنة طروادة
وخصومه
منقسمون
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تصعيد حوثي يهدد جهود السالم
الحوثيون يعلنون
استهداف منشأة تابعة
لـ«أرامكو» في الرياض
بست طائرات مسيّرة

«أنصار اهلل» يحققون
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بعد سيطرتهم على جبل
هيالن االستراتيجي
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متحورات
كورونا
الحقيقة
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إقرار  21مليار
دوالر مشروط
باإلصالحات

العالقة بين سوء
التغذية وانخفاض
خاليا الدم البيضاء

ميادة بسيليس...
أغنيات جعلت
السوريين أقل
تعاسة

مع الكشف عن عدد من
متحورات كورونا في
ّ
األشهر األخيرة ،راح الناس
يعبّرون عن قلق وقد
ضاعوا بين المصطلحات
العلميّة.
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في وصف المدن
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يتفشى (فرانس برس)
الفيروس ما زال

الحدث

كوفيد  :19عودة إلى لقاح أسترازينيكا ...وإلى اإلغالق
بعد تأكيد الوكالة األوروبية لألدوية ّأن لقاح
أكسفورد-أسترازينيكا املـضــاد لكوفيد19-
ُ
«آم ــن وفـ ّـعــال» ،اســتــؤنـفــت حـمــات التحصني
بــه فــي دول عـ ّـدة ،مــن بينها إيطاليا وفرنسا
وأملــان ـيــا ،أمــس الـجـمـعــة ،عـلــى أن تـقــوم أخــرى
بــاملـثــل مــع بــدايــة األس ـب ــوع املـقـبــل ،مــن بينها
إسبانيا والبرتغال وهولنداُ .يذكر ّأن  15دولة
ّ
كانت قد علقت استخدام هذا اللقاح كإجراء
اح ـت ــرازي بـعــد اإلبـ ــاغ عــن آث ــار جــانـبـيــة من
قبيل تجلطات الــدمُ .يذكر ّأن منظمة الصحة
العاملية كــانــت قــد أوصــت قبل أيــام بمواصلة

استخدام هذا اللقاح ،إذ لم تجد داعيًا لتعليقه.
مــن جهة أخ ــرى ،يـبــدو ّأن ال مـفـ ّـر مــن إغــاقــات
ّ
خلفية استمرار فـيــروس كورونا
جــديــدة على
ّ
ّ
الـجــديــد بــالـتـفــشــي ،ودول ع ــدة تــذهــب فــي هــذا
االت ـج ــاه .فــي أوروبـ ــا عـلــى سـبـيــل امل ـثــال ،وبعد
إي ـط ــال ـي ــا ال ـت ــي أغ ـل ـق ــت أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أربـ ــاع
أراض ـي ـهــا ي ــوم اإلث ـنــن امل ــاض ــي ،عـلــى أن ّ
يمتد
ذلــك حتى الـســادس مــن إبــريــل /نيسان املقبل،
ً
ابتداء من منتصف ليل الجمعة
فرضت فرنسا
 السبت إغالقًا (يشمل ثلث سكان البالد) علىمنطقة بــاريــس و 15منطقة أخ ــرى مل ـ ّـدة شهر

كامل ،فيما تطالب أصــوات في أملانيا باإلغالق
من جديد.
وفــي سياق متصل ،قــال وزيــر الصحة األملاني
ينس شبان ،أمس الجمعةّ ،إن اللقاحات وحدها
غـيــر ق ــادرة عـلــى وق ــف املــوجــة الـثــالـثــة مــن وبــاء
ّ
كــورونــا ،إذ ال تتوفر حتى اآلن جــرعــات كافية
في أوروبا ،مشيرًا إلى ّأن تزايد أعداد اإلصابات
بالفيروس يعني ّأن أملانيا قد تعود إلى تدابير
إغالق ّ
أشد .من جهته ،أعلن نائب رئيس معهد
روب ــرت كــوخ للصحة الـعــامــة ،أمــس الجمعةّ ،أن
أملانيا تواجه «ارتفاعًا متسارعًا بشكل واضح

ج ـ ـدًا» ف ــي ع ــدد اإلص ــاب ــات ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا،
ّ
املتحور البريطاني
يرتبط خصوصًا بانتشار
ّ
مــن الـفـيــروس .وفــي هــذا اإلط ــار ،ص ــرح الخبير
الـصـحــي فــي ال ـحــزب االش ـتــراكــي الــديـمـقــراطــي
ّ
كارل الوترباخ بأنه «علينا العودة إلى اإلغالق».
ّ
إجمالي إصابات كورونا
تجدر اإلشــارة إلى ّأن
ّ
تخطى  122مليونًا و 500ألف إصابة ،من بينها
تعاف وأكثر
أكثر من  98مليونًا و 750ألف حالة
ٍ
َ
م ــن مـلـيــونــن و 700أل ــف وفـ ــاة ،بـحـســب مــوقــع
«ورلد ميترز» أمس الجمعة.

(العربي الجديد ،فرانس برس)
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استبعاد مصر من مشاريع
اقتصادية يس ّرع اتصاالتها بتركيا

قبل الثالثاء االنتخابي في إسرائيل يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واثقًا من انتصاره،
معتمدًا على معطيات عدة ،أبرزها انقسام خصومه ،واحتمال انضمام كتل من
المعسكر المنافس إلى حكومته بعد االنتخابات ،على غرار ما حصل مع الجنرال بني
غانتس في مارس/آذار 2020

تتسارع االتصاالت
التركية ـ المصرية ،على
خلفية التعاون الثالثي
بين إسرائيل وقبرص
واليونان في تمديد
شبكة كهرباء ،هي
األكبر من نوعها في
البحر المتوسط

ثالثة أيام
على االنتخابات
اإلسرائيلية

القاهرة ـ العربي الجديد

نتنياهو يبحث عن أحصنة طروادة ...وخصومه
منقسمون على أنفسهم
للحديث تتمة...

االنتخابات
اإلسرائيلية الرابعة
نضال محمد وتد

يتوجه اإلسرائيليون ،وبينهم
نحو مليون ناخب فلسطيني ،يوم
الثالثاء املقبل ،لإلدالء بأصواتهم
في انتخابات عامة هي الرابعة من
نوعها خالل أقل من عامني ،من دون
أن تبدو في األفق بشائر تغيير في
إسرائيل ،لجهة التخلص من حكم
بنيامني نتنياهو ،ووسط مخاوف
في صفوف اإلسرائيليني واألحزاب
من بقاء حالة الجمود السياسي في
إسرائيل والفشل في تشكيل حكومة
جديدة ،مما قد يدفعهم للذهاب إلى
انتخابات خامسة في الصيف .ومع
أن االنتخابات تبدو حامية الوطيس،
إال أن الناخب اإلسرائيلي ال يبدي
حماسًا للذهاب إلى صناديق االقتراع،
مقابل التمترس في مواقفه السياسية،
بدليل عدم تغيير نمط تصويته ثالث
مرات وتكرار النتائج نفسها تقريبًا
في ثالث معارك انتخابية .لكن أيًا
كانت النتائج في الجولة الرابعة من
االنتخابات ،فيبدو أنه لن يكون هناك
تغيير جوهري في املشهد اإلسرائيلي
وسياسات دولة االحتالل حتى لو
حدثت «املعجزة» وحصل املعسكر
املناهض لنتنياهو من أحزاب اليمني
ّ
والوسط على أغلبية تمكنه من تشكيل
ائتالف حكومي يعتمد على تأييد
 61عضوًا من أصل  120عضوًا في
الكنيست ،ومن دون دعم أو تأييد من
القائمتني العربيتني ،لتفادي التشكيك
بشرعية االئتالف الجديد ،وتفادي
تكرار تجربة إسحاق رابني .وفي حال
حدثت هذه املعجزة ،فإن املرشحني
لخالفة نتنياهو في املنصب هما يئير
لبيد من حزب «ييش عتيد» أو غدعون
ساعر من حزب «تكفا حداشاه»،
وكالهما مصنف على اليمني في
موقفه السياسي ،مع احتمال ضئيل
لتشكيل ائتالف حكومي على أساس
مبدأ التناوب بني االثنني .إذا تحقق هذا
السيناريو ،على الرغم من التنبؤات
باستمرار حالة التعادل ،فإن ذلك
لن يغير شيئًا في سياسات دولة
االحتالل ،ال سيما قضايا االستيطان
والحل الدائم ،ألن االثنني ال يعلنان
أي برامج سياسية جديدة ،أو أي
تنازل مستقبلي عن سياسات الضم
واالستيطان ،بل يؤكدان على «ثوابت»
إسرائيل االحتاللية بعدم االنسحاب
لحدود  ،1967وعدم االنسحاب من
القدس املحتلة ،أو وقف االستيطان في
الضفة الغربية ،أو التنازل عن السيطرة
العسكرية اإلسرائيلية في غور األردن
وشمالي البحر امليت .يعني هذا أن
الحكومة اإلسرائيلية املقبلة ،إذا خسر
نتنياهو ولم تكن هناك حاجة للذهاب
إلى انتخابات جديدة ،لن تحمل أي
بشرى لجهة التسوية وحل الدولتني،
وأقصى ما سنشهده هو التركيز على
القضايا الداخلية ،والسيطرة على
جائحة كورونا وإعادة عجلة االقتصاد
وترحيل ملف الصراع واستمرار
سياسات إدارته ال غير.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ثــاثــة أي ــام تفصل عــن االنتخابات
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
تـ ـ ـج ـ ــري الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وس ــط
ع ـج ــز االسـ ـتـ ـط ــاع ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ــن رس ــم
ص ـ ــورة لـنـتــائـجـهــا امل ـتــوق ـعــة ب ـش ـكــل ينهي
ح ــال ــة الـ ـجـ ـم ــود الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
ويخرجها من دوامــة االنقسامات الداخلية،
والـصــراع على إنـهــاء حكم رئيس الحكومة
ال ـح ــال ــي ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو .ف ـقــد أ ُظ ـهــرت
االستطالعات الثالثة األخـيــرة التي نشرت
يـ ــومـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،وه ـ ـ ــي آخ ــر
استطالعات يمكن نشرها بموجب القانون
ق ـبــل يـ ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،اس ـت ـم ــرار ال ـت ـعــادل
ب ــن املـعـسـكــريــن الــرئـيـسـيــن ف ــي إســرائ ـيــل،
مـعـسـكــر ال ـي ـمــن ب ـق ـي ــادة ن ـت ـن ـيــاهــو ،مـقــابــل
املعسكر املناهض له ،من دون أن يتمكن أي
مــن املعسكرين مــن الــوصــول إلــى أغلبية 61
مـقـعـدًا مــن أص ــل  120مـقـعـدًا فــي الكنيست،
لتشكيل حكومة جديدة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ح ــال ــة املـ ــراوحـ ــة ف ــي قــوة
امل ـع ـس ـكــريــن ،إال أن االس ـت ـط ــاع ــات أبـ ــرزت
أنــه فيما تـتــواصــل االنـقـســامــات بــن القوى
ال ـ ـثـ ــاث ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـم ـع ـس ـكــر امل ـن ــاه ــض
لنتنياهو واملمثلة بــأحــزاب «يـيــش عتيد»
بـقـيــادة يـئـيــر لـبـيــد ال ــذي يـحـصــل عـلــى -18
 19مـقـعـدًا ،وح ــزب «تكفا حــداشــاه» بقيادة
غدعون ساعر ،الذي انهار في االستطالعات
األخيرة إلى  10-9مقاعد بعد أن كان يحصد
ف ــي ال ـب ــداي ــة م ــع تــأسـيـســه ع ـلــى  20مـقـعـدًا،
وأخيرا حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينت،
ال ــذي يــأمــل أن يـحــافــظ عـلــى  12-11مقعدًا.
وتدور الخالفات داخل هذه األحزاب الثالثة
على مكانة ال ـصــدارة ،ومــن منها سيترأس

امل ـع ـس ـكــر امل ـن ــاه ــض لـنـتـنـيــاهــو ع ـلــى رأس
الحكومة املقبلة.
لكن االنـقـســامــات ال تقف عند هــذه األح ــزاب
الثالثة ،إذ يبدو املعسكر املناهض لنتنياهو
معلقًا أيـضــا بـمــوقــف ح ــزب «يـمـيـنــا» ومــدى
الـ ـت ــزام زع ـي ـمــه ن ـف ـتــالــي ب ـي ـنــت بــال ـب ـقــاء فــي
امل ـع ـس ـكــر ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات وع ـ ــدم انـتـقــالــه
إلــى معسكر مــؤيــدي نتنياهو .وقــد يحصل
امل ـع ـس ـكــر ال ـت ـق ـل ـيــدي لـنـتـنـيــاهــو املـ ـك ــون من
حزب «الليكود» وثالثة أحزاب دينية ،اثنان
منهما حريديان ،والثالث هو الحزب الديني
ال ـف ــاش ــي «ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ــدي ـن ـي ــة» بــزعــامــة
بتسليئيل سـمــوطــريـتــش ،ال ــذي ك ــرس فقط
فــي االس ـت ـطــاعــات األخ ـي ــرة ف ــرص اجـتـيــازه
نسبة الحسم ،على  51مقعدًا مــن أصــل 120
مقعدًا فــي الكنيست اإلســرائـيـلــي .فقد ّ
روج
نتنياهو لحزب «الصهيونية الدينية» ودعا
للتصويت له لضمان حكومة «يمني كاملة»
أو «مليانة» ،وفــق التعبير الــذي يستخدمه
نتنياهو أخيرًا.
ويحتد التنافس بني املعسكرين على أشده
لـكـســر حــالــة ال ـت ـع ــادل ال ـحــال ـيــة ف ــي مــوازيــن
ال ـقــوى ،إذ يكفي أن تنتقل بضعة آالف من
األصـ ــوات إل ــى أح ــد املـعـسـكــريــن لكسر حالة
ال ـت ـعــادل ،بـعــد أن فـشــل نتنياهو عـلــى مــدار
العامني األخيرين في تشكيل حكومة يمني
مستقرة ،فيما فشل املعسكر املناهض له في
هــزيـمـتــه ،حـتــى بـعــد أن حـصــل هــذا املعسكر
ع ـل ــى أغ ـل ـب ـي ــة  62م ـق ـع ـدًا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار مــن
الـ ـع ــام امل ــاض ــي .ل ـكــن ز ّع ـي ــم امل ـع ـس ـكــر آنـ ــذاك
الجنرال بني غانتس ،فضل اجتياز الخطوط
واالن ـت ـقــال لتشكيل حـكــومــة ط ــوارئ وطنية
مــع نـتـنـيــاهــو ،عـلــى تشكيل حـكــومــة تعتمد
ع ـلــى دع ــم م ــن خـ ــارج ص ـفــوف االئ ـت ــاف من

نتنياهو واثق من إمكانية تشكيله حكومة ولو حصل معسكره على  59مقعدًا (فرانس برس)

مناهضو الليكود
يخشون انتقال بينت إلى
معسكر نتنياهو
 %38من الناخبين
سيقررون اتجاه تصويتهم
في اليومين المقبلين

ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة ل ــأح ــزاب ال ـعــرب ـيــة الـتــي
كانت حصلت على  15مقعدًا ،وبــدا أنها قد
ت ـحــدث تـغـيـيــرا فــي الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة،
إلى أن أعــاد الجنرال غانتس تحديد ثوابت
السياسة اإلســرائـيـلـيــة بـعــدم االعـتـمــاد على
أصوات عربية في تشكيل الحكومات ،وعدم
تكرار تجربة حكومة رابني في عام .1992
ول ـعــل أب ــرز مــا يــزيــد مــن غ ـمــوض وصـعــوبــة
التنبؤ أو توقع نتائج االنتخابات هذه املرة،

هــو أن  62فــي املــائــة فـقــط مــن اإلســرائـيـلـيــن
أك ـ ــدوا أن ـه ــم س ـي ـشــاركــون ف ــي االن ـت ـخــابــات،
فيما أشار  38في املائة منهم أنهم لم يقرروا
وجهة تصويتهم بعد وأنهم سيقررون كيف
سيصوتون خالل اليومني املقبلني.
وتزيد هــذه النتائج من حالة اإلحـبــاط لدى
األحـ ـ ـ ــزاب امل ـن ــاف ـس ــة ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ،خـصــوصــا
بعد فشلها في تحريك الـشــارع اإلسرائيلي
ودب الــروح في صفوف مؤيديها .ويواصل
نـتـنـيــاهــو بـشـكــل الف ــت ج ــوالت ــه االنـتـخــابـيــة
امل ـك ـث ـفــة ،وت ـص ـع ـيــد حـمـلـتــه ال ــدع ــائ ـي ــة ضد
خصومه ،والتأكيد على اقـتــرابــه مــن الـفــوز.
ك ـمــا لـ ـ ّـوح ل ـل ـمــرة األول ـ ــى أن ــه ح ـتــى ف ــي حــال
وص ــول ــه إلـ ــى  59م ـق ـع ـدًا ف ـق ــط ،ف ــإن ــه يـجــري
اتـصــاالت حثيثة مع نــواب من حزبي «تكفا
حداشاه» و«يمينا» ،لدعمه بعد فرز النتائج
ال ــرس ـم ـي ــة واالنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى م ـع ـس ـكــره ودع ــم
ائتالفه لضمان تشكيله حكومة خامسة.
وم ــع أن نتنياهو ح ــاول تــوظـيــف اتفاقيات
الـتـطـبـيــع وال سـيـمــا م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات وال ـق ـيــام
بزيارة ألبوظبي ولقاء ولي العهد محمد بن
زايد ،إال أنه فشل في ذلك بعد األزمة األخيرة
مع األردن ،وبعد التصريحات التي أطلقها

وزي ـ ــر ال ــدول ــة اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـس ــاب ــق لـلـشــؤون
الخارجية أنور قرقاش على «تويتر» ،من أن
اإلمارات ترفض «تجيير» اتفاقيات التطبيع
فــي املعركة االنتخابية .إال أن ذلــك لــم يــردع
نتنياهو عن التلويح باتفاقيات جديدة مع
أربع دول إسالمية إضافية قريبًا.
إال أن موضوع اتفاقيات التطبيع ،ومسألة
حــل ال ـن ــزاع اإلســرائـيـلــي الفلسطيني ،ظال
بـعـيــديــن عــن امل ـعــركــة االنـتـخــابـيــة الحالية
خالفًا لالنتخابات السابقة في مــارس من
العام املاضي ،عندما ّ
خيم موضوع فرض
السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـبـ ــدو مـ ـل ــف إدارة جــائ ـحــة
ك ــورون ــا وإعـ ـ ــادة عـجـلــة االق ـت ـص ــاد ،األب ــرز
في تحديد وجهة الناخب اإلسرائيلي ،من
دون أن يكون هــذان املوضوعان منفصلني
ع ــن ك ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـ ـج ــري ب ــاألس ــاس
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـس ــاع ــي ن ـت ـن ـيــاهــو ل ــإف ــات
مــن محاكمته الـجـنــائـيــة ،والـتـهــم املوجهة
لـ ــه ب ـت ـل ـقــي ال ـ ــرش ـ ــاوى والـ ـفـ ـس ــاد وخ ـي ــان ــة
األمــانــة العامة .وكــان نتنياهو ســارع لحل
الحكومة فــي ديسمبر/كانون األول 2018
قبل عــام على نهاية واليـتـهــا ،فــي محاولة

منه آنــذاك للفوز بانتخابات تتيح تشكيل
حـ ـك ــوم ــة تـ ـق ــر قـ ــانـ ــونـ ــا ي ـم ـن ـح ــه ح ـص ــان ــة
كــامـلــة م ــن امل ـســاء لــة الـقــانــونـيــة م ــا دام في
مـنـصــب رئ ـيــس الـحـكــومــة ،وه ــو مــا ُيـعــرف
بالقانون الفرنسي.
وفيما يحذر خصوم نتنياهو من «الخطر»
الــذي يهدد إسرائيل ونظامها الحالي بما
فيه فصل للسلطات في حــال فــاز نتنياهو
ومعسكره بأغلبية  61مقعدًا في الكنيست،
إال أن ه ــذه الـتـحــذيــرات ال تلقى عـلــى األقــل
وفق االستطالعات آذانًا صاغية ،خصوصًا
مع تشظي قوى الوسط واليسار في أحزاب
صغيرة تصارع ثالثة منها هي «ميرتس»،
و«كاحول لفان» و«القائمة العربية املوحدة»
املنشقة عن القائمة املشتركة ،الجتياز نسبة
الحسم .وتشير التوقعات إلى تراجع نسبة
م ـش ــارك ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي الـ ــداخـ ــل إل ــى
م ــا دون  60ف ــي امل ــائ ــة ،واح ـت ـم ــاالت تــراجــع
تمثيلهم حـتــى ف ــي ح ــال ن ـجــاح القائمتني
العربيتني إلــى  12مقعدًا ،مقابل  15مقعدًا
كــانــوا يملكونها فــي االنـتـخــابــات األخـيــرة،
م ـم ــا يـ ـن ــذر ب ــان ـت ـق ــال م ـق ـع ــدي ــن ع ـل ــى األق ــل
لصالح معسكر نتنياهو.

كشفت مصادر خاصة لـ«العربي الجديد»
م ـع ـط ـيــات ج ــدي ــدة مـتـعـلـقــة ب ـم ـحــاوالت
تحسني العالقات التركية املصرية أخيرًا،
مع تعدد تصريحات مسؤولني أتراك ،لم
تقابلها اإلدارة املصرية بــردود رافضة.
وذكـ ـ ـ ــرت امل ـ ـصـ ــادر أن هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة
مــن ال ـعــوامــل الــدول ـيــة وامل ـت ـغ ـيــرات التي
خـلـقــت أخ ـي ـرًا م ـنــاخــا مــوات ـيــا لتحسني
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـط ــرف ــن بـ ـم ــا يـضـمــن
تـحـقـيــق مـصــالـحـهـمــا .وأش ـ ــارت إل ــى أن
تـجــاهــل مـصــر ،مــن ِقـبــل كــل مــن الـيــونــان
وق ـب ــرص وال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،في
اتـفــاقـيــة لـلــربــط الـكـهــربــائــي بينها ،أدى
إلى شرخ في التحالف املصري اليوناني
ال ـق ـب ــرص ــي ،والـ ـ ــذي اع ـت ـب ــرت ــه ال ـق ــاه ــرة
امـتــدادًا التفاق سابق في العام املاضي
بني األطراف الثالثة ،تجاهل مصر أيضًا،
لنقل الغاز إلى أوروبــا عبر خط أنابيب
شرق املتوسط «إيست ميد».
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن املـنــاقـصــة التي
أعـلـنــت عنها مـصــر أخ ـي ـرًا للتنقيب عن
ال ـغــاز فــي الـبـحــر امل ـتــوســط ،حـمـلــت بني
طـيــاتـهــا رس ــال ــة ضـمـنـيــة لـلـتـجــاوب مع
املساعي التركية .كما حملت أيضًا رسالة
غضب مصرية للحليف اليوناني ،الذي
يـعــد فــي حــاجــة مــاســة ملـصــر فــي الــوقــت
ال ــراه ــن ،ف ــي ظ ــل مـعــركـتــه عـلــى ال ـحــدود
الـبـحــريــة مــع تــركـيــا .وقــالــت امل ـصــادر إن
املشاريع في قطاعات الطاقة بني األطراف
اإلســرائـيـلـيــة ،والـيــونــانـيــة ،والقبرصية،
ُ
أخـيـرًا ،والـتــي استبعدت منها القاهرة،
كـ ــان م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـســاهــم ف ــي تغيير
الوضع االقتصادي بالنسبة ملصر ،في
وقت تسعى فيه القيادة السياسية لجعل
مصر مركزًا إقليميًا للطاقة .ولفتت في
الوقت ذاته إلى أن توطيد التحالف بني
القاهرة وأثينا في مجال الطاقة ،كان من
شأنه إغالق الباب بشكل كامل أمام أنقرة
في الوقت الراهن.
وكشفت املصادر أن اتصاالت جرت بني
الجانبني املصري والتركي ،أخيرًا ،على
صـع ـيــد اس ـت ـخ ـبــاراتــي مـعـنـيــة بـمـلـفــات

رحب األتراك
ّ
بـ«احترام مصر الجرف
القاري التركي»
ّ

الحدود البحرية والطاقة ،بهدف تنسيق
بـعــض امل ــواق ــف ال ـخــاصــة ب ـهــذا ال ـصــدد.
ّ
تضمنت بشكل
وأكدت أن تلك االتصاالت
واضــح ترحيبًا تركيًا ،باملوقف الخاص
باحترام الجرف التركيّ ،
ونوهت إلى أن
األمر لم يقتصر على التصريحات املعلنة
م ــن امل ـس ــؤول ــن األتـ ـ ـ ــراك .وأوضـ ـح ــت أن
«القاهرة تدير في الوقت الراهن سياسة
مـتــزنــة ،ومنضبطة بـشــأن التصريحات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة بـ ـك ــاف ــة األطـ ـ ـ ــراف
اإلقليمية ،بعيدًا عن املمانعة أو التماهي
فــي التحالفات» ،الفـتــة إلــى ســوء تقدير
بعض الحلفاء ملواقفهم تجاه التعاون مع
ً
مصر أخيرًا .وذكرت أنه «بدال من أن يقدر
بعض الحلفاء حجم التضامن املصري
معهم ،بــاتــوا يقدمون على خـطــوات من
شأنها عدم تحقيق املصالح املشتركة».
ّ
ووقعت الحكومات القبرصية واليونانية
واإلسرائيلية ،في  9مارس/آذار الحالي،
ات ـفــاقــا مـبــدئـيــا مل ــد أطـ ــول وأع ـم ــق كــابــل
كـهــربــاء تـحــت امل ــاء سيقطع ق ــاع البحر
املتوسط بتكلفة نحو  900مليون دوالر،
ويــربــط الشبكات الكهربائية لــأطــراف
الثالثة .وقــال وزيــر الطاقة اإلسرائيلي،
ي ــوف ــال ش ـتــايـن ـتــز ،ع ـلــى ه ــام ــش تــوقـيــع
االتفاق في العاصمة القبرصية نيقوسيا،
إن امل ـشــروع سـيــوفــر م ـصــدرًا احتياطيًا
للكهرباء في أوقات الطوارئ .فيما قالت
وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس
إن املشروع «خطوة حاسمة على طريق
إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة،
وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل».
وبحسب وزارة الطاقة اإلسرائيلية ،فإن
ق ـ ــدرة ال ـك ــاب ــل س ـت ـكــون ب ــن أل ــف وأل ـفــي
ميغاوات ،ومن املتوقع إتمامه في 2024
وسيكون األطول واألعمق لنقل الكهرباء
ت ـحــت م ـي ــاه ال ـب ـح ــر ،ب ـط ــول ن ـحــو 1500
كـيـلــومـتــر وع ـمــق يـصــل إل ــى  2700مـتــر.
وسيغطي املشروع  3قطاعات من البحر
امل ـت ــوس ــط :ن ـحــو  310ك ـي ـلــوم ـتــرات بني
إسرائيل وقبرص ،ونحو  900كيلومتر
بــن قـبــرص وج ــزي ــرة كــريــت الـيــونــانـيــة،
ون ـح ــو  310ك ـي ـلــوم ـتــرات إض ــاف ـي ــة بني
جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان.
في املقابل ،أخطرت تركيا كال من اليونان
وإسرائيل ،واالتحاد األوروبي ،بضرورة
الحصول على إذنها بخصوص األنشطة
التي تمس جرفها القاري شرقي البحر
املتوسط .وجاء ذلك عبر مذكرات احتجاج
أرسـلـتـهــا أن ـقــرة لــأطــراف الـثــاثــة ،على
خلفية م ــرور امل ـســار املـفـتــرض للكوابل
البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء
اإلسرائيلية ،واليونانية ،والقبرصية ،من
الجرف القاري لتركيا شرقي املتوسط.
وتعترض تركيا على تلك الخطوة كون
م ـســار ال ـك ــواب ــل ال ـب ـحــريــة ب ــن جــزيــرتــي
قبرص وكــريــت ،يمر مــن الـجــرف القاري
الـتــابــع لـهــا ،وفـقــا لـلـخــرائــط الـ ــواردة في
الــوثــائــق املـتـعـلـقــة ب ــامل ـش ــروع ،ف ــي وقــت
يتعني فيه على األطراف املعنية الحصول
على إذن من أنقرة بخصوص األنشطة
التي تمس جرفها القاري ،في حال كان مد
الكوابل املــارة منه ،يتطلب دراســة أولية
وفق القانون الدولي ،أو إبالغ تركيا قبل
مدة معقولة بشأن تلك األنشطة ونطاقها
في حال لم تكن تستدعي دراسة أولية.

سد النهضة :تردد أوروبي أمـيركي في قبول الوساطة
ينتظر االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة نداء
من مصر والسودان
وإثيوبيا ،أو اتفاقًا برعاية
أفريقية ،للمشاركة في
الرباعية الدولية ،للتوصل
إلى حل بشأن  5ملفات
رئيسية في خالف سد
النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

تريد القاهرة االتفاق على حجم التدفق المائي (خالد دسوقي/فرانس برس)

قـ ــالـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مـ ـص ــري ــة إن
االت ـصــاالت الـتــي جــرت خــال األي ــام األخـيــرة
بــاألطــراف األربـعــة ،التي تمثل آلية الرباعية
الدولية املقترحة لتولي جهود الوساطة في
قضية سد النهضة ،عكست «ترددًا وقلقًا من
كل من الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
عمل اآللية من
واألمم املتحدة» ّ بشأن انتهاء ّ
تقدم ،بسبب التعنت اإلثيوبي
دون تحقيق
من جانب ،واتساع الخالف الفني والقانوني
بــن كــل مــن مـصــر والـ ـس ــودان وإثـيــوبـيــا من
جانب آخر.
وأوضحت املصادر ،لـ«العربي الجديد» ،أن
تلك االتصاالت أجرتها الخارجية املصرية
والسودانية بصيغة مشتركة أحيانًا ،وكل
عـلــى ح ــدة فــي أح ـيــان أخـ ــرى ،وت ــم التركيز
على منح اآللية الرباعية سلطات أوسع في
عدد من بنود املفاوضات ،وذلك في خمسة
مـلـفــات رئـيـسـيــة .امل ـلــف األول ،ه ــو صياغة

اتفاق نهائي لقواعد امللء والتشغيل ،بحيث
ترعى اآللية صياغة نهائية وموحدة لجميع
ال ـب ـنــود ال ـتــي ش ـهــدت امل ـفــاوضــات السابقة
خ ــاف ــات واسـ ـع ــة ب ـش ــأن ـه ــا ،وم ـن ـه ــا وض ــع
برنامج واضح ومسبق ومتفق عليه للملء
املستمر والدائم للسد ،واالتفاق على حجم
التدفق اليومي من السد ،والذي سيصل إلى
سد الروصيرص في السودان حتى ال تتأثر
السالمة اإلنشائية لألخير وباقي السدود
ال ـس ــودان ـي ــة .واالتـ ـف ــاق ع ـلــى ح ـجــم الـتــدفــق
الـعــام فــي فـتــرات الجفاف والـجـفــاف املمتد،
والــذي تقترح مصر أن يكون  37مليار متر
مكعب كرقم وسط بني ما تطالب به إثيوبيا
وهــو  32مليارا ومــا كانت تطالب به مصر
وه ــو  40مـلـيــار مـتــر مـكـعــب ،عـلــى أن ُيـتــرك
الــرقــم ال ـخــاص بــأوقــات ع ــدم امل ــلء والــرخــاء
آللية التنسيق بني الــدول الثالث .واالتفاق
عـلــى مـعــايـيــر ق ـيــاس ام ـت ــاء س ــد الـنـهـضــة،
وسد السرج االحتياطي املجاور مجتمعني،
والربط بينه وبني سد الروصيرص والسد
العالي ،وهي مسألة تراها مصر ضرورية،
ً
فــي حــن تــراهــا إثيوبيا مــدخــا للربط بني
السدود وهو ما ترفضه.
وامللف الثاني ،هو ضمان سياسي وتفاوضي
لـ ـتـ ـق ــدي ــم إثـ ـي ــوبـ ـي ــا خ ـط ـت ـه ــا ط ــويـ ـل ــة األم ـ ــد
لالستخدامات الخاصة باملياه ،ســواء كانت
مخصصة إلنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها،
تحقيقًا ملبدأ عدم اإلضرار بدولتي املصب.
وامللف الثالث ،هو حسم املواضيع القانونية
العالقة ،والتي من بينها التوافق على آلية
ً
فـ ــض امل ـ ـنـ ــازعـ ــات الـ ـت ــي س ـت ـن ـشــأ مـسـتـقـبــا
حول تشغيل السد واملــلء ،والبت في اقتراح
مـصــري ســودانــي ب ــأن تـظــل اآلل ـيــة الرباعية
هي مرجعية فض املنازعات وليس االتحاد
األف ــري ـق ــي ف ـق ــط .واملـ ـل ــف ال ــراب ــع ه ــو ال ـق ـيــام
بـضـمــانــة سـيــاسـيــة فــي امل ـقــام األول الل ـتــزام

إثـيــوبـيــا بتنفيذ االت ـف ــاق ،واع ـت ـبــاره ملزمًا
بشكل نهائي ،وعدم التراجع فيه ،أو االلتفاف
عليه.
أمــا امللف الخامس فهو رعــايــة وضــع أسس
تـ ـف ــاوضـ ـي ــة ألي ات ـ ـفـ ــاق م ـس ـت ـق ـب ـلــي ب ـش ــأن
ال ـت ـطــورات الـتــي سـتـطــرأ عـلــى ح ــوض النيل
األزرق ،مثل الـســدود واملشاريع والبحيرات
الصناعية .وهــو املـلــف ال ــذي يـســوده خالف
كبير بني القاهرة وأديس أبابا ،لرغبة األولى
فــي توسيعه ليأخذ بعني االعـتـبــار الوضع
امل ــائ ــي ال ـحــالــي لـجـمـيــع دول ح ــوض الـنـيــل،
وبــالـتــالــي اعـتـبــار إثـيــوبـيــا محتكرة للمياه
ال ــدول ـي ــة ،وف ــي امل ـق ــاب ــل ت ــرغ ــب إث ـيــوب ـيــا في
تحويله إلــى اتـفــاق جــديــد ملحاصصة مياه
الـنـيــل وإل ـغ ــاء االت ـفــاق ـيــات الـســابـقــة ،ومنها
معاهدتا  1902و.1959
وأضافت املصادر أن تفويض آلية الرباعية
الــدولـيــة بــرعــايــة االت ـفــاق على هــذه امللفات
الخمسة يحمل توسيعًا لسلطات مكونات
اآلل ـ ـيـ ــة وص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــا .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أن ب ـعــض األطـ ـ ـ ــراف ،ك ــاالت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،لــدي ـه ـمــا رؤى فـنـيــة
يمكن البناء عليها في جميع هــذه امللفات
على خلفية مشاركتهما السابقة كمراقبني،
إال أنهما متخوفان مــن أن يفضي كــل هذا
ال ـع ـم ــل إل ـ ــى ال شـ ـ ــيء ،وه ـ ــو م ــا يــدفـعـهـمــا
للتردد ،انتظارًا لـنــداء جماعي باملشاركة،
أو ات ـف ــاق بــرعــايــة االت ـح ــاد األفــري ـقــي على
اسـتــدعــاء األطـ ــراف الــدولـيــة للمشاركة في
هذه اآللية الوسيطة.
وحول موقف االتحاد األفريقي باعتبار أن
ً
هــذه اآللـيــة تعتبر بــديــا لــه ،ومــا إذا كانت
هـنــاك دوائ ــر فــي املنظمة الـقــاريــة تـعــارض
ذل ـ ــك ،ق ــال ــت املـ ـص ــادر إن ب ـعــض م ـســؤولــي
مفوضية االتحاد يعارضون املقترح بشدة،
ً
ويعتبرونه تدويال للقضية ،من دون سلك

دعم عربي

أعلن البرلمان العربي رفضه «التعنّت اإلثيوبي غير المبرر» في المفاوضات
حول سد النهضة .ودان رئيس البرلمان ،عادل بن عبد الرحمن العسومي،
فــي تــصــريــح مــســاء الخميس،
التصريحات األخــيــرة لــوزيــر المياه
والــري اإلثيوبي ،سيلشي بيكيلي
(الــصــورة) ،والــتــي عكست إصــرار
بــاده على تنفيذ الــمــلء الثاني
للسد دون االتفاق على قواعد
ملئه وتشغيله ،مــؤكــدًا دعم
البرلمان لمصر والــســودان بشأن
ضرورة انخراط المجتمع الدولي
في المفاوضات عبر «الرباعية».

ال ـق ـنــوات الـطـبـيـعـيــة ل ــذل ــك ،لـكــن ف ــي الــوقــت
نـفـســه ه ـنــاك تـعــاطــف م ــن رئ ــاس ــة االت ـحــاد
الحالية (دول ــة الكونغو الديمقراطية) مع
املقترح ألسباب عدة ،منها أن اآللية ستقلل
من املسؤولية املفترضة عليها ،وستجعلها
تتالفى حــرج املواجهة مع مصر وإثيوبيا
بشكل خاص ،أخذًا في االعتبار الحساسيات
القائمة بني كينشاسا وأديــس أبابا حاليًا
بسبب ما تصفه األخيرة بميلها للقاهرة.
وفــي السياق ذاتــه ،على املستوى امليداني،
ق ــال مـصــدر إثـيــوبــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن رئـيــس ال ـ ــوزراء آب ــي أحـمــد ووزي ــر الــري
سـيـلـيـشــي بـيـكـيـلــي ات ـف ـقــا ع ـلــى ب ــدء حملة
جديدة لتشغيل الذكور على مستوى البالد

في املشاريع املرتبطة بالسد ،ومنها تطهير
الـبـحـيــرات وتجفيف املستنقعات وتقليل
امل ـس ــاح ــات الـ ـخـ ـض ــراء ،ن ـظ ـرًا ل ـق ــرب إت ـمــام
امل ــلء الثاني والعمل على توليد الكهرباء
تجريبيًا .وقد أخطرت الحكومة الفيدرالية
الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة فـ ــي واليـ ـ ـ ــات بـنــي
شنقول وأمـهــرة وأورومـيــا بالحاجة ألكثر
من أربعني ألف عامل.
وأعـ ـلـ ـن ــت إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ه ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع ،أن ـهــا
أنجزت نحو ثمانني في املائة من إنشاءات
وت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة .وك ـ ـ ـ ــان آخ ــر
امل ـك ــون ــات امل ـه ـمــة ال ـت ــي أض ـي ـفــت م ــا كشفه
م ـص ــدر إث ـي ــوب ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» في
الثامن من الشهر الحالي بإتمام تركيب أول

أنبوبني ضخمني من األنابيب املخصصة
لنقل املـيــاه مــن بحيرة التخزين الرئيسية
إل ــى املـحـطــة الـكـهــرومــائـيــة إلن ـتــاج الـطــاقــة،
وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ـت ــن ،إي ـطــال ـيــة
وفرنسية ،متخصصتني فــي هــذا النشاط.
وم ــن امل ـق ــرر تــرك ـيــب أرب ـع ــة أنــاب ـيــب أخ ــرى
ب ــن ال ـص ـيــف وال ـخ ــري ــف ع ـلــى أس ـ ــاس بــدء
التشغيل التجريبي إلنتاج الكهرباء عقب
امل ــلء الـثــانــي مـبــاشــرة .وأوض ــح املـصــدر أن
العمل في السد منفصل تمامًا عن الخالف
ال ـس ـيــاســي وال ـق ــان ــون ــي حـ ــول امل ـف ــاوض ــات
واالتفاق املنشود.
وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية،
وكذا تقريري املكتبني االستشاريني اللذين
تمت االستعانة بهما في بداية املفاوضات،
كانت قد أكــدت اآلثــار السلبية االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة الـتــي ستلحق بمصر جــراء
امل ـش ــروع ،إال أن ات ـفــاق امل ـب ــادئ ،امل ـبــرم بني
ال ــدول الـثــاث فــي مـ ــارس/آذار  ،2015يوفر
ح ـم ــاي ــة ل ـل ـت ـص ــرف ــات اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة .ف ــامل ـب ــدأ
الـخــامــس مــن االت ـف ــاق ،والـ ــذي يـتـحــدث عن
التعاون في امللء األول وإدارة السد ،يكتفي
بالنص على التشارك في وضع «الخطوط
اإلرش ــادي ــة وال ـق ــواع ــد» م ــن دون تفاصيل
الـتـشـغـيــل ،ويـجـيــز إلثـيــوبـيــا إعـ ــادة ضبط
سـيــاســة الـتـشـغـيــل م ــن وق ــت آلخـ ــر ،بـشــرط
«إخطار» وليس أخذ رأي أو استئذان مصر
والـ ـس ــودان .بينما تستند إثـيــوبـيــا للبند
الثاني من هذا املبدأ لتبرر لنفسها وللعالم
أن ال ـق ــواع ــد ال ـتــي ي ـجــب االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ال
يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا م ـلــزمــة ب ــأي حـ ــال ،ألنـهــا
موصوفة في االتفاق بأنها «استرشادية»،
ً
فضال عن كونها غير مقتصرة على خطة
واحــدة يجب اتباعها ،فهي بحسب النص
«ستشمل كــافــة الـسـيـنــاريــوهــات املختلفة،
بالتوازي مع عملية بناء السد».
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شرق
غرب
استشهاد فلسطيني
في الضفة
استشهد الفلسطيني عاطف يوسف
حنابشة ( 42عامًا) ،أمــس الجمعة،
برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل
مسيرة احتجاجية ضد االستيطان
في قرية بيت دجن ،شمالي الضفة
الغربية املحتلة ،وفق ما أكدت وزارة
الصحة الفلسطينية ،وذلــك بعدما
أطلق جيش االحتالل رصاصة على
رأس حنابشة.
(فرانس برس)
إسرائيل ُت ّ
حذر عباس من
التعاون مع «حماس»

ذك ـ ــرت ال ـق ـن ــاة « »13اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
أمس الجمعة ،أن رئيس جهاز األمن
العام اإلسرائيلي «الشاباك» نداف
أرغمان ّ
وجه تحذيرًا حول  3قضايا
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـم ــود
عباس (ال ـصــورة) .وأضــافــت القناة
أن «ال ـق ـضــايــا ال ـث ــاث ه ــي :جـهــود
السلطة الفلسطينية لدفع تحقيق
ضد إسرائيل في املحكمة الجنائية
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي اله ـ ـ ــاي ،ون ـ ّـي ــة حــركــة
فتح (بزعامة عباس) الترشح على
قــائـمــة مـشـتــركــة مــع حــركــة حـمــاس
فــي انـتـخــابــات املـجـلــس التشريعي
الفلسطيني فــي مــايــو/أيــار املقبل،
واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
مشتركة بني فتح وحماس».
(األناضول)

المغرب :مصالحة داخل
«األصالة والمعاصرة»
تـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح األمـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام لـ ـح ــزب
«األصــالــة واملـعــاصــرة» (أكـبــر حزب
مـعــارض فــي امل ـغــرب) عبد اللطيف
وه ـب ــي وس ـل ـف ــه ح ـك ـيــم ب ـن ـش ـمــاس،
فــي لقاء جمعهما مساء الخميس،
بـ ـع ــد أش ـ ـهـ ــر مـ ــن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ــي
عصفت بالحزب عشية االنتخابات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة امل ـ ـقـ ــررة ف ــي ال ـخــريــف
املـ ـقـ ـب ــل .وأك ـ ـ ــد ال ـ ــرج ـ ــان فـ ــي ب ـيــان
م ـ ـش ـ ـتـ ــرك «ال ـ ـت ـ ـش ـ ـبـ ــث بـ ــامل ـ ـشـ ــروع
السياسي والقانوني واملؤسساتي
للحزب ،والعمل سويًا» .وأكد وهبي
«تفاعله اإليـجــابــي مــع رســائــل طي
خالفات املاضي».
(العربي الجديد)
الجزائر :إصرار على
التعويضات من فرنسا
ّ
شدد الرئيس الجزائري عبد املجيد
ت ـب ــون (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أمـ ــس الـجـمـعــة،
ع ـل ــى إصـ ـ ـ ــرار ال ـ ــدول ـ ــة ع ـل ــى كـشــف
م ـص ـيــر م ـف ـقــودي ـهــا الـ ـ ـ ـ ــ 2200خ ــال
ثــورة التحرير ضــد فرنسا ( 1954ـ
 ،)1962الــذيــن فـقــدوا على يــد قــوات
االسـتـعـمــار الـفــرنـســي .وأك ــد أيضًا،
فــي رســالــة ّ
وجـهـهــا بمناسبة عيد
ال ـن ـصــر ،اس ـت ـمــرار مـســاعــي الــدولــة
الجزائرية للحصول على «تعويض

ضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب ال ـ ـ ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة،
واالضطالع بملف الذاكرة بأقصى
ال ـجــديــة وامل ـث ــاب ــرة» ،ال ـتــي أجــرتـهــا
فــرن ـســا ف ــي مـنـطـقــة رق ـ ــان جـنــوبــي
الجزائر.
(العربي الجديد)

مشاركة سودانية
في مناورات «الفلك»
السعودية
أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة ،أم ــس الجمعة،
وصــول قــوات ســودانـيــة إلــى مدينة
جـ ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات
«الـ ـفـ ـل ــك» ف ــي ق ــاع ــدة املـ ـل ــك فـيـصــل
البحرية ،غربي اململكة .ووفق وكالة
األن ـب ــاء الـسـعــوديــة «واس»« ،تنفذ
الـقــوات البحرية امللكية السعودية
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة،
األسـبــوع املقبل ،مـنــاورات التمرين
البحري الثنائي الفلك  ،4في قاعدة
امللك فيصل البحرية بجدة (غربي
املـمـلـكــة)» .وكــانــت ال ـقــوات البحرية
السعودية والسودانية دشنتا أول
مـ ـن ــاورات مـشـتــركــة بــاســم «الـفـلــك»
بميناء بــورتـســودان ،شمال شرقي
السودان.
(األناضول)
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الحدث

تخبر وجوه أهالي عدن وآثار الدمار المنتشرة الكثير عما م ّرت به هذه
المدينة منذ انقالب الحوثيين وحتى اليوم .لكن «أم المساكين» كما
يطلق عليها أهلها اليوم ،ال يزال أمامها الكثير من التحديات لتجاوزها
قبل الوصول إلى مرحلة االستقرار

الحوثيون يستهدفون الرياض

تصعيد يهدد جهود السالم

عدن
أم المساكين

صعد الحوثيون
ّ
هجماتهم بقصف
منشأة ألرامكو في
الرياض ،بالتوازي مع
التقدم في مأرب ،بما
يهدد جهود السالم
التي تقودها واشنطن

عدن ـ العربي الجديد

العاصمة المؤقتة تتحدى الصراعات
السياسية والمعاناة االقتصادية

فارس الجالل

تـفــرض مـعــالــم ال ـحــرب نفسها في
مــديـنــة ع ــدن جـنــوبــي الـيـمــن ،على
الــرغــم مــن تــوقــف امل ـع ــارك ،لتكون
بـمـثــابــة تــذكـيــر دائ ــم بـمــا م ـ ّـرت ب ــه الـعــاصـمــة
املؤقتة .فآثار الرصاص والقذائف والغارات
ت ـغ ـطــي امل ـب ــان ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـس ـك ـن ـيــة فــي
مديريات املدينة الرئيسية؛ في األماكن العامة
ك ـمــا ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة .وب ـي ـن ـمــا تغيب
إع ــادة اإلعـمــار حتى اللحظة ،ال تــزال طرقات
ال ـعــديــد م ــن األح ـي ــاء ال ـج ــدي ــدة ،ال سـيـمــا في
أطراف املدينة ،ترابية ،إذ لم يتم التركيز على
تعبيد الطرقات بقدر ما تم التركيز على بناء
املعسكرات التي أنشأها «التحالف العربي»
و«املـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» ،وقـبــل ذلــك
الحكومة الشرعية.
وعـلــى الــرغــم مــن اتـفــاق «املـجـلــس االنتقالي»
والشرعية قبل نحو ثالثة أشهر ودخولهما
فـ ــي ح ـك ــوم ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وب ـ ــدء ت ـط ـب ـيــق ات ـف ــاق
الــريــاض الــذي رعته السعودية بني الطرفني،
ّ
إال أن ذلك لم ينعكس بعد على أوضاع املدينة
الـتــي تشهد فــي اآلون ــة األخ ـيــرة احتجاجات
مـتــواصـلــة وت ــوت ــرات بـسـبــب ت ــردي األوض ــاع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات،
وان ـه ـيــار الـعـمـلــة الــوطـنـيــة (الـ ـ ــدوالر يـســاوي
 250ريــاال يمنيا) ،وانعكاس ذلك ارتفاعًا في
أسعار املواد الغذائية األساسية بشكل كبير.
ً
ويترافق ذلــك مع انقطاع الــرواتــب ،فضال عن
انعدام مواد الوقود وارتفاع أسعارها ،وعدم
ال ـق ــدرة عـلــى تـغـ ّطـيــة اح ـت ـيــاجــات املــدي ـنــة من
الكهرباء .وما عقد املشاكل بالنسبة لحكومة
املـ ـن ــاصـ ـف ــة ،ع ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـت ـح ــال ــف ب ــوع ــود
امل ـس ــاع ــدة ال ـت ــي قـطـعـهــا ل ـهــا ب ـم ـجــرد تنفيذ
اتـفــاق الــريــاض ،وســط مـخــاوف لــدى البعض
من انهيار االتفاق.
وال يـنـشـغــل أب ـن ــاء املــدي ـنــة وامل ـق ـي ـمــون فيها
بوباء كورونا ،واتخاذ إجــراءات وقائية ملنع
انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،عـلــى غ ــرار مــا ي ـجــري في
معظم امل ــدن ح ــول ال ـعــالــم ،بـقــدر مــا تشغلهم
مـســألــة الـتـعــامــل م ــع مـشــاكـلـهــم االقـتـصــاديــة
وغ ـي ــاب ال ـك ـهــربــاء .وي ـق ــول امل ــواط ــن الـعــدنــي،

سعيد عمر ،في حديث مع «العربي الجديد»،
ّ
إن املــديـنــة «تـعــانــي مــن مشاكل ع ــدة ،وكــل ما
دم ــرت ــه ال ـح ــرب ل ــم ي ـتــم إص ــاح ــه ،س ـ ــواء في
املـبــانــي وال ـطــرقــات أو غـيــرهــا .فـكــل املـشــاريــع
ال ـتــي ُيـعـلــن عـنـهــا ف ــي ع ــدن؛ إن ك ــان م ــن قبل
التحالف أو الحكومة ،إما وهمية أو ترقيعية
ُ
ال تخرج املدينة من مشاكلها ،بل هي مشاريع
تستخدم لصالح املـتـصــارعــن واملـتـحــاربــن،
وي ـتــم تـجــاهــل وج ــه ع ــدن الـجـمــالــي ،ومـســألــة
الـخــدمــات املـلـحــة ،وحــل مشاكل نــاس املدينة
وك ــل ال ـســاك ـنــن ف ـي ـه ــا» .وي ـض ـي ــف« :ك ــل مــرة
نسمع عــن ب ــدء إع ــادة اإلع ـم ــار ،لـكــن مــا زالــت
أغـلــب امل ـن ــازل وامل ــراك ــز وال ـع ـقــارات الـتـجــاريــة
وحتى املــدن التي تعرضت للدمار الكامل أو
حتى تلك التي تأثرت جزئيًا ،كما هي من دون
ّ
حتى التعويض على مالكها .علمًا بأن بعض
امل ـب ــان ــي ت ـع ــرض ــت ألض ـ ـ ــرار ب ـس ـبــب ال ـص ــراع
بــن الـحـكــومــة الـشــرعـيــة واملـجـلــس االنتقالي
الجنوبي ،والناس تخاف من أن يزيد استمرار
الصراع بني الطرفني ،من حجم الضرر والدمار
فــي املــدي ـنــة» .وتـجـمــع الـعــديــد مــن اآلراء على
ّ
أن عــدن تخوض حاليًا مرحلة صعبة ،وهي
ت ـحــاول الـعـبــور مــن أوضــاعـهــا املـعـقــدة ،التي
ّ
خــلـفـهــا ال ـص ــراع ال ــذي ب ــدأ ب ـحــرب الحوثيني
والــرئـيــس الــراحــل علي عبد الـلــه صــالــح على
املدينةّ ،
ثم ما تال ذلك بعد تحريرها ،من صراع
بني الحكومة الشرعية و«املجلس االنتقالي».
وال يمكن لزائر املدينة بعد انقطاع ،أو املقيم
تجاهل مالمحها الـجــديــدة ،خصوصًا
فيهاّ ،
بعدما خفت فيها النقاط األمنية والعسكرية،
وبـ ــدأت تختفي مــن ال ـش ــارع املـلـيـشـيــات غير
املنضبطة ،وتنتظم الجوانب األمنية ،واألطقم
العسكرية التي تقل حوادثها تدريجيًا .كما
ّ
انتشرت شرطة السير واألمن ،في ظل خطوات
حقيقية لتفعيل دور أقسام الشرطة .وتمكنت
ق ـ ــوات األم ـ ــن م ــن إجـ ـب ــار أصـ ـح ــاب امل ـح ــات
التجارية والشركات والـعـقــارات على تركيب
كاميرات مراقبة ،وفقًا ملصادر أمنية .وتقول
ّ
هــذه املصادر لـ«العربي الجديد» ،إن «نصب
ال ـك ــام ـي ــرات ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع وامل ـ ـحـ ــات ،ســاعــد
قــوات األمــن على ضبط كثير من االختالالت،
وت ـق ـل ـي ــل ن ـس ـب ــة االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات اإلره ـ ــابـ ـ ـيـ ــة».

بدء تطبيق اتفاق
الرياض لم ينعكس بعد
على أوضاع المدينة
مواطن عدني :المشاريع
التي يُعلن عنها إما
وهمية أو ترقيعية

ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ـح ـ ّـول ــت عـ ــدن إلـ ــى م ــأوى
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـظــى بـحــركــة
واسـعــة فــي املدينة .كما انتقل إلــى العاصمة
املؤقتة أبــرز األطـبــاء الذين كانوا في مناطق
ال ـحــوث ـيــن ،بـعــدمــا هــرب ــوا إلـيـهــا م ــع ّ
تحسن
ً
الوضع األمني فيها ،فضال عن انتشار الكثير
من املستشفيات والجامعات والكليات التي
نقلت مـقــراتـهــا إل ــى ع ــدن ،إل ــى جــانــب افتتاح
جامعات جديدة .لكن هناك معاناة في قطاع
الـتـعـلـيــم ف ــي امل ـ ــدارس األســاس ـيــة والـثــانــويــة
الحكومية ،بسبب قلة هــذه امل ــدارس وازديــاد
ع ــدد ال ـط ــاب إل ــى ال ـض ـعــف ،وق ـل ــة املـعـلـمــن،
بسبب وق ــف الـتــوظـيــف الـحـكــومــي .ولـكــن في
املقابل ،انتشرت املــدارس الخاصة ،التي ّ
تعد
جودة التعليم فيها أعلى من تلك املتاحة في
املدارس الحكومية ،لكنها أكثر كلفة.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـق ــول م ـ ـسـ ــؤول ّ ح ـك ــوم ــي فــي
ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي ع ـ ــدن ،ف ــض ــل عـ ــدم ذكــر
ّ
اسـمــه ،إن العاصمة املــؤقـتــة «تــواجــه العديد
من املشاكل ،وال سيما في الخدمات وانقطاع
ّ
ال ــروات ــب وغ ـيــاب الــدعــم املــالــي ،خـصــوصــا أن
الحكومة تعاني هي نفسها من غياب الدعم،
بسبب عــدم إيـفــاء التحالف بــوعــده بدعمها،
وه ــذا أدى إل ــى ان ـه ـيــار الـعـمـلــة املـحـلـيــة أمــام
الـعـمــات األجنبية ،وارت ـفــاع األس ـعــار ،وعــدم
وجــود أمــوال كافية لتغطية االحتياجات من
املواد الغذائية .وفوق هذا ،هناك زيادة كبيرة

فرض التدهور االقتصادي في عدن نفسه على الناس وسلوكها (صالح العبيدي/فرانس برس)

في عدد السكان .فهناك مئات اآلالف من الذين
اتخذوا من عدن سكنًا جديدًا لهم بعد الحرب،
ّ
ً
فــي ظــل الـتـطــورات الجارية فــي الـبــاد ،فضال
عن النازحني الذين فروا من الحرب من جميع
مـنــاطــق الـيـمــن ب ــدون اسـتـثـنــاء ،بـمــن فــي ذلــك
أولئك الذين هربوا من سطوة الحوثيني في
مناطق سيطرة الجماعة .باإلضافة إلى وجود
املهاجرين األفارقة ،الذين ال يزالون يتوافدون
على اليمن ،على الــرغــم مــن الـحــرب ،على أمل
العبور منه إلى السعودية» .ويضيف املسؤول
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :كـمــا أن عــدن أصبحت
عــاصـمــة ،وفـيـهــا م ـقــرات الـحـكــومــة الرئيسية
كــالــوزارات ،واملؤسسات واملنشآت الحكومية
االسـتــراتـيـجـيــة؛ اقـتـصــاديــا وأمـنـيــا وخــدمـيــا،
ً
ّ
إليها» .ويعتبر أن
فضال عن قدوم رأس املال
ّ
«هــذه الظروف ومركزية عــدن ،عقدت مشاكل
ً
السلطات املحلية ،فالخدمات كالكهرباء مثال،
ووفق اإلمكانيات الحالية ،ال تستطيع تغطية
ّ
الزيادة الكبيرة في عدد السكان .كما أن هذه
الزيادة تثقل كاهل قــوات األمــن ،التي تحاول
إحـ ــراز ت ـقــدم ف ــي تــأمــن املــدي ـنــة ،وق ــد حققت
بالفعل نجاحًا حتى اآلن في ضبط الكثير من
االختالالت األمنية».
ّ
لكن امل ـســؤول نفسه يــؤكــد أن «هـنــاك مشكلة
حقيقية مستمرة منذ بــدء ال ـحــرب ،وتتعلق
بمسألة جمع إيرادات كاملة لصالح مؤسسات
الــدولــة ،وذلــك بسبب استمرار قـيــادات أمنية
وعسكرية ،وبعض التشكيالت غير املنضبطة
في االستيالء على هذه اإليــرادات ،التي تصل
إلى مئات املاليني من الرياالت يوميًا» .ويشير
ّ
إل ــى أن «ه ـنــاك ج ـهــات تــدعــم ه ــذه ال ـق ـيــادات،
ف ــي ح ــن ل ــم ت ـت ـحــرك ال ـح ـكــومــة ،م ــع املـجـلــس

االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي ،املـسـيـطــر مـيــدانـيــا ،من
أجـ ــل إج ـب ــاره ــا ع ـلــى تـسـلـيــم اإلي ـ ـ ـ ــرادات إلــى
البنك املــركــزي ،ووضعها فــي حساب املدينة
ّ
ملساعدتها على حــل مشاكلها ،ال سيما وأن
عدن ال تزال بدون ميزانية».
فــي األث ـن ــاء ،ف ــرض ال ـتــدهــور االق ـت ـصــادي في
عــدن ،نفسه على الـنــاس وسلوكها ،ال سيما
لناحية تعاطيها مــع جــائـحــة ك ــورون ــا ،على
الرغم من تصاعد عــدد املصابني بالفيروس.
فــالـنــاس ال تعطي أهمية كبيرة للوقاية من
الوباء ،بقدر تركيزها على الحصول على ما
يغطي ج ــزءًا مــن نفقات لقمة عيشها .وعلى
ّ
الــرغــم مــن أن الكثير مــن الـشـبــاب واملــواطـنــن
فــي ع ــدن ،وج ــدوا وظــائــف ضمن التشكيالت
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة
الـشــرعـيــة و«امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي الـجـنــوبــي»،
وكذلك في املنظمات الدولية واملراكز التجارية
وال ـف ـن ــادق الـسـيــاحـيــة ال ـتــي ش ـهــدت انـتـشــارًا
خ ــال ال ـس ـنــوات الـســت املــاض ـيــة ،لـكــن الـنــاس
تواجه تداعيات انهيار العملة الوطنية ،التي
جعلت من عوائد تلك الوظائف بال قيمة.
في السياق ،يقول الناشط السياسي اليمني،
ن ــاف ــع الـ ـعـ ـط ــاف ــي ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،إن «الوضع االقتصادي منذ انقالب
الحوثيني وتدخل التحالف العربي ،يتدهور
بـشـكــل مـسـتـمــر وك ــارث ــي ،فــامل ـنــافــذ الـبـحــريــة
واملوانئ شبه مشلولة ،بسبب قيود التحالف
وإجراءاته عليها منذ العام  .2015كذلك البلد
متوقف عن التصدير ،وشركات النفط والغاز،
ّ
متوقف بدون سبب والبعض قل
البعض منها
ّ
إنتاجه .كل ذلك أثــر على الوضع االقتصادي
لليمن بشكل عام ،وعلى عدن كعاصمة مؤقتة

سورية

عماد كركص ،سالم حسن

في مثل هذا اليوم قبل  17عامًا ،أنهى النظام
ال ـس ــوري االنـتـفــاضــة ال ـكــرديــة ال ـتــي خرجت
ضــده فــي الـعــام  .2004تلك االنتفاضة التي
كـلـفــت األك ـ ــراد فــي الـحـسـكــة ع ـشــرات القتلى
والجرحى واملعتقلني ،وزادت من التضييق
عـلـيـهــم ف ــي م ــا ب ـع ــد .هـ ــذه االن ـت ـف ــاض ــة تعد
واح ـ ـ ــدة م ــن الـ ـتـ ـج ــارب الـ ـس ــوري ــة امل ـتــراك ـمــة
لالحتجاج في وجه نظام القمع في سورية،
القابض على السلطة منذ أكثر من  50عامًا،
وجميعها أدت إلى طريق االنتفاضة األكبر،
الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة مـطـلــع  ،2011وال ـت ــي تمر
ذكرى اندالعها العاشرة في مثل هذه األيام.
ومـنــذ وص ــول حــافــظ األس ــد للسلطة بشكل
رس ـم ــي ب ــان ـق ــاب  ،1970وان ـت ـخ ــاب ــه مـطـلــع
 ،1971بعد أن مهد لذلك بتصفية من شاركوه
انقالب عام  ،1963الذي سمي بثورة «البعث»
وأبـعــدهــم عــن املـشـهــد تـبــاعــا حـتــى االنـقــاب
األخ ـيــر ،لــم ُيستقبل مــن قبل الـســوريــن كما
كــان يشتهي .فقوبل بــإدلــب ،فــي أول خطاب
له بعد تنصيبه ،باالستهجان ،وتعرض ملا
يشبه الطرد ،ثم بدأت الحركات االحتجاجية
على حكمه في كل من حماة ودمشق وإدلب
وحلب منذ العام  ،1974حتى بــدأت حمالت
االعتقال املنظمة عام  1976في إدلــب وحلب
على سبيل املثال .وبني العامني  1979و،1981
كــانــت اإلض ــراب ــات الـنـقــابـيــة احـتـجــاجــا على
حـكــم األس ــد تـعــم ال ـبــاد ،ال سيما العاصمة
دمشق ،والتي شلت الحركة االقتصادية في
الـبــاد ،وكــانــت نــذيــر انهيار الـنـظــام .حينها

قــرر األســد اسـتـخــدام الـقــوة املفرطة لــوأد كل
ح ــرك ــات االح ـت ـج ــاج ،فــأن ـهــى دور الـنـقــابــات
العمالية واملهنية ،وزج إليها بكوادر مرتبطة
بحزب «البعث» ،وقوى األفرع األمنية ووسع
مــن سلطتها وصبغها مــع وح ــدات الجيش
املقاتلة بصبغة طائفية من لون واحد.
بالتزامن مع ذلــك ،كــان األســد األب ،يتحضر
لـشــن ح ــرب داخـلـيــة بغية تصفية أي حــراك
شـعـبــي ض ــده بــاس ـت ـخــدام اآللـ ــة الـعـسـكــريــة.
وك ــان ــت تـلــك ال ـح ــرب ذات هــدفــن رئـيـسـيــن،
األول وأد كل التحركات الشعبية ضد النظام
ف ــي م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة ،وال ـث ــان ــي إره ـ ــاب من
تسول لهم أنفسهم االحتجاج أو التمرد عليه
فــي مـنــاطــق أخ ــرى .وم ــع التعتيم اإلعــامــي،
والـ ـ ـض ـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ح ـي ـن ـهــا،
ارت ـك ــب ال ـن ـظــام ع ـش ــرات املـ ـج ــازر خ ــال تلك
الـحــرب ،بــدأت بمجزرة جسر الشغور بريف
إدلب الغربي عام  ،1980ومن ثم مجزرة حي
املـشــارقــة فــي حـلــب فــي ال ـعــام نـفـســه ،ثــم وأد
تحركات شعبية في مدينتي أريحا ومعرة
النعمان جنوب إدل ــب ،ومدينة إدلــب ذاتها.
وشهد مطلع فبراير/شباط  ،1982املجزرة
وال ـجــري ـمــة ال ـك ـبــرى ف ــي ح ـم ــاة ،ح ــن اجـتــاح
ّ
وسوى
النظام املدينة واستباحها ألسابيع
بـعــض أحـيــائـهــا ب ـ ــاألرض ،وكــانــت النتيجة
أكثر من  30ألف قتيل ،واآلالف من املعتقلني
الــذيــن لــم يـعــرف مصير نسبة كبيرة منهم.
وبـهــذه املـجــزرة ،استتب الحكم لألسد األب،
بعد أن أرهــب السوريني بالقتل ،مستخدمًا
ذريعة محاربة «اإلخوان املسلمني» .وبعدها
اتـجــه لتصفية مـعــارضـيــه الــذيــن زجـهــم في

السجون ،فكانت مجزرة سجن تدمر ،والعديد
من املجازر التي ارتكبت بشكل متقطع ،من
خ ــال تنفيذ عـمـلـيــات اإلعـ ــدام املـيــدانـيــة في
السجون واملعتقالت ،بعد محاكمات ميدانية
وشكلية لم تستمر دقائق.
وبعد العام  ،1985أحكم األســد قبضته على
ال ـ ـبـ ــاد ،م ــن خـ ــال األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،ال ـتــي
ج ـ ــاوز ع ــدده ــا  14جـ ـه ــازًا ،ن ـشــر ل ـهــا أفــرعــا
ومفارز في كل بقعة من الجغرافية السورية.
وكــان عـنــوان فترة نهاية الثمانينيات وكل
تسعينيات القرن املاضي ،الخوف واإلرهاب
األمني الذي شهدته البالد بأسرها ،ما جعل
التمهيد إليصال بشار األسد إلى الحكم يمر
بال صعوبة تذكر بعد موت والده حافظ في

ارتكب حافظ األسد
عشرات المجازر بغية
تصفية أي حراك ضده

استخدم النظام اآللة العسكرية إلرهاب المواطنين (دليل سليمان/فرانس برس)

استهدف الحوثيون
منشأة لـ«أرامكو» بست
طائرات مسيّرة
سيطر الحوثيون
على جبل هيالن المطل
على مدينة مأرب

يتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في هجومهم على مأرب (محمد حويس/فرانس برس)

متابعة

 17عامًا على االنتفاضة الكردية :محطة على طريق الثورة
العام  .2000في فترة احتضار حافظ األسد،
وقبيل موته بقليل ،شهدت السويداء جنوب
س ــوري ــة ،انـتـفــاضــة ف ــي وج ــه ال ـن ـظــام ،كلفت
املحافظة الـعــديــد مــن أبنائها .ووأد النظام
تلك االنتفاضة.
وفـ ــي ش ـم ــال س ــوري ــة ،وش ـمــال ـهــا ال ـشــرقــي

بشكل خاص ،ما انعكس على معيشة الناس،
وعــدم قــدرة الكثير من الطالب على مواصلة
الـ ــدراسـ ــة ،وت ـع ـ ّـس ــر ال ـح ـص ــول ع ـلــى وظ ـي ـفــة،
وحتى إن حصل املواطن على وظيفة ال تغطي
احتياجاته ،فالناس تواجه املجاعة» .ويشير
ّ
إلــى أن «الــوعــود الـتــي كــان يقدمها التحالف
والحكومة الشرعية واملجلس االنتقالي ،بعد
تـطـبـيــق ات ـفــاق ال ــري ــاض ،لـتـحـســن األوض ــاع
م ـخ ـي ـب ــة لـ ـ ــآمـ ـ ــال» ،م ــوضـ ـح ــا« :اس ـت ـب ـش ــرن ــا
خيرًا بعد اتفاق الــريــاض وتشكيل الحكومة
الجديدة ،بإيجاد معالجات لتخفيف الوضع
ّ
على ال ـنــاس ،لكن خــاب الـظــن وازداد الوضع
ّ
س ــوءًا ،حتى أن حكومة املناصفة والتحالف
أض ــاف ــا إل ــى األزم ـ ــات امل ــذك ــورة ،املـمــاطـلــة في
صرف الرواتب الشهرية».
ّ
ويـ ـظ ــل ه ـن ــاك وجـ ـه ــان لـ ـع ــدن؛ األول يـعـكــس
ال ـب ــؤس وامل ـع ــان ــاة وآث ـ ــار ال ـف ـقــر املـنـتـشــر في
األح ـي ــاء وال ـب ـيــوت الـعـشــوائـيــة وامل ـه ـتــرئــة ،ال
سيما تلك التي تحيط بجبل شمسان ،وفي
مــدن الـتــواهــي والـقـلــوعــة واملـعــا وكــريـتــر في
املحافظة ،فيما تبنى املدن الجديدة في الجزء
اآلخر من عدن باتجاه حدودها مع أبني ولحج
وتعز ،وسط أعمال نهب لألراضي ،وهو ما له
تداعيات كبيرة على الوضع في عــدن بشكل
عام .أما الوجه الثاني ،فيتمثل ببحث الناس
عن وسيلة للخروج من معاناتهم ،كاللجوء
لـبـعــض وســائــل الـتــرفـيــه امل ـتــاحــة ،وتفاعلهم
بشكل كبير مع الفعاليات الفنية التي دائمًا
ما ينظمها شباب ،واملهرجانات واملسرحيات
الـكــومـيــديــة ،مــع ع ــودة األنـشـطــة الثقافية في
املدينة بشكل تدريجي ،إلى جانب اللجوء إلى
املالعب والحدائق الخاصة.

تــرجــم ال ـحــوث ـيــون رف ـض ـهــم لـخـطــة وقــف
إطالق النار التي ّقدمها املبعوث األميركي
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ بتصعيد
كبير في الداخل والخارج ،ففي حني كانوا
يـضـغـطــون مـيــدانـيــا مـحـقـقــن ت ـقـ ّـدمــا في
معركة مأرب ،شمال البالد ،كانوا ّ
يوجهون
ضربة للسعودية باستهداف منشأة تابعة
لـشــركــة «أرام ـك ــو» فــي الــريــاض بـطــائــرات
ّ
مسيرة .هذا التصعيد ُيتوقع أن ترد عليه
الحكومة اليمنية والسعودية بتصعيد
املواجهات على الجبهات ،أكان في مأرب
أم في تعز ،أو من خالل تكثيف الضربات
الجوية للتحالف ،بما يزيد من الضغوط
على الجهود الدبلوماسية لحل الصراع
املتواصل منذ نحو  7سنوات.
وأع ـلــن الـحــوثـيــون ،أم ــس ،قـصــف منشأة
تابعة لشركة «أرامكو» السعودية للنفط
ف ــي ال ــري ــاض ،ف ــي ه ـجــوم بـســت طــائــرات
ّ
مسيرة مسلحة .وقالت الجماعة ،في بيان
نشرته وكالة «سبأ» التابعة لها« :نفذت
قواتنا املسلحة ،فجر اليوم ،عملية بست
طائرات ّ
مسيرة استهدفت شركة أرامكو...
وقــد أصــابــت أهــدافـهــا بــدقــة عــالـيــة» .ولــم
تــذكــر ُ تـفــاصـيــل عــن األه ـ ــداف ال ـتــي قــالــت
إنها قصفت .وأضافت أن العمليات ضد
السعودية ستستمر وستتصاعد طاملا
استمرت االعتداءات السعودية على اليمن.
وجددت الدعوة لكافة الشركات األجنبية
واملواطنني لالبتعاد عن األهداف العسكرية
والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة،
وقــد يطاولها االسـتـهــداف فــي أي لحظة،
وفق قولها.
من جهتها ،نقلت وكالة األنباء السعودية
(واس) ،ع ــن م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة
الـ ـط ــاق ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أن ـ ــه ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة

الـ ـس ــادس ــة وخـ ـم ــس دقـ ــائـ ــق مـ ــن ص ـبــاح
أم ــس ،تـعــرضــت مـصـفــاة تـكــريــر الـبـتــرول
ـداء ب ـطــائــرات مـسـ ّـيــرة،
فــي ال ــري ــاض الع ـت ـ ٍ
معلنًا أنــه نجم عــن الـهـجــوم حــريــق تمت
السيطرة عليه ،ولم تترتب على االعتداء
إصابات أو وفيات ،كما لم تتأثر إمدادات
الـبـتــرول ومشتقاته .وأك ــدت السعودية،
بحسب امل ـصــدر ،أن «األع ـم ــال اإلرهــابـيــة
والـتـخــريـبـيــة ال ـتــي ت ـكــرر ارت ـكــاب ـهــا ضد
املنشآت الحيوية واألعيان املدنية ،والتي
كانت آخــرهــا محاولة استهداف مصفاة
رأس تنورة والحي السكني التابع ألرامكو
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي الـ ـظـ ـه ــران ،ال تـسـتـهــدف
بشكل
اململكة وحــدهــا ،وإنـمــا تستهدف،
ٍ
أوسع ،أمن واستقرار إمــدادات الطاقة في
العالم ،واالقتصاد العاملي كذلك» .وجددت
دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد
هــذه االع ـتــداءات اإلرهــابـيــة والتخريبية،
والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها
أو تدعمها.
بالتوازي مع ذلك ،كان الحوثيون يحققون
تقدمًا ميدانيًا باتجاه مدينة مــأرب بعد
سيطرتهم على جبل هيالن االستراتيجي
ع ـق ــب سـ ــاعـ ــات مـ ــن الـ ـقـ ـت ــال مـ ــع الـ ـق ــوات
الحكومية .وقال مصدر عسكري حكومي
ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،إن الـحــوثـيــن
«س ـي ـطــروا عـلــى جـبــل ه ـيــان امل ـطــل على
ّ
مــأرب بعد معارك خلفت عشرات القتلى
وال ـجــرحــى م ــن ال ـط ــرف ــن» .وذكـ ــر مـصــدر
ي ـم ـنــي ل ـلــوكــالــة أن س ـق ــوط ج ـبــل هـيــان
يشكل «تهديدًا لجبهات الدفاع األولى عن
مأرب» ،موضحًا أن الحوثيني «تمكنوا من
قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا
يسيطرون ناريًا على جبهة املشجح ،شمال
غربي مأرب» .وحذر املسؤول من أن مدينة
مأرب «بعد سقوط جبل هيالن باتت في

خطر» ،مشيرًا إلــى أنــه أعلى مرتفع يطل
على املدينة .وقال مسؤول آخر للوكالة ّ إن
قــوات التحالف بقيادة السعودية شنت
ع ـشــر غـ ـ ــارات ج ــوي ــة ع ـلــى م ــواق ــع تــابـعــة
للحوثيني بعد ذلك .وأكد الحوثيون عبر
قناة «املسيرة» املتحدثة باسمهم ،وقوع
غارات جوية في مأرب.
يأتي هذا التطور بعدما كان مجلس األمن
الدولي قد دان في بيان ،مساء الخميس،
«التصعيد» في املواجهات املسلحة حول
مأرب ،محذرًا من تفاقم املأساة اإلنسانية
في اليمن .وقــال املجلس إن معركة مأرب
ُ
«ت ّ
عرض مليون نازح داخليًا لخطر كبير
ّ
وتهدد جهود التوصل إلى حل سياسي ،في
وقت يتحد املجتمع الدولي بشكل متزايد
إلنهاء النزاع» .وشدد على «ضرورة وقف
ّ
التصعيد» من كل األطراف ،ودعا خصوصًا
الحوثيني إلــى وقــف أعمالهم العسكرية
في مأرب .ودان املجلس في البيان نفسه،
استهداف الحوثيني لألراضي السعودية.
ه ــذا الـتـصـعـيــد ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤالت كـثـيــرة
ح ــول ف ــرص ن ـجــاح ال ـخ ـطــة ال ـتــي قــدمـهــا
املـبـعــوث األمـيــركــي تيموثي ليندركينغ
لوقف إطالق النار في البالد .وبعدما كان
كـبـيــر امل ـفــاوضــن الـحــوثـيــن مـحـمــد عبد
السالم قد رفــض الخطة في وقــت سابق،
أعلن في تصريح لوكالة «رويترز» ،أمس،
أن الحوثيني يعتقدون أن الخطة يجب أن
ً
تذهب أبعد من وقــف إطــاق الـنــار ،قائال
«نــاقـشـنــا كــل املـقـتــرحــات وقــدمـنــا بــدائــل.
نواصل الحديث».
ل ـك ــن م ـت ـحــدثــا ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية قال للوكالة إن ليندركينغ ّقدم
ً
اق ـتــراحــا عـ ــادال لــوقــف إط ــاق ال ـنــار على
مستوى البالد ،مع عناصر من شأنها أن
تعالج على الفور الوضع اإلنساني املزري
في اليمن .وأضاف« :يجب على الحوثيني
إظهار استعدادهم لاللتزام بوقف شامل
إلطالق النار على مستوى البالد والدخول
في مفاوضات».
فــي ال ـس ـيــاق ،نـقـلــت «رويـ ـت ــرز» عــن ثالثة
مصادر مشاركة في املحادثات ،أن نقطة
الخالف الرئيسية هي مطالبة الحوثيني
للتحالف برفع الحصار قبل االتفاق على
أي هدنة .وقال مسؤول سعودي طلب عدم
نشر اسمه ،للوكالة« :أعتقد أن التصعيد
العسكري في مأرب وأماكن أخرى يظهر أن
إيران تريد الضغط على الواليات املتحدة
بشكل غير مباشر بشأن امللف النووي ،وال
أرى سببًا آخر لذلك».

مشاريع نووية إيرانية جديدة ...وانتقاد للوكالة الذرية
ت ـحــدي ـدًا ،ك ــان األك ـ ــراد يـنـشـطــون بحراكهم
الخاص .وشهد العام  2003تنظيم مجموعة
من األكــراد السوريني اعتصامًا ،شــارك فيه
 200طفل من األكراد املجردين من الجنسية
(أج ــان ــب ال ـح ـس ـكــة) ،أمـ ــام م ـقـ ّـر اليونيسف
فــي دمـشــق فــي  25يــون ـيــو/حــزيــران ،2003
للمطالبة بــإعــادة الجنسية الـســوريــة لهم،
واع ـت ـب ــار ال ـل ـغــة ال ـك ــردي ــة ل ـغــة رس ـم ـيــة في
البالد حتى يتمكنوا من التعلم بلغتهم األم.
وفي ذلك االعتصام تعرض سبعة أشخاص
لــاعـتـقــال ،وحـكــم عليهم بالسجن لفترات
ً
متفاوتة ،فضال عن مالحقة آخرين.
في  12مــارس/آذار من العام  ،2004اندلعت
االنـتـفــاضــة ال ـكــرديــة فــي مــديـنــة القامشلي
ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة ،وخ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا أح ـ ـ ــرق
املـتـظــاهــرون األكـ ــراد املـكـتــب املـحـلــي لحزب
«ال ـب ـعــث ال ـعــربــي االش ـت ــراك ــي» ،األم ــر الــذي
قــابـلــه الـنـظــام وأج ـهــزتــه األمـنـيــة ووح ــدات
الـجـيــش ،الـتــي أرسـلـهــا إل ــى ه ـنــاك ،بالقمع
امل ـ ـفـ ــرط ،ف ـق ـت ــل أكـ ـث ــر مـ ــن  30ش ـخ ـص ــا مــن
أب ـن ــاء ال ـقــام ـش ـلــي ،بـيـنـمــا أص ـيــب أك ـثــر من
 .200وبـلـغــت األحـ ــداث ذروت ـهــا عـنــدمــا قــام
املتظاهرون في القامشلي بإسقاط تمثال
حافظ األس ــد .تدخل جيش النظام حينها
بسرعة ،ونشر اآلالف من الـقــوات ،مدعومة
بالدبابات وهبطت املروحيات في املدينة
ومحيطها الستعادة أجهزة األمن السيطرة
عـلـيـهــا .وأث ـن ــاء عـمـلـيــات ال ــده ــم ،ال ـتــي تلت
تـلــك األحـ ـ ــداث ،اعـتـقــل ال ـن ـظــام ق ــراب ــة 2000
مــدنــي ،معظمهم مــن األك ــراد فــي القامشلي
ومحافظة الحسكة.

كشفت إيران أن العقوبات
األميركية والضغوط
االقتصادية أدت إلى
مشاكل مالية في استكمال
المشاريع النووية
طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
ّ
شــنــت إي ــران هجومًا على الــوكــالــة الدولية
لـ ـلـ ـط ــاق ــة ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ـ ـهـ ــا ت ـت ــأث ــر
ب ــال ـض ـغ ــوط ال ـس ـي ــاس ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــدول ،كــاش ـفــة
ع ــن م ـشــاريــع ن ــووي ــة ج ــدي ــدة ،فـيـمــا ذك ــرت
صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن االحتالل
ضرب عشرات ناقالت النفط اإليراني خالل
ال ـع ــام ــن ونـ ـص ــف الـ ـع ــام امل ــاضـ ـي ــن .وم ــع
اقتراب العام الفارسي الجديد ،غدًا األحد،
قــدم املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية ،بهروز كمالوندي ،أمس الجمعة،
إي ـجــازًا عــن نـشــاطــات املنظمة خ ــال الـعــام
ال ـ ــذي ش ـ ــارف ع ـلــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،م ـش ـي ـرًا إلــى
الخطوات النووية التي اتخذتها بالده ،في
َّ
مقدمها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم
إلى  20في املائة ،مع الحديث عن مشاريع
نووية جديدة خالل الفترة املقبلة وتأثرها
بالعقوبات األميركية.
وق ـ ــال ك ـم ــال ــون ــدي ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وكــالــة
«إي ـس ـنــا» اإلي ــران ـي ــة ،إن املـنـظـمــة اإليــران ـيــة

تعمل على إنشاء مفاعالت جديدة ،مشيرًا
إل ــى مـفــاعـلــن نــوويــن آخــريــن فــي بوشهر
ج ـن ــوب ــي إي ـ ـ ـ ــران ،وم ـض ـي ـف ــا أن ـ ــه تـ ــم وض ــع
ـار
الخرسانات للمفاعل الثاني والعمل جـ ٍ
لبناء األساسات .وأوضح أن طهران ستبدأ
عملية وضع الخرسانات لبناء مفاعل ثالث،
غير أنه كشف أنها تواجه مشاكل مالية في
استكمال هذه املشاريع النووية ،ليعرب عن
أمله في أال يحدث تأخير في توفير التمويل
لها .وأشــار إلى تأثير العقوبات األميركية
والضغوط االقتصادية التي تتعرض لها
ً
إيــران على املشاريع النووية ،قائال إنه «ال
يمكننا كتمان أن البالد تخضع للعقوبات،
واملــوارد التي خصصتها الحكومة ملنظمة
الطاقة الــذريــة لــم يتم دفعها كما ينبغي».
وأع ـلــن أن إي ــران ستختبر أنـظـمــة التبريد
فــي مفاعل أراك ال ـنــووي تمهيدًا لتشغيله
بشكل كامل هذا العام .وقــال «بمعنى آخر،
حققنا تقدمًا فــي العمل بقطاعات الوقود
والتخزين وغيرها».
أما عن التعاون بني إيران والوكالة الدولية
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـخـ ـف ــض ب ـعــد
وق ــف ط ـهــران خ ــال الـشـهــر املــاضــي العمل
بالبروتوكول اإلضافي الذي يحكم الرقابة
عـلــى بــرنــامـجـهــا ال ـنــووي بـمــوجــب االتـفــاق
النووي املبرم عام  ،2015فقد ّ
عبر كمالوندي
عــن عــدم رضــا بــاده عــن سياسات الوكالة
الدولية ،متهمًا إياها باالنحياز .وأوضــح
«أننا غير راضــن» عن ممارسات الوكالة،
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ـه ــا «يـ ـج ــب أن تـ ـك ــون مــؤس ـســة
فـنـيــة ،لكنها تـتــأثــر بــالـضـغــوط السياسية

للدول وعندما ُيطرح موضوع في مجلس
املحافظني فالتوجهات السياسية هي التي
تقود العملية ومسارها» .وانتقد «تسريب
املعلومات عن األنشطة النووية» اإليرانية
فــي تـقــاريــر الــوكــالــة الــدول ـيــة ،داع ـيــا إيــاهــا
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي س ـلــوك ـهــا و«ال ـع ـمــل
بمهنية واستقاللية أكـثــر» .وعــزا املتحدث
ت ــأخ ــر ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
االتفاق النووي إلى «نزعتها االستكبارية»،
متهمًا الحزبني الجمهوري والديمقراطي
بــ«الـسـعــي للسيطرة عـلــى ال ـعــالــم» .وتــابــع
أن «أمـيــركــا ستخسر أكـثــر إذا تــأخــرت في
العودة إلى االتفاق النووي».
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،ب ـح ــث وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإلي ــران ــي مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف م ــع نـظـيــره
ال ـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــول ـ ــود ج ـ ـ ـ ـ ــاووش أوغ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،فــي
إسـطـنـبــول« ،ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة وســوريــة
ومكافحة اإلره ــاب وأفغانستان» .وأفــادت
الخارجية اإليــرانـيــة بأنهما ناقشا «سبل
تنمية العالقات التجارية بني البلدين».
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ه ــآرت ــس»
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن ـ ــه وف ـقــا
ل ـف ـحــص ق ــام ــت ه ــي ب ــإج ــرائ ــه ،إثـ ــر تـقــريــر

«هآرتس» :إسرائيل
ضربت عشرات ناقالت
النفط اإليراني

صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال» بـشــأن
استهداف إسرائيل  12ناقلة نفط إيرانية،
فإن االحتالل استهدف في الواقع أكثر من
ذل ــك بـكـثـيــر خ ــال ال ـعــامــن ون ـصــف ال ـعــام
األخيرين ،وأنه ضرب عشرات ناقالت النفط
اإليرانية في سياق الحرب االقتصادية على
ط ـهــران .وأوض ـحــت الـصـحـيـفــة« :ي ـبــدو أنــه
وقعت عشرات الهجمات اإلسرائيلية التي
نجحت في تشويش حركة عشرات السفن،
وأل ـح ـق ــت ب ــاإلي ــرانـ ـي ــن ضـ ـ ــررًا اق ـت ـصــاديــا
متراكمًا يقدر بمليارات الــدوالرات» .ووفقًا
لـلـصـحـيـفــة ف ــإن ح ـمــولــة ك ــل سـفـيـنــة تصل
إلــى مليون برميل أو أكثر ،يمكن أن يصل
ثمنها ،تبعا لـتــردد أسـعــار النفط ،إلــى 50
مليون دوالر لكل حمولة ،وتبدأ حركة هذه
السفن فــي مــوانــئ إي ــران وتـمــر عبر البحر
األحمر وقناة السويس ومنها إلــى البحر
امل ـت ــوس ــط .وك ــان ــت ه ـن ــاك حـ ــاالت ت ــم فيها
إرسال شحنات النفط عبر مسارات بحرية
أطــول ،من خالل االلتفاف حول أفريقيا ثم
عـبــر جـبــل ط ــارق ،ثــم تتجه شــرقــا الجتياز
ً
امل ـت ــوس ــط وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ش ــواط ــئ س ــوري ــة
بـهــدف ت ـفــادي ضــربـهــا فــي الـبـحــر األحـمــر.
وبحسب التقرير ،فإن أجهزة االستخبارات
الـغــربـيــة واإلســرائـيـلـيــة أيـضــا رص ــدت هــذا
امل ـ ـسـ ــار ال ـ ـ ــذي حـ ــاولـ ــت إي ـ ـ ـ ــران مـ ــن خ ــال ــه
االلتفاف على العقوبات الدولية منذ عام
 ،2018ومواصلة بيع النفط وتمويل «حزب
الله» ،إذ تم نقل املال إلى الحزب عبر رجال
أعمال سوريني مقابل نقل النفط اإليراني
إلى النظام في سورية.
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شرق
غرب
تركيا :توقيف
العشرات من «الشعوب
الديمقراطي»
أوق ـ ـفـ ــت الـ ـش ــرط ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أم ــس
الـجـمـعــة ،ال ـع ـشــرات مــن ق ــادة حــزب
«ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،أبـ ــرز
األح ـ ــزاب املــوال ـيــة ل ــأك ــراد وامل ـهــدد
ب ـح ـظــر ن ـش ــاطــه ق ـضــائ ـي ــا .وذكـ ــرت
وسائل إعالم تركية أنه أوقف عشرة
من قــادة الحزب في أنـقــرة ،وعشرة
في إسطنبول ،و 15في أضنة ،و11
في قوجه إيلي واسكي شهير .وأكد
الحزب توقيف  36من كوادره.
(فرانس برس)
أردوغان :نتطلع لموقف
إيجابي من القمة
األوروبية

أع ــرب الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغــان (الـصــورة) ،أمس الجمعة،
عــن تطلعه إل ــى فـتــح الـطــريــق أمــام
إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات مـ ـلـ ـم ــوس ــة خـ ـ ـ ــال ق ـمــة
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي امل ــزم ــع عـقــدهــا
فــي  25و 26مـ ــارس /آذار الـحــالــي.
وذكــرت الرئاسة التركية ،في بيان،
أن أردوغ ــان أكــد ،خــال اجتماع مع
رئيسة مفوضية االتحاد األوروبي
أورسـ ـ ــوال ف ــون دي ــر اليـ ــن ،ورئ ـيــس
املـجـلــس األوروب ـ ــي ش ــارل ميشيل،
عـ ـب ــر ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ،أن ب ـ ـ ـ ــاده ت ــدع ــم
االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ب ـحــري
إي ـجــه وامل ـتــوســط« ،رغ ــم انـتـهــاكــات
واستفزازات اليونان وقبرص».
(األناضول)

األمم المتحدة قلقة
من هجمات «القوات
الديمقراطية» بالكونغو
أعلنت األمم املتحدة ،أمس الجمعة،
أن ح ــرك ــة «ال ـ ـقـ ــوات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
امل ـت ـحــال ـفــة» تـسـبـبــت بـمـقـتــل نحو
 200شخص وتشريد  40ألفًا خالل
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي فـ ــي شـ ـم ــال ش ــرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة
بابار بالوش ،في مؤتمر صحافي
ف ــي ج ـن ـي ــف ،إن امل ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة
تشعر بالقلق من تزايد الهجمات.
وتـ ـت ــأل ــف «الـ ـ ـق ـ ــوات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املتحالفة» من متمردين أوغنديني
ت ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزوا ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرق الـ ـك ــونـ ـغ ــو
الديمقراطية منذ .1995
(فرانس برس)
تايوان :الصين تع ّزز
قدراتها لمهاجمتنا
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية ،أمس
ال ـج ـم ـعــة ،أن ال ـصــن ت ـعــزز قــدرتـهــا
مل ـهــاجـمــة وح ـص ــار ت ــاي ــوان ،وأن ـهــا
تـنـشــر ص ــواري ــخ بـعـيــدة امل ــدى ملنع
القوات األجنبية من تقديم املساعدة
ّ
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وتـ ـ ـش ـ ــن ح ــرب ــا
نـفـسـيــة لـتـقــويــض الـثـقــة بــالـجـيــش.
وحـ ــذرت ،فــي تـقــريــر ،مــن أن الصني
تنشر تكتيكات حربية في «املنطقة
الـ ـ ــرمـ ـ ــاديـ ـ ــة» إلخـ ـ ـض ـ ــاع ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة.
واعـ ـتـ ـب ــرت أن بـ ـمـ ـق ــدور الـ ـص ــن أن
تغلق بشكل جــزئــي مــوانــئ تــايــوان
الرئيسية وممراتها البحرية ،بينما

ي ـهــدف ن ـشــرهــا ل ـل ـصــواريــخ بـعـيــدة
املــدى إلى منع القوات األجنبية من
تقديم الدعم لتايوان.
(رويترز)

بلغاريا تفكك شبكة
«تجسس» لحساب روسيا
أع ـل ـن ــت بـ ـلـ ـغ ــاري ــا ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
تــوقـيــف سـتــة أش ـخــاص ُيشتبه في
أنـهــم يتجسسون لحساب روسـيــا،
بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع.
وقالت متحدثة باسم النيابة العامة،
في صوفيا ،إن موظفي الدولة هؤالء
ّ
مــتـهـمــون بتقديم مـعـلــومــات سـ ّـريــة
لرئيس الشبكة وهــو عنصر سابق
ف ــي أجـ ـه ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،كــانــت
زوجـ ـت ــه ال ـت ــي ت ـح ـمــل الـجـنـسـيـتــن
الــروس ـيــة وال ـب ـل ـغــاريــة «تـلـعــب دور
الوسيط» مع موسكو.
(فرانس برس)
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الحدث

سادت النبرة الحادة
والتحدي المتبادل
اجتماعًا دبلوماسيًا
صينيًا  -أميركيًا رفيع
المستوى عقد
في أالسكا ،وسط
محاولة الطرف
األميركي التركيز
على االختالفات في
«القيم والمبادئ»
بين بالده والصين،
مع استمرار
المواجهة «الباردة»
المتصاعدة

تواصل إدارة بايدن سياسة الحزم تجاه الصين ()Getty

مواجهة
صينية أميركية
قضايا خالفية
باإلضافة إلى قضايا
تايوان وهونغ كونغ
وإقليم شينجيانغ،
عددت إدارة بايدن
سلسلة طويلة من
الخالفات مع بكين،
أهمها عسكرة
بحر الصين الجنوبي
والضغوط االقتصادية
والممارسات التجارية غير
المبررة وسرقة الملكية
الفكرية ،فضًال عن
عدم اعتماد الشفافية
حول منشأ كورونا.

تبادل اتهامات واختالفات
جوهرية تزيد التوتر
اخـتـتــم أم ــس الـجـمـعــة ،ف ــي مدينة
أن ـ ـ ـكـ ـ ــوراج ف ـ ــي أالس ـ ـ ـكـ ـ ــا ،اج ـت ـم ــاع
أمـيــركــي ـ صـيـنــي ،رفـيــع املـسـتــوى،
هو األول من نوعه منذ وصــول جو بايدن
إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـي ـ ــض ،واسـ ـتـ ـم ــر ي ــوم ــن،
وبــدأه املجتمعون من كال الطرفني بتبادل
املــاح ـظــات ال ـح ــادة ،مـعــربــن عــن املـخــاوف
ّ
ال ـتــي تـعـكــس ن ـظــرة ك ــل م ــن ال ــدول ـت ــن إلــى
ال ـت ـحــديــات ال ـقــويــة والـتـنــافـسـيــة الـشــديــدة
ال ـت ــي ت ـخ ـيــم ع ـلــى عــاقــات ـه ـمــا ،بــاإلضــافــة
إلــى االخـتــاف العميق فــي وجـهــات النظر.
وب ـه ــذا االج ـت ـم ــاع ،ي ـكــون ب ــاي ــدن فـعـلـيــا قد
أط ـلــق عـجـلــة ال ـع ـمــل وفــري ـقــه ع ـلــى املـلـفــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا هـ ـ ـ ــدأت ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
األميركي حمى تداعيات فيروس كورونا.
ومن دون شك ،فإن الصني تتربع على رأس
أول ــوي ــات األجـ ـن ــدة األم ـيــرك ـيــة ال ـخــارج ـيــة،

األسبق باراك أوباما،
وهو ما بدأه الرئيس
ّ
وأكمله دونالد ترامب بشنه حربًا تجارية
ضروسًا على العمالق الصيني .وكان فريق
بايدن قد أكد أن نهجه سيكون مختلفًا في
التعامل مــع الـصــن عــن سلفه ،فيما تبقى
املصطلحات الهجومية الـتــي استخدمها
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع
أالسكا ،من ّ
«عدة الشغل».
ّ
وكان بايدن قد شن هجومًا عنيفًا أخيرًا على
نظيره الروسي فالديمير بوتني ،خارجًا عن
لغة الدبلوماسية ،وواصفًا األخير بـ«القاتل»
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ش ـب ـكــة «أي ب ــي سـ ــي» بثت
األربـعــاء املاضي .وباإلضافة إلــى أن روسيا
تعتبر «العدو» التاريخي للواليات املتحدة،
فإن إدارة بايدن تسعى للضغط عليها أيضًا
ّ
لفك تحالفها الوثيق مع بكني .هذه الضغوط،
ّ
ت ـع ـيــد ال ـت ــذك ـي ــر بــال ـن ـصــائــح ال ـت ــي وجــه ـهــا

وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــركــي األس ـب ــق هـنــري
كيسنجر ،لترامب ،والتي تقوم على التعامل
مــع روسـيــا الح ـتــواء الـصــن ،فــي انـقــاب عن
سـيـنــاريــو أواخ ــر ستينيات ال ـقــرن املــاضــي،
والـ ـتـ ـق ــارب ب ــن واش ـن ـط ــن وبـ ـك ــن ملــواج ـهــة
االتـحــاد السوفييتي .أيــا يـكــن ،فــإن التجارة
واألمـ ـ ـ ــن ،ل ـط ــامل ــا ك ــان ــت م ــن ض ـم ــن ال ـع ــوام ــل
الـتــي أجـجــت الـتــوتــر بــن الـصــن والــواليــات
املتحدة ،خصوصًا في مرحلة ما بعد الحرب
الباردة .هــذان العامالن يــزدادان اليوم ّ
حدة،
م ــع ال ـس ـيــاســة ال ـه ـجــوم ـيــة ال ـت ــي تنتهجها
الـصــن فــي البحر الـجـنــوبــي ،بــاإلضــافــة إلى
املنافسة االقتصادية الشرسة ،وملف حقوق
اإلنسان .وفيما تجعل إدارة بايدن من منطقة
املحيطني ال ـهــادئ والـهـنــدي قضية واح ــدة،
في إطار املنافسة االستراتيجية مع الصني،
وهو ما واكبتها فيه بريطانيا أخيرًا ،يبدو
االجتماع استكشافًا لطبيعة العالقات بني
الطرفني خالل الفترة املقبلة ،والتي من دون
شــك ستكون حافلة بالتوترات املتصاعدة،
واإلج ـ ــراءات املـتـبــادلــة ،ضمن إط ــار «الـحــرب
ّ
ال ـبــاردة» الـجــديــدة ،والـتــي ال ت ــزال دون خط
املواجهة املباشرة.
وان ـط ـلــق اج ـت ـمــاع أالس ـك ــا الـخـمـيــس ،وال ــذي
جـمــع وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ومستشار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي ج ـيــك ســول ـي ـفــان،
ب ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـيـ ـن ــي وان ـ ـ ـ ــغ ي ــي،

اشتكى الوفد
الصيني من «تعالي»
بلينكن وسوليفان

وامل ـس ــؤول الــدبـلــومــاســي األع ـلــى فــي الـحــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي ،ي ــان ــغ ج ـي ـش ــي ،وســط
أجواء متوترة ،سرعان ما انعكست في تبادل
العبارات الحادة بني الطرفني .واتهم بلينكن
الصني بـ«الغوغائية» ،والتركيز على القيام
ً
بـ«استعراض بدال من النقاشات الجوهرية»،
وذلـ ـ ــك ف ــي اف ـت ـت ــاح االجـ ـتـ ـم ــاع ،ف ـي ـمــا انـتـقــد
مـســؤول أمـيــركــي كبير كــان حــاضـرًا ،جيشي
ّ
افتتاحي
ببيان
لـ«انتهاكه البروتوكول فورًا»
ٍ
ً
طويل بــدال من خطاب قصير مدته دقيقتان
متفق عليه مسبقًا ،بحسب «فرانس برس».
وفـ ــي ك ـل ـم ـتــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،قـ ــال بـلـيـنـكــن إن
تصرفات الصني «تـهــدد النظام القائم على
الـقــواعــد وال ــذي يضمن االسـتـقــرار العاملي»،
م ـض ـي ـف ــا أن ف ــريـ ـق ــه س ـي ـن ــاق ــش «امل ـ ـخـ ــاوف
األمـيــركـيــة العميقة بـشــأن تـصــرفــات الصني
في إقليم شينجيانغ» ،حيث تتهم واشنطن
بكني بــارتـكــاب إب ــادة جماعية ضــد مسلمي
األويغور ،وكذلك في «هونغ كونغ وتايوان»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن «الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ضــد
الــواليــات املتحدة واإلك ــراه االقـتـصــادي ضد
حلفائنا» .وأضــاف بلينكن أن «كــل مــن هذه
التصرفات تهدد النظام القائم على قواعد
تضمن االستقرار العاملي ،لذا ال يتعلق األمر
فـقــط بـمـســائــل داخ ـل ـيــة ،ونـشـعــر بمسؤولية
التطرق إليها» .وش ـ ّـدد على أن إدارة بايدن
«مـتـحــدة مــع حلفائها فــي مـقــاومــة استبداد
الـ ـص ــن املـ ـت ــزاي ــد وم ـط ــام ـ ّح ـه ــا ف ــي ال ــداخ ــل
والخارج» .من جهته ،ضخم مستشار األمن
ً
جيك سوليفان االنتقادات ،قائال إن
القومي ّ
الصني شنت «هجومًا على القيم األساسية».
والف ـتــا إل ــى أن ب ــاده ال تـسـعــى إل ــى «ن ــزاع»
م ــع ب ـك ــن ،لـكـنـهــا «م ـن ـف ـت ـحــة ع ـلــى مـنــافـســة
شرسة» ،أضاف «سنكافح في سبيل مبادئنا
وشعبنا وأصدقائنا».
وعـلــى املقلب الصيني ،ش ـ ّـدد جيشي على
«معارضة الصني بشدة التدخل األميركي
ف ــي ش ــؤونـ ـه ــا» .وق ـ ــال امل ـ ـسـ ــؤول الـصـيـنــي
«سنتخذ إجـ ــراءات حــازمــة ل ـلــرد» ،معتبرًا
أن «م ــا يـتـعــن ال ـق ـيــام ب ــه ه ــو الـتـخـلــي عن
عقلية الحرب الباردة» ،ومؤكدًا أنه ال يريد
«ال مــواج ـهــة وال ص ــراع ــا» .ووجـ ــه جيشي
اللوم للواليات املتحدة لرغبتها في «فرض
دي ـم ـقــراط ـي ـت ـهــا ع ـل ــى ب ـق ـيــة الـ ـع ــال ــم ،فـيـمــا
تعاني هــي نفسها مــن السخط الــداخـلــي».
كذلك اعترض على ما قال إنه «تعالي» من
بلينكن وســولـيـفــان ومـســؤولــن أميركيني
ً
آخــريــنّ .
ورد بلينكن قــائــا إن «مــا أسمعه
مختلف تمامًا عما تصفونه .أسمع ارتياحًا
عميقًا لعودة الــواليــات املتحدة إلــى جانب
ح ـل ـفــائ ـنــا ،ل ـك ـن ـنــي أسـ ـم ــع أيـ ـض ــا م ـخ ــاوف
عميقة بشأن إجــراءات معينة لحكومتكم».
أم ــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـص ـي ـنــي وان ـ ــغ يــي،
فاستنكر العقوبات األميركية األخيرة التي
أعلنت عشية االجتماع ،ردًا على ممارسات
الـ ـص ــن فـ ــي ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـه ــا
«لـيـســت ه ــذه ه ــي الـطــريـقــة ال ـتــي تــرحـبــون
بـهــا بـضـيــوفـكــم» ،كـمــا ذك ــر قــائـمــة شـكــاوى
ص ـي ـن ـيــة مـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،مـتـهـمــا
واشنطن بـ«النفاق» النتقادها بكني بشأن
حقوق اإلنسان.
وك ــان ــت ال ـت ــوق ـع ــات ع ـش ـيــة االجـ ـتـ ـم ــاع ل ــدى
الـ ـط ــرف ــن ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ح ـ ـ ــدوث اخـ ـت ــراق
مـحــدودة .وقبل اجتماع ألسكا ،كــان البلدان
الخصمان قد عقدا آخر اجتماع بينهما في
عـهــد تــرامــب ،فــي يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي،
لكنه لــم ينجح فــي تبديد الـخــافــات .ويبدو
أن ب ــاي ــدن س ـيــواصــل س ـيــاســة ال ـح ــزم تـجــاه
الصني التي اعتمدها سلفه ،لكن فريقه يؤكد
أنــه يريد أن يكون منهجيًا أكثر «للتعاون»
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات امل ـش ـت ــرك ــة ،وه ــي
االحتباس الـحــراري والــوبــاء وحظر انتشار
األسـلـحــة ،خـصــوصــا مــن أج ــل كـســب معركة
امل ـنــاف ـســة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ـص ــن الـتــي
تعتبر «أك ـبــر تـحــد جـيــوسـيــاســي فــي الـقــرن
الـ ــ .»21كــذلــك أكــد أنــه سيعتمد فــي ذلــك على
التحالفات األميركية الدولية.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

إضاءة

بيرنز مديرًا لالستخبارات األميركية :بكين أولوية
وضع مدير وكالة
االستخبارات األميركية
وليام بيرنز هدفًا رئيسيًا
على الوكالة مواجهته،
وهو الصين ،التي تعمل
على توسيع نطاق
نفوذها
واشنطن ــ العربي الجديد

سـيـقــود ول ـيــام ب ـيــرنــز ،بـعــد تثبيت مجلس
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ ل ـ ــه ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب م ـ ــدي ـ ــر وكـ ــالـ ــة
ّ
املركزية (سي آي إيه) ،الوكالة
االستخبارات
في لحظة مهمة من تاريخ البالد ،حيث ارتفع
الـتــوتــر كثيرًا مــع روس ـيــا ،الـتــي عمل سفيرًا
لبالده فيها ،باإلضافة إلى مواجهة الصني،
التي وصفها بيرنز بأنها «عــدو استبدادي
هائل» .وحاز بيرنز ،أمس األول ،على إجماع
أعضاء مجلس الشيوخ ،في لحظة نادرة في
الكونغرس املنقسم ّ
بشدة بني الجمهوريني
والديمقراطيني .وجاءت املوافقة ،بالتصويت
الـ ـ ـص ـ ــوت ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـت ـ ــرة وج ـ ـ ـيـ ـ ــزة مـ ـ ــن رفـ ــع
الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري تـيــد ك ــروز التعليق
الــذي كــان قــد وضعه على الترشيح ،بسبب
عــدم وضــع عـقــوبــات على الـشــركــات العاملة
ف ــي م ـش ــروع «ن ـ ــورد سـتــريــم  »2لـنـقــل الـغــاز
الــروســي إلــى أوروب ــا .وكــان وزيــر الخارجية

األميركي أنتوني بلينكن أعلن ،أمس األول،
أن «أي كيان منخرط في خط األنابيب نورد
ستريم  2إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ،وعـلـيـهــم أن ي ـتــوق ـفــوا فـ ــورًا عن
العمل بخط األنابيب».
ّ
دبلوماسيًا على مدى  33سنة.
وكــان بيرنز
وحتى ترشيحه مــن قبل الرئيس األميركي
جو بايدن في يناير/كانون الثاني املاضي،
كان بيرنز رئيسًا ملؤسسة كارنيغي للسالم
ّ
الدولي .وهو يتمتع بخبرة عميقة في شؤون
األمن واالستخبارات ،بعدما أمضى أكثر من
ثــاثــة عـقــود فــي السلك الـخــارجــي للواليات
املـتـحــدة ،بما فــي ذلــك فترة عمله سفيرًا في
روس ـيــا مــن  2005إل ــى  .2008وك ــان مجلس
الشيوخ قد أقر من قبل ترشيحه خمس مرات
س ـف ـي ـرًا ل ــدى األردن وروسـ ـي ــا وثـ ــاث م ــرات
ملناصب رفيعة بوزارة الخارجية.
وسـيـكــون بـيــرنــز ّأول دبـلــومــاســي مخضرم
ُيدير وكالة االستخبارات األميركية ،والتي
ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا  21أل ـ ــف شـ ـخ ــص .ف ـه ــو لـيــس
ّ
ّ
عسكريًا وال شخصًا من أوساط
سياسيًا وال
االس ـت ـخ ـبــارات عـلــى غ ــرار م ــا ك ــان كـثـيــر من
أس ــاف ــه .وي ـخ ـلــف ب ـي ــرن ــز ،ج ـي ـنــا هــاسـبـيــل،
مديرة الوكالة منذ العام  ،2018التي خلفت
بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في
 2017قبل أن ُي ّ
عينه الرئيس السابق دونالد
ّ
ترامب وزيرًا للخارجية.
ّ
وإب ــان عـهــد الــرئـيــس األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا،
وق ــف ب ـيــرنــز خ ـلــف ال ـت ـق ــارب م ــع إي ـ ــران عبر
إج ـ ــراء م ـفــاوضــات س ـ ّـري ــة ف ــي  2011و2012
ّ
فــي سلطنة عـمــان ،فــي ظــل انـعــدام العالقات

الــدب ـلــومــاسـ ّـيــة ب ــن ال ــدول ـت ــن .وم ـه ــدت تلك
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات لـ ـلـ ـمـ ـح ــادث ــات ال ــرسـ ـم ـ ّـي ــة بــن
ّ
الست الكبرى ،وهــي الواليات
إيــران والــدول
املتحدة والـصــن وروسـيــا وأملــانـيــا وفرنسا
وبريطانيا ،والتي أفضت إلى توقيع االتفاق
النووي في العام  .2015واعتبر بيرنز ،خالل
مــؤتـمــر ف ــي أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن ّ
األول املــاضــي
ّ ّ
ّ
األميركية ،أن «استراتيجية
سبق االنتخابات
ال ـض ـغــط األق ـص ــى م ــن ج ــان ــب إدارة تــرامــب
ّ
عقالنية إلــى حـ ّـد بـعـيــد» ،مشيدًا
كــانــت غير
باملوقف ّ«املنطقي» لبايدن الذي كان ال يزال
آنذاك مرشحًا لالنتخابات الرئاسية.
وأثناء جلسة االستماع في لجنة املخابرات

ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،فـ ــي ف ـ ـبـ ــرايـ ــر /ش ـب ــاط
امل ــاض ــي ،حـ ــدد ب ـيــرنــز أرب ـ ــع ق ـضــايــا تمثل
أول ـ ــوي ـ ــات ع ـم ـل ــه فـ ــي ح ــال ــة ح ـص ــول ــه عـلــى
تــأي ـيــد امل ـج ـلــس ،وه ــي «ال ـش ـعــب وال ـشــراكــة
وال ـصــن والـتـكـنــولــوجـيــا» .ووص ــف الصني

سيكون بيرنز أول
دبلوماسي يدير وكالة
االستخبارات

حاز بيرنز على إجماع أعضاء مجلس الشيوخ (طوم وليامز/فرانس برس)

بأنها «عــدو اسـتـبــدادي هــائــل» يعزز قدرته
عـلــى ســرقــة ح ـقــوق املـلـكـيــة الـفـكــريــة ويقمع
شعبه ويـعـمــل عـلــى تــوسـيــع نـطــاق وج ــوده
ّ
ونفوذه في الواليات املتحدة .وقال إن «جعل
ال ـص ــن خـ ــارج امل ـنــاف ـســة س ـي ـكــون أســاسـ ّـيــا
ّ
ألمننا القومي في العقود املقبلة .سيتطلب
ذل ــك اسـتــراتـيـجـ ّـيــة طــويـلــة األج ــل وواضـحــة
وبمشاركة الحزبني ،مدعومة بالتجديد في
الــداخــل وبــاالسـتـخـبــارات ال ـقـ ّ
ـويــة» .واعتبر
أن روس ـيــا ،وعـلــى الــرغــم مــن تــراجــع قوتها
العاملية فــي بعض الـنــواحــي ،ال تــزال تشكل
تـهــديـدًا مــدم ـرًا وق ــوي ــا .كـمــا اعـتـبــر أن إي ــران
وكوريا الشمالية تمثالن تهديدًا لبالده.
وك ـ ـ ــان ب ـي ــرن ــز ال ـت ـح ــق بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية في  .1982وقبل أن يصبح سفيرًا
ل ــدى روس ـيــا فــي  ،2005شـغــل منصب كبير
املـســاعــديــن مــع ول ـيــام كــريـسـتــوفــر ومــادلــن
أول ـب ــراي ــت .وك ــان مـسـتـشــارًا خــاصــا ومـقــربــا
م ــن كــري ـس ـتــوفــر وأولـ ـب ــراي ــت وك ــول ــن ب ــاول
وك ــون ــدولـ ـي ــزا راي ـ ـ ــس ،وه ـ ـيـ ــاري كـلـيـنـتــون
وجون كيري .وفي  2019أصدر كتاب «القناة
الخلفية» يدعو فيه إلى تجديد الدبلوماسية
األم ـيــرك ـيــة .م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،وف ــي تصويت
جاءت نتائجه متقاربةّ ،
ثبت أعضاء مجلس
الشيوخ أيضًا ،بتأييد  50صوتًا ومعارضة
ّ
الصحة
 ،49كزافييه بيسيرا في منصب وزير
في إدارة بايدن .وهــو ّأول شخص من أصل
الت ـي ـنــي يـشـغــل ه ــذا امل ـن ـصــب الــرئ ـي ـســي في
خ ـضـ ّـم جــائـحــة ك ــورون ــا .ل ـكـ ّـن الـجـمـهـ ّ
ـوريــن
يـ ـ ـن ـ ـ ّـددون ب ــاف ـت ـق ــاره إل ـ ــى ال ـخ ـب ــرة ال ـطـ ّـب ـيــة،
تقدميًا إلى ّ
ويعتبرونه ّ
حد كبير.

تقرير
كابول ــ العربي الجديد

ّ
رح ـبــت الـحـكــومــة األفـغــانـيــة أمــس
الـجـمـعــة ،بــالـبـيــان امل ـش ـتــرك ال ــذي
أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
مــؤتـمــر مــوسـكــو ال ــذي عـقــد أول م ــن أمــس
حـ ـ ــول ال ـ ـسـ ــام األف ـ ـغـ ــانـ ــي ،وهـ ـ ــي روسـ ـي ــا
وال ـص ــن وبــاك ـس ـتــان وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
إلقامة حركة
مثنية على رفض هذه الدول ّ
«طالبان» إمــارة إسالمية ،وحثها الحركة
عـلــى وق ــف الـعـنــف .وفـيـمــا تنتظر املـســألــة
األفـغــانـيــة لـقـ ً
ـاء دولـيــا آخ ــر ،فــي تــركـيــا ،في
إبريل/نيسان ،لبحث رؤيــة إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن للسالم في هذا البلد،
أجـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس األفـ ـغ ــان ــي أشـ ـ ــرف غ ـنــي،
س ـل ـس ـلــة ت ـغ ـي ـي ــرات ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ّ
وسلم قائد الجيش الجنرال ياسني ضياء،
م ـهــام وزارة ال ــدف ــاع «مــؤق ـتــا» ،وس ــط عــدم
ال ـتــزام «طــال ـبــان» بــوقــف الـعـنــف ،ال سيما
مــع بــدايــة فصل الربيع .وســط ذلــك ،ذكــرت
وس ــائ ــل إعـ ــام أم ـيــرك ـيــة ،أمـ ــس ،أن بــايــدن
ب ـحــث قـ ــرار تــأج ـيــل س ـحــب جـمـيــع ال ـقــوات
األمـيــركـيــة مــن أفـغــانـسـتــان ،وف ــق مــا نـ ّـص
ات ـفــاق أب ــرم ال ـعــام املــاضــي بــن «طــال ـبــان»
وإدارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب،
عـ ـل ــى أن ي ـح ـص ــل االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ف ـ ــي ش ـهــر
نوفمبر/تشرين الثاني املقبل ،وهو ما قد
يريح كابول ،ويمنحها بعض الوقت ،إلى
حني اتضاح إمكانية التوصل إلى خريطة
طريق واضحة للسالم.
ون ـق ـلــت وك ـ ــاالت إعـ ــام روس ـي ــة ،أمـ ــس ،عن
رئيس املجلس األعلى للمصالحة الوطنية
فــي أفـغــانـسـتــان ،عـبــد ال ـلــه عـبــد ال ـلــه ،قوله
إن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة وحــركــة «طــالـبــان»
ات ـف ـق ـت ــا ع ـل ــى ت ـس ــري ــع مـ ـح ــادث ــات ال ـس ــام
بينهما ،وذلك في اجتماع عقد في موسكو
عقب انتهاء املؤتمر الــدولــي فــي العاصمة
الــروسـيــة بـشــأن عملية الـســام ،لكنه أشــار
إلـ ــى أن ال ـجــان ـبــن ل ــم ي ـنــاق ـشــا أي قـضــايــا
معينة خالل االجتماع الذي عقد أمس.
وكانت الواليات املتحدة وروسيا والصني
وبــاكـسـتــان قــد دع ــت الـطــرفــن املـتـنــاحــريــن
في أفغانستان ،في بيان مشترك في ختام
املــؤتـمــر ،للتوصل إلــى وقــف ّفــوري إلطــاق
ال ـنــار ووق ــف الـعـنــف ،كـمــا حــثــت «طــالـبــان»
ّ
على عدم شن أي هجمات في فصلي الربيع
وال ـص ـي ــف امل ـق ـب ـل ــن .وس ـع ــى امل ــؤت ـم ــر إل ــى
إحياء املفاوضات التي أجريت في العاصمة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة بــن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة
و«ط ــال ـب ــان» ،وال ـتــي تـعـثــرت إل ــى ح ـ ّـد كبير
بـسـبــب ات ـهــامــات الـحـكــومــة لـلـحــركــة بـعــدم
وقف العنف .وأمــس الجمعةّ ،
رحبت وزارة

ّ
لحل المعضلة األفغانية ،فيما تتحضر الحكومة
يتسارع الحراك الدولي
في كابول لموجة عنف مع بداية فصل الربيع ،وسط عدم التوافق
بعد على أي صيغة نهائية للحل مع حركة «طالبان»

كابول تتحضر
لهجمات
الربيع

ترحيب ببيان موسكو
وبايدن يبحث
تأجيل االنسحاب
الخارجية األفغانية بالبيان ،وتحديدًا حول
ما أكدته الدول املشاركة لجهة عدم قبولها
ـارة طــالـبــان» اإلســامـيــة في
بتأسيس «إمـ ـ ّ
أفغانستان ،وحثها الحركة على االمتناع
عــن إع ــان هجمات الــربـيــع .وقــالــت ال ــوزارة
في بيان« :إننا نرحب بما جــاء في البيان
الختامي الجـتـمــاع مــوسـكــو ،وال ــذي صـ ّـرح
ب ــأن ال ـتــروي ـكــا املــوس ـعــة ال تـقـبــل تــأسـيــس
إم ــارة طــالـبــان فــي أفـغــانـسـتــان ،معلنة عن
تــأ ّيـيــدهــا ع ــن الـحـكــومــة الــديـمـقــراطـيــة ،مع
حــثـهــا الـحــركــة عـلــى االمـتـنــاع عــن عمليات
ال ــرب ـي ــع» .وكـ ــان رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـ«طالبان» املــا عبد الغني ب ــرادر ،قــد دعا
ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن قـبـيــل امل ــؤت ـم ــر ،إلـ ــى «ت ــرك
األف ـغ ــان ي ـق ــررون م ـص ـيــرهــم» .كـمــا ش ـ ّـددت
ال ـح ــرك ــة ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن «ي ــأخ ــذ ال ـعــالــم
فــي االعـتـبــار القيم اإلســامـيــة واالسـتـقــال
واملصالح الوطنية للشعب األفغاني».
بالتزامن مــع ذلــك ،أقــدم الرئيس األفغاني
أش ـ ـ ـ ــرف غ ـ ـنـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى إق ـ ــال ـ ــة وزي ـ ــر
الــداخ ـل ـيــة م ـس ـعــود أن ــدراب ــي ،ع ـلــى خلفية
فشله في ضبط الوضع األمني في البالد،
ً
مــوكــا إل ــى قــائــد الـجـيــش ،ال ـج ـنــرال يسني
ضـيــاء ،مهام وزيــر الــدفــاع ،بسبب الوضع
الصحي لوزير الدفاع أسد الله خالد .وقال
مكتب مستشار األمن القومي األفغاني ،في

بـيــان ،إن غني أص ــدر ق ــرارًا بتعيني حيات
الـلــه حـيــات ،حــاكــم إقليم قـنــدهــار السابق،
وزيـ ـ ـرًا لـلــداخـلـيــة م ـكــان أن ــدراب ــي ،ع ـلــى أن
يـتــولــى ال ـج ـنــرال أيـ ــوب ســالـنـغــي ،منصب
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة .وب ـح ـس ــب م ـصــدر
فــي الحكومة األفـغــانـيــة تـحــدث لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،فـقــد ع ـ ّـن غـنــي ال ـنــائــب الـســابــق
لـ ــوزيـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال خ ــوش ـح ــال
سادات ،نائبًا لرئيس االستخبارات ،أحمد
ضياء سراج .وأوضح بيان مكتب مستشار
األمــن القومي األفغاني أن هــذا الـقــرار جاء
ل ــ«ت ـح ـس ــن الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي الـ ـس ــائ ــد فــي
البالد» ،على أن يتولى قائد الجيش مهام

يبحث بايدن خيار
إبقاء القوات األميركية
حتى نوفمبر
أجرى غني
تغييرات شملت وزارتي
الدفاع والداخلية

وزيــر الــدفــاع لحني عــودة الــوزيــر أســد الله
خالد إلــى عمله .إلــى ذلــك ،يبحث الرئيس
األميركي جو بايدن ،خيار إبقاء قواته في
أفغانستان حتى نوفمبر/تشرين الثاني
ً
امل ـق ـب ــل ،بـ ــدال م ــن سـحـبـهــا ب ـح ـلــول مــايــو/
أيار ،وهو املوعد النهائي املحدد في اتفاق
الــدوحــة بــن واشـنـطــن و«طــال ـبــان» ،والــذي
أبرم في شهر فبراير/شباط  .2020ونقلت
شبكة «ســي بــي أس نـيــوز» ،عــن مصدرين
مـطـلـعــن ،لــم تـسـمـهـمــا ،قــولـهـمــا إن بــايــدن
«عارض جهود وزارة الدفاع إلبقاء القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان إلـ ــى م ــا بـعــد
األول مــن مــايــو ،خــال املـنــاقـشــات األخـيــرة
مع أعضاء فريقه لألمن القومي ،ولكن تم
إقناعه لبحث التمديد ملدة  6أشهر» .وذكرت
الشبكة أن «بايدن يريد االنسحاب» ،ولكن
ق ـ ــادة ال ـب ـن ـتــاغــون ي ـط ــرح ــون ال ـق ـض ـيــة مــن
جهة أن «طالبان» ال تلتزم باالتفاقية من
طرفها ،محذرين الرئيس من عدم قدرتهم
على ضمان ما ستفعله الحركة في حال تم
سـحــب جميع ال ـق ــوات .وأوض ـحــت الشبكة
أن الجيش األميركي ّ
قدم للرئيس خيارات
ع ــدة ،بـمــا ف ــي ذل ــك سـحــب ال ـق ــوات بحلول
األول من مايو ،أو بالقرب من هذا التاريخ،
أو اإلبقاء على القوات في أفغانستان إلى
أج ــل غـيــر مـسـمــى ،أو إب ـقــاء ال ـق ــوات لفترة
ي ـحــددهــا ب ــاي ــدن ،وال ـت ــي يـمـكــن أن تشمل
تمديدا ملدة  6أشهر .وأكد أحد املصادر أن
«ال ـقــرار بيد الــرئـيــس بــايــدن» .كما أشــارت
الشبكة إلى أن املداوالت ال تزال جارية ،ولم
تتخذ اإلدارة أي قرار بعد.
وكــان الرئيس األميركي قد أكــد في مقابلة
م ــع ش ـب ـكــة «أي ب ــي س ـ ــي» ،ب ـث ــت األربـ ـع ــاء
املــاضــي ،أنــه يبحث مــوعــد انسحاب قواته
من أفغانستانّ ،
مقرًا بأن االنسحاب الكامل
بـحـلــول مــايــو سـيـكــون «ص ـع ـبــا» .وأوض ــح
بايدن أنه «بصدد اتخاذ قرار بموعد لذلك».
وبــال ـتــزامــن م ــع ذلـ ــك ،نـقـلــت ق ـنــاة «ط ـلــوع»
األفغانية أمس عن متحدث باسم «طالبان»،
لــم تسمه ،قوله إن استمرار وجــود القوات
األمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان «ي ـت ـعــارض مع
اتـ ـف ــاق ال ـ ــدوح ـ ــة» ،مـ ـح ــذرًا م ــن أن ان ـت ـهــاك
االتفاق «ستكون له عواقب غير سارة».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ـل ـنــت ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــرك ـيــة،
أن ال ـهــدف األســاســي ألن ـقــرة فــي مــا يتعلق
ب ــأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،ه ـ ــو وق ـ ـ ــف إراقـ ـ ـ ـ ــة الـ ــدمـ ــاء
والتوصل إلى سالم عادل ودائم .وقال مدير
قسم جنوب آسيا في الــوزارة ،رضا هاكان
تكني ،إن مفاوضات السالم األفغانية التي
اسـتـضــافـتـهــا مــوس ـكــو ،ت ـقــوم عـلــى أس ــاس
االت ـف ــاق ب ــن واش ـن ـطــن و«ط ــال ـب ــان» ،داعـيــا
لالنتقال إلى ما بعد االتفاق.
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شرق
غرب
لتجدد
تستعد
روسيا
ّ
ّ
الحرب الباردة مع أميركا
أك ـ ـ ــد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـك ــرمـ ـل ــن،
ديـمـتــري بيسكوف ،أمــس الجمعة،
أن مــوسـكــو تطمح دائ ـمــا لألفضل،
لـكـنـهــا تـسـتـعــد ل ــأس ــوأ ،وذلـ ــك ردًا
عـلــى سـ ــؤال ب ـشــأن اح ـت ـمــال نـشــوب
ح ـ ــرب بـ ـ ــاردة ج ــدي ــدة ب ــن روس ـي ــا
والــواليــات املتحدة .وقــال إن عرض
الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بوتني
إجراء محادثات مع نظيره األميركي
جــو بــايــدن ال ي ــزال قــائـمــا ،وإن كــان
العرض لن يظل مطروحًا لألبد.
(رويترز)
استمرار عمليات القتل
في ميانمار
أعـ ـل ــن م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي ج ـه ــة ل ـت ـقــديــم
خـ ــدمـ ــات ال ـج ـن ــائ ــز فـ ــي م ـي ــان ـم ــار،
أمس الجمعة ،أن قوات األمن قتلت
بـ ــالـ ــرصـ ــاص ثـ ـم ــانـ ـي ــة م ـح ـت ـجــن.
وكشفت «جمعية مساعدة السجناء
السياسيني» املستقلة أن إجمالي
م ــن قـتـلــوا مـنــذ ان ـق ــاب  1فـبــرايــر/
شباط املاضي ارتفع إلى  232على
ّ
األق ـ ـ ــل .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،حـ ــث الــرئ ـيــس
اإلنــدون ـي ـســي جــوكــو ويـ ــدودو إلــى
إع ــادة الديمقراطية ومـنــع العنف،
داع ـيــا إل ــى اج ـت ـمــاع ل ــدول جنوبي
شرق آسيا ملناقشة الوضع.
(رويترز)
تنزانيا :الرئيسة الجديدة
تدعو للوحدة
شـ ّـددت الرئيسة الجديدة لتنزانيا
سامية حسن ،أمــس الجمعة ،على
وح ـ ــدة ال ـص ــف ب ـعــد وف ـ ــاة سلفها
ج ـ ـ ــون مـ ــاجـ ــوفـ ــولـ ــي ،داعـ ـ ـي ـ ــة إل ــى
ال ـت ـط ـلــع لـلـمـسـتـقـبــل ب ــأم ــل وث ـق ــة.
وأدت ح ـســن ال ـي ـمــن الــدس ـتــوريــة
في احتفال بقصر الرئاسة في دار
السالم ،لتصبح أول سيدة تتولى
السلطة فــي البلد الــذي يقطنه 58
مـلـيــون نـسـمــة .وق ــال ــت ف ــي خـطــاب
بعد أداء اليمني «حــان الوقت لكي
نــدفــن خــافــات ـنــا ون ـت ـحــد ك ــأم ــة .ال
وقت لتوجيه االتهامات» .وتهدف
الـتـصــريـحــات إل ــى تـبــديــد الشكوك
ال ـ ـتـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت بـ ـع ــدم ــا اخ ـت ـف ــى
م ــاج ــوف ــول ــي ع ــن األنـ ـظ ــار ملـ ــدة 18
يومًا قبل إعالن وفاته.
(رويترز)
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حراك عسكري شرقي أوكرانيا

رسائل سياسية
أم عودة
للصراع؟
تزداد وتيرة التحركات
العسكرية في الشرق
ظل
األوكراني ،في
ّ
تكهنات بين محاولة
كييف وقف العمل
بـ«السيل الشمالي ـ  »2أو
تطور عسكري
منع أي
ّ
موسكو ــ رامي القليوبي

تـعـيــش منطقة ح ــوض دونـبــاس
(تـ ـض ـ ّـم ج ـم ـه ــوري ـت ــي لــوغــان ـســك
ودون ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــك امل ـ ـع ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــن م ــن
جـهــة واح ـ ــدة) املــوال ـيــة لــروس ـيــا ف ــي الـشــرق
األوكراني ،حالة من التصعيد العسكري في
ظل نشر الجيش األوكراني أسلحة مدفعية
في املناطق الخاضعة لسيطرة كييف .وهو
م ــا دف ــع دون ـي ـت ـســك ولــوغــان ـســك إل ــى دع ــوة
ممثلي املنظمات الــدولـيــة التـخــاذ إج ــراءات
عــاجـلــة لـلـتــأثـيــر عـلــى ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة -
السياسية األوكرانية ،وتقديمها إيضاحات
ح ــول ح ـ ــوادث ان ـت ـهــاك ن ـظ ــام ال ـه ــدن ــة .وفــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ات ـه ــم ف ـيــه م ـم ـثــل روسـ ـي ــا فــي
م ـج ـم ــوع ــة االت ـ ـص ـ ــال امل ـع ـن ـي ــة ب ــال ـت ـس ــوي ــة
األوكرانية ،بوريس غريزلوف ،كييف بنشر
قوات جديدة على خط التماس في دونباس
وشــن عمليات قصف يومية ،نفت أوكرانيا
عــزمـهــا ال ـت ـقــدم فــي دونـيـتـســك ولــوغــانـســك،
مؤكدة سعيها للتسوية السلمية للنزاع.
فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـق ـل ــل امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
املتخصص فــي الـشــأن األوك ــران ــي ،ألكسندر
تشالينكو ،من واقعية تحول النزاع املتجمد

في دونباس إلى ساخن ،عازيًا التقدم األخير
ل ـل ـقــوات األوك ــران ـي ــة إل ــى عــام ـلــن رئـيـسـيــن،
أول ـه ـم ــا تــوج ـيــه رس ــال ــة ل ـ ـ ــإدارة األم ـيــرك ـيــة
الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ،وثانيهما
تعطيل تحقيق مشروع «السيل الشمالي»2-
لنقل الـغــاز الــروســي إلــى أملانيا مباشرة من
دون امل ـ ــرور ب ــاألراض ــي األوك ــرانـ ـي ــة .وي ـقــول
تشالينكو فــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«صحيح أنــه يجري تصعيد وقـصــف ،ولكن
كييف لن تقدم على الهجوم متكامل األركان،
ألنه سيشكل نسفًا التفاقات مينسك للتسوية
ُ
وسيظهر أوكرانيا دولة معتدية
األوكرانية،
في عيون أوروبا والغرب».
وحول اختيار كييف الوقت الراهن تحديدًا
«الرئيس
للتقدم في دونباس ،يشير إلى أن
ّ
األوكــرانــي ،فولوديمير زيلينسكي ،يترقب
ً
ات ـ ـص ـ ــاال مـ ــن بـ ــايـ ــدن ل ـت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــه عـلــى
أن ــه ي ــواج ــه روسـ ـي ــا ،وذلـ ــك لـلـحـصــول على
مــزيــد مــن الــدعــم مــن واش ـن ـطــن .كـمــا تسعى
أوكــرانـيــا لتحريض روسـيــا على ال ــرد على
الـهـجــوم لتعطيل استكمال مـشــروع السيل
ال ـش ـم ــال ــي ،2-الـ ــذي سـيـنـهــي دور أوكــران ـيــا
كبلد تــرانــزيــت للغاز ال ــروس ــي» .ويستبعد
تشالينكو احتمال تحول النزاع املتجمد في
ً
دونباس إلى آخر ساخن ،قائال« :صحيح أن
نزاع دونباس يتحول إلى ساخن بني الحني
واآلخـ ـ ــر ،ع ـنــدمــا تـسـعــى أوك ــران ـي ــا لتوجيه
رسائل ما إلى روسيا ،ولكن كييف تدرك أنها
ستخسر حتمًا أي نزاع مفتوح مع موسكو
ف ــي ظ ــل ع ــدم ت ـكــافــؤ ال ـقــوتــن الـعـسـكــريـتــن
للبلدين ،وحتى واشنطن تحذرها من ذلك».
ويلخص املحلل السياسي مــأزق دونباس
ف ـ ــي أن «زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي عـ ــاجـ ــز ع ـ ــن الـ ــوفـ ــاء
باتفاقات مينسك نظرًا لتخوفه من رد فعل
القوميني الراديكاليني األوكــرانـيــن ،بينما
ل ــم تـتـهـيــأ روس ـي ــا حـتــى اآلن ل ــإق ــدام على
ح ــل جـ ــذري وض ــم جـمـهــوريـتــي دونـيـتـســك

الكويت :تجارة إلكترونية غير مسبوقة
الكويت ـ أحمد الزعبي

تشهد األسواق الكويتية ارتفاعًا
قياسيًا في املبيعات اإللكترونية،
لتصل قيمتها إل ــى  400مليون
دوالر ،فــي ظــل اسـتـمــرار العمل بـقــرار حظر
ال ـت ـجــول ف ــي ال ـكــويــت وت ـشــديــد اإلجـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة فــي املـجـمـعــات وامل ـتــاجــر ،وفقًا
لبيانات الشبكة املصرفية للخدمات املالية
ف ــي ال ـك ــوي ــت .وك ـش ـفــت ال ـب ـيــانــات ال ـص ــادرة
أخيرًا أن هناك قفزة كبيرة في اإلقبال على
ال ـش ــراء اإلل ـك ـتــرونــي بــاملـقــارنــة مــع الـفـتــرات
ال ـس ــاب ـق ــة ،إذ ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة الـ ــزيـ ــادة خ ــال
األس ـب ــوع األول م ــن تـطـبـيــق حـظــر الـتـجــول
أكثر من  150في املائة.
كذلك لفتت البيانات إلــى أن اإلقـبــال األكبر
كان على األجهزة اإللكترونية ،فيما جاءت
امل ـطــاعــم وال ــوج ـب ــات ال ـســري ـعــة ف ــي املــرتـبــة

الثانية ثم املنتجات الغذائية واملستلزمات
الرياضية واملالبس والهدايا واملستلزمات
املنزلية وغيرها من السلع .وفي هذا الصدد،
قــال مصدر في الشبكة املصرفية الكويتية
إن غالبية عمليات ال ـشــراء تـتــم فــي الفترة
من السابعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة
م ـســاء ،مـشـيـرًا إل ــى أن عمليات ال ـشــراء تتم
بنظام الحجز املسبق فــي ظــل اإلقـبــال غير
املسبوق .وشرح املصدر لـ «العربي الجديد»
أن هناك نسبة كبيرة مــن الـحـجــوزات التي
ي ـتــم تــأجـيـلـهــا أو إل ـغ ــاؤه ــا بـسـبــب اإلق ـبــال
الـكـبـيــر ع ـلــى ال ـش ــراء وخ ــدم ــات الـتــوصـيــل،
فيما قام العديد من الشركات واملتاجر في
الـكــويــت بتوظيف ع ــدد كبير مــن العاملني
في مجال التوصيل إلى املنازل في محاولة
لتلبية طلبات العمالء.
وتــوقــع امل ـصــدر أن يستمر اإلق ـب ــال الكبير
على طلبات الـشــراء عبر خدمات األونالين

خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـت ـب ـق ـيــة م ــن ح ـظــر ال ـت ـجــول
ال ـتــي تنتهي فــي  7إب ــري ــل /نـيـســان املـقـبــل،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ال ـتــوق ـعــات ال ـتــي تشير
إلــى إمكانية تمديد حظر التجول الجزئي
بسبب اسـتـمــرار تسجيل مـعــدالت مرتفعة
من اإلصابات بفيروس كورونا.
من جانبه ،قال أستاذ االقتصاد في جامعة
الكويت عبد الله الكندري لـ «العربي الجديد»
إن التوجه الكبير نحو التجارة اإللكترونية
سـيـسـتـمــر س ـن ــوات ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن جــائـحــة
ك ــورون ــا غ ـي ــرت ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـفــاه ـيــم خــال
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة وأن ال ـس ـلــوك االسـتـهــاكــي
للمواطنني واملقيمني قد تغير بشكل حاسم.
وأكـ ــد ال ـك ـن ــدري أن ه ــذا ال ـتــوجــه ال ـجــديــد ال
ينحصر بالكويت فقط ،ولكن أصبح النمط
السائد في مختلف دول العالم حيث تحرص
ال ـغ ــال ـب ـي ــة مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان ع ـل ــى الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
الخدمات اإللكترونية تجنبًا للزحام والقيود

املتعلقة بقواعد التباعد االجتماعي .بدوره
أك ــد الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ال ـكــوي ـتــي حـجــاج
ّ
بوخضور أن املتاجر واملـعــارض والشركات
التي توفر خدمات البيع اإللكتروني تعد من
أكـبــر املستفيدين مــن ف ــرض إجـ ــراءات حظر
ال ـت ـجــول ال ـجــزئــي ف ــي ال ـب ــاد ،حـيــث يضطر
اآلالف مــن الـسـكــان إل ــى ال ـشــراء اإللـكـتــرونــي
تـجـنـبــا ل ـلــزحــام ال ـك ـب ـيــر ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
الساعات القليلة املتاحة للتزود باألغراض
املنزلية أو املواد الغذائية.
وق ــال بــوخـضــور ،خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي مع
«العربي الجديد» ،إن قرار عدم فتح املطاعم
واملـتــاجــر خــال ســاعــات حظر التجول أدى
إلـ ــى ت ـك ـث ـيــف ع ـم ـل ـيــات ال ـ ـشـ ــراء ف ــي ال ـف ـتــرة
الصباحية ،مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك
متاجر تبدأ أعمالها أو أنشطتها التجارية
من الخامسة صباحًا لتلبية الطلبات ،وهو
أمر غير مسبوق في البالد.

ارتفعت وتيرة االشتباكات في الفترة األخيرة ()Getty

كييف تدرك أنها
ستخسر حتمًا أي نزاع
مفتوح مع موسكو

ولوغانسك ،مثلما ضمت شبه جزيرة القرم
في عام  2014تجنبًا إللحاق ضربة نهائية
بالعالقات مع الغرب».
من جانب آخــر ،يلفت الصحافي األوكراني،
فيتالي بــورتـنـيـكــوف ،إلــى أن أنـبــاء تكثيف
الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري األوك ـ ــران ـ ــي ع ـل ــى خــط
ال ـت ـم ــاس ف ــي دونـ ـب ــاس ت ـص ــدر م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام ال ــروسـ ـي ــة فـ ـق ــط ،م ــرج ـح ــا تـشـكـيــل
أرضية إعالمية ألعمال روسية جديدة شرق
ـث
أوك ــران ـي ــا .وي ـقــول بــورتـنـيـكــوف فــي حــديـ ٍ
لـ«العربي الجديد» أنه «لم يؤكد أحد داخل
أوك ــران ـي ــا م ـثــل ه ــذه األنـ ـب ــاء بـشـكــل رسـمــي

حتى اآلن ،وهــذه قد تكون أنباء مضللة ،إذ
إن الكرملني معروف بأنه يوجه اتهامات إلى
الطرف اآلخــر ،ثم ّ
يقدم أعماله على أنها رد
على عدوان مثلما فعل عند ضم القرم وبدء
الحرب في دونباس في عام .»2014
وحـ ـ ـ ــول دواف ـ ـ ـ ــع الـ ـك ــرمـ ـل ــن ل ـل ـت ـص ـع ـيــد فــي
دونـبــاس فــي الــوقــت الــراهــن تـحــديـدًا ،يقول:
«ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ف ـ ـ ــرض م ـج ـل ــس الـ ـ ــدفـ ـ ــاع واألم ـ ـ ــن
ال ــوطـ ـن ــي األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى رج ــل
األعـمــال والسياسي ،فيكتور مدفيدتشوك،
املـ ـق ــرب م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ،فــادي ـم ـيــر
بوتني ،أثيرت منذ ذلك الوقت األحاديث بأن
الكرملني سيرد على ذلــك باستخدام القوة
في دونباس ،ولم تعد أمامه خيارات أخرى
ملعاقبة أوكــرانـيــا التي بــات أداء اقتصادها
جيدًا حتى من دون العالقات مع روسيا».
وفي ما يتعلق برؤيته للوضع في دونباس
على املدى البعيد ،يرى بورتنيكوف أنه «من
املؤكد أن التسوية النهائية في دونباس لن
تتحقق إال بعد انهيار نظام بوتني ،الذي من
ّ
متجمدًا مع تحوله
مصلحته أن يكون النزاع

إل ــى ســاخــن بــن ال ـحــن واآلخ ـ ــر ،مـمــا يتيح
لــه الـضـغــط عـلــى أوك ــران ـي ــا .كـمــا أن الــوضــع
م ــره ــون ب ــدرج ــة ك ـب ـي ــرة ب ـس ـي ــاس ــات إدارة
ب ــاي ــدن ،وم ــا إذا كــانــت سـتـقــدم عـلــى أعـمــال
ح ــازم ــة ب ـحــق روسـ ـي ــا ،ب ـمــا فـيـهــا عـقــوبــات
ستنسف االقتصاد الــروســي لدفع موسكو
ل ـل ـت ـفــاوض ع ـلــى انـسـحــابـهــا م ــن أوك ــران ـي ــا،
ولـكــن ثـمــن ذل ــك سـيـكــون غــالـيــا عـلــى الـغــرب
نفسه في ظروف اقتصاد السوق» .ويخلص
بورتنيكوف إلى أنه «ال مجال للحديث عن
أي تحسن في العالقات الروسية األوكرانية
لحني اسـتـعــادة وح ــدة األراض ــي األوكــرانـيــة
كاملة وانسحاب روسيا من دونباس والقرم
وتقديمها اعتذارات عما فعلته».
يذكر أن أعمال القتال في دونباس انطلقت
في إبريل/نيسان  2014بعد إعــان نشطاء
مــوالــن ملوسكو عــن عزمهم إج ــراء استفتاء
تقرير املصير لالنضمام إلــى روس ـيــا ،مما
أدى إلـ ــى انـ ـ ــدالع ن ـ ــزاع م ـس ـلــح م ــع الـجـيــش
األوك ـ ــران ـ ــي .وب ـع ــد م ـ ــرور س ـب ــع سـ ـن ــوات ال
تتبلور أي مالمح للتسوية النهائية لألزمة.
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أخبار

ارتفاع االقتراض البريطاني

سجل حجم االقتراض الحكومي
في بريطانيا في فبراير /شباط
املاضي  19.1مليار جنيه
إسترليني ،وهو مستوى قياسي
لم يسجل منذ عام  .1993وقال
مكتب اإلحصاءات الوطنية ،في
بيان الجمعة ،إن حجم االقتراض
زاد في شهر فبراير بنحو 17.6

مليار جنيه إسترليني ،مقارنة
بشهر فبراير من العام املاضي
قبل بدء أزمة تفشي وباء كورونا
في البالد .وجاء القسم األكبر
من االقتراض الحكومي لتغطية
برنامج الدعم الحكومي للوظائف
لحث الشركات على االحتفاظ
بموظفيها وعدم تسريحهم ،وتم
تخصيص نحو  3.9مليارات
ً
جنيه إسترليني له ،فضال عن
املنح التي حصلت عليها الشركات
كمساعدة لها أثناء إغالقها خالل
فترة اإلغالق العام املفروضة جراء
الوباء .وتأتي الزيادة القياسية في
حجم االقتراض في وقت تراجعت
فيه عوائد الضرائب على الدخل
وضرائب القيمة املضافة والضرائب
على أرباح الشركات واملحروقات.
روسيا ترفع سعر الفائدة

رفع البنك املركزي الروسي الجمعة
سعر الفائدة الرئيسي إلى  4.5في
املائة ،في ظل املخاطر التضخمية.
وقال البنك في بيان «توازن
املخاطر تحول صوب العوامل
املواتية للتضخم ..بنك روسيا
يبقى منفتحًا على احتمال املزيد
من الزيادات في سعر الفائدة
الرئيسي في االجتماعات املقبلة».
وجاءت خطوة املركزي الروسي
بعد انخفاض قيمة الروبل في
اآلونة األخيرة بسبب مخاوف
من فرض عقوبات .ويتسق ذلك
مع قرارين من البنكني املركزي
البرازيلي والتركي برفع حاد
ألسعار الفائدة هذا األسبوع.
وقال البنك املركزي الروسي إن
«املخاطر املواتية للتضخم على
املدى القصير مرتبطة أيضًا
بتقلبات أشد في األسواق العاملية
مدفوعة بالعديد من التطورات
الجيوسياسية ،بني عوامل أخرى،
والتي قد يكون لها تأثير على
سعر الصرف وتوقعات التضخم».
أميركا تطعن على قرار
منظمة التجارة

(أرتور ويداك)Getty /

ارتفاع
«بيتكوين»
الكبير

قفز سعر عملة بيتكوين بنسبة  106في املائة خالل العام الحالي ،مقارنة مع إغالق تعامالت  ،2020وسط إقبال متزايد وثقة أبدتها شركات وشخصيات عاملية،
على سوق العمالت االفتراضية .واستنادًا إلى البيانات التاريخية لسعر العملة االفتراضية األشهر عامليًا ،ارتفع سعر الوحدة الواحدة بمقدار  30.25ألف دوالر
منذ مطلع عام  2021إلى  58.65ألف دوالر .وكان سعر وحدة بيتكوين قد أغلق تعامالت  2020عند  28.4ألف دوالر .وبلغت القيمة السوقية إلجمالي وحدات العملة
املتداولة بني أيدي املستثمرين  1.098تريليون دوالر ،موزعة على  18.658مليون وحدة ،من إجمالي  21مليونًا .ووجد املستثمرون في العمالت االفتراضية أداة
استثمارات سريعة العائد ،بعد تراجع أسعار الذهب والدوالر منذ الربع األخير في .2020

قدمت الواليات املتحدة األميركية
طعنًا على قرار أصدرته لجنة
تابعة ملنظمة التجارة العاملية
أوصى في يناير /كانون الثاني
املاضي بأن تعيد واشنطن النظر
في سلسلة من الرسوم فرضت
في عهد الرئيس السابق باراك
أوباما على كوريا الجنوبية.
وليس لدى منظمة التجارة العاملية
هيئة لنظر االستئناف ،وبالتالي
ستنضم تلك القضية لثماني
قضايا أخرى على األقل ،من بينها
عدة قضايا أميركية ،تقبع حاليا
في متاهة قانونية .وكانت الرسوم
ُ
قد فرضت على أربع درجات
من الصلب في  2016ومحوالت
الكهرباء الكبيرة في .2012

مصرف لبنان يتحرك متأخرًا للجم سعر الصرف
الجمال
بيروت ــ ريتا
ّ

تـحــرك مـصــرف لـبـنــان امل ــرك ــزي مـتــأخـرًا فــي محاولة
للسيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ،إذ أعلن عن
إطــاق العمل باملنصة اإللكترونية التابعة له حتى
ُ
ت ـسـ َّـجــل عـلـيـهــا كــل الـعـمـلـيــات ،وتـصـبــح هــي املــرجــع
األســاســي للسعر الحقيقي لـلـســوق .ويتضمن قــرار
مـصــرف لبنان أيـضــا الـسـمــاح للمصارف اب ـتــداء من
األس ـب ــوع املـقـبــل ،بــال ـتــداول فــي ال ـع ـمــات ،وتسجيل
الـعـمـلـيــات بــالـسـعــر الحقيقي عـلــى املـنـصــة ،عـلــى أن
تتابع لجنة الرقابة على املصارف حسن سير العمل.

«وسوف يتدخل مصرف لبنان المتصاص السيولة
كلما دع ــت الـحــاجــة حـتــى يـتــم ضـبــط سـعــر الـصــرف
وفقًا لآلليات املعروفة».
وصدر عن املكتب اإلعالمي للرئاسة اللبنانية الجمعة
بيان ،جاء فيه ،أنه «عقد اجتماع بني حاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة ومستشار رئيس الجمهورية
ش ــرب ــل ق ــرداح ــي ل ــاط ــاع ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــد من
االرت ـ ـفـ ــاع غ ـيــر املـ ـب ــرر ل ـس ـعــر الـ ـص ــرف ول ـل ـم ـضــاربــة
املشبوهة على سعر الليرة» .وأبلغ رئيس الجمهورية
م ـي ـشــال ع ــون ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة
ّ
التشدد للجم املـضــاربــات وتنظيف القطاع
ض ــرورة

املصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود
لـبـنــان ق ــاع ــدة مـصــرفـيــة ف ــي املـنـطـقــة .ويـشـهــد سعر
صــرف ال ــدوالر تفلتًا فــي الـســوق ال ـســوداء وتختلف
تـسـعـيــرتــه يــوم ـيــا ،حـيــث ع ــاد الـجـمـعــة ال ــى «م ـ ّ
ـرب ــع»
الـ 11ألف ليرة لبنانية بعدما كان تجاوز حاجز الـ15
الــف ليرة ،األمــر الــذي دفــع أصحاب املحال التجارية
وبعض السوبرماركت إلــى قفل أبوابها حتى ثبات
سعر الصرف بعدما عجزوا عن تسعير البضائع.
وفشلت كل املساعي السابقة في لجم االرتفاع الجنوني
ل ـس ـعــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر ،م ـن ـهــا تــوق ـيــف ص ــراف ــن غير
شرعيني ،وإقفال املنصات اإللكترونية وحجب مواقع

تـتــاعــب بـسـعــر ال ـص ــرف .وي ـق ـ ّـدر خ ـبــراء اقـتـصــاديــون
لـ«العربي الجديد» أن سعر الدوالر سيعاود االرتفاع
كــاسـرًا ارقــامــا غير مسبوقة فــي حــال فشل االجتماع
املــرت ـقــب ب ــن رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـكــومــة سعر
الحريري ،االثنني ،الذي يعتبر حاسمًا في رسم مصير
ّ
الحكومة .وقال الحريري الخميس بعد لقائه عون إن
«الـهــدف من أي حكومة هو السير مع صندوق النقد
الــدولــي فــي عملية وق ــف االن ـه ـيــار ،لنعيد الـثـقــة لــدى
املجتمع الدولي .والليرة تتدهور كل يوم ،وليس هناك
ما يبرر اقتصاديًا أن تنخفض قيمتها بهذا الحجم،
إنما ما يبرر ذلك هو غياب األفق السياسي».
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مال وأعمال

عمالت

ضرائب بال خدمات في سورية

اختفاء
ّ
«الفكة» اليمنية

عدنان عبد الرزاق

ي ـ ـصـ ــف ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري م ـص ـط ـف ــى
ح ــاق ع ــودة نـظــام ب ـشــار األس ــد لــ«الـتـلــويــح
بالعقوبات» للمتهربني ضريبيًا ،باإلجهاز
ع ـلــى م ــا تـبـقــى م ــن ص ـنــاعــة س ــوري ــة ،مــؤك ـدًا
خ ــال ات ـص ــال م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه ال
يشجع املتهربني أو يدافع عنهم ،ولكن الدولة
التي تطالب بالضرائب من املفترض أن تؤمن
بــامل ـقــابــل ولـ ــو ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن ال ـخ ــدم ــات،
وك ــذل ــك م ـن ــاخ ــا آمـ ـن ــا ل ـل ـع ـمــل وم ـس ـت ـلــزمــات
لــإن ـتــاج .ويـضـيــف املـتـخـصــص فــي صناعة
األقمشة أنه من حق الدولة والخزينة جباية
الضرائب «ولكن من حقنا عليها ،تأمني املواد
األولية ودعم الصادرات».
ب ــدوره ،يكشف صناعي رفــض ذكــر اسمه أن
وزي ــر املــالـيــة كـنــان يــاغــي تـ ّ
ـوعــد الصناعيني
والتجار في مدينة حلب ،في حال لم يسددوا
ما عليهم من استحقاقات ضريبية متراكمة.
ويـ ـ ـق ـ ــول الـ ـصـ ـن ــاع ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد»« :لم نسمع من الوزير سوى الوعود
بانتهاء الحرب وانفراج الوضع االقتصادي،

أزمة نقود معدنية
تعصف باألسواق
تواجه األسواق اليمنية
أزمة نقص في العمالت
المعدنية التي تستخدم
ّ
«فكة» في التعامالت
اليومية للمواطنين،
ما تسبب في حصول
الكثير من المشكالت
صنعاء ـ محمد راجح

ّ
أصبحت «الفكة» عملة نــادرة في
التداوالت واملعامالت اليومية في
مختلف املـنــاطــق اليمنية ،وسط
نـقــص فــي تــوافــر الـنـقــود املـعــدنـيــة بمختلف
فئاتها ،خاصة في عدن وصنعاء ،ما تسبب
فــي تفجير أزم ــة فــي األس ــواق ومـحــال البيع
بالتجزئة وفي وسائل النقل مثل الباصات
العاملة بــن امل ــدن .وتــؤكــد مـصــادر «العربي
الـجــديــد» أنــه لــم يتم صــك أي عملة معدنية
ف ــي الـيـمــن مـنــذ نـحــو عـقــديــن م ــن ال ــزم ــن ،إذ
اختفت فئة الخمسة رياالت ولم يكن متبقيًا
في األســواق سوى فئتي العشرة والعشرين
ً
رياال ،إلى أن بدأت أزمة جديدة تطاول هاتني
الـفـئـتــن .فــي حــن يشير مــراقـبــون إل ــى قيام
بعض ال ــورش بسحب جــزء مــن هــذه العملة
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي ب ـعــض األعـ ـم ــال إلن ـتــاج
الصناعات املعدنية.
وأدى ن ـقــص ال ـع ـم ـلــة امل ـعــدن ـيــة إلـ ــى نـشــوب
خالفات واسعة تصل في بعض األحيان إلى

تحقيق
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ــأخ ــذ املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ل ـع ــام
 2021م ـس ــاح ــة مـ ــن ال ـن ـق ــاش ــات
في الحكومة والبرملان على حد
سواء ،وسط آمال بأن تحقق أرضية إلطالق
مـ ـش ــاري ــع إص ــاحـ ـي ــة وتـ ـنـ ـم ــوي ــة ،ت ـت ــزام ــن
م ــع ت ـمــويــل ب ــرام ــج إع ـ ــادة إع ـم ــار م ــا ّ
دم ــره
ال ـص ــراع خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .ويـقــول
عـضــو الـلـجـنــة املــال ـيــة ف ــي مـجـلــس ال ـنــواب
الليبي ،عبد املنعم بالكور ،في تصريحات
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن م ـق ـتــرح امل ــوازن ــة
العامة املحال من حكومة الوحدة الوطنية
قيمته  96.2مليار دينار ( 21.5مليار دوالر).
ول ـك ــن ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة ت ـط ــال ــب بـتـفــاصـيــل
ح ــول ال ـب ــرام ــج امل ـقــدمــة م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
ح ــول اإلنـ ـف ــاق ف ــي ب ـن ــود املـ ــوازنـ ــة .ويـشـيــر
بــالـكــور إل ــى أن ــه فــي ح ــال تــم الـتــركـيــز على
اإلنـفــاق االستهالكي ســوف تطالب اللجنة
املالية بخفض قيمة املوازنة كثيرًا ،أما إذا
تضمنت األخيرة مشاريع التنمية وإعــادة
اإلع ـ ـمـ ــار ،وت ـح ـس ــن ال ـش ـب ـكــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
م ــع دع ــم م ـشــاريــع ال ـش ـبــاب بــاإلضــافــة إلــى
إطفاء الدين العام ،فسيتم اعتماد املوازنة
بحجمها املقترح من قبل الحكومة.
ويــوضــح عضو اللجنة املــالـيــة أن املــوازنــة
تتوزع على الباب األول؛ الرواتب واألجــور
بقيمة  33.5مـلـيــار دي ـنــار ،وال ـبــاب الثاني
ل ـل ـن ـف ـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ـس ـي ـيــريــة بـقـيـمــة
 12.4مليار ديـنــار ،والـبــاب الثالث املتعلق
بالتنمية بقيمة  23مـلـيــار دي ـنــار ،والـبــاب
الرابع للدعم بقيمة  22مليار دينار والباب
الخامس للطوارئ بقيمة  5مليارات دينار.
وي ـق ــول إن الـعـجــز يـبـلــغ ص ـف ـرًا ل ـهــذا الـعــام
بسبب تحسن اإلي ــرادات النفطية مع سعر
الصرف الجديد  4.48دنانير مقابل الدوالر،
متوقعًا وج ــود فــائــض فــي املــوازنــة العامة
نتيجة تعديل سعر الصرف املوحد.
تورم في الموازنة؟

وتستكمل اللجنة املالية في مجلس النواب
اجتماعاتها في العاصمة الليبية طرابلس،
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اشـتـبــاكــات ب ــاألي ــدي بــن ســائـقــي الـبــاصــات
وم ــركـ ـب ــات ال ـن ـق ــل ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـل ـكــون فـكــة
ً
ف ــي حـ ــال ت ـق ــاض ــوا  250ري ـ ــاال م ــن ال ــراك ــب،
ومواطنني يصرون على الحصول على كامل
املبلغ املتبقي لهم .وتصل أجــرة املواصالت
بني املدن في صنعاء في الباصات الصغيرة
واملـتــوسـطــة والـكـبـيــرة إل ــى  100ري ــال ،وهــي
عملة تكاد هي األخرى تكون منعدمة رغم أن
ما يتم تــداولــه من هــذه الفئة ،خصوصا في
مناطق شمال اليمن ،عبارة عن عملة تالفة لم
تعد صالحة للتداول .فيما تعمد محال البيع
بالتجزئة إلى استخدام الحلويات والنعناع
والـشــوكــاتــه الصغيرة الرخيصة كفكة في
تعامالتها اليومية مع الزبائن.
ويقول هشام النهاري ،مالك متجر تجزئة،
لـ«العربي الجديد» ،إن هناك أزمة كبيرة في
ً
عملية تــداول العملة الورقية فئة  250ريــاال،
والتي تتطلب في كثير من األحيان إعادة 50
ً
ريــاال للزبون الذي يشتري بقيمة  200ريال،
ن ـظــرا الن ـع ــدام لـيــس فـقــط الـفـكــة م ــن العملة
املعدنية بل والعملة الورقية من هذه الفئة.
فيما يــؤكــد محمد قــايــد ،وهــو تــاجــر تجزئة
في عدن ،لـ«العربي الجديد» ،أنه ال يوجد أي
أثــر للعمالت املعدنية فــي العاصمة املؤقتة
لـلـحـكــومــة الـيـمـنـيــة ،ف ــي ح ــن ه ـنــاك تطبيع
تام من قبل املواطنني والزبائن مع هذا األمر

النقص يطاول النقود
الورقية التي تعاني
بغالبيتها من التلف

الواقع وقبول بالخيارات املتبعة في املحال
واألسواق التجارية.
وتعاني اليمن من أزمــة سيولة نقدية حادة
في العملة املحلية ،ال تتوقف فقط عند حدود
الـفـئــات املـعــدنـيــة الـتــي تـكــاد تـكــون منعدمة
فــي مختلف املــدن واملناطق اليمنية ،بــل في
الـعـمـلــة الــورق ـيــة ف ــي مـنــاطــق ش ـمــال الـيـمــن،
بسبب انــدثــار أربــع فئات ورقية من العملة،
إذ لم يعد هناك أي أثر لفئتي  200ريال و50
ً
ريـ ــاال ،وه ــو مــا أث ــر عـلــى الـفـئــة األخ ــرى 250
ً
ريـ ــاال ،أم ــا الـفـئــة الــورقـيــة  100ري ــال فيشهد
مــا يـتــم ت ــداول ــه مــن الـتــالــف مـنـهــا انخفاضًا
تدريجيًا.
الخبير املصرفي عبد الغني السماوي ،مدير
م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات امل ـص ــرف ـي ــة ،ي ــوض ــح ،فــي
حديثه مع «العربي الجديد» ،أنه لم يتم صك
أي عملة معدنية في اليمن منذ إطالق النسخ
الجديدة منها ،وتحديدا في العام  2007الذي
ش ـهــد اس ـت ـح ــداث عـمـلــة ن ـقــديــة مـعــدنـيــة من
ً
فئة  20ري ــاال إلــى جــانــب الـفـئــات الـتــي كانت
مـتــداولــة مــع تغيير شكلها ،خصوصًا لفئة
 10رياالت.
وال يعتبر ذلك السبب الوحيد في تالشيها
واخـتـفــائـهــا مــؤخ ـرًا وف ــق تفسير الـسـمــاوي،
والذي يشير إلى عوامل وأسباب أخرى نظرًا
لفقدان العملة املعدنية قيمتها بشكل كبير،
لذا أصبحت مهملة ولم يعد أحد يحتفظ بها
لضعف قوتها الشرائية.
وتسببت أزمة السيولة الحادة التي تضرب
القطاع املصرفي اليمني في ارتفاع التضخم
إلى مستويات قياسية تتعدى  70في املائة،
إلــى جــانــب ارت ـفــاع كلفة سلة ال ـغــذاء بنسبة
تزيد عن  180في املائة.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـشــدد ال ـس ـمــاوي عـلــى أن

االحتكار يتمدد نحو الدواء في مصر

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

الوقت قد حان للتفكير بالبدائل والخيارات
الـنـقــديــة امل ـتــاحــة ،مـلـمـحــا إل ــى أن ال ـض ــرورة
ت ـق ـت ـض ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ـع ـم ـل ــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،بــاع ـت ـبــارهــا ال ـخ ـيــار األف ـضــل
ملواجهة مختلف األزمات النقدية وانخفاض
السيولة التي يعاني منها اليمن.
ويــؤكــد خ ـبــراء عـلــى أهـمـيــة االت ـج ــاه لـلــريــال
اإللـكـتــرونــي فــي الـيـمــن بـعــد تحييد القطاع
امل ــال ــي وامل ـص ــرف ــي ع ــن الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر في
البالد ،ليس فقط لحل مشكلة السيولة ولكن
كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة
التي يمر بها اليمن ،إذ سيكون لهذه الخطوة

دور كبير فــي معالجة االخ ـتــاالت فــي بيئة
األعمال وتحديثها.
ومعروف عن الريال اإللكتروني أنه عبارة
ع ــن خ ــدم ــة م ــال ـي ــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
النقالة ،إذ تتم العملية بالشراكة مع أكبر
ال ـج ـه ــات امل ـص ــرف ـي ــة وأوسـ ـعـ ـه ــا ان ـت ـش ــارا،
بـحـيــث ي ـكــون ال ـح ـســاب امل ـصــرفــي للعميل
ه ــو ن ـفــس رق ــم هــات ـفــه ال ـج ــوال أو مرتبطًا
به ،لتصبح لديه محفظة مالية إلكترونية
يـتــم اسـتـخــدامـهــا عـبــر املــوبــايــل ف ــي إدارة
عــدد من العمليات ،مثل الشراء والتحويل
وال ـت ـســديــد وال ـش ـحــن واإلي ـ ـ ــداع وال ـس ـحــب.

مشروع
الموازنة الليبية

إقرار  21مليار دوالر مشروط باإلصالحات
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نسبة اإلنتاج النفطي في
هــيــكــل الــنــاتــج المحلي
الليبي ،وتساهم صادراته
بما ال يقل عــن  %96من
إجمالي الصادرات ،كما أن
إيراداته تساهم بتمويل ما
يقارب  %90من اإليـــرادات
العامة

تشدد كبير في تحصيل
ّ
الضرائب المتراكمة لتأمين
السيولة

أسواق

تحاول ليبيا الخروج من نفق االقتتال إلى تنظيم إدارتها المالية والنقدية .ويدرس البرلمان موازنة
عام  2021التي أحالتها الحكومة ،وسط تأكيدات على ضرورة تضمينها برامج إصالحية
ومشاريع تعنى بإعادة اإلعمار وتنمية المناطق وتحسين معيشة المواطنين

ملناقشة بنود مشروع املــوازنــة .الهدف هو
دراسـ ــة أوج ــه اإلن ـف ــاق واإليـ ـ ـ ــرادات ،وإب ــداء
امل ــاح ـظ ــات ل ـعــرض ـهــا ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان بعد
االن ـت ـه ــاء م ــن مــراج ـع ـت ـهــا .وت ــؤك ــد م ـصــادر
ّ
«العربي الجديد» أن الجلسة املقبلة ملجلس
الـنــواب ستكون مخصصة العتماد قانون
املوازنة العامة املوحد للدولة لعام .2021
ويعتقد بعض املتخصصني في االقتصاد
أنه من الصعب إعداد ميزانية لسنة 2021
بقيمة  96.2مـلـيــار دي ـنــار ،نـظـرًا ألن عــددًا
ّ
مــن بنود امليزانية يتطلب إنفاقًا مباشرًا
بالنقد األجنبي والذي سيدفع إلى ارتفاع
بنود امليزانية بالدينار الليبي ألن حجم
الـطـلــب عـلــى الـنـقــد األجـنـبــي املـتــرتــب على
اإلن ـفــاق ال ـعــام ،فــي إط ــار املـيــزانـيــة الـعــامــة
للدولة ،يقدر في املتوسط بحوالي  80في
املائة.
ويتخوف املحلل املالي عز الدين عاشور من
انــدفــاع الحكومة فــي اتـجــاه تــورم امليزانية
(نموها غير الطبيعي) بأبوابها الخمسة،
نتيجة لتغيير سعر صرف الدينار الليبي

لكنه لم يقدم أي ّ
تعهد بتمويل الصناعيني».
ويــؤكــد أن مــا قيل عــن تخفيف الضريبة أو
اإلعـفــاء عن السنوات السابقة غير صحيح،
ألن الوزير أكد خالل لقائه صناعيي وتجار
حـلــب عـلــى تـحـصـيــل جـمـيــع ح ـقــوق ال ــدول ــة.
وأكــد بلهجة صارمة على مالحقة املتهربني
ال ــذي ــن ازدادوا ب ـعــد ات ـس ــاع اق ـت ـصــاد ال ـظــل.
ال ب ــل ح ـ ّـم ــل ي ــاغ ــي وزارة امل ـ ــال وامل ــوظ ـف ــن
ً
جــزءًا من املسؤولية ،قائال إن «كــادر الــوزارة
ضعيف ويوجد بعض املوظفني شركاء مع
ّ
الصناعيني والتجار بالتهرب» ،متوعدًا بأن
«أي محاسب يثبت تورطه في هذا املوضوع
سيتم سحب الرخصة مباشرة منه».
ويتفاوت حجم التهرب الضريبي في سورية،

خاصة بعد «الفوضى وإغالق املنشآت» كما
يـقــول مــوظــف مــالـيــة إدل ــب الـســابــق إبــراهـيــم
الـيـتـيــم .ويـشـيــر اليتيم لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إل ــى أن الـتـهــرب الـضــريـبــي يعتبر تاريخيًا
«ش ـ ـ ـطـ ـ ــارة» ألن م ـع ـظ ــم امل ـك ـل ـف ــن ي ـن ـظ ــرون
لنسب الـضــرائــب كــإتــاوة ،ألنـهــم ال يــأخــذون
في املقابل خدمات من الحكومة ،سواء على
صعيد الدعم أو الترويج.
ويرى اليتيم أن اإلصالح الضريبي بسورية
ي ـجــب أن ي ـبــدأ م ــن ال ـق ــوان ــن ،ك ـمــا ال ب ــد من
كفاية موظفي املــالـيــة ،ألن موظفًا يتقاضى
 70ألف ليرة سيكون عرضة للرشى .ويشير
إلى أن التهرب كان قبل عام  2011بنحو 200
مليار لـيــرة ســوريــة ،مشيرًا إلــى أن مالحقة
الـصـنــاعـيــن وال ـت ـجــار فــي ه ــذه الـفـتــرة «هــي
الحل الوحيد أمام نظام األسد لتأمني بعض
السيولة».
لكن رئيس قسم املحاسبة في كلية االقتصاد
بـجــامـعــة دم ـش ــق إب ــراه ـي ــم ع ــدي قـ ـ ّـدر حجم
التهرب الضريبي حاليًا بحدود  2000مليار
ليرة وهــذا الرقم يعادل إلــى حد ما إجمالي
قيم الدعم االجتماعي في موازنة .2021

مقابل العمالت األجنبية ،وأن يتم التحفظ
ف ــي ت ـق ــدي ــرات اإليـ ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة بــالــديـنــار
ال ـل ـي ـبــي ع ـن ــد س ـع ــر صـ ــرف م ـس ـت ـهــدف فــي
املستقبل.
ويـ ـش ــرح ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن تـمــويــل
املـيــزانـيــة يعتمد عـلــى إي ـ ــرادات ال ــدول ــة من
النقد األجنبي بنسبة تزيد عن  95في املائة،

تعويل على موازنة
عام  2021لتحسين
الخدمات العامة
مطالب بدعم الفئات
الهشة وإقرار مشاريع
تنموية مستدامة

األم ــر ال ــذي قــد يـغــري الـحـكــومــة بــاالنــدفــاع
نحو إعداد موازنة بنفقات كبيرة ،مما يفقد
ال ــدول ــة ال ـفــرصــة ف ــي املـسـتـقـبــل لــرفــع قيمة
ال ــدي ـن ــار ال ـل ـي ـبــي ،بـسـبــب حــاجــة الـحـكــومــة
لـتـمــويــل امل ـيــزان ـيــة عـنــد مـسـتــويــات عــالـيــة.
ويضيف أنــه من املمكن أن تتزايد املطالب
بـتـخـفـيــض ق ـي ـمــة ال ــدي ـن ــار مل ـجــاب ـهــة حجم
اإلن ـفــاق الـحـكــومــي فــي املستقبل ،مــا يدفع
نـحــو مـسـتــوى إن ـفــاق قــد تصعب مـجــاراتــه
في املستقبل عندما يتم رفع قيمة الدينار
الليبي.
تأثير على الدينار

ف ـي ـم ــا ي ـ ــرى املـ ـحـ ـل ــل االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي مـحـمــد
الـشـحــاتــي أن قـيــام مـصــرف ليبيا املــركــزي
بتخفيض قيمة الدينار مطلع العام الحالي
يعود إلى أسباب متعددة ،منها أن تخفيض
اإلنفاق الحكومي ال يبدو أنه سيكون خيارًا
مطروحًا في املدى املنظور ،ما عزز االتجاه
إلى تقليص سعر الصرف.
ويــؤكــد الـشـحــاتــي ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن

نقص النقود
المعدنية يسبب
مشكالت للتجار
والزبائن (محمد
حمود)Getty /

وترفض سلطات الحوثيني ،التي تسيطر
على غالبية املحافظات الشمالية ،العملة
الورقية الجديدة املطبوعة واملـتــداولــة في
مناطق نفوذ الحكومة اليمنية .ومنذ بداية
الـحــرب الــدائــرة فــي الـيـمــن ،تــم إف ــراغ البنك
امل ــرك ــزي الـيـمـنــي م ــن االح ـت ـيــاطــي الـنـقــدي
األج ـن ـبــي امل ـق ــدر بـنـحــو  5م ـل ـيــارات دوالر،
وأكـ ـث ــر م ــن تــري ـل ـيــون ون ـص ــف م ــن الـعـمـلــة
الوطنية ،األمــر الــذي هز السوق املصرفية
الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي ش ـح ــا ك ـب ـي ـرًا فـ ــي ال ـس ـيــولــة
ال ـن ـق ــدي ــة وانـ ـتـ ـش ــار ع ـم ـلــة ق ــدي ـم ــة مـكــدســة
وتالفة في مناطق سيطرة الحوثيني.

اإليرادات النفطية مع تعديل سعر الصرف
ت ـص ــل إلـ ــى  108مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـن ــار مل ــوازن ــة
 ،2021ب ـم ـعــدل إن ـت ــاج  1.2م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميًا وسعر متوسط  55دوالرًا للبرميل.
ويـطــالــب ب ـض ــرورة تـقـسـيــم ب ـنــود املــوازنــة
امل ـق ـب ـلــة ع ـل ــى م ـخ ـص ـصــات ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـتــي
كــانــت ضـعـيـفــة خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
واالدخ ـ ـ ـ ــار ل ــأجـ ـي ــال الـ ـق ــادم ــة وم ــواج ـه ــة
جائحة كورونا.
بينما ي ـت ـفــاءل ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي وئــام
امل ـص ــرات ــي ب ــإع ــداد م ــوازن ــة ل ـل ـصــرف على
مشاريع التنمية وإعادة األعمار ،بعد عشر
سنوات من الحرب واالقتتال.
وفي سياق متصل ،أكدت بعثة األمم املتحدة
للدعم في ليبيا أن توحيد املوازنة الوطنية
وتــرش ـيــدهــا ي ـع ـت ـبــران أمـ ـ ـرًا ب ــال ــغ األهـمـيـ ًـة
إلرس ــاء ترتيبات اقتصادية أكـثــر ديمومة
وأك ـثــر إنـصــافــا ،وه ــو مــا يلبي احتياجات
كافة الليبيني ،بما في ذلك تحسني الخدمات
األساسية ،ويلبي الحاجة امللحة إلصالح
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة امل ـت ــده ــورة ف ــي ال ـب ــاد ،ال
ّسيما شبكة الكهرباء.
تحسين معيشة المواطنين

ويدعو الخبير املصرفي محمد أبوسنينة
إل ــى ضـ ــرورة ال ـبــدء بـتـطــويــر استراتيجية
وط ـن ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة الن ـت ـشــال
الفئات الهشة فــي املجتمع مــن حالة الفقر
والعوز ،والحيلولة دون تدهور أوضاعها
املعيشية وتمكينها مــن الـخــدمــات العامة
الـتــي يكفلها املـجـتـمــع (الـتـعـلـيــم والصحة
والرعاية االجتماعية) وحمايتها من اآلثار
السلبية املصاحبة للبطالة.
ويقول في تصريحات لـ«العربي الجديد»
ّ
إن األول ـ ــوي ـ ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة ي ـج ــب أن ت ـكــون
املحافظة على الطبقة الوسطى في املجتمع،
وأن تكون السياسات املتبعة جزءًا ال يتجزأ
من خطة الدولة وبرامجها لتحقيق التنمية
املستدامة.
وكانت مجلة «اإليكونوميست» البريطانية
قــد توقعت أن تصبح ليبيا مــن بــن الــدول
العشر األسرع نموًا في العالم في عام ،2021
بنسبة نمو في الناتج املحلي اإلجمالي قد
يصل إلــى  20.9فــي املــائــة بدعم مــن تعافي
إنتاج النفط والغاز.
ومع تعديل سعر الصرف الجديد للدينار
الليبي ،يعني أن الدوالر الواحد املتأتي من
إيـ ــرادات الـنـفــط ي ـســاوي  4.48دنــانـيــر ،فــإن
مــوارد امليزانية املتأتية من إي ــرادات النفط
س ــوف تـ ــزداد بـنـسـبــة  220ف ــي امل ــائ ــة .وفــي

ّ
عــام  ،2020أث ــر انـخـفــاض ص ــادرات النفط
وسـ ـع ــره ال ـع ــامل ــي ع ـل ــى م ـك ــون ــات ع ــائ ــدات
ليبيا ،وانكمش نمو الناتج املحلي 19.4
فـ ــي امل ـ ــائ ـ ــة ،ون ـت ـي ـج ــة ل ــذل ــك ارت ـ ـفـ ــع عـجــز
املوازنة من إجمالي الناتج املحلي ،وسط
معلومات عن انخفاض االحتياطيات من
 86.2م ـل ـيــار دوالر ف ــي ن ـهــايــة  2019إلــى
 81مليار دوالر فــي عــام  ،2020وتوقعات
بــأن يستمر الـتــراجــع إلــى  77مليار دوالر
نهاية عام  ،2022وفقًا لتقديرات صندوق
النقد والبنك الدوليني .وتعتمد ليبيا على
الـقـطــاع النفطي اعـتـمــادًا كليًا فــي تسيير
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،مــا يجعله مــرهــونــا
لألسواق الدولية.
تطوير
إمدادات
الكهرباء
لح
مطلب مُ ّ
(محمود
تركية/
فرانس برس)

أكد السكرتير العام لشعبة الصيدليات في
االت ـح ــاد ال ـعــام لـلـغــرف الـتـجــاريــة املـصــريــة
الــدكـتــور حــاتــم ال ـبــدوي ،أن شــركــة «فيزيتا
للرعاية الصحية» ،تخالف قــانــون مزاولة
مهنة الصيدلة رقــم  127لسنة  ،1955ببيع
األدويـ ـ ـ ــة ع ــن ط ــري ــق « اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت» ،إذ إن ــه
حــدد نـقــاط البيع داخ ــل الصيدليات فقط.
وحـ ــذر ف ــي ت ـصــري ـحــات خــاصــة ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» من استحواذالشركة على عشرات
الصيدليات ،وهــي نــزعــة احـتـكــاريــة ،تــؤدي
إلى سيطرة الكبار على سوق األدوية وهو
ما يضر باملريضوالصيدلي ً
معا.
ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بشكاوى ضد
ال ـشــركــة إل ــىج ـهــاز املـنــافـســة وامل ـمــارســات
االحتكارية ،وكذلك جهاز حماية املستهلك،
بــاإلضــافــة لتضامنها مــع الـنـقــابــة الـعــامــة
لـلـصـيــادلــةفــي اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة التي
اتخذتها ضد الشركة املذكورة.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أوض ــح م ـصــدر م ـســؤول في
ن ـقــابــة ص ـي ــادل ــة امل ـن ـي ــا ،أن تـطـبـيـقــات بيع
األدويـ ـ ـ ــة ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت م ــن خ ـ ــال خــدمــة
ال ـت ــوص ـي ــل «دل ـ ـي ـ ـفـ ــري»،م ـخ ــال ـف ــة ل ـق ــان ــون
مــزاولــة املـهـنــة ،إذ تفتقد الـتـعــامــل املباشر

الصيادلة يرفضون بيع األدوية إلكترونيًا
(خالد الدسوقي /فرانس برس)

بني املريض أو من ينوب عنه معالصيدلي
الـ ـ ــذي م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـ ـق ــدم اإلرشـ ـ ـ ــادات
والتحذيرات الدوائية.
وطالب وزارة الصحة بممارسة ضغوطها
ل ــوق ــف ع ـم ــل م ـث ــل ه ـ ــذهال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـتــي
خــرجــت عــن الـسـيـطــرة ،مــع دع ــم اإلجـ ــراءات
الـقــانــونـيــة الـتــي اتـخــذتـهــا الـنـقــابــة الـعــامــة،
خاصة وأن هذه التطبيقات هدفها تجاري
بحت ،وال تعنيها مصلحة املريض.
وكــانــت الـنـقــابــة الـعــامــة للصيادلة تقدمت
ب ـبــاغ لـلـنــائــب ال ـع ــام ،ض ــدتـطـبـيــق شــركــة

«فيزيتا» ،اتهمت فيه الشركة باالتجار في
األدوية وبيعها للجمهورعن طريق تطبيق
إلكتروني ،باإلضافة لتدشني الشركة حملة
إعالنية على الـقـنــوات الفضائية ووسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي وال ـ ـطـ ــرق ال ـع ــام ــة،
ل ــإع ــان ع ــن ال ـت ـط ـب ـيــق ،م ــا ي ـع ــد مـخــالـفــا
للقانون.
ومن جانبها ،نفت شركة «فيزيتا للرعاية
الـصـحـيــة» الـتـهــم املـنـســوبــة إل ـي ـهــا ،مــؤكــدة
أنـ ـه ــا تـ ـق ــدم خـ ــدمـ ــات إدارة ال ـص ـي ــدل ـي ــات
م ــن خ ــال شــركــة «فـيــزيـتــا إيكــوم ـيــرس»،
ال ـصــادرة طبقا للسجل الـتـجــاري الخاص
بـهـيـئــة االس ـت ـث ـم ــار ،ف ــي ن ـط ــاق محافظتي
القاهرة والجيزة.
وأوضـحــت في بيان أن جميع صيدلياتها
مرخصة من وزارة الصحة وتخضع إلدارة
التفتيش الـخــاصــة بــالـصـيــدلـيــات ،وتلتزم
ب ـ ـصـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ــدواء تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف ص ـيــدلــي
مرخص بمزاولة املهنة.
وكــانــت مـقــاطـعــة أع ـضــاء نـقــابــة الـصـيــادلــة
ملـنـتـجــات شــركــة اب ــن سـيـنــا خ ــالالـشـهــور
القليلة املاضية ،نجحت في تخلي الشركة
عن صفقة االستحواذ على شركة «عالجي
ت ــك» املــال ـكــة لـتـطـبـيــق «ع ــاج ــي» لتوصيل
األدوية عبر اإلنترنت.

مخالفات الموازنات السابقة
تــرتـبــط تـحــديــات مــوازنــة  2021بتوسيع االق ـت ـصــاد وتـحـســن جــودة
الخدمات ،إال أن مصادر «العربي الجديد» تشدد على أهمية املراقبة
لتطاول كافة النفقات وتحصر كامل اإلي ــرادات لتوظيفها فــي خدمة
النهوض االقـتـصــادي .وتـعــود املـصــادر إلــى آخــر تقرير نـشــره ديــوان
املحاسبة،عن اإلنفاق العام .وخــال رصــده جملة من املخالفات ،أشار
التقرير إلى تضخم الكادر الوظيفي للدولة بنحو  259ألف موظف.
وتـحــدث التقرير عــن انـحــراف فــي «التحصيل والـتـقــديــر» ،فــي املــوازنــة
بنسبة  59في املائة .وشــرح أنــه على الرغم من تسييل البنك املركزي

للحكومة املوازية 11 ،مليار دينار ،إال أن الحساب الختامي أظهر عجزا
لــدى الحكومة .وفــي الـطــرف الـثــانــي أكــد التقرير أن املجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق أصدر قرارات استثنائية ،خالل العام  ،2019بشأن عدد
من الترتيبات املالية لسد العجز مما تبقى من إيــرادات النقد األجنبي
لسنة  ،2018تخللها العديد من املخالفات.
وفي فبراير /شباط املاضي ،أعلنت وزارة املالية في حكومة الوفاق عن
اعتماد اللجنة الفنية املشتركة ،املؤلفة من مسؤولني ماليني من الحكومة
الشرعية والحكومة املوازية ،شرقي البالد ،للميزانية العامة املوحدة.
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تحقيقات

خاليا الدم البيضاء أحد مكونات الدم ،وتقوم بمحاربة الكائنات الضارة
التي تحاول غزو الجسم ،وصحة هذه الخاليا المهمة لجسمنا يتطلب
تغذية متوازنة ،خاصة إذا تعرضت للنقص
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خاليا الدم
البيضاء

العالقة بين المناعة والمرض وسوء التغذية

حمدي المهدي

تـ ـح ــارب خ ــاي ــا ال ـ ــدم ال ـب ـي ـضــاء ال ـف ـيــروســات
والبكتيريا وامليكروبات التى تهدد صحتك،
ويمكن لجسمك أن ينتج  100مليار خلية دم
بيضاء في اليوم ،لكن ســوء التغذية واملــرض
واإلصابة قد تسبب انخفاض إنتاجها.

كريات (خاليا) الدم البيضاء
هناك خمسة أنــواع من كريات الدم البيضاء،
لـكــل منها وظـيـفــة فــى جـهــاز املـنــاعــة لتدمير
املــواد الضارة والوقاية من املــرض ،ويختلف
ع ـ ــدد خ ــاي ــا الـ ـ ــدم ال ـب ـي ـض ــاء ( )WBCsل ــدى
شـخــص م ــا ،ول ـكــن امل ـعــدل الـطـبـيـعــي ي ـتــراوح
ع ــادة بــن  4000و 11000لـكــل مـيـكــرولـتــر من
ال ــدم ،وقــد يعني اختبار ال ــدم ال ــذي يظهر أن
ع ــدد ك ــرات ال ــدم الـبـيـضــاء أق ــل مــن  4000لكل
ميكروليتر أن جسمك قد ال يكون قــادرا على
محاربة العدوى كما ينبغي.
أسباب نقص كريات الدم البيضاء
 االل ـت ـهــابــات الـفـيــروسـيــة ال ـتــي تـعـطــل عملنخاع العظام بشكل مؤقت.
 بعض االضـطــرابــات املــوجــودة عند الــوالدة(الخلقية) الـتــي تنطوي على ضعف وظيفة
نخاع العظام.
 الـســرطــان أو األم ــراض األخ ــرى الـتــي تلحقالضرر بنخاع العظام.
 اضطرابات املناعة الذاتية التي تدمر خالياالدم البيضاء أو خاليا نخاع العظام.
 االلـتـهــابــات الـشــديــدة الـتــي تستهلك خالياالدم البيضاء بشكل أسرع مما يمكن إنتاجه.
 األدوية ،مثل املضادات الحيوية ،التي تدمرخاليا الدم البيضاء.
 فقر الدم الالتنسجي. العالج الكيميائي أو األشعاعى. فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز. فرط الطحال. متالزمة كوستمان. سرطان الدم. الذئبة. سوء التغذية ونقص الفيتامينات.  Myelokathexisوه ـ ــو اضـ ـ ـط ـ ــراب خـلـقــييتضمن فشل العدالت في دخول مجرى الدم.
 التهاب املفاصل الروماتويدي واضطراباتاملناعة الذاتية األخرى.
 السل (واألمراض املعدية األخرى).طرق زيادة كريات الدم البيضاء
ت ـع ـمــل ال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات وامل ـ ـعـ ــادن ومـ ـض ــادات
األكسدة ً
معا ملساعدة جسمك في الحفاظ على
نظام مناعة صحي ،مما يسمح بإنتاج خاليا
الدم البيضاء بشكل كاف:
 .1الفيتامينات

ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر عـلــى
خــايــا ال ــدم البيضاء ،وتعزيز جـهــاز املناعة،
مـنـهــا فـيـتــامــن  Dال ــذي يـمـكــن أن يـمـنــع نمو
البكتيريا املسببة ألن ــواع معينة مــن مــرض
الـســل ،وفيتامني  Cال ــذي يحفز إنـتــاج خاليا
الدم البيضاء ،وفيتامني  Hالذي يحفز نشاط
الخاليا الليمفاوية ،والعديد من فيتامينات B
 B12 ،(B6وحمض الفوليك) لها دور في صحة
الجهاز املناعي .لذلك فإن انخفاض ما يحصل
عليه الجسم من بعض الفيتامينات قد يؤدي
لتقليل عدد كرات الدم البيضاء لديك.
 .2المعادن

التغذية الكاملة ال بد أن تشمل معادن النحاس

متطرف يميني قتل تسعة من أصول تركية العام الماضي ()Getty

يتصاعد خطاب اليمين المتطرف في ألمانيا ويكتسب المزيد من أصوات الناخبين عبر أساليب تخويف متنوعة ،ما أدى
لتزايد جرائم اإلسالموفوبيا وما يرتبط بها من عنصرية تتنامى في مقاطعات ما كان يعرف بألمانيا الشرقية سابقا

تتميز كرات الدم البيضاء بعمر قصير جدًا ،والتغذية مهمة إلنتاج خاليا جديدة لتعويض الفاقد ()Getty

والسلينيوم وال ــزن ــك ،وه ــي ضــروريــة لنظام
امل ـنــاعــة ال ـص ـحــي ،وبــال ـتــالــي إن ـتــاج ووظـيـفــة
خاليا الــدم البيضاء ( )WBCبشكل صحيح،
ويـعـمــل الـنـحــاس كـمـضــاد لــأكـســدة لحماية
خ ــاي ــا الـ ــدم ال ـب ـي ـضــاء م ــن األضـ ـ ــرار الـبـيـئـيــة
وتــدمـيــر الـعــوامــل املسببة لــأمــراض ،ويبدو
أن السيلينيوم يعزز تنشيط ونمو الخاليا
الليمفاوية ،والزنك مهم لسالمة غشاء ،WBC
ويلعب دورا مهما في بنية الغشاء وحماية
خاليا الدم البيضاء من التلف.
 .3مضادات األكسدة

يمكن أن تتلف خــايــا ال ــدم الـبـيـضــاء بسبب
أنـ ـ ــواع األك ـس ـج ــن الـتـفــاعـلـيــة ( ،)ROSوهــي
ج ــزي ـئ ــات ت ـفــاع ـل ـيــة ك ـي ـم ـيــائ ـيــا ت ــول ــد بـعــض
األمراض ،مثل السرطان واألمراض االلتهابية
املزمنة ،وتلعب األغذية املضادة لألكسدة دورا
في حماية الخاليا من أضرار أنواع األكسجني
التفاعلية ،وحماية خاليا الدم البيضاء.

األغذية التي ينصح بتناولها في
حال قلة كريات الدم البيضاء
 مـنـتـجــات األل ـب ــان :جـمـيــع مـنـتـجــات األلـبــانوم ـن ـت ـج ــات األل ـ ـبـ ــان امل ـب ـس ـت ــرة ،م ـث ــل ال ـجــن
والزبادي والقشدة الحامضة.
 النشويات :جميع أنــواع الخبز ،واملعكرونةامل ـط ـب ــوخ ــة ،والـ ـحـ ـب ــوب ،وال ـب ـط ــاط ــا ال ـح ـلــوة
املـطـبــوخــة ،والـفــاصــولـيــا ،والـ ــذرة ،وال ـب ــازالء،
والحبوب الكاملة.
 الـ ـخـ ـض ــار :ج ـم ـيــع ال ـخ ـض ــار امل ـط ـب ــوخ ــة أواملجمدة.
 الفواكه :الفاكهة النيئة واملجمدة املغسولةج ـي ـدًا وعـصــائــر الـفــاكـهــة ،جـنـ ًـبــا إل ــى جنب
مع الفواكه ذات القشرة السميكة املغسولة
وامل ـ ـق ـ ـشـ ــرة ج ـ ـي ـ ـدًا مـ ـث ــل املـ ـ ـ ــوز والـ ـب ــرتـ ـق ــال
والجريب فروت.

معلومة تهمك

عمر كريات الدم
البيضاء قصير مقارنة
بباقي خاليا الدم
 الـبــروتــن :الـلـحــوم املطبوخة جـيـدًا ،وكذلكالـبـيــض امل ـط ـبــوخ ج ـيـ ًـدا أو امل ـس ـلــوق وبــدائــل
البيض املبستر ،األسماك واملأكوالت البحرية
املدخنة.
 املـكـســرات وال ــزي ــوت :مثل زيــت ال ــذرة وزيــتالكانوال والفول السوداني.
 األعشاب الطازجة املغسولة ًجيدا واألعشاب
والتوابل املجففة (املضافة إلى األطعمة النيئة
أو املطبوخة).
 -عسل النحل املبستر.

األطعمة التي ينصح بتجنبها مع
قلة كريات الدم البيضاء
 الحليب غير املبستر أو الخام. منتجات األلبان املصنوعة من الحليب غيراملبستر أو الخام مثل األجبان القديمة ،أجبان
مع خضروات غير مطبوخة وأجبان مع العفن
(جبنة زرقاء).
 النشويات النيئة :الخبز مع املكسرات النيئةواملـعـكــرونــة غير املطبوخة والـشــوفــان النيء
والحبوب النيئة.
 ال ـخ ـض ــار :ال ـخ ـض ــار ال ـن ـي ـئ ــة ،وال ـس ـل ـط ــات،واألعـشــاب والتوابل النيئة ،ومخلل امللفوف
الطازج.
 الفاكهة :الفواكه النيئة غير املغسولة وعصائرالفواكه غير املبسترة والفواكه املجففة.
 املكسرات النيئة غير املحمصة. -البروتني :اللحوم النيئة أو غير املطبوخة

جـيـ ًـدا والـلـحــوم ال ـبــاردة والـســوشــي واللحوم
الباردة والبيض غير املطبوخ ً
جيدا.
 السمك املخلل. منتجات املعجنات اململوءة بالكريمة غيراملبردة.

تأثير الغلوكوز على كريات الدم
البيضاء
عندما يتقلب مستوى الغلوكوز في الدم عن
قيمته الطبيعية ،ال تتأثر كرات الدم الحمراء
فحسب ،بل تتأثر أيضا خاليا الــدم البيضاء
وخـ ــايـ ــا ال ـص ـف ــائ ــح الـ ــدمـ ــويـ ــة ،ويـ ــاحـ ــظ أن
مفعول الحلويات يبقى ملدة  5-2ساعات بعد
تناولها ،وللسكر تأثيرات مباشرة وشديدة
على كريات الدم البيضاء ،وعلى سبيل املثال
عند شرب زجاجة  1لتر من الصودا أو تناول
 100غــرام من السكر ،تقل فعالية كريات الدم
الـبـيـضــاء بنسبة  ،%40وه ــذا يمكن أن يقلل
مــن قــدرة كــريــات الــدم البيضاء على محاربة
مسببات األمراض وبالتالي يضعف تفاعلها،
ل ـ ــذا ي ـج ــب ت ـ ـنـ ــاول ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات وال ـف ــواك ـه ــة
الطازجة املغسولة جيدا.
تأثير ملح الطعام على كريات
الدم البيضاء
امللح عنصر مهم في النظام الغذائي للحفاظ
عـلــى الـ ـت ــوازن ف ــي ال ـج ـســم ،وتـ ـت ــراوح القيمة
الطبيعية للصوديوم بني  145-135مليمول/
لتر ،وإذا كان تركيز الصوديوم أقل من القيمة
الـطـبـيـعـيــة ،ت ـعــرف الـحــالــة بـنـقــص صــوديــوم
الـ ـ ــدم ،وح ــال ــة ال ـتــرك ـيــز ال ـع ــال ــي ت ـس ـمــى فــرط
صوديوم الدم.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مورثات إنسان نياندرتال ربما تؤثّر على شدة مرض كورونا
سجلت دراسة حديثة أن وجود جينات إنسان نياندرتال على
الصبغي رقم  3يرتبط بزيادة قدرها  % 60في احتمال الحاجة
للعالج في املستشفى ،كما الحظ الباحثون زيادة في شدة
اإلصابة ونسب الوفيات عند إصابة حاملي هذه املورثات
النيادرتالية بكوفيد .19-وتشارك في الدراسة باحثون بمعهد
ماكس بالنك في أملانيا ،وجامعة كارولينسكا في السويد،
وجامعة أوكيناوا في اليابان على أكثر من خمسة آالف عينة.
ونشرت نتائجها في مجلة .Nature
ورصدت أعلى نسبة لهذه املورثات موجودة في بنغالديش
( ،)%63ووجد أن نسبة الوفاة في البريطانيني من أصول
بنغالديشية عند اإلصابة بكوفيد  19قد بلغت ضعف
نسبتها في غيرهم .وكانت دراسات جينية سابقة أظهرت
وجود عالقة بني شدة اإلصابة بكوفيد  ،19ووجود

مورثات معينة على الصبغي رقم  3والصبغي رقم  9في
املادة الوراثية عند اإلنسان.
جينات تحمي حاملها :وجــد الـبــاحـثــون أن جـيـنــات أخــرى
على الصبغي رقم  12يرجع أصلها أيضا إلى إنسان نياندرتال
يرتبط وجودها بحماية حاملها من شدة اإلصابة بكوفيد 19
بحوالي .% 22
كيف تؤثر جينات نياندرثال على مرض كوفيد 19؟:

ال ُيعرف حتى اآلن كيف يؤثر وجود هذه الجينات على شدة
اإلصابة وعلى نسبة الوفاة ،ولكن تشير الــدراســات لوجود
عــاقــة بــن االس ـت ـعــداد ال ــوراث ــي ،وش ــدة اإلص ــاب ــة واحـتـمــال
الوفاة بكوفيد .19

سؤال في الصحة

عمري  27سنة وأعاني من ألم شديد
جدا أسفل الظهر من اليسار وينزل
إلى الفخذ ،األمر الذي جعلني أمشى
بعرج واضح وال أستطيع املشي ملدة
قصيرة.
ذه ـب ــت ل ـل ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي أك ـث ــر مــن
 30ج ـل ـس ــة بـ ـ ـ ــدون تـ ـحـ ـس ــن ،ف ـقــط
ق ـل ــل ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الـ ـفـ ـخ ــذ ،وع ـنــد
إجـ ـ ــراء األشـ ـع ــة ت ـبــن وج ـ ــود عظمة
زائ ــدة متكونة مــن الـفـقــرة الخامسة
والحوض يسارا وتزحزح من الدرجة
األول ـ ــى ونـصـحـنــي الـطـبـيــب ب ــإج ــراء
جراحة إزالــة العظمة وتثبيت للفقرة
الخامسة كحل أخير ..فهل سأرتاح
فعال؟
األخت الكريمة؛

ال بأس عليك إن شاء الله..
إذا كان هناك تحسن مع العالج
الـطـبـيـعــي ،خــاصــة إن ك ــان هــذا
الـتـحـســن مـسـتـمــرا ،فــأنــا أفـضــل
االن ـت ـظــار واملـتــابـعــة مــع الـعــاج
الطبيعي .وإذا كان هناك ترشيد
للمجهود يكون من األفضل مع
تفادي استخدام الظهر في رفع
أحـمــال ثقيلة وتـفــادي الجلوس
لفترات طويلة.
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــود ت ــأث ــر
بـ ــاألع ـ ـصـ ــاب ن ـت ـي ـج ــة ل ـل ـض ـغــط
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وأدى ه ـ ـ ـ ــذا ل ـ ـحـ ــدوث
ضـ ـع ــف بـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـ ـحـ ــركـ ــة أو
ق ــوة ال ـع ـض ــات ،خ ـصــوصــا إذا
ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــأثـ ــر ال ي ـت ـح ـســن
بــالـعــاج الطبيعي بــل يستمر،
ع ـن ــده ــا ن ـل ـجــأ ل ـع ـمــل ال ـج ــراح ــة
إلزال ـ ـ ــة ال ـض ـغ ــط ع ــن األعـ ـص ــاب
مـ ـ ـ ــع ت ـ ـح ـ ـمـ ــل مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر إجـ ـ ـ ـ ــراء
الـعـمـلـيــة ،ألن ال ـف ــائ ــدة املــرجــوة
مــن العملية الجراحية ستكون
أكـ ـب ــر مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر امل ـصــاح ـبــة
لها .وتذكري أن تثبيت الفقرات
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـس ــن لـ ـي ــس ب ــالـ ـق ــرار
البسيط.
مع تمنياتي بالشفاء.
د .بالل إبراهيم

أخصائي جراحة العظام

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

اإلسالموفوبيا
في ألمانيا
استغالل قدامي المهاجرين
للتحريض على الالجئين

برلين ـ باسل الحمدو

ت ـ ـن ـ ـفـ ــس ال ـ ـثـ ــاث ـ ـي ـ ـنـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري
أحـ ـم ــد ال ــزعـ ـب ــي ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء ،عـقــب
ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات ح ــزب االت ـحــاد
الــديـمـقــراطــي املـسـيـحــي ،والـ ــذي تنتمي إليه
املـسـتـشــارة األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل ،بعدما
أفضت إلــى وصــول أرمــن الشيت إلــى رئاسة
الحزب في  16يناير/كانون الثاني املاضي،
ما يعد خطوة أولية نحو منصب املستشارية.
«وقــوبــل صعود الشـيــت ،وهــو وزيــر هجرة
واندماج سابق ،بارتياح بني الالجئني بعد
تصاعد خطاب الكراهية بشكل متفاقم منذ
عام  ،2015في ظل الصعود السياسي لحزب
الـبــديــل مــن أج ــل أملــانـيــا اليميني املـتـطــرف
وال ـش ـع ـب ــوي ،بـيـنـمــا ظ ــل الش ـي ــت امل ـع ــروف
بسياسته الليبرالية والقدرة على التواصل
مــع مجتمعات املـهــاجــريــن حليفا مخلصا
مل ـيــركــل ،وداف ـ ــع ع ــن مــوق ـف ـهــا ف ــي اسـتـقـبــال
مئات اآلالف من طالبي اللجوء» ،كما يقول
ال ــزع ـب ــي والـ ـ ــذي ي ـ ــدرس ف ــي جــام ـعــة بــرلــن
لـ«العربي الجديد».
معاناة الفئة األكبر
من المهاجرين

تـكـشــف نـتــائــج دراسـ ــة «مــاكــس مـقــابــل م ــراد:
درجـ ـ ـ ــات أق ـ ــل فـ ــي اإلمـ ـ ـ ــاء ألط ـ ـفـ ــال امل ـ ـ ــدارس
االبتدائية مــن خلفية تركية» وال ـصــادرة عن
جــامـعــة مــانـهــايــم فــي يــولـيــو/تـمــوز  2018أن
ال ـطــاب مــن أص ــول تــركـيــة يـمـنـحــون مــن قبل
املعلمني واملـعـلـمــات األمل ــان عــامــات أق ــل مما
يمنح لنظرائهم األملان رغم تشابه اإلجابات،
ورصدت الدراسة إجابات  204طالب في كلية
تــدريــب املـعـلـمــن بـمـتــوســط أع ـمــار  23عـ ًـامــا.
وك ــان الـعــامــل الــوحـيــد الـحــاســم فــي اخـتــاف
الدرجات بينهم هو اسم الطالب.
ويبلغ عــدد املهاجرين األتــراك في أملانيا 2.8
مليون مهاجر ،مــن بينهم مليون و 400ألف
تــركــي يـحـمـلــون جـ ـ ــوازات س ـفــر أملــان ـيــة وفـقــا
إلحـ ـص ــاء ص ـ ــادر ف ــي عـ ــام  2019ع ــن مـنـصــة
خــدمــات الــاجـئــن اإلعــامـيــة والـتــي تتضمن
م ـع ـلــومــات أس ــاس ـي ــة حـ ــول ب ـي ــان ــات ال ـه ـجــرة

واالن ــدم ــاج والـلـجــوء فــي أملــانـيــا ،ومــن بينهم
املسن األملاني من أصل تركي جوركان أونور،
والــذي قال لـ«العربي الجديد»« ،ساهمنا في
بناء هــذا البلد ،وكنا نعتقد أن أبناءنا على
األقـ ــل سـيـصـبـحــون جـ ــزءًا م ــن ه ــذا املـجـتـمــع،
لكنهم يعاملوننا كأملان درجة ثانية ،وتنامي
ش ـع ـب ـيــة حـ ـ ــزب الـ ـب ــدي ــل املـ ـ ـع ـ ــادي ل ــأج ــان ــب
يجعلنا نقلق من أن القادم أسوأ».
وجــاء أونــور إلــى أملانيا مطلع الستينات من
القرن املاضي في ظل هجرة تركية متنامية،
كما يقول مضيفا «:أطلقوا علينا لقب العمال
ال ـض ـي ــوف ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـن ــا سـنـبـقــي ضـيــوفــا
حتى مع حصولنا على الجنسية ومع تنامي
ال ـت ـطــرف وال ـع ـن ـصــريــة ي ـب ــدو أن ـن ــا سنعيش
أي ــام ــا ع ـص ـي ـبــة ،وخ ـص ــوص ــا ن ـس ــاء ن ــا مـمــن
يــرتــديــن ال ـح ـجــاب» ،وال يخفي ح ــزب البديل
ع ـن ـصــري ـتــه ض ــد األت ـ ـ ـ ــراك ،إذ قـ ــال أل ـك ـس ـنــدر
غاوالند رئيس الكتلة البرملانية لحزب البديل
في «البوندستاغ» ،في تصريحات صحافية
مـنـتـصــف ف ـبــرايــر/ش ـبــاط « :2018األت ـ ــراك ال
ينتمون إلى أملانيا».
لكن الخبير األنثروبولوجي شتيفان هيرت،
والــذي يجري دراســة عن الخطاب اليميني
في أملانيا ،يقول إن مضمون خطاب الكراهية
ال يتعلق بعرق أو دين بقدر ما هو معاد لكل
ما هو غريب وقادم من الخارج ،وهذه سمة
موجودة في كل الشعوب وال تخص شعبا
بعينه ،إال أنها قد تكون مرتفعة لدى بعض
الـشـعــوب أكـثــر مــن األخـ ــرى ،نـظــرا للظروف
التاريخية التي مرت على بلد ما وأصبحت
ج ــزءا مــن الــذاكــرة الجمعية للشعب ،وهــذا
ما يمكن مالحظته بشكل متدرج ومتباين
داخ ـ ـ ــل ال ـب ـل ــد ال ـ ــواح ـ ــد ،ف ـم ـث ــا امل ـق ــاط ـع ــات
الــواقـعــة فــي القسم الغربي مــن أملانيا أكثر
ترحيبا بالالجئني من املقاطعات الشرقية،
م ـض ـي ـفــا ف ــي إفـ ــادتـ ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
«:خطاب التطرف في أملانيا ليس حكرا على
أبناء البلدان املستضيفة ،بل تبنى جزء من
قــدامــى املـهــاجــريــن ال ـخ ـطــاب الـيـمـيـنــي ضد
القادمني الجدد».
ووث ـقــت دراس ــة هـيــرت املـتــوقــع صــدورهــا مع
نهاية العام الجاري «أن تطرف بعض قدامى

 34751عضوا في
حزب البديل من
أجل ألمانيا اليميني
الشعبوي
السوريون في
المرتبة الثانية من
حيث عدد األطباء
األجانب بألمانيا

املهاجرين ورفضهم فكرة فتح الـحــدود أمام
موجات الـنــزوح عــزز خطاب اليمني املتطرف
فــي أملــانـيــا وه ــو مــا انـتـشــر بـعــد مــا أصبحت
صـحــف وق ـنــوات تـلـفــاز تستشهد بخطابات
مـ ـه ــاج ــري ــن قـ ــدامـ ــى وت ـ ـفـ ــرد لـ ـه ــم م ـس ــاح ــات
للحديث عن مخاطر وصــول موجات جديدة
مــن الــاجـئــن عـلــى املـجـتـمــع األمل ــان ــي» ،األمــر
الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ـل ــه حـ ـ ــزب الـ ـب ــدي ــل فـ ــي حـمـلـتــه
امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـم ـهــاجــريــن ،إذ ش ـ ــارك الــاجــئ
السوري كيفورك املاسيان والــذي تم تعيينه
موظفا في كتلة الحزب البرملانية في خطابات
وفعاليات للتحذير من «خطر املهاجرين».
تصاعد جرائم اإلسالموفوبيا

وثقت إحصائيات وزارة الداخلية االتحادية
وق ـ ــوع  950جــري ـمــة إس ــام ــوف ــوب ـي ــا ف ــي عــام
 ،2017فيما تــم تسجيل  824جريمة فــي عام
 ،2018بينما سجل التقرير السنوي الصادر
ع ــن م ـك ـتــب م ـنــاه ـضــة ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي يــون ـيــو/
حزيران  ،2020ارتفاع عدد جرائم العنصرية
املسجلة ضد املسلمني في أملانيا بنحو عشرة
ف ــي امل ــائ ــة ،وأك ـ ــدت ال ـح ـكــومــة أن املــؤس ـســات
واملنظمات التابعة للمسلمني تعرضت لـ 871
اعتداء في  ،2019أسفرت عن مقتل شخصني،
وإصابة  33آخرين بجروح.
وت ــأس ــس مـكـتــب مـنــاهـضــة الـتـمـيـيــز ف ــي عــام
 ،2006ويـ ـق ــدم امل ـ ـشـ ــورة ل ــأش ـخ ــاص ال ــذي ــن
يـتـعــرضــون للتمييز بسبب أصـلـهــم العرقي
أو انتمائهم الديني أو ميولهم الجنسية أو
بسبب أعـمــارهــم .وشملت الـحــوادث املسجلة
ف ــي الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،إثـ ـ ـ ــارة ال ـف ـت ـن ــة وإت ـ ــاف
املمتلكات وســب وإهــانــة املسلمني والتعدي
على ممتلكات الغير والكتابة على الجدران.
ومن بني من تعرضوا لالعتداءات العنصرية،
أيمن مزيك رئيس املجلس األعلى للمسلمني
فــي أملــانـيــا منذ عــام  ،2010وال ــذي يعتبر من
أبـ ــرز الـشـخـصـيــات ف ــي ال ـب ــاد ،وع ـلــى الــرغــم
مــن أن مــزيــك ول ــد ع ــام  1969فــي مــديـنــة آخــن
مــن أم أملــان ـيــة وأب سـ ــوري ،لـكـنــه مــع تنامي
ال ـكــراه ـيــة ض ــد املـسـلـمــن ب ــات يـتـلـقــى مـئــات
الـتـهــديــدات بــالـقـتــل والـشـتــائــم عـبــر الــرســائــل
البريدية ،ووسائل التواصل االجتماعي ،كما
يـقــول لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،مضيفا أن حــزب
البديل والعنصريني هم األقلية ،لكن األكثرية
الصامتة باملقابل يجب أن ترفع صوتها في
مــواج ـهــة خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة الـ ــذي يـسـتـهــدف
املسلمني في أملانيا ،بعدما وصلت العنصرية
والكراهية إلى حد لم يسبق له مثيل» ،وتابع:
«ال ـع ـن ـصــريــة ت ـصــاعــدت بـفـعــل ح ــزب الـبــديــل
وح ــرك ــة «وط ـن ـيــون أوروب ـ ـيـ ــون» ض ــد أسلمة
الـغــرب (بيغيدا) وشخصيات سياسية ،إلى
جانب ما لعبه اإلعالم من دور في التحريض.
نتمنى من السلطات األملانية القيام بردة فعل
واضحة حيال ذلك».
وم ـ ــن ب ــن أدوات وأس ـ ـبـ ــاب ت ـع ــزي ــز خ ـطــاب
ال ـكــراه ـيــة ،تـسـلـيــط وس ــائ ــل اإلع ـ ــام املـعـبــرة
عـ ــن ال ـي ـم ــن ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـج ــرائ ــم
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا نـسـبــة قـلـيـلــة م ــن الــاجـئــن
وتـصــويــرهــم عـلــى أن ـهــم مـجــرمــون مــن خــال
ضـ ــخ أخ ـ ـبـ ــار س ـل ـب ـي ــة شـ ـب ــه ي ــومـ ـي ــة ع ـن ـهــم،
وترسيخ فكرة مفادها أن أملانيا تواجه غزوا
بــربــريــا ،وفــق مــا رصــده الــاجــئ والصحافي
ال ـس ــوري مـحـمــد الـشـيــخ ع ـلــي ،والـ ــذي يعمل
عـلــى قـضــايــا الــاج ـئــن ،مـضـيـفــا لــ«الـعــربــي

الجديد»« :دعم قدامى املهاجرين تلك النظرة
امل ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ،إل ــى ح ــد ت ـصــويــت بعضهم
لـ ـح ــزب ال ـب ــدي ــل ف ــي م ــدي ـن ــة ك ــاس ــل وف ـ ــق مــا
رص ــدت ــه» ،لـكــن عـلــي يـتــوقــع بــاملـقــابــل تــراجــع
خطاب الكراهية في السنوات املقبلة بسبب
تــوافــق أوروب ــي على محاربة صعود اليمني
املتطرف ،واندماج العدد األكبر من الالجئني
الجدد وخاصة السوريني الذين أصبح أكثر
من نصفهم يعمل أو يــدرس ،وهــو ما يؤيده
الطبيب ال ـســوري محمد املـحـمــود املقيم في
مدينة ماينز ،مشيرا إلى إحصائيات صادرة
غرفة األطباء األملانية في عام  ، 2017رصدت
قــدوم  10آالف طالب طــب بشري إلــى البالد،
م ــا شـكــل وفـ ــرة ف ــي األط ـب ــاء وج ـعــل املـشــافــي
األملانية تختار األفضل واألكـفــأ عقب موجة
اللجوء الكبيرة في .2014
ويـبـلــغ ع ــدد األط ـبــاء الـســوريــن الـعــامـلــن في
أملــان ـيــا م ــن غ ـيــر ال ـحــاص ـلــن ع ـلــى الـجـنـسـيــة
 3632طـبـيـبــا ،وي ــأت ــي ال ـســوريــن ف ــي املــرتـبــة
الثانية من حيث عــدد األطـبــاء األجــانــب ،بعد
الــرومــانـيــن ،وحـصـلــوا عـلــى تــرخـيــص ودعــم
حكومي ،فيما يعمل  2300صيدالني سوري
فــي قطاعات األدوي ــة املختلفة والصيدليات،
وفق إحصائيات غرفة األطباء األملانية.
الخطر القادم من الشرق

بـ ـل ــغ ع ـ ــدد أعـ ـ ـض ـ ــاء ح ـ ــزب ال ـ ـبـ ــديـ ــل34751 ،
عـ ـضـ ـوًا ،ب ـح ـســب ب ـي ــان ــات م ـن ـصــة اإلح ـص ــاء
 statistaال ـصــادرة فــي ديسمبر/كانون األول
 ،2020ف ـي ـم ــا ك ـش ـف ــت نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
املحلية األخ ـيــرة وال ـتــي ج ــرت فــي سبتمبر/
أيلول  ،2019أن قــوة الحزب تكمن في أملانيا
الشرقية وتصدرت ساكسونيا النسبة األعلى
للمصوتني لصالح الحزب بنسبة  27.5باملئة
م ــن األصـ ـ ــوات ب ــزي ــادة بـلـغــت نـسـبـتـهــا 17.8
ّ
بــاملـئــة مـقــارنــة بــاالنـتـخــابــات الـســابـقــة .وحــل
ثانيًا بعد حــزب املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنغيال
م ـي ــرك ــل ،ال ـ ــذي ي ـح ـكــم ال ــوالي ــة م ـنــذ ال ــوح ــدة
األملانية ،والذي حصل  32باملئة من األصوات،
وفي والية براندنبورغ التي يحكمها الحزب
االشتراكي ،الشريك في ائتالف ميركل ،حقق
حزب البديل املركز الثاني بحصوله على 23.5
بــاملـئــة مــن األص ـ ــوات ب ــزي ــادة نـحــو  11باملئة
ع ــن االن ـت ـخ ــاب ــات امل ــاض ـي ــة ،وه ــو م ــا يـفـســره
ال ـبــاحــث امل ـخ ـتــص ف ــي ح ــزب ال ـبــديــل بـمــركــز
كوريكتيف لألبحاث االستقصائية ماركوس
بـيـنــزمــان ب ــأن ال ـحــزب وج ــد بيئة خصبة في
مقاطعات أملانيا الشرقية وسكانها ،مشيرا
إلى أن جانب معتبر من السكان مازال متأثرًا
بالديكتاتورية التي نشأ عليها قبل هدم جدار
بــرلــن قبل نحو ثــاثــن عــامــا ،وتــابــع« :يقدم
حزب البديل نفسه في تلك الواليات على أنه
معاد للمهاجرين واالتـحــاد األوروب ــي ،وهذا
طــريــق سـهــل ملـخــاطـبــة فـئــة منغلقة تتملكها
مـشــاعــر ال ـخ ــوف م ــن ال ـغــربــاء األوروبـ ـي ــن أو
ال ــاج ـئ ــن ال ـس ــوري ــن واألف ـ ـغـ ــان ،وي ــزع ــم أنــه
بــوصــولــه إلــى الحكم سيخلص أملــانـيــا وتلك
املقاطعات من املشاكل األمنية والفقر ونقص
الـتـنـمـيــة وم ـش ــاك ــل ال ـس ـك ــن» ،وهـ ــو م ــا يقلق
الالجئني املتواجدين في تلك املناطق والذين
بــات بعضهم يفكر فــي االنـتـقــال خــاصــة بعد
االع ـت ــداءات الـتــي شهدتها مدينة كمنيتس،
ب ــوالي ــة ســاكـســونـيــا ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب ،على
املهاجرين من قبل يمينيني متطرفني.
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نافالني ...كيف تغير الصحافة
االستقصائية العالم
محمد أبو الغيط

كيف أطلق املعارض الروسي ،أليكسي نافالني ،أوسع موجة معارضة يواجهها بوتني؟
خارجيا ،يصف بايدن الرئيس الروسي بالقاتل ،وداخليا تندلع املظاهرات .ملاذا اكتسب
نافالني كل هــذه األهمية ،على الرغم من عــدم انتمائه ألي حــزب؟ اإلجــابــة بكلمتني:
الصحافة االستقصائية .مبكرا ،تنبه نافالني إلى أهمية ذلك املجال ومدى إمكاناته،
فريق
ّأسس مؤسسة «إف بي كي» غير الربحية ملكافحة الفساد ،وعبرها عمل مع
ٍ
تحقيقات بالغة اإلزعاج للسلطات ،حتى توج ذلك بفيلمه األخير
من الصحافيني لنشر
ٍ
«قصر بوتني» الــذي كاد يكلفه حياته .وعلى الرغم من أن الفيلم طويل (ساعتان)،
إال أن ــه ت ـجــاوز املــائــة وخـمـســة عـشــر مـلـيــون مـشــاهــدة .اتـهــم الفيلم بــوتــن بامتالك
قصر فــاره بقيمة  1,3مليار دوالر ،يشمل حدائق شاسعة ،وملعب هوكي الجليد
تحت األرض .استند التحقيق إلى صور القصر باستخدام مصادر ّصور األقمار
الصناعية املفتوحة ،وأيضا طائرات «درون ــز» ،باإلضافة إلى بحث مدقق بسجالت
ملكية األراضي والشركات ذات الصلة ،فضال عن شهادات عمال في املنطقة.
توصل التحقيق إلى أن بوتني يملك القصر عبر مؤسسة غير هادفة للربح ،تحمل
اســم «م ـبــادرة التنمية الــزراعـيــة» ،بينما يملك األراض ــي املحيطة بــه بمساحة نحو
سبعني كيلومترا جهاز األمن الفيدرالي الروسي ،وأن من قام بالسداد هم مجموعة
مــن أقــرب أصــدقــاء بوتني وزمــائــه فــي الــدراســة ،وكلهم شكلوا طبقة رجــال أعمال
منتفعة حوله .وأظهرت املعلومات أيضا إغداق املمتلكات على حريم القيصر ،حتى
أن والدة بطلة الجمباز السابقة إلينا كاباييفا ،والتي ّ
يتردد بشدة أنها عشيقة بوتني،
يظهر أنه تم منحها شقة فارهة عبر شركة تابعة لشركة «غاز بروم» الحكومية.
بعد بث الفيلم بأسبوعّ ،
تعرض نافالني لظرف صحي غامض ،سرعان ما تبني أنه
محاولة تسميم حسب اتهام األطباء األملــان .. .هنا تظهر الصحافة االستقصائية
ّ
تمكن تحقيق ضـخــم ،شــاركــت فيه مـ ّ
ـؤسـســات بيلينغكات
مــن جــديــد ،وهــذه امل ـ ّـرة
وسي إن إن وديرشبيغر ،من تحديد أسماء  12متعامال مع جهاز األمن الفيدرالي
الــروســي ،تــولــوا منذ  2017مراقبة نافالني ،وح ــاول ثالثة أشـخــاص منهم تحديدا
ً
تسميمه بمجال تصنيع غازات األعصاب .نشر «بيلينغكات» ملحقا مطوال يشرح
منهجية التحقيق ،مثل أن مصدر الحصول على قواعد بيانات آالف رحالت الطائرات
والسجالت الوصفية للهواتف املحمولة هو عبر ســوق ســوداء متوفرة في روسيا
تحديدا ،حيث يبيعها موظفون صغار بقنوات ّ
محددة معروفة على تطبيق تيليغرام.
والكلفة ال تتعدى عشرات أو مئات من اليوروات .إذا كان العالم قد شهد ،مع انطالق
وسائل التواصل االجتماعي ،طفرة في تأثيراتها االجتماعية السياسية ،فإن األعوام
األخيرة تشهد طفرة في آثار الصحافة االستقصائية في العالم.
ّ
مصور لجريمة
في منطقتنا ،شهدنا تحقيق مؤسسة «بيلينغكات» لتوثيق مقطع
إعدام أسرى على يد القائد العسكري املوالي لخليفة حفتر في ليبيا ،محمود الورفلي،
وهو ما تم إدراجه رسميا بأدلة املحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر ضبطه.
وباملثل ،اعتمدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية رسميًا أدلة صحافية قادمة من
ســوريــة .وعامليًا شهدنا عمل فريق نـيــويــورك تايمز على ملفات ضــرائــب ترامب،
وغيرها الكثيرّ .
تتطور أدوات االستقصائيني سريعا ،وعلى الصحافيني اليوم أن
ّ
يستجد ،ألن هذا ما سيجعل صحافيا يسبق أقرانه ،أو وسيلة إعالم
يالحقوا ما
ّ
تصنع الحدث ال تنتظره .وفي السياق نفسه ،ال يقل االعتناء بتسويق املادة أهمية
عن املادة .جانب كبير من نجاح فيلم نافالني كان بسبب الفيديو الذي تمت صياغة
ّ
محتواه بأسلوب جذاب ومضحك .في املقابل ،لدى بعض الصحافيني نقد ملؤسسة
نافالني ،حيث هي ال ّ
تقدم صحافة خالصة بمعايير الحياد املهني املعروفة .في نهاية
الفيديو ،ظهر نافالني يدعو الشعب إلى التظاهر في الشوارع ،ويخبرهم أال يظنوا أن
هناك من سيشبع من السرقة ويتنازل عن الحكم طوعا ،وهو ما يثير جدال معتادا
بني قبعتي الصحافي والناشط السياسي.
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محمود الريماوي

يـمـ ّـر األردن واألردنـ ـي ــون ،فــي ه ــذه اآلون ــة،
بحالةٍ غير مسبوقة من البلبلة والاليقني.
وذلك من ّ
جراء تفشي وباء كورونا ،وعقب
وقوع كارثة في مستشفى السلط ،قريبا من
العاصمة ّ
عمان ،أودت بحياة تسعة ضحايا
لنقص ط ــارئ فــي إم ــداده ــم بــاألوكـسـجــن.
وف ــي ظ ــل مـصــاعــب اق ـت ـصــاديــة وحـيــاتـيــة،
نتيجة اإلغــاقــات التي تفرضها إج ــراءات
مكافحة الوباء والوقاية منه .وعلى الرغم
مــن أن حــادثــة املستشفى قوبلت باهتمام
عــاجــل عـلــى أع ـلــى املـسـتــويــات (م ــن امل ـلــك)،
وأدت الــى إقالة وزيــر الصحة وخمسة من
كبار املـســؤولــن عــن املستشفى وإحالتهم
إلى القضاء ،إال أن مسيرات غاضبة انطلقت
مــن مــديـنــة الـسـلــط (  10كـيـلــومـتــرات غــرب
الـعــاصـمــة) ،وشملت مــدنــا ع ــدة ،وتزامنت
كسر لتعليمات الحظر الليلي ،قبل أن
مع
ٍ
ت ـهــدأ حـ ّـدت ـهــا ،مـصـحــوبــة بـحـمـلــة توقيف
ّ
املحتجني واملـشــاركــن ،و«بعضهم
لبعض

من جنسيات عربية» كما ذكر بيان رسمي.
ول ــم يـقـتـصــر األمـ ــر ع ـلــى ذلـ ــك ،إذ حفلت
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي وم ــواق ــع
ـات ،بعضها
إخ ـبــاريــة إلـكـتــرونـيــة ب ـك ـتــابـ ٍ
ملـ ـس ــؤول ــن س ــابـ ـق ــن ،ذات ط ــاب ــع ن ـقــدي
صريح ،ونبرة مريرة ضد الترهل اإلداري
وم ــراوح ــة خ ـطــوات اإلصـ ــاح الـسـيــاســي،
مــع دع ــوات م ـت ـكـ ّـررة إل ــى تــرجـمــة األوراق

كاريكاتير

املـلـكـيــة اإلص ــاح ـي ــة .وق ــد ش ــارك مجلس
ال ـن ــواب فــي تــوجـيــه حـمــات الـنـقــد ،حتى
أصبح الكل تقريبا ينتقد الـكــل ،وســادت
ّ
التطير والسوداوية ،إلى درجة
موجة من
أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ،صخر
دودي ــن ،ص ـ ّـرح ،فــي مـعــرض تعليقه على
ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ،إن«ال ـح ـك ــوم ــة ل ــم يعد
يمكنها أن تفعل امل ــزي ــد» ،وه ــو تصريح
مستغرب ،فمهمة الجهات الرسمية هي
فعل املزيد ،وهــذا ّ
مبرر وجــود املسؤولني
عـلــى رأس مـنــاصـبـهــم ،ورافـقـتـهــا ظــاهــرة
إع ــان عـشــائــر تـجــديــد تــأيـيــدهــا ووالئـهــا
للحكم والحكومة.
واقــع الـحــال أن وضــع الــوبــاء مقلق ،وذلــك
م ــع ت ـضــاعــف ع ــدد اإلص ــاب ــات والــوف ـيــات
فـ ـ ــي األس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــن ،غ ـ ـيـ ــر أن
اإلحصائيات تفيد بأن الوضع في األردن
ح ـتــى تــاري ـخــه أق ــل سـ ــوءا ع ـمــا ه ــو عليه
في اإلقليم ،في إسرائيل وتركيا وسورية
والعراق والسعودية واليونان ،وهي دول
اإلقـلـيــم املحيطة والـقــريـبــة .وأن املطاعيم
شحيحة نسبيا ،لـكــن نسبة االستنكاف
ع ــن تـلـقـيـهــا ت ـث ـيــر ال ـق ـل ــق ،إذ تـ ـ ــراوح بني
 %20و %40يــومـيــا .وأن الـحـكــومــة تتجه
إل ـ ــى وض ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـح ــي الـ ـخ ــاص
ضمن الخطط الوقائية والـعــاجـيــة ،وقد
تم توفير مستشفيات ميدانية في عديد
املــدن ،وتتم مراقبة العابرين عبر الحدود
ّ
التسرب .ويقع في األردن
وفحصهم ملنع

سعد المهندي

ممدوح الشيخ

سـ ــريـ ـ ًـعـ ــا ،انـ ـطـ ـل ــق مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ال ـت ـح ـل ـيــات
امل ـت ـسـ ّـرعــة واالس ـت ـن ـتــاجــات املـعـلـبــة ،حتى
قبل أن تتضح معالم التحول في العالقات
ّ
املصرية التركية .وما أصبح اآلن مؤك ًدا أن
ً
إقليميا ،قـ ّـررتــا
الـقــاهــرة وأن ـقــرة ،املهمتني
طــي صفحة الـ ًصــراع ،لكن حــدود مــا يمكن
اع ـت ـب ــاره «وفـ ــاقـ ــا» ل ــم تـ ــزل ب ـع ـي ــدة .وبـعــد
ـوات مــن الـقـصــف اإلعــامــي واملــواجـهــة
س ـنـ ٍ
السياسية بني العاصمتني ،يلوح في األفق
مـنـعـطــف مــا ت ــزال تـحـجــب مــامـحــه قنابل
ّ
الــدخــان املضللة املعبأة بمفردات قاموس
«التركيع» بكل ما تتسم بها من شعبوية.
ّ
أولــى ال ــدالالت املــؤكــدة ملا يحدث أن مشهد
التقارب التركي املصري يشبه ،من وجه من
الــوجــوه ،املنعطف ال ــذي شهدته العالقات
بــن واشـنـطــن وب ـكــن ،عـنــدمــا ق ــام الرئيس
األميركي ،نيكسون ،في عــام  ،1972بزيارة
تاريخية إلــى الـصــن .وقــد كانت بــن بكني
وواشـ ـنـ ـط ــن آنـ ـ ـ ــذاك م ـس ـت ــوي ــات ث ــاث ــة مــن
التناقض :القيم واملصالح والـنـمــاذج ،ولم
يـكــن الـتـحــول لـيـحـ ُـدث مــن دون أن تحصل
تعهد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن ال ـصــن عـلــى
ٍ
بالتخلي عن مبدأ القضاء على الرأسمالية،
وب ــال ـت ــال ــي ال ـق ـب ــول (الـ ـنـ ـظ ــري) بــإم ـكــان ـيــة
ال ـت ـعــايــش ب ــن الــرأس ـمــال ـيــة وال ـش ـيــوع ـيــة،
وه ــو ت ـعـ ّـهــد ن ـ ـ ً
ـادرا م ــا ت ـمــت اإلش ـ ــارة إلـيــه
فــي الـكـتــابــات ال ـتــي تـتـنــاول كـشــف حساب
ّ
القمة ،وهي كتابات تركز في معظمها على
النجاح في تجاوز مقولة «استحالة التقاء
املـصــالــح» .وقــد شهدت الـسـنــوات املاضية،
والسياسي الفني،
في الفضاءات :اإلعالمي
ً
ً
خطابا لم يخل من ًاملبالغة حينا ،ولم يخل
من التخويف أحيانا ،ومــداره في املحصلة
ال ـن ـهـ ًـائ ـيــة أن تــرك ـيــا «ن ـ ـمـ ــوذج» يـتـنــاقــض
تناقضا جـ ً
ـذريــا مــع نظم سياسية عربية
ً
تدير عالقتها معه بناء على املثل القائل« :ال
تسع السماء شمسني وال قمرين» .ويمكن
فــي ه ــذا الـسـيــاق أن نـضــع م ـفــردات كثيرة،
مــن بينها سيل أعـمــال درامـيــة أنتجت ،في
ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،ع ــن «الـحـقـبــة
الـعـثـمــانـيــة» كصفحة سـ ــوداء فــي الـتــاريــخ
ال ـعــربــي ال ـحــديــث ،وخ ـطــاب الـتـخــويــف من
«العثمانية الجديدة» في أدبيات سياسية
وثقافية كـثـيــرة ،بــاإلضــافــة إلــى مواجهات
سياسية متفاوتة ال ـحـ ّـدة ،لعل مــن أهمها
الـتــرحـيــب بــاملـحــاولــة االنـقــابـيــة فــي تركيا

ميشيل كيلو

األمل معقود على
تحدي
تجاوز األردن
ّ
المرحلة بحفظ
النظام الصحي من
التصدع أو االنهيار
ّ
تحت ضغط زيادة
الحاالت المصابة

ن ـظــريــات امل ــؤام ــرة ع ــن «سـ ــوء «ال ـل ـقــاحــات
ال ـغــرب ـيــة (وك ـ ــأن ن ـظــام ـنــا ال ـط ـبــي بــرم ـتــه،
مــن إع ــداد أكــادي ـمــي وأدويـ ــة ومستلزمات
وأجهزة ليس غربيا بالكامل ومنذ عقود،
إلى جانب صناعات دوائية محلية مزدهرة
تقتفي الخبرات الغربية).
ُ
وج ـم ـلــة ذل ــك ي ــدل عـلــى بـلـبـلــة اجـتـمــاعـيــة
وثقافية في مجتمع تتجاور فيه املحافظة
مــع الـحــداثــة مــع طـغـيــان األولـ ــى ،وتـســوده
عقلية الحق بالرعاية الحكومية الشاملة

ماجد الشيخ

هل سينجح الرهان على التسوية الليبية؟
عمر كوش

آمــال كبيرة تعلقها غالبية الشعب الليبي
ع ـل ــى ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـحـظــى
بــرعــايــة أم ـم ـيــة وت ــواف ــق دولـ ــي وإقـلـيـمــي،
وأفـ ـ ـض ـ ــت إل ـ ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـل ـت ـق ــى ال ـ ـحـ ــوار
الـسـيــاســي فــي  5الـشـهــر املــاضــي (فـبــرايــر/
شباط) سلطة تنفيذية موحدة ،خصوصًا
ب ـع ــد أن ص ـ ـ ّـوت م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ال ـل ـي ـبــي،
ف ــي  10مـ ــارس /آذار الـ ـج ــاري ،ملـنــح الثقة
لـلـحـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة ال ـت ــي يــرأس ـهــا عبد
الحميد الدبيبة ،والـســاســة الـتــي وسمت
تسليم فايز الـســراج السلطة إلــى الرئيس
الجديد للمجلس الرئاسي ،محمد املنفي،
في  16مارس /آذار الجاري.
وت ـ ــزداد ط ـمــوحــات الـلـيـبـيــن مــع اسـتـمــرار
صمت املدافع وتواتر الخطوات السياسية
فـ ـ ــي ات ـ ـ ـجـ ـ ــاه إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء فـ ـ ـص ـ ــول أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم
املأساوية ،منذ صدر في  21أغسطس /آب
 2020إعــانــان مـتــزامـنــان عــن وق ــف إطــاق
النار من رئيس املجلس الرئاسي السابق،
فايز السراج ،ورئيس مجلس النواب ،عقيلة
صالح ،ثم توالت الخطوات باتجاه تمتني
التسوية السياسية مع اإلعــان عن اتفاق
دائ ــم لــوقــف إط ــاق ال ـنــار فــي ع ـمــوم ليبيا
في  23أكتوبر /تشرين أول  ،2020وانعقاد
ّ
ملتقى الحوار الليبي الذي تشكل من طيف
واس ــع مــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة واملجتمعية
ب ــرع ــاي ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وان ـت ـخ ــب سلطة
تنفيذية ،ممثلة فــي أعـضــاء ثالثة ملجلس
رئاسي يمثل أقاليم ليبيا الثالثة ،طرابلس
وبرقة وفزان ،ورئيسًا لهذا املجلس ،إضافة
إلى رئيس حكومة انتقالية.
وإن كــان تثبيت وقــف إطــاق النار بمثابة
اخ ـت ـب ــار ل ـن ـيــات ج ـم ـيــع الـ ـق ــوى واألطـ ـ ــراف
امل ـت ـصــارعــة ،وإلس ـهــام ـهــا ف ــي إش ــاع ــة جو
م ــن الـطـمــأنـيـنــة ل ــدى ك ــل الـلـيـبـيــن ،إال أن
الحكومة الجديدة تنتظرها مهام عديدة،
أبـ ــرزهـ ــا ت ـط ـب ـيــق خ ــري ـط ــة الـ ـط ــري ــق ال ـتــي
ّ
أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في
جنيف ،والعمل على صياغة دستور جديد
وق ــان ــون انـتـخــابــي ،بـغـيــة تـمـهـيــد الـطــريــق
إلجـ ــراء انـتـخــابــات بــرملــانـيــة ورئــاس ـيــة في

(ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـك ــاد ي ـش ـبــه الـ ـح ــال ف ــي دول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــرب ـيــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـفــرق
الشاسع هنا وهناك) ،وعلى تململ اإلدارة
العامة بعد عقود من ركودها ،وعقب تطوير
إداري شـمــل وزارات ومــؤسـســات ومــرافــق
دون ســواهــا ،ومــع استمرار بعض مظاهر
أمـنـنــة ال ـح ـيــاة ال ـعــامــة ،وه ــو مــا شـكــا منه
تقرير لهيئة حكومية (املجلس االقتصادي
االجتماعي في تقريره عن حال البالد لعام
 ،)2019ومع اختالط مفهوم مكافحة الوباء
واتباع اإلجراءات الوقائية ،مع التوسع في
املخالفات وانتقائيتها أحيانا ،وسلوكها
مسلكا جـبــائـيــا فــي بـعــض ال ـح ــاالت ،على
الرغم من تقلقل الوضع االقتصادي لألفراد
وللمحال التجارية.
لـقــد ارتـفـعــت ،فــي األث ـن ــاء ،أص ــوات تطالب
بإقالة الحكومة وعدم االكتفاء باإلجراءات
ال ـتــي ات ـخ ــذت ب ـحــق م ـســؤولــن مـبــاشــريــن
في وزارة الصحة .وهي دعوة ال تخلو من
الوجاهة ،استنادا إلى منطق أن املسؤولية
تضامنية في مجلس الــوزراء ،غير أن ذلك
ل ــن يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ،ف ــي ه ــذه الـ ـظ ــروف ،س ــوى إلــى
الغرق في دوامــة تبديل الحكومات إلى ما
ال ن ـهــايــة ،عـلـمــا أن ــه ل ــم يـمــض س ــوى ستة
أشهر على تشكيل حكومة بشر الخصاونة
ال ـح ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ــت ،ب ـغ ـيــر مـ ــواربـ ــة،
مـســؤولـيــة مــا حــدث مـنــذ الـســاعــات األولــى
ً
للمأساة ،والتي شهدت تعديال واسعًا في
الـســابــع مــن م ــارس /آذار ال ـج ــاري ،وخــرج

منها قبل التعديل بــأيــام وزي ــرا الداخلية
والـعــدل ملخالفتهما تعليمات الحظر ،في
خـطــوة رمــزيــة ال ســابــق لها بحق وزيــريــن
يتوليان حقيبتني سياديتني ،قبل أن يتم
الح ـق ــا إق ــال ــة وزيـ ــر ال ـص ـحــة .وخـ ــال ذل ــك،
اس ـت ـق ــال وزي ـ ــر ال ـع ـمــل ب ـعــد أدائـ ـ ــه الـيـمــن
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وحـ ـض ــوره ال ـج ـل ـســة األول ــى
ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد ال ـت ـعــديــل الـ ــذي طــرأ
عـ ـلـ ـي ــه .وال ي ـح ـت ـم ــل ال ـ ــوض ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــي
(واإلداري الـعــام) مزيدا من التبديالت في
هذه املرحلة ،كما ال يحتمل إضفاء مزيد من
بشخصيات ذوي خلفية غير
االسـتـعــانــة
ٍ
مدنية (عسكرية) ،فالبالد في حالة طوارئ
صحية واقـتـصــاديــة ،ولـيــس أكـثــر أو أبعد
أو غير ذلــك ،وما زال الطموح قائما لدولةٍ
مدنيةٍ وقد ّ
تبدى ذلك في بعض أطروحات
األوراق امللكية اإلصالحية .واألمــل معقود
ع ـلــى ت ـج ــاوز ت ـح ـ ّـدي ه ــذه املــرح ـلــة بحفظ
الـنـظــام الـصـحــي مــن الـتـصـ ّـدع أو االنـهـيــار
تحت ضغط زي ــادة الـحــاالت املـصــابــة ،وأن
تــأخــذ الـعــدالــة مـجــراهــا بخصوص مأساة
مستشفى السلط ،وأن يفرج عن املوقوفني
امل ـح ـتـ ّـجــن ،وعـ ــدم الـتـضـيـيــق عـلـيـهــم بعد
إخ ـ ــاء س ـب ـي ـل ـهــم ،وأن ي ـم ـض ــي اإلص ـ ــاح
اإلداري وال ـس ـي ــاس ــي إل ـ ــى األم ـ ـ ــام ،وع ــدم
إش ـهــار ال ــذرائ ــع مــن هـنــا وه ـنــاك فــي وجــه
ّ
املتقدمة
هذه االستحقاقات ،ولنا في الدول
واملزدهرة أفضل قدوة لنا.
(كاتب من األردن)

كورونا السلطة وموت القطيع

القيم والنماذج والمصالح
بين القاهرة وأنقرة
(يوليو /تموز  ،)2016واملواجهة في ليبيا
وفي شرق املتوسط وغيرهما .واآلن هناك
اعتراف عملي بأن التعايش ممكن .وتؤكد
تجربة السنوات القليلة املاضية في عالقات
ال ـقــاه ــرة وأن ـق ــرة أن الـتــأثـيــر امل ـت ـبــادل بني
القيم واملصالح والنماذج أمــر حتمي ،وأن
حسابات الربح والخسارة يمكن «تكييفها»
بدرجة كبيرة للحفاظ على «درجــةٍ ما» من
االتساق مع القيم والنماذج.
وفي ضوء هذه القاعدة ،يمكن فهم الكيفية
التي ُيحتمل أن تتأثر بها أوضاع معارضة
املنفى املصرية في تركيا ،وخالل الساعات
ً
اجتماعا بني مسؤولني أتراك
التي أعقبت
ً
وإع ــام ـي ــن م ـص ــري ــن ،أص ـب ــح م ــؤك ــدا أن
املصالح التركية ستتغلب على عاملي القيم
ً
وضوحا فإن تركيا،
والنماذج .وبلغة أكثر
على األرجح ،قد طوت صفحة الطموح إلى
تغيير جــذري في العالم العربي يستكمل
م ـســار ال ـس ـنــوات األولـ ــى مــن عـمــر «الــربـيــع
العربي» .وبعد ّ
ملموس في املوقف
تحول
ّ
امل ـصــري فــي ليبيا ،تــأتــي مــؤشــرات أخــرى
لتؤكد أن العاصمتني تراجعتا عن منطق
«الحد األقـصــى» .وباللغة الشعبوية التي
تمتلئ بها قنوات فضائية ومواقع تواصل
اج ـت ـمــاعــي ،ف ــإن الـعــاصـمـتــن وصـلـتــا إلــى
أي منهما
لحظة الـتــراجــع مــن دون نـجــاح ٍ
في «تركيع» األخ ــرى .ولــدى كل منهما ما
يربحه من هــذه «الهدنة» التي ال يستبعد
أن ت ـت ـحـ ّـول إل ــى ع ــاق ــة ت ـب ــادل م ـصــالــح ال
تخلو من قضايا شائكة «مسكوت عنها»
إلى حني .وإذا عدنا إلى املقارنة باملنعطف
في العالقات بني واشنطن وبكني في ،1972
فإن املصالح التي نجح البلدان في تبادلها
تضخمت خــال عشرات السنني ،ثم عادت
بكني وواشنطن إلى املواجهة ،عندما وجد
ٌ
ك ــل مـنـهـمــا أن ال ـق ـيــم وال ـن ـم ــوذج م ـه ـ ّـددان
تغليبا ً
ً
تاما .وكما
بسبب تغليب املصالح
أن ال ـت ـقــارب األم ـيــركــي الـصـيـنــي ق ــد نجح
فــي اإلس ـه ــام فــي إب ـعــاد بـكــن عــن موسكو
سـنــوات ،فــإن التقارب بــن القاهرة وأنقرة
ً
جزئيا ،عن
سيسهم في إبعاد القاهرة ،ولو
عــواصــم عربية مــا تــزال تتعامل مــع تركيا
ً
بناء على املثل «ال تسع السماء شمسني وال
قـمــريــن» .وخـطــاب الـغــالــب واملـغـلــوب الــذي
مــأ «الـســوشـيــال مـيــديــا» بـمـجــرد انـطــاق
عربة «الهدنة» نتيجة طبيعية لسنوات من
القصف اإلعالمي املتبادل.
(كاتب مصري)

ثورة ليست كغيرها

ذروة غضب تواكب ذروة الوباء
م ــا ي ـقــع ف ــي ع ـش ــرات ال ـ ــدول م ــن مـفــاجــآت
املــوجــات املـسـتـجـ ّـدة وال ـســاالت املتحولة
ل ـلــوبــاء .وإذ كـشــف ال ــوب ــاء بـعــض عـيــوب
الجهاز اإلداري ،فإنها مـتــوارثــة وقديمة،
وت ـت ـع ـلــق بـنـقــص اإلرادة ال ـح ـكــوم ـيــة في
اإلص ــاح وسـيــاســة التوظيف الـتــي تقوم
ع ـلــى االس ـت ــرض ــاء أو اإلثـ ـ ــرة ،واض ـط ــراب
مفهوم املواطنة وتضاربه بعد مائة عام
عـلــى نـشــوء الــدولــة ،وكــذلــك نـقــص اإلرادة
االجـتـمــاعـيــة عـلــى م ــدى ع ـقــود فــي ّ
تحمل
كـلـفــة اإلص ـ ــاح ،وال ـتــي تـعـنــي ،فــي بعض
جوانبها ،الحد من التوظيف في القطاع
العام ،ووضع شروط صارمة عليه ،وكذلك
محاسبة املوظف على أدائه.
لــو كــانــت هـنــاك وصـفــات سحرية للتغلب
ال ـع ــاج ــل ع ـل ــى الـ ــوبـ ــاء ،وف ـت ــح ال ـق ـطــاعــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ألخ ـ ـ ــذت بـ ـه ــذه ال ــوص ـف ــات
ـدول املـتـقـ ّـدمــة ال ـتــي تـعــانــي األم ـ ّـري ــن من
الـ ـ ّ
تـفــشــي ال ــوب ــاء ،وم ــن الـصـعــوبــة املـتـفــاقـمــة
في السيطرة عليه ،غير أن نقطة االنطالق
ّ
هي تلقي اللقاحات .وقــد تمكن األردن من
لقاحات تكفي ،في املرحلة
الحصول على
ٍ
األول ـ ـ ــى %20 ،م ــن ال ـس ـك ــان ،ف ـي ـمــا ينتظر
خ ــال م ــارس /آذار ال ـجــاري وص ــول مزيد
ـت تتهافت فيه الــدول
مــن الــدفـعــات ،فــي وقـ ٍ
ع ـلــى ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـل ـقــاحــات ،وتـعــانــي
ص ـعــوبــة ف ــي ذل ـ ــك ،وم ـن ـهــا دول أوروبـ ـي ــة
(أمل ــان ـي ــا وإس ـبــان ـيــا وه ـن ـغــاريــا وبـلـغــاريــا
وغيرها) .وخالل األسابيع املاضية ،راجت

 24دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول  ،2021لـكــن
وع ـلــى الــرغ ــم م ــن تــرحـيــب مـخـتـلــف الـقــوى
الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة ،واألط ـ ــراف الــداخـلـيــة
ف ــي لـيـبـيــا ،بـمـنــح الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ثقة
البرملان ،وتعهدها ّ
بمد يد العون لها للقيام
بمهماتها ،إضــافــة إل ــى الـتـفــاؤل باملرحلة
السياسية املـقـبـلــة ،إال أن تـحـ ّـديــات كثيرة
ت ــواج ــه ال ـس ـل ـطــة الـلـيـبـيــة الـ ـج ــدي ــدة ،وفــي
مقدمتها قدرتها على تجاوز إرث املاضي
الــذي خلفته سنوات من الحروب واملعارك
وال ـخــراب والـفــوضــى وال ـصــراعــات القبلية
والجهوية ،إلى جانب االنقسام السياسي
ً
واإلداري وال ـع ـس ـكــري ،ف ـضــا ع ــن انـهـيــار
م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـ ّخ ــدم ــات الـ ـض ــروري ــة ل ـع ـمــوم
الليبيني ،وتفشي ظواهر الفساد والتهريب
واالتجار بالبشر وسوى ذلك.
مالبسات رافقت تشكيل
وعلى الرغم من
ٍ
الحكومة الجديدة ،إال أن نيلها ثقة البرملان
ّ
واستحقاقات كبيرة
يات
ٍ
يضعها أمام تحد ٍ
وعــديــدة تــواجـهـهــا ،وتــؤثــر على ممكنات
تحقيقها مهامها ،بالنظر إلــى أن عمرها
االفتراضي ال يتجاوز نهاية العام الجاري،
كما أنــه ال يمكن الـجــزم بإمكانية تجاوز
ك ــل ال ـص ـعــوبــات وال ـت ـح ـ ّـدي ــات امل ـطــروحــة
خالل فترة وجيزة ،بسبب ضخامة املهام
ّ
وامل ـس ــؤول ـي ــات ،إذ ت ـشــكــل م ـســألــة تــوزيــع
عائدات النفط البالغة الحساسية مصدر
توتر بــن جميع األط ــراف ،كما أن مسألة
ّ
حــل املليشيات التي ما تــزال في أماكنها،
وتــرح ـيــل ع ـش ــرات آالف امل ــرت ــزق ــة ،وكــذلــك
جمع السالح املنفلت في مختلف املناطق
ّ
الـلـيـبـيــة ،تتطلب تــوافـقــا دول ـيــا وإقليميًا
ق ــادرًا عـلــى مـمــارســة الـضـغــط ال ــازم على
مـخـتـلــف األط ـ ــراف وال ـق ــوى الــداخ ـل ـيــة من
أجل تحقيق كل ذلك ،وجعله متحققًا على
أرض الواقع.
وم ــع ت ـح ـ ّـرك عـجـلــة ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي لـيـبـيــا ،بـفـضــل تــوفــر ع ــوام ــل داخـلـيــة
وخــارج ـيــة دفـعــت بــاتـجــاهـهــا ،ف ــإن أنـظّــار
الليبيني تتجه إلــى مرحلة جديدة تحقق
امل ـص ــال ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة ،وت ـن ـهــي
تقسيم البالد إلى مناطق نفود ومصالح
قوى األمر الواقع ،وتقطع مع زمن الحروب

نهاية الحرب ال
يمكن تحقيقها
إال عبر إعادة بناء
المؤسستين األمنية
والعسكرية

وامل ـ ـعـ ــارك ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق الـ ـس ــام واألمـ ــن
واالس ـت ـقــرار واسـتـعــادة الــوحــدة وسـيــادة
ّ
الدولة ،والتي تقتضي حل كل املليشيات
وتـشـكـيــل جـيــش وط ـنــي وإخ ـ ــراج ال ـقــوات
األج ـن ـب ـي ــة وامل ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ،وإنـ ـ ـه ـ ــاء م ـع ــان ــاة
الـلـيـبـيــن ع ـلــى مـخـتـلــف األص ـ ـعـ ــدة ،وفــي
ج ـم ـيــع امل ـ ـجـ ــاالت واملـ ـن ــاط ــق .وب ــال ـت ــال ــي،
يشكل الطموح الشعبي العام في الوصول
إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة أه ــم ت ـحــديــات السلطة
الجديدة ،وبوصفه أهــم أولــويــات خريطة
ال ـحــل ال ـس ـيــاســي ،ومــرت ـكــز ات ـف ــاق جنيف
للجنة العسكرية املشتركة املــوقــع فــي 23
أكتوبر /تشرين أول املاضي.
غـيــر أن ال ــره ــان عـلــى ان ـت ـهــاء زم ــن الـحــرب
الــذي وعــدت بــه السلطة الجديدة يقتضي
الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي حـ ـس ــاب ــات الـ ـجـ ـه ــات امل ـح ـل ـيــة
وارتباطاتها بالقوى الخارجية وحسابات
الــربــح والـخـســارة لديها ،األمــر الــذي يشي
بـ ــأن ال ـط ــري ــق ن ـحــو االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ليبيا
ّ
وتعج بالحفر واملـطـ ّـبــات ،فتجاوز
طويلة،
م ـخ ـل ـف ــات الـ ـح ــرب وآث ـ ــاره ـ ــا ف ــي مـخـتـلــف
املجاالت املعنوية واملادية ال يمكن أن يتم
خطوات
خالل مدة قصيرة ،ويتطلب اتخاذ
ٍ
جــري ـئــةٍ تـنـهــي االس ـت ـق ـطــاب املـنــاطـقــي بني
ال ـشــرق وال ـغ ــرب ،وتـعـيــد ب ـنــاء املــؤسـســات
األمنية والعسكرية في وقت قصير.
(كاتب سوري)

15

عـلــى ام ـت ــداد ع ــام م ـضــى ،ذه ـبــت جائحة
الوباء املستفحل املسمى كورونا (كوفيد
 )19نحو استحداث تغييرات عميقة في
أن ـمــاط عـيــش الـبـشــريــة فــي جميع أنـحــاء
ال ـع ــال ــم ،ال لـجـهــة ح ـصــرهــا ف ــي األضـ ــرار
والـ ـت ــداعـ ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـص ـح ـيــة
واالجتماعية والبيئية ،بل وفي ما يتعلق
بالسياسة وبيئاتها ونظمها املـتـعـ ّـددة
واملختلفة ،ولكن من دون أن نشهد ،إال في
مــا نــدر ،تغييرا فــي سلوك (ومسلكيات)
من اتخذوا السلطة مهنة لهم يتداولونها
وي ـ ـتـ ــداورون ـ ـهـ ــا وي ـ ـتـ ــوارثـ ــون ـ ـهـ ــا؛ مـهـنــة
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارون م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ّ ع ـ ـلـ ــى سـ ــوس
«القطيع» ،كيفما شاءوا وأنى أرادوا ،على
ّ
اعـتـبــار كــونـهــم مــاكــه وأص ـحــابــه ،ولكن
غ ـيــر امل ـت ـصــاح ـبــن م ـع ــه ،أو األوفـ ـي ــاء له
وملصالحه وتطلعاته؛ فبالقدر الذي تريد
السلطة استمالة «القطيع» وإخـضــاعــه،
والهيمنة على ّ
مقدراته ،والتحكم برقابه
وتجمعات ومجتمعات ،وتسخيره
أفرادا
ٍ
لـ ـلـ ـمـ ـص ــال ــح الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة،
ل ـ ـلـ ــزعـ ــامـ ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاس ــوي ــة
ال ـح ــاك ـم ــة وامل ـت ـح ـك ـم ــة ،وش ــراك ــات ـه ــا مــع
األول ـ ـي ـ ـغـ ــارش ـ ـيـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة ،ال تـ ــريـ ــد لــه
العيش بكرامة ،قدر امتهانها له وجعله
«البروليتاريا الــرثــة» وعنصر «السلطة
العميقة» الـخــرب واملـخـ ّـرب لبنى الــدولــة،
ّ
املسيسة واألكثر
وحتى ملنظومة القضاء
التصاقا بالسلطة ،وذلك لصالح أنانيات
م ـن ـظ ــوم ــة ت ـل ــك ال ـس ـل ـطــة ونــرج ـس ـيــات ـهــا
وزعاماتها املافيوية.
هكذا فعلت السلطة بالدولة من قبل ،بل
هكذا سلبت وتسلبها اليوم كل ّ
مقوماتها
وقيمها وأخالقياتها ،وضغطت وتضغط
سيدة
على «القطيع» للقبول بتكريسها ّ
لــه ،مالكة أم ــره وزمــامــه ،حيث ال حــق له
باالعتراض على ممارسات أهل السلطة
وسـلــوكـهــم ،وح ـتــى االسـتـجــابــة لتأجيل
إح ـيــاء مــن يـتــوجــب إح ـي ــاؤه ،والتعجيل
ّ
يتوجب إهماله وركنه على الهامش،
بمن
كما يفعل الـيــوم سلطويونا األش ــاوس،
إزاء الـ ـضـ ـجـ ـي ــج املـ ـ ـث ـ ــار ب ـ ـشـ ــأن م ـس ــأل ــة
اللقاحات الـقــادمــة مــن ال ـخــارج ،وأولــويــة
منحها لهم على حساب مستحقني كثر
أعياهم املــرض ،ولكنهم لم يستحقوا من
السلطة سوى أنها جارت وتجور عليهم،
وتحكم عليهم بـ «اإلعدام الكوروني» قبل
فــوات أوان انتهاء أعـمــارهــم ،لتبقي على
حياة من ينال رضــا السلطة وحظوتها،
ف ــي سـعـيـهــا إل ــى ت ـهــريــب ال ـل ـقــاحــات في
الداخل كما إلى خارج الحدود ،ومنحها
ملن تريد أن تبقيه على قيد الحياة ،لتهمل
أكثرية الناس وتتركهم يواجهون قدرهم.
ولئن لــم يكن بمقدور الـفـيــروس ،وال من
طبيعته ،أن ّ
يفرق بني الناس على امتداد
ُ
ال ـعــالــم ،ف ـل ـمــاذا يـ ــراد الـتـفــرقــة والـتـمـيـيــز
بينهم في تلقي اللقاحات ّ
املقرر توزيعها
على األكثر احتياجا ،ال على األكثر حظوة
من أهــل السلطة ،وقــد لجأت لألسف إلى
جرعات كثيرة لألقارب واملعارف
احتكار
ٍ
واملحاسيب واألزالم ،وفي بعض الحاالت
ملن يدفع من املحتاجني لتلك اللقاحات،
حتى باتت «الرشى الكورونية» وتجارة
جـ ــرعـ ــات ـ ـهـ ــا س ـ ــوق ـ ــا تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة مـ ـض ــاف ــة
ّ
ومستجدة لدى املحظيني ،ممن تدعمهم
بعض أفــرع السلطة وأذرعـهــا بعالقاتها
الزبائنية الخاصة ،كما ظهر من فضائح
فــي بعض البلدان املفتوحة على أجهزة
اإلع ــام ،ومــا سـ ّـربـتــه بعض األج ـهــزة من
ـات خ ــارج
ـات ع ــن ت ـســريــب ل ـق ــاح ـ ٍ
م ـع ـلــومـ ٍ
مـنـ ّـصــات الـتـسـجـيــل ،وملـحـظـيــن مــن أهــل

الـسـلـطــة ومل ـقــربــن م ـن ـهــم .أم ــا ف ــي عــديــد
من بلدان االستبداد املغلقة على أجهزة
اإلعــام ،فاألوضاع فيها أكثر من مزرية،
لجهة عــدد اإلصــابــات وغياب املعلومات
العالج ،وكيفية
عن أعداد الوفيات وطرق
ّ
إيصال اللقاحات إلى مستحقيها ،حتى
ل ـن ـظــن أن ك ــورون ــا ف ــي هـ ــذه ال ـب ـل ــدان لم
ـدران الـحــديــديــة،
تـسـتـطــع أن ت ـخــرق الـ ـج ـ ّ
وق ـ ـ ــد ارتـ ـ ـق ـ ــت إل ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــاف الـ ـسـ ـي ــاس ــة؛
س ـيــاســة دول االس ـت ـب ــداد ال ـت ــي ت ــري ــد أن
تظهر بمظهر غـيــاب هــذا امل ــرض ،كعادة
م ـثــل هـ ــذه ال ـ ــدول ف ــي ت ـغ ـي ـيــب الـح ـقــائــق
والوقائع وتكذيبهما ،وطمسهما بعيدا
عــن مـســرح الـعــالــم املـفـتــوح ،ال يــريــد أهــل
االستبداد تصديق أنهم مكشوفون أكثر
مما يظنون ،وأنهم مفضوحون أكثر فيما
ّ
يصدقهم أحد في الخارج ،وإن حاولوا
ال
تخبئة املـعـلــومــات الحقيقية والواقعية
عما يجري في الداخل وتزييفها.
لقد أف ــرزت الجائحة الـكــورونـيــة جوائح
أخ ـ ـ ــرى ع ـ ــدي ـ ــدة ،عـ ـل ــى مـ ــا تـ ـشـ ـه ــده ب ــاد
االس ـت ـب ــداد الـعــربـيــة وغ ـيــر ال ـعــرب ـيــة ،من
مآس أضفتها وتضيفها سلطات حكم ال
ٍ
عالقة لها بالحكم الرشيد ،وال بمسائل
امل ــواطـ ـن ــة وال بــدي ـم ـقــراط ـيــة االن ـت ـخ ــاب،
وال ب ـق ـضــاء ن ــزي ــه وعـ ـ ــادل وم ـس ـت ـقــل عن
االرت ـب ــاط بـتــوجـهــات سـيــاسـيــي السلطة
وتوجيهاتهم ،من رأس الهرم حتى أدناه،
مــن موظفي شلل املستزعمني ونحلهم،
وزعـ ــران ال ـش ــوارع املحميني مــن مافيات
التسلط ،وهــي تخترق كل السواتر نحو
الهيمنة على االقتصاد الوطني ،ونهب
امل ـ ــال الـ ـع ــام ،وإسـ ـق ــاط ال ـع ـم ـلــة الــوطـنـيــة
ـات أصبحت هي
واستبدالها بسلة عـمـ ٍ
ال ـحــاكــم الـفـعـلــي لـعــديــد مــن جـمـهــوريــات
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـنـ ـس ــخ أن ـ ـمـ ــاط
جمهوريات مــوز وم ـخـ ّـدرات دول أميركا
الــاتـيـنـيــة ،لتتحاصص زبــائـنـيــا مــع ما
هب ّ
ّ
ودب من شركاء حتى ممن ينتسبون
إلى طينة األعداء.
ُ
ما هكذا تبنى الدول وتزدهر وتتقدم ،وما
هكذا تنشأ السلطة /السلطات التي على
عاتقها معالجة أدواء الشعوب ،ومواجهة
ّ
تتعرض لها؛
كل الجوائح التي يمكن أن
وما هكذا يمكن أن نمضي إلى املستقبل
من دون أن ّ
نطور ثقافة مواطنة حقيقية،
تـقـ ّـدم لكل مجتمعات الشعوب كــل سبل
ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن ع ـن ــق زجـ ــاجـ ــات األزم ـ ـ ــات
وال ــورط ــات املـتــاحـقــة واملـتــراكـمــة ،فلكي
نحيا حـيــاة ح ـ ّـرة ومستقلة ومـســؤولــة،
ال ي ـن ـب ـغــي أله ـ ــل ال ـس ـل ـطــة أن ي ـت ـقـ ّـدمــوا
الـ ـصـ ـف ــوف ل ـت ـل ـقــي الـ ـلـ ـق ــاح مـ ــن دون أن
يكونوا أكثر احتياجا له ،في انحيازهم

فحص كورونا في ألمانيا (فرانس برس)

لكي نحيا حياة
ح ّرة ومسؤولة،
ال ينبغي ألهل
يتقدموا
السلطة أن
ّ
الصفوف لتلقي
اللقاح من دون
أن يكونوا أكثر
احتياجا له

في كل األعمال الخارجة عن أي مألوف ،وحيث الواقع أكبر من احتماالته ،كما قال
الفيلسوف هيغل ،يصعب على املتابع ،حتى إن كان من النوع الذي سماه هيغل
ّ
«مؤرخ كل يوم» ،أن يقرأ ثورة السوريني ،فهي من أبرز األعمال الخارجة
نفسه
عن املألوف ،وتتحدى قدرتنا على إيجاد لغة تليق بها ،وتعبر عن مضامينها
التي تجل عن الوصف ،وتتخطى كل ما سبق أن عرفته بالدنا ومنطقتنا خالل
تاريخها الطويل ،وما عاشته من أمجاد ومآس.
ّ
تتحدانا الثورة التي خال أعداؤها أنها مستحيلة ،وها هي تجعل كل ما عداها
ُ
باطال وقبض ريح .وبعد أن كانت حلما تقاس به األماني ،صارت واقعا ال حلم
سواه وال أمنية عداها ،يعيشه السوريون منذ الخامس عشر من مارس /آذار عام
 .2011ونحن في يوم الذكرى العاشرة النفجارها الذي زلزل الدنيا بمعنى الكلمة
الحرفي ،ولم يستطع أعداؤها حجب ارتداداتها عليهم ،وعلى أولئك الذين هرعوا
ّ
يهشوا لها من بعيد ،حتى تنهارّ ،
ويفر
إلى الحرب عليه ،وفي ظنهم أنه يكفي أن
أحرارها مذعورين ال يلوون على شيء.
قبل الثورة بأيام ،قال بشار األسد إن سورية لن تشهد ثورة ،بسبب التطابق
بــن معتقداته ومــا يعتقد بــه الـشـعــب .بعد أي ــام ،واج ــه الـثــورة ب ـ ّ
ـرد فـعـ ٍـل أحمق
قدر ما هو إجرامي ،ألنه استهان بالربيع العربي ،وأفهمه جالوزته أن مجال
ّ
السلطة العام ال يتسع للسوريني ،فإن دخلوه تم اصطيادهم واحــدا بعد آخر،
وجماعة بعد جماعة .لم يدخل الشعب مجال األسدية العام أفرادا أو جماعات،
بل اقتحمه كشعب ينتمي إلى مجاله الخاص ،القائم على الحرية ،واملتنافي مع
كل ما ّ
يمت إلى األسدية بصلة ،واملفعم بالحرية الكرامة والتصميم على كسر
ّ
بعنفها ،حتى أخذت تتصدع بعجزها
قيود الطغيان .وما أن واجهته آلة القمع
ّ
عن كسر إرادت ــه أوال ،ثم بــإصــراره على تخطي حواجز النار وال ــدم ،الــذي بلغ
ّ
متحمسا للثورة عن الفترة التي يمكن أن يستمر
عامه العاشر .ولو أنك سألت
ّ
الصراع فيها بني االستبداد املنظم في مستوى السلطة والحرية التي وحدت
إرادتـهــا وســط األهــازيــج ،ألخبرك أن االستبداد أعــد نفسه ملثل هــذه الساعات،
ّ
والشعب مشتت مبعثر ،ومن الصعب أن تستمر الثورة .لكن الواقع كان بعيدا
عن هــذه املـخــاوف ،فالسوريون راهـنــوا على أنفسهم برهانهم على حريتهم،
ّ
وأسسوا إرادتهم العامة في الشارع ،وخذلوا من خال ،كاألسد ،أنه لن تقوم لها
قائمة ،ما دام نظامه قائما ،غير أن هذه اإلرادة التي عبرت عن نفسها ناضجة
فاعلة خالل الثورة ،وجدت قبلها.
\ولو لم توجد ،ملا كان هناك غير مزق متناثرة من مواطنني تائهني ،وملا شهد
العالم جموعا هائلة ّ
توحدها الحرية ،وهي تحتفي بها في الشارع ،والرصاص
ينهمر عليها كــاملـطــر ،فـكــأنـهــا تحتفل بــأحــد ط ـقــوس الـتـضـحـيــة ال ـتــي كانت
ضرورية في الزمن الغابر إلنقاذ الجماعة ،وغدت بعد الثورة رهان الخالص،
ومعيار ّ
التفوق األخالقي والوطني على من كان الرصاص لغتهم التي فشلت
ّ
في إسكات من يحتفون بأنفسهم وهم يرددون :سورية بدها حرية ،والشعب
السوري واحد.
واليوم ،وبعد أن بدأ الشعب تاريخا جديدا ،وبلغ العاشرة من عمر حريته الذي
انتزعه بدمه ودموعه من عمر األسدية ،واجتاز املطهر السياسي والروحي الذي
فرض عليه ،لم يعد هناك أي ٍّ
شك في أن النظام األسدي املقيت صار وراءه ،ألنه
ّ
عجز عن ّلي ذراعه ،أو كسر عزيمته ،أو إجباره على التخلي عن إيمانهم بالحرية
وبــوحــدة الشعب ،وربــط وجــودهــم بــه ،ما دامــت الحرية هي النقطة التي فصلوا
أنفسهم بواسطتها عن إجرام األسدية وبؤسها ،وشتلة املستقبل اليانعة التي
تتنامى كل يوم وفي كل خطوة يخطونها ،حيثما كانوا ،على درب األلم الراهن،
والحلم اآلتي.

لبنان ...حيرة بلد خام
بيار عقيقي

إل ــى أنــانـيــاتـهــم ونــرجـسـيــاتـهــم الـقــاتـلــة،
ألجـ ـ ــل إن ـ ـقـ ــاذ ذوات ـ ـ ـهـ ـ ــم ،حـ ـت ــى لـ ــو ذه ــب
«القطيع» ،كل «القطيع» في نظرتهم إلى
أبناء الشعب ،إلى الجحيم.
وعـلــى الــرغــم مــن ص ــدور تقارير فضحت
مــا يـجــري ،مــن انـحـيــاز مكشوف مــن أهل
السلطة ،واصطفافهم خلف مصالحهم
الذاتية والشخصية أوال ،كما إلى جانب
امل ـق ـ ّـرب ــن وامل ـح ـظ ـيــن ،وت ـل ـقــي رشـ ـ ًـى من
أج ــل قـلــب األول ــوي ــات وأخ ــذ دور آخــريــن،
ربما كانوا أكثر احتياجا لتلقي جرعات
ّ
استمرت وتستمر التجاوزات
اللقاح ،فقد
بمعرفة املـنـظـمــات الــدولـيــة املتخصصة
وتحت أنظارها؛ وعلى الرغم من اإلعالن
عن اآلليات الواضحة لتوزيع اللقاح ،إال
أن تـقــاريــر مـحــايــدة كشفت أن ــه ال توجد
آليات محددة وواضحة لكيفية الحصول
عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ،وذل ـ ـ ــك ج ـ ـ ـ ـ ّـراء الـ ـت ــدخ ــات
والــرشــى واملـحـســوبـيــات الـتــي يمارسها
أهــل السلطة في بلدان عديدة ،في لبنان
ك ـمــا ف ــي أراضـ ـ ــي ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وف ــي «ج ـم ـهــوريــات» الـعـسـكــر و«مـمــالــك»
االستبداد.
هكذا يبدو أن السلطة في بالدنا ال تريد
ّ
ّ
السراء
أن تتعلم كيف تقود شعوبها في
ّ
والـ ـض ــراء ،وال تــريــد أن تـقــوم بوظائفها
املطلوبة منها ،أو ّ
تقدم خدماتها للصالح
ّ
ال ـعــام ،وال تــريــد أن تـحــســن مــن سلوكها
وممارساتها حتى في ظرف جائحةٍ من
أش ــد الـجــوائــح الـتــي يـمـ ّـر بـهــا الـعــالــم في
العصر الحديث وأفظعها ،فكيف يمكن
لـسـلـطــةٍ ك ـهــذه أن ت ـط ـ ّـور سـلــوكــا دولـتـيــا
يمكن اإلف ــادة منه فــي بناء الــدولــة ،وهي
ّ
ال ـت ــي أف ـق ــرت كـيــانـهــا ونـهـبـتــه وحــطـمــت
ك ـي ـنــون ـت ـهــا وان ـق ـل ـب ــت ع ـل ـي ـه ــا ،وق ـ ّـدم ــت
ـداد ي ـغــالــي في
أن ـم ــوذج ــا س ـي ـئــا السـ ـتـ ـب ـ ٍ
استعالئه ،ووقاحة سلوكه وممارساته،
ّ
حتى بــات اإلص ــاح يـعــز وتنعدم فرصه
وإم ـكــانــاتــه ،وص ــار لــزامــا إح ــداث عملية
تغيير جذريةٍ تقبع كل مكامن االستبداد،
ٍ
ّ
وذل ـ ــك ح ـتــى ت ـت ـمــكــن ش ـعــوب ـنــا م ــن بـنــاء
دولـهــا الحقيقية ،دول تسهر على راحــة
مــواط ـن ـي ـهــا وت ـل ـ ّـب ــي اح ـت ـيــاجــات ـهــم وفــق
مصالحهم وتطلعاتهم ،وهذه هي املهمة
الحقيقية لــدور الــدولــة فــي حــال تحققها
ع ـلــى أن ـق ــاض ال ـس ـل ـطــة /ال ـس ـل ـطــات الـتــي
ُ
ل ــم ت ــرن ــا م ــن أدواره ـ ـ ــا ووظــائ ـف ـهــا ســوى
ال ـق ـم ــع ال ـب ــول ـي ـس ــي واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ال ـف ـك ــري،
واالنحياز الكامل لتلبية مصالح أفرادها
وجماعاتها.
(كاتب فلسطيني في بيروت)

ُيقال إن «عليك أن تكون أســود أو أبيض ،لكن يجب أال تكون رمــاديــا» ،غير أن
تحديد الخيارات باثنني ال ثالث لهما ال يعني صدقية االقتراح« .الرمادية» ،شئنا
أم أبينا ،خيار ثــالــث ،وسطي باملعنى الحزبي الــواســع ،فيه القليل مــن األســود
والقليل مــن األبـيــض .لكن مــا ال ُيمكن القبول والتسليم بــه هــو مبدأ «الحيرة»
املتواصلة ،أي ليست مؤقتة أو مرحلية.
هذه «الحيرة» وجــدت مكانًا لها في لبنان في األسابيع األخيرة .الجميع حائر
إزاء ما يحصل في البالد ،كأن أشباحا غير مرئية تدير عمليات التالعب بسعر
ّ
ألحد على منعها أو توقيفها .تتجلى «الحيرة» في وقوف
صرف الدوالر ،ال قدرة ٍ
بذهول إلى أسعار املواد األساسية،
ينظر
ما،
متجر
أي مواطن أو مقيم في قلب
ٍ
إذا ُوجدت ،من زيت وطحني وسكر .ال يملك املال الالزم لشرائها وال القدرة على
عنيفة ُيرمى في الشارع أو في
بطريقة
االعتراض على األسعار ،وإذا اعترض
ٍ
ٍ
السجن ،وإذا ّ
قرر االحتجاج أمام منزل أحد السياسيني أو قطع الطريق ُيقال له
ّ
إنك ّ
حرب أهلية» .نعم إن حيرة
«تعرض السلم األهلي للخطر ،وتجر البالد إلى
ٍ
لحرب أهلية.
طحني أصبحت مفتاحًا
هذا الشخص أمام كيس
ٍ
ٍ
«الحيرة» تظهر أيضًا في سلوك من يفترض بهم قيادة البالد ،دستوريًا وبحكم
األمر الواقع .تجدهم عاجزين عن فعل شيء .صوت الشارع يعلو وال قدرة لهم
على ّ
سد آذانهم .يحاولون تحريك األمور عبر افتعال ضجيج سياسي ُيرضي
ّ
تبقى من جمهور موال لهم ،من دون إجراء تغيير جذري يسمح بوضع ٍّ
حد
ما
ٍ
النهيار لبنان« .الـحـيــرة» تبرز أيضًا فــي طريقة التعاطي مــن عـ ٍـل فــي مختلف
ّ
ً
املواضيع ،ال يريدون مثال القيام بحل حقيقي ملسألة الكهرباء ،وال النفايات ،وال
الطبابة وال املــواصــات وال شبكات املياه وال شــيء ،فقط املزيد من السمسرة
والسرقات واالحتيال على القانون .تلك «الحيرة» قاتلةّ ،
تعرض شعبًا لإلبادة
على يد حكامه .انظروا إليهم واحدًا واحدًا .لن تجدوهم جياعا وال عطاشا ،وال
مذلولني على أبواب املستشفيات ،وال يساورهم القلق حيال الغد .نحنا وحدنا
من يعاني ،وال أحد يفكر بنا.
ّ
الجميع حاليًا يتسابق على إنقاذ ما تبقى ،ليس من أجل الناس في لبنان ،بل من
أجل وجودهم السلطوي فيه ،وهم يعلمون أن فعلهم هذا قد يكون آخر ما يقومون
وطن يلفظ أنفاسه األخيرة .جميعنا يعلم أنه بعد وقت قليل سنصبح «بلدًا
به في ٍ
خامًا» ،أي مشاعًا استثماريًا لكل من يريد استغالل الجيوبوليتيك اللبناني،
بقدر أهميته لإلقليم .ربما ،في حــال لم تحصل معجزة ما في الفترة املقبلة،
سنجد أنفسنا أمــام شــيء مختلف تمامًا عــن لبنان الــذي عرفناه بــدءًا مــن 1
ّ
طرف
وقت قليل ،لن يتمكن أي
سبتمبر /أيلول  ،1920تاريخ والدته «كبيرًا».
ٍ
بعد ٍ
ّ
أو فريق لبناني من حكم أبعد من بيته ،وسيقل نفوذ األطــراف الداخلية بقدر
ُ
اتساع نفوذ األطراف الخارجية في البالد.
«الحيرة» تصل إلى أقصاها هنا .ما العمل لوقف هذا كله؟ بكل بساطة« :استعادة
هيبة دولتية تسمح في فــرض القانون ومحاسبة كل من استخدم الناس في
لبنان لغايته الـخــاصــة» .وبما أن «حاميها حراميها» ،وبما أن املحاسبة غير
ممكنة في لبنان ،سواء باسم «الخطوط الحمر» أم ال ،فإن استعجال وصولنا إلى
مبدأ «البلد الخام» بات أقرب إلينا من حبل الوريد .ال أحد يريد بناء دولة يحلم
بها كل شخص في لبنان.
إنسان في كل لحظة .الجميع
كل
عيون
في
تجده
الحيرة.
القهر في لبنان أخو
ٍ
يدرك أن مساحة لبنان الصغيرة تسمح له باستنباط الحلول سريعًا ،في حال
ّ
سيؤديان
توفرت النيات الحسنة .هذا القهر وهذه الحيرة ،كما كل انفعال عاطفي،
إلى انفجار ليس بالضرورة أن يكون ّ
ّ
وسيسرع املسار نحو
موجهًا ،بل عشوائي
«البلد الخام».
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هل تنجح إسرائيل في نسف اتفاق البرنامج النووي اإليراني؟
حسن نافعة

ّ
بـ ــدأت تـتـكــشــف م ـعــالــم ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
إلدارة الرئيس األميركي الجديد جو بايدن.
ٌ
صحيح أن الوقت ما زال مبكرا بعض الشيء
الستنتاج أن الصياغة النهائية لهذه السياسة
املعالم ،غير أن خطوطها
قد أصبحت مكتملة ً
واضحة بما يكفي ّ
لتبي حجم
العريضة باتت
(ونوعية) الفوارق التي تفصلها عن السياسة
الخارجية التي انتهجتها إدارة ترامب ،ففي
تقديري أن بايدن نجح ،بالفعل ،في اإليحاء
بأن لديه رسالة يريد لها أن تصل إلى العالم
ّ
ويتحدث
كله ،مفادها بأن أميركا التي يمثلها
باسمها ليست أميركا البيضاء ،العنصرية
واملتعالية على اآلخــريــن ،وإنـمــا هــي أميركا
الــديـمـقــراطـيــة م ـت ـعـ ّـددة األع ـ ــراق واألج ـن ــاس،
وال ـتــي تــأخــذ مـصــالــح حلفائها وأصــدقــائـهــا
في االعتبار ،وأن عودتها إلى العالم ال تعني
أنها تطمع في الهيمنة املنفردة عليه ،بل إلى
ق ـيــادتــه وتــوج ـي ـهــه ،ب ــاالش ـت ــراك م ــع الـحـلـفــاء
واألصــدقــاء ممن يشاركونها القيم واملـبــادئ
واأله ـ ـ ــداف نـفـسـهــا .أظ ــن أن ــه ل ــم ي ـعــد يخفى
على أحــد أن اإليـحــاء بتلك الرسالة كــان وراء
ق ــرارات بــايــدن ال ـفــوريــة ،ال ـعــودة إلــى اتفاقية
باريس للمناخ ،وإلى منظمة الصحة العاملية،
ّ
متعددة
وبتأكيد االلتزام بدعم الدبلوماسية
األطـ ـ ـ ـ ــراف ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إص ـ ــاح م ـن ـظــومــة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وب ـف ـتــح ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة في
الـعــاقــة مــع الحلفاء األوروب ـي ــن ،س ــواء على
املـسـتــوى الـثـنــائــي أو بالتنسيق مــع كــل من
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي
(الناتو) ،وكذلك بتطوير العالقة مع الحلفاء
اآلسـ ـي ــوي ــن ،خ ـصــوصــا م ــع ك ــل م ــن ال ـيــابــان
الجنوبية وتايوان  ...إلخ.
وكوريا
ّ
لقد بدأت تتكشف ،انطالقا من هذه التوجهات
ال ـعــامــة لـسـيــاســة ب ــاي ــدن ال ـخــارج ـيــة ،مــامــح
سياسته تجاه منطقة الشرق األوسط أيضا،
فقد بــات من الواضح أن سياسته تجاه هذه
ّ
امل ـن ـط ـقــة م ــن ال ـع ــال ــم س ـت ــرك ــز ع ـلــى قضيتني
أس ــاس ـي ـت ــن :ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى اتـ ـف ــاق ال ـبــرنــامــج
الـنــووي اإليــرانــي ،والـعـمــل ،فــي الــوقــت نفسه،
ع ـل ــى ت ـس ــوي ــة ال ـ ـصـ ــراعـ ــات امل ـش ـت ـع ـل ــة فـيـهــا
بـمــا يـتـنــاســب مــع مـصــالــح أمـيــركــا ومصالح
حلفائها فــي الــوقــت نفسه .غير أن التطبيق
العملي لهذه السياسة ســوف يصطدم ،آجال
أو عاجال ،بعقبة املمانعة اإلسرائيلية ،سواء
لعودة الواليات املتحدة إلى اتفاق البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي ،أو لـلـبـحــث ع ــن ت ـســويــة سـيــاسـيــة
لـلـقـضـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ت ـق ــوم ع ـل ــى أس ــاس
«ح ــل ال ــدولـ ـت ــن» ،خ ـصــوصــا إذا م ــا أس ـفــرت

االنتخابات التشريعية املقبلة فــي إسرائيل
ّ
عن فوز نتنياهو بأغلبيةٍ تمكنه من تشكيل
ّ
مستقرة .وسوف يقصر التحليل في
حكومة
هــذا املـقــال عـلــى مــوضــوع ال ـعــودة األميركية
إلى اتفاق البرنامج النووي اإليراني.
ص ــدرت عــن اإلدارة األمـيــركـيــة الـحــالـيــة ،على
م ــدى الـشـهــريــن املــاض ـيــن ،إش ـ ـ ٌ
ـارات مـتـعـ ّـددة
توحي بــأن هــذه اإلدارة اتخذت بالفعل قــرارا
بالعودة إلى االتفاق النووي مع إيران ،وإنها
بصدد البحث عن مخرج مالئم يجنب بايدن
ال ـظ ـه ــور ب ـم ـظ ـهــر ال ــرئ ـي ــس ال ـض ـع ـيــف ال ــذي
خ ـض ــع ،ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،لـ ــإمـ ــاءات اإلي ــران ـي ــة.
مــن ه ــذه اإلش ـ ــارات :إل ـغــاء بــإيــدن طلبا كانت
إدارة سلفه ،تــرامــب ،قــد ّ
تقدمت بــه إلــى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،يـقـضــي بـ ـ ــإدراج إي ـ ــران ع ـلــى الئـحــة
ال ـع ـق ــوب ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ب ـس ـبــب إق ــدامـ ـه ــا عـلــى
تخفيف التزاماتها بموجب االتفاق النووي،
خ ـص ــوص ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق م ــن هـ ــذه االل ـت ــزام ــات
برفع نسب تخصيب اليورانيوم عن الحدود
امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا ف ــي االت ـ ـفـ ــاق ،وم ـن ـه ــا أي ـض ــا:
مــوافـقــة بــايــدن على املـشــاركــة فــي مفاوضات
دبلوماسية تجري بني مجموعة الــدول ،1+5
تحت رعــايــة االتـحــاد األوروب ــي ،وتـهــدف إلى
بـحــث الـسـبــل الكفيلة بـضـمــان ال ـت ــزام جميع
األطراف باالتفاق الذي سبق إبرامه مع إيران
عــام  .2015بــل ولـيــس مستبعدا أن يـكــون قد
تــم تدشني قـنــوات اتـصــال سـ ّـريــة ،مباشرة أو
غير مـبــاشــرة ،بــن الــواليــات املتحدة وإي ــران،
مخرج مالئم يضمن عودة
بهدف البحث عن
ٍ
متزامنة لكل من الواليات املتحدة وإيران إلى
ٌ
صحيح أن إدارة بايدن سعت،
االتفاق القديم.
وال تـ ـ ــزال ،ل ــرب ــط رفـ ــع ل ـل ـع ـقــوبــات امل ـفــروضــة
على إي ــران بـشــروط م ـحـ ّـددة ،لكني أظــن أنها
ب ــدأت ت ــدرك اآلن ،بــوضــوح ت ــام ،أنــه لــن يكون
ف ــي وس ـع ـهــا أن ت ـح ـصــل م ــن إي ـ ــران ع ـلــى مــا
عجزت عنه إدارة ترامب ،ومن ثم لن تستطيع
إل ــزام إي ــران بـتـعــديــل االت ـفــاق ال ـنــووي املــوقــع
ع ــام  ،2015لـيـشـمــل بــرنــامـجـهــا ال ـصــاروخــي
ونفوذها في املنطقة ،شرطا لرفع العقوبات.
ّ
ومــع ذلــك ،ليس مــن املستبعد أبــدا أن تتمكن
من الحصول على وعد قاطع من إيران يضمن
فـتــح ب ــاب الـتـفــاوض بـشــأن هــذيــن املـلـفــن في
مرحلة الحقة ،أي بعد عودة الطرفني املتزامنة
إلى االتفاق األصلي بدون أي تعديل ،بما في
ذلــك الــرفــع الكامل للعقوبات املـفــروضــة على
إيــران .وفي تقديري ،ال يعكس املوقف الراهن
إلدارة ب ــاي ــدن ،ب ــأي ح ــال ،رغ ـبــة أمـيــركـيــة في
التفاهم مــع الـنـظــام اإليــرانــي ،أو تعاطفا مع
سـيــاســات ه ــذا الـنـظــام فــي املـنـطـقــة ،بـقــدر ما
يعكس قـنــاعــة بــايــدن بمسألتني عـلــى جانب

كبير مــن األهـمـيــة :أن االت ـفــاق ال ـنــووي الــذي
وقــع مــع إي ــران عــام  ،2015على الــرغــم مــن كل
ع ـيــوبــه ون ـق ــائ ـص ــه ،ه ــو الــوس ـي ـلــة الــوح ـيــدة
املـتــاحــة ملــراقـبــة برنامجها ال ـنــووي وضـمــان
سلميته .أن سـيــاســة «الـعـقــوبــات الـقـصــوى»
التي انتهجتها إدارة ترامب فشلت في تحقيق
أهــدافـهــا ،وأن اسـتـمــرار العمل بها سينتهي
حتما إمــا إلــى دفــع إيــران نحو تكثيف العمل
في برنامجها الـنــووي ،األمــر الــذي سيقربها
أكثر من تصنيع القنبلة النووية ،أو الدخول
في صــدام أو مواجهة عسكرية شاملة معها،
ول ـك ـل ـي ـه ـمــا عـ ــواقـ ــب وخـ ـيـ ـم ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم غـيــر
مرغوب في أي منهما.
ـاق ك ـ ـهـ ــذا ،تـ ـب ــدو الـ ـ ـع ـ ــودة أوال إل ــى
فـ ــي س ـ ـيـ ـ ٍ
ّ
االتـفــاق هــي الخيار األفـضــل ،حتى لــو تطلب
األم ــر بـعــد ذل ــك مــواصـلــة الـضـغــط بالوسائل
الدبلوماسية ،أو حتى بالوسائل العسكرية
املحدودة ،لحمل إيران على تحجيم برنامجها
الصاروخي ،وكذلك لدفعها نحو العمل على
ّ
والحد من طموحاتها في
تغيير سياساتها
تــوسـيــع نـفــوذهــا باملنطقة .غـيــر أن ــه ب ــات من
الواضح تماما أن إسرائيل ال تشاطر اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـحــال ـيــة هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة املـتـفــائـلــة
نـسـبـيــا ،وأن ـهــا تـعـمــل عـلــى تــرويــج مـقــولــة أن
إلي ــران نـظــامــا سياسيا ال يمكن الــوثــوق بــه،
أو االطمئنان ألهــدافــه ونــوايــاه الحقيقية في
املنطقة .وبالتالي ،لن ّ
تحد العودة إلى اتفاق
 2015م ــن ط ـم ــوح ــات إيـ ـ ــران الـ ـن ــووي ــة ،حتى
وإن استطاعت تأخير قدرتها على تصنيع
القنبلة النووية بعض الوقت ،بل على العكس
ستتيح لها موارد إضافية قابلة لالستخدام
ف ــي ت ـطــويــر ق ــدرات ـه ــا ال ـص ــاروخ ـي ــة ،وزيـ ــادة
مما هي عليه.
نفوذها في املنطقة بشكل أكبر ُ
لذا تعتقد إسرائيل أن السياسة املثلى تجاه
إيــران تستدعي ليس فقط استمرار ممارسة
سياسة «الـضـغــوط الـقـصــوى» عليها ،وإنما
أي ـضــا ع ــدم اسـتـبـعــاد ال ـل ـجــوء إل ــى الــوســائــل
العسكرية في مواجهتها إذا لزم األمــر .وألنه
سبق إلسرائيل أن قامت بأعمال استفزازية
كثيرة في مواجهة إيران ،سواء على األراضي
اإلي ــران ـي ــة نـفـسـهــا أو خــارج ـهــا ،بـمــا ف ــي ذلــك
اغتيال علماء وتخريب سفن وضــرب مواقع
ومـ ـخ ــازن أس ـل ـحــة ف ــي س ــوري ــة ،م ــن دون رد
ّ
تصر على ترويج
يذكر مــن جانبها ،فسوف
أن إيران ليست على هذه الدرجة من القوة أو
ّ
التقدم العلمي والتكنولوجي التي تتظاهر
بها ،وأنها ال تختلف كثيرا عن العراق الذي
أمكن تدميره إخــراجــه بسهولة مــن معادالت
القوة في املنطقة .لذا يمكن القول إن إسرائيل
تـخـشــى ك ـث ـيــرا م ــن اح ـت ـمــال عـ ــودة ال ــوالي ــات

ال يعكس الموقف
الراهن إلدارة بايدن
رغبة أميركية في
التفاهم مع النظام
اإليراني ،أو تعاطفا
مع سياساته في
المنطقة
رؤية بايدن لكيفية
التعامل مع إيران،
ولألسلوب األفضل
الحتواء المخاطر
المحتملة لسياساتها،
ال تتطابق مع رؤية
نتنياهو

املتحدة إلى االتفاق النووي املوقع مع إيران،
وإن ـهــا تـسـعــى ،بـكــل مــا أوت ـيــت مــن ق ــوة ،إلــى
إقـنــاع إدارة بــايــدن بـعــدم تبني هــذا الـخـيــار،
إال إذا رضـ ـخ ــت إي ـ ـ ــران ل ـل ـم ـطــالــب ال ـخــاصــة
بتعديل اتفاق  ،2015وقبلت بتوسيع نطاقه
الجغرافي ،ليشمل أطرافا إقليمية أخرى ،بما
فـيـهــا إســرائ ـيــل نـفـسـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى دول
الخليج الـعــربــي .وم ــن الــواضــح أن نتنياهو
بـ ــدأ بــال ـف ـعــل ،وم ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى لـتــولــي
بــايــدن الـسـلـطــة ،فــي تعبئة أن ـصــار إســرائـيــل
في الكونغرس وفي وسائل اإلعالم األميركية
أقصى قدر من الضغوط
وتجييشهم ملمارسة ّ
إلقـنــاع إدارة بــايــدن بتبني رؤيـتــه ملــا ينبغي
أن يكون عليه التعامل مع إيــران ،أو لحملها
على هــذا .غير أن احـتـمــاالت نجاحه فــي هذا
امل ـس ـع ــى ت ـب ــدو م ـ ـحـ ــدودة ،ف ـن ـت ـن ـيــاهــو ي ــدرك

جيدا أن نسبة اليهود الذين ّ
صوتوا لصالح
بايدن في االنتخابات الرئاسية وصلت إلى
حوالي  .%70ويــدرك هــؤالء جيدا مدى التزام
ب ــاي ــدن ب ــأم ــن إس ــرائـ ـي ــل ،وبـ ـع ــدم اس ـت ـع ــداده
مـطـلـقــا ل ـل ـت ـفــريــط ف ــي م ـصــال ـح ـهــا وم ـصــالــح
حلفاء الواليات املتحدة اآلخرين في املنطقة،
غ ـي ــر أن رؤيـ ـ ــة ب ــاي ــدن لـكـيـفـيــة ال ـت ـع ــام ــل مــع
إي ــران ،ولــأسـلــوب األفـضــل الحـتــواء املخاطر
املحتملة لسياساتها في املنطقة ،ال تتطابق
بــال ـضــرورة مــع رؤي ــة نتنياهو الـتــي تعكس
رؤي ــة الـيـمــن اإلســرائـيـلــي امل ـت ـطـ ّـرف ،وم ــن ثم
لـيــس مــن املستبعد أن ي ـمــارس نتنياهو كل
ألوان االستفزاز واملزايدة في مواجهة بايدن،
مـثـلـمــا ف ـعــل م ــن ق ـبــل ف ــي م ــواج ـه ــة الــرئ ـيــس
األسبق أوبــامــا .بل ويذهب بعضهم إلــى حد
ُ
عمل
عدم استبعاد أن يقدم نتنياهو على أي ٍ
من شأنه إفساد خطط بايدن في العودة إلى
القيام
االتـفــاق الـنــووي ،بما فــي ذلــك احتمال
ٌ
بعمل عـسـكــري مـنـفــرد ضــد إي ــران .وم ـعــروف
أن نتنياهو كــان قد صـ ّـرح ،أخـيــرا ،إن «عــودة
واشنطن إلــى االتـفــاق الـنــووي تفتح الطريق
أمـ ــام إي ـ ــران الم ـت ــاك ت ــرس ــان ــة ن ــووي ــة» ،وإن
إســرائـيــل «تـصــر عـلــى مـنــع إي ــران مــن امـتــاك
ال ـســاح ال ـن ــووي» ،وإن سفير إســرائـيــل لــدى
الــواليــات املـتـحــدة ،جلعاد إي ــردان ،ذه ــب ،في
تفسير هــذه التصريحات ،إلــى حــد الـقــول إن
إسرائيل «قد ال تتشاور مع اإلدارة األميركية
االتفاق
الجديدة بشأن خطواتها للعودة إلى ّ
الـنــووي اإلي ــران ــي» .مــا قــد يعني أنـهــا تفضل
أن تحتفظ لنفسها بـحــق ال ـت ـصـ ّـرف املـنـفــرد
ت ـج ــاه إي ـ ـ ــران .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ذهـ ــب بعضهم
إلــى حــد االعتقاد بــأن نتنياهو قــد يلجأ إلى
ع ـمــل ع ـس ـكــري ض ــد إي ـ ــران ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ع ـل ــى أمـ ــل ضـ ــرب ع ـص ـفــوريــن
بحجر واحد :ضمان فوزه بأغلبية مريحة في
هــذه االنتخابات ،وإعــادة خلط أوراق عديدة
في املنطقة ،بما يكفي إلقناع اإلدارة األميركية
ال ـجــديــدة بــال ـعــودة إل ــى سـيــاســة تــرامــب في
مــواجـهــة إي ــران ب ــدال مــن ال ـعــودة إل ــى االتـفــاق
النووي ،أو لحملها على ذلك.
نجاح نتنياهو في هذا املسعى سوف يعني
نجاحه في نسف االتفاق النووي تماما ،وهو
مــا سيعني أيضا أن حربا كبرى جــديــدة في
املـن ـطـقــة سـتـصـبــح حـتـمـيــة أو م ـســألــة وق ــت،
فهل ينجح نتنياهو في هذا املسعى الخطير
واملـخـيــف .وس ــواء نـجــح أو فـشــل ،ف ــإن مجرد
فوزه في االنتخابات التشريعية في إسرائيل
س ـي ـكــون ل ــه م ــا ب ـع ــده ،سـيـلـقــي ب ـظــالــه على
التطورات املحتملة لهذه القضية.
(كاتب وأستاذ جامعي مصري)
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إنقاذ سالحف بحرية مهددة باالنقراض

ّ
اتـجــه موكب صغير مــن السالحف البحرية الصغيرة التي تــم إنـقــاذهــا إلــى خليج املكسيك من
لويزيانا ،في بارقة أمل خالل موسم قاس على السالحف البحرية .السالحف وعددها  ،13كانت
قد أطلقت يوم اإلثنني ،في غراند آيل بوالية لويزيانا األميركية ،وهي من بني أكثر من ألف سلحفاة
بحرية أصــابـهــا الـبــرد فــي منطقة نيو إنـغــانــد فــي نوفمبر /تشرين الـثــانــي املــاضــي .وتصاب
السالحف البحرية بالبرد الذي يمكن أن يقتلها .والسالحف التي أطلقت هذا األسبوع ،كانت من
(أسوشييتد برس)
نوع «كيمب ردلي» ،وهي األكثر عرضة لخطر االنقراض.

تقلصت فترة تساقط الثلوج في جبال األلب برمتها لفترة تقارب شهرًا على املرتفعات املنخفضة
واملتوسطة منذ نصف قرن ،بحسب نتائج دراسة حديثة هي األولى التي ّ
تقوم هذه الجبال األوروبية
ً
بكاملها .فبني  1971و 2019تقلصت الفترة التي كان الثلج موجودًا خاللها على األرض شتاء بمعدل
يراوح بني  22يومًا و 34في املناطق الواقعة دون ّ
علو ألفي متر في األلب ،وفق الدراسة التي أجراها
حوالى ثالثني باحثًا ونشرت نتائجها مجلة «ذي كريوسفير» .ويشكل التراجع املسجل «منحى
(فرانس برس)
عميقًا يؤكد نتائج دراسات سابقة» ،بحسب املشاركني في الدراسة.

سودانيون يأملون باستعادة أراضيهم
يـتــذكــر ق ــروي ــون س ــودان ـي ــون زم ــن ال ـح ـصــاد في
مـنـطـقــة ال ـف ـش ـقــة ذات األراض ـ ـ ــي ال ـخ ـص ـبــة الـتــي
أص ـب ـحــت الـ ـي ــوم ف ــي ق ـلــب الـ ـن ــزاع ال ـ ـحـ ــدودي بني
السودان وإثيوبيا .اعتاد سكان قرية ودكولي على
عبور مجرى نهر عطبرة الضيق بمراكب خشبية
لــزراعــة مــزارعـهــم فــي عمق منطقة الفشقة ،التي
ّ
يؤكد كل من السودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده
الدولية .ومنذ منتصف تسعينات القرن املاضي،

أصبح من غير املمكن ألهل القرية عبور النهر إلى
داخــل املنطقة ،بعد أن انتشرت الـقــوات اإلثيوبية
ّ
فيها ،ما مكن آالف املزارعني اإلثيوبيني من زراعة
األرض على مدى حوالي خمسة وعشرين عامًا.
انتشر الجيش اإلثـيــوبــي فــي الفشقة إثــر تدهور
العالقة بني الخرطوم وأديــس ابابا ،جــراء محاولة
االغتيال الفاشلة للرئيس املصري محمد حسني
مبارك ،في العاصمة اإلثيوبية في  .1996وقتها

أمــر الرئيس السوداني عمر البشير باالنسحاب
من الفشقة.
وبـعــد أكـثــر مــن عـقــديــن ،انتشر الجيش الـســودانــي
في املنطقة «الستعادة أرضه املسروقة» .وبات رزق
املــزارعــن السودانيني في الفشقة مرتبطًا صعودًا
ُ
وهبوطًا بالعالقات السودانية  -اإلثيوبية .وال تعرف
بدقة املساحة املتنازع عليها في منطقة الفشقة التي
تمتد على طول نحو  12ألف كلم مربع .وقال محمد

عمر ،أحــد الــزعـمــاء املحليني فــي ودكــولــيّ ،إن حالة
عدم االستقرار ،جعلت تعداد سكان قرية ودكولي
ينخفض من  12ألف نسمة منتصف التسعينات،
ّ
إل ــى  4آالف فـقــط اآلن ،بـعــد أن ن ــزح اآلالف .وظــل
مــزارعــون مـثــل ،محمد جمعة ،يكافحون لسنوات
من أجل الوصول حتى إلى مساحات صغيرة من
مزارعهم شرق نهر عطبرة.
(فرانس برس)

ما معنى الثورة؟
سوسن جميل حسن

ف ــي ال ـن ـص ــف األول م ــن ت ـس ـع ـي ـنـ ّـيــات ال ـق ــرن
املاضي ،كانت ابنتي في املرحلة االبتدائية،
فــي الصف الـثــانــي ،وفيما كــان ُيـعــرض على
ال ـشــاشــة الـحـكــومـيــة ال ـس ــوري ــة بــرنــامــج عن
قـّصــور األرم ـي ـتــاج فــي روس ـيــا ،انـتـبـهـ ُـت إلــى
أن ـهــا م ـش ــدودة إل ــى ال ـشــاشــة تـتــابــع الـصــور
وتحاول فهم التعليق عليها ،سألتني بعدها
ما معنى ثورة؟ وملاذا كان هناك قتل ودماء؟
الثورة
حكيت لها بشكل مبسط وموجز عن ّ
ـوب يناسب سنها
الـحـمــراء البلشفية بــأسـلـ ٍ
وط ـف ــول ـت ـه ــا ،ب ـت ـقــريــب ال ـف ـك ــرة إلـ ــى روح ـه ــا
البريئة على شكل معادلة بسيطة :ظلم وقهر
وفـقــر لـلـنــاس مــن األب ــاط ــرة الــذيــن يحكمون
ويملكون كل شــيء .محاولة تقريب املفهوم
الـنـبـيــل ل ـل ـثــورة ومـعـنـيــي ال ـظ ـلــم وال ـع ــدال ــة،
مــن دون أن أج ــرح هـنــاءة طفولتها بأسئلة
امل ـس ـت ـق ـبــل وق ـل ـق ــه ،وم ـت ـجــاه ـلــة ،ف ــي الــوقــت
نـفـســه ،بـسـبــب ع ـجــزي ع ــن اإلج ــاب ــة ،الشطر
الثاني ّ من السؤال :ملاذا القتل وسفك الدماء؟
ُ
ً
سؤال ً
قائما على املفارقة
لم أتوقع أن تضمر
في وعيها الطفولي حينهاّ ،
أجلته لتطرحه
ّ
على معلمتها في املدرسة ،فقد كانت «ثورة
الـثــامــن مــن آذار» (ف ــي ســوريــة) حــاضــرة في
ْ
الوعي باستمرار ،إن في املناهج التعليمية
أو فــي أنـشـطــة منظمة طــائــع الـبـعــث أو في
وسائل اإلعــام وغيرها من امليادين العامة.
كــان ســؤالـهــا ال ــذي جعلها تـعــود إلــى البيت
م ـك ـســورة ال ـخ ــاط ــر :ك ـيــف حـصـلــت ثــورت ـنــا؟
ت ـق ـص ــد «الـ ـث ــام ــن مـ ــن آذار» ،ف ـم ــا ك ـ ــان مــن
ّ
ّ
املعلمة إل أن زجرتها بطريقةٍ غير مسؤولة
ّ
ّ
وعنيفة :روحي اسألي أمك .أما بالنسبة لي
ّ
ًّ
ضمنيا لوم املعلمة ،كنت أعرف
فلم أستطع
الخوف الساكن صدور الناس.
أضمرت ابنتي في رأسها الصغير حينها،
وف ــي وجــدانـهــا الـنـقــي ،أسـئـلــة كـثـيــرة ،منها
سـ ـ ــؤاال الـ ـخ ــوف والـ ـ ـ ًث ـ ــورة .وهـ ــا ه ــي ال ـي ــوم
ً
تستعيد ذاكرة حارقة وتستعيد السؤال مرة
أخ ــرى .تـقــول أم ــام ص ــورة تــرفــع مــع رفاقها
ف ـي ـهــا ال ـع ـل ــم «ال ــرسـ ـم ــي لـ ـس ــوري ــة» ق ـب ــل أن
ينقسم الشعب حــول العلم في صيف 2011
في برلني ،وجوههم ضاحكة ومشرقة :إنها

خــرجــت مــع أصــدقــائـهــا فــي أملــانـيــا فــي أكبر
تظاهرة ،وهــي ال تعرف ّ ملــاذا ّ هــذه الضحكة
العريضة( ،لكن أعــرف أننا كنا سعداء ،كان
لدينا حلمّ اسمه« :بعد اليوم ما في خوف»).
تتابع« :كنا مؤمنني بالحلمّ ،
نعد الضحايا،
لكن كان لدينا قدرة على الحزن واألمــل بأن
بكرة أحسن».
ثم ينحدر خطابها نحو الحزن واليأس ،بعد
اس ـتــذكــار ت ـقـ ّـدم األحـ ــداث وازدي ـ ــاد الضحايا
وتهجير اآلمنني ،لتقول« :كان لدينا (وتقصد
ملجأ من الخيبات املتوالية بمقتل
في برلني) ّ
أشـ ـخ ــاص آم ــن ــا ب ـه ــم ،والـ ـسـ ـق ــوط األخ ــاق ــي
آلخــريــن ،ملجأ مـ ّـن صــور الــذيــن انـتـحــروا من
اليأس ،والذين جنوا ،والذين غرقوا في البحر
فــي مـحــاولــة الــوصــول إلــى أوروب ــا ،ملجأ من
ًّ
وحاليا ملجأ من
صــور الحصار والتجويع،
صــور الجوع وأخـبــاره وسعر صــرف الــدوالر
وليتر املحروقات وكيلو السكر وربطة الخبز».
وتستغرق أكثر في وصف الحالة السورية ،أو
اللجوء
حال السوريني في الداخل ومخيمات
ّ
وبـلــدانــه ،لتصل إلــى ال ـســؤال الـجــوهــري« :ملــا
أقــرأ هــذه األخبار من شاشة الكومبيوتر في
بيتي الــدافــئ اآلم ــن فــي بــرلــن ،أعـتـقــد أن من
حقي أن أســأل نفسي :هل بالفعل لن نندم؟»
لكنها تستدرك« :بكل صراحة ،ال أعــرف ،على
من موقعي املستقر
األقل ملا أقرأ هذه األخبار ّ
اآلمــن ،ال أعــرف إذا كــان يحق لي أن أكــون من
جماعة «نندم» أو «ال نندم».
سـ ـ ــؤال ح ـ ـ ــارق ،سـ ّـ ــؤال أخ ــاق ــي أمـ ـ ــام ه ــول
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة ال ـ ـتـ ــي أملـ ـ ـ ــت بـ ــالـ ــوطـ ــن ال ـ ـسـ ــوري
ّ
والفاجعة التي حلت بشعبه ،وهــي قضية
خــافـيــة بــن ســوريــن كثيرين فــي الـخــارج
وكـ ـثـ ـي ــري ــن مـ ــن س ـ ـ ّ
ـوري ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل فـ ــي كــل
مـنــاطـقــه .ابـنـتــي تنتمي إل ــى جـيــل ال ـحــراك
واالن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ه ــذا
ّ
الجيل الذي ظلمناه نحن اآلباء ،لم نفكر في
ّ
ّ
مستقبله ،واستهلكنا كل ما لدينا بأنانية
ربما ،أو بجهل واستهتار ،على الرغم من
الكبيرة من الشعارات والتنظيرات،
الباقة ّ
ّ
ّ
لكننا كنا بعيدين كــل البعد عــن املمارسة
الصحيحة والسليمة لدورنا ،آباء وأمهات.
ّ
كــنــا مـسـكــونــن بــال ـخــوف الـ ــذي قـ ــرأه جيل
أبنائنا في أحداقنا ،بينما أسئلتهم تكبر
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وق ـل ـق ـهــم م ــن ع ــال ــم م ـت ـغـ ّـيــر وم ـغ ــاي ــر يـ ــزداد
وال ـف ـج ــوة تـتـســع فـيـمــا بـيـنـنــا .أن ـت ـمــي إ ًلــى
أبـ ـن ــاء ج ـيــل ال ـه ــزي ـم ــة ،عــاي ـش ـت ـهــا ط ـف ـلــة ال
تملك مـقـ ّـومــات الفهم والتحليل ،وعشتها
ً
انعكاسا في وجــدان أبي ورفاقه ،أبي الذي
ً
ب ـقــي مـخـلــصــا مل ـبــادئــه ح ـتــى آخ ــر ي ــوم في
ّ
ّ
محيرة ،لكنها بقيت تلك
بطهرانية
حياته
ُ
ُ
امل ـب ــادئ الـيــانـعــة الـتــي اغــتـصـبــت يناعتها
ّ
املتغيرات
ولــم تكبر وتتطور لتنتمي إلــى
وإل ـ ـ ــى عـ ـص ــره ــا ،بـ ــل ب ـق ـي ــت ت ـح ـم ــل مـعـهــا
جرح اغتصابها النازف ،القومية العربية،
الصهيونية ّ
عدوا وحيدا حاضرا في املنام
واليقظة ،اإلمبريالية وأذنابها من الرجعية
ّ
امل ـع ـي ـق ــة لـ ـلـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،وظـ ــلـ ــوا فـ ــي غــالـبـيـتـهــم
ي ـج ـت ـ ّـرون خـيـبــاتـهــم مـسـتـمــرئــن أحــزان ـهــم
ويــأس ـهــم .ك ــا ًن ــوا سـلـبـيــن ح ـ ّـد االسـتـكــانــة،
غالبيتهم أيــضــا مــن حاضني «الـثــامــن من
آذار» إن لم يكونوا من املشاركني فيها ،قسم
من هذه الغالبية ،وأبي منهم ،انزوى وترك
ال ـخ ــوض ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ـيــاســي ف ــي أوائ ــل
ّ
سميت ً
زورا ثورة،
السبعينات ،الثورة التي
بينما لم ُ
ّ
ً
ً
تعد عن كونها انقالبا عسكريا،
ً
واستمرارا لنهج تداول السلطة في سورية
ما بعد االستقالل ،االنقالبات العسكرية.
إذا م ــا ع ــدن ــا إلـ ــى ال ـ ـخـ ــوف ،ه ــل ح ـق ـي ـقـ ٌّـي أن
ّ
االنتفاضة حطمت جــدار الخوف الراسخ في
ن ـفــوس ال ـســوريــن؟ نـعــم وال ..ن ـعــم ،أم ــام املــدّ
الكبير الــواســع ال ــذي كــانــت عليه املـظــاهــرات
فــي الـبــدايــات ،على الــرغــم مـ ّـمــا قوبلت بــه من
ـف بــاكــر .وال ،ألن االنـتـكــاســة كــانــت أكـبــر،
ع ـنـ ٍ
فــاس ـتــولــدت ال ـخ ــوف م ــزي ـ ًـدا ب ــرواس ــب خــوف
امل ــاض ــي ،غــالـبـيــة مــن اس ـت ـمـ ّـروا فــي خطابهم
املناهض ملمارسات النظام واملعارضة التي
كانت كانعكاس له في املــرآة .هم بعيدون عن
دائرة الخطر ،يستطيعون أن ينتقدوا ُ
ويعلوا
ال ـصــوت ،طــاملــا أنـهــم بـعـيــدون عــن الــرصــاص
واملـ ـ ــدافـ ـ ــع واالع ـ ـت ـ ـقـ ــال والـ ـقـ ـه ــر وال ـت ـص ـف ـي ــة
والتشريد وانتهاك الحقوق والحياة .قايضوا
العيش في الوطن بالعيش خارجه ،ومارسوا
ّ
حــقـهــم فــي املــوقــف وال ـ ــرأي ،عــن درايـ ــة أو من
ّ
دونـهــا .املـهــم أن لديهم مــا يصرخون بــه .أمــا
مـ ًـن هــم فــي الــداخــل فانصاعوا فــي غالبيتهم
ّ
بالهم الثقافي،
أيضا ما خال بعض املنشغلني
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الثورة حركة أو
انتفاضة قد تكون
سياسية أو اجتماعية
أو اقتصادية ،أو مزيجًا
من هذا كلّه ،تقوم
بها شريحة من الشعب
دفعت الحرب شريحة
كبيرة من الشعب
السوري إلى ارتماء كل
فرد منها في حضن
ٍ
طائفته أو مذهبه أو
عشيرته أو قوميته

إذ مــن يستطيع أن ي ـصــرخ حـتــى فــي لحظة
األلـ ــم ال ـق ـص ــوى م ــن دون أن ي ـع ـ ّـرض حـيــاتــه
الـ ـت ــي ل ــم ت ـع ــد ت ـش ـبــه ال ـح ـي ــاة إل ـ ــى الـتـنـكـيــل
ُ
يصرخ في الداخل السوري
واالغتصاب؟ من
أمام واقعه املهني في كل مناطق النفوذ؟ لقد
أظهرت الحرب بسرعةٍ رهيبةٍ هشاشة الوعي
امل ـج ـت ـم ـعــي ،وه ـش ــاش ــة االنـ ـتـ ـم ــاء وه ـشــاشــة
النضال حتى ،لقد دفعت شريحة كبيرة من
ـرد منها فــي حضن
الشعب إلــى ارت ـمــاء كــل ف ـ ٍ
طــائـفـتــه أو مــذهـبــه أو عـشـيــرتــه ّ أو قــومـيـتــه،
ح ـتــى ي ـس ــاري ــون م ـن ـهــم ل ــم يـ ـش ــذوا ع ــن هــذه
ّ
الحال ،فأين هو حاجز الخوف الذي تحطم؟
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الثورة حركة أو انتفاضة قد تكون سياسية
ً
مزيجا من هذا
أو اجتماعية أو اقتصادية ،أو
ّ
وضع
ضد
الشعب
كله ،تقوم بها شريحة من
ٍ
لــم يعد بمقدور أفــرادهــا احتماله بما يشمل
من انتهاك حقوق أو مطالبة بحقوق غائبة أو
اعـتــراض على ممارسات وقــوانــن تؤثر على
حياتهم ،وهــذا أمــر مفهوم ولــه مـبـ ّـرراتــه ،وما
أكـثــرهــا فــي بــادنــا ،لكن بــاسـتـقــراء السنوات
العشر الدامية املنصرمة ،واستحضار بقية
ال ـت ـجــارب ف ــي املـنـطـقــة ال ـتــي سـ ّـمـيــت حــركــات
االح ـت ـجــاج فـيـهــا الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،وم ــا نجم
عنها من دمار وانهيار لبنى الدولة واملجتمع،
وباستحضار املاضي البعيد والتاريخ ،يمكن
القول إن الثورات ما زالت ،كمفهوم وممارسة
غريبة عن شعوبنا ،على الرغم من وجود كل
أسبابها ،فالحركات التي عرفها املسلمون،
كــانــت إم ــا ت ـم ـ ّـر ًدا عـلــى الـخــافــة أو مـحــاوالت
خــروج على السلطان .وفــي التاريخ الحديث
انقالبات على الحكم
ملنطقتنا العربية ،كانت
ٍ
ً
صراعا على السلطة.
أو
ّ
وبــال ـعــودة إل ــى مـقــدمــة ال ـحــديــث ،وم ــا دون ــت
اب ـن ـتــي ،م ـث ــاال ع ــن ج ـيــل ك ــان ــت ل ــدي ــه أس ـبــاب
ت ـ ـمـ ـ ّـرده ع ـل ــى واقـ ـع ــه وط ـم ــوح ــات ــه وأح ــام ــه
املختلفة في مجاالت عدة عن طموحات آبائهم
وأح ــام ـه ــم ،ف ــإن إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي الـتـجــربــة
السابقة ضرورة حتمية ،والبناء من أجل غد
ّ
يوفر ّ
واقع
مقومات
التغيير أو االنقالب على ً ٍ
ً
ّ
بــات أكثر تعقيدا مما مضى ض ــرورة أيضا.
ال ـثــورة ليست مــرحـلــة .إنـهــا ص ـيــرورة دائـمــة،
وك ــل لحظة تخلق مــن رحـمـهــا لحظة ثــوريــة
أخـ ــرى ،إن ـهــا وع ـ ٌـي يـتـشـكــل خ ــال مسيرتها.
ليست نقطة خالفية بهذا الحجم تسمية ما
وحراك وغيره ،لكن
حدث ،بني ثور ٍة وانتفاضةٍ
ٍ
النقطة األهــم هــي االتـفــاق على ض ــرورة بناء
وعــي عــام يعني األجـيــال فــي تحديد أهدافها
ورس ـ ـ ــم م ـس ـي ــرت ـه ــا ووض ـ ـ ــع خ ـط ـط ـه ــا ،وع ــي
يـســاعــد فــي الـنـهــوض مــن ه ــذا ال ــواق ــع املعقد
الغارق في اليأس وانسداد األفق .لقد احترقت
عشر سنوات من عمر الشعب ،واحترقت مئات
آالف ال ـح ـيــوات ف ــي صـ ــراع ع ــدم ــي ،أت ــى على
ّ
بــذور الــوعــي قبل أن تبدأ ربيعها وتفتحها،
ولم يؤسس لوعي بديل.
(كاتبة سورية في برلني)
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انتحار في الشمال السوري

محمد األحمد

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سورية
ف ــي خ ــال األي ـ ــام األخ ـي ــرة ث ــاث ح ــوادث
ّ
انتحار مؤملة هزت سكان املحافظة ،على
َ
وشابني على االنتحار في مدينة
أثر إقدام مراهق
إدلب ،وذلك في ّ
مخي َمني للنازحني شمالي املدينة.
ّ
واالنـتـحــار بــن السوريني تختلف أسبابه ،ولعل
أبرزها الفقر وتردي الوضع املعيشي وعدم القدرة
عـلــى تــأمــن ق ــوت يــوم ـهــم وم ـس ـتـلــزمــات املعيشة
لعائالتهم ،بالتزامن مع الظروف املناخية الصعبة
ومتطلبات الشتاء ،وضعف االستجابة اإلنسانية
شبه املعدومة لقاطني ّ
مخيمات الشمال السوري.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ي ــوض ــح الـ ـن ــاش ــط ع ـل ــي ح ــاج
ّ
سـلـيـمــان ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «ال ـط ـفــل أحـمــد
كالوي البالغ من العمر  14عامًا انتحر قبل أسبوع
( 13مارس /آذار الجاري) بعد تناوله قرص الغاز
السام في داخل مسكن عائلته وسط مدينة إدلب»،
ّ
الفتًا إلــى أن «السبب الــذي دفعه إلــى ذلــك مــا زال
غامضًا حتى اللحظة».
مــن جـهـتــه ،يـقــول الـنــاشــط محمد ال ـضــاهــر ،وهــو
عضو «املركز اإلعالمي العام» في محافظة إدلب،
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «الـ ـش ــاب نـ ــوري محيي
ال ـش ــري ــف ،وه ــو نـ ــازح م ــن ب ـلــدة ج ــاس ف ــي ريــف
إدلــب الشرقي ويبلغ من العمر  26عامًا ومتزوج

َ
من امرأتني ولديه أربعة أطفال ،انتحر في السابع
من مارس /آذار الجاري ،بعد تناوله قرص الغاز
ال ـس ــام ف ــي خـيـمـتــه ال ــواق ـع ــة ف ــي مـخـيــم األن ــدل ـ ّـس
في شمال إدلــب ،علمًا أنه
بالقرب من بلدة زردنــا َ
فاقد للبصر في إحدى عينيه».
ّ
يـضـيــف ال ـضــاهــر أن «شــابــا آخ ــر يــدعــى محمود
فـ ـط ــراوي ن ـ ــازح م ــن مــدي ـنــة ك ـف ــرن ـب ــودة ف ــي غــرب
حـمــاة انـتـحــر بـعــد ن ــوري بـيــوم واح ــد ،فــي داخــل
كفرنبودة في شمال إدلــب» ،مؤكدًا
مخيم شهداء
ّأن «سـ ـب ــب ان ـت ـح ــار ه ـ َـذي ــن الـ ـش ـ َ
ـاب ــن ه ــو ال ـف ـقــر
وعـ ــدم قـ ــدرة ال ـش ـ َ
ـاب ــن ع ـلــى ت ــأم ــن لـقـمــة الـعـيــش
واحـتـيــاجــات أطفالهما الـصـغــار ،فــي ظــل ظــروف
الـ ـن ــزوح وال ـض ـغ ــوط الـنـفـسـيــة ال ـت ــي يـ ـم ـ ّـران بها
ّ
السام
ـاس»ُ .يذكر أن أقــراص
بعد تهجير قـ ُ ٍ
الغاز َ
ُ
ه ــي أق ـ ـ ــراص ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـح ـفــظ املـ ــؤونـ ــة ت ـحــفــظ
ف ـ ــي عـ ـل ــب مـ ـع ــدنـ ـي ــة مـ ـخـ ـت ــوم ــة ،تـ ــأتـ ــي ب ــالـ ـل ــون
األس ــود وت ـت ـكـ ّـون مــن الـفــوسـفــن أو مــن فوسفيد
الهيدروجني ويسمى كذلك فوستوكسني .وعندما
ّ
تتعرض هذه األقــراص إلى درجة حرارة مناسبة
ّ
تتحلل ويطلق كل واحد منها غازًا شديد السمية
َ
يتلف الكبد والقلب والكليتني ،ما يــؤدي للموت
السريع.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـقــول الطبيب ع ــاء الـعـلــي وهــو
امل ـســؤول املـيــدانــي فــي الـشـمــال ال ـســوري لبرنامج
الـصـحــة الـنـفـسـيــة ف ــي «ات ـح ــاد مـنـظـمــات اإلغــاثــة

ّوالرعاية الطبية» ( )UOSSMلـ«العربي الجديد»
إن ــه «ت ـ ّـم رص ــد ومـتــابـعــة  45حــالــة نفسية مــوزعــة
شمال غربي سورية منذ
في أريــاف حلب وإدلــب
ُ
مـطـلــع ال ـع ــام الـ ـج ــاري .وق ــد قـ ـ ّـدر ل ــدى ع ــدد منهم
خطر وشيك على خلفية محاوالت انتحار وأفكار
إيــذاء ،ولدى آخرين خطر غير وشيك على خلفية
أفـكــار إ ّي ــذاء مــن دون م ـحــاوالت انـتـحــار» .يضيف
العلي أنه «في وحدة االستشفاء التابعة لالتحاد
في منطقة سرمدا في شمال إدلــب ،أطلقنا الخط
الساخن أونالينّ ،
وتم التواصل مع  ُ 25حالة بعد
ّ
رصدها من قبل فرقنا ،منها  12حالة قــدر لديها
خطر وشيك».
ّ
وعن دوافع االنتحار ،يوضح العلي أنها «تأتي في
تصنيفات ّ
عدة اجتماعية واقتصادية وبالدرجة
األولى نفسية .فالحاالت التي راجعتنا بمعظمها
كــانــت ت ـعــانــي اض ـط ــراب ــا نـفـسـيــا حـ ـ ــادًا» .ويـحـكــي
ع ــن األس ـب ــاب امل ـبــاشــرة م ــن قـبـيــل «وفـ ــاة شخص
ّ
مقرب ،أو خسارة مالية ،أو ضغوط بسبب النزوح
والتهجير والفقر والبطالة ،أو االنفصال الزوجي
(الطالق) ،أو خالفات أسرية .وبالنسبة إلى من هم
في الثامنة عشرة من عمرهم ،فحاالتهم بمعظمها
تأتي كردود فعل ملشكالت عاطفية».
مــن جهته ،يـقــول مــديــر فــريــق «منسقو استجابة
ّ
س ــوري ــة» مـحـمــد حـ ــاج ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن
«حادثة االنتحار األخيرة في مدينة إدلب (الخاصة

أسباب مختلفة
يشير مدير فريق «منسقو استجابة سورية» محمد
حالج إلى أنه من بين أسباب االنتحار «العنف األسري،
والحالة المادية السيئة التي تواجه األهالي،
وحــاالت الطالق المرتبطة باإلنجاب ،باإلضافة
إلى غياب الرعاية .كذلك تأتي األمــراض النفسية
المترافقة مع هواجس انتحارية ،والتي يحتاج
المصابون فيها إلى عالج ومتابعة».

بالطفل البالغ من العمر  14عامًا) هي الخامسة
فــي خ ــال م ــارس /آذار ال ـج ــاري .فــأولــى عمليات
االنتحار في اليوم األول من الشهر الجاري أقدمت
عليها امرأة شابة تبلغ من العمر  22عامًا وهي ّأم
لثالثة أطـفــال ،من خــال إطــاق النار على نفسها
فــي داخ ــل تجمع مخيمات ديــر حـســان فــي شمال
إدل ــب على ال ـحــدود الـســوريــة الـتــركـيــة .وأت ــى ذلك
نتيجة خــافــات مــع أف ــراد عــائـلـتـهــا ،لـ ُـيـسـ َّـجــل في
اليوم التالي انتحار رجــل نــازح في مدينة الباب
فــي شــرق حـلــب ،مــن خــال إض ــرام الـنـيــران بنفسه
ألسباب ما زالت مجهولة حتى اللحظة».

18

مجتمع

السبت  20مارس /آذار  2021م  7شعبان  1442هـ ¶ العدد  2392السنة السابعة
Saturday 20 March 2021

تحقيق

السبت  20مارس /آذار  2021م  7شعبان  1442هـ ¶ العدد  2392السنة السابعة
Saturday 20 March 2021

عدم تفعيل القوانين يفاقم الوضع

ال تنتهي مفاجآت فيروس كورونا الجديد على الرغم
من مرور أكثر من عام على ظهوره واجتياحه كوكبنا،
غير ّ
مهمة اليوم بقدر ما هو واقع
أن التفاصيل ليست
ّ
ّ
التحور
تفشي الفيروس الماضي في
ّ

تدخين األطفال في العراق

متحورات
ّ
كورونا
بيروت ـ ميليا بو جوده

ق ــد تـ ـك ــون ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة األول ـ ـ ــى فــي
ّ
ّ
ينصب فيها
البشرية التي
تاريخ
اه ـت ـمــام ال ـن ــاس ف ــي ب ـق ــاع األرض
ّ
كلها وباختالفهم على مسألة واحدة ...جائحة
ّ
كــورونــا .ويـحــرصــون على االط ــاع على آخر
ّ
ّ
العاملية
املستجدات ذات الصلة بتلك األزم ــة
ّ
ـواح مختلفة ولـيــس فقط
الـتــي مستهم مــن ن ّـ ٍ
الصحية .وفــي خــال متابعتهم،
من الناحية
ن ــراه ــم يـتـلـ ّـقـفــون ّ
أي خ ـبــر ُيـ ـق ـ َّـدم إل ـي ـهــم عبر
ّ
ّ
ّ
متعددة ،علمًا أن بعضًا منها ّيدعي
منصات
العلم أو ينقل معطيات غير دقيقة أو يبغي
اإلثارة .ويتبادل أهل األرض املعلومات ،سواء
ّ
تحققوا من ّ
صحتها أم لم يفعلوا ،ويذهبون
ُ
إلى تكرار مصطلحات تثير الرهبة في نفوس
كثيرين .هذه هي حالنا اليوم.
ومــع الكشف عــن عــدد مــن مـتـحـ ّـورات فيروس
َ
َ
األخيرين ،راح
الشهرين
كورونا الجديد في
الناس أينما ُوجدوا ّ
يعبرون عن قلق ،ال ّ
سيما
ّ
ّ
العلمية التي
أن معظمنا ال يفقه التفاصيل
ّ
يجرى تداولها .وهنا يشدد أهل االختصاص
ّ
على ضرورة التوعية ألن «الجهل» ال يساعد
القائمة في مواجهة الفيروس الذي
في املعركة ّ
ّ
تفشيه ،ال ّ
سيما أن «أخبارًا» كثيرة
يمضي في
تشير إلى «سالالت جديدة» .وعلى الرغم من
ّ
ّ
فإن ّكل ما ُت َ
لصق به
أن هذا األمر غير دقيق،
صفة «جديد» يفزعنا.
ثمة فيروس واحد
مخباطّ :

ع ـنــد الـ ـس ــؤال ع ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـجــديــد
ّ
ّ
ومتحوراته ،يؤكد البروفسور جاك
وطفراته
ّ
ّ
املتخصص في األمــراض الجرثومية
مخباط
واملعدية ّأن ّ
«ثمة فيروسًا واحدًا ُ(ي َ
عرف منذ
ظ ـه ــوره ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد) واسـمــه
ال ـع ـل ـم ـ ّـي س ـ ـ ــارس-ك ـ ـ ــوف .»2-فـ ــي م ـخ ـت ـبــرات
ّ
ّ
األميركية
اللبنانية
املــركــز الـطـبـ ّـي للجامعة
 مستشفى رزق في بيروت ،التقته «العربيّ
اليومية
الجديد» ،فيما هو منهمك في مهامه
ّ
مستجدات الفيروس ،فهو عضو
وفي متابعة
لجنة متابعة التدابير واإلج ــراءات الوقائية
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ف ــي لـبـنــان بــاإلضــافــة إلــى
ّ
الوطنية لألمراض
كونه نائب رئيس اللجنة
ّ
ّ
ال ـج ــرث ــوم ـ ّـي ــة .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن «امل ــط ـل ــع على
ّ
عالم الفيروسات يعلم جيدًا أن الفيروسات
ّ
هي من النوع
التاجية أو ّفيروسات كورونا ّ
الـ ـ ــذي يـ ـتـ ـح ــور ،وهـ ــي خـ ـط ــرة ألنـ ـه ــا تـنـتـشــر
ّ
مستجد».
بطريقة سريعة .وهذا ليس بأمر
ّ
ويحاول مخباط تبسيط الفكرة ،فيقول« :ثمة
النهار ،يضع
شخص ُيدعى فالنًا .في خــال
ّ
ّ َ
نــظــارتــن وفــي املـســاء يخلعهما ،لكنه يبقى
َ
ّ
فالنًا .غدًا صباحًا ،يسرح شعره ليكون أملس
وبـعــد غــد يجعله أج ـعـ َـد .مـســاء ال ـيــوم ،يـبـ ّـدل

الحد
ّ
ّ
التفشي
من
يحمي البشريّة
من األسوأ

الخروج لتناول العشاء مع
فالن مالبسه قبل
ّ
خطيبته أو زوجـتــه ،لكنه يبقى فالنًا .هو لم
ّ
يتغير .األمــر نفسه بالنسبة إلــى الفيروس».
يضيف« :فــي طقس ب ــارد ،يــرتــدي فــان كنزة
ّ
صوفية ليحمي نفسه من البرد .والفيروس،
مــن أجــل حماية نفسه مــن األجـســام املـضــادة،
ّ
يـقــوم بــأمــر مـشــابــه» .ويـشـيــر مـخـبــاط إل ــى أن
ّ
ّ
يتغير ّ من الداخل
«الفرق يكمن في أن فالنًا ال
ّأمــا الفيروس فبلى .فاإلنسان معقد جـدًا في
تــركـيـبـتــه الـجـيـنـ ّـيــة ،فـيـمــا ال ـف ـيــروس يـتـحـ ّـور
ّ
ّ
يتكون
بسرعة» .ويعيد ذلك إلى أن «اإلنسان
ّ
نووي (دي إن إيه) يصعب تغييره»،
من حمض
ّ
الفـتــا إلــى أن «الـفـيــروســات املـكـ ّـونــة بالطريقة
ّ
تتغير ،من قبيل الهربس والجدري.
نفسها ال
ّ
ّأم ــا فـيــروس اإلنـفـلــونــزا ،وهــو فـيــروس مكون
ـووي ري ـب ـ ّ
مــن حـمــض ن ـ ّ
ـوزي (آر إن إي ــه) ،فهو
ّ
متغير دائمًا ،كذلك األمر بالنسبة إلى فيروس
ّ
نقص املناعة البشرية املكتسب (إتش آي في)
وفيروس كورونا .لذلك ،من السهل جدًا ّ
تكون
ّ
ّ
ومستجدة ومتواصلة».
متحورات كثيرة
ّ
بالنسبة إلى مخباط فإن «ما يحصل اليوم هو
ّ
جينية ،وليس
مـتـحـ ّـورات ناجمة عــن طـفــرات

ّ
ف ـيــروســات ج ــدي ــدة» ،فـيـمــا ي ــرى أن ــه مــن غير
املجدي إدخــال الناس في متاهات التفاصيل
ّ
العلمية الـتــي ال طــائــل منها .بــالـتــالــي ،يكفي
ّ
ّ
ّ
أن نـعـلــم جـمـيـعــا بـ ــأن ث ــمــة ف ـيــروســا يمضي
مستشرسًا حول العالم وعلينا مواجهته من
خالل تحصني أنفسناُ .
ّ
بديهي
ويطرح سؤال
ّ
هنا :هل اللقاحات املتوفرة اليوم قــادرة على
ّ
تحصني الناس في وجه املتحورات الجديدة؟
ّ
يجيب مخباط أن «مــا نــراه أم ـرًا جـ ّـيـدًا اليوم،
ّ
ّ
ه ــو أن ال ـل ـقــاحــات م ــا زالـ ــت فــعــالــة ع ـلــى تلك
ّ
ّ
املتحورات» .لكن أحدًا ال يستطيع منع الناس
مــن الـشـعــور بــالـقـلــق ،إذ تـ ــزداد األخ ـب ــار التي
ّ
تـكـشــف ع ــن مـ ـتـ ـح ـ ّـورات ج ــدي ــدة ت ـظ ـهــر ،لـعــل
أب ــرزه ــا ح ـتــى ال ـي ــوم ال ـبــري ـطــانـ ّـي وال ـج ـنــوب
ّ
ّ
ّ
ّ
ويؤكد مخباط
والتشيكي.
والبرازيلي
أفريقي
ّ
ّ
طبيعي بالنسبة إلــى هــذا النوع من
أن األمــر
ً
ّ
الـفـيــروســات ،مضيفًا أن «فــي لبنان مـثــا ،قد
نــاحــظ طـفــرات فــي صـيــدا وجـ ّـزيــن وطرابلس
ّ
والنبطية وزح ـلــة وغـيــرهــا .ألن ــه كــلـمــا تكاثر
ّ
ال ـف ـيــروس تتشك ّل لــديـنــا نسبة مــن الـطـفــرات
ّ
الـجـيـنـ ّـيــة ،غـيــر أن ـهــا بغالبيتها الـســاحـقــة ال
ّ
ّ
بأكثريتها تأتي
تظهر» .ويتابع أن «الطفرات
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يثير موضوع تدخين
األطفال والمراهقين
استهجانًا في ّ
كل
المجتمعات ،إذ إنّه
شائك ويستلزم معالجة
دقيقة ،حتى ال يذهب
الصغير إلى ردود فعل
لتحدي ّ
كل
عكسيّة
ّ
من له سلطة عليه

بغداد ـ ميمونة الباسل

ويبقى األمل في النجاة( ...راوول أربوليدا /فرانس برس)

مــن دون تــأثـيــر ،ونحكي بالتالي عــن طفرات
ّ
ص ــام ـت ــة ،غ ـيــر أن طـ ـف ــرات أخ ـ ــرى ف ــي بعض
الحاالت ّ
تؤدي إلى تزايد في خطورة اإلصابة».
ّ
ّ
ويـ ـش ــرح م ـخ ـبــاط أن ال ـخ ـط ــورة ت ـع ـنــي «إمـ ــا
تزايد انتشار الفيروسّ ،
وإمــا تزايد التصاقه
ّ
ّ
بمستقبالت جسم اإلنسان ،وإما تزايد سميته
(وه ــو أمــر ال ينطبق مــع هــذا الـفـيــروس ،إذ ال
سـمـ ّـيــات ل ــه)ّ ،
وإم ــا تـغـ ّـيــر مــن شـكــل الـفـيــروس
ّ
ّ
ّ
الخارجي من خالل تغير البروتينات الشوكية
ال ـت ــي ت ــزي ــد االل ـت ـص ــاق بــال ـخــايــا املـسـتـقـبـلــة
ل ـل ـف ـيّــروس .وه ـك ــذا م ــن خ ــال تـغـيـيــر شكلها
ت ـتــوقــف ع ــن االس ـت ـجــابــة لــأج ـســام امل ـض ــادة
ّ
فعاليته .وهذا هو األمر
وبالتالي يفقد اللقاح
األخـطــر الــذي نخشاه :أال يتجاوب الفيروس
ـادة الـنــاجـمــة عــن الـلـقــاح».
مــع األج ـس ــام امل ـض ـ ّ
ويشير مخباط إلى أنه «في بعض الحاالت ،قد
ّ
تؤدي طفرة ما إلى موت الفيروس ،إذ يقتطع
ج ــزءًا مــن نـفـســه عــن طــريــق الـخـطــأ فــا يعود
قادرًا على التكاثر .وهذا ما حدث مع فيروس
س ــارس ّ
األول ال ــذي انـتـشــر بــن عـ َـامــي ّ2002
ّ
و 2003وتسبب في متالزمة االلتهاب التنفسي
ّ
جينية سيطرت على
الحاد .فقد حصلت طفرة

122.500.000
التقريبي لمجموع إصابات
هو العدد
ّ
كورونا حول العالم منذ ظهور
الفيروس ،بحسب موقع «ورلد ميترز»

ّ
البقية ولــم يعد الفيروس قــادرًا على التكاثر
ّ
فتوقف الوباء» .هل يمكننا الوصول إلى هذا
مخباط،
رأي
مــع الـفـيـ ّـروس الـحــالــي؟ بحسب ّ
ّ
الذين تأخرنا ،ألننا
«لقد تأخرنا .لسنا نحن ّ
الفيروس .هو
ما
إن
لسنا نحن من يقوم بذلك،
ّ
ّ
توسع في انتشاره كثيرًا وال يبدو أنــه ذاهب
في هذا االتجاه».
فمتحورات
عبد الساتر :تكاثر فطفرات
ّ

ّ
اللبنانية التابعة
في أحد مختبرات الجامعة
لكلية العلوم  -الفرع ّ
ّ
األول في الحدت ،جنوب
بيروت ،يحاول البروفسور فادي عبد الساتر
ّ
البيولوجية إيضاح طفرات
الباحث في العلوم
ّ
فيروس كورونا ّالجديد وتحوراته لـ«العربي
الجديد» ،علمًا أنه هو ّأول من تابع موضوع
ّ
امل ـت ـحـ ّـور الـبــريـطــانـ ّـي فــي ل ـب ـنــان .وي ـشــرح أن
هذا الفيروس (سارس-كوف )2-هو «فيروس
ّ
ّ
ريبوزي مرسال) ومن
نووي
( mRNAحمض
ّ
ّ
الطبيعي أن يـقــوم بـطـفــرات جينية كـمــا هي
الحال مع فيروس اإلنفلونزا وفيروس نقص
ّ
البشرية املكتسب (إتش آي في) الذي
املناعة
ّ
يتسبب في مرض اإليدز» .يضيف عبد الساتر
ّ
ّ
أنه «عندما يدخل الفيروس ّ إلى قلب الخلية،
أي عندما تقع اإلصــابــة ،فإنه يتكاثر ويكون
ّ
الجينية الخاصة به.
بالتالي نسخًا للساللة
وعندما يتكاثر يستخدم اإلنزيمات املوجودة
ف ــي ال ـخ ـل ـ ّـي ــة الـ ـبـ ـش ـ ّ
ـري ــة .وف ـ ــي خ ـ ــال عـمـلـ ّـيــة
ّ
الـنـســخ قــد تـطــرأ أخ ـطــاء ،مــن دون أن يتمكن
الفيروس مــن تصحيحها .هــذه األخـطــاء أمر
ّ
طبيعي فــي ّ
ّ
عملية نـسُــخ .وعـنــدمــا تكون
أي
مجموعة األخـطــاء أو مــا نطلق عليه طفرات
جـيـنـ ّـيــة ف ــي ف ـي ــروس واحـ ــد ،ن ـت ـحـ ّـدث حينها
ّ
ع ــن م ـت ـح ـ ّـور» .وبـتـعــابـيــر أخـ ــرى ،يــوضــح أن
«ال ـف ـي ــروس يــدخــل إل ــى قـلــب الـخـلـ ّـيــة ويعمل
عـلــى نـســخ نفسه والـتـكــاثــر .وعـنــدمــا يتكاثر
ماض في
يخرج منها ويقتلها .وفي حني هو
ٍ
ّ
عملية النسخ تلك ،تحصل طفرات .والطفرات
ّ
إذا كانت لها خصائص معينة وانتقلت إلى

ّ
ّ
املتحور الجديد ينتشر
أشخاص آخرين ،فإن
ويـتـسـ ّـبــب فــي مـشـكـلــة» .ويـشـيــر عـبــد الساتر
ّ
إلــى أن «الفيروس ســارس-كــوف 2-انطلق من
الصني قبل عــام ونـ ّـيــفّ ،أمــا الـيــوم ّ
فثمة أكثر
ّ
ّ
نهتم
متحور في العالم .وملاذا
من أربعة آالف
ّ
ّ
بـعــدد منها فـقــط؟ ألن تـلــك امل ـت ـحــورات تملك
خصائص ّ
معينة مــن قبيل ســرعــة االنتشار
وع ــدوى أكبر بــن عــدد أكبر مــن الـ ّنــاس» .إلى
ّ
ّ
البريطاني الذي حذ ّرت جهات
املتحور
جانب
ّ
ص ـحـ ّـيــة ف ــي املـمـلـكــة امل ــت ـح ــدة م ــن أنـ ــه ســوف
يسيطر عـلــى أج ــزاء كـبـيــرة مــن الـعــا ّلــم ،يأتي
ّ
ّ
أفريقي ّ الذي يبدو أنه يقاوم
املتحور الجنوب
عددًا من اللقاحات املتوفرة اليوم ،بحسب ما
ّ
ّ
والبرازيلي الذي يخلف
يفيد بعض الخبراء،
وفـ ّـيــات كـبـيــرة فــي بـلــد مـنـشــأه ،والــدنـمــاركـ ّـي
ّ
والتشيكي .واألخير
الذي ُربط بحيوان ِاملنك،
بحسب عبد الـســاتــر هــو املـتـحـ ّـور األوروبـ ــيّ،
لـكـ ّـنــه ُيـنـســب إل ــى جـمـهـ ّ
ـوريــة الـتـشـيــك بسبب
ّ
تفشيه السريع هناك .كذلك ُيحكى أخيرًا عن
ّ
متحور جديد في نيويورك (الواليات املتحدة
ّ
األميركية) وآخر في إيران وآخر في نيجيريا.
ّ
َ
ّ
ُ
والتحور بحسب عبد الساتر يترجم «تغيرًا
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
الشوكي الذي يعد خط االلتحام
في البروتني
ّ
ّ
الخلية .والتغيير قد يكون بطريقة
األول مع
التحامه وبشكل البروتني فال تعود األجسام
ّ
التعرف إلى هذا البروتني
املضادة قادرة على
وي َّ
كما يجبُ ،
ّ
سجل بالتالي تهرب من الجهاز
ّ
ّ
املناعي .هــذه نظرية مستندة إلــى اختبارات
ّ
وثمة خــوف ّ
مجهريةّ ،
مما قد يحصل الحقًا.
ّ
والعلماء يدق ّون اليوم جرس اإلنــذار للدعوة
ُ
ّ
التنبه ،ألنــه فــي حــال أصـبــت بالفيروس
إلــى
ُ
ّ
وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة أص ـ ـبـ ــت بـ ـه ــذا امل ـ ـت ـ ـحـ ــور قـ ــد ال
تـتـعـ ّـرف إلـيــه األج ـســام امل ـضــادة فــي جسمي.
وه ـنــا ن ـت ـحـ ّـدث ع ــن ال ـع ــدوى ل ـل ـمـ ّـرة الـثــانـيــة.
فــي الـبــدايــة كــانــت اإلش ــارة إلــى إصــابــة ثانية
ّ
أم ـرًا مستهجنًا .لكن الــوضــع اختلف الـيــوم».
ّ
يضيف «بالتالي ،ال بد من تطويق الفيروس
للقضاء عليه .هو ال يستطيع أن ينسخ نفسه

الفيروسات التاجيّة هي
المتحور وهي
من النوع
ّ
خطرة ألنّها تنتشر سريعًا
خالل النسخ قد تطرأ
ّ
يتمكن
أخطاء من دون أن
الفيروس من تصحيحها

فــي الـهــواء وتشكيل طـفــرات .األمــر يستوجب
أن ّيـكــون فــي قـلــب جـســم اإلن ـس ــان .وب ـقــدر ما
نخفف عدد املصابني نستطيع التخفيف من
ّ
املتحورات».
عدد
ّ
وي ـش ـيــر إلـ ــى أن «األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن يـبـقــون
فــي املستشفيات لـفـتــرات طويلة مــع أمــراض
مرتبطة باملناعة هم قادرون أكثر من سواهم
عـلــى جـمــع ع ـ ّـدد أكـبــر مــن الـطـفــرات فــي داخــل
الفيروس .كأنما تصير لدى الفيروس فرصة
أك ـب ــر لـتـجـمـيــع طـ ـف ــرات ،إذ ه ــو م ــوج ــود في
الجسم لوقت أطــول» ،وبالتالي نحصل على
ّ
مّـتـحـ ّـورات جــديــدة .وهـنــا يــؤكــد عـبــد الساتر
ّ
كانت خطورة متحور ما اليوم
أنه «حتى لو ّ
غير كبيرة ،إال أنها قد تزيد في وقت الحق في
حــال ُس ّجلت فيه طـفــرات جــديــدة .وللسيطرة
عـلــى الــوضــع ،يبقى األس ــاس تحقيق مناعة
ّ
مجتمعية أو مناعة القطيع الـتــي يستحيل
حصولها إال عن طريق اللقاحات وفي أسرع
وقت ممكن».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

صـ ّـعــد نــاش ـطــون وحـقــوقـيــون عــراقـيــون
أخيرًا حمالتهم للضغط على السلطات
ال ـص ـح ـيــة واألم ـن ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،بـهــدف
تفعيل ال ـقــوانــن املـتـعـلـقــة بـمـنــع دخــول
األطفال واملراهقني إلى املقاهي وصاالت
األلـعــاب لتدخني الشيشة أو النرجيلة،
وك ـ ــذل ـ ــك تـ ـل ــك امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـبـ ـي ــع املـ ـح ــال
الـتـجــاريــة عـلــب الـتـبــغ ل ـهــؤالء ،مؤكدين
ارتفاع عدد املدخنني دون الثامنة عشرة
مــن عمرهم إلــى مستويات قياسية في
البالد.
بحسب آخــر األرق ــام الـصــادرة عن وزارة
الصحة العراقية في نهاية العام املاضي،
ً
نـقــا عــن عـضــو بــرنــامــج مكافحة التبغ
ّ
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة وس ـي ــم ك ـي ــان ،ف ــإن
مسوحات أجريت في العراق تشير إلى
ّ
أن شخصًا واحـ ـدًا يـمــوت كــل  20دقيقة
ّ
ألسباب تتعلق بالتدخني ،مشيرًا إلى أن
َ
ملياري دينار عراقي
العراق ينفق يوميًا
(نحو مليون و 400ألــف دوالر أميركي)
لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج .وفي
تصريحات لكيالن ،نقلتها وسائل إعالم
ّ
محلية ،فــإن «نصف مراجعي العيادات
الـطـبـيــة مــن األط ـفــال دون الـخــامـســة من
ع ـمــرهــم ،ي ـعــانــون م ــن م ـشــاكــل تنفسية
مرتبطة بالتدخني والنرجيلة مــن قبل
ذويـ ـه ــم»ّ .أمـ ــا ت ـق ــدي ــرات نـقـيــب األط ـب ــاء
العراقيني ،عبد األمير الشمري ،فتشير
ّ
إلــى أن نحو  40في املائة من العراقيني
ّ
هم من املدخنني ،وأن نحو  20في املائة
من تالميذ املدارس مدخنون كذلك.
يـ ـق ــول ال ـن ــاش ــط ال ـح ـق ــوق ــي أحـ ـم ــد عـبــد
ّ
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام الـ ـشـ ـيـ ـخـ ـل ــي إن الـ ـن ــاشـ ـط ــن
والـحـقــوقـيــن فــي ب ـغــداد فــي ه ــذا اإلط ــار
قــابـلــوا «مـســؤولــن فــي وزارة الداخلية،
ل ـب ـحــث أسـ ـب ــاب ع ـ ــدم ت ـف ـع ـيــل ال ـق ــوان ــن
وبـقــاء املـقــاهــي وص ــاالت لعب البولينغ
وغـيــرهـمــا مـكــانــا لـجــذب املــراهـقــن نحو
التدخني الذي هو باب ّأول للوصول إلى
امل ـخ ــدرات بمختلف أن ــواع ـه ــا»ّ .يضيف
الشيخلي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أنـهــم لم
ّ
يحصلوا «إال على وعود وتأكيدات بأن
الوزارة والوزير (عثمان الغانمي) شددا
ّ
على تفعيل الـقــانــون .لـكــن الــواقــع يأتي
ب ـخــاف ذل ــك ،وك ــل ال ـج ـهــود ال ـتــي تـبــذل
تكاد تظهر كمبادرات شخصية من قبل
ضـبــاط ومـســؤولــي أمــن ُي ـ َّ
ـروج لهم على
ّ
مواقع التواصل ،على الرغم من أن ذلك
من صلب عملهم».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
املجتمعية في وزارة الداخلية العراقية،
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد غـ ــالـ ــب الـ ـعـ ـطـ ـي ــة ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،إن «تدخني األطفال واملراهقني
ينتشر فــي مجتمعنا ،س ــواء فــي بغداد
أو املـ ـح ــافـ ـظ ــات .وق ـ ــد تـ ـح ـ ّ َّـول ذل ـ ــك إل ــى
ُ
خ ـطــر مـجـتـمـعــي ،فـيـمــا ت ـن ــف ــذ عـمـلـيــات
ت ـف ـت ـي ــش وب ـ ـحـ ــث بـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـم ــر فــي
املقاهي وغيرها مــن األمــاكــن ،وقــد نجد
ً
على سبيل املثال ّطفال في العاشرة من
ّ
ع ـمــره أو أقـ ــل ي ــدخ ــن الـشـيـشــة ف ــي أحــد
امل ـق ــاه ــي .وع ـن ــدم ــا نـ ـح ــاول مـ ّحــاسـبـتــه،
ّ
نكتشف أن والــده يرافقه ويدخن معه».
ّ
يضيف العطية أن «املـقــاهــي بمعظمها
ّ
ت ـبــل ـغــت ب ــوج ــوب وضـ ــع الفـ ـت ــات تـمـنــع

ّ
للحد من ذلك ،باإلضافة
دخول األطفال
إل ــى إط ــاق ب ــرام ــج تــوعـيــة ف ــي امل ــدارس
وب ـف ـع ــال ـي ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،مــع
أهـ ـمـ ـي ــة ت ــوعـ ـي ــة األسـ ـ ــر ك ــذل ــك مل ـتــاب ـعــة
ّ
ألن ّ
ثمة قصورًا واضحًا من قبل
أبنائهم،
األهل تجاه أطفالهم وتقويم سلوكهم».
ّ
وي ــؤك ــد ال ـع ـط ـيــة أن «اخـ ـت ــاط ّاألط ـف ــال
ّ
مــع كبار الـســن فــي املقاهي يمثل خطرًا
ّ
ُ
ُ
عـلــى األط ـف ــال ،إذ يـسـتـغــلــون ويـغــرقــون
في هذه العادات السيئة ،باإلضافة إلى
استخدامهم فــي مـهــام خـطــرة .وه ــذا ما
يــدعــو إل ــى ضـ ــرورة متابعتهم مــن قبل
ّ
ّ
املعنية ليكون
األهل وكل فئات املجتمع
ّ
سويًا».
هذا الجيل
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،يـ ـق ــول ال ـح ـقــوقــي
أح ـم ــد ع ـبــدّ ال ـخ ـضــر ج ــاس ــم ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» إن ــه «ف ــي الــربــع األول مــن عــام
 ،2012ص ــدر ق ــان ــون مـكــافـحــة الـتــدخــن
رقـ ـ ــم  19ل ـس ـن ــة  ،2012بـ ـه ــدف ح ـمــايــة
األشخاص من أخطار التدخني الصحية
وال ـب ـي ـئ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وق ـ ــد ُح ـظــر
بـمــوجـبــه ال ـتــدخــن ف ــي األم ــاك ــن الـعــامــة
ُ
ومـنــع الـتــرويــج لــه .وذه ــب الـقــانــون إلى
م ـن ــع ال ـص ـغ ـيــر وال ـ ـحـ ــدث م ــن ال ـتــدخــن
أو م ـم ــارس ــة م ـه ـنــة ب ـي ــع وش ـ ـ ــراء الـتـبــغ

ومشتقاته ،فيما أكدت الفقرة الثانية من
الـقــانــون معاقبة الـجـهــات الـتــي تخالف
ّ
النص بعقوبات مالية ،وفي حال تكرار
املخالفة يصار إلى الغلق».
وع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب انـ ـتـ ـش ــار الـ ـت ــدخ ــن بــن
األط ـ ـفـ ــال ،ت ـق ــول ال ـبــاح ـثــة االج ـت ـمــاع ـيــة
منى كاطع ،وهي عضو جمعية «أجيال
لتنمية الذكاء واإلبداع» غير الحكومية،
ّ
إن «تدخني األطفال بدأ يتزايد يومًا بعد
ّ
ّ
ّ
ما أن ثمة دوافع كثيرة جعلت
آخر ،ال سي ّ
األطفال يتبنون هذا السلوك وضاعفت
أع ـ ــداد امل ـت ــورط ــن ف ـي ــه» .تـضـيــف كــاطــع
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» أن «ث ـ ّـم ــة ض ــرورة
لتغليظ القوانني تجاه أصحاب املقاهي
وبائعي التبغ وكذلك معاقبة األهــل في
حــال ُ
ثبت إهمالهم ألطفالهم .واإلهمال
ال ـعــائ ـلــي س ـبــب رئ ـي ـســي ق ـبــل أن يـكــون
ضـعــف الــرقــابــة الـخــارجـيــة هــو الـسـبــب،
ُ
َ
الوالدين مسؤولية
لذا تلقى على عاتق
كبيرة في مراقبة أطفالهما .كذلك ال ّ
بد
مــن ضـمــان توعية األط ـفــال فــي امل ــدارس
ب ـخ ـطــورة ال ـتــدخــن واملـ ـض ــار الـصـحـيــة
ال ـك ـب ـي ــرة امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ـي ــه ،وت ـح ــذي ــره ــم
بــال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي ق ــد ت ـل ـحــق بـصـحـتـهــم
وذويهم في حال قيامهم بذلك».

يبدو األمر تحديًا بالنسبة إليهما (أحمد الربيعي /فرانس برس)

أحيانًا يتور ّط الصغار كذلك في بيع السجائر (أحمد الربيعي /فرانس برس)

أجهزة تنفس اصطناعية للمصابين بالفيروس في الضفة الغربية
يسعى العديد من
الفلسطينيين في الضفة
الغربية المحتلة إلى
إطالق حمالت للتبرع
بأجهزة تنفس اصطناعية
لمساعدة مرضى كورونا،
في ظل ارتفاع أعداد
اإلصابات بالفيروس
وامتالء المستشفيات.
والالفت هو اإلقبال الكبير
على التبرع
في أحد مستشفيات
رام اهلل (حازم بدر /فرانس برس)

رام اهلل ـ سامر خويرة

ّ
في ظل االرتفاع الكبير واملتسارع في أعداد
امل ـص ــاب ــن ب ـف ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،واك ـت ـظ ــاظ
املستشفيات ،وعــدم وجــود أسـ ّـرة في غرف
ال ـع ـن ــاي ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزة ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـ ـمـ ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة
وشـ ـعـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـ ـ ـ ــدن وال ـ ـب ـ ـلـ ــدات
وامل ـخ ـي ـمــات ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة املـحـتـلــة،
ّ
بـهــدف ح ــث املــواط ـنــن عـلــى الـتـبــرع لـشــراء
أجـهــزة التنفس االصطناعي وأسـطــوانــات
األكسجني ،ملساعدة مرضى كورونا.
وبعد حصولها على جهاز تنفس اصطناعي
سعته  10لـيـتــرات ،تمكنت م .ل 44( .عــامــا)،
مــن م ـغ ــادرة املـسـتـشـفــى بـعــد ثــاثــة أســابـيــع
قضت معظمها في غرفة العناية املركزة ،من
جــراء إصابتها بفيروس كــورونــا .وتبرعت
حملة «أنـفــاس الحياة» التي أطلقها ّ
تجمع
النقابات املهنية في محافظة نابلس شمال
الـضـفــة الـغــربـيــة ،بــالـجـهــاز ،وق ــد استطاعت

توفير عدد كبير من األجهزة التي يحتاجها
مرضى كورونا وإعارتها ملن يحتاج إليها.
وت ـق ــول م .ل .لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :عـشــت
أيـ ـ ــامـ ـ ــا صـ ـعـ ـب ــة ج ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــراء إص ــابـ ـت ــي
بــالـفـيــروس .وعـنــدمــا ب ــدأت أتـمــاثــل للشفاء،
اشـتــرط األطـبــاء عـلــي ،وقـبــل موافقتهم على
مـغــادرتــي املستشفى ،أن يـكــون هـنــاك جهاز
تنفس اصطناعي فــي بيتي .لكنني مطلقة
ولـ ــدي ثــاثــة أط ـف ــال وال أع ـمــل وبــال ـتــالــي ال
أستطيع ش ــراءه» .فتواصل أق ــارب املريضة
مــع الـقــائـمــن عـلــى حملة «أن ـف ــاس الـحـيــاة»،
الذين ّلبوا النداء على الفور ،لتعود م.ل .إلى
بيتها وتترك سريرها في املستشفى ملريض
آخر يحتاج إليه.
في هذا اإلطار ،يقول املهندس يزن جبر ،من
حملة «أنفاس الحياة» ،لـ «العربي الجديد»،
إن «كثيرين من املصابني بكورونا يمكنهم
مغادرة املستشفيات في حال توفرت الرعاية
ال ـص ـح ـيــة امل ـن ــزل ـي ــة ل ـه ــم ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أج ـه ــزة
ال ـت ـن ـفــس االص ـط ـن ــاع ــي .ف ـك ــان قـ ـ ــرار تـجـمــع

يغادر المصابون
ّ
توفرت
المستشفيات إذا
الرعاية الصحية المنزلية
ّ
وفر ناشطون أجهزة
أكسجين لمن يعانون
مشاكل في التنفس

النقابات إطالق حملة كبيرة لجمع التبرعات
م ــن أج ـ ــل شـ ـ ــراء ت ـل ــك األج ـ ـهـ ــزة بــأح ـجــام ـهــا
املختلفة ملساعدة أولئك املرضى والتخفيف
من االكتظاظ في املستشفيات ،في ظل ارتفاع
أعداد اإلصابات بشكل كبير مؤخرًا».
وتمكنت حملة «أنفاس الحياة» حتى اآلن من

شراء وتوفير  35جهازًا للتنفس االصطناعي
سعة خمسة ليترات ،و 22جهازًا سعة عشرة
ليترات ،وعدة أسطوانات أكسجني ،وخمسة
أجهزة تبخير دوائ ــي .ويـتــراوح سعر جهاز
التنفس االصطناعي سعة  5ليترات ما بني
 2000شـيـكــل (ن ـح ــو  607دوالرات) و2200
شيكل (نحو  668دوالرًا) ،وسعة  10ليترات
م ــا ب ــن  4000ش ـي ـكــل (ن ـح ــو  1215دوالرًا)
و 4500شيكل (نـحــو  1367دوالرًا) ،وجـهــاز
التبخير الدوائي ما بني  100شيكل (نحو 30
ً
دوالرًا) و 150شيكال (نحو  45دوالرًا).
وفي نابلس أيضًا ،انطلقت مبادرة «شهيق
أمــل» ،لجمع تبرعات لـشــراء أجـهــزة التنفس
االصطناعي وتوزيعها على مرضى كورونا
غ ـيــر امل ـق ـتــدريــن .ي ـقــول ح ـســام املـ ـص ــري ،من
الحملة ،لـ «العربي الجديد»« :املبادرة تفتح
امل ـج ــال لـكــافــة الــراغ ـبــن ف ــي امل ـس ــاع ــدة .يـبــدأ
الـتـبـ ّـرع بنحو ثالثة دوالرات ،ويــوضــع املــال
فــي صـنــاديــق فــي أن ـحــاء مـتـفــرقــة فــي مدينة
نابلس ملدة ثالثة أيام ،ثم يجمع املبلغ لشراء

أجهزة تنفس اصطناعية بعد الحصول على
عروض من املوردين .وحث املصري املرضى
امل ـق ـتــدريــن م ــادي ــا ،وال ــذي ــن اشـ ـت ــروا أج ـهــزة
أكسجني لالستخدام الشخصي ،على التبرع
بها بعد شفائهم ملن يحتاجها.
حمالت التبرع من أجل توفير أجهزة تنفس
اصـطـنــاعـيــة شـمـلــت أي ـض ــا ق ــري ــة ك ـفــر ق ــدوم
شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية،
ح ـي ــث أطـ ـل ــق ن ــاشـ ـط ــون حـ ـم ــات م ـشــاب ـهــة،
واستطاعوا شــراء نحو عشرة أجهزة .يقول
الناشط رجائي قدومي لـ «العربي الجديد»:
«ف ـقــدنــا أعـ ــزاء بـسـبــب ك ــورون ــا الـ ــذي تفشى
فــي قريتنا أس ــوة بغيرها .ورأيـنــا كــم عانى
املصابون من جراء امتالء املستشفيات ،فكان
ال ـقــرار بــإطــاق حملة لتوفير أجـهــزة تنفس
اص ـط ـنــاع ـيــة ووض ـع ـه ــا ت ـح ــت تـ ـص ـ ّـرف مــن
يحتاجها .لن ننتظر أن يختنق عزيز علينا
وال يجد ما ينقذ حياته».
كذلك في قباطية جنوب جنني شمال الضفة
ّ
الغربية ،تمكن ناشطون من شراء العديد من

أجهزة األكسجني ملن يعانون من مشاكل في
التنفس نتيجة إصابتهم بالفيروس .ويقول
الناشط ثامر سباعنة لـ «العربي الجديد»:
«فــي إط ــار تــزايــد عــدد اإلصــابــات بــن أهالي
بلدة قباطية ،وعــدم استيعاب املستشفيات
ل ـه ــم ،كـ ــان ال ـح ــل ب ـتــوف ـيــر أجـ ـه ــزة أكـسـجــن
لتخفيف ال ـع ــبء ع ــن ال ـطــواقــم الـطـبـيــة وم ـ ّـد
املــرضــى بأسباب الـحـيــاة» ،على حــد وصفه.
ويلفت سباعنة إلى أن «اإلقبال على التبرع
كـ ــان ك ـب ـي ـرًا .م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى الن ـطــاق
الحملة ،هب الجميع ملد يد العون .هناك من
ت ـبــرع بـثـمــن جـهــازيــن م ـعــا ،وم ــن اقـتـطــع من
قوت أوالده وقدمه لنا».
كما انطلقت حمالت أخرى في مدينة الخليل
جنوب الضفة الغربية ،وفــي مدينة سلفيت
شـ ـم ــال ال ـض ـف ــة ،وف ـ ــي بـ ـل ــدة س ـن ـجــل ش ـمــال
رام ال ـل ــه وس ــط ال ـض ـفــة ،وق ــري ــة ف ــرع ــون في
طولكرم ،باإلضافة إلى حملة نفذها صندوق
ال ـت ـض ــام ــن الـ ـخ ــاص بـ ـك ــورون ــا ف ــي جــامـعــة
بيرزيت شمال رام الله.
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مجتمع فالش

MEDIA

أخبار

ستطلق منصة «يوتيوب» خدمة
لبث الفيديوهات القصيرة في
الواليات المتحدة حيث تتطلع إلى
تعزيز مكانتها كمنافس لتطبيق
«تيك توك» .الخدمة تحمل اسم
«شورتس»  ،Shortsوهي عبارة عن
فيديوهات عمودية قصيرة مدتها
 60ثانية كحد أقصى.

أجرت «إدارة الطيران والفضاء
األميركية» (ناسا) ،يوم الخميس،
اختبارًا ناجحًا لمحركات على
صاروخ من صنع شركة «بوينغ»،
لبعثات «أرتيميس» الفضائية التي
تهدف إلى إعادة رواد فضاء
أميركيين إلى القمر بحلول عام
.2024

أطلقت شبكة «سبوتيفاي»
العمالقة للخدمات الصوتية
موقعًا إلكترونيًا جديدًا الخميس،
يتناول األسئلة بشأن طريقة تقاضي
مالكي الحقوق مستحقاتهم،
وسط نقاش عالمي متزايد حول
األموال الواجب دفعها للموسيقيين
في عصر البث التدفقي.

21

أشارت منظمة «سكايز» ،الخميس،
إلى تراجع حرية التعبير واإلعالم
تدريجيًا خالل السنوات الماضية
في لبنان ،معتبرة أن سنة 2020
عزّزت هذه الثقافة عبر انتهاكات
مختلفة ،على يد األجهة األمنية
أو مليشيات األحزاب أو قوانين
فضفاضة.

أنقرة تطالب القنوات المصرية المعارضة بـ«ضبط خطابها»
بعد اإلعالن عن استعادة االتصاالت الدبلوماسية بين تركيا ومصر ،منذ قطع عالقاتهما في ُ ،2013
طلب من القنوات المعارضة في
إسطنبول «ضبط خطابها» ،مما أثار قلق حقوقيين
إسطنبول ـ جابر عمر

ربما يكون العالم اليوم في
أشد الحاجة إلى الشعور
بالسعادة ،بعد أكثر من عام
على تفشي فيروس كورونا ،والذي
فرض تدابير لم يكن أحد ليظن أنها
ً
يمكن أن تحدث فعال ،عدا عن أعداد
اإلصابات الكبيرة بالفيروس ،وخسارة
كثيرين أحباءهم .فجأة ،وجد الناس
أنفسهم مضطرين إلى القيام بكل
شيء في مكان جغرافي واحد ،وصار
األطفال حبيسي املنازل ،غير قادرين
على ممارسة أبسط حقوقهم .هذا عدا
عن الخوف الذي لم يعد يفارق كثيرين،
والذين يعيشون مع فيروس قد يحمل
لهم املفاجآت في أية لحظة ،وذلك على
الرغم من بدء توفر اللقاحات.
في العشرين من مارس /آذار من كل
عام ،تحتفل األمم املتحدة باليوم
الدولي للسعادة .بالنسبة إليها ،هو
«يوم تشعر فيه بالسعادة والسرور».
واعتادت االحتفال به منذ عام ،2013
على اعتبار أنه سبيل لالعتراف بأهمية
السعادة في حياة الناس في كل أنحاء
العالم .كما أن األهداف الـ  17للتنمية
املستدامة التي حددتها األمم املتحدة،
والتي يراد منها إنهاء الفقر وخفض
درجات التفاوت والتباين وحماية
الكوكب ،كلها تمثل جوانب رئيسية
يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه والسعادة.
وحددت الجمعية العامة لألمم املتحدة
بموجب قرار مؤرخ في  12يوليو /تموز
 ،2012يوم  20مارس /آذار بوصفه اليوم
الدولي للسعادة ،وذلك بمبادرة من
مملكة بوتان (دولة غير ساحلية في
جنوب آسيا تقع في الطرف الشرقي من
جبال الهيمااليا) ،التي تعترف بسيادة
السعادة الوطنية على الدخل القومي
منذ أوائل سبعينيات القرن املاضي،
واعتمدت هدف السعادة الوطنية
الشهير وسيادته على الناتج القومي
اإلجمالي.
(العربي الجديد)
(الصور)Getty :

يوم السعادة

فرصة لالبتعاد عن كورونا

ف ــي خ ـطــوة مـفــاجـئــة تــزام ـنــت م ــع تـعــزيــز
العالقات بني تركيا ومصر أخيرًا ،طلبت
أنقرة من القنوات املصرية املعارضة في
ال ـبــاد «ضـبــط خـطــابـهــا اإلع ــام ــي» ،مما
أدى إلــى حجب الـبــرامــج السياسية التي
تعرضها هذه القنوات الليلة املاضية.
تبث قنوات «مكملني» و«وطن» و«الشرق»
املصرية من مدينة إسطنبول التركية منذ
سنوات ،ولم يسبق أن طلب منها «ضبط
خـ ـط ــابـ ـه ــا» .ل ـ ـ ــذا ،ش ـك ــل ال ـط ـل ــب ال ـت ــرك ــي
صــدمــة لـلـمـعــارضــة املـصــريــة الـتــي عملت
خالل  7سنوات في البالد بأريحية تامة،
وتحديدًا في مجال اإلعالم.
وتدور أحاديث أخيرًا في الوسط اإلعالمي
ح ـ ــول ت ــوج ــه ت ــرك ــي إل ـ ــى وق ـ ــف ال ـب ــرام ــج
وإغــاق القنوات املصرية املعارضة ،لكن
نفت مـصــادر عــدة صحتها ،مـشــددة على
ضـ ــرورة تغيير لـغــة ال ـخ ـطــاب اإلعــامــي،
ليناسب املرحلة التي تمر بها تركيا في
طريق التقارب مع مصر.
وأثـ ــار املــوقــف الـتــركــي قـلـقــا انـعـكــس عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وخاصة بني
املستخدمني من الجاليات العربية املقيمة
في تركيا ،إذ عبرت عن مخاوفها إزاء أن
يـتـبــع ه ــذه ال ـخ ـطــوة أخـ ــرى ف ــي م ـجــاالت
مختلفة .وكـثــرت التحليالت واألحــاديــث
عن أن السياسة ومصالح الدول تعلو على
مصالح الشعوب ،فيما دافــع آخ ــرون عن
املوقف التركي ،مشيرين إلــى أن ضــرورة
املرحلة تقتضي منه املرونة في التعامل
مع السلطات املصرية.
وبينما لم توضح أي جهة رسمية تركية
هذااملوقف ،قال مستشار الرئيس التركي
رجب طيب أردوغــان ،ياسني أقطاي ،عبر
م ـن ـصــة «كـ ـل ــوب ه ـ ـ ــاوس» إن ـ ـ ــه «ال تــوجــد
أي إرادة تركية إلغــاق القنوات املصرية
امل ـع ــارض ــة ،وال تــوجــد إرادة الع ـت ـقــال أي
شـخـصـيــة ب ـط ـلــب م ــن م ـصــر أو أي جهة
خارجية للمتواجدين في تركيا».
وأض ـ ــاف أق ـط ــاي «امل ـص ــري ــون ف ــي تــركـيــا
م ـ ـتـ ــواجـ ــدون ب ـس ـب ــب ق ـض ـي ــة إن ـس ــان ـي ــة،
أو أن ـ ـهـ ــم الج ـ ـ ـئـ ـ ــون ،أو مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــرون ،أو
ســائ ـح ــون ،وح ـقــوق ـهــم مـحـفــوظــة .مــوقــف
تــركـيــا إزاء حـ ـق ــوق اإلن ـس ــان م ـبــدئــي ،وال
يوجد وراءه حساب آخر .ومن يوزع هذه
األخبار يريد الفتنة عبر قنوات في بالد ال
تتوفر حقوق إنسان فيها ،يوجهون بهذا
االتـجــاه ،ويأملون أن يكون هناك تسليم
للمعارضة من تركيا» ،قاصدًا تناول قناة
«العربية» خبر إغالق القنوات.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن «ت ــرك ـي ــا ت ـه ـتــم بــالــاجــئ
مــن أي بـلــد عــربــي ك ــان ،وه ــو مــرحــب بــه،

وت ــوف ــر ل ــه ال ـك ــرام ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .أري ــد أن
أط ـم ـئ ــن ال ـج ـم ـي ــع بـ ـع ــدم ال ـق ـل ــق مـ ــن ه ــذا
األم ــر ...تركيا لــم تعتقل ،ولــم تسلم ،ولن
تسلم أي أحد .هناك طلب ،ومصر ترغب
بالتوافق مــع تركيا السـتـخــراج الـثــروات
من شــرق املتوسط ،واملنطقة تحتاج إلى
االستقرار».
وأك ــد أق ـطــاي «ال يــوجــد أي ق ــرار بــإغــاق

أقطاي :ال نية تركية
إلغالق قنوات أو تسليم
معارضين

قنوات مصرية معارضة عدة تبث من إسطنبول بينها «الشرق» (أوزان كوسي/فرانس برس)

نسخة من «إنستغرام» لألطفال
دون  13عامًا
واشنطن ـ العربي الجديد

تدرس شركة «فيسبوك» إطالق نسخة من
منصتها الشهيرة «إنستغرام» لألطفال
دون  13ع ـ ــام ـ ــا ،وفـ ـ ــق م ـ ــا كـ ـش ــف م ــوق ــع
«بازفيد» اإلخباري يوم الخميس.
وأفـ ــاد «بــازف ـيــد» ب ــأن «فـيـسـبــوك» أعلنت
عـبــر مــذكــرة داخـلـيــة أنـهــا سـتـبــدأ تطوير
نسخة من «إنستغرام» مخصصة لألطفال
دون  13عــامــا ،كــي تمكنهم مــن استخدام
املنصة «بــأمــان» .ال تسمح الشركة حاليًا
لألشخاص دون هذا السن بإنشاء حساب
على منصتها.
وأكد متحدث باسم «فيسبوك» ،لصحيفة
«ذا غــارديــان» الجمعة ،أن الشركة تدرس
تصميم نسخة تخضع إلشراف األهل من
«إنستغرام» ،مشابهة لتطبيق «ماسينجز
ك ـ ـيـ ــدز»  Messenger Kidsامل ـخ ـص ـصــة
لألطفال بني  6و 12عامًا.
وقــال املتحدث باسم «فيسبوك»« :يسأل
األط ـف ــال أه ـل ـهــم بــاس ـت ـمــرار ع ـمــا إذا كــان
بإمكانهم االنضمام إلى التطبيق ملواكبة
أصدقائهم.
حاليًا ال تتوافر خـيــارات عــدة لألهل ،لذا
ن ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـن ـت ـجــات إضــاف ـيــة
م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا

القنوات ،لكن لم يكن هناك متابعة لهذه
القنوات سابقًا ،وبعد قدوم الطلب وجدت
السلطات ربما فجوة فــي البث .أعلم أنه
ال يــوجــد ق ــرار إغـ ــاق ،رب ـمــا ي ـكــون هـنــاك
نصيحة وتــواصــل مع القنوات محدودة،
لـكــي يـكــونــوا منتبهني وال يـعـمـلــوا على
ال ـت ـحــريــض وي ـخ ـف ـفــوا ل ـغــة االن ـت ـقــاد .فــي
النهاية ،هذه قنوات ليست تحت سيطرة

اآلب ـ ــاء» .وأضـ ــاف «نستكشف نسخة من
(إن ـس ـت ـغــرام) يتحكم بـهــا األهـ ــل ،لتمكني
األطفال من مواكبة األصــدقــاء ،واكتشاف
ه ــواي ــات واه ـت ـم ــام ــات ج ــدي ــدة ،وغـيــرهــا
الكثير».
ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة أش ـ ـ ــارت خـ ــال األسـ ـب ــوع
ال ـ ـحـ ــالـ ــي إل ـ ـ ــى أن سـ ـ ـ ــؤال الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــي
االنضمام إلــى «إنستغرام» عــن أعمارهم
لــم يمنعهم مــن ال ـكــذب ،مــن دون أن تذكر
مشروعها املوجه لألطفال .وقالت عمالقة
التواصل االجتماعي إلــى أنها ستتغلب
على هذه العقبة ،باستخدام التعلم اآللي
إلى جانب السؤال عند عملية التسجيل،
لتحديد أعمار األشخاص على منصتها.
أع ـل ـنــت ال ـش ــرك ــة أي ـض ــا ع ــن خ ـطــط لـطــرح
ميزات أمــان جديدة ،بينها منع البالغني
مــن تــوجـيــه رســائــل لــأشـخــاص مــن غير
مـتــابـعـيـهــم ال ــذي ــن ت ـقــل أع ـم ــاره ــم ع ــن 18
عامًا ،وإرس ــال إشـعــارات أمــان للمراهقني
حني يتلقون رسائل من شخص بالغ ّ
وجه
ٍ
سابقًا طلبات صداقة أو راســل أشخاصًا
ّ
وستصعب على البالغني
دون  18عامًا،
ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى املـ ــراه ـ ـقـ ــن وم ـت ــاب ـع ـت ـه ــم
باستخدام وظيفة البحث في «إنستغرام».
وسـ ـتـ ـشـ ـج ــع املـ ـ ــراه ـ ـ ـقـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد
وضعية «الخاص» في حساباتهم .يذكر

تــرك ـيــا ،وم ــع احـ ـت ــرام امل ـصــالــح ل ــن تـكــون
هـ ـن ــاك م ـش ـك ـل ــة» .مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ق ــال
رئيس «اتـحــاد القوى الوطنية املصرية»
املـعــارض أيمن نــور ،لـ«العربي الجديد»،
إن الـكــام حــول وقــف الـبــرامــج السياسية
املـصــريــة فــي تركيا «غـيــر دق ـيــق» ،مشيرًا
إلــى أن «هناك حــوارا بــدأ الخميس معي،
خ ــال لـقــاء مــع بـعــض الـجـهــات املـســؤولــة
في تركيا ،بصفتي رئيس (اتحاد القوى
الوطنية املصرية)».
وأضــاف نور أن «الحوار كان حول ضبط
لغة الخطاب في بعض القنوات التي تملك
اس ـتــديــوهــات لـهــا ف ــي تــرك ـيــا ،والـحـقـيـقــة
أن هــذه الـقـنــوات ـ ـ خــافــا ملــا اثـيــر وأشيع
أخيرًا ـ ال تبث من تركيا .القنوات املصرية
تـبــث ع ـبــر األق ـمــار الـصـنــاعـيــة األوروب ـي ــة
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وال يـ ــوجـ ــد ب ـ ــث عـ ـب ــر ق ـمــر
(توركسات) .وأوضح «توجد استديوهات
وشــركــات إنـتــاج تركية تخضع للقانون
ال ـتــركــي ،وت ـســدد ال ـضــرائــب ،وتـلـتــزم بما
ت ـل ـت ــزم بـ ــه كـ ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــرك ـي ــة .ه ــذه
ال ـش ــرك ــات م ــوج ــودة م ـنــذ  7س ـن ــوات .م ــا
ح ـصــل ال ـخ ـم ـيــس ل ــم ي ـكــن ك ـمــا أث ـي ــر أنــه
توجيهات أو تعليمات ،بل بداية حوار لم
يحصل خالل السنوات املاضية إطالقًا».
وأفــاد بأن الجانب التركي «طلب االلتزام
بــال ـقــواعــد املـهـنـيــة واإلع ــام ـي ــة م ــن حيث
املوضوعية وعدم توجيه عبارات تحمل
م ـع ـنــى اإله ــان ــة أو ال ـس ــب ألشـ ـخ ــاص أو
لجهات ،لكن هذا ال يعني توقف أو تغير
توجه هذه القنوات .وأعتقد أن هذا الحوار
كــان محل قبول مــن جانبنا فــي إطــار أنه
ضبط ذاتــي للغة الخطاب ،وليس تغيير
التوجهات أو إلغاء برامج أو استبعاد أو
تسليم معارضني».
وأك ــد أيـمــن ن ــور «ل ــم يـتــم الـتـطــرق إطــاقــا
إلـ ــى وقـ ــف الـ ـقـ ـن ــوات أو وق ـ ــف ب ــرام ــج أو
اس ـت ـب ـعــاد إعــام ـيــن بـعـيـنـهــم أو تسليم
معارضني أو أي كالم في هذا االتجاه».
وأضــاف «نقدر أن هناك مصالح ،وأعتقد
أن ـنــا جميعًا نــرحــب ب ــأي ت ـقــارب مصري
تــركــي ،أو أي مصالحة عربية عربية ،أو
مصالحة عربية إسالمية .ونعتقد أن مثل
هــذه الـخـطــوات تحقق مصالح الشعوب،
وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـع ـن ـي ـن ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي نـتـمـنــى
أن هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات تـ ـع ــود ع ـل ــى ش ـعــوب
املنطقة بالخير والحرية والديمقراطية.
مواقفنا واضحة وثابتة ( )...وسنستمر
فــي الـحــوار مــع الجانب التركي فــي إطــار
توضيح موقفنا ورؤيتنا».
ولفت في نهاية حديثه «أمامنا خيارات
أخرى إذا ما شعرنا بأن هذا التغيير في
لغة الخطاب ال يعبر عن رسالتنا التي من
أجلها خرجنا من أوطاننا».

«بي بي سي» تعزز حضورها
خارج لندن
لندن ـ العربي الجديد

(ستيفانو غويدو)Getty/

أن «ف ـي ـس ـب ــوك» و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» واج ـه ـتــا
انتقادات حادة في إيطاليا خالل يناير/
كانون الثاني املاضي ،في شأن استخدام
الـقـ ّـصــر هــاتــن الشبكتني االجتماعيتني،
بعد ساعات من اإلعالن عن وفاة فتاة في
الـعــاشــرة فــي بــالـيــرمــو (مـقــاطـعــة صقلية
جنوب إيطاليا) اختناقًا ،أثناء مشاركتها
في تحدي «لعبة الوشاح» ،خالل تصوير
نفسها بهاتفها عبر تطبيق «تيك توك».

أعلنت «هيئة اإلذاع ــة البريطانية» (بــي بي ســي) ،يــوم الخميس ،أنها ستنقل
املزيد من عملياتها اإلخبارية والتلفزيونية واإلذاعية إلى أجزاء عدة من اململكة
املـتـحــدة ،لتعكس جـمـهــورهــا بشكل أف ـضــل ،فــي خـطــوة س ـتــؤدي إل ــى نـقــل 400
وظيفة خارج العاصمة البريطانية لندن.
وقــال تيم دايـفــي ،املــديــر الـعــام لـ«هيئة اإلذاع ــة البريطانية» املمولة مــن رســوم
ترخيص تدفعها األســر التي تشاهد التلفزيون ،منذ سبتمبر/أيلول املاضي،
إن عليها تقديم خدماتها لبريطانيا كلها .وأضاف أن «هذه الخطة ستقربنا من
الجمهور ،وستخلق فرص عمل واستثمار ومواهب».
كانت انتقادات قد صوبت على مركزية «بــي بي ســي» في لندن ،متهمة إياها
َُ
بالفشل في تمثيل وجهات النظر املختلفة حول القضايا .وغالبًا ما تت َهم «بي
بي سي» باالنحياز ،سواء من اليسار أو من اليمني ،وخصوصًا في ظل التوتر
الذي رافق قضية انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي (بريكست).
وبموجب الخطة الجديدة ،سينتقل نصف فريق عمل األخبار التي تركز على
بريطانيا إلــى خــارج لندن ،في قــرار سيطاول مائتي صحافي ،وفقًا لـ«بي بي
س ــي» .وسـ ُـيـقــدم البرنامج اإلخ ـبــاري الــرائــد «نـيــوزنــايــت» مــن مــراكــز عــدة حول
اململكة املتحدة خالل العام ،أما برنامج «توداي» على «راديو  »4فسيشارك في
تقديمه مذيعون من خارج لندن ،ملا ال يقل عن مائة حلقة سنويًا.
سلسلتان دراميتان جديدتان طويلتان ـ واحدة من شمال إنكلترا واألخرى من
إحدى دول اململكة املتحدة ـ سيبدأ إنتاجهما في السنوات الثالث املقبلة ،كما
ُ
ستنتج غالبية برامج التلفزيون على مستوى اململكة املتحدة خارج لندن.
وستركز نصف ميزانية «بي بي سي» لإلذاعة واملوسيقى خارج لندن بحلول
عام  2027ـ  .2028الخطة تغطي الفترة من عام  2022إلى عام  ،2027وستؤدي إلى
إنفاق  700مليون جنيه إسترليني ( 978مليون دوالر أميركي) ،إضافي خارج
لندن ،وفقًا لـ«بي بي سي».
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

علي موره لي

راف ـ ــدان ُيـ ـع ـ ّـدان م ــن أركـ ــان الـغـنــاء
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــي ،ي ـ ـ ُـص ـ ـ ّـب ـ ــان ف ـ ــي س ـي ــرة
ال ــراح ـل ــة مـ ـي ــادة ب ـسـيـلـيــس ،هما
الكنيسة الـشــرقـيــة ومــديـنــة حـلــب الـســوريــة.
ّ
وف ــر ت ــراث الـتــرتـيــل ال ـســريــانــي والـبـيــزنـطــي
سمعية جمالية نمت
السوري من جهة ،بيئة
ّ
بها األص ــوات وتـ ّ
ـدربــت وتهذبت ،حيث نشأ
ً
أصـحــا ًبـهــا مـنــذ الـصـغــر ،سـ ــواء عـلــى الـغـنــاء
ج ـمــاعــة أو ف ـ ــرادى ،واألداء أم ــام ج ـمــوع من
املــرتــاديــن ،أكــانــوا مستمعني فــي حـفــات ،أو
ّ
ُمصلني خالل طقوس العبادة.
جهة أ ّخ ــرى ،ألـقــى الترتيل الــديـنــي على
مــن
ُ
عــاتــق امل ـغــنــي امل ــول ــود مــن رح ـمــه مسؤولية
اجـتـمــاعـيــة ،بـحـكــم ارت ـب ــاط ح ـض ــوره الفني
بمؤسسة دينية ،بذلك تجعله يرى مخرجه
الفني مهما كان ،من منظور روحاني ،فينأى
بشخصه وصوته عن االبـتــذال أو تقديم ّ
أي
مــن الـتـنــازالت ،بغية الحصول على الشهرة
أو الـكـســب املـ ــادي .بــأثــر البيئة تـلــك ،يلمس
الجلي ّ
ّ
البي من
من يرى ويسمع بسيليس،
الرقي والوقار ،وذلك من اصطفائها لألغاني

نضج صوت الفنانة السورية الراحلة ،ميادة بسيليس ،في أروقة الكنيسة الشرقية ،وخصوصًا
الترتيل السرياني والبيزنطي ،األمر الذي أنقذها من االبتذال والتنازالت

ميادة بسيليس
امرأ ٌ
ة جعلت السوريين أقل تعاسة

أو األلـحــان ،إلــى السلوك واألداء على خشبة
اللبنانية،
املسرح .أما حلب ،فهي وطرابلس
ُ
ٌ
رؤوس ث ــاث ــة مل ـث ـلــث
واملـ ــوصـ ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــة
املوسيقى والثقافة بشرقي حوض املتوسط.
لــذلــك ،فــإن مجرد سماع صــوت مـيــادة ،وهي
لــم تكن حينها قــد بلغت التاسعة ،مــن على
أث ـيــر إذاع ـت ـهــا سـنــة  ،1986ه ــو مــؤشــر على
صـ ــوت ج ــدي ــد وم ــوه ـب ــة أخ ـ ــرى م ــن سلسلة
األصـ ـ ــوات الـحـلـبـيــة ،ال ـتــي اعـ ـت ــادت معايير

ُمــرت ـف ـعــة ح ــدده ــا أهـ ُــل امل ــدي ـن ــة وتــاري ـخ ـهــا،
والنخبة املوسيقية املقيمة فيها ،من ملحنني
ومطربني ُ
ومنشدين.
ّ
حضور ُمحتشم ومتأن يفرض على من حوله
االح ـتــرام ،خــامــة صوتية منخفضة ودافـئــة،
رخيمة وممتدةّ ،
مدربة على أداء عديد األلوان
الـغـنــائـيــة ،مــن كنسي وطــربــي ،إل ــى شــاعــري
فيروزي وشرقي بلوزي بنكهة الجاز ،كلها
جعلت من ميادة بسيليس ،بشراكتها مع كل

أيقونة للغناء «الجاد»
المتجه نحو أسماع
الطبقة الوسطى

سمير
مــن زوجـهــا املـلـحــن وامل ــوزع ال ـســوري
ً
كــويـفــاتــي وال ـشــاعــر سـمـيــر ط ـح ــان ،أيـقــونــة
لـلـغـنــاء «ال ـج ــاد» املـتـجــه نـحــو أس ـمــاع طبقة
وسطى تبحث بــن األغــانــي ،عــن رومانسية
هـ ــادئـ ــة ،وع ـص ــري ــة ان ـف ـت ـحــت ع ـل ــى صـنــاعــة
ال ـف ـيــديــو مـنـتـصــف إل ــى آخ ــر الـتـسـعـيـنـيــات،
ّ
لتتوج من خالل أعمال ساهمت في اإلضاءة
على ميادة من املحيط إلى الخليج.
ُ
ت ـعــد حـقـبــة م ـي ــادة بـسـيـلـيــس ،أي ـض ــا ،طـ ّـيــا

بداية
من الصغر
بدأت الفنانة الراحلة
ميادة بسيليس رحلتها في
عالم الفن خالل طفولتها.
فلم تكن قد تجاوزت
التاسعة من العمر عندما
بدأت مشوارها الفني
عام  ،1976لتثبت جدارتها
بتقديم أوبريت غنائي حمل
عنوان «ملكة القطن
والشمس» عام  .1978ولم
تتوقف مسيرتها على هذا
اإلنجاز فقط ،إذ شاركت في
قدم على «إذاعة
برنامج ي ُ َّ
حلب» ،لتدخل عالم الفن
بصوت مميز ،ولتشارك
في مهرجانات سورية
وعربية ودولية.
غنّت بسيليس شارات أشهر المسلسالت الرمضانية السورية مثل أخوة التراب (فيسبوك)

متابعة

اليف ستايل

صيحات العام للشعر
كارين إليان ضاهر

م ــع ك ــل مــوســم ج ــدي ــد ،ت ـبــرز صـيـحــات ج ــدي ــدة في
ْعالم املوضة واألزيــاء ،كذلك في تسريحات الشعر،
إذ ي ـظ ـهــر ك ــل ج ــدي ــد ي ـج ــذب ك ـث ـي ــرات ،ويــدفـعـهــن
إلــى التغيير وإل ــى اعتماد القصات األكـثــر رواج ــا.
والتغيير ال يقتصر على قصات جديدة إنما يرتبط
بــألــوان جــديــدة للشعر وتسريحات تؤمن التجدد
الرائجة هذا
الشامل في اإلطاللة .ومن أهم القصات ْ
العام ،القصة الحادة املتساوية الطول .إذ تستمر
تلك القصة التي كانت األكثر رواجًا في العام املاضي
فـكــانــت ،عـلــى رأس الئـحــة الـقـصــات املـعـتـمــدة .هــذه
القصة املتساوية الطول من مختلف الجهات تعود
لتسيطر في هذا العام أيضًا ،خصوصًا تلك األقصر
ً
طوال ،بغض النظر عن شكل الوجه أو نوع الشعر،
ّ
فهي تالئم الكل بشكل عام ،بعكس ما قد يتصوره
البعضً .ومن أبرز الصيحات التي نشهدها في هذا
الـعــام أيــضــا ،تلك الـخــاصــة بالتعددية فــي األل ــوان
املعتمدة للشعر ،مــع تــدرجــات تضفي عليه املزيد
مــن الكثافة .وال يخفى على أحــد أن هــذه الطريقة
في تلوين الشعر مناسبة لروتني الحياة اليومية،
وحتى في حال عدم تصفيف الشعر .فيبدو عندها
مـفـعـمــا بــالـحـيــويــة واإلش ـ ـ ــراق م ــن خ ــال الـطـبـقــات
املتعددة بمعدل طبقتني أو ثــاث تجتمع معًا في
الشعر بطريقة منسجمة ،وهي تتداخل مع بعضها
البعض .بهذه الطريقة ،يبدو الشعر طبيعيًا على

الــرغــم مــن األل ــوان املـتـعــددة واملتداخلة فيه ،والتي
تسهل العناية بها والحفاظ على إشراقها.
وب ــدا ف ــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة وك ــأن اإلك ـس ـس ــوارات
أصبحت من املاضي ،فلم يعد من الرائج اعتمادها
عند تصفيف الشعر .أما اليوم فيبدو وكأنها تعود
إل ــى الــواج ـهــة وبــأح ـجــام كـبـيــرة أي ـضــا واألهـ ــم أنــه
تتوافر منها اختيارات ال تعد وال تحصى إلطالالت
مختلفة .وفي ذات السياق ،يصعب أن تزول صيحة
تـمــوجــات الـبـحــر لتسريحة الـشـعــر ،وه ــي ممتازة
ّ
لطلة طبيعية وشبابية تالئم مختلف املناسبات،
ْأيًا كان طول الشعر ولونه ،خصوصًا إذا كان أشقر،
إذ تبدو هذه التسريحة رائعة للخروج في أي وقت.
وي ـب ــدو أن جــائ ـحــة ك ــورون ــا انـعـكـســت ح ـتــى على
ّ
قصات الشعر ،كما تركت أثرها على كافة املجاالت.
فالظروف املرافقة النتشار الوباء والحجر دعت إلى
اعتماد القصات التي تبدو العناية بها أكثر سهولة،
ما ّ
يفسر رواج القصات القصيرة التي تبدو عملية
وفــي الــوقــت نفسه تــؤمــن إطــالــة جميلة ومريحة.

ثمة اتجاه أكثر إلى
ّ
أن تترك صاحبة الشعر
المجعد تموجات شعرها

وسـ ــواء ك ــان الـشـعــر أج ـعــد بطبيعته أم أم ـلــس أو
ً
ً
متموجا ،تتجه املوضة إلــى اإلبقاء على
ناعما أو
ه ــذه الـطـبـيـعــة كـيـفـمــا ك ــان ــت .ف ــاألم ــور تـتـجــه نحو
اإلط ــاالت الطبيعية األكـثــر بساطة ،والـتــي يسهل
الحصول عليها من دون جهد أو عناء .فيالحظ أنه
ثمة اتجاه أكثر فأكثر إلى أن تترك صاحبة الشعر
امل ـجـ ّـعــد ت ـمــوجــات ش ـعــرهــا ب ـعــد أن ت ـبــرزهــا أكـثــر
وتزيدها ،بعكس ما كان يحصل في السابق حيث
كان االتجاه إلى تمليس الشعر وتصفيفه بطريقة
َّ
مرتبة .وصحيح أن القصة املتساوية الطول تستمر
ف ــي الـ ـ ــرواج ل ـل ـعــام ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ل ـكــن في
الوقت نفسه بدأت تعود الطبقات املتعددة في ّ
قصة
الـشـعــر .فقد حــان الــوقــت لـلـعــودة إلــى الحيوية في
الشعر والحركة ألن التغيير يبقى ضروريًا في أي
وقت من األوقــات .لكن على الرغم من عــودة القصة
املتدرجة بطبقات متعددة في الشعر ،يبقى االتجاه
إلى الطبقات املتعددة بطريقة خفية فيما تتداخل
فــي الشعر ،وفــي الــوقــت نفسه تعطيه مظهرًا أكثر
حـيــويــة .علمًا أن الطبقات املـتـعــددة تضفي املزيد
من الحجم على الشعر األكثر نعومة عندما تكون
الطبقات من الوسط إلى األسفل.
أيــا كانت طبيعة الشعر ،تأتي الـغـ ّـرة على الجبني
لتحدث تغييرًا الفتًا فيه وتضفي عليه املــزيــد من
الجاذبية والحيوية أيضًا .وكأنها تبرز كإكسسوار
إض ــاف ــي ل ـتــزيــن ال ـش ـعــر ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن الـقـصــة
املعتمدة أو التسريحة.

زينة الشرفا ُتصور العنف ضد المرأة بـ«المكياج السينمائي»
األمـ ـي ــرك ــي ال ـب ــال ــغ  57ع ــام ــا إلـ ــى الـتـخـلــي
ع ــن دوره ف ــي ال ـف ـي ـلــم امل ـق ـب ــل م ــن سـلـسـلــة
«فانتاستيك بيستس» املقتبسة من قصص
للكاتبة ج .ك .رولـيـنــغ مــؤلـفــة كـتــب هــاري
بوتر.
وقال محامي جوني ديب إن القاضي كان له
رأي «مؤيد بشدة» ألمبير هيرد منذ البداية
وقد رد «بصورة ظاملة» أدلة ضدها ،بينها
تسجيالت ّ
تقر فيها بضرب املمثل .وبعد
رفــض هــذا القاضي منح اإلذن باستئناف
الحكم ،لجأ جوني ديب مباشرة إلى محكمة
االستئناف .لكن النتزاع الحق في محاكمة
ثانية ،يتعني على محامي ديــب االستناد
إلــى أدلــة جديدة لم ّ
يقدموها أمــام محكمة
البداية ،وفق ما أوضــح القاضي نيكوالس
أندرهيل الشهر املاضي.
وكـ ــانـ ــت امل ـح ــاك ـم ــة الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ال ـص ـيــف
ال ـف ــائ ــت وح ـض ــر ديـ ــب وط ـل ـي ـق ـتــه جـلـســات
كثيرة منها ،تطرقت إلى تفاصيل محرجة
عن حياتهما الخاصة ،بما في ذلــك إدمــان
جــونــي دي ــب امل ـخ ــدرات ،واتـهــامــاتــه ألمبير
ه ـي ــرد بــال ـخ ـيــانــة .وأق ـ ــر امل ـم ـثــل األم ـيــركــي
بتناوله املـفــرط للكحول وامل ـخ ــدرات ،لكنه
قال إنه لم يضرب زوجته يومًا ،وقد حظي
في هذه النقطة بدعم شريكتيه السابقتني

اضطر جوني ديب إلى
التخلي عن دوره في
سلسلة «فانتاستيك بيستس»
أقر ديب بتناوله المفرط للكحول والمخدرات ،لكنه قال إنه لم يضرب زوجته يومًا (فرانس برس)

الغرّة على الجبين
تحدث تغييرًا الفتًا
في الشعر ()Getty

رصد

محاكمة جديدة لجوني ديب؟
حاول فريق الدفاع عن النجم الهوليوودي
جــونــي دي ــب ،يــوم الخميس املــاضــي ،إقناع
القضاء البريطاني بإقامة محاكمة جديدة
أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ب ـع ــد خ ـســارتــه
الـ ــدعـ ــوى ض ــد ص ـح ـي ـفــة «ذي ص ـ ــن» ال ـتــي
أوردت مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ت ـع ـن ـي ـف ــه زوجـ ـت ــه
السابقة أمبير هيرد.
وف ــي ال ـثــانــي م ــن تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر
ال ـف ــائ ــت ،خ ـســر ن ـجــم «بــايــري ـتــس أوف ذي
ك ــاريـ ـبـ ـي ــن» الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ال ـ ـتـ ــي رفـ ـعـ ـه ــا ضــد
مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» الناشرة
لصحيفة «ذي صن» بتهمة تشويه السمعة.
وكانت الصحيفة نشرت في نيسان/إبريل
 ،2018ب ــاالس ـت ـن ــاد خ ـص ــوص ــا إل ـ ــى أق ـ ــوال
ً
املمثلة ،مقاال تحدثت فيه عن تعنيف املمثل
زوجـ ـت ــه ال ـســاب ـقــة أرب ـ ــع ع ـش ــرة م ـ ــرة ،وهــي
اتهامات ينفيها جوني ديب.
وكشف أنــدرو كالديكوت محامي املمثل عن
«أدل ـ ــة ج ــدي ــدة» تـثـبــت أن أم ـب ـيــر ه ـي ــرد (34
عامًا) كذبت في قولها إنها تبرعت لجمعيات
بمبلغ سبعة ماليني دوالر تقاضته إثر إتمام
الطالق ،بهدف استثارة التعاطف معها .وقال
املحامي إن هذا االدعــاء كان «كذبًا محسوبًا
ً
موضحا أن هذه املعلومات
بهدف التالعب»،
كانت لتؤثر على نظرة القاضي إلى عناصر
األدلـ ــة امل ـقــدمــة مــن املـمـثـلــة ،لــو أن ـهــا تــوفــرت
خالل املحاكمة أمام املحكمة العليا في لندن.
وأش ــار املـحــامــي إلــى أن أدل ــة املمثلة كانت
«ت ــرم ــي ب ـمــا ال يـقـبــل ال ـش ــك إل ــى إظ ـهــارهــا
بمظهر امل ــرأة الفاضلة والـضـحـيــة» .ونفى
ممثل مجموعة «نيوز غــروب نيوزبيبرز»
آدم والنسكي هــذه االتـهــامــات .وإثــر الحكم
الذي وصفه بأنه «سريالي» ،اضطر املمثل

لـصـفـحــة مــاض ـيــة ك ــان ــت الـلـهـجــة املـصــريــة
فــي األغـنـيــة الـعــربـيــة هــي ال ـســائــدة ،مــاعــدا
ال ـت ـجــربــة الــرح ـبــان ـيــة وال ـل ـب ـنــان ـيــة عـمــومــا
ألس ـم ــاء الم ـع ــة ك ـف ـيــروز وم ــاج ــدة ال ــروم ــي
والراحل وديع الصافي .وفي ذلك افتراق عن
ميادة أخــرى حلبية ،هي ميادة الحناوي،
كانت قد احترفت ،خالل فترة الثمانينيات،
ال ـغ ـنــاء بــالـلـهـجــة امل ـصــريــة ،وأداء األل ـحــان
املصرية التقليدية.
م ـح ـطــة أخ ـ ــرى م ـ ـ ّـرت ب ـهــا س ـي ــرة بـسـيـلـيــس،
هــي ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـســوريــة ،والـتــي
ك ــان ــت ت ـش ـه ــد طـ ـف ــرة إنـ ـت ــاجـ ـي ـ ّـة وإب ــداعـ ـي ــة
أي ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،إذ غ ـ ــن ـ ــت ش ـ ـ ـ ــارات
أش ـه ــر امل ـس ـل ـســات الــرم ـضــان ـيــة ،كــاملـلـحـمــة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة «أخ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـتـ ـ ــراب» ل ـل ـم ـخــرج
السوري نجدة أنزور سنة  ،1996من مفرزات
الـعـمــل ضـمــن ال ــدرام ــا ،مـقـطــع أغـنـيــة «كــذبــك
حـلــو» الـتــي أخــرجـهــا أيـمــن زي ــدان بالتزامن
واالستفادة من وجود طاقم يصور مسلسل
«هوى بحري» لباسل الخطيب سنة .1997
ّأمـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـق ـ ـطـ ــع امل ـ ـ ـصـ ـ ــور ب ـ ـعـ ــض الـ ـحـ ـض ــور
لبسيليس عـلــى شــاشــات الـتـلـفــزيــون ،وعـ ّـد
صافرة البداية في ّ
توسع قاعدتها الشعبية.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن فـ ــوزه بــال ـجــائــزة الــذهـبـيــة
ع ــن أفـ ـض ــل أغ ـن ـي ــة ع ــرب ـي ــة س ـن ــة  1999ف ــإن
األغ ـن ـيــة ،بـفـضــاءاتـهــا الـشــاعــريــة وأجــوائـهــا
الرومانسية ،ظلت أبعد مــا تكون عــن هوى
الشارع ومزاجه الفني العام.
أتـقـنــت بسيليس طيفًا واس ـعــا ومـثـيـرًا من
االه ـ ـتـ ــزازات ال ـصــوت ـيــة  Vibratoح ـتــى تلك
التي لــم تكن لتناسب حنجرتها العريضة
ّ
التموج الشرقي الطربي
واملنخفضة .فمن
ال ـب ـطــيء إل ــى ال ـغــربــي ال ــدرام ــي ال ـتـغــريــدي
ً
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى انـ ـ ــزالقـ ـ ــات الـ ـج ــاز
الصوتية .غزارة وتنوع تزخر بهما األغنية
وتعبر باملصغي من تجربة موسيقية إلى
أخرى ومن أسلوب غنائي إلى آخر يكاد أن
يكون النقيض.
في محاولة كل من سمير كويفاتي وسمير
طحان ،بصوت الراحلة بسيليس ،االقتراب
ّ
مــن األغـنـيــة الشبابية ،وإن دونـمــا تـخــل عن
امل ـس ــاف ــة االج ـت ـم ـُـاع ـي ــة م ــن امل ـ ـ ــادة امل ـع ـمــولــة
للرقص املحض ،أنتجت أغنية «عادي» .على
إيقاع الرومبا الالتيني وترديد الكورس في
أجــواء ساهرة راقصة ،يبدو توظيف املفردة
اللغوية كنواة تشكيل إيقاعية كـ «عادي» ،أما
لجهة الغناء ،فتظهر بقوى املقدرة الصوتية
الـتــي حــازتـهــا مـيــادة بسيليس ،فـهــي تغني
ّ
جل «كوبليه» األغنية بطبقة شديدة العلو،
ق ـيــاســا ب ـل ــون صــوت ـهــا امل ـن ـخ ـفــض وامل ـع ـتــم،
بالتصميم الطبيعي.
ّ
شكل ظهور مـيــادة بسيليس على الساحة
الغنائية في سورية منتصف التسعينيات
إح ـ ــدى ت ـل ــك امل ـ ـحـ ــاوالت األخ ـ ـيـ ــرة ال ـيــائ ـســة
فــي اسـتـمــالــة الــذائ ـقــة الـفـنـيــة ،ألب ـنــاء طبقة
وسطى بدت كما لو أنها تعاني االنكماش
املستمر ،وذلك بتقديم أغنية حديثة تسعى
إلــى ال ــرواج ،تستفيد كغيرها مــن مناخات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص الـ ـت ــي أص ـب ـحــت
س ــان ـح ــة ومـ ـت ــاح ــة ،وت ـت ـق ــاط ــع م ــع وسـيـلــة
جماهيرية أخ ــذت ت ــزداد أث ـرًا وانـتـشــارًا أال
وهي الدراما التلفزيونية.
أغـنـيــة تـطــرح عـلــى شـبــاب الطبقة الوسطى
ً
نـ ـم ــوذج ــا ب ـ ــدي ـ ــا ع ـ ــن األغـ ـنـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بمقدماتها الرحبانية وبــارتــداداتـهــا األكثر
جدة وحداثة كأغاني ماجدة الرومي وجوليا
بطرس .مسعى قديم جديد منذ الثمانينيات
في جمع النخبوي بالتجاري والكالسيكي
بالشبابي .والراقص واملرح بالجاد وامللتزم،
أسـهــم فــي ذلــك الـطـ ُـرح أسـلــوب زوج الراحلة
سـمـيــر كــويـفــاتــي ،املـنـفـتــح عـلــى التطبيقات
اإللكترونية في املوسيقى الحية واملنتجة.
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فانيسا ب ــارادي ووايـنــونــا راي ــدر مــن خالل
ش ـهــادات خطية قــدمـتــاهــا للمحكمة .وهــو
ات ـهــم ف ــي امل ـقــابــل املـمـثـلــة ف ــي «ذي دانـيــش
غيرل» و«أكوامان» بضربه.
أمـ ــا أم ـب ـيــر ه ـي ــرد ال ـت ــي ك ــان ــت تـ ـش ــارك في
املحاكمة بصفة شــاهــدة ،فقد أص ـ ّـرت على
أقــوال ـهــا م ـن ــددة ب ـعــرض «أك ـث ــر الـتـفــاصـيــل
الـصــادمــة والحميمة» لحياتها مــع جوني
ديـ ــب أم ـ ــام ال ـق ـض ــاء و«ن ـش ــره ــا ف ــي الـعــالــم
أجمع» .وقد ّ
تعرف جوني ديب على أمبير
هـيــرد خ ــال تـصــويــر «ذي رام دايـ ــري» في
ال ـع ــام  2011وت ـ ّ
ـزوج ــا ف ــي ش ـبــاط/ف ـبــرايــر
ّ
 2015في لوس أنجليس .وتطلقا في مطلع
ال ـعــام  2017وس ــط ضـ ّـجــة إعــامـيــة كـبـيــرة.
ّ
وتحدثت املمثلة وقتها عــن «سـنــوات» من
العنف «الجسدي والنفسي» ،وهي اتهامات
نفاها جوني ديــب نفيا قاطعًا .وقــد أطلق
جوني ديب مسارًا قضائيًا آخر ضد أمبير
هيرد في الواليات املتحدة.
وكــان قاضي املحكمة العليا آنــدرو نيكول،
في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،قد ّ
أقر
بأن ديب اعتدى بعنف على زوجته السابقة
املـمـثـلــة آم ـبــر ه ـيــرد خ ــال عــاقـتـهـمــا الـتــي
استمرت خمس سنوات وأنه جعلها أحيانا
تشعر بالخوف على حياتها .وفــي أعقاب
ذلك قال محامو ديب ،آنذاك ،إن الحكم معيب
لدرجة أنه سيكون من السخف عدم الطعن
عـلـيــه .وأض ــاف ــوا أن «امل ــزع ــج» فــي األم ــر أن
ً
القاضي اعتمد على شهادة هيرد متجاهال
أدل ــة ضـبــاط الـشــرطــة ورواي ــات مساعدتها
السابقة وشهود آخرين قال املحامون إنها
قوضت شهادتها.
(فرانس برس)

تستخدم الفنانة
الفلسطينية زينة
الشرفا تقنيات المكياج
السينمائي ،من أجل
تصوير العنف الممارس
ّ
بحق النساء في مختلف
المجاالت ،وخصوصًا
ّ
ظل أزمة كورونا
في
غزة ـ عالء الحلو

خرجت الفنانة الفلسطينية ،زينة الشرفا ،عن
حــدود إط ــارات اللوحات التشكيلية للتعبير
َ ّ
وجهها إلى لوحة
عن قضايا املرأة ،إذ حولت ُ
م ـل ـمــوســة ل ـت ـصــويــر ال ـع ـن ــف امل ـ ـمـ ــارس بـحــق
النساء في مختلف املجاالت.
وتـ ـح ــاول ال ـشــرفــا ع ـبــر امل ـك ـيــاج الـسـيـنـمــائــي
فضح مختلف املمارسات التي تتعرض لها
املــرأة ،وعلى وجه التحديد ،العنف الجسدي،
الـ ــذي ي ـسـ ّـبــب ك ــدم ــات وآث ـ ـ ــارًا ،إذ ذه ـبــت إلــى
ُ
ظهر
تجسيدها عبر األل ــوان الــداكـنــة ،الـتــي ت ِ
مدى الضرر الذي نتج منها.
وت ـهــدف الـشــرفــا عـبــر اسـتـغــال قــدرتـهــا على
الــرســم ودم ــج األلـ ــوان املـتـنــاسـبــة مــع الـفـكــرة،
إلــى تصوير ذلــك الــواقــع ،وإث ــارة ال ــرأي العام
حول قضايا املرأة ،بغرض التنبيه إلى آثارها
السلبية على مختلف شرائح املجتمع.
وبــدأت الشرفا التي تقيم في غــزة ،بممارسة

ّ
هــوايـتـهــا مــع الــرســم مـنــذ س ــن الـثــامـنــة ،حني
رس ـم ــت ل ــوح ــة ب ـس ـي ـطــة إلح ـ ــدى شـخـصـيــات
ال ـ ـكـ ــارتـ ــون  ،Donal duckوحـ ـ ـ ــازت إع ـج ــاب
األهـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ،وقـ ــد ش ـ ّـج ـع ــوه ــا .وه ــذا
التشجيع دفعها إلــى البدء بتنمية مواهبها
ُّ
وت ـطــويــرهــا ع ـبــر ال ـت ـج ــارب وال ـت ـعــلــم الــذاتــي
ف ــي رس ــم الـشـخـصـيــات ال ـكــارتــون ـيــة ورس ــوم
«األن ـ ـي ـ ـمـ ــاشـ ــن» .وق ـ ــد ب ـ ـ ــدأت ب ــرس ــم ل ــوح ــات
طـبـيـعـيــة ،إل ــى ج ــان ــب الـ ـت ــردد ع ـلــى ع ــدد من
املــراكــز الـفـنـيــة ،واس ـت ـشــارة الـفـنــانــن ،إل ــى أن
أص ـب ـح ــت م ــدرب ــة ب ــورت ــري ــه ال ـف ـح ــم ف ــي أح ــد
ً
املراكز الفنية ،فضال عن املشاركة في العديد
م ــن امل ـع ــارض الـفـنـيــة ،وامل ـســاب ـقــات الـخــاصــة
بمناهضة العنف ضد املرأة .وبدأ تعاملها مع
ّ
فــن املكياج السينمائي بهدف الترفيه ،إال أن
ً
ذلك الهدف لم يستمر طويال ،حني أدركــت أن
بمقدورها إيصال رسائل أو قضايا ُ مختلفة،
وب ـش ـك ــل واقـ ـع ــي وأكـ ـث ــر ق ــرب ــا م ــن امل ـش ــاه ــد،
وأقدر على التأثير ،ما دفعها ُإلى استخدامه
لـتـجـسـيــد ت ـفــا ُص ـيــل ال ـع ـن ــف امل ـ ـمـ ــارس بـحــق
املرأة .وتقول الشرفا لـ«العربي الجديد» إنها
حاولت التركيز على قضية العنف ضد املرأة،
اعتبار أنها «مخفية ،وال تحظى بتسليط
على ُ
الضوء املناسب لحجم القضية ،حيث يتجه
الـجـمـيــع إل ــى الــرســم أو الـكـتــابــة عــن الـجــانــب
اإليـجــابــي للمرأة وقـصــص نجاحها ،فــي ظل
ت ـنــاســي وتـهـمـيــش ال ـحــديــث ع ــن االض ـط ـهــاد
والعنف الذي ّ
تمر به النساء ،وخاصة مع بدء
جائحة كورونا ،والزيادة امللحوظة في نسبة
العنف ضد النساء».
ُ
وت ِّ
عبر اللوحات التي ترسمها الفنانة زينة
عــن مختلف أن ــواع العنف ال ــذي تتعرض له
املرأة .ورسمت بورتريه فحم ّ
يعبر عن حرمان

رسمت الشرفا بورتريه فحم يعب ّر عن حرمان المرأة التعبير عن رأيها (عبد الحكيم أبو رياش)

املرأة التعبير عن رأيها ،إلى جانب حرمانها
ال ـحــديــث عـ ّـمــا ت ـت ـعــرض ل ــه م ــن ع ـنــف بــدافــع
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد ،فـيـمــا َصـ ـ ـ َّـورت بـلــوحــة
أخــرى رسمتها باللونني األبـيــض واألســود
م ــا ي ـحــدث داخـ ــل ال ـب ـيــت م ــن ُع ـنــف ج ـســدي،
وقد ّ
عبرت عن فكرتها بمنازل ونوافذ ،يظهر
من خلف كل نافذة شكل من أشكال العنف.
وت ـح ــاول عـبــر املـكـيــاج السينمائي تصوير
آثـ ــار ال ـن ــدوب وال ـت ـشــوهــات وآث ـ ــار الـكــدمــات

ّ
على وجهها ،فترى أن من الضروري «تخيل
امل ـش ـه ــد ،ووضـ ـ ــع ن ـف ـس ـهــا مـ ـك ــان ال ـض ـح ـيــة،
بـُهــدف ال ـخــروج بنتيجة عـمــل أق ــرب للواقع
املراد تجسيده».
وتبدأ عملية الرسم باستخدام تلك التقنية،
بعد تحضير الفكرة ،ومن ثم تجهيز األدوات
الــازمــة إلكمال عناصر املكياج السينمائي،
ال ـ ُّـذي يرتكز على املـكـيــاج بــألــوانــه ،وعجينة
الندب ،والسائل األحمر للتعبير عن الجروح

والدم ،والبدء بتنفيذ الفكرة .وتعتقد الفنانة
الشرفا ،أن املكياج السينمائي هو الوسيلة
األقـ ــرب م ــن ب ــن ال ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة إلعـطــاء
نـتــائــج واق ـع ـيــة لـلـعـمــل ،وذل ــك بـسـبــب قــدرتــه
عـلــى إظ ـه ــار تـفــاصـيــل ون ـتــائــج ذل ــك الـعـنــف،
ً
فضال عن أنــه يوصل الفكرة بأسلوب قريب
ومباشر للجمهور ،فيما تسعى عبر أدواتها
إلــى ُمـحــاكــاة مختلف املـسـتـجــدات الـتــي ّ
تمر
فيها املرأة الفلسطينية.
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إضاءة
ّ
المفكر األلماني
عاصر
تحو َل برلين
( 1858ـ )1918
ُّ
من مدينة صغيرة إلى
حاضرة عالميّة ،وحاولت
أغلب كتاباته التقاط
التغيّرات الجديدة في
أنماط الحياة .أطروحته
األساسية تقوم على
مالحظة ّ
أن المدن الكبرى
قسمت النفس اإلنسانية
وجدان وعقل
بين
ٍ
دارا عبداهلل

ّ
حــتــى عــامــه الـســادس والخمسني،
كــان الكاتب األملــانــي جــورج زيمل
يـعـيــش ف ــي مــدي ـنــة ب ــرل ــن .أبـصــر
الطفل النور مطلع آذار /مارس عام  1858في
شــارع فــريــدرش ،املـعــروف ،في وســط املدينة،
والــذي يبدأ بالقرب من «جامعة هومبولت»
ويـنـ َّتـهــي ف ــي مـحـطــة هــالـيـشـسـتــور .ل ــم يكن
ّ
مـتــوقـعــا أب ـ ًـدا أن ه ــذا ال ـشــارع سيصبح أهـ ّـم
ً
ّ
التسوق في املدينة مستقبال ،وسينال
مراكز
مصيره من االنشطار في فترة الحرب الباردة،
َّ
مــع ت ـصـ ّـدع املــديـنــة إل ــى ش ــرق وغـ ــرب .بــل إن
حــاجــز تشارلي الـتــاريـخــي ،املعلم السياحي
األكثر إزعاجًا ملقيمي املدينة ،يقع تمامًا فيه.
ّ
ّ
النقل العام
رأى الطفل من شباكه أول وسائل ّ
في سبعينيات القرن التاسع عشر ،ملا كانت
الـخـيــول تـجـ ّـر الـعــربــات .ه ــواء املــديـنــة كــان ال
ُ
ّ
يـ ـ ــزال ن ـظ ـي ـفــا ،ألن ح ــرق ال ــوق ــود األح ـف ــوري
ّ
ّ
لــم يكن قــد تـحــول بعد إلــى وسيلة أساسية
الستخالص الطاقة .أبدى هايدغر اشمئزازًا
ْش ــديـ ـدًا م ــن ب ــرل ــن ف ــي رس ــال ــة إلـ ّــى زوج ـت ــه،
ّ
إذ وصـ ــف ح ــرك ــات ســكــان ـه ــا ب ــأن ـه ــا تـحـمــل
«إي ـ ـمـ ــاءات جـنـسـيــة خ ـب ـي ـثــة» ،واش ـت ـك ــى من
«الـهــواء الصناعي» الــذي ّ
شمه أثـنــاء إقامته
ّ
املؤقتة في شــارع فــريــدرش عــام  ،1918وهو،

جورج زيمل في وصف المدن الكبرى

إطاللة

برلين وتاريخ الروح
للمفارقة ،العام الذي غادر فيه زيمل الحياة.
َ
ُ
عــاصـ َـر الطفل زيمل تـحـ ُّـول برلني مــن مدينة
ّ
صغيرة ،يألف سكانها وجــوه بعضهم ،إلى
ّ
مكان ُ يعرف فيه
عاملية ضخمة؛ من
حاضرة
ٍ
َ
يعرف فيه أحدٌ
املنت ُج املستهلك إلى مكان ال
ِ
ُ
منت ٌج للسوق .في عام 1871
أحدًا ،والكل فيه ً ِ
ّ
قومية ّ
ّ
وتحولت
موحدة،
صارت أملانيا دولة
ّ
ب ــرل ــن م ــن عــاص ـم ــة ب ــروس ــي ــة إلـ ــى عــاصـمــة
ال ــراي ــخ ال ـث ــان ــي .ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــدي ــدة تــريــد
الـلـحــاق اآلن بلندن وبــاريــس ،حيث الثقافة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ُوال ـن ــزع ــة االس ـت ـهــاك ـيــة والـتـصـنـيــع
ال ـعــالــي .أن ـي ــرت املــدي ـنــة بـشـبـكــات الـكـهــربــاء،
ُ َ
ّ
بمحركات ُتقاس ّ
قوتها
واستبدلت األحصنة
باألحصنة؛ ارتفعت مداخن املصانع كأيادي
ّ ّ
السكنية .قل ِت
الخاشعني،
وتكاثرت املباني ُّ َ
ّ
البيوت املستقلة وهيمنت الشقق ،وازدهرت
الـقـطــارات فــي ال ـشــوارع كــاألفــاعــي ،وتـ ّ
ـراصــت
ّ
ّ
البيروقراطية.
املجمعات
ع ــام  1900كــانــت بــرلــن املــديـنــة األك ـثــر نـمــوًاّ
ً
وح ــداث ــة ف ـ َّـي ال ـعــالــم .ش ـ َـع ـ َـر زي ـمــل بــالـتـحـ ُّـول
ّ
كمدرس محاضر،
داخله ،وكثف محاضراته
ّ
أو ك ـ ـمـ ـ ّ
ـت ف ــي م ـن ـص ـبــه ،فــي
ـدرس غ ـي ــر م ـث ــب ـ ٍ
«جــامـعــة هــومـبــولــت» ،الـتــي لــن يحصل أب ـدًا
على منصب األستاذية فيها .أسباب إقصائه
م ــن ال ـح ـصــول عـلــى وظـيـفــة ثــابـتــة مـتـنـ ّـوعــة؛
منها :ج ــذوره الـيـهـ ّ
ـوديــة ،ورفـضــه االنـضــواء
ّ
ّ
تحت لواء ّ
أي مدرسة فكرية ،واالتهام الشائع
ّ
ب ــأن ــه «ك ــات ــب م ـ ـقـ ــاالت» .م ـح ــاض ــرات ــه كــانــت
ّ
مكتظة بالحاضرين ،ولم يكن أغلبهم تالميذ
أو على عالقة بالجامعة.
ّ
اليومي ،بل
لم يدخل زيمل من الفلسفة إلــى
ّ
اليومي إلــى الفلسفة .تناول في مقاالته
من
تفاصيل ّ
الجميع،
مع
تحدث
وغريبة
اسة
حس
ُ
كمدخل لصلب األفكار؛ مثل :نظرة كلب قبيل
ّ
الجنسية بني
املوت ،أو لحظة اندالع الكهرباء
الـبـشــر ،أو ش ــراء شـخــص ح ـ ً
ـذاء بــاهــظ الثمن
ٍ
يحميه مــن االسـتـهــاك بوضعه فــي الخزانة
ْ
كصنم .في عام  ،1903وبعد أن نضجت برلني

بحثًا عن التفرّد

إنسان المدينة الكبيرة يعرف مدى عمق الالمباالة لدى أقرانه .لذلك،
تتولّد لديه الرغبة في التميّز والفرادة واالستثناء ،بكسر جليد الالمباالة
والنفاذ إلى وجدان اآلخر ،خوفًا
مــن االخــتــفــاء والــذوبــان .وقد
يــؤدي السعي نحو التفرّد إلى
ّ
الوقوع في المبالغة واإلسراف،
يسميها جــورج
وهــذه تقنيّة
ّ
زيــمــل (الــــصــــورة) بـــ«االلــتــفــاف
حول وعي اآلخــر» لنيل اعترافه
واحترامه .يبالغ إنسان المدينة
الكبيرة في وجــوده كي يكون
مسموعًا في فوضاها.

عمارة

السبت  20مارس /آذار  2021م  7شعبان  1442هـ ¶ العدد  2392السنة السابعة
Saturday 20 March 2021

تهب الرياح ..وال أحد يذرّي قمحه!
ُّ

المؤسسة وأشباحها
في قبضة
ّ
ما الذي نفعله،
أو يجب أن نفعله،
لنكون جديرين بألقابنا
ودرجاتنا؟ أن نُبرز براعتنا
في اختيار الكلمة
المناسبة ووضعها
في الفراغ المناسب

محمد األسعد

شارع فريدرش في برلين ،نحو )Getty( 1925

ّ
شعرية:
كمدينة كـبــرى ،كتب مقالته األكـثــر
ّ
«املــدن الكبرى وحياة الــروح» ،املؤلفة من 47
صفحة.
برصده ّ
تحول برلني من ضاحية صغيرة إلى
مدينة عاملية ،عرض زيمل املعضلة األساسية
ّ
لــدى اإلن ـســان املـعــاصــر .الـتــوتــر بــن نزعتني:
ّ
الــرغ ـبــة ال ــذات ـ ّـي ــة ف ــي االس ـت ـقــال ـيــة وال ـت ـف ــرد،
وال ـق ــوة املــوضــوعـ ّـيــة الـتــوحـيـ ّ
ـديــة للمجتمع.
مشكلة اإلن ـســان الـقــديــم كــانــت مــع الطبيعة،
ّ
بـهــدف الـحـفــاظ على وج ــوده الـجـسـ ّ
ـدي ،لكن
مـشـكـلــة اإلن ـس ــان امل ـعــاصــر م ــع املـجـتـمــع ،مع
أق ــران ــه ،لـلـحـفــاظ عـلــى ت ـف ـ ُّـرده الـنـفـسـ ّـي .ومــن
ّ ْ ّ
نذكر ّأن زيمل لم يمتلك ّ
أي «فوبيا»
املهم أن ّ
من التحضر ،ويجب تمييزه من االتجاهات
والـ ــو ّجـ ــوه ال ـف ـل ـس ـفـ ّـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـ ــرى فــي
التحضر إفسادًا للطبيعة البشرية ،وتناقضًا
معها ـ وخصوصًا نيتشه.
ّ
ّ
الحـ ــظ امل ـف ــك ــر األمل ــان ــي أن امل ــدي ـن ــة الـكـبـيــرة
ق ـس ـمــت ال ـن ـف ــس اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى مـنـطـقـتــن
متمايزتني :الــوجــدان والـعـقــل .فــي الــوجــدان
ت ـت ـف ـ ّـاعــل املـ ـش ــاع ــر ب ـطــاق ـت ـهــا الـ ـقـ ـص ــوى مــع
امل ــؤث ــرات الـتــي تـكــون منتظمة فــي ظهورها

تحول برلين،
برصده
ّ
عرض زيمل معضلة
اإلنسان المعاصر
ّ
سكان المدن الكبرى
يبالغ
كي يكونوا مسموعين
في فوضاها

واخ ـت ـفــائ ـهــا ،وال ـت ــي ال ت ـعــانــي م ـّـن ال ـت ـحـ ُّـول
الجذريً :املؤثرات األكثر
السريع واالختالف
ّ
َ
ـوق ـعــا وانـضـبــاطــا ُ
وم ـحــاف ـظــة .فــي املـقــابــل،
تـ
ّ
يـعــطــل الـعـقــل اسـتـجــابــة املـشــاعــر الـقـصــوى،
ّ
ّ
التكيف مــع اإليـقــاع
ألن على إنـســان املدينة ّ
َ
ُ
السريع لظهور واختفاء املؤثرات .ستستهلك
ّكل النفس إذا لم ّ
يطور إنسان املدينة ّ
خاص ّية

ُ
الـتـكـ ُّـيــف ،وســت ـحـ َـرق ّإذا اسـتـجــاب الــوجــدان
بكامل كفاءته ّ
ألي مؤثر َ
عر ّ
ضي.
يلعب العقل دور العضو الحامي للوجدان،
الجندي الـحــارس ضـ ّـد سرعة ّ
ّ
تغير الخارج.
ال ـع ـق ــل الـ ـن ــاش ــئ ف ــي امل ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ،ال ـع ـقــل
ّ
ّ
داخلية ضد
نفسية
املديني ،هو آلية حماية
اعتباط الـخــارج وفــوضــاه .الــوجــدان يتعامل
ّ
ّ
الضيقةّ ،أم ــا العقل
االجتماعية
مــع الــدائــرة
فيتعامل مع املحيط االجتماعي األوسع.
َّ
ّ
العقالنية النهائي داخل
والـحــال ،فــإن تمايز
ّ
نفس إنسان املدينة نما بشكل أوضح في ظل
هيمنة االقـتـصــاد الـنـقــدي .هيمنة امل ــال الــذي
ّ
َّ
يتوسط كل عمليات التبادل بني كل األشياء.
ال ـع ـق ــان ـي ــة امل ــديـ ـن ـ ّـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـن ـق ــديّ
ُمــرتـبـطــان بــالـعـمــق .الـعـقــانـ ّـيــة ت ـجـ ّـرد البشر
ّ
ّ
م ــن ك ــل ال ـص ـفــات ال ـنــوع ـيــة ،كــالــلــون وال ـهــوى
ّ
بجوهر
وتوحدهم
والثقافة والجنس واملنشأ،
ٍ
ّ ّ
يجرد كل األشياء من
واحــد هو العقل .واملــال
ّ
ّ
ِّ
ويعبر عنها
الجسدية املحسوسة،
الصفات
من خالل جوهر واحد هو القيمة.
الـعـقــانـيــة ه ــي ال ـقــا ُســم امل ـش ـتــرك األك ـب ــر بني
األف ـ ــراد ،وامل ــال هــو امل ـ ـ ِّ
ـذوب األق ــوى لــأشـيــاء،

وكــاهـمــا المــرئـ ّـيــان .صـعــود الـعـقــانـيــة ّ
مهد
ل ـص ـعــود الــرأس ـمــال ـيــة ،بــالـنـسـبــة إل ــى زي ـمــل.
الـ ـك ــات ــب الـ ـن ــاش ــئ فـ ــي أس ـ ـ ــرة أرس ـت ـق ــراط ـ ّـي ــة
ّ
شــديــدة ال ـثــراء يــذكــر ب ــأن الفقير ،مــن موقعه،
ِّ
ّرب ـمــا ال يستطيع أن ي ــرى كـيــف ي ـســوي املــال
ّ
النوعية
بــن األش ـيــاء ويـنــزع عنها صفاتها
ْ
ّ
بـقــدرتــه الـخــارقــة عـلــى الـجــلــب .ول ـكــن الـغـنـ ّـي،
بإطاللته الشاملة على مشهد األشـيــاء ،يرى
الطاقة املذهلة للمال وهو ِّ
اختالف
يحول أي
ٍ
مـحـســوس بــن األش ـيــاء إلــى تفصيل صغير.
ك ــإش ــارة إل ــى ال ـت ــزاوج بــن الـعـقــانـيــة وامل ــال،
يقتبس زيمل مقطعًا ملاحًا من ّ
مؤر ٍخ إنكليزي:
«ل ــم تـكــن ل ـنــدن يــومــا قـلــب [وه ـنــا إشـ ــارة إلــى
ُ
ال ــوج ــدان] إن ـك ـل ـتــرا ...بــل هــي عـقــلـهــا أحـيــانــا،
ومحفظتها دائمًا» .العقالنية واملال يتعامالن
بموضوعية وحـيـ ّ
ّ
ـاديــة صارمتني مــع األفــراد
ّ
واألشياء ،لذلك ،فإن عدالتهما ال ترحم.
(كاتب من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سعيد علي مظلوم من فصول الحداثة المعمارية العراقية

استوعب المعماري
العراقي الراحل ،الذي
يُحتفى هذا العام
بمئوية مولده ،أهمية أن
تعكس العمارة ،بشكلها
ووظائفها ،التراكم
الحضاري في بالده

محمود منير

ّ
شكل مظلوم نموذجًا الفتًا بمفاهيم العمارة في الستينيات والسبعينيات

ّ
تلقى الجيل األول من املعماريني العراقيني
تعليمهم األكاديمي في بريطانيا ،والغرب
ع ـم ــوم ــا ،وع ـ ـ ــادوا إلـ ــى ب ــاده ــم ل ـي ـمــارســوا
م ـه ـن ـت ـه ــم ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة ت ــأسـ ـي ــس الـ ــدولـ ــة
ال ـحــدي ـثــة ،وه ــم مـشـبـعــون بـ ــروح ال ـحــداثــة
والرغبة في الخروج عن تقاليد وطرز البناء
املتوارثة عن العثمانيني ،وكــان في ّ
مقدمة
هــؤالء مدحت علي مظلوم (،)1973 -1913
ـدرب ف ــي مـكـتـبــه ال ـع ــدي ــد م ــن ّ
الـ ــذي ت ـ ـ ّ
رواد
العمارة؛ مثل شقيقه سعيد (،)2017 - 1921
ورفعت الجادرجي (.)2020 - 1926
ت ـم ـ ّـي ــز أف ـ ـ ــراد ذاك ال ــرع ـي ــل ب ـن ـظــرت ـهــم إل ــى
عـ ـمـ ـلـ ـه ــم م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــات ف ـ ـكـ ــريـ ــة ب ـح ـك ــم
دراستهم األكاديمية ،ورؤيتهم في تحديث
ّ
مجتمعاتهم؛ حيث العمران شكل بالنسبة
إليهم عنصرًا مهمًا مؤثرًا في هذا السياق،

استعار مفردات معمارية
من التراث وصاغها
في لغة معاصرة

ُ
ف ــي ج ــو ال ـت ـم ــاث ــل وان ـ ـعـ ــدام ال ـت ـجــريــب،
وال ــرك ــود ال ــراه ــن ع ـلــى مـعـظــم الـخـطــاب
ّ
ّ
الـ ـع ــرب ــي ب ـم ـخ ـت ـلــف تـ ـج ــلـ ـي ــات ــه ،أت ــذك ــر
ُ
ّ
تـمــريـنــا مــدرس ـيــا بـسـيـطــا ي ـ ٌســمــى «ام ــأ
الفراغ» .في هذا التمرين كلمة ناقصة أو
هذه
بضع كلمات َفي سياق مــا ،وتكون ً
الكلمات املنتزعة مــن السياق مصفوفة
ً
ّ
سطر مستقل ،وعلينا
عشوائيًا عادة في
ٍ
ّ
نتعرف
إظهار «براعتنا» و«ذكائنا» بأن
على الكلمة املطلوبة لنمأل بها الـفــراغ.
الفراغ بني السطور والفراغ في الذهن في
آن واحد.
ّ
بهذه الطريقة ُت ِّ
املؤسسة منذ
رسخ فينا
َّ
الصغر ُأن بنية الكالم أو التعبير جاهزة،
َ
قبل أن نخلق .وحتى حني ال تبدو كذلك
(تنقصها كلمات) ،فهذه الكلمات جاهزة
ّ
وم ــوج ــودة أي ـضــا ،وك ــل مــا علينا فعله،
ّ
أو كل ما على الكائن اإلنساني فعله في
عماء الوجود ،هو التقاطها من املصفوفة
الـعـشــوائـيــة .الكلمة الناقصة مــوجــودة،
كـمــا زعــم أحــدهــم ذات يــوم وهــو يجلس
في خيمته ،كما «الحقيقة» الضائعة مثل
ّ
جمل في صحراء ،وليس على طالبها إل
أن يـنـهــض ويـمـتـطــي راح ـل ـتــه ،وسـيــأتــي
بها حتمًا.
ّ ّ ََ
مما ّ وفــره كتبة
قد تكون هذه املصفوفة
املـنـهــج امل ــدرس ــي ،أو مـ ّـمــا وفـ ــره املــرجــع
ال ــدّي ـن ــي ،أو ٌال ــدي ــوان ال ـش ـع ــري ،أو مـ ّـمــا
ُ
توفره صنوف ِمن املراجع التي ترافقنا
طيلة حياتنا.
ُ
الفرد لالنخراط ،ليس
بهذه الطريقة ُي َع ّد
في جماعة فقط ،بل وفي ثقافة ُت ّ
زوده بكل
ما ترى أنه يلزمه ويكفيه .مثل هذا الكائن،
ال ــذي ه ــو أن ــت أو أن ــا أو ه ــو ،س ــواء كــان
ّ
كاتبًا أو شاعرًا أو روائيًا أو مفكرًا أو من
ّ
سقف وظالل
عامة الناس ،سيعيش تحت
ِ ّ
اللغة الـجــاهــزة ،كالمًا وتعبيرًا ،متوهمًا
أنه طائر ٌ
حر في الفضاء .يرسمونه طائرًا
على ورقة ولكن بال مدى.
مـ ــا ال ـ ــذي ن ـف ـع ـل ــه ،أو ي ـج ــب أن ن ـف ـع ـلــه،
ل ـن ـ ُكــون جــديــريــن بــألـقــابـنــا ودرج ــات ـن ــا؟
أن نـ ـب ــرز ب ــراع ـت ـن ــا ف ــي اخ ـت ـي ــار الـكـلـمــة
املناسبة ووضعها فــي الـفــراغ املناسب.
وعلينا بــالـنـمــاذج الـشـهـيــرة والــراسـخــة
التي سيكون مــا عــدا طرائقها باطال أو
أعجميا .هذه النماذج هي نوافذنا على
ّ
كل ما يخطر ببالنا من قضايا وجودنا.
وما هي قضايا وجودنا؟ هناك وصفات

جــاهــزة أي ـضــا .وم ــا هــي األسـئـلــة؟ هناك
أسـئـلــة وأج ــوب ــة حـتــى .ول ــذا أعـتـقــد أننا
ّ
نجتاز امتحانات طفولتنا ،وكل امتحان
ي ـص ــادف ـن ــا فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد ،ب ـ ّـاالس ُـت ـع ــان ــة
ب ــأش ـب ــاح ت ـس ــاع ــدن ــا ،ف ـن ـغ ــش ونـ ـخ ــادع
ُ
أنفسنا بفضل مــا تلقيه على أسماعنا
م ــن ه ـم ـس ــات م ـش ـف ـ ُقــةٍ أح ـي ــان ــا أو آم ــرة
وصارمة في أحيان أخرى.
هـ ــذا ه ــو امل ـش ـهــد ال ـ ــذي نـسـتـيـقـ ّـظ عليه
وفيه ،ويأسرنا من دون أن نعي أننا في
قبضة املؤسسة وأشباحها .املفقود في
هذه الحالة بالطبع هو األفق ،أي املمكن
الـكــامــن واملـحـتـمــل ال ــذي ينقض الثابت
ّ
ويتحداه .األفق ال يأتي من الكالم وال من
القالب وال تهبنا إياه أي بنية مغلقة ،بل
يأتي من التجربة ،وتهبنا إياه غوامض
االلـتـبــاس عـلــى الـحــافــة القلقة الفاصلة
بني األبيض واألس ــود .إنــه األفــق ،أي كل
ماهو غير متوقع.
ّ
ُ
يعلمنا التمرين املدرسي ظاهر البراءة

أن االلـتـبــاس حــالــة عــابــرة .ولـكــن بعض
ّ
الـ ـثـ ـق ــاف ــات ت ـعــل ـم ـنــا الـ ـعـ ـك ــس .وخ ــاص ــة
الـ ـثـ ـق ــاف ــات الـ ـخ ــارج ــة ع ـل ــى ال ـب ـن ـي ــة ،أو
امل ـضــادة للبنية كـمــا تـسـ ّـمــى ،وأشـهــرهــا
ثـ ـق ــاف ــة الـ ـت ــوحـ ـي ــد الـ ـهـ ـن ــدي ــة املـ ـس ـ ّـم ــاة
«ال ـبــاك ـت ـ ّيــة» .تـقـيــم ه ــذه الـثـقــافــة تمييزًا
ّ
بني املتلقي واملتذكر (شروتي وسمرتي)
وبـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـج ــرب ــة ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــو وال ـل ـح ـظ ــة
(أنــوب ـهــافــا) ،أو تقيم تمييزًا أعـمــق بني
ّ
شعرية أو دينية
الطقوس ،ســواء كانت
أو اجتماعية أو سياسية ،وبني غايتها
األص ـل ـيــة .وتـقـيــم تـمـيـيـزًا ب ــن س ـثــافــارا،

ال يأتي األفق من أي
بنية مغلقة ،بل يأتي
من التجربة

الـثــابــت ،وب ــن جـ ّـانـجــامــا ،امل ـت ـحـ ّـرك .فــإذا
ّ
كان التذك ُر والتلقي استرجاعًا لتجربةٍ ،
ً
ـا مل ـ ـكـ ــرور ،فــالـتـجــريــبُ
وال ـط ـق ـ ُـس ت ـم ـث ـيـ
ٍ
نقيض االثنني معًا.
ّ
ّ
م ــا يـتـجــاهـلــه امل ـت ــذك ـ ُـر وامل ـت ـلــقــي ه ــو أن
الـكـيـنــونــة ح ــال ــة صـ ـي ــرورة ،وم ــا يعنيه
ّ
ّ
ُ
ٌ
سعي نحو بداية
التقدم
الطقس هو أن
ٌ
وج ـه ــد ل ـت ـك ــراره ــا .ل ـه ــذا ال ـس ـبـ ًـب تحمل
اللغة العربية وتحفظ لنا دالل ــة طريفة
من نوعها على معنى األوائل واألواخر؛
ّ
األول ّه ــو ال ـســابــق دائ ـم ــا ف ــي ك ــل ش ــيء،
ّ
ّ
واملتأخر هو اللحق دائمًا في كل شيء،
ّ
كأن الزمن يتراجع في اللغة عائدًا دائمًا
نـحــو ال ـبــداي ّــة /الـنـهــايــة حـتــى وإن ملسه
ّ
ّ
متقدمًا.
حواسه
اإلنسان بكافة
(شاعر وروائي وناقد من فلسطني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

عمل لـ غيالن صفدي

فعاليات

سيرة في الهامش

إلــى جــانــب ثقافتهم الــواسـعــة واهتمامهم
بـ ـ ــاألدب وال ـف ـن ــون ،وم ـن ـهــم سـعـيــد مـظـلــوم
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـن ــل ال ـص ـي ــت وال ـس ـم ـع ــة ال ـلــذيــن
نالهما آخ ــرون ،البـتـعــاده عــن مناقشاتهم
الصاخبة التي تبادلوها منذ أربعينيات
وخمسينيات القرن املاضي ،وتنافسهم في
ّ
تصدر املشهد املعماري؛
الوقت نفسه على
سواء في التنظير أو املمارسة.
في مطلع الخمسينيات ،بدأ سعيد مظلوم،
الذي ُيحتفى العام الجاري بمئوية مولده،
ك ـتــابــة مـ ـق ــاالت مـنـتـظـمــة ف ــي م ـج ـلــة «أه ــل
النفط» ،والتي صــدرت في كركوك وال تزال
ُ
ت ـعـ ّـد م ـصــدرًا لــدراســة الـتـطــور االقـتـصــادي
واالج ـت ـمــاعــي ف ــي املــدي ـنــة والـ ـع ــراق بشكل
عــام ،حيث تناول العمارة العراقية وأضاء
أعمال العديد من املعماريني ،وهــي الفترة
الـتــي التحق فيها للعمل مـ ّ
ـدرســا فــي كلية
ّ
ال ـه ـنــدســة ب ــ«جــام ـعــة بـ ـغ ــداد» ،وبـ ــدأ ي ـقــدم
رؤيـ ـت ــه وم ـق ــارب ــات ــه ف ــي امل ـش ــاري ــع امل ـقـ ّـدمــة
مــن طلبته ،والــذيــن وضــع بعضهم العديد
م ــن الـتـصـمـيـمــات ال ـش ـه ـيــرة ف ــي الـعــاصـمــة
العراقية.
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بعد عمله لفترة ليست بالقصيرة في مكتب
ّ
شـقـيـقــه م ــدح ــت الـ ــذي ش ــك ــل حـلـقــة ثـقــافـيــة
آن ــذاك ،انفصل عنه ّ
وأســس مكتبه الخاص
في الستينيات ،وصعد اسمه مهنيًا بشكل
تــدريـجــي مــع تصميمه مباني عــديــدة ،من
أب ــرزه ــا املـسـتـشـفــى ال ـح ـيــدري سـنــة ،1961
ال ـ ــذي ش ـ ّـي ــد ب ــال ـق ــرب م ــن س ــاح ــة األن ــدل ــس
ّ
بـبـغــداد ،وشــكــل نموذجًا الفتًا فــي مفاهيم
ّ
الـ ـعـ ـم ــارة؛ ح ـي ــث ص ــم ــم امل ـب ـنــى ب ـم ــا يـشـبــه
امل ـن ــازل الـبـغــداديــة الـعـصــريــة ،فــي محاولة
منه لكسر تلك الصرامة والرتابة املعتادة
ف ــي ب ـن ــاء امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وج ـع ــل ف ـضــاءاتــه
أك ـث ــر أل ـف ــة وح ـم ـي ـمــة لـلـمـقـيــم والـ ــزائـ ــر ،مع
اهتمام واضح بتصميم الحديقة املجاورة
باعتبارها وحدة أساسية في التصميم.
ضـمــن ال ـت ـحـ ُّـوالت الـتــي ط ــرأت عـلــى املشهد
املعماري العاملي في السبعينيات ،وصعود
ال ـت ـن ـظ ـيــرات ال ـت ــي دعـ ــت إلـ ــى عـ ــدم الـتـقـ ّـيــد
بـ ـمـ ـب ــادئ ال ـ ـحـ ــداثـ ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــأس ـس ـهــا،
ً
والذهاب نحو تصميم أكثر حيوية وتفاعال
مع محيطه ،وضع مظلوم تصميمات الفتة
م ـث ــل «م ـع ـه ــد ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة» ف ــي حــي
املنصور البغدادي عام  ،1972مع استعارته
«الـشـنــاشـيــل» الـتــي كــانــت م ـفــردة أساسية
في العمارة العراقية التقليدية ،وتوظيفها
ضمن رؤيته املعاصرة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

حتى األربعاء المقبل ،يتواصل في غاليري موتاري ببرلين معرض كهف آدم
للفنان السوري تميم السباعي ،والذي افتتح في السادس من الشهر الجاري.
يقدم السباعي الذي يحمل درجة الماجستير في الفنون طبقات متراكمة من
ّ
اللون في رسمه الوجوه اإلنسانية بشكل يميل إلى التجريد ضمن حاالتها الشعورية
المختلفة.
اكتشافات جديدة في مدينة القطائع الضائعة ،عنوان المحاضرة االفتراضية
ّ
تنظمها كلية الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة عند الخامسة
التي
من مساء األربعاء المقبل ،ويلقيها أستاذ العمارة اإلسالمية محمد سويلم،
ويديرها أستاذ التصميم الحضري رماح غريب .وتضيء على المدينة التي بناها
أحمد بن طولون عام 870م ،في ضوء االكتشافات الحديثة.
افتتح في السادس من الشهر الجاري معرض امرأة مسحورة للفنان التشكيلي
المغربي محمد السليماني في غاليري ليفنغ فور آرت في مدينة الدار البيضاء،
والذي يتواصل حتى الرابع من الشهر المقبل .يختار السليماني العالقة بين المرأة
والموسيقى ثيمة أساسية لمعرضه حيث نساؤه يعزفن على آالت موسيقية أو
يستمعن إليها.
يقدم أستاذ اآلثار اإلسالمية ،عبد المنصف نجم ،عند السادسة من مساء الثالثاء
ّ
المقبل ،محاضرة بعنوان أثر العمارة العربية على العمارة األوروبــيــة في
العصور الوسطى في الفترة من (9-5هـ15-11 /م) بتنظيم من جامعة عين
شمس .تتناول المحاضرة انتقال األفكار المعمارية اإلسالمية إلى أوروبا عبر الرحالة
والحروب والتجارة.
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قلعة نمرود
أو الصبيبة
في مرتفعات
الجوالن ()Getty

فالحظ أن النفوس قليلة في هذين اإلقليمني
(وادي الـعـجــم وإقـلـيــم ال ـب ــان) ،وال تــزيــد في
اإلح ـ ـصـ ــاء ال ــرسـ ـم ــي عـ ــن خ ـم ـســة ع ـش ــر أل ــف
نسمة .يقول« :مع أن البالد تؤوي مائتي ألف
وأك ـثــر ،تــرى الـهـجــرة أيـضــا إلــى أمـيــركــا تقلل
نفوسها سنة عــن سـنــة .وسـكــان هــذه البالد
أخـ ــاط بـمــذاهـبـهــم ،فـيـهــم املـسـلـمــون الـسـنــة،
ومسيحيون روم وكــاثــولـيــك وبــروتـسـتــانــت،
ً
مضاء وإقــدامــا على
ودروز ،وال ــدروز أكثرهم
العمل ،ويليهم املسيحيون ثم املسلمون ،فكأن
هــؤالء (يقصد املسلمني) يكفيهم من املفاخر
أن ت ـك ــون ح ـكــوم ـت ـهــم م ـن ـهــم ،ول ــذل ــك جـعـلــوا
اعتمادهم عليها ،وكان عليهم أن يعولوا على
تماسكهم ومضائهم ،كما فعل جيرانهم في
اعتمادهم على أنفسهم».
الجوالن والقنيطرة

كتب المؤرخ السوري الشهير محمد كرد علي عن األقاليم السورية
التي كانت تعاني من التهميش كما لم يكتب أحد قبله من رحالة
وصحافيي البالد ،علمًا أن هذه المناطق أشبعت بحثًا ودرسًا من
جانب الرحالة والمستكشفين الغربيين

رحلة إلى
الجوالن والحولة
محمد كرد علي مقتفيًا
أثر الرحالة الغربيين
بحيرة
الحولة
بعد ذلــك يصف بحيرة الحولة
فيقول« :إنها املعروفة في الكتب
امل ـق ــدس ــة ب ـم ـيــاه مـ ـي ــروم ،هـكــذا
يسميها الرومان ،وأما اليونان
ف ـي ـس ـم ــون ـه ــا س ـم ـخ ــون ـي ـت ــس،
واس ـم ـه ــا ع ـنــد الـ ـع ــرب ال ـحــولــة
أو امل ــاح ــة أو ب ـح ــر ب ــان ـي ــاس،
ق ــال اب ــن فـضــل ال ـل ــه :وأم ــا بــاد
صفد فحدها مــن القبلة الغور
حـيــث جـســر الـصـنـبــرة مــن وراء
ط ـ ـبـ ــريـ ــة ،وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــرق امل ــاح ــة
ال ـف ــاص ـل ــة بـ ــن بـ ـ ــاد ال ـش ـق ـيــف
وبني حولة بانياس ،ويفهم من
هــذا أن املالحة هي غير بحيرة
ال ـحــولــة ،وه ــي ح ــوض مــن املــاء
ً
على شكل زاوية إال قليال يجري
منها األردن ،عمقها من  3إلى 5
أمتار ،وفيها طيور مائية كثيرة
كالبط ونحوه ،ويكاد ال يدخل
إليها من جهة الشمال لكثرتها،
وكــذلــك لـكـثــرة الـنـبــات املـعــروف
بالبردي النابت على ضفافها،
وال س ـي ـمــا ال ـض ـف ــة ال ـش ـمــال ـيــة،
ويتألف من السهل في شمالي
البحيرة حوض كبير منظم في
الـجـمـلــة؛ عــرضــه نـحــو ساعتني
وم ـع ـظــم هـ ــذا الـ ـ ــوادي الـعـمـيــق
ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ع ـل ــى
بطائح وتـســوء الصحة هناك،
والسـيـمــا بـعــد جـفــاف قليل من
ت ـلــك ال ـب ـطــائــح ال ـت ــي تـتـخـلـلـهــا
ع ــدة قـ ــرى» .أم ــا ح ــدود الـحــولــة
فـ ـيـ ـح ــدده ــا كـ ـ ــرد عـ ـل ــي ب ـق ــول ــه:
«ق ـب ـل ــة؛ ال ـط ــري ــق ال ـف ــاص ــل بــن
نـعــران إلــى جسر بنات يعقوب
إلى قطانة والتليل ،ومن الغرب
الجاعونة واملالحة والخالصة،
ً
ويمتد إلــى آبــل القمح ،وشماال
م ــزرع ــة امل ــاري ــة وج ـس ــر صــريــد
املتصل بمزرعة حلتا واملحروقة
ومـغــر الشباعنة وبــانـيــاس من
سفح جبل الشيخ ،وشرقًا عني
فيت وخريبة السمن واملفتخرة
وغرابة والدردارة».

قلعة الصبيبة
أنشأ هيرودس في بانياس معبدًا على
اس ــم أغـسـطــس ،وأن ـجــز ابـنــه فيليبس
ب ـنــاء ه ــذه املــدي ـنــة وس ـمــاهــا قيصرية
فـيـلـيـبــس ،ت ـم ـي ـي ـزًا ل ـهــا ع ــن قـيـصــريــة
ف ـل ـس ـط ــن ،وقـ ـ ــد وس ـم ـه ــا هـ ـي ــرودس
أغــري ـبــا الـثــانــي وسـ ّـمــاهــا نـيــرونـيــاس،
وهــو اســم أطـلــق عليها مــدة قليلة من
الزمن ،وكان فيها منذ القرن السادس
أس ـق ـفـيــة تــاب ـعــة ل ـل ـكــرســي األن ـطــاكــي،
واستولى عليها الصليبيون ملا فتحوا
هذه البالد .وحول قلعة الصبيبة يقول:
«لــم يبق الـيــوم منها ســوى أنقاضها.
وأكـثــر مــا فيها إلــى اآلن مــن الكتابات
الـعــربـيــة مــن ال ـقــرن الـســابــع .واإلط ــال
من قلعتها من أجمل مناظر سورية،
ألنها تشرف من جهة على قسم من
ب ــاد ال ـج ــوالن ،وأرض ال ـحــولــة ،وبــاد
الشقيف ،وبالد األردن».

قبيلة الفضل وأميرها

ح ــول أراض ــي قبيلة الـفـضــل ي ـقــول« :أراض ــي
الـفـضــل تمتد مــن امل ـن ـصــورة ق ــرب القنيطرة
ً
ج ـنــوبــا ،ح ـتــى بــان ـيــاس ش ـم ــاال وش ــرق ــا إلــى
جباتا الخشب ،وغربًا إلى الحولة ،وال يطوفها
الراكب بالسير املعتدل في أقل من ثالثة أيام.
غالتها جيدة وفيها بعض األشجار املثمرة
وال ـك ــروم وكـثـيــر مــن ال ـغــابــات اجـتــزنــاهــا من
الـغــرب مــن مــركــز القضاء إلــى أرض بانياس
فــي زه ــاء أرب ــع ســاعــات ،فــرأيـنــا فيها صــورة
مصغرة من مناخ سورية ،رأينا فيها الربيع
والصيف ،أو الصيف والشتاء في آن واحــد.
وأميرها هو اليوم محمود الفاعور مالك هذه
األراضي كلها ،إذا شتا في أرضه بالقرب من
الحولة ،يشتو في حرارة كحرارة الربيع ،وإذا
اصطاف يصطاف في األرض النجدية ،وإذا
ارت ـب ــع يــرت ـبــع ف ــي واسـ ــط ح ـيــث ب ـنــى قـصــره
على مثال قصور األغـنـيــاء» .ويضيف« :هذا

األمير حاكم مطلق في عشيرته ،عرب الفضل
املؤلفة من نحو  1500بيت كما قــال لي أحد
أفــرادهــا ،وال يشاركه فــي ملكها ســوى شيخ
الهوادجة وبعض البحاترة ،وهم عبارة عن
 180بيتًا يملكون ج ــزءًا صغيرًا منها ،ومن
عشائر الفضل :العجارمة والربيع والفاعور،
ويجمعها كلها اســم الـفـضــل ،وكلهم رحالة
أو مـتـنـقـلــون ،ول ـكــن رحـلـتـهــم ف ــي أرض ـه ــم ال
يـتـعــدونـهــا إل ــى ال ـقــاص ـيــة ،ك ـمــا يــرحــل عــرب
ً
بني صخر والروالة مثال .وأميرهم يدفع ما
على أراضيه من األعشار الخفيفة ،وجماعته
مـعـفــون م ــن ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة ،لـيـســوا مع
أم ـي ــره ــم ك ـص ــاح ــب أرض م ــع ف ــاح ـي ــه عـلــى
ً
مــا هــي عليه الـحــال مـثــا فــي الغوطة واملــرج
وقلمون ووادي العجم وال ـجــوالن ،يخدمون
أرض ــه ويـقــاسـمـهــم غــاتـهــا عـلــى الـخـمــس أو
ال ــربــع ،بــل هــو الـحــاكــم املـتـحـكــم فــي أمــوالـهــم

تيسير خلف

ق ــام األديـ ــب وال ـص ـحــافــي وامل ــؤرخ
الـســوري الشهير محمد كــرد علي
( ،)1953 -1876ص ــاح ــب جــريــدة
املـقـتـبــس ،بــرحـلــة ك ـبــرى فــي ب ــاد ال ـشــام عــام
 ،1911شملت األقاليم التي كانت تعاني من
التهميش والفساد خــارج اهتمام الصحافة،
للوقوف على أحوالها ،وبحث أسباب تخلفها
وهجرة أهلها إلى األميركتني ،فزار من جملة
ما زاره أقاليم السفح الشرقي لجبل الشيخ،
وكتب عنها كما لم يكتب أحد قبله من رحالة
وص ـحــاف ـيــي الـ ـب ــاد ،ع ـل ـمــا أن هـ ــذه امل ـنــاطــق
أش ـب ـعــت ب ـح ـثــا ودرس ـ ــا م ــن ج ــان ــب الــرحــالــة
واملستكشفني الغربيني قبل رحـلــة كــرد علي
بمائة عام ،كونها كانت مرشحة لالستيطان
ال ـي ـه ــودي الـ ــذي ك ــان يـشـغــل ب ـعــض ال ــدوائ ــر
الـصـهـيــونـيــة األوروبـ ـي ــة ،مـنــذ أواسـ ــط الـقــرن
التاسع عشر.
في وادي العجم وإقليم البالن

رك ــب مـحـمــد ك ــرد عـلــي ورف ـيــق لــه الـعــربــة من
دمشق بعد ظهر الخميس  13نيسان /إبريل
 1911قاصدًا قطنا ،مركز قضاء وادي العجم،
ف ـب ــات لـيـلـتــه ف ـي ـهــا ،وم ــن ه ـن ــاك رك ــب الـخـيــل
«في يوم انقطعت أمطاره ولم تنقطع رياحه
وذاري ـ ــات ـ ــه» ،وق ـص ــد إق ـل ـيــم الـ ـب ــان ،بصحبة
دليل ،على أن يعبر منه إلى الجوالن .ووصل
إل ــى قــريــة بـيـتـيـمــا ال ـتــي تـخـطــاهــا وصــاحـبــه
لـيـجـتــازوا نـهــرهــا إل ــى كـفــر ح ــور ،لـكــن غ ــزارة
م ـي ــاه ال ـن ـهــر ح ــال ــت دون ع ـب ــوره ــم ،ف ـع ــادوا
أدراج ـه ــم إل ــى بيتيما وق ـضــوا فـيـهــا ليلتهم
الـثــانـيــة .وح ــول وادي الـعـجــم وإقـلـيــم الـبــان
يـ ـق ــول« :ل ـي ــس ف ــي هـ ــذا ال ـ ـ ــوادي واإلق ـل ـي ــم ما
يستحق الذكر من األمور التاريخية واألثرية،
فقد سكت التاريخ عن ذكر حالته في األزمان
القديمة ( )..اللهم إال ما كان من ذكر نهر وادي
العج األعظم ،املسمى بنهر األعوج ،واملعروف
في التوراة باسم فرفر أو فرفار أو فرفور».
ويضيف« :ه ــذا النهر يتكون مــن عــدة عيون
وم ـس ــاي ــل تـنـبـعــث م ــن س ـف ــوح ج ـبــل ال ـش ـيــخ،
منها عني في بيت جن ،ومن ينبوع آخر اسمه
امل ـن ـبــج ،وأم ال ـشــراط ـيــط ،ووادي الــدهــام ـيــة،
وعني الطموسية ،وعني الطبيبية ،وهي أجود
ُ
تـلــك ال ـع ـيــون ،ت ـحـ ِّـســن م ــاءه كـمــا يـحـســن مــاء
عــن الفيجة مياه نهر بــردى باختالطه بها،
وهكذا تجري إليه عشرات من العيون ومنها
بيتيما وعيون عرنة» .ويشير إلى أنه صادف
آثــارًا قديمة من عهود اآلراميني والرومانيني
والـيــونــانـيــن ،مثل آث ــار بيتيما ،وكـفــر حــور،
وك ـفــر قـ ــوق ،وس ـح ـي ـتــا ،وقـ ــال إن ــه شــاهــد في
أرض كفر حور أربعة نواويس عظيمة نقرت
على الصخر ،على صورة هائلة تدل على أنها
مدافن أغنياء وأمراء ،ال مقابر فالحني فقراء.
وحـ ــن قـ ــام كـ ــرد ع ـلــي بــرح ـل ـتــه هـ ــذه ()1911
كانت وتيرة الهجرة إلى أمريكا على أشدها،

ومــائـهــم وأعــراض ـهــم ،يــأخــذ مــا يمكنه أخــذه
منهم ،وينفقه فــي وجــوه مرافقه والتوسعة
على ضيفانه».
ويتحدث كــرد علي عــن الفساد اإلداري الــذي
يعانيه هــذا اإلقـلـيــم «ألن الحكومة ال تختار
عـلــى الـغــالــب لــواليــة أعـمــالـهــا س ــوى مــن قلت
كفاءتهم في الجملة» ،كما يقول .ويشير إلى
قيام صديقه أحمد حمدي أفندي الداغستاني
بإنشاء مطبعة في القنيطرة سماها مطبعة
الـ ـج ــوالن ،مـتـمـنـيــا أن يـحــالـفــه الـتــوفـيــق وأن
ينتفع مــن نعمة الـحــريــة فــي عـهــد الــدسـتــور،
ً
وف ـعــا فـقــد أص ــدر أحـمــد حـمــدي ه ــذا جــريــدة
أطلق عليها اسم الجوالن في ذلك العام.
ب ــات كاتبنا ليلته الـســادســة فــي بــانـيــاس،
آخ ــر ع ـمــل الـ ـج ــوالن ،وي ـق ــول إن ـه ــا ينبغي
أن ت ـكــون مــن عـمــل الـحــولــة إذا نـظــرنــا إلــى
تقسيمها الـطـبـيـعــي ،ويـضـيــف« :بــانـيــاس

ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــالــث م ــن الــرح ـلــة و«ك ـ ــان معتل
النسيم صافي األديم» ،كما يقول ،ساروا إلى
قرية جباتا الخشب ،فباتوا في بيت الزعيم
الوطني أحمد مريود ،ومن هناك توجهوا إلى
القنيطرة قاعدة الجوالن.
وب ـع ــد أن ي ـق ــدم تـلـخـيـصــا ل ـت ــاري ــخ ال ـج ــوالن
وم ــوق ـع ــه ال ـج ـغ ــراف ــي ،م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى مــراجــع
عربية وأجـنـبـيــة ،يـقــول« :ولـعــل علماء اآلثــار
يــوف ـقــون ف ــي املـسـتـقـبــل إل ــى الـظـفــر بـعــاديــات
لغسان في الـجــوالن ،كما ظفروا بقليل منها
في حوران ،وال سيما في جبل بني هالل الذي
كان يعرف قديمًا بجبل الريان لكثرة مياهه،
ويعرف اليوم بجبل حــوران ،أو جبل الــدروز،
ألن الغساسنة ملكوا هــذه الــديــار ،وبسطوا
سـلـطــانـهــم أي ـضــا عـلــى دم ـشــق قـبــل اإلسـ ــام،
وافـتـتــح ال ـجــوالن شرحبيل بــن حسنة وورد
ذكرها في شعر حسان بن ثابت».
وف ـ ــي ح ــدي ـث ــه ع ــن م ــدي ـن ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة ي ـق ــول:
«إنها قاعدة الجوالن اليوم» .ويلفت األنظار
إلــى أنها كانت صغيرة جـدًا «قبل أن ينزلها
مهاجرة الجراكسة والداغستانيني منذ زهاء
ً
ثالثني سنة» .ويضيف قائال« :الجوالن اليوم
أو ق ـضــاء الـقـنـيـطــرة هــو ث ــاث نـ ــواح ،ناحية
الـ ـشـ ـع ــراء؛ وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـج ــدل ش ـمــس،
وجباتا الــزيــت ،وبانياس ،وعــن قنية ،وعني
ف ـي ــت ،وزع ـ ـ ــورة ،وم ـغ ــر ال ـش ـبــاع ـنــة ،وال ـغ ـجــر،
وخ ــان ال ــدوي ــر ،ومـ ــزارع الـفـضــل .ه ــذا مــا كــان
منها إلى جبل الشيخ أقرب .وناحية الجوالن؛
وفيها قرى الجركس ،وأهمها املنصورة ،وعني
ال ــزي ــوان ،وال ـص ـ َّـرم ــان ،والـخـشـنـيــة ،وعـشـيــرة
ال ـتــرك ـمــان وم ــزارعـ ـه ــا ،وع ـش ـيــرة ال ـه ــوادج ــة،
وال ـب ـجــاتــرة ،وج ـبــا وخ ــان أري ـن ـبــة ،وعـشـيــرة
الويسية ،والقصيرين ،والجعاتني ،والذياب،
وأراضـ ـ ـ ــي ال ـب ـط ـي ـحــة وم ــزارعـ ـه ــا ،ون ـع ـي ـمــات
الـطــاعــة .ول ـهــذه الـعـشــائــر م ــزارع وق ــرى تفلح
فيها وتزرع .والناحية الثالثة؛ ناحية الزوية
وأهم قراها :فيق ،والعال ،وكفر املا ،والشجرة،
وكوية ،وبيت َّ
الرا ،ومعربة ،واملناظرة».
همة الشراكسة

وي ـقـ ّـدر كــرد عـلــي ع ــدد م ــزارع ال ـجــوالن وقــراه
بـنـحــو مــائــة وس ـتــن م ــزرع ــة وق ــري ــة ،وي ـقــول:
أراض جـ ـي ــدة فـ ــي ال ـج ـم ـل ــة وت ـج ــود
«ف ـي ـه ــا
ٍ
ح ـبــوب ـهــا ف ــي األكـ ـث ــر ف ــي ال ـس ـنــن ال ـت ــي تـقــل
أم ـطــارهــا ،أم ــا فــي سـنــي ال ــري الـكـثـيــر َفإنها
األقاليم املجاورة الش َرق
تغرق ،فبينا تشكو َ
ت ـئ ــن الـ ـ ـج ـ ــوالن مـ ــن الـ ـ ــغـ ـ ـ َـرق ،ولـ ــذلـ ــك تـصـلــح
أراضيها لتربية املاشية كثيرًا ،وال نغالي إذا
قلنا إنـهــا اإلقـلـيــم الــوحـيــد ال ــذي يصلح لهذا
الـغــرض ،كما يصلح سهل الـهــوات فــي واليــة
أضنة مــن بــاد األنــاضــول أو ال ــروم ،كما كان
يسميها العرب» .ويلفت النظر إلى برود همة
الفالح الجوالني بسبب عدم امتالكه األرض،
ن ـظ ـرًا ألن ن ـظ ــام امل ـش ــاع ه ــو ال ـس ــائ ــد ،بينما
يــاحــظ أن الـشــراكـســة أكـثــر حـمــاســا لـلــزراعــة
بـسـبــب تـخـصـيــص أرض لـكــل مـنـهــم تناسب
حاله وشــأنــه« ،فأصلحها ما ساعدته مادته
وقــوتــه وخــدمـهــا على مثل مــا تـخــدم الــزراعــة
في البالد التي هاجر منها ،أي بــاد الــروس
الـ ـي ــوم ،وب ـن ــى ال ـب ـي ــوت بــال ـح ـجــر وال ـقــرم ـيــد،
وغ ــرس األش ـجــار ،وع ــاش فــي الجملة أحسن
من عيشة سكان البالد األصليني ،خصوصًا
وأن املهاجرين يغلب عليهم االقتصاد ،بحيث
ال تـعـهــد عـنــدهــم امل ـضــافــات املـفـتـحــة األب ــواب
لكل قادم ،كما هي عند سكان هذه الديار من
الـعــرب ،وأكـثــرهــم يعرفون دخلهم وخرجهم.
ول ــو س ــار الـجــوالنـيــون األص ـل ـيــون عـلــى هــذه
الطريقة لحمدوا سيرهم ،وملا افتقر األغنياء
منهم بإسرافهم إســرافــا ال يعد مــن الـكــرم في
شيء ،وبعبارة أوضح ال يعد فضيلة».

بــال ـقــرب م ــن ت ــل ال ـقــاضــي حـيــث يـنـبــع نهر
األردن أو مــديـنــة دان الـقــديـمــة ،وب ـهــا آثــار
مهمة ،وبالقرب منها حصن الصبيبة وهذا
الحصن هو القلعة املشرفة عليها في رأس
جبل ،وبينهما نحو نصف ساعة».
يصف آثــار بانياس بقوله« :خرائب بانياس
على ما انتابها من حــوادث األيــام ،وال سيما
ال ــزالزل ،تــدل على عظمة من استولوا عليها،
ومياهها غــزيــرة للغاية ،لــو تــوفــرت العناية
ب ـ ــإخ ـ ــراج الـ ـصـ ـخ ــور وال ـ ـ ـ ـ ــردوم مـ ــن طــري ـق ـهــا
لتضاعفت كميتها ،وملــا كانت تقل عــن مياه
ب ــردى .ولإلفرنج كــام طويل فــي عـمــران هذه
القرية الصغيرة اليوم واملدينة العظمى أمس،
فقد قالوا إن اسمها مطابق لالسم اليوناني
ال ــذي ك ــان يـطـلــق عـلــى ه ــذه املــديـنــة وال ـكــورة
ب ــأج ـم ـع ـه ــا ،س ـم ـيــت ب ــذل ــك ملـ ـغ ــارة اخ ـت ـصــت
بعبادة بان ،وهي تحت منبع األردن.

أسفرت قرعة
بطولة «الدوري
األوروبي» عن
ومواجهات
متوازنة لألندية
الكبيرة ،إذ
سيلعب فريق
مانشستر يونايتد
اإلنكليزي
ضد غرناطة
اإلسباني،
وسيلعب أرسنال
اإلنكليزي ضد
سالفيا براغ
التشيكي ،بينما
يلعب أياكس
الهولندي ضد
روما اإليطالي
وأخيرًا دينامو
زغرب الكرواتي
ضد فياريال
اإلسباني.

قرعة الدوري األوروبي
من سيصل إلى المربع الذهبي في عام 2021؟ ()Getty

ستيفانوس تسيتسيباس
يبلغ نصف نهائي
بطولة أكابولكو

ديوكوفيتش
وميدفيديف ونادال في
بطولة مونت كارلو للتنس

سومايال كوليبالي
يوقع لفريق بوروسيا
دورتموند األلماني

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى
نصف نهائي بطولة أكابولكو املفتوحة للتنس
ذات الـ 500نقطة بعد تغلبه على الكندي فليكس
أوجيه ألياسيم .وتمكن تسيتسيباس ،من التغلب
على أوجيه الياسيم بنتيجة ( )4 - 6( ،)5 - 7و(6
  .)3وفي مباراة أخرى تأهل األملاني ألكسندرزفيريف ،املصنف السابع عامليا واملرشح الثاني
للقب ،إلى نصف النهائي بعد انسحاب منافسه
النرويجي كاسبر رود لإلصابة.

ُ
سيشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي
دانييل ميديفيديف واإلسباني رافييل نادال في
النسخة القادمة من بطولة مونت كارلو لألساتذة
ذات األلف نقطة والتي تقام بدون جمهور بسبب
فيروس كورونا اعتبارًا من  10نيسان/أبريل
ُ
وسيشارك
املقبل ،بحسب ما أعلن عنه املنظمون.
في النسخة الـ  114من البطولة ،التي فاز بها
نادال في  11مناسبة 9 ،من أفضل  10العبني في
التصنيف العاملي.

أعلنت وكالة ( )Epic Sportsالتي تمثل الفرنسي
سومايال كوليباليّ ،مدافع فريق باريس سان
جيرمان ،أن الالعب وقع لفريق بوروسيا
دورتموند األملاني .وسينضم كوليبالي ( 17سنة)
للنادي األملاني في الصيف املقبل .وقال الالعب
الفرنسي في بيان نشرته الوكالة التي تمثله «كان
لدي عروض من أندية أخرى ولكن بعد التحدث
مع األشخاص في نادي دورتموند علمت أنه
الفريق املناسب لي».
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تقرير

تمثيل بـلــد وال ــدت ــه ،شـحــذ الـنـقــاد أقــامـهــم،
وانهالت االنتقادات على االتحاد الجزائري
لكرة القدم وعلى رئيسه خير الدين زطشي،
ب ـس ـبــب ف ـش ـلــه ف ــي ال ـظ ـفــر ب ـخ ــدم ــات ح ــارس
م ــوه ــوب م ــن قـيـمــة الـتـلـمـســانــي ،خــاصــة أن
االتحاد الجزائري كان يعمل منذ أشهر على
إقـنــاعــه باللعب لـفــائــدة مـحــاربــي الـصـحــراء،
وفشل في ذلك فشال ذريعا ،بل وزاد من حدة
الغضب اختياره للمغرب ،إذ لــو اخـتــار بلد
املـنـشــأ ،ليحمل قميص منتخبه لـكــان األمــر
هينا فــي األوس ــاط الــريــاضـيــة ،لكن الــذهــاب
ل ـلـم ـنــافــس امل ـغ ــرب ــي ،ي ـعــد خـ ـس ــارة كــارث ـيــة،
لخلية «الكشافني» الجزائرية التي تنشط في
فرنسا على الخصوص.
وقبل التلمساني ،تمكن الكشافون املغاربة
املنتشرون في معظم مناطق أوروبا ،من جلب
عــدة العـبــن كــان بإمكانهم اللعب للجزائر،
أم ـث ــال أي ـمــن أوريـ ــر الع ــب ب ــاي ــرن لـيـفــركــوزن
األمل ــان ــي ،وح ـمــزة بــوهــادي ومـ ــروان الطاهر
ورض ــا ك ـي ــرازي املـنـتـمــن ل ـل ــدوري الفرنسي
بـنــادي ب ــوردو ،وأم ــن مسوسة مهاجم ليل
الـفــرنـســي ،وإل ـيــاس بنعلي مـتــوســط مـيــدان
لـيـغــانـيــس ،وك ــل ه ــؤالء الــاعـبــن ولـ ــدوا من
أبوين مشتركني من أصول مغربية وجزائرية
وأغلبهم تلقى تدريبه في األندية الفرنسية،
التي كانت الجزائر تستفيد من املواهب التي
نشأت فيها ،قبل أن يزاحمهم املغرب.

دخل االتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الجزائري في
منافسة محتدمة ،لضم أجود الالعبين من أصحاب الجنسية
المزدوجة الذين ترعرعوا في القارة األوروبية وتألقوا بشكل
الفت في مالعب الكرة العالمية

منافسة
مغربية جزائرية

سباق لضم النجوم في أوروبا

الرباط ـ أمين المجدوبي

يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـت ـن ــاف ــس بـ ــن امل ـغ ــرب
والجزائر ما هو سياسي ويمتد
ل ـكــل ال ـج ــوان ــب األخـ ـ ــرى ،ثـقــافـيــة
وإقـتـصــاديــة وأي ـضــا ريــاض ـيــة ،س ــواء تعلق
األمر بالرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة
اليد وكرة السلة ،التي تكون فيها املباريات
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ح ـمــاس ـيــة وقـ ــويـ ــة ،وف ــردي ــة
كألعاب الـقــوى حيث تـبــادل ع ــداؤو البلدين
السيادة على املسافات املتوسطة.
وفي السنوات األخيرة ،ظهر تنافس رياضي
من نوع خاص بني البلدين ،دخله االتحادان
الـ ـج ــزائ ــري واملـ ـغ ــرب ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،لـلـظـفــر
بخدمات مواهب كروية ،من أصول مشتركة،
هي نتاج «زواج مغربي جزائري» في بلدان

املهجر ،تكونت في مراكز كرة القدم التابعة
لــأنــديــة األوروبـ ـي ــة ،لـيـعــوضــا فشلهما في
إن ـتــاج الع ـبــن محليني بـمــواصـفــات عــالـيــة،
إذ لـجــأ ال ـطــرفــان إل ــى مــا ت ـجــود بــه عليهما
م ــدارس كــرة الـقــدم األوروب ـيــة ،مــن العبني لم
يجدوا مكانا لهم في منتخبات بلدان اإلقامة
فــي بعض األح ـيــان ،أو فضلوا منتخب بلد
األجداد ألسباب عاطفية في بعضها اآلخر.
في السنوات املاضية ،كان االتحاد الجزائري
لكرة القدم أكثر نشاطا في استمالة الالعبني
ذوي األص ــول املغربية الجزائرية املشتركة،
ب ـف ـضــل ال ـع ــاق ــات ال ــواس ـع ــة مل ـح ـمــد روراوة
رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ـجــزائــري ال ـســابــق ،خاصة
فــي فــرنـســا ،حـيــث ك ــان يـمـلــك شـبـكــة عــاقــات
مــع كشافي كــرة الـقــدم ومــدربــن وفنيني ،من
مـخـتـلــف ال ـج ـن ـس ـيــات ،ي ـت ــرص ــدون امل ــواه ــب

دور عائلي لإلقناع

لم يغفل مسؤولو اإلدارة الفنية بالمغرب ،عن دور األصول العائلية في
إقناع الالعب بحمل القميص المغربي ،حيث يلجؤون في كثير من األحيان
إلى الجدين المغربيين في استمالة
الحفيد ،ال سيما أن االتحاد المغربي
يملك مشروعا متكامال يتضمن
ميزات رياضية ومالية مهمة لالعب،
ـدي
حيث يقوم الجدان بإقناع والـ َ
الالعب باختيار المغرب ،مع تخصيص
تذاكر سفر لالعب وألبويه ،لقضاء
فترة التجمع التدريبي بالمغرب.

ورقة المال واالهتمام

المهدي بنعطية أبرز الالعبين الذين فضلوا المغرب على الجزائر (فاضل سينا/فرانس برس)

ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة ،وي ـع ـم ــل ع ـل ــى إق ـن ــاع ـه ــم بـحـمــل
ال ـق ـم ـيــص الـ ـج ــزائ ــري ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئــات
السنية ،بداية من الناشئني مــرورا بالشباب
واألوملـ ـبـ ـي ــن وصـ ـ ــوال إل ـ ــى امل ـن ـت ـخ ــب األول،
إذ ي ـعــد ن ـجــم مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ري ــاض م ـحــرز ،املـتـحــدر مــن أم مـغــربـيــة وأب
جزائري ،وإسماعيل بناصر متوسط ميدان
ميالن االيطالي من أم جزائرية وأب مغربي،
أبــرز اسمني تمكن مـســؤول الـكــرة الجزائرية
ال ـس ــاب ــق ،م ــن ضـمـهـمــا ل ـل ــدف ــاع ع ــن قميص
«مـحــاربــي الـصـحــراء» رغــم إمكانية لعبهما
لـلـمـنـتـخــب امل ـغــربــي فـضــا ع ــن مـنـتـخــب بلد
اإلقــامــة بـفــرنـســا .لـكــن ال ـحــال لــم ي ــدم طــويــا،
سيما بعد «الـضــربــة» الـتــي تلقاها االتـحــاد
املغربي ،بتفضيل بناصر لقميص الخضر،
واتبع مسؤولو الكرة باملغرب أسلوبا جديدا،
س ـي ـمــا م ــع ق ـ ــدوم امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ال ـجــديــد
،الــوي ـلــزي روب ـيــرتــس أوشـ ــن ،ال ــذي أل ــح على
ض ــرورة االسـتـفــادة مــن انتشار املــواهــب ذات

تنافس بين اإلتحادين
المغربي والجزائري لضم
أبرز المواهب
األصول املغربية بأوروبا ،في فرنسا وبلجيكا
وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وأيضا بعض
ال ــدول االسكندنافية ،بــاملــوازاة مــع عمله في
تخريج الالعبني والنهوض بمراكز التكوين
املغربية داخل األندية املحلية.
«ريمونتادا» مغربية

منذ التحاق مدافع الدحيل القطري حاليا،
املهدي بنعطية ،املتحدر من أب مغربي وأم
جزائرية ،باملنتخب املغربي ،وتألقه مع أسود
األطلس ،ومع أندية عظيمة في أوروبا كروما

وي ــوف ـن ـت ــوس االي ـط ــال ـي ــن وبـ ــايـ ــرن مـيــونــخ
األملاني ،لم يحقق االتحاد املغربي للكرة أي
«انتصار» على نظيره الجزائري في صراع
اسـتـقـطــاب املــواهــب ذات األص ــول املشتركة،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات ال ــاعـ ـب ــن ال ــذي ــن
دخلوا أفواجا إلى منتخبات الفئات السنية
املغربية ،بفضل الكشافني الــذيــن ينتشرون
فــي معظم املناطق وال ــدول األوروب ـي ــة ،التي
ت ـعــرف وجـ ــود أعـ ــداد كـبـيــرة م ــن املـهــاجــريــن
املغاربة وأبنائهم ،وتعامل اإلعــام والنقاد
الرياضيني في الجزائر بنوع من الالمباالة
مع العديد من األسماء ،التي فضلت املغرب
على الجزائر ،إلى حني إعالن االتحاد املغربي
عن نجاحه في ضم موهبة تشلسي الحارس
سامي التلمساني ،املتحدر من أب جزائري
وأم مغربية ،والذي يعتبر من أفضل مواهب
حراسة املرمى الصاعدين في إنكلترا.
م ـنــذ ال ـت ـحــاق ال ـح ــارس ال ـش ــاب الـتـلـمـســانــي
باملنتخب امل ـغــربــي ،وإعـ ــان مــوافـقـتــه على

طوكيو  :2020مشاركة  10رياضيين روس
قرارات جديدة تخص
الرياضيين المحايدين
المرخص لهم خوض
منافسات أولمبياد
طوكيو  2020المؤجل
إلى  ،2021وهو القرار الذي
سمح بمشاركة حوالى 10
رياضيين روس في سباقات
المضمار والميدان في
األلعاب األولمبية

سيتمكن مــا ال يــزيــد عــن عـشــرة رياضيني
روس ف ــي س ـبــاقــات امل ـض ـمــار واملـ ـي ــدان من
ال ـت ـن ــاف ــس ف ــي أوملـ ـبـ ـي ــاد ط ــوك ـي ــو الـصـيــف
املـقـبــل ،وذل ــك بعدما أع ــاد االت ـحــاد الــدولــي
أللعاب القوى العمل ببرنامج الرياضيني
املـ ـح ــاي ــدي ــن امل ـ ــرخ ـ ــص لـ ـه ــم إثـ ـ ــر اج ـت ـم ــاع
ملجلسه ،أصدر بعده بيانًا رسميًا أبلغ فيه
الجميع بقراره.
وقــال رئيس فريق العمل الـخــاص بدراسة
وضع الرياضيني الروس ،رون أندرسن ،إن
املجلس قرر السماح للرياضيني املحايدين
املرخص لهم «بالعودة الى املنافسة مجددًا،
شرط أن يكون الحد األقصى  10في األلعاب
األوملبية» التي أرجئت لعام حتى الصيف
املقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وي ـس ـمــح ب ــرن ــام ــج الــريــاض ـيــن امل ـحــايــديــن

العلم الروسي لن يكون حاضرًا في األلعاب األولمبية الصيفية ()Getty

امل ــرخ ــص ل ـهــم لـلـمـنــافـســن الـ ـ ــروس الــذيــن
ي ـ ـس ـ ـتـ ــوفـ ــون مـ ـع ــايـ ـي ــر صـ ـ ــارمـ ـ ــة مل ـك ــاف ـح ــة
املنشطات ،باملشاركة في سباقات املضمار
واملـ ـي ــدان الـعــاملـيــة لـكــن تـحــت عـلــم مـحــايــد.
وعـ ـل ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ألل ـ ـعـ ــاب الـ ـق ــوى
بمسماه الجديد «وورلــد أثلتيكس» موقتا
بــرنــامــج الــريــاض ـيــن امل ـحــايــديــن املــرخــص
ل ـه ــم فـ ــي ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/ن ــوف ـم ـب ــر

شكوك حول الحضور
الجماهيري في أولمبياد
طوكيو

 2019ك ـ ـجـ ــزء مـ ــن ت ـع ـل ـي ــق ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ــادة
إدماج االتحاد الروسي أللعاب القوى بعد
اتهامات من قبل وحدة سالمة ألعاب القوى
لــات ـحــاد ال ــروس ــي بــاملـســاعــدة فــي التستر
عـلــى ت ـهــرب الع ــب الــوثــب الـعــالــي الــروســي
دانيل ليسينكو من اختبارات املنشطات.
وأدى ه ــذا ال ـق ــرار ال ــى حــرمــان الــريــاضـيــن
ال ــروس مــن املـشــاركــة خــال الشهر الحالي
في بطولة أوروبــا داخــل القاعة في تــورون
البولندية ،وكان هناك  29روسيًا يتنافسون
كرياضيني محايدين في بطولة العالم التي
أقـيـمــت ف ــي ال ــدوح ــة خ ــال ش ـهــري أي ـلــول/
سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر  ،2019وقد
فازوا بذهبيتني وثالث فضيات وبرونزية.
وتعيش ألـعــاب الـقــوى الــروسـيــة أزم ــة منذ
ع ـ ــام  2015ع ـن ــدم ــا تـ ــم ت ـع ـل ـيــق ات ـح ــاده ــا
بـسـبــب فـضــائــح املـنـشـطــات امل ـت ـكــررة الـتــي
ترعاها الدولة .ووضع فريق العمل املكون
مـ ــن خ ـ ـبـ ــراء م ـس ـت ـق ـلــن ب ــرئ ــاس ــة أن ــدرس ــن
خطة إلع ــادة عضوية روسـيــا الــى االتـحــاد
الدولي أللعاب القوى .ووصف فريق العمل
واالتحاد الروسي أللعاب القوى املقترحات
بأنها «خريطة طريق مفصلة إلعــادة بناء
الثقة».
وأضاف أندرسن في هذا اإلطار إن االتحاد
الروسي أللعاب القوى بدأ في تنفيذ الخطة،
ف ــي وقـ ــت اع ـت ـب ــر رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
أللـ ـع ــاب الـ ـق ــوى ال ـبــري ـطــانــي سـيـبــاسـتـيــان
ك ــو إن إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ـن ـظ ــام الــريــاض ـيــن
املحايدين املرخص لهم كان «قــرارًا جيدًا».
وشهد ملف املنشطات الروسي الذي ِّ
يسمم
الهيئة الدولية منذ أكثر من ست سنوات،
الـعــديــد مــن التقلبات ،لكن األم ــل ظهر قبل
ثالثة أسابيع مــع تقديم االتـحــاد الروسي
أللـ ـع ــاب الـ ـق ــوى «خ ـط ــة إعـ ـ ــادة إدم ـ ـ ــاج» تم
إعــدادهــا بمساعدة ثالثة خـبــراء مستقلني
وص ــادق عليها االت ـحــاد الــدولــي بـعــد رأي
إيجابي من فريق العمل.
وتـ ـن ـ ّـص خــري ـطــة ال ـط ــري ــق هـ ــذه ع ـلــى وجــه
الـخـصــوص عـلــى االع ـت ــراف بــاألفـعــال التي
كـ ــانـ ــت م ـس ـت ـه ـج ـن ــة ف ـ ــي املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إنـ ـش ــاء
مصلحة ملـكــافـحــة املـنـشـطــات مستقلة عن
االتـ ـح ــاد الـ ــروسـ ــي ،ت ـمــويــل عـ ــدد أك ـب ــر من
ف ـحــوص امل ـن ـش ـطــات ،ف ــرض ع ـقــوبــات على
املـ ـن ــاط ــق ال ــروسـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد م ـشــاكــل
ّ
منشطات ،تشجيع املبلغني عن املخالفات
والتزام أكبر للرياضيني في إدارة سلوكهم.
وأض ــاف كــو إن هــذه اإلصــاحــات ال تشكل
«غاية في حد ذاتها ،بل بداية طريق طويل،
يتعني خالله على االتحاد الروسي إنجاز

عـمــل اسـتـثـنــائــي إلعـ ــادة ب ـنــاء ال ـث ـقــة» .ولــم
يرفرف العلم الروسي خالل منافسة دولية
أللعاب القوى منذ بطولة العالم في بكني
ع ــام  .2015لـكــن ه ــذه ال ـت ـط ــورات اعـتـبــرهــا
االت ـحــاد الــدولــي جــديــة بما يكفي للسماح
بإجراء فحص ملصير رياضييها.
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن االي ـ ـقـ ــاف امل ـ ـفـ ــروض عـلــى
بلدهم ،فقد أتيحت لهم الفرصة للمشاركة
فــي أح ــداث ريــاضـيــة خ ــارج روس ـيــا بصفة
الرياضيني املحايدين ،تحت شروط صارمة
لالمتثال لقواعد مكافحة املنشطات.في عام
 ،2016في أوملبياد ريو دي جانيرو ،وحدها
ريــاض ـيــة ال ــوث ــب ال ـطــويــل داري ـ ــا كليشينا
تمكنت من املشاركة تحت علم محايد ،لكن
العدد بلغ  19روسيًا في بطولة العالم في
لندن فــي عــام  ،2017و 29بعد ذلــك بعامني
في بطولة العالم في الدوحة.
كو يدعو إلى التريث
في قرار حضور الجماهير

دعــا رئيس االتـحــاد الــدولــي أللـعــاب القوى
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ك ـ ــو مـنـظـمــي
أوملبياد طوكيو ،إلى عدم التسرع في اتخاذ
قـ ـ ــرار ب ـش ــأن إم ـك ــان ـي ــة ح ـض ــور املـشـجـعــن
للحدث الرياضي من عدمه .وأفاد كو خالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ف ــي خ ـت ــام اج ـت ـمــاع عبر
الفيديو لالتحاد «آمل أال يأتي القرار مبكرًا
ألنني ال أرى أي سبب يدعو التخاذ القرار
بالقوة فيما يشهد العالم تغييرات ،ويتم
ط ــرح ال ـل ـقــاحــات .أع ـت ـقــد أن ــه قـ ــرار ال يجب
بالضرورة اتخاذه في الوقت الحالي».
وأضــاف البطل األوملبي السابق في سباق
 1500م ـت ــر «ال أعـ ـ ــرف م ـت ــى مـ ــن املـحـتـمــل
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،لـكـنــه ح ـكــم ي ـجــب أن يـكــون
مـتــوازنــا» ،موضحًا رغبته «بالطبع في أن
تكون املالعب مفتوحة للجمهور» ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى أن «األهم هو مشاركة
الرياضيني في األلعاب».
وق ـب ــل أس ـب ــوع ــن ،أع ـل ـنــت الـلـجـنــة املـنـظـمــة
ألوملبياد طوكيو املؤجل من  2020إلى 2021
بسبب تفشي جائحة كورونا (يقام بني 23
تـمــوز/يــولـيــو و 8آب/أغ ـس ـطــس املـقـبـلــن)،
أن ـ ـهـ ــا تـ ـعـ ـت ــزم ال ـ ـبـ ــت ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة ح ـض ــور
املـشـجـعــن األج ــان ــب ب ـح ـلــول ن ـهــايــة آذار/
مارس الحالي .كما أنها قررت منع حضور
الجماهير فــي حفل انـطــاق تتابع الشعلة
األوملبية في  25من الشهر نفسه ،وينتظر أن
تتخذ قرارًا حيال السعة القصوى للمالعب
في نيسان/إبريل املقبل.
(فرانس برس)

وضــع االت ـحــاد املـغــربــي مخططا شــامــا ،من
أجل السيطرة على سوق املواهب في أوروبا
ب ـمــا ف ـي ـهــا املـ ـتـ ـح ــدرون م ــن أص ـ ــول مـشـتــركــة
بني املغرب والـجــزائــر ،كما ساعدته البنيات
التحتية الحديثة الـتــي شيدها امل ـغــرب ،في
مقدمتها مركز محمد السادس الدولي لكرة
ال ـقــدم ،ال ــذي يـعــد األك ـبــر فــي أفــريـقـيــا ،فضال
عن االهتمام بالالعبني وبعائالتهم وأسرهم
وال ـس ـخ ــاء ف ــي ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــم وت ــوف ـي ــر كل
حــاج ـيــات ـهــم ،ك ـل ـهــا أم ـ ــور ش ـج ـعــت الــاع ـبــن
على اختيار املـغــرب ،والنتيجة أن  15العبا
م ــن أص ــل م ـغ ــرب ــي-ج ــزائ ــري ح ـم ـلــوا قميص
«أسـ ـ ــود األطـ ـل ــس» ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــر ،مثل
حمزة بوهادي وأيمن أورير وأمني مسوسة.
في املقابل ،لم يضم االتحاد الجزائري سوى
ثالثة العبني من أصحاب الجنسية املزدوجة،
وهم مهدي زركان وسامي فرج العبي سوشو
الفرنسي ،وحسني تواتي العب باريس سان
جيرمان الفرنسي لتتفوق املغرب في السباق
ع ـلــى الــاع ـبــن وض ـم ـهــم .ك ـمــا ســاهــم تـعــاقــد
االت ـ ـحـ ــاد امل ـغ ــرب ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم م ــع كـشــافــن
مقيمني فــي أوروبـ ــا بشكل دائ ــم ،ويمتلكون
عــاقــات كـبـيــرة مــع األوسـ ــاط الـكــرويــة هـنــاك،
بعقود في تفوق املغرب في استقطاب املواهب
الـكــرويــة ،حـيــث يـعــد أبــرزهــم ربـيــع تكسة في
إسبانيا ويونس شاهني في ايطاليا ،ومــراد
يبقا فــي بلجيكا وهولندا وع ــادل بوجعيدة
ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـع ـمــل هـ ـ ــؤالء ع ـل ــى رب ــط
الـجـســور بــن مـســؤولــي ال ـكــرة بــاملـغــرب وبــن
الالعبني وأسرهم ويقدمون تقارير فنية كل
شهر إلى االتحاد املغربي عنهم.
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السلة األميركية :جيمس يُعيد ليكرز إلى الوصافة
قاد النجم ليبرون جيمس
فريقه ليكرز النتصار
جديد عزز تواجده
في الوصافة ،ليواصل
ضغطه على المتصدر
في إطار المنافسة على
لقب هذا الموسم.
وهو الفوز الرابع تواليًا
لبطل الموسم الماضي
أعاد «امللك» ليبرون جيمس فريقه لوس
أنجليس ليكرز حامل اللقب إلى وصافة
املنطقة الغربية ،فــي وقــت ُمني املتصدر
فــريــق يــوتــا ج ــاز بـخـســارة جــديــدة خــال
هذا الشهر من دوري كرة السلة األميركي
ل ـل ـم ـح ـتــرفــن .ف ـع ـلــى م ـل ـعــب «سـتــايـبـلــس
سنتر» ،قــاد جيمس ليكرز لـفــوزه الرابع
ت ــوال ـي ــا ع ـل ــى ح ـس ــاب ض ـي ـفــه ت ـش ــارل ــوت
هورنتس ( ،)105 – 116وذلــك بتسجيله
 37نـقـطــة م ــع  8م ـتــاب ـعــات و 6ت ـمــريــرات
حاسمة ،في وقت ساهم األملاني دينيس
ش ـ ــروي ـ ــدر ب ـ ـ ـ ــ 22ن ـق ـط ــة مـ ــع  7تـ ـم ــري ــرات
حاسمة.
وت ـقــدم حــامــل الـلـقــب فــي تــرتـيــب املنطقة
الـغــربـيــة ال ــى املــركــز الـثــانــي عـلــى حساب
ف ـي ـن ـي ـكــس ص ــان ــز الـ ـ ــذي م ـن ــي بـهــزيـمـتــه
الخامسة فقط في آخر  23مباراة وجاءت
ع ـل ــى يـ ــد م ـت ــذي ــل ال ـت ــرت ـي ــب مـيـنـيـســوتــا
ت ـم ـبــروول ـفــز ( )119 – 123ب ـعــدمــا عجز
عــن إيـقــاف الثنائي أنتوني إدواردز (42
نقطة) وكــارل-أنـتــونــي تــاونــز ( 41نقطة)
رغم جهود ديفن بوكر ( 35نقطة).
وبــات ليكرز على بعد مـبــاراة ونصف من
يوتا جاز متصدر املنطقة الذي سقط أمام
واشنطن ويزاردز ( ،)122 – 131وجاء الفوز
الـســادس لليكرز في آخــر ثماني مباريات
رغــم اسـتـمــرار غـيــاب نجمه اآلخ ــر أنتوني
دي ـف ـي ــس ب ـس ـب ــب اإلصـ ــابـ ــة ورغ ـ ـ ــم ج ـهــود
الــواعــد الميلو بــول الــذي تألق فــي مسقط
رأسه ضد الفريق الذي يحبه والفريق الذي
لعب في صفوفه شقيقه األكبر لونزو ،وذلك
بتسجيله  26نقطة مع  7تمريرات حاسمة
ب ـ ــدون أن يـتـمـكــن م ــن تـجـنـيــب هــورن ـتــس
الهزيمة أمام حامل اللقب.
وح ـ ــدد «املـ ـل ــك» ج ـي ـمــس وتـ ـي ــرة املـ ـب ــاراة
بـتـسـجـيـلــه  22ن ـق ـطــة ف ــي الـ ـش ــوط األول
ب ـعــدمــا ن ـجــح ف ــي ث ـمــانــي م ــن م ـحــاوالتــه
التسع ،مانحًا فريقه التقدم مبكرًا بفارق
 18نـقـطــة ل ـكــن هــورن ـتــس ع ــاد م ــن بعيد
حتى أدرك الـتـعــادل ( )64 – 64فــي الربع

ليبرون جيمس قدم مباراة كبيرة ()Getty

الـثــالــث بتسجيله  19نقطة مـقــابــل أربــع
فقط ملضيفه.
إال أن خـ ـ ـب ـ ــرة جـ ـيـ ـم ــس لـ ـعـ ـب ــت دورهـ ـ ـ ــا
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة شـ ـ ــرويـ ـ ــدر ،ووج ـ ـ ــه ال ـض ــرب ــة
القاضية آلمال الضيوف حني سجل سلة
حاسمة فــي آخــر  15ثانية مــن الـلـقــاء ،ما
مـهــد الـطــريــق أم ــام لـيـكــرز ل ـفــوزه الـثــامــن
والعشرين هــذا املوسم .ورأى جيمس أن
النتائج الجيدة التي يحققها ليكرز منذ
عـطـلــة مـ ـب ــاراة ك ــل ال ـن ـجــوم «أول س ـتــار»
ل ـي ـســت م ـف ــاج ـئ ــة ،م ـض ـي ـفــا «أعـ ـل ــم حـجــم
ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى ت ـقــديــم م ـس ـتــوى ج ـي ــد .من
الواضح أننا واجهنا بعض املطبات قبل
عطلة مباراة أول ستار .عانينا من كثرة
اإلصابات وكان علينا التعامل مع بعض
األمور بسبب بروتوكوالت كوفيد ،لكني
أعلم حجم قدراتنا».
نشعر باالستياء

بعدما فاز في  11مباريات متتالية خالل
ش ـهــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/ي ـن ــاي ــر و 9تــوال ـيــا
فـ ــي شـ ـه ــر ش ـ ـبـ ــاط/ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ،مـ ـن ــي ي ــوت ــا
جــاز بهزيمته الــرابـعــة فــي ســت مباريات
خــاض ـهــا هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،وجـ ـ ــاءت ع ـلــى يد
واشـنـطــن ويـ ــزاردز ( )122 – 131فــي لقاء
تعملق خالله ثنائي األخـيــر بــرادلــي بيل
( 43نقطة) وراســل وستبروك الــذي حقق
الـ ــ«ت ــريـ ـب ــل داب ـ ـ ــل» ال ـث ــال ــث ع ـش ــر ل ــه ه ــذا

امل ــوس ــم ( 35ن ـق ـطــة م ــع  15م ـتــاب ـعــة و13
تمريرة حاسمة) ،ما جعل جهود دونوفان
ميتشل ( 42نقطة) واألسترالي جو إينغلز
( 34بينها  8ثالثيات) تذهب سدى.
وأع ـ ــرب الع ــب االرتـ ـك ــاز الـفــرنـســي رودي
غ ــوبـ ـي ــر ال ـ ـ ــذي سـ ـج ــل  10نـ ـق ــاط مـ ــع 13
متابعة لصالح متصدر املنطقة الغربية
والـ ـت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـع ـ ــام ،ع ـ ــن امـ ـتـ ـع ــاض ــه مــن
الطريقة التي يسخر بها البعض من يوتا
ً
وقدراته على الذهاب بعيدًا ،قائال «نشعر
بــاالسـتـيــاء حــن يسخر منا الـنــاس على
التلفزيون ويقللون من احترامنا».
وش ـ ــدد غــوب ـيــر خـ ــال حــدي ـثــه «ي ـتــوجــب
ً
ع ـل ـي ـن ــا أوال أن نـ ـحـ ـت ــرم أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وأن
ً
نستوعب بأننا منافسون ولسنا أبطاال
أو فريقًا يلعب باسترخاء ثم ينتقل إلى
سرعة مختلفة حــن يحني موعد البالي
أوف .ي ـجــب أن نـفـهــم ب ــأن عـلـيـنــا الـبـقــاء
م ـت ـع ـط ـش ــن» .وبـ ـع ــد خـ ـس ــارت ــه لـخـمــس
مباريات متتالية ولتسع على التوالي في
مواجهة جاز ،عاد ويــزاردز الخميس إلى
سكة االنتصارات بفضل الجهود الخارقة
لبيل ووسـتـبــروك ويتوجب عليه القيام
بـهــذا املجهود كــل ليلة بحسب مــا طالب
املدرب سكوت بروكس.
أما بيل الذي وصل الى األربعني نقطة أو
أكثر للمرة الخامسة هذا املوسم ،فكشف
«لقد دافعنا طيلة الدقائق الـ .48لقد قمنا

وح ـســب بـعـمــل جـيــد فــي إزعــاج ـهــم وكنا
ناجحني في الناحية الهجومية» ،وسجل
وي ـ ــزاردز  13نـقـطــة متتالية لـيـتـقــدم (23
–  )12قبل  5,02دقيقة على نهاية الربع
األول ،ثم وسع الفارق الى  24نقطة (– 64
 )40قبيل نهاية الربع الثاني.
وعجز جــاز بعد ذلــك عن تقليص الفارق
ألق ـ ــل م ــن س ـب ــع نـ ـق ــاط ب ـع ــدم ــا دف ـ ــع ثـمــن
خسارته للكرة في  17مناسبة ،ما أسفر
عــن  24نقطة لــويــزاردز مــن هــذه األخطاء
(تورن أوفرز).
وفـ ـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـق ــق ف ــري ــق
ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز فـ ــوزه الـثــانــي
في غضون ثالثة أيام على نيو أورليانز
بـيـلـيـكــانــز وه ـ ــذه امل ـ ــرة بـنـتـيـجــة (– 101
 ،)93ب ـع ــدم ــا ت ـغ ـلــب ع ـل ـيــه بـ ـف ــارق نـقـطــة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ( .)124 – 125وك ــال ـع ــادة،
يدين بــايــزرز بـفــوزه الــى دامـيــان ليالرد
الذي سجل  36نقطة ،بينها  21في الربع
األول ،فيما ساهم كارميلو أنتوني بـ15
نـقـطــة وال ـت ــرك ــي إي ـن ـيــس كــان ـتــر ب ـ ــ 16مع
 13متابعة ،بينما كــان زيــون وليامسون
األفضل في صفوف بيليكانز بــ 26نقطة
مع  10متابعات.
وتغلب أتالنتا هــوكــس على أوكالهوما
سيتي ثــانــدر ( )93 – 116بفضل جهود
تــراي يونغ ( 23نقطة مع  6متابعات و9
تمريرات حاسمة) ،فيما حقق نيويورك
نيكس فــوزًا مثيرًا على أورالنــدو ماجيك
( )93 – 94م ـل ـح ـق ــا ب ــاألخـ ـي ــر هــزي ـم ـتــه
الـتــاسـعــة تــوالـيــا بفضل تــألــق جوليوس
رانــدل الــذي حقق الـ«تريبل دابــل» الثالث
له هذا املوسم ( 18نقطة مع  10متابعات
و 17تمريرة حاسمة).
ُ
وتـسـتـكـمــل م ـبــاريــات ال ـ ــدوري األمـيــركــي
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة ،إذ يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ف ــري ــق
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ضد منافسه
ساكرامنتو كينغز ،ويلعب فريق ممفيس
غ ــري ــزلـ ـي ــز ضـ ــد ف ــري ــق غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
ووريــورز ،ويلعب فريق ميلووكي باسك
ضد سان أنطونيو سبيرز ،ويلعب لوس
أنجليس كليبيرز ضــد فــريــق تشارلوت
ه ــورنـ ـت ــس .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل يـ ـخ ــوض فــريــق
مـيــامــي هـيــت مــواج ـهــة قــويــة ض ــد فــريــق
إنديان بايسرز ،ويلعب هيوسنت روكتس
ضــد أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر .أمــا فريق
ديـنـفــر نــاغـتــس فـيـخــوض مــواجـهــة قوية
ضــد فــريــق نيو أورلـيــانــز بيليكانز ،كما
ويلعب بوسطن سلتيكس ضد منافسه
أورالنـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك ،وه ـ ــو ال ـ ــذي يـسـعــى
للمحافظة على تواجده في املراكز املؤهلة
إلى األدوار اإلقصائية من املنافسات هذا
ُ
املــوســم ،خـصــوصــا أن الـخـســارة ستهدد
ت ــواج ــده ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــامــن (آخ ــر املــراكــز
املؤهلة إلى الدور املقبل).
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات
منتظرة بين األندية الثمانية المتأهلة ،إذ ستتنافس على 4
نارية وقوية ُ
مقاعد مؤهلة للدور نصف النهائي لنسخة موسم  ،2021-2020ولعل
أبرز المواجهات ستكون بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن
ميونخ األلماني

تحديد موعد الكالسيكو
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا» أن مباراة الكالسيكو بني ريال مدريد
وبرشلونة ضمن الجولة الـ 30من الــدوري ستقام يوم السبت املوافق  10نيسان/أبريل
املقبل الـســاعــة التاسعة مـسـ ًـاء بالتوقيت املحلي ملــدريــد ،وسـتـقــام امل ـبــاراة على ملعب
«ألفريدو دي ستيفانو» معقل ريال مدريد .وكان كالسيكو الدور األول من منافسات
بطولة الدوري والذي أقيم على ملعب «كامب نو» معقل فريق برشلونة انتهى بفوز النادي
«امللكي» بنتيجة كبيرة ( ،)1 - 3فهل يـ ُ
ـرد املــدرب الهولندي ،رونــالــدو كومان االعتبار
وينتصر في مواجهة اإلياب ضد زيدان؟

قرعة
أبطال أوروبا
رياض الترك

أس ـفــرت قــرعــة رب ــع نـهــائــي دوري
أبطال أوروبــا ملوسم 2021-2020
عــن مــواجـهــات نــاريــة مــرتـقـبــة ،إذ
سيلعب فــريــق مانشستر سيتي اإلنكليزي
ضد بوروسيا دورتموند األملاني ،وباريس
ســان جيرمان الفرنسي ضــد بــايــرن ميونخ
األملاني ،وريال مدريد اإلسباني ضد ليفربول
اإلنـكـلـيــزي وأخ ـي ـرًا تشلسي اإلنـكـلـيــزي ضد
بورتو البرتغالي.
«الباريسي» و«البافاري»:
الثأر أم السيطرة؟

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة
نارية ُ
ومنتظرة وإعادة لنهائي العام املاضي،
بــن فريقي بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي
ُ
وبايرن ميونخ األملاني ،والتي ستلعب تحت
َ
عنواني «االنتقام» والسيطرة ،فمن سيتفوق
على مدى  180دقيقة ُيثبت أنه األفضل الذي
يستحق الوجود في املربع الذهبي.
ويسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
لالنتقام من بايرن ميونخ األملاني في الدور
ربــع النهائي من نسخة موسم ،2021-2020
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بايرن وباريس يتواجهان
في إعادة لنهائي
الموسم الماضي

وهـ ـ ــذه املـ ـ ــرة ب ـق ـي ــادة امل ـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي،
ماوريسيو بوكيتينو ،الــذي ّ
غير الكثير في
النادي «الباريسي» وأصبح قادرًا على تكرار
إنجاز املوسم املاضي.
وس ـت ـك ــون ع ــن ال ـف ــري ــق ال ـفــرن ـســي بـق ـيــادة
هـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــن؛ الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ،ك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان مـ ـب ــاب ــي
والبرازيلي ،نيمار دا سيلفا ،على االنتقام
من النادي «البافاري» وقوته الضاربة التي
صنعها مدربه هانس فليك ،وهو االنتقام
مــن ال ـخ ـســارة فــي نـهــائــي املــوســم املــاضــي،
عندما سقط «الباريسي» بهدف نظيف في
لشبونة.
في املقابل ،فإن بايرن ميونخ الــذي يخوض
مباراة الذهاب على أرضه في ملعب «أليانز
ً
أريـنــا» لــن يـكــون منافسًا سـهــا فهو يسعى
للسيطرة على الكرة األوروبية ملوسم جديد،

مواجهات نصف النهائي

بعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ،أجرى االتحاد
األوروبي قرعة لمعرفة مواجهات الدور نصف النهائي وأسفرت عن
التالي :الفائز من مباراة بايرن ميونخ األلماني وباريس سان جيرمان الفرنسي
سيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي اإلنكليزي وبوروسيا دورتموند
األلماني ،بينما الفائز من مواجهة ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي
سيلعب ضد الفائز من مواجهة تشلسي اإلنكليزي وبورتو البرتغالي.

وت ـخ ـط ـيــه عـقـبــة م ـنــاف ـســه «ال ـب ــاري ـس ــي» في
الدور ربع النهائي ،سيكون بمثابة الشرارة
األول ــى نحو السيطرة على لقب جــديــد ،ألن
وصــولــه إلــى ال ــدور نصف النهائي سيكون
مهمًا ومهمًا جدًا لهانس فليك.
«الملكي» و«الريدز»:
المواجهة المفتوحة

هي مواجهة مفتوحة على كل شيء تقريبًا
في ظل املوسم الصعب الذي يعيشه فريقا
ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي،
واملــواج ـهــة الـتــي سـتـكــون مـتــوازنــة مقارنة
بباقي املــواجـهــات فــي ال ــدور ربــع النهائي
من البطولة األوروبية ،وستكون  180دقيقة
تكتيكية من أعلى طراز بني كلوب وزيدان.
ويتواجه الفريقان اللذان يحتاجان للتأهل
إلى الــدور ربع النهائي بقوة ،خصوصًا في
ظل التعقيدات املحلية التي عاشها «امللكي»
و«الــريــدز» ،مع درجــة أقــل فريق ريــال مدريد
ال ــذي دخ ــل فــي طــريــق املـنــافـســة عـلــى اللقب
في الفترة األخيرة ،في حني أن ليفربول بات
بـعـيـدًا ويـسـتـحـيــل عـلـيــه ال ـل ـحــاق باملتصدر
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ال ـ ـ ــذي اق ـ ـتـ ــرب مـ ــن لـقــب
«البريميرليغ».
ومثل زيدان ،يريد كلوب الوصول إلى املباراة
النهائية لــدوري أبطال أوروب ــا هــذا املوسم،
وذلــك ألن هذا اللقب سيكون مهمًا إلزالــة كل
ُ
ال ـض ـغــوطــات ال ـتــي تـحـيــط ال ـطــرفــن مــؤخـرًا
بسبب النتائج املتذبذبة محليًا ،وهو األمر
الذي يفتح مباراتي الذهاب واإلياب على كل
االح ـت ـمــاالت ،خصوصًا أن املــدربــن يملكان
ع ـنــاصــر فـنـيــة ُم ـم ـي ــزة ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ــذه ــاب
بعيدًا في البطولة األوروبية .كما أن تشكيلة
الفريقني تبدو متشابهة كثيرًا ،فريال مدريد
يملك قــوة دفاعية وقــادر على تحقيق الفوز
نظافة شباكه ،بينما
من خالل الحفاظ على ّ
فريق ليفربول دفــاعــه هــش فــي هــذا املوسم،
في ظل اإلصــابــات الكثيرة التي تعرض لها
الـخــط الخلفي ،فــي وقــت هجومه ُيمكنه أن
ُيسقط أي فريق يواجهه.

على هامش الحدث
مورينيو :الفريق لم يأخذ المباراة على محمل الجد
اعترف مدرب توتنهام اإلنكليزي ،جوزيه مورينيو ،بأن فريقه لم يأخذ مباراته أمام
دينامو زغرب الكرواتي في إياب ثمن نهائي الدوري األوروبي على محمل الجد .وقال
مورينيو في تصريحاته لشبكة «بي تي سبورت»« :ينبغي علي أن أمتدح دينامو ،لقد
بذلوا كل ما لديهم في امللعب ،الدم والعرق والطاقة ،حتى دموع الفرحة في النهاية ،لعبوا
بتواضع شديد ،لكن فريقي لم يكن يبدو عليه أنه يخوض مباراة هامة ،ربما لم تكن
ً
هامة لبعض الالعبني ،بالنسبة لي كانت هامة» .وتابع املدرب البرتغالي حديثه قائال
«كــل مـبــاراة تعتبر هامة بالنسبة لــي ،احتراما ملـشــواري ولعملي .كل مشجع أيضا
يعتبر أي مباراة هامة ،كان ينقصنا تقديم األداء ،القول بأنني حزين ال يكفي ،أشعر
بسوء شديد»ُ .يذكر أن دينامو زغــرب قلب الطاولة على «السبيرز» ليطيح بهم من
املسابقة رغم فوز توتنهام ذهابًا بهدفني نظيفني لهاري كني.

«سيتي» ودورتموند:
عقل غوارديوال ضد حسم هاالند

كان جمهور فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي
يتمنى الحصول على قرعة سهلة وممكنة من
أجل كسر لعنة الدور ربع النهائي والوصول
ً
انتظار ،وفعال
إلــى املربع الذهبي بعد طــول
ُ
ن ــال مــا أراد بـمــواجـهــة دورت ـمــونــد املـتــذبــذب
هذا املوسم ،لكن مع مشكلة واحدة فقط وهي
املهاجم إرلينغ هاالند.
غوارديوال ضد هاالند
وتشلسي دون تعقيدات

الجميع يعرف أن بيب غــوارديــوال بــات من

أبــرز املرشحني لتحقيق لقب دوري أبطال
أوروبــا هذا املوسم ،خصوصًا بعد تحسن
دف ــاع ــه ك ـث ـي ـرًا ،وهـ ــي امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي كــانــت
تتسبب دائمًا بإقصاء «سيتي» من البطولة
األوروب ـيــة ،لكن قبل أي شــيء عليه تخطي
هاالند وفريقه دورتموند ،وإال لن يتواجه
«سيتي» في نصف النهائي.
وإذا أراد غوارديوال تخطي هذا الدور وعدم
الـتـعــرض ملـفــاجــأة كـبـيــرة أم ــام دورتـمــونــد،

ً
فعليه أوال التفكير فــي نـقــاط قــوتــه وعــدم
اإلفراط بالتفكير في املنافس كيال يتعرض
ل ـن ـفــس س ـي ـن ــاري ــوه ــات امل ــواس ــم ال ـســاب ـقــة،
وخ ـصــوصــا ب ـعــد م ــا ح ـصــل أمـ ــام منافسه
ليون الفرنسي في ربع نهائي العام الفائت.
في املقابل فــإن مانشستر سيتي سيواجه
واحـ ـدًا مــن أفـضــل ال ـهــدافــن حــالـيــا وه ــداف
بـطــولــة دوري األب ـط ــال ،الـنــرويـجــي إرلينغ
هــاالنــد ،وال ــذي لــم يــرحــم أي فــريــق ُينافسه

وسجل في شباك الجميع ،وهو الذي أمسى
أيضًا مطلبًا ملعظم األندية األوروبية ومن
بينها حتى «سيتي».
وإذا ن ـجــح مــانـشـسـتــر سـيـتــي ف ــي اح ـتــواء
غضب هاالند في خط الهجوم بسبب قدرته
على حسم الفرص ،فإن الفريق بنسبة كبيرة
سيصل إلى الدور نصف النهائي ألول مرة
ً
منذ سنوات ،ويؤكد للجميع أنه فعال واحد
مــن أب ــرز املـنــافـســن عـلــى لـقــب األب ـط ــال في

عام  .2021أم املباراة األخيرة فستكون بني
تشلسي اإلنكليزي وبورتو البرتغالي ،ومن
املـتــوقــع أن يـقــدم توخيل عــرضــا قــويــا أمــام
منافس فــي املـتـنــاول رغــم أن األخـيــر صنع
مـفــاجــأة بعد إقـصــاء يوفنتوس اإليـطــالــي،
لكن نـظـرًا للعناصر الفنية الـتــي يمتلكها
«البلوز» ،يبدو أنه األقرب للتأهل إلى الدور
نـصــف الـنـهــائــي ،وم ـحــاولــة املـنــافـســة على
مقعد في النهائي.

قرعة قوية
ومباريات
مُ نتظرة في ربع
ونصف النهائي
()Getty

وجه رياضي

جيفري جون وولف

العب تنس أميركي
يحتل المركز الـ143
في التصنيف
العالمي للرجال

ولد العب التنس األميركي ،جيفري جون وولــف ،في 21
كانون األول/ديسمبر عام  ،1988ووصل إلى املركز الـ120
في التصنيف العاملي للرجال عام  .2020وشــارك وولف
في منافسات بطوالت الجامعات في «أوهايو» ،وهو الذي
بــدأ املـشــاركــة فــي منافسات التنس عــام  ،2016وبـعــد 3
سنوات وقع عقدًا مع مجموعة «تونوتش» لكي يلعب على
املستوى االحترافي.
وش ــارك الــاعــب األمـيــركــي فــي ب ـطــوالت الـتـنــس املــدرسـيــة
والجامعية ،وقدم مستوى الفتا جعله يتقدم في املنافسات
االحـتــرافـيــة ُوي ـش ــارك فــي الـبـطــوالت الـكـبـيــرة .ووص ــل في
منافسات فئة «الصغار» إلى املركز الـ 18في التصنيف عام
 ،2016وذلك بعد تحقيق نتائج ُمميزة في بطوالت الصغار.
ونـجــح فــي الـبـطــوالت الجامعية فــي حصد جــوائــز عديدة
من بينها جائزة العب العام للسنة الجامعية األولــى ،وفي

تاريخ  23نيسان/إبريل عام  ،2019تصدر تصنيف العبي
الجامعات في كل أميركا .وشارك ألول مرة في منافسات
«الـغــرانــد س ــام» ،فــي بطولة فرنسا املفتوحة عــام ،2016
وكــان ذلــك في فئة «الــزوجــي عندما لعب إلــى جانب زميله
جــون ماكنالي ،وحصل على بطاقة دعــوة للمشاركة في
بطولة أميركا املفتوحة عام .2017
وفــي عــام  ،2018تـفــوق الــاعــب األمـيــركــي على منافسه،
جوزيف كوفاليك ،صاحب التصنيف الـ ،85في الدور األول
لبطولة أوهــايــو املفتوحة للتنس  ،وفــاز وولــف في املباراة
( )6 – 7و( ،)6 – 7وكــان هذا أول فوز لوولف على العب
موجود في تصنيف أول  100العب.
ووصـ ـ ــل ال ــاع ــب األمـ ـي ــرك ــي وولـ ـ ــف إل ـ ــى ن ـه ــائ ــي ب ـطــولــة
كــولــومـبــوس  ،3وخـســر أم ــام مـنــافـســه بيتر بــوالنـسـكــي،
ووصــل إلى املباراة النهائية بعد أن تفوق على األميركي،

مايكل موه في دور الـ 16ثم على منافسه إيميليو غوميز
في الــدور نصف النهائي .وبــدأ منافسات عــام  ،2020ثم
ُ
توج بلقب بطولة نوميا بعد أن تفوق على منافسه يويشي
ســوغـيـتــا .يـبـلــغ ط ــول الع ــب الـتـنــس األم ـيــركــي م ـت ـرًا و83
سنتيمترًا ،ويلعب باليد ُاليمنى ،وحقق أرباحًا مالية خالل
مسيرته قدرها  353ألــف دوالر أميركي ،وفــي منافسات
فـئــة «ال ـف ــردي» ،حـقــق الــاعــب فــوزيــن مـقــابــل  3خـســارات
وهو يحتل اليوم املركز ال ــ 143في التصنيف العاملي لفئة
«ال ـفــردي» .وفــي منافسات «غــرانــد ســام» فئة «الـفــردي»،
خرج جيفري وولف ،من التصفيات التمهيدية الثانية عام
 ،2020ومن التصفيات التمهيدية األولى في بطولة فرنسا
املفتوحة عــام  ،2020ومــن الــدور الثالث في بطولة أميركا
املفتوحة عام .2020
(العربي الجديد)

مدرب غرناطة :نواصل الحلم واالستمتاع بإنجازنا األوروبي
هنأ م ــدرب غــرنــاطــة ،دييغو مارتينيز ،العبيه
ب ـعــد ال ـت ــأه ــل إلـ ــى الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي لـبـطــولــة
الــدوري األوروبــي لكرة القدم رغم الخسارة من
مولده النرويجي بهدفني لواحد ،مشيرًا إلى أن
الــاعـبــن هــم مــن يمنحون الجماهير الفرصة
«ملــواصـلــة الحلم واالسـتـمـتــاع لـهــذه اللحظات».
وقال دييغو ،الذي قاد غرناطة لبلوغ ربع النهائي
بعد الـفــوز ذهــابــا بهدفني نظيفني «أب ــارك لكل
أنصار غرناطة بعد يوم تاريخي آخر» مضيفًا
«التأهل لنكون من بني أفضل ثمانية فــرق في
الدوري األوروبي أمر رائع .الالعبون يستحقون
هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ،ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــون ي ـســاعــدون ـنــا
فــي مــواصـلــة الحلم واالسـتـمـتــاع بـهــذه األوق ــات
الفريدة ،نؤمن بــأن علينا القيام بــاألمــور بشكل جيد للغاية لتخطي دور الثمانية».
ً
وختم املدرب حديثه قائال «فليستمتع الالعبون بهذه األوقات ،فنحن فريق كبير بعيدًا
عن الـظــروف املعاكسة ودائـمــا ما نتقدم لألمام ألننا نتأقلم على األوض ــاع املختلفة
بشخصية وهوية».
إبراهيموفيتش :عدت لمنتخب السويد ألنني أستحق ذلك
أك ــد م ـهــاجــم م ـي ــان ،ال ـن ـجــم ال ـس ــوي ــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش ،أن عودته إلى املنتخب السويدي
ترجع إلى أدائــه في الفترة األخيرة ،وأنه تجاوز
خالفاته مع املدير الفني للمنتخب السويدي ،يان
أندرسون .وقال إيبرا ( 39سنة) في مقابلة على
قناة (يوتيوب) التابعة التحاد الكرة السويدي،
بعد يومني مــن عــودتــه للمنتخب الوطني عقب
غياب امتد لـ  5سنوات «لقد عدت ألنني أستحق
ذلك ،بسبب ما فعلته في األشهر األخيرة ،ليس
ألن اس ـمــي زالتـ ــان أو ألن ـنــي إبــراهـيـمــوفـيـتــش،
ولكن بسبب ما أساهم به في امللعب .لهذا السبب
اختاروني» .وكانت عالقة النجم السويدي ،الذي
أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بالده بعد بطولة
يورو  ،2016متوترة مع املدرب يان أندرسون ،والذي انتقده لعدم ضم العبني من أصل
أجنبي في قائمته األولى فور تولى منصبه .هذا وكان «إيبرا» أبدى اهتمامه بالعودة
إلى منتخب بالده قبل بضعة أشهر ،وسافر أندرسون إلى إيطاليا الخريف املاضي
ملقابلته ومناقشة إمكانية عودته.
إقامة بطولة ويمبلدون بحضور
عدد منخفض من الجماهير
ستقام نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس ،إحدى البطوالت األربع الكبرى
(الغراند ســام) بعدد منخفض من الجماهير ،برغم أن هذا العدد لن يتحدد إال في
مرحلة متقدمة .وأوضحت البطولة البريطانية في بيان ،أنه في ظل الظروف الحالية،
ً
يعتبر السيناريو األكثر قبوال هو إقامة البطولة بحضور عدد منخفض من الجماهير.
وأشار منظمو البطولة «مع ذلك ،إننا نعمل كي نكون مرنني قدر اإلمكان ولكي نتمكن
من التعامل مع التغييرات التي قد تطرأ في اللحظات األخيرة بحيث نرفع أو نقلل من
العدد املسموح به قبل وأثـنــاء األسبوعني اللذين ستستمر خاللهما البطولة» .ومن
املقرر أن تقام البطولة هذا العام في  28حزيران/يونيو ،أي بعد أسبوع من رفع بريطانيا
للقيود املفروضة ملواجهة انتشار فيروس «كورونا».
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هوامش

ّ
ظل دعم
نشطت تربية الماعز في الجبال الجزائرية أخيرًا ،بعد زيادة الطلب على لحمها وحليبها نظرًا لفوائدها الكثيرة ،وفي
الحكومة لهذا النشاط

يجد هذا النشاط البيئة المناسبة له في المنطقة الغابية المحيطة به (العربي الجديد)

تربية الماعز

باختصار
بعد استقرار األوضاع
األمنية في الجبال
الجزائرية ،عادت
العائالت إلى ممارسة
األنشطة املختلفة في
أراضيها املنتشرة في
جبال منطقة جبابرة.

نشاط أسري تدعمه الحكومة في الجزائر
الجزائر ـ كمال بوحدة

يـ ـع ــرف نـ ـش ــاط ت ــرب ـي ــة امل ــاع ــز فــي
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر انـ ـتـ ـع ــاش ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فــي
السنوات األخيرة ،بسبب الفوائد
الكبيرة للحم املاعز وحليبه ،الــذي أصبح
يطلبه الجزائريون بكثرة .عائالت جزائرية
عديدة ،تعيش في املناطق الجبلية ،عادت
ّ
إلــى ممارسة هــذا النشاط ،خاصة فــي ظل
دعم وتشجيع حكومي كبير.
بعد استقرار األوض ــاع األمنية في الجبال
ال ـجــزائــريــة ،ع ــادت ال ـعــائــات إل ــى مـمــارســة
األنشطة املختلفة في أراضيها املنتشرة في
جبال منطقة جبابرة ،التابعة ملحافظة عني
الــدفـلــى وفــي الـحــدود مــع محافظة تيبازة.
ف ـق ــام األخـ ـ ــوة ف ـت ــات ــة ،بـتـشـيـيــد اصـطـبــات

خاصة لتربية املاعز بكل أنــواعــه ،الحلوب
مـنــه وذل ــك امل ـ ّ
ـوج ــه ل ـت ـجــارة ال ـل ـحــوم .يـقــول
ّ
ابــراهـيــم ،وهــو األخ األكـبــر فــي الـعّــائـلــة ،إن
الفكرة بدأت قبل ثالث سنوات« ،كنا ننشط
في تربية األغنام واألبقار بالقرب من بلدة
بومدفع ،التابعة ملحافظة عني الدفلى غربي
الجزائر ،ومع عودة األمن ّقررنا العودة إلى
أرض األجداد التي بقيت بورا لسنوات بعد
ّ
أن هجرناها في العشرية السوداء ،وفكرنا
في تربية قطعان من املاعز ،بسبب الطلب
املـتــزايــد على لحمه فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
ل ـيــس ف ـقــط ف ــي ع ـيــد األضـ ـح ــى ،إن ـمــا نـظـرًا
ّ
يتميز بها
للفوائد الصحية الكبيرة التي
ّ
ل ـحــم امل ــاع ــز ،خ ــاصــة وأن ق ـط ـعــان املــاشـ ّيــة
تــرعــى وس ــط ال ـغــابــات امل ـج ــاورة ،وتـتـغــذى
ع ـل ــى األع ـ ـشـ ــاب ال ـ ـبـ ــريـ ــة» .غ ـي ــر ب ـع ـي ــد عــن

اإلخــوة فتاتة ،قــام ،ميلود بن شريف ،وهو
فــي الستينيات مــن الـعـمــر بــإنـشــاء مــزرعــة
ّ
صغيرة لتربية املاعز .تعلقه باألرض ،منعه
مــن تــرك املنطقة وخدمتها حتى فــي أحلك
الظروف األمنية التي ّ
مرت بها البالد .يقول
ميلود إنه بدأ في مشروعه بعشرة رؤوس
ّ
يتكون
مــاعــز فـقــط ،وبـعــد م ــرور  5سـنــوات،
قطيعه اليوم من أكثر من  40رأسًا ،بعضها
ّ
ُيـحــضــر للبيع فــي عـيــد األض ـحــى كــأضــاح،
وبعض املاعز هو إلنتاج الحليب الذي ازداد
الـطـلــب عـلـيــه فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،نظرًا
ّ
يتميز بها،
للفوائد الصحية الكبيرة التي
إذ تستعمله ال ـعــائــات وال ـن ـســاء املــربـيــات
لألطفال كحليب مدعم وبديل لحليب األم.
ويعتبر ،مــراد لـحــول ،وهــو عسكري سابق
ف ــي الـجـيــش ال ـج ــزائ ــري ،بــاشــر م ــع شقيقه

■■■
ازداد الطلب عل
حليب ولحم املاعز،
في السنوات األخيرة،
نظرًا للفوائد الصحية
الكبيرة التي ّ
يتميز بها.
■■■
ّ
تنبهت السلطات
إلى هذا املوضوع في
الفترة األخيرةّ ،
وسهلت
ّ
حصول سكان الجبال
على دعم مباشر
من وكاالت حكومية
خاصة لدعم املشاريع
الصغيرة.

ّ
عبد الـقــادر ،مشروعًا لتربية املاعز ،أن هذا
النشاط يجد البيئة املناسبة له في املنطقة
ال ـغ ــاب ـي ــة امل ـح ـي ـط ــة ب ـ ــه .وقـ ـ ـ ــال« :ن ـص ـح ـنــي
امل ـخ ـتـ ّـصــون ب ـن ــوع امل ــاع ــز اإلس ـب ــان ــي ال ــذي
يتميز باإلنتاج الغزير لكنني تفاجأت في
البداية بغالء أسعارها ،حيث يتراوح سعر
رأس املاعز الــواحــدة بني  100و 150دوالرًا،
األمـ ــر الـ ــذي جـعـلـنــي أش ـت ــري رأسـ ــن فـقــط،
ودع ـم ــت امل ــزرع ــة ب ـع ــدد م ــن رؤوس املــاعــز
الجزائري املتوسط اإلنتاج مقارنة مع املاعز
ّ
اإلسباني» .وأضاف« :تمكنت من النجاح في
هذا النشاط وتوفير عمل لشقيقي الذي كان
ً
عاطال عن العمل لسنوات ،وهو يسهر على
عملية الرعي والحراسة والنظافة ،وتقديم
الكميات الضرورية من العلف واملاء».
يـ ـس ـ ّـوق ه ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب م ــن م ـ ّ
ـرب ــي املــاعــز
ملـنـتـجــاتـهــم م ــن ال ـح ـل ـيــب ال ـ ــذي يـنـتـجــونــه
يوميًا ،في املحالت الخاصة ببيع الحليب
ومشتقاته .ويهتم بعض الزبائن والعديد
م ــن الـ ـع ــائ ــات ب ـه ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـح ـل ـيــب،
ف ـب ـعــض األم ـ ـهـ ــات ي ـس ـت ـخــدم ـنــه لـتـحـســن
الـتـغــذيــة لــأط ـفــال واألشـ ـخ ــاص املـصــابــن
بفقر الدم على وجه الخصوص.
ّ
ويعتبر ه ــؤالء الـشـبــاب ،أن الــدولــة تــأخـ ّـرت
كثيرًا في دعــم مثل هــذه األنشطة الجبلية،
الـتــي مــن شأنها تشجيع الـجــزائــريــن على
ّ
العودة إلى خدمة أراضيهم في الريف ،وحل
بعض املشاكل مثل انعدام الكهرباء الريفية،
وتسهيل الحصول على القروض التي يمكن
اس ـت ـغــال ـهــا إلنـ ـج ــاز اإلصـ ـطـ ـب ــات وشـ ــراء
املـ ـع ــدات امل ـت ـط ــورة لـتــربـيــة امل ــاع ــز الـحـلــوب
والعلف وخزانات املياه واملساعدة على حفر
ّ
وتنبهت السلطات إلى هذا املوضوع
اآلبار.
ّ
ّ
في الفترة األخيرة ،وسهلت حصول سكان
الجبال على دعم مباشر من وكاالت حكومية
خاصة لدعم املشاريع الصغيرة .إذ نجحت،
فضيلة ابركان ،وهي شابة في الثالثينيات
من العمر ،تقطن في أعالي منطقة الناظور،
املحاذية لجبال شنوة ،بوالية تيبازة ،غربي
ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،ف ــي ال ـح ـصــول على
قرض من جهاز الدعم الذي أنشأته الحكومة
الجزائرية لدعم مشاريع الشباب ،ما ّ
سهل
عليها الحصول على عدد من رؤوس املاعز
ّ
املتميزة
من النوع اإلسباني والسويسري
ب ــإنـ ـت ــاج غ ــزي ــر ل ـل ـح ـل ـيــب .وت ـ ـقـ ــوم الـخـلـيــة
الــوالئـيــة لتربية امل ــرأة الريفية بمراقبتها
بشكل مستمر ،األمــر الــذي ّأدى إلــى نجاح
مـ ـش ــروعـ ـه ــا .وت ـ ـقـ ــول ف ـض ـي ـلــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :الحظت تزايدًا على طلب حليب
املاعز على مستوى املحالت الخاصة ببيع
الحليب ،وكــونــي أقـطــن فــي منطقة يعتمد
أهلها على النشاط الفالحي بدرجة كبيرة،
ّ
خاصة تربية املــواشــي ،فــكــرت فــي مشروع
م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ل ـك ـن ـنــي ك ـن ــت ع ــاج ــزة عــن
تـمــويـلــه .حـصـلــت عـلــى تـكــويــن خ ــاص في
تربية املاعز الحلوب وعلى عشرة رؤوس
م ــاع ــز وب ـع ــض ال ـع ـت ــاد الـ ـ ـ ــازم ،وانـطـلـقــت
ّ
فــي مـشــروعــي مـنــذ س ـن ــوات ،وتـمــكـنــت من
م ـس ــاع ــدة عــائ ـل ـتــي م ــادي ــا وت ــوف ـي ــر ثــاثــة
مـنــاصــب عـمــل لـنـســوة م ــن ج ــارات ــي يقمن
بمساعدتي في تربية املاعز».

وأخيرًا
أين س ّرك أيها الشعر
رشا عمران

قـبــل أي ــام ،كــان ب ــواب الـعـمــارة يـحـ ّـدثـنــي عــن شـقــة في
الطابق التاسع ،بشرفة واسـعــة جــدا ومكشوفة على
كامل محيط الـعـمــارة .عــم حسني الـبــواب الــذي يراني
دائما أحمل أحواض زرع ألزين بها شرفتي الصغيرة،
كان يحاول إقناعي باالنتقال إلى تلك الشقة بسبب
شرفتها ،وكان يحدثني عنها ،ويخبرني أن السيدة التي
كانت تسكن فيها (وحيدة في منتصف خمسينيتها،
مثلي) ،كانت عاشقة للحيوانات األليفة ،كانت تحمل
قطط الـشــارع إلــى الشقة إلطعامها وتنظيفها .وتابع
ّ
«تخيلي من كتر رأفتها مع املخلوقات األخــرى كانت
تـضــع ح ـبــات الـسـكــر عـلــى أطـ ــراف ال ـبــاط كــي تطعم
النمل ،وكانت تمأل الشرفة بحب القنبز ليأكله الحمام».
حني سمعت هذه الجملة فتحت فمي من فرط الدهشة.
ظــن عــم حـســن أن دهـشـتــي بـسـبــب مــا سمعته عن
ّ
تصرف السيدة مع الحيوانات والطيور ،بينما الحقيقة
كانت شيئا آخر.
في كتابي الشعري ما قبل األخير «التي سكنت البيت
قبلي» ،وهــو عن النساء الخمسينيات الوحيداتّ ،ثمة
نص« :نحن ال نفعل شيئا مهما /نقلب التربة الرطبة
فــي أحـ ــواض الـ ــزرع عـلــى شــرفــاتـنــا الـصـغـيــرة /نضع

ّ
حبات القمح على الخشب النافر من نوافذنا /كي نعلن
ّ
ّ
تآلفنا مع العصاقير والحمام /نوزع ّ
حبات السكر على
الـبــاط /ثــم نــراقــب جــاراتـنــا مــن النمل يسحبنها حبةّ
وراء حبة» .صور النص مجازية جــدا ،محاولة لرؤية
ما تفعله العزلة والــوحــدة في النساء في هــذه املرحلة
ال ـخ ـطــرة مــن ال ـســن ،خـصــوصــا مــن يـعـشــن وح ـيــدات
ّ
لسبب أو آلخر .ال أعرف أحدا ّ
يوزع السكر على البالط
ٍ
ليحملها النمل إلى مخبئه .تراثنا مع النمل هو اإلبادة
إن كان كبيرا ،أو عدم االكتراث إن كان صغيرا ال ُيرى،
يا إلهي :هل كنت ّ
أتحدث عن هذه السيدة التي لم أرها؟
«التي سكنت البيت قبلي» هو مجموعة من نصوص
العزلة ،كتبتها بني  2013ونهاية  ،2015صدر الكتاب
في آخــر شهر أكتوبر /تشرين األول من عــام .2016
وت ــزام ــن صـ ــدوره مــع ي ــوم خــروجــي مــن املستشفى،
بـعــد عملية جــراحـيــة حـســاســة (قـلــب مـفـتــوح وتغيير
شرايني) .حصل األمر بسرعة غريبة ،إذ لم أكن أعاني
من أي شــيء يتعلق بالقلب قبل فترة العملية .خالل
بجلطات متتالي ٍة انتهت بـتشخيص انسداد
أيام ،أصبت
ٍ
كبير في الشرايني ،ال ينفع معه تركيب شبكة ،وإنما
عـمـلـيــة قـلــب مـفـتــوح طــارئــة وســري ـعــة ،وه ــو مــا حــدث
فعال .في الكتاب نصوص كثيرة عن الفراغ في الجهة
اليسرى ،وعن القلب امللقى خارجا (في عمليات القلب

املفتوح يتم إخــراج القلب خــارج الجسد) .عن الندوب
تحت الـثــدي األي ـســر ،عــن الـجــرح الـطــويــل فــي الـصــدر.
كتبت عن ذلك كله من دون أن أعرف أن بي علة قلبية،
من دون أن أعــرف أصــا أي شــيء عن عمليات القلب
املـفـتــوح .حتى حــن دخـلــت العملية ،لــم أكــن أعـلــم أنهم
يـنـشــرون القفص ال ـصــدري ويـخــرجــون القلب خــارج
الجسد .كتبت عن الشق الطويل في القفص الصدري،
مــن دون أن يـخـطــر لــي يــومــا أن ــه سـيـكــون عــامــة في
جسدي بعد حني.
ثـ ّـمــة ش ــيء آخ ــر :الـشـقــة ال ـتــي أس ـكــن بـهــا فـيـهــا كانت

أين لغز الشعر ...في االنفصال
عن الواقع لحظة كتابة النص،
أم في الفردانية التي تصل
أحيانا إلى حد النيرفانا عند
االنتهاء من الكتابة؟

تعيش فيها قبلي سيدة يونانية في مثل سني .كانت
وحيدة أيضا ،وهي من ألهمتني فكرة الكتاب .وأخيرا،
عــرفــت أنـهــا ع ــادت إلــى الـيــونــان ،ألنـهــا أصيبت بأزمة
قلبية طــارئــة! أخبرتني بذلك عاملة «السنترال» حني
كنت أدفــع فاتورة الهاتف األرضــي الــذي ما زال باسم
ماريا قسطنطني.
السيدة اليونانيةً ،
هل كل ذلك مصادفة؟ هل ّثمة رؤية ما تنتاب الشاعر
ّ
لحظة كتابة نصه ،أم هو وحــي فعال (جني الشعر)
كما اصطلح بعض الشعراء على تسمية الوحي؟ أم أن
الشاعر يصل ،لحظة الكتابة ،إلى درجة من االتحاد مع
ذاته ،يتلقى خاللها إشارات جسده فيكتب اإلشارات
تـلــك عـلــى شـكــل مـجــاز مــن دون أن ينتبه إل ــى ُبعدها
راء؟ لم أحب بوما هذه
الباطن في الوعيه؟ هل الشاعر ٍ
الجملة التي استخدمها جيل ستينيات القرن املاضي،
الشعري ،لكنني أيضا ال أفهم النبوءات التي تظهر في
القصائد أحيانا كثيرة .. .أين يكمن لغز الشعر ..في
االنفصال الكامل عن الواقع لحظة كتابة النص ،أم في
الفردانية املهولة التي تصل أحيانا إلــى حد النيرفانا
عند االنتهاء من الكتابة؟ أظن أن هذا ما يجعل الشعراء
م ـغ ــروري ــن :ه ــذه املـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـك ـشــف وال ــرؤي ــة حد
النبوءة ،املفردة التي لم أطقها يوما ،لكنني ّ
بت مضطرة
للتفكير بها وأنا أرتجف من الخوف.
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