سقوط مشروع «السوبر ليغ»

انتهى مشروع «السوبر ليغ» لكرة القدم المثير للجدل قبل أن يولد ،وذلك
بعد انسحاب غالبية األندية المؤسسة للبطولة األوروبية30[ .ـ]31
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ثارت مخاوف في
التجار بمناطق
أوساط
ّ
الحوثيين من االستيالء
على أموالهم تحت
غطاء تحصيل الزكاة.
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الحدث

كورونا :أول دفعة لقاحات للشمال السوري
وصلت أول دفعة من لقاح أسترازينيكا املضاد
ل ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ع ـبــر مـ ـب ــادرة «ك ــوف ــاك ــس»
األممية ،إلى مناطق سيطرة املعارضة بمحافظة
إدل ــب فــي شمالي غــرب ســوريــة ،أمــس األربـعــاء،
وتضم  53.800جرعة .ودخلت شاحنة اللقاحات
م ــن تــركـيــا عـبــر مـعـبــر ب ــاب ال ـه ــوى ،ث ــم أفــرغــت
حمولتها في غرفة تبريد لحفظ اللقاحات ،على
أن تبدأ حملة التلقيح مطلع الشهر املقبل .وقال
عـبــد الـحـمـيــد الـحـســن ،املــديــر اإلقـلـيـمــي ملنظمة
أطباء عبر القارات التي رافقت الشاحنة« :سيتم
تلقيح املـجـمــوعــات ذات األولــويــة عبر شركائنا

املـكـلـفــن بــالـتـنـفـيــذ .األول ــوي ــة سـتـكــون لـلـطــواقــم
الطبية ،ثم األشخاص فوق الستني سنة ،ويليهم
من يعانون من أمراض مزمنة بني  18و 59سنة،
وهؤالء يشكلون  20في املائة من السكان الذين
تستهدفهم مبادرة كوفاكس» .وقال مدير املكتب
اإلعالمي في مديرية صحة إدلب ،عماد زهران،
إن الدفعة األولى من اللقاحات ستوزع في إدلب
وكامل ريف حلب الغربي والشرقي والشمالي،
وإن حملة التطعيم تمتد لثالثة أسابيع ،بمشاركة
 56فريقًا تمريضيًا يخضعون حاليًا للتدريب.
على صعيد اللقاحات الجديدة ،أعلنت املختبرات

الفرنسية النمساوية «فالنيفا» ،أنها ستجري
م ـح ــادث ــات م ــع ك ــل دولـ ــة ع ـلــى حـ ــدة ،ف ــي غـيــاب
اتفاق مع االتحاد األوروبي حول لقاحها املضاد
لـ»كوفيد ،»19-والذي أعلنت ،مطلع إبريل/نيسان،
نتائج أولية إيجابية للمرحلة األولى من دراستها
السريرية حوله .ويتواصل الجدل حول لقاحات
أخ ـ ــرى ،أب ــرزه ــا أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا ،وال ـ ــذي سجلت
ّ
 6حـ ــاالت ت ـجــلــط ب ــال ــدم ألش ـخ ــاص ت ـل ـقــوه في
سريالنكا ،ومــات ثالثة منهم الحـقــا ،وذلــك من
ّ
ّ
بني نحو مليون شخص تلقوا اللقاح املصنع في
الهند .ولم تعلن سريالنكا وقف برنامج التطعيم.

وفي الهند املجاورة ،سجلت ،أمس األربعاء ،أكثر
من ألفي وفاة جديدة بـ»كوفيد ،»19-من بينهم 22
مريضًا لقوا حتفهم في مستشفى عندما انقطع
األكسجني بسبب تـسـ ّـرب فــي خــزان اإلم ــدادات.
وتسجل عدد من الدول في األسبوعني األخيرين
أرقــام وفيات غير مسبوقة ،من بينها البرازيل
وامل ـك ـس ـيــك وب ــول ـن ــدا وامل ـج ــر وإيـ ـ ــران وروس ـي ــا.
وتـجــاوز عــدد اإلصــابــات املسجلة عامليًا 143.7
مليون إصــابــة ،مــن بينها أكثر مــن  122مليون
حالة شفاء ،وأكثر من ثالثة ماليني وفاة.
(فرانس برس ،رويترز)
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ال يزال موضوع رفع العقوبات عن إيران يعرقل التوصل إلى اتفاق حول الملف
النووي ،إذ تتمسك إيران برفع كل العقوبات األميركية عنها ،وهو ما ترفضه
واشنطن ،في وقت يزداد االقتناع اإلسرائيلي بقرب التوصل إلى تفاهم ،وهو ما
يدفعها للتحرك نحو إدارة جو بايدن لحفظ مصالحها

«السلطة» تحسم أمرها األسبوع المقبل

مصير غامض لالنتخابات الفلسطينية
يزداد التكهن بشأن
مصير االنتخابات
الفلسطينية ،واحتمال
إعالن الرئيس محمود
عباس تأجيلها ،إذا لم
تشمل مدينة القدس
المحتلة

عقدة العقوبات
تؤجل المفاوضات
النووية

رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

طهران تتمسك برفع كل
اإلجراءات األميركية وحراك
إسرائيلي باتجاه واشنطن

للحديث تتمة...

موعد االنتخابات
الليبية ال يكفي
أسامة علي

لم يعد إجراء االنتخابات الوطنية
الليبية في  24ديسمبر /كانون األول
من العام الحالي ،مطلبًا ليبيًا فقط،
بل مطلبًا دوليًا ،بعد قرار مجلس
األمن الدولي ،الجمعة املاضي ،الذي
شدد على ضرورة التزام سلطات
البالد ،بمختلف أجسامها ،بهذا
املوعد الذي حددته خريطة الطريق
املنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
لكن املتمترسني على الكراسي ال
يريدون انتخابات ،فهم يدركون أن
فرصهم في العودة إلى السلطة لو
ترشحوا لهذا االستحقاق معدومة.
كما ّأن غالبية الشعب باتت على
يقني ّ
بأن هذه الكيانات يجب أن
تغادر املشهد ،فهي سبب املشكالت
التي يعيشونها .ولكن هل يكفي
التوافق املحلي والدولي على تحديد
موعد تنفيذ هذا االستحقاق وإلزام
املتنفذين في املشهد به؟ بالطبع ال،
إذ علمتنا التجربة منذ انتخابات
ّ ،2014أن هذه الكيانات ،وتحديدًا
مجلس النواب واملجلس األعلى
للدولة ،ال ترغب في مغادرة السلطة،
ولديها القدرة على التحور والتشكل
في كل مرحلة ،ما يحفظ بقاءها.
تجاوب املجلس الرئاسي والحكومة
مع قرار مجلس األمن الدولي،
وتجديد التزامهما بالتواريخ
واآلجال التي حددتها خريطة
كافيني .فلو
الطريق أيضًا ،لن يكونا
ّ
افترضنا حسن ّ
النية يجب توقع
قيام املتمترسني على كراسيهم
في تلك الكيانات ،بافتعال العراقيل
للتمديد والدفع نحو تأجيل املوعد
إلى أجل ربما غير مسمى .وبالتالي،
الضامن هو اإلعداد الجيد لتحضير
الشارع وتعبئة الرأي العام استعدادًا
لتظاهرات واحتجاجات ،كما
حصل في حراك «ال للتمديد» ،الذي
مأل ساحات طرابلس وبنغازي
ّ
وسبها عام  ،2014وتمكن من
إسقاط محاولة تمديد «املؤتمر
الوطني العام» لنفسه سنوات غير
معدودة .ولكن عندما تراجعت حدة
التظاهرات ،تمكن «املؤتمر الوطني»
من العودة للمشهد عبر التشكل
والتحور في مظهر سياسي استمر
حاضرًا في املشهد باسم املجلس
األعلى للدولة.
تلك اليقظة بدا أنها وصلت لبعض
النشطاء عندما أطلقوا ،منتصف
مارس /آذار املاضي ،حراك 24
ديسمبر ،بهدف التمسك بإجراء
االنتخابات في موعدها .وبدت
بوادر نتائج تصريحات قادة الحراك
املنددة بمحاوالت مجلسي النواب
والدولة التعطيل أو التأجيل ،تظهر،
إذ تجاوبت البعثة األممية في أول
خطوة مع الحراك ،وأعلنت عن نقل
صالحيات إعداد اإلطار الدستوري
لالنتخابات من مجلس النواب إلى
ملتقى الحوار السياسي.

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

على الرغم من الحديث عن تحقيق
م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات فـ ـيـ ـيـ ـن ــا حـ ـ ـ ــول املـ ـل ــف
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ت ـق ــدم ــا ،غ ـيــر أن
التوصل إلــى اتـفــاق ال يـبــدو قريبًا ،وهــو ما
بدا بتأجيل االجتماعات إلى األسبوع املقبل،
خصوصًا في ظل استمرار عقدة العقوبات،
إذ تصر طـهــران على رفــع كــل العقوبات من
ق ـب ــل األم ـي ــرك ـي ــن ك ـخ ـط ــوة أول ـ ـ ــى ،وه ـ ــو مــا
ترفضه واشنطن .في املقابل ،يتزايد االقتناع
اإلسرائيلي بتوجه إدارة جو بايدن لالتفاق
مــع ط ـه ــران ،وه ــو مــا ي ـبــدو أن ــه ال ــداف ــع وراء
تــوجــه ثــاثــة مـســؤولــن أمنيني إسرائيليني
إلى واشنطن خالل أيام لبحث هذا امللف.
وانتهت الجولة األخيرة من مفاوضات فيينا،
التي ُعقدت الثالثاء ،إلى اتفاق على اجتماع
األطـ ــراف املعنية مطلع األس ـبــوع املـقـبــل في
فيينا ،إلتــاحــة املـجــال لـلــوفــود لـلـتـشــاور مع
عــواصـمـهــا بـعــد مـحــادثــات شـهــدت «تـقــدمــا»
لـكـنـهــا تـبـقــى «ص ـع ـبــة» .وات ـف ــق املجتمعون
على تشكيل فريق خبراء لبحث «الترتيبات
العملية الالزمة لتنفيذ رفع العقوبات ،وثم
عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي»،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ــواص ـل ــة الـ ـتـ ـف ــاوض ،األس ـب ــوع
املقبل ،على مستوى نواب وزراء الخارجية،
والحوارات الفنية على مستوى الخبراء.
وكتب إنريكي مورا ،املدير السياسي لالتحاد
األوروب ـ ــي ،ال ــذي يـتــولــى تنسيق املباحثات
غـيــر امل ـبــاشــرة بــن ط ـهــران وواش ـن ـطــن ،عبر
حـســابــه عـلــى «تــوي ـتــر» ،مـســاء ال ـثــاثــاء« :تــم
تحقيق تقدم خالل األسبوعني املاضيني .لكن
ّ
يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به».
كما قال املتحدث باسم الخارجية األميركية

نـيــد ب ــراي ــس إن امل ـبــاح ـثــات «إي ـجــاب ـيــة ،وقــد
حصل بعض التقدم» ،لكن «الطريق أمامنا
ال يــزال أطــول مــن األش ــواط التي قطعناها».
وأضـ ــاف «يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن ــه ل ــم يـسـجــل أي
اخ ـت ــراق .لـطــاملــا قلنا إن ه ــذه العملية حتى
ل ــو سـ ـ ــارت ب ـش ـكــل ج ـي ــد ن ـس ـب ـيــا ،ل ــن ت ـكــون
س ـه ـلــة وال س ــريـ ـع ــة» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى وج ــود
«صعوبات» مرتبطة بالطابع «غير املباشر»
للمفاوضات ،إذ إن إيران ترفض الوجود في
القاعة نفسها مع الواليات املتحدة في فيينا.
وب ــدأ امل ـفــاوضــون الـعـمــل عـلــى صـيــاغــة نــص،
ع ـلــى م ــا ق ــال سـفـيــر روس ـي ــا ل ــدى املـنـظـمــات
الــدولـيــة فــي فيينا ميخائيل أول ـيــانــوف ،من
أجــل إنـعــاش االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي .وقــال
ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي إن م ـج ـمــوعــة ع ـمــل ثــالـثــة
شكلت «للبحث فــي املــراحــل العملية املــؤديــة
إل ــى ال ـع ــودة الـكــامـلــة لــات ـفــاق ح ــول ال ـنــووي
اإليراني».
لكن مصادر مواكبة ملفاوضات فيينا كشفت
لـ«العربي الجديد» ،أن «ال استعداد أميركيًا
بعد للتجاوب مــع مطلب طـهــران بشأن رفع
جميع العقوبات» ،مشيرة إلى أن املباحثات
بشأن رفع العقوبات «لم تحرز تقدمًا كبيرًا،
وذل ــك لــوجــود خــافــات عميقة بــن الطرفني
حول طبيعة العقوبات التي يجب أن تلغى».
ّ
وبينت املصادر أن الواليات املتحدة أبلغت
إي ـ ـ ــران اس ـت ـع ــداده ــا ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
ال تـنـسـجــم م ــع االت ـف ــاق الـ ـن ــووي« ،ل ـكــن هــذا
املوقف أيضًا يخضع عند مناقشة التفاصيل
لتفسيرات ترفضها طهران» .وقالت املصادر
ً
العقوبات» التي
إن «هناك تداخال عميقًا بني
ُ
فرضت على إيــران« ،فهناك عقوبات فرضت
ُع ـل ـي ـهــا ب ـس ـبــب ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي ،لـكـنـهــا
ف ــرض ــت مـ ــرة أخ ـ ــرى ت ـحــت ع ـن ــوان مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب وع ـنــاويــن أخـ ــرى» ،مـشـيــرة إل ــى أن

روحاني :نريد تنفيذ وثيقة االتفاق النووي كما هي (األناضول)

روحاني :نرفض
توسيع االتفاق النووي
ليشمل قضايا أخرى
كوخافي وكوهين وبن
شبات يزورون واشنطن
لبحث المفاوضات

«إل ـغ ــاء ه ــا بــالـكــامــل يـتـســم بـتـعـقـيــدات فنية
وسـيــاسـيــة ف ــي ال ــداخ ــل األم ـيــركــي وي ـعـ ّـرض
إدارة بايدن إلحراج داخلي كبير».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روح ــان ــي ،أم ــس األرب ـع ــاء ،أن «ح ــل معضلة
البرنامج الـنــووي يكمن فــي تنفيذ االتـفــاق
النووي بشكل جيد» ،مضيفًا «نريد تنفيذ
وثيقة االتـفــاق كما هي من دون أي نقصان

أو زي ــادة» .وأوضــح في كلمة خــال اجتماع
ل ـل ـح ـكــومــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،أن ـ ــه «ب ـ ـ ــات واض ـح ــا
للجميع ض ــرورة تنفيذ االت ـفــاق ال ـنــووي»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ب ــاده ال تــريــد أكـثــر مــن ذلــك
و«لـ ـيـ ـس ــت ل ــدي ـن ــا ط ـل ـب ــات غ ـي ــر م ـن ـط ـق ـيــة».
وش ـ ـ ــدد روح ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى مـ ـع ــارض ــة ط ـه ــران
توسيع االتـفــاق الـنــووي بما يشمل قضايا
ً
أخ ـ ــرى ،ق ــائ ــا إن «إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ي ـس ـت ــدع ــي ات ـ ـخـ ــاذ ث ـ ــاث خ ـ ـطـ ــوات ،األول ـ ــى
ه ــي رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات م ــن ق ـبــل األم ـيــرك ـيــن،
والخطوة الثانية هي التحقق من رفعها من
قبلنا ،والـخـطــوة الثالثة هــي أن ننفذ نحن
تعهداتنا الـنــوويــة وف ــق االت ـفــاق ال ـنــووي».
وأك ــد «ض ـ ــرورة ال ـع ــودة إل ــى ال ـت ـع ـهــدات في
االت ـفــاق ال ـ ُنــووي امل ـبــرم ع ــام  2015ورف ــع أي
ع ـقــوبــات ف ــرض ــت عـلـيـنــا ب ـع ـنــاويــن وألـ ــوان
مختلفة» ،الفتًا إلــى «أنهم (األميركيني) في
ه ــذه املــرح ـلــة جـ ــادون ظــاهــريــا ويـتـحــدثــون
ع ــن رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ،ل ـكــن ال ـع ـق ــوب ــات الـتــي
يحددونها لرفعها ليست كافية» .وأضــاف
روحـ ـ ــانـ ـ ــي «عـ ـلـ ـيـ ـه ــم تـ ـح ــدي ــد ط ــريـ ـق ــة رف ــع
العقوبات بدقة وعناوينها» ،كاشفًا عن أنه
«فــي بعض الـخـطــوات نــراهــم جــاديــن ،ولكن

ف ــي خـ ـط ــوات أخ ـ ــرى ي ـت ـحــدثــون ب ـغ ـمــوض»
ب ـشــأن ال ـع ـقــوبــات .فــي غ ـضــون ذل ــك ،كشفت
قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية «كان» أن
إســرائـيــل لــم تـعــد تـطــالــب الــواليــات املتحدة
بربط التوصل التفاق مع إيران بفرض قيود
على الترسانة الصاروخية لطهران وإلزامها
بــوقــف «أنشطتها اإلرهــاب ـيــة» ،إلدراك ـهــا أن
إدارة بايدن عازمة على العودة إلى االتفاق
النووي .وأشــارت القناة إلى أن التحول في
املــوقــف اإلســرائـيـلــي جــاء فــي أعـقــاب التقدم
الذي أحرزته محادثات فيينا .ولفتت إلى أن
إسرائيل تحاول إقناع إدارة بايدن بالتركيز
عـلــى آل ـيــات الــرقــابــة عـلــى املـنـشــآت الـنــوويــة
اإليرانية لضمان عــدم إخــال طهران ببنود
االتفاق ،مشيرة إلى أن تل أبيب باتت تدرك
أن «أح ــام ـه ــا» ب ـفــرض ق ـيــود عـلــى تــرســانــة
إي ــران الـنــوويــة و«أنـشـطـتـهــا اإلرهــاب ـيــة» لن
تتحقق.
ً
وذكـ ــرت ال ـق ـنــاة أن ك ــا مــن وزي ــر األم ــن بني
غانتس وكبار املسؤولني العسكريني الذين
الـتـقــوا وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي لــويــد أوســن
أثناء زياته إلى إسرائيل ،األسبوع املاضي،
طالبوه بأن يتم تضمني االتفاق الجديد مع

إي ــران مـنــح املــزيــد مــن الـصــاحـيــات ملفتشي
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة وتــزويــدهــم
بأدوات تحسن من قدرتهم على أداء مهامهم
لضمان التزام إيران ببنود االتفاق .وأضافت
ال ـق ـنــاة أن ــه ح ـســب ال ـت ـق ــدي ــرات ال ـس ــائ ــدة في
إسرائيل ،فإن التوقيع على االتفاق بني إيران
والقوى العظمى وضمنها الواليات املتحدة
يمكن أن يتم الشهر املقبل.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـغ ــادر  3م ـس ــؤول ــن أم ـن ـيــن
إسرائيليني إلــى واشـنـطــن ،األسـبــوع املقبل،
لـ ـعـ ـق ــد لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات م ـن ـف ـص ـل ــة مـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
أم ـي ــرك ـي ــن ح ـ ــول املـ ـل ــف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .وذك ـ ــرت
هيئة الـبــث اإلســرائـيـلـيــة ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن
رئيس هيئة أركــان الجيش أفيف كوخافي،
ورئ ـي ــس ج ـهــاز «املـ ــوسـ ــاد» يــوســي كــوهــن،
ورئيس هيئة األمن القومي مئير بن شبات،
س ـي ـغــادرون إل ــى واش ـن ـطــن ،مطلع األسـبــوع
امل ـق ـبــل .وأض ــاف ــت أن «امل ـســؤولــن ال ـثــاثــة ال
يشكلون وفدًا إسرائيليًا؛ إذ إن كل واحد منهم
سيجري مباحثات مـنـفــردة مــع شخصيات
رفـيـعــة ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،عـلــى خلفية
التقدم الــذي طــرأ في مفاوضات فيينا حول
عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي».

يــزداد مصير االنتخابات الفلسطينية،
الـتـشــريـعـيــة والــرئــاس ـيــة ،امل ـقــررتــن في
مايو /أيار ويوليو /تموز املقبلني على
ال ـتــوالــي ،غـمــوضــا ،ال سيما مــع تمسك
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة والفلسطينيني
عـمــومــا بــإجــرائـهــا فــي ال ـقــدس املحتلة،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون
الفلسطينيون ،وســط اتـجــاه إلــى إلغاء
ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق فـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـم ــرار
إسرائيل في تعنتها لجهة عدم السماح
بتصويت املقدسيني ،وهو ما تتأهب له
سلطات االحتالل أمنيًا.
ّ
وي ــؤك ــد مـ ـس ــؤول ــون فـلـسـطـيـنـيــون أن ــه
ف ــي ح ــال فـشـلــت ال ـج ـهــود الفلسطينية
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــدول ــي ب ـشــأن الـضـغــط
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـلــى الـطـلــب
الـفـلـسـطـيـنــي ب ــإج ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات في
ّ
الـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـ ـ ــإن ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
تتجه إلــى تــأجـيــل العملية االنتخابية
ّ
بــرمـتـهــا .ل ـكــن املـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ن ـبّ ـيــل أبـ ــو رديـ ـن ــة ،أك ــد،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،أنـ ــه ل ــن ي ـتــم ات ـخ ــاذ أي
قــرار فــي مــا يتعلق بــإجــراء االنتخابات
فــي الـقــدس ب ـ ّ
ـأي شكل مــن األش ـكــال ،من
ّ
دون ال ـعــودة للقيادة وللفصائل ولكل
القوى الفلسطينية ،مؤكدًا التزام القيادة
ب ـ ــإج ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وفـ ـ ــق امل ــراس ـي ــم
الــرئــاسـيــة واملــواعـيــد امل ـحــددة ،ومـشــددًا
ّ
على أن القدس «خط أحمر».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ـسـ ـتـ ـش ــار ال ــرئ ـي ــس
الفلسطيني محمود عباس ،نبيل شعث،
ّ
أول م ــن أمـ ــس ،إن تــأجـيــل االنـتـخــابــات
الفلسطينية «أم ــر وارد ،فــي حــال فشل
الضغط العاملي على إسرائيل للسماح
ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات الـفـلـسـطـيـنـيــة في
القدس» .وأضاف شعث ،في تصريحات
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :نـ ـح ــن ال نــر ّيــد
تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات ّ
ألي س ـبــب ،لكننا
ال نــريــد أن نـسـمــح إلســرائ ـيــل أن تمنع
أبناء شعبنا في القدس من التصويت
في االنتخابات ،والسبب الوحيد الذي
من املمكن أن يدفعنا للتأجيل هو منع
االن ـت ـخــابــات فــي ال ـق ــدس» .مــن جهتها،

يعتزم الجيش
اإلسرائيلي رفع
مستوى التأهب
تحسبًا لعمليات

أكدت مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد»
ّ
أن «ال ـ ـقـ ــرار حـ ــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،سيتم
ال ـبــت فـيــه فــي اج ـت ـمــاع مــوســع لـلـقـيــادة
الفلسطينية مــن املـتــوقــع أن يـجــرى في
األيام األربعة األخيرة من إبريل /نيسان
ّ
الحالي» .وبحسب املصادر ،فإن الرئيس
الفلسطيني مـحـمــود عـبــاس سيترأس
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا م ــوسـ ـع ــا لـ ـ ـق ـ ــادة ال ـف ـص ــائ ــل
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ملـنـظـمــة
التحرير الفلسطينية واللجنة املركزية
لحركة «فتح» باإلضافة إلى قادة األمن
ومستشاريه ،ليصار بعدها إلــى حسم
املوقفّ .
ورجــح املصدر أن يكون تأجيل
االن ـت ـخــابــات واردًا ب ـشــدة ،وأن ات ـخــاذه
س ـي ـح ـصــل ب ـم ــرس ــوم رئ ــاس ــي ق ـب ــل 30
إبـ ــريـ ــل ،وهـ ــو م ــوع ــد انـ ـط ــاق ال ــدع ــاي ــة
االنتخابية ،بحسب لجنة االنتخابات
الفلسطينية.
ّ
وفي ظل هذا الغموض ،تتحضر سلطات
االحتالل إلى احتمال تصعيد أمني ،إذا
م ــا تــأج ـلــت االن ـت ـخــابــات الفلسطينية.
وذك ــر تقرير ملــوقــع «وااله» اإلسرائيلي
ّ
أم ــس أن جـيــش االح ـتــال يـجــري أخـيـرًا
مـ ـ ـ ــداوالت ل ـت ـعــزيــز ح ــال ــة الـ ـت ــأه ــب ،فــي
حال قررت السلطة الفلسطينية تأجيل
االن ـت ـخــابــات .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،يعتزم
الجيش اإلسرائيلي ،ابتداء من األسبوع
املـقـبــل ،رفــع مستوى الـتــأهــب فــي قيادة
املنطقة الوسطى (املسؤولة عن الضفة
ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة) ،تـحـسـبــا م ــن تنفيذ
عمليات ضــد جيش االح ـتــال ،وتعزيز
شبكات الـخــايــا الـفــدائـيــة ،ملــواجـهــة ّ
أي
تـصـعـيــد مـحـتـمــل أو ان ـ ــدالع ت ـظــاهــرات
غــاضـبــة فــي األراضـ ــي الفلسطينية ردًا
على إلـغــاء محتمل لالنتخابات .ونقل
امل ــوق ــع ع ــن م ـص ــادر أم ـن ـيــة إســرائـيـلـيــة
ق ــول ـه ــا إن األمـ ـي ــركـ ـي ـ ّـن واألوروب ـ ـي ـ ــن
وإســرائ ـيــل ي ــدرك ــون أن ــه فــي ح ــال جــرت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ـت ــزي ــد ح ــرك ــة «ح ـم ــاس
م ــن قــوت ـهــا ،ل ـكــن ال أح ــد يــريــد الـتــدخــل
أو الـظـهــور كمعطل لـهــذه االنـتـخــابــات،
ّ
خصوصًا في ظل التوقعات العالية في
الشارع الفلسطيني منها».
وفــي آخــر التقديرات بشأن االنتخابات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،خـلــص اس ـت ـطــاع أج ــراه
«مـ ــركـ ــز ال ـ ـقـ ــدس لـ ــإعـ ــام واالتـ ـ ـص ـ ــال»
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة «فــريــديــريــش
ّ
إيبرت» األملانية ،إلى أن النسبة الكبرى
م ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن سـ ـيـ ـص ــوت ــون فــي
االنـتـخــابــات الرئاسية املقبلة للقيادي
فـ ــي «ف ـ ـتـ ــح» امل ـع ـت ـق ــل لـ ـ ــدى االح ـ ـتـ ــال،
مــروان البرغوثي ،على حساب الرئيس
محمود عباس ،في حني ستحظى حركة
«فتح» بالنسبة األعلى من األصوات في
االنتخابات التشريعية .وأشارت نتائج
االستطالع إلى حصول البرغوثي على
 33.5ف ــي امل ــائ ــة م ــن األصـ ـ ـ ــوات ،مـقــابــل
 24.5فــي املــائــة لـعـبــاس ،ال ــذي لــم يؤكد
بعد ترشحه للرئاسة ،فيما اختار 10.5
فــي املــائــة فـقــط رئـيــس حــركــة «حـمــاس»
إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة .وح ـ ــول االن ـت ـخــابــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،م ـنــح  25.3ف ــي امل ــائ ــة من
املـسـتـطـلـعــة آراؤهـ ـ ــم أص ــوات ـه ــم لـقــائـمــة
«فـ ـ ـت ـ ــح» بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ـحـ ـم ــود ال ـ ـعـ ــالـ ــول،
وجاءت غالبية األصوات من قطاع غزة
بواقع  28.7في املائة و 23.1في املائة في
الضفة الغربية.

الحريات مكبّلة في األردن :قوانـين وتهم بخدمة السلطة
تتراجع الحريات في
األردن بشكل الفت ،وهو
ما تجلى بوضوح في
الفترة األخيرة .ورغم أن
هذه الحريات مصانة
في الدستور ،إال أن
هناك قوانين مضادة
تكبلها ،مع وجود تهم
فضفاضة تستخدم
لخدمة السلطة
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

تراجع األردن في مؤشرات تقييم وضع الحريات (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

عـ ـ ـ ــاد مـ ـل ــف الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات لـ ـيـ ـتـ ـص ــدر اهـ ـتـ ـم ــام
األردن ـيــن خــال الـفـتــرة األخ ـيــرة ،خصوصًا
ب ـعــد صـ ــدور ح ـكــم م ــن مـحـكـمــة ص ـلــح ج ــزاء
شمال عمان بالسجن عامًا واحدًا على شابة
بتهمة «إطــالــة الـلـســان على امل ـلــك» ،وإلغائه
بعد ذلك من محكمة االستئناف ،إضافة إلى
قرار حظر النشر بقضية ولي العهد السابق
األمير حمزة بن الحسني وآخرين واملتعلقة
ب ــ«ال ـتــواصــل مــع جـهــات خــارجـيــة لتقويض
أمن واستقرار األردن» ،ما كشف للمواطنني
ح ـج ــم الـ ـت ــراج ــع ف ــي الـ ـح ــري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وحرية التعبير.
وي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــاضـ ــي ،ق ـض ــت مـحـكـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي األردن ب ــ«ع ــدم مـســؤولـيــة»
فتاة أردنية تدعى آثار الدباس كان قد حكم
عليها بالسجن عــامــا واح ـدًا بتهمة «إطــالــة

ال ـل ـســان ع ـلــى امل ـل ــك» لـقــولـهــا «أب ـ ــوي أحـســن
مــن امل ـل ــك» .وج ــاء ق ــرار مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
بعد يــوم واحــد مــن اتـصــال العاهل األردن ــي،
امل ـلــك ع ـبــد ال ـلــه ال ـث ــان ــي ،ب ــال ــدب ــاس .وأثـ ــارت
ً
هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة جـ ـ ـ ــدال واس ـ ـعـ ــا فـ ــي األردن،
وطالب الكثير من املواطنني ونشطاء مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بــإلـغــاء تهمة «إطــالــة
ال ـل ـســان عـلــى امل ـل ــك» مــن ن ــص ال ـقــان ــون .كما
أثار الحكم التساؤالت حول وضع الحريات
ّ
ف ــي الـ ـب ــاد ،واع ـت ـبــر ع ــدي ــدون أن م ـثــل هــذه
القرارات تسيء للعالقة بني األردنيني وامللك،
ّ
وأن الدستور نظمها بشكل يحفظ االحترام
للحاكم واملحكوم.
وت ــراج ــع األردن خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة في
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ت ـق ـي ـي ــم وض ـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،ف ـقــد
حـصــل عـلــى عــامــة  3.8مــن عـشــر فــي مؤشر
الديمقراطية لعام  ،2020واملركز  118من بني
 167دولــة بينها  164دولــة عضوًا فــي األمــم
االستخبارات في
املتحدة ،وفق تقرير وحدة
ّ
مجلة «إيكونومست» ،والتي صنفت األردن
كنظام سلطوي ،على الرغم من وجود برملان
وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات.
والـيــوم يقف األردن أمــام استحقاق حقوقي
وسياسي ،فدولة القانون وفق رئيس لجنة
ال ـح ــري ــات ب ـن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن األردنـ ـي ــن،
يحيى شقير« ،هــي الــدولــة التي تلتزم نصًا
وروحًا بدستورها وقوانينها ،التي يجب أن
تتناغم مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان
مواجهة سلطات
لضمان حريات األفــراد في ُ
ال ــدول ــة ،إضــافــة إل ــى حــريــات امل ـعــارضــة مثل
حرية التعبير ،وحــريــة الصحافة والتجمع
السلمي واالنضمام للنقابات ،واملشاركة في
االنتخابات».
ّ
وأوضــح شقير لـ«العربي الجديد» أن املــادة
ّ
 15من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة
حــريــة الـ ــرأي ،ولـكــل أردن ــي أن يـعــرب بحرية

عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر
وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود
الـ ـق ــان ــون ،وت ـك ـفــل ال ــدول ــة ح ــري ــة الـصـحــافــة
والـطـبــاعــة والـنـشــر ووس ــائ ــل اإلعـ ــام ضمن
حدود القانون».
ووفــق املــادة  ،195يعاقب بالحبس من سنة
إلـ ــى ثـ ــاث سـ ـن ــوات ك ــل م ــن «ث ـب ـت ــت ج ــرأت ــه
بــإطــالــة الـلـســان عـلــى امل ـلــك ،أو أرس ــل رســالــة
ّ
خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة
أو رســم هزلي إلــى املـلــك ،أو قــام بوضع تلك
الــرســالــة أو الـصــورة أو الــرســم بشكل يــؤدي
إلى املس بكرامة امللك» ،بحسب شقير .ولفت
املتحدث نفسه إلــى دعــوة الكثير من الناس
ع ـب ــر وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـخ ـت ـل ـفــة وم ـن ـصــات
مــواقــع التواصل االجتماعي إلــى إلـغــاء هذه
املـ ــادة أو تـعــديـلـهــا ،ألن ـهــا «أص ـب ـحــت مطية
للكيدية من امللكيني أكثر من امللك؛ سواء من
الحكومة أو من األفــراد ،الذين استغلوا هذه
املادة في كثير من الحاالت إليذاء خصومهم
في املحاكم».
ُ
وأشــار شقير إلى أنه «إذا أريــد تعديل املادة
 ،195فـهـنــاك مـقـتــرحــات عـ ــدة ،مـنـهــا أن يتم
اإلب ـق ــاء عـلــى نــص املـ ــادة وتـخـفـيــض عقوبة
املـخــالــف بـحـيــث تـصـبــح مــن شـهــر إل ــى سنة
ً
(ب ـ ــدال م ــن س ـنــة إل ــى ث ــاث سـ ـن ــوات) ،وع ــدم
جــواز التوقيف (الحبس االحتياطي) بقرار
مــن املــدعــي الـعــام ،وتــرك األمــر ملحكمة صلح
ّ
الجزاء إلصدار نتيجة الحكم» .ولفت إلى أن
امل ــادة  273مــن قــانــون العقوبات تنص على
ّ
أن «من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنًا
على أربــاب الشرائع من األنبياء يحبس من
س ـنــة إل ــى ث ــاث سـ ـن ــوات» ،وي ـك ــون منطقيًا
عدم تساوي عقوبة إطالة اللسان على امللك
بـعـقــوبــة إطــالــة الـلـســان عـلــى األن ـب ـيــاء ،وفــق
شقير.
وحــول الــدعــوات املطالبة بإلغاء املــادة كلها،

تضييق وتراجع

دانت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه (الصورة)،
مطلع مــارس /آذار الماضي ،تضييق الخناق على حرية التعبير
والتجمع في األردن ،مطالبة الحكومة بالسماح بالعمل النقابي،
ّ
وفتح المجال أمام حرية التعبير
والـــتـــجـــمـــع .وأظـــهـــر مــؤشــر
ّ
منظمة «بيت الحرية» (فريدوم
هاوس) ،في تقريرها السنوي في
مارس الماضي ،تراجع األردن في
سلم الحريات المدنية والحقوق
السياسية ،ليصبح دولـــة «غير
حرة» ،بعد أن كان مصنفًا ضمن
الدول الحرة جزئيًا.

قــال شقير« :ال أؤيــد ذلــك ،ففي النهاية امللك
مواطن أردن ــي ،وال يعقل أن يعاقب القانون
على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ما عدا
امللك ،وهنا أقترح كحل بديل ،أن تتم معاملة
امللك معاملة جميع الناس ،إذا قام أحدم بذم
أو قدح أو تحقير بحقهم».
بدوره ،قال أستاذ القانون في جامعة العلوم
اإلســام ـيــة فــي األردن ،ح ـمــدي قـبـيــات ،في
ّ
حديث لـ«العربي الجديد» ،إن «حرية التعبير
على الــرغــم مــن كفالتها بنص امل ــادة  15من
ّ
الدستور األردني ،إال أن العديد من القوانني
الصادرة عن السلطة التشريعية أفرغت هذا
الحق مــن مضمونه ،مثل قــانــون العقوبات،
وقـ ــانـ ــون الـ ـج ــرائ ــم اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،وق ــان ــون

م ـنــع اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وق ــان ــون امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع
واملطبوعات والنشر ،وقانون الدفاع ،وقانون
منع الجرائم ،والتي جميعها تعاقب املواطن
على التعبير عن الرأي».
وحــول عقوبة إطالة اللسان واإلش ــارات إلى
احـتـمــال تعديلها ،لفت قبيالت إلــى أنــه «لم
يصدر أي شــيء رسمي في هــذا اإلط ــار ،لكن
جرى تداول كتاب من النائب العام في عمان،
حسن العبد الــات ،يطلب كشوفات بقضايا
ّ
إطالة اللسان ،وهناك من اعتبر أن ذلك توجه
رب ـم ــا إلع ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ــال ـق ــان ــون ،والـقـضــايــا
امل ـن ـظ ــورة أم ـ ــام املـ ـح ــاك ــم» ،م ـع ـت ـب ـرًا ك ــل ذلــك
«استنتاجات ليس أكثر» .وأضاف« :ال يوجد
من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل

بنص قانوني ّ
معي ،فالنص القانوني واجب
النفاذ» ،موضحًا أن «التعاطي مع املوضوع،
خصوصًا إذا كان هناك إجماع على أن هناك
تشوهًا فــي الـقــانــون ،يـكــون بتعديل النظام
القانوني».
ّ
ورأى ق ـب ـي ــات أن «ت ـه ـم ــة إط ــال ــة ال ـل ـس ــان،
وتـعـكـيــر صـفــو الـعــاقــات مــع دول ــة أجنبية،
أو تقويض نظام الحكم ،هي تهم فضفاضة
ومرنة ،وقد اعتبرها املركز الوطني األردني
لـحـقــوق اإلن ـســان فــي معظم ت ـقــاريــره ،نقاط
سلبية فــي الـتـشــريــع األردن ـ ــي ،وه ــي تسمح
ل ـب ـعــض ال ـج ـه ــات وال ـس ـل ـط ــات بـ ــإدخـ ــال أي
شخص تحت مظلة اإلجــرام ،ملجرد املشاركة
ً
في تظاهرة أو ّ
تجمع غير مسموح مثال».
ّ
ً
واع ـت ـبــر أن «ه ـن ــاك م ـث ــاال واض ـح ــا ع ـلــى أن
تطبيق الـقــوانــن الفضفاضة ال يسير وفق
قياس ثابت ،مثل تهمة تعكير صفو العالقات
مــع دول ــة أجنبية ،فهو يختلف مــن شخص
إلى أخر ،وكذلك من دولة إلى أخرى (الدولة
ّ
الـتــي يتم الـتـعــرض لـهــا) ،على الــرغــم مــن أن
النص واح ــد .فهناك مــن ُيـحـ ّـول إلــى القضاء
ع ـنــد اإلسـ ـ ــاءة ل ــدول ــة م ـع ـي ـنــة ،ف ـي ـمــا ال تـتــم
مالحقة شخص آخر ،كتب مادة أو تعليقات
مـشــابـهــة ،فــالـقــانــون ال يـطـبــق عـلــى الجميع
وفق املعايير ذاتها ،ولو طبقت القوانني على
الـجـمـيــع ،فسنجد أعـ ــدادًا كـبـيــرة مــن الـنــاس
ف ــي ال ـس ـجــون ،بـسـبــب مـثــل ه ــذه ال ـقــوانــن».
وشدد قبيالت على أنه «إذا كان هناك توجه
لتغيير النظرة إلى مثل هذه القضايا ،فيجب
ت ـعــديــل ال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـي ــة ،أي تـعــديــل
ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات ،ورب ـم ــا ق ــان ــون ال ـجــرائــم
اإللكترونية ،وإزالة النصوص املشابهة ،فهو
ـان مؤقت ،من
الحل املنطقي .وهناك خيار ثـ ٍ
خــال رسالة ضمنية للقضاة بعدم التشدد
بمثل هذه القضايا ،ويمكن تمويت نص من
دون تعديله من خالل عدم تطبيقه».
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شرق
غرب
مستوطنون
يقتحمون األقصى
اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات مـ ــن
املستوطنني ،أمس األربعاء ،باحات
امل ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى ب ـح ـم ــاي ــة قـ ــوات
االحـ ـت ــال ،فـيـمــا ن ـفــذ مـسـتــوطـنــون
اع ـ ـت ـ ــداءات واقـ ـتـ ـح ــام ــات بــالـضـفــة
الغربية ،بما فيها القدس املحتلة.
واعتقلت ق ــوات االح ـتــال ع ـ ً
ـددا من
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن خ ـ ــال اق ـت ـح ــام ــات
بالضفة .ووس ــط حــراســة عسكرية
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددة م ـ ـ ــن شـ ـ ــرطـ ـ ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
اإلســرائـيـلــي ،اقـتـحــم أكـثــر مــن مائة
مستوطن باحات املسجد األقصى،
ونفذوا جوالت استفزازية فيها.
(العربي الجديد)

األردن يسلّم فلسطين
عقود تأجير مساكن
في القدس
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة األردن ـيــة،
أمس األربعاء ،أنه جرت وعلى مدى
سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة
ف ـ ــي س ـ ـجـ ــات ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ــرس ـم ـي ــة
األردنـ ـي ــة ع ــن ال ــوث ــائ ــق ال ـت ــي تـبـ ّـن
قيام وزارة اإلنشاء والتعمير سابقًا
بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية
لـعــدد مــن أهــالــي حــي الشيخ جــراح
بــال ـقــدس املـحـتـلــة ف ــي ال ـع ــام .1956
وأوضـ ـ ــح امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـ ـ ــوزارة
ض ـيــف ال ـل ــه ال ـف ــاي ــز ،ف ــي ب ـي ــان ،أنــه
جــرى تسليم السفارة الفلسطينية
فــي عـمــان نسخًا مـصــدقــة مــن كافة
الوثائق التي عثر عليها.
(العربي الجديد)
«هآرتس» :انفجار في
مصنع دفاع
ذك ـ ــرت صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ،أمــس
األربعاء ،أن انفجارًا وقع في مصنع
دف ــاع ــي «حـ ـس ــاس» .وأوضـ ـح ــت أن
االنـفـجــار «وقــع الـثــاثــاء (املــاضــي)،
خـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة روت ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
مـصـنــع تــومــر لــأسـلـحــة املـتـطــورة،
والـ ـ ــذي ي ـضــم أن ــواع ــا مـخـتـلـفــة من
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ» .وأضـ ــافـ ــت« :لـ ــم ت ــرد
أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن وق ـ ـ ــوع إص ـ ــاب ـ ــات جـ ــراء
االنفجار» .ويقع املصنع في الرملة
بــالـقــرب مــن مـنــاطــق سكنية «وثــق
سكانها سحابة دخ ــان نتجت عن
االنفجار».
(األناضول)
جاووش أوغلو :لقاء
مصري تركي في مايو
أكد وزير الخارجية التركي مولود
جـ ـ ـ ــاووش أوغ ـ ـلـ ــو (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،فــي
م ـق ــاب ـل ــة م ـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «خ ـ ـبـ ــر ت ـ ــورك»
بـثــت مـســاء أم ــس األول« ،اسـتـمــرار
خ ـ ـط ـ ــوات ت ـط ـب ـي ــع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
مصر» ،مشيرًا إلــى أن لقاء سيعقد
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواب وزي ـ ـ ـ ـ ــري
الخارجية مطلع مايو/أيار املقبل.
وأوضــح أنه سيلتقي الحقًا نظيره
امل ـص ــري ســامــح ش ـك ــري ،و«يـبـحــث
معه تعيني السفراء وسبل االرتقاء
بالعالقات إلى نقطة أفضل».
(األناضول)

السودان يستبعد الخيار
العسكري مع إثيوبيا
استبعدت الخرطوم ،أمس األربعاء،
ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـكــري ض ــد إث ـيــوب ـيــا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة
ّ
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ال ـ ـهـ ــادي إدري ـ ـ ـ ــس ،إن
ب ــاده ال تسعى للخيار العسكري
لـحــل قـضـيــة ال ـح ــدود مــع إثـيــوبـيــا،
أو حـتــى بـشــأن مـلــف ســد النهضة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح إدري ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،خ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارة
لوالية القضارف املتاخمة للحدود
ّ
السودانية اإلثيوبية ،أن «الخرطوم
تفضل الـحــل السلمي مــع إثيوبيا
لحلحلة كــافــة الـقـضــايــا» ،لكنه أكد
وق ــوف الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة خلف
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
وال ـس ـنــد ل ـهــا ،و«هـ ــي ت ـقــود معركة
الـكــرامــة واالنـتـشــار داخ ــل الـحــدود،
بــاعـتـبــارهــا حـقــا م ـشــروعــا لـلـقــوات
املسلحة».
(العربي الجديد)
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خاص

بدأت الضغوط
السياسية الكبيرة
تمارس في العراق
الستبعاد أسماء
عدد من النواب
من رفع الحصانة،
وذلك بعد أن وردت
أسماؤهم في
تحقيقات أجرتها
لجنة مكافحة
الفساد الحكومية
مع عدد من
المعتقلين ،أشاروا
إلى أن نوابًا لعبوا
دورًا في السمسرة

الفساد
في العراق
سلوك
اجتماعي
قال النائب في تحالف
«سائرون» ،رياض محمد،
إن «الفساد في العراق
أصبح سلوكًا اجتماعيًا
غير طبيعي ،من أعلى
المستويات إلى أدناها.
وكل حكومة تأتي ترفع
راية مجابهة الفساد ،لكن
إجراءاتها ال تتعدى  2في
المائة في أفضل الحاالت».
وأضاف أن «الفساد في
العراق تتم حمايته».

ترجيح بمطالبة البرلمان برفع الحصانة عن نواب (صباح عرار/فرانس برس)

تحقيقات تكشف تورط
نواب في صفقات كبيرة
بغداد ـ عادل النواب

ك ـشــف مـ ـس ــؤول ع ــراق ــي ف ــي ب ـغ ــداد،
أمــس األرب ـعــاء ،لـ«العربي الجديد»،
أن تحقيقات أجرتها لجنة مكافحة
ال ـف ـســاد الـح ـكــومـيــة أظ ـه ــرت تـ ــورط ع ــدد من
ن ــواب ال ـبــرملــان ال ـحــالــي وم ـســؤولــن سابقني
ف ــي ص ـف ـقــات ف ـس ــاد ض ـخ ـمــة .ول ـف ــت إلـ ــى أنــه
م ــن امل ــرج ــح أن ت ـ ّ
ـوج ــه ال ـل ـج ـنــة ،خ ــال األي ــام
الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة ،طـلـبــا إل ــى ال ـبــرملــان م ــن أجــل
رفع الحصانة عن عدد غير محدد من النواب
للتحقيق معهم.
يــأتــي ذل ــك ب ـعــد أيـ ــام م ــن اع ـت ـقــال ق ــوة أمـنـيــة
تــابـعــة لـجـهــاز مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،الـسـيــاســي
البارز زعيم حزب «الحل» جمال الكربولي ،من
منزله وســط بـغــداد ،على خلفية تهم تتعلق
ُ
بصفقات فساد في وزارة الصناعة .وتعتبر
ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ل ـج ـهــة اع ـت ـقــال

سـيــاســي بـ ــارز ،يـمـلــك حــزبــه ع ــدة مـقــاعــد في
البرملان ،أغلبها عن ّمحافظة األنبار وبغداد.
ومع اتهامات عن تدخل زعيم ائتالف «الفتح»،
هادي العامري ،بمحاولة التوسط في مسألة
اعتقال الكربولي ،أصــدر العامري بيانًا نفى
ً
فيه تدخله ،قــائــا «ننفي نفيًا قاطعًا املزاعم
ب ـشــأن الـتــدخــل فــي قـضـيــة اعـتـقــال شخصية
سياسية» ،معتبرًا أن زج اسمه «يندرج ضمن
ح ـم ــات الـتـسـقـيــط ال ـس ـيــاســي ،ال سـيـمــا مع
اقتراب االنتخابات».
ّ
وش ــك ــل رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي ،مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ،ن ـه ــاي ــة أغـ ـسـ ـط ــس/آب م ــن ال ـع ــام
امل ــاض ــي ،لـجـنــة ع ـل ـيــا ،ب ـصــاح ـيــات واس ـع ــة،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـف ــري ــق أح ـم ــد أب ــو رغ ـي ــف ،تـتــولــى
فتح ملفات الفساد والتحقيق مع املسؤولني.
ووضـ ــع ق ــوة خ ــاص ــة تـتـبــع ل ـج ـهــاز مـكــافـحــة
اإلرهــاب تحت إمــرة اللجنة ،التي نجحت في
اع ـت ـقــال ع ــدد م ــن امل ـس ــؤول ــن .وأكـ ــد م ـســؤول

ع ـ ــراق ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «ل ـج ـنــة
التحقيق بقضايا الفساد الحكومية بصدد
تقديم طلب للبرملان لرفع الحصانة عن عدد
مــن أعـضــائــه ،بعضهم شغلوا منصب وزراء
في حكومات سابقة ،عن جرائم فساد تسببت
بضرر بالغ في املــال العام» ،مشيرًا إلى أنهم
ال يقلون عن خمسة أعضاء .وأضاف املسؤول
ً
أن هناك تواصال بني رئاسة البرملان واللجنة
الحكومية ،من أجــل تضمني فقرة التصويت
على رفــع الحصانة عــن ال ـنــواب املعنيني في
أقـ ــرب جـلـســة ل ـل ـبــرملــان ،كــاش ـفــا ع ــن أن أغـلــب
م ـل ـفــات ال ـف ـســاد تـتـعـلــق ب ــوزارت ــي الـصـنــاعــة
وال ـك ـهــربــاء ،بـعــد اع ـت ــراف ع ــدد مــن املعتقلني
الحاليني في اللجنة على نــواب وسياسيني،
لعبوا دورًا في السمسرة وأخذ عمالت مالية
ضخمة ،أو التالعب والتحايل على القانون
فــي أع ـمــال وصـفـقــات مـشــاريــع كـ ّـبــدت الــدولــة
مبالغ ضخمة.
ولفت املسؤول إلى أنه «قد يصار للطلب من
جهات أردنية ولبنانية وإماراتية التعاون في
ما يتعلق بحسابات املتهمني بقضايا الفساد
فــي الـبـنــوك امل ــوج ــودة لــديـهــا ،بـعــد الحصول
عـلــى مـعـلــومــات بـشــأن إي ــداع عـمــات ومبالغ
مــال ـيــة ف ــي ب ـن ــوك بـتـلــك ال ـ ـ ــدول ،ع ــن صـفـقــات
فساد داخل العراق طوال السنوات املاضية».

أغلب ملفات الفساد
تتعلّق بوزارتي
الصناعة والكهرباء
معلومات عن أن
اعتقاالت ستطاول أبناء
مسؤولين ونواب

وأكـ ــد ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،وجـ ــود م ــا وصفها
بـ«ضغوط سياسية كبيرة تمارس في الوقت
الحالي ،الستبعاد أسماء عدد من املستهدفني
بــرفــع الـحـصــانــة مــن الــذيــن وردت أسـمــاؤهــم
بالتحقيقات .كما أن هناك معلومات عــن أن
االع ـت ـقــاالت سـتـطــاول أيـضــا أب ـنــاء مسؤولني
ون ــواب وردت أسـمــاؤهــم فــي قـضــايــا فـســاد».
وب ـ ــن أن هـ ـن ــاك اعـ ـتـ ـق ــاالت مل ــدي ــري ــن عــامــن
ورؤسـ ــاء أق ـســام ،بـلــغ عــددهــم خ ــال االثنتني
وال ـس ـب ـع ــن س ــاع ــة امل ــاض ـي ــة  8ش ـخ ـص ـيــات،
وهناك قرارات منع سفر آلخرين أيضًا.
ووس ــط ترحيب شعبي واس ــع بعمل اللجنة
الحكومية ،فإن شكوكًا ّ دومًا تثار بشأن عملها،
وأن ـهــا مــا زال ــت تـتـجــنــب فـتــح مـلـفــات الفساد
ال ـض ـخ ـمــة ،ال ـتــي ُيـت ـهــم فـيـهــا ك ـبــار ال ـق ـيــادات
والشخصيات السياسية في البالد ،ال سيما
ت ـلــك ال ـح ـل ـي ـفــة إليـ ـ ـ ــران ،م ـثــل رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
األسـبــق نــوري املــالـكــي ،ووزي ــر النقل األسبق
ه ــادي ال ـع ــام ــري ،وزع ـي ــم مليشيا «عـصــائــب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،ومستشار األمن
الوطني األسبق موفق الربيعي ،ووزير الدفاع
األس ـبــق س ـعــدون الــدلـيـمــي ،ورئ ـيــس الـ ــوزراء
األس ـب ــق إب ــراه ـي ــم ال ـج ـع ـفــري ،ون ــائ ــب رئـيــس
الوزراء السابق بهاء األعرجي ،وآخرين.
ب ــدوره ،قــال صباح الكناني ،رئيس مؤسسة
«اإلصـ ـ ـ ــاح وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،وهـ ــي م ـن ـظ ـمــة غـيــر
حكومية تتولى دورًا في الكشف عن قضايا
ومـ ـلـ ـف ــات الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،إنـ ـ ــه «وفـ ـق ــا
للمعلومات املتوفرة لدينا فقد اعـتــرف رجل
األعـ ـم ــال ال ـع ــراق ــي الـ ـب ــارز ب ـه ــاء ال ـج ــوران ــي،
املعتقل لدى لجنة مكافحة الفساد ،على نواب
وشـخـصـيــات سـيــاسـيــة مـهـمــة ،تـعــامــل معهم
بقضايا غير قانونية ،ترتبت عليها جرائم
ف ـســاد مــالـيــة ك ـب ـيــرة» .وأضـ ــاف الـكـنــانــي ،في
تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الـجــورانــي
ّ
س ــل ــم وثـ ــائـ ــق وت ـس ـج ـي ــات ت ــدي ــن ع ـ ــددًا مــن
امل ـس ــؤول ــن والـ ـن ــواب بـقـضــايــا ال ـف ـس ــاد ،وقــد
نكون اآلن أمــام أولــى محاكم الفساد املؤكدة
ال ـت ــي يـ ـت ــورط ف ـي ـهــا س ـي ــاس ـي ــون ك ـب ــار ال ـتــي
نــأمــل أال تـكــون األخـيــرة فــي ال ـعــراق» .وكشف
أن عــددًا ممن يرجح رفــع الحصانة عنهم قد
يتجاوز  15نائبًا ،وردت أسماؤهم في قضايا
فساد بــوزارات الكهرباء والصناعة والتربية
والتجارة ،وفقًا ألدلة متوفرة لدى اللجنة.
من جهته ،قال عضو لجنة النزاهة في مجلس
الـنــواب العراقي مختار املــوســوي ،لـ«العربي
الجديد» ،إن البرملان «سيدعم التصويت على
أي طلب قضائي برفع الحصانة عن أي نائب
يــرد اسـمــه ،وهـنــاك اتـفــاق على ذلــك» ،مرجحًا
وصول أسماء إلى البرملان في الفترة القليلة
املـقـبـلــة ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،بـيـنـهــا أس ـم ــاء بـ ــارزة.
وأضاف املوسوي أن «الفساد بات يهدد كيان
الدولة العراقية برمتها ،وقد يكون أخطر من
اإلرهـ ــاب واإلرهــاب ـيــن ،ل ــذا سيتم التصويت
على طلبات رفــع الحصانة املرجح وصولها
من القضاء ،بطلب من لجنة مكافحة الفساد».
لكنه فــي الــوقــت نفسه أك ــد وج ــود «مـخــاوف
سياسية من جعل جهود محاربة الفساد ملفًا
لغرض االبتزاز السياسي قبل االنتخابات»،
مطالبًا بأن يبقى امللف قضائيًا بحتًا.
لـكــن الـنــائــب فــي تـحــالــف «س ــائ ــرون» ،ريــاض
مـحـمــد ،أك ــد ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،أن الـقـضـيــة لم
تعد تتعلق بالحصانة ،بل بتفعيل مذكرات
ال ـق ـب ــض ،م ـض ـي ـفــا ،ف ــي إيـ ـج ــاز ص ـحــافــي من
مبنى البرملان ،أنه «سبق أن ردت طلبات من
القضاء العراقي برفع الحصانة عن العديد
من النواب خالل الدورة الحالية» .وتابع «أي
نــائــب يـتــم رف ــع الـحـصــانــة عـنــه تـشــاهــده في
الـيــوم الـثــانــي بفندق خمس نـجــوم فــي دولــة
أخــرى ،ولدينا مشكلة في القضاء والجهات
املـســؤولــة عــن إج ــراء التحقيقات ،حيث تمت
اس ـت ـضــافــة وزراء وم ـحــاف ـظــن وم ـســؤولــن،
ال يقل عــددهــم عــن  100شخصية ،وتحديدًا
في نهاية حكومة عادل عبد املهدي السابقة
وليومنا هــذا ،إال أن جميعهم تمت تبرئتهم
وإخراجهم بكفالة .وبالتالي فإن املوضوع ال
يتعلق بالحصانة ،بــل بالقضاء والحكومة
التي هي أداة جلب املتهمني».

الحدث

توتر القامشلي :هل تتغيّر قواعد اللعبة بين النظام واألكراد؟
تجدد التوتر بين مليشيات
النظام السوري ،وقوات
«األسايش» ،في شمال
شرقي سورية ،لكنه يبقى
محدودًا ،ومضبوطًا
بالتدخل الروسي
أمين العاصي

يمض سوى ثالثة أشهر على اشتباكات
لم
ِ
دامية وقعت بني قوى األمن الداخلي التابعة
لـ«اإلدارة الذاتية» الكردية في الشمال الشرقي
م ــن س ــوري ــة ،وب ــن مـيـلـشـيــات تـتـبــع للنظام
الـ ـس ــوري ،ح ـتــى ت ـف ـجــرت ه ــذه االش ـت ـبــاكــات
مـجــددًا فــي مدينة القامشلي التابعة إداريــا
ملـحــافـظــة الـحـسـكــة ،ف ــي مــؤشــر واض ــح على
احـ ـتـ ـق ــان يـ ـش ــوب الـ ـع ــاق ــة املـ ـضـ ـط ــرب ــة بــن
الطرفني في املنطقة األكثر غنى وأهمية على
امتداد الجغرافيا السورية.
وذكرت مصادر محلية لـ«العربي الجديد» أن
اشتباكات متقطعة تـجــددت أمــس األربـعــاء،
في أحياء في القامشلي ،غداة أخرى مماثلة،
كانت اندلعت بني قوى األمن الداخلي التابعة
ل ــ«اإلدارة الذاتية» ،واملعروفة بـ«األسايش»،
وبــن مليشيا «الــدفــاع الــوطـنــي» التي تضم
مـسـلـحــن م ــوال ــن ل ـل ـن ـظــام ،وامل ـع ــروف ــن في
س ــوري ــة ب ــ«ال ـش ـب ـي ـحــة» ،وت ـت ـل ـقــى دع ـم ــا من

الجانب الــروســي .وقتل مساء أول مــن أمس
الـثــاثــاء م ـســؤول أم ــن الـحــواجــز الـعــامــل ّفي
«األس ــاي ــش» ،خــالــد حـجــي ،إث ــر هـجــوم شنه
عـنــاصــر مــن «الــدفــاع الــوطـنــي» ،عـلــى حاجز
عسكري بالقرب من دوار الوحدة ،القريب من
ّ
حــي ط ـ ّـي ،ذي الغالبية العربية مــن السكان
املوالني للنظام .ويقع بالقرب من هذا الحي
ُ
املربع األمني الذي تسيطر عليه قوات النظام
جنوبي مدينة القامشلي ،ويضم أفرع أجهزة
أمنية ،ودوائر تابعة لحكومة النظام.
ّ
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة إلـ ـ ــى أن قـ ــوات
«األسايش» استقدمت تعزيزات إلى املنطقة
ع ـقــب ال ـه ـج ــوم ،م ــا أدى إلـ ــى اتـ ـس ــاع نـطــاق
االش ـت ـب ــاك ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن إلـ ــى ح ــي حـكــو،
وبـعــض األح ـيــاء األخ ــرى الـقــريـبــة مــن مطار
ُ
القامشلي الذي تسيطر على جانب كبير منه
القوات الروسية .وأكــدت املصادر لـ«العربي
الجديد» ،أن  8على األقل من عناصر «الدفاع
الــوطـنــي» قتلوا وأصـيــب أكـثــر مــن  20منهم
بـعـضـهــم ب ـح ــال ح ــرج ــة ،ب ـعــد اق ـت ـح ــام قــوى
«األس ـ ــاي ـ ــش» ل ـح ــي طـ ــي ،وس ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
الـحــاجــز الرئيسي ل ــ«الــدفــاع الــوطـنــي» فيه،
مـشـيــرة إل ــى أن الـطــرفــن اسـتـخــدمــا أسلحة
متوسطة في الصراع.
ّ
وحمل املركز اإلعالمي لقوى «األسايش» ذات
الطابع الكردي« ،الدفاع الوطني» ،مسؤولية
ت ـ ـطـ ــورات ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،م ـش ـي ـرًا
ف ــي ب ـي ــان إل ــى أن «ال ــدف ــاع الــوط ـنــي يسعى
ل ـضــرب حــالــة االس ـت ـقــرار واألمـ ــن فــي مدينة
القامشلي» .واتـهــم عضو الهيئة الرئاسية
فــي ح ــزب «االت ـح ــاد الــدي ـم ـقــراطــي» ال ـكــردي،

ًّ
ص ــال ــح م ـس ـل ــم ،كـ ـ ــا م ــن روسـ ـي ــا وال ـن ـظ ــام،
بالتالعب والعمل على ضرب االستقرار في
ّ
محافظة الحسكة ،وب ــث الـفــوضــى وترهيب
ّ
األهالي .ودخــل الــروس على الفور على خط
املصالحة بني الطرفني ،وفق مصادر مطلعة،
أوضحت لـ«العربي الجديد» أن «األسايش»
تطالب بتسليم قتلة أحــد عـنــاصــرهــا ،وهو
أحد متزعمي مجموعات «الدفاع الوطني»،
في حي طي.
وتعليقًا عـلــى ذل ــك ،رأى الـبــاحــث السياسي
املقرب من «اإلدارة الذاتية» ،إبراهيم مسلم،
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن نـطــاق
التوتر «لن يتسع» ،مشيرًا إلى أنه «سينتهي
على األغـلــب بهدنة جــديــدة» .وأع ــرب مسلم

ع ــن ق ـنــاع ـتــه بـ ــأن ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي «قـ ــادر
ّ
عـلــى ح ــل ه ــذا ال ـخ ــاف» ،مضيفًا أن صيغة
ّ
الـحــل هــذه امل ــرة «ربـمــا ستكون مختلفة من
خالل تقويض نفوذ ميلشيا الدفاع الوطني
التابعة للنظام في القامشلي».
وكان الجانبان قد دخال في نزاع مسلح في

تجددت االشتباكات
في القامشلي ما أدى
إلى سقوط قتلى

تنتشر في الحسكة قوات أميركية وأخرى روسية (دليل سليمان/فرانس برس)

يناير /كــانــون الثاني املــاضــي فــي مدينتي
الـقــامـشـلــي وال ـح ـس ـكــة ،ل ــم ي ـتــوقــف إال بعد
تدخل روسي .وتسيطر القوى الكردية على
ّ
ج ــل مـحــافـظــة الـحـسـكــة بــاسـتـثـنــاء مربعني
أم ـن ـيــن لـلـنـظــام ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي والـحـسـكــة
وبعض القرى ،إضافة إلى مطار القامشلي،
وفـ ــوجـ ــن ع ـس ـك ــري ــن هـ ـم ــا« :ال ـ ـفـ ــوج »123
(فــوج كوكب) قرب الحسكة ،و«الفوج »154
(فوج طرطب) قرب القامشلي .كذلك تنتشر
قــوات النظام في مناطق عدة على الشريط
ال ـحــدودي مــع الـجــانــب الـتــركــي ،وفــق اتفاق
تركي روسي أبرم أواخر  2019إبان العملية
العسكرية التركية فــي منطقة شــرقــي نهر
الفرات .ولم يسبق أن تدخل هذان الفوجان
فــي االشـتـبــاكــات بشكل مـبــاشــر إل ــى جانب
«الــدفــاع الــوطـنــي» ،مــا يؤكد حــرص النظام
على الشعرة التي ال تزال تربطه مع الجانب
ال ـكــردي ،ولـعــدم قــدرتــه على حسم الـصــراع
لصالحه.
ورأى الكاتب والصحافي شفان إبراهيم ،في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أنــه «ال يمكن أن
تـكــون االشـتـبــاكــات مرتبطة بمحاولة تمدد
ل ـل ـن ـفــوذ ل ـط ــرف ع ـل ــى ح ـس ــاب طـ ــرف آخـ ــر»،
معتبرًا أن «املـعــادلــة أعـقــد مــن ذل ــك ،وليست
مـنـفـصـلــة ع ــن اإلط ـ ــار ال ـس ــوري ال ـع ــام ،ال ــذي
ل ــم يـشـهــد تـغـيـرًا ف ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوة ونـقــاط
االنتشار العسكري واألمني منذ قرابة العام.
ّ
وبي إبراهيم ،املقيم في القامشلي ،أن «حي
طــي مــوالــي بغالبيته للحكومة الـســوريــة»،
مضيفًا أن «أي تغيير فــي قــواعــد السيطرة
سيخلق إرباكًا وخالفات على الصعد كافة».

تقرير
تونس ـ بسمة بركات ،وليد التليلي

تثير تصريحات ومــواقــف الرئيس
ً
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي ق ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ـ ّـيـ ــد ج ـ ــدال
ً
م ـتــواصــا ف ــي تــونــس مـنــذ تسلمه
الـسـلـطــة ،ولـكـنـهــا ب ــدأت فــي الـفـتــرة األخـيــرة
تتجاوز الـجــدل السياسي والــدسـتــوري إلى
إثارة مخاوف من انزالقات قد تهدد الوضع
فــي ال ـبــاد ،عـلــى الــرغــم مــن أن الـبـعــض يقلل
مــن تداعيات وخـطــورة هــذه املــواقــف .وفيما
ت ـحــدث الـبـعــض ع ــن ب ــداي ــة تــوضــح مـشــروع
ّ
سعيد السياسي ،فإن آخرين ال يزالون يرون
في شخصية الرئيس الكثير من الغموض،
م ـت ـســائ ـلــن ع ـمــا ي ــري ــده س ـعـ ّـيــد بــالـتـحــديــد
ويعمل على إنجازه؟
ّ
سعيد
وفــي جــديــد املــواقــف الـجــدلـيــة ،اعتبر
ف ــي كـلـمــة ل ــه األحـ ــد امل ــاض ــي بـمـنــاسـبــة عيد
األمن التونسي ،أنه القائد األعلى لكل القوات
املسلحة في البالد (العسكرية واملدنية) بما
فــي ذلــك الـشــرطــة والـجـمــارك وال ــدرك ،وليس
العسكرية فقط ،كما هو متعارف عليه منذ
اس ـت ـق ــال ال ـ ـبـ ــاد .وت ــوج ــه س ـع ـ ّـيــد بـتـهــديــد
مباشر في كلمته لنواب وشخصيات نافذة
ومـتـحـصـنــن ب ـعــاقــات م ـصــاهــرة ،عـلــى حد
ً
وصفه ،قائال «اليوم صبر وغدًا أمر».
وبعد رئيس الحكومة هشام املشيشي ،ردت
حــركــة «ال ـن ـه ـضــة» ع ـلــى ه ــذا ال ـك ــام بـبـيــان،
أول من أمــس الثالثاء ،أكــدت فيه رفضها ملا
َ
وصفته بـ»املنزع التسلطي لرئيس الدولة»،
داع ـ ـيـ ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة إل ـ ــى «رفـ ــض
ه ــذا امل ـنــزع واسـتـكـمــال الـبـنــاء الــديـمـقــراطــي
وت ــرك ـي ــز امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة» .واع ـت ـبــرت
«الـنـهـضــة» إع ــان سـعـ ّـيــد نفسه قــائ ـدًا أعلى
ل ـل ـق ــوات امل ــدن ـي ــة ال ـحــام ـلــة ل ـل ـســاح «دوسـ ــا
على الدستور وقوانني البالد ،وتعديًا على
الـنـظــام السياسي وعـلــى صــاحـيــات رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة» .ودعـ ـ ــت س ـع ـ ّـي ــد إل ـ ــى «االل ـ ـتـ ــزام
ُ
بالدستور الــذي انتخب على أساسه
الجاد ّ
وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب
الدولة وتفكيكها».
وع ـ ــن أسـ ـب ــاب ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد م ــن ال ـحــركــة
ت ـجــاه الــرئ ـيــس ،أوض ــح ال ـق ـيــادي ال ـب ــارز في
«ال ـن ـه ـض ــة» م ـح ـمــد ال ـق ــوم ــان ــي ،ف ــي حــديــث
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن «هناك اليوم تخوفات
حقيقية مــن الـنــزعــة التسلطية الـتــي ظهرت
لدى الرئيس ،خصوصًا في خطابه األخير»،
ّ
سعيد
مضيفًا أن الحركة تعتبر أن خطاب
ّ
«ي ـم ــث ــل م ـن ـعــرجــا خ ـط ـي ـرًا ي ـه ـ ُـدد االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي ووح ـ ــدة ال ــدول ــة امل ــؤت ـم ــن عليها
رئـيــس الـجـمـهــوريــة بمقتضى الــدس ـتــور .إذ
أبـ ــدى س ـعـ ّـيــد إص ـ ــرارًا ع ـلــى اح ـت ـكــار تــأويــل

يتواصل الجدل في تونس بشأن تصريحات الرئيس قيس سعيّد
وتوجهاته ،ال سيما بعد إعالنه أخيرًا أنه قائد لجميع القوات المسلحة،
وسط مخاوف من «النزعة التسلطية» التي ظهرت لدى الرئيس

مخاوف
من توجهات
سعيّد

«انقالب ناعم» على
النظام التونسي

الــدسـتــور وال ـنــزوع إلــى الـتــأويــات الـشــاذة».
ّ
سعيد يستغل هــذا االحتكار في
واعتبر أن
تأويل الدستور «لتمديد سلطته إلى ما ليس
من صالحياته» .وتابع« :بدا لحركة النهضة
أن رئـيــس الــدولــة يخطو خـطــوة خطيرة في
اتجاه إقحام املؤسسة األمنية في التجاذبات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــو ي ـتــوعــد الـ ـن ــواب ب ـصــورة
ّ
لسعيد
واضـحــة» ،معتبرًا أن هــذا التصريح
«يـمـكــن أن ُيـفـهــم عـلــى أن ــه إع ــان ح ــرب على
املختلفني معه ،على غرار النهضة والحكومة
ّ
والبرملان ،ألن الوعيد كان متعدد التسميات».
ّ
وف ــي ق ــراءة ملــواقــف سـعــيــد وتـحــركــاتــه ،رأى
القيادي في حركة «النهضة» ،رئيس «مركز
ـراتـيـجـيــة والــدبـلــومــاسـيــة»
ال ــدراس ــات االسـتـ ّ
ّ
رفيق عبد السالم ،أنه «من الواضح أن الرئيس
ّ
سعيد يريد تغيير طبيعة النظام الـعــام ،إذ
يحاول فرض نظام رئاسي من خالل تأويل
الدستور» ،مشبهًا ذلك بـ«االنقالب الناعم».
ّ
واعـتـبــر فــي حــديــث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
ّ
«سعيد يلعب دور الخصم والحكم في الوقت
نفسه ،ويـحــاول التدخل فــي مـجــاالت ليست
من اختصاصه» .وأضاف أنه «على الرغم من
األعراف السياسية التي تشكلت بعد الثورة
ّ
سعيد يريد تغيير
وطيلة  10سنوات ،إال أن
ّ
كــل ذل ــك والـتـحــكــم فــي كــل صـغـيــرة وكـبـيــرة،
ّ
وال يتصرف كموحد للتونسيني وال يراعي
مــوق ـعــه ك ـج ــام ــع ،ب ــل إن أغ ـل ــب تـصــريـحــاتــه

كثيرًا ما تثير الصراعات وتساهم في تغذية
االستقطاب ،وبالتالي نشعر وكأنه ال يزال
ف ــي حـمـلــة ان ـت ـخــاب ـيــة» .وت ــاب ــع ع ـبــد ال ـســام
ّ
أن «س ـع ـ ّـي ــد رفـ ــع شـ ـع ــارات ع ـ ــدة ،وب ـ ــدا غير
مقتنع باألحزاب ،وال بالتنظيم الحزبي ،وال
بالبرملان ،وبالتالي فلديه مشروع غامض قد
يكون أقرب إلى اللجان الدستورية ،وهو ما
أربك املشهد السياسي».
من جهته ،قال النائب املستقل حاتم املليكي،
ّ
فــي تصريح لـ«العربي الـجــديــد» ،إن مواقف
ّ
سعيد «هي تقريبًا مواقفه قبل االنتخابات،
ّ
إذ ظ ــل وفـيــا للشخصية نفسها ال ـتــي ظهر
ّ
سعيد يتلخص
بها» .وأوضح أن «ما يريده

«النهضة» :على سعيّد
التوقف عن كل مسعى
لتعطيل الدولة
جبنون :سعيّد حافظ
على الخط نفسه منذ
توليه السلطة

ّ
ً
في ثالث نقاط .أوال ،الرئيس يرى أن الحكم
ي ـجــب أن ي ـك ــون مـبـنـيــا ع ـلــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املباشرة ،ومرجعية ّ
سعيد الفكرية تقوم على
أن الـشـعــب ي ـم ــارس الـحـكــم م ـبــاشــرة ولـيــس
من خــال ممثليه» .وتابع« :أمــا من الناحية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـس ـع ـ ّـي ــد ي ــؤك ــد أن ـ ــه ال م ـجــال
للتعاطي مع الفساد ويعتبر أنه أصل الداء».
وبحسب املليكي ،فــإن هـنــاك «مـســألــة ثالثة
يــؤكــد عـلـيـهــا دائ ـم ــا س ـعـ ّـيــد ،وه ــي الـتـمـســك
بالدستور ،وذلــك بحكم تكوينه في القانون
ّ
الدستوري» .وتابع املليكي أن «هناك صراعًا
واض ـحــا بــن سـعـ ّـيــد ورئ ـيــس الـبــرملــان راشــد
ال ـغ ـن ــوش ــي ،رب ـم ــا ي ـك ــون ق ــد ان ـط ـلــق عـنــدمــا
حاول رئيس البرملان التصرف وكأنه رئيس
الــرؤســاء ،ولــم يكتف بــدوره فــي الـبــرملــان ،بل
وس ــع م ــن ل ـق ــاءات ــه ومـ ـش ــاورات ــه م ــع أط ــراف
ّ
سعيد».
مختلفة ،وهو ما يرفضه
أمـ ــا امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم حـ ــزب «ق ـلــب
ّ
ّ
«سعيد
تــونــس» ال ـصــادق جـبـنــون ،ف ــرأى أن
ح ـ ــاف ـ ــظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــط نـ ـفـ ـس ــه م ـ ـنـ ــذ ت ــول ـي ــه
السلطة ،بالدفاع عن الحكم املباشر وتركيز
ال ـس ـل ـط ــات» .وأضـ ـ ــاف ف ــي ح ــدي ــث صـحــافــي
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،أن «م ـح ــاول ــة ج ـمــع ال ـق ــوى األمـنـيــة
بسلطة رئيس الجمهورية يبقى أمرًا مخالفًا
للدستور ،فلسنا في نظام رئاسي يستحوذ
فـيــه الــرئـيــس عـلــى جميع الـسـلـطــات ،بــل في
نظام شبه برملاني».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،رأى ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـ ــن «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ن ـب ـيــل حـ ـج ــي ،ف ــي ت ـصــريــح
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن م ــا ي ــري ــده سـعـ ّـيــد
«غير واضــح ،وكذلك األمــر بالنسبة إلى أين
يريد الــوصــول ،فكل تصريح جديد له مثير
للجدل أكثر مــن الــذي يسبقه» .وأفــاد حجي
ّ
بأن «عملية تأويل الدستور هي آخر مشاغل
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــن ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل ال ــوض ــع
الـ ـصـ ـح ــي ال ــدقـ ـي ــق وال ـ ــوض ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
واالج ـت ـم ــاع ــي ال ـص ـع ــب ،فـمـتـطـلـبــات ال ـبــاد
ّ
سعيد للدستور».
مختلفة تمامًا عن تأويل
ل ـك ــن ال ـن ــائ ــب ع ــن ح ــرك ــة «الـ ـشـ ـع ــب» هـيـكــل
املـ ـك ــي ،اع ـت ـبــر أن «دسـ ـت ــور  2014واضـ ــح،
ّ
ويـ ـن ـ ّـص ع ـلــى أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة هو
رئ ـيــس ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة ب ـكــل أص ـنــاف ـهــا».
وقــال في حديث صحافي ،اإلثنني املاضي،
ّ
إن «رئيس الدولة فسر الدستور ،وهذا األمر
ّ
من حقه في ظل غياب املحكمة الدستورية».
ّ
سعيد بـ«االنقالب» ،قال
وردًا على من اتهم
املكي إن الرئيس «لــم يــأت على ظهر دبابة
ولــم يشهر كالشينكوف في وجــوه الناس،
بل أشهر دستورًا لم يكتبه هو ،وأشهره في
وجــه املنقلبني الفعليني على حــق الشعب
في حياة كريمة».
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شرق
غرب
منع تصويت سورية
في «حظر الكيميائي»
ج ــردت ال ــدول األع ـضــاء فــي منظمة
حـظــر األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة ،أمــس
األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ،س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حـ ـق ــوق
ّ
ال ـت ـصــويــت ف ـي ـهــا ،ب ـعــدمــا ت ـبــن أن
ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام اس ـت ـخ ــدم ــت م ـ ــرارًا
غ ــازات سامة ضــد املدنينيّ .
وأيــدت
أغلبية الدول خالل التصويت قرارًا
بــإلـغــاء حــق ســوريــة فــي التصويت
في املنظمة على الفور .وكتب ممثل
ه ــولـ ـن ــدا ب ــامل ـن ـظ ـم ــة ،فـ ــي ت ـغ ــري ــدة،
ّ
أن الـ ـق ــرار ي ـم ـثــل «رفـ ـض ــا واض ـحــا
الس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام وحـ ـ ـي ـ ــازة
األسلحة الكيميائية».
(رويترز ،العربي الجديد)
بشار األسد يترشح
لوالية جديدة
ق ـ ّـدم رئـيــس الـنـظــام ال ـســوري بشار
األسد ،أمس األربعاء ،أوراق ترشحه
ل ــوالي ــة جـ ــديـ ــدة ،ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
املـ ـ ـق ـ ــرر إج ـ ــراؤه ـ ــا ف ـ ــي  26م ــاي ــو/
أي ــار املـقـبــل ،فيما ن ــددت املـعــارضــة
ب ــاالقـ ـت ــراع ،واع ـت ـب ــرت ــه «مـســرحـيــة
ه ــزل ـي ــة» ،ت ـس ـت ـهــدف تــرس ـيــخ حكم
األسد .وأشار رئيس مجلس الشعب
(البرملان) حمودة صباغ إلى «تلقي
 3ك ـت ــب م ــن امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة
ّ
العليا تعلمه بتقديم كل من األسد،
ومهند نديم شعبان ،ومحمد موفق
صـ ــوان ،طـلـبــات بـتــرشـيــح أنفسهم
ملنصب الرئيس».
(العربي الجديد)
اشتباكات بين الجيش
العراقي و«الكردستاني»
ذكـ ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ـ ــام فـ ــي إق ـل ـيــم
كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،أم ــس األرب ـع ــاء،
ّ
أن اشـتـبــاكــات وق ـعــت بــن الجيش
ال ـعــراقــي ومـسـلـحــي ح ــزب «الـعـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ف ــي ج ـبــل سـنـجــار،
غربي محافظة نينوى ،وذلك بعد 3
أسابيع على انتهاء مهلة منحتها
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـعـ ـم ــال»
وامل ـل ـي ـش ـيــات املــرت ـب ـطــة ب ــه مل ـغ ــادرة
سنجار ومحيطها .وق ــال قائمقام
ّ
سنجار محما خليل إن االشتباكات
جاءت بعدما حاول عناصر الحزب
منع قوة من الجيش دخول جنوبي
الجبل.
(العربي الجديد)
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الحدث

أدين الشرطي األميركي السابق ديريك شوفين ،بجريمة قتل مواطنه
األسود جورج فلويد في مايو/أيار الماضي ،في محاكمة تاريخية
أعقبها قرار نادر ،قد يؤسس لمرحلة جديدة في الواليات المتحدة،
لجهة التعاطي القضائي مع عنف الشرطة المتهمة بالعنصرية

صالحيات مطلقة لنجل ديبي

المتمردون يهددون نجامينا

إدانة قاتل
جورج فلويد

أصبح نجل الرئيس
التشادي الراحل محمد
إدريس ديبي ،حسب
ميثاق انتقالي ،الحاكم
المطلق ،فيما هدد
المتمردون باقتحام
العاصمة

محاكمة تاريخية لعنصرية
الشرطة األميركية

واشنطن ــ العربي الجديد

اتخذ حكم محكمة مينيابوليس،
فــي والي ــة مينيسوتا األميركية،
والتي أدانت أول من أمس الثالثاء،
الشرطي السابق ديريك شوفني ،بثالث تهم
موجهة إلـيــه ،فــي قضية مقتل مــواطـنــه من
أصول أفريقية ،جورج فلويد ،بعدما ضغط
عـلــى عـنـقــه بــركـبـتــه ألك ـثــر مــن تـســع دقــائــق،
ً
ُبـعـدًا وطنيًا ،وشـكــا احتفاليًا ،تنفس على
أثره النشطاء الحقوقيون الصعداء ،مبدين
ّ
ارت ـي ــاح ـه ــم ل ـح ـكــم ق ــد ي ـشــكــل ح ـجــر أس ــاس
ً
ل ـق ـضــاء أم ـي ــرك ــي أك ـث ــر ع ـ ــدال ف ــي مـحــاسـبــة
ش ــرط ــة ب ـ ـ ــاده ،امل ــوص ــوم ــة ب ـت ــاري ــخ طــويــل
مــن العنصرية تـجــاه األقـلـيــات ،وخصوصًا
الـســود .لكن هــذا الشعور الـعــارم باالرتياح،
وال ـ ــذي س ــرى ع ـلــى الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيــن في
ّ
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ظـ ـ ــل لـ ـ ــدى امل ـط ــال ـب ــن
ً
بإصالح الشرطة ،وصــوال إلى نزع التمويل
عنها ،ممزوجًا بالتشاؤم ،وسط خشية من
ّ
أن يكون الحكم بابًا لتنفيس قضية ُسلطت
ّ
األض ـ ـ ـ ــواء ع ـل ـي ـهــا ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وت ـح ــول ــت
إلــى قضية رأي عــام ،مــن دون أن يكون ذلك
ً
مدخال للتغيير ،وسط عنف شرطي ممنهج،
محكوم بعدد كبير من العوامل االجتماعية
والـعــرقـيــة والـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة ،وفــي
ً
بلد أصبح موصوفًا باالنقسام ،فضال عن
العنصرية ،املبنية على إرث العبودية.
وق ــد ي ـك ــون الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن،
األك ـث ــر ارت ـي ــاح ــا ،ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي،
إثر املحاكمة ،نتيجة ّ
طي هذه الصفحة التي
ّ
ول ــدت حــراكــا ضخمًا ضــد الـعـنـصــريــة الـعــام
ّ
املــاضــي ،إث ــر طــيــه أيـضــا بشكل نسبي ملف
ك ــورون ــا لـنــاحـيــة تــداع ـيــات ال ــوب ــاء الـكــارثـيــة.
لكن مقتل العديد مــن املواطنني الـســود على
يد الشرطة ،تزامنًا مع محاكمة شوفني التي
اس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ،آخ ــره ــم مــواط ـنــة
سوداء في اليوم ذاته من صدور الحكم ،يبقي
التوتر قائمًا بــن الشرطة واألقـلـيــات ،وسط
عقم في واشنطن لجهة التحرك ّ
جديًا إلصالح
الـشــرطــة .إال أن كــل ذل ــك ال يمنع مــن أن قــرار
املحكمة يبقى تاريخيًا وغير مسبوق ،في بلد
لم يعتد على محاكمة شرطييه ،وبـ«عدالة».
ّ
وكانت قضية فلويد قد ولدت أيضًا انقسامًا

سياسيًا في البالد ،في عهد الرئيس السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إذ تـمـسـكــت ف ـئــة سـيــاسـيــة،
جـمـهــوريــة فــي الـغــالــب ،بسرديتها الخاصة
املـتـعـلـقــة ب ـه ــذا الـ ـج ــدال ال ـت ــاري ـخ ــي ،راف ـضــة
«شـ ـيـ ـطـ ـن ــة» ال ـ ـشـ ــرطـ ــة .وحـ ـظـ ـي ــت امل ـح ــاك ـم ــة
باهتمام غير مسبوق ،السيما منذ محاكمة
أرب ـعــة شــرطـيــن فــي ال ـعــام  ،1991فــي قضية
مقتل املــواطــن األس ــود رودن ــي كينغ ،ضربًا،
وتـبــرئـتـهــم فــي  29إبــريــل/ن ـي ـســان مــن الـعــام
ذاته ،ما أثار حينها موجة احتجاجات عارمة
في الواليات املتحدة .ومن أصل  984أميركيًا،
قتلوا على يد الشرطة األميركية عــام ،2020
بمحاكمة عــادلــة،
وح ــده مقتل فـلــويــد حـظــي
ّ
ح ـيــث ت ـض ــاف ــرت ع ـنــاصــر ع ـ ـ ّـدة م ـكــنــت ذل ــك،
أهمها الشاهدة دارنيال فرازير ،التي ّ
سجلت
جــري ـمــة ق ـتــل ف ـلــويــد وص ــراخ ــه «ال أستطيع
التنفس» ،بعد  10دقائق من حصولها في 25
مايو/أيار املاضي.
وبعد حوالي عام على قتله فلويد في مدينة
مينيابوليس في مينيسوتا ،بعدما أوقفه
لالشتباه بحيازته عملة نقدية مــزورة من
ف ـئــة  20دوالرًا ،أدي ـ ــن ال ـش ــرط ــي األم ـيــركــي
ديريك شوفني ،أول من أمس ،بالتهم الثالث
ال ـت ــي وج ـه ــت إل ـي ــه ،وه ــي جــري ـمــة ق ـتــل من
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة وجــريـمــة قـتــل مــن الــدرجــة
ال ـثــال ـثــة وال ـق ـتــل غ ـيــر ال ـع ـمــد ،ف ــي مـحــاكـمــة
وص ـف ــت بــال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وت ــراف ــق
ق ــراره ــا م ــع م ـظــاهــر اح ـت ـفــال شـعـبــي عـ ّـمــت
شـ ـ ــوارع امل ـ ــدن والـ ــواليـ ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،كما
ت ـصــدر ال ـق ــرار ع ـنــاويــن الـصـحــف ووســائــل
اإلعالم بمختلف أنواعها.
وبـعــد املحاكمة الـتــي استمرت جلساتها 3
أسابيع ،أدانت محكمة مينيابوليس ،شوفني
( 45عامًا) بقتل فلويد .وبعد إشارة القاضي
بيتر كاهيل إلــى خـطــورة القضية ،ودعوته
هيئة املحلفني املختلطة عرقيًا ،واملكونة من
نساء ورجال ،إلى عدم اإلذعان لـ«التحيز أو
التعصب أو الشغف أو التعاطف أو الــرأي
ال ـع ــام» ،احـتــاجــت ه ــذه الـهـيـئــة إل ــى أق ــل من
 11ساعة للتوصل الــى قــرار باإلجماع ،بأن
شوفني مذنب بالتهم الثالث املوجهة إليه.
وب ـع ــد قـ ـ ــراءة ال ـق ــاض ــي بـيـتــر ك ــاه ـي ــل ،حكم
الـهـيـئــة ،وض ــع أفـ ــراد ال ـشــرطــة األص ـف ــاد في
ي ــدي شــوفــن ال ــذي ك ــان طـلـيـقــا بـكـفــالــة ولــم

يواجه شوفين حكمًا
بالسجن لمدة  40عامًا
كحد أقصى
ّ
تزامنت المحاكمة مع
استمرار قتل مواطنين
على يد الشرطة
أجّ ح مقتل فلويد حراكًا واسعًا ضد العنصرية (ميغان فارنر)Getty/

تظهر عليه أي عالمات تأثر ،واقتادوه خارج
قاعة املحكمة ،فيما ّ
عم الفرح عائلة فلويد،
واملـ ـئ ــات املـحـتـشــديــن خـ ــارج م ـقــر املـحـكـمــة،
وفــي ســاحــة فلويد فــي مينيابوليس ،التي
ّ
سميت باسمه بعد مقتل .ويــواجــه شوفني
ّ
حـكـمــا بــالـسـجــن مل ــدة  40عــامــا ك ـحــد أقصى
فــي التهمة األكـثــر خ ـطــورة ،وهــي القتل من
الدرجة الثانية ،على أن تعقد جلسة تحديد
الـعـقــوبــة فــي وق ــت الح ــق .كـمــا يــواجــه ثالثة
ع ـن ــاص ــر ش ــرط ــة س ــابـ ـق ــن ،آخـ ــريـ ــن هـ ــم تــو
ثــاو وتــومــاس اليــن وجــي ألكساندر كوينغ
اتـهــامــات على صلة بمقتل فـلــويــد ،على أن
تجري محاكمتهم بشكل منفصل فــي وقت
الحق من العام الحالي.
وتعليقًا عـلــى الـحـكــم ،أش ــاد مـحــامــي عائلة
فـلــويــد ،بــن كــرامــب ،بما توصلت إلـيــه هيئة
امل ـح ـل ـف ــن ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره انـ ـتـ ـص ــارًا تــاري ـخ ـيــا
لـلـحـقــوق امل ــدن ـيــة ،وي ـم ـكــن أن يـشـكــل رك ـيــزة
إلص ـ ـ ـ ــدار تـ ـش ــريـ ـع ــات ت ـت ـض ـم ــن إص ــاح ــات
للشرطة ،خصوصًا في تعاملها مع األقليات.
وك ـت ــب ك ــرام ــب ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،أن «ال ـعــدالــة
التي تأملنا لتحقيقها ،حصلت عليها عائلة
فـلــويــد أخ ـي ـرًا .ه ــذا الـحـكــم هــو نـقـطــة تحول
فــي الـتــاريــخ ،ويبعث برسالة واضـحــة حول
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ـح ــاس ـب ــة م ــؤسـ ـس ــات إن ـف ــاذ
الـقــانــون» ،الفـتــا إلــى أن «الـعــدالــة للسود في
أميركا ،هي عدالة لجميع األميركيني».
وك ــان ــت امل ــرافـ ـع ــات ال ـخ ـتــام ـيــة يـ ــوم اإلث ـنــن
امل ــاض ــي ،قــد تضمنت عــرضــا ملقتطفات من

مقطع الـفـيــديــو لــوفــاة فـلــويــد ،ال ــذي شــاهــده
امل ــاي ــن حـ ــول ال ـع ــال ــم .وق ـ ــال امل ــدع ــي ال ـعــام
ستيف شاليكر ،متوجهًا إلى هيئة املحلفني،
إن «هذه القضية بالضبط ما كنتم تعتقدونه
عندما شاهدتم ذلك الفيديو» ،مضيفًا أن ذلك
«لم يكن بمثابة عمل شرطي .لقد كان جريمة
ق ـت ــل .ت ـس ــع دق ــائ ــق و 29ث ــان ـي ــة م ــن إسـ ــاءة
اس ـت ـخــدام الـسـلـطــة بـشـكــل ص ـ ــادم» .وح ــاول
مـحــامــي ال ــدف ــاع عــن شــوفــن ،إري ــك نـلـســون،
التأثير في الهيئة ،لـ«رؤية تصرفات شوفني
من منظور شرطي» .موضحا «لــم يستخدم
القوة غير املشروعة عن عمد» .كما أعاد القول
ب ــأن م ــرض الـقـلــب ال ــذي ك ــان يـعــانـيــه فلويد
وتعاطيه املـخــدرات ،كانا عاملني في وفاته،
وذلــك على الرغم من شهادات خبراء طبيني
خالل املحاكمة حول سبب وفاة فلويد ،وهو
ن ـق ــص األوكـ ـسـ ـج ــن ب ـع ــدم ــا وض ـ ــع شــوفــن
ركـبـتــه عـلــى رقـبـتــه .ب ــدوره ــم ،أك ــد شرطيون
أدلـ ــوا بـشـهــاداتـهــم أم ــام الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،أن
الـقــوة التي استخدمت وقــت توقيف فلويد،
كانت مفرطة وغير ضرورية.
وإثــر صــدور الحكم ،أعــرب الرئيس األميركي
جو بايدن لعائلة فلويد ،في اتصال هاتفي،
عن «ارتياحه» لقرار املحكمة ،معتبرًا أنه «في
غــايــة األه ـم ـي ــة» .كـمــا اتـصـلــت نــائـبــة بــايــدن،
كاماال هاريس ،وهي أول نائبة رئيس سوداء
في تاريخ الواليات املتحدة ،بعائلة الضحية،
واصفة الحدث بأنه «يوم للعدالة في اميركا».
والح ـق ــا ،وص ــف بــايــدن فــي كـلـمــة تلفزيونية

له بعد الحكم العنصرية بأنها «لطخة على
روح امتنا» ،داعيًا إلــى «مواجهة العنصرية
املمنهجة والتفاوتات العرقية املوجودة داخل
الشرطة ونظامنا القضائي الجنائي» .واعتبر
الرئيس األميركي أن هذا هو الوقت املناسب
«كي نتوحد كأميركيني» .بدوره ،رأى الرئيس
األسبق باراك أوباما ،أن «هيئة املحلفني قامت
بما هو صحيح» ،لكنه ّ
شدد على أن «العدالة
الحقيقية تتطلب ما هو أكثر من ذلــك» .وفي
ب ـيــان ل ـهــا ،اع ـت ـبــرت حــاكــم واليـ ــة ميشيغني،
الــديـمـقــراطـيــة غــريـتـشــن واي ـت ـمــار ،أن الحكم
هو «تذكير بأن علينا استمرار الدفع باتجاه
العدالة في كل زاوية من مجتمعنا».
وفي التعليقات أيضًا ،ذكر مكتب وكالة «أف
بــي آي» فــي بورتالند أن الحكم هــو «فرصة
ملــرة واحــدة لبناء مجتمع أكثر عــدالــة» .وفي
مــدي ـنــة س ــان ــت ل ــوي ــس ،ف ــي م ـي ـس ــوري ،رأى
«اتـ ـح ــاد ال ـش ــرط ــة ملـجـتـمــع أخـ ــاقـ ــي» ،وهــو
اتـحــاد شرطة يهيمن عليه أف ــراد مــن أصــول
أفريقية ،أن «النصر صغير ،لكنه تاريخي»،
مضيفًا أن «ال ـحــاجــة املـلـحــة هــي السـتـمــرار
ال ـن ـضــال م ــن أج ــل الـتـغـيـيــر .ن ـح ـتــاج إلن ـهــاء
العنصرية املـمـنـهـجــة» .وق ــال الـقــس جيسي
جــاكـســون ،مــن مينابوليس ،لـ«أسوشييتد
بـ ــرس» ،عـبــر ال ـهــاتــف ،إن الـجـمـيــع «م ــرت ــاح،
ً
لكننا ال نحتفل ألن القتل يتواصل» ،آمال أن
تشكل املحاكمة «نقطة تحول لوقف عمليات
اإلعدام خارج نطاق القانون».
من جهتهم ،كان القادة في الحزب الجمهوري

تقرير

قمة المناخ :محاولة أميركية لضمان التفوق العالمي
نيويورك ــ ابتسام عازم

ال تتوقف دالالت القمة الدولية للمناخ التي
دعا إليها الرئيس األميركي جو بايدن ،على
تأكيد ال ـتــزام اإلدارة الـجــديــدة فــي واشنطن
بــالـتـعــدديــة الــدول ـيــة وال ـتــزامــات ـهــا الـســابـقــة
ح ـ ــول امل ـ ـنـ ــاخ ،بـ ــل ت ـت ـع ــدى ذل ـ ــك إل ـ ــى سـعــي
الــواليــات املتحدة لضمان اسـتـمــرار تفوقها
ون ـفــوذهــا الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،ولـيــس
فـقــط تـعــافـيــه بـعــد جــائـحــة ك ــورون ــا ،والـحــد
مــن الـنـفــوذ الـصـيـنــي ،وال ـع ــودة إل ــى ترسيخ
مــوقـعـهــا ال ــدول ــي ،بـعــد تــراج ـعــه خ ــال أرب ــع
سنوات من حكم دونالد ترامب ،خصوصًا أن
ملف املناخ باتت ترتبط به الكثير من امللفات
األخ ــرى ،بـمــا فيها االقـتـصــادي والسياسي
واالجتماعي.
ويـفـتـتــح ب ــاي ــدن قـمــة أمـيــركـيــة دول ـي ــة حــول
املناخ ،عن ُبعد بسبب جائحة كورونا ،غدًا
الـخـمـيــس ،تستمر لـيــومــن ،بـمـشــاركــة قــادة
أرب ـعــن دول ــة ،أبــرزهــا الـصــن وروس ـي ــا ،مع
تأكيد الرئيسني شي جني بينغ وفالديمير
بوتني مشاركتهما .وأرادت إدارة بايدن أن
يتزامن عقد القمة مــع إحـيــاء الـيــوم العاملي
ل ــأرض ،وقـبــل اجـتـمــاع قمة امل ـنــاخ ،برعاية
األم ــم املـتـحــدة فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن الثاني
املقبل في غالسكو .وال ترمز القمة األميركية
إل ــى عـ ــودة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة اللـتــزامــاتـهــا
ال ـس ــاب ـق ــة حـ ــول املـ ـن ــاخ ف ـح ـس ــب ،ب ـم ــا فـيـهــا
ان ـض ـمــام ـهــا مـ ـج ــددًا إلـ ــى م ـع ــاه ــدة بــاريــس
ل ـل ـم ـنــاخ ،ب ــل كــذلــك لـقـيــادتـهــا ت ـلــك الـجـهــود
وخفض سرعة التوسع الصيني .وبحسب

الـبـيــت األب ـي ــض ،ف ــإن  17دولـ ــة م ــن املــدعــوة
ه ــي م ــن ال ـ ــدول ذات االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـك ـبــرى،
واملسؤولة عن  80في املائة من االنبعاثات
العاملية والناتج املحلي اإلجمالي العاملي.
ً
ك ـم ــا س ـي ـضــم االجـ ـتـ ـم ــاع دوال أخ ـ ـ ــرى ،لـهــا
اب ـت ـكــارات ودور ري ــادي فــي مـجــال مكافحة
التغير املناخي وخطط اقتصادية مبتكرة
للوصول إلــى اقتصادات تعتمد على صفر
انـ ـبـ ـع ــاث ــات ،وم ـج ـم ــوع ــة أخـ ـ ــرى م ــن ال ـ ــدول
امل ـعــرضــة إل ــى حــد كـبـيــر لـلـتـبـعــات السلبية
لـلـتـغـيــر امل ـن ــاخ ــي ،ك ـ ــدول الـ ـج ــزر الـصـغـيــرة
وغيرها ،وأخ ــرى حليفة للواليات املتحدة.
وسـيـشــارك فــي الـنـقــاشــات الـجــانـبـيــة للقمة
ك ــذل ــك عـ ــدد م ــن م ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع املــدنــي
وممثلون عن شركات القطاع الخاص.
وتضع إدارة بايدن عددًا من األهــداف نصب
أعينها ملناقشتها على مستويات عــدة في
القمة ،من بينها تنسيق الجهود للعمل على
عدم تجاوز ارتفاع درجــة حــرارة األرض 1.5
درج ــة مئوية .لكن القمة ستركز كــذلــك على
ال ـق ـضــايــا االق ـت ـص ــادي ــة وم ــاي ــن الــوظــائــف
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن خ ـل ـق ـه ــا ،وس ـت ـل ـعــب
التقنيات املبتكرة دورًا مهمًا في هــذا األمــر.
ك ـمــا ال ـع ـمــل ع ـلــى االن ـت ـق ــال إل ــى اق ـت ـص ــادات
تعتمد أك ـثــر عـلــى م ـصــادر الـطــاقــة النظيفة
وامل ـت ـجــددة .وهـنــا ال يمكن إغ ـفــال التنافس
الشديد بني الــواليــات املتحدة والـصــن ،إلى
ج ــان ــب دول ص ـنــاع ـيــة أخـ ـ ــرى ف ــي االتـ ـح ــاد
األوروبي وغيره.
وتتخذ إدارة بايدن توجهًا براغماتيًا في
إدارتها لعالقاتها مع الصني وروسيا فيما

يخص امل ـنــاخ .فعلى الــرغــم مــن انتقاداتها
ل ـه ـمــا وخ ــاف ــات ـه ــا الـ ـش ــدي ــدة م ــع ال ـب ـلــديــن
ح ــول الـكـثـيــر م ــن امل ـل ـفــات ال ــدول ـي ــة ،لكنها
تـ ـح ــاول ال ـت ـع ــاون وت ــوث ـي ــق ال ـع ــاق ــات في
املجاالت األخرى التي من مصلحة الواليات
املتحدة ،كما الدول األخــرى ،التعاون فيها.
وعقد القمة تحت مظلة أميركية ،قبل قمة
املـ ـن ــاخ امل ـق ـب ـلــة ف ــي غ ــاس ـك ــو ،ت ـحــت مظلة
األمم املتحدة ،يظهر عزم اإلدارة األميركية
عـلــى ضـ ــرورة الـضـغــط عـلــى ال ـصــن وكبح
تقدمها ،فال يمكن ألي من الدول الصناعية
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خــدمــاتـهــا ف ــي صناعاتهم
ومنتجاتهم في ظل نظام العوملة.
الـتـحــركــات األم ـيــرك ـيــة ،ومـعـهــا دول غربية

أخ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى ص ـع ـيــد امل ـ ـنـ ــاخ ،ت ـش ـمــل خـلــق
نـ ـظ ــام يـ ـف ــرض أخ ـ ــذ املـ ـش ــاري ــع وال ـ ـقـ ــروض
والـتـكـنــولــوجـيــا ال ـخ ـض ــراء واالس ـت ـث ـمــارات
والـ ـض ــرائ ــب وأمـ ـ ــور أخ ـ ــرى ب ـعــن االع ـت ـبــار
إذا أراد ال ـعــالــم بــالـفـعــل مــواج ـهــة تـحــديــات
ال ـت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ ــي .وي ـ ــدرك ب ــاي ــدن أن عـلـيــه
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الـتـحــرك بـســرعــة وذكـ ــاء ،وبـشـكــل تـكــون فيه
أهدافه واضحة وقابلة للتحقيق على املدى
القصير ،في الوقت الذي يضع فيه سياسات
تضمن تمكن بالده من االستمرار واملنافسة
على املدى البعيد.
وعلى الــرغــم مــن جهود بــايــدن إلع ــادة بــاده
إل ــى ق ـي ــادة ال ـج ـهــود الــدول ـيــة عـلــى أك ـثــر من
ص ـع ـي ــد ،إال أن ش ـب ــح ال ـت ــرام ـب ـي ــة ي ـق ــف لــه
باملرصاد ،ويهدد بنسف أي ّ
تقدم سيحرزه
خــال الـسـنــوات األرب ــع املقبلة ،إذا عــاد بعد
أربـ ــع س ـن ــوات إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،تــرامــب
مجددًا أو مرشح آخر عن الحزب الجمهوري،
الــذي تهيمن عليه أيديولوجية ترامب التي
تنكر حتى وجــود تغير مناخي .وهنا على
بايدن أن يعمل جاهدًا إلعادة الثقة للمجتمع
الدولي بأن كل الجهود الحالية لن تمحوها
جرة قلم من إدارة جديدة بعد أربع سنوات.
كما أن بايدن يواجه تحديًا آخر ال يقل أهمية،
وهو املحلي على صعيد الكونغرس ،إذ تأتي
جهوده وسط محاوالته لتأمني املليارات من
الكونغرس إلصالح البنية التحتية املهترئة.
فمن دون إصالحها لن يكون من السهل كذلك
ال ـت ـعــافــي م ــن ت ـب ـعــات وبـ ــاء ك ــورون ــا ،وخـلــق
فــرص عمل جديدة وســد الفروقات الطبقية
التي تزيد من التوترات في البلد .فمن أجل
النهوض بأميركا واالعـتـمــاد على اقتصاد
أخ ـض ــر ،وتـحـقـيــق أه ـ ــداف مـكــافـحــة الـتـغـيــر
امل ـنــاخــي ،يـحـتــاج األم ــر كــذلــك إل ــى تـحــوالت
إضافية ،وجهود جدية لخفض االنبعاثات،
وت ـغ ـي ـيــر س ـل ــوك ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،كما
سلوك املستهلكني.

أكثر تحفظًا في مواقفهم تجاه الحكم .وقال
الـسـيـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري ،لـيـنــدســي غــراهــام،
إن ــه «ق ـ ــرار هـيـئــة امل ـح ـل ـفــن ،أظ ــن أن ــه سيتم
االستئناف بمعزل عما إذا كــانــت املحاكمة
عادلة أم ال ،لكنني أكــدت للجميع أن النظام
يسير بهذه الطريقة ،أقبل حكم الهيئة ،وأترك
األمر للمحكمة».
وتـ ـ ــرافـ ـ ــق اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام مـ ـح ــاكـ ـم ــة ش ـ ــوف ـ ــن ،مــع
ت ـعــزيــزات أمـنـيــة مـكـثـفــة ف ــي أك ـثــر م ــن والي ــة
أميركية ،ال سيما ّ
جراء االحتقان الذي يسود
لدى األقليات ،نتيجة استمرار عنف الشرطة.
وكانت مينيابوليس ،حيث جرت املحاكمة،
س ــاح ــة ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ال ـل ـي ـل ـيــة م ـن ــذ مـقـتــل
ش ــاب أس ــود آخ ــر يـبـلــغ مــن الـعـمــر  20عــامــا،
هو دونتي رايــت ،في إحدى ضواحي مدينة
مينيسوتا فــي  11إبــريــل/ن ـي ـســان الـحــالــي،
على يد شرطية .وحصل ذلك بالتزامن أيضًا
مع مقتل الطفل آدم توليدو على يد الشرطة
في شيكاغو .وقتلت الفتاة الـســوداء ماخيا
براينت ،في اليوم ذاته من إصدار الحكم في
جريمة شوفني ،في مدينة كولومبوس ،في
والية أوهايو ،بنيران الشرطة ،التي رصدت
عـبــر كــام ـيــرات لـهــا م ـحــاولــة ال ـف ـتــاة التهجم
على سيدتني ،حاملة سكينًا ،ما أجـ ّـج أيضًا
احتجاجات على مقتلها فــي املدينة .وعلى
الرغم من األجــواء االحتفالية السلمية التي
أعقبت إدانة شوفني ،إال أنه ّ
تم تسجيل أعمال
شغب وسرقة محال تجارية أو كسر زجاج
واجهتها في بعض األماكن.

دش ـ ــن رحـ ـي ــل ال ــرئ ـي ــس إدري ـ ـ ــس دي ـب ــي،
الذي حكم تشاد ألكثر من  30سنة وكان
شريكًا رئيسيًا للغرب ضد الجهاديني
في منطقة الساحل ،فترة من عدم اليقني
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ال ـ ــذي وعـ ــد امل ـت ـم ــردون
فـيــه بــالــزحــف إل ــى الـعــاصـمــة نجامينا،
ل ــإط ــاح ــة ب ـن ـجــل الـ ــراحـ ــل م ـح ـم ــد ،بـعــد
أن ت ــم اخ ـت ـي ــاره زع ـي ـمــا مــؤق ـتــا ل ـلــدولــة،
ف ـي ـمــا دعـ ــت أح ـ ـ ــزاب م ـع ــارض ــة الـشـعــب
إلـ ــى عـ ــدم االن ـص ـي ــاع ل ـ ـقـ ــرارات املـجـلــس
العسكري االنتقالي .وستنظم الجنازة
الــوطـنـيــة إلدري ــس دي ـبــي ،غ ـدًا الجمعة،
ف ــي ن ـجــام ـي ـنــا .وأعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة ،غــابــريــل آتـ ــال ،أن
الــرئ ـيــس إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون سـيـشــارك
ف ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــازة ديـ ـ ـب ـ ــي .وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـن ــرال
مـحـمــد إدري ـ ــس دي ـب ــي ( 37س ـن ــة) نجل
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــراح ـ ــل ،أن ـ ــه «يـ ـت ــول ــى م ـهــام
جمهورية» تشاد ،حسب ميثاق
رئيس
ُ
انـ ـتـ ـق ــال ــي ن ـ ـشـ ــر أم ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ع ـلــى
امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ــرئ ــاس ــة .ويـلـغــي
املـ ـيـ ـث ــاق ال ـع ـم ــل ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ـس ــاب ــق،
ُ
وينفذ «كقانون أساسي للجمهورية».
وبموجبه ،سيكون محمد أيضًا «القائد
األعلى للقوات املسلحة» .وكان قد ّ
عي،
الـثــاثــاء املــاضــي ،بـمــوجــب مــرســوم14 ،
ً
ج ـن ــراال قــريـبــن جـ ـدًا م ــن والـ ــده الــراحــل
في املجلس االنتقالي ،الهيئة املسؤولة
عن تنظيم االنتقال ملــدة  18شهرًا حتى
إجراء «انتخابات حرة وديمقراطية».
كـ ـم ــا ي ـ ـ ـ ــرأس مـ ـحـ ـم ــد دي ـ ـبـ ــي «املـ ـجـ ـل ــس
الـعـسـكــري االن ـت ـقــالــي ومـجـلــس الـ ــوزراء
ولجان الدفاع الوطني العليا» ،بحسب
نـ ــص امل ـ ـي ـ ـثـ ــاق .وي ـ ـقـ ــوم رئـ ـي ــس ال ــدول ــة
الجديد بــإقــرار الـقــوانــن التي يعتمدها
أع ـض ــاء املـجـلــس الــوط ـنــي االن ـت ـقــالــي ال ـ
 ،69واملعينون مباشرة مــن قبل محمد.

ويـضـمــن امل ـي ـثــاق ،امل ـك ــون م ــن  95م ــادة،
«حـ ــريـ ــة الـ ـ ـ ــرأي وال ـض ـم ـي ــر وامل ـع ـت ـق ــد»،
وي ـ ـنـ ــص عـ ـل ــى «إع ـ ـف ـ ــاء أف ـ ـ ـ ــراد ال ـج ـيــش
املكلفني فــي الحكومة االنتقالية مــن أي
وظيفة عسكرية».
ووعد املتمردون ،الذين يشنون هجومًا
ضـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ت ـس ـع ــة أيـ ـ ــام،
بالتقدم إلى نجامينا .ورفضوا «بشكل
ق ــاط ــع» هـ ــذا امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري .وق ــال
املتحدث باسم «جبهة التناوب والوفاق
في تشاد» (فاكت) كينجابي أوغوزيمي
دي تابول ،في اتصال هاتفي مع وكالة
«أس ــوش ـي ـي ـت ــد ب ـ ـ ــرس»« ،ن ــرف ــض رف ـضــا
قاطعًا املرحلة االنتقالية .ننوي مواصلة
الهجوم» .وأعلنت الجماعة املتمردة ،في
بيان ،أن قواتها «تتجه نحو نجامينا».
وأضافت أن «تشاد ليست مملكة .ال يمكن
أن يكون هناك انتقال للسلطة بني األسر
الحاكمة فــي بــادنــا» .وأعـلــن مسؤولون
ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي أن
القتال لم ينته بعد للسيطرة على البالد.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس جـ ـم ــادوم
تيراينا «ال يــزال الوضع األمني خطيرًا
ل ـل ـغــايــة ،بــالـنـظــر إل ــى اس ـت ـم ــرار وحـجــم
الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي» ،مضيفًا أن ــه يجب
على الجيش اآلن «منع البالد من الغرق
في الفوضى والغوغائية».
ونـ ـ ـ ــددت أحـ ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
ف ــي تـ ـش ــاد ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ب ــ«ان ـق ــاب
مؤسساتي» فــي البلد .ودعــا « 30حزبًا
سـيــاسـيــا فــي امل ـعــارضــة الــديـمـقــراطـيــة»،
في بيان ،إلــى «مرحلة انتقالية يقودها
مدنيون عبر حوار شامل» ،بعدما تولى
محمد ديبي «مهام رئيس الجمهورية».
وطالبوا «سـكــان تشاد بعدم االنصياع
للقرارات غير القانونية وغير الشرعية

سيشارك ماكرون
في جنازة إدريس ديبي
في نجامينا غدًا
طالبت أحزاب معارضة
فرنسا بعدم التدخل في
شؤون تشاد

وامل ـخ ــال ـف ــة لـلـتـنـظـيـمــات ال ـت ــي ات ـخــذهــا
املجلس العسكري االنتقالي ،وال سيما
ميثاق االنتقال ،وحظر التجول وإغالق
الـ ـح ــدود» .وب ــن املــوق ـعــن ح ــزب صــالــح
كبزابو خصم إدريــس ديبي التاريخي،
وحـ ـ ـ ــزب س ــوكـ ـسـ ـي ــه م ـ ــاس ـ ــرا أح ـ ـ ــد أش ــد
م ـعــارضــي ن ـظــام الــرئ ـيــس ال ـســابــق .كما
وج ـه ــت هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب «تـ ـح ــذيـ ـرًا» إل ــى
فرنسا ،القوة املستعمرة السابقة والتي
دعمت ديبي منذ وصوله إلى السلطة في
عام  1990على رأس حركة تمرد ،طالبة
مـنـهــا «عـ ــدم ال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون تـشــاد
الداخلية» .كما دعت األسرة الدولية إلى
«م ــؤازرة الشعب الـتـشــادي إلع ــادة دولــة
القانون والديمقراطية».
وأش ــادت دول الساحل ،التي انخرطت
م ـ ــع ت ـ ـشـ ــاد ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـج ـم ــاع ــات
ال ـج ـهــاديــة ب ـمــآثــر دي ـب ــي .وقـ ــال رئـيــس
الـنـيـجــر مـحـمــد بـ ــازوم وح ـكــوم ـتــه ،في
بيان ،إن «شعب النيجر يشارك الشعب
الـتـشــادي الشقيق أملــه ،ويــود أن يعرب
عـ ــن ت ـض ــام ـن ــه وط ـم ــأن ـت ــه (ل ـ ـهـ ــم) عـلــى
التزامهم بالعمل معهم من أجل إحالل
ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي دول الـســاحــل
ال ـخ ـم ــس وال ـ ـ ـ ــدول امل ـش ــاط ـئ ــة لـبـحـيــرة
تشاد» .واعتبر الرئيس االنتقالي ملالي
ب ــاه نـ ــداو ،ف ــي ب ـي ــان ،أن «رح ـي ــل ديـبــي
يمثل خسارة فادحة ليس فقط لبالده
ولكن أيضًا ملنطقة الساحل وأفريقيا».
وأشــاد الرئيس املوريتاني محمد ولد
الشيخ الغزواني ،في بيان ،بديبي الذي
«ساهم بشكل فعال في جهود ترسيخ
االستقرار واألمــن في منطقة الساحل،
وكــذلــك على نـطــاق قــارتـنــا األفــريـقـيــة».
كما أشــاد رئيس بوركينا فاسو روش
مـ ـ ــارك كــري ـس ـت ـيــان كـ ــابـ ــوري بـ ــ«ذك ــرى
م ــؤي ــد ك ـب ـي ــر لـ ـفـ ـك ــرة عـ ـم ــوم أف ــري ـق ـي ــا،
وأخ ملتزم بقناعة وتصميم مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي ح ـ ـ ــوض بـ ـحـ ـي ــرة ت ـش ــاد
و(منطقة) الساحل».
وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
فــي بـيــان« ،نــديــن أعـمــال العنف األخيرة
والخسائر فــي األرواح فــي تـشــاد .نؤيد
االنتقال السلمي للسلطة وفقًا للدستور
ال ـت ـش ــادي» .وأع ــرب ــت وزارة الـخــارجـيــة
القطرية ،في بيان ،عن قلقها البالغ إزاء
ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة فــي ت ـشــاد .وج ــددت
«م ــوق ــف دول ـ ــة ق ـط ــر ال ـث ــاب ــت م ــن رف ــض
العنف مهما كانت الدوافع واألسباب».
(فرانس برس ،رويترز ،أسوشييتد برس ،قنا)
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متابعة

بوتين يواصل القمع في الداخل ...ويحذر الغرب
حذر الرئيس فالديمير
بوتين الغرب ،أمس
األربعاء ،بشدة من
التطاول على مصالح
بالده ،قائًال إن رد موسكو
سيكون «سريعًا وقاسيًا»
ي ـتــزايــد ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات الــروس ـيــة،
داخليًا وخارجيًا ،بشأن ملفات عــدة ،بينما
حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،أمس
األرب ـ ـعـ ــاء ،خ ـص ــوم بـ ــاده م ــن «تـ ـج ــاوز خط
أحمر» مع روسيا .يأتي ذلك بينما استأنف
أنصار املعارض الروسي املسجون أليكسي
نــافــال ـنــي تـحــركــاتـهــم ف ــي الـ ـش ــارع ،ف ــي حني
عمدت السلطات إلى اعتقال مقربني منه.
وق ــال بــوتــن فــي خـطــابــه الـسـنــوي عــن حالة
األم ــة ،أم ــس« :إنـنــا نتصرف عمومًا بضبط
النفس وعلى نحو متواضع ،وغالبًا ال ّ
نرد
حتى على أعمال غير ودية أو حتى على ألفاظ
نــابـيــة بـشـكــل صـ ــارخ» .وت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى مــن قــال
ّ
إنهم ينظرون إلى «نوايانا الطيبة على أنها
ضعف» ،متمنيًا «أال يخطر ألحد أن يتخطى
خـطــا أح ـمــر م ــع روسـ ـي ــا» ،مـضـيـفــا «سـنـقــرر
بأنفسنا ترسيم هذا الخط» .قال بوتني «في
ال ــواق ــع ،نـحــن ال نــريــد ح ــرق الـجـســور .ولكن
إذا ظــن البعض أن نــوايــانــا الطيبة المـبــاالة
أو ضعف ويعتزم حرق أو حتى تفجير تلك

الجسور نفسها ،فإن رد روسيا سيكون غير
متكافئ وســريـعــا وقــاسـيــا» ،فــي إش ــارة إلــى
املـنــازعــات املـتـكــررة مــع ال ـغــرب .ورأى بوتني
ّ
أن «لـ ــوم روس ـي ــا ع ـلــى أي ش ــيء وك ــل شــيء
أصبح ّنوعًا من الرياضة» لبعض الدول .رغم
ذلــك ،فإنه لم يشر في الخطاب بشكل محدد
الحساسة مع واشنطن
إلى املسائل الكبرى
ّ
واالتحاد األوروبــي .كما أنه لم يتناول البتة
مسألة املعارض أليكسي نافالني املسجون،
والذي يحذر املقربون منه من أنه قد يصاب
ب ــ«س ـك ـتــة ق ـل ـب ـيــة» ،أو م ـســألــة ن ـشــر ع ـشــرات
اآلالف م ــن الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ق ــرب ال ـح ــدود
مــع أوكــران ـيــا ،وكــذلــك األم ــر حــول االتـهــامــات
بالتجسس والتدخل االنتخابي في الواليات
امل ـت ـح ــدة ،أو ات ـه ــام ــات بـ ــراغ األخـ ـي ــرة حــول
عمالء عسكريني روس في تشيكيا.
وأش ـ ـ ـ ــار بـ ــوتـ ــن إلـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــرك روس ـ ـيـ ــا نـحــو
ت ـح ــدي ــث ت ــرس ــان ــات ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،وق ـ ـ ــال إن
ال ـج ـيــش س ـيــواصــل شـ ــراء ع ــدد م ـتــزايــد من
أح ـ ــدث الـ ـص ــواري ــخ ت ـف ــوق ســرع ـت ـهــا ســرعــة
الـصــوت وأسـلـحــة جــديــدة أخ ــرى .ولـفــت إلى
أن ت ـط ــوي ــر غـ ــواصـ ــات نـ ــوويـ ــة م ـس ـي ــرة مــن
طـ ـ ــراز «بـ ــوس ـ ـيـ ــدون» وص ـ ـ ـ ــاروخ م ــوج ــه مــن
طــراز «بوريفيستنيك» ،الــذي يعمل بالطاقة
النووية ،مستمر بنجاح.
وجاءت تحذيرات بوتني وسط حشد عسكري
روسـ ــي ض ـخــم بــال ـقــرب م ــن أوك ــران ـي ــا ،الـتــي
تصاعد التوتر بشأنها بني موسكو والغرب
أخـ ـيـ ـرًا .وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األوك ــران ــي
دمـيـتــرو كــولـيـبــا ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عبر
ّ
اإلن ـتــرنــت ،مـســاء أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،إن

«روسيا سيكون لها قريبًا ما يزيد على 120
ألفًا من القوات على حــدود أوكرانيا» ،ودعا
إلى عقوبات اقتصادية غربية جديدة لردع
موسكو عن «املزيد من التصعيد».
في املقابل ،قالت وزارة الخارجية الروسية،
أمــس األربـعــاء ،وفــق ما ذكــرت وكالة اإلعــام
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،إن أوك ـ ــران ـ ـي ـ ــا وح ـ ـلـ ــف ش ـم ــال
األطلسي يواصالن االستعدادات العسكرية،
وطالبتهما بــاإلحـجــام عــن األف ـعــال الـتــي قد
تقود إلى تصعيد .وكــان الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي قد دعا ،أول من أمس
الثالثاء ،بوتني إلى لقاء في منطقة دونباس
إلجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع هناك
وتهدئة التوتر بني الجارتني.
فــي غـضــون ذل ــك ،وقـبــل ســاعــات مــن خــروج
أنـ ـص ــار امل ـ ـعـ ــارض أل ـي ـك ـســي ن ــاف ــال ـن ــي إل ــى
الـ ـش ــارع دع ـم ــا ل ــه ،أمـ ــس ،داه ـم ــت الـشــرطــة
الروسية مقار مرتبطة باملعارض املسجون،
واعتقلت العديد من حلفائه ،حسبما أعلن
معاونوه .وتدهورت حالة نافالني الصحية
بعد ثالثة أسابيع من إضرابه عن الطعام.
وذك ــرت جماعة املــراقـبــة «أو فــي دي-إن ـفــو»
غير الحكومية ،أن عمليات دهم جرت في 20

القبض على اثنين
من أوثق حلفاء
أليكسي نافالني

مدينة روسية على األقل ،الثالثاء واألربعاء.
وذك ــر مـحــامــون أن الـشــرطــة الــروسـيــة ألقت
القبض على اثنني من أوثق حلفاء نافالني،
وه ـمــا لــوبــوف س ــوب ــول ،مـحــامـيــة صـنــدوق
محاربة الفساد الذي يقوده نافالني ،وكيرا
ياريش ،املتحدثة الصحافية باسم املعارض
الروسي .وقــال املحامي فالديمير فارونني،
الذي يتولى الدفاع عن سوبول ،إن الشرطة
نفذت خطة «االختطاف» واعتقلت سوبول
بعد إيـقــاف سـيــارة أج ــرة كــانــت تقلها قرب
محطة «افتوزافودسكايا» ،جنوب موسكو.
ونـقــل فــارونــن عــن ســوبــول قولها إن عــددًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة شـ ــاركـ ــوا فــي
عملية اعتقالها .وذكر فارونني ،في تغريدة
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،أن ي ــاري ــش اع ـت ـق ـلــت بـعــد
خروجها مــن محل تـجــاري .وقــالــت جماعة
«روسـيــا املفتوحة» املعارضة ،عبر وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،إن ال ـش ــرط ــة ألـقــت
القبض كذلك على ثمانية أفــراد في مدينة
مـ ــاجـ ــادان ب ـش ــرق روسـ ـي ــا ،أمـ ــس األربـ ـع ــاء.
بينما قــالــت «أو.ف ــي.دي-إن ـف ــو» إن الشرطة
ألقت القبض على مــا ال يقل عــن عشرة من
نشطاء املـعــارضــة فــي عــدة مناطق روسية
قـ ـب ــل االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات .وداه ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـش ــرط ــة
شققًا ملــؤيــدي نافالني فــي ســان بطرسبرغ
وكــراس ـنــويــارســك ويـكــاتــريـنـبــرغ ،وداهـمــت
شـقــة صـحــافــي فــي س ــان بـطــرسـبــرغ أيـضــا.
وخ ـ ــرج ـ ــت أم ـ ــس ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ف ـ ــي م ــوس ـكــو
وس ــان ــت ب ـطــرس ـبــورغ ومـ ــدن أخ ـ ــرى ،تحت
شعار «الحرية لنافالني».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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شرق
غرب
روسيا :أوكرانيا
واألطلسي يواصالن
االستعدادات العسكرية
طــال ـبــت روسـ ـي ــا ،أمـ ــس األربـ ـع ــاء،
حلف شمال األطلسي وأوكــرانـيــا،
ب ــوق ــف م ــا ت ـ ــرى ف ـي ــه اسـ ـتـ ـف ــزازات
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـط ــرف ــن قـ ــد تـ ـق ــود إل ــى
تصعيد في شرق أوكرانيا .وقالت
وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،أمــس
ّ
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،إن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وح ـل ــف
األطلسي يــواصــان االسـتـعــدادات
العسكرية ،بحسب ما نقلت عنها
وكــالــة اإلعـ ــام الــروس ـبــة ،مطالبة
إي ــاه ـم ــا بـ ــ«اإلحـ ـج ــام ع ــن األف ـع ــال
التي قد تقود إلى تصعيد».
(رويترز)
ميانمار :احتجاجات
جديدة لإلفراج عن
السجناء
ّ
نظم نشطاء مناهضون لالنقالب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار ،أم ــس
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،احـ ـتـ ـج ــاج ــات ج ــدي ــدة
للمطالبة بــإطــاق س ــراح سجناء
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن مـ ـ ــن ق ـبــل
املجلس العسكري الحاكم .وخرج
النشطاء أم ــس ،مــرتــديــن قمصانًا

زرق ــاء ،وراف ـعــن أسـمــاء السجناء،
ب ـح ـســب صـ ــور ت ــم ت ــداولـ ـه ــا عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك
تزامنًا مع إعالن املجلس العسكري
ع ـ ـ ــدم ش ــرعـ ـي ــة حـ ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة
الوطنية التي شكلتها املعارضة.
(رويترز)

ألمانيا :انسحاب من
أفغانستان في يوليو
أعلنت وزارة الدفاع األملانية ،أمس
األربعاء ،عزمها على سحب قوات
ب ــاده ــا م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان بـحـلــول
ال ــراب ــع م ــن يــول ـيــو /ت ـمــوز املـقـبــل.
ّ
وقـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة إن
«امل ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـج ــاري ــة فـ ــي ال ــوق ــت
الحاضر تسير في اتجاه تقصير
فترة االنسحاب ،ويتم طرح تاريخ
لــانـسـحــاب فــي  4يــولـيــو» مشيرًا
ّ
إلــى أن القرار األخير يعود لحلف
شمال األطلسي.
(فرانس برس)
الهند أكثر ميًال
الستخدام العنف ضد
باكستان
خلص تقرير اسـتـخـبــاري أميركي
ّ
جـ ــديـ ــد ،إلـ ـ ــى أن الـ ـهـ ـن ــد أص ـب ـحــت
ً
أك ـثــر م ـيــا مــن املــاضــي السـتـخــدام
ال ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد بــاك ـس ـتــان.
وأشار التقرير الذي صدر األسبوع
املاضي ،عن االستخبارات الوطنية،
ّ
إلى أن «التوتر املتصاعد بني الهند
وب ــاك ـس ـت ــان زاد م ــن خ ـطــر نـشــوب
ص ـ ــراع ب ــن ال ــدولـ ـت ــن املـسـلـحـتــن
ّ
نــوويــا» مـعـتـبـرًا أن «االض ـطــرابــات
فــي إقـلـيــم كـشـمـيــر ،ووقـ ــوع هجوم
عسكري في الهند ،يمكن أن يكونا
ب ــؤرت ــي ت ــوت ــر م ـح ـت ـم ـل ــة»ّ .
ورج ـ ــح
أن «ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـهـ ـن ــد عـ ـسـ ـك ــري ــا ع ـلــى
االستفزازات املتصورة أو الحقيقية
من جانب باكستان».
(األناضول)
أستراليا تلغي اتفاقيتين
مع الصين

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،إل ـغ ــاء اتـفــاقـيـتــن
بـشــأن م ـبــادرة «ال ـحــزام والـطــريــق»
بـ ــن والي ـ ـ ــة ف ـي ـك ـت ــوري ــا والـ ـص ــن،
ل ـع ــدم ات ـســاق ـه ـمــا م ــع ال ـس ـيــاســات
ال ـخــارج ـيــة ل ـل ـبــاد .وق ــال ــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األس ـتــرال ـيــة ف ــي ب ـيــان،
ّ
إن وزي ــرة خارجيتها مــاريــز باين
(الصورة)ّ ،حصلت على صالحيات
تمنحها حــق مــراجـعــة االتفاقيات
التي تبرمها الواليات مع الخارج،
ّ
والـحــق فــي إلـغــائـهــا ،الفـ ّتــة إلــى أن
األخ ـي ــرة اسـتـخــدمــت ح ــق النقض
في إلغاء االتفاقيتني املوقعتني في
 2018و ،2019من دون تقديم مزيد
من التوضيحات حول األسباب.
(األناضول)
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أزمة سد النهضة اإلثيوبي

تلوح بملفات تؤرق أوروبا
مصر ّ
لوحت القاهرة بوجه
ّ
أوروبا بملفات تؤرقها،
بينها حدوث حالة
فوضى في المنطقة،
يجر التوصل إلى
إذا لم
ِ
حل ينهي أزمة ملف سد
النهضة اإلثيوبي

القاهرة ــ العربي الجديد

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـ ـت ـ ـسـ ــارع فـ ـي ــه وتـ ـي ــرة
الـ ـتـ ـح ــرك ــات وامل ـ ــواق ـ ــف ال ــدولـ ـي ــة
الخاصة بأزمة سد النهضة ،باتت
كافة الخيارات مطروحة على الساحة بقوة،
بحسب مـصــادر مـتـعــددة مطلعة على مسار
األزمــة ،بعدما كان التلويح بالحل العسكري
قد أخذ في التراجع نوعًا ما .وفي هذا اإلطار،
قـ ــال م ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي م ـص ــري م ـس ــؤول،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «الــرســالــة اإلثيوبية
إلــى الــدول األعضاء في مجلس األمــن ،والتي
ً
تتهم فيها كــا مــن مصر وال ـســودان بإفشال
امل ـف ــاوض ــات ال ـخــاصــة ب ـســد ال ـن ـه ـضــة ،وع ــدم
تقديمهما تنازالت تساعد على الوصول لحل
لألزمة ،ما هي إال محاولة جديدة من جانب
أديــس أبابا إلضاعة مزيد من الــوقــت ،بشكل
يساعدها على إتمام امللء الثاني للسد ،ومن
ثم فرض األمر الواقع بعد ذلك».
وف ـســر الــدب ـلــومــاســي امل ـص ــري ،الـ ــذي تـحــدث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي قــامــت
ً
بـهــا أدي ــس أب ــاب ــا ،ق ــائ ــا إن «إث ـيــوب ـيــا سعت
الس ـت ـبــاق ال ـت ـحــرك امل ـص ــري ال ـس ــودان ــي نحو
مجلس األمــن ،لتبدو كأنها الطرف األضعف
أمــام تحالف القاهرة والخرطوم ،رغبة منها
بــأن ينتهي موقف مجلس األمــن ،حــال لجوء
الــدولـتــن لــه خــال األي ــام املـقـبـلــة ،بتوصيات
فقط كما حدث في املرة األولى ،ومن ثم كسب
وق ــت إضــافــي عـبــر عملية تـفــاوضـيــة جــديــدة
على أســس غير سليمة ،من دون شــرط ُملزم
بوقف أعمال البناء لحني إتمام املفاوضات ،أو
التوصل التفاق ملزم قبل عملية امللء الثاني».
وك ـش ــف الــدب ـلــومــاســي امل ـص ــري أن «ال ـجــولــة
األفريقية ،التي بدأها وزير الخارجية املصري
سامح شكري ،اإلثنني املاضي ،وتتضمن دول
ح ــوض الـنـيــل وج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،ت ـهــدف إلــى
تحييد املوقف األفريقي الذي تراهن إثيوبيا
دائـمــا على اسـتـخــدامــه كــذريـعــة لـعــدم تدويل

القضية ،وحصرها في اآللية األفريقية فقط،
رغ ــم ال ـتــداع ـيــات ال ـعــامل ـيــة ل ــأزم ــة ف ــي إح ــدى
املناطق األكثر تأثيرًا في السياسة الدولية».
على الصعيد ذاته ،قال مصدر مصري خاص
إنه «على الرغم من تراجع الخطاب اإلعالمي
املصري بشأن الخيار العسكري كحل لألزمة،
إال أن املـنــاقـشــات حــولــه ال ت ــزال حــاضــرة في
اجتماعات الــدائــرة املصرية املعنية بامللف»،
مـضـيـفــا أن «خ ـط ــة ال ـح ــل ال ـع ـس ـكــري جــاهــزة
في حــال أصــدرت القيادة السياسية أوامرها
للقوات املسلحة» .وأوض ــح أن «الخطة بــأدق
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ت ـم ــت م ــراج ـع ـت ـه ــا مـ ــع ال ـج ــان ــب
السوداني خالل األيام املاضية» ،الفتًا إلى أنها
«تتضمن عــدة سيناريوهات عسكرية ،أقلها
ترجيحًا خيار توجيه ضربة جوية مباغتة».
وكشف املصدر أن «خيار توجيه ضربة جوية
لنقاط مـحــددة فــي جسم السد لــم يحظ بدعم
القادة العسكريني ،في ضوء املعلومات الدقيقة
ال ـتــي تملكها مـصــر والـ ـس ــودان ب ـشــأن موقع
الـســد» .وقــال املصدر إنــه ،خــال األيــام القليلة
املـقـبـلــة ،سـتـبــدأ مـصــر حملة عـبــر مجموعات
ض ـغــط وم ـكــاتــب ع ــاق ــات ع ــام ــة دول ـي ــة لنقل
رسالة إلى مؤسسات صناعة القرار ،سواء في
أميركا ،أو أوروبــا ،مفادها أن القاهرة لم تعد
في جعبتها تسهيالت إضافية للتوصل لحل
سلمي لألزمة ،يجنب املنطقة بالكامل تبعات
النهج اإلثيوبي .وكشفت مصادر دبلوماسية
غربية في القاهرة أن مصر أعادت إبالغ قوى
إقليمية بخيار لجوئها إلــى الحل العسكري
ف ــي حـ ــال اس ـت ـمــر ال ـن ـهــج اإلثـ ـي ــوب ــي ،محملة
تلك الـقــوى مسؤوليتها .وقــالــت املـصــادر إنه
«عـلــى الــرغــم مــن تـحــذيــرات سابقة مــن القوى
ال ــدول ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،ب ـتــوق ـيــع ع ـق ــوب ــات قــاسـيــة
على مصر والـســودان في حال إقدامهما على
عمل عسكري ضــد الـســد ،إال أن مــوقــف مصر
الـ ــذي يـعــد األح ـ ــدث ه ــو اس ـت ـعــدادهــا لتحمل
تبعات تلك الخطوة ،طاملا أنها كانت الخيار
األخير الذي ال حلول بعده» .وكشفت املصادر
أن ه ـنــاك تـقــاريــر غــربـيــة تتكهن ب ــأن تكثيف
التحركات املصرية السودانية على الصعيد
الدبلوماسي والدولي خالل النصف األول من
إبــريــل /نيسان الـحــالــي ،يعد استباقًا للعمل
العسكري واستطالعًا للنوايا الحقيقية للدول
الكبرى بشأن التوصل لحل سلمي لألزمة.
ك ـمــا كـشـفــت املـ ـص ــادر ع ــن ت ـلــويــح م ـصــر ،في
اتصاالت جرت أخيرًا مع قوى أوروبية مؤثرة،
بعدم قــدرة القاهرة على الــوفــاء بالتزاماتها
تـجــاه بـعــض الـقـضــايــا واألزمـ ــات الـتــي تــؤرق
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ب ـحــال ع ــدم الـتــوصــل إلــى
اتـ ـف ــاق ي ـن ـهــي األزم ـ ـ ـ ــة .وق ــال ــت إن «الـ ـقـ ـي ــادة

دعت إثيوبيا لعقد اجتماع إلنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة (إدواردو سوتيراس/فرانس برس)

املصرية أخبرت مسؤولني أوروبـيــن بارزين
ب ــأن ــه ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـق ــدوره ــا ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الـتــأثـيــرات الــداخـلـيــة ألزم ــة نقص امل ـيــاه ،وما
سيرتبه ذلك من أزمات أعمق ستطاول أوروبا
حـتـمــا» ،ربـمــا فــي إش ــارة إلــى ملفات اللجوء،
وح ـ ــدوث ح ــال ــة ف ــوض ــى بــاملـنـطـقــة .وبـحـســب
املصادر ،فإن املحادثات واالتصاالت الدولية
خالل األسبوع املقبل هي التي ستحدد شكل
الحل الخاص باألزمة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ع ـل ــق عـ ـب ــاس ش ـ ــراق ـ ــي ،أس ـت ــاذ
الجيولوجيا وامل ــوارد املــائـيــة الخبير بملف
أزم ــة ال ـســد ،عـلــى الــرســالــة اإلثـيــوبـيــة ملجلس
األمــن التي تتهم مصر بعدم تقديم تنازالت،
ً
قــائــا «وكــأن ـنــا ن ـحــن( ،ف ــي إشـ ــارة لـلـقــاهــرة)،
الذين هربنا وانسحبنا في اليوم األخير من

مصدر مصري :خطة
الحل العسكري جاهزة إذا
صدرت األوامر

مـفــاوضــات واشـنـطــن ،وكــأنـنــا الــذيــن أفشلنا
امل ـف ــاوض ــات بــإق ـحــام مــواض ـيــع ج ــدي ــدة ،مثل
حصة مــائـيــة ،وإل ـغــاء اتفاقية  ،1951وكأننا
أيـ ـض ــا الـ ــذيـ ــن رفـ ـضـ ـن ــا الـ ــوسـ ــاطـ ــة ال ــدولـ ـي ــة
الرباعية ،وكأننا الذين رفضنا دعوة السودان
األخ ـيــرة لعقد قـمــة لــرؤســاء ال ـ ــوزراء ،وكأننا
الــذيــن نقضنا االتـفــاقـيــات الـســابـقــة ،وإع ــان
مبادئ سد النهضة  .»2015كما عدد شراقي،
فــي مـنـشــور عـلــى حـســابــه الـشـخـصــي بموقع
«فيسبوك» ،حجم التنازالت املصرية منذ بدء
عملية التفاوض على مدار السنوات املاضية،
ردًا على اتهام إثيوبيا ملصر والسودان بعدم
ح ـســن ال ـن ـي ــة .وك ــان ــت إث ـيــوب ـيــا ق ــد دع ــت في
رسالة رسمية الدول األعضاء بمجلس األمن
الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة
إل ــى امل ـفــاوضــات الـثــاثـيــة ب ـشــأن امل ــلء األول،
والتشغيل الـسـنــوي لسد النهضة ،واحـتــرام
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي.
واتهمت الخارجية اإلثيوبية ،في بيان نشرته
على حسابها باللغة العربية على «فيسبوك»،
ال ـقــاه ــرة وال ـخ ــرط ــوم ب ـعــدم ت ـقــديــم ت ـن ــازالت،
قائلة «ال تـتـفــاوض مصر وال ـســودان بحسن
نـيــة ،ولـيـسـتــا مستعدتني لـتـقــديــم الـتـنــازالت

الالزمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع».
وتضمنت الــرســالــة كــذلــك أن البلدين اخـتــارا
«إف ـ ـشـ ــال» املـ ـف ــاوض ــات و«ت ـ ــدوي ـ ــل» الـقـضـيــة
ملمارسة ضغط ال داعي له على إثيوبيا.
يــأتــي هــذا فيما دعــت إثيوبيا لعقد اجتماع
ل ــات ـح ــاد األف ــريـ ـق ــي إلنـ ـه ــاء ال ـج ـم ــود ب ـشــأن
محادثات سد النهضة بني األط ــراف الثالثة.
وقالت وزارة الخارجية اإلثيوبية ،في بيان،
أمــس األرب ـعــاء ،إن «إثيوبيا تــرى أن الطريق
إل ــى األمـ ــام فــي م ـفــاوضــات ســد الـنـهـضــة هو
أن تطلب من رئيس االتحاد األفريقي رئيس
جـمـهــوريــة الـكــونـغــو الــديـمـقــراطـيــة فيليكس
ت ـش ـي ـس ـك ـيــدي الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى اج ـت ـم ــاع إلن ـه ــاء
ال ـج ـم ــود ب ـش ــأن م ـف ــاوض ــات س ــد ال ـن ـه ـضــة».
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي
أحمد ،في رده على رسالة نظيره السوداني
ع ـب ــد الـ ـل ــه حـ ـم ــدوك ف ــي  13إب ــري ــل ال ـح ــال ــي،
«قـ ـ ــال إن اف ـ ـتـ ــراض ف ـش ــل ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض
لـيــس صـحـيـحــا ،ألن ـنــا رأي ـنــا بـعــض الـنـتــائــج
املـلـمــوســة ،بـمــا فــي ذل ــك الـتــوقـيــع عـلــى إعــان
املبادئ ،وإنشاء املجموعة الوطنية املستقلة
ل ـل ـب ـحــوث ال ـع ـل ـم ـيــة ،وع ـم ـل ـهــا ف ــي م ــا يتعلق
بـجــدول املــلء على أســاس مــرحـلــي» .وأوضــح
ال ـب ـيــان أن «ال ــرس ــال ــة ال ـتــي ب ـعــث ب ـهــا رئـيــس
الــوزراء اإلثيوبي استشهدت أيضًا باجتماع
كينشاسا ،والـتـفــاهــم ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
بشأن استئناف املفاوضات الثالثية املتوقفة
التي يقودها االتحاد األفريقي ،واالتفاق الذي
تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور
املراقبني (االتحاد األوروبــي وجنوب أفريقيا
وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة) ،وال ـح ــاج ــة إل ــى رئـيــس
االتـحــاد األفــريـقــي الحالي السـتـخــدام امل ــوارد
املوجودة تحت تصرفه ألداء دوره التيسيري
بشكل فعال».
كما تضمنت الرسالة ،بحسب البيان ،اعترافًا
بــامل ـســائــل ال ـقــانــون ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة ال ـت ــي يجب
معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبني،
مطالبة بإتاحة الفرصة للعملية التي يقودها
االتحاد األفريقي للتعامل مع القضايا األكثر
إلحاحًا ،على الرغم من االنقطاع تسع مــرات.
وأشارت إلى أنه «إذا تفاوضت األطراف بحسن
نية فإن النتائج في متناول أيدينا .وما زالت
إث ـيــوب ـيــا تـعـتـقــد أن أف ـض ــل طــري ـقــة للمضي
قــدمــا هــي مــواصـلــة امل ـفــاوضــات الـثــاثـيــة في
إطــار العملية التي يقودها االتحاد األفريقي
للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبني» .يذكر
أن حـ ـم ــدوك دع ـ ــا ،مـنـتـصــف إب ــري ــل ال ـحــالــي،
نظيريه املصري واألثيوبي إلى عقد قمة خالل
 10أيام ،لتقييم املفاوضات حول ّ
سد النهضة
بعد الوصول إلى طريق مسدود.

األردن :مبيعات صفرية لأللبسة

عمان ـ العربي الجديد
ّ

أك ــد نـقـيــب ت ـجــار األل ـب ـســة واألح ــذي ــة واألق ـم ـشــة
فــي األردن ،منير دي ــة ،أن تـجــارة قـطــاع األلبسة
واألح ــذي ــة ال ـت ـجــاري بــاتــت عـلــى امل ـح ــك ،ف ــي ظل
استمرار «عواصف» جائحة فيروس كورونا ،مطالبًا بسرعة
إنقاذها .وقال إن نشاط القطاع متوقف بشكل شبه كامل عن
العمل منذ بداية شهر رمضان الفضيل ،لتوجه املواطنني
نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية ،واستمرار الحظر
الـجــزئــي .وأض ــاف أنــه فــي ظــل ظ ــروف كــورونــا ،إضــافــة إلى
االزدحامات املرورية وقصر الوقت ،لم يعد بمقدور املواطن
بشكل مــريــح وش ــراء الـبـضــائــع غـيــر الــرمـضــانـيــة،
الـتـســوق
ّ
مؤكدًا أن ذلك أثر بمبيعات األلبسة واألحذية التي انخفضت
رمضان.
بنحو الفت مقارنة بالفترة التي سبقت دخول
ّ
ويضم قطاع األلبسة واألحــذيــة واألقمشة الــذي يشغل 56
ألف عامل ،أكثر من  11ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق

اململكة .ويوجد في السوق املحلية  180عالمة تجارية من
األلبسة واألحذية تستثمر داخل اململكة .وأشار نقيب تجار
األلبسة واألحــذيــة واألقمشة في تصريحات لوكالة األنباء
األردن ـي ــة (ب ـت ــرا) ،أم ــس ،إل ــى أن ال ـعــديــد مــن م ـحــال الـقـطــاع
تسجل منذ عــدة أيــام مبيعات صفرية ،مــا يشكل ضغوطًا
ع ـلــى ال ـت ـجــار لـجـهــة تــرت ـيــب االلـ ـت ــزام ــات امل ـتــرت ـبــة عـلـيـهــم،
واملستحقات املالية املطلوبة ،فــي ظــل وجــود أع ــداد كبيرة
منهم لم يعد بمقدورهم االستمرار بتجارتهم .وأوضح دية
أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر
الـجــزئــي والـشــامــل أي ــام الـجـمــع ،وع ــودة الـحـيــاة لطبيعتها
ب ـص ــورة تــدري ـج ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن اس ـت ـم ــرار ال ــوض ــع الـحــالــي
ّ
سيعمق الصعوبات على التجار والعاملني لديهم.
ً
ولفت إلى أن تجار القطاع يعلقون آماال كبيرة على عيد الفطر
امل ـبــارك لتعويض ج ــزء مــن الـخـســائــر الـتــي لحقت بـهــم منذ
بدء انتشار وباء كورونا ،مبينًا أن الجميع استعد للموسم
مــن خــال توفير البضائع املناسبة مــن األلـبـســة واألحــذيــة،

بموديالت مختلفة تناسب طبيعة السوق املحلية .وأوضح
أن النقابة قــدمــت مقترحات عــدة للجهات الرسمية تتعلق
بآلية عمل القطاع خالل شهر رمضان ،وال سيما لفترات بعد
اإلفطار ،وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية
والواقع الوبائي ،وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت
مراكز التسوق على مدار الساعة .ووفق نقيب تجار األلبسة
واألح ــذي ــة واألق ـم ـشــة فــي األردن ،سـ ُـيـسـهــم تــوسـيــع ســاعــات
الــدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه ،بتخفيف حالة الزحام في
األسواق ،وسيسمح للمواطنني بالتسوق في الوقت املناسب
ب ـع ـي ـدًا ع ــن االك ـت ـظ ــاظ ،وب ـمــا ي ـتــوافــق واإلج ـ ـ ـ ــراءات املـتـخــذة
ملكافحة الوباء ،مؤكدًا أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات
املتضررة وإنعاش أعمالها .وأكد أن تركيز الجهات الرسمية
على التوعية وإعطاء التطعيمات ولبس الكمامة والتباعد
الـجـســدي وربـطـهــا ب ـمــزايــا ،أفـضــل لــاقـتـصــاد الــوطـنــي من
استمرار الحظر واإلغالقات التي أضرت بمجمل القطاعات
التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

()Getty

الدراجات تتحول إلى كابوس في الصين
تـحــولــت ال ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة املـشـتــركــة إل ــى ك ــاب ــوس في
ال ـصــن ،بـعــد انـتـشــار ع ـشــرات اآلالف مـنـهــا فــي ال ـشــوارع
دون اسـتـخــدام ،بينما كــانــت قبل سـنــوات وسيلة التنقل
الرئيسية ،في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى  1.4مليار
نسمة .ومـنــذ عــام  ،2016غــزت امل ــدن الصينية ،الــدراجــات

أخبار مختصرة

فلسطين :ثلثا المنشآت االقتصادية أغلقت مؤقتًا
أظهرت بيانات رسمية أن نحو ثلثي المنشآت االقتصادية
الفلسطينية اضطرت إلى إغالق أبوابها مؤقتًا في
 ،2020جراء قيود مكافحة فيروس كورونا .وقال
الجهاز المركزي لإلحصاء ،أول من أمسّ ،
إن نتائج أحدث
مسوحه بيّنت ّ
أن «أكثر من ثلثي المؤسسات االقتصادية
تعرضت لإلغالق بمعدل شهر ونصف ،خالل الفترة من
بداية مارس/آذار  -نهاية مايو /أيار .»2020
ويبلغ عدد المنشآت االقتصادية في فلسطين حوالى 240
ألفًا ،أكثر من  %90منها يشغل أقل من  10عمال .وبيّنت
نتائج المسحّ ،
أن  %14من إجمالي المنشآت االقتصادية
لجأت إلى تسريح عمال لديها خالل العام الماضي.

املشتركة ،التي يمكن استئجارها ببساطة عبر تطبيق
عـلــى هــاتــف ذك ــي وتــركـهــا عـلــى أي رصـيــف بـعــد االنـتـهــاء
من استخدامها ،حتى أضحت ظاهرة فوضوية ،وتحولت
ســاحــات كـبــرى إلــى مقبرة لـهــا ،وفــق فــرانــس ب ــرس ،حيث
توجد ساحة شاغرة ضخمة في شنيانغ عاصمة مقاطعة

صادرات كوريا الجنوبية تقفز  %45في أبريل
أظهرت بيانات جمركية أمس األربعاء ،أن الصادرات
الكورية الجنوبية قفزت بنسبة  %45.4على أساس سنوي
في أول  20يوما من إبريل/نيسان بفضل شحنات الرقائق
والسيارات والسلع النفطية.
وبلغت قيمة الشحنات الصادرة للبالد  30.9مليار
دوالر في الفترة من  1إلى  20إبريل بالمقارنة مع 21
مليار دوالر في نفس الفترة من العام الماضي وفقا
للبيانات الصادرة من وكالة الجمارك الكورية .وارتفعت
الواردات بمقدار  %31.3على أساس سنوي إلى  33مليار
دوالر ،مما أدى إلى فائض تجاري قدره مليارا دوالر
خالل الفترة المذكورة وفقا للبيانات.

ل ـيــاون ـي ـنــغ (ش ـم ــال ش ـ ــرق) ،ت ـح ــوي آالف الـ ــدراجـ ــات غير
املستخدمة .وفــي مواجهة ذلــك ،تحركت بعض البلديات.
وخططت بكني على سبيل املثال إلزالة  44ألف دراجة من
مـنــاطـقـهــا الـحـضــريــة ه ــذا ال ـعــام ب ـهــدف تقليص أسـطــول
العاصمة إلى  800ألف دراجة.

منصة «ميتوان» الصينية تجمع  10مليارات دوالر
جمعت شركة ميتوان ،عمالق توصيل الطعام الصيني
عبر اإلنترنت ،قرابة  10مليارات دوالر من بيع سندات
قابلة للتحويل وأسهم إضافية وخطط الستثمار هذه
األموال في تطوير وتوسيع تقنيات التوصيل.
وقالت الشركة ،وهي أكبر منصة لتوصيل المواد
الغذائية في الصين ومقرها بكين ،في بيان قدمته
إلى بورصة هونغ كونغ ،إنها باعت  187مليون سهم
إضافي عند  273.80دوالرا (هونغ كونغيا) لكل منها،
وجمعت حوالي  6.6مليارات دوالر .كما جمعت
الشركة ما يقرب من  3مليارات دوالر على شريحتين من
السندات القابلة للتحويل.

تركيا
ومثلثات الشر
مصطفى عبد السالم

ليس مثلث شر واحدًا هو ما يواجه
االقتصاد التركي كما حدد الرئيس
رجب طيب أردوغان ،أمس األربعاء،
خالل مشاركته في اجتماع الكتلة
البرملانية لحزب «العدالة والتنمية»،
بالعاصمة أنقرة ،حيث قال إن
ً
بالده تخوض نضاال ضد مثلث
الشر «الفائدة ،وأسعار الصرف،
والتضخم» في مجال االقتصاد.
فهناك مثلثات كثيرة باتت ّ
تتربص
بهذا االقتصاد الذي بات يئن
بشدة شأن اقتصاديات مجموعة
العشرين الكبرى التي ينتمي إليها
كما حدث مع اقتصادات أميركا
واليابان وبريطانيا .وامللفت أن
مثلث الفائدة ،وأسعار الصرف،
والتضخم بات يطغى وبقوة على
الساحة االقتصادية التركية ،سواء
من جهة زيادة الدين العام ،املحلي
أو الخارجي ،أو هروب االستثمارات
األجنبية الساخنة ،أو الضغط على
املواطن واألسعار واألسواق ،فقد
تخلى البنك املركزي عن سياسة
خفض سعر الفائدة ورفع السعر
مرة أخرى ليصل إلى  %19سنويًا
في محاولة لوقف تهاوي سعر
الليرة مقابل الدوالر ،والحد من
هروب األموال الساخنة من البورصة
وأدوات الدين الحكومي ،والحد كذلك
من ظاهرة «الدولرة» وتخلص بعض
األتراك من الليرة والتوسع في حيازة
الدوالر واليورو والذهب.
وهناك أيضًا التذبذب الشديد
في سوق الصرف الذي يزعج
املستثمرين والتجار واملصنعني
واملستهلكني على حد سواء،
فتهاوي الليرة مستمر مقابل
العمالت الرئيسية ،ويبدو
أن التهاوي لن يتوقف قريبًا
طاملا بقيت األوضاع الصحية
واالقتصادية الناتجة عن وباء
كورونا على حالها ،وهذا التهاوي
تسبب في حدوث موجة تضخمية
وقفزات في األسعار مع زيادة
البطالة ،وبالتالي بات التضخم
العالي يالحق األسعار ويرهق
املواطن منذ سنوات ،رغم الخدمات
الصحية والتعليمية املتميزة التي
يتمتع بها .ال يقف األمر عند مثلث
الشر الذي حدده أردوغان ،فهناك
ما هو أخطر ،وأعني هنا مثلث
كورونا الكارثي ،وضخامة الدين
الخارجي خاصة قصير األجل
واملستحق على القطاع الخاص،
والزيادة املتوقعة في أسعار النفط،
وارتدادات امللفات السياسية على
األوضاع االقتصادية واملالية للبالد،
وهناك التدخل الحكومي في إدارة
السياسة النقدية وقرارات البنك
املركزي خاصة من قبل أردوغان
نفسه الذي أقال ثالثة من محافظي
البنك املركزي خالل فترة زمنية ال
تتجاوز العام ونصف عام.
تفشي كورونا ألحق أضرارًا بالغة
بقطاع حيوي ّ
مدر للنقد األجنبي
وهو السياحة الذي تراجعت
إيراداته بشكل ملحوظ ،وأثر الوباء
سلبًا على قطاع االستثمارات
األجنبية ،لكن في املقابل لم يؤثر
على قطاع الصادرات ،مصدر النقد
األجنبي األول للبالد ،فقد تجاوزت
الصادرات التركية  50مليار دوالر
في الربع األول من  ،2021بزيادة
 %17.2مقارنة بالفترة نفسها من
العام املاضي.

اإلمارات تزيد مشترياتها من السندات األميركية %50
نيويورك ــ العربي الجديد

قفزت مشتريات اإلمارات من سندات الخزانة األميركية
بنسبة  ،%50فــي فبراير/شباط املــاضــي ،ليعد أكبر
شراء شهري لها على اإلطالق ،على عكس نهج غيرها
ِّ
مصدري النفط في منطقة الخليج العربي،
من كبار
َّ
ومنها السعودية والكويت ،التي قللت من حيازاتها
من هذه السندات .ورفعت اإلمــارات ،ثالث أكبر منتج
لـلـنـفــط ف ــي مـنـظـمــة «أوب ـ ــك» ح ـيــازات ـهــا م ــن الـسـنــدات
األمـيــركـيــة إلــى  50.6مليار دوالر ،بــزيــادة قــدرهــا 17
مـلـيــار دوالر تقريبًا عــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ،مما

يجعلها ثــانــي أك ـبــر مـشـتـ ٍـر ل ـ ــأوراق املــالـيــة فــي ذلــك
الشهر بعد اململكة املتحدة ،وفقا لبيانات صادرة عن
وزارة الخزانة األميركية ،أوردتـهــا وكــالــة بلومبيرغ
أم ــس األربـ ـع ــاء .وجـ ــاءت عـمـلـيــات ال ـش ــراء اإلمــارات ـيــة
فــي منتصف أس ــوأ فصل بالنسبة لسندات الخزانة
األمـيــركـيــة منذ عــام  ،1980حيث تخلصت صناديق
تحوط عاملية من أكثر من  100مليار دوالر من سندات
الخزانة ألكبر اقتصاد فــي العالم منذ بــدايــة يناير/
كانون الثاني املاضي ،وفقًا لبيانات الحيازات.
وج ـ ــرى أك ـب ــر ص ــاف ــي م ـب ـي ـعــات ل ـل ــدي ــون الـحـكــومـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ح ـت ــى اآلن م ــن ع ـ ــام ،2021

ف ــي امل ــرك ــز امل ــال ــي ل ـج ــزر ك ــاي ـم ــان ،وامل ـ ـعـ ــروف بــأنــه
موطن للحسابات ذات الرافعة املالية ،حيث تخلى
املستثمرون هناك عن  62مليار دوالر من السندات
الـسـيــاديــة األمـيــركـيــة ،فــي فـبــرايــر/شـبــاط ،بـعــد بيع
 49مـلـيــار دوالر فــي الـشـهــر الـســابــق .وتــراجــع عائد
ال ـس ـن ــدات األم ـيــرك ـيــة ألج ــل  10س ـن ــوات ف ــي الـفـتــرة
األخ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى  .%1.697ل ـك ــن م ـش ـت ــري ــات اإلم ـ ـ ــارات
تـجــاوزت الصني فــي فبراير/شباط املــاضــي ،بينما
أس ـبــاب ارت ـفــاع مشترياتها غـيــر مـعـلــومــة ،ول ــم يــرد
البنك املركزي اإلماراتي على طلب للتعليق من قبل
بلومبيرغ .ووفــق بيانات وزارة الخزانة األميركية،

9

اشترت الصني  9مليارات دوالر من سندات الخزانة،
ليصل إجماليها إلى  1.1تريليون دوالر ،فيما كانت
كل من السعودية والكويت بائعني صافيني لسندات
ال ـخــزانــة فــي فـبــرايــر/شـبــاط .وعـلــى أس ــاس سـنــوي،
زادت حيازة اإلمــارات من السندات األميركية بنحو
 %35مقارنة بشهر فبراير/شباط  ،2020الذي بلغت
خالله  37.3مليار دوالر .والبيانات التي تعلن عنها
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة شـهــريــا ال تشمل االسـتـثـمــارات
األخ ـ ـ ــرى لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ،سـ ـ ــواء ك ــان ــت ال ـح ـكــوم ـيــة
أو ال ـخــاصــة ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ب ــل ت ــوض ــح فقط
استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الحكومية.

10

اقتصاد
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لبنان

تنمية

صندوق إلعادة
إعمار ليبيا

إعادة توجيه الدعم لتخفيف األزمات المعيشية
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

س ـ ّـل ــم وفـ ـ ـ ٌـد مـ ـشـ ـت ـ ٌ
ـرك م ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
لــاق ـت ـصــاد الــوط ـنــي وال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــط واملـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ال ــرئ ـي ــس
الـلـبـنــانــي مـيـشــال ع ــون ،ال ــورق ــة الـتـشــاركـيــة
كمدخل إلعادة توجيه
التي تم االتفاق عليها
ٍ
ال ــدع ــم .واقـ ـت ــرح املـ ـش ــارك ــون ،خ ــال لـقــائـهــم
َ
توجه ْي
عــون فــي قصر بعبدا الـجـمـهــوري،
اس ـتــرات ـي ـج ـيـ ْـن :األول الـ ـش ــروع ســري ـعــا في
تطبيق عدد من اإلجراءات ّ
امللحة وملدة اثني
ٍ
عشر شهرًا ،تتناول البنزين واملازوت والغاز
واألدويـ ــة والـقـمــح والـكـهــربــاء وبــاقــي امل ــواد،
وال ـع ـمــل ع ـلــى خ ـفــض ن ـف ـقــات ال ـق ـطــاع ال ـعــام
ب ــال ــدوالر ،وتـحــويــل سـيــاســة الــدعــم الحالية
ن ـح ــو ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات ن ـق ــدي ــة م ـب ــاش ــرة،
تماشيًا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم.
أمــا االسـتــراتـيـجـيــة الـثــانـيــة فـتـتـنــاول تنفيذ
إج ـ ــراءات تكميلية ســريـعــة تـتــرافــق مــع بــدء
العمل على الرفع التدريجي للدعم.
وأك ــدت الــورقــة الـتـشــاركـيــة الـتــي تــم االتـفــاق

المناطق المتضررة تحتاج
 50مليار دوالر
تسعى ليبيا إلى التعافي
من اآلثار المدمرة للحرب،
عبر تأسيس صندوق
جديد إلعادة اإلعمار،
حسب مسؤول من وزارة
المالية لـ«العربي الجديد»
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ـع ـت ــزم وزارة امل ــالـ ـي ــة بـحـكــومــة
الــوحــدة الوطنية إنشاء صندوق
إلعادة اإلعمارً ،
سعيا إلى التعافي
من اآلثار املدمرة للحرب واألزمات السياسية
التي يعيشها منذ عشر سنوات ،فيما تفتح
صفقات إعادة اإلعمار شهية الدول األجنبية
على اقتناص عقود استثمارية بالبالد.
وتقدر حجم األمــوال املطلوبة للصندوق ما
بني  30مليار دوالر إلــى  50مليار دوالر في
غضون ثــاث سـنــوات ،وفقا ملصدر مسؤول
من وزارة املالية لـ«العربي الجديد».
وحـ ـس ــب م ـق ـت ــرح إنـ ـش ــاء الـ ـصـ ـن ــدوق ،ال ــذي
حصلت «العربي الجديد» على نسخة منه،
سـيـتـمـتــع ال ـص ـن ــدوق ال ـجــديــد بالشخصية
االعتبارية والذمة املالية املستقلة ،وأن املبالغ
التي تم تقديرها بما بني  30و 50مليار دوالر
تستهدف تنفيذ مـشــروعــات إع ــادة اإلعـمــار
للمناطق املتضررة من الحروب ،منها ترميم
م ـن ــاط ــق جـ ـن ــوب ط ــرابـ ـل ــس ب ـس ـب ــب ال ـح ــرب
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة ،وك ــذل ــك مـنــاطــق
بنغازي ودرنة باإلضافة إلى سرت «وسط»
ومشاريع التنمية والبنية التحتية ،مؤكدا

تحقيق
تعز ـ زكريا الكمالي

دخ ـ ـلـ ــت الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــن ال ـس ـل ـط ــات
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
ب ــال ـع ــاص ـم ــة صـ ـنـ ـع ــاء وع ـ ـ ــدد مــن
املحافظات اليمنية فــي منعطف حــرج ،عقب
إجــراءات تعسفية جديدة طاولت التجار من
قبل الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيني،
وهو ما يهدد بتردي األوضاع املعيشية.
وت ـع ــود جـ ــذور األزم ـ ــة ال ـج ــدي ــدة إل ــى إط ــاق
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـ ــال األسـ ـب ــوع ــن
املاضيني ،مــا أطلقت عليه «مـشــروع تحديث
ب ـيــانــات املـسـتـفـيــديــن مــن ال ــزك ــاة» ،زع ـمــت أن
الهدف منه «تأسيس قاعدة بيانات منهجية
ودقيقة» تضمن إيصال الزكاة إلى مستحقيها
الفعليني .وق ــال تـجــار فــي مناطق شــرق تعز
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن اإلجـ ــراءات الحوثية
ال ـج ــدي ــدة هــدف ـهــا االس ـت ـي ــاء ع ـلــى أمــوال ـهــم
ُ
تحت غطاء الــزكــاة ،حيث طلبت منهم قواعد
بياناتهم التجارية وأرباحهم السنوية بهدف
تحديد مقدار الزكاة .وفي حني أكدوا أن حملة
الـتـضـيـيــق الـحــوثـيــة ستعمل عـلــى مضاعفة
أس ـعــار الـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة ،حـيــث سيضطرون
لتعويض خـســائــرهــم مــن املستهلك ،أش ــاروا
إلى أنه من املتوقع أن يتم اإلعالن عن إضراب
جزئي قريبا وصوال إلى إضراب شامل ما لم
يتم العدول عن القرارات الحوثية.
حرمان الفئات الفقيرة

وب ـم ــوج ــب اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــوث ـي ــة ال ـج ــدي ــدة،
ُ
سيمنع التجار من التصرف في الزكاة التي
دأب ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ع ـلــى صــرف ـهــا بـشـكــل
مباشر للفئات الفقيرة في شهر رمضان من
كل عام ،وأكدت مصادر أن السلطات الحوثية
أجـبــرتـهــم ه ــذا ال ـعــام عـلــى ال ـتــوقــف ع ــن ذل ــك،
ودف ــع ال ــزك ــاة لسلطاتها املـتـمـثـلــة بــ«الـهـيـئــة
الـعــامــة ل ـلــزكــاة» ،الـتــي تــم اسـتـحــداثـهــا خــال
سنوات الـحــرب .وشرعت السلطات الحوثية
بتطبيق قوانينها بقوة السالح ،حيث قامت
ب ـن ـشــر  6آالف و 200ل ـج ـنــة م ـج ـت ـم ـع ـيــة فــي
صـنـعــاء وكــافــة املـنــاطــق الـخــاضـعــة لنفوذها
شمالي اليمن .ووفقا لتجار ،فإن تلك اللجان

أن الصندوق لديه خطة للفترة من  2021إلى
 2023كمرحلة أولى إلعادة اإلعمار.
وت ـت ـق ــاط ــر الـ ــوفـ ــود األج ـن ـب ـي ــة م ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي فــرنـســا وإيـطــالـيــا بــاإلضــافــة إلــى
تركيا وروسيا ودول الجوار تونس ومصر
وال ـجــزائــر بـغــرض تــوقـيــع اتـفــاقــات الـتـعــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ن ـص ـيــب مــن
كعكعة اإلع ـم ــار .وب ــدأ ه ــذا الـتـنــافــس يظهر
جليًا منذ استالم الحكومة الليبية الجديدة
مهامها رسميًا ،في فبراير /شباط املاضي.
وكـ ـ ــان أحـ ـ ــدث وف ـ ــد ح ـك ــوم ــي ف ــد زار لـيـبـيــا
مــن مـصــر بــرئــاســة رئـيــس ال ـ ــوزراء املـصــري،
مصطفى مدبولي ،الذي وصل إلى العاصمة
طرابلس ،أول من أمس ،وأجرى مباحثات مع
نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة ،بحثت
جملة مــن القضايا االقـتـصــاديــة والتجارية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .وأك ـ ـ ــد الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
الـجــانـبــن عـقــب االجـتـمــاع تشجيع الـتـبــادل
الـ ـتـ ـج ــاري واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــن خ ـ ــال رجـ ــال
األعمال واملستثمرين.
ويأتي مشروع صندوق إعــادة إعمار ليبيا
بـ ـع ــد م ـط ــال ـب ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب بـتـقـلـيــص
م ـص ــروف ــات ال ـت ـن ـم ـيــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـحــالــي
واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى مـ ـص ــادر ب ــدي ـل ــة مل ـشــاريــع
إعادة اإلعمار .وتتكون موارد الصندوق بما
يخصص له من امليزانية العامة ،ومساهمات
الـشــركــات الـكـبــرى الـعــامـلــة فــي قـطــاع النفط

الصندوق يحتاج
إلى تشريع من أجل
متابعة األموال

كمسؤولية االجتماعية ،واملساهمات املحلية
والدولية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال الباحث االقتصادي
وئ ــام امل ـصــراتــي ،فــي تـصــريـحــات لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن فكرة إعادة اإلعمار عبر صندوق
لــه الشخصية االعـتـبــاريــة ج ـيــدة ،وتـحــديــدا
للمناطق املـنـكــوبــة مــن ال ـح ــروب املـتــواصـلــة
خالل عشر سنوات.
وأضاف املصراتي أن الحكومة ملزمة بوضع
خطة استراتيجية لبرنامج إع ــادة األعـمــار
بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني.
ول ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــرى أسـ ـت ــاذة االق ـت ـصــاد
ب ـج ــام ـع ــات ل ـي ـب ـيــة ،زي ـن ــب ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،أن
الوقت غير مناسب لتخصيص أموال إلعادة
اإلعمار ألن الحكومة الحالية مؤقتة إلى حني
االنتخابات في ديسمبر /كانون األول ،2021
والبالد ليست بحاجة إلى تعاقدات جديدة.
وأض ــاف ــت زي ـنــب عـبــد ال ـســام أن الـصـنــدوق
يحتاج إلى تشريع من أجل متابعة األمــوال
وط ــريـ ـق ــة ص ــرفـ ـه ــا أو الـ ـخـ ـض ــوع ل ـل ــرق ــاب ــة
املصاحبة ألن ليبيا أهــدرت مئات املليارات
م ــن الــدنــان ـيــر دون تـحـقـيــق تـنـمـيــة حقيقية
فــي ال ـبــاد ،مـشـيــرة إل ــى ع ــدم تحسني شبكة
الكهرباء وتهالك البنية التحتية.
وقـ ـ ــدرت ل ـج ـنــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة االق ـت ـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة لـغــرب آسـيــا «إس ـك ــوا» ،الكلفة
اإلجـمــالـيــة لـلـصــراع فــي ليبيا مـنــذ انــدالعــه
في عــام  2011حتى اليوم ،بنحو  576مليار
دوالر.
وانـ ـعـ ـكـ ـس ــت الـ ـ ـح ـ ــرب س ـل ـب ــا عـ ـل ــى م ـع ـي ـشــة
املواطنني ،وال سيما الذين تهدمت منازلهم
وليست لديهم القدرة على ترميمها أو إعادة
بـنــائـهــا ،وال تــوجــد أي ب ـيــانــات رسـمـيــة عن
خ ـســائــر امل ـنــاطــق امل ـن ـكــوبــة خ ــال صــراعــات
مسلحة فــي الـسـنــوات السابقة منها ســرت،

خالفات حول تطبيق ضريبة التجارة الموحدة
الرباط ـ مصطفى قماس

وتـ ــاورغـ ــاء ،ورش ـف ــانــة وأجـ ـ ــزاء م ــن بـنـغــازي
ودرنـ ــة فــي ش ــرق ال ـب ــاد ،إضــافــة إل ــى تعطل
املطارات.
وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة
وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـس ـب ــب ت ــواص ــل
ال ـص ــراع ال ــذي أدى إل ــى خـســائــر فــادحــة في
امل ـص ــدر الــرئ ـي ـســي ل ـلــدخــل ف ــي ال ـب ــاد وهــو
ال ـن ـف ــط ،إذ بـلـغــت ال ـخ ـســائــر امل ــال ـي ــة نتيجة
اإلق ـفــاالت غير القانونية للحقول واملــوانــئ

النفطية خــال األع ــوام  ،2020 – 2013نحو
 180مليار دوالر وتـضــررت  125ألــف وحــدة
سكنية بسبب هجمات القوات املوالية للواء
املتقاعد خليفة حفتر خــال  14شـهــرا على
جنوب العاصمة الليبية طرابلس ،باإلضافة
إلى املقرات الحكومية واملحال التجارية.
وخـ ـ ــال ج ــول ــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» عـلــى
مناطق النازحني لعائالت دمــرت منازلهم،
قال منصور الكريوي إن عائلته تعيش في
مأوى عبارة عن مقر لشركة أجنبية غادرات

تنكيل حوثي
بتجار اليمن

االستيالء على الزكاة يفاقم األوضاع المعيشية

181

وفــقــً لــتــقــديــرات نشرها
مكتب تنسيق الــشــؤون
اإلنسانية ،فإن خسائر الناتج
الــمــحــلــي اإلجــمــالــي في
السنوات الخمس األولى من
الصراع يمكن أن تتضاعف
إلــى  181مليار دوالر في
حــال استمر الــصــراع حتى
عام .2022

مخاوف من ارتفاع
أسعار السلع وفواتير
الخدمات

المغرب

التجار بمناطق الحوثيين من االستيالء على أموالهم تحت غطاء
ثارت مخاوف في أوساط
ّ
تحصيل الزكاة ،بعد اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة طاولتهم من قبل الهيئة العامة للزكاة
في العاصمة صنعاء ،وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على معيشة اليمنيين

املدعومة بــدوريــات مسلحة ،نفذت مداهمات
واسعة على مقراتهم خالل اليومني املاضيني
وأغلقتها في صنعاء وإب والحديدة.
وق ــوب ـل ــت اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـحــوث ـيــة ب ـت ـنــديــد من
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،حـ ـي ــث خـ ــرجـ ــت ال ـغ ــرف ــة
التجارية والصناعية في صنعاء عن صمتها،
ون ـ ــددت ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،ب ـ ــ«اإلج ـ ــراءات
التعسفية» التي تشنها هيئة الزكاة الحوثية
ضــد الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،واعـتـبــرتـهــا «مخالفة
ألحكام الشريعة والقوانني النافذة».
وكشفت الغرفة التجارية ،وهي هيئة مستقلة
يــرأس مجلس إداراتها عدد من كبار التجار،
عن قيام السلطات الحوثية بـ«تسيير دوريات
مسلحة وعناصر أمنية ومخابراتية ملطالبة
القطاع الـخــاص بتسليم قــواعــد البيانات أو
إغالق مستودعاتهم».
وفـيـمــا أك ــدت أن مــؤسـســات الـقـطــاع الـخــاص
قامت بتسديد ما عليها من زكاة وهي ملتزمة
بالنظام والـقــانــونّ ،
حملت الـغــرفــة التجارية
هـيـئــة ال ــزك ــاة الـحــوثـيــة «امل ـســؤول ـيــة الـكــامـلــة
ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـت ـص ــرف ــات غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة»،

كمدخل إلعادة توجيه الدعم وصدرت
عليها
ٍ
ع ــن م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء املـتـخـصـصــن
وامل ـم ـث ـلــن ع ــن امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة أهـمـيــة
التفاهم مع صندوق النقد الدولي واملنظمات
ً
بناء على برنامج حكومي متكامل
الدولية
ل ــإنـ ـق ــاذ واإلصـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـتـ ـع ــاف ــي ،وت ـن ـف ـيــذ
اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،بـ ـحـ ـي ــث ت ـص ـبــح
استراتيجية الحماية االجتماعية جــزءًا من
البرنامج.
وب ـح ــث الــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي م ــع الـحــاضــريــن
اآللـ ـي ــة ال ــواج ــب اع ـت ـم ــاده ــا لـتـنـفـيــذ ال ــورق ــة
الـتـشــاركـيــة ،واص ـفــا ّإي ــاه ــا ،كـمــا أش ــار بيان
الرئاسة األولي ،بأنها «مهمة في مضمونها
وإن كانت تأخرت بعض الوقت» ،مشددًا على

حلول سريعة وعملية ملسألة
ضرورة إيجاد
ٍ
الدعم .وبلغ مصرف لبنان مرحلة العجز عن
االستمرار في سياسة الدعم التي تتراوح ما
بني  500و 600مليون دوالر أميركي شهريًا،
وسنويًا ما بني  6و 7مليارات دوالر ،وذلك في
ّ
ظــل االنـحــدار املتواصل في احتياطي البنك
املركزي بالعملة الصعبة الذي انخفض إلى
ما دون  14مليار دوالر أميركي.
وم ــا ي ــزال مـلــف الــدعــم عــالـقــا عـنــد الحكومة
اللبنانية التي لم تتخذ بعد القرار النهائي
بشأنه رغــم م ــرور أكـثــر مــن ستة أشـهـ ٍـر على
إثـ ـ ـ ــارة املـ ـس ــأل ــة وان ـ ـطـ ــاق امل ـب ــاح ـث ــات ب ـهــا،
ووجود  4سيناريوهات ضمن خطة ترشيد
الدعم ال حسم بينها حتى اآلن.
ويتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن املواد
الغذائية والسلع االستهالكية واملحروقات
والكهرباء واألدوي ــة ،مــا يترجم ارتفاعًا في
األس ـع ــار وال ـفــوات ـيــر م ــن دون أن ت ـق ـ ّـدم لهم
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ب ــدائ ــل وأب ـس ــط مـقــومــات
الصمود ،وهم الذين فقدوا قدرتهم الشرائية
وسط الغالء الفاحش وارتفاع سعر الصرف
في السوق السوداء.

وأش ـ ــارت إل ــى أن ـه ــا سـتـسـبــب «ض ـ ــررا بــالـغــا
باالقتصاد الوطني وسمعة البالد».
تنكيل وابتزاز

ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة الزكاة
التابعة للحوثيني حول بيان الغرفة التجارية
التي ُمنعت من عقد مؤتمر صحافي ،اإلثنني

حملة التضييق
ستؤدي إلى مضاعفة
أسعار السلع الضرورية
حصد أموال طائلة من
القطاع الخاص بعد
اإلجراءات األخيرة

املــاضــي ،فــي صـنـعــاء ،لكن الحكومة اليمنية
املعترف بها دولـيــا نــددت بــ«أعـمــال التنكيل
واالب ـت ــزاز الـتــي تـمــارسـهــا املليشيا الحوثية
بـحــق مــا تبقى مــن رؤوس األم ــوال والـبـيــوت
التجارية في مناطق نفوذها» ،تحت مسمى
ال ــزك ــاة .وات ـه ـم ــت ال ـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة ،على
لسان وزير اإلعالم معمر اإلرياني ،السلطات
الحوثية بـ«اختطاف التجار واقتحام وإغالق
ع ـشــرات املـصــانــع وامل ـحــات الـتـجــاريــة ومنع
الغرفة التجارية من تنظيم مؤتمر صحافي».
وع ـل ــى مـ ــدار  6س ـن ــوات م ــن الـ ـح ــرب ،تـعــرض
االق ـت ـصــاد الـيـمـنــي ألضـ ــرار ف ــادح ــة أدت إلــى
تقلصه بما يزيد عن النصف ،وسط توقعات
أممية بــأن تشهد البيئة االقتصادية «مزيدا
من التدهور» خالل العام الجاري.
وفقا لتقديرات نشرها مكتب تنسيق الشؤون
اإلن ـســان ـيــة األم ـم ــي ف ــي ال ـي ـمــن ،ف ــإن خـســائــر
الناتج املحلي اإلجمالي التي تم تحملها في
الـسـنــوات الخمس األول ــى مــن ال ـصــراع يمكن
أن تتضاعف إلــى  181مليار دوالر فــي حال
استمر الـصــراع خــال عــام  ،2022كما أنــه من

سباق بين دول أجنبية
وعربية القتناص
صفقات إعادة اإلعمار
(فرانس برس)

ال ـب ــاد ف ــي عـ ــام  .2011وأضـ ـ ــاف ال ـكــريــوي
أن ــه ن ــازح م ــن مـنـطـقــة ع ــن زارة إلن منزله
يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للترميم وال
توجد لديه قدرة مالية من أجل دفع إيجار
ش ـهــري بقيمة أل ــف دي ـنــار (الـ ـ ــدوالر = 4.5
دنــانـيــر) .ويشير إلــى أن أســرتــه مكونة من
سبعة أفــراد تعيش في غرفة صغيرة فقط
مــع حـمــام ومـطـبــخ صغير وه ــي مــن ضمن
عـشــرات اآلالف مــن الـعــائــات الليبية التي
شردتها الحرب.

املـتــوقــع أن تستمر قيمة ال ــري ــال الـيـمـنــي في
االنخفاض ،األمر الذي يؤثر بشدة على القوة
الشرائية للسكان.
حملة ممنهجة

دشن زعيم الحوثيني عبد امللك الحوثي حملة
التضييق الجديدة على القطاع الخاص ،وفي
كـلـمــة ل ــه ،أواخـ ــر مـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،اتهم
الــرجــل األول فــي الـجـمــاعــة كـبــار املكلفني من
الـتـجــار بــأنـهــم «األك ـثــر ســرقــة لـلــزكــاة ُ
وبـخــا
بـهــا» ،رغــم أنـهــا تساهم فــي تخفيف معاناة
ال ـف ـقــراء وامل ـح ـتــاجــن ،حـســب تـعـبـيــره .ورغ ــم
أن الــزكــاة كــانــت مــن أب ــرز املـشــاريــع الحوثية
الناجحة لجباية األم ــوال منذ عــدة سـنــوات،
إال أن السلطات الحوثية ترجمت التوجيهات
األخـيــرة لزعيم الجماعة بــإطــاق مــا وصفته
بــ«تـحــديــث بـيــانــات املستفيدين مــن الــزكــاة»،
والــذي يهدف في مرحلته األولــى إلى «حصر
وتصحيح وضــع الـلـجــان املجتمعية وأرق ــام
ال ـف ـق ــراء واملـ ـس ــاك ــن» ،وف ــي امل ــرح ـل ــة الـثــانـيــة
«إيـجــاد قــاعــدة بيانات صحيحة تشمل فقط
الحاالت التي تنطبق عليها معايير استحقاق
الزكاة وفقا للمصارف الشرعية املحددة في
ال ـق ــرآن ال ـك ــري ــم» .وخ ــاف ــا لـلـتـشــريـعــات الـتــي
أدرجـتـهــا على الـقــانــون اليمني ،وال ــذي أجــاز
ل ـه ــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى  20ب ــامل ــائ ـ ُـة م ــن ثـ ــروات
اليمنيني تحت مسمى زكــاة الــخـمــس ،رفعت
الـسـلـطــات الـحــوثـيــة زك ــاة ال ـفــرد بـمـقــدار 550
ً
بــاملــائــة ،وذل ــك مــن  100إل ــى  550ري ــاال يمنيًا
(نحو دوالر) ،فيما رفعت قائمة كبار املكلفني
من التجار إلى نحو  25ألف ريال بعد أن كانت
القائمة  1300ريال فقط ،وفقا ملصدر حكومي.
حصد أموال طائلة

وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ــزك ـ ــاة ال ـ ـتـ ــي أسـ ـن ــدت
قيادتها ألحــد الزعماء القبليني املــوالــن لها،
ه ــو ش ـم ـس ــان ن ـش ـط ــان ،أسـ ـف ــرت اإلجـ ـ ـ ــراءات
الحوثية عــن حصد أم ــوال طائلة مــن القطاع
ال ـخــاص ،وتـحــديــدا خــال الـعــامــن املاضيني.
ووفقا لتقرير رسمي صــادر عن هيئة الزكاة
الحوثية ،اطلع عليه «العربي الجديد» ،فقد
بلغت إي ــرادات العاصمة صنعاء فقط خالل
الـعــام املــاضــي  5مـلـيــارات و 214مليون ريــال
يمني (نحو  8ماليني و 690ألف دوالر) ،وذلك
بزيادة  73باملائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ الـحــوثـيــن
بـمـحــافـظــة ت ـعــز ،ال ـتــي تـحـتـضــن أك ـبــر مجمع
صـنــاعــي خــاص عـلــى مـسـتــوى الـيـمــن ،حصد
الحوثيون إي ــرادات زكوية نقدية خــال العام
املــاضــي بلغت  894مليون ريــال يمني (نحو

مليون و 490ألــف دوالر) ،و 900قــدح حبوب،
أي بــزيــارة  214باملائة عــن الـعــام  ،2019وفقا
لتقرير آخــر .ويقول الحوثيون إن اإلجــراءات
الجديدة هدفها إيصال الزكاة إلى مستحقيها
مــن ال ـف ـقــراء ،لـكــن مــن خ ــال متابعة األنشطة
الـتــي تنفذها هيئة الــزكــاة الـحــوثـيــة ،يتضح
أن الجبايات الهائلة تذهب بدرجة أساسية
لـتـمــويــل امل ـج ـهــود ال ـحــربــي لـلـجـمــاعــة ودع ــم
مقاتليها .أواخر مارس /آذار املاضي ،أعلنت
هيئة الــزكــاة الـتــابـعــة للحوثيني أنـهــا قدمت
قافلة مساعدات لجرحى الحرب من مقاتليهم
بقيمة  330مليون ريال يمني (نحو  550ألف
دوالر) ،وأعلنت بشكل صريح أنها ستستمر
في رفد جبهات القتال بمشاريع مختلفة.
التجّ ار في
صنعاء تكبّدوا
خسائر باهظة
بسبب قرارات
الحوثيين
(فرانس برس)

ّ
يحتج تـجــار فــي املـغــرب على فــرض ضريبة
عـلــى نـشــاطـهــم ،عـلــى شـكــل مـســاهـمــة مهنية
موحدة ،تعطيهم الحق في التغطية الصحية،
بينما تؤكد الحكومة أن تلك املساهمة كانت
مطلبا ّ
عبر عنه التجار قبل عامني.
وأك ــد وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة واالقـتـصــاد
األخضر والرقمي ،موالي احفيظ العلمي ،أول
من أمس ،أن املساهمة الضريبة املوحدة كانت
مــن بــن الـتــدابـيــر الـتــي ج ــاءت ثـمــرة مناظرة
وطـنـيــة ش ــارك فـيـهــا ال ـت ـجــار ،حـيــث عــرضــت
بعض توصياتها في املؤتمر الوطني حول
الضرائب التي نظمت في .2019
وشدد على أن املساهمة الضريبية املوحدة،
كانت مطلبا للتجار ،معتبرا أن إيراداتها ال
تنتهي في خزائن الدولة ،بل ستسخر لتوفير
ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـت ـجــار ،ح ـيــث يـعـتـبــر
التجار مشمولني باالتفاقيات الـتــي أبرمت
مؤخرا بهدف توسيع التغطية االجتماعية
لفائدة  22مليون من غير املستفيدين منها
من تجار وفالحني وصناع تقليديني.
وكانت بيانات وفرتها اإلدارة الجبائية في
العام ما قبل املاضي ،أكدت على أن املساهمة
املهنية املوحدة تهم حوالي  720ألف شخص

تجّ ار يحتجون على اإلجراءات الضريبية الجديدة
()Getty

مـسـجـلــن ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـج ــزاف ــي لـلـضــريـبــة.
وكـ ــانـ ــت فـ ـي ــدرالـ ـي ــة ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـج ــاري ــة
وامل ـه ـن ـي ــة والـ ـح ــرفـ ـي ــة ،دع ـ ــت إل ـ ــى إض ـ ــراب،
ال ـج ـم ـع ــة امل ــاضـ ـي ــة ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ن ـظــام
املساهمة املهنية املوحدة ،حيث تنتقد ربط
االسـتـفــادة مــن التغطية الصحية باالمتثال
ألداء الضريبة املوحدة.
غير أن التجار ليسوا على قلب رجل واحد في

ما يتعلق باملساهمة املهنية املوحدة ،حيث
إن تحالفا آخر لالتحادات املمثلة لهم ،يؤكد
أن املساهمة املهنية املوحدة حظيت بمباركة
جميع الجمعيات املهنية في املؤتمر الوطني
حول الجباية.
ويتصور ذلك التحالف أن السواد األعظم من
التجار انخرطوا فــي التصريح لــدى اإلدارة
الجبائية باملساهمة املهنية املــوحــدة ،التي
ستعطيهم الحق في االستفادة من التغطية
االجـتـمــاعـيــة ،وإن كــانــوا يـعـتـبــرون أن األمــر
ك ــان فــي حــاجــة لـتــوضـيــح وتـفـسـيــر مــن قبل
السلطات املختصة كي يفهم التجار منطق
تلك املساهمة.
وذه ـ ــب ال ـك ــات ــب الـ ـع ــام ل ـل ـم ـق ــاوالت وامل ـه ــن،
محمد الذهبي ،إلى أن أكثر من  80في املائة
مــن التجار واملهنيني ،سعوا إلــى التسجيل
فــي نظام املساهمة املهنية املــوحــدة ،مؤكدا
أنهم بادروا إلى الوفاء باملساهمة التكميلية
ذات الصلة بالتغطية الصحية.
ويـشـيــر الــذهـبــي إل ــى أن ال ـســواد األع ـظــم من
ال ـت ـج ــار والـ ـح ــرفـ ـي ــن ،ال ــذي ــن سـيـخـضـعــون
لضريبة املساهمة املهنية املوحدة ،سيؤدون
في العام الــواحــد  120دوالرا ،حيث سيفون
بعشر دوالرات فــي الـشـهــر ال ــواح ــد كمقابل
لالستفادة من التغطية الصحية.

أكثر من  100انتهاك للقطاع الخاص
كان التضييق الذي تعرض له القطاع الخاص في مناطق نفوذ الحوثيني
األشد على مستوى اليمن ،وأدى إلى تراجع حجم التجارة للمرة األولى
منذ  30عاما بني مناطق الشمال والجنوب ،حيث انتهج املسؤولون في
صنعاء سياسة خطيرة اعتبرها مركز اإلعــام االقتصادي (منظمة
يمنية مستقلة) مــؤشــرا عـلــى املـضــي نـحــو الـفـصــل الـقـســري لليمن
اقتصاديا .ورصد التقرير ،الذي صدر مطلع مارس /آذار املاضي ،أكثر
من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في املداهمات
واإلغـ ــاق لـلـشــركــات والـبـنــوك وعـمـلـيــات امل ـص ــادرة والـنـهــب واالب ـتــزاز

وغيرها من املمارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خالل العام
 .2020وشهد اليمن خالل العامني املاضيني ،تحوالت اقتصادية مقلقة،
أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بني اقتصاد املناطق التي تسيطر
عليها جماعة الحوثي ،ومناطق سيطرة الحكومة املعترف بها دوليا.
ووفقا ملركز اإلعالم االقتصادي ،فقد مثل قرار عدم التعامل مع الفئات
النقدية الجديدة من العملة املحلية الذي اتخذه البنك املركزي الواقع تحت
سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء «نقطة تحول خطيرة في مسار
خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعني».
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رؤية

مال وسياسة
تثار مخاوف من عودة االضطراب السياسي والحروب القبلية في تشاد
التي لم تشهد استقرارًا نسبيًا إلّا في عقود حكم ديبي .وال يستبعد
أي عدم استقرار إلى عرقلة الصناعة النفطية في البالد
خبراء أن يؤدي ّ

الراحل ديبي خالل
افتتاح مشروع
نفطي عام 2013
(إبراهيم آدجي/
فرانس برس)

مخاطر
اغتيال ديبي
لندن ـ العربي الجديد

يـعـ ّـد االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ركـيــزة
واالزدهار
أساسية لحدوث الرخاء ّ
االقتصادي في الــدول ،لكنه عملة
ن ـ ــادرة ف ــي ال ـ ــدول ال ـت ــي تـفـتـقــر لـلـمــؤسـســات
الشرعية والبنى التحتية ورأس املال البشري.
وتـشــاد ،الواقعة في وســط قــارة أفريقيا ،من
بني الدول التي لم تعبر بعد من حياة البداوة
إلى حياة الزراعة والتجارة والصناعة ،وهي
مستعمرة فرنسية سابقة نــالــت استقاللها
عام  ،1958لكن منذ استقاللها شهدت سلسلة
من الحروب والصراعات القبلية ولم تستقر
ّ
إل فــي الـعـقــود الـثــاثــة األخ ـي ــرة ال ـتــي صعد
فيها إدري ــس ديـبــي للحكم فــي ال ـعــام ،1990
معتمدًا على قبيلة الزغاوة الكبيرة والقوية
والتي تمتد فروعها في السودان.
ّ
ومــا يفاقم مــن حــالــة عــدم االسـتـقــرار تلك أن
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هناك أكثر من  200مجموعة عرقية تتصارع
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة وصـ ـفـ ـق ــات ال ـن ـف ــط وتـ ـج ــارة
ال ـت ـه ــري ــب ال ــرائـ ـج ــة ب ــن تـ ـش ــاد وال ـ ـسـ ــودان
وليبيا ،إضافة إلى املتاجرة بالبشر الجارية

جدولة الديون الخارجية

جواد العناني

صفقات فساد نفطية
نفذها مسؤولون
تشاديون فاحت رائحتها
في العواصم الغربية

االقتصاد
التشادي تحت
نيران القبلية
ومخاوف على
صناعة النفط

عرض ممثلو صندوق النقد والبنك الدوليين منظورهم بشأن الديون
التشادية ونقاط الضعف في االقتصاد التشادي في االجتماع السنوي
األخير الذي عقد عبر «الفيديو كونفرانس» .ويقدر إجمالي ديون تشاد
بنحو  %44مــن الــنــاتــج المحلي
اإلجـــمـــالـــي .وكـــانـــت الــســلــطــات
التشادية قد قدمت طلبًا رسميًا
لمعالجة ديونها إلى المقرضين
من مجموعة العشرين ونــادي
بــاريــس .وشـ ّ
ـكــل دائــنــي تشاد في
المجموعة والنادي لجنة مشتركة
في  15إبريل الجاري لدراسة سبل
التعامل مع جدولة الديون.

في مثلث الحروب في ليبيا والسودان.
وال ي ـس ـت ـب ـعــد م ـح ـل ـل ــون أن ي ـط ـلــق اغ ـت ـيــال
الــرئـيــس إدري ــس ديـبــي مــوجــات جــديــدة من
االض ـطــرابــات وال ـح ــروب القبلية فــي الـبــاد
التي يقدر عــدد سكانها بنحو  16.4مليون
نـسـمــة .وت ـثــار م ـخــاوف مــن تــداع ـيــات غياب
ديـبــي عــن املشهد السياسي على الصناعة
النفطية الوليدة التي نشأت في عهده.
في هذا الشأن ،توقعت نشرة «ستاندرد آند
بــوورز غلوبال» األميركية أن يطلق اغتيال
الــرئـيــس الـتـشــادي إدري ــس ديـبــي مــوجــة من
االضـطــرابــات السياسية فــي تـشــاد ومنطقة
أفــري ـق ـيــا ال ــوس ـط ــى ،وتـلـقــائـيــا س ـتــؤثــر هــذه
االضطرابات على االقتصاد التشادي الذي
يعتمد في  %90من صادراته على النفط.
ّ
وأعلن الجيش التشادي ،الثالثاء ،أن الرئيس
إدريس ديبي ،الذي حكم البالد ألكثر من 30
عــامــا ،لـقــي حتفه أث ـنــاء تـفـقــده لـلـقــوات على
جبهة القتال مع املتمردين الشماليني.
واالقتصاد التشادي اقتصاد صغير تخطى
ح ـج ـمــه ب ـق ـل ـيــل  11م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ال ـع ــام
املاضي ،2020 ،بحسب بيانات البنك الدولي
ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي .ومـ ــا ي ــزي ــد م ــن مـخــاطــر
الصناعة النفطية في تشاد بعد وفاة ديبي،
ّ
أن الـبــاد تعتمد فــي تصدير خاماتها على
ّ
منافذ خــارجـيــة ،كما أن العديد مــن القبائل
تنظر إلى قبيلة الزغاوة ،التي ينتمي إليها

ّ
الــرئ ـيــس دي ـب ــي ،ع ـلــى أن ـه ــا املـسـتـفـيــد األول
واألخير من الصفقات النفطية وما يتبعها
م ــن اح ـت ـكــار ل ـل ـت ـجــارة وع ـم ـل ـيــات الـتـهــريــب.
ويـتــم تـصــديــر الـنـفــط ال ـت ـشــادي عـبــر أنـبــوب
ً
طوله  650ميال ( 1046كيلومترًا) ،يمر عبر
جـمـهــوريــة ال ـكــام ـيــرون ،ق ــام بتمويله البنك

الــدولــي ب ـشــروط تنمية الـبـلــد الـفـقـيــر .لكن،
من األمــور امللفتة والعجيبة ،بحسب وصف
ّ
ّ
يصدر
بعض املــراقـبــن ،أن النفط الـتـشــادي
جزء منه إلى دول نفطية ،من بينها اإلمارات.
ويــراوح حجم اإلنتاج النفطي بني  140ألف
برميل و 150ألفًا يوميًا .وقال خبير الطاقة

قمة المناخ تنطلق بجنيف وسط انتعاش مشاريع البيئة
ارتفع حجم االستثمارات
في مشاريع البيئة
النظيفة إلى  500مليار
دوالر ،وما زالت الصين
متقدمة على أميركا في
تقنيات الطاقة النظيفة

جنيف ـ العربي الجديد

مشروع ألواح شمسية في والية نيوجرسي األميركية ()Getty

قـ ـ ــال املـ ـنـ ـت ــدى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،أم ــس
ّ
األربـ ـع ــاء ،إن حـجــم االس ـت ـث ـمــارات فــي مـجــال
تحول الطاقة من التلوث إلى الطاقة النظيفة
مـنـخـفـضــة االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة ال ـض ــارة،
تجاوز  500مليار دوالر خالل  ،2020ألول مرة،
رغم تحديات جائحة كورونا.
ّ
وأضـ ـ ــاف امل ـن ـت ــدى ومـ ـق ــره ج ـن ـيــف ،أن حجم
االستثمار العاملي ارتفع بمقدار الضعف من
مستوى  250مليار دوالر ،املسجل في 2010
إلــى نصف تريليون دوالر .وبحسب التقرير
ال ـ ــذي اط ـل ـع ــت «األن ـ ــاض ـ ــول» ع ـل ـي ــه ،تـعـهــدت
ثـمــانـيــة م ــن أك ـبــر  10اق ـت ـص ــادات بــالــوصــول
إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن
الحاليّ .
ويقدر أن ترتفع قيمة السوق العاملية
لـلـطــاقــة امل ـت ـجــددة إل ــى  2.15تــريـلـيــون دوالر
بحلول عــام  .2025وإن العديد مــن الشركات
وامل ـص ــارف تـتـجــه لـتــركـيــز اسـتـثـمــاراتـهــا في
الطاقة النظيفة .كما أن العديد من الشركات
تــواجــه ضغوطًا مــن قبل الــزبــائــن وجماعات
مناصرة للبيئة بـعــدم االستثمار فــي الفحم
الحجري والطاقة امللوثة للمناخ.
وتـ ـب ــدأ الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ،مل ـ ــدة ي ــوم ــن ،قـمــة
عاملية للمناخ ،دعــا إليها الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،وي ـش ــارك فيها
الرئيس الصيني شي جني بينغ ورؤســاء 40

هل الفقاعة المالية
قادمة؟

دولــة أخــرى ملناقشة خطط تخفيض التلوث.
ّ
وأفاد املنتدى بأن عدد السكان املحرومني من
إم ــدادات الكهرباء ،انخفض إلــى أقــل مــن 800
مليون مقارنة بـ 1.2مليار نسمة ،عام .2010
وزادت قــدرة الطاقة املتجددة لـلــدول النامية
وال ـف ـق ـيــرة ،وه ــو مــا ســاهــم فــي تحقيق تقدم
ٍّ
ملحوظ فــي كــل مــن االسـتــدامــة البيئية وأمــن
ال ـطــاقــة ،بـحـســب امل ـن ـتــدى .ورغ ــم ه ــذا الــزخــم،
ّ
أظهر التقرير أن  10في املائة من االقتصادات
فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر
ف ــي م ــؤش ــر ال ـت ـحــول ف ــي م ـج ــال ال ـطــاقــة على
ّ
مــدى العقد املــاضــي .ورص ــد التقرير أن دول
شـمــال أوروبـ ــا ،بما فيها الـســويــد والـنــرويــج
والدنمارك ،حافظت على مواقعها الرائدة في
مؤشر تحول الطاقة إلــى املـتـجــددة ،مدفوعة
بتقدمها القوي في االستدامة البيئية.
وارتفعت حصة مصادر الطاقة املتجددة في
توليد الطاقة إلى  29في املائة العام املاضي،
م ــن  27ف ــي امل ــائ ــة عـ ــام  ،2019وفـ ــق ب ـيــانــات
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة املـتـجــددة «أيــريـنــا».
وت ـب ـلــغ اس ـت ـث ـم ــارات اس ـتــرات ـي ـج ـيــات تـنـقـيــة
اق ـت ـصــادات الـعــالــم الـتــراكـمـيــة ،مــن انبعاثات
ال ـك ــرب ــون بـشـكــل شــامــل ن ـحــو  130تــريـلـيــون
دوالر ،بحسب الوكالة نفسها.
وهناك العديد من الشركات العاملية الكبرى
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت مـ ــن ح ـج ــم اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا فــي
مشروعات الطاقة النظيفة ،إذ أعلنت شركة
«أم ــازون» عــن االستثمار فــي تسعة مشاريع
جديدة الستخدام طاقة الرياح والشمس على

شركات كبرى تستثمر
بكثافة في مشروعات
األلواح الشمسية والرياح

ّ
مـسـتــوى مــرافــق الـطــاقــة فــي ك ــل مــن الــواليــات
املتحدة ،وكندا ،وإسبانيا ،والسويد ،واململكة
املتحدة .وتمتلك الشركة حاليًا استثمارات
ف ــي ن ـح ــو  206م ـش ــاري ــع ل ـل ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة
حول العالم ،بما في ذلك  71مشروعًا إلنتاج
الكهرباء باستخدام طــاقــة الــريــاح والشمس
ع ـلــى م ـس ـتــوى م ــراف ــق ال ـط ــاق ــة ،و 135نـظــامــا
ل ـ ــأل ـ ــواح ال ـش ـم ـس ـي ــة امل ـث ـب ـت ــة عـ ـل ــى س ـط ــوح
امل ـص ــان ــع واملـ ـت ــاج ــر ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وه ـ ــو مــا
سيسمح بتوليد  8.5غيغاواط من قدرة إنتاج
الكهرباء حول العالم.
وت ــم إدراج ع ـش ــرات ال ـش ــرك ــات وامل ـش ــروع ــات
ال ـخ ـض ــراء ف ــي ال ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة خــال
العام املاضي ،وتمكنت هذه الشركات من جمع
م ـل ـيــارات ال ـ ــدوالرات مل ـشــاريــع تــولـيــد الـطــاقــة
النظيفة .ومن بينها شركة «كوانتوم سكيب»
ال ـت ــي تـخـتــص بــال ـب ـطــاريــات ،وت ــم تعويمها
العام املاضي ،بتقييم  21مليار دوالر.
وما زالت الصني متقدمة على الواليات املتحدة
في تقنيات الطاقة املتجددة .ووفــق صحيفة
ّ
«فــاي ـنــان ـش ـيــال ت ــاي ـم ــز» ،ف ـ ــإن ال ـص ــن تمتلك
نـحــو ثـلــث بـ ــراءات اخ ـت ــراع الـطــاقــة املـتـجــددة
في العالم ،وهي أكبر منتج ومصدر لأللواح
الشمسية وتــورب ـي ـنــات ال ــري ــاح والـبـطــاريــات
وال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة فــي ال ـعــالــم .وحسب
«فــايـنــانـشـيــال تــايـمــز» ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن« :مـ ــن الـصـعــب
تـخـيــل ف ــوز ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي املـنــافـســة
االسـتــراتـيـجـيــة طــويـلــة األم ــد مــع ال ـصــن ،إذا
لم نتمكن من قيادة ثــورة الطاقة املتجددة».
وتعهد جون كيري ،املبعوث األميركي لشؤون
املـنــاخ ،نهاية األسـبــوع املــاضــي ،بــأن تتعاون
الــواليــات املتحدة مع الصني ملعالجة قضايا
تـغـيــر املـ ـن ــاخ ،رغ ــم ال ـت ــوت ــرات امل ـت ــزاي ــدة بني
الدولتني الكبيرتني على املستويني السياسي
والتجاري .وتعاني املدن الكبرى بالصني من
التلوث الكثيف ،إذ تغطي سحب سوداء داكنة
سماء العاصمة بكني في بعض الفترات.

سامي يحيى ،لنشرة «أس آند بي غلوبال»،
في تعليقات نقلتها على موقعها ،الثالثاء:
«ال ي ـب ــدو م ــن ال ــواض ــح ب ـعــد ك ـيــف سـتـكــون
ّ
تداعيات اغتيال ديبي على إنتاج النفط ،لكن
عــدم االسـتـقــرار السياسي واملشاكل األمنية
ترفع من املخاطر على الصناعة النفطية».

ويــأخــذ الـبـنــك ال ــدول ــي ال ــذي م ــول الصناعة
النفطية في تشاد على حكومة ديبي فشلها
فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـي ــة ملـصـلـحــة
ال ـبــاد ،إذ بــاتــت ال ـثــروة النفطية حـكـرًا على
ً
مـجـمــوعــات عــرقـيــة بعينها ب ــدال مــن تــوزيــع
الـثــروة .وزاد اكتشاف النفط من الفساد في

البالد ،إذ تفشت عمليات الرشوة واستغلت
جـ ـم ــاع ــات ال ـ ــزغ ـ ــاوة ع ــاق ــات ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
وسيطرتها على املناصب .عام  2018اكتشف
ّ
مكتب جرائم االحتيال الخطيرة في لندن أن
شركة «غريفيث إنيرجي» النفطية الكندية
ّ
قدمت رشاوى لدبلوماسيني تشاديني في كل
الحصول
من الواليات املتحدة وكندا مقابل
ّ
على عقود نفطية .وكشفت التحقيقات أنــه
ت ــم تــأسـيــس شــركــة واج ـه ــة ل ـغــرض الـعـقــود
النفطية قبل  6أيــام فقط مــن صفقة العقود
ت ـحــت اسـ ــم «تـ ـش ــاد أوي ـ ــل» ل ـت ـحــويــل أمـ ــوال
ال ـ ــرش ـ ــاوى .وتـ ـق ــدر اح ـت ـي ــاط ــات ال ـن ـف ــط فــي
تـشــاد بنحو  1.5مـلـيــار بــرمـيــل ،وه ــي بهذا
االح ـتـيــاطــي تــأتــي فــي املــرت ـبــة ال ـعــاشــرة في
أفريقيا لجهة االحتياطات الهيدروكربونية.
ّ
وبحسب تقرير البنك الدولي ،فإن االقتصاد
الـتـشــادي لــم يـتــأثــر كـثـيـرًا ّبجائحة كــورونــا
على الصعيد الداخلي ،لكنه انكمش بنحو
 %0.6عام  ،2020مقارنة بنحو  %3عام .2019
وبلغ عجز امليزانية  %0.8من الناتج املحلي
عام  2020مقارنة بنحو  %0.3عام .2019
وتـ ـج ــاور ت ـش ــاد م ـنــاطــق مـلـتـهـبــة ف ــي ليبيا
ون ـي ـج ـيــريــا وال ـن ـي ـجــر وال ـ ـسـ ــودان (دارف ـ ــور،
غربي البالد) ،وتتخذها مجموعات إرهابية،
مثل جماعة «بــوكــو ح ــرام» ،معبرًا لتهريب
السيارات واألسلحة إلى جنوب ليبيا وغرب
السودان.
ويأتي االهتمام األوروبي واألميركي بتشاد
في إطار حملة مكافحة اإلرهــاب في أفريقيا
ومحاربة الهجرة األفريقية غير الشرعية إلى
أوروب ــا عبر ليبيا .ومــن هــذا املنطلق ،اهتم
البنك الدولي بمساعدة تشاد ،مع األمــل في
أن يساهم التعليم وتحسن مستوى املعيشة
ّ
الحد من جرائم التهريب .ووضــع البنك
في
ال ــدول ــي جـمـلــة مــن ال ـش ــروط فــي الـتـمــويــات
الـتــي منحها للصناعة النفطية ،مــن بينها
ال ـتــوزيــع ال ـع ــادل ل ـل ـثــروة وت ـمــويــل مـشــاريــع
التعليم والصحة والطرقات.
لـكــن ،عـلــى الــرغــم مــن مــوافـقــة الـحـكــومــة على
هــذه ال ـشــروط ،ومـصــادقــة الـبــرملــان التشادي
على قــانــون يـحــدد تــوزيــع عــائــدات البترول،
ظلت هذه اإلجراءات حبرًا على ورق.
وم ــن ال ـشــروط الـتــي وضـعـهــا الـبـنــك الــدولــي
تخصيص حكومة تـشــاد  %80مــن عــائــدات
الـنـفــط مل ـســاعــدة وت ـطــويــر م ـج ــاالت الصحة
وال ـتــرب ـيــة والـتـنـمـيــة ال ـق ــروي ــة .وق ــد اشـتــرط
البنك الــدولــي أيضًا أن تقدم شــركــات النفط
ت ـعــوي ـضــات الئ ـقــة لـلـسـكــان امل ـت ـضــرريــن من
عمليات الحفر في أراضيهم.

روسيا تدفع مساعدات لألفراد والشركات
موسكو ـ العربي الجديد

ك ـشــف ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
خــال رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية
ال ــروسـ ـي ــة (ال ـ ـبـ ــرملـ ــان) أمـ ـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،عــن
إج ــراءات لدعم األســر والـشــركــات فــي روسيا.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي أن زيـ ـ ـ ـ ــادة دخ ــل
املــواطـنــن تعد هدفًا رئيسيًا للحكومة التي
دعاها للعمل في هذا املسار ،كذلك العمل على
خفض معدالت البطالة في البالد .وأقر بوتني
ب ــوج ــود ص ـع ــوب ــات ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ــروس ــي
بسبب جائحة كــورونــا ،وق ــال« :نـحــن نتفهم
الضربة الـتــي أحدثها الــوبــاء ،والـضــرر الــذي
ألحقه برفاهية الناس ،ونحن نعرف ذلك من
خالل األرقام .وكم أدى إلى تفاقم مشاكل عدم
املساواة االجتماعية والفقر».
وك ـل ــف الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ال ـح ـكــومــة ب ــإع ــداد
مجموعة من االقتراحات ،بما في ذلك خفض
ال ـضــرائــب ،وتـقــديــم قـ ــروض ،لــدعــم الـشــركــات

الرئيس الروسي فالديمير بوتين ()Getty

الصغيرة واملتوسطة في روسيا ،وخاصة في
ظل أزمة كورونا.
وأش ــار بــوتــن إلــى ض ــرورة تقديم تسهيالت
ل ـل ـش ــرك ــات ال ــروسـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـتـصــديــر
منتجات غير أولية ،بما في ذلك إزالــة جميع
الـ ـقـ ـي ــود املـ ـف ــرط ــة املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ض ــواب ــط
ال ـص ــرف األج ـن ـبــي ل ـل ـم ـصــدريــن ،اع ـت ـب ــارًا من
يوليو /تموز املقبل.
كما اقـتــرح الرئيس الــروســي تمديد برنامج
املـ ـس ــاع ــدات الـ ـ ــذي يـ ـه ــدف ل ـت ـح ـف ـيــز ال ـق ـطــاع
السياحي الروسي حتى نهاية العام الجاري

موسكو تتجه لتسريع
إجراءات التأشيرة السياحية
وإصدارها عن بعد

على األقــل ،والــذي يتضمن تعويض السائح
ع ــن ج ـ ــزء م ــن ن ـف ـقــاتــه ع ـن ــد اس ـت ـج ـمــامــه فــي
مناطق محددة من روسيا.
وحسب تصريحات بوتني أمس فإن الحكومة
ستدعم االستثمارات الخاصة في االقتصاد
ال ــروس ــي ،وال ـت ــي سـتـســاهــم ف ــي خ ـلــق فــرص
عمل جــديــدة ،ودعــا الحكومة لدعم الشركات
ال ـتــي تستثمر أربــاح ـهــا فــي تنمية الـشــركــة.
وأضاف أنه من املتوقع أن تسجل أرباح قطاع
الشركات في روسيا في  2021رقمًا قياسيًا،
على الرغم من الصعوبات االقتصادية.
كــذلــك ق ــدم الــرئ ـيــس ال ــروس ــي اق ـت ــراح ــا لــدعــم
األقــالـيــم فــي روسـيــا ،ويتضمن إع ــادة هيكلة
قـ ــروض حـتــى ع ــام  ،2029وال ـت ــي ت ــم منحها
في  2020للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا،
واقترح تخصيص قــروض بقيمة  500مليار
روبل حتى عام  2023لتطوير البنية التحتية
في األقاليم.
وق ــال الــرئ ـيــس ال ــروس ــي إن ــه أوع ــز للحكومة
إعـ ـ ــداد ن ـظ ــام م ـت ـكــامــل م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات لــدعــم
األس ــر ال ـتــي لــديـهــا أط ـف ــال ،عـلــى أن يـتــم ذلــك
بحلول األول مــن يوليو /تموز املقبل .كذلك
أعلن عن مجموعة من اإلجــراءات التي تهدف
لدعم األسر ،وقال بوتني إنه اعتبارًا من بداية
يوليو /تموز املقبل ،سيحصل األطفال الذين
ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بــن  8و 16عــامــا ،والــذيــن
ن ـش ــأوا ف ــي أس ــر وح ـي ــدة ال ــوال ــد ،عـلــى منحة
ً
شهرية تبلغ  5650روبال.
وط ـ ـ ـلـ ـ ــب بـ ـ ــوتـ ـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة تـ ـس ــري ــع
التأشيرات السياحية وقــال يجب أن يكون
باإلمكان إصــدار تأشيرة إلكترونية للسفر
إلــى روسـيــا عــن بعد ،دون إج ــراءات رسمية
غير ضرورية ،وفي غضون أربعة أيام فقط.
كما أكد أن روسيا ستفتح أبوابها الستقبال
الـسـيــاح األجــانــب عند أق ــرب فــرصــة ممكنة،
وق ـ ــال« :روسـ ـي ــا ت ــرح ــب بـجـمـيــع األص ــدق ــاء
وف ــي أق ــرب وق ــت ممكن سنستقبل السياح
األجانب».

هل هنالك عالمات على قرب وقوع «فقاعة» مالية جديدة ،تعود
َ
ِبنا إلى ما حصل في عام  2008حيث اندلعت أزمة مالية عاملية؟
هل النمو السريع في الرقم القياسي ألسعار األسهم املتداولة
في البورصات األميركية ،مثل ناسداك ،داو جونز ،وستاندرد
أند بــورز ،والتي ارتفعت خالل األيــام العشرة األخيرة ارتفاعًا
ً
مذهال ،يشكل عالمة على ذلك؟
لـقــد ت ـجــاوز الــرقــم الـقـيــاســي ،حـســب مـقـيــاس داو جــونــز ،إلــى
 34,200نـقـطــة ف ــي ن ـهــايــة الـ ـت ــداول ي ــوم الـ ـس ــادس ع ـشــر من
شهر إبــريــل /نيسان ال ـجــاري ،وقــد كــان قبل سنة تقريبًا في
حــدود  22,790نقطة .وقــد تمثل هــذا االرتـفــاع ،بشكل واضــح،
فــي شــركــات تكنولوجيا املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت ،والـشــركــات
املالية ،وشركات األدويــة ،وشركات مطاعم الوجبات السريعة،
وغيرها .وقد سجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا سنويًا في دخل
املستثمرين نسبته  %41تقريبًا.
ُ ُ
وفــي الــوقــت نفسه ،بــدأت تظهر عــامــات تحمل ن ــذرًا بالخطر.
ِ
وبسبب التطاير والتقلب فــي أس ــواق املـضــاربــة على العمالت
الرقمية املشفرة «الكريبتو» ،حصلت خسائر كبيرة للمضاربني
بها ،وقد خسر األميركيون ما قــدره  1.7مليار دوالر في عام
.2018
وفــي شهر يناير /كانون الثاني  ،2021خسرت هــذه العمالت
ِ
الرقمية حوالى مائتي مليار دوالر من قيمتها .وبسبب التحايل،
أورد موقع « »Investopediaأن الخسائر الناجمة عن عمليات
النصب في هذه العمالت االفتراضية يصل إلى تسعة ماليني
دوالر كل يوم ،أو بواقع  3.2مليارات في السنة ،وهنالك قصص
ّ
استجدت عن حجم الخسائر في هذا السوق ،كما جرى لشركة
مالية أميركية كبيرة خسرت ما قيمته  800مليون دوالر بسبب
استثمار جزء من أموالها في شركة كانت تضارب على عملة
بيتكوين «.»Bitcoin
وكلما هبطت أسعار العمالت االفتراضية ،يسارع رجل األعمال
األميركي إيلون ماسك ( )Elon Muskإلى إصدار بيان يشجع
فيه املستثمرين واملخاطرين والباحثني عن الربح السريع على
امل ـضــاربــة عـلــى ه ــذه ال ـع ـمــات ،خـصــوصــا الـبـيـتـكــويــن ،العملة
الرقمية األشهر ،فترتفع األسعار ثانية.
وقــد أصبح مــاســك ،صاحب مصانع تيسال إلنـتــاج السيارات
الكهربائية ،واملستثمر في سياحة الفضاء ،نجم أسواق العمالت
االفتراضية ،ويتبعه الـنــاس .ونأمل أال يكون الــدور الــذي يقوم
به نسخة عن مغامرات من نعت بأنه أكبر نصاب في التاريخ،
برنارد مادوف )Bernand Madoff( ،الذي كان كبار املشاهير
يجرون وراءه ليستثمر لهم أموالهم ،إلــى أن ّ
تبي أنــه اختطف
منهم ما يفوق  150مليار دوالر .وقد توفي األسبوع املاضي
عن عمر  82عامًا.
وال يقف األمر بالطبع عند هذه املقارنات ،بل ّ
يتعداه إلى األسباب
العلمية الكافية وراء إدارة أزمة كورونا ،واإلجراءات التي اتخذتها
إدارة الرئيسني األميركيني دونالد ترامب وجو بايدن من أجل
إنعاش االقتصاد األميركي .لقد بلغت كلفة مجموعة إجراءات
اإلنـقــاذ مــن الرئيس تــرامــب ،بعد انفجار أزمــة كــورونــا ،حوالى
 1.7تريليون دوالر .أما كلفة مشروع اإلنقاذ االقتصادي التي
تقدم بها الرئيس جو بايدن ،فقد ّ
ّ
تعدت تريليوني دوالر .ومن
املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ثالثة تريليونات دوالر
عند استكمال املــوافـقــات عليه .ومــع أن هــذا املبلغ ُ
سي َ
ستثمر
ّ
املتجددة ،ونصرة الفقراء،
في تحسني البنى التحتية ،والطاقة
ودعم الرواتب ،ودعم املرأة ،إال أن العبرة ليست في أوجه اإلنفاق
فحسب ،ولكن في مصدر الحصول على هذه املبالغ.
ما فعله الرئيسان ،إصــدار عملة ّ
تسمى النقد اإللــزامــي (Fiat
ُ ْ
 ،)moneyالـتــي تصبح نـقـدًا إلــزامـيــا ِبــحــكــم الـقــانــون (Legal
 ،)tenderلكن مـصــدرهــا يــأتــي مــن طــريــق طباعة الـنـقــود دون
مقابل إنتاجي يزيد مــن الناتج املحلي االجـمــالــي .وتمنح هذه
الـنـقــود للناس فيعيدون إنـفــاقـهــا ،وتــدخــل ضمن آلـيــة السوق
مــن دون أن يـكــون الـســوق قــد أنـتــج مــا يكفي لتوفيره كمقابل
لها .وهنا تحصل فجوة بني الراغبني في استخدام هذه النقود
والسلع والخدمات املتاحة مقابلها ،ولذلك ترتفع األسعار.
وق ــد حـلــل ه ــذه ال ـظــاهــرة االق ـت ـصــادي الـشـهـيــر الـحــائــز جــائــزة
نوبل ،ميلتون فريدمان « »Milton Friedmenصاحب النظرية
الكالسيكية الجديدة واملدافع األكبر عنها .في بداية ضخ النقود،
تنزل أسعار الفوائد ،ألن العملة املتاحة بني يــدي الناس تكثر
فـجــأة ،وتـكــون الــزيــادة فــي املقادير املتاحة لــإقــراض أعلى من
الطلب عليها ،ما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة .هذا ما حصل
في املدى القصير.
ولـكــن فــي امل ــدى املـتــوســط ،ينتج مــن انـخـفــاض أسـعــار الفائدة
ارتـفــاع في الطلب على االستهالك واالستثمار ،ألن انخفاض
كلفة املال على الودائع وعلى القروض يغري الناس بمزيد من
اإلن ـفــاق ،فيتسارع اإلن ـفــاق ،وتـبــدأ األسـعــار (أو التضخم) في
االرتفاع .وبارتفاع األسعار ،يحصل تفاوت واضح بني أسعار
الفوائد الحقيقية واألسـعــار النقدية ،ما يـ ّ
اضطرابات
ـؤدي إلــى
ٍ
في أسواق املال .ولذلك ،يلجأ الناس في توقعاتهم إلى التنجيم
واملـقــامــرة والـتـفــاؤل والـتـشــاؤم ،وهــو مــا ُيسمى أثــر جيبسون
« .»Gibson Effectوباضطراب التوقعات ،تبدأ منحنيات العائد
غير منطقية .وتصبح بعض السندات واألوراق املالية ذات األجل
القصير أعلى فائدة من السندات ذات املدى الطويل ،أو ما ّ
يسمى
«منحنى العائد املقلوب» .ومتى ما حصل هذا التوقع ،يبدأ الناس
في بيع وشراء سندات اإلقراض وأسهم امللكية على غير هدى،
ما قد يؤدي إلى انهيار السوق.
ً
إذًا ،بداية املخاوف من انهيار األسواق املالية والتجارية ثانية تبدأ
من بوابة التضخم ،ال يزال التضخم في االقتصاد األميركي في
ٍّ
متدن بكل املقاييس .لكن مجلة «فوربس»
حدود  ،%2وهو رقم
ـأت ب ـعــد ،لكنه
« »Forbesت ـق ــول« :ص ـح ـيــح أن الـتـضـخــم ل ــم يـ ـ ِ
حتمًا قــادم .وتقول وكالة بلومبيرغ األميركية «»Bloomberg
إن التضخم تصعب السيطرة عليه ،لكن ذلــك ال يعني حتمية
قدومه .واآلراء تكاد تكون منقسمة حول حتمية التضخم ،لكن
املوضوع مثار بشكل قوي.
ّ
إذا وقع التضخم ،فسيأتي بعده تراجع اقتصادي كبير يصيب
الـعــالــم ،فهل سيدخل العالم فــي منافسة بــن األقــويــاء ،أم أنهم
سيتفقون على التعاون إلحقاق االستقرار االقتصادي والنقدي
في العالم؟

14

آراء

الخميس  22إبريل /نيسان  2021م  10رمضان  1442هـ ¶ العدد  2425السنة السابعة
Thursday 22 April 2021

سعد الهاللي والعودة
إلى أوراق الكلينكس
عبد الحكيم حيدر

حينما قال أستاذ علم األديان املقارن في جامعة األزهر ،الدكتور سعد الهاللي ،بملء
ّ
فمه ،بعد  30يونيو /حزيران ّ ،2013إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ووزير الداخلية
محمد إبراهيم ،بعثهما الله كرسولني لحماية الدين ،لم يكن ساعتها يخطر في باله
بالطبع ّأن الرئيس السيسي سيعزل وزيــر داخليته بعد مدة قليلة ،ويــازم األخير
البيت من غير عمل ،فهل يوجد في الفقهّ ،أي فقه ،ما يشير إلى عزل رسول من رسل
الله ،والعياذ بالله ،أو إنهاء خدمته ،أو حتى تحويل هذا الرسول إلى مستشار من
ّ
منزله للملوك والرؤساء؟ وهذا والعياذ بالله كفر ّبي ،ما سمعنا عنه في أي ملة أو
دين من قبل ،والله أعلم .غير ّأن هذا الكالم  -كالم سعد  -مع التشديد على ّأن «ما
هكذا تورد يا سعد اإلبل» غالبًا ما يرد في أوقات الفنت ،أو في أوقات الحرج السياسي
وتأثيم الخصوم وتحويل األتباع إلى مالئكة .وغالبًا ما يجد «عالم السلطة» بغيته
لتحسني صورة الحاكم في تفريعات الفقه املنسية في الكتب ،فيحييها ويهندم لها
ّ
وتتلقفه القنوات الفضائية كي ّ
يضيق على الخصوم ،حتى يجعلها كخرم
اللبس،
إبرة ،ويبحبحها على األتباع ،حتى تصير كقناة السويس ساعة أن كانت ستعود
على مصر بمائة مليار دوالر سنويًا.
يلعب سعد الهاللي دور الفقيه االنتقائي ما بني مذاهب الفقه األربعةّ ،
مقدمًا كل يوم
ً ّ
باقة غناء من التيسيرات إلجراءات الحاكم ،سواء تعلق اإلجراء باالتفاق على مبادئ
ّ
ّ
سد النهضة ،بأن النبي حارب وصالح وعقد أيضًا االتفاقيات ،وبأن األحباش أهل
ّ
مودة للرسول وبناته ،وال ضير من إرسال الهدايا إلى أحفادهم أيضًا ،ذلك كله ّ
يمرره
ّ ّ
سعد الهاللي بسهولة شديدة من تفريعات الفقه التي تمرر كل شيء ،حتى الزلط في
البلعوم لو كان من حبيب مثل السيسي ،وتوقف عسل النحل في الحلق لو كان من
ّ
«إخوان الشياطني» ،الذين يعكرون صفو التنمية ،إلى الدرجة التي يجعل سعد الهاللي
للراقصة أجر شهيد حتى تعود إلى بيتها ،طاملا تسعى إلى الرزق ،حتى وإن رقصت
نكاية أيضًا في أهل الدين املتعارك معهم سياسيًا في املقام األول ،فما حاجته لجهاد
الراقصة ّ
بهزة أو هزتني؟ كلها لزيادة الخالف مع الخصوم وتوسعة أحباب الحاكم،
ُ
حتى وإن كانت راقصة .وبالطبع ،الجنة لن تمأل عن بكرة أبيها باألحناف والشافعية
والحنابلة ...إلخ ،بل سيكون فيها أيضًا رابعة العدوية ،وبائعة اللنب ،وبائع الفول.
أمــا غريبة الغرائب وفــريــدة الفرائد في توسيع الهاللي مسالك السيسي وممالكه،
كانون الثاني ،2021
وتضييقه على الشعب ،فتظهر جلية بـحـ ّـواره في  21ينايرً /
الحنفية« :هل تدري ّأن أربعة من مذاهب األئمة
ملوقع املوقف ،والذي قال فيه عن ماء
قالت ال يجوز الوضوء واالغتسال منهّ ،
ألن به مــواد كيميائية وكلور أضيف إليه
فغير من جنسهّ ،
ّ
لكن هناك مذهبًا واحـدًا ،وهو املذهب الحنفي الــذي أقر استخدام
ّ
ّ
ّ
هذا املاء ،معتبرًا أن ما قاموا بإضافته هو تأكيد ملعالجة املاء ،ليزيدها تطهرًا ال يقل
من طهارتها».
ّ
الحظ ّأن الحوار في  21يناير من هذا العام ،والحــظ توجه سعد الهاللي وتوجيهه
ٌ
مشكوك في عدم طهارته ،فماذا يبقى
للناس ّأن ماء الصنبور ،وفقًا لثالثة مذاهب،
ّ
ّ
ّ
املراد ،إال أن املصائب ال تأتي فوق رأس
أمام الناس إال البئر أو الطلمبة ،وهذا هو لب ً
سعد فرادى ،وتظهر دالئل املجاعة املائية واضحة ،فيضطر سعد الهاللي بعد ما ورد
الحنفية الذي هو ّ
ّ
يشك في طهارته
املاء عبطًا ،أن يتجه إلى الوضوء ،ال عن طريق ماء
عند ثالثة من األئمة ،وال حتى بالتوجه إلى البئر الذي كان هو صلب مراده الفقهي
سابقًا ،وال حتى إلى الحبيبة «الطلمبة» ،بل إلى أوراق الكلينكس ،وأخذ القليل من املاء
به ،ثم الوضوء ،وهذا مربط الفرس ،يا عم سعد .وبما ّأن أي ماء تشوبه روائح الصنعة
ّ
يصح
كالطلمبة ،أو الكلور في الحنفية ،أو أســاك الكهرباء في البئر لرفع املــاء ،أال
ً
للدين أن يكون املــاء صافيًا زالال من غير ّأي صنع ٍة أو تدخل ،بل من ماء الحبشة
رأسًا من غير قطرة كلور ،وهذا بالطبع أسلم للدين عند ثالث ٍة من األئمة كما قلت؟

جمال حمدان والنيل:
رثاء مستعاد
ممدوح الشيخ

«كانت مصر مبدأ النيل ،وانتهى هــذا إلى
األبــد ،وأصبحت شريكة محسودة» ،بهذه
الكلمات صــرخ جـمــال حـمــدان قبل ثالثني
ً
عاما ،وال مجيب.
وقــد تــرك حـمــدان بصمة ثقافية كبيرة في
مصر ،وأصبح اسمه «أيقونة» ّ
يتبرك بها
ّ
ويتمسح فيها كـثـيــرون ،وتبقى
كـثـيــرون،
إح ــدى الـحـقــائــق ال ـصــادمــة أن بـعــض أهــم
ً
ً
مــا كتبه الــرجــل ظــل مجهول ،أو متجاهل
بـشـكــل مـتـعـمــد ،وب ـخــاصــة مــرثـيـتــه املــؤملــة
لنهر النيل.
وب ـعــض أه ــم مــا كـتـبــه ح ـمــدان لـيــس عمله
امل ــوس ــوع ــي ال ـش ـه ـيــر «ش ـخ ـص ـيــة م ـصــر ..
دراس ــة فــي عبقرية املـكــان» ،بــل مــا ورد في
كتاب صغير «جمال حمدان :صفحات من
أوراقـ ــه الـخــاصــة (م ــذك ــرات فــي الجغرافيا
السياسية)» ،ونشر بعد وفاته الغامضة،
يضم ج ـ ً
ـزء ا مــن أوراق خــاصــة تركها ،وقد
ج ـم ـع ـهــا ون ـش ــره ــا ش ـق ـي ـقــه ع ـب ــد الـحـمـيــد
صالح حـمــدان .وقــد ُحجبت أج ــزاء كبيرة،
ألن «ال ــوق ــت لــم يـحــن بـعــد لـنـشــرهــا ،نـظـ ًـرا
مل ــا جـ ــاء ب ـه ــا م ــن آراء وأف ـ ـكـ ــار س ـب ــق بـهــا
جـمــال حـمــدان عـصــره ،واتـسـمــت بشجاعة
وص ــراح ــة م ـع ـهــودتــن تـحـلــى بـهـمــا ط ــوال
حياته» ،بنص كلمات الشقيق.
ف ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل األول م ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب فـ ـق ــرات
منفصلة ،وفـيـهــا« :مـصــر الـيــوم :إمــا القوة
أو االنـقــراض ،فإن لم تحقق مصر محاولة
ق ـ ــوة ع ـظ ـم ــى ت ـ ـسـ ــود امل ـن ـط ـق ــة ب ــأس ــره ــا،
فـســوف يـتــداعــى عليها الجميع يـ ً
ـومــا مــا.
واملشرق العربي خاصرة العالم اإلسالمي
املحصورة بني البحار الخمسة :املتوسط،
األح ـمــر ،الـعــربــي ،األسـ ــود ،الـخـلـيــج» .وفــي
ً
(اجتماعيا)
فقرة تالية« :الطبقة الوسطى
هــي املضطهدة مــن أعـلــى ومــن أسـفــل على
ال ـس ــواء .وال ـغ ــرب ي ـحــارب وي ـط ــارد الـعــرب
وأب ـنــاء الـشــرق األوس ــط» .وبلغة تتصاعد
م ـن ـهــا أل ـس ـن ــة ل ـه ــب ال ـق ـل ــق يـ ـق ــول« :ه ـن ــاك
ٌ
ٌ
متغيرات خطرة تضرب في صميم الوجود
ً
املـ ـص ــري ،م ــن ح ـيــث امل ـكــانــة واملـ ـك ــان مــعــا:
أص ـب ـح ــت أرض م ـص ــر مـ ـع ـ ّـرض ــة ل ـل ـتــآكــل
الجغرافي ألول مرة في التاريخ ،وإلى األبد،
متناه إلى عالم متآكل
إذ تحولت من عالم
ٍ
ب ـف ـعــل اإلن ـ ـسـ ــان ... ... ،وس ـت ـص ـبــح ب ـلــورة
مكثفة حتى املــوت البيولوجي .وألول مرة
ظهر ملصر منافسون ومطالبون ومدعون

ه ـي ــدرول ــوج ـي ــا .ك ــان ــت م ـصــر م ـب ــدأ الـنـيــل،
وانتهى هــذا إلــى األب ــد ،وأصبحت شريكة
م ـح ـســودة ... ... ،مــع كــل ه ــذه االنـكـمــاشــات
واالنزالقات الداخلية والذاتية ،أتت الكوارث
الخارجية بالجملة .فاملتغيرات الداخلية
تخرب املكان واملتغيرات الخارجية تخرب
املكانة» .وتبقى العبارة األقسى في مرثيته
لـلـ َنـيــل« :ذه ـب ــت أيـ ــام ال ـغ ــرق وج ـ ــاءت أي ــام
الش َرق» ،وهو جفاف األرض.
وبينما الدراسات املستقبلية تخطو بقوة
ف ــي مـخـتـلــف ع ــواص ــم ال ـعــالــم ،وتـسـهــم في
تحديد وجهة القرار السياسي ،نتعثر نحن
فاملكتوب
في رؤى قاصرة وقصيرة النظر،
ً
قليل ،والقليل املكتوب ال يكاد يجد قارئا،
واملـسـتـقـبــل م ـح ـجـ ٌ
ـوب وراء ّس ـحـ ٍـب داك ـنــة،
لعل أخطرها :التفكير بالتمني ،واالنشغال
بالخصوم الوهميني في الداخل والخارج،
والهرب إلى تمجيد الذات.
والنقطة الـتــي وصــل إليها مـســار التحول
الفصل
الدرامي في تاريخ النهر الذي كتب
ً
األهـ ــم ف ــي ت ــاري ــخ م ـص ــر ،وج ـ ـ ً
ـودا وم ـكــانــا
ً
وم ـكــانــة ،حصيلة خ ـي ــارات الـعـجــز ال ـكــاره
لـلـحـقـيـقــة ،وال ـه ــرب الـنــرجـســي م ــن الــواقــع
ّ
املتصدع إلى خياالت املاضي املجيد .ولقد
قـضــي األم ــر وأص ـب ــح الـنـيــل ه ــدف مـعــركــةٍ
لــم يربحها املـصــريــون ،ألنـهــم لــم يعترفوا
ً
ع ـقــودا بــوجــودهــا أص ــا .وق ــد كـتــب جمال
ح ـمــدان ،وآخـ ــرون ،ولــم نـقــرأ .وبـعــد ثالثني
ً
عاما من إطالق األكاديمي الكبير صيحته
ّ
ً
«نــاعــيــا» النهر العظيم ،بقي اسـمــه يــردده
بعضهم رم ــزا لـلــوعــي الـتــاريـخــي العميق،
ل ـك ـنــه ،ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد« ،وع ـ ــي م ـح ـنــط».
ينتشي بعضهم بــاسـتـعــادة بــاغـتــه وهــو
ّ
يتغنى بمصر ،وفي الوقت نفسه ،يتجاهل
هؤالء مرثيته القاتمة للنهر.
واملـنـطــق االنـتـقــائــي فــي اسـتـعــادة مــا كتب
جمال حمدان هو نفسه املنطق االنتقائي
ال ـس ــائ ــد ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ح ـقــائــق ال ــواق ــع
ـاف
ال ـ ـ ــراه ـ ـ ــن ،حـ ـي ــث امل ـ ــاض ـ ــي ال ـ ـعـ ــريـ ــق ك ـ ـ ٍ
ملواجهة معضالت الواقع املتخم باأللغام.
وامل ـس ـت ـق ـب ــل س ـي ـظ ــل ،ك ــالـ ـت ــاري ــخ ،ي ـتــدفــق
كالنهر الــذي ال يريد أحــد أن «يـصـ ّـدق» أنه
يمكن أن يتوقف عن التدفق .ومن يعجزون
عن تصديق ذلك يفضلون أن يستعيدوا ما
كتبه جمال حمدان عن العبقرية والعظمة،
وأن يـتـجــاهـلــوا ،ع ـمـ ًـدا ،مــا فــي أوراقـ ــه بعد
وفاته بثالثني ً
عاما.
(كاتب مصري)
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في سهولة استهداف المفاعل اإليراني
مالك ونوس

ت ـع ـ َّـرض م ـفــاعــل نـطـنــز الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
ـادث ج ــدي ـ ٍـد ،ف ــي  11إب ــري ــل /نـيـســان
لـ ـح ـ ٍ
ال ـجــاري ،إذ انفجرت داخـلــه عبوة ناسفة
زرع ـهــا أح ــد عـمــاء املــوســاد اإلســرائـيـلــي،
تبعًا لتصريحات إســرائـيـلـيــة واتـهــامــات
إيــرانـيــةّ .
خلل
وأدى االنفجار إلــى حـّـدوث
ٍ
أص ــاب شبكة الـطــاقــة الـتــي ت ـغــذي أجـهــزة
الـ ـط ــرد املـ ــركـ ــزي ب ــال ـغ ــة ال ـح ـس ــاس ـي ــة فــي
املنشأة .ولكون هذا الحادث ليس جديدًا،
إذ سبقته حــوادث طاولت منشآت نووية
وصــاروخ ـيــة وغـيــرهــا ،وعـمـلـيــات اغتيال
ع ـل ـمــاء ذرة ه ــام ــنُ ،ي ـط ــرح ال ـت ـس ــاؤل عن
سـهــولــة ه ــذا االس ـت ـه ــداف ،وم ــدى نجاعة
عوامل األمــان التي تتبعها إيــران في تلك
املنشآت ،عــاوة على تهاونها في حماية
ك ـ ــوادره ـ ــا .وم ـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـح ــق لــإيــران ـيــن
التساؤل عن جدوى هذه النشاطات ،ومدى
مساهمتها في تنمية البالد ،وخصوصًا
ـات وخـســائــر
م ــع م ــا صــاحـبـهــا م ــن ع ـقــوبـ ٍ
مـبــاشــرة وغ ـيــر م ـبــاشــرة ،كـلـفــت الخزينة
اإليــران ـيــة مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات الـضــروريــة
لتحسني معيشة مواطنيها.
وب ـعــد ال ــوق ــوف ع ـلــى حـيـثـيــات الـتـفـجـيــر،
ي ـم ـكــن املـ ـ ــرء ت ـخ ـ ّـي ــل ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي ت ــدار
ف ـي ـهــا م ـن ـشــآت إيـ ـ ــران الـ ـن ــووي ــة ،أو حتى
الصاروخية ،ومدى االستهتار الذي يجعل

كاريكاتير

ُ َ
ُ
ـدخ ــل جـسـمــا مـتـفـ ّـجـرًا إليها
مـســتـخــدمــا ي ـ ِ
بتلك السهولة الـتــي ال تـتــوافــر فــي بعض
الـشــركــات التجارية على سبيل املـثــال .إذ
تـتـبــادر إلــى الــذهــن اآلل ـيــات الـتــي تتبعها
ب ـعــض ت ـلــك ال ـش ــرك ــات لـضـبــط عملياتها
ال ـت ـجــاريــة ،خ ـصــوصــا م ـس ـتــودعــات قطع
الـغـيــار والـقـطــع الحساسة الــدقـيـقــة ،التي
مـنـهــا تنظيم صــاحـيــات ال ــدخ ــول إلـيـهــا،
وأحيانًا ،تفتيش العاملني لدى انصرافهم
منها ،تعطي فكرة واضحة عن غياب آلية
كهذه في املنشآت النووية اإليرانية ،فهل
تـعـتـمــد إيـ ــران آل ـيــة تنظيمية م ـح ـ ّـددة ،أم
تكتفي بــاالعـتـمــاد عـلــى والء األش ـخــاص
ال ـظــاهــري فــي عملية تقييم سلوكياتهم
ّ
الوظيفية أو األمنية ،وخصوصًا أن الكالم
يدور حول منشأة تتطلب توافر نسبة غير
عادية من عوامل األمــان ،أمان األشخاص
وأم ــان امل ـعـ ّـدات؟ تشير عمليات االخـتــراق
وخلل له تكاليف،
خلل ما،
والتفجير إلى
ٍ
ٍ
يبدو أن إيران ال تحسبها.
وم ــع ت ـكـ ّـرر ال ـ ُّح ــوادث ،الـسـيـبــرانـيــة ،وتلك
التي فيها تدخل بشري مباشر ،وحوادث
اغتيال العلماء ،يطرأ السؤال عن سبب ال
مـبــاالة طـهــران تـجــاه خساراتها البشرية
واملـ ــاديـ ــة ،وهـ ــي ال ــامـ ـب ــاالة ال ـت ــي ظـهــرت
بعد ّ
تكرر استهداف املفاعل ،وبالسهولة
الـتــي بــدت عليها ،وكــذلــك عبر استهداف
أه ــم عـلـمــائـهــا .وملـ ــاذا فـ َّـرطــت إيـ ــران بــأهــم

عالم ذرة لديها ،محسن فخري زاده ،على
ّ
الــرغــم مــن أن رئـيــس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،طلب من اإلسرائيليني،
ُّ
عام  ،2018تذكر هذا االسم ،في تلميح إلى
ّ
أن الرجل قد وقع ضمن دائرة االستهداف
اإلسرائيلية ،ولــم تتخذ إج ــراءات حماية
اسـتـثـنــائـيــة ملـنــع اغ ـت ـيــالــه؟ ويـنـطـبــق هــذا
األمـ ـ ــر أي ـض ــا ع ـل ــى م ـن ـشــآت ـهــا ال ـح ـســاســة
جميعًا ،إذ يـبــدو مــن سهولة االستهداف
ّ
وتحقيق اإلص ــاب ــات أن إج ـ ــراءات حماية
ُ
استثنائية لم تتخذ ،كذلك لم تستخلص
ّ
ال ــدروس مــن الـحــوادث السابقة ،ربما ألن
آلية التفكير التي تحيط بهذا امللف هي
بدورها لم تتغير.
ع ـ ـلـ ــى إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ت ـ ـحـ ـ ّـمـ ــل م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــان
مـنـشــآتـهــا ال ـنــوويــة ،لـيــس لحمايتها من
الـتـخــريــب ات ـق ـ ً
ـاء لـخـســارتـهــا ،وللتكاليف
ال ـت ــي يـتـطـلـبـهــا إص ــاح ـه ــا ،ب ــل م ــن أجــل
م ـنــع تـ ـس ـ ُّـرب اإلشـ ـع ــاع ــات ال ـن ــووي ــة الـتــي
لــن تصيب بـضــررهــا اإليــران ـيــن فحسب،
إذ يمكن أن تصيب املنطقة برمتها ،وقد
ّ
املشعة آالف األميال،
يحمل الهواء الغيمة
وتـصـيــب بـلــدانــا تـظــن نفسها بـمــأمــن من
خطر ذلك التخريب ،ما ّ
يؤدي ،في النهاية،
إلى محاسبة إيران.
ال ـغــريــب اآلن تـعـ ُّـمــد اإلســرائ ـي ـل ـيــن تبني
هـ ـ ــذا االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،ع ـب ــر ت ـص ــري ــح م ـص ــادر
اس ـت ـخ ـبــارات ـيــة إلذاعـ ـ ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،فهم

عماد حجاج

يطرأ سؤال عن سبب
ال مباالة طهران تجاه
خساراتها البشرية
والمادية ،وهي
المباالة ظهرت بعد
تك ّرر استهداف
مفاعل نطنز

ّ
لطاملا رفضوا تبني هجمات كهذه ،حتى
ًّ
ّ
إن وزيــر الخارجية اإلسرائيلي قــال مــرة،
ردًا على ســؤال عــن وقــوف دولــة االحتالل
خلف تفجير نطنز الذي حدث في يونيو/
ّ
حزيران املاضي ،إن األفضل عدم التصريح
ٌ
عن نشاطاتهم في إيران ،وهو كالم يحمل
ـت واحـ ٍـد .أمــا ملاذا
النفي واإليـجــاب في وقـ ٍ
ّ
تبنى اإلسرائيليون هجوم إبريل /نيسان
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ـل ـيــس م ــن املـ ـع ــروف إن كــانــوا

يوحدهم
أهل بالد الشام
ّ
طردهم من بالدهم
دالل البزري

قيس سعيّد وشهوة العسكر والسالح
محمد أحمد القابسي

يتواصل في تونس سيل التهم املوجهة إلى
رئـيــس ّ الـجـمـهــوريــة قـيــس سـعـ ّـيــد ،وتجمع
ع ـلــى أن ـ ــه ي ـخ ـطــط النـ ـق ــاب ن ــاع ــم إلطــاحــة
م ـن ـظــومــة ال ـح ـك ــم ال ـح ــال ـي ــة ،وت ـعــوي ـض ـهــا
ب ــأخ ــرى ،ي ـك ــون فـيـهــا ه ــو ال ـحــاكــم ب ــأم ــره،
الوحيد والفعلي للبالد ،وذلك اعتمادًا ّعلى
م ــا اع ـت ـبــرت ت ــأوي ــات ان ـفــراديــة و«ش ـ ــاذة»
وخ ـ ًـارج ــة عــن س ـيــاق الــدس ـتــور .وق ــد ألقى
بمناسبة عيد قــوات األمــن الداخلي،
كلمة
ّ
أعـ ـل ــن ف ـي ـهــا أن ـ ــه الـ ـق ــائ ــد األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـقــوات
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ،ف ــي خ ــرق لــدسـتــور
 2014ال ـ ـ ــذي ح ـس ــم ت ـ ـنـ ــازع ال ـص ــاح ـي ــات
ب ــن رئـيـســي الـجـمـهــوريــة وال ـح ـكــومــة ،في
مــا يتعلق بــال ـقــوات الـحــامـلــة لـلـســاح من
مؤسسة عسكرية جمهورية ومـحــايــدة ال
تـتــدخــل ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ـيــاســي ،ومــؤسـســة
أمنية محايدة وجمهورية ،وال تتدخل هي
األخرى في املجال السياسي.
ّ
سعيد هذا عن رغبة جامحة
كشف خطاب
فـ ــي احـ ـتـ ـك ــار «س ـل ـط ــة الـ ـ ـس ـ ــاح» ت ـم ـه ـي ـدًا
«الحتكار السلطة املطلقة» واملرور بالسرعة
الـ ـقـ ـص ــوى ب ــاتـ ـج ــاه ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام ال ـح ـكــم
م ــن بــرملــانــي ق ــائ ــم يـتـقــاســم ف ـيــه ال ــرؤس ــاء
الثالثة (الجمهورية والبرملان والحكومة)
ال ـص ــاح ـي ــات إلـ ــى ن ـظ ــام رئ ــاس ــي يحتكر
ف ـيــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ــام ــل مـنـظــومــة
السلطة ومختلف دوائر الحكم .أراد ّ
سعيد،
ّ
بصفة مباغتة وقاطعة وحاسمة ،ولعلها
ّنهائية ،أن يحسم مــا سبق أن أوم ــأ إليه؛
أنـ ــه ،وبـمــوجــب الــدس ـتــور وم ـع ـنــاه ،الـقــائــد
األعلى للقوات املسلحة العسكرية واألمنية
مجتمعة ،مستثمرًا تأويله بعض فصول
دستور  2014ودستور الجمهورية األولى
لسنة .1959وقد جاءت تأويالت ّ
سعيد هنا
ً
مخالفة لفصول صريحة في الدستور ،في
بــابــه األول ،تـحــت مـسـ ّـمــى امل ـبــادئ الـعــامــة،
خـصــوصــا الـفـصــل  ،17والـ ــذي يـنــص على
«اح ـت ـكــار ال ــدول ــة إلن ـشــاء ال ـق ــوات املسلحة
وقوات األمن الداخلي ويمكن ذلك بمقتضى
الـقــانــون ولـخــدمــة الـصــالــح ال ـعــام» .وبــذلــك
فصل الدستور بني القوات املسلحة وقوات
ّ
األمن الداخلي ،بما يفيد أن القوات املسلحة

يــريــدون استفزاز إي ــران بذلك ّ
لجرها إلى
ّ
الرد .وبالتالي ،تكون فرصة لإلسرائيليني
لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة تستهدف
الـ ـب ــرن ــامـ ـج ــن ،ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي وال ـ ـصـ ــاروخـ ــي
لتهديدات درجــوا على
اإليرانيني ،تنفيذًا
ٍ
إطــاق ـهــا بـ ــدءًا م ــن لـحـظــة تــولــي الــرئـيــس
األمـيــركــي الـســابــق ،ج ــورج ب ــوش ،واليـتــه
الثانية في البيت األبيض ،سنة .2005
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ن ـط ـن ــز،
وال ـه ـجــوم عـلــى مـنـشــأة بــارشــن لتطوير
ال ـص ــواري ــخ ،وغ ـيــرهــا مـمــا ب ــات ُي ـع ــرف بـ
«الهجمات الـغــامـضــة» ،تعهد اإليــرانـيــون
ّ
بـ ــالـ ـ ّ
ـرد إذا ث ـب ــت ل ـه ــم أن بـ ــادهـ ــم كــانــت
ض ـح ـيــة ّهـ ـج ــوم إلـ ـكـ ـت ــرون ــي .أم ـ ــا الـ ـي ــوم،
وبعد تبني اإلسرائيليني املسؤولية ،فقد
ٍّ
ـاس،
ع ــاد اإليــران ـيــون إل ــى الـتـهــديــد ب ــرد ق ـّ ٍ
ـرب يقررها
لكن مــن دون االن ـجــرار إلــى ح ـ ّ ٍ
أي رد ،يقول
اإلســرائ ـي ـل ـيــون .وم ــع غـيــاب
ّ
ّ
مشككون إن الهدف من البرنامج النووي
ه ــو ال ــدع ــاي ــة ل ـل ـن ـظــام اإلي ـ ــران ـ ــي وق ــوت ــه،
ّ
خصوصًا في ظل إصراره على االستمرار
به ،على الرغم من وصول مواطني البالد
إل ـ ــى ح ــاف ــة الـ ـج ــوع ف ــي ب ـع ــض امل ـن ــاط ــق،
وتطبيق مئات العقوبات الدولية عليها،
وع ـ ــزل إيـ ـ ــران ع ــن مـحـيـطـهــا وعـ ــن ال ـعــالــم
ّ
وحــرمــانـهــا تصدير نفطها وغــازهــا وكــل
م ــا ت ـن ـت ـجــه ،ب ـس ـب ـبــه وب ـس ـب ــب ال ـبــرنــامــج
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى س ـلــوك ـيــات ـهــا

ال ـعــدوان ـيــة ف ــي ع ــدد م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة.
وه ـنــا ُي ـط ــرح سـ ــؤال وج ـ ــودي ع ــن مــاهـ ّـيــة
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ودوره ،هل
يخدم عملية تنمية الـبــاد وإدخــالـهــا في
ّ
املتقدمة،
عالم التكنولوجيا والصناعات
أم هــدفــه تــأمــن ال ـفــرصــة لـهــا لتنصيبها
فــي مــرتـبــة الـ ــدول املـتـقــدمــة (أو العظمى)
ف ــي املـ ـج ــال ال ـع ـس ـك ــري ،م ــع م ــا ي ـم ـكــن أن
يـحـمـلــه ه ــذا األمـ ــر م ــن ق ـلــة اس ـت ـق ــرار ،في
ّ
منطقةٍ تنظر دولـهــا بعني الريبة إلــى كل
مــا تنتهجه إي ــران فــي امل ـجــال ال ـنــووي أو
الصاروخي أو حتى العسكري التقليدي.
إن ك ــان املـ ــراد مــن ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي هو
املـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي تـ ـط ــوي ــر إي ـ ـ ـ ــران وت ـن ـم ـيــة
اقتصادها ،فقد كان له الــدور السلبي في
ه ــذا املـ ـج ــال ،م ــع تـكــالـيـفــه امل ـب ــاش ــرة ومــع
ّ
املتكررة
الخسائر التي سببتها الهجمات
عـلـيــه ،وم ــع مــا جـلــب لـهــا مــن غـضــب دول
كثيرة ،وزاد فــي عزلتها وتخلفها .كذلك
ّ
ف ــإن الـعـقــوبــات ال ـتــي ُصـ َّـبــت عـلــى رؤوس
اإليرانيني بسبب هــذا البرنامج ،أوصلت
ال ـبــاد إل ــى حــافــة االن ـه ـيــار ،مــع األم ــراض
واملـصــاعــب الـتــي بــات االقـتـصــاد اإليــرانــي
ي ـعــان ـي ـهــا .هـ ــذا م ــن دون ح ـس ــاب تكلفته
غ ـيــر املـ ـب ــاش ــرة ،املـتـمـثـلــة ب ـف ــرض ال ـعــزلــة
عـلــى إي ــران وف ــات ــورة ه ــذه الـعــزلــة امل ـقـ ّـدرة
بعشرات ،وربما مئات ،مليارات الدوالرات.
(كاتب سوري)

ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ـت ــن تـ ـعـ ـن ــي ب ـص ـفــة
ّ
حـصــريــة ال ـقــوات الـعـسـكــريــة .واملــاحــظ أن
س ـعـ ّـيــد ق ـفــز ع ـ ًـن ال ـ ّف ـصــل  ،18الـ ــذي يصف
الجيش صراحة بأنه «قوة عسكرية» وعن
ّالفصل  19الذي قال عن األمن الوطني فقط
إنه «أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ األمن
والـنـظــام الـعــام وحـمــايــة األفـ ــراد» .ويــذهــب
ّ
ّ
سعيد إلى أبعد من ذلك ،معتبرًا أن القانون
املنظم للتعيينات في املناصب العليا غير
ٌ
دس ـت ــوري ،وه ــو ق ــان ــون يــوكــل التعيينات
األمنية إلى رئيس الحكومة ،والذي هو في
الحالة التونسية وزير الداخلية بالنيابة.
ّ
سعيد هذه خطيرة،
تعتبر انزالقات قيس
ومتناقضة مــع القسم الــذي أصبح بــه هو
ّ
نـفـســه رئ ـي ـســا فـعـلـيــا ل ـل ــدول ــة ،وم ـع ـنــاه أن
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـج ـبــر ع ـلــى اح ـت ــرام
الــدسـتــور والـتـشــريــع ،كما يـنـ ّـص على ذلك
بوضوح الفصل « :76وأن ّ أحترم دستورها
وتـشــريـعـهــا» .وواضـ ــح أن ــه اسـتـغــل غـيــاب
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة املـعـطـلــة مـنــذ خمس
سـ ـن ــوات ،وال ـت ــي أعـ ــاد م ـش ــروع قــانــون ـهــا،
ّ
قبل أيام ،إلى البرملان ،بتعلة تجاوز الزمن
القانوني الــذي كان من املفروض أن تنجز
ف ـيــه ،وذل ــك لتمطيط صــاحـيــاتــه ،لتشمل
وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
ّ
سعيد
وقــد رفـضــت ق ــراءات عــدة تــأويــات
ً
ه ــذه ،والـتــي فـجــرت ج ــداال سياسيًا حــادًا،
ً
وسيال من ردود الفعل والتعليقات ،ومنها
ق ـ ــول رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة هـ ـش ــام املـشـيـشــي
ّ
إن تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئـ ـي ــس «خ ـ ــارج ـ ــة عــن
داع للقراءات الفردية
السياق ،وليس هناك
والـ ـش ــاذة» ف ــي تـلـمـيــح مٍـنــه إل ــى م ــا ت ـ ّ
ـورط
ّ
سعيد في متاهات التأويل والتعسف
فيه
ع ـلــى ن ــص دسـ ـت ــوري واضـ ـ ــح .ك ـمــا انـتـقــد
ّ
سعيد خطابًا استفزازيًا ومحرجًا،
توجيه
ب ــدا فـيــه ه ــذا األخ ـيــر قــاضـيــا لـلــدسـتــور ،أو
ّ
أس ـتــاذًا أم ــام طلبته ،ع ــاوة عـلــى أن املـقــام
غـيــر امل ـقــام ،إذ تــوجــه سـعـ ّـيــد بخطابه إلــى
عـسـكــريــن وأم ـن ـيــن ف ــي مـنــاسـبــة وطـنـيــة
مـعـلــومــة ،يحكمها أم ــر ج ـم ـهــوري يــومــي،
وبحضور رئيسي الحكومة والبرملان ،مرة
بالهمز وأخ ــرى باللمز ،مـ ّ
ـؤسـســا لسردية
اتصالية مــرة أخــرى ،تعمل على استنزاف
صورتيهما أمام الجميع ،كاشفًا عن رغبته

زج قيس سعيّد
ّ
تونس في منعرج
خطير ،فأصبحت
الدولة ومؤسساتها
في خطر
ّ
ّ
ّ
وامللحة في ترذيلهما ،ومــؤكـدًا أن
الدفينة
سلطته هــي املـطـلـقــة .وبـ ًـذلــك ج ــاءت ردود
الـفـعــل الـعــريـضــة راف ـض ــة شــراهــة الــرئـيــس
ً
ونهمه للحكم املطلق ،وصــوال إلــى اعتبار
الــرئـيــس مستهترًا بــالــدسـتــور والتشريع،
ومتهيبًا لالنقضاض على دولــة القانون.
وق ــد يـقـتـضــي الـ ـح ــال ،ك ـمــا دع ــا بـعـضـهــم،
ّ
إلى وقفة صارمة من كل القوى السياسية
واملدنية واملؤمنة بالديمقراطية والرافضة
وقع أقدام العسكر ورائحة السالح ،حماية
لالنتقال الديمقراطي ،وردع ــا للعبث قبل
انفالت الوضع .وقد ربطت هذه التخوفات
وال ـهــواجــس الـتــي أعلنتها نـخــب مـتـعـ ّـددة
ب ــن م ــا أعـلـنــه س ـعـ ّـيــد ،ف ــي خـطــابــه أخ ـي ـرًا،
وزيارته قبل أيــام القاهرة ،التي عاد منها
معلنًا في الليلة نفسها ،من جامع الزيتونة
ّ
وبمناسبة حلول شهر رمضان ،أن الله مع
املـسـلـمــن ول ـيــس م ــع ًاإلس ــام ـي ــن .وبــذلــك
ّ
سعيد صراحة عن حربه مع حركة
يكشف
الـنـهـضــة وح ـل ـفــائ ـهــا ،خ ـصــوصــا رئـيـسـهــا
ـواب ،راشــد الغنوشي.
ورئـيــس مجلس الـنـ ً
وق ــد أصـبـحــت واض ـحــة القطيعة اآلن بني
ّ
سعيد ورئيسي الـبــرملــان والحكومة ،وها
ه ــو ال ــرج ــل يـحـتـكــر ت ــأوي ــل ال ــدس ـت ــور في
الـعـلــن ،وف ــق شـهــوتــه وسـعـيــه إل ــى احتكار
سـلـطــة ال ـس ــاح .وال ـخ ــوف أن تـتـطــور هــذه
الـشـهــوة ل ـتـ ّ
ـزج الـجـمـيــع فــي الـسـيــر بــأرض
السكاكني الطويلة.
(كاتب تونسي)

ّ
ّ
ب ــاد ال ـشــام مـقـ َّـسـمــة ،مـفــتـتــة ،م ــوزع ــة بني
م ـ ـحـ ــاور ،م ـت ـح ــارب ــة ،م ـض ـ ّـرج ــة بــدمــائ ـهــا
والجئيها .ولكن وال مرة َ
بدت َّ
موحدة كما
هي اآلن .ال سياسيًا ،أقصد ،وال «فكريًا»
أيضًا ،إنما بــذاك املصير الغريب ،الطارد
أبناء البلد من بالدهم.
م ــن األول :اإلســرائ ـي ـل ـيــون ،بــإعــانـهــم عن
تــأس ـيــس دول ـت ـه ــم ،عـ ــام  ،1948أخ ــرج ــوا
مـ ـ ـئ ـ ــات اآلالف مـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن مــن
ديــارهــم ،وحـ ّـولــوهــم إلــى الجـئــن فــي دول
ال ـج ــوار .والح ـقــا ،ألص ـحــاب الـحـظــوظ من
بينهم ،هجرة ثانية ،مضطربة ،مؤقتة ،أو
مطمئنة في بالد الله الواسعة .وخالل تلك
ْ
والقلقة ،احتاج
املطمئنة منها
الهجرات،
ِ
كــل فــرد فلسطيني نــال جــائــزة العيش أن
يفعل ما يفعله كل من خرب بيته :أعــادوا
ب ـنــاء حـيــاتـهــم ،كــأنـهــم يـسـتــأنـفــونـهــا .أمــا
ال ــذي ــن «ب ـ ـقـ ــوا» ،أو «عـ ـ ـ ــادوا» إلـ ــى الـضـفــة
ُ
ال ـغــرب ـيــة والـ ـقـ ـط ــاع ،ف ـلــم ت ـخ ــل حـيــواتـهــم
م ــن االهـ ـت ــزاز ،م ــن الـ ـع ــذاب ،أو م ــن الـحـلــم
باملغادرة يومًا ما .فيما أقرانهم من الذين
لــم يـخــرجــوا سـنــة الـنـكـبــة ،فـهــم منتقصو
ّ
الـ ـحـ ـق ــوق ،ال تـ ـق ــل ح ـي ــوات ـه ــم اض ـط ــراب ــا
وقلقًا مــن خطط ّ الحكومات اإلسرائيلية
املتعاقبة عـلــى الــنـيــل مــن أدن ــى حقوقهم.
واملجموعتان تتأرجح مصائر أصحابهما
بني أيادي غيرهم ،ال بني أياديهم.
مــن اآلخ ــر :ال ـســوريــون عــرفــوا ،ط ــوال هــذه
األث ـ ـنـ ــاء ،ن ــوع ــن م ــن ال ـ ُـس ـ ُـب ــل :االن ـق ــاب ــات
الـعـسـكــريــة املـتـتــالـيــة ،الـتــي خلطت أوراق
بـعــض مــواطـنـيـهــا ،فــرح ـلــوا ،أو هــاجــروا،
أفـ ــرادًا م ـعــدوديــن ،لـيــس أك ـثــر .وبـعــد هــذه
املرحلة ،أتى االستقرار املديد لحكم حافظ
حربي  1967و ،1973لم ّ
األسد .رغم َ
تتبدل
ح ـيــوات ال ـســوريــن كـثـيـرًا ،إال ع ــام ،1982
ّ
ع ـن ــدم ــا شـ ــن األس ـ ــد ح ـم ـلــة دمـ ــويـ ــة ،شـبــه
س ـ ّـريــة ،عـلــى «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» ،وعلى
آالف من
مدينة حـمــاه ،فتبعثرت حـيــوات
ٍ
ال ـس ــوري ــن ،فـيـمــا ال ـس ـجــون كــانــت تطبق
عـلــى كــل مــن ت ـسـ ّـول لــه نـفـســه نـقــد األس ــد،
أو االن ـت ـم ــاء ل ـحــزب غ ـيــر أح ـ ــزاب «الــزي ـنــة
ّ
التقدمية  -الــوطـنـيــة» ،الـتــي كــان يتباهى
بها حزب البعث الحاكم .والفلسطينيون
ال ــذي ــن اسـتـقـبـلـتـهــم س ــوري ــة س ـنــة الـنـكـبــة
كانوا أوفــر الفلسطينيني حظًا بالحقوق،
مـ ـث ــل الـ ـت ــي «يـ ـتـ ـمـ ـت ــع» بـ ـه ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــون.
االستقرار الذي أرساه األسد كان من النوع
األمني البوليسي إذن .تستمر الحياة على
مـنــوالـهــا ال ـســابــق ،عـلــى رتــابــة سجونها،
على هنائها أيضًا ،تسيطر عليها قبضة
من حديد.
ً
بقيت هــذه القبضة ناجحة ،عامرة ،حتى
ان ــدالع الـثــورة السورية ضــد بشار األســد

الجئون سوريون في لبنان (جوزف عيد/فرانس برس) ّ

ونظامه .ومن يومهاُ ،د ِّمرت حيوات ثالثة
عشر مليون سوري ،ومعهم عشرات اآلالف
م ــن الفلسطينيني  -ال ـس ــوري ــن :نصفهم
خــارج ســوريــة ،واآلخــر في داخلها .يعني
تقريبًا ،بدفعة واح ــدة ،ومــن دون تمهيد
كما حصل مع الفلسطينيني الذين كانوا
يواجهون الهجرة اليهودية إلى فلسطني
قـبــل تــأسـيــس إســرائ ـيــل بـسـنــوات  ..خــرج
ثــاثــة عـشــر مـلـيــون سـ ــوري م ــن بـيــوتـهــم،
ّ
ليؤسس
واألرج ــح أن أيــا منهم لــن يـعــود،
خـ ـ ــارج الـ ـبـ ـي ــت أو خـ ـ ــارج الـ ــوطـ ــن ح ـي ــاة
جديدة ،ولــو تحت خيمة بالستيك ،حتى
لو كان قد تجاوز الخمسني أو الستني من
ُ
العمر .وهنا ال تنسى تفاصيل حياة الذين
«ب ـقــوا» مــن الـســوريــن تحت قبضة بشار
األســد أو املجموعات اإلسالمية املسلحة
في الشمال ،أو الكردية في شمال الشرق.
و«العادي» أن حياة هذه املاليني يشوبها
ّ
أل ــف تــوتــر وإذالل وح ــرم ــان ،كــي ال نقول
تدمير لحياة أو لبيت...
بني األول واألخير ،بني سورية وفلسطني
لبنان .قدرته على تدمير الحيوات تعود
إل ــى اسـتـقــالــه عـلــى األق ــل :مــن وقـتـهــا ،أي
م ـنــذ ث ـمــانــن س ـن ــة ،ل ــم يـنـعــم ل ـب ـنــان بــأي
عـشــر س ـنــوات متتالية مــن «االس ـت ـق ــرار».
ْ
ّ
املتنوعة
تكاد سنوات حروبه املتسلسلة،
ّ
ّ
األش ـكــال ،أن تشكل محطة شبه منتظمة
إلشعال النار في البيوت واألفــراد ،وكسر
ً
خط حياتهم ،يمينًا وشماال.
وال ت ـتــوقــف عـمـلـيــة ال ـتــرح ـيــل م ــن لـبـنــان
على تلك املحطات الدموية .إنما علينا أن
نحسب ،من بني حيوات األف ــراد ،القرارات
التي اتخذها عدد كبير منهم بالهجرة في
ُ
أوقات اعتبرت «قابلة لالستقرار ،»...فيما
ٍ
ُ
الهجرة املؤقتة كانت غالبًا تتبع بهجرة
قصص
أخرى ،نهائية ...إلى ما هنالك من
ٍ
مـ ّ
ـدوخــة .تقاليد الهجرة اللبنانية األكثر
ّ
من مئوية ،هي وحدها التي سهلت على

الـلـبـنــانـيــن عـمـلـيــة ط ــرده ــم م ــن أرض ـه ــم،
طوال تلك العقود ،وجعلتهم «مهاجرين»،
ّ
ال «الجـ ـئ ــن» ،أي أقـ ــل بــؤســا وش ـظ ـفــا من
نظرائهم السوريني والفلسطينيني.
ل ـل ـم ـقــارنــة ف ـق ــط :م ـقــابــل قـ ــوة ال ــدف ــع هــذه
ال ـ ـتـ ــي أخ ـ ــرج ـ ــت ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـثـ ــاثـ ــة مــن
َ
ديــارهــا ،وقــلـبــت حياتها وحـيــاة أفــرادهــا
رأس ــا عـلــى ع ـقــب ،مـقــابــل ه ــذه «األوطـ ــان»
التي لــم تحتضن أبـنــاء هــا ،أكــان املسؤول
عـنـهــا إســرائـيـلـيــا ،عــرب ـيــا ،أو أمـيــركـيــا ...
ً
إل ـي ـ َـك مـصــر م ـث ــا :ال ـطــاف ـشــون مـنـهــا قبل
استالم أنور السادات الحكم ،كانوا قالئل،
وعليهم قيود ،والكتلة األكبر منهم عرفت
بـ«مصريي الشام» ،وهم أثرياء تضايقوا
م ــن س ـيــاســة ع ـبــد ال ـنــاصــر االق ـت ـصــاديــة.
بعد ذلــك ،مــع عهد سـ ّـمــاه انفتاحًا ،أصــدر
السادات دستور  ،1971تسمح فيه الدولة

تكاد سنوات حروب
لبنان المتس ْلسلة،
المتنوعة األشكال ،أن
ّ
ّ
ّ
محطة شبه
تشكل
منتظمة إلشعال النار
في البيوت واألفراد
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مصر وتركيا...
موعد على ضفاف المتوسط
ياسر أبو هاللة

في الوقت الذي كان مدير املخابرات التركية ،هاكان فيدان ،يضع اللمسات األخيرة مع
املسؤولني املصريني ،إلعادة العالقات التركية املصرية ،وتجاوز األزمــات التي مرت
بها ،كانت اإلمارات تؤسس حلف شر مع دولة االحتالل واليونان وقبرص ملواجهة
تركيا ومصر .ويعكسهذا املشهد تحوالت كبيرة في منطقتنا ،لعل أبرزهاانتقال
ساحة الـصــراع من البحر إلــى البحر ،فالصراع على البحر األبيض املتوسط ليس
جديدا ،بقدر تصاعده في ظل اكتشافات الغاز ،سواء القائمة أو املوعودة .تراجعت
ّ
واضطرت مصر واألردن إلى االعتماد على غاز العدو
احتياطيات الغاز املصري،
بشكل كبير الذي حصد الحصة الكبرى من االكتشافات.
من املبكر القول إن مصر غــادرت تماما تحالفها السابق مع إسرائيل واإلم ــارات،
تحالف مع تركيا ،فمصالح مصر عبد الفتاح السيسي ال تزال قائمة
وانتقلت إلى
ٍ
مع االثنتني ،وخصوصا أنها في وضع من التراجع مع اإلدارة األميركية الديمقراطية،
على خــاف أي ــام إدارة تــرامــب .وال يقلل الـحــذر فــي الـتــوقـعــات مــن قيمة التحوالت
االستراتيجية ،فعلى الرغم من التقارب الشديد بني مصر واإلم ــارات والسعودية،
ومن خلفهم إسرائيل في ظل حكم السيسي ،إال أن القاهرة حافظت على عالقات
مــع إي ــران ،مــا تجلي فــي رفضها املشاركة فــي حــرب اليمن ،على الــرغــم مــن إلحاح
الرياض وأبوظبي على املشاركة ،ولو بكتيبة رمزيا .وكان هذا من املمكن أن ّ
يتكرر
مع تركيا ،لوال املوقف املبدئي ّ
الحاد الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أوردوغان عقب
مجزرة ميدان رابعة العدوية صيف العام  ،2013ودعمه الكامل اإلخــوان املسلمني
واحتضانهم .وليس متوقعا من كل بلد أن يغير جلده السياسي لبناء تحالفات.
ولعل األتراك والروس واإليرانيني ّ
يقدمون درسا في العالقات الدولية عامليا .يتقاتلون
في منطقة ويتحالفون في أخــرى .سياسيا ،أعــاد وزيــر الخارجية التركي ،مولود
جاوويش أوغلو ،التأكيد على موقف بالده من جماعة اإلخوان املسلمني ،بوصفها
حركة سياسية ال إرهــابـيــة .وفــي األث ـنــاء ،خففت لهجة قـنــوات املـعــارضــة املصرية
اإلخوانية التي تبث من تركيا تجاه السيسي ،وهذه مقاربة معقولة ترضي املعارضة
ً
والنظام ،وربما تفتح في املستقبل أفقا للوساطة.
ترجع التحوالت الكبيرة في تركيا إلــى نظرية «وطــن أزرق» التي طرحها قوميون
أتراك ،وخصوصا قائد سالح البحرية التركي السابق ،سامغور دنتش ،الذي حول
ّ
البحرية التركية إلى األقوى في املنطقة ،وصاغ استراتيجية «وطن أزرق» التي تبناها
أردوغــان .أعاد األميرال املتقاعد سرد عقيدة «الوطن األزرق» خالل مؤتمر في عام
 2006تحت قيادة املركز البحري التركي .خــدم في البحرية التركية حتى ،2012
ولديه سنوات عديدة من الخبرة العملية والقيادة .وبحسب رؤيته ،يحق لتركيا امتالك
منطقة بحرية كبيرة تمتد على البحر األبيض املتوسط وبحرإيجه والبحر األسود،
ً
والتي تبلغ مساحتها ،وفقا لألدميرال التركي ،سام غوردونيبس 462 ،ألف كيلومتر
مربع ،بما في ذلك املياه االقتصادية التابعة لقبرص والجزر اليونانية ،مثل رودس
وكاستيلوريزو (أو جزيرة كريت).
ً
ً
ووفقا لغوردونيبس ،يجب تغيير الوضع الراهن ،وهو ما يعتبره إذالل التفاقيات
العام  ،1920واتفاقيات استسالم اإلمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العاملية
األولى .ال تستطيع تركيا االنفراد بالبحر األبيض املتوسط ،لكنها تستطيع أن تبنى
شراكات مع العالم العربي ،وخصوصا مصر في مواجهة دولة االحتالل التي تسرق
ٍ
األرض والبحر وما تحته من غاز ،والشراكة مع ليبيا قد تكون البداية فقط .ويؤمل أن
تنجح الشراكة العربية اإلسالمية في البحر املتوسط ،وأن يكون ّ
التحول استراتيجيا
ال تكتيكيا .ويبقى السؤال :هل توجد شواطئ لإلمارات على املتوسط؟ وملاذا التحالف
مع اسرائيل حتى في مواجهة مصر؟

المغرب :أين النقابات؟
ملــواطـنـيـهــا بــال ـه ـجــرة ،الــدائ ـمــة واملــؤق ـتــة،
ف ـكــانــت الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مـنـهــم تـخـتــار
الثانية ،املؤقتة ،في دول الخليج أساسًا،
(باتفاقات مــع الحكومة املصرية) وقليل
مــن األفـ ــراد إل ــى دول أوروب ـي ــة وأمـيــركـيــة.
وأخيرا فقط ،الرئيس املصري عبد الفتاح
الـسـيـســي أطـلــق الـعـنــان ل ـخــروج اإلخ ــوان
املسلمني من مصر ،أو التواري ،أو السجن
َ
ويمكنك املقارنة
املــؤبــد .ولكن بــاإلجـمــال،
بــن ح ـيــاة ال ـفــرد امل ـص ــري ،املـسـتـقــر ،على
ّ
ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ح ــروب ــه وه ـ ــزات ـ ــه ،وح ـي ــاة
الفلسطيني ،اللبناني ،والسوري اليوم...
اآلن ،ع ـ ــودة إلـ ــى ت ـلــك ال ـش ـع ــوب ال ـثــاثــة:
أقــدارهــا ال تشبه إال نفسها .ولـكــل واحـ ٍـد
ُ
م ــن ه ــذه ال ـش ـعــوب واألف ـ ــراد ق ـصــة ت ــروى
عن املسار الــذي اتخذته حياته .وبصرف
الـنـظــر عــن اخ ـتــاف األش ـك ــال وال ـتــواريــخ،
فإن نقطة واحدة تجمعهم .على الرغم من
أن السوري ُدمرت حياته جهارًا ومتأخر ًًا،
بـعــدمــا كــانــت هـيــاكــل ه ــذه الـحـيــاة ْ
مبنية
على طني الخوف ،بعد سنوات وعقود من
التدمير اآلخر ،اللبناني والفلسطيني ،فإن
النقطة البديهية التي تجمع الثالثة هي
أنهم لم ينعموا باالستقرار في ٍّ
أي من تلك
الفترات القريبة والبعيدة.
واالستقرار يعني أشياء كثيرة :إنه ّ
يؤمن
الديمومة والـتــوازن والتراكم واالستدامة
(ك ـ ـ ــام ال ـت ـن ـم ــوي ــن) والـ ـثـ ـق ــة وال ـت ـم ــاس ــك
والـقــاعــدة املتينة ألي فـكــرة ،ألي مشروع.
وكل هذه ِّ
املقومات هي من الشروط الدنيا
لحياة األف ــراد السليمة الـتــي بواسطتها
تستطيع الشعوب ،عبر أفرادها ،أن تبني
العائلة واملهنة واملوهبة والطاقة واملوارد
والـ ـغ ــرامـ ـي ــات وال ـ ـصـ ــداقـ ــات والـ ـع ــاق ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،األحـ ـي ــائـ ـي ــة ،وامل ـن ــاط ـق ـي ــة،
واالقتصاد املنتج طويل املدى .باختصار،
أن تـ ـك ــون ل ـه ــم ي ــد ف ــي ت ـق ــري ــر مـصـيــرهــم
ال ـش ـخ ـصــي وال ـ ـعـ ــام ،ف ـمــن دون أن تـكــون
لهم هــذه الـحـيــاة ،ال يمكنهم أن يسعدوا،
أو ي ـب ـن ــوا ،أو ي ـث ــاب ــروا ،أو ي ـن ـط ـل ـقــوا ،أو
يـحــافـظــوا عـلــى انــدفــاعـتـهــم ،أو شغفهم..
كما ّ
يودون.
إنـ ــه الـ ـج ــذع امل ـش ـت ــرك ب ــن هـ ــذه ال ـش ـعــوب
ينب استقرارًا،
الثالثة :تاريخهم القريب لم ِ
إال االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـق ـ ـسـ ــري .وال ب ــال ـت ــال ــي
استطاعوا أن يربحوا من أجــدادهــم إرثــا،
أو درسـ ـ ـ ــا ،أو يـ ـخ ــوض ــوا ف ــي املـ ـش ــاري ــع،
أو ي ـكـ ِّـونــوا ب ــدائ ــل ،أو ي ـس ـعــدوا بــالـحـيــاة
ب ـب ـســاطــة ،ك ـمــا ي ـسـعــد ال ـب ـشــر ف ــي أن ـحــاء
امل ـع ـمــورة .ال تـ ّ
ـوحــدهــم لـغــة أو مــؤامــرة أو
ّ
ثقافة أو أطماع ،قدر ما يوحدهم طردهم
من ديارهم ،بوتائر مختلفة ،وممتدة على
عقود.
(كاتبة لبنانية)

محمد أحمد بنّيس

ّ
تتجدد األسئلة بشأن النقابات
مع تزايد مظاهر االحتقان االجتماعي في املغرب،
ودورهــا املفترض في الحد من هــذا االحتقان ،وإيجاد حلول للملفات االجتماعية
ّ
العالقة ،وال سيما في ظل التداعيات التي ُيرتقب أن تخلفها الجائحة بعد انحسارها.
ُ
والواقع أن أحد عناوين ّ
تراجع
التحول الذي شهده املغرب خالل العقدين املنصرمني
دور النقابات ،وعجزها عن مجاراة املتغيرات العميقة التي يرتبط جزء منها بالعوملة،
ّ
وصـعــود الليبرالية املـتــوحـشــة ،وتـحــكــم املــؤسـســات املــالـيــة الــدولـيــة فــي السياسات
االقتصادية واالجتماعية للدول النامية ،بينما يرتبط الجزء اآلخر باختالل ميزان
القوى بني السلطة واملؤسسات الوسيطة ،وتراجع قدرة األحزاب الكبرى على توظيف
أذرعها النقابية لتحسني شروط التفاوض مع السلطة ،بعدما اندمجت في بنيات هذه
األخـيــرة ،وخصخصة القطاعات االجتماعية الحساسة ،وتفقير فئات واسعة من
الطبقة الوسطى الحضرية .وقد بلغ هذا التراجع ذروته خالل العقد األخير مع انكفاء
ّ
استجدت مــع النسخة
النقابات ،وانصرافها عــن االشتباك باألسئلة الكبرى التي
املغربية مــن الربيع العربي التي قادتها حركة  20فبراير ،التي نجحت فــي إعــادة
تعريف املسألة االجتماعية بربطها بإعادة توزيع الثروة ،وفك االرتباط بني السلطة
ُ
والثروة ،ومراجعة سياسات التنمية املعتمدة ،وهو ما اعتبر رفضا لسردية الحوار
االجتماعي التي رهنت هذه املسألة بحسابات الفاعلني السياسيني (السلطة وأحزاب
الحركة الوطنية) .ومــع ّ
تجدد دورة االحتجاج الجديد في الريف وجــرادة والفنيدق
وغيرها ،ازدادت الفجوة اتساعا بــن النقابات والــواقــع ،فــي ظــل عجزها عــن إنتاج
ّ
ُ
تسويات تخفف من االحتقان االجتماعي الذي بات يغذي هذا االحتجاج.
ٍ
وبما أن السياسة ،مثل الطبيعة ،ال تقبل الفراغ ،فقد أفضى انحسار فاعلية النقابات
إلى ظهور فاعلني جدد ،أمام اإلجهاز الذي بدأت ّ
تتعرض له املكتسبات االجتماعية
التي حازتها الطبقة الوسطى نتيجة السياسات االقتصادية واالجتماعية املتبعة.
وشكلت التنسيقيات أبــرز فاعل في هذا الصدد ،إذ نجحت ،في سنوات قليلة ،في
الـتـحـ ّـول إلــى رقــم أســاســي فــي حــركــة االحـتـجــاج الـجــديــد ،وال سيما بعدما أخفقت
ّ
التصدي لحزمة اإلصالحات الهيكلية التي قادتها السلطة في السنوات
النقابات في
األخيرة ،واملتمثلة أساسا في إصالح أنظمة التقاعد وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية.
وإذا كــانــت قــواعــد اللعبة تــأبــى اسـتـيـعــاب هــذه التنسيقيات فــي الـحـقــل املؤسسي
ّ
املتحرر من الحسابات الحزبية والنقابية ،فإن
الرسمي ،بسبب خطابها االجتماعي
بتحوالت داخل
استمرارها في بناء أشكال جديدة من التعبئة االجتماعية ينبئ
ٍ
الحقل االجتماعي يصعب ّ
التكهن بمآلها.
في السياق ذاته ،لم يكن إخفاق النقابات في تجديد آليات اشتغالها بعيدا عن معضلة
الديمقراطية الداخلية ،فقد كان ّ
لتمسك القيادات النقابية التقليدية بمواقعها دور في
ُّ
باد أصاب مختلف هياكلها ،ما انعكس ،بالضرورة ،على أدائها في مواجهة
س ٍ
تكل ٍ
السلطة وأربــاب العمل والقوى االجتماعية املحافظة .كما كان الرتباطها باألحزاب
السياسية ،على اخـتــاف أطيافها ،دور ،أيـضــا ،فــي مــا آلــت إلـيــه أوضــاعـهــا نتيجة
ارتهانها لحسابات هذه األحزاب التي تتغير من ظرفية إلى أخرى .وقد كان داال ،على
سبيل املثال ،كيف توازى الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي الذي
يقود الحكومة مع صعود ذراعه النقابي (االتحاد الوطني للشغل باملغرب) ،في إعادة
إنتاج ألحد أكبر مآزق العمل النقابي في املغرب .إخفاق النقابات املغربية في التفاعل
ٍ
اإليجابي مع املتغيرات الحاصلة ّ
حولها إلى قوة اجتماعية محافظة ،تكاد رؤيتها
للمسألة االجتماعية تتقاطع مع تلك التي تتبناها السلطة والنخب وأرباب العمل .ومن
هنا ،هذا النجاح الالفت الــذي ما فتئت تحققه السلطة في تمرير مراجعات جذرية
ّ
لخيوط املعادلة املتحكمة في هذه املسألة ،سواء في القطاع العام من خالل إعادة النظر
في املرتكزات األساسية التي نهض عليها منذ االستقالل ،أو في القطاع الخاص من
خالل التشديد على دور «السلم االجتماعي» بني أربــاب العمل والعمال في تعزيز
تنافسية االقتصاد الوطني ومواجهة ّ
تحديات العوملة.
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عودة السؤال مع رحيل ميشيل كيلو
سوسن جميل حسن

مع كل مــوت لشخصية عامة أو مؤثرة في
الــراهــن ال ـســوري ،تسترجع الــذاكــرة لحظة
مشابهة ،وما رافقها من سجال في الشارع،
وك ــأن الــزمــن ال ي ـت ـحـ ّـرك ،وال ـطــاقــة الكامنة
ف ـي ــه ت ـت ـقــد وت ـت ـف ـ ّـجــر م ــن ج ــدي ــد أق ـ ــوى مــن
ّ
السابق .تذكرني وفــاة الكاتب والسياسي
السوري املعارض ،ميشيل كيلو ،بلحظات
ُ
كتبت مرة ،بعد
مشابهة ،وتعيدني إلى ما
رحيل املفكر السوري صــادق جــال العظم،
فــي مـقــالـتــي املـعـنــونــة «لـيــس رث ــاء لـصــادق
جالل العظم» ،من على هذا املنبر (العربي
الـجــديــد) ،والـتــي كــانــت فــي الــواقــع رث ـ ً
ـاء له،
«ال أج ـي ــد الـ ــرثـ ــاء ،وال أع ـ ــرف أن أح ـ ــزن إال
ب ـم ـف ــردي ،ف ـحــزن ال ـف ـقــد أم ــر شـخـصــي كما
متطرف في ّ
ّ
ّ
ذاتيته ،املشاعر
ذاتي
أفهمه ،بل
ّ
التي يتركها فرد رحل تولدها الفجوة التي
تزداد عمقًا واتساعًا مع الزمن ،فجوة املكان
الشاغر الــذي كــان مليئًا بالحياة مفتوحًا
على احـتـمــال املــزيــد ،عصيًا على االكـتـفــاء،
لكن صادق جالل العظم لم يكن إنسانًا ذاتيًا
ً
بالنسبة ّ
إلي ،فأنا بالكاد صافحته مرة قبل
أكثر من ثمانية أعــوام (حــن كتبت املقالة)
مـصــادفــة فــي دمـشــق عندما كنت بصحبة
الراحلة إلهام زوجة ممدوح عدوان».
كذلك فإنني بالكاد التقيت بميشيل كيلو
مرتني منذ مدة طويلة في إحدى السهرات
ّ
في مدينتي الالذقية ،لكنني أكــن لشقيقه،
زميلي في املهنة الدكتور (الطبيب) عيسى
كيلو ،كل الود والتقدير ،ما يفتح بابًا على
ح ــزن شـخـصــي أي ـض ــا .ل ـك ــن ،ه ــل يـمـكــن أن
ّ
شخصيات انشغلت بالقضايا
يمر رحيل
ٍ
العامة ،وساهمت في طرح األفكار الفاعلة
حزن كبير،
في إنارة الوعي العام،
من دون ّ ٍ
ّ
ـأمــل وتفكر
ـوف فــي لـحـظــات تـمـ ّـعــن وتـ
ووقـ ـ ٍ
ف ــي ال ـح ــال ــة الـ ـس ــوري ــة ،وفـ ــي تـ ـج ــارب تـلــك
الشخصيات؟
لقد دارت السجاالت الحامية بني شريحة
كبيرة من السوريني على صفحات التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وك ـ ـمـ ــا هـ ــي ال ـ ـع ـ ــادة أداروا
حــروبـهــم ال ـعــارمــة بـكــل مــا أوتـ ــوا مــن قــدرة
وع ــزم عـلــى املـحــاسـبــة ،وأن يـكــون بعضهم
ّ
دي ــان ــا ت ـجــاه ب ـعــض ،عـلــى مــذبــح الــوطـنـيــة
واإلخــاص والتفاني في مواجهة املؤامرة
ّ
طرف يبيح
يتعرض لها وطنهم ،وكل
التي
ٍ

لـنـفـســه ام ـت ــاك ال ـح ــق ال ـح ـص ــري بــالــوطــن
وال ــوط ـن ـي ــة وم ـ ـجـ ــازاة اآلخـ ـ ــر ومـحــاسـبـتــه
بــأق ـص ــى م ــا ي ـس ـت ـط ـيــع ،ب ــاع ـت ـب ــاره أوص ــل
إلى ما وصلت إليه ،وهنا القضية.
البالد ّ
املوت حق وحقيقة .هذا بديهي ،مع أن املوت
ف ــي س ــوري ــة ات ـخــذ س ـيــاقــات أخـ ــرى .ومل ــوت
ميشيل كيلو الــذي أمضى أكثر مــن نصف
عـمــره فــي الـنـضــال ،وف ــي املـعـتـقــات فـتــرات
عديدة ،بجائحة كــورونــا ،وقــع مغاير ،لكن
مــا ال ي ـمــوت هــو ال ـف ـكــرة ،فـكـيــف بـفـكـ ٍـر تــرك
قواعده ومبادئه وأهدافه بني أيدي من هم
ّ
بحاجة إليه ،وشكل بالنسبة إلــى األجيال
بيانات الستلهام تجاربهم
القادمة قاعدة
ٍ
ف ــي ب ـنــاء أوطــان ـهــم بـحـســب م ــا يـطـمـحــون،
فيما لــو ّ
قيض لهذه األجـيــال أن تعود إلى
القراءة.
فـ ــي رس ــالـ ـت ــه الـ ـت ــي وج ـه ـه ــا الـ ــراحـ ــل عـبــر
«الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن
والـ ـس ــوري ــات ،واع ـت ـب ــرت بـمـثــابــة وصـ ّـي ـتــه،
كان فيها ما يشبه اعترافًا بأخطاء ارتكبت
أمر ُيحسب له .وال ّ
واالعتذار عنها ،وهذا ٌ
بد
من االعتراف بأن الخطأ مفهوم علمي ،فمن
يعمل في أي مجال يخطئ ،فكيف في مجال
السياسة ،املتعلقة بالشأن الـســوري الــذي
مــا زال الـعــالــم مختلفًا حــولــه؟ ّأم ــا الحجة
ّ
يتمسكون
الدامغة بالنسبة إلى جمهور من
ب ـن ـظــريــة امل ـ ــؤام ـ ــرة ،ف ـكــانــت ف ــي الـتـسـجـيــل
الصوتي الذي ّ
يعرف فيه ميشيل كيلو عن
نفسه ببطاقته الشخصية ويشيد بجبهة
ّ
النصرة ،وهذا ما شكل البرهان األخير في
نظرهم على مسؤوليته عن تمزيق الوطن،
بالحرف هذا ما قاله بعضهم.
بــالـنـسـبــة إل ــى الـجـمـهــور فــي ات ـســاعــه هــذا،
مــا كــان مــن تفاعله مــع مــوت ميشيل كيلو
كـمــا سـبـقــه م ــن م ــوت صـ ــادق ج ــال العظم
أو الطيب تيزيني أو مــي سكاف أو فــدوى
سليمان وغيرهم مــن الشخصيات العامة
ّ
وقويًا
املؤثرة التي كان انحيازها واضحًا
إلى الحراك الشعبي منذ البداية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ك ــان ه ـنــاك ش ـبــه إج ـم ــاع على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـن ـ ـخـ ــب ،الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة
وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة م ــوزع ــة ب ــن ال ــداخ ــل ف ــي كل
والحزن
نعيه
مناطق نفوذه والخارج ،على
ً
ً
عليه ،وإنصافه بوصفه شخصية وطنية،
كان ّ
همها العمل من أجل الشعب وقضاياه
امل ـح ـق ــة .ل ـك ــن ،ه ــل يـكـفــي ه ــذا أمـ ــام ال ــواق ــع

الرهيب الــذي وصلت إليه ســوريــة ووصــل
إليها الـســوريــون؟ هــل بــات للنخبة دورهــا
الـفــاعــل وتأثيرها فــي ال ــرأي الـعــام ،بعد أن
تبني مــدى فشلها في تكوين وعــي عــام في
العقود املاضية.
يعود الـســؤال حــارقــا صــارخــا بعد سنوات
عشر من الدمار واالنهيار والتشريد :ملاذا
فشلت ّالثورة؟ بل هل هي ثورة من األساس؟
لقد تكشف الواقع باكرًا في عمر الحراك عن
فجوة عميقة واسعة بني النخب والقاعدة
ُ
حدث
الشعبية ،النخب التي لم تستطع أن ت ِ
التغيير املرجو في وعي الشعب ،على الرغم
م ــن تـضـحـيــاتـهــا واألثـ ـم ــان ال ـبــاه ـظــة الـتــي
دفعتها في مقارعة الطغيان.
ولكن أمام لحظة الحقيقة تبني أن الفواتير
كـلـهــا راح ـ ــت أدراج الـ ــريـ ــاح ،وأن الـنـسـيــج
ّ
املجتمعي بــدا متهتكًا ضعيفًا غير مسلح
ب ــال ــوع ــي الـ ـ ــازم م ــن أجـ ــل ت ـحــديــد أه ــداف ــه
وق ـض ــاي ــاه .ع ـق ــود م ــن ال ـق ـمــع واالس ـت ـب ــداد
أف ــرغ ــت ال ـح ـي ــاة ال ـف ـك ــري ــة ،وش ـل ــت ال ـح ـيــاة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وزج ـ ــت ال ـع ــام ــة ف ــي ح ــال ــة من
وقت كانت
الخواء الروحي واملفاهيمي ،في
ٍ
ال ـج ـم ــاع ــات الــدي ـن ـيــة ه ــي األكـ ـث ــر تنظيمًا
واألوسـ ــع كـ ــوادر واألقـ ــدر عـلــى ال ــول ــوج في
عمق الــروح الجماعية «التي كانت تمتلئ
ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــواء» ،ف ــارتـ ـم ــت ال ـ ـشـ ــرائـ ــح ال ـف ـق ـي ــرة
ّ
واملهمشة التي راحــت تــزداد نموًا واتساعًا
في أحضان تلك الجماعة .لذلك استطاعت
الجماعات اإلسالمية السيطرة باكرًا على
الحراك ،وخطفه ملصلحتها.
لــم تستطع األحـ ــزاب وال ـت ـيــارات الـيـســاريــة
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ت ـش ـك ـيــل قـ ــاعـ ــدة اج ـت ـمــاع ـيــة،
وتعزيز وعــي شعبي بأهم املرتكزات التي
تبنى عليها ال ــدول الحديثة القائمة على
مـبــادئ الديموقراطية والـحـقــوق والـعــدالــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـح ــري ــات وعـ ـ ــدم الـتـمـيـيــز
وانفصال الدين عن املجال العام والسياسة.
وب ــال ـت ــال ــي ،كـ ــان الـ ـخ ــوف ب ــاكـ ـرًا لـ ــدى قسم
كبير من الشعب من التغيير ،ومن الخطاب
اإلق ـ ـصـ ــائـ ــي الـ ـ ـ ــذي ع ـ ــا ب ـ ــاكـ ـ ـرًا أي ـ ـضـ ــا مــن
ال ـج ـمــاعــات اإلســام ـيــة امل ـت ـش ـ ّـددة ،كجبهة
النصرة التي ّ
حياها الــراحــل ميشيل كيلو
حينها ،وكانت تلك من أخطاء وقعت فيها
قوى الثورة.
وهـ ـن ــا ت ـح ـض ــر ق ــري ـن ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــال ،ع ـنــدمــا
خاطب الراحل صــادق جــال العظم النخب

شبه إجماع
على مستوى
النخب السورية،
الثقافية والعلمية
والمجتمعية موزعة
بين الداخل في كل
مناطق نفوذه
والخارج ،على نعي
ميشيل كيلو
الصبر الجميل للشعب
السوري الذي احتمل
أكثر من طاقته بكثير.
الصبر الجميل له حتى
يستعيد عافيته
الروحية قليًال

املثقفة مــن القوميني الـعــرب ،والناصريني،
ويـ ـس ــاري ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،مـ ــا ب ـع ــد هــزي ـمــة
ح ــزي ــران ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـعـتـبــرون أنفسهم
ثوريني.
«إن كنتم تعتبرون أنفسكم ثائرين ،فعلى
ماذا أنتم ثائرون؟ على االستعمار فقط؟»،
أال يـمـكــن اس ـت ـم ــرار ه ــذا ال ـن ـهــج ،وتــوجـيــه
ال ـ ـسـ ــؤال إلـ ــى ن ـخ ــب الـ ـي ــوم الـ ـث ــوري ــة :عـلــى
مــاذا ثــرتــم؟ على إسـقــاط النظام السياسي
فـ ـق ــط؟ والـ ـطـ ـغـ ـي ــان ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــادر ال ـ ـثـ ــورة،
وص ــادر املـجــال الـعــام بأجمعه؟ وخطابات
الفصائل واألطــراف التي تهيمن على جزء

مــن األراض ــي الـســوريــة ،وتـفــرض سطوتها
ونـ ـهـ ـجـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب تـ ـح ــت ن ـف ــوذه ــا
ب ــاألسـ ـل ــوب ن ـف ـس ــه ،وب ــال ـن ـه ــج ال ـس ـل ـطــوي
الشمولي القمعي نفسه؟
إذا كان الهدف من انتفاضة الشعب إسقاط
الـنـظــام فـقــط ،فتلك مصيبة ،بعد أن سقط
ال ــوط ــن ،وتـقـ ّـسـمــت األرض ،وارت ـه ــن ال ـقــرار
واإلرادة لـلـخــارج ،وجــرى القتل والتهجير
ّ
وال ـت ـشــريــد وال ـت ـجــويــع .مـصـيـبــة أل يـكــون
هناك بدائل لدى الشعب ،أن ينتظر الشعب
ديكتاتوريات وطغيانًا أعتى ،عندما افتقد
ٍ
ُ
الشعب إلــى البدائل التي تــرضــي طموحه،
ٌ
ورأى أن البديل املطروح عن النظام طغيان
آخـ ــر ي ــرم ــي إلـ ــى فـ ــرض شــري ـع ـتــه بــالـكــامــل
على الشعب .انــزاح قسم ّ كبير منه إلى كفة
النظام .هذه حقيقة ومؤشر على فشل ذريع،
وها هي االنتخابات قادمة ،على الرغم من
ّ
ّ
وتعدد أسماء املرشحني ،إل
مهزلة التنافس
أن ما يمكن استنباطه ،في استقراء أولــي،
يفيد بأن ال شيء ّ
تغير ،وأن استبدال كلمة
انتخاب بكلمة استفتاء في الدستور عملية
ّ
خلبية ليس أكثر.
بعيدًا عن الحل السياسي الذي لم يعد بيد
الـســوريــن ،وإذا لــم يكن هناك إرادة دولية
واتفاق دولي وإقليمي على الحل ،فلن يكون
فــي املستقبل الـقــريــب .لكن هــل مــن املعقول
االنتظار إلى حينها؟ االشتغال على الوعي
ال ـج ـم ـع ــي ،وتـ ـع ــري ــف ال ـ ـنـ ــاس ب ـق ـضــايــاهــم
الــراهـنــة ،وطــرح تصور عــن مستقبلهم أمر
ضــروري ،ألن البناء واالستمرار مرهونان
بالفترة التالية ،فترة ما بعد فرض الحلول
السياسية .الشعب بحاجة إلى استراتيجية
وخـطــط مــن أج ــل حـيــاة مـسـتــدامــة ،وه ــذا ال
يصح دون وعي جديد وسليم.
ال ـ ـسـ ــام لـ ـ ـ ــروح ال ـ ـس ـ ــوري م ـي ـش ـي ــل ك ـي ـلــو،
والصبر الجميل لهذا الشعب الذي احتمل
أكـثــر مــن طاقته بكثير .الصبر الجميل له
ً
حتى يستعيد عافيته الروحية قليال ،ويبدأ
بالتفكير املجدي النافع بواقعه واستنقاعه،
وكيف السبيل للخروج من ّ
لجته الحارقة.
والــدعــوة إلــى النخب بــأن تعيد حساباتها
ّ
ّ
وق ــراءة تجاربها ،علها تتمكن مــن إحــداث
املفارقة الالزمة ،وتستطيع رمي الحبل إلى
ال ـش ـعــب الن ـت ـشــالــه م ــن ح ـمــأتــه ،ك ــي يسمو
بعضه على التخوين املجاني بحق بعضه.
(كاتبة سورية في برلني)
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النوم ساعات قليلة يزيد خطر اإلصابة بالخرف

الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة «باريس»
أظهرت دراسة صادرة عن املعهد الوطني
ُ
ّ
بالتعاون مع جامعة «يونيفرسيتي كوليدج» ،نشرت في مجلة «نيتشر كومونيكيشنز» ،أن النوم
ست ساعات أو أقل في الليلة بني سن  50و 70عاما ،قد يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بالخرف.
ّ
وأفادت بأن خطر الخرف يكون أعلى بنسبة  20إلى  40في املائة لدى من ينامون لفترة قصيرة،
والذين تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في الليلة ،أو أقل ،عند سن الخمسني أو الستني ،مما
ّ
(فرانس برس)
هو لدى أولئك الذين ال يقل نومهم عن سبع ساعات.

أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه بعد عامني على انطالق برنامج اختبار لقاح ضد املالريا ،تم
االنتهاء من تطعيم أكثر من  650ألــف طفل في كينيا وغانا ومــاالوي ضد املــرض .ومــن املتوقع
أن تجتمع هيئات استشارية عاملية مختصة ،في أكتوبر/تشرين األول املقبل ،ملراجعة البيانات
التوصية باستخدامه على نطاق أوسع .ولقاح «أر
الخاصة باللقاح والنظر في ما إذا كان ينبغي
ّ
تي أس أس» هو الوحيد املوجود حاليًا ،والذي أظهر أنه يخفف إصابة األطفال باملالريا ،إذ يعمل
(فرانس برس)
ضد طفيليات الـ «بالزموديوم فالسيبارم» املسببة للمالريا.

أوروبا تكافح االحتباس الحراري
اتفقت دول االتحاد األوروبــي ،أمس األربعاء ،على
ّ
تبني هدف تخفيض نسبة  55في املائة على األقل
النـبـعــاثــات ال ـغــازات املسببة لالحتباس الـحــراري
بحلول  ،2030عما كــان عليه في  ،1990بحسب
املفوضية وبرملانيني أوروبيني.
ّ
وشكل االتفاق محور مفاوضات شاقة بني الدول
الــ 27األعضاء في االتحاد التي كانت اتفقت على

تخفيض بنسبة  55في املائة ،في نوفمبر/تشرين
الثاني ،من جهة ،والبرملان األوروبــي الذي دعا إلى
خفض ال يقل عــن  60فــي املــائــة مــن جهة أخــرى،
ويــأتــي عـشـيــة قـمــة دول ـيــة ح ــول امل ـنــاخ دع ــا إليها
الرئيس األميركي جــو بــايــدن ،ويفترض أن تعلن
واشنطن خاللها هدفها املعدل بدقة للعام .2030
وسيتم إدراج االتفاق رسميا في «قانون للمناخ»

ي ـجــري إعـ ـ ــداده ،ورح ــب نــائــب رئـيـســة املـفــوضـيــة
األوروبـ ـي ــة ،فــرانــس تـيـمــرمــانــس ،املـكـلــف «املـيـثــاق
ّ
األخضر» بهذا اإلعالن ،وقال« :إنها لحظة تاريخية
ّ
لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ـ ــي» ،م ــؤك ـدًا أن «االتـ ـف ــاق يـعــزز
مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة املناخ».
مــن جــانـبــه ،أش ــاد وزي ــر الـبـيـئــة الـبــرتـغــالــي ،جــواو
ب ـي ــدرو م ــات ــوس ف ــرن ــان ــدي ــز ،وال ـ ــذي ت ـتــولــى ب ــاده

الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبــي ،بهذه الخطوة،
ّ
معتبرًا أنها «إشارة قوية للعالم بأسره».
وك ــان ــت امل ـح ــادث ــات ب ــن ال ـ ــدول وأع ـض ــاء الـبــرملــان
األوروبـ ــي املتوقفة منذ أشـهــر ،قــد استؤنفت في
وقت مبكر من بعد ظهر الثالثاء ،وملدة  14ساعة
متواصلة.

(فرانس برس)

خطاب سياسي في فرنسا عن تحالف يساري إسالمي
محمد سي بشير

الساحة ّ
لم تكتف ّ
السياسية الفرنسية بإقرار
قانون األمن الشامل ،قبل أيام ،بل سعت إلى
تصريحات تقصد من ورائها توجيه
إطالق
ٍ
العقل السياسي واالجتماعي الفرنسيني إلى
جــدلـيــةٍ جــديــد ٍة بــن الـجـمــاعــات االجتماعية
فــي فــرنـســا وع ــدم املـ ـس ــاواة ،ول ـكــن فــي ثــوب
السوية،
أيديولوجي ،تتقابل فيه األفكار غير
ّ
ُ
وت ّ
تيارات بعينها ،ألنها
وجه االنتقادات إلى
ٍ
التي تقوم على إثارة اإلشكاالت الحقيقية في
فــرنـســا ،على غ ــرار الـجــرائــم ضــد اإلنسانية،
االستعمار واملاضي املقيتني للكولونيالية،
وهو ما تريد القيادات السياسية الفرنسية،
امل ــاك ــرون ـي ــة وال ـي ـمــن امل ـت ـط ـ ّـرف ،إل ــى جــانــب
تيارات من اليسار االشتراكي ،بصفة ّ
خاصة،
تركيز الحديث عليه ،من اآلن إلى انتخابات
 2022الــرئــاس ـيــة ،مــن نــاح ـيــة .وم ـن ـعــا ،حتى
بالوسائل القانونية والحرمان من التمويل،
ّ
م ــن ارتـ ـف ــاع ص ــوت تـ ـي ــارات ف ـكــريــة حقيقية
النـتـقــاد الـحــالــة االقـتـصــاديــة /االجتماعية،
وازديـ ـ ـ ــاد وت ـي ــرة ت ـعـ ّـمــق الـ ـه ـ ّـوة ب ــن األقـلـيــة
االق ـت ـص ــادي ــة  -املــال ـي ـ ــة ّوب ـقـ ّـيــة املـجـتـمــع في
ف ــرنـ ـس ــا ،مـ ــن ح ـي ــث مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ّـدخـ ــل امل ــال ــي،
ّ
ونــوعـ ّـيــة الـحـيــاة املـتــأتـيــة مــن وراء ذل ــك ،من
ناحية أخرى.
بـ ــدايـ ــة ،ي ــأت ــي االهـ ـتـ ـم ــام بـ ـه ــذه اإلشـ ـك ــاالت
الـسـيــاسـيــة الـفــرنـسـيــة ،ف ــي أك ـثــر م ــن مـقــالــة
ن ـ ّش ــره ــا الـ ـك ــات ــب فـ ــي «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
ألن ـهــا ت ـمـ ّـس ،بصفة خ ـ ّ
ـاص ــة ،املـغـتــربــن ّ من
أص ــول مـغــاربـيــة وأف ــارق ــة ،إضــافــة إل ــى أنـهــا
تقوم بــإحــداث قطيعة مع جانب من الهوية
الـفــرنـسـيــة ال ـتــي ك ــان ــت ،إل ـ ّـى ع ـقــود ســابـقــة،
قريبة منا ،بفضل الفن ،الث ّقافة والرياضة،
ّ
متعددة األعراق واألصول الثقافية ،لتصبح،
على وقــع األزمــة االقتصادية وتحالف املال
ّ
السياسة ،ذات ّ
مع ّ
الصلة بالتيارات اليمينية،
الوسط واليسار االشتراكي ،في إطار تفكير
ولغة يعمل هؤالء على نشرها على وسائل
ّ
اإلع ــام ،وتـعــويــد الفرنسيني على التعامل
ّ
بها عوض رفع ّ
الصوت بالالمساوة والهوة
الكبيرة التي ت ــزداد عمقا ،مــن حيث نوعية
املالية والـ ُـولـ ُـوج إلى دائرة
الحياة ،املداخيل ّ
دورنـ ـ ــة /ت ـجــديــد الــن ـخــب ف ــي فــرن ـســا ،وفــق
ّ
معطيات الــلــون ،األص ــل و الثقافة /الـ ّـديــن،
ّ
مـ ـح ـ ّـددة امل ـع ــال ــم ،ب ـي ـضــاء الـ ــلـ ــون ،فــرنـسـيــة
أصيلة ،كاثوليكية /يهودية ّ
الديـ ــن وغربية
ّ
ّ
ُ
الــثـقــافــة /القيم تشكل مــا بــات ي ـعــرف ،اآلن،

بالنظر إلى عمل علمي
تقوم به الجامعات
للكشف عن حقائق
التّاريخ ،فإن الباحثين
فيها ُوصموا باالنتماء
للتحالف األيديولوجي
اليساري  -اإلسالمي
تظاهرة ضدّ اإلسالموفوبيا في فبراير الماضي بباريس (جيوفري فان در هاسل /فرانس برس)

بــالـهــويــة الـفـ ّـرنـسـيــة الـنـقـيــة ،وف ــق تعبيرهم
اإلعالمي والثقافي.
ّ
استغلت تلك الـ ّـدوائــر أســوأ االستغالل مقتل
امل ـ ــدرس صـمــوئـيــل بــاتــي عـلــى ي ــدي إرهــابــي
من القوقاز ،لتوسع رقعة ذلــك الفكر الجديد
الذي لم يولد من فراغ ،بل كان نتيجة تحويل
بــوص ـلــة األي ــدي ــول ــوج ـي ــات ال ـت ــي ع ـلــى الـعـقــل
ال ـفــرن ـســي أن ُي ـع ـ ّـبــأ ب ـهــا ف ــي إط ـ ــار الـتـغـطـيــة
على الحقيقة االقـتـصــاديــة الـ ّـرأسـمــالـيــة التي
ّ
ت ــزداد بـهــا ال ـهــوة بــن الــطـبـقــات االجتماعية
ّ
فــي فــرنـســا ،م ــول ــدة الـحــاجــة لـعـقــول جــديــدة،
وصراعات من طبيعة تالمس حقائق خاطئة
ّ
لكنها ،بقيادة تلك ّ
الدوائر ّلها ،وبالنظر إلى
ّ
حجم التأثير الــذي تمك ّن الشاشات ووسائل
ّ
التواصل االجتماعي ،فإنها تصل إلى اآلذان،
ّ
وتصمها على سماع فكر آخــر مضاد لها أو
مقابل ملا تطرحه.
بدأ هذا االستغالل اإلعالمي من وزير التربية،
ّ
ّ
ثم تبعته وزيرة التعليم العالي ،متحدثني عن
تــداعـيــات انتشار األيديولوجية اليسارية –
اإلسالمية ،وانغماسها في نشر أفكارها بني
ّ
ّ
التالميذ (في املــدارس) والطلبة (الجامعات)،
ّ
فــي إش ــارة إل ــى فـكــر ي ـســاري يــوجــه اهتمامه
إلــى ّ
الرأسمالية ،ومقاربتها فــي كسر البناء
ّ
االجتماعي الفرنسي بخنق الطبقة الوسطى
وبـتـعـطـيــل املـصـعــد االجـتـمــاعــي أي إمكانية
ّ
لالنتقال بني الطبقات ،إلحداث عملية تجديد
ّ
النخب ،بتكافؤ الفرص ،ومن خالل التعليم أو
حقائق ال يريد عالم املال وحليفه
العمل ،وهي ّ
فــي الـحـكــم ،الــنـخــب الفرنسية السياسية ،أن
ّ
تـبـقــى قــائـمــة ،وتـشــكــل قــاعــدة لــاحـتـجــاجــات
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
ومــداخــل للتغيير السياسي من خــال تزكية
بــرامــج انتخابية توقف تلك املـمــارســات .كما
ّ
ُو ّج ـه ــت االن ـت ـق ــادات إل ــى ال ــط ــرف ال ـثــانــي في
املعادلة أي التيار(أو الــوجــود) اإلسالمي في
ّ
ّ
فرنسا ،باعتبار أن هــذا الطيف يحمل قيما
الالئكية والجمهورية ،إضافة
معادية لقيم ّ
ّ
إلى أنه تيار يؤثر ،اجتماعيا وسكانيا ،على
ال ـب ـن ــاء واالنـ ـسـ ـج ــام ال ـس ـكــان ـيــن ف ــي فــرنـســا
باملعطيات الـتــي أتـيـنــا عـلــى ذكــرهــا ثقافيًا/
دينيًا ،اجتماعيًا ومظاهر خارجية (الـلــون)
ّ
بل ،أبعد من هذا وذاك ،فهو تيار يذكر فرنسا
ّ
بماضيها االستعماري بمطالباته املتكررة،
اع ـت ـم ــادًا خــاصــة ع ـلــى الـتـعـلـيــم وال ـجــام ـعــات
ّ
من خــال التاري ــخ والـ ّـدراســات الكولونيالية
ومــا بعد الكولونيالية ،لفرنسا بــاالعـتــراف،
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار ثـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
االسـتـعـمــاريــة /االستيطانية ،خصوصا في
ّ
والقارة اإلفريقية ،عموما.
شمال أفريقيا
بــال ـن ـظــر إل ــى ال ـع ـمــل ال ـع ـل ـمــي الـ ــذي ت ـق ــوم به
ّ
ال ـج ــام ـع ــات ل ـل ـك ـشــف ع ــن ح ـق ــائ ــق ال ــت ــاري ــخ،
فــإن الباحثني فيها ُوص ـمــوا بتلك التسمية،
االن ـت ـمــاء لـلـتـحــالــف األيــديــولــوجــي الـيـســاري
 اإلســامــي ،بقصد تحميلهم كــل مــا يحصلفي فرنسا من املنعرج الفكري ،وفــق زعمهم،
بـتـخـلــي ال ـفــرن ـس ـيــن ع ــن قـيـمـهــم الـلـيـبــرالـيــة
واعتناقهم الفكر الــذي يريد مراجعة رسالة
فرنسا الحضارية ،عبر الربط بني تلك الرسالة
القمعية اإلجرامية التي
ُالحضارية واألدوات
ً
أري ـ ــد ل ـهــا أن ت ـكــون حــام ـلــة ل ـهــا لـلـبـحــث ،في
الـحـقـيـقــة ،عــن أس ــواق ومـ ــوارد أول ـي ــة ،وليس
لبناء بلدان أو ترقية مجتمعات وتطويرها.
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طاولت الهجمة
الكبيرة الجمعيات
والمساجد ،بغرض بناء
صورة نمطية تربط
بين التراجع الفرنسي
وعدم االستقرار

وهذا عني ما يريد الفكر الجديد اجتثاثه من
مناهج التعليم وبرامج البحوث في املخابر
ومراكز ّالبحث الجامعية.
احتدم النقاش اإلعالمي ،ووصل إلى مطالبة
ّ
النخب الجامعية ،عبر رسالةٍ نشرتها يومية
لـ ّـومــونــد ،بــاسـتـقــالــة وزي ــرة التعليم الـعــالــي،
ّ ّ
رف
وقعها قرابة  500جامعي ،في حني أن الط ّ
الثاني ،مواجهة لذلك ودفاعًا عن زعمه ،جند
صحفًا ومجالت ،إلى جانب قنوات إخبارية،
ل ـن ـش ــر م ـض ـم ــون األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ـات سياسيةٍ
ُوال ـب ـنــاء عـلـيـهــا ،إلي ـجــاد تـحــالـفـ ٍ
ت ـب ـقــي ع ـلــى م ــاك ــرون ف ــي ال ـح ـكــم وت ــوج ــد له
السند السياسي ،البرملان والطبقة السياسية،
خـ ـص ــوص ــا أن تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ــائـ ـح ــة ك ــورون ــا
واالنقالبات االقتصادية العاملية سيكون لها
وقــع على خريطة التنافس العاملي التي برز
فيها ،حـقــا ،تـ ّ
ـوجــه فرنسا نحو الـتــراجــع ،بل
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الفشل فــي أص ـعــد ٍة كـثـيــرة ،لعل أقلها ب ــروزا،
ّ
اآلن ،أن القوى االقتصادية والعلمية تمكنت
مــن تـطــويــر لـقــاح ضــد الـجــائـحــة ،فــي حــن أن
فــرنـســا هــي الــوح ـيــدة الـتــي بـقـيــت فــي تبعية
للمخابر األملانية والبريطانية واألميركية.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى اإلس ــام ــي ،ط ــاول ــت الـهـجـمــة
الكبيرة الجمعيات واملساجد ،والغرض بناء
ص ــورة نمطية تــربــط بــن الـتــراجــع الفرنسي
وعدم االستقرار ،إضافة إلى املساس بصورة
فرنسا التاريخية /الحضارية ،حيث ال تخلو
نـشــرة أخ ـبــار ،صـفـحــات مجلة أو جــرائــد ،بل
واملـحـتــويــات السينمائية  -الفنية مــن ْ
النيل
من صورة املسلمني واإلسالم والربط بني هذا
الدين واإلره ــاب ،من ناحية ،وتوجيه الغرب
إل ــى خ ـطــر ال ـق ـيــم اإلس ــام ـي ــة ،عـلــى األص ـعــدة
كافة ،على الحضارة الغربية ،برمتهاّ ،
ماديا
وفكريا ،من ناحية أخرى.
ّ
ّ
قــد يكفي للتدليل على هــذا التصميم لبناء
صـ ــورة نـمـطـيــة سـلـبـيــة ل ــإس ــام واملـسـلـمــن
الحديث عن تركيز وسائل اإلعــام الفرنسية
على ال ـصــراع فــي شــرق املـتــوســط ،بــن تركيا
واليونان ،وإلقائها الضوء على مأساة األرمن
في الحرب أخيرا مع أذربيجان ،باعتبارهما
وجهني لعملة واح ــدة ،تحمل مضمون خطر
ّ
اإلس ــام فــي أوروب ــا وعـلـيـهــا ،وخـصــوصــا أن
للصراع فــي شــرق املتوسط وحــرب أرمينيا،
أخـ ـي ــرا ،م ــع أذرب ـي ـج ــان ،قــاســم م ـش ـتــرك ،هو
تــركـيــا ال ـتــي تــدافــع عــن مـصــالـحـهــا فــي شــرق
امل ـت ــوس ــط ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـي ــون ــان ،وس ــان ــدت
أذربـ ـيـ ـج ــان ،بـ ـق ـ ّـوة ،ف ــي الـ ـح ــرب ،ب ـمــا يـ ـ ّ
ـؤدي
ّ
باإلعالم الفرنسي إلى االستنتاج أن اإلسالم
ّ
للتحرك،
خطر كامل ،ال يجب أن يترك له مجال
حتى ال يستفحل ،وي ـ ّ
ـؤدي إلــى ضمور القيم
الغربية ،وفق زعمهم.
ّ
ّ
يـجــدر الــتــذكـيــر ،هـنــا ،ب ــأن فــرنـســا ،بوجودها
ّ
داخـ ـ ـ ــل االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وح ـ ـلـ ــف ش ـم ــال
األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) ،إل ــى جــانــب أن ـهــا عضو
دائـ ـ ـ ــم فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،فـ ـه ــي ت ـت ـخ ــذ مــن
ك ـ ّـل ه ــذه امل ـنــافــذ طــرقــا لـتــأيـيــد ه ــذا ال ـتـ ّ
ـوجــه،
ث ــاث ــي امل ـق ــاص ــد ،أيــديــولــوجـ ـ ـيــا /سـيــاسـيــا/
ّ
استراتيجيا ،بما يعني أن االهتمام بمضمون
ّ
الرسالة اإلعالمية والفكرية الفرنسية شيء
ّ
ّ
ح ـي ــوي بــالـنـسـبــة ل ـن ــا ،ألن ت ـلــك الــس ـيــاســات
واألفكار موجهة إليجاد صورة نمطية وإدراك
مـضـ ّـريــنّ ،أي ـمــا ض ــرر ،باملنطقة ،بمصالحنا
وبجاليتنا ،فــي فرنسا وفــي الـغــرب ،وهــو ما
يجب أن نقف له ،ونكشفه باستمرار.
(كاتب وأستاذ جامعي جزائري)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

()Getty

مخاوف من لقاحات كورونا في تونس
تونس ـ مريم الناصري

تشهد تونس في الفترة الراهنة ،حالة من
ع ــدم االس ـت ـقــرار نتيجة الـ ـق ــرارات املتعلقة
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة مل ــواج ـه ــة ف ـي ــروس
كوروناْ .
وبي تشديد اإلجراءات وفرض حظر للتجول،
وم ـنــع الـتـجـمـعــات وال ـت ـظــاهــرات ،تــراج ـعــت السلطة
عــن بعض ال ـقــرارات سريعًا ،نتيجة الضغوطات أو
الشارع ،بعدما أثرت على
التحركات املنددة بها في ّ
قطاعات عديدة ،خصوصًا أنها لم تتمكن من تحقيق
التوازن بني األزمــة الصحية واالقتصادية .وأشارت
ّ
وزارة الـصـحــة ،إلــى أن الشحنة األول ــى وصـلــت إلى
البالد بداية شهر مارس/آذار املاضي ،وتوزعت على
 30أل ــف جــرعــة مــن لـقــاح «سـبــوتـنـيــك» ال ــروس ــي .أمــا
الدفعة الثانية فكانت  93.600جرعة من لقاح «فايزر»
األميركي .كما تلقت تونس أواخر الشهر املاضي 200
ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني ،عبر هبة
مقدمة مــن بـكــن ،بينما ستصل دفـعــات جــديــدة من
اللقاحات خالل شهر إبريل/نيسان الجاري .وأملت
ال ــوزارة في تلقيح  4ماليني مواطن مع نهاية العام
الـجــاري .ورغــم تخصيص الــدولــة موقعا إلكترونيا
م ــن أجـ ــل ال ـت ـس ـج ـيــل ألخـ ــذ ال ـل ـق ــاح ــات ،إلـ ـ ّـى جــانــب
الرسائل القصيرة عبر الهواتف الذكية ،إال أنه لوحظ
عزوف قسم كبير عن التسجيل في املنصة ،نتيجة ما
يــروج له عبر مواقع التواصل االجتماعي من اآلثار

السلبية للقاحات ،بــدون أي تفسير علمي أو حتى
مصادر موثوقة لتلك األخبار.
ّ
وبينت دراســة أجرتها وكالة «أم ــرود كونسلتينغ»
املختصة فــي إج ــراء الـبـحــوث ،خ ــال شـهــر فـبــرايــر/
ّ
شـبــاط املــاضــي ،أن قــرابــة  41باملائة مــن التونسيني
فقط أعربوا عن استعدادهم لتلقي اللقاح ،معظمهم
مــن املـس ـنــن ،مـقــابــل ع ــزوف ع ــدد كـبـيــر مــن الـشـبــاب
عن األمــر .كما أفضت نتائج استطالع أجرته وزارة
ا ُل ـص ـح ــة ع ــن رفـ ــض  59ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـتــونـسـيــن
املستطلعني أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.
تـلــك األرق ـ ــام دف ـعــت الـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء إل ــى إج ــراء
حـ ـم ــات ت ــوع ــوي ــة ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وم ــواق ــع
التواصل االجتماعي ،وفي الشوارع الرئيسية للمدن،
في محاولة منهم لحث التونسيني على التسجيل في
املنصة وإنجاح حملة التلقيح .الحملة التي انطلقت
منتصف م ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ،تــوجـهــت بــاألســاس
ألفـ ــراد ال ـطــواقــم الـطـبـيــة ،لـتـشـمــل فــي مــرحـلــة ثانية
كـبــار الـســن ،ثــم أصـحــاب األم ــراض املــزمـنــة ،ثــم بقية
املواطنني .وعلى ّ
الرغم من انطالقها منذ نحو شهر،
ّ
إال أن اإلق ـبــال عـلــى التسجيل م ــازال دون املستوى
ّ
امل ـط ـلــوب .فــوفــق آخ ــر األرق ـ ــام ل ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ،ف ــإن
ـدد املسجلني بلغ مليونا و 56ألفًا ،فيما بلغ عدد
عـ ّ
امللقحني  155ألف شخص ،وهي «أرقام خجولة» وفق
وزارة الصحة .وتــراجــع قسم آخــر عــن التسجيل في
املنصة ،بعد األخبار املتداولة عن التأثيرات السلبية

ّ
على صحة الفرد ،حتى إن األمر وصل للكادر الطبي،
إذ أكـ ــدت ال ـعــديــد م ــن اإلدارات الـصـحـيــة الـجـهــويــة
(اإلقليمية) عدم إقبال عدد كبير من الكوادر الطبية
ع ـلــى تـلـقــي ال ـل ـق ــاح ،م ـثــل إدارة ال ــرع ــاي ــة األســاس ـيــة
بـ ــاإلدارة الـجـهــويــة للصحة فــي محافظة القصرين
ّ
ال ـتــي أكـ ــدت أن  25شـخـصــا ف ـقــط ًت ـل ـقــوا ال ـل ـقــاح من
أصل  300من الكادر الطبي ،إضافة إلى تفاوت اآلراء
حــول الـلـقــاح الصيني أو الــروســي ،بينما ال يسمح
لـلـمـتـلـقــي بــاخ ـت ـيــار ن ــوع ال ـل ـق ــاح .م ــن ج ـه ـتــه ،يـقــول
ّاملواطن منير فرحاني ( 35عامًا) ،لـ«العربي الجديد»
إن ــه لــم ول ــن ُيـسـجــل فــي املـنـصــة ،ول ــن يتلقى اللقاح
مخافة «اإلصابة بأي مرض أو أي تأثيرات جانبية،
خصوصًا بعد األخبار املتداولة عبر مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،عــن اآلث ــار السلبية لبعض الـلـقــاحــات،
والتي قد تودي بحياة الفرد» ،بحسب تعبيره.
بـ ّـدورهــا ،أش ــارت عبير سيف الــديــن ( 45عــامــا) ،إلى
أنها سجلت ّلتلقي اللقاح وال تعاني من أية أمراض
مــزمـنــة .ولـكــنـهــا سـتــرفــض الـلـقــاح ال ــروس ــي ،نتيجة
بـعــض األخ ـب ــار املـنـتـشــرة ع ــن آثـ ــار جــانـبـيــة ل ــه ،من
دون حتى أن تتأكد من مصدر تلك األخبار ،وبررت
ذلك بالقول «أفضل تفادي اللقاح الروسي وانتظار
نتائج األبحاث العلمية ،والتي قد ّتطول».
وأكدت وزارة الصحة ،في املقابل ،أنه سيجري إنشاء
ص ـن ــدوق خ ــاص بــالـتـعــويـضــات ع ــن األضـ ـ ــرار الـتــي
يمكن أن ُتنتج عن اآلثار السلبية للقاح ّ
ضد فيروس

عزوف عن التسجيل
تعالت منذ بداية السنة الحالية األصوات التونسية
الغاضبة نتيجة تأخر الحكومة في الحصول على
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،بالتزامن مع
ارتفاع أعداد اإلصابات ،وحاليًا تشهد منصة وزارة
ً
عزوفا من المواطنين بسبب ما
الصحة للتلقيح
يتم ترويجه عبر مواقع التواصل االجتماعي عن
اآلثار السلبية للقاحات.

كورونا ،بعد رفض شركات ُالتأمني التكفل بذلك ،على
الرغم من االتفاق اإلطــاري امللحق بمشروع القانون
املتعلق بالترخيص للدولة في االنضمام إلى مبادرة
«كوفاكس» لتسهيل إتاحة اللقاحات ّ
ضد الفيروس.
ّ
يذكر أن عددا من النواب في البرملان ،انتقدوا موافقة
تــونــس على االل ـتــزام بالتعويض عــن األض ــرار التي
يمكن أن تنتج عن اآلثار الجانبية للتلقيح ،خصوصًا
ّ
أن الـحـكــومــة لــم تـعـلــن عــن تـفــاصـيــل عملية تمويل
صـنــدوق التعويض ،أو كيفية صــرف التعويضات،
عبر منح أم ــوال كتعويض أو عبر التكفل بالعالج
املجاني في املستشفيات.
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أطفال «داعش»

تحقيق

عقدة دولية تتطلب حًال لمواجهة تطرف مستقبلي
ما زالت الملفات المرتبطة بتنظيم «داعش» على
اختالفها ،تحظى باهتمام من قبل جهات .و ُتصنَّف
مسألة أبناء مقاتلي التنظيم من ضمن الملفات
الشائكة

هل تستعيده دولته أم يبقى منسيًا في هذا المخيّم؟ (دليل سليمان /فرانس برس)

هكذا تتغلب
على السخرية

االستخفاف باألخرين ظاهرة منتشرة (مات كاردي)Getty/

درس الباحث ليونيداس هاتزثوماس
وزم ـ ـ ـ ــاؤه مـ ــن ج ــام ـع ــة «م ـق ــدون ـي ــا»
ظاهرة «فكاهة االستخفاف» ،وأظهر
تأثير الشخصية على حاجة الناس
لـلـشـعــور بــالـتـفــوق بــإس ـت ـخــدام روح
ال ــدع ــاب ــة امل ـه ـن ـيــة .وتـ ـع ـ ّـرف األب ـحــاث
الـ ـ ّس ــابـ ـق ــة «ف ـ ـكـ ــاهـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف»
بأنها «روح الدعابة التي تستخف،
أو تقلل مــن ش ــأن ،أو تحط مــن قــدر،
أو ت ـهــن اآلخـ ــريـ ــن» ،ب ـح ـســب مــوقــع
«س ــايـ ـك ــول ــوج ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــوداي» .والحـ ــظ
الباحثون لــدى دراستهم هــذا النوع
مــن الـفـكــاهــة فــي اإلع ــان ــات ،ارتـفــاعــا
ف ــي ان ـت ـش ــاره ــا ف ــي ال ـع ـشــريــن عــامــا
املاضية.
ما الذي يجعل الدعابة الساخرة جذابة
ّ
فكرة أن
للغاية؟ تطرح نظرية التفوق
ّ
األش ـخ ــاص ي ــري ــدون ال ـش ـعــور بــأنـهــم
أفضل من غيرهم ،ويضعون سيناريو
ّ
مــن أج ــل إظ ـهــار تـفــوقـهــم .إذ يـبــدو أن
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون بــدرجــة
عالية من املرونة يستخدمون الدعابة
ال ـقــاس ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا «اسـتــراتـيـجـيــة
ت ـك ـي ــف ش ـخ ـص ـي ــة ل ـت ـج ـن ــب س ـخــريــة
اآلخرين واستعادة احترام الذات».
يعود استخفاف األفراد باآلخرين إلى
طفولة قد تعرضوا فيها للسخرية من
أقــربــائ ـهــم ،وف ـقــا لـلـبــاحـثــن .وأش ــارت
ّ
ال ــدراس ــة إل ــى أن الـقـســم ال ـثــانــي ممن
تعرض للتنمر في طفولته يرفض نقل
تجربته إلى اآلخرين ،وال ينخرط في
هــذا السلوك ،وال يحب رؤيــة اآلخرين
ي ـت ـعــرضــون لــاسـتـخـفــاف أي ـض ــا .أمــا
القسم الثالث من األفــراد ،فهم واثقون

من أنفسهم ويحاولون االستفادة من
املواقف املحرجة ،إذ يجدون بالدعابة
املوجهة إليهم «رمز تقدير وإعجاب».
واب ـ ـت ـ ـكـ ــر فـ ــريـ ــق الـ ـبـ ـح ــث ال ـج ــام ـع ــي
ت ـجــرب ـتــن ش ــاه ــد فـيـهـمــا امل ـش ــارك ــون
رس ـ ـمـ ــن كـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ــوريـ ــن ،أح ــده ـم ــا
ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف .وكـ ـ ــان
املشاركون في هذه التجارب  814طالبًا
جامعيًا تتراوح أعمارهم بني  21و37
عامًا ،بالتساوي بني الجنسني .وأفاد
ّ
الـبــاحـثــون أن أصـحــاب عـقــدة التفوق
ال ــذي ــن ع ــان ــوا م ــن ال ـس ـخــريــة ســاب ـقــا،
وعندما شاهدوا اإلعالن الذي يسخر
من اآلخــريــن ،وجــدوه أكثر تسلية من
أولئك الذين ال يتمتعون بهذه السمة.
وشـ ـع ــر األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـ ّـذيـ ــن ي ـع ــان ــون
مــن رهــاب السخرية بأنهم أقــل شأنًا،
ّ
لكن األشـخــاص الواثقني من أنفسهم
وجــدوا اإلعــان مضحكًا بغض النظر
عن استخدامه لالزدراءً .
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،ك ــون ــك هـ ــدفـ ــا لـشـخــص
يسخر منك ال يجب أن يكون مزعجًا.
ّ ّ
تفهم أن هذا الشخص يحتاج
يمكنك
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب م ـ ــن شـ ـ ـع ـ ــوره الـ ــذاتـ ــي
بــالـضـعــف .لـكــن ،إن أردت الـتــأقـلــم مع
«فكاهة االستخفاف» ،يمكنك تحويل
الـتـجــربــة إل ــى ن ــوع مــن الـتـحــدي الــذي
قــد يستمتع بــه البعض أو حتى يــراه
ّ
م ـج ــام ـل ــة .وفـ ــي ال ـح ــال ـت ــن ،ي ـج ــب أال
ُ
ّ
تشعر بأن «فكاهة االستخفاف» تهدد
ـذات ــي بــالــرضــا ،خصوصًا
ش ـع ــورك ال ـ ّ
إن أظـهــرت أن ــك الشخص األفـضــل في
التعامل مع املوقف.
(علي عواضة)

عماد كركص

ً
اسـ ـتـ ـع ــادة روس ـ ـيـ ــا ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أط ـف ــاال
يحملون جنسيتها من أبناء مقاتلي
تـنـظـيــم داع ـ ــش ال ــذي ــن ي ـق ـب ـعــون مع
أمهاتهم في مخيمات احتجاز تابعة لـ«قوات
سورية الديمقراطية» (قسد) في شمال شرق
ســوريــة ،تفتح الـبــاب للبحث فــي مصير هذا
املـلــف الشائك ال ــذي يـطــاول آالف األطـفــال من
أب ـنــاء مقاتلي التنظيم ال ــذي أعـلـنــت «قـســد»
(ق ـ ـ ــوات س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة) والـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ه ــزي ـم ـت ــه فـ ــي س ــوري ــة
وال ـ ـعـ ــراق ،ف ــي رب ـي ــع عـ ــام  .2019إلـ ــى جــانــب
روسـيــا ،ب ــدأت دول أوروب ـيــة فعليًا استعادة
أطفال يحملون جنسياتها ،وهم أبناء مقاتلي
«داعـ ــش» الــذيــن قـتـلــوا فــي عـمـلـيــات مختلفة
أو مــا زالـ ــوا يـقـبـعــون فــي س ـجــون «ق ـســد» أو
ّ
السجون العراقية .لكن السؤال يبقى مطروحًا
حول آالف األطفال من سوريني وعراقيني ما
زالوا في املخيمات ،ال ّ
سيما مخيم الهول الذي
بات بؤرة جديدة للتشدد نظرًا إلى استمرار
ّ
تفشي فكر التنظيم داخـلــه مــن خــال خالياه
الباقية حتى اليوم.
ّ
وقبل ثالثة أي ــام ،أعلنت روسـيــا أنـهــا أعــادت
ً
 34طفال من أبناء مقاتلي «داعش» إلى البالد،
بعد زيارة أجرتها املفوضة الروسية لحقوق
الطفل ،آنــا كوزنيتسوفا ،إلــى شمال سورية
وشــرق ـهــا ،ال ـت ـقــت ف ــي خــال ـهــا م ـســؤولــن من
اإلدارة الذاتية الكردية ،وعــادت في نهايتها
مع األطفال إلى بالدها .ونقلت طائرة تابعة
لوزارة الدفاع الروسية األطفال ،فيما أشارت
ّ
كوزنيتسوفا إلى أن األطفال الذين قد يكونون
روسًا سوف ًيخضعون إلى تحاليل الحمض
ّ
النووي ،الفتة إلى أن أعمارهم تتراوح ما بني
َ
عامني و 16عامًا.
ّ
وتـسـلـيــم األط ـفــال ت ــم بـعــد تــوقـيــع وثـيـقــة بني
املفوضة الروسية والرئيس املشترك لدائرة
العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية (تابعة
لـ«قسد») عبد الكريم عمر ،في ّ
مقر الدائرة في
مدينة القامشلي شمالي الحسكة ،في شمال
شرق سورية ،األحد املاضي.
وذك ــرت الــدائــرة عبر خبر بثته عــدد ّاألطـفــال
ال ــذي ــن ت ـ ّـم تـسـلـيـمـهــم ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــم من
«األط ـفــال ال ــروس اليتامى مــن عــوائــل تنظيم
اإلرهابي» .وفي خالل مؤتمر صحافي
داعش
َ
ُع ـقــد ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ت ـق ـ ّـدم ع ـمــر بــالـشـكــر إلــى
ً
ـا« :ال ـيــوم ّ
تم
روسـيــا على بــادرتـهــا تـلــك ،قــائـ
ً
تسليم  34طفال وطفلة من الجنسية الروسية
جـمـيـعـهــم أي ـت ــام» ف ـق ــدوا آب ــاء ه ــم وأمـهــاتـهــم،
ّ
مـضـيـفــا أن «اإلدارة ال ــذات ـي ــة م ـت ـجــاوبــة مع
الحاالت اإلنسانية بشكل دائــم ،وننتهز هذه
الفرصة لنجدد دعوتنا إلى جميع الدول التي
يعيش أطفال لها في مخيمات مناطق اإلدارة

ّ
لتحمل مسؤولياتها تـجــاه ه ــؤالء».
الــذاتـيــة
ّ
وشـ ّـدد عمر على أن «بقاء هــؤالء األطـفــال في
ه ــذه األج ـ ــواء الــرادي ـكــال ـيــة يـعـنــي ب ـنــاء جيل
ّ
ّ
إرهــابــي جديد يشكل خطرًا علينا وعلى كل
املجتمع الدولي في املستقبل».
ومع نهاية عام  ،2019بدأت دول أوروبية ،في
مقدمتها فرنسا وأملانيا ،باستعادة أطفال من
مواطنيها ّ
ممن هم أبناء مقاتلي التنظيم ،في
حني استعادت دول آسيا الوسطى ،من قبيل
أوزب ـك ـس ـت ــان وقــرغ ـيــزس ـتــان وطــاجـيـكـسـتــان
وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ،أك ـب ــر عـ ــدد م ــن األط ـ ـفـ ــال مــن
أبناء مقاتلي «داعش» من مواطنيها .وكانت
ّ
مـعـلــومــات ،لــم تتمكن «الـعــربــي الـجــديــد» من
ّ
ال ـتــأكــد مـنـهــا ،ق ــد أشـ ــارت إل ــى أن دول آسـيــا
ً
الــوس ـطــى أع ـ ــادت أطـ ـف ــاال م ــن أب ـن ــاء مـقــاتـ ّلــي
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» الـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ــن ب ـ ــن أطـ ـ ـف ـ ــال ت ـب ــن ــت
جنسيتهم ،قـبــل أن تـبــدأ روس ـيــا بــاسـتـعــادة
أطفالها.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تـفـيــد زوزان ح ـســن ،عضو
الخارجية في اإلدارة الذاتية،
مكتب العالقات
ّ
«العربي الجديد» ،بأنه «مــع تسليم األطفال
البالغ عددهم  34إلى روسيا ،يصل مجموع
األط ـ ـفـ ــال الـ ـ ـ ــروس م ــن أبـ ـن ــاء ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
ّ
الــذيــن ُســلـمــوا إل ــى حـكــومــة بــادهــم إل ــى 168
ً
ّ
ط ـفــا ،حـتــى اآلن» .تـضـيــف حـســن أن اإلدارة
الذاتية «دعت مرات ّ
عدة كل الدول إلى ّ
تحمل
مـســؤولـيــاتـهــا ت ـجــاه مــواطـنـيـهــا ف ــي مناطق
اإلدارة الــذات ـيــة ،س ــواء لـجـهــة إقــامــة محكمة
دول ـي ــة لـلـمـقــاتـلــن وال ـن ـس ــاء ال ــذي ــن ارت ـك ـبــوا
جرائم أو لجهة إخراج األطفال من املخيمات،
خصوصًا األيتام ،بهدف إبعادهم عن أجواء
اإلرهاب التي يعيشون فيها».
وف ــي وق ــت ســابــق م ــن مـ ــارس /آذار املــاضــي،
نقلت وكــالــة أن ـبــاء «هـ ــاوار» الـتــابـعــة ل ــإدارة
ّ
الذاتية عن إدارة مخيم الهول أن عدد القاطنني
فيه بلغ  62ألفًا و 287شخصًا ،منهم  30ألفًا
و 706الجئني عراقيني باإلضافة إلــى  22ألفًا
و 616ســوريــاّ .أم ــا ع ــدد أف ــراد عــوائــل تنظيم
«داعــش» فقد بلغ ثمانية آالف و 965شخصًا
م ــن ال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال ف ـق ــط ،وذل ـ ــك بـحـســب
اإلحصائية األخيرة التي صــدرت في يناير/
كانون الثاني املاضي .وأشارت بيانات أخيرة
صادرة عن منظمات محلية عاملة في مخيم
ال ـهــول إل ــى أن  24أل ــف طـفــل تقريبًا يقطنون
ّ
فـيــه ،وه ــذا الــرقــم يشمل كــل الجنسيات بمن
في ذلك أطفال عوائل تنظيم «داعش» وأطفال
سوريون وعراقيون.
مــن جهته ،كــان املــديــر اإلقليمي ملنظمة األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـط ـفــولــة (ي ــون ـي ـس ــف) ف ــي ال ـش ــرق
األوسط وشمال أفريقيا ،تيد شيبان ،قد ّ
صرح
ّ
فــي وقــت سابق بــأن «مخيم الـهــول واملناطق
ّ
املحيطة في شمال شرق سورية تضم أكثر من
 22ألف طفل أجنبي من  60جنسية على األقل،

كورونا ّ
ينغص رمضان العراقيين
بغداد ـ كرم سعدي

ّ
شـهــر رم ـض ــان ال ـحــالــي ه ــو ال ـثــانــي ف ــي ظــل
أزمة كورونا ،في العراق كما في ّ
بقية الدول
ّ
امل ـع ـنـ ّـيــة ،غ ـيــر أنـ ــه ي ــأت ــي أك ـث ــر ص ـعــوبــة من
رمضان املاضي ،بحسب ما يؤكد عراقيون.
ّ
ُ
وي ـض ــاف إل ــى تــداع ـيــات ك ــورون ــا مــا يترتب
على خفض الحكومة سعر صــرف الدينار
العراقي في مقابل الدوالر األميركي .فارتفاع
األس ـع ــار دف ــع إل ــى تــراجــع ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ل ــدى كـثـيــريــن ،األم ــر ال ــذي ح ـ ّـد مــن ممارسة
العراقيني طقوسهم التي اعتادوها في هذه
املـنــاسـبــة ،خـصــوصــا فــي املـنــاطــق الشعبية
حيث تعيش العائالت الفقيرة وذات الدخل
املتوسط في ظروف معيشية معسرة.
ف ــي األس ـ ــواق الـشـعـبـيــة ال ـتــي لـطــاملــا ُعــرفــت
بــرخــص أس ـعــارهــا مـقــارنــة ب ــأس ــواق أخــرى
أكثر رقيًا ،تظهر لوحات األسعار الخاصة
وال ـخ ـض ــراوات والـفــاكـهــة
ب ــامل ــواد الـغــذائـيــة َ
أرقــامــا تـعــادل ضعفي مــا كــانــت تشير إليه
أرقــام العام املاضي أو أكثر .وهــذا ما جعل
ّ
زه ــراء ع ــارف تـقــلــص إن ـفــاق شـهــر رمـضــان.
وزهــراء املوظفة في القطاع الحكومي تقول
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «عــائـلـتــي صغيرة
وه ـ ــي مـ ـك ـ ّـون ــة مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة أف ـ ـ ـ ــراد ،وزوج ـ ــي
ونسكن
موظف كذلك في القطاع الحكومي،
ّ
في بيت ملك وليس مستأجرًا ،ما يعني ّأننا
نـعـيــش ح ـيــاة مـسـتـقــرة اق ـت ـصــاديــا .لكنني
ّ
اض ـطــررت إلــى التخلي عــن بعض الـعــادات
الرمضانية بسبب ضعف القدرة الشرائية
ّ
أمــام األسعار املرتفعة» .وأوضحت أن «من
بني العادات التي تخليت عنها إقامة املوائد
فنحن اعـتــدنــا إقــامــة
الــرمـضــانـيــة ال ـعــامــرةّ .
والئم إفطار تمتلئ بما لذ وطاب ،وذلك في
ّ
تقليد توارثناه يقضي بإقامة ما ال يقل عن
خمس مــآدب إفطار في منزلنا ندعو إليها
بعض األق ــارب واألصــدقــاء .لكن هــذا العام،
ّ
فــي حــال قمنا بــذلــك ،فــإن تلك امل ــآدب سوف
تكلفنا رواتب أربعة أشهر».
ُ
وي َع ّد ارتفاع سعر صرف الــدوالر األميركي
مــن بــن أبــرز األسـبــاب التي دفعت األسعار
إلى االرتفاع ،بحسب ما يشير عادل الفراجي
وه ــو تــاجــر مـ ــواد غ ــذائ ـي ــة .ف ـفــي ديـسـمـبــر/
كانون األول ّ 2020
ثبتت السلطات العراقية
سعر بيع الدوالر للبنوك وشركات الصرافة
ً
ع ـنــد  1450ديـ ـن ــارًا ،بـ ــدال م ــن  1190دي ـن ــارًا
للدوالر الواحدّ ،
مبررة ذلك بعجز في مشروع
قــانــون مــوازنــة  2021نتيجة تــراجــع أسعار
النفط .ويوضح الفراجي لـ«العربي الجديد»
ّ
أن «املــواد الغذائية بمعظمها مستوردة من
ُ
الـخــارج وتـشـتــرى بــالــدوالر األمـيــركــي .ومع
ارتـفــاع سعر الـصــرف ،كــان مــن الطبيعي أن
ّ
تسجل أسعارها ارتفاعًا» .يضيف الفراجي
ّ
«لـكــنــه لــم يكن مــن الطبيعي ارت ـفــاع أسعار

ال ـس ـلــع وامل ـن ـت ـج ــات امل ـح ـل ـيــة ب ــال ـت ــزام ــن مع
ارتفاع أسعار تلك املستوردة» ،معيدًا األمر
اإلمكان إضافة
إلــى «جشع التجار .كــان في
ّ
زيــادة بسيطة على األسـعــار ،إذ إنها تتأثر
كذلك بارتفاع تكلفة نقل البضائع».
ّ
لكن تراجع القدرة الشرائية لم يمنع كثيرين
ّ
من التمسك بعادات رمضانية محببة لديهم،
من قبيل توزيع الطعام على الجيران وفي
امل ـســاجــد .وي ـقــول عـلــي الــزب ـيــدي وه ــو إ ّمــام
مسجد فــي بـغــداد لـ«العربي الـجــديــد» إنها
«من العادات التي لن توقفها الظروف املادية
ّ
الـصـعـبــة لـلـعــراقـيــن» .يـضـيــف الــزب ـيــدي أن

تفتقد بغداد ليالي
رمضان التي تعرفها
التجول
عادة بسبب حظر
ّ
المفروض

صالة جماعية وسط الوباء (حسين فالح /فرانس برس)

«املساجد تشهد باستمرار ،في أيام اإلثنني
ّ
والـخـمـيــس والـجـمـعــة فــي ك ــل أشـهــر السنة،
إقــامــة م ــآدب إف ـطــار بسيطة للصائمني من
قبل عــوائــل تبتغي األج ــر وال ـثــواب ،وي ــزداد
هــذا التقليد بشكل كبير فــي شهر رمضان
فيصير يوميًا» .ويتابع الزبيدي« :أعلم جيدًا
التدهور الــذي أصــاب اقتصاد األســر بسبب
تداعيات جائحة كــورونــا ،ونعمل من خالل
تـبـ ّـرعــات املحسنني عـلــى تـقــديــم املـســاعــدات
ّ
ل ــأس ــر امل ـت ـض ــررة ،عـلـمــا أن ع ــدده ــا ارت ـفــع
َ
ّ
م ـ ّـرت ــن مـنــذ ع ــام .ل ـكــن ثـ ّـمــة ع ــائ ــات ،وعـلــى
ّ
تستمر في
الرغم من معاناتها االقتصادية،
إعــداد الطعام وتقديمه إلى املساجد بهدف
ّ
إفطار الصائمني»ُ .يذكر أن تقارير رسمية
ّ
أف ــادت بــأن نسبة الفقر فــي الـبــاد تفوق 31
فــي املــائــة مـنــذ ال ـعــام املــاضــي ،وق ــد ارتفعت
بنسبة  12في املائة مقارنة بالعام املاضي
بفعل تداعيات كورونا التي ّأدت في ما ّأدت
إلى وقف أعمال ومشاريع عديدة.
ّ
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ف ـ ــإن ص ـنــاعــة الـحـلــوى
واألط ـ ـع ـ ـمـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة فـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
وتوزيعها على الجيران مــن الـعــادات التي

إيكولوجيا

العمل جارٍ منذ عام 2017

تفيد وسائل إعالم روسية ّ
بأن موسكو كانت قد بدأت في عام 2017
العمل على تحديد أماكن أطفال من أبناء مواطني جمهوريات روسيا،
ممن كان آباؤهم من مقاتلي تنظيم «داعش» في سورية والعراق،
وقد ُقتلوا أو اعتقلوا أو تواروا عن األنظار .والبحث عنهم هو بهدف
استعادتهم من أماكن وجودهم ،سواء في سورية أو في العراق.

يقيمون فــي املخيمات والـسـجــون باإلضافة
إلى آالف األطفال السوريني» ،وذلك في تقرير
صــدر فــي  28فـبــرايــر /شباط املــاضــي .وتثير
هــذه األرق ــام مخاوف حــول مستقبل آالف من
أطفال مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا يقبعون
في مخيمات شمال شرق سورية ،ال ّ
سيما من
أبـنــاء املقاتلني الـســوريــن والـعــراقـيــن الذين
تشكل استعادتهم ودمجهم في مجتمعاتهم
مشكلة كبيرة بعد مقتل آبائهم أو اعتقالهم.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر ال ـب ــاح ــث ف ــي ال ـشــأن
السوري والجماعات الجهادية ،عرابي عرابي،
ّ
إلــى أن «ملف استعادة األطـفــال إلــى بلدانهم
ل ـي ــس ب ـج ــدي ــد ،وقـ ــد بـ ــدأ ف ـع ـل ـيــا عـ ــام »2019
ّ
ً
الف ـتــا إل ــى أن دوال أوروب ـي ــة اس ـت ـعــادت أكـثــر

دول آسيا الوسطى
استعادت أكبر عدد من
أبناء مقاتلي «داعش»
من مواطنيها

مــن  100ط ـفــل ،فــي حــن كــانــت روس ـيــا ودول
االتحاد السوفييتي السابق ،أكثر الدول التي
استعادت األطفال الذين يحملون جنسيتها.
ّ
وي ـ ــرى عـ ــرابـ ــي أن «ل ـ ـجـ ــوء روس ـ ـيـ ــا وال ـ ــدول
املحيطة بـهــا إل ــى اسـتـعــادة أكـبــر ع ــدد ممكن
م ــن األطـ ـف ــال وأم ـه ــات ـه ــم ،ي ـع ــود إل ــى قــدرتـهــا
على ضبط الوضع األمني في ما يتعلق بهم،
بـحـكــم نـظـمـهــا الــدي ـك ـتــاتــوريــة م ــع أجـهــزتـهــا
األم ـن ـي ــة ص ــاح ـب ــة الـ ـسـ ـط ــوة ،ب ـخ ــاف الـ ــدول
ّ
األوروبية التي تتبع بيروقراطية معقدة في
هــذا ال ـشــأنّ .
فثمة إجـ ــراءات قضائية وأخـ ّـرى
روتينية ال ّبد من اتباعها ،من دون أن تتوفر
قدرة على ممارسة ضغط أمني على األطفال
وعائالتهم بحكم القوانني الديمقراطية لهذه
الـ ــدول ،مــا يجعل مــن اسـتـعــادة األط ـفــال أم ـرًا
معقدًا وصعبًا».
ّأمـ ـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص امل ـع ـض ـل ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وه ــي
مصير األطـفــال من أبناء املقاتلني السوريني
وال ـع ــراق ـي ــن ،فـيـتـحـ ّـدث ع ــراب ــي ع ــن « 12ألــف
أجنبي في مخيمات شمال سورية وشرقها،
ثلثاهم مــن األط ـفــال .وحـيــال ذل ــك ،نحن أمــام
خيارين ّإما أن تستعيدهم مجتمعاتهم ّ
َ
وإما
ّ
أن يستغلهم الـتـنـظـيــم لـيـمــكــن فـيـهــم أف ـكــاره
استعدادًا الستعادة نشاطه مجددًا».

وشوم الطيور
غسان رمضان الجرادي

نتحدث هنا عن ارتباط اإلنسان باألمل والحماية من الحسد والغدر،
أو طلب الزواج أو السعي وراء الحب أو العودة الساملة من سفر بعيد،
وهــذا األمــر ظاهر عند شعوب عديدة مع اختالف معتقداتها .ومنذ
أزمان بعيدة ّبينتها لنا القصص التاريخية التي ّ
ظهرتها األفالم منذ
بداياتها ،كأن نرى شخصًا يهدي اآلخر خاتمًا ،أو أيقونة ،أو سيفًا ذا
قوة سحرية ،أو كتابات معينة لحمايته وإعادته ساملًا .وعلى العموم،
كــان متلقي الهدية أو التعويذة وربـمــا إلــى يومنا هــذا يخاف مــن أن
ً
يفقدها كي ال يحصل له مكروه ّ
ألن فقدانها يعني له فأال سيئًا.
وللتخلص من هذا الخوف ،لجأ بعض الناس إلى الوشم الذي يصاحبهم
حتى املوت .وربما كانت بداية الوشم ألهداف أخرى مثل وشم األوالد
في أماكن مخبأة من أجسادهم كي يتم التعرف إليهم إذا ما ضاعوا،
أو وشم الجسد في أماكن ظاهرة للتعرف إلى االنتماء القبلي لألفراد.
لـكـ ّـن بــدايــة الــوشــم كأيقونة لــأمــل وراح ــة الـبــال كــانــت ،فــي مــا يبدو،
برسم وشم طائر السنونو على صدور البحارة القدماء الذين كانوا
ّ
يتفاءلون بقرب الوصول إلى اليابسة التي لم يروها لعدة أشهر كلما
رأوا السنونو يطير فوق مراكبهم.
ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين ،انتشر الوشم كالنار في الهشيم
ّ
ّ
فــي كــل أنـحــاء العالم ،لكنه بمعظمه يـصـ ّـور الطيور بمختلف األلــوان
والخطوط .فما هو الرابط بني الوشم والطيور؟
فــي ال ــواق ــع ،بـعــض ال ـنــاس كــانــوا يـضـعــون عـلــى صــدورهــم رســومــات
ّ
للعقبان والصقور ليعني ذلك أنهم أقوياء مثل هذه الطيور ،كما يعني
ّ
ّأن املوشوم يتوخى القوة من الوشم ،تمامًا كما كانت بعض الدول وما
زالت تستخدم العقبان والنسور والصقور رمزًا للقوة على أعالمها
ّ
ومجسماتها.
وأختامها
وفي الواقعّ ،
فإن طيورًا كثيرة في العالم ألهمت البشر حتى لو كانت
هــذه الطيور خرافية مثل طائر الفينيق الــذي يلهم القوة والكفاح ،إذ
خرج من بني الرماد بعد كل مصيبة كانت ّ
تلم به ،أو كانت طيورًا عادية
ّ
ّ
أثارت اهتمام الناس بطرق طيرانها وتنقلها في الهواء .لذا نجد أن ثمة
ً
أشخاصًا اتخذوا من رسم الطيور وشمًا بدال من التعويذة التي ُيعتقد
ّ
أنها تجلب الحظ واألمل والسعادة.
وثـ ّـمــة بـعــض آخ ــر اتـخــذ وش ــم الـحـمــامــة تعبيرًا عــن املـحـبــة والـســام
ّ
والنجاح في الحياة والعالقات العامة ،فيما يبشر وشم سرب الحمام
بروابط عائلية متينة .وفي اليونان ُي َع ّد وشم الحمامة حبًا أبديًا نظرًا
إلى اعتبار الحمامة رسولة أفروديت إلهة الحب .كذلك تعني الحمامة
على كعب الــرجــل ّأن املــوشــوم يتمتع بالحيوية وعـنــدمــا نجد وشم
الحمامة على كعبي زوجــن فإنهما يعبران عن تفانيهما في سبيل
بعضهما البعض.
(متخصص في علم الطيور)

حملة «من ابن المخيم إلى ابن المخيم»
عــرف ـت ـهــا الـ ـع ــائ ــات ال ـع ــراق ـي ــة وت ــوارث ـت ـه ــا
وص ــارت الزمــة ّ
تميز شهر رمـضــان ،ومنها
حـ ـل ــوى ال ـ ـ ـ ــزردة وكـ ــذلـ ــك امل ـح ـل ـب ــي وأن ـ ـ ــواع
ّ
مختلفة من الحساء ،علمًا أن هــذه العادات
تـشـتـهــر خ ـصــوصــا ف ــي امل ـنــاطــق الـشـعـبـيــة.
ويقول سعيد عبد الرضا الذي يملك متجرًا
لبيع املواد الغذائية في ّ
حي الفضل الشعبي
ّ
ف ــي وس ــط ب ـغ ــداد ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن
«اإلق ـبــال ارتـفــع على امل ــواد الـتــي تــدخــل في
صناعة الحلويات املنزلية والحساء» ،الفتًا
ّ
إلــى أن «عمليات ال ـشــراء تـجــرى بمعظمها
بالدين ،نظرًا إلى ضعف القدرة الشرائية».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـفـتـقــد ال ـعــاص ـمــة ب ـغــداد
ليالي رمـضــان الـتــي تعرفها ع ــادة ،بسبب
ّ
التجول املفروض وسط أزمة كورونا.
حظر
وكــانــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا للصحة والـســامــة
ال ــوط ـن ـي ــة مل ـك ــاف ـح ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا قــد
ّ
أعلنت أن الحظر الجزئي في شهر رمضان
ي ـم ـتـ ّـد م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء وحـتــى
ال ـســاعــة الـخــامـســة ف ـج ـرًا ،فــي حــن ُيـفــرض
ّ
تجول شامل َ
يومي الجمعة والسبت
حظر
من كل أسبوع.

تعيش الكثير من العائالت
الفلسطينية وضعًا معيشيًا
صعبًا في لبنان ،ما هو إال
انعكاس لألزمة االقتصادية
في البالد ،باإلضافة إلى
عوامل أخرى .في هذا
اإلطار ،كانت حملة «من ابن
المخيم إلى ابن المخيم»
لمساعدة أهالي المخيمات
صيدا ـ انتصار الدنان

ٌ
ك ـث ـيــرة ه ــي امل ـ ـبـ ــادرات الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـه ــادف ــة إلــى
مساعدة أهالي املخيمات الفلسطينية في لبنان،
مــن بينها مؤسسة أبـنــاء املخيمات الفلسطينية.
ويـقــول مدير املؤسسة بسام املـقــدح ،الــذي يتحدر
مــن بـلــدة الـغــابـسـيــة (تـقــع عـلــى بـعــد  16كيلومترًا
إلــى الشمال الشرقي من عكا في فلسطني) ،ويقيم
فــي مخيم عــن الحلوة لالجئني الفلسطينيني في
مــديـنــة صـيــدا (ج ـنــوب لـبـنــان)« :أن ـشــأت مجموعة
من الشباب املغتربني املؤسسة التي انبثقت منها
حملة من ابن املخيم إلى ابن املخيم ،في ديسمبر/
كانون األول عام  ،2019وذلك بعد قرار وزير العمل
الـلـبـنــانــي ال ـســابــق كـمـيــل أب ــو سـلـيـمــان ب ـض ــرورة
استحصال الفلسطيني على إج ــازة عمل ،مــا أدى
إلـ ــى خـ ـس ــارة ك ـث ـيــريــن أع ـمــال ـهــم وارت ـف ـع ــت نسبة
البطالة .من هنا ،كان الهدف تقديم املساعدة لهم.
تـطــور عملنا وتحولنا إلــى مؤسسة لها نظامها
الــداخـلــي ،وحصلنا عـلــى تــرخـيــص فــي أملــانـيــا من
خالل املحكمة الدستورية األملانية».
يتابع« :في البداية ،كان نطاق عملنا ضيقًا ،ثم ما
لبث أن شمل مخيمات لبنان كلها .وفي عام ،2020
استطعنا توزيع مساعدات غذائية في املخيمات.
ّ
كما أمنا مالبس العيد لـ  600طفل العام املاضي.
ّ
ومع تفشي جائحة كورونا ،شعرنا بأن من الواجب
عـلـيـنــا م ـس ــاع ــدة أبـ ـن ــاء شـعـبـنــا ف ــي هـ ــذه امل ـح ـنــة،
وتحديدًا بعد تدهور الوضع االقتصادي في لبنان
بسبب الحجر املنزلي ،فاستطعنا تأمني  75عبوة
أوك ـس ـي ـج ــن» .وي ــوض ــح أن ال ـح ـم ـلــة ق ــدم ــت منحًا
مــاديــة لـطــاب فلسطينيني بـلــغ عــددهــم  73طالبًا
كــانــوا ي ــدرس ــون فــي مـعـهــد اآلفـ ــاق .ه ــؤالء الـطــاب
كــانــوا مـهــدديــن بالفصل بسبب عــدم استطاعتهم
ت ــأم ــن أق ـس ــاط امل ـع ـهــد م ــن جـ ــراء تـ ــردي األوضـ ــاع
االقتصادية لذويهم».
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وق ـب ـي ــل ب ـ ــدء ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،أع ـل ـنــت
املؤسسة تنظيم حملة كبيرة ملساعدة الـنــاس في
ظــل ال ـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة حملت عـنــوان
«م ــن اب ــن املـخـيــم إل ــى اب ــن امل ـخ ـيــم» ،تـشـمــل تــوزيــع
مــواد غذائية لنحو  2040أســرة فلسطينية .كذلك،
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نعمل على تقديم
مساعدات طبية من خالل
تأمين أدوية للناس

ُ َ
ستطلق حملة إفطار صائم لنحو  1500شخص،
هــي ع ـبــارة عــن تــوزيــع مبلغ م ــادي ل ـشــراء الطعام
ب ـهــدف ال ـحــد مــن الـتـجـمـعــات ،وذل ــك فــي األس ـبــوع
الـثــانــي مــن شـهــر رم ـضــان .وف ــي األس ـبــوع الـثــالــث،
سـتـشـمــل الـحـمـلــة تــأمــن مــابــس ال ـع ـيــد لــأطـفــال
(نحو ألفني) ،باإلضافة إلى تعبئة قوارير الغاز».
وفي ما يتعلق بتمويل املؤسسة ،يوضح أنها قائمة
على مبدأ االنتساب ،ويدفع كل منتسب بدل اشتراك
ش ـهــري .وف ــي بـعــض ال ـحــاالت االسـتـثـنــائـيــة ،يـقـ ّـدم
أبناء املخيمات الفلسطينية املغتربون املساعدات.
املــؤسـســة حـصـلــت عـلــى رخـصــة فــي أملــان ـيــا ،كذلك
َ
افتتحت فروعًا لها في الدنمارك والسويد ولندن.
وبسبب كورونا ،تأخر افتتاح فرعني للمؤسسة في
بلجيكا وهولندا ،وكل هذه الفروع هي تحت اسم
مؤسسة أبناء املخيمات .بداية ،انطلقت املؤسسة
ملـســاعــدة املــرضــى ،ثــم ص ــارت تكفل األي ـتــام وتقدم
املساعدات للناس بحسب الحاجة.
وعن العمل في املخيمات ،يقول املقدح إن «املؤسسة

تعمل مــع عــدد كبير مــن املتطوعني فــي املخيمات
كافة ،يتولون إحصاء السكان من خالل استمارات
أع ــدت خصيصًا لـهــذا الـغــرض .أمــا فــي مخيم عني
الحلوة ،فاالعتماد على لجان األحـيــاء» ،الفتًا إلى
أنه في كل ّ
حي لجنة قادرة على إعطاء أرقام دقيقة
حول العائالت األكثر حاجة.
يـضـيــف« :نـعـمــل عـلــى تـقــديــم مـســاعــدات طبية من
خــال تــأمــن أدوي ــة لـلـنــاس ،فقد عقدنا اتـفــاقــا مع
صيدلية يمكن املــرضــى الــذهــاب إليها والحصول
على األدوية التي يحتاجون إليها .وفي ما يتعلق
ب ــاألدوي ــة غـيــر امل ـت ــواف ــرة ،ن ـتــواصــل م ــع منتسبي
الـجـمـعـيــة ف ــي الـ ـخ ــارج إلرس ــالـ ـه ــا» ،الف ـت ــا إل ــى أن
شراء األدويــة في أوروبــا يحتاج إلى وصفة طبية.
يتابع أن الحملة تستهدف الفلسطينيني في أماكن
وجودهم كافة ،وليس فقط في املخيمات ،ما يعني
أن املساعدات تصل إلى كل تجمع فيه فلسطينيون.
إلى ذلك ،يقول املتطوع بشار مفيد النصار ،املقيم
ف ــي مـخـيــم ع ــن ال ـح ـلــوة ،وال ـحــاصــل عـلــى شـهــادة
بكالوريا فنية  -ميكانيك س ـيــارات« :تطوعت في
ه ــذا الـعـمــل مــن أج ــل مـســاعــدة ال ـنــاس فــي املـخـيــم،
الذين باتت أوضاعهم محزنة ،وخصوصًا األكثر
فقرًا ،بسبب الوضع االقتصادي املتردي في لبنان
بـشـكــل ع ــام ،ال ــذي أث ــر فــي الفلسطينيني املقيمني
فــي لـبـنــان ،األم ــر ال ــذي يجعلني معنيًا بمساعدة
املحتاجني في ظل التقصير الواضح من قبل وكالة
غــوث وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني (أون ــروا)
واملرجعيات الفلسطينية».
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علوم وتكنولوجيا

هيدروجيل إلصالح األنسجة الممزقة
ابتكر باحثون مادة
هالمية قابلة للحقن،
تلتحم باألنسجة الرخوة
لربط التمزقات الناجمة
عن الصدمات الرضحية
هشام حدانة

تنتج تمزقات األنسجة الرخوة
بـ ـسـ ـب ــب ح ـ ـ ـ ـ ــوادث ال ـ ـس ـ ـقـ ــوط أو
الـتــزلــج أو غـيــرهــا مــن ال ـحــوادث
املنزلية .وفــي جميع هــذه الـحــاالت ،يواجه
الـطـبـيــب ال ـج ــراح مـهـمــة صـعـبــة ف ــي إع ــادة
توصيل األجــزاء املصابة ،وغالبًا ما يكون
ذلــك باستعمال خـيــوط جــراحـيــة قــد تتلف
األنسجة أكثر مما تشفيها.
وفــي ذلــك قــال دومينيك بيوليتي ،األستاذ
فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة بـ ـل ــوزان
السويسرية« ،إن النتائج التي يتم الحصول
عليها من خالل الخياطة الجراحية ليست
م ــرض ـي ــة دائ ـ ـمـ ــا ،ألن األنـ ـسـ ـج ــة الـ ـت ــي يـتــم
إص ــاح ـه ــا ،م ـثــل ال ـغ ـض ــروف أو ال ـقــرن ـيــة،
تــواجــه صـعــوبــة فــي بـقــائـهــا مـلـحــومــة معًا
بطريقة متجانسة».
وخ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،حـ ــاولـ ــت

م ـج ـمــوعــات بـحـثـيــة مـخـتـلـفــة ح ــول الـعــالــم
ت ـطــويــر م ـ ــواد الص ـق ــة لــأن ـس ـجــة ال ــرخ ــوة،
وتـ ـ ـق ـ ــاوم ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط املـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة ال ـت ــي
تتعرض لها في الجسم .كما درس العلماء
ف ــي مـخـتـبــر دوم ـي ـن ـيــك بـيــولـيـتــي إمـكــانـيــة
تصنيع مادة حيوية قابلة ُللحقن تلتصق
بــاألن ـس ـجــة امل ـخ ـت ـل ـفــة .وقـ ــد ن ـش ــرت نـتــائــج
أبحاثهم في مجلة Macromolecular Rapid
.Communications
ويحتوي الهالم على أكثر من  ٪85من املاء،
بــاإلضــافــة إل ــى م ـيــزة م ــزدوج ــة تـتـمـثــل في
كــونــه قــابــا للحقن فــي أي مـكــان مــن جسم
اإلنـســان ،ولــه خصائص الصقة .وفــي ذلك،
قال بيمان كرامي ،زميل ما بعد الدكتوراه
في امليكانيكا الحيوية من مختبر جراحة
ال ـع ـظــام« :إن أص ــال ــة ه ــذه املـ ــادة تـكـمــن في
تغير حالتها .فعند حقنها ،تكون سائلة،
وتـتـصـلــب عـنــد تـعــرضـهــا لـلـضــوء لتعزيز
التصاقها باألنسجة».
ولتحقيق ذلك ،طور العلماء تركيبة مبتكرة
للتحكم بشكل مستقل في خــواص اللصق
وامليكانيكا للهالم .ونتج من ذلــك تصنيع
ه ـيــدروج ـيــل مـتـعــدد االس ـت ـخــدامــات يمكن
استخدامه كغراء ملختلف األنسجة الرخوة
في جسم اإلنسان.
واس ـت ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون ج ــزي ـئ ــات م ـســؤولــة
عــن ارتـبــاط األنسجة بالبوليمر فــي الهالم
األول ــي .حيث أضــافــوا مــادة تسمى ،DOPA
وتـسـتـخــرج مــن بـلــح ال ـب ـحــر .وف ــي ذل ــك قــال

حقن هيدروجيل لربط تمزقات األنسجة الرخوة في جسم اإلنسان

دوم ـي ـن ـيــك بـيــولـيـتــي« :ب ـف ـضــل ه ــذه املـ ــادة،
يستطيع بلح البحر أن يلتصق بقوة بأي
مادة ،عضوية أو غير عضوية» .كما أضافوا
حمضا أمينيا ينتجه جسم اإلنسان بشكل
طبيعي .ويــؤكــد بـيـمــان كــرامــي أن« :هــذيــن
الجزيئني يوفران ميزة عدم إحداث تفاعالت
في الجسم ،على عكس بعض املواد الالصقة

صناعات مستقبلية

هيكل البروتين بالذكاء االصطناعي

روبوت ثعبان يصلح المركبات البحرية
تعمل العديد من األبحاث على تطوير روبوتات يمكن استخدامها في مهمات البحث
واإلنقاذ .وتعتبر الثعابني واألفاعي من بني أبرز الزواحف التي يطمح الباحثون إلى
دراستها وتطوير روبوتات تحاكي قدراتها املثيرة.
وفــي دراســة جــديــدة ،يعمل الباحثون في جامعة كارنيجي ميلون األميركية على
تطوير روب ــوت على شكل ثعبان قــادر على الـغــوص فــي أعـمــاق املحيطات والقيام
بمهام تفقد السفن والغواصات في حال تعرضها ألي أضرار.
وقام الفريق الباحث بإجراء مجموعة من االختبارات باستخدام الروبوت في حمام
سباحة ،حيث نجح الروبوت في السباحة تحت املاء بسالسة .وأثبتت االختبارات
سهولة التحكم فــي الــروبــوت وتوجيهه .كما قــام بالتقاط مقاطع فيديو بواسطة
كاميرا مثبتة على رأسه.
ويـهــدف املـشــروع إلــى مساعدة البحرية األميركية فــي فحص السفن والـغــواصــات
وغيرها من املركبات البحرية بحثًا عن األضرار وإجراء الصيانة الروتينية .ويمكن
استخدامه كذلك في فحص األنابيب تحت املاء بحثًا عن التلف أو االنسداد ومراقبة
محطات النفط البحرية.
وال توجد خيارات كثيرة أمام البحرية األميركية لفحص ومراقبة السفن واملركبات
البحرية ،حيث تتطلب هذه املسألة إرسال فريق من الغواصني إلى موقع السفينة أو
االنتظار لحني عودتها إلى امليناء .وجميع هذه الخيارات تكلف الكثير من الجهد
واملال والوقت.
ويحتوي الروبوت على أجهزة استشعار تتيح له إبالغ الطاقم بشكل فوري بوجود
أي تلف يهدد سالمة السفينة ،ويمكنه إرسال البيانات إلى امليناء أو القاعدة البحرية
من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت املناسب.
وفي السياق نفسه ،تمكن باحثون من جامعة ستانفورد األميركية من تطوير روبوت
آلــي على شكل ثعبان ،تصل سرعته إلــى  32كيلومترًا في الساعة ،ويبلغ طوله 72
مترًا .ويتميز بقدرة عالية على التسلل بمرونة داخل الحفر الضيقة وااللتفاف حول
املقابض باستخدام هيكله .ويمكنه الكشف عن التسربات السامة وإيقاف الحرائق
في األماكن التي يصعب الوصول إليها.

شركة  DJIتدخل مجال
السيارات ذاتية ُالقيادة
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة  DJIامل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
تصنيع طــائــرات الــدرونــز عــن خطتها
لدخول مجال السيارات ذاتية القيادة،
م ــن خـ ــال ت ـط ــوي ــر ال ـب ـح ــث واإلنـ ـت ــاج
واملـبـيـعــات ألنـظـمــة ال ـق ـيــادة املستقلة
وامل ـس ـت ـش ـعــرات ال ـخــاصــة بــال ـس ـيــارات
ال ــذكـ ـي ــة .وت ـع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة الـصـيـنـيــة
ع ـلــى تــوف ـيــر مـخـتـلــف ه ــذه الـتـقـنـيــات
واألجهزة تحت العالمة التجارية DJI
 ،Automotiveحيث تعتمد الـسـيــارات
ذات ـ ـيـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة عـ ـل ــى امل ـس ـت ـش ـع ــرات
والـبــرمـجـيــات أكـثــر مــن أي شــيء آخــر،
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن أج ـ ـ ــل اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار ال ـب ـي ـئــة
وت ـف ـس ـي ــر مـ ــا ت ـع ـن ـيــه ه ـ ــذه ال ـب ـي ــان ــات
واتخاذ القرارات ً
بناء على ما تلتقطه
املـسـتـشـعــرات لـلـمـســاعــدة ف ــي تــوجـيــه
ال ـس ـي ــارة .وراكـ ـم ــت شــركــة  DJIخـبــرة
هائلة فــي مجال تطوير املستشعرات
الخاصة بالقيادة الذاتية ،إذ تحتوي
ط ــائ ــرات ال ــدرون ــز ع ـلــى مـجـمــوعــة من
املـسـتـشـعــرات ال ـتــي تـتـيــح لـهــا التنقل

الطبية ،مما يجعل هالمنا متوافقًا حيويًا».
وأضاف« :لقد أظهرت تجاربنا في املختبر
أن هـ ــذا ال ـه ـي ــدروج ـي ــل ي ـل ـت ـصــق بــأنـسـجــة
م ـخ ـت ـل ـفــة م ـث ــل ال ـغ ـض ــاري ــف والـ ـغـ ـض ــروف
املفصلي والقلب والكبد والرئتني والكلى
وحـتــى الـقــرنـيــة ،لـهــذا نعتبر أنـنــا صنعنا
نوعًا من الهالم الشامل».

عالم االبتكار

ق ـفــزت الـشـبـكــة العصبية االصطناعية
ال ـتــي طــورت ـهــا شــركــة  ،DeepMindفــرع
ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي لـغــوغــل ،قـفــزة إلــى
األمام لحل أحد أكبر التحديات في علم
األح ـيــاء ،أال وهــو تحديد الشكل ثالثي
األبـ ـع ــاد ل ـل ـبــروتــن امل ـك ــون م ــن تسلسل
األحـ ـم ــاض األم ـي ـن ـي ــة .وتـ ـف ــوق بــرنــامــج
 ،DeepMindاملـسـمــى  ،AlphaFoldعلى
أك ـث ــر م ــن  100ف ــري ــق آخ ــر ف ــي مـســابـقــة
لتوقع بنية البروتني املقامة كل سنتني
والتي تسمى «.»CASP
وق ـ ـ ــال ج ـ ــون مـ ــولـ ــت ،ع ــال ــم امل ـع ـل ــوم ــات
الحيوية بجامعة ماريالند في كوليدج
بــارك ،الــذي شــارك في تأسيس مسابقة
 CASPمنذ عام  ،1994لتحسني األساليب
الحسابية للتنبؤ ببنية البروتني« :لقد
تم حل املشكلة».
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ب ـن ـي ــة
ال ـب ــروت ـي ـن ــات م ــن ت ـس ـل ـســل األحـ ـم ــاض
األمينية وحــدهــا بمثابة اخـتــراق كبير
لـعـلــوم الـحـيــاة وال ـطــب .كـمــا أن ه ــذا من
ش ــأن ــه أن يـسـهــل إل ــى ح ــد كـبـيــر الـعـمــل
الـ ـ ــذي يـ ـه ــدف إل ـ ــى ف ـه ــم أفـ ـض ــل لـهـيـكــل

جديد

بناء الخاليا وتسريع اكتشاف األدويــة
الجديدة .وشاركت غوغل للمرة األولى
بنسخة سابقة من برنامج AlphaFold
فــي مسابقة  CASPعــام  .2018غير أنه
خ ــال ه ــذا ال ـعــام تغلبت شـبـكــة التعلم
ال ـع ـم ـيــق ل ـل ـشــركــة إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر عـلــى
ج ـم ـي ــع بـ ــرامـ ــج ال ـ ـفـ ــرق األخـ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ــال
العلماء املـشــاركــون إنـهــا حققت نتائج
مــذه ـلــة يـمـكــن أن ت ـنــذر ب ـث ــورة ف ــي علم
األحياء البنيوي.

واكتشاف البيئة املحيطة بها .وتأتي
هــذه الـخـطــوة بعد قـيــام مجموعة من
ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة بــالـتــركـيــز بشكل
أكـ ـب ــر ع ـل ــى مـ ـج ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ذات ـي ــة
القيادة والسيارات الكهربائية ،حيث
تـسـتـعــد ش ــرك ــة  Nioالـصـيـنـيــة لـلـبــدء
ببيع سياراتها الكهربائية في أوروبا
فــي وقــت الحــق مــن هــذا الـعــام .ويمكن
ملصنعها حاليًا إنـتــاج نحو  120ألف
ً
سنويا ،وهو أقل بكثير من 500
سيارة
ألف سيارة تيسال التي تم تصنيعها
في عام .2020

روبوتات تشعر باأللم
يـعـمــل بــاح ـثــون ف ــي جــام ـعــة نــانـيــانــغ
للتكنولوجيا بسنغافورة على تطوير
ج ـل ــد اص ـط ـن ــاع ــي ق ـ ــادر ع ـل ــى ت ــزوي ــد
الــروبــوتــات بحاسة اللمس والشعور
باأللم .ويمكن أن يساهم هذا االبتكار
فـ ــي ت ـم ـك ــن ال ـ ــروب ـ ــوت ـ ــات مـ ــن ت ـف ــادي
األخـطــار التي تواجهها والقيام بردة
فعل مشابهة ل ــردة فعل اإلنـســان عند
ت ـع ــرض ــه ل ــأل ــم .واعـ ـتـ ـم ــد ال ـب ــاح ـث ــون
على تقنية مستوحاة من مستقبالت
األلــم البيولوجية ،حيث يتميز الجلد
ال ـب ـش ــري ب ــاح ـت ــوائ ــه ع ـل ــى مـجـمــوعــة
م ــن مـسـتـقـبــات ال ـل ـمــس الـبـيــولــوجـيــة

بتقنيات الذكاء االصطناعي
والـنـهــايــات العصبية الـخــاصـ ُـة باأللم
والضغط واللمس ،ومن هذا املنطلق،
قام الباحثون بتطوير جلد اصطناعي
يـحـتــوي عـلــى مـسـتـقـبــات إلـكـتــرونـيــة
تحاكي وظائف الجلد الحقيقي.
وعـلــى خــاف التقنيات السابقة التي
تعتمد على املعالجة املركزية ،يعتمد
االبـتـكــار الـجــديــد على ُعـقــد استشعار
مدعمة بــالــذكــاء االصطناعي ملعالجة
«األلم» الناشئ عن ضغط قوة جسدية
واالستجابة لها في كل جزء من الجلد.
كما يسمح النظام أيضا لإلنسان اآللي
باكتشاف وإص ــاح األض ــرار الخاصة
به عند اإلصابة الطفيفة دون الحاجة
إل ــى تــدخــل ب ـشــري .وف ــي ه ــذا ال ـصــدد،
يـ ـق ــول «أري ـ ـن ـ ــدام بـ ــاسـ ــو» ،ب ــاح ــث فــي
جامعة نانيانغ ومشارك في الدراسة:
«ل ـك ــي ت ـع ـمــل ال ــروب ــوت ــات م ــع الـبـشــر
ب ـش ـكــل جـ ـي ــد ،م ــن ال ـ ـضـ ــروري ض ـمــان
تـفــاعـلـهــا مـعـنــا ب ــأم ــان ،ول ـهــذا السبب
عملنا عـلــى إضــافــة خــاصـيــة الشعور
باأللم للروبوتات الجديدة».

شبكة إنترنت كمومية األولى من نوعها في العالم
أحمد ماء العينين

ت ـعــد ال ـش ـب ـكــة ال ـك ـمــوم ـيــة م ــن ب ــن تـقـنـيــات
االتـ ـص ــال ال ـت ــي ت ـن ـقــل ال ـب ـي ــان ــات بــواس ـطــة
ف ــوت ــون ــات ض ــوئ ـي ــة ب ـط ــري ـق ــة ي ـص ـعــب فــك
ت ـش ـف ـي ــره ــا ،ح ـي ــث ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى االتـ ـص ــال
عـبــر ال ــوح ــدات ال ــذريــة وتـسـتـخــدم مفتاحا
خــاصــا بتشفير وف ــك تشفير الــرســائــل ،ما
يضمن سرية االتـصــال ويتيح ملستخدمي
الشبكة تـبــادل املعلومات بشكل آم ــن .وقد
أعلنت وكــالــة األم ــن الـقــومــي األميركية في
وقــت ســابــق ،أنـهــا ستعتمد على التشفير
الكمي في عملية نقل البيانات الحكومية

والـعـسـكــريــة ال ـح ـســاســة .وف ــي إن ـج ــاز يعد
األول مــن نــوعــه ،تمكن بــاحـثــون مــن معهد
 QuTechفــي هــولـنــدا مــن إنـشــاء أول شبكة
إن ـتــرنــت كـمــومـيــة م ـت ـعــددة الـ ُـع ـقــد ،ويمهد
هذا الطريق أمام شبكة اإلنترنت الكمومية
الــواس ـعــة ال ـن ـطــاق ال ـتــي كــانــت الـحـكــومــات
والعلماء يحلمون بها منذ عـقــود .ونجح
ال ـفــريــق ال ـبــاحــث ف ــي تـطــويــر ن ـظــام يعتمد
ع ـلــى ال ـ ُـع ـق ــد الــوس ـي ـطــة ال ـت ــي نـسـتـخــدمـهــا
ف ــي شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ال ـحــال ـيــة ،ك ـمــا صمم
بــروتــوكــوال خاصا بالشبكة الكمومية من
أجـ ــل ربـ ــط اتـ ـص ــاالت ع ـبــر م ـس ــاف ــات أك ـبــر.
ويــوفــر الـبــروتــوكــول الجديد إمكانية ربط

أخبار

أعلن الصحافي الفلسطيني
عالء الريماوي ،نيته اإلضراب عن
الطعام ،احتجاجًا على اعتقاله من
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر
أمس األربعاء ،من منزله في رام
اهلل ،وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكان الصحافي قد اعتقل مرات
عدة ،آخرها عام .2018

عدة أجهزة في آن واحــد .وفي هذا الصدد،
يقول ماتيو بومبيلي ،وهو طالب دكتوراه
في معهد  QuTechوعضو في فريق البحث:
«ستفتح اإلنترنت الكمومية مجموعة من
التطبيقات ال ـجــديــدة ،مــن االت ـص ــاالت غير
القابلة لالختراق والحوسبة السحابية مع
خصوصية املستخدم الكاملة ،إلــى ضبط
الوقت بدقة عالية.».
يمكن لشبكة اإلنترنت الكمومية أن تربط
أجـ ـ ـه ـ ــزة ك ـم ــوم ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة مـ ـع ــا إلنـ ـش ــاء
م ـج ـم ــوعــة ك ـم ــوم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ت ـت ـم ـتــع ب ـقــوة
ح ــوسـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـح ــواس ـي ــب
العمالقة الكالسيكية األكثر تطورًا.

تستحدث «إنستغرام» خاصية لمنع
المستخدمين من االطالع على
الرسائل التي ربما تتضمن إساءات،
عبر مرشحات الكتشاف الكلمات
والعبارات والرموز التعبيرية
المسيئة ،في خطوة جديدة
للمنصة التي تسعى إلى مكافحة
التحرش عبر اإلنترنت.

ذكر الصحافي الباكستاني أبصار
عالم ،أنّه أصيب في هجوم
بأسلحة نارية أمام منزله في
العاصمة إسالم آباد .وقال ّ
إن
رصاصة أصابته في األضالع ،لكن
من غير الواضح من أطلق النار
عليه .وأضاف« :ال يمكن لمثل هذه
األساليب أن تخيفني».

قالت الصحافية الفرنسية من
أصول جزائرية ،نادية لزوني ،إنّها
ّ
تلقت ،في  8إبريل/نيسان الحالي،
ّ
تهديدًا بالقتل ،بعد تسلمها
رسالة مكتوبة بخط اليد مجهولة
المصدر ،تحمل وعيدًا لها باالغتيال،
وتهديدًا آخر للمسلمين بالقتل
بالرصاص والطرد.

وكالة األنباء التونسية :مخاض عسير في ذكراها الستين
تعيش وكالة األنباء التونسية مخاضًا عسيرًا في ذكرى تأسيسها الستين ،إثر األحداث األخيرة من تعيينات سياسية واحتجاجات واقتحام
ّ
ككل
لها من قبل الشرطة ،في سابقة تاريخيّة تنذر باألسوأ على صعيد حريّة الصحافة
تونس ـ محمد معمري

رجل آلي لفرز النفايات

يسعى الباحثون في مجال البيئة إلى استغالل تقنيات الذكاء االصطناعي في إعادة تدوير
النفايات بكفاءة أكبر ،حيث يتم إنتاج أكثر من  2.1مليار طن من املخلفات في العالم كل عام،
ومع ذلك تتم إعادة تدوير  %16منها فقط .ويمكن أن يساهم الذكاء االصطناعي في تسهيل
عملية فرز النفايات ،حيث أطلقت شركة تدعى  ،WinGo Depositومقرها في التفيا ،أول نظام
لجمع املهمالت في العالم باالعتماد على الذكاء االصطناعي والرؤية الحاسوبية ،مما يجعل
إعــادة التدوير أكثر كـفــاءة ،حتى عند التعامل مع املــواد املختلطة .ويحتوي الــروبــوت على
مستشعرات بصرية يمكنها التعرف بسرعة إلى املخلفات أثناء مرورها على حزام ناقل ،ليقوم
الروبوت بفرز مختلف العناصر باستخدام منصة ذكية خاصة ،والتي يمكنها التعرف إلى
األنسجة واأللــوان واألشكال واألحجام املختلفة وحتى مسميات العالمات التجارية ،ويقوم
النظام الذكي بتحديث نفسه باستمرار.
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تـحـتـفــل وك ــال ــة األنـ ـب ــاء الــرس ـم ـيــة وكــالــة
تونس إفريقيا لألنباء (وات) هــذا العام
بالذكرى الستني إلطالقها (يناير/كانون
ّ
الثاني  .)1961لكن هــذه الــذكــرى تزامنت
مـ ــع أحـ ـ ـ ــداث لـ ــم ت ـع ــرف ـه ــا ال ــوك ــال ــة طـيـلــة
تاريخها املمتد منذ دولــة االستقالل إلى
ّ
حد اآلن حيث كانت تعد املصدر الرسمي
وال ــوح ـي ــد ل ــأخ ـب ــار ف ــي ت ــون ــس .إذ يــرى
ّ
املتابعون للشأن اإلعالمي في البالد ،أن
تاريخ (ومستقبل) اإلعالم التونسي ّ
تغير
بعد ما حصل في «وكالة تونس إفريقيا
ّ
لــأنـبــاء» ،ألن أي حكومة ستجد نفسها
أم ــام امـتـحــان صـعــب كـلـمــا أرادت تغيير
املسؤولني األول في املؤسسات اإلعالمية
التي تعود لها.
ف ـقــد ش ـهــدت ال ــوك ــال ــة ،ي ــوم ال ـخــامــس من
إبــريــل/ن ـي ـســان حــدثــا ص ــادم ــا للعاملني
فـ ـيـ ـه ــا ،بـ ـع ــدم ــا ق ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
التونسية هشام املشيشي إعـفــاء املديرة
ال ـع ــام ــة ال ـحــال ـيــة ل ـلــوكــالــة م ـنــى مطيبع
وت ـ ـع ـ ـيـ ــن اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي كـ ـ ـم ـ ـ َـال بـ ـ ــن ي ــون ــس
مديرًا عامًا لها .قـ ٌ
ـرار لم يلق القبول لدى
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ــوك ــال ــة م ـن ــذ إعـ ــانـ ــه ،إذ
بن يونس تعيينًا سياسيًا
اعتبروا تعيني ً
ُمسقطًا ،ومحاولة لسيطرة حزب سياسي
داع ـ ــم لـلـحـكــومــة ع ـلــى خ ــط ال ـت ـحــريــر في
«وات» ،متهمني بن يونس بأنه قريب من
ح ــزب «حــركــة الـنـهـضــة» ،وه ــو مــا يقوله
في حديث لـ«العربي الجديد» ،اإلعالمي
كمال الجواني ،أحد العاملني في الوكالة
والـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فـ ــي االع ـت ـص ــام
الـ ــذي عــرف ـتــه ال ــوك ــال ــة .ف ــي امل ـقــابــل ينفي
كمال بــن يونس تهمة االنـحـيــاز الحزبي
لـطــرف سياسي مـعــن ،مــؤكـ ًـدا لـ«العربي
ّ
ال ـجــديــد» أن رغـبـتــه الحقيقية فــي قبول
هــذه املهمة كــانــت تتمثل فــي العمل على
إصالح الوكالة ودعم نشاطها وإشعاعها
بتوظيف الخبرات املهنية التي اكتسبها
فــي الـعـمــل ضـمــن الـعــديــد مــن املــؤسـســات
اإلعالمية التونسية والدولية.
الـنـقــابــات اإلعــام ـيــة الـتــونـسـيــة املتمثلة
ف ـ ــي «الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
التونسيني» و«الـنـقــابــة الـعــامــة لــإعــام»
(امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت لـ ـ ــواء االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام

الـ ـت ــونـ ـس ــي لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل) س ـ ــان ـ ــدا اعـ ـتـ ـص ــام
الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن
مطالبهم مـشــروعــة ،رافـضــن التعيينات
ّ
«تنم عن رغبة في
الحزبية املسقطة التي
تغيير خــط الـتـحــريــر املستقل لـلــوكــالــة».
وه ـ ـ ــي ت ـه ـم ــة نـ ـف ــاه ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة هـ ـش ــام امل ـش ـي ـشــي الـ ـ ــذي ب ـ ّـن

مساندة إعالمية
لعاملي الوكالة بعد
اقتحام الشرطة

أن ــه «م ــن حــق الـحـكــومــة تعيني مــديــر عــام
للوكالة للتسيير اإلداري واملالي ،أما خط
التحرير فهو من اختصاص الصحافيني
الذين يحددونه بكل استقاللية ومهنية».
وهي حجة ّ
رد عليها املعتصمون بأن كالم
رئيس الحكومة مــردود عليه باعتبار أن
التسيير اإلداري واملالي يستدعي تعيني

صحافيون تونسيون يحتجون على اقتحام الشرطة للوكالة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

متصرف إداري ومالي ،وال يتطلب تعيني
ّ
تونسي مـعــروف ،ال يمكنه
وجــهٍ إعــامـ ّـي
ب ــأي ح ــال م ــن األح ـ ــوال ع ــدم ال ـتــدخــل في
الخط التحريري للمؤسسة.
ت ــواص ــل االع ـت ـص ــام إل ــى حـ ــدود ي ــوم 13
إبريل/نيسان الــذي كــان يومًا فــارقــا في
تاريخ الوكالة واإلعــام التونسي ،حيث
ق ــام ــت ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة ال ـتــون ـس ـيــة ،ألول
مــرة فــي الـتــاريــخ ،بــاقـتـحــام مـقــر الــوكــالــة
تنصيب املــديــر الـعــام
بــالـعـنــف ،مــن أج ــل ّ
الـجــديــد بــال ـقــوة ،لـكــنـهــا فـشـلــت فــي ذلــك.
ّ
وتسبب هــذا الـتـصـ ّـرف بـصــدور قــرار من
الـنـقــابــات بمقاطعة التغطية اإلعــامـيــة
لـ ـك ــل الـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وفـ ــي تــأج ـيــج ك ــل قـ ــوى امل ـج ـت ـمــع املــدنــي
واألح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ض ــد ال ـح ـكــومــة،
حيث تتالت البيانات املساندة للعاملني
ف ــي وك ــال ــة «ت ــون ــس إف ــري ـق ـي ــا ل ــأن ـب ــاء»
مـ ــن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ـث ــل االتـ ـح ــاد
الدولي للصحافيني (الفيج) واملنظمات
واألحـ ــزاب الـتــونـسـيــة الــذيــن اعـتـبــروا ما
ً
ـول،
قــامــت بــه الـحـكــومــة اع ـت ــداء غـيــر مـقـبـ ٍ
بل مرفوضا ومــدانــا ،مطالبني الحكومة
التونسية باالعتذارعما فعلت.
هـنــا وج ــدت الـحـكــومــة التونسية نفسها
ف ــي مـ ــأزق كـبـيــر أمـ ــام تـصــاعــد الـضـغــوط
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ل ـي ـق ــرر رئ ـيــس
يوم من محاولة
الحكومة التونسية بعد ٍ
ّ
إعالمي
اقتحام الوكالة تعيني مستشار
جــديــد لــه هــو م ـفــدي امل ـســدي ال ــذي سبق
له العمل مع رئيسي حكومة سابقني في
تونس هما مهدي جمعة ويوسف الشاهد.
وكــان من ضمن أولــويــات املسدي البحث
ّ
عــن حــل سريع ملــا يحصل فــى واح ــدة من
أكبر املؤسسات اإلعالمية التونسية التي
تشغل أكثر من  300عامل .مهمة املستشار
اإلعالمي الجديد بدأت منذ تعيينه حيث
تواصل مع كل األطراف الفاعلة في املشهد
اإلع ــام ــي الـتــونـســي ال ــذي ــن تـجـمـعـهــم به
عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة وت ــوصـ ـل ــوا إل ـ ــى م ـخــرج
وحيد لألزمة القائمة ،تم إعالنه يــوم 19
إبــريــل /نيسان املــاضــي ،حيث قــرر املدير
العام املعني من قبل الحكومة التونسية
ك ـمــال بــن يــونــس االسـتـقــالــة مــن املنصب
ّ
الذي كلف به ليعود الهدوء من جديد إلى
الوكالة ويتقرر رفع االعتصام فيها.

ما هو جديد منتجات «آبل»؟
محمد دنكر

أطلقت «آبل» في مؤتمرها السنوي ،الثالثاء،
م ـيــزات جــديــدة لـلـعــائــات الـتــي تـشـتــرك في
بـطــاقــة «آب ــل ك ــارد» ،ونـسـخــة أرجــوانـيــة من
«آيفون  ،»12وخدمة مدفوعة للبودكاست،
وجهاز  AirTagالذي طال انتظاره لتحديد
املوقع ،و 4K AppleTVجديد مع جهاز تحكم
عن بعد «سيري» ّ
محدث ،وجهاز  iMacمعاد
تصميمه يـتـمـ ّـيــز بـشــريـحــة  M1الــداخـلـ ًيــة،
وج ـهــاز «آي ـب ــاد ب ــرو» جــديــد مـصـمــم أيــضــا
بشريحة  .M1والتحديثات أضافت عددًا من
امليزات املوجهة نحو العمل من املنزل ،بما
فــي ذلــك تحسينات على الكاميرات فــي كل
من  iMacوجهاز «آيباد برو» لجعلها أفضل
أثناء اجتماعات الفيديو.
نستعرض أبرز ما أطلقته «آبل» في مؤتمر
:2021 WWDC
¶ «آيـبــاد بــرو» :يأتي الجهاز بشريحة M1
الـقــويــة وال ـتــي تتيح الـعــديــد مــن تحديثات
الـ ـب ــرام ــج ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك رس ـ ــوم ـ ــات أف ـضــل
ّ
محسنة وم ـيــزات الــواقــع
وتــأث ـيــرات فـيــديــو
ّ
امل ـعــزز .كـمــا تتيح الـكــامـيــرا املـحــدثــة بعمق
ّ
ـل ،ومـ ـي ــزة
ُمـ ـح ــس ــن وج ـ ـ ـ ــودة ڤـ ـي ــدي ــو أف ـ ـضـ ـ ّ
تـسـمــى  Center Stageوال ـتــي تـصــغــر حجم
ً
تلقائيا أثـنــاء مكاملات الڤيديو أو
الـصــورة
ً
االجتماعات اعتمادا على عــدد األشخاص
في اإلطار.
يتميز  2021 iPad Proبمقاسني  11بوصة
و 12.9ب ــوص ــة ب ــوح ــدة م ـعــال ـجــة مــركــزيــة
ثمانية ال ـنــواة وشــريـحــة  GPU M1ثماني
ال ـنــواة ومــوصــل  Thunderboltجــديــد (عبر
نفس منفذ ً .)USB-Cيحتوي الطراز األكبر
مقاس  12.9بوصة أيضا على شاشة LED
ص ـغ ـيــرة ج ــدي ــدة ،تـسـمـيـهــا ش ــرك ــة Liquid

هاتف «آيفون  »12ضمن المنتجات الجديدة ()Getty

ّ
ّ .Retina XDR
ألول م ـ ــرة ،ي ـت ــوف ــر «آي ـب ــاد
ب ــرو» بـخـيــار تـخــزيــن  2ت ـيــرابــايــت وذاك ــرة
وصــول عشوائي تصل إلــى  16جيغابايت.
ويدعم «آيباد برو» الخلوي اآلن اتصال 5G
بسرعات نقل بيانات فائقة السرعة .وتقول
ّ
«آبل» إن جهاز «آيباد برو» أسرع بما يصل
إل ــى  1500م ــرة مــن جـهــاز «آي ـب ــاد» األصـلــي
ل ـعــام  ،2010وأسـ ــرع بـنـسـبــة تـصــل إل ــى 50
باملائة من جهاز .2020 iPad Pro
¶  :iMacأعلنت الشركة عن جهاز «آيماك»

كشفت «آبل» عن
أجهزة كمبيوتر «آيماك»
بألوان جديدة

 iMacم ـع ــاد تـصـمـيـمــه ي ـضــم شــري ـحــة M1
الداخلية الجديدة للشركة .تسمح الشريحة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـت ـق ـل ـيــص األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــداخ ـل ـي ــة
وب ــالـ ـت ــال ــي ب ـ ـنـ ــاء لـ ــوحـ ــة م ـن ـط ـق ـي ــة أص ـغ ــر
واس ـت ـبــدال الـنـظــام ال ـح ــراري ال ــذي ُيـحــافــظ
على ب ــرودة الـجـهــاز بمروحتني صغيرتني
بحيث يبلغ عمق جهاز  iMacالجديد 11.5
مـلــم ف ـقــط .يـحـتــوي  iMacاآلن عـلــى شاشة
م ـق ــاس  24ب ــوص ــة وب ــدق ـ ّـة  4.5Kم ــع 11.3
مـلـيــون بـكـســل .وه ــو مـتــوفــر بسبعة أل ــوان

تشمل الخوخ والنعناع والخزامى .بالنسبة
للمستخدمني الذين ال ً يزالون يعملون من
املـنــزل ،قامت «آبــل» أيــضــا بتحسني كاميرا
 .iMacتشتمل مـيــزات الكاميرا بــدقــة 1080
بكسل على تــوازن اللون األبيض التلقائي
وتقليل الضوضاء وتخطيط درجات األلوان
لـتـجـعــل ال ـش ـخـ ًـص ي ـب ــدو أفـ ـض ــل .يـحـتــوي
الـكـمـبـيــوتــر أي ــض ــا عـلــى م ـي ـكــروفــون جــديــد
م ـص ـمــم لـتـقـلـيــل ال ـض ــوض ــاء املـ ــرتـ ــدة .يـبــدأ
ً
دوالرا ألربعة
سعر  iMacالجديد من 1299
ً
دوالرا لأللوان الثالثة األخرى
ألوان ،و1499
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـ ـي ــزات إض ــاف ـي ــة .سـيـكــون
ً
متاحا في النصف الثاني من شهر مايو/
ُ
ِّ
أيار .وأضافت الشركة زر معرف اللمس إلى
لوحة مفاتيح  iMacالخارجية ّ
ألول مرة.
¶  :AirTagكشفت الشركة عن  ،AirTagوهو
ّ
محدد موقع  Bluetoothيساعد في العثور
على عناصر مثل املفاتيح ،املحافظ وأجهزة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر امل ـح ـمــولــة أو ح ـتــى ُال ـس ـي ــارة.
تـ ـسـ ـم ــح األقـ ـ ـ ـ ـ ــراص الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة امل ـس ـط ـح ــة
والدائرية املـ ّ
ـزودة بشرائح مدمجة لشخص
مــا بتحديد مــوقــع العناصر عند االتـصــال
بتطبيق  Find Myمن «آبــل» ،كما أنه يعمل
مع «سيري».
ف ــي ح ــن أن أدوات ت ـع ـقــب امل ــواق ــع لـيـســت
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،فـ ـهـ ـن ــاك مـ ـنـ ـتـ ـج ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة مــن
ّ ّ
«ســام ـســومــغ» و«س ــوّن ــي» و«تـ ـيً ــال» ،إل أن
شريحة ُ U1ت ّ
حدد بدقة أكبر وفقا للمسافة
واالتـجــاه إلــى العنصر املفقود .يمكن شراء
دوالرا ً
ً
بدء ا من  30إبريل.
 AirTagمقابل 29
¶ «آيفون  »12أرجــوانــي :على غير عادتها،
أط ـل ـقــت ال ـشــركــة ج ـه ــاز «آيـ ـف ــون  »12بـلــون
ج ــدي ــد وهـ ــو الـ ـل ــون األرج ـ ــوان ـ ــي .سـيـتــوفــر
للطلب املسبق يوم الجمعة وسيطرح للبيع
في  30إبريل /نيسان.
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

محمد استانبولي

رب ـ ـ ّم ـ ــا ت ـ ـك ـ ــون ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ـت ــي
ُ
تـلــخــص عـبــرهــا أح ــداث فـيـلـ ٍـم ما
مفتاحية اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى ،في تحديد مصيره .فبينما ال تزال
التوصيات الشخصية وآراء النقاد وغيرها
ّ ّ
تلعب دورًا في عملية االختيار ،إال أن أولى
خطوات البحث الجاد تبدأ عند ذلك املربع
ال ـص ـغ ـيــر ال ـ ــذي ي ـع ــرض ــه م ـح ــرك «غ ــوغ ــل»
صانع الحقائق األكبر اليوم ،وما يمكن أن
دور في جذب أو نبذ مشاهد ما،
يلعبه من ٍ
فيكون اختيار تلك الكلمات القليلة اليوم
جــزءًا ال يمكن إغـفــال أهميته ضمن عملية
التسويق باملجمل.
تنطبق املقدمة السابقة بالكامل على The
 Mole Agentالوثائقي التشيلي ملخرجته
مايتي آلبيردي ،واملرشح لجائزة األوسكار
ع ــن أف ـض ــل ف ـي ـلـ ٍـم وث ــائ ـق ــي ،إذ ح ــامل ــا يـقــرأ
املشاهد امللخص عن العجوز الذي سيدخل
دارًا للمسنني متخفيًا ليبحث عن ّ
دالئل
أي
ٍ
ّع ـل ــى إس ـ ـ ــاءة امل ـع ــام ـل ــة هـ ـن ــاك ،سـيـفـتــرض
أنـ ــه أمـ ــام ذل ــك ال ـن ــوع م ــن األعـ ـم ــال ال ـج ــادة

المرشح لألوسكار ،نخوض تجربة مثيرة مع رجل
في  ،The Mole Agentالوثائقي التشيلي ُ
عجوز ،يدخل دار مسنين متخفيًا كعميل سري يتحرّى عن ظروف إحدى النزيالت

The Mole Agent

عجوز بأيامه القليلة وكاميراه السرية
الـتــي تنتهي مقوالتها أو كشوفاتها عند
حقائق ملموسة وإجــراءات قضائية ،وهذا
بــالـطـبــع م ــا ل ــن ي ـج ــري .وع ــوض ــا ع ــن ذل ــك،
اكتشافات أكثر
سيجد املشاهد نفسه أمام
ٍ
ـات ع ــن ال ـت ـقــدم في
عــر ّضــة لـلـتــأويــل وت ــأم ـ ٍ
فيلم ال
في
نفسها،
السن والوحدة والدراما
ٍ
يخادع مشاهده عبر نتائج البحث وحسب،
بل عبر التصنيف والنوع الدرامي أيضًا.
ماذا يجري في الفيلم؟

ـان ف ــي صـحـيـفــة،
ي ـب ــدأ الــوثــا ًئ ـقــي ع ـنــد إع ـ ـ ٍ
يطلب رجاال تتراوح أعمارهم بني  80عامًا

و ،90يـت ـمـتـعــون بــاالس ـت ـقــال ـيــة وال ـســريــة
وال ـق ــدرة عـلــى الـتـعــامــل مــع التكنولوجيا،
لصالح وكالة تحريات خاصة .وبعد عملية
انتقاء ،يقع االختيار على سيرخيو ،الذي
ٍ
ّ
يبلغ من العمر  83عامًا .نعرف بعد ذلك أن
سيرخيو سيدخل املـصــح متخفيًا للتأكد
م ــن س ــام ــة مـ ّقـيـمــة ه ـن ــاك ت ــدع ــى ســون ـيــا،
وال ـتــأكــد مــن أن ـهــا ال تـتـعــرض ّ
ألي إس ــاءة،
ً
بناء على طلب املوكلة التي تكون ابنتها.
يتناقش سيرخيو باملهمة مــع ابنته التي
تبدي تخوفًا من التبعات القانونية لهذه
املـهـمــة ،ويـبــدو أن تخوفاتها ال تشكل ندًا

ما الذي يدفع
أشخاصًا بهذا العمر
عمل
للتقدم إلى
ٍ
كهذا؟

لرغبة أبيها فــي تحرير ذهـنــه واالنـشـغــال
بشيء يصرفه عن التفكير في زوجته التي
ٍ
فقدها منذ أربعة أشهر.
يـ ـج ـ َّـه ــز ع ـم ـي ـل ـن ــا الـ ـ ـس ـ ــري بـ ـقـ ـل ـ ٍـم ون ـ ـظـ ــارة
ط ـب ـي ــة مـ ــزودتـ ــن بـ ـك ــامـ ـي ــرات ،ل ـك ــي يـعـمــل
مـتـخـفـيــا ،ويـتـفــق عـلــى مـجـمــوعــة شـيـفــرات
وبــروتــوكــوالت مع املحقق الخاص ليسهل
تزويده بالتقرير اليومي عما سيراه هناك.
ً
إضافة إلــى ذلــك ،تنجح املخرجة في إقناع
ال ـ ـ ــدار بــال ـت ـصــويــر داخ ـل ـه ــا ب ـح ـجــة إعـ ــداد
وئائقي عن دور املسنني ،لكي يتسنى لها
تتبع سيرخيو هي األخرى ،وهو ما يجري

بعد أن يدخل سيرخيو دار الرعاية.
ه ـن ــاك ،ي ـبــدأ سـيــرخـيــو بــاكـتـشــاف املحيط
ّ
يتعرف أثناء
بحذر وتمهل ،بحثًا عن هدفه.
ذل ــك عـلــى ال ـنــزيــات والـ ـن ــزالء ،الــذيــن يبلغ
عــددهــم  40ام ــرأة وأربـعــة رج ــال ،بمن فيهم
ّ
هــو .عند هــذه النقطة ،يبدو أن The Mole
 Agentيمضي في خطني ،ونوعني دراميني
ً
مختلفني ،يحاكي أولهما عمال كالسيكيًا
مــن أعـمــال الفيلم ن ــوار ،بينما يأخذ اآلخــر
إي ـقــاعــا أك ـثــر ه ـ ــدوءًا ،إذ يـتـفـحــص حـيــوات
النزالء في الدار.
ّ
يتعرف سيرخيو ومعه املشاهد على
هناك،
الـقـصــص املـخـتـلـفــة ال ـتــي ت ـكـ ّـون كــل نــزيـ ٍـل أو
نزيلة .هناك الشاعرة ،ومهووسة السرقة التي
ّ
تعتقد أن أمـهــا ستأتي قريبًا الصطحابها،
وه ـن ــاك م ــن ي ـخ ـشــون ف ـق ــدان ال ــذاك ــرة أو من
ي ـب ـح ـثــون ع ــن حـ ـ ٍـب ج ــدي ــد .وب ـي ـن ـمــا يعتمد
ّ
س ـيــرخ ـيــو ع ـلــى ك ــل هـ ــؤالء إلع ـ ــداد ت ـقــاريــره
اليومية بــدايــة األم ــر ،ســرعــان مــا يجد نفسه
قد فقد هذا الحياد ،وبات جز ّءًا من قصصهم
ّ
وأيــامـهــم الـتــي تمر بـبــطء .لكنه يبقى مــركـزًا
على الهدف ،سونيا ،التي يصل إليها نهاية
األمر ،ويبدأ بالتأكد من مجريات يومها.
ّ
تمر ذكرى افتتاح الدار ،وبعدها عيد ميالد
سيرخيو الرابع والثمانني .تعترف إحدى
ال ـنــزيــات بحبها لـسـيــرخـيــو ،ال ــذي ك ــان ال
ي ــزال يـنـعــى ف ـقــدان زوج ـت ــه ،وي ـتــواصــل مع
املحقق الخاص ليؤمن له صور أسرة إحدى
النزيالت التي تخاف أن تنسى وجوههم.
وقرابة نهاية الفيلم ،تموت الشاعرة ويصل
ّ
سيرخيو فــي تـقــريــره األخـيــر إلــى أن األمــر
الــوحـيــد ال ــذي تعانيه ســونـيــا هــو الـجـفــاء،
الذي دفع ابنتها  -بفعل اإلحساس بالذنب
 إلــى إرســال املتحري باملقام األول عوضًاعنها .ومع نهاية تقريره ،يخرج سيرخيو
من الــدار ويعود إلى حياته السابقة ،حيث
تنتظره أسرته.
ها هو المحقق ،أين القضية؟

بانطباع عام ،عما سيقدمه الفيلم،
متسلحًا
ٍ
سـيـفــاجــأ امل ـشــاهــد بــالـطــريـقــة ال ـتــي تـبـتــدئ
ّ
بـَهــا الـحـكــايــة .مـكـتــب املـحـقــق ال ـخــاص وكــل
امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي تـتـعـلــق ب ـه ــذا ال ـق ـســم ،تـبــدو
محاكاة ســاخــرة ألفــام الـنــوع وموسيقاها
ّ
ستميزها األذن فورًا .عند هذه النقطة،
التي
سـنـســأل أنـفـسـنــا :هــل مــن الــائــق للتحقيق
بادعاء كإساءة معاملة مسنني أن ُي َ
قدم بهذه
ٍ
أساسًا؟
وثائقي
فيلم
هذا
وهل
الطريقة؟
ً
ال يـجـيــب ال ـفّـي ـلــم ع ــن هـ ــذه األس ـئ ـل ــة دف ـعــة
ّ
واح ــدة ،إال أن ــه يـبــدأ بتركيز أنـظــارنــا على
مــا يريد تقديمه بالفعل .فمنذ مشاهدتنا
اختبار تحديد الجاسوس األمثل ،ال يسعنا
ّ
إال أن ن ـت ـســاءل :م ــا الـ ــذي يــدفــع أشـخــاصــا
عمل كهذا؟ بالطبع
بهذه السن للتقدم إلى
ٍ
سـيـكــون الــدافــع املــالــي واحـ ـدًا مــن األسـبــاب
ّ ّ
(وإن ل ــم ي ـكــن ح ــاض ـرًا ف ــي ال ـف ـي ـلــم) ،إال أن
ّ ّ
ع ــوام ــل أخ ـ ــرى تـلـعــب دورهـ ـ ــا ه ـن ــا .إن كــل
املتقدمني الذين ينتمون للشريحة العمرية
ّ
نفسها يتشاركون اإلحـســاس بــأن ال شيء
ّ
جــدي ـدًا يـجــري فــي حـيــواتـهــم ،وب ــأن أفضل
األي ـ ــام ق ــد مـ ـ ّـرت وم ــا تـبـقــى ه ــي م ـح ــاوالت
يائسة للحاق بركب زمـ ٍـن سريع .وال شيء
ي ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ه ـ ــذا ك ـم ـح ــاول ــة ه ـ ـ ــؤالء إظ ـه ــار
ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى اس ـت ـع ـم ــال ه ــوات ــف آي ـف ــون،
ّ
بكل ًما تثيره هذه املحاوالت من كوميديا
ب ــداي ــة ،وم ــن ث ــم ت ـعــاطــف .وه ــا ه ــي فــرصــة
بشيء
لقليل من اإلحساس
ٍ
لبعض اإلثــارةً ،
ّ
أن سيرخيو
ـع
ـ
ق
ـوا
ـ
ل
وا
.
ـة
مهم كالعمل خـفـيـ
ً
يتحدث عن هذه النقطة صراحة مع ابنته،
وللمفارقة فقد تكون هــذه هي املــرة األولــى
التي يبدو فيه دار املسنني املكان الذي يوفر
هذا اإلحساس ملن سيدخله.

عالم ما قبل
كوفيدـ19
مجتمع مثالي ،لن يُنبذ
في
ٍ
أحد بعد أن يُسته َلك عمره
ويكف عن كونه «منتجًا».
لكن هذا ما ال يحدث في
الواقع دائمًا ،وإن كانت
جائحة كورونا قد حرّضت
نزعات «داروينية»؛ فإن
ٍ
هؤالء كانوا أبرز المتضررين
منها .ومثل الكثير من
األفالم ،كان The Mole
تلق
 Agentمعدًا لتجربة
ٍ
مختلفة ،في عالم ما قبل
كوفيد ،19-إال أن هذا التغيّر
اليوم لم ينتج تأويًال مختلفًا
أو يفقد الفيلم شيئًا من
راهنيته.
نتعرّف إلى قصص مختلفة حول ّ
كل نزيل ونزيلة ()Imdb

إضاءة

معضلة الكذب والحقيقة

ت ـب ـيــح ال ــرس ــال ــة ال ـن ـص ـيــة الـ ـك ــذب واملـ ــواربـ ــة،
تنسف الـسـيــاق ،نــص بنيوي مغلق ،ال يعلم
امل ـت ـل ـقــي ش ـ ــروط ال ـك ـتــابــة وم ـكــان ـهــا وســرعــة
إنشاء الكلمات ،وكيفية تراص األفكار (إال في
حال إرسال جمل متقطعة) .كما أن األمر يتيح
املجال للتعديل وإعادة الكتابة .وبسبب غياب
النبرة ،أو تعمد غيابها ،يمكن الكذب من خالل
ال ــرس ــال ــة ال ـن ـص ـيــة ،خ ـصــوصــا ع ـنــد الـحــديــث
عــن امل ـكــان وال ــزم ــان ،هــي مـســافــة للتحرر من
متطلبات اآلخ ــر الـتــواصـلـ ّـيــة ،خصوصًا تلك
ال ـتــي تـطـلــب رج ــع الـ ـص ــدى ،وال ـ ــذي يـفـتــرض
الحقيقة والرد والجدل ...كل هذا غير موجود
فــي الــرســالــة الـصــوتـ ّـيــة ،حـيــث يـتـضــح املـكــان

االلتباس في النبرة

تتيح الرسالة النصية خلق التباس في النبرة،
ال يتضح في بعض األحيان الغضب من املزاح
مــن التهكم ،مــزيــج نـ ّـصــي يتيح ملــن يــرســل أال
يكون حاسمًا ،يترك بابًا للمجادلة واملواربة،
نــص يفتح على نـصــوص أخ ــرى ،وتناصات
ربـ ـم ــا م ــع رس ــائ ــل س ــاب ـق ــة ،وي ـت ـي ــح ل ـل ـقــارئ
ّ
التفكير والتفكر في معاني الكلمات وتواترها،
خصوصًا حني نتحدث عن رسائل شخصية ال
تلك الخاصة بالعمل ،التي تتضح فيها أحيانًا
لهجة األمر .االلتباس في النبرة يتيح أحيانًا

في الرسالة النصية ال
يمكن تمييز الغضب من
ّ
التهكم
المزاح من
الحيرة التي تسببها الرسائل الصوتية تكمن في أسلوب الرد عليها (فرانس برس)

قضية

عنصرية في الدراما اليمنية
شادي ياسين

ل ــم ت ـخــف الـ ــدرامـ ــا الـيـمـنـيــة امل ـش ــاه ــد الـعـنـصــريــة
الفاضحة في عرضها املوسمي ،الــذي يتزامن مع
شهر رمضان من كل عام.
بمقاطع حوارية عديدة من مسلسل «كابتشينو»
ال ــذي تبثه قـنــاة «يـمــن ش ـبــاب» ،يـكـ ّـرس القائمون
على الدراما املشاهد العنصرية التي تظهر تمييزًا
ألفضلية اللون البشري.
يتقمص املـمـثــل ال ـشــاب أن ــور املـشــولــي شخصية
ش ـ ــاب ص ــوم ــال ــي ي ــدع ــى «ع ـ ـيـ ــديـ ــد» ،وه ـ ــو عــامــل
تنظيف للسيارات أمام مقهى «كابتشينو» ،فيما
تقابله خطيبته في املسلسل املمثلة الشابة مالك
امل ـح ــرس ــي بـشـخـصـيــة ع ــام ـل ــة ف ــي امل ـق ـهــى تــدعــى
«ص ــوفـ ـي ــا» .وامل ـم ـث ــان ل ـي ـســا ف ــي دور ال ـب ـطــولــة،
لكنهما يظهران في املشاهد الرئيسية للمسلسل،
الذي يؤدي البطولة فيه ،من اليمن :صالح الوافي
ومحمد قحطان ،وهــو من إخــراج العراقي صالح
الجبوري ،ويشارك فيه ممثلون أردنيون.
تجري معظم حوارات املسلسل املستند إلى طريقة
( ،)Sitcomداخ ــل مــوقــع تصوير ثــابــت فــي املقهى
بـلـغــة عــربـيــة مـكـســرة ف ــي إح ـي ــاء خـيــالــي لطريقة
حــديــث الـصــومــالـيــن ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي بـلــدان
عربية ،ومنها اليمن.
انعكس األسلوب الدرامي للكوميديا في املسلسل
مل ــا ه ــو أقـ ــرب إل ــى االزدراء م ــن نــاح ـيــة ال ـل ــون في
ً
اختيار أبعاد دورهــم ،فضال عن اإلهانة والتنمر
الــذي يتعرض لها «عيديد» من زمالئه املشاركني
ف ــي امل ـس ـل ـســل .ي ـظ ـهــر امل ـم ـث ــان ف ــي م ـشــاهــد وقــد

ت ــم ط ــاء وجـهـيـهـمــا بــال ـلــون ال ــداك ــن .وب ـع ـي ـدًا عن
مفارقة اللون بني الوجه واليدين ،ظلت االنتقادات
حــول إظهار هــذا النوع من االزدراء تطارد العمل
ومنتجيه من أول حلقة.
فــي الحلقة الـثــالـثــة ،يــرحــب «عـيــديــد» بخطيبته
«صــوفـيــا» ويصفها بــالـقـمــر ،لـتــرد عليه بـبــرود
«ب ـطــل كـ ــذب» ،لينقضي ال ـح ــوار فــي بــدايـتــه عن
«حقيقة» تشبيهها بالقمر ،فتخاطبه باستخفاف
من الوصف «أنا قمر بس خسوف» .وفي الحلقة
ال ـخــام ـســة ،يـسـخــر املـمـثــل ص ــاح ال ــواف ــي ،ال ــذي
يجسد شخصية «عبد الودود» القادم من الريف،
واملستهتر بالعمل ،مــن طريقة نطق «صوفيا»
لـلـغــة الـعــربـيــة بــال ـقــول« :أب ــو ال ـح ــروف مــربــوش
(خلل) عندكم».
عـلــى ق ـنــاة الـسـعـيــدة الـيـمـنـيــة ،ي ـعــرض مسلسل
«خلف الشمس» قصة يمنيني يحلمون بالهجرة
من بالدهم عبر البحر ،لكنهم يقعون في قبضة
«قراصنة صوماليني» يجسد أدواره ــم ممثلون
يمنيون.
اسـ ـتـ ـع ــان م ـن ـت ـجــو امل ـس ـل ـس ــل ع ـل ــى ذات الـتـقـنـيــة
ف ــي ط ــاء وج ــوه بـعــض املـمـثـلــن بــال ـلــون ال ــداك ــن،

يؤدي ممثلون يمنيون
أدوارًا لشخصيات من
الصومال بسخرية

وأظـهــروا شــرورًا مع مزيج من بالهة التعامل مع
املواقف ومحاولة إضفاء الكوميديا عبر التالعب
بالنطق بني اللغة العربية والدارجة.
ظ ـلــت س ـخــريــة امل ـتــاب ـعــن ت ـط ــارد دق ــائ ــق ال ـعــرض
اليومية للمسلسلني ،رافقتها انـتـقــادات لطريقة
ً
عــرض املمثلني ،فـضــا عــن ضعف الـفـكــرة واألداء
املكرر بال هدف كما يحدث كل عام.
ومنذ سنوات ،لم تتوقف الفضائيات اليمنية عن
عرض محتوى عنصري في املسلسالت .في شهر
رم ـض ــان م ــن ع ــام  ،2014عــرضــت ق ـنــاة الـسـعـيــدة
مشهدًا عنصريًا في الحلقة العشرين من مسلسل
ُ
«ه ـمــي ه ـمــك» فــي جــزئــه ال ـس ــادس ،عـنــدمــا كـشــف
غطاء الـنــوم عــن معلم ســودانــي وجــده زمـيــاه في
منزلهما ألول مــرة .ويخاطب املمثل زميله لحظة
انــدهــاش ـهــم ب ـمــا وج ـ ــدوه «أس ـت ــاذ ح ـس ــن ..جمعة
ِحرق» ،في داللة للون البشرة التي ظهرت في املعلم
السوداني وظنهم أن زميلهم في السكن «حسن»
قد تغيرت مالمحه .وفي املشهد ذاته ،يوجه املمثل
سخرية أثناء ربــط املعلم بالحبال بالقول« :قدك
حارق من أرحم الراحمني».
ي ـق ــول املـ ـخ ــرج ال ـي ـم ـنــي ح ـم ـيــد ع ـق ـبــي ،امل ـق ـيــم في
فــرن ـســا ،إن مـخــرجــي ال ــدرام ــا الـيـمـنـيــة «أدم ـن ــوا»
العمل بهذه الطريقة رغــم أنــه تــم ضمهم لندوات
فكرية وثقافية من أجل تحسني أدائهم.
وأضاف في حديث لـ«العربي الجديد»« :كنت أظن
أن املخرجني واملنتجني سيستوعبون الــدرس من
االنتقادات التي طاولتهم خــال األعــوام املاضية،
إال أنـهــم – لــأســف – ال يـسـتــوعـبــون وال يــريــدون
تطوير أنفسهم».

المنصات الغنائية
«الميني ألبوم» يواجه تحدي
ّ
إنهاء الحديث ،أو حتى تجاهله ،فمن السهل
ّ
نصية ،أو قــراءة مطلعها فقط
تجاهل رسالة
من دون الرد على املرسل ،أما الرسالة الصوتية
فتحتم علينا اإلجابة في حال رأيناها ،أو عرف
املرسل أننا رأيناها .هي أشبه بنداء ال بد من
تلبيته ،وتـجــاهـلــه قـلــة أدب ،تـجــاهــل النصي
أس ـهــل وم ــري ــح ،ب ــل وي ـم ـكــن الـتـعـلــل بالكسل
ّ
الصوتية فال ّبد من
لعدم اإلجابة ،أما الرسالة
اإلجــابــة عليها ،فــا يجوز تجاهل الـنــداء ألن
إطالقه حكمًا يفترض أن هناك مجيبًا.

ُ
نـشــر مــؤخـرًا فــي مجلة «ذا نـيــويــوركــر» مقال
بـ ـعـ ـن ــوان «ش ـ ـهـ ــوة الـ ـح ــدي ــث ع ـب ــر ال ــرس ــائ ــل
ّ
الصوتية» ،تحكي فيه الكاتبة رايتشل سايم
ّ
عــن الــرســائــل الـصــوتـيــة كـبــديــل عــن الـنـصــيــة
ّ ُ
الهاتفي .وتحدثنا فيها عن اللحظة
والحديث
ال ـت ــي بـ ــدأت فـيـهــا اس ـت ـخ ــدام ه ــذا ال ـن ــوع من
الــرســائــل ،وكـيــف دفـعـهــا اس ـت ـخــدام الــرســائــل
ال ـص ــوت ـ ّـي ــة إل ـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي أســال ـيــب
التواصل مع اآلخرين ،وكيفية اطالعها على
آراء كارهي هــذا النوع من التواصل ،وكتبت
مقالها املذكور في سبيل تغيير آراء بعضهم.
ن ـك ـت ــب ه ـ ــذا امل ـ ـقـ ــال انـ ـتـ ـص ــارًا لـ ـك ــاره ــي ه ــذا
ال ـنــوع مــن ال ـتــواصــل ،أول ـئــك الــذيــن يعتريهم
التلبك والـحـيــرة عند اسـتــام هــذا الـنــوع من
التسجيالت ،واألهــم ،وهي «الحيرة الكبرى»،
ً
ه ــل ي ـكــون الـ ــرد تـسـجـيــا صــوت ـيــا أو رســالــة
مكتوبة؟ هنا بعض مـســاوئ هــذا الـنــوع من
ال ـت ــواص ــل ،وإش ـكــال ـي ـتــه ال ـتــي ت ـصــل إل ــى حد
القلق العقلي:

من كواليس
مسلسل «همي
همك» (تويتر)

فن

الرسائل الصوتية ...نداء في الفراغ؟
عمار فراس
ّ
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ّ
الذهنية ،ونبرة الصوت،
والضجيج والحالة
كل ما يشوش على ما يراد قوله ،بل وأحيانًا
ُيفتضح الشرط الذي ّ
سجل فيه الكالم ،أثناء
املشي ،أثناء األكــل ،أثناء العمل ،وإن كان هذا
ً
مطلوبًا ،فليكن اتصاال هاتفيًا ،وينتهي األمر.
إشكالية الرد على تسلسل المعلومات

ال ـح ـي ــرة ال ـت ــي تـسـبـبـهــا ال ــرس ــائ ــل الـصــوتـيــة
تكمن في أسلوب الرد عليها ،أي على أي جزء
ً
مــن الــرســالــة نــرد أوال؛ ال ـســام ،ثــم رد السالم
ثــم الـطـلــب ثــم ال ـج ــواب .وم ـتــى نـجـيــب؟ أثـنــاء
االسـتـمــاع (إن كنا نكتب) ،أو بـعــده .ال حــوار
هنا إذن .مجرد حيرة ورغبة باملقاطعة ،تلك
التي ال يمكن القيام بها في الرسائل النصية
أيضًا .لكن في الرسالة الصوتية تبدو املقاطعة
مستحيلة؛ ألننا نضطر إلى سماع كل شيء،
وال يمكن تجاهل جزء بسبب حجم الشاشة.
معضالت وصعوبات تدفع أحيانًا إلى تجاهل
كل شيء وفقدان الرغبة في الكالم والكتابة.
الرغبة في التعجل

بـعـكــس االتـ ـص ــال ال ـهــات ـفــي ،تـمـنــع الــرســائــل
ّ
التعجل ،أي الرغبة في معرفة ّ
«لب»
املسجلة
الكالم ،إذ ال يمكن املقاطعة وطلب االستعجال
أو اختزال ما يقال .األهم ،ال يمكن الرد بكلمة
واح ـ ـ ــدة ض ـم ــن رس ــال ــة م ـس ـج ـلــة ،األمـ ـ ــر غـيــر
لطيف ،بل ومعيب في بعض األحيان ،إذ ال بد
من مقدمات (سالمات ،رد السالم ،)..إلى جانب
امل ـســافــات املـجــانـيــة مــن األص ـ ــوات واألن ـفــاس
واآلهـ ـ ــات وك ــل م ــا ه ــو غ ـيــر «نـ ـص ــي» ،وال ــذي
ّ
النصية؛
أيضًا يأخذ الوقت ،بعكس الرسالة
تلك الكلمات املختزلة ،التي يقال فيها ما يراد
فقط قوله.

هل تطبق بعض
الشركات الفنية استراتيجية
احتواء
«الميني ألبوم»
ً
ألزماتها المالية وانتشار
المنصات الغنائية البديلة؟
ّ
إبراهيم علي

ابـتـ ً
ـداء من الربع األخير لعام ّ ،2019
تكبدت
شــركــات اإلن ـتــاج الغنائية العربية خسائر
مالية كبيرة .والسبب ،كما أصبح معروفًا،
هو انتشار فيروس كورونا في العالم ،وقلة
اإلنتاجات أو اإلصدارات الغنائية ،إلى جانب
توقف معظم الفعاليات واملهرجانات الفنية،
التي كانت تمد هذه الشركات بسيولة مالية،
وتبقيها صامدة أمام التحديات التي تواجه
اإلنتاج املوسيقي العربي.
ف ــي ع ــام  ،2010ب ـ ــادرت ش ــرك ــة روت ــان ــا إلــى
اإلع ــان عــن صفقات وعـقــود تجيز لها بيع
املـحـتــوى الـفـنــي ال ــذي تملكه إل ــى الـشــركــات
العاملية ،كنوع من تبادل أربــاح هــذا املنتج،
ب ـع ــدم ــا أح ـك ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى اإلنـ ـت ــاج
املوسيقي/الغنائي الـعــربــي ،منذ منتصف
ّ
التسعينيات .وشكل مجموع إنتاج روتانا
من األرشيف الغنائي العربي الحديث قرابة
 60بــاملـئــة م ــن مـجـمــوعــة ال ـشــركــات ال ـتــي لم
يحالفها الحظ للبقاء ،فأقفل بعضها ،وبيع
بعضها اآلخر لشركات أقوى.
اليوم ،ومع األزمات العاملية ،ومعاناة السوق
العربي ،تتجه شركات اإلنتاج إلى الخروج

مــن األزم ــات عبر اإلب ـقــاء على مجموعة من
الفنانني طمعًا في مكاسب حفالتهم .وهذا
بــالـطـبــع ت ـح ـ ّـول ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة إلــى
شرط أساسي النتساب أي فنان إلى شركة
إنتاج ،ومنها «روتانا».
الـيــوم ،ومــع تفاقم األزم ــات حــول الـعــالــم ،إن
بسبب فيروس كورونا ،أو ملا يشهده العالم
العربي عمومًا ،ثمة ّ
توجه إلــى اإلبقاء على
عـ ـن ــوان «اإلنـ ـ ـت ـ ــاج» ل ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات ،حـيــث
ب ــدأ م ـنــذ س ـن ــوات ال ـل ـجــوء إل ــى اإلصـ ـ ــدارات
«املـيـنــي» .بــدأ األم ــر فــي الخليج العربي مع
ماجد املهندس ،وعبد الله الرويشد ،ونوال
الـكــويـتـيــة ،وي ـب ــدو أن األمـ ــر سـيـتـحـ ّـول إلــى
م ـســار يـقــي شــركــة اإلن ـت ــاج مــن امل ـشــاكــل مع
الفنانني.
أعلنت املغنية اللبنانية نــوال الزغبي ،قبل
أيــام ،عن استعدادها لتقديم «ميني ألبوم»
جـ ــديـ ــد ،س ـي ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع ش ــرك ــة روتـ ــانـ ــا.
التجربة قد تكون للمرة األولــى مع فنان/ة
لـبـنــانــي/ة ،وتـطــرح عــامــات استفهام حول
تطبيق ه ــذه الـخـطــة فــي املستقبل عـلــى من
بقي داخ ــل مملكة روتــانــا ،فــي وقــت شهدت
العالقة بني الزغبي والشركة برودًا واضحًا
فــي األشـهــر األخـيــرة ،لكن الفنانة اللبنانية
عادت أدراجها وقررت البقاء ضمن الشركة،
وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ألـ ـب ــوم ج ــدي ــد ي ـص ــدر ب ــداي ــة
الصيف ّاملقبل.
كــذلــك ،وق ــع الـفـنــان فضل شــاكــر عـقـدًا يجيز
للشركة السعودية إصدار ألبومني غنائيني
«م ـ ـي ـ ـنـ ــي» مل ـ ـ ــدة سـ ـنـ ـت ــن .يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ب ـعــد
مـفــاوضــات جــرت بــن شاكر ومــديــر الشركة
س ــال ــم ال ـه ـن ــدي ،وم ـج ـمــوعــة م ــن امل ـحــامــن،
أفـضــت إلــى توقيع شــاكــر على عقد يضمن

ميني ألبوم لنوال الزغبي يَصدر بداية صيف ( 2021فتحي بلعيد/فرانس برس)

ل ــه ح ـقــوقــه ف ــي الـ ـع ــائ ــدات الــرب ـح ـيــة املــالـيــة
الـخــاصــة ،فيما لــم يـعــرف مــا إذا كــان شاكر
وافــق في العقد على بيع حقوق أغانيه إلى
امل ـنـ ّـصــات ال ـتــي تـتـعــاقــد م ــع شــركــة روت ــان ــا،
م ـثــل «ديـ ـ ـ ــزر» وغ ـي ــره ــا .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
تنشر أغاني شاكر األخيرة على عدة مواقع

وم ـن ـصــات عـ ــدة ،مـثــل «أن ـغ ــام ــي» ،بـ ــإذن من
شاكر.
ه ـ ـكـ ــذا ،يـ ـب ــدأ الـ ـصـ ـي ــف مـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
اإلص ـ ـ ـ ــدارات ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،م ــا يفتح
السوق ّ
مجددًا بعد األزمات التي مر بها إبان
انـتـشــار فـيــروس كــورونــا ،بانتظار اإلعــان

عن بدء موسم الحفالت في حال شكل اللقاح
ح ـ ـدًا ل ــوق ــف اإلصـ ــابـ ــات ف ــي كـ ــورونـ ــا ،عـلــى
الــرغــم مــن ال ــدراس ــات الـتــي تــؤكــد أن مرحلة
الــوقــايــة مـسـتـمــرة ،حـتــى بـعــد تلقي الـلـقــاح،
وهــذا يعاكس تطلعات الـشــركــات الفنية أو
املهرجانات للعودة إلى سابق العهد.

24

ثقافة

الخميس  22إبريل /نيسان  2021م  10رمضان  1442هـ ¶ العدد  2425السنة السابعة
Thursday 22 April 2021

الخميس  22إبريل /نيسان  2021م  10رمضان  1442هـ ¶ العدد  2425السنة السابعة
Thursday 22 April 2021

آالم بيرسيليس وسيخيسموندا وصيّة ثرفانتس األخيرة
ُ

إضاءة
كان الكاتب اإلسباني،
الذي رحل في مثل هذا
اليوم قبل أربعة قرون،
شبه مقتنع ّ
بأن روايته
ِ
«آالم بيرسيليس
األخيرة،
ُ
وسيخيسموندا» ،ستكون
أفضل ما كتب .رغم
ذلك ،ما يزال كتابه األشهر،
«دون كيخوته» ،يلقي
بظلّه على باقي أعماله،
حتى في إسبانيا
جعفر العلوني

َّربـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ص ـ ـح ـ ـي ـ ـح ـ ــا ق ـ ـ ــول
«الـثــرفــانـتـسـيــن» ،واملـقـصــود هنا
امل ـت ـخـ ّـص ـصــون ف ــي دراس ـ ــة أع ـمــال
الـ ـك ــات ــب اإلس ـ ـبـ ــانـ ـ ِّـي ث ــرف ــانـ ـت ــس« :أن ت ـكــون
ثرفانتسيًا أسهل بكثير من أن تكون مفتونًا
َّ
املئوية
بثرفانتس» .وبالفعل ،ها هي الذكرى
ِّ
الرابعة على وفاة مؤلف «دون كيخوته دي ال
منشا» بجزأيه (األول في عام  ،1605والثاني
ف ــي  )1615ت ـم ـ ّـر ،وم ــا زل ـنــا نـجـهــل م ــا يـقــولــه
ِّ
ّ
واملعني هنا ،تحديدًا،
املتخصصون في األمر،
آسترانا مارين وفرانسيسكو ريكو.
توفي ثرفانتس في الثاني والعشرين من
شهر نيسان /إبــريــل عــام َّ .1616أم ــا اليوم
إبريل ،فقد كــان تاريخ
التالي 23 ،نيسان/
ّ
ِّ
الدفن .وعلى ّ
سنكرر الخطأ
الرغم من أننا
َّ َّ
نفسه ،ونتذكر أن ثرفانتس ،في هذا اليوم،
صعد إلى السماء ،برفقة ذلك الفاتن اآلخر،
ّ
(توفي أيضًا في  23نيسان /إبريل
شكسبير
لَّ َّ
من العام نفسه) ،إ أن األرض تواصل إنتاج
أخباره كما لو كــان ّ
حيًا .آخــر هــذه األخبار
َّ
ظـهــور الطبعة الـجــديــدة والضخمة ملؤلفه
األخير« ،آالم بيرسيليس وسيخيسموندا»،
الـ ـت ــي أش ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا ريـ ـك ــو ن ـف ـس ــه ضـمــن
س ـل ـس ـلــة ال ـك ــاس ـي ـك ـ َّـي ــات ال ـت ــاب ـع ــة ملـكـتـبــة

ّ
خطته يده
أفضل ما

ّ
شك أن ثرفانتس ،في روايته األخيرة،
ال
شكلي يحرّره من
أراد القيام بتمرين
ّ
ظـ ّ
ـل «دون كيخوته» .غير أن «آالم
بيرسيليس وسيخيسموندا» (الغالف)
ّ
يتنقل من يد إلى أخرى .إنّه
ليست كتابًا
ّ
كتاب صعب ،لم تقرأه سوى قلة ،رغم
أنه ،كما أشار الروائي خافيير مارياس،
«يتفوق على كل أعمال ثرفانتس ،بما
ّ
فيها دون كيخوته» .هذا ما اعتقده
أيضًا ق ـرّاء آخــرون من مقام الكاتب
آزوريـــن والشاعر خوسيه بيرغامين،
موافقين بذلك ثرفانتس نفسه.

متابعة

ً
موجودة على الجدار
لم تعد صورتها

أم
ٌ
بيت بال ّ
في سوريندرن

تمثال لثيربانتس يتقدّ مه تمثاالن لدون كيخوته وسانشو ،مدريد ()Getty

ك ــان ال ـن ـجــاح ف ـ ّ
ـوري ــا ،إذ تـ َّـمــت إعـ ــادة طبعته
خمس َّ
مرات في العام نفسه ،مع ترجمتني إلى
َّ
َّ
الفرنسية وأخرى إلى اإلنكليزية.
َّ
حــتــى ال ـيــوم ،عــربـ ّـيــا ،يـكــاد يـكــون هــذا الكتاب
ً
م ـج ـهــوال ل ــدى ال ـق ــارئ ال ـعــربـ ِّـي ،إذ ال تــوجــد،
ب ـح ـس ــب ع ـل ـم ــي ،ت ــرج ـم ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـ ــه .ل ــذل ــك،
ّ
العاملي للكتاب ،الذي يصادف
بمناسبة اليوم
غ ـدًاً ،ستكون ،بــرأيــي ،أجمل الهدايا وأكثرها
ق ـي ـمــة ،ت ـقــديــم ه ــذا ال ـك ـتــاب ل ـل ـقــارئ ال ـعــربـ ِّـي،
ً
ً
احتفاء بثرفانتس َّأوال ،وبذلك الصديق الذي
يعلو بالصداقة إلى ذرواتها ،الكتاب ،ثانيًا.
تتناول الرواية مغامرات األميرين العاشقني
بيرسيليس وسيخيسموندا ،اللذين كتبت لهما
َّ
الجغرافيا
األقدار أن يقوما برحلة يعبران فيها
َّ
بهويتني
األوروبـ َّـيــة من الشمال إلــى الجنوب
َّ
مزيفتني (بيرياندرو وأوريستيال) ،متظاهرين
َّ
ً
ِّ
بأنهما شقيقان ،وذلك إخفاء لحبهما ،وهربًا
من األمير ماغسيمينو .في أثناء الرحلة ،وعلى
َّ
مثالية ،بدءًا من
الطريق ،يعبر الحبيبان أماكن
َّ
االسكندنافية إلــى جــزيــرة باربرا
الجغرافيا
األس ـطـ َّ
ـوريــة وأيـسـلـنــدا وأيــرلـنــدا والــدنـمــارك،
ً
وصـ ــوال إل ــى األراض ـ ــي امل ـعــروفــة بــالـفـعــل في

إما أكمل
سيكون ّ
ُ
وإما أسوأ ما كتب
أعمالي
ّ
باإلسبانيّة
لجأ إلى رواية
ّ
مغامرات يُحطم فيها
القوالب التقليدية

البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ،وآخرها
َّ
يتغلب البطالن على مخاطر َّ
عدة تزداد
روما.
َّ
ِّ
لشخصيات
املستمر
الظهور
ـع
ـ
م
تعقيداتها
َّ
جــديــدة على طــول الـطــريــق ،وتتكثف املكائد
َّ ِّ
ِّ
النهائي في روما:
واملؤامرات حتى اتحادهما
يَّ
يختطف القراصنة أوريستيال ،ويتع على
بـيــريــانــدرو مواجهة الــوحــش املخيف مارين

َّ
َّ
يصالن ،أخيرًا ،إلى أرض
فيزيتر .لكنهما ملا َّ
ال ـج ـنــوب ،يـكـتـشـفــان أن ـه ــا لـيـســت خــالـيــة من
َّ
ُ
ـرى ،وأن ما كتبت أن تكون
األخطار هي األخـ ٌ
ّ
ّ
اج ينددون
حج
بحاالت
ممتلئة
أرض الوعيد
ِ
َّ ٍ
ّ
عما ُوصف به.
بعالم كل شيء يبدو فيه غريبًا
ٍ
قـ َّـســم ثــرفــانـتــس ،ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،ال ــرواي ــة إلــى
أربعة أقسام :القسمان َّ
األول والثاني تجري
ـس ف ــي األراضـ ــي
وقــائ ـ َّع ـه ـمــا ع ـلــى َّن ـح ـ ٍـو رئ ـي ـ ٍ
ـريــة فــي الـشـمــالَّ .أم ــا الثالث
الـغــربــيــة وال ـبــربـ
َّ
في الجنوب ،حتى
أحداثهما
والرابع ،فتجري
َّ
تنتهي الرواية في روما« ،الجنة على األرض»،
كما ِّ
يعبر بطل العمل.
يبدو ثرفانتس في روايته «آالم بيرسيليس
وسيخيسموندا» سئمًا من حياته وأدب عصره،
على نحو عـ ٍّ
ـام ،لذلك قـ َّـرر اللجوء إلى الرواية
َّ ٍ
ِّ
البيزنطية أو رواية املغامرات ،محطمًا قوالبها
ُّ
ِّ
َّ
ومجددًا في تقنياتها من أجل التغلب
التقليدية،
على هــذا الـنــوع ،وتاليًا تطوير عــالــم ســرديٍّ
ٍ
َّ
مسيحية عظيمة ،شبيهة
فريد ،وخلق ملحمة
ٍ
اليونانية إلى ٍّ
َّ
حد ما .هكذا ،مقتنعًا
باملالحم
َّ
ِّ
َّ
الروائية،
سيقدم إلى َّقرائه أفضل أعماله
بأنه
َّقرر أن يبدأ مغامرات بيرسيليس من النقطة

نفسها الـتــي انتهى عندها «دون كيخوته».
َّ
إن ال ــرواي ــة الـبـيــزنـطـ َّـيــة ،أو رواي ــة املـغــامــرات،
سـتـسـمــح ل ــه بـنـقــل شـخـَّصـ َّـيــاتــه عـبــر مناطق
جـغــرافـ َّـيــة مـتـنـ ّـوعــة وج ــذاب ــة لـلـغــايــة .مــن هنا
ُّ
الفرعي للرواية (تاريخ الشمال).
كان العنوان
ِّ
ستسهل عليه َّ
مهمة التركيبة البديعة
كذلك،
التي ابتكرها ،وهي ربط الوجود بسلسلة من
ُّ
عنصر مرتبطًا بسابقه
يكون فيها كل
العالقات
ٍ
َّ
وأكبر منه ،لكنه أصغر من خليفته .ضمن هذا
َّ
الوجودية ،يخضع ظهور
اإلطار من العالقات
َّ
َّ
الشخصيات ،من ِّالناحية األخالقية ،لهذه البنية
ً
َّ
السردية التي تلخص وجودًا كامال .هكذا تغدو
ّ
رحلة الــوصــول إلــى رومــا (الـحــج) رم ـزًا لــزوال
َّ
ِّ
َّ
َّ
شخصية
الحاج إلى
شخصية
وتتحول
الحياة،
َّ
َّ
الفضائل املسيحية لفارس
فيها
تتالقى
أدبية
ُُ
َّ
العصور الوسطى بامل ُث ُل الكاثوليكية إلصالح
َّ
األفالطونية.
الكنيسة ،عالوة على املثل
(كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الئحة اليونسكو للتراث العالمي خيارات تونسية ُترضي الغرب

تونس ـ ليلى بن صالح

ّ
مـ ــن ال ـس ـه ــل أن ّ ن ــاح ــظ ت ـن ــش ــط ال ـج ـه ــود
التونسية ،مــؤخـرًا ،فــي إدراج مــواقــع أثرية
عـ ـل ــى لـ ــوائـ ــح «الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو» ،ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
وامل ـع ـمــاريــة والـطـبـيـعـيــة وغ ـيــر امل ـ ّـادي ــة .إذ
لم تمض أسابيع على تجهيز ملف إدراج
جـ ــزيـ ــرة ج ــرب ــة ضـ ـم ــن الـ ـ ـت ـ ــراث املـ ـعـ ـم ــاري
العاملي ،حتى بدأ العمل على إعــداد ملفات
ترشيح جديدة.
منذ أي ــام ،جــرى اإلع ــان عــن إع ــداد «املعهد
ال ــوط ـن ــي لـ ـلـ ـ ّت ــراث» (ه ـي ـئ ــة ت ــاب ـع ــة لـ ـ ــوزارة
ال ـث ـقــافــة) م ـلــفــي ت ــرش ـي ــح مــوق ـعــن أث ـ ّ
ـري ــن
ِ
جــديــديــن إل ــى «الئ ـح ــة الـيــونـسـكــو لـلـتــراث
الـ ـع ــامل ــي»؛ األول ي ـع ــود إلـ ــى ف ـت ــرة م ــا قبل
ّ
ويسمى بـ«املقطع» ،ويقع بالقرب
التاريخ
مــن مــديـنــة قفصة فــي جـنــوب غ ــرب الـبــاد،
وال ـث ــان ــي ه ــو م ــوق ــع سـبـيـطـلــة ،غ ـيــر بعيد

أطالل ملدينة رومانية
عنه ،وهو عبارة عن
ٍ
قديمة كانت مزدهرة في القرون األولى من
األلـفـيــة الـسّــابـقــة ،وعــرفــت بــاســم ،Sufetula
وكــانــت تـمــثــل قــاعــدة عـسـكــريــة ذات أهمية
اسـتــراتـيـجـيــة بــال ـغــة ل ـل ــروم ــان .ف ـقــد كــانــت
تـحـمــي مـسـتـعـمــراتـهــم ف ــي س ــواح ــل شـمــال
أفــريـقـيــا م ــن خـطــر الـقـبــائــل ال ـتــي تـقـيــم في
امل ـنــاطــق ال ــواق ـع ــة ب ــن األراضـ ـ ــي الـخـصـبــة
(التي استولى عليها الــرومــان) واألراضــي
ّ
الجافة والجبلية.
م ــا ي ـم ـكــن أن ن ــاح ـظ ــه ه ــو تـ ـف ــاوت ش ـهــرة
امل ــوق ـع ــن ،ف ـ ـ ـ ّ
ـاألول غ ـيــر مـ ـع ــروف ح ـتــى في
ّ
ّ
ّ
ّ
ت ــو ّن ــس ،ل ـكــنــه ي ـس ـت ـمــد أه ــم ــي ـت ــه م ــن كــونــه
يمثل أحــد أق ــدم املــواقــع األثــريــة فــي منطقة
املتوسط ،إذ يحتوي على آثار ّ
تجم ٍع بشري
يعود إلى العصر الحجري القديم ،أي قرابة
مائة ألف عام قبل امليالد ،وقد يتيح إدراجه
ضمن «الئـحــة اليونسكو لـلـتــراث العاملي»
ُّ
تنشط الحفريات فيه.
أمــا املوقع الثاني ،موقع سبيطلة ،فهو من
أش ـه ــر امل ــواق ــع األث ــري ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وي ـعــود
ذلك إلى الطلب السياحي على األماكن ذات

تغلب المواقع األثرية
الرومانية حتى على
مشاريع الترشيح المقبلة

دعــانــي هشام لحضور احتفال دخــول
ب ـي ـتــه ال ـج ــد ًي ــد ،ولـ ــم ي ـن ـ َـس أن يـضـ ّـمــن
كلمات ّ
ودي ــة فــي هامش خطابه ،وهو
ٍ
خ ـ ـطـ ــاب وصـ ـلـ ـن ــي بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة طــوي ـلــة
م ــن م ـغ ــادرت ــي ت ـلــك امل ــدي ـن ــة .ب ـعــد ذل ــك،
لــم يلبث أن تــاشــى جـســر ال ـ ّ
ـود بيننا
حـتــى انـقـطــع عـنــي خ ـبــره .نـعــم ،يمكنه
فيما ُ
ّ
الطيبة إلى داره
بعد أن ينقل ّأمه
الجديدة ،وقد أحزن قلبه دائمًا غيابها
ُ
سكنت في تلك املدينة،
في املدينة .حني
ّ
مكان ما كل يوم تقريبًا،
كنا نجتمع في
ٍ
آالم تـعـيـشـهــا ّأم ــه
ـن
ـ
ع
ث
وكـ ــان ي ـت ـح ـ ّـد
ٍ
الفقيرة.
كان هشام يسكن آنذاك في بيت صغير
ّ
ض ـ ّـي ــق ،وكـ ــان ال يـمـلــك إل رق ـع ــة أرض
ورثها عن أبيه ،بنى فيها كوخًا صغيرًا.
وحـ ــن ارتـ ـف ــع س ـع ــر األرض م ــن جـ ـ ّـراء
العربية،
طفر ٍة نفطية حدثت في الدول
ّ ّ
أذنت له ّأمه ببيعها .لم تكن تتمنى إل
أن يبني ولـ ُـدهــا ال ـبـ ّ
ـار دارًا فــي املدينة،
ّ
ولو بتلك األموال ،وهي التي نذرت أيام
عمرها لولدها الوحيد هذا .كان هشام
ّ
شديد االنزعاج من أن ّأمه لم تكن تشكو
ّ
أوجاعها أبـد ًًا ،حتى حني كانت تقضي
نهارها عاملة في مطابخ األثرياء.
ّ
ّ
ثمة صــورة في بيت هشام معلقة على
ً
ّ
أح ــد جــدران ـهــا؛ تـمـثــل أم ــا تـحـمــل طفال
صغيرًا .كان ذاك الطفل هو هشام.
م ـ ـ ــات زوج ّأمـ ـ ـ ــي وه ـ ـ ــي ف ـ ــي ال ـث ــال ـث ــة
والعشرين .كان ذلك على وجه التحديد
قبل مولدي بثمانية وعشرين يومًا.
أمك جميلة.
نـ ـع ــم ...ذل ــك م ــا أوج ـع ـنــي دائـ ـم ــا .كنت
ّ
ّ
ّ
أع ــات ــب ن ـف ـســي ك ــل ـم ــا تـ ــذكـ ــرت أن أم ــي
َ
استنزفت شبابها لتزدهر حياتي .لم
أكن ألحزن بهذا القدر لو كانت ّ
تزوجت
ً
رجال آخر.
ُ
ّ
مرة واحدة فقط ،ذهبت مع هشام ألزور
ّ
ًّ
ّ
ت ـلــك األم ال ـبــائ ـســة ،ف ـمــا رأيـ ــت إل ِظ ــا
لجمالها القديم .وأذكــر أيضًا حديثها
م ـع ــي وه ـ ــي ت ـض ــع ي ــدي ـه ــا ف ـ ــوق يـ ــدي.
ن ـظ ـ ُ
ـرت إل ــى أصــاب ـع ـهــا امل ـت ـ ّ
ـورم ــة الـتــي
ّ
شـ ّـوهـتـهــا الـ ِـف ـطــريــات ،وعينيها اللتني
َ
مسو ّدتني لوقوفها أمام الفرن
أصبحتا
ّ
ّ
ونفخها املتكرر فيه ،لكن عينيها هاتني
ُ
لــم تـفـقــدا بهجتهما ،ون ـف ـ ْ
ـذت كلماتها
اللطيفة إلى قلبي من غير استئذان.
ّ
يــا ه ـشــام ،مــن حــظــك امل ــوف ــور أن تنال

ً
َ
جناح ْي هــذه األم
فرصة لتعيش تحت
ّ
الحنون حتى تفيض روحك.
ّ
ن ـعــم ي ــا غـ ــالـ ــي ...م ــع ذلـ ــك ك ــل ــه ،قضت
السماء أن أفارق أمي.
سيكون كل شيء بخير.
ن ـعــم ،ه ــذه ٌ
دار يـمـكــن ل ـه ـشــام أن ينقل
ّ
أمه إليها .كنت أستطيع أن أتخيل قدر
ف ــرح ــه ال ـش ــدي ــد وسـ ـع ــادة ت ـلــك األم في
احتفال دخول البيت الجديد .لكن ،حال
انهيار َ
ٌ
جب ّ
لي إثر سقوط
دون زيارتي له
أمطار غزيرة في تلك املدينة.
بعد شهرين من ّدخوله البيت الجديد،
ُ
انطلقت إلـيــه ألهــنـئــه ُ
باليمن والـبــركــة.

ّ
ربـمــا كــان مــن الخير أن أصــل إلــى بيته
ّ
ب ـع ــد زح ـ ــام امل ــدع ــوي ــن إلـ ــى االح ـت ـف ــال،
وكانت ّزوجته ليلى قد جعلت ّتلك الدار
ًّ
جنة غناء ،وقــد انتبهت إلــى دقتها في
وضع األمتعة في مكانها .وعلى الرغم
ّ
من أنها عاشت في غرفة صغيرة ،كانت
ً
زوجته ام ــرأة ذات خيال مذهل .لكنني
ما رأيــت في تلك َ الــدار َّأم هشام .عندما
سألته عنها ،أخذ يصف متاعب الحياة
ـابـ ـه ــا« :كـ ـب ــر أ ًطـ ـف ــال ــي ،وع ـنــدمــا
وصـ ـع ـ ّ ِ
أخ ــذ ك ــل واح ـ ـ ٍـد غ ــرف ــة ،م ــا وجـ ــدت ّأم ــي
ُ
ّ
م ـكــانــا يـ ّـت ـســع ل ـه ــا ،ولـ ــذا حـمـلــتـهــا إلــى
ً
دار املـســنــن ،حيث أراه ــا تعيش حياة

ً
أترابها ،ويمكنني أن
رغيدة ،وتزهو مع
ّ
ّ
أتفقد أحوالها وأزورها أنى شئت».
نـ ـع ــم ،م ـ ّـم ــا ش ـ ّـدن ــي ف ــي ب ـي ـتــه ال ـجــديــد
ـاب ص ــورة ّ
غ ـيـ ُ
األم الـتــي تحمل طفلها.
ً
لذلك
وضع هشام مكانها صورة كبيرة َ
الناسك الــذي يلبس دائمًا ثوبًا أبيض
ً
وإك ـل ـيــا ذه ـب ـيــا ،وكـ ــان تـحــت ال ـصــورة
ٌ
ٌ
مصباح أحمر ترقص حوله هــاالت من
األنوار.
(ترجمة من املاليبارية :عبد الرشيد الوافي،
باحث دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها
في «جامعة كاليكوت» بكيراال ،الهند)
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ملفان تونسيان جديدان
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إلدراجهما ضمن
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العالمي» ،يستدعيان
تساؤًال حول كيفية انتقاء
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قصة
ّ

ما بعد دون كيخوته
«األكــادي ـَّمـ َّـيــة اإلس ـبــانـ َّـيــة املـلـكـ َّـيــة» (.)RAE
ٌ
ق ـل ـيــل م ــن ــا س ـمــع ب ــرواي ــة «آالم بـيــرسـيـلـيــس
وسـ ـيـ ـخـ ـيـ ـسـ ـم ــون ــدا» لـ ـث ــرف ــانـ ـت ــس .فــال ـع ـمــل
األعـ ـظ ــم ،بــالـنـسـبــة إل ــى م ــري ــدي ه ــذا الـكــاتــب
َّ
«دون
وبعض
الباحثني والكتاب ،هو رائعته ً
كيخوته»َّ ،
ولربما كانت هذه الرواية لعنة له
َّ
ّ
يدرسونها
املهتمني به
نفسه ،على أساس أن
َّ
َّ
حتى الـيــوم دون أعماله األخ ــرى ،ال بــل إنهم
َّ
ي ـص ـفــون م ــؤل ـف ــات ــه األخ ـ ــرى بــأن ـهــا ال تــرقــى
إل ــى املـسـتــوى األدبـ ـ ِّـي املـطـلــوب .والفيلسوف
ّ
ميغيل دي أونامونو هو
اإلسباني
والكاتب
َّ
َّ َّ
خير مثال على ذلك ،إذ إنه صب جل اهتمامه
فـ ــي دراس ـ ـ ـ ــة حـ ـي ــاة دون ك ـي ـخ ــوت ــه ورف ـي ـق ــه
ً
سانشو ،متجاهال ثرفانتس نفسه ،بما في
ّ
األدبي غير القليل.
ذلك إنتاجه
َّ
َّ
غير أن الغريب في األمــر أن ثرفانتس نفسه،
في إهــداء الجزء الثاني من «دون كيخوته»،
انتهز َّالفرصة كي يعلن عن روايته األخيرة،
ً
قــائــا إن ــه سينتهي مـنـهــا َّ بـعــد أرب ـعــة أشهر
تحديدًا ،واصفًا الكتاب بأنه «بــإراد ٍة من الله
ُ
سيكون َّإما أكمل أعمالي َّ
وإمــا أسوأ ما ك ُتب
باللغة اإلسـبــانـ َّـيــة ،بـهــدف َّ الـتــرفـيــه .وأعـتــرف
اآلن َّأنني نـ ٌ
ـادم على قول إنــه سيكون األســوأ،
َّ
ٌ
ألن ــه ،وفـقــا ل ــرأي أصــدقــائــي ،عـمــل وص ــل إلــى
أقصى درجات الخير».
وبالفعل ،في التاسع عشر من إبريل /نيسان من
عام  ،1616أي قبل ثالثة َّأيام من موته فحسب،
َّ
مرضية ُيرثى لها ،كتب
وقد كان آنذاك في حالة
اآلالم إلــى الكونت
كتاب
ثرفانتس فــي إه ــداء
ٌ
ٌ
لـيـمــوس ،راع ـيــه ،مــا يَـلــي« :ق ـلــق ينمو وآم ــال
ِّ
تتضاءل والوقت مقتضب .مع هذا كله ،أعيش
الرغبة التي يجب أن أعيشها»،
حياتي على َّ
ً
مشيرًا بذلك إلى أنه أنهى َّأيامه األخيرة محاوال
االنتهاء من روايته هذه ،التي َّ
عدها ،ثرفانتس
اإلهداء،
نفسه ،أفضل أعماله وأكملها.
دخل هذا َ
ّ
إلى جانب ّ
مقدمته ،والعمل ككل ،التاريخ من
َّ
أوسع أبوابه .فبمجرد نشر الكتاب في كانون
الثاني /يناير  ،1617أي بعد موت ثرفانتس،
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املرجعية الرومانية ،على خلفية أن معظم
ّ
من
الـســيــاح الــذيــن يقبلون على تــونــس هــم ّ ً
األوروبيني ،الفرنسيني واإليطاليني خاصة،
الذين يبدون رغبة في مشاهدة مواقع قريبة
من معارفهم التاريخية.
ي ــذك ــر أي ـض ــا أن م ـع ـظــم ا ّمل ــواق ــع الـتــونـسـيــة
ً
األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـب ــا
لـتـصـنـيـفـهــا ض ـمــن ل ــوائ ــح الـ ـت ــراث الـعــاملــي
املختلفة هي مواقع أثرية تعود إلى العصر
ال ــروم ــان ــي ،م ـثــل م ـقــاطــع ال ــرخ ــام بـشـمـتــو،
وش ـب ـك ــة ق ـ ـنـ ــوات مـ ـي ــاه زغ ـ ـ ـ ــوان ،وال ـ ـحـ ــدود
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـجـ ـن ــوب
ال ـتــون ـســي .أم ــا م ــن املــرح ـلــة اإلســام ـيــة فال
ن ـج ــد إال م ــدي ـن ــة ص ـف ــاق ــس ال ـع ـت ـي ـقــة ،وم ــن
الفترات األمازيغية نجد األضرحة امللكية
لنوميديا ،ومــائــدة يــوغــرطــة الـتــي تتقاطع
هي األخرى مع العصر الروماني.
نجد الحضور الروماني ،أيضًا ،في املواقع
وأبرزها
التي سبق إدراجها ضمن الالئحة،
ّ
ّ
الجم ،وآثار مدينة دقة
املسرح الروماني في
مدينة رومانية
وهي
البالد،
في شمال غرب
ّ
قديمة ،ومدينة قــرطــاج التي تمثل املدينة
الــرومــان ـيــة ال ـتــي ج ــرى بـنــاؤهــا عـلــى نفس
مواقع قرطاج القديمة بعد تدميرها.
ق ــد ي ـكــون ه ــذا امل ـيــل نـحــو تــرشـيــح املــواقــع
اعتقاد
الــرومــانـيــة قبل غيرها تعبيرًا عــن
ٍ
بــأن اختيار املــواقــع األثــريــة ضمن قائمات
ّ
«ال ـيــون ـس ـكــو» ي ـمـ ّـر عـبــر إرضـ ــاء متطلبات
ّ
املؤسسات
الــزائــر الغربي واملـســؤولــن فــي
العاملية الكبرى.

حتى  28نيسان /أبريل الجاري ،يتواصل في معهد ثرفانتس بالجزائر العاصمة
المعرض الجماعي الجزائر ـ ميورقة :آرت كونكت الذي انطلق في الثالث من
الشهر نفسه .من الفنانين المشاركين :مراد عبد الالوي ،وثيسكو بارثيلو ،وبيالر
ثيردا ،وهادية هجرس ،وسعيد رحماني ،وجمال طالبي ،وميغيل سيباستيان.

ّ
مؤسسة غرامشي ،عند الخامسة
تنظم
يوم الثالثاء المقبل 27 ،نيسان /أبريل،
ّ
ّ
المفكر
والنصف بتوقيت رومــا ،قــراءة تقديمية لـ رسائل السجن التي كتبها
السياسي اإليطالي خالل فترة اعتقاله ،بين عامي  1926و .1937يشارك في الجلسة،
التي ُت ّ
المؤسسة على «فيسبوك»ّ ،
كل من جومبا الهيري ،وغيدو
بث على صفحة
ّ
ميليس ،وغابرييله بيدوال ،وسيلفيو بونس ،وفرانشيسكو جياسي.
ّ
منصة كونفرانسيا (فرنسا) ،بداية من الثامنة والنصف من مساء اليوم،
تنظم
ّ
محاضرة لـ باربرا لوبيشو ،بعنوان رحلة إلى الفنون الفارسية :من الوردة إلى
تقدم فيها طيفًا واسعًا من الفنون التي عرفتها إيران على مر التاريخ،
الفيروز،
ّ
أبرزها صناعة الزرابي ،والنقوش على األواني ،والرسم على الحرير.

ّ
تنظم دار الكتب الوطنية بتونس العاصمة معرضًا لكتب
خالل شهر رمضان،
وتتضمن توثيقًا لمخطوطات وكتب قديمة يصعب توفيرها،
أصدرتها
ّ
مثل المخطوطات العلمية للمكتبة األحمدية (إشراف :مهدي عبد الجواد
وحمدية الهادفي) ،ويا سالك الواحلين (الشعر الهزلي لبداية القرن  ،20جمع
الجليدي العويني).
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أبيض وأسوأ

موقف الحمار
باسل طلوزي

استخدام األسلحة وباء أميركي كالكورونا (روب روجرز ،فيسبوك)

أميركا
في
بيت النار

لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن «م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــار ي ـش ـكــل
م ـع ـض ـلــة لـ ـف ــرج ق ـب ــل مـ ـ ــدة ،ف ـغ ــال ـ ًـب ــا مــا
كـ ــان ي ـ ـ ّ
ـدس ال ـح ـم ــار ب ـجــانــب ال ـحــاويــة
ً
ال ـت ــي ي ــري ــد نـبـشـهــا ب ـس ـهــولــة ،ق ـيــاســا
عـلــى حـجــم ح ـمــاره الـضـئـيــل مــن جهة،
وألن «املـ ـ ــواقـ ـ ــف» ك ـث ـي ــرة قـ ـي ـ ً
ـاس ــا إل ــى
ع ــدد ال ـس ـيــارات املــركــونــة عـلــى جــوانــب
ال ـش ــوارع ،غـيــر أن األحـ ــوال تـغـيــرت مع
ت ـفــاقــم أع ـ ــداد الـ ـسـ ـي ــارات ،ال ـت ــي بــاتــت
تـحـتــاج إل ــى مــواقــف أزي ــد مــن الـســابــق،
ف ــأص ـب ــح حـ ـم ــار ف ـ ــرج ج ـ ـ ـ ً
ـزء ا م ــن أزم ــة
«املواقف» العامة في البلد.
وألن ــه محض حـمــار فــي نظر أصحاب
امل ــركـ ـب ــات ،ف ـق ــد ك ـ ــان م ــرش ـ ًـح ــا لـيـكــون
الضحية األولى في نظرهم ،على الرغم
م ــن أن ال ـح ـم ــار يـشـكــل ل ـصــاح ـبــه فــرج
معركة وجود وحياة ،فهو الكائن الذي
يعتمد عليه كـلـ ًّـيــا فــي حـمــل خــردواتــه
وما تجود عليه الحاويات من «كنوز»
فـ ــي إبـ ـق ــائ ــه ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ي ـ ً
ـوم ــا
ًّ
ً
وكثيرا ما كانت تــدور معارك
إضافيا.
لـفـظـيــة بـيـنــه وب ــن أص ـح ــاب املــرك ـبــات
الذين يطالبونه بإبعاد الحمار وإخالء
م ـكــان الص ـط ـفــاف س ـيــارات ـهــم ،غ ـيــر أن
ً
فرج ظل ثابتا على «موقفه» ،ال تزعزعه
شتيمة أو صفعة.
ظلت األمور تسير على هذا النحو بني
فــرج وحـمــاره مــن جهة ،وبــن أصحاب
املــرك ـبــات عـلــى ال ـطــرف امل ـقــابــل ،إل ــى أن
اح ـتــدم ال ـصــراع ذات ي ــوم ،عـنــدمــا عــزم
صاحب مركبة ماكر على اإليقاع بفرج،
ف ـقــال ل ــه إن مــوقــف ال ـح ـمــار مخصص
ل ـل ــزع ـي ــم ف ـه ــل ت ـظ ــن ح ـ ـمـ ــارك أهـ ـ ــم مــن
الزعيم؟
ل ــم ي ـت ــردد ف ــرج ب ــاإلج ــاب ــة ،ول ــم ي ـتــردد
ال ـس ــائ ــق امل ــاك ــر ف ــي ن ـقــل اإلج ــاب ــة إلــى
«أصحاب االختصاص».

الرجاء ارتداء الكمامة وسترة واقية من الرصاص (جيف كتبرا ،كيغل كارتونز)

باتت حــوادث إطــاق النار في أميركا شيئًا مكررًا في
نشرات األخبار ،حيث تشهد األماكن العامة ،كاملدارس
ومراكز التسوق في الواليات املتحدة ،وحتى الشوارع
واملقاهي ،عمليات إطالق نار متكررة ،يذهب ضحيتها عشرات
اآلالف سنويًا .وينقسم األميركيون ويختلفون في أسباب هذه
الظاهرة وكيفية محاربتها .إليكم هنا باقة من الرسومات حول
حوادث إطالق النار في أميركا.

أميركا مرسومة بتوابيت ضحايا حوادث السالح (بيل داي ،كيغل كارتونز)

أميركا تحت رحمة مهووس يحمل السالح (فيتور نفيس ،كارتون موفمنت)

مضحكات عربية

حتى الشيطان ال يحتمل مسلسالت رمضان الهابطة (ميثم  ،تويتر)

األندية األوروبية تجمع الماليين وال تكترث للدوريات (رسم غير موقع ،تويتر)

مترجم فالديمير

حفالت اإلفطار الجماعية وكورونا (دعاء العدل ،تويتر)

الصيام في مصر (عبداهلل ،تويتر)

(فالديمير كازفنسكي ،كيغل كارتونز)

حوادث
القطارات
في مصر
(محمد سباعنة ،فيسبوك)

الفساد كالجراد في األردن (موقع الحدود ،تويتر)

أجرت اللجنة
األولمبية
الدولية قرعة
منافسات كرة
القدم ضمن
بطولة أولمبياد
طوكيو ،2020
التي س ُتلعب
هذا الصيف،
والتي أسفرت
عن طريق
صعبة للمنتخبين
العربيين
المشاركين.
وجاء المنتخب
السعودي في
المجموعة
الثالثة إلى جانب
منتخبات البرازيل،
كوت ديفوار
والمنتخب
األلماني ،بينما
حل المنتخب
المصري في
المجموعة
الرابعة إلى جانب
إسبانيا واألرجنتين
وأستراليا.

قرعة صعبة للعرب
ستواجه السعودية ومصر صعوبة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني ()Getty

إصابة الدنماركي مارتن
برايثويت في تدريبات
فريقه برشلونة

ألبيرت راموس
ينجو من الخسارة في
بطولة برشلونة

اختيار خافيير تيباس
ممثًال لرابطة الدوريات
األوروبية

أصيب مهاجم برشلونة مارتني برايثويت خالل
تدريبات الفريق إثر تعرضه اللتواء في الكاحل
األيمن .وأعلن الجهاز الطبي في النادي أن عودة
الالعب للمالعب ستكون مرهونة بتطور تعافيه
من هذه اإلصابة .وشارك الالعب حتى اآلن
في  39مباراة وسجل أربعة أهداف .في املقابل
تدرب باقي الالعبني بشكل طبيعي بمشاركة
العبي الفريق الرديف أوسكار مينغيزا وأالكسي
موريبا وإنياكي بنيا.

نجا الالعب اإلسباني ألبيرت راموس ،املصنف
 43عامليًا ،من الخسارة في مستهل مشواره في
بطولة برشلونة املفتوحة للتنس أمام منافسه
الدنماركي املغمور هولكر رونه ،ليقلب تأخره
أمامه إلى انتصار ( )6 - 7و( )1 - 6و( )6 - 7في
لقاء استغرق  3ساعات و 12دقيقة من اللعب.
واضطر راموس ( 33سنة) إلظهار أفضل ما لديه
ليواصل مشواره في البطولة التي ُيشارك فيها
للمرة الـ.14

ّ
صدق املؤتمر الـ  45لالتحاد األوروبي لكرة
القدم ،الذي يعقد في مونترو (سويسرا) ،على
اختيار رئيس رابطة الدوري اإلسباني ،خافيير
ً
تيباس ،ممثال لرابطة الدوريات األوروبية في
اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم.
وسيستمر تيباس في هذا املنصب ملدة  4سنوات،
حتى عام  ،2025وكانت رابطة الدوريات األوروبية
رشحت تيباس ليخلف الرس كريستر أولسون،
املنتهية واليته.
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تقرير
قــرر المدرب حسام البدري اختيار النجم محمد صالح،
مهاجم نادي ليفربول ،قائدًا لمنتخب مصر ،حتى يحافظ
على قوة المجموعة ،قبل انطالق تصفيات بطولة كأس
العالم في قطر 2022

«كابتن»
منتخب مصر

مجدي طايل

تاريخ طويل
من النزاعات

قــرر املــدرب حسام الـبــدري اختيار
النجم محمد صالح ،مهاجم نادي
ل ـي ـف ــرب ــول ،ق ــائـ ـدًا ملـنـتـخــب مـصــر،
حتى يحافظ على قوة املجموعة ،قبل انطالق
تصفيات بطولة كأس العالم في قطر 2022
م ــا زال ـ ــت ت ــداعـ ـي ــات اخـ ـتـ ـي ــار ال ـن ـج ــم مـحـمــد
صـ ــاح ،مـهــاجــم نـ ــادي لـيـفــربــول اإلنـكـل ـيــزي،
قائدًا للمنتخب املصري لكرة القدم ،مستمرة،
مع إلغاء نظام األقدمية ،في ظل القرار املثير
ل ـل ـجــدل الـ ــذي ات ـخ ــذه ح ـســام الـ ـب ــدري ،املــديــر

الـفـنــي لــ«الـفــراعـنــة» ،بـشــأن مـنــح ال ـشــارة إلــى
النجم الكبير على حساب زمالء أقدم منه.
ويعتبر قــرار املــدرب حسام الـبــدري األول من
نوعه ،لينهي به ظاهرة فرضت نفسها كثيرًا
ع ـل ــى امل ـن ـت ـخــب املـ ـص ــري ف ــي ع ـق ــود ســاب ـقــة،
كانت األفضلية فيها لألقدمية مع القليل من
«املــراوغــة» لجأ إليها مــدربــون إلسـنــاد شــارة
ال ـق ـي ــادة إل ــى الع ـب ــن مـفـضـلــن لــدي ـه ــم ،على
حساب آخــريــن أقــدم ،مــن خــال وضعهم على
دكة البدالء في بطوالت كبرى سابقة.
ومـ ـ ــن ي ـت ــاب ــع تـ ــاريـ ــخ ّ ش ـ ـ ــارة «ال ـ ـكـ ــابـ ــن» فــي
منتخب مصر يجد أنها لطاملا أثــارت الفتنة

مدة غياب تريزيغيه

كشف محمد أبــو العال ،طبيب منتخب
مصر ،عن الفترة التي سيتراوح خاللها
غياب محمود حسن تريزيغيه ،مهاجم
«الفراعنة» ونــادي أستون فيال اإلنكليزي،
عــن المالعب ،بعد إصابته بقطع في
الــربــاط الصليبي .وقـــال أبـــو الــعــا في
تصريحات صحافية« :فترة غياب تريزيغيه
قد تمتد من  6إلى  9أشهر ،لكن سنتمكن
من معرفة عودته بشكل محدد بعد
إجرائه العملية الجراحية».

أصبح محمد صالح قائدًا لمنتخب مصر ()Getty

ّ
بــن الالعبني والجماهير ،التي تعبر فــي كل
مـنــاسـبــة ع ــن رأي ـه ــا ،ح ــول أحـقـيــة م ــن يحمل
ُ
وت ّ
حمل نتائج االختيار دائمًا
شارة القيادة،
إل ــى امل ــدرب ــن ،ال ــذي ــن ت ـعــاق ـبــوا ع ـلــى الـجـهــاز
ال ـف ـنــي ل ــ«ال ـف ــراع ـن ــة» .بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـتــاريــخ
ّ
ال ـك ــروي امل ـص ــري ،نـ ّجــد أن شـ ــارة «ال ـكــابــن»
كانت مصدر أزمة ،لكنها بشكل خاص مركزة
حول البحث عن العب قائد يمكن له أداء دور
«الـكــابــن» والسيطرة على الـنـجــوم ،مــن دون
أن يكون مشاركًا بشكل أساسي ،وكــان يلجأ
له املدربون من أجل السيطرة على غرفة خلع
ّ
امل ــاب ــس ،خـصــوصــا فــي ظ ــل ظـهــور سلبيات
قيادية في «الكابنت» األصلي.
حسن شحاتة وحسام حسن

ّ
لعل أشهر هذه التجارب اختيار حسن شحاتة
املــديــر الفني ملنتخب مصر فــي بطولة كأس
أم ــم أفــريـقـيــا  2006لـحـســام حـســن ،ال ــذي كــان
يـقـتــرب مــن بـلــوغ عــامــه األرب ـع ــن ،لالنضمام

شهدت شارة القيادة
في المنتخب المصري
كثيرًا من الصراعات
إل ــى قــائـمـتــه ال ـتــي ت ـخــوض م ـنــاف ـســات كــأس
األم ــم وقـتـهــا .ول ــم يـكــن املنتخب امل ـصــري في
حاجة فنية لحسام حسن ،مع وجــود هجوم
ق ــوي ،ضــم أحـمــد حـســام مـيــدو ،وعـمــرو زكــي،
وعـمــاد متعب ،ومحمد أبــو تــريـكــة ،لكن جاء
ّ
ضم حسام لعدة اعتبارات ،أبرزها شخصيته
الـقــويــة ولـلـسـيـطــرة عـلــى ال ـن ـجــوم ،خصوصًا
ميدو ،تخوفًا من عدم قدرة أحمد حسن كابنت
املنتخب األصلي ،الذي كان ال يزال في بداياته
ً
حامال للشارة التركيز الكامل في الدور الفني
املطلوب منه .وبالفعل شارك حسام حسن في

القائمة وظهر أساسيًا في مباراة واحدة فقط،
وحـمــل ك ــأس الـبـطــولــة بـعــد الـتـتــويــج بـهــا في
آخر نسخة له رفقة «الفراعنة».
اختيار محمود الجوهري

ُ
من بني الوقائع التي ال تنسى واقعة اختيار
ثابت البطل ،حارس مرمى األهلي املخضرم،
ف ــي قــائ ـمــة مـنـتـخــب م ـص ــر ،ف ــي ك ــأس الـعــالــم
 ،1990والـ ــذي لـجــأ إل ـيــه مـحـمــود الـجــوهــري،
املدير الفني ،رغم امتالكه حارسني ،هما أحمد
طاهر ،كان يعتمد عليهما بشكل
شوبير ،وأيمن
ّ
أساسي وبديل ،لكنه لجأ لثابت البطل بفضل
شخصيته القوية ورغبته في السيطرة على
نجوم املنتخب املصري خــال املونديال بعد
تعرض جمال عبد الحميد «كابنت» املنتخب
وقتها النتقادات بسبب «سهره خارج منزله»
وعالقته بالفن والفنانني ،وبالفعل حضر ثابت
البطل في البطولة بوصفه أقدم الالعبني ،كقائد،
لكن من دون أن يشارك في ّ
أي لقاء.

السلة األميركية :نتس يُضيق الخناق على سيكسرز
ضيق بروكلين نتس
الخناق على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز في
السباق على زعامة
المنطقة الشرقية ،وذلك
بفوزه على مضيفه
نيو أورليانز بيليكانز في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين

ف ــي ظ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار غ ـي ــاب ج ـي ـمــس هـ ــاردن
لإلصابة التي طاولت أيضًا النجم اآلخر في
الفريق كيفن دوران ــت ،لعب كــاري إيرفينغ
ال ــدور الرئيسي فــي الـفــوز الـ ــ 39لنتس ،ما
ج ـع ـلــه ع ـل ــى ب ـع ــد ن ـص ــف م ـ ـبـ ــاراة ف ـق ــط مــن
سيكسرز املـتـصــدر .وق ــال إيرفينغ إنــه في
ظــل غ ـيــاب هـ ــاردن ودوران ـ ــت «احـتـجـنــا كل
شيء الليلة من الجميع .أعتقد أننا وجدنا
شيئًا جيدًا في الشوط الثاني».
وسجل إيرفينغ  32نقطة وحظي بمساندة
فعالة من جو هاريس الذي توج نقاطه الـ24
برميتني حرتني في الوقت القاتل من اللقاء
ال ــذي اعتمد الـضـيــوف فــي ثــوانـيــه األخـيــرة
عـلــى ارت ـك ــاب األخ ـط ــاء بـشـكــل متعمد على
العبي بيليكانز ملنعهم من محاولة التسديد
من خارج القوس ومعادلة النتيجة .وأفلحت
استراتيجية املــدرب الكندي ،ستيف ناش،
فــي نـهــايــة امل ـطــاف بـفـضــل ج ـهــود إيــرفـيـنــغ

بروكلين نتس حقق فوزه الـ 39في الدوري هذا الموسم ()Getty

الـ ــذي أج ـبــر زيـ ــون ول ـيــام ـســون عـلــى فـقــدان
الكرة في آخر  4,8ثانية عوضًا عن التسديد،
مــا أك ــد الـخـســارة الــرابـعــة تــوالـيــا ألصـحــاب
األرض والـ 33هذا املوسم.
وع ــوض فــريــق نتس خسارته املوجعة في
مباراته املاضية أمام ميامي هيت وصيف
ال ـب ـط ــل بـ ـف ــارق ن ـق ـط ـتــن ف ــي م ـ ـبـ ــاراة «ك ــان
يفترض بنا أن نستفيد فيها من هجمتني
أو ثـ ــاث ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث دقـ ــائـ ــق» بـحـســب
إيرفينغ الــذي أضــاف «الليلة استفدنا من

قاد بول جورج كليبرز
لفوزه التاسع في آخر
 10مباريات

بعضنا الـبـعــض بشكل جـيــد ج ـدًا وصبت
األم ــور فــي صــالـحـنــا» ،أم ــا ن ــاش ف ــرأى «أن
ال ـكــرة سـقـطــت الـلـيـلــة فــي الـسـلــة ،لكنها لم
تـفـعــل ذل ــك ف ــي املـ ـب ــاراة امل ــاض ـي ــة» ،مـشـيـدًا
بإيرفينغ الذي «قام بتسديدات صعبة حقًا.
أنت ترفع القبعة للنجم الذي ينجح في هذه
التسديدات» .وتابع املدرب حديثه «عندما
تفتقد اثنني من نجومك ،فعلى شبان آخرين
تحمل املسؤولية واللعب لدقائق أطول» في
إشـ ــارة مـنــه ال ــى ال ـب ــدالء ،مضيفًا «وإذا لم
يلعبوا بشكل جيد ستجد نفسك في حفرة
عميقة .الليلة لعبوا بشكل جيد جدًا» .ورغم
جهود وليامسون وبراندون إينغرام اللذين
سجال  33و 27نقطة تواليًا ،بات بيليكانز
وقبل  14مباراة على نهاية املوسم املنتظم
متخلفًا ب ـفــارق أرب ــع مـبــاريــات خـلــف ســان
أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت ،منافسيه
األسـ ــاس ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى املـ ـقـ ـع ــدي ــن األخـ ـي ــري ــن
املؤهلني إلى ملحق األدوار اإلقصائية الذي
يخوضه أصـحــاب املــراكــز مــن  7الــى  10من
أجل الحصول على البطاقة الثامنة األخيرة
املؤهلة الــى الــ«بــاي أوف» بحسب النظام
الجديد.
وبرز في صفوف نتس إلى جانب إيرفينغ
وهاريس كل من الندري شايمت ( 18نقطة
م ــع  8ت ـمــريــرات حــاس ـمــة) وب ــاي ــك غريفني
( 16نقطة مــع  8متابعات) وب ــروس بــراون
( 11نقطة ومثلها متابعات) في لقاء بدأه
بيليكانز بأفضلية واض ـحــة بـعــدمــا تقدم
بفارق  13نقطة ( )8 – 21في منتصف الربع
األول إثر ثالثية من إيريك بليدسو.
لكن نتس عاد من بعيد وقلص الفارق الى
ثالث نقاط في نهاية هذا الربع إثر ثالثية
م ــن غ ــري ـف ــن ،ث ــم إلـ ــى ن ـق ـط ـتــن ف ــي نـهــايــة
الشوط األول ( )57 – 59بعد ثالثية أخرى
لكن هــذه املــرة لـبــراون .وبــدا أن فريق نتس
اس ـت ـل ــم زم ـ ــام األم ـ ـ ــور ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ــرب ــع
الثالث حني سجل هاريس  8نقاط ،بينها
ثالثيتان ،في سلسلة من  16نقطة لفريقه
مقابل اثنتني فقط ملضيفه ،ما سمح لرجال
ناش بالتقدم ( )66 – 75ة(.)71 – 83
إال أن لــونــزو بــول سجل سبع نـقــاط ضمن
سلسلة مــن  14نـقـطــة لبيليكانز مـقــابــل 4
فـقــط لضيفه ،مقلصًا ال ـفــارق ال ــى نقطتني
فقط ( ،)87 – 89في أواخر هذا الربع .وبقيت
النتيجة مـتـقــاربــة فــي الــربــع األخ ـيــر حيث
عـجــز أي مــن الـفــريـقــن عــن تــوسـيــع الـفــارق
إل ــى أك ـثــر م ــن  7ن ـق ــاط ،حـتــى ق ــال إيــرفـيـنــغ
كلمته فــي الــوقــت الـحــاســم بتسجيله سلة
وأرب ـ ــع رم ـي ــات ح ــرة ف ــي الــدق ـي ـقــة األخ ـي ــرة

مــن الـلـقــاء .قــاد بــول جــورج لــوس أنجليس
كليبرز لفوزه التاسع في آخر  10مباريات
والحادي واألربعني هذا املوسم ،بتسجيله
 33نقطة ،بينها رميتان حرتان في آخر 4,8
ثـ ــوان حـســم بـهـمــا املــواج ـهــة ض ــد املضيف
بورتالند ترايل باليزرز ( .)112 – 113كما
حـقــق ج ــورج  11متابعة فــي م ـبــاراة افتقد
خاللها كليبرز لنجمه اآلخر كواهي لينارد
بسبب إصابة في القدم ،لكن ذلك لم يمنعه
م ــن ت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوزه ال ـ ـسـ ــادس ت ــوال ـي ــا عـلــى
باليزرز.
وكان سي دجاي ماكولوم األفضل في صفوف
بــايــزرز بتسجيله  28نقطة لكنه أخفق في
محاولة ملنح فريقه الفوز في الثانية األخيرة
م ــن ال ـل ـقــاء .وب ـغ ـيــاب الـنـجــم املـطـلــق للفريق
داميان ليالرد للمباراة الثالثة تواليًا بسبب
إصابة عضلية ،برز نورمان باول الى جانب
ماكولوم بتسجيله  23نقطة بدون أن يكون
ذلك كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة
والعشرين في  57مباراة.
وسجل آر دجاي باريت  18من نقاطه الـ24
في الربع الثالث ،ليلعب الدور األساسي في
قيادة نيويورك نيكس لفوزه السابع تواليًا
والثاني والثالثني في  59مباراة ،وجاء على
ح ـســاب ضـيـفــه ت ـشــارلــوت هــورنـتــس (109
–  ،)97وبعدما سجل  66نقطة في الشوط
األول ما سمح له بالتقدم بفارق ست نقاط،
أجبر نيكس ضيفه على االكتفاء بـ 31نقطة
في الشوط الثاني بفضل دفاعه املميز الذي
فـتــح ال ـبــاب أمــامــه لتحقيق أط ــول سلسلة
ان ـت ـصــارات مـنــذ أن ف ــاز بـثـمــانــي مـبــاريــات
متتالية في شهر آذار/مارس .2014
وس ـي ـحــاول نـيـكــس مـعــادلــة ه ــذه السلسلة
حــن يتواجه مــع أتالنتا هــاوكــس صاحب
املــركــز الــرابــع فــي املنطقة الشرقية والفائز
ب ـ ـ ـ ــدوره عـ ـل ــى أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك (– 112
 .)96وي ـع ــود الـفـضــل أي ـضــا بــال ـفــوز ال ــذي
تقدم عبره نيكس الــى املــركــز الخامس في
املنطقة الشرقية ،الى ديريك روز وإيمانويل
كــوي ـك ـلــي إذ س ـج ــل ك ــل م ـن ـه ـمــا  17نـقـطــة،
فيما كان بي دجــاي واشنطن ( )26وتيري
روزيير ( )21األفضل في صفوف هورنتس
من دون تجنيب األخير خسارته الخامسة
في آخر ست مباريات.
وق ـ ـ ــاد ك ـ ـ ــارل أنـ ـت ــون ــي تـ ــاونـ ــز مـيـنـي ـســوتــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز لـ ـت ــرك قـ ـ ــاع ت ــرت ـي ــب امل ـن ـط ـقــة
الـغــربـيــة بــال ـفــوز عـلــى ســاكــرامـنـتــو كينغز
( ،)120 – 134بتسجيله  26نـقـطــة مــع 18
متابعة و 5تمريرات حاسمة.
(فرانس برس)

بوب برادلي ومشاكله
ّ
وتبرز حالة ثالثة ،لكنها فشلت ولم تسفر عن
النجاح ،وكــان بطلها األميركي بوب برادلي،
املــديــر الفني ملنتخب مصر بــن عــامــي 2011
و ،2013الــذي كــان لــه خــاف شهير مــع أحمد
حسن «كابنت» املنتخب وقتها ،بسبب رفض
ً
األخـيــر الجلوس بــديــا ،وقــرر استبعاده من
حـســابــاتــه ،ولـجــأ إل ــى ضــم عـصــام الـحـضــري
حـ ــارس امل ــرم ــى ،ل ـي ـكــون «الـ ـك ــاب ــن» ،ع ـلــى أن
تكون األولوية في املشاركة باملباريات ألحمد
ّ
الـ ـشـ ـن ــاوي ،الـ ـح ــارس ال ـص ــاع ــد ي ــوم ـه ــا .لـكــن
الـحـضــري رفــض دور «الــدوبـلـيــر» ودخ ــل في
خالفات كبرى مع برادلي ،وزكي عبد الفتاح،
مــدرب حــراس املرمى ،أسفرت في النهاية عن
استبعاده ،ولجوء املدير الفني لتنصيب قائد
جديد وفقًا لألقدمية ،هو حسام غالي ،الذي
كــان عائدًا من إصابة الــربــاط الصليبي ،فور
ّ
احترافه في ليرس البلجيكي ،لحل األزمة.
وت ـش ـيــر س ـج ــات ال ـت ــاري ــخ إل ــى واق ـع ــة نجح
حسام البدري في الهروب من تكرارها ،وكان
بـطـلـهــا مـحـمــد ع ـبــده صــالــح ال ــوح ــش ،املــديــر
الفني ملنتخب مصر بني عامي  1983و1985
الــذي حــاول إلـغـّـاء نظام األقدمية عند توليه
امل ـس ــؤول ـي ــة ،ل ـكــنــه ل ــم يـنـجــح ف ــي ذلـ ــك ،وك ــان
يــرغــب فــي تنصيب مـحـمــود الـخـطـيــب قــائـدًا
للمنتخب ،وك ــان الـنـجــم األول واألش ـه ــر في
الكرة املصرية .ورفــض كبار النجوم التنازل
ّ
عن الـشــارة ،ليلجأ الوحش إلــى استبعاد كل
النجوم الذين يسبقون الخطيب في األقدمية
رغم الحاجة الفنية لهم تحت عنوان سياسة
تجديد دماء املنتخب ،ومنهم مصطفى عبده،
نـجــم األه ـلــي ،وفـ ــاروق جـعـفــر ،نـجــم الــزمــالــك،
فــأصـبــح الـخـطـيــب ق ــائ ـدًا للمنتخب ف ــي تلك
الفترة التي فشل خاللها املنتخب املصري في
التأهل إلى كأس العالم.
ويأتي قرار املــدرب حسام البدري في اختيار
الـنـجــم امل ـصــري محمد ص ــاح قــائ ـدًا ملنتخب
مصر من أجل البحث عن االستقرار الفني بني
نجوم «الفراعنة» وضمان نتائج التصفيات
املؤهلة لبطولة كأس العالم ،التي ستقام في
قـطــر ع ــام  ،2022ألول م ــرة فــي تــاريــخ الـشــرق
األوس ــط ،والـثــانـيــة فــي ال ـقــارة اآلسـيــويــة بعد
مونديال اليابان وكوريا الجنوبية عام .2002
ّ
واعتمد البدري في قراره على عوامل عدة ،لكن
أبرزها قيام النجم محمد النني بإعطاء شارة
القيادة لزميله محمد صالح في املواجهة ضد
منتخب جزر القمر ،في التصفيات التي ضمن
فيها «الفراعنة» الوصول إلى بطولة كأس أمم
أفريقيا املقبلة في الكاميرون ،باإلضافة إلى
قيام املدرب باستطالع آراء الالعبني املتقدمني
على صالح ،في ترتيب شارة القيادة ،سواء عبد
الله السعيد أو عمرو السولية أو أحمد حجازي
أو محمد النني ،ليرحب الجميع بهذا القرار.
ويقع املنتخب املصري في املجموعة السادسة،
من التصفيات األفريقية املؤهلة لبطولة كأس
الـعــالــم فــي قـطــر  ،2022مــع منتخبات ليبيا،
وأنـ ـغ ــوال ،وال ـغ ــاب ــون .وسـتـنـطـلــق مـنــافـســات
املجموعة ،خالل فترة التوقف الدولي املقبلة،
واملـقــرر لها بــن  31مــايــو /أيــار و 14يونيو/
حزيران املقبلني.
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السد يهزم الوحدات وخسارة الريان أمام الوحدة
استعرض نادي السد
القطري قوته
الهجومية الضاربة
أمام منافسه الوحدات
األردني ،بعدما
حقق فوزًا مستحقًا
بثالثة أهداف مقابل
هدف وحيد
انتفض السد القطري محققًا فوزه األول في
دوري أبطال آسيا ،بعدما تجاوز الوحدات
األردني  ،1-3على استاد مدينة امللك سعود
الــريــاض ـيــة ،فــي ال ـس ـعــوديــة ،ضـمــن الـجــولــة
الـثــالـثــة مــن مـنــافـســات دوري أب ـطــال آسيا
لكرة القدم ،معززًا فرصه في املنافسة على
التأهل الى الدور ثمن النهائي .وأنهى السد
ً
املـبــاراة فــي نصف ســاعــة ،مسجال الثالثية
التي رفعت الرصيد إلى النقطة الرابعة في
املركز الثالث ،فيما ّ
تجمد رصيد الوحدات
عند النقطة الوحيدة التي جناها من تعادل
س ـل ـبــي م ــع ال ـن ـص ــر ،ف ـت ـع ـقــدت م ـه ـم ـتــه فــي
ً
املـنــافـســة عـلــى بـلــوغ ال ــدور املــوالــي محتال
املركز األخير في املجموعة.
وبـ ـ ـ ــدا فـ ــريـ ــق املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ت ـشــافــي
هـيــرنــانــديــز مـصـرًا عـلــى ال ـخ ــروج بالنقاط
ّ
وتجسد ذلــك من خــال هــدف مبكر
الـثــاث،
سجله الجزائري بغداد بونجاح بعد أقل من
دقيقينت فقط عندما تابع رأسية البرازيلي
غيليرمي توريس ،وأودعها الشباك (.)2
وأضـ ـ ــاف امل ــداف ــع خ ــوخ ــي ب ــوع ــام ال ـهــدف
ال ـث ــان ــي ع ـنــدمــا ارتـ ـق ــى لــرك ـن ـيــة اإلس ـبــانــي
ســانـتــي ك ـ ــازورال ( ،)9قـبــل أن ي ـعــزز حسن
ال ـه ـيــدوس الـتـقــدم بــالـثــالــث بـعــدمــا تـهــادت
أمامه كــرة سددها محمد وعــد وارتــدت من
الــدفــاع ،ليتابعها فــي الشباك ( .)26وظهر
الــوحــدات بشكل مغاير فــي الـشــوط الثاتي
ّ
وق ــل ــص الـنـتـيـجــة ع ـبــر رك ـلــة جـ ــزاء كسبها
السنغالي عبد العزيز نداي ،ونفذها أحمد
ّ
سمير بنجاح ( ،)63لكن ذلك لم يكن كافيًا
ل ــدرء الـخـســارة الثانية تــوالـيــا فــي الظهور
التاريخي األول في البطولة القارية.
ّ
وق ـ ــال وعـ ــد إن «االنـ ـتـ ـص ــار م ـج ــرد ب ــداي ــة،
ونأمل أن نكمل على املـنــوال ذاتــه في باقي
املـ ـب ــاري ــات» .م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال أح ـم ــد ثــائــر،
ّ
العــب الــوحــدات ،إن «الخسارة ّربما جعلت
مــن مهمتنا أكـثــر صـعــوبــة ،لـكــنـنــا واثـقــون
ب ــأن ـف ـس ـن ــا وبـ ـق ــدرتـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــدارك فــي
املباريات املقبلة».
النصر يحافظ على الصدارة

ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ن ـف ـس ـهــا ،حــافــظ

السد حقق أول ثالث نقاط له في البطولة (فايز نورالدين/فرانس برس)

ال ـن ـصــر ع ـلــى الـ ـص ــدارة رغ ــم ت ـعــادلــه مع
فوالذ خوزستان اإليراني  1-1على ملعب
م ــرس ــول ب ـ ـ ــارك ،بــال ـعــاص ـمــة ال ـس ـعــوديــة
الرياض.
ّ
وتـ ـ ــقـ ـ ــدم ف ـ ـ ـ ــوالذ ب ـ ـهـ ــدف ع ـك ـس ــي س ـج ـلــه
عبداإلله العمري بالخطأ في مرماه ()52
وأدرك النصر الـتـعــادل بهدف البرازيلي
بيتروس ماثيوس ( .)69وسيطر الحذر
ع ـل ــى ب ــداي ــة الـ ـش ــوط األول ،إذ انـحـصــر
الـلـعــب ف ــي وس ــط امل ـل ـعــب ،قـبــل أن يـبــادر
ال ـن ـصــر بــال ـه ـجــوم ع ـنــدمــا ل ـعــب سـلـطــان
الغنام كرة عرضية فشل الحارس محسن
فــروزان في السيطرة عليها لتسقط أمام
املغربي عبد الــرزاق حمد الله الــذي فشل
في إيداعها املرمى ( .)22وأضــاع النصر
هــدفــا مـحـقـقــا عـنــدمــا هـيــأ حـمــدالـلــه كــرة
ملواطنه نورالدين أمرابط الــذي لم يوفق
في تسديد الكرة بالشكل السليم ليتدخل
دفــاع فــوالذ ويبعدها عن منطقة الخطر
( .)42وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ومـ ــن هـفــوة
دفاعية افتتح فوالذ باب التسجيل عندما
حــاول وليد عبد الله إبـعــاد كــرة عرضية
لترتطم بزميله عبد اإلله العمري وتعانق
ش ـب ــاك ــه ( .)52وت ـه ـي ــأت ف ــرص ــة لـلـنـصــر
ّ
لـتـعــديــل الـنـتـيـجــة ل ـكــن رأس ـي ــة عـبــد الـلــه
مــادو أبعدها ف ــروزان بصعوبة للركنية

( .)57وم ــن هـجـمــة منسقة نـجــح النصر
في تعديل النتيجة عندما وصلت الكرة
لـ ـلـ ـب ــرازيـ ـل ــي بـ ـيـ ـت ــروس م ــاثـ ـي ــوس الـ ــذي
استدار حولها وأرسلها أرضية قوية على
يمني محسن فــروزان ( .)69وفوت النصر
فرصة ألخذ األسبقية عندما تجاوز عبد
الـفـتــاح عـسـيــري أك ـثــر مــن الع ــب وصــوب
الكرة في أحضان الحارس اإليراني (.)80
وكثف النصر ضغطه في الدقائق املتبقية
لكن الــدفــاع اإليــرانــي أغلق جميع املنافذ
املؤدية إلى مرماه.
الوحدة يقلب الطاولة

ف ــي امل ـج ـمــوعــةّ ال ـخــام ـســة ،ق ـلــب ال ــوح ــدة
اإلمـ ــاراتـ ــي ت ــأخ ــره أمـ ــام ال ــري ــان الـقـطــري
بهدفني نظيفني الــى فــوز مثير  2-3على
اسـ ـت ــاد ب ــان ــدي ــت ج ــواه ــر الل نـ ـه ــرو فــي
مدينة غوا الهندية.
وت ـق ـ ّـدم ال ــري ــان بـهــدفــي اإلي ــران ــي شـجــاع
خ ـل ـيــل زاده ( )13وعـ ـب ــد ال ـع ــزي ــز حــاتــم
ّ
( ،)54ل ـك ــن ال ــوح ــدة ق ـلــب ال ـط ــاول ــة على
م ـنــاف ـســه ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف سـجـلـهــا مــانــع
عايض ( )66وخليل إبراهيم ( )85وفارس
جمعة ( .)5+90ورفــع الوحدة الــذي حقق
فــوزه األول بعد خسارة وتعادل رصيده
إل ــى  4نـقــاط ليحتل املــركــز الـثــانــي خلف

بيرسبوليس اإلي ــران ــي ،املـتـصــدر بتسع
نقاط .وبقي الريان الذي تعرض للخسارة
الثانية برصيد نقطة واح ــدة ،خلف غوا
بنقطتني.
قـ ــال ال ـه ــول ـن ــدي ه ـن ـيــك ت ــن ك ـ ــات ،م ــدرب
الــوحــدة« :فخور بفريقي وسعيد بالفوز
األول وب ــال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ق ــات ـل ــوا حـتــى
ّ
اللحظات األخيرة في املباراة» .وتابع أن
«الحظ وقف الى جانب الوحدة ليستطيع
قلب تــأخــره ،إضــافــة إلــى ال ــروح القتالية
لــاعـبــن ،والــدفــع بالعبني شــابــن ساهم
أح ــدهـ ـم ــا (مـ ــانـ ــع عـ ــايـ ــض) فـ ــي تـسـجـيــل
هدف».
وافتتح الريان التسجيل بعدما نفذ عبد
العزيز حاتم ركلة حرة مباشرة لم ينجح
دفاع الوحدة في التعامل معها فوصلت
إل ــى ش ـجــاع خـلـيــل زاده ،ال ــذي س ــدد في
شـ ـب ــاك ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى الـ ــوحـ ــدة مـحـمــد
الشامسي ( .)13وتابع الريان أفضليته،
وعزز تقدمه بالثاني عبر حاتم ،مستفيدًا
مــن تمريرة العاجي يــوهــان بولي (.)54
وبـ ـ ــدأت م ـعــالــم ان ـت ـفــاضــة ال ــوح ــدة حــن
سـ ــدد ال ـب ــدي ــل ال ـس ـلــوف ـي ـنــي ت ـيــم مــاتــافــز
ّ
فــي الـقــائــم ( ،)57قـبــل أن يـقــلــص الفريق
اإلم ــارات ــي النتيجة عـبــر ال ـشــاب عايض
( 20عــامــا) بـعــدمــا تــابــع تـســديــدة خليل
إبراهيم (.)66
وسجل إبراهيم الذي اختير أفضل العب
فــي امل ـب ــاراة ال ـهــدف الـثــانــي ( ،)85قـبــل أن
يهدي املدافع فارس جمعة الفوز للوحدة
ب ـع ــدم ــا ت ــاب ــع ب ــرأس ــه ع ــرض ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
الـكــربــي ( .) 5+90وأك ــد الــوحــدة تشكيله
عقدة للريان بعدما حقق الفوز عليه في
 6مباريات من أصل  7أقيمت بينهما في
البطولة ،مــن بينها االنتصار فــي آخــر 4
مباريات.
ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـه ــا ،واصـ ـ ـ ــل ن ـ ــادي
ب ـ ـيـ ــرس ـ ـي ـ ـبـ ــول ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ح ـص ــد
ّ
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ب ـع ــدم ــا ت ـغ ــل ــب ع ـل ــى غ ــوا
الـ ـهـ ـن ــدي  .1-2وت ـ ـقـ ــدم غـ ـ ــوا عـ ـب ــر ه ــدف
اإلسباني إدواردو بياليز في الدقيقة ،13
قـبــل أن ي ــرد بيرسيبوليس بـهــدفــن عن
طــريــق مـهــدي تــرابــي ( 18مــن ركـلــة جــزاء)
وسيد جالل حسيني (.)24
وفي املجموعة الثانية ،تعادل نادي القوة
ال ـجــويــة ال ـعــراقــي م ــع تــراك ـتــور اإلي ــران ــي
سـلـبــا ف ــي ال ـش ــارق ــة بـ ــاإلمـ ــارات .وواص ــل
نــادي الشارقة اإلمــاراتــي عروضه القوية
بـ ـع ــدم ــا حـ ـق ــق الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى ب ــاخ ـت ــاك ــور
األوزبـ ـ ـك ـ ــي  1-4ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة نـفـسـهــا.
وسجل خالد باوزير ( )10وسالم صالح
( )26والبرازيلي كايو ( )58ومواطنه لوان
ب ـيــريــرا ( )62أه ـ ــداف ال ـش ــارق ــة ،ف ــي حني
أحرز الصربي دراغــان سيران ( )21هدف
باختاكور الوحيد.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
انتهى مشروع «السوبر ليغ» ولم يُبصر النور بعد يومين من اإلثارة والجدل والتصريحات من هنا
وهناك ،وذلك بعد انسحاب نصف األندية المؤسسة للبطولة األوروبية .لينتهي المشروع الذي ُولد
ميتًا في األساس نظرًا للصعوبات الكبيرة في تطبيقه ومعارضة المدربين والالعبين

بيكيه :كرة القدم للجماهير
أبدى املدافع الدولي اإلسباني السابق ،وأحد قادة فريق برشلونة املؤسس لبطولة «السوبر
ُ
ليغ» األوروبية ،جيرارد بيكيه ،اعتراضه على إنشاء البطولة ،لينضم الالعب املتوج بلقب
بطولة كــأس ملك إسبانيا قبل أيــام ،إلــى عشرات األصــوات التي أبــدت اعتراضها على
البطولة الجديدة منذ اإلعالن عنها ،مساء اإلثنني املاضي ،وهو اإلعالن الذي أحدث ضجة
كبيرة فــي عالم كــرة الـقــدم .وكتب املــدافــع املخضرم ،بيكيه ،تغريدة عبر حسابه على
«تويتر» قال فيها« :كرة القدم تنتمي للجماهير .اليوم أكثر من ّأي وقت مضى».

سقوط مشروع

السوبر ليغ

رياض الترك

ل ـ ــم ي ـص ـم ــد مـ ـ ـش ـ ــروع «الـ ـس ــوب ــر
ل ـيــغ» أك ـثــر م ــن  48س ــاع ــة ،إذ إن
الضغط الجماهيري الكبير الذي
راف ــق مرحلة الـحــرب بــن األنــديــة املؤسسة
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ــدول ــي لـكــرة الـقــدم،
أسـفــر عــن إيـقــاف الـفـكــرة تـمــامــا ،وقــد كانت
ً
أص ــا صـعـبــة الـتـنـفـيــذ والـتـطـبـيــق ف ــي ظل
م ـع ــارض ــة أك ـب ــر مــؤس ـس ـتــن ك ــروي ـت ــن في
الـعــالــم ،وكــذلــك أب ــرز املعنيني فــي املـشــروع
(املدربون والالعبون).
األنــديــة اإلنــكــلــيــزيــة ســبــب سقوط
المشروع سريعًا

اعتمد مؤسسو «السوبر ليغ» في البداية
على أن األنــديــة ال ــ 12التي أطلقت املشروع
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ه ــي األك ـث ــر جـمــاهـيــريــة ف ــي ال ـعــالــم ،األكـثــر
قوة تاريخيًا واألكثر قــدرة اقتصاديًا .لكن
ً
ك ــأي م ـشــروع أو شــركــة م ـثــا يملكها عــدة
أشـخــاص ،انسحاب نصف الـعــدد سيؤدي
إلى االنهيار سريعًا مهما كانت قوة الفكرة.
ف ـك ــرة «ال ـس ــوب ــر ل ـي ــغ» ل ــم ت ـكــن س ـي ـئــة لكن
توقيتها سيئ جدًا وطريقة تقديمها فيها
الكثير من العقبات والشكوك حول النجاح
واالسـتـمــراريــة ،خصوصًا أن البطولة غير
مـنـبـثـقــة تـحــت رايـ ــة االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي أو
االتحاد الدوري لكرة القدم ،واللذين يملكان
السلطة العليا فــي تنظيم أكـبــر البطوالت
ً
األوروبـيــة والعاملية ع ــادة .وتحت الضغط
الـجـمــاهـيــري الـكـبـيــر ال ــذي شـهــدتــه مــواقــع
التواصل االجتماعي ،والذي وصل إلى حد
االحـتـجــاج أم ــام مــاعــب األنــديــة املــؤسـســة،
وتـحــت واب ــل مــن الـتـصــريـحــات الهجومية

هل كانت الفكرة مجرد
ورقة ضغط
حقيقية على «يويفا»؟
لـلـمــدربــن والــاع ـبــن ال ــذي ــن رف ـض ــوا فـكــرة
تــأسـيــس «ال ـســوبــر ل ـي ــغ» ،ل ــم تـجــد األنــديــة
اإلنكليزية (عصب بطولة السوبر ليغ) ،إال
أن تنسحب تــدريـجـيــا وتــرفــض امل ـشــاركــة،
لينهار املشروع سريعًا بإقصاء  6أندية من
أصل .12
انـتـهــت الـقـصــة ب ــإص ــدار الـلـجـنــة املــؤسـســة
لبطولة «السوبر ليغ» بيانًا رسميًا أشارت
دون إلغاء الفكرة
فيه إلــى تعليق البطولة َ
حاليًا ،خصوصًا أنه لم يتبق سوى  6أندية
من املؤسسني ،وبدون األندية اإلنكليزية من
الصعب أن ُيبصر املشروع النور ،ألنها تأتي
من أقــوى دوري في العالم (البريميرليغ)،
وال يمكن السير في مشروع ضخم مثل هذا
بدونها .لتكون األنــديــة اإلنكليزية السبب
الرئيسي في سقوط مشروع «السوبر ليغ»
ُ
سريعًا دون أن يبصر النور ،لتطرح بعض
ً
التساؤالت حــول قــوة املـشــروع أصــا ،وهل
ُولـ ــد مـيـتــا ف ــي األس ـ ــاس دون ق ــاع ــدة قــويــة
ً
تجعله قابال للتنفيذ والتطبيق؟
صعوبة التنفيذ والتطبيق

رئيس يوفنتوس :سنمضي قدمًا

المروجين
أكد أندريا أنييلي ،رئيس فريق يوفنتوس اإليطالي ،وأحد
ّ
لبطولة «السوبر ليغ» ،أنّه على الرغم من االنتقادات ضد هذا المشروع،
فإنّه سيمضي قدمًا .وقــال أنييلي ،في مقابلة مع صحيفة «ال
ريبوبليكا»ّ ،
إن «هناك ميثاقًا بالدم بين أنديتنا ،مشروع السوبرليغ لديه
فرص بنسبة  %100للنجاح ،سنمضي قدمًا فيه» .وأكد رئيس «يوفي»
ّ
المؤسسة للبطولة ستبقى على حوار مفتوح مع «فيفا»
أن الفرق
ِّ
و«يويفا» ،وفي حال قدما مقترحًا سيجري درسه.

مـنــذ ال ـيــوم األول إلع ــان بـطــولــة «الـســوبــر
ليغ» بــرزت إلــى الــواجـهــة صعوبات كبيرة
فــي عملية تنفيذ الـخـطــة وتطبيقها على
األرض ،خـصــوصــا أن الـفـكــرة ستسير في
طريق معارض لالتحاد األوروبي واالتحاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،م ــا يـعـنــي أن ـهــا أشـبــه
بسفينة تسير عكس اتجاه الرياح.
فعملية تنفيذ بطولة «السوبر ليغ» ستكون
عــواق ـب ـهــا قــاس ـيــة ع ـلــى ك ــل م ــن ه ــو معني
بلعبة كــرة ال ـقــدم ،ألن «يــويـفــا» وبمساندة
ج ـم ـيــع اتـ ـ ـح ـ ــادات ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي أوروبـ ـ ــا
أعلنت صراحة ودون تردد أنه سيتم إنزال
عقوبات قاسية بحق األنــديــة املشاركة في
البطولة ،والتي ستصل إلــى حــدود تدمير
كل ما تعرفه الجماهير حاليًا من منافسات.
فتطبيق مشروع «السوبر ليغ» ،من شأنه
ً
أن ُينهي مثال مسابقة دوري أبطال أوروبا
ً
أوال أو تـغـيـيــب أقـ ــوى األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
عـ ـنـ ـه ــا ،مـ ــا ي ـع ـن ــي ف ـش ـل ـه ــا ب ـس ـب ــب ل ـح ــاق
جماهير تلك األنــديــة بالبطولة الـجــديــدة،
وب ــال ـت ــال ــي ان ـخ ـف ــاض م ـس ـت ــوى اإليـ ـ ـ ــرادات
واالهتمام بالبطولة األوروبية األعرق.
ً
أمــا األمــر الثاني فهو مثال إقـصــاء األندية

ال ـ ـ ــ 12ال ـك ـب ـيــرة م ــن الـ ــدوريـ ــات ال ـت ــي تلعب
ً
فيها ،فكيف سيتقبل الجمهور مثال غياب
برشلونة ،ريال مدريد ،أتلتيكو مدريد عن
«الليغا» ،أو كيف ُ
سيلعب «البريميرليغ»
ب ــدون «ال ـت ــوب  »6األش ـه ــر ،ومـ ــاذا سيكون
مصير التنافس في الدوري اإليطالي بدون
يوفنتوس ،ميالن وإنتر.
ً
االنـتـقــال إلــى «الـســوبــر لـيــغ» فـجــأة وبــدون
تخطيط أو دراسـ ــة ُمـحـكـمــة سـيـضـ ُـر بكرة
ال ـ ـقـ ــدم األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـبــب
ك ــان شـعــار الـيــومــن املــاضـيــن «ك ــرة الـقــدم
ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر» ،وذل ـ ـ ــك ألن هـ ـ ــذا ال ـج ـم ـه ــور
سيخسر الكثير مــن املنافسة الجميلة في
أكثر من بطولة أوروبية ،وطبعًا لن يتخلى
عن األنــديــة الكبيرة التي ُيحبها بسهولة،
وبــال ـتــالــي س ـي ـحــدث ش ــرخ كـبـيــر ف ــي عــالــم
اللعبة الشعبية األولى في العالم.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـ ــإن ت ـط ـب ـيــق الـ ـفـ ـك ــرة وت ـن ـف ـيــذهــا
ك ــان عملية صعبة مــن األس ــاس نـظـرًا لكل
ُ
الصعوبات التنظيمية التي سترافق إطالق
«السوبر ليغ» ،وكذلك املشاكل التي ستنتج
عن االنتقال إلى بطولة أوروبية جديدة ،هذا
طبعًا عدا عن الضرر الكبير الــذي سيلحق
بصورة األندية املؤسسة للمشروع.

على هامش الحدث
فينغر :لم أندهش من انهيار بطولة «السوبر ليغ» سريعًا
لم يندهش املــدرب الفرنسي املخضرم ،آرسني
فينغر ،مدرب فريق أرسنال السابق ،من انهيار
بطولة دوري السوبر األوروب ــي ،إذ قــال إنــه لم
يؤمن بها مطلقًا .وقال فينغر في تصريحات
لشبكة «بــي إن سبورت» القطرية« :لــم أندهش
ً
مــن ع ــدم اسـتـمــرارهــا طــويــا .لــم أؤم ــن مطلقًا
ّ
بأنها ستتحول إلى واقع .هذه البطولة تتجاهل
املـبــادئ األساسية لالستحقاق الــريــاضــي .إذا
تـجــاهـلــت ه ــذا ال ـجــانــب ،فــأنــت تـقـتــل الـبـطــوالت
املحلية .الجماهير لم تكن لتقبل هذا األمر مطلقًا».

ورقة ضغط حقيقية على «يويفا»؟

ربما العاصفة التي شهدتها كرة القدم في
آخر  48ساعة كانت مجرد هز عصا وتنبيه
لالتحاد األوروبي لكرة القدم بأنه ال يمكن
أن يستمر بالنهج نفسه ال ــذي يتبعه من
س ـن ــوات طــوي ـلــة ،خـصــوصــا ف ــي مـنــافـســات
دوري أبطال أوروبا ،ألن أساس املشكلة هو
شكوى األندية الضخمة من عدم حصولها
على أرباح مالية تستحقها.
ُ
كما أن هــذه العاصفة التي كــادت أن تدمر
أش ـيــاء كـثـيــرة تـعــرفـهــا الـجـمــاهـيــر فــي كــرة
ُ
ال ـق ــدم ،م ــن شــأنـهــا أن تـغـيــر بـعــض األم ــور
فــي العالقة بــن «يويفا» واألنــديــة الكبيرة
ُ
التي تعتبر عصب االتـحــادات والبطوالت،
خصوصًا أن رئيس «يــويـفــا» أكــد على أنه
مستعد للتفاوض والوقت لم يفت لتحسني
ب ـعــض األم ـ ـ ــور ،وك ــذل ــك أكـ ــد ع ـلــى ضـ ــرورة
العمل لتوحيد الصفوف من جديد.
فهل تشهد األيام القادمة اجتماعات مكثفة
بني األندية الـ 12املؤسسة لبطولة «السوبر
لـيــغ» واالت ـحــاد األوروبـ ــي مــن أجــل تسوية
األمـ ـ ـ ــور وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق لـتـحـســن
الوضع املالي ونظام دوري أبطال أوروبــا،
أم أن العاصفة لن تصنع أي فارق وانتهت
عند حدود مجرد «انقالب فاشل من األندية
الكبيرة على «يويفا»؟

االتحاد اإلنكليزي يشيد بتشيلسي و«سيتي»
ويشكر الجماهير على موقفها
أثنى االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ( )FAعلى قــرار فريقي تشيلسي ومانشستر
سيتي االنسحاب من بطولة دوري السوبر األوروب ــي (تبعتهما الحقًا بقية األندية
اإلنكليزية :أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام في قــرار االنسحاب)
في الوقت الــذي شكر فيه الجماهير على قتالها حتى ال تخرج هــذه البطولة للنور.
وكان فريق مانشستر سيتي قد أكد خططه ملغادرة البطولة ،بينما خرجت تسريبات
من داخل النادي اللندني باألمر نفسه ،إزاء احتجاجات جماهيره في محيط ملعب
«ستامفورد بريدج» .وأشار االتحاد في بيانه «أسعدتنا األخبار الخاصة بقرار بعض
األندية باالنسحاب من خطط استمرار بطولة دوري السوبر األوروبــي ،والتي تهدد
هرم كرة القدم في إنكلترا .كرة القدم لها تاريخ كبير قائم على إتاحة الفرص لجميع
األندية ،وكان هناك رفض جماعي لهذه البطولة» .وأضاف البيان «نود أيضًا أن نشكر
الجماهير بشكل خاص على تأثيرها في هذه اللحظة املهمة ،والحفاظ على مبادئ كرة
القدمّ .إنها ذكرى قوية ّ
بأن كرة القدم ملك للجماهير».
برشلونة يرهن مشاركته في دوري السوبر
بموافقة أعضائه
رهن فريق برشلونة مشاركته في دوري السوبر بموافقة جمعيته العمومية ،وفقًا ملا
ذكرته تقارير إعالمية .وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة خوان البورتا ذلك ،بعدما
ّ
وقع السبت على وثيقة االنضمام للمسابقة الجديدة ،وفقًا ملا نقلته قناة «تي في .»3
وأضاف برشلونة شرطًا في وثيقة االنضمام يحتفظ فيه بالحق في إقرار أعضائه
لالتفاق ،وإذا ما قرر أعضاء برشلونة عدم املشاركة في البطولة ،فلن يكون النادي
«الكتالوني» ملزمًا باالتفاق.

فكرة «السوبر ليغ»
وُ لدت ميتة ()Getty

وجه رياضي

إد وودورد
إد وودورد،
الرئيس التنفيذي
لنادي مانشستر
يونايتد ،استقال
من منصبه بعد
الضغوط الكبيرة
بسبب «السوبر ليغ»

مانشستر ـ العربي الجديد

بات إد وودورد ،الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،أول ضحايا مسابقة «السوبر ليغ» ،بعدما قدم
استقالته مــن منصبه ،بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة
التي شهدتها الساعات األخيرة ،عقب اإلعــان عن البطولة
التي أطلقها  12فريقًا أوروبيًا .وأتى قرار استقالة وودورد،
الرئيس التنفيذي لـنــادي مانشستر يونايتد ،مــن منصبه
ب ـعــدمــا ش ـهــد مـحـيــط مـلـعــب «أول ـ ــد تـ ــرافـ ــورد» ف ــي املــديـنــة
احـتـجــاجــات كـبـيــرة مــن قـبــل جماهير «الـشـيــاطــن الـ ُـحـمــر»
التي ّ
عبرت عن رفضها املطلق مشاركة الفريق في بطولة
«السوبر ليغ» ،بحسب موقع «تولك سبورت» البريطاني.
وودورد املولود في  9نوفمبر /تشرين الثاني  1971تلقى
تعليمه فــي مــدرســة «بــرنــت وود» بمقاطعة أيسيكس منذ

عــام  1983حتى عــام  .1989ثم درس الفيزياء في جامعة
«بريستول» وتـخــرج منها عــام  .1993بعد ذلــك تمكن من
الحصول على شهادة عليا في مجال املحاسبة عام .1996
بدأ العمل في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» في قسم
املحاسبة واالس ـت ـشــارات الضريبية فــي عــام  ،1993وفي
عام  2005عمل مستشارًا ملالكوم غاليزر ،وعائلة غاليزر،
خالل استحواذهم الناجح على نادي مانشستر يونايتد في
ذلك العام .بعدها ،عينته العائلة في منصب «التخطيط املالي»
للنادي .عام  ،2007تسلم وودورد مهام العمليات التجارية
واإلعالمية لفريق مانشستر يونايتد ،وبرع في هذا املنصب
بــالــذات وبــه اشتهر وذاع صيته رفـقــة «الشياطني الحمر»،
وذلــك بسبب تمكنه من الحصول على عقود رعاية مغرية
للنادي مع شركات في جميع أنحاء العالم ،من ذلك ّأن النادي
حصل عام  2005على  48.7مليون جنيه إسترليني (نحو

 68مليون دوالر) ،بينما وصـلــت عــائــدات الفريق فــي عام
 2012إلى  117.6مليون جنيه إسترليني (نحو  164مليون
دوالر) .عام  2012أيضًا ،جرى تعيني إد وودورد في مجلس
إدارة النادي ،كنائب رئيس تنفيذي ملانشستر يونايتد ،بعد
انتهاء مشوار الرئيس التنفيذي السابق ديفيد جل .وعام
 2013ج ــرت تــرقـيــة وودورد إل ــى أعـلــى دور تشغيلي في
«أول ــد تــرافــورد» وذلــك إلع ــادة هيكلة مجلس إدارة الـنــادي،
خـلــف ري ـت ـشــارد أرن ــول ــد ،إذ تــولــى وودورد مـنـصــب إدارة
النادي التجارية .تلقت مسيرة إد وودور انتقادات كبيرة من
بعض جماهير مانشستر يونايتد ،بعد عجزه عن ترجمة
نجاحات النادي املالية ،على أرض امللعب .وفي يوليو /تموز
 2014امتعض ديفيد مويس ،مــدرب يونايتد املعني حديثًا
يــومـهــا ،مــن نـجــاح ال ـن ــادي ال ـت ـجــاري الـضـخــم ،إذ عـ ّـبــر عن
ّ
اعتقاده أنه يعيق نجاحه في امللعب.

بايرن يقترب من لقب «البوندسليغا» بثنائية
في مرمى ليفركوزن
اق ـت ــرب ف ــري ــق ب ــاي ــرن م ـيــونــخ م ــن ح ـســم لقب
الدوري األملاني لكرة القدم مبكرًا بالفوز بهدفني
نظيفني على ضيفه باير ليفركوزن في الجولة
 30من املسابقة .وبهذه النتيجة يحتل بايرن
الصدارة برصيد  71نقطة على بعد  10نقاط
كاملة عن أقــرب مالحقيه اليبزيغ .في املقابل،
توقف ليفركوزن عند املركز السادس برصيد
 47نـقـطــة .وب ـعــد ت ـعــادلــه فــي ال ـجــولــة األخ ـيــرة،
واصل اليبزيغ الثاني في الترتيب نزيف النقاط
وخسر ( )1 - 2بشكل مفاجئ أمــام مضيفه
كولن الذي يحتل املركز قبل األخير في الجدول.
وبـهــذا الـفــوز رفــع كولن رصـيــده إلــى  26نقطة
على بعد نقطتني من الخروج من منطقة الخطر .وفي الجولة نفسها ،فاز فرانكفورت
بهدفني سجلهما مارتني هينترغير ،وأندري سيلفا على أوغسبورغ ،ورفع فرانكفورت
بهذا الفوز رصيده إلى  56نقطة في املركز الثالث في حني توقف رصيد أوغسبورغ
صاحب الترتيب الـ 11عند  33نقطة.
رئيس كولومبيا :كوبا أميركا س ُتلعب وفقًا
لبروتوكوالت كورونا
أكد رئيس كولومبيا إيبان دوكي ّأن بطولة «كوبا أميركا» التي ستنظمها بالده في يونيو/
ُ
حزيران ويوليو /تموز املقبلني باالشتراك مع األرجنتني ستلعب وفقًا للبروتوكوالت
السارية في الــدوري املحلي وكــأس ليبرتادوريس ،املرتبطة باحتياطات كورونا .وقال
دوكي في حوار مع الوكالة اإلسبانية« :التزام كولومبيا واضح جدًا مع كونميبول (اتحاد
ّ
أميركا الجنوبية لكرة القدم) وقررنا أننا مستعدون للعب كوبا أميركا»ُ .يذكر أن كوبا
ّ
أميركا التي كانت مقررة في  2020تأجلت إلــى العام الجاري ويفترض أنها ستلعب
في الفترة بني  11يونيو /حزيران و 10يوليو /تموز املقبلني ،رغم تفشي الفيروس في
أميركا الجنوبية .وأضاف دوكي« :من غير املنطقي أن تلعب البطولة وكأس ليبرتادوريس
وأال تتمكن  5منتخبات داخل مناخ آمن ،داخل فقاعة ،من اللعب» ،في إشارة ملنتخبات
املجموعة الثانية وهي كولومبيا والبرازيل واإلكوادور وفنزويال وبيرو.
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ارتبطت ب ِ ْركة البطريرك في العاصمة الروسية موسكو بأساطير وخرافات مختلفة ،منذ القرن السادس عشر .ويُحكى عن برك،
بحسب ما يشير االسم الروسي حتى يومنا ،علمًا أنّها بركة واحدة

بركة البطريرك
تزلّج على جليد البركة (ديميتار ديلكوف /فرانس برس)

باختصار

مسرح أحداث «المعلم ومارغريتا» في موسكو
موسكو ـ رامي القليوبي

على بعد كيلومترات معدودة من
الساحة الحمراء والكرملني وسط
مــوسـكــو ،ثـ ّـمــة ِبـ ْـركــة ُيطلق عليها
اسم «باتريارشي برودي» أو بركة البطريرك
الـتــي نــالــت مكانتها فــي َ
األدبـ ــن الــروســي
والـعــاملــي بعدما جعلها الـكــاتــب املسرحي
وال ــروائ ــي الــروســي ميخائيل بــولـغــاكــوف
( )1940 - 1891م ـس ــرح ــا ل ـب ــداي ــة أحـ ــداث
أبــرز روايــاتــه «املعلم ومارغريتا» .تتناول
الــروايــة رحلة خيالية يقوم بها الشيطان
إلــى موسكو في عهد االتحاد السوفييتي
وســط إعــان اإللـحــاد أيديولوجية رسمية
لـ ـل ــدول ــة ،وي ـل ـت ـقــي ف ــي ف ـص ـل ـهــا ّ
األول مــع
األديـ َـبــن السوفييتيَّني ميخائيل بيرليوز
وإيـ ـف ــان ب ـي ــزدوم ـن ــي ف ــي أثـ ـن ــاء جــولـتـهـمــا
بـجــوار بركة البطريرك ،فيدخالن معه في
نـقــاش فلسفي حــول الـلــه ويـســوع املسيح.
ويـ ـص ـ ّـر ب ـيــرل ـيــوز ع ـلــى إنـ ـك ــار وجــوده ـمــا
م ــن دون أن يـعـلــم م ــن أم ــام ــه ،فـيـمــا يتنبأ
ّ
الشيطان بأن بيرليوز سوف يموت نتيجة
انـفـصــال رأس ــه عــن ج ـســده .وتـتـحـقــق هــذه
النبوءة بعد سقوطه تحت عجالت الترام

بـ ّمــوسـكــو فــي الـفـصــل الـثــالــث مــن الــروايــة.
ومل ــا كــان الفصل ّ
األول مــن الــروايــة قــد جاء
تتحدثوا أبدًا إلى الغرباء»،
تحت عنوان «ال
ُ ّ
فقد ُوضعت الفتة خطت عليها هذه العبارة
لـتـسـتـقـبــل زائ ـ ــري بــركــة ال ـ ّب ـطــريــرك ،لـلـمــرة
ُ
األول ــى فــي عــام  .2012لكنها كــانــت تسرق
ف ــي ك ــل م ــرة ب ـعــد تــركـيـبـهــاّ ،رب ـم ــا م ــن قبل
املعجبني بإبداع بولغاكوف.
ُوإلــى جانب ارتباطها بأعمال بولغاكوف،
نصب بجوار البركة تمثال للشاعر وكاتب
الحكايات الرمزية الروسي إيفان كريلوف
( )1844 - 1769الــذي نــال شهرته من خالل
تناوله مختلف الصفات البشرية مسلطة
ُ
ع ـلــى عــالــم ال ـح ـي ــوان .وتـ ـع ـ َـرض ف ــي امل ـكــان
م ـج ـم ــوع ــة تـ ـض ـ ّـم سـ ــت لـ ــوحـ ــات ب ــرون ــزي ــة
مـ ـج ـ ّـس ــدة ألبـ ـ ـط ـ ــال أعـ ـ ـم ـ ــال كـ ــري ـ ـلـ ــوف ،مــن
بينها القصائد الرمزية «الفيل وموسكا»
و«ال ـغ ــراب والـثـعـلــب» و«ال ـق ــرد وال ـن ـظــارة».
واألخيرة تتناول قصة قرد ّ
العمر
تقدم في
ّ
ويحصل على نظارة لتحسني بصره ،لكنه
ال يعرف كيف يستخدمها فيكسرها.
تقع بركة البطريرك في املنطقة التاريخية
من موسكو ،محاطة بمجموعة من الشوارع
الفرعية .وهــي لــم تعد الـيــوم مـجـ ّـرد وجهة

ّ
ّ
ملحبي األدب ،إنما يمكن وصفها باملنطقة
ّ
الراقية وسط العاصمة ّالتي تضم عددًا من
ُ
املطاعم الفاخرة ،علمًا أنها ت َع ّد واحـدًا من
أغلى األحياء السكنية في املدينة .ويظهر
ّ
البحث عبر مــواقــع إعــانــات الـعـقــارات بــأن
أس ـع ــار الـشـقــق ف ــي ش ــارع م ــاالي ــا بــرونــايــا
املـطــل على الـبــركــة تـبــدأ مــن نحو  650ألف
دوالر أمـ ـي ــرك ــي ل ـش ـق ــة صـ ـغـ ـي ــرة ال ت ــزي ــد
مساحتها عــن  50مترًا ّ
مربعًا ،وتصل إلى
نـحــو مـلـيــون ونـصــف مـلـيــون دوالر لشقق
ّ
فخمة مساحتها نحو  70مترًا ّ
مربعًا وتطل
على البركة مباشرة.
وعـ ـل ــى م ـق ــرب ــة م ــن ب ــرك ــة الـ ـبـ ـط ــري ــرك ،يـقــع
متحف ميخائيل بولغاكوف الــذي ّ
تأسس
في عــام  2007في الشقة رقــم  50من املبنى
رقــم  10بـشــارع بولشايا ســادوفــايــا ،حيث
أق ـ ــام ال ـك ــات ــب م ــع زوجـ ـت ــه األولـ ـ ــى تــاتـيــا ّنــا
البــا من عــام  1921إلــى عــام  ،1924علمًا أنه
أعماله .وفي
كتب في هــذه الشقة عــددًا من
ّ
إمكان زائري املتحف ،إلى جانب التنقل بني
غرف الشقة التي تحفظ ذكرى بولغاكوف،
االط ـ ــاع ع ـلــى يــوم ـيــاتــه ال ـت ــي كـتـبـهــا عند
ان ـت ـقــالــه م ــن ش ـم ــال ال ـق ــوق ــاز إل ــى مــوسـكــو
«ب ــا م ــال وب ــا متعلقات شخصية للبقاء

نالت «باتريارشي
برودي» مكانتها
في َ
األدبني الروسي
والعاملي على يد الكاتب
املسرحي والروائي
الروسي ميخائيل
بولغاكوف
■■■
في استقبال زائري
بركة البطريرك الفتة
ُ ّ
خطت عليها عبارة
«ال تتحدثوا أبدًا إلى
الغرباء» في إشارة إلى
رواية بولغاكوف
■■■
بجوار البركة تمثال
للشاعر الروسي
إيفان كريلوف الذي
نال شهرته من خالل
تناوله الصفات البشرية
مسلطة على عالم
الحيوان

فيها إلــى األب ــد» ،على حـ ّـد وصفه حاله في
سيرته الذاتية .ولم يحرص بولغاكوف في
على تسجيل األحــداث الشخصية
يومياته ّ
فـ ـحـ ـس ــب ،إنـ ـ ـم ـ ــا سـ ـع ــى أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى رص ــد
ّ
املستجدات في الدولة السوفييتية الوليدة
َ
على املستويني السياسي واملجتمعي .وفي
املبنى ذاته ،يقع كذلك متحف ومسرح «بيت
بــولـغــاكــوف» ال ــذي ي ـقـ ّـدم لـلــزائــريــن جــوالت
تـعــريـفـيــة بــاملـسـيــرة الـحـيــاتـيــة واإلبــداع ـيــة
لبولغاكوف وتعريفًا بشخصيات أعماله
األدبية.
وكان ميخائيل أفانيسيفتس بولغاكوف
قد ولد في مدينة كييف (عاصمة أوكرانيا
ّ
وتعود منذ
حاليًا) ،ونشأ في عائلة مثقفة
صغره على القراءة وسماع املوسيقى ،قبل
أن يلتحق فــي عــام  1909بكلية الطب في
جامعة كييف .وبعد ّ
تخرجه عمل طبيبًا
ّ
عسكريًا فــي الـحــرس األبـيــض الــذي تكبد
هــزيـمــة أم ــام ال ـحــرس األح ـمــر فــي الـحــرب
األهلية عقب ثورة البالشفة في عام .1917
وبعد انسحاب الحرس األبيض من مدينة
فــاديـقــوقــاز حـيــث ك ــان مـقـ ّـر عـمـلــه ،تـ ّ
ـوجــه
بولغاكوف إلى موسكو لتتحول مسيرته
من الطب إلى املسرح واألدب .وإلى جانب
«املعلم ومارغريتا» ،نذكر من أبرز أعماله
َ
روايــتــي «الـحــرس األبـيــض» و«قـلــب كلب»
ـان فــاس ـي ـل ـي ـي ـف ـت ـيــش».
ومـ ـس ــرحـ ـي ــة «إيـ ـ ـف ـ ـ ّ
تجدر اإلشــارة إلى أنــه ،على مدى سنوات
طويلة وحتى األيام األخيرة من عمره في
عــام  ،1940واص ــل بــولـغــاكــوف عمله على
ُ
روايــة «املعلم ومارغريتا» التي كتب لها
أن تحقق له شهرة ّ عاملية لم تتضاءل مع
م ــرور ال ــزم ــن ُ
وصــن ـفــت واحـ ــدة م ــن أشـهــر
روايات القرن العشرين.

وأخيرًا
نظرية العنب الحامض
سعدية مفرح

أن يخطئ أحد املصلني أمامك في قــراءة الفاتحة ،ال
يعني أنــك تكفر بالصالة .لكن هناك من يحاول أن
يوهم بقية املصلني بــذلــك ،حتى تسود حالة الكفر
لــدى الجميع .ومــا ينطبق على هــذا املـثــال يمكن أن
ينطبق على أمثلة أخــرى نعيشها ونتعايش معها
يوميًا ،على الصعيدين ،الفردي والجمعي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،واس ـت ـث ـمــارًا ملـعــانــي امل ـثــال أع ــاه،
ت ـع ـي ــش الـ ـك ــوي ــت ،فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ح ــال ــة مــن
ال ـصــراعــات الـسـيــاسـيــة ال ـح ـ ّـادة تـحــت قـبــة الـبــرملــان،
وخارجه أيضًا ،نتيجة تراكمات من املشكالت التي ال
تخفى على أحد من الكويتيني ،ومن املتابعني للشأن
ّ
الكويتي .وكــان من الطبيعي جـدًا أن تتولد من تلك
ٌ
حاالت أخرى للصراعات الفردية التي ترجمها
الحالة
بـعــض أع ـضــاء مجلس األم ــة ،بمختلف توجهاتهم
ّ
بمشادات ونزاعات بأصوات عالية وألفاظ
وأفكارهم،
قاسية .وألن الكويتيني معتادون هــذا كله ،ومــا هو
أقسى منه ،فقد تعاملوا معهم كعادتهم :انتقادات
ال تخلو من التفسيرات والتبريرات ،وفقًا للقناعات

ال ـفــرديــة ولــان ـت ـمــاءات الـسـيــاسـيــة وغ ـيــرهــا .وهـكــذا
نقاشات مستمر ٍة وجدت لها ،في
تمضي األمور في
ٍ
اآلون ــة األخـيــرة ،بيئة حاضنة فــي وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي الـقــديـمــة ،قـبــل أن تـظـهــر مـنـ ّـصــة كلوب
ه ــاوس الـتــي أسهمت فــي تسريع وتـيــرة النقاشات
السياسية الجريئة جدًا بني الكويتيني ،وهو ما ّ
سبب
نوعًا من الصدمة لدى متابعيهم من الخليجيني!
ويبدو أن تلك الصدمة القت ً
هوى أو ً
أهواء في وجدان
بعض الحكومات ،فاتخذت مما ًيحدث في الكويت،
بشكل مباشر أو غير مباشرّ ،
فزاعة ضد الديمقراطية
أو ن ـمــوذج ـهــا ال ـكــوي ـتــي امل ـص ـغــر ت ـح ــدي ـدًا .وه ـك ــذا،
أصبحنا نتابع بعض الخليجيني وهم يسخرون من
سياسية
نزاعات
الديمقراطية الكويتية ،ملا يرونه من
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
نزاعات طبيعية في أي
حادة تحت قبة البرملان ،وهي
بلد يحظى بحراك سياسي متنوع وثـ ّ
ـري ،فتجدهم
م ـص ــدوم ــن م ــن م ـس ـت ــوى ال ـن ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
الـكــويـتـيــة وسـقـفـهــا الـعــالــي جـ ـدًا ،ال ــذي ي ـت ـجــاوز ،في
بعض أشكاله ومستوياته وصوره ،الحدود املتعارف
عليها محليًا ،خصوصًا أن الجميع يشارك في هذه
الـنـقــاشــات ،بـغـ ّـض النظر عــن ّأي اعـتـبــارات متوقعة.

وألنهم بال خبرة على هذا الصعيد تحديدًا ،وألسباب
أخرى ال مجال لذكرها (ألسباب كثيرة هنا) ،يأتون
ٌ
مطلوب ،وقريبة من
بتعليقات بعيدة عن َالنقد ،وهو
السذاجة .أمــا َمــن فوقهم ،فيجتهدون في استغالل
ذلــك كله ،بغرض تخويف الشعوب من أي مستوى
من مستويات الديمقراطية! وهكذا تجدهم يعايرون
ً
ال ـكــويــت بـمـلـفــات تـسـتـحــق االن ـت ـقــاد ف ـع ــا ،كملفي
البدون العالق منذ عقود بال حل حقيقي ،والفساد
الذي طفحت قضاياه على السطح أخيرًا ،وغيرهما.

تغريدات وتدوينات ومقاالت
شبه موحدة من النخبة
والذباب اإللكتروني في انتقاد
التجربة البرلمانية الكويتية

ويتجاهلون أن الديمقراطية ،أو نموذجها الكويتي
املـصـغــر عـلــى األق ــل ،هــو مــا سـمــح لـهــم ب ــأن يعرفوا
أن هناك ملفات عالقة .أما الديكتاتورية ،فقد أخفت
عنهم ذلــك كله في البلدان الديكتاتورية! وأقنعتهم
بأن ما يقوله التلفزيون الرسمي هو الحقيقة.
الغريب في هذا السياق ،تلك التغريدات والتدوينات
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاالت شـ ـب ــه امل ـ ــوح ـ ــدة مـ ــن ال ـن ـخ ـب ــة والـ ــذبـ ــاب
اإلل ـك ـتــرونــي ،عـلــى ح ــد سـ ــواء ،ف ــي ان ـت ـقــاد الـتـجــربــة
البرملانية الكويتية ،ما يؤكد أنها شيطنة مقصودة
وم ــدروس ــة! أم ــا أغ ــراض تـلــك الشيطنة ،فــا تخفى
عـلــى أح ــد .وال تـخــص ال ـكــويــت! لـكــن مــا يــؤســف له
ً
ف ـعــا ،أن يـتـجــاوب الـجـمـهــور الـشـعـبــي مــع سياسة
الشيطنة ،ويحاول أن يقنع نفسه بأن نقيض املشهد
الكويتي ،بكل تداعياته الصاخبة والحرة ،هو خياره
الـخــاص والـحـقـيـقــي ،وهــو مــا يـبــدو تطبيقًا لنظرية
حياتية قديمة ،تقول إن من ال يطول عنقود العنب
سيقول إنه حامض وغير صالح لالستهالك! لكن
الديمقراطية ،لسوء حظه على املدى القريب ،وحسنه
عـلــى امل ــدى الـبـعـيــد ،ليست عـنــا ،وسـتـبـقــى صالحة
لالستهالك دائمًا!
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