ميشيل كيلو ...حياة ضد االستبداد

نادرًا ما نالت شخصية سورية معارضة إجماعًا في التقدير ،مثل ميشيل كيلو،
الذي خطفه «كورونا» أمس]4[ .
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تحوم شبهات حول
السلطات الفرنسية في
الوقوف خلف تقارير من
شأنها إثارة الخالف بين
تركيا والجزائر.
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الحدث

الواليات المتحدة :لقاحات كورونا متاحة لجميع السكان
ُسمح لجميع سكان الواليات املتحدة األميركية،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
اللقاحات املضادة لكوفيد ،19-وذلــك في إطار
تواصل حملة التحصني .وقد أوضحت الوكالة
الفيدرالية للصحة العامة فــي الـبــادّ ،أن نحو
 50.4فــي املــائــة مــن األميركيني الــذيــن تتخطى
ّ
أعمارهم  18عامًا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح،
ّ
َ
َ
فيما تلقى  32.5في املائة الجرعتني املطلوبتني،
تتخطى أعـمــارهــم
وهـ ــؤالء هــم مــن بــن الــذيــن ُ
 65عــامــا خـصــوصــا .بــالـتــالــي ،أعـطـيــت جرعة
ّ
واحدة على أقل تقدير ألكثر من  131.2مليون

شخصُ .يذكر ّأن الرئيس األميركي جو بايدن
صرح ،في وقت سابقّ ،
كان قد ّ
بأن «اللقاحات
ّ ّ
الكافية سوف تتوفر لكل أميركي ،وهذا أمر ال
جــدال فيه» .وبينما تستأنف الحياة مسارها
ت ــدري ـج ـي ــا ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
بفضل عملية التحصني ،ما زال الوضع هشًا
ف ــي أوروب ـ ـ ــا .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،فـ ـ ّ
ـإن ثـ ّـمــة
ً
ّ
تستعد لتخفيف بعض القيود
دوال أوروب ـيــة
املفروضة على خلفية أزمة كورونا ،إذ ّ
تتعرض
إلى ضغط كبير بسبب غضب الرأي العام حيال
تلك التدابير .وفــي خــال هــذا األسـبــوع ،سوف

ّ
ُ ّ
تخفف بدرجات متفاوتة في كل من سويسرا
وبلجيكا وسـلــوفـيـنـيــا وسـلــوفــاكـيــا ومــونــاكــو
والبرتغال والدنمارك .من جهتها ،تعتزم فرنسا
إعـ ــادة فـتــح ال ـبــاحــات الـخــارجـيــة لـلـمـقــاهــي في
منتصف مايو/أيار املقبل ،في حني ّأن هولندا
ق ـ ّـررت ذلــك فــي نـهــايــة إبــريــل/نـيـســان الـجــاري.
ّأما في أملانيا ،فاالستجابة ألزمة كورونا تثير
تــوتـرًا سياسيًا شــديـدًا ،فاملستشارة األملانية
أنجيال ميركل تنتهج خطًا صــارمــا ،مــا يثير
ّ
غضب رؤســاء املناطق .وهي كانت قد حذرت
من ّأن «أنصاف التدابير ال تفعل سوى مفاقمة

الفيروس» .في سياق متصل ،فرضت سلطات
نيودلهي إغالقًا ملــدة أسبوع ،ابـتـ ً
ـداء من مساء
أمس اإلثنني ،في محاولة الحتواء انتشار الوباء،
ّ
ّ
يتوجهون صوب «كارثة أكبر»
موضحة أنهم
في حــال لم ُيفرض اإلغــاق ،فالنظام الصحي
«إلى انهيار».
تجدر اإلشــارة ّ إلى ّأن إجمالي إصابات كورونا
بينها
في العالم تخطى  142مليون إصابة ،من ّ
تعاف ،فيما تخطى
أكثر من  120مليون حالة
ٍ
عدد الوفيات ثالثة ماليني و 35ألف وفاة.

(العربي الجديد ،فرانس برس)
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قصف قاعدة بعشيقة:

يتقدم مسار مباحثات فيينا إلحياء االتفاق النووي ،مع اإلعالن أن «المفاوضات
دخلت مرحلة الصياغة» لنص مشترك ،رغم االعتراف بأن «الحلول العملية ال تزال
بعيدة» ،وذلك فيما يبدو أن انعكاسات هذا التقدم ستظهر سريعًا في المنطقة
وأبرزها الحديث عن لقاءات سعودية إيرانية

مخاوف من احتكاك في العراق
يهدد القصف األخير
لقاعدة بعشيقة في
العراق ،بفتح جبهة
جديدة بين الفصائل
المسلحة وتركيا،
يتعدى مبدأ مواجهة
ّ
حزب «العمال
الكردستاني»

مشروع
مكتوب التفاق
نووي صعب

بغداد ـ زيد سالم

بـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـح ـ ــو أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف ق ــاع ــدة
«زلـ ـيـ ـك ــان» ال ـت ــي تـسـتـقــر ف ـي ـهــا ال ـق ــوات
التركية في بلدة بعشيقة ( 35كيلومترًا
ش ـمــالــي شـ ــرق امل ــوص ــل) ل ـيــل األربـ ـع ــاء
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ل ــم تـعـلــن الـسـلـطــات
العراقية عن نتائج التحقيق الذي فتحته
بالهجوم .كما لــم توجه أنـقــرة اتهامات
واض ـ ـحـ ــة ألي مـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ــراف امل ـس ـل ـحــة
الفاعلة في محافظة نينوى ،لكن مصادر
أمنية عراقية في قيادة عمليات نينوى
كشفت لـ»العربي الجديد» ،أمس االثنني،
أن التحقيقات تشير إلى تورط مليشيا
«حشد الشبك» بالهجوم.
ّ
وتسبب الهجوم ،الذي تزامن مع هجوم
ّ
م ـمــاثــل ب ـط ــائ ــرة م ـس ــي ــرة مـفـخـخــة على
مـ ـط ــار أربـ ـي ــل ال ـ ــدول ـ ــي ،ل ـي ــل األرب ـ ـعـ ــاء-
الخميس املــاضــي ،بمقتل جندي تركي،
ً
فضال عن إصابة فتاتني اثنتني .و»حشد
الشبك» فصيل مسلح مدعوم من طهران،
وأدرجــت وزارة الخزانة األميركية العام
املاضي مؤسسه وزعيمه الروحي ،وعد
القدو ،على الئحة العقوبات.
وأفادت مصادر لـ»العربي الجديد» ،بأن
الـهـجــوم الـصــاروخــي جــاء بعد أي ــام من
اس ـت ـقــرار مـلـيـشـيــات أخ ــرى ف ــي املنطقة
ذاتـ ـه ــا ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي بـعـشـيـقــة وبــرط ـلــة
وب ـ ـ ــازواي ـ ـ ــا وبـ ـشـ ـي ــر ،أب ـ ــرزه ـ ــا «ك ـت ــائ ــب
سـيــد ال ـش ـهــداء» ،و»ك ـتــائــب ح ــزب الـلــه»،
وقطنت فــي مـبــان فــارغــة بتلك املناطق.
وأك ـ ــدت أن ال ـه ـجــوم ال ـص ــاروخ ــي ،وهــو
األول م ــن ن ــوع ــه ،يـعـنــي أن ال ـج ـمــاعــات
املسلحة فتحت باب مواجهة جديدة مع
األتراك ،تتعدى ملف دعم مسلحي حزب
«العمال الكردستاني» في سنجار (110
كيلومترات غربي نينوى) إلى استهداف
ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي م ـق ــره ــا الــوح ـيــد
بمحافظة نينوى ،لدفعها إلــى التخلي
ع ـنــه واالن ـس ـح ــاب م ــن امل ـن ـط ـقــة .ويـعـنــي
هذا احتمال حصول تصعيد أمني كبير،
ق ــد ي ـتــرتــب عـلـيــه رد تــركــي بـقـصــف في
محافظة نينوى .ويعد الهجوم األول من
نوعه الــذي يستهدف قــاعــدة «زلـيـكــان»،

تقدم بال توصل إلى حل
ّ
كامل وتزايد المؤشرات على
مباحثات إيرانية سعودية

للحديث تتمة...

أعراض الحل
األممي لليمن
زكريا الكمالي

الخميس املاضي ،احتفل املبعوث
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث،
أمام مجلس األمن ،بمرور عام على
دخول طرفي النزاع في مفاوضات
لوقف إطالق النار ،باعتباره انجازًا
فريدًا ،على الرغم من ّأن األمم املتحدة
بدت في هذه املشاورات مثل التنني،
تشعل املزيد من الحرائق وال تطفئها.
منذ أن طرح غريفيث ما يسمى
باإلعالن املشترك لوقف إطالق النار،
في مارس/آذار  ،2020اتسعت رقعة
التصعيد ،إذ بدأت املليشيات الحوثية
هجماتها على الجوف والبيضاء ومن
بعدها مأرب ،التي ال يزال القتال فيها
مستعرًا.
ّ
ليس القصد هنا أن األمم املتحدة
ساهمت في تأجيج الحرب أو ّ
صبت
الزيت على النار ،ولو أن وجهة
نظر الحوثيني دائمًا ما تكرر هذه
االتهامات ،لكن كما هو الحال في
بعض األدوية العالجية التي تظهر
معها أعراض جانبية ،هكذا بدت
املبادرة األممية لوقف الحرب في
اليمن .ولكن املؤسف ّأن األعراض
األممية ظهرت أكثر من أعراض
األدوية :امتد العنف إلى محافظات
مختلفة ،نزيف بشري هائل
للمقاتلني من الجانبني ،وفوق ذلك
تدشني الحوثيني لرحالت جوية
مفخخة بشكل يومي صوب املطارات
السعودية ،فما يحدث في العمق
السعودي تعدى مسألة الهجمات
املدروسة .وبما ّأن األعراض الدوائية
في بعض األحيان تصبح قاتلة،
وتدمر الصحة أكثر من املرض
املفترض اجتثاثه ،يبدو ّأن األعراض
األممية باتت خطرًا على اليمن أكثر
من الحرب التي كانت قائمة قبل
مارس  .2020ولهذا ،يتوجب على
األطباء األمميني إدراك عدم جدوى ما
يقومون به من تدخل عالجي.
على الرغم من كل األعراض
املصاحبة ملبادرتهّ ،قدم غريفيث
ملجلس األمن ،الخميس املاضي،
تصورًا لشكل اليمن في حال تم
تنفيذ اتفاق اإلعالن املشترك لوقف
إطالق النار .وقال« :ما سيحدث في
اليوم التالي للتوصل لالتفاق هو أن
البنادق سوف تصمت ،والطرقات
التي أغلقتها الخطوط األمامية لفترة
طويلة ،ستفتح تدريجيًا  -ليس في
يوم واحد ،ولكن في وقت قصير
ً
ملرور البضائع ،اإلنسانية أوالّ ،ثم من
أجل حرية تنقل األشخاص؛ واألطفال
سيذهبون إلى مدارسهم من دون
ً
عوائق ،فضال عن عودة العمال إلى
أماكن عملهم عبر الخطوط التي
أعاقت ذلك» .نتائج مبهرة لم يكن
ً
أحد يتصورها فعال ،ويكفي اليمنيني
أنهم قد عرفوا بالنوايا األممية الطيبة
تجاههم ،على الرغم من ّأن االتفاقيات
ليست بالنيات ،ولكن بالتنفيذ الفعلي
على أرض الواقع.

طهران ،بغداد ـ العربي الجديد

تـ ـت ــزاي ــد امل ـ ــؤش ـ ــرات ع ـل ــى تـحـقـيــق
م ـفــاوضــات ّفيينا إلح ـيــاء االت ـفــاق
ال ـن ــووي امل ــوق ــع ع ــام  ،2015تقدمًا
لـصـيــاغــة م ـش ــروع مـكـتــوب يـمـهــد لحصول
اتفاق ،على الرغم من أن الحل الكامل ال يزال
بعيد املــدى ،وفق تصريحات أمس اإلثنني،
أجـمـعــت عـلــى إيـجــابـيــة نـتــائــج امل ـحــادثــات.
ّ
التقدم يبدو أنه ستكون له انعكاسات
هذا
ُ
سريعة في املنطقة ،لعل أبرزها ما كشف من
مباحثات سعودية إيرانية ،على الرغم من
عدم تأكيدها رسميًا ،لكن مؤشرات إضافية
تؤكد حدوثها.
وأعلن سفير روسيا إلى املنظمات الدولية
الـتــي تتخذ مــن فيينا مـقـرًا لـهــا ،ميخائيل
أوليانوف ،عبر حسابه على «تويتر» أمس،
أن ــه «ب ـعــد أس ـبــوعــن م ــن ال ـن ـقــاشــات بـشــأن
إعادة العمل بخطة العمل الشاملة املشتركة
(االسم الرسمي لالتفاق النووي) ،يمكننا أن
نلحظ برضا أن املـفــاوضــات دخلت مرحلة
الصياغة» .وأضاف «الحلول العملية ال تزال
بعيدة ،لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى
االتفاق على خطوات محددة نحو الهدف»،
امل ـت ـم ـثــل عـمـلـيــا ب ـع ــودة الـ ــوالي ــات املـتـحــدة
إلــى االتـفــاق الــذي انسحبت منه عــام ،2018
وعودة األخيرة إلى احترام كامل التزاماتها
بموجب االتفاق املبرم عام .2015
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي جــوزيــب
بوريل إنه يرى رغبة في إنقاذ اتفاق ،2015
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى حـ ـ ــدوث تـ ـق ــدم ف ــي م ـح ــادث ــات
فيينا تهدف إلعــادة الــواليــات املتحدة إلى
االتفاق .وتابع في تصريحات أمس «أعتقد
أن ه ـنــاك رغ ـبــة ج ـيــدة مــن الـطــرفــن (إي ــران

وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة) لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق،
وهذه أنباء ســارة» .وأضــاف «أعتقد أن كال
الطرفني مهتمان حقًا بالتوصل إلى اتفاق،
وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك
ً
األك ـثــر تـفـصـيــا ،وال ـتــي هــي ب ــوض ــوح ،من
جانب تخص رفــع العقوبات ومــن الجانب
اآلخ ــر تتعلق بقضايا االل ـتــزام (بــاالتـفــاق)
النووي».
األج ــواء اإليجابية أكــدت عليها طـهــران ،إذ
أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة
املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،سعيد
خطيب زادة ،في مؤتمر صحافي أمــس ،أن
«هناك تقدمًا (في مفاوضات فيينا) ونحن
عـلــى م ـســار صـحـيــح ،لـكــن ذل ــك ال يـعـنــي أن
ال ـ ـحـ ــوارات دخ ـل ــت مــرح ـل ـت ـهــا األخـ ـي ــرة وال
حــل ال ـخــافــات» .وأض ــاف أن طـهــران ّ
قدمت
«نـصــوصــا مكتوبة لـلـحــؤول دون الــدخــول
ف ــي م ـف ــاوض ــات اس ـت ـن ــزاف ـي ــة ،ون ـن ـت ـظــر من
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ـ ـ ــرى أي ـ ـضـ ــا الـ ـعـ ـم ــل ب ــامل ـث ــل
وتقديم نصوص مشتركة» ،الفتًا إلى أن ما
يـجــري فــي فيينا «ه ــو حـ ــوارات فنية لرفع
ال ـع ـقــوبــات وع ـ ــودة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إلــى
تنفيذ تعهداتها باالتفاق الـنــووي والقرار
 »2231مل ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــن ،واملـ ـكـ ـم ــل لــات ـفــاق
املبرم عــام  .2015وأوضــح «إننا في مرحلة
صعبة» من املباحثات و«نسعى إلى تأمني
مصالح شعبنا» ،مؤكدًا أنه إذا قررت أميركا
«االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن إرث (ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
الـســابــق دون ــال ــد) تــرامــب الـفــاشــل وال ـعــودة
ّ
ستتقدم بشكل
إلى التزاماتها ،فاملشاورات
أسهل» .ونفى خطيب زادة وجود مباحثات
مـ ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع الـ ــواليـ ــات
ً
املتحدة في فيينا ،قائال إن مباحثات بالده
مع أطــراف االتفاق الـنــووي ،مشددًا على أن
طهران لن تعود لتنفيذ تعهداتها النووية

أكد خطيب زادة حصول تقدم في المفاوضات (عطا كيناري/فرانس برس)

مسؤول روسي:
انتقلنا من الكلمات العامة
لخطوات محددة
طهران :الحوارات
لم تدخل مرحلتها
األخيرة بعد

قبل رفع جميع العقوبات والتحقق من ذلك
عمليًا.
األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء نـ ـفـ ـسـ ـه ــا يـ ـ ـبـ ـ ــدو أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
ّ
اط ـل ـع ــت ع ـل ـي ـهــا ،إذ قـ ــال م ــوق ــع «ه ــآرت ــس»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـي ـلــة األح ـ ـ ــد ،إن «املـ ــوسـ ــاد»
وشـعـبــة االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة «أم ــان»
ي ـع ـت ـق ــدان ب ـ ــأن الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق بــن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وإي ـ ـ ــران التـ ـف ــاق ن ــووي
جــديــد ب ــات قــريـبــا ،وتـتــم بـلــورتــه للتوصل

إليه في غضون أسابيع .وجاء ذلك بحسب
«هآرتس» ،في تقديرات عرضها الجهازان
خ ـ ــال ج ـل ـس ــة خ ــاص ــة ع ـق ــده ــا ال ـكــاب ـي ـنــت
السياسي واألمني للحكومة اإلسرائيلية،
مساء األحد ،لبحث التصعيد بني إسرائيل
وإي ــران أخـيـرًا ،خصوصًا بعد التفجير في
منشأة نطنز ،وما تبعه من تقارير وإشارات
حول دور إسرائيل في تنفيذ هذا التفجير.
ون ـق ــل «هـ ــآرتـ ــس» ع ـمــن قـ ــال إن ـه ــا م ـصــادر
مطلعة على امل ــداوالت ،أنــه في الوقت الذي
أبدى فيه رئيس حكومة االحتالل بنيامني
نـتـنـيــاهــو مــوقـفــا مـعــارضــا ب ـشــدة لتجديد
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،فـ ـ ــإن وزيـ ــر
األمـ ــن بـنــي غــانـتــس ي ـقــود تــوجـهــا مـغــايـرًا
يــدعــو للمساهمة فــي الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
يـخــدم املـصــالــح اإلســرائـيـلـيــة .ولـفــت موقع
«هــآرتــس» إلــى أن جلسة الكابينت انتهت
من دون اتخذ قــرارات سوى تحديد جلسة
جــديــدة لالستماع ملــواقــف الـ ــوزراء أعضاء
ال ـك ــاب ـي ـن ــت ،ب ـع ــد أن ت ــم األحـ ـ ــد االس ـت ـم ــاع
لتقارير من «املوساد» و«أمان».
ه ــذا ال ـت ـق ـ ّـدم ف ــي امل ـل ــف الـ ـن ــووي ،ي ـب ــدو أنــه
ستكون لها انـعـكــاســات إقليمية ،إذ كانت

ص ـح ـي ـفــة «ف ــاي ـن ـن ـش ــال ت ــايـ ـم ــز» ن ـق ـلــت عــن
مـســؤول لــم تسمه أن املـبــاحـثــات بــن إيــران
والسعودية ،التي ُعقدت في  9إبريل/نيسان
فــي بـغــداد وفــق الصحيفة ،تمضي «بشكل
أسرع بسبب املباحثات مع الواليات املتحدة
(امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي) وه ـج ـمــات
الحوثيني».
ً
وأكدت وكالة «فرانس برس» نقال عن مصدر
حـكــومــي عــراقــي وآخ ــر دبـلــومــاســي غــربــي،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ح ـصــول ل ـقــاء مـطـلــع إبــريــل
في بغداد بني وفدين رفيعي املستوى من
السعودية وإي ــران .وأك ــد مـســؤول حكومي
عــراقــي لـلــوكــالــة أن وف ـدًا سـعــوديــا برئاسة
رئيس املخابرات خالد بن علي الحميدان،
ووفـدًا إيرانيًا برئاسة مسؤولني مفوضني
من قبل األمني العام للمجلس األعلى لألمن
القومي علي شمخاني ،اجتمعا في بغداد
مطلع الشهر الحالي .فيما قال دبلوماسي
غربي من جانبه إنه «اطلع على املباحثات
قبل حدوثها» ،وقدمت على أنها «تستهدف
تحسني العالقات» بني إيران والسعودية.
ك ــذل ــك ،أعـلـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـعــراقـيــة،
أمس ،أن أمن املنطقة واستقرارها ينعكسان

على العراق ،متحدثة عما وصفته بـ«حضور
عــراقــي فــي املشهد بموقع امل ـب ــادرة» ،وذلــك
بعد الـتـقــاريــر عــن رعــايــة بـغــداد املـحــادثــات
بني طهران والرياض .ونقلت وكالة األنباء
العراقية ،عن املتحدث باسم وزارة الخارجية
أ ُح ـمــد ال ـصـ َّـحــاف ،قــولــه إن «الــدبـلــومــاسـيــة
بادرة منهج كرسنا له ،وهي ليست خيارًا،
امل ِ
بل مسار يعزز مصالح العراق» ،مضيفًا أن
ـال لتعزيز
ـدأب عـ ٍ
«وزارة الخارجية تعمل بـ ٍ
املـبــادرات الجماعية لتعزيز أمــن واستقرار
املنطقة».
لـكــن امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارج ـيــة اإليــران ـيــة،
س ـع ـيــد خ ـط ـيــب زادة ،رف ـ ــض أم ـ ــس تــأكـيــد
ح ـصــول ال ـل ـقــاء ،وق ــال «إن ـنــا أي ـضــا اطلعنا
ع ـلــى ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة ب ـش ــأن ذلـ ــك فـهـنــاك
رواي ــات مختلفة ومـتـنــاقـضــة» .وأض ــاف أن
بـ ــاده ال تـعـلــق ع ـلــى م ـثــل ه ــذه «ال ــرواي ــات
املتناقضة» ،مضيفًا «ه ــذه وك ــاالت األنـبــاء
لها تاريخ طويل في نشر الشائعات» .غير
أنه أوضح في الوقت نفسه أن «إيران ترحب
دومًا بالحوار مع السعودية ،وتعتبر أن ذلك
يصب فــي مصلحة شعبي البلدين واألمــن
واالستقرار في املنطقة».

التحقيقات تشير إلى
تورط مليشيا «حشد
الشبك» بالهجوم

املعروفة أيضًا باسم «معسكر بعشيقة».
في املقابل ،اعتبر زعيم «حشد الشبك»
وعد القدو ،أن «وجود أي قاعدة عسكرية
غـ ـي ــر مـ ـص ــرح بـ ـه ــا مـ ــن قـ ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية أو الـبــرملــان ،يهدف إلــى غايات
غير معلنة ،ويشكل عنصرًا من عناصر
عدم استقرار املنطقة التي تتمركز فيها
هذه القاعدة ،كما أنه يربك عمل القوات
العراقية بسبب ما تتعرض له القاعدة من
حديث
هجمات صاروخية» .وأوضح في
ٍ
لـ»العربي الجديد» ،أن «وجــود القواعد
الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة فــي مــديـنــة نـيـنــوى،
يبعث برسائل عــدم اطمئنان لألهالي،
ال س ـي ـمــا ب ـعــد ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف ال ــذي
تعرضت له وتسببت بــأذى للمواطنني.
وحتى إن وجــدت هذه القواعد بتخويل
عــراقــي ،فــا بــد أن تـكــون هـنــاك دراس ــات
أمنية واجتماعية تحكم تواجدها ،لجهة
ابتعادها عن املناطق املأهولة بالسكان،
وأال تكون مالصقة لدور األهالي ،كونها
تحتوي على مدفعيات وأسـلـحــة تهدد
حياة األهالي».
من جهته ،قــال املتحدث باسم «جبهة
اإلن ـقــاذ والتنمية» خــالــد الــدبــونــي ،إن
«معظم املليشيات في نينوى ال تخشى
مــن ح ــدوث أي احـتـكــاك مــع أي جانب،
سـ ـ ــواء ك ـ ــان ت ــرك ـي ــا أم كـ ــرديـ ــا ،كــون ـهــا
أراض غير أراضيها» .وقال
تحارب على
ٍ
الدبوني لـ»العربي الجديد» ،إن «عمل
ال ـقــوات الـتــركـيــة فــي معسكر بعشيقة
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
ّ
املسيرة
اإلسناد الجوي عبر الطائرات
والحربية التي تستهدف أهدافًا تابعة
لحزب العمال الكردستاني ،وتتعامل
في حربها ضد العمال ً
بناء على مفهوم
الحرب املخابراتية» .وأكد أن «القصف
األخير الذي استهدف زليكان ،لم يحظ
بـتـبـنــي أي جـهــة مـسـلـحــة ،كـمــا الـحــال
مــع الـقـصــف ال ــذي تـعــرضــت لــه مـقــرات
الحشد الشعبي عقب العملية ،ولكن
كـ ــا الـ ـط ــرف ــن يـ ـع ــرف مـ ــن امل ـس ـت ـهــدف
ل ـك ـل ـي ـه ـم ــا ،وي ـ ـتـ ــم الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ذل ــك
مـخــابــراتـيــا» .وأض ــاف أن «ال ـهــدف من
كل ما يحدث في نينوى وحتى إقليم
ك ــردسـ ـت ــان م ــن ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــرار أم ـن ــي،
هــو سـنـجــار ،ال ـتــي تـحـ ّـولــت إل ــى مركز
لـ ـلـ ـص ــراع اإلي ـ ــران ـ ــي الـ ـت ــرك ــي ،ب ـع ــد أن
كــانــت تـعــانــي مــن ص ــراع دام لسنوات
ّ
تحولت
بــن بـغــداد وأرب ـيــل .وبالتالي
هذه املنطقة التي يسيطر عليها حزب
العمال الكردستاني إلى منطقة صراع
إقليمي».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ع ـض ــو ل ـج ـنــة األم ــن
وال ــدف ــاع الـبــرملــانـيــة كــاطــع الــركــابــي ،إن
استقرار
«شمال العراق يعاني من عدم
ٍ
أم ـنــي ،يـهــدد حـيــاة املــواط ـنــن ،ال سيما
ب ـع ــد إص ــاب ــة م ــدن ـي ــن بــال ـق ـصــف ال ــذي
ط ـ ــاول ق ــاع ــدة ب ـع ـش ـي ـقــة ،ال ـت ــي تـطــالــب
جهات سياسية عراقية وكتل برملانية
م ـن ــذ سـ ـن ــوات ب ــإن ـه ــاء م ـل ـف ـهــا وإخـ ـ ــراج
الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة م ـن ـهــا ،ال ـت ــي تـتـجــاوز
ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـع ــراقـ ـي ــة» .ولـ ـف ــت فــي
ـث م ــع «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن
ح ــدي ـ ٍ
«حكومة مصطفى الكاظمي تهمل ملف
إخراج القوات التركية وإنهاء العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا أنـ ـق ــرة في
مناطق شمال العراق».

التقارب المصري التركي :مفاوضـات على ضمانات إقليمية
استفسرت أثينا من مصر
عن تقاربها مع تركيا
وتأثيره على الصراع
حول غاز المتوسط ،الذي
تحول إلى صراع محاور،
ّ
وسط محاولة القاهرة
المواءمة بين مصالحها
في «منتدى المتوسط»
وما تريده من أنقرة
القاهرة ـ العربي الجديد

يعتبر االلتحاق بمنتدى الغاز هدفًا طبيعيًا لتركيا (براق أكاي/األناضول)

قالت مصادر دبلوماسية مصرية ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي ج ـم ــع وزي ـ ــري
الخارجية املصري سامح شكري واليوناني
نيكوس ديندياس ،أول من أمس األحد ،في
ّ
القاهرة ،ركز بشكل أساسي على التطورات
الجديدة في العالقات الثنائية بني القاهرة
وأنقرة ،إذ كانت أثينا قد ّ
عبرت من قبل عن
قلقها من هذا التقارب ،مشيرة إلى أن زيارة
ديندياس الثانية للقاهرة في ظرف شهرين
ج ـ ــاءت ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى طـبـيـعــة ال ـت ـط ــورات.
ويأتي ذلك بسبب استمرار الحديث التركي
ع ــن وجـ ـ ــود تـ ـق ــدم «ك ـب ـي ــر» ف ــي امل ـبــاح ـثــات
الدبلوماسية واألمـنـيــة مــع مـصــر ،واتـخــاذ
بعض الخطوات لوقف الحمالت اإلعالمية
املعارضة للنظام املصري ،مقابل استمرار
التحفظ املصري حــول املسألة في الخطاب
الرسمي املعلن في وسائل اإلعــام ،ما يثير
أسئلة لدى اليونان وقبرص ،وغيرهما من

الدول التي تتخذ مواقف سلبية جذرية من
تــركـيــا .ويـتــرافــق ذلــك مــع مـحــاولــة اإلم ــارات
عرقلة هذا التقارب املصري  -التركي ،وعدم
ارتياح السعودية لألمر ذاته.
مـسـتـقـبــل الـ ـع ــاق ــات امل ـص ــري ــة  -ال ـتــرك ـيــة،
وأثرها على العالقات مع اليونان وقبرص
واالحـتــال اإلسرائيلي ،ومــا إذا كــان يمكن
لـتــركـيــا االن ـض ـم ــام يــومــا إل ــى م ـن ـتــدى غــاز
ش ــرق امل ـتــوســط ،كــانــت امل ـح ــاور األســاسـيــة
للقاء شكري وديندياس .وأضافت املصادر
أن الـ ــوزيـ ــر ال ـي ــون ــان ــي والـ ــوفـ ــد املـ ــرافـ ــق لــه
اس ـت ـف ـس ــروا م ـ ـ ـ ّـرات عـ ــدة ع ــن «ال ـض ـم ــان ــات
اإلقليمية الـتــي تــرغــب مصر فــي الحصول
عليها من تركيا ،بالتوازي مع الضمانات
الخاصة بعدم التدخل في الشؤون املحلية
املـ ـص ــري ــة ،ووقـ ـ ــف ال ـه ـج ــوم اإلعـ ــامـ ــي مــن
القنوات املصرية في تركيا».
وذكــرت املصادر أن الجانب املصري كشف
للمرة األول ــى ،خــال لقاء أول مــن أمــس ،أن
هـنــاك «مـنــاقـشــات مـتـقــدمــة ح ــول انسحاب
شامل لــأتــراك من ليبيا ،وانـتــزاع تعهدات
تركية بعدم التدخل العسكري مـجــددًا في
لـيـبـيــا ،ك ـنــوع مــن الـطـمــأنــة االسـتــراتـيـجـيــة
ملصر على عمقها الـغــربــي ،مقابل تنسيق
ال ـج ـه ــود امل ـص ــري ــة ال ـت ــرك ـي ــة ل ــدع ــم سـلـطــة
سياسية في ليبيا ترعى مصالح الطرفني».
وم ـ ــع م ــا ي ـم ـث ـلــه ذل ـ ــك م ــن ت ـه ــدي ــد مـحـتـمــل
مل ـص ــال ــح اإلمـ ـ ـ ـ ــارات وف ــرنـ ـس ــا ،الـحـلـيـفـتــن
األساسيتني ملصر فــي ليبيا ،ودول أخــرى
قلقة من تدخل تركيا وتأثيرها السياسي
املمتد على البرملان والحكومة االنتقالية،
فـ ـ ــإن الـ ـج ــان ــب امل ـ ـصـ ــري أكـ ـ ــد ل ـل ـيــونــان ـيــن
أن ــه «س ـيــرعــى مـصــالــح أبــوظ ـبــي وبــاريــس
وي ـط ـل ـع ـه ـمــا ب ــاس ـت ـم ــرار ع ـل ــى م ـس ـت ـجــدات
النقاش حول املوضوع».
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية ،فإن

ال ـقــاهــرة كــانــت ه ــي صــاحـبــة ال ـق ــرار بـشــأن
عــدم املشاركة في املنتدى الــذي انعقد يوم
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ف ــي قـ ـب ــرص ،ب ـم ـشــاركــة
ال ـي ــون ــان واإلمـ ـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل وق ـب ــرص.
ولفتت إلى أن «القرار املصري يأتي في إطار
عمليات التمهيد وإظهار حسن النوايا بني
تركيا ومصر ،على ضوء لقاءات بمستوى
استخباري بــن الجانبني ترمي للوصول
إلــى اتفاق تهدئة ،تعول عليه تركيا كثيرًا
فــي دعــم موقفها فــي مــواجـهــة الـيــونــان في
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــأزم ــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة بــن
البلدين».
وأضافت املصادر أن «القاهرة من جانبها
ت ـ ـقـ ـ ّـدر ت ـح ــال ـف ــات ـه ــا ج ـ ـي ـ ـدًا ،وتـ ـتـ ـع ــاون مــع
ً
حلفائها بـصــدق ،وهــو مــا يتطلب تعامال
مــن جــانــب الحلفاء يعكس ذل ــك» .وأش ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن ــه «ع ـلــى الــرغــم مـمــا قدمته
ال ـقــاهــرة ،إال أن بـعـّـض الـحـلـفــاء كــانــت لهم
مــواقــف مـغــايــرة ،أث ــرت سلبًا عـلــى الــوضــع
املـ ـص ــري ،ح ـيــث فــوج ـئــت م ـصــر بـتـحــركــات
تستبعدها من اتفاقيات اقتصادية بشكل
لم يتم تفسيره على نحو مقنع».
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إنـ ــه ع ـلــى ضـ ــوء الـتـبــايــن
اآلخ ـ ــذ ف ــي االتـ ـس ــاع ب ــن ال ـق ــاه ــرة وأث ـي ـنــا،
بــدأت الـيــونــان مـحــاولــة ،وصفتها املصادر
بـ«اليائسة» ،لترسيم الحدود البحرية مع
ليبيا التي تعد حليفًا استراتيجيًا لتركيا،
في محاولة للضغط من جانب أثينا على
أنـقــرة ،بملف التقارب مــع مصر وال ــذي من
ش ــأن ــه ف ــي ح ــال ح ــدوث ــه ،إض ـع ــاف املــوقــف
اليوناني.
ّ
ورجـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن «ال ـت ـح ــال ــف بشكله
السابق بني مصر واليونان ليس من املرجح
عودته من حيث القوة ،نظرًا لتجاوب تركيا
م ــع م ـص ــر ف ــي امل ـط ــال ــب ال ـخ ــاص ــة بـبـعــض
امللفات الـتــي كــانــت ت ــؤرق النظام املـصــري،

توثيق العالقات وليبيا

تجاهل الحديث الرسمي بين وزيري خارجية مصر واليونان ،سامح شكري
ّ
وركز على توثيق
ونيكوس ديندياس (الصورة) ،قضايا غاز المتوسط،
العالقات الثنائية واالطــاع على
األوضـــاع فــي ليبيا .كما لــم يشر
الطرفان إلى وجــود أي خالفات
بينهما على االستغالل المستقبلي
للمناطق االقتصادية البحرية،
إذا حــدث اتــفــاق مصري تركي
على ترسيم الحدود البحرية ،وما
سيستتبع ذلك من تساؤالت بشأن
اليونان وقبرص ،اللتين لن تعترفا
بمثل هذا الترسيم.

وع ـلــى رأس ـه ــا ق ـن ــوات امل ـع ــارض ــة املـصــريــة
التي تبث من إسطنبول» .وقالت املصادر
إن التحركات التركية في هــذا امللف «القت
اسـتـحـســانــا مـصــريــا ،فــي وق ــت تسعى فيه
الـقــاهــرة للتخلص مــن هــذا املـلــف ،وهــو ما
سـيـحـتــم ات ـفــاقــا م ــع أن ـق ــرة ف ــي م ـلــف شــرق
املتوسط ،سيؤثر بالتبعية على التحالف
ّ
امل ـ ـصـ ــري الـ ـي ــون ــان ــي الـ ـقـ ـب ــرص ــي ،فـ ــي ظ ــل
التحوالت التي تشهدها تحالفات املنطقة».
وفــي ملف الـتـعــاون فــي مـجــال ال ـغــاز ،قالت
املصادر إن كال من اليونان وقبرص ودولة
االحـ ـت ــال ال ت ـجــد غ ـضــاضــة ف ــي ان ـض ـمــام
تــرك ـيــا إلـ ــى م ـن ـتــدى شـ ــرق امل ـت ــوس ــط ،لكن
مـ ـص ــر مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا تـ ـض ــع ل ــذل ــك بـعــض

الـ ـ ـش ـ ــروط ،الـ ـت ــي أط ـل ـع ــت ع ـل ـي ـهــا ال ـجــانــب
اليوناني أيضًا ،ومنها وجود تنسيق كامل
بني آليات التنقيب واالستكشاف واإلسالة
والتصرف وأسعار البيع بني جميع الدول.
لكن هذه املناقشات تبدو حتى اآلن مرجأة
على طاولة املفاوضات املصرية  -التركية،
إلى حني االتفاق على البنود األكثر أهمية
والخاصة بالعالقات املباشرة بني البلدين.
وت ـ ـ ـتـ ـ ــوحـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــدعـ ـي ــم س ـ ـ ــوق امل ـن ـت ـج ــات
ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ـي ــة واإلسـ ـ ـ ـ ــراع ف ــي ج ـهــود
االس ـت ـك ـشــاف واالسـ ـتـ ـخ ــراج وإبـ ـ ــرام عـقــود
ال ـت ـن ـق ـي ــب وال ـ ـت ـ ــوري ـ ــد ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـل ـت ــوق ـع ــات
املتناقضة في العديد من الدوائر االقتصادية

بدول املنطقة والعالم والشركات العاملة في
املجال ،بشأن استمرار اعتماد أوروبا على
الغاز واملنتجات الهيدروجينية في العقود
ّ
املقبلة ،في ظل توجه دول أوروبية عدة إلى
ّ
التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وسن
تشريعات لضمان ذلك.
وبينما يعتبر التحاق تركيا باملنتدى هدفًا
طبيعيًا ل ـهــا ،ألن ــه يـضـمــن مـشــاركـتـهــا في
صنع ال ـقــرار االقـتـصــادي فــي املنطقة ،كما
يحميها مــن ال ـصــراع األك ـبــر بــن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة وروسـ ـ ـي ـ ــا ح ـ ــول االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
امل ـن ـط ـقــة والـ ـت ــواج ــد االس ـت ــرات ـي ـج ــي فـيـهــا،
فــإن الـتــوصــل إلــى تفاهم بــن دول املنتدى
وأنقرة يغني جميع األطــراف عن حسابات
الـتـنــافــس وامل ـضــاربــة ،كـمــا يعظم إمكانية
االستفادة من إمكانات الجميع.
ً
فضال عن ذلك ،فإن تركيا ،بحسب املصادر،
ترغب في ربط النقاش حول فرص وشروط
انضمامها للمنتدى بموضوع أهم بالنسبة
إليها ،وهو ترسيم الحدود البحرية بينهما،
والذي وصفته املصادر بأنه «هدف منشود
لـلـبـلــديــن» ،لـكــن االت ـص ــاالت الـجــاريــة حاليًا
تركز على اتخاذ خطوات تجعل مفاوضات
الترسيم مستقبال ممكنة وسهلة ،والعامل
امل ـس ـه ــل األول ل ــذل ــك هـ ــو ح ـس ــم إم ـكــان ـي ــة
مشاركة اليونان وقبرص فيها ،ومدى قبول
ك ــل ط ــرف بـتـقــديــم ت ـن ــازالت بـغـيــة الـتــوصــل
إل ــى اتـ ـف ــاق .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر ذات ـه ــا أن
املـفــاوضــات املصرية  -التركية ماضية في
دراســة مقترح اشتراكهما مع إسرائيل في
امل ـشــروع الـطـمــوح لتصدير الـغــاز ألوروب ــا،
ب ــاع ـت ـب ــار أن م ـص ــر ودول ـ ـ ــة االح ـ ـتـ ــال هـمــا
امل ــال ـك ـت ــان ح ــال ـي ــا ألكـ ـب ــر حـ ـق ــول الـ ـغ ــاز فــي
املنطقة ،إذا ما قورنت بالحقول املكتشفة في
منطقتي قبرص واليونان ،وكذلك الحقول
املكتشفة حديثًا في تركيا.
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شرق
غرب
سورية :النظام يخرق
الهدنة في إدلب
ق ـ ـتـ ــل عـ ـنـ ـص ــر مـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـس ــوري ،أم ــس اإلث ـن ــن ،فــي تـبــادل
إلطــاق نــار مــع قــوات املعارضة في
ريــف إدل ــب شمالي ســوريــة .وقالت
مصادر محلية لـ«العربي الجديد»،
إن قوات املعارضة قتلت عنصرًا من
قوات النظام على محور بلدة الدار
الـكـبـيــرة فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي،
وذل ــك إثــر خــرق النظام اتـفــاق وقف
إطـ ــاق ال ـن ــار بـقـصــف مــدفـعــي على
مـ ـح ــوري ك ـن ـص ـفــرة وال ـف ـط ـي ــرة فــي
جبل الزاوية.
(العربي الجديد)
نتنياهو يدفع باتجاه
تغيير نمط االنتخابات

ذك ـ ــرت اإلذاع ـ ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أمــس
اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،أن ح ـ ــزب ـ ــي «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود»
و«يـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا» يـ ـ ـج ـ ــري ـ ــان ات ـ ـص ـ ــاالت
ل ـت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة مـ ـتـ ـس ــاوي ــة فــي
ال ـص ــاح ـي ــات والـ ـ ـق ـ ــرارات بـيـنـهـمــا،
وسـ ـ ــط اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار مـ ـس ــاع ــي رئ ـي ــس
الحكومة املكلف بنيامني نتنياهو
(الـصــورة) لتشكيل حكومته .وجاء
ذلك فيما أعاد وزير الداخلية وزعيم
ح ــزب «شـ ــاس» ،آري ــه درع ــي ،املــؤيــد
لنتنياهو ،اقتراح إجــراء انتخابات
إسرائيلية مقبلة ،إذا أخفق األخير
ف ــي م ـس ـع ــاه ،ع ـل ــى م ـن ـصــب رئ ـيــس
الحكومة فقط.
(العربي الجديد)

مشروع إماراتي
إسرائيلي لتكنولوجيا
للبيانات الضخمة
أعلنت شركة التكنولوجيا «جي
 »42ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،والـ ـت ــي ي ــرأس
مـجـلــس إدارتـ ـه ــا مـسـتـشــار األم ــن
القومي اإلماراتي طحنون بن زايد
آل نهيان ،و«رفائيل» اإلسرائيلية
لألنظمة الدفاعية اململوكة لدولة
االحـ ـ ـت ـ ــال ،أم ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،إق ــام ــة
مـ ـ ـشـ ـ ــروع مـ ـشـ ـت ــرك ل ـل ـت ـط ـب ـي ـق ــات
ال ـت ـج ــاري ــة لـ ـل ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
وتكنولوجيا البيانات الضخمة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـف ـ ـيـ ــر اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ل ـ ــدى
إس ــرائـ ـي ــل ،م ـح ـمــد آل خ ــاج ــه ،إن
امل ـش ــروع ي ـعــزز ال ـعــاقــات ب ــن تل
ً
أبيب وأبــوظـبــي ،فضال عــن فرص
النمو االقتصادي.
(رويترز)
مطالبة فلسطينية
لواشنطن بلجم
االستيطان
طالبت الحكومة الفلسطينية ،أمس
اإلثنني ،اإلدارة األميركية بـ«سرعة
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـج ـ ــاد وال ـ ـفـ ــاعـ ــل ل ـل ـجــم
التوسع االستيطاني فــي األراضــي
املحتلة ،والــذي يتضمن مخططات
إلقـ ــامـ ــة أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  12ألـ ـ ــف وحـ ــدة
اسـتـيـطــانـيــة ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة».
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية
(الصورة) ،إن «التوسع االستعماري
االسـتـيـطــانــي ط ـفــرة جــديــدة تحمل
نـ ــذر م ـخــاطــر ك ـب ـي ــرة» ع ـلــى عملية
الـســام ،مشيرًا أيضًا إلــى «مناقشة
الكنيست م ـشــروع قــانــون لشرعنة
ال ـب ــؤر االس ـت ـي ـطــان ـيــة» م ــا يـنــاقــض
القرارات الدولية.
(العربي الجديد)

دعم أفريقي للمسار
السياسي في ليبيا
أك ــدت مفوضية االت ـحــاد األفــريـقــي،
أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،دع ـم ـه ــا لـلـمـجـلــس
الرئاسي الليبي في إرساء االستقرار
وإنجاح املسار السياسي في ليبيا.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس املـ ـف ــوضـ ـي ــة م ــوس ــى
فـقـيــه ،خ ــال لـقــائــه رئ ـيــس املجلس
الــرئــاســي الليبي محمد املنفي في
طرابلس ،إن املفوضية تدعم ليبيا
«خصوصًا للحد من ظاهرة الهجرة
غير النظامية وتحقيق املصالحة
الوطنية الشاملة» ،مضيفًا أن الدعم
يشمل أيضًا إنجاز االنتخابات في
ديسمبر/كانون األول املقبل.
(األناضول)
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بورتريه

مسـيرة نضال سـياسـي طويل في السـجون
والمعارضة والصحافة

لم يتفق السوريون
على شخصية
سياسية معارضة
في بلدهم ،مثلما
اتفقوا على
ميشيل كيلو ،الذي
رحل أمس اإلثنين،
في العاصمة
الفرنسية ،باريس،
عن عمر يناهز 81
عامًا ،بعد نضال
سياسي طويل في
بالده ،معارض
لنظام األسد ،األب
واالبن ،موصيًا أبناء
وطنه بالتماسك
واستمرار توقهم
للحرية ،مؤكدًا ّ
أن
نظام بشار األسد لم
ينتصر

أمين العاصي

رحيل ميشيل كيلو
ّ
«لن ّ
الحرية
يحرركم أي هدف غير
ّ
ف ـت ـم ـ ّـس ـك ــوا ب ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــي كـ ـ ــل ك ـب ـيــرة
ّ
وصـغـيــرة ،وال تتخلوا عنها أب ـدًا،
ألن فيها وحدها مصرع االسـتـبــداد» .هذه
كانت كلمات من رسالة مطولةّ ،
ودع فيها
م ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو الـ ـس ــوري ــن ،ق ـب ــل أكـ ـث ــر مــن
أسبوع على وفاته في العاصمة الفرنسية
بــاريــس ،يــوم أمــس اإلثـنــن ،عن عمر يناهز
 81عامًا .ودعا كيلو السوريني ،في رسالته
التي ُعـ ّـدت بمثابة «وصية سياسية» ،إلى
ّ
الضدية والثأرية» ،واالتحاد
«نبذ العقليات
على كلمة سواء ورؤية وطنية جامعة «كي
تصبحوا شعبًا واح ـ ـدًا» ،فــي مـحــاولــة منه
قبيل وفــاتــه لتبديد ُسحب يــأس لــم تفارق
سماء السوريني في الداخل والخارج.
توفي كيلو فيما يعيش الـســوريــون تحت
وطأة أزمات معيشية في الداخل ،والتشرد
بكل ألوانه في الخارج ،وفيما باتت سورية
ع ــرض ــة ل ـل ـت ـق ـس ـيــم ،ب ـع ــدم ــا تـ ـح ـ ّـول ــت إل ــى
مناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولـيــة .رحل
كـيـلــو مـنـفـ ّـيــا ،قـبــل أن يـقـطــف بنفسه ثمار
نصف قــرن مــن العمل السياسي املعارض
ل ـت ـقــويــض ن ـظ ــام االسـ ـتـ ـب ــداد ف ــي س ــوري ــة،
ول ـك ـن ــه ش ـه ــد ع ـل ــى مـ ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن عـشــر
س ـنــوات انـتـفــاضــة ال ـســوريــن ال ـتــي لطاملا
حلم بـهــا ،وقـضــى مــن أجــل الــوصــول إليها
سنوات طويلة من عمره في معتقالت نظام
األسد األب واالبن.
لم يتفق السوريون على شخصية منخرطة
في العمل السياسي املعارض منذ أكثر من
 50عامًا ،مثلما اتفقوا على ميشيل كيلو،
املــولــود فــي مــديـنــة الــاذقـيــة عـلــى الساحل
السوري عام  ،1940والــذي درس الصحافة
في مصر وأملانيا ،وعمل عام  1966في دائرة
الترجمة بوزارة الثقافة في دمشق .انخرط
كـيـلــو فــي الـعـمــل الـسـيــاســي امل ـع ــارض منذ
سبعينيات القرن املاضي ،حني كان حافظ
األسد يهندس نظامًا استبداديًا يقوم على

أسس طائفية وتحكمه أجهزة أمنية وأدت
الحياة السياسية في البالد.
نــاصــب كـيـلــو ن ـظــام األس ــد األب ال ـع ــداء منذ
الـبــدايــة ،وع ـ ّـرى فــي مــداخـلــة لــه أم ــام «اتـحــاد
ّ
الكتاب العرب» عام  1979ما ّ
يسمى بـ«الجبهة
ّ
الوطنية التقدمية» التي كــان شكلها األسد
من أحزاب تدور في فلك حزبه« ،البعث» ،في

خ ـطــوة م ــن ضـمــن خ ـط ــوات ات ـخــذهــا لـفــرض
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ــى ال ـب ــاد
وإغــاق الباب نهائيًا أمــام أي تيارات يمكن
أن تشكل خطرًا على نظامه.
فــي بــدايــة ثمانينيات الـقــرن املــاضــي ،اعتقل
نـ ـظ ــام األس ـ ـ ـ ــد ،م ـي ـش ـي ــل كـ ـيـ ـل ــو ،مل ـع ــارض ـت ــه
محاكمة أعضاء جماعة «اإلخوان املسلمني»

انخرط كيلو في
العمل السياسي المعارض
منذ السبعينيات
تفرغ كيلو في
سنواته األخيرة لتشريح
مجريات الثورة

في سورية ،والتي نشطت في معارضة نظام
األس ــد ال ــذي فـتــك ع ــام  1982بـمــديـنــة حـمــاة
تـحــت ذري ـع ــة ال ـق ـضــاء ع ـلــى ه ــذه الـجـمــاعــة.
ق ـضــى ك ـي ـلــو ع ــام ــن ف ــي س ـجــن امل ـ ــزة سيئ
الصيت في دمشق ،في تجربة اعتقال أولى.
بعد خروجه من املعتقل ،غــادر كيلو البالد
إلى فرنسا حيث قضى أعوامًا قبل أن يعود

ً
إل ــى ســوريــة فــي ع ــام  ،1989م ــواص ــا عمله
فــي الحقلني السياسي والـثـقــافــي ،معارضًا
للنظام.
في عــام  ،2000كانت سورية على موعد مع
ح ــدث ِأم ــل ال ـســوريــون أن ي ــؤدي إل ــى تغيير
سـيــاســي ج ــذري فــي بــادهــم بـعــد عـقــود من
االستبداد ،إذ «مات الديكتاتور» كما صرخ

تشريح عقد الثورة
نشط ميشيل كيلو في العام  ،2000بكتابة المقاالت التي كانت
تنشر في صحف لبنانية عــدة ،والتي شـرّح فيها الفساد السياسي
واالقتصادي الذي كان ينخر سورية بعد أكثر من  30عامًا من حكم
استبدادي أمني قمعي .وفي آخر سنوات حياته ،تفرغ ميشيل كيلو
ّ
ظل يكتب
للكتابة في صحف عربية ،تحديدًا «العربي الجديد» ،التي
فيها عمودًا أسبوعيًا ثابتًا حتى رحيله ،لتشريح ما جرى خالل عقد
كامل من عمر الثورة السورية.

شهد كيلو على انتفاضة السوريين التي حلم بها (لؤي بشارة/فرانس برس)

تقرير

شرق
غرب

الحدث

يرفض أهالي الفشقة منح اإلمارات وإثيوبيا حق الزراعة في أراضيهم (فرانس برس)

خالف السودان وإثيوبيا:
رفض للوساطة اإلماراتية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تـ ـت ــواص ــل ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ردود أف ـع ــال
غ ــاضـ ـب ــة ض ـ ــد الـ ــوسـ ــاطـ ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
بشأن الـخــاف الـحــدودي بــن الـســودان
وإثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا حـ ـ ـ ــول مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـفـ ـشـ ـق ــة.
وأعلنت أكثر من جهة شعبية رفضها
وســاطــة أبــوظ ـبــي ،ل ــ«اح ـتــوائ ـهــا بـنــودًا
غـيــر منطقية وغـيــر واقـعـيــة ،وتتنافى
م ـ ــع ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة لـ ـلـ ـس ــودان
ف ـ ــي أراضـ ـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـفـ ـشـ ـق ــة ،م ـحــل
ال ـخــاف الـ ـح ــدودي» .وكــانــت اإلمـ ــارات
ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
املــاضــي رغبتها فــي الـتــدخــل لتخفيف
حــدة التوتر .وزار وفــد منها الخرطوم
وأدي ــس أبــابــا ،لكن امل ـبــادرة لــم تتحرك
عمليًا إال فــي نـهــايــة شـهــر مـ ــارس/آذار
امل ــاض ــي وم ـط ـلــع ش ـهــر إبــريــل/ن ـي ـســان
الحالي .وأبدى تجمع األجسام املطلبية
والـ ـلـ ـج ــان األه ـل ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــأراض ــي
الفشقة تحفظه بالكامل على املـبــادرة
اإلمــارات ـيــة .وأش ــار إلــى أن رفـضــه يأتي
بسبب ما رشــح في التقارير اإلعالمية
عــن اق ـت ــراح ل ـعــودة الـجـيــش الـســودانــي
إلى نقاط انتشاره قبل نوفمبر/تشرين
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي .وك ــذل ــك ج ــاء الــرفــض
نتيجة ملقترح املبادرة تقسيم املساحات
ال ــزراع ـي ــة ب ــن أب ــوظ ـب ــي وأدي ـ ــس أبــابــا
والخرطوم ،لتكون أراضــي استثمارية،
ُ
وأك ـ ـ ــد أن ت ـل ــك املـ ـقـ ـت ــرح ــات ال تـ ـع ــد إال
تعميقًا جــدي ـدًا ل ــأزم ــة .ودع ــا التجمع
إل ــى تـمـســك الـ ـس ــودان بـحـقــه الـقــانــونــي
فــي املـســاحــات الـتــي اسـتـعــادهــا ،مؤكدًا
أن م ـس ــأل ــة ال ـت ـف ــاه ـم ــات واالت ـف ــاق ـي ــات
حول االستفادة من األرض أو زراعتها
ه ــي شـ ــأن سـ ــودانـ ــي خ ــال ــص ال م ـجــال
فيه ،مبينًا أن وضع العالمات
للمساومة ً
الحدودية وفقا التفاقية  1902ال يجب
أن يــرتـبــط ب ــأي وع ــود الحـقــة ألي جهة
مـهـمــا كــانــت ال ـنــوايــا وامل ـ ـبـ ــررات .وك ــان

الجيش السوداني قد أعاد انتشاره منذ
نوفمبر املاضي على الحدود ،محررًا 95
ف ــي امل ــائ ــة م ــن أراض ـ ــي مـنـطـقــة الـفـشـقــة
ال ـتــي ظـلــت تـحــت الـسـيـطــرة اإلثـيــوبـيــة
منذ عام .1995
وت ـت ـك ـت ــم ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة عـلــى
طبيعة ونـصــوص امل ـبــادرة اإلمــاراتـيــة،
رغـ ــم ال ـتــرح ـيــب ب ـهــا ف ــي آخـ ــر اج ـت ـمــاع
ملـجـلــس األم ــن وال ــدف ــاع ،ي ــوم الخميس
املــاضــي ،ال ــذي بحث بـنــاء رؤي ــة وطنية
حــول املـبــادرة اإلمــاراتـيــة ،إلزال ــة التوتر
عـلــى ال ـحــدود مــع إثـيــوبـيــا .وذك ــر وزيــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـف ــري ــق ي ــاس ــن إب ــراهـ ـي ــم ،فــي
تصريحات صحافية ،أن مجلس األمن
والدفاع أشــاد باملبادرة والجهود التي
ظلت تقدمها دولــة اإلم ــارات ،لكنه رهن
م ــوق ــف ال ـ ـسـ ــودان م ــن امل ـ ـبـ ــادرة بــوضــع
الـ ـع ــام ــات الـ ـح ــدودي ــة وفـ ـق ــا الت ـفــاق ـيــة
 ،1902كأساس ألي تعاون أو تفاهمات
الح ـق ــة ،وأكـ ــد ال ــوزي ــر تـمـســك ال ـس ــودان
بحقه القانوني في أراضيه.
وفــي وقــت الحــق ،عقد املجلس املركزي
للفشقة اجتماعًا ،أمــس االثـنــن ،طالب
فيه بوقف التدخل اإلماراتي في الشأن
الــداخـلــي ،وط ــرد السفير اإلم ــارات ــي في
الـخــرطــوم .وش ـ ّـدد على أهمية مواصلة
الجيش السوداني تحرير ما تبقى من
أراض ــي الـفـشـقــة ،وح ــذر املـجـلــس بشدة
من العواقب التي يترتب عليها القبول
بــالــوســاطــة اإلم ــارات ـي ــة .وأوضـ ــح نائب
منطقة الفشقة فــي آخــر بــرملــان ،رئيس
املجلس املــركــزي للفشقة مـبــارك النور،
رفض املنطقة الوساطة اإلماراتية ألنها
تمنح إثيوبيا واإلم ـ ــارات حــق الــزراعــة
فــي أراض ـي ـهــم ،وأن ـهــم كــأصـحــاب أرض
يـطــالـبــون فـقــط بالحسم الـعـسـكــري مع
إثيوبيا التي فشلت معها منذ سنوات
ـث
ال ـس ـب ــل األخـ ـ ـ ــرى .ووصـ ـ ــف ف ــي ح ــدي ـ ٍ
لـ«العربي الجديد» املـبــادرة اإلماراتية
بـ«املشبوهة وغير الواضحة».

إضاءة

«السالم والحرية» منافس أم بديل لـ«االتحاد الديمقراطي»؟
تواصل «جبهة السالم
والحرية» شرقي الفرات
في سورية ،تنظيم
نفسها وهياكلها،
وسط تساؤالت عما إذا
ستكون منافسة لحزب
«االتحاد الديمقراطي»،
أم بديًال عنه

املـ ـع ــارض ري ـ ــاض الـ ـت ــرك ب ـعــد وف ـ ــاة حــافــظ
األسـ ــد مـنـتـصــف ذاك ال ـع ــام .وف ــي مـشـهــد ال
يفارق ذاكرة السوريني بعد أكثر من  20عامًا
على حــدوثــه ،ورث بشار األســد السلطة عن
أبيه ،وهو ما أغرى معارضني وفي مقدمتهم
ميشيل كيلو ،للقيام بنشاط سياسي ضمن
ما ّ
سمي حينها بـ«ربيع دمشق» الذي شهد
ظهور املنتديات السياسية ،و«لجان إحياء
امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــي» .ل ــم يـ ــدم «ربـ ـي ــع دم ـشــق»
ً
طويال ،إذ ألغت األجهزة األمنية كل املنتديات
السياسية واعتقلت الكثير من املعارضني،
ّ
يتغير في
فــي رســالــة واض ـحــة أن شيئًا لــم
ً
«سورية األســد» ال شكال وال مضمونًا ،وأن
سياسة بشار األسد لن تختلف عن سياسة
أب ـيــه ف ــي ك ـ ّـم األف ـ ـ ــواه ،مل ـنــع أي ن ـشــاط يــدفــع
«تثوير» الشارع السوري.
باتجاه
ّ
عام  ،2005وقع معارضون وتيارات سياسية
وقوى تغيير معارضة على وثيقة سياسية
ً
تحدد سبال لنقل سورية من االستبداد إلى
ُ
الديمقراطية ،عرفت الحقًا بـ«إعالن دمشق»،
ّ
ثم وقــع ميشيل كيلو مع معارضني «إعــان
ب ـيــروت  -دم ـشــق» فــي  .2006اعـتـقــل النظام
ف ــي ذاك ال ـع ــام كـيـلــو وآخ ــري ــن ،وح ـكــم عليه
بالسجن  3سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة
وإضعاف الشعور القومي والتحريض على
التفرقة الطائفية» .وفــي مرافعة شهيرة له
أمام ما كانت ّ
تسمى بـ«محكمة أمن الدولة»،
ّ
قال كيلو :أنا اإلنسان واملواطن الحر ميشيل
ب ــن ح ـنــا كـيـلــو وغــال ـيــة عـ ــوض ،الـ ــذي ليس
ن ـص ـيــر أي ج ـمــاعــة ف ــي ل ـب ـنــان أو س ــوري ــة،
ولـيــس نصير أي حــزب قــائــد أو منقاد وأي
ث ــورة ،س ــواء أكـلــت وطـنـهــا أم أكـلــت ناسها،
ألنني نصير وطني الصغير سورية ووطني
العربي الكبير ،ونصير كــل مــواطــن فيهما،
نصير الحرية والديمقراطية.
ف ـ ــي رب ـ ـيـ ــع  ،2011ت ـح ـق ــق م ـ ــا عـ ـ ِـمـ ــل ك ـي ـلــو
وسوريون آخرون عليه طيلة  30عامًا ،حيث
ان ــدف ـع ــت ج ـم ــوع ال ـس ــوري ــن إل ــى الـ ـش ــوارع،
مـعـلـنــة ان ـت ـهــاء «زمـ ــن الـ ـخ ــوف» وبـ ــدء ث ــورة
شعبية جرت كثير من ّالدماء تحت جسورها
بسبب الحرب التي شنها النظام على طالبي
ّ
التغيير فــي ال ـب ــاد .تـطــلــع املـنـتـفـضــون إلــى
ميشيل كيلو منذ األيــام األولــى للثورة ،فلم
ّ
يخيب ظنهم كما فعل الكثيرون من املنتمني
إلى اليسار السياسي ،فأعلن تأييده املطلق
لـلـثــورة ،وهــو مــا عـ ّـرضــه إلــى مضايقات من
قبل األجـهــزة األمنية هــددت حياته ،إلدراك
هذه األجهزة ألهمية الرجل واتفاق السوريني
ع ـل ـيــه .غ ـ ــادر ك ـي ـلــو الـ ـب ــاد خ ـش ـيــة الـتـنـكـيــل
ب ــه ،كـمــا فـعــل أغ ـلــب امل ـعــارضــن امل ـعــروفــن،
ليؤسس مع مجموعة منهم في القاهرة عام
« 2012املنبر الديمقراطي السوري» ،ثم أطلق
هيئة «سوريون مسيحيون من أجل العدالة
والحرية» ،بهدف «ردم ّ
الهوة بني املسيحيني
وب ـق ـيــة الـ ـشـ ـع ــب »...ك ـمــا ق ــال حـيـنـهــا .ولـكــن
هــذه الخطوة لــم تجد ترحيبًا مــن األوســاط
السورية املعارضة خشية تكريس واقع بدأ
يتشكل فــي ســوريــة ،يـقــوم على العصبيات
القومية والدينية واملذهبية.
عام  2013انضم كيلو إلى «االئتالف الوطني
ال ـس ــوري» ال ــذي ك ــان تــأســس فــي العاصمة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،ثــم ّأس ــس فــي ال ـعــام ذاتــه
«اتـحــاد الديمقراطيني الـســوريــن» .انسحب
كيلو الحقًا من املشهد السياسي املؤسسي،
مستقرًا فــي بــاريــس .وفــي رسالته األخـيــرة،
ّ
ح ــض كـيـلــو ال ـســوريــن عـلــى االس ـت ـمــرار في
ال ـث ــورة ألن «ال ـن ـظــام ،مــع حليفيه اإليــرانــي
والروسي ،لم ينتصر» ،كما طالبهم باإلبقاء
على التصميم والتوق لـ«استعادة سوريتنا
بالخالص من هذا النظام الــذي صــادر أكثر
مــن نصف قــرن مــن تــاريــخ بـلــدنــا» ،مضيفا:
ّ
والحرية والعدالة...
«شعبنا يستحق السالم
سورية األفضل واألجمل بانتظاركم».

سالم حسن

تسعى جبهة سياسية معارضة تضم تيارات
عربية وكردية وآشورية في الشمال الشرقي
من سورية ،إلى فرض نفسها العبًا رئيسيًا
ُ
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ب ــات ــت تـ ـع ــرف ب ــ«ش ــرق ــي
الـفــرات» التي يسيطر عليها حــزب «االتحاد
الــدي ـم ـقــراطــي» م ــن خ ــال ذراع ـ ــه الـعـسـكــريــة
«وح ــدات حماية الـشـعــب» ،وال ــذي عمل على
منع أي مشاركة لباقي املكونات السياسية
بالقرار العسكري واألمني واالقتصادي.
وأع ـل ـنــت «ج ـب ـهــة ال ـس ــام وال ـح ــري ــة» ،مـســاء

يسيطر حزب «االتحاد الديمقراطي» على شرقي الفرات (دليل سليمان/فرانس برس)

الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أن ـ ـهـ ــا ع ـ ـقـ ــدت اج ـت ـم ــاع ــا
اف ـتــراض ـيــا ل ــ«اس ـت ـك ـمــال الـ ـت ــداول ف ــي الـشــأن
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ال ــداخـ ـل ــي ،وم ـن ــاق ـش ــة ال ـل ــوائ ــح
الداخلية وعمل املكاتب املتخصصة كمكتب
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ـكـ ـت ــب الـ ـع ــاق ــات
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وم ـك ـت ــب
املـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،وف ـ ــق بـ ـي ــان ل ـهــا.
ّ
وأش ــارت إلــى أن االجـتـمــاع تطرق أيضًا إلى
«إمكان إجراء بعض التعديالت على اللوائح
الداخلية التي أعدتها اللجنة التحضيرية،
وم ـ ــن ش ــأن ـه ــا ت ـط ــوي ــر آلـ ـي ــات ال ـع ـم ــل داخ ــل
ال ـج ـب ـه ــة» ،م ـض ـي ـف ــة« :أوصـ ـ ــى امل ـج ـت ـم ـعــون
ب ـضــرورة بــذل جميع الـجـهــود لتفعيل عمل
مؤسسات الجبهة ،واستكمال اللقاءات مع
القوى الوطنية السورية ،والقوى اإلقليمية
والدولية الفاعلة في الشأن السوري».
واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـج ـب ـهــة ن ـف ـس ـهــا «ن ـ ـ ــواة وطـنـيــة
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ج ـ ـ ـ ــاءت ت ـل ـب ـي ــة مل ـ ـش ـ ــروع وط ـن ــي
ي ـض ـمــن حـ ـق ــوق ج ـم ـيــع املـ ـك ــون ــات ال ـعــرق ـيــة
والدينية التي تجاهلت الدساتير السورية
السابقة حقوقها ومورست بحقها إجراءات
عنصرية» .وأملت أن تكون «مشروعًا وطنيًا
ي ـجـ ّـســد ث ـقــافــة الـ ـح ــوار ال ـت ــي حــرم ـنــا منها
ً
لعقود طويلة ،ليكون شامال تقتدي به جميع
امل ـكــونــات ال ـســوريــة ،ومـظـلــة ملختلف الـقــوى
السياسية الوطنية» ،وفق ما جاء في البيان.
وك ــان ــت أربـ ـع ــة ك ـي ــان ــات س ــوري ــة م ـعــارضــة،
أعلنت منتصف العام املاضي ،تحالفها ضمن
مــا ّ
سمي بـ«جبهة الـســام والـحــريــة» ،وهــي:
املـنـظـمــة اآلث ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،واملـجـلــس
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـك ـ ــردي ،وت ـ ـيـ ــار الـ ـغ ــد ال ـ ـسـ ــوري،
واملجلس العربي في الجزيرة والفرات .وجاء
ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـتــأس ـي ـســي أن «ج ـب ـهــة ال ـســام
والـحــريــة» هــي «إط ــار لتحالف سياسي بني

تتطلع الجبهة
لدور في الساحة السورية
وفي الحل السياسي
ع ــدد م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ـس ــوري ــة الـتــي
تسعى إلــى بناء نظام ديمقراطي تعددي ال
مركزي يصون كرامة السوريني وحريتهم ،ال
ّ
مكان فيه لإلرهاب والتطرف واإلقصاء بكل
أشكاله وتجلياته».
ويشكل الـعــرب غالبية الـسـكــان فــي «شرقي
ّ
الفرات» ،إال أن هذه املنطقة تضم العدد األكبر
من األكــراد واآلشوريني السوريني .ويسيطر
حــزب «االتـحــاد الديمقراطي» على جــل هذه
امل ـن ـط ـقــة م ــن خـ ــال ذراعـ ـ ــه ال ـع ـس ـكــريــة وهــي
«وحدات حماية الشعب» والتي تشكل الثقل
الــرئ ـي ـســي لـ ــ«ق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
واملـعــروفــة اخـتـصــارًا بــ«قـســد» ،والـتــي تضم
هــي األخ ــرى مقاتلني مــن املـكــونــات العرقية
للمنطقة ،إال أن القرار بيد قادتها األكراد.
ويأتي تفعيل عمل الجبهة في ظل استعصاء
سـ ـي ــاس ــي م ـس ـت ـح ـك ــم ب ـ ــن أك ـ ـبـ ــر ت ـش ـك ـي ـلــن
سياسيني فــي املـشـهــد ال ـك ــردي ،وهـمــا حــزب
«االت ـحــاد الديمقراطي» و«املـجـلــس الوطني
ال ـ ـكـ ــردي» ،إذ ف ـشــا ف ــي ردم ه ـ ـ ّـوة ال ـخــاف
بينهما لتشكيل مرجعية سياسية واحــدة
لألكراد السوريني كما تريد الواليات املتحدة
التي ترعى حوارًا بني الجانبني منذ عام.
في السياق ،أوضــح عضو املكتب السياسي
ل ــ«امل ـج ـلــس ال ـعــربــي ف ــي ال ـجــزيــرة وال ـف ــرات»
محمد شبيب عـبــد الــرحـمــن ،فــي حــديــث مع

«العربي الجديد» ،أن الجبهة «تحالف قوى
س ـيــاس ـيــة ك ـب ــرى ت ـم ـثــل ق ــوم ـي ــات وش ــرائ ــح
مــن املجتمع ال ـســوري» ،مشيرًا إلــى أن «هــذا
التحالف بحد ذاته هدف» .وأضاف« :نتطلع
للعب دور فــاعــل فــي الـســاحــة الـســوريــة وفي
الحل السياسي املنشود لحفظ حقوق جميع
القوميات في سورية».
من جهته ،أشار كبرئيل موشي كورية ،وهو
ً
فــي الهيئة القيادية فــي الجبهة ،ممثال عن
ّ
«الجبهة اآلثورية» ،إلى أن «مستقبل شرقي
الفرات ينطوي على الكثير من التعقيد بسبب
الـتــدخــل الـخــارجــي فــي املنطقة وخضوعها
مل ـع ــادالت الـ ـص ــراع» ،مضيفًا فــي حــديــث مع
ّ
«العربي الجديد» أن «جبهة السالم والحرية،
تعمل بوسائل سلمية ،وتسعى إلى ترجمة
رؤي ـت ـه ــا م ــن خـ ــال إعـ ـ ــادة االع ـت ـب ــار للعمل
السياسي بعد تــراجــع العمليات العسكرية
في سورية ،وتأكيد كل األطــراف أن الحل في
ســوريــة سياسي ولـيــس عسكريًا» .وأوضــح
ّ
أن الجبهة «تسعى ألخذ مكانها في املشهد
الـ ـس ــوري ع ـلــى صـعـيــد امل ـع ــارض ــة الــوطـنـيــة
والتكامل مع قوى املعارضة ،ومنها االئتالف
الوطني السوري».
ب ـ ــدوره ،أك ــد ال ـكــاتــب ش ـف ــان إب ــراه ـي ــم ،وهــو
ع ـضــو ف ــي م ـك ـتــب اإلعـ ـ ــام ف ــي ال ـج ـب ـهــة ،في
ّ
حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن مـكــونــات
الجبهة من عرب وأكراد وآشوريني« ،تشجع
ال ـح ــوار ال ـك ــردي ال ـك ــردي وت ـجــد فــي نجاحه
ن ـجــاحــا ل ـه ــا» .وب ـ ـ ّـن أن ان ـض ـم ــام «املـجـلــس
ً
الوطني الكردي» إلى الجبهة «ال يعد بديال
ّ
ع ــن ال ـ ـحـ ــوار الـ ـ ـك ـ ــردي» ،م ــؤكـ ـدًا أن املـجـلــس
«مـتـمـســك ب ــال ـح ــوار ون ـجــاحــه لـيـفـضــي إلــى
إدارة تـشــاركـيــة بــن بــاقــي مـكــونــات الشمال
الشرقي من سورية».

تونس :فتاوى قيس سعيّد بعيون دستورية وقانونية
خلفت تصريحات الرئيس
قيس سعيّد بشأن رئاسته
للقوات المسلحة ،جدًال
سياسيًا وقانونيًا واسعًا
في تونس ،لتبدأ معركة
جديدة حول الصالحيات
وتأويل الدستور
تونس ـ وليد التليلي

ال تزال تصريحات الرئيس التونسي ،قيس
ً
ّ
سعيد ،تثير جــدال كبيرًا في تونس ،بعدما
أعـ ـل ــن فـ ــي خـ ـط ــاب خ ـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال بـعـيــد
ق ــوات األم ــن الــداخـلــي ،أول مــن أمــس األحــد،
ّ
أن رئـيــس الـجـمـهــوريــة لـيــس الـقــائــد األعـلــى
ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ـق ــط ،وإن ـمــا
أيضًا القائد األعـلــى لبقية الـقــوات املسلحة
واملـ ــدن ـ ـيـ ــة؛ مـ ــن ش ــرط ــة وجـ ـ ـم ـ ــارك وحـ ــرس
وطـنــي (الـ ـ ــدرك) ،وال ـتــي تخضع مـنــذ عقود
إلمــرة الحكومة .واشتعلت مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ووس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـتــونـسـيــة،
بــردود الفعل على هــذا اإلعــان الــذي وصفه
ّ
عـ ــديـ ــدون ب ــ«ال ـخ ـط ـي ــر» ،خ ـص ــوص ــا أن رد
رئيس الحكومة هشام املشيشي ،كــان قويًا
ب ـ ــدوره ،إذ اعـتـبــر فــي تـصــريـحــات لــوســائــل
ّ
ّ
سعيد للدستور
إع ــام محلية ،أن «تــأويــل
شاذ وخارج السياق» .وفي تعليق على هذا
الـجــدل ،أوضــح أسـتــاذ القانون الدستوري،
راب ـ ـ ــح الـ ـخ ــرايـ ـف ــي ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن «هناك اختالفا بني قراءة رئيس

الجمهورية وقراءة رئيس الحكومة للقانون
ّ
املـتـعـلــق بــالــوظــائــف الـســامـيــة والـعـلـيــا ،ألن
رئيس الحكومة يعتبر أن الـقــوات املسلحة
تقتصر فقط على الجيش ،والقوات األخرى
تخرج عن نطاق رئيس الجمهورية باعتباره
القائد األعلى للقوات املسلحة .ولكن قــراءة
ّ
ّ
سعيد ال تخلو من صواب ،بمعنى أن القانون
لــم يـحــدد أن رئـيــس الجمهورية هــو القائد
األعلى للجيوش ،وإنما قال القوات املسلحة،
وهــو لفظ يحمل أوجـهــا ع ــدة» بحسب رأي
ّ
الـخــرايـفــي .وأك ــد الـخــرايـفــي أن «اإلش ـك ــال ال
يـكـمــن ف ــي ال ـخ ــاف ال ـن ـظــري وال ــدس ـت ــوري،
وإنـمــا فــي مــا سيترتب على ذلــك مــن صــراع
ّ
سعيد ّ
قسم
الصالحيات» .وتابع« :الرئيس
ف ــي خـطــابــه الـتــونـسـيــن أم ــام ال ـق ـضــاء؛ بني
مــواط ـنــن ال ح ــول وال ق ــوة ل ـهــم ،وأص ـحــاب
ن ـفــوذ ومـ ــال ون ـ ــواب يـتـمـتـعــون بــالـحـصــانــة
واإلف ــات مــن الـعـقــاب ،وتخفى ملفاتهم في
مجلس ال ـنــواب .وبالتالي صالحياته على
كل قــوات األمــن تعني إمكانية إصــدار أوامر
ب ــاإليـ ـق ــاف ب ـح ــق الـ ـبـ ـع ــض» .ورأى أس ـت ــاذ
ّ
القانون الدستوري أن اعتبار البعض خطاب
ّ
سعيد خطيرًا يأتي «بسبب أنه للمرة األولى
ي ـكــون صــريـحــا وم ـبــاش ـرًا وواضـ ـح ــا ،وبـعــد
عودته مباشرة من مصر» .واعتبر الخرايفي
ّأن ّ
ّ
سعيد «لم يكن صائبًا،
رد املشيشي على
ألنه أبرز أنه متصادم مع رئيس الجمهورية،
ّ
ّ
ومن املفترض أن مؤسسات الدولة ال تعلق
ع ـل ــى ب ـع ـض ـه ــا ،وهـ ـن ــا ك ـ ــان ص ـم ــت رئ ـيــس
البرملان راشد الغنوشي ،أكثر حكمة».
من جهته ،اعتبر أستاذ القانون الدستوري،
ّ
ج ــوه ــر بـ ــن مـ ـ ـب ـ ــارك ،أن «أحـ ـ ــاديـ ـ ــث رئ ـي ــس
الجمهورية استهتار بالدستور والتشريع
وف ــات ـح ــة ان ـق ـض ــاض ع ـلــى دول ـ ــة ال ـق ــان ــون».
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سد النهضة :جولة
ّ
أفريقية لشكري
أعلنت وزارة الـخــارجـيــة املصرية،
مساء أول من أمس األحد ،عن جولة
ل ـلــوزيــر ســامــح ش ـكــري (ال ـص ــورة)
ً
إلى عدد من الدول األفريقية ،حامال
رس ــائ ــل م ــن ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد الـفـتــاح
السيسي بـشــأن أزم ــة ســد النهضة
اإلث ـي ــوب ــي .وذكـ ــرت ال ـخــارج ـيــة في
بـ ـي ــان أن شـ ـك ــري ب ـ ــدأ ج ــول ـت ــه فــي
ك ـي ـن ـي ــا ،عـ ـل ــى أن ي ـن ـت ـق ــل ب ـع ــده ــا
إلـ ــى ك ــل م ــن جـ ــزر ال ـق ـم ــر وج ـن ــوب
أفــري ـق ـيــا وال ـكــون ـغــو الــديـمـقــراطـيــة
والسنغال وتونس .وقــال املتحدث
الــرس ـمــي بــاســم وزارة الـخــارجـيــة،
أحمد حافظ ،إن تلك الجولة «تأتي
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ح ـ ــرص مـ ـص ــر عـلــى
إط ــاع دول ال ـق ــارة األفــريـقـيــة على
حقيقة وضع املفاوضات حول ملف
سد النهضة».
(العربي الجديد)

السودان :السجن
 10سنوات لعبد الباسط
حمزة
أصـ ـ ــدرت مـحـكـمــة س ــودان ـي ــة ،أمــس
اإلثنني ،حكمًا بالسجن  10سنوات
ض ــد رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ،ع ـبــد ال ـبــاســط
حمزة ،املحسوب على نظام الرئيس
السابق عمر البشير .ودانت املحكمة
حمزة بتهم الثراء الحرام واملشبوه،
ومـ ـخ ــالـ ـف ــة قـ ــانـ ــون غـ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال
ومـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،وع ــدم تقديمه
إلبــراء ذمــة مالية ،واإلدالء ببيانات
كاذبة للموظف العام.
(العربي الجديد)
الجزائر 23 :موقوفًا
يواصلون إضرابهم
عن الطعام
رفض  23موقوفًا من نشطاء الحراك
الشعبي في الجزائر ،أمس اإلثنني،
وق ــف اضــراب ـهــم ع ــن ال ـط ـعــام لليوم
الـ ـ ـ ــ .12وأعـ ـل ــن ع ـضــو ه ـي ـئــة ال ــدف ــاع
عـ ــن م ـع ـت ـق ـلــي ال ـ ـ ـ ــرأي ،ع ـب ــد ال ـغ ـنــي
بـ ــاجـ ــي ،أن ال ـن ـش ـط ــاء مـ ــوجـ ــودون
ف ــي س ـجــن الـ ـح ــراش ف ــي الـضــاحـيــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ل ـل ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
وهـ ــم «م ـت ـم ـس ـكــون بـ ــاإلضـ ــراب عــن
ال ـط ـعــام واإلف ـط ــار عـلــى امل ــاء لليوم
الثاني عشر» .من جهة أخرى ،برأت
محكمة جزائرية الناشط في الحراك
ال ـش ـع ـبــي ف ـض ـيــل ب ــوم ــال ــة م ــن تـهــم
التحريض على التجمهر ،وإهــانــة
هـيـئــة نـظــامـيــة ،وع ــرض مـنـشــورات
مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار بــامل ـص ـل ـحــة
الوطنية على أنظار الجمهور.
(العربي الجديد)
سفينة بريطانية تتجه
إلى البحر األسود
كشفت وســائــل إع ــام تــركـيــة ،أمــس
االثـ ـن ــن ،ع ــن ت ـق ــدم إن ـك ـل ـتــرا بطلب
إل ــى تــرك ـيــا ،مــن أج ــل ع ـبــور سفينة
حربية البحر األسود عبر املضائق
ً
البحرية ،عمال باتفاقية «مونترو»
الــدولـيــة الـنــاظـمــة للحركة املالحية
ل ـل ـم ـض ــائ ــق الـ ـت ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط
ال ـب ـحــر امل ـت ــوس ــط وال ـب ـح ــر األسـ ــود
مـ ــرورًا بـبـحــر م ــرم ــرة .وأفـ ــادت قناة
«س ــي إن إن» ال ـتــرك ـيــة ،ب ــأن أن ـقــرة
منحت املوافقة على عبور السفينة
اإلنكليزية.
(العربي الجديد)

وصف كثيرون تصريح سعيّد بـ«الخطير» (األناضول)

وأضـ ــاف ،فــي مـنـشــور عـلــى صفحته بموقع
ّ
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،أن الـ ــوضـ ــع «ي ـق ـت ـض ــي وق ـفــة
صــارمــة مــن كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة واملــدنـيــة
املــؤمـنــة بالديمقراطية ،وإس ـنــاد الـبــاد قبل
فوات األوان ،بحكومة قوية ،ورئيس لها قادر
على مسك األمــور بقوة وحماية املؤسسات
الــديـمـقــراطـيــة وتـحـيـيــد الـعـبــث قـبــل انـفــات
الوضع» .بدوره ،حذر الوزير السابق املكلف
ب ــاألم ــن ،رض ــا صـفــر ،مــن «حـلـقــة جــديــدة من
الـتـجــاذب الـسـيــاســي فــي ال ـب ــاد» ،مبينًا في
حديث إلذاع ــة «إكـسـبــرس» الخاصة ،أن هذا
ال ـت ـج ــاذب «ط ـب ـي ـعــي بــاع ـت ـبــار أن الــدس ـتــور
فـيــه بـعــض الـغـمــوض ،بــاإلضــافــة إل ــى غياب
املحكمة الــدس ـتــوريــة» .وأش ــار صـفــر إل ــى أن
«رئيس الجمهورية أقحم مؤسسات الدولة،

خاصة املؤسسة األمـنـيــة ،فــي هــذا التجاذب
السياسي ،وهذا أمر خطير».
مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر رئـيــس الهيئة السياسية
لـ ـح ــزب «أم ـ ـ ـ ــل» ،أحـ ـم ــد ن ـج ـيــب الـ ـش ــاب ــي ،فــي
ّ
تصريح لــه ،أن تونس «تشهد منذ مــدة على
ال ـهــواء مـبــاشــرة ،انـقــابــا ناعمًا على السلطة
يـقــوده رئيس الجمهورية» .أمــا األمــن العام
للحزب الجمهوري ،عصام ّالـشــابــي ،فاعتبر
ّ
أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة «ف ــض ــل مـ ــرة أخ ــرى
ال ـخــوض فــي مـعــركـتــه الـخــاصــة عـلــى حساب
مـعــركــة الـتــونـسـيــن املـصـيــريــة» .وأض ــاف في
ّ
منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» ،أن ما
ّ
ّ
«يعد خروجًا عن نص
سعيد
تضمنه خطاب
الدستور وروحه ،ومحاولة لتوسيع سلطاته
على خالف ما نص عليه الدستور».

اجتماع تركي ـ يوناني
قريب
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـت ــرك ـي ــة،
أمس اإلثنني ،اتفاقها مع نظيرتها
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـق ـ ــد ج ــول ــة
راب ـ ـع ـ ــة م ـ ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ب ـش ــأن
تـ ــداب ـ ـيـ ــر ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـث ـ ـقـ ــة .وأضـ ــافـ ــت
ف ــي ب ـي ــان أن ال ـت ـفــاص ـيــل األخـ ــرى
املـتـعـلـقــة بــاالج ـت ـمــاعــات امل ــذك ــورة
ستعلن قريبًا ،من دون الكشف عن
مزيد من املعلومات .واستضافت
أث ـ ـي ـ ـن ـ ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة ال ـ ـث ـ ــال ـ ـث ـ ــة م ــن
االجتماعات بني  17و 21فبراير/
شباط املاضي.
(األناضول)
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تقرير

تشهد العالقات
الروسية ـ األوروبية
تحوالت سلبية
في الفترة األخيرة،
خصوصًا بسبب
التحشيد المستمر
للقوات الروسية
على الحدود
مع أوكرانيا،
والطرد المتبادل
للدبلوماسيين بسبب
التجسس .ويخشى
تردي
كثر أن يؤدي ّ
العالقات إلى نشوب
صراع ميداني

جنود روس يتأهبون لالنتقال إلى حدود شبه جزيرة القرم ()Getty

روسيا ـ أوروبا
حرب
للسلم؟
أظهرت التصريحات
المتتالية لوزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف،
عدم اكتراث موسكو
بالعالقة مع أوروبا ،حتى
أنه اعتبر في  12فبراير/
شباط الماضي ،أن روسيا
جاهزة لقطع العالقات
مع أوروبا على خلفية
العقوبات ،مستشهدًا
بالمثل المعروف «إذا أردت
السلم ،فاستعد للحرب».

يهدد عالقة
منعطف خطير
ّ
بروكسل وموسكو
سامر إلياس

تـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع امل ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـخ ــافـ ـي ــة بــن
متحولة إلــى «كرة
روسيا والـغــرب،
ّ
ثلج» تنذر بهدم ما تبقى من أسس
اتفاقية الشراكة والتعاون ،التي توصل إليها
الطرفان في عام  ،1994ودخلت حيز التنفيذ
في عــام  .1997وتضيف اتهامات جمهورية
تشيكيا لالستخبارات العسكرية الروسية
بـتـفـجـيــر م ـخ ــزن ل ـل ــذخ ـي ــرة ف ــي عـ ــام ،2014
ملفًا خالفيًا آخــر في العالقات التي وصلت
إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا م ـنــذ حـقـبــة ال ـحــرب
الباردة ( .)1991 1947وتنذر األوضاع بأزمة
دب ـلــومــاس ـيــة ك ـب ـيــرة ب ــن روس ـي ــا وال ـب ـل ــدان
األوروب ـي ــة ،عـلــى غ ــرار أزم ــة تسميم العميل
الــروســي امل ــزدوج سيرغي سكريبال وابنته
يوليا فــي  4مـ ــارس/آذار  ،2018تـبــادل فيها
الطرفان طرد نحو  300دبلوماسي.
وم ـن ــذ ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي ت ــوت ــرت ال ـع ــاق ــات
الروسية األوروبية بسبب تسميم املعارض

ال ــروس ــي ألـيـكـســي نــافــالـنــي ،وازداد تــدهــور
العالقات مع اعتقاله فور عودته إلى روسيا
فــي يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،والحكم
عليه الحقًا بالسجن ملــدة تصل إلــى سنتني
ونصف السنة .وساهمت األح ــداث األخيرة
في شرق أوكرانيا منذ شهر مارس املاضي،
وحشد روسيا قوات ضخمة على الحدود مع
جارتها الغربية ،في تــأزم إضافي للعالقات
الثنائية فــي واح ــد مــن أكـثــر املـلـفــات تأثيرًا
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وت ـس ـ ّـب ــب في
فــرض حــزم عـقــوبــات أوروب ـيــة متتالية على
روسيا منذ ّ
ضم شبه جزيرة القرم األوكرانية
وال ـت ــورط فــي ح ــرب إقـلـيــم دون ـبــاس فــي عــام
.2014
وقد رفض املتحدث باسم الكرملني ديمتري
بـيـسـكــوف ،أم ــس االث ـن ــن ،ت ـحــذيــرات ال ــدول
الـغــربـيــة ال ـتــي ت ـعـ ّـهــدت بـ ـ ّ
ـرد حـ ــازم ف ــي حــال
توفي نافالني .وقال« :ال يمكننا أن نقبل مثل
هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات
أخ ــرى» معتبرًا أن هــذا املــوضــوع «يـجــب أال

يحظى باهتمام» من جانبهم .وأضاف «نحن
ال نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس».
أما في ملف تشيكيا فاعتبر الكرملني أن قرار
ب ــراغ ط ــرد  18دبـلــومــاسـيــا روس ـيــا متهمني
بالتجسس هو «استفزاز».
م ــن ج ـه ـت ــه ،نـ ـ ـ ّـدد االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أم ــس
االثنني ،بتصاعد التوتر مع روسيا معتبرًا
أن الــوضــع «خـطـيــر جـ ـدًا» عـلــى ال ـح ــدود مع
أوك ــران ـي ــا ،ك ـمــا اع ـت ـبــر مــوس ـكــو «م ـســؤولــة»
عــن الــوضــع الـصـحــي لـنــافــالـنــي .وق ــال وزيــر
خارجية االتـحــاد األوروب ــي جــوزيــب بوريل
قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 27عبر
الفيديو إن «روسيا حشدت  150ألف جندي
على ال ـحــدود مــع أوكــران ـيــا» ،وهــو مــا يعني
حـكـمــا زيـ ـ ــادة اح ـت ـم ــاالت ال ـح ــرب واج ـت ـيــاح
كييف .وأض ــاف أن «الـعــاقــات مــع روسـيــا ال
تـتـحـســن ،بــل يـ ّتـصــاعــد الـتــوتــر فــي مختلف
املـجــاالت» .وحــذر بوريل من أن «األوروبيني
طلبوا من السلطات الروسية تقديم الرعاية
الصحية لنافالني ،لكن طلبنا لم يؤخذ بعني
االعـتـبــار .اآلن مــع تــدهــور الــوضــع ،سنعتبر
ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة مـ ـس ــؤول ــة عـ ــن صـحــة

بوريل :يحشد
الروس  150ألف جندي
على الحدود مع أوكرانيا
طاردت طائرة روسية
مقاتلتين أميركية
ونرويجية فوق بارنتس

نافالني» .كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية
أمـ ــس ،أن ط ــائ ــرة «م ـيــغ  »31الح ـقــت طــائــرة
أميركية وأخــرى نرويجية ،كانتا في دورية
فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.
وتطاول الخالفات الروسية األوروبية ،ملفات
ّ
مثل قضايا التسلح ،فــي ظــل خشية أوروبــا
تـحـ ّـول أراضـيـهــا إلــى ســاحــة لنشر صــواريــخ
جـ ــديـ ــدة ،ي ـ ـتـ ــراوح م ــداه ــا ب ــن  500و5000
كـيـلــومـتــر ،بـعــد ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وروسـ ـي ــا م ــن اتـ ـف ــاق الـ ـص ــواري ــخ مـتــوسـطــة
وقصيرة املدى في العام املاضي .كما تعترض
روسيا على نشر الدرع الصاروخية األميركية
في بولندا ورومانيا وبلدان البلطيق الثالثة،
ليتوانيا ،إستونيا ،التفيا .وت ــزداد مخاوف
موسكو منذ انتهاء والية الرئيس األميركي
السابق دونــالــد تــرامــب ،وعـمــل واشنطن في
ظل إدارة جو بايدن املتواصل على تحسني
العالقات مع أوروبــا ،في إعادة توحيد حلف
األطلسي ،وتوسعه شرقًا ،ما تعتبره موسكو
خطًا أحمر يهدد أمنها الداخلي .مع العلم أن
روسيا بذلت جهودًا كبيرة وخاضت حروبًا
في جورجيا ( )2008وأوكــرانـيــا ،ملنع توسع
ال ـح ـل ــف وض ـ ــم أعـ ـض ــاء ج ـ ــدد م ــن مـحـيـطـهــا
الـســوفـيـيـتــي ال ـســابــق .وف ــي مــولــدوفــا ،تدعم
روس ـي ــا إق ـل ـيــم تــرانـسـنـيـسـتــريــا (جـمـهــوريــة
بــريــدن ـي ـس ـتــروف ـيــه االن ـف ـص ــال ـي ــة) ،وت ــرف ــض
سحب جيشها ومـخــازن األسلحة الضخمة
مــن اإلق ـل ـيــم ،فــي حــن تــدعــم بــروكـســل وحــدة
وسالمة أراضي مولدوفا.
وبعيدًا عن الخالفات التقليدية بني روسيا
مـ ــن ج ـه ــة وب ــولـ ـن ــدا وبـ ـ ـل ـ ــدان ال ـب ـل ـط ـي ــق مــن
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ب ـ ــرزت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
خالفات كبيرة بني روسيا وكل من النرويج،
والسويد ،والدنمارك ،على خلفية زيادة القوة
العسكرية لحلف األطلسي في منطقة القطب
الشمالي ،وزيادة روسيا قدراتها الصاروخية
فــي املـنـطـقــة .كـمــا تــراهــن روس ـيــا عـلــى الـبــدء
بــاسـتـغــال ال ـث ــروات الباطنية الضخمة من
دون التوصل إلــى اتفاق مع كندا والــواليــات
املـتـحــدة وال ـنــرويــج والــدن ـمــارك عـلــى تقاسم
منطقة جرف القطب الشمالي ،والرهان على
أن انـحـســار الجليد ســوف ي ــؤدي إلــى زيــادة
نفوذها كقوة بحرية للنقل من شرقي آسيا
والصني إلى أوروبا.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــرض ــت أوروبـ ـ ــا
ع ـقــوبــات ع ـلــى روس ـي ــا بـتـهـمــة ال ـتــدخــل في
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وت ـن ـف ـيــذ ه ـج ـمــات سـيـبــرانـيــة
على بعض الــدول األوروبـيــة ،ونشر وسائل
اإلع ـ ــام ال ــروسـ ـي ــة امل ــدع ــوم ــة م ــن ال ـكــرم ـلــن
أخ ـبــارًا كــاذبــة لــزيــادة النقمة الشعبية على
املـهــاجــريــن والــاج ـئــن ،وزيـ ــادة ق ــوة اليمني
امل ـت ـط ــرف ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـصـفـيــة م ـعــارضــن
لـلــرئـيــس الـشـيـشــانــي رم ـضــان ق ــدي ــروف في
أملانيا والنمسا والسويد.
وتمر العالقات الروسية األوروبية في أسوأ
مــراحـلـهــا مـنــذ انـهـيــار االت ـحــاد السوفييتي
السابق ( ،)1991 1917بعدما شهدت فترات
ّ
مد وجزر في العقود الثالثة األخيرة ،انتهت
ّ
إلــى قناعة عــبــر عنها بــوريــل فــي  9فبراير/
شـبــاط املــاضــي بـعــد زيــارتــه مــوسـكــو بــأيــام،
قال فيها إن الزيارة عززت رؤيته بأن روسيا
تــرغــب ف ــي االن ـف ـصــال ع ــن أوروب ـ ــا ،وتـفــريــق
الغرب .ووجه بوريل انتقادات قاسية لحكم
الــرئـيــس فالديمير بــوتــن ،وق ــال إن حكومة
بوتني «عديمة الرحمة» ومستبدة وخائفة
من الديمقراطية .وخلص في كلمة للبرملان
األوروبــي إلى أنه «يبدو أنه ال مجال تقريبًا
لتطوير بدائل ديمقراطية .هم ال يرحمون في
خنق مثل هــذه امل ـح ــاوالت» ،مبديًا اعتقاده
أن الكرملني ينظر للديمقراطية باعتبارها
تمثل «تهديدًا وجوديًا».
وتكشف تصريحات بوريل عن تعثر املسار
الــذي اتبعته أوروبــا في التعامل مع روسيا
مـنــذ تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،واملـنـطـلــق
م ــن إم ـكــان ـيــة إح ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي روس ـيــا
للتخلص مــن املــاضــي الشيوعي الشمولي،
والسعي لتعزيز قيم الحرية والتعددية في
روسيا ،واالقتراب أكثر إلى القيم األوروبية.

متابعة

االنسحاب من أفغانستان :ترامب يؤيد بايدن والعسكر يخشون عودة اإلرهاب
يحظى الرئيس األميركي
جو بايدن بدعم سلفه
دونالد ترامب في شأن
االنسحاب من أفغانستان،
لكنه ال يحظى بدعم
العسكر الرافضين للخروج
أظهر القرار ،الذي خرجت به اإلدارة األميركية
ب ـش ــأن إت ـم ــام ان ـس ـحــاب م ــا تـبـقــى م ــن ق ــوات
أمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان ،تصميم الرئيس
جو بايدن على تطبيق ما كان يرغب به منذ
زمن طويل ،متقاطعًا بذلك مع سلفه دونالد
ترامب ،الذي ّ
رحب بقرار االنسحاب.
وك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» أن
ب ــاي ــدن ع ـق ــد ال ـع ــدي ــد م ــن االج ـت ـم ــاع ــات فــي
س ـي ــاق االن ـس ـح ــاب ،وخ ـل ــص إل ــى تــأك ـيــد ما
ذكــره قبل  13عــامــا ،حــن زار كــابــول بصفته
نائبًا للرئيس األسبق باراك أوباما ،بأنه «ال
يمكن للقوات األميركية ،أيا كان حجمها ،أن
يــؤدي بقاؤها إلى استيالد حكومة أفغانية
مـسـتـقــرة دائ ـمــة أو املـحــافـظــة عـلـيـهــا» .ومــع
إعــانــه االنـسـحــاب قبل حـلــول  11سبتمبر/
أيلول املقبل ،الذكرى ال ــ 20لالعتداءات التي
ط ــاول ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ب ـق ـي ــادة تنظيم
«الـقــاعــدة» ومـقــره أفغانستان ،يكون بايدن
قد تجاوز نصيحة كبار القادة العسكريني،
مـثـيـرًا ال ـت ـســاؤالت ح ــول األم ــن ال ـقــومــي .في

السياق ،ذكر مسؤولون أميركيون أن رئيس
هيئة األركــان املشتركة الجنرال مارك ميلي،
ورئيس القيادة املركزية األميركية الجنرال
ف ــران ــك م ــاك ـن ــزي ،وق ــائ ــد الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
وقوات حلف شمال األطلسي في أفغانستان
الجنرال أوســن ميلر ،دعــوا إلــى إرســاء نهج
قــائــم عـلــى مـنــح امل ـف ــاوض ــات وق ـتــا إضــافـيــا،
وعلى األقل ،االحتفاظ بقوة ملكافحة اإلرهاب
في أفغانستان .واعتبر الجنراالت أن سقوط
ك ــاب ــول ب ـيــد حــركــة «ط ــال ـب ــان» س ـي ــؤدي إلــى
لجوء األفغان إلى دول مجاورة وإلى أوروبا،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ع ـ ــودة «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ـ ـجـ ــددًا إل ــى
الواجهة.
ورفــض وزيــر الدفاع األميركي لويد أوسنت،
عندما سأله الصحافيون األسـبــوع املاضي
ف ــي ب ــروك ـس ــل ع ـمــا إذا كـ ــان ك ـب ــار ال ـض ـبــاط
ق ــد وافـ ـق ــوا ع ـلــى قـ ــرار االن ـس ـح ــاب ،اإلج ــاب ــة
على الـســؤال ،مكتفيًا بالقول إن «أصواتهم
مـ ـسـ ـم ــوع ــة ،وم ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــم تـ ــؤخـ ــذ ف ـ ــي عــن
االعتبار».
وحـ ـ ـ ــول مـ ــوقـ ــف أوسـ ـ ـ ـ ــن ،ق ـ ــال املـ ـس ــؤول ــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ،وف ـق ــا ل ــ«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت»،
إن أوسـ ــن ،مـثــل زمــائ ــه الـعـسـكــريــن ،يــؤيــد
اس ـت ـمــرار ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري .واع ـت ـبــر أحــد
املسؤولني في وزارة الدفاع «البنتاغون» أن
أوسنت يستند في قراره إلى تجاربه الخاصة،
تحديدًا في الـعــراق ،حني أشــرف على سحب
إدارة أوبــامــا السريع للقوات فــي عــام .2011
وبعد أقل من ثالث سنوات ،استولى تنظيم
«داعش» على ثلث البالد.
من جهته ،رأى مدير وكالة املخابرات املركزية

«سي آي إيه» وليام بيرنز ،في شهادة له أمام
الكونغرس ،قبل إعالن بايدن قرار االنسحاب
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،أنـ ــه «ع ـن ــدم ــا يحني
الوقت النسحاب الجيش األميركي ،فإن قدرة
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة عـلــى جـمــع الـتـهــديــدات
والتصرف بشأنها ستتضاءل» ،في مؤشر
إلـ ــى اح ـت ـم ــال ع ـ ــودة «الـ ـق ــاع ــدة» ومـنـظـمــات
إرهابية أخرى إلى الواجهة.
أما األمني العام لحلف شمال األطلسي ،ينس
ستولتنبرغ ،فاعتبر أن ال خيار أمام األطلسي
سـ ـ ــوى االق ـ ـ ـتـ ـ ــداء ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي،
مشيرًا إلــى أنــه «فــي ضــوء ال ـقــرار األمـيــركــي،
واف ــق جميع الحلفاء على بـيــان االنسحاب
امل ـش ـت ــرك» .وج ـ ــاء إع ـ ــان سـتــولـتـنـبــرغ بعد

زيـ ــارة أوس ــن ووزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
أنـتــونــي بلينكن إلــى بــروكـســل فــي األسـبــوع
املاضي.
ّ
ويشكل التباين مع العسكريني نقطة خالف
لبايدن ،إذ إن ترامب ،الذي أشاد بقرار خلفه
االنسحاب ،تراجع مــرارًا عن ق ــرارات مماثلة

«سي آي إيه» :االنسحاب
س ُيضعف قدرتنا
على جمع التهديدات

من المقرر أن تستمر عملية االنسحاب األميركي حتى  11سبتمبر المقبل ()Getty

ك ــان يـعـلــن عـنـهــا ب ـت ـغــريــدة ع ـلــى «تــوي ـتــر»،
ب ـس ـبــب م ـع ــارض ــة ال ـع ـس ـك ــري ــن ،خ ـصــوصــا
الـ ـق ــرارات املـتـعـلـقــة بــاالنـسـحــاب مــن ســوريــة
وال ـع ــراق وأفـغــانـسـتــان .وعـلــى الــرغــم مــن أن
الــرئـيــس الـســابــق دعــم مــوقــف بــايــدن ،إال أنه
ح ـثــه ع ـلــى «إنـ ـه ــاء أطـ ــول ح ــرب ف ــي أمـيــركــا
ق ـبــل  11سـبـتـمـبــر» امل ـق ـبــل .وقـ ــال ت ــرام ــب إن
االنسحاب «شيء رائع وإيجابي يجب القيام
بــه» .وتمنى عدم استخدام بايدن تاريخ 11
سبتمبر «لسببني ،األول نستطيع االنسحاب
ف ــورًا ،وال ـثــانــي إن  11سبتمبر يمثل حدثًا
وف ـت ــرة حــزيـنــة جـ ـدًا لـبـلــدنــا وي ـجــب أن يظل
يومًا للتأمل والذكرى ،تكريمًا لتلك النفوس
العظيمة التي فقدناها».
وتـلـقــى ب ـيــان ت ــرام ــب تــوبـيـخــا واض ـح ــا من
حليف سابق له وهو ليندزي غراهام ،الذي
غرد مساء أول من أمس األحد على «تويتر»،
معتبرًا أنه «ال يوجد شيء رائع أو إيجابي
بشأن السماح للمالذات اآلمنة لإلرهابيني
بــال ـظ ـهــور م ــن ج ــدي ــد ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،أو
ت ـج ــدد الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان».
ومــع أن بــايــدن أيــد اجتياح أفغانستان في
عام  ،2001إال أن وجهة نظره تغيرت بشكل
حاد بحلول عام  ،2009عندما رفض زيادة
القوات التي دعا إليها الجيش ووافق عليها
أوبــامــا في النهاية .وفــي عــام  ،2011قــال إن
ُ
«طــال ـبــان لــم تـكــن عـ ّ
ـدوت ـنــا ول ــم ت ـبـ ِـد نيتها
فــي مهاجمة الــواليــات املـتـحــدة» ،واع ـدًا في
حملته االنتخابية الـعــام املــاضــي بــ«إنـهــاء
الحروب األبدية».
(العربي الجديد)

قضية
واشنطن ـ العربي الجديد

فيما يـقــارب الرئيس األمـيــركــي جو
ب ــاي ــدن أج ـنــدتــه الــداخ ـل ـيــة ،بمنطق
األولـ ـ ــويـ ـ ــات ،ي ـت ـص ــاع ــد الـ ـج ــدل فــي
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،م ـ ـجـ ــددًا ،ح ـ ــول م ـســألــة
السيطرة على السالح الفردي ،بعدما شهدت
ال ـ ـبـ ــاد س ـل ـس ـلــة مـ ــن حـ ـ ـ ــوادث إط ـ ـ ــاق ال ـن ــار
الـ ـف ــرديُ ،وض ـع ــت ف ــي خــانــة عـمـلـيــات الـقـتــل
ّ
الجماعي ،حيث قتل في كل واحد منها أربعة
أشـخــاص أو أكـثــر .هــذه ال ـحــوادث ،التي وقع
آخرها أول من أمس األحد في والية لويزيانا،
داخل متجر لبيع الخمورّ ،
وأدى إلى ّإصابة
خمسة أشـخــاص بـجــروح خطيرة ،صنفتها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة كـ ــ«وب ــاء
ّ
صحي» ،مشابه لوباء كورونا .وتعجب كبير
علماء األوبـئــة فــي الـبــاد ،أنتوني فاوتشي،
بأن هناك من ال يزال يجادل حول ما إذا كان
تفلت الـســاح الـفــردي الــذي يقتل املـئــات ،بل
اآلالف أحيانًا ،سنويًا ،في الواليات املتحدة،
ه ــو بـمـثــابــة وبـ ــاء أم ال .فـيـمــا دع ــا مشاهير
أميركيون في عالم الفن وغـيــره ،إلــى «حملة
ّ
تلقيح» ضد العنف الناجم عن تملك األسلحة
الفردية .ورأى بايدن ونائبته كاماال هاريس،
أن ه ــذه امل ـســألــة ت ــأخ ــذ ب ـع ـدًا دولـ ـي ــا ،بـعــدمــا
أصـبـحــت ح ــوادث إط ــاق ال ـنــار فــي الــواليــات
املتحدة واملوت «املجاني» الناجم عنها ،تشكل
إحــراجــا قــويــا لسمعة أمـيــركــا أم ــام املجتمع
الدولي .لكن بايدن نفسه ،الذي اختبر لعقود
طويلة الـجــدل املــؤسـســاتــي والــدس ـتــوري في
واشنطن حول السيطرة على السالح الفردي،
يدرك أن الكثير من التحركات التشريعية في
الكونغرس لهذا الهدف ،ال تزال ال تطعم خبزًا،
ّ
ن ـظ ـرًا لـصـعــوبــة ح ــل ه ــذه املـعـضـلــة املرتبطة
جذريًا بالدستور ،وبالخالف األيديولوجي
الـكـبـيــر ب ــن ال ـج ـم ـهــوريــن والــدي ـم ـقــراط ـيــن،
ولكن أيضًا بنفوذ لوبي السالح ،والجمعية
الوطنية األميركية للبنادق «أن أر آي».
وأصـ ـي ــب  5أش ـ ـخـ ــاص ،ل ـي ــل األح ـ ــد اإلث ـن ــن،
بجروج خطرة ،بعدما ّ
تعرضوا إلطــاق نار،
في متجر لبيع الخمور ،في شريفبورت ،في
والية لويزيانا .وأكدت الشرطة ،أنها تالحق
سـيــارة بيضاء مــن ط ــراز «ف ــورد» ،يشتبه أن
سائقها هو من أطلق النار على املتواجدين
أم ــام املـتـجــر .وكــانــت حــادثــة شــريـفـبــورت ،قد
سبقتها حــادثـتــا إط ــاق نــار فــي الـيــوم ذاتــه،
إحداها ّ
سجلت مقتل  3أشخاص داخل شقة
سـكـنـيــة ف ــي أوس ـ ــن ،ت ـك ـســاس ،وأخ ـ ــرى أدت
إلــى مقتل ثــاثــة ،وإصــابــة إثـنــن ،بعد تبادل
إلطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،ف ــي م ـقــاط ـعــة ك ـي ـن ــوش ــا ،فــي
والية ويسكونسني .وكان حادث مماثل وقع

ال يزال السالح الفردي يحصد أرواح آالف الضحايا في الواليات المتحدة
سنويًا ،فيما تسير واشنطن على خطى السلحفاة للحد من ظاهرة
تفلت السالح بين المواطنين والموت المجاني الناجم عنه

سالح
أميركا
المتفلت

وباء الموت المجاني
ال يحرك واشنطن

الخميس املاضي في إنديانابوليس ،عاصمة
والية إنديانا ،بعدما قتل مسلح  8أشخاص،
وأص ـ ــاب أش ـخــاصــا ع ــدة آخ ــري ــن ف ــي مـنـشــأة
تــابـعــة لـشــركــة «ف ـيــدي ـكــس» ،قـبــل أن ينتحر.
وفي نهاية شهر م ــارس/آذار املاضي ،قتل 4
أش ـخــاص ،بينهم طـفــل ،فــي مبنى إداري في
جـنــوب كاليفورنيا ،فيما لقي  10أشخاص
حتفهم فــي  22م ــارس ،فــي حــادث إطــاق نار
عـلــى مـحــل بـقــالــة ف ــي ب ــول ــدر ف ــي ك ــول ــورادو.
وج ــاء ذل ــك بـعــد أق ــل مــن أس ـبــوع عـلــى إطــاق
رج ــل ال ـن ــار وقـتـلــه  8أش ـخ ــاص ،بـيـنـهــم ست
نساء من أصول آسيوية ،في منتجع ّ
صحي
في أتالنتا في جورجيا.
ويقضي حوالي  40ألف شخص في الواليات
امل ـت ـحــدة ك ــل عـ ــام ،بــأسـلـحــة ن ــاري ــة ،أك ـثــر من
نصفهم انتحارًا .وبحسب شبكة «سي أن أن»،
بناء على بيانات من «أرشيف عنف السالح»،
فإنه منذ  16مارس املاضي ،شهدت الواليات
املتحدة  50حادثة إطــاق نــار أدت إلــى موت
جـمــاعــي (مـقـتــل أك ـثــر م ــن  4أش ـخ ــاص) ،كما
شهدت منذ بداية العام  150حادثة من هذا
النوع على األقل.
ف ــي امل ـقــابــل ،ت ـجــري م ـقــاربــة م ـســألــة انـتـشــار
الـســاح ال ـفــردي ،فــي الــواليــات املـتـحــدة ،عبر
ّ
تشريح إنجازات كل رئيس على حدة ،لجهة
ما استطاعت إدارتــه أن تمرره ،ليس لناحية

ّ
إيجاد حل جــذري لـ«وباء عنف السالح» ،بل
الستمرار العمل على سـ ّـد «الـثـغــرات» ،للحدّ
م ــن ت ــداع ـي ــات ت ـف ـلــت الـ ـس ــاح ،ال ـ ــذي يــرتـبــط
اق ـت ـن ــاؤه ف ــي الـ ـب ــاد ،بــال ـت ـعــديــل ال ـثــانــي في
الــدسـتــور .ويجيز هــذا التعديل لألميركيني
امتالك السالح الفردي ،وتبادله بني بعضهم
على نطاق واسع.
وال يبدو الرئيس األميركي الحالي متحمسًا
كـثـيـرًا ل ـلــدخــول فــي ص ــدام مــع الـجـمـهــوريــن
حول مسألة الحد من السالح الفردي ،حيث ال
تزال تشريعات عدة ّ
مررها الديمقراطيون في
مجلس النواب ،في عهد بايدن ،وعهد سلفه

يرفض الجمهوريون
المساس بالتعديل الثاني
من الدستور
يموت حوالي  40ألف
شخص في أميركا سنويًا
بأسلحة نارية

دونــالــد تــرامــب ،عــالـقــة فــي مجلس الـشـيــوخ،
ً
وتـحـتــاج إلــى تصويت قــد يـكــون مستحيال،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى  60صـ ــوتـ ــا ف ـ ــي امل ـج ـل ــس.
ويرفض الجمهوريون بشكل قاطع النقاش
حول مسألة السالح ،متهمني الديمقراطيني،
ت ـم ــام ــا ك ـم ـس ــأل ــة «إص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـشـ ــرطـ ــة» ،ب ــأن
أي ت ـشــريــع ل ـل ـحــزب األزرق ،ه ــدف ــه ال ــذه ــاب
بعيدًا فــي الـتـعــرض لــ«الـتـعــديــل الـثــانــي» ،أو
«إلل ـغ ــاء تـمــويــل ال ـش ــرط ــة» ،وه ـمــا مـســألـتــان
يرفض املحافظون املساس بهما .وال يتملك
الـجـمـهــوريــون أي حــافــز لـلـتـعــاون مــع بــايــدن
والـسـلـطــة الــديـمـقــراطـيــة ح ــول املـســألــة ،نظرًا
لنفورهم األيديولوجي واملرتبط بقاعدتهم
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،تـ ـج ــاه أي إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـح ــد مــن
ً
اقـتـنــاء األسـلـحــة ال ـنــاريــة .ويــأتــي ذل ــك فضال
عــن خشيتهم مــن الـتـيــار اليميني املـتـطــرف
امل ـت ـص ــاع ــد داخ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــزب ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــوده
الــرئـيــس الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ــذي كــان
س ــارع لـلـتـصــويــب وان ـت ـقــاد إج ـ ــراءات بــايــدن
التنفيذية األخيرة.
وف ـ ــي م ـس ـعــى ل ــال ـت ـف ــاف ع ـل ــى ال ـج ـم ــود فــي
ال ـك ــون ـغ ــرس ،ت ـح ــرك ب ــاي ــدن داخ ـ ــل الـسـلـطــة
التنفيذية ،وم ـ ّـرر خــال شهر إبريل/نيسان
الـ ـح ــال ــي 6 ،إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـي ــذي ــة ،ق ـ ــال إن ـهــا
تـســاعــد ف ــي وق ــف األزمـ ــة الـنــاتـجــة ع ــن عنف
السالح .وتتعلق إجــراءات الرئيس بمحاولة
تقييد مــا يسمى بـ«األسلحة الشبح» ،وهي
األسلحة النارية التي تجمع يدويًا من مواد
يسهل شــراؤهــا عبر اإلنـتــرنــت .كما ستنشر
وزارة ال ـعــدل تشريعًا لـلــواليــات تـحــت خانة
«العلم األح ـمــر» ،وهــي قــوانــن تسمح ألفــراد
م ــن ال ـع ــائ ــات أو ل ـل ـج ـهــات امل ــوك ـل ــة تطبيق
ال ـق ــان ــون ،بـطـلــب أم ــر ق ـضــائــي يـمـنــع بشكل
ً
مــؤقــت «أشـخــاصــا مــأزومــن» (نفسيًا مـثــا)،
الحصول على أسلحة نــاريــة ،إذا كــان هــؤالء
يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على غيرهم،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـت ــدخ ــات
املجتمعية للحد من الظاهرة.
ويـعــد إنـهــاء حصانة صانعي األسـلـحــة ،من
أكـثــر املـشــاريــع طموحًا ،الـتــي قــال بــايــدن إنه
يــريــد «م ــن ال ـلــه» أن يـســاعــده لتحقيقها ،في
إشـ ــارة إل ــى م ــدى الـصـعــوبــة ال ـتــي يــواجـهـهــا
سعيه هــذا .وقــال بايدن إن «معظم الناس ال
يــدركــون أن الصناعة الوحيدة فــي الــواليــات
املـتـحــدة ال ـتــي ال يـمـكــن مــاحـقـتـهــا قضائيًا،
وهي الصناعة التي تدر مليارات الــدوالرات،
ه ــم صــانـعــو األس ـل ـح ــة» .وي ـعــد ه ــذا ال ـهــدف،
باإلضافة إلى فرض إجراء «بحث دولي حول
خلفية» مقتني األسلحة الـنــاريــة ،مــا يتطلع
إليه الحراك املدني املطالب بالحد من انتشار
السالح الفردي في البالد.
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شرق
غرب
أنالينا باربوك مرشحة
«الخضر» لخالفة ميركل
أعلن حزب «الخضر» األملاني ،أمس
اإلثـنــن ،ترشيح الزعيمة املشاركة
لـحــزبــه أنــالـيـنــا بــاربــوك ( 40عــامــا)
ملـنـصــب امل ـس ـت ـشــار ،خـلـفــا ألنـجـيــا
مـ ـي ــرك ــل ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى فــي
تــاري ـخــه ب ـعــد أش ـه ــر م ــن امل ـ ــداوالت
الداخلية .وتمكنت بــاربــوك ،أصغر
مـ ــرش ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـص ــب ،م ـ ــن ك ـســب
التأييد داخــل حزبها خــال الفترة
األخـيــرة ،بعد أن كــان الزعيم اآلخر
امل ـ ـشـ ــارك ل ـل ـح ــزب روب ـ ـ ــرت هــاب ـيــك،
األكثر تأييدًا وحضورًا.
(العربي الجديد)
عقوبات أوروبية جديدة
على عسكر ميانمار
ف ـ ـ ــرض االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أم ــس
اإلثـنــن عقوبات على  10مسؤولني
ف ــي املـجـلــس الـعـسـكــري ال ـحــاكــم في
مـ ـي ــانـ ـم ــار ،وت ـك ـت ـل ــي شـ ــركـ ــات عـلــى
صلة بالجيش على خلفية االنقالب
وال ـح ـم ـل ــة األمـ ـنـ ـي ــة ال ــدامـ ـي ــة بـحــق
املتظاهرين ،وفق ما أفاد مسؤولون
أوروب ـ ـيـ ــون .وقـ ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األمل ــان ــي هــاي ـكــو م ــاس ب ـعــد مــؤتـمــر
ص ـحــافــي م ــع ن ـظ ــرائ ــه ف ــي االت ـح ــاد
األوروبي« :يواصل النظام العسكري
مـسـيــرتــه فــي الـعـنــف ويــأخــذ الـبــاد
إلى طريق مسدود .لهذا السبب نريد
زيادة الضغط من أجل جلب الجيش
إلى طاولة املفاوضات».
(فرانس برس)
تشاد :مقتل أكثر من 300
متمرد وخمسة جنود
أع ـ ـلـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــادي ،أم ــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،أنـ ـ ــه قـ ـت ــل أكـ ـث ــر مـ ــن 300
م ـ ـت ـ ـمـ ــرد ،تـ ــوغ ـ ـلـ ــوا قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام فــي
مقاطعتي تيبستي وكانيم شمال
الـ ـب ــاد ،وخ ـس ــر خـمـســة ج ـن ــود في
م ـ ـع ـ ــارك جـ ـ ـ ــرت الـ ـسـ ـب ــت املـ ــاضـ ــي.
فـ ــي  11إب ــري ــل/نـ ـيـ ـس ــان الـ ـح ــال ــي،
ش ـنــت «ج ـب ـهــة ال ـت ـن ــاوب وال ـتــوافــق
ف ــي تـ ـش ــاد» ه ـجــومــا م ــن قــواعــدهــا
الخلفية فــي ليبيا .وق ــال املتحدث
باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا،
لوكالة «فرانس بــرس»« :تم تحييد
أكثر من  300متمرد» السبت ،فيما
قتل خمسة جنود.
(فرانس برس)
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استهداف فرنسي أم تشويش انتخابي؟

توتير العالقات الجزائرية التركية
رغم مسارعة الجزائر
وتركيا لنسف تقارير
تحدثت عن عالقة
أنقرة بحركة «رشاد»
المعارضة ،إال أن تساؤالت
عدة تطرح حول من
هو الطرف الذي يقف
وراء هذه التقارير ،وهل
األمر محاولة الستهداف
التقارب بين الدولتين،
أم أنه مرتبط باالنتخابات
التشريعية؟
الجزائر ـ عثمان لحياني

س ــارع ــت الـ ـج ــزائ ــر وت ــرك ـي ــا إل ــى
اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء س ـ ـيـ ــاسـ ــي وإعـ ـ ــامـ ـ ــي
ل ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر صـ ـح ــافـ ـي ــة ت ـح ــدث ــت
أخـ ـيـ ـرًا ع ــن ع ــاق ــة أنـ ـق ــرة ب ـحــركــة «رش ـ ــاد»
الجزائرية املعارضة ،للحد من أي تداعيات
لهذه التسريبات الصحافية املنشورة في
ال ـجــزائــر ،وال ـتــي ُيـعـتـقــد أن ـهــا مــدفــوعــة من
جهات محلية وإقليمية منزعجة من تطور
الـعــا ُقــات بــن الـبـلــديــن ،خـصــوصــا بــاريــس
الـتــي أزيـحــت مــن قبل أنـقــرة مــن الئـحــة أول
مـسـتـثـمــر ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ف ــي ح ــن وص ـفــت
بعض التحليالت هذه التقارير بأنها ذات
ُب ـعــد سـيــاســي ل ــه عــاقــة بــالـسـعــي للتأثير
عـلــى حـظــوظ اإلســام ـيــن فــي االنـتـخــابــات
الـبــرملــانـيــة امل ـقــررة فــي  12يــونـيــو/حــزيــران
املقبل.
وعـمـلــت امل ــراك ــز الــدبـلــومــاسـيــة ف ــي ك ــل من
الجزائر وأنقرة ،وفي توقيت متزامن ،على
وصد سياسي ملا يعتقد أنها
نسف سريع
ٍ
ُ
ب ــداي ــة لـحـمـلــة إعــام ـيــة ال ت ـع ــرف األطـ ــراف
ال ـتــي تـقــف وراء هـ ـ ــا ،تـسـتـهــدف الـتـشــويــش
على املسار اإليجابي للعالقات بني الجزائر
وتركيا ،بعد نشر كبرى الصحف الجزائرية
«الخبر» تقريرًا يوم الخميس املاضي ،زعم
احـتـضــان تــركـيــا ل ـق ــاءات بــن نــاشـطــن في
ح ــرك ــة «رشـ ـ ــاد» ال ـج ــزائ ــري ــة امل ـع ــارض ــة مع
مـســؤولــن أت ــراك فــي إسـطـنـبــول وأنـطــالـيــا.

ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر خ ــاص ــة
ّ
قولها إن «هذه اللقاءات قد تؤدي إلى توتر
فــي ال ـع ــاق ــات» ،وات ـه ـمــت أن ـقــرة «بــالـسـعــي
لتحريك الـخــايــا الـنــائـمــة لـهــذا التنظيم»،
الــذي تعتبره السلطات الجزائرية «حركة
مارقة تقف وراء استهداف جهاز املخابرات
والـجـيــش» فــي تـظــاهــرات ال ـحــراك الشعبي
األخيرة ،ووصفها آخر بيان ملجلس األمن
ال ـق ــوم ــي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ب ــأن ـه ــا «ق ــري ـب ــة مــن
مرجعية اإلرهاب».
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر خ ـ ــاص ـ ــة ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن ج ــزائ ــري ــن
يعملون في أنقرةّ ،
عبروا عن انزعاج بالغ
واسـتـيــاء كبير مــن نشر هــذه الـتـقــاريــر في
ال ـجــزائــر ،وال ـتــي وصـفــوهــا بــ«املـضـلـلــة وال
تخدم مصالح الجزائر تحديدًا» ،خصوصًا
أن مـســار الـعــاقــات بــن البلدين والنتائج
املـحـقـقــة ع ـلــى صـعـيــد ال ـت ـع ــاون الـسـيــاســي
واالقتصادي واألمني تسير بصورة جيدة
وفــي اتـجــاه مناقض تمامًا ملــا زعمته تلك
التقارير.
كـمــا خ ــرج سفير ال ـجــزائــر فــي أن ـق ــرة ،مــراد
عـجــابــي ،رسميًا فــي تصريحات صحافية
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ل ـي ـصــف ال ـعــاقــات
الجزائرية التركية بأنها «رائعة ،في انتظار
ّ
زيارات من أجل تعزيزها أكثر» ،مضيفًا أن
«الفرص كبيرة وإرادتنا أيضًا كبيرة ،وإن
ً
شاء الله سننجز معًا أعماال كبيرة بطريقة
مفيدة وقوية أكثر في الفترة املقبلة» ،وهو
ما سمح لتركيا بأن تصبح الدولة الثانية
في الئحة الشركاء التجاريني للجزائر بعد
الصني ،ثم تأتي فرنسا في املرتبة الثالثة.
كما دعا املزيد من رجال األعمال والشركات
التركية لالستثمار في الجزائر.
وعـ ـل ــى امل ـ ـنـ ــوال ن ـف ـس ــه ،أص ـ ـ ــدرت ال ـس ـف ــارة
ً
التركية في الجزائر موقفًا مماثال ،ونشرت
بيانًا أول مــن أمــس األح ــد ،اعتبرت فيه أن
«االدعـ ــاءات بــأن تركيا تـحــاول التدخل في
املشهد الـجــزائــري ،وأنـهــا تصرفت لصالح
عـنــاصــر معينة ،ال تعكس الحقيقة ،وهــي
ادعـ ـ ــاءات تـسـعــى لـتـقــويــض ال ـعــاقــات بني
البلدين الصديقني» .واعتبرت السفارة أن
غرض هذه املزاعم هو استهداف العالقات
ب ـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ،وقـ ـ ــالـ ـ ــت« :م ـ ـ ــن الـ ــواضـ ــح
ّ
أن ن ــاش ــري هـ ــذه ال ــدع ــاي ــة ال ـك ــاذب ــة وه ــذه
الشائعات التي تهدف إلى املساس بالتطور
اإليجابي للعالقات الحميمية والودية بني
ال ـجــزائــر وتــرك ـيــا ،ال تــأخــذ بـعــن االعـتـبــار
ع ـم ــق ال ـ ــرواب ـ ــط األخ ـ ــوي ـ ــة بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن»،

خالل زيارة أردوغان إلى الجزائر ،يناير ( 2020مراد كوال/األناضول)

ّ
م ـش ـيــرة إل ــى أن «هـ ــذه ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
التي تتطور في جميع املجاالت ،ستتغلب
على جميع املبادرات السلبية التي تحاول
إل ـح ــاق ال ـض ــرر ب ـه ــا» .وب ــات ــت تــرك ـيــا أكـثــر
الـ ـ ــدول اس ـت ـث ـم ــارًا ف ــي ال ـج ــزائ ــر بــأك ـثــر من
 4.5مليارات دوالر أميركي .كما بلغ حجم
التبادل التجاري بني الجزائر وتركيا أكثر
من أربعة مليارات دوالر أميركي عام .2020
وعـ ــن األطـ ـ ـ ــراف ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـسـتـهــدف
الـعــاقــات بــن الـجــزائــر وأن ـقــرة ،قــال رئيس
«مــركــز ال ـعــاقــات ال ـجــزائــريــة الـتــركـيــة» في
إسطنبول ،محمد واعراب ،إن هناك أكثر من
طــرف قــد يـكــون خلف هــذا ال ــدس اإلعــامــي
ل ـل ـت ـش ــوي ــش عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة
ال ـت ــرك ـي ــة .وأضـ ـ ــاف ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد»« :ال ـطــرف األول هــي فــرنـســا التي

ال تريد فرنسا
أن تتقاسـم المصالح
في الجزائر مع تركيا

تعتبر الـجــزائــر حــديـقــة خلفية ال تقبل أن
يشارك فيها غيرها ،وتــرى في تركيا عدوًا
تــاريـخـيــا ،خــاضــت وت ـخــوض مـعــه صــراعــا
في ساحات كثيرة سابقًا واآلن .والجزائر
إحدى تلك الساحات التي ال تريد فرنسا أن
تتقاسمها مع تركيا ،خصوصًا أن األخيرة
التي تتوغل أيضًا بصمت في دول أفريقية
ك ـث ـيــرة م ـس ـت ـف ـيــدة م ــن الـ ــروابـ ــط املـشـتــركــة
الكثيرة ،كالدين والتاريخ املشترك ،تسعى
إل ـ ــى الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ش ــاط ــئ امل ـت ــوس ــط عــن
طريق الجزائر».
ّ
وأشـ ـ ــار واع ـ ـ ــراب إلـ ــى أن «الـ ـط ــرف ال ـثــانــي
امل ـ ــزع ـ ــج م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـهـ ــائـ ــل ل ـل ـع ــاق ــات
ال ـجــزائــريــة ال ـتــرك ـيــة ،ه ــو م ـحــور ال ـقــاهــرة-
الــريــاض-أبــوظ ـبــي ،وه ــو مستعد لـلــذهــاب
ب ـع ـي ـدًا مل ـنــع مــزيــد م ــن ال ـت ـق ــارب ال ـجــزائــري
التركي قــد يفرمل مشاريعهم فــي املنطقة،
ّ
خصوصًا أن تركيا تعتبر حاضنة لحركات
اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي امل ـض ـط ـه ــدة ،ومـثـلـهــا
ً
ال ـجــزائــر تـعـتـبــر اإلســام ـيــن ج ــزءًا أصـيــا
في املشهد وتسمح لهم بالعمل الجمعوي
والسياسي».
ّ
وتشير مثل هذه التحليالت ،إلى أن جناحًا
ف ــي م ـس ـت ــوى م ــا م ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــزائ ــري ــة

ق ــد ي ـك ــون مـنــزعـجــا م ــن ال ـح ـضــور الـتــركــي
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وه ــو ج ـنــاح ك ــان ي ـعـ ّـبــر عنه
بـصــراحــة رئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابــق أحمد
أويحيى املــوجــود فــي السجن ،إضــافــة إلى
م ـج ـمــوعــات امل ـصــالــح الـسـيــاسـيــة واملــال ـيــة
املوالية لباريس ،والتي لها نفوذ الفت في
وسائل اإلعــام في الجزائر .ويتقاطع هذا
م ــع ت ـق ــدي ــرات سـيــاسـيــة ت ــذه ــب ف ــي ات ـجــاه
مغاير ،وتعتمد على عــامــل وح ــدث محلي
لتفسير مـثــل ه ــذه الـتـســريـبــات اإلعــامـيــة،
وت ـ ـ ــرب ـ ـ ــط األم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـتـشــريـعـيــة املـقـبـلــة امل ـق ــررة فــي  12يونيو
املـقـبــل .ويـعـتـبــر أص ـحــاب ه ــذه الـتـقــديــرات،
أن م ــا ن ـشــر وسـيـنـشــر ف ــي وق ــت الح ــق في
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ج ـ ــزء م ــن م ـس ـعــى لـتـشــويــه
صــورة اإلسالميني واسـتـهــداف حضورهم
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ِقـ ـب ــل جـ ـن ــاح فـ ــي ال ـس ـل ـطــة
واألج ـ ـهـ ــزة امل ــؤث ــرة ف ــي الـ ـش ــأن الـسـيــاســي
في الجزائر ،والتي تنظر بعني الريبة إلى
اإلسالميني وترفض أي احتمال لنجاح هذا
التيار في البالد ،وهو ما يمكن أن يكون قد
دفعها إلــى إثــارة مزاعم بوجود ارتباطات
بني «رشاد» وتركيا ،والتي ينظر إليها على
أنها الــداعــم الرئيس للقوى اإلسالمية في
الـجــزائــر ،خصوصًا أن املشهد االنتخابي
في األخيرة اعتاد على مثل هذا التشويش
على اإلســامـيــن ،وإث ــارة قضايا تخصهم
عشية كل موعد انتخابي إلعطاب تقدمهم.
مــن جـهـتــه ،أش ــار ال ـبــاحــث املـتـخـصــص في
ال ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ع ـل ــي لـ ـخـ ـض ــاري ،فــي
حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أنــه «على
الرغم من أن قيادات حركة رشاد تتمركز في
فرنسا ولندن وسويسرا وأملانيا وإسبانيا،
وتحصل على دعم واضح من أجهزة رسمية
ّ
ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ،ف ـ ــإن ال ـت ـســري ـبــات اكـتـفــت
بتوجيه اتهامات إلــى أنـقــرة ،ولــم تشر إلى
تلك ال ــدول ،باعتبارها طرفًا في محاوالت
زعزعة استقرار الجزائر» .وأضاف «هذا ما
يعزز فرضية وجود دس سياسي وإعالمي
ّ
واضـ ــح ف ــي الـقـضـيــة ،خـصــوصــا أن تركيا
لـيـســت ل ـهــا أي مـصـلـحــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
تنظيم مثل رشاد ،كما أنها سلمت قبل فترة
الجزائر مطلوبني كانوا على أراضيها،
إلى ً
ّ
إض ــاف ــة إل ــى أن أن ـق ــرة ال يـمـكــن أن تـغــامــر
بعالقاتها الحيوية مع الجزائر ،خصوصًا
فــي وقــت تتجه فيه إلــى مراجعة عالقاتها
مع دول كانت على خصومة سياسية معها
مثل مصر».

الكويت نحو وقف امتيازات الموظفين
الكويت ـ أحمد الزعبي

قـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،املـ ـض ــي ق ــدم ــا فــي
خطة لوقف جميع االمتيازات ووسائل الترفيه
للمسؤولني والقيادات في جميع وزارات الدولة،
فــي إطــار ترشيد اإلنـفــاق والتخفيف مــن وطــأة الصعوبات
املالية التي تواجهها الدولة.
وأش ــارت وثيقة صــادرة عن إدارة االقتصاد الكلي التابعة
ملجلس ال ـ ــوزراء ،اطـلـعــت عليها «الـعــربــي الـجــديــد» إل ــى أن
ال ـخ ـطــة ت ـس ـت ـهــدف خ ـفــض م ـص ــروف ــات تـ ـن ــدرج ت ـحــت بند
االمتيازات التي يحصل عليها كبار املسؤولني وأسرهم.
وب ـح ـســب الــوث ـي ـقــة ،ف ــإن إج ـمــالــي امل ـص ــروف ــات املـخـصـصــة
للترفيه تقدر بنحو  760مليون دوالر سنويا ،حيث تتضمن
تلك املصروفات السفر عبر الطائرات الحكومية في املهمات
الخاصة واالمتيازات األخرى التي يحصل عليها املسؤولون
وأسرهم .وأكد مصدر حكومي لـ «العربي الجديد» أن خطة
تقليص اإلنفاق واالستغناء عن البنود غير الضرورية لن
تكون مؤقتة ،وإنما سيتم العمل بها بشكل دائم ،مشيرا إلى
أن املـصــروفــات املخصصة لوسائل الترفيه أو االمـتـيــازات

ل ـل ـم ـســؤولــن ،ت ــراج ـع ــت بـ ـص ــورة ك ـب ـيــرة خـ ــال عـ ــام 2020
والــربــع األول من العام الـجــاري ،بسبب انخفاض الرحالت
الجوية واملهمات الخاصة واملؤتمرات وغيرها من األمــور
ال ــذي تستنزف امل ــوارد املالية لـلــدولــة .ووف ــق مــوازنــة العام
املالي الجاري الــذي بــدا في األول من إبريل /نيسان ،تقدر
املصروفات بنحو  76مليار دوالر ،بعجز متوقع يصل إلى
 40مليار دوالر .وقــال الخبير االقتصادي الكويتي ،مروان
س ــام ــة ،لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ي ـجــب أن تـعـيــد الـحـكــومــة
النظر في العديد من بنود املوازنة لتقليص العجز ،فهناك
مصروفات استفزازية وينبغي وقفها بشكل تام».
وأض ــاف ســامــة ،أن هناك امتعاضا شعبيا بسبب حديث
الحكومة عن فرض الضرائب في ظل الظروف االستثنائية
التي تعيشها الكويت على خلفية تداعيات جائحة كورونا
التي أثرت بشكل ملحوظ على حياة املواطنني.
وتابع أنه من دون تبني خطة إصالح اقتصادي ،لن يكون
ه ـن ــاك ت ـع ــاف اق ـت ـص ــادي ،م ـش ـيــرا إلـ ــى ضـ ـ ــرورة وضـ ــع حد
لـلـهــدر املــالــي فــي املــؤسـســات الحكومية وتــرشـيــد اإلن ـفــاق،
ووقــف التعيينات العشوائية فــي وزارات وهيئات الــدولــة.
مــن جانبه ،قــال عبد العزيز املزيني ،مدير وحــدة األبحاث

فــي املــركــز ال ــدول ــي لــاس ـت ـشــارات االق ـت ـصــاديــة فــي الـكــويــت
(مستقل) إن الحكومة تعاني أزمة مالية ينبغي مواجهتها
بقرارات حازمة ،مشيرا إلى أن وقف االمتيازات التي يحصل
عليها كـبــار املوظفني أمــر جـيــد ،ولـكــن يجب أن يتبع األمــر
العديد من اإلجراءات خالل املرحلة املقبلة.
وأوضح املزيني خالل اتصال هاتفي مع «العربي الجديد»:
«ي ـن ـب ـغــي ال ـق ـض ــاء ع ـلــى جـمـيــع م ـظــاهــر ال ـت ــرف ف ــي األزمـ ــة
الحالية ،وتبني خطة إصالحية مدروسة ،وإيضاح الصورة
للرأي العام الكويتي ،حيث إن هناك من يصور للشعب أن
خطة إصالح االقتصاد عبارة عن فرض ضرائب فقط».
وأض ـ ـ ــاف »:م ــن امل ـه ــم تــأج ـيــل امل ـش ــروع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة غير
الضرورية ،وإعادة النظر في التعيني العشوائية ومكافحة
الفساد ،الذي يستنزف املال العام والعمل على تنويع مصادر
ال ــدخ ــل» .وبـحـســب بـيــانــات وزارة املــال ـيــة ،تـمـثــل اإليـ ــرادات
النفطية أكثر من  %90من الناتج املحلي للدولة .وفي وقت
سابق ،حــذر وزيــر املالية خليفة حـمــادة ،من استمرار أزمة
شح السيولة التي تنذر بمخاطر عدم قــدرة الحكومة على
سداد أجور العاملني في املؤسسات الحكومية خالل األشهر
الثالثة املقبلة.

فولكس
فاغن حصرية
للصين

ك ـش ـفــت ش ــرك ــة فــولـكــس
فاغن ،النقاب عن سيارة
دفـ ــع رب ــاع ــي كـهــربــائـيــة
ص ـن ـع ــت خ ـص ـي ـصــا مــن
أج ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــن ،وذلـ ـ ـ ــك
ق ـ ـبـ ــل اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـع ــرض
ش ـن ـغ ـه ــاي لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات،
أمـ ـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــن ،وه ـ ــو
أك ـ ـبـ ــر ح ـ ـ ــدث ت ـس ــوي ـق ــي
فــي الصناعة خــال عام
طـ ـ ـغ ـ ــت ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ج ــائـ ـح ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــروس ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا.
ويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ص ـ ــانـ ـ ـع ـ ــو
ال ـس ـي ــارات إل ــى ال ـصــن،
أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر أس ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم م ــن
ح ـي ــث ح ـج ــم امل ـب ـي ـعــات،
وأول اق ـت ـصــاد رئـيـســي
يـ ـتـ ـع ــاف ــى مـ ـ ــن الـ ـ ــوبـ ـ ــاء،
إلحـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــات
وال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى خـســائــر
بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات.
وخـطـطــت شــركـتــا فــورد
ونـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وع ـ ـ ــام ـ ـ ــات
تجارية أخرى ،ألول مرة
لتصنيع طرازات جديدة
ل ـل ـص ــن خ ـص ـي ـص ــا فــي
امل ـع ــرض ،والـ ــذي افتتح
تـحــت ضــوابــط ملكافحة
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروس .وق ـ ـ ـفـ ـ ــزت
مبيعات الربع األول من
سـيــارات الــدفــع الرباعي
وسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـس ـ ـيـ ــدان
وال ـشــاح ـنــات الـصـغـيــرة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــن بـ ـنـ ـسـ ـب ــة
 %75.6مـ ـق ــارن ــة ب ـع ــام
 ،2020وفـ ـ ــق مـ ــا نـقـلــت
وكالة أسوشييتد برس،
ع ــن ال ــرابـ ـط ــة الـصـيـنـيــة
ملصنعي السيارات.
(فرانس برس)

لقطات

ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية ،عن ارتفاع مؤشرات
الفقر لتصل إلى ما بين  %26و ،%27وذلك بعد رفع سعر
صرف الدوالر أمام الدينار العراقي ،ما تسبب في زيادة
األسعار وارتفاع معدل التضخم.
وقال عبد الزهرة الهنداوي ،المتحدث باسم الوزارة،
خالل اجتماع وزاري ،أمس االثنين ،وفق وكالة األنباء
العراقيةّ ،
إن الوزارة انتهت من إعداد خطة للتعافي
االقتصادي ،موضحا ّ
أن هذه الخطة سيكون عمرها
سنتين من  2021إلى  2023وتعمل على  3مسارات ،األول
االقتصادي ،يتضمن تحسين مستوى االقتصاد دعـم
القطاع الخاص ،والثاني االجتماعي يتضمن دعـم
مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة

النازحين ،والثالث مكاني ويهدف إلى معالجة الفجوات
التنموية الموجودة في المحافظات.
نشاط عقاري في األردن
كشفت دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية في األردن،
عن ارتفاع إجمالي عدد رخص األبنية الصادرة في
المملكة خالل الشهرين األولين من العام الحالي على
أساس سنوي ،بنسبة  ،%38.1لتبلغ  3385رخصة ،مقارنة
مع  1763رخصة خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الدائرة في تقرير لها ،أمس ،إلى ارتفاع مساحة
األبنية المرخصة لألغراض السكنية ،بنسبة  ،%37.6بينما
انخفضت مساحة األبنية المرخصة لألغراض غير السكنية
في الشهرين األولين من العام الحالي ،بنسبة .%15.9

وشكلت مساحة األبنية المرخصة لألغراض السكنية في
الشهرين األولين من العام الحالي ،ما نسبته  ،%87.7من
إجمالي مساحة األبنية المرخصة ،في حين شكلت غير
السكنية .%12.3
ارتفاع الودائع في كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا
الجنوبية ،ارتفاع ودائع األجانب بالعمالت األجنبية في
البنوك بالدولة للشهر الثاني على التوالي في مارس /آذار
الماضي ،لتصل إلى  92.7مليار دوالر ،بزيادة  2.67مليار
دوالر عن فبراير /شباط الماضي .وقال البنك ،وفق وكالة
«يونهاب» أمسّ ،
إن الشركات األجنبية استثمرت المزيد من
الدوالرات في الودائع المصرفية وسط تحسن الصادرات.

الحالل والحرام...
جديد معارك
بيتكوين
مصطفى عبد السالم

يبدو ّأن الجدل املحتدم حول
العمالت الرقمية ،لن ينتهي
قريبًا ،ولم يعد كذلك قاصرًا على
الخالف حول مخاطرها الشديدة
وحاضرها املتذبذب ومستقبلها
الغامض ،بل امتد إلى نقاش آخر
حول مدى جواز االستثمار في
هذه العمالت من الناحية الشرعية؟
ومع اإلقبال الشديد على التعامل
بالعمالت الرقمية عقب القفزات
التي شهدتها أسعارها تم طرح
يجر
عشرات األسئلة التي لم ِ
حسمها بعد ،منها :هل تلك
العمالت آمنة لالستثمار ،أم تحمل
درجة عالية من املخاطر ،وهل
هي عمالت املستقبل التي تقضي
على النقود الورقية ،أم مجرد
فقاعة مالية ستنفجر قريبًا في
وجه الجميع؟ ومتى تعترف بها
البنوك املركزية مع تجاوز قيمتها
السوقية تريليون دوالر وإقبال
مؤسسات كبرى على االستثمار
فيها ،وما مخاطر العمالت
املشفرة على البنوك التجارية
والشركات املصدرة لبطاقات الدفع
اإللكتروني؟
وإذا كان كبار رجال األعمال مثل
إيلون ماسك ،يستثمر  1.5مليار
دوالر في العمالت الرقمية ،فلماذا
يحذر منها مليارديرات آخرون
من أباطرة وول ستريت؟ وإذا كان
االستثمار في هذه العمالت تكتنفه
مخاطر عالية ،وترفض البنوك
املركزية السماح باالستثمار
فيهاَ ،لم قرار بنك إنكلترا املركزي
تشكيل لجنة لتطوير عملة
رقمية جديدة؟ وملاذا اتخاد البنك
املركزي األميركي خطوة مماثلة؟
وملاذا وصف البنك املركزي
ّ
الصيني بيتكوين أمس ،أنها بديل
استثماري؟
أضف إلى هذه األسئلة أسئلة
أخرى تم طرحها داخل املنطقة
العربية كانت لها خصوصية في
ما يتعلق بالعمالت الرقمية ،فقد
حظيت األسئلة املتعلقة بموقف
األديان السماوية من التعامل بهذه
العمالت بجزء مهم من االسئلة،
وهو ما دفع مؤسسات مسؤولة
عن الفتوى في عدد من الدول
بإصدار فتاوى تحرم التعامل
في هذه العمالت ألسباب عدة،
منها مثال ما قاله عضو هيئة
كبار العلماء في السعودية ،عبد
الله املنيع ،قبل أيام من ّأن التعامل
بالعمالت الرقمية ،يعتبر ّ
محرمًا،
ً
قائال ّإن تلك العمالت ال تملك
ّ
«الثمنية» ،وتعتبر من أكل
معنى
أموال الناس بالباطل ،وهي أشبه
بـ«صالة قمار».
وسبقت الفتوى فتوى أخرى
صادرة عن دار اإلفتاء املصرية،
خلصت إلى ّأن «تداول هذه
العمالت والتعامل من خاللها
بالبيع والشراء واإلجارة وغيرها
حرام شرعًا؛ كما صدرت فتاوى
مماثلة في عدد من الدول ،لكن
يظل الوقت مبكرًا للحكم على
العمالت الرقمية من الناحية
الشرعية ،واجتهادات بعض
العلماء ومؤسسات الفتوى الحالية
ً
قد يتم إعادة النظر فيها مستقبال
في حال اعتراف البنوك املركزية
بهذه العمالت.

الخطوط الجزائرية تطلب قرضًا حكوميًا إلنقاذها من اإلفالس
الجزائر ـ حمزة كحال

ك ـشــف م ـس ــؤول ف ــي مـجـلــس إدارة ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
ّ
الجزائرية ،أن الشركة بصدد االقتراض من الحكومة،
إلنقاذها من تداعيات اإلغالق الذي تسببت به جائحة
كــورونــا ،إذ تكبدت خسائر كبيرة منذ م ــارس /آذار
 .2020وتــواجــه الخطوط الـجــزائــريــة مــأزقــا فــي تدبير
أجور موظفيها لشهري مايو /أيار ويونيو /حزيران
امل ـق ـب ـلــن ،وف ــق املـ ـس ــؤول الـ ــذي ت ـح ــدث إل ــى «ال ـعــربــي
ّ
الـجــديــد» مشيرًا إلــى أن مجلس اإلدارة سيبحث في
اجتماع مقرر في  7مايو /أيار املقبل طلب القرض من

ّ
الحكومة .وأوضح أن «القرض مقدر بـ  120مليار دينار
( 910مــايــن دوالر) يــوجــه جــزء منه لتغطية نفقات
الشركة ورواتب قرابة  10آالف موظف ،وجزء لتسديد
ديون الشركة ،وجزء ثالث لالستثمار الخارجي».
وكانت إدارة الشركة ،قد قدرت الخسائر املالية الناجمة
ع ــن ت ــوق ــف رح ــات ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة بسبب
جائحة كــورونــا ،بنحو  40مليار ديـنــار ( 320مليون
ّ
دوالر) لكل  3أشهر ،ما يجعل إجمالي خسائرها منذ
بداية الجائحة أكثر من  1.2مليار دوالر ،وفق مصدر
ن ـقــابــي داخـ ــل ال ـش ــرك ــة .م ــن جــان ـب ـهــا ،اق ـتــرحــت نـقــابــة
عمال الخطوط الجزائرية ،على مجلس اإلدارة «وضع

ّ
الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة ،وإحالة كل من
بلغ  56عامًا إلى التقاعد ،وكذلك التفاوض مجددًا من
أجل إعادة طرح ملف التقاعد املبكر».
وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على  %95من
حركة املالحة الجوية الداخلية ّ.ومنذ سنوات ،تعاني
الشركة من متاعب مالية ،رغم أنها استفادت من إعادة
جــدولــة ديــونـهــا ل ــدى الـبـنــوك ال ـجــزائــريــة م ــرات عــدة،
ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام  ،2013إذ
جرى تمديد آجال التسديد حتى .2021
وت ـس ـي ــر أوض ـ ــاع ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــزائ ــري ــة ن ـح ــو امل ــزي ــد
م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد ،ب ـس ـبــب ت ــواص ــل ع ـجــزهــا ع ــن تـحـقـيــق
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األرب ــاح ،رغــم ارتـفــاع أسـعــار خدماتها ،مــا بــات يــؤرق
الـجــزائــريــن ،فــي وقــت تــم فيه إقـحــام الشركة فــي قلب
صراع سياسي ،بني شق يطالب باإلبقاء عليها تحت
ّ
سيطرة الحكومة ،وآخــر يرى أن بيع حصة منها هو
ّ
الحل األمثل إلنقاذها ،ما جعلها حبيسة العجز املالي،
ُ
بل مهددة باإلفالس .ويجمع املتابعون مللف الخطوط
ّ
ّ
الـجــزائــريــة ،عـلــى أن مـشــاكــل الـشــركــة العمومية كلها
ّ
ب ــدأت مــن التوظيف الـعـشــوائــي ،ال ــذي جعلها تسجل
«تـخـمــة فــي ال ـع ـمــال» وذل ــك تـحــت ضـغــط شخصيات
بــارزة في الدولة ،تلعب دور الوساطة حينًا وتضغط
أحيانًا ،لتوظيف مقربني منها.
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عمالت

أسواق

تونس :الركود يطاول
متاجر األثرياء
امتدت اإلغالقات
وموجات الركود في
األسواق التونسية لتصل
إلى متاجر األثرياء ،التي
تكبّدت خسائر كبيرة
بسبب تداعيات الجائحة
الصحية
تونس ـ إيمان الحامدي

فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ـح ـي ــرة ،أح ـ ــد أه ــم
األح ـي ــاء ال ـت ـجــاريــة ف ــي الـعــاصـمــة
تــونــس ،يـخـ ّـيــم الــركــود عـلــى أغلب
املـحــال الـتـجــاريــة ،إذ تـبــدو الحركة التجارية
بـطـيـئــة ،فـيـمــا يــاحــظ ال ــزائ ــر زيـ ــادة فــي عــدد
املتاجر املغلقة ،بعد أزمة كورونا التي ضربت
ال ـت ـج ــارة ه ـن ــاك ف ــي مـقـتــل بـحـســب ش ـه ــادات
جـمـعـتـهــا «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» م ــن أص ـح ــاب
املـتــاجــر والـبــاعــة ه ـنــاك .تـقــول منية ع ،وهــي
مـســؤولــة تـجــاريــة فــي محل متخصص ببيع
ّ
مــاركــة عــاملـيــة لـحـقــائــب نـســائـيــة إن «الـحــركــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ف ـ ــي حـ ــالـ ــة «م ـ ــوت
ّ
إكلينيكي» فجل املحال التي ما زالــت تقاوم،
تدفع رسوم اإليجار والكهرباء ورواتب الباعة
ّ
بــالـكــاد» ،مــؤكــدة أن دورة التقشف أصبحت
شاملة في البالد ،بل طاولت ّاألثرياء أيضًا.
ّ
تضيف املسؤولة التجارية أنها تحاول بكل
ال ـط ــرق تـنـشـيــط امل ـب ـي ـعــات ،ب ــل بــاتــت تتصل
ب ـع ـم ــائ ـه ــا عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف ع ـ ــارض ـ ــة عـلـيـهــم
ّ
تـخـفـيـضــات وت ـس ـه ـيــات ف ــي ال ــدف ــع ،غ ـيــر أن
اإلجابة غالبًا ما تأتي سلبية بالقول «ليس
ّ
وق ـت ــه ،أال تــريــن ال ـ ـظـ ــروف؟» ،مـشـيــرة إل ــى أن
العزوف عن الشراء يسيطر على املشهد العام.
ّ
وت ــؤك ــد امل ـت ـحــدثــة أن أغ ـل ــب م ـح ــال امل ــارك ـ ّـات
العاملية أقفلت بصفة مؤقتة أو نهائية تجنبًا
ّ
ملراكمة الخسائر الفتة إلى أن أكثر من  50في
املائة من الصكوك البنكية التي تسلمتها من
عمالئها منذ بدء الجائحة لم تستخلص.
تـشـيــر ب ـيــدهــا إل ــى امل ـح ــال املـ ـج ــاورة املـقـفـلــة،
ّ
مؤكدة أن عددًا من أصحاب املحال ومؤجريها
ي ــواجـ ـه ــون ال ـق ـض ــاء ب ـس ـبــب دي ــون ـه ــم وع ــدم
القدرة على خالص املزودين والقروض.
ّ
وي ـج ـمــع ت ـج ــار تــون ـس ـيــون ع ـلــى أن ال ــرك ــود
ّ
يطاول كل أصناف السلع بما في ذلك املوجهة
منها لألثرياء نتيجة صعوبات عامة تسيطر

ع ـلــى امل ـش ـهــد االقـ ـتـ ـص ــادي وت ــراج ــع امل ـق ــدرة
الشرائية للمواطنني وفـقــدان الــدخــول .ومنذ
بــدء الجائحة الصحية تتصاعد فــي تونس
تصفية األعمال في محال تجارية وخدماتية
ت ــأث ــرت م ــن امل ــوج ــة األول ـ ــى ل ــإغ ــاق الـشــامــل
وق ـ ـ ـ ــرارات اإلغ ـ ـ ــاق ال ـج ــزئ ــي ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
السلطات في فترات مختلفة لكبح الفيروس.
وت ـك ـشــف ب ـي ــان ــات رس ـم ـيــة ل ـ ـ ــوزارة ال ـش ــؤون
ّ
االجتماعية أن عــدد املــؤسـســات الـتــي تواجه
صعوبات اقتصادية زاد بنسبة  233في املائة
مقارنة ،بسنة 2019 ،فيما تطور عدد العمال
املتضررين من اإلغالق بمعدل  157باملائة.
وف ــي امل ـقــابــل ،لــم تـكـشــف الـحـكــومــة عــن حجم
األعـ ـم ــال امل ـص ـف ــاة ف ــي ال ـق ـطــاعــات ال ـت ـجــاريــة
والخدماتية بسبب جائحة كورونا.
ّ
لـكــن الخبير املــالــي ووزي ــر الـتـجــارة السابق،
م ـح ـســن ح ـس ــن ،ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
ّ
إن مشهد اإلغ ــاق ال ـتــام أو الــوقـتــي للمحال
ّ
التجارية والخدماتية يؤكد تضرر كل فئات
املـجـتـمــع ب ـمــا ف ــي ذل ــك األث ــري ــاء ،م ـش ـي ـرًا إلــى
ّ
أن مـصــالــح الـجـبــايــة تـسـ ّـجــل يــومـيــا عـشــرات
الطلبات لتصفية األعمال وتعليق تراخيص
استغالل محال تجارية وخدماتية.
ّ
ووف ــق حـســن ف ــإن األث ــري ــاء بــدورهــم تـضــررت
ّ
أعمالهم وأصبحوا أقــل استهالكًا لكل املــواد

% 5.7

كــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة
للبنك الــمــركــزي التونسي
تسجيل تباطؤ في معدل
منح الــقــروض فــي يناير/
كانون الثاني ( 2021على
أســاس سنوي) ،ليقف عند
 5.7بــالــمــائــة ،مقابل 6.8
بالمائة في ديسمبر/كانون
األول .2020

ً
الكمالية ،فضال عــن توجيه مداخيلهم نحو
االدخ ـ ـ ــار م ــدف ــوع ــن ب ــال ـخ ــوف م ــن املـسـتـقـبــل
وغموض املشهد االقتصادي والسياسي في
ّ
ّ
البالد .ويوضح أن تقليص اإلنفاق شمل كل
طبقات املجتمع ،بما في ذلك أصحاب الدخول
امل ــرت ـف ـع ــة واألع ـ ـمـ ــال الـ ـح ــرة ال ــذي ــن ت ـض ــررت
أعمالهم من فترات اإلغالق املتتالية.
ّ
ي ـض ـيــف وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة ال ـس ــاب ــق أن ضعف
وتـ ـب ــاط ــؤ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ــرافـ ـق ــة الـ ـت ــي أق ــرت ـه ــا
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة إبـ ــان امل ــوج ــة األول ـ ــى من
الـجــائـحــة فــي مــايــو /أي ــار  2020تسببت في
تعقيدات كبيرة للمؤسسات االقتصادية.
ّ
ويشير إلى أن انخراط القطاع املالي في دعم
املــؤسـســات املـتـضــررة لــم يــرتـ ِـق إلــى املستوى
امل ـط ـلــوب ،مـطــالـبــا ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي الـتــونـســي
ّ
بــإصــدار ق ــرارات واضـحــة تـحــث الـبـنــوك على
تــوف ـيــر ق ـ ــروض م ـي ـســرة م ــن دون ض ـمــانــات
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـح ـمــاي ـت ـهــا مــن
اإلغالق واالنهيار التام.
ّ
ّ
وي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث أن ت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات إداريـ ـ ـ ـ ــة
وطـ ــول اإلج ـ ـ ــراءات حــال ـتــا دون االن ـت ـف ــاع من
مخصصات بقيمة  850مليون دينار (الدوالر
=  2.75ديـنــار) وضعتها الحكومة على ذمة
املؤسسات في إطار خطة اإلنقاذ االقتصادي،
ّ
مؤكدًا أن صعوبة النفاذ إلــى خطوط تمويل
املرافقة الحكومية أدخــل االقتصاد في دورة
انـكـمــاش تــاري ـخــي .وكـشـفــت بـيــانــات رسمية
للبنك املركزي التونسي تسجيل تباطؤ معدل
منح القروض في يناير /كانون الثاني 2021
(على أساس سنوي) ،ليقف عند  5.7باملائة،
مقابل  6.8باملائة في ديسمبر /كانون األول
ّ
 .2020وأوض ــح البنك املــركــزي الـتــونـســي ،أن
هــذا االنـخـفــاض يـبــرز مــن خــال التباطؤ في
القروض املمنوحة للمهنيني التي لم يتجاوز
معدل زيادتها  5.3باملائة مقابل  7.2باملائة
سنة  ،2020بعد انخفاض الـقــروض قصيرة
املـ ــدى .كـمــا بـ ّـيـنــت املـعـطـيــات نفسها ارتـفــاع
نسبة الزيادة في القروض لألفراد لتصل إلى
 6.7بــاملــائــة مقابل  5.8بــاملــائــة فــي ديسمبر/
كانون األول  ،2020مما يحمل عالمة تسارع
في الـقــروض االستهالكية والسكنية بنسبة
 8.9باملائة و 4.2باملائة على التوالي ،مقابل
 7.6باملائة و 3.8باملائة سنة .2020
وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ت ــداعـ ـي ــات كـ ــورونـ ــا اق ـت ـص ــادي ــا
تتوالى مع اتساع دائرة انتشار الفيروس ،إذ
تتراكم جبال الديون والخسائر على ّ
التجار
واملستثمرين ،وتتخذ الحكومة والشركات
ت ــداب ـي ــر ت ـق ـش ـف ـيــة ص ــارم ــة ت ـل ـقــي بـظــالـهــا
الثقيلة على األسواق.

ليبيا األولى عربيًا في تعدين بيتكوين
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتصدر ليبيا عربيًا عمليات تعدين عملة بيتكوين بنسبة
 %0.13مــن اإلن ـت ــاج ال ـعــاملــي ،بـحـســب وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ»
األميركية.
وي ــأت ــي ذل ــك رغ ــم ح ـظــر ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ال ـل ـي ـبــي ،الـتـعــامــل
بالعمالت االفتراضية مثل بيتكوين ،وإيثيريوم ،وغيرهما،
محذرًا املواطنني من املخاطر األمنية واالقتصادية لتداول
هذه العمالت ،وذلك بعدما شهدت هذه املعامالت انتشارًا
ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ف ــي ظ ــل ت ــردي األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة
واملعيشية للمواطنني مع الفوضى األمنية بالبالد.
ّ
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ف ــي ب ـي ــان س ــاب ــق ،أن «ال ـع ـمــات
االف ـت ــراض ـي ــة م ـثــل بـيـتـكــويــن ون ـح ــوه ــا غ ـيــر قــانــون ـيــة في
ليبيا ،وال توجد ّ
أي حماية للمتعاملني بها» ،مشيرًا إلى
مـخــاطــرهــا الحتمالية اسـتـخــدامـهــا فــي «أنـشـطــة إجــرامـيــة
ومخالفة للقوانني مثل غسل األموال وتمويل اإلرهاب».
وتـتـعــرض الـعـمــات اإللكترونية فــي أغـلــب ال ــدول العربية
إلى قيود من السلطات النقدية ،بسبب تقلباتها الشديدة
واملضاربة عليها واستغاللها في أنشطة غير مشروعة.
وفي هذا السياق ،قال املحلل املالي ،عادل الكيالني لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» إن «علماء الشريعة اتفقوا على عــدم مشروعية
هذه العملة ،للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في
ّ
تحديد قيمتها ،كما أن ُالبنوك املركزية في العالم لم تعترف
ّ
بها بسبب مجهولية املصدر لها ،وتأثيرها على السياسة
ّ
النقدية للبنك املركزي» .وأضاف أن انتشار تعدين العمالت
الرقمية في ليبيا ،هو نتيجة رسوم التيار الكهربائي شبه
املعدومة ،باإلضافة إلى الفوضى األمنية بالبالد .وبحسب
ّ
مراقبني فإن عملية تعدين بيتكوين بالذات ،معقدة وصعبة
بطبيعتها ،وتستهلك كـثـيـرًا مــن الـكـهــربــاء ،فـهــي تتطلب
معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشيفرات والعمليات
الحسابية املـعـقــدة والـطــويـلــة .مــن جــانـبــه ،أش ــار املصرفي

ّ
واملهتم بالعمالت الرقمية ،عمران الشايبي ،إلــى أن هناك
ارتفاعًا جنونيًا للعمالت الرقمية الصغيرة وسيقبل على
تــداولـهــا املــايــن .وح ــذر مــن الـتـعــامــل فــي بـعــض العمالت
ّ
الرقمية ألن كثيرًا منها سـيــزول مــع نهاية الـعــام ،أمــا تلك
التي ستصمد بعد الصعود ستستمر لفترة طويلة جدًا.
ّ
وأوضح الشايبي في حديثه إلى «العربي الجديد» أن هذه
الـسـنــة سـتـكــون تــاريـخـيــة فــي ال ـت ـحــول لـلـعـمــات الــرقـمـيــة.
الـسـبــاق اآلن يــدق أب ــواب امل ـصــارف املــركــزيــةّ ،
وأي دول ــة لم
تدخل هذا السباق ستكون خارج نطاق التغطية.
ّورأى املستثمر الليبي ،عبد الرحمن سليمان بــن صالح،
أنه «يمكن االستفادة من العمالت الرقمية ،وتصبح ليبيا
مركزًا عامليًا لتعدينها ،في حال جرى توفير البنية التحتية
ّ
الالزمة لذلك» .وأضاف أن هناك انتشارًا كبيرًا ملحال تجارية
تتعامل بالعمالت الرقمية.
من جانبه ،قال مدير مركز «أويــا» للدراسات االقتصادية،
أحـمــد أبــولـســن« :هـنــاك الـعــديــد مــن الـعــوائــق أم ــام انتشار
اس ـت ـخ ــدام ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـن ـقــود ف ــي ال ـع ــال ــم ،م ــن أهـمـهــا
صعوبة إصدارها بواسطة املستخدم العادي نظرًا لتعقد
برامج الوصول إليها ،وكذلك العمليات الحسابية الالزمة
إلجــراء عمليات التعدين ،ناهيك عن شــدة تقلب أسعارها
ّ
من وقت آلخر» .وأضاف أن من يتم التحويل إليه قد ال يجد
طلبًا جاهزًا أو كافيًا للتخلص منها بالسرعة املناسبة ،أو
ّ
التأكد من أن عمليات البيع ستتم بالسعر الذي تم إرسالها
ّ
به .وأكد أبولسني أن اإلقبال على التعامل بمثل هذه النقود،
يكمن في ما تتمتع به من مزايا ،من أهمها سهولة نقلها
مــن دون امل ــرور على هيئة رقــابـيــة أو بـنــك ،ومــن دون دفع
رس ــوم تـحــويــل أو تحمل ف ــروق م ـعــدالت ص ــرف الـعـمــات،
وغـيــرهــا مــن التكاليف الـتــي تفرضها الـقـنــوات التقليدية
على تحويل األمــوال ،والتي تؤثر بشكل كبير على العديد
من الفئات التي تتعامل بالنقد األجنبي دوليًا كتحويالت
العمال املهاجرين.

ّ
يحذر من التعامل بالعمالت الرقمية (محمود تركية/فرانس برس)
البنك المركزي

كورونا يكب ّد المتاجر خسائر باهظة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تقارير عربية
معيشة

يمنيون «صائمون طوال العام» بسبب الغالء
صنعاء ـ محمد راجح

ال يأبه إبراهيم قايد ،بنصف الراتب السنوي
ال ــذي تسلمه أخ ـي ـرًا ،مــن سـلـطــات العاصمة
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــة ل ـس ـي ـط ــرة
ّ
الحوثيني ،ألن تكاليف رمضان تفوق كثيرًا
قـ ــدراتـ ــه امل ـع ـي ـش ـيــة ال ـت ــي أص ـب ـح ــت ضـئـيـلــة
ومحدودة للغاية.
ي ـق ــول ق ــاي ــد ،ال ـ ــذي ي ـع ـيــل أس ـ ــرة م ـكــونــة من
ّ
خـمـســة أشـ ـخ ــاص ،ل ــ«ال ـع ــربــي ال ـج ــدي ــد» إن
«املعيشة في رمضان تتطلب موازنة كبيرة
تستند إلى فرص عمل كانت تتوفر في هذا
الشهر فــي مختلف قـطــاعــات األع ـمــال ،فيما
اآلن التهم الغالء الفاحش املتصاعد بشكل

متواصل ما تبقى من الدخل املحدود ،بينما
قضى كورونا على فرص العمل التي يوفرها
شـهــر رم ـضــان» .وبـسـبــب تــدهــور أوضــاعـهــم
املـعـيـشـيــة ،ب ــات الـيـمـنـيــون يـصــومــون طــوال
الـ ـع ــام ع ــن وجـ ـب ــات رئ ـي ـس ـي ــة .وي ـح ــل شـهــر
رمـضــان هــذا الـعــام ،بالتزامن مــع مــا تتخذه

أسر تكتفي بوجبة
واحدة فقط في شهر
رمضان

ارتفاعات حادة في أسعار السلع (محمد حمود)Getty/

ال ـس ـل ـطــات املـعـنـيــة امل ـت ـع ــددة ف ــي ال ـي ـمــن من
إجـ ــراءات وقــائـيــة اح ـتــرازيــة ملــواجـهــة موجة
ثانية أكثر حدة من فيروس كورونا.
وأدت عوامل عــدة ،منها ما أنتجته الحرب،
إلـ ـ ــى تـ ــدهـ ــور زراع ـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ــن مـ ــن ال ـح ـب ــوب،
خ ـص ــوص ــا ت ـل ــك األصـ ـ ـن ـ ــاف الـ ـت ــي ارت ـب ـط ــت
بــإنـتــاج ع ــدد مــن املـكــونــات واملـ ــواد الغذائية
الـتــي تحتل مساحة ب ــارزة فــي مــوائــد األســر
اليمنية فــي رم ـضــان ،مـثــل «ال ـل ـحــوح» الــذي
ي ـن ـت ــج مـ ــن الـ ــدخـ ــن أو الـ ـ ـ ــذرة الـ ـش ــامـ ـي ــة ،أو
الشعير الذي يصنع منه «الشفوت» الوجبة
الرئيسية فــي إف ـطــار اليمنيني .فــي املـقــابــل،
ه ـنــاك م ــن يـغـتـبــط ب ــرم ـض ــان ،مل ــا يـمـثـلــه من
فرصة لتقليل الــوجـبــات اليومية ،إذ يتميز

موسم الصيام بوجبتني رئيسيتني ،وأحيانًا
يكتفون بوجبة واحدة فقط فيه هي اإلفطار،
رغم كونها مجازفة للصائمني الذين يقضون
ساعات النهار ممتنعني عن األكل والشرب.
امل ــواط ــن واص ــل امل ـيــاســي ،مــن س ـكــان مدينة
الـ ـح ــدي ــدة غ ــرب ــي ال ـي ـم ــن ،ي ـع ـبــر ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن ن ـظ ــرة ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة مــن
اليمنيني وموقفهم من شهر رمضان بالقول:
«صــائـمــون ط ــوال ال ـعــام» ،فــي إش ــارة إلــى ما
يعانيه جــزء كبير من السكان في اليمن من
ٍّ
وتهاو في الدخل والذي أدى إلى
ترد معيشي
ٍ
تفشي الـجــوع وســوء التغذية لــدى نحو 12
مليون نسمة ،وفق تقديرات رسمية وأممية
ل ـعــدد الــوج ـبــات املـتـنــاولــة فــي ال ـيــوم والـتــي
وصلت إلى أدنى مستوى.
يوافق حمزة صــاح ،من سكان مدينة عدن،
الذي يتحدث لـ«العربي الجديد» عن تسبب
تــدهــور األوضـ ــاع مــن فـتــرة ألخ ــرى وان ـعــدام
الـخــدمــات الـعــامــة كــالـكـهــربــاء خـصــوصــا في
الصيف ،في تحويل نمط حياتهم من النهار
إلى الليل ،وهو ما جعلهم يعيشون رمضان
ألكثر من شهر في العام.
ال ـخ ـب ـيــر الـ ــزراعـ ــي واألك ــاديـ ـم ــي ف ــي جــامـعــة
«الحديدة» صهيب الباجلي ،يفسر لـ«العربي
الجديد» سبب تراجع زراعــة بعض أصناف
الـ ـحـ ـب ــوب وامل ــرت ـب ـط ــة ب ـش ـكــل ك ـل ــي ب ـمــوائــد
األس ــر اليمنية فــي شـهــر رم ـض ــان ،بـمــا ّ
يمر
ب ــه ال ـي ـم ــن م ــن ت ـغ ـي ـي ــرات م ـنــاخ ـيــة عــاصـفــة
م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وجـ ـف ــاف وت ـص ـح ــر ،وأم ـط ــار
غ ـيــر مــوس ـم ـيــة غ ــزي ــرة ت ـن ـتــج ع ـن ـهــا سـيــول
وفيضانات تتسبب بــأضــرار زراع ـيــة بالغة
في جرف التربة وتدهور األراضي الصالحة
لــزراعــة مثل هــذه األصـنــاف .وأدت مجموعة
م ــن ال ـع ــوام ــل ،عـلــى رأس ـه ــا ال ـح ــرب وال ـف ــراغ
الحكومي وأزمات الوقود ،إلى انحسار ُمريع
في زراعة محاصيل الحبوب التي انخفضت
إنتاجيتها بما يقارب  %45خــال السنوات
املاضية في اليمن.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة
والـ ـ ّ
ـري ،اطـلـعــت عليها «الـعــربــي الـجــديــد»،
ف ـق ــد ت ــراج ــع إنـ ـت ــاج ال ـي ـم ــن م ــن مـحــاصـيــل

الـ ـحـ ـب ــوب الـ ـغ ــذائـ ـي ــة م ـث ــل ال ـق ـم ــح وال ـ ـ ــذرة
وال ــدخ ــن وال ـش ـع ـيــر خ ــال س ـن ــوات ال ـحــرب
التي تشهدها البالد منذ عام  ،2015إلى 300
ألف و 500طن في عام  ،2019مقارنة بنحو
ً
 700ألف طن عام  ،2014فضال عن انخفاض
املساحة املزروعة بهذه املحاصيل إلى 505
آالف هكتار من  727ألف هكتار خالل نفس
ال ـف ـتــرة .وتعتبر محاصيل الــدخــن وال ــذرة
بصنفيها الــرفـيـعــة والـشــامـيــة ،إل ــى جانب
ال ـش ـع ـيــر ،م ــن ال ـس ـلــع امل ـه ـمــة ال ـت ــي يعتمد
عليها اليمنيون بشكل كلي ليس في املوائد
الرمضانية بل معظم فترات الـعــام .وتنفذ
السلطات اليمنية ،فــي عــدن وتـعــز ومــأرب
وحـضــرمــوت ،إج ــراءات احـتــرازيــة متتابعة
نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع ع ــدد اإلص ــاب ــات بـفـيــروس
كـ ــورونـ ــا بـ ـص ــورة تـ ـف ــوق ب ـك ـث ـيــر ق ــدرات ـه ــا
على التعامل معه .وتشمل هذه اإلجــراءات
إغالق أماكن التجمعات مثل قاعات األفراح
وامل ـنــاس ـبــات واألس ـ ـ ــواق وامل ـط ــاع ــم ،بينما
تــواصــل سلطات صنعاء سياسة الصمت
املـطـبــق فــي الـتـعــامــل مــع تفشي الــوبــاء في
العاصمة اليمنية بصورة أكبر بكثير عن
املوجة األولى ،وفق مصادر طبية.
ومع اتحاد فيروسات عدة على اليمنيني ال
تختلف عن كورونا في أضرارها البالغة على
تغذية السكان املتدهورة ،نتج عن ذلك ،وفق
الخبير فــي مـجــال الـتـغــذيــة ،ولـيــد الفيضي،
فــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ضـعــف في
ال ـقــدرات املناعية للمواطنني والـتــي تالحظ
ب ـش ـكــل أك ـب ــر ف ــي امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة ل ـف ـيــروس
كــورونــا ،باإلضافة إلــى مــا تمثله التأثيرات
املعيشية بسبب الـحــرب مــن تهديد لـقــدرات
نسبة كبيرة من اليمنيني في شهر رمضان،
وما يرافق الصوم من فقدان الغذاء والسوائل
طــوال فـتــرات الـيــوم ،مقابل عــدم الـقــدرة على
التعويض في فترات ما بعد اإلفطار.
ّ
وفــق تقديرات رسمية ،فــإن نحو ثلث األسر
ال ـي ـم ـن ـيــة ت ـع ــان ــي مـ ــن ف ـ ـجـ ــوات فـ ــي نـظـمـهــا
الـغــذائـيــة ،وتـكــاد ال تستهلك ّ
أي أطعمة من
البقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات
األلبان واللحوم.

فلسطين:
تطوير
صندوق
«استدامة»

أعلنت الحكومة الفلسطينية وسلطة
الـنـقــد الفلسطينية ،أم ــس اإلث ـنــن،
عـ ــن ت ــوسـ ـي ــع وتـ ـط ــوي ــر صـ ـن ــدوق
«استدامة» ،الذي تديره سلطة النقد،
والهادف لتوفير التمويل للقطاعات
ً
االقتصادية ،ليكون صندوقا ضمن
ّ
مـعــايـيــر تـمــكــن ش ــرائ ــح أوسـ ــع من
االستفادة منه ،وبالتالي املساهمة
ال ـف ــاع ـل ــة واملـ ـب ــاش ــرة ف ــي الـتـنـمـيــة
االقتصادية وبما ينسجم مع خطة
ال ـح ـكــومــة ال ـت ـن ـمــويــة .وقـ ــال رئـيــس
الــوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية،
فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه ب ـم ـس ـت ـهــل ال ـج ـل ـســة
األسـبــوعـيــة لـلـحـكــومــة بـمــديـنــة رام
الله أمــس« ،إن صندوق (استدامة)
ي ـغ ـط ــي م ـ ـشـ ــاريـ ـ َـع ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
الـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
وال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي وتشجيع النمو
وتـعــزيــز دور مــؤسـســات اإلق ــراض
م ـت ـنــاهــي الـ ـصـ ـغ ــر» .وي ـب ـل ــغ حـجــم
الصندوق حوالي  435مليون دوالر،
وفق اشتية.

السودان

الدوالر الجمركي يرفع أسعار السلع
الخرطوم ـ هالة حمزة

تشهد أسواق الخرطوم ارتفاعا كبيرًا
ف ــي أس ـع ــار ال ـس ـلــع ال ـض ــروري ــة خــال
مــوســم رم ـض ــان ،خــاصــة امل ـس ـتــوردة،
ب ـس ـب ــب زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـم ــرك ــي
األخ ـ ـيـ ــرة والـ ـت ــي طـبـقـتـهــا ال ـح ـكــومــة
فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات م ـت ـس ــارع ــة ت ـش ـي ــر إل ــى
اتـ ـج ــاهـ ـه ــا نـ ـح ــو الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـك ــام ــل
عقب التوجيهات األخـيــرة لصندوق
النقد الدولي ،ما دفع هيئة الجمارك
السودانية إلعالن زيادة جديدة للمرة
الثانية على التوالي في أقل من شهر.
ونـفــذت الهيئة زيــادتـهــا السابقة في
السابع عشر من مارس /آذار املنصرم
إلـ ــى  20ج ـن ـي ـهــا س ــودانـ ـي ــا لـ ـل ــدوالر،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان  15ج ـن ـي ـهــا ،ث ــم أعـلـنــت
الزيادة األخيرة في األول من إبريل /
نيسان إلى  28جنيها للدوالر بنسبة
 %40عن السعر السابق.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدت الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
وامل ـ ــوردون تطبيق ال ــزي ــادة الـجــديــدة
عـلــى الـ ــدوالر الـجـمــركــي مـحــذريــن من
م ــوج ــة ع ــات ـي ــة م ــن ال ـ ــزي ـ ــادات ت ـط ــاول
ال ـ ـس ـ ـلـ ــع االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة امل ـق ـب ـل ــة.
وك ـش ــف أمـ ــن عـ ــام ال ـغ ــرف ــة ال ـت ـجــاريــة
ف ــي واليـ ـ ــة الـ ـخ ــرط ــوم ،ال ـط ـي ــب ط ـلــب،
عــن مقترح بــوضــع معالجات لتالفي
آث ــار الــزيــادة الجمركية تـنــوي غرفته
دفـعـهــا للحكومة االنـتـقــالـيــة تخفيفا
لألعباء املعيشية على املواطنني ،من
بينها استثناء سلع ضرورية معينة
مــن ال ــزي ــادة الـجـمــركـيــة بنسبة .%40
وق ــال إن الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة تشهد
اس ـت ـق ــرارا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن بسبب
الركود الحاد في األسواق رغم دخول
مــوســم رم ـضــان ،مـحــذرا مــن أن يــؤدي
تجاهل الحكومة للمعالجات املقترحة
الرتـفــاع حــاد فــي السلع االستهالكية
كـ ــافـ ــة ،خ ــاص ــة املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة .وان ـت ـق ــد

املورد زاهر الصديق ،الزيادة في سعر
الدوالر الجمركي والتي أدت إلى غالء
سلع ضرورية.
ول ــوح ــت هـيـئــة ال ـج ـم ــارك ال ـســودان ـيــة
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ب ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
االنتقالية في الـســودان إلغاء الــدوالر
ال ـج ـم ــرك ــي ب ــال ـك ــام ــل ت ــدري ـج ـي ــا ك ــرد
فعل طبيعي لالستقرار الــذي تشهده
الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـجـ ـنـ ـي ــه م ـق ــاب ــل
ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة م ــا يـنـفــي دواع ــي
وج ــود ال ــدوالر الـجـمــركــي .وأوضـحــت
أن ت ـع ــدي ــل ق ـي ـمــة الـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـمــركــي
يهدف إلى املساهمة في تنفيذ حزمة
اإلصالحات والسياسات واإلجــراءات
في االقتصاد الكلي وليس فقط زيادة
اإليرادات الجمركية.
وقــال العضو املـفــوض ملحطة جمارك
سوبا ،محمود عبد الفتاح ،إن زيــادة
ال ـ ـ ــدوالر ال ـج ـمــركــي ل ـهــا آث ـ ــار سلبية
كبرى على السلع والبضائع يتحملها
املــواطــن ولـيــس امل ــورد وح ــده ،مشيرا
إلــى أن زيــادة ال ــدوالر تبعتها زيــادات
أخرى في رسوم الجودة واملواصفات
ورسـ ـ ـ ــوم امل ـع ـم ــل ال ـج ـم ــرك ــي لـفـحــص
ع ـي ـن ــات ال ـس ـل ــع وال ـب ـض ــائ ــع ال ـ ـ ــواردة
والتي قفزت من  100إلــى  1000جنيه
للعينة الــواحــدة ما يزيد من التكلفة.
وتوقع عبد الفتاح ظهور األثر السالب
ل ـلــزيــادة فــي الـ ــدوالر الـجـمــركــي خــال
الشهرين املقبلني.
ومــن جانبه ،قــال املـســؤول الضريبي،
عــادل عبداملنعم ،لـ«العربي الجديد»
إن ال ــزي ــادة الـتــي طبقت عـلــى ال ــدوالر
ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %40ض ـئ ـي ـلــة
مـقـتــرحــا ترفيعها بــال ـتــدرج إل ــى 100
و 150ل ـت ـص ــل قـ ـب ــل شـ ـه ــر ي ــونـ ـي ــو /
حــزيــران املـقـبــل ل ـ  200جنيه لتغطية
ال ـع ـج ــز اإلي ـ ـ ـ ــرادي ف ــي مـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام
املـ ــالـ ــي الـ ـح ــال ــي  2021فـ ــي ال ـن ـصــف
األخير بدال عن تغطيتها باالستدانة
مــن النظام املصرفي وطباعة العملة

والـتــي تسببت فــي التضخم الجامح
وتــدهــور الجنيه الـســودانــي .وأوضــح
أن سعر صــرف ال ــدوالر األمـيــركــي في
ال ـســوق امل ـ ــوازي هــو الـسـبــب األس ــاس
في زيادة أسعار السلع وليس الدوالر
الجمركي .ويبلغ سعر الدوالر رسميا
ن ـح ــو  382ج ـن ـي ـهــا .وف ــرض ــت وزارة
امل ــالـ ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة زيـ ـ ـ ــادة م ـت ـعــددة
على قيمة ال ــدوﻻر الجمركي إلــى 6.1
ج ـن ـي ـهــات م ـقــابــل  6ج ـن ـي ـهــات طبقت
فــي الثالث والعشرين مــن أغسطس/
آب  ،2015وقـ ــد سـبـقـتـهــا زي ـ ـ ــادة ل ـ ـ 6
جنيهات مقابل  5.86جنيهات نفذت
ف ــي ش ـهــر ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي من
العام  ،2015ثم أصدرت قرارا بزيادات
متتالية حـتــى وص ــل إل ــى  28جنيها.
وش ـه ــدت األسـ ـ ــواق م ــوج ــات متتالية
م ــن غـ ــاء ال ـس ـل ــع ون ـق ــص ال ـخ ــدم ــات،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــا أدى إلــى
تفاقم األوضــاع املعيشية للمواطنني.
ووصـ ــف ع ـضــو الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة
بقوى الحرية ،والتغيير ،عــادل خلف
ال ـلــه ،ال ــزي ــادة عـلــى الـ ــدوالر الجمركي
بأنها تمت تلبية إلمــاءات املقرضني
والدائنني ،تمهيدا للقائهم في مؤتمر
باريس مطلع مايو/أيار القادم ،والتي
وصفها بأنها مطالب ال تنتهي ،ودون
التزامات من قبلهم .وأضاف خلف الله
أن هذه الزيادة قد اقترنت مع ارتفاع
ضريبة الجمارك بنسبة  ،%40مبينا
أن زيادة املحروقات وضريبة الجمارك
س ـ ـتـ ــؤدي إلـ ـ ــى املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ـض ـخــم
واالنـ ـكـ ـم ــاش ك ـمــا أن ـه ــا سـ ـت ــؤدي إلــى
ت ــراج ــع ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة بسبب
ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب ،وزيادة
ن ـس ـبــة ال ـب ـطــالــة وال ـف ـق ــر .وأضـ ـ ــاف أن
املــديــرة التنفيذية السابقة لصندوق
الـنـقــد كــريـسـتــن الغـ ــارد ق ــد اختتمت
تـقـيـيـمـهــا مل ــا يـسـمــونــه بــاإلصــاحــات
بدعوة املجتمع الدولي بدعم السودان
لالنتقال القتصاد السوق الحر.
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أخبــار
العرب
اتفاقية بين شركتين إماراتية
وإسرائيلية
قالت شركة « »G42التقنية اإلماراتية،
ّ
إنها وقعت اتفاقية مع شركة «رافائيل»
اإلسرائيلية ،لتشكيل مشروع مشترك
من شأنه تسويق الذكاء االصطناعي،
وتقنيات وحلول البيانات الضخمة .وذكرت
الشركة في بيانّ ،أن املشروع الجديد واسمه
« ،»Presight.AIسيعمل على تطوير العديد
من البرامج التقنية في مختلف القطاعات
باملنطقة والعالم.
وحضر حفل التوقيع  -لم يذكر البيان
تاريخه  -الذي أقيم في مدينة هرتسليا
اإلسرائيلية ،سفير اإلمارات لدى إسرائيل
محمد آل خاجة ،ومسؤولون من الشركتني.
وستنشئ « »Presight.AIمركزًا للبحث
والتطوير في إسرائيل «واالستفادة من
املواهب املحلية لقيادة تطوير تقنيات الذكاء
االصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقها
في قطاعات كالبنوك والرعاية الصحية
والسالمة وغيرها» بحسب البيان .ووقعت
اإلمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/
أيلول  ،2020اتفاقية تطبيع كامل للعالقات
بينهما ،تبعتها عشرات االتفاقيات في
املجاالت االقتصادية والتجارية والسياحية
والتكنولوجية والصحية واملصرفية.
انخفاض فائض ميزان تجارة
الكويت
أظهرت بيانات رسمية ،تراجع فائض
امليزان التجاري (الفرق بني الصادرات
والواردات) لدولة الكويت ،بنسبة  59.5في
املائة على أساس سنوي خالل ،2020
وسط تداعيات غير مسبوقة على االقتصاد
الكويتي بسبب جائحة كورونا وانخفاض
أسعار النفط .وبحسب مسح استند إلى
بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية
(حكومية) ّ
فإن الفائض التجاري انخفض
إلى  3.79مليارات دينار ( 12.6مليار
دوالر) في  ،2020مقابل  9.37مليارات
دينار ( 31.16مليار دوالر) في .2019
وأوردت البياناتّ ،أن قيمة صادرات الكويت
انخفضت بنسبة  37.1في املائة إلى 12.28
مليار دينار ( 40.8مليار دوالر) خالل العام
املاضي ،مقابل  19.54مليار دينار (65
مليار دوالر) بالعام السابق له.
وبالنسبة للواردات السلعية ،أفادت
البيانات بانخفاضها بنسبة  16.5في
املائة على أساس سنوي إلى  8.49مليارات
دينار ( 28.2مليار دوالر) ،مقارنة مع
 10.1مليارات دينار ( 33.6مليار دوالر)
بالعام السابق له.

أخبــار
العالم
تقلّص فائض ميزان
المعامالت الجارية لـ«اليورو»
أفادت بيانات من البنك املركزي األوروبي،
أمس االثنني ،بأن فائض ميزان املعامالت
ّ
الجارية ملنطقة اليورو تقلص في شهر
فبراير/شباط ،بفعل تراجع صافي صادرات
السلع والخدمات .وسجل التكتل الذي يضم
 19دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان
املعامالت الجارية  25.9مليار يورو ،في
شهر فبراير/شباط ،انخفاضا من 34.7
مليار في شهر يناير/كانون الثاني ،أشارت
إليه بيانات معدلة .وأظهرت بيانات غير
معدلة تنامي الفائض إلى  13.3مليار يورو
من  5.6مليارات يورو .وفي  12شهرا حتى
فبراير/شباط ،زاد فائض ميزان املعامالت
الجارية إلى  2.3باملائة من الناتج املحلي
اإلجمالي للتكتل ،من  2.2باملائة في فترة 12
شهرا السابقة عليها.
الصين توافق على مشاريع
استثمارية جديدة
وافقت أعلى هيئة حكومية للتخطيط
االقتصادي في الصني على  16مشروعا
الستثمار األصول الثابتة في الربع األول
من العام بقيمة إجمالي االستثمارات 45.4
مليار يوان (حوالي  6.96مليارات دوالر)،
وفقا ملا أظهرته بيانات رسمية ،أمس االثنني.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح
أن املشروعات كانت في صناعات النقل
والطاقة والتكنولوجيا الفائقة بشكل
رئيسي .وسجل قطاع استثمار األصول
الثابتة الصيني انتعاشا قويا في الربع األول
من عام  ،2021مع استمرار التحسن في
هيكل االستثمار .وذكرت الهيئة الوطنية
لإلحصاء أن استثمار األصول الثابتة ارتفع
بنسبة  25.6في املائة على أساس سنوي
إلى  9.6تريليونات يوان في الشهور الثالثة
األولى .وكان النمو املزدوج مدفوعا إلى
حد كبير بقاعدة منخفضة للمقارنة في
أوائل العام املاضي ،عندما شل كوفيد19-
األنشطة االقتصادية في الصني.
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رؤية

اقتصاد الناس
على الرغم من استبعاد التوصل إلى اتفاق سريع بين طهران وواشنطن
في المفاوضات الجارية بينهما عبر الوسيط األوروبي في فيينا ،إال
أن أسواق النفط بدأت في دراسة تداعيات عودة الخامات اإليرانية
لألسواق على دورة انتعاش أسعار النفط

أزمة الرقائق اإللكترونية
وصناعة السيارات
أحمد ذكر اهلل

إحياء االتفاق
النووي

مخاوف من تأثير عودة النفط
اإليراني على طفرة األسعار
لندن ـ العربي الجديد

يعود املواطن األميركي واألوروبي
واآلسيوي لألسواق االستهالكية
فـ ــي صـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـج ـ ــاري بـعــد
فـ ـت ــرة مـ ــن اإلغـ ـ ـ ــاق وت ـق ـي ـي ــد الـ ـح ــرك ــة ،وه ــو
ن ـهــم ل ـت ـعــويــض م ــا ف ــات ــه م ــن رحـ ــات تـســوق
وتــرف ـيــه وم ـش ـتــريــات .وت ــدع ــم ه ــذه ال ـشــراهــة
االس ـت ـهــاك ـيــة ،فـ ــورات مــالـيــة ت ـقـ ّـدرهــا وكــالــة
موديز للخدمات املالية بنحو  5.4تريليونات
دوالر ،ادخرها املستهلكون خالل عام كورونا.
وبالتالي ،فإن العالم الغربي مقبل على فورة
اسـتـهــاكـيــة ضـخـمــة ف ــي ق ـطــاعــات الـسـيــاحــة
والسفر والترفيه ،خاصة داخــل االقتصادات
الـ ـكـ ـب ــرى ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
والصني ودول النمور اآلسيوية .ويرى خبراء
أن هذه الفورة ستشعل الطلب على املشتقات
النفطية مثل الجازولني والديزل التي ارتفعت
أس ـع ــاره ــا وت ـضــاع ـفــت ف ــي ب ـعــض ال ــوالي ــات
األميركية إلى أكثر من  4دوالرات للجالون.
من هذا املنطلق ،يركز خبراء الطاقة أنظارهم
ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات الـ ـج ــاري ــة ف ــي ف ـي ـي ـنــا عـبــر
الــوسـيــط األوروبـ ــي ،إلحـيــاء االت ـفــاق الـنــووي
وم ـ ـ ــدى احـ ـتـ ـم ــال ن ـج ــاح ـه ــا ،وعـ ـ ـ ــودة ال ـن ـفــط
اإليراني إلى األسواق بشكل شرعي ،بعد فترة
من الحصار املشدد والتصدير عبر التهريب.
ورغ ــم الـقـلــق ال ــذي يـبــديــه الـبـعــض مــن عــودة
النفط اإليــرانــي للسوق ،لكن بيانات العرض
والطلب النفطي ،ال تدعم هذا القلق .وربما لن
تكون عودة النفط اإليراني ذات أثر كبير على
دورة االنتعاش الذي تشهده األسعار والطلب
العاملي على الخامات النفطية.
ووف ــق محللني ،فــإنــه يمكن النظر إلــى ثالثة
عــوامــل رئيسية تدعم توقعات حــدوث تأثير
ضئيل على األس ـعــار وتستبعد عــدم حــدوث
هــزة سعرية كبيرة فــي أسـعــار الـخــامــات ،في
حال حدوث اتفاق في املحادثات النووية بني
واشنطن وطهران.
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ي ـقــول تـحـلـيــل لـشــركــة «وود
ماكينزي» األميركية ،إن العامل األول يكمن
في أن تصدير النفط اإليــرانــي لم يتوقف عن
األسواق اآلسيوية طوال فترة الحظر األميركي
وتشديده خــال عــام  .2018حيث ظلت إيــران
ت ـب ـيــع ن ـف ـط ـهــا ب ــأس ـع ــار رخ ـي ـص ــة ل ـل ـشــركــات
الصينية وبـعــض دول آس ـيــا ،وتستفيد من
الثغرات املتاحة في تقنيات الرقابة.
وحسب تحليل «وود ماكينزي» ،فإن شحنات
النفط اإليراني لألسواق لم تتوقف حتى في
عهد الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب ،وإنما
فقط تراجعت بنحو مليون برميل يوميًا.
أم ــا ال ـعــامــل ال ـثــانــي ال ــذي يــدعــم ع ــدم حــدوث
تــأث ـيــر ك ـب ـيــر ع ـلــى أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط م ــن ع ــودة
ال ـص ــادرات اإليــران ـيــة ،فـهــو التحسن السريع
الذي طرأ على الطلب العاملي.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،يـتــوقــع م ـصــرف «غــولــدمــان
ساكس» االستثماري األميركي حــدوث طلب
قوي على املشتقات البترولية خالل الصيف
املـقـبــل .وي ـقـ ّـدر امل ـصــرف االسـتـثـمــاري ارتـفــاع
الطلب بمليوني برميل في الربع الثالث من
ال ـع ــام .وه ــذه الـكـمـيــة قـ ــادرة عـلــى امـتـصــاص
أيــة زي ــادة فــي ال ـصــادرات اإليــرانـيــة ،والـتــي ال
يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من مليون برميل
إضافية فــي أحسن األح ــوال .يذكر أن الطلب
العاملي على النفط تــراجــع فــي الـعــام املاضي
 2020بسبب تــداعـيــات جائحة كــورونــا التي
ضربت االقتصادات العاملية ،إلى  92.2مليون
برميل يوميًا في املتوسط .وحسب تقديرات
إدارة معلومات الطاقة األميركية ،فإن الطلب
النفطي سوف يكسب نحو  5.5ماليني برميل
يوميًا خالل العام الجاري و 3.7ماليني برميل
يوميًا في العام املقبل .2022
م ــن جــان ـبــه ،ي ــرى تـحـلـيــل «وود مــاكـيـنــزي»
أن الـطـلــب الـنـفـطــي كـســب  17مـلـيــون برميل
ي ــوم ـي ــا م ـن ــذ م ـس ـت ــوي ــات ــه ال ــدنـ ـي ــا فـ ــي شـهــر
إبــريــل/نـيـســان املــاضــي ،كـمــا يــواصــل الطلب
ال ـعــاملــي عـلــى املـشـتـقــات الـبـتــرولـيــة االرت ـف ــاع
فــي كــل مــن الــواليــات املـتـحــدة والـصــن ودول
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،وهــي الكتل االقتصادية
الـكـبــرى املستهلكة للنفط .وت ـقـ ّـدر ماكينزي
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استنفاد المخزونات

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة
في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عمليًا .وكان
احتياطي النفط في االقتصادات
المتقدمة أعــلــى بــــ 57مليون
برميل من متوسط بيانات أعوام
 .2019-2015وقالت الوكالة إن
أكبر احتياطيات نفطية مخزنة
حاليًا فــي الصين ،فيما عــادت
احــتــيــاطــيــات الــهــيــدروكــربــونــات
األميركية إلــى مستوى مــا قبل
الوباء ،وبلغت في فبراير/شباط
 1.28مليار برميل.

ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ()Getty

ن ـمــو ال ـط ـلــب بـنـحــو  5مــايــن بــرم ـيــل يــومـيــا
إض ــاف ـي ــة ،ب ــن ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث امل ـق ـبــل وال ــرب ــع
الثاني مــن عــام  .2022وتشير بيانات النمو
االق ـت ـص ــادي األخـ ـي ــرة ،إل ــى أن االق ـت ـص ــادات
الكبرى تستعيد طاقاتها اإلنتاجية بسرعة
فــائـقــة ،إذ أن االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي نـمــا بنحو
 %18.3ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن الـ ـع ــام ،ك ـمــا أن
التقديرات املتواضعة تضع لنمو االقتصاد
األميركي نسبة  ،%6.5ولكن هنالك تقديرات
تضع لــه أن ينمو بأكثر مــن  %8خــال العام
الجاري .وتستهلك الواليات املتحدة نحو 20
مليون برميل يوميا ،بينما باتت الصني أكبر
مستورد للخامات النفطية .وبلغت واردات
الصني من النفط  12.35مليون برميل يوميًا،
في شهر فبراير/شباط املاضي.

أما العامل الثالث ،فهو تباطؤ دورة انتعاش
اإلنـتــاج النفطي في الــواليــات املتحدة ،أي أن
شركات النفط الصخري لن تكون قادرة على
اس ـت ـعــادة ال ـطــاقــات اإلنـتــاجـيــة ال ـتــي فقدتها
بــال ـســرعــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ــدث ف ــي ال ـســابــق.
وذل ــك بـبـســاطــة ي ـحــدث بـسـبــب اسـتــراتـيـجـيــة
الطاقة النظيفة التي أقرها الرئيس األميركي
جــوزيــف بــايــدن ،وال ـتــي حـظــرت التنقيب في
املحميات البيئية ،ودعمت الجمعيات املدنية
التي تعارض التنقيب عن النفط في العديد
مــن ال ــوالي ــات األمـيــركـيــة .ويــاحــظ خ ـبــراء أن
املصارف واملؤسسات املالية في أميركا باتت
تتخوف مــن االستثمار فــي النفط الصخري
بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ــت لـ ـه ــا خ ــال
العامني املاضيني بسبب اإلفالسات .ويالحظ

االسترليني الرقمي
على األبواب
لندن ـ العربي الجديد

ت ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرب ب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ـ ــن إص ـ ـ ـ ـ ــدار
«االس ـت ــرل ـي ـن ــي ال ــرقـ ـم ــي» ب ـع ــد تـعـيــن
ل ـج ـنــة بــال ـب ـنــك املـ ــركـ ــزي ال ـبــري ـطــانــي،
بـنــك إنـكـلـتــرا ،ملتابعة م ـشــروع العملة
الرقمية ،وذلــك وفقًا لتصريحات أدلى
بها وزي ــر الـخــزانــة البريطاني ،ريشي
س ـ ــون ـ ــاك ،أم ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ال ـص ـن ــاع ــة امل ــال ـي ــة ب ـل ـن ــدن .وق ـ ــرر بـنــك
إن ـك ـل ـتــرا ال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـخــزانــة
لتطوير العملة الرقمية الجديدة التي
ت ــواك ــب ال ـخ ـط ــوات ال ــدول ـي ــة الــواس ـعــة
لـلـتـحــول م ــن ال ـع ـمــات الـتـقـلـيــديــة إلــى
العمالت املـشـفــرة .وق ــال وزي ــر الخزانة
سوناك ،أمس االثنني« :نطلق فرق عمل
ج ــدي ــدة ب ــن ال ـ ـ ــوزارة وال ـب ـنــك املــركــزي

لتطوير عملة رقمية محتملة» ،حسب
م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة» ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان»
البريطانية .وأكــد املــركــزي البريطاني
في بيان منفصل أن تلك العملة ستكون
طرازًا جديدًا من العمالت الرقمية التي
ي ـصــدرهــا بـنــك إنـكـلـتــرا وتستخدمها
األسـ ــر وال ـش ــرك ــات ،وتـعـمــل جـنـبــا إلــى
جـنــب مــع الـنـقــد وودائـ ــع ال ـب ـنــوك ،ولــن
ً
تكون بديال للعملة التقليدية .وتأتي
الخطوة فــي إطــار التنسيق القائم في
السياسات النقدية بني البنوك الغربية.
وكـ ـ ــان م ـج ـلــس االحـ ـتـ ـي ــاط ال ـف ـي ــدرال ــي
(ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي األمـ ـي ــرك ــي) قـ ــال إن ــه
ي ـق ـت ــرب م ــن إصـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـ ــدوالر امل ـش ـفــر.
وح ـســب تـقــريــر «ذا غـ ــارديـ ــان» ،أســس
ب ـنــك إن ـك ـل ـتــرا وح ـ ــدة خ ــاص ــة ل ــدراس ــة
العملة الرقمية ومتابعة املشروع.

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بمؤتمر في بازل بسويسرا ()Getty

مــراقـبــون ،أنــه حتى بعد بــدء املـفــاوضــات بني
واش ـن ـط ــن وطـ ـه ــران ،ف ــإن ب ـي ــوت ال ـخ ـب ــرة في
ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـصـ ــارف االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ــم تـغـيــر
كثيرًا من توقعاتها املتفائلة لألسعار ،إذ إن
مصرف «مورغان ستانلي» يتوقع أن تتراوح
األس ـع ــار بــن  65و 70دوالرًا للبرميل خــال
شهور الصيف ،وذلــك في مذكرة لعمالئه في
األس ـب ــوع امل ــاض ــي .مــن جــانـبــه ،ي ــرى مصرف
«غــولــدمــان ســاكــس» ،فــي توقعات سابقة ،أن
أس ـعــار الـنـفــط ربـمــا تـصــل إل ــى  80دوالرًا في
الربع الثالث من العام الجاري.
وحتى اآلن ،يستبعد العديد من الخبراء في
ال ـش ــأن األم ـي ــرك ــي ،أن امل ـح ــادث ــات األمـيــركـيــة
اإليــران ـيــة ربـمــا لــن تـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق خــال
العام الجاري ،رغم رغبة الطرفني في تسوية

غولدمان ساكس يستبعد
عودة النفط اإليراني
قبل صيف العام المقبل
االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن رغ ـبــة
الطرفني األميركي واإليراني في التوصل إلى
اتفاق ،فإن مفاوضات إحياء االتفاق النووي
بــدأت بـشــروط صعبة ،إذ طالبت إي ــران برفع
ً
العقوبات أوال قبل املـفــاوضــات .من جانبها،
طالبت واشنطن بمحادثات غير مشروطة.
وح ـس ــب ال ـخ ـب ـيــرة ال ـن ـف ـط ـيــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة

ارتفاع قياسي بأسعار
المنازل البريطانية

الطاقة بشركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ه ـي ـل ـمــا كـ ــروفـ ــت« ،فـ ـ ــإن إي ـ ــران
ستدخل انتخابات خــال أسابيع ،وفــي حال
عــدم حــدوث تقدم ،فــإن كل شــيء سيجمد إلى
مــا بعد االنـتـخــابــات» .مــن جــانـبــه ،قــال خبير
الـعــاقــات الــدولـيــة فــي جامعة جــون هوبكنز
األميركية ،ألبرت وولف ،في تعليقات نقلتها
قناة «سي ان بي سي»« ،ال أعتقد أننا نتوقع
الكثير من هذه املحادثات».
وفي ذات االتجاه ،يستبعد مصرف «غولدمان
ساكس» عودة النفط اإليراني لألسواق خالل
العام الجاري .وقــال خبير النفط في مصرف
غــولــدمــان ســاكــس ،دي ـمـيــان كــوروف ـي ـلــن ،في
م ــذك ــرة ق ـبــل أس ـب ــوع ــن« ،رؤي ـت ـن ــا تـشـيــر إلــى
أن انـتـعــاش صـ ــادرات الـنـفــط اإليــران ـيــة ربما

تركيا تتوقع نموًا  %5في الربع األول
توقع وزير الخزانة واملالية التركي ،لطفي
ألــوان ،نمو اقتصاد البالد بمعدل  5باملئة
فــي الــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،وبــرقــم
مـكــون مــن خانتني فــي الــربــع الـثــانــي .وقــال
الوزير التركي أمس اإلثنني ،في تصريحات
لقناة « »NTVالتركية« :نتوقع نموا بنحو
 5باملئة في الربع األول ،ونموا برقم مكون
ً
من خانتني في الربع الثاني» ،وتابع قائل:
«نتوقع أن يكون العام  2021أكثر إيجابياً
م ــن حـيــث ال ـن ـمــو» .وذكـ ــر أن تــركـيــا حققت
ن ـم ـوًا اقـتـصــاديــا خ ــال ال ـعــام املــاضــي رغــم
تـحــديــات جائحة كــورونــا ،لتحل بــذلــك في

شقق وان هايد بارك األغلى في بريطانيا ()Getty

لندن ـ العربي الجديد

واص ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
جاذبيتها رغــم املتاعب التي يعاني
م ـن ـهــا االقـ ـتـ ـص ــاد .وس ـج ـل ــت أس ـع ــار
امل ـس ــاك ــن ف ــي امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى وال ــري ــف
ارت ـف ــاع ــات فــاقــت ال ـتــوق ـعــات .وقــالــت
وكــالــة ال ـع ـقــارات الـبــريـطــانـيــة «راي ــت
م ـ ـ ــوف» امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي امل ـب ـي ـع ــات
واإليـجــارات ،أمس االثنني ،إن أسعار
املـنــازل البريطانية حققت ارتفاعات
قياسية خــال شـهــر ،إذ قـفــزت بنحو
 7آالف جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ف ــي ل ـنــدن،
ولكنها في بريطانيا ارتفعت بأكثر
م ــن  6آالف جـنـيــه ف ــي أن ـح ــاء ال ـبــاد.
وقد دفعت جائحة «كورونا» العديد
من العائالت للبحث عن عقارات أكثر

اتساعًا بعيدًا عن املــدن ،بعد التحول
إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن امل ـ ـ ـنـ ـ ــزل .وأظ ـ ـهـ ــرت
بيانات بوابة العقارات عبر اإلنترنت
«راي ـت ـم ــوف» ،ارت ـف ــاع مـتــوســط سعر
ال ـط ـل ــب ب ـن ـس ـبــة  %2.1فـ ــي إب ــري ــل/
ن ـي ـســان إلـ ــى أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه على
اإلطــاق عند  327.79ألــف استرليني
( 450.98أل ــف دوالر) ب ــزي ــادة 6733
ً
استرلينيا عن مستوى مارس /آذار.
واسـ ـتـ ـف ــادت الـ ـعـ ـق ــارات ال ـف ـخ ـمــة فــي
األحياء الراقية في لندن خــال العام
ال ـجــاري مــن ع ــودة األثــريــاء األجــانــب
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــراء .وح ـ ـسـ ــب «راي ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــوف»،
انـ ـخـ ـف ــض مـ ـت ــوس ــط عـ ـ ــدد أيـ ـ ـ ــام بـيــع
العقارات أيضًا إلــى أدنــى مستوياته
على اإلطــاق عند  45يومًا فقط ،مما
يبرز التدافع لتأمني الصفقات.

لن تصل إلــى مستوياتها قبل الحظر إال في
صيف  .»2022على الصعيد االستراتيجي،
ّ
وقـعــت طـهــران اتفاقية تاريخية لالستثمار
مــع الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن هــذه
االتـفــاقـيــة سـتــدعــم املــوقــف اإليــرانــي وستثير
املخاوف لدى واشنطن من تقديم إيــران على
ط ـبــق م ــن ذهـ ــب ل ـل ـصــن .ع ـلــى ص ـع ـيــد نـقــاط
الـضـعــف ،فــإن االقـتـصــاد اإليــرانــي يعاني من
ضربات كورونا ،وتجميد أموالها في الخارج،
وخ ـســارة االسـتـثـمــارات ،والتقنيات الغربية
املتقدمة لتطوير صناعة النفط اإليرانية.
وح ـس ــب صـحـيـفــة فــاي ـنــان ـش ـيــال ت ــاي ـم ــز ،فــإن
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ف ــرض ــت ع ـلــى إي ـ ــران كـلـفــت
االقتصاد  200مليار دوالر على األقــل .وهذه
العوامل ربما تجعل إيران مضطرة إلى قبول

الـشــروط األميركية .مــن جانبها ،تقدر «وود
ماكينزي» في تحليلها الصادر يوم الجمعة
املاضي على موقعها ،أن إيــران خسرت نحو
 50مـلـيــار دوالر خ ــال  29ش ـه ـرًا مــن الحظر
النفطي ،أو ما يساوي  %6من إجمالي الناتج
امل ـح ـلــي اإليـ ــرانـ ــي ،وبــال ـتــالــي ف ــإن الـضـغــوط
االق ـت ـص ــادي ــة رب ـم ــا ت ــدف ــع إيـ ـ ــران إلـ ــى تـقــديــم
تنازالت للجانب األميركي.
ويذكر أن العقود اآلجلة لخام القياس العاملي
مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران تراجعت
بنسبة  0.23بــاملــائــة أو  15سنتًا إلــى 66.60
دوالرا للبرميل .كما تراجعت العقود اآلجلة
لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/
حزيران ،بنسبة  0.22باملائة أو  14سنتًا إلى
 63.08دوالرا للبرميل.

الحيوية تعود للسوق المركزي في إسطنبول ()Getty

املركز الثاني بعد الصني في قائمة الــدول
األكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـع ــام  ،2021بـ ــدأ بـنـشــاط
اقتصادي جيد واستمر النشاط الصناعي
وزادت اإلمكانات في الصادرات بشكل جيد.
وأوضح ألوان أن جائحة كورونا كانت من
أه ــم ال ـح ــوادث ال ـتــي شـهــدهــا ال ـعــالــم خــال
 100ع ــام مــاضـيــة ،وال ـتــي ه ــزت اقـتـصــادات
الـ ـع ــال ــم وأدخـ ـلـ ـتـ ـه ــا فـ ــي م ـش ــاك ــل خ ـط ـيــرة
وم ـع ــدالت مــرتـفـعــة م ــن االقـ ـت ــراض .وأش ــار
إلى أن إجمالي الدين العاملي زاد بمقدار 24
تريليون دوالر ،وأن جميع البلدان ستكافح

العجز في امليزانية ملدة  4-3سنوات مقبلة.
وحـ ـ ــول امل ـش ـك ــات ال ـت ــي واجـ ـه ــت ســاســل
ال ـتــوريــد خ ــال الـجــائـحــة ،أش ــار ألـ ــوان إلــى
ض ــرورة إنـشــاء نظام متعدد األقـطــاب دون
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى مــركــز ال ـت ــوري ــد ف ــي الـصــن
والشرق األقصى .وأضــاف أن تركيا تتمتع
بمزايا مهمة في هذا املجال من حيث املوقع
االسـتــراتـيـجــي وامل ـ ــوارد والـطــاقــة البشرية
والبنية التحتية القوية.
إلى ذلك قال «اتحاد الغرف وتبادل السلع
ف ــي ت ــرك ـي ــا» ،إن عـ ــدد ال ـش ــرك ــات ال ـجــديــدة
الـنـشــأة فــي تــركـيــا ارت ـفــع بنسبة  15باملئة
ع ـلــى أس ـ ــاس س ـن ــوي ف ــي ال ــرب ــع األول من
 .2021وأظهر التقرير الصادر عن االتحاد،
أن  32064شركة تم تشكيلها في أول ثالثة
أش ـه ــر م ــن الـ ـع ــام ،بـيـنـمــا تـشـكـلــت 27908
شركات في الفترة نفسها من العام املاضي.
وفــي األشهر الثالثة األولــى من هــذا العام،
توقفت  2694شركة عن العمل ،بانخفاض
بنسبة  27.3بــاملـئــة عــن الـفـتــرة نفسها في
 .2020وتـ ـ ـ ّـم إطـ ـ ــاق  3218ش ــرك ــة ج ــدي ــدة
بـشــراكــة أجـنـبـيــة خ ــال نـفــس ال ـف ـتــرة .وفــي
مـ ـ ــارس/آذار ،ب ــدأت  10879شــركــة ممارسة
األعمال في تركيا ،بزيادة  31.5باملئة على
أساس سنوي.
فــي ت ـطــور أخ ــر ،ق ــال ات ـحــاد م ـصــدري بحر
إي ـجــة ف ــي ب ـيــان أم ــس إن قـيـمــة ال ـص ــادرات
التركية مــن امل ــواد الغذائية املعلبة بلغت،
 170.4مـلـيــون دوالر ،ف ــي ال ــرب ــع األول من
 ،2021وحققت صــادرات املعلبات عوائد بـ
 170مليون دوالر ،ووصلت صادرات املواد
الغذائية املعلبة (املحمصة واملخللة) إلى
 120دولة.
(األناضول ،تورك برس)

اعـتـبــر كـثـيــرون أن الـحــديــث عــن أزمـ ــات تـعـتــري ســاســل اإلم ــداد
والتوريد العاملية جراء اإلغالقات ملواجهة انتشار فيروس كورونا
مــن قبيل املبالغات التي يجب التشكك كثيرًا فــي حدوثها ،ودعــم
ه ــذا االت ـج ــاه ب ـشــدة وفـ ــرة امل ـخ ــزون ــات الـعــاملـيــة م ــن مـعـظــم السلع
االستراتيجية الزراعية والصناعية ،ثم العودة التدريجية لألنشطة
التجارية واالعتماد املتزايد على التجارة اإللكترونية والتي ساهمت
في وفرة اإلمــدادات إلى حد كبير .لكن بمرور الوقت ظهرت بعض
األزمات التي ربما ترجح صحة هذا التحليل وانطباقه على بعض
القطاعات ،حيث تتوالى ارتفاعات أسعار الغذاء ،عالوة على حرب
الشاحنات ،والتي تسببت في تضاعف أسعار الشحن أكثر من
مرة خالل الفترة املاضية وتأخير وصول البضائع ،بل وتكدسها
لدى املنتجني ،وكذلك في االرتفاعات القياسية ألسعار السيارات
املستعملة والجديدة في الــدول الرئيسية املنتجة للسيارات ،بداية
بسبب توقف اإلنتاج ،وحاليًا بسبب أزمة الرقائق اإللكترونية.
لم يكن أحد يتخيل أن تلك الرقاقة التي ال يتعدى ثمنها دوالرًا واحدًا
واملصنوعة من السيليكون ،والتي تعد مكونًا رئيسيًا في الدوائر
اإللـكـتــرونـيــة املختلفة وتـسـتـخــدم فــي نـقــل التعليمات األســاسـيــة
إلــى الـشــاشــات ،يمكن أن تتسبب فــي تلك األزم ــة الـكـبــرى ،وتهدد
صناعات متعددة مثل الـسـيــارات وأنظمة الترفيه بها ،والهواتف
ً
الذكية واألجهزة املحمولة ،فضال عن الطائرات والثالجات املتطورة،
ومقاييس الحرارة الذكية ،والصناعات التحويلية عمومًا.
في منتصف مارس /آذار املاضي نقلت وكالة رويترز عن جمعية
صناعة أشباه املوصالت الصينية تقريرًا بأن العالم يمر بنقص
غير مسبوق في الرقائق ،بعد نمو مبيعات أشباه املوصالت %18
خــال الـعــام املــاضــي ،ويـقــول املصنعون «فــي حــال كــان كــل شيء
متوفرًا عندك ،ولكن كانت تنقصك رقائق مشغل العرض ،فأنت لن
تستطيع فعليًا صنع منتجك» .ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جوردان
وو ،مدير مصنع هيماكس للرقائق ،قوله إن الجائحة أدت إلى طلب
قوي لدرجة أن شركاء التصنيع ال يستطيعون صنع ما يكفي من
رقائق مشغل العرض لجميع اللوحات ،وأن املصنعني لن يقدموا
على بـنــاء املــزيــد مــن خـطــوط التصنيع ألن ذلــك سيكون غير ذي
جدوى من الناحية االقتصادية.
كما نقلت عن كــوه دونــغ جــن؛ الرئيس التنفيذي املشارك لشركة
سامسونغ ،القول إن الشركة ،وهي واحدة من أكبر منتجي الرقائق
واألج ـه ــزة اإللـكـتــرونـيــة فــي ال ـعــالــم ،تـتــوقــع ح ــدوث أزم ــة ألعمالها
خالل الربع الثاني من العام الحالي بسبب نقص إمدادات الرقائق،
كما ت ــدرس الـشــركــة تأجيل طــرح جيل جــديــد مــن هاتفها الذكي
«غاالكسي نوت» أحد أكثر هواتفها مبيعًا ،خالل العام الحالي.
ويـعــزو الـخـبــراء تلك األزم ــة إلــى ســوء تقدير مــن املصنعني الذين
توقعوا انخفاض الطلب بسبب اإلغالق الناتج عن فيروس كورونا،
ولكنه على العكس من هذه التوقعات تزايد الطلب بصورة كبيرة
بعد امـتــداد اإلغ ــاق لـفـتــرات طــويـلــة ،والـبـقــاء فــي املـنــازل وانتشار
العمل عــن بـعــد ،ال ــذي اسـتـلــزم ش ــراء أجـهــزة الكمبيوتر املحمولة
واأللواح اإللكترونية ،عالوة على أجهزة األلعاب اإللكترونية (البالي
سـتـيـشــن) ،إضــافــة إل ــى تعمد شــركــة ه ــواوي الصينية العمالقة
للتكنولوجيا تخزين أشباه املوصالت العام املاضي ،في ظل الحرب
التجارية املتفاقمة بني الصني والواليات املتحدة ،مما زاد الضغط
على الكمية املعروضة.
وساهم في اشـتــداد األزمــة الحالية تعرض مصنع رقائق مملوك
لشركة رينيسانس إلكترونيك جروب لحريق في منتصف الشهر
املــاضــي ،وتـنـتــج ه ــذه الـشــركــة وحــدهــا  %30مــن وح ــدات التحكم
الــدقـيـقــة املستخدمة فــي صـنــاعــة ال ـس ـيــارات ،كـمــا اسـتـمــر مصنع
سامسونغ في أوســن بوالية تكساس األميركية في التوقف عن
العمل بشكل كامل منذ  16فبراير /شباط املاضي ،بعد عاصفة
شتوية شديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في املنطقة.
وبحسب بيان للمصنع فقد استعاد إمــدادات الطاقة واملياه ،ولكنه
لــم يستأنف اإلنـتــاج باملستوى الطبيعي إلج ــراء فحص للمعدات،
ويتوقع أن يتكبد خسائر إنتاج تبلغ نحو  353مليون دوالر بسبب
اإلغالق ،ويرى املحللون أن املصنع يحتاج إلى ما ال يقل عن أربعة
إلى ستة أسابيع الستئناف عملياته باملستوى الطبيعي ،وأنه بذلك
قد يواجه أربعة إلى خمسة أشهر من التعطل في جدول إنتاجه.
ووصلت األزمة لحدود غير متصورة ،إذ أعلنت العديد من مصانع
السيارات حــول العالم توقفها عن اإلنتاج لبعض الوقت ،ومؤخرًا
أعلنت شركة فورد إغالق  5مصانع في أميركا ومصنع في تركيا،
كما أعلنت شركة نيسان تقليص ساعات العمل بمصانع أميركا،
وكــذلــك خفضت هــونــدا إنـتــاجـهــا فــي بـعــض املـصــانــع األمـيــركـيــة،
كما أوقفت فولكس فاغن إنتاج سيارات  Tiguanبمصنعها في
املكسيك ،وأوقفت تويوتا اإلنتاج لبضعة أسابيع ،كما أعلنت شركة
رينو أنها ستوقف إنتاج السيارات في عدد من املصانع ،من بينها
مصنعها بــاملـغــرب ،وكــل ذلــك فــي إطــار التوقعات التي تشير إلى
امتداد أزمة الرقائق حتى نهاية النصف األول من العام الحالي.
وفي لقاء مع املسؤولني في البيت األبيض شرح مصنعو السيارات
األميركية أبعاد األزمــة ،وطالبوا إدارة الرئيس بايدن بتخصيص
جزء من حزمة التحفيز لرقائق السيارات ،كما حذروا من احتمالية
حــدوث عجز بمقدار  1.3مليون وحــدة من السيارات والشاحنات
الخفيفة في الواليات املتحدة وحدها خالل العام الجاري في حال
َ
لــم يـحــظ قطاعهم بــاألولــويــة والــدعــم .وبسبب األزم ــة الـتــي وصلت
لذروتها بنهاية مــارس /آذار املــاضــي انخفض اإلنـتــاج نحو 1.75
مليون سـيــارة فــي الـفـتــرة مــا بــن منتصف يـنــايــر /كــانــون الثاني
وحتى نهاية مارس فقط ،والحقت الخسائر الشركات الكبرى ،إذ
أعلنت شركة «فورد موتورز» أن هذه األزمة تسببت في خسارتها
 2.5مليار دوالر .وتوقع خبراء صناعة السيارات في العالم تعاظم
خسائر القطاع للعام الثاني على التوالي ،والتي من املقدر أن تبلغ
ما يقارب  60مليار دوالر العام الحالي ،بخالف  100مليار تكبدها
القطاع العام املاضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ولــن يتوقف أمــر ارت ـفــاع األس ـعــار املـتــوقــع على أسـعــار الـسـيــارات
الجديدة التي من املتوقع أن ترتفع أسعارها بنسب تتراوح من -10
 ،%15وإنما سيمتد كذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات املستعملة
التي ارتفعت أسعارها بالفعل أثناء اإلغالق األول في أزمة كورنا،
وم ــؤخ ـرًا أعـلــن رئـيــس ات ـحــاد تـجــار ال ـس ـيــارات فــي تــركـيــا نـيــازي
بيركتاش أن أزمة الرقائق أضيفت أيضًا إلى املشاكل العاملية في
قـطــاع الـسـيــارات بسبب الــوبــاء ،وال ــذي مــن شــأنــه أن يــرفــع أسعار
السيارات املستعملة.

14

آراء

الثالثاء  20إبريل /نيسان  2021م  8رمضان  1442هـ ¶ العدد  2423السنة السابعة
Tuesday 20 April 2021

الثالثاء  20إبريل /نيسان  2021م  8رمضان  1442هـ ¶ العدد  2423السنة السابعة
Tuesday 20 April 2021

أن تكتب عن ميشيل كيلو

لماذا لم يَسقط القرآن؟

ُ
ال تـنـقــاد إل ـيــك امل ـف ــردات بـ ُـي ـســر ،عـنــدمــا تـبــاشــر الـكـتــابــة عــن مـيـشـيــل كـيـلــو .ليس
ّ
ستحيرك ،وإنما أيضا ألن الغزير من الشخصي والعام،
فقط ألن ضربة البداية
ّ
ُ
السوري والفلسطيني والعربي ،الفكري والسياسي والثقافي ،سيحتشد قدامك.
ُ
َ
رجل أقام عقودا على قيم الحرية
ستخفق غالبا في الذي تنتقيه لتبدأ سطورك عن ٍ
ّ
والديمقراطية والعدالة واملواطنة ،وزاول مهمة املثقف الطليعي ،عن حق ،بني شعبه
ُ
وأمته ،وكان جديرا بها .ستخفق ألن نهرا من الكلمات سيجري عن مثقف عربي،
ّ
موقف معلن ،بال مهادنة
بدور له ،بمهم ٍة يؤديها ،صاحب
ٍ
نادر املثال ،كان مهجوسا ٍ
َ
أو مراوغة .ولذلك احتمل أكالف ما قال وكتب وصنع ،عندما لم تتسامح معه سلطة
االستبداد في وطنه سوريةُ .سجن غير ّ
مرة ،بتهم من الصنف إياه ،إضعاف الشعور
َ
ُ
َ
القومي مثال ،وغالب عنتا معلوما .لن تحسن وقف نهر الكلمات إن بدأت تكتب عن
شطر إلى شطر آخر في هذا
ميشيل كيلو .قد ال يصير في وسعك أن تنتقل من
ّ
مناقبيته الرفيعة ،للوداعة ٍالوفيرة فيه ،للروح الشابةّ
الرجلّ ،
للسعة التي كانت عليها
ّ
التي ظل عليها ،وإليمانه الــذي بقي عليه ،حتى وهو يرى الحطام السوري الراهن،
وشاباتها وشبابها قد ُ
ّ
ينقص طورا لكنه
والقاع العربي الركيك ،بأن األمل في األمة
لن يغيب ،قد ُ
ينطفئ.
يضعف مرة لكنه لن
ٌ
ُ
تحتاج للكتابة عــن ميشيل كيلو أن تسعفك ،أوال وتــالـيــا ،دراي ــة حسنة بسورية،
ماضيها وراهنها ،سيما في عقود «البعث» وما سبقها ،فقد كانت للراحل الكبير
مساهماته الفكرية ،ذات املسحة التأملية الحاذقة في جريان الــذي جــرى لسورية.
ولذلك ،ليس مفاجئا ،لنا ،نحن قـ ّـراء ميشيل كيلو وأصــدقــاءه ،أن يـ ّ
ـودع الحياة بعد
ّ
إنجازه كتابا ،تكثفت فيه املعاني واملغازي ،عنوانه «من األمة إلى الطائفة  ..سورية
تحت حكم البعث والعسكر» (موازييك ،إسطنبول .)2021 ،طاف فيه الكاتب الذي
َ
ّ
انتسب إلى ثورتهم منذ
السوريون ،وهو ٌالذي
نحب على ألوان التسلط التي كابدها
ٌ
اللحظة األولــى ،الثورة التي هجست بها نخبة سورية متنورة ،في مبادراتها غير
القليلة ،من أجل عبور وطنها إلى ضفاف أخرى ،مضادة للدكتاتورية املاثلة ،فكان أبو
ّ
أيهم ،في مطالع األلفية ،من صناع ربيع دمشق ونشطائه ،ومن الذين اشتغلوا على
جهد منه موصول بمواجهاته مع
لجان
وتجمعات مدنية ،في سورية نفسها ،في ٍ
ٍ
ٍ
أصوات
من
األثناء،
تلك
في
كيلو،
ميشيل
كان
ملا
أيضا،
اعتقله
الذي
األب
األسد
نظام
ٍ
سوري ٍة ديمقراطي ٍة مناضلة ،جهرت بحقوق املواطن السورية بالعدالة.
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تختبر قدرتك على اإلحاطة باملشاغل التي بال
عدد ،وتنوعت فيها عطاءات هذا املثقف املجتهد ّ
املجد .لقد نشر ،قبل ثالثة أعوام،
ّ
ً َ
ـواضــع ّ
وسماها قصة طويلة ،دلــت على كـفــاء ٍة أدبـيـ ٍة فيه عالية ،فبالترميز
رواي ــة تـ
املوحي ،وباللغة العالية الشحنات ،أمكن لروايته تلك «دير الجسور» (دار ميسلون،
ّ
اختصت
إسطنبول  )2019أن يكون لها مطرحها في التجربة الروائية العربية التي
بالعسف واالستبداد .لقد جعل القامع ،وليس املقموع ،الشخصية املركزية في الرواية،
ّ
ليأخذك السرد إلى ما آلت إليه أحوال هذا املخلوق األداة ،ملا صار مسخا مرذوال ممن
طور من مساره الثقافي مترجما
استخدموه .وقد كان «الروائي» ميشيل كيلو ،في ٍ
نشطا عــن الفرنسية ،فـقـ ّـدم للمكتبة العربية إصـ ــدارات مترجمة عــن اإلمبريالية
واالشتراكية وصناعة السياسة وغيرها.
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تعرف جيدا أي عروبي ٍة وطني ٍة أقام عليها هذا
االسم السوري البهي .لقد قدم إلى معسكرات الفدائيني الفلسطينيني في األردن ،في
ّ
ليتطوع ،وليكون في منت التجربة الفدائية .ثم كان له أن أصبح
خواتيم الستينيات،
من أبهى املثقفني العرب الذين انتسبوا إلى فلسطني أفقا للحرية والنضال في كل بلد
عربي من أجل زمن عربي آخر ،مضاد للدكتاتوريات املقيتة.
أما صاحب هذه السطور فيحتاج وقتا غير قليل ليتعافى من ُمصابه الشخصي
ّ
ناصح ومحاور .أتذكرني أصادف اسمه على كتاب
بفقدان أستاذ صديق ،وأخ كبير،
ٍّ
ترجمه ،قبل نحو أربعة عقود ،ثم يحدثني قبل ثالثني عاما أو أكثر كاتب مغربي
ّ
صحف كنت أقرأها ..وبعد
عنه مثقفا طليعيا ،ألبادر بتسقط مقاالته وكتاباته في
ٍ
ّ
وبلقاءات معه،
بالتعرف عن قرب إلى شخصه الغزير السجايا،
سنوات ،سأسعد
ٍ
ّ
ليشيع ّ
في سرورا به ،وهو املحدث الباسم والعميق .وألفرح في كل مقالة أسبوعية
يرسلها للنشر في «العربي الجديد» مرفقة بتباسط وتحايا ّ
محبة «إلــى الصديق
العزيز»  ..وداعا ميشيل كيلو.

مهنا الحبيل

معن البياري

سد النهضة ...ما الخيارات
المصرية السودانية؟
ضحى عبد الجواد

ّ
مــثــل فشل مـفــاوضــات كينشاسا (عاصمة
الـكــونـغــو) ،مـصــر وال ـس ــودان مــع إثيوبيا،
ً
مطلع شهر إبريل /نيسان الحالي تحول
خ ـط ـي ـ ًـرا ف ــي م ـس ــار ال ـت ـف ــاوض حـ ــول بـنــاء
س ــد ال ـن ـه ـضــة اإلثـ ـي ــوب ــي وم ـل ـئ ــه ،فــال ـســد
الــذي يعد من أكبر الـســدود إلنتاج الطاقة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة ف ــي أفــري ـق ـيــا ج ــاء ف ــي إط ــار
خطة تنموية إثيوبية شاملة؛ كما أنه أحد
اإلنجازات التي يعمد إليها حزب االزدهار
املــؤســس مــن رئـيــس الـ ــوزراء الـحــالــي ،آبــي
أح ـ ـمـ ــد ،ل ـك ـس ــب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة فــي
ب ــاده .ومــن ثــم يمكن تفهم أسـبــاب تعنت
أديـ ــس أب ــاب ــا ف ــي ق ـبــول ال ـش ــروط املـصــريــة
والسودانية في املفاوضات ،فإثيوبيا طاملا
طالبت بسحب امتيازات الحق التاريخي
ل ــدول املـنـبــع (مـصــر والـ ـس ــودان) املكتسبة
بحكم اتفاقيات  1929و .1959وسعت ،في
املـقــابــل ،إل ــى إب ــرام ات ـفــاق إط ــاري للتعاون
فـ ــي حـ ـ ــوض نـ ـه ــر الـ ـنـ ـي ــل ،وهـ ـ ــو مـ ــا ع ــرف
ب ــات ـف ــاق عـنـتـيـبــي  ،2010لـتـنـظـيــم مـســألــة
االنتفاع املنصف للموارد املائية .ولم يتم
االت ـف ــاق عـلــى جميع بـنــود االتـفــاقـيــة ،فقد
اعـتــرضــت مصر وال ـســودان على امل ــادة 14
ال ـخ ــاص ــة ب ــاألم ــن امل ــائ ــي ل ـ ــدول ال ـح ــوض،
بسبب رف ــض أثـيــوبـيــا الـصـيــاغــة املصرية
السودانية الداعية إلى عدم التأثير السلبي
على الحقوق واالستخدامات املائية لدول
املـ ـص ــب .وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،رف ـض ــت مـصــر
والـ ـس ــودان الـتــوق ـيــع عـلــى االت ـفــاق ـيــة ،كما
رفضتا بناء إثيوبيا السد ،إال بعد تشكيل
لجنة فنية مشتركة لدراسة تأثيراته على
الـبـلــديــن .وبــالـفـعــل ،قــدمــت اللجنة تـقــريـ ًـرا.
وبناء عليه ،تم توقيع إعالن مبادئ ()2015
الثالث.
في الخرطوم بني الدول
ً
ش ـك ــل إع ـ ــان امل ـ ـبـ ــادئ اعـ ـت ــراف ــا س ــودان ـ ًـي ــا
م ـ ـصـ ـ ً
ـريـ ــا بـ ـح ــق إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء ســد
الـنـهـضــة ،إال أن أوج ــه ال ـخــاف بــن مصر
وإثيوبيا تعود إلــى إطــار مــلء السد الــذي
تـطــالــب مـصــر ب ــأن ي ـكــون عـلــى م ــدار – 12
 21ع ـ ً
ـام ــا ،حـتــى ال يـتــأثــر امل ـخ ــزون املــائــي
املصري ،بينما تصر إثيوبيا على أن يكون

امللء على ست سنوات فقط .هذا وتعترض
السودان على اآلثار التشغيلية للسد؛ حيث
يـتــوقــع أن يــؤثــر الـســد عـلــى قــاطـنــي الـقــرى
على النيل األزرق حــول ســد الــروصـيــرص
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي الـ ـق ــري ــب م ـ ــن س ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة،
فسيمنع السد الجديد جريان النيل األزرق
ّ
نحو شهرين ،وذلك لكي تتمكن إثيوبيا من
تخزين املياه مللء السد في شهري يوليو/
تموز وأغسطس /آب املقبلني ،األمــر الذي
سيؤثر ً
سلبا على االحتياجات املائية ملا
ي ـقــرب م ــن عـشــريــن مـلـيــون س ــودان ــي .وقــد
اسـتـمــرت إثـيــوبـيــا فــي م ــلء الـســد مــن دون
م ــراع ــاة املـ ـخ ــاوف امل ـصــريــة وال ـس ــودان ـي ــة.
ولذلك استندت مفاوضات كينشاسا إلى
املـطــالـبــة بـتــدويــل األزم ــة ،لـضـمــان االلـتــزام
اإلث ـيــوبــي ،مــن خ ــال تشكيل لجنة دولـيــة
ربــاع ـيــة م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واالت ـح ــاد
األوروبي والصني واالتحاد األفريقي ،وهو
ما رفضته إثيوبيا بشكل قاطع.
وق ـ ــد عـ ـم ــدت م ـص ــر ف ــي م ـف ــاوض ــات ـه ــا مــع
إثيوبيا ،والتي مرت بمراحل مختلفة منذ
 ،2011إل ــى وض ــع ات ـف ــاق تـفـصـيـلــي م ـلــزم،
فيما يخص الحد األدنــى من تدفقات نهر
النيل ،وذلك ملواجهة الطموحات اإلثيوبية
الرامية إلــى بناء خمسة ســدود أخــرى .في
املقابل ،قامت إثيوبيا بامللء األول للسد في
يوليو /تموز  ،2020ويتوقع أن تقوم بامللء
الثاني في أغسطس /آب  ،2021كما رفضت
االعتراف باالتفاقيات التاريخية الخاصة
بتقسيم مياه نهر النيل.
لم تخرج التهديدات املصرية السودانية عن
حيز التهديد اللفظي ،كما أن اإلطار الزمني
املتاح للقيام بعمل عسكري قبل امللء الثاني
للسد ضيق ،يعكس مدى التراخي املصري
السوداني في التعامل مع امللف للحيلولة
دون ال ــوص ــول إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة .وم ــن ثم
على البلدين اتخاذ إج ــراءات سريعة على
امل ـس ـتــويــن ،ال ـقــانــونــي وال ـع ـس ـكــري ،ل ــردع
املـ ـح ــاوالت اإلث ـيــوب ـيــة .ك ـمــا ي ـجــب تحقيق
تفاهمات مع الدول املمولة والداعمة للسد،
وفــي مقدمتهم الـصــن وإســرائـيــل لضمان
موقف حازم من مجلس األمن.
(كاتبة مصرية)

يعود املسلمون كل عام في شهر رمضان
املبارك إلى االستجابة للدعوة اإللهية في
تــأمــل الكتاب املـقــدس فــي اإلس ــام ،الـقــرآن
ال ـكــريــم .وم ــع تـفــاقــم األزم ـ ــات ال ـك ـبــرى في
حاضر العالم اإلســامــي ،وخصوصا في
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،مــوطــن ال ـب ــاغ ال ـقــرآنــي،
ت ــزداد أهـمـيــة ه ــذه املــراج ـعــة ،لفهم أس ــرار
الــوصــف الــدقـيــق لـبــدء الـحـيــاة اإلنسانية
ع ـل ــى املـ ـعـ ـم ــورة ،ورحـ ـل ــة ال ـب ـش ــر األولـ ـ ــى،
وأصول االستدالل املركزي للرؤية الكونية
املتميزة لإلسالم.
وتعتبر هــذه الحقبة مــن حـيــاة املسلمني
الـ ـي ــوم م ــن أش ـ ــرس م ــا ي ـعــانــونــه ف ــي فهم
عالقتهم بــاإلســام ،وفــي حياتهم املدنية،
ح ـيــث ال يـمـكــن أن تـسـتـقــر ح ـي ــاة األفـ ــراد
واألسـ ــر واملـجـتـمـعــات ،مــن دون أن تكون
على قاعدة أمــن اجتماعي وطمأنينة في
املعيشة والحياة .ولذلك ،ما يعانيه حاضر
ّ
متعدد االستقطاب
العالم اإلسالمي اليوم
في تأثير هذه األوضاع عليه ،وإن كان هذا
الـعــالــم اإلســامــي قــد مــر بتجربة عسيرة
جدًا في العهود األخيرة للدولة العثمانية،
وكذلك في مواجهة الغزو التتري الهمجي.
غـيــر أن ذل ــك الـهـجــوم الـتـتــري ال ـشــرس لم
يستطع أن يقتلع الفكرة اإلسالمية والعهد

كاريكاتير

القرآني مــن املسلمني .والعجيب أن األمــة
التترية ب ــدأت ،منذ ذلــك الـحــن ،بالتحول
جـ ـ ــدت ف ـي ــه س ــؤال
إل ـ ــى اإلس ـ ـ ـ ــام ،ح ـي ــث و ّ
الروح واألخالق الذي ّ ُيهذب ذلك التوحش
ف ــي ال ـن ـف ــس ،ك ـمــا هـ ــذب جــاه ـل ـيــة ال ـع ــرب،
واعتنقت الشعوب التترية اإلســام ،وهي
جزء مهم من األنثروبولوجيا التي شكلت
أم ـ ــم األن ـ ــاض ـ ــول ب ــن ال ـس ــاج ـق ــة وال ـت ـتــر
والقبائل الحليفة.
والحديث هنا ،من حيث الفكرة اإليمانية
ومعناها الحضاري ،وداللتها الفلسفية
ال ـتــي يعتني بـهــا الـبــاحـثــون لـفـهــم رحلة
الـ ــديـ ــن فـ ــي حـ ـي ــاة الـ ـشـ ـع ــوب ،ولـ ـي ــس مــن
خ ـ ـ ــال الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـن ــد ح ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـصـ ــراع
ال ـس ـيــاســي ،خ ـصــوصــا أن ك ــل منعطفات
الصراع والتخلف واالشتباكات املتعددة،
وانحطاط رؤيــة النظر الفقهية في تاريخ
املسلمني ،مرتبط ،في الحقيقة ،بانحراف
هــذه الــرؤيــة عــن مقاصد اإلس ــام الكبرى.
أم ــا م ــا واج ـه ــه حــاضــر ال ـعــالــم اإلســامــي
عند سقوط الدولة العثمانية فله ارتباط
ب ــال ــواق ــع الـ ــذي خـلـفـتــه ع ـهــود االن ـح ـطــاط
وال ـ ـض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـ ــزج بـ ـ ــن إشـ ـك ــالـ ـي ــة
االسـ ـتـ ـب ــداد وض ـع ــف امل ـن ـظــوم ــة اإلداري ـ ــة
ل ـلــدولــة ،بـسـبــب مــركــزيــة الـسـلـطــة وتفجر
إشكاالت الصراع القومي املتعدد ،وغياب
هياكل االسـتـيـعــاب السياسي الفيدرالي

انفجار نطنز ...عشرة أسئلة
عيسى الشعيبي

وغ ـي ــره .وق ــد تــزامــن ذل ــك مــع ق ــوة ممثلي
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ،وتــدخـلـهــم فــي الـحـيــاة
السياسية في األستانة ،ومــن ثم األقاليم
العربية وغيرها.
وهـنــاك خلط واس ــع ال نستطيع أن نفرزه
اليوم بني مسؤولية الهيكل اإلداري للدولة
وث ـق ــاف ــة ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي وب ــن م ـشــروع
الغرب الذي تدخل باسم األقليات ،مستثمرًا
الغياب القانوني والسياسي الذي كان من
املـمـكــن أن ُي ـح ـ ّـدث ف ــي ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة،
ُ
وي ـن ـظ ــم عــاق ـت ـهــا م ــع الـ ـع ــرب وم ـ ــع بـقـيــة
الـقــومـيــات ،وهــو املـشــروع الـفـيــدرالــي الــذي
حــاول اإلصالحيون العرب وغيرهم إقناع
األستانة به ،من دون جدوى ،فانهار مسرح
حاضر العالم اإلســامــي في ذلــك التاريخ،
وكان يتزامن مع حملة فكرية قوية ،نفذها
الكيان املوازي للحمالت الغربية منذ قرنني
وأكثر ،عبر الخطابية األكاديمية ،ومركزها
ّ
االسـ ـتـ ـش ــراق ــي .وق ـ ــد رك ـ ـ ــزت ه ـ ــذه الـحـمـلــة
ال ـض ـخ ـمــة ،م ــن ض ـمــن خـطـتـهــا ،ع ـلــى غــزو
فـكــري حقيقي إلسـقــاط ال ـقــرآن ،عبر حملة
تشكيك واسـعــة فــي ال ـقــرآن الـكــريــم ،تحوي
ُ
ّ
متعددًا من املزاعم ،وبأن القرآن كتب
خليطًا
عـبــر مـجـمــوع مــا وص ــل إل ــى الـنـبــي محمد
صلى الله عليه وسلم ،وبسبب طموحاته
كعربي مصلح اجتماعي.
ومن السهولة بمكان للباحث املحقق ،بل

عماد حجاج

القرآن ،بوصفه بيانًا
إلهيًا للناس ،يُفصح
عن أن وحدة الرساالت
متفقة مع وحدة
الكتب التي نُسخت
بعض أحكامها

ال ـق ــارئ ال ــذي يتتبع س ـيــرة الـنـبــي صلى
الله عليه وسلم ،ويقف أمــام آيــات القرآن
ومفرداته ،وتاريخ النبوات ،وواقع العرب
الـجــاهـلــي وثـقــافـتـهــم ،أن يـقـطــع بسقوط
هذا الزعم بغض النظر عن دينه ،فتاريخ
ال ـح ـي ــاة ال ـب ـش ــري ــة ف ــي الـ ـ ـق ـ ــرآن ،وت ــاري ــخ
الـ ـنـ ـب ــوات وحـ ـش ــد األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وال ـخ ـط ــاب
ُاإللهي وطبيعته ،والنص القرآني املعجز
َ
ست َ
شعر في املقارنة مع أي نص ديني
امل

أبو القاسم علي الربو

الطريق إلى الديكتاتورية
تيسير الرداوي

على غــرار «الطريق إلى العبودية» ،الكتاب
الصغير الذي ألفه الفيلسوف واالقتصادي
ال ـن ـم ـس ــاوي األمـ ـي ــرك ــي فـ ــان ه ــاي ــك (1899
  )1992ع ــام  ،1944وي ـع ــاد إحـ ـي ــاؤه منذسنوات ،كان عنوان هذه املقالة التي سوف
ت ـتــأثــر ب ــه ك ـث ـي ــرا ،ألن ـه ــا تـعـتـقــد أن تــدخــل
الــدولــة املباشر في االقتصاد ســوف يجعل
منها دولة ديكتاتورية .وعلى الرغم من أن
هايك كان يعتبر زعيم املدرسة النمساوية
ّ
فــي االقـتـصــاد ،وأصـبــح مــن أكـبــر املنظرين
االجتماعيني والفالسفة السياسيني طوال
القرن العشرين ،لم يلق الكتاب عند نشره
االه ـت ـم ــام ال ــائ ــق ،ألن أفـ ـك ــار ك ـي ـنــز كــانــت
املهيمنة على الفكر االقتصادي في مرحلة
مــا بعد األزم ــة العاملية الكبرى لعام ،1929
وكانت تتلخص في تدخل الدولة ،من دون
تـحــديــد دقـيــق ل ــه ،تــدخــل مــن أج ــل معالجة
مشكلة البطالة التي ضربت العالم ،والتي
خصص لها كينز جل كتابه «النظرية العامة
في العمالة والفائدة والنقد» ،والــذي يبني
فيه قصور النظرية البرجوازية التقليدية،
ّ
عوضا عنها نظرية جديدة ،اعتبرت
ويقدم ً
تــدخ ـل ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد ،مل ـعــال ـجــة مشكلة
التشغيل .وأثارت أفكار كينز التدخلية فزع
هايك ،وتوقع نتائجها الكارثية في هيمنة
الفكر «الجماعي» على االقتصاد ،ما حمله
على إصدار مؤلفه «الطريق إلى العبودية»،
ال ــذي يعتقد فيه أن الـنــزعــة األيديولوجية
التدخلية الجماعية االشتراكية الديمقراطية
ه ــي الـ ـت ــي ق ـ ــادت وتـ ـق ــود إل ـ ــى ال ـش ـيــوع ـيــة
والنازية والفاشية ،وأنها الخطر القادم على
مستقبل القيم الـفــرديــة التي تستند إليها
الحضارة الغربية .هل يمكن القول مع هايك
إن الـعــدالــة وامل ـس ــاواة تـنـهــزم فــي املــواجـهــة
أو ال ـت ـمــاهــي م ــع أط ــروح ــات «ال ـج ـمــاع ـيــة»
و«التدخلية» و«التوجيهية»؟ .وهــل يمكن
القول ،بوضوح أكثر ،إن العدالة واملساواة
ان ـ ـهـ ــزمـ ــت ،وتـ ـنـ ـه ــزم أمـ ـ ـ ــام تـ ــدخـ ــل الـ ــدولـ ــة
واستحواذها على اإلنتاج والتوزيع ،بمعية
الـقـطــاع املـسـ ّـمــى «ع ــام ــا» ،وبــالـتــالــي تـغـ ّـول
األجهزة البيروقراطية والحزبية واألمنية
على السوق ،وبالتالي عرقلة تحقيق العدالة
وامل ـ ـسـ ــاواة ب ــن امل ـن ـت ـجــن وامل ـتــدخ ـلــن في

آخ ــرُ ،يـبـطــل ه ــذا االس ـت ــدالل املــزيــف كليا.
ً
هذا فضال عن أن تلك الحملة على القرآن
كانت في سياق غــزو كولونيالي ،العمق
ال ـث ـق ــاف ــي ف ـي ــه ك ـ ــان ي ـس ـت ـبــق آل ـ ــة اإلبـ ـ ــادة
وسالح املستعمر.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـص ــوصـ ـي ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن أنـ ـ ـ ــه ي ـث ـبــت
التسلسل التاريخي للنبوات والـشــرائــع،
وي ّ
ُ
قدمها في سرد تاريخي محكم ،وينقل
ص ــورة ال ـصــراع بــن األنـبـيــاء ومـعــاديـهــم.
ويالحظ هنا أن كل تلك النماذج العدائية
لـلـنـبــوات تـجـ ّـســدت فــي شـخـصـيــات ظاملة
دم ــوي ــة م ـس ـت ـبــدة ك ـف ــرع ــون ،أف ـح ـشــت في
حق األبرياء ،وأبادت شعوبًا من األمم من
اليهود واملسيحيني وغيرهما.
ه ــذا املــركــز األخــاقــي فــي تــوصـيــف الظلم
فــي ال ـتــاريــخ اإلن ـســانــي دالل ــة مـهـمــة لهذا
التسلسل واالنسجام الــذي ّ
يقدمه القرآن
ف ــي ال ــوح ــدة امل ــوض ــوع ـي ــة امل ـت ـمــاس ـكــة ملا
ُي ـقـ ّـرره الـكـتــاب الـعــزيــز فــي دالل ــة تاريخية
وفـ ـك ــري ــة ،ف ــالـ ـق ــرآن الـ ـك ـ ّـري ــم هـ ــو ال ـك ـت ــاب
امل ـق ـ ّـدس ال ـي ــوم الـ ــذي ي ــوث ــق نـ ــزول الـكـتــب
الـسـمــاويــة الـتــي تغطي مــراحــل الـنـبــوات.
وي ـقـ ّـدم تفسيرًا واض ـحــا وجـلـيــا فــي كيف
أن هذه الكتب ،التوراة واإلنجيل والزبور
وال ـص ـح ــف األخـ ـ ـ ــرى ،م ــوث ـق ــة ف ــي الـ ـق ــرآن
ال ـك ــري ــم ،لـكـنــه ُي ـب ـ ّـن ل ـل ـنــاس ،ك ــل ال ـن ــاس،
قضية التحريف الـتــي ط ــرأت على تاريخ

التدوين ،في حني يتبني القرآن ،في حجته
ال ـظ ــاه ــرة ،م ــا ب ــن دف ـتــي ال ـك ـتــاب الـعــزيــز،
كبالغ ثابت للناس ،ال يمكن أن يتطابق
مع باقي الكتب السماوية بنصها الحالي.
م ــن دون أن ُي ـس ـقــط الـ ـق ــرآن شــرع ـيــة هــذه
الكتب في أصلها ،ومن دون أن يكون ذلك
ً
م ــدع ــاة لـلـمــواجـهــة مــع معتنقيها ،وإنـمــا
القرآن ،بوصفه بيانا إلهيا للناسُ ،يفصح
عــن أن وح ــدة ُالــرســاالت متفقة مــع وحــدة
ال ـك ـتــب ال ـت ــي ن ـس ــخ ب ـعــض أح ـكــام ـهــا في
دالل ــةٍ عـلــى اخ ـتــاف ال ـت ـطــورات الـبـشــريــة،
ـاريــخ األمــم
وال ـتــي يــراعـيـهــا اإلس ــام فــي تـ ّ
واألرض ،وأن الجامع الــذي تمثله كليات
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم مـتـفـقــة ت ـمــامــا م ــع كـلـيــات
الكتب املقدسة ،فهو تحرير ملعنى الوحدة
في تاريخ النبوات في إطار علمي واضح
ُ
وتصالحي ،يدعو إلــى كلمة س ــواء ،تنقذ
عبرها البشرية برسالة العدالة السماوية.
وه ـن ــا يـسـتـبــن ال ـف ــرق ب ــن م ــرك ــز الـفـكــرة
وإدان ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــف الـ ـ ـ ــذي خـ ـل ــط رس ــال ــة
السماء وصراعات املجتمعات املعادية في
تدافعهم مع النبوة ،أو من اختلق مسارًا
دي ـن ـيــا خــراف ـيــا ي ـســيء لـلـنـبــوة وال ـخــالــق،
ول ـي ــس م ــن خـ ــال ت ــوج ـي ــه ذلـ ــك ال ــوص ــف
ص ــراع ــا م ــع أت ـب ــاع ال ــدي ــان ــات الـ ــذي ينظم
العالقة معهم قرآن املقام ،ال قرآن املآل.
(كاتب عربي في كندا)

الحكومة الليبية بين الداخل والخارج

النشاط االقتصادي .تعرف الدولة أن السوق
وحدها ،إذا ضبطت بشكل صحيح ،تحقق
ال ـعــدالــة لـلـنــاس جـمـيـعــا ،وال ـس ــوق وحــدهــا
ه ــي ال ـت ــي ال تـسـمــح لـلـمـتـغــولــن بــالـســرقــة
والكسب الحرام واإلثراء على حساب العمال
واملنتجني .اإلنسان يولد حرا ولكنه ُيستعبد
باالقتصاد ،أو بتدخل الدولة في االقتصاد
الذي يجعل منها دولة فاسدة ،قوية أمنيا،
وضعيفة إنتاجيا ،وديكتاتورية سياسيا.
إذا كانت األيديولوجيات والنظم الجماعية
بــاســم «ال ـح ـق ــوق ال ـج ـمــاع ـيــة» هـ ـ ـ ّـددت ،كما
يعتقد هايك ،الحضارة الغربية ،فإنها ّ
هددت
ح ـيــاة ال ـن ــاس بــال ـعــوز وال ـف ـقــر وامل ـجــاعــات
في املجتمعات الناشئة ،ألن الفردية فطرة
إن ـس ــان ـي ــة م ـع ـل ـنــة وم ـ ـقـ ــدرة ف ــي ال ـح ـض ــارة
الغربية ،ولكنها مخفية ومنكرة ومدانة لدى
الشعوب األخرى التي تتستر «بالجماعية»،
وتـمــارس فــي الــواقــع كــل موبقات املصلحة
الفردية .هل كل تدخل للدولة في االقتصاد
مدان؟ يجيب هايك بأن تدخل الدولة الوحيد
املـقـبــول فــي االقـتـصــاد هــو مــن أج ــل ضمان
املنافسة التي هي ضمان الحرية ،وبالتالي
هي ضمان ما ّ
سماها الترجمة االقتصادية
للقيم «الفردية الليبرالية الصافية».
ّ
رب ـمــا ك ــان عـلــى هــايــك أن ي ـكــون أك ـثــر دق ــة،
ويـضـيــف أن تــدخــل ال ــدول ــة الــوح ـيــد امل ــدان
ه ــو ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ف ــي االق ـت ـص ــاد ،ألنــه
الذي ّ
يقوي االستبداد ،ويسبب بالتالي كل
الكوارث التي نعرفها ،بدءا من التفاوت في
ً
وانتهاء بالسالل الغذائية وبطوابير
الدخل
الـ ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى أفـ ـ ـ ـ ــران املـ ـخ ــاب ــز وم ـح ـط ــات
ال ــوق ــود .مــا يهمنا مــن ه ــذا الـحــديــث :كيف
يتطور التدخل املباشر فــي االقـتـصــاد إلى
ديـكـتــاتــوريــة فــي الـسـيــاســة؟ ه ــذا مــا حــدث
فــي امل ـشــرق الـعــربــي بـعــد االس ـت ـقــال ،تحت
شعارات االشتراكية والعدالة والقطاع العام
ّ
املوجه ،حيث بدأت الدول الفتية
واالقتصاد
بتأميم وسائل اإلنتاج وجعلها ملكية عامة،
ّ
تتحكم بها الــدولــة والـحــزب والحاكم الذي
يـتـحــول ســريـعــا إل ــى واح ــد أوحـ ــد ،ويسلم
إدارة اإلن ـتــاج إل ــى املــوالــن واألت ـب ــاع الذين
يـ ّ
ـؤدون له الــوالء ويتقاسمون معه الغنائم.
تــدخــل الــدولــة هــو ببساطة مــن أج ــل فرض
سلطتها على اإلنـتــاج واملنتجني والسوق،
وال ـت ـخ ـلــص م ــن األح ـ ـ ــرار امل ـنــاف ـســن .هـكــذا

15

ال شيء يحبط
طاقات الناس أكثر
من تدخل الدولة
المباشر في االقتصاد

ّ
وتتحول تدريجيا
تقوى الــدولــة وتتغول،
إلى دولةٍ بوليسيةٍ  ،تتحكم بالسوق والثروة
وال ـب ــاد وال ـع ـبــاد .إعـ ــادة االع ـت ـبــار للسوق
واملنافسة واليد الخفية هي إعادة االعتبار
لإلنسان وعقله وطاقاته ومبادراته الخالقة.
ال شيء يحبط طاقات الناس أكثر من تدخل
الدولة املباشر في االقتصاد ،ألنها ،بذريعة
ال ـح ــرص ع ـلــى األمـ ــن االق ـت ـص ــادي وع ــدال ــة
ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل وت ــوف ـي ــر ح ــاج ــات ال ـن ــاس،
تنتزع حريتهم وتتركهم بال أمن وال حرية.
وال يـعـنــي ه ــذا ال ـك ــام أن ال ــدول ــة حـيــاديــة،
ويعفيها مــن مهامها ،املتمثلة أســاســا في
مراقبة السوق وضمان الشفافية واملنافسة
وامل ـس ــاوة ،ورس ــم الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
واملالية والنقدية ،وتحقيق التنمية بإقامة
املـ ـش ــروع ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،والـ ـقـ ـي ــام بـمـهــامـهــا
االجتماعية املتعلقة بتوفير العمل وحماية
العمال وتوفير الصحة والتعليم والسكن.
س ـ ــؤال أخ ـي ــر ي ـت ــداع ــى س ــري ـع ــا :ه ــل يمكن
دمــج نظام الـســوق مــع التدخل املباشر في
االقتصاد؟ أو بمعنى آخــر ،هل يمكن دمج
نـظــام الـســوق مــع االقـتـصــاد املـ ّ
ـوجــه؟ عــودة
مــرة أخـيــرة إلــى صديقنا هــايــك ،لنجد أنه
يرفض بقوة الدمج بينهما ،ألن الدمج ،في
رأيه ،سوف يقضي على مزايا كال النظامني،
إذ م ــن املـسـتـحـيــل ال ــدم ــج ب ــن «االس ـت ـبــداد
االقتصادي» و«الحرية السياسية» .وهذه
حقيقة ،فكل الــدول التي دمجت ،خصوصا
ال ـص ـغ ـيــرة ،ت ـحــولــت إل ــى دول دك ـتــاتــوريــة
وتالشت ،أو في طريقها إلى التالشي.
(كاتب سوري)

ش ـهــد ال ــواق ــع ال ـل ـي ـبــي ص ــراع ــا إقـلـيـمـيــا
مـنــذ ان ــدالع ال ـحــراك الشعبي ضــد نظام
معمر الـقــذافــي ،وال ــذي ّأدى ،فــي مــا أدى
إلـيــه ،إلــى قـيــام دول كـثـيــرة ،وخصوصا
ت ـ ـلـ ــك امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة ت ـ ـحـ ــت ح ـ ـلـ ــف شـ ـم ــال
األطلسي (الـنــاتــو) بحملة قصف جــوي،
اس ـت ـه ــدف م ــواق ــع ق ـ ــوات الـ ـق ــذاف ــي ال ـتــي
ارت ـك ـبــت م ـج ــازر ملــواج ـهــة ه ــذا ال ـح ــراك.
وم ـنــذ ذل ــك ال ـتــاريــخ فــي ال ـعــام  ،2011لم
ً
منأى
يكن الصراع الليبي املتواصل في
عــن الـتــدخــات والـتـجــاذبــات الخارجية،
حيث حرصت األطــراف املتأثرة واملؤثرة
في هذا الصراع على تحقيق مصالحها
من خالل وكالء لها في الداخل ،اعتمدت
عـلـيـهــم ف ــي تـحـقـيــق ه ــذه األهـ ـ ــداف ،وقــد
ت ـنـ ّـوعــت م ـصــالــح ه ــذه األطـ ـ ــراف م ــا بني
االقـتـصــاديــة الـتــي تــرى فــي ليبيا سوقا
يـ ـحـ ـق ــق مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــاتـ ـه ــاّ ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
ُ
م ـجــال ال ـطــاقــة ،وه ــي ت ـمــنــي اقـتـصــادهــا
بــالـحـصــول عـلــى ح ـصــةٍ مــن نـفــط ليبيا،
ص ــاحـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر احـ ـتـ ـي ــاط ــي ن ـف ـط ــي فــي
القارة األفريقية ،إضافة إلى أنها وجهة
رئيسية لعمالة بعض الــدول اإلقليمية،
خصوصا العمالة املصرية التي وصلت،
بحسب منظمة الهجرة الدولية في العام
 ،2010إلــى نحو مليون ونصف املليون
عامل ،تقدر تحويالتهم املالية إلى مصر
بنحو  33مليون دوالر سـنــويــا ،ناهيك
عن طموح دول كثيرة متداخلة في الشأن
نصيب
الليبي في حصول شركاتها على
ٍ
من إعادة اإلعمار ،والتي يمكن أن تساهم
في إنعاش اقتصادها.
وال يـعـتـبــر ال ـع ــام ــل االق ـت ـص ــادي وح ــده
م ـح ـ ّـرك ــا وداف ـ ـعـ ــا مل ـث ــل هـ ــذه ال ـت ــدخ ــات،
فهناك مصالح أخــرى كثيرة تمتد على
ط ـي ــف واس ـ ــع م ــن االه ـت ـم ــام ــات األم ـن ـيــة
واألي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن بعض
هذه الدول ترى في ليبيا موقعا أساسيا
لتنفيذ استراتيجيتها فــي شــرق البحر
املتوسط وجنوبه ،ومــدخــا ملــد نفوذها
فــي ش ـمــال أفــريـقـيــا وشــرق ـهــا ،وبــالـتــالــي
م ــواج ـه ــة الـ ـ ــدول ال ـت ــي تـ ـح ــاول ال ــوق ــوف
ف ــي وج ــه تـنـفـيــذ ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــات،
وخـصــوصــا فــي منطقة املـغــرب العربي،
وقت تنظر فيه دول أخرى إلى ليبيا
في
ٍ
بــوابــة تستطيع مــن خاللها الــولــوج إلى
مستعمراتها القديمة فــي أفريقيا .وما
ب ــن ه ــذه امل ـصــالــح وت ـل ــك ،ي ـظــل الـقــاســم
امل ـش ـتــرك بـيـنـهــا جـمـيـعــا ه ــو بـحــث هــذه
الـ ـ ـ ــدول عـ ــن م ـص ــال ـح ـه ــا ،واسـ ـتـ ـع ــداده ــا
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ه ـ ــذه املـ ـص ــال ــح ،ح ـت ــى وإن
تعارضت مع مصالح الليبيني أنفسهم.
ّ
متعددة ومتعارضة لــدول عدة
مصالح
ّ
ـات أل ـقــت بـظــالـهــا على
أدت إل ــى ت ــدخ ـ ٍ
الـ ــواقـ ــع ال ـل ـي ـب ــي ،وأصـ ـبـ ـح ــت جـ ـ ــزءا مــن
مشكالته ،إن لم تكن مشكلته الرئيسية،
جعلت هذه الــدول تدعم ،علنا ،حلفاءها
ف ــي ال ــداخ ــل ،بـكــل أن ـ ــواع ال ــدع ــم ،لتشهد
الـ ـب ــاد ت ــدف ـق ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق لــأسـلـحــة
وامل ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي جـ ـع ــل امل ـم ـثــل
الخاص لألمني العام في ليبيا السابق،
غسان سالمة ،يوجه نـ ً
ـداء قبل استقالته
قائال «ارفعوا أيديكم عن ليبيا ،هذا البلد
يعاني كثيرا من التدخل األجنبي بشتى
الطرق ،من األسلحة التي تباع لليبيني،
وم ـ ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة األج ـن ـب ـي ــة
املـ ـب ــاش ــرة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ومـ ــن ال ـب ـح ــث عــن
قواعد دائمة فيها».
وأضــاف أن «كل هذه األنــواع من التدخل
تجعل األمــور صعبة للغاية ،وما أطالب
به من هذه البلدان جميعها واضح جدا:
اب ـت ـعــدوا عــن لـيـبـيــا ،ه ـنــاك مــا يـكـفــي من

السالح في ليبيا ،وال يحتاجون املزيد،
هناك ما يكفي من املرتزقة في ليبيا .لذا
توقفوا عن إرسال املزيد».
ويبدو أن حقيقة ارتباط املشكل الليبي
باألطراف الخارجية جعلت حكومة عبد
الـحـمـيــد الــدبـيـبــة املـعـلـنــة أخ ـي ــرا ،والـتــي
نالت ثقة البرملان في مارس /آذار املاضي،
ت ـقــوم ب ـجــوالت مــاراثــون ـيــة إل ــى عــواصــم
عــديــدة ،فــي زيـ ــارات ُيـخـشــى ان ُت ّ
نسيها
الشأن املحلي الداخلي ،وبالتالي تجاوز
الــوعــود التي قطعتها على نفسها أمــام
لجنة الـ  75وأمام البرملان ،وتمثلت بشكل
أس ــاس ــي ف ــي مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،وتــوفـيــر
الـلـقــاح ضــد ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وتحسني
الوضع املعيشي لليبيني ،وتوفير املناخ
املـنــاســب إلج ــراء االنـتـخــابــات فــي نهاية
ٌ
وعود
السنة الجارية ،وهي على كل حال
ال يـحـتــاج ال ـبــدء فــي الـتـعــامــل معها إلــى
دعــم دول ــي وزيـ ــارات مـتـكـ ّـررة إلــى الجار
القريب أو ذلــك البعيد ،بقدر احتياجها
لجهود صادقة ،وسعي جاد إلى تحقيق
م ـصــال ـحــة وط ـن ـي ــة ،وإي ـ ـقـ ــاف اس ـت ـن ــزاف
مـ ـ ـق ـ ـ ّـدرات ال ـ ــدول ـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى بـســط
سيادة الحكومة على مؤسسات الدولة،
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة الـ ـجـ ـي ــش وم ـ ًـؤسـ ـس ــات
مؤسسات مركزية موحدة،
األمن لتكون
ٍ
وإي ـجــاد آلـيــةٍ ملنع وج ــود الـســاح خــارج
اإلطار القانوني.
لــن يـ ـ ّ
ـؤدي تسليم املـفــاتـيــح إل ــى ال ـخــارج
إال إل ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـل ــى كــل
األصعدة ،ولن يساعد اآلخــر في حلحلة
أي مـ ـنـ ـه ــا ،إال بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم م ـص ــال ـح ــه،
فالدول الخارجية الصديقة( ،والشقيقة
أي ـضــا) ،ليست جمعيات خيرية تسعى
إلــى إغــاثــة املـلـهــوف ومـســاعــدة املحتاج،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ك ـ ـيـ ــانـ ــات ت ـ ـضـ ــع م ـص ــال ـح ـه ــا
اآلنـيــة واالستراتيجية فــوق كــل اعتبار،
وقـ ــد ت ـعــام ـلــت م ــع ال ـح ـك ــوم ــات الـلـيـبـيــة
السابقة وفق هذا املعيار .وعلى الدبيبة
االستفادة من هذه التجارب ،وعدم تكرار
أخطاء املسؤولني السابقني ،والذين تفنن
معظمهم في االرتماء في أحضان الخارج،
لـيـنـفــذ أوام ـ ــر ه ــذه ال ـ ــدول ب ـكــل إخ ــاص
وحرفية ،بل وفــي أحيان كثيرة التطوع
«وب ـس ـخ ــاء» بــأك ـثــر م ــن امل ـط ـلــوب مـنـهــم،
ارتـمــاء أوصلهم إلــى درجــة من الضعف،
ع ـ ـجـ ــزوا ف ـي ـه ــا عـ ــن م ــراجـ ـع ــة ح ـس ــاب ــات
امل ـصــرف املــركــزي الليبي بـفــرعـيــه ،حتى
اوكلت هذه املهمة إلى بعثة األمم املتحدة
الـ ـت ــي أس ـن ــدت ـه ــا إل ـ ــى إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
العاملية (ستنتهي من تقريرها النهائي
خـ ــال ش ـهــر إب ــري ــل /ن ـي ـســان الـ ـج ــاري)،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـن ـك ــار اق ـت ـصــاديــن
وحقوقيني ليبيني كثيرين هذه الخطوة،
باعتبارها سـتـ ّ
ـؤدي إلــى انكشاف سرية
األرصــدة والحسابات املصرفية ،والتي
تعتبر معلومات وطنية تتسم بالسرية
التامة ،جرم القانون الليبي اإلدالء بها أو
كشفها إال تحت ظروف استثنائية ،وبعد
الحصول على املوافقات الالزمة.
وعلى الرغم من كل األخطاء التي وقعت
فيها الحكومات السابقة ،وأف ــرزت آثــارا
س ـل ـب ـيــة ك ـث ـي ــرة ن ــات ـج ــة م ــن ت ــوج ــه ه ــذه
ال ـح ـك ــوم ــات إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ع ـل ــى ح ـســاب
القضايا الداخلية امللحة ،إال أن حكومة
الدبيبة ،حتى هذا الوقت ،اختارت السير
تتعامل
على املنوال نفسه ،حيث ال تزال
ٌ
مع هذه الزيارات الخارجية وكأنها هدف
تسعى إلى تحقيقه منذ استالمها زمام
األم ـ ــور ،فـبـمـجــرد حـصــولـهــا عـلــى الثقة
ـات
مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،بـ ــاشـ ــرت رح ـ ـ ٍ
خارجية في زمــن قياسي ،سبق سعيها
إلــى الحصول على موافقة البرملان على
امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـت ــي اق ـت ــرح ـت ـه ــا ،أو االتـ ـف ــاق

متعددة
مصالح
ّ
ومتعارضة لدول
أدت إلى
عدة ّ
تدخال ٍ
ت ألقت
بظاللها على الواقع
الليبي ،وأصبحت جزءًا
من مشكالته

مـعــه عـلــى اخ ـت ـيــار م ــن يـتــولــى املـنــاصــب
السيادية ،فكانت القاهرة التي استعجل
الدبيبة زيــارتـهــا قبل حصوله على ثقة
الـبــرملــان .ويــرى كثيرون أن هــذه الــزيــارة
ساهمت فــي انـعـقــاد جلسة الـبــرملــان في
ســرت ،وبالتالي إعطاء الثقة للحكومة،
وذل ــك م ــن خ ــال الـضـغــط ال ـتــي مــارسـتــه
الـ ـق ــاه ــرة ع ـل ــى رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،عـقـيـلــة
صالح .ثم كانت الجولة الخليجية التي
أثارت لغطا كثيرا في األوساط الشعبية
والسياسية ،حيث اقتصر الوفد املرافق
لرئيس الحكومة على أقاربه بمن فيهم
ابنه ،وغابت عنه وزيــرة الخارجية التي
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن ت ـكــون ف ــي مـقــدمــة
الوفد ،األمر الذي شبهه بعضهم بالزيارة
العائلية التي قد تناقش الوضع الليبي
إذا كــان لديهم متسع من الوقت .وكانت
تركيا املحطة املهمة التي اختار لزيارتها
 14وزي ــرا ،باإلضافة
وبمعيته وفــد ضــم ّ
إلــى رجــال أعـمــال .ولــخــص مصدر تركي
ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة ب ـق ــول ــه إن شـ ـع ــار ال ـل ـقــاء
فــي أن ـقــرة ال ـخــدمــات ،واملـ ــال ،وال ـت ـجــارة،
وتحويل املصالح مــن العالقات األمنية
وال ـع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى ع ــاق ــات اق ـت ـص ــادي ــة.
واختتم الدبيبة جولته بزيارة موسكو،
واس ـت ـق ـب ـلــه ف ـي ـهــا ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ،واك ـت ـفــى
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ،بـ ــوتـ ــن ،ب ـم ـحــادثــه
هاتفيا.
االع ـتــراف بحقيقة ارتـبــاط امللف الليبي
ـات خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــةٍ كـ ـثـ ـي ــرة ال ي ـع ـنــي
بـ ـمـ ـلـ ـف ـ ٍ
بــال ـضــرورة أن ت ـكــون ال ـبــدايــة مــن هناك
لنصل إلى هنا ،والتوصل إلى اتفاق مع
الدول املتدخلة في الشأن الليبي لن يقود
إلـ ــى ح ــل امل ـش ـك ــات ال ـح ـيــات ـيــة الـيــومـيــة
ل ـل ـم ــواط ــن ،وال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــر ت ـن ـف ـيــذ تـلــك
الوعود التي ّ
زودته بجرعة أمل ،يخشى
بواقع
ما يخشاه أن تصطدم من جديد
ٍ
يـعـيــده إل ــى املــربــع األول ،فعلى حكومة
الــوحــدة الــوطـنـيــة أن تـكــون أكـثــر إدراك ــا
ّ
والتحديات التي تواجهها ،وأن
للمهام
تـبــاشــر ف ــي ب ـنــاء الـثـقــة امل ـف ـقــودة بينها
وب ــن امل ــواط ــن ،وأن تـعــي أن للمصالحة
الداخلية بني الشرق والغرب ،وبني التبو
والـ ـط ــوارق ،وب ــن تــرهــونــة فـيـمــا بينها،
أولوية تفوق السعي إلى املصالحة بني
تركيا واليونان .كما أن زيارة أم األرانب
والقطرون والكفرة في الجنوب أهــم من
زيـ ــارة ال ـقــاهــرة وأن ـق ــرة وأبــوظ ـبــي ،قــرى
ليبية قد تفتقر إلى فنادق راقية وموائد
فاخرة ،إال أن قاطنيها ينتظرون تحسن
ظ ـ ـ ــروف م ـع ـي ـش ـيــة ُوع ـ ـ ـ ــدوا ب ـ ــه ،ول ـس ــان
حالهم يقول فــي اسـتـغــراب :هــل تحسني
هـ ــذه الـ ـظ ــروف ي ـجــب أن ي ـمــر م ــن خــال
عواصم الخارج؟
(كاتب ليبي)

مــن بــن عــدد ال حصر لــه مــن األسئلة املتناسلة مــن واقـعــة تفجير منشأة نطنز
النووية في إي ــران ،وفيض هائل من الـقــراءات والتكهنات حــول مــآالت هــذه الفعلة
الكاشفة أكثر من صفحة مطوية ،يجد املراقب نفسه أمام عشرة أسئلة مفتاحية،
ُ
تشكل في حصيلتها «دليل الحيران بني البوح والكتمان» ،لفهم مغزى ومبنى هذه
الــواقـعــة الفاصلة بــن زمنني مــن عمر مواجهة مــديــدة ،جــرت بعض فصولها في
الظل ،فيما دار بعضها اآلخــر على رؤوس األشهاد ،كما يمكن أيضًا للمتسائل
مقاربات
عن عقابيل هــذا الحدث الزلزالي ،من خــال هــذه األسئلة املفتوحة على
ٍ
غير نمطية ،أن يقف على تخوم حقائق نسبية قابلة ملزيد من النقاش املوضوعي.
في غمرة االرت ــدادات الناجمة عن تفجير أثمن املمتلكات النووية لدى الجمهورية
ّ
اإلسالمية ،هناك ثالثة أسئلة مطروحة على إيــران ،وهناك ثالثة مثلها معلقة في
ْ
سؤالي اثنني .أما نصيبنا ،نحن املشتغلني
عنق إسرائيل ،فيما تبلغ حصة أميركا
ّ
بغواية السياسة وشقاء الصحافة ،فال يتعدى السؤالني املتبقيني في سلة عالمات
االستفهام والتعجب املنتخبة هذه .ولعل السؤال األول ،األشد إلحاحًا على العقل
اإليراني في هذه اآلونــة ،هو ليس ملــاذا ،وإنما كيف ّ
يتكرر كل هذا الخرق الفاضح
بسهولة مفرطة؟ أين يوجد؟ وعلى أي مستوى في املنظومة األمنية؟ حيث بدأ قبل
سرقة طن ونصف الطن من وثائق البرنامج الـنــووي ،أو قل اختطاف ّ
درة التاج،
ونقلها من قلب طهران إلى تل أبيب ،وتواصل باغتيال فخري زادة ،وهو أبو املشروع
ّ
املسيجة بالحرس والعسس ،وقد ال يكون آخرًا تفجير الحلقة
كله ،في العاصمة
الذهبية في القالدة املدفونة عميقًا تحت األرض ،من دون ان يترك الجناة أثرًا لهم؟
ّ
املشروع النووي ذاته ،الذي يثقل أكتاف دولة محاصرة
السؤال الثاني متعلق بكلفة
ٌ
ٌ
كــل هــذا الــوقــت الـطــويــل ،وهــو س ــؤال متصل بـســؤال «إل ــى مـتــى» يمكن املـضــي به
مكشوفًا إلى هذا الحد ،وبقاؤه عرضة لالستهداف على طول الخط ،ال سيما إذا
كانت كل هذه الفيالق العسكرية ووحدات الحرس الثوري واألجهزة األمنية ،ومعها
الصواريخ البالستية واالستعراضات وامل ـنــاورات الحربية في البر والبحر ،غير
قادرة على حماية هذا املشروع الذي استثمرت فيه إيران الكثير من الجهد واملال،
ّ
وتحملت ألجله كل العقوبات ،وها هو صار مسرحًا يلعب فيه األعداء؟
غير أن ثالث األسئلة الثالثة املطروحة على إيران هو األكثر حرجًا :ما الذي تفعله طهران
في فيينا هذه األيام ،بعد أن فقدت رافعة الضغط الكبرى لديها عقب انتزاع ورقة التهديد
برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة  ،%60فيما مفاعل نطنز بات أثرًا بعد عني ،حيث تقول
معلومات غربية إن نحو  150كليو غرامًا من املتفجرات قد تم إدخالها على مراحل في
املنشأة التحت أرضية (على عمق  50مترًا) وأن تفجيرها املضاعف في مكان مغلق
قد أحرج املفاعل عن الخدمةّ ،
ولوثه باإلشعاعات ،األمر الذي ال يمكن التغطية عليه برفع
الصوت عاليا في فيينا أمام من يعلمون علم اليقني أن مسدس املفاوض اإليراني بات
محشوًا بخرطوشة فارغة .على الجانب املقابل ،يتجلى السؤال ّ
عما جعل إسرائيل
ً
واثـقــة إلــى هــذه الــدرجــة ،ليس بقدرتها على تفجير نطنز في أفضل توقيت مناسب
لحساباتها السياسية وأهدافها االستراتيجية ،وهذ أمر درجت على فعله طوال الوقت
الطويل من غير مساءلة ،وإنما أساسًا (وهو السؤال الثاني) عن سبب اطمئنانها إلى
انعدام رد فعل انتقامي محتمل من نظام كثيرًا ما ّ
توعد بمسحها عن الخريطة؟ وفوق
ذلــك ،ما الــذي جعل املعتدي يفقد رشــده ،ويكسر قواعد لعبة الغموض املعتمدة لديه،
ويجاهر هذه املرة ،بارتكاب الفعلة ،بغبط ٍة مفعم ٍة بعدواني ٍة وغطرسة شديدة.
يبقى سؤاالن حارقان ،ونحن نتابع إعالم املحور اإليراني املهلل ملنطق االحتفاظ
ّ
بحق الرد ،وهو ليس ردًا على أي حال ،واملصفق لرفع نسبة التخصيب عاليًا :هل
لدى الجمهورية اإلسالمية خط أحمر ،وإن كان كذلك فأين يقع هذا الخط بعد كل
هذه الضربات املوجعة؟ والثاني يوحي به خطاب املحور :هل تم تفجير نطنز أم
ديمونا بحق السماء؟

لماذا تكذب األنظمة
بهذه البجاحة؟
محمد طلبة رضوان

ي ـت ـ ّ
ـردد ال ـس ــؤال مـ ــرارا ،ويـحـمــل كـثـيــرا مــن األل ــم والــده ـشــة والـغـيــظ وال ـح ـنــق؟ كيف
يفعلونها؟ كيف يكذبون بهذه البجاحة؟ كيف يتناقضون بهذا الــوضــوح؟ كيف
ّ
يكررون أكاذيبهم وتناقضاتهم؟ وكيف ينجحون؟ مثال ،غرقت مصر ،بعد  3يوليو
 ،2013فــي مستنقع مــن األكــاذيــب ،وص ــار مــن املمكن قــول أي ش ــيء ،وكــل شــيء،
ثورة يناير مؤامرة ،ونشطاؤها عمالء ،اليساريون املعارضون «إخوان» ،والليبراليون
«إخوان» ،والعلمانيون «إخوان» ،وامللحدون «إخوان» ...،إلخ .تبدو االتهامات كوميدية
وعبثية وغير قابلة للتصديق ،كما أنها شديدة التناقض ،فاالتهامات صـ ّـرح بها
من سبق لهم التصريح بــأن يناير ثــورة عظيمة ،وشبابها أعظم .وعلى الرغم من
ذلك ،واجهوا الشاشات مرة أخرى بمنتهى القوة والجرأة واألريحية ،وقالوا بالعكس،
وكرروهّ ،
ّ
وقرروه ،عبر آالف الخطابات .ومع الوقت تحول التكرار إلى اعتياد ،واالعتياد
إلى قبول ،والقبول إلى تصديق ،وبات من الصعب جدا إقناع الناس بالبديهيات!
تشير مقالة (دراسة) بعنوان «نموذج الدعاية الروسية ..خرطوم األباطيل» ،لكريستوفر
بــول وميريام ماثيوز ،إلــى هــذه الـظــاهــرة ،وأسـبــاب نجاحها .واملـهــم هنا اإلش ــارة إلى
تقاطعات التجربة املصرية ،بعد انقالب  ،2013مع نظيرتها الروسية «الغلبانة» .يعتمد
النموذج الروسي باألساس على «حجم» الدعاية ،وليس نوعها .قل أي شيء ،لكن قله
كثيرا ،ال تدع الناس يسمعون غيره ،أو يشاهدون غيره ،ال تسمح لصوت معارض أو
مختلف أن يكون له أي وجود أو تأثير يذكر .انشر أكاذيبك بمنتهى القوة .في البداية
يسخرون ،كـ ّـرر .يسخرون ،كـ ّـرر .يغضبون ،كـ ّـرر .يشتبكون ،كـ ّـرر .يصرخونّ ،
كرر.
كررُ .ينهكونّ ،
يفقدون أعصابهم وسيطرتهمّ ،
كرر .مع اإلصرار ،يتحول التكرار إلى
ُ
ُ
اعتياد ،واالعتياد إلى قبول ،والقبول إلى تصديق .يصدق سواد الناس ،وقد يصدق
بعض خصومك سعيا ،طبيعيا ،إلى االتساق مع الرائج .هنا يمكن أن نفهم ملاذا ّ
تحول
بعض مؤيدي «يناير» إلى «نظام السيسي» ،من دون مصلحة .تفيد دراسات علم النفس
التجريبي ،وفقا للدراسة ،بأنه «مع بقاء األوضاع على ما هي عليه ،فإن الرسائل التي
ّ
تلقيها بحجم أكبر ،ومن مصادر ّ
متعددة ،ستكون أشد ً
إقناعا .يستطيع الحجم
يتم
الضخم استنفاد انتباه الجمهور الحاضر وسعة النطاق املتوفر له ،كما يستطيع الحجم
طوفان من الخالفات .تزيد القنوات املتعددة من
الضخم إغراق الرسائل املنافسة في
ٍ
ّ
ّ
تلقي رسالة من طرق ّ
متعددة،
فرص اطالع «الجماهير املستهدفة» على الرسالة ،كما أن
ٍ
ّ
املتصورة للرسالة ،ال سيما إذا كان املصدر
ومن مصادر مختلفة ،يزيد من املصداقية
الناشر لها مما يتماهى معه الفرد من الجمهور» .ناهيك عن أن املعلومات الكاذبة أكثر
ً
ً
ـذاذة بما يضيفه إليها «طباخ املعلومات» من بهارات ومواد ّ
حريفة ،كما أن
جاذبية ولـ
ّ
«تكلفة» شرائها وتناولها أرخص ،وهو ما يدفع كثيرين إلى التهامها ،ويقلل من قدرة
آخرين على مقاومتها .يتجاوز األمر القدرة ،املرعبة ،على تغيير قناعات أغلب الناس
إلى «إذالل» األقلية الواعية ،وهو ما يشير إليه خبراء آخرون ،وينقله عنهم الباحث عبد
السالم املحمدي ،في مقدمة ترجمته كتاب «حول الطغيان» لتيموثي سنايدر ،حيث يرى
ّ
بتصوراتها
مراقبون أن السلطة االستبدادية ،في بعض األحيان ،ال يعنيها إقناع الناس
وأكاذيبها ،قدر ما يعنيها الكشف عن هيمنتها وقدرتها على قول ما تريد ،وفرضه
صدق الناس أم لم ّ
بالقوةّ ،
يصدقوا ،رضوا أم لم يرضوا .هنا يصبح كل شيء قابال
ّ
للقول ،كما أن كل شيء مهما بدا بدهيا وواضحا فباإلمكان تحديه وتجاوزه .لسان
حال السلطة ،وهي تكذب ببجاحة« :أعلم أنكم تعلمون أن ما أقوله غير صحيح ،وأعلم
أنكم تعلمون أنني أكذب ،ولكني أريد أن أؤكد لكم على حقي في أن أقول ما أشاء .وهو
مشهد هزلي يجعل من اشتباك املرء مع تلك األكاذيب ّ
الفجة طلبا لفضحها وكشف
زيفها أمرا مهينا .كما أنه يعبر عن خلل في إدراك طبيعة املعركة ،وإفــراغ للجهد في
املوضع الخطأ ،إذ مقصود السلطة التعبير عن قوتها في اصطناع الواقع الذي تراه ،ولن
ّ
تتمكن من صد قوة املاء املنهمر من خراطيم األباطيل برذاذ الصدق».
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واقع الشطرنج السياسي واحتماالته في منطقتنا
عبد الباسط سيدا

تشهد منطقتنا سلسلة مــن عمليات إعــادة
الـنـظــر فــي االص ـط ـفــافــات ،وتــرتـيــب األوراق،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات م ـ ــن جـ ــانـ ــب ق ــواه ــا
اإلقـلـيـمـيــة؛ وه ــي عـمـلـيـ ٌ
ـات ت ـهــدف ،فــي املـقــام
األول ،إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز املـ ــواقـ ــع ض ـم ــن ال ـن ـظــام
ّ
ات ك ـبــرى منذ
اإلق ـل ـي ـمــي الـ ــذي ت ـعــرض لـ ـه ــز ٍ
ان ـ ــدالع ث ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي ،وه ــي الـتــي
ك ـش ـفــت ع ــن أبـ ـع ــاد امل ـع ــان ــاة ال ـت ــي تعيشها
شعوب املنطقة ،في ظل أنظمة أخفقت في كل
شــيء ســوى في تكريس النظام األمني ،هذا
ّ
النظام الــذي مكنها من االحتفاظ بالسلطة
ً
طويال على الرغم من انعدام اإلنجازات.
ومن املالحظ أن وتيرة العمليات املشار إليها
ق ــد ت ـســارعــت م ــع م ـجــيء اإلدارة األمـيــركـيــة
الـجــديــدة بــرئــاســة جــو بــايــدن؛ وه ــي اإلدارة
ّ
ال ـتــي ت ــؤك ــد أن أول ــوي ــات ـه ــا ،واهـتـمــامــاتـهــا،
ٌ
مـتـمـحــورة ب ـصــورة أســاسـيــة بـشــأن الــوضــع
األمـيــركــي الــداخـلــي ال ــذي يعاني مــن ارتـفــاع
ً
وتـيــرة االسـتـقـطــاب والـعـنـصــريــة ،فـضــا عن
ت ـب ـعــات أزم ـ ــة جــائ ـحــة كــوف ـيــد  .19 -وع ـلــى
امل ـس ـت ــوى الـ ـخ ــارج ــي ،ه ـن ــاك ثـ ــاث أو أرب ــع
قضايا رئيسة ،مــن الــواضــح أنـهــا ستحظى
ب ــااله ـت ـم ــام األك ـ ـثـ ــر ،وال ـت ــرك ـي ــز األك ـ ـبـ ــر ،مــن
ّ
التحدي الصيني ،امللف
اإلدارة الديمقراطية:
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،أمــن اســرائـيــل .مــع وجــود
احتمالية بروز قضية رابعة ،تتمثل في حرب
ب ــاردة جــديــدة مــع روس ـيــا ،نتيجة تراكمات
الـخــافــات املستمرة بــن أوكــرانـيــا وروسـيــا،
ومحاولة الروس الضغط على دول البلطيق،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـث ـي ــر هـ ــواجـ ــس دول أوروب ـ ـ ــا
الـغــربـيــة ،خـصــوصــا دول الـشـمــال .ويـضــاف
إلى ذلك الوجود الروسي القوي في سورية،
والــرغ ـبــة الــروس ـيــة فــي تـعــزيــز ال ـعــاقــات مع
دول ال ـخ ـل ـيــج ،خ ـصــوصــا ال ـس ـعــوديــة الـتــي
ت ـت ــرق ــب ،ه ــي األخ ـ ـ ــرى ،األوض ـ ـ ــاع ع ــن كـثــب،
وذلك لتأثرها املباشر بما جرى ويجري في
اإلقليم من ّ
تحركات واصطفافات في ضوء
املباحثات الخاصة بامللف النووي اإليراني.
ً
ه ــذا ف ـضــا عــن الـ ــدور الـتــركــي فــي ع ــدة دول
عــربـيــة .كما أن األوض ــاع فــي افغانستان ما
زال ــت مـفـتــوحــة عـلــى جـمـيــع االح ـت ـم ــاالت؛ إذ
لم تصل املفاوضات بني الحكومة األفغانية
وحركة طالبان بعد إلــى االتـفــاق الــذي ُروج،
وه ـنــاك رغـبــة روس ـيــة فــي م ــلء ال ـفــراغ هناك
بعد انسحاب أميركي مرتقب.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ه ـن ــاك ت ـفــاه ـمــات تــرك ـيــة -
مصرية على املستوي األمـنــي ،ومــن املتوقع
أن تـتــرجــم عمليًا عـلــى أرض ال ــواق ــع ،وعلى

املستوى السياسي ،إذا ما سارت األمور على
وتـيــرتـهــا الـحــالـيــة .وي ـبــدو أن ه ـنــاك ملفات
ع ــدة اس ـتــدعــت ه ــذه االسـ ـت ــدارة ف ــي مــواقــف
ال ـب ـلــديــن ،م ــن أه ـم ـهــا :امل ـلــف الـلـيـبــي ،ومـلــف
شرقي املتوسط ،خصوصا في ظل الحديث
عــن احـتـمــاالت اكـتـشــاف واسـتـخــراج كميات
كبيرة من النفط والـغــاز هناك :هل سيشمل
ال ـت ـقــارب ال ـتــركــي  -امل ـص ــري امل ـلــف ال ـســوري
أيـ ـض ــا؟ أم أنـ ــه سـيـبـقــى ف ــي دائ ـ ــرة ال ـبــدائــل
ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا ال ـن ـظــام امل ـص ــري لتعزيز
موقعه اإلقليمي ،خصوصا في أجواء ّ
تفجر
ال ـخــافــات ح ــول ســد الـنـهـضــة مــع إثـيــوبـيــا،
وانتقال هذه الخالفات من دائــرة املختصني
إل ــى امل ـس ـتــوى ال ـش ـع ـبــوي ال ـت ـع ـبــوي ،بـهــدف
تقوية موقف الحكومة املصرية داخليًا عبر
إسكات املعارضني ،بحجة أن ال صوت يعلو
فوق صوت معركة املياه الحيوية الوجودية
ّ
بالنسبة إلى كل مصري .وقد تمكنت الحكومة
املعنية من تعزيز موقعها عربيًا عبر تنسيق
املواقف مع السودان ،بخصوص املفاوضات
املتمحورة حول السد اإلثيوبي ،والحصول
على تاييد الرئيس التونسي ،قيس سعيد،
الــذي يبدو أنــه قــد دخــل فــي خصومة علنية
م ــع رئـيـســي الـ ـ ــوزراء وال ـب ــرمل ــان ،األمـ ــر ال ــذي
باضطرابات سياسيةٍ نتيجة الخالفات
ُينذر
ٍ
ب ــن ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة واألحـ ـ ـ ــزاب الـتــونـسـيــة
األخــرى من جهة ،والخالفات البينية ضمن
«ال ـن ـه ـضــة» نـفـسـهــا .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،من
يساهم التقارب التركي -املصري
املتوقع أن ّ
فــي ترجيح كــفــة مـعــارضــي سـيــاســات حركة
النهضة واتـجــاهــاتـهــا الـحــالـيــة .كـمــا أن ــه قد
ساهم ،ويساهم في تقليص حدة التباينات
بني الليبيني عبر إخراج اإلشكاليني ،إذا صح
التعبير ،من املشهد السياسي ،مع أن األمور
فــي ليبيا فــي بــدايــاتـهــا ،وهـنــاك قــوى كثيرة
ّ
مـتـحــكـمــة بــالـنـفــط واملـ ــال وال ـس ــاح مــا زالــت
تتريث ،وتراقب األوضاع عن كثب.
وفي هذه األجواء ،ظهرت على السطح األزمة
ضمن األسرة املالكة األردنية لتلقي األضواء
عـلــى الـصـعــوبــات الــداخـلـيــة ال ـتــي يواجهها
ّ
األردن ،وتـ ــؤكـ ــد أن لــأن ـظ ـمــة امل ـل ـك ـي ــة ،هــي
األخ ــرى ،مشكالتها وهواجسها ،خصوصا
ّ
التي ال تمتلك من املوارد املالية ما يمكنها من
تأمني الحد املقبول من الخدمات ملواطنيها،
ّ
ول ـ ــم ت ـت ـم ــك ــن ،ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـظـ ــروف ال ــداخ ـل ـي ــة
واإلقليمية ،من جذب رؤوس األموال العربية
واألج ـن ـب ـيــة ،لـتـســاهــم فــي االسـتـثـمــار ضمن
م ـشــاريــع اقـتـصــاديــة مــن شــأنـهــا امـتـصــاص
الـ ـبـ ـط ــال ــة امل ــرتـ ـفـ ـع ــة بـ ــن أوس ـ ـ ـ ــاط ال ـش ـب ــاب
م ــن خ ـ ّـري ـج ــي امل ـع ــاه ــد وال ـج ــام ـع ــات ،وفـتــح

اآلف ــاق أم ــام تنمية شــامـلــة ،تمتلك مقومات
االستمرارية في ظل قوانني واضـحــة ،تفتح
ّ
األبـ ــواب أم ــام امل ـســاء لــة وامل ـحــاس ـبــة ،وت ـعــزز
النزاهة والشفافية ،وتطمئن املستثمرين.
وفي سياق آخر ،متداخل مع ما ّ
تقدم ،هناك
اليوم محاولة لالنفتاح على الـعــراق من كل
من مصر واألردن .وقبلها كانت هناك مساع
خليجية ،خـصــوصــا مــن كــل مــن الـسـعــوديــة
وقـطــر والـكــويــت ،فهناك جـهــود تــرمــي ،وفق
املعلن ،إلى بلوغ صيغة من التنسيق بني كل
من العراق واألردن ومصر في ملفات إقليمية،
خـ ـص ــوص ــا املـ ـل ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .وقـ ـ ــد صـ ــدرت
تصريحات ،وهناك تسريبات صحافية ،عن
نية إلعادة النظام السوري إلى جامعة الدول
العربية التي تمثل النظام العربي الرسمي
ال ــذي لــم يقطع االت ـص ــاالت األم ـن ـيــة ،املعلنة
وغير املعلنة ،مع النظام السوري في أي يوم،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل الـتـصــريـحــات وامل ــواق ــف
السياسية املعلنة التي تشير إلى عكس ذلك.
وليس مستبعدا أن تلقى هذه الخطوة الدعم
من الجانب األميركي ،لكونها تحقق شيئًا من
التوازن بني العاملني ،اإليراني والتركي ،في
املنطقة .وربما كان التقارب التركي  -املصري
نفسه ،هــو اآلخ ــر ،يــأتــي ضمن هــذا السياق،
ـات
ف ـتــرك ـيــا ال ـت ــي ت ـعــانــي الـ ـي ــوم م ــن ص ـعــوبـ ٍ
اق ـت ـصــاديــة ،وت ــراج ــع شـعـبـيــة ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية (الـحــاكــم) ،تــدرك أن االسـتـمــرار في
السياسات السابقة ،خصوصا على صعيد
التنسيق مع الــروس واإليرانيني ،عبر مسار
ّ
أستانة – سوتشي ،لــن يمكنها مــن معالجة
أوضاعها الداخلية ،ولن يمنحها فرصة أداء
ال ــدور اإلقـلـيـمــي ال ــذي يتناسب مــع حجمها
ومصالحها وطموحاتها في أجواء املحاوالت
اإليــران ـيــة ،لـلـتـمـ ّـدد فــي مختلف االتـجــاهــات،
وط ــرح إي ــران نفسها الـقــوة اإلقليمية األكبر
التي في استطاعتها مواجهة القوى الدولية
الغربية مجتمعة .ولم يعد خافيًا أنها تلعب،
في هذا السياق ،على وتر الخالفات الروسية
الصينية من جهة ،واألميركية من جهة ثانية.
وهي تحاول أن تكون جزءًا من تلك الخالفات،
إن لــم نـقــل ال ـصــراعــات ،طــاملــا أن أهــداف ـهــا لم
تتحقق ،سواء ما يتصل منها بامللف السوري
وال ــدور األمـيــركــي فــي الـعــراق .وعلى األغلب،
ّ
لــن تتمكن تركيا بفعل عالقاتها التحالفية
التاريخية مع القوى الغربية ،خصوصا مع
الــواليــات املتحدة ،وكونها عضوا فاعال في
حلف شمال األطلسي (الناتو) ،من االستمرار
ف ــي ت ـفــاه ـم ـهــا م ــع اإليـ ــران ـ ـيـ ــن؛ ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن م ـصــالــح م ـش ـتــركــة ك ـث ـيــرة ب ــن ال ـطــرفــن
(الـتــركــي واإلي ــران ــي) على صعيد االقـتـصــاد.

التحديات التي
ّ
تواجهها مجتمعات
المنطقة ودولها
كبيرة ،وتستوجب رؤى
وتوجهات جديدة
لم يعد خافيًا أن إيران
تلعب على وتر الخالفات
الروسية الصينية من
جهة ،واألميركية من
جهة ثانية

ولعل التوافق الــذي تــم أخـيــرا بشأن تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية الليبية،
واإلعداد لالنتخابات البرملانيةّ ،
يفسر واحدا
م ــن ج ــوان ــب االسـ ـ ـت ـ ــدارة ال ـت ــرك ـي ــة ،والــرغ ـبــة
الـتــركـيــة فــي ال ـتــوافــق مــع الـجــانــب األوروب ــي
ف ــي امل ــوض ــوع الـلـيـبــي الـ ــذي ي ـظــل هــامــا إلــى
الـحــد األقـصــى بالنسبة إلــى أوروب ــا ،ومصر
وتونس والـســودان ،فليبيا هي دولــة نفطية
ك ـب ـي ــرة ،ت ـم ـت ـلــك ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـف ــط ،مـ ــوارد
ومؤهالت اقتصادية كثيرة أخرى ،خصوصا
في الزراعة والتجارة والسياحة .وهي ،بحكم
مــوقـعـهــا الـقــريــب مــن أوروب ـ ــا ،تـمـثــل مـصــدرًا
أساسيًا من مصادر الطاقة التقليدية ،وحتى
ّ
املتجددة بالنسبة إلى األوروبيني .وواضح أن
هناك رغبة أميركية  -أوروبية إلبعاد روسيا
ع ــن امل ــوض ــوع ال ـل ـي ـبــي ،ع ـبــر ب ـنــاء تـفــاهـمــات
وتوافقات بني القوى اإلقليمية املعنية بامللف
الليبي؛ وهــذا ما يتبلور على األرض راهنًا،
سواء من جهة التوافقات املصرية  -التركية،
أو الليبية والـيــونــانـيــة ،وحـتــى اليونانية –
التركية ،وغيرها من التفاهمات.
وإلـ ــى ج ــان ــب ك ــل م ــا تـ ـق ـ ّـدم ،ي ـظــل مــوضــوع
امل ـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي م ــن ب ــن أول ــوي ــات

إدارة بــايــدن الـتــي تـحــاول الـيــوم التفاوض
م ــع اإلي ــران ـي ــن بمختلف ال ـس ـبــل ،م ــن أجــل
الوصول إلى صيغةٍ من التوافق ،تأخذ في
اعـتـبــارهــا املـتـغـيــرات الـجــديــدة فــي اإلقليم،
م ـن ــذ إع ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـســابــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب االن ـس ـح ــاب م ــن االتـفــاق ـيــة
املعنية .ومــن بني املتغيرات ،أيضًا ،املوقف
اإلسرائيلي املتشدد املعلن تجاه االتفاقية
املـ ــذكـ ــورة ،إل ــى جــانــب ات ـفــاق ـيــات التطبيع
ب ــن إس ــرائـ ـي ــل ودول ع ــرب ـي ــة .إل ـ ــى جــانــب
الصعوبات التي بــدأت إيــران تواجهها في
كل من الـعــراق وســوريــة ،وحتى في لبنان،
إذ بــاتــت لـعـبـتـهــا م ـك ـشــوفــة ،وه ـن ــاك نقمة
شعبية عارمة في هذه البلدان ،حتى ضمن
األوسـ ــاط الـشـيـعـيــة ،عـلــى األذرع اإليــرانـيــة
وم ـم ــارس ــات ـه ــا ال ـت ـس ـل ـط ـيــة ،وأدواره ـ ـ ـ ــا في
عمليات الفساد الكبرى التي باتت خطرًا
وج ــودي ــا ي ـهـ ّـدد ك ـيــان الـ ــدول واملـجـتـمـعــات.
والنظام اإليراني ماض في لعبة التصعيد
مع اإلدارة األميركية ،سواء عبر اإلعالن عن
رفع مستويات تخصيب اليورانيوم ،أو من
خالل إطــاق الصواريخ ،من حني إلى آخر،
على مواقع في محيط بغداد وأربيل ،حيث
توجد قوات ومصالح أميركية.
أمـ ـ ــا اإلدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــي م ـش ـغــولــة
بـ ــأوضـ ــاع ـ ـهـ ــا الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا مــن
ج ـه ــة ت ـن ــام ــي الـ ـن ــزع ــات ال ـع ـن ـصــريــة ال ـتــي
تـ ـه ـ ّـدد ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي ال ـص ـم ـي ــم ،وه ــي
ن ـ ــزع ـ ـ ٌ
ـات ت ـس ـت ـغ ـل ـهــا األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـ ـي ــارات
ّ
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،س ـ ـ ــواء فـ ــي أم ـي ــرك ــا
أو ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ب ـش ـع ـبــويــةٍ الفـ ـت ــة ،تـشـكــل
تـهــديـدًا جـ ّـديــا لألنظمة الديمقراطية التي
تــواجــه أخ ـطــارا ملموسة عـلــى املستويني،
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،ن ـت ـي ـج ــة ت ــوح ــش
األنـظـمــة االسـتـبــداديــة الـتــي تعتمد العنف
في الــداخــل والـخــارج من أجــل البقاء .وهي
تـحــاول تغطية نزعاتها االسـتـبــداديــة عبر
انتخابات شكلية ،تجري بموجب دساتير
ق ــد فـصـلـتـهــا وفـ ــق م ـقــاســات ـهــا ،وه ـ ــي ،من
حني إلى آخــر ،تدخل عليها من التعديالت
واإلض ـ ــاف ـ ــات م ــا يـمـنـحـهــا ف ــرص ــة تـشــديــد
قبضتها األمنية على شعوبها.
ّ
التحديات التي تواجهها مجتمعات املنطقة
ودولها كبيرة ،وتستوجب رؤى وتوجهات
ج ــدي ــدة ال تـمـتـلـكـهــا األن ـظ ـم ــة الـ ـت ــي س ـ ّـدت
جميع أبــواب املستقبل أمــام شعوبها ،وذلك
بعد أن استنزفت مواردها بشعارات كبرى،
استخدمت باستمرار إلطالة عمر االستبداد
والفساد واإلفساد.
(كاتب سوري)

الصم
الجزائر :مدرسة عليا لتكوين مدرّسين لألشخاص
ّ
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ّ
أعلن رئيس الــوزراء األسترالي سكوت موريسون ،أمس اإلثنني ،أن أستراليا سوف تشكل لجنة
ملكية للتحقيق في حاالت انتحار بني عسكريني حاليني وسابقني ،بعد ضغوط من الرأي العام
ُ
ّ
إذ تظهر بيانات حكومية أن أكثر من  500وضعوا حدًا لحياتهم في البالد منذ عام  .2001وبرزت
هــذه القضية في أستراليا بعد حملة قامت بها جولي آن فيني التي انتحر ابنها ديفيد وهو
ّ
ضابط بحري سابق في عام ُ .2019يذكر أن القوات األسترالية شاركت في مهام عسكرية بالعراق
(رويترز)
وأفغانستان ،وفي أخرى «إنسانية» باملحيط الهادئ.

بعدما ّ
قدم وزير التربية الوطنية في الجزائر ،محمد واجعوط ،اقتراحًا حول إنشاء مدرسة وطنية
ّ
ّ
لتكوين مدرسني متخصصني في تعليم األشخاص الصم ،رأى رئيس الجمهورية عبد املجيد
مدرسة وطنية عليا» في هذا السياق ،ووضعها في الخدمة مع بداية العام
تبون ،أهمية «إنشاء
الدراسي املقبل .أضاف ّأنه ال ّ
بد من «العمل على تطويرها الحقًا لتصبح مؤسسة ذات بعد أفريقي
وعربي في هذا املجال» .وشـ ّـدد على تكليف وزارة الصحة ،بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية
ّ
(وكالة األنباء الجزائرية)
الصم وضعيفي السمع.
للتكفل باألشخاص

صيام الهند وسط انهيار صحي
يحتفل مسلمو الهند كما سواهم من مسلمي العالم
ّ
بشهر رمضان الــذي حل للعام الثاني على التوالي
ّ
ّ
وســط جائحة كــورونــا التي تنغص على كــل هؤالء
فرحتهم وتحرمهم من الطقوس املرتبطة بهذا الشهر
ومــن عــاداتـهــم وتقاليدهم .لـكـ ّـن الــوضــع يـبــدو أكثر
ّ
سوءًا في الهند التي ما زالت ّ
قياسية
تسجل أرقامًا
فــي إصــابــات كــورونــا ،فيما تعاني مستشفياتها

ّ
األسرة وإمدادات األكسجني واألدوية،
نقصًا في عدد
وسط تحذيرات من انهيار القطاع الصحي .وأمس
اإلث ـنــن ،اتـخــذت السلطات ق ــرارًا بــإغــاق العاصمة
نيودلهي ّملدة أسبوع ،وقد ّ
صرح رئيس وزراء والية
ّ
نيودلهي ،أرفيند كيغريوال ،بــأن «العاصمة تواجه
نقصًا في األكسجني وبعض األدوية».
ّ
أضاف« :ال أقول ّإن النظام الصحي انهار ،لكنه وصل

إلــى أقـصــى طــاقـتــه .واإلج ـ ــراءات القاسية ضــروريــة
ملنع ان ـه ـيــاره» .وعـلــى الــرغــم مــن ارت ـفــاع اإلصــابــات،
واص ــل سـيــاسـيــون كـثــر تنظيم مـسـيــرات حــاشــدة
فــي الـبــاد ،اسـتـعــدادًا لالنتخابات فــي الــواليــات ،في
الوقت الــذي اشتكى فيه الهنود من تدهور الوضع
الصحي .وتصاعدت ّ
حدة االنتقادات لكيفية تعامل
إدارة رئـيــس ال ـ ــوزراء ،نــاري ـنــدرا م ــودي ،مــع املــوجــة

الثانية من الوباء في الهند .والهند التي تحتل املركز
الثاني عامليًا بعد الواليات املتحدة األميركية ،بعدد
كورونا الجديد ،تجاوز
اإلصابات املسجلة بفيروس
ّ
إجمالي إصاباتها  15مليونًا ،وتخطى إجمالي عدد
وفياتها  178ألفًا ،فيما تشهد البالد أخيرًا احتفاالت
دينية ومؤتمرات انتخابية.

(رويترز ،أسوشييتد برس)

عندما تنتخب «حماس» قيادة ثالثية الرؤوس
ماجد عزام

انـتـهــت االن ـت ـخــابــات الــداخـلـيــة ال ـتــي انتظمت
أخيرا في حركة املقاومة اإلسالمية (حماس)
عــن ف ــوز ،أو لـلــدقــة ال ـتــوافــق عـلــى تــولــي ثــاث
شخصيات رئيسية وازن ــة قـيــادة الحركة في
املــرحـلــة املـقـبـلــة .يتعلق األم ــر بــاخـتـيــار خالد
م ـش ـعــل ل ــرئ ــاس ــة امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي لـلـحــركــة
فــي الـخــارج ،ويحيى السنوار لرئاسة املكتب
فــي غــزة ،بينما سيتم اإلع ــان قريبًا عــن بقاء
إسـمــاعـيــل هنية فــي منصبه رئـيـســا للمكتب
السياسي العام للحركة ،بعد أن حالت الظروف
معظم
دون قـيــامــه بـمـهــامــه ،كـمــا يـنـبـغــي ف ــي
ً
فـتــرتــه األول ـ ــى الـبــالـغــة أربـ ــع س ـن ــوات .ب ــداي ــة،
تـجــب اإلشـ ــارة إل ــى معطى مـهــم ج ـدًا لفهم ما
جرى ويجري داخل «حماس» ،مفاده أن كلمة
انتخابات هنا نسبية أو مجازية تحديدًا في
ً
غــزة ،حيث جرى اقتراع فعال ،ولكن لقطاع أو
تيار معني للحركة ،وغابت الشفافية واملساءلة
والتنافس الجدي العادل ،في ظل عدم اعتماد
آلـيــة املــؤتـمــر ال ـع ــام ،كـمــا األح ـ ــزاب السياسية
فــي الـعــالــم ،بما فيها اإلســام ـيــة ،وع ــدم طرح
املرشحني برامجهم أو إج ــراء مراجعة نقدية
ألح ــداث املرحلة السابقة ،الستخالص العبر
منها عـلــى طــريــق اس ـت ـشــراف مــامــح املرحلة
املقبلة .وج ــرت انتخابات غــزة بذهنيةٍ أقــرب
إلى التنظيم السري منها إلى حركة سياسية
ً
ترى نفسها جديرة بقيادة للشعب الفلسطيني
ككل ،بل تحكم وتدير شؤون حياته في املعيشة
في مناحيها املختلفة في غزة منذ عقد ونصف
العقد تقريبًا .أما التنافس على رئاسة املكتب
الـسـيــاســي بــن يحيى الـسـنــوار ون ــزار عــوض
الله فكان ّ
جديا ،ولكن ضمن التيار الواحد ،أي
تيار الصقور األمنيني والعسكريني ،من دون
طرح وجهات نظر ومقاربات مختلفة ،غير أنه
(التنافس) ّ
عبر بالتأكيد عن استياء قطاعات
حمساوية معتبرة من قيادة السنوار وأسلوب
تـعــاطـيــه مــع املـلـفــات امل ـطــروحــة فــي الـسـنــوات
األربع السابقة.
ك ــان ع ــوض ال ـل ــه ق ــاب ق ــوس ــن أو أدنـ ــى من
ال ـف ــوز ،ل ـكــن تــأج ـيــل االن ـت ـخــابــات ج ــرى إلــى
يوم الحق ،بما يتناقض مع النظام الداخلي
ل ـل ـحــركــة ،ف ـقــد كـ ــان ي ـف ـتــرض ال ـح ـســم خــال

ثالث جــوالت اقتراع متتالية في يوم واحد،
ي ـت ــم ف ــي األول ـ ـ ــى ت ـص ـع ـيــد أول مـتـنــافـســن،
وفــي الثانية يفوز من ينال غالبية النصف
زائـ ــد واحـ ــد ث ــم الـغــالـبـيــة الـنـسـبـيــة فـقــط في
الجولة ،وهــو ما لم يتم .ويعتقد الكاتب أن
ف ـتــرة الـتــأجـيــل كــانــت لـلـتــربـيــط أو للتفاهم
ربـمــا عـلــى اخـتـيــار ال ـس ـنــوار (م ــع ت ــوازن في
أع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي املـعـيـنــن ،تسعة
من أصــل  )18ضمن فهم عــام يلحظ إعطاءه
ح ــق ال ـق ـي ــادة ف ـتــرة أخ ـ ــرى ،فـيـمــا ب ــات ُعــرفــا
ّ
داخل الحركة ،ولتحاشي إحداث هزة قيادية
فيها على أعـتــاب االنـتـخــابــات الفلسطينية
العامة ،التشريعية والرئاسية ،التي قد تكون
حاسمه وفاصلة ،أجريت أو تم إلغاؤها.
وع ـمــومــا ،ج ــاء أف ـضــل تــوصـيــف النـتـخــابــات
غزة من عضو املجلس التشريعي أحد صقور
الحركة ،يحيى موسى ،الــذي قــال حرفيًا في
 8الشهر املاضي (مــارس /آذار) إنها افتقدت
إل ــى ال ـن ــزاه ــة وال ـش ـفــاف ـيــة ،وغ ـي ــاب امل ـس ــاواة
وتكافؤ الفرص بني األعضاء ،وعــدم حيادية
املــؤسـســة أو بـعــض أجــزائ ـهــا .وطــالــب بعقد
مــؤت ـمــر ع ــام لـلـتـقـيـيــم وامل ــراج ـع ــة ومـنــاقـشــة
املرشحني في برامجهم ورؤاهم ،بينما تجري
االنتخابات اآلن من دون حق ألي عضو في
الـتــرشــح مــن تلقاء نفسه ،وفــق قــاعــدة طالب
اإلمارة ال ّ
يؤمر ،علمًا أننا أمام عمل سياسي
حزبي بامتياز ،ال فقهي وال دعوي.
ك ــان ــت األج ـ ـ ــواء ف ــي الـ ـخ ــارج أك ـث ــر انـفـتــاحــا
وحـ ــريـ ــة ،وغـ ــابـ ــت ع ـن ـه ــا ال ــذه ـن ـي ــة األم ـن ـي ــة
ال ـع ـس ـكــريــة .وح ـض ــرت األجـ ـ ــواء التنظيمية
التقليدية أكـثــر ،وج ــرت انـتـخــابــات للمكتب
السياسي ،ولكن من دون مؤتمر عام وبرامج
وت ـن ــاف ــس ب ــن امل ــرش ـح ــن ،وأف ـ ـ ــرزت تـقــريـبــا
الوجوه القيادية املعروفة نفسها ،مع تجديد
نـسـبــي ،بينما لــم تحصل أي مـنــافـســة على
رئاسة املكتب في الخارج ،حيث فاز بالتزكية
خــالــد مشعل ال ــذي سيخلف الـقـيــادي ماهر
عـبـيــد ال ــذي ك ــان يــوصــف بــأنــه م ـســؤول (أو
رئـيــس) الـحــركــة فــي ال ـخــارج .ولـكــن نـظـرًا ملا
يـمـثـلــه مـشـعــل تنظيميًا وإقـلـيـمـيــا ،فـقــد تم
اس ـت ـخ ــدام امل ـص ـط ـلــح أو ال ـتــوص ـيــف بشكل
أدق ،رئـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي فــي ال ـخــارج،
ولـ ـلـ ـم ــوازن ــة ،مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــع يـحـيــى

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

السنوار رئيسا للمكتب في غزة .وإذا سارت
األمــور في سياقها الصحيح ،سيتم اإلعالن
قــري ـبــا ع ــن تــزك ـيــة إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة رئـيـســا
للمكتب السياسي العام فترة أخرى ،وغالبًا
يستمر صالح ال ـعــاروري فــي منصبه نائبا
لـلــرئـيــس ،ف ــي ع ــرف يـلـحــظ إحـ ــداث ال ـت ــوازن
الـقـيــادي بــن الـســاحــات التنظيمية الـثــاث،
غزة والضفة الغربية والخارج.
وقـبــل الـحــديــث عــن خلفيات اخـتـيــار الـقـيــادة
ّ
املحدثة،
الثالثية الجديدة القديمة ،أو للدقة
لـ ـح ــرك ــة حـ ـ ـم ـ ــاس ،ال ب ـ ــد م ـ ــن اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
التقاسم الوظيفي ،أو الئحة العمل التنظيمي
ل ـل ـحــركــة ال ـت ــي ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ف ــي ال ـعــام
 ،2009مــع سماح القاهرة لـقــادة غــزة بالسفر
إل ــى ال ـخــارج إث ــر ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي األول
عـلــى غ ــزة ،ومطالبتهم بحصتهم فــي الـقــرار
الحركي املركزي (كان ذلك حصرًا لديهم زمن
املؤسسني الشيخ أحمد ياسني وعبد العزيز
الرنتيسي) ،حيث جــرى التوصل إلــى الئحة
تعطي فترتني فقط لرئيس املكتب السياسي
العام ،مع تقاسم عــادل للمهام بني الساحات
ال ـث ــاث بـسـتــة أع ـض ــاء لـكــل مـنـهــا ف ــي املكتب
السياسي الـعــام ( 18عـضــوا) على أن تتولى
كــل ســاحــة مــواجـهــة مـشـكــاتـهــا والـتـحـ ّـديــات
املـطــروحــة أمــامـهــا بشكل مـبــاشــر .أعـطــى هذا
ً
التقاسم قوة تنظيمية لغزة التي تمثل أصال
م ــرك ــز ال ـث ـقــل لـلـحــركــة ع ـلــى م ـس ـتــويــات ع ــدة،
كونها تتولى التعاطي مع امللفات الساخنة
فيما يخص العالقة مع حركة فتح والسلطة
في رام الله ،املصالحة ،والصراع مع االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،عـمـلـيــة ال ـت ـهــدئــة  -ال ـعــاقــة مع
النظام املصري بحضوره الثقيل في الساحة
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،غ ـيــر أن ــه أع ـط ــى ،من
جهة أخ ــرى ،مـيــزة نسبية لـلـخــارج بمناطقه
املختلفة ،تـحــديـدًا فــي مــا يتعلق بالعالقات
الخارجية مع الدول والحكومات واملؤسسات
العربية واإلسالمية والدولية املختلفة.
تـ ــزامـ ــن خ ـ ـ ــروج م ـش ـع ــل مـ ــن رئـ ــاسـ ــة امل ـك ـتــب
السياسي قبل أربــع سـنــوات (فــي عــام )2017
ب ـعــدمــا ش ـغــل امل ـن ـصــب ف ـت ــرت ــن ،إثـ ــر تـعــديــل
الالئحة الداخلية ،مع انتخاب إسماعيل هنية
ً
بــدال منه ،غير أن منع النظام املصري له من
ّ
السفر إلى الخارج ثالث سنوات أدى إلى بقاء
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الـقــرار الحركي الـعــام فــي غــزة ،وبالتالي بني
يدي رجلها القوي ،يحيى السنوار ،خصوصا
م ــع تـمــاهــي صــالــح الـ ـع ــاروري ،نــائــب رئـيــس
املكتب السياسي املقيم في الخارج التام مع
سياساته .وهــذا أدى أيضًا إلــى فــراغ قيادي
هــائــل فــي ال ـخ ــارج ،تنظيميًا وسـيــاسـيــا ،مع
افـتـقــاد قـيــادة ال ـخــارج للكاريزما والـعــاقــات
الخارجية التي كان يتمتع بها خالد مشعل،
وسمحت لــه بــإحــداث ت ــوازن مــع غــزة ،بثقلها
الحركي والسياسي .يبدو أننا اآلن أمام تفاهم
ما يتضمن توزيع أدوار املهام وتقاسمها بني
أع ـض ــاء ال ـق ـيــادة الـثــاثـيــة لـلـحــركــة ،ملــواجـهــة

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

امل ــرحـ ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ق ــد تـ ـك ــون فــاص ـلــة
فـلـسـطـيـنـيــا وع ــرب ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـيــا ،وامل ـحــاف ـظــة
ع ـلــى امل ـكــاســب ال ـســاب ـقــة ل ـل ـحــركــة ،ول ـك ــن مع
س ــد ال ـث ـغ ــرات ال ـت ــي ظ ـه ــرت خـ ــال ال ـس ـنــوات
األربــع املاضية ،وتحديدًا الفراغ القيادي في
الخارج .بناء عليه ،سيتولى يحيى السنوار
وقيادة غــزة عمومًا ملفات العالقة مع حركة
فتح ،بما فيها املصالحة واالنتخابات وإدارة
ال ـصــراع والـتـهــدئــة مــع إســرائـيــل ،إضــافــة إلى
العالقة املعقدة واملركبة مع النظام املصري،
بما تحمله من تفاصيل تتعلق بالوساطة مع
«فتح» وإسرائيل ،إضافة إلى معبر رفح وما
يمثله للحركة وغزة بشكل عام .وفي الخارج،
س ـي ـت ــول ــى خ ــال ــد م ـش ـع ــل عـ ـ ــبء سـ ـ ـ ّـد الـ ـف ــراغ
التنظيمي الـسـيــاســي واإلع ــام ــي ال ــذي ظهر
خالل السنوات املاضية ،باإلضافة إلى إدارة
جيدة
العالقة مع ٍ
دول لحركة حماس عالقات ّ
مـعـهــا ،مـثــل قـطــر وتــركـيــا ومــال ـيــزيــا ،وتـبــنــي
ـاب يــرضــي جـمـهــور الـحــركــة فــي الـخــارج
خ ـطـ ٍ
اإلخواني املــزاج ،والداعم للثورات ،والرافض
أو املتحفظ في الحد األدنــى على العالقة مع
رموز الثورات املضادة ودولها ،كما مع إيران
وأذرعها ،كونهم شركاء في محاربة الثورات
األصيلة في سورية واليمن وساحات عربية
أخ ـ ــرى .بـيـنـمــا سـيـتــولــى هـنـيــة الـتـعـبـيــر عن
وحدة الحركة تنظيميًا وسياسيًا ،والتنسيق
مع ما يسمى محور املقاومة الذي يضم إيران
وأذرعها اإلقليمية ،على أن يتولى العاروري
الجانب اللوجسيتي امليداني من تلك العالقة.
فــي األخـيــر ،تجربة القيادة ثالثية الــرؤوس
ل ـح ـمــاس مــرح ـل ـيــة ألرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،وغــال ـبــا
ي ـع ــود مـشـعــل ب ـعــدهــا إل ــى رئ ــاس ــة للمكتب
السياسي الـعــام ،بينما ّ لــن يستطيع هنية،
وك ــذل ــك ال ـس ـن ــوار ،ال ـت ــرش ــح ل ـف ـتــرة ج ــدي ــدة،
وس ـي ـعــود ع ـنــدهــا الـ ـت ــوازن الـتـنـظـيـمــي بني
الـ ـس ــاح ــات ،م ــع عـ ــدم ه ـي ـم ـنــة إحـ ــداهـ ــا عـلــى
األخــرى بشكل صريح ،وغالبًا سنعود «مع
تحديث مــا طبعًا» إلــى الــوضــع مــا قبل عام
 2017لجهة التوازن في املهام والحضور بني
القيادة السياسية في الخارج برئاسة خالد
مـشـعــل ،وق ـيــادة غ ــزة بجناحيها السياسي
والعسكري.
(كاتب فلسطيني في إسطنبول)
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يبدل عادات رمضان في األردن
كورونا ّ

عمان ــ أنور الزيادات
ّ

يــواصــل ف ـيــروس ك ــورون ــا تشكيل مالمح
ال ـح ـي ــاة ف ــي األردن خـ ــال ش ـهــر رم ـضــان
لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،ف ــاإلج ــراءات
االحترازية والوقائية التي فرضتها الحكومة تحدد
مساحات الحركة ،وأوقاتها خالل أيام وليالي شهر
ال ـص ـيــام ،مـمــا تسبب فــي تغير كثير مــن التقاليد
املـ ـت ــوارث ــة ب ـش ـكــل جـ ـ ــذري ،واخ ـت ـف ــت عـ ـ ــادات كــانــت
سائدة في سنوات ما قبل الوباء.
يمتاز شهر رمضان وفق العادات األردنية ،والعربية
عمومًا ،بــزيــادة صلة األرح ــام ،وانـتـشــار النشاطات
االجتماعية ،ومنها السهرات مع العائلة ،واألصدقاء،
لكنه هذا العام يخلو من الــزيــارات العائلية تقريبًا،
وال يتاح فيه السهر املعتاد خارج املنازل بسبب حظر
الـتـجــول ال ــذي يـبــدأ فــي الـســابـعــة م ـســاء ،ويـتــواصــل
حتى السادسة من صباح اليوم التالي ،فيما سمح
للمواطنني بالخروج سيرًا على األق ــدام ملـ ّـدة نصف
ســاعــة فـقــط ،ألداء صــاتــي الفجر وامل ـغــرب؛ شريطة
ّ
الصحي املعتمد .يقول األردني
االلتزام بالبروتوكول
مـحـمــد ال ـع ـبــادي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن إج ـ ــراءات
م ــواج ـه ــة كـ ــورونـ ــا «أفـ ــرغـ ــت ش ـه ــر رمـ ـض ــان م ــن كــل
التقاليد االجتماعية املحببة ،خاصة التجمعات مع
األخــوة واألخ ــوات ،والجيران واألصــدقــاء ،وستغيب
أيضًا الوالئم التي كانت تميز الشهر ،وتجمع أفراد

األس ــرة الـكـبـيــرة» .ويـنـتـقــد ال ـع ـبــادي مـنــع الحكومة
ص ــاة الـعـشــاء وال ـت ــراوي ــح فــي امل ـســاجــد ،وي ـقــول إن
«صـ ــاة ال ـت ــراوي ــح تـمـنــح أج ـ ــواء روح ــان ـي ــة مـمـيــزة،
وغالبية الدول العربية سمحت بإقامتها مع االلتزام
ّ
الصحي للوقاية مــن كــورونــا ،وعلى
بالبروتوكول
الحكومة مراجعة قرارها بهذا الخصوص» .وتقول
بسمة عبد الله ،وهي ربة منزل ،لـ«العربي الجديد»،
إن ق ـي ــود ك ــورون ــا تـفـســد ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ع ــادات
رم ـض ــان وت ـقــال ـيــده ال ـتــي يـنـتـظــرهــا ال ـن ــاس ،وال ـتــي
كــانــت تضفي أج ــواء مــن البهجة عـلــى أي ــام وليالي
الشهر الفضيل.
وتضيف أن «قدسية رمـضــان تكمن فــي الصيام،
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــاة ،وسـ ـيـ ـح ــاول الـجـمـيــع
التمتع بروحانيات رمضان رغم ظــروف الوباء»،
ً
الفتة إلى أنها وأسرتها قاموا بشراء زينة رمضان
بشكل أكبر من األعوام السابقة في محاولة لخلق
أجواء مختلفة .بدوره ،يقول أحمد النعيمات ،وهو
رب أسرة ،لـ«العربي الجديد» ،إن على الناس التكيف
مع الظروف االستثنائية بسبب الجائحة ،خاصة
فــي ظــل األعـ ــداد الـكـبـيــرة مــن الــوف ـيــات واإلصــابــات
اليومية التي يشهدها األردن خالل الفترة األخيرة.
وي ــوض ــح أن «مـ ــن ف ـق ــد ع ــزيـ ـزًا يـ ـ ــدرك أه ـم ـي ــة ه ــذه
اإلجراءات ،ورغم تأثيرها على العادات الرمضانية،
إال ألن ـهــا ض ــروري ــة ،ل ـكــن ع ـلــى ال ـح ـكــومــة مــراجـعــة
قراراتها في حال تحسن الحالة الوبائية ،وخاصة

إذا انخفض عدد اإلصابات خالل النصف األول من
شهر رمضان».
م ــن ج ـه ـتــه ،يـ ــرى ال ـب ــاح ــث االج ـت ـم ــاع ــي الــدك ـتــور
ّ
ح ـســن ال ـخ ــزاع ــي أن «رمـ ـض ــان ب ــاع ـت ـب ــاره شهر
الـعـبــادات والـتــواصــل االجتماعي تكثر فيه صلة
ال ــرح ــم ،وال ـل ـق ــاءات الـعــائـلـيــة ،س ــواء عـلــى دع ــوات
اإلف ـط ــار أو ال ـس ـحــور ،إذ اع ـت ــاد ال ـن ــاس فـيــه على
كـســر نـمــط الـحـيــاة الــروتـيـنـيــة ،ومـمــارســة ع ــادات
اجـتـمــاعـيــة خــاصــة» ،مـشـيـرًا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إلى أن «جائحة كورونا تسببت في اختفاء كثير
من الـعــادات والتقاليد والطقوس السنوية .فقبل
الجائحة كانت العائلة الكبيرة تجتمع ،وهذا غير
قائم حاليًا بسبب القيود املفروضة .كما اختفت
املوائد الرمضانية التي كانت تقدم الطعام للفقراء،
إضافة إلى غياب املسحراتي ،وعــدم إمكانية أداء
صالة التراويح بسبب الحظر الليلي».
ويــوضــح الـخــزاعــي أن ه ــذه الـتـغـيــرات املتواصلة
منذ العام املاضي لن تترك أثرًا كبيرًا حال انتهاء
الجائحة« ،سيعود الناس إلى ممارسة طقوسهم
املرتبطة بشهر رمـضــان بعد نهاية الــوبــاء ،لكن
حاليًا هناك تقبل لكثير من الـقــرارات الحكومية،
خــاصــة عـنــد األس ــر الـتــي شـهــدت وف ــاة أو إصــابــة
أحد أفرادها بفيروس كورونا» .يتابع أن التأثير
األوض ـ ــح س ـي ـكــون ع ـلــى األطـ ـف ــال ،إذ غــابــت كثير
مــن الـطـقــوس املتعلقة بـهــم ،وم ــن بينها محاولة

ال إفطارات جماعية
التجول في األردن إلى قصر
تؤدي مواعيد حظر
ّ
ّ
إفطار رمضان على البيوت ،وغياب تقليد اإلفطار
الجماعي ســواء في المنازل أو في المطاعم
ـؤدي الحظر إلى عدم
وأماكن السهر .كذلك يـ ّ
أداء صالة التراويح في المساجد ،في حين يمنع
التجول الشامل في أيام الجمعة ،وهو يوم
حظر
ّ
العطلة الرسمية ،من االستفادة منه كما كان
يحدث في السابق.

تعليمهم ال ـصــاة مــن خ ــال م ـشــاركــة ال ـك ـبــار في
صالة التراويح ،داعيًا األهالي إلى توضيح أسباب
ذلك لألطفال .يضيف« :يمكن اعتبار شهر رمضان
مدرسة نفسية واجتماعية واقتصادية ودينية،
وكلها سلوكيات تؤثر في بعضها ،واألولوية في
الــوقــت الـحــالــي هــي الـحـفــاظ على الـصـحــة ،وعلى
سالمة املجتمع .في رمضان من العام املاضي كان
ً
حظر الـتـجــول شــامــا فــي األردن ،فيما فــي العام
الحالي القيود أقل خالل النهار.
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ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوج

اﻟﺴﻮﻳﺪ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ

ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺪﻧﻤﺎرك
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نساء السويد

مكون مهم من البيئة المتطرّفة
ّ

يُعتقد ّ
التشدد والتط ّرف والعنف أمور ترتبط بالرجل
أن
ّ
ّ
لكن األمر ليس
بشكل أساسي ،فيما ُتب ّرأ المرأة منها.
أشد شراسة في أحيان كثيرة
كذلك ،وتبدو األخيرة
ّ

محازبات لليمين المتطرّف في تجمّ ع باستوكهولم (إريك سيماندر /فرانس برس)

آثار كوفيد 19-العصبية
على األطفال

يجب أن يفهم األطفال أهمية وضع الكمامة وغسل اليدين (ميغيل شينكاريول /فرانس برس)

بقي األطـفــال ،خــال جائحة كورونا،
بمأمن إلى ّ
حد ما ،من املرض ،لكنهم
ّ
ل ـي ـســوا مـحـ ّـصـنــن ض ـ ــده .وبـيـنـمــا ال
يجب لألخبار عن آثار كوفيد 19-على
األطفال ،أن تثير هلع األهل وتجعلهم
ّ
يمنعون أطفالهم من الخروج ،إال أنه
في الوقت ذاته ،من الضروري اتخاذ
ّ
للحد من ّ
تعرضهم
بعض اإلجراءات
لــإصــابــة ،وال ـت ـعـ ّـرف عـلــى ال ـعــوارض
ّ
التي تدل على إصابة الطفل باملرض،
بحسب موقع «سايكولوجي توداي».
ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة م ــن تـفـشــي ال ــوب ــاء،
ّ
أصبحنا نعرف أن كوفيد 19-يمكنه
ّ
يتسبب بعوارض مختلفة تصيب
أن
ال ـج ـه ــاز ال ـع ـص ـبــي ،أك ـث ــره ــا شـيــوعــا
ّ
الشم .ومع أنه
ربما ،هي فقدان حاسة
ّ
ّ
معلوم أن املــرض أقــل خطورة بكثير
ّ
على األطفال منه على ّالراشدين ،إال
أنه وبشكل مفاجئ ،يؤثر املرض على
ال ـج ـهــاز الـعـصـبــي لــأط ـفــال بنسبة
أك ـ ـبـ ــر ،إذا مـ ــا قـ ــارنـ ــا األم ـ ـ ــر بـنـسـبــة
إصابتهم.
واشـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــرت ح ـ ــال ـ ــة ،نـ ـي ــا ه ـ ــاوت ـ ــون،
الـ ـب ــالـ ـغ ــة مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  15عـ ــامـ ــا ،فــي
بريطانيا ،التي عانت من آثار عميقة
لكوفيد 19-على صحتها العقلية .إذ
بـعــد تعافيها مــن ال ـف ـيــروس ،لوحظ
تـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا ،ص ــوت ـه ــا،
تـ ـص ـ ّـرف ــاتـ ـه ــا وق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا ال ـع ـق ـل ـي ــة،
لـتـبــدو وكــأن ـهــا خ ـســرت م ــن نـمـ ّـوهــا،
وكــأن ـهــا أص ـغ ــر س ـن ــا .ه ــل ه ــذا األم ــر
شائع؟ يضيف تقرير «سايكولوجي
ّ
تـ ــوداي» إن حــوالــي  %6مــن األط ـفــال

الذين يصابون بكوفيد 19-يدخلون
امل ـس ـت ـش ـف ــى ،وتـ ـشـ ـي ــر اإلح ـ ـص ـ ــاءات
ّ
إلــى أن ثلث ه ــؤالء ،إضــافــة إلــى عدد
مــن مــرضــى كــوفـيــد األط ـف ــال ،ال ــذي ال
يظهرون حاجة إلى تلقي الرعاية في
املستشفى ،يعانون من آثار عصبية،
طويلة األمد ،للمرض .لكن هذه اآلثار
ق ــد ت ـك ــون مـتـنــوعــة ومـخـتـلـفــة ج ـدًا،
وأكثرها شيوعًا ،فقدان حاستي الشم
والتذوق.
م ــا ه ــي ال ـ ـعـ ــوارض ال ـع ـص ـب ـيــة ال ـتــي
يـجــب أن نـنـتـبــه مـنـهــا؟ يــذكــر املــوقــع
هنا العوارض األكثر شيوعًا ،مع أخذ
ّ
العلم أن بعض هذه العوارض ليست
مرتبطة دومًا باإلصابة بكوفيد،19-
ّ
ك ـمــا أن مـعـظـمـهــا يـخـتـفــي ب ـعــد ع ـ ّـدة
أسابيع.
األك ـث ــر ش ـيــوعــا ،ه ــي ف ـق ــدان حــاسـتــي
الـشـ ّـم وال ـتــذوق والـتــي ستفقد الطفل
رغبته في تناول الطعام .يليها «تعب
ما بعد الفيروس» ،وعدم القدرة على
التركيز ،إذ سيبدو الطفل متعبًا دائمًا
حتى بعد حصوله على عدد ساعات
ّ
كافية من النوم ،الحل هو في التقليل
م ــن ن ـشــاطــاتــه وج ـع ـلــه ي ــرت ــاح لــوقــت
أط ـ ــول .ك ـمــا يـمـكــن أن ي ـعــانــي الـطـفــل
ّ
م ــن ص ـعــوبــة ف ــي الـ ـت ــذك ــر ،وتــراج ـعــا
فــي قــدراتــه الـلـغــويــة كـمــا العقلية ،إذ
ق ــد يـتـ ّصــرف وك ــأن ــه أص ـغــر بـسـنــوات
مــن سنه الحقيقة .وأخـيـرًا قــد يعاني
مــن آالم الـ ــرأس امل ـتــواص ـلــة ،وه ـنــا قد
يحتاج األهل إلى استشارة طبيب.
(زينب مرعي)

ناصر السهلي

تشير دراس ــة ســويــديــة متخصصة
في تحليل االتجاهات الفكرية لدى
النساء في البالد إلى وجــود قابلية
ّ
ّ
التطرف
التوجه نحو
لــدى السويديات على
ال ـع ـن ـفــي ب ــأش ـك ــال ــه امل ـخ ـت ـل ـفــة ب ـن ـحــو  15فــي
املائة كمتوسط .والــدراســة صــدرت عن معهد
دراسات املستقبل ملصلحة مجلس وزراء دول
ال ـش ـمــال ،وحـظـيــت بــاهـتـمــام وح ــدة األب ـحــاث
األم ـن ـيــة فــي ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات الـســويــدي
ّ
«سـ ــابـ ــو» ،ف ـي ـمــا بـ ــث ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـس ــوي ــدي
ّ ّ
بعضًا من محتواها قبل أيــام .وهــي تبي أن
ثـ ّـمــة مـطـ ّـرفــة أنـثــى واح ــدة مــن بــن كــل سبعة
ّ
متطرفني في الـبــاد ،فيبدو واضحًا بالتالي
ّ
ّ َ
ّ
أن النساء يؤدين دورًا مهمًا في مجال التشدد
ّ
والتطرف في هذا البلد االسكندينافي.
ّ
وال يخفي جهاز االستخبارات السويدي أنه
ّ
ـأن ّ
ثمة سويديات ناشطات في
على اطــاع بـ
البيئات املتشددة .وقد وضع الجهاز األمني
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ــرط ــة ال ـس ــوي ــدي ــة خــارطــة
حــول «ال ـصــات املـتـطـ ّـرفــة للنساء فــي بيئات
ّ
َ
العامني  2007و ،2016وجرى
التشدد ما بني
ّ
مــن خــالـهــا ال ـت ـعــرف وت ـحــديــد أول ـئــك األكـثــر
ً
ّ
التشدد ً
بناء على معلومات خاصة
ميال إلى
بــأرقــام الضمان االجتماعي» ،وفــق ما أفــادت
الدراسة السويدية الحديثة .والنسبة املحددة
بنحو  15فــي املــائــة مــن الـنـســاء الـســويــديــات
تشمل َالناشطات في دوائــر اليسار واليمني
املـتـطــرفــن وال ـحــركــات اإلســام ـيــة فــي الـبـلــد،
ّ
ّ
بحسب الدراسة التي تشرح أن دورهــن نشط
ّ
وه ـ ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى عـ ــال م ــن املـ ـش ــارك ــة فــي
الـجــرائــم بحسب التصنيف األمـنــي للنشاط.
ّ
التشدد في املجال
وقــد يشمل النشاط كذلك
الـجـنــدري املتعلق بـ ــأدوار الــرجــل واملـ ــرأة في
املجتمع .ويكشف األس ـتــاذ املـســاعــد فــي علم
الجريمة أمير رستمي ،وهو أحد املشاركني في
ّ
ّ
التطرف اليساري ،تبدو
إعداد الدراسة ،أن «في
اإلنــاث أكثر نشاطًا من الذكور بشكل واضح
جـدًا ،فيما تشارك أخريات في دوائــر اإلسالم
َ
السياسي بفعالية لكن من دون أن يضطلعن
ب ـ ـ ـ ــأدوار ومـ ــواقـ ــع م ــرك ــزي ــة» .والحـ ـ ــظ م ـع ـ ّـدو
ّ
الدراسة في هذا اإلطــار ،أن اإلنــاث املرتبطات
ّ
بالتطرف الـيـســاري الـســويــدي «أكـثــر نشاطًا
ومشاركة في األعمال اإلجرامية املرتبطة بهذا
ّ
التيار مقارنة بالذكور ،وجرائمهن قد تكون
منظمة وليست عشوائية».
ّ
التوجه
ومـمــارســة الـعـنــف ،بغض النظر عــن
السياسي ،هــي مــن أشـكــال الـتـطـ ّـرف النسوي
التي يواجهها األمن السويدي ،بحسب تقارير
ص ــادرة عــن الـشــرطــة الـســويــديــة .وق ــد أعلنت
األخ ـي ــرة ،تــزامـنــا مــع ص ــدور نـتــائــج الــدراســة
ّ
املشار إليها آنفًا ،أن االستخبارات السويدية

ّ
بالتطرف
حققت مــع نحو  200ام ــرأة متهمة
العنيف في عام  .2017ويرسم الجهاز األمني
فـ ــي اس ـت ــوك ـه ــول ــم خ ــري ـط ــة ت ـ ـطـ ـ ّـرف ال ـن ـس ــاء
«خ ـصــوصــا ال ـجــانــب ال ـخ ـفــي م ــن ال ـت ـحـ ّـيــزات
املتطرفة ،التي ال تكون عــادة بمتناول األمن
والـسـلـطــات عـمــومــا» .وبـمـثــل تـلــك املعطيات،
ّ
يبدو أن السويد باتت في السنوات األخيرة
ّ
«ن ـق ـطــة ج ــذب ســاخ ـنــة» ل ـل ـت ـطــرف الـسـيــاســي
في منطقة الشمال األوروبــي .يجد الباحثون
مـ ـع ـ ّـدو الـ ــدراسـ ــة ك ــذل ــك ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ما
بــن بلدهم وبلجيكا وهولندا فــي مــا يتعلق
ّ
بالتطرف السياسي في املجتمعات.
ّ
تصدر نساء في الشمال
ومن املمكن مالحظة
ّ
املتشدد على طريقة
األوروبــي خطاب اليمني
مــاريــن لــوبــن زعيمة «التجمع الــوطـنــي» في
فــرنـســا ،وجــورج ـيــا مـيـلــونــي زعـيـمــة الـحــركــة
الفاشية اإليـطــالـيــة .فكوبنهاغن تشهد منذ
ّ
ّ
متطرف بوجه
تصد ّر خطاب يميني
ربع قرن
ن ـســائــي ي ـت ـمــثــل ف ــي زع ـي ـمــة «ح ـ ــزب الـشـعــب
الدنماركي» بيا كيرسغورد ،وقد برزت كذلك
وزيرة الهجرة السابقة من يمني الوسط إنغا
س ّـتــويـبــرغ ال ـتــي انـشـقــت عــن ال ـحــزب الـعــريــق
ألنها وجدته «متراخيًا» في قضايا الهجرة.
وفـ ـ ــي خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ملـ ــع نـجــم
شخصية نسائية متشددة أخرى في السويد،
وه ــي زع ـي ـمــة ح ــزب «ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـجــديــد»
بيرنيال فـيــرمــونــد .ب ــدوره ــا ،تــواصــل زعيمة
«ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ـس ـي ـحــي» إي ـب ــا ب ــوس ــك ثــور
ّ
ّ
متشدد تجاه املهاجرين في
تقدمها بخطاب
ّ
بلدها .وفي السياق اليميني املتشدد نفسه،
ّ
وعلى الرغم من أن الحركة الفاشية الشمالية
ّ
(جبهة مقاومة الشمال) ال تكن احترامًا كبيرًا
للنساء ولديها نظرة تقليدية إلى دور املرأة
في املجتمع كمنجبة ومربية أطفال وخاضعة
ّ
إلرادة ال ــزوج ،فــإن هــذه الحركة تجذب مزيدًا
م ــن ال ـن ـس ــاء املـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــات .وت ـج ـت ــذب ب ـي ـئــات
ّ
التشدد العنفي في املجتمعات االسكندينافية
عــددًا متزايدًا من املراهقات ،وهو ما تالحظه
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ف ــي ب ـي ـئــة «ج ـي ــل ال ـهــويــة»
(فنلندا
الناشطة فــي مجموعة دول الشمال ّ
والسويد والنرويج والــدنـمــارك) ،وتـحــذر في
تقاريرها منذ عام  2017من تنامي ّ
توجهات
ّ
التطرف في املجتمعات.
ّ
وال يقتصر األمــر على التطرف اليميني في
الــدراســات األمـنـيــة ،خصوصًا تلك الـصــادرة
ع ــن م ــراك ــز ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـش ـ ّـدد ف ــي أج ـهــزة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،ب ــل ت ـش ـمــل أقـ ـص ــى ال ـي ـســار
الـ ـ ــذي ت ـن ـشــط ف ــي إط ـ ـ ــاره نـ ـس ــاء م ـس ـت ـعــدات
الشارع مع مجموعات اليمني
ملواجهات في
َ
املـ ـتـ ـط ـ ّـرف .وإل ـ ــى ه ــذي ــن امل ـع ـس ـك ـ َـري ــن ،يـضـ ّـم
أم ـن ـيــون وب ــاح ـث ــون ف ــي شـ ــؤون ال ـت ـش ـ ّـدد في
اس ـك ـنــدي ـنــاف ـيــا ،اإلس ـ ــام امل ـت ـشــدد ال ـن ـســوي،
وهــو ما شملته الــدراســة السويدية املذكورة

عروض الشهادات تجذب طالب العراق إلى الخارج
بغداد ـ زيد سالم

ُس ّجل في األعــوام األخيرة ّ
توجه الفــت بني
خـ ّـري ـجــي الـجــامـعــات الـعــراقـيــة الحاصلني
على إجــازات ،إلى إكمال دراســة املاجستير
والدكتوراه في جامعات دول أخرى ،أبرزها
إي ـ ــران ول ـب ـنــان وم ـصــر واألردن وال ـيــونــان
ّ
وروسـ ـي ــا وال ـه ـن ــد .ول ـع ــل ال ــداف ــع الــرئـيــس
لذلك هو السعي إلى الحصول على وظيفة
حكومية فــي الـبــاد أو رفــع قيمة الــرواتــب
ال ـتــي يـتـقــاضــونـهــا حــال ـيــا .وم ــا سـ ّـهــل ذلــك
هــو سـهــولــة الـقـبــول فــي تـلــك ال ــدول وكــذلــك
تكاليف الدراسة فيها .وقد زاد هذا التوجه
مع زيادة العروض التي تقدمها تلك الدول
لـطــاب ال ـع ــراق ،مــن خ ــال خـفــض األسـعــار
وتــذل ـيــل ك ـث ـيـ ٍـر م ــن ال ـع ـق ـبــات ،مـنـهــا الـسـفــر
واالعتماد على املحاضرات اإللكترونية عن
ُبعد أو الــدراســة أونــايــن .وه ــؤالء الشباب
ّ
يتوجهون إلى تلك البلدان
العراقيون الذين
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ـ
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ـ
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ـ
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السـتـكـمــال درا
ٍ
قـيــاســي عـلــى شـهــادتـهــم الـعـلـيــا لينضموا
إلــى قائمة العاطلني مــن العمل فــي العراق
والباحثني عن فرص للتدريس في جامعات
أهلية أو عقود مــع جامعات حكومية ،في
حــن تــواصــل السلطات العراقية اعترافها
بـ ـشـ ـه ــادات ال ـج ــام ـع ــات ال ـح ــدي ـث ــة ف ــي تـلــك
ال ـب ـل ــدان ،حـتــى م ــع تـحـ ّـولـهــا إل ــى م ــا يشبه
ماكينة ربحية من دون غايات تعليمية.
وت ـت ـن ــاف ــس ج ــامـ ـع ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي ل ـب ـنــان
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد وإي ـ ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ـل ــى خ ـفــض
األسـ ـع ــار ل ـل ـطــاب ال ـع ــراق ـي ــن .وقـ ــد وصــل
األم ـ ـ ـ ــر بـ ـج ــامـ ـع ــات ح ــديـ ـث ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ــدن قــم
وط ـ ـ ـهـ ـ ــران ومـ ـشـ ـه ــد اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـنــح
ش ـهــادة املــاجـسـتـيــر لـقــاء مـبـلــغ ثــاثــة آالف
دوالر أميركي فقط وخمسة آالف لشهادة
الدكتوراه ،فيما ال تمانع بعض الجامعات
اإلي ــرانـ ـي ــة م ــن ع ـ ــدم ّ حـ ـض ــور الـ ـط ــاب إل ــى
الحرم الجامعي ،لكنها تلزمهم بالحضور
ّ
اإللكتروني .بالتالي ،فــإن الطالب العراقي
ال ي ـس ــاف ــر إلـ ــى إي ـ ـ ــران سـ ــوى مـ ــرة واح ـ ــدة،
وهــي فــي يــوم مناقشة رســالــة املاجستير.
ّأمــا بقية تفاصيل الــدراســة واألم ــور املالية
ّ
فتتم عبر مكاتب تعقيب في
واللوجستية،
ال ـع ــراق .وتنتشر ه ــذه املـكــاتــب الـتــي تفتح
األبـ ـ ــواب أمـ ــام ال ـعــراق ـيــن لـنـيــل ال ـش ـهــادات
العليا ،خصوصًا فــي حـ ّـي املنصور وسط
بـ ـغ ــداد ،وتـ ـق ـ ّـدم الـ ـع ــروض امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وقــد
تعمد كذلك إلى خفض التكاليف في بعض
األحيان.
أيمن شــاب عراقي ّ
تخرج قبل أربعة أعــوام
مــن كلية اإلع ــام فــي جامعة ب ـغــداد ،يخبر
ّ
«العربي الجديد» أن «عــدم الحصول على
تعيني في إحدى دوائر الدولة وغياب فرص
العمل في املؤسسات اإلعالمية التي تعاني

مـشـكــات م ــادي ــة ّ ،دفـعـنــي إل ــى ال ــدراس ــة في
سداد التكاليف».
بعدما تكفل والدي
ّ
الخارج ّ
يضيف أن ــه اخـتــار الهند« ،لكنني تركتها
بعد ستة أشهر من سفري بسبب صعوبة
الـعـيــش فـيـهــا وع ــدم االن ـس ـجــام مــع أهـلـهــا،
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ال ــدراس ــة كــانــت باللغة
اإلنجليزية .وبالتالي ،اخترت اللجوء إلى
إيران» .ويتابع أن «الدراسة تجري منذ عام
كــامــل عـبــر تـطـبـيـقــات زوم وغ ــوغ ــل مييت،
فيتواصل األساتذة مع الطالب كل أسبوع
ّ
ويوزعون عليهم ملفات ملطالعتها من دون
ّ
إجـ ــراء اخ ـت ـب ــارات» ،الف ـتــا إل ــى أن «ال ـطــاب

عدة
تتنافس جامعات ّ
على خفض أسعارها
أمام الطالب العراقيين

بمعظمهم مــوظ ـفــون ف ــي ال ــدول ــة الـعــراقـيــة
وي ـس ـعــون إل ــى تـحـســن ظـ ــروف عـمـلـهــم أو
االنتقال من منصب إلى آخر عبر الحصول
على شهادة عليا».
ّ
ُم ــن جـهـتـهــا ،تـخـبــر أم ـي ــرة م ــن ب ـغ ــداد أنـ ُهــا
قبلت أخـيـرًا فــي إحــدى جامعات مدينة قم
اإليــران ـيــة لــدراســة املاجستير فــي الـقــانــون
ّ
الـجـنــائــي .وت ـشــرح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
األمر ّ
تم «من خالل أحد املكاتب التي تعمل
عـلــى تــوفـيــر امل ـنــح وامل ـقــاعــد ال ــدراس ـي ــة في
ّ
الـ ـخ ــارج .وق ــد تـمــكـنــت م ــن ال ـح ـصــول على
مقعد في كلية ّ
تأسست قبل خمس سنوات،
لـقــاء ثــاثــة آالف دوالر فـقــط .وق ــد حصلت
ه ــذه الـكـلـيــة ع ـلــى اعـ ـت ــراف وزارة التعليم
ّ
العراقية ،بالتالي فإن معادلة شهاداتها في
العراق بــات أمـرًا طبيعيًا» .تضيف «دفعت
ألف دوالر عندما حصلت على تأكيد قبولي
األولي ،وسوف أدفع ألفًا آخر عند االنتهاء
م ــن املـ ـع ــام ــات ،ف ـي ـمــا األل ـ ــف ال ـث ــال ــث عقب
االمتحانات النهائية للسنة التحضيرية».

ّ
فضل متابعة دراسته العليا في البالد (حسين فالح /فرانس برس)
هو

ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،يـ ــرى ع ـض ــو ال ـب ــرمل ــان
ّ
ال ـع ــراق ــي املـسـتـقــل بــاســم خ ـشــان أن «ه ــذه
ف ــرص للحصول عـلــى أل ـقــاب عملية ،تكاد
تكون بــاملـجــان» ،الفتًا لـ«العربي الجديد»
ّ
إل ــى أن «الـ ـع ــراق ف ــي حــاجــة إل ــى االنـفـتــاح
والعالم وتبادل الثقافات
على دول الجوار
ّ
والخبرات التعليمية ،إنما ليس بالطريقة
التجارية التي تجري اآلن» .يضيف خشان
ّ
أن «إي ـ ــران ت ـمـ ّـر ب ــأزم ــة مــالـيــة ك ـب ـيــرة ،وقــد
أسست في الفترة األخيرة جامعات تعمل
عـلــى مـنــح ش ـهــادات عليا مـعـتــرف بـهــا في
ّ
العراق لقاء مبالغ تكاد تكون أقــل من ربع
ما تطلبه الجامعات العراقية ملنح الشهادة
ّ
نفسها .وبالتالي ،فإن العملية باتت ربحية
ويقودها سماسرة ،بعضهم أفراد مقربون
م ــن أح ـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة ن ــاف ــذة ت ـس ـعــى إل ــى
االس ـت ـفــادة بــالــدرجــة األولـ ــى وجـعــل إي ــران
وغيرها من الدول تستفيد أيضًا .فتتكدس
الشهادات في العراق مع عدم وجود فرص
عمل الئقة لحامليها».

إيكولوجيا

بين  11و 18في المائة

ّ
تشكل النساء نسبة تــتــراوح مــا بين  11فــي المائة و 18مــن أفــراد
ّ
قدر
ومتوسط
المجموعات المتطرّفة في السويد،
ّ
أعمارهن ي ُ َّ
ّ
ّ
َ
ّ
بنحو  28عامًا ،علمًا ّ
ومعظمهن
دراستهن،
يكملن
أكثرهن لم
أن
ّ
منهن بارتكاب
مولودات في السويد .وقد اشتُبه بنحو  68في المائة
جرائم تطرّف ،بعضها قيد التحقيق .يُذكر ّ
المتزوجات من قياديّين
أن
ّ
َ
يشاركن كناشطات في الميدان.
في الجماعات اليمينية المتطرّفة ال

ف ــي تـغـطـيـتـهــا ،ل ـتــزايــد ان ـت ـشــار ال ـت ـشـ ّـدد بني
جنوب البالد ،كذلك
نساء البيئة املسلمة في ّ
األمــر في النرويج التي حــذرت تقارير جهاز
اسـتـخـبــاراتـهــا مــن تـنــامــي ذل ــك بــن الـنـســاء.
وي ــرب ــط خـ ـب ــراء ف ــي ع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع م ــا بــن
س ـيــاســات ال ـت ـش ـ ّـدد م ــع امل ـهــاجــريــن وتـنــامــي
ّ
عمومًا ،فيما ينظر إلى
التطرف بني املسلمني ّ
اليمني املـتـطـ ّـرف على أن ــه «نــاجــم عــن موقف
ـاد لـلــديـمـقــراطـيــة ولـ ـ ـ ــإدارات ال ـحــاك ـمــة».
م ـع ـ ٍ
ّ
التشدد اليساري العنفي ،خصوصًا في
ّأمــا
ا ّل ـحــركــة امل ـعــاديــة لـلـفــاشـيــة (أن ـت ـي ـفــا) فيبدو
أن ــه يـتــوســع فــي مــواجـهــة ال ـت ـطـ ّـرف اليميني
وال ـس ـيــاســات الـعـنـصــريــة ،حـيــث وجـ ــدت في
ه ــذا ال ـجــزء مــن ال ـقــارة األوروب ـي ــة .فــي سياق
م ـت ـص ــل ،ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «أفـ ـ ـت ـ ــون ب ـ ــادت»
السويدية عــن كبيرة محللي املعلومات في

للسويديات قابلية
التوجه نحو
على
ّ
التط ّرف العنفي بنسبة
 15في المائة

جهاز االستخبارات السويدي آن هاغستروم
ّ
ّ
املتطرفة
أن «انتساب النساء إلى تلك البيئات
ّ
ّ
ال يأتي دائمًا على خلفية تحكم بهن أو من
ّ
ّ
دون إرادتهن» .ورأت هاغستروم أن «النساء
َ
ي ـب ــدي ــن قــاب ـل ـيــة أك ـب ــر الرتـ ـك ــاب أع ـم ــال عنف
خطيرة وإرهـ ــاب» .وعـلــى الــرغــم مــن تسجيل
ً
ّ
الدراسة السويدية أن اإلناث أكثر تواصال مع
النفسية
السلطات االجتماعية ّ والصحية -
ّ ّ
م ـقــارنــة ب ــال ــذك ــور ،فــإن ـهــا تـلـفــت إل ــى «أن ـه ــن
ّ
لــم يـكــن دائـمــا بمستوى الـ ــرادار للكشف عن
ّ
ت ـطــرف ـهــن» .ونـقـلــت كــذلــك الـصـحـيـفــة نفسها
ع ــن مـ ـس ــؤول م ــرك ــز «ال ـت ـط ــرف ال ـع ـن ـفــي» في
ّ
السويد ،يوناس تــروال ،أن «األمــن السويدي
ّ
وحده الذي كان يضعهن في مستوى راداره،
ّ
وملواجهة الظاهرة يتطلب العمل املبكر ملنع
ال ـجــري ـمــة .وهـ ــذا يـتـطـلــب أن ي ـكــون املجتمع
ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة بـ ــوجـ ــود الـ ـتـ ـط ـ ّـرف الـ ـنـ ـس ــوي».
وتـعــود هــاغـسـتــروم لتتناول قضايا «نساء
ّ
ّ
«التطر ّف ليس رغمًا
داعــش» كمثال على أن
ّ َ
ّ ّ
ّ
عــن إرادت ـه ــن .فكثيرات ادع ــن أنـهــن كــن فقط
مسؤوالت عن املنازل وتأمني الطعام وتربية
ّ
األط ـفــال .لكن الـســؤال يبقى :مـنــازل مــن تلك؟
ّ
إليها
وارتكاب جرائم تيسر اإلرهاب ال ينظر ّ
القضاءان السويدي واألوروبي اآلن على أنها
صادرة عن نساء مجبرات».

االنتقال البيئي
محمد أحمد الفيالبي

ّ
يترقب العالم بأسره ما قد تسفر عنه الفترة االنتقالية في السودان
َ
املستويني االقتصادي والسياسي ،فيما ينشغل البعض بإكمال
على
الدائرة بإدخال البعد البيئي لهذا االنتقال ،الذي قد يتأثر كثيرًا بعدد
من األحداث والظواهر ،على رأسها جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة
على دوالب الـعـمــل ،وإض ـعــاف حــركــة الناشطني واملعنيني بالشأن
البيئي .وتــأتــي مــوجــة اللجوء العاتية إثــر ان ــدالع الـحــرب فــي الـجــارة
إثيوبيا لتزيد من هشاشة الوضع البيئي في شرق الـســودانّ .
وألن
ـإن األثــر ســوف ّ
البيئة ال تعرف الـحــدود ،فـ ّ
يمتد ليصل إلــى أقاصي
ّ
الـبــاد .إنـهــا حلقة سميكة تمسك بهذه الـشــؤون مجتمعة ،وتجعل
من تداخلها أم ـرًا يستوجب النظرة املتكاملة والتحليل املوضوعي
والتخطيط السليم.
ّ
مـجــددًا ،يـتــردد صــدى املقولة القديمة التي ظلت تخرق طبلة آذاننا
كلما أمسك مسؤول ما بناصية الـكــام« :لــن ّ
نفرط في شبر واحـ ٍـد
من أرضنا» ،من دون أن يقول أحد ماذا يعني التفريط في قاموسهم
ّ
السياسي! والتفريط الذي نعرفه ّ
يحدث عن نفسه في كل شأن ،إذ
ها هي األراضي البور ّ
ّ
تتمدد بامتداد البصر ،لكأن أطول أنهار العالم
ً
ّ
(حــوض النيل) ال يشق البالد من جنوبها إلى شمالها ،شاغال 10
ُ
في املائة من مساحة القطر ،وحوله ما مقداره  175مليون ّفدان من
األراضي الصالحة للزراعة ،تسهم في ّريها إلى جانب النيل ،وخارج
منظومته ،األحواض املائية التي تزيد مياهها عن النصف مليار متر
مكعب ،وأبرزها القاش وبركة في الشرق ،وقلول وأزوم في الغرب،
وخــور أبــو حبل ضمال كــردفــان ،وقــد كــان إلــى آن قريب من ضمن
منظومة النيل.
وذلك إلى جانب البحيرات الدائمة واملوسمية هنا وهناك ،ليصل حجم
املياه السطحية في مجمله إلى مليون هكتار .وفوق ذلك ،يمور تحت
األرض حــوض جوفي ّ
يقدر مخزونه بـ  900مليار متر مكعب ،مع
إعادة تغذية سنوية تبلغ نحو  1.5مليار متر مكعب ،بفضل الهطول
السنوي الكثيف .مع ذلك ،تحدث الفجوات الغذائية ،ويشكل العطش
مشكلة رئيسية دائمة لبعض سكان األريــاف ،بل حتى سكان املدن
الخزانات
يعانون قضايا الوفرة والجودة في املياه .وعلى الرغم من
ّ
القائمة ،يتقاصر التوليد املائي عن حاجة املــواطــن للطاقة وتتعطل
أنشطة الزراعة والصناعة.
أال يكون من شأن االنتقال االلتفات إلى الخطوات الجادة التي بدأت
في يوليو/تموز املاضي؟ يومها ّتم إطالق ّأول مختبر مشترك لتقديم
ّ
التحول إلــى الطاقة
خدمات فحص واعتماد النظم الشمسية ،ودعــم
املتجددة في الـســودان ّ
املمول من مرفق البيئة العاملي بالشراكة مع
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ووزارة الطاقة والتعدين ...فهل؟

(متخصص في شؤون البيئة)

وحدات سكنية للنازحين في جرابلس
تسعى جمعية «عطاء
لإلغاثة اإلنسانية» إلى تأمين
مساكن للنازحين السوريين
ممن
في منطقة جرابلسّ ،
عانوا بسبب العيش في الخيام
عبد اهلل البشير

مضى عقد على حرب سورية والشتات والتهجير
والسكن في الخيام واملعاناة الناتجة عنها ،سواء
خالل الصيف الحار أو خالل البرد واملطرٌ .
أمر دفع
منظمات إنسانية للبحث عن خيارات بديلة ّ
تلبي
حاجات النازحني .في هذا اإلطار ،يقول مدير فريق
«منسقو استجابة سورية» محمد حالج ،لـ«العربي
الجديد»ّ ،إن «بناء مساكن ّ
يعد من الحلول العملية
ّ
األفـ ـض ــل ل ـل ـت ـخــلــص م ــن ال ـخ ـي ــام واألزم ـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تـسـبـبـهــا الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة لـلـنــازحــن املقيمني
ّ
املخيمات العشوائية».
فيها ،خصوصًا في
وكانت جمعية «عطاء لإلغاثة اإلنسانية» قد أطلقت
مشروعًا لتأمني مساكن للنازحني واملهجرين في
منطقة جــراب ـلــس بــريــف حـلــب الـشـمــالــي الـشــرقــي.
ويـ ـتـ ـح ــدث امل ـ ـسـ ــؤول اإلعـ ــامـ ــي م ـح ـم ــد كــرن ـي ـبــو،
لـ«العربي الجديد» ،عن بعض التفاصيل املتعلقة
ً
ب ــاملـ ـش ــروع ،قـ ــائـ ــا« :بـ ــدأنـ ــا ال ـع ـم ــل خ ـ ــال ال ـش ـهــر
ال ـســادس مــن عــام  2019فــي جــرابـلــس ،بـهــدف دعم
املـجـتـمــع ال ـس ــوري امل ـت ـضــرر ،وتــأمــن م ــأوى ل ــ800
أسـ ــرة م ــن ال ـن ــازح ــن وامل ـه ـجــريــن قـ ـسـ ـرًا» .وعـمـلــت
الـجـمـعـيــة عـلــى إطـ ــاق م ـش ــروع الـتـجـ ّـمــع السكني
وك ـ ّـررت ــه ل ـتــأمــن م ـســاكــن لـلـمــواطـنــن ت ـك ــون أكـثــر
ديـمــومــة ،مــن خــال التركيز على حـلــول مستدامة
ّ
وتجمعات للسكن
وبالتالي العمل على إنشاء قرى
االجتماعي املستقبلي في شمال سورية».
يضيف كرنيبو« :بــدأت فكرة التجمعات السكنية
مع بداية عام  2014كاستجابة من الجمعية للنزوح
الكبير باتجاه املناطق اآلمـنــة فــي شـمــال ســوريــة.
وبحثت عن حلول مستدامة بعيدًا عن الخيام .بدأت
العمل على إنـشــاء مــائــة وح ــدة سكنية ال تتجاوز
مساحة الــواحــدة  18مـتـرًا مــربـعــا ،لتتطور الفكرة
بعدها إلى إنشاء تجمعات سكنية متكاملة توفر
العيش الكريم واألمان للنازحني واملهجرين قسرًا،
وتصون كرامتهم» .وتسعى الجمعية من خالل هذه
التجمعات إلــى تطوير وتعزيز مشاريع اإلسكان
االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـع ــاص ــرة ،وامل ـن ـخ ـف ـضــة الـتـكــالـيــف،
وف ــق مـعــايـيــر وم ـب ــادئ واض ـحــة تنعكس عـلــى كل
جــوانــب الـتـصـمـيــم ،مــن أج ــل تحقيق هــدفـهــا وهــو
توفير مأوى آمن للنازحني والفئات املستضعفة».
وي ــوض ــح ك ــرن ـي ـب ــو« :ه ـ ــذه امل ـش ــاري ــع ت ـع ـ ّـد مـطـلـبــا
ً
ّ
أســاسـيــا بــالـنـسـبــة لـلـنــازحــن ،فـهــي تـشــكــل حـلــوال
مـسـتــدامــة تـ ّ
ـؤمــن الـكــرامــة والـحـمــايــة .وكــذلــك توفر
كــامــل الـخــدمــات األســاسـيــة الـتــي يحتاجونها من
بنية تحتية» .يضيفّ :
«أول ما يبحث عنه النازح
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ثمّ ة مرافق عامة باإلضافة إلى المساكن (العربي الجديد)

تتراوح مساحة
المسكن الواحد ما
بين  40و 67مترًا مربعًا
هو سقف يأوي عائلته ويحفظ كرامته ولو بشكل
م ــؤق ــت .وهـ ــذه امل ـش ــاري ــع تـلـبــي ح ــاج ــة ال ـنــازحــن،
وتعتبر حلمًا لكل نازح ليحصل على منزل يصون
ّ
ويؤمن الخدمات الالزمة».
كرامته اإلنسانية
ّ
وتركز الجمعية على أخذ معايير عدة في االعتبار
خالل البناء ،بحسب كرنيبو ،وهي البنى التحتية،
وكيفية تصميم املساكن (تتراوح مساحة املسكن
مــا بــن  40مـتـرًا مــربـعــا و ،)67واالس ـتــدامــة واألث ــر
املـ ـحـ ـل ــي ،وتـ ـك ــوي ــن ن ـس ـيــج اج ـت ـم ــاع ــي م ـت ـجــانــس
ضـمــن التجمع الـسـكـنــي ،وتلبية حــاجــات الفئات
املستضعفة ،وتم اعتماد معايير للسكان تتضمن
شروطًا واضحة لتأمني استفادة العدد األكبر من
الفئات املستضعفة املستحقة.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في التجمع  800وحدة
سكنية ،بحسب كرنيبو ،وقد شارفت املرحلة األولى
على االنتهاء ( 260وحــدة سكنية) .ويضم التجمع
عــددًا من املرافق العامة ،وهــي مسجد ومستوصف
وم ـب ـن ــى إداري وحـ ــدائـ ــق ع ــام ــة ومـ ــدرسـ ــة وس ــوق
تـجــاري .وتبلغ املساحة الكلية للمشروع  100ألف

متر مربع ،وكلفة إنشائه ثالثة ماليني دوالر .وقد
ّ
صممت املساكن وفقًا لنموذجني :األول هو غرفتان
والثاني ثالث غرف ومطبخ وحمام.
ومطبخ وحمامّ ،
ي ـض ـيــف كــرن ـي ـبــو أن ـ ــه جـ ــرى اخ ـت ـي ــار املـسـتـفـيــديــن
استنادًا إلى تقييم حاالتهم بحسب معايير اختيار
شاملة تغطي الـنــواحــي اآلت ـيــة :عــدد أف ــراد العائلة
واألح ـ ــوال االجـتـمــاعـيــة وامل ــادي ــة والـعـلـمـيــة ومـكــان
ّ
اإلقــامــة الـحــالــي .ويـتــم إع ـطــاء درج ــات م ـحــددة لكل
عــائ ـلــة ل ـلــوصــول إل ــى األك ـث ــر اس ـت ـح ـقــاقــا .وتـتــولــى
جـمـعـيــة «عـ ـط ــاء» الـتـنـسـيــق م ــع امل ـجــالــس املـحـلـيــة
والهيئات الفاعلة في منطقة املشروع ،باإلضافة إلى
ترشيحات فروع الجمعية من خالل قواعد البيانات
لديها للفئات املستهدفة األكثر حاجة.
إلى ذلــك ،تقارن املهجرة من ريف حمص الشمالي
عال الخضر ،وهي أم لخسمة أطفال ،بني الفترة التي
عاشتها داخــل خيمة بالقرب من بلدة دير حسان
فــي ريــف إدل ــب الـشـمــالــي ،وبــن الـحـيــاة فــي مسكن
مؤقت في املنطقة نفسها حيث تقيم حاليًا .وتقول
لـ«العربي الجديد»« :الفرق كبير ،فالشعور باألمان
داخ ــل مسكن يقفل بــابــه يـعــد كــافـيــا بالنسبة لــي،
عدا عن عدم ّ
تسرب مياه األمطار إلى الداخل ،كما
هي الحال في الخيمة .عشت التجربة مع أطفالي
وزوج ــي فــي شتاء عامي  2018و .2019فــي إحــدى
ّ
ّ
وتشردنا بعدما ابتل
الليالي ،غمرت املياه خيمتنا
ّ
ّ
كل شيء .لم نكن نعلم أين نمضي تلك الليلة .لكن
البيت ،وإن كــان صغيرًا ،يبقى أفضل وأكثر أمانًا
من الخيمة ،كما يؤمن الخصوصية».
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سياحة

خان الخليلي
ال يمكن تخيل األجواء الرمضانية في القاهرة ،دون املرور بسوق خان الخليلي .السوق ليس مجرد مزار تاريخي ،يضم املساجد
واآلثار ،إنه مزيج من ثقافة وحضارة ،وتاريخ طويل .خالل شهر رمضان املبارك ،تتألأل الشوارع بالزينة .فوانيس وإضاءات .ألوان
في كل زاوية من الخان ،فيشعر الزائر وكأنه عاد بالتاريخ إلى أجواء القرون الوسطى .تم إنشاء خان الخليلي في القرن الرابع عشر،
وهو حي مميز لألنشطة االقتصادية والثقافية ،يضم معالم إسالمية ،ومن أبرزها مسجد الحسني .يفتتح الخان أبوابه في شهر
رمضان املبارك حتى ساعات الفجر ،حيث مئات املحال التجارية والهدايا ،واألواني ،تحتفل بقدوم الزوار .يضم الخان أيضًا واحدًا
من أقدم املقاهي في القاهرة ،وهو مقهى الفيشاوي ،والذي تأسس عام  ،1797خالل الشهر املبارك ،يقدم املقهى الكثير من املشروبات
والحلويات الرمضانية ،وهو مركز هام لزوار الخان في أي وقت .الخان ،يضم أيضًا الكثير من الورش ،وهي فرصة مهمة للتعرف إلى
كيفية الصناعات التقليدية ،ومن أبرزها ،صناعة األواني الفضية ،واملجوهرات ،إضافة إلى الجالليب التراثية( .فريد قطب /األناضول)

حسن
البنا

القاهرة ـ العربي الجديد

اختفى الناشط السياسي والصحافي املصري
امل ـف ــرج ع ـنــه أخ ـي ـرًا ح ـســن ال ـب ـنــا مـ ـب ــارك ،حني
وصوله إلى مطار القاهرة الدولي ،منذ ترحيله
م ــن األردن إل ـ ــى مـ ـص ــر ،رغ ـ ــم أن امل ـس ــاف ــة ال
تستغرق ساعة بالطائرة .وأعلن عبد الرحمن
فارس ،شقيق حسن البنا ،عبر حسابه الخاص

على «فـيـسـبــوك» ،أن «شقيقه األصـغــر حسن
البنا م ـبــارك ،بعدما اسـتـطــاع ال ـخــروج بطريقة
رسمية من مطار القاهرة يوم الجمعة  17إبريل/
نيسان الجاري ،وتوجه إلى األردن باعتباره بلدًا
يقبل دخ ــول املـصــريــن دون تــأشـيــرة مسبقة،
إال أن الـسـلـطــات األم ـن ـيــة ف ــي األردن ل ــم تقبل
دخــولــه ،ورفضت أي حلول وسطية تصب في
صــالــح سـفــره إل ــى بـلــد آخ ــر ،وقــامــت بترحيله

وتسليمه األحــد  18إبريل إلــى القاهرة» .وقــال:
«نحن نخشى على حريته وسالمته النفسية
وال ـج ـســديــة .ونـحـمــل نـحــن عــائـلــة حـســن البنا
السلطات األمنية املصرية املسؤولية كاملة عن
سالمة حسن النفسية والجسدية ،كما ونحمل
ال ـس ـل ـطــات األردن ـ ـيـ ــة ن ـفــس امل ـســؤول ـيــة بسبب
مشاركتها في جريمة تسليمه» .وأعلن شقيقه
عـمــر أن ــه مـنــذ وق ــت خ ــروج حـســن مــن السجن

في نهاية شهر مايو/أيار املاضي (أي أقــل من
عــام) ،وهو يتنقل من طبيب القلب إلى الطبيب
ال ـن ـف ـســي ،ف ــي م ـحــاولــة ل ـت ـجــاوز آثـ ــار الـتـجــربــة
املاضية .وناشد شقيق حسن البنا أصدقاءه
الـكـتــابــة وال ـتــدويــن عـنــه .وكــانــت سـلـطــات األمــن
املصرية قد أطلقت ســراح الصحافي والناشط
الـسـيــاســي حـســن الـبـنــا م ـبــارك فــي مــايــو/أيــار
 ،2020بعد أكثر من عامني حبسًا احتياطيًا.

مؤتمر «آبل» اليوم :ماذا ننتظر؟

طابع استثنائي
يحمل شهر رمضان املـبــارك معه الكثير من التقاليد والـعــادات التي تعطيه ذلــك الطابع
االسـتـثـنــائــي .جـمـيــع الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،تـحـتـفــل بــالـشـهــر ال ـكــريــم بــالـكـثـيــر مــن الـفــاعـلـيــات
واالحتفاليات .وعلى الرغم من أن هذه التقاليد تشكل هوية شهر رمضان ،إال أن لكل دولة
عربية ميزتها ،سواء لناحية قائمة املأكوالت واملشروبات ،أو لناحية األجــواء الروحانية
التي يعيشها الصائم ،أو حتى من خالل تبدل الحركة التجارية في األسواق ،بحيث تعج
ً
هذه األسواق بالكثير من املتسوقني والزوار بعد أذان العشاء وصوال إلى فترة السحور.
في الكثير من األسواق وخاصة الشعبية ،تكثر املهرجانات الدينية وحتى الترفيهية ،ما
يعطي لكل سوق هويته الخاصة ،ويجعله مقصدًا للزوار في هذه الفترة من العام .من خان
الخليلي في القاهرة ،إلى سوق باب الخميس في مراكش ،مرورًا باألسواق الخليجية ،التي
ً
تتميز بطابعها العربي األصيل ،وصوال إلى األسواق العراقية والسورية ،مئات القصص
والحكايا يعيشها الزائر في كل زاوية من زوايا هذه األماكن( .نيكوال أكونومو)Getty/

األسواق الرمضانية
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للمطورين ،بعد تأخير وتأثر بجائحة كورونا ،على أن تطرح فيه الشركة رؤيتها المستقبلية ألنظمة
يُعقد اليوم ،افتراضيًا ،مؤتمر «آبل»
ّ
ّ
لكن الهاتف والساعة ليسا منها
تشغيلها والعديد من منتجاتها التكنولوجية،
محمد دنكر

ألوان في كل مكان
نفحات خليجية
ب ـ ع ــد أذان ال ـع ـش ــاء ،اح ـت ـف ــاالت م ــن ن ــوع آخــر
تبدأ ف ــي األس ــواق التقليدية الخليجية .ســواء
أ ك ــا ن ــت وجهتك ســوق واقــف أم ســوق الدوحة
في قطر ،أو س ــوق املباركية في الكويت ،فإن
األجواء التقليدية التراثية ستكون حاضرة .ال
تقتصر أجواء هذه األسواق على شراء السلع
واملـنـتـجــات الـتــراثـيــة أو امل ــأك ــوالت والـحـلــويــات
الرمضانية ،بل يقام الكثير من االحتفاليات
والفاعليات ،كاملسابقات وربح الجوائز .بمجرد
ال ــدخ ــول إل ــى ه ــذه األس ـ ـ ــواق ،تـلـفـتـكــم رائ ـحــة
العود والبخور .وكــذا ،فإن الهندسة املعمارية
التقليدية ،تأسركم وتعيدكم إلى بداية القرن
امل ــاض ــي .مــا يـمـيــز ه ــذه األس ـ ــواق فــي الشهر
ال ـكــريــم ،هــو ت ـنــوع االحـتـفــالـيــات ال ـتــي تــراعــي
كافة األعمار ،إضافة إلى تنوع املأكوالت التي
ت ـقــدم كوجبة س ـحــور ،فبعدما ينتهي الــزائــر
من التجول بني أزقــة هذه األســواق ،يخصص
وقتًا كافيًا لتناول وجبة السحور ،وعــادة ما
يجول الطبال في هذه األحياء إلضفاء نوع من
البهجة( .محمد فرج/األناضول)

ّ
على غير عادتها ،تأخرت «آبل» هذا العام في
ّ
للمطورين والذي
مؤتمرها السنوي املعتاد
ك ــان ــت ت ـع ـقــده ف ــي ش ـهــر آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس .لكن
ً
تماما كما السنة املاضية ،سيكون مؤتمر
امل ـط ـ ِّـوري ــن  ،2021 WWDCوال ـ ــذي ُي ـعــرض
الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  20ن ـي ـس ــان/إب ــري ــل ،2021
فقط عبر اإلنترنتً ،
نظرا الستمرار جائحة
ً
فيروس كورونا املستجد عامليا والصعوبة
ّ
املتمثلة فــي إقــامــة مــؤتـمــرات يجتمع فيها
آالف األش ـخــاص ،رغــم تلقيح أكـثــر مــن 200
مليون شخص فــي أميركا .وخــال املؤتمر
ستطرح «آبــل» رؤيتها املستقبلية ألنظمة
ت ـش ـغ ـيــل  iOSال ـت ــاب ـع ــة ألجـ ـه ــزة «آي ـ ـفـ ــون»،
وآيـ ـب ـ ًـاد» و«مـ ـ ــاك» و«ووت ـ ـ ــش» و«تـ ــي ف ــي»،
إضافة إلى تعزيز أدوات املطورين الخاصة،
مع شرح عن كيفية االستفادة منها لتطوير
ّ
الصحة والتعليم واأللعاب.
تطبيقات
ت ـكـ ّـه ـنــات ع ــدي ــدة ح ــول م ــا سـتـطـلـقــه «آب ــل»
ُ
ّ
ّ
اليوم ،لكن الثابت هو أن الشركة لن تطلق
مـجـمــوعــة «آيـ ـف ــون  »13و«آب ـ ــل ووتـ ــش ،»7
ستصل فــي أيـلــول/
والـتــي مــن املــؤكــد أنـهــا
ً
سبتمبر من العام الحالي .وفقا لتسريبات
«ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» ،س ـت ـط ــرح ال ـش ــرك ــة ط ــرازي ــن
جديدين من جهاز «آيباد بــرو» ( 11بوصة
و 12.9بـ ــوصـ ــة) ب ـش ــري ـح ــة  M1ال ّـخ ــاص ــة
بشركة «آبــل» .وأشــارت أيضًا إلى أنه ُيمكن
طـ ــرح ج ـه ــاز «آيـ ـب ــاد م ـي ـنــي» مـ ـح ـ ّـدث .ومــن
املـحـتـمــل أن تـكـشــف ال ـشــركــة ع ــن سـمــاعــات
ّ
«إيربودز» جديدة ،لكن األمر ليس باملؤكد،
ب ـس ـبــب طـ ــرح «آب ـ ـ ــل» س ـم ــاع ــات «إيـ ــربـ ــودز
مــاكــس» منذ مـ ّـدة قصيرة .فــي حــال طرحت
ـرو» جــديــدا (،)2021
الشركة جهاز «آيـبــاد بـ ّ
سيحتوي على
ـه
ـ
أن
تشير التسريبات إلــى
ّ
ش ــاش ــة  LEDص ـغ ـي ــرة ،م ـ ّ ًـم ــا ي ــوف ــر نـسـبــة
ّ
محسنة واسـتـنـســاخــا لــألــوان على
تباين
شاشة  LCDعادية .وقد يدعم تقنية الجيل
الخامس  ،5Gمــع مجموعة شــرائــح جديدة
ق ــوي ــة وتـصـمـيــم م ـع ـ ّـدل م ــن نــاح ـيــة املـتــانــة
لكن بهيكل مشابه لسابقه .امليزة الجديدة
ً
األكثر بــروزا بخالف  A14Xستقتصر على
 12.9بــوصــة فــي «آيـبــاد ب ــرو» ،والـتــي توفر
تـقـنـيــة  Mini-LEDب ـ ــأداء م ــذه ــل ملـجـمــوعــة
ـال و ،HDRوتعتيم
ألــوان واسعة ،وتباين عـ ٍ
م ـح ـل ــي ،م ـم ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ـع ـت ـيــم اإلض ـ ــاءة

الخلفية خلف املناطق السوداء من الشاشة
مع الحفاظ على األجــزاء الساطعة مضاءة.
ُ
مــع الجهاز اللوحي ،ستطلق «آب ــل» الجيل
الـثــالــث مــن القلم «آب ــل بينسل» ،وال ــذي من
املحتمل أن تكون جميع نماذج «آيباد برو»
التالية مصحوبة به .الجيل الثالث من القلم
ُيـشـبــه إصـ ــدار الـجـيــل ال ـثــانــي ،لـكــن بلمسة

أجهزة لوحية
وسماعات وحواسيب
ضمن اإلطالق

نهائية المعةّ .أما عن جهاز «آيباد ميني»،
فسيحمل رقم  ،6بشاشة أكبر بقليل مقاسها
 8.5بوصات (أعلى من الشاشة مقاس 7.9
التي يستخدمها جهاز  .2019قد
بــوصــات ً
ً
يتمسك أيــضــا بمنفذ ( Lightningب ــدال من
التبديل إلى  ،)USB-Cويستخدم مجموعة
شــرائــح  ،Bionic A13كأجهزة «آيـفــون .»11
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وإذا ما أطلقت «آبل» سماعات جديدة ،تشير
ّ
التسريبات إلى أن هذه السماعات قد يكون
أذن أقصر ،على غرار «إيبربودز
لها جذوع ّ
بـ ــرو» ،كـمــا أن ـه ــا ق ــد تـحـتــوي عـلــى فتحات
تـهــويــة لتخفيف الـضـغــط وجعلها مريحة
ـارتـ ــداء ل ـف ـت ــرات ط ــوي ـل ــة .ق ــد ت ـك ــون فيها
لـ ـ ً
أيــضــا مـيــزات مستنسخة مــن ساعة «آبــل»،
مثل ال ـقــدرة على اسـتـخــدام الـضــوء لقياس
ضربات القلب أو األكسجني في الدم.
معدل ّ
ّ
كما يتوقع أن تتخلى الشركة عن الـ rubber
ّ
املتصلة بــاألذن والتي عانى عــدد كبير من
املستخدمني فــي بـقــاء الـتـصــاق السماعات
ويـ ّ
فــي األذن ــنُ .
ـرجــح آخ ــرون إمكانية طرح
ّ
الـشــركــة لجهاز «آي ـمــاك» ورب ـمــا «مــاكـبــوك»
جــديــد .مــن املـتــوقــع أن يحصل جـهــاز iMac
عـلــى إص ــاح شــامــل للتصميم ه ــذا ال ـعــام،
حيث تقدم الشركة طرازات ُمعاد تصميمها
ذات ح ـ ــواف أن ـح ــف وأصـ ـغ ــر ب ـك ـث ـيــر .ومــن
املتوقع أن يكون حجم أحد أجهزة «آيماك»
الـجــديــدة مــن  23إل ــى  24بــوصــة ويـمـكــن أن
ً
ي ـكــون بــديــا لـجـهــاز «آي ـم ــاك» ق ـيــاس 21.5
بــوصــة ،بينما مــن املتوقع أن يكون األخير
أكبر من الطراز الحالي مقاس  27بوصة.
وتشير الشائعات إلــى أن ط ــرازات «آيـمــاك»
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـب ــدو م ـشــاب ـهــة ل ـش ــاش ــة Pro
 Display XDRالتي أصدرتها «آبل» في عام
 ،2019بتصميم يشبه «آيماك» ولكن بدون
مساحة سفلية وحواف جانبية ّ
ضيقة .هناك
احتمال أن تــأتــي أجـهــزة «آي ـمــاك» الجديدة
بمجموعة من األلوان مثل الفضي والرمادي
الـ ـفـ ـلـ ـك ــي واألخ ـ ـ ـضـ ـ ــر واألزرق الـ ـسـ ـم ــاوي
والذهبي الــوردي ،والتي تصادف أن تكون
ألـ ــوان الـجـيــل ال ــراب ــع  .iPad Airوبالنسبة
للمنتجات التي لم يتم تحديثها منذ فترة،
ُ
ّ
املرجح أن تطلق «آبل» جهاز Apple TV
من
ّ
محدثا بمعالج جديد وجهاز تحكم عن بعد
مـحـ ّـسـنــا ،مــع سـعــة تـخــزيــن تـصــل إل ــى 128
ً
أخيرا،
جيغابايت ،وربما  256جيغابايت.
ّ
يمكن أن نرى «آبل» تكشف عن أجهزة تعقب
البلوتوث الخاصة بها والتي من املحتمل
أن يطلق عليها اســم  .AirTagsفعلى مــدار
األشـ ـه ــر ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة ،ك ــان ــت ال ـشــركــة
ّ
تلمح إليها بميزات مثل «تنبيهات سالمة
العناصر» في اإلص ــدار التجريبي من iOS
 14.5وتـطـبـيــق  Find Myامل ـحـ ّـدث املـتــوافــق
اآلن مع منتجات الجهات الخارجية.

توقف خدمات «غوغل» جزئيًا في سورية
عبد الرحمن خضر

قصص مغربية
شهر رمضان في املغرب ،له تفاصيل مختلفة عن باقي الدول العربية .الطقوس والتقاليد التي يحتفل بها السكان
بقدوم الشهر الكريم ،تجعل الزائر يخوض تجربة جديدة ،خاصة لناحية جو األلفة الذي يعيشه السكان مع بعضهم،
فترى املوائد الرمضانية ممتدة على طول حي بكامله ،حيث يتشارك الجيران مع بعضهم البعض مائدة اإلفطار.
باإلضافة إلى هذه العادات ،إن زيارة األسواق الشعبية لها قصص جميلة .يمثل سوق باب الخميس ،واحدًا من أشهر
األسواق التراثية في مراكش ،ليس فقط بسبب تاريخه القديم ،فهو واحد من أفضل أسواق األواني املنزلية القديمة في
العالم .يتميز سوق باب الخميس أو سوق فاس ،ببوابته الضخمة ،يعود بناؤه إلى حوالي عام  .1126يعتبر الشارع
عنوانًا للحرف التقليدية املغربية ،يمكن للزائر التعرف إلى مئات الورش التي تقدم حرفًا يدوية قل نظيرها في العالم
العربي ،كصناعة الفضيات واألواني الفخارية)Getty( .

أسواق تونس
ج ــولــة سريعة فــي بعض األس ــواق التونسية ،على غ ــرار الـســوق املــركــزيــة وســط العاصمة
التونسية أو ســوق سيدي البحري فــي بــاب الخضراء أو ســوق بــاب الفلة الشعبي القريب
من وسط العاصمة ،كفيلة بشرح كيفية استقبال الشعب التونسي للشهر الكريم .أطنان
كبيرة من املكسرات ،الحلويات ،وغيرها من املــأكــوالت التي تزين املــائــدة .شرائط مضيئة
تضيف للشارع الكثير من األنــوار والبهجةّ .
يتميز شهر رمضان املبارك بمظاهر كثيرة
ومتنوعة خاصة في املناطق القديمة واألســواق التراثية التي تعتبر مراكز ثقافية أكثر من
كونها مراكز تجارية .واالحتفاالت بالشهر الكريم في تونس لها خصوصية ،حيث تنشط
األسواق واملحالت التجارية بشكل الفت ،ويغدو الليل أشبه بالنهار .ال يمكن املرور باألسواق
التقليدية ،دون الجلوس في املقاهي ،حيث تسعى إلى تقديم أنــواع مختلفة من املشروبات
وعلى رأسها الشاي بالنعنع( .نيكوال فاكو)Getty/

مـنــذ ب ــداي ــة شـهــر إب ــري ــل /نـيـســان الـحــالــي،
ـاحــظ مـسـتـخــدمــو اإلن ـتــرنــت ف ــي ســوريــة
يـ ّ
توقف عدد من الخدمات التي ّ
تقدمها شركة
«غوغل» ،ومن أبرزها متجر «غوغل بالي»
الــــذي يـتـيــح ملستخدمي األج ـه ــزة الخلوية
ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـن ـظــام «أن ـ ــدروي ـ ــد» ال ــوص ّــول
إل ــى الـتـطـبـيـقــات واأللـ ـع ــاب .وه ــذا الـتــوقــف
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى مـنـطـقــة ج ـغــراف ـيــة واح ــدة
أو منطقة سيطرة معينة ،ب ــل شمل جميع
األراضــي السورية .يقول ّ
مطور التطبيقات
واملهندس أحمد بربور لـ «العربي الجديد»
إن م ـك ـتــب م ــراق ـب ــة األص ـ ـ ــول األج ـن ـب ـي ــة فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة أدرج ســوريــة
أخيرًا على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات،
ونتيجة لذلك أوقفت شركة «غوغل» العديد
م ــن خ ــدم ــات ـه ـم ــا امل ـ ــأج ـ ــورة والـ ـت ــي ت ـحــوي
إع ــان ــات ت ـجــاريــة .وم ــن أه ــم نـتــائــج ال ـقــرار
األخ ـيــر تــوقــف متجر «غــوغــل ب ــاي» بشكل
كامل ،ما حرم املستخدمني من االستفادة من
ّ
خدماته ،واضطرهم للجوء إلى طرق بديلة
كــاس ـت ـخــدام تـطـبـيـقــات كـســر الـحـجــب VPN
وتغيير املــوقــع الجغرافي مــن خــال برامج
وتطبيقات عدة .ويوضح أن الحظر الجديد
متعلق بمنطقة سورية الجغرافية ،ويشمل
جميع أراض ـي ـهــا ،وأن أك ـثــر امل ـت ـضــرريــن من
اإلج ـ ــراء ال ـجــديــد هــم املـعـلـنــون عـلــى منصة
ـوب» ،ويشير إلــى أن تطبيق «سناب
«يــوي ـتـ ّ
شــات» توق ف بشكل كامل وهناك كثير من
املستخدمني أزالوه من أجهزتهم ،بالرغم من
أنهم كانوا يستخدمونه للخدمات اإلعالنية
والترويج للمنتجات املحلية.
وبحسب بربور ،فإن من أبرز الخدمات التي
ّ
تــوقـفــت هــي اإلعــانــات على «يــوتـيــوب» ،إذ

يضطر السوريون الستخدام كسر الحجب للوصول إلى حساباتهم ()Getty

لم يعد بإمكانهم تقديم خدمات اإلعــان إال
إذا شغلوا  .VPNكما أن أي محتوى مـ ّ
ـروج
ع ـلــى «ف ـي ـس ـب ــوك» أو امل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
لـ ــم ي ـع ــد ب ــإمـ ـك ــان الـ ـس ــوري ــن فـ ــي ال ــداخ ــل
م ـشــاهــدتــه ،وهـ ــذا سـيـنـعـكــس ع ـلــى نــوعـيــة
وجودة املعلومات التي يشاهدها الجمهور
ال ـســوري ،وع ـلــى تــوقــف إمكانية االستفادة
امل ــادي ــة م ــن ه ــذه امل ــواق ــع ف ــي ن ـفــس الــوقــت،
بحسب قوله .ويشير إلى أن هناك مخاوف

ّ
توقفت خدمات
غوغل المأجورة نتيجة
العقوبات األميركية

ّ
من توقف بعض خدمات شركة «فيسبوك»
التي يعتمد عليها السوريون بشكل كبير،
ّ
وذلــك فــي حــال ات ـخــذت الشركة ق ــرارًا بطرح
إعالنات مأجورة على الحاالت في تطبيق
«وات ـس ــاب» ،وع ـنــد ذلــك سيتأثر السوريون
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،ك ــونـ ـه ــم يـ ـعـ ـتـ ـم ــدون ع ـلــى
«واتساب» في التواصل بالدرجة األولى.
بــدوره ،يقول اليوتيوبر املقيم في محافظة
إدلـ ــب أح ـمــد وت ــد ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إنــه

تــأثــر كـثـيـرًا بسبب تــوقــف خــدمــات اإلع ــان
ال ـتــاب ـعــة ل ـغــوغــل وي ــوتـ ـي ــوب ،وي ـش ـيــر إلــى
ّ
أنــه بــات يضطر لتشغيل  VPNفــي كــل مرة
حسابه اإلعالني
يحاول فيها الدخول إلــى ّ
على غوغل ويوتيوب ،وهذا أثر على حجم
إنتاجه والفيديوهات التي ّ
يقدمها .ويلفت
إلـ ـ ــى أن خـ ــدمـ ــة ي ــوتـ ـي ــوب مـ ــا زال ـ ـ ــت ت ـع ـمــل
ّ
فــي س ــوري ــة ،ل ـكــن اإلع ــان ــات لــم تـعــد تظهر
لـلـمـسـتـخــدمــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وهـ ــذا انعكس
عـلــى امل ـ ــردود املـ ــادي ال ــذي ك ــان يــربـحــه من
نـشــر ال ـف ـيــديــوهــات .أح ـمــد حـمــو مــن مدينة
القامشلي ،و ه ــو مهتم بتصريف العمالت،
ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه يـسـتـخــدم
عدة تطبيقات ملراقبة أسعار الصرف ،وهي
بحاجة للتحديث بشكل مستمر ،لكن توقف
متجر «غوغل بالي» اضطره الستخدام عدة
تطبيقات  VPNمجانية ،تستهلك حجمًا
كبيرًا من باقات اإلنترنت ومن طاقة بطارية
الـهــاتــف امل ـح ـمــول .ويـشـيــر إل ــى أن ــه اشـتــرى
شريحة خلوية تعمل على شبكة تركية عن
طريق أحد أقاربه املوجودين في تركيا ،لكن
املشكلة ما زالت قائمة ،بسبب وجوده داخل
األراضي السورية ،على حد قوله.
وفــرضــت الــواليــات املـتـحــدة عـقــوبــات على
ع ـشــرات الـكـيــانــات والـشـخـصـيــات الـنــافــذة
ف ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ،م ــن خ ــال ق ــان ــون
«قيصر» الــذي ينص على فــرض عقوبات
على النظام السوري وكل من يدعمه ماليًا
أو عينيًا أو تكنولوجيًا ،و ق ـ ـد د خ ـ ـل ّ
حيز
التنفيذ فــي  17يونيو /حــزيــران املــاضــي.
وتأتي تسمية التشريع األميركي من اسم
املصور العسكري السوري السابق امللقب
بقيصر ،الذي انشق عن النظام عام ،2014
وس ـ ـ ّـرب  55ألـ ــف ص ـ ــورة لـ ـ ــ 11ألـ ــف سجني
قتلوا تحت التعذيب.
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

منى حسن

ّ ّ
«تخي ل أنك تتغلب على الجاذبية
ّ
وتـحــلــق فــوق غــابــة» .هـكــذا يصف
كريغ فوستر ،شعوره وهو يسبح
في غابة من أعشاب البحر ،بالقرب من منزله
ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،وي ـن ـظ ــر إلـ ــى األس ـف ـ ّـل،
حيث املخلوقات الغريبة في القاع .يقول إنه
ك ــان ي ـح ـتــاج إل ــى تـغـيـيــر جـ ــذري ف ــي حـيــاتــه،
خـصــوصــا بـعــدمــا عــانــى مــن اإلج ـه ــاد بسبب
ك ـث ــرة ال ـع ـمــل .ف ـق ــرر امل ــواظ ـب ــة ع ـلــى مـمــارســة
الغوص ّ
الحر والتواصل مع الطبيعة.
في غابة أعشاب البحر تلك ،يلتقي فوستر
بــأن ـثــى أخ ـط ـب ــوط ،ت ــراق ـب ــه ف ــي ال ـب ــداي ــة من
م ـســافــة آم ـن ــة ،لـكـنـهــا س ــرع ــان م ــا تـ ــدرك أنــه
ليس مصدرًا للخطر .تنشأ عالقة من الثقة
ّ
بــن األخطبوط وفوستر ،الــذي يــزورهــا كل
ّ
يوم ملدة تزيد عن سنة؛ يراقبها ويوثق كل
لحظاته معها بكاميرته.
هكذا ،أنجز فوستر الجزء األصعب في صناعة
الفيلم الوثائقي ( ،)My Octopus Teacherأو
ّ
«تعلمت من األخطبوط» ،من دون ّتخطيط أو
نية لصناعة الفيلم ،الذي أصبح مرشحًا لنيل

غواص،
في الوثائقي المعروض على منصة نتفليكس« ،تعلّمت من األخطبوط» ،نتتبّع رحلة ّ
أمضى نحو  18شهرًا في مراقبة أنثى أخطبوط في قاع المحيط .هنا ،قراءة في العمل

مت من األخطبوط
تعل ّ ُ

 18شهرًا في األعماق
أوسكار أفضل وثائقي .صديقه املقرب ،روجر
هوروكس ،اقترح على فوستر استعمال املواد
التي صورها لصناعة فيلم.
ه ــورو كــس ،وهــو مصور ّ
بحار وحائز على
ج ـ ـائ ـ ـزة مــن األكــاديـمـيــة البريطانية لفنون
السينما وا لـتـلـفــزيــون ،عـمــل فــي سلسلتي
 Our Planetو ،Blue Planet IIولــه تـجــارب
عــدة فــي هــذا املـجــال .وفــي معظم سلسالت
ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـش ـه ـيــرة ه ـ ــذه ،نـ ــرى ك ـث ـي ـرًا من
ّ
مصورة بشكل
الكائنات البحرية املدهشة،

احـتــرافــي .غــالـبــا ،نــرى فـتــرات م ـحــدودة من
ح ـيــاة ن ـفــس ال ـكــائــنّ .أم ــا فيلم «تعلمت من
األخطبوط» ،الذي تبثه شبكة «نتفليكس»
فيتتبع نفس األخطبوط في معظم مراحل
حياتها ،والتي تمتد نحو  18شهرًا .هناك
أيضًا اإلنسان الغواص ،كريغ فوستر ،الذي
وجد في معلمته األخطبوط وغابة أعشاب
ال ـب ـحــر ،ال ـعــاج ال ــذي يحتاجه ليشفى من
سـ ـن ــوات ال ـع ـم ــل الـ ـش ــاق خ ـل ــف ال ـش ــاش ــات
والكاميرات .يقودنا فوستر في رحلة تأمل

ّ
تمكن فوستر من
تصوير األحداث الرئيسية
في حياة األخطبوط

وا سـتــرخــاء بصوته الـهــادئ ،وفــي الخلفية
أمواج البحر وصوت املاء.
خ ــال نزهات غوصه اليومية ،تمكن فوستر
م ـ ــن تـ ـص ــوي ــر غ ــال ـب ـي ــة املـ ـ ــراحـ ـ ــل واألحـ ـ ـ ـ ــداث
الرئيسية في حياة األخطبوط .تقول املخرجة
أشهرا في مراجعة
بيبا إيرليش إنها أمضت ً
املــواد املـصــورة ،وقــررت الحقا أن تتخلى عن
وظيفتها لتتفرغ لصناعة هذا الوثائقي.
ســاعــد ه ــوروك ــس وإيــرل ـيــش فــي تـصــويــر ما
يـنـقــص م ــن م ـشــاهــد إلن ـت ــاج ال ـف ـي ـلــم ،ومـنـهــا

خمسة أفالم
إلى جانب فيلم My
 ،Octopus Teacherهناك
أربعة أفالم أخرى ُتنافس
على نيل أوسكار أفضل
فيلم وثائقي .في صباح
السادس والعشرين من
الشهر الجاري ،سنعرف إن
كان سيحصد هذه الجائزة
الفيلم الروماني ،Collective
أو األميركي  ،Crip Campأو
التشيلي The Mole Agent
(الصورة) ،أو األميركي،
أيضًا .Time ،ونالحظ ّ
أن
«نتفليكس» تحظى بنصيب
معقول من الترشيحات،
ٌّ
فكل من My Octopus
 ،TeacherوCrip Camp
من إنتاجها.
لم تكن في نيّة الغوّ اص صناعة فيلم وثائقي من مادته المصوّ رة (نتفليكس)

رصد

القاهرة ـ العربي الجديد

ف ــرض ــت األع ـ ـ ـ ــوام الـ ـعـ ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة نـفـسـهــا
ع ـلــى ظـ ــروف إن ـت ــاج ال ــدرام ــا ف ــي س ــوري ــة ،ما
أضعف حركة اإلنتاج السورية لصالح أخرى
مشتركة ،ال سيما سورية  -لبنانية ،وأخــرى
عــربـيــة مـشـتــركــة ،مــا أضـ ــاع ،نــوعــا م ــا ،هوية
املمثل السوري في تلك األعمال ،قبل أن تعود
عجلة اإلنـتــاج الــدرامــي الـســوري ل ـلــدوران في
العامني األخيرين بنشاط ملحوظ ،لتجمع من
تفرقوا عن الدراما السورية من دون إرادتهم.
ّ
لكن العديد منهم بات لديهم حضور واضح
في الدراما العربية ،األمــر الــذي يحتم عليهم
االس ـت ـم ــرار ،كــونـهــم ي ـتــولــون فـيـهــا ال ـص ــدارة
والـ ـبـ ـط ــول ــة .ي ـ ـشـ ــارك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـم ـث ـلــن
السوريني في أعمال عربية ،كأبطال ونجوم،
للموسم الدرامي الحالي .2021

جمال سليمان

تـ ـع ــود ع ــاق ــة جـ ـم ــال س ـل ـي ـم ــان مـ ــع الـ ــدرامـ ــا
املـصــريــة إلــى مــا قبل ال ـحــرب وظــروفـهــا التي
فــرضــت عـلــى واق ــع اإلن ـت ــاج الـ ـس ــوري ،فعرف
سليمان أدوار البطولة فــي الــدرامــا املصري
مـنــذ أكـثــر مــن  15عــامــا ،وه ــذا املــوســم ك ــان له
أحــدهــا مــن خــال مسلسل «ال ـطــاووس» الــذي
يعالج ظواهر بات الحديث عنها متاحًا على
وسائل التواصل االجتماعي وفي الصحافة،
كالتحرش والتنمر واالغتصاب.
يلعب ج ـ م ــال سليمان ف ــي ا ل ـ ع ـ م ــل ال ــذي كتبه
كــريــم الــدل ـيــل ،وأخ ــرج ــه رؤوف ع ـبــد ال ـعــزيــز،
شـخـصـيــة «ك ـم ــال األسـ ـط ــول» وه ــو مـحــامــي

باسل خياط

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «قيد
ّ
م ـ ج ـ ه ــول» ،بطولة كــل مــن باسل خياط وعبد
امل ـن ـعــم عـ ـم ــاي ــري ،ب ــدأ ف ــي األول م ــن رم ـضــان
ع ــرض املـسـلـســل امل ـص ــري «ح ــرب أه ـل ـيــة» ،إذ
ي ـق ــف خ ـي ــاط أم ـ ــام ال ـن ـج ـمــة امل ـص ــري ــة ي ـس ــرا،
ليشكال ثنائي البطولة.
ويـ ــؤدي خ ـيــاط فــي ال ـع ـمــل ،ال ــذي كتبه أحمد
ع ـ ـ ــادل وأخ ـ ــرج ـ ــه س ــام ــح ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،دور
«ي ــوس ــف» ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي ،ويـ ـخ ــوض من
خالله صراعات مركبة ،مبنية على كثير من
االن ـع ـط ــاف ــات ف ــي م ـس ـيــرة الـشـخـصـيــة داخ ــل
العمل ،والتحوالت الدرامية التي تطرأ عليها.
وب ـعــد ح ـل ـقــات ع ــدة مــن عــرضــه ،يسير العمل
ً
بخطى جيدة على صعيد االنطباع واملتابعة،

يعود الممثل رشيد
عساف إلى الدراما البدوية
في مسلسل «صقار»
يلعب جمال سيلمان دورًا الفتًا في مسلسل «الطاووس» ()Getty

نقد

الدراما التركية تحتل شاشات المغرب
أشرف الحساني

ّ
أفالم
يتمتع التلفزيون التركي ،بسبب ما راكمه من
ٍ
ومسلسالت ،بمكانة بارزة داخل أجندات الشاشة
ّ
املغاربية ،ال سيما في املغرب،
الصغيرة في املنطقة
ّ
فقد ب ــات ه ــذا الوسيط الـبـصــري ،يحرص سنويًا
ع ـلــى ح ـضــور ال ــدرام ــا الـتــركـ ّـيــة ،لتصل فــي بعض
األحيان إلى حدود النصف من اإلنتاج األجنبي.
وعـلــى الــرغــم مــن هــزالــة اإلن ـتــاج الــدرامــي التركي
ّ
فنيًا ،فــإن أربــاحــه فــي تــزايـ ٍـد مستمر ،بحكم هذه
تلفزيون
ال ـح ـظــوة ال ـتــي أض ـحــى يحتلها داخـ ــل ُ
الـ ـج ــوار بــامل ـغــرب وت ــون ــس والـ ـج ــزائ ــر ،فــاملـتــابــع
ل ـهــذه املـسـلـســات الــدرام ـيــة املــدب ـل ـجــة ،ال ـتــي يتم
ّ
االستثمار فيها ماديًا،
شراؤها ّ
مغاربيًا ُمن أجل َ
ْ
عن طريق بثها للمشاهد املغاربيُ ،يستحيل أن
يعثر على مسلسل واحـ ٍـد يستحق املشاهدة ،ما
يجعل املرء يتساء ل عن العالقة التي تجمع هذه
املسلسالت الرومانسية التركية والواقع املغاربي
امل ـن ـكــوب سـيــاسـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا ،وم ــا ي ـعــرفــه من
ّ
وتصدعات.
مآزق
وح ـتــى امل ـس ـل ـســات ذات الـطــابــع الـتــاريـخــي ،التي
ْ
ّ
التاريخية
م ــن املمكن أن تخلق نوعًا مــن املعرفة
ّ
ُ
للم شاهد ،كما هو األ م ــر للدراما اآلسيوية ،فإنها
ـام مــن األخ ـطــاء التقنية
ســرعــان مــا تسقط فــي رك ـ
أم ــام ام ـت ـحــان الـصـنــاعــة ال ـب ٍـصـ ّ
ـريــة ومـعــالـجــاتـهــا
ّ
ُامل ّ
ُ
تنتج صورًا مشروخة عن محطات
تنوعة ،وهي

ّ
ُ
ّ
فترق ّاملخيال التركي ،وكأنها
تاريخية ،تكاد ال ت ُ
فــي ه ــذا «املـ ـ ــاوراء» املـتـمــثــل فــي األوج الـتــاريـخــي،
يكمن إنتاجها.
ّ
غ ـ ي ــر أن ا ل ـ ت ـ ل ـ ف ــزيــونــات امل ـن ـكــوبــة ،ال يـهـمـهــا مثل
املعرفية وال هزالة اإلنـتــاج الدرامي
هــذه األخ ـطــاء
ُ
ومــدى تأثيره فــي املـشــاهــد ،أمــام ماليني الــدراهــم،
ال ـتــي تستخلصها شهريًا مــن ج ـيــوب املــواط ـنــن،
بحكم ارتفاع نسب املشاهدة ،ما يجعلها سنويًا
ّ
تقبل على دبلجة العديد من األفالم (بوتيرة أقل)
ّ
واملسلسالت التركيةُ ،
كم حاولة الستعادة أهمية
ّ
وسيطها داخل الشاشة املغاربية .هذا األمر ،بقدر
ٌ
م ــا ه ــو ع ــام ــل م ـهـ ّـم ل ـهــذه ال ـشــاشــة ال ـص ـغ ـيــرة في
األجنبي ،فهو يلعب
االستناد على ضخامة اإلنتاج ْ
دورًا سيئًا فــي شهر رم ـضــان ،إذ ُيساهم ذلــك في
ّ
التلفزيونات
نوع
الدراما التركية داخل ّ
من ذيوع ّ ُ
ٍ ّ
املغاربية ،لكن املشاهد يعرف مسبقًا أنــه مضطر
ُ
ساهم في
إلى الهجرة صوب
ٍ
قنوات أجنبية ،ما ي ّ
ّ
ض ـعــف ه ــذه امل ـس ـل ـســات م ــن نــاح ـيــة ال ـت ـلــقــي ،ألن

تعج الدراما التاريخية
ّ
التركية بأخطاء معرفية
وهزالة إنتاجية

يهرب كثير من
المشاهدين
المغاربة من
شاشاتهم إلى
تلك العربية
()Getty

ّ
ً
بديال هــذه املـ ّـرة بالنسبة ُ
ّ
للمشاهد ،ويتمثل
ثمة
ّ
فــي بعض ن ـمــاذج الــدرامــا العربية وقــدرت ـهــا على
ّ
بصرية ،بحكم ُطبيعة َموضوعاتها،
تحقيق ُّمتعةٍ
التي تظل أقرب إلى وجدان املشاهد املغاربي.
ّ
ّ
بصري
نظام
وألن الــدرامـ ّـا التركية ال ترتكز على
ٍ
يحكمها ،فإن ها ال تعمل س ــوى على مواصلة بث
ـوع مــن ال ـصــور امل ـس ـتــوردة مــن سياقاتها داخــل
نـ ٍ
مسلسالت فرنسية وأ م ـ ي ــر ك ـ ّـي ــة أو هندية أحيانًا،
ٍ
ّ
ما يجعل عملية التخييل منهارة في باطنها ،ألن
ّ
ّ
والجمالية غير صحيحة.
الفنية
منطلقاتها
ّ
ونظرًا إلى املأزق البصري الذي تقع فيه الشاشة
ّ
ً
داخــل املغرب مثال ،مع بداية كــل شهر
الصغيرة ّ
رمضان ،فإنها لجأت في السنوات األخيرة ،إلى
اإلشهار من أجل تمرير بعض الرسائل والصور
وال ـش ـع ــارات الــرنــانــة ف ــي ك ــون اإلن ـت ــاج ال ــدرام ــي
ّ
ّ
مغربيًا بامتياز .لكن ذلك ،ال يدحض
لهذه السنة
ُ
ّ
َ
حقيقة ح ـ ّـدة ش ـبــح ال ــدرام ــا ال ـتــركــيــة ،إذ ت ـعــرض
حلقاتها يــوم ـيــا فــي ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي ،وبما
ّ
أن اإلنتاج املحلي هزيل ورديء عمومًا ،ال يبقى
للتلفزيون سوى هذه املسلسالت املدبلجة ،التي
ّ
ُيحقق بها نوعًا من املوازنة على صعيد أرباحه،
ّ
ُ
ّ
ّ
وال ي ـهــمــه الـ ـص ــورة الـتـنـمـيـطــيــة ،ال ـتــي يــروج ـهــا
لـلــدرامــا الـ ُتــر ّكـ ّـيــة داخ ــل الـبــاد املـغــاربـ ّـيــة ،وحجم
ال ـت ـفــاهــة امل ـق ــن ـن ــة ،ال ـت ــي ُيـ ـس ـ ّـوق ل ـهــا الـتـلـفــزيــون
ّ
ّ
البصرية
التركي على خلفية أن ذيــوع إنتاجاته
ترجع باألساس إلى معايير الجودة.

قضية

فنانون سوريون موزّعون على العواصم العربية
ومــن امل ـتــوقــع أن يحصد املسلسل مشاهدات
ع ــالـ ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا أع ـ ـ ـ ّـد لـ ــه ب ـش ـك ــل ج ـي ــد خ ــال
الـفـتــرة املــاض ـيــة ،وه ــو مــن سـيـنــاريــو وح ــوار
أح ـم ــد عـ ـ ــادل ،وإخ ـ ـ ــراج س ــام ــح ع ـبــد ال ـعــزيــز،
وإنتاج جمال العدل .أبــدع خياط في تجارب
سابقة فــي الــدرامــا املـصــريــة ،منها « 30يــوم»
و«الرحلة»؛ إذ أتقن في العملني اللهجة ،بشكل
لم يسمح للنقاد بالتركيز على ه ــذا الجانب
بتناولهم ملشاركاته في الدراما املصرية ،كما
ّ
أن أداء ه كــان خــارج دائ ــرة النقد أي ـضــا ،نظرًا
إلى ما قدمه من حرفية عالية.

مشاهد فوستر مــع األخ ـط ـبــوط .ومــع وجــود
ّ
كــل هــذه امل ــواد البصرية ال ـنــادرة ،يصبح من
الصعب أكثر التخلي عن أي منها .ظل كريغ
وأيرليش عالقني في إعداد قصة الفيلم ،حتى
قـ ّـر را االستعانة باملخرج اإلنكليزي ،جيمس
ريد ،الذي انضم إلى الفريق في ما بعد ،للعمل
على بناء القصة التي سيحكيها الفيلم.
ّ
وألن ريــد ال يعرف تفاصيل القصة ،كــان من
ال ـس ـهــل ع ـلــى فــوس ـتــر أن ي ـ ــروي ل ــه ب ـطــري ـقــة
عفوية تفاصيل قصته في مقابلة يستعملها
ريد في الفيلم .يقول ريد في إحدى املقابالت
ّ
إنــه «نظرًا إلى طبيعة فوستر الخجولة ،كان
مــن امل ـهــم أن ت ـجــري املـقــابـلــة فــي م ـكــان يشعر
فيه بالراحة» .حكى فوستر لريد حكايته مع
األخطبوط وهو جالس خلف طاولة مطبخه
ّ
في بيته املطل على املحيط .يقول ريد« :يشعر
اإلنسان براحة أكبر عندما يتحدث من خلف
حاجز» أي الطاولة في هذه الحالة.
ّ
ي ــرك ــز صــان ـعــو ال ـف ـي ـلــم ،الـ ــذي ح ــاز ق ـبــل أي ــام
جائزة «بافتا» ألفضل وثائقي ،على الجانب
العاطفي في عالقة الصداقة التي نشأت بني
ف ــوس ـت ــر واألخ ـ ـط ـ ـبـ ــوط .وي ـك ـت ـفــي ف ــي ع ــرض
املعلومات العلمية في سياق إشباع الفضول
ال ـ ــذي أث ــارت ــه األخ ـط ـب ــوط لـ ــدى ف ــوس ـت ــر .في
أجــوائــه ال ـهــادئــة والـتــأمـلـيــة ،يتصفح األخـيــر
م ـق ــاالت عـلـمـيــة ع ــن األخ ـط ـب ــوط ،لـيـتـعـلــم كل
مــا يـحـتــاجــه مــن أج ــل تــوط ـيــد عــاق ـتــه معها.
الفيلم بمجمله يحكي ع ــاط ــف ــة إن ــس ــان تجاه
ً
كائن ّ
بري رخوي غريب ،ال تربطنا فيه عادة
الحيوانات
تجاه
بها
نشعر
التي
كتلك
عاطفة
ّ
الثديية املنزلية ،كالقطة أو الكلب .لكننا نرى
األخ ـط ـب ــوط ت ـنــدفــع ن ـحــوّ فــوس ـتــر وتحضنه
فيما يداعبها هو ،كما لو أنها حيوانه األليف.
مـعـظــم ال ـخــايــا الـعـصـبـيــة ف ــي األخـطـبــوط
ّ ّ
ت ــوج ــد ف ــي أذرع ـ ـ ــه ،م ــا ي ـع ـنــي أن كـ ــل ذراع
قــادرة على الشم وال ـتــذوق والحركة بشكل
ّ
مستقل عن الدماغ .ومع أن األخطبوط يغير
ّ
لونه بحسب لون محيطه ،فــإن هذا الكائن
الـ ـبـ ـح ــري ال ي ـ ــرى األل ـ ـ ـ ــوان .ب ـح ـســب مـجـلــة
ّ
«ن ــاي ــت ــش ــر» العلميةُ ،ي عتقد أن األخطبوط
يـ ـع ــرف األل ـ ـ ـ ــوان مـ ــن خ ـ ــال جـ ــس ت ـ ـ ــرددات
ّ
الضوء الخاصة بكل لون من حوله.
رب ـطــت ب ـعــض ردود األفـ ـع ــال ع ـلــى ال ـف ـيـلــم،
األخطبوط بأذرعها الثمانية ،بالعنكبوت
ش ـ ــارل ـ ــوت فـ ــي رواي ـ ـ ــة األطـ ـ ـف ـ ــال لـ ـ ـ إي .ب ــي.
وايــت ،إذ صـ ّـور عالقة صداقة غير معتادة
العنكبوت ال ــت ــي ال نفكر حينما
تنشأ م ــع
ّ
ننظر إ ل ـ ي ـ ه ــا أن ـ ه ــا ت ـ ب ــدو لطيفة أو جميلة.
ّ
ل ــك ــن واي ـ ــت ،يجعل منها شخصية رئيسة
ت ـس ـت ـحــق م ـح ـب ـت ـنــا وحــزن ـنــا ع ـل ـي ـهــا عندما
ت ـمــوت فــي النهاية ،كما ت ـمــوت األخطبوط
ّ
بعد أن تضع بيضها وتمنحه ك ــل ما بقي
من طاقتها حتى آخر رمق.
روايــة األطفال «شباك شــارلــوت» ،لم تكن أول
ما خطر ببال الكاتبة صوفي لويس ،عندما
ش ــاه ــدت ال ـف ـي ـلــم .ل ــوي ــس ب ــدت م ـت ــأث ــرة أكـثــر
بالرسام الياباني كاتسوشيكا هوكوساي،
ول ــوح ــات ــهاإليــروت ـي ـك ـيــة ،ت ـحــدي ـدًا مطبوعته
الخشبية «حلم زوجــة الصياد» التي تصور
وضعية جنسية بني امرأة وأخطبوطني.
لــأســف ،أث ــارت تعليقات لويس على تويتر،
ّ
الجلبة في املنصة .وفي مقاالت الكتاب في «ذا
غارديان» وغيرها .قد يبدو الربط بينه وبني
العالقة الفيزيائية مهينًا لكل من هوكوساي
وفوستر على حد ســواء .قد يلوث هذا الربط
ذهن املشاهد ويحرمه من فهم تجربة فوستر
الـخــاصــة ،فــي االسـتــرخــاء والـشـفــاء مــن خالل
والتفاعل مع كائناته.
الغوص داخل املحيط ّ
فوستر فــي فيلمه إنــه ال يــرتــدي بــدالت
يقول
ّ
ال ـغــوص ،ألنــه يريد أن يكون ككائن برمائي،
ج ـ ــزءًا م ــن هـ ــذه ال ـب ـي ـئــة م ــن دون ّ
أي حــواجــز
تفصله عنها.
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مكاسب بيروت في معركة المسلسالت الرمضانية
تعويضات توكله بطلة العمل «أمنية» التي
تـعــرضــت الع ـتــداء أو اغـتـصــاب جـمــاعــي على
يد مجموعة من أبناء املتنفذين .وخالل رحلة
الدفاع عنها ،تنكشف خيوط لجرائم متعلقة
بــاألن ـمــاط امل ــذك ــورة ،وتـتـطــور الشخصية في
ال ـع ـمــل بـشـكــل درامــات ـي ـكــي م ـشــوق م ــن خــال
عالقته مع «أمنية» .منذ عرض الحلقة األولى
من العمل ،حظي باهتمام جماهيري وإعالمي
كبير ،وط ــرح حــولــه الكثير مــن االف ـتــراضــات،
ّ
ب ــأن ال ـع ـمــل ي ـت ـنــاول ق ـصــة حقيقية ،مستمدة
من قضية االعتداء املعروفة التي تعرضت لها
فتاة مصرية عام  ،2014والتي عرفت إعالميًا
حينها بـ «قضية الفيرمونت» نسبة إلى فندق
شهير في القاهرة.
ّ
لكن سليمان نفى في أول لقاء له بعد عرض
الحلقة األولـ ــى مــن املـسـلـســل ،أن تـكــون قصة
العمل مستمدة من قصة «فتاة الفيرمونت»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه لــو كــانــت كــذلــك ملــا ش ــارك في
العمل لسببني ،األول أن «قضية الفيرمونت»
ّ
ما زالت في املحاكم من دون بت فيها ،وأن مثل
هذه القضايا مؤملة ألصحابها ولذويهم ،وال
يجوز تجديد معاناتهم من خالل عمل فني.
رشيد عساف

تشكل مشاركة املمثل السوري رشيد عساف
ف ــي املـسـلـســل األردنـ ـ ــي «صـ ـق ــار» ع ــودت ــه إلــى
الـ ــدرامـ ــا الـ ـب ــدوي ــة ،ب ـعــد زم ــن م ــن أدائ ـ ــه دورًا
م ـم ـي ـزًا ف ــي م ـس ـل ـســل «راس غ ـل ـيــص» ق ـبــل 15
عامًا .ويــؤدي عساف في العمل دور البطولة
املطلقة ،بشخصية «صقار» .يتسلم «صقار»
زعامة أو مشيخة القبيلة منذ بداية املسلسل،
فيظهر قوة في الحفاظ على قبيلته ،متسلحًا
بالحكمة والطموح والدهاء لتحقيق األهداف.

مع بداية معركة اإلنتاج
الدرامي التي يخوضها
تركي آل الشيخ مع تامر
مرسي ،هل تتحول بيروت
إلى وجهة تصوير األعمال
الدرامية المصرية؟
إبراهيم علي

ُ
التقى قبل يومني املستشار السعودي تركي
آل ا ل ـ ش ـ ي ــخ وا ملـنـتــج ال ـســوري محمد مشيش،
بعد خــروجــه مــن الحجز فــي الـقــاهــرة بسبب
قضية «تزوير» تعود إلى سنوات خلت ،وذلك
ب ـعــد ال ــدع ــوة ال ـتــي وج ـه ـهــا آل الـشـيــخ للقاء
منتجي الدراما العربية في القاهرة ،ووضع
خطة خاصة لـ«النهوض باإلنتاج الدرامي».
ّ
م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن امل ـ ـعـ ــركـ ــة ب ـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض
وال ـقــاهــرة ،فــي مــا يتعلق بــاإلنـتــاج الــدرامــي
املصري ،تتجه إلى تصاعد .والواضح أيضًا
ّ
أن امل ـن ـتــج ال ـس ـعــودي ي ـس ـعــى إل ــى استثمار
خـ ـب ــرة امل ـن ـت ـج ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن والـ ـس ــوري ــن
املنفيني ،أو الذين يعملون في ال ـخــارج ،في
معظم األع ـمــال ال ـتــي ُت ـعــرض على ّ
املنصات
والشاشات السعودية.
قـ ـب ــل ع ـ ــام ـ ــن ،اصـ ـ ـط ـ ــدم ال ـ ـتـ ــوافـ ــق املـ ـص ــري
ال ـس ـع ــودي بــال ـق ـيــود ال ـت ــي فــرض ـهــا الـنـظــام
املصري على املنتجني العرب في ما يتعلق
بإنتاج املسلسالت ،وأوكــل املهمة إلى شركة
واح ـ ــدة ه ــي «س ـي ـنــرجــي» لـلـقـيــام ب ــذل ــك ،مع

ب ـع ــض االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ــرك ــات
مصرية أخرى ،مثل «العدل غروب».
اح ـت ـك ــار ال ـس ـيــاســة امل ـص ــري ــة ل ـشــركــة إن ـتــاج
وا ح ــدة والتضييق على ح ــر ي ــة العمل حمال
املمول السعودي « / MBCشاهد» إلى تنفيذ
الخطة «ب» عبر االستعانة باملنتج اللبناني
«الـ ـص ـ ّـب ــاح/إي ـغــلف ـي ـلــم»،لتنشيطصناعة
وتــوزيــع وعــرض األعـمــال الــدرامـيــة الخاصة
باملفكرة الرمضانية ،أو خارجها (املسلسالت
القصيرة) ،والتي تعرض كافة أشهر السنة
على ّ
منصة شاهد.
ه ـكــذا ،تمكنت ب ـيــروت مــن اسـتـغــال ال ـنــزاع
امل ـصــري ال ـس ـعــودي عـبــر إن ـتــاج أكـثــر مــن 17
ً
عمال دراميًا خالل عام ،وفتح الباب أمام مزيد
م ــن املـنـتـجــن ال ـع ــرب لــات ـجــاه إل ــى ب ـيــروت،
لـيـقــدم املـنـتــج ال ـس ــوري مـحـمــد مـشـيــش قبل
شهر بــاكــورة أعماله امل ـصــورة في العاصمة
اللبنانية« ،قيد مجهول» ،من إخراج السدير
مسعودُ ،
ويعرض على منصة  OSNحصريًا.
كذلك ،بدأ في يناير /كانون الثاني تصوير
مسلسلني مصريني في بيروت ،أولهما «لحم
غزال» من إخراج محمد أسامة وبطولة غادة
عـبــد الـ ــرازق ،وشــريــف ســامــة ،ووف ــاء عــامــر.
وبالتزامن ،لم ينتهِ املنتج صــادق الصباح،
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،م ــن إنـ ـه ــاء ع ـم ـل ـيــات تـصــويــر
مسلسل «ملوك الجدعنة» في بيروت ،إخراج
أح ـمــد خــالــد مــوســى وب ـطــولــة ع ـمــرو سـعــد،
ومصطفى شعبان ،ورانيا يوسف ،وتشارك
ّ
«الصباح» بإنتاج العملني
شركة
« »MBCمع ّ
بتكلفة يتردد أنها تجاوزت  3ماليني دوالر،
بسبب ب ـنــاء مــدن خــاصــة شبيهة بــال ـحــارات
ّ
املـ ـص ــري ــة .الـ ــواضـ ــح أن ذلـ ــك ُي ـش ـكــل ت ـحــديــا
للفضائية ال ـس ـعــوديــة فــي م ـنــاف ـســة الــدرامــا

يتواصل تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» في بيروت (الصب ّاح لإلنتاج)

املـصــريــة امل ــرادف ــة ،وامل ـس ـمــوح لـهــا التصوير
داخل القاهرة.
كـمــا ت ـشــاع أخ ـب ــار ع ــن تـعـثــر بـعــض األع ـمــال
امل ـص ــري ــة ،م ـثــل إي ـق ــاف مـسـلـســل «املـ ـل ــك» من
إخراج حسني امليناوي ،بسبب عدم التوثيق
الكامل ل ـلــروايــة التاريخية ،وم ـحــاولــة اتهام

م ـس ـل ـســل «الـ ـ ـط ـ ــاووس» ،إخـ ـ ــراج رؤوف عبد
العزيز ،باستنساخ حادثة الـ«فيرمونت» .من
جهتها ،أصدرت الفنانة نهى العمروسي ،قبل
أيــام ،بيانًا عبر محاميها تطالب فيه بوقف
عرض املسلسل ،ملا يحمله من إساءة البنتها،
والتحقيقات في القضية التي لم تقفل بعد.

ُ
بدعوة املستشار السعودي تركي آل الشيخ
املنتجني العرب إلى االجتماع ملناقشة وضع
ال ــدرام ــا ال ـعــرب ـيــة ،ك ـنــوع م ــن رم ــي ال ـك ــرة في
امللعب امل ـصــري م ـجــددًا ،تتحول ب ـيــروت إلى
ملجأ لبعض األع ـمــال امل ـصــريــة ،ال ـتــي علينا
انتظار نهاية املوسم الرمضاني لتقييمها.
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إضاءة
كما يحفل التاريخ بضياع
وإضاعة لغات وثقافات،
شاهد أيضًا على
فإنه
ٌ
استعادة هويات وروابط
مفقودة .هذا ما جرى
مع لغة مصر القديمة،
التي تعرضت جذورها
لمحو حتى بات
العربية
ٍ
أهلها يجهلون عروبتها.
ألحمد كمال باشا (-1851
ٌ
فضل في وصل
)1923
ما ُقطع
محمد األسعد

ش ـهــد ال ـت ــاري ــخ ال ـقــريــب والـبـعـيــد
أحداثًا ّ
بينة بذاتها ،مثل االعتداء
على حريات الشعوب وأراضيها
ّ
َ
اعتداءات
وثرواتها .ولكنه شهد أيضًا أحداث
ٍّ
ـاالت أخ ــرى؛ اع ـت ــداءات تظل
مماثلة فــي م ـجـ ٍ
خ ـفـ ّـيــة فــي أس ـبــاب ـهــا ون ـتــائ ـج ـهــا ،أو ال تلفت
َ ّ ّ
نظر إل قلة من ُالناس .من هــذه األحــداث ما
ّ
ّ
شعب من الشعوب من
تتعرض له هوية لغةِ
ٍ
ُ
ت ــزو ي ــر وتلفيق ي بعدانها ع ــن الشجرة التي
بجذع غريب عنها
تنتمي إليها ،ويلحقانها
ٍ
مكانًا وزمــانــا ،ومــا تتعرض لــه ثقافة شعب
مــن ال ـش ـعــوب حــن ي ـتـ ّـم إس ـقــاط ف ـتــرة زمنية
طويلة من تاريخها شهدت مساهمتها في
هذا الجانب الحضاري أو ذاك.
فــي كــا ال ـحــالــن ،ن ـحــن أمـ ــام مـ ْـحـ ٍـو للهوية،
َ
ملالمح
وطمس
سواء كانت لغوية أو ثقافية،
ٍ
س ـي ـكــون ل ــه أثـ ـ ٌـر ب ــال ــغ ع ـلــى ك ــل املـسـتــويــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة ،يتمثل فــي خ ـســائــر معنوية
ومـ ـ ــاديـ ـ ــة ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـع ــويـ ـضـ ـه ــا ف ـ ــي أغ ـل ــب
األح ـيــانُّ .
ـداث مــن هذا
وأي مـتــابـ ٍـع يـقـ ٍ
ـظ ألحـ ـ ٍ
النوع ّ
ملدة طويلة نسبيًا ،سيكتشف كم هي
ُ ِّ ٌ
ُ
دمرة أنماط املحو هذه ،والتي تكاد تتفوق
م

أحمد كمال باشا في قرابة العربية والمصرية القديمة

انتكاسة بعد عقود من اليوتوبيا الشبابية

انتصار مجتمع االستهالك

ع ـلــى امل ـحــو الـجـغــرافــي لــوطــن ،أو اسـتـبــدال
التاريخ
اسمه
ٍ
باسم آخر .في املقابل ،نجد أن ّ
يشهد ،أحيانًا ،أحــداثــا معاكسة تتمثل في
اس ـت ـعــادة الـهــويــات املـفـقــودة ولــو بعد حني،
السياق
وكثيرًا م ــا تشهد األح ــداث فــي ُهــذا ُ
الشعب الذي ُأبعد
كفاحًا وتضحيات يبذلها
عن هويته اللغوية ،أو ُسلبت منه ،أو أبعد
ع ــن م ـ ن ـ ج ــزات أ س ــاف ــه الـثـقــافـيــة ،أو يبذلها
ٌ
أفراد منه ،من أجل استعادة أزمنته املفقودة
ـات
م ــن ح ـس ــاب ت ــاري ـخ ــه ،أو اس ـ ْت ـع ــادة ص ٌـ ٍ
األم التي َ
لغوية له بلغته ّ
محتها أفانني من
املطامع السياسية أو االقتصادية .ويماثل
ه ــذا ال ـك ـفــاح ،وت ـعــادل ه ــذه الـتـضـحـيــات ،ما
يبذله أ ب ـ ن ــاء ه ــذا الشعب ف ــي سبيل تحرير
أرض ـه ــم ومـ ــواردهـ ــا م ــن ق ـب ـضــة م ــن يعتدي
عليها في سياق آخر.

كيفما التفتنا اليوم،
سجل
نالحظ العالم وقد ّ
عما حلمت به
تراجعًا ّ
الشبيبة قبل عقود.
تراجع يشهد عليه
الهوس االستهالكي بكل
َ
شيء ،حتى األسلحة

فواز حداد
ّ

لغة تعود إلى أصلها المفقود

ّ
املعني ة هنا ،هي ما ُيطلق عليه اللغة
اللغة
املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،امل ـك ـت ــوب ــة ب ــاألب ـج ــدي ــة
امل ـس ـ ّـم ــاة ـ ـ ـ ح ـســب ال ـل ـفــظ ال ـيــونــانــي ـ ـ ـ بــاســم
«الهيروغليفية» .فهذه اللغة ّ
تعرضت ملحو
ُ
هويتها العربية حتى ب ـ ـات أ ه ــل ـ ه ــا أنفسهم
يجهلون عروبتها ،وأطلق عليها الباحثون
ّ
األجــانــب اســم «اللغة الفرعونية» ،وشككوا
ّ
ّ
بهوي تها الحقيقية ،كما شك كوا ِت بعًا
زمنًا
ل ــذل ــك ب ـع ــاق ــات بـ ـل ـ ٍـد م ـث ــل م ـص ــر بـمـحـيـطــه
الـعــربــي ،وخــاصــة بـجــزيــرة ال ـعــرب ،وأمعنوا
فــي ه ــذا إل ــى درج ــة إشــاعــة ال ـقــول ب ــأن مصر
ً
تنتمي إلى أوروبا عقال ومصيرًا ومصلحة،
وال تنتمي إلى محيطها الطبيعي .وشاعت
أم ـثــال ه ــذه األق ـ ــوال إل ــى درجـ ــة أن أصبحت
َّ
فيها من املسلمات التي ال تقبل النقاش.
بالطبع ،كــان ملحو ال ـهــويــة هــذا آث ــار سلبية
ّ
ع ـلــى ك ــل ص ـع ـيــد ،ي ـم ـكــن ال ـت ـعـ ّـرف عليها في
املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية،
ّ
إال أن نا سنقصر حديثنا هنا على الجهود
التي بذلها علماء مصريون كان لهم الفضل
في الكشف عن هــذا املحو الــذي ّ
تعرضت له

في مقالة له في مجلة «المقتطف» (العدد  ،23أيلول /سبتمبر ،)1921
ي و ا صل أحمد كمال باشا تطبيق منهجه ــ الذي أوصله إلى اكتشاف
ا ل ه وية العربية للغة المصرية
ا ل ق ديمة ــــ لتفنيد قــول باحثين
ومفسرين بوجود كلمات أعجمية
ّ
ف ي القرآن .ويُظهر في مقالته،
المسماة «في براءة القرآن الشريف
ّ
ع ن بعض األلفاظ األعجمية» ،أن
ل ك ل مات مثل «أبــاريــق» و «ســرى»
و«رس» «وقــط» و«يم»
و « ه يت»
ّ
ّ
أصلاً عربيًا يــؤكــده ورودهـــا في
اللغة المصرية القديمة.

رسومات ونقوش هيروغليفية على أحد جدران معابد الكرنك في األقصر ()Getty

هوية لغتهم ،وعلى رأسهم ٌ
ّ
رائد ال َيعرف عن
منجزاته وكفاحه إال القليل من املختصني،
هو أحمد كمال باشا (.)1923 -1851
صحيح أن ما ّ
قدمه هذا الرائد ـ الذي ّ
ٌ
تفوق في
الــدراســات اآلثــاريــة املصرية ،لغة وحـضــارة،
َ
وق ــرأ نـقــوشـهــا الـهـيــروغـلـيـفـيــة ق ـ ــراءة خبير
ّ َْ
قبل غيره بهذا الشأن ـ ّتمثل في
عالم ومعني
عـ ّـدة كتب وم ـحــاضــرات وتعاليم بثها خالل
ّ
عمله فــي التنقيب عــن اآلث ــار وتــول ـيــه أمانة
ّ ّ
القاهرة» ،إل أن أعظم منجزاته كان
«متحف
َ
اكتشافه عروبة لغة مصر القديمة عبر قراءة
نقوشها ،وإصـ ــداره ملعجم «ال ـفــرائــد البهية
ف ــي ق ــواع ــد ال ـل ـغــة ال ـه ـيــروغ ـل ـي ـف ـيــة» (،)1885
الذي وضع فيه ـ ّ
ألول مرة في تاريخ تأليف
معاجم هذه اللغة ـ الكلمات العربية املقابلة
للكلمات املصرية القديمة ،وعكوفه بعد ذلك
طوال عشرين عامًا على وضع قاموس لهذه
ّ
اللغة ّ
مكون من  22جزءًاّ .ولعل ما حدث لهذا
ُ
ال ـقــامــوس ي ـم ـكــن أن ي ـلــخــص ال ـك ـفــاح املــريــر
العالم خوضه انتصارًا
الــذي َّكــان على هــذا
ِ
ملا تكشف له ،ووجد معارضة شرسة من ِقبل
املوظفني األ ج ــا ن ــب (فرنسيني وبريطانيني)

أ ُهملت أعمال أحمد
كمال باشا ولم يُ َ
نشر
منها إال جزء
لو نُشرت أعماله في
وقتها لدحضت نظريّات
االستشراق
الذين كانوا يحتكرون العمل في مضمار ِعلم
ما ُيدعى املصريات ،أي كل ما يتعلق بمصر
ال ـقــدي ـمــة وآثـ ــارهـ ــا ،ت ــدري ـس ــا وإش ــراف ــا على
املتاحف والتنقيبات واملطبوعات.
قـبــل وف ــات ــه بــوقــت قـلـيــل ،ت ـق ـ ّـدم أح ـمــد كـمــال
باشا إل ــى وزارة املـعــارف لطباعة القاموس،
فأحالته إ لــى مــديــر املـطـبــوعــات البريطاني،
فــأحــالــه ه ــذا مــن جــانـبــه إل ــى بــريـطــانــي آخــر

ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ك ـب ـيــر أم ـنــاء مصلحة اآلث ــار
ليبدي رأيه ،وأشرك هذا معه اثنني ،أحدهما
فــرنـســي واآلخـ ــر أم ـيــركــي .وج ــاء رأي هــؤالء
برفض نشر القاموس ،باستثناء األميركي
الذي لم يجد سببًا لعدم نشره.
ّ
تهتم ال ــوزارة بنشره ،وتـ ّـم إهمال عمل
ولــم
ُ
عـلــى جــانــب كـبـيــر م ــن األه ـم ـيــة ك ــان نـشــره
لـيــدحــض ن ـظـ ّ
ـريــات االس ـت ـشــراق والـتـغــريــب
الـتــي مـحــت هــويــة مـصــر الـعــربـيــة ،وأبـعــدت
أصل املصريني عن كل ما ّ
يمت إلى العروبة
ٌ
صلة .عمل كــان ليكشف عــن عــروبــة مصر
ِب ِ
عـ ـل ــى ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــويـ ــل .ط ــوى
وصاحبه ّ
َ
ملدة تقارب
النسيان هذا القاموس ُ
ثالثة أربــاع القرن ،إلى أن أتيح لجزء واحد
منه أن يــرى ال ـنــور عــام  ،2002بــل ولــم يعد
ّ
أحـ ٌـد ،حتى في مصر ،يتذكر أن هــذا العالم
اآلثاري أصدر ّأول معجم للمصرية القديمة
(الفرائد البهية.)...
تطبيقات لغوية

وبالعودة إلى صاحب هذا االكتشاف ،الذي
ً
يكاد يكون مجهوال فــي األوس ــاط الثقافية

ّ
ّ
التعرف
العربية ،نجد أنه عرض تجربته في
ع ـلــى الـ ِّـص ـلــة ب ــن ال ـل ـغ ـتــن ،وف ــي اس ـت ـعــادة
ُ
ال ـ ـه ــويــة الحقيقية للغة مصر الـقــديـمــة ،في
ع ـ ّـدة م ـنــاسـبــات ،ك ــان أك ـثــرهــا وضــوحــا في
م ـحــاضــرة لــه أل ـقــاهــا فــي «مــدرســة املعلمني
ال ـنــا ُصــريــة» ،ون ـش ــرت م ـقــاطـ َـع م ـهـ ّـمــة منها
ّ
مجلة «املقتطف» في العدد رقم  ،3بتاريخ 1
آذار /مارس .1914
جاء في هذه املحاضرة قوله« :اعلموا أيها
السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة املصرية
القديمة ـ ـــ منذ ك ـنـ ُـت فــي الثامنة عـشــرة من
ُ
بلغت الستني ـ ّ
مهدت لي ُس ُبل
عمري إلى أن
الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ،أال وهو
أن اللغة العربية واللغة املصرية القديمة من
أصل واحد وهو لغة ‹األعناء› ،إن لم تكونا
لغة وا ح ـ ـدة افترقتا بما دخلهما من القلب
واإلبدال كما حصل في كل اللغات القديمة.
(شاعر وروائي وناقد من فلسطني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
للفن الجزائري
لوحتي تفكير في أسواق جديدة

لسد الفراغ
محاولة
ّ

المنصة اإللكترونية
تبدو
ّ
التي تنطلق اليوم الثالثاء،
محاو ً
لة لتدارُك الغياب
َ
ّ
للفن التشكيلي
الالفت
الجزائري على الشبكة
العنكبوتية

محمد عالوة حاجي

عمل لـ امحمّ د إسياخم

إطاللة

وأصل واحد وهوية
لُغتان
ٌ

ٌ
تطبيقات أخرى للمنهج

متابعة
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ِم ــن ب ــن م ــا نالحظه ،عند النظر فــي املشهد
الـتـشـكـيـلــي ال ـج ــزائ ــري ،حـ ـض ـ ُ
ـوره املـحـتـ ِـشــم
ع ـلــى الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة؛ وه ــو اح ـت ـشـ ٌ
ـام
َّ
ُ ِّ
ذكرنا بمشكلةٍ ّ
أعم تتعلق بغياب الصورة
ي
ُ ِّ
ال ـتــي ت ــوث ــق ل ـل ـث ـقــافــة ال ـجــزائــريــة بأماكنها
ووج ــوه ـه ــا وف ـعــال ـيــات ـهــا ع ـلــى الـصـفـحــات
االفتراضية لإلنترنت ،حتى أن هذا النقص
يوحي بغياب بلد مثل الجزائر عن الحضور
الفنية للعالم .تنطبق
أو املساهمة
في الحياة ّ
َ َ
ّ
التشكيليني
ـاحــظــة ع ـلــى ال ـفــنــانــن
ه ــذه املـ
وأعـ ـم ــالـ ـه ــم عـ ـل ــى ح ـ ـ ٍّـد سـ ـ ـ ــواءِ ،م ـ ــن دون أن
تستثني ّ
ّ
امحمد إسياخم،
الرواد منهم؛ مثل
ّ
ومحمد راسم ،وعمر راسم ،ومحمد بن خدة،
وباية (فاطمة محيي الدين).
إذا َ
كنت محظوظًا ،ومواظبًا على متابعة
امل ـش ـهــد اإلبـ ــداعـ ــي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،بــإمـكــانــك
االل ـ ـت ـ ـقـ ــاء بـ ـل ــوح ــات هـ ـ ـ ــؤالء وغـ ـي ــره ــم مــن

ف ــي س ـت ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،سيطر
شـ ـع ــار «م ـ ــن أج ـ ــل ع ــال ــم جـ ــديـ ــد» عـلــى
حـ ــركـ ــات ال ـش ـب ـي ـبــة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان ال ـع ــال ــم
الرأسمالي ،وبشكل محدود في العالم
االش ـتــراكــي .نشطت هــذه ال ـحــركــات في
أمـيــركــا (ن ـيــويــورك) وفــرنـســا (بــاريــس)
ّ
وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا (بـ ـ ـ ــراغ) ،وتـحــلــت
باملثالية ،فالشباب الذين كانوا عنصرًا
ً
ف ــاع ــا ف ـي ـهــا ،وه ـي ـم ـنــوا عـلـيـهــا ،كــانــوا
ّ
م ـثــال ـيــن .ف ــي ه ــذه ال ـســن امل ـب ــك ــرة ،قبل
ّ
التخرج من الجامعة ،وااللتحاق بسوق
العمل ،إن لم يكونوا مثاليني ،وتأخذهم
أفـ ـ ـك ـ ــاره ـ ــم إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ـح ــل ــق أح ــام ـه ــم إل ــى
حدود تغيير العالم ،فلن يكونوا ّ
شبانًا.
ّ
املخيم على العالم
كان املــزاج السياسي
مــوات ـيــا لــان ـت ـفــاض ض ـ ـ ّـده ،وأوض ـ ــح ما
ً
يكون في الخلل الذي ضرب دوال كبرى،
وكـ ـ ــان تـ ـ ـ ــوازن الـ ـع ــال ــم م ـع ـت ـم ـدًا عـلـيـهــا.
ف ـفــي أم ـيــركــا خــرجــت م ـظ ــاه ــرات عــارمــة
مــن ال ـشـ ّـبــان ،فــي اح ـت ـجــاج عـلــى الـحــرب
ف ــي ف ـي ـت ـنــام ،ال ـب ـلــد ال ـف ـق ـيــر ،الـ ــذي كــانــت
ّ
يوميًا
ال ـقــاذفــات األم ـيــرك ـيــة تلقي فــوقــه
مئات األطنان من القنابل وتوقع مئات
القتلى .بينما كــان الشعب األم ـيــركــي ال
ّ
ً
يومي ا عن استقبال توابيت قتاله
يكف
ّ
الشبان ،في حرب بدت بال نهاية ،تنشر
الـ ـخ ــراب واملـ ـ ــوت ب ــا ج ـ ــدوى سـ ــوى في
املزيد من املآسي.
ل ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـج ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ّ
فاستمر ت وبلغ انتشارها
للمظاهرات،
وتأججها ّ
حدًا ّ
ّ
ّ
شجع الشبان على القول
لكل شيء« :ال» ،ما أنتج ظاهرة الرفض،
ّ
الهيبيني ال ـتــي ت ـمـ ّـددت
وم ـع ـهــا حــركــات
بسرعة كبيرة في مدينة نيويورك .تميز
ّ
الهيبيون بشعورهم الطويلة ومالبسهم
املهلهلة ،وأغانيهم وموسيقاهم ،وأصبح
ّ
لهم مشاهير من الكتاب والشعراء.
بينما اندلعت في باريس ثــورة الطلبة،
تـ ـح ــت رايـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـح ـ ــق ف ـ ــي ال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
ً
ال ـ ـ ــرأي» ،واتـ ـخ ــذت االح ـت ـجــاجــات دل ـيــا
ل ـهــا ف ــي رف ــض ال ـعــالــم ال ـق ــائ ــم ،ول ـ ّـوح ــت
ا مل ـ ظ ــا هــرات بالعنف ،فأقيمت املتاريس،
رافـ ـقـ ـه ــا رمـ ـ ـ ُـي الـ ـحـ ـج ــارة ف ــي ت ـصـ ّـدي ـهــا
للشرطة،واال س ـ ت ـ ه ـ ت ــاربالتقاليد،فكان
من مظاهرها ت ـنـ ُ
ـاول امل ـخـ ّـدرات والنزوع
ـدر أك ـب ــر م ــن ال ـحــريــة الـجـنـسـيــة.
ن ـحــو قـ ـ ٍ
ّ
وتحولت
تمركزت الحواجز في الشوارع،

قــاعــات الجامعة واملـســارح إلــى فسحات
لعقد الندوات وإلقاء الخطابات الثورية.
انـ ـض ـ ّـم الـ ـعـ ـم ــال إل ـ ــى الـ ـ ـث ـ ــورة ،وأع ـل ـن ــوا
ّ
وانضم إليها
اإلضــراب العام في البالد.
ّ
مفكرون معروفون مثل جان بول سارتر
ّ
ّ
وميشيل فوكو .بــدا وكــأن البالد مقدمة
ع ـلــى ثـ ــورة اش ـتــراك ـيــة ف ــي ق ـلــب أوروبـ ــا
الديمقراطية ،تحت لواء «العلم األحمر».
ُّ
ما وضع السلطة في حالة تأهب.
فـ ـ ــي حـ ـ ــن شـ ـ ـه ـ ــدت بـ ـ ـ ـ ـ ــراغ ،الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ال ـت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاك ـيــة،رب ـي ـعــاالنظير
لـ ــه فـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة ،أط ـل ـقــه
ال ـقــائــد الـشـيــوعــي الـتـشـيـكــي ألـكـسـنــدر
َ
طالب فيه بـ «اشتراكية ذات
دوبتشيك،
وج ــه إن ـســانــي» ،مــا يـعـنــي ،فــي الــواقــع،
االبـتـعــاد عــن «األخ األك ـبــر» ،أي السعي
ُّ
للتحرر من االرت ـبــاط بروسيا من دون
ق ـطــع ال ـج ـســور م ـع ـهــا .أجــابــت موسكو
بـ ــإرسـ ــال أرت ـ ـ ــال ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـ ّ
ـدب ــاب ــات
وعـ ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـج ـنــود م ــن أجــل
هيمنتها.
إعادة
ِ
ق ـ ــام ربـ ـي ــع بـ ـ ــراغ وازده ـ ـ ـ ــر ع ـل ــى عــاتــق
الشباب التشيكيني ،وكانوا األساس في
حركة احتجاج ضد «اشتراكية الدولة»
و«دي ـك ـت ــات ــوري ــة ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة» .لم
تكن ظروف التاريخ وسلطة االستبداد
تسمحان بأن ّ
تؤدي الحركة إلى نتيجة
ملموسة على أرض الواقع.
أجمعت هذه الحركات الشبابية الثالث

ّ
التحرر من الحكومات،
على التعبير عن
ّ
والــدولــة املتكل سة ،وتحريض املجتمع
عـلــى إجـ ــراء تـغـيـيــرات ج ــذري ــة .أظـهــرت
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــارات امل ـ ـطـ ــروحـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ َ
ـزوع إل ــى
يوتوبيا ال تخفي الحلم بإعادة صناعة
ال ـعــالــم م ــن ج ــدي ــد ،وك ـ ــان ال بـ ـ ّـد م ــن أن
يخالطها ص ـ ٌ
ـراع مــع األج ـيــال السابقة،
وا ن ـ ت ـ ق ــاد م ــا توافقت مجتمعاتهم على
مــا اعتبره ال ـشـ ّـبــان إن ـجــازًا عقيمًا ،كان
مـ ّ
ـدم ــرًا للحريات ،ويحيل املجتمع إلى
االغ ـتــراب .فـكــان االحـتـجــاج على «نمط
ُّ
وتحول كل شيء
الحياة االستهالكي»
إل ــى سـلـعــة ،رغ ــم أن الـحـكــومــات نشدت
تحقيق مجتمع الوفرة والرفاهية.
َ
ُ
ك ـ ــان اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـ ــرط الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ّـرت
ت ـجـ ّـم ـعــاتال ـش ـب ـي ـبــةع ـلــىعـ ــدمتغييبه
ً
لصالح السلعة؛ اإلنسان ّأوال وأخيرًا ،عبر
تحرير الطبيعة اإلنسانية م ــن متاجرة
ّ
بتوج هاتها ورغباتها َ
وقيمها.
السلطة
وعـلــى الــرغــم مــن الـتــاقــي والـتــوافــق بني
الحركات الثالث ،اختلف ربيع براغ ّ
عما

تجمعات الشبيبة
أص ّرت
ّ
على عدم تغييب
اإلنسان لصالح السلعة

شهدته أميركا وفرنسا في االفتقاد إلى
ن ـمــط املجتمع االس ـت ـهــاكــي .ك ــان ال ـجــزء
الــذي ال ُيستهان بــه هــو االحتجاج ضد
«الرفوف الخاوية في املخازن».
ال ـيــوم ،بـعــد مـضـ ّـي عـقــود عـلــى حــركــات
الشبيبة التي ربحت جوالتها األولــى،
وشـ ّـك ـلــت رص ـي ـدًا قـ ّ
ـويــا مــن ال ـحــريــة في
ف ــرن ـس ــا ـ ـ ـ أص ـ ــاب ج ـي ــران ـه ــا م ــن الـ ــدول
االش ـت ــراك ـي ــة س ــاب ـق ــا ،ذه ـب ــت ب ـه ــا إل ــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة أيـ ـض ــا ـ ـ ـ ي ـجــب تسجيل
فداحة خسارتها ،في االنتصار الكاسح
لنمط الحياة االستهالكي في العالم.
الـ ـي ــوم ،كيفما ال ـت ـف ـت ـنــا ،نــاحــظ الـعــالــم
وق ـ ــد س ـ ّـج ــل ت ــراجـ ـع ــا ع ـ ّـم ــا ح ـل ـم ــت بــه
ال ـش ـب ـي ـبــة ق ـب ــل ع ـ ـقـ ــود .تـ ــراجـ ــع يـشـهــد
عليه انتشار َ
الهوس باالستهالك لدى
الكبار والشباب وال ـص ـغــار ،مــا يتعدى
الـ ـكـ ـف ــاي ــةإلـ ـ ــىال ـ ـل ـ ـهـ ــاثوراءال ـت ـخ ـمــة
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض وص ـ ـ ــرع ـ ـ ــات األزيـ ـ ـ ـ ــاء
وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ومـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـج ــري ـم ــة
واألل ـعــاب اإللكترونية وأفــام البورنو،
ف ــي ع ــال ــم أص ـب ــح ف ـيــه ق ـمــع امل ـظــاهــرات
ّ
ويتحرك
واالح ـت ـجــاجــات مفروغًا منه،
ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــروب واملـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازر واالغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت
وان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري ـ ــات ،وتـ ـ ـ ُّ
ـرسـ ـ ــخ
الديكتاتوريات ،ويستهلك جميع أنواع
األس ـل ـح ــة م ــن ال ــرص ــاص إلـ ــى الـقـنــابــل
والكيماوي ...ضد اإلنسان.
(روائي من سورية)

عمل لـ هيلين دو بوفوار ،من سلسلة «شهر أي ّار الجميل» التي تستلهم حراك الشباب الفرنسي عام 1968

فعاليات

ً
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـ ّـي ــن ال ـ ـجـ ــزائـ ـ ّ
ـريـ ــن مـ ـتـ ـف ـ ِّـرق ــة فــي
الغاليريهات َّ أو املتاحف الجزائرية وغير
ّ
الجزائرية .لكنك لن تلتقي إل بالقليل منها
ً
ُ
على شبكة اإلنترنت .وهذا القليل عــادة ما
ُ
ُ
يأخذ شكل َ
صو ٍر التقطت بعيدًا عن معايير
صــو يــر (أو ر ق ـم ـ ّنــة) األعـ ـم ــال التشكيلية.
ت ـ ِّ
ُي ـمــثــل ب ـعــض ال ـفــنــانــن ال ــذي ــن ع ــاش ــوا في
(الفرنسي غالبًا) االستثناء في هذا
املهجر
َّ
ُ
األمـ ـ ٌـر؛ إذ ت ـتــوفــر أع ـمــال ـهــم عـلــى اإلن ـتــرنــت،
وبعض منهمِ ،من الذين ال يزالون على قيد ً
ال ـح ـيــاة ،بــاتــوا يملكون مــواقــع إلكترونية
تعرض أعمالهم.
ت ـ ـبـ ــدو مـ ـن ـ ّـص ــة «لـ ــوح ـ ـتـ ــي» ،ال ـ ـتـ ــي أع ـل ـنــت
«ال ــوك ــال ــة ال ـجــزاٌئــريــة لـ ٌـإش ـعــاع الـثـقــافــي»،
ّ
ـوزارة ال ـث ـق ــاف ــة،
وه ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ـ َ ً
لة ٍّ
لسد الفراغ
إطالقها اليوم الثالثاء ،محاو
الـحــاصــل فــي ه ــذا امل ـجــال .مـحــاولــة ينبغي
أن ت ـن ـت ـبــه إل ـ ــى املـ ـس ــؤولـ ـي ــة املـ ـن ــوط ــة ع ـلــى
َ
عاتقها ّ
ّ
البصري ة ب ــن املنت ج
بسد الفجوة
التشكيلي الجزائري وحضوره عبر الشبكة
الـعــاملـيــة ،وهــي مـحــاولــة تقف لــأســف دون
تــراكــم تــاري ـخــي ،وع ـلــى امل ـشــاركــن فيها أن

المنصة للفنّانين
تتيح
ّ
الجزائريين عرض وبيع
أعمالهم عبر اإلنترنت
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ي ـبــذلــوا ج ـهــودًا مضاعفة فــي الـتــواصــل مع
إيجاد أرشيفات شخصية من
الفنانني أو
ّ
ّ
املــؤكــد أنها تتوفر لــدى الكثير من األفــراد،
ّ
وربما املــؤس ـســات ،في الجزائر وخارجها.
ُ
َّ
ّ
ستكون
ن ـ ق ــرأ ف ــي ب ـ ي ـ ٍ
ـان للوكالةِ أن املنص ة ّ
«إح ـ ـ ــدى ال ــوس ــائ ــل الـ ـت ــي ت ـت ـيــح ل ـل ـفــنــانــن
ُ
معرض افتراضي،
التواجد ،بشكل دائم ،في
ٍ
ُ
ُ
الخبراء
يتيح ل ــه ــم ال ــو ص ــول بسهولةٍ إ ل ــى ّ
واملستخدمني املختلفني لهذا املجال الفني».
ِ
ِّ
ُيركز القائمون على «لوحتي» ،في تعريفهم،
على ا ّلـجــانــب الـتـجــاريِ ّ ،مــن خــال اإلش ــارة
ُ ّ
إل ــى أن ـه ــا ســتـمــكــن «ال ـفــنــانــن الـجــزائــريــن
ِم ــن ع ــرض وب ـيــع إبــداعــات ـهــم األصـلـيــة عبر
اإلن ـتــرنــت» و«ت ـقــديــم أعـمــالـهــم إل ــى الـســوق
ّ
فاملنصة
دون الحاجة إلى عرضها فعليًا»؛
ف ــي األس ـ ـ ــاس ه ــي أحـ ـ ـ ُـد اقـ ـت ــراح ــات ه ـ َّي ـئ ـةٍـ
أنشأتها وزارة الثقافة الجزائرية ،مؤخرًا،
ب ــاس ــم «سـ ـ ــوق الـ ـف ــن» ب ـه ــدف ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
َّ
ـواق جديدة للفنون .مع ذلك ،فإن
إيجاد أسـ
املنصة سـ ُـتـ ٍ ّ
َّ
ـؤدي أدوارًا توثيقية وثقافية -
ُ
بيان الوكالة ِ -من
حتى وإن لم ي ِشر إليها ّ
خــال إتــاحــة األع ـمــال الفنية للعرض على
ُّ
َّ
اإلنترنت .لكن ذلــك يظل مرهونًا بااللتزام
بــامل ـعــاي ـيــر امل ـع ـم ــول ب ـهــا ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال؛
مثل توفير األع ـمــال ب ـجــود ٍة عالية وتقديم
املعلومات التقنية الكافية حولها.
ِ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ضمن األنشطة العلمية لفرع «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» في باريس،
يلقي الباحث الفرنسي بيير جان لويزار ،محاضرة بعنوان خمس دول عربية على
حافة اإلفالس :هل أن التاريخ يعيد نفسه عبر تطبيق «زووم» .تبدأ المحاضرة
في السادسة والنصف من مساء اليوم ،ويليها نقاش يديره سالم الكواكبي.

ين ّ
ظم ك ّ
ل م ن «مخبر آسيليا بوال» و«جامعة محمود الماطري» (تونس) ندوة
الع ّزافين تنطلق عند الثالثة من بعد
بعنوان عزيزة عثمانة وتأسيس بيمرستان َ
ظهر الغد .عاشت عزيزة عثمانة في القرن السابع عشر وكانت وراء إطالق منشآت
تقدم خدمات اجتماعية ،ومنها المستشفيات .تأتي الندوة ضمن سلسلة أنشطة
ّ
بعنوان «عودة إلى الطب التقليدي في تونس :المعارف والممارسات».
ل ج و ء ف ي س و ر ي ة (1915ـ :)1946الكولونيالية ،السياسات المحلية واألرض
عنوان محاضرة تلقيها الباحثة في التاريخ ،سيدا آلتوغ ،عند الخامسة من مساء
األربعاء  28نيسان/إبريل عبر «زووم» ،وبتنظيم من «معهد الدراسات األناضولية»
في إسطنبول .تتناول آلتوغ مصير أقليات لجأت للبلد إبّان االحتالل الفرنسي.
انطالقًا من «مكتبة ديلفيكا» في جنيف ،ي ُ َب ّ
ث اللقاء الحواري الرواقية :فن للحياة
ا ل ذ ي ي ج م ع ا ل باحثين بليز ألكسندر لوكنت ومايل غوارزين ،بداية من السادسة
و ا ل ن ص ف م ن م س اء اليوم عبر «زووم» .تأتي الجلسة ضمن برنامج «اللقاءات
الرواقية» الذي يحاول تبسيط أفكار هذه المدرسة الفلسفية القديمة.
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بنشره «إسهام من أجل ببلوغرافيا قوميّة» (بريشتينا ،)2021 ،يمأل الباحث
يخص الببلوغرافيات
فتحي مهديو فراغًا في المكتبة األلبانية فيما
ّ
ٌ
عمل
التي تتناول الدراسات العربية واإلسالمية بين عامي  1951و.2021
يوثّق نحو  800كتاب صدرت خالل سبعين سنة

عقود من الترجمات والدراسات
فتحي مهديو
ٌ

تذكير ألباني باالشتغاالت العربية
محمد م .األرناؤوط

من املعروف أن الببلوغرافيات ّ
تمد
الباحثني بمصدر ّ
مهم يساعدهم
فــي امل ـجــال ال ــذي يـشـتـغـلــون فيه.
وم ــن هـنــا يــأتــي ت ـعـ ّـدد الـبـبـلــوغــرافـيــات التي
تبدأ في االقتصار على رصد ما هو منشور
ّ
ّ
ممتدة
في جريدة أو مجلة أدبية أو ثقافية
املصرية) تعكس عــدة أجيال
(مثل «الـهــال»
ّ
من الكتاب الذين مثلوا مــدارس واتجاهات
مـخـتـلـفــة ع ـل ــى مـ ــدى قـ ــرن وأكـ ـث ــر ،وتـنـتـهــي
إلــى رصــد الـكـتــب ال ـصــادرة فــي مـجــال ّ
معي
(كترجمات «ألــف ليلة وليلة» في العالم) أو
عـ ّـدة مجاالت متقاربة بالتزامن مع مناسبة
ّ
معينة (مثل مئوية استقالل بلد ما).
ٌ ّ
ّ
صـحـيــح أن لــديـنــا فــي الـلـغــة األلـبــانـيــة عــدة
لسبب
ببلوغرافيات ،ولكن من املالحظ أنها ـ
ٍ
أو آلخـ ــر (أي ل ـي ــس ب ــال ـص ــدف ــة) ـ ـ تـتـجــاهــل
ّ
اإلصـ ــدارات الـتــي تتعلق بمجال مـعـ ّـن ،كما

هو األمر مع الدراسات العربية واإلسالمية.
وم ــن هـنــا تــأتــي الـبـبـلــوغــرافـيــا ال ـتــي أعـ ّـدهــا
املستشرق املخضرم فتحي مهديو ()1944
وأص ـ ــدره ـ ــا «م ـع ـه ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة»
ّ
ٌ
قومية»
«إسهام من أجل ببلوغرافيا
بعنوان
ّ
(بريشتينا )2021 ،لـتــركــز عـلــى ه ــذا املـجــال
َ
املتجاهل :الدراسات العربية واإلسالمية بني
عامي  1951و.2021
ّ
ّأما ملاذا االنطالق من  ،1951مع أن الدراسات
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ف ــي ال ـل ـغــة األل ـبــان ـيــة
ٌ
ب ـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــل ذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،فـ ـه ــو م ــرتـ ـب ــط
ّ
بتطورات البلقان بعد النزاع اإليديولوجي
الـ ـي ــوغـ ـس ــاف ــي  -ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ف ـ ــي 1948
ّ
وتــداعـيــاتــه املحل ّية واإلقليمية .حيث آثــرت
يــوغـســافـيــا الـتـيـتــويــة (نـسـبــة إل ــى جــوزيــف
ّ
تيتو) اتـبــاع سياسة منفتحة على اقتصاد
َ
ال ـســوق واألدي ـ ــان وال ـعــالــم (ع ــدم االن ـح ـيــاز)،
ّ
في حني أن ألبانيا املـجــاورة تماهت مع كل
مــا هــو ستاليني فــي الـسـيــاســة واالقـتـصــاد
والثقافة .وفي هذا السياق ،أعــادت السلطات
ال ـيــوغ ـســاف ـيــة ،ف ــي  ،1951اف ـت ـتــاح «م ــدرس ــة
ع ـ ــاء الـ ــديـ ــن» فـ ــي ب ــري ـش ـت ـي ـن ــا ،الـ ـت ــي كــانــت
تـ ـ ّ
ـدرس الـلـغــة الـعــربـيــة والـثـقــافــة اإلســام ـيــة،
ع ـل ــى ن ـم ــط «م ـ ــدرس ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــازي خـ ـس ــرو ب ــك»
ف ــي س ــراي ـي ـف ــو .ومـ ــع م ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات ،تــابــع
ّ
الخريجني دراساتهم األكاديمية
العديد من
ّ
متخصصني في الدراسات العربية
ليصبحوا
واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـ ـعـ ــروفـ ــن فـ ــي يــوغ ـســاف ـيــا
وخ ــارجـ ـه ــا (حـ ـ ـ ــارث س ـي ــاج ـي ـت ــش ،وأس ـع ــد
دوراكوفيتش ،والياس رجــا ،وفتحي مهديو
وغ ـي ــره ــم) .وب ـع ـبــارة أخـ ــرى ،تــأتــي اآلن هــذه
الـبـبـلــوغــرافـيــا ف ــي ال ــذك ــرى الـسـبـعــن إلع ــادة
افتتاح هــذه املــدرســة ّ
لتبي ال ــدور الــذي لعبه
ّ
خـ ّـريـجــوهــا ،إل ــى جــانــب آخــريــن ،فــي الـتــوســع
الــواضــح لـلــدراســات العربية واإلســامـيــة في
اللغة األلبانية.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــاتـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة عـ ـل ــى
الـ ـبـ ـبـ ـل ــوغ ــرافـ ـي ــات الـ ـت ــي صـ ـ ـ ــدرت قـ ـب ــل ذل ــك
وت ـ ـجـ ــاه ـ ـلـ ــت بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال
(ال ــدراس ــات الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة) ،يــوضــح
فتحي مهديو أنــه ّ
خصص هــذا الكتاب فقط
للكتب ـ التي يناهز عددها  800ـ مع تسميته
ّ
قومية»،
عمله «إسـهــام من أجــل ببلوغرافيا
ألنه سيصبح من الصعب الحقًا تجاهل مثل
هذا الجانب في الببلوغرافيات الالحقة ،مع
ّ
مخصصًا
وع ــده أن ي ـكــون اإلص ـ ــدار ال ـق ــادم

فتحي مهديو
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َموجتان

بدءًا من  ،2008عرفت ألبانيا موجة ثالثة من الدراسات والترجمات
العربية ،إذ نُشرت ترجمات ألعمال مثل «رجال في الشمس» لغسان
كنفاني و«قلب الليل» لنجيب محفوظ ،تبعتها موجة رابعة مع
تأسيس «معهد الــدراســات الشرقية» في بريشتينا ( ،)2017صدرت
ضم َنها عناوين مثل «القوقعة» لمصطفى خليفة بتوقيع عيسى
سمى
مميشي ،ومختارات شعرية لنجوان درويــش بعنوان «بلد ي ُ ّ
األغنية» بتوقيع محمد موفاكو.

ّ
للمقاالت والدراسات والترجمات في املجلت
الثقافية املعروفة في املجال األلباني .وعلى
ذك ــر ه ــذا امل ـجــال تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن هــذا
الكتاب الجديد اشتمل على ما هو صادر في
ال ــدول الـثــاث املـجــاورة (مكدونيا الشمالية
وكوسوفو وألبانيا) ،مع العلم بأن ما صدر
ف ــي م ـكــدون ـيــا ال ـش ـمــال ـيــة (وب ــال ـت ـح ــدي ــد في
سكوبيه وتيتوفو) وكوسوفو (وبالتحديد
في بريشتينا وبريزرن) هو أكثر بكثير مما
ص ــدر فــي ألـبــانـيــا ،الـتــي ال يــوجــد فيها بعد
قسم للدراسات العربية.
ومـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض عـ ـن ــاوي ــن الـ ـكـ ـت ــب يـمـكــن
الـقــول إن هــذه الببلوغرافيا الجديدة ّ
مهمة

ببلوغرافيا توثق
 70سنة من الدراسات
العربية واإلسالمية
في عام  1968بدأت
ترجمة األدب العربي من
لغته مباشرة

ّ
ألنها تكشف عن بــدايــات التأسيس الجديد
ل ـلــدراســات الـعــربـيــة واإلســام ـيــة فــي ظــروف
ّ
متغيرة ،سواء في البلقان أو العالم العربي
اإلســامــي .وفــي هــذا السياق تجدر اإلشــارة
بشكل خ ــاص إل ــى تــأسـيــس قـســم الــدراســات
الشرقية في «جامعة بريشتينا» عــام 1973
وت ــأسـ ـي ــس ق ـس ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة فــي
«جامعة تيتوفو» (مقدونيا الشمالية) في
 ،2008و«م ـع ـه ــد الـ ــدراسـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة» في
بريشتينا ،عام  .2017ومن ناحية أخرى ،فقد
ُ
افتتحت ّكل ّي ٌ
ات للدراسات اإلسالمية ضمن
ّ
مظلة التعليم العالي الرسمي في بريشتينا
ً
ّأوال ( )1992وفي سكوبيه الحقًا (.)1997
وم ــن ه ـنــا ،نـجــد أن ال ـب ــداي ــات كــانــت ترتبط
ب ــوض ــع ك ـت ـ ٍـب م ــدرس ـي ــة ع ــن ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
وقــواعــدهــا بطريقة حــديـثــة ،ثــم وض ــع أولــى
امل ـعــاجــم ال ـعــرب ـيــة  -األل ـبــان ـيــة واألل ـب ــان ـي ــة -
العربية التي ّ
أعدها فتحي مهديو وعيسى
ّ
مميشي وفخر الدين حبيبي ،ثم التحول إلى
التعريف باألدب العربي ًمن خالل الدراسات
والترجمات ،ســواء تلبية لحاجات األقسام
ّ
مهتمًا
األكــادي ـم ـيــة أو لـلـجـمـهــور ال ــذي ك ــان
بذلك في إطــار االنفتاح على العالم العربي
اإلسالمي مع حركة عدم االنحياز.
ّأمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــال ــدراس ــات اإلســام ـيــة،
ّ
ف ـي ـخ ـت ـلــف الـ ـ ـح ـ ــال ،ألن املـ ــوجـ ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
اإلص ـ ـ ـ ــدارات اع ـت ـم ــدت ع ـلــى ال ــدع ــم اآلتـ ــي من
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،مـ ــع انـ ـهـ ـي ــار ي ــوغـ ـس ــافـ ـي ــا ،لـنـشــر
ّ
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات م ـع ـ ّـي ـن ــة فـ ــي اإلس ـ ـ ـ ــام امل ـع ــاص ــر.
ً
وهـكــذا ،نجد فجأة عشرات الكتب تصدر في
األلبانية ألسماء لها داللتها من خالد محمد
خالد وعمرو خالد ،إلــى سيد قطب ،ومحمد
الـغــزالــي ،ويــوســف الـقــرضــاوي ،وعبد العزيز
بــن بــاز ،ومحمد متولي الـشـعــراوي ،ومحمد
سعيد رمضان البوطي ،ومصطفى محمود،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى أبـ ــي األعـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــودودي ،وعـلــي
شــريـعـتــي ،واإلمـ ــام الخميني وغ ـيــرهــم .ومــع
اس ـت ـمــرار ه ــذه املــوجــة املــدعــومــة مــن ال ـخــارج
لخدمة أجندات ّ
معينة ،نجد في املوجة الثانية
َ
ّ
ّ
بداية اإلصدارات التي ألفها الجيل األول الذي
تــابــع دراس ــات ــه ف ــي م ـصــر وال ـك ــوي ــت ولـيـبـيــا
والسعودية وســوريــة والـعــراق ،والــذي حاول
ّ
ّ
ـام متسق مع التراث املحلي.
أن يؤسس إلسـ ٍ
ّ
وفــي هــذا السياق ،تـصــدرت كوسوفو السبق
في مجال ترجمات القرآن الكريم من العربية
إلــى األلـبــانـيــة ،حيث ص ــدرت ّأول ترجمة في
 1985بتوقيع فتحي مهديو ،وتتالت بعدها
الـتــرجـمــات املختلفة (م ــن الـعــربـيــة والتركية
والبوسنية واإلنـكـلـيــزيــة) حتى بــات عددها
بتجاوز العشر .ومــن املــاحــظ أن بعض هذه
الترجمات حظي بدعم جهات ّ
معينة ،وأعيدت
طباعته ّ
عدة ّ
مرات في الداخل والخارج.
ـق بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وأدبـ ـه ــا،
وفـ ــي ًم ــا يـتـعـلـ ً
دراسـ ــة وتــرج ـمــة ،فـقــد ارت ـبــط األم ــر بالجيل
املـ ـ ِّ
ـؤسـ ــس ل ـق ـســم االسـ ـتـ ـش ــراق ف ــي «جــام ـعــة
بــريـشـتـيـنــا» (ك ــوس ــوف ــو) وق ـس ــم ال ــدراس ــات
ال ـش ــرق ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة ت ـي ـتــوفــو (م ـقــدون ـيــا
الشمالية) و«معهد الــدراســات الشرقية» في
بريشتينا ،الذي ّ
تأسس في  .2017كان جهد
ّ
ّ
املؤسس (الــذي يضم أسماء مثل
هذا الجيل
حـســن كـلـشــي ،وفـتـحــي مـهــديــو ،واسـمــاعـيــل
أحمدي ،ومحمد موفاكو ،وعبد الله حميدي،
ً
ّ
ينصب ّأوال على
وعيسى مميشي وغيرهم)
نشر املقاالت والدراسات في املالحق األدبية
ّ
للصحف اليومية املـعــروفــة ،أو فــي املـجــات
ً
األدبية والثقافية ،التي كانت تجد استقباال
جـ ّـيـدًا وطلبًا مــن هيئات التحرير ـ ـ وهــذا ما
نأمل أن يصدر في ببلوغرافيا ّ
خاصة قريبًا
ـ ثم في إصــدار الكتب التي ّ
بإبداعات
تعرف
ِ
أسماء معروفة في األدب العربي.
ً
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ع ـم ــا م ـثــل «ألـ ــف ليلة
ولـيـلــة» ك ــان يـصــدر تـبــاعــا باللغة األلبانية
ّ
مترجمًا عــن الــروسـيــة ،إل أن عــام  1968كان
نقطة بداية لترجمة األعمال األدبية العربية
مــن لغتها مباشرة ،حيث صــدرت مجموعة
قـصـصـيــة ملـحـمــود تـيـمــور ب ـع ـنــوان «ال ـحــاج
جلبي وقصص أخرى» بتوقيع حسن كلشي
( ،)1976-1921م ـ ّ
ـؤس ــس ق ـس ــم الـ ــدراسـ ــات
الشرقية في «جامعة بريشتينا».
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

نظرة أولى
ضمن سلسلة «تــرج ـمــان» ،صــدر عــن «املــركــز العربي
لألبحاث ودراســة السياسات» كتاب إميل دوركهايم
ملــارس ـيــل فــورنـيـيــه ،بـتــرجـمــة فــاطـمــة ال ــزه ــراء أزرويـ ــل.
ّ
يــوثــق الـعـمــل لـسـيــرة عــالــم االج ـت ـمــاع الـفــرنـســي ،ملقيًا
الـضــوء على شخصيته ،وعــاقـتــه باليهودية ،وحياته
العائلية ،وعالقاته بأصدقائه ومعاونيه ،ومسؤولياته
السياسية واإلدارية ،وآرائه السياسية .يستعني فورنييه
ّ
ليتحدث عن السياقات التاريخية
بمنظور السيرة الذاتية
والثقافية والسياسية والفكرية للمشهد الدوركهايمي؛
مثل اليهودية في فرنسا ،وم ــدارس الجمهورية الثالثة
وجامعاتها ،واملناخ الفكري.
عــن «مـ َّ
ـؤسـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية» ،صــدر حديثًا
ّ
كتاب لفتا :سجل شعب ،التاريخ والتراث الثقافي
وال ـن ـض ــال لــأكــادي ـمــي الـفـلـسـطـيـنــي نـظـمــي الـجـعـبــة،
ّ
بركات ،وخلدون بشارة ويعقوب
وبمساهمة كل من رنا ً
ع ــودة .يـقـ ّـدم العمل دراس ــة عــن بـلــدة لفتا الفلسطينية
الــواقـعــة على سفح وادي الشامي على املــدخــل الغربي
ُ
ملدينة الـقــدس ،والـتــي ُهـ ّـجــر أهلها ضمن تطهير عرقي
ّ
ُ
وظل ٌ
عدد من مبانيها التي لم ت َ
جرف
شامل سنة ،1948
كـغـيــرهــا مــن ال ـقــرى واملـ ــدن شــاه ـدًا عـلــى الـنـكـبــة وعلى
ّ
تطور القرية الفلسطينية على مستويات الثقافة والبيئة
والعمارة والتخطيط الحضري وغيرها.
ّ
جمهوريتان وتونس واحــدة عنوان السيرة الذاتية
ال ـتــي وضـعـهــا رج ــل ال ــدول ــة الـتــونـســي مـحـمــد الـنــاصــر
وص ــدرت حــديـثــا بالفرنسية عــن مـنـشــورات «ل ـيــدرز».
يـعــود الـنــاصــر إل ــى ب ــداي ــات تـجــربـتــه الـسـيــاسـيــة ضمن
الحركة الوطنية ،وبعد االستقالل كان من الشباب الذين
ّ
اعتمد عليهم نظام الحبيب بورقيبة ،وقد تقلد منصب
وزير الشؤون االجتماعية ،قبل أي ُيبعد عن مواقع القرار
خالل حكم زين العابدين بن علي ،لكنه دعي بعد ثورة
ّ
 2011كشخصية وطنية لتقلد مواقع وزاريــة ،وانتخب
رئيسًا للبرملان في  ،2014ثم شغل منصب الرئاسة في
 2019بعد وفاة الباجي قائد السبسي.
ع ــن «دار شـ ـه ــري ــار» ،صـ ــدر م ــؤخـ ـرًا ك ـت ــاب شـعــريــة
التخييل ونظرية الــروايــة ،بترجمة لحسن أحمامة
والذي انتقى فيه عددًا من البحوث والدراسات املرجعية
فــي مـجــال الـســرديــات .قـ ّـدم الكتاب سعيد يقطني الــذي
ّ
تتضمنها املقاالت السبعة
أشــار إلى أن املقاربات التي
ت ـف ـيــد ال ـب ــاح ــث ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي يـشـتـغــل ب ـ ــاألدب عــامــة،
والسرد خاصة ،من حيث توفيرها لكثير من املفاهيم
واملنهجيات .يأتي هذا العمل بعد مجموعة من الترجمات
التي أنجزها أحمامة ضمن الـســرديــات مثل« :شعرية
الروية» لـ فنسان جوف ،و«اللسانيات والرواية» لـ روجر
فاولر ،و«الخطاب» لـ سارة مليز.
ص ــدر ك ـتــاب فـلـسـطــن :ذاكـ ــرة امل ـق ــاوم ــات ،للشاعر
والباحث املغربي محمد بنيس ،عن منشورات «املركز
الثقافي للكتاب» ،وهــو عمل يعود إلــى مــراحــل احتالل
ّ
ف ـل ـس ـط ــن ،وكـ ـي ــف ت ـش ــك ــل خـ ـط ــاب ث ـق ــاف ــي م ـنــاهــض
للسياسات الصهيونية .ينقسم الكتاب إلى أبــواب ،هي:
إشراق ذاكرة ،عبر املآسي ،إبداع رؤية ،من هنا غزة ،سيد
الـضــوء :محمود دروي ــش ،أزمـنــة ال ـقــدس ،ثــم ذاك ــرة في
مكانها .من أبرز ما ّ
يقدمه بنيس في هذا الكتاب قراءة
شاملة في الكتابات ِّ
املؤسسة للكيان الصهيوني مثل
كتاب ليون بينسكر «االنعتاق الذاتي» ( ،)1882وكتاب
ثيودور هرتزل «دولة اليهود» (.)1896
عــن «دار امل ــدى» العراقية صــدرت حديثًا ترجمة كتاب
ّ
وانتهى كل شيء للكاتبة والروائية الفرنسية سيمون
ّ
دو بوفوار ،بتوقيع ّ
محمد فطومي .يمثل الكتاب الجزء
األخ ـي ــر م ــن سـلـسـلـ ٍة س ــردي ــة ذات م ــام ـ ّـح شـخـصـيــة،
تحمل عنوانًا جامعًا هــو «ذكــريــات» .تتوقف صاحبة
«الجنس اآلخر» عند نضالها من أجل حقوق املرأة ،كما
تستحضر أجواء الوسط األدبي والفكري الباريسي الذي
عاشت فيه ،وتسرد بعضًا من رحالتها ولقاءاتها .يأخذ
الكتاب شكل جردة لحصيلة شخصية تتناول فيها دو
بوفوار بالتحليل بعض أعمالها ومواقفها السابقة ،غير
ّ
مترددة في نقد بعضها وتجاوزها.
ّ
الفضاءات العامة في مدينة عـ ّـمــان :بني
التنوع
الحضري والتباين االجتماعي عنوان كتاب صدر
للباحث الفلسطيني ضــرغــام شتية ،عــن فــرع «املــركــز
ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ـ ــة ال ـس ـيــاســات» ف ــي ب ـيــروت،
ويتناول فيه انقسام العاصمة األردنية؛ شرقية وغربية،
وم ــا تــركـتــه الـتـحــوالت النيوليبرالية مــن تــأثـيــرات على
نمط االستهالك وطبيعة الحياة اليومية في املنطقتني.
كما يصف تــاريــخ املدينة التي كانت تشبه غيرها من
الـحــواضــر اإلســامـيــة حتى أربعينيات الـقــرن املــاضــي،
وكيف ّ
تغيرت بنيتها العمرانية نتيجة عوامل سياسية
واجتماعية واقتصادية خالل ما يقارب سبعة عقود.
ّ
يتتبع الباحث املغربي صدوق نور الدين في كتابه «عبد
الله العروي بني التمثل الذاتي وصورة العالم» الذي صدر
حديثًا عن اآلن ناشرون وموزعون العوالم السردية
في تجربة املفكر املغربي ( ،)1933حيث يدرس روايتيه
«غيلة» و«اآلفة» ،واليوميات التي نشرت في أربعة أجزاء
ب ـع ـنــوان «خ ــواط ــر ال ـص ـب ــاح» وك ــذل ــك مـســرحـيــة «رج ــل
الذكرى» ،التي جاءت في صيغ وأشكال ّ
متنوعة ّقدمها
ّ
ـواز لنتاجه الفكري ،وهي تتضمن
العروي في مسار مـ ٍ
مــواقـفــه وآراءه إزاء الـتـحـ ّـوالت االجتماعية والتاريخية
والثقافية التي انعكست في أحداث ترجمتها شخصيات
في كتاباته األدبية.

أقال نادي
توتنهام،
المدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو،
من منصبه،
بعد سلسلة من
النتائج السلبية
التي الحقت
الفريق على
مستوى مختلف
المسابقات.
وكتب النادي
في بيان
رسمي« :يمكن
للنادي أن يعلن
اليوم إعفاء
جوزيه مورينيو
وطاقمه
الفني جواو
ساكرامنتو،
ونونو سانتوس،
وكارلوس اللين،
وجيوفاني سيرا
من مهامهم،
وسيتولى
ريان مايسون
تدريب الفريق
األول حتى يتم
التعاقد مع
مدرب جديد».

إقالة مورينيو
مورينيو عانى من سوء النتائج مؤخرًا (بيتر بويل)Getty/

روبليف يصعد
للمركز السابع عالميًا
مكان فيدرير

زيدان :كنا جيدين
وال تزال هناك نقاط
أخرى كثيرة

باتشوكا يهزم
مونتيري أغيري
ويلتقط أنفاسه

صعد الروسي آندري روبليف للمركز السابع
عامليًا في تصنيف العبي التنس املحترفني ،ليحل
مكان السويسري املخضرم روجيه فيدرير الذي
تراجع للترتيب الثامن ،وذلك بعد بلوغه نهائي
بطولة مونتي كارلو لألساتذة .ويعد هذا أقل
تصنيف لـ«املايسترو» منذ  6مارس/آذار ،2017
حني هبط للترتيب العاشر ،وهو الذي غاب عن
املالعب مؤخرًا بسبب اإلصابة .وال يزال الصربي
نوفاك ديوكوفيتش يحتل صدارة التصنيف.

ال يعتقد الفرنسي زين الدين زيدان ،املدير الفني
لريال مدريد ،أن فريقه تراجع خطوة للخلف في
سباق الصراع على لقب الليغا بتعادله سلبًا
أمام خيتافي في الدوري اإلسباني لكرة القدم،
حيث أكد أن هناك «نقاطًا أخرى كثيرة» في
امللعب .وقال زيدان« :يجب أن أهنئ الالعبني ألن
األمور لم تكن سهلة .كنا جيدين للغاية على
املستوى الدفاعي ،ولكننا افتقدنا شيئا ما في
الهجوم ،سنواصل املحاولة».

فاز باتشوكا بقيادة مدربه األوروغوياني باولو
بيزوالنو على مضيفه مونتيري بهدف نظيف
ضمن الجولة الـ 15من مرحلة إياب الدوري
املكسيكي (كالوسورا  ،)2021ليلتقط أنفاسه في
الجدول .سجل هدف املباراة الالعب إريك أغيري
ّ
(ق ،)49في لقاء شهد طرد العب من كل فريق.
ولم يتمكن مدرب مونتيري ،خابيير أغيري ،من
حضور املباراة على دكة البدالء ،لكونه معاقبًا
جراء انتهاكه قواعد العزل الخاصة بكورونا.
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تقرير

امل ـغ ــرب ــي ي ــوس ــف ال ـن ـص ـي ــري وذلـ ـ ــك تـحـسـبــا
ل ــوص ــول ع ـ ــروض رس ـم ـيــة م ــن أجـ ــل ان ـتــدابــه
ّ
خالل الصيف املقبل ،ذلك أن أرقام الالعب في
الدوري اإلسباني ّ تدفع فرقًا عدة إلى التفكير
في التعاقد بما أنه يعتبر في الوقت الحالي
من أفضل الالعبني في مركزه.
ووفق موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي،
املـخـتــص ب ـســوق االن ـت ـق ــاالت ،ف ــإن إشبيلية
يريد الحصول على مبلغ  46مليون يــورو
( 55مـلـيــون دوالر) مـقــابــل الـسـمــاح لالعبه
ـادي ،وه ــو الــرقــم ال ــذي تعتقد
ب ـم ـغــادرة ال ـن ـ ّ
إدارة ال ـ ـنـ ــادي أن ـ ـ ــه ي ـع ـك ــس ق ـي ـم ــة ال ــاع ــب
الحقيقية في سوق االنتقاالت.
وفي حال وصول عرض بهذه القيمة املالية،
فـ ـ ــإن ال ـن ـص ـي ــري س ـي ــدخ ــل تـ ــاريـ ــخ الـ ـن ــادي
األنــدل ـســي م ــن ال ـب ــاب الـك ـب ـيــر ،إذ سيصبح
أغلى صفقة في تاريخ إشبيلية متقدمًا على
داني ألفيش الذي تم بيعه مقابل  43مليون
ي ــورو (نـحــو  51مـلـيــون دوالر) ،ووس ــام بن
يدر الذي ّ
فرط فيه النادي مقابل  40مليون
يورو (نحو  48مليون دوالر) .وبالنسبة إلى
الـفــرق الـتــي تــرغــب فــي التعاقد مــع الــاعــب،
ّ
ف ـقــد ذكـ ــر امل ــوق ــع أن وي ـس ـت ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي
ّ
ويوفنتوس اإليـطــالــي مهتمان بــه ،لكن من
دون أن يحدد ما إذا كان ّ
أي من الفريقني قد
باشر االتصاالت بالنادي اإلسباني.

بدأت األندية األوروبية بالتحضير للموسم المقبل ،من اآلن،
وذلك عبر طرح خطط وصفقات من المحتمل أن تتم خالل
«الميركاتو» الصيفي ،الذي قد يشهد منافسة محتدمة

أخبار
«الميركاتو»
برشلونة يريد رومانيولي وإشبيلية
يحدد سعر النصيري

لندن ـ العربي الجديد

ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم م ـ ـ ــن نـ ـه ــايـ ـت ــه،
وت ـ ـت ـ ـسـ ــارع أخ ـ ـبـ ــار «املـ ـي ــرك ــات ــو»
ال ـص ـي ـف ــي فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة،
وه ـنــا نـسـتـعــرض آخ ــر ال ـت ـط ــورات ،فــي ســوق
االنتقاالت املقبلة:
رومانيولي إلى برشلونة؟

ّ
انضم املــدافــع اإليطالي أليسيو رومانيولي،
قائد نــادي ميالن ،إلــى قائمة الالعبني الذين
يفكر فــريــق برشلونة اإلسـبــانــي فــي التعاقد
م ـع ـهــم ،خ ــال امل ــوس ــم امل ـق ـبــل لـتـعــزيــز دفــاعــه
ال ــذي يعتبر مــن ن ـقــاط ضـعــف الـفــريــق خــال
امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي .ووفـ ــق م ــا ذك ــرت ــه صحيفة

ّ
«تــوتــوس ـبــورت» اإليـطــالـيــة ،ف ــإن قــائــد ميالن
مطلوب من نادي برشلونة ،إذ يعتمد النادي
اإلسـبــانــي عـلــى ق ـ ّـوة الـعــاقــة الـتــي تــربــط بني
رئـيـســه خ ــوان الب ــورت ــا ،ومـيـنــو راي ــوال وكيل
املدافع اإليطالي ،ما قد يساعد على التوصل
إلــى اتـفــاق ســريــع بخصوص طلبات الالعب
ّ
املــال ـيــة ،إضــافــة إل ــى أن رايـ ــوال تــربـطــه عالقة
قــويــة بـمـســؤولــي ن ــادي م ـيــان ،وبــالـتــالــي قد
يسهل التوصل إلى اتفاق مع «الروسونيري».
وق ـ ـ ـ ّـرر ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي ت ـس ــري ــح امل ــداف ــع
ال ـف ــرن ـس ــي أوم ـت ـي ـت ــي ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك مــع
الـفــريــق خ ــال ه ــذا املــوســم إال فــي مناسبات
قليلة ،وخــرج من حسابات املــدرب الهولندي
رونالد كومان .وجرى التطرق إلى أسماء عدة
لتعويضه مثل التعاقد مع املدافع الجزائري

حكيمي يريد البقاء

كشف المغربي أشرف حكيمي ،عن رغبته
في تمديد تجربته مع ناديه الحالي،
إنتر ميالن اإليطالي ،نافيًا الشائعات التي
ربطته باالنتقال نحو فرق الـ«بريميرليغ».
واعتبر حكيمي ،في تصريحات لصحيفة
«ريبوبليكا» اإليطاليةّ ،
أن مستقبله واضح
بعدما اتخذ قرار البقاء مع «نيراتزوري»،
أي
إذ قــال« :لم أرغــب في االنتقال إلى ّ
فريق طلب خدماتي سوى اإلنتر ،أشعر
ّ
أن الفريق قائم على مشروع مهم».

بوتشيتينو يريد أورييه

سعر النصيري في ارتفاع مع استمرار تألقه في صفوف إشبيلية (أوكتافيو باسوس)Getty/

عيسى مــانــدي ،ال ــذي ينتهي عـقــده مــع ريــال
بيتيس اإلسباني في نهاية املوسم الحالي.
ّأما بالنسبة إلى رومانيولي ،فإن إدارة ميالن
ل ــم ت ـن ـجــح ف ــي إق ـن ــاع ــه ب ـت ـمــديــد ال ـع ـقــد ال ــذي
ينتهي العام املقبل ،وهو ما يجعل من بيعه
أمـ ـرًا مـفـيـدًا لـلـنــادي لـتـفــادي خــروجــه املــوســم
املقبل من دون أن يستفيد من بيعه ،وهو الذي
ّ
ضم رومانيولي من نادي روما عام .2015
تشلسي يريد بيلينغهام

ي ــرغ ــب نـ ـ ــادي ت ـش ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ضــم
اإلنكليزي جودي بيلينغهام ،العب بوروسيا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي ،خ ــال س ــوق االنـتـقــاالت
ّ
الصيفية املقبلة ،وذلــك لدعم صفوفه بما أن
الفريق يريد أن يكون قادرًا على املنافسة على
ّ
كل البطوالت خالل املوسم املقبل.
ووفــق موقع «فوتبول  »365فــإن بيلينغهام،
ب ــات م ــن ب ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـت ــي ي ــرغ ــب امل ــدرب
األمل ـ ــان ـ ــي ل ـل ـف ــري ــق اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ت ــوخـ ـي ــل فــي

ماوريسيو بوتشيتينو
لم شمله
يرغب في ّ
مع سيرج أورييه
االس ـت ـف ــادة م ــن خــدمــاتـهــا ف ــي مــوســم -2021
ّ
 ،2022رغ ـ ّـم أن ه ــذا ال ــاع ــب ال يـمـلــك تـجــربــة
كبيرة ،لكنه بــرز خــال املباريات األخيرة مع
الـ ـن ــادي األمل ــان ــي .وص ـن ــع ال ـن ـجــم اإلنـكـلـيــزي
الواعد الحدث ،خالل مباريات دوري األبطال،
فـقــد تـمـيــز ف ــي ل ـقــاء ال ــذه ــاب ض ــد مانشستر
سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،قـبــل أن يـسـجــل هــدفــا في
مـبــاراة اإلي ــاب ،كما قــدم مستوى جـيـدًا جلب
إليه االهتمام واإلشادة من قبل الجميع.
وك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي ،ب ـي ــب
غ ــواردي ــوال ،أول املـعـجـبــن ب ـهــذا ال ــاع ــب ،إذ

ّ
في لقاء دوري األبطال يفوق
اعتبر أن ّما قدمه ّ
ً
ّ
قــدرات أي العــب سنه  17عامًا ،وأن مستقبال
كبيرًا ينتظره.
ولم تتوفر معطيات حول قيمة الصفقة ،إذ لم
يعلن دورتموند بعد موقفه من التفريط في
هــذا الــاعــب .ونـظـرًا إلــى مــا أظـهــره بيلنغهام
خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،ف ــإن الـ ـن ــادي األمل ــان ــي قد
يتريث قبل تفويت خــدمــاتــه باعتباره قــادرًا
على مزيد من التألق ،ما يعني ارتفاع سعره.
وسرق النجم اإلنكليزي الجديد ،األضواء من
النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هاالند ،الذي
لــم يـعــد أولــويــة بالنسبة إلــى فــريــق تشلسي
ال ــذي ّ
وج ــه اهـتـمــامــه إل ــى زمـيـلــه فــي الـفــريــق،
ّ
خـصــوصــا أن أرقـ ــام هــاالنــد خ ــال املـبــاريــات
األخـيــرة شهدت تراجعًا كبيرًا ،قبل أن يعود
لتسجيل هدفني لفريقه ،األحد.
إشبيلية يحدد سعر النصيري

حدد نادي إشبيلية اإلسباني سعر مهاجمه

جائزة البرتغال الكبرى :فوز ٍ
ثان تواليًا لكوارتارارو

خطف الدراج الفرنسي
فابيو كوارتارارو األضواء
بقوة ،بعدما عبر خط
النهاية في المركز األول،
في سباق جائزة البرتغال
الكبرى ،ثالث جوالت
بطولة العالم للدراجات
النارية (موتو جي بي)

حـ ـق ــق دراج يـ ــامـ ــاهـ ــا ،الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ــاب ـي ــو
كـ ــوارتـ ــارارو ،ف ــوزه ال ـثــانــي تــوال ـيــا ،بعدما
أنـ ـه ــى سـ ـب ــاق م ــوت ــو جـ ــي بـ ــي فـ ــي ج ــائ ــزة
البرتغال الكبرى ،املرحلة الثالثة من بطولة
العالم للدراجات النارية ،في الـصــدارة في
بورتيماو.
وشهد السباق عودة مشجعة لبطل العالم
ّ
السابق اإلسباني مارك ماركيز ،إذ حل دراج
هوندا في املركز السابع في أول سباق له
بعد غياب تسعة أشهر ،إثــر اإلصابة التي
كان قد ّ
تعرض لها ،وكان متخوفًا من عدم
ق ــدرت ــه عـلــى خ ــوض ال ـس ـبــاق األخ ـي ــر ،بعد
خوضه التجارب الرسمية واألولى.
وت ـ ـقـ ـ ّـدم ك ـ ـ ــوارت ـ ـ ــارارو فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ــاق
ال ـبــرت ـغــالــي ع ـلــى اإلي ـط ــال ــي فــرانـشـيـسـكــو
بانيايا (دوكــاتــي) ،فيما جــاء حامل اللقب

اإلسباني جوان مير (سوزوكي) في املركز
الثالث.
وخ ـ ـ ــرج الـ ـف ــرنـ ـس ــي اآلخ ـ ـ ــر يـ ــوهـ ــان زاركـ ـ ــو
(دوكـ ـ ــاتـ ـ ــي-بـ ـ ــرامـ ـ ــاك) مـ ــن الـ ـسـ ـب ــاق خ ــال ــي
الوفاض بعد فقدانه السيطرة على دراجته
في اللفة  20حني كان ينافس على الصدارة،
مــا تسبب بتراجعه فــي الترتيب الـعــام من
امل ــرك ــز األول إل ــى ال ــراب ــع ب ـ ــ 40نـقـطــة ،فيما
تصدر كــوارتــارارو بــ 61نقطة أمــام بانيايا

راول فرنانديز من
فريق كاليكس فاز
بسباق موتو 2

( )46واإلسـبــانــي مافريك فينياليس دراج
فريق ياماها بـ 41نقطة.
ورغـ ــم بــداي ـتــه الـبـطـيـئــة وخ ـس ــارت ــه ملــركــزه
األول عند االنطالق ،حافظ كوارتارارو على
رباطة جأشه وشــق طريقه تدريجيًا حتى
اس ـت ـعــاد الـ ـص ــدارة ف ــي الـلـفــة الـتــاسـعــة من
أصل  25تكون منها السباق البرتغالي.
وأف ــاد الفرنسي تمامًا مــن خ ــروج منافسه
األبــرز في السباق اإلسباني أليكس رينس
(سوزوكي) في اللفة رقم  ،19ثم بدأ يبتعد
حتى أنهى السباق بفارق قرابة  5ثوان عن
الدراج بانيايا .وقال كوارتارارو بعد فوزه
ال ـخــامــس ف ــي الـفـئــة ال ـك ـبــرى« :أش ـع ــر بثقة
ٍّ
بترو ورغــم ذلــك وسعت
عالية ...كنت أقــود
الفارق» .ويحتفل الــدراج الفرنسي الثالثاء
بميالده الثاني والعشرين ،ما يجعل فوز
ً
األح ــد «اح ـت ـفــاال رائ ـعــا بعيد م ـيــادي بعد
يومني».
ب ـ ــدوره ،بـعــدمــا انـطـلــق م ــن امل ــرك ــز ال ـحــادي
ّ
عشر ،كشف بانيايا أن هدفه في السباق كان
«التواجد بني الخمسة األوائل .لقد تجاوزت
الكثير من الدراجني .أنا سعيد جدًا بنيلي
املــركــز ال ـثــانــي» .واكـتـفــى فينياليس الــذي
فــاز بالسباق االفتتاحي فــي قـطــر ،باملركز
الحادي عشر بعد بداية بطيئة جدًا.
من جهته ،جاء مارك ماركيز سابعًا وحقق
بالتالي نتيجة مشجعة في أول مشاركة له
منذ السباق االفتتاحي للموسم املاضي.
وخاض الدراج اإلسباني الفائز بلقب موتو
جي بي أعــوام  2013و 2014و 2016و2017
و 2018و 2019و 2020إضافة الى لقبيه في
فئتي  125سنتم مكعبا سابقًا عــام 2010
وموتو  2عام  26 ،2012لفة فقط خالل السباق
االف ـت ـتــاحــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ف ــي إسـبــانـيــا
قـبــل أن يـتـعــرض ل ـحــادث وكـســر فــي ذراع ــه
أب ـعــده عـمــا تـبـقــى مــن الـبـطــولــة املختصرة
بسبب تداعيات فيروس كورونا .وغاب عن
ـن للموسم الحالي اللذين
السباقني األول ـ ّ
أقيما في قطر ألنه لم يكن جاهزًا تمامًا من
الناحية الجسدية وحتى النفسية .وبعدما
أراد في بادىء األمر العودة إلى الحلبة في
الـسـبــاق الـثــانــي للموسم املــاضــي مــن دون
أن يتمكن مــن خــوضــه ،خضع ماركيز (28
عــامــا) لثالث عمليات جراحية ،آخــرهــا في
ديسمبر /كانون األول املاضي.
أول في ثالث سباق
فوز ّ

يتصدر كوارتارارو الترتيب العام برصيد  61نقطة (ستيف فوسبر)Getty/

وفـ ــي ف ـئــة م ــوت ــو ،2ح ـقــق اإلس ـب ــان ــي راول
فرنانديز (كاليكس) فوزه ّ
األول في سباقه
ال ـث ــال ــث ف ـقــط ف ــي هـ ــذه ال ـف ـئ ــة .وب ـع ــد ثــاث

ج ــوالت ،عــادت ص ــدارة موتو  2إلــى الــدراج
األس ـتــرالــي ريـمــي غ ــاردن ــر (كــالـيـكــس) ،إثــر
سـقــوط املـتـصــدر الـســابــق البريطاني سام
ل ــوي ــز (كــال ـي ـكــس) ف ــي ال ـل ـفــة األول ـ ــى بشكل
صــادم ،وهو الــذي انطلق من الصدارة بعد
ً
حلوله أوال في التجارب الرسمية.
الفوز الثاني على التوالي

وفـ ــي ف ـئــة م ــوت ــو  ،3ح ـقــق ال ــواف ــد ال ـجــديــد
اإلسباني بدرو أكوستا (كاي تي أم) فوزه
ال ـثــانــي ت ــوال ـي ــا ،م ـع ــززًا ص ــدارت ــه للترتيب
الـ ـ ـع ـ ــام .وبـ ـع ــدم ــا ب ـ ــدأ مـ ـ ـش ـ ــواره فـ ــي ال ـف ـئــة
الـص ـغــرى بنيله املــركــز الـثــانــي فــي جــائــزة
قطر الكبرى ،فــاز ابــن ال ــ 16ربيعًا بالسباق
الثاني الذي أقيم أيضًا في قطر على حلبة
لوسيل قبل أن يضيف األحــد فــوزه الثاني
تواليًا ليبتعد فــي ص ــدارة الترتيب بفارق
 31نقطة عن أقرب منافسيه.
وأنهى الدراج اإلسباني السباق البرتغالي
في املركز األول بفارق  0.051ثانية فقط عن
اإلي ـطــالــي ديـنـيــس فــوجـيــا (ه ــون ــدا) ،فيما
جاء مواطنه األخير أندريا مينيو (هوندا)
ثالثًا بفارق  0.581ثانية عن أكوستا.
وبعدما أنهى السباق البرتغالي في املركز
ال ـت ــاس ــع ،ب ــات اإلس ـب ــان ــي خ ــاوم ــي مــاسـيــا
(كــاي تــي أم) ،الفائز بالسباق االفتتاحي،
متخلفًا فــي املــركــز الثاني بـفــارق  31نقطة
عن داكوستا ،فيما يحتل الجنوب أفريقي
داري ــن بــايـنــدر (هــونــدا) املــركــز الـثــالــث بــ36
نقطة بعدما خرج خالي الوفاض األحد من
حلبة ألغافري الدولية.
وهنا نستعرض ترتيب الدراجني الخمسة
األوائل في سباق موتو جي بي:
 -1الـفــرنـســي فــابـيــو ك ــوارت ــارارو (يــامــاهــا)
بتوقيت بلغ  41:46.412دقيقة
 -2اإليطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)
بفارق  4.809ثوان
 -3اإلسباني جوان مير دراج فريق سوزوكي
بفارق  5.127ثوان
 -4اإليـطــالــي فرانشيسكو موربيديلي من
فريق ياماها-اس ار تي بفارق  5.127ثوان
 -5الجنوب أفريقي بــراد بايندر مــن فريق
كاي تي أم بفارق  6.668ثوان.
أما ترتيب بطولة العالم في الوقت الحالي،
فيحتل كــوارتــارارو املــركــز األول برصيد 61
نقطة ،وفي املركز الثاني بانيايا برصيد 46
نقطة ،وفي املركز الثالث فينياليس برصيد
 41نقطة ،ثم زاركــو في املركز الرابع برصيد
ّ
لتستمر اإلثارة في الجوالت املقبلة.
 40نقطة،
(فرانس برس)

ي ـط ـم ــح املـ ـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاوري ـس ـي ــو
بوتشيتينو املدير الفني لنادي باريس سان
جيرمان الفرنسي ،إلــى لـ ّـم شمله فــي الفريق
الفرنسي مع نجم توتنهام اإلنكليزي ،الالعب
اإليفواري سيرج أورييه ،في سوق االنتقاالت
املقبلة ،وتعمل إدارة العمالق الفرنسي على
إيجاد املواهب الجيدة ،من أجل تعزيز صفوفه
في املوسم املقبل .وكشفت صحيفة «ليكيب»
ّ
الفرنسية ،أن بوتشيتينو يريد أورييه ،الذي
انضم إلى نادي توتنهام عام  ،2017بتوصية
من املــدرب األرجنتيني بــالــذات ،الــذي يسعى
إل ــى ت ـعــزيــز ال ـخ ــط ال ــدف ــاع ــي ل ـن ــادي بــاريــس
ّ
ســان جيرمان فــي املــوســم املقبل .وتابعت أن
بوتشيتينو يريد مدافعًا ،قادرًا على منافسه
القائد البرازيلي ماركينيوس ،باإلضافة إلى
الشكوك حــول استمرار اإليطالي أليساندرو
ف ـل ــورن ــزي ،ال ــذي ي ـقــدم مــوسـمــا مـتــذبــذبــا مع
باريس سان جيرمان ،وعدم قدرته على إثبات
نفسه في املواجهات الكبيرة.
ّ
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن مـ ــاوري ـ ـس ـ ـيـ ــو
بوتشيتينو درس فكرة الحصول على خدمات
سيرج أورييه ،مع البرازيلي ليوناردو ،املدير
الــريــاضــي فــي ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان،
ّ
ال ــذي يعلم جـيـدًا أن عقد النجم الـعــاجــي مع
تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي سـيـنـتـهــي ف ــي يــونـيــو/
ّ
حزيران  .2022وختمت أن بوتشيتينو يعلم
املشاكل الكبيرة ،التي يواجهها أوريـيــه ،مع
مــدربــه الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو ،املــديــر
ال ـف ـنــي ل ـتــوت ـن ـهــام ح ــال ـي ــا ،ل ــذل ــك ي ــري ــد ّربـ ــان
باريس سان جيرمان استغالل الظرف املالئم
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة ،من أجل
إعادة ّ
لم شمله مع العبه املفضل.

العنصرية في عالم كرة القدم

يطالب كثير من
الجماهير الرياضية،
بتدخل االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» ،من
أجل وضع حد النتشار
العنصرية والكراهية في
المالعب األوروبية على
وجه الخصوص

باشاك شهير وسان جيرمان
في «األبطال»

توقفت املواجهة بــن نــاديــي بــاشــاك شهير
ال ـتــركــي وم ـنــاف ـســه ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
ال ـفــرن ـســي ،مل ــدة رب ــع ســاعــة ف ــي ديـسـمـبــر/
كــانــون األول املــاضــي فــي دور املجموعات
بــدوري أبطال أوروب ــا ،بعدما اتهم مساعد
م ــدرب الـفــريــق الـتــركــي ،بيير ويـبــو ،الحكم

لكن ليرما ّ
عبر عن خيبته الكبيرة بسبب
عدم االستماع إلى شكواه.
داني ألفيش وقضية الموز
في فياريال

تـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـعـ ــت ف ـ ــي م ـل ـعــب
ن ــادي ف ـيــاريــال ف ــي إب ــري ــل /نـيـســان ،2014
بـ ـح ــق الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي دان ـ ـ ــي أل ـف ـي ــش
مـ ــدافـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة الـ ـس ــاب ــق ،األش ـ ـهـ ــر فــي
قـضــايــا الـعـنـصــريــة ،بـعــدمــا ألـقــت جماهير
«الـ ـغ ــواص ــات» املـ ــوز ع ـلــى الـظـهـيــر األي ـمــن،
الذي ّ
رد عليها بدم بارد ،وأكل إحداها.
قضية مارسيلو في الكالسيكو

قتيبة خطيب

أضافت الحادثة التي تسبب فيها خوان
كاال مدافع نادي قادش ،مع منافسه مختار
دياخابي نجم نادي فالنسيا في املباراة
ال ـتــي جـمـعــت بـيـنـهـمــا ،ضـمــن مـنــافـســات
األس ـبــوع ال ـ ــ( )29فــي الـ ــدوري اإلسـبــانــي،
قضية جــديــدة إلــى قائمة العنصرية في
ع ــال ــم ك ــرة الـ ـق ــدم .وت ـعــرضــت الـجـمــاهـيــر
الرياضية لصدمة كبيرة ،بعدما توقفت
املباراة بني قادش وفالنسيا ،نتيجة اتهام
خ ـ ــوان كـ ــاال ب ـتــوج ـيــه عـ ـب ــارات عـنـصــريــة
إلــى منافسه مختار ديــاخــابــي ،مــا جعل
نجوم «الخفافيش» يخرجون من اللقاء،
انتصارًا لزميلهم .لكن ،بعد عدة دقائق،
عاد نجوم فالنسيا إلى املواجهة ،بينما
ب ـق ــي م ـخ ـت ــار دي ــاخ ــاب ــي ف ــي غ ـ ــرف خـلــع
املــابــس يبكي بـحــرقــة ،بسبب الـعـبــارات
الـعـنـصــريــة ال ـتــي وجـهـهــا ل ــه خـ ــوان كــاال
مــدافــع قـ ــادش ،لـيـصــدر بـعــدهــا فالنسيا
بيانًا أدانت فيه إدارته ما حدث ،وأعلنت
دع ـم ـه ــا ل ـن ـجــم الـ ـف ــري ــق ،وال ـ ــوق ـ ــوف ضــد
العنصرية التي تنتشر بقوة في العالم،
بحسب صحيفة «آس» اإلسبانية.
ت ـضــاف حــالــة الـعـنـصــريــة ،ال ـتــي تـعــرض
لها مختار ديــاخــابــي ،إلــى قائمة طويلة
م ــن األحـ ـ ــداث ،ال ـتــي عــاشـتـهــا الـجـمــاهـيــر
ال ــري ــاضـ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة،
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت وقـ ــائ ـ ـع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ال ـب ـط ــوالت املـحـلـيــة وال ـق ــاري ــة وال ــدول ـي ــة.
إليكم أبرز قصص العنصرية التي تشوه
اللعبة الشعبية األولى في العالم ،قبل ما
حدث في مباراة فالنسيا وقادش.
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الــرابــع الروماني سيباستيان كولتيسكو،
بتوجيه عبارة عنصرية مباشرة له .وفاجأ
نجوم نادي باريس سان جيرمان الجميع،
بـ ـع ــدم ــا راف ـ ـق ـ ــوا م ـن ــاف ـس ـي ـه ــم فـ ــي ب ــاش ــاك
شـهـيــر إل ــى غ ــرف خ ـلــع امل ــاب ــس ،للتعبير
عــن احتجاجهم على مــا فعله كولتيسكو،
لـيـجــري تــأجـيــل املــواج ـهــة ،ويـفـتــح االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم «ي ــويـ ـف ــا» تـحـقـيـقــا
رسميًا بالحادثة.
كاسيال حارس ليدز يونايتد

عوقب اإلسباني كيكو كاسيال ،حارس نادي
ليدز يونايتد اإلنكليزي ،بإيقافه عن اللعب
ملدة  8مواجهات ،وفرض غرامة مالية عليه،
نتيجة توجيهه ع ـبــارة عنصرية ملنافسه
جــونــاثــان ليكو نـجــم ن ــادي تـشــارلـتــون في
امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي جـمـعــت بـيـنـهـمــا ف ــي كــأس
االتحاد اإلنكليزي في الثامن والعشرين من
سبتمبر /أيلول املاضي.
نيمار ضد ألفارو غونزاليس

وجـ ــه ال ـن ـجــم ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار دا سيلفا
ً
مهاجم نــادي باريس ســان جيرمان ،سيال
م ــن االت ـه ــام ــات ملـنــافـســه اإلس ـبــانــي أل ـفــارو
غونزاليس العب أوملبيك ليون في املواجهة
التي جمعت بينهما في  13سبتمبر /أيلول
 2020بالدوري الفرنسي.
وات ـهــم نـيـمــار مـنــافـســه أل ـف ــارو غــونــزالـيــس
بــال ـع ـن ـصــريــة ،وط ــال ــب االتـ ـح ــاد الـفــرنـســي
ب ـض ــرورة ال ـتــدخــل ف ــي امل ــوض ــوع ،م ــن أجــل
ّ
وق ــف الـعـنـصــريــة ف ــي امل ــاع ــب ،ل ـكــن النجم
ّ
الـبــرازيـلــي يــواصــل فــي كــل فــرصــة مهاجمة

العب أوملبيك ليون ،عبر وسائل التواصل،
ويتهمه بالعنصرية.
مغادرة ماريغا نجم بورتو المباراة

فــي  16ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2020ك ــان النجم
موسى ماريغا ممن قالوا كفى للعنصرية
في املالعب األوروب ـيــة ،عندما قــرر املهاجم
امل ــال ــي ل ـن ــادي ب ــورت ــو ال ـبــرت ـغــالــي م ـغ ــادرة
امل ـ ّبــاراة ضــد مــواطـنــه فـيـتــوريــا غيماريش،
ألنه سئم اإلهانات العنصرية املستمرة من
الجماهير ،ووصف حينها حكم
قبل بعض
ّ
اللقاء بـ«الوغد» ،ألنه لم يتدخل لحمايته.
استبدال نجم بلباو

تـعــرض إيـنــاكــي ويـلـيــامــز مـهــاجــم أثلتيكو
بلباو للعنصرية ،في الخامس والعشرين
من يناير /كانون الثاني  ،2020بعدما قرر
الجهاز الفني استبداله في املباراة بالدقيقة
 69ضــد إسبانيول ،فــي ال ــدوري اإلسباني،
م ــا ج ـعــل ال ـن ـجــم اإلس ـب ــان ــي ي ـق ــول حـيـنـهــا:
«أن ــا حــزيــن لـتـعــرضــي إله ــان ــات عـنـصــريــة،
ع ـلــى الـجـمـيــع ح ـضــور امل ـب ــاري ــات م ــن أجــل
االسـتـمـتــاع بـكــرة ال ـقــدم ،وتشجيع فريقهم
املفضل .ما حدث لي أمر محزن».
االتهامات تالحق ياغو أسباس

انفجر النجم الكولومبي جيفرسون ليرما
نـجــم نـ ــادي لـيـفــانـتــي اإلس ـبــانــي الـســابــق،
ف ــي  15ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2018في
املواجهة ضــد سيلتا فيغو ،بعدما توجه
املواجهة ،وقــال له« :لقد
مباشرة إلى حكم
ّ
وصفني ياغو أسباس بأنني أســود قذر»

أث ــار الـنـجــم ال ـبــرازي ـلــي مــارسـيـلــو ،الظهير
األيسر لنادي ريال مدريد ،الكثير من الجدال
ع ــام  ،2011بـعــدمــا وج ــه اتـهــامــات مباشرة
بــال ـع ـن ـصــريــة إلـ ــى س ـيــرج ـيــو بــوسـكـيـتــس
ق ــائ ــد خ ــط وس ــط بــرش ـلــونــة ،الـ ــذي وصـفــه
بــ«الـقــرد» أثـنــاء مواجهة «الكالسيكو» في
ن ـصــف ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .ولــم
االتهامات التي
ينكر سيرجيو بوسكيتس
ّ
وجـهـهــا ل ــه مــارس ـي ـلــو ،ب ــل أضـ ــاف أنـ ــه قــال
بــالـفـعــل الـكـثـيــر مــن ال ـك ــام ،مــا جـعــل لجنة
املراقبة والتأديب التابعة لالتحاد األوروبي
لكرة القدم ّ«يويفا» ،تفتح تحقيقًا رسميًا
حـيـنـهــا ،لـكــنـهــا رف ـضــت ات ـخــاذ ّ
أي عـقــوبــة،
بحجة نقص األدلة.
إيتو يُهدد بالخروج

قــرر «أس ـطــورة منتخب الـكــامـيــرون ونــادي
برشلونة» سابقًا ،صامويل إيتو ،مواجهة
العنصرية في كرة القدم ،بعدما أظهر رغبته
بــالـخــروج مــن امل ـبــاراة ضــد ري ــال سرقسطة
عــام  ،2006نتيجة تلقيه عـبــارات وإهــانــات
عنصرية من املدرجات ،وأبلغ حينها حكم
اللقاء باحتجاجه.
وم ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ف ـ ــي امل ــاع ــب
األوروب ـ ـيـ ــة ،ف ــإن ال ـن ـجــوم يــواص ـلــون تلقي
اإلهانات بمختلف أنواعها ،مع غياب شبه
كامل لقانون صارم من قبل االتحاد الدولي
لـكــرة الـقــدم «فيفا» يضع ح ـدًا نهائيًا ،آلفة
ُ
تهدد اللعبة الشعبية األولى في العالم.
قرار مهم

تـتـجــه أن ــدي ــة ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
الت ـخ ــاذ قـ ــرار تــاري ـخــي م ــن أج ــل مـحــاربــة
ال ـع ـن ـص ــري ــة ،إذ ت ـن ـظ ــم ح ـم ـل ــة ج ـمــاع ـيــة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ـق ــاطـ ـع ــة وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،تضامنًا مع الالعبني من ذوي
األص ــول األفــريـقـيــة وغـيــرهــم مــن ضحايا
التمييز العرقي .وتريد األندية تطبيق ما
ُيسمى «قطع الطاقة» إذ يرتكز الحدث على
قـطــع الـتــواصــل مــع الجماهير عـلــى مــواقــع
التواصل ،بني  1و 3مايو /أيار املقبل ،وهي
الفترة التي ستشهد مباريات مهمة جدًا.
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صورة في خبر

الغالف
انتقد العديد من االتحادات ونجوم كرة القدم ،فكرة إقامة مسابقة
تضم نخبة من أفضل الفرق في القارة العجوز ،تحديدًا
«السوبر ليغ» التي
ّ
من إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا ،مع امتناع األندية األلمانية والفرنسية

فيرغسون يرفض الفكرة
هاجم أسطورة التدريب السابق في مانشستر يونايتد ،أليكس فيرغسون ،بطولة السوبر
ليغ .وقــال لــرويـتــرز« :الحديث عــن السوبر ليغ ،هــو ابتعاد عــن  70عامًا مــن كــرة القدم
األوروبية .أنا كنت العبًا لفريق محلي في دنفرمالين (اسكتلندا) في الستينيات ومديرًا
لناد إقليمي صغير في
في أبردين (اسكتلندا) فاز بكأس الكؤوس األوروبية ،بالنسبة ٍ
اسكتلندا ،كان األمر أشبه بتسلق جبل إيفرست» .وتابع« :إيفرتون ينفق  500مليون
جنيه إسترليني ،لبناء ملعب جديد بطموح للعب في دوري أبطال أوروبــا ،واملشجعون
ّ
في كل مكان يحبون املنافسة كما هي».

«السوبر ليغ»
انشقاق كروي
ٌ

حسين غازي

حــرب كــرويــة ،من شأنها أن ّ
تغير
وج ــه ال ـل ـع ـبــة األك ـث ــر شـعـبـيــة في
ال ـع ــال ــم «ك ـ ــرة الـ ـق ــدم» إلـ ــى األبـ ــد،
بــدأت فكرة قبل سنوات وباتت حقيقة اآلن،
مسرحية أبطالها  12ناديا أوروبـيــا كبيرا،
يتطلعون إلى بناء مستقبلهم الخاص بعيدًا
عن االتحاد األوروبي للعبة «يويفا».
حركة انشقاقية

ق ـ ـ ــررت أنـ ــديـ ــة ال ـن ـخ ـب ــة فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا إعـ ــان
إط ــاق بـطــولــة الـســوبــر ل ـيــغ ،وه ــي إن أردن ــا
ال ـح ــدي ــث ع ـن ـهــا ب ـص ــري ــح الـ ـعـ ـب ــارة ،تـعـتـبــر
حركة انشقاقية إلنـهــاء سيطرة يويفا على
ّ
املسابقات ،في ظل رغبة هذه الفرق في رفع
الـعــائــدات املــالـيــة وتحقيق أرق ــام ضخمة ،ال
سيما بعد تراجع املوارد في الفترة األخيرة،
بـفـعــل غ ـيــاب الـجـمــاهـيــر عــن املــاعــب بسبب
جائحة كورونا املستمرة .أندية ريال مدريد
وب ــرش ـل ــون ــة وأت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد (إس ـبــان ـيــا)
وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ومـ ـ ـي ـ ــان وإنـ ـ ـت ـ ــر (إيـ ـط ــالـ ـي ــا)
وأرس ـن ــال ولـيـفــربــول ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
وسيتي وتشلسي وتوتنهام (إنكلترا) .هذه
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المسابقة ستؤدي إلى
تغيير وجه كرة القدم
في العالم
الضربة التي ّ
وجهتها األندية الـ 12قد تؤدي
إلى تغيير في الخريطة الكروية ،هي ستكون
األقـ ــوى مـنــذ إع ــان قــانــون بــوس ـمــان ،حركة
تشبه دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
ّ
ستنضم لألندية الـ 12التي سبق وذكرناها
 15أخـ ــرى ،تـتــأهــل بـشـكـ ٍـل دائ ــم للمسابقة.
وك ـمــا ه ــو واض ـ ــح ،ف ــإن ه ــذه األن ــدي ــة الـتــي
ذكـ ـ ـ ــرت ت ـع ـت ـب ــر الـ ـثـ ـق ــل ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي الـ ـك ــرة
األوروب ـ ـيـ ــة ،وه ــي ذات شـعـبـيــة ج ــارف ــة في
مختلف أنحاء القارات.
لعبة السياسة في الرياضة

كــرة الـقــدم تعتبر انعكاسًا لعالم السياسة،
دول قوية تـحــاول العيش على حساب دول
فقيرة ونامية ،تحاول السيطرة على موارد
األم ــوال فــي الـعــالــمّ ،
همها األكـبــر مصالحها

الخاصة من دون التطلع إلى معاناة اآلخرين.
أن ــدي ــة ال ـن ـخ ـبــة هـ ــذه ات ـه ـم ــت م ـن ــذ الـلـحـظــة
األولـ ــى بــالـجـشــع ،فـتــأسـيــس مـســابـقــة كهذه
سـيــؤدي بطبيعة الـحــال إلــى تهميش أندية
ّ
أوروب ـ ــا األخ ـ ــرى ،ال ـتــي تـنــافــس ب ـكــل قوتها
لبلوغ املسابقات األوروبية الخاصة بيويفا،
لتحقيق عائدات مالية في الخزينة تعينها
على متابعة الرحلة .تــرى األندية ال ــ 12أنها
ال ـس ـب ــب ف ــي ن ـج ــاح م ـس ــاب ـق ــات ي ــوي ـف ــا ،وأن
تلك الـعــائــدات املالية التي تبلغ حــوالــي 3.2
مليارات يورو من عائدات النقل التلفزيوني،
ب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــي األحـ ـ ـ ــق فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
النصيب األكبر من هذه األموال ،لكن الطرف
املنظم دائـمــا مــا سعى إلــى الـعــدل فــي عملية
توزيع األموال ،بهدف عدم التفرقة.
م ــا ذك ـ ــر س ــاب ـق ــا أكـ ـ ــده الـ ـي ــوم ن ــائ ــب رئ ـيــس
املفوضية األوروبية ،اليوناني مارغاريتيس
سـخـيـنــاس ،بـعــدمــا ق ــال عـبــر تــويـتــر «علينا
الدفاع عن نموذج أوروبــي للرياضة تحركه
القيم ويقوم على التنوع والشمول ،ال ملجال
لـحـصــرهــا ب ــاألن ــدي ــة املـ ـع ــدودة ال ـثــريــة الـ ّتــي
تــرغــب ف ــي ق ـطــع ال ــرواب ــط م ــع ك ــل م ــا تمثله
االتحادات ،الدوريات الوطنية».

على هامش الحدث
فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر :سنساعد كرة القدم
أكد فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني ،عقب اختياره من األندية الـ12
املؤسسة لدوري السوبر األوروبي كرئيس للبطولة الجديدة ،أن هذه البطولة «ستساعد
كــرة القدم على كل املستويات» .وأكــد بيريز ،في تصريحات للموقع الرسمي للنادي
امللكي ،عقب اإلعالن رسميًا عن تكوين البطولة «كرة القدم هي الرياضة العاملية الوحيدة
في العالم التي يتابعها أكثر من  4مليارات شخص ،ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي
االستجابة لرغبات الجماهير» .وأضــاف «سنساعد كرة القدم على كل املستويات من
أجــل التواجد في املكانة التي تستحقها» .من جانبه ،أكــد أندريا أنييللي ،رئيس نادي
يوفنتوس اإليطالي ونائب رئيس البطولة ،أنهم بهذه البطولة يحققون حلم جماهير كرة
القدم بمشاهدة مباريات من العيار الثقيل بشكل مستمر في بطولة جديدة .وأوضح
«األندية الــ 12املؤسسة للبطولة تحترم مئات املاليني من الجماهير حول العالم .قررنا
االتحاد في هذه اللحظة الحرجة ،حتى تتحول املنافسة األوروبية ،مع منح الرياضة التي
نعشقها أسسا ثابتة ومستمرة للمستقبل ،مع رفع حالة التضامن ،ومنح الجماهير
والالعبني الهواة حلما ومباريات عالية الجودة ستزيد حالة الشغف بكرة القدم».

الساسة في الميدان

لم ّ
يمر وقــت قصير على إعــان طــرح الفكرة
حـتــى بـ ــدأت أصـ ــوات الـسـيــاسـيــن تـعـلــو في
األج ـ ـ ــواء ،ه ــذه الـلـعـبــة ال ـتــي ي ــراه ــا الـبـعــض
ري ــاض ــة ال ـش ـع ــوب ،ه ــي ف ــي األص ـ ــل ل ــم تعد
كذلك ،بل باتت أداة ربحية مبنية على رجال
األعمال واألثــريــاء ،وال شــيء غير ذلــك ،أرقــام
مهولة تدفع لالعبني ومصاريف خيالية.
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني
كــان بني أوائــل املنددين ،داعيًا هــذه األندية
إل ـ ــى «س ـ ـمـ ــاع ج ـم ــاه ـي ــره ــم ،واالس ـت ـج ــاب ــة
ملجتمع ك ــرة ال ـقــدم األوسـ ــع قـبــل ات ـخــاذ أي
خطوات أخرى».
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون انتقد
امل ـخ ـطــط ،بـعــدمــا أك ــدت الـصـحــف الفرنسية
ترحيبه بموقع أندية بالده على غرار باريس
ســان جـيــرمــان ،الـتــي رفـضــت االنـضـمــام إلــى
ه ــذا امل ـش ــروع «الـ ــذي ي ـهــدد م ـبــدأ الـتـضــامــن
والجدارة الرياضية».

الراعي الرسمي والمكاسب

سيوزع مبلغ  3.5مليارات يورو ( 4.2مليارات دوالر) على األندية الـ15
المؤسسة ،وهي مكاسب تم التفاوض عليها مع مصرف «جي بي
ِّ
والممول الرئيسي للبطولة،
مورغان» األميركي الذي سيكون الراعي
ّ
بحسب ما ّ
أكد متحدث باسمه من لندن لوكالة «فرانس برس» .ومن
المرتقب توقيع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمباريات البطولة،
سيؤدي إلى زيادة العائدات الحالية من النقل التلفزيوني .ويتوقع أن
ما
ّ
تتجاوز إيرادات البطولة ،على المدى الطويل 10 ،مليارات يورو (نحو 12
مليار دوالر) شريطة التزام األندية المشاركة.

يويفا سيقف بالمرصاد

«يــويـفــا» أعـلــن الـحــرب عـلــى هــذه الـفـكــرة منذ
ف ـتــرة ،وع ــارض رئـيـســه ألـكـسـنــدر تشيفرين،
مـخـتـلــف ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا بعض
األن ـ ــدي ـ ــة ،خ ـص ــوص ــا ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ــال ــي،
ّ
بــاع ـت ـبــار أن م ـســاب ـقــة م ـشــاب ـهــة س ـت ـحـ ّـد مــن
مــداخ ـي ـلــه امل ــال ـي ــة ال ـت ــي يـجـنـيـهــا م ــن دوري
ّ
أب ـطــال أوروب ـ ــا فــي ك ــل ع ــام .وش ـكــل «يــويـفــا»
ّ
خلية أزمــة مــن أجــل وضــع خطة لـلــرد سريعًا
عـلــى هــذه الـحــركــة ّ االنـشـقــاقـيــة ،بـعــدمــا أعـلــن،
ّ
في بيان رسمي ،أنه سيتم حرمان كل األندية
ّ
التي تـشــارك فــي املسابقة ،مــن كــل املنافسات
املحلية أو الدولية التي يشرف عليها االتحاد
امل ـح ـل ــي ،أو ت ـن ـظ ـم ـهــا «ي ــويـ ـف ــا» أو االت ـح ــاد

ّ
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم «ف ـي ـف ــا» .ك ـمــا أن العـبــي
هذه الفرق سيحرمون من املشاركات الدولية
م ــع م ـن ـت ـخ ـبــات ـهــم .وك ـش ــف ت ـقــريــر لصحيفة
«الغازيتا ديلو سبورت» اإليطالية ،أن يويفا
لــديــه نـيــة ملـقــاضــاة األنــديــة املــؤسـســة ل ــدوري
السوبر األوروب ــي ،الــذي من املقرر أن ينطلق
اعتبارا من عام .2024
ويخطط املكتب القانوني ليويفا ،وباالتفاق

أيضًا مــع االت ـحــادات األوروب ـيــة ،لرفع دعــوى
قضائية بقيمة تتراوح ما بني  50و 60مليار
يورو ،ضد جميع الفرق التي تريد االنفصال
عن النظام ،إلنشاء بطولة بديلة.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ف ــإن الـسـبــاق إل ــى مسابقة
الـ ـس ــوب ــر لـ ـي ــغ ،الـ ـت ــي س ـي ـش ـغــل ف ـلــورن ـت ـي ـنــو
بـيــريــز ،منصب رئـيــس مجلس اإلدارة فيها،
فيما سيكون نائبه رئيس نــادي يوفنتوس

رفض رسمي قاطع
أكد بيان روابط الدوريات
األوروبية رفضه لفكرة «السوبر ليغ»
وسار على ذات المنوال العديد
من الرياضيين واألسماء العاملة
في المجال إضافة للروابط
الخاصة بالدوريات

خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا انتقد هذا االنقالب بشدة ()Getty

أعلنت مجموعة من األندية األوروبية الكبرى ،إطالق مسابقة
ّ
تضم  12نــاديــا ،من
جديدة لألندية بمسمى «السوبر ليغ»
أفضل الفرق في القارة العجوز.
هــذا األم ــر ّأدى إلــى رف ــض كبير مــن ع ـ ّـدة أط ــراف ،حيث ّ
ردت
ٍ
رابطة «الليغا» ومجموعة من االتـحــادات ،في بيان رسمي،
على ذلك بالقول «علم االتحاد األوروبي واالتحاد اإلنكليزي
ورابطة البريميرليغ واالتحاد اإليطالي واإلسباني ورابطة
ّ
الليغا ،أن بعض األندية اإلنكليزية واإلسبانية واإليطالية
ستشارك في بطولة السوبر ليغ».
ّ
وأضاف البيان« :إذا حدث هذا ،نود أن نكرر أننا رفقة الفيفا
وج ـم ـيــع االت ـ ـحـ ــادات األع ـ ـضـ ــاء ،سـ ــوف ن ـب ـقــى م ـت ـحــديــن في
جهودنا لوقف هذا املشروع الذي يقوم على املصلحة الذاتية
لـعــدد قليل مــن األن ــدي ــة ،فــي وق ــت يـحـتــاج فـيــه املجتمع إلــى

التضامن أكثر من أي وقت مضى» .وتابع البيان« :سننظر
ف ــي جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر امل ـتــاحــة ل ـنــا ع ـلــى جـمـيــع امل ـس ـتــويــات،
القضائية والرياضية على حـ ّـد ســواء ،من أجــل منع حدوث
ذل ــك .تستند كــرة الـقــدم إلــى املسابقات املفتوحة؛ وال يمكن
أن ت ـكــون ب ـ ّ
ـأي طــريـقــة أخ ـ ــرى» .وواصـ ــل ال ـب ـيــان« :ك ـمــا أعلن
سابقا الفيفا واالتحادات الستة ،سيتم منع األندية املعنية
مــن الـلـعــب فــي أي مسابقة أخ ــرى عـلــى املـسـتــوى املـحـلــي أو
األوروب ــي أو العاملي ،وقــد ُيحرم العبوها من فرصة تمثيل
منتخباتهم الوطنية» .وختم البيان املشترك بالقول« :نشكر
تلك األندية في الدول األخرى ،خصوصًا الفرنسية واألملانية،
ّ
التي رفضت االنضمام إلــى هــذه املسابقة .ندعو كــل محبي
ك ــرة ال ـق ــدم واملـشـجـعــن والـسـيــاسـيــن لــانـضـمــام إلـيـنــا في
النضال ضد مثل هذا املشروع إذا تم اإلعالن عنه».
ولقي قــرار االتـحــاد األوروب ــي لكرة الـقــدم «يــويـفــا» ،الرافض
إلقـ ــامـ ــة م ـس ــاب ـق ــة «ال ـ ـسـ ــوبـ ــر ل ـ ـيـ ــغ» ،دعـ ـم ــا مـ ــن قـ ـب ــل ع ــدي ــد
الشخصيات الرياضية ،وانتقد أسطورة مانشستر يونايتد
الـســابــق ،غــاري نيفيل ،قــرار إدارة الـنــادي املـشــاركــة فــي هذه
ّ
ّ
تصرف
املـســابـقــة ،واعـتـبــر أن مــا أقــدمــت عليه إدارة الـفــريــق
خالل مداخلة له
غريب وال يتماشى مع مبادئ الفريق ،وذلك ّ
مع قناة «سكاي سبور» اإلنكليزية .واعتبر أنــه يتعني على
الفرق اإلنكليزية مراجعة موقفها من هذا القرار ،والتراجع
عن هذه الفكرة التي تفتقد العدل ،إذ تقتصر املشاركة على
عدد قليل من األندية ما يمثل احتكارًا.
وق ــال رئـيــس راب ـطــة الـ ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم خافيير

أن ــدري ــا أن ـي ـي ـلــي ،إل ــى ج ــان ــب الع ــب لـيـفــربــول
ال ـســابــق ج ــون دبـلـيــو ه ـنــري وج ــوي ــل غليزر
من مانشستر يونايتد ،ومالك أرسنال ستان
كرونكي كنواب للرئيس.
ويـعـتـبــر بـيــريــز واح ـ ـدًا م ــن أه ــم األس ـم ــاء في
ـال
هــذا امل ـشــروع ،وهــو ال ــذي يعتبر رجــل أعـمـ ٍ
ناجحا استطاع من خالل عالقاته وإنجازاته
أن يصبح رقمًا صعبًا في هذه اللعبة لسنوات

طويلة ،مــن خــال عالقاته وصفقاته املدوية
من الناحية املالية والنجاحات التي حققها.
كما يبرز إلــى جانبه اســم آخــر مهم ،تحديدًا
رئيس نادي يوفنتوس ،أندريا أنييلي ،الذي
ي ــرأس راب ـطــة األنــديــة األوروبـ ـي ــة ،وال ــذي قــام
بحركة التفافية معلنًا استقالته من منصبه
في الرابطة ،لتصفه بعض الصحف بأنه طعن
رئيس االتحاد األوروبي للعبة.

رئيس السيتي سابق ديفيد
بيرنشتاين :أشعر بالخجل حقًا
من قرار األندية اإلنكليزية

تيباس إنه «أخيرًا خرج مهندسو الدوري السوبر من الحانة
عند الخامسة فجرًا ،وهم في حالة سكر من األنانية وانعدام
التضامن».
وفي ردود الفعل أيضًا ،قال الرئيس السابق لنادي مانشستر
سيتي ،ديفيد بيرنشتاين ،إنه يشعر «بالخجل حقا» من قرار
ستة أندية إنكليزية باالنضمام إلى دوري السوبر األوروبي.
وف ــي تـصــريــح ملحطة (راديـ ــو  )4اإلذاع ـي ــة الـبــريـطــانـيــة ،أكــد
برنشتاين أنه دعم السيتي طوال حياته ،لكنه يشعر بخيبة
أمل ألن هذه األندية «بما لديها من تاريخ يجب أن تتحمل
مسؤولية أكبر من البقية».
وباملثل ،طالب زعيم حزب العمال البريطاني املعارض كير
س ـتــارمــر -أح ــد مـشـجـعــي أرسـ ـن ــال -ف ــي ت ـغــريــدة ل ــه ،األنــديــة
امل ـشــاركــة ف ــي دوري ال ـســوبــر األوروبـ ـ ــي ال ـجــديــد أن «تعيد
الـتـفـكـيــر ع ـلــى الـ ـف ــور» ف ــي الـ ـق ــرار .وغ ـ ــادر نـ ــادي مانشستر
يونايتد اإلنكليزي رابـطــة أنــديــة كــرة الـقــدم األوروب ـيــة ،كما
قرر إد وودوارد ،أحد مالك النادي ،ترك منصبه في االتحاد
األوروبــي لكرة القدم ،بعد التأكيد على إنشاء بطولة دوري
السوبر األوروبي .وكان وودوارد مسؤوال باليويفا وبرابطة
أندية كرة القدم األوروبية منذ .2017
م ــن ج ــان ـ ٍـب آخـ ــر ن ـش ــرت صـحـيـفــة «ت ــوت ــو م ـيــركــاتــو وي ــب»

بيريز وأنييلي يعتبران
من أهم األسماء
المؤسسة لدوري
السوبر األوروبي (جيرارد
جوليان/فرانس برس)

اإليـطــالـيــة ،األس ـبــاب الـتــي تــدفــع «فـيـفــا» لـلــوقــوف ضــد هــذه
البطولة التي يشارك فيها  12ناديًا ،وتوازي منافسة دوري
أبطال أوروبا.
ويـعـتـبــر االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم أن املــواف ـقــة عـلــى هــذه
املنافسة ظلم لبقية األندية األوروبية ،باعتبار أنها ستكون
مخصصة لألندية الشهيرة فقط في الدوريات الكبرى ،أمر
سيتسبب في انقسام كبير داخل كرة القدم بالقارة العجوز.
وأكـ ــد «ف ـي ـفــا» أن م ـبــدأ مـنــح ال ـف ــرص لـكــل ال ـف ــرق األوروب ـي ــة
ضــروري ،وتقسيم املداخيل بشكل متساو هو أفضل سبيل
لتحقيق ال ـعــدالــة ال ـك ــروي ــة ،خــاصــة أن الـهـيـئــة تـمـنــع إقــامــة
البطوالت املغلقة واملقيدة بقوانني تخدم أندية على حساب
أخ ــرى .وستفشل جـهــود الهيئة الــدولـيــة فــي تطوير اللعبة
األكثر شعبية في العالم ،معتبرة أن التضامن الـكــروي هو
أفضل سبيل لتحقيق األه ــداف التي سطرتها على صعيد
األن ــدي ــة واملـنـتـخـبــات أي ـضــا ،حـيــث إن إن ـشــاء ه ــذه البطولة
سيفتح املجال أمــام آخرين لبعث منافسات دون حــدود وال
ّ
ّ
سيتم توزيع األندية العشرين
قيودُ .يذكر أنه في كل موسم،
ع ـلــى م ـج ـمــوع ـتــن م ــن ع ـش ــرة وس ـت ـل ـعــب ،اع ـت ـب ــارًا م ــن آب/
أغسطس بنظام الذهاب واإلياب ،ما يعني أن هناك  18مباراة
في مرحلة املجموعات .ويتأهل أصحاب املراكز الثالثة األولى
في كل مجموعة إلى ربع النهائي ،على أن تحدد البطاقتان
األخيرتان عبر ملحق فاصل من ذهــاب وإيــاب بني أصحاب
ّ
املركزين الرابع والخامس في كل من املجموعتني.
(العربي الجديد)

البرسا ينضم لدوري السوبر بسبب الجائحة
وتداعياتها المادية
ان ـض ــم ب ــرش ـل ــون ــة إلـ ــى الـ ـف ــرق الـ ـ ـ ــ 12املــؤس ـســة
لبطولة دوري السوبر األوروب ــي الــولـيــدة ،بدافع
عــدم االستقرار الــذي يخيم حاليا على النموذج
االقتصادي لكرة القدم األوروبية بسبب جائحة
كوفيد .19-وأعلن النادي اإلسباني ،عبر بيان ،أن
األعضاء املؤسسني ،بينهم ريال مدريد وأتلتيكو
مدريد من إسبانيا أيضا ،سعوا نحو «االرتقاء
بـجــودة ومـسـتــوى الـبـطــوالت األوروب ـي ــة القائمة،
وخ ــاص ــة ت ـش ـك ـيــل م ـســاب ـقــة ب ـح ـض ــور أف ـضــل
الفرق والالعبني ليتنافسوا فيما بينهم بشكل
أكـثــر» .وأوض ــح البرسا أن هــذه األنــديــة «تنتظر
إجراء اتصاالت مع االتحاد األوروبي لكرة القدم
(ويفا) واالتحاد الدولي (فيفا) ،من أجل إيجاد
أفضل حلول لدوري السوبر ولكرة القدم العاملية
ككل» .واعتبرت هذه األندية أن الجائحة كشفت أن «منظورا استراتيجيا ورؤية تجارية
ضروريان الكتساب مزيد من القيمة واملساعدات لصالح كرم القدم إجماال» .وأوضح
النادي الكتالوني أن األشهر املنصرمة شهدت «حوارا مكثفا مع االتحادات حول مستقبل
تكوين بطوالت أوروبية».
تتويج سان جيرمان في النسخة الحالية لألبطال
كشفت « »ABC Newsأن يويفا قــد يتجه إلى
تـتــويــج ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان الفرنسي
بلقب هذا املوسم ،بعدما تأهل إلى نصف النهائي،
وذلـ ــك ف ــي ح ــال اسـتـبـعــد ،ال ـث ــاث ــاء ،مانشستر
سيتي وريــال مدريد وتشلسي .وأعلنت األندية
الثالثة املذكورة أعاله انضمامها لبطولة «السوبر
لـيــغ» ،فــي مـحــاولــة لتأسيس منافسة منفصلة،
وهــو أمــر يرفضه يويفا وفيفا وعــديــد األطــراف
األخــرى .وذكــرت صحيفة ماركا اإلسبانية من
جانبها أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو
مدريد ،قرروا عدم املشاركة في أي بطولة يشرف
ً
عليها االتحاد األوروبي مستقبال في حال عدم تنفيذ مشروع السوبر ليغ.
االتحاد األلماني لكرة القدم ضد مبادرة
دوري السوبر األوروبي
وضع االتحاد األملاني لكرة القدم نفسه هذا اإلثنني «بشكل واضح ضد» املبادرة «األنانية»
التي أطلقها  12ناديا أوروبيا إلقامة بطولة دوري السوبر األوروبي ،بينما تلتزم األندية
األملانية ،التي قد ترغب في االنضمام لهذه البطولة ،الصمت .ونشر االتحاد األملاني بيانًا
مقتضبًا على موقعه على اإلنترنت ،جاء فيه «من الواضح أن االتحاد األملاني لكرة القدم
ضد فكرة دوري السوبر األوروبي» .ويرى االتحاد األملاني أنه «يجب أن يكون األمر في
كرة القدم دائما متعلقا باألداء الرياضي» وليس بـ «املصالح االقتصادية» األنانية لعدد
قليل من األندية .ويذكر البيان أن «املصالح االقتصادية لعدد قليل من األندية يجب أال
تنسف حالة التضامن السارية في كرة القدم» .وأضاف «يجب على كل فريق أن يقرر
ما إذا كان سيظل جزءا من منظومة كرة القدم بأكملها أو أن يكون جزءا حصريا من
مصالحه األنانية ،خــارج إطــار االتحاد األوروب ــي لكرة القدم واالتـحــادات الوطنية لكرة
ال ـقــدم» .ويــأتــي ذلــك «بـعــد اإلع ــان املشترك لالتحاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم واالت ـحــادات
الوطنية في إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا».
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هوامش

بدأ موسم تقطير إكليل الجبل في تونس ،والذي ينتظره كثيرون لتأمين الرزق .إال أ ّن إقبال كثيرين من دون ترخيص ،على جمع هذه
العشبة المعروفة بفوائدها الطبية ،يهددها باالنقراض

تونس ــ مريم الناصري

وســط مساحة فــي إح ــدى مناطق
والي ـ ـ ـ ــة سـ ـلـ ـي ــان ــة ،ش ـ ـمـ ــال غ ــرب ــي
ت ـ ــون ـ ــس ،ي ـن ـص ــب عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
ّ
«ال ـن ـ ّـح ــاس ــة» ك ـمــا يـسـمـيـهــا ،أو «ال ـق ــط ــار»
لـتـقـطـيــر ع ـش ـبــة إك ـل ـيــل ال ـج ـب ــل أو حـصــى
الـ ـب ــان ،وه ــي م ــن األعـ ـش ــاب ال ـع ـطــريــة ذات
ّ
والنحاسة عبارة عن قدر
الروائح املميزة.
كبير يسع نحو  100لتر مــن املـيــاه ،تحته
حـ ـف ــرة ك ـب ـي ــرة إلشـ ـع ــال ال ـ ـنـ ــار .ي ـض ــع فـيــه
أكثر مــن قنطارين (القنطار يـعــادل 143.8
ّ
كـيـلــوغــرامــا) مــن إكليل الجبل ليقطره في
قوارير تستخرج منها الزيوت في األساس.
يـضــع عـبــد الــرحـمــن بـمـعــاونــة ثــاثــة عـمــال،
ّ
إكليل الجبل في ذلك القدر الكبير .وفي كل
مــرة ،يصعد أحــد العمال إلــى األعـلــى لـ ّ
ـرص
األعشاب كي يسع القدر كمية كبيرة منها.
ثــم تــوقــد الـنــار تحته ويـتــولــى عــامــل وضــع
الحطب باستمرار في تلك الحفرة الكبيرة،
ح ـتــى ال ت ـن ـقــص درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة املـطـلــوبــة
لـتـحــويــل تـلــك امل ـيــاه إل ــى بـخــار واسـتـخــراج
أك ـبــر كـمـيــة م ــن ال ــزي ــوت امل ـع ــدة بغالبيتها
للتصدير.
عــادة ما يأتي إلــى املكان رجــل ّ
يجر حمارًا
وهو ّ
محمل بكميات كبيرة من إكليل الجبل
ال ــذي ُيجمع منذ ســاعــات الـصـبــاح األولــى
ّ
وصره
من الجبال .وتتولى نساء تقطيعه
في حزم كبيرة تنقل من سفوح الجبال إلى
ّ
منطقة التجميع حيث القطار.
وتقطير إكليل الجبل عمل موسمي ينطلق
فــي بــدايــة إب ــري ــل /نـيـســان ويـسـتـمــر حتى
ّ
ً
نهاية مايو /أيار من كل عام ،ويوفر عمال
مل ـئــات األشـ ـخ ــاص ،غــالـبـيـتـهــم م ــن مناطق
الـشـمــال الـتــونـســي ،حـيــث تنتشر العشبة.
تتولى النساء واألطفال جمع إكليل الجبل
من املرتفعات لتسليمه إلى عمال التقطير.
ّ
وعلى الرغم من أن األعمال املوسمية توفر
مداخيل جيدة لعدد من العاطلني من العمل
ّ
في تلك الجهات ،فإن معظمهم يعملون بطرق
غير قانونية .فالبعض يجمع إكليل الجبل
من دون الحصول على تراخيص ،وآخــرون
ّ
يـقــطــرونــه مــن دون الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة
ّ
ّ
اإلدارة العامة للغابات .ويعد إكليل الجبل
من األعشاب الطبية املهددة باالنقراض في
غــابــات الشمال الغربي نتيجة االستخدام
العشوائي واسـتـنــزاف الـثــروة الغابية ،عدا
عــن شـبـهــات الـفـســاد فــي مـنــح الـتــراخـيــص،
خصوصًا تراخيص املرعى وقطع األشجار،
كما يقول أحد العاملني في حراسة الغابات،
ويدعى سفيان .وسبق لقسم العدالة البيئية
واملـنــاخـيــة فــي املـنـتــدى الـتــونـســي للحقوق
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة (غـيــر حكومي)
ّ
اإلشـ ــارة إل ــى أن الـعــديــد مــن تـجــار الخشب
والفحم يستغلون الثروات الغابية بطريقة
عشوائية ،ما يتسبب في كــوارث عــدة .ومن
التجاوزات قطع األشجار والرعي العشوائي
لــأغـنــام وال ـتــوســع الـعـمــرانــي عـلــى حساب
الغابات ،ما يفاقم ظاهرة التصحر ،ويحول
غابات عدة إلى مصبات عشوائية للنفايات.
وت ـ ـم ـ ـتـ ــد الـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات فـ ـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس ،ب ـح ـســب
امل ـن ـت ــدى ال ـتــون ـســي ل ـل ـح ـقــوق االق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ع ـلــى م ـســاحــة  5.6مــايــن
هكتار ،ما يعادل  34في املائة من املساحة
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ـلـ ـب ــاد .وت ـش ـه ــد الـ ـع ــدي ــد مــن

إكليل الجبل
خالل تقطير إكليل الجبل (العربي الجديد)

ثروة طبية مهددة باالنقراض في تونس

باختصار
تقطير إكليل الجبل
عمل موسمي ينطلق
في بداية إبريل /نيسان
ويستمر حتى نهاية
ّ
مايو /أيار من كل عام
■■■
يوفر جمع وتقطير
إكليل الجبل مئات
فرص العمل ألشخاص
غالبيتهم من مناطق
الشمال التونسي ،حيث
تنتشر العشبة
■■■
تنتشر عصابات
في العديد من جبال
الشمال الغربي لتقطير
إكليل الجبل ّ
املعد
أساسًا للتصدير ،من
دون الحصول على
تراخيص مسبقة من
اإلدارة العامة للغابات

الـغــابــات نقصًا أو غيابًا كليًا لـلـحــراس ،إذ
يبلغ عدد حراس الغابات وغيرها  ،7455من
بينهم  5150ح ــارس غــابــات ،و 123حارسًا
ل ـس ـب ــاس ــب ال ـح ـل ـف ــاء (الـ ـسـ ـب ــاس ــب مـنـطـقــة
تونس الوسطى السهلية التي تضم بعض
الهضاب وتمتد حتى الساحل ،أما الحلفاء،
فمن األع ـشــاب) ،و 212ح ــارس صـيــد ،و256
حارس برج مراقبة .ويفتقر هؤالء الحراس
إل ـ ــى وسـ ــائـ ــل امل ــراقـ ـب ــة وأدوات ال ـح ـمــايــة
للتصدي للمعتدين .ويعتبر هــذا تهميشًا
لـحــراس الـغــابــات األم ــر ال ــذي يــدفــع كثيرين
إلـ ــى ال ـت ــواط ــؤ م ــع امل ـع ـتــديــن وع ـ ــدم ال ـق ـيــام
ب ــواج ـب ـه ــم ال ــوط ـن ــي ف ــي ظ ــل عـ ــدم تـحـســن
أجورهم وحرمانهم من التثبيت الوظيفي.
وكثيرًا ما تطرقت اإلدارة العامة للغابات
إلى أزمة نقص الحراس في الغابات ،األمر
ال ــذي ي ــؤدي إلــى ارتـفــاع نسبة االع ـتــداءات
على الغابات .ويشير أحد حراس الغابات،
ويدعى عبد الكريم ،في حديثه لـ«العربي
ّ
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن نـهــب ال ـث ــروات الغابية
ّ
س ـب ـبــه غ ـي ــاب ق ــان ــون ردعـ ـ ــي ،ال س ـي ـمــا أن
القانون الحالي قديم يعود إلى عام .1988
وي ـج ــب إص ـ ــدار ق ــان ــون أس ــاس ــي لـلـغــابــات
وديوان ُينظم التصرف في الثروة .فغالبية
املخالفات ال تتجاوز ّ
مجرد فرض غرامات
مالية ال تتجاوز أحيانًا مائة دوالر ،ال تعني
ّ
أي ش ــيء مـقــارنــة ب ــاألرب ــاح ال ـتــي ُيحققها

ّ
املـعـتــدون على الـغــابــات .يضيف أن «أكثر
ال ـن ـبــاتــات ال ـتــي تـشـهــد اعـ ـت ــداءات سـنــويــة
ه ــي تـلــك الـطـبـيــة عـلــى غ ــرار إكـلـيــل الجبل
والعرعر .ومع دخول فصل الربيع ،تنتشر
ع ـصــابــات ف ــي ال ـعــديــد م ــن ج ـب ــال الـشـمــال
ّ
املعد أساسًا
الغربي لتقطير إكليل الجبل
للتصدير من دون الحصول على تراخيص
مسبقة من اإلدارة العامة للغابات» .يشير
ّ
إل ـ ّـى أن «اإلدارة تـمـنــح تــراخ ـيــص سنوية
لكنها تحدد األماكن التي يمكن جمع إكليل
الجبل منها .وغالبًا ما ال تمنح ترخيصًا
لجمع إكليل الجبل من مكان جمع منه العام
امل ــاض ــي ،إلع ـطــاء الــوقــت للطبيعة إلنـتــاج
ثروات جديدة ،حتى ال تنقرض العديد من
ً
أنــواع النباتات التي باتت مهددة أصــا».
يـضـيــف« :نـحـجــز سـنــويــا ع ـشــرات املـعــدات
ال ـتــي تستعمل ف ــي تـقـطـيــر إكـلـيــل الـجـبــل،
خـصــوصــا فــي والي ــات جـنــدوبــة وسليانة
ّ
والـكــاف ،ونـفــرض غــرامــات مالية بحق كل
مــن يتعمد اسـتـغــال هــذه النبتة مــن دون
الحصول على تراخيص مسبقة».
وي ـش ـيــر أح ــد ال ـعــام ـلــن ف ــي تـقـطـيــر إكـلـ ّيــل
ال ـج ـب ــل ،وي ــدع ــى ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،إلـ ــى أن ــه
يعمل سنويًا في هذه املهنة املوسمية وال
يتعامل سوى مع أشخاص يحصلون على
تــراخ ـيــص تـسـمــح لـهــم بجمعه وتـقـطـيــره.
في املقابل ،يعمد العشرات إلى تقطير هذه

ّ
العشبة من دون تراخيص .ويلفت إلــى أن
بـعــض الـعـمــال يقتلعون إكـلـيــل الـجـبــل من
ً
األرض ب ــدال م ــن االك ـت ـفــاء بـقـصــه لحماية
ج ــذوع ــه ولـتـنـبــت مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ،األمـ ــر ال ــذي
أدى إلــى التصحر في العديد من املناطق،
وفقدان هذه العشبة الهامة.
وفـ ــي نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
ّ
سعيد ،إلى
دعــا رئيس الجمهورية ،قيس
ض ــرورة حـمــايــة الـقـطــاع الـغــابــي والــرعــوي
في تونس ،من خــال تطبيق القانون على
الجميع مــن دون تمييز ،وإعـ ــادة مراجعة
م ـج ـلــة (ق ـ ــان ـ ــون) الـ ـغ ــاب ــات ل ـت ـت ـنــاســب مــع
مـسـتـجــدات الــواقــع وال ـت ـطــور الـحــاصــل في
هــذا القطاع الحيوي والحساس ،ملا يمثله
مــن قـيـمــة بيئية واجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة
ّ
وأمنية .كما ذكر أن القطاع الغابي يساهم
في توفير نحو  7ماليني يوم عمل في السنة
(مجموع أيام عمل العاملني في هذا القطاع)
و 14ف ــي امل ــائ ــة م ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـب ــاد من
الطاقة و 25في املائة من احتياجات القطيع
و 30في املائة من الدخل السنوي لقاطني
ّ
الغابات البالغ عددهم نحو مليون .كما أن
قيمته االقتصادية تناهز  900مليون دينار
(نحو  362مليونًا و 500ألف دوالر) بحسب
ّ
دراسة علمية أعدت قبل سنوات .واعتبر أن
تطبيق الـقــانــون هــو ضمانة مــن ضمانات
املحافظة على القطاع الغابي والرعوي.

وأخيرًا
«سيرج» ...رواية كوميدية عن أوشفيتز؟
نجوى بركات

ّ
قــلــة هــم مــن ال يـعــرفــون أو مــن لــم يسمعوا بالكاتبة
الـفــرنـسـيــة ياسمينة رض ــا ،امل ــول ــودة مــن أب إيــرانــي
روســي مهندس ،ومــن أم موسيقية يهودية هنغارية
انتقلت إلى فرنسا هربا من الشيوعية ،فنصوصها
امل ـســرح ـيــة ،مـثــل «فـ ـ ّـن» و«إلـ ــه املـ ـج ــزرة» ،دارت على
خـشـبـ ًـات أك ـبــر امل ـس ــارح فــي أه ــم ال ـعــواصــم الـعــاملـيــة،
منقولة إلــى نحو  35لغة ،وحــازت على أهــم الجوائز،
ولها سيناريوهات سينمائية ،وروايات أربع من بينها
«بــابــل» التي نالت جــائــزة رون ــودو ل ــأدب ،و«سـيــرج»
الصادرة حديثا عن دار فالماريون الفرنسية.
سيرج ،بطل الرواية الذي يخبرنا عنه أخوه جان ،الراوي،
خمسيني ،غير معني بـعــامــات العمر الـبــاديــة عليه،
مـتـ ّ
ـوســط الــذكــاء ،ال يهتم كثيرا بمظهره أو بنظافته،
ّ
ّ
متهكم ومــزعــج ،وه ــو شقيق آن ــا ،األخ ــت الـتــي يطلق
عليها لـقـ ُـب «الـجـنــدي» و«ال ـب ـيــدق» ،إذ كــان الشقيقان
يستخدمانها صـغـيــريــن فــي ألـعــابـهـمــا ومـعــاركـهـمــا.
األشقاء الثالثة من عائلة بوبر ،وهم «يهود من فيينا
يـنـتـمــون إل ــى الـطـبـقــة الــوسـطــى ،ولـهــم نـصــف ق ــدم في

أوساط الطليعة ونصف قدم أخرى في الكنيس» ،وفي
ذلك إشارة إلى عدم ّ
تدينهم ،وإلى إهمال الوالدة تلقينهم
تعاليم الــديــانــة الـيـهــوديــة ،بعكس إرادة األب .يجتمع
ّ
وآنا ،لدى وفاة والدتهم مارتا ،ثم ّ
يقررون،
سيرج وجان
ّ
بعد دفنها ،أن ينفذوا اقتراح ابنة سيرج ،بالسفر إلى
معسكرات أوشفيتز بيركونو ،لتكريم ذكرى جدودهم
الذين قضوا على أيــدي النازيني ،وأيضا ّ
لشد اللحمة
ّ
بــن إخ ــوة عــاقــاتـهــم متفككة ومـســاراتـهــم متباعدة
تخفي أسـ ــرارا وت ـح ـ ّـوالت وأزم ـ ــات .وبـعــد ق ــراءة نحو
ثمانني صفحة مــن الـحــوارات واملــونــولــوغــات ،وبعد أن
ّ
يتعرف القارئ بشكل كاف إلى أعضاء العائلة وأبنائهم
وأقــاربـهــم وأصدقائهم ،تبدأ الرحلة التي ستصحبنا
خاللها ياسمينة رضا إلى حيث ال نتوقع البتة ،حيث
ال دموع تذرف ،وال ذاكرة موتى ُت ّ
كرم ،وال عودة موجعة
إلى مقتلة هائلة طاولت املاليني.
على العكس من ذلك ،تستخدم الكاتبة أسلوبا ساخرا،
الذعــا ،كأنما هي تسعى إلــى نفي وجــود شــيء اسمه
االرت ـبــاط بــذاكــرة اآلخ ــري ــن ،فــالــذاكــرة هــي حـصــرا ملن
عاشوا الحدث ،أما من يجيئون من بعدهم ،فهم إنما
ّ
يزعمون التذكر« .تصنيم الذاكرة تزييف لها» ،يقول

ً
ماله ّ
يؤمها
جان ،فمعسكرات املوت باتت شبيهة بمدينة ٍ
الـسـيــاح بـســراويـلـهــم املــزرك ـشــة الـقـصـيــرة وقبعاتهم
املضحكة ونظاراتهم الشمسية ،يجولون ويثرثرون
اكتراث
ويلتقطون الصور الذاتية هنا وهناك ،من دون
ٍ
الزهور
بما سبق أن جرى فيها منذ ّعقود .أجــل ،هنا ٌ
جيد» ،والشمس قوية في
كثيرة ،ألن «اليهودي سماد
ٌ
حني ينبغي للجميع أن يرتجف بردا ،والجوع سهل ،ألن
ّ
مطعم أوشفيتز ّ
يقدم املأكوالت على أنواعها .تتسلّى
ياسمينة رضــا بــالـقــارئ ،تــأخــذه إلــى حيث ال يتوقع
أو يريد ،تنقله من املوضوعات املطروقة ،من األمكنة

ياسمينة رضا تسخر في روايتها
هذه من طبقة وسطى غربية
تجمع الحداثة إلى الخواء

املستهلكة ،لتضعه داخ ــل معيش أس ــر ٍة صــدف أنها
يهودية ،وعالقات أخو ٍة تعاني من اضطراب وتضمني،
وال بوح يجعلها متآكلة مهزوزة .نحن هنا لنكتشف
التاريخ الصغير ،وليس الكبير ،طفولة اإلخــوة ،األسر
ّ
املتفككة التي أعيد تجميعها ،الخيانات ،االنفصاالت،
 ..إلخ ،ولكن طبعا أيضا معنى الذاكرة وكيفية عملها
ٌ
ٌ
شخصيات عــديــدة أخــرى تــدور
وأسـبــاب استغاللها.
فــي فلك الشخصيات الرئيسة الـثــاث نكتشفها .آنا
متزوجة من رجـ ٍـل يسخر منه الشقيقان دومــا .جان،
مصالحات عائلية
الــراوي ،يسعى جاهدا إلــى تحقيق
ً
تفشل في النهاية ،وهو يبدو األكثر إنسانية على الرغم
ّ
مــن وض ــوح رؤي ـتــه املــتـشـحــة بـشــيء مــن االسـتـســام
ّ
والكآبة .وسيرج الذي سيزداد تعنتا ّ
وتنمرا وعصبية.
فشله فــي حياته العاطفية واملهنية سيمضي بــه إلى
مزيد مــن الغضب واألنــانـيــة .ومــع ذلــكّ ،ثمة مــا يجعل
ّ
القارئ الشاهد على انزالقه وتدهور حاله ،يتعلق به.
ياسمينة رض ــا تسخر فــي روايـتـهــا ه ــذه مــن طبقة
وسطى غربية تجمع الحداثة إلــى الـخــواء ،في كلمات
ّ
طــنــانــة ف ــاق ــدة أي مـعـنــى .أم ــاك ــن ال ــذاك ــرة ،أو واج ــب
الذكرى ،برأيها ،أحدها.
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