الصحافة تحتضر :كورونا واالستبداد

َ
عرقل كليًا أو جزئيًا في  73بالمائة من البلدان ،تحت وطأة وباء
العمل الصحافي ي ُ
كورونا واالستبداد والقمع وأزمة الثقة]21[ .
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الحدث

منافع لقاح «جونسون أند جونسون» تفوق مخاطره
بـعــد ال ـج ــدال ال ــذي ط ــاول ل ـقــاح «أوك ـس ـف ــورد-
أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا» امل ـ ـضـ ــاد لـ ـك ــوفـ ـي ــد ،19-ب ــرز
أخيرًا جــدال مماثل حول لقاح «جونسون أند
ّ
جــونـســون» ال ــذي ُصــنــع كــذلــك بـهــدف تطويق
ّ
فيروس كورونا الجديد بعد تسجيل تجلطات
دموية وإن كانت نادرة كحال أسترازينيكا .وفي
هذا اإلطار ،أعلنت وكالة األدوية األوروبية بعد
مباحثات حول لقاح «جونسون أند جونسون»،
أمس الثالثاءّ ،أن منافعه تفوق مخاطره ،داعية
إلى إدراج التجلط الدموي كأثر جانبي نادر له.
ّ
وهــذا مــا كانت قــد خلصت إليه فــي مــا يتعلق

بلقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» .وفي سياق
متصل ،رأى األستاذ في جامعة إيموري في
ّ
أتــانـتــا األم ـيــرك ـيــة ،غــويــدو سـيـلـفـسـتــري ،أنــه
ّ
ـوخــي ال ـحــذر امل ـفــرط مــن لـقـ َ
ـاحــي
مــن الـخـطــأ تـ
«أوكـسـفــورد-أسـتــرازيـنـيـكــا» و»جــونـســون أند
ج ــون ـس ــون» .وقـ ــال سـيـلـفـسـتــري ف ــي مقابلة
ّ
مع صحيفة «إل فاتو كووتيديانو» اإليطالية،
أم ــس ال ـثــاثــاءّ ،إن «خـطــر ح ــدوث آث ــار ضــارة
ّ
شديدة ،ال ّ
سيما التجلطات الدموية ،منخفض
ّ
ج ـ ـدًا» ،م ـح ــذرًا م ــن أن ــه «ال يـنـبـغــي االسـتـهــانــة
بخطر البقاء سجناء الحذر املفرط» .من جهة

أخـ ــرى ،أش ــار عــالــم امل ـنــاعــة اإلي ـطــالــي وعضو
أكاديمية «لينتشي» الوطنية ،غــويــدو فورني،
ّ
أمــس الثالثاء ،إلــى اقتناعه بأنه حتى لو قالت
ّ
أوروبــا وداعــا لشركة أسترازينيكا فــإن «لقاح
أوكسفورد-أسترازينيكا املضاد لكوفيد19-
ينقذ األرواح» .وت ـحـ ّـدث فــورنــي عــن «عنصر
علمي وآخر صناعي  -اقتصادي  -سياسي»،
مــوضـحــا ّأن «ش ــرك ــة أسـتــرازيـنـيـكــا جعلتنا
ّ
نـعــانــي إذ إن ـهــا أعـطــت جــرعــات لقاحها لــدول
ّ
أخــرى ّ
ووزعتها بشكل أقــل في أوروب ــا ،األمر
ّ
الذي قد يخلق ضغينة»ّ .
وشدد فورني على أنه

«من وجهة نظر علمية ،ال يجب علينا أن نخاف
ّ
من تلقي هذا اللقاح وأن ننتظر لقاحًا أفضل
ّ
مـنــه» ،مــؤكـدًا أن «خـطــر اإلصــابــة بكوفيد19-
أعلى بكثير من املخاطر املحتملة املرتبطة بهذا
ّ
اللقاح» .يأتي كل ذلك في حني بلغ إجمالي عدد
إصابات كورونا حول العالم نحو  142مليونًا
و 800ألف إصابة ،من بينها نحو  ّ121مليونًا
ـاف ،فــي حــن تخطى عدد
و 350ألــف حالة تـعـ ٍ
الوفيات ثالثة ماليني و 45ألــف وفــاة ،بحسب
موقع «ورلد ميترز» أمس الثالثاء.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،آكي)
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مفاوضات فيينا النووية

بعد ساعات من فوزه بوالية رئاسية سادسة ،أعلنت السلطات التشادية ،أمس الثالثاء،
مقتل رئيس البالد إدريس ديبي في جبهة قتال ضد متمردين شمال البالد ،وتشكيل
مجلس انتقالي برئاسة نجل الرئيس سيتولى الحكم لفترة  18شهرًا تجرى بعدها
انتخابات جديدة ،مع فرض حظر تجول وإغالق الحدود

فريق عمل ثالث لتذليل الخالفات

كشف االتحاد األوروبي
عن حصول تقدم
في الملف النووي
اإليراني ،لكنه أشار في
المقابل إلى أنه ال يزال
هناك عمل صعب
للتوصل التفاق

تشاد

مقتل إدريس ديبي

فيينا ،طهران ـ العربي الجديد

حكم عسكري ـ
عائلي لفترة انتقالية
قبل انتخابات الختيار
رئيس جديد

للحديث تتمة...

الجزائر:
المعركة الخاسرة
عثمان لحياني

هل يمكن أن يكون املجتمع املدني
في الجزائر ،على هشاشته الراهنة
وارتباطاته الريعية والنفعية بالسلطة،
ً
بديال لألحزاب السياسية في البرملان
والحكومة والبلديات؟ وهل للمجتمع
املدني مشروع سياسي يمكن تحويله
إلى برنامج للحكم باألساس؟
بشكل غير مسبوق تدفع السلطة
السياسية في الجزائر بفعاليات
املجتمع املدني دفعًا ،لتكون الحصان
الرئيس والقوة املهيمنة على برملان
يونيو/حزيران  ،2021بهدف تشكيل
أغلبية رئاسية لصالح الرئيس عبد
املجيد تبون .على هذا النحو يجري
تفصيل املشهد الجزائري من قبل
السلطة ،مواءمة ملرحلة ما بعد
االنتخابات البرملانية.
تستند السلطة في هذا الخيار إلى
موقف عاصف للحراك في بداياته
من األحزاب السياسية عامة .إذ
ُينكر الكثير من الجزائريني على
األحزاب إخفاقها في إحداث فارق
وصنع التغيير ،ويعتقدون أنها
كانت شريكة للسلطة في صناعة
النكبات السياسية واالقتصادية.
ويجزم الجزائريون أن األحزاب ،سواء
تلك التي جربت خيار املشاركة في
الحكومة أو التي بقيت خارجها،
شريكة للسلطة في إنتاج منظومة
حكم فاشلة دفعت الدولة إلى حافة
االنهيار ،وأنه بسبب القبول بمسايرة
نظام فاسد تم إتالف مقدرات البلد.
في هذا التقييم قليل من العدل
وكثير من الظلم للحركة السياسية
ونضاالتها من أجل الديمقراطية في
الجزائر .فقد بذلت األحزاب امللتزمة
باملسألة الديمقراطية والحريات
جهدًا نضاليًا مشهودًا ،واستخدمت
ما أمكن من األدوات التي أتيحت
لها ملقاومة االستبداد على مراحل
مختلفة.
لم يكن ممكنًا للحراك الشعبي أن
يكون كلحظة ثورية لوال نضال
متراكم لألحزاب امللتزمة باملطلب
الديمقراطي ،من يساريني وإسالميني
وتقدميني ،ولوال نضاالت نقابية
وتضحيات فواعل مدنية وأقالم
صحافية وجهد الحركة الحقوقية،
وغيرها من الفواعل الحية ،التي
خاضت جوالت من التدافع مع السلطة
من أجل الديمقراطية .وقد نجحت
في محطات أقل ،وأخفقت في أكثرها
ألسباب موضوعية ،بحيث لم تكن
املوازين متكافئة مطلقًا .وال يجب
التغاضي عن كل ذلك.
كان واضحًا منذ بداية الحراك الشعبي
في فبراير/شباط  2019أن خطاب
شيطنة األحزاب لم يكن عفويًا ،بل كان
منتجًا بطريقة بيداغوجية استهدفت
تحييد األحزاب وعزلها عن حراك
الشارع ،ليسهل للسلطة االنفراد به.
سقط الحراك في هذا الفخ مبكرًا،
وانكمشت األحزاب عنه .خسر كالهما
وربحت السلطة اللعبة في النهاية.

يـفـتــح اإلعـ ـ ــان ع ــن مـقـتــل الــرئـيــس
التشادي إدريس ديبي ،الحاكم منذ
 30ع ــام ــا ،ب ـعــد س ــاع ــات م ــن إع ــادة
انتخابه لوالية رئاسية سادسة ،الباب أمام
أسـئـلــة كـثـيــرة فــي ت ـشــاد ،الـتــي ت ـحــارب منذ
سـنــوات الجهاديني فــي أفريقيا إلــى جانب
القوات الفرنسية وضمن قوات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة في مالي .فعلى الرغم
من مسارعة الجيش إلى إعالن تولي مجلس
ع ـس ـكــري ان ـت ـقــالــي ب ــرئ ــاس ــة ن ـجــل الــرئ ـيــس
ال ــراح ــل ،مـحـمــد إدري ـ ــس دي ـبــي ( 37عــامــا)،
الحكم لفترة انتقالية تمتد لــ 18شهرًا ،فإن
ُ
ت ـس ــاؤالت ت ـطــرح ح ــول ن ـجــاح ه ــذا املجلس
في ضبط األوضــاع في البالد وكبح هجوم
ً
املتمردين شماال ،في وقت بقيت فيه الكثير
من التفاصيل حول مقتل ديبي غير واضحة.
وأع ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـيــش ال ـت ـشــادي
ال ـج ـن ــرال عـ ــزم ب ــرم ــان ــدوا أغ ــون ــا ،ف ــي بـيــان
تلي عبر تلفزيون تـشــاد ،أمــس الـثــاثــاء ،أن
«رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ
أنفاسه األخـيــرة مدافعًا عن وحــدة وسالمة
األراضـ ــي فــي ســاحــة امل ـعــركــة ...نعلن ببالغ
األســى للشعب التشادي نبأ وفــاة ماريشال
تشاد الثالثاء في  20إبريل  .»2021وأضاف
أن دي ـب ــي «ت ــول ــى زم ـ ــام امل ـع ــرك ــة الـبـطــولـيــة
ض ــد ج ـحــافــل إره ــاب ـي ــن م ــن لـيـبـيــا .أصـيــب
خــال االشـتـبــاكــات وتــوفــي لــدى عــودتــه إلى
ن ـجــام ـي ـنــا» .وأض ـ ــاف امل ـت ـحــدث أن املـجـلــس
العسكري االنتقالي برئاسة محمد إدريس
ديبي سيتولى الحكم ،ويضمن «االستقالل
الوطني وسالمة األراضي والوحدة الوطنية
واح ـ ـتـ ــرام املـ ـع ــاه ــدات واالتـ ـف ــاق ــات الــدول ـيــة
ويضمن مرحلة انتقالية مدتها  18شهرًا»
تجرى بعدها «انتخابات حرة وديمقراطية
وش ـف ــاف ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى ف ــرض ح ـظــر تـجــول
وإغ ـ ــاق الـ ـح ــدود ال ـبــريــة وال ـج ــوي ــة لـلـبــاد.
كذلك ،جرى حل الحكومة واملجلس الوطني
ُ
وفـ ـ ــرض ح ـظــر ت ـج ــول م ــن ال ـس ــادس ــة مـســاء
ح ـتــى ال ـخــام ـســة ص ـب ــاحــا .وقـ ــال ب ــرم ــان ــداو
«املجلس العسكري االنتقالي يطمئن الشعب
الـتـشــادي بــأنــه تــم اتـخــاذ جميع اإلج ــراءات
لضمان السالم واألمن والنظام الجمهوري»،
داعيًا جميع التشاديني في الداخل والخارج
إلى الحوار.
وبينما لم تتضح بشكل كامل تفاصيل مقتل
ديبي ،فإن وزراء وضباطًا بارزين كانوا قد
ق ــال ــوا اإلث ـن ــن إن دي ـبــي ذه ــب إل ــى الجبهة
شمال الـبــاد يومي السبت واألح ــد بعد أن
ت ـقـ ّـدم امل ـت ـمــردون امل ـت ـمــركــزون عـبــر ال ـحــدود
ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي لـيـبـيــا مل ـئ ــات ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات
ج ـن ــوب ــا ن ـح ــو ال ـع ــاص ـم ــة ن ـج ــام ـي ـن ــا .وك ــان
الجيش يحارب مجموعة من املتمردين من
التناوب والوفاق في تشاد» (فاكت)
«جبهة
ّ
كانت قد شنت هجومًا من قواعدها الخلفية
في ليبيا يــوم االنتخابات الرئاسية في 11
إبــريــل /نـيـســان الـحــالــي .وأعـلـنــت الحكومة
السبت أن هـجــوم املـتـمــرديــن فــي مقاطعتي
تيبستي وكانيم «انتهى» .لكن االشتباكات
اس ـت ــؤن ـف ــت مـ ـس ــاء األحـ ـ ـ ــد .وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـق ــوات
التشادية االثنني مقتل أكثر من  300متمرد
ً
ق ـ ــادوا ت ــوغ ــا ق ـبــل ثـمــانـيــة أيـ ــام ف ــي شـمــال
الـبــاد ،إضــافــة إلــى مقتل خمسة جـنــود في
ال ـق ـتــال .وك ــان ــت «ف ــاك ــت» ق ــد ق ـ ّـدم ــت اإلثـنــن
قائمة تضمنت أسماء كبار الضباط القتلى
واملفقودين والجرحى والهاربني ،ورد فيها
اسم إدريس ديبي.
وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش ال ـت ـش ــادي
«املــارشــال إدريــس ديبي إيتنو تولى قيادة
العمليات خالل قتال بطولي ضد إرهابيني
مــن ليبيا ،مثلما فعل فــي كــل مــرة تتعرض
فـيـهــا مــؤس ـســات الـجـمـهــوريــة لـخـطــر داه ــم.
أصيب خالل القتال وتوفي لدى عودته إلى
نجامينا».
وف ـ ــاة دي ـب ــي ال ـ ــذي ي ـح ـكــم ت ـش ــاد م ـن ــذ ع ــام
 1990جــاءت بعد يــوم من إعالنه فائزًا في
انتخابات رئاسية بنسبة  79,32في املائة
مــن األصـ ــوات ،وفـقــا للنتائج األول ـيــة التي
أصدرتها مساء االثـنــن هيئة االنتخابات
الــوطـنـيــة ،وكــانــت ستمنحه فـتــرة ســادســة
ف ــي ال ـس ـل ـطــة .وق ــاط ــع االن ـت ـخ ــاب ــات معظم
ً
خ ـصــومــه ال ــذي ــن ش ـك ــوا ط ــوي ــا م ــن حكمه

ي ـب ــدو أن امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي بــدأ
ينتقل إلــى مرحلة جــديــدة ،تحتاج إلى
قرارات سياسية ،إذ قطع املفاوضون في
فيينا اجتماعاتهم للعودة إلى بلدانهم
لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور .وفـ ـ ــي حـ ــن س ـي ـت ــم تـشـكـيــل
مـجـمــوعــة ثــال ـثــة م ــن ال ـخ ـب ــراء للتعامل
مــع «تسلسل محتمل» لخطوات عملية
ت ـ ــؤدي ل ـل ـع ــودة بــال ـكــامــل إلـ ــى االتـ ـف ــاق،
ه ــددت ط ـه ــران بــوقــف امل ـف ــاوض ــات «إذا
اتـ ـج ــه مـ ـس ــار ال ـ ـح ـ ــوارات ن ـح ــو إض ــاع ــة
الـ ــوقـ ــت وامل ـ ـسـ ــاومـ ــات والـ ـطـ ـلـ ـب ــات غـيــر
املنطقية».
وبـعــد ســاعــة ونـصــف الـســاعــة ،اختتمت
أطـ ـ ــراف االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،وهـ ــي إيـ ــران
وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا وأملــان ـيــا وروسـيــا
والـ ـص ــن ،اج ـت ـمــاع ـهــا ،ف ــي فـيـيـنــا أمــس
ال ـثــاثــاء ،فــي إط ــار الـجــولــة الــراب ـعــة من
م ـبــاح ـث ــات ال ـل ـج ـنــة امل ـش ـت ــرك ــة لــات ـفــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ن ـ ـ ــواب وزراء
خارجية الدول.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليــرانـيــة ،في
إيجاز صحافي ،أن رئيس الوفد اإليراني
ملباحثات فيينا ،عباس عراقجي ،جدد
ال ـت ــأك ـي ــد ،خـ ــال االج ـت ـم ــاع أم ـ ــس ،على
م ــواق ــف طـ ـه ــران ب ـش ــأن تـنـفـيــذ االت ـف ــاق
النووي و«املسار الذي ينبغي أن ُيسلك»،
مـضـيـفــة أن «م ـس ــار امل ـبــاح ـثــات يمضي
إل ــى األمـ ــام ،عـلــى الــرغــم مــن الصعوبات
وال ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة» .وه ــدد عــراقـجــي
بأن «الوفد اإليراني سيوقف املفاوضات
إذا اتجه مسار ال ـحــوارات نحو إضاعة
الـ ــوقـ ــت وامل ـ ـسـ ــاومـ ــات والـ ـطـ ـلـ ـب ــات غـيــر
املنطقية».
وكشفت الخارجية اإليــرانـيــة عــن اتفاق
امل ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع ع ـلــى تشكيل
ف ــري ــق ع ـم ــل ث ــال ــث ل ـب ـحــث «ال ـتــرت ـي ـبــات
العملية الــازمــة لتنفيذ رفــع العقوبات
وثم عودة أميركا إلى االتفاق النووي»،
مشيرة إلى عودة الوفود إلى عواصمها
لـلـتـشــاور ،واسـتـئـنــاف اجـتـمــاع اللجنة
امل ـش ـت ــرك ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى نـ ـ ــواب وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات ال ـف ـن ـي ــة عـلــى
مستوى الخبراء األسبوع املقبل.
من جهته ،قال املدير السياسي لالتحاد
األوروبـ ـ ــي أنــري ـكــه مـ ــورا ،ال ــذي يـتــرأس
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ،إن «هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ــى
املزيد من العمل الصعب» في مباحثات

تحديات جمة
إضــــافــــة إلـــــى الــجــمــاعــات
الــمــتــمــردة ،تـــواجـــه تــشــاد
تحديات اقتصادية ومعيشية
عــديــدة .عــام  ،2020انكمش
إجمالي الناتج الداخلي بنسبة
 0,6فــي المائة بحسب البنك
األفريقي للتنمية ،متأثرا بتوقف
إنتاج النفط وإغــاق الحدود
في مواجهة فيروس كورونا.
في  2018كان حوالى  42في
المائة مــن السكان يعيشون
تــحــت عــتــبــة الــفــقــر وفــق
البنك الدولي .وتسجل تشاد
أحــد أعلى مــعــدالت وفيات
األمــهــات في وســط أفريقيا،
كما يموت فيها طفل من
كل خمسة قبل عامه الخامس
بحسب البنك الــدولــي .ويصل
عــدد السكان إلــى حوالى 16
مليون نسمة وتستقبل البالد
أكثر من  450ألف الجئ.
لم تتضح بشكل كامل تفاصيل مقتل ديبي (ماركو لونغاري /فرانس برس)

التحالف مع الغرب غطاء للتسلط

ثالثون عامًا في الحكم

ُ
ُي ـع ـت ـبــر إدري ـ ــس ديـ ـب ــي ،ال ـ ــذي أع ـل ــن
مـقـتـلــه أم ــس ال ـث ــاث ــاء ع ــن  68عــامــا،
أحد أطول الزعماء حكمًا في أفريقيا،
وهـ ـ ــو ح ـل ـي ــف لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـغ ــربـ ـي ــة فــي
الـ ـقـ ـت ــال ضـ ــد الـ ـجـ ـه ــادي ــن فـ ــي غ ــرب
ووس ـ ــط ال ـ ـقـ ــارة .وصـ ــل ديـ ـب ــي ،وهــو
قائد سابق للجيش ،إلى السلطة عام
 ،1990عندما أطاحت قواته املتمردة
بالرئيس آنــذاك حسني حبري ،الذي
أديـ ـ ـ ــن الحـ ـق ــا بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ان ـت ـه ــاك ــات
لـحـقــوق اإلن ـســان فــي محكمة دولـيــة
بــالـسـنـغــال .اسـتـمــر دي ـبــي فــي الـفــوز
باالنتخابات على مر السنني ،وحصل
عـ ـل ــى  61فـ ــي املـ ــائـ ــة مـ ــن األصـ ـ ـ ــوات
ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2016ق ـبــل اإلعـ ــان،
االث ـن ــن ،ع ــن إعـ ــادة انـتـخــابــه لــواليــة
ســادســة بحصوله على أكـثــر مــن 79
فــي املــائــة مــن األص ــوات ،فــي االقـتــراع
الــرئــاســي ال ــذي جــرى فــي  11إبــريــل/
نيسان الحالي .في العام  ،2018فرض
دسـ ـت ــورًا ج ــدي ـدًا يـسـمــح ل ــه بــالـبـقــاء
فــي السلطة حتى  .2033تمت ترقية
ديبي ،وهو جندي مخضرم ،إلى رتبة
م ــارش ــال ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب املــاضــي.
اع ـت ـم ــد دي ـب ــي ع ـل ــى إحـ ـك ــام قـبـضـتــه
عـلــى مــؤسـســات ال ــدول ــة وأح ــد أقــوى

الـقـمـعــي .وعـمــل ديـبــي عـلــى وض ــع دسـتــور
جــديــد فــي  2018كــان سيتيح لــه البقاء في
السلطة حتى عام  2033على الرغم من أنه
تـضـ ّـمــن ف ــرض قـيــود عـلــى ف ـتــرات الــرئــاســة.
وحصل على لقب مارشال في  .2020وكان
ق ــد ق ــال قـبــل ان ـت ـخــابــات األس ـب ــوع املــاضــي

الـ ـجـ ـي ــوش فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة لــاح ـت ـفــاظ
ب ــال ـس ـل ـط ــة .وق ـ ـ ــال أخ ـ ـي ـ ـرًا إن ـ ــه يـعـلــم
مسبقا أنه سيفوز مجددًا «كما فعلت
ط ــوال الـثــاثــن عــامــا املــاض ـيــة» .ركــز
في حملته االنتخابية األخيرة بشكل
أساسي على «السالم واألمن» اللذين
يقول إنه أرساهما في بالده ،الواقعة
فــي منطقة مـضـطــربــة ،إذ تـقــع تشاد
ب ــن ل ـي ـب ـيــا والـ ـ ـس ـ ــودان وج ـم ـهــوريــة
أفريقيا الوسطى .أنشأ ديبي نظامًا
رئــاس ـيــا ب ــا رئ ـي ــس وزراء أو نــائــب
رئـيــس ،فيما تنتظر تـشــاد منذ عام
 2015إجــراء انتخابات تشريعية تم
تأجيلها عــدة م ــرات ،وحــالـيــا مقررة
في أكتوبر/تشرين األول .2021
وك ــان ــت إع ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب دي ـب ــي قـبــل
أيام متوقعة ،إذ لم ُيقبل التشاديون
بحماسة على االنتخابات ،ألنــه كان

أحكم ديبي قبضته
على مؤسسات
الدولة والجيش

يواجه ستة مرشحني ال ثقل سياسيًا
ل ـ ـهـ ــم ،إذ إن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة أزاح ـ ـ ـ ـ ــت عــن
السباق ،بموجب القانون أو العنف
او ال ـتــره ـيــب ،الـشـخـصـيــات ال ـب ــارزة
ال ـق ـل ـي ـل ــة فـ ــي امل ـ ـعـ ــارضـ ــة امل ـن ـق ـس ـمــة
ً
أص ـ ــا .وم ـن ــذ أشـ ـه ــر ،ح ـظ ــر ال ـن ـظــام
بشكل منهجي «امل ـس ـيــرات السلمية
م ــن أجـ ــل ال ـ ـت ـ ـنـ ــاوب» ،الـ ـت ــي ح ــاول ــت
أحزاب املعارضة تنظيمها كل سبت.
وق ـ ــام ـ ــت شـ ــرطـ ــة مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـش ـغ ــب
بـتـفــريـقـهــا بـعـنــف ع ـنــد بــدئ ـهــا .وفــي
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،اعـتـقـلــت الـسـلـطــات
ع ـ ــدة أش ـ ـخـ ــاص ،وبـ ـ ـ ــررت ال ـح ـكــومــة
القبض عليهم بما قالت إنه مؤامرة
الغ ـت ـيــال سـيــاسـيــن وتـفـجـيــر مــراكــز
اق ـتــراع ومـقــر مفوضية االنتخابات.
يعد ديبي أحد حلفاء الدول الغربية
فــي القتال ضــد الجهاديني فــي غرب
ووســط أفريقيا ،وخصوصًا جماعة
«بــوكــو حـ ــرام» ،وات ـخــذت فــرنـســا من
نجامينا مــركــزا لعملياتها ملكافحة
اإلرهاب في منطقة الساحل .وأعلنت
تـشــاد فــي فـبــرايــر/شـبــاط نشر 1200
جـ ـن ــدي إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى  5100ج ـن ــدي
فرنسي في املنطقة.
(فرانس برس ،رويترز)


«أع ـ ــرف سـلـفــا أن ـن ــي س ــأف ــوز مـثـلـمــا فعلت
طوال الثالثني عامًا املاضية» .ويشي تعيني
مـحـمــد دي ـبــي رئـيـســا لـلـمـجـلــس االنـتـقــالــي
بالتوجه نحو حكم عائلي عسكري مشترك
ل ـت ـشــاد خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ،وك ـ ــان نجل
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل يـظـهــر بــان ـت ـظــام مــرتــديــا

زيـ ــا ع ـس ـكــريــا م ـم ـ ّـوه ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب وال ـ ــده،
وكــان يتولى قيادة وحــدة النخبة املعروفة
بقبعاتها الـحـمــراء وامل ـعــروفــة للتشاديني
ب ــاس ــم الـ ـح ــرس ال ــرئ ــاس ــي .ون ـع ــت فــرنـســا
ديبي ،وحثت على سرعة العودة إلى الحكم
امل ــدن ــي واالن ـت ـق ــال الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة ،بعد

تشكيل مجلس عسكري مؤقت .وقال مكتب
الرئيس إيمانويل ماكرون في بيان «فقدت
فرنسا صديقًا شجاعًاّ ...
تعبر (فرنسا) عن
التزامها القوي بدعم استقرار تشاد ووحدة
أراضيها» .وتابع البيان أن فرنسا «تشدد
على أهمية أن تتم املــرحـلــة االنتقالية في
ظ ــروف سلمية وب ــروح مــن ال ـحــوار مــع كل
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــن وامل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
وال ـس ـمــاح بــال ـعــودة الـســريـعــة إل ــى حوكمة
تـشـمــل الـجـمـيــع وتـعـتـمــد عـلــى املــؤسـســات
املدنية» .من جهتها ،حثت وزارة الخارجية
األميركية رعاياها في تشاد على مغادرة
الـ ـب ــاد ع ـبــر رح ـ ــات ت ـج ــاري ــة ،قــائ ـلــة إنـهــا
ال ت ـت ــوق ــع ت ــوف ـي ــر رحـ ـ ــات إج ـ ـ ــاء .وك ــان ــت
فرنسا أبــرز حلفاء ديبي وتعتبره شريكًا
أســاس ـيــا ف ــي ال ـح ــرب ض ــد ال ـج ـهــاديــن في
منطقة الساحل .وتشاد الواقعة بني الدول
التي تعيش نزاعات ،مثل ليبيا والسودان
وجمهورية أفريقيا الوسطى ،هي مساهم
رئيسي من حيث عدد الجنود والسالح في
هذا الصراع .كما أن الجيش التشادي ّ
يزود
قــوات حفظ الـســام التابعة لألمم املتحدة
ف ــي م ــال ــي ب ــإح ــدى ف ــرق ــه الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـتــي
تعتبر األكثر خبرة في القوة املشتركة لدول
الساحل وهي موريتانيا ومالي وبوركينا
ف ــاس ــو وال ـن ـي ـجــر وتـ ـش ــاد .وت ـش ـهــد ال ـبــاد
ت ـحــديــات عـسـكــريــة عـلــى ك ــل ح ــدوده ــا .في
منطقة بحيرة تـشــاد يـحــارب الجيش منذ
عام  2015ضد فصيل من «بوكو حرام» بايع
تنظيم «داعش» .وتضم العاصمة نجامينا
مقر العملية الفرنسية ملكافحة الجهاديني
«ب ــرخ ــان» الـتــي أطـلـقــت فــي  .2014وتشهد
أي ـضــا نــزاعــا بــن مختلف املـجـمــوعــات من
املزارعني ومربذي املواشي في أقاليم وداي
وسيال في الـشــرق .وفــي جبل تيبستي في
ال ـش ـمــال وع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع لـيـبـيــا يــواجــه
الجيش متمردين ومنقبني عن الذهب.
ومـنــذ مــا بعد االسـتـقــال عــام  ،1960عرفت
تـشــاد حــالــة كـبـيــرة مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار ،مع
تمرد في الشمال اعتبارًا من عام  .1965وفي
 ،1980اندلعت حرب أهلية بني أنصار رئيس
حكومة االتحاد الوطني االنتقالي غوكوني
وداي ووزير دفاعه حسني حبري الذي تولى
الـسـلـطــة ع ــام  .1982وف ــي ع ــام  ،1990أطــاح
إدريس ديبي بحسني حبري.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

فيينا ،متحدثًا عن االتفاق على تشكيل
ف ــري ــق ث ــال ــث مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء .وأكـ ـ ـ ــد ،فــي
تـغــريــدة ،أن الدبلوماسية هــي السبيل
ال ــوح ـي ــد مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات» ب ـشــأن
خطة العمل الشاملة املشتركة ،مشيرًا
إلــى «تـقــدم قــد حصل خــال األسبوعني
املاضيني» .وذكر االتحاد األوروبي ،في
بـيــان« ،ج ــدد املـشــاركــون تــأكـيــد عزمهم
على مــواصـلــة جـهــودهــم الدبلوماسية
امل ـش ـت ــرك ــة ،وع ـب ــر االت ـ ـصـ ــاالت ال ـفــرديــة
امل ـس ـت ـمــرة لـلـمـنـســق م ــع كــافــة األطـ ــراف
والواليات املتحدة».
وك ـت ــب ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي لـ ــدى الــوكــالــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة م ـي ـخــائ ـيــل
أول ـي ــان ــوف ،فــي ت ـغــريــدة« ،ال ـي ــوم عبرت
اللجنة املشتركة لخطة العمل الشاملة
املشتركة (االتفاق النووي) عن االرتياح
لـلـتـقــدم امل ـحــرز فــي امل ـفــاوضــات الــرامـيــة
إلحياء االتفاق النووي» .وأضاف «تقرر
أخــذ قسط مــن الــراحــة للسماح للوفود
بأداء واجباتها والتشاور مع العواصم.
وسـتـجـتـمــع ال ـل ـج ـنــة مـ ــرة أخ ـ ــرى أوائـ ــل
األس ـ ـبـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل» .وأض ـ ـ ــاف «بــال ـن ـظــر
إل ــى الـتـقــدم ال ــذي تـحـقــق فــي مـحــادثــات
فيينا حتى اآلن ،قررت اللجنة املشتركة
لالتفاق النووي تشكيل مجموعة عمل
ث ــال ـث ــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ت ـس ـل ـســل مـحـتـمــل
لخطوات عملية تــؤدي للعودة بالكامل
لالتفاق النووي اإليراني».
وق ـ ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـص ـي ـنــي لـ ــدى ال ــوك ــال ــة
الدولية للطاقة الــذريــة ،وانــغ تشون ،إن
ال ـطــرفــن بـ ــدءا عـمـلـيــة صـيــاغــة الت ـفــاق،
وإن الرؤية لديهما باتت أكثر وضوحًا
بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الوثيقة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة .وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن األول ـ ــوي ـ ــة
األولــى ال تــزال التركيز على رفع أميركا
العقوبات عن إيران.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة مـ ــواك ـ ـبـ ــة
ملـبــاحـثــات فيينا ب ـشــأن تنفيذ االت ـفــاق
ال ـن ــووي ك ـش ـفــت ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
عــن أن ــه «رغ ــم الـتـقــدم ال ــذي حـصــل منذ
الـسـبــت (امل ــاض ــي) ،لـكــن إح ـيــاء االت ـفــاق
النووي ما زال يواجه عقبات أساسية».
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن امل ـبــاح ـثــات غير
املـبــاشــرة بــن إي ــران والــواليــات املتحدة
ك ـ ـ ـ ــادت أن تـ ـنـ ـفـ ـج ــر ن ـ ـهـ ــايـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
املـ ــاضـ ــي ،وواج ـ ـهـ ــت «م ـ ــأزق ـ ــا» ،ق ـب ــل أن

ال استعداد أميركيًا
بعد لرفع جميع
العقوبات عن إيران
تقرر استئناف اجتماع
اللجنة المشتركة
األسبوع المقبل

تـتــدخــل األط ـ ــراف األخ ـ ــرى ،وع ـلــى وجــه
التحديد الجانب الروسي ،إلقناع إيران
باالستمرار في املفاوضات.
وأش ـ ـ ــارت امل ـ ـصـ ــادر ،ال ـت ــي ف ـض ـلــت عــدم
الكشف عن هويتها ،إلى أنه «ال استعداد
أمـ ـي ــركـ ـي ــا بـ ـع ــد لـ ـلـ ـتـ ـج ــاوب م ـ ــع مـطـلــب
ط ـه ــران ب ـشــأن رف ــع جـمـيــع ال ـع ـقــوبــات».
وكـشـفــت أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة اقترحت
على إي ــران عبر أط ــراف االتـفــاق النووي
«إع ـفــاءات لتصدير النفط واإلف ــراج عن
األرصدة اإليرانية املجمدة» في الخارج
بسبب الـعـقــوبــات الـتــي فــرضــت عليها.
وأوضـحــت أن الــواليــات املتحدة ومعها
ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة ال ـث ــاث الـشــريـكــة في
االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،فــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا
وأمل ــانـ ـي ــا ،ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه إبـ ـ ــرام «ات ـف ــاق
م ــؤق ــت» ع ـلــى أس ـ ــاس ت ـلــك امل ـق ـتــرحــات،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ال ــوف ــد اإليـ ــرانـ ــي يــرفــض
ه ــذا ال ـتــوجــه ،مــع الـتـمـســك بــاملــوقــف من
تنفيذ الطرفني بالكامل لالتفاق النووي.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه «بـ ـع ــد اح ـ ـتـ ــدام ال ـخ ــاف ــات
ات ـف ـقــت األطـ ـ ــراف ع ـلــى ص ـيــاغــة م ـســودة
بـ ـش ــأن الـ ـنـ ـق ــاط امل ـش ـت ــرك ــة مـ ــع تــرح ـيــل
النقاط الخالفية إلى املراحل املقبلة من
امل ـبــاح ـثــات» ،مـشـيــرة إل ــى أن الـخــافــات
بـشــأن رفــع الـعـقــوبــات« ،لــم تـحــرز تقدمًا
كبيرًا وذلــك لوجود خالفات عميقة بني
الـطــرفــن ح ــول طبيعة الـعـقــوبــات التي
يجب أن تلغى».
وب ـ ّـي ـن ــت أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أبـلـغــت
إيــران استعدادها لرفع العقوبات التي
ال تـنـسـجــم م ــع االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي« ،لـكــن
هــذا املوقف أيضًا يخضع عند مناقشة
التفاصيل لتفسيرات ترفضها طهران»،
مشيرة إلــى أن هــذا املــوقــف األمـيــركــي ال
يشمل العقوبات الجديدة التي فرضها
الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب على
إي ـ ــران ،وه ــي غـيــر تـلــك ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ُرف ـ ـعـ ــت ع ـن ـهــا وأعـ ـ ـ ــاد تـ ــرامـ ــب فــرض ـهــا.
ً
وقـ ــالـ ــت امل ـ ـص ـ ــادر إن «ه ـ ـنـ ــاك تـ ــداخـ ــا
ع ـم ـي ـقــا ب ــن ال ـعـ ـق ــوب ــات» الـ ـت ــي ُفــرضــت
عـلــى ط ـه ــران« ،فـهـنــاك عـقــوبــات فــرضــت
ُعليها بسبب البرنامج الـنــووي ،لكنها
فرضت مرة أخرى تحت عنوان مكافحة
اإلره ــاب وعـنــاويــن أخ ــرى» ،مشيرة إلى
أن «إلـغــاء هــا بالكامل يتسم بتعقيدات
فـنـيــة وسـيــاسـيــة فــي ال ــداخ ــل األمـيــركــي
ويـ ـع ـ ّـرض إدارة الــرئ ـيــس (جـ ــو) بــايــدن
إلحراج داخلي كبير».
وكان املتحدث باسم الحكومة اإليرانية
عـلــي ربـيـعــي ق ــد اسـتـبــق االج ـت ـمــاع في
فيينا باإلشارة إلى تفاؤل حذر بإمكانية
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم إلحـ ـي ــاء االت ـف ــاق
ال ـنــووي .وأوض ــح أن ع ــودة أمـيــركــا إلى
تـعـهــداتـهــا ال تـسـتـغــرق وق ـتــا ،لـكـنــه أكــد
أن طـهــران «ليست مستعجلة» فــي رفع
العقوبات ،وأنها «لــن تقدم أي تنازالت
خ ـ ــارج االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي» .وج ـ ــدد ربــط
عودة طهران لتنفيذ التزاماتها النووية
ال ـتــي أوقـفـتـهــا بــرفــع جـمـيــع الـعـقــوبــات
والتحقق من ذلك عمليًا.

ترحيب إيراني بوساطة مع السعودية
طهران ،بغداد ـ العربي الجديد

ما زال الغموض يكتنف وجود مباحثات
سعودية إيرانية بواسطة عراقية ،وسط
تـصــريـحــات إيــران ـيــة ال تــؤكــد وال تنفي
وج ــود ه ــذه املـبــاحـثــات ،عـلــى الــرغــم من
ال ـتــرح ـيــب بــالــوســاطــة ال ـعــراق ـيــة .وبـعــد
ساعات من النفي غير املباشر للمتحدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة سـعـيــد خطيب
زادة ،لـ ــوجـ ــود مـ ـب ــاحـ ـث ــات بـ ــن إيـ ـ ــران
والـسـعــوديــة ،أعلن السفير اإليــرانــي في
ال ـعــراق ،إي ــرج مـسـجــدي ،فــي مقابلة مع
وكــالــة «إرنـ ــا» اإليــران ـيــة الــرسـمـيــة أمــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،ت ــرح ـي ــب ب ـ ـ ــاده ب ــال ــوس ــاط ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ل ـحــل ال ـخ ــاف ــات ب ــن ط ـهــران
ودول في املنطقة ،تتسم عالقاتها معها
ب ــ«ال ـف ـت ــور» .وقـ ــال مـسـجــدي إن «إيـ ــران
تــرحــب ب ــأي ت ـحــرك يـ ــؤدي إل ــى توسيع
العالقات والتعاون والتقارب بني العراق
وال ــدول العربية وال ـجــارة وفــي املنطقة
وتشجع ذلــك» ،عازيًا املساعي العراقية
للقيام بــالــوســاطــة إلزال ــة ال ـتــوتــرات في
املـنـطـقــة إل ــى س ـعــي ب ـغ ــداد «الس ـت ـعــادة
امل ــوق ــع ال ـس ـيــاســي ل ـل ـعــراق ف ــي الـعــاملــن
العربي واإلسالمي ،ونحن سعداء بذلك،
وأن يصبح العراق محور هذا الحراك».
ومــن دون أن يتطرق إلــى األن ـبــاء بشأن
وجــود مباحثات بــن طـهــران والــريــاض
ف ــي بـ ـغ ــداد ،ق ــال م ـس ـجــدي ،ف ــي مـعــرض
الرد على سؤال عما إذا كانت الوساطة
العراقية قد أحــرزت إنجازًا عمليًا ،إنها
«لــم تحقق بعد نتائج واضـحــة وتقدمًا
مـلـحــوظــا» ،داع ـيــا إل ــى االن ـت ـظــار إل ــى أن
ً
«ي ـت ـقــدم األم ــر إل ــى األمـ ــام ق ـل ـيــا ،ون ــرى
ن ـت ــائ ــج ع ـم ـل ـي ــة» .وع ـم ــا إذا كـ ــان ه ـنــاك
ت ــرحـ ـي ــب مـ ـم ــاث ــل لـ ـ ــدى ب ـق ـي ــة األط ـ ـ ــراف
الـعــربـيــة املـعـنـيــة بــالـعــاقــات مــع إي ــران،
أع ـلــن مـسـجــدي أن ــه «ي ـبــدو أن ال ـظــروف
الدولية واإلقليمية أوجــدت أجــواء أكثر
إيجابية لحل بعض املشاكل بني إيــران
وبـقـيــة الـ ـ ــدول» .وأض ـ ــاف« :م ــا يمكنني
ً
قـ ــولـ ــه إن أسـ ـ ـ ــاس املـ ـ ــوضـ ـ ــوع أن دوال
مختلفة أعلنت عن رغبتها ،ونحن أيضًا
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رحـبـنــا ،والـعــراقـيــون أيـضــا يــرغـبــون أن
يـكــون لـهــم دور فــي ال ـت ـعــاون بــن إي ــران
وتلك الدول» .واعتبر أن «لعب العراقيني
دورًا بناء في هــذا الخصوص يسعدنا،
س ــواء ك ــان ه ــذا ال ــدور عـلــى نـحــو ثالثي
األطراف ،أو متعدد األطراف ،وسواء كان
ح ــول الـتـعــاون اإلقـلـيـمــي أو اجتماعات
بني مختلف املسؤولني على مستويات
مختلفة فــي ال ـع ــراق أو خ ــارج ــه ،أو في
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة أو دول ــة ثالثة
أخــرى ،فالتحركات السياسية العراقية
ت ـعــود بــالـنـفــع عـلــى عــاقــات ال ـع ــراق مع
هذه الدول».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي قـ ــام بها
مستشار األم ــن الـقــومــي الـعــراقــي قاسم
األعـ ــرجـ ــي إلـ ــى ط ـ ـهـ ــران ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،هــدفــت
إلــى «بـحــث قضايا إقليمية والـعــاقــات
الثنائية والتنسيق األمني بني البلدين،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـ ــن بـ ـغ ــداد
وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن» ،مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد أن ط ـه ــران
أبلغت موقفها بشأن الوجود العسكري
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق إل ـ ــى ال ـس ـل ـطــات
العراقية ،ودعتها إلى إنهاء هذا الوجود.
ونقل نادي «املراسلني الشباب» اإليراني
عن «مصدر» وصفه بأنه «مطلع» ،وجود

اتصاالت إيرانية سعودية بشأن األزمة
اليمنية .وق ــال املـصــدر اإليــرانــي إن هذا
الحوار «عقد على ما يبدو بني املسؤولني
األمنيني» ،مشيرًا إلى أن الرياض طلبت
م ــن ط ـه ــران «ال ــوس ــاط ــة ل ــدى الـحــوثـيــن
ل ــوق ــف ه ـج ـم ــات ـه ــم ع ـل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة».
وأضــاف أن «إيــران أبلغت السعودية أن
عليها التفاوض مع اليمنيني و(جماعة)
أنصار الله (الحوثيني) أنفسهم».
وع ـق ــد ال ـس ـف ـيــر الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ب ـغ ــداد،
ع ـبــد ال ـعــزيــز ال ـش ـم ــري ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
اج ـت ـمــاعــا م ــع مـسـتـشــار األمـ ــن الــوطـنــي
العراقي قاسم األعرجي .وذكر بيان عن
مكتب األعرجي أن «الجانبني استعرضا
األوضاع السياسية واألمنية في املنطقة،
والسبل الكفيلة بإنهاء الـخــافــات ،بما
ي ـخــدم مـصــالــح دول وش ـع ــوب املـنـطـقــة،
مع التأكيد أن من شأن الحوار والتفاهم
ُ
وحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار تـ ـع ــزي ــز االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
والـتـنـمـيــة وتـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــارات في
كــافــة امل ـج ــاالت» .وأش ــار إل ــى أن «الـلـقــاء
شهد أيضًا التأكيد على أهمية أن تشهد
املنطقة مــزيـدًا مــن االسـتـقــرار ،مــن خالل
تجاوز األزمــات والتركيز على املصالح
املشتركة لدول وشعوب املنطقة».
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شرق
غرب
«النهضة» تتهم الرئيس
التونسي بالحكم
الفردي
أعلنت حــركــة النهضة التونسية،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ــس الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،أن ـه ــا
«ت ـس ـت ـغ ــرب ع ـ ــودة رئ ـي ــس ال ــدول ــة
(قيس سعيد) إلــى خــرق الدستور
واع ـت ـبــار وثـيـقــة مـلـغــاة (الــدسـتــور
الـ ـق ــدي ــم) مـ ـص ــدرًا ل ـت ـبــريــر ن ــزوع ــه
ن ـحــو ال ـح ـكــم ال ـ ـفـ ــردي» .واع ـت ـبــرت
«إع ــان رئـيــس الــدولــة نفسه قائدًا
أعـ ـل ــى لـ ـلـ ـق ــوات امل ــدنـ ـي ــة ال ـحــام ـلــة
لـ ـلـ ـس ــاح دوسـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور
وق ـ ــوان ـ ــن ال ـ ـب ـ ــاد ،وتـ ـع ــدي ــا عـلــى
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي» .وك ــان سعيد
أع ـلــن ،األح ــد امل ــاض ــي ،أن الــرئـيــس
هو القائد األعلى للقوات املسلحة
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـش ــرط ــة وال ـج ـم ــارك
والدرك.
(العربي الجديد)
رئيس الوزراء المصري
في طرابلس

بـ ـ ـ ــدأ رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـ ـص ـ ــري،
م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
وبرفقته وفد حكومي كبير ،زيارة
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـلـيـبـيــة طــراب ـلــس
أمــس الثالثاء ،حيث التقى نظيره
ال ـل ـي ـب ــي عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ال ــدب ـي ـب ــة.
وق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ح ـك ــوم ــة
الــوحــدة الوطنية ،محمد حـمــودة،
إن مــدبــولــي سيبحث مــع الدبيبة
مجموعة من القضايا االقتصادية
والسياسية والتجارية.
(العربي الجديد)

هجوم أربيل نفذ من
خارج كردستان
كشف وزير داخلية إقليم كردستان
ال ـع ــراق ري ـبــر أح ـمــد ،عــن تفاصيل
جـ ــديـ ــدة بـ ـش ــأن الـ ـهـ ـج ــوم ب ـطــائــرة
مسيرة على مطار أربيل ،األسبوع
امل ــاض ــي ،وال ـ ــذي اس ـت ـهــدف ال ـجــزء
املخصص لقوات التحالف الدولي
ب ـق ـي ــادة واشـ ـنـ ـط ــن .وأوضـ ـ ـ ــح ،فــي
مؤتمر صحافي أمــس الثالثاء ،أن
املنفذين جــاءوا من خــارج اإلقليم،
وت ـم ــرك ــزوا خ ـلــف خ ـط ــوط ال ـق ــوات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ون ـ ـفـ ــذوا ال ـع ـم ـل ـي ــة ،فــي
إشارة إلى أنهم ينتمون ملليشيات
مسلحة.
(العربي الجديد)
األردن :انتهاء التحقيقات
بقضية حمزة
أع ـل ــن ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ملـحـكـمــة أمــن
الدولة في األردن ،العميد القاضي
ال ـع ـس ـك ــري حـ ـ ــازم املـ ـج ــال ــي ،أم ــس
الثالثاء ،أن «النيابة العامة أنهت
ت ـح ـق ـي ـقــات ـهــا امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــاألح ــداث
التي تعرضت لها اململكة مؤخرًا»،
ف ــي إشـ ــارة إل ــى الـقـضـيــة املــرتـبـطــة
بولي العهد السابق األمير حمزة
ب ــن ال ـح ـس ــن (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) .ونـقـلــت
وكــالــة األن ـبــاء األردن ـيــة (ب ـتــرا) عن
املـ ـج ــال ــي قـ ــولـ ــه« :ت ـ ـبـ ــن بـنـتـيـجــة
ال ـت ـح ـق ـيــق أنـ ـه ــا ق ــد احـ ـت ــوت عـلــى
أدوار ووقــائــع مختلفة ومتباينة
ل ـل ـم ـت ــورط ــن بـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن
واستقرار اململكة» ،مشيرًا إلى أنه
سيتم «إج ــراء املقتضى القانوني
إلحالتها إلى محكمة أمن الدولة».
(العربي الجديد)

احتراق سيارة
مستوطنين
اشتعلت ،أمس األول ،النار بسيارة
مستوطنني بعد دخولها قرية عني
ي ـبــرود شــرقــي رام ال ـلــه ،بـنـ ّـيــة خط
شعارات عنصرية في القرية .وقال
رئـيــس مجلس ق ــروي عــن يـبــرود،
ّ
سمير جبرة ،إن «سيارة إسرائيلية
كــان بداخلها مستوطنون ،دخلت
ال ـق ــري ــة ث ــم اص ـط ــدم ــت بــالــرصـيــف
فــي ال ـش ــارع» .وأضـ ــاف« :اشتعلت
الـ ـنـ ـي ــران ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة ،ث ــم حـضــر
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وسـلـمــت
السيارة إلى الجانب اإلسرائيلي».
(العربي الجديد)
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قضية

وجهت مصر،
ّ
عبر بيان صادر
عن وزارة الري،
رسائل إلى إثيوبيا
والقوى الدولية
ومواطنيها،
لمحاولة البرهنة
للجميع أن لدى
القاهرة ما يكفي
من المعلومات
بشأن سد النهضة
لوزن األمور بدقة،
خصوصًا بعد أن
اعتبرت أن أديس
أبابا تتحداها

سد النهضة
أزمة
التوربينات
شكك بيان وزارة الري
المصرية في قدرة
إثيوبيا على توليد
الكهرباء حاليًا بسبب ما
وصفه بعدم جاهزية
التوربينات .وذكر أن
«توليد الكهرباء بالدرجة
التي تروج لها إثيوبيا غير
صحيح ،وهناك ارتباط
بين جاهزية التوربينات
لتوليد الكهرباء وبين
كمية المياه
المخزنة».

اعتبرت القاهرة أن عملية الملء الثاني ستؤثر على نظام مجرى نهر النيل ()Getty

الرد الفني المصري على
إثيوبيا :الرسالة وصلت
القاهرة ـ العربي الجديد

ف ــي تـغـيــر الف ــت بـسـيــاســة الـتـعــامــل
الرسمي املصري إعالميًا مع الشق
الفني من قضية سد النهضة ،وبعد
أي ــام مــن تصريحات وزي ــر ال ــري محمد عبد
العاطي ،التي حاولت جاهدة طمأنة الشعب
امل ـصــري عـلــى ع ــدم ت ـضــرره مــن امل ــلء الثاني
امل ــزم ــع لـلـســد ،سـ ــواء ت ــم ال ـتــوصــل قـبـلــه إلــى
اتفاق من عدمه ،أصدرت وزارة الري املصرية
بيانًا فنيًا دقيقًا ،مساء أول من أمــس .وجاء
ال ـب ـي ــان بـ ــاألسـ ــاس ردًا ع ـل ــى ف ـت ــح إث ـيــوب ـيــا
لـلـمـخــارج املنخفضة بجسم ال ـســد ،تمهيدًا
لتجفيف الجزء األوسط منه للبدء في أعمال
التعلية لتنفيذ عملية امللء للعام الثاني لسد
النهضة ،والتي من املفترض أن تبدأ الشهر
املقبل ،وتنجز فــي موعد أقـصــاه أغسطس/
آب امل ـق ـبــل ،بـحـســب تـصــريـحــات وزيـ ــر ال ــري
اإلثيوبي سيليشي بيكيلي ورئيس الــوزراء
أبي أحمد .وعلى الرغم من املخاوف العديدة
ال ـت ــي أث ــاره ــا ال ـب ـيــان ف ــي الـ ـش ــارع امل ـص ــري،

ألنــه الــرسـمــي األول مــن نــوعــه ال ــذي يتحدث
بالتفصيل عن األضرار املتوقعة ،والتي سبق
أن تحدث عنها الخبراء على مدار عقد كامل،
ً
إال أن ــه ك ــان م ـح ـمــا بــرســائــل أســاس ـيــة إلــى
إثيوبيا نفسها ،وليس فقط للشعب املصري،
بحسب مصدر فني مطلع بوزارة الري سبق
أن شارك في مراحل متقدمة من املفاوضات.
وقـ ـ ــال امل ـ ـصـ ــدر ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
السبب الحقيقي لصدور البيان الفني ليس
الخطاب الذي أرسلته إثيوبيا إلى مجلس
األم ـ ـ ــن ،وت ـت ـه ــم ف ـي ــه الـ ـق ــاه ــرة وال ـخ ــرط ــوم
بعرقلة التفاوض« ،ألن هذا امللف ليس من
سلطة الوزارة» .وأوضح أن السبب الرئيس
هو مقطع فيديو نشره وزير الري اإلثيوبي
ف ــي م ـع ــرض دف ــاع ــه ع ــن أن ال ـس ــد سـتـكــون
لــه فــوائــد ل ـل ـســودان ،وات ـضــح فـيــه للفنيني
تـشـغـيــل فـتـحـتــي ال ـت ـصــريــف ،وه ــي خـطــوة
لم تكن اعتباطية بالطبع ،ألن بيكيلي كان
يمكنه نشر أي صورة أخرى أو مقطع آخر
للسد ،ما اعتبرته القاهرة بمثابة التحدي
لها ،في وقت تتمسك فيه أمام مجلس األمن

بعدم بدء امللء الثاني إال بعد التوصل إلى
اتفاق نهائي.
وأض ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ــه بـ ـع ــرض هـ ـ ــذا األمـ ــر
عـلــى الــرئــاســة وامل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة ،صــدرت
ت ـع ـل ـي ـمــات لـ ـ ـل ـ ــوزارة ب ـص ـي ــاغ ــة بـ ـي ــان ي ـقــول
ضمنيًا لإلثيوبيني إن «الــرســالــة وصـلــت»،
وي ـس ـت ـعــرض بـ ـص ــورة واضـ ـح ــة امل ـع ـلــومــات
الفنية التي حصلت عليها مصر مؤخرًا عن
التطورات في جسم السد ،من خالل البيانات
ال ـتــي أرسـلـتـهــا إثـيــوبـيــا إل ــى الـ ـس ــودان منذ
شهر ،لتأكيد التواصل املستمر والتنسيق
بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة وال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،وكـ ــذلـ ــك بـعــض
امل ـع ـلــومــات ال ـتــي حـصـلــت م ـصــر عـلـيـهــا من
مـ ـص ــادر أخ ـ ـ ــرى ،ل ـل ـبــره ـنــة ع ـل ــى أن ت ـب ــادل
املـعـلــومــات فــي ه ــذه املــرحـلــة لـيــس هــو األمــر
الــذي تبحث عنه الـقــاهــرة ،بــل االتـفــاق امللزم
الـنـهــائــي قـبــل امل ــلء الـثــانــي .وقــالــت الـ ــوزارة،
ٔ
عــن ه ــذه الـنـقـطــة ،إن االدعـ ــاء اإلث ـيــوبــي بــان
امل ـخ ــرج ــن امل ـن ـخ ـف ـضــن ()Bottom Outlet
قــادران على تمرير متوسط تصرفات النيل
األزرق ،هو ادعــاء غير صحيح ،إذ إن القدرة
الـحــالـيــة لـلـصــرف ال تـتـعــدى  50مـلـيــون متر

يستعرض بيان وزارة
الري المعلومات الفنية
التي تملكها مصر
طلب خبراء تغيير
لغة الخطاب الفني لتعبّر
عن المخاوف

مكعب في اليوم لكال الفتحتني ،وهــي كمية
ال تفي باحتياجات دولتي املصب وال تكافئ
متوسط منسوب النيل األزرق.
أما الرسالة الثانية فهي للقوى الدولية التي
مــن املـفـتــرض أن تـكــون قــد اسـتــأنـفــت متابعة
املوقف بعد الخطاب املصري األخير ملجلس
األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة وأمينها
العام ،للرد على املصفوفات والبيانات الفنية
اإلثيوبية ،التي مــا زالــت تلقى بشكل واضــح
تجاوبًا من األوروب ـيــن ،حيث يرونها كافية
ملنع حــدوث الضرر ،الــذي تحدث أخيرًا وزير
الخارجية املصري سامح شكري عنه كشرط
لبدء الحديث عــن خـيــارات أخــرى للحل ،غير
العملية الدبلوماسية واملفاوضات.
وث ــال ــث ال ــرس ــائ ــل الـ ـت ــي ق ـصــدت ـهــا ال ـ ـ ــوزارة
بــالـبـيــان الـفـنــي فـهــي للمواطنني املـصــريــن،
بـتـعـلـيـمــات م ــن امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة .وكـشــف
امل ـصــدر أن ال ــوح ــدات املـخـتـصــة فــي الـجـهــاز
السيادي والرئاسة ،واملختصة برصد ردود
ال ـف ـعــل ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
رص ـ ــدت ح ــال ــة م ــن اإلحـ ـب ــاط وال ـت ـش ـكــك بني
املـ ــواط ـ ـنـ ــن إث ـ ـ ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــري
ل ــإع ــام ــي ع ـم ــرو أدي ـ ــب األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
ومن هنا بدت الحاجة التجاه آخر للطمأنة
الداخلية ،وإثبات أن مصر لديها ما يكفي من
معلومات لوزن األمور بدقة.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،كـ ـش ــف امل ـ ـص ـ ــدر أن
ت ـصــري ـحــات وزي ـ ــري الـ ــري وال ـخ ــارج ـي ــة عن
«شــرط حــدوث الضرر» أثــارت غضبًا شديدًا
ف ــي أوسـ ـ ــاط خـ ـب ــراء وزارة الـ ـ ــري ،وال ـل ـجــان
امل ـخ ـت ـصــة ب ـم ـتــاب ـعــة املـ ـل ــف ،ن ـظ ـرًا لـطـغـيــان
الهدف السياسي على تصريحاتهما ،وعدم
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى امل ـشــاكــل الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي من
املمكن مواجهتها خالل امللء الثاني وبعده،
حتى إذا كانت مصر تضمن عدم وقوع ضرر
عليها خــال فترة املــلء الثاني .ولــذلــك طلب
عــدد من الخبراء تغيير لغة الخطاب الفني
لتصبح أكثر دقة وتعبيرًا عن املخاوف دون
مــواربــة ،ال سيما أن الـخـبــراء قــدمــوا بالفعل
دراسـ ـ ـ ــات مـسـتـفـيـضــة ع ــن م ـخ ـت ـلــف أش ـكــال
الضرر املتوقعة ،خاصة بسبب عدم مطابقة
السد للمواصفات العاملية ،بالتغييرات التي
أجــرت ـهــا إثـيــوبـيــا ف ــي س ــد ال ـس ــرج ،وتغيير
مستوى فتحات الـتــوربـيـنــات ،وإزال ــة ثالثة
مخارج توربينات بعد تركيبها ،وتخفيض
عددها من  16إلى  ،13وإزالة األجزاء املعدنية
ٓ
للفتحات التي تعمل االن ثم تركيبها ،وعدم
ٔ
صب الخرسانة في اجــزاء مختلفة من السد
بطريقة متجانسة.
وذكــر البيان الفني املصري أن تنفيذ عملية
امللء الثاني هذا العام ،واحتجاز كميات كبيرة
مــن امل ـيــاه ،سـيــؤثــر بــدرجــة كـبـيــرة عـلــى نظام
ٔ
النهر ،الن املتحكم الوحيد أثناء عملية امللء
في كميات املياه املنصرفة من السد ستكون
ٔ
املخرجات املنخفضة ،وسيكون الوضع اكثر
تعقيدًا بــدءًا من موسم الفيضان في يوليو/
ٔ
ت ـمــوز املـقـبــل ،الن الـفـتـحــات سـتـقــوم ب ـإطــاق
ٔ
تصرفات اقل من املعتاد استقباله ،إذ إن الحد
األقـصــى لتصرفات املـخــارج املنخفضة تقدر
بثالثة مليارات متر مكعب شهريًا ،بفرضية
الــوصــول ملـنـســوب  595م ـت ـرًا ،وه ــو مــا يعنى
معاناة دولتي املصب السودان ومصر ،وذلك
ف ــي ح ــال ورود ف ـي ـضــان م ـتــوســط ،والــوضــع
سيزداد سوءًا في حال ورود فيضان منخفض،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد ح ـت ـم ـي ــة وجـ ـ ـ ــود اتـ ـف ــاق
ٓ
قــانــونــي م ـلــزم يـشـمــل ال ـيــة تنسيق واض ـحــة.
وفــي رســالــة مـضــادة للخطاب املـصــري ،قال
وزيــر الخارجية اإلثيوبي ديميكي ميكونن
مل ـج ـلــس األم ـ ــن إن عـمـلـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض ،الـتــي
يـقــودهــا االت ـحــاد األفــري ـقــي ،حظيت بالدعم
الـ ـك ــام ــل مـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،عـ ـل ــى أسـ ــاس
م ـ ـبـ ــادئ الـ ـتـ ـك ــام ــل ،وب ـ ـ ـ ــروح إي ـ ـجـ ــاد ح ـل ــول
أفريقية للمشاكل األفريقية .وادعى أن مصر
وال ـســودان ال يـفــاوضــان بحسن نية ،وليسا
مستعدين لتقديم التنازالت الالزمة للوصول
إلــى نتيجة مربحة للجميع ،وأنهما اختارا
«إفـ ـش ــال» امل ـف ــاوض ــات و«ت ــدوي ــل» الـقـضـيــة،
ملمارسة ضغط ال داعي له على إثيوبيا.

متابعة

اليمن :معارك متفرقة بغياب الجهود السياسية
تستمر المعارك في اليمن
على أكثر من جبهة،
وخصوصًا قصف الطيران
السعودي وهجمات
الحوثيين ،في ظل غياب
أي مؤشرات على حل
سياسي
عدن ـ العربي الجديد

في ظل غياب أي حــراك سياسي بــارز راهنًا
ل ــدف ــع ال ـح ــل ال ـس ـل ـمــي ف ــي ال ـي ـم ــن ،ت ـتــواصــل
امل ــواجـ ـه ــات ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ج ـب ـه ــة ،ومـعـهــا
غ ــارات ط ـيــران الـتـحــالـ ّـف بـقـيــادة الـسـعــوديــة
وال ـه ـج ـمــات ال ـتــي يـشــنـهــا ال ـحــوث ـيــون نحو
األراضي السعودية ،من دون حدوث تبدالت
على مناطق السيطرة.
وأعلن التحالف الــذي تقوده السعودية ،في
بيان أمس الثالثاء ،أنه اعترض طائرة ّ
مسيرة
مـفـخـخــة أطـلـقـهــا ال ـحــوث ـيــون ت ـجــاه خميس
مشيط في جنوب اململكة ودمــرهــا .وأضــاف
أن «م ـح ــاوالت املـلـيـشـيــا الـعــدائـيــة ممنهجة
وم ـت ـع ـم ــدة السـ ـتـ ـه ــداف امل ــدن ـي ــن واألعـ ـي ــان
املــدنـيــة» ،مشيرًا إلــى أنــه «يتخذ اإلج ــراءات
الـعـمـلـيــاتـيــة ال ــازم ــة لـحـمــايــة املــدن ـيــن بما
يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني».

م ــن ج ـه ـتــه ،ذك ــر امل ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري بــاســم
الـحــوثـيــن العميد يحيى ســريــع أن «ســاح
الـ ـج ــو امل ـس ـي ــر ن ـف ــذ ع ـم ـل ـيــة ه ـج ــوم ـي ــة عـلــى
م ـط ــار أب ـه ــا ال ــدول ــي ب ـط ــائ ــرة م ـس ـ ّـي ــرة نــوع
قاصف  k2استهدفت موقعًا عسكريًا مهمًا
وكانت اإلصابة دقيقة» ،مشيرًا إلى أن «هذا
االسـتـهــداف جــاء ردًا على تصعيد الـعــدوان
والحصار املتواصل على اليمن».
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت وك ــال ــة «س ـب ــأ»
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـحــوث ـيــن ب ـ ــأن «ق ـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان
واص ـلــت خ ــرق ات ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـنــار في
محافظة الحديدة ،وشن الطيران غارات على
محافظتي الجوف ومأرب خالل الـ  24ساعة
املاضية» .ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري
أن «قوى العدوان ارتكبت  152خرقًا بينها 4
خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على
الدريهمي ،وتحليق  11طائرة تجسسية في
أج ــواء كيلو  16وال ـف ــازة والجبلية والـجــاح
وال ـت ـح ـي ـتــا .وش ـم ـلــت الـ ـخ ــروق ــات  20خــرقــا
بقصف مدفعي و 120خرقًا باألعيرة النارية
املختلفة» .وذكــر املـصــدر أن طـيــران الـعــدوان
ش ــن ف ــي مـحــافـظــة مـ ــأرب س ـبــع غ ـ ــارات على
مديرية صــرواح وغــارة على مديرية مدغل،
كما استهدف الطيران بغارة منطقة املرازيق
بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
عـلــى جبهة السلطة الـشــرعـيــة املـعـتــرف بها
دوليًا ،فهي ال تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل
في أخرى ،في ظل استمرار تمرد االنفصاليني
جنوبًا عليها .وفــي جــديــد الـتـطــورات ،أعلن
«املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي ال ـج ـن ــوب ــي» امل ــدع ــوم
إمــارات ـيــا ،فجر أمــس الـثــاثــاء ،رفـضــه الـقــرار

الذي أصــدره مجلس القضاء األعلى اليمني
باملوافقة على تعيني النائب العام ،في مؤشر
على استمرار االحتقان بني شركاء حكومة
املحاصصة الجديدة املعترف بها دوليًا.
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم «امل ـج ـل ــس
االنتقالي» ،علي الكثيري ،في بيان صحافي
«إن قــرار رئيس مجلس القضاء األعلى الذي
أري ــد مـنــه شــرعـنــة ق ــرار تـعـيــن ضــابــط أمني
ن ــائ ـب ــا ع ــام ــا ،ل ــن ي ـغ ـيــر م ــن ح ـق ـي ـقــة أن ق ــرار
ً
التعيني املــذكــور مــرفــوض جملة وتفصيال».
وأشار إلى أن تعيني الرئيس اليمني عبد ربه
مـنـصــور ه ــادي ألح ـمــد امل ــوس ــاي نــائـبــا عامًا
«مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير
املتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية

اليمنية» ،فــي إش ــارة إلــى ال ـق ــرارات املتزامنة
التي صدرت مطلع العام الحالي وقضت أيضًا
بتعيني أحـمــد عبيد بــن دغ ــر رئـيـســا ملجلس
ال ـ ـشـ ــورى .وج ـ ــدد امل ـت ـح ــدث م ــوق ــف املـجـلــس
املعلن بـعــدم التعامل مــع ال ـق ــرارات ورفضها
ورفض كل ما يترتب عليها ،باالنطالق من أن

أعلن الحوثيون
تنفيذ عملية على مطار
أبها بطائرة مسيّرة

يواصل «االنتقالي» تحدي الحكومة جنوبًا (صالح العبيدي /فرانس برس)

ُّ
«تعد نسفًا
مثل هذه القرارات أحادية الجانب
لروح ومضامني اتفاق الرياض».
وك ــان ــت وث ـي ـقــة رس ـم ـيــة ت ــم ت ــداول ـه ــا م ـســاء
اإلثنني ،قد كشفت أن مجلس القضاء األعلى
فــي الـيـمــن أج ــاز ق ــرار تعيني أحـمــد املــوســاي
نائبًا عامًا جديدًا .وكان «املجلس االنتقالي»
قــد مـنــع الـنــائــب ال ـعــام الـجــديــد مــن مـمــارســة
مهامه بعد مــرور نحو  4أشهر على صــدور
قرار التعيني ،كما أجبر املحاكم على الدخول
في إضراب شامل تحت قوة السالح في عدن
وعدد من املحافظات الجنوبية ،رفضا للقرار.
ونشبت أزمــة سريعة بــن الشرعية اليمنية
واملـ ـجـ ـل ــس ،ع ـن ــدم ــا أعـ ـل ــن أن ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــرارات
الرئاسية «ال يمكن التعاطي معها» ،وتوعد
فــي منتصف يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي املاضي
الــرئــاســة اليمنية ب ــ«خ ـطــوات مـنــاسـبــة» في
حـ ــال عـ ــدم م ـعــال ـجــة الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي شـمـلــت
تعيينات في مجلس الشورى والقضاء وأمني
عــام ملجلس ال ــوزراء .وال يقتصر التوتر بني
الرئاسة اليمنية و«املجلس االنتقالي» على
الجانب السياسي فحسب ،فامللف العسكري
بـ ـ ــات م ــرشـ ـح ــا هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر ل ــانـ ـفـ ـج ــار ،بـعــد
ع ــودة املـنــاوشــات بــن الـجــانـبــن والتحشيد
العسكري املتبادل في مديرية أحور بمحافظة
أبــن ،جنوبي الـبــاد .ويرفض االنفصاليون
تطبيق الـشــق العسكري واألم ـنــي مــن اتفاق
الرياض ،باالنسحاب من عدن وأبني ،وعالوة
على ذلــك مــارســوا تضييقات على الحكومة
الشرعية ،وأجبروا رئيس الــوزراء معني عبد
امللك على مغادرة عدن صوب الرياض ،أواخر
مارس /آذار املاضي.

تقرير
أمين العاصي

يشكك كثيرون في الرواية الروسية
عن مقتل عدد كبير غير مسبوق من
فلول تنظيم «داع ــش» فــي البادية
ال ـســوريــة بـقـصــف جـ ــوي ،ويـضـعــونـهــا في
سياق مـحــاوالت موسكو توظيف الصراع
م ــع الـتـنـظـيــم سـيــاسـيــا ،وت ـعــزيــز وجــودهــا
العسكري في هذه البادية التي تضم ثروات
هــائـلــة مــن ال ـب ـتــرول وال ـفــوس ـفــات .وأعـلـنــت
وزارة الــدفــاع الــروسـيــة ،فــي بـيــان لـهــا ،أول
ّ
مــن أمــس اإلثـنــن ،أن ســاح الـجــو الــروســي
قتل ما يقارب الـ « 200مسلح إرهابي» ،إثر
استهداف معسكر تدريبي في محيط مدينة
تدمر بريف حمص الشرقي ،شرق سورية،
وتــدمـيــر  24س ـيــارة ربــاعـيــة الــدفــع محملة
بــرشــاشــات مــن الـعـيــار الثقيل ،إضــافــة إلى
نحو  500كيلوغرام من الذخائر واملكونات
إلنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع.
وش ـك ـك ــت مـ ـص ــادر ف ــي ف ـص ــائ ــل امل ـع ــارض ــة
السورية تتابع ما يجري في البادية السورية،
برواية وزارة الدفاع الروسية ،موضحة في
ّ
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «خاليا داعش
تعتمد على الهجمات املباغتة بــن الحني
واآلخر ضد أرتال النظام العسكرية وشحناته
النفطية ضمن البادية السورية .كما يعتمد
التنظيم عـلــى مـجـمــوعــات صـغـيــرة خفيفة
السالح تتنقل بدراجات نارية» .وأوضحت
أنه «ال يمكن أن يتجمع هذا العدد الكبير من
مسلحي داعش في مكان واحد» وفق الرواية
الــروسـيــة .وكــان تنظيم «داع ــش» قــد تبنى،
السبت املــاضــي ،مقتل جنديني مــن الـقــوات
الروسية ،وإصابة آخرين ،إثر إفشال عملية
إنزال جوي ملروحية روسية في بادية السخنة
بريف حمص الشرقي ،بحسب مــا جــاء في
بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم.
ّ
وشــن الطيران الــروســي خــال األي ــام القليلة
الفائتة ،مـئــات ال ـغــارات الجوية على مواقع
ُي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا ت ـت ـبــع ل ـت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» فــي
البادية السورية مترامية األطــراف ،وخاصة
فــي منطقة أبــو رجمني الواقعة إلــى الشمال
الشرقي من مدينة تدمر بنحو  45كيلومترًا.
وتترافق الحمالت الجوية الروسية مع أخرى
برية تقوم بها قوات النظام ،ومليشيات تتبع
لـلـجــانــب ال ــروس ــي واإلي ــران ــي ،مـنـهــا الفيلق
الـخــامــس اق ـت ـحــام ،ولـ ــواء ال ـق ــدس ،لتمشيط
الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة والـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى مـخــابــئ
مسلحي الـتـنـظـيــم وامل ـق ــدر عــددهــم ببضعة
آالف يـتـحــركــون ضـمــن مـســاحــة جـغــرافـيــة ال
تقل عن  60ألف كيلومتر مربع.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،اع ـت ـبــر م ــدي ــر م ــرك ــز «ال ـش ــرق

يضع متابعون الرواية الروسية حول قتل نحو  200مسلح من تنظيم
داعش في البادية السورية اإلثنين الماضي ،في إطار المبالغة غير
الواقعية ،والتوظيف السياسي الروسي لمحاربة اإلرهاب

قتلى
«داعش»
بالبادية
السورية

شكوك بتضخيم روسي لألعداد

ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،فـ ـ ـ ــراس عـ ـ ـ ـ ــاوي ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث مــع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن األعـ ـ ــداد م ــن قتلى
تنظيم «داع ــش» الـتــي أعـلــن عنها الجانب
ّ
الروسي «مبالغ فيها»  .وأوضح أن الطيران
الــروســي «اسـتـهــدف بالفعل اإلثـنــن جبال
تدمر الجنوبية ،وسلسلة تدمر الشمالية»،
مشيرًا إلى أن القصف «طاول أيضًا مناطق
فــي شــرقــي مدينة تــدمــر مــن ب ـيــارات جمعة
ً
وصــوال للحدود السورية العراقية» .ولفت
ّ
عالوي إلى أن الجانب الروسي أرسل أول من
أمس اإلثنني تعزيزات وصفها بـ«الكبيرة»
إل ــى مـنــاطــق ع ــدة فــي وس ــط الـبــاديــة منها:
شــريـفــة ،والـ ــدوى ،وجـبــل دل ــة ،وجـبــل غانم.
وأوضح أن لواء «فاطميون» التابع للحرس
الثوري اإليراني ،أرسل أيضًا تعزيزات إلى
مـنــاطــق فــي وس ــط ال ـبــاديــة ضـمــن ال ـحــدود
اإلداري ــة ملحافظة حمص .وأع ــرب املتحدث
ّ
نـفـســه عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن الــرقــم ال ــذي أعلنه
الروس لقتلى تنظيم «داعــش» فيه «الكثير
من التهويل»ّ ،
مبينًا أن مسلحي التنظيم «ال
يتمركزون بإعداد كبيرة في مكان واحــد».
وأض ــاف« :يتخذ الــروس من تنظيم داعش
ذريعة لتعزيز وجودهم في البادية وعلى
الحدود السورية العراقية».
ومتفقًا مــع ع ــاوي ،قــال املحلل العسكري،
العميد مصطفى الـفــرحــات ،فــي حديث مع
ّ
«العربي الـجــديــد» ،إن الوقائع واملعطيات
في البادية «تكشف كذب الرواية الروسية

حــول قتلى تنظيم داعــش بضربات جوية
ّ
خـ ــال ف ـت ــرة زم ـن ـيــة ق ـص ـي ــرة» ،مـضـيـفــا أن
«الجانب الروسي ومنذ تدخله في سورية
عام  ،2015يعتمد سياسة التهويل والتزوير
واملبالغة ،وعدم املصداقية» .وتابع بالقول:
«تنظيم داعــش منظم إلــى حد بعيد ،لــذا ال
يمكن أن يقوم بحشر املئات من عناصره في
مكان واحــد مكشوف للطيران الروسي كي
يستهدفهم بكل هذه البساطة».
ّ
وأش ـ ـ ـ ــار فـ ــرحـ ــات إلـ ـ ــى أن «داع ـ ـ ـ ــش وم ـن ــذ
س ـق ــوط أب ـ ــرز م ـعــاق ـلــه ف ــي ش ــرق ــي ســوريــة
ف ــي مـحــافـظـتــي ال ــرق ــة وديـ ــر ال ـ ــزور وحـتــى
الـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى حـ ـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات
والـكـمــائــن بـقــوام قليل مــن ال ـقــوات ،تتحرك
في البادية ضمن مجموعات» ،مضيفًا أن

ال يمكن أن يتجمع
هذا العدد الكبير من
المسلحين بمكان واحد
يتخذ الروس من «داعش»
ذريعة لتعزيز وجودهم
في البادية

«املنطق العسكري يرفض الرواية الروسية
ب ــاملـ ـطـ ـل ــق» .وأوض ـ ـ ـ ــح أن «داعـ ـ ـ ـ ــش ،وم ـن ــذ
س ـنــوات ع ــدة ،ال يعتمد أس ـلــوب املــواجـهــة
الـعـسـكــريــة امل ـب ــاش ــرة م ــع قـ ــوات ال ـن ـظــام أو
املليشيات الروسية واإليــرانـيــة ،إذ لــم يعد
بــإمـكــانــه فـتــح جـبـهــات ق ـتــال ،وه ــو ال يريد
التمسك بــاألرض ،بل يقاتل من أجل تكبيد
أعدائه خسائر في األرواح واملعدات ،ولكي
يثبت أنه ال يزال العبًا في الصراع».
ّ
وأع ــرب فــرحــات عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن الــروايــة
ال ــروسـ ـي ــة «ت ـ ـنـ ــدرج ف ــي س ـي ــاق ال ـتــوظ ـيــف
السياسي» ،مضيفًا« :موسكو ترفع شعار
محاربة اإلرهاب ،بينما يستهدف طيرانها
املــدنـيــن واملــراكــز الـحـيــويــة ،ولــم يستهدف
التنظيمات اإلرهــابـيــة بالفعل ،بــل فصائل
املـعــارضــة الـســوريــة املـعـتــدلــة» .وأش ــار إلــى
ّ
أن الـجــانــب الــروســي «ارت ـكــب جــرائــم حــرب
بحق املدنيني في سورية على مدى أكثر من
خمس سنوات ،وهذه الجرائم موثقة».
وتابع فرحات« :لم نشهد مواجهة عسكرية
حقيقية بني الجانب الروسي وتنظيم داعش
حتى اللحظة في كل املناطق السورية التي
ك ــان يــوجــد فـيـهــا الـتـنـظـيــم .وال ـي ــوم يـحــاول
الجانب الروسي تصدير صورة له للمجتمع
الدولي مفادها بأنه يحارب اإلرهاب املتمثل
بداعش ،مثله مثل النظام السوري ،في حني
أن املعطيات على األرض ال تؤكد ذلــك على
اإلطالق».
وك ـ ــان تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ات ـخ ــذ م ــن ال ـبــاديــة
ال ـســوريــة مــاجــئ لـعـنــاصــره ،عـقــب هــزائـمــه
في مختلف املناطق السورية ،وخاصة في
شرقي سورية الــذي انتهى وجــوده فيه في
مطلع عام  ،2019حيث خسر معقله األخير في
بلدة الباغوز ليس بعيدًا عن الحدود السورية
العراقية .ومن الواضح أن الجانب الروسي
يــولــي أهمية كبيرة للبادية الـســوريــة التي
تضم ثروات هائلة من البترول والفوسفات،
وخــاصــة فــي مـحـيــط مــديـنــة تــدمــر فــي ريــف
حمص الشرقي .وكانت شركة «ستروي ترانس
غاز» الروسية وقعت في عام  2018مع وزارة
النفط التابعة لحكومة النظام ،عقدًا يتيح
لهذه الشركة استثمار واسـتـخــراج خامات
الـفــوسـفــات مــن مناجم الشرقية فــي محيط
مدينة تــدمــر ملــدة  50عــامــا .وكــانــت ســوريــة،
قبل اندالع الثورة ،تندرج ضمن أكبر  5دول
مصدرة للفوسفات في العالم .وأبرز مناجمها
الشرقية وخنيفيس ،حيث بلغ إجمالي إنتاج
املنجمني من الفوسفات قبل الحرب  3.5ماليني
طن سنويًا ،كان ُيصدر منها حوالي  3ماليني
طن ،والباقي يوجه إلى مصنع األسمدة في
مدينة حمص ،وسط سورية.
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شرق
غرب
«حظر األسلحة
الكيميائية» تدرس
معاقبة سورية
ُي ـن ـت ـظ ــر أن تـ ـص ــوت م ـن ـظ ـمــة حـظــر
األسلحة الكيميائية ،اليوم األربعاء،
ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح ف ــرن ـس ــي ي ـن ــص عـلــى
تعليق «حـقــوق وامـتـيــازات» دمشق
داخل املنظمة ،ومن ضمنها حقها في
التصويت ،في إجــراء غير مسبوق،
وذلـ ـ ــك بـ ـع ــد اتـ ـه ــامـ ـه ــا ب ــاس ـت ـخ ــدام
أس ـل ـح ــة ك ـي ـم ـيــائ ـيــة ضـ ــد امل ــدن ـي ــن
وعــدم اإلفصاح عن كامل مخزونها
منها .ودعت مجموعة من  46دولة،
أم ــس ال ـثــاثــاء ،الـ ــدول األع ـض ــاء في
املنظمة إلى توبيخ النظام السوري
دبلوماسيًا الستخدامه الغاز السام
وغاز األعصاب.
(أسوشييتد برس)
 ...ومنظمات حقوقية
تقدم شكوى في
السويد
أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات
املــدافـعــة عــن الـســوريــن نيتها رفــع
ش ـك ــوى جـنــائـيــة ف ــي ال ـســويــد ضد
أعضاء رفيعي املستوى من النظام
السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب
وجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة ،وذل ــك من
أجـ ــل م ـحــاس ـب ـت ـهــم ع ـل ــى هـجــومــن
باألسلحة الكيميائية في الغوطة
عام  2013وخان شيخون عام .2017
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان أن ــه سـيـتــم تـقــديــم
ال ـش ـكــوى إل ــى ال ـشــرطــة الـســويــديــة
مــن قبل ضحايا ونــاجــن سوريني
ومنظمات من املجتمع املدني.
(العربي الجديد)
جورجيا :اتفاق إلنهاء
األزمة السياسية
ّ
وقـ ــع ال ـح ــزب ال ـحــاكــم ف ــي جــورجـيــا
وامل ـع ــارض ــة ،أول مــن أم ــس اإلث ـنــن،
ات ـفــاقــا ت ــم ال ـتــوصــل إل ـي ــه بــوســاطــة
االتحاد األوروبي ،لوضع ّ
حد لألزمة
السياسية املستمرة منذ االنتخابات
التشريعية التي أجريت في أكتوبر/
تشرين األول ،والتي أكدت املعارضة
ُ
أن ن ـتــائ ـج ـهــا ز ِّورت إلبـ ـق ــاء ح ــزب
«الحلم الجورجي» في الحكم .وينص
االتفاق على تعزيز استقاللية النظام
الـقـضــائــي ،وعـلــى إج ــراء انـتـخــابــات
وفق نظام النسبية بالكامل.
(فرانس برس)
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تحول الوضع في البحر
تتوسع جبهات التوتر بين روسيا الغرب ،وقد
ّ
األسود أخيرًا إلى مصدر قلق جديد ،مع عزم روسيا على إغالق
بعض المناطق في هذا البحر أمام حركة السفن بذريعة التدريبات

مناورات أوكرانية
رومانية

استعراض قوة
بالبحر األسود

أعلنت البحرية األوكــرانــيــة ،أول من
أمس اإلثنين ،انتهاء مناورات عسكرية
بحرية مشتركة مــع رومــانــيــا في
البحر األسود استمرت لمدة أسبوع.
وأشارت وزارة الدفاع األوكرانية في
بيان ،إلى ّ
أن هذه المناورات حاكت
عمليات قتال وجهًا لوجه مع سفن
حربية ،فضًال عــن تأمين السيطرة
على مناطق شحن في عرض البحر.
ولفتت الوزارة إلى ّ
أن بحريتها ستشارك
الصيف المقبل في مناورات أخرى
مماثلة ،ستجرى في الجزء الشمالي
الغربي من البحر األسود.

ساحة صراع جديدة بين روسيا والغرب
سامر إلياس

عـلــى خلفية اس ـت ـمــرار الـتــوتــر في
ش ــرق ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،ت ـح ــول الـبـحــر
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ــى س ـ ــاح ـ ــة لـ ـلـ ـص ــراع
واس ـت ـعــراض ال ـقــوة بــن روس ـيــا وال ـغ ــرب مع
عبور سفن بحرية روسية من أساطيل بحر
ال ـش ـمــال والـبـلـطـيــق ال ــروس ـي ــن ع ـبــر مضيق
ال ـبــوس ـفــور إل ــى الـبـحــر األس ـ ــود ،إض ــاف ــة إلــى
نقل سفن أخــرى من أسطول بحر قزوين إلى
املنطقة املقابلة لشبه جــزيــرة الـقــرم .فــي حني
قــررت بريطانيا إرســال سفن عسكرية تابعة
لبحريتها إلى البحر األســود لدعم أوكرانيا.
وبـعــد انـتـقــادات غربية ح ــادة إلع ــان روسيا
إغـ ـ ــاق ثـ ــاث م ـن ــاط ــق ب ـح ــري ــة ،وم ـن ــع م ــرور
ال ـس ـفــن ال ـحــرب ـيــة األج ـن ـب ـيــة ع ـب ــره ــا ،بحجة
إج ـ ــراء ت ــدري ـب ــات ع ـس ـكــريــة ،ق ــال نــائــب وزي ــر
ّ
الـخــارجـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،إن

روس ـيــا لــم تـفــرض ق ـيــودًا عـلــى حــركــة السفن
ّ
التجارية فــي البحر األس ــود ،مـشــددًا على أن
فــرض الـقـيــود فــي املـنــاطــق الـتــي تـجــري فيها
تدريبات هو ممارسة دولية مقبولة .ونقلت
وكالة «نوفوستي» عن مصدر في الخارجية
ال ــروس ـي ــة ،قــولــه أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،إن مــوسـكــو
تعول على تنفيذ اتفاقية «مــونـتــرو» (بشأن
نظام املضائق) من قبل الدول غير املطلة على
البحر األسود.
وكانت إدارة املالحة وعلوم املحيطات بوزارة
الــدفــاع الــروسـيــة كشفت فــي نشرتها فــي 14
إبريل /نيسان الحالي أنه «من الساعة 21:00
يــوم  24إبريل /نيسان وحتى  21:00يــوم 31
أكتوبر /تشرين األول ،سوف ُيعلق حق املرور
اآلمــن عبر املـيــاه اإلقليمية لالتحاد الروسي
لـلـسـفــن ال ـحــرب ـيــة األج ـن ـب ـيــة وس ـف ــن ال ـب ـلــدان
األخـ ـ ـ ـ ــرى» .وأوض ـ ـحـ ــت اإلدارة أن ال ـحــديــث
ي ــدور ح ــول ث ــاث مـنــاطــق مــن الـبـحــر األس ــود

محطة فضائية خاصة

أعلنت روسيا ،أمس الثالثاء ،نيتها بناء أول محطة فضائية خاصة بها،
لمحت الحكومة إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.
بعدما ّ
وقــال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ،ديميتري
روغوزين (الصورة) ،عبر تطبيق
«تلغرام» ،إن «أول وحدة أساسية
للمحطة الفضائية الجديدة هي
قيد البناء» .وأضاف أن «الهدف
هــو إطالقها إلــى الــمــدار عام
 .»2025ويأتي هذا اإلعــان بعد
تصريحات متناقضة صدرت عن
السلطات الروسية حول برامجها
الفضائية.

ه ــي ال ـق ـس ــم امل ـم ـت ــد ع ـل ــى طـ ــول س ــاح ــل شـبــه
جــزيــرة الـقــرم بــن سيفاستوبول وغ ــورزوف،
والقسم املستطيل قبالة ساحل شبه جزيرة
كيرتش فــي منطقة خليج أوب ــوك ،باإلضافة
إل ــى قـســم بـحــري صغير بــالـقــرب مــن الـطــرف
الغربي لشبه جزيرة القرم ال يتجاوز حدود
مناطق التدريب البحري املعتادة منذ العهد
السوفييتي .وتمتد جميع املناطق املخطط
إغالقها فقط إلى «الحدود الخارجية للمياه
اإلق ـل ـي ـم ـيــة لــات ـحــاد الـ ــروسـ ــي» ،ف ــي ح ــن أن
مضيق كيرتش (بوابة الدخول إلى بحر آزوف،
والعبور إلى ميناءي ماريوبل وبارديانسك
األوكــرانـيــن) واالق ـتــراب منه ال يقعان ضمن
املناطق املحظورة للمالحة .وأمــس الثالثاء،
ً
ذكـ ــرت وك ــال ــة إن ـتــرفــاكــس ل ــأن ـب ــاء ،ن ـق ــا عن
األسطول الروسي في البحر األســود أن أكثر
م ــن  20سـفـيـنــة حــرب ـيــة روس ـي ــة ش ــارك ــت في
تدريبات عسكرية في البحر الواقع بني آسيا
وأوروبا.
كـ ــذلـ ــك ،ف ــرض ــت روس ـ ـيـ ــا فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 20
إبريل الحالي إلى  24منه ،قيودًا مؤقتة على
الــرحــات الـجــويــة فــوق جــزء مــن شبه جزيرة
القرم والبحر األسود ،حسب اإلشعار الدولي
للطيارين « ،»NOTAMوفــق مــا نقلت وكالة
إنترفاكس ،أي من يــوم أمــس الثالثاء وحتى
بداية الحظر على السفن.
واسـ ـت ــدع ــى اإلعـ ـ ـ ــان الـ ــروسـ ــي بـ ـش ــأن حـظــر
املالحة في أجزاء من البحر األسود ،ردود فعل
غــربـيــة غــاضـبــة ،ودع ــا املـتـحــدث بــاســم وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) ،جون كيربي،
روسـ ـي ــا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي إلـ ــى «إن ـه ــاء
ال ـت ـه ــدي ــدات لـلـسـفــن ف ــي املـنـطـقــة وال ـك ــف عن
تعزيز قدراتها العسكرية بالقرب من حدود
أوكرانيا» .ووصفت الخارجية األميركية ،أول
من أمس اإلثنني ،خطط روسيا لحظر املالحة
فــي أج ــزاء مــن الـبـحــر األس ــود بــأنــه «تصعيد
ّ
بــا مـبــرر» ،مشيرة إلــى أن هــذا اإلج ــراء يؤثر
على دخول السفن إلى املوانئ األوكرانية في
بحر آزوف عند الطرف الشرقي لشبه جزيرة
الـقــرم الـتــي ضمتها روسـيــا عــام  .2014وقــال
امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،في
بـيــان «ه ــذا يمثل تصعيدًا آخــر بــا مـبــرر في

حملة موسكو املستمرة لتقويض اوكــرانـيــا
ّ
وزعــزعــة اس ـت ـقــرارهــا» .وخـلــص إل ــى أن «هــذا
ال ـت ـط ــور م ـث ـيــر ل ـل ـق ـلــق ب ـش ـكــل خ ـ ــاص وس ــط
ت ـقــاريــر مــوثــوقــة ع ــن حـشــد روس ـي ــا لـقــواتـهــا
في شبه جزيرة القرم املحتلة وقــرب الحدود
األوكرانية اآلن إلى مستويات لم نشهدها منذ
الغزو الروسي عام .»2014
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن «مـنـظـمــة األمـ ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ــا»
ّ
وقـ ـي ــادة االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،أن ال ــوض ــع في
ال ـب ـحــر األس ـ ــود ي ـت ـحــول ب ـســرعــة إل ــى مـصــدر
قلق جديد في العالقات بني روسيا والغرب.
وقال املتحدث باسم االتحاد األوروبــي ،بيتر
ّ
ستانو ،أول من أمس اإلثنني ،إن «نية االتحاد
الروسي إغــاق بعض مناطق البحر األســود
أمام حركة السفن حتى أكتوبر املقبل ،بحجة
التدريبات العسكرية ،تشكل مصدر قلق بالغ،
خصوصًا على خلفية الــوضــع على الـحــدود
األوكــرانـيــة الــروسـيــة وفــي منطقة ُالـقــرم التي
تم ضمها بشكل غير قانوني» .وأدرج بحث
هذه القضية في جدول أعمال اجتماع مجلس
الـشــؤون الخارجية لالتحاد األوروب ــي الــذي
عقد أول من أمــس ،والــذي شــارك فيه مسؤول
السياسة الخارجية لالتحاد ،جوزيب بوريل،
ووزراء خارجية دول االتحاد.
ّ
مــن جانبها ،ش ــددت كييف على أن الخطوة
الــروس ـيــة ت ـعـ ّـد «م ـحــاولــة اغ ـت ـصــاب الـحـقــوق
ال ـس ـي ــادي ــة ألوك ــرانـ ـي ــا ك ــدول ــة ســاح ـل ـيــة ،فــي
ان ـت ـهــاك ل ـقــواعــد وم ـب ــادئ ال ـقــانــون ال ــدول ــي».
وقــالــت الـخــارجـيــة األوك ــران ـي ــة فــي ب ـيــان يــوم
ّ
الجمعة املــاضــي ،إن سـلــوك مــوسـكــو «يشير
إلى عدم وجود أي نوايا من جانبها للتخلي
عن استمرار العدوان على أوكرانيا باستخدام
األس ــال ـي ــب ال ـع ـس ـكــريــة وال ـه ـج ـي ـن ــة» .وأشـ ــار
الـبـيــان إلــى أنــه «عـلــى خلفية تعزيز الــوجــود
العسكري الروسي على طول الحدود البرية،
واصل االتحاد الروسي تكثيف التصعيد في
البحر ،ونقل السفن الحربية من بحر قزوين
إل ــى مـنـطـقــة آزوف وال ـب ـحــر األس ـ ـ ــود» .ودع ــا
البيان إلى زيادة الضغط على روسيا.
وعلى خلفية تصاعد األزمة شرقي أوكرانيا،
أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة ،فــي بيان
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فرضت روسيا قيودًا
مؤقتة فوق جزء من
القرم والبحر األسود
واشنطن :إغالق المالحة
في البحر األسود
«تصعيد بال مبرر»

معركة طرد الدبلوماسيين متواصلة
بينما تواصل واشنطن
وموسكو مناقشة عقد
قمة بين الرئيسين جو
بايدن وفالديمير بوتين،
تحتدم معركة طرد
الدبلوماسيين بين موسكو
والغرب
على الرغم من احتدام العالقات بني روسيا
والواليات املتحدة ،التي يعود سفيرها من
مــوس ـكــو إل ــى بـ ــاده ه ــذا األس ـب ــوع إلج ــراء
ّ
مـ ـش ــاورات ،إال أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع الــدولـتــن
من مواصلة مناقشة عقد قمة بني رئيسي
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن وجـ ــو ب ــاي ــدن.
وب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـحـ ــاول واشـ ـنـ ـط ــن اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
ق ـنــوات ال ـتــواصــل مـفـتــوحــة عـلــى الــرغــم من
خالفها املتصاعد مع موسكو حول ملفات
كثيرة ،يــزداد التأزم في العالقات الروسية
األوروب ـ ـي ـ ــة ،ح ـي ــث ت ـت ــواص ــل م ـع ــرك ــة ط ــرد
الدبلوماسيني .وقــال السفير األميركي في
مــوس ـكــو ج ــون ســول ـي ـفــان ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
إن ــه سـيـعــود إل ــى ب ــاده إلجـ ــراء م ـش ــاورات،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
نصيحة الكرملني للحصول على قسط من
الراحة بعد تبادل العقوبات بني واشنطن
ومــوس ـكــو .وأوضـ ــح الـسـفـيــر ف ــي ب ـيــان أنــه
سيعود إلى الواليات املتحدة هذا األسبوع
ملناقشة الـعــاقــات األمـيــركـيــة-الــروسـيــة مع
أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن ،مؤكدا أنه
سيعود إلــى موسكو فــي غـضــون أسابيع.
وق ـ ـ ــال س ــولـ ـيـ ـف ــان« :أعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـ ــه مـ ــن امل ـهــم
بالنسبة لي أن أتحدث مباشرة مع زمالئي
الجدد في إدارة بايدن في واشنطن ،حول
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ل ـل ـعــاقــات ال ـث ـنــائ ـيــة بني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـي ــا .لــم َأر عائلتي
م ـنــذ أك ـثــر م ــن عـ ــام ،وهـ ــذا س ـبــب م ـهــم آخــر
بالنسبة لــي للعودة إلــى الــوطــن لـلــزيــارة».
ويأتي رحيل سوليفان بعد أن قالت روسيا

يوم الجمعة إنها «اقترحت عليه» أن يحذو
حذو السفير الروسي في واشنطن أناتولي
أن ـت ــون ــوف ،الـ ــذي ت ــم اس ـت ــدع ــاؤه لـلـتـشــاور
الشهر املــاضــي بعد وصــف بــايــدن لبوتني
بـ«القاتل» .ولــم تحدد روسيا إطــارًا زمنيًا
لـ ـع ــودة أنـ ـت ــون ــوف إل ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن .بـيـنـمــا
أوضــح سوليفان أنــه سيعود إلــى موسكو
«فــي األسابيع املقبلة قبل أي اجتماع بني
الرئيسني بايدن وبوتني».
ويجرى الحديث عن هذا اللقاء منذ األسبوع
املاضي ،بعدما اقترح بايدن خــال اتصال
هاتفي على بــوتــن عقد لـقــاء هــذا الصيف
فــي دول ــة ثــالـثــة ،ب ـهــدف إض ـفــاء االسـتـقــرار
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـقــوتــن املـتـنــافـسـتــن
بـعــدمــا بلغت أدن ــى مـسـتــويــاتـهــا .وأعــربــت
فنلندا والنمسا خصوصًا عن استعدادهما
الس ـت ـض ــاف ــة ق ـم ــة ك ـه ــذه ال ـت ــي رح ـب ــت بـهــا
م ــوس ـك ــو ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ــرض عـقــوبــات
وع ـقــوبــات م ـضــادة بــن الـبـلــديــن األس ـبــوع
املــاضــي .وقالت روسيا إنها منفتحة على
االقتراح وإنه يتم درسه.
وفــي الـسـيــاق ،قــال البيت األبـيــض ،أول من
ّ
أمس االثنني ،إن مستشاري بايدن وبوتني
بـحـثــا هــاتـفـيــا إمـكــانـيــة عـقــد أول قـمــة بني
الرئيسني ،و«س ـيــواصــان» مناقشة األمــر.
وتـبــاحــث مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي لـبــايــدن
جــايــك سوليفان ،عبر الـهــاتــف االث ـنــن ،مع
األمني العام ملجلس األمن الروسي نيكوالي
باتروشيف .وقــال البيت األبيض في بيان
إن ــه بــاإلضــافــة إل ــى «ع ــدد مــن املــوضــوعــات
املـتـعـلـقــة بــال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة والـقـضــايــا
اإلقليمية والـعــاملـيــة» ،الـتــي لــم ُيـكـشــف عن
تفاصيلها ،فإنهما «أثارا احتمال عقد قمة
بــن رئـيـســي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـي ــا...
وقــررا البقاء على اتصال» في هذا الصدد.
وأش ــار مجلس األم ــن الــروســي ،مــن جهته،
إلى أنه تم التطرق إلى «استعدادات اللقاء»،
و«أه ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة بـ ـس ــرع ــة إلـ ـ ــى إطـ ــاق
آل ـي ــة ث ـنــائ ـيــة ل ــاس ـت ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي»
والتطورات حول البرنامج النووي اإليراني
و«املـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـن ــووي ــة فـ ــي ش ـب ــه ال ـج ــزي ــرة
ال ـك ــوري ــة» .وأضـ ــاف فــي ب ـيــان أن «الـجــانــب
الـ ــروسـ ــي شـ ــدد ع ـل ــى عـ ــدم جـ ـ ــواز ال ـتــدخــل

األم ـيــركــي فــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة لــروسـيــا
وحلفائها» .وستستمر االتصاالت إلى حني
التوصل إلى قرار.
وفي السياق ،نقلت وكالة اإلعالم الروسية
عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ريابكوف قوله ،أمس الثالثاء ،إن عقد قمة
محتملة بــن بوتني وبــايــدن يعتمد بشكل
كـبـيــر ع ـلــى ال ـت ـصــرفــات ال ـت ــي س ـت ـقــوم بها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .فــي غ ـضــون ذل ــك ،أعلن
الكرملني أن بوتني سيشارك غدًا الخميس،

روسيا تطرد
دبلوماس َيين بلغاريَين
ردًا على تدبير مماثل

عبر الفيديو ،في القمة العاملية االفتراضية
التي ينظمها جو بايدن حول املناخ .وجاء
الـ ـ ــرد الـ ــروسـ ــي اإليـ ـج ــاب ــي وسـ ــط تـصــاعــد
التوتر بني موسكو والغرب حول الكثير من
القضايا الدولية ،وال سيما بشأن أوكرانيا،
وس ــط تــواصــل ح ــرب ط ــرد الــدبـلــومــاسـيــن.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ـن ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الــروس ـيــة أم ــس أن ـهــا ط ــردت دبـلــومــاسـ َـيــن
َ
َ
دبلوماسيني
بلغاريني ردًا على طرد صوفيا
روسـ ـ َـيـ ــن ف ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار املـ ــاضـ ــي ،عـلــى
خـلـفـيــة قـضـيــة ت ـج ـســس .وأفـ ـ ــادت ال ـ ــوزارة
الروسية بأنه تــم استدعاء سفير بلغاريا
ل ــدى مــوسـكــو أتــانــاس كــريـسـتــن ،وإبــاغــه
ّ
بالقرار املتعلق بسكرتير الخدمة القنصلية
ن ـي ـقــوالي ب ــان ــاي ــوت ــوف ،وال ـس ـكــرت ـيــر األول
املكلف شوؤن التجارة واالقتصاد تشافدار
خريستوزوف ،في السفارة.
وقالت «تأتي هذه الخطوة للرد على القرار
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يـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي ،أن م ــدم ــرة وف ــرق ــاط ــة
م ــن أس ـطــول ـهــا امل ــراب ــط ف ــي ال ـب ـحــر املـتــوســط
س ـت ـع ـبــران مـضـيـقــي ال ـبــوس ـفــور وال ــدردن ـي ــل
حتى تستقرا بالبحر األسود في بداية الشهر
امل ـق ـبــل .وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،نـقـلــت صـحـيـفــة «
تايمز» البريطانية عن مصادر في البحرية
قــولـهــا ،إن ــه ت ـقـ ّـرر م ـغ ــادرة امل ــدم ــرة مــن الـنــوع
 45والفرقاطة املضادة للغواصات من النوع
 ،23وأن ــه فــي ح ــال وج ــود تـهــديــد مــن السفن
ّ
أو ال ـغ ــواص ــات أو ال ـط ــائ ــرات ال ــروس ـي ــة ،ف ــإن
مقاتالت «أف  »35على منت حاملة الطائرات
«امللكة إليزابيث» في البحر األبيض املتوسط
ستكون ق ــادرة على دعــم املــدمــرة والفرقاطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بــوزارة الدفاع
الـبــريـطــانـيــة لــم ت ـح ــدده ،قــولــه ح ــول الـغــرض
مــن نقل السفن الحربية إلــى البحر األس ــود،
ّ
إن «بريطانيا وحـلـفــاء نــا الــدولـيــن يدعمون
بشكل ثابت سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا».
وذكــرت محطة « »NTVالتلفزيونية التركية،
ّ
اإلثـنــن ،أن لندن أرسلت بالفعل إشـعــارًا إلى
تركيا بشأن اقـتــراب مــرور إحــدى السفن عبر
مضيق البوسفور.
ّ
ومعلوم أن وزارة الــدفــاع األميركية ،خططت
إلرســال املدمرتني «روزفلت» و«دونالد كوك»
إلى البحر األســود ،وأبلغت تركيا بمرورهما
عـبــر مـضـيــق ال ـبــوس ـفــور ف ــي  14و 15إبــريــل.

لكنها قــررت التخلي عن هذه الخطة في آخر
لحظة .وحسبما ذكرت صحيفة «بوليتيكو»
ي ــوم الـخـمـيــس املــاض ــي ،فـقــد ق ــرر البنتاغون
«عدم استفزاز روسيا».
وتـمـلــك روس ـي ــا ث ــاث ق ــواع ــد عـسـكــريــة على
شـ ــواطـ ــئ الـ ـبـ ـح ــر األس ـ ـ ـ ـ ــود ،أهـ ـمـ ـه ــا ق ــاع ــدة
سـيـفــاسـتــوبــول ال ـتــي كــانــت تـسـتــأجــرهــا من
أوكرانيا قبل ضمها للقرم في  .2014وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ك ـبــر ح ـجــم أس ـطــول ـهــا ف ــي الـبـحــر
األسود ،عملت روسيا في األسابيع األخيرة
على نقل عــدد كبير مــن القطع البحرية من
أســاطـيــل الـشـمــال والـبـلـطـيــق وبـحــر قــزويــن.
وف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أع ـ ـلـ ــن أسـ ـط ــول

الـبـحــر األسـ ــود ع ــن دخ ــول الـسـفــن الـحــربـيــة
إل ـ ــى ال ـب ـح ــر ل ـل ـت ــدري ــب ع ـل ــى إط ـ ــاق الـ ـن ــار،
بـمـشــاركــة ط ــائ ــرات وم ــروح ـي ــات هليكوبتر
تــاب ـعــة ل ـل ـط ـيــران ال ـب ـحــري وال ــدف ــاع ال ـجــوي
ألس ـط ــول ال ـب ـحــر األس ـ ـ ــود .وذكـ ـ ــرت الـخــدمــة
ّ
الصحافية لألسطول في بيان ،أن عــددًا من
سـفــن أس ـطــول بـحــر قــزويــن عـبــرت مــن تحت
جسر القرم عبر مضيق كيرتش ،الستكمال
االنتقال إلى البحر األســود .وحسب البيان،
ف ـقــد ت ــم ن ـقــل  15سـفـيـنــة م ــن أسـ ـط ــول بحر
ق ــزوي ــن« ،ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ت ــدري ـب ــات بـحــريــة،
والـ ـتـ ـحـ ـق ــق مـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـ ـص ـ ّـد الـ ـق ــوات
الهجومية البحرية وال ـجــويــة» .كما دخلت
البحر األس ــود بـفــارق ســاعــات ،عبر مضيق
ال ـبــوس ـفــور ،سـفـيـنـتــا إن ـ ــزال ك ـب ـيــرتــان ،هما
«ألكسندر أوتــراكــوفـسـكــي» و«كــونــدوبــوغــا»
مــن األس ـط ــول الـشـمــالــي لـلـبـحــريــة الــروسـيــة
وسفينتا اإلن ــزال الكبيرتان «كالينينغراد»
و«ك ــورولـ ـي ــف» م ــن أس ـط ــول ب ـحــر الـبـلـطـيــق.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــروسـ ـي ــة،
أوض ــح الـخـبـيــر الـعـسـكــري ورئ ـي ــس تحرير
مجلة «أرس ـي ـنــال أوتيتشيستفو» ،فيكتور
مــوراكــوف ـس ـكــي ،لصحيفة «كــومـيــرســانــت»،
ّ
أمس الثالثاء ،أن «قرار إغالق جزء من منطقة
مـيــاه البحر األس ــود هــو تحذير مــن أن هذه
مناطق خطرة أثناء التدريبات في النطاقات
الساحلية والبحرية .يتم تنفيذ هذا اإلجراء
سنويًا كجزء من فصلي الربيع والخريف».
ّ
واس ـ ـتـ ــدرك ب ــأن ــه «فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـص ـع ـيــد حــول
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ي ـك ـت ـســب ال ـ ـقـ ــرار م ـع ـنــى خــاصــا
بالنسبة للسياسيني الغربيني ،الذين يرون
أنه تهديد جديد ضد كييف».
أم ــا نــائــب مــديــر مــركــز ال ــدراس ــات األوروب ـيــة
ال ـش ــام ـل ــة ف ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـع ـل ـيــا لــاق ـت ـصــاد،
فــاسـيـلــي ك ــاش ــن ،ف ـقــال للصحيفة نفسها،
ّ
إن ق ـ ــرار مــوس ـكــو ب ــإغ ــاق جـ ــزء م ــن الـبـحــر
ُ
األســود «يجب أن ينظر إليه أيضًا على أنه
إج ــراء وقــائــي يـهــدف إلــى استبعاد إمكانية
االستفزازات في البحر األســود» .وأشــار إلى
«املـ ــرور اآلم ــن لسفينة حــربـيــة أجـنـبـيــة عبر
املياه اإلقليمية لدولة أخــرى ،يجب أن يكون
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مـصـحــوبــا بــاسـتـيـفــاء ع ــدد م ــن املـتـطـلـبــات،
م ـن ـهــا إيـ ـق ــاف ت ـش ـغ ـيــل الـ ـ ـ ـ ـ ــرادارات وأن ـظ ـمــة
األس ـل ـحــة ،وع ــدم تنفيذ املـ ـن ــاورات وأنـشـطــة
ّ
الـ ـت ــدري ــب» .وأوض ـ ـ ــح ال ـخ ـب ـيــر الـ ــروسـ ــي أن
«خـصــوصـيــة الــوضــع قـبــالــة ســواحــل الـقــرم،
ّ
هي أن الــواليــات املتحدة ودول حلف شمال
األطـلـســي األخـ ــرى ،ال تـعـتــرف بملكية شبه
الجزيرة واملنطقة املائية لروسيا التي تتوقع
محاوالت استفزاز من قبل الواليات املتحدة
وحـلـفــائـهــا ،ال سـيـمــا تـلــك املـتـعـلـقــة بــدخــول
مياه شبه الجزيرة واالنتهاك االستعراضي
الــاحــق لحقوق الـعـبــور اآلم ــن ،ولـهــذا قــررت
استباق الحدث».
ّ
وفـ ــي ظـ ــل ال ـت ـص ـع ـيــد امل ـت ــواص ــل ف ــي الـبـحــر
األسـ ـ ــود ،ق ــال م ـصــدر ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
ّ
الروسية لوكالة «نوفوستي» الحكومية ،إن
«كل ما يجري القيام به من دخول السفن إلى
البحر األسود يتم لغرض واحد ،وهو زيادة
الـضـغــط عـلــى ب ـلــدنــا ...وحـتــى نـتـصــرف كما
ً
يتوقعون منا أن نتصرف ،ونبدي امتثاال في
ّ
بعض النواحي» .وأضاف أن «الدول الغربية
ربما تعتقد أنه يمكنها ترهيب روسيا» .من
جانبه ،أكــد نــائــب وزي ــر الخارجية الــروســي
س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات عـلــى
هامش مؤتمر في موسكو ،اإلثنني املاضي،
ّ
أن بــاده «تتصرف بأقصى قــدر من االلتزام
بــاالتـفــاقـيــات مـتـعــددة األطـ ــراف ذات الصلة
وأي اتفاقيات أخــرى تشارك فيها روسيا»،
مشددًا على «ضــرورة التزام البلدان األخرى
باتفاقية مونترو».
ّ
ومعلوم أن اتفاقية مونترو ُوقـعــت فــي عام
 1936وت ـح ــدد ق ــواع ــد امل ـ ــرور ع ـبــر مضيقي
البوسفور والدردنيل الواصل بني البحرين
األســود واملتوسط .وبعد اإلعــان عن خطط
تركيا لتطوير قناة جديدة تربط إسطنبول
بالبحر األس ــود ،شــددت روسيا على أهمية
املحافظة على االتفاقية .وقــال الكرملني في
بيان يوم  9إبريل الحالي ،بعد مكاملة هاتفية
ب ــن الــرئ ـي ـســن ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
ّ
والتركي رجــب طيب أردوغ ــان ،إنــه «فــي ظل
الخطط التركية لشق قناة إسطنبول ،شدد
الـجــانــب الــروســي عـلــى أهـمـيــة الـحـفــاظ على
الـنـظــام الـقــائــم ملضيق الـبـحــر األس ــود ،وفقًا
لبنود اتفاقية مونترو لعام  1936مــن أجل
ضمان االستقرار واألمن اإلقليميني».
عبور السفن
وتضمن اتفاقية مونترو حرية ّ
املــدنـيــة فــي السلم وال ـحــرب .كما أنـهــا تنظم
اسـتـخــدام املضيقني مــن قبل سفن عسكرية
من دول غير مطلة على البحر األس ــود ،بما
ف ــي ذل ــك ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأعـ ـض ــاء حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ،والـ ـت ــي ت ـش ـهــد عــاقــاتـهــا
ب ــروسـ ـي ــا تـ ــوت ـ ـرًا ش ـ ــديـ ـ ـدًا .وت ـ ـنـ ـ ّـص شـ ــروط
املعاهدة على وجوب تقديم السفن الحربية
األجنبية إشعارًا مسبقًا قبل املــرور وتسمح
لها بالبقاء في البحر األســود ملــدة  21يومًا
ّ
فـقــط .وعـلــى الــرغــم مــن أن تــركـيــا تــرفــض أي
مـحــاولــة لتغيير م ــوازي ــن ال ـقــوى فــي البحر
األس ــود ،استنادًا إلــى تلك االتفاقية ،وتؤكد
أن أمن البحر األسود مسؤولية الدول املطلة
ّ
عليه ،إال أن املطالب الغربية لتعديل االتفاقية
ازدادت م ـنــذ ان ـه ـيــار االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
وبـ ـ ـ ــروز دول جـ ــديـ ــدة ب ـع ـض ـهــا انـ ـض ــم إل ــى
ح ـلــف األط ـل ـس ــي م ـثــل ب ـل ـغــاريــا وروم ــان ـي ــا،
وأخ ــرى تــرتـبــط بـعــاقــات وثـيـقــة مــع الحلف
مثل جورجيا وأوكــرانـيــا ،إضافة إلــى تركيا
العضو في حلف األطلسي ،وروسيا املصنفة
كأحد أكبر املخاطر في عقيدة الحلف.

 3مرشحين لخالفة ميركل ...و«الخضر» منافسًا للمرة األولى
الـ ــذي ال أسـ ــاس َ ل ــه م ــن ال ـجــانــب الـبـلـغــاري
بــاع ـت ـبــار مــوظــفــن ف ــي ال ـس ـف ــارة الــروس ـيــة
ف ــي صــوفـيــا م ــن األش ـخ ــاص غـيــر املــرغــوب
فـ ـيـ ـه ــم» .وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ـس ـل ـط ــات ال ـب ـل ـغــاريــة
ق ــرار الـطــرد هــذا فــي م ــارس بعد اكتشافها
شـبـكــة تـجـســس ل ـصــالــح م ــوس ـك ــو ،اشـتـبــه
ب ـ ـ ـتـ ـ ــورط م ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ـ ــي وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
البلغارية فيها.
مــن جهتها ،طــالـبــت التشيك دول االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــف األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي بـ ـط ــرد
دبلوماسيني روس .وأكــد وزيــر الخارجية
والداخلية التشيكي يان هاماتشيك ،أمس
ّ
ال ـث ــاث ــاء ،أن ب ـ ــاده ت ـطــالــب دول االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي وح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي بـطــرد
الدبلوماسيني الروس تضامنًا معها ،بعد
السجال الدبلوماسي بني موسكو وبــراغ.
وأكـ ـ ــد أن ـ ــه س ـي ـس ـتــدعــي ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي
اليوم األربعاء للكشف عن خطوات إضافية
بـعــد ط ــرد  18دبـلــومــاسـيــا روس ـي ــا تشتبه
ب ــراغ بــأنـهــم عـمــاء ســريــون ،بينما طــردت
مــوسـكــو  20دبـلــومــاسـيــا تشيكيًا ردًا على
ال ـخ ـطــوة .وف ــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،ق ــال املـتـحــدث
ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن ،دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف ،إن
«سـ ـل ــوك ب ـ ــراغ ه ـ ــدام وال أس ـ ــاس ل ــه وخ ــال
م ــن ال ـف ـطــرة الـسـلـيـمــة» .واع ـت ـبــر بيسكوف
ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،أن
ت ـص ــرف ــات ج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ـش ـيــك «ع ــدائ ـي ــة،
وادعـ ـ ــاءات ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـش ـي ـن ــة وغ ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـق ــول ــة».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ــرب ـ ــت م ــوسـ ـك ــو عــن
«اح ـت ـج ــاج ـه ــا الـ ـش ــدي ــد» ألوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،بـعــد
إقدام األخيرة على طرد دبلوماسي روسي
م ــن أراضـ ـيـ ـه ــا ،ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ردًا على
إع ــان قنصلها فــي بـطــرسـبــورغ ألكسندر
سوسونيوك شخصية غير مرغوب فيها.
وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،أمــس
الـثــاثــاء ،إن اتـهــامــات كييف للدبلوماسي
الروسي عارية من الصحة وال أساس لها.
وأضافت أن موسكو تحتفظ بإمكانية طرد
دبلوماسي أوكــرانــي ردًا على إعــان كييف
مستشار السفير الــروســي لديها شخصًا
غير مرغوب فيه.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز،
أسوشييتد برس)

مع اقتراب موعد إجراء
االنتخابات في ألمانيا،
بدأت معركة أخرى
تطفو إلى السطح،
مع  3مرشحين لخالفة
أنجيال ميركل في منصب
المستشارة
برلين ـ شادي عاكوم

بعد أن هيمنت املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ملدة  16سنة على منصب املستشارة،
فـتــح ق ــراره ــا م ـغ ــادرة الـسـلـطــة ال ـب ــاب أم ــام
معركة بــن  3مرشحني مــن أق ــوى األح ــزاب
ً
تـمـثـيــا ف ــي أمل ــان ـي ــا ،تـمـهـيـدًا لــانـتـخــابــات
البرملانية التي ّستجرى في  26سبتمبر/
أيـلــول املقبل .ورش ــح حــزب «الـخـضــر» ،أول
من أمس ،للمرة األولى في تاريخه ،الزعيمة
املـشــاركــة بــرئــاســة ال ـحــزب أنــالـيـنــا بــاربــوك
( 40ع ــام ــا) ،ملـنـصــب املـسـتـشــار ،وذل ــك بعد
أن تحسنت أرقــامــه فــي استطالعات الــرأي
منذ عــام  ،2018حيث بــات ُي َع ّد ثاني أقوى
ق ـ ــوة س ـي ــاس ـي ــة ب ـع ــد «االتـ ـ ـح ـ ــاد املـسـيـحــي
ّ
محصنًا
الديمقراطي» ،حزب ميركل ،وصار
بأكثر مــن  20فــي املــائــة مــن األصـ ــوات ،قبل
أق ــل م ــن  6أش ـهــر عـلــى مــوعــد االنـتـخــابــات.
وسـتـنــافــس بــاربــوك رجـلــن عـلــى املنصب،
هما مرشح «االشتراكي الديمقراطي» أوالف
ش ــول ـت ــس ،وم ــرش ــح «االت ـ ـحـ ــاد املـسـيـحــي»
أرمني الشيت .وفازت باربوك في انتخابات
«الخضر» بنسبة  52في املائة من األصوات،
على روبــرت هابيك ،الذي لم يحصد سوى
 26في املائة .لكن ال يزال يتعني تأكيد القرار
خ ــال املــؤت ـمــر ال ـع ــام ل ـل ـحــزب امل ـق ــرر عـقــده
بني  11و 13يونيو /حزيران املقبل .وقالت
ّ
باربوك إن ترشيحها «يشكل دعوة لقيادة
بلدنا املتنوع والغني والقوي إلى مستقبل
جيد ،وإنه يجب أن تكون هناك اآلن شجاعة

إلجراء تغييرات» ،مضيفة أن «حماية املناخ
هــي مهمة عـصــرنــا ،وسـيـكــون ه ــذا املعيار
لحكومة جديدة».
ّ
شقت باربوك طريقها إلى قمة الحزب خالل
ُ
َ
فترة قصيرة ،إذ انت ِخبت في  2018زعيمًا
م ـشــاركــا ل ــ«ال ـخ ـضــر» م ــع هــاب ـيــك ،وتمكنا
م ـنــذ تــولـيـهـمــا ق ـي ــادة ال ـح ــزب م ــن تحقيق
قفزة نوعية .وقــال السياسي املخضرم في
«الخضر» وزيــر الخارجية األسبق يوشكا
فـيـشــر ،عــن ب ــارب ــوك« ،بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي ،تأتي
أنالينا من العدم» .وولدت أنالينا باربوك،
في ديسمبر /كانون األول  ،1980في هانوفر
شـمــالــي أملــانـيــا ،وشــاركــت مــع والــديـهــا في
االحتجاجات ضد الطاقة النووية .ودرست
ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة ف ــي جــام ـعــة هــام ـبــورغ
ب ــن  2000و ،2004ومـ ــن ث ــم ملـ ــدة عـ ــام في
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
وعـ ـمـ ـل ــت ف ـ ــي س ـ ـتـ ــراس ـ ـبـ ــورغ وبـ ــروك ـ ـسـ ــل،
حيث تمرست وتدربت في مجلس أوروبــا
والبرملان األوروبــي ،ما جعلها في احتكاك
مباشر مــع األح ــداث السياسية فــي الـقــارة.
وبدأت في  2004حياتها السياسية عضوًا
في «الخضر» .وتبوأت من  2009إلى 2013
منصب رئاسة الحزب في هانوفر ،قبل أن
تصبح عـضـوًا فــي البوندستاغ (الـبــرملــان)
األملاني منذ  .2013وبحسب شبكة «أن دي
ّ
آر» اإلعالمية ،فإن مرشحة «الخضر» تريد
خوض حملة من أجل التخلص التدريجي
مــن الـفـحــم ،وتـحــديــد الـســرعــة عـلــى الـطــرق
ال ـس ــري ـع ــة فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا ،وال ـت ـش ـج ـي ــع عـلــى
اقتناء السيارات الكهربائية للحفاظ على
الـبـيـئــة .وبـعــد اخـتـيــار حــزبـهــا لـهــا ملنصب
املستشار ،بــرزت تعليقات تفيد بأنه نادرًا
ما يصل سياسي إلى القمة بهذه السرعة،
وأنه بفضلها يتصرف «الخضر» بانسجام
كبير ،لكن ،في املقابل ،برزت انتقادات ألنها
تفتقر للخبرة الحكومية.
أرمين الشيت

ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ـط ــول اسـ ـتـ ـغ ــرق قـ ــرابـ ــة 8
س ـ ــاع ـ ــات ،صـ ــوتـ ــت ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،هـيـئــة
ال ــرئ ــاس ــة فـ ــي ح ـ ــزب «االتـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ـي ـحــي
الــدي ـم ـقــراطــي» وبــاألك ـثــريــة ،لـصــالــح زعـيــم

بال تفكير» ،ما يثير شكوكًا في قدرته على
قـ ـي ــادة أك ـب ــر اق ـت ـص ــاد أوروب ـ ـ ـ ــي ،وه ـ ــذا ما
ينعكس نقصًا في شعبيته .وكان استطالع
لـلــرأي ،نشرت قناة «تسي دي اف» العامة
نتائجه ،أخـيـرًا ،أش ــار إلــى أن  28فــي املائة
فقط يعتقدون أنه يمتلك صفات مستشار،
بـيـنـمــا يــؤيــد  54ف ــي امل ــائ ــة س ــودر بصفته
مدير أزمات حازمًا.
ويـعـتـبــر بـعــض املـنـتـقــديــن أن الش ـيــت غير
حـ ــازم ت ـجــاه روس ـي ــا ورئ ـي ـس ـهــا فــاديـمـيــر
بــوتــن ،إذ ق ــال ،فــي « ،2019بالنظر إلــى أن
الحوار بني الشرق والغرب كان ممكنًا ،حتى
عـنــدمــا ك ــان االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي الـســابــق
موجودًا ،علينا أن نكون قادرين على فعل
الـشــيء نفسه الـيــوم» .كما يشيرون إلــى أن
موقفه تجاه الصني «ناعم» .لكنه في املقابل
يعتبر أن واشنطن أكبر شريك لبرلني خارج
االتحاد األوروبي.
ّ
شقت باربوك طريقها إلى قمة حزب «الخضر» بسرعة ()Getty

باربوك :معيار الحكومة
الجديدة سيكون
حماية المناخ
ال ـ ـحـ ــزب أرم ـ ـ ــن الشـ ـي ــت م ــرشـ ـح ــا ملـنـصــب
املستشار .وسلم زعيم الحزب األصغر داخل
«االت ـحــاد املسيحي» ،الـحــزب «االجتماعي
امل ـس ـي ـحــي» ف ــي ب ــاف ــاري ــا م ــارك ــوس س ــودر،
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
ب ـق ــرار امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي ل ـل ـحــزب األك ـبــر،
«امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» .وأع ـل ــن س ــودر
أن ــه س ـيــدعــم الش ـي ــت «ب ـك ــل ق ـ ــوة» ،مـعـتـبـرًا
أن «االت ـح ــاد مجتمعًا يمكن أن ينجح في
ال ـن ـه ــاي ــة» .وأنـ ـه ــى سـ ـ ــودر ب ــذل ــك م ـخ ــاوف
مــن إمـكــانـيــة ت ـشــرذم «االت ـح ــاد املسيحي»،
وبــالـتــالــي تقليل حظوظه بــاالسـتـمــرار في
ال ـس ـل ـط ــة .وكـ ـ ــان الشـ ـي ــت 59( ،سـ ـن ــة) ،ف ــاز

الـسـبــت امل ــاض ــي بــرئــاســة ال ـح ــزب ،متقدمًا
على فريدريش ميرتس ونــوربــرت روتغن.
وكـ ــان الش ـيــت األوف ـ ــر حـظــا مـنــذ نـحــو عــام
ل ـل ـفــوز خـلـفــا ألن ـغــريــت ك ــرام ــب كــاري ـن ـبــاور
التي استقالت .لكنه واجــه انتقادات لتردد
إدارتــه في األزمــة الصحية .وهــو يدير منذ
 2017مـنـطـقــة ريـنــانـيــا ش ـمــال فيستفاليا
الـتــي تـضــم أكـبــر ع ــدد مــن الـسـكــان ،وواج ــه
فـيـهــا ات ـهــامــات بــأنــه يفتقر إل ــى التصميم
في مكافحة الــوبــاء .ويعتبر الشيت مقربًا
من املستشارة ،وينوي مواصلة سياستها
الــوسـطـيــة .وأع ـل ــن ،أخ ـي ـرًا ،أن «قـطـيـعــة مع
(سياسة) ميركل ستكون إشــارة خاطئة»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن ذلـ ــك س ـي ـف ـتــح ال ـط ــري ــق ل ـحــزب
«الخضر» في االنتخابات .وكان من القالئل
ال ــذي ــن ق ــدم ــوا ال ــدع ــم ال ـك ــام ــل مل ـيــركــل بعد
قرارها استقبال مئات اآلالف من املهاجرين
من سورية أو أفغانستان في  .2015وكتبت
صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» أخيرًا
أن صفاته كموحد تلقى إشادة ،لكنه يعاني
من صورة مسؤول «متردد يتصرف أحيانًا

أوالف شولتس

وكـ ــان ال ـح ــزب «االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي»
قد رشح العام املاضي وزيــر املالية ونائب
املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة أوالف ش ــول ـت ــس ( 62س ـنــة)
ل ـخــافــة م ـيــركــل .وكـ ــان شــول ـتــس ق ــد أب ــدى
أسلوبًا براغماتيًا فــي إدارة أزم ــة فيروس
ك ــورون ــا ،وه ــو مــا أكـسـبــه تــأيـيـدًا كـبـيـرًا في
أوس ـ ــاط ال ـنــاخ ـبــن ،إذ أشـ ــرف ع ـلــى حــزمــة
األمـ ـ ـ ــوال الـ ـط ــارئ ــة ال ـت ــي ت ـب ـلــغ  750مـلـيــار
يــورو ،التي خصصتها الحكومة ملساعدة
الشركات األملانية خــال األزم ــة .كما ترأس
اجتماعات مجلس الــوزراء عندما خضعت
ميركل لعزل ذاتي في مارس /آذار املاضي،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إثـ ـب ــات ال ـف ـح ــوص ــات عــدم
إص ــاب ـت ـه ــا ب ــالـ ـفـ ـي ــروس .ونـ ـش ــأ شــول ـتــس
فـ ـ ــي هـ ـ ــام ـ ـ ـبـ ـ ــورغ ،ودخ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ال ـس ـي ــاس ــة
ق ـي ــادي ــا اش ـت ــراك ـي ــا .وش ـغ ــل م ـن ـصــب عـمــدة
ه ــام ـب ــورغ م ــن  2011إل ــى  .2018وانـتـخــب
فــي «ال ـبــونــدس ـتــاغ» فــي  .1998وسـيـحــاول
شولتس إعــادة إحياء حظوظ «االشتراكي
الديمقراطي» الذي لم يفز باالنتخابات منذ
 ،2002فيما تشير اسـتـطــاعــات ال ــرأي إلى
تراجعه أمام «الخضر» و«االتحاد املسيحي
الديمقراطي».
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غطاء من المكون المدني للتطبيع العلني

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان
مررت السلطات االنتقالية
في السودان قرار إلغاء
قانون مقاطعة إسرائيل
بصيغته النهائية ،رغم
تعهد سابق للحكومة
بترك الملف لمجلس
تشريعي منتخب
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بــا ضجــة وبشــكل بعيــد عــن
اإلعــام ،مــررت الســلطات الحاكمــة
في السودان ،أول من أمس اإلثنني،
قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في صيغته
ُ
النهائيــة ،لتسـ ِـجل الحكومــة املدنيــة تناقضــا
جديدًا في ملف التطبيع مع إســرائيل ،ولتزيد
ّ
املوجهــة لهــا بتنفيــذ إمــاءات
مــن االتهامــات

خارجيــة ،تســتهدف عبرهــا تحســن األوضاع
االقتصاديــة فــي البــاد .وليســت الحكومــة
وحدها متهمة ،بل أيضًا األحزاب املكونة لها،
وخصوصــا التــي لهــا مواقــف ثابتــة وعلنيــة
برفض التطبيع مع االحتالل ،والتي لم ُيسجل
لها أي اعتراض واضح على هذا املسار.
وجــاء إلغــاء قانــون مقاطعــة إســرائيل فــي
جلســة مشــتركة أول مــن أمــس اإلثنــن ،بــن
مجلســي الســيادة والــوزراء ،ترأســها رئيــس
مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــانُ .
ويعــد
اجتماع املجلسني بمثابة سلطة تشريعية في
ظــل غيــاب البرملــان ،مــع عــدم تشــكيل املجلــس
التشــريعي االنتقالــي املنصــوص عليــه فــي
الوثيقــة الدســتورية لعــام  2019والتــي تحكــم
عمــل الفتــرة االنتقاليــة الحاليــة .وكان مجلــس
ً
الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك قد أجاز أوال
مشــروع إلغــاء قانــون مقاطعة إســرائيل ،وذلك
في السادس من إبريل /نيسان الحالي ،قبل أن
يحيله إلى اجتماع املجلسني اإلثنني.
وصدر قانون مقاطعة إســرائيل في عام 1958
أثنــاء حكــم رئيــس الــوزراء عبــد اللــه خليــل،
املوالــي لحــزب األمــة القومــي ،ويتكـ ّـون مــن 7
مــواد أساســية تحظــر جميعهــا كافــة أشــكال
التواصــل مــع إســرائيل .ويحــدد القانــون
عقوبــات للمخالفــن تصــل إلــى الســجن 10
ســنوات ،أو غرامــة ماليــة تحددهــا املحكمــة،
أو العقوبتــن معــا .وعلــى الرغــم مــن تبعــات

املصادقة النهائية على قانون إلغاء املقاطعة،
فإن أعضاء مجلسي السيادة والوزراء تأخروا
كثيرًا في اإلعالن الرسمي عن ذلك ،حتى خرج
وزيــر العــدل نصــر الدين عبد البــاري بتغريدة
علــى حســابه فــي «تويتــر» ،يعلــن فيهــا إجــازة
الهيئــة التشــريعية لجملــة مــن القوانــن ،ذاك ـرًا
منهــا بشــكل عرضــي مشــروع قانــون مقاطعــة
إســرائيل .مــن جهتــه أصــدر املتحــدث الرســمي
باســم مجلس الســيادة محمد الفكي ســليمان
بيانًا تطرق فيه باستفاضة لكل القوانني التي
أجيــزت فــي ذلــك االجتمــاع ،لكنــه مـ ّـر عرضــا
وبطريقــة مبهمــة علــى إلغــاء قانــون مقاطعــة
إســرائيل ،وأشــار فقط إلى أن االجتماع ناقش
إلغاء القانون ،والذي جاء نتيجة ثمرة نقاشات
طويلة بني مجلسي الوزراء والسيادة ،على حد
مــا جــاء فــي البيــان ،بينمــا لــم ُيصــدر مجلــس
الــوزراء أو املتحــدث باســمه أي توضيــح فــي
هذا الخصوص.
وملجلــس الــوزراء الســوداني ذي الصبغــة
املدنيــة تاريــخ مــن التناقــض فــي موضــوع
التطبيــع ،إذ رفــض فــي البدايــة تمامــا فكــرة
التطبيــع مــع إســرائيل ،وذكر فــي بيان له عقب
لقــاء البرهــان ورئيــس الــوزراء اإلســرائيلي
بنيامني نتنياهو في فبراير /شباط من العام
املاضي أن أمر العالقات مع إسرائيل هو شأن
يتعــدى اختصاصات الحكومة االنتقالية ذات
التفويــض املحــدود ،ويجــب أن ينظــر فيهــا
الجهــاز التشــريعي واملؤتمــر الدســتوري .لكــن
مجلــس الــوزراء حــاد عــن ذلــك بموافقتــه علــى
مبــدأ التطبيــع وشــارك حمــدوك فــي مكاملــة
هاتفية جماعية في أكتوبر /تشرين األول مع
نتنياهــو والبرهــان ،والرئيــس األميركــي فــي
ذلك الحني دونالد ترامب.
االنتكاســة الثانيــة ،بتقديــر البعــض ،مــن ِقبــل
الحكومــة املدنيــة ّ ،حينمــا اعترضــت بصــورة
مســتمرة علــى تدخــل العســكريني فــي مجلــس
الســيادة ،وأولهــم البرهــان ،فــي اختصاصــات
مهــام مجلــس الــوزراء فيمــا يخــص إدارة
العالقــات الخارجيــة .لكــن ذلــك االعتــراض
تالشــى ،حــن صمتــت عــن مواصلــة البرهــان
عمله في امللف واإلشراف عليه ،وعدم االكتفاء
ّ
توجــه إلــى
باللقــاء األول مــع نتنياهــو ،إذ
اإلمــارات فــي ســبتمبر /أيلــول املاضــي ،وقــاد
بنفســه مفاوضــات التطبيــع التــي شــارك فيها
مســؤولون أميركيــون وإســرائيليون بقــوة
دفــع إماراتية أرادت إلحاق الســودان بعمليات
التطبيــع تحــت مظلــة مــا ســمي بـ«اتفاقيــات
ابراهام» .كذلك ســمح املكون العســكري بزيارة
وزيــر االســتخبارات اإلســرائيلي إيلــي كوهــن

من تظاهرة رافضة للتطبيع في أكتوبر الماضي (محمد حجاج/األناضول)

إلــى الخرطــوم فــي ينايــر /كانــون الثانــي
املاضي ،ولقاءاته املحصورة مع العسكر.
تناقــض ثالــث اعتــرى ســلوك الحكومــة املدنية
فــي التعاطــي مــع ملــف التطبيــع مــع إســرائيل،
فبعــد أن اعتبــرت كل مــا حــدث مــن خطــوات
إجراءات أولية ،تعهدت للرأي العام بترك ملف
التطبيــع بعــد ذلــك للمجلــس التشــريعي ،غيــر
أنهــا لــم تلتــزم بذلــك وواصلــت الســير فــي ذات
االتجــاه ،وصادقــت علــى إلغاء قانــون مقاطعة
إسرائيل قبل مصادقة مجلس السيادة.
ـر ،ال يختص بمجلس
عــدم اتســاق مــن نوع آخـ ُ
الــوزراء ،إنمــا باألحــزاب املكونــة لــه ،فبعضهــا
لديهــا مواقــف ثابتــة ومبدئيــة مــن رفــض
التطبيع مع إســرائيل ،وتعلن ذلك صراحة في
بياناتها الصحافية ،وفي الوقت نفسه ال يذكر
لهــا اعتــراض قــوي فــي االجتماعات الرســمية،
مثــل حــزب األمــة القومــي الــذي لــه أدبيــات
سياســية في مقاطعة إســرائيل ،وتشــغل نائب
الرئيــس فيــه مريــم الصــادق املهــدي منصــب
وزيرة الخارجية الحالية.
ومهمــا يكــن مــن أمر ،فإن مشــروع إلغاء قانون
مقاطعة إســرائيل سيصبح أمرًا واقعًا بمجرد

حزب «األمة» :قد
نعيد النظر بالعالقة
مع الحكومة

نشــره فــي الجريــدة الرســمية ليدخــل بعــد
ُ
ذلــك حيــز التنفيــذ .ومــع ذلــك التســارع ،تنتظر
خطــوات أخــرى فــي مســار التطبيــع ،قــد تبــدأ
بزيــارة وفــد رســمي حكومــي ســوداني إلــى
إســرائيل ،إذ تشــير بعــض املعلومــات إلــى أن
الوفــد ســيكون برئاســة وزيــر الدفــاع أو مديــر
املخابرات ،وأن الوفد كان على أهبة االستعداد
للســفر إلــى تــل أبيــب فــي الفتــرة املاضيــة ،قبــل
أن يتلقــى نصائــح بتأجيــل الزيــارة إلــى حــن
إلغــاء قانــون املقاطعــة .كما يتأهــب مناصرون
للتطبيــع مثــل أبــو القاســم برطــم ،النائــب
البرملاني في عهد الرئيس املعزول عمر البشير،
لزيارة «ذات طابع شــعبي» إلى إســرائيل ،كما
أعلن في وقت سابق.
أمــا املتوقــع الثاني ،فهــو زيادة وتيرة التعاون
األمنــي بــن البلديــن ،خصوصــا فــي مجــال
مكافحــة التنظيمــات اإلرهابيــة ،وفــي مكافحة
الهجــرة غيــر النظاميــة وتجــارة الســاح ،وفــي
هــذا املضمــار قــد يبــدو واضحــا أن أحد أهداف
إلغــاء قانــون مقاطعــة إســرائيل هــو الســماح
بعودة آالف الالجئني السودانيني في إسرائيل،
والتي تنوي تل أبيب إبعادهم ،لكنها تخشــى
مــن ردة فعــل املنظمــات الدوليــة ،إن أعادتهــم
إلى الخرطوم وواجهوا عقوبات بسبب قانون
مقاطعة إسرائيل.
النقطة األهم في طريق التطبيع مع إســرائيل،
هــي نقطــة تبــادل فتــح املكاتــب التجاريــة بــن
الخرطــوم وتــل أبيــب ،والتــي تعــد خطــوة قبــل
األخيــرة لتبــادل الســفارات .وطبقــا ملعلومــات
ّ
توجــه الحكومــة
«العربــي الجديــد» ،فــإن

الســودانية ينصـ ّـب حاليــا علــى تبــادل املنافــع
التجاريــة ،علــى أن تتمســك بالحــد األدنــى
مــن وعودهــا بتــرك التقريــر بشــأن اإلعتــراف
الكامل بإســرائيل ،واتخاذ القرار بشــأن تبادل
الســفارات ،للمجلــس التشــريعي ،هــذا إذا لــم
يطــرأ جديــد يدفعهــا للتراجــع كمــا حصــل فــي
الســابق .وتعليقــا علــى هــذا التطــور ،أوضــح
األمــن العــام لحــزب األمــة القومــي ،الواثــق
البريــر ،فــي حديــث مــع «العربــي الجديــد» ،أن
مؤسســات الحــزب ســتجتمع فــي الســاعات
املقبلــة لتحديــد موقــف واضــح مــن التطــورات
السياســية األخيــرة فــي ملــف التطبيع ،كاشــفًا
أن مريــم الصــادق املهدي ،نائب رئيس الحزب،
ســجلت اعتراضــا قويــا علــى إجــازة مشــروع
قانــون إلغــاء مقاطعــة إســرائيل ،مــن بــن عــدد
مــن الــوزراء ،متعه ـدًا بعــدم صمت الحــزب بعد
اآلن على ما حدث ،مع عدم استبعاده أن يعيد
الحزب النظر بعالقته كليًا بالحكومة.
ولفــت إلــى أنــه مــع التطــورات املتســارعة باتــت
االحتمــاالت مفتوحــة علــى كل شــيء ،مــا يقــود
الحــزب إلــى التفكيــر فــي ســياقات مختلفــة
ملعارضة التطبيع ،منتقدًا بشدة عدم الشفافية
الحكومية التي لم تكشف للرأي العام حتى اآلن
ُ
املصالــح التــي تجنــى من العالقة مع إســرائيل
أو امللفــات واالهتمامــات املشــتركة بينها وبني
ّ
الســودان .كمــا انتقــد الحكومــة لعــدم اتباعهــا
الخطوات املؤسساتية في صنع القرار.
أمــا املحلــل السياســي عبــد اللــه رزق فقــال
لـ«العربــي الجديــد» إن تعجيــل الخطــى
والهرولــة نحــو إلغاء قانون مقاطعة إســرائيل
تعني أن أصحاب القرار أرادوا الوصول بامللف
إلــى محطتــه األخيــرة ،وفــي الوقــت نفســه يــدل
ذلــك علــى أن القــرار عبــارة عــن إمــاء خارجــي
بعيد عن أجندة الوطن والثورة ،مشيرًا إلى أنه
من الصعب التكهن بالخطوة املقبلة وإمكانية
عقــد اتفاقــات تعاون ،فربما البرهان وحمدوك
ال يعلمان بذلك ألن كل شيء ُيطبخ في الخارج
مــن قــوى إقليميــة ودوليــة علــى رأســها دولــة
اإلمــارات .وحــول موقــف أحــزاب «قــوى الحرية
والتغييــر» التــي تعــارض فكــرة العالقــات مــع
إســرائيل ،أشــار إلــى أن تلــك األحــزاب اكتفــت
ببيانــات ،منبهــا إلــى أن عــددًا من الــوزراء ومن
خالل اجتماع مجلس السيادة والوزراء ّ
عبروا
صراحــة عــن رفضهــم ،لكنــه أوضــح أن «قــوى
الحريــة والتغييــر» تحتــاج إلــى إعــادة فحــص
عالقتهــا بالحكومــة ألن الكثيــر مــن أحزابهــا
اكتشــف أن الجهــات التــي تصنع القرار ليســت
«الحريــة والتغييــر» ،إنما جهات أخرى ّ
حولت
ُ
بعض القوى إلى أدوات تنفذ ما يطلب منها.

اإلنفاق يُشعل خالفًا حول موازنة ليبيا

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أخفــق مجلــس النــواب الليبــي فــي التصويت على
مشروع قانون املوازنة املوحدة لعام  ،2021والتي
تعــد األكبــر فــي تاريــخ ليبيــا ،إثر نشــوب خالفات
حــول بنــود تتعلــق باإلنفــاق ،ليقــرر املجلــس إعادتهــا إلــى
حكومــة الوحــدة الوطنيــة ،إلجــراء تعديــات عليهــا تتعلــق
بإلغاء باب الطوارئ وتقليص املخصصات التشغيلية.
وتبلــغ املوازنــة العامــة املقدمة مــن الحكومة نحو  96.2مليار
دينار ( 21.5مليار دوالر) ،يذهب أكثر من ثلثها إلى الرواتب
واألجــور التــي تأتــي فــي البــاب األول من املوازنــة بقيمة 33.5
مليــار دينــار ،بينمــا تبلــغ النفقات الحكومية التيســيرية في
البــاب الثانــي  12.4مليــار دينــار ،والتنميــة  23مليــار دينــار،
والدعــم  22مليــار دينــار ،في حني تبلغ مخصصات الطوارئ
في الباب الخامس نحو  5.3مليارات دينار.
وأوصــى مجلــس النــواب خالل جلســة عقدت في وقت متأخر
من مســاء اإلثنني ملناقشــة مشروع املوازنة بتقليص النفقات
التيســيرية الحكوميــة إلــى  9مليــارات دينــار ،ومخصصــات

التنميــة إلــى  15مليــارًا والدعــم إلــى  20مليــارًا ،وإلغــاء البــاب
الخامــس مــن امليزانيــة ،وهــو ميزانيــة الطــوارئ ،واســتبداله
ببند مستقل يسمى احتياطي امليزانية بقيمة مليار دينار.
ودعــا أعضــاء مجلــس النــواب لضــرورة االســتمرار فــي
صــرف الرواتــب واألجــور ودعــم املحروقــات واألدويــة بنفــس
مخصصــات العــام املاضــي ،إلــى حــن اعتماد املوازنــة العامة
في غضون عشرة أيام.
وقال برملانيون إن تقديرات اإليرادات والنفقات ،تســببت في
الخــاف حول مشــروع املوازنة .ووفــق عضو مجلس النواب،
أيمــن ســيف النصــر ،فــإن هنــاك مبالغــة فــي تقديــر اإليــرادات
في مشــروع املوازنة ،داعيا إلى ضرورة معالجة هذا التقدير
بما يتماشى مع األسعار العاملية للنفط حاليًا ،وكذلك إعادة
النظر في تقديرات إيرادات الجمارك واالتصاالت.
وأضــاف ســيف النصــر فــي تصريــح لـ«العربــي الجديــد»،
أن موازنــة العــام الحالــي غيــر تقشــفية ،بــل هنــاك توســع فــي
اإلنفــاق العــام باملقارنــة بالســنوات املاضيــة ،مشــيرا إلــى
ضــرورة التركيــز علــى دعــم محــدودي الدخــل وأصحــاب
املعاشات الضمانية ملواجهة أعباء تردي األوضاع املعيشية.

لكــن رئيــس اللجنــة املاليــة ،عمــر تنتــوش ،قــال فــي تصريــح
لـ«العربــي الجديــد» إن التوســع فــي اإلنفــاق جــاء نتيجــة
تعديــل ســعر الصــرف مــن  1.4دينــار مقابل الــدوالر إلى 4.48
دنانيــر للــدوالر ،واملوازنــة ال تتعــدى  21مليــار دوالر ،وهــي
جيدة لحلحلة األوضاع املعيشــية وزيادة الرواتب والتركيز
علــى مشــروعات التنميــة وإعــادة اإلعمــار املتوقفــة خــال
السنوات السابقة.
لكــن املخــاوف مــن عــدم اســتقرار اإليــرادات النفطيــة بــدت
مســيطرة على العديد من النواب .وقال عضو اللجنة املالية،
عبــد املنعــم بالكــور ،إنــه ال بــد مــن وضــع ســيناريو ملواجهــة
تراجع اإلنتاج ،خاصة أن اإليرادات النفطية تشــكل  %90من
اإليــرادات العامــة للدولــة ،مشــيرا إلــى ضــرورة إعــادة هيكلــة
الرواتب وإلغاء باب الطوارئ أيضا.
بــدوره ،قــال املحلــل االقتصــادي ،أحمــد املبــروك ،إن حجــم
املوازنة مبالغ فيه ،ويجب أن تركز الحكومة على األولويات،
مثل دعم الشركة العامة للكهرباء واملؤسسة الوطنية للنفط،
وملــف جائحــة كورونــا وتعبيــد الطريــق نحــو االنتخابــات
نهاية العام الجاري.

 774مليون
دوالر لرئيس
سامسونغ
الراحل
لــم يمهــل القــدر رئيــس
مجموعــة سامســونغ
الجنوبيــة
الكوريــة
لــي كون-هــي فــي جنــي
توزيعــات أربــاح أســهم
تصــل قيمتها إلى 862.6
مليــار وون ( 774مليــون
دوالر) ،ليستحوذ وحده
علــى مــا يقرب من نصف
توزيعــات
إجمالــي
األربــاح املقــررة لرؤســاء
أكبر  39شركة في الدولة
خــال العــام املاضــي.
وأظهرت بيانات صادرة
عــن معهــد ســي «إكــس
أوه» الكــوري ألبحــاث
ّ
الشــركات املحليــة أن
توزيعــات أربــاح رؤســاء
هــذه الشــركات بلغــت
حوالــي  1.6مليــار دوالر
في  ،2020مشــيرة إلى أن
أربــاح رئيــس مجموعــة
سامسونغ الراحل قفزت
بنسبة  %82على أساس
ّ
وســعت
ســنوي ،إذ
توزيعــات
الشــركة
األربــاح للمســاهمني.
وذهــب املبلــغ إلــى أفــراد
عائلتــه نتيجــة وفــاة لــي
فــي أكتوبــر /تشــرين
األول املاضــي .وتــرك لي،
الــذي كان أغنــى رجل في
كوريــا الجنوبيــة ،أكثــر
مــن  22تريليون وون من
األصول.

()Getty

لقطات

تمديد تدابير التحفيز في اإلمارات
مدد حتى منتصف
أعلن مصرف اإلمارات المركزي أنه ّ
 2022بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام
للحد من تأثير أزمة كورونا على االقتصاد.
الماضي،
ّ
وقال المصرف المركزي في بيان ،أمس الثالثاء ،إن
ّ
سيظل بإمكانها «االستفادة من تسهيالت
البنوك
السيولة ذات التكلفة الصفرية ،البالغ قدرها  50مليار
درهم ،حتى  30يونيو /حزيران  .»2022كما سيتم تمديد
التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض حتى
نهاية العام الجاري .وبحسب صندوق النقد الدولي،
عانى اقتصاد اإلمارات من انكماش بلغت نسبته %5.9
العام الماضي ،إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة
والطيران بشدة جراء قيود الحتواء تفشي كورونا.

روسيا تستأنف الطيران إلى مصر قريبًا
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف،
للصحافيين ،أمس ،وفق وكالة تاس الروسية ،إن إعالن
استئناف رحالت الطيران العارض «تشارتر» من روسيا إلى
منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في سيناء (شمال شرق
مصر) سيتم قريبًا .وكانت موسكو قد علقت رحالت
الطيران من وإلى مصر ،بعد إسقاط جماعة مسلحة
موالية لتنظيم داعش اإلرهابي طائرة ركاب من طراز
تابعة إلحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في
نهاية أكتوبر /تشرين األول  ،2015ووفاة  224شخصًا
كانوا على متنها .وبعد ذلك تم استئناف رحالت الطيران
المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط ،فيما بقيت رحالت
الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

قرض لمشروع سياحي سعودي
اقتربت الحكومة السعودية من الحصول على قرض
بقيمة  14مليار ريال ( 3.7مليارات دوالر) ،مع مجموعة
بنوك محلية ،سيخصص لمشروع سياحي على البحر
األحمر غربي البالد ،يستهدف عند اكتماله في 2030
جذب مليون زائر سنويًا ،مقسمين بالتساوي بين السياح
المحليين والدوليين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قالت إنها
مطلعة ،أمس ،إن البنوك المحلية التي ستقدم القرض
لصالح شركة البحر األحمر للتطوير (حكومية مملوكة
للصندوق السيادي) ،هي البنك األهلي ،والبنك
السعودي الفرنسي ،وبنك الرياض ،والبنك السعودي
البريطاني.

جريمة هدر
الغذاء والبطون
الخاوية
مصطفى عبد السالم

تشير األرقام غير رسمية إلى
أن العرب يهدرون أغذية تتجاوز
قيمتها  48مليار دوالر سنويًا،
وأن البلدان النامية ،وفي مقدمتها
العربية ،تقدر قيمة الغذاء املهدر
فيها بنحو  300مليار دوالر
سنويًا ،وأن معظم الهدر يتم داخل
دول الخليج الثرية ،وأن قيمة هذه
املبالغ تكفي إلطعام كل الجوعى
في دول املنطقة وزيادة.
وامللفت أن السعودية تحظى
بنصيب األسد من هدر الطعام في
الخليج ،فقد بلغت قيمة الهدر نحو
 10.7مليارات دوالر في السنة،
وفي قطر بلغت كمية الطعام
املهدر سنويا  1.4مليون طن ،وفي
اإلمارات ّقدرت أرقام غير رسمية
حجم الهدر بأكثر من  10مليارات
درهم (نحو  2.7مليار دوالر)
سنويًا ،و %30من الهدر يقع في
رمضان من كل عام.
وفي الكويت تهدر األسر 400
ألف طن طعام سنويًا بمتوسط
 95كيلوغرامًا للفرد الواحد ،وفي
البحرين تصل كمية الهدر إلى
 400ألف كيلوغرام يوميًا ،بما
يعادل  146ألف طن سنويًا ،وتبلغ
قيمة الهدر  95مليون دينار.
لو عالج العرب مشكلة هدر الغذاء
لحققنا عدة أهداف ،تحقيق األمن
الغذائي ،وعالجنا أزمة الجوع
الخطيرة ،ومألنا بطون ماليني
الفقراء الخاوية بالطعام الكافي
والصحي ،وعالجنا كذلك أزمة
الفقر املدقع.
قد يرى البعض أن تلك مبالغة،
وأن أزمات الفقر والجوع ونقص
وسوء التغذية في املنطقة وحول
العالم أكبر من أن يتم حلها
عبر التعامل مع أزمة هي هدر
الغذاء ،لكن هذا غير صحيح،
فنظرة إلى الخسائر الناتجة عن
جريمة الهدر تلك ،خاصة في
رمضان وداخل الخليج تحديدًا،
قد تصعقك األرقام لضخامتها،
وقد ال ّ
تصدق حجم الوجبات
الصالحة للتناول التي يتم إلقاؤها
في مقالب املهمالت عقب تناول
اإلفطار ،فاألرقام تشير إلى إهدار
ثلث األغذية املنتجة كل عام عامليًا،
وهو ما يرقى إلى خسارة ّ
تقدر
بنحو تريليون دوالر.
وكمية الطعام املهدرة عامليًا تقدر
بنحو  1.6مليار طن سنويًا،
بينما يقدر إجمالي الهدر لألغذية
الصالحة لألكل نحو  1.3مليار
طن .وهذه كميات كافية إلطعام
مليارات الجوعى ،منهم أكثر من
مليار يتضورون جوعًا في الدول
الفقيرة وتلك التي تشهد حروبًا
ونزاعات مسلحة.
هدر األغذية والطعام يعني هضم
حقوق الفقراء ،وقبلها إهدار
موارد املجتمع من أموال وثروات
وأيد عاملة وموارد ،ورمضان
ٍ
هو شهر اإلحساس بالجوعى
والفقراء ،وهو شهر الحد من
اإلسراف وترشيد االستهالك،
فإهدار الطعام والتبذير حرام
شرعًا ،والذين يهدرون الطعام
إنما يخالفون تعاليم اإلسالم،
واآلية الكريمة تقول «وكلوا
واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب
املسرفني».

تجار األردن يطلبون إنقاذًا حكوميًا من تداعيات كورونا
عمان ـ العربي الجديد
ّ

طالــب القطــاع التجــاري األردنــي الحكومــة باتخــاذ
قــرارات ســريعة إلنقــاذ القطــاع مــن التدهــور بســبب
تداعيــات جائحــة كورونــا والحظــر املفــروض ملواجهــة
الوباء.
وقال ممثل قطاع املواد الغذائية في غرفة تجارة األردن،
ّ
رائــد حمــادة ،إن القطاعــات التجارية والخدمية لم تعد
تحتمل املزيد من اإلغالقات ،أو تقليص ساعات العمل
خــال الفتــرة املقبلــة ،فــي ظــل معاناتهــا مــن الخســائر
املتعــددة التــي لحقــت بهــا خــال فتــرة اإلغــاق األولــى،

ّ
وتوقــف نشــاطها بفعــل كورونــا .وأضــاف حمــادة أن
«غرفــة تجــارة األردن طالبت خــال االجتماع الذي ُعقد
فــي مــارس /آذار املاضــي فــي وزارة الصناعة والتجارة
والتمويــن ،وترأســه رئيــس الــوزراء بشــر الخصاونــة،
بضرورة زيادة ساعات العمل ،وتوسيع مظلة خدمات
التوصيــل املنزلــي ،وإلغــاء الحظــر الشــامل فــي أيــام
الجمعــة ،ألهميــة ذلــك فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد
وإنقاذ املنشآت من خطر التعثر واإلغالق».
ّ
وأكــد حمــادة أن ســاعات العمــل املســموح بهــا غيــر
ّ
كافيــة ،وباتــت تربــك التجــار واملواطنــن معــا ،وســببت
ازدحامــات للمواطنــن واملركبــات ،واكتظــاظ األســواق،

وخصوصــا خــال الســاعات األخيــرة مــن بــدء ســريان
الحظــر الجزئــي وإغــاق املحــال عنــد السادســة مسـ ً
ـاء.
ّ
وأشــار فــي بيــان ،أمــس الثالثاء ،إلــى أن عودة الحكومة
إلى الحظر الشامل أيام الجمعةّ ،
أضرت بقطاعات عدة،
وخصوصًا املطاعم ومحال الحلويات .فالحظر يشــمل
ّ
ما يزيد على  %50من نشاطها األسبوعي ،الفتًا إلى أن
معدالت شــراء املواد الغذائية والرمضانية خالل األيام
ّ
األولــى مــن شــهر رمضــان تقــل عن املســتويات املســجلة
خالل الفترة نفسها من األعوام املاضية.
مــن جهتــه ،انتقــد رئيــس غرفــة تجــارة ّ
عمــان ،خليــل
الحــاج توفيــق ،غيــاب القــرارات والحــزم االقتصاديــة
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ّ
الحكوميــة الفاعلــة ،مشــيرًا إلــى أن أولــى خطــوات
التعافي االقتصادي ،تشكيل مجلس اقتصادي طارئ،
يضـ ّـم أصحــاب الخبــرة ّمــن جميــع القطاعــات ،ويخــرج
ّ
بوصفة اقتصادية تشــخص مشــاكل كل قطاع ،وتحدد
حجم الضرر ،والعالج املناسب ،ومدة العالج ،وتكلفته.
ّ
ّ
وقــال إن الحفــاظ علــى الوظائــف القائمــة وحــل مشــكلة
البطالة ،أولويات أساسية ،ويجب دعم منشآت القطاع
الخــاص للحيلولــة دون زيــادة نســبة البطالــة ،داعيــا
إلــى اســتصدار قــرار حكومــي يعفــي املســتأجرين مــن
ّ
اســتحقاقات فتــرة التعطــل ،وينظم العالقــة مع املالكني
من خالل حوافز ّ
تعوضهم عن الخسائر.
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مال وناس

تهالك قطارات مصر :فساد وعمال بال حقوق
تواصلت تداعيات حادث
انقالب قطار طوخ ،إذ
أُطيح رئيس هيئة السكك
الحديدية أشرف رسالن،
ويأتي ذلك وسط فشل
الحكومة في وقف
كوارث النقل

القاهرة ـ العربي الجديد

ت ــواص ـل ــت ك ـ ـ ــوارث الـ ـقـ ـط ــارات فــي
م ـص ــر رغـ ـ ــم ال ـ ــوع ـ ــود ال ـح ـكــوم ـيــة
امل ـت ـكــررة بـمـعــالـجــة امل ـشــاكــل الـتــي
تــواجـهـهــا الـسـكــك الـحــديــديــة املـتـهــالـكــة ،وفــي
ه ــذا اإلط ـ ــار اع ـت ــاد امل ـص ــري ــون ت ـك ــرار سـمــاع
ح ـ ــوادث ال ـق ـط ــارات ال ـت ــي تـخـلــف الـكـثـيــر من
الــوفـيــات واملـصــابــن فــي كــل م ــرة .وغــالـبــا ما
يـنـتـمــي مـعـظــم ض ـحــايــا ه ــذه الـ ـح ــوادث إلــى
الطبقة الفقيرة التي تفضل وسيلة املواصالت
األرخص في التنقل.
وح ـس ــب م ــراق ـب ــن ،فـ ــإن أب ـ ــرز أسـ ـب ــاب ت ـكــرار
الـ ـح ــوادث ت ـهــالــك ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة بسبب
اإله ـ ـم ـ ــال ونـ ـق ــص الـ ـصـ ـي ــان ــة وعـ ـ ــدم تــوف ـيــر
ال ـت ـم ــوي ــات الـ ــازمـ ــة ل ـت ـط ــوي ــر ه ـ ــذا امل ــرف ــق،
بــاإلضــافــة إل ــى وض ــع الـعـمــال الـصـعــب الــذيــن
ي ــواج ـه ــون ظ ــروف ــا مـعـيـشـيــة ص ـع ـبــة وهـ ــدرا
كبيرًا لحقوقهم.

فــي ســابـقــة تـعــد األول ــى مــن نــوعـهــا ،لوظيفة
مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية.
كما قــرر الوزير نــدب املهندس مصطفى عبد
الـلـطـيــف أب ــو املـ ـك ــارم ،رئ ـيـ ًـســا ملـجـلــس إدارة
ال ـه ـي ـئــة ال ـقــوم ـيــة ل ـس ـكــك ح ــدي ــد م ـصــر وذل ــك
ملده سنة ،خلفا لرسالن ،باإلضافة على عدة
تعديالت أخرى للمناصب بالهيئة.
مطالبات بإقالة وزير النقل

وقــال وزيــر النقل املصري ،إن الهدف من هذه
ال ـ ـقـ ــرارات ل ـيــس م ـج ــرد إجـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات في
ق ـيــادات الهيئة ،وإنـمــا جــاء لطبيعة املرحلة
املقبلة ،والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات
الستكمال مسيرة التطوير الشامل ملنظومة
السكك الحديدية.
واض ـط ــر ال ــوزي ــر إل ــى إط ــاح ــة رئ ـيــس الهيئة
ه ــذه امل ــرة ،رغ ــم تــأكـيــده ع ــدم مـســؤولـيـتــه عن
ال ـح ــوادث فــي وق ــت ســابــق ،وذل ــك فــي أعـقــاب
حادث تصادم قطاري سوهاج نهاية مارس/
آذار املاضي.
وج ــاءت ال ـقــرارات الـجــديــدة ،ملواجهة عاصفة
املـ ـط ــالـ ـب ــات بـ ــإقـ ــالـ ــة الـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـظــى
ب ــدع ــم ش ـخ ـصــي م ــن ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري عـبــد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،ب ـعــدمــا أكـ ــد وزي ـ ــر الـنـقــل
ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة مـحــاسـبــة جميع
املسؤولني املتسببني عن الـحــادث قائال« :لن

أهرب من املسؤولية ،ونعمل ليل نهار لتطوير
منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة
لجمهور الركاب املسافرين».
وتشهد دوائر رسمية ،اختالفات واضحة في
هــذا اإلط ــار بــن جناحني ،أحدهما يقف على
رأس ــه رئـيــس جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة الـلــواء
ع ـبــاس ك ــام ــل ،ف ــي ح ــن يـضــم ال ـج ـنــاح اآلخ ــر
األمــانــة الـعــامــة ل ــوزارة الــدفــاع ،ومــديــر مكتب
الــرئ ـيــس ال ـل ــواء مـحـســن عـبــد ال ـن ـبــي ،ووزي ــر
الـنـقــل كــامــل ال ــوزي ــر ،ووزي ــر ال ــدول ــة لــإعــام،
أسامة هيكل.
 5حوادث في أقل من شهر

شهدت مصر خمسة حوادث للقطارات خالل
 23يوما ،من دون أية مساءلة برملانية لوزير
النقل ،كونه املسؤول السياسي األول في هذا
السياق.

وزير النقل يطيح
رئيس هيئة السكك
الحديدية

ك ــان أح ــدث تـلــك ال ـح ــوادث مــا شـهــدتــه مدينة
طوخ بعد انقالب  8عربات من القطار رقم 494
ما أسفر عن مقتل  14شخصا وإصابة .125
وف ــي  17إب ــري ــل /ن ـي ـســان الـ ـج ــاري انـفـصـلــت
عــرب ـتــان م ــن ق ـط ــار بــال ـقــرب م ــن مـحـطــة بني
سويف.
وف ــي  15إب ــري ــل ش ـه ــدت مــدي ـنــة مـنـيــا الـقـمــح
بمحافظة الـشــرقـيــة خ ــروج عــربـتــن مــن أحــد
الـ ـقـ ـط ــارات ع ــن ال ـق ـض ـب ــان م ــا أسـ ـف ــر ع ــن 15
م ـصــابــا ،وف ــي ال ـثــانــي مــن أبــريــل انـفـصـلــت 6
عربات من قطار كان متجها من القاهرة إلى
أسوان دون وقوع إصابات.
وف ــي ال ـس ــادس وال ـع ـشــريــن م ــن مـ ــارس /آذار
شـهــدت محافظة ســوهــاج مقتل أكـثــر مــن 30
وإصابة  165بعد تصادم قطاري ركاب.
احتجاجات العمال

ً
وتحديدا في يوليو/تموز
قبل تسع سنوات،
 ،2012دخــل سائقو الـقـطــارات فــي مـصــر ،في
إضـ ــراب مـفـتــوح عــن ال ـع ـمــل ،اح ـت ـجـ ً
ـاجــا على
س ــوء أوضــاعـهــم امل ــادي ــة ،وللمطالبة بــزيــادة
بدل املخاطر التي يتعرضون لها ،ما أسفر عن
شلل خطوط السكك الحديدية املصرية.
استمر سائقو القطارات في تنظيم إضرابات
واح ـت ـج ــاج ــات مـتـقـطـعــة م ـنــذ ص ـيــف ،2012
وحـ ـت ــى ربـ ـي ــع ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،مـ ــن دون أن

تـتـحـقــق أي م ــن م ـطــال ـب ـهــم ،ح ـتــى فــاجــأتـهــم
الحكومة املصرية آنذاك ،بإجهاض مساعيهم
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ح ـق ــوق ـه ــم ،ب ـت ـهــديــدهــم
بــاالس ـت ـعــانــة بـســائـقــن م ــن ع ـســاكــر الـجـيــش
املصري لتسيير حركة القطارات ،في مواجهة
إضراب سائقي القطارات في مصر.
م ـج ــرد ال ـت ـل ـم ـيــح ب ــاالس ـت ـعــان ــة ب ـع ـســاكــر مــن
الـجـيــش لـقـيــادة ال ـق ـطــارات واالسـتـغـنــاء على
آالف س ــائ ـق ــي قـ ـ ـط ـ ــارات ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة
امل ـصــريــة ،ضـمــن  48أل ــف عــامــل يـعـمـلــون في
م ـخ ـت ـلــف م ـ ـجـ ــاالت قـ ـط ــاع ــات ه ـي ـئ ــة ال ـس ـكــك
ال ـح ــدي ــدي ــة امل ـص ــري ــة ،كـ ــان ك ــاف ـ َـي ــا إلج ـهــاض
اإلضــراب وإغــراق املطالب التي رفعت حينها
وفي كل األوقات من بعدها.
تــاري ـخـ ًـيــا ،لـعـمــال الـسـكــك ال ـحــديــد ف ــي مصر
جـ ـه ــد نـ ـض ــال ــي كـ ـبـ ـي ــر ،ي ـ ـعـ ــود ل ـ ـعـ ــام ،1986
ح ـيــث ت ــم تـنـظـيــم أش ـه ــر إضـ ـ ــراب ع ــن الـعـمــل
ف ــي ت ــاري ــخ الـسـكــك ال ـحــديــد امل ـصــريــة ،إذ بــدأ
اإلضــراب اعتراضا على سوء توزيع الحوافز
وامل ـك ــاف ــآت ع ـلــى ال ـعــام ـلــن ،وع ـن ــدم ــا ل ــم تتم
االستجابة ملطالبهم؛ قــرروا االعتصام بمقر
رابـطــة قــائــدي الـقـطــارات ،فتوقفت الـقـطــارات.
وق ــام بـعــض الـســائـقــن بـتــرك قـطــاراتـهــم على
الخطوط الطولية وأغلقوا الـجــرارات .بعدها
اقتحمت قــوات األمــن املــركــزي املصرية مبنى
رابطة السائقني وألقت القبض على عدد من

إطاحة رئيس الهيئة

أطاح وزير النقل املصري الفريق كامل الوزير،
رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسالن،
ض ـمــن ع ــدد م ــن ال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة ،تتعلق
بقيادات الهيئة على خلفية حادث قطار طوخ
ً
األحــد املاضي ،والــذي راح ضحيته  16قتيال
و 125مصابا ،وفق إحصاءات مستقلة.
وت ـص ــدر رح ـي ــل رسـ ــان ع ــن مـنـصـبــه رئـيـســا
لهيئة السكة الحديد ،القرارات ،كما تم ندبه،

رئيس جديد للسكك
الحديدية

سورية

ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـح ـم ـض ـيــات ف ــي األس ـ ــواق
الـ ـس ــوري ــة ل ـي ـت ـع ــدى س ـع ــر الـ ـكـ ـيـ ـل ــوغ ــرام مــن
البرتقال  2100ليرة ويصل كيلوغرام الليمون
(الـحــامــض) إلــى نحو  3600لـيــرة (الـ ــدوالر =
 2950ليرة).
وفـيـمــا تـقــول م ـصــادر رسـمـيــة تــابـعــة للنظام
ّ
السوري ،إن سبب ارتفاع أسعار الحمضيات
يعود لتراجع اإلنتاج ،يعزو مراقبون الغالء،
إلى استمرار التصدير .ويكشف مدير مكتب

()Getty

بيرني مادوف
واشنطن ـ شريف عثمان

أقنع اآلالف من عمالئه بأن يعطوه مليارات الدوالرات
مــن مــدخــراتـهــم السـتـثـمــارهــا ،ووعــدهــم بــإعــادتـهــا مع
ّ
أرب ــاح استثمارها عند طلبهم ،لـكــن هــذا التوصيف،
ال ــذي قــدمــه إلح ــدى املـحــاكــم ،لــم يكن دقـيـقــا ،فــاألمــوال
لــم ُتستثمر فــي ّ
أي مــن أدوات االستثمار املعروفة أو
ّ
املستحدثة ،إنـمــا جــرى إيــداعـهــا فــي أحــد الحسابات
البنكية لدى «تشيس مانهاتن» ّ
بحي األعمال الشهير،
ّ
مر به ٌ
وكلما ّ
قوم لسحب
وول ستريت ّ ،في نيويورك.
ما تصوروا أنــه من أربــاح استثماراتهم ،دفع لهم من
األموال املتدفقة بال توقف من عمالء آخرين ،ملدة سنوات.
أنشأ بيرني م ــادوف شركته لالستثمار ،أو باملعني
امل ـصــري :لـتــوظـيــف األم ـ ــوال ،بخمسة آالف دوالر من
ّ
مدخراته ،وخمسني ألف دوالر أخرى اقترضها ،وظل
رئـيـســا لـهــا ،قـبــل إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه التـهــامــه فــي ما
اعتبر أكبر قضية نصب واحتيال عرفتها أسواق املال
واالسـتـثـمــار فــي الـتــاريــخ ،بعدما تسببت فــي ضياع
نحو  65مليار دوالر من أموال املودعني .كان بعضهم
من أقاربه وأصحابه وأعضاء النادي االجتماعي الذي
كان يذهب إليه في مانهاتن ،بينما كان البعض اآلخر
مجموعة مــن املستثمرين مــن املــؤسـســات والعائالت
الغنية في أوروبا وآسيا وأميركا الالتينية.
لــم تكن نية م ــادوف خالصة منذ الـبــدايــة ،فعني أخــاه
ً
عـضـوًا منتدبًا فــي الـشــركــة وم ـســؤوال عــن االنضباط
فيهاّ ،
وعي ابنة أخيه مديرة للشؤوون القانونية فيها،
بــاإلضــافــة إلــى ابـنـيــه الـلــذيــن شـغــا منصبني هــامــن،
ّ
إال ّأن أح ـدًا لــم يعلم بـ ّ
ـأي مخالفة لــه على م ــدار ثالثة
ّ
عقود .لكن االحتياطات التي اتخذها مادوف لم تفلح
في إخفاء جرائمه لألبد ،إذ أبلغ أحد أبنائه السلطات
الفيدرالية عــن ممارساته غير القانونية عــام ،2008
والتي لم يكن على علم بها من قبل ،ليجري القبض
على األب ُ
ويحكم عليه بالسجن ملدة قرن ونصف ،مع
دفــع تعويضات تقترب مــن  170مليار دوالر .ويشاء
القدر أن ُيبلغ مادوف في سجنه بوفاة ابنيه ،أحدهما
انتحارًا بسبب فعلة أبيه ،واآلخر بعد صراع مع مرض
السرطان الذي كان قد شفي منه من قبل.
بـ ــدأ م ـ ــادوف اح ـت ـيــالــه ع ـلــى امل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي أوائـ ــل
التسعينيات ،في فترة كانت الواليات املتحدة تعاني
فيها مــن ركــود اقـتـصــادي ،ثــم أزمــة مالية عاملية ،عام

 ،1998باإلضافة إلى التبعات الدرامية ملا بعد هجمات
الحادي عشر من سبتمبر /أيلول  2001وفقاعة اإلنترنت.
ّ
صارع مادوف باحتياله أمواج كل تلك األزمات ،إلى أن
جاءت أزمة الرهون العقارية في منتصف عام  ،2007وما
تبعها من انهيار العديد من املؤسسات املالية الكبرى،
وكان أشهرها بنك «ليمان براذرز» لتكتب كلمة النهاية
لنشاطه وتضع األساور الحديدية حول معصمه.
تبدلت حـيــاة آالف املستثمرين ممن كــانــوا يعيشون
حياة رغــدة ،مستمتعني باألرباح التي تدرها قــرارات
م ــادوف االستثمارية والـتــي منحته قطعة جيدة من
«تورتة» أموال صناديق التحوط (املحافظ الوقائية)
الضخمة ،فاضطروا لبيع منازلهم وسياراتهم ،كما
خسر بعضهم عالقته مــع مــن استقطبهم مــن أقــاربــه
وأصــدقــائــه لــاسـتـثـمــار مــع ه ــذا امل ـح ـتــال .وف ــي أيــامــه
ّ
األخيرة ،قبل انكشاف أمره ،اعترف مادوف البنيه بأن
عملياته الناجحة لــم تكن أكثر مــن كذبة ّكبيرة ،ولم
يعترف مادوف البنيه بعد صحوة ضمير ،إنما اضطر
لذلك بعد تراكم طلبات العمالء بسحب أموالهم لتصل
إلى  12مليار دوالر في ديسمبر /كانون األول  ،2008لم
يتمكن من توفير أكثر من خمسة مليارات منها ،ووصل
مجموع األمــوال الضائعة على املودعني بعد ذلك إلى
ما يقرب من  65مليار دوالر.
لم تتوقف الخسائر عند األموال ،فبخالف انتحار ابنه،
انتحر شخصان آخران على األقل ممن ضاعت أموالهم،
وأصـيــب أحــد املتعاونني معه مــن املستثمرين بأزمة
قلبية خطيرة بعد أشهر من التحقيقات معه ،وعاش
أفــراد عائلته في مزيج من الخجل والشعور بالذنب
وتلقي االتهامات ،ملجرد حملهم اسم الشهرة نفسه الذي
ّ
ارتـبــط بعد القبض عليه ،بكل مــا يشير إلــى النصب
ّ
واالحتيال .ومن الطرائف في قصة املحتال مادوف أن
تأت من املستثمرين فحسب،
الثقة التي حاز عليها لم ِ
بل استعانت به الجهات املنظمة لعمليات التداول في
أسواق األسهم األميركية عند محاولتها تحديث العمل
فيها ،من أجل الحفاظ على مكانتها الدولية كأكبر وأهم
أسواق األسهم في العالم .وكان الرجل ،بأسلوبه الهادئ،
وحديثه الواثق ،مؤثرًا في جميع املتعاملني في األسواق،
أكانوا مستثمرين أم مؤسسات مالية أم جهات رقابية.
لـقــي م ــادوف حتفه فــي محبسه فــي والي ــة كــارواليـنــا
الـشـمــالـيــة ،األرب ـع ــاء املــاضــي ،عــن عـمــر  82عــامــا ،بعد
قضاء اثني عشر عامًا فقط في السجن.

طاقة

التصدير وتراجع اإلنتاج يرفعان أسعار الحمضيات

عدنان عبد الرزاق

نضال نقابي

ويعتبر عـمــال الـسـكــة الـحــديــد فــي مـصــر ،من
أقدم القطاعات العمالية املصرية ذات الوعي
ال ـن ـضــالــي ال ـت ـضــام ـنــي ،ب ـمــا يـم ـت ـلـكــونــه مــن
خبرة واسعة في التنظيم ،وفــي مطلع القرن
العشرين – وقت أن كان هناك تجريم لتأسيس
النقابات – أسس عمال السكة الحديد نقابة
سرية عام  1908أطلقوا عليها اسم «الجمعية
السرية لبؤساء السكة الحديد».
ه ـ ــذه ال ـن ـق ــاب ــات ك ـ ــان ل ـه ــا ع ـ ــدد م ــن امل ـطــالــب
الرئيسية تهدف إلى إصالح األحوال املعيشية
لعمالها ،وقامت بإصدار عدد من املنشورات
وامل ـط ــال ـب ــات ،ال ـتــي ع ـب ــرت ع ــن ت ــذم ــر الـعـمــال
وقتها من شروط عملهم ،والتي دفعت اإلدارة
في النهاية إلى االستجابة لبعض مطالبهم.
وفــي يناير/كانون الثاني عــام  – 1911وبعد
ع ــدة أســابـيــع مــن اإلضـ ــراب الـعـفــوي الــواســع
الــذي نظمه عمال السكة في أكتوبر/تشرين
األول  – 1910أسـ ــس ع ـم ــال ال ـس ـكــة ال ـحــديــد
أول تـنـظـيــم نـقــابــي عـلـنــي لـهــم أط ـل ـقــوا عليه
اس ــم «جـمـعـيــة ع ـمــال ع ـنــابــر ال ـس ـكــة الـحــديــد
بــال ـقــاهــرة» ،حـســب دراس ــة ص ــادرة عــن مركز
الدراسات االشتراكية املصري.
ه ــذا الـنـضــال اسـتـمــر س ـنــوات طــويـلــة ،حــاول
فيها عمال السكك الحديدية املصرية ،اقتناص
حقوقهم ومطالبهم وسط منظومة متهالكة
تفتقر لإلنفاق والتطوير والـتــدريــب .ووصل
النضال إلى ذروته في السنوات القليلة التي
أعقبت ثورة  25يناير/كانون الثاني .2011
وكــان املتحدث باسم رابطة قائدي القطارات
في مصر ،قد كشف عن وجــود عجز في عدد
سائقي ومساعدي سائقي القطارات ،ليصل
إلى  1700سائق ،إذ يعمل في الخدمة قرابة 4
آالف سائق ،في حني أنه من املفترض أن يكون
إجـمــالــي الـعــدد  5700شـخــص ،يعملون على
 300قطار وجــرار ،لتسيير ما يقرب من 1000
رحلة يوميا.
على هذا املنوال استمر الوضع حتى مشارف
عـ ــام  ،2016ح ـي ــث كـ ــان آخـ ــر إض ـ ـ ــراب نـظـمــه
ســائـقــو الـسـكــك الـحــديــد فــي مـصــر للمطالبة
بهيكلة أجــورهــم ،فــي ديسمبر/كانون األول
 ،2015للمطالبة ب ـصــرف ال ـحــوافــز الـخــاصــة
بالسائقني .حينها أجرى وزير النقل املصري
م ـف ــاوض ــات م ــع ال ـســائ ـقــن امل ـضــربــن انـتـهــت
ب ــاإلع ــان ع ــن ق ـ ــرار ب ـص ــرف  600ج ـن ـيــه (38
دوالرا) للسائقني ،مقابل تعليق اإلضراب.
وحـ ـس ــب م ــراقـ ـب ــن ،فـ ــإن ال ـف ـس ــاد واإله ـ ـمـ ــال،
ون ـق ــص ال ـص ـيــانــة أو ان ـع ــدام ـه ــا ،وق ـل ــة عــدد
السائقني واملـســاعــديــن ،ومـشــاكــل عــدة كبرى
تتمثل في ضعف التمويل واألج ــور ،وغياب
ال ـت ـطــويــر وم ــواك ـب ــة ال ـع ـصــر ،جـمـيـعـهــا ظلت
مشاكل متراكمة ،على مدار سنوات وعقود ،لم
تتعامل معها األنظمة والحكومات املصرية
املتعاقبة إال بسياسة العصا والـجــزرة ،تارة
تعتقل املضربني ،وتارة أخرى تهدد بإحاللهم
بعساكر من الجيش ،ومــرات قليلة تستجيب
فيها ملطالبهم ،من دون النظر للمنظومة ككل
من حيث التطوير والتدريب.
وال ـي ــوم ،لــم يـعــد ل ـهــذه الـتـنـظـيـمــات النقابية
والعمالية ،وال هذه اإلضرابات واالحتجاجات
امل ـطــال ـبــة ب ـح ـقــوق ال ـع ــام ـل ــن ،م ـك ــان ف ــي ظــل
الخلفية العسكرية الـتــي يتمتع بها الفريق
كامل الوزير ،وزيــر النقل املصري ،الــذي اتبع
سلوك سابقيه ،وتنصل من املسؤولية ،بإلقاء
اللوم على العامل البشري وبطء التطوير.

انقالب قطار طوخ خلّف الكثير من الضحايا والخسائر المادية (أيمن عارف/فرانس برس)

فيما يقول مسؤولون
في النظام السوري،
ّ
إن سبب ارتفاع أسعار
الحمضيات يعود إلى
تراجع اإلنتاج ،يعزو
مراقبون الغالء ،إلى
استمرار التصدير والنقص
الحاد في المعروض

السائقني .واستمر اإلض ــراب حتى استجاب
وزي ـ ــر ال ـن ـقــل املـ ـص ــري آنـ ـ ــذاك مل ـع ـظــم مـطــالــب
العمال.

نقص الصيانة

أطاح وزير النقل المصري الفريق كامل
الوزير ،برئيس هيئة السكك الحديدية
أشرف رسالن ،ضمن عدد من القرارات
الــوزاريــة ،على خلفية حــادث قطار
طوخ ،األحد الماضي .كما قرر الوزير
انــتــداب المهندس مصطفى عبد
رئيسا لمجلس
اللطيف أبو المكارم،
ً
إدارة الهيئة القومية لسكك حديد
مصر وذلك لمدة سنة ،خلفًا لرسالن،
وتعيين المهندس شعبان محمود
رئيسا لمجلس اإلدارة
محمد موسى،
ً
والعضو المنتدب للشركة المصرية
لتجديد وصــيــانــة خــطــوط السكك
الحديدية.

بروفايل

لقي بيرني مادوف حتفه في محبسه
في واليــة كاروالينا الشمالية ،األربعاء
الماضي ،عن عمر  82عامًا ،بعد رحلة
تقدر
طوية من عمليات نصب واحتيال
ّ
بنحو  65مليار دوالر

الحمضيات ،في وزارة الزراعة التابعة للنظام،
ّ
سهيل حـمــدان ،أن إنـتــاج املــوســم الحالي من
الليمون ،انخفض عن املوسم السابق ،بنسبة
 ،%32.8كما انخفض إنتاج أصناف البرتقال
بنسبة .%29.3
وحول توقعات املوسم املقبل أضاف حمدان،
خــال تصريحات أول مــن أم ــس« :حـتــى اآلن،
ب ـشــائــر امل ــوس ــم امل ـق ـبــل ج ـي ــدة ،ول ــذل ــك نــرجــو
من املــزارعــن تقديم خدمات التسميد والـ ّ
ـري
ّ
والتقليم بشكل جيد ،ألن هذه العمليات تعود
بالفائدة الكبيرة على نوعية وكمية اإلنتاج
لـلـمــوســم املـقـبــل» مـعـتــرفــا ،فــي الــوقــت نفسه،
ّ
بــأن أسعار األسمدة وأجــور عمليات الخدمة
مرتفعة.
وتشهد األسواق السورية ،بحسب مصادر من
العاصمة دمشق ،ارتفاع أسعار الحمضيات
ّ
لـهــذا امل ــوس ــم ،رغ ــم أن ال ـبــاد مــن أكـبــر ال ــدول
املـنـتـجــة بــال ـعــالــم ،قـيــاســا إل ــى ع ــدد الـسـكــان.
وبحسب مصادر ،تنتج سورية نحو مليون
طن سنويًا.
ّ
وأكـ ــدت امل ـص ــادر أن ع ــرض الـحـمـضـيــات في
تــراجــع مـسـتـمــر ،بـسـبــب اس ـت ـمــرار الـتـصــديــر،
وهو السبب األهم بارتفاع األسعار.
ومن الالذقية ،أكبر مدينة تنتج الحمضيات،
ي ـ ـقـ ــول امل ـ ـ ـ ـ ــزارع م ـح ـس ــن م ـح ـم ــد لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي

ّ
الجديد» إن األسعار مرتفعة من املصدر ،لكن
ّ
ليس إلــى الـحــد ال ــذي تـبــاع بــه فــي دمـشــق ،إذ
لم يزد سعر كيلوغرام الحمضيات عن 1000
ّ
ل ـي ــرة م ــن املـ ــزارعـ ــن ،الف ـت ــا إلـ ــى أن مـتــوســط
إنتاج شجرة الحمضيات نحو  50كيلوغرامًا
سنويًا ،مــا يعني عــائـدًا بقيمة  50ألــف ليرة،
ّ
ل ـك ــن امل ـش ـك ـلــة ب ـت ــراج ــع س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة،
وغ ـ ــاء م ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج ،ف ـه ــذا امل ـب ـلــغ ال
يـســاوي سعر عبوة مبيدات حشرية وعبوة
ّ
سماد .ويلفت محمد إلى أن تكاليف اإلنتاج
زادت خالل العامني املاضيني ،على املنتجني
«ثالثة أضعاف» بسبب ارتفاع أسعار الخدمة
(القطاف) واألسمدة والنقل واضطرار بعض
أصحاب البساتني ّ
للري أحيانًا.
مــن جـهـتــه ،يـنـســب املـهـنــدس ال ــزراع ــي يحيى
ت ـن ــاري ،تــراجــع إن ـتــاج الـحـمـضـيــات بـســوريــة
في املوسم الحالي إلى الحرائق التي التهمت
بساتني مدن الساحل السوري والتي أتت على
نحو مليون شجرة حمضيات ،فتراجع معدل
اإلنتاج من  1.1مليون طن إلى نحو  832ألف
ّ
طن في املوسم الحالي ،مبينًا أن عدد أشجار
الـحـمـضـيــات ف ــي ال ـب ــاد ي ـصــل إل ــى ن ـحــو 13
مليون شـجــرة مــزروعــة على  35ألــف هكتار.
يضيف املهندس السوري لـ«العربي الجديد»
ّ
أن م ــا رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـح ـم ـض ـيــات ،الـتـصــديــر

بالدرجة األولى ،فسورية مستمرة بالتصدير
للخليج والعراق.
وفي ردها على ارتفاع أسعار الفواكه عمومًا
وال ـح ـم ـض ـي ــات خـ ـص ــوص ــا ،أصـ ـ ـ ــدرت وزارة
التجارة الداخلية وحماية املستهلك ،التابعة
لـلـنـظــام ،قـ ــرارًا ح ــددت خــالــه ال ـح ـ ّـد األقـصــى
لـ ـل ــرب ــح فـ ــي إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات والـ ـف ــواك ــه
بأنواعها كافة ،واستيرادها من قبل القطاع
الخاص .وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة

ارتفاع
تكلفة إنتاج
البرتقال
(دليل
سليمان/
فرانس برس)

عبر صفحتها على مــوقــع «فـيـسـبــوك» جرى
ت ـحــديــد ن ـســب ال ــرب ــح ف ــي ح ــال االس ـت ـي ــراد بـ
 %15للمستورد وتــاجــر الجملة مــن تكاليف
االس ـت ـيــراد ،و %20لـبــائــع الـتـجــزئــة مــن سعر
تــاجــر الـجـمـلــة .أم ــا فــي ح ــال اإلن ـتــاج املحلي،
فتم تحديد النسبة بـ %30من سعر الشراء من
تاجر الجملة (الـفــاح) للمواد سريعة التلف
و %20من ثمن الشراء من تاجر الجملة لبقية
أصناف الخضروات والفواكه.

تونس :ارتفاع قياسي في أسعار الوقود
تونس ـ إيمان الحامدي

ارتفعت أسـعــار املـحــروقــات فــي تونس إلى
مستوى قياسي لــم تسجله الـبــاد سابقا،
بعد تعديل أجرته الحكومة ،أمس الثالثاء،
على أثمان البنزين والـســوالر ،لتكون هذه
الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام
الـحــالــي .وأعلنت وزارة الصناعة والطاقة
وامل ـ ـنـ ــاجـ ــم تـ ـع ــدي ــل أس ـ ـعـ ــار بـ ـع ــض املـ ـ ــواد
ال ـب ـتــرول ـيــة ع ـقــب اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
امل ـك ـل ـفــة ب ـض ـبــط األس ـ ـعـ ــار ل ـش ـهــر إب ــري ــل/
ن ـي ـس ــان  2021زي ـ ـ ــادة بـ ـ ـ ــ 100م ـل ـيــم لـلـيـتــر
الـبـنــزيــن ،ليصبح  2095مليما عــوضــا عن
 1995مليما لليتر ،كما جــرى الترفيع في
سعر الغازوال (السوالر) بــ 75مليما لليتر
لـيـصـبــح  1605مـلـيـمــات لـلـيـتــر عــوضــا عن
 .1530وس ـبــق أن رف ـعــت الـحـكــومــة أسـعــار
الوقود مرتني منذ بداية  ،2021األولى في 5
فبراير/شباط والثانية في  11مــارس/آذار
املاضيني .وبمقتضى الــزيــادة التي دخلت
أم ــس الـثــاثــاء حـيــز التنفيذ ،زادت أسـعــار
املـحــروقــات  5بــاملــائــة دفـعــة واح ــدة ،لتصل
األسعار إلى أعلى مستوى تسجله البالد،
حـيــث ل ــم يـسـبــق لـلـحـكــومــة تـعــديــل الـسـعــر
ب ـه ــذه ال ـن ـس ـبــة دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة .وك ـ ــان أعـلــى

سعر لبيع املحروقات قد اعتمد في مارس/
آذار  ،2019بعد قرار حكومة الشاهد زيادة
بـ 80مليما في سعر البنزين ليصبح 2065
مليما والسوالر  1570مليما .ويمثل خفض
دع ــم الـطــاقــة أح ــد أب ــرز عـنــاويــن مــا يسمى
اإلص ـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـت ــي ي ـ ّط ــال ــب بـهــا
امل ـقــرضــون الــدول ـيــون ،حـيــث تـبــنــت تونس
مـنــذ يــولـيــو /تـمــوز  2016طــريـقــة التعديل
اآللــي ألسـعــار املـحــروقــات عمال بتوصيات
صندوق النقد الــدولــي .منذ بداية مــارس/
آذار  ،2020تعتمد تونس في تعديل أسعار
املحروقات على قرار وزيري الطاقة واملالية،
الذي أوكل قرار تحديد األسعار إلى اللجنة
الفنية املكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع
املواد البترولية .وينص أحد فصول القرار
على أال يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5
باملئة عن السعر املعمول به وقت التعديل.
وتمهد الزيادة الجديدة في سعر املحروقات
الطريق نحو الدخول في مفاوضات جديدة
مـ ــع ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي حــث
سلطات تونس على خفض فاتورة األجور
وال ـح ــد م ــن دع ــم ال ـطــاقــة لـتـقـلـيــص الـعـجــز
املــالــي ،مــا يـضــع مــزيــدا مــن الـضـغــوط على
الحكومة الهشة ،بينما تعاني البالد أزمة
مــالـيــة وسـيــاسـيــة ح ــادة .وق ــال الـصـنــدوق،

عقب اختتام مـشــاورات املــادة الرابعة لعام
 ،2021إن السياسة النقدية يجب أن تركز
ع ـلــى ال ـت ـض ـخــم م ــن خـ ــال تــوج ـيــه أس ـعــار
ال ـفــائــدة قـصـيــرة األجـ ــل ،م ــع ال ـح ـفــاظ على
مرونة أسعار الصرف.
وط ـ ـلـ ــب الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق أن ت ـع ـت ـم ــد ت ــون ــس
بــرنــام ـجــا ق ــوي ــا وم ــوث ــوق ــا ب ــه ل ــإص ــاح،
يـحـظــى بـتــأيـيــد واسـ ــع ال ـن ـطــاق ،ف ــي وقــت
تـعـيــش ال ـب ــاد عـلــى وق ــع ص ــراع سياسي
داخـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــن فــي
السلطة ،واحتجاجات مستمرة بسبب عدم
املساواة االجتماعية واملطالبة بالوظائف.
وخصصت تونس هــذا العام نفقات بــ3.4
مليارات دينار للدعم ،من بينها  2.4مليار
دي ـن ــار لــدعــم الـ ـغ ــذاء و 401م ـل ـيــون دي ـنــار
لدعم املحروقات و 600مليون دينار لدعم
ال ـن ـقــل .وس ـبــق لـتــونــس أن ن ـفــذت زيـ ــادات
متتالية فــي سـعــر امل ـحــروقــات عـقــب إب ــرام
آخــر اتـفــاق مــع صـنــدوق النقد الــدولــي في
مايو /أيار  .2016وكشفت األرقام الرسمية
أن الحكومة رفـعــت أسـعــار الــوقــود بنحو
 24في املائة منذ إبــرام اتفاق مع صندوق
النقد في  ،2016لتنفيذ برنامج اقتصادي
يتضمن تقليص الــدعــم وترشيد اإلنـفــاق،
م ـقــابــل ق ــرض بـقـيـمــة  2.98م ـل ـيــار دوالر،

سحبت منه تونس  1.6مليار دوالر فقط
قبل أن يقرر الصندوق تعليق املفاوضات
قبل االنتخابات البرملانية والرئاسية التي
جرت في البالد في أكتوبر /تشرين األول
 .2019وب ـل ــغ ع ـجــز ال ـطــاقــة ل ـتــونــس 0.36
مليون طن مكافئ نفط في يناير /كانون
ال ـث ــان ــي  ،2021م ـق ــاب ــل  0.49م ـل ـي ــون طــن
مكافئ نفط في الفترة ذاتها من سنة ،2020
ليسجل بذلك تحسنا بحوالي  28باملائة،
وفق التقرير الشهري للوضع الطاقي الذي
ن ـشـّـرتــه وزارة ال ـطــاقــة وامل ـن ــاج ــم .وت ـطـ ّـور
ّ
ّ
الطاقية للبالد ليبلغ
االستقاللية
مؤشر
 56باملائة ،مقابل  41باملائة خالل يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي  .2020وت ـم ـثــل مـشـتــريــات
ت ــون ــس مـ ــن الـ ـط ــاق ــة ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة نـ ـح ــو 70
باملائة ،بسبب ضعف طاقة تكرير املصفاة
الوحيدة التي ال تلبي سوى  30باملائة من
االحتياجات في أحسن الـحــاالت .وتضرر
اقتصاد تونس بشدة جراء تداعيات أزمة
كورونا ،خصوصا قطاع السياحة ،املصدر
الــرئـيـســي للنقد األجـنـبــي ال ــازم لتمويل
الـ ــواردات .وفــي  10ديسمبر/كانون األول
 ،2020أق ــر ال ـبــرملــان م ــوازن ــة ال ـبــاد للعام
 2021بعجز متوقع  3.2مليارات دوالر ،بما
يعادل  7باملئة من إجمالي الناتج املحلي.
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أخبار
العراق يستعد للصيف
بمحطات كهربائية
بالتزامن مع تصاعد درجات
الحرارة في العراق ،وما رافقه من
انخفاض في ساعات تجهيز الطاقة
الكهربائية في أغلب املحافظات،
بدأت الحكومة تنفيذ خطتها
إلدخال  50محطة كهربائية متنقلة
إلى الخدمة للسيطرة على ساعات
التجهيز ،وسط مخاوف من
أزمات خطيرة تنعكس عن ضعف
تجهيز الطاقة للمواطننيّ .
وتعد
أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية في
البالد من أكثر امللفات انعكاسا
على الشارع العراقي ،إذ تفجرت
تظاهرات شعبية واسعة خالل
السنوات السابقة بسبب انخفاض
ساعات التجهيز .وانخفضت خالل
اليومني األخيرين ساعات التجهيز
في أغلب املحافظات ،ومنها بغداد،
إلى النصف ،إذ ال يحصل املواطن
على أكثر من  3ساعات من الطاقة
الوطنية في اليوم الواحد .وأعلنت
الشركة ،أمس الثالثاء ،إدخال ثالث
محطات تحويلية للطاقة الكهربائية
في محافظتي بغداد وكربالء.
وقال مدير العمليات لحلول
الشبكات في الشركة محمد
بنودي ،في بيان ،إن «تلك املحطات
وزعت بواقع واحدة في كل من
منطقتي زيونة والصحافيني في
العاصمة بغداد ،وأخرى شمالي
محافظة كربالء».
ارتفاع صادرات الغاز
الجزائري
نجحت الجزائر في تسجيل قفزة
معتبرة في صادراتها من الغاز
خالل الربع األول من عام ،2021
رغم الظروف السائدة والسياق
الحالي املرتبط باستمرار جائحة
كوفيد  ،19وهذا بفضل زيادة

اإلنتاج املقترنة بتعزيز طلبات
الزبائن واملتعاملني.
وكشفت شركة «سوناطراك»
الجزائرية أمس ،في بيانّ ،أن
إيطاليا شكلت ،خالل الربع األول
من العام الحالي ،الوجهة األولى
لصادرات الجزائر من الغاز ،بحجم
إجمالي قدره  6.4مليارات متر
مكعب؛ أي بزيادة قدرها ٪109
مقارنة بعام  ،2020وبذلك عززت
الجزائر موقعها كثاني ممون
إليطاليا بالغاز ،باستحواذها
على حصة في هذه السوق بلغت
 ٪35مقابل  ٪16خالل نفس
الفترة من عام  .2020وبحسب
أرقام «سوناطراك» ،تأتي في
املرتبة الثانية شبه جزيرة إيبيريا
(إسبانيا والبرتغال) ،بحجم
صادرات قدر خالل الربع األول
من عام  2021بـ 4.3مليارات متر
مكعب ،بزيادة قدرها ٪122
مقارنة بعام  .2020وتعتمد
الجزائر على عائدات النفط والغاز
في توفير معظم إيراداتها املالية.

المركزي اإلماراتي
يمدد تدابير التحفيز
قال مصرف اإلمارات العربية
املتحدة املركزي ،أمس ،إنه مدد
حتى منتصف  2022بعض
تدابير التحفيز ،التي استحدثها
العام املاضي للحد من تأثير أزمة
فيروس كورونا على االقتصاد.
وتساعد خطة الدعم االقتصادي
الشاملة املوجهة البنوك على
تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات
واألفراد املتأثرين بجائحة فيروس
كورونا ،وتيسر قدرات إقراض
إضافية عبر اإلعفاء من مصدات
حالية لرأس املال والسيولة .وقال
املصرف املركزي ،في بيانّ ،إن
البنوك ستظل بإمكانها «االستفادة
من تسهيالت السيولة ذات التكلفة
الصفرية املغطاة بضمان ،البالغ
قدرها  50مليار درهم ،حتى 30
يونيو /حزيران ( »2022الدوالر
=  3.6728دراهم إماراتية) .كما
سيتم تمديد التمويل املقدم من
البنك لتأجيل سداد القروض
بموجب خطة الدعم االقتصادي
الشاملة املوجهة حتى نهاية
العام الجاري.
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رؤية

تقرير
تعد جمهورية أيرلندا وجزر التاج البريطاني من كبار الخاسرين من قانون
الضرائب الدنيا الموحد على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
ولدى أيرلندا معدل ضرائب ال يتعدى  %12.5على الشركات مقابل
 %34.4في فرنسا و %29.8في ألمانيا

المالذات
اآلمنة من
الضرائب تنتعش
على حساب
االقتصادات الثرية
()Getty

أيرلندا
أكبر الخاسرين
لندن ـ العربي الجديد

أشـعـلــت خـطــة الــرئـيــس األمـيــركــي
ج ــو ب ــاي ــدن ال ـخــاصــة بــوضــع حد
أدنى موحد عامليًا للضرائب على
ال ـشــركــات م ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات االن ـت ـقــادات
املوجهة إلى الحكومة األيرلندية التي تتربح
من معدل الضرائب املنخفض على الشركات
العاملية .ولدى حكومة أيرلندا نظام ضرائب
منخفض جدًا على الشركات العاملية متعددة
ال ـج ـن ـس ـي ــات ال يـ ـتـ ـع ــدى  ،%12.5م ـق ــارن ــة
بالضرائب املرتفعة التي تصل نسبتها إلى
 %34.4في فرنسا و %29.8في أملانيا و%25
في هولندا و %22في الــدنـمــارك .وتستخدم
أيرلندا هذا املعدل املنخفض من الضرائب في
جــذب الشركات األميركية وشركات التقنية
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الخزينة البريطانية تخسر
 40مليار باوند سنويًا من
التهرب الضريبي

المتهربون
يحصون أعباء
خطة بايدن
الضريبية

واألدوي ــة واإلنـتــرنــت الـتــي تفتح مكاتب في
الـبــاد تــدخــل فيها حسابات املبيعات التي
تجنيها تلك الشركات فــي ال ــدول األوروبـيــة

معارضة متوقعة في الكونغرس

من المتوقع أن يواجه مشروع الضرائب على الشركات في أميركا
معارضة في الكونغرس ،ليس فقط من أعضاء الحزب الجمهوري
ولــكــن كــذلــك مــن أعــضــاء في
الحزب الديمقراطي ولكنها لن
تعرقل إجازته ،حسب مراقبين.
ويرى خبير الحسابات القانونية في
أيرلندا ،بريان كيغان ،أن الضرائب
ليست فقط قضية اقتصادية
ومــالــيــة ولــكــنــهــا ســيــاســيــة ،وال
يستبعد كيغان أن يصبح قانونًا
خالل الـ  18شهرًا المقبلة ويطبق
في كل من أميركا وأوروبا.

ذات ال ـضــرائــب املــرت ـف ـعــة .وبــال ـتــالــي تتمكن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات مـ ــن ضـ ـ ــرب عـ ـصـ ـف ــوري ــن بـحـجــر
واح ــد ،هما تحقيق مبيعات فــي ال ــدول ذات
االقتصادات الكبرى والنشطة ،ودفع ضرائب
في دولة مثل أيرلندا ذات الضريبة املنخفضة
على أربــاح الشركات .وتعد أيرلندا والجزر
التابعة للتاج البريطاني من كبار الوجهات
التي تستخدمها الشركات العاملية للتهرب
من دفع الضرائب املرتفعة في دولها ويطلق
عليها «امل ــاذات اآلمـنــة مــن الـضــرائــب» وهي
تـحـظــى بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة م ــن ق ـبــل ال ـشــركــات
واألثرياء في العالم.
وحسب بيانات رسمية ،كسبت أيرلندا نحو
 14.1مليار دوالر من الضرائب على الشركات
ف ــي ال ـع ــام  .2020وج ــاء ه ــذا ال ــدخ ــل املــرتـفــع
الـ ــذي حـقـقـتــه ال ـب ــاد م ــن ض ــرائ ــب الـشــركــات
على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على
األع ـم ــال ال ـت ـجــاريــة .وت ـقــدر شبكة «الـعــدالــة
ف ــي ال ـ ـضـ ــرائـ ــب» ،وه ـ ــي م ـن ـظ ـمــة بــري ـطــان ـيــة
تعمل على سد ثغرات التهرب من الضرائب،
أن بــريـطــانـيــا وال ـج ــزر الــواق ـعــة تـحــت الـتــاج
الـبــريـطــانــي مـســؤولــة عــن  %42مــن إجمالي
ح ـج ــم الـ ـتـ ـه ــرب م ــن الـ ـض ــرائ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم.
وتـ ـق ــدر ش ـب ـكــة ال ـع ــدال ــة وف ـق ــا ل ــأرق ــام الـتــي
نشرتها مجلة «نيو ستيتمان» األسبوعية
البريطانية فــي عــددهــا األخـيــر الـصــادر يوم

 14إب ــري ــل /ن ـي ـســان الـ ـج ــاري ،خ ـس ــارة دول
العالم السنوية من تهرب الشركات واألثرياء
مـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ب ـن ـح ــو  427م ـل ـي ــار دوالر.
وحـســب معلومات الشبكة تخسر الخزينة
البريطانية نحو  40مليار باوند إسترليني.
لـكــن هـنــالــك ال ـعــديــد م ــن الـ ــدول الــرأسـمــالـيــة
التي باتت تعاني في السنوات األخيرة من
التهرب من الضرائب.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر األخ ـ ـي ـ ــرة تـمــت
محاكمة العديد من املصارف العاملية بتهم

غسل األم ــوال فــي الــواليــات املـتـحــدة ،خاصة
الـبـنــوك الـســويـســريــة الـنـشـطــة فــي استثمار
الـ ـث ــروة األم ـي ــرك ـي ــة وإغ ـ ـ ــراء أث ــري ــاء أم ـيــركــا
ب ــوض ــع أم ــوالـ ـه ــم ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات ال ـســريــة
السويسرية .وكسبت الخزينة األميركية عبر
هــذه املحاكمات والـغــرامــات والتسويات مع
البنوك التجارية العاملية ،أكثر من  16مليار
دوالر .ل ـكــن إدارة ب ــاي ــدن ت ــرغ ــب ف ــي إغ ــاق
ملف الضرائب على الشركات وبشكل نهائي
عبر نظام الضرائب الجديد محليا عبر رفع

منافسة شرسة على سوق اللقاحات في أميركا
حققت أغلبية شركات
األدوية األميركية الكبرى
مبيعات ضخمة من
اللقاحات المضادة
لفيروس كورونا الجديد،
لكن بعض العقاقير
يواجه شكوكًا في
الفعالية
واشنطن ـ العربي الجديد

لقاحات «جونسون أند جونسون» كسبت أكبر عدد من الزبائن في أميركا ()Getty

تتزايد املنافسة بني شركات األدويــة املنتجة
للقاحات امل ـضــادة لـفـيــروس كــورونــا ،لكنها
ت ــواج ــه ع ـق ـبــات ص ـح ـيــة ت ـش ـكــك ف ــي فـعــالـيــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،إال أن مـعـظــم
ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى حـقـقــت مـبـيـعــات قياسية
منها فــي أمـيــركــا وأوروب ـ ــا .وم ــن املـتــوقــع أن
يبلغ دخــل مبيعات شركة «فايزر بيونتيك»
ن ـحــو  24م ـل ـيــار دوالر ،ك ـمــا ت ـق ــدر مـبـيـعــات
شــركــة مــوديــرنــا مــن الـلـقــاحــات بنحو 12.19
م ـل ـيــار دوالر خـ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
الجاري .وارتفعت أرباح وإيرادات «جونسون
أن ــد جــونـســون» خ ــال الــربــع األول مــن الـعــام
ال ـجــاري بــأكـثــر مــن تــوقـعــات املـحـلـلــن ،بدعم
م ــن مـبـيـعــاتـهــا م ــن ل ـق ــاح فـ ـي ــروس ك ــورون ــا.
وق ــال ــت شــركــة األدويـ ـ ــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي بـيــان
على موقعها اإللكتروني ،نقلت قناة «سي أن
بي سي» مقتطفات منه ،أمس الثالثاء ،إنها
سجلت أربــاحــا بقيمة  6.20مـلـيــارات دوالر
خالل فترة األشهر الثالثة املنتهية في مارس/
آذار ،مقابل أرباح بقيمة  5.80مليارات دوالر
خ ــال نـفــس الـفـتــرة مــن  .2020وب ـلــغ نصيب
سهم «جونسون أنــد جونسون» من األربــاح

عـنــد اسـتـثـنــاء بـعــض الـبـنــود مـسـتــوى 2.59
دوالر خالل الفترة من يناير /كانون الثاني
وحتى مــارس /آذار ،وهــو مستوى أعلى من
التوقعات عند  2.34دوالر .وحققت الشركة
زيــادة في املبيعات بنسبة  %7.9إلــى 22.32
مليار دوالر ،متجاوزة توقعات املحللني عند
 21.98مليار دوالر .وعدلت الشركة توقعاتها
لنصيب السهم من األرباح عن العام الجاري
إل ــى مـسـتــوى ي ـتــراوح مــا بــن  9.42دوالرات
إلى  9.57دوالرات ،مقابل التقديرات السابقة
عند مستوى يـتــراوح مــا بــن  9.40إلــى 9.60
دوالرات .وح ـس ــب وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس»،
ط ـل ـبــت ال ــوك ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـ ــأدويـ ــة وق ــف
تـصـنـيــع ل ـقــاح «ج ــون ـس ــون أن ــد جــون ـســون»،
مؤقتًا ،في مصنع أنتج  15مليون جرعة منه
غير مطابقة للمعايير.
وك ــان ــت ش ــرك ــة «ج ــون ـس ــون أن ــد جــون ـســون»
ذك ــرت لـلــوكــالــة فــي نـهــايــة آذار/م ـ ـ ــارس أنها
حـ ـ ـ ـ ّـددت م ـص ـن ـعــا فـ ــي ب ــال ـت ـي ـم ــور فـ ــي واليـ ــة
م ــاري ــان ــد تــديــرهــا شــركــة «إي ـمــرج ـنــت بــايــو
ســولـيــوشـنــز» تــوجــد فـيــه كـمـيــة مــن جــرعــات
ال ـل ـق ــاح «ال ت ـت ـطــابــق م ــع م ـعــاي ـيــر ال ـنــوع ـيــة،
مــن دون أن تحدد كميتها .وذك ــرت صحيفة
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» فــي وق ــت الح ــق أن األمــر
يتعلق بـ 15مليون جرعة.
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت بـ ــايـ ــو
سوليوشنز» يــوم اإلث ـنــن ،أنـهــا نقلت إلى
ال ـج ـهــاز ال ـف ـيــدرالــي الـ ــذي ي ــراق ــب األسـ ــواق

الوكالة الفيدرالية
األميركية لألدوية طلبت
تعليق تصنيع بعض
اللقاحات

ً
املــالـيــة ،ملفا يفيد بــأن الــوكــالــة الفيدرالية
األمـيــركـيــة ل ــأدوي ــة طـلـبــت فــي  16إبــريــل/
نيسان تعليق تصنيع اللقاح في بالتيمور
في انتظار إجراء تفتيش .وجاء في امللف أن
إيمرجنت «وافقت على وقف إنتاج أي مواد
ج ــدي ــدة ف ــي مـصـنـعـهــا ف ــي بــاي ـف ـيــو ،وعـلــى
ع ــزل امل ـ ــواد امل ــوج ــودة ف ــي ان ـت ـظــار انـتـهــاء
التفتيش وتصحيح املشاكل املحتملة التي
يـمـكــن أن ت ـح ـ ّـدد خ ــال عـمـلـيــة الـتـفـتـيــش».
وكــانــت «جــونـســون أنــد جــونـســون» أعلنت
في مارس /آذار إرسال خبراء إضافيني إلى
املكان من أجل اإلشراف على إنتاج اللقاح.
ويشكل هــذا الـقــرار مشكلة جديدة تواجهها
«ج ــونـ ـس ــون أنـ ــد ج ــونـ ـس ــون» ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
املتحدة ،حيث علق استخدام لقاحها بعدما
أفـ ـ ــادت ال ـس ـل ـطــات ع ــن س ــت ح ـ ــاالت جـلـطــات
دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح ،بينها وفاة.
وف ــي أوروبـ ـ ــا ،ال تـ ــزال ال ـش ـكــوك تـخـيــم على
جـ ـ ــدوى الـ ـلـ ـق ــاح ،ب ـع ــدم ــا أوصـ ـ ــت ال ـس ـل ـطــات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء املـ ــاضـ ــي
«ب ـت ـع ـل ـيــق» اس ـت ـخ ــدام ال ـل ـقــاح الـ ــذي طــورتــه
ش ــرك ــة «ج ــون ـس ــون أنـ ــد ج ــون ـس ــون» ب ـهــدف
تقييم الروابط املحتملة بني اللقاح وحاالت
التجلط الدموي الخطرة لدى عدة أشخاص
في الواليات املتحدة .وتوقع املستشار الطبي
للبيت األبيض أنتوني فاوتشي يوم األحد،
أن ُيسمح بــاسـتـخــدام الـلـقــاح مــن جــديــد ،مع
احـتـمــال أن ي ـكــون ذل ــك مـصـحــوبــا «بـقـيــود»،
مـتــوقـعــا ات ـخ ــاذ قـ ــرار ب ـح ـلــول ي ــوم الـجـمـعــة.
وقال« :أنا غير متأكد من أنها ستكون متعلقة
ّ
ب ــال ـس ــن أو ال ـج ـن ــس أو أن ال ـل ـق ــاح سـيـكــون
مصحوبا بتحذير فقط» .وحتى اآلن ،تهيمن
ال ـشــركــات األمـيــركـيــة عـلــى معظم  3لقاحات
مستخدمة ضد الفيروس في العالم .وتتجه
شركات أميركية من بينها شركة «جونسون
أند جونسون» لزيادة إنتاجها من اللقاحات،
ع ـب ــر ال ـت ـص ـن ـيــع فـ ــي ال ـه ـن ــد وبـ ـع ــض ال ـ ــدول
اآلسيوية الصديقة للواليات املتحدة.

معدل الضرائب وعامليا عبر مقترح الضرائب
املوحدة على الشركات متعددة الجنسيات.
وتسعى إدارة الرئيس األميركي لرفع معدل
ال ـضــرائــب عـلــى ال ـشــركــات حـتــى تـتـمـكــن من
ت ـمــويــل خ ـطــة ت ـحــديــث ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة في
أم ـيــركــا .وح ـســب خـطــة ب ــاي ــدن فــإنـهــا تعمل
على رفع الضرائب على الشركات من معدلها
الحالي البالغ  %21إلى .%28
وتعد أميركا من أكبر املتضررين من تهرب
الشركات من الضرائب ،إذ إن معظم الشركات

ال ـك ـبــرى ال ـتــي تــديــر عـمـلـيــاتـهــا ف ــي ال ـخــارج
تعود جنسيتها في األصل إلى أميركا .وهذه
ال ـش ــرك ــات تـسـجــل م ـقــارهــا خـ ــارج ال ــوالي ــات
املتحدة فــي جــزر الكاريبي وج ــزر «امل ــاذات
اآلم ـن ــة م ــن ال ـض ــرائ ــب» ،وه ــي دول صـغـيــرة
ال تـفــرض ضــرائــب لكنها تـسـتــوفــي رســومــا
فقط على تسجيل الـشــركــات .وكــانــت وزارة
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة قــد سـعــت إل ــى التشديد
على الشركات األميركية العاملة في الخارج
خالل السنوات املاضية وإجبارها على دفع

الـضــرائــب عبر سياسة «الـعـصــا وال ـجــزرة».
وح ـســب صـحـيـفــة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال»
طلبت وزارة الخزانة من الشركات األميركية
العابرة للقارات ،أن تسجل بيانات الضرائب
التي تدفعها في كل دولة تنفذ فيها صفقات
تجارية.
وظلت قضايا الضرائب على شركات التقنية
واإلنترنت الكبرى تثير العديد من الخالفات
بني واشنطن ودول االتحاد األوروبــي خالل
ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع ال ـتــي ح ـكــم فـيـهــا الــرئـيــس
األمـيــركــي الـســابــق دونــالــد تــرامــب .ويقترح
مشروع الضرائب املوحد على دول مجموعة
ال ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،وه ــي
االق ـت ـصــادات الـكـبــرى فــي الـعــالــم ،وض ــع حد
أدنى للضرائب على الشركات ،ويمنع الدول
من خفض الضرائب إلى أدنى من هذا الحد
أو السقف ،ولكن يمكن للدولة أن ترفع معدل
ال ـضــرائــب عـلــى ال ـشــركــات كـمــا ت ـشــاء .ويــرى
محللون أن املقترح سيسد ثغرة «التفاوت
فــي معدل الـضــرائــب» ،وهــي ثغرة تستغلها
الـشــركــات الـكـبــرى ،خــاصــة فــي دول االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي ت ـت ـف ــاوت ف ـي ـهــا ال ـض ــرائ ــب
بمعدالت كبيرة.
وي ـ ــرى م ـح ـل ـلــون أن ت ــوج ــه ب ــاي ــدن ملـعــالـجــة
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخ ــاف ـي ــة ع ـب ــر م ـن ـظ ــور م ـت ـعــدد
األط ــراف وإع ــادة أميركا للمنظمات الدولية
سـيـســاهــم ف ــي ب ـن ــاء ت ـحــالــف ق ــوي ب ــن دول
الــدي ـم ـقــراط ـيــات الــرأس ـمــال ـيــة .وه ــو تـحــالــف
ي ـعــول عـلـيــه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي فــي اح ـتــواء
ال ـت ـم ــدد االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري الـصـيـنــي.
وقــالــت الحكومة األيرلندية ،وفقًا ملــا ذكرته
ق ـنــاة س ــي أن ب ــي س ــي :نـحــن ن ـش ــارك بشكل
إيجابي فــي النقاشات الخاصة بالضرائب
الــدنـيــا امل ــوح ــدة ،ونـ ــدرس املـقـتــرحــات بــدقــة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت فـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـه ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـش ـ ــروع
تجر حتى اآلن مناقشات
األميركي ،أنــه «لــم
ِ
عـلــى املـسـتــوى الـسـيــاســي بــن الـ ــدول الـ ــ139
دول ــة الـتــي عــرضــت عليها مـســودة املـشــروع
الضرائب املوحد» .وكانت مجموعة العشرين
قــد واف ـقــت عـلــى مـسـتــوى وزراء املــالـيــة على
مقترح مـشــروع الـضــرائــب املــوحــد مــن حيث
املبدأ في اجتماعها الذي جرى في  7إبريل/
نيسان الجاري.
وتـ ــرى ال ـخ ـب ـيــرة ب ــارب ــرا أن ـغ ــاس م ــن شــركــة
«أرنـ ـس ــت آنـ ــد ي ــون ــغ» ال ـبــري ـطــان ـيــة لـتــدقـيــق
ال ـح ـســابــات الـقــانــونـيــة ،فــي دراسـ ــة مـطــولــة،
أن خـطــة بــايــدن تـمـلــك ف ــرص ال ـن ـجــاح ألنـهــا
ً
وضعت حـلــوال لقضايا معقدة عبر منظور
متعدد األط ــراف ،وأزال ــت االستثناءات التي
كانت تطالب بها اإلدارة السابقة.

الصين ترفع االحتياطي النفطي
بكين ـ العربي الجديد

تــدفــع م ـخــاوف ال ـصــن مــن تــدهــور الـعــاقــات
التجارية مع إدارة الرئيس األميركي ،جوزيف
بايدن ،باتجاه زيــادة املخزون االستراتيجي
من الطاقة ،خصوصًا من الخامات النفطية.
وبحسب نشرة «أوي ــل بــرايــس» األميركية،
رفـ ـع ــت الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة مـشـتــريــاتـهــا
مــن الـنـفــط فــي شـهــر م ــارس /آذار املــاضــي،
كما رفعت فــي الــوقــت نفسه معدل اإلنتاج
املـحـلــي ،مـقــارنــة بمستوياتها فــي يناير/
كــانــون الثاني وفـبــرايــر /شـبــاط املاضيني.
وارتـ ـفـ ـع ــت واردات ال ـن ـف ــط ال ـص ـي ـن ـيــة فــي
مارس /آذار بنسبة  %21مقارنة بمتوسط
م ـس ـتــويــات ـهــا ال ـش ـه ــري ــة ال ـس ــاب ـق ــة .وف ـســر
خبراء ارتفاع املشتريات بتغذية الحكومة
الصينية للمخزون االستراتيجي الصيني
م ــن ال ـن ـف ــط الـ ـ ــذي ض ـخ ــت ف ـي ــه ن ـح ــو 1.63
مليون برميل مقارنة بمعدل شهري سابق
يقدر بنحو  920ألف برميل يوميًا.

ك ـمــا ي ـش ـيــر م ـح ـل ـلــون إلـ ــى ارتـ ـف ــاع اس ـت ـهــاك
املـ ـص ــاف ــي ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي مـ ـ ــارس /آذار إل ــى
 14.08مليون برميل يــومـيــا .والـجــديــر ذكــره
ّ
أن املـصــافــي الصينية هــي األب ــرز فــي تجارة
املشتقات النفطية في آسيا.
بــدورهــا ،أشــارت وكالة «رويـتــرز» إلــى ارتفاع
واردات ال ـصــن مــن الـنـفــط ال ـخــام الـسـعــودي
بنسبة  %8.8فــي م ــارس املــاضــي ،عما كانت
عـلـيــه ق ـبــل عـ ــام ،مــدفــوعــة ب ـقــوة ال ـط ـلــب ومــع
وص ــول شـحـنــات تــأخ ــرت بـسـبــب ت ـكــدس في
املوانئ .وبلغ حجم الشحنات من السعودية
 7.84ماليني طن ،وهو ما يعادل  1.85مليون

المصافي الصينية هي
األبرز في تجارة المشتقات
البترولية في آسيا

عامل بميناء زوشان الرئيسي الستقبال الشحنات النفطية ()Getty

بــرمـيــل يــوم ـيــا ،وف ــق ب ـيــانــات اإلدارة الـعــامــة
للجمارك بالصني ،أمس الثالثاء ،وذلك مقابل
 1.7مليون برميل يوميًا قبل عام .واحتفظت
السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام
للصني للشهر السابع على التوالي.
وك ــان ــت م ــوان ــئ م ــرك ــز «ش ــان ــدون ــغ» لـتـكــريــر
ال ـن ـفــط بــال ـصــن ق ــد ش ـهــدت ت ـكــدســا لبضعة
أسابيع في فبراير /شباط املاضي ،مما أبطأ
من وصول النفط.
وي ـتــوقــع مـحـلـلــون مــن شــركــة «ريفينيتيف»
تــراجــع الـشـحـنــات مــن الـسـعــوديــة م ــرة أخــرى
في إبــريــل /نيسان الـجــاري ،بسبب تخفيض
طــوعــي ل ــإم ــدادات الـسـعــوديــة بــواقــع مليون
بــرمـيــل يــومـيــا وزي ــادة أس ـعــار ال ـخــام العربي
الخفيف املتجه للسوق اآلسيوية.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضًا زيادة إمدادات
النفط الخام من الكويت إلى  0.6مليون برميل
يوميًا ،وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة  %29عما
كانت عليه قبل عام .وبلغت واردات الصني من
اإلم ــارات  0.71مليون برميل الشهر املاضي،
بزيادة  %86عنها قبل عــام .وكشفت بيانات
ّ
من اإلدارة العامة للجمارك الصينية ،أن أكبر
مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66
ٍ
مليون طن في الشهر املاضي ،وهو ما يعادل
 11.69م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ،وان ـخ ـف ـضــت
واردات مارس ،بشكل طفيف ،عما كانت عليه
في فبراير املاضي ،إذ وصلت في فبراير إلى
 11.73مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا .وبـلــغ إجـمــالــي
ال ــواردات  139.23مليون طن ،في الربع األول
مــن ال ـع ــام ،بـمــا ي ـعــادل  11.29مـلـيــون برميل
يــوم ـيــا ،وذل ــك م ـقــارنــة بـ ـ ــ 10.2مــايــن برميل
يوميًا في الفترة نفسها قبل عام.
وك ــان ــت ش ــرك ــات الـتـكــريــر ق ــد كـثـفــت الـنـشــاط
وسط قوة في الطلب على الوقود بعد جائحة
كورونا .وتشير البيانات الصينية الرسمية،
ّ
الـ ـص ــادرة األح ــد امل ــاض ــي ،إل ــى أن االقـتـصــاد
الصيني نما بمعدل قياسي في الربع األول
من العام الجاري وبنسبة بلغت .%18.3

أزمة األسواق الناشئة
شريف عثمان

متجاوزًا أغلب التوقعات ،حقق االقتصاد الصيني معدل ً نمو
خ ــال الــربــع األول مــن ال ـعــام الـحــالــي بـلــغ  %18.3م ـقــارنــة بما
كــان عليه في الربع األول من العام املــاضــي ،الــذي شهد انــدالع
ش ــرارة انـطــاق الــوبــاء األخـطــر فــي مــا يـقــرب مــن مــائــة عــام من
مدينة ووهان الصينية إلى أغلب البقاع حول العالم ،وتجاوز عدد
ضحاياه  3ماليني شخص ،باإلضافة إلى أكثر من  140مليون
حالة إصابة .وأعطى معدل النمو القياسي لثاني أكبر اقتصاد
في العالم ،وفقًا للعديد من املحللني ،إشارة باقتراب االقتصاد
العاملي من استعادة جزء كبير مما فقده خالل عام الجائحة،
خــاصــة م ــع ظ ـهــور ع ــام ــات ف ــي نـفــس االت ـج ــاه ف ــي م ــا يخص
االقتصادات الكبرى األخرى ،وعلى رأسها االقتصاد األميركي.
ووفرت الواليات املتحدة أكثر من مائتي مليون جرعة من اللقاح
ملــواطـنـيـهــا ،وصــرفــت ثــالــث وأك ـبــر دف ـعــات امل ـســاعــدات النقدية
للمواطنني ،وفتحت املقاهي والبارات واملطاعم في أغلب الواليات،
فواصلت املطالبات بتعويضات البطالة انخفاضها ،لتسجل
أدنى مستوياتها منذ ظهور الوباء ،وتواصل مؤشرات األسهم
األميركية ارتفاعها إلــى مستويات قياسية جــديــدة ،تجاوزت
العشرين ملؤشري داو جونز وإس آند بي  500منذ بداية العام
الذي لم يمض منه أكثر من  75يوم عمل.
وبخالف ما تم تحقيقه بالفعل من انتعاش حقيقي في العديد من
االقتصادات الكبرى ،أشارت بعض التقارير الصحافية املوثوق
بها إلى أن مدخرات املستهلكني زادت منذ ظهور الفيروس حول
العالم ،بسبب اإلعانات النقدية املقدمة من أغلب الحكومات ،بما
يـقــرب مــن  5.5تريليونات دوالر ،األم ــر ال ــذي ينبئ بمزيد من
االنتعاش مع اكتمال إعادة فتح االقتصاد في تلك الدول.
وخالفًا ملا حدث خالل األزمة املالية العاملية في ،2009 – 2008
حــن كــانــت الـتـبـعــات االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة األسـ ــوأ مــن نصيب
االق ـت ـصــادات ال ـك ـبــرى ،تشير ت ـقــديــرات أغـلــب املـحـلـلــن إل ــى أن
الـخــاســر األك ـبــر فــي األزمـ ــة الـحــالـيــة رب ـمــا تـكــون االق ـت ـصــادات
ً
الناشئة والدول األقل دخال ،وهو ما أكده مسؤولو صندوق النقد
الدولي خالل اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليني ،التي
ُعقدت قبل أيام ،من خالل تقنية الفيديو كونفرانس.
وبعيدًا عن تقديرات املحللني وصندوق النقد الدولي ،كان واقعًا
أمــامـنــا مــا ظـهــر مــن تــأثـيــر ألزم ــة ال ــوب ــاء ،وأوامـ ــر اإلغ ــاق التي
استهدفت الحد من انتشاره في أغلب بلدان العالم ،ثم ما ترتب
عليها من إيقاف رحالت الطيران وإغالق بعض الدول لحدودها
لفترات متفاوتة ،حيث تراجعت إي ــرادات السياحة مــن العملة
األجنبية للعديد من البلدان الفقيرة واالقتصادات الناشئة ،وعلى
رأسها مصر وتركيا.
وف ــي حــن الـتــزمــت تــركـيــا بسياسة سـعــر ال ـصــرف الـحــر التي
اعتمدتها قبل سنوات ،والتي ترتب عليها حدوث انخفاض كبير
في قيمة عملتها ،وارتفاع معدل التضخم الحقيقي ،رغم رفع
معدالت الفائدة على الليرة ،األمر الذي تسبب في إحداث تغير
ملحوظ في سياساتها الخارجية في أكثر من ملف ،تمسكت
مصر بسياسة سعر الصرف املدار ،الذي يحدده البنك املركزي
املصري صباح كل يوم ،ويطلب من أذرعه في السوق العمل به.
ومــن أجــل االحتفاظ بالقدرة على تثبيت سعر الصرف ومنع
ظهور ســوق ســوداء للعملة من جديد ،استعان البنك املركزي
امل ـصــري بــال ـقــروض الـخــارجـيــة لتحقيق ال ـت ــوازن بــن الـعــرض
والـطـلــب مــن الـعـمـلــة األجـنـبـيــة ،وه ــو مــا أدى إل ــى ارت ـف ــاع الــديــن
الخارجي املصري خالل عام الجائحة وحده ليصل إلى ما يقرب
من  130مليار دوالر ،بزيادة بنسبة  %15تقريبًا عما كان عليه
في بداية العام.
وامتدت آثار تراجع معدالت السفر والسياحة إلى اقتصاد مثل
االقتصاد النيوزيالندي ،الــذي شهد عــودة سريعة لالنتعاش
بـعــد الـسـيـطــرة عـلــى ال ــوب ــاء ف ــي ال ـب ــاد ،إال أن ف ـق ــدان إيـ ــرادات
السياحة تسبب في تراجع الناتج املحلي اإلجمالي للبالد خالل
الشهور الثالثة األخيرة من العام املاضي .ولن تقتصر خسائر
االقتصادات النامية والناشئة على إيــرادات العملة األجنبية من
الـسـيــاحــة ،حـيــث تسبب ارت ـفــاع م ـعــدالت الـفــائــدة عـلــى سـنــدات
الخزانة األميركية األقــل خطورة في العالم في اجتذاب جزء –
حتى اآلن – من االستثمارات األجنبية في أدوات الدين املحلية
التي تصدرها تلك االقتصادات.
وبخالف التأثير الواضح على ما يتاح من العمالت األجنبية لتلك
االقتصادات ،وما يمثله من ضغوط كبيرة على عمالتها املحلية،
سيكون على تلك االق ـت ـصــادات رفــع مـعــدالت الـفــائــدة لــديـهــا ،من
ناحية لتعويض مــا فقدته مــن سيولة مــن الـســوق املحلية ،ومن
ناحية أخرى ملحاولة استعادة األموال الهاربة باتجاه األصول األقل
خطورة .وغني عن البيان ما تسببه معدالت الفائدة املرتفعة من
أزمات إضافية مليزانيات تلك الدول املأزومة من قبل ظهور الوباء.
وتسبب ظهور الوباء ،وما نتج عنه من تعطل سالسل اإلمداد
ألســاب ـيــع وش ـه ــور ،بتغير س ـيــاســات ال ـتــوريــد ل ــدى الـشــركــات
الـكـبــرى ،الـخــاصــة بــاالعـتـمــاد على أس ــواق خــارجـيــة بعيدة في
توفير احتياجاتها من املواد األولية والسلع الوسيطة.
وأظ ـه ــرت ب ـيــانــات حــديـثــة ت ــراج ــع أرقـ ــام ص ـ ــادرات ال ـعــديــد من
االقـتـصــادات النامية والناشئة ،بصورة أثــرت مــرة أخــرى على
حصيلة العملة األجنبية لديها ،كما معدالت النمو املسجلة فيها.
وفــي تقرير حــديــث لوكالة بلومبيرغ ،أكــد كبير االقتصاديني
لديها ،توم أورليك ،أن انتعاش االقتصادين األميركي والصيني
يوحى بأن االقتصاد العاملي ،بكل مكوناته ،في طريقه لالنتعاش،
إال أن هذه الصحوة تخفي كثيرًا من االختالفات في الظروف
والتطورات في ما بني االقتصادات الكبرى والناشئة ،وأيضًا بني
الشركات الكبرى ومنافسيها األصغر حجمًا ،باإلضافة إلى ما
بني العمالة مرتفعة ومنخفضة املـهــارات ،وهــو ما يضع مزيدًا
من الضغوط على االقـتـصــادات النامية والناشئة ،التي نعرف
موقعها في تلك املقارنات.
وم ــع األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار مــا تسببت فـيــه ظ ــروف فـتــرة الــوبــاء
من تراجع رأس املــال البشري في الــدول األفقر ،بسبب ضعف
إمكانات التعليم والتدريب والتطوير عن بعد فيها ،يتبني حجم
التحدي الذي ستواجهه تلك االقتصادات خالل الفترة القادمة،
حال استسالمها للتغيرات الحادثة حولها.
اختلفت أزمة الوباء عن األزمات السابقة ،وال بد أن يكون تعامل
االقتصادات األضعف معها ،كما مع ما يحدث بعدها ،مختلفًا
عما حدث من قبل ،بدوافع كثيرة ،أهمها غريزة البقاء.
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التمسك
في معنى
ّ
بـ«الدولة اليهودية»
أنطوان شلحت

ّ
«مؤشر ّ
ً
سنويا معهد سياسات
التعددية  »2021في إسرائيل الذي يجريه
أظهر
الشعب اليهودي الــذي ّأسسته الوكالة اليهودية قبل أعــوام كثيرة ،ومن ّثم منحته
مكانة  ،Think Tankونشرت نتائجه قبل أسبوع ،أن  %99من السكان اليهود في
دولة االحتالل ّ
متمسكون باعتقاد فحواه أن على إسرائيل أن تظل دولة يهودية إلى
ّ
ُ
األبد ،وفقط  %1منهم يؤثرون أن تكف عن كونها دولة يهودية.
داخــل هــذه األغلبية الساحقة ّثمة نسبة تعتقد أن على إسرائيل أن تكون أكثر
يهودية ،وتبلغ  ،%37في مقابل نسبة أقــل تــرى أن عليها أن تكون أقــل يهودية،
وتبلغ  ،%23في حني يعتقد  %40أنها ينبغي أن تظل كما هي عليه اليوم ،وذلك
ُ
العامة.
شؤون الحياة املدنية
ً
من ناحية ّسلطة النظم الدينية اليهودية على مختلف ً
وفيما يشكل الداعون إلى أن تكون إسرائيل أقل يهودية من الناحية الدينية أقلية
في صفوف الذين ّ
يعرفون أنفسهم بأنهم علمانيون ،فإن الداعني إلى أن تكون الدولة
أكثر يهودية ً
دينيا هم األغلبية في صفوف الذين ّ
يعرفون أنفسهم بأنهم تقليديون
ّ
ّ
ومتدينون ومـتـشــددون ً
دينيا (يهود أرثــوذكــس /حريديم) .وبطبيعة
محافظون
ً
الحال ،في ُم ّ
جرد هذه النتائج ما يعيدنا إلى واقع أنه ال أساس مكينا للخطاب الذي
ً
ّ
امتدادا داخل
يقسم املجتمع اإلسرائيلي إلى متدينني وعلمانيني ،وما يؤكد أن هناك
ّ
هذا املجتمع ،من املتمسكني باملحافظة على الفروض الدينية ،وحتى أولئك الذين ال
نهائيا عليها ،إنما من دون وجود ذلك الفصل الثنائي ّ
يحافظون ً
الحاد.
ً
ّ
ّ
وفحص مؤشر العام الحالي أيضا الشروط التي ال ُبد من توفرها لتظل إسرائيل
دولة يهودية .وجاءت أبرز النتائج :يبقى أحد أهم هذه الشروط أن تكون فيها أغلبية
يهودية ،وهو يحظى بتأييد  %88من السكان اليهود .ويليه شرط تشجيع الدولة
اإلنـتــاج الثقافي الـيـهــودي وتعضيده .ويـحــوز هــذا الـشــرط تأييد  %57بــن الذين
ّ
يعرفون أنفسهم علمانيني ،فــي حــن يحظى بأغلبية ساحقة فــي أوس ــاط سائر
الـسـكــان الـيـهــود .وتـصــل نسبة الــذيــن يــؤيــدون شــرط أنــه مــن أجــل أن تـكــون دولــة
ً
مبنى ومعنى ،ينبغي أن تستند القوانني املعمول بها فيها إلى
االحتالل يهودية،
الشريعة الدينية اليهودية إلى  %22من السكان اليهود .أما نسبة الذين يعلنون أن
هناك ضرورة في الدولة اليهودية للمحافظة على خصائص يهودية في ّ
الحيز العام
فهي  %37في أوساط الذين ّ
يعرفون أنفسهم علمانيني ،في حني تقفز نسبة هؤالء
بني التقليديني إلى  ،%55وبني املتدينني واألرثوذكس إلى  %73و %96على التوالي.
ً
ّ
ّ
يتطرق املــؤشــر أيــضــا إلــى العالقة املشحونة بــن الــدولــة اليهودية والديمقراطية،
فيشير ،مــن دون تسجيل معطيات دقيقة ،إلــى أن الـشــرط الــذي يقول «إن القيم
اليهودية يجب أن تكون أكثر أهمية من القيم الديمقراطية» يحظى بتأييد أقلي ٍة
في صفوف العلمانيني والتقليديني واملتدينني الليبراليني ،في حني يحظى بتأييد
األغلبية في أوســاط املتدينني واألرثوذكس .وفي صفوف اليهود اليمينيني ،الذين
ّ
ّ
يوضح املؤشر أنهم يشكلون أكثرية املجتمع اإلسرائيلي في األعوام األخيرة ،كما
ً
تنبئ مثل نتائج االنتخابات العامة ،يحظى هذا الشرط بتأييد  %51منهم.
ّ
يتطرق إلــى شــرط آخــر ،فـحــواه أن «على الــدولــة اليهودية أن تمنح أفضلية
كذلك
قــانــونـيــة لليهود مـقــارنــة بغير ال ـي ـهــود» .وفـيـمــا ت ـعــارض ه ــذا ال ـشــرط أكـثــريــة في
صفوف العلمانيني ،فإن تأييده في صفوف اليهود األرثوذكس يصل إلى ،%68
وفي صفوف اليمينيني يصل إلى  .%61ويصل تأييده في صفوف الوسط -اليمني
إلى  .%51ما يعني أن هناك أكثرية في أوساط السكان اليهود في إسرائيل تؤيد
التشديد على يهودية الدولة ،ولو بثمن املساس بقيم أخرى على غرار املساواة أمام
القانون ،وباقي القيم الديمقراطية.
ّ
هــل تشكل ه ــذه املـعـطـيــات م ــؤش ـ ًـرا إل ــى وجـهــة الـسـكــان الـيـهــود فــي مجتمع دولــة
االحتالل في الفترة املقبلة؟ أكيد ً
طبعا.

من أجل نجاح
المصالحة الليبية
الفيتوري شعيب

يـبــدو أن الـطــريــق نـحــو املـصــالـحــة الليبية
ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـف ـ َّـع ــال ــة ف ــي مـسـتـقـبــل ال ـبــاد
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا م ــا زال ـ ــت ب ـع ـيــدة الـتـحـقـيــق
ولــو جزئيًا .وكــذلــك ُمقومات نجاحها ،بل
ورب ـمــا حـتــى وج ــود مـســارهــا عـلــى الــواقــع
غير «واقـعــي» ،من الناحيتني االجتماعية
والــرسـمـيــة ،فــاملـصــالـحــة الحقيقية ليست
مــرحـلــة ع ــاب ــرة ،مــرتـبـطــة بـ ــدورة سياسية
واحدة لحكومةٍ أو مجلس رئاسي أو برملان
أو رئيس دولة ،وإنما هي مرحلة متكاملة
طويلة املدىَ ،تنتج عن توافق وطني ُي ّ
قرب
وجهات النظر املختلفةَ ،
وي ُس ُّد ،قدر اإلمكان
الـفـجــوات الـغــائــرة بــن األط ــراف املتنازعة،
وخ ـصــوص ــا م ــن ال ـنــاح ـي ـتــن االجـتـمــاعـيــة
والقبلية التي يجب أن تكون من ركائز بناء
املـصــالـحــة الـحـقـيـقــة فــي لـيـبـيــا ،خصوصًا
فــي املــراحــل األول ــى لـهــذه املـصــالـحــة .وذلــك
ال ُيلغي أن يكون للدولة دور في إرسائها،
عبر أجسامها السياسية ،الرسمية منها
ً
وش ـبــه الــرسـمـيــة ،ف ـضــا عــن تـقــديــم الــدعــم
لها ،والسير بها نحو األمام ،والتغلب على
امل ـش ـكــات وال ـع ـق ـبــات ال ـتــي تـعـتــريـهــا عبر
مراحلها املختلفة ،خصوصًا في ظل انتهاء
االنقسام السياسي ،وإن كان غير تام بعد،
عبر الحكومة املوحدة ،واملشكلة أخيرًا.
املصالحة الوطنية ،في ليبيا أو غيرها ،ال
بد أن تكون نابعة من الــداخــل ،وأن تبتعد
قــدر اإلمـكــان عــن االستقطابات الخارجية
التي عادة ما تكون معول هدم .كما أن أبناء
املتصارعة،
الشعب ،أو بــاألحــرى األط ــراف
ّ
ال ب ــد أن ي ـتـبـنــوا خ ـي ــار امل ـصــال ـحــة تـبــنـيــا
صادقًا ،كونه أسهل الطرق إلى بناء الدولة
ومل ـل ـمــة ش ـتــات ـهــا ،خ ـصــوصــا ب ـعــد وص ــول
ال ـخ ـي ــارات واألس ــال ـي ــب األخ ـ ــرى إل ــى بــاب
مسدود ،ونهج مردود ،سواء في السيطرة
على الحكم ،أو حتى بنهج خيار املغالبة
وفرض األمر الواقع .وبالتالي ،فإن التقدير
الحقيقي لـبـنــاء وط ــن عـبــث فـيــه االنـقـســام
الـحــاد سـنــوات يـكــون فــي العمل فــي اتجاه
تسيير املتناقضات ،وإلغاء عوائق املاضي،
وت ـص ـح ـيــح امل ـ ـسـ ــارات ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ــدول ــة،
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـن ـهــا واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ـضــا
عــن املعالجة األمـنـيــة الــازمــة لنجاح هذه
املصالحة.
وفي املقابل ،قد تكون للمصالحة ارتدادات
عكسية على البالد ،إذا سار فريق أو أكثر

فــي نـهــج امل ـخــادعــة ،وجـعـلـهــا (املـصــالـحــة)
م ــن م ـس ــارات الـتـهــدئــة ال ـتــي تـسـبــق لهيب
النار التي يسعها ،عند إشعالها للرجوع
بالبالد إلى املربع األول ،ومحاولة السيطرة
عليها وإقصاء اآلخر .ويمكن استجالء هذا
النهج بالنظر إلى الفعل ،ومدى توافقه مع
املصالحة الحقيقة ،أو أن مشروع املصالحة
في اتجاه ،والفعل والعمل في اتجاه آخر.
إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية
فــي ال ـب ــاد ،كـمــا ج ــاء فــي خــريـطــة الـطــريــق
التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في 5
فبراير /شباط ،أمر جيد ،والجميع يرحب
بذلك ،غير أن هذه املفوضية لن تكون فاعلة
أو ناجحة أو منجزة ،إذا لم تكن مفوضية
ّ
مجتمعية بالدرجة األولى ،بمعنى أن يغلب
عـلـيـهــا ال ـطــابــع املـجـتـمـعــي غ ـيــر الــرس ـمــي.
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،أن ال تــدخــل فـيـهــا ،وفــي
إنـشــائـهــا ،االسـتـقـطــابــات الـسـيــاسـيــة .ومــن
ج ـهــة ث ــال ـث ــة ،أن ال ي ـك ــون ل ـهــا أي ارت ـب ــاط
بــالـجـهــات ال ـخــارج ـيــة ،بــل يـكـفــي أن يكون
ال ـت ــواص ــل مـعـهــا ع ـبــر ال ـق ـن ــوات الــرسـمـيــة
املنشئة لها .وإذا كان أمرها غير ذلــك ،فإن
املصالح واالستقطابات الخارجية سوف
تغذيها بما يخدم مصالحها ،كما سوف
توجهها في االتجاه الذي تسعى إليه ،ولن
تكون بعدها إال جسمًا تستقطبه املصالح
ال أكثر.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــا ذك ـ ـ ــر ،امل ـصــال ـحــة
ّ
الحقيقة يـجــب أن تـكــون مــؤطــرة فــي إطــار
ش ــرع ــي وق ــان ــون ــي يـحـفــظ ال ـح ـق ــوق ،ليس
على املدى القصير فحسب ،بل على املديني
القصير والبعيد ،باعتباره مشروعًا وطنيًا
ال يمكن أن ينتهى بــاسـتـحـقــاق انتخابي
أو دس ـت ــوري ،بــل يـتـعـ ّـداه لـيـكــون مشروعًا
وط ـن ـي ــا ي ــواك ــب ال ـ ـثـ ــورة وال ـ ــدول ـ ــة ف ــي كــل
ّ
ً
تقلباتها السياسية ،وص ــوال إلــى مرحلة
االستقرار والــوئــام .وبالتأكيد ،لن يتحقق
ذلك على املدى القصير.
ك ـمــا أن امل ـصــال ـحــة بــاع ـت ـبــارهــا م ـشــروعــا
وط ـن ـيــا مـجـتـمـعـيــا ال يـمـكــن أن ت ـك ــون من
دون تــوافــق وطـنــي حقيقي بــن املـكــونــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة فــي
إطــار حـضــاري شمولي ومتكاملّ ،
يحدده
القانون ،وفق معايير جبر الضرر ،ومعاقبة
امل ـع ـتــديــن ،وتـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة ،وإب ـع ــاد كل
مــن تسببوا فــي ذلــك بغية االسـتـيــاء على
السلطة والحكم ومحاسبتهم.
(كاتب ليبي)
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ميشيل كيلو في رواية أخرى

ميشيل كيلو استثناء في السياسة السورية
عمار ديوب

َ
ـرات ،ك ـك ـ ّـل س ـي ــاس ــي فــي
ُس ـ ـ ِـج ـ ــن ع ـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ـ ـ ـ
ّ ُ ِ َ
س ــوري ــة .ل ـكــنــه س ـ ِـج ــن ألنـ ــه األك ـث ــر بحثًا
ع ــن الـتـغـيـيــر ف ــي س ــوري ــة ف ــي جـمـهــوريــة
ـود ،ت ـ ــداول ال ـســوريــون
الـ ـخ ــوف .م ـنــذ عـ ـق ـ ٍ
سـ ّـرًا ،وكــل السياسة الـجـ ّ
ـادة كانت ّ
سر ّي ًة،
أشرطة تسجيل قديمة ،وكــان فيها كلمة
مل ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو وأخـ ـ ـ ــرى ملـ ـم ــدوح ع ـ ــدوان
وكـ ـلـ ـم ــات آلخـ ــريـ ــن فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر التـ ـح ــاد
الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـعـ ــرب (ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري) فـ ــي .1979
رفـ ـض ــوا ف ـي ـهــا دي ـك ـت ــات ــوري ــة ال ـن ـظ ــام في
لحظة الحرب الطائفية في سورية .كانت
ج ـ ــرأة ك ـب ـيــرة حـيـنـهــا أن ُي ـع ـل ـنــوا مــوقـفــا
رافضًا للنظام ،وقد راح ّ
يتأسد ويغلق كل
منافذ الـحــريــات حينها .بعد عــام ،2000
ســاهــم الـسـيــاســي املـخـضــرم فــي مختلف
الفعاليات السياسية البارزة :بيان الــ،99
بيان  ،1000وثيقة إعــان بيروت دمشق،
وإع ـ ــان دم ـش ــق ،ل ـجــان املـجـتـمــع املــدنــي،
وه ـك ــذا .م ــع ان ـطــاقــة ال ـث ــورة  ،2011كــان
دوره ب ــارزًا فــي كــل تشكيالت املـعــارضــة،
وب ــدءًا بهيئة التنسيق الــوطـنـيــة ،وليس
ان ـت ـهــاء بــاملـنـبــر الــدي ـم ـقــراطــي واالئ ـت ــاف
الــوطـنــي لـقــوى املـعــارضــة وال ـث ــورة .لديه
تــرجـمــات كـثـيــرة ،وأب ـحــاث فـكــريــة ،ونـشـ َـر
أخ ـي ــرا ع ــن دار م ــوزاي ـي ــك ف ــي إسـطـنـبــول
ك ـت ــاب ــا يـ ـتـ ـن ــاول ح ـق ـب ــة الـ ـجـ ـن ــرال حــافــظ

األسد وحكمه .شخصية سياسية كبيرة،
ُ
ولكنها لم تعط يومًا دورًا سياسيًا يذكر.
كانت محط تضييق ومراقبة واستدعاء
من أجهزة األمن .هكذا عاش سني حياته،
ّ
وأي ــة حياة هــذه؟ وحينما ضاقت السبل
بأمثاله ،اخـتــار املنفى ليتابع نضاالته.
نعم ،ظلمه نظام بالده ظلمًا شديدًاُّ .ظ َ
لم
الــرجــل ال ــذي لــم يـتــأخــر عــن دع ــم الـتـحـ ّـول
الديمقراطي وقيادته في بالده سورية ،ثم
وافته ّ
املنية ،ولم تتحقق أمنياته أول من
أمس 19 ،إبريل /نيسان .2021
ي ــؤخ ــذ ع ـلــى ال ــراح ــل ت ـحــال ـفــه م ــع أح ـمــد
ال ـجــربــا ،أح ــد رؤسـ ــاء االئ ـت ــاف الــوطـنــي
للثورة واملعارضة ،وكذلك مساهمته في
تأسيس تـيــار «ســوريــون مسيحيون من
أجل العدالة والحرية» ،وإشادته بشباب
تــاب ـعــن لـجـبـهــة ال ـن ـص ــرة ،وهـ ـن ــاك كـثــرة
مساهمته بتشكيل منابر وقوى سياسية
واالن ـس ـح ــاب م ـن ـهــا ،وأي ـض ــا تـصــريـحــات
غير ديمقراطية بحق األكراد .تلك املآخذ،
ربـمــا بالنسبة لـسـيــاسـ ٍّـي كميشيل كيلو
ّ
نوعية لدعم التغيير في سورية،
إضافات
وجـ ــاءت فــي لـحـظــةٍ غـيــر م ــدروس ــة جـيـدًا.
ّ
ليس ميشيل وحده من فك َر بهذه الطريقة،
بــل كـثـ ٌـر مــن ق ـيــادات املـعــارضــة الـســوريــة.
إذا كــانــت األمـ ــور بـخــواتـيـمـهــا ،فميشيل
واآلخرون أخطأوا ،وكان عليهم أن يكتبوا
نقدًا لتجربتهم املهمة تلك؛ فالواقع يقول

إن ال ـف ـئــات ال ـتــي دعـمـهــا اس ـت ـفــادت مـنــه،
ول ـي ــس ال ـع ـك ــس ،بـيـنـمــا ال ــرج ــل اس ـت ـقــال
منذ  2016من «االئتالف» ،واختار العمل
م ـس ـت ـقــا .وه ـ ــذه م ــأس ــاة ك ـب ــرى أن تـتــرك
شخصية كميشيل كيلو وأمـثــالــه العمل
ٌ
ّ
شخصيات ال تاريخ
وتتصدره
السياسي،
لها ،وال قيمة اعتبارية أو مكانة إقليمية،
وكذلك ليس لها باع في العمل السياسي
والثقافي .وهــذا ال يتناقض مــع ضــرورة
ّ
تتنحى الشخصيات الكبرى عن العمل
أن
ّ
ـادات شـ ــابـ ــة ،ول ـي ــس ملــن
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـقـ ـي ـ ٍ
قيادات في املعارضة!
أصبحت
ٍ
كانت مقاالته أخيرا في صحيفة العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد ،ك ــل ـه ــا دع ـ ـ ــوات م ــن أجـ ــل إعـ ــادة
الــروح إلى املعارضة ،والعودة إلى العمل
الـسـيــاســي الــوط ـنــي ،وعـ ــدم ت ــرك الــوضــع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ــأي ـ ــدي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،اإلق ـل ـي ـم ــي
والــدولــي ،وهــذا صــائـ ٌـب للغاية ،حيث كل
ت ـس ـ ّ
ـوي ــةٍ سـتـتـحـقــق ،وب ـغ ـي ــاب امل ـعــارضــة
ال ـف ــاع ـل ــة س ـت ـك ــون كـ ــارثـ ــة ع ـل ــى ال ــوض ــع
ال ـســوري ،فكيف ستضمن ال ــدول الكبرى
مـصــالــح الـشـعــب ال ـس ــوري ،وه ــي تتدخل
ف ــي دولـ ــة ذل ــك ال ـش ـعــب ،وتـسـيـطــر عليها
وتحتلها ،وتتقاسم مراكز النفوذ فيها!؟
عـ ـل ــى فـ ـ ـ ــراش املـ ـ ـ ـ ــوت ،كـ ـت ــب رس ـ ــال ـ ــة إل ــى
ال ـســوريــن ك ــاف ــة .أراد مـنـهــا أال يستكني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون لـ ـلـ ـخ ــارج ،ول ــإحـ ـب ــاط مـمــا
َّ
آل ـ ــت إلـ ـي ــه أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم .ح ـ ــث ف ـي ـه ــا عـلــى

انتخابات القدس بين الحق والباطل
معين الطاهر

ما زالت االنتخابات الفلسطينية تثير من
األسئلة أكثر مما ّ
تقدم من أجوبة ،ويقف
ً
املرء حيالها عاجزا عن التمييز بني ما هو
حق صرف وذاك الذي يختبئ في ثناياه
الباطل .ولعل من أبرز األسئلة تلك املتعلقة
بـ ــال ـ ـقـ ــدس ،وم ــوق ـع ـه ــا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الفلسطينية املرتقبة ،وذلك الشعار الذي
ْ
أصبح بمنزلة الزمــةٍ يـ ّ
ـرددهــا كثيرون أن
«ال انـتـخــابــات مــن دون ال ـق ــدس» ،وال ــذي
يلتبس تفسيره؛ فبعضهم يرى فيه ذريعة
جــاهــزة لتأجيل العملية االنتخابية ،إذا
مــا تـقـ ّـرر تأجيلها أو إلـغــاؤهــا ،استجابة
لــرغـبــات عربية وضـغــوط إســرائـيـلـيــة ،أو
ّ
مـخــاوف مــن نتائجها تـعــززت بعد تعدد
ً
دليل
قوائم حركة فتح .ويرى آخرون فيه ً
عـلــى مـكــانــة ال ـقــدس وأهـمـيـتـهــا ،وطــريــقــا
ل ـج ـعــل االن ـت ـخ ــاب ــات س ــاح ــة ل ـل ـمــواج ـهــة،
ومعركة ضد إج ــراءات العدو فيها ،وبني
هذا وذاك بون شاسع بامتداد املسافة بني
الحق والباطل.
تطالعنا األخبار أن السلطة الفلسطينية
تقدمت بطلب إلى السلطات اإلسرائيلية
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـلــى إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات فــي
القدس ،وهي تنتظر ّ
ردها عليه .وموافقة
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــم ي ــرد لها
ذك ــر فــي ات ـفــاق أوس ـلــو ( )1993الـكــارثــي،
أو فــي مالحقه املتعلقة بهذه املسألة .ما
ورد فيه أن التصويت فــي داخ ــل القدس
يتم مــن خــال مــراكــز البريد اإلسرائيلية
ف ــي املــدي ـنــة ،وف ــق طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة
التي ال تتجاوز بضعة آالف ،وباستخدام
ـات ال ت ــوج ــد ع ـل ـي ـهــا أي إشـ ـ ــارات
م ـغ ـل ـف ـ ٍ
أو رمـ ـ ـ ــوز ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .أم ـ ـ ــا ال ـت ـن ـس ـيــق
ب ــن ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـس ـل ـطــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ـهــو يـنـحـ ّصــر ف ــي تنظيم
الــدعــايــة االنتخابية للمرشحني .وبـهــذا،
ال يوجد أي ّ
مبرر لتقديم طلب باملوافقة،
ومنح سلطات االحتالل اإلسرائيلية حق
ـأن ليس
ال ـق ـب ــول أو االع ـ ـتـ ــراض ع ـلــى ش ـ ـ ٍ
م ــن اخ ـت ـصــاص ـهــا ،ب ــل إن ش ــرك ــة الـبــريــد
اململوكة للحكومة اإلسرائيلية قــد تمت
خصخصتها ،وإذا كــان ال بــد مــن تقديم
طلب الستخدام مكاتب البريد في األحياء
ال ـعـ ٍـرب ـيــة ،ف ـمــن ْ
األولـ ـ ــى تـقــديـمــه إل ــى تلك
الشركة الخاصة.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ــواق ــع ال ـع ـم ـلــي ،اًنـتـخــب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون م ـ ــرت ـ ــن س ـ ــاب ـ ــق ـ ــا؛ فــي
انتخابات عام ّ ،1996
ً
مقدسيا
صوت 5327
ف ـقــط ،م ــن خ ــال خـمـســة مـكــاتــب بــريــديــة،
لـيــرتـفــع ال ـعــدد فــي انـتـخــابــات ع ــام 2006
إلى  6300مقدسي اقترعوا من خالل ستة
مكاتب .أما أغلب املقدسيني فقد اقترعوا
خارج حدود القدس .وهذا العام ،وبحسب
لجنة االنتخابات املركزية ،فقد تم تجهيز
ً
 11م ـ ــرك ـ ــزا انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ًـي ــا ،فـ ــي مـ ــا ُس ـم ـيــت
ضـ ــواحـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة
السلطة الفلسطينية ،ليقترع فيها نحو
 150أل ــف فلسطيني .يتضح مــن ذل ــك أن
أهــل الـقــدس لــم يقترعوا فــي االنتخابات
السابقة داخــل القدس ،باستثناء األعــداد
امل ـحــدودة التي صـ ّـوتــت مــن خــال مكاتب
الـبــريــد .كما أن سلطات االح ـتــال أعاقت
ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وم ـن ـع ــت تـعـلـيــق
الـيــافـطــات واملـلـصـقــات فــي داخ ًــل املدينة،
وه ـ ّـو م ــا تـفـعـلــه ه ــذه املـ ــرة أي ــض ــا ،حيث
تـفــض ال ـل ـقــاءات واالج ـت ـمــاعــات ،وتعتقل
املرشحني ،أو توقفهم عــدة أي ــام ،ومــن ثم
ت ـف ــرج عـنـهــم لـتـعـيــد تــوق ـي ـف ـهــم .وج ــل ما
ّ
يستطيع االحتالل التحكم به هو املراكز
البريدية املحدودة داخل القدس.
ُ
ث ـ ّـم ــة ذريـ ـعـ ـت ــان ق ــد ت ـس ـت ـخ ــدم ــان إلل ـغ ــاء

إلغاء االنتخابات ألن
العدو لم يوافق
عليها ،أو عرقلتها
في القدس أو
سواها من المناطق،
انصياع إلرادة العدو

االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أو ت ــأج ـي ـل ـه ــا .وم ـ ــن امل ـهــم
املــاح ـظــة هـنــا أن ـنــا نـتـحــدث ع ــن املــرحـلــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات املـ ـجـ ـل ــس
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي .أمـ ـ ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،فـلـهـمــا
أس ـئ ـل ـت ـه ـمــا الـ ـت ــي س ـت ــأت ــي ب ـع ــد اج ـت ـيــاز
امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ،وفـ ــي ضـ ــوء نـتــائـجـهــا.
جائحة كورونا وانتشارها ذريعة جاهزة،
م ـثــل ذريـ ـع ــة الـ ـق ــدس ،وك ـل ـتــاه ـمــا ليستا
ُ
ـداف ال
س ــوى ذري ـع ـتــن تـسـتـخــدمــان أله ـ ـ ٍ
عالقة لها بالقدس ومكانتها ،أو الجائحة
وانتشارها.
إذا تأملنا الــرســالــة الـتــي قيل إن قـيــادات
مــن األس ــرى الفلسطينيني أرسـلـتـهــا إلــى
رئ ـيــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـشــؤون املــدنـيــة
الفلسطينية ،حسني الشيخ ،الذي وعدها
ب ـن ـق ـل ـهــا إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس م ـح ـم ــود ع ـب ــاس،
وب ـح ـث ـهــا ف ــي اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ل ـح ــرك ــة فـ ـت ــح ،وط ــالـ ـب ــت ف ـي ـه ــا ب ـتــأج ـيــل
ّ
االن ـت ـخــابــات إل ــى ح ــن تـمــكــن «ف ـت ــح» من
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة وحـ ــدت ـ ـهـ ــا ،وت ـش ـك ـي ــل قــائ ـمــة
انتخابية واحــدة ،بعد التراجع عن فصل
ن ــاص ــر ال ـ ـقـ ــدوة ،وإتـ ــاحـ ــة املـ ـج ــال ملـ ــروان
بعد تعديل القانون بمرسوم
البرغوثيّ ،
ليترشح ً
نائبا للرئيس محمود
رئاسي،
عـ ـب ــاس .واقـ ـت ــرح ــتً ال ــرس ــال ــة أن تــؤجــل
االنـتـخــابــات ،انـطــاقــا مــن بــوابــة الـقــدس،
وهـ ـ ــي الـ ــذري ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي س ـت ـخ ـت ـف ــي ،وف ــق
منطوق الرسالة املزعومة ،إذا استعادت
حركة فتح وحدتها االنتخابية ،وسيتم
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي ال ـقــدس كـمــا تمت
في ّ
املرات السابقة ،أي في مناطق السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ع ـ ً
ـددا
ُ
ممن أدرج ــت أسماؤهم فــي هــذه الرسالة
قـ ــد ن ـف ــى ع ـل ـمــه بـ ـه ــا ،ك ـم ــا ن ـف ــت قـ ـي ــادات
الـحــركــة األس ـيــرة فــي الـسـجــون معرفتها
بالرسالة ،وعلى األرجــح أن الرسالة جزء
مــن الـتـجــاذبــات داخ ــل ال ـحــركــة ،ووسيلة
لـلـتــراجــع ع ــن إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات بـمـبـ ّـرر
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ملـ ـط ــال ــب األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ــزج
رمزيتهم برمزية بيت املقدس ،ولها عالقة
بمحاولة ترتيب أوض ــاع فصيل بعينه،
ي ـع ـت ـقــد ب ـعــض أن ـ ـصـ ــاره أنـ ــه غ ـي ــر جــاهــز
لخوض االنتخابات في املرحلة الحالية.
ّ
أما موقعوها فقد اعتقدوا أنهم ُيرشدون
قيادتهم إلــى امل ـبـ ّـرر ال ــذي يمكن أن يقود
منهم
إل ــى تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات ،أو طـلــب ً
ذلك ،لكن الطابق املستور أصبح مكشوفا.
بـ ـي ــان آخ ـ ــر ص ـ ــدر ع ـ ّـم ــا ُس ـم ـي ــت ف ـصــائــل
منظمة التحرير الفلسطينية ،ولم ً تشارك
فـيــه الـفـصــائــل الــرئ ـي ـســة ،دع ــا أي ــض ــا إلــى
تأجيل االنتخابات ،بذريعة عــدم موافقة
العدو على فتح مكاتب البريد في القدس،
واع ـت ـب ــرت االن ـت ـخــابــات م ــن دون ال ـقــدس
ً
تـ ـن ــازل ع ـن ـهــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـصــريــح
رئيس لجنة االنتخابات ،حنا ناصر ،بأن

اللجنة اتخذت جميع اإلج ــراءات الكفيلة
ب ــأن ي ـشــارك املـقــدسـيــون فــي االنـتـخــابــات
فــي ضــواحــي الـقــدس الخاضعة لسيطرة
السلطة الفلسطينية ،كما تــم فــي امل ـ ّـرات
ال ـســاب ـقــة .وه ـنــا ل ـنــا مــاح ـظ ـتــان :األول ــى
عـلــى الـتـسـمـيــة ال ـتــي أطـلـقـهــا ه ــؤالء على
أن ـف ـس ـه ــم (فـ ـص ــائ ــل م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر)،
والـتــي ال تنسجم مــع االت ـجــاه إلــى إعــادة
بناء املنظمة لتصبح للكل الفلسطيني.
ّ
والـثــانـيــة أن جــل ه ــؤالء لــم يـتـمــكـنــوا من
تأليف قوائم انتخابية خاصة بفصائلهم،
ّ
واحتجوا على حركة فتح ،ألنها كانت قد
قائمتها ،ثم عدلت
وعدتهم بضمهم إلــى
ُ
عــن ذل ــك ،بعد أن تــراجـعــت ف ــرص تشكيل
قائمة مــوحــدة مــع حــركــة حـمــاس ،وبذلك
أصـبــح هــذا الــديـكــور الوهمي ال ل ــزوم له،
ً
ومستنفدا أغراضه .ويبقى السؤال ما إذا
كان هذا يعني تأجيل االنتخابات ،ما بقي
ُ
وضعها
وض ــع ال ـقــدس عـلــى حــالــه ،وه ــو
منذ وجود السلطة الوطنية التي وافقت،
مـنــذ ال ـبــدايــة ،عـلــى أن يـقـتــرع املقدسيون
خ ــارج ال ـقــدس .واملـثـيــر للعجب أن بعض
الـ ــذيـ ــن ي ـط ـل ـق ــون الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ش ـم ــاال
ّ
سيعد
ويمينا يعتقد أن فتح هذه املكاتب
بمثابة تراجع إسرائيل عن كل إجراءاتها
التي قامت بها في القدس!
ير كاتب هذه املقالة ً
لم َ
يوما االنتخابات
أولوية لدى الشعب الفلسطيني في هذه
املرحلة ،وكتب أن ّ
ثمة أولويات أخرى أكثر
أهمية ،مثل االتفاق على املشروع الوطني
واملقاومة الشعبية ،وإنهاء االنقسام على
أسـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي م ـت ـفــق عـلـيــه،
وإعـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر .وي ــرى
أن نتيجة ه ــذه االن ـت ـخــابــات ،فــي أحسن
أحــوالـهــا ،ستكون إدارة االنـقـســام وليس
الـقـضــاء عـلـيــه ،وتـغـيـيـ ًـرا فــي نـيــة الـنـظــام
السياسي ،وليس في البرنامج السياسي،
لكنه (الكاتب) يرفض محاوالت االلتفاف
ُ
عـلــى مــا ات ـفــق عـلـيــه ،واس ـت ـخــدام الـقــدس
ً
أو األس ــرى ذرائ ــع وحججا واهـيــة إللغاء
االنـتـخــابــات ،وقلب الحقائق وتحويرها
ّ
وتعمق
ملصالح فئوية ستعزز االنقسام،
أزمة النظام السياسي الفلسطيني.
املوافقة على إلغاء االنتخابات ألن العدو
لــم يــوافــق عليها ،أو عرقلتها فــي القدس
أو سواها من ّاملناطق ،هي انصياع إلرادة
العدو ،وال تمثل أي بطولة .البطولة هي
ّ
التصدي إلجراءاته ،وتمكني املقدسيني
في
مـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ب ـس ـب ــل ووسـ ــائـ ــل ش ـتــى،
وهــو أم ـ ٌـر مـتــاح .وكــذلــك فــي رفــض قيوده
ّ
التجمعات والـلـقــاءات ،واستغاللها
على
للتعبئة والتحريض ،وتكثيف حمالتها
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـمــع االحـ ـت ــال .أم ــا يــوم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ـي ـم ـك ــن وضـ ـ ــع ص ـن ــادي ــق
ْ
اقتراع ،حتى وإن كانت رمزية ،في املدارس
واملـ ـس ــاج ــد ب ـم ــا ف ـي ـهــا امل ـس ـج ــد األق ـص ــى
ّ
ومقرات األمــم املتحدة ،وأمام
والكنائس،
الـقـنـصـلـيــات األج ـن ـب ـيــة ،بـحـيــث ينتخب
املـقــدســي فــي مــركــز االق ـت ــراع ال ـخــاص بــه،
بـحـســب لـجـنــة االن ـت ـخــابــات حـفــاظــا على
صوته في العملية االنتخابية الرسمية،
ويـ ـض ــع ف ــي ص ـن ــادي ــق الـ ـق ــدس ال ــرم ــزي ـ ًـة
املنتشرة في كل مكان داخل القدس ورقة
ً
مكتوبا عليها «القدس عربية ،وستبقى
ٍّ
واضح إلجراءات العدو،
عربية» .في تحد
ٍ
ي ـحــافــظ ع ـلــى ع ــروب ــة املـ ـك ــان وقــدس ـي ـتــه،
ويتيح للمقدسي ،بصفته مواطنا عربيا
فلسطينيا ،ممارسة حقه فــي االنتخاب،
ويـكــون يــوم االنـتـخــابــات فــي الـقــدس يوم
مــواج ـهــة شـعـبـيــة شــام ـلــة ،تـشـكــل خـطــوة
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ط ــري ــق ان ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـعــب
الفلسطيني كله.
(كاتب فلسطيني)
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خسرت سورية رجًال
كان في وسعه أن
يساهم في المرحلة
والتحول
االنتقالية،
ّ
الديمقراطي
والعدالة االنتقالية

اإلنصات «واالنصياع» لكل صاحب فكر
ورأي ،واألخــذ بــآرائـهــم ،وهــذا بالضرورة
يـقـتـضــي ن ـقــدهــا ون ـقــاش ـهــا وت ـطــويــرهــا،
ّ
ول ـ ـيـ ــس كـ ـم ــا حـ ــلـ ــل كـ ـث ــر عـ ـل ــى ص ـف ـحــات
ُ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي؛ أن ميشيل يملي
عـلــى الـســوريــن مــا عليهم التقيد بــه من
دون شرط أو رفض أو انزياح! فيا سادة،
كان الرجل يكتب وهو في سكرات املوت،
فكيف ستكون مفرداته؟
ك ــان ه ــدف الــرســالــة الـتـخـلــص مــن العمل

كاريكاتير

ّ
الشللي والحزبي الضيق ،والسعي نحو
ت ــوح ـي ــد ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ف ـل ـيــس مـ ــن امل ـم ـكــن
أن ي ـن ـت ـصــر ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ،أو يـ ـك ــون لـهــم
مــوقــع ق ــدم فــي املستقبل ،وهــم ّ
مقسمون.
ٍ
فكرته سليمة ،ومــن الخطأ تكرار الفشل،
ف ــي تـ ـج ــارب ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ال ــراف ــض
«االئتالف الوطني  ،»..أو بقية التشكيالت
ال ـس ـيــاس ـيــة املـ ـك ـ ّـرس ــة ،ك ـه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
وامل ـج ـلــس الــوط ـنــي ال ـس ــوري وســواه ـمــا.
العمل مــن أجــل تمثيل جــديـ ٍـد للمعارضة
أو تطوير القديم املــذكــور منها ،وتغيير
توجهاتها والتخلص مــن التبعية لهذه
سياسات
الــدولــة أو تـلــك ،وإع ــادة إط ــاق
ٍ
ج ــدي ــد ٍة ع ـلــى أس ــس وط ـن ـيــة ومــواط ـن ـيــة،
ن ـقــول إن ه ــذا ه ــو األس ـ ــاس ال ـص ـلــب ِّ
ألي
عمل جـ ّ
ـاد وفاعل ومؤثر ،وإيقاف ما آلت
ٍ
مآس وتشتت
إليه األوضــاع السورية من
ٍ
واستنقاع ومراكز نفوذ للدول الخارجية.
غ ـ ــادرتـ ـ ـن ـ ــا ش ـخ ـص ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـه ـمــة
ف ــي ت ــاري ــخ س ــوري ــة .ل ــن ي ـتــم تـعــويـضـهــا
ّ
بـسـهــولــة أب ـ ـدًا ،فـهــو مــن امل ـبــادريــن الـقــلــة،
بعد عــام  2000لتفعيل العمل السياسي
الــديـمـقــراطــي ال ـســوري .نـعــم ،حــان الــوقــت
ـات ج ــدي ــدة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـش ـك ـي ــل مـ ــؤس ـ ـسـ ـ ٍ
لـلـمـعــارضــة ،تـتـجــاوز األخ ـطــاء الـتــي وقــع
ب ـه ــا الـ ــراحـ ــل م ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو ذات ـ ـ ــه ،وه ــي
ّ
ـات سياسية رافضة
التحالف مــع أي ــة فـئـ ٍ
ـات
ل ـل ـن ـظــام ،أو قـ ـ ــادرة ع ـلــى تـحـشـيــد ف ـئـ ٍ

ج ــدي ــد ٍة ل ـصــالــح الـ ـث ــورة .أش ـك ــال الـفـشــل
التي عاشتها الثورة واملعارضة وسورية
ت ـق ـت ـضــي م ـع ــارض ــة جـ ــديـ ــدة ،وم ـش ــروع ــا
سياسيًا جديدًا ،يتجاوز االنقسامات بني
السوريني ،ومهما كانت أسباب االنقسام.
خ ـس ــرت س ــوري ــة ق ـبــل ع ــام  2000بسجن
ميشيل كيلو وتهميشه ،واختيار املنفى
ً
بـعــض س ـن ــوات بـعــد ع ــام  1984بـ ــدال من
م ـ ـحـ ــاورتـ ــه ،وكـ ــذلـ ــك رفـ ـض ــت مـ ـح ــاورت ــه،
حينما خــرج مــن ســوريــة بعد عــام ،2011
وب ــوف ــات ــه أي ـض ــا ت ـخ ـســر س ــوري ــة الـكـثـيــر
ً
الـكـثـيــر .خـســرت رج ــا ك ــان فــي وسـعــه أن
ّ
يساهم فــي املرحلة االنتقالية ،والتحول
الديمقراطي والعدالة االنتقالية والسلم
األهلي.
الطغيان يقضي على أفضل ما في البالد
مــن رجــال وث ــروات وث ــورات ومـعــارضــات.
إنــه يسلمها إلــى الـغــزاة إن رفضه أهلها.
يــرحــل مـيـشـيــل كـيـلــو وس ــوري ــة أصبحت
مـ ـحـ ـتـ ـل ــة .هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ت ـج ــاه ـل ـت ـه ــا
امل ـعــارضــة ،وميشيل كيلو مـنـهــا ،آخــذيــن
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـغ ـي ــر روس ـي ــا
البوتينية من سياساتها وعدم التصعيد
معها ،ولكن هــذا غير ممكن؛ فروسيا أو
تركيا أو أميركا أو إي ــران وســواهــا تنفذ
ـات ت ـخ ـضــع مل ـص ــال ـ ُح ـه ــا ،ول ـيــس
سـ ـي ــاس ـ ٍ
ملصالح الشعوب املتعثرة واملحتلة.
(كاتب سوري)

عماد حجاج

لـكـثــرة مــا صـنــع ميشيل كيلو واشـتـغــل وأن ـجــز وأخ ـفــق فــي حـيــاتــه الــدسـمــة ،ربما
يستحسن التعاطي مع رحيله بمشاهد متقطعة ،وخصوصًا عندما ال تدعي معرفة
شخصية معمقة به ،بل مجرد متابعة لتطوره في يساريته وعروبته وديمقراطيته
ونـضــالــه ضــد االسـتـبــداد وإص ــراره على رؤي ــة ســوريــة حــرة ديمقراطية بــأي ثمن
وبأي وسيلة .لدى اآلالف ما يقولونه عن ميشيل كيلو ،سوريًا وعربيًا وفلسطينيًا
وشخصيًا وثقافيًا .وربـمــا تفيد بعض السطور فــي اإلض ــاءة على ميشيل كيلو
ّ
املتحمس حماسة األطفال لوالدة إطار سوري معارض جامع ،إحدى نسخه تقررت
تسميتها «املجلس الوطني السوري» ،وقد شهدت باريس على األيام األولى ملا بعد
والدتــه في إسطنبول ،ما بني قاعة قدمتها «لوموند ديبلوماتيك» وأخــرى سمحت
بلدية ضاحية ماالكوف جنوب غربي العاصمة الفرنسية باستخدامها لالجتماعات
وملعالجة الخالفات الكثيرة ،والتي نذر ميشال كيلو نفسه ملحاولة حلحلتها ،لعله
ّ
يتمكن من إزاحــة بعض النرجسيات ،ولــو مؤقتًا ،على اعتبار أن املهمة املطروحة
هــي بحجم تكوين جسم ســوري جامع يحظى بــاالعـتــراف املحلي والــدولــي ليكون
ً
بديال ديمقراطيًا تعدديًا لنظام بمستوى إجرام آل األسد والعصابة والتحالف العاملي
الداعم له.
بضعة أيــام من «مالحقة» ميشيل كيلو صحافيًا في باريس ذات خريف من عام
 ،2011وبضعة لـقــاءات بيروتية فــي صحيفة السفير أوائ ــل أيــام الـثــورة السورية،
ّ
نتحدث ،وعن أي شعور بواجب النضال
كافية ليفهم املرء عن أي طينة من الناس
ّ
يحرك سبعينيًا (في حينها) ليتغلب على متاعبه الصحية لعله يفلح في رؤية ما
سعى ملشاهدته قبل رحيله :سورية حــرة وديمقراطية ،سورية بلدًا ملواطنني ،بلدًا
لـ«شعب حقًا» مثلما كتب في رسالته ـ وصيته إلــى السوريني (العربي الجديد9 ،
تعج بالحلم الكبير الــذي ّ
إبريل /نيسان  .)2021كانت الدنيا ّ
صدقنا أنه سيتحقق
في غضون أشهر بالفعل .كان ميشال كيلو خارجًا ّ
لتوه من سورية بعدما اقتنع
باستحالة «املعارضة من الداخل» في الجحيم األسدي .وصل إلى فرنسا حيث شهد
على مـحــاوالت تمتني إط ــاق املجلس الوطني الـســوري لعله يـكــون نسخة منقحة
من منظمة التحرير الفلسطينية ،بأخطاء أقــل وبــأدوات أكثر وبأدنى معدل ممكن
من االنتهازية .تأخر وصول ميشيل كيلو لكنه وصل في النهاية ،وكان ذلك كافيًا
لبث مشاعر ارتياح عند كثيرين ،سوريني وغير سوريني ،ذلك أن للرجل مصداقية
ُ
معتبرة حتى عند من ال تعجبهم مواقف كثيرة تحسب له أو عليه .نــادرًا ما غاب
ميشيل كيلو عن منتدى حكماء أو خبراء أو مستشارين له عالقة بالثورة السورية
وبشؤونها ،ونادرًا ما رفض طلب كتابة مقال عن الثورة في أيامها األولى خصوصًا،
وقد كان من أوائــل من ّ
شرحوا في ملحق «السفير العربي» البيروتي أسباب ثورة
حمص على ذلك املحافظ اللعني ،إياد غزال« ،صديق بشار األسد ،ومحل ثقته منذ
الطفولة واملدرسة» مثلما كتب ميشال في يوليو /تموز .2012
دعك من نضال الرجل في السجن وخارجه وتماسكه وتكييف تفكيره مع التحوالت.
دعك مما أنجزه وعجز عنه ،سوريًا وعربيًا وفلسطينيًا وفكريًا وصحافيًا .دعك من
ّ
كل هذا وذاك .تكفي مراقبة الحرص الذي تملك ميشيل كيلو في أيام تأسيس كل
الهيئات السورية املعارضة على اعتبارها احتمال خالص من الجحيم .هذا الحرص
الذي يزيل كل أنا متضخمة ،هو من بني أكثر ما ينقص الثورة السورية اليوم ربما.
يكفي ميشيل كيلو فخرًا أنه شرح للعالم ماذا يعني نظام األسد بقصة يفهمها كل
عقل إن كــان حامله بني آدم :طفل ســوري مولود في الزنزانة ألم مسجونة عقابًا
لوالدها اإلسالمي .يحاول ميشيل املعتقل أيضًا أن يقص عليه حكاية عن عصفور
فيسأله الطفل عن معنى العصفور .يحاول إيجاد الجواب بأنه ذلك الذي يطير على
الشجرة ،فيطحنه االستفسار عما هي الشجرة؟
لم يرحل ميشيل كيلو إال بعدما ّ
تحرر من كل األكاذيب التي تلصق باسم فلسطني
واملقاومة كوصفة سحرية لتأبيد االستبداد .تعبيره الغاضب كان لـ»العربي الجديد»
الحصة الوازنة منه على شكل عمود أسبوعي صبيحة كل يوم سبت منذ سنوات.
الرحلة اختتمها برسالة وصايا للسوريني كللها بحكمة ّ
ترسخت لديه ربما في أيام
السجن بجوار رياض الترك :لن تصبحوا شعبًا واحدًا ما دام نظام األسد باقيًا.

وحدة مصير المشرق العربي

أخطر رجل في الشرق األوسط
علي أنوزال

وصـ ــف ت ـح ـل ـيــل لـصـحـيـفــة «ذا أوبـ ــزرفـ ــر»
رئيس
البريطانية ،نشر األسبوع املاضي،
ّ
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،بأنه
أخطر رجل في منطقة الشرق األوسط ،أكثر
ً
ّ
خطورة من كل جالدي املنطقة ،بما في ذلك
في إيران ونظام بشار األسد .وأشار التقرير
إل ــى ال ـس ـيــاســات ال ـعــدوان ـيــة ال ـتــي م ــا فتئ
هــذا الــرجــل الـشـ ّـريــر يتبناها فــي إسرائيل
ضــد الفلسطينيني ،وف ــي لـبـنــان وســوريــة
ّ
وصــوال إلى إيــران ،ومحاوالته تخريب كل
ّ
اتفاق بني الغرب وإيران ،وإشعال كل أنواع
ٍ
الحروب في املنطقة ،حتى تستمر الفوضى
ّ
الحالية التي يبدو أن إسرائيل هي الدولة
الوحيدة التي تستفيد منها.
آخ ـ ــر مـ ـغ ــام ــرات ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ـت ــي جـعـلـتــه
يـسـتـحــق ل ـقــب «أخ ـط ــر رجـ ــل» ف ــي املنطقة
مـحــاوالتــه املـتـكـ ّـررة جـ ّـر الــواليــات املتحدة
ـرب مفتوحة مــع إيــران،
إلــى الــدخــول فــي حـ ٍ
مــن خــال اسـتـفــزاز طـهــران فــي عقر داره ــا،
عـنــدمــا أم ــر بــاغـتـيــال أح ــد ك ـبــار علمائها،
وأع ـطــى ال ـضــوء األخ ـضــر لـتـخــريــب إحــدى
أه ــم مـنـشــآتـهــا ال ـنــوويــة ،وي ـت ـحـ ّـدى يوميًا
ّ
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة إلفـ ـش ــال كــل
محاوالتها التوصل إلى اتفاق نووي جديد
معها.
ما يقوم به رئيس وزراء إسرائيل ال ّ
يهدد
ّ
فقط الـســام واالسـتـقــرار فــي املنطقة ،إنما
أيضًا إسرائيل التي لن تسلم في حال قيام
ّ
ألن ّ
جر إيران إلى
حرب شاملة في املنطقة،
ال ـحــرب مــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة يـعـنــي فتح
ن ـيــران جـهـنــم ال ـتــي سـتــأتــي عـلــى األخـضــر
ّ
واليابس .لكن ما يهم نتنياهو الذي يقود
إســرائـيــل واملنطقة إلــى الـخــراب استمراره
محاكمات تالحقه
في السلطة وإفالته من
ٍ
بتهم الـفـســاد ،وبتهم ارت ـكــاب جــرائــم ضد
اإلنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
خـ ـط ــورة ن ـت ـن ـيــاهــو ل ـي ـســت ولـ ـي ــدة ال ـي ــوم،
فهذا الرجل ّ
الشرير عمل دائمًا ،منذ عقود،
ّ
على تخريب كــل م ـحــاوالت إح ــال السالم
التخريبية
في املنطقة ،وجعل من حروبه
ّ
ّ
بــرنــام ـجــا انـتـخــابـيــا ف ــي ك ــل م ــرة يـتــرشــح
ّ
ّ
فيها لالنتخابات ،أو كلما شعر بأن نهاية

وجوده في السلطة قد أوشكت ،كما يحصل
اليوم .فهو جاء إلى رئاسة الوزراء أول مرة
ع ــام  ،1996ب ـن ــاء ع ـلــى بــرنــامــج انـتـخــابــي
تـعـهــد فـيــه بـتـخــريــب «ات ـف ــاق أوس ـل ــو» بني
الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن ،وجـعــل من
ّ
إجهاض هذا االتفاق ،وكــل محاولة للبناء
ع ـل ـيــه ،ح ــرب ــا م ـس ـت ـمـ ّـرة لـتـحـقـيــق أغ ــراض ــه
السياسية .وال يهمه إن ّأدى ذلك إلى الضرر
بــإســرائـيــل فــي ال ــداخ ــل ،أو ش ـ ّـوه صورتها
في الخارج ،أو حتى إلى اغتيال أحد أبرز
قادتها املؤسسني ،مثل إسحاق رابني ،الذي
ّ
يتحمل الرجل الشرير جز ّءًا من املسؤولية
املعنوية في اغتياله ّ ،بما أنه كان أحد أبرز
رموز الحملة التي شنها اليمني اإلسرائيلي
ّ
املتطرف ضده ،عقب توصله إلى أول اتفاق
سالم مع الفلسطينيني ،كان ثمنه هو دمه.
ومنذ عــاد إلــى السلطة فــي دولــة االحتالل
ع ــام  ،2009عـنــدمــا أع ـيــد انـتـخــابــه رئيسًا
ّ
ل ـ ـلـ ــوزراء ،امل ـن ـصــب الـ ــذي ظ ــل يـشـغـلــه منذ
ذلــك الـعــام ،وهــو يعمل ،من دون كلل ،على
أكثر من جبهة ،في الداخل والـخــارج ،على
ّ
تـخــريــب ك ــل م ـح ــاوالت إح ــال ال ـســام بني
ّ
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،بل إنهاء كل
أم ــل للفلسطينيني ،لـيــس فـقــط ف ــي إقــامــة
ّ
املستقلة الـتــي ق ـ ّـوض ك ــل أسـبــاب
دولـتـهــم ّ
وجودها ،إنما إنهاء الوجود الفلسطيني
ّ
عـلــى ك ــل أرض فـلـسـطــن الـتــاريـخـيــة الـتــي
يــريــدهــا نتنياهو دول ــة يـهــوديــة ال حقوق
وال مكان فيها لغير اليهود.
وم ـنــذ عــودتــه إل ــى رئــاســة ال ـ ــوزراء ،أشـعــل
نتنياهو حروبًا كثيرة في املنطقة ،انطالقًا
من حرب غزة الثانية عام  ،2012التي ّأدت
إل ــى س ـقــوط م ـئــات الـقـتـلــى وال ـجــرحــى في
صفوف الفلسطينيني .ثــم عــاد عــام ،2014
ّ
ليشن حربه الثانية ضد قطاع غزة ،ويقتل
وي ـجــرح ويـعـتـقــل آالف ــا مــن الفلسطينيني،
ً
ويـقـيــم ح ـص ــارًا عـنـصــريــا ق ــات ــا عـلــى غــزة
ّ
حولها إلــى أكبر سجن مفتوح في العالم،
م ــا زال م ـس ـت ـم ـرًا .ك ـمــا حــول ـهــا إل ــى م ـيــدان
ّ
لتجريب كــل أن ــواع األسـلـحــة اإلسرائيلية
ب ـضــربــات جــويــة ع ـلــى ال ـق ـطــاع ل ــم تنقطع
طوال واليات نتنياهو املتتالية في رئاسته
ال ـح ـكــومــة ،الغ ـت ـيــال قـ ـي ــادات فـلـسـطـيـنـيــة،
وت ـخــريــب م ـن ـشــآت لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،

نتنياهو ال يعيش إال
على الخراب ،هاجسه
المستمر السلطة

ولم يسلم من هذه االعتداءات فلسطينيون
ّ
مدنيون عزل حولتهم القوات اإلسرائيلية
إلى أهداف عسكرية ،كما حدث في مسيرات
العودة التي استشهد فيها أكثر من مئتي
ّ
الحي الصادر
فلسطيني أعزل بالرصاص
م ــن ف ــوه ــات ب ـن ــادق ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ودباباته.
ّ
ه ــذا ال ــرج ــل امل ـق ـيــت ال يـتـنـفــس إال ال ـشــرر،
س ـي ــاس ــي م ـ ـغـ ــرور ،ورجـ ـ ــل ع ــاق ــات عــامــة
بــام ـت ـيــاز ق ـبــل أن ي ـك ــون ق ــائـ ـدًا س ـيــاس ـيــا،
ّ
واملتطرف والعنصري
يجتمع فيه اليميني
وال ـ ـفـ ــاسـ ــد والـ ـشـ ـعـ ـب ــوي وال ــديـ ـم ــاغ ــوج ــي
ُ
ّ
واملجرم .وتوجد ملساته وراء كل الفوضى
املشتعلة في املنطقة ،سعى عام  2013إلى
ّ
جر العالم إلى حرب مع إيران ،عندما وقف
ّ
يشرح أمــام كاميرات العالم كيف أن إيــران
أصـبـحــت ق ــاب قــوســن أو أدن ــى مــن صنع
قنبلتها النووية.
نتنياهو ال يعيش إال على الخراب ،هاجسه
املستمر السلطة .ومــن أجلها هــو مستعد
ّ
لفعل كل شيء ،إذ قاد إسرائيل إلى أقصى
ّ
ال ـي ـم ــن ،وسـ ـ ــن س ـي ــاس ــات غ ـي ــر مـسـبــوقــة
كشفت عن الوجه الحقيقي لدولة االحتالل
وإيديولوجيتها الصهيونية العنصرية،
ً
وكانت وباال على الفلسطينيني .استمراره
استمرار الفوضى
اليوم في منصبه يعني ّ
ّ
الشر بعينه،
والدمار وعدم االستقرار .إنه
وذه ــاب ــه ال يـعـنــي نـهــايــة ف ـكــرة ال ـشـ ّـر التي
تـقـ ّـوم عليها اإليــديــولــوجـيــة الصهيونية،
ّ
مجسدًا في
لكنه على األقل لن يجعلنا نراه
شخص كريه ومقيت اسمه نتنياهو.
(كاتب وإعالمي مغربي)

مروان قبالن

ألسباب مفهومة ،كان السوريون يسخرون ،خالل التسعينيات من القرن املاضي،
من املقولة التي أطلقها نظامهم عن «وحــدة املسار واملصير» بني سورية ولبنان.
مطرح السخرية أن النظام كــان يبتغي مــن ورائـهــا منع لبنان مــن أن يسلك طريق
األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية في االنفراد بتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل،
قبل أن يتوصل هو إلــى تسوية معها .لكن تهافت األسـبــاب ال يمنع ّ
صحة املقولة
التي باتت تصدق اليوم في عموم املشرق العربي أكثر من أي وقت مضى .وألسباب
جيوسياسية وتاريخية يضيق املجال بشرحها ،يرتبط مصير دول املشرق العربي
ببعضها إلى ٍّ
حد يصعب معه تصور حصول تطور في إحداها ال ينعكس بصورة
مباشرة على اآلخر ،كما يصعب فهم تاريخ جزء منها من دون ربطه ببقية األجزاء.
وقد يكون من نافل القول إن تاريخ املشرق العربي خالل النصف الثاني من القرن
العشرين هو ً
فعليا تاريخ فلسطني والـصــراع مع إسرائيل حولها .كذلك األمــر ،ال
يستطيع املرء أن يفهم تاريخ سورية الحديث ،خصوصا بمعزل عن تاريخ العراق
وأوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ً
ٌ
تاريخيا نافذة العراق على العالم ،وهو أمر سيصير أوضح
وبخالف أن سورية كانت
ُ
بعد ترسيم الحدود واكتشاف النفط ،يمكن أن يالحظ أيضا كيف أن فيصل األول
ً
انتقل ليصبح ملكا على العراق بعد أن فشل في الحفاظ على ُملكه في سورية أمام
الفرنسيني .االنقالبات العسكرية السورية األولى (خصوصا انقالبي حسني الزعيم
وسامي الحناوي) ارتبطت بقوة بمشاريع أنابيب النفط التي كان ّ
مقدرا لها أن تنقل
نفط العراق إلــى املتوسط .أمــا االنقالبات املتأخرة فقد ارتبطت بصراع العراق مع
ً
مصر والسعودية حــول من يظفر بسورية .وكــان الفتا أن سقوط الهاشميني في
العراق على أيدي ضباط الجيش (يوليو /تموز  )1958جاء بعد خمسة أشهر فقط
من قيام الوحدة السورية املصرية (فبراير /شباط  .)1958أما انقالب حزب البعث
في سورية ( 8مارس /آذار  )1963فقد جاء بعد شهر فقط من انقالبه في العراق (8
فبراير /شباط  .)1963ومع عودة «البعث» إلى الحكم في بغداد عام  1968بعد سقوطه
على أيــدي الناصريني في أكتوبر /تشرين األول ( 1963فشل انقالب الناصريني
على «البعث» في سورية في يوليو /تموز  ،)1963صار تاريخ املشرق العربي تاريخ
الصراع بني جناحي «البعث» في سورية والعراق ،خالف املحاولة الوحدوية الفاشلة
بينهما عام ّ ،1979ردا على توقيع مصر معاهدة السالم مع إسرائيل .وعلى الرغم
من أن حكم «البعث» في سورية والعراق ّ
كرس بشكل مطلق حدود الدولة الوطنية
(خالف ّادعاءاته الوحدوية) ،إال أن ذلك لم ُيضعف قط ارتباط مصير العراق بالشام.
ففي عــام  ،1991ارتبطت هزيمة الـعــراق أمــام التحالف الــدولــي الــذي قادته الواليات
املتحدة لتحرير الكويت بانطالق مسيرة التسوية بني دول بالد الشام وإسرائيل ،بعد
أن فقد العرب ،بتدمير آلة العراق الحربية ،خيار املواجهة العسكرية نهائيا.
في مواجهة مشروعي إيران و«داعش» ،غدا مصير املشرق العربي املمتد من البصرة
إلى بيروت خالل العقد املاضي مترابطا أكثر من أي وقت مضى .الغريب أن خصوم
املشروعني ال يرون األمور بهذه الصورة .ولذلك نراهم يفتقدون أي شكل من التواصل
والتعاون ،في حني تتعامل إيــران و«داع ــش» مع املشرق العربي باعتباره مسرحا
ّ
وتتحركان عبره من دون اعتبار للسيادة والحدود السياسية الفاصلة بني
واحــدا،
دوله .خالصة القول ،لن تنتصر انتفاضتا تشرين العراقية واللبنانية ،ولن تستعيدا
الدولة «املخطوفة» إال إذا انتصرت إرادة التغيير في سورية .ولن تنتصر إرادة التغيير
ّ
فــي ســوريــة ،إال إذا غــلــب الـعــراقـيــون واللبنانيون والـســوريــون انتماءاتهم الوطنية،
وأفشلوا مجتمعني املشاريع العابرة حدود أوطانهم.
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أبو الغيط يجيب :كيف ضعفت مصر وتراجعت مكانتها؟
عالء بيومي

لعــل أهــم مــا ورد فــي مذكرات وزيــر الخارجية
املصــري الســابق ،أحمــد أبــو الغيط ،املنشــورة
فــي ينايــر /كانــون الثانــي  2013بعنــوان
«شــهادتي» ،رؤيتــه أســباب تراجــع مصــر
ومكانتها الدولية خالل السنوات األخيرة من
حكم حســني مبارك ،خصوصا أن أبو الغيط،
الــذي تولــى وزارة الخارجيــة منــذ يونيــو/
حزيــران  2004وحتــى مــارس /آذار  ،2011كان
أحــد أهــم رجــال النظــام ،وعلــى معرفــة جيــدة
بمواقفــه الخارجيــة ،وربمــا الداخليــة أيضــا،
كمــا لــم يعــرف عنــه معارضــة النظــام املصــري
قبــل خروجــه مــن السـ ّـلطة أو بعــده ،مــا يجعله
بعيدا عن شبهة التجني على النظام .ومع ذلك
يتضمــن الكتــاب نقــدا صادمــا ملواقــف كثيــرة
للنظــام تجــاه قضايــا السياســة الخارجيــة
املختلفــة ،وألســلوب صنــع القــرار ،وشــرحا
مفيــدا لكيفيــة تراجع مصر ومكانتها الدولية
قبــل ثــورة ينايــر  .2011ولعــل الســبب األول
الــذي يكشــفه الكتــاب طبيعــة النظــام املصــري
ّ
نفسه ،فالنظام استبدادي رئاسي يتحكم فيه
مبــارك ،واملحيطــون بــه ،بعملية اتخــاذ القرار.
وهنــا يقــول أبــو الغيــط إن «الرئيــس املصــري،
ســواء فــي عهــود عبــد الناصــر ،الســادات ،أو
مبــارك ،هــو الفاعــل الرئيســي وصاحــب القرار
التوجيهــي املؤثــر» .كمــا يســتخدم عبــارة
شــديدة الغرابــة فــي وصــف عمليــه صناعــة
السياســة الخارجيــة تنـ ّـم عــن مــدى تماهــي
الدولــة مــع شــخصية الحاكــم ،حيــث يقــول:
«كانــت هنــاك تجمعات ومحاور كثيرة يجري
إقامتهــا بــن دول محوريــة تســتهدف إعــادة
صياغــة الوضــع الدولــي وقــوى التأثيــر فيه ...
والحظــت هنــا أيضــا أن مصــر و/أو الرئيــس
ال ترصدهــا أو تســعى للتفاعــل معهــا بشــكل
يؤمــن الوجــود املصــري فــي وســطها» .ولعــل
عبــارة «مصــر و/أو الرئيــس» توحي بأن عدم
رؤيــة مبــارك أهميــة دولــة أو تجمــع دولــي مــا
ّ
كان يعني أن مصر ال تراها ،في إشارة مبطنة
ملــدى غيــاب الدولــة ومؤسســاتها عــن عمليــة
صنــع القــرار كمــا هو متعــارف عليه في الدول
الديمقراطية.
وهنــا ينتقــد أبــو الغيــط «غيــاب مفهــوم
«مجلــس األمــن القومــي» فــي أثنــاء فتــرة حكــم
الرئيــس مبــارك واعتمــاده فقــط على ســكرتير
املعلومــات بمفــرده ،أو علــى رئيــس الديــوان،
وربمــا نجلــه جمــال فــي اتخــاذ القــرار من دون
العودة إلى كبار مستشــاريه ،وكيف أن ديوان
مبــارك كان يجــري أحيانــا اتصــاالت مباشــرة
مــع الســفراء األجانــب لترتيــب زيــارات ملبــارك
أو لنجلــه إلــى عواصــم غربيــة مــن دون علــم
الخارجيــة املصريــة .ثانيــا :يقــول أبــو الغيــط
إن نظــام مبــارك مــع اســتبداده لــم يمتلــك
مشــروعا تنمويــا حقيقيــا لتطويــر مصــر

وشــعبها ومواردهــا ،وهــو نقــد شــاركه فيــه
كبــار مســؤولي النظــام ،كالســفير ســليمان
عــواد ســكرتير مبــارك للمعلومات ،حيث كتب
يقــول« :كان تقديرنــا ،طــوال هــذه الســنوات
األخيــرة ،ســليمان عواد وأنــا ،أن غياب الرؤية
الفلســفية لتوجهــات الحكــم كان وراء الفشــل.
كان التركيــز ،طــوال الوقــت ،علــى إقامــة البنية
التحتيــة .ولعقــود ممتــدة ركــز الرئيــس علــى
دراســة إحصائيــات التوســعات فــي طاقــة
الكهربــاء /إنتــاج اإلســمنت  /بنــاء املناطــق
الصناعيــة  /إقامــة محــاور الطــرق بالقطــر،
وهكــذا ،ولــم يكــن هنــاك التركيــز املطلوب على
بنــاء شــخصية اإلنســان ،التعليــم ،مكافحــة
الفســاد ،ســيادة القانــون ،إتاحــة املشــاركة
املجتمعية في الحكم».
أدى ذلــك إلــى تراجــع إمكانــات مصــر
االقتصاديــة ،ومــن ثــم السياســية .وهنــا
يشــير أبــو الغيــط إلــى إحــراج كان يشــعر بــه،
بصفتــه وزيــر خارجيــة مصــر ،مــن املســاعدات
التــي اعتــاد أن يطلبهــا مبــارك بشــكل مســتمر
مــن بعــض الــدول العربيــة الثريــة ،لتغطيــة
احتياجات مصر األساسية ،حيث كتب يقول:
«كانت مصر ال تتردد في أن تطلب مساعدات
مــن الــدول البتروليــة ،ممــا كان ُيشــعرني فــي
الكثيــر مــن األحيــان بقــدر كبيــر مــن اإلحــراج،
إن لــم يكــن الضيــق .كان مبــارك يقــوم بطلــب،
أو يكلــف أحــد كبــار املســؤولني املصريــن،
بعــرض االحتياجــات املصريــة الضاغطــة
والضروريــة علــى قيــادات هــذه الــدول .يطلــب
قاطــرات مــن قطــر وليبيــا ،وتقــدم هــذه الــدول
التمويــل املباشــر لالحتياجــات املصريــة،
وتغــرق العبــارة املصريــة فــي البحــر األحمــر،
ويســرع مبــارك بالتعبيــر للســعوديني عــن
حاجته لتمويل شراء ّ
عبارات جديدة ،وترتفع
أســعار الغــال ،فيأتــي طلــب مصــري لإلمارات
والســعودية لتمويــل املاليــن مــن األطنــان مــن
مشتريات القمح».
ثالثــاّ :أدى مــا ســبق إلــى امتــاك الــدول
الخليجيــة الثريــة ،خصوصــا الســعودية،
نفــوذا واســعا داخــل مصــر ووســط النخبــة
السياســية الحاكمــة .وهنــا يقــول أبــو الغيــط:
«تبينــت فــور تحملــي املســؤولية ،وزيــرا
للخارجيــة ،أن العالقــة املصريــة الســعودية
هــي فعــا عميقــة  ...وفــي هذا الصــدد ،رصدت
املســاعدات املاليــة واالقتصاديــة التــي
يســتخدمها السعوديون للتأثير على الكثير
من املواقف والقرارات املصرية ...فكانت هناك
وديعــة ماليــة تقــدم فــي وقــت الحاجــة ...كمــا
كانــت هنــاك أيضــا هدايــا ،بنــاء علــى طلــب
مصــر ،بمشــتريات تبلــغ مئــات املاليــن مــن
الــدوالرات مــن األقمــاح التــي تحتاجهــا مصر
ســنويا ...واكتشــفت بالتالــي ،وبســرعة ،أن
السعودية لها صوتها املسموع في مصر».
رابعــا :اســتبداد مبــارك وافتقــاره للمشــروع

التنمــوي ارتبــط أيضــا بقــدر مــن العشــوائية
والشــخصنة في اتخاذ القرار ،إلى درجة أثرت
علــى عالقــة مصــر بالــدول الصاعــدة والكبرى،
حيــث كتــب يقــول« :كان الرئيــس ،علــى ســبيل
املثــال ،يرفــض زيــارة الهنــد لســنوات ممتــدة
ألسباب غير معروفة لي ،رغم اإللحاح املستمر
مــن جانبــي ...كمــا رفــض زيــارة بريطانيــا منذ
عــام  2004لتجربــة شــخصية غيــر مريحــة فــي
زيــارة لــه للعاصمــة البريطانيــة في عــام  94أو
ملــا تصــوره بــرودا بريطانيــا فــي التعامــل مــع
قرينته في زيارة لها للندن بمفردها».
ولهــذا يتحــدث أبــو الغيــط باســتمرار خــال
كتابــه عــن تجاهــل مبــارك تجمعــات دوليــة
عديدة ،مثل اجتماعات الجمعية العامة لألمم
املتحــدة واجتماعــات مجموعــة العشــرين
والنمــور اآلســيوية والــدول الصاعــدة فــي
أميــركا الالتينيــة والــدول األفريقيــة نفســها،
وكيــف أن عالقاتــه الخارجيــة اقتصــرت علــى
بعــض العواصــم الغربيــة ،كبرلــن وباريــس
ورومــا ،وبعــض الــدول العربيــة التــي يزورها
بشــكل متكرر من دون ســبب سياسي واضح،
مهمــا تطويــر مصالــح مصــر ونفوذهــا لــدى
دول أخــرى عديــدة .وهنــا يشــتكي أبــو الغيــط
قائــا« :بعــض املهمــات الخارجيــة لم يكن لها
هدف محدد ،ســوى الحفاظ ملصر أو الرئيس
علــى صــورة ...الحركــة النشــطة الــدؤوب ..فــي
اتجاه قوى وشخصيات تحظى برضانا».
ّ
يتحدث أبو الغيط ،في كتابه ،بشكل
خامسا:
ّ
متكــرر للغايــة عــن تقــدم مبــارك فــي العمــر،
وكيــف أصبــح ضعيفــا ،يظهــر تأثيــر الســن
عليه بوضوح ،وال يحيط بالتفاصيل ،يشعر
ـات واضحــة
بامللــل ،وال يعطــي وزراءه تعليمـ ٍ
عمــا يريــده منهــم .ال يقــرأ ويكتفــي بالحديــث
املقتضــب مــع وزرائــه ،فعندمــا تولــى أبــو
الغيــط وزارة الخارجيــة فــي يونيــو /حزيران
 ،2004لم يجلس معه مبارك لشرح سياساته
الخارجيــة ،ولــم يلتــق معــه إال بعــد شــهور.
وهنــا يقــول« :ملفاجأتــي فــي بدايــة عملي معه
فــي عــام  ،2004فقــد ظهــر شــخصا مختلفــا
ّ
متقدمــا فــي الســن أخــذ حزمــه وتركيــزه
يتناقــص مــع مــرور األعوام التاليــة .وقد أتاح
ذلــك األمــر لــي بعض الحركة ،إال أن الســلطات
الرئاســية واألســلوب املركــزي فــي الســيطرة
بقــي معنــا حتى النهاية» .ويقول في مواضع
أخــرى« :الرئيــس ومــع تقــدم ســنة لــم يعــد
يســتطيع الســيطرة علــى تفاصيــل القضايــا
املطروحــة» ،و«كان التقــدم فــي الســن قــد ظهــر
جليــا علــى أداء الرئيس خــال األعوام الثالثة
األخيرة .»2010 /2009 / 2008
سادســا :زاد مــن ضعــف مبــارك رغبتــه فــي
توريث الحكم ،والتي جعلته يخضع لضغوط
خارجيــة ،خصوصــا مــن أميــركا رغبــة فــي
موافقتهــا علــى ســيناريو التوريــث ،ويزيد من
الصراعــات الداخليــة داخــل الحكومــة املصرية

يقول أبو الغيط
إن نظام مبارك مع
استبداده لم يمتلك
مشروعًا تنمويًا
حقيقيًا لتطوير مصر
وشعبها ومواردها
تعاظم دور جمال
مبارك وتأثيره على
قرارات والده بشكل
متزايد ،وصوًال
إلى مستويات غير
مسبوقة خالل
ثورة يناير

ً
نفســها رغبــة فــي كســب ود جمــال مبــارك.
وهنــا يشــير أبــو الغيــط إلى أن جذور مشــروع
التوريــث قديمــة ،تعــود إلــى مــا قبــل تولــي أبو
الغيــط وزارة الخارجيــة ،حيــث يقــول إن عمــر
ســليمان أخبــره «إن التفكيــر فــي عــام 2003
وأيضــا فــي عــام  2004كان فــي تغييــر أحمــد
ماهــر ،ولكــن بوزيــر أصغــر كثيــرا فــي الســن
لكــي يســتطيع التفاهــم مــع جمــال مبــارك».
وهــذا يعنــي أن مشــروع التوريــث يعــود علــى
أقــل تقديــر إلــى عــام  2003وربمــا قبــل ذلــك،
وذلــك فــي ظــل «محــاوالت مسـ ّ
ـتمرة إلخفــاء
أنشــطة نجل الرئيس الخارجية أو لقاءاته مع
مســؤولي الــدول فــي مصــر أو بالخــارج ...وزاد
هــذا الوضــع جــاء ابتداء من عــام  2006عندما
كان كبــار املســؤولني األجانــب يلتقــون به دون
كشف لهذه اللقاءات في مكتبه».
كمــا يتحـ ّـدث أحمــد أبــو الغيــط عــن تعاظــم
دور جمــال مبــارك وتأثيــره علــى قــرارات والده
بشــكل متزايــد ،وصــوال إلــى مســتويات غيــر
مســبوقة خــال ثــورة ينايــر ،حيــث يقــول إنــه
الحــظ عندمــا ذهــب ألداء اليمــن الدســتورية
فــي حكومــة أحمــد شــفيق التــي عينهــا مبــارك
بعــد انــدالع الثــورة أن «جمــال مبــارك ،نجــل

الرئيــس ،دائــم التحـ ّـرك بــن مكتــب الرئيس في
الــدور األول ،ومكتــب رئيــس الديــوان في الدور
ّ
األرضي ،وشــكل هذا األمر بالنســبة لي وضعا
جديــدا ،حيــث لــم يكــن نجــل الرئيــس يظهــر إال
نــادرا فــي دهاليــز القصــر ،ولكــن ضغــط األزمة
وتطوراتهــا ّأدى إلــى ظهــور هــذا املوقــف
املتطورّ ...
تقدم ســن الرئيس ،وبالتالي ضعف
الحســم ،وأضيــف هنا ...زيــادة اعتماده ...إن لم
يكــن خضوعــه لرؤيــة جمــال مبــارك الــذي كان
يوجــد معــه بالقصــر أو املنــزل طــوال الوقــت،
وظهــر ذلــك لــي بشــكل بــن عندمــا اقترحــت
عليــه (أي الرئيــس) الحاجــة لبعض اإلجراءات
للتعبير عن تفهم الحكم الحتياجات الشــعب،
فقال ّ
تحدث مع جمال».
ّ
ســابعا :فــي مواجهــة كل مــا ســبق ،لــم يتحــرك
كبــار املســؤولني املصريــن للضغــط علــى
مبــارك ،أو مطالبتــه باإلصــاح أو الدفــاع
عــن مصالــح الشــعب والبلــد نفســها ،فقــد ظــل
والؤهــم للرئيــس وللنظــام االســتبدادي حتــى
آخــر لحظــة ،معتقديــن أنهــم بذلــك يخدمــون
البلــد أو الدولــة املصريــة .وهنــا يتحــدث أبــو
الغيــط عــن «تنامــي ســلطات نجلــه ،والحديــث
املســتمر عــن الرغبــة فــي حصولــه علــى الحكــم
بعــد والــده أو أثنــاء حياتــه ،وكنــت أرفــض
بشدة هذا األمر ،وكثيرا ما تناولت املسألة مع
عمــر ســليمان أثنــاء رحالت الطيــران بمفردنا،
وكانــت خالصــة ّالتقييــم بعد الكثيــر من بحث
االعتبــارات واملؤشــرات والتحـ ّـركات أن هنــاك
فعــا محاولــة لفرض نجل الرئيس على البلد،
لكــن هــذه املحاولــة ســيصيبها الفشــل املؤكــد،
إذا مــا تمــت بعــد اختفــاء الرئيــس باملــوت،
ألن القــوات املســلحة وغالبيــة أجهــزة األمــن
القومــي لــن توافــق علــى ذلــك ،وســيدعمها
الشــعب .وســتبقى الخطــورة إذا مــا حــاول
الرئيــس فــرض ابنــه على الوطــن أثناء وجوده
بالرئاســة .وكنــت أبلــغ عمــر ســليمان أننــي لن
أعمل في إطار هذا الوضع الجديد ،ويجيبني
وهو أيضا .وسوف يتوقف األمر على املشير»
(حسني طنطاوي).
وهكــذا ضعفــت مصــر وتراجعــت مكانتهــا.
نظــام اســتبدادي فــردي ســلطوي بــا مشــروع
حقيقي لتنمية البلد وشعبه ،يدير البالد بناء
علــى أهوائــه واعتبــارات شــخصية ،متجاهــا
ما يدور حوله في العالمّ .
تقدم في العمر حتى
بــات ضعيفــا بطيئــا غيــر حاســم ،واقــع تحــت
ّ
واملقربــن،
تأثيــر دائــرة صغيــرة مــن أســرته
مشــغول بتوريــث ابنــه للحكــم ،ولــو قبــل
ببعــض الضغــوط الخارجيــة ،ومحاط ببعض
املوظفــن الذيــن اعتــادوا علــى التنافــس علــى
الفــوز برضــاه ،يدعــون خدمــة البلــد من خالله،
يصمتون على كل عيوبه ،وربما ّ
تحدثوا سرا
عــن بعضهــا فيمــا بينهــم ،متغاضــن علــى أن
للبلد شعبا هو ْ
األولى بوالئهم وخدماتهم.
(كاتب مصري في لندن)

فنزويال :اتفاق لتزويد األطفال بالغذاء

إندونيسيا :زلزال بقوة  6.4درجات

ضرب زلزال بقوة  6.4درجات على مقياس ريختر ،والية سومطرة الشمالية اإلندونيسية .وذكرت
ّ
وكالــة األرصــاد الجويــة وعلــم املنــاخ والجيوفيزيــاء اإلندونيســية ،فــي بيــان ،أن مركــز الزلــزال وقــع
على بعد  142كيلومترًا غرب مدينة نياس ،التابعة ملقاطعة سومطرة الشمالية .وقد وقع على عمق
 10كيلومتــرا تحــت ســطح األرض .وتقــع إندونيســيا فــي منطقــة نشــاط زلزالــي تســمى حــزام النــار
للمحيــط الهــادئ ،وتتعــرض لهــزات أرضيــة من حني آلخر .وفي عــام  ،2018لقي اآلالف حتفهم جراء
(األناضول)
زلزال مدمر قوته  6.2درجات ،وتسبب في تسونامي بمدينة بالو في سوالويسي.

قال برنامج األغذية العاملي ومسؤولون من فنزويال إنه تم التوصل التفاق لتقديم الغذاء لتالميذ
املــدارس فــي البــاد التــي تعانــي أزمــة إنســانية بســبب االنهيــار االقتصــادي .وفــي بيــان صــدر يــوم
االثنــن قــال البرنامــج إنــه ســيقدم إمــدادات غذائيــة إلــى  185ألــف طفل فــي البالد هذا العــام ويهدف
للتوســع فــي خططــه لتشــمل حوالــي  1.5مليــون بحلــول نهايــة الســنة الدراســية  .2023-2022وزاد
ســوء التغذيــة بــن أطفــال فنزويــا بســبب انهيــار االقتصــاد .وكان بيان ســابق للبرنامج قد ذكر أن
(رويترز)
املدارس هي «أنسب منصة للوصول للتجمعات السكنية بشكل مستقل».

وباء المواد األفيونية
بــدأت مقاطعات عــدة في والية كاليفورنيا األميركية
النظــر بدعــوى قضائيــة بحــق أربــع شــركات أدويــة
أسهمت في انتشار وباء املواد األفيونية في الواليات
ّ
املتحــدة عــن طريــق التســويق املضلــل ألدويتهــا
والتقليــل مــن أخطــار إدمــان عقاقيرهــا ،بحســب
محاميــة تمثــل تلــك املقاطعــات .وتتهــم املقاطعــات
شــركات «جونســون أنــد جونســون» و«تيفــا»
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للصناعــات الدوائيــة و«إنــدو إنترناشــونال» ووحــدة
«أليرجــان» التابعــة لشــركة «آبفــي» بتأجيــج أزمــة
مخــدرات أســفرت عــن وفــاة مــا يقــرب مــن  500ألــف
شــخص بجرعــات زائدة مــن املركبات األفيونية على
مدى عقدين .وتطالب مقاطعات سانتا كالرا ،ولوس
أنجليــس ،وأورانــج ،ومدينة أوكالند ،شــركات األدوية
بدفع أكثر من  50مليار دوالر ّ
للحد من الضرر العام

الــذي أحدثتــه ،باإلضافــة إلــى فــرض عقوبــات عليهــا
فــي حــال إدانتهــا .وقالــت محاميــة املدعــن ،فيدملــا
فيتســباتريك ،لقاضــي املحكمــة العليــا بمقاطعــة
أورانج« :ستظهر الدالئل ّأن تلك الشركات كانت تعلم
ّ
مــا ســيحدث» ّ
وأن «مركباتهــا األفيونيــة ستتســبب
فــي عــبء اإلدمــان الســاحق ،وتنــاول جرعــات زائــدة
واملــوت الــذي شــهدته كاليفورنيــا وشــعبها» .ورد

محامــو الدفــاع بـ ّ
ـأن عقاقيــر هــذه الشــركات لــم تكــن
ّ
ّ
إال جــزءًا صغي ـرًا مــن ســوق املــواد األفيونيــة ،وبأنــه
ّ
ّتم تحذير األطباء من مخاطرها وأنه ال يمكن إثبات
ّ
أنهــا وراء األزمــة الصحيــة .وهنــاك أكثــر مــن 3300
دعــوى قضائيــة مماثلــة بشــأن أزمــة املــواد األفيونية
على مستوى البالد.
(رويترز)

قومي ...والعصا سوريّة
الطبل
ّ
عبير نصر

ّ
ّ
ٌ
باســم الشــعارات الرنانــةُ ،مزقــت أوطــان،
ّ
ٌ
ٌ
ُ
ـت
وســلبت كيانــات ،وتشــتت أقــوام .وفــي وقـ ٍ
ّ
ُّ
حب الوطن فيها
أمة ســوريةً ،
كان ثمــة ً
مضــى ً
كان قيمــة أخالقيــة وإنســانية وفكريــة ،ولــم
يكــن وعـ ً
ـعارات
ـاء أيديولوجيــا يطفــح بالشـ
ِ
الديماغوجيــة الرخيصــة التــي غـ ْ
ـدت أهــمَّ

أســاليب بروباغنــدا «األســدين» فــي الهيمنــة
النفســية علــى جمــوع الشــعب الســوري .ومــن
ُ
ّ ُ
ـعارات الكبــرى علــى
ـدت الشـ
دون شــك ،ولـ ِ
يـ ِـد مفكريــن سياســيني ،وعندمــا وقعــت فــي
ُ
قبضــة املغامريــن العســكريني ،غــدا الوطــن
ً
هزيــا محكومــا بســرديةٍ قوميــةٍ ُمبهــرة،
اعتــاش عليهــا النظــام الســوري طــوال فتــرة
ّ
وتحولــت ،وفــق مقتضيــات املراحــل
حكمــه،
وتطوراتهــا ،مــن التــوازن االســتراتيجي مــع
العــدو اإلســرائيلي ،إلــى املقاومــة واملمانعــة،
إلــى الصمـ ّـود والتصدي ،وعبــر آليةٍ ممنهجة
مــن الضــخ اليومــي املكثــف ،أغرقــت تلــك
ُ
الشــعارات البــاد ،وزرعــت علــى جــدران املــدن
والقــرى ،وفــي ّبرامــج التلفزيــون واإلذاعــة
ـقت الهتافــات الصباحيــة
والصحــف ،وتعشـ ِ
واملســائية فــي املــدارس ،وقصائــد الشــعراء
وأغاني املطربني.
وقــد تــرك غيــاب جمــال عبــد الناصــر فراغــا
ً
هائــا فــي ريــاد ِة القوميــة العربيــة ،مــا أفســح
َ
املجــال أمــام األســد األب كــي يلعــب دورًا
ـراع
قياديــا الفتــا ،عبــر تحريــك خيــوط الصـ َ
العربــي  -اإلســرائيلي ،والــذي كان الشــحنة
التــي اســتقى منهــا وقــود الخديعــة الكبــرى،
لجماهيــر عربية ُمورســت عليهــا أكبر عملية
تضليــل فــي التاريخ .وحــزب البعث الذي كان
لــه غايــات وأهــداف تتناقــض مــع األحــزاب
األخرى التي احتلت الســاحة الســورية وضع
تصــورًا تخيليــا ملفهــوم القوميــة العربيــة،
شــكال مــن أشــكال الهــروب مــن املســتحقات
ْ
الوطنيــة .لــذا كان ال بـ ّـد للبــؤس القومــي أن
ً
يتسـ َـع داخــل ســورية ،ليغدو محليــا ذليال ،إذ

ّ
متعمد ،بني الثقافة الوطنية
كان هنــاك خلــط
املفتــرض أن تكــون الجانــب الرئيس في حياة
الســوريني كافــة ،واملفهــوم الســلطوي لهــا مــن
ّ
الهوية السـ ّـورية
النظــام الحاكــم الــذي طمــس
بالتركيــز علــى إعــادة إنتــاج املزايــا الجذابــة
للقضايــا العربيــة الســاخنة ،لنيــل الشــرعية
ّ
واملقبوليــة ً .وكل أطروحاتــه األيديولوجيـ ًـة
كانت واجهة الستقطاب الجماهير ،ووسيلة
ثوريــة للوصــول إلــى الســلطة ،مــن منطــق
التأصيــل واالســتمرارية والشــمولية ،وقــد
وسـ ْ
ـمت هــذه املفارقــة التاريخيــة والوطنيــة
ّ
املفجعــة كل تاريــخ ســورية بعــد االســتقالل،
ً
وكانــت ومــا زالــت عامــا جوهريــا فــي تمزيق
ّ
الكيــان الســوري ،وســببًا رئيســيًا وراء كل مــا
عصــف بالســوريني من محــن وكوارث ،حفرت
واملجتمع.
أخاديد عميقة ُ في الوطن والدولة َ
ُ
النظام
وبــدأت الكارثــة الوطنيــة عندما أطلــق
َ
السوري العنان للمزايدات القومية والعربية،
إذ بــدت تظهــر تعابيــر جديدة علــى القاموس
الســوري السياســي ،واالجتماعــي ،والفكـ ّ
ـري،
ّ
فتحـ ّـول مــن تبني شــعارات البعــث املمجوجة
ـات رديئــة النوعيــة،
التــي باتــت أشــبه بمنتجـ ٍ
بعدمــا بــدأت تفقــد بريقهــا ،وتثيــر الســخرية
من حجم التناقضات بني الشعارات والواقع،
إلى أكذوبة املقاومة واملمانعة ،والتي نســفها
مــع بدايــات الثــورة الســورية رامــي مخلــوف،
أحــد أهــم أركان االقتصــاد الســوري ،بقوله إن
«أمــن إســرائيل مــن أمــن النظــام» ،لتؤكــد علــى
ّ
املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية،
ذلــك
ماريــا زاخاروفــا ،بقولهــا« :بشــار األســد كان
أفضــل صديـ ٍـق لواشــنطن ولنــدن ،وليــس
موسكو».
وكان قيـ ُ
ـام دولــة إســرائيل ذريعــة مناســبة
ّ
تبناهــا النظــام الســوري الــذي اســتند فــي
ّ
تثبيــت عرشــه املقــدس إلــى حتميــة ابتــزاز
القضايــا القوميــة وإعــادة تدويرهــاّ ،
وأي
مبـ ّـر ٍر أوجــه مــن خســارة فلســطني كــي ُيعطـ َّـى
حـ ُ
ـزب البعــث( ،القومــي الراديكالــي) ،الحــق
القــوي لالنقــاب علــى الحكــم الوطنــي ،وعلــى
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مشــروع الديمقراطيــة املشــتهاة؟ ّ
وأي قضيــةٍ
أكثــر أهميــة مــن تحريــر فلســطني التــي تعلــو
ّ
ّ
أي أولويــة أخــرى ،حتــى لــو كانــت لقمــة
ُّ
دعوة
أي
ـتغدو
ـ
س
ذلك،
على
وبناء
ـوريني!
ـ
س
ال
ً
إلــى اإلصــاح والتنميــة االقتصاديــة جبانــة
ّ
والحجــة حاضــرة دائمــا« :مــا
وغيــر منطقيــة،
نفــع املشــاريع إذا ســقطت تحــت االحتــال)!( .
ـت كانــت الورقــة الوحيــدة فيــه ،والتــي
فــي وقـ ٍ
ّ
زعيم ّتاريخي ،هي
إلى
األسد
حافظ
ستحول
ٍ
اســتعادة الجــوالن التي لــم تتحقق قط ،وعبر
ســني حكمــه اتخــذ شــعار «ســام الشــجعان»
رم ـزًا عاطفيــا ّبراقــا لتسـ ّـيده املشــهد العربــي،
ُ
بينمــا ك ّرســت البــاد لخدمــة هــذا الهــدف،
بوصفهــا وظيفــة اســتراتيجية أكثــر منهــا
وطنــا ومجتمعــا ً ،فيمــا غــدا الســؤال عنهــا،
ـاول
اقتصــادًا وسياســة وفك ـرًا ،يرقــى إلــى تطـ ٍ
مثيــر للريبــة ،واعتــداء علــى ًالتفانــي الــذي
يبديــه الزعيــم املعبــود .وحقيقة هناك شــكوك
كثيــرة فيمــا إذا كان النظــام الســوري يريــد
ً
فعــا اســتعادة الجــوالن مقابــل تخليــه عــن
ّ
لبنــان الــذي لــم يثبــت أقدامــه فيــه إال بفضــل
النــزاع مــع إســرائيل .وباســترداد الجــوالن
ّ
تتحول ســورية من كونها
ـام كامل،
وقيام سـ ٍ
ِ
دولــة اســتثنائية ،إلــى دولــة طبيعيــة تنكفــئ
إلــى داخــل حدودهــا لتعالــج مشــكالتها
ّ
الداخليــة املتصاعــدة ،و ًهــو يــدرك جي ـدًا أن
ـات ســلمية أكثــر كلفــة بكثيــر
اعتناقــه سياسـ ٍ
من انخراطه في الحرب.
ولــم يتوقــف األمــر هنــا ،فعنــد انــدالع الحــرب
األهليــة اللبنانيــة اتخــذ النظــام الســوري،
فــي البدايــة ،موقفــا أبويــا متعاليــا ،حيــث
ّ
طالــب «األخــوة» بــأال يســفك بعضهــم دمــاء
بعــض ،فــا يفيــدوا بذلــك إال إســرائيل ،ذلك أنه
حريـ ٌـص علــى ســامة املقاومــة الفلســطينية
ّ
التــي ســلحها ،قــدر حرصــه علــى تعايــش
ّ
اللبنانيــن واســتقرارهم ،حتــى بــدأت األمـ ُ
ـور
ـار «فلســطيني – يســاري».
تتجــه نحــو انت
صـ ٍ
ُ
عندهــا جــاء ذهول الشــارع الســوري مــن الدور
«الالقومــي» الــذي لعبتــه القــوات الســورية
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األكذوبة القومية
ّ
تتوشح ظالل
ما تزال
حكم استبدادي لم
ٍ
يكن يتطلع إلى أكثر
من إخضاع السوري
ُ
الشعارات
ما زالت
الرنّانة سالحًا فتاكًا
مد ِعي الوطنية
بيد ّ
لمالحقة المعارضين
المستبدة
لعروشهم
ّ

فــي لبنــان ،بحربهــا الشرســة التــي خاضتهــا
ضــد املقاومــة الفلســطينية ،ليكشــف ّادعــاءات
وقت ُرسمت
النظام عن توجهاته القومية ،في ٍ
فيــه الخطــوط الحمــراء للتدخــل الســوري فــي
لبنــان ،وفــق مــا ّ
حددتــه إســرائيل« ،أن يبقــى
التدخــل محدودًا بعدد الجنود ونوع الســاح،
وأن يمتنـ َـع الســوريون عــن اســتخدام ســاح
الجــو ،وصواريــخ ســام» .وفــي ليــل  31مايــو/
أيــار مــن عــام  ،1976بــدأت ســورية تدخلهـ ُـا
العســكري الواســع فـ ُـي لبنان ،لتنقلـ َـب املعادلة
جذريــا ،وبــات الجيــش الســوري يســيطر علــى
مســاحة  ،%66مقابــل  %18للقــوى الوطنيــة
اليســارية اللبنانيــة املتحالفــة مــع املقاومــة

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 :

الفلســطينية ،فــي حــن اسـ ُـتعادت القــوى
املســيحية اليمينيــة املبــادرة ،وشـ ّـدد الحصــار
ُ
علــى مخيـ ّـم تــل الزعتــر ،لترتكــب أول مجــزر ٍة
ّ
عربيــة بحــق الفلســطينيني ،وقــد علــق رئيــس
الــوزراء اإلســرائيلي ،إســحق رابــن ،آنــذاك
َ
تزعج الجيش السوري
بقوله «إن إسرائيل لن
وهــو يقتــل إرهابيــي عرفــات» ،والحقــا عندمــا
َ
حــاول الزعيـ ُـم الفلســطيني العــودة إلــى لبنــان
عبــر بيئتــه الشــعبية الحاضنــة فــي طرابلــس،
ّ
تدخلت القوات السورية وتولت مهمة إخراجه
ـرب شرســةٍ عــام  ،1983تشــبه إلى
منّهــا عبــر حـ ٍ
حماة قبل عام.
في
حصل
حد كبير ما
ّ
ُ
ـعارات الرنانــة ســاحًا فتــاكًا
ومــا زالــت الشـ
بيــد ّ
مد ِعــي الوطنيــة ،ملالحقــة املعارضــن
ّ
لعروشــهم املســتبدة ،والتنكيــل بهــم ،فــي

ـت لــم يعــد فيــه ممكنــا ،علــى اإلطــاق،
وقـ ُ ٍ
ّ
أن تحكــم املجتمعــات مــن منظــور التملــق
القومــي وتشــويه الحقائــق ،أو التعاطــي
اللفظــي مــع الســطوة الثقيلــة للقضايــا
العربيــة الكبــرى ،فالوطنيــة الحقيقيــة ال
تعنــي أن تكتـ َـب الخطابــات املســيلة للدمــوع،
أو تنظــم الشــعر فــي تمجيدهــا ،بــل غــدت
ّ
ـات
مرادفــا طبيعيــا للديمقراطيــة َوالحريـ ُ
املدنيــة ،فمــا الفائــدة فــي أن تصــدع األنظمــة
الحاكمــة رؤوســنا بالتفاخــر بحـ ّـب الوطــن،
ومــن ثــم تقمــع الشــعوب ،وتحاربهــا بلقمــة
عيشــها ،وتشـ ّـردها .هــذه اللعبــة أصبحــت
مكشــوفة ومفضوحــة ،ال بــل بــات الســوريون
ّ
يتهكمــون علــى كل مــا هــو وطنـ ّـي ،لكثــرة مــا
ُ
وج َر بهذه الشــعارات وأســيء إليها ،..وعلى
ت ِ
ّ ّ
ّ
الرغم من أن حزب البعث في ســورية قرر حل
ُ
وإلغاء هــا ،إال
م ّــا عــرف «بالقيــادة القوميــة» ّ
أن األكذوبــة القوميــة مــا تــزال تتوشــح ظــال
حكـ ٍـم اســتبدادي لــم يكــن يتطلــع إلــى أكثــر
مــن إخضــاع الســوري ،الــذي لــم يعــد يــرى أمة
ّ
متفرقــة ،وال رســالة خالــدة،
واحــدة ،بــل أممــا
ّ
متغولــة داخــل أقبيــةِ العالم
بــل ســطوة أمنيــة
السفلي املرعب.
(كاتبة وإعالمية سورية)
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تركيا :كورونا يغيّر العادات الرمضانية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بـ ّـدل وبــاء كورونا طقــوس األتراك وعاداتهم
الرمضانيــة ،أكانــت تلــك التــي تتطلــب
الخــروج مــن املنــازل للعبــادة واالحتفــال
ُ
باملســاجد ،بعــد تزيينهــا ،أم العــادات التــي تتبــع
داخل املنازل كالزيارات واإلفطارات املشــتركة .وأثرت
األرقــام املتزايــدة إلصابــات كورونــا علــى العــادات
املنزليــة ،ليتحــول شــهر «الســلطان» كمــا يســميه
األتراك ،إلى ما يشــبه بقية أشــهر الســنة بعد تســجيل
نحــو  60ألــف إصابــة يوميــا .وجاءت تعليمــات وزارة
الداخليــة التركيــة ،املتعلقــة بإجــراءات شــهر رمضــان،
لتزيــد مــن «ســرقة بهجــة ســلطان الشــهور» كما تقول
السبعينية تفيدة جاكال من ّ
حي الفاتح باسطنبول،
ّ
الفتــة إلــى أن «بعــض العــادات العثمانيــة فــي شــهر
رمضــان عــادت خــال العقــد املاضي مثل نثــر العطور
والبخــور داخــل املنــازل وعلــى األبــواب وتزيــن املآذن
واإلفطار الجماعي ،لكن مع انتشــار فيروس كورونا،
تالشــت تلــك العــادات بمــا فيهــا املرتبطــة بالبيــوت،
ســواء الدعــوات العائليــة ،أو خــروج األســر للســاحات
والحدائق لتناول وجبات اإلفطار والسحور».
وعــن أقــدم العــادات املنزليــة ،تروي جــاكال كيف كانت
الزوجــات يســتقبلن أزواجهــن بعــد عودتهــم مــن أول
صــاة تراويــح ،بتعطيــر املنــزل ووضــع البخــور أمــام
بــاب البيــت .كمــا كانــت النســاء يجهــزن قبــل شــهر

الصــوم ،مختلــف أنــواع العصائــر وبعــض الحلويــات
املنزليــة .ومــن العادات الرمضانية القديمة في تركيا،
طلــب الرجــل الصفــح مــن زوجتــه ،فــي بدايــة شــهر
ً
رمضان ،إذ يقدم لها هدية ثمينة ،كقطعة ذهب مثال،
لتصفــح عــن أخطائــه ،فتـ ّ
ـرد الهديــة بســوار أو خاتــم
ّ
مــن الفضــة .وعكــرت اإلجــراءات االحترازيــة األخيــرة
مــن بهجــة رمضــان ،إذ منعــت إقامة جميــع الفعاليات
وخيــام اإلفطــار ،فــي املنــازل وخارجهــا ،وتركــزت
اإلعالنــات وبرامــج التوعيــة ،علــى عــدم اســتقبال
الضيوف خالل اإلفطار والسحور ،وذلك بالتوازي مع
منــع رئاســة الشــؤون الدينيــة إقامــة صــاة التراويــح.
ـتثن التعليمــات التركيــة ،إيقــاف األفــران قبــل
ولــم تسـ ِ
اإلفطار والسحور بساعة .وامللفت ،بحسب مشاهدات
«العربــي الجديــد» خــال شــهر رمضــان الحالــي ،رفــع
األذان ،على الطريقة العثمانية بال مكبرات صوت من
أعلــى املئذنــة بجامــع آيا صوفيــا ،وحضور عدد كبير
مــن الســياح ،إلــى ســاحة الســلطان أحمد بإســطنبول،
حيــث تتقابــل آيــا صوفيــا مــع الجامــع األزرق ،أكبــر
وأعرق مساجد إسطنبول.
مــن جهتــه ،يقول املتقاعد التركي أورجان جوشــكون،
لـ«العربــي الجديــد» ّإن «وبــاء كورونــا ّ
غيــر كثي ـرًا مــن
عــادات رمضــان ،لكــن تبقــى املســامحة وفعــل الخيــر
ســمة عامــة تشــجع عليهــا الدولــة .فخــال العامــن
املاضيــن وبســبب توقــف اإلفطــارات الجماعيــة اتجه
املحســنون واملتبرعــون إلــى التنســيق مــع املنظمــات

لتوزيــع ســال طعــام خاصــة برمضــان ومصاحــف
وألبســة ،للفقــراء» .ويؤكــد ّأن «ميــزة تركيــا هــي ّ
تقبــل
الجميــع ،فاملطاعــم ال تغلــق نهــارًا ،حتــى تلــك التــي
تقــدم املشــروبات الروحيــة ،ولــوال الوبــاء واإلقفــال
العــام ،لرأيتــم كيــف يمــارس الجميــع معتقداتهــم
بحرية تامة» .ويحكي جوشكون قصة «املحيا» وهو
تقليــد عثمانــي قديم ،عاد بقوة في الســنوات األخيرة
ليكــون مشــتركًا بــن مــآذن املســاجد الكبــرى ،عبــر
التزيــن والكتابــة باألضــواء ،عبــارات مــن قبيل «بســم
ً
اللــه الرحمــن الرحيــم ،مــا شــاء اللــه ،ليلــة القــدر ،أهــا
بســلطان الشــهور ،رمضــان شــهر اإلحســان» .يعقــب:
«لكــن ،هــذا العــام ،غــاب املحيــا عــن معظم املــآذن ،علمًا
ّ
أن تزيني املآذن يكون قبل رمضان بشهر وأكثر».
وأوقــف وبــاء كورونــا عــادات متأصلــة فــي تركيــا منذ
العهــد العثمانــي لــم تعرف الجمهوريــة توقفًا لها من
قبــل ،مثــل قــراءة القــرآن وتحفيظــه فــي املســاجد علــى
مــدار الســاعة خــال شــهر رمضــان ،وصــاة التراويح،
وتوزيــع املعجنات والحلويات على املســاجد وموائد
الرحمــن ،وهــي عــادات عثمانيــة إلطعــام املســافرين
والضيــوف والفقــراء ،عبــر فتــح والئــم بصحــون
الجوامــع والســاحات العامــة ،تكــون ممولــة مــن رجال
األعمال ،أو البلديات ،والجمعيات الخيرية.
وســيغيب أهــم طقــوس رمضان ،وهو زيــارة «جامع
الخرقــة الشــريفة» (فــي النصــف الثانــي مــن شــهر
الصوم) وهو مسجد بمنطقة الفاتح في إسطنبول،

مهنة تزيين المساجد
يُعرف الموظف في مديرية األوقاف ،قهرمان
يلدز ( 63عامًا) الذي يقود فريقًا مؤلفًا من عدة
أشخاص ويعتبر من أهم المجموعات التي تعلق
األضواء وعبارات الترحيب فوق مآذن المساجد.
ومن مشاهير المهنة توران ماطور ،المعروف
بـ«العنكبوت» ،فهو ومجموعته ،ينصبون حبال
الزينة الضوئية بين المساجد ،قبل شهر رمضان.

يحتــوي علــى البــردة النبويــة الشــريفة التــي جلبها
السلطان سليم إلى تركيا عام .1516
وحــول املســحراتي الــذي لــم يغــب هــذا العــام ،يقول
جوشكون« :سمح ببعض املسحراتية فقط .تراجع
العــدد خصوصــا بعدمــا انتشــرت التكنولوجيــا
ّ
كمــا أن البلديــات لــم تمنــح تصاريــح كثيــرة خــال
العامــن املاضيــن ملزاولــة مهنــة املســحراتي»،
ّ
خاتمًا بأن الزمن تغير حتى قبل كورونا «فالنساء
ّ
اللواتــي كــن يتفاخــرن بصناعــة الكنافة والســوالج
وعاشــوراء (حلويــات) ،صــرن يشــترين الحلويــات
الجاهزة لرمضان».

18

مجتمع

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

تحقيق

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

موائد رمضان بال لحوم
في مخيم عين الحلوة

بعدما سعت حكومات في أوروبا وآسيا وكذلك روسيا
في خالل السنوات الماضية إلى تشجيع السكان على
اإلنجاب ،خشية على مستقبل مجتمعاتها ،فإنّها تجد
تحد كبير .فالوالدات انخفضت مذ
نفسها اليوم أمام
ّ
بدأ فيروس كورونا الجديد بالتفشي في العالم

من مصائب
كورونا
ناصر السهلي

ُس ّجل في دول عـ ّـدة حــول العالم
ت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي نـ ـس ــب ال ـخ ـص ــوب ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدات ،بـ ـ ـخ ـ ــاف مـ ـ ــا كـ ــان
مـتــوقـعــا وس ــط أزمـ ــة ك ــورون ــا .عـلــى سبيل
املـ ـث ــال ،ت ــراج ــع ع ــدد ال ـ ـ ــوالدات ف ــي روس ـيــا
ّ
بنحو  49ألــف والدة ،علمًا أن عــدد سكان
ال ـب ــاد  144مـلـيــون نـسـمــة .واألمـ ــر مشابه
فــي إسـبــانـيــا وال ـســويــد وفــرنـســا والـيــابــان
وغ ـيــرهــا مــن ال ـ ــدول ،وف ــق ب ـيــانــات «قــاعــدة
بـ ـي ــان ــات الـ ـخـ ـص ــوب ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة» .وي ــأت ــي
ذلـ ــك م ـتــزام ـنــا م ــع خـ ـس ــارة ن ـس ــاء ك ـث ـيــرات
ّ
ّ
وظ ــائ ـف ـه ــن ف ــي ظـ ــل ال ـج ــائ ـح ــة ،م ــع ت ــزاي ــد
ّ
الـعـنــف املـنــزلــي بـحـقـهــن ،كـمــا كــانــت الـحــال
بالصني حيث بدأ فيروس
في إقليم هوبي ّ
كورونا الجديد تفشيه ،وفقًا لبيانات مجلة
«ذي دي ـب ـلــومــات» املـتـخـصـصــة ف ــي أخـبــار
املحيط الهادئ .وتدفع املــرأة عمومًا الثمن
األغلى وسط الجائحة ،لجهة زيادة العنف
ّ
تتحمل تبعات الـتــراجــع في
ضــدهــا ،كــذلــك
االقـ ـتـ ـص ــادات م ــن خـ ــال فـ ـق ــدان الــوظــائــف
واخـ ـت ــال املـ ـس ــاواة ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل وفــي
األع ـمــال املنزلية .فــي مـصــر ،يشكو النظام
ّ
بشكل متكرر من أن تحديد النسل ال يجد
آذان ــا صاغية لــدى الـشـعــب ،فيما يمتعض
السياسيون في اليابان من تقصير شعبهم
فـ ــي إن ـ ـجـ ــاب م ــزي ــد مـ ــن األطـ ـ ـف ـ ــال .ول ـي ـســت
طوكيو وحدها التي راهنت على أن يكون
 2020عامًا ملزيد من الحمل مقارنة بالعام
الذي سبقه .واإلحصاءات املرتبطة بزيادة
السكان ونسب اإلخصاب في زمن كورونا،
تعطي صورة متشائمة ملجتمعات تحتاج
إلى زيادة عدد سكانها بهدف موازنة عدد
الــوف ـيــات والـشـيـخــوخــة ،بـحـســب مــا تظهر
تقارير أوروبية وغيرها حول العالم.
حكومات عــديــدة راهـنــت على اشتمال ّعام
ّ
 2020طفرة في الوالدات ،لكن األرقام مثلت
ملجتمعات تستثمر في األساس
«كابوسًا»
ّ
ّ
تتوجه صوب شيخوخة
في البشر ،إذ إنها
حـتـمـيــة وان ـخ ـف ــاض ال ـيــد ال ـعــام ـلــة الـشــابــة
ً
مستقبال .فالعزلة واألوق ــات التي قضاها
األزواج ف ــي املـ ـن ــزل م ــع غ ـي ــاب امل ـنــاس ـبــات
ال ـعــامــة م ــن ح ـفــات وخ ـ ــروج إل ــى امل ـســارح
وامل ـط ــاع ــم ودور ال ـس ـي ـن ـمــا ،بـسـبــب تفشي
الـفـيــروس ،لــم ت ـ ّ
ـؤد إلــى تنامي األس ــر حول
الـعــالــم ،بحسب قــاعــدة بـيــانــات الخصوبة
البشرية .أوروب ــا على سبيل املثال راهنت
على طفرة والدات كتلك التي شهدتها مع
دول أخــرى حــول العالم ،فــي أعـقــاب انتهاء
الحرب العاملية الثانية في عام .1945
وي ـن ـق ــل م ــوق ــع «هـ ـ ــاف ب ــوس ــت» األم ـي ــرك ــي
عــن إمـيـلــي سـمـيــث غــري ـنــاوى أس ـت ــاذة علم

تراجع الوالدات
وتزايد العنف
األسري

االج ـت ـمــاع فــي جــامـعــة جـنــوب كاليفورنيا
األمـيــركـيــةّ ،أن الجائحة لــم ت ـ ّ
ـؤد إلــى طفرة
فــي الـ ــوالدات ،بــل ُسـ ّـجــل انهيار فــي إنجاب
مزيد من األطفال ،إلى جانب عواقب وخيمة
مــن قـبـيــل زيـ ــادة الـبـطــالــة والـعـمــل امل ــزدوج
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــوت والـ ـعـ ـن ــف الـ ـجـ ـس ــدي وك ــذل ــك
الـنـفـســي واجـهـتـهــا الـنـســاء فــي مجتمعات
العالم الغربي وأفريقيا وآسيا .وقد أعادت
غريناوى تراجع ال ــوالدات إلــى «االنكماش
االقـتـصــادي وامل ـخــاوف الصحية املستمرة
وعدم اليقني بشأن الرعاية الطبية وإغالق
املدارس».
خطط مؤجلة أو ملغاة

وكـ ــان اس ـت ـطــاع أوروبـ ـ ــي ل ـل ــرأي ق ــد أظـهــر
ّ
فــي صـيــف ال ـعــام املــاضــي أن  50فــي املــائــة
مــن األزواج الــذيــن خططوا إلنـجــاب أطفال
فــي أملــانـيــا وفــرن ـســا ّ
أج ـل ــوا خـطـتـهــم ،فيما
ذه ــب  37فــي املــائــة فــي إيـطــالـيــا إل ــى إلـغــاء
اليقني في زمن
الفكرة تمامًا .فحالة غياب ّ
ك ــورون ــا خـلـقــت ج ـوًا غـيــر مـبــشــر فــي 2020
بالنسبة إلى مشاريع الحمل التي تصل إلى
خواتيمها في عام .2021
ّ
وتــدنــت النسب في كوريا الجنوبية ،وهي
واح ــدة مــن ال ــدول التي عانت فــي السنوات

األخيرة من تراجع الوالدات واالتجاه نحو
مجتمع شائخ .فتراجعت األعــداد من نحو
 302ألــف والدة في عــام  2019إلــى  272ألفًا
فــي ع ــام  ،2020مــع تــوقــع اسـتـمــرار التدني
أكثر هذا العام .وليس وضع فرنسا أفضل
ً
حاال من كوريا الجنوبية ،فهي التي ضربها
ّ
الوباء بقوة سجلت انخفاضًا في الوالدات
بمقدار  17ألفًا تقريبًا في عام .2019
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،س ـ ّـج ـل ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية تراجعًا بمقدار  142ألفًا تقريبًا
م ـقــارنــة ب ـعــام  .2019وإل ــى جـنــوبــي ال ـقــارة
األميركيةّ ،
سجلت تشيلي تراجعًا بمقدار
 20ألفًا مقارنة بعام .2019
وتـشـيــر الـتـحــديـثــات الـشـهــريــة للخصوبة
ّ
يبدو مستمرًا،
البشرية إلى أن االنخفاض ّ
ليس فقط على املدى القصير إنما الطويل
كذلك من خالل رصد وتحليل عواقب الوباء
ال ـعــاملــي املـسـتـمــر فــي مــا ي ـخـ ّـص اتـجــاهــات
الخصوبة على مستوى سكان العالمّ .
وثمة
مـجـتـمـعــات وض ـعــت خـطـطــا اسـتــراتـيـجـيــة
ّ
ل ــزي ــادة والدات ـ ـهـ ــا ،غ ـيــر أن ال ـجــائ ـحــة أتــت
ّ
لتضرب مخططاتها بقوة .ونرى أن تايوان
ّ
املصنفة من بني األقل إنجابًا باإلضافة إلى
ّ
كوريا الجنوبية سجلتا نحو  20ألفًا و800
وف ــاة أكـثــر مــن الـ ــوالدات فــي ع ــام  ،2020ما

19

في ظل األوضاع
االقتصادية الصعبة
التي يعيشها لبنان،
تواجه العائالت في
مخيم عين الحلوة
أوضاعًا مأساوية ،إذ
حرم الكثير منها من
أبسط األطباق الرئيسية
صيدا ـ انتصار الدنان

ال بدّ من إرجاء خطة اإلنجاب في الوقت الراهن (أرتيوم جيودكيان)Getty /

ّ
َ
البلدين
يعني أنها املــرة األولــى في تاريخ
التي يفوق فيها عدد الوفيات عدد الوالدات.
بالنسبة إل ــى خـبــراء فــي مـجــال الخصوبة
ّ
واإلن ـجــاب ف ــإن تــراجــع الـ ــوالدات بــات حالة
مشتركة في أكثر من دولــة في شــرق آسيا،
وهــو ما دفــع رئيس وزراء اليابان السابق
شينزو آبي إلى ّ
توسل شعبه اإلنجاب أكثر،
وعـ ـ ّـد ال ـت ــراج ــع «أزم ـ ــة ق ــوم ـي ــة» .وامل ـخ ــاوف
ت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ن ـحــو
الشيخوخة ،خصوصًا في اليابان وكوريا
َ
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـل ــت ــن ت ـع ـت ـمــدان ع ـلــى امل ـ ــوارد
البشرية لتحقيق تـقـ ّـدم تقني واقتصادي.
ففي شرق آسياّ ،أدت أزمة كورونا من خالل
اإلغالقات التي فرضتها إلى تراجع رعاية
ال ـص ـغ ــار ف ــي ح ـض ــان ــات األط ـ ـفـ ــال ،وكــذلــك
التعارف وإيـجــاد شــركــاء حياة لـلــزواج مع
األعمال وانتشار
اتساع نطاق الصرف من ّ
البطالة .وعلى الرغم من توفر لقاحات في
ّ
هذه األيــام ،فإن املخاوف تبقى قائمة لعدم
معرفة تأثيرها على الحوامل .وهو جزء من
األسباب التي تدعو النساء إلى عدم الرغبة
في الحمل.
إل ــى جــانــب آس ـيــا ،ال ي ـبــدو الــوضــع مبشرًا
فــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة بـحـســب أرقـ ــام 2020
وبـحـســب ال ـتــوق ـعــات الـعـلـمـيــة ل ـعــام .2021
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ولـ ـيـ ـس ــت ف ــرنـ ـس ــا وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا
ال ـت ــي ت ـع ــان ــي م ــن الـ ـت ــراج ــع ف ـح ـس ــب ،فـفــي
ّ
ّ
إس ـك ـنــدي ـنــاف ـيــا ن ـجــد أن ال ــدنـ ـم ــارك تــتـجــه
أكثر فأكثر حتى منذ ما قبل الجائحة إلى
تناقص ملموس في نسب الوالدات .وتشير
خبيرة الخصوبة فــي املستشفى الوطني
ّ
بكوبنهاغن ،آنيا بينبورغ ،إلى أن «عائالت
كثيرة عاشت عدم يقني في أثناء الجائحة،
خصوصًا تأثيرها على مستقبل األطفال».
ّ
والح ـ ـظـ ــت فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة أن
م ــراج ـع ــة األزواج ال ــراغـ ـب ــن ف ــي مـعــالـجــة
مشاكل الحمل تراجعت في خــال العامني
املاضيني.
ّ
ُي ــذك ــر أن ثـ ّـمــة قـضـيــة شـغـلــت ال ـ ــرأي ال ـعــام
الدنماركي وهي تراجع الحيوانات املنوية
َ
العقدين األخـيـ َـريــن،
لــدى الــذكــور فــي خــال
وه ــو مــا يضطر كـثـيــريــن مــن الــراغ ـبــن في
اإلنـ ـج ــاب إل ــى تـلـقــي ع ــاج ــات ف ــي ع ـيــادات
ّ
عامة وخاصة .وكان كثيرون يتجهون نحو
التبني مــن الـخــارج بعد استحالة الحمل،
وهو أمر صار أكثر تعقيدًا وشهد تراجعًا
التي جــاءت لتفاقمه
منذ ما قبل الجائحة ّ
أكثر .أضافت بينبورغ أنــه في الربع األول
م ــن ع ــام  ،2021ش ـهــدت ع ـي ــادة الـخـصــوبــة
فــي املـسـتـشـفــى الــوط ـنــي زيـ ــادة طفيفة في
عدد الراغبني في تلقي عالج ومساعدة من
ّ
ّ
أجل الحمل« ،لكن هذا ال يعني أن الدنمارك
سوف تشهد طفرة في الوالدات».
تراجع المساواة وتزايد العنف

أوروبا راهنت على طفرة والدات كتلك
التي شهدتها في عام  ،1945في
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية

انـخـفــاض الــرغـبــة فــي اإلن ـج ــاب ل ــدى نساء
دول ع ـ ّـدة يعيده كــذلــك مــراقـبــون إلــى واقــع
ّ
أن الجائحة ّأدت إلى اتساع الفجوة في ما
ّ
َ
يـخــص امل ـســاواة بــن الـجـنــســن ،باإلضافة
إلــى آث ــار اإلغــاقــات على الـنـســاء .وبحسب
دراســة ّ
أعدها املنتدى االقتصادي العاملي،
ّ
فإن غياب املساواة تفاقم في خالل الجائحة،
خصوصًا لدى النساء العامالت في مجال
الــرعــايــة والـتـمــريــض وامل ـســاعــدة املـنــزلـيــة،
ّ
اللواتي هن «في الخطوط األمامية» ملواجهة
َ
َ
كــورونــا .فـهــؤالء بــن يعانني مــن زي ــادة في

الـعـمــل امل ـ ــزدوج .وأوض ــح الـتـقــريــر الـصــادر
ـوس السويسرية نهاية
عن املنتدى في دافـ ّ
مــارس /آذار املاضي ،أنــه «كــان للوباء أثره
َ
الجنسني،
فــي ات ـســاع فـجــوة امل ـس ــاواة بــن
وينطبق ذلك على العمل واملنزل».
وأش ـ ــارت م ــدي ــرة امل ـن ـتــدى سـعــديــة زهـيــدي
ّ
ف ــي مـقــدمــة الـتـقــريــر إل ــى أن ال ـعــالــم «شـهــد
ّ
تراجعًا في املـســاواة بعد أعــوام من التقدم
في املجال».
مــن جهتها ،بـ ّـيـنــت منظمة الـعـمــل الــدولـيــة
ّ
الـتــابـعــة لــأمــم املـتـحــدة فــي تـقــاريــر لـهــا أن
معدل توظيف النساء في عام  2020انخفض
بنسبة خمسة في املائة في مقابل  3.9في
ّ
املــائــة ل ــدى ال ــرج ــال .ل ـكــن كـثـيــريــن ي ـقـ ّـدرون
ّ
أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلــك بكثير ،مع
ّ
األخـ ــذ بـعــن االع ـت ـبــار أن ال ـن ـســاء ف ــي دول
َ
عـ ّـدة ،خصوصًا في آسيا وأفريقيا ،يعملن
في وظائف وأعـمــال غير مستقرة ،وال يتمّ
ّ
تسجيلهن دائمًا في سوق العمل .وال يشمل
هذا فقط آسيا وأفريقيا بل يمتد إلى أوروبا
حيث تأثرت النساء بالجائحة ،خصوصًا
في الدول السياحية مثل فرنسا وإسبانيا
وإيطاليا .فقد طــاولــت آثــار الجائحة نحو
ثــاثــة آالف مــرشــدة سياحية فرنسية ،في
ّ
غياب السياح الذين يغطون نسبة معتبرة
فــي الــدخــل الـقــومــي لـلـبــاد .ويـبــدو الوضع
قاتمًا لجهة االستمرار في العمل والتحفيز
ً
أصـ ــا إلن ـش ــاء أسـ ــرة .ويـنـسـحــب ذل ــك على
أميركا الالتينية وبعض دول العالم الثالث
الـتــي تعمل فيها الـنـســاء فــي قــرى صغيرة
فــي م ـجــال ال ـحــرف ال ـيــدويــة ،ال سـ ّـيـمــا تلك
التي يبتاعها السياح كتذكارات.
ّ
وتفيد تقارير أخرى بأن العنف املنزلي زاد
أكثر من زيادة اإلنجاب في خالل الجائحة.
وم ــن الــافــت أن تـشـهــد ال ـ ّصــن ،خصوصا
إقليم هوبي الذي ُيعتقد أنه موطن فيروس
ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد ،زيـ ـ ــادة ف ــي ال ـع ـنــف ضد
الزوجات في عام  2020مقارنة بعام ،2019
ّ
أقله بحسب تقرير مجلة «ذي ديبلومات».
ّ
وتشيرت املجلة إلــى أن الصني تعاني من
جـ ّـراء «وبــاء خفي» ،إذ ُس ّجلت في فبراير/

حالة غياب اليقين وسط
كورونا خلقت جوًا غير
ّ
مبشر لمشاريع الحمل
االنخفاض في نسب
الوالدات يبدو مستمرًا
على المدى الطويل

ش ـب ــاط  2020زي ـ ـ ــادة ف ــي ال ـع ـن ــف األسـ ــري
أضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه.
بثالثة ّ
صـحـيــح أنـ ــه ل ــم ُي ـ ّصــر إل ــى اإلب ـ ــاغ ع ــن كل
حاالت العنف ،إال أنه لم يعد ُيخفى في زمن
كورونا ،بالتالي لم يعد ُيعمل بحسب املثل
ّ
الصيني القائل «ال تغسل الكتان املتسخ في
األماكن العامة» أي ال تنشر مشاكل األسرة
في الفضاء العام .وتشرح «ذي ديبلومات»
ّ
إل ــى أن « ّه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـنــف فــي الصني
ُيعرف بأنه شأن أسري خاص وال يدخل في
سياق حقل العمل االجتماعي العام».
كذلك شهدت البرازيل التي يضربها الوباء
بشدة ،زيادة كبيرة في العنف األسري ،وهو
ّ
ما ّأدى إلى زيادة في لجوء ّ املعتدى عليهن
إل ــى مــاجــئ خــاصــة بــاملـعــنـفــات بنسبة 50
ف ــي امل ــائ ــة ،بـحـســب ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «ذي
غــارديــان» البريطانية .أتــى ذلــك فــي األيــام
ال ـق ـل ـي ـلــة األول ـ ـ ــى م ــن إغـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاد .حـتــى
فــرنـســا ش ـهــدت زيـ ــادة فــي الـعـنــف األس ــري
بـنـسـبــة  40ف ــي امل ــائ ــة ف ــي رب ـيــع ع ــام 2020
مقارنة بعام  2019الذي سبقه ،وفقًا لتقرير
ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة «لـ ــومـ ــونـ ــد» ال ـفــرن ـس ـيــة
حينها .وعادت الصحيفة لتؤكد في تقرير
حديث لها في يناير /كانون الثاني املاضي
ّ
أن النسبة ارتفعت مع اإلغــاق الثاني إلى
 60في املائة.

ت ـش ـه ــد األط ـ ـ ـبـ ـ ــاق ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـل ـس ـفــرة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة فـ ــي م ـخ ـي ــم عـ ــن ال ـح ـل ــوة
لالجئني الفلسطينيني ( جنوب لبنان)،
ت ـغ ـي ــرات ج ــوه ــري ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ،إذ أدى
ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر أمــام الليرة
اللبنانية ،إلــى ضعف الـقــدرة الشرائية
لـ ـع ــائ ــات كـ ـثـ ـي ــرة .وف ـ ــي ظـ ــل األوض ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة وارت ـ ـفـ ــاع نسبة
ال ـب ـط ــال ــة ،ت ـحــولــت ال ـل ـح ــوم إلـ ــى وجـبــة
مل ـي ـســوري ال ـح ــال ف ـقــط ،بـيـنـمــا الــدجــاج
بالكاد يزور العائالت الفقيرة.
وكما باقي املناطق اللبنانية ،فقد فرض
الوضع االقتصادي الصعب نفسه على
العائالت في شهر رمضان .يقول اللحام
(ال ـج ــزار) الفلسطيني املـقـيــم فــي مخيم
ّ
عني الحلوة ،مأمون خطاب ،إن «االرتفاع
الجنوني لسعر اللحوم لم يعد يحتمل،
إذ وص ــل ثـمــن الـكـيـلــوغــرام ال ــواح ــد إلــى
 65ألف ليرة لبنانية (حوالي  43دوالرًا
بحسب السعر الــرسـمــي لـلـصــرف) .هذا
االرتفاع لن يتمكن العامل من مجاراته،
ّ
خصوصًا أن أجــرتــه اليومية ال تتعدى
 15دوالرًا فــي أحـســن األحـ ــوال (بحسب
السعر الرسمي للصرف)».
يـ ـكـ ـم ــل خـ ـ ـط ـ ــاب حـ ــدي ـ ـثـ ــه عـ ـ ــن الـ ــوضـ ــع
ً
املأساوي في املخيم قائال« :معظم زبائن
امللحمة يطلبون لحمًا بقيمة  6دوالرات،
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـي ــة بـ ــال ـ ـكـ ــاد ت ـك ـف ــي الـ ـف ــرد
الــواحــد ،فكيف الحال بعائلة مؤلفة من
 5أشـخــاص .الـنــاس مضطرة الستهالك
كميات محدودة ،نظرًا ألوضاعهم املادية
ً
الصعبة .كنا نبيع عجوال كاملة يوميًا
قبل األزمــة الحالية ،خصوصًا في شهر
رم ـضــان ،حينها كــان سعر الكيلوغرام
ال ي ـت ـجــاوز ع ـشــرة دوالرات ،أم ــا ال ـيــوم
فالبكاد نبيع  50كيلوغرامًا من اللحوم».
وي ـص ــف ب ــائ ــع ال ـخ ـضــار فـ ــادي خ ـطــاب،
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي بــال ــ«س ـيــئ جـ ـدًا»،
خصوصًا للعائالت الـتــي ال معيل لها،
فـنـسـبــة ال ـب ـطــالــة املــرت ـف ـعــة ف ــي األش ـهــر
األخيرة زادت من معاناة املخيم .ويقول
في حديثه لـ«العربي الجديد»« :أتقاضى
 40ألــف ليرة (حوالي  26دوالرًا بحسب
السعر الرسمي للصرف) يوميًا ،وأعيش
مــع زوجـتــي وابـنــي ،وقــد اشتريت ثالثة
كـيـلــوغــرامــات مــن الـلـحـمــة عـلــى مــراحــل،
ألقـ ـس ــم ب ـع ــده ــا ال ـك ـي ـلــو الـ ــواحـ ــد إلـ ــى 5
حصص».
واش ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــى خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـل ـ ــل ف ــي
امل ــؤس ـس ــات ال ـخ ـيــريــة خ ـصــوصــا خــال
عملية توزيع املساعدات ،إذ يقول إنها
تستهدف األرامل وكبار السن ،متجاهلة
األعداد الكبيرة للعائالت التي ال تتمكن
مــن س ــداد نـفـقــاتـهــا» .وي ـتــابــع «:البعض
يستدين لشراء الحليب ألطفاله».
ي ـت ـحــدث خ ـط ــاب ع ــن حــال ـتــه الـصـحـيــة،
فـ ـه ــو يـ ـع ــان ــي مـ ــن ت ـض ـخ ــم فـ ــي ال ـق ـل ــب،
وي ـح ـتــاج إل ــى أدوي ـ ــة ش ـهــريــة ،وبـسـبــب
الـ ـغ ــاء ال ي ـت ـم ـكــن ف ــي م ـع ـظــم األحـ ـي ــان
ّ
م ــن شـ ــراء ال ـ ــدواء ،ح ـتــى إن «األون ـ ــروا»
ال ت ـت ـك ـفــل بـ ــاألمـ ــر ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ي ـش ـيــر.
ويتابع« :بيتي يحتاج إلى ترميم ،فمياه
األمـ ـط ــار تــدخــل املـ ـن ــزل ،وق ــد طـلـبــت من
األونروا مرات عديدة ترميم سقف املنزل

َ
وح ـتــى ال ـســاعــة ل ــم أل ــق آذانـ ــا صــاغـيــة».
املشاكل نفسها تسمعها كيفما توجهت
في كافة أرجــاء املخيم ،فعادات رمضان
الغذائية قد تغيرت هذا العام بحسب أم
هادي التي تقول« :حتى صحن الفتوش
(سـ ـلـ ـط ــة خ ـ ـضـ ــار) لـ ــم يـ ـع ــد ب ـم ـق ــدورن ــا
تحضيره فــي املـنــزل ،وفــي حــال أجبرنا
ّ
ع ـلــى تـحـضـيــره فــإن ـنــا ن ـقــلــل م ــن بعض
أنـ ــواع ال ـخ ـضــار .أم ــا ال ـل ـحــوم وال ــدج ــاج
ف ـقــد تـخـلـيـنــا عـنـهـمــا ف ــي اإلفـ ـ ـط ـ ــارات...
لــدي  5أطفال وزوجــي عاطل عن العمل،
وبالطبع لدينا مصاريف غير الطعام،
ً
ف ــأن ــا ل ــم أدف ـ ــع م ـث ــا إيـ ـج ــار ب ـي ـتــي منذ
شهرين».
بــدورهــا ،تقول النازحة السورية سهام
ّ
إب ــراهـ ـي ــم جـ ـب ــر ،إن زوج ـ ـهـ ــا ي ـت ـقــاضــى
ي ــوم ـي ــا ح ــوال ــي الـ ـ ـ ــ 40ألـ ــف ل ـي ــرة (ن ـحــو
 3دوالرات ب ـح ـســب س ـعــر الـ ـص ــرف في
السوق السوداء) .تتابع« :بهكذا مدخول
لــن أتـمـكــن مــن دف ــع إي ـجــار امل ـنــزل وعـلـ ّـي
االقـ ـتـ ـص ــاد ح ـت ــى ب ــال ـط ـع ــام ،وت ـح ــدي ـدًا
اللحوم .أمــا الــدجــاج فبات يقتصر على
نصف كيلوغرام للعائلة كلها أسبوعيًا،

بـيـنـمــا ب ــات ــت م ـكــونــات ص ـحــن الـسـلـطــة
تقتصر على البندورة والخس فقط».
من جهتها ،تقول أم وســام ،العاملة في
أحد املطابخ الذي يوفر وجبات لألهالي،
ّ
إن «شهر رمضان حل هذا العام مختلفًا
على الناس ،إذ أصبحوا يعتمدون على
مرق الدجاج واللحم ،ويشترون كميات
مـحــدودة منهما إلع ــداد وجـبــة اإلفـطــار.
ّ
كذلك تخلت الناس عن شراء الحلويات،
واملـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ك ــال ـج ــاب
والتمر الهندي».
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ق ـي ـم ــة ال ـل ـي ــرة
الـلـبـنــانـيــة ت ــده ــورت بـشـكــل كـبـيــر أم ــام
ال ــدوالر األمـيــركــي .فبعدما كــان ال ــدوالر
الـ ـ ــواحـ ـ ــد يـ ـ ـس ـ ــاوي  1515ل ـ ـيـ ــرة (س ـع ــر
الصرف الرسمي) بات اليوم يساوي 12
ألــف ليرة تقريبًا بحسب سعر الصرف
في السوق الـســوداء ،ما تسبب بارتفاع
نسبة الـبـطــالــة ل ــدى شــرائــح واس ـعــة من
امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــان ــي ،ب ـي ـن ـمــا امل ـخ ـي ـمــات
الفلسطينية ك ــان لـهــا الـنـصـيــب األكـبــر
من هذا التدهور ،فهي باألساس تعيش
حالة من البؤس والفقر الشديد.
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تونس ـ آدم يوسف

ل ـطــاملــا اعـ ـت ــاد تــون ـس ـيــون ك ـثــر أن ي ـعــانــوا
ّ
ب ـص ـم ــت ،ع ـن ــدم ــا ي ـت ـعــلــق األمـ ـ ــر ب ــأم ــراض
واضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ن ـف ـس ـي ــة وعـ ـقـ ـلـ ـي ــة ،فـ ـه ــؤالء
يــرفـضــون ف ـكــرة ال ـعــاج الـنـفـســي بأشكاله
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ألس ـ ـبـ ــاب ع ـ ـ ـ ّـدة أب ـ ــرزه ـ ــا مـ ــا هــو
اجـتـمــاعــي بــاإلضــافــة إل ــى امل ـ ــادي .وال ـيــوم،
ف ــي ظ ــل األزمـ ـ ــات امل ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تعصف
ب ــالـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــن م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،ازدادت
الضغوطات النفسية بأشكالها ،خصوصًا
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة م ــع ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وغـ ــرقـ ــت أع ـ ـ ـ ــداد أك ـب ــر
منهم فــي الـصـمــت .وعـلــى الــرغــم مــن ّ
تطور
الـ ــوعـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــي فـ ــي ت ــون ــس وت ـح ـ ّـس ــن
املؤشرات الصحية ومناخ الحريات العامة
ّ
واألكــاديـمـيــة ،ف ــإن قسمًا كبيرًا مــن الشعب
التونسي لم يتجاوز بعض األفكار املسبقة،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـح ـجــم ع ــن زي ـ ـ ــارة مـتـخـصــص
نـفـســي ،س ـ ً
ـواء أك ــان طبيبًا متخصصًا في

األمـ ـ ــراض الـنـفـسـيــة والـعـقـلـيــة أو مـعــالـجــا
نفسيًا .يــأتــي ذل ــك فــي حــن تـسـ ّـجــل تونس
ارتفاعًا غير مسبوق في األمراض النفسية،
وع ــدد مـنـهــا ُي ـ َـع ـ ّـد مــن أمـ ــراض الـعـصــر ،من
ُ
قبيل االكتئاب والضغط النفسي .وتضاف
إلـ ــى ت ـلــك اضـ ـط ــراب ــات ،م ــن ق ـب ـيــل ال ـف ـصــام
واالضـ ـط ــراب ث ـنــائــي ال ـق ـطــب ،ال ـتــي م ــا زال
كثيرون يخشون اإلفصاح عنها .وتنعكس
هــذه األم ــراض واالض ـطــرابــات على الحياة
اليومية للمصابني بها وعائالتهم وعلى
مختلف األنشطة التي يقومون بها .ويقول
ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ع ـلــم االج ـت ـم ــاع ح ـســن م ــوري
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «أسـبــابــا ع ـ ّـدة تقف
وراء عــدم رغبة التونسي ّفي اإلفـصــاح عن
اضطرابه النفسي ،حتى أنــه ال ّ
يقر لنفسه
بـحــالـتــه امل ــرض ـي ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أهـمـيــة
ّ
ذلك في رحلة العالج» .ويشرح أن «السبب
ّ
الــرئـيـســي هــو اجـتـمــاعــي ،إذ إن التونسي
يخشى الوصم باملرض ،خصوصًا النفسي
مـنــه .بالنسبة إلـيــه أن ُي ـشــار إلـيــه بـعـبــارة

رغم خطورة األمراض
النفسية ،يخشى
تونسيون اإلفصاح عنها
يعزفون عن مراجعة
طبيب خوفًا من الكشف
عن خصوصياتهم

م ـج ـن ــون وب ــامل ــري ــض ال ـن ـف ـســي ه ــو تـقــزيــم
ّ
وتـحـقـيــر» .ويــؤكــد م ــوري أن «كـثـيــريــن من
التونسيني يتفادون اإلفصاح عن مرضهم
حـتــى للمقربني مـنـهــم .وع ــدد منهم يعزف
عن مراجعة طبيب خشية من نظرة األخير
إليه أو خوفًا من الكشف عن خصوصيته»،

مضيفًا ّأنه «على الرغم من ّ
تحسن املؤشرات
ّ
الصحية والــوعــي املـجـتـمـعــي ،ف ــإن اإلقـبــال
على العالج النفسي منخفض جدًا ،في حني
تـتــزايــد األمـ ــراض وتـتـفــاقــم ويــرتـبــط بعض
مـنـهــا ب ــال ــواق ــع االج ـت ـمــاعــي ال ـص ـعــب ال ــذي
ّ
نعيشه» .ويتابع أن «عددًا كبيرًا من الشعب
ال ـتــون ـســي ال يـمـلــك كـلـفــة ال ـع ــاج الـنـفـســي،
فيما آخرون ّ
يعدون الطبيب املتخصص في
ّ
األمــراض النفسية والعقلية أقــل أهمية من
الطبيب املتخصص في األم ــراض البدنية،
ّ
ّ
أولوية .ويأتي
بالتالي فإن اللجوء إليه ليس
ّ
ّ
ذلــك فــي حــن أن الــواقــع االجتماعي تسبب
ف ــي أمـ ـ ــراض نـفـسـيــة نـتـيـجــة ال ـض ـغــوطــات
ّ
وتغير نمط الحياة ،ال ّ
ّ
سيما فــي ظــل أزمــة
كورونا».
من جهته ،يؤكد املتخصص في علم النفس
ن ـع ـم ــان ب ــوش ــري ـك ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
تسجيل «تزايد في األمراض واالضطرابات
النفسية عـنــد التونسيني مــع ارت ـفــاع عــدد
امل ــرض ــى» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى «غ ـي ــاب ال ــدراس ــات

واألرقـ ــام الــدقـيـقــة فــي ه ــذا امل ـج ــال» .ويـقــول
ّ
بــوشــري ـكــة إن «ع ــوام ــل ع ـ ـ ّـدة ســاه ـمــت في
ّ
زيادة األمراض النفسية ،خصوصًا التوتر
ّ
مشددًا
املــزمــن واالكـتـئــاب واألرق والـقـلــق»،
على «دور األوضــاع االجتماعية في تزايد
األمراض النفسية لدى التونسيني على غرار
تدهور املقدرة الشرائية وتدهور املنظومة
التعليمية واالنقطاع عن الدراسة والعزوف
عن الــزواج والبطالة وتبعات أزمــة كورونا
وآفــاق األزمــة الصحية والوضع السياسي
املتدهور ،وغيرها من العوامل الضاغطة».
ّ
ويلفت إلــى أن «هــذه األوضــاع االجتماعية
انعكست تزايدًا في نسبة التدخني وتعاطي
امل ـخ ــدرات والـجــريـمــة والـعـنــف فــي املــدرســة
وفي املنزل».
ّ
ويــؤكــد بوشريكة أن «اإلق ـبــال على العالج
الـنـفـسـّـي م ــا زال دون امل ــأم ــول ف ــي ال ـب ــاد،
علمًا أن ــه ذو أهمية كـبــرى بـهــدف اإلحــاطــة
بــالـفــرد ووقــايـتــه مــن مـشـكــات وصـعــوبــات
حـيــاتـيــة عـ ـ ـ ّـدة» ،إل ــى ج ــان ــب الـ ـح ــؤول دون

ّ
تفاقم صحته النفسية .لكنه يشير من جهة
أخرى إلى «تزايد اإلقبال على املتخصصني
ال ـن ـف ـس ـيــن ب ـع ــد ال ـ ـثـ ــورة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،بـمــا
يقارب ثــاث مـ ّـرات عــدد املراجعني قبل عام
ّ
 .»2011ويتابع أن «وباء كورونا رفع كذلك
نـســب اإلق ـب ــال بـشـكــل كـبـيــر ،خـصــوصــا من
ّ
يتعرضون
قبل أفــراد الجسم الطبي الذين
إل ــى ضـغــوط نفسية كبير فــي مواجهتهم
اليومية مع الفيروس».
في سياق متصل ،كان الطبيب املتخصص
في األمراض النفسية والعقلية أنور الجراية
ّ
قد أفاد بأن نحو  60ألف تونسي مصابون
بفصام الشخصية وفق إحصاءات تقديرية،
ّ
موضحًا أن الفصام ُي َع ّد من أخطر األمراض
النفسية والعقلية الـتــي تصيب اإلن ـســان.
وقــد أتــى ذلــك فــي خــال مداخلة ألقاها في
إطــار مؤتمر توعوي نظمته مدينة العلوم
في تونس تحت عنوان «الفصام ...من أجل
مـعــرفــة األف ـض ــل» فــي نـهــايــة شـهــر م ــارس/
آذار املاضي.
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يذهب الكاتب محمود الوهب إلى أنه ال بد لليسار الجديد من أن ينحو باتجاه الليبرالية ،بوصفها الحرية التي افتقدتها األنظمة
ٌ
وســيلة ال غنى عنها في النضال ألجل العدالة االجتماعية .ويطالب بيسار جديد ،يتجاوز
االشــتراكية ،وأحزابها الشيوعية ،وهي
أخطاء اليسار «القديم» ويتطلع نحو المستقبل بقيم جديدة

تحولت؟
الطبقة العاملة :اندثرت أم
ّ

اليسار الجديد

ومهام المواطنة والديمقراطية
محمود الوهب

ليست هذه املقالة /الدراسة نقدًا
نظريًا ،بل رؤية سياسية في ضوء
الــواقــع ال ــذي عــاشــه الـكــاتــب ،على
الرغم من قناعته بــأن املتبقي من املاركسية
ماديتها الجدلية ،والنفحة اإلنسانية التي
يوجعها فقدان العدالة االجتماعية ،وازدياد
ّ
الهوة بني الدول الغنية واألخــرى النامية أو
تلك التي لم تستطع تنمية بلدانها ألسباب
ك ـث ـيــرة ،ف ــي وق ــت ل ــم ي ـعــد ف ـيــه لـلـيـســار دور
م ــؤث ــر ..وكــأن ـمــا ق ــد ان ـت ـهــى ف ـك ـرًا وم ـمــارسـ ًـة
وتأثيرًا في مسار الواقع السياسي ،حيث هو
موجود .واملقصود ،على نحو خاص ،اليسار
ال ــذي تمثله األحـ ــزاب الـشـيــوعـيــة التقليدية
ف ــي ال ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ي ـن ـحــاز معظمها
إل ــى س ـيــاســات ح ـكــومــات ب ـلــدان ـهــا ،ناهيكم
عن تمزقها أشــاء ،ومنها على سبيل املثال
الحزب ّ الشيوعي السوري ،بأفرعه وشظاياه
التي ارتضت أن تكون تابعة لحليفها األبدي،
ويتحكمون
آل األسد الذين يحكمون سورية،
ّ
ب ـ ـم ـ ـقـ ـ ّـدرات ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وب ـ ـث ـ ــروات ب ـل ــده ــم،
مـنــذ خـمـســن سـنــة وأك ـث ــر ،األم ــر ال ــذي أعــاد
البالد إلى ما قبل تفتح براعم نهضتها في
خمسينيات القرن املاضي .وال فعل للحزب
غـيــر ظــاهــرتــه الـصــوتـيــة الـتــي يـعــزف كــل من
أقـســامــه عـلــى وت ــره الـخــاص بـقـيــادتــه .يؤكد
ذلك موقفه التابع تجاه ما حدث في سورية
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة مــن تقتيل
وتدمير وتهجير .وفي النتيجة ،تحقيق ما
كانت تصبو إليه إسرائيل ،فأقصى ما كانت
تعمل عليه هــذه أن تغدو مقبولة ،بأفعالها
وجرائمها ،في هذا الوسط الشعبي املعادي
ل ـه ــا ،وامل ـ ـقـ ـ َّـدر ل ــه أن ي ـن ـه ــض ،ف ــي وقـ ــت مــا،
املتعددة وغير املحدودة.
بإمكاناته
ّ
مدخل عام

ولد اليسار مع الثورات البرجوازية األوروبية
ضد بقايا النظم اإلقطاعية ،واستمد اسمه
مــن مـكــانــه فــي بــرملــانــاتـهــا ،ث ـ َّـم انـفـصــل عنها
لدى ذهاب مجتمعاتها إلى االنقسام الطبقي
ال ـجــديــد ،لـيـقــف إل ــى جــانــب الـطـبـقــة العاملة
ال ـص ــاع ــدة م ــع ن ـمــو اآلل ـ ــة وزي ـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج،
ث ــم لـيـسـتــوي ُب ـعـ ْـيــد ث ــورة أك ـتــوبــر الــروسـيــة
مـمـتـدًا فــي مـعـظــم ب ـلــدان ال ـعــالــم ،ومــوســومــا
أغلبه بالشيوعية السوفييتية راعـيـتــه .ما
تبقى منه الـيــوم بعد ثــاثــة عـقــود من
ال ــذي ّ
سـقــوط االت ـحــاد السوفييتي؟ ال ش ــيء ،فقد
قــال السقوط كلمته ،وقالتها حركة الحياة،
وتبدلها الدائم .وقالتها األحــزاب الشيوعية
ّ
بتراجعها عن مراكز الـصــدارة إلــى التبعية،
وعجزها ،في العقود األخيرة ،عن استقطاب
األجيال الناشئة .وقالها فضاء دنيانا الذي
سقفته اإليــديــولــوجـيــات قديمها وحديثها،
فـ ـ ــإذا كـ ــان ف ــران ـس ـي ــس ف ــوك ــوي ــام ــا ق ــد جـعــل
الرأسمالية «نهاية التاريخ» ،فإن املاركسية،
في بعض جوانبها ،قد فعلت الشيء نفسه،
ـاديـتـهــا الـجــدلـيــة،
إذ أت ــت ،عـلــى الــرغــم مــن مـ ّ
ب ـش ـعــار« :م ــن ك ــل حـســب عـمـلــه ول ـكــل حسب
حاجته» ،فسقفت العالم بمرحلة الشيوعية!
وقــالــت بــإنـهــاء الـتـنــاقــض الـتـنــاحــري ليغدو
سلميًا مــع الشيوعية كتشكيلة اقتصادية
أخيرة ،ولعل هذه الفكرة ال تبتعد عن فكرة
ال ـج ـنــة ف ــي األديـ ـ ـ ــان ،غ ـيــر أن ـه ــا ف ــي األدي ـ ــان
مــرت ـب ـطــة بـ ـث ــواب اإلنـ ـس ــان ع ـلــى أف ـع ــال ــه في
الــدنـيــا .ويبقى الـصــراع قائمًا بــن اإلنـســان
وت ـ ـطـ ــويـ ــع قـ ـ ـ ــوى الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة أكـ ـ ـث ـ ــر ف ــأكـ ـث ــر،
واالسـتـفــادة مــن ث ــروات األرض الالمتناهية
ف ــي ت ـن ــوع غ ـن ــاه ــا ،وفـ ــي تــول ـيــدهــا عـنــاصــر
ج ــدي ــدة يـسـتـخــدمـهــا ال ـن ــاس أج ـم ـعــون على
اخـتــاف تنوع انتمائهم القومي أو الديني
أو تراتبهم الطبقي /االجـتـمــاعــي .بعد هذا
املدخل ،يمكن مالحظة ما يلي:
نقاط أساسية َّ
أوال :يمكن القول إن اليسار في جوهره معنى،
ً
شكال ومحتوى،
ورؤية تهتم بحياة اإلنسان
ً
روحًا ومادة ،وهذا الجوهر غير ثابت ،بل هو
متبدل .لكنه منحاز دائمًا للخير ضد الشر،
وللعدل ضد الظلم ،فالحياة التي جــاء على
قضاياها األنبياء والفالسفة واملصلحون،
ـاء
بناء وإعـمــارًا وارتـقـ ً
ومــالــوا إلــى تنميتهاً ،
في ميادينها كافة ،ألجل إعالء شأن اإلنسان:
عدالة اجتماعية ،وسلمًا دائمًا ،ونشرًا لقيم
ال ـحــق والـخـيــر وال ـج ـم ــال ..مــا زال جــوهــرهــا
تحققه اختلف َّ بتبدل أطر الحياة،
باقيًا ،لكن ّ
وأشكالها .وعلى ذلك ،فإن اإليديولوجيا ،أو
معظم حزم األفكار املعنية بتحقيق تلك القيم
لم تعد صالحة بحرفية نصوصها املطلقة.
مع إمكانية األخــذ بروحها ،وما يتوافق مع
الواقع املتبدل.
مـ ــن هـ ـن ــا ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول :ألـ ـي ــس ث ـ ّـم ــة ت ـج ـ ٍـن
عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ت ـق ـس ـي ــم
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ت ـق ـس ـي ـمــا
ح ـ ـ ـ ِّـدي ـ ـ ــا ،أي إلـ ـ ـ ــى ط ـب ـق ـت ــن م ـت ـن ــاق ـض ـت ــن،

ب  -االهـ ـتـ ـم ــام بــال ـت ـع ـل ـيــم ،وع ـ ـ ـ ّـده الـقـضـيــة
األولـ ـ ـ ــى ف ـه ــو األسـ ـ ـ ــاس ل ـك ــل ن ـم ــو وتـ ـط ــور،
بالد تعاني التخلف الشامل،
وخصوصا في ٍ
تعد مشكلة التعليم في عاملنا املعاصر أم
إذ ّ
املشكالت كلها ،فمنها املبتدأ ،وعندها الخبر،
فمبتدأ التعليم خطوة أولى باتجاه حضارة
العصر ،ولكن أي تعليم يعنينا؟ إنه التعليم
الديمقراطي ،ال في شموله املجتمع بأسره،
أو ف ــي تـ ـم ـ ّـدده أف ـق ـيــا ف ـح ـســب ،ب ــل ف ــي عمق
واملتعلم ..واالبتعاد
املعلم
ديمقراطيته بني
ِّ
ِّ
ع ــن ال ـت ـل ـقــن ،وتـحـفـيــظ ال ـن ـصــوص واألخ ــذ
ٌ
تعليم يفسح
بيد املبدع واملبتكر ،فاملطلوب

من تظاهرة عيد العمال ،بيروت في ( 2006 /5 /1فرانس برس)

وإعـ ـط ــاء إح ــداه ـم ــا ص ـفــة ال ـس ـي ــادة املـطـلـقــة.
ال ـيــوم ،وم ــع الـتـقـ ّـدم العلمي والتكنولوجي
تبدلت سمات الطبقة
اللذين فاقا كل تصورّ ،
العاملة ،وميزاتها ،إذ لــم يعد العامل يبيع
قـ ــوة ع ـم ـلــه ال ـع ـض ـل ـيــة ،ب ــل إن خ ـب ــرت ــه ،ومــا
معارف ،هي التي ترتقي
تكدس في ذهنه من َّ
باإلنتاج الـيــوم .كما أن اآللــة رفيعة ُّ التطور
ت ـقــف الـ ـي ــوم م ــع ال ـع ــام ــل ،وقـ ــد ت ـح ــل مـحـ َّـلــه
أحـيــانــا (نـحــو  85مليون روب ــوت فــي العالم
س ــوف ي ــأخ ــذون أم ـك ـنــة ع ـم ــال ف ــي عـمـلـهــم)،
ذهنية
مــا يجعل ه ــذه الـحـلــول بـحــاجـ ٍـة إل ــى
ٍ
مـتـطـ ّـورة للتعاطي مـعــه .ولــم يغفل ماركس
هذه الناحية ،إذ أشار إلى أنه ،مع كل إنجاز
علمي جديد ،علينا إعــادة النظر بأفكارنا..
قبال،
وإذا كــانــت اآلل ــة قــد استعبدت العامل ً
فإنها الـيــوم تـهـ ّـدد حياته أكثر مــن ذي قبل،
وتفرض على قوى اليسار البحث عن حلول
منطقية وعملية.
تقدم قد حــدث في البلدان
ما
ثانيًا :إذا كــان
َّ
املـتـطــورة صناعيًا ،فــإن الطبقة العاملة في
بلداننا (ب ـلــدان الـعــالــم الـثــالــث) لــم تستكمل
شــروط ِّ
سمات عامة
تكونها ،ولــم تصل إلــى
ٍ
ت ـم ـيــزهــا ،أو تـشـكــل ل ـهــا ث ـق ـ ًـا نــوع ـيــا حتى
ت ـض ــاف ــر ع ـل ــى أج ـن ـت ـه ــا ك ـ ــل مـ ــن االق ـت ـص ــاد
ٌ
الــريـعــي ،س ــواء فــي بــاد النفط الـتــي واتتها
ظروف منعت من وجود طبقة عاملة محلية
ٌ
لديها ،أم في البلدان األخرى «الثورية» التي
حكمها العسكر بأجهزتهم األمنية ،فقطعوا
نم ِّوها الطبيعي بتأميم املعامل التي
طريق ُ
ـدمــرهــا
ـ
ف
ـة،
ـ
ن
ـ
ي
ـ
م
أ
وال
ـرة،
ـ
ي
ـ
ب
ـ
خ
ـاد
ـ
ي
أ
ـا
ـ
ه
لــم تــدر
َّ
َّ
وشوه بنية طبقتها
متعدد األشكال،
الفساد
ّ
العاملةُ ،فأ ْخ ِضعت ُن َو َّي ُاتها للبيروقراطية
والـطـفـيـلـيــة ال ـل ـتــن تـكـسـبـتــا ع ـلــى أكـتــافـهــا.
وأوه ـم ـه ــا ال ـح ـك ــام ،وأب ــواق ـه ــم أن ـه ــا تعيش
االشـتــراكـيــة ،وتناضل وطنيًا ضــد دسائس
اإلم ـبــريــال ـيــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة .ول ـع ــل الـيـســار
َّ
الشيوعية ،ساهم
املتمثل بمعظم التنظيمات
في هذا األمــر ،على الرغم من مواقفه املعلنة
من البرجوازيتني ،الطفيلية والبيروقراطية،
ن ــاه ـب ـت ــي الـ ــدولـ ــة والـ ـشـ ـع ــب مـ ـع ــا ،ب ـي ــد أن ــه
مـتـحــالـ ٌـف مــع بـيــروقــراطـيــة الـعـسـكــر شريكة
الطفيلية.
ث ــال ـث ــا :ي ـم ـكــن أي ـض ــا إض ــاف ــة ف ـك ــرة الـ ـف ــوارق
الفردية التي أهملتها التجارب االشتراكية
السابقة ،تحت عـنــوان املـســاواة امليكانيكية

قضية العدالة
االجتماعية بمحتواها
اإلنساني ال تزال محور
مطالب الحركات
اليسارية سابقا واليوم
اليسار الجديد معني
بقضايا المجتمع
مباشرة ،إليجاد برامج
تحميه ،وتجنّبه أمراضًا
خطيرة

التي انعكست سلبًا على اإلنـتــاج واإلب ــداع.
ال ـعــامــل امل ـه ـنــدس أو الـخـبـيــر ه ــو ال ـي ــوم من
ي ـت ـع ــاط ــى مـ ــع أدوات الـ ـحـ ـض ــارة امل ـع ـق ــدة،
ُّ
ِّ
ويطو ُرها ،ما يعد أساسيًا في
ويبدع فيها
تقييم أدائه بني زمالئه ،فالفوارق الطبيعية
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ب ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وه ـ ـ ــي أق ـ ـ ـ ــرب إل ــى
الـتـ ّ
ـدرج النسبي .وعلى ذلــك ،يقع االستغالل
الرأسمالي على عاتق الطبقة العاملة ،وعلى
شـغـيـلــة آخ ــري ــن ،وف ـئ ــات اجـتـمــاعـيــة أخ ــرى،
وبنسب تتوافق مــع ذلــك الـتــدرج! ومــن هنا،
ُّ
ال ـي ـســار أيـنـمــا وج ــد ي ـعــد نـصـيـرًا لـلـشــرائــح
الدنيا ،األكثر ضعفًا.
رابعًا :لعل أهم قضية تشغل بال الناس اليوم
َّ
مسألة املواطنة ،وحقوق اإلنـســان الفرد
هي
بـمـعــانـيـهــا ك ــاف ــة ،الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية والثقافية واإلداريــة ،وبخاصة
في بلدان مثل بلداننا التي فيها ٌّ
كم كبير من
األطياف القومية والدينية واملذهبية ..فحني
ينال الفرد في املجتمع حقوقًا متساوية ،وفق

الفساد واالستبداد معًا
محاربة ظواهر الفساد واإلفساد مهمة أولى لمن يريد البناء المتين،
المضادة
فال شيء مثل الفساد قادر على تدمير أي بناء ،إنّه أشبه بالثورة
ّ
التي تأكل روح المجتمع وطالئعه المبدعة .وغالبا ما يرتبط الفساد
باالستبداد فهو صنوه ومحتواه ،وهما نقيضا التقدم واالرتقاء..
بل إن االستبداد أبو الفساد في ميادين كثيرة .ومن هنا ،تشكل حماية
المجتمع من آفته حجر أساس في كل بناء يراد له النمو واالستمرار.
ويبقى وجود الحريات ومبادئ الديمقراطية عتبة أولى نحو سالمة
المجتمع من آفاته كافة.

قــدراتــه وإمـكــانــاتــه ،تصونها قــوانــن عــادلــة،
كتلك املعلن عنها في الالئحة العامة لحقوق
حريات متساوية أيضًا،
اإلنسان .وحني يحقق
ٍ
تأشيرة تؤهله للدخول
يعني أنه حصل على
ٍ
إلى عالم اإلبداع ،ما يعني :زيادة اإلنتاج كمًا
ونوعًا ،وبالتالي املساهمة في حل مشكالت
الـنــاس املـتــزايــدة ،ربـمــا ال على ِّ
صعيد الفرد
أو املجتمع الــواحــد املنعزل ،بــل على صعيد
اإلنسانية كلها .وهذا ما يجب أن يبني عليه
الـيـســار مفاهيمه! أمــا الــزعــم بـقـيــادة العالم،
حزب واحد ،وإيديولوجية
وتوجيه دفته عبر ٍ
واحدة ،ففي ذلك مصادرة للسياسة ،وتأطير
ل ـل ـح ـي ــاة ،وت ـق ـل ـي ـ ٌ
ـص لــرحــاب ـت ـهــا وت ـن ـ ّـوع ـه ــا،
وت ـج ــاه ــل ف ـك ــرة حــرك ـت ـهــا ال ــدائـ ـم ــة ال ـقــائ ـمــة
على التناقض ،وميالد الجديد دائمًا وأبـدًا،
وبالتالي الحد من اإلبداع.
خامسًا :ال أحد يمتلك الحقيقة كاملة ،وهذا
ينسجم مع فطرة اإلنسان وقوانني الطبيعة.
وال بد لليسار الجديد من أن ينحو باتجاه
الليبرالية ،بوصفها الحرية التي افتقدتها
األنـظـمــة االشـتــراكـيــة ،وأحــزابـهــا الشيوعية،
وسيلة ال غنى عنها في النضال ألجل
وهي
ٌ
ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ..وإذا ك ــان اإلن ـس ــان ال
يستطيع العيش بــدون إيديولوجيا ،فال بد
مــن امـتـحــان ه ــذه اإليــديــولــوجـيــا عـبــر حــريـ ٍـة
تنافسها مــع اإليــديــولــوجـيــات األخ ــرى على
أرض ال ــواق ــع ،ومـصـلـحــة اإلنـ ـس ــان .أل ــم يقل
مــاركــس إن «ال ــواق ــع هــو ال ــذي ي ـحـ ّـدد صحة
الفكرة من عدمها ،»..وهــذا ال يتحقق إال في
أجــواء من الحرية والديمقراطية ،املحميتني
بــال ـقــوانــن وال ـق ـضــاء املـسـتـقــل كـلـيــا وحــريــة
الصحافة واإلعالم..
َّ
ســادســا :على الــرغــم مــن أن الـهــوة بــن تطور
تقدم ،غدت
بلداننا وما وصل العالم إليه من ّ
أوسع مما يمكن ردمه ،فال بد من إبعاد حاالت
اإلحباط والتشاؤم ،والقول إن العالم سبقنا،
ول ــم يـعــد لـنــا إمـكــانـيــة لـقـطــع الـبـعــد الـشــاســع
بيننا وبينه .أب ـدًا ،فلكل مجتمع بنيته ،وما
يـمـ ِّـيــز إنـســانــه ،ولـكــل أرض أو بيئة سماتها
الخاصة .وبالتالي ،وجــود اإلمكانية إلبــداع
إنـتــاج مختلف يلبي حــاجــات إنسانية قائم
وي ـت ـس ــع ،فــال ـعــالــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـص ــراع
املحتدم ،يتجه نحو نوع من التكامل على غير
صعيد ،فـخــال الـعـقــود الـثــاثــة صـعــدت دول
ٌ
مثال ،إذ كانت في عداد بلداننا،
يمكن اتخاذها ً
كالهند وتركيا وماليزيا وسنغافورة.
واستنادًا ملا تـقـ ّـدم ،وإذا كــان البــد من تقديم
أج ـنــدات عمل لجيل الـشـبــاب مــن يـســار هذه
األيام ،فيمكنهم إعطاء األولوية ملا يلي:
مهام اليسار الجديد الرئيسة

أ– لعل قضية العدالة االجتماعية بمحتواها
اإلن ـ َّ
ســانــي ال ت ــزال م ـحــور مـطــالــب الـحــركــات
الـيـســاريــة الـتـقـلـيــديــة ســابـقــا ،أو مساعيها،
وهي ٌ
ٌ
مستمر في أفق الطامحني إليها،
حلم
وإن اخ ـت ـل ـفــت م ـعــاي ـيــرهــا ب ــن زمـ ــن وآخـ ــر.
وامل ـع ـن ــى ف ــي م ـف ـهــوم ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
توزيع الـثــروات الوطنية بني أفــراد املجتمع
دونـ ـم ــا ف ـ ــوارق ص ــارخ ــة ،ووف ـ ــق م ــا ي ـقـ ّـدمــه
كــل ف ــرد ،مــع مــاحـظــة أن الـعـمــل عـلــى زي ــادة
اإلنتاج ،وتنوعه ،ومكافحة الفساد ،يساهم
فــي تغطية مــا يمكن أن ُيـحــدثــه تـطــور اآللــة
املـ ـش ــار إل ـي ـه ــا م ــن ت ـق ـل ـيــص ل ـف ــرص ال ـع ـمــل،
وزيادة البطالة التي قد تنشأ عن تطور اآللة.

في املجال لتفتيح ذهنية املتعلم ،وإكسابه
ـا
مـ ـ ـه ـ ــارات اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ،مـ ــا ي ـت ـي ــح لـ ــه م ـس ـت ـق ـبـ ً
االنخراط اإليجابي في عملية تنمية بالده.
ج  -الحرص على سالمة أسس الديمقراطية،
ومـ ـق ـ ّـوم ــاتـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــذه م ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـق ــوان ــن
ال ـن ــاظ ـم ــة ل ـت ـشــكــل ال ـه ـي ـئ ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ُّ
الــرئـيـســة كــاملـجــالــس التشريعية ،ومجالس
املدن واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع
األهلي واملدني ووسائط اإلعــام ،فال يجوز
تحد من
تقييد حرياتها بقوانني استثنائية ّ
ميزات خاصة ألية
دورهــا ،وال يجوز إعطاء
ٍ
جـهــة حـكــومـيــة م ـح ـ ّـددة ،كـمــا هــو ال ـحــال في
بـلــدان عربية كثيرة ،كأجهزة األم ــن ووزارة
الــدفــاع وحاشية الحاكم عمومًا .وال بــد من
ضبط والية الرئيس بدورة أو اثنتني ال أكثر،
كما البد من إلغاء فكرة تمجيد الرئيس التي
ّ
ويتكرس ،وبالتالي يعم
يبدأ بها االستبداد
الفساد ومنه الخراب أيضًا.
د  -قـضــايــا امل ــرأة وال ـط ـفــل .مــن أه ــم مفاهيم
الـ ـيـ ـس ــار ال ـ ـيـ ــوم ،تـ ـب ــرز م ـس ــأل ــة م ــواقـ ـف ــه مــن
قضايا امل ــرأة ،واألط ـفــال ،بوصفهما الحلقة
األض ـع ــف ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات ،وخ ـصــوصــا في
املتخلف مـنـهــا ،إذ ال ي ــزال الــرجــل يـمـ َّـيــز عن
امل ــرأة فــي مسألة األجــر األعـلــى مقابل العمل
الــواحــد .إضافة إلــى ميزات اجتماعية تعود
مستمدة مــن العهود اإلقطاعية
إلــى ع ــادات
ّ
ومــا قبلها .ويمكن التذكير بفكرة ماركس:
«التغيرات االجتماعية العظيمة مستحيلة
ب ـ ــدون ث ـ ــورة ن ـس ــائ ـي ــة ،وت ـ ـقـ ـ ّـدم أي مـجـتـمــع
ي ـق ــاس م ــن خـ ــال وضـ ــع املـ ـ ــرأة فـ ـي ــه» .وثـ ّـمــة
مشكالت ال تزال قائمة في مجتمعاتنا
بقايا
ٍ
(زواج ال ـقــاصــرات واألط ـف ــال ،خـتــان األنـثــى،
جــرائــم الـشــرف .. ،إل ــخ) .أمــا األطـفــال فيجري
اسـتـغــالـهــم ف ــي ال ـع ـمــل وف ــي حــرمــان ـهــم من
خصوصيات
التعليم .ولكل من املرأة والطفل
ٌ
تـخـتـلــف ع ــن ال ــرج ــل ،وبـسـبـبـهــا ي ـت ـحـ ّـول كل
منهما إلــى سـلـعـ ٍـة ُيـتــاجــر بـهــا عـلــى النطاق
العاملي ،وخصوصا زمن الحروب .إذ ترتكب
فظاعات من الظلم اإلنساني الــذي يقع على
هــذيــن الـكــائـنــن الـجـمـيـلــن .وم ــا حـصــل في
سورية خير دليل (مليونا طفل سوري خارج
إطار عملية التعليم)
هـ  -اليسار الجديد معني بقضايا املجتمع
م ـبــاشــرة ،إلي ـج ــاد ب ــرام ــج تـحـمـيــه ،وتـجـ ّـنـبــه
أمراضًا خطيرة غالبًا ما تنجم عن ممارسات
أجنحة من البرجوازية الطفيلية ،مثل مافيات
تجارة املخدرات والرقيق واألعضاء البشرية!
إذ إن األطـفــال وجيل اليافعني والشباب هم
أكـ ـث ــر ض ـح ــاي ــاه ــا .وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـح ـمــي تـلــك
التجارة أفراد في الحكومات االستبدادية ،إذ
تستغل األنظمة الديكتاتورية ،وحاشيتها
الـ ـف ــاس ــدة خ ـص ــوص ــا ،ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة الـ ُـع ـمــريــة
لتنظيمها فــي مليشيات عسكرية تقودها،
في النهاية ،إلى املوت أو العجز الدائم .ومن
ذلك ما نراه اليوم من فصائل مختلفة ،تسرح
في سورية وليبيا واليمن وغيرها من البالد.
و -البــد لليساري مــن أن يكون مهتمًا بــدور
مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي ،تـلــك ال ـتــي كــانــت
َّ
محرمة في التجارب االشتراكية ،والشيوعية
السابقة ،بــل إنها كانت موضع اتـهــام ،على
الرغم من أنها رديف للدولة في املحافظة على
أمن املجتمع وسالمته العامة .إذ تخفف مما
تخلفه الرأسمالية من قسوة بالغة في حياة
ِّ
املجتمع ،فتساهم ،عبر أنشطتها ،بتجاوز
ح ـ ــاالت ال ـت ـخ ـلــف م ــن ف ـقــر وجـ ـه ــل ،وانـ ـع ــدام
خـ ـ ـب ـ ــرات ،وم ـ ـ ــرض وان ـ ـ ـحـ ـ ــراف ،إنـ ـه ــا ت ـمـ ّـكــن
املجتمع من نفسه توعية وإرشادًا ،وبث روح
الثقة بالحياة وفي البناء والتنمية.
ز -يحتاج اليسار الجديد إلــى إع ــادة النظر
في رؤية كارل ماركس للدين إذ َّ
عرفه بـ «زفرة
اإلنسان املضطهد أو املظلوم ،وأنــه عــزاء من
ال عــزاء لــه ،وروح مــن ال روح لــه ،إذ َس َح َقها
تحالف اإلقطاعي املستبد ورجل الدين الذي
ُ
وع ــد املـسـحــوقــن بـنـمـ ِّـو روح ـهــم فــي الحياة
ـاذ
الـثــانـيــة األب ــدي ــة» .فــالــديــن ،فــي عـمـقــه ،مـ ٌ
على نحو مــا ،ولــم يكن ماركس ليؤيد إلغاء
الدين بمرسوم ،بل في العمل على رفع الظلم
وأسباب القهر والقمع واالستغالل.
(كاتب سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

MEDIA

أخبار

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»
مارك زوكربيرغّ ،
أن الشركة تخطط
إلطالق منتجات صوتية عدة خالل
أشهر ،منها غرف صوتية مباشرة
شبيهة بتطبيق «كلوب هاوس»،
باإلضافة إلى وسيلة للمستخدمين
إليجاد وتشغيل المدونات الصوتية
(بودكاست).

فتحت «الخدمة الفيدرالية
لمكافحة االحتكار» في روسيا
قضية بشأن شركة «غوغل»
األميركية تستهدف موقعها
«يوتيوب» إلساءة استغالل هيمنتها
على سوق خدمات الفيديو ،مشيرة
إلى ّ
أن إجراءاتها أدت إلى حظر
وحذف مفاجئين لبعض الحسابات.

رفع جيمس أوكيف ،وهو مح ّرض
أميركي يميني واجهت مجموعته
«بروجكت فيريتاس» انتقادات
ضد
عدة ،بسبب عمليات سرية شنتها
ّ
مؤسسات إعالمية ومجموعات
ليبرالية ،دعوى قضائية ضد شركة
«تويتر» التي منعته من منصتها،
بتهمة التشهير.
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منعت شركات اإلنترنت الصينية
المستخدمين من إعادة نشر
مقال طويل كتبه رئيس الوزراء
السابق ،ون جيا باو ،رثاء لوالدته
الراحلة ،نُشر يوم الجمعة الماضي،
في إجراء رقابي غير متوقع
ضد عضو بارز في الحزب
الشيوعي الحاكم.

َ
عرقل
يظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي
ّ
تعده منظمة «مراسلون بال حدود» أن العمل الصحافي ي ُ
كليًا أو جزئيًا في  73بالمئة من البلدان ،تحت وطأة وباء كورونا واالستبداد والقمع وأزمة الثقة

الصحافة تحتضر تحت وطأة كورونا واالستبداد
بيروت ــ العربي الجديد

ُ
فــي تقريرهــا الســنوي الــذي نشــر أمــس
الثالثــاء ،تقــول منظمــة «مراســلون بــا
ً
«تدهورا
حــدود» إن حريــة الصحافــة عانــت
ً
كبيرا» منذ انتشــار الوباء في جميع أنحاء
العالــم ،وهــي معلومــة ليســت بجديــدة على
القطــاع اإلعالمــي الــذي عانــى ،فــوق أزماتــه
أزمات جديدة خالل العام املاضي.
السابقة،
ٍ
ّ
لكــن املنظمــة تقـ ّـدم أرقامــا وإحصــاءات
واضحــة ،تشــير إلــى مــدى احتضــار
الصحافــة تحت وطأة وبــاء كورونا والقمع
واالســتبداد .فقــد رســم املؤشــر العاملــي
الجديــد لحريــة الصحافــة الــذي تصــدره
املنظمــة ،والــذي يقيم أوضــاع الصحافة في
 180دولــة ،صــورة قاتمــة وخلــص إلــى أن
 73باملئــة مــن دول العالــم تعانــي مشــكالت
خطيــرة مــع الحريــات اإلعالميــة .تشــير
ّ
املنظمــة إلــى أن الــدول اســتخدمت جائحــة
الفيروس»ذريعــة ملنــع وصــول الصحافيــن
إلــى املعلومــات واملصـ ًـادر والتقاريــر فــي
ّ
هــذا املجــال» ،موضحــة أن هــذا النمــط
علــى وجــه التحديــد كان ســائدا فــي آســيا
والشــرق األوســط وأوروبــا .كمــا أشــارت
ـاض ثقــة الجمهــور فــي الصحافــة
إلــى انخفـ
ً ّ
نفســها ،قائلة إن  59باملئة من األفراد الذين
شــملهم االســتطالع فــي  28دولــة زعمــوا
أن الصحافيــن «يحاولــون عم ـدًا تضليــل
الجمهــور مــن خــال اإلعــان عــن معلومــات
يعرفون أنها خاطئة».
تتوافــق هــذه األرقــام مــع عــدد الــدول القابعة
في املنطقة الحمراء أو السوداء على خريطة
حريــة الصحافــة التــي تنشــرها املنظمــة
ّ
ـام
فــي إبريل/نيســان مــن ّكل عــام ،قبــل أيـ ٍ
مــن «اليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة» (3
مايو/أيــار) ،حيــث ُيعتبــر الوضــع صعبــا أو
خطي ـرًا للغايــة ،وأيضــا تلــك املوجــودة فــي
املنطقــة البرتقاليــة ،حيث يبقى وضع العمل
الصحافــي «إشــكاليًا» .سـ ّـجلت «مراســلون
ّ
حريــة
صارخــا فــي
بــا حــددود» تدهــورًا
ً
العمــل الصحافــي ،كاشــفة عــن معوقــات
ّ
اإلخباريــة .ففــي
تعتــرض ســبيل التغطيــة
ســياق األزمــة الصحيــة ،بات من املســتعصي
علــى الصحافيــن الوصــول إلــى مــكان
األحداث ومصادر املعلومات على حد سواء.
ويســلط «مقيــاس إيديلمــان  »2021الضــوء
علــى مؤشــر مقلــق آخــر ،يتمثل فــي عدم ثقة
املواطنني بوســائل اإلعالم ،حيث يعتقد 59
باملئــة مــن املشــاركني فــي االســتبيان الــذي
شــمل  28بل ـدًا ،أن الصحافيــن يحاولــون
عم ـدًا تضليــل النــاس مــن خــال نشــر
معلومــات يعرفــون أنهــا خاطئــة .ومــع ذلك،
فــإن املهنية والتعدديــة الصحافية تجعالن
مــن املمكــن مواجهــة املعلومــات املضللــة
و«األوبئــة املعلوماتيــة» ،أي التدليــس
ونشــر اإلشــاعات .وفــي هــذا الصــدد ،يؤكــد
األمني العام ملنظمة «مراســلون بال حدود»،
كريستوف ديلوار ،أن «الصحافة هي أفضل
التضليل اإلعالمي .لســوء الحظ،
لقــاح ضد َ
غالبــا مــا ُيعرقــل العمــل الصحافــي لعوامــل
سياســية واقتصاديــة وتكنولوجيــة ،بــل
ـدواع ثقافيــة فــي بعــض األحيــان .فأمــام
ولـ ٍ
انتشــار املعلومــات املضللــة عبــر حــدود
البلــدان وعلــى املنصــات الرقميــة ووســائل
التواصــل االجتماعــي ،تظــل الصحافــة هــي
الضامن الرئيسي للنقاش العام الذي يقوم
على الحقائق الثابتة».
الوضــع املقلــق فــي العالم العربــي واملنطقة،
ضــوح فــي تقريــر املنظمــة التــي
يظهــر بو ّ
تشــير إلى أنه «في خضم الغضب الشــعبي
الــذي تفاقــم بســبب جائحــة كوفيــد 19-فــي
مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط ،كشــفت
األزمــة الصحيــة النقــاب عــن الحالــة املقلقــة
لصحافــة تحتضــر ببــطء تحــت هــول
السياســات القمعيــة .ذلــك أن املنطقــة ال
تــزال تقبــع فــي الجــزء املظلــم علــى خريطــة
التصنيــف العاملــي ،إذ توجــد  12دولــة مــن
الشــرق األوســط فــي املنطقتــن الحمــراء
والســوداء ،حيــث ُيعتبــر وضــع الصحافــة

علــى التوالــي صعبــا وخطي ـرًا للغايــة ،وهو
مــا ّ
يفســر الجمــود الصــارخ لهــذه الــدول في
جدول الترتيب».
فبــن فــرض تعتيــم تــام علــى البيانــات
واألرقــام املتعلقــة بالحالــة الوبائيــة
وإجبــار وســائل اإلعــام علــى نقــل الروايــة
الرســمية ،شــكلت الجائحة فرصة ملواصلة،
بــل وتكثيــف ،املمارســات القائمــة لتكميــم
الصحافــة فــي أكثــر دول الشــرق األوســط
اســتبدادًا ،بحســب املنظمة .ففي الســعودية

 73بالمئة من دول
العالم تعاني مشكالت
خطيرة مع الحريات
اإلعالمية

( )170ومصــر ( )166وســورية ( ،)173حيــث
تبســط الســلطات بالفعــل ســيطرة مطلقــة
تقريبــا علــى وســائل اإلعــام مــن خــال
قوانــن وهيئــات تنظيميــة شــديدة التقييــد
لحريــة الصحافــة ،وجــدت حكومــات هــذه
الــدول فــي أزمــة كورونــا فرصــة إلحــكام
قبضتهــا علــى الحقــل اإلعالمــي .فــي مصــر،
حيــث يســمح القانــون بحجــب وســائل
اإلعــام وســجن الصحافيــن بتهمــة «نشــر
أخبــار كاذبــة» ،حظــرت الحكومــة نشــر أي

لبنان بين الدول التي شهدت أكبر تراجع لحرية الصحافة (األناضول)

حرية ضيقة

بحسب املنظمة ،لم يسبق أن شهدت خريطة حرية الصحافة
«منطقــة بيضــاء» ضيقــة بهــذا الشــكل منــذ عــام  ،2013أي
منــذ بــدء العمــل بمنهجيــة التقييم .فمن أصــل البلدان الـ180
التي يشملها التصنيف ،أصبحت  12دولة فقط قادرة على
توفيــر بيئــة مواتيــة للعمــل الصحافــي ،وهــو مــا يمثــل  7في
ً
املائة فقط من إجمالي دول العالم( ،بدال من  8في املائة عام
 .)2020ذلك ّأن نســخة  2021من التصنيف شــهدت خروج
أملانيــا ( )13مــن املنطقــة البيضــاء ،بعــد اعتــداء متظاهريــن
مقربــن مــن الحــركات املتطرفــة وأتبــاع نظريــة املؤامــرة على
عشــرات الصحافيــن خــال تظاهــرات احتجاجيــة ضــد
التدابيــر الصحيــة املفروضــة فــي ســياق كورونــا .وتحتــل
النرويــج صــدارة التصنيــف العاملــي للعــام الخامــس علــى
التوالــي ،رغــم ّأن وســائل اإلعــام واجهــت بعــض الصعوبات
فــي الوصــول إلــى املعلومــات العامــة املتعلقة بالوبــاء .وبينما
احتفظــت فنلنــدا بموقعهــا فــي املركــز الثانــي ،اســتعادت

السويد املرتبة الثالثة ،التي خسرتها العام املاضي لحساب
الدنمــارك ( .)4ومــا زال وضــع حريــة الصحافــة في الواليات
املتحدة ( )44جيدًا إلى ّ
حد ما ،رغم ّأن العام األخير من والية
دونالد ترامب الرئاســية ،شــهد عددًا قياســيًا من االعتداءات
(نحــو  )400واالعتقــاالت فــي صفــوف الصحافيني (،)130
بحســب املنظمــة األميركيــة لتعقــب حريــة الصحافــة .مــن
جهتها ،تراجعت البرازيل أربعة مراكز ،لتتقهقر إلى املنطقة
الحمــراء ،حيــث الوضــع صعــب بالنســبة ملمارســة العمــل
الصحافيُ .وي َّ
فسر هذا التراجع بما يطاول الصحافيني من
إهانــات وشــتائم ،إلــى جانــب حمــات التشــهير املنظمة التي
أصبحت السمة املميزة للرئيس جايير بولسونارو وعائلته
ً
وأقاربــه .كمــا تضــم املنطقــة الحمراء دوال مثــل الهند ()142
واملكســيك ( )143وروســيا ( ،)150التــي كرســت أجهزتهــا
القمعيــة للحـ ّـد مــن التغطيــة اإلعالميــة للتظاهــرات املتعلقــة
باملعارض ،أليكسي نافالني.

بيانــات أو إحصائيــات تتعــارض مــع تلــك
الصــادرة عــن وزارة الصحــة ،حيــث أقدمــت
علــى حجــب أكثــر من ثالثني موقعًا إخباريًا
وصفحــة إلكترونيــة فــي ذروة الوبــاء ،إذ ال
تبــدي الســلطات أي تســاهل مــع مــن يشــكك
فــي صحــة الحصيلــة الرســمية أو يلــوح
بإمكانية إخفاء األرقام الحقيقية.
كمــا خلفــت الرقابــة علــى تدفــق املعلومــات
آثــارًا وخيمــة فــي ســورية ،التــي يعيــش
مواطنوهــا منــذ فتــرة طويلــة علــى وقــع
تعتيم إعالمي كبير في ما يتعلق بانتشار
الفيــروس .وكمــا هــو الحال في مصر ،قررت
حكومة األسد أن تكون «سانا» هي املصدر
الوحيــد للمعلومــات املعتمــدة .وفــي خضــم
هذه السيطرة املطلقة على تدفق املعلومات
فــي املنطقــة ،الحظــت هيئــة الصحافيــن
الســعوديني ،رغــم قربهــا مــن الحكومــة،
انخفاضــا فــي معــدالت اإلقبال على وســائل
اإلعــام املحليــة ،حيــث بــات املواطنــون
يبحثون عن املعلومات مباشــرة من املواقع
الرسمية للمؤسسات الحكومية.
وإذا كان وضــع الصحافيــن فــي لبنــان
( )107قــد شــكل نموذجــا ُيحتــذى بــه فــي
املنطقــة علــى مدى عدة ســنوات ،فــإن الواقع
قــد تغيــر بشــكل كبيــر اليــوم ،حيــث أضحت
ممارســة النشــاط الصحافــي بحريــة أم ـرًا
ينطــوي علــى خطــورة شــديدة ،وال ســيما
عندما يتعلق األمر بكشف فضائح الفساد.
وهــو مــا تأكــد بجــاء فــي فبراير/شــباط،
حيــث اغتيــل اإلعالمــي واملحلــل السياســي
لقمــان ســليم .كما عــادت محنة الصحافيني
امليدانيــن إلــى الواجهــة مــع اســتئناف
مظاهــرات الحــراك الشــعبي ،التــي كانــت قــد
توقفــت خــال فتــرة حظــر التجــول بســبب
الوباء ،حيث ُسجلت العديد من االعتداءات
على املراسلني واملصورين ،سواء على أيدي
متظاهرين أو من قبل عناصر ُالشرطة.
فــي بلــدان أخــرى مــن املنطقــة ،قـ ّـوض الحــق
فــي الوصــول إلــى املعلومــات ،بينما تســعى
الســلطات لتهدئــة العواقــب االجتماعيــة
للوبــاء ،علمــا أن زيــادة وتيــرة االعتقــاالت
وحظــر النشــر جــاءت لتعــزز ترســانة
ً
التدابيــر القمعيــة املعمــول بهــا أصال .فعلى
ســبيل املثــال ،شــهد األردن ( )129حبــس
َ
مســؤولني مــن قنــاة رؤيــا لفتــرة وجيــزة في
إبريل/نيســان علــى خلفيــة إذاعــة تقريــر
ناقــد إلجــراءات الحجــر املنزلــي ،حيــث
اشــتكى ســكان حــي شــعبي فــي العاصمــة
عمــان مــن حظــر التجــول واســتحالة كســب
لقمة العيش .وبينما جاء هذا الوباء ليعزز
مشــاعر االســتياء العــام ويدفــع املعلمــن
للتظاهــر مــن أجل املطالبــة بزيادة الرواتب،
لــم تدخــر الســلطات أي جهــد في حظر نشــر
كل مــا لــه صلــة بهــذا املوضــوع ســواء علــى
وسائل اإلعالم أو في الحسابات الشخصية
على منصات التواصل االجتماعي.
ُ
وفــي العــراق ( ،)163اتهمــت وســائل اإلعــام
بالتحريــض علــى التمــرد وتشــجيع
املتظاهريــن علــى عــدم املســؤولية ،وذلــك
علــى خلفيــة التغطيــة املكثفــة للمظاهــرات
املناهضــة للحكومــة فــي إقليــم كردســتان
العــراق احتجاجــا علــى تجميــد رواتــب
موظفــي اإلدارات العامــة وعلــى مختلــف
تدابيــر تقييــد حركــة املواطنــن فــي ســياق
جائحة كوفيد.19-
وبســبب القمــع الــذي تمارســه الســلطات
علــى الصحافيــن ووســائل اإلعــام ،ال
تــزال إيــران مــن أســوأ بلــدان العالــم ترتيبــا
منــذ إصــدار تصنيــف مراســلون بــا حــدود
فــي عــام  .2002وقــد ازداد الوضــع تدهــورًا
مــع أزمــة كوفيــد ،19-التــي تحــاول ســلطات
طهــران التقليــل مــن شــأنها .كمــا أن إيــران
هــي الدولــة التــي أعــدم فيهــا أكبــر عــدد مــن
الصحافيــن فــي الخمســن ســنة املاضيــة،
وكان آخرهــم مديـ ُـر قنــاة تلغــرام آمــد نيــوز،
روح الله زم ،الذي نفذ في حقه حكم اإلعدام
في  12نوفمبر/تشــرين الثاني  2020لدوره
في اندالع مظاهرات شتاء  2018-2017ضد
الفساد والوضع االقتصادي للبالد.
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منوعات فنون وكوكتيل
قضية

القاهرة ــ صفية عامر

ّ
اتـفــق املـبــدعــون فــي كــل املـجــاالت
ال ـف ـن ـيــة ،ع ـلــى ّأن م ـصــداق ـيــة أيّ
ع ـمــل ف ـن ــي ،تـكـمــن ف ــي مطابقته
لــأ ّحــداث مــن الناحية الزمنية والواقعية،
لـكــنـهــا تعتمد ب ــاألس ــاس عـلــى فـهــم الــواقــع
ج ـي ـدًا ،وتـقــديــم رواي ــة مختلفة مــن منظور
ّ
خيالي مختلف .ذلك أن إعادة تدوير الواقع
ك ـم ــا هـ ــو تـ ـم ــام ــا ،ي ـم ـك ــن أن ت ــدخ ــل ضـمــن
الـبــروبــاغــانــدا أو الـتــوجـيــه املـعـنــوي ،الــذي
يلغي تفكير املتلقي ويمنعه مــن التخيل.
لكن ،بالنظر إلى املسلسالت التي تنتجها
املخابرات العامة املصرية بواسطة شركتها
«سـيـنــرجــي» مــن خ ــال ه ــذا امل ـب ــدأ ،سنجد
ً
ّ
أن ت ـلــك األعـ ـم ــال ق ــد ح ــذف ــت واقـ ـع ــا كــامــا
واستبدلته بآخر ،وهذا ليس نتيجة لخيال
م ـب ــدع أو رؤيـ ــة ف ـن ـيــة ،ب ــل خ ــدم ــة ألغ ــراض
سياسية بحتة ،تخرج كليًا عن نطاق الفن
والحرية ،كما ظهر في كثير من األعمال هذا
ال ـعــام .إذ ال يـكــف الـنـظــام امل ـصــري الحالي
ع ــن م ـح ــاوالت ــه لـتـغـيـيــب ال ــوع ــي ّوتــزي ـيــف
التاريخ ،وتوجيه الرأي العام لتبني وجهة

تأت األعمال الدرامية التي تنتجها شركة «سينرجي» متمادية في تخيل األحداث وحسب،
لم ِ
بل تعمل على تشويه وتزوير وقائع شهدها الشارع المصري في السنوات األخيرة

المسلسالت المصرية
التاريخ على هوى المخابرات
نظر واح ــدة تجاه األح ــداث والقضايا ،في
م ـحــاولــة مـنــه لـطـمــس ذاكـ ــرة أج ـي ــال ،رغـبــة
ف ــي تـجـمـيــل ص ــورت ــه وشـيـطـنــة امل ـعــارضــة،
بالتوازي مع تقديم رجال األجهزة األمنية
فــي ص ــورة مــائـكـيــة ال تـخـطــئ ،تـقــوم على
خدمة البالد والعباد .إحدى تلك الوسائل،
ه ــي ال ــدرام ــا بــأنــواع ـهــا ،سـ ــواء سينمائية
أو ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــع س ـي ـطــرة
شركة «سينرجي لإلنتاج الفني» ،التابعة
للمخابرات العامة املصرية ،والقائمة على
مجمل اإلنـتــاج التليفزيوني فــي السنوات

األخ ـيــرة .ضمن هــذه األع ـمــال الــدرامـيــة التي
تـعــرض فــي شـهــر رم ـضــان ال ـحــالــي ،مسلسل
«القاهرة  -كابول» ،تأليف عبد الرحيم كمال،
وإخ ــراج حـســام عـلــي ،بطولة ط ــارق لطفي،
وخ ــال ــد الـ ـص ــاوي ،وف ـت ـحــي ع ـبــد ال ــوه ــاب،
ونبيل الحلفاوي ،وحنان مطاوع .وبحسب
القائمني على العمل ،فهو يرصد املؤامرات
التي تتعرض لها املنطقة العربية ومصر،
على مــدى أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود ،مــن خالل
ّ
ثالثة أصدقاء قدامى ،لكن األول تحول إلى
إرهــابــي ،والثاني إعالمي مسؤول عن نقل

مسلسالت تخرج
عن نطاق الفن لتخدم
بروباغندا النظام
في مصر

ّ
الـحـقــائــق ،لـكــنــه يتبع مصلحته الـخــاصــة،
واألخير ضابط شرطة يواجه تلك الشرور،
وهــو الهدف الــذي ال تخطئه عني ّ
عمن هو
املخلص الشريف للوطن مــن بينهم ،الــذي
وعـ ــى م ـنــذ وقـ ــت مـبـكــر خ ـطــر «ال ـج ـمــاعــات
اإلسالمية» .هو األمر الذي استدعى العودة
للوراء إلى سبعينيات القرن املاضي ،فترة
حكم الرئيس املـصــري الــراحــل محمد أنــور
ال ـس ــادات ،ومــا حــوت الصحافة وقتها من
موقف القيادة الرسمية تجاه «املجاهدين
األفغان» في مواجهة االحتالل السوفييتي،

جرعات متزايدة
في ّ
كل عام ،تنهمك
المخابرات المصرية في
زيادة عدد المسلسالت
والمن َتجة
المعروضة،
ُ
من خالل الشركات التابعة
لها ،وأبرزها «سينرجي».
سيناريوهات ُتشعر المشاهد
ّ
بأن من كتبوها ليسوا
مؤلّفين عاديين ،إنّما هي

أعمال مكتوبة داخل أروقة
األجهزة األمنية ،تستعرض
بطوالت الجيش والمخابرات،
و ُتدين ّ
كل ما هو معارض
للنظام .وهناك عدة
وجوه فنية بارزة تتصدى
لتأدية هذه األدوار،
أبرزها محمد رمضان،
وياسر جالل (الصورة).
خالد الصاوي في «القاهرة  -كابول» (فيسبوك)

اليف ستايل

كارين إليان ضاهر

فــي ظــل جائحة كــورونــا ،كثرت التغييرات
ف ـ ــي حـ ـي ــاتـ ـن ــا ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،وف ـ ـ ــي املـ ـن ــاسـ ـب ــات
وح ـف ــات ال ــزف ــاف خ ـصــوصــا ،ف ــاإلج ــراءات
الــوقــائـيــة املـطـلــوبــة جعلتها أكـثــر بساطة.
ك ـمــا ت ــراج ــع ع ــدد امل ــدع ــوي ــن ف ــي م ـثــل هــذه
امل ـنــاس ـبــات .ه ــذه ال ـظ ــروف ،انـعـكـســت على
امل ــوض ــة ع ـمــومــا ،وع ـلــى املــاك ـيــاج تـحــديـدًا،
وف ــق مــا يــوضــح الـخـبـيــر نبيل م ـخــول ،في
حديثه إلى «العربي الجديد».
ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـم ــاك ـي ــاج ال ـ ـعـ ــروس ،بـقـيــت
ال ـت ـق ـن ـيــة ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد ركـ ـي ــزة أســاس ـيــة،
على حـ ّـد قوله ،حفاظًا على شكل الوجه مع
تـصـحـيــح ل ـشــوائــب مـعـيـنــة يـمـكــن أن تـكــون
موجودة ،وذلك على أساس خطوط املوضة
العاملية فــي عالم املــاكـيــاج .لكن مــا ال بــد من
الحرص عليه تحديدًا في ماكياج العروس،
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى ص ــورتـ ـه ــا الـ ـن ــاعـ ـم ــة والـ ـت ــي
تشبهها في باقي األيام« :ثمة عوامل عديدة
تـلـعــب دورًا فــي جـعــل مــاكـيــاج ال ـع ــروس في
يوم زفافها أكثر بساطة ونعومة .فال يمكن
اعتماد املاكياج القوي مع فستانها األبيض
ّ
ّ
ألن ذلك سيولد تضاربًا قويًا مع لونه».
في الوقت نفسه ،ال ينصح مخول أبدًا بتتبع
ص ـي ـحــات امل ــوض ــة ف ــي م ــاك ـي ــاج الـ ـع ــروس.
فعندما تنظر إل ــى صــورتـهــا ب ّـعــد سـنــوات
عدة ،يجب أن تتقبلها وترى أنها تشبهها
ّ
ّ
ّ
وأنها جميلة في كل عصر ،فال يبدو لها أن
إطاللتها فات عليها الزمن .يجب أن تكون
ّ
طــلــة الـعــرس وماكياجها عـنــوانــا للموضة
ّ
فــي ك ــل ع ـصــر ،واملــاك ـيــاج الـنــاعــم يـمـكــن أن
يحقق هذا الهدف .نظرًا إلى انتشار الوباء،

ال يُنصح أبدًا بتتبع
صيحات الموضة في
ماكياج العروس
يميل ماكياج العين إلى ما يجعلها تبدو ممدودة أكثر ()Getty

دراسة

ذكور وإناث العصر الحجري
محمد الحداد

عثر باحثون في دراسة جديدة لألدوات الحجرية
املدفونة في القبور ،على أدلة تدعم حدوث تقسيم
ألن ــواع مختلفة مــن العمل بــن أف ــراد املجتمع من
الذكور واإلناث ،في مجتمع زراعي مبكر ،مع بداية
العصر الحجري الـحــديــث .وفقًا لنتائج الــدراســة
ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي م ـج ـلــة « »PLOS ONEيـ ــوم 14
إبــريــل /نيسان الـجــاري ،حلل الباحثون أكثر من
 400أداة حجرية مدفونة فــي مقابر مختلفة في
وســط أوروبـ ــا ،منذ قــرابــة خمسة آالف عــام خالل
العصر الحجري الحديث املبكر .وقــامــوا بفحص
ال ـخ ـصــائــص الـطـبـيـعـيــة ل ـ ـ ـ ــأدوات ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
األنـمــاط املجهرية للتآكل مــن أجــل تحديد كيفية
ً
استخدام األدوات .ثم أجروا تحليال لهذه القرائن
في سياق البيانات املعتمدة على تحليل النظائر
والعظام التي عثر عليها في القبور.
أشــارت األبحاث السابقة إلــى تقسيم على أساس
النوع للعمل في أوروبا ،أثناء االنتقال إلى العصر
ال ـح ـج ــري ال ـح ــدي ــث ،خ ـصــوصــا ع ـنــدمــا ان ـت ـشــرت
املمارسات الزراعية في جميع أنحاء القارة .ومع
ذلك ،ما زال هناك العديد من األسئلة حول كيفية
ارتباط املهام املختلفة ثقافيًا بالنساء والرجال في
هذا الوقت.
الح ـ ــظ الـ ـف ــري ــق ال ـب ـح ـث ــي الـ ـ ــذي تـ ـق ــوده جــام ـعــة
«ي ـ ــورك» اخ ـتــافــات فــي الـحـجــم وال ـ ــوزن وامل ــواد

الـ ـخ ــام ،تـعـتـمــد ع ـلــى م ــا إذا ك ــان ال ـج ـســد جسد
ّ
ذكر أم أنثى .في السابق ،اعتقد علماء اآلثــار أن
األدوات الحجرية املصقولة في هذه الفترة كانت
ّ
تـسـتـخــدم فــي األع ـم ــال الـخـشـبـيــة ،لـكــن التحليل
يـظـهــر اآلن ن ـطــاقــا أوسـ ــع بـكـثـيــر م ــن امل ـه ــام مع
أنشطة مختلفة للرجال والنساء.
ّ
من املرجح أن األدوات املوجودة في مقابر اإلناث،
ك ــان ــت ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ع ـمــل امل ـن ـت ـجــات املـصـنــوعــة
م ــن ج ـل ــود الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،وك ــان ــت أدوات ال ــرج ــال
مرتبطة بالصيد والصراع املحتمل مع الوحوش
ّ
والحيوانات املفترسة .وخلص الباحثون إلــى أن
األدوار املختلفة للرجال والنساء كانت جزءًا مهمًا
من االنتقال إلى الزراعة في املجتمعات البشرية.
ق ــال ــت أل ـب ــا مــاسـكـلـيـنــز الت ـ ـ ــوري ،بــاح ـثــة م ــا بعد
العلمية في
الدكتوراه في املجلس األعلى للبحوث ّ
إسبانيا ،واملؤلفة الرئيسية في الدراسة ،إنه غالبًا
ما يتم التقليل من أهمية دور املــرأة وإسهاماتها
ّ
ف ــي ه ــذه املـجـتـمـعــات الـبـشــريــة امل ـب ـكــرة جـ ـدًا .لـكــن

اختيرت للنساء أدوار
ّ
ميزتهن
مهمة لدرجة أنّها
عند الموت

كان الرجال
يتنقلون أكثر
وكانت لديهم
أدوات مرتبطة
بالصيد أكثر من
النساء ()Getty

ّ
الدراسة الجديدة تظهر أن النساء قمن بدور نشط
في تشكيل املجتمعات الزراعية املبكرة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الت ـ ـ ـ ــوري فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الجديد»ّ أن النساء كانت لهن أدوار مهمة للغاية،
لدرجة أنه تم اختيار هذه األنشطة لتميزهن عند
املوت ،واألمر نفسه بالنسبة للرجال؛ إذ عثر في
على ما يميزهم من أعمال وحــرف ،ما
مقابرهم ّ
يشير إلى أنه كانت هناك بالفعل أدوار جنسانية
ّ ّ
محددة ،لكن كل هذه الوظائف كانت مهمة جدًا
ملجتمعات ذلك الزمان.
ووف ـقــا لــأدلــة ال ـتــي عـثــر عـلـيـهــا ،وج ــد الـبــاحـثــون
ّ
أن تـقـسـيــم األدوار ف ــي ت ـلــك املـجـتـمـعــات الـقــديـمــة
اتبع نوعًا مــن التباين املكاني مــن خــال ملمحني
رئـيـسـيــن ،فـمــع انـتـشــار امل ـمــارســات الــزراع ـيــة في
الجنسي
ال ـغــرب األوروب ـ ــي ،ربـمــا يـكــون التقسيم ّ
لـلـعـمــل ق ــد تـغـيــر .وب ـه ــذا ،الح ــظ املــؤل ـفــون أن ــه في
ال ـغــرب ك ــان الــرجــال يتنقلون أكـثــر وكــانــت لديهم
أدوات مرتبطة بالصيد أكـثــر مــن الـنـســاء .أمــا في
ّ
املناطق الشرقية ،فهناك أدلة تشير إلى أن النساء
كن يتنقلن أكثر من الرجال ،وعثر في مقابرهن على
زخارف مصنوعة من الصدف واملجوهرات .تظهر
دراسة األدوار الجنسانية بني الذكور واإلناث مدى
ديناميكية املـجـتـمـعــات الــزراع ـيــة الـقــديـمــة ومــدى
وعيها بــاملـهــارات املختلفة ألفــرادهــا .كــانــت املهام
ً
املوكلة إلى املرأة أعماال يدوية صعبة ،وتكمل عمل
الرجل كمساهمني متساوين في املجتمع.

متابعة

ماكياج ليلة الزفاف ...العروس بلغتها الخاصة
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـض ـط ــر الـ ـ ـع ـ ــروس إل ــى
استخدام الكمامةُ .يعتبر هذا من العوامل
التي تفرض على املاكياج شروطًا ومعايير
مـعـيـنــة ،وف ــق مــا يــوضــح الـخـبـيــرُ .
فيعتمد
ل ـل ـعــروس ال ـي ــوم أح ـمــر ال ـش ـفــاه ال ـكــامــد من
للماء ،حتى ال يتأثر بالكمامة.
النوع املقاوم ّ
يوضح مخول أنه ال يفضل أن يكون أحمر
ال ـش ـف ــاه الـ ـخ ــاص ب ــال ـع ــروس جــري ـئــا أب ـ ـدًا.
ُ
فتعتمد حصرًا األلــوان الناعمة األقــرب إلى
ّ
لــون الشفتني ،حتى ال يصبح التركيز كله
على الفم.
أما بالنسبة للسحنةُ ،
فيعتمد في هذا العام
امل ــاك ـي ــاج نـفـســه املـعـتـمــد ســاب ـقــا لـلـعــروس
ل ـج ـه ــة الـ ـنـ ـع ــوم ــة ،وأي ـ ـضـ ــا االرت ـ ـك ـ ــاز عـلــى
الخدين .فهذه الصيحة
الهاياليتر في أعلى
ّ
ما زالت رائجة ،خصوصًا أنها تشكل إطارًا
لـلـعـيـنــن ال ـل ـتــن ث ـمــة ح ــاج ــة إل ــى الـتــركـيــز
ـاص بـهـمــا،
عـلـيـهـمــا ،وع ـل ــى امل ــاك ـي ــاج الـ ـخ ـ ّ
وبــال ـق ـســم األع ـل ــى م ــن ال ــوج ــه ،ألنـ ــه وح ــده
ب ــارز فــي الــوجــه نـظـرًا إلــى وج ــود الكمامة.
كـمــا ُيـنـصــح بــدمــج الـهــايــايـتــر عـنــد أعـلــى
الخدين مع البالشر حتى يعطي املزيد من
االنسيابية في النظرة ومحيطها.
من األخطاء الشائعة في الهاياليتر اإلكثار

ومقطعي فيديو يــوضـحــان بشكل واضــح
وص ــري ــح ،دع ــم الــرئ ـيــس ال ــراح ــل وال ـكــامــل
لـ«املجاهدين األفغان» ،وذلك في عام 1980
بلقاء تلفزيوني بمناسبة عيد ميالده مع
اإلعالمية الراحلة ،همت مصطفى ،حني قال:
«أنا شفت الالجئني من ناحية واملجاهدين
اللي بتهدم قراهم عليهم واألطفال والنساء
واملساجد ،أنا شوفت ده وعشان كده طلبت
ّ
م ــن كـ ــل م ـص ــري وم ـص ــري ــة أن ي ـش ـتــرك مع
شعب أفغانستان ،كما حدث أيام املهاجرين
أسبوع
واألنصار ،إن شاء الله هذا األسبوع
ّ
الـتـضــامـ ّـن ،لسنا أغـنـيــاء كــالـبـعــض ،لكننا
نشعر بأننا بعقيدتنا وبإيماننا وبأخوتنا
أغـ ـنـ ـي ــاء ج ـ ـ ـدًا ،وس ـن ـش ــرك ـك ــم ف ــي م ــا نـمـلــك
سنقتسمه ســويــا؛ الـكـســاء وال ـســاح واملــال
ّ
وال ـط ـع ــام وكـ ــل ش ـ ــيء» .وف ــي ال ـع ــام نـفـســه،
التقى وفدًا من «املجاهدين األفغان» فأبدى
سعادته بتكوين حكومة مؤقتة .وهنا جزء
مما جــاء فــي ّهــذا اللقاء« :مــن ناحية مصر
ّ
فأحمد الله أنــي أستطيع أن أقــول لكم ،إن
من ناحية السالح ،وهي الناحية االساسية
الحيوية خاصة ما هو خاص ضد الدبابات
ُأو ضد الطائرات ،فمصر ستتكفل بهذا ،كما
ُ
أرسـلــت لكم سترسل أيـضــا ،وإذا شئتم أن
يأتي أبناؤكم ليتدربوا هنا أو في أي مكان
آخر ،إحنا حاضرين».
ّ
أي إن الدعم الكامل والشامل كان من قائد
ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ال ـتــي
يـنـتـمــي إل ـي ـهــا الــرئ ـيــس امل ـص ــري ال ـحــالــي،
عبد الفتاح السيسي ،وباستخدام وسائل
اإلع ــام نفسها لـحـشــد الـشـعــب فــي اتـجــاه
معني ،وهو يحاول إلصاق التهم باآلخرين
وي ـب ــرئ ن ـف ـســه .ول ــم ي ـقــف األمـ ــر ع ـنــد هــذا
ال ـحــد ،لـكــن ظـهــر مقطع فـيــديــو آخ ــر يعود
ل ـع ــام  ،2012ل ـه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون ،وزيـ ــرة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة فــي ذل ــك الــوقــت ،في
أث ـن ــاء ع ـهــد الــرئ ـيــس بـ ــاراك أوب ــام ــا ،وهــي
تقدم شهادتها أمــام الكونغرس األميركي
عن الصراع مع االتحاد السوفييتي ،حني
ّ
قالت إن «الذين نقاتلهم اليوم كنا ّنمولهم
مـنــذ عـشــريــن عــامــا ،فـعـلـنــا ذل ــك ألن ـنــا كنا
عالقني في صراع مع االتحاد السوفييتي،
دعــونــا نـتـعــاون مــع الـجـيــش الباكستاني
واملـ ـخ ــاب ــرات ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،دع ــون ــا نـجــد
هــؤالء املجاهدين في السعودية واألماكن
األخ ـ ـ ــرى .اس ـت ـخــدم ـنــا ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة
ل ــإس ــام ال ــوه ــاب ــي ،م ــن أجـ ــل الـ ـح ــرب مــع
االتحاد السوفييتي» .إن كانت أحداث هذا
املسلسل تــدور فــي زمــن بعيد نسبيًا ،ولم
يـعــاصــره كثير مــن جيل الـشـبــاب الحالي،
ّ
ف ــإن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ت ـح ــاول بــالــوســائــل
وال ـج ـهــود كــافــة أن تــزيــف حقيقة املــذبـحــة
الـتــي ج ــرت فــي م ـيــدان راب ـعــة الـعــدويــة في
الـ ـق ــاه ــرة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اع ـت ـص ــام م ـيــدان
ال ـن ـه ـض ــة ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـي ــزة ي ـ ــوم 14
أغـ ـسـ ـط ــس /آب  ،2013تـ ـج ــاه م ـع ــارض ــي
االنـقــاب العسكري الــذي جــرى في الثالث
مــن يوليو /تموز مــن الـعــام نفسه ،والــذي
م ــا زال جــرحــه ي ـن ــزف ،ف ــي ق ـلــوب م ــن نجا
م ــن املــذب ـحــة ،أو أس ــر ال ــذي ــن ق ـضــوا فـيـهــا،
ّ
وف ــي ق ـل ــوب األحـ ـ ــرار م ـمــن ش ــاه ــدوا ال ـبــث
ال ـحـ ّـي عـبــر شــاشــات الـتـلـفــزيــون ،وب ــن من
لم تمت فيهم اإلنسانية بعد من معارضي
الــرئـيــس امل ـصــري ال ــراح ــل ،مـحـمــد مــرســي.
فــي مسلسل «االخ ـت ـيــار  ،»2تــألـيــف هاني
سرحان وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد
مـكــي ،مــن إخ ــراج بيتر مـيـمــي ،فــي الحلقة
الـخــامـســة الـتــي أذيـعــت قـبــل يــومــن ،تبنى
العمل الرواية الرسمية لوزارة الداخلية ّمن
ّ
ّ
أن االعتصام كان مسلحًا وأن خطة الفض
ّ
كــانــت سلمية ،لــوال أن الـطــرف املـقــابــل بدأ
في إطالق النار.
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منه على طــول األنــف .في الــواقــعّ ،يجب عدم
م ـ ّـد الـهــايــايـتــر إل ــى أعـلــى األن ــف ألن ــه يــزيــده
ً
ط ـ ــوال ف ــي الـ ـص ــور .ك ــذل ــك ال ي ـن ـصــح مـخــول
ب ــوض ــع ال ـهــايــاي ـتــر ع ـلــى ال ـج ـبــن وال ــذق ــن،
ّ
ألن وج ــه ال ـعــروس سـيـبــدو شــديــد اللمعان،
خصوصًا في الصور.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـعــن ،يـمـيــل مــاكـيــاجـهــا إلــى
م ــا يجعلها ت ـبــدو م ـم ــدودة أك ـث ــر ،وتعتمد
فيها األلــوان الالمعة؛ فهي األكثر رواجــا مع
رمــوش مستعارة لنظرة أكثر اتساعًا ،على
أن تـكــون هـنــاك فــراغــات فــي مــا بينها حتى
تبدو طبيعية أكـثــر .أمــا صاحبات العينني
العسليتني أو البنيتني ،فيجب أن يتجننب
بل ُيعتمد عندهن
ملاكياج
األ ّســود
ّ
العيننيّ ،
ّ
املحمر .ويفضل مخول دائمًا
البني أو البني
اعتماد لون الظالل على عظمة الجفن األقرب
إل ــى ل ــون الـبــاشــر ،ملــزيــد مــن االنـسـجــام بني
األلـ ـ ــوان ف ــي ال ـخــديــن وال ـع ـي ـنــن« :ال أنـصــح
ّ
أبـ ـدًا ب ــاألل ــوان الـقــويــة ملــاكـيــاج الـعـيـنــن ،ألن
العروس لن تتقبل هذا املاكياج ّبعد سنوات
عندما ترى صورها وستشعر أنه ال يواكب
املوضة عندها».
أمــا فــي مـ ّـا يتعلق بالرموش املستعارة؛ فال
باعتماد الــرمــوش املستعارة
ينصح مخول
ّ
شـ ــديـ ــدة الـ ـكـ ـث ــاف ــة ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـح ـي ــط ال ـع ـي ـنــن
ّ
مجوفتني .هذه
بالظالل وتجعلهما تبدوان
مــن األخ ـط ــاء ال ـتــي يـجــب ع ــدم ال ــوق ــوع فيها
فــي املــاكـيــاج ع ّـمــومــا ،وفــي مــاكـيــاج الـعــروس
ُ
خصوصًا .يفضل أن تعتمد دائمًا الرموش
امل ـس ـت ـع ــارة الـ ـت ــي ت ـك ـثــر ب ـي ـن ـهــا الـ ـف ــراغ ــات:
«امل ــاك ـي ــاج لـغــة ال ـع ــروس ال ـخــاصــة ،م ــن هنا
أهمية أن يشبهها في يوم زفافها املميز وأن
يعكس شخصيتها».

مرّ األسبوع األول من
عرض أبرز المسلسالت
الخاصة بموسم دراما
رمضان .كيف تبدو
حبكات األعمال الدرامية
المشتركة ،حتى اآلن؟
إبراهيم علي

قبل أسبوع ،بدأ عرض املسلسالت الخاصة
ب ـم ــوس ــم ال ـ ــدرام ـ ــا األق ـ ـ ـ ــوى ،ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
وأظ ـه ــرت الـحـلـقــات األولـ ــى بـعــض الـثـغــرات
ّ
الخاصة باألعمال .يبدو أن املشاهد أصبح
أكـ ـث ــر إملـ ــامـ ــا ب ـك ـش ــف مـ ــواطـ ــن ال ـض ـع ــف فــي
امل ـس ـل ـســات ،إذ تـحـكــم ردود ف ـعــل «امل ـيــديــا
البديلة» املشهد من اليوم األول.
يستحق مسلسل « »2020أن يصنف ضمن
األعـمــال الجيدة لهذا املــوســم .الكاتبان بالل
شحادات ونادين جابر ،قدما حكاية شيقة،
ّ
تحاكي الواقع اللبناني والعربي ،لكن ذلك ال
يعفي املـخــرج فيليب أسمر مــن عــدم تجاوز
ب ـع ــض الـ ـثـ ـغ ــرات الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ف ــي الـحـلـقــة
األولى لقصة «صافي» (قصي خولي) ،تاجر
ّ
املخدرات املتستر وراء متجر لبيع الخضار،
إذ ي ــوظــف مـجـمــوعــة م ــن ال ـف ـت ـيــات املـغـلــوب
ع ـل ــى أم ــره ــن ل ـص ــال ــح تـ ـج ــارة امل ـم ـن ــوع ــات،
ليجد نفسه فـجــأة فــي مــواجـهــة النقيب في
قوى األمــن «سما» (نادين نجيم) بعد مقتل
شقيقها «جـ ـب ــران» (رامـ ــي ع ـي ــاش) عـلــى يد

الـعـصــابــة ،لـتـبــدأ «س ـمــا» َّرحـلــة االنـتـقــام من
ُ
خالل تقمص دور فتاة معنفة ،تدعى «حياة»
كمحاولة لكشف العصابة ،لتكون بالنسبة
لها آخر ّ
املهمات العسكرية.
ً
ينتمي إلــى
ـر
ـ
خ
آ
ـا
ـ
س
ـ
ل
ـ
س
ـ
م
«»2020
وي ــواج ــه
ُ
النوعية نفسها في الدراما العربية املشتركة،
يحمل عنوان «للموت» من كتابة نادين جابر
أيـ ـض ــا ،وب ـط ــول ــة م ــاغ ــي ب ــو غ ـص ــن ،ومـحـمــد
األح ـم ــد ،ودان ـي ــا رح ـم ــة ،وك ــذل ــك م ــن إخ ــراج
ّ
فيليب أسـمــر .لـكــن املسلسل يقع فــي الحلقة
األولى في فخ البرودة الواضحة ،واستخدام
املخرج أجــواء ضبابية في أسلوب التصوير
املعتمد ،مــا شكل عائقًا أمــام املشاهد ،وهــذا
واض ــح م ــن خ ــال الـتـعـلـيـقــات وردود الفعل
على املواقع البديلة .هناك أيضًا تغليب لنمط
الروايات الغامضة التي تروي حكاية فتاتني
يـتـيـمـتــن ،تـعـهــدتــا ال ـب ـقــاء مـعــا حـتــى امل ــوت،
ليبدأ الصدام بعد زواج «ريم» (دانيال رحمة)
م ــن «ه ـ ــادي» (مـحـمــد األح ـم ــد) قـبــل «سـحــر»
(مــاغــي بــو غ ـصــن) ال ـتــي تـسـعــى لـقـلــب حياة
أختها؛ فتلجأ إلى التقرب من «باسل» (خالد
القيش) شقيق هــادي لالنتقام .ثمة حلقات
مفقودة في اإلطــار العام للمسلسل ،وعملت
الكاتبة نادين جابر على االستعانة بحيوات
م ــوازي ــة ل ــرواي ــة الـشـقـيـقـتــن م ــن خـ ــال نقل
ص ــورة حـ ّـي شعبي فـقـيــر ،ونــاســه املـعــوزيــن،
ّ
ورب ــط ذلــك بــالــروايــة األســاسـيــة ،لـكــن ذلــك لم
ينقذ الحلقات السبع األولى من بطء األحداث،
واملـ ـل ــل واألجـ ـ ـ ــواء ال ـعــاب ـقــة بــال ـتــدخــن فـقــط،
وغ ـيــاب عنصر الـتـشــويــق املـفـتــرض أن ّ
يشد
ّ
من عزيمة املشاهد لالنتظار ،والترقب في ظل
املنافسة الشديدة ملجموعة املسلسالت.
ويعرض مسلسل « 350غرام» للمخرج محمد

برز مسلسل « »2020في األسبوع األول (الصب ّاح لإلنتاج)

لطفي وبطولة عابد فهد ،وكارين رزق الله،
وسلوم حداد ،واقع السلطة واالنتقام ،كنوع
ّ
من بث التشويق من الحلقات األولى؛ جريمة
قتل ابن أحد النافذين تتقاطع مع حياة «نوح»
(عابد فهد) املحامي الشهير وصاحب لقب
«القيصر» وامل ـتــزوج مــن «يــاسـمــن» (كــاريــن

رزق الله)« .نوح» يتعرض ألزمة قلبية يجري
على أثرها عملية زرع قلب ،لتبدأ قصة من
ً
نوع آخر يغلب عليها طابع الطيبة بدال من
القسوة التي كان يستغلها املحامي في عمله
ومحيطه .املسلسل مـحــاولــة ثانية للثالثي
عابد فهد والكاتبة نــاديــا األحـمــر ،واملخرج

محمد لطفي ،بعد تـعــاون أول فــي «هــوس»
إنتاج  .2020حال من التيه بدت واضحة في
معظم املسلسالت الخاصة بموسم  ،2021في
أسبوعها األول ،بانتظار تصاعد األح ــداث
الح ـقــا م ــن خ ــال ه ــذه األعـ ـم ــال ال ـتــي تحمل
طابع الدراما املشتركة.
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مجهود حياة أهدره اإلهمال
شارل بيلّا
ُ

إضاءة
كان شارل بيلّا ـ وهو أحد
أبرز المستعربين الفرنسيين
في القرن العشرين ـ
يعمل على تأليف معجم
فرنسي ـ عربي ليكون
من أكثر القواميس
ّ
ّ
لكن
ودقة لو نُشر.
ثراء
ً
قلّة االهتمام بأرشيفه
الشخصي ،بعد رحيله،
مادته المعجمية
سيترك
ّ
ً
عرضة للضياع
نجم الدين خلف اهلل

ٌ
ُ
ِقـ ـ ّـصـ ــة هـَ ـ ــذا املـ ـعـ ـج ــم حـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ال
أثـ ـ ـ ـ َـر لـ ـل ــخـ ـي ــال فـ ـيـ ـه ــا .س ــأرويـ ـه ــا
بـمــوضــوعـ ّـيــةٍ وص ــدق ،باالعتماد
عـلــى َمــوثــوق ال ـش ـهــادات ومـ َ
ـاحـظــة الـعـيــان.
ُ
ّ
كــان املستعرب الفرنسي الكبير شــارل ِبيل
ّ
(ُ )1992-1914مـ ّ
العربية
ـدر ًســا للغة واآلداب
في َ
ّ
«م َعهد اللغات الشرقية» بباريس ،والذي
كان مق ّره بالدائرة السابعة في قلب باريس،
غـيــر بـعـيــد ع ــن ُمــؤس ـســات ال ـ ّـدول ــة الـعــريـقــة.
ّ
سياسيةٍ متصلة ِبثورة أيار/مايو
وألسباب
ٍ
ّ
ّ
الفرنسية
الجامعات
ت
ـز
ـ
ه
التي
تلك
،1968
ََ
ُ
ونـ ـ ــادت ب ــدم ــق ــرط ــة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،نـقـلــت
ّ
والتركية
أقـســام اللغة الـعــربـ ّـيــة والـفــارسـ ّـيــة
ّ
والعبرية ،وهي اللغات النادرة ،إلى ضاحية
ْ
شمال باريس ،وهي منطقة
أنيير ()Asnières
ً
ّ
شعبية ،حيث أقيم مبنى خاص بهذه اللغات،
وأضيفت إليها األملانية فيما ُبعد.
املتواضعة ،املالصقة لقاعة
املكاتب
وفي أحد
ِ
األساتذة ،كان هذا ُاملستعرب َ
بصبر:
شتغل
ي
ٍ
يـسـتـقـبــل َطـلـبـ َـتــه وي ـح ـ ّـرر مـ ـ ّ
ـواد «ا ُملــوســوعــة
ّ
اإلس ــامـ ـي ــة» الـ ـت ــي تـ ـ َـولـ ــى إدارة نـسـخـتـهــا
ّ
الفرنسية منذ سنة َ 1956حتى وفاته .وفي
َ
ّ
َمكتبه ذاكُ ،أرس ــى خــزائــن حــديــديــة طويلة،
كتلك التي نشاهدها فــي َمكاتب املخابرات

حياة قرب العربية

ً
ّ
ـأوروبــا الشرقية ســابــقــاَ ،لترتيب ُجــذاذاتــه
بـ
ّ
َ
ّ
املـعـجـمـيــة ال ـت ــي ح ــرره ــا ب ــخ ــط ال ــي ــد .وهــي
ُ
ُ َ
ّ
مثل ْ
رجع
تتألف من عشرات األدراج ،تحدث
ُ َ
ُ َ
درج
الـصـ
ـدى حــن تـفــتــح أو تـغــلــق .و ّفــي كــل ٍ
ّ
املربعة ،التي ال
اإلضبارات
تتراصف
حديدي
َ ُ
ُ
رضها َ
عشرة سنتمترات.
يتجاوز طولها وع
ّ ّ
ُ
ّ
تتضمن كل إضبارة منها مفردة فرنسية في
َ
َ
األعلى ً ،تليها ترجمتها بالعربية الفصحى،
وأح ـيــانــا م ـقــابـ ٌ
ـات مــن ال ـ ّـدارج ــات املـغــاربـ ّـيــة
ُ
ّ
األمازيغية ،إذ كان الرجل يتقن ما يزيد
ومن
ّ
ـات .وك ــان ــت نــيــة ه ــذا ال ـعـ ِـالــم،
ع ـلــى َع ـشــر ل ـغ ـ
ٍ
ُ
ح ـسـ َـب مــا َصـ ـ ّـرح ب ــه ،إن ـج ــاز ُمـعـجــم ُم ــزدوج
َ ََ
ُ
ً
معجما ثــاثـ ّـي اللغات ،كتبه هو
نافس بــه
ي ً
ســابــقــا ،مــع زمــائــه ريجيس بالشير وكلود
ُدنيزو ومصطفى الشويميَ ،
وص ُدر في ثالثة
ّ
أج ــزاء ( )1970ومل ــا يكتمل .وقــد أق ـصـ َـي منه
ّ
ُ ّ
ُ
شارل ِبيال بطريقة مهينة رواها في مذكراته،
َ
«حياة ُمستعرب» ،التي طبعها عبد العزيز
ُ ّ
َ
مطبعة «مكتبة ابــن
ال ــغ ــزي سـنــة  ،2007فــي
ّ
ّ
ال ـ ّـس ـ ّـراج» بـبــاريــس ،رغــم أن هــذه املــذكــرات لم
َ
تكتمل هي األخرى.
ّ
َّ
ويبدو أن شــارل ِبيل كــان ينوي تخصيص
ّ
إض ـب ـ َـار ٍة لـكــل َمــدخــل مـعـجـمـ ّـي ،مــع التركيز
على مـفــردات العربية الحديثة ومقابالتها
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة .فـ ـه ــو ،بـ ـه ــذا اال َخـ ـتـ ـي ــارُ ،مـعـجــم
ّ
فرنسي  -عربي .وقد ق ّسمه إلى ثالثة
مزدوج:
ّ
سـجــات لـســانـ ّـيــة :الفصيح ،لهجات املغرب
َ
الـكـبـيــر واألم ــازي ـغ ـ ّـي ــة .وق ــد ت ـمـ ّـيـ َـز بالتركيز
ْ
ي التاسع
على املعاني التي ظهرت في القرن َ
َ
ع ـشــر وال ـع ـشــريــن ،إل ــى جــانــب م ــا خ ـ ــرج من
ّ
االستعمال لتقادمه .وكان شارل ِبيل شديد
ّ
تكتسيها
ال ــدق ــة فــي تـحــديــد ال ـ ْــدالالت ال ـتــي َ
ّ
وذكر تغييراتها بتغير ما
األفعال واألسماء ِ
وحروف.
أدوات
ٍ
يلحق الكالم من َ ٍَ
ّ ّ
إل أن َيــد املنون اختطفت هــذا األسـتـ َـاذ سنة
 ،1992ب ـع ــد أس ــاب ـي ــع ق ـص ـي ـ َـرة م ــن املـ ـ ــرض،
َ َّ
ّ
ـة»،
فـ َـتــخـ َـلــى عــن إدارت ــه «املــوســوعــة اإل ّســامــيـ ً
وت ـ ــرك خــزائ ـنــه وأدراجـ ـ ــه ال ـحــديــديــة يـتـيـمــة،

صور العذاب في معتقالت النظام السوري
نجاح البقاعي
َ

يتمدد في اللوحة
ألم
ّ
ٌ
يمثّل المعرض المقام
في باريس شهادة
بصرية يقدمها الفنان
السوري حول اعتقاله
ٌ
حدث
في سجون األسد.
يأتي بالتوازي مع صدور
كتاب بالعنوان نفسه

باريس ـ العربي الجديد

واجهة «معهد اللغات الشرقية» كما تبدو اليوم في الدائرة الثالثة عشرة في باريس

ُ
تتآكل تحت غبار اإلهمال والنسيان ّ ،من دون
ّ
يتسلمها ٌ
تقاعد
أحد من أسرته ،حيث إنه
أن
ّ
من جامعة ّ
السوربون منذ سنة  ،1978ولكنه
ّ
ظ ــل ي ـتــردد عـلــى مكاتبه فــي «مـعـهــد اللغات
ّ
ـات ــهِ .
ال ـش ّــرقــيــة» وف ــي «ال ـس ــورب ــون» حـتــى وف ـ ِ
وظ ــل ــت ت ـلــك اإلض ـ ـبـ ــاراتَ ،
وع ــدده ــا بـ ــاآلالف،
ّ
ّ
رهينة الخزائن الصلبة .فــي كــل م ــر ٍة ،يدخل
أس ـت ــاذ فـيـلـقــي عـلـيـهــا ن ـظــرة وال يــزيــد على
تـحــريــك الـ َـك ـت ـفـ ْـن ،عـلــى َأم ــل أن يــرقـنـهــا َ
أح ـ ٌـد
ُ
َ ُ
ً
وم ـث ــل زم ــائ ــي ،رأيــت ـهــا ألول مــرة
ي ــوم ــا م ــاِ .
ْ
وفاة
سنوات من
َسنة  ،1997أي بعد خمس
ٍ
ً
ُ
وظللت أراها حتى سنة َ  2009قابعة
منشئها،
َ
ٌ
ّ
فــي مـكــانـهــا ال يــأبــه بـهــا أح ــد ِلــخــطــر املـهــمــة
املسؤولية أو ّ
ّ
تهي ًبا مليراث ّ
الرجل
وجسامة
َ
َ
العالم وما يمكن أن ينجم عن فتح «صندوق
ِ
ّ
بـ ـن ــدورا» ذاك م ــن قـضــايــا قــانــونـ ّـيــة متعلقة
ّ
شائكة.
امللكي َة،
بحقوق
فرنسا ِ
وهي في َ
َّ
ْ
َ
ّ
ومن ألطاف القدر أن أستاذ املعجمة العربية،
ٌ
ّ
تونسي مقيم
العيادي شابير ،وهــو بــاحــث
جمع
بـفــرنـســا ،اق ـتــرح عـلــى طــالـبــة دك ـت ـ
ـوراه ً
َ
َّ
تلك املــواد ورقنها ودراســتـهــا .ولكن ظروفا
ّ
مادية ولوجستية حالت دون إتمام املشروع.

ضرورة إنقاذ معجم
حافظ على العربية
وتحوالت معانيها
ّ
ّ
معان ظهرت
ركز على
ٍ
في القرنين التاسع عشر
والعشرين

ّ
ّ
يتحصل هــذا األستاذ إل على مساعدة
ولــم
َ ّ
َ
ضئيلة ،تـمــكـنــت بفضلها الـطــالـبــة مــن رقــن
الفرنسية األول ــى ً فـقــطA، :
مــداخــل ال ـحــروف
ّ
ات ،إنقاذا لها من
 ،B، C، Dوحفظها في ملف ٍ
التالشي.
ّ
وملـ ــا أراد ه ــذا األسـ ـت ــاذ ،بـعــزيـمـتــه الـصـلـبــة،
ُمــواص ـلــة بـقـيــة املـ ـ ـ ّ
ـواد ،تـ َـعـ ّـلـلــت اإلدارة بـشــحّ

ّ
املـ ـ ــوارد واح ـت ـ ّـج ــت بـ ــأن ال ـقــوام ـيــس الــورقـ ّـيــة
ّ
ق ــد ت ـجــاوزت ـهــا األح ـ ــداث َوأن طــريـقــة الـشــرح
َّ
وامل ـعــانــي ال ـ ــواردة فيها ضـ َـر َب ـهــا الـبـلــى ،وأن
ّ
ّ
الرقمية .وكانت
األولوية اآلن لتمويل األعمال
ّ
َرق ـ َـم ـن ــة األب ـح ــاث املـ َعـجـمـيــة وم ــدون ــات ـه ــا في
ُ
ّ
األلسنية،
بداياتها وت ًـ َـعـ ّـد ْحينها ،في تاريخ
َ
َ
ف ـتـ ًـحــا م ـب ـيــنــا .أذعـ ـ ــن األسـ ـت ــاذ بـ ــمـ ــرار ٍة لـهــذه
ّ
ّ
اإلضبارات
االعتباطية .وظلت قضية
القرارات
ّ
ُ
ْ
َ
ّ
تطرح َبانتظام .وقــد بلغت بي السذاجة أني
َ
ّ
قبو
طلبت نقلها ،على حسابي الخاص ،إلى ٍ
بيتي .وفي تلك الفترة بالذات ،سنة ،2010
في َ
انتقل املعهد من ضاحية أنيير الشمالية إلى
َ َ
َ
مبنى جديد
الدائرة الثالثة ع ّشر بباريسّ ،في َ َ
ّ
ُيطل على نهر السني .ويبدو أن أمينة املعهد،
َ
ُ
أوكــل إليها أمــر إغالق
دانيال لوهنار ،والتي ِ
املركز ِبأسره ونقل محتوياته ،أمرت شاحنات
ّ
النظافة بــأن تحمل َ
تلك الخزانات بما فيها،
َ ّ
ُ
بعد أن َرفضت إدارة املعهد تسلمها ،لتلقى
في َم ّ
كبات النفايات واألوراق.
ََ
َ ّ
َ
حارس
وفي تلك اللحظات
ِ
الحاسمة ،هاتف ِ
امل ـب ـن ــى ،بـمـحــض إرادتـ ـ ـ ــه ،ال ـع ـ ّـي ــادي شــابـيــر
ً
طالبا منه أن يحضر إلى َعني املكان قبل أن

ُ
تحمل الشاحنة أكياس اإلضبارات وتلقيها.
َ َ َ
وطلب من السائق
ح َضر على جناح السرعةَ َ ،
ترك األمور على حالها .وهاتف سالم شاكر،
نـ ــائـ ـ َـب رئـ ـي ــس «م ـع ـه ــد الـ ـلـ ـغ ــات ال ـش ــرق ـي ــة»
وأسـتــاذ اللغة األمــازيـغـيــة ،والتمس منه أن
ُ
ـرع من فــروع املعهد
تنقل تلك الكراتني إلى فـ ٍ
ً
اإلدارة الذي بقي مفتوحا في
ومنه إلى مقر َ
ّ
الدائرة السابعة .فوافق على تسلمها.
وم ــا ت ــزال مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،تـقـبــع هـنـ َـاك وال
َّ
ولكن الق َ
ضاء
أحد يجرؤ على التعامل معها.
ُحـ َّـم ،وألقيت ثالثة أكياس منها في املزابل،
تلك التي تقع مباشرة جانب الـبــاب ،والتي
ُ ّ
تغطي الكلمات املبدوءة بالحروف األخيرة
ّ
من األلفباء الفرنسيُ ،Z، X، Y :باعتبار أن
ش ــارل ب ـيـ ّـا َجـعـلـهــا فــي آخ ــر الــغــرفــة ،حـ َ
ـذو
ِ
ّ
امل ــدخ ــل ،بـعــد أن رت ــب خــزائ ـنــه فـيـهــا حسب
تسلسل الحروف.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

األشباح والرياح
استنطاق الالمرئي بلسان
ِ

علي رحمن

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
بابل ـ العربي الجديد

الجديدة؟
■ كيف تفهم الكتابة ٌ
كـتــابــة الـشـعــر وم ـيــض ُمــن اإلي ـه ــام واإلحــالــة
واملـ ـشـ ـه ــدي ــة ،اسـ ـتـ ـنـ ـط ــاق ال ــام ــرئ ــي ب ـل ـســان
بعني
األشباح والرياح؛ أن تدرك املعنى
ثالثةٍ
ٍ
ُ ِ
َ
َ
الشمس .ليس ثمة
البحر أو
الضوء من
تكتنز
ِ
َ
ٌ
كتابة جــديــدة وكتابة قديمةَ :ثمة مــن يحمل
بقلب طاهر ،وثمة الدنيء.
األسالف
روح
ِ
ٍ
■ هل تشعر بنفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه
وما هي هذه املالمح؟
ٌ
ال أؤمــن باملجايلة .هــي فـكــرة واهـيــة ،فالزمن
ُ
وري ــث الـشــاعــريــة الـصــافـيــةّ ،وعـلــى الـعــالــم أن
ٌ
ّ
ّ
يـ َ
ُ
مكان
ـدرك أن الـشــاعـ َـر جـمــرة تـتــوقــد فــي كــل
ٍ
َ
وزمان ،وتنفي األبعاد بينهما في الوقت ذاته.

علي رحمن

معرض

معجم لم يـ َر النـور

ُولــد شــارل بيلّا في الجزائر عــام 1914
وعاش في طفولته في المغرب .درس
األمازيغية والعربية ،التي سيصبح معلّمًا
لها عام  .1947وضع رسالة دكتوراه
حول «بيئة البصرة وتكوين الجاحظ».
حرّر وترجم العديد من المؤلّفات من
العربية ،كأعمال للجاحظ والمقدسي
ّ
ّ
عدة،
ووقــع عناوين
المقفع.
وابــن
ّ
مثل «اللغة واألدب العربيّان» ()1952
و«دراسات في التاريخ السيوسيوثقافي
لــإســام» ( ،)1976كما تــرك مـ ّ
ـذكــرات
بعنوان «حياة مستعرب» (الغالف).

صوت جديد

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
ليس لي ســوى أن أكتفي بالنزر اليسير ج ٌدًا
من العالقات مع الشعراء .هذا الفضاء ضيق

ّ
ب ـق ـل ــم الـ ـحـ ـب ــر ال ـ ـنـ ــاشـ ــف ،وث ـ ـ ــق ن ـج ــاح
البقاعي فـتــرة اعتقاله سنة  2011في
ف ــرع األمـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ،امل ـع ــرف أيـضــا
ب ــاس ــم «ال ـ ـفـ ــرع  ،»227ث ــم م ـك ــوث ــه فــي
«س ـ ـجـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدرا» ب ــدمـ ـش ــق خ ـ ـ ــال ع ــام
 ،2014حيث لــم يجد بعد خــروجــه من
ً
املـعـتـقــل وس ـف ــره إل ــى ب ـي ــروت ،مـتـنـقــا
بني أكثر من بيت ،سوى دفتره ليحفظ
اسكتشاته األولى من ذاكرة السجن.
َ
رس ــم ال ـف ـنــان ال ـس ــوري ( ،)1970املقيم
َ
الـيــوم في فرنسا ،مراحل االعتقال من
ً
ضرب وركل ُ
ورعب ،وصوال إلى لحظة
َ
ـاء زمــاء هــم الــذيــن فــارقــوا
نقل الـسـجـنـ ِ
ال ـح ـي ــاة ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب إل ــى شــاحـنــة
امل ــوت ــى ،وغ ـيــرهــا مــن الـتـفــاصـيــل الـتــي
ّ
ي ـقـ ّـدم ـهــا ف ــي م ـعــرضــه «كــل ـنــا ش ـهــود»،
ُ
ال ـ ـ ــذي اف ــتـ ـت ــح فـ ــي غ ــالـ ـي ــري & FAIT
 CAUSEبـ ـب ــاري ــس م ـن ـت ـص ــف آذار/
م ــارس املــاضــي ،بــالـتــزامــن مــع الــذكــرى
الـ ـع ــاش ــرة الن ـ ــدالع ال ـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة،
ويـتــواصــل حتى نهاية نيسان/إبريل
الجاري.
يـ ــرسـ ــم الـ ـبـ ـق ــاع ــي الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ب ـه ـي ـئــة
ً
شـ ـبـ ـحـ ـي ــة؛ عـ ـ ـ ـ ــراة يـ ـس ـ ّـي ــره ــم اإلن ـ ـهـ ــاك
وال ـ ـت ـ ـعـ ــب ،فـ ــي ل ـح ـظ ــة ي ـص ـع ــب ف ـصــل
األلـ ــم ف ـي ـهــا ع ــن ال ـف ــن ،وال ـت ـعــامــل معه
وفـ ــق م ـن ـحــى ج ـم ــال ــي .ذلـ ــك أن سـحــق
الكائن البشري يصل هنا إلى حدوده
ّ
الـقـصــوى ،وال يمكن حــتــى للكوابيس
أن تتجاوز في فظاعتها ما يذهب إليه
الواقع الذي يعيشه هؤالء السجناء.
الـ ـحـ ـف ــر وس ـ ـيـ ــط فـ ـن ــي مـ ــائـ ــم ل ـت ـقــديــم
ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي ي ـعــال ـج ـهــا ال ـف ـن ــان ،مــع
إم ـك ــان ـي ــة ت ـك ـث ـيــف األسـ ـ ــود ف ــي الـعـمــل
ّ
الفني وإب ــراز الحالة النفسية املركبة
الـتــي يعكسها ا ّجـتـمــاع هــذه األجـســاد
املـ ـقـ ـه ــورة واملـ ـع ــذب ــة ف ــي ف ـض ــاء ي ـبــدو
فـيــه كــل ش ــيء مـضـغــوطــا وســابـحــا في
الـفــراغ الــداكــن الــذي يـعــادل موضوعيًا
والقنوط من النجاة من بطش
اليأس
ٌ
ّ
السجان .فراغ ممتلئ بالوحشة ،جاثم
على السجناء ،بما يتطابق مع ٌوصف
ّ
ال ـب ـقــاعــي لـلـسـجــن بــأنــه «م ـع ــل ــق على
الدوام بني الحياة واملوت».
ّ
ت ــذك ــر ه ــذه امل ـن ــاخ ــات ب ـع ــوال ــم ال ـف ـنــان
اإلسـبــانــي فرانشيسكو دي غــويــا ،مع
ف ــارق أســاســي أن الـبـقــاعــي ك ــان يرسم

وق ــائ ــع اخ ـت ـب ــره ــا وع ــاي ـش ـه ــا ع ـش ــرات
اآلالف من السوريني ،وبــاتــوا يعلمون
بما كان يحصل خلف القضبان ،بينما
كــان غــويــا يــرســم كــائـنــات مسخية في
ّ
لتخيل القمع وال ـعــذاب الــذي
مـحــاولــة
مــارسـتــه مـحــاكــم التفتيش بإسبانيا،
وذهب ضحيتها آالف األبرياء.
ت ـج ـ ّـس ــد األعـ ـ ـم ـ ــال زن ـ ــزان ـ ــة م ـســاح ـت ـهــا
ّ
س ــت ــة وخ ـم ـس ــون م ـت ـرًا م ــرب ـع ــاُ ،ح ـشــر
ً
فيها أكـثــر مــن مـئــة وعـشــريــن معتقال،
مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــار ،إذ كـ ـ ــان عـ ـ ٌ
ـدد
م ــن ال ـف ـت ـي ــان ال ـق ــاص ــري ــن ب ـي ـن ـهــم ،مــع
تنويعات مختلفة للتعذيب الذي ذهب
ضحيته اثنا عشر سجينًا أمــام مرأى
البقاعي ،بينما قضى آخ ــرون مرضًا،
ّ
أو على يد الـجــاد الــذي يظهر أحيانًا

ّ
وهو يخنق السجناء بيديه ،كما يوثق
ذلك أحد األعمال املعروضة .بالتزامن
م ــع املـ ـع ــرض ،صـ ــدر كـ ـت ـ ٌ
ـاب بــال ـع ـنــوان
ذات ــه عــن دار «أك ــت س ــود» الـفــرنـسـيــة،
ّ
ّ
تضمن صــورًا لكل األعـمــال املعروضة
ّ
ال ـتــي قـ ــدم ل ـهــا ال ـنــاقــد وامل ـ ــؤرخ الـ ّفـنــي
الفرنسي جيروم غودو ،في حني وقعت

ُ
وأعمال
رسومات بالحبر
تصور مشاهد
حفر
ّ
التعذيب والقنوط

الـصـحــافـيــة ال ـســوريــة هــالــة قضماني
ً
سيرة للبقاعي .ويشتمل الكتاب على
أربعة وعشرين تعليقًا وشهادة ونصًا
مـكـتــوبــة ان ـطــاقــا م ــن أع ـم ــال الـبـ ّقــاعــي
ّ
ـا ،ووقـعـهــا
والـفـظــاعــات الـتــي ت ـصــورهـ ّ
أك ـثــر م ــن عـشــريــن كــاتـبــا وف ــن ــان ــا ،مثل
نانسي هيوسنت من كندا ،وسانتياغو
ألـبــا ريـكــو مــن إسـبــانـيــا ،وأم ــادو آمــال
دجايلي من الكاميرون ،وجاك بيرتران
من فرنسا ،وأالن رايدنغ من بريطانيا،
وم ـح ـم ــد ب ـ ـ ــرادة م ــن امل ـ ـغـ ــرب ،وس ـن ــان
أنـطــون مــن الـعــراق ،وحبيب عبد الــرب
سـ ــروري مــن ال ـي ـمــن ،وع ــاء األســوانــي
من مصر ،ووجدي ّ
معوض ودومينيك
ّإده مـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وسـ ـ ـم ـ ــر ي ـ ــزب ـ ــك مــن
سورية ،وغيرهم.

جزء من إحدى لوحات المعرض

فعاليات

ُ
وكثرة األصوات ُ
تورد في اإلنسان الضياع.
ِ
■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
عالقة تقتصر على رؤية األصدقاء.
■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟ َ
صــدر لــي الكتاب األول بعنون «أرواح خلف
الشباك» ،بعد مشاركتي في مسابقة للشعر
ّ
أقيمت فــي كل ّية اللغات فــي «جامعة بغداد»
عام  2017ونلت فيها املركز األول .كان عمري
 20سنة حينها.
■ أين تنشر؟
لـيــس ل ــي مــوقــع م ـح ـ ّـدد أن ـشــر فـيــه الـقـصــائــد.
أكتفي فــي أحـيــان كثيرة بالنشر على مواقع
التواصل االجتماعي.
■ ك ـيــف ت ـقــرأ وك ـيــف ت ـصــف عــاق ـتــك م ــع ال ـق ــراءة:
منهجية ،مخططة ،عفوية ،عشوائية؟
َ
ال ـقــراءة وهــج الـكــاتــب ،نظير الكتابة .ثـمــة ما
ً
يــدفـعـ ُـك لـتـقــرأ ،ثـمــة َمــن يـصــرخ قــائــا إن هــذه
ُ
ولست أحمل عــبء كيفية
املعرفة غير كافية،
الـ ـق ــراءة؛ قــد أق ــرأ كـتــابــا فــي الـشـهــر وق ــد أقــرأ
َ
عشرة كتب ،هي آصرة الرغبة.

ٌ
خلق جديد
الترجمة
ء تشيّده
للمعرفة ،بنا ٌ
المنارات في لغة جديدة
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شاعر ومترجم عراقي من مواليد بابل.1997 ،
ّ
درس في كلية اللغات في «جامعة بغداد» ،قسم
اللغة اإلنكليزية .ص ــدرت لــه مجموعة نصوص
َ
بعنوان «أرواح خلف الشباك» عن «دار النواب»
( ،)2017وت ــرج ــم «ق ـصــائــد م ـخ ـتــارة» للشاعر
اللورد ألفرد تنسن صدرت عن «دار تأويل للنشر
والـتــرجـمــة» ( .)2021لــه قـيــد الـطـبــاعــة مجموعة
شعرية بعنوان «الناسك في ليل العالم األخير»،
ستصدر لدى «دار تأويل للنشر والترجمة».
■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ّ
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ه ـ ــذا مـ ــا ت ـحــت ـم ــه دراس ـ ـتـ ــي لـلـغــة
ّ
اإلنكليزية في كلية اللغات في «جامعة بغداد».
تنظر إلــى الترجمة وهــل لديك رغبة في أن
ُ َ■ ْ َكيف ُ
أعمال َ
؟
ك
تترجم
ال ـتــرج ـمــة ه ــي خ ـل ـ ٌـق ج ــدي ـ ٌـد ل ـل ـم ـعــرفــة ،ب ـنـ ٌ
ـاء
ُ
ّ
املنارات
تشيده
بأصوات لم تنطق بهذه اللغةِ
الجديدة ،فيولد النص ٍاملترجم شرنقة توشكُ
الترجمة
على التحليق دون
القيود .أعني هنا ُ
ّ
الجيدة والنبيلة .وبكل تأكيد ،لي الرغبة في
أن تترجم أعمالي ،ولي فكرة أن أترجمها أنا
شخصيًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بدءًا من الخامسة من مساء غد الخميس بتوقيت فلسطين ،يستضيف «مركز
خليل السكاكيني» في رام اهلل عرضًا لفيلم نور عبد ،أعددنا األغاني للحروب
حي لضرار كلش .انطالقًا
القادمة ( 40دقيقة ،)2021 ،يرافقه أداء موسيقي
ّ
من حكايات شفاهية ،يبحث العمل في دور الفولكلور كمصدرٍ معرفي في
فلسطين.
ّ
ينظم معهد برلين للمبحث الثقافي ،بدءًا من الثالثة من عصر األحد 29 ،نيسان/
إبريل وحتى التاسعة من مساء اليوم التالي ،سلسلة من الندوات تحت عنوان
المحاضرون استخدامات
أرشيف مضاد ،يبثّها عبر موقعه اإللكتروني .يتناول
ِ
األرشيف في سياقات تحرّرية ولمواجهة تحريف التاريخ .من الباحثين المشاركين
علياء مسلّم ،ودانيال أغوستينيو ،وجاكوبو غاليمبرتي.
ّ
ُ
تنظمه افتراضيًا مجلّة ملتقيات البحر
عنوان لقاء
العراق ،مصيرٌ تراجيدي
غد الجمعة.
األبيض
ّ
المتوسط الفرنسية ،عند السادسة والنصف من مساء بعد ٍ
يشارك في اللقاء الباحثون واألكاديميون مريم بن رعد ،وعادل بكوان ،وجان
ماركو ،وميريام يعقوبي ،فيما يديره رئيس تحرير المجلّة ،بيير بالن.

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة ،عند الثانية عشرة والنصف
تقدم
من ليلة السبت ـ األحد  24ـ  25نيسان/إبريل ،حفًال موسيقيًا لفرقة الخان،
ّ
تأسست الفرقة ،التي ُتعنى
خالله عددًا من األلحان واألغاني الطربية التراثية.
ّ
بالموروث الغنائي العربي ،عام  ،2014ويقودها فادي المغربي.

26

سينما

رياضة

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

الكاريبي
«ليبوريو»
ّ

أسلوب
كالسيكي عن
بطلٍ
ملحمي
ّ
صاغ نينو مارتينيز سوسا
قصة
في «ليبوريو»
ّ
ح وفق نظرة تأريخية
فال ّ ٍ
وإثنولوجية تعكس ما
في سيرته من تنويعات
قيميّة وتراجيدية
قيس قاسم

ّ
التاريخيــة
القصــص
ككل
يرتقــي فيهــا
والدينيــة ،التــي
ُ
العـ ّ
ـادي إلــى مصــاف املقـ ّـدس ،رفــع
ّ
ّ
ّ
ســكان الكاريبــي القصــة الحقيقيــة ُللفــاح
ّ
ّ
أوليفوريــو ماتيــو مــن عاديتهــا إلــى املقــدس.
َ
خلطـ ْـت سـ ّ
ـرديات خيالهــم ،الجامــح فيهــا،
ُ
الروحي /امل ّ
ّ
قدس باألرضي /الثوري .جعلوه
ّ
قديســا .الحــركات اليســارية والتحرريــة ،فــي
بدايــات القــرن املنصــرم ،صنعــت منــه رم ـزًا
ـال ،ينشــد خالصــا مــن عبوديــة وهيمنة
لنضـ ٍ
ـتعمارية .أســموه ،فــي مراحــلّ ،
«قديســا»؛
اسـ
ّ
وفــي أخــرى ،لقبــوه ب ــ«األب ليبوريــو».
ّ
ّ
الالتينيــون أطلقــوا علــى حركتــه
املؤرخــون
اصطالحًا قاموسيًا جديدًا« :ليبوريزم».
املخــرج الدومينيكانــي نينــو مارتينيــز
سوســا (ُ )1976يعيــد ،فــي فيلمــه «ليبوريو»
( ،2021إنتــاج مشــترك بــن جمهوريــة
الدومينيــكان وبورتوريكــو وقطــر) ،صــوغ
ّ
قصتــه ســينمائيًا ،وفــق نظــرة تأريخيــة
وإثنولوجيــة ،تعكــس مــا اجتمــع في ســيرته
ّ
قيميــة ،ومســارات تراجيديــة،
مــن تنويعــات
ارتقــت بــه إلــى مرتبــةٍ أســطور ٍة ،شــاعت فــي
مناطــق واســعة مــن أراضــي الكاريبــي .أنجــز

سوســا فيلمــا عــن بطلــه امللحمــي بأســلوب
ســينمائي كالســيكي ،رغبة منه في الوقوف
خارج دائرة الهالة الكبيرة املحيطة بصاحب
ّ
الدومينيكاني
( Cocoteإنتاج  ،)2017املخرج
نلســون كارلــو دي لــوس ســانتوس أريــاس
( .)1985وأيضــا بســبب أســلوبه املبتكــر،
ـدارس
وجمعــه بشــجاعة نــادرة أنســاق مـ ّ
ســينمائية مختلفــة ،بــدا فيهــا أريــاس كأنــه
يكسر أعرافًا وقواعد مدرسية جامدة ،تضع
عراقــة تاريــخ إنتــاج ُالبلــد شــرطًا لظهــور
ســينما ّ
مهمة فيهَ .وصفه بواضع جمهورية
الدومينيــكان علــى الخريطــة الســينمائية
ّ
العامليــة ،ورائــد الســينما املســتقلة فيهــا،
ٌ
مطلوب
ليــس جزافــا ،واالبتعاد عن تأثيراته
مــن مخــرج مثــل سوســا ،يعــرف مــا فيــه مــن
ُ
ّ
الكالسيكي
ُموهبةٍ  ،تجيز له خوض مغامرة
َ
ّ
املحكــم ،وهــو يتقــدم نحو تجســيد صراعات
سياســية ،وروحانيــات كاريبيــة ،تشــابكت
فيهــا املســيحية الوافــدة بالهوتيــة التينيــة
هنديــة الجــذور ،ســبقتها ثــم توافقــت معهــا.
وكان علــى عدســات الكاميــرا ( 35ملــم)
ّ
اســتحضارها كما هي ،بأقل درجات الضوء
ّ
قـ ّـوة وأشـ ّـدها دفئــاُ ،مكلفــة بذلــك حاملهــا
(تصويــر مذهــل ألوســكار دوران) عــبء
ّ
الكاريبي
استنباط تماثالت الوعي الجمعي
بالصورة.
ّ
قصة ضياع الفالح ليبوريو ،وسط األعاصير
ّ
العاتيــة ،وفقــدان كل أثــر لــه بــن الجبــال
والغابات املطيرة ،ثم ظهوره املفاجئ ّ
مجددًا،
ّ
ُت ّ
مهــد كلهــا الطريــق أمــام املخيــال الشــعبي
ُ
لنســج أســطورة حولــه ،تحيــل انبعاثــه إلــى
قـ ّـوة غامضــة (مــا وراء الطبيعــة) ،أعانته على
الخــاص ،وأوكلــت إليــه ّ
مهمــة بســط العدالــة
ّ
بني الناس ،وأخذهم إلى اإليمان والتحرر من
شــرور الجســد .عنــد خروجــه مــن باطــن كهف
عميــق مظلــمَّ ،ادعــى امتالكــه قــدرة عجيبــة

«ليبوريو» :عالم طوباوي ينتهي (الملف الصحافي للفيلم)

في الوعي الجمعي
الكاريبي فكرة التأسيس
ّ
متجذرة أصًال
علــى شــفاء املرضــى وصنع املعجــزاتّ ،
صدقه
كثيــرون ،ومضــوا معــه فــي عزلــة ّأسســت
ً
مجتمعــا عــادال وطوباويــا واشــتراكيًا .روحه
ّ
تتغــذى علــى موســيقى وأناشــيد دينيــة،
ّ
متأصلة
استلهمت معتقدات عميقة الجذور،
ّ
فالحي الكاريبي وبسطائه.
بني
ً
لــم يــدم عمــر املدينــة الفاضلــة طويــا.
أخــاف وجودهــا أثريــاء اإلقطــاع ،وقلقهــم
مــن خســارة فالحيهــم ،عبيدهــم وقــوت
مزارعهــم .تآمــروا وسـ ّـربوا الســاح إليهــا.
ّ
وبحجــة وجــود هــذا الســاح مــع الطامحــن
إلــى االســتقالل ،ومنعــا مــن توســيع رقعــة
مدينتهــم املكتفيــة بذاتها ،والناشــرة قيمها
ّ
التحريريــة ،خطــط الجنــراالت األميركيــون

«فاحشة الثّراء» :شخصيات موغلة في الغرابة
سعيد المزواري

مخرجــون قالئــل يســتطيعون صنــع أفــام
مفعمة بتعقيد الواقع ،املنفتح على املصادفات
الدالــة بغرابتهــا ،وبتفاصيــل الحيــاة اليومية،
ّ
بحلوهــا ُ
وم ّرهــا .أفــام ال تملــك ســوى أن
تتابعهاّ ،في اآلن نفسه ،بابتسامة ملء الوجه،
ّ
وملسة تأثر الذع يخز القلب .األميركية ميرندا
جولــي ( 47عامــا) واحــدة منهــم .فــي فيلمهــا
«كيجليونيــر»،
الثالــث« ،فاحشــة الثــراء» (أو
قصــد بـ ِـه شـ ٌ
العنــوان األصلــي الــذي ُي َ
ـخص
ُ
يملــك ماليــن ال تحصــى من الدوالرات) ،تروي
ُ ّ
ُ ّ
وأب يطلن على
يوميــات أســرة ،مكونــة مــن ٍأم ٍ
الشــيخوخة ،وابنتهمــا العشـ ًـرينية تعيــش
علــى هامــش املجتمــع ،كاســبة قــوت يومهــا
باســتغالل ثغــرات النظام الرأســمالي :الســرقة

ّ
عبــر مقالــب بســيطة ،تلتــف علــى القواعــد
األمنيــة أو التجاريــة؛ خطــط ســطو آمنــة وغير
ُ
عنيفــة؛ خدمــات غيــر قانونيــة تضطـ ّـر إلــى
ّ
التنكــر فــي هويــات أخــرى لتنفيذها في مقابل
بضعــة دوالرات ،أو تســاعد طالبــي الخدمــات
تلــك فــي الحصــول علــى شــيء يبيعونــه ،أو
إيصــال بخدمــة يرجعونهــا إلــى الشــركة األم
جزء من مقابلها نقدًا.
الستعادة ٍ
ّ
َ
هذه كلها وسائل ُيعت َمد عليها في سبيل حياة
ّ
ـراب ،فــي ثقافــة االســتهالك
متحــررة مــن االغتـ ّ
(ميرنــدا جولــي متأثــرة بمدرســة «اصنعهــا
ّ
بنفســك» الفلســفية والفنيــة) ،إلــى درجــةٍ أن
هؤالء يدينون بانخفاض قيمة إيجار الفضاء
حيــث يبيتــون ،إلى فجــوة بني الحيطان ّ
تؤدي
ّ
ـائل رغــوي إليــه مــن املصنــع
إلــى تســرب سـ ٍ
املجــاور ،اململــوك مــن الشــخص نفســه .هــذا

ميرندا جولي :المالتيميديا والفن المعاصر في خدمة السينما (فيسبوك)

يدفــع بفكــرة الســيناريو ـ املرتكــزة علــى أســرة
تســتفيد طفيليــا مــن ثغــرات املنظومــة ـ إلــى
أقصاهــا؛ وتربطنــا ،فــي الوقــت نفســه ،بأحــد
ثوابــت أســلوب املخرجــة (اكتســبته مــن دون
شـ ّـك بفضــل حساســية تفعيــات املالتيميد ّيــا،
ّ
فــي إطــار ممارســتها الفــن املعاصــر) ،املتمثــل
فــي إضفــاء شــاعرية حاملة علــى الفضاء ،تفتح
بفضلهــا الحكــي علــى آفــاق دالالت أرحب ،رغم
ّ
تجذره في الواقعية.
ّ
منظــر أســرة ،يتراكــض أفرادهــا كــي يتلقفــوا
أكــوام الرغــوة الورديــة املتســربة مــن حائــط
تغمــر فضــاء
املصنــع املجــاور ،حتــى ال َ َ
عيشــهم ،هــو بالضبــط نــوع املشــاهد التــي
تبـ ّـرع ميرنــدا جولــي فــي خلقهــا مــن ال شــيء،
ّ
لكنهــا تقــول كل شــيء .حساســية مــن طينــة
ّ
الســهل املمتنع ،تعبر بلغة الســخرية العابثة
ّ
عــن كل تعقيـ ٍـد ،شــرط الهشاشــة (يكفــي أن
ّ
تنســى األســرة موعــد تســرب الرغــوة لتســقط
فــي هاويــة التشـ ّـرد) ،ووضعيــة األســرة ،رغــم
اآلفــاق الحاملــة واملطمئنــة ،التــي ترســمها
ثقافة العرض والطلب في ّالخطاب السياسي
والتســويقي املتــداول (إنهــا مجـ ّـرد رغــوة
وردية غير مؤذية ،في نهاية املطاف).
ّ ّ
ْ
شيء ثمنا ،فثمن نمط عيش
لكن ،بما أن لكل
ٍ
العائ ّلــة هــذا إفــراط الوالديــن فــي الصرامــة
والتيقــظ الحــذر والدائــم ،الــذي يصــل بهمــا
ّ
حد نكران ّ
أي معنى للمشــاعر في وجودهما،
ّ
والتحكــم فــي حــركات ابنتهمــا وســكناتها،
ّ
صان َعــن منهــا كائنــا متبلــد األحاســيس،
ِ
ّ
ّ
بشري.
كائن
تصرفاته إلى آلةٍ من
أقرب في
ٍ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

النقدي أولويات يُغيّبها بعض العرب
للتعليق
ّ
نديم جرجوره

ّ
ُيحيــل صحافيــون ونقــاد ســينمائيون عــرب
فيلم ما ،قبل الكتابة عنه ،إلى مشاركته
أهمية ٍ
في مهرجان دولي ،وفوزه منه بجائزة أو أكثر.
يتباهــون ،فــي تعليقاتهم عليــه ،بهذا .يقولون
ّ
إن ترشــيحًا رســميًا لـ«أوســكار» هوليــوود،
أو اختيــارًا ســابقًا علــى الترشــيح فــي الالئحــة
القصيــرة ،تأكيـ ٌـد علــى أهميتــه ،فـ«أوســكار»
ّ
ـي العالــم .هــذا
أهــم جائــزة ســينمائية ّ فـ ّ
صحيــح« .أوســكار» عاملــي ألنــه هوليــوودي،
ّ
ّ
وهوليــوود منتشــرة فــي كل مــكان .لكــن هــؤالء
ّ
ينســون أن هنــاك أيضــا «ســيزار» الفرنسـ ّـي
و«بافتــا» البريطانــي و«غويــا» اإلسـ ّ
ـباني
ّ
ً
مثــا ،املتســاوية كلهــا و«أوســكار» باألهميــة،
ّ
ْ
ّ
وإن محليــا علــى األقــل .هــذه معضلــة مهنيــة.

اإلشــارة ،بحماســة ،إلــى مشــاركة فيلـ ٍـم فــي
مهرجــان وفــوزه بجائــزةُ ،مســيئة إلــى الفيلــم
وصانعيــه والعاملــن فيــه .أولويــة املظهــر
ُ
ّ
ـكام
تحجــب ،غالبــا ،مشــاهدة متحــررة مــن أحـ ٍ
مســبقة ،تفرضها إشــارة كهذه في بداية مقالة
أو فــي مطلــع تعليـ ٍـق إعالمــي .القــول بأهميــة
ُمشــاركة فيلـ ٍـم مــا في مهرجان وفــوزه بجائزة،
ّ
التنبــه إلــى أهميــة اشــتغاالته املختلفــة،
قبــل ٌ
ٌ
إخفــاق فــي معاينــة نقدية ســليمة ،ودليل على
ـطيح فــي مقاربــة الفنــون (وغيرها)ُ .يشــبه
تسـ ٍ
األمــر مــا يفعلــه آخــرون :ربــط فيلـ ٍـم بأســماء
نجــوم التمثيــل .بذلك ،يتغاضــون عن املهنتني
األساسيتني :الكتابة واإلخراج.
نجـ ٌ
ـوم عديــدون ُيثيــرون حشــرية كثيريــن
ّ
ُ
للمشــاهدة واملتابعــة .هذا صحيــح .لكن العمل
ً
الفني نتاج اشــتغال كاتب ومخرج ،أوال .النقد

الغربـ ّـي معنـ ّـي بالكتابــة واإلخــراج ،وبعضــه
ُ ّ
ّ
التمثيلي
ـوم ،لكنه ُمنتبــه إلى األداء
مهتــم بنجـ ٍ
أساســا ،ال إلى نجومية املمثل فقط .األولويات
فــي النقــد والصحافــة واإلعــام غيــر ضروريــة،
ـاغ .املظاهــر
بالنســبة إلــى هــؤالء .ال
شــكل طـ ٍ
ّ
تهتم بها (املظاهر) على
تجذبهم إلى تعليقات
ّ
ْ
حســاب كل شــيء آخــر أهـ ّـم وأساسـ ّـي .إن تكــن
هنــاك تقاليــد فــي النقــد والصحافــة واإلعــام،
ْ
ُفيفتــرض بأبرزهــا أن ُيحـ ّـدد األولويــات.
ْ ُ
املهرجانــات والجوائــز تأتــي الحقــا ،وإن تذكــر
ـات ال أكثــر .النجــوم ،مهمــا
فلكونهــا معلومـ ٍ
تكــن أضواؤهم ُمشـ ّـعة ،يبقــون في مرتبة تالية
ّ
لصانعــي العمــل :الكاتــب واملخــرج ،علــى األقل.
ّ
املتنوعــة
هــذا ال عالقــة لــه بالنقــد ،أو بالقيــم
ـط مــن التعاطــي معــه ،يشــي
للعمــل ،بــل بنمـ ٍ
بثقافةٍ باهتة في مشاهدة النتاج وقراءته.

(املارينــز) لســحقها .االشــتغال الســينمائي
مجتمــع
يأخــذ ســمات مرحلتــن ،مـ ّـر بهمــا
َ
ليبوريــو ،ويتوافــق معهمــا جماليــا :قبــل
التدخــل األميركــي ،وبعــده .فــي األول،
ّ
ـاغ .األناشــيد تأخــذ مســاحتها،
الروحــي َطـ ٍ
ـاهد إلــى بهجــة طافحــة .املمثــل
فتحيــل املشـ ِ
فيســينت ســانتوس يتماهــى فــي دوره
ّ
ويجســد
مــع التكويــن الروحــي لليبوريــو،
ببراعــة شــخصيته كزعيــم ال تفــارق كلمــة
اســتقالل شــفتيه (جــاء ســانتوس إلــى
التمثيــل مــن الغنــاء الشــعبي ،وهــو راقــص
ً
ـا) .مــا ُي ّ
جســده علــى الشاشــة يتوافــق
أصـ
بالكامــل مــع تكوينــه .ألغــى هــذا التماهــي
الحــدود الفاصلــة بــن الــدور الــذي ّ
يؤديــه
ّ
والفنــان املوسـ ّ
ـيقي .علــى الشاشــة ،هــو فالح
ّ
ُمنشــد مــع الجمــوع ،وتــواق إلــى الحريــة مــن
ّ
ّ
ظلــم إقطاعيــن ومحتلــن .الكاميــرا ظلــت
دائمــا قريبــة منه .فتحات عدســاتها مكتفية
بالنور الواهن (برتقالي) املقبل من مشــاعل
خافتــة تنيــر املــكان .الجمــوع (كومبــارس)
ّ
فالحــو املنطقــة ،ومنشــدو تراتيلها الدينية،
بإيقاعــات أصيلــة ال تشــبه مثيالتهــا فــي

كنائــس املدينــة البعيــدة .أجــواء الفصــل
الروحــي مبهــرة .طقــوس العالــم الطوبــاوي
بســيطة ،كتكوينــه ،وفــي متونهــا نواة حدث
ّ
مظلوميتها.
مأساوي دائمًا ،يحاكي
ّ
الصراع املسلح ومقاومة الوجود العسكري
األميركــي ّ
يمهــدان ،دراميــا ،ملرحلــة ثانيــة
وأخيــرة مــن وجــود املدينــة الفاضلــة .يقارب
سوســا مفهــوم «الهــوت التحريــر» ،املنتشــر
فــي أميــركا الالتينيــة منتصــف ســتينيات
القــرن ال ــَّ ،20
ممي ـزًا طبيعــة نضــاالت القُــارة.
ّ
يريــد ،باإلحالــة الذهنيــة إليــه ،تكريــس أبوة
املصطلحَ ،
وجذر شجرته لـ«ليبوريو».
الكاريبــي ،فكــرة
الجمعــي ً ّ
فــي الوعــي ّ
التأســيس متجــذرة أصــا .لكنــه أراد نقلهــا
إلى العالم سينمائيًا ،بأكبر قدر من اإلبهار
البصــري ،املشــفوع باشــتغال مــدروس علــى
ـف
واملكانيــة .لــم يكتـ ِْ
التفاصيــل التاريخ ّيــة ّ
ّ
للبصري أن
ـفاهي ،ألنــه أراد
باملكتــوب والشـ
ّ
يســتذكر فالحــا ،قـ ّـاوم أعاصير عاتية ،وأقام
ً
مجتمعًا عادال ،لكنه سقط سريعًا برصاص
بنــادق جنــود ،نزلــوا من متون ســفن حربية
أجنبية ،رست قبالة سواحل الكاريبي.

أقوالهم

ْ ّ
دخلـ ُـت عالــم الســينما صدفــة .لنقــل إني ،إلى اليوم ،ما زلت ُأشــعر
ّ
أنــي غيــر ُمدركــة أيــن ســأتموضع .األمر محرج جدًا لــي ْأن أ ْح َجز
َ
ّ
في مهنة واحدةْ ،
وأن ُيغلق ّ
علي في مجال واحد .كل شــيء ُيثير
َُ ُ
اهتمامــي .أتألــم عندمــا أعامــل علــى أســاس أمـ ٍـر واحـ ٍـد فقــط ،أو
واحد فقط.
انطالقًا من وضعي في
مكان ٍ
ٍ

ْ
بورغوان
لويز

ـينمائي ،رائـ ٌـع ْأن ُيـ ّ
ّ
ـوزع عملــه بكثافــة فــي العالــم.
بالنســبة إلــى سـ
ّ
لكن حضور األفالم األكثر التزامًا بالسياســة ،والتي مواضيعها
ّ
ٌ
ّ
ّ
أكثر جدلية ،معقد ضمن شروط املنصات املنتشرة كثيرًا حاليًا.
ّ
ّ
املنصــات تتعاطــى مــع كل شــيء علــى أســاس مــدى قدرتــه علــى
ْ ُ
َ
االنتشــار عامليــا .مضامــن األعمــال يجــب أن تقبــل في باكســتان
والواليــات املتحـ ّـدة األميركيــة والبرازيــل والصــن وروســيا في ٍآن
واحد.

براين فوغل

تصلنــي مشــاريع كثيــرة مــن أميــركا حاليــا ،تقتــرح علـ ّـي أدوارًا
رئيســية .لــذاُ ،مجبــرة أنــا علــى االختيــارْ .
لكن ،هناك ســينمائيون
فرنســيون أعشــق العمــل معهــم ،كعبــد اللطيــف كشــيش ،وجــاك
ّ
أوديــار ،ومايويــن ،وأنــدره تشــيني .قبــل كل شــيء ،أحـ ّـب ســينما
ّ
املؤلف« ،سينما الحقيقة».
زيدر
نورا أرنِ ِ

أفعالهم

َ ْ
 The Nightingaleلـ ـ جينيفــر كنــت (الصــورة) :بعــد  3أعــوام
على تحقيقه ،بات ُيمكن ُمشــاهدة الفيلم األســترالي هذا بنسـ ٍـخ
جديــدة مــن «دي فــي دي» و»بلــو راي» و»فيديــو عنــد الطلــب».
ُ
تالحــق كليــر ،الســجينة اإليرلنديــة الســابقة ،ضابطــا بريطانيــا
لالنتقــام ألهلهــا وعائلتهــا منــه ،بســبب أفعــال رهيبــة ارتكبهــا
ضدهــم .تطلــب مســاعدة ســاكن محلــي القتفــاء أثــره ،فتلتقــي
ماض أليم أيضًا.
بيلي الذي له
ٍ
ّ
 I Care A Lotلج .بالكسن ،تمثيل روزامزند بيك (الصورة):
ّ
ّ
ِّ
بعد فترة من عملها كمدرســة خاصة بكبار الســن ،تجد مارال
ّ
تتطلــب منهــا ّ
تنبهــا كبي ـرًا ،فأحــد الذيــن
نفســها أمــام معضلــة
ّ
صفها «يمتلك ما يبحث عنه ٌ
أناس كثيرون».
تلتقيهم فجأة في
عليها إذًا إعمال ذكائها كي تكتشف ُامل ّ
خبأ قبل اآلخرين.

 Night In Paradiseلبــارك هــوون ـ جونــغ ،تمثيــل جيون ييو
ٌ
ـ بــن (الصــورة) :يرفــض قاتــل اقتنــاص فرصــة تغييــر موقفــه
ُ
إزاء منافســه ،فتقتــل أختــه وابنتهــا ،مــا يدفعه إلى قتل وحشـ ّـي
لرئيس العصابة املنافسة ورجاله ،قبل فراره إلى جزيرة يلتقي
فيها بامرأة مريضة.

س ُتقام اليوم
قرعة منافسات
كرة القدم
في أولمبياد
طوكيو،
لمعرفة شكل
المجموعات
التي ستضم
منتخبًا من ّ
كل
تصنيف .عربيًا،
يأتي المنتخب
المصري في
التصنيف الثالث،
والسعودي
في التصنيف
الرابع .ووفقًا
لمعايير «فيفا»
جرى تصنيف
المنتخبات
بحسب أدائها
في آخر 5
دورات أولمبية
وتصفياتها.

قرعة كرة األولمبياد
البرازيل تُدافع عن اللقب الذي حققته في أولمبياد )Getty( 2016

ديوكوفيتش يبدأ مشوار
بلغراد أمام الفائز
من كوون وكاربايس

إيا إيفاشكا أول
منافسي رافاييل نادال
في بطولة برشلونة

كيفن دي بروين
يغيب عن مباراة أستون
فيال لإلصابة

انطلقت بطولة بلغراد املفتوحة للتنس والتي
ُيشارك فيها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش
كأبرز املرشحني لحصد اللقب هذا العام ،إذ
يستهل مسيرته في البطولة أمام الفائز من
مواجهة الكوري الجنوبي كوون سون وو
واإلسباني روبيرتو كاربايسُ .يذكر أن النجمني
النمساوي دومينيك تيم ،املصنف الـ 4عامليا،
والفرنسي جايل مونفيس ،املصنف الـ ،15قررا
التغيب عن البطولة في اللحظات األخيرة.

سيكون الالعب البيالروسي ،إيا إيفاشكا ،القادم
من مرحلة التصفيات واملصنف  111عامليًا ،أول
منافسي اإلسباني رافاييل نادال في بطولة
برشلونة املفتوحة للتنس ،وذلك بعد تأهل
األول إلى الدور الثاني إثر فوزه على الهولندي
تالون غريكسبور بمجموعتني دون رد في
الدور األول للبطولة .ونجح صاحب الـ 27سنة
في حسم املباراة لصالحه خالل  57دقيقة فقط
بنتيجة ( )3 - 6و(.)1 - 6

يغيب العب الوسط البلجيكي ،كيفني دي بروين،
عن مباراة أستون فيال اليوم ،وذلك بسبب
اإلصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل
في مباراة نصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي
أمام تشلسي .وال ُيعرف بعد حجم إصابة الالعب،
ولكنه من املمكن أن يشارك في نهائي كأس
الرابطة السبت القادم وفي نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا بني «سيتي» وباريس سان جيرمان
في  28نيسان/إبريل و 4أيار/مايو.
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تقرير
تدخل الفرق العربية مواجهات مهمة بالجولة الخامسة
قبل األخيرة من مرحلة مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية
األفريقية ،أمًال في حصد بطاقات العبور للدور المقبل

الكونفيدرالية
األفريقية
مواجهات
حاسمة للعرب

القاهرة ــ العربي الجديد

تحت شعار «ال بديل من الفوز»
تتجه األنظار صــوب ليلة بالغة
اإلث ـ ـ ــارة ،ع ـنــدمــا ت ـق ــام م ـبــاريــات
الجولة الخامسة ،قبل األخيرة ،من مرحلة
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ف ـ ــي ك ـ ـ ــأس ال ـك ــون ـف ـي ــدرال ـي ــة
األفــريـقـيــة لـكــرة ال ـقــدم ملــوســم ،2021-2020
أمال في حصد بطاقات العبور للدور املقبل.
ً
وتـسـعــى األن ــدي ــة الـعــربـيــة لتحقيق ال ـفــوز،
وإضافة  3نقاط لرصيدها على أمل حصد
ب ـطــاقــات ال ـتــأهــل إل ــى ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
وال ـل ـحــاق ب ـنــادي ال ــرج ــاء املـغــربــي صاحب
أولى البطاقات.
في املجموعة األولــى ،يلتقي وفــاق سطيف

الجزائري مع أورالندو بيراتس بطل جنوب
أفريقيا في ملعب األخير ،في إحدى أصعب
املواجهات .ويدخل وفاق سطيف املواجهة،
ول ــدي ــه  4ن ـقــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ــراب ــع ،األخ ـيــر،
مقابل  8نقاط لبيراتس في القمة ،وال بديل
أم ــام الــوفــاق مــن ال ـفــوز ،وال ـع ــودة بالنقاط
الـثــاث ،لالحتفاظ بآماله كاملة حتى آخر
ج ــول ــة ،ل ـل ـتــأهــل إلـ ــى الـ ـ ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
ت ـحــت ق ـي ــادة م ــدرب ــه نـبـيــل ال ـك ــوك ــي .وق ــال
الكوكي« :نلعب مباراتي أورالندو بيراتس
الـجـنــوب أفــريـقــي ،وأهـلــي بـنـغــازي الليبي،
من أجــل الفوز فقط ،للتقدم إلــى الــدور ربع
النهائي .فزنا على إنييمبا النيجيري في
الجولة املاضية وهي  3نقاط غالية ،منحت
ال ـفــريــق األمـ ــل ف ــي امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـتــأهــل،

بيراميدز وصراع إنقاذ المشوار

يُنتظر أن يراهن بيراميدز «وصيف النسخة
الماضية « على نجومه عبد اهلل السعيد،
وأحمد فتحي ،ورمضان صبحي ،وإسالم
عيسى ،وروالن ،وعلي جبر في ترجيح
كفته وإنقاذ مشواره في سباق البطولة،
خصوصًا فــي ظـ ّ
ـل إنــفــاق إدارة النادي
مبالغ ضخمة فــي سبيل بــنــاء الفريق
الحالي تخطت  250مليون جنيه (16
مليون دوالر) ،على أمــل الفوز ببطولة
كأس الكونفيدرالية للعام الجاري.

الصفاقسي التونسي يحتل وصافة مجموعته ()Getty

ونلعب للفوز في املباراتني املقبلتني» .وفي
لقاء آخــر ،يلتقي أهلي بنغازي الليبي مع
إال
إنـيـيـمـبــا الـنـيـجـيــري فــي ل ـقــاء ال يـحـمــل ّ
عـنــوان الـفــوز للفريق الليبي ،لإلبقاء على
ّ
آماله في املنافسة على أي من الـصــدارة أو
الــوصــافــة .ويـمـلــك أه ـلــي بـنـغــازي  4نـقــاط،
م ـق ــاب ــل  6ن ـق ــاط إلن ـي ـي ـم ـبــا ،وي ـت ـي ــح ال ـف ــوز
لــأه ـلــي ال ـت ـقــدم إل ــى امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،فيما
ي ــؤدي التعثر إلــى االبـتـعــاد الـتــام وانتهاء
البطولة بالنسبة له مبكرًا.
وفي املجموعة الثانية ،يدخل نهضة بركان
امل ـغــربــي ،حــامــل ال ـل ـقــب ،تـحــديــا صـعـبــا في
رحلة الدفاع عن لقبه ،عندما يلتقي نابسا
سـتــارز الــزامـبــي ،فــي ملعب األخـيــر .ويملك
ب ــرك ــان حــال ـيــا  5ن ـق ــاط ،يـحـتــل ب ـهــا املــركــز
الثالث ،ويحتاج للفوز في آخر مباراتني له
فــي املجموعة للتأهل لـلــدور ربــع النهائي.
ويخوض بركان اللقاء في ظــروف صعبة،
بـ ـع ــد م ــوج ــة مـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات بـ ــن الع ـب ـيــه

نهضة بركان حامل
تحد صعب
اللقب في
ٍ
برحلة الدفاع عن لقبه
مؤخرًا ،يتصدرهم يوسوفا دايو ،ومحسن
ياجور ،وحمزة الركراكي ،بخالف أزمة بكر
الهاللي مع اإلدارة ،وتوصية الجهاز الفني
باالستغناء عن خدمات الالعب.
وأك ــد بـيــدرو بنعلي ،املــديــر الفني لنهضة
بـ ـ ــركـ ـ ــان ،خـ ــوضـ ــه ل ـ ـقـ ــاء ن ــابـ ـس ــا م ـ ــن أج ــل
الحصول على النقاط الثالث واإلبقاء على
آم ــال الـتــأهــل .وق ــال بنعلي فــي تصريحات
صـحــافـيــة« :ال يمكن تـصــور ّأن ـنــا سنغادر
دور املجموعات والبركان هو حامل اللقب،
عـلـيـنــا أن نـثـبــت ّأن ـن ــا فــريــق ق ــوي ونحقق

ّ
الفوز على نابسا ،ال أنظر إلــى أي غيابات
وتركيزي ينحصر في كيفية قيادة الالعبني
لتحقيق الفوز والتقدم للدور املقبل» .وفي
املـجـمــوعــة نفسها ،يلتقي شبيبة القبائل
ال ـجــزائــري ،الــوصـيــف بــرصـيــد  6نـقــاط مع
ال ـق ـطــن ال ـك ــام ـي ــرون ــي امل ـت ـص ــدر بــرص ـيــد 9
نقاط ،في مواجهة صعبة واختبار شرس
لفرص الشبيبة في التأهل.
وفي املجموعة الثالثة ،تتجه األنظار صوب
م ــواج ـه ــة ن ــاري ــة تـنـتـظــر ال ـن ـجــم الـســاحـلــي
الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه غـ ـ ـ ــراف دي ك ــار
السنغالي ،تمثل عنق زجاجة بالنسبة إلى
النجم في رحلة املنافسة.
وي ـت ـص ــدر غـ ـ ــراف دي كـ ــار ال ـق ـم ــة بــرصـيــد
 7ن ـقــاط م ـقــابــل  5ن ـقــاط لـلـنـجــم ف ــي املــركــز
الثالث ،ويحتاج األخير لسيناريو التعادل
مع بطل السنغال ،ثم الفوز على ساليتاس
الـبــوركـيـنــي ،مــا يعني حصد  4نـقــاط على
األقـ ـ ـ ــل ،ل ـض ـم ــان الـ ـعـ ـب ــور إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور رب ــع

السلة األميركية :ووريورز يُسقط سفنتي سيكسرز

لم يتوقف ستيفن كوري
المميز
عن تقديم األداء ُ
مع فريقه غولدن ستايت
ووريورز في بطولة
الدوري األميركي لكرة
السلة ،ليُساهم في انتصار
فريقه وإبقاء حظوظه
في المنافسة على التأهل

ت ــاب ــع س ـت ـي ـفــن كـ ـ ـ ــوري ،ن ـج ــم ف ــري ــق غ ــول ــدن
ستايت ووريورز ،تألقه الهجومي بتسجيله
 49نقطة ،وقــاد فريقه للفوز على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز متصدر املنطقة الشرقية
( ،)97 – 107فــي دوري كــرة السلة األميركي
لـلـمـحـتــرفــن .وه ــي املـ ـب ــاراة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
تواليًا التي ُيسجل فيها كــوري ،صاحب 47
نقطة ،في الخسارة أمــام بوسطن سلتيكس
الـسـبــت 30 ،نقطة أو أكـثــر ،ليمنح ووري ــورز
فــوزًا مستحقًا فــي صــراعــه على مركز مؤهل
إلــى األدوار اإلقصائية «بــاي أوف» .وفرض
ك ــوري نـفـســه كــأبــرز املــرش ـحــن لـلـفــوز بلقب
أف ـضــل الع ــب ف ــي امل ــوس ــم ال ـع ــادي م ــع مـعــدل
تـسـجـيـلــي ه ــذا امل ــوس ــم ب ـلــغ  31,4نـقـطــة في
امل ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ،وب ـ ـ ــات ال ـ ـسـ ــاح ال ـف ـت ــاك
لصاحب املركز التاسع في املنطقة الغربية مع

 29فوزًا ونفس عدد الخسارات .وحقق كوري
 10رميات ثالثية 5 ،منها من أصل  20نقطة
سجلها في الربع الرابع األخير ،من إجمالي
نقاطه أمام منافسه سفنتي سيكسرز ،وهي
املرة الـ  21بقميص فريقه الحالي يسجل فيها
 10رميات ثالثية أو أكثر في مباراة واحــدة،
متقدمًا على زميله كالي تومسون الذي حقق
هذا اإلنجاز في خمس مباريات فقط.

ع ّزز يوتا جاز صدارته
للمنطقة الغربية بفوزه
على مضيفه ليكرز

«ال أعرف ماذا أقول»

بدا مــدرب ووريــورز ستيف كير عاجزًا عن
وصف ما حققه كوري ،وقال «ال أعرف ماذا
أقول .عندما تسألونني بعد كل مباراة عن
رأيي بشأن كوري واألداء الذي يقدمه ،فكل
مــا قلته بعد آخــر مباريات يمكن اقتباسه
مجددًا .ببساطة ،ألن األمر نفسه يتكرر بعد
كــل م ـب ــاراة .دهـشــة مطلقة ملـسـتــوى مـهــارة
هذا الالعب ،قلبه ،عقله وتركيزه .من الرائع
مشاهدته يلعب».
ف ــي امل ـق ــاب ــل وصـ ــف ك ـيــر األرق ـ ـ ــام الـقـيــاسـيــة
لنجمه عن املسافات البعيدة بـ «أشياء محيرة
للعقل» ،مــا يضع ابــن الـ ـ  33سنة فــي دوري
خــاص به في تاريخ ال ـ «أن بي إيــه» في هذا
قائال «كان لدى كوبي
االمتحان .وأردف كير
ً
براينت في بداية مسيرته بعض االمتدادات،
وكذلك مايكل جوردان حيث كان يسجل مثل
املجنون» ،ولكن ال أحــد ســدد بهذه الطريقة
وحتى وفقًا ملعايير ستيف
في تاريخ اللعبةّ .
النبيلة الخاصة به ،هذا أعلى وأبعد» .ختم
قائال «نحتاج إلى كل فوز .نلعب بشكل
كير
ً
رائع خالل األسبوعني املنصرمني .نحن على
وتيرة جيدة ونملك الروح والطاقة في الوقت
الحالي» .وبدأ سفنتي سيكسرز اللقاء بقوة
فتقدم  12نقطة أم ــام ضيفه ال ــذي عجز عن
دخول أجواء املنافسة ،قبل أن ينجح األخير
في معادلة األرقام ( )24 – 24مع نهاية الربع
ّ
األول .وفــرض الفريقان التعادل مرة جديدة
( )55 – 55مــع نـهــايــة الــربــع الـثــانــي ،قـبــل أن
ي ـت ـقــدم ووري ـ ـ ــرز بـ ـف ــارق  5ن ـق ــاط م ــع نـهــايــة
الربع الثالث ،ليبدأ بعدها استعراض كوري
مانحًا فريقه التقدم في الربع األخير (– 32
 )26وش ــرف ال ـفــوز بــامل ـبــاراة .وأض ــاف زميل
كــوري ،الكندي أنــدرو ويغينز  16نقطة و10
م ـتــاب ـعــات ،ف ــي وق ــت ســاهــم دام ـي ــون ل ــي من
على مقاعد البدالء في  12نقطة .وبهذا الفوز
املهم أنهى فريق ووريورز سلسلة من أربعة
انتصارات متتالية لسفنتي سيكسرز ،الذي
ب ــرز فــي صـفــوفــه نجمه الـكــامـيــرونــي جويل
إمبيد مع  28نقطة و 13متابعة و 8تمريرات
حاسمة .وتألق شقيق كوري األصغر ،سيث،
فــي صـفــوف الـخــاســر مــع  15نقطة ،وأضــاف
ماتيس ثيبول .13
جاز يعزز صدارته

أداء الفتًا في المباريات ()Getty
ستيفن كوري يُقدم
ً

فــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،عــزز يــوتــا جــاز صــدارتــه
لـلـمـنـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة بـ ـف ــوزه ع ـل ــى مـضـيـفــه
ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز حــامــل الـلـقــب (111
–  )97وك ــان جـ ــوردان كــاركـســون مــن على
مقاعد البدالء أفضل املسجلني في صفوف

الـفــائــز مــع  22نقطة ،وخ ــاض ليكرز اللقاء
مــن دون نجميه ليبرون جيمس وأنتوني
ديـفـيــس ،وب ــرز فــي صـفــوفــه تــالــن هــورتــون
 تــوكــر بتسجيله  24نـقـطــة ،فـيـمــا أضــافكــايــل كــوزمــا  17واألمل ــان ــي دن ـيــس ش ــرودر
وكنتافيوس كــالــدويــل-بــوب  15نقطة لكل
منهما .في املقابل قاد ديفن بوكر بتسجيله
رمـ ـي ــة حـ ـ ــرة ق ـب ــل  0,3ث ــان ـي ــة مـ ــن ص ــاف ــرة
النهاية فريقه فينيكس صانز للفوز على
ميلووكي باكس بفارق نقطة ()127 – 128
بعد التمديد ،وعزز صنز مركزه الثاني في
املنطقة الغربية ّبفوزه الـ  41هذا املوسم في
مقابل  16خسارة.
وتـصـ ّـدر بوكر الئحة املسجلني عند الفائز
مع  24نقطة ،وأضاف زمياله صانع األلعاب
كريس بول  22نقطة مع  13تمريرة حاسمة
و 7مـتــابـعــات ،ومـيـكــال بــريــدجــز  21نقطة.
ودخــل بول الئحة أفضل  5ممررين للكرات
الـحــاسـمــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري م ــع 10.142
ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ،م ـت ـق ــدم ــا ب ـ ـفـ ــارق تـ ـم ــري ــرة عـلــى
أسطورة ليكرز إيرفني «ماجيك» جونسون،
ك ـمــا ت ــأل ــق ديـ ــانـ ــدري أيـ ـت ــون م ــع  20نقطة
و 13مـتــابـعــة ،وكــام ـيــرون بــايــن وكــامـيــرون
ج ــون ـس ــون م ــع  12و 13ن ـق ـطــة ت ــوال ـي ــا .في
امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـحــل ال ـن ـقــاط ال ـ ـ  33لـلـيــونــانــي
يانيس أنتيتوكونمبو دون خسارة فريقه،
فيما أنهى كريس ميدلتون وغرو هوليداي
املباراة مع  26و 25نقطة تواليًا .وفي دينفر،
سجل العمالق الصربي نيكوال يوكيتش 47
نقطة لفريقه دنفر ناغتس وقاده للفوز على
ممفيس غريزليز ( )137 – 139بعد شوطني
إض ــاف ـي ــن .وأض ـ ــاف يــوكـيـتــش  15مـتــابـعــة
و 8تمريرات حاسمة إلى سجله التهديفي،
وس ــاه ــم زم ـي ـلــه وي ــل ب ــارت ــون ب ـ ـ  28نـقـطــة،
إلبقاء ناغتس في املركز الرابع في املنطقة
الغربية مع  37فوزًا مقابل  20هزيمة.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ب ـم ــواج ـه ــة مـهـمــة
ُ
سـتـجـمــع ب ــن فــري ـقــي ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز
وبروكلني نتس ،بينما يواجه فريق إنديانا
بايسرز منافسه أوكالهوما سيتي ثاندر،
ويلعب واشنطن ويزاردز ضد فريق غولدن
ستايت ووري ــوز ،ويلعب فريق فيالديلفيا
س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـســرز م ــع ف ـي ـن ـي ـكــس ص ــان ــز.
أم ــا فــريــق كليفالند كــافــالـيـيــرز فيلعب مع
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز وي ــواج ــه ف ــري ــق هـيــوســن
روك ـتــس منافسه يــوتــا ج ــاز ،بينما يلعب
فريق نيويورك نيكس مع أتالنتا هاوكس،
وأخ ـي ـرًا يلعب ســان أنطونيو سبيرز ضد
فريق ميامي هيت.
(فرانس برس)

النهائي مــن عمر البطولة وهــو سيناريو
لكنه األمل الوحيد في التأهل.
يبدو صعبًاّ ،
وأكــد األسعد الدريدي ،املدير الفني للنجم
الـســاحـلــي ،ثـقـتــه الـكــامـلــة فــي ق ــدرة العبيه
عـلــى تـقــديــم ع ــرض مـمـيــز ،وح ـصــد نتيجة
ط ـي ـب ــة أمـ ـ ـ ــام بـ ـط ــل الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ،وال ـت ـم ـس ــك
ب ــآم ــال ال ـتــأهــل ل ـل ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي .وق ــال
الدريدي في تصريحات صحافية« :أتمنى
أن يـسـتـعـيــد ال ــاع ـب ــون لـيــاقـتـهــم الـبــدنـيــة،
والـتـخـلــص م ــن اإلجـ ـه ــاد ،لـعـبـنــا مـنــذ أي ــام
قليلة م ـبــاراة صعبة أم ــام الصفاقسي في
ال ــدوري التونسي ،وحققنا الـفــوز وهــو ما
منح الالعبني دفعة معنوية كبيرة كنا في
حــاجــة لـهــا قـبــل الـتــوجــه ملــاقــاة غ ــراف دي
كـ ــار» .كــذلــك ،ي ـحــل الـصـفــاقـســي الـتــونـســي،
ّ
وصيف املجموعة برصيد  6نـقــاط ،ضيفًا
على ساليتاس البوركيني في لقاء صعب
ال بديل خالله للصفاقسي من الفوز .وتعود
صـعــوبــة امل ـب ــاراة إل ــى ام ـتــاك ســالـيـتــاس 3
نقاط في املركز الرابع ،ولديه فرصة ذهبية
في التأهل حال الفوز.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،ي ـخ ــوض ن ــادي
الــرجــاء املغربي مواجهة سهلة وتحصيل
ح ـ ــاص ـ ــل ،عـ ـن ــدم ــا ي ـل ـت ـق ــي م ـ ــع ن ــام ــون ـغ ــو
الـتـنــزانــي فــي ملعب ال ـثــانــي ،بـعــدمــا حسم
تــأه ـلــه إل ــى ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي .ويـسـعــى
ال ــرج ــاء لـتـحـقـيــق فـ ــوز ك ـب ـيــر ت ـحــت ق ـيــادة
م ــدي ــره ال ـف ـن ــي ال ـج ــدي ــد األسـ ـع ــد ال ـش ــاب ــي،
الـ ـ ــذي ت ــول ــى امل ـس ــؤول ـي ــة ق ـب ــل أيـ ـ ــام قـلـيـلــة
ل ـلــوصــول للنقطة  ،15مـقــابــل رص ـيــد خــال
ّ
لنامونغو ال ــذي لــم يحقق أي انـتـصــارات.
ويسعى األسعد الشابي إلــى تقديم عرض
ج ـيــد ،ي ـقــدم ب ــه أوراق اع ـت ـمــاده لجماهير
الــرجــاء ،والتأكيد على املنافسة بقوة على
اللقب الـقــاري .وأكــد الشابي تطلعه لكتابة
اإلنجازات رفقة الفريق وتأكيد ثقة اإلدارة
في قدراته ،وقال في تصريحات صحافية:
«عقدي ملدة  6أشهر ،سيجرى التجديد وفقًا
للطرفني في نهاية املوسم .بكل تأكيد ،الفوز
ّ
بالبطوالت هــو هــدفــي هـنــا ،عــرض الــرجــاء
لم يكن ليرفض ،فخور بتولي املسؤولية».
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ت ـت ـجــه األنـ ـظ ــار
صـ ــوب م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ح ــاس ـم ــة ف ــي رح ـلــة
فريق عربي آخر نحو التأهل للدور املقبل،
وهــو بيراميدز املـصــري ،الــذي يحل ضيفًا
ّ
على نكانا رديفلز الزامبي في لقاء صعب.
ويـمـلــك بـيــرامـيــدز  6ن ـقــاط ،ومثلها لنكانا
رديفلز الــزامـبــي ،ومــن يحقق الـفــوز يحسم
مـبـكـرًا تــأهـلــه إل ــى ال ــدور املـقـبــل ،خصوصًا
نكانا في حال فوزه بثالثة أهداف من دون
رد وتعويض خسارة الذهاب ،أو بيراميدز
ف ــي ح ــال فـ ــوزه وت ـفــوقــه بــال ـن ـقــاط ،وأي ـضــا
املــواج ـهــات امل ـبــاشــرة .وي ـخــوض بيراميدز
املواجهة فــي ظــروف صعبة بسبب انهيار
نـتــائـجــه فــي بـطــولــة ال ـ ــدوري امل ـصــري آخــر
جولتني ،إلى جانب خسارتيه أمــام الرجاء
امل ـغــربــي ف ــي الـجــولـتــن الـثــالـثــة والــراب ـعــة،
وابـ ـتـ ـع ــاده ع ــن ق ـمــة امل ـج ـم ــوع ــة ،ومــاح ـقــة
االنـتـقــادات مــدربــه األرجنتيني أروابــاريـنــا
الفترة األخيرة.
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تعود عجلة الدوريات
األوروبية في منتصف
األسبوع بمباريات مهمة
ومصيرية ال تحتمل أي
خطأ في «الليغا» ،بينما
تشهد بطولة الدوري
اإليطالي مباريات مثيرة
للكبار في إطار المنافسة
على المقاعد األوروبية

تدخل بطولة إسبانيا لكرة القدم أمتارها
األخـ ـي ــرة وسـ ــط ص ـ ــراع ث ــاث ــي ن ـ ــاري بــن
أتلتيكو مــدريــد املتصدر ومـطــارديــه ريــال
مــدريــد وبــرشـلــونــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن الخطأ
ممنوع على أي منهم لصعوبة التعويض
ويتصدر
قبل  7مراحل من نهاية املوسم.
ّ
متقدمًا
نقطة
فــريــق أتلتيكو بــرصـيــد 70
ّ
ع ـل ــى جـ ـ ــاره ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـث ــاث ن ـقــاط
وبـفــارق  5نقاط عــن برشلونة الــذي يملك
م ـب ــاراة مــؤجـلــة ضــد غــرنــاطــة .وإذا كــانــت
األنــديــة الـثــاثــة سـتـخــوض مـبــاريــات ضد
أن ــدي ــة م ـت ــواض ـع ــة ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـح ــادي ــة
والثالثني التي تنطلق األربعاء وتستكمل
ال ـخ ـم ـيــس ،ي ـت ـعـ ّـن عـلـيـهــا أخ ــذ ال ـع ـبــر من
مواجهاتها ضد هــذه األندية ذهابًا ألنها
فشلت فــي الـفــوز عليها .فأتلتيكو مدريد
اك ـت ـفــى ب ـت ـعــادل سـلـبــي م ــع هــوي ـس ـكــا ،في
حني حقق قــادش مفاجأة مدوية بإلحاقه
الخسارة بريال مدريد في عقر دار األخير
ب ـه ــدف ،ك ـمــا خ ـســر بــرش ـلــونــة أي ـض ــا أم ــام
خ ـي ـتــافــي بـ ـه ــدف .وك ـ ــان أت ـل ـت ـي ـكــو مــدريــد
يسير بثبات نحو إح ــراز أول لقب لــه في
تقدم بفارق
«الليغا» منذ عام  ،2014عندما ّ
ش ــاس ــع ل ـك ـنــه أه ـ ــدر ال ـن ـق ـطــة ت ـلــو األخـ ــرى
فــي الشهرين األخـيــريــن ،فــي حــن استعاد
عمالقا الكرة اإلسبانية توازنهما ليقلصا
الفارق وينعشا آمالهما بإحراز اللقب.
وبــالـنـسـبــة ل ـل ـمــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ،دييغو
س ـي ـم ـي ــون ــي ،ي ـس ـت ـمــر غـ ـي ــاب ث ـن ــائ ــي خــط
الـهـجــوم املـكــون مــن األوروغــويــانــي لويس
ســواريــز ،والبرتغالي جــواو فيليكس ،عن
صفوف أتلتيكو بداعي اإلصابة ،علمًا بأن
ّ
األول ّ
سجل  19هدفًا ويحتل املركز الثالث
في صدارة ترتيب الهدافني ،في حني أضاف
الثاني  7اهداف .وبالتالي سيكون االعتماد
على األرجنتيني أنخل كــوريــا ومــاركــوس
يــورنـتــي الـلــذيــن سـجــا ثـنــائـيــة فــي مرمى
إي ـ ـبـ ــار ،خـ ــال الـ ـف ــوز ال ـس ــاح ــق لـلـمـتـصــدر
بخمسة أهداف نظيفة في نهاية األسبوع.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـت ـعــن ع ـل ــى ريـ ـ ــال م ــدري ــد

أتلتيكو مدريد ال يريد تفويت فرصة التتويج هذا الموسم ()Getty

اس ـت ـعــادة نـغـمــة ال ـف ــوز بـعــد سـقــوطــه في
فخ التعادل مع خيتافي ،وتحمل املباراة
رائحة الثأر لفريق العاصمة اإلسبانية،
ألن قادش الصاعد هذا املوسم إلى مصاف
الدرجة األولــى ،فاز ذهابًا في معقل ريال
مدريد بهدف وحيد في  17تشرين األول/
أكتوبر املاضي ضمن منافسات املرحلة
السادسة.
وك ــان م ــدرب ري ــال مــدريــد الفرنسي ،زين
الدين زيدان ،يمني النفس بإشراك نجمه
البلجيكي ،إدين هــازارد ،في هذه املباراة
بعد إصابة عضلية أبعدته فترة طويلة
عن املالعب ،لكن صحيفة «ماركا» أشارت
إلى أن هــازارد غاب عن تمارين فريقه ما
يثير الشك حول مشاركته ضد قادش.
ولـ ـ ــم ي ـ ـش ـ ــارك ه ـ ـ ـ ـ ــازارد الـ ـ ـ ــذي عـ ــانـ ــى مــن
إصابات متكررة منذ انتقاله إلى صفوف
الـ ـ ـن ـ ــادي «امل ـ ـل ـ ـكـ ــي» قـ ــادمـ ــا مـ ــن تـشـلـســي
اإلن ـك ـل ـي ــزي س ـ ــوى ف ــي  6مـ ـب ــاري ــات ه ــذا
املوسم وسجل هدفني في مرمى هويسكا
وأالفيس .في املقابل ،تعافى قلب الدفاع
ال ـف ــرن ـس ــي راف ـ ــاي ـ ــل فـ ـ ـ ــاران مـ ــن إص ــاب ـت ــه
ب ـف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» وان ـت ـه ــى م ــن فـتــرة
الحجر الصحي وشارك في التمارين .أما
برشلونة املنتشي بـفــوزه الـســاحــق على
أتـلـتـيــك بـلـبــاو بــربــاعـيــة نـظـيـفــة سجلها

فــي مــدى  12دقيقة فــي نهائي كــأس ملك
إسبانيا ليحرز لقبه رقم  31في املسابقة
واألول ت ـحــت قـ ـي ــادة م ــدرب ــه ال ـهــول ـنــدي
رونالد كومان ،فيستقبل خيتافي .وأعرب
كومان عن تفاؤله بقدرة فريقه على إحراز
ال ـث ـنــائ ـيــة امل ـح ـل ـيــة ب ـقــولــه ب ـعــد الـتـتــويــج
بالكأس« :أنا متفائل بقدرتنا على إحراز
بـطــولــة الـ ـ ــدوري .كــل م ـب ــاراة سـتـكــون في
غاية األهمية من اآلن وصاعدًا وسنقاتل
حتى الــرمــق األخ ـيــر»ُ .يــذكــر أن برشلونة
خ ـ ــرج امل ــوس ــم امل ــاض ــي خ ــال ــي ال ــوف ــاض
ت ـمــامــا وه ــو م ــا ح ـصــل ل ــه ل ـل ـمــرة االول ــى
مـنــذ ع ــام  .2008وف ــي امل ـبــاريــات األخ ــرى،
يلتقي أوساسونا مع فالنسيا ،ليفانتي
م ــع إشـبـيـلـيــة ،ريـ ــال بـيـتـيــس م ــع أتلتيك
بـلـبــاو ،أالف ـيــس مــع ف ـيــاريــال ،إلـتـشــي مع
ب ـلــد ال ــول ـي ــد ،غ ــرن ــاط ــة م ــع إيـ ـب ــار وريـ ــال
سوسييداد مع سلتا فيغو.
معارك كبيرة في إيطاليا

بعد ساعات من اإلعالن عن إقامة بطولة
دوري ال ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ــي وس ـي ــل ردود
األفـ ـع ــال الـ ــذي تـبـعــه م ــن ع ــال ــم الــريــاضــة
والـسـيــاســة ،يـعــود دوري الــدرجــة األولــى
اإلي ـط ــال ــي بـجــولـتــه ال ـ ــ 33ال ـت ــي ستشهد
م ــواج ـه ــات ق ــوي ــة م ــا ب ــن روم ــا-أت ــاالن ـت ــا

ون ـ ــاب ـ ــول ـ ــي-التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو .وت ـ ـ ـخـ ـ ــوض أبـ ـ ــرز
مواجهتني في الجولة ال ــ 33أربعة أندية
مستبعدة مــن دوري الـســوبــر األوروب ــي،
وه ـ ــي م ـســاب ـقــة ج ــدي ــدة ت ــم اإلع ـ ـ ــان عــن
إقــامـتـهــا فــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة مــن يــوم
األحـ ــد وت ـض ــم أه ــم وأك ـب ــر  15فــري ـقــا في
أوروب ـ ــا ي ـتــواجــد مــن بينها فــي إيطاليا
ك ـ ــل م ـ ــن ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وإيـ ـ ـ ــه س ـ ــي م ـي ــان
وإنـتــر مـيــان .وسيستقبل فــريــق الــذئــاب
ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـس ــاب ــع م ـنــاف ـســه فــريــق
أتــانـتــا صــاحــب املــركــز الـثــالــث ال ــذي يمر
بحالة جيدة للغاية بعد تحقيقه خمسة
انـ ـتـ ـص ــارات م ـت ـتــال ـيــة ك ـ ــان آخ ــره ــا عـلــى
يوفنتوس ،وهو ما جعل مشاركة األخير
في النسخة املقبلة من دوري األبطال غير
مؤكدة.
والق ــت بـطــولــة دوري ال ـســوبــر ان ـت ـقــادات
كـبـيــرة فــي إيـطــالـيــا إذ سـيـشــارك بـهــا 15
ف ــري ـق ــا ب ـش ـكــل أسـ ــاسـ ــي ،وه ـ ــم مــؤس ـســو
ال ـب ـط ــول ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى  5أنـ ــديـ ــة أخـ ــرى
سـتـتــأهــل سـنــويــا وف ـقــا ألدائـ ـه ــا .وب ـهــذا،
سيكون مــن الصعب تــأهــل األنــديــة األقــل
قـ ـ ــدرة اق ـت ـص ــادي ــة وان ـض ـم ــام ـه ــا ألن ــدي ــة
الـ ـصـ ـف ــوة ،وه ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ن ـج ــح فـيــه
أت ــاالنـ ـت ــا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
خالل التنظيم واإلدارة الجيدة للميزانية
والنتائج.
يعد فريق روما املمثل
آخر،
جانب
وعلى
ُ
الوحيد حاليًا للكرة اإليطالية هذا املوسم
في البطوالت األوروبية ،وذلك بعد تأهله
إل ـ ــى ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي
وال ــذي سيواجه فيه مانشستر يونايتد
اإلنكليزي .كما سيستضيف أيضًا ملعب
(دييغو أرماندو مارادونا) مواجهة قوية
بــن نــابــولــي والتـسـيــو ،خــامــس وســادس
ال ــدوري ،اللذين يمتلكان خيار املشاركة
بدوري األبطال في نسخته الجديدة.
وي ـم ـت ـلــك ن ــاب ــول ــي ف ــي جـعـبـتــه  60نقطة
وب ـفــارق نقطتني عــن يوفنتوس صاحب
املــركــز ال ــراب ــع ،بينما يمتلك التـسـيــو 58
نقطة ولـكــن ب ـم ـبــاراة أق ــل عــن األول .هــذا
وسـيـسـتـضـيــف فــريــق «الـبـيــانـكــونـيــري»
فريق بارما (صاحب املركز قبل األخير)
بينما سيستضيف الــروســونـيــري فريق
ساسولو على ملعب «ســان سـيـ ُّـرو» .أما
املتصدر فريق إنتر ميالن فسيحل ضيفًا
على فريق سبيزيا بفارق نقاط مريح (9
نـقــاط) بينه وبــن الــوصـيــف مـيــان ،قبل
 7ج ــوالت عـلــى انـتـهــاء املـســابـقــة ،ويملك
«ال ـن ـي ــرات ــزوري» فــرصــة كـبـيــرة لتحقيق
انتصار جديد ُيقربه أكثر وأكثر من لقب
الــدوري اإليطالي بعد انتظار دام حوالي
 10سنوات ،إذ يحتاج الفريق لتحقيق 4
انتصارات فقط من أجل التتويج رسميًا
باللقب.
(فرانس برس ،إفي)
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صورة في خبر

تقرير

استمرت ردود الفعل في عالم كرة القدم على تأسيس فكرة «السوبر ليغ» من قبل  12فريقًا
أوروبيًا كبيرًا ،وتواصلت الردود الرافضة لتأسيس البطولة التي من شأنها أن ُتدمر كرة القدم
وتنشر الفوضى في جميع المنافسات المحلية واألوروبية

كلوب :أنا والعبو ليفربول لسنا طرفًا

ّ
أكد األملاني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول اإلنكليزي ،أن رأيه لم يتغير عندما انتقد منذ
وأنه والعبيه ليسوا طرفًا في عملية
أشهر عدة بطولة دوري السوبر األوروبي (سوبر ليغ) ّ
اإلعالن عن هذه املسابقة .أدلى املدرب األملاني بهذه التصريحات لشبكة قنوات «بي بي
قائال« :شعوري ورأيي لم يتغيرا .لقد علمت باألمر أمس .لدينا القليل من املعلومات
سي» ً
وليس الكثير .الناس ليسوا سعدا بهذا األمر وأتفهم ذلك تمامًا .لم أتمكن من قول الكثير
ألني لم أكن طرفًا في هذه العملية وال الالعبني أيضًا .لم نكن نعلم شيئًا ولذلك
من األمور ّ
سيتوجب علينا االنتظار لنرى كيف ستتطور األمور».

السوبر ليغ

البطولة المرفوضة
لـ ــم تـ ـه ــدأ ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ول ـ ــم يـهـنــأ
جمهورها بــراحــة بــال فــي األيــام
األخيرة مع تواصل ردود الفعل
ع ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء ب ـط ــول ــة «الـ ـس ــوب ــر ل ـ ـيـ ــغ» ،إذ
انتشرت تصريحات مــن هنا وهـنــاك ُتندد
بهذه الفكرة ُاملدمرة لكرة القدم وفقًا ألكثرية
امل ـعــارضــن .ول ـعــل أب ــرز تـلــك التصريحات
مــا أش ــار إلـيــه مــؤســس البطولة األوروب ـيــة
الـجــديــدة ،رئـيــس ري ــال مــدريــد ،فلورنتينو
بيريز ،ورئيس «فيفا» ،جياني إنفانتينو.
إنفانتينو يُهدد األندية المنشقة

لم تتوقف ردود الفعل الغاضبة من إعالن
بطولة «الـســوبــر لـيــغ» األوروب ـي ــة ،وآخــرهــا
تـصــريـحــات رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة

القدم ،جياني إنفانتينو ،الذي حذر األندية
امل ـن ـش ـقــة م ــن م ـغ ـبــة ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة وال ـت ــي
ستكلفها الكثير فــي كــرة الـقــدم األوروب ـيــة
ُ
والعاملية.
وتحدث رئيس «فيفا» ،جياني إنفانتينو،
فــي تـصــريـحــات نـشــرهــا مــوقــع االت ـحــاديــن
ال ــدول ــي واألوروب ـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ع ــن فـكــرة
«السوبر ليغ» واألزمــة املشتعلة حاليًا في
اللعبة الشعبية األول ــى فــي الـعــالــم ،وأشــار
إلى أن األندية املنشقة عليها تحمل عواقب
قــرارتـهــا مــن اآلن .وق ــال إنـفــانـتـيـنــو« :نحن
ف ــي ف ـي ـفــا ال ي ـم ـكــن إال أن نـ ـع ــارض ب ـشــدة
إن ـشــاء الـ ــدوري الـســوبــر .إن ــه دوري مغلق،
انشقاق عن الهيئة الحالية ،من الدوريات،
م ــن االتـ ـ ـح ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة ،م ــن وي ـف ــا ومــن

يرد على
بيريز ُ
الجميع ويطمئن
األندية والالعبين
فيفا .مــن واجبنا حماية نـمــوذج الرياضة
األوروبية ،وبالتالي إذا قررت مجموعة ما
ال ــذه ــاب فــي طــريـقـهــا يـتـعــن عليها تحمل
عواقب خياراتها».
وأضاف جياني إنفانيتينو ،رئيس «فيفا»،
في أول رد على إنشاء البطولة في حديثه
«إنها مسؤولة عن خياراتها .إما أن تكون
ف ــي الـ ــداخـ ــل (امل ـن ـظ ــوم ــة) أو ف ــي الـ ـخ ــارج،
ال يـمـكــن أن ت ـكــون م ــا ب ــن ب ــن .ف ـك ــروا في
املوضوع ،يجب أن يكون هذا األمر واضحًا،
واضحًا تمامًا».
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي أص ـب ـحــت م ـعــروفــة
ل ـل ـج ـم ـيــع ،أع ـل ـن ــت س ـت ــة أنـ ــديـ ــة إن ـك ـل ـيــزيــة
(ل ـي ـفــربــول ،مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،أرس ـن ــال،
تشلسي ،مانشستر سيتي ،توتنهام) ،مع
بــرشـلــونــة وري ــال مــدريــد وأتلتيكو مــدريــد
اإلس ـب ــان ـي ــة ،وي ــوف ـن ـت ــوس وإنـ ـت ــر وم ـي ــان
اإلي ـطــال ـيــة ،إطـ ــاق مـســابـقــة م ــن امل ـم ـكــن أن
ُتنهي فكرة دوري أبطال أوروبا.
هدد باستبعاد
وكان االتحاد األوروبي قد ّ
ه ــذه األن ــدي ــة وم ـنــع العـبـيـهــا م ــن املـشــاركــة
في البطوالت القارية واملسابقات املحلية،
وم ــن ضمنها دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،إال أن
رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر
ال ـجــديــد فـلــورنـتـيـنــو بـيــريــز اعـتـبــر أن هــذا
األمر مستحيل.
بيريز :من أجل إصالح
\وضع الكرة السيئ

تركيا تدعم قرار «يويفا»

أبدى االتحاد التركي لكرة القدم معارضته إقامة دوري السوبر ،وحذر
من أنّه سيطبق القرارات التي سيتخذها االتحاد األوروبي لكرة القدم
تجاه األندية التركية التي ستقرر المشاركة .وقال رئيس االتحاد التركي،
ألي فريق تركي
نهاد أوزدمير ،لقناة «فوكس تي في»« :ال يمكن ّ
االنضمام إلى دوري السوبر األوروبي الجديد .إذا شارك أحدها ،فسوف
ندعم قرار االتحاد األوروبي .نحن ضد مشروع دوري السوبر األوروبي.
وزير الرياضة لدينا حسم ذلك».

بــرر فلورنتينو بيريز ،رئيس ريــال مدريد
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،قـ ـ ـ ــرار إنـ ـ ـش ـ ــاء بـ ـط ــول ــة دوري
«الـســوبــر لـيــغ» بــاعـتـبــاره وسـيـلــة إلصــاح
وض ـ ـ ــع سـ ـي ــئ جـ ـ ـ ـدًا ت ـع ـي ـش ــه ك ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ولـتـخـفـيــف آثـ ــار امل ــداخ ـي ــل ال ـضــائ ـعــة على
األندية الكبيرة .وقال بيريز في تصريحات
تليفزيونية «األنــديــة الكبيرة فــي إنكلترا
ـا
وإسـبــانـيــا وإيـطــالـيــا عليها أن تـضــع حـ ً
لـلــوضــع ال ـس ـيــئ .فـقــدنــا  5م ـل ـيــارات ي ــورو.
لــدي ـنــا م ـيــزان ـيــة ت ـب ـلــغ  800م ـل ـيــون يـ ــورو،
وع ــوض ــا ع ــن ه ــذا أنـهـيـنــا امل ــوس ــم املــاضــي
بميزانية بلغت  700مليون فقط .هذا العام
بدال من  900مليون ،سنرى إن كنا سننهيه
ً
ب ــ 600مليون .ريــال مدريد فقد  400مليون
خالل عامني فقط».
وتابع رئيس النادي «امللكي» تصريحاته
ـا «عـنــدمــا ال تمتلك مــداخـيــل إضافية
قــائـ ً
بـعـيـدًا ع ــن ال ـبــث الـتـلـيـفــزيــونــي ،فالطريقة

الوحيدة هي تقديم مباريات أكثر تنافسية،
تكون الجماهير قادرة على متابعتها حول
العالم .إذا استطعنا تكوين دوري السوبر
بدال من دوري األبطال ،سنكون قادرين على
ً
تعويض املداخيل التي خسرناها سابقًا».
وعن إمكانية طرد األندية من بطولة دوري
أبطال أوروبــا وخصوصًا ريال مدريد ،قال
الرئيس بيريز في تصريحات لبرنامج «إل
تشيرينغيتو» التلفزيوني« :هي تهديدات
مــن أحــد يخلط بــن االحـتـكــار واملـلـكـيــة .لن
ُيطرد مدريد من دوري األبطال ،بالطبع ال.
وال حتى سيتي أو أي فريق آخر .لن يحصل
ذلك .ال أريد الدخول في األسباب القانونية،
لكن هــذا لــن يحصل .هــذا مستحيل» .وعن
تـلــويــح االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أي ـضــا بـحــرمــان
الــاعـبــن مــن تمثيل منتخباتهم الوطنية
ف ــي ح ــال م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي امل ـســاب ـقــة ،شــرح
بيريز البالغ من العمر  74سنة «أي العب
يمكنه أن يبقى هادئًا ألن هــذا لن يحصل.
يــويـفــا احـتـكــار ويـجــب أن يـكــون شـفــافــا .ال
يملك يويفا صورة جيدة في تاريخه .يجب
ُ
هدد».
أن يكون منفتحًا للحوار وال ي ّ
وكان بيريز قد قال في وقت سابق إن األندية
اتخذت هذه الخطوة إلنقاذ الرياضة «يجب
أن تستمر كــرة الـقــدم فــي التغيير والتأقلم
ط ـ ــوال ال ــوق ــت .كـ ــرة الـ ـق ــدم ت ـف ـقــد االه ـت ـم ــام.
يجب القيام بشيء .كرة القدم هي الرياضة
ّ
يتغير التلفزيون
الوحيدة عامليًا .يجب أن
ّ
نفكر في سبب
أن
يجب
للتكيف مع العصر.
ّ
عدم اهتمام الشبان املتراوحة أعمارهم بني
 16و 24عامًا بكرة الـقــدم» .كما أشــار بيريز
خ ــال حــديـثــه األول إل ــى أن هـنــاك مـبــاريــات
مـمـلــة وم ـن ـصــات أخـ ــرى لـلـتــرفـيــه .ي ـجــب أن
ّ
قائال« :هناك مجموعة من
تتغير كرة القدم،
ً
األندية األوروبية تريد القيام بشيء لجعل
هذه الرياضة أكثر جاذبية عامليًا» .هذا ورأى
الرئيس أن فيروس كورونا ّ
عجل في حاجة
األن ــدي ــة للتغيير وأن ـهــا ال تـتـحـ ّـمــل انـتـظــار
إص ــاح ــات «ي ــوي ـف ــا» ع ـلــى دوري األب ـط ــال،
مشيرًا إلى أنه «يتوقع أن يبدأ دوري األبطال
ال ـجــديــد ف ــي  .2024ف ــي  ،2024س ـت ـكــون كل
األنــديــة قــد مــاتــت» .ورأى بيريز أن البطولة
الجديدة ستساعد األندية الصغيرة «قالوا
إنـهــا بطولة األغـنـيــاء وهــذا ليس صحيحًا.
هــذه بطولة ستنقذ كــرة ال ـقــدم .امل ــال يذهب
للجميع ،هذا هرمي .إذا امتلك األقوياء املال
فهو يتدفق إلى أسفل .هناك  15فريقًا تلعب
ب ـح ـســب قـيـم ـت ـهــا ،وخ ـم ـســة أخ ـ ــرى بحسب
ج ــدارتـ ـه ــا ال ــري ــاض ـي ــة .ل ـي ـســت م ـغ ـل ـقــة .هــي
نفكر أبدًا في بطولة مغلقة».
مفتوحة .لم ّ
(العربي الجديد ،إفي)

على هامش الحدث
كروز أزول يتمسك بصدارة الدوري المكسيكي
تمسك فريق كــروز أزول بـصــدارة ال ــدوري املكسيكي رغــم تعادله مع كلوب أميركا
( ،)1 - 1ويواصل األرجنتيني بــدرو كانيلو تربعه على عــرش هدافي املسابقة بعد
مــرور  15جولة .وخــال املـبــاراة املرتقبة منذ بداية العام وحتى اآلن ،تعادل السبت
متصدر الترتيب ووصيفه بهدف لكل منهما جاءا من ركلتي جزاء سجلهما إيمانويل
أغيليرا لصالح أميركا وجوناثان رودريغيز لصالح كروز أزول .وحافظ كروز أزول
على صــدارة الترتيب بــ 37نقطة جمعها من  12انتصارًا وتـعــادل وخسارتني ،يليه
أميركا في الوصافة بفارق نقطتني فحسب ،ليضمنا التأهل إلى البطولة املصغرة التي
تتكون من أفضل ثمانية أندية .ويبتعد الفريقان بأفضلية مريحة عن أقرب منافسيهم
بويبال ومونتيري وسانتوس الغونا الذي سيتصارعون على بطاقتي التأهل املباشر
املتبقيتني .وستقام مباريات الجولة الــ 16وقبل األخيرة بني الجمعة واإلثنني املقبلني
بلقاءات بويبال وبوماس ،تيخوانا ونيكاكسا ،ومازاتالن وليون ،وكروز أزول مع سان
لويس ،وأطلس ضد غواداالخرا ،وتيغريس أمام مونتيري ،وتولوكا في مواجهة أميركا،
وكيريتارو ضد خواريز ،وأخيرًا باتشوكا مع سانتوس.
ليدز يونايتد :الكرة للجماهير

إنفانتينو رئيس «فيفا» يُهدد
المنشقة ()Getty
األندية ُ

أنس جابر تقفز إلى المركز 25
ارتقت التونسية أنس جابر مركزين وأصبحت في املركز  25ضمن تصنيف العبات
كــرة التنس ،وذلــك بعد حلولها وصيفة فــي دورة تشارلستون األميركية .وحرمت
األسترالية أسترا شارما ،املصنفة  165عامليًا ،التونسية جابر من إحراز لقبها ّ
األول
في مسيرتها اإلحترافية ،بفوزها عليها ( )2 - 6و( )5 - 7و( .)1 - 6وكانت جابر (26
سنة) تخوض النهائي الثاني في مسيرتها االحترافية بعدما فشلت في املحاولة األولى
في نهائي دورة موسكو عام  2018عندما سقطت أمام الروسية داريــا كاساتكينا.
وتلقت التونسية خسارتها الثامنة هــذا الـعــام فــي مقابل  18ف ــوزًا ،وهــو ثاني أعلى
رصيد انـتـصــارات فــي  2021بعد اإلسبانية غاربينيي مــوغــوروســا .هــذا وحافظت
األسترالية آشلي بارتي على صدارتها املريحة للتصنيف ،مبتعدة بفارق  1300نقطة
عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا ،وذلك قبل انطالق دورتي شتوتغارت ()500
وإسطنبول ( .)250ولدى الرجال ،صعد الروسي أندري روبليف ،وصيف دورة مونتي
كارلو للماسترز ،إلى املركز السابع على حساب السويسري املخضرم روجيه فيدرر
الغائب عن املالعب منذ مشاركته في الدوحة.

وجه رياضي

أندريا أنييلي
تمكن أنييلي من
إنقاذ يوفنتوس
من الفضيحة
التي هزت أركان
الكرة اإليطالية
عام  ،2006وأعاد
لـ«السيدة العجوز»
أمجادها

أظهر أندريا أنييلي ،مالك نادي يوفنتوس اإليطالي ،تأييده
لتوسيع دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ،قبل تفضيل
م ـشــروع «ال ـســوبــر ل ـيــغ» ،ال ــذي تــم اإلعـ ــان عـنــه رسميًا
مـســاء األح ــد املــاضــي ،بعدما نــال الـثـنــاء مــن أجــل إعــادة
«الـسـيــدة الـعـجــوز» إل ــى الـحـيــاة ،عـقــب فضيحة التالعب
ّ
التاريخية .وقال أنييلي أخيرًا إن دوري أبطال أوروبا الذي
سيخضعه االتحاد القاري إلصالحات «قريب جدًا جدًا
من دوري أبطال مثالي» وذلك قبل استقالته من منصبه
كرئيس لرابطة األندية األوروبية.
عملت الرابطة كثيرًا على نظام جــديــدة ل ــدوري األبـطــال،
ّ
لكن يوفنتوس كان من بني  12ناديًا أطلقت «السوبر ليغ»
الخاص ،الــذي سينافس دوري األبطال في إعــان حرب
ضد االتحاد القاري.
استقالة أنييلي املـســرحـيــة ،لــم تفاجئ مــن ي ــراه بالفعل

وضـ ـ ــع ف ــري ــق لـ ـي ــدز ي ــون ــايـ ـت ــد الفـ ـت ــة فــي
امل ـ ــدرج ـ ــات ق ـب ــل م ــواجـ ـه ــة ل ـي ـف ــرب ــول فــي
منافسات «البريميرليغ» موجهة لبطولة
دوري السوبر األوروبي حملت رسالة تقول
«فز بها في امللعب .الكرة للجماهير وليس
ل ــأم ــوال» .وق ـبــل ان ـط ــاق املـ ـب ــاراة ،حلقت
طــائــرة صـغـيــرة فــوق ملعب (إيــانــد رود)
برسالة تقول «قل ال لــدوري السوبر» كما
أن هناك بعض املشجعني في انتظار فريق
لـيـفــربــول فــي محيط املـلـعــب لـلـهـتــاف ضد
تلك البطولة .ولم يكن فريق ليدز املعترض
الــوحـيــد عـلــى الـبـطــولــة األوروبـ ـي ــة ،إذ ظهر
الـكـثـيــر مــن امل ـعــارضــن حـتــى اآلن للفكرة
جدال كبيرًا في عالم كرة القدم.
التي أثارت ً

إداريــا يعمل فقط ملصلحة األندية الغنية قبل كرة القدم.
في افتتاحية الذعة ،وصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية
ّ
يضر
بأنه «أكثر رجل
في فبراير /شباط املاضي ،أنييلي ّ
فكرة عاملية هذه اللعبة».
تـطــويــر دوري األب ـطــال ك ــان دائ ـمــا فـكــرتــه الـثــابـتــة ،قبل
كـ ّـل شــيء لــزيــادة قيمته االقـتـصــاديــة ،بحسب مــا شرح
الصحافي في «ال غازيتا ديلو سبورت» ماركو إياريا،
سابقًا لـ«فرانس برس» مشيرًا إلى إعجاب أنييلي بكرة
القدم األميركية ومباراة «سوبر بول».
ُولد أندريا في تورينو قبل  45عامًا ّ
وتدرب على التسويق
م ــن خ ــال ت ـج ــارب ع ــدة ف ــي إي ـطــال ـيــا وال ـ ـخـ ــارج .وضــع
رجــل األع ـمــال ذو الحاجبني الكثيفني واللحية الــداكـنــة،
رؤيـتــه لعوملة كــرة الـقــدم مــع يوفنتوس منذ عــام .2010
وتبوأ رئاسة النادي املهتز بفضيحة منشطات أدت إلى

ّ
معاقبته بالهبوط إلى الدرجة الثانية في  ،2006لكن نجل
أومـبــرتــو أنييلي صنع ثــورة فــي «الـسـيــدة الـعـجــوز» ،من
خالل تنويع األنشطة (فندق ،متحف) ،وتطوير الرعاية،
وتهيئة الشعار لجعله أكثر «عاملية» .نجح في هذا اإلطار
وحققت أسهم النادي ارتفاعًا كبيرًا.
ّ
مؤلف كتاب عن تاريخ
يقول امل ــؤرخ جوفاني دي لوناّ ،
ال ـن ــادي« :جـ ّـســد جــوفــانــي أنـيـيـلــي (ع ـ ّـم ــه ،املــالــك الـســابــق
لـشــركــة «ف ـيــات» لـلـسـيــارات) ال ـفـ ّ
ـورديــة (تخفيض كلفة

اإلنتاج والتوسع في التسويق) في كرة القدم ،أما أندريا
أنـيـيـلــي فـهــو تجسيد لـلـعــوملــة فــي الــريــاضــة ،عـلــى غــرار
شركة فيات التي أصبحت معوملة بالكامل» .وتابع« :سواء
كان هذا املستقبل لصالح كرة القدم أم ال ،لست أعرف،
ّ
لكن أنييلي يخوض تمامًا كرة القدم الجديدة».
(العربي الجديد)

مورينيو يحصل على  17مليون يورو بعد إقالته
من توتنهام
سـيــدفــع فــريــق تــوتـنـهــام  15مـلـيــون جيه
إسـتــرلـيـنــي ( 17مـلـيــون يـ ــورو) لـلـمــدرب
الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو بـعــد إقــالـتــه،
وذكــرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية
أن املـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـقــى لــه
مــوسـمــان فــي عـقــده ،سيحصل على 15
مليون إسترليني كتعويض عــن إقالته.
ويحتل فريق توتنهام املركز السابع في
الدوري اإلنكليزي املمتاز على بعد خمس
نقاط من املراكز األربعة األولى ،ما يصعب
مـهـمــة الـفــريــق فــي الـتــأهــل املــوســم املقبل
لــدوري األبطال األوروبــي .وكــان مورينيو
تولى مسؤولية «سبيرز» براتب يصل إلى
 20مليونًا في املوسم ،في شهر تشرين
الثاني/نوفمبر عــام  ،2019وبعقد يمتد
حتى عام .2023
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هوامش

تحظى والية ديار بكر ،الواقعة في الجنوب التركي ،بإرث تاريخي كبير ،إذ تعاقبت عليها حضارات كثيرة ،مسيحية وإسالمية،
تركت كل منها آثارها فيها ،مع ما في ذلك من فوائد سياحية

ديار بكر

أدرج جسر ماالبادي في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ()Getty

باختصار
كانت مدينة سيلوان
خيار العديد من
السالطني العثمانيني،
فكانت عاصمة
للدولة ،نظرًا ملوقعها
الجغرافي بني الجبال
وأسوارها العالية

سياحة تاريخية وطبية في أرض الحضارات
عدنان عبد الرزاق

منير
يـخـتـصــر وال ـ ــي دي ـ ــار ب ـك ــرّ ،
كــارال أوغلو ،تاريخ املدينة ،بأنه
يعود إلــى ثمانية آالف عــامّ ،
مرت
ع ـل ـي ـهــا خـ ــال ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــرون 33 ،ح ـض ــارة،
ففيها أضــرحــة أنـبـيــاء وص ـحــابــة ،وتــزخــر
ب ــآث ــار تــاري ـخ ـيــة وم ـك ــون ــات ثـقــافـيــة ودور
ّ
ع ـبــادة ل ـكــل امل ـع ـت ـقــدات .وواليـ ــة دي ــار بكر،
جنوبي تركيا ،تضم مدنًا وإرث ــا تاريخيًا
يتعلق بالروحانيات خاصة ،فمنطقة أييل،
باتت خالل السنوات األخيرة ،محط أنظار
الـســائـحــن ،نـظـرًا الحـتــوائـهــا بحيرة وسـ ّـد
«ك ــرال ـك ـي ــزي» ،وص ـه ــاري ــج ال ـس ــور ال ـقــديــم.
ّ
ُ
ويعتقد أن تلك املنطقة تحتضن أضرحة
أنبياء ،من بينهم ذو الكفل ،وإليسع.
ّ
ل ـك ــن مل ــدي ـن ــة م ـي ــاف ــارق ــن املـ ـع ــروف ــة ال ـي ــوم
بسيلوان ،تاريخًا أكثر «قدسية» ،خصوصًا
ملعتنقي الديانة املسيحية ،كما يقول ابن
املنطقة ،جيزمي آرال لـ«العربي الجديد»
ّ
تتحول
بل تعود إلى ما قبل امليالد ،قبل أن
إلـ ــى مــدي ـنــة م ـقــدســة لـلـمـسـيـحـيــن ،خــال
الصراع الروماني مع الفرس .وخالل سرده
لتاريخ املدينة وما ّ
مر عليها من تبدالت،
ّ
يشير آرال إلى أن سيلوان «استعصت على

ّ
املد املغولي قبل أن يلجؤوا إلى تدميرها».
لذا ،تضم أضرحة كثير من القادة ،أضيف
إليهم خالل االكتشافات األخيرة ،السلطان
السلجوقي الثاني ألــب أرس ــان ،املؤسس
الثاني للدولة السلجوقية ،من قبل لجنة
ع ـل ـم ـي ــة وب ـح ـث ـي ــة مـ ــن ج ــامـ ـع ــة «دج ـ ـلـ ــة».
وتستمر البعثات حتى الـيــوم ،باكتشاف
قـ ـ ـب ـ ــور الـ ـ ـس ـ ــاط ـ ــن فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة شـ ـه ــدت
تعاقب ح ـضــارات كـثـيــرة ،فكانت عاصمة
امل ــروان ـي ــن ،وث ــانــي عــاصـمــة لــآرتــوقـيــن،
ومن املدن الرئيسية لأليوبيني ،وعاصمة
ّ
فــي زمــن العثمانيني .ويشير آرال إلــى أن
مدينته كــانــت خـيــار عــديــد مــن السالطني
العثمانيني ،فكانت عاصمة للدولة ،نظرًا
ملوقعها الجغرافي بني الجبال وأسوارها
العالية ،إضــافــة إلــى مكانتها الحضارية
والتاريخية.
ويـ ـع ــود ت ــاري ــخ امل ــدي ـن ــة ،ب ـح ـســب امل ــراج ــع
الـتــركـيــة ،إل ــى مــا قـبــل امل ـيــاد وه ــو مرتبط
بـتــاريــخ دي ــار ب ّـكــر ال ــذي يــرجــع إل ــى عصر
اآلش ــوري ــن ،لكنها ومــع الـفـتــح اإلســامــي،
في عهد عمر بن الخطاب ،عام  ،639بقيت
ت ـح ــت ال ـح ـك ــم اإلس ـ ــام ـ ــي ،ب ـت ـع ــاق ــب حـكــم
الخلفاء الراشدين واألمويني ،والعباسيني،
وال ـح ـمــدان ـيــن ،وامل ــروان ـي ــن ،والـســاجـقــة،

واآلرتــوقـيــن ،واأليــوبـيــن ،قبل أن يحولها
املغول عام  1259إلى مدينة حطام مدمرة،
بعد حصار استمر لعامني.
وي ـق ــول رئ ـيــس ق ـســم ال ـت ــاري ــخ ف ــي جــامـعــة
«دجـ ـل ــة» ال ـتــي ي ـش ــارك فــريــق عـلـمــي منها
بالبحث واالكتشافات بسيلوان ،أوقطاي
ّ
بــوظــان ،إن قـضــاء سـيـلــوان الـتــابــع لــواليــة
ديـ ـ ـ ــار ب ـ ـكـ ــر ،ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أقـ ـ ـ ــدم املـ ـ ـ ــدن فــي
امل ـن ـط ـقــة ،ف ـهــو م ـع ــروف ب ــاس ــم ف ــارق ــن في
العثمانية وميافارقني باملصادر العربية،
وف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر الـ ـس ــابـ ـق ــة ي ـ ـعـ ــرف ب ــاس ــم
مــارتــوبــول ـيــس ،وت ـع ـنــي مــدي ـنــة ال ـش ـهــداء.
وح ــول جغرافية املــديـنــة وموقعها املميز،
ّيضيف بــوظــان فــي تصريحات صحافية،
أنــه من ناحية املوقع تعتبر املدينة ،نقطة
رب ــط ال ـشــرق بــالـغــرب ،وطبيعتها وقربها
مــن مـصــادر املـيــاه وحمايتها بشكل جيد
م ــن ال ـج ـب ــال ،جـعـلـتـهــا ت ـت ـحــول إل ــى نقطة
ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن م ــا رفـ ــع مــن
وكانت
قيمتها قبل اإلس ــام وبعد الفتحّ ،
م ــرك ـزًا وع ــاص ـم ــة لـكـثـيــر م ــن ال ـ ــدول ،أن ـهــا
م ـن ـط ـق ــة ح ـ ــدودي ـ ــة بـ ــن ال ـ ـفـ ــرس وال ـ ـ ـ ــروم،
وش ـه ــدت م ـع ــارك حــام ـيــة ف ــي ذل ــك ال ــزم ــن،
ل ـتــرت ـبــط م ــع ال ـف ـتــح اإلسـ ــامـ ــي ،بــاملـنـطـقــة
امل ـع ــروف ــة ب ــاس ــم ال ـج ــزي ــرة «م ــا ب ــن نـهــري

■■■
يعتبر قضاء سيلوان
من أقدم املدن في
املنطقة ،فهو معروف
باسم فارقني في
العثمانية وميافارقني
باملصادر العربية،
وفي املصادر
السابقة يعرف باسم
مارتوبوليس
■■■
عموم مدن جنوبي
تركيا ،تحمل
حضارات متعاقبة،
نظرًا إلى وجود املياه
هناكّ .
لكن ديار
بكر حظيت بأهمية
تاريخية بالنسبة
للمسيحيني

دج ـلــة والـ ـف ــرات» وخ ــال ال ـف ـتــرات الــاحـقــة
للفتح ،كانت معبرًا لبالد القوقاز ،وكانت
تعتبر قــاعــدة أســاسـيــة ،لتتحول فــي زمــن
العباسيني إلى مركز مهم.
وتقول أستاذة التاريخ ،توالي آرغــون ،في
ّ
حديث إلى «العربي الجديد» إن عموم مدن
جنوبي تركيا ،تحمل حضارات متعاقبة،
ّ
نظرًا إلى وجود املياه هناك .لكن ديار بكر
وس ـي ـلــوان عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،حظيت
بأهمية تاريخية بالنسبة للمسيحيني ،في
الـقــرن الــرابــع امل ـيــادي ،بعد سـقــوط الـقــادة
ّ
خالل حرب روما والفرس .لكن املدينة ذات
خصوصية دينية وفق مكتشفات «مغارات
حـ ـص ــون ــي» الـ ـت ـ ًـي ت ــؤك ــد وج ـ ـ ــود دي ــان ــات
قــدي ـمــة ،مـتــوقـعــة أن يـنـتــج ع ــن الـحـفــريــات
املستمرة كنوز تاريخية.
وحـ ــول م ــا ي ـقــال ع ــن إيـ ــاء املـنـطـقــة أهـمـيــة
خاصة ،تشير أستاذة التاريخ إلى أن بالدها
أدرج ــت والي ــة دي ــار بـكــر ،ومـنـهــا سـيـلــوان،
بالعديد من املشاريع التنموية ،خصوصًا
الزراعية والسياحية؛ إذ تم افتتاح مكتبة
البرمجيات لتعريف الـعــالــم على املنطقة،
فهناك القالع ،إلى جانب آثار غير موجودة
فــي أمــاكــن أخ ــرى ،مثل جـســري أون كوزلو
ومـ ــاالبـ ــادي امل ــدرج ــن ع ـلــى قــائ ـمــة ال ـ ّتــراث
العاملي لليونسكو .وتشير آرغون إلى أنه تم
تخصيص ديــار بكر بمستشفيات ومراكز
طـبـيــة ،لـتـكــون عــاصـمــة ال ـعــاج فــي الـشــرق
ّ
األوسط ،مع اإلشارة إلى أن ديار بكر وردت
بــاســم «أمـ ـي ــدا» ف ــي ال ـن ـصــوص الــرومــان ـيــة
والبيزنطية ،ثــم أمـيــد بــاآلرامـيــة ،وتعاقب
على حكمها اآلشــوريــون واألخمينيون ثم
الرومان ،قبل سيطرة البيزنطيني والفرس،
إلى أن دخلها العرب عام .638

وأخيرًا
هدية لزوجتي
سما حسن

هي أشياء صغيرة ،لكنها تحمل معاني كبيرة ،ولوقعها
في القلب أثر أكثر من وقع فرحته بجوهرة ثمينة ،فهذه
اللمسات الـتــي تصل إلـيــك ،ذات لحظة ،تفعل السحر
في قلبك وعواطفك؛ ألنها صادقة ،ونبعت من إنسان
َّ
صادق ،وألن صاحبها ربما أعطاك كل ما يملك ،وهو
عند اآلخرين ِّ
هي ،وعنده عظيم ،وفي قلبك سيقع في
ّ
ُّ
حناياه ،وستمتصه روحــك ،فيزهر فيها الحب أكثر،
وليس أعظم من صدق املشاعر ،في وقت َّ
تحولت فيه
ِّ
عــاقــاتـنــا الـتــي ت ـغــذي أرواح ـن ــا إل ــى تــأديــة واج ــب .في
ّ
عام  ،2007كنت أتلقى هدية صغيرة من زوجة َّبواب
العمارة التي أقمت فيها في اإلسكندرية .قبل سفري
إلــى بلدي بيوم ،جــاءت بالهدية خلسةَّ ،
وقدمتها إلـ ّـي،
وكــانــت «منديل بــأويــة» ،وهــو الغطاء الــذي تستخدمه
نساء املناطق الشعبية للرأس .قالت لي :هذا من جهازي
عندما ّ
تزوجت ،وهو هدية لك ،وأرجو أال يعلم زوجي به،
ِّ
فهو سيعاقبني؛ ألنه حريص على أن أحتفظ بكل ما
اشتريت من مالبس للزواجَّ ،
لعدة سنوات مقبلة ،فهو
لن يستطيع أن يشتري لي شيئًا ،وقد أحببت أن أهديه
إليك ،مقابل ما َّقدم ِته لــي ،ولطفلتي الصغيرة ،خالل

إقامتك القصيرة .كانت فترة تعارف قصيرة ،وتعاطف
كبير مع ّ
شابة سمراء نحيلة ،جــاءت من قريتها إلى
املدينة؛ بحثًا عن عمل مع زوجها ،وقد أنجبت طفلتها
األولى ،في غرفة صغيرة في «بير السلم» .كنت أنقدها
جيدًا ،مقابل كـ ِّـل خدمة ِّ
مبلغًا ّ
تقدمها لــي ،مثل شراء
حــاجـيــات الـبـيــت .وهـكــذا استشعرت الـقــرويــة الفقيرة
وقررت أن ِّ
شعوري نحوهاّ ،
تعبر عنه بهذه الهدية التي
هي أغلى ما تملك ،وقــد احتفظت بها سنوات طويلة،
في أحد أدراجــي .وكلما رأيتها سرحت ،وتساءلت في
نفسي عن أخبارها ،ودعوت الله أن يرزقها ،وال أنسى
أن أتلمس هــذا املنديل املــزركــش ،كشيء ثمني أحرص
عليه ،ألن صاحبته َّقدمته لي بمشاعر صادقة ،نابعة
من قلبها األبيض.
ِّ
ك ـث ـيــرون يـ ـق ـ ّـررون أن ي ـقــدمــوا ال ـه ــداي ــا ،خصوصًا
َّ
َّ
فــي املـنــاسـبــات .وت ــرى الـهــدايــا املـغــلـفـ ّـة ،الـتــي يتفنن
َّ
مخصصة
أصحابها في تغليفها ،بل هناك محال
لـتـغـلـيــف ال ـه ــداي ــا ،وي ـح ـصــل ال ـعــام ـلــون فـيـهــا على
ُّ
على
دورات متخصصة ،في هذا
ٍ
الفن ،وتدر أرباحًا ّ
ً
أصـحــابـهــا .ويـقـصــد ٌ
زوج ،م ـثــا ،أح ــد تـلــك امل ـحــال،
ً
ح ــام ــا هــديــة لــزوج ـتــه ،ويـطـلــب مـنـهــم املـبــالـغــة في
تزيينها وزخرفة غالفها ،ونثر العبارات املسجوعة

يحملها إلى
على جوانب الصندوق ،أو الغالف ،ثم
ً
زوجـتــه ،وربـمــا فعل ذلــك ،وهــو ِّ
يطبق نظرية تنفي
ص ْدق َّ
النيات من هدايا األزواج لزوجاتهم ،التي غالبًا
ِ
ما تخفي خيانتهم .وقــد اعترف أحدهم بأنه كلما
تعرف بامرأة أخرى كان ِّ
َّ
يقدم هدية ثمينة لزوجته؛
ِّ
ّ
لكي ينام مطمئنًا إلى أنه استطاع أن يغشي بصرها
ع ــن مــاح ـق ـتــه ،وت ـتـ ُّـب ـعــه؛ ألن ـه ــا انـشـغـلــت بــالـهــديــة،
ُّ
وتفحصها،
وعرضها على صديقاتها وقريباتها
ِّ
واختيار ما يناسبها من أكسسوارات مكملة ،على
سبيل املـثــال .نغرق فــي التفاصيل التكميلية التي

ّ
مخصصة
محال
هناك
َّ
لتغليف الهدايا ،ويحصل
دورات
العاملون فيها على
ٍ
متخصصة في هذا الفن

َّ
هي هدايا يتفنن باعتها في ترويجها؛ لكي نحملها
ألحبتنا ،وألق ــرب َّ
املقربني لنا ،فــي املناسبات ،مثل
َّ
قــدوم شهر رمضان ،مــرة في العام ،أو العيدين ،أو
حتى مناسبة يوم األم ،ونحمل هذه الهدايا ملن لهم
ُّ
حق الوصل والرعاية والوداد ،ونضعها أمامهم؛ لكي
ُ
ِّ
نعوض تقصيرنا تجاههم ،ولكي نشعرهم بأنهم
في قائمة أولوياتنا .ولكن الحقيقة أن اآلباء واألمهات،
ً
مثال ،ال تنطلي عليهم خدعة الهدية الثمينة؛ ألنهم
ِّ
وصلوا إلى سن الزهد في الحياة ،وأصبحوا بحاجة
لوجود من أفنوا أعمارهم من أجلهم ،فهم يبحثون
عنهم؛ فيجدونهم مشغولني بحياتهم وبمشكالتهم
ُّ
الشخصية ،وتـفــقـ ُـد أح ــوال والــديـهــم فــي ذيــل قائمة
اهتماماتهم.
مـنــاسـبــة شـهــر رم ـضــان م ـثــال عـلــى تـحــويــل موسم
َّ
روحي إلى مناسبة يجري االحتفال بها بهدايا مغلفة،
تحمل شعارات دينية ،مثل املسابح والبخور والعطور
الزيتية وسـ َّـجــادات الصالة وأع ــواد الـ ِّـسـ َـواك .مناسبة
ِّ
ِّ
لكي نرسل الهدايا الباردة التي نكذب من خاللها ،بكل
ِّ
صــدق ،على مــن َّ
قصرنا بحقهم ،طــوال الـعــام .ولعل
ذريعة انتشار وبــاء كورونا ،عافانا الله َّ
وإياكم منه،
ساهمت كثيرًا؛ لكي نضيف امللح إلى هذا الكذب.
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