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اليمن 

يطبع اللوائح االنتخابية داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة  )ميناحيم كاهانا/فرانس برس(

أكــــدت شــركــة »أســتــرازيــنــيــكــا« الــبــريــطــانــيــة، أّن 
فــعــال بنسبة 79 في  لــكــورونــا  املــضــاد  لقاحها 
املـــائـــة لــجــهــة مــنــع إصـــابـــة املــســنــن بـــالـــوبـــاء وال 
الــدم، وذلــك بعدما أجرت  ط 

ّ
يزيد من خطر تجل

املرحلة الثالثة من اختبارات الفاعلية في الواليات 
ـــه فــعــال بنسبة 79 

ّ
املــتــحــدة. وقــالــت الــشــركــة إن

فــي املــائــة فــي منع إصــابــات كــورونــا التي تظهر 
عليها أعراض في أوساط السكان عمومًا، بينما 
منع  لجهة  املــائــة  فــي   100 فاعليته  نسبة  تبلغ 
اإلصــابــة بــدرجــة خــطــيــرة وتــطــور اإلصــابــة إلــى 
درجة تستدعي إدخال املريض إلى املستشفى.

ــار نــفــســه، تــلــقــى الــعــامــلــون فـــي مــجــال  ــ فـــي اإلطـ
ــن لــقــاح  ــة األولـــــــى مــ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــجـــرعـ
»أسترازينيكا« ضمن حملة التطعيم في تايوان، 
أمس. وسجل العالم حتى مساء أمس، أكثر من 
100 مــلــيــون و100 ألـــف شــفــاء مــن الــفــيــروس، 
ــــى نـــحـــو 124  ــات إلـ ــ ــابـ ــ ــــدد اإلصـ ــــل عـ فــيــمــا وصـ
إلــى نحو مليونن  والوفيات  ألــف،  مليونًا و300 
ألفًا، بحسب موقع »ورلــد ميترز«. وعلى  و733 
ــ األوروبــي حول لقاح  صعيد السجال الروسي 
الــروســي،  الصحة  وزيــر  أعلن  فــي«،  »سبوتنيك 
ميخائيل موراشكو )الصورة(، أمس اإلثنن، أّن 

خبراء من وكالة األدوية األوروبية، سيسافرون 
ــا فـــي الــعــاشــر مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان  ــيـ ــــى روسـ إل
التجارب  مراجعة  إلــى  تــهــدف  مهمة  فــي  املقبل، 
بــلــقــاح »سبوتنيك  الــخــاصــة  لــروســيــا  الــعــيــاديــة 
فـــي« الـــروســـي، غــيــر املــرخــص بــعــد فــي االتــحــاد 
األوروبـــي. جاء إعــالن موراشكو خالل اجتماع 
عــبــر الــفــيــديــو، مــع الــرئــيــس الـــروســـي فالديمير 
مفوض  الروسي،  اللقاح  عو 

ّ
مصن هم 

ّ
وات بوتن. 

الـــســـوق الــداخــلــيــة األوروبــــيــــة، تــيــري بــريــنــتــون، 
بـ«التحّيز« بعدما قال إّن االتحاد األوروبي ليس 
في حاجة إلى »سبوتنيك في«. وفي تصريحات 

أدلى بها لشبكة »تي إف1« مساء أول من أمس 
يواجهون  »الــــروس  أّن  برينتون  أضـــاف  ــد،  األحـ
على  علينا  وســيــكــون  تصنيعه  فــي  صــعــوبــات 
إذا احتجنا لتوفير مصنع  األرجح مساعدتهم. 
أو اثنن لهم لتصنيعه، فلم ال؟ لكّن األوروبين هم 
األولوية حاليًا«. ورّد صندوق االستثمار املباشر 
الروسي، الذي دعم تطوير »سبوتنيك في« عبر 
: »املفوض العزيز برينتون، توقف 

ً
»تويتر« قائال

رجاء عن التحيز. يريد األوروبيون لقاحات آمنة 
وفاعلة، وهو ما فشلت حتى اآلن في توفيره«. 

)فرانس برس، رويترز(

الحدث

مبادرة سعودية إلنهاء الحرب

الثالثاء  23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2395  السنة السابعة

Tuesday 23 March 2021

»أرواح« فيديريكو فيليني
فيليني،  فيديريكو  العالمي  المخرج  مولد  على  عام   101 بمرور  احتفاًال 

صدر وثائقي بعنوان »أرواح فيليني«، لإليطالية آنسيلما ديل أوليو. ]22ـ23[

كل محاولة جدية 
لفهم الدولة، تحتاج إلى 
تضافر المقاربات النظرية، 

بحسب المفكر العربي 
عزمي بشارة.
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تصعيد النظام السوري يـصل إلى الحدود التركية

اإلثنين عن مبادرة  السعودية أمس  أعلنت  اليمن،  العسكري في  التصعيد  في ظل 
يتأخروا  لم  الحوثيين  لكن  شامل«،  سياسي  حل  إلى  والتوصل  اليمنية  األزمة  »إلنهاء 
إلعالن أن ال جديد في هذه المبادرة، مع تأكيدهم االستمرار في المحادثات للتوصل 

إلى اتفاق سالم

عدن ـ العربي الجديد

بـــعـــد تــصــعــيــد عـــســـكـــري كـــبـــيـــر فــي 
املعارك والغارات الجوية في اليمن، 
وتــوســيــع طــيــران الــتــحــالــف بقيادة 
أهدافًا  لتشمل  رقعة ضرباته  من  السعودية 
ــاطـــق بــصــنــعــاء  ــنـ عـــســـكـــريـــة مــخــتــلــفــة فــــي مـ
ــــرح الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــسـ  عـــــن مـ

ً
ــــا ــــضـ وعـــــــمـــــــران، فـ

العسكرية الرئيسي في مأرب شرقي الباد، 
أعلنت الــســعــوديــة أمــس اإلثــنــن عــن مــبــادرة 
ــة اليمنية والــتــوصــل إلـــى حل  »إلنــهــاء األزمــ
نار  إطـــاق  سياسي شــامــل«، تتضمن وقــف 
شامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحات، 
وغيرها من النقاط، لكن جماعة الحوثين لم 
تــتــأخــر لــإعــان أنــهــا ال تتضمن أي جــديــد، 
من دون أن تقفل الباب أمام املبادرات لوقف 
املحادثات  ستواصل  أنها  بتأكيدها  الحرب 
مع الرياض ومسقط وواشنطن في محاولة 

للتوصل إلى اتفاق سام.
وأعـــلـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي فيصل 
بن فــرحــان، خــال مؤتمر صحافي عقده في 
الـــريـــاض بــمــشــاركــة الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
واملتحدث  آل جابر،  بن سعيد  اليمن محمد 
الرسمي باسم قوات التحالف تركي املالكي، 
عــن مــبــادرة إلنــهــاء األزمـــة اليمنية، تتضمن 
وقـــف إطــــاق نـــار شــامــل تــحــت مــراقــبــة األمــم 
املــــتــــحــــدة، وإيــــــــــداع الــــضــــرائــــب واإليـــــــــــرادات 
الــجــمــركــيــة لــســفــن املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة مــن 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة فـــي الــحــســاب املــشــتــرك في 
اتفاق  بالحديدة وفق  اليمني  املركزي  البنك 
اســتــوكــهــولــم، وفــتــح مــطــار صــنــعــاء الــدولــي 
ــــن الـــــرحـــــات املــــبــــاشــــرة اإلقــلــيــمــيــة  ــدد مـ ــعــ لــ
ــاورات بـــن األطـــــراف  ــ ــشـ ــ ــيــــة، وبـــــدء املـ والــــدولــ
لــأزمــة  إلـــى حــل ســيــاســي  للتوصل  اليمنية 
ــم املـــتـــحـــدة بـــنـــاء على  ــ الــيــمــنــيــة بـــرعـــايـــة األمـ
قــرار مجلس األمــن الدولي 2216،  مرجعيات 

واملــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ودعـــــــــا بــــــن فــــــرحــــــان »الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والــحــوثــيــن لــلــقــبــول بـــاملـــبـــادرة الــتــي تمنح 
الــحــوثــيــن الــفــرصــة لــتــحــكــيــم الــعــقــل ووقـــف 
ــاع  ــ ــ ــدم الـــيـــمـــنـــي ومـــعـــالـــجـــة األوضـ ــ ــ نــــزيــــف الـ
منها  يعاني  الــتــي  واالقــتــصــاديــة  اإلنسانية 
الشعب اليمني وأن يكونوا شركاء في تحقيق 
اليمني  الشعب  مصالح  يعلوا  وأن  الــســام، 
ــادة واســـتـــقـــال وطـــنـــه عــلــى  ــيــ وحـــقـــه فــــي ســ
واملنطقة،  اليمن  في  اإليــرانــي  النظام  أطماع 
تنفيذها  ليتم  باملبادرة  قبولهم  يعلنوا  وأن 
تحت إشراف ومراقبة األمم املتحدة«. وجدد 
تــأكــيــد الــســعــوديــة عــلــى »حــقــهــا الــكــامــل في 
واملقيمن  أراضــيــهــا ومواطنيها  عــن  الــدفــاع 
فــيــهــا مـــن الــهــجــمــات املــمــنــهــجــة الـــتـــي تــقــوم 
إيــران  من  املدعومة  الحوثية  املليشيات  بها 
ضـــد األعــــيــــان املـــدنـــيـــة، واملـــنـــشـــآت الــحــيــويــة 
التي ال تستهدف املقدرات الوطنية للمملكة 
فــحــســب، وإنــمــا تستهدف عــصــب االقــتــصــاد 
العاملي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العاملي 
واملمرات املائية الدولية«، مشددًا على »رفض 
اململكة التام للتدخات اإليرانية في املنطقة 
واليمن، فهي السبب الرئيسي في إطالة أمد 
الحوثين  اليمنية بدعمها ملليشيات  األزمــة 
عبر تهريب الصواريخ واألسلحة وتطويرها 
ــقــــرارات  ــا لــ ــم بـــالـــخـــبـــراء، وخـــرقـــهـ وتــــزويــــدهــ

مجلس األمن ذات الصلة«.
وجــاء الكشف عن املــبــادرة بعد إعــان وزارة 
بن  هاتفي  اتصال  عن  األميركية  الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن ونــظــيــره  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ
السعودي، بحثا فيه التعاون إلنهاء الحرب 
ــيــــان إن  فــــي الــــيــــمــــن. وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي بــ
الــدفــاع  بــدعــم  التزامنا  تأكيد  »جـــدد  بلينكن 
التي  بالهجمات  بقوة  ونــدد  السعودية،  عن 
نــفــذتــهــا جـــمـــاعـــات مــتــحــالــفــة مـــع إيــــــران في 

اآلونــة  السعودية في  األراضـــي  املنطقة على 
األخيرة«.

سريعًا، رحبت الحكومة اليمنية املعترف بها 
دوليًا باملبادرة السعودية. وقالت الخارجية 
ــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة »ســـبـــأ«  ــيـ الــيــمــنــيــة، فــــي بـ
ــبــــادرة »أتـــت  الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة، إن هــــذه املــ
اســتــجــابــة للجهود الــدولــيــة الــهــادفــة إلنــهــاء 
الــحــرب واملــعــانــاة اإلنــســانــيــة، وهـــي اختبار 

أمين العاصي

واصلت قوات النظام السوري تصعيدها في 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، بــضــوء أخضر 
روسي، لتطاول حملة القصف املدفعي أمس 
اإلثنن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
في تصعيد إضافي يؤكد هشاشة التفاهمات 
الروسية التركية حول الشمال السوري، بما 
ع بن 

ّ
بات يهدد بسقوط اتفاق موسكو املوق

الطرفن في حال لم يستطيعا احتواء الوضع. 
وعــلــى الــرغــم مــن هــذا التصعيد، ال يـــزال من 
النظام على  لــقــوات  تــقــّدم  املستبعد حــصــول 
األرض، ملــا لــذلــك مــن تــداعــيــات على مختلف 
مراقبون  يــرى  فيما  الهادئة،  القتال  جبهات 
فـــي هـــذه الـــتـــطـــورات رســـائـــل روســيــة-تــركــيــة 
متبادلة، خصوصًا أن التوترات وصلت إلى 
فــي منطقة شرقي  عــن عيسى  بــلــدة  محيط 

نهر الفرات الخاضعة.
وواصلت قوات النظام أمس اإلثنن قصفها 

ــدى رغـــبـــة املــلــيــشــيــات املـــدعـــومـــة  ــ حــقــيــقــي ملـ
ــران بــالــســام، واخــتــبــار مـــدى فاعلية  ــ مـــن إيـ
ــإنـــهـــاء الـــحـــرب  املــجــتــمــع الــــدولــــي املــــنــــادي بـ
إلى  وأشــارت  السياسي«.  املسار  واستئناف 
أن »مــلــيــشــيــا الــحــوثــي قــابــلــت كـــل املـــبـــادرات 
الــســابــقــة بــالــتــعــنــت واملــمــاطــلــة وعــمــلــت على 

إطالة وتعميق األزمة اإلنسانية«. 
فــي املــقــابــل، لــم يقفل الــحــوثــيــون الــبــاب أمــام 
ــــات الـــــســـــام عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن عــــدم  ــادثـ ــ ــــحـ مـ
كبير  وكتب  السعودية.  باملبادرة  ترحيبهم 
املــفــاوضــن الــحــوثــيــن، محمد عــبــد الــســام، 
على »تويتر«، أن »أي مواقف أو مبادرات ال 
تلحظ أن الــيــمــن يــتــعــرض لــعــدوان وحــصــار 
منذ ست سنوات وتفصل الجانب اإلنساني 
عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع 
الــحــصــار، فهي غير جــادة وال جديد فيها«. 
وفــي تصريحات أخـــرى، قــال عبد الــســام إن 
الــحــركــة ســتــواصــل املـــحـــادثـــات مـــع الــريــاض 
ومــســقــط وواشــنــطــن فـــي مــحــاولــة للتوصل 
إلــى اتــفــاق ســام. وأضـــاف لوكالة »رويــتــرز« 
ــئ حــــق إنــســانــي  ــ ــوانـ ــ ــارات واملـ ــ ــطـ ــ إن فـــتـــح املـ
ويــجــب أال ُيــســتــخــدم كــــأداة ضــغــط. كــمــا دعــا 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا قــــنــــاة »املـــســـيـــرة« 

ومحيطها،  إدلـــب  محافظة  فــي  مناطق  على 
واســتــهــدفــت فـــجـــرًا بــاملــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ 
مــنــاطــق فــي محيط بــلــدة كــفــر عــمــة فــي ريــف 
حلب الغربي، كما قصفت مناطق في محيط 
مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، موقعة 
أضــــــرارًا مـــاديـــة فـــي مــمــتــلــكــات املـــدنـــيـــن. في 
املسلحة  املــعــارضــة  فصائل  قصفت  املــقــابــل، 
و»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الــنــصــرة 
ســابــقــًا( مـــواقـــع لـــقـــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات 
التابعة له على محور سهل الغاب في ريف 
إدلــب  لريف  املتاخم  الغربي  الشمالي  حماة 
الدفاع  أكــد  السياق،  وفــي  الغربي.  الجنوبي 
املدني السوري، التابع للمعارضة، في بيان 
تل نتيجة غــارات جوية 

ُ
له األحــد، أن مدنيًا ق

ومعمل  لإسمنت   
ً
معما استهدفت  روسية 

الـــغـــاز فـــي أطــــــراف مــديــنــة ســــرمــــدا، وكـــراجـــًا 
للشاحنات في منطقة باب الهوى الحدودية 

في ريف إدلب الشمالي.
ـــق مــجــمــع أريـــحـــا الـــتـــربـــوي الـــــــدوام في 

ّ
وعـــل

املــدارس أمــس اإلثنن »بسبب القصف الذي 
ــا«، وفـــق بــيــان لــه.  تــتــعــرض لــه منطقة أريـــحـ
وكــانــت قـــوات النظام قــد أخــرجــت مستشفى 
بلدة األتارب في ريف حلب الشمالي الغربي 
عــــن الـــخـــدمـــة عـــقـــب قـــصـــف أدى إلـــــى مــقــتــل 

وإصابة العشرات من املدنين.
ــطـــورات املــتــاحــقــة فـــي الــشــمــال  ــتـ ــعـــت الـ ودفـ
التركية  الـــدفـــاع  مــن ســـوريـــة، وزارة  الــغــربــي 
العسكري  التصعيد  بكبح  روســيــا  ملطالبة 
»عــلــى الـــفـــور«، ووقــــف قــصــف قــــوات الــنــظــام 

ملناطق في إدلب.
ويـــؤكـــد الــتــصــعــيــد أن الــتــفــاهــمــات الــروســيــة 
الــتــركــيــة حـــول الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســوريــة 
ــة فــــي اتــــفــــاق مــــوســــكــــو، املــــبــــرم فــي  ــقــ ــوثــ واملــ
ــارس/آذار مــن الــعــام املــاضــي فــي العاصمة  مــ
الـــروســـيـــة، هـــشـــة، ويــمــكــن تــقــويــضــهــا كلما 
ــبــــان حــــــول مـــســـائـــل تــخــص  ــانــ اخـــتـــلـــف الــــجــ

ــة إلـــــى إعــــان  ــع لـــلـــجـــمـــاعـــة، الـــســـعـــوديـ ــابـ ــتـ الـ
وقــف الحرب ورفــع الحصار، بــداًل من تقديم 
نقاشها مسبقًا«، معتبرًا محاولة  »تم  أفكار 
الــريــاض »الـــهـــروب مــن اســتــحــقــاقــات الــحــرب 
لــأزمــة«. وأضـــاف أن تقديم  مــجــرد تسطيح 
الــســعــوديــة نــفــســهــا عــلــى أنــهــا لــيــســت طــرفــًا 
فيه وغير دقيق  الحرب »تسطيح مبالغ  في 
وال يــؤدي إلــى نجاح على اإلطـــاق«، مجددا 
موقف جماعته الثابت برفع الحصار وأن أي 
مبادرة ال تلتفت إلى الجانب اإلنساني فهي 

غير جادة.
وكان عبد السام، قد طالب في تغريدة عبر 
ــن املــــبــــادرة، »دول  »تـــويـــتـــر« قــبــل اإلعــــــان عـ
العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل 
ورفع الحصار بشكل كامل، وضرورة الفصل 
بــن مــا هــو حــق إنــســانــي كــإعــادة فتح مطار 
صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة بــمــا ال يــكــون ذلــك 

خاضعًا لابتزاز السياسي والعسكري«.
ــيـــادي الــحــوثــي  ــقـ وجـــــاء ذلــــك غـــــداة إعـــــان الـ
جماعته  اســتــعــداد  البخيتي،  محمد  الــبــارز 
لـ«وقف كافة عملياتها العسكرية بما في ذلك 
السعودي  العمق  تستهدف  التي  الهجمات 
والتقدم نحو مأرب، في مقابل أن تعلن دول 

ــه. وال يــمــكــن عـــزل  ــتـ ــرمـ ــال الــــســــوري بـ ــمـ الـــشـ
التصعيد في محيط بلدة عن عيسى شرقي 
الـــفـــرات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــــوات ســوريــة 
ريفي  في  يجري  عما  )قــســد(،  الديمقراطية« 
ــلــــب. وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة أن  ــــب وحــ إدلــ
فصائل املعارضة املرتبطة بالجيش التركي 
استقدمت تعزيزات إلى مواقعها القريبة من 
بــلــدة عــن عــيــســى فــي ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي، 
مـــا يـــنـــذر بــتــجــدد الـــقـــتـــال عــلــى هــــذه الــبــلــدة 
االســتــراتــيــجــيــة كــونــهــا تــقــع فــي قــلــب منطقة 
شــرقــي الــفــرات وتــعــد هــدفــًا للجيش التركي. 
الشهر األخير  وكانت »قسد« قد رفضت في 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي تــســلــيــم عـــن عــيــســى إلــى 
قــوات النظام بناء على طلب روســي لتفادي 
لاستحواذ  واســعــة  تركية  عسكرية  عملية 
على البلدة. وتعيد التطورات في ريف إدلب 
إلى األذهان محاوالت النظام في الربع األول 
مــن الــعــام املــاضــي الــتــوغــل أكــثــر فــي الشمال 
الــغــربــي مــن ســوريــة وصــــواًل إلـــى معبر بــاب 
الــهــوى الــحــدودي مــع تركيا، والـــذي يعّد من 
هامًا  اقتصاديًا  وشريانًا  الرئيسية  املعابر 
ملــحــافــظــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا. وتــتــمــركــز قــوات 
النظام ومليشيات محلية وإيرانية تساندها 
باب  معبر  عــن  كيلومترًا   20 نحو  بعد  على 
الــحــدودي. ولكن من املستبعد حاليًا  الهوى 
لجوء قــوات النظام إلــى هــذا الخيار ألن ذلك 
الروسية  التركية  التفاهمات  انــهــيــار  يعني 
بشكل قــد يــؤدي إلــى انـــزالق جميع األطــراف 

إلى أتون صراع دموي جديد.
ــــدد، اســـتـــبـــعـــد الــــقــــيــــادي فــي  ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
سورية،  غربي  شمال  فــي  املعارضة  فصائل 
الــعــقــيــد مــصــطــفــى الــبــكــور، أي تـــقـــّدم لــقــوات 
النظام على األرض في الوقت الراهن، مضيفًا 
في حديث مع »العربي الجديد« أن »الظروف 
الجبهات  لتحريك  مناسبة  ليست  الــدولــيــة 
الـــراكـــدة«. وحـــول أســبــاب التصعيد مــن قبل 

الـــتـــحـــالـــف، وقــــف الـــحـــرب ورفـــــع الـــحـــصـــار«، 
الفـــتـــًا إلــــى أن الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الــســعــوديــة 
وأميركا. وأشار البخيتي، في تغريدات على 
»تويتر«، إلى أن »رؤية أميركا للسام تعني 
العمليات  بوقف  تطالب  ألنها  االســتــســام«، 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن طـــــرف واحــــــد مــــع اســـتـــمـــرار 
الحصار. واعتبر أن الرؤية األميركية ترفض 
رؤية جماعة الحوثين، والتي تقضي بوقف 
العمليات العسكرية من قبل الطرفن وبشكل 
متزامن ورفع الحصار الذي يعد أكثر ضررًا 
على الشعب من الحرب نفسها. وشــدد على 
أن رفــض دول التحالف ملــبــدأ وقــف األعــمــال 
وفي  متزامن  وبشكل  الطرفن  مــن  العدائية 
كل الجبهات »يثبت عدم جدية مزاعمها في 

تحقيق السام«.
التابعة  فــأفــادت وكــالــة »ســبــأ«  أمــا ميدانيًا، 
ــأن الــحــوثــيــن تـــكـــّبـــدوا خــســائــر  لــلــحــكــومــة بــ
بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش وطيران 
التحالف غرب مأرب أمس. وذكرت الوكالة أن 
في  الحوثيون  شنها  هجمات  كسر  الجيش 
جــبــهــتــي هــيــان واملــشــجــح، وانــتــهــت بمقتل 
أكــثــر مـــن 30 عــنــصــرًا مـــن مــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

وجرح العشرات.

الــنــظــام والــجــانــب الـــروســـي، رأى الــبــكــور أنــه 
»يأتي في إطــار رسائل متبادلة بن روسيا 
وتــركــيــا يــدفــع الــســوريــون ثــمــنــهــا«، مضيفًا 
ــظــهــر أن 

ُ
ــيـــرة ت ــداث األخـ ــ أن »نـــظـــرة إلـــى األحــ

التحرك التركي في محيط عن عيسى تكثف 
بعد فشل املفاوضات مع الــروس، في مقابل 
تصعيد عسكري روسي قرب الحدود التركية 

وضد مناطق تقع تحت الحماية التركية«.
وكشف أن املراصد في شمال سورية »رصدت 
ــــي التركية  دخـــول الــطــيــران الـــروســـي األراضـ
حــتــى مــديــنــة الــريــحــانــيــة أثــنــاء قــصــفــه ريــف 
إدلـــب الشمالي األحـــد«. وأعـــرب عــن اعتقاده 
الجانب  مــن  رســائــل  »بمثابة  التصعيد  بــأن 
ــــذي أعــلــن  الـــروســـي إلــــى املــجــتــمــع الـــدولـــي الـ

رفضه إعطاء الشرعية لانتخابات الرئاسية 
بــإشــراف األمم  املقبلة في سورية ما لم تكن 
املــتــحــدة وتــشــمــل كـــل الـــســـوريـــن«، مــضــيــفــًا: 
الطولى  اليد  لروسيا  أن  الرسالة  »مضمون 
في سورية ولن يحصل إال ما تريده«. وتابع 
الروسي رسالة للسورين  بالقول: »القصف 
في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في 
الشمال أنكم لن تكونوا في أمان إال إذا كنتم 
تــحــت ســيــطــرة األســــد، حــتــى ولـــو كــانــت دول 
مــثــل تــركــيــا ضــامــنــًا لــكــم«. كــمــا أدرج البكور 
الــتــصــعــيــد الــــروســــي فــــي ســـيـــاق مـــحـــاوالت 
وحاضنته  املتهالك  النظام  معنويات  »رفــع 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة بــــســــبــــب الــــــوضــــــع االقـ
واالجتماعي الصعب في مناطق سيطرته«. 

وكــــان الــجــانــب الـــروســـي قــد اســتــفــز الــجــانــب 
ــرة أكـــثـــر مـــن مــرة  ــيــ الـــتـــركـــي فـــي اآلونــــــة األخــ
في  للبترول  بدائية  تكرير  محطات  بقصف 
منطقة »درع الفرات« والتي تعد منطقة نفوذ 
الهّوة بن  تركي با منازع، ما يؤكد اتساع 
الطرفن حول مختلف القضايا التي تخص 
العسكري  التصعيد  الــســوري. ويــأتــي  املــلــف 
فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة مــع اقــتــراب 
ــنـــوي الــنــظــام  ــد انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة يـ مـــوعـ
إجراءها منتصف العام الحالي إلبقاء بشار 

األسد في السلطة لسبع سنن مقبلة.
التركي طه  السياسي  املحلل  أكــد  من جهته، 
عـــودة، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
الــجــانــب الــتــركــي لـــن يــســمــح لـــقـــوات الــنــظــام 
ــواًل  ــــب وصــ بــالــتــقــدم فـــي عــمــق مــحــافــظــة إدلـ
إلى الحدود السورية التركية، مشيرًا إلى أن 
الشمال  يشهدها  التي  املتسارعة  التطورات 
ــة األخـــيـــرة »مـــؤشـــر كبير  ــ الـــســـوري فـــي اآلونـ
على عــودة التوتر مــن جديد على الــرغــم من 
الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة األخـــيـــرة في 
أستانة واملتعلقة بتثبت وقف إطاق النار«. 
وأشــــــار إلــــى أن تــصــعــيــد قـــــوات الـــنـــظـــام هو 
بإيعاز من روسيا، مضيفًا: »هذه محاولة من 
االلــتــزام بتعهداتها مع  للتهرب من  موسكو 
أستانة  األخيرة من مسار  الجولة  في  أنقرة 
واملتعلق بإخراج قوات سورية الديمقراطية 
الحدودية  واملناطق  عيسى  عــن  منطقة  مــن 
مـــع تـــركـــيـــا«. واعـــتـــبـــر أن الــتــصــعــيــد »يــؤكــد 
تها 

ّ
االنــزعــاج الــروســي من الــغــارات التي شن

املاضين  الــيــومــن  خــال  التركية  الــطــائــرات 
ضد قوات قسد ومواقع النظام السوري، ردًا 
على استهداف والية كليس في جنوب تركيا 
ــبــــوع املــــاضــــي«، مــضــيــفــًا أن الــخــافــات  األســ
الروسية ومراوغة موسكو أسهمتا  التركية 
إلى  التوتر من جديد  بشكل كبير في عــودة 

املنطقة واملرشح لارتفاع في األيام املقبلة.

الحوثيون ال يرون جديدًا 
ويؤكدون مواصلة 

المحادثات للتوصل إلى اتفاق

اعتبر بن فرحان أن تدخالت إيران تطيل أمد األزمة اليمنية )األناضول(

من آثار القصف على باب الهوى )محمد سيد/األناضول(

زكريا الكمالي

كل شيء يغلي في اليمن، عسكريًا 
واقتصاديًا وسياسيًا. حتى يبدو 

أن الهدنة األحادية التي أبرمها 
فيروس كورونا مع اليمنيني خالل 

العام املاضي، قد انهارت، وبدأ الوباء 
يمارس مهماته في تأجيج الوضع 

وخلط األوراق، كما تفعل باقي 
الفيروسات املتكاثرة داخل البلد 

املوبوء. في العام املاضي، توقعت 
املنظمات الدولية إصابة مليون يمني، 

غير أن عدد اإلصابات املعلنة بلغ 
نحو ألفي إصابة فقط. عجز األطباء 

ومراكز األبحاث بداية عن تفسير قلة 
عدد اإلصابات، على الرغم من عدم 

التزام الناس بأي إجراء احترازي، ولم 
.
ً
يعترفوا بالوباء أصال

وعلى الرغم من كل التفسيرات التي 
رجحت أن الشعب اليمني الذي يعشق 

الزحام قد اكتسب مناعة القطيع، إال 
أن األمر تبدل أخيرًا، إذ ُسّجلت أكثر 

من ألف إصابة في عدن في األيام 
الـ20 األخيرة، وفقًا لوزارة الصحة. 

كما أخذت أرقام الوفيات واإلصابات 
تتصاعد بشكل مقلق. وفي بلد 

نفدت فيه أسطوانات األوكسجني 
وأجهزة التنفس الصناعي وتجاوزت 

مراكز العزل طاقتها االستيعابية، 
إثر بلوغ املعدل اليومي املائة إصابة 

يوميًا، فمن املتوقع حدوث كارثة 
حقيقية، خصوصا مع حلول شهر 

رمضان )يبدأ في األسبوع الثاني من 
شهر إبريل/نيسان املقبل(.

وقد فتك الفيروس بوزير النقل في 
حكومة الحوثيني زكريا الشامي، 

يوم األحد املاضي، فيما يقبع والده، 
العسكري البارز في الجماعة، يحيى 

الشامي في غرفة العناية املركزة، 
أما رئيس هذه الحكومة، غير 

املعترف بها دوليًا، عبد العزيز بن 
حبتور، فال يزال تحت رحمة الوباء، 

مصابًا منذ أسابيع. ويشير ذلك إلى 
عجز اليمنيني عن مواجهة كوارث 

مختلفة في وقت واحد، بل على 
ص الناس من 

ّ
أطراف النزاع أن تخل

إحدى مصيبتني: الحرب أو الوباء. 
وإن عودة الفيروس فرصة موآتية 

ألطراف النزاع من أجل وقف الحرب، 
وال بد من التقاط الفرصة، لو أن 
حس املسؤولية ال يزال حاضرًا 

لديهم. 
وال يتعلق األمر بمبادرة أممية 
أو تقمص لدور املبعوث مارتن 

غريفيث، بل يمكن القول إنه الوقت 
املناسب الكتشاف قيمة البشر 

لدى أطراف النزاع، وإطالق املبادرات 
اإليجابية. بالتالي سيكون من 

املناسب أن تقوم السعودية بعكس 
وجهة مبلغ الـ20 مليون دوالر، 

الذي رصدته سابقًا لقتل القيادي 
الحوثي، زكريا الشامي، لصالح 

مواجهة كورونا في اليمن، وأن تقوم 
إيران بتهريب شحنة أجهزة تنفس 

 عن 
ً
صناعي عظيمة املدى بدال

صواريخ »قدس 2« و»ذو الفقار«.

يطرح التصعيد المتواصل 
للنظام السوري شمال 

غربي البالد، والذي استمر 
أمس اإلثنين ليطاول معبر 

باب الهوى الحدودي، 
تساؤالت حول المدى 

الذي يمكن أن يصل 
إليه، خصوصًا أنه يهدد 

تفاهمات دولية

قتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال وجرح 5 آخرون، أمس االثنين، جراء 
انفجار أسلحة في منزل بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش 
الوطني السوري. وقالت مصادر مطلعة لـ»العربي الجديد« إن االنفجار 
وقع في شارع السجن بالقرب من 
للمعارضة  التابعة  الشرطة  مبنى 
منزل  ــي  وف العين،  رأس  ــط  وس
الجيش  يعود لعنصر من فصائل 
أن  المصادر  وأوضحت  الوطني. 
قوات الشرطة التابعة للمعارضة 
إسعاف  وجــرى  المكان  طوقت 
تحت  كانوا  الجرحى  من  عــدد 

األنقاض.

فوضى رأس العين
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  شرق
      غرب

العراق: اعتقال 15 عنصرًا 
من »داعش«

أعلنت قـــوات األمـــن الــعــراقــيــة، أمس 
اإلثـــنـــن، إطـــاحـــة عـــدد مـــن مسلحي 
أمنيتن في  فــي عمليتن  »داعـــش« 
ــركــــوك شـــمـــالـــي الـــبـــاد،  نـــيـــنـــوى وكــ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع عــمــلــيــة مــمــاثــلــة في 
صــحــراء األنــبــار. وأكـــد جــهــاز األمــن 
ــنـــي، اعـــتـــقـــال 11 مــســلــحــًا في  الـــوطـ
املــوصــل، فيما  مــنــاطــق متفرقة مــن 
من   4 اعتقال  كركوك  أعلنت شرطة 

»داعش« في عملية »نوعية«.
)العربي الجديد(

سعيد: تنقصنا في 
تونس إرادة وطنية ثابتة

رأى الرئيس التونسي قيس سعّيد 
)الصورة(، أمس اإلثنن، أن ال شيء 
إرادة  بــــــــاده »ســــــــوى  ــــي  فـ يـــنـــقـــص 
وطنية ثابتة وأهــداف ال تتزعزع«، 
مضيفًا خال حضوره إطاق القمر 
الصناعي التونسي »تحدي 1«، أن 
هذا املشهد ذكره بالثورة التونسية 
الــــــتــــــي »انـــــطـــــلـــــقـــــت إلـــــــــى الــــفــــضــــاء 
من  املسبار  كما تخلص  الــخــارجــي 
املحركات التي دفعته إلى السماء«. 
وأضاف سعّيد أن املواطن التونسي 
»يتوق إلى الفضاء للخروج من هذا 
الفضاء بكل صراعاته وتناقضاته، 

لينطلق حرًا في كل مكان«.
)العربي الجديد(

موسكو تأسف لرفض 
واشنطن محادثات بين 

بوتين وبايدن 
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  أعـــربـــت وزارة 
أسفها  اإلثنن، عن  أمــس  الروسية، 
ــم تـــؤيـــد  ــ لـ ــتــــحــــدة  الــــــواليــــــات املــ ألن 
اقـــتـــراح الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن 
ــراء مــحــادثــات عــبــر الــفــيــديــو مع  إجــ
بايدن في 19  األميركي جو  نظيره 
أو 22 مارس/ آذار الحالي. وانتقدت 
ــان »إهــــــــدار فــرصــة  ــيـ الـــــــــوزارة فــــي بـ
أخـــرى إليــجــاد سبيل لــلــخــروج من 
جمود العاقات الروسية األميركية 
ــه واشــــنــــطــــن«،  ــيــ ــبـــت فــ ــبـ الـــــــــذي تـــسـ
محملة املسؤولية عن ذلك بالكامل 

للواليات املتحدة.
)رويترز( 

الجزائر: ألف قائمة 
مرشحة لالنتخابات 

المبكرة 
أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة 
لــانــتــخــابــات فـــي الـــجـــزائـــر، أمــس 
ــــف قــائــمــة  اإلثـــــنـــــن، عــــن وجـــــــود ألــ
ــابــــات املـــبـــكـــرة  ــتــــخــ ــة لــــانــ مــــرشــــحــ
املقررة في يونيو /حزيران املقبل، 
بعد أن تم البدء بسحب استمارات 
على  التوقيعات  واكتتاب  الترشح 
ـــ58 واملــنــاطــق  مــســتــوى الـــواليـــات الــ
ــال رئــيــس  ــ ــارج. وقـ ــخــ ــع فـــي الــ ــ األربــ
الــهــيــئــة مــحــمــد شـــرفـــي، إن حــوالــي 
سحبها  تــّم  ترشيح  استمارة   680
من قبل 49 من األحزاب السياسية، 
إضـــافـــة إلـــى 300 اســتــمــارة أخـــرى 
ملــــرشــــحــــن فـــــي قـــــوائـــــم مــســتــقــلــة، 
مــعــتــبــرًا ذلــــك »مـــؤشـــرا جــيــدا على 

اإلقبال والتنافس«. 
)العربي الجديد(

بوالرد يدافع عن 
تجسسه لـ»الموساد«

دافــــــــــــع الـــــــجـــــــاســـــــوس األمـــــيـــــركـــــي 
لــــصــــالــــح إســــــرائــــــيــــــل، جــــونــــاثــــان 
ــذي ســجــن  ــ ــورة(، الــ ــ ــــصــ بـــــــوالرد )الــ
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة 30 عــامــًا، 
لــصــالــح »املـــوســـاد«،  عــن تجسسه 
ــًا لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــســــرائــــيــــل  ــفـ ــيـ مـــضـ
هيوم«، أن أميركا »طعنت إسرائيل 
فــــي ظـــهـــرهـــا« عـــبـــر حـــرمـــانـــهـــا مــن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة. وأضـــاف 
بوالرد في املقابلة التي هي األولى 
لــه مــنــذ وصــولــه إلـــى إســرائــيــل في 
املـــاضـــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــــرى  ــه خـــــيـــــارات أخـ ــ ــم يـــكـــن لـ ــ أنــــــه لـ
خــــال عــمــلــه كــمــحــلــل اســتــخــبــاري 
أن  األميركية، معتبرًا  البحرية  في 

التهديدات إلسرائيل كانت جّدية.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ عادل النواب

كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي، أمــــس اإلثـــنـــن، 
ــد لـــحـــســـم مـــلـــف آالف  ــديــ ــن حــــــــراك جــ ــ عـ
الهول  مخيم  في  املوجودين  العراقين 
الــســوري، بدفع وتشجيع مــن الــواليــات 
إلى  بنقلهم  يقضي  األميركية،  املتحدة 
العراق وتوزيعهم على مخيمات  داخل 
ضخمة بعيدة عن املدن، وتأسيس لجنة 
قــضــائــيــة خـــاصـــة تــتــعــلــق بــاملــتــورطــن 
على  والعمل  إرهابية،  أعمال  في  منهم 
تــأهــيــل األطـــفـــال والـــنـــســـاء مـــن عــائــات 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم الـــذيـــن قــضــوا خــال 
املعارك أو تم اعتقالهم داخل العراق أو 
في الجانب السوري. يأتي ذلك بعد أيام 
قــلــيــلــة مـــن تــصــريــحــات ملــســتــشــار األمـــن 
الوطني العراقي، قاسم األعرجي، عقب 
لقائه السفير األميركي في بغداد ماثيو 
تولر، حذر فيها من األوضاع في مخيم 
الـــهـــول الــــســــوري، مــتــحــدثــًا عـــن وجـــود 
20 ألــف طفل عــراقــي داخــل هــذا املخيم، 
معتبرًا أن هؤالء »سيصبحون دواعش 
العراق واملنطقة،  ويشكلون خطرًا على 
 

ّ
إن لـــم يــتــكــاتــف الــجــمــيــع مـــن أجــــل حــل
ــن الـــعـــراق  ــذه املــشــكــلــة الـــتـــي تـــهـــدد أمــ هــ

واملنطقة«.
الــتــصــريــحــات، قــال  وتعقيبًا عــلــى هـــذه 
مــســؤول عــراقــي فــي مــســتــشــاريــة األمــن 
»العربي  الوطني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ
الجديد«، إن هناك حراكًا جديًا من أجل 
حـــســـم مــصــيــر الـــعـــراقـــيـــن املـــوجـــوديـــن 
الحالي  والسيناريو  الــهــول،  مخيم  فــي 
هــو إعــادتــهــم إلـــى الـــعـــراق بــعــد تجهيز 
مخيمات خاصة لهم في صحراء األنبار 
وبادية نينوى، وقد يتم اختيار مناطق 
لــن يتم تجميعهم في  أيــضــًا، إذ  أخـــرى 
ــم الــكــبــيــر.  ــددهــ مـــكـــان واحــــــد بــســبــب عــ
ــم  وأضــــــاف أن هـــنـــاك ضــغــوطــًا مـــن األمـ
املــتــحــدة والــجــانــب األمــيــركــي مـــن أجــل 
العراق مواطنيه على غرار  أن يستعيد 
الــعــراقــيــن  كـــون  أخــــرى،  مــا فعلته دول 
فـــي مــخــيــم الـــهـــول األكـــبـــر عــــددًا وهــنــاك 
عبء يقع على إدارة املخيم. كما أن بقاء 
مشكلة  يفاقم  الحالة  هــذه  على  املخيم 
التطرف والتكفير ليتحول األطفال إلى 

املــســؤول  أخـــرى كبيرة. وكــشــف  مشكلة 
عن زيارة غير معلنة أجراها مسؤولون 
ــــى مــخــيــم الـــهـــول  عـــراقـــيـــون أمـــنـــيـــون إلـ
الــســوري قبل أيــام مــن أجــل االطـــاع عن 
قـــرب عــلــى األوضـــــاع هــنــاك وعــلــى عــدد 
الــعــراقــيــن املـــوجـــوديـــن فـــي املــخــيــم من 
 
ً
هم امللف كاما

َ
نساء ورجال وأطفال وف

لرسم تصور رسمي عن كيفية التعامل 
مــعــهــم، خــصــوصــًا أن هـــنـــاك مــطــلــوبــن 
ــعــــراق لــتــتــم  ــلــ ــادون لــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــلـــقـــضـــاء وسـ لـ
محاكمتهم، في الوقت الذي سُينقل فيه 
مخيمات،  إلـــى  التنظيم  مسلحي  أســـر 
ــرى ال  ــرًا أخــ مــضــيــفــًا »كــمــا أن هــنــاك أســ
ــة لـــهـــا بــــداعــــش لـــكـــن انــتــقــلــت إلـــى  عـــاقـ
ســوريــة خــال فــتــرة استباحة الــحــدود، 
ومنها من كان يقصد اللجوء إلى تركيا 
فــي مــا بــعــد، وأخــــرى انــتــقــلــت هــربــًا من 
معها«.  التحقيقات  تفيد  كما  املــعــارك، 
وتــابــع املـــســـؤول أن إيــقــاف بــنــاء مخيم 
العملة في نينوى العام املاضي، والذي 
ــكـــان اســتــقــبــال  ــكـــون مـ ــان مــــقــــررًا أن يـ ــ كـ
لــســكــان مــخــيــم الـــهـــول، حــصــل ألســبــاب 
في  السكنية  املناطق  من  ولقربه  أمنية 
ــار، والــتــوجــه حــالــيــًا هــو لبناء  بــلــدة زمــ
مخيمات بعيدة عن املدن، مؤكدًا أن »ال 
مفر من قبول العراق استقبال العراقين 

املوجودين هناك في كل األحوال«.
إلى  التابعة  زمــار  ناحية  مدير  وكشف 
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، أحـــمـــد جـــعـــفـــر، فــي 
سابق،  وقــت  فــي  صحافية  تصريحات 
أن »الحكومة العراقية قررت وقف خطط 
بــنــاء مخيم فــي بــلــدة زمـــار شــمــال غرب 
املوصل، لنقل عائات عراقية من مخيم 
الهول إليه، بسبب اعتراضات من أهالي 

املنطقة«.
في السياق ذاته، قال عضو لجنة األمن 
والــــدفــــاع فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي عــبــاس 
»العربي الجديد«، إن حكومة  لـ سروط، 
 إجراءات 

ً
مصطفى الكاظمي »بدأت فعا

تــجــاه ملف عــراقــيــي مخيم الــهــول، لكن 
لـــغـــايـــة اآلن لــــم يـــتـــم حـــســـم مــــكــــان نــقــل 
ــــؤالء، أمـــا اإلرهـــابـــيـــون مــنــهــم فسيتم  هـ
من  مباشر  بشكل  السجون  إلــى  نقلهم 
ــاف ســـروط أن  أجـــل مــحــاكــمــتــهــم«. وأضــ
هناك خطة أمنية لتأمن املخيمات التي 
إليه، ملنع أي  الهول  سيتم نقل عراقيي 
تــســلــل أو فــــرار مــنــهــا، أو حــتــى حـــدوث 
عمليات قتل داخلها كما يجري اآلن في 

مخيم الهول بن حن وآخر.
ــال عــضــو »ائـــتـــاف دولــة  مــقــابــل ذلــــك، قـ
الــوزراء  يتزعمه رئيس  الــذي  القانون«، 
األســـبـــق نــــوري املــالــكــي، الــنــائــب كــاطــع 
لديهم  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الركابي، 
»مخاوف حقيقية من تصرف الحكومة 
تجاه ملف مخيم الهول، ألن نقلهم إلى 
الـــعـــراق ســتــكــون فــيــه خـــطـــورة حقيقية 
 عــبــارة عــن قنبلة مــوقــوتــة«. 

ً
وهـــم فــعــا

ــابـــي أن »عـــلـــى الــحــكــومــة  واعـــتـــبـــر الـــركـ
الــعــراقــيــة أن تــتــعــامــل بــشــكــل دقــيــق مع 
هذا امللف الخطير بعيدًا عن أي ضغوط 
خارجية، فهذا األمر يتعلق بأمن العراق 
واســتــقــراره، كما يجب وضــع مخيمات 
جدًا  بعيدة  وتكون  كبير  بشكل  مؤمنة 
ــــدن إذا أقـــدمـــت بـــغـــداد عــلــى نقل  عـــن املـ
العراقين في مخيم الهول إلى األراضي 

العراقية«.

بغداد تتحرك السترداد 
العراقيين من مخيم الهول

ال يزال ملف آالف 
العراقيين في مخيم 

الهول، يشّكل 
معضلة حقيقية 

للعراق، الذي يبدو 
أنه يتجه السترداد 

مواطنيه بدفع 
وتشجيع أميركيين

ضغوط من واشنطن 
واألمم المتحدة 
إلعادة العراقيين
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      غرب
السودان: اعتراضات 

إثيوبيا على الوساطة 
ضعيفة

اعــتــبــر وزيــــر الــــري واملـــــوارد املــائــيــة 
)الصورة(،  عباس  ياسر  السوداني 
أمـــس اإلثـــنـــن، أن إثــيــوبــيــا ال تملك 
حججًا قوية لالعتراض على مقترح 
»الـــوســـاطـــة الـــربـــاعـــيـــة« بـــشـــأن سد 
الــنــهــضــة. وأضــــاف فــي تصريحات 
املياه  »يوم  بـ االحتفال  على هامش 
العاملي«، أن »الخرطوم كانت تصر 
عــلــى مــنــح فــرصــة لــخــبــراء االتــحــاد 
األفــريــقــي لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، 

لكن أديس أبابا رفضت ذلك«. 
)األناضول(

االنتخابات الفلسطينية: 
قائمة شبابية لـ»الجبهة 

الديمقراطية«
ــيـــة  ــقـــراطـ ــفـــت »الــــجــــبــــهــــة الـــديـــمـ كـــشـ
لــتــحــريــر فــلــســطــن«، أمـــس اإلثــنــن، 
أعـــــضـــــاء  مـــــــن  املـــــــائـــــــة  فـــــــي   56 أن 
التشريعية  لــالنــتــخــابــات  قائمتها 
ــة الــتــغــيــيــر  ــلـ ــتـ املـــقـــبـــلـــة بــــعــــنــــوان »كـ
الــديــمــقــراطــي«، مــمــن هـــم دون سن 
األربعن عامًا. وأكد رئيس القائمة، 
حجلة،  أبــو  إبراهيم  املحرر  األسير 
أن حــــــوارات الــجــبــهــة مــســتــمــرة من 
أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع 
الفلسطينية،  الديمقراطية  الــقــوى 
مشيرًا إلى أنه في حال التوافق على 
تــلــك الــقــائــمــة ســتــســحــب »الــجــبــهــة 

الديمقراطية« قائمتها الحالية.
)العربي الجديد(

القدوة يهدد باللجوء 
للقضاء ضد عباس

إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئـــــــيـــــــس  كــــــشــــــف 
ــة يـــاســـر عــــرفــــات« نــاصــر  »مـــؤســـسـ
الــقــدوة، أمــس اإلثنن، نيته اللجوء 
للقضاء الفلسطيني، للنظر في قرار 
من  فصله  عــبــاس  محمود  الرئيس 
املؤسسة، وقيام املستشار القانوني 
لـــلـــرئـــيـــس، عـــلـــي مـــهـــنـــا، بـــاإليـــعـــاز 
بتغيير  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــمــصــارف 
»الــعــربــي  ــال الـــقـــدوة لـــ ــ تــوقــيــعــه. وقـ
الـــجـــديـــد«: »فــوجــئــت بـــإبـــالغ مهنا 
املصارف بتغيير التواقيع الخاصة 
ــة، وتــــحــــديــــدًا تــوقــيــعــي  ــاملــــؤســــســ بــ
كرئيس مجلس اإلدارة«. وكشف أنه 
القضاء لتغيير  إلى  اللجوء  يــدرس 

الوضع.
)العربي الجديد(

تركيا: حكم جديد 
بالسجن على دميرطاش

بــاقــركــوي األصــيــلــة  قــضــت محكمة 
الــــ46 فــي إســطــنــبــول، أمــس االثــنــن، 
السنة  ســنــوات ونصف   3 بالسجن 
على الزعيم املشارك السابق لحزب 
»الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة« الــكــردي 
الدين دميرطاش،  املعارض، صالح 
الــرئــيــس رجـــب طيب  بتهمة إهــانــة 
أردوغان )الصورة( ورئيس الوزراء 
الـــقـــرار  ــو. وجـــــاء  ــلــ أحـــمـــد داود أوغــ
بــعــد رفــــع دعــــوى قــضــائــيــة بــإغــالق 
ــام  ــــي، أمــ ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ ــــزب، األسـ ــــحـ الـ
وطــرد  العليا،  الدستورية  املحكمة 
أحـــد نـــوابـــه، وتــنــظــيــم مـــذكـــرة لــرفــع 
 
ً
الحصانة عــن نــواب آخــريــن، فضال
ــن مـــســـؤولـــيـــه  ــ ــال عــــــدد مـ ــقــ ــتــ ــن اعــ ــ عـ

وقيادييه.
)العربي الجديد(

كشمير: الجيش الهندي 
يقتل 4 مسلحين

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات فــــــي الـــشـــطـــر 
املتنازع  كشمير  إقليم  من  الهندي 
عليه مــع بــاكــســتــان، أمــس اإلثــنــن، 
في  أشــخــاص يشتبه  أربــعــة  مقتل 
كــونــهــم مــتــمــرديــن عــلــى يـــد قـــوات 
الحكومة خالل مداهمة ليلية على 
قرية شوبيان، والتي شهدت أيضا 
إصابة جندي. وأفاد املفتش العام 
ــأن املــســلــحــن  ــ فـــيـــجـــاري كــــومــــار، بـ
قــتــلــوا فـــي تـــبـــادل إطــــالق نــــار بعد 
رفضهم االستسالم، كما عثر على 
بـــنـــدقـــيـــة وأربـــــعـــــة مــــســــدســــات فــي 

املكان.
)أسوشييتد برس(

الرباط ـ عادل نجدي

دعـــــــا املــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــــحــــزب »الــــعــــدالــــة 
الحالي  الحكومي  االئتالف  قائد  والتنمية«، 
في املغرب، أمس االثنن، أمينه العام السابق 
عبد اإلله بنكيران، إلى التراجع عن »تجميد 
املساهمة  إلى  الحزب والعودة  عضويته في 

بفعالية إلى جانب األعضاء اآلخرين«.
وقال مجلس الحزب، في بيان ختامي أصدره 
التي  االستثنائية  دورتـــه  انتهاء  بعد  أمــس، 
عــقــدت يــومــي الــســبــت واألحــــد املــاضــيــن، إن 
دعوته لبنكيران للتراجع عن خطوة تجميد 
عضويته تأتي »تقديرًا من املجلس الوطني 
ألدوار قــيــادتــه الــتــاريــخــيــة واملــؤســســة، ومــن 
منطلق حــرصــه عــلــى صــيــانــة وحـــدة الــحــزب 
بنكيران  وكــــان  الــداخــلــيــة«.  لحمته  وتــقــويــة 
قـــد أعــلــن تــجــمــيــد عــضــويــتــه ردًا عــلــى إقــــرار 
الحكومة التي يقودها حزبه مشروع قانون 

االستعماالت املشروعة للقنب الهندي.
املعروف  والتنمية«،  »العدالة  يعيش  وفيما 
»البيجيدي«، على إيقاع خالفات  اختصارًا بـ
داخــلــيــة حـــادة وانــتــقــادات لــقــيــادتــه الحالية 
مع  تعاملها  إدارتــهــا، وطريقة  بشأن طريقة 
»الهزات« التي تعّرض لها أخيرًا، خصوصًا 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق اســتــئــنــاف الــعــالقــات مع 
ــل وإقــــــــرار الـــحـــكـــومـــة قـــونـــنـــة الــقــنــب  ــيـ ــرائـ إسـ
الوطني  الــهــنــدي، كــان جليًا حــرص املجلس 
عــلــى مــحــاولــة تــجــاوز األزمــــة الــداخــلــيــة، من 
الــحــزب إلــى »التسلح  خــالل دعـــوة مناضلي 

ــلــــة الـــنـــضـــال  ــبــــر ملــــواصــ ــة والــــصــ ــيـ ــابـ ــجـ ــاإليـ بـ
قيادة ومؤسسات  وااللتفاف حول  والتدافع 
حــزبــهــم، لــتــعــزيــز اإلصــــالح وتــوطــيــد تجربة 

االنتقال الديمقراطي بالبالد«.
إلــــى ذلـــــك، أنـــهـــى املــجــلــس الـــوطـــنـــي أشــغــالــه 
بــتــأكــيــد رفــضــه تــعــديــل الــقــاســم االنــتــخــابــي 
)املــعــدل الـــذي يحتسب عــلــى أســاســه تــوزيــع 
ــة مــنــاقــشــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ املـــــقـــــاعـــــد(، وبــــــإعــــــالن »مـ
ــاء عـــلـــى مــــا يــســتــجــد  ــنـ الــــخــــيــــارات املــمــكــنــة بـ
مـــن مــعــطــيــات، ومــواصــلــة الــنــضــال مـــن أجــل 
االختيار  وتوطيد  الشعبية  اإلرادة  تكريس 
الديمقراطي ببالدنا«. كما أبدى »البيجيدي« 
تحفظه عــلــى مــشــروع قــانــون االســتــعــمــاالت 
املشروعة للقنب الهندي، وهو املشروع الذي 
ــل الـــحـــزب. مـــن جــهــة أخــــرى،  ــ ــداًل داخـ ــ ــار جـ ــ أثـ
جدد املجلس تحذيره من »مخاطر االختراق 
التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي 
ــتـــصـــادي في  والـــتـــربـــوي واالجــتــمــاعــي واالقـ
املــــغــــرب«، مـــؤكـــدًا »مــــواقــــف الـــحـــزب الــثــابــتــة 
القابلة  وغــيــر  املــشــروعــة  للحقوق  والــداعــمــة 
الفلسطيني، ولكفاحه من  للشعب  للتصرف 
أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وعلى 
املــســتــقــلــة وعاصمتها  إقـــامـــة دولـــتـــه  رأســـهـــا 
الــقــدس«. وبــخــصــوص الــتــوتــر على الــحــدود 
مع الجزائر على خلفية ما بات يعرف بأزمة 
الــعــرجــة، نــدد »الــعــدالــة والتنمية« بــقــوة بما 
سماه »العمل االستفزازي الذي أقدمت عليه 
السلطات الجزائرية«، داعيًا إلى التعامل مع 

هذا القرار »بالحزم والحكمة«.

رام اهلل ـ نائلة خليل

ربــطــت إســرائــيــل بــن الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه أول أمــــس، األحــــد، ضــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفلسطيني رياض املالكي والقاضي بسحب بطاقة »عبور كبار الشخصيات« منه، 
التي تمنحها لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية واملتعلقة بحرية الحركة والتنقل، 
الــدولــيــة. ونقل موقع »ولـــاله« عن  الجنائية  مــا يتعلق باملحكمة  فــي  وبــن تحركاته 
حركته،  حرية  تقيد  والتي  املالكي  ضد  العقوبات  إن  قوله  كبير  إسرائيلي  مسؤول 
الدولية،  الجنائية  املحكمة  أمـــام  الفلسطينية  التحركات  قيادته  أعــقــاب  فــي  جـــاءت 
والتي أفضت إلى صدور قرار عن املدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالشروع في 
التحقيق مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية املحتلة، وقطاع 
غزة، مشيرًا إلى أن هذه اإلجراءات ستؤدي إلى تهديد أمن مسؤولن كبار في إسرائيل 
وتقيد تحركهم. في املقابل، دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس اإلثنن، 
الخطوة اإلسرائيلية. من جهته، أكد املالكي في تصريحات إلذاعة »صوت فلسطن« 
الرسمية، أن االحتالل أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود األردنية الفلسطينية 
الدولية خط أحمر، وسيتم  التعامل مع املحكمة الجنائية  بعد التحقيق معهم، بأن 

تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في التنسيق مع الجنائية الدولية.

بيروت ـ ريتا الجّمال

تــبــددت اإليــجــابــيــة الــنــســبــيــة الــتــي طــغــت في 
الحكومة  فــي ملف تشكيل  األخــيــر  األســبــوع 
اللبنانية، بعد إعالن رئيس الحكومة املكلف 
ــن قــصــر  ــــن، مــ ــنـ ــ ــري، أمـــــس االثـ ــريــ ــحــ ســـعـــد الــ
بعبدا الرئاسي بعد لقائه رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون، أنـــه رفـــض تشكيلة قــدمــهــا له 
إن عون  الــحــريــري  الجمهورية. وقـــال  رئــيــس 
 
ً
أرسل له تشكيلة وزارية تتضّمن ثلثًا معطال

لفريقه السياسي بـــ18 وزيــرًا أو 20 وزيــرًا أو 
22 وزيرًا. وأضاف أن رئيس الجمهورية طلب 
منه أن يقترح أسماًء للحقائب حسب التوزيع 
رها 

ّ
الــطــائــفــي والــحــزبــي الــتــي ســبــق أن حض

ــان أن »رئــيــس  ــــواب الـــحـــريـــري كــ ــو، لــكــن جـ هــ
الوزراء املكلف عمله ليس تعبئة أوراق وليس 
الحكومة،  تشكيل  الجمهورية  رئــيــس  شغل 
 الرئيس 

ّ
ألن الدستور ينص بوضوح على أن

املكلف يشكل الحكومة ويضع األسماء، على 
أن يناقش التشكيلة مع رئيس الجمهورية«.

ــاف الـــحـــريـــري: »أبــلــغــت عـــون بــاعــتــبــار  ــ وأضـ
وبأني  إليه  وأعدتها  تكن  لــم  كأنها  رسالته 
له  وقــلــت  لــلــتــاريــخ،  منها  بنسخة  سأحتفظ 
إن تشكيلتي بــن يــديــه منذ مــائــة يـــوم، وأنــا 
جــاهــز ألي اقــتــراحــات وتــعــديــالت بــاألســمــاء 
والـــحـــقـــائـــب وســـّهـــلـــت الـــحـــل لــنــاحــيــة وزارة 
ــّر عــلــيــهــا لـــكـــن جـــوابـــه  ــتـــي يـــصـ الـــداخـــلـــيـــة الـ

الواضح )التمسك بـ( الثلث املعطل«. 
في املقابل، رّدت رئاسة الجمهورية على كالم 
الــحــريــري، مــشــيــرة فــي بــيــان تـــاله مستشار 
الرئيس، أنطوان قسطنطن، إلى أن عون لم 

يطلب الثلث املعطل، بل قدم ورقة للحريري 
معًا.  يناقشاها  أن  على  األســمــاء  مــن  خالية 
واعتبرت الرئاسة أن الورقة املنهجية يعرفها 
الحريري جيدًا، وهو سبق أن شّكل حكومتن 
عــلــى أســاســهــا فــي عــهــد عـــون. واعــتــبــرت أنــه 
هذه املرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل 
تشكيلة  بتقديم  الــجــمــهــوري  للقصر  ــارة  زيــ
ــان نــاقــصــة، وفــي  ــيـ حــكــومــيــة فـــي غــالــب األحـ
كل األحيان ال تظهر فيها مرجعية التسمية 
)الجهة التي اختارت االسم(. وأبدت خشيتها 
من وجود »نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة 

ألسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها«.
وفور اإلعــالن عن فشل لقاء عون ـ الحريري، 

بــوشــر قــطــع الــطــرقــات فــي عـــدد مــن املــنــاطــق، 
وسط عودة االرتفاع في سعر صرف الدوالر 
مــقــابــل الـــلـــيـــرة. وال تـــوجـــد نــيــة لــــدى رئــيــس 
ـــف لـــالعـــتـــذار عـــن الــتــشــكــيــل ال 

ّ
الــــــــوزراء املـــكـــل

ســيــمــا مـــع احــتــمــال بــــروز وســـاطـــات جــديــدة 
، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد كــــــالم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــان، أمـــــس، قبل  ــ ــــودريـ الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـ
اجتماع لـــوزراء خارجية االتــحــاد األوروبـــي، 
 »لــبــنــان عــلــى وشــــك االنـــهـــيـــار«. 

ّ
ــال فــيــه إن قــ

وطالب بمناقشة »السبل التي من شأنها أن 
تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية 
لكي تتحرك ألن اللبنانين اليوم يعانون من 

القلق والخوف«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت السلطات الجزائرية حملة مالحقة جديدة تستهدف جلب ناشطن ومعارضن 
يقيمون في الخارج، ويشكلون، منذ فترة طويلة، صداعًا سياسيًا للسلطات، بسبب 
تأثيرهم الكبير في الحراك الشعبي، وتوصلهم إلى وثائق سرية يقومون بنشرها 
بشكل مستمر على مواقع التواصل االجتماعي. وأصدر القضاء الجزائري، بحسب 
بيان رسمي، أمس اإلثنن، أوامر قبض دولية في حق أربعة من املعارضن املقيمن 
في الخارج، بتهم »املساس بأمن الدولة« و»تمويل مجموعة إرهابية« و«تبييض 
األموال« و»القيام بأنشطة إجرامية«. واملستهدف األول من هؤالء هو محمد العربي 
زيتوت، وهو دبلوماسي سابق يقيم في لندن منذ سنوات، وعضو الهيئة القيادية 
قــيــادات سابقة فــي »الجبهة  الــخــارج مــن قبل  فــي  الــتــي تأسست  لحركة »رشــــاد«، 
زيتوت بشكل يومي  1992. ويقوم  مـــارس/آذار  منذ  املحظورة  لإلنقاذ«  اإلسالمية 
ببث مباشر على »يوتيوب«، حيث يقدم معلومات عن الجيش واألمن، وتحليالت 
حول الصراع على السلطة. كذلك، وّجه القضاء طلبًا إلى الشرطة الدولية لتوقيف 
الناشط واملعارض هشام عبود، وهو مدير نشر سابق لصحف جزائرية، وضابط 
سابق في جهاز املخابرات، كان محل مالحقة من القضاء منذ عام 2012، إذ نجح 
في الخروج من البالد عبر تونس بطريقة غير قانونية، قبل أن يسافر إلى فرنسا. 
املاضي، أصــدرت محكمة جزائرية ضده حكمًا بالسجن  فبراير/شباط  وفي شهر 
سبع سنوات بتهمتي »املساس بسالمة الوحدة الوطنية« و»املساهمة في إضعاف 
القضاء  ونــشــرهــا. وأصـــدر  مــن خــالل تسريب معلومات  للجيش«  املعنوية  الـــروح 
في السياق نفسه، أمر قبض دوليا في حق أمير بوخرس، وهو ناشط على مواقع 
التواصل االجتماعي، ُيعرف باسم )أمير دي زاد(، يقيم في فرنسا، وينشر يوميًا 
وثائق ومعلومات سرية تخص األمن والجيش، ووثائق تخص أنشطة مسؤولن 
االبــتــزاز للحصول على عائدات مالية.  ورجــال أعمال، صنف بعضها ضمن خانة 
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الجزائرية أربع إنابات قضائية إلى فرنسا، كان 
آخرها في شهر يونيو/حزيران 2020، حيث تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية، 
لكن األخيرة أطلقت سراحه لعدم كفاية األدلة التي قدمتها السلطات الجزائرية. كما 
أصدر القضاء الجزائري أمر قبض في حق محمد عبد الله، وهو دركي منشق عن 

الجيش، وفار يقيم في إسبانيا.

ال يستبعد مراقبون 
الذهاب إلى انتخابات 

نيابية خامسة

يسعى االحتالل لبناء 
مطار دولي في 

منطقة النبي موسى

13 قائمة انتخابية لديها 
فرصة لتجاوز نسبة 
الحسم من أصل 39

هدف االحتالل 
تنفيذ مخطط »إي 1« 

االستيطاني

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تــنــطــلــق فـــي الــســابــعــة مـــن صــبــاح 
في  االقــتــراع  عملية  الثالثاء  اليوم 
انــتــخــابــات عــامــة هـــي الــرابــعــة في 
إسرائيل، منذ أن حل رئيس الحكومة بنيامن 
نتنياهو حكومته الثالثة في ديسمبر/كانون 
الجنائية  التحقيقات  الســتــبــاق   2018 األول 
ــــده، وفــــي مــحــاولــة لــتــشــريــع قـــانـــون يمنع  ضـ
فــي منصبه.  مــا دام  رئــيــس حــكــومــة  محاكمة 
مــعــارك متتالية  ثـــالث  حـــاول نتنياهو خـــالل 
 ،2020 ومـــارس/آذار  إبريل/نيسان 2019  بن 
يــمــن مستقرة تمّكنه  إلـــى حــكــومــة  الــوصــول 
ــلـــف الـــقـــضـــائـــي ضــــــده، لـــكـــن بــال  ــاء املـ ــغــ مــــن إلــ
فائدة، وفشل مرتن في تشكيل حكومة يمن 
مــتــجــانــســة، لــكــنــه تــمــّكــن عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
حصوله على أغلبية 61 صوتًا من أصل 120 
الحالية،  الحكومة  تشكيل  من  الكنيست،  في 
بــفــعــل انـــســـالخ زعـــيـــم حــــزب »كــــاحــــول لــفــان« 
الــجــنــرال بني غانتس عــن تحالفه مــع حزبي 
ــم«، وذهــــــــاب غــانــتــس  ــلــ ــيــ »يـــيـــش عـــتـــيـــد« و»تــ
بفضل  أيضًا  عليها،  حصل  التي  بالتوصية 
توصية من القائمة املشتركة لألحزاب العربية 
لتشكيل حكومة برئاسته، نحو حكومة وحدة 
وطــنــيــة، عــلــى أســـاس الــتــنــاوب فــي الــحــكــم مع 

نتنياهو.
انتخابات  إلــى  اإلســرائــيــلــيــون  الــيــوم، يتوجه 
ــة اإلصـــــابـــــات  ــبـ رابـــــعـــــة فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع نـــسـ
التي  التلقيح  حملة  بفعل  كــورونــا،  بفيروس 
قادها نتنياهو، وهو ما قد يصب في نهاية 
املطاف في صالحه، وسط توقع استطالعات 
الرأي استمرار حالة التعادل التام بن معسكر 
نتنياهو وبن معسكر األحزاب املناهضة له، 
مــن جــهــة، وحــالــة مــن الــالمــبــاالة والــيــأس من 
نسبة  عــلــى  تنعكس سلبًا  قــد  تغيير  إحــــداث 
تـــصـــويـــت مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بــاالنــتــخــابــات 
األخيرة التي بلغت نسبة التصويت فيها 72 

في املائة، من جهة أخرى.

6 ماليين ناخب
تــشــيــر مــعــطــيــات دائـــــــرة اإلحــــصــــاء املـــركـــزيـــة 
اإلسرائيلية إلى أن عدد الناخبن من أصحاب 
حق االقتراع من اإلسرائيلين املقيمن بشكل 
دائم هو 6 مالين شخص، بينما يظهر سجل 

كـــــــورونـــــــا »نــــــعــــــود لــــلــــحــــيــــاة«، فــــــي دعـــايـــتـــه 
الكنيست  االنــتــخــابــيــة، وتــصــريــحــات رئــيــس 
باللجنة ونزاهتها  يثق  بــأنــه ال  لــفــن،  يــريــف 
»الليكود«  بــالــضــرورة، وهــو ما يذّكر برفض 
ــام املـــاضـــي  ــعــ ــن الــ ــابـــات مــــــارس مــ ــتـــخـ بـــعـــد انـ

التصديق على نتائج االنتخابات الرسمية.

39 قائمة
املتنافسة  القوائم  تسجيل  عملية  انتهاء  مع 
فــي االنــتــخــابــات الــحــالــيــة، أظــهــرت معطيات 
لجنة االنتخابات املركزية في إسرائيل أنه تم 
تقديم أوراق 39 قائمة منافسة في االنتخابات، 
واجــتــيــاز نسبة  الحقيقية  الــفــوز  فـــرص  لــكــن 
الحسم املقررة بـــ3.25 في املائة من األصــوات، 
أي ما يوازي 150 ألف صوت، هي من نصيب 
الكنيست،  اليوم في  13 قائمة حزبية، ممثلة 
معسكر  رئيسين:  معسكرين  على  ومــوزعــة 

نتنياهو واملعسكر املناهض له.
بــاألســاس  يــتــكــّون  لنتنياهو  املــؤيــد  املعسكر 
مــن حـــزب »الــلــيــكــود« الـــذي يــقــوده نتنياهو، 
ــل وتـــتـــوقـــع لــه  ــيـ ــرائـ ــــزب فــــي إسـ ــبـــر حـ ــــو أكـ وهـ
االســتــطــالعــات 30 مــقــعــدًا. ومــعــه فــي املعسكر 
نفسه حــزبــا الــحــريــديــم )الــيــهــود األصــولــيــون 
ــــاس« و»يـــهـــدوت هـــتـــوراة«،  ــوذكــــس( »شـ األرثــ
األول هــو حـــزب الــيــهــود الــســفــارديــم والــثــانــي 
غربين.  إشكنازين  حريديم  لحزبي  تحالف 
ــًا حــــــزب »هـــتـــســـيـــونـــوت  ــاف لـــهـــمـــا أيــــضــ يــــضــ
هـــدتـــيـــت« )ويـــعـــنـــي بــالــعــربــيــة الــصــهــيــونــيــة 
يمينية  أحــزاب  لثالثة  الدينية( وهــو تحالف 

الناخبن لوزارة الداخلية 6.6 مالين شخص 
مــن أصــحــاب حــق االقــتــراع ممن هــم فــوق سن 
18 عـــامـــًا. لــكــن االنــتــخــابــات الــثــالثــة األخــيــرة 
فــي إســرائــيــل لم  التصويت  أظــهــرت أن نسبة 
ـــ72 فــي املــائــة مــن مجمل أصــحــاب  تــتــجــاوز الــ

حق االقتراع.
ــي الــســابــعــة  ــدأ الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــ ــبــ وتــ
ــراع املـــوزعـــة  ــتــ صــبــاحــًا لــتــقــفــل صـــنـــاديـــق االقــ
 .

ً
الــعــاشــرة ليال اقــتــراع فــي  على 12500 مــركــز 

أمـــا الــنــتــائــج األولـــيـــة لــالنــتــخــابــات فسيكون 
بـــاإلمـــكـــان بــــدء نــشــرهــا مــســاء الــخــمــيــس، في 
ــعــلــن الــنــتــائــج الــرســمــيــة والــنــهــائــيــة 

ُ
حـــن ســت

بعد ثمانية أيام، في الـ31 من الشهر الحالي. 
بعد ذلك يبدأ الرئيس اإلسرائيلي بمشاورات 
لتقديم مرشحهم  املختلفة  األحـــزاب  قــادة  مع 
لتشكيل الحكومة، شرط أن ينال على توصية 
من 61 نائبًا من أصل 120 نائبًا في الكنيست، 
ــمــدد 12 يومًا 

ُ
ت وُيمنح بــدايــة مهلة 28 يــومــًا، 

إضافية، قبل أن ينقل الرئيس التكليف ملرشح 
ــال فـــشـــل املـــكـــلـــف األول بــتــشــكــيــل  ــ ــر فــــي حـ ــ آخـ

حكومة.
وأعــلــنــت الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة أنــهــا ستنشر 
الــثــالثــاء 20 ألــف شرطي لتأمن مراكز  الــيــوم 
االقتراع الـ12500، وذلك لضمان سير العملية 
أعــمــال  أي  مــن دون  االنــتــخــابــيــة بشكل سليم 
سير  لتشويش  مــحــاوالت  أو  بالنظام  ة 

ّ
مخل

العملية االنتخابية. ونقلت مواقع إسرائيلية 
مختلفة، بينها صحيفة »هآرتس«، أن الشرطة 
تخشى من محاوالت تزوير في أكثر من 400 
للتأثير على سير  اقــتــراع، ومــحــاوالت  مــركــز 
االنتخابات في املراكز الخاصة التي يتم فيها 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر خــاصــة لــلــمــصــابــن بــفــيــروس 
املركزية  االنتخابات  لجنة  وتوقعت  كورونا، 
أن يصل عدد املصابن باملرض والذين يحق 

لهم التصويت إلى 50 ألف شخص.
ويــنــضــم هــــذا اإلعـــــالن إلــــى تـــحـــذيـــرات مــديــرة 
اللجنة أورلــــي عــدســي، مــن مــحــاوالت جهات 
لنتنياهو،  املناصر  اليمن  بينها  إسرائيلية، 
التشكيك في نزاهة لجنة االنتخابات املركزية، 
خصوصًا بعد أن رفض مندوب »الليكود« في 
نزاهة  يؤكد  بيان  لصالح  التصويت  اللجنة 
ــيـــس الــلــجــنــة الـــقـــاضـــي عــــــوزي فــيــغــلــمــان،  رئـ
»الــلــيــكــود«  بــعــد أن رفـــض األخـــيـــر الــســمــاح لـــ
مكافحة  في  الصحة  وزارة  شعار  باستخدام 

ديـــنـــيـــة صــهــيــونــيــة فـــاشـــيـــة ســـعـــى نــتــنــيــاهــو 
للربط بينها في تحالف واحــد لضرب حزب 
»يــمــيــنــا« الــصــهــيــونــي الــديــنــي االســتــيــطــانــي، 
من جهة، ومنع حــرق عشرات آالف األصــوات 
كانت هــذه األحــزاب بعثرتها في االنتخابات 
السابقة بسبب عدم اجتيازها نسبة الحسم، 

من جهة أخرى.
ــاهـــو بـــالـــتـــجـــانـــس  ــيـ ــنـ ــتـ ويـــتـــمـــيـــز مـــعـــســـكـــر نـ
ــواقــــف الــســيــاســيــة الــيــمــيــنــيــة عــمــومــًا،  فـــي املــ
وباألساس بقبول أركانه والتزامهم بالدخول 
إلى حكومة يقودها نتنياهو ورفض املشاركة 
االستطالعات  أخـــرى. وتشير  أي حكومة  فــي 
املــتــواتــرة إلـــى أن هـــذا املــعــســكــر يحصل على 
لــلــحــصــول  ــا ال يــكــفــي  ــو مـ 48-49 مـــقـــعـــدًا، وهــ
املعسكر  لكن  الحكومة،  على تكليف بتشكيل 
ــى 51 مـــقـــعـــدًا مــمــا  ــ ــراهــــن عـــلـــى الــــوصــــول إلـ يــ
سيضطر حزب »يمينا« بقيادة نفتالي بينت 
إلى االنضمام الئتالف تحت قيادة نتنياهو، 
على الرغم من إعالن بينت املتكرر أنه يسعى 

لتغيير الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو.
أمـــا املــعــســكــر املــنــاهــض لــنــتــنــيــاهــو، فــيــتــكــّون 
بــدوره من خليط من أحــزاب اليمن والوسط 
والــيــســار، ويــضــم هــذا املعسكر: حــزب »ييش 
عــتــيــد« بــقــيــادة يئير لبيد وهـــو أكــبــر أحـــزاب 
املــعــارضــة ويــصــنــف إســرائــيــلــيــًا بـــن الــوســط 
بـــ19-20 مقعدًا، و»تكفا  واليمن، وتقدر قوته 
حداشاه« الذي أسسه قبل ثالثة أشهر الوزير 
ــر بـــعـــد انـــشـــقـــاقـــه عــن  ــاعـ الـــســـابـــق غــــدعــــون سـ
مقعدًا   20-18 من  قوته  وتراجعت  »الليكود«، 
إلى  تأسيسه،  بعد  األولـــى  االستطالعات  فــي 
شرت 

ُ
ن التي  األخــيــرة  االستطالعات  في   10-9

املــاضــي. كما يبرز في  نتائجها يــوم الجمعة 
بــقــيــادة نفتالي  هـــذا املعسكر حـــزب »يــمــيــنــا« 

بــيــنــت، املـــذكـــور آنــفــًا، والــــذي يــصــر عــلــى عــدم 
أحد  لكن ال  نتنياهو،  احتسابه على معسكر 
يجزم بعدم ائتالفه مع نتنياهو تبعًا لنتائج 
ــذا الــــحــــزب بــشــكــل  ــ االنـــتـــخـــابـــات. ويــــرفــــض هـ
مطلق مثل حــزب »تكفا حــداشــاه« أي تعاون 
بينت  زعيمه  يعلن  كما  العربية،  القوائم  مــع 
أنه لن ينضوي تحت ائتالف حكومي برئاسة 

يئير لبيد.
ويبرز أيضًا حزب »يسرائيل بيتينو« بقيادة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الـــذي بـــدأ كــحــزب يميني 
لــلــمــهــاجــريــن الــــــروس، لــكــنــه كــــرس نــفــســه في 
أقــصــى الــيــمــن، وهــــو يــرفــع شــعــار الــتــرحــيــل 
قــرر  أن  مــنــذ  قــوتــه  وازدادت  »الــتــرانــســفــيــر«. 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2019 عــدم  انـــتـــخـــابـــات  بــعــد 
االنـــضـــمـــام لــحــكــومــة مــــع نــتــنــيــاهــو، بــســبــب 
الحريديم، وشكل  أحــزاب  مع  التعاون  رفضه 
هذا الرفض املثابر في ثالث معارك متتالية، 
الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي لــــعــــدم قــــــــدرة نــتــنــيــاهــو 
على تشكيل حكومة يمن ضيقة.  ومعسكره 
وأيضًا حــزب »كاحول لفان«، أو ما تبقى من 
 هــــذا الـــحـــزب بــقــيــادة الـــجـــنـــرال بــنــي غــانــتــس، 
ــّدر قــــوتــــه الـــــيـــــوم بـــــن 4-5 مـــقـــاعـــد مــع  ــ ــقــ ــ وتــ
ــأال يـــجـــتـــاز نــســبــة الـــحـــســـم. أمـــا  ــ احـــتـــمـــاالت بـ
حــــزب »الـــعـــمـــل« فــهــو أحــــد حـــزبـــن يــســاريــن 
بقيا في املشهد الحزبي اإلسرائيلي، وُيتوقع 
ميخائيلي  مــيــراف  انــتــخــاب  بفعل  يتمّكن  أن 
رئيسة له من الحصول على 6-7 مقاعد، وفق 
االســتــطــالعــات. وحــــزب »مــيــرتــس« الــيــســاري 
الذي يصارع الجتياز نسبة الحسم.  وأخيرًا 
هـــنـــاك الــقــائــمــتــان الــعــربــيــتــان، بــعــد انــشــقــاق 
بقيادة منصور  الجنوبية  اإلسالمية  الحركة 
عباس عن القائمة املشتركة لألحزاب العربية، 
واتجاهه إلعالن خط سياسي جديد ال يمانع 

التعاون مع حكومة بقيادة نتنياهو ودعمها.

انتخابات خامسة؟
في ظل هذه الخريطة للمعسكرين السائدين 
فـــي إســـرائـــيـــل، وعـــلـــى ضــــوء نــتــائــج الــتــعــادل 
ال  الـــرأي،  استطالعات  توقعات  وفــق  بينهما 
قــــادة األحــــزاب  مــراقــبــون، وال حــتــى  يستبعد 
أنــفــســهــم، أن تــضــطــر إســـرائـــيـــل لــلــذهــاب إلــى 
انتخابات خامسة، في حــال لم ينجح أي من 
املعسكرين بضمان 61 نائبًا )من دون النواب 
بقيادة  ضيقة  يمن  حكومة  لتشكيل  العرب( 
نتنياهو، أو حكومة يمن وسط تعتمد مبدأ 
ــد خــصــومــه  الـــتـــنـــاوب فـــي الــحــكــم بـــقـــيـــادة أحــ
الـــثـــالث فـــي املــعــســكــر املــنــاهــض لــــه، ويــشــارك 
فيها حزبا اليسار »العمل« و»ميرتس« كشر 
ال بد منه من أجل التخلص من حكم نتنياهو. 
ولعله من املفيد اإلشارة إلى أن املعطى األهم 
اإلسرائيلية  االستطالعات  فيه  خرجت  الــذي 
األخيرة، هو أن 62 في املائة من اإلسرائيلين 
ال يعتزمون تغيير نمط تصويتهم، فيما قال 
38 فــي املــائــة منهم إنــهــم ســيــقــررون فــي يــوم 
االنــتــخــابــات، وهـــو مــا يــزيــد مــن حــالــة القلق 
أن فتح  مــعــارضــي نتنياهو، خــصــوصــًا  لـــدى 
األســـــــواق ورفـــــع الـــقـــيـــود الـــتـــي مـــيـــزت حـــاالت 
قادها  التي  التطعيم  ونــجــاح حملة  اإلغـــالق، 
نتنياهو في خفض أعداد املصابن بجائحة 
كورونا، والوعود التي يغدقها نتنياهو بأن 
إسرائيل ستكون الدولة األولى التي ستتغلب 
عـــلـــى الـــجـــائـــحـــة وتـــضـــعـــهـــا خـــلـــفـــهـــا، عـــوامـــل 
ــد تـــخـــدم نــتــنــيــاهــو فـــي تــحــصــيــل املــقــعــديــن  قـ
الـــالزمـــن لـــه لــتــأمــن 51 مــقــعــدًا ملــعــســكــره، ما 
سيدفع نفتالي بينت لالنضمام إلى معسكره 

وإبقائه في رئاسة الحكومة.

يتخوف خصوم نتنياهو من استفادته من إدارته أزمة كورونا )أحمد غرابلي/فرانس برس(

يهّدد التهجير 46 تجّمعًا بدويًا بين العيزرية وغور األردن )أحمد غرابلي/فرانس برس(

الحريري في بعبدا أمس )حسين بيضون(

تعرض المالكي لمضايقات عقب عودته إلى فلسطين )األناضول(

يتوجه اإلسرائيليون اليوم الثالثاء لالقتراع في رابع انتخابات تجرى خالل 
والفريق  نتنياهو  بنيامين  معسكر  بين  تعادل  شبه  ظل  في  عامين، 
غير  خامسة  انتخابات  إلى  الذهاب  خيار  يجعل  ما  وهو  له،  المعارض 

مستبعد، في حال الفشل بالحصول على أكثرية لتشكيل الحكومة

الحدث

تقرير

المغربفلسطينرصد

تنفيذ مخطط »إي 1« االستيطاني، الذي 
للضفة  الجغرافية  الــوحــدة  على  يقضي 
الــغــربــيــة ويــربــط املــســتــوطــنــات بالقدس 
أدومـــيـــم«،  »مــعــالــيــه  ويــوســع مستوطنة 
وااللتفات إلى خطورة املشروع اإلقليمي 

األوسع لعام 2050.
ويشير تفكجي إلى أن سلطات االحتالل 
تــســعــى لـــبـــنـــاء أكـــبـــر مـــطـــار فــــي مــنــطــقــة 
ويمر  وأريحا  القدس  بن  النبي موسى 
عبره 34 مليون مسافر سنويًا. وتطمح 
السياح سنويًا  عــدد  رفــع  إلــى  السلطات 
إلـــى 12 مــلــيــون ســائــح ســتــبــنــي لــهــم في 
هـــذه املــنــاطــق فــنــادق ومــنــاطــق تــجــاريــة، 
وغيرها  منطقة صناعية  إلى  باإلضافة 
ــي تـــضـــمـــن لــلــســيــاح  ــتــ ــن املــــشــــاريــــع الــ ــ مـ
التجول من الساحل إلى غور األردن دون 

وجود عرب في املنطقة.
ويـــوجـــد فـــي املــنــطــقــة املـــمـــتـــدة مـــن بــلــدة 
األردن  إلى غور  القدس  العيزرية شرقي 
46 تــجــمــعــًا بــــدويــــًا مــــهــــددًا بــالــتــرحــيــل 
القسري. وينتشر هؤالء في أربع مناطق 
أبـــو هندي  أســاســيــة هــي عــنــاتــا ووادي 
وخــــان األحــمــر والــجــبــل، ويــقــدر عــددهــم 
وتـــرفـــض  نـــســـمـــة،  آالف  بـــنـــحـــو ســـبـــعـــة 
بوجودهم  االعــتــراف  االحــتــالل  سلطات 
ــاطــــق وتـــســـعـــى لـــطـــردهـــم  ــنــ ــي هــــــذه املــ ــ فـ
التابعة  املــدنــيــة  ›اإلدارة  أن  يــذكــر  منها. 
لــجــيــش االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، عــرضــت 
في السابق ستة مخططات لبناء مواقع 
مــتــقــاربــة، لتشكل قــريــة جــديــدة بــالــقــرب 
النويعمة  بــاســم  الــنــويــعــمــة،  منطقة  مــن 
وأبـــو ازحــيــمــان فــي أريـــحـــا، لنقل سكان 
الــتــجــمــعــات الـــبـــدويـــة الـــتـــي تــقــع مـــا بن 
ــا. وبـــحـــســـب  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــــقــــــدس واألغـــــــــــــــوار إلـ
الــشــؤون  لتنسيق  املــتــحــدة  األمـــم  مكتب 
اإلنـــســـانـــيـــة فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
املحتلة )أوتشا(، ومتابعات اتحاد لجان 
ــي فـــي هـــاتـــن املــنــطــقــتــن،  ــزراعــ الــعــمــل الــ
فـــإن مــســاحــة املــخــطــط فيهما تــصــل إلــى 
1460 دونمًا، سيتم فيها تجميع 12500 
الــتــالل الشرقية  القاطنن فــي  الــبــدو  مــن 
للقدس بما فيها املعرجات، وبدو جبع، 
البحر،  األحمر، وسطح  وعناتا، والخان 
والــنــبــي مــوســى فــي منطقتي الــعــيــزريــة 
ــان، الـــــــذي يــأتــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة وازحـ ــمـ ــعـ ــنـــويـ والـ
ــــون« الــــذي تـــم طــرحــه  ضــمــن »مـــشـــروع ألـ
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، لــتــهــجــيــر كـــل الــبــدو 
لتحقيق  القدس،  منطقة  في  املوجودين 
ما يسمى ببلدية القدس الكبرى، وإنهاء 

الوجود الفلسطيني فيها.

قـــــرارًا بـــإخـــالء قــريــة الـــخـــان األحـــمـــر قبل 
أكثر من عامن، وتوّعد رئيس الحكومة 
أكثر من  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلية 
الــقــرار أثــار غضبًا  مــرة بإخالئها، إال أن 

فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا.
ورّد نتنياهو، ووزير األمن بني غانتس، 
ــمـــعـــيـــة »ريــــغــــافــــيــــم«  ــــاس جـ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الـ
وإخــالء  تهجير  عــدم  ضــد  االستيطانية 
السلطات  إن  بالقول  األحــمــر،  قرية خــان 
إلــى تسوية إلخــالء  »ســتــحــاول التوصل 
الـــخـــان األحـــمـــر خــــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة«. 
ــــــع مــن 

ّ
ــة املــــــوق ــكــــومــ وجـــــــــاء فـــــي رد الــــحــ

الــقــومــي، مئير بن  رئــيــس مجلس األمـــن 
لشؤون  الجيش  وزيـــر  ومساعد  شــبــات، 
االســتــيــطــان، آفـــي روئـــيـــه، أن »املــســتــوى 
ــا زال يـــصـــّر عــلــى ضــــرورة  الــســيــاســي مـ
تنفيذ أوامر الهدم في التجمع السكاني، 
وال تــغــيــيــر فـــي مـــوقـــف الــحــكــومــة بــهــذا 

الشأن«.
وتعتبر سلطات االحتالل األراضي املقام 
عليها التجمع البدوي في الخان األحمر 
»أراضــــي دولــــة«، وتــدعــي أنــه »بــنــي دون 
عـــدد من  تــرخــيــص«. ويــحــيــط بالتجمع 
املستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن 
ــتـــي تــســتــهــدفــهــا الــســلــطــات  األراضــــــــي الـ
اإلسرائيلية لتنفيذ مشروعها االحتاللي 
املسمى »إي 1«. ومن شأن تنفيذ عملية 
الــــهــــدم لـــقـــريـــة الــــخــــان األحــــمــــر الــتــمــهــيــد 
إلقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس 
املــحــتــلــة عـــن مــحــيــطــهــا، وتــقــســم الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة إلـــــى قــســمــن بـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 

القضاء على خيار »حل الدولتن«.
وفي هذا الشأن يرى مدير دائرة الخرائط 
فـــي جــمــعــيــة الــــدراســــات الــعــربــيــة خليل 
التفكجي، أن هدف سلطات االحتالل من 
تهجير ســكــان قــريــة الــخــان األحــمــر هو 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــبــــدويــــة فــي  رفـــــض مــمــثــلــو الــــعــــائــــالت الــ
قــــريــــة الـــــخـــــان األحـــــمـــــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
شـــــمـــــالـــــي الـــــــقـــــــدس املــــحــــتــــلــــة املــــــهــــــددة 
بـــاإلخـــالء والــتــرحــيــل، رفــضــًا قــاطــعــًا ما 
بلوره مسؤولون  مقترح جديد  إنــه  قيل 
ــــون، يـــقـــضـــي بـــنـــقـــل ســـكـــان  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
القرية إلى مكان مجاور أوســع، حسبما 
ذكــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت« 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمــس 
ــنــــن. وحـــــول مـــوقـــف أهـــالـــي الــقــريــة،  اإلثــ
ذكـــر املــتــحــدث بــاســم عــائــالتــهــا الــبــدويــة 
ــربـــي  ــعـ ـــ«الـ ــٍث لـ ــ ــــديـ ــــي حـ ــيـــس، فـ ــمـ ــد خـ ــيـ عـ
ــتـــراح مــرفــوض  الــجــديــد«، بـــأن »هــــذا االقـ
مـــن قــبــل ســـكـــان الــقــريــة جــمــيــعــًا وهــــو ال 
لـــم يبلغنا  ــدًا  يــعــنــيــنــا، خــصــوصــًا أن أحــ
بــه، ولــم نعرف عنه إال من خــالل وسائل 
اإلعــالم فقط«. وأضــاف: »لقد رفضنا في 
السابق مخططات مماثلة لنقل وتهجير 
ســكــان الــقــريــة إلـــى مــنــاطــق مــثــل فصايل 
والنويعمة، وقبل ذلك إلى منطقة بوابة 
مقام  وعند  النفايات،  مكب  عند  الــقــدس 
النبي موسى، ومقترحات ملناطق أخرى 
وتـــم رفــضــهــا جميعًا. نــحــن بــاقــون هنا، 
ولن نرحل من حيث نقيم إال إلى مناطق 
هجرنا  التي  النقب  في  األصلية  سكننا 
للصحيفة  ووفــقــًا   .»1948 عــام  فــي  منها 
اإلســرائــيــلــيــة، فـــإن املـــكـــان الــجــديــد الـــذي 
سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع 
الحالي، ويفصل بينها الشارع الرئيسي. 
وتقع القرية في مناطق »ج« بن القدس 
أن  تن. واّدعــت الصحيفة 

ّ
املحتل وأريحا 

ــقــل إلـــى أهـــالـــي قــريــة 
ُ
مــقــتــرح الــتــســويــة ن

الخان األحمر لبحثه، وفي حال املوافقة 
ــــى املـــســـتـــوى  عـــلـــيـــه ســـُيـــنـــقـــل املـــقـــتـــرح إلــ
أن  يذكر  إلقـــراره.  اإلسرائيلي  السياسي 
ــدرت  املــحــكــمــة الــعــلــيــا اإلســرائــيــلــيــة أصــ

يسعى االحتالل 
اإلسرائيلي إلى الضغط 

على سكان قرية الخان 
األحمر لتهجيرها، 

مقدمًا سلسلة 
اقتراحات في هذا 

الصدد
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االنتخابات 
اإلسرائيلية

سباق التطرف 
بين نتنياهو وخصومه

مسلسل التهجير الفلسطيني
الخان األحمر ترفض الترحيل
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عقوبات أوروبية على 
مسؤولين في ميانمار

ــــرض االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي، أمــــس  ــ فـ
اإلثـــنـــن، عــقــوبــات عــلــى 11 مــســؤواًل 
بالتورط  اتهامهم  إثــر  ميانمار،  فــي 
فـــي االنـــقـــاب مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط 
املاضي، ومــا تبعه من عمليات قمع 
وقتل للمحتجن. وشملت العقوبات 
ــيـــش مـــيـــانـــمـــار، مــــن أونــــغ  ــائــــد جـ قــ
الـــضـــبـــاط.  ــن كـــبـــار  ــنـــغ، و10 مــ هـــايـ
فــي غــضــون ذلــــك، يــعــمــل سياسيون 
ــلــــى تـــشـــكـــيـــل جــيــش  ــون عــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ
شعبي لحماية املتظاهرين، بحسب 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا ملـــوقـــع »نـــاو 
نيوز« املحلي، زين مار أونــغ، عضو 
لجنة تمثيل البرملان الوطني املشكلة 

من قبل نواب مناهضن لانقاب. 
)األناضول(

بلغاريا تطرد دبلوماسَيين 
روسَيين

ـــا أمــــــــس اإلثـــــنـــــن،  ـــاريـ ــغـ ــلــ ــت بــ ــنــ ــلــ أعــ
ــيــــن بــعــد  ــرد دبـــلـــومـــاســـَيـــن روســ ــ طـ
تــفــكــيــك شـــبـــكـــة تـــجـــســـس مــفــتــرضــة 
ــاء في  تــعــمــل لــحــســاب مــوســكــو. وجــ
الــخــارجــيــة  »وزارة  إن  رســمــي  بــيــان 
الـــبـــلـــغـــاريـــة اعـــتـــبـــرت دبــلــومــاســيــن 
فـــي الــســفــارة الــروســيــة فـــي صوفيا 
شــــخــــصــــن غــــيــــر مــــــرغــــــوب فــيــهــمــا 
وأمهلتهما 72 ساعة للمغادرة«. من 
الروسية  الــســفــارة  اعتبرت  جهتها، 
الــــخــــطــــوة تـــســـيء  ــا، أن  ــيــ ــــي صــــوفــ فـ
لــلــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، وقــالــت في 
بـــيـــان عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«: »نــحــتــفــظ 

بحق الرد«.
)فرانس برس(

وفاة مرّشح المعارضة 
في انتخابات الكونغو

ــــــــح املـــــــعـــــــارضـــــــة فـــي 
ّ

تـــــــوفـــــــي مــــــــرش
انــتــخــابــات الــكــونــغــو بـــرازافـــيـــل، غي 
ــه كــــولــــيــــاس، أمـــس  ــيــ ــارفــ بــــريــــس بــ
ــه بــفــيــروس  ــتـ ــابـ اإلثــــنــــن، جــــــراء إصـ
كورونا، أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي 
الـــعـــاج، بــعــد ســـاعـــات عــلــى انــتــهــاء 
االقتراع. وقال مسؤول محلي يدعى 
إن  كريستيان كير رودريــغ ماياندا، 
مرشح املعارضة األبرز »توفي على 
منت الطائرة«. وتابع »سنواصل فرز 
النتائج في  كــان يتصدر  األصــــوات. 

مناطق عدة«.
)فرانس برس(

شــهــدت الـــحـــدود الــكــولــومــبــيــة ـ الــفــنــزويــلــيــة 
توترًا، مساء أول من أمس األحــد، إثر وقوع 
اشــتــبــاك بـــن الــجــيــش الــفــنــزويــلــي وجــمــاعــة 
ــاد رئـــيـــس بــلــديــة  ــ ــم يــســّمــهــا. وأفــ مــســلــحــة، لـ
أتليفيار  الـــحـــدوديـــة  الــكــولــومــبــيــة  أروكــيــتــا 
تــوريــس، بــأن االشتباك وقــع فــي واليــة أبــور 

في جنوب غربي فنزويا. 
وأضاف: »استيقظنا على أصوات تفجيرات 
 
ّ
أن إلــى  الفنزويلي«، مشيرًا  الجو  من ســاح 

ــدد كبير  ــ ــفـــرت عـــن ســـقـــوط »عـ املـــواجـــهـــة أسـ
مــن الــجــرحــى والــقــتــلــى«. كــمــا أعــلــن الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس مادورو عبر التلفزيون 
ــمـــي، أن الــجــيــش اشــتــبــك مـــع جــمــاعــة  الـــرسـ
أن يعطي  مــن دون  كــولــومــبــيــا،  مــن  مسلحة 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة. لــكــن جـــنـــرااًل فــنــزويــلــيــا 
ــرانــــس  يـــقـــيـــم فــــي املــــنــــفــــى، أفـــــــاد لــــوكــــالــــة »فــ
 الــجــيــش هــاجــم فــي وقـــت سابق 

ّ
بـــرس« بـــأن

حة 
ّ
معسكرًا ملنشقن من »حركة القوات املسل

السياق،  وفي  )فــارك(.  الكولومبية«  الثورية 

أفـــاد مــــادورو بــأن فــنــزويــا »ســتــرد بالقوة« 
الكولومبية  النخبة  لــقــوة  محاولة  أي  على 
املتمردين  ملــواجــهــة  تشكلت  الــتــي  الــجــديــدة 
»النــتــهــاك ســيــادة فــنــزويــا«. وفـــي فــبــرايــر/ 
ــي، هـــــــدد مـــــــــــــادورو نـــظـــيـــره  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاط املـ ــ ــبـ ــ شـ
تجرأ  »إذا  بالقول:  دوكــي  إيفان  الكولومبي 
ــــد من  ــــي عــلــى ملـــس مــلــيــمــتــر واحـ إيـــفـــان دوكـ
األراضــــــــي الــفــنــزويــلــيــة ســــأواجــــهــــه. ال تــكــن 
مــجــنــونــا يـــا إيـــفـــان دوكــــــي. اعـــــرف حــــدودك 
الرئيس  اتهم  أن  فــنــزويــا«. وسبق  واحــتــرم 
الــكــولــومــبــي  فــنــزويــا، فــي فــبــرايــر املــاضــي، 
نأت  التي  للمجموعات  »الحماية«  بتوفير 
ــــرم في  ــــذي أبـ بــنــفــســهــا عـــن اتـــفـــاق الـــســـام الـ
كــولــومــبــيــا عـــام 2016، ووضـــع حـــدًا للحرب 
األهلية التي استمرت لنصف قرن، وتم نزع 

ساح »فارك« بموجبه في العام التالي.  
األخيرة  التطورات  تبدو  ال  األسباب  ولهذه 
فترة  بل هي حصيلة  مفاجئة،  البلدين  بن 
طويلة من التراكمات السلبية بن الطرفن، 
والتي تتمحور أساسا حول عاملن: تاريخي 
وســـيـــاســـي. فـــي الـــتـــاريـــخ، تــــرك االســتــعــمــار 
ــــي ألمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــشـــاكـــل  ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ
ــا بــــن كــولــومــبــيــا  ــ ــــداهـ ــّمــــة، وإحـ ــة جــ ــدوديــ حــ
وفـــــنـــــزويـــــا. وهــــــي خـــــافـــــات تـــــطـــــورت إلـــى 
الطرفن،  بن  وعسكرية  سياسية  صدامات 
ــاوالت لــتــوقــيــع  عــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض املــــحــ
ــنــهــي الـــخـــاف. فــي املــقــابــل، أدت 

ُ
اتــفــاقــيــات ت

الحكومة  »فـــارك« على  تها 
ّ
التي شن الــحــرب 

الــحــدود  مــن  جــزء  تحويل  إلــى  الكولومبية، 
إلــــى مــنــطــقــة خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، لــدرجــة 
الـــغـــارات  ــراكــــاس وبـــوغـــوتـــا إزاء  كــ تــســاهــل 

ــال الـــحـــكـــم الـــتـــشـــافـــيـــزي فــي  ــيــ ــتــــشــــددة حــ مــ
فنزويا، خصوصا مع خلف هوغو تشافيز، 
ــكــــوالس مــــــــــــادورو، وقـــطـــعـــت الـــعـــاقـــات  ــيــ نــ
الــدبــلــومــاســيــة مـــعـــه. وســـعـــت بـــوغـــوتـــا إلــى 
استغال اتفاق السام مع »فارك« عام 2016 
حن، متهمة 

ّ
من أجل معالجة وضعية املسل

كـــراكـــاس بــإيــوائــهــم لـــضـــرب كــولــومــبــيــا. ثم 

األخـــرى،  أراضـــي  فــي  البلدين  قـــوات  تها 
ّ
شن

ـــحـــن. وعــــدا 
ّ
ــلـــى املـــســـل ــل الـــقـــضـــاء عـ ــ مــــن أجــ

الحدود  على  الخافات  فإن  البرية،  الحدود 
الـــبـــحـــريـــة، خـــصـــوصـــا بـــمـــا يــتــعــلــق بــخــلــيــج 
فـــنـــزويـــا الــغــنــي بــالــنــفــط، جــعــلــت الــطــرفــن 
فنزويا  السياسي.  االحــتــراب  مــن  فــي حالة 
الغارقة في أزمة اقتصادية قاسية، ال تنوي 
رســم الــحــدود البحرية مــع كولومبيا كــي ال 
تخسر ثروتها. في املقابل، تحتاج كولومبيا 
إلى مزيد من األمــوال لتمويل مسار السام 
الـــداخـــلـــي املــتــعــثــر، بــعــدمــا ســيــطــرت أمــــوال 
املــخــدرات على اقــتــصــادهــا. وكــل ذلــك يعني 
ــكــــاالت الـــحـــدوديـــة مــســتــمــرة  عــمــلــيــا أن اإلشــ

حتى إشعار آخر.
فـــي الــســيــاســة، اتـــخـــذت كــولــومــبــيــا مــواقــف 

ــراف بــوغــوتــا  ــتـ اتـــخـــذت مــنــحــى حــــادًا مـــع اعـ
بسلطة الــرئــيــس املــؤقــت خـــوان غــوايــدو، بل 
ــادت حــمــلــة دبــلــومــاســيــة فـــي األمــيــركــيــتــن  قــ
ــا، ســاهــمــت  ــعــــدهــ ـــام مــــــــــــادورو. بــ ـــظـ ــزل نـ ـــعــ لـ
ــق اإلدعــــــــاءات  ــ الـــســـلـــطـــات الـــكـــولـــومـــبـــيـــة، وفـ
كركاس  سّمتها  ما  تسهيل  في  الفنزويلية، 
أيار  الباد بحرًا« في مايو/  غــزو  »محاولة 

 .2020
ــر فــي  ــ ــبـــق لــلــرئــيــس الـــكـــولـــومـــبـــي أن ذكـ وسـ
فــنــزويــا تعمل  أن  املـــاضـــي،  أغــســطــس/ آب 
للحصول على صواريخ من حليفتها إيران  
وتزويد املتمردين الكولومبين بها. وأوضح 
أن »هناك معلومات من وكاالت استخبارات 
اهتماما  أن هناك  تعمل معنا، تظهر  دولية 
مــن نــظــام نــيــكــوالس مــــادورو الــديــكــتــاتــوري 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ ــــول عــــلــــى بــــعــــض الـ ــــصـ ــــحـ فــــــي الـ
إيـــران«. وقال  املتوسطة والطويلة املــدى من 
»لــم تصل بــعــد«، لكنه أكــد أن »وزيـــر الدفاع 
)الفنزويلي( فاديمير بادرينو كان مسؤواًل 
الحصول  بشأن  بإيران  فنزويا  اتصال  عن 
ــة«. وجــــــدد دوكــــــي اتــهــامــاتــه  ــلــــحــ عـــلـــى األســ
املتكررة بــأن مــادورو يحمي ويدعم أعضاء 
سابقن في جماعة »القوات املسلحة الثورية 
اتفاق  الذين يرفضون  )فــارك(،  الكولومبية« 
الـــذي تــم توقيعه فــي 2016، وكــذلــك  الــســام 
»مــســلــحــي جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي«. وفــي 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، أجـــــرت الـــقـــوات 
املسلحة الفنزويلية مناورات واسعة، نشرت 
الــــحــــدود مــع  ــنـــدي عـــلـــى  خـــالـــهـــا 7 آالف جـ

كولومبيا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اقتحام 
الكونغرس

فير بلوغ« في 20 يناير املاضي، فإن »ذهاب 
الوزارة إلدانة مشاغبي يناير 2021 بالعمل 
فـــتـــنـــة، أو تـــوجـــيـــه أي تــهــمــة  عـــلـــى إحـــــــداث 
بالرسالة  سيبعث  إلــيــهــم،  أخـــرى  سياسية 
األقــوى حــول خطورة التصرف الــذي وقــع«. 
وبــالــفــعــل، فــقــد أكـــد املــدعــي الــعــام بــالــوكــالــة 
واشنطن(  )منطقة  كولومبيا  مقاطعة  عــن 
 60« لبرنامج  مقابلة  فــي  شــيــرويــن،  مايكل 
ــت 

ّ
دقــيــقــة« عــلــى قـــنـــاة »ســــي بـــي أس«، وبــث

بــلــغــت  »األدلــــــــــة  أن  األحـــــــــد،  أمــــــس  ــــن  مـ أول 
املتهمن  بعض  بــإدانــة  تسمح  التي  العتبة 
»التآمر  ويمثل  الــفــتــنــة«.  على  بالتحريض 
إلحــــــداث فــتــنــة« جــريــمــة بــمــوجــب الــقــانــون 
القانون  مــن   2384 البند  ويــقــول  األمــيــركــي. 
يـــتـــآمـــرون  ــذيــــن  الــ األشــــخــــاص  إن   ،18 رقـــــم 
يستخدمون  أو  بالقوة  السلطات  ملعارضة 
القوة لعرقلة أو منع أو تأخير تنفيذ قانون 
لــلــواليــات املــتــحــدة، أو يــســتــخــدمــون الــقــوة 
الحــــتــــال أو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أي مـــقـــر مــلــك 

واشنطن ـ العربي الجديد

األميركي  الكونغرس  يــزال  ال  فيما 
مــنــقــســمــا حــــول »جـــنـــس املــائــكــة«، 
وُيـــؤخـــذ عــلــيــه بــحــســب املــتــابــعــن، 
وفــــي اإلعـــــام األمـــيـــركـــي، عــــدم الـــقـــدرة على 
ــداث 6 يــنــايــر/ ــ الــتــعــاطــي »وطـــنـــيـــا« مـــع أحــ

بــاقــتــحــام  املــتــمــثــلــة  الـــثـــانـــي 2021،  كـــانـــون 
السابق دونالد ترامب مقر  الرئيس  أنصار 
تنصيب  لعرقلة  واشــنــطــن،  فــي  الكونغرس 
األميركي  القضاء  يتجه  رئيسا،  بايدن  جو 
إلى تشديد اإلدانات التي تصدر تباعا بحق 
الــحــادثــة.  إثــر  اعتقلوا  حــوالــي 400 شخص 
ويرجح أن يدان الكثير من املتورطن الذين 
هم، 

ّ
العدل بالفعل دعــاوى بحق رفعت وزارة 

بتهمة التحريض على الفتنة. وقلما ذهبت 
وزارة الـــعـــدل األمــيــركــيــة فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
الفتنة،  التحريض على  إلى استدعاء تهمة 
بحق مــواطــنــن. ولــكــن، كما ذكــر مــوقــع »لو 

للدولة، يمكن إدانتهم بهذه التهمة، ويجب 
الحكم عليهم بالغرامة أو السجن ليس أكثر 

من 20 عاما، أو االثنن معا.
وكـــان شــيــرويــن أكـــد فــي يــنــايــر املــاضــي إثــر 
الكابيتول، أن مكتبه »قد شّكل قوة  أحــداث 
ضاربة... حيث إن أوامرها النافذة مني هي 
لبناء اتهامات بالفتنة، تتعلق بأشد األفعال 
شناعة التي حصلت في الكابيتول«. ولفت 
شــيــرويــن أول مــن أمــــس، إلـــى أنـــه يــمــلــك من 
األدلــــة مــا يثبت عــلــى األرجــــح هـــذه التهمة. 
ــة تتجه  األدلـ أن  »أنـــا أعتقد شخصيا  وقـــال 
نــحــو ذلـــك، وتــتــوافــق عــلــى األرجــــح مــع هــذه 
الـــعـــنـــاصـــر. أعــتــقــد أن الـــوقـــائـــع تـــدعـــم هــذه 
االتـــهـــامـــات، وأنــــه كــلــمــا مــضــيــنــا قـــدمـــا، فــإن 

وقائع إضافية ستدعم ذلك«.
وأوضح شيروين في مقابلته، أنه كان شهد 
على الحدث الدامي بتفاصيله منذ أن تسلل 
ــرامـــب، والــتــي  ــتـ ــدة لـ ــؤيــ ملـــراقـــبـــة الـــحـــشـــود املــ
تجمعت فــي ذلــك الــيــوم أمــام البيت األبيض 
فــي إطــــار حــــراك »أوقـــفـــوا ســرقــة« انــتــخــابــات 
3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي. وقــــال: 
ألبسة تكتيكية.  فــي  أنـــاس  »الحــظــت وجـــود 
ويرتدون  العسكرية،  الخوذ  يضعون  كانوا 
ــفـــار )الـــعـــســـكـــريـــة(«، مــضــيــفــا أن  ــتــــرات كـ ســ
»هـــؤالء األشــخــاص غــــادروا التجمع بــاكــرًا«. 

الــعــدل دانـــت حــتــى اآلن أكثر  ــد أن وزارة  وأكـ
مـــن 400 شــخــص، مـــن بــيــنــهــم املـــئـــات بتهمة 
االعتداء على املمتلكات العامة وعلى ضباط 
ــن، مــنــهــم الــضــابــط فـــي شــرطــة  ــ فـــي قـــوى األمـ
الــكــابــيــتــول بــريــان سيكنيك الـــذي تــوفــي في 
املـــواجـــهـــات مـــع املــشــاغــبــن. وكــــان سيكنيك 
بمادة  للرش  قد تعرضوا  آخــران  وضابطان 
كيميائية، لكن الفحص الطبي لم يثبت سبب 
وفاته. وأوضح شيروين أنه لهذا السبب، فإن 
اثنن من املتورطن جرى اتهامهما باالعتداء 
عــوضــا عــن تنفيذ جريمة قــتــل، الفــتــا إلــى أن 
ــة فــقــط مـــن الــتــوقــيــفــات  ــائـ حـــوالـــي 10 فـــي املـ
ــثـــر جـــديـــة،  تـــعـــاطـــت مــــع مــخــطــطــات تـــآمـــر أكـ
ونــفــذتــهــا مــجــمــوعــات مـــن الــيــمــن املــتــطــرف، 
مــنــهــا »حـــافـــظـــو الـــقـــســـم« و»بــــــــــراود بـــويـــز« 
و»جماعة الثاثة في املائة« )ثري برسنترز(. 
كما أعاد التأكيد أن املدعن العامن يحققون 
فــي ســلــوك تــرامــب، الفــتــا إلــى أن األخــيــر »من 
دون شك كان املغناطيس الذي جذب هؤالء، 
إذا كــان مسؤواًل جنائيا  لكن السؤال هو ما 

عّما حصل. لدينا أشخاص يتابعون ذلك«.
بــعــض  دانـــــــــت  ــد  ــ قــ ــدل  ــ ــعــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
املتورطن باالقتحام، بالتآمر ملنع املصادقة 
النهائية على فوز بايدن. وذكرت »واشنطن 
بــوســت« يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، أن املــدعــن 
العامن وجهوا اتهامات إلى 4 قيادين في 
املتطرفة،  اليمينية  بــويــز«  ــراود  »بــ جــمــاعــة 
فــــي 4 واليــــــــات، بـــالـــتـــآمـــر لــســحــق الــشــرطــة 
وعــرقــلــة عــمــل الــكــونــغــرس، كــاشــفــة بحسب 
نــص االتــهــام عــن مــحــادثــات مشفرة جديدة 
ــن بــيــنــهــم »مــتــآمــر  ــؤالء، ومــ ــ حــصــلــت بـــن هــ
ــان جـــديـــدان. وبحسب 

َ
غــيــر مــــدان« ومــوقــوف

النص، فإن »زاخ ريل )بنسلفانيا( وتشارلز 
دونوهو )نيويورك( هما من بن 60 آخرين 
ــوا عــبــر قـــنـــاة مــشــفــرة )أقـــــــدام على  ــلـ تـــواصـ
األرض(، وناقشوا هدف أحد املتهمن على 
االقتحام. وحصل  األقــل باملضي« في خطة 

التواصل في 5 يناير.
هـــذا املــوضــوع الـــذي يــمــّس بــاألمــن القومي 
األمــيــركــي مــن الــداخــل، ال يـــزال قيد املتابعة 
من كافة الوكاالت املعنية. وفي هذا اإلطار، 
طت »واشــنــطــن بــوســت«، أمــس، الضوء، 

ّ
سل

عــلــى نــظــريــات املـــؤامـــرة الــتــي تــتــغــذى منها 
الذين  من  املتطرف،  اليمن  بعض جماعات 
انقابهم  في تحقيق  ترامب  بــدور  يؤمنون 
عــلــى املــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة. ومــن 
ذلــك، ما تــّم رصــده في مدينة داالس بوالية 
تــكــســاس، حــيــث تـــّم تــوجــيــه االتــهــام إلـــى 19 
شــخــصــا بــتــهــم مــرتــبــطــة بـــأحـــداث 6 يــنــايــر، 
وهـــو أعــلــى عـــدد مــن االتــهــامــات فــي منطقة 
مكتب  باالقتحام. وبحسب  مرتبط  واحــدة، 
في  آي«  بـــي  »أف  الـــفـــيـــدرالـــي  الــتــحــقــيــقــات 
يأتون  املشاغبن  مــن  »العديد  فــإن  الــواليــة، 
مـــن الــتــيــار املــجــتــمــعــي الـــغـــالـــب، بــمــن فيهم 
3 عـــمـــاء فـــي قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، وكــولــونــيــل 
ــقــــوات الـــجـــويـــة، وعـــامـــل في  مــتــقــاعــد فـــي الــ
قطاع النفط، وممثل، وقد دفعوا بخليط من 
اإلحباطات، ومنها الغضب من االنتخابات 
األبيض،  التفوق  وأيديولوجية  الرئاسية، 
املزعومة  أنـــون  كيو  وأيــديــولــوجــيــة جماعة 
بأن ترامب سينقذ العالم من املتورطن )في 
األطفال«.  مع  بالجنس  باالتجار  واشنطن( 
السياسيون  أيضا  يغذيها  النظريات،  هذه 
املــحــافــظــون وطــائــفــة كــبــيــرة مـــن الــكــنــائــس 
ــتـــي تــلــتــقــي تــعــلــيــمــاتــهــا مــع  اإلنـــجـــيـــلـــيـــة، الـ

تأجيج »القومية البيضاء«.
ــك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة غير   ذلــ

ّ
ــل ويــجــعــل كــ

ــتــــول. فـــوســـط  ــيــ ــابــ ــكــ بــــريــــئــــة مـــــن أحــــــــــداث الــ
ــيــــق بــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــن  ــمــ ــعــ ــام الــ ــ ــســ ــ ــقــ ــ االنــ
الكونغرس  يــزال أعضاء  والديمقراطين، ال 
مختلفن حول إنشاء لجنة تحقيق خاصة 
إثــر  أنــشــئــت  الــتــي  بــالــحــادثــة، شبيهة بتلك 
أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001. في األثناء، 
ــــدت رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــــي واليــــة  أكــ
ــا، كـــاريـــن فــــان، أن املــجــلــس سيعيد  أريــــزونــ
فــرز أصـــوات االنتخابات فــي الــواليــة يدويا 
العملية  في  الثقة  وإعـــادة  التدقيق  بذريعة 

االنتخابية.

جنود كولومبيون على الحدود مع فنزويال في ربيع 2017 )فرانس برس(

جرى اإلعداد مسبقًا القتحام الكونغرس بحسب األدلة )سول لوب/فرانس برس(

يمضي تحقيق 
وزارة العدل 

األميركية بأحداث 
اقتحام مقر 

الكونغرس في 6 
يناير الماضي قدمًا، 

ومعه المالحقات 
التي تتكشف تباعًا 

عن مخططات 
ألفراد من اليمين 

المتطرف لالنقالب 
على السلطة، فيما 
قد توجه إلى عدد 

محدود منهم 
تهمة »التحريض 

على الفتنة«

رصد

اتهامات بالتحريض على 
الفتنة تالحق المتورطين

تقرير

سوابق تاريخية
عام 2010، أدين 9 

أشخاص من مليشيا 
»هوتاري« المسيحية 

بـ»التحريض على الفتنة«، 
ومحاولة قتل ضباط 

من قوات إنفاذ القانون 
في 3 واليات، بما 

فيها ميشيغن، مركز 
المليشيا. وفي 1954، 

أدين 19 شخصًا من حزب 
بورتوريكو القومي 
بالتهمة ذاتها، في 

اقتحام للكونغرس أصيب 
خالله 5 من أعضائه.

ال يزال التحقيق 
جاريًا في دور ترامب 

بأحداث الكابيتول

تصل عقوبة اإلدانة 
بالفتنة إلى 20 عامًا 

في السجن

مادورو: فنزويال سترد 
بالقوة على محاولة 

انتهاك سيادتها

في ظّل عالقات 
دبلوماسية مقطوعة 

بين الطرفين، تتدهور 
العالقات الفنزويلية ـ 

الكولومبية، خصوصًا 
بعد تجدد اشتباك 

حدودي ينذر باألسوأ
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أوروبا 
تعاقب 
الصين

الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا االتــــحــــاد 
األوروبــي، والضغوط األميركية كذلك عليه، 
مع اتخاذ واشنطن مواقف متدرجة صعودًا 
ــتـــشـــدد تـــجـــاه بـــكـــن ومـــوســـكـــو، وبـــن  فــــي الـ
الــدول  وتنظر  االقتصادية.  االتحاد  مصالح 
ــا، بعن  األوروبـــيـــة، ال سيما فــي غــرب أوروبــ
الــحــذر تــجــاه عـــودة »الــشــراكــة« مــع الــواليــات 
املتحدة ما بعد دونالد ترامب، والتناغم في 
العقوبات  هذه  تعتبر  املشترك، حيث  العمل 
تجاه الصن، خطوة إلى األمــام ملاقاة إدارة 
جــو بـــايـــدن، بــعــدمــا كـــان املــوقــف »الــعــدائــي« 
ــا مـــن قــبــل إدارة تـــرامـــب حــافــزًا  ــ تــجــاه أوروبــ
لبروكسل للتمنع عن معاقبة الصن. ويأتي 
ذلــك، فيما ال يــزال السجال قائما لدى دوائر 
القرار في القارة العجوز لكيفية مقاربة ملف 
اللذين يعدان  العاقات مع الصن وروسيا، 
التحدين االستراتيجين النظامين للغرب. 
وتشمل العقوبات األوروبية تجميدًا ألصول 
األشـــخـــاص األربـــعـــة فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــي 
وفــرض حظر على سفرهم فــي االتــحــاد، كما 
األوروبــيــة  والــشــركــات  للمواطنن  ُيــســمــح  ال 
بتقديم املساعدة املالية لهم. كذلك أدرج مكتب 
األمن العام لهيئة اإلنتاج والبناء )الحكومية( 
الــتــابــع لــإقــلــيــم، فــي الئــحــة الــعــقــوبــات، التي 

كما كان متوقعا منذ اجتماع سفراء 
دوله األربعاء املاضي في بروكسل، 
فــــــرض االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، أمـــس 
اإلثـــنـــن، خــــال اجــتــمــاع لــــــوزراء خــارجــيــتــه، 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى أربــــعــــة مـــســـؤولـــن صــيــنــيــن 
ــة حـــكـــومـــيـــة صـــيـــنـــيـــة، بــســبــب  ــئـ ــيـ وعــــلــــى هـ
»انتهاكات جّدية لحقوق اإلنسان« ضد أقلية 
مــقــاطــعــة شينجيانغ،  فــي  املــســلــمــة  اإليـــغـــور 
ــا مـــــع فــــرض  ــنــ ــزامــ شــــمــــال غــــربــــي الــــــبــــــاد، تــ
اثنن  أيضا على  املتحدة عقوبات  الــواليــات 

من املسؤولن األربعة املستهدفن.
واملــســتــهــدفــون األربـــعـــة فـــي الــصــن مـــن قبل 
ــي هـــم شـــن مــيــنــغــو، مــديــر  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
مـــكـــتـــب األمــــــــن الـــــعـــــام فـــــي اإلقــــلــــيــــم، ووانــــــغ 
ــائـــب ســكــرتــيــر لــجــنــة الـــحـــزب  جــانــشــيــنــغ، نـ
شينجيانغ  منطقة  فــي  الصيني  الشيوعي 
وسكرتير الحزب في هيئة البناء واإلنتاج في 
اإلقليم، ووانغ مينغشان، وهو أيضا مسؤول 
بــارز فــي الــحــزب، فــي اإلقــلــيــم، بــاإلضــافــة إلى 

الرئيس السابق لإقليم زو هيلن. 
أما العقوبات األميركية فشملت كا من شن 
رّدت  الفور،  مينغو ووانــغ جانشينغ. وعلى 
بكن باملثل على العقوبات األوروبية، معلنة 
ــيــــن، بينهم  فـــرض عــقــوبــات عــلــى 10 أوروبــ
الخطوة  أن  معتبرة  كــيــانــات،  و4  برملانيون 
 ســافــرًا في 

ً
األوروبـــيـــة تجاهها تعد »تــدخــا

العقوبات  لــلــبــاد«. حــرب  الداخلية  الــشــؤون 
األوروبية – الصينية هذه، والتي تعد لجهة 
الساح  حظر  فرضها  منذ  األولـــى  بروكسل 
على الصن في العام 1989 إثــر أحــداث قمع 
احــتــجــاجــات مــيــدان »تــيــانــانــمــن«، قــد تكون 
فـــاتـــحـــة لــســلــســلــة إضـــافـــيـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الــطــرفــن، ال سيما مــع تحضر  املتبادلة بــن 
ــراءات أخــــرى عــلــى خــلــفــيــة ما  ــ ــ بــروكــســل إلجـ
تخطط له بكن لتعديل النظام االنتخابي في 
هــونــغ كــونــغ. وجـــاءت العقوبات األوروبــيــة، 
ــــول ســفــراء  ــيـــرًا مــســألــة دخـ فــيــمــا تــعــقــدت أخـ
مــن االتـــحـــاد إلـــى شــيــنــجــيــانــغ، شــمــال غربي 
الصن، حيث تتهم منظمات حقوق اإلنسان 
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة بـــاحـــتـــجـــاز وتــعــذيــب 
من  أكثر  بحق  جسيمة  انتهاكات  وممارسة 
مليون مــواطــن مــن أقلية اإليــغــور، فــي مراكز 
كأكبر  نفسها  الصن  كّرست  وفيما  اعتقال. 
العام  األوروبـــي، في  شريك تجاري لاتحاد 
2020، بــتــبــادل تــجــاري قــــّدر بـــــ709 مــلــيــارات 
دوالر، فــإن هــذه الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة، التي 
ــن دول أخـــــرى،  ــيــــانــــات مــ شــمــلــت أفـــــــــرادًا وكــ
ومنها في إريتريا وليبيا وكوريا الشمالية 
ومـــيـــانـــمـــار، ال تـــــزال فـــي خـــانـــة »اإلجــــــــراءات 
والـــتـــحـــذيـــرات الــــرمــــزيــــة« بـــحـــق الـــنـــظـــام فــي 
إلــى هذه  املتابعن  من  العديد  وينظر  بكن. 
الضغوط  بن  للمواءمة  كمحاولة  الخطوة، 

ــاد. ــة لـــاتـــحـ ــيـ ــمـ ــدة الـــرسـ ــريــ ــجــ نــــشــــرت فــــي الــ
وكــان سفراء الــدول األوروبــيــة لــدى االتحاد، 
قــد تــوافــقــوا األســبــوع املــاضــي، على معاقبة 
املـــســـؤولـــن الــصــيــنــيــن، خــــال اجــتــمــاع لهم 
أوروبيون  دبلوماسيون  وأكــد  بروكسل.  في 
»رويترز«، أن الخطوة تعكس »قلقا  حينها لـ
عميقا بشأن اإليــغــور في أوروبـــا والــواليــات 
البرملان  ناقش  وبالتزامن،  وكــنــدا«.  املتحدة 
األسترالي أمس، اقتراحا إلدانة »االنتهاكات 
الصن،  قبل  من  اإلنــســان  لحقوق  املنهجية« 
موضحا أن برملانات أخرى وصفت إجراءات 

ــادة جماعية.  الــصــن ضــد اإليــغــور بــأنــهــا إبــ
ــبـــرملـــان الـــهـــولـــنـــدي قـــد لــحــق أخــيــرًا  وكـــــان الـ
بالواليات املتحدة وكندا بتصنيف انتهاكات 
بأنها  شينجيانغ،  فــي  الصينية  الــســلــطــات 

إبادة، وهو ما رفضته بكن.
ــفــــور، أعــلــنــت الـــصـــن أمـــــس، فــرض  وعـــلـــى الــ
عقوبات على 10 أوروبين، بينهم برملانيون 
وأربعة كيانات، ردًا على الخطوة األوروبية. 
بوتيكوفر،  ريــنــهــارد  املستهدفن،  بــن  ومــن 
رئــيــس وفـــد الــبــرملــان األوروبـــــي الـــى الــصــن. 
وجاء ذلك، بعد تحذير سفيرها لدى االتحاد، 
تشانغ مينغ، األسبوع املاضي، من العقوبات 
ــة«. وكـــتـــبـــت بــعــثــة الـــصـــن لـــدى  ــيــ ــدامــ »الــــصــ
االتحاد على »تويتر«: »نريد الحوار، وليس 
املــواجــهــة. ندعو االتــحــاد األوروبــــي للتفكير 
فلن  املواجهة،  البعض على  إذا أصــّر  مرتن. 
نتراجع، حيث إننا ال نملك خيارًا آخر سوى 
مينغ  واعــتــبــر  لــلــشــعــب«.  بتعهداتنا  الـــوفـــاء 
أن مــراكــز االعــتــقــال فــي اإلقــلــيــم هــي ملساعدة 
ــــن الـــتـــوجـــهـــات  املـــعـــتـــقـــلـــن عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عـ
الــراديــكــالــيــة، وهــي مشابهة ملــراكــز مــوجــودة 
املــتــحــدة،  فــي بريطانيا وفــرنــســا والـــواليـــات 
الــعــقــوبــات املــتــوقــعــة »املبنية  مــحــذرًا مــن أن 
ــا هــجــوم  ــهـ عـــلـــى أكــــاذيــــب قــــد تــفــســر عـــلـــى أنـ

متعمد على أمن ونمو الصن«.
مشابها  األوروبــــي  العقوبات  نظام  ويعتبر 
شّرع  الــذي  األميركي،  »ماغنتسكي«  لقانون 
فـــي عــهــد الــرئــيــس األمــيــركــي األســـبـــق بـــاراك 
األميركية  للحكومة  يسمح  والــــذي  أوبـــامـــا، 
تـــــراه منتهكا  ــن تــصــنــفــه أو  ــل مـ بــمــعــاقــبــة كـ
لحقوق اإلنسان، مع تجميد أصوله، ومنعه 

من دخول األراضي األميركية.
وتأتي العقوبات األوروبية الجديدة، لتلحق 
بعقوبات أخرى »خفيفة« كان فرضها االتحاد 
ضـــد الــصــن الـــعـــام املـــاضـــي، اعـــتـــراضـــا على 
بــعــض نــشــاطــاتــهــا الــســيــبــيــريــة، واســتــهــدفــت 
ــنـــن مــتــهــمــن  ــة صــيــنــيــة وصــيــنــيــن اثـ ــركـ شـ
كــاود  »عملية  سمي  سيبيري  هجوم  بدعم 
هــوبــر«، وهــدفــه ســرقــة بــيــانــات حــســاســة من 
شركات حول العالم. لكن العقوبات الجديدة 
ــاد والــصــن  ــحـ تــأتــي أيــضــا بــعــد تــوصــل االتـ
 

ّ
اتفاق استثماري ضخم ظل إلــى  قبل أشهر، 

التفاوض عليه جاريا لسنوات. لكن محللن 
لعتبة«  »تخطيا  تــكــون  قــد  الــخــطــوة  أن  رأوا 
طويلة،  لسنوات  الطرفن  بن  صامدة  ت 

ّ
ظل

حــيــث قـــد تــكــّر ســحــبــة الــعــقــوبــات املــتــبــادلــة. 
ورأى أندرو سمال، من معهد »مارشال فاند« 
األملاني، لصحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ 
بـــوســـت«، أنــهــا خــطــوة رمـــزيـــة، لــكــنــهــا تعبر 
عن أن االتحاد قادر على اتخاذ إجــراءات قد 

ترسل إشارات إلى عدد كبير من الجهات. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

دشنت أوروبا حرب عقوبات على الصين، أمس، بخطوات »رمزية«، ردًا 
العقوبات  سبحة  تكر  أن  يتوقع  فيما  اإليغور،  ضد  انتهاكاتها  على 

ضد بكين ردًا على ممارستها مع تايوان وهونغ كونغ
الحدث

بكين ترد بالمثل... 
وتدافع عن معسكرات 

اعتقال اإليغور

صنّفت دول عدة 
ممارسات الصين ضد 

اإليغور، إبادًة جماعية

رّدت بكين بالمثل 
وفرضت عقوبات على

10 أوروبيين
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توجه للتوسع في 
استخدام األدوات العقابية 

كإسقاط الجنسية

القاهرة ـ العربي الجديد

بــالــتــزامــن مـــع املــســتــجــدات الــتــي 
طـــــرأت عــلــى الـــعـــاقـــة بـــن مصر 
وتــركــيــا، طــمــأنــت أنـــقـــرة قــيــادات 
جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان املــســلــمــن املــقــيــمــن فــي 
األراضــــــي الــتــركــيــة واملـــــاك والــعــامــلــن في 
وســــائــــل اإلعــــــــام املــــعــــارضــــة، بــــعــــدم طـــرح 
مسألة تسليمهم إلى القاهرة. وفي السياق، 
ــادت مـــصـــادر قــضــائــيــة وأمــنــيــة مصرية  أفـــ
 مــســألــة تسليم 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــــأن لــــ

املــصــريــن املــعــارضــن املــقــيــمــن فـــي تركيا 
أو قطر، ســواء كانوا »مطلوبن« على ذمة 
يعتبرهم  أو  معينة،  قضايا  فــي  تحقيقات 
القضاء املصري »هاربن« من تنفيذ أحكام 
ــات  ــويــ جــنــائــيــة غــيــابــيــة »لـــيـــســـت مــــن األولــ
املقابل،  الحاكم«. لكنهم في  املطلقة للنظام 
ــاالت مـــعـــدودة  ــ طـــرحـــوا اســـتـــثـــنـــاءات فـــي حـ
ــادرة »تــرتــبــط مــبــاشــرة بــقــضــايــا كــبــرى  ــ ونــ
صــــدرت فــيــهــا أحــكــام قــضــائــيــة مـــشـــددة، أو 
تــرغــب األجـــهـــزة االســتــخــبــاراتــيــة واألمــنــيــة 
فــي الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات بعينها من 

املتهمن فيها املوجودين خارج الباد«.
ــادر أن تــصــفــيــة املــشــاريــع  ــافــــت املــــصــ وأضــ
اإلعــامــيــة املــعــارضــة لــلــنــظــام، الــتــي أثبتت 
الــرأي العام  نجاحًا كبيرًا في الوصول إلى 
ــيـــرة،  املـــصـــري فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس األخـ
أو عــلــى األقــــل الـــحـــّد مـــن أثـــرهـــا الــســيــاســي 
ما حدث  تكرار  واالجتماعي، وضمان عدم 
في تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019 و2020 
ــارزة فـــي املــفــاوضــات  ــبــ ــة الــ »تــمــثــل األولــــويــ

الدائرة مع تركيا حاليًا«. 
ــّرك هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة رغـــبـــة الــطــرفــن  ــ ــــحـ وتـ
ــقـــدم عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــعـــاون  فــــي تــحــقــيــق تـ
ــال الـــطـــاقـــة، انــطــاقــًا  االقــــتــــصــــادي فــــي مـــجـ

فــي جــرائــم مــحــددة، مــثــل اإلضــــرار بــالــدولــة 
والــداخــل، واالنتماء لجماعات  الــخــارج  من 
مــحــظــورة. لكن الــعــائــق أمـــام ســرعــة إصــدار 
هذه الصياغة يكمن في العيوب الدستورية 
املتوقع أن تتضمنها النصوص التشريعية 
املقترحة، تحديدًا بعد تعثر إصدار مشروع 
مـــشـــابـــه فــــي خـــريـــف 2017 بــســبــب عــيــوب 
مماثلة. وأشارت املصادر إلى أنه من املمكن 
إعـــــادة الــــتــــداول فـــي هــــذا املــقــتــرح بمجلس 

الـــنـــواب الــجــديــد، مــع الــوضــع فــي االعــتــبــار 
ــادة  إمـــكـــانـــيـــة امـــــتـــــداده لــيــشــمــل تـــعـــديـــل مــ
الجنسية فــي الــدســتــور، فــي خــضــّم املوجة 
الثانية املنتظرة من التعديات على دستور 
2014. في السياق، تنّص املادة السادسة من 
يولد  ملــن  »الجنسية حــق  أن  الدستور على 
ــتــــراف  واالعــ مـــصـــريـــة،  ألم  أو  مـــصـــري  ألب 
أوراقــــًا رسمية تثبت  بــه ومنحه  الــقــانــونــي 
بــيــانــاتــه الــشــخــصــيــة، حـــق يــكــفــلــه الــقــانــون 
اكتساب  شــروط  القانون  ويحدد  وينظمه، 
بذاتها  تجيز  ال  فهي  وبالتالي  الجنسية«، 
كان  إذا  خــاصــة  كعقوبة  الجنسية  إســقــاط 

حاملها ال يحمل غيرها.
ومنذ ثاث سنوات ونصف، أقرت الحكومة 
ــر الــعــدل السابق  ــده وزيـ مــشــروع قــانــون أعـ
الــوزراء  حسام عبد الرحيم، يسمح ملجلس 
»فــي حالة صــدور حكم  الجنسية  بإسقاط 
أي جماعة،  إلـــى  االنــضــمــام  قــضــائــي يثبت 

أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، 
كــانــت طــبــيــعــتــه أو شكله  أيـــًا  كـــيـــان،  أو أي 
القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل 
الـــبـــاد أو خــارجــهــا، وتـــهـــدف إلـــى املــســاس 
النظام  تقويض  أو  للدولة،  الــعــام  بالنظام 
االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي لها 
بــالــقــوة، أو بـــأي وســيــلــة مــن الــوســائــل غير 

املشروعة«.
ــيـــع قــــرار  ــى تـــوقـ ــ ــتـــطـــرق املـــــشـــــروع إلــ ــم يـ ــ ولــ
إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية لألحكام 
الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة بـــاإلدانـــة فـــي قضايا 
اإلرهــاب أو العنف أو االغتيال أو التخابر، 
بـــل تـــحـــّدث عـــن االنــضــمــام إلـــى الــجــمــاعــات 
والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. 
أيــًا تكن  وبالتالي، فــإن إصــدار أي محكمة، 
ــا الـــقـــضـــائـــيـــة، حــكــمــًا يــثــبــت صــفــة  ــهـ ــتـ درجـ
ــســقــط 

ُ
ــتـــى ت ــم، حـ ــهـ ــتـ ــلـــى مـ ــام« عـ ــمـــ ــ ــــضـ »االنـ

جنسيته.

بعد التطورات المستجدة 
في العالقات المصرية 

ـ التركية، ال تتشدد 
دوائر القرار في القاهرة 

في مسألة استعادة 
المعارضين في الخارج، 
عدا استثناءات محددة

معارضون مصريون في نيويورك األميركية، مارس 2019 )األناضول(

مـــن الــتــنــســيــق املــحــتــمــل حــــول غــــاز شــرقــي 
املتوسط. ونّبهت املصادر إلى أنه بناء على 
اعتبارات أمنية وتقارير مختلفة من وزارة 
دائــرة  لــدى  املستقرة  الــرؤيــة  فــإن  الداخلية، 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــنــذ عــام 
إجـــراءات  مــن  التخفيف  إلــى  تتجه  تقريبًا، 
املطالبة باستعادة املطلوبن، إال في أضيق 
الــحــدود. وتتضمن الــرؤيــة عــدم اتــبــاع تلك 
اإلجــــــراءات مــع املــعــارضــن غــيــر املطلوبن 
ــادر ضـــدهـــم أحـــكـــام جــنــائــيــة  أو غــيــر الــــصــ
الــتــوســع فــي املطالبة  غيابية، وأيــضــًا عــدم 
 عن 

ً
بـــعـــودة املــتــهــمــن واملــحــكــومــن، فــضــا

مقتضيات  تفرضها  معينة  أولــويــة  ــبــاع 
ّ
ات

التحقيقات فقط.
ومن األسباب التي ساقتها تقارير الداخلية 
ــتــــعــــادة  تـــعـــقـــيـــد وصــــعــــوبــــة إجـــــــــــــراءات اســ
ــيـــل املـــطـــلـــوبـــن مــــن الـــــــدول األخــــــرى،  وتـــرحـ
لتأمينهم  تنفق  التي  الباهظة  والتكاليف 
داخــــل مــصــر عــنــد تــنــقــلــهــم خــــال مرحلتي 
السجون.  فــي  وحــتــى  واملــحــاكــمــة  التحقيق 
إلــى وجــود توصيات أمنية  ويعود السبب 
القيادات  من  لكثيرين  االنــفــرادي  بالحبس 
ــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــا يــعــتــبــرونــه  ــيـ ــوانـ اإلخـ
تترتب  قــد  واجتماعية  سياسية  »خــطــورة 
بــعــد عـــودتـــهـــم وانـــدمـــاجـــهـــم مـــع الــســجــنــاء 

اآلخرين«.
ــل لـــهـــذه اإلجــــــــــــراءات، تــتــجــه دائـــــرة  ــبـــديـ وكـ
الــســيــســي حـــالـــيـــًا لــلــتــوســع فــــي اســـتـــخـــدام 
تمكنها  الــتــي  التنفيذية  العقابية  األدوات 
مـــن الــبــطــش عـــن بـــعـــد، مـــن دون اســتــعــادة 
أو حتى  تــحــقــيــقــات  إجـــــراء  أو  أي شــخــص 
مـــحـــاكـــمـــة، كـــإســـقـــاط الــجــنــســيــة، مــــع بــحــث 
إضافة تلك األداة تحديدًا إلى أحكام اإلدانة 
الغيابية ضد املوجودين بالخارج. وكشفت 
العدل بصياغة  وزارة  تكليف  عن  املــصــادر 
نتائج املناقشات املوسعة حول املقترح الذي 
طلبت دائرة السيسي دراسته، وكشفت عنه 
»العربي الجديد« في أكتوبر/تشرين األول 
املـــاضـــي، بــإســقــاط الــجــنــســيــة املــصــريــة عن 
إرهــابــيــة«،  لجماعات  »االنــتــمــاء  بـــ املتهمن 
ــيـــع عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة   عــــن تـــوقـ

ً
فــــضــــا

ــواء كــانــوا  واجــتــمــاعــيــة عليهم وذويـــهـــم، سـ
خارج أو داخل الباد، بحرمانهم من بعض 
املزايا املتاحة لباقي املواطنن مثل الضمان 

االجتماعي والتموين الحكومي.
كعقوبة  الجنسية  إسقاط  إمكانية  طرح 

ُ
وت

تكميلية، وليست كقرار صــادر من مجلس 
ــوزراء، عــن املـــدانـــن غــيــابــيــًا أو حضوريًا  ــ الــ

االستثناءات ترتبط بعدد من المتهمين والمحكومين

استعادة المصريين بالخارج ليست أولوية

9

لندن ـ العربي الجديد

أظهرت النتائج املالية لشركة أرامكو النفطية، تراجع 
حصة الحكومة السعودية من إيرادات الشركة بنسبة 
بتداعيات جائحة  متأثرة  املاضي،  العام  30% خال 
فـــيـــروس كـــورونـــا وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط الــخــام 
الــذي نشرته  البيان املالي  عامليًا. وذكــرت أرامكو في 
على موقعها اإللكتروني، أنها حولت 413 مليار ريال 
)110.1 مليارات دوالر( للحكومة السعودية في 2020 
على شكل توزيعات أربــاح ورســوم امتياز وضرائب 
على الدخل، وهو مبلغ أقل بنسبة 30.8% مما حولته 

ريـــــال. وتــشــّكــل  مــلــيــار  بــقــيــمــة 594.4  ــام 2019  عــ فـــي 
مدفوعات أرامكو مصدرًا أساسيًا إليرادات الحكومة، 
املاضي مع دخول  العام  اتسع عجز ميزانيتها  التي 
االقتصاد في حالة ركود. وتتوزع مدفوعات الشركة 
للحكومة على ثاثة بنود هي: ضرائب دخل، وريع، 
وتوزيعات األرباح. وانخفضت مدفوعات الشركة من 
ضرائب الدخل للحكومة بنسبة 51.5%، لتبلغ 72.6 
ــال خـــال 2019.  مــلــيــار ريــــال، مــقــابــل 149.8 مــلــيــار ريـ
لتبلغ   ،%51.3 بنسبة  الريع  مدفوعات  تراجعت  كما 
الفترة  فــي  ريـــال  مليار   170.3 مقابل  ريـــال  مليار   83
املناظرة. كما تراجعت مدفوعات الشركة من توزيعات 

األرباح للحكومة بنسبة 6.2% إلى 257.2 مليار ريال 
في 2020 مقابل 274.2 مليار ريــال في العام السابق 
عــلــيــه. وتـــفـــرض الــحــكــومــة الــســعــوديــة رســـومـــًا على 
يساعدها  مما  تنتجه،  نفط  برميل  كــل  على  أرامــكــو 
على تحقيق دخل إضافي عاوة على ضرائب الدخل 
وتوزيعات األرباح. وأظهرت نتائج أعمال أكبر شركة 
أرباحها  صافي  انخفاض  العالم،  في  للنفط  منتجة 
العام املاضي بنسبة بلغت 44.4% ليصل إلى 183.7 
ت 

َ
مليار ريال، مقابل 330.7 مليار ريال في 2019. وعز

إلى  أساسي  بشكل  الــربــح،  انخفاض صافي  الشركة 
مبيعاته،  حجم  ص 

ُّ
وتقل الخام  النفط  أسعار  تراجع 

ـــي هـــوامـــش األربـــــاح فـــي أعـــمـــال الــتــكــريــر 
ّ
وأيـــضـــًا تـــدن

أن الشركة  والكيميائيات. ورغــم األربــاح املحققة، إال 
حصلت العام املاضي على 90 مليار دوالر من خال 
قــــروض مــصــرفــيــة وعــبــر طـــرح ســـنـــدات، وفـــق تقرير 
لــوكــالــة بلومبيرغ األمــيــركــيــة، أمــس اإلثــنــن، مــا أدى 
إلى ارتفاع معدل صافي الدين إلى حقوق امللكية إلى 

55% في 2020 من 26% بنهاية عام 2019.
واســتــخــدمــت الــشــركــة مــعــظــم هــــذه األمــــــوال لتمويل 
ــابـــك لــصــنــاعــة  ــة سـ ــركـ ــا عـــلـــى شـ ــتـــحـــواذهـ عــمــلــيــة اسـ
الكيميائيات من صندوق الثروة السيادي السعودي 

بقيمة 69 مليار دوالر.

حصة الحكومة السعودية من إيرادات »أرامكو« تتراجع %30.8

حرب رقائق قريبًا
تــوقــعــت شــركــة »إس كــيــه هــيــنــيــكــس«، ثــانــي أكــبــر شــركــة 
تــشــهــد صناعة  أن  الــعــالــم،  فــي  الـــذاكـــرة  لتصنيع شــرائــح 
الــرقــائــق )أشـــبـــاه املــــوصــــات(، حــربــًا تــجــاريــة قــريــبــًا، في 
ظــل الــطــلــب الــعــاملــي املــتــزايــد عليها، حــيــث أضــحــى نقص 
كبرى،  اقتصادات  في  ضخمة  صناعات  يهدد  ــدادات  اإلمـ

مــنــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة. وقــــال لــي ســيــوك هـــي، الــرئــيــس 
ــا الــجــنــوبــيــة  الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، الـــتـــي تــتــخــذ مـــن كـــوريـ
ــتــــدى صـــنـــاعـــي،  ــنــ ــــاب أمـــــــــام مــ ــطـ ــ ــًا، فـــــي خـ ــيــ ــيــــســ ــرًا رئــ ــ ــقـ ــ  مـ
ــــق وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، إن مــــن املـــتـــوقـــع أن يــتــضــاعــف  وفـ
استهاك البيانات، مدفوعًا بتقنيات جديدة، مثل شبكات 

ذاتية  والسيارات  االصطناعي،  والذكاء  الخامس،  الجيل 
الــقــيــادة. ونــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، أطــلــق الرئيس 
األميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا إلجراء مراجعة حكومية 
ملدة 100 يوم، تطاول مواطن الضعف املحتملة في ساسل 

توريد الرقائق.

مصر للطيران تسعى لدعم حكومي
مصر  لشركة  التنفيذي  الرئيس  زكريا،  رشدي   قال 
دعم  على  للحصول  ستسعى  الشركة  إن  للطيران، 
جنيه  مليارات  وسبعة  خمسة  بين  يراوح  حكومي 
العام،  هذا  دوالر(،  مليون   477 ـ   318(  مصري 
الرواتب وسداد قروض خارجية  للمساعدة في دفع 

ورسوم تأجير طائرات. 
العام  خالل  العالم  أنحاء  في  الحكومات  وتدخلت 
من  تضررت  التي  الطيران  شركات  لمساعدة  الماضي 

جائحة فيروس كورونا   واستمرار قيود السفر.
خالل  رويترز،  وكالة  بحسب  للصحافيين،  زكريا  وقال 
االثنين:  أمس  اإلمارات،  في  الطيران  لقطاع  فعالية 

وهذا  النشاط،  مواصلة  ونحاول  األمر  مع  »نتعامل 
مواصلة  من  نتمكن  حتى  حكومتنا  من  بدعم 

عملياتنا« .

ارتفاع بورصة الكويت
تعامالت  ختام  في  الكويت  بورصة  مؤشرات  ارتفعت 
نمو  على  العام  السوق  مؤشر  ليغلق  االثنين،  أمس، 
 %0.58 الرئيسي  السوق  مؤشر  زاد  فيما   ،%0.36 بنسبة 

وصعد مؤشر السوق األول بنسبة %0.29.
إدارة  بيانات  وفق  سهم،  مليون   237.8 تداول  وجرى 
مليون   41.6 بقيمة  نقدية  صفقة   9184 عبر  السوق، 

دينار )133.1 مليون دوالر(.

استثمارات نفطية في السودان
 26 طرح  على  اعتزامها  السودانية  الحكومة  أعلنت 
مربعًا نفطيًا، منها 5 مربعات بحرية، لالستثمار العالمي، 
ألف   62 حوالي  من  النفطي  اإلنتاج  لرفع  محاولة  في 

برميل يوميًا حاليًا إلى 127 ألف برميل يوميًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية، 
سياسات  تبني  إلى  »تتجه  الوزارة  فإن  األحد،  مساء 
للعمل  المستثمرين  وجذب  الترويج،  لتعزيز  وإجراءات 
المتاحة«.  االستثمارية  والفرص  النفطية  المربعات  في 
مخصصة  مناطق  المستهدفة  المربعات  وتضم 
للتطوير من جانب الشركة وأخرى استكشافية واعدة، 

وفق البيان.

لقطات

قطر: صفقة »تاريخية« لتزويد الصين بالغاز
الدوحة ـ العربي الجديد

أبرمت شركة قطر للبترول اتفاقية طويلة األمد، 
لــتــزويــد الصن  بــالــتــاريــخــيــة،  الــدوحــة  وصفتها 
بــكــمــيــات ضــخــمــة مـــن الـــغـــاز ســنــويــًا، فـــي صفقة 
توسعية جديدة لقطر، التي أشار محللون في قطاع الطاقة 

إلى أنها تسعى إلى زيادة حصتها في سوق الغاز العاملي.
وقالت قطر للبترول، أمس االثنن، إنها وقعت اتفاقية بيع 
وشــراء طويلة األمــد مع شركة الصن للنفط والكيماويات 
بمليوني طن سنويًا  بموجبها  الصن  تــزود  »سينوبيك«، 
من الغاز الطبيعي املسال، مشيرة إلى أن عمليات التسليم 
ستبدأ في يناير/ كانون الثاني 2022، إلى محطات استقبال 

الشركة الصينية بموجب االتفاقية.
ووصــــف ســعــد بـــن شـــريـــده الــكــعــبــي، وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، 
االتفاقية بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تشكل بداية لشراكة 
طويلة األمـــد مــع شــركــة »ســيــنــوبــيــك«. وأضـــاف الكعبي في 
بيان نشرته »قطر للبترول« على موقعها اإللكتروني: »هذه 

لسينوبيك  األولــــى  بكونها  تتميز  ــد  األمـ طــويــلــة  االتــفــاقــيــة 
لشراء الغاز الطبيعي املسال من قطر، ويعود تاريخ شراكتنا 
الغاز الطبيعي املسال مع الصن إلى عام 2009،  في مجال 
االتفاقيات  مــن  مــن خــال مجموعة  بــتــوريــده  بــدأنــا  عندما 

املماثلة، مع عدد من شركائنا الصينين«. 
ــة قــطــر على  وأكــــد أن هـــذه االتــفــاقــيــة ســتــعــزز مــن قــــدرة دولــ
الطاقة. وتابع: »هذه  املتزايدة من  تلبية احتياجات الصن 
االتفاقية تعكس استمرار موقعنا القيادي في السوق، وثقة 
عــمــائــنــا حـــول الــعــالــم بــاعــتــبــارنــا الــشــريــك املــفــضــل لتلبية 

احتياجاتهم من الغاز الطبيعي املسال«.
ومنذ تسليم الشحنة األولــى من الغاز الطبيعي املسال في 
سبتمبر/ أيلول 2009، قامت »قطر غاز« حتى اآلن بتوريد 
أكثر من 62 مليون طن من الغاز الطبيعي املسال إلى الصن. 
ــوق الــغــاز  وتــعــتــبــر الـــصـــن مــحــركــًا رئــيــســيــًا لــلــنــمــو فـــي ســ
بيئية  ســيــاســات  الحكومة  تتبنى  حيث  املــســال،  الطبيعي 
متقدمة بشكل متزايد. ومن أجل التوسع في تصدير الغاز، 
غــاز طبيعي  نــاقــات  لتأجير  للبترول« عطاء  »قطر  دشنت 
مـــســـال مـــن أجــــل احــتــيــاجــات الــشــحــن املــســتــقــبــلــيــة لــلــشــركــة 

ووحداتها، ال سيما التوسع الذي أعلنته في اآلونة األخيرة 
ملشروع حقل الشمال. وذكــرت الشركة في بيان منفصل، أن 
العطاء سيشمل متطلبات شحن الغاز املسال من مشروعها 
املشترك »جولدن باس« لتصدير الغاز املسال في الواليات 
املتحدة. وأعلنت قطر للبترول، في فبراير/ شباط املاضي، 
أنها ستعزز إنتاج الغاز املسال بنحو 40% إلى 110 ماين 
طــن ســنــويــًا بــحــلــول عـــام 2026، فــي املــرحــلــة األولــــى لــزيــادة 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال بــحــقــل الــشــمــال، وهـــو أكــبــر 
الطبيعي املسال على اإلطــاق يجري  للغاز  مشروع منفرد 

اعتماده. 
ومـــن املــتــوقــع أن تعلن الــشــركــة عــن خــطــط تــوســعــة املرحلة 
الثانية هــذا الــعــام، مــا سيرفع طــاقــة الــغــاز املــســال إلــى 126 
مــلــيــون طـــن ســنــويــًا بــحــلــول 2027.  ووفــــق تــقــريــر لــوكــالــة 
رويترز، األسبوع املاضي، فإن قطر تسعى إلحكام قبضتها 
الــعــاملــي، حيث تعمل، وفــق محللن في  الــغــاز  على ســوق 
منافسيها ذوي  الضغط على  ــادة  زيـ على  الــطــاقــة،  قــطــاع 
تعزز  تــوســع جريئة  خــال خطط  مــن  املرتفعة،  التكاليف 

اإلمدادات على مدى السنوات العشر املقبلة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يخطئ الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بإقدامه على عزل 

محافظ البنك املركزي التركي ناجي 
آغبال من منصبه، بعد أقل من 5 
أشهر على تعيينه، باعثا برسالة 
خطيرة لألسواق العاملية واملحلية 
على حد سواء، مفادها أن النظام 

السياسي يتدخل في شؤون 
وقرارات البنك املركزي، ويتدخل 
كذلك في إدارة السياسة النقدية 

وتحديد اتجاهات سعري صرف 
العملة والفائدة بحيث ال تعبر عن 

قوى السوق وآليتي العرض والطلب 
وظرف االقتصاد وتدفقات النقد 
األجنبي، وبذلك يخالف األعراف 

املصرفية الدولية املتبعة التي تقول 
إن إدارة السلطات النقدية مهمة 
البنك املركزي وليست من مهام 

الحكومة واألنظمة الحاكمة. ويخطئ 
أردوغان ثانيا حينما يعزل ثالثة 

من محافظي البنك املركزي التركي 
خالل فترة زمنية قصيرة ال 

تتجاوز العام ونصف العام، باعثا 
برسالة أخطر لكبار املستثمرين 

الدوليني مفادها أنه ال استقرار 
داخل مؤسسة )البنك املركزي( 

املسؤولة عن دعم االستقرار املالي 
والنقدي في البالد، وأن أي محافظ 

للبنك املركزي يعمل بشكل مستقل 
وبعيد عن ضغوط السياسة 

ورغباتها سيكون مصيره العزل 
واإلقالة من منصبه كما حدث 

مع مراد أويصال، الذي أقيل من 
منصبه في نوفمبر املاضي، ومراد 

تشتني قايا الذي عزل في يوليو 
2019. ويخطئ أردوغان ثالثا 

حينما يتخيل أن كرهه ألسعار 
الفائدة املرتفعة وربطها بقضية 

الربا يعني عدم استخدام هذا 
السالح من قبل البنك املركزي في 
عالج األزمات املالية واالقتصادية 
الطارئة ومنها مكافحة التضخم 

العالي وزيادة حدة املضاربة على 
العملة الوطنية، فسالح الفائدة 
بات أحد أبرز أدوات السياسة 

النقدية التي تستخدمها كل البنوك 
املركزية في العالم، واالقتصاد 

التركي ليس بمعزل عن االقتصاد 
العاملي، خاصة أن تركيا عضو 

في مجموعة العشرين.  عزل 
أردوغان محافظ البنك املركزي 

التركي ناجي آغبال كان أحد أبرز 
أسباب التهاوي الكبير للعملة 
التركية والتي فقدت على أثره 

نحو 17% من قيمتها ليلة يوم 
األحد، وهو أعلى معدل تفقده منذ 

صيف 2018 حني فرض دونالد 
ترامب عقوبات مفاجئة استهدفت 

االقتصاد التركي وليرته. كثيرون ال 
ينكرون استهداف االقتصاد التركي 

وعملته من قبل قوى إقليمية 
ودولية، وهؤالء ال ينكرون استخدام 

هذه القوى لورقة إضعاف الليرة 
للضغط على هذا االقتصاد ونظامه 
السياسي، لكن في املقابل فإن هذا 

النظام يعطي مبررا لهذه القوى 
للتالعب في سوق الصرف التركي 
حينما يعزل أردوغان 3 محافظني 

للبنك املركزي في أقل من عام 
ونصف، رغم إشادة الحزب الحاكم 

بهم عقب توليهم منصبهم، ويحاول 
أن يفرض القواعد السياسية على 
إدارة السياسة النقدية وهو ملف 

تقني قبل أن يكون اقتصاديًا.

الليرة والتهاوي 
الكبير وخطأ 

أردوغان

Tuesday 23 March 2021
الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

بـــــدأت الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة جــنــوب 
تونس تستعيد عافيتها مستفيدة 
مـــــن اســــتــــقــــرار لـــيـــبـــيـــا ودخـــولـــهـــا 
مــرحــلــة املــصــالــحــة الــشــامــلــة، عــقــب مــصــادقــة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  حكومة  على  الــبــرملــان 
الحدودية، وألول  قــردان  إذ تسّجل مدينة بن 
مرة منذ سنوات، نشاطا تجاريا غير مسبوق 
أنتج حركة سريعة في سوق الصرف املوازية 

وارتفاع الطلب على الدوالر.
ــم ســلــطــات ليبيا 

ّ
ــام قــلــيــلــة مـــن تــســل وعــقــب أيــ

الـــرســـمـــيـــة ملـــهـــامـــهـــا، تــشــكــل مــشــهــد تـــجـــاري 
التي  التونسية  الحدودية  املناطق  في  جديد 
تعيش أساسا من التجارة البينية مع ليبيا، 

بفرعيها الرسمي وغير الرسمي.
وقال رئيس املجلس البلدي بمدينة بن قردان، 
وباقي  الحدودية  املدينة  إن  العبعاب،  فتحي 
مــــدن الـــجـــنـــوب تــعــيــش عــلــى وقــــع املــصــالــحــة 
الليبية، مــؤكــدا عـــودة الــنــشــاط الــتــجــاري في 
منذ  لــم تسّجل  عالية  إلــى مستويات  املنطقة 

ثورتي البلدين.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــبــــعــــاب، فـ وأكــــــــد الــــعــ
الجديد«، أن نسق تدفق السلع ما بني البلدين 
ســريــع ومــتــواتــر، مــشــيــرا إلـــى أن مــا بــني 300 
الجانب  مــن  يوميا  تعبر  سلع  شاحنة  و400 
الــتــونــســي نــحــو الـــســـوق الــلــيــبــيــة. واعــتــبــر أن 
كــل املـــؤشـــرات إيــجــابــيــة وتــنــبــئ بــعــودة قوية 
لــلــعــاقــات الــتــجــاريــة بـــني الــبــلــديــن فـــي ظــرف 

وجيز.
ــــى أن نــــشــــاط الـــتـــجـــارة  ــبـــعـــاب إلــ وأشــــــــار الـــعـ
أثـــر ســريــعــا عــلــى ســعــر الــصــرف فــي املــنــاطــق 
الــحــدوديــة، وذلــك بتسجيل زيـــادة فــي الطلب 
على الدوالر، وأيضا الدينار الليبي، حيث يتم 
تداول الـ100 دينار تونسية مقابل 180 دينارا 
ليبيا، مرجحا أن يتواصل النسق التصاعدي 

املــؤكــدة  الــحــاجــة  نتيجة  العملة  عــلــى  للطلب 
لــتــوريــد الــســلــع مـــن لــيــبــيــا، وال ســيــمــا السلع 
اإللكترونية التي تجد رواجا كبيرا في تونس.
املاضي،  الثاني  ومنذ شهر نوفمبر/ تشرين 
للتنفس مجددا،  تونس  اقتصاد جنوب  عــاد 
ــر  ــابـ ــعـ ــبــــر املـ ــارة عــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــتــــح الـ ــقــــب إعــــــــــادة فــ عــ
الحدودية مع ليبيا، بعد 8 أشهر من إغاقها 
ر عمليات التصدير بني البلدين في أكثر 

ّ
وتعث

من مناسبة ألسباب لوجستية وأخرى أمنية.
تــواصــل  الــعــودة ظــلــت بطيئة بسبب  أن  غــيــر 
على  البلدين  سلطات  فرضتها  التي  القيود 
املسافرين في إطار تدابير الوقاية من فيروس 
كورونا، إلى جانب املخاوف من عدم استكمال 

مسار املصالحة الليبية.
ــــدن الــحــدوديــة  ــــودة الــنــشــاط فـــي املـ وتــلــقــي عـ
بــظــالــهــا عــلــى املــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، كــمــا تمتد 
تداعياتها إلى باقي األسواق التونسية التي 

تتزود من السوق الرئيسية ملدينة بن قردان.
واعتبر الباحث االقتصادي، أيمن الوساتي، 
دليل  الــصــرف  لــســوق  السريعة  الفعل  ردة  أن 
مهم على عودة الحركة التجارية بني البلدين 
بقّوة، مرجحا أن يتواصل الطلب على الدوالر 
فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة خـــال الــفــتــرة املقبلة 

لشراء السلع من الجانبني.
أن سوق  الجديد«  »العربي  لـ الوساتي  وأكــد 

التجاري  النسق  مع  بسرعة  يتفاعل  الصرف 
فـــي املــنــطــقــة بــنــاء عــلــى املــعــطــيــات الــجــديــدة، 
وأهمها استقرار الوضع السياسي في ليبيا، 
ستتأثر  املحلية  العملة  قيمة  أن  إلــى  مشيرا 
بسبب الطلب املتزايد على الــدوالر عن طريق 

البنوك أو في السوق السوداء. 
ــار الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي إلـــى أن ارتــفــاع  ــ وأشـ
ســعــر صـــرف الــديــنــار الــلــيــبــي مــقــابــل الــــدوالر 
فــي مدة  بــاملــائــة  التونسي بنحو 5  والــديــنــار 
وجــيــزة، تــزامــن مــع بــدء تــراجــع سعر الدينار 
في سوق العملة املوازية في بن قردان مقارنة 
بـــ2.88  الـــدوالر  الــرســمــي، حيث يباع  بالسعر 

دينار تونسي مقابل سعر رسمي بـ2.76.
وقــال الــوســاتــي إن الــديــنــار التونسي حافظ 
على استقراره مدة أكثر من سنة، رغم جائحة 
ــا، مــســتــفــيــدا مـــن تــقــلــص الــطــلــب على  كــــورونــ
الواردات وضعف الحركة التجارية، فضا عن 
فــي سحب  املنظمة  الــصــرف  مكاتب  مساهمة 

العملة الصعبة من السوق املوازية.
ــــودة الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــع ليبيا  غــيــر أن عـ
ســتــهــبــط بــقــيــمــة الـــديـــنـــار الــتــونــســي مــجــددا 
تقدير  الليبي، وفــق  والــديــنــار  الـــدوالر  مقابل 
الباحث االقتصادي، مع إقبال املشترين على 

مخزون العملة في السوق السوداء. 
وســوق الــصــرف املـــوازي فــي مدينة بــن قــردان 
أكبر سوق عملة موازي في تونس، حيث يقدر 
حجم التحويات اليومية من العملة الصعبة 
إلـــى الـــخـــارج، انــطــاقــا مــن مــديــنــة بــن قــــردان، 

بأكثر من مليوني دينار.
وليبيا هي ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد 
االتحاد األوروبــي، كما كانت تحويات قرابة 
ليبيا  فــي  كــانــوا يشتغلون  ألــف تونسي   150
دينار  مليون   60 نحو   2010 سنة  قبل  تبلغ 
تونسي في الشهر، غير أن السنوات األخيرة 
لــم تــســجــل أي تــحــويــات تــذكــر وفـــق بــيــانــات 
رســمــيــة كــشــف عــنــهــا مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
ــروان الــعــبــاســي، الـــذي دعــا الــقــطــاع الخاص  مـ
إلى االستعداد للفترة القادمة للمساهمة في 

إعادة اإلعمار في ليبيا.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــرســـمـــي، تــســتــعــد حــكــومــة 
تونس، بقيادة هشام املشيشي، للقيام بزيارة 
رســمــيــة إلــــى لــيــبــيــا بــصــحــبــة وفــــد مـــن رجـــال 
األعـــمـــال لــعــقــد اتــفــاقــات رســمــيــة مـــع الــجــانــب 
الــلــيــبــي، وتــذلــيــل صــعــوبــات انــســيــاب السلع 
وحــركــة األفـــــراد بــني الــبــلــديــن، ووضــــع آلــيــات 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة تــونــســيــة - لــيــبــيــة مــشــتــركــة. 
وســتــكــون زيـــــارة املــشــيــشــي إلــــى لــيــبــيــا ثــانــي 
زيــــارة رفــيــعــة املــســتــوى مــن تــونــس لسلطات 
ليبيا الــجــديــدة بــعــد زيــــارة قـــام بــهــا الرئيس 

قيس سعيد األسبوع املاضي.

الكويت ـ أحمد الزعبي

بينما تم اإلعــان عن اكتشاف حــاالت إنفلونزا الطيور في 
ــإعـــدام نــحــو 300 ألـــف دجــاجــة  الــكــويــت وقـــيـــام الــســلــطــات بـ
وإغاق العديد من املزارع في منطقة الوفرة جنوب الكويت 
والعبدلي شمااًل، حذر مصدر من اتحاد الجمعيات التعاونية 
في الكويت من أزمة نقص في الدواجن باألسواق الكويتية 
خال الفترة املقبلة، وال سيما مع اقتراب شهر رمضان. وقال 
»العربي الجديد« إن  املصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ
هناك مخاوف من إمكانية اكتشاف حــاالت جديدة مصابة 
بإنفلونزا الطيور في العديد من املزارع املنتشرة في الباد، 
مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك سيتم إعدام مئات اآلالف 
من الــدواجــن، األمــر الــذي قد يــؤدي إلــى نقص غير مسبوق 
للدجاج فــي أســـواق الــكــويــت. وأشـــار املــصــدر إلــى أن اتحاد 
الجمعيات التعاونية قام بتوجيه الشركات بتوفير كميات 
كبيرة من الدجاج املجمد الذي يتم استيراده في الجمعيات 
االستهاكية املنتشرة في الباد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه 
تم التنبيه على الشركات لاستعداد للفترة املقبلة وزيادة 
الواردات من الدجاج، خصوصا في ظل فرض حظر التجول 
السلع واملنتجات  واملقيمني على تخزين  املواطنني  وتدافع 
ــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي الــكــويــتــي،  الــغــذائــيــة. مــن جــانــبــه، قـ
من  مخاوف  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ بهبهاني،  ناصر 
أزمة نقص في الدواجن بالكويت، خصوصا في ظل إغاق 
الــتــوريــد وفـــرض حظر التجول  الــبــاد واضــطــراب عمليات 
الــجــزئــي، الفــتــا إلــى أنــه ينبغي على الحكومة اإلســــراع في 
أزمــة مستقبلية. وأضاف  أي  لتافي  الازمة  الحلول  وضع 
يــعــتــمــدون على  املــواطــنــني واملــقــيــمــني  أن غــالــبــيــة  بهبهاني 
شـــراء الــدجــاج الـــذي يعد وجــبــة أساسية فــي الــكــويــت، وفي 
املقبلة ستكون هناك  الــفــتــرة  حــالــة حـــدوث أي نقص خــال 
أزمـــة كــبــيــرة ســتــأتــي فــي وقـــت غــيــر مــنــاســب، حــيــث فرضت 
الناطق  وكــان  شهر.  ملــدة  التجول  حظر  الكويتية  الحكومة 

الــرســمــي بــاســم الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون الــــزراعــــة والـــثـــروة 
السمكية الــكــويــتــيــة، طـــال الــديــحــانــي، قــد أعــلــن عــن ظهور 
الــدواجــن، مشيرا  مــزارع  الطيور في بعض  مــرض إنفلونزا 
إلى أن الهيئة اتخذت اإلجــراءات الصحية البيطرية املتبعة 
بــهــذا الــخــصــوص، وتـــم تطبيق خــطــة الـــطـــوارئ بخصوص 
مواجهة مرض إنفلونزا الطيور. وأضــاف الديحاني أنه تم 
إباغ الجهات الرسمية األخرى في الدولة من أجل التعاون 
الــجــائــحــة والسيطرة  الــجــهــود للقضاء عــلــى هـــذه  وتــكــاتــف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه على  عليها. وأكـــد مــصــدر حكومي لـــ
الــرغــم مــن إغــــاق الــعــديــد مــن املـــــزارع وإعـــــدام مــئــات اآلالف 
املبالغة بشأن  املــرض، ال يجب  الدجاج تجنبا النتشار  من 
ــيــــرة عــلــى الـــســـوق املــحــلــي أو على  تــأثــيــر اإلجـــــــــراءات األخــ
إنــتــاج الـــدواجـــن الــحــيــة أو الــبــيــض الــتــي تــمــر بــفــتــرة إنــتــاج 
املــزارع بتطبيق  كبيرة، مشددا على ضــرورة قيام أصحاب 
الحيوانية  الثروة  االشتراطات الصحية والوقائية لحماية 
ــال املـــصـــدر، الــــذي رفـــض الكشف  مـــن األمـــــراض املــعــديــة. وقــ
عن اسمه، أن فرق الرصد التابعة لــوزارة الزراعة والهيئات 
الحكومية الكويتية املختلفة قامت باتخاذ إجراءات وقائية 
ملنع انتشار املــرض، كما تقوم بعمليات تفتيش يومية في 
كافة املزارع باملناطق الكويتية، وخصوصا منطقتي الوفرة 
املـــزارع، اإلســراع  القائمني على  والعبدلي. كما دعــا املصدر 
فــي اإلبـــاغ عــن أي حــالــة اشتباه أو إصــابــة مــن أجــل القيام 
بـــاإلجـــراءات الــازمــة بشكل ســريــع ومــنــع تفاقم اإلصــابــات. 
الكويتي عمر  االقــتــصــادي  الباحث  آخــر، طالب  على جانب 
الـــرشـــيـــدي، الــحــكــومــة بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــاجــلــة لــطــمــأنــة 
الدجاج  املواطنني واملقيمني بشأن توافر كميات كبيرة من 
ــراء إعــــدام مئات  والــبــيــض، وعـــدم تــأثــر األســــواق والــبــاد جـ
ــزارع الــعــبــدلــي والـــوفـــرة. كــمــا دعــا  اآلالف مــن الــدجــاج فــي مــ
الرشيدي الحكومة ممثلة في هيئة الزراعة ووزارة التجارة 
والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية إلى االستعداد ألي 

طارئ قد يحدث خال الفترة املقبلة.

تونس: انتعاش التجارة 
مع ليبيا وإقبال على الدوالر

إجراءات وقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور )ياسر الزيات/فرانس برس(انعكاسات إيجابية على األسواق التونسية بعد زيادة التجارة مع ليبيا )ياسين قائدي/األناضول(

إنفلونزا الطيور ُتنذر بأزمة دواجن

عقب أيام قليلة من 
تسلّم سلطات ليبيا 

الرسمية لمهامها، تشكل 
مشهد تجاري جديد 

في المناطق الحدودية 
التونسية، إذ زاد عبور 

الشاحنات وقفز حجم 
تبادل السلع

الفطيم تتوقع زيادة 
مبيعاتها في مصر

قال أشرف عز الدين، العضو املنتدب 
لشركة الفطيم العقارية اإلماراتية، أمس 

االثنني، إن شركته تتوقع زيادة مبيعاتها 
في مصر بني 10 و15 باملئة في 2021 من 

نحو ثالثة مليارات جنيه )191.3 مليون 
دوالر(، في 2020.

وأضاف عز الدين، لرويترز، على هامش 
مؤتمر صحافي عقدته الشركة بمشروع 
كايرو فستيفال سيتي التابع لها شرقي 
القاهرة: »نعمل في 12 مشروعا سكنيا 

وإداريا وترفيهيا في وقت واحد هذا العام، 
ونتوقع أن ننتهي من ثالثة مشروعات 
منها بنهاية هذا العام. أول مشروع هو 
أوريانا 2، ويتألف من نحو 200 فيال 

باستثمارات مليار جنيه، وثاني مشروع 
بوديوم عبارة عن مبان إدارية بكلفة ثالثة 

مليارات جنيه، واملشروع الثالث أوريانا 
1 عبارة عن عدد محدود من الفيالت 

باستثمارات 200 مليون جنيه«. واملشاريع 
كلها ضمن كايرو فستيفال سيتي الذي 
تملكه الشركة ويمتد على مساحة ثالثة 

ماليني متر مربع شرقي القاهرة. وقال عز 
الدين إن الشركة طورت »ما يصل إلى 70 

باملئة من أرض املشروع، وسننتهي من 
النسبة الباقية بنهاية 2023«.

ارتفاع معدل التضخم في 
المغرب

قالت مندوبية التخطيط في املغرب، أمس، 
إّن مؤشر أسعار املستهلكني )التضخم( 

في البالد ارتفع 0.3% على أساس سنوي 
في فبراير/ شباط. أضافت املندوبية أّن 
أسعار السلع غير الغذائية زادت %0.9، 
وأّن أسعار األغذية هبطت 0.8%. وعلى 

أساس شهري ارتفع املؤشر 0.1%. وزاد 
التضخم األساسي، الذي يستثني أسعار 

السلع املتقلبة، 0.2 على أساس شهري وزاد 
0.6% على أساس سنوي. وعلى أساس 

شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا 
بنسبة 0.1% خالل فبراير 2021، باملقارنة 
مع الشهر الذي سبقه. وأدت عمليات الغلق 

الواسعة واملمتدة في املغرب إلى تضرر 
مداخيل األسر والشركات، ونجمت عنها 

إعادة ترتيب لألولويات االستهالكية، 
وسط مساع حكومية لتحفيز االستهالك 

وزيادة الطلب. وتعول الحكومة املغربية على 
االستهالك املحلي لتقليص تداعيات جائحة 

فيروس كورونا الجديد على مختلف 
األنشطة االقتصادية في الدولة.

تقلص فائض المعامالت 
الجارية لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك املركزي األوروبي 
أمس االثنني، أن فائض ميزان املعامالت 
الجارية ملنطقة اليورو تقلص في يناير/ 

كانون الثاني بسبب عجز أكبر في الدخل 
الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة 

مثل تحويالت املغتربني والضرائب. وسجل 
التكتل الذي يضم   19   دولة فائضا في ميزان 

املعامالت الجارية قدره   30.5   مليار يورو 
في يناير/ كانون الثاني، انخفاضا من   36.7   
مليار يورو في ديسمبر/ كانون األول ولكن 

ارتفاعا من   15.9   مليار يورو ُسجل في 
العام السابق، وفقا لألرقام املعدلة. واستنادا 

إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى 
  5.8   مليارات يورو من   51.9   مليار يورو، مما 

يعكس تقلبات مماثلة ُسجلت في الشهر 
األول من السنوات السابقة.

الصين نحو إتمام إصالح 
حوكمة الشركات

تعتزم الصني إكمال إصالح حوكمة 
الشركات اململوكة للدولة بنهاية العام 

الجاري، مع االنطالقة القوية لخطة عمل 
إصالح الشركات اململوكة للدولة )2020-

2022(. وخالل اجتماع عقد مؤخرا، 
قال ونغ جيه مني، نائب رئيس مكتب 

املجموعة القيادية بمجلس الدولة إلصالح 
الشركات اململوكة للدولة، إن إصالح حوكمة 

الشركات اململوكة للدولة له أهمية بالغة في 
مواصلة دفع التكامل بني هذه الشركات 

واقتصاد السوق، إلى جانب حفز حيوية 
تلك الشركات وزخم تطورها. وأضاف أن 

إصالح حوكمة الشركات يهدف إلى تعزيز 
الكيانات السوقية املستقلة، مع تحسني 

الهيكل اإلداري وآلية العمليات املوجهة نحو 
السوق، داعيا إلى بذل الجهود إلدارة هذا 

التحول وتجنيب أصول الدولة تكبد خسائر. 
وتعد الشركات اململوكة للدولة أطرافا 

فاعلة في الجبهات الصناعية ذات األهمية 
االستراتيجية في الصني.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

400
البلدي  المجلس  رئيس  قال 
بمدينة بن قردان الحدودية 
بين  ما  إن  العبعاب  فتحي 
300 و400 شاحنة سلع تعبر 
التونسي  الجانب  من  يوميا 
واعتبر  الليبية.  السوق  نحو 
تنبئ  ــرات  ــؤش ــم ال ــل  ك أن 
للعالقات  قــويــة  بــعــودة 

التجارية بين البلدين.

تقارير عربية

الكويتأسواق

ســـــمـــــح الــــــرئــــــيــــــس الــــــجــــــزائــــــري 
ــون، لــلــحــكــومــة  ــ ــبـ ــ عـــبـــد املـــجـــيـــد تـ
ــي  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــتـــــرخـــــيـــــص االسـ
ــيـــراد الـــلـــحـــوم خــــالل شهر  ــتـ السـ
رمــــــضــــــان، لـــتـــمـــويـــن حـــاجـــيـــات 
الــســوق واملــواطــنــني خــالل الشهر 
الفضيل، وضبط األسعار خاصة 
ــة ألســـعـــار  ــ ــوازيـ ــ ــل أزمــــــة مـ ــي ظــ فــ
وتمنح  البيضاء.  واللحوم  الدجاج 
في  النشطني  للموردين  الحكومة 
كل الواليات خالل أيام، تراخيص 
ــيــــراد الــلــحــوم  ــتــ اســتــثــنــائــيــة الســ
مـــن الــــخــــارج، بــعــدمــا كــــان تــبــون 
قـــد مــنــع مــنــذ تــســلــمــه الــحــكــم في 
 ،2019 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
توريد  الوبائية،  األزمــة  بداية  ومــع 
املــنــتــجــات الـــتـــي يــمــكــن تــوفــيــرهــا 
املحليني.  واملنتجني  املزارعني  من 
وتقدر احتياجات الجزائر سنويا 
من اللحوم ما يقارب 150 مليون 
بــحــاجــيــاتــهــا من  وتـــتـــزود  دوالر، 
واألرجنتني  الــبــرازيــل  مــن  اللحوم 

والهند والسودان.

الجزائر توفر 
اللحوم 

استعدادًا 
لرمضان عّمان ـ زيد الدبيسية

حذرت املفوضية السامية لشؤون الاجئني 
في األردن ونشطاء في مجال دعم الاجئني 
ــن انــــحــــدار األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة لــاجــئــني  مـ
السوريني في األردن، بسبب جائحة كورونا 
ــر تــنــفــيــذ خــطــط الــدعــم  ــأخـ وتــداعــيــاتــهــا وتـ
املــوجــهــة لــهــم. وقـــالـــت املــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لشؤون الاجئني في األردن إن االحتياجات 
اإلنسانية لاجئني السوريني ما تزال قائمة 
الناتج عن جائحة كورونا،  الفقر  مع تزايد 
وهناك خطر متزايد من تأخر خطط التنمية، 
والــــتــــي مــكــنــت الـــاجـــئـــني مــــن إعــــــــادة بــنــاء 
األردنــي  االقــتــصــاد  فــي  واملساهمة  حياتهم 

وطنهم.  اآلن  يعتبرونها  التي  واملجتمعات 
وأضافت املفوضية في تقرير لها بمناسبة 
ــة الــســوريــة:  مـــرور عــشــر ســنــوات عــلــى األزمــ
»بينما يتطلع األردن والعالم نحو التعافي 
ــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي مــــن الــجــائــحــة  االجـ
تدعو األمم املتحدة إلى إدراج الاجئني في 

هـــذه الــجــهــود«. ويــبــلــغ عـــدد الــســوريــني في 
مــلــيــون شــخــص يعيش  األردن حــوالــي 1.3 
بــعــضــهــم فـــي مــخــيــمــات أقــيــمــت خصيصا 
املــدن والقرى  لهم، واآلخـــرون يتوزعون في 
ــاد الــصــمــادي،  ــ ــــال زيـ ومــنــاطــق الـــبـــاديـــة. وقـ
ــم  ــال دعــ ــ ــجـ ــ الـــــــــذي يـــعـــمـــل مــــتــــطــــوعــــا فــــــي مـ
الــاجــئــني الــســوريــني، وتــحــديــدا فــي منطقة 
املـــفـــرق الــتــي تــحــوي مــخــيــم الـــزعـــتـــري أكــبــر 
مــخــيــمــات الــاجــئــني الــســوريــني فــي األردن، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن األوضــــاع املعيشية  لـــ
لاجئني السوريني في انحدار كبير بسبب 
ترتبت عليهم في ظل جائحة  التي  األعباء 
املوجهة  املساعدات  حجم  وتراجع  كورونا، 
لــهــم وصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى فـــرص عمل 

ــو جـــزئـــيـــة بــســبــب تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة.  ــ ولـ
املـــخـــاوف تتمحور  أن  الــصــمــادي  ــاف  ــ وأضـ
حــول مواصلة األوضــاع املعيشية لاجئني 
السوريني االنحدار أكثر خال الفترة املقبلة، 
مع تراجع املساعدات واملتطلبات اإلنسانية 
النفقات ملواجهة  املاسة ملزيد من  والحاجة 
ــاء، والـــتـــشـــغـــيـــل وتــــمــــكــــني الـــاجـــئـــني  ــ ــ ــوبـ ــ ــ الـ
ــتـــي مــن  فــــي بـــعـــض املــــجــــاالت اإلنـــتـــاجـــيـــة الـ
املــمــكــن إعــانــتــهــم عــلــى تــوفــيــر االحــتــيــاجــات 
األســاســيــة ولــو بالحد األدنــــى. وقـــال ممثل 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــني في 
األردن، دومينيك بارتش: في حني أن الحل 
الاجئني  بــعــودة  سيسمح  الــذي  السياسي 
أثناء  لكن  النهائي،  الهدف  إلــى سورية هو 
بقائهم في األردن يجب علينا ضمان توفر 
فـــرص كــافــيــة لــاجــئــني جــنــًبــا إلـــى جــنــب مع 
األردنيني حتى يكونوا أعضاء منتجني في 

املجتمع.
ــتـــعـــاون الـــدولـــي  ــر الــتــخــطــيــط والـ ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
األردنــــــــــي، نــــاصــــر الــــشــــريــــدة، فــــي تــصــريــح 
ــه بـــهـــدف تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــي  ــ ــرا أنـ مــــؤخــ
الجهود املبذولة من قبل الحكومة األردنية 
ملجابهة تفشي وبــاء كــورونــا بني الاجئني 
الــســوريــني املــقــيــمــني داخــــل املــخــيــمــات وفــي 
وزارة  تـــعـــمـــل  املـــســـتـــضـــيـــفـــة،  ــعـــات  ــمـ ــتـ املـــجـ
مع  بالتنسيق  الدولي  والتعاون  التخطيط 
الــوزارات واملؤسسات الحكومية ومنظمات 
األمم املتحدة والجهات املانحة على تحديث 
السورية  لألزمة  األردنــيــة  االستجابة  خطة 
للفترة 2021-2023، وذلك ملراجعة األولويات 
الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا والحد 
من أثر استضافة الاجئني السوريني ودعم 

املجتمعات املستضيفة. 
وخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 
ــا بــجــهــد تــشــاركــي بـــني ممثلني  تـــم إعــــدادهــ
ــوزارات واملــؤســســات الــحــكــومــيــة ذات  ــ عــن الــ
الــعــاقــة، ومــنــظــمــات األمـــم املــتــحــدة والـــدول 
بحجم  الحكومية  غير  واملــنــظــمــات  املــانــحــة 

مقدر بحوالي 6.6 مليارات دوالر.
ــدار الـــعـــام  ــ ــلـــى مــ ــــه وعـ وقــــالــــت املـــفـــوضـــيـــة إنـ
املــاضــي أظــهــر إدراج الــاجــئــني فــي برنامج 

االســتــجــابــة الــصــحــيــة والــتــطــعــيــم الــوطــنــي 
األردني لـ كورونا أنه إذا تم شمول الجميع، 
فــيــمــكــنــنــا أن نــصــبــح أقــــــوى مـــًعـــا وتــشــيــد 
من  لكونها  األردن  بحكومة  املــتــحــدة  األمـــم 
التي قامت بإعطاء  العالم  فــي  الـــدول  أوائـــل 
ريــادة عاملية في  اللقاح لاجئني، وأظــهــرت 

استضافة الاجئني.
وبمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، 
دعــت األمـــم املتحدة فــي األردن، بما فــي ذلك 
ــم املــتــحــدة الــســامــيــة لــشــؤون  ــ مــفــوضــيــة األمـ
ومنظمة  واألونــــروا  واليونيسيف  الاجئني 
وبرنامج  واليونسكو  للمرأة  املتحدة  األمــم 
األغذية العاملي، الحكومة األردنية واملجتمع 
ــة الـــتـــضـــامـــن  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــب ملـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـــــــدولـــــــي والـ
ــئــــني. ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــخــبــيــر  مــــع الــــاجــ
»الـــعـــربـــي  ــــش، لــــ ــايـ ــ ــام عـ ــســ االقـــــتـــــصـــــادي، حــ
الـــجـــديـــد« إن األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة لــاجــئــني 
مــن  ــعــــب  أصــ ــاتــــت  بــ األردن  ــــي  فـ الــــســــوريــــني 
املاضي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، 
حيث فقدت أعداد كبيرة منهم فرص عملهم 
وتراجعت في ذات الوقت املعونات اإلنسانية 
الــدولــيــة املــقــدمــة لــهــم. وأضـــاف أن متطلبات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ارتــفــعــت لــــدى الــاجــئــني، 
إضافة إلى تأثرهم كحال األردنيني بإجراءات 
الــحــظــر الــشــامــل والـــجـــزئـــي وإغـــــاق الــعــديــد 
مــن الــقــطــاعــات فــي إطـــار اإلجـــــراءات املتخذة 
ــا. وأكــــد عــايــش أن  لــلــوقــايــة مــن وبــــاء كـــورونـ
بمسؤولياته  الــقــيــام  عليه  الــدولــي  املجتمع 
تـــــــجـــــــاه الــــــاجــــــئــــــني الـــــــســـــــوريـــــــني وزيـــــــــــــادة 
لــهــم. وأكـــد ممثل  املقدمة  الــدعــم  مخصصات 
برنامج األغذية العاملي واملدير للبرنامج في 
األردن، ألبرتو كوريا مينديز، أن انعدام األمن 
الــغــذائــي بــني الــاجــئــني هــو األعــلــى اآلن منذ 
أن بدأت العائات في القدوم من سورية قبل 
األغذية  برنامج  لتقديرات  ا 

ً
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الــعــاملــي. ويــعــانــي ربـــع الــاجــئــني فــي جميع 
أنحاء األردن من انعدام األمن الغذائي و%65 
على حافة انعدام األمن الغذائي، وهي زيادة 
كبيرة بسبب تفشي الوباء. وتشكل مساعدة 
ــة الــعــاملــي بــالــفــعــل 60% من  بــرنــامــج األغـــذيـ

إجمالي دخل األسر.

الصادرات أمام تحدي ضريبة الكربونانحدار معيشة الالجئين السوريين في األردن

)Getty( الالجئون يعانون من مصاعب عديدة بسبب تراجع المساعدات

الرباط ـ مصطفى قماس

منتجاته  تخليص  نحو  املغرب  يتجه 
من الكربون، حتى يتسنى له التصدير 
إلى االتحاد األوروبي، الذي بلور خطة 
نــحــو فــــرض ضــريــبــة عــلــى الـــصـــادرات 
التي تستعمل في اإلنتاج طاقات غير 

الطاقات املتجددة.
األوروبــيــة  البلدان  من  العديد  وعمدت 
إلى اتخاذ قرار يرمي إلى التوجه نحو 
املستوردة  املنتجات  على  سن ضريبة 
ــربـــون، حيث  ــكـ مــتــمــثــلــة فـــي ضــريــبــة الـ
بواسطة  املنتجات  جميع  على  تطبق 

طاقة أخرى غير الطاقات املتجددة.
ــى قـــرارا 

ّ
ــان الــبــرملــان األوروبــــــي تــبــن وكــ

لـــه عـــاقـــة بـــآلـــيـــات تــكــيــيــف انــبــعــاثــات 
الكربون في الحدود بما يوافق منظمة 
التي  الفكرة  أن  علما  العاملية،  التجارة 
املاضي  الــقــرن  مــن  للتسعينيات  تعود 
الــرامــيــة إلـــى فـــرض ضــريــبــة الــكــربــون، 
اتفاق  التي ال تطبق  البلدان  تستهدف 
باريس. ويــراد من اتفاق باريس، الذي 
بالعاصمة  املناخ  قمة  يه في 

ّ
تبن جرى 

فـــي 2015، والــــذي  بـــاريـــس  الــفــرنــســيــة 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر/ ــز الـــتـــطـــبـــيـــق فـ ــيـ دخــــــل حـ
مــن  الـــــحـــــد   ،2016 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ تــــشــــريــــن 
انــبــعــاثــات الــكــربــون إلـــى مــســتــوى دون 
2 فــي املــائــة وحــتــى 1.5 درجـــة، مقارنة 

باملستوى السابق للتصنيع.
وأكد املركز املغربي للظرفية، في دراسة 
السوق  فــي  املغربية  الــصــادرات  أن  لــه، 
األوروبية، يجب أن تراعي تدبيرا غير 
جــمــركــي لـــه عـــاقـــة بــبــصــمــة الــكــربــون، 
إن عدم مراعاتها سيفرض على  حيث 
املصدرين أداء ضريبة إضافية متمثلة 

في ضريبة الكربون.
فـــــــرض ضـــريـــبـــة  املـــــركـــــز أن  ويـــــاحـــــظ 
الــكــربــون مـــن قــبــل االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
يــمــثــل نـــوعـــا مـــن الــتــحــدي لــلــصــادرات 
الــبــلــدان املنافسة  املــغــربــيــة، خــاصــة أن 
بدأت تستعد لذلك التدبير، عبر ماءمة 

في  األوروبــــي  التوجيه  مــع  منتجاتها 
مجال انبعاث الغازات الدفيئة.

ــه يــــرى أن املـــغـــرب يــتــوفــر على  غــيــر أنــ
التي  املــتــجــددة  الــطــاقــات  استراتيجية 
بلورها منذ عــدة سنوات، حيث يمكن 
أن تــســاعــده عــلــى االســتــجــابــة للتدبير 
األوروبي الخاص بخلو الصادرات من 
الــذي وضع  الوقت نفسه  الكربون، في 
االقتصادي  النمو  يستهدف  برنامجا 

األخضر.
ــة  ــ ــيـ ــ ــت بــعــثــة املـــفـــوضـــيـــة األوروبـ ــانــ وكــ
فـــي الـــربـــاط أشـــــارت إلــــى أن املـــبـــادالت 
ــة بــــــني املــــــغــــــرب واالتــــــحــــــاد  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
األوروبــــي وصلت إلــى 35 مليار يــورو 
فــي الــعــام املـــاضـــي، حــيــث يتشكل ذلــك 
املبلغ من 15 مليار يــورو من صــادرات 
ــــي  املــمــلــكــة فـــي اتـــجـــاه االتـــحـــاد األوروبـ

و20 مليار يورو واردات املغرب منه.
وتمثل الــتــجــارة بــني املــغــرب واالتــحــاد 
ــة مــن  ــائــ ــوالــــي 60 فــــي املــ األوروبــــــــــي حــ
املبادالت التجارية للمملكة مع العالم، 
حيث يعتبر املغرب أول شريك لاتحاد 
فــي جــنــوب الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، 

حسب تقرير البعثة.
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة والـ ــاعــ ــنــ وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــصــ
واالقتصاد األخضر والرقمي، عّبر عن 
ارتــيــاحــه لــعــمــل املــمــلــكــة عــلــى مــشــروع، 
املتجددة  الــطــاقــة  اســتــهــاك  فــي  يتمثل 
مـــن أجـــل تــحــســني تــنــافــســيــة املــنــتــجــات 

املغربية.
ويعتبر مراقبون أنه، بغض النظر عن 
ســعــي الــبــلــدان األوروبــــيــــة إلـــى الــتــوفــر 
إال  الــكــربــون،  مــن  على منتجات خالية 
أنها تسعى إلى نوع من الحمائية، ما 
يفرض على الصناعة املغربية ماءمة 
تطورها مع عدم التخلص من الكربون.

ويــتــوفــر املـــغـــرب عــلــى خــطــة متقدمة 
فــي مــجــال إنــتــاج الــطــاقــات املــتــجــددة، 
إلــــى   2030 أفـــــــق  ــــي  فــ يـــســـعـــى  ــيــــث  حــ
إنـــتـــاج حـــوالـــي نــصــف الــكــهــربــاء عبر 
الطاقات املتجددة، حيث وضعت عدة 

الريحية  الطاقات  الستغال  مشاريع 
ــغـــرب  ــلـــى املـ ــة. ويــــطــــرح عـ ــيـ ــمـــسـ والـــشـ
تــلــك الطاقة  تــحــد يتمثل فــي تــحــويــل 
ــاطـــق الــصــنــاعــيــة  ــنـ املــــتــــجــــددة إلـــــى املـ
بأسعار تنافسية، خاصة أن استعمال 
تــلــك الـــطـــاقـــة ســيــفــضــي إلــــى تقليص 
الفاتورة الطاقية التي تشكل أحد أهم 

مكونات إنفاق الصناعة.
أنه  بوطيبة،  االقتصادي على  ويعتبر 
مــهــمــا كـــانـــت االعـــتـــبـــارات الـــتـــي تــحــرك 
ــيـــني عــنــدمــا يــفــرضــون ضريبة  األوروبـ
الـــكـــربـــون، فــإنــه يــتــوجــب عــلــى اململكة 
االنخراط في هذا املنحى، على اعتبار 
أن االتحاد األوروبي يعتبر أهم شريك 

تجاري للمملكة.
»العربي  ويشير بوطيبة، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن املغرب بدأ في مراعاة 
الجوانب ذات الصلة بالبيئة في العديد 
مــن السلع والــخــدمــات، وهــو مــا يؤشر 
إلــيــه االعــتــمــاد عــلــى عــامــات خــضــراء، 
مـــشـــددا عــلــى أن ذلــــك يـــراعـــي املــعــايــيــر 
املــغــرب من  الــتــي يحاكيها  األوروبـــيـــة 

أجل تعزيز حضوره في تلك السوق.
وتــبــنــى املــغــرب اســتــراتــيــجــيــة »تطوير 
السياسة  تندرج ضمن  التي  أخــضــر«، 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، حـــيـــث تـــعـــد بـــمـــســـاعـــدات 
ملواكبة الشركات الصغيرة واملتوسطة 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة جـــــدا، عــلــمــا أن 
تقليص  إلــى  ترمي  االستراتيجية  تلك 
التلوث الصناعي ودعم بروز صناعات 

خضراء.
معوقات  املغربية  الــصــادرات  وتــواجــه 
عــــديــــدة، لــيــس فــقــط مـــن دول االتـــحـــاد 
ــــي، بــل امــتــدت إلــى دول أخــرى،  األوروبـ
إذ أصـــــــدرت لــجــنــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة 
ــة قـــــــــــرارًا، فـــــي مـــــــــــــارس/آذار  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
ــا جــمــركــيــة  ــ ــــومـ ــفــــرض رسـ الــــــجــــــاري، يــ
مــن  األســــمــــدة  واردات  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــافـ إضـ
املغرب، وهو ما دفع الحكومة املغربية 
ــــل مـــواجـــهـــة هـــذه  ــــى الـــتـــحـــرك مــــن أجـ إلـ

اإلجراءات.

المغربمال وناس

كورونا أحال أعدادًا 
كبيرة من السوريين 

إلى البطالة
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اقتصاد

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــتـــركـ ــــرة الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا تـــصـــبـــح الـ ــ ــمـ ــ ربـ
وارتـــفـــاع مــعــدل التضخم وهـــروب 
ــاعــــب جــــديــــدة  ــتــ املــــســــتــــثــــمــــرون، مــ
لالقتصاد التركي املقّدر حجمه بنحو 761.8 
مــن مقاومة  اآلن  مــلــيــار دوالر، وتــمــّكــن حــتــى 
ــا الــــتــــي ضـــربـــت  ــ ــــورونــ تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــ
ــم مــــورد لــلــعــمــالت الــصــعــبــة في  الــســيــاحــة، أهـ
ــبـــالد. وفــــي أعـــقـــاب إعـــفـــاء الــرئــيــس الــتــركــي  الـ
رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، يـــوم الــســبــت، محافظ 
ــبــــال مــــن مــنــصــبــه،  ــاجـــي آغــ الـــبـــنـــك املــــركــــزي نـ
وتــعــيــن صـــهـــاب كــافــجــي أوغـــلـــو بـــــداًل مــنــه، 
تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة بــنــســبــة 14% في 
ــنــــن، في  الـــتـــعـــامـــالت الــصــبــاحــيــة، أمــــس االثــ
لــنــدن، إلــى 8.4 لــيــرات مقابل الــــدوالر، قبل أن 
ــى 8 لــيــرات  تــتــحــســن فـــي تـــعـــامـــالت الحـــقـــة إلــ
لبيانات  األميركية، وذلــك وفقًا  العملة  مقابل 

البورصة  واجهت  كما  تايمز«.  »فاينانشيال 
الــتــركــيــة كـــذلـــك ضــغــوطــًا تـــنـــازلـــيـــة، إذ خسر 
ــر الــرئــيــســي لـــبـــورصـــة إســطــنــبــول %9  املـــؤشـ
مــن قيمته الــســوقــيــة فــي الــتــعــامــالت املــبــكــرة. 
التركية بمعدالت حــادة  الــســنــدات  وتــراجــعــت 

لــتــرفــع كــلــف االقـــتـــراض الــخــارجــي فــي تركيا. 
وكانت األسواق قد رحبت بسياسات محافظ 
الــبــنــك املـــركـــزي الــســابــق الــــذي انــتــشــل الــلــيــرة 
ــتـــذبـــذب الـــحـــاد خــالل  الــتــركــيــة مـــن هـــاويـــة الـ
العوائد  على  مبني  ترحيب  وهــو   ،2019 عــام 
تركيا.  في  املرتفعة  الفائدة  من  التي تجنيها 
األصــول  في  املستثمرون  يترقب  اآلن،  وحتى 
التركية املزيد من اإليضاحات بشأن السياسة 
الــنــقــديــة الــجــديــدة للبنك املـــركـــزي، ولــكــن ردة 
فعل األســواق عمومًا كانت سلبية إلى درجة 
الــســابــق. فــي هذا  إقــالــة املحافظ  بعيدة تجاه 
الــشــأن، قــال محلل الــعــمــالت وأســعــار الفائدة 
لندن،  فــي  نــيــدل«  فــي شركة »كولومبيا ثريد 
»التخلي  إن  االثنن،  أمــس  الحسيني،  إدوارد 
عن السياسات النقدية السابقة سيكون مؤملًا 

لالقتصاد التركي«.
ــــي تـــعـــلـــيـــقـــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة  وأضــــــــــاف، فـ
عن  »التخلي  أن  أمــس،  تايمز«  »فاينانشيال 
جاذبية  سيدمر  السابقة  النقدية  السياسات 
األصول التركية للمستثمر األجنبي«. وينتقد 
املحافظ الجديد كافجي أوغلو سياسة سعر 
الفائدة املرتفعة على الليرة، ويرى أن ارتفاع 
الــفــائــدة ســيــقــود بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة إلــى 
زيادة التضخم. يذكر أن محافظ البنك املركزي 
السابق ناجي آغبال، كان قد رفع سعر الفائدة 
مباشرة،  عــزلــه  قبل   %19 مــعــدل  إلــى  التركية 
وهو معدل مرتفع جدًا ويفوق االرتفاع الذي 
كــانــت تــتــوقــعــه أســــواق املــــال وخـــبـــراء أســـواق 

التهاوي الكبير 
للعملة التركية

الليرة خسرت نحو 
14% من قيمتها 

في التعامالت 
الصباحية بلندن 

)Getty(

يواجه محافظ البنك المركزي التركي الجديد، صهاب كافجي أوغلو، 
مستواها  عن  الفائدة  سعر  خفض  حال  في  الليرة،  تدهور  صداع 
البالغ 19%، وربما كذلك تحديات هروب االستثمارات  المرتفع  الحالي 
وعجز  الخارجي  الدين  خدمة  لتغطية  البالد  تحتاجها  التي  األجنبية 

الحساب الجاري

إقالة المحافظ 
آغبال تزامنت مع ارتفاع 

سعر صرف الدوالر

حزمة اإلنعاش البالغة 
1.9 تريليون دوالر ترفع 

مستوى االستثمار بأميركا

قطاع األعمال والسياحة 
أكبر المستفيدين 

من لقب »أسعد بلد«

محافظ البنك 
المركزي يواجه 

صداع الليرة وهروب 
المستثمرين

)Getty( وول ستريت تتجه نحو ارتفاع جديد في العام الجاري)getty( متسوقون في وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي

نيويورك ـ شريف عثمان

لـــم يــنــتــظــر األمــيــركــيــون وصــــول املــســاعــدات 
الحكومية، التي اقترحها الرئيس جو بايدن 
لألسر  إجمالية  بقيمة  الــكــونــغــرس،  وأقــرهــا 
مــلــيــار دوالر، وانــدفــعــوا نحو  تــتــجــاوز 400 
ــراء األســـهـــم األمــيــركــيــة بــمــجــرد الــتــوقــيــع  ــ شـ
الجديدة  النقدية  التدفقات  لتسجل  عليها، 
في سوق األسهم خالل األسبوع املنتهي يوم 
األربعاء املاضي ما يقرب من 57 مليار دوالر، 
هي األعلى في تاريخ البورصات األميركية، 
وبــنــســبــة ارتـــفـــاع 237% مــقــارنــة بــاألســبــوع 

السابق.
ورغـــم املــخــاوف الــتــي سببها ارتــفــاع العائد 
ــة األمـــيـــركـــيـــة، وشــبــح  ــزانـ عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـ
ــفـــع الــــــذي الح لــألمــيــركــيــن،  الــتــضــخــم املـــرتـ
اعــتــبــر كــثــيــرون مـــن مــســتــحــقــي املـــســـاعـــدات، 
والتي كانت بواقع 1400 دوالر لكل مواطن، 
أن أســعــار الــعــديــد مــن األســهــم والــصــنــاديــق 
فرصة  حاليًا  تمثل  البورصات  في  املتداولة 
جـــيـــدة لــالســتــثــمــار، حــيــث تـــراجـــع بعضها 
الصناديق  فسجلت   ،%50 تــجــاوزت  بنسب 
ــتـــجـــاوز 2.9 مــلــيــار  صـــافـــي تـــدفـــق بــقــيــمــة تـ
السابق  أن سجلت في األســبــوع  دوالر، بعد 
صــافــي ســحــب للنقدية بــمــا يــقــرب مــن 1.37 
مليار دوالر. ورغم تأكيده استمرار معدالت 
الـــفـــائـــدة عــنــد مــســتــويــاتــهــا الــصــفــريــة خــالل 
الثالثن شهرا القادمة، لم تزد كلمات رئيس 
بــنــك االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، جــيــرومــي بـــاول، 

تستثمر فــنــلــنــدا الــتــي حــصــدت لــقــب »أســعــد 
بــلــد فـــي الــعــالــم« لــلــســنــة الــرابــعــة هـــذا الــعــام، 
ــا عــبــر كسب  ــهـ هــــذا الــلــقــب فـــي تــنــمــيــة ثـــرواتـ
الــســيــاح وجــــذب االســتــثــمــارات. واســتــخــدمــت 
ــات فــنــلــنــديــة كـــثـــيـــرة »تـــــــاج« الـــســـعـــادة  ــركــ شــ
من  لتشجيع  أو  منتجاتها  مبيعات  لتعزيز 
توظفهم على االســتــقــرار فــي الــبــالد. ومــع أن 
فنلندا تحتل منذ العام 2018 صدارة »مؤشر 
السعادة« العاملي، يعترف كثر من سكان هذا 
والبالغ  لروسيا  املتاخم  االسكندنافي  البلد 
عـــددهـــم 5.5 مــاليــن نــســمــة بــأنــهــم صــامــتــون 
وباردو الطباع وكئيبون إلى حّد ما، وبأنهم 

ليسوا من النوع الذي ينبض بالفرح. 
ــزال  وفـــــي أحـــــد شـــــــوارع هــلــســنــكــي الـــتـــي ال تــ
ــق املــنــتــج الــتــلــفــزيــونــي 

ّ
مــكــســوة بــالــثــلــوج، عــل

الرابعة  للمرة  فنلندا  فــوز  على  إملوني  توني 
باللقب يوم الجمعة، فقال لوكالة فرانس برس 
انفجرت  األولــــى،  للمرة  ذلــك  »عــنــدمــا سمعت 

ضاحكًا، وأعتقد أنني لم أكن الوحيد«. 
ويستند مــعــدو الـــدراســـة الــتــي تــرعــاهــا األمــم 

املتحدة والتي تنشر سنويًا منذ العام 2012، 
إلى استطالعات رأي من معهد »غالوب« في 
149 دولة يجيب فيها السكان عن استبيانات 
ــادة الـــشـــخـــصـــيـــة. وتــتــم  ــعــ بــــشــــأن درجـــــــة الــــســ
مــقــارنــة هــــذه الــبــيــانــات مـــع إجــمــالــي الــنــاتــج 
املحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية 

والفساد، لوضع درجة نهائية على 10. 
ومع أن ثمة من ينتقد أحيانًا هذه املنهجية، 
»يوم  فهي تشّكل منذ عشر سنوات مقياسًا لـ
الــذي حددته األمــم املتحدة  السعادة العاملي« 

بتاريخ 20 مارس/ آذار من كل عام.
وانخفاض  العامة  الخدمات  فاعلية  وتشّكل 

ــة وانــــــحــــــســــــار الــــــفــــــروق  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ مـــــــعـــــــدالت الـ
االجــتــمــاعــيــة ودرجــــــة الــثــقــة الــعــالــيــة عــوامــل 
مّكنت فنلندا من أن تفرض نفسها على رأس 
أن تــصــّدرتــه دول  الـــذي سبق  هــذا التصنيف 
اســكــنــدنــافــيــة أخــــرى كــالــنــرويــج والـــدانـــمـــارك 
االنتحار  وحتى  الثانية(.  املرتبة  فــي  )حاليًا 
ــّوه هــــذه الــــصــــورة فـــي فــنــلــنــدا  ــشـ الـــــذي كــــان يـ
القرن  تسعينيات  منذ  النصف  إلــى  انخفض 
الفائت. وشرحت ريتا ماتيالينن، وهي بائعة 
زهـــور فــي الــعــاصــمــة، أن »األســاســيــات جيدة 
حــقــًا« فــي فــنــلــنــدا. وأضــافــت »لــيــس لــديــنــا أي 
الـــشـــوارع، ومـــع أن لدينا  شــخــص يعيش فــي 
بطالة فإن النظام الصحي يعمل جيدًا، إضافة 
إلــى أمــور مهمة مــن هــذا القبيل )...( حتى لو 
كـــان بــإمــكــانــنــا أن نــكــون أكــثــر انــفــتــاحــًا على 

اآلخرين وأكثر فرحًا!«.
وأكـــثـــر مـــن ُيـــفـــِرحـــهـــم لــقــب »أســـعـــد دولـــــة في 
العالم« هم املسؤولون عن السياحة والترويج 
لفنلندا، إذ شّكل هذا التصنيف بالنسبة إليهم 
نعمة سارعوا إلى اإلفــادة منها واستثمارها 

في الترويج للسياحة واالستثمار. 
والحـــــظ الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي فـــي الــتــســويــق 
فنلندا منذ  فــي  املقيم  ويــالنــز  الرقمي جــويــل 
 »ثمة تأثيرًا قويًا جدًا لوصف 

ّ
مطلع األلفية أن

بلد ما بأنه األسعد في العالم، فَما ِمن أحد إال 
ويرغب بالعيش فيه«. 

ــــذي ســـخـــر مــنــه  وحـــتـــى املـــطـــبـــخ الــفــنــلــنــدي الــ
ــل جــــــاك شـــيـــراك  ــ ــراحــ ــ ــيــــس الـــفـــرنـــســـي الــ ــرئــ الــ
ورئــيــس الـــــوزراء اإليــطــالــي الــســابــق سيلفيو 
ــة، إذ بــات  ــفـــرصـ بــرلــوســكــونــي ســنــحــت لـــه الـ
ــة مـــكـــونـــاتـــه  ــاطــ ــلــــى بــــســ ــنــــون عــ ــثــ الــــســــيــــاح يــ

الطبيعية وعلى واقعيته.
الرئيسي  العنصر  تشّكل  التي  السياحة  أمــا 
فـــي الــحــمــلــة الــتــســويــقــيــة لــفــنــلــنــدا، فــمــن أبـــرز 
ــطـــوات الـــتـــي اتــــخــــذت لــتــعــزيــزهــا تــعــيــن  الـــخـ
ــذيـــن يـــتـــولـــون تــعــريــف  ــادة« الـ ــعـ »ســــفــــراء الـــسـ

السياح بأسرار الرفاهية الفنلندية.
)العربي الجديد ـ فرانس برس(

املستثمرين يوم األربعاء، إال خوفًا من ارتفاع 
معدل التضخم وخروجه عن السيطرة، وهو 
مــــا دفـــعـــهـــم لــــإســــراع بــــشــــراء األســــهــــم الــتــي 
من  للحد  األمثل  االختيار  البعض  يعتبرها 
التضخم  معدل  الرتــفــاع  السلبية  التأثيرات 
على الثروات والدخول. وتوقع بيل جروس، 
االستثمار  إدارة  لــعــمــالق  املــؤســس  الــشــريــك 
ــدل الــتــضــخــم خـــالل  ــعـ »بـــيـــمـــكـــو«، وصــــــول مـ
الشهور القادمة إلى 4%. بــدوره، توقع جيم 
أن  لــألبــحــاث،  بيانكو  شركة  رئيس  بيانكو، 
خالل  األميركية  األسهم  مستثمرو  يستفيد 
السبت(  يــوم  فعليًا  بــدأ  )الـــذي  الربيع  فصل 
العائد على  املؤقت في معدالت  التراجع  من 
له  بيانكو، في حــوار  الخزانة. وقــال  سندات 
مــع محطة »ســـي ان بــي ســـي« يـــوم الجمعة، 
»مــــن الـــواضـــح أن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة شــهــدت 
الــفــتــرة األخــيــرة، وهو  مبالغة فــي البيع فــي 
ما يعني أنها مرشحة الرتفاع أسعارها، أي 
انــخــفــاض عــوائــدهــا، خــالل الــفــتــرة الــقــادمــة«. 
األسهم  مــؤشــرات  بــاســتــفــادة  بيانكو  وتنبأ 
األمــيــركــيــة، بــمــا فــيــهــا مــؤشــر نـــاســـداك الــذي 
تــشــكــل شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا نــســبــة كبيرة 
كبيرة خالل  لخسائر  مكوناته وتعرض  من 
السندات،  عوائد  ارتفاع  التي شهدت  الفترة 
مــن تــراجــع مــعــدالت الــعــائــد، مــؤكــدًا أن قطاع 
التكنولوجيا »شديد الحساسية حيال تغير 
معدالت الفائدة ألن التكنولوجيا تعتبر من 
األصول طويلة األمد مثل السندات«، مضيفًا 
للمستثمرين  ارتياح  أن ذلك سيمثل مصدر 

ــى أن  ــار بــيــانــكــو إلــ ــ فـــي ســــوق األســــهــــم. وأشــ
ــم مــخــاوفــه في  الــتــضــخــم هـــو الــــذي يــمــثــل أهـ
العام الحالي، متوقعًا ارتفاعه بصورة كبيرة 
الثاني من العام الحالي نتيجة  في النصف 
لــالنــتــعــاش املـــتـــوقـــع لــالقــتــصــاد األمـــيـــركـــي، 
تــزامــنــًا مـــع وصــــول تــأثــيــر حــــزم املــســاعــدات 

الحكومية القياسية إلى األسواق.
وعــلــى نــحــٍو متصل، أظــهــر مسح أجـــراه بنك 
»مــيــزوهــو« الــيــابــانــي عــلــى 235 مــواطــنــا من 
مستحقي املساعدات من األسر ذوي الدخول 
ألــــف دوالر  تــقــل عـــن 150  الـــتـــي  املــنــخــفــضــة 
ما يقرب من 40 مليار دوالر من  أن  سنويًا، 
أسهم  في  استثمارها  املساعدات سيتم  تلك 
النسبة  وأن  بيتكوين،  املشفرة  العملة  وفــي 
األكبر ستصب في شــراء األخــيــرة. وقــدر دان 
نسبة  بالبنك،  األســهــم  كبير محللي  دولـــف، 
ما سيتم توجيهه من األموال املستثمرة إلى 
إجمالي  مــن   %60 مــن  بأكثر  املشفرة  العملة 
إنفاق األسر اإلضافي، متوقعًا أن يسبب ذلك 
املــال السوقي لعملة  فــي قيمة رأس  ارتــفــاعــًا 

بيتكوين بنسبة قد تصل إلى %3.
واألســـبـــوع املــاضــي، أصــبــح بــنــك االستثمار 
ــذي اشـــتـــرى مــؤخــرًا  »مـــورغـــان ســتــانــلــي«، الــ
مــنــصــة تــــــداول األســـهـــم الــشــهــيــرة إي تــريــد 
يتيح  كــبــيــر  أمــيــركــي  بــنــك  أول   ،E-TradE
ــاء إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــى  ــ ــريـ ــ لــعــمــالئــه األثـ
بــيــتــكــويــن واالســتــثــمــار فــيــهــا بـــصـــورة آمــنــة 
إلـــى حـــٍد كــبــيــر، إال أنـــه قــصــر تــقــديــم الخدمة 
أرصدتهم  تقل  ال  ممن  الــكــبــار،  عمالئه  على 
 ذلك بارتفاع درجة 

ً
عن مليوني دوالر، معلال

مخاطر االستثمار في العمالت املشفرة، وهو 
ما يستلزم إتاحتها للعمالء املعتمدين فقط.

ــار،  ــيـ ــد أنـــطـــونـــي دنـ ــ ــلـــى نـــحـــو مـــتـــصـــل، أكـ وعـ
تطبيق  صاحبة  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
سمسرة األسهم »وي بول WEbull«، ارتفاع 
حجم تعامالت املستثمرين من خالل تطبيق 
ــرار حــزمــة إنــعــاش االقــتــصــاد  شــركــتــه مــنــذ إقــ
ومساعدة األميركين بقيمة 1.9 مليار دوالر.

فنلندا تستثمر »لقب السعادة« اقتصاديًاتدفقات قياسية في سوق األسهم األميركية

الــصــرف الــغــربــيــون. وربــمــا يــكــون هـــذا الــقــرار 
واحــدا من األسباب التي أدت إلــى إعفائه من 
املنصب. من جانبه، يرى االقتصادي في معهد 
الــتــمــويــل الــدولــي فــي واشــنــطــن، روبـــن بـــروك، 
املتشددة  النقدية  السياسة  عــن  التخلي  »أن 
ســيــقــود إلـــى مــواجــهــة تــركــيــا مــخــاطــر هــروب 

 مــن املحافظ 
ً
الــلــيــرة«. وعلى الــرغــم مــن أن كــال

الجديد ووزير املالية التركي أعلنا استهداف 
خفض التضخم واستقرار أسعار املستهلكن، 
 ،

ً
إال أن تحقيق هذا الهدف ربما لن يكون سهال

إذ أنه يحتاج إلى ليرة قوية ومستقرة.
ويــالحــظ أن إقــالــة املــحــافــظ آغــبــال جـــاءت في 

املستثمرين األجانب، وأن ذلك سيقود تلقائيًا 
إلى وضع الليرة تحت ضغوط جديدة«.

وفـــي ذات الـــصـــدد، يـــرى مــصــرف »غــولــدمــان 
ســاكــس« االســتــثــمــاري األمــيــركــي، فــي تحليل 
»تركيا  أن  األحــد،  يــوم  التركي،  االقتصاد  عن 
ــــدى الــقــصــيــر مــخــاطــر ضعف  تـــواجـــه عــلــى املـ

وقــــت صـــعـــب، حــيــث يـــعـــود فــيــه الـــــــدوالر إلــى 
االرتــفــاع أمــام العمالت الرئيسية فــي أســواق 
الصرف، وتواجه فيه األســواق الناشئة، ومن 
الـــدوالرات  أزمــة في نقص  بينها تركيا، شبه 
املــتــاحــة لــالقــتــراض بسبب االنــتــعــاش الــقــوي 
ــركــــي، وعـــــودة  ــيــ ــع فــــي االقــــتــــصــــاد األمــ ــوقـ ــتـ املـ

املال  أدوات  في  لالستثمار  الغربية  املصارف 
وبــورصــة »وول ســتــريــت« املــرشــحــة لتحقيق 
ارتفاعات جديدة خالل العام الجاري شبيهة 
باالرتفاعات التي عاشتها في العام املاضي. 
أضـــافـــت  ســـتـــريـــت  وول  بــــورصــــة  أن  ويــــذكــــر 
لــلــمــســتــثــمــريــن أكـــثـــر مـــن 13 تــريــلــيــون دوالر 
املــاضــي، وفقًا لبيانات ســوق »وول  العام  في 
ســتــريــت«. وعــلــى الــرغــم مــن الــنــجــاحــات التي 
حققها االقــتــصــاد الــتــركــي فــي الــربــع الــثــالــث 
النمو بمعدل  املــاضــي وتمّكنه مــن  الــعــام  مــن 
6.7% مــقــارنــة بـــاالقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، وفــقــًا 
لبيانات مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية 
ــــاس«، إال أنــــه ربـــمـــا ســـيـــواجـــه مــخــاطــر  ــوفـ ــ »كـ
هــــروب االســتــثــمــارات خـــالل الــشــهــور املقبلة. 
ــــالل الـــعـــام  واســـتـــفـــاد االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، خـ
املاضي، الذي شهد عمليات إغالق واسعة، من 
التركية  الحكومة  وفرته  الــذي  السخي  الدعم 
للشركات، كما منحت الحكومة التركية كذلك 
قروضًا رخيصة للشركات واألعمال التجارية 

ملواجهة خسائر كورونا.
ويــثــيــر خــبــراء غــربــيــون مــخــاوف مــن عــواقــب 
تغيير محافظ املركزي التركي على مستقبل 
للتعافي من  الــذي يجاهد  التركي  االقتصاد 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا، التي أثــرت سلبا 
على السياحة التي تعد من أهم مصادر الدخل 
فـــي الـــبـــالد. ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــقــادات 
آغبال  املحافظ  عــزل  لقرار  الغربية  املصارف 
الذي ينتهج سياسة الفائدة املرتفعة ملعالجة 
ــة الــلــيــرة، إال أن خــبــراء يـــرون أن الــفــائــدة  أزمـ
االقــتــصــادي،  تركيا  مستقبل  تهدد  املرتفعة 
وربــمــا تــغــرق الــبــالد فــي هــاويــة الـــديـــون، إذ 
أن حــجــم الـــديـــن الــخــارجــي فـــي تــركــيــا يــقــدر 
بنحو 435 مليار دوالر، حسب بيانات معهد 
التمويل الدولي. وكان حجم الدين الخارجي 
الذي حل أجله في عام 2020 يقدر بنحو 189 
مليار دوالر، وهو ما يمثل نسبة 43.4% من 
أن تركيا  إلــى  الدين. ويشير خبراء  إجمالي 
إلــــى نــحــو 200 مــلــيــار دوالر خــالل  تــحــتــاج 
الــديــن  الــجــاري 2020 لتسديد خــدمــة  الــعــام 
الخارجي وعجز الحساب الجاري املقدر أن 
العام  فــي نهاية  إلــى 15 مليار دوالر  يرتفع 
الجاري. وبالتالي، فإن الفائدة املرتفعة جدًا 
الصفرية  وشبه  الصفرية  بالفوائد  مقارنة 
في االقتصادات املتقدمة ربما تشكل تحديا 
لخطة الرئيس رجب طيب أردوغــان الرامية 
إلـــى تــوســيــع االقــتــصــاد الــتــركــي ونــقــلــه إلــى 
مــصــاف االقــتــصــادات املــتــقــدمــة خـــالل العقد 

الجاري.

الخزانة  وزيــر  أكد  االقتصاد،  في  للمستثمرين  تطمينية  رسالة  في 
أي  هناك  يكون  لن  أنه  اإلثنين،  أمس  ألــوان،  لطفي  التركي  والمالية 
تنازالت عن آلية حرية السوق، وأن 
بكل  سيستمر  الحر  التبادل  نظام 
أن  بيان،  في  ألوان  وأوضح  حزم. 
المالي،  واالستقرار  األسعار  استقرار 
المتطلبات  أهـــم  ــن  م يــعــتــبــران 
الكلي. وأضاف  االقتصاد  الستقرار 
السياسات  تنفيذ  »سنواصل  قائًال: 
استقرار  لدعم  الهادفة  المالية 
للسياسة  مكملة  بطريقة  األسعار 

النقدية«.

ال تنازل عن حرية السوق

أسواق صرف

المساعدات الحكومية 
تدفع األميركيين نحو 
شراء األسهم، وترفع 

حجم االستثمار في 
بيتكوين

رؤية

سهام معط اهلل 

صناديق  إلــى  للذهاب  مضطرين  أنفسهم  يليون  اإلسرائ سيجد 
الرابعة خــال عامني  اليوم 23 مـــارس/آذار 2021، للمّرة  االقــتــراع 
ــص من 

ُّ
فــقــط، وتــحــديــدًا بــعــد ثــاثــة انــتــخــابــات فــشــلــت فــي الــتــخــل

املالي  الفساد  قضايا  من  في سلسلة  ط  املــتــورِّ نتنياهو  بنيامني 
ك  واملتمسِّ بالسلطة  ث  واملتشبِّ القضائية،  واملــاحــقــات  والــرشــى 
بكرسي الحكم باستخدام كافة الوسائل أهمها التطبيع مع بعض 
الدول العربية الذي قد يكون ورقته الرابحة التي تنصر حزبه في 

هذه الجولة من االنتخابات البرملانية أيضًا. 
له  مقابلة  خــال  من  نتنياهو،  تعّهد  اإلسرائيليني،  لعاب  لُيسيل 
ه إذا فاز في 

َ
مع القناة العبرية 13 يوم 20 مــارس/آذار 2021، بأن

ر لهم رحات جوية مباشرة من تل أبيب 
ِّ
االنتخابات املقبلة سُيوف

ن التطبيع مع 
َّ
إلى مكة املكرمة. ولكن من جهة أخــرى قد ال يتمك

عدد من الدول العربية من تقزيم وتهميش التداعيات االقتصادية 
واالجتماعية لجائحة كورونا، حيث يعتبر تعامل الحكومة مع هذه 
رًا مهمًا في االنتخابات الحالية، فقد أشار استطاع  الجائحة متغيِّ
للرأي أجراه معهد الديمقراطية اإلسرائيلي في 29 و30 ديسمبر/
كانون األول 2020، إلى أّن 24 باملائة فقط من اإلسرائيليني منحوا 
فيروس  أزمـــة  إدارة  ناحية  مــن  ممتاز  أو  جــّيــد  درجـــة  حكومتهم 
كورونا و21 باملائة فقط من املستجوبني قالوا إنهم راضون عن 
أداء حكومتهم من ناحية إدارة وتعزيز االقتصاد اإلسرائيلي و12 
باملائة فحسب من املستجوبني يرون أّن أداء حكومتهم كان جّيدًا 
من ناحية تعزيز ثقة الشعب بقادته، وتتناقض هذه األرقام بشكل 
ملحوظ مع 57 باملائة و48 باملائة من اإلسرائيليني الذين أشادوا 
بــأداء حكومتهم في مجاالت السياسة الخارجية واألمــن القومي 

التي ُيتقن نتنياهو استعراض عضاته فيها، على التوالي. 
ــًا  هـــنـــاك شــريــحــة كــبــيــرة مـــن اإلســرائــيــلــيــني الـــذيـــن ضـــاقـــوا ذرعـ
من  5500 شخص  نقذ 

ُ
ت لــم  التي  السياسية  نتنياهو  بــإنــجــازات 

ن أوضــاع ما يزيد عن  حسِّ
ُ
ت ولــم  مقصلة كــورونــا في إسرائيل، 

مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر من أصل 9 مايني 
نسمة، وسيلتحق بتلك الشريحة كثيرون آخرون من الناقمني على 
نتنياهو، خصوصًا بعد تاشي بريقه في البيت األبيض بقدوم 
جو بايدن الذي انتظر حتى 17 فبراير/شباط 2021، أي بعد حوالي 
شهر من انتقاله إلى البيت األبيض، للتحّدث معه، وهي حقيقة لم 
املتحدة وإسرائيل.  الواليات  العاقات بني  أعني مراقبي  تغب عن 
أّن املزيد من اإلغــراءات االقتصادية والتحفيزات  مّما ال شّك فيه 
لصالح  للتصويت  استعدادًا  أكثر  الشريحة  تلك  تجعل  قد  املالية 
 8 املحتلة في  بالقدس  املركزية  املحكمة  أمــام  الــذي مثل  نتنياهو 

فبراير/شباط 2021 بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
مع حلول يوم االنتخابات، ورضوخًا ملطالب اإلسرائيليني بالعودة 
التلقيح ضّد فيروس  نتنياهو عملية  ع  الطبيعية، ســرَّ الحياة  إلى 
كما  اإلسرائيليني،  مــن  باملائة   52.5 منها  استفاد  الــتــي  كــورونــا 
التي انطلقت في 21  شرع في املرحلة األولــى من فتح االقتصاد 
فبراير/شباط 2021 والتي شملت العديد من األعمال، بما في ذلك 
رًا  ُممرِّ الثقافية،  واملؤسسات  ق  التسوُّ ومراكز  التجارية  املحات 
ـــه كــان على قــدر املــســؤولــيــة في 

ّ
أن رســالــة لإلسرائيليني مــفــادهــا 

وضع إسرائيل على املسار الصحيح للتعافي السريع، لكن الرياح 
ر 

َّ
حذ فقد  نتنياهو،  يشتهي  ال  بما  تجري  أن  إال  أبــت  الكورونية 

أحد كبار املستشارين الطبيني ملجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
في موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية )Ynet( في 
ي  الثالث لن يؤدِّ بــأّن رفع قيود اإلغــاق  10 فبراير/شباط 2021 
إال إلــى فــرض إغــاق رابــع عند ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات والوفيات 
بفيروس كورونا، وأّن عملية إعادة فتح االقتصاد بشكل آمن لن 
تّم تطعيم 90 باملائة من اإلسرائيليني، وفي  إذا   

ّ
إال تكون ممكنة 

الواقع ال تزال إسرائيل بعيدة عن ذلك.
ــى اســتــراتــيــجــيــة فــّعــالــة  ــزال الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تــفــتــقــر إلـ ال تــ
النشاط االقتصادي، وكثير  أزمة كورونا واستعادة  للخروج من 
حة 

ِّ
من اإلسرائيليني على علم بمحدودية قــدرات األحــزاب املترش

لانتخابات من ناحية تحسني األوضــاع، فقد وافــق 34.5 باملائة 
من اإلسرائيليني املستجوبني على العبارة التي تقول »ال يهم ملن 
ر الوضع« وفقًا الستطاع الرأي الذي أجراه  ت، فهذا ال ُيغيِّ صوِّ

ُ
ت

معهد الديمقراطية اإلسرائيلي مؤخرًا. 
وجهة  من  أهمية  القضايا  أكثر  عن  املستجوبون  ُسِئل  وعندما 
تون له، أفاد 29.5 باملائة  نظرهم عند تحديد الحزب الذي سيصوِّ
الــحــزب مــن القضايا االقــتــصــاديــة هــي حاليًا  بـــأّن مــواقــف  منهم 
د 27 باملائة  العامل األهّم في تقرير التصويت له من عدمه، وشدَّ
منهم  بــاملــائــة   22 ـــد 

َّ
وأك االجــتــمــاعــيــة،  القضايا  أهمية  على  منهم 

منهم  باملائة   2 وأشــار  واألمنية،  العسكرية  القضايا  أهمية  على 
هم 

ّ
إن منهم  باملائة   19.5 قــال  بينما  البيئية،  القضايا  أهمية  إلــى 

التركيز  ينبغي  والــتــي  أهمية  األكــثــر  القضايا  هــي  مــا  يعلمون  ال 
عليها عند التصويت لحزب معني دون غيره وعلى األرجــح هذه 
مناصريه  إلــى  ها  لضمِّ بوسعه  ما  نتنياهو  يفعل  التي  الفئة  هي 
نفس  وفــي  االنتخابية.  ووعـــوده  السياسية  خــال شطحاته  مــن 
نتنياهو هو  ــأّن  بـ املستجوبني  مــن  بــاملــائــة  ــاد 28  أفـ االســتــطــاع، 
األنسب ليكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي املقبل، وأشار 44 باملائة 
الــوزراء  من املستجوبني إلى أسماء أخرى أجدر بمنصب رئيس 
د 22 باملائة من املستجوبني أّن ال أحد 

َّ
اإلسرائيلي املقبل، بينما أك

من األفراد املذكورين بمن فيهم نتنياهو، مناسب لهذا املنصب.
نتنياهو فرصة  ت  ُيفوِّ ال  االنتخابات،  وكالعادة، مع حلول موعد 
الــوعــود خصوصًا تلك املتعلقة  الــخــارقــة فــي بيع  إبـــراز مــهــاراتــه 
الــروح من  بتقديم اإلعانات التي ستساهم بشكل كبير في بعث 
للعاطلني  األمــل  النشاط االقتصادي وإرجــاع بصيص  جديد في 
 

ّ
استغل لقد  إسرائيلي.  املليون  عددهم  تجاوز  والذين  العمل  عن 
كــورونــا  جائحة  غــطــاء  تحت  الــحــالــي  السياسي  الــفــراغ  نتنياهو 
ث بمنصبه بعد ثاثة انتخابات  لتركيز السلطة بني يديه والتشبُّ
اإلسرائيليني  حماية صحة  مــن  ن 

َّ
تمك إن  وحــتــى  حــاســمــة،  غير 

 اســتــمــرار الــتــهــديــد الــبــيــولــوجــي سريع 
ّ

وإنــقــاذ أرواحـــهـــم فــي ظـــل
الحركة، فلن يحمي ديمقراطيتهم )املحصورة بفئة من السكان( 
والـــتـــي تــمــوت شــيــئــًا فــشــيــئــًا ولـــن يــجــعــل تــضــحــيــاتــهــم لتحسني 

 هباًء منثورًا. 
ّ
اقتصادهم إال

نتنياهو،  قــدرة  الــقــول، هناك شكوك كثيرة تحوم حــول  خاصة 
تمكني  املحاكم، على  أروقــة  في  املالي  رائحة فساده  فاحت  الــذي 
إلى  الحاجة  دون  قدميه  على  الوقوف  من  اإلسرائيلي  االقتصاد 

املساعدات األميركية السخية.

التشبّث بالسلطة 
حتى آخر رمق
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مهنا الحبيل

شــاركــنــي زمــــاء فــي إســطــنــبــول، األربــعــاء 
الــــجــــاري، حفل  آذار  مـــــارس/   17 املـــاضـــي 
ــد، »وائــــــل حــاق  ــديـ تــوقــيــع اإلصـــــــدار الـــجـ
ثــالــث« )املــؤســســة  وإدوارد ســعــيــد.. جـــدل 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2021(، 
وأكــتــب الــيــوم عــن رســالــة حـــاق األخــيــرة، 
ــم بالنسبة لــي فــي كــتــابــه، أو جدلي  واألهـ

املتواضع مع القامتني التاريخيتني.
قــــرنــــان لـــــدراســـــات االســــتــــشــــراق املـــكـــثـــف، 
تــتــحــّول فــيــهــمــا املـــجـــّســـات والـــخـــوض في 
رحــلــة الــفــكــر عــن الــشــرق الــقــديــم، والــحــدث 
ــم، واســتــعــدى  ــالـ ــعـ ــّيـــر الـ ــي الـــــذي غـ ــروحــ الــ
الفوقية الغربية في القرون الوسطى، بعد 
أن فقدت امتدادها في الشرق، في بيزنطة 
ــــي دمــــشــــق. لـــقـــد تــغــيــر الـــعـــالـــم، ولــيــس  وفـ

العرب فقط في ذلك التاريخ.
هـــذا الـــجـــذر الــتــاريــخــي ال يــمــكــن إســقــاطــه 
ــرة،  ــعــــاصــ ــوة املـــعـــرفـــيـــة املــ ــ ــقـ ــ ــــي رحــــلــــة الـ فـ
ووجــــــــــود مــــــســــــارات مــــصــــالــــح صــــراعــــيــــة، 
بــني األمـــم خـــارج الــشــرق أو مــعــه، ال تغّير 
هــــذه الـــســـرديـــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ربــطــهــا 
االستشراق، بالحقول األكاديمية الغربية. 
هـــذه الـــضـــرورة املــعــرفــيــة هــي فــي الــوقــوف 
ــذاًء للعالم،  فــكــريــة تمثل غــ عــلــى نــظــريــات 
وليس سبكها فــي إطــار خــرافــي، أو حتى 

سامر خير أحمد

لــم يــســاعــد انــخــراط الــــدول الــعــربــيــة، حتى 
الـــســـاعـــة، فــــي خـــطـــة »الـــطـــريـــق والــــحــــزام« 
، وبــشــكــل غــيــر مــؤثــر 

ً
الــصــيــنــيــة، إال قــلــيــا

تــنــمــويــا، عــلــى تــطــويــر صـــنـــاعـــات وطــنــيــة 
ــام الــعــربــيــة  ــخـ عـــربـــيـــة، تــســتــخــدم املــــــواد الـ
بحيث  الحديثة،  الصينية  والتكنولوجيا 
ــدًا مهما لــاقــتــصــادات الــعــربــيــة.  تــكــون رافــ
ــرى، مــا لم  ــ والــصــني ال تــســاعــد الــــدول األخـ
تفكر تلك الدول في مساعدة أنفسها، عبر 
السياسية  الصينية  الــحــاجــات  اســتــثــمــار 
والــتــجــاريــة. بكلمات أخـــرى، مــا لــم يمتلك 
الـــعـــرب خــطــة اســتــراتــيــجــيــة تــضــغــط على 
الــصــني، فــإن الــصــني ســتــواصــل سياستها 
في تمهيد الطريق لبيع منتجاتها في كل 
النقل  العالم، بالسيطرة على طــرق  أرجــاء 
واملـــوانـــئ واألســـــواق الــعــاملــيــة، مــن دون أن 
 
ّ
تــقــدم لتلك الــــدول، فــي املــقــابــل، مــا يستفز
القوى الدولية التقليدية التي ال ترغب في 

تحّول الدول النامية إلى دول صناعية.
ــل الــصــني، إذن، الــحــصــول عــلــى أكبر 

ّ
تــفــض

مــكــاســب تــجــاريــة مــمــكــنــة فـــي الـــعـــالـــم، من 
إلـــى  ــن يـــســـعـــى  ــ بـــمـــظـــهـــر مـ ــهــــور  الــــظــ دون 
ــا فــي  تــغــيــيــر مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى، خـــصـــوصـ
األوسط،  الشرق  الساخنة، ومنها  املناطق 
وتــضــع فـــي اعــتــبــارهــا أن إنـــجـــاز أهــدافــهــا 
 من 

ً
االســتــراتــيــجــيــة ســيــكــون أكــثــر ســهــولــة

املـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــواليــ الــ إثــــــــارة حــفــيــظــة  دون 
ــل يــمــكــن لــعــاقــل أن  والــــقــــوى الـــكـــبـــرى. .. هـ
يتوقع غير ذلك؟ هذا هو السلوك الطبيعي 
ألي قوة صاعدة. مشكلتنا إذن فينا نحن: 

أننا ال نمتلك خطة.
ــر، عــانــت سمعة الصني  على الــجــانــب اآلخـ
العامني  خــال  العربية  املنطقة  فــي  كثيرًا 
ــا نــســبــة  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ األخـــــيـــــريـــــن، لـــســـبـــبـــني، ثـ
ظــــهــــور فــــيــــروس كـــوفـــيـــد- 19 وانـــتـــشـــاره 
أهمية  وأكثرهما  أولهما  أمــا  الــصــني.  إلــى 
ــور املــســلــمــة في  ــغـ فــهــو قــضــيــة قــومــيــة اإليـ
ــال غـــــــــرب(. فــي  ــ ــمـ ــ إقـــلـــيـــم شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ )شـ
ــة أن  ــ الــحــقــيــقــة، يـــؤيـــد عــــرب كــثــيــرون روايــ
الـــصـــني مـــارســـت اضـــطـــهـــادًا عــرقــيــا تــجــاه 
ــــذه الـــقـــومـــيـــة، لــكــونــهــا قـــومـــيـــة مــســلــمــة،  هـ
أهــــدافــــا ســيــاســيــة  يـــوافـــقـــون عـــلـــى أن  وال 
أو انفصالية جـــرت فــي اإلقــلــيــم. عــنــد هــذا 

نهاد أبو غوش

مضت سنوات طويلة على تلك األيام التي 
الــراحــل،  الفلسطيني  الــرئــيــس  فــيــهــا  كـــان 
ــرفــــات، يــســمــي عــمــلــيــة الــتــســويــة  يـــاســـر عــ
»ســام  واإلســرائــيــلــيــة  الفلسطينيني  بــني 
الـــشـــجـــعـــان«، مــســتــلــهــمــا عـــبـــارة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي األســـبـــق، شــــارل ديـــغـــول، الـــذي 
تــحــّررت الــجــزائــر فــي عــهــده. وظــل عرفات 
يسّمي رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إسحق 
ــلــــو،  رابــــــــني، الـــــــذي وقـــــع مـــعـــه اتــــفــــاق أوســ
األخير  هــذا  اغتيال  بعد  »شريكي«، حتى 
صار اسمه »شريكي الراحل«، لإليحاء بأن 

السام معه كان خيارا إسرائيليا جّديا.
عــام،  بشكل  اإلسرائيليني  ال  أن  والحقيقة 
وال رابــــني بــشــكــل خــــاص، كـــانـــوا يــبــادلــون 
ــفــــاوة بــعــمــلــيــة الـــســـام  عــــرفــــات هـــــذه الــــحــ
املتعثرة، وال أحد منهم أطلق على عرفات 
ــالــــســــام. بــــل تــــعــــّددت  أيـــــة صـــفـــة تـــقـــرنـــه بــ
»اإلرهاب«، وتعتبره  األسماء التي تربطه بـ
ــام عــمــلــيــة الـــســـام، من  ــ ــأداء أمـ ــكــ الــعــقــبــة الــ
قبيل تسميته »اإلرهابي في املقاطعة«، أو 
وصفه بالشخص غير ذي الصلة. قلة قليلة 
جدا من القادة اإلسرائيليني، وتحديدا من 
ــادة حــركــة  ــ ــيـــســـاري، وقــ ــزب مــيــريــتــس الـ حــ
أفنيري،  أوري  مؤسسها  مثل  اآلن  السام 
ــارة عـــرفـــات في  ــ ــانـــوا يـــواظـــبـــون عــلــى زيــ كـ
مقّره، ويعلقون آماال عريضة على إمكانية 

تحقيق السام لفائدة الشعبني.
اآلن ال يأتي أي قائد إسرائيلي يهودي مهم 
جه األحــزاب 

ّ
على ذكــر عملية الــســام، وتت

االنتخابات،  نحو  املتنافسة  اإلسرائيلية 
اليوم، 23 مارس/ آذار الجاري، من دون أن 
يشار حتى للشعب الفلسطيني إال بشكل 
عـــابـــر، وبــمــا يــخــدم الــســيــاق اإلســرائــيــلــي 
الهادف لتكريس االحتال، فعلى الرغم من 
أن عدد الفلسطينيني الذين يعيشون على 
أرض فــلــســطــني الــتــاريــخــيــة يـــســـاوي عــدد 
اإلســرائــيــلــيــني الــيــهــود، قــلــيــا مــا يوصف 
يشار  وإنما  شعب،  بأنهم  الفلسطينيون 
»السكان  أو  املناطق«،  »سكان  بأنهم  لهم 
أو  يــهــودا والــســامــرة«،  فــي  الفلسطينيون 
»عرب إسرائيل« في إشارة إلى الباقني في 
املناطق املحتلة عام 1948 وفرضت عليهم 

الجنسية اإلسرائيلية.
أبــــــرز مـــامـــح االنـــتـــخـــابـــات اإلســرائــيــلــيــة 
الــســام«  »معسكر  يسّمى  كــان  مــا  اختفاء 
ــقــــارب االنــــدثــــار.  ــّد يــ ــ ــى حـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي إلـ
املمثلة  السياسية  الــقــوى  استثنينا  وإذا 
فإن  أرضــهــم،  على  الــبــاقــني  للفلسطينيني 
الحزبني الباقيني من قوى معسكر السام، 
ــحــان ويـــراوحـــان 

ّ
الــعــمــل ومــيــريــتــس، يــتــرن

فـــي االســـتـــطـــاعـــات حــــول نــســبــة الــحــســم، 

رندة حيدر

وصـــل أداء الــســيــاســيــني فــي لــبــنــان، أخــيــرا، 
ــى 

ّ
ــلـــوك املــــدّمــــر الــــــذي يــتــخــط ــى قـــمـــة الـــسـ ــ إلـ

كــل  الــقــواعــد واملعايير املــعــروفــة فــي الــدول 
ــا رئــيــس  ــنــ الـــعـــاديـــة والــطــبــيــعــيــة، فـــقـــد رأيــ
الجمهورية، ميشال عون، يستدعي رئيس 
الحكومة املكلف، سعد الحريري، إلى قصر 
بعبدا فــورًا، مهّددًا إيــاه إذا لم يتوصل إلى 
تشكيل حكومة في أقرب وقت، فإن عليه أن 
يتنّحى. وبعد رد ناري من سعد الحريري، 
رأيناه يتوجه إلى القصر الرئاسي، ليخرج 
بــتــصــريــح عـــن قــــرب الــتــوصــل إلــــى تشكيل 
اختصاصيني  مــن  مؤلفة  »مهمة«،  حكومة 
أنها  يبدو  التي  الفرنسية  املــبــادرة  بحسب 
األميركية.  اإلدارة  من  برضا  حاليا  تحظى 
العام  األمــني  عليها  طلع  عينها،  الليلة  في 
لــــحــــزب الــــلــــه، حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، لــيــنــصــح 
الـــحـــريـــري بــــأن حــكــومــة اخــتــصــاصــيــني لن 
فكرة حكومة  الــذي نسف  املهمة،  فــي  تفلح 
مهمة، وأعـــاد األمـــور إلــى املــربــع األول. لكن 
األمر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي باريس، 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  شـــاهـــدنـــا الـــرئـــيـــس الـ
ــاكــــرون، يــلــتــقــي رئـــيـــس الـــدولـــة الــعــبــريــة،  مــ
ــان جيشها،  ــ ــــني ريــفــلــني، ورئـــيـــس أركـ رؤوفـ
آفــيــف كــوخــافــي، الــــذي عـــرض عــلــيــه مــواقــع 
الجيش  سيستهدفها  الله  لحزب  عسكرية 
اإلسرائيلي في أي مواجهة عسكرية مقبلة، 
مــوجــهــا رســالــة تــحــذيــريــة شــديــدة اللهجة 
إلـــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. قــبــل ذلـــك بــيــوم، 
أجــــرى وفـــد رفــيــع املــســتــوى مـــن حـــزب الــلــه 
مــفــاوضــات مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
الفــروف، تناول فيها الوضع الحكومي في 
لبنان، من بني أمــور أخــرى، وبــدأ في لبنان 
الحديث عن دور سياسي روسي في لبنان. 
في هذه األثناء، تزايد الحديث عن استمرار 
الــجــفــاء بـــني الــســعــوديــة وســعــد الــحــريــري، 
وجــــرى تــــداول تــقــاريــر إعــامــيــة مــقــّربــة من 
أوســاط رسمية سعودية، تشير إلى تخلي 
السعودية نهائيا عن دعمها السياسي له، 

بذريعة مواقفه املتساهلة مع حزب الله.
العارمة،  السياسية  الفوضى  هــذه  ظــل  فــي 
ثـــّمـــة أكـــثـــر مـــن تـــســـاؤل يــطــرحــه مــواطــنــون 
ــم فــي  ــهـ ــفـــسـ ــدون عـــلـــى أنـ ــ ــديــ ــ ــيـــون عــ ــانـ ــنـ ــبـ لـ

اآلونــــة األخـــيـــرة عــن املــوقــف الــســعــودي من 
 تخلت 

ً
األزمــة اللبنانية الحالية، وهل فعا

السعودية عن الزعامة السنية للحريري في 
لبنان، كما يزعم خصوم الرجل السياسيون 
تشكيل  عرقلة  مسؤولية  يحملونه  الــذيــن 
على ضوء  عــدم حصوله  بسبب  الحكومة، 
أخضر سعودي واضــح؟ وهل الحرب التي 
إيــران في  تخوضها السعودية ضد وكــاء 
وحــزب  الحوثيون  مقدمتهم  وفــي  املنطقة، 
ــلــــه،  ســيــدفــع ثــمــنــهــا الــلــبــنــانــيــون الــذيــن  الــ
وجـــدوا أنفسهم، رغــمــا عــن إرادتـــهـــم، داخــل 
 انتهى الدور 

ً
هذه الصراع املدّمر؟ وهل فعا

السعودي التاريخي الداعم الستقرار لبنان 
السياسي؟ وهل قّررت السعودية ترك لبنان 
في مهّب الصراع على النفوذ في لبنان بني 
إيران وروسيا  تركيا، مع كل ما يترتب عن 

ذلك من تداعياٍت خطيرة؟
ســبــب اهــتــمــام بــعــض الــلــبــنــانــيــني وقلقهم 
في  مما يجري  موقفا سعوديا واضحا  أن 
اللبنانية يمكنه أن يعّدل  الحياة السياسة 
 في موازين القوى التي تميل، بصورة 

ً
قليا

كبيرة حاليا، لصالح املحور اإلقليمي الذي 
ــران فـــي املــنــطــقــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــ تـــقـــوده إيـ
لبنان  بتحييد  املطالبة  األصـــوات  تصاعد 
ــــات املـــــحـــــاور. إن بــــــروز مــوقــف  ــــراعـ عــــن صـ
ــرار لــبــنــان  ــقــ ــتــ ســــعــــودي واضـــــــح يــــدعــــم اســ
السياسي واالقتصادي يمكنه أن يؤثر في 
وجــهــة األحــــداث الــتــي تعصف بـــه، ويــحــول 
يــتــحــّول فيها من  إلــى مرحلة  انــزالقــة  دون 
وبحق  بالتعّددية  يــؤمــن  ديمقراطي  نــظــام 
ــتـــاف إلــــى نــظــام تــوتــالــيــتــاري، يــكــون  االخـ
فــيــه حـــزب الــلــه الــقــوة الــســيــاســيــة الــوحــيــدة 
واقتصاديا،  وعسكريا  سياسيا  الــراســخــة 
الــقــادرة على إدارة شــؤون هــذا البلد، بدعم 
ــران. أو إلـــى نــظــام عسكري  ــ ورعـــايـــة مـــن إيــ

يحكمه قائد الجيش اللبناني.
ــقـــول إن هــنــاك  ــاب املــبــالــغــات الـ لــيــس مـــن بــ
أصــــواتــــا كــثــيــرة وســــط بــيــئــة املــمــانــعــة في 
لبنان، تدعو حزب الله إلى استام مقادير 
الــحــكــم بــنــفــســه ملــنــع االنـــهـــيـــار، تــمــامــا كما 
هناك أصوات في املعسكر اآلخر، تطلب من 
قائد الجيش استام الحكم، والحلول محل 

املنظومة السياسية الفاسدة. 
)كاتبة لبنانية(

لها  فسح 
ُ
ت أن  تصويري تجميلي، مخافة 

منّصة الحوار والتأمل، فيكتشف العالم أن 
هناك دواًء غير الدواء املغشوش للحداثة، 
وقــصــة كــونــيــة أكــثــر انــســجــامــا مـــع عقله، 
ــة، وروحــــــا أخــاقــيــة  ــداثـ ــن عــقــانــيــة الـــحـ مـ
حداثٍة  لصناعة   ،

ً
قـــدرة أكثر  كانت  وقيما، 

التطور،  مــع  مقترنٍة  ســعــادٍة  بــوابــة  تفتح 
للمؤمنني  الــطــبــيــعــة  حــيــاة  مـــع  منسجمة 
باإلسام وغير املؤمنني بــه، لكن ذلــك كله 
لم يحصل، فصّور الشرق سلطانا مستبّدا 

 مسروقة.
ً
وغانية

ــان الــروحــي  ــمـ يــنــفــي حــــاق أن قـــاعـــدة اإليـ
الــشــرق، وقــد طرحها ماكس تشيلر،  لقيم 
توضع )بالضرورة( تحت استبداد ديني 
مــلــزم، ألن فــهــم رحــلــة الــتــكــويــن األخــاقــي 
لــلــفــرد ال تــتــعــارض مــع رؤيـــة الــكــون الــذي 
يــقــوم على الــعــدالــة واإلحـــســـان، وال يجيز 
هـــذا الــتــكــويــن إعـــطـــاء االســـتـــبـــداد الــديــنــي 
أي حـــالـــة خــصــوصــيــة، تــعــصــف بــقــواعــد 
الــعــدل الـــذي قـــام عليه الــعــالــم، فــي قــانــون 
الظالم  العسف  »الشريعة«. وبالتالي فهم 
ألنظمة االستبداد السلطوي، فيما أطلقت 
عــلــى عــهــدهــا الـــخـــافـــة )بـــعـــد الـــراشـــديـــن( 
ـــطـــري، واســتــخــدام 

ُ
ــق أو الــحــكــم الـــفـــردي الـ

الـــديـــن، هـــو إســـقـــاط قــيــمــة الـــعـــدل وافـــتـــراء 
على املشّرع، ومعصية كبرى في نصوص 
الــقــانــون ذاتــــه، حــني يــبــطــش بــهــا الــحــاكــم، 

الشرق  قيم  قهر  وبــالــذات  التمييز،  نظرية 
إنسانيته،  فــي  وللتشكيك  أهــلــيــتــه،  لسلب 
والشرق هو املدافع األخير عن معايير القيم 
واملثل اإلنسانية العليا، املشتركة للبشرية، 
الحداثية بيئة  في حني دّمــرت اإلنسانوية 
ـــمـــت تـــاريـــخـــه، ووضـــعـــتـــه في 

ّ
الـــعـــالـــم وهـــش

حــديــقــة حـــيـــوان مــفــتــرس، بــحــســب منظور 
القوة، أليست هذه الحداثة هي ذاتها: كانت 

 أفــريــقــيــا فــي حــديــقــة حــيــوان 
ً
تــعــرض طــفــا

عـــامـــة فـــي أوروبـــــــا؟ حــســنــا مـــا هـــو املــعــيــار 
إذن، لنفهم ذواتنا كإطار إنساني ذي بعد 
روحــــي أخـــاقـــي؟ ال يــمــكــن أن يــتــم ذلـــك من 
دون العودة إلى األسئلة األولى، وهي املادة 
ة الفردية أم 

ّ
في تاريخ اإلنسان، هل هي اللذ

الوجدانية وشراكتها  مصلحته اإلنسانية 
مع اآلخر، الجواب هو معركة الحرية، نعم 

الحرية الثقافية، بل الحرية اإلنسانية.
املعرفة السيادية هي سور وسجن، ألنها 
يمكن  كيف  للقمع،  اآلخــر  الوجه  ببساطة 
ــّرر مــصــادر  ــ ــّرًا مـــن دون أن أحـ ــون حــ أن أكــ
أن طريق  مــن  أتيقن  أن  مــن دون  معرفتي، 
اإلنـــســـان، كــل اإلنــســان فــي حــيــاتــي، يسير 
ــي، ومــرجــعــيــة مــعــرفــيــة،  ــاقــ بــانــتــظــام أخــ
النظرية. وبالتالي،  األقــل في تحرير  على 
مــــن دون  الــــحــــل  إلــــــى  ــل  نـــصـ أن  يـــمـــكـــن  ال 
االنــعــتــاق مـــن الــنــزعــة األحـــاديـــة لــلــحــداثــة 
فــي الــتــاريــخ، كــمــا يــؤكــد والــتــر مــانــيــولــو، 
واألحــاديــة فــي تـــراث املــعــرفــة، وفــي قيمها 
إلــى  حـــاق  فيشير  والتطبيقية،  النصية 
ــذه  ــة. وهــ ــداثــ الـــــــرؤي الـــنـــقـــديـــة داخــــــل الــــحــ
ــة بــمــشــرطــه الــدقــيــق،  ــ املــــــّرة، يـــامـــس األزمــ
كـــل هــــذه الــــــرؤى الــنــقــديــة لــهــيــمــنــة الــقــوة 
عــلــى املــعــرفــة وتــحــديــد مـــن هـــو الــبــدائــي، 
ومــن هــو الــتــقــّدمــي املــتــطــور، لــم تصل إلى 
الــعــمــق. يــســرد حـــاق هــنــا سلسلة أســمــاء 

نيتشة، ميشيل  فردريك  النقاد،  للفاسفة 
فوكو، هايدن وايت، وميشيل دي سيرتو، 
ملاذا فشلت كل هذه املحاوالت، على الرغم 
مــن أنــهــا قــد قــامــت بــعــض دوافــعــهــا، على 
في  انتكست  ولكنها  أخــاقــي،  اســتــشــعــار 

بعض الحاالت، وقّدمت أمثلة فشل ذريع.
ــر غـــائـــب، وال يــؤمــن بــأن  ألن املـــصـــدر اآلخــ
ــات الـــبـــشـــريـــة،  ــقـ ــلـ ــخ يـــــــدور بـــــني حـ ــاريــ ــتــ الــ
 طبقية بني جغرافيا الشمال 

ً
ة

َ
وليس َمفَرز

والجنوب، لكن هذا التاريخ املعرفي الدائر 
لم ُيستدع، ولم تعالج تقنيات النفس في 
اســتــدعــائــه، لــم يــنــظــر إلـــى حــيــاة اإلنــســان 
رعــــت فــي طــريــقــه فــي كل 

ُ
واملــخــاطــر الــتــي ز

مــكــان، منذ الــصــرخــة األولــــى، حتى خنقه 
التلّوث، حتى أضحى  أنــواع  كل  بالتلوث 
دمــيــة تــديــرهــا الــحــداثــة الــرأســمــالــيــة. لقد 
تحّول اإلنسان إلى سلعة كاملة، فا يمكن 
أن يــصــل اآلخــــر املــقــابــل لــلــشــرق إلـــى فهم 
تــريــاق حـــاق فــي املــعــرفــة اإلســامــيــة، من 
األخاقية،  الـــذات  مــصــادر  ُيصلح  أن  دون 
ويــفــتــرض، كــرحــلــة بــاحــث مــســتــقــل، حتى 
بـــدون إيــمــان بــرؤيــة اآلخـــر، أنــنــي لــن أصل 
املــطــلــوبــة.  األداة  دون  مـــن  املــعــلــومــة  إلــــى 
واألداة هنا ليست صناعة مادية، ولكنها 
ــــي، حــيــنــهــا ســيــصــل  ــــاقـ ــدريــــب روح أخـ تــ

الباحث الغربي إلى الدرب املضيء.
)كاتب عربي في كندا(

 انتشار نــظــرة سلبية 
ً
الــحــال، يــكــون ســهــا

م 
ّ
تجاه الصني بني الشعوب العربية، تحط

جهودًا هائلة قامت بها حكومة بكني على 
املــســتــويــني، االقــتــصــادي والــثــقــافــي، لرسم 
صورة إيجابية لها في العالم، بما في ذلك 

في املنطقة العربية.
الـــــصـــــني عــلــى  وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أن إصـــــــــــرار 
الــتــركــيــز عــلــى الــبــعــد الــتــجــاري الحكومي 
في عاقتها مع الدول العربية، عوضا عن 
ــره 

ّ
الــبــعــد الــتــنــمــوي الـــذي ُيــفــتــرض أن تــوف

شــراكــة اقــتــصــاديــة حقيقية بــني الــطــرفــني، 
ســيــقــود إلـــى شــيــوع تــلــك الــنــظــرة السلبية 
املقبلة،  القليلة  الــســنــوات  خـــال  تــجــاهــهــا 
والتي قوامها أن الصني تمثل خطرًا على 
بغير مصالحها  تهتم  وال  العربي،  العالم 
الدولية  القوى  تمثل  كما  تماما  املباشرة، 
وفي  »اإلمبريالية«،  املصالح  ذات  األخــرى 

مقدمتها الواليات املتحدة.
مـــن فـــائـــض الـــقـــول الــتــذكــيــر بــــأن الــعــاقــة 
املــطــلــوبــة بـــني الـــطـــرفـــني، كـــي تــحــقــق فــكــرة 
ــربـــح املــشــتــرك« بــيــنــهــمــا، ال ربـــح طــرف  »الـ
ــد مــنــهــمــا وحـــســـب، إنـــمـــا تــخــتــصــرهــا  ــ واحـ
ــن ثــــاث كـــلـــمـــات: »الـــنـــفـــط مــقــابــل  ــارة مـ ــبـ عـ
العربية  الــدول  تــزال  ما  إذ  التكنولوجيا«. 
على قائمة أكثر الدول تصديرًا للنفط إلى 
الــصــني، وهـــي املــــادة الــتــي تــحــتــاج الصني 
ــا. وعــلــى  ــّوهــ ــمــ ــرار نــ ــمــ ــتــ ــيــــرادهــــا الســ ــتــ اســ
الــرغــم مــن تــصــّدر روســيــا تلك القائمة في 
ــنـــوات األخــــيــــرة، وتـــوجـــه الـــصـــني إلــى  الـــسـ
ــن الـــنـــفـــط مــن  اســـتـــيـــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
الــواليــات املتحدة خــال الشهور األخــيــرة، 
ــراق مــــا يـــــــزاالن مــن  ــ ــعـ ــ ــإن الـــســـعـــوديـــة والـ ــ فـ
كـــبـــار مـــــــوّردي الــنــفــط إلــــى الـــصـــني، وهـــذا 
ــامـــة شـــراكـــات  ــه يــمــكــن لــلــعــرب إقـ يــعــنــي أنــ
فيها  يحصلون  الــصــني،  مــع  استراتيجية 
على تكنولوجيا صناعية متقّدمة، مقابل 
ولن  النفط.  مــن  املــتــزايــدة  تلبية حاجاتها 
تتغّير نظرة الشعوب العربية إلى الصني، 
مــــا لــــم يــنــعــكــس الـــحـــضـــور الـــصـــيـــنـــي فــي 
الــدول العربية إيجابيا على حياة الناس، 
ــمــــارات صـــنـــاعـــيـــة تــنــقــل  ــثــ ــتــ ــــال اســ مــــن خــ
التكنولوجيا، وتوفر فرص عمل، لكن هذا 

لن يحصل ما لم يصّر عليه العرب.
بـــالـــطـــبـــع، ال تـــجـــري الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة 
ــــي مــنــظــومــة  ــل فـ ــ ــــي الــــــفــــــراغ، بـ الـــعـــربـــيـــة فـ

ــو بــقــيــا فــــي املـــشـــهـــد الــســيــاســي  وحـــتـــى لــ
يــولــيــان »الــســام«  اإلســرائــيــلــي فإنهما ال 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــني أيــــــة أولـــــويـــــة تـــذكـــر،   ــ مـ
ويـــــركـــــزان، فــــي دعــايــتــهــمــا وبــرامــجــهــمــا، 
الخاص  وضـــرورة  املدنية،  الحقوق  على 
ــد، وقـــضـــايـــا  ــاســ ــفــ ــم نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ ــكـ مــــن حـ
أخــــــرى اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة داخـــلـــيـــة. 
الفلسطينيني  بمحاباة  متهمان  وألنهما 
عــلــى حــســاب اإلســرائــيــلــيــني، ينحو هــذان 
إثبات صهيونيتهما،  إلى  دائما  الحزبان 
ــام الــفــلــســطــيــنــيــني بــاملــســؤولــيــة عن  ــهــ واتــ
فشل عملية السام كما فعل حزب العمل، 
أو الحديث العابر عن »حل الدولتني« مع 
الــتــراجــع عــن اإلقــــرار بــحــق تــقــريــر املصير 
الفلسطيني كما فعل »ميريتس«  للشعب 
الــــذي لــم يــكــتــف بــذلــك، بــل إن أحـــد قــادتــه، 
الجنرال يائير غــوالن، أيد خطة الضم إذا 
كانت ستؤّدي، حسب رأيه، إلى االنفصال 

عن الفلسطينيني.
ومن نافل القول اإلشارة إلى أنه ال يوجد 
أن  يمكن  إســرائــيــلــي صهيوني  حـــزب  أي 
يؤيد حق العودة لاجئني الفلسطينيني، 
أو ينتقد جــيــش االحـــتـــال وجــرائــمــه في 
األرض املــحــتــلــة، أو يــغــامــر بــالــدعــوة إلــى 
حــــدود الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران عــام 
السام  معسكر  اضمحال  ويعود   .1967
مــن خــريــطــة األحــــزاب املــتــنــافــســة، كــمــا من 
مـــيـــدان الــعــمــل الــجــمــاهــيــري عــلــى طــريــقــة 
اآلن، ألســبــاب كثيرة، منها  الــســام  حركة 
مـــا هـــو داخـــلـــي والـــتـــحـــوالت الــجــاريــة في 
املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي، ومــنــهــا مـــا يــعــود 
وانــقــســامــاتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــني  أداء  إلــــى 
الــتــي بــــّددت طــاقــاتــهــم بـــدال مــن تركيزها 
على مواجهة االحتال بما يجعله باهظ 
الــتــكــالــيــف، فــيــكــون خــيــار الـــســـام أجـــدى 

وأفضل.
تخوض  التي  اإلسرائيلية  األحـــزاب  باقي 
بمنطلقاتها  ســـواء  يمينية،  االنــتــخــابــات 
ــن الـــصـــراع  األيـــديـــولـــوجـــيـــة أو مــوقــفــهــا مـ
الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي، وهــــي تنقسم 
ــزاب الــيــمــني الــعــلــمــانــي )الــلــيــكــود،  ــ إلـــى أحـ
أمــل جديد برئاسة جــدعــون ســاعــر، حزب 
إسرائيل  واالســتــيــطــانــي،  املــتــطــّرف  يمينا 
الداعي  ليبرمان  أفــيــغــدور  برئاسة  بيتنا 
ــــى تـــرحـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــني مــــن مــنــاطــق  إلـ
1948( والــيــمــني الــديــنــي، ويــشــمــل حــزبــي 
ــتـــوراة، وحــتــى الــحــزب  شـــاس ويـــهـــدوت هـ
ــا، أي حـــــزب يــوجــد  ــطــ ـــف وســ

ّ
الــــــذي يـــصـــن

املنافس  ليبيد،  يائير  بــرئــاســة  مستقبل، 
األبرز لنتنياهو كما تشير االستطاعات، 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ فــــهــــو وســــطــــي فـــــي الــــقــــضــــايــــا الـ
لــجــهــة عــلــمــانــيــة الـــدولـــة ومـــواجـــهـــة نــفــوذ 
تماما، وال  لكنه يميني  الدينية،  األحــزاب 

أو أفتى له شيخ السلطة، ال عالم املعرفة. 
يشير حــاق فــي معضلة إعــاقــة الــوصــول 
إلى الترياق املعرفي للفكر اإلنساني، إلى 
يحقق  كيف  االستشراقي،  الباحث  موقف 
يكون  أن  دون  مــن  للفهم،  مختلفة  نتيجة 
بأنه  هينة، 

ُ
امل الرؤية  على  منصّبا،  موقفه 

ُيــحــلــل فــهــم الـــشـــرق نــيــابــة عـــن املــســلــمــني 
التمييزي  ملشروعه  يقّدم  ثم  )املتخلفني(، 
هـــذه الـــصـــورة املــصــنــوعــة، وُيــعــيــد بعثها 
ألجــيــال الــشــرق ذاتـــه، فــهــذا الــتــدويــر يبقي 
ســمــيــت 

ُ
ــــوة، بـــغـــض الـــنـــظـــر أ ــقـ ــ مـــصـــالـــح الـ

الـــتـــقـــدم  ــة أو  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
الحداثي، فاملحصلة واحدة.

ُيبدع حاق في النظرة الشمولية للسردية 
املــعــرفــيــة لــســيــادة الــحــداثــة لــلــتــاريــخ، هــذه 
الشرق  إلــى  تصديرها  تــم  بالفعل  النظرة 
وأجياله، وهو موقع التاريخ أمام املعرفة 
الـــحـــداثـــيـــة. الـــتـــاريـــخ هــنــا هـــو مــفــعــول به 
بــاســتــمــرار، الــفــاعــل الــحــداثــة والــتــقــدم، فا 
ُينظر إلى الحدث والتاريخ القديم بمنظور 
ــاء املــــعــــرفــــي املــــــجــــــّرد لـــصـــالـــح  ــقــ ــســ ــتــ االســ
اإلنــســانــيــة، وزرعـــهـــا فـــي مــســار املــشــتــرك، 
ثــم النظر إلــى كــوارثــهــا، كما إلــى إبــداعــات 
التاريخ الحضاري بهذا املعيار األخاقي.

ر أمام الباحث، وهو يستكمل رحلة 
ّ
وتتجذ

حاق عن األزمــة األخاقية العميقة لرحلة 
واعتماد  الــقــوة  األكــاديــمــي، هيمنة  البحث 

عــــاقــــات دولــــيــــة تــعــتــبــر فـــيـــهـــا الــــواليــــات 
معنيون  والـــعـــرب  األول.  الــاعــب  املــتــحــدة 
بــإرضــاء أمــيــركــا قــبــل إرضــــاء شعوبهم أو 
تنمية بلدانهم. وأميركا ال تريد للعاقات 
الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة أن تــأخــذ ذلـــك املنحى 
الــقــوى في  التنموي، ألنــه سيغير مــوازيــن 
الـــشـــرق األوســــــط، وكـــذلـــك مـــوازيـــن الــقــوى 
ــــدوالر.  املــالــيــة فـــي الــعــالــم ضـــد مــصــلــحــة الـ
وهذا معناه أننا مستسلمون في خططنا 
االستراتيجية، إن وجدت، للقدر األميركي، 
من  الصني تحسب حسابه، ال خشية  وأن 
نموها  يؤثر سلبا على  ال  بل كي  أميركا، 

االقتصادي املتسارع.
هـــل يـــريـــد الـــطـــرفـــان، الــصــيــنــي والـــعـــربـــي، 
يــبــدو أن ذلــك  شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة إذن؟ 
ــيــــس صـــحـــيـــحـــا، مـــــع أنـــــــه فـــــي مــصــلــحــة  لــ
الطرفني. تبدو الصني مكتفية بشراء النفط 
الــعــربــي، وتــوســيــع أســواقــهــا فـــي املنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، والــــعــــرب يــكــتــفــون بـــالـــعـــائـــدات 
التحالف السياسي  التجارية، ويواصلون 
مع الواليات املتحدة. إنه واقع محبط على 
ــخــذي الــقــرار، واألســــوأ منه أن 

ّ
مستوى مــت

صورة الصني تضّررت في املنطقة العربية، 
ما يعني أن التحالف االقتصادي معها لن 
الــقــريــب، مطلبا شعبيا  املـــدى  يــكــون، على 
ــذا فــــي املــحــصــلــة يــــفــــّوت عــلــى  ــ عـــربـــيـــا. وهــ
»مصاحبة  العرب فرصة تاريخية جديدة لـ
حضارية« مع الصني، يمكنها أن تنتشلنا 

من التخلف الحضاري الذي نعيشه.
)كاتب من األردن(

يختلف عن مواقف الليكود تجاه القضية 
الفلسطينية واملوقف من االحتال.

ــــذه األحــــــــزاب تــنــطــلــق مــن  بـــاتـــت جــمــيــع هـ
م به، وهو 

ّ
قانون القومية العنصري وتسل

الــذي يحصر حــق تقرير املصير  الــقــانــون 
في »أرض اسرائيل« باليهود، كما يعتبر 
االســتــيــطــان أولـــويـــة قــومــيــة لـــلـــدولـــة. وال 
تــخــفــي هــــذه األحــــــزاب تــأيــيــدهــا الــصــريــح 
ــرة عـــلـــى أوســـــع  ــطــ ــيــ لـــخـــطـــة الــــضــــم والــــســ
ج،  املصنفة  املناطق  من  ممكنة  مساحات 
والــخــاف هو فقط حــول مساحات الضم، 
وهل تشمل جميع املستوطنات، أم تقتصر 

على الكتل االستيطانية الكبرى.
على  فلسطيني  مايني   6.5 إهمال  فكرة 
ــكــــارهــــم، ال تـــبـــدو مــنــطــقــيــة،  أرضـــهـــم وإنــ
بالتمييز  عليها  الــتــحــايــل  يــجــري  لــذلــك 
مــحــاوالت  خـــال  مــن  الفلسطينيني،  بــني 
إخــــــراج قـــطـــاع غــــزة مـــن املـــعـــادلـــة بشكل 
ــامـــل، وتـــصـــويـــره خـــطـــرا »إرهـــابـــيـــا« ال  كـ
غير. أما فلسطينيو الضفة الغربية فهم 
ومعيشية  فردية  حقوقهم  سكان  مجّرد 
من  منحهم  يمكن  ما  وأقصى  وحياتية، 
حقوق السماح لهم بالعمل في إسرائيل، 
وال حقوق سياسية أو وطنية لهم. وحتى 
عند الحديث عن شكل الحل النهائي الذي 
يطرحه نتنياهو فهو كيان ال سيطرة له 
على األرض، وال على أجوائها وباطنها 
واملعابر،  الحدود  وال  املائية،  ومــواردهــا 
وال حتى على املجال الكهرومغناطيسي. 
ــذا الــكــيــان  ــ ــه هـ ــفـ ويـــخـــتـــم نــتــنــيــاهــو وصـ
بالقول متبّجحا »إذا أرادوا أن يسموها 
دولة فليسموها«، مع أنه اّدعى، في أكثر 
من مناسبة، استحالة تحقيق سام مع 
هذا الجيل من الفلسطينيني، وأن أقصى 
مــا يمكنهم الــحــصــول عــلــيــه هــو الــســام 

االقتصادي.
الفلسطيني، في نظر األحزاب اإلسرائيلية 
املتنافسة، هو املشكلة، وهو »اآلخر« الذي 
ال يـــرغـــبـــون بـــإطـــالـــة الـــحـــديـــث عـــنـــه، وهــو 
املوقوتة.  القنبلة  أو  الديمغرافي،  الخطر 
تشبثه  غمرة  وفــي  نتنياهو،  أن  والغريب 
ــن أجــــــل مـــقـــعـــد او  ــ ــه مـ ــالــ ــتــ ــة، وقــ ــلـــطـ ــالـــسـ بـ
مقعدين إضافيني في البرملان )الكنيست(، 
اكــتــشــف أنــــه يــمــكــنــه بــــذل جـــهـــوٍد النـــتـــزاع 
املستاء  العربي  الوسط  أكثر من  أو  مقعد 
من  واملمتعض  املشتركة،  القائمة  أداء  من 
انــقــســامــهــا وخـــافـــاتـــهـــا. وقــــد شـــّجـــع هــذا 
الــتــوجــه أحـــزابـــا أخــــرى عــلــى الــتــوجــه إلــى 
الــنــاخــبــني الـــعـــرب الـــذيـــن كــــان الــتــحــريــض 
عــلــى نــســبــة مــشــاركــتــهــم فـــي االنــتــخــابــات 
األســلــوب الـــذي استخدمه رئــيــس الـــوزراء 
ـــهـــم 

ّ
الـــيـــمـــيـــنـــي لـــتـــخـــويـــف الــــيــــهــــود وحـــض

الــتــصــويــت لــه ولحزبه  ــادة نسبة  عــلــى زيــ
قــبــل أعــــوام قــلــيــلــة، مــا مــّكــنــه مــن مــواصــلــة 

االحتفاظ بالسلطة.
)كاتب فلسطيني(

اإلسالمية؟ لماذا يُدافع وائل حالق عن المعرفة 

الخطر الصيني على العرب

الفلسطيني غائبًا حاضرًا 
في االنتخابات اإلسرائيلية

عن خطر اختفاء 
لبنان التعّددي

ال يمكن أن يصل 
اآلخر المقابل للشرق 

إلى فهم ترياق 
حالق في المعرفة 
اإلسالمية، من دون 

أن يُصلح مصادر 
الذات األخالقية

التركيز يجب أن يكون 
على النتائج التي 
تخدم المشروع 

الوطني النهضوي، 
ال على األيديولوجيات

أبرز مالمح االنتخابات 
اإلسرائيلية اختفاء ما 

كان يسّمى »معسكر 
السالم« اإلسرائيلي 

إلى حّد يقارب االندثار

آراء

عيسى الشعيبي

في أول خطوة على طريق طويل وشــاق، وبعد صبٍر جميٍل وانتظاٍر طال سنوات 
ت محكمة الجنايات الدولية، 

ّ
مفعمة بترقٍب مديد، وخشيٍة من وقوع املفاجآت، خط

في التاسع من شهر مارس/ آذار الجاري، أولى خطواتها على الدرب املليء بالصعاب 
على  للرد  شهرًا  إسرائيل  حكومة  بموجبه  أمهلت  إخــطــارًا  بإصدارها  والعراقيل، 
فــي غــزة عام  االحــتــال  قــوات  ارتكبتها  التي  بالجرائم  التحقيق  فــي  الــشــروع  طلب 
 عن جريمة 

ً
2014، والجرائم املرتكبة بحق املدنيني العّزل في مسيرات العودة، فضا

االستيطان املستمّرة على رؤوس األشهاد منذ العام 1967.
تكتمت إســرائــيــل عــلــى هـــذا الــطــلــب، وتــغــاضــت عــنــه، ألمـــر مــعــلــوم، وســائــل اإلعـــام 
الفلسطينية، املستغرقة تمامًا في مسألة االنتخابات التشريعية التي ال تقل أهمية 
عما عداها من أخبار أخرى تتصدر املشهد السياسي الراهن في رام الله وغّزة. وإذا 
كانت خطوة محكمة الجنايات أولية، وذات مفعول تراكمي متدّرج وبطيء، فإن من 
رغم خالها آخر دولة احتال على 

ُ
املقّدر له أن يطول، بدوره، أعواما أخرى طويلة، ت

أن تظل واقفة على »رجل ونص« في قفص االتهام. ذلك أن هذه هي املّرة األولى في 
تاريخ الصراع الذي دخل في أطوار كثيرة، على مدى نحو قرن، تتعّرض فيها دولة 
فوق  وبــدت  واالنتهاكات،  والجرائم  املجازر  وارتكبت شتى  والــنــار،  بالحديد  قامت 
القانون الدولي، ملساءلة من مرجعيٍة قانونيٍة دوليٍة ذات شأن يعلو وال ُيعلى عليه، 
ل، في حد ذاتها، عامة فارقة في مسار 

ّ
في سابقة هي األخرى غير مسبوقة، تشك

القريب، من ضروب  األمــس  بلوغه، حتى  كــان  واألدوات،  األشــكــال  متعّدد  كفاحي 
أحام اليقظة، وهدفًا دونه خرط القتاد.

ويزيد من أهمية هذه املذكرة القانونية امللزمة التي لم ترد عليها إسرائيل بعد أنها 
لة للغرب، 

ّ
تخص الدولة »الديمقراطية« املزعومة في الشرق األوسط، أو قل االبنة املدل

املنتسبة ملنظومته القيمية، وليس مجّرد دولة أفريقية من تلك الدول التي درجت كل 
من محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدوليتني على معاقبة قادتها، با حرج، عن 
م 

ّ
 الدولة العبرية أكثر فأكثر، ويهش

ّ
فظائع مماثلة، أو ربما أقل بشاعة، وهو أمر يذل

وأيضًا ضحية  الهولوكوست،  من  للناجني  أخيرا  ومــاذا  متحضرا،  بلدا  اّدعــاءهــا 
أبدية، كما ترى في ماحقة قادتها ومحاكمتهم أمام العدالة الدولية تقويضًا لتلك 
اة بمسحوق مكياج رخيص، تنثال ألوانه عند احتدام ضوء الشمس.

ّ
الصورة املغط

ولعل كل هذه الحفاوة املبّررة تمامًا بخطوة محكمة الجنايات املنتظرة بفارغ الصبر، 
وهذه البهجة النادرة في زمن كورونا، نابعة أساسًا من أن هذه املذكرة القضائية 
فاتحة ملا سيليها من إجراءاٍت الحقة، وخطوة تنفيذية أولى ال عودة عنها، حتى مع 
رحيل املدعية العامة الحالية فاتو بنسودا وحلول كريم أحمد خان مكانها بعد ثاثة 
أشهر، كما أنها أيضًا خطوة عملية ملموسة، تكاد تشكل أمر عمليات استهاليا، 
إلدارة عجلة املطاردة وتوقيف الجنراالت في املطارات، فوق أنها خطوة مؤّسسة على 
القضائي  بانطباق اختصاصها  يومًا،  الصادر قبل نحو 50  ذاتها،  املحكمة  قــرار 
على أراضي الدولة العضو في نظام روما األساسي، دولة فلسطني )غزة والقدس 

والضفة الغربية(، وفي ذلك وحده إقرار مبدئي بحدود الدولة الفلسطينية.
 على أوسع نطاق، ليس 

ً
حتى زمن غير بعيد، كانت الرواية اإلسرائيلية تلقى قبوال

فقط في الدول الغربية، وإنما أيضًا لدى الرأي العام في الدول الصديقة، كما كانت 
ماكينتها اإلعامية الهائلة تنجح، في أغلب األحيان، بإحراز تفّوق كاسح على وجهة 
االستغال  عــن  ناهيك  الــطــرح،  ف 

ّ
وتخل األداء،  ســوء  مــن  مستفيدة  العربية،  النظر 

املكثف لركاكة الخطاب اإلعامي الفلسطيني ومزقه، واالستثمار الجيد في األخطاء 
القاتلة، بما في ذلك خطف الطائرات وتفجير الحافات، واستهداف املدنيني، األمر 

الذي كاد يدمغ الكفاح الوطني العادل بصفة اإلرهاب الذميمة. 

معن البياري

يسأل مثل عربي شعبي ذائع عما يمكن أن تفعله املاشطة بالوجه العكر. ولواحدنا 
تقن عملها. 

ُ
 في الوجه العكر املاشطة التي ال ت

ً
أن يسأل عما يمكن أن تزيده شناعة

وأن يسأل، في هذا املقام، ولكل مقام مقال على ما نعرف، عن املضامني التي يريدها 
وزيـــر الــخــارجــيــة املــصــري، ســامــح شــكــري، فــي اآللـــة اإلعــامــيــة الــتــي قـــال، األســبــوع 
إلى اآلخرين، وتكون   تستطيع أن تصل 

ً
املاضي، إن باده تحتاجها، وتكون نافذة

ملا سّماها  اإلعامية  اآللــة  الوزير   بوصف 
ٌ

الكام موصول أن هذا  والعجيب  رة. 
ّ
مؤث

التنظيمات اإلرهابية، وخصوصا جماعة اإلخوان املسلمني، بأنها قوية. واألعجب أن 
الرجل ُيخبر لجنة العاقات الخارجية في مجلس النواب املصري بهذا، ويسمع منه 
أعضاؤها أن اآللة اإلعامية، املفقودة، تحتاج جهودا وإمكانات. وال يحتاج السامع 
إلى عقل الخوارزمي ليعرف أن الوزير، صاحب التقطيبة الدائمة، يقصد ضيق ذات 
اليد، وقلة أهل الجهد. وهذا، يبيح لنا سؤاال بديهيا عّما ينقص مصر من إمكانات 
وجهود ليكون لها إعاٌم مؤثر وقوي في الخارج. وسؤاال محّيرا عما بني يدي أولئك 

»اإلرهابيني«، وييّسر لهم أن يحوزوا »آلة إعامية قوية«.
روا بديهية أن اإلعام، 

ّ
يحتاج سامح شكري، وأقرانه في السلطة في مصر، أن يتذك

أي إعــام، ال يصنع حقائق، مهما كانت إمكاناته. قد يكون في وسعه أن يزيف أو 
يشيع من الدعاية ما يشاء، غير أن هذا وذاك سيكونان عارضنْي، ظرفينْي، سيما في 
العرب وأحمد  الــذي نعيش، املغاير بمسافات ضوئية عن زمن راديــو صوت  الزمن 
سعيد، وعن أزمنة بعث صّدام حسني وحافظ األسد. ومصر الراهنة تعرف أسوأ أداء 
إعامي، إلى منزلة تثير األسى والحزن. وألن أطنانا من الشواهد على هذا السوء، 
أو البؤس املريع في نعت آخر، ُيكتفى هنا بالتعامل املصري الحكومي )وكثير من 
عت 

ّ
األهلي(، اإلعامي )والدبلوماسي(، املفرط في ركاكته وباهته، مع البيان الذي وق

ه 13 منظمة 
ْ
عليه 31 دولة بشأن أوضاع حقوق اإلنسان التعيسة في مصر، وساندت

حقوقية عاملية وازنة، )»العفو الدولية« مثا(. لم تكن هذه الواقعة في حاجة إلى »آلة 
ن في أفهام سامح شكري، للرد على 

ّ
ر في الخارج، على ما يتوط

ّ
إعامية قوية« تؤث

البيان الدولي. وإنما كانت الحاجة )وستبقى( العتراف حكومي رسمي بأن أوضاع 
ا كان مستحيا أن 

ّ
حقوق اإلنسان في مصر تحتاج إلى عاج حقيقي، إلى إنقاذ. ومل

يجهر نظام االنقاب العسكري بشيء من هذا، فإن اإلعام الراهن في مصر، وكما 
ت على رثاثته البيانات التي با عدد، ورّدت )!( على البيان العاملي، لن يكون، في 

ّ
دل

هذه الحالة وكل الحاالت، املاشطة التي ليس في وسعها أن تزّين الوجه العكر، وإنما 
املاشطة التي تزيد هذا الوجه العكر أرطاال من الشناعة. كأن سامح شكري يتوهم أن 
املشكلة اإلعامية املزمنة أمام دولة االنقاب في مصر تتعلق بالخارج، وأن اإلعام 
غلط  وهــذا  ى. 

ّ
املتوخ »التأثير«  وُيحدث  مظفرة،  نجاحات  ق 

ّ
يحق الداخل  إلــى  املوّجه 

غالبيتهم  ففي  فــادح،  بلدهم  في  اليومي  بــاإلعــام  املصريني  ثقة  فنقصان  صريح، 
يتعاملون معه بالتجاهل واالزدراء أو بالتندر والضحك، بل إن السهر أمام الشاشات 
وأنسا مضحكا،  ييّسر تسرية غزيرة،  إياهم،  املذيعني  بهلوانيات  لسماع  املصرية، 
التجاري في مصر يشهد انحسارا عريضا )كما كل شــيء؟(،  سيما وأن املسرح 
ونجومه ال يتجددون، ما يجعل البقاء في املنازل أمام كوميديا أحمد موسى وعمرو 
ا كان وزير اإلعام، أسامة هيكل، قد قال إن من هم أقل من 

ّ
أديب وأترابهما حا. ومل

35 عاما من املصريني، وهم بحسبه نحو 65% من املجتمع، ال يقرأون الصحف وال 
الذين با عدد في اإلعام  الطّبالني والزمارين  أن  التلفزيون، فذلك يعني  يشاهدون 
استخداما  األكــثــر  هــم  املصريني  ولكن  ويــزمــرون ألنفسهم.  يطّبلون  إنما  املــصــري 
على  للحصول  عربية،  دولــة   13 مجتمعات  بني  من  االجتماعي،  التواصل  لوسائل 
أخبار ومعلومات سياسية، وذلك بنسبة 59% عدة مّرات يوميا، و24% عدة مّرات 
في األسبوع. كما أنهم في املنزلة الثالثة في استخدام هذه الوسائل من أجل التفاعل 
مع قضايا سياسية، بنسبة 36% عدة مرات في اليوم، و29% عدة مّرات في األسبوع، 
وذلك بحسب ما كشفه »املؤشر العربي 2019/ 2020«. واملعنى من هذا أن املصريني 
في مزاج آخر غير الذي ظّن سامح شكري أنهم فيه، يصّدقون ما يبّث لهم من دجل 
وكذب يومي، في شؤون حقوق اإلنسان )أكثر من 900 مصري ماتوا في السجون 
في سبع سنوات(. وألن األمر كذلك، كان باعثا لإلشفاق على حال مصر، وهو يقول 

ما يقول عن حاجة السلطة إلى آلة إعامية ثقيلة.

محمد طلبة رضوان

على  والــتــمــّرد  ديــنــنــا،  على  لــلــخــروج  تحّرضوننا  الغربيني  األســاتــذة  »إنــكــم معشر 
لعت على 

ّ
ثقافتنا وحضارتنا، وتزعمون أن اإلسام يعادي املرأة وحقوقها، وقد اط

الدونية للشعوب األخــرى، وهو ما  التمييز والتفرقة والنظرة  أمور كثيرة لديكم من 
ال يمكن أن نجد له مثيا في ديننا وال في ثقافتنا، وال في تقاليدنا«.. هذه الكلمات 
الحكاية،  لي  لقاء علمي في واشنطن، عام 1994. روى  السعداوي، في  نــوال  قالتها 
بتفاصيلها، العامة األصولي األزهري، طه العلواني، رحمه الله، وكان مدعوا للقاء، 
را، ليس ألن ما قالته جديد عليه، وهو الذي نشأ 

ّ
وسمع ما قالته السعداوي، وبكى تأث

في األوساط الشرعية، وسمع مثله آالف املّرات، وإنما ألنه صدر عن نوال، وهو ما لم 
يتوقعه الشيخ، وتوقع ضّده، وفق صورتها النمطية الساذجة لديه، بكى الشيخ من 
ى للسيدة الخير، ودعا لها بخير، وسّجل موقفها في كتابه »ال 

ّ
نفسه وعليها، وتمن

إكراه في الدين« )طبعة ثانية، 2006( عرفانا واعتذارا. 
ثبت كفرها، وما أسهل أن يأتي غيُرك 

ُ
ما أسهل أن تأتي بنصوٍص لنوال السعداوي ت

ر« إلى سجال 
ّ
بنصوص وشهادات تثبت إيمانها، ويتحّول النقاش حول »مشروع مفك

فقهي ونصوصي حول، اإليمان والكفر، الجنة والنار، اإلساميني والعلمانيني، من 
َبلية، وهو ما يتكّرر عند تقييمنا أي 

َ
معنا ومن علينا. .. قراءات طهرانية، وأخرى ق

مفكر، طارق البشري إسامي أم وطني، محمد عمارة عقاني أم سلفي، نصر أبو 
يأتي بنصوصه  فريق  أم ملحدة؟ كل  السعداوي مؤمنة  نــوال  كافر،  أم  زيــد مسلم 
الحرفية املأخوذة من سطر هنا أو تصريح هناك، وُيهمل رصد التجربة، في مجملها، 
ويقّدم  لديه،  بما  ويفرح  باتها، 

ّ
وتقل ومكابداتها،  ومخاضاتها،  وسياقاتها،  واقعها، 

لجمهوره ما يشتهي، ويحُصد اإلعجابات الكاذبة، وتستمر امللهاة املأساة.
حني يخبرني أحدهم أن فانا قال، أسأله متى قال، وأين قال، في أي موقٍف وفي أي 
سياق وفي أي تاريخ وفي أي ظرف، وفي أي سن، وفي أي وسيط، هل كتب مقاال أم 
كتابا، أم »بوست« ردا على آخر، أم تعليقا رّدا على تعليقات، أم استفزه مذيع »توك 
شو« لينتزع منه ما لم يقصده حرفيا؟ من هنا، يمكنني التمييز بني معرفة هادئة 

وأخرى أنتجتها سجاالٌت ونزاعاٌت ومناظراٌت، ال قيمة لها. 
الكتاب والباحثني واملفكرين واملناضلني يمكن أن يسّمى »تيار  ثّمة تيار كامل من 
يحّركه،  ما  واالشتباك، وحــده  واملعرفة  البحث  إلــى  يدفعه  ما  الحنق  الحنق«، وحــده 
إليه  يقوده، يسيطر عليه. وهو حنق نبيل، وغضب مشروع، وسخط واجــب، يدفع 
يه استمرارها، ويؤّججه تبريرها وتمريرها وتديينها، ومن ثم 

ّ
سوء األحــوال، ويغذ

تأبيدها. لم تكن نوال السعداوي جزءا من هذا التيار، كانت تيارا وحدها، نسوية قبل 
الحركة النسوية. وقفت، ربما عقدْين، وحدها، تقاتل من أجل حقوق بنات جنسها، 
الدينية والسياسية واالجتماعية والشخصية، سبقت شيوخ األزهر ولجان الفتوى 
، واجهت 

ً
ان، ليس ألنها تفوقهم علما، ولكن ألنها تفوقهم شجاعة

ّ
الخت في تجريم 

استبداده،  قــدر  على  تــجــّرأت  قــدر سكوته،  على  تكلمت  يقلقها،  مــا  بكل  مجتمعها 
التفكير بــصــوت مــســمــوع، والــصــراخ بصوت  قــدر غــــروره، مــارســت  تبّجحت على 

مكتوب، انتزعت حق التجريب، وحق الخطأ. 
مــع نـــوال الــســعــداوي ال أتــوقــف كــثــيــرا أمـــام صــحــة فــكــرة أو خــطــئــهــا، مثاليتها أو 
واقعيتها. أتوقف، أوال، أمام قدرتها على طرحها، جنوحها، جموحها، طموحها، قوة 
ثة في وجه زمن ذكوري، معدوم الرحمة والرجولة، وإسالة الدماء 

ّ
إلقاء »طوبة« مؤن

املسافة بني مشاعرها  تكن  ولــم  واقعية،  نــوال  تكن  لم  أياًما وشهورا وسنني.  منه 
وكتاباتها كبيرة، ولم تهتم هي بتبرير أفكارها أو تشفيرها، طرحت ما لديها، كما 
هو، ودفعت ثمنه، حية .. وميتة. ال أعرف إذا كانت نوال السعداوي مؤمنة أو ال، وال 
أعرف أنها تعرف، وال أعرف أحدا يعرف. هذه التجارب الفكرية املؤملة أكثر تعقيدا 
وتركيبا من أن يقف على حقيقتها أحد. وحده، جل شأنه يعلم السر وأخفى، ولذلك 

فهو وحده »الدّيان« .. من حسن حظنا.

أخيرًا... الجاني أمام 
محكمة الجنايات

إعالم سامح شكري

نوال السعداوي... 
النسخة اإلسالمية
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آراء

عبد الباسط سيدا

هل ما يحدث في سورية منذ عشرة أعــوام 
ــؤال مـــرّكـــب، يتضمن  ــ ــرة؟ سـ ــؤامــ ــــورة أم مــ ثـ
ــيــــســــن، تــتــمــفــصــل حــولــهــمــا  مــــحــــوريــــن رئــ
بينهما  ع 

ّ
تــتــوز كما  والــجــداالت.  املناقشات 

ــبـــطـــن بـــه،  ــرتـ حـــجـــج الـــنـــظـــام وأتــــبــــاعــــه واملـ
وُرعــاتــه على  وأنــصــاره  مــنــه،  واملستفيدين 
التي  وتــلــك  والــدولــي،  اإلقليمي  املستوين، 
تخص املناهضن للنظام من السورين من 
جهة أخرى، وهؤالء هم  األغلبية الساحقة، 
ثاروا على نظام الفساد واالستبداد بصورة 
عــلــنــيــة، وتـــحـــّمـــلـــوا نــتــيــجــة مـــواقـــفـــهـــم. أمـــا 
لــم تسمح لهم ظروفهم،  الــذيــن  الــصــامــتــون 
وربــمــا تــقــديــراتــهــم واعــتــبــاراتــهــم الــخــاصــة، 
أيضًا  فهم  مواقفهم صــراحــة،  عن  بالتعبير 
يدركون تمامًا اإلدراك أن النظام هو املسؤول 
األول عما آلت إليه أوضــاع البالد والعباد؛ 

ولن تتعافى سورية بوجوده.
يــّدعــي الــنــظــام وأتــبــاعــه ورعــاتــه أن ســوريــة 
كـــانـــت بـــألـــف خـــيـــر، كـــانـــت مـــســـتـــقـــّرة، وكـــان 
ــقـــال، عــلــى الــرغــم  ــنـــاس »عـــايـــشـــن« كــمــا يـ الـ
مـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت بــســبــب نهج 
العدو  »املــقــاومــة واملمانعة« و»الــصــراع مــع 
ــا »لـــلـــضـــغـــوط  ــهــ ــّرضــ ــعــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وتــ
والــعــقــوبــات مــن أمــيــركــا وعمالئها مــن دول 
املــنــطــقــة«. مــا زال هــذا الــخــطــاب معتمدًا من 
ــار وأتـــبـــاعـــه مــــن قـــومـــيـــي مــحــور  ــام بـــشـ نـــظـ
»املقاومة واملمانعة« ويسارييه وعلمانّييه، 
كــمــا أن هـــذا الــخــطــاب هــو الـــذي يستخدمه 
فــي سورية  مليشياته  مــع  اإليــرانــي  النظام 

ولبنان والعراق واليمن.
ــات الــــفــــســــاد الــــكــــبــــرى الـــخـــاصـــة  ــفــ ــلــ أمـــــــا مــ
تتحّكم  زالــت  ما  التي  املافياوية  بالعائالت 
ــروات مــنــذ مـــا قــبــل الـــثـــورة،  ــثــ بــالــســلــطــة والــ
ومـــعـــانـــاة أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــســـوريـــن قبل 
ــقــــر، واســـتـــبـــداد  ــفــ ــن الـــحـــاجـــة والــ ــــورة مــ ــثـ ــ الـ
ــهـــزة األمــنــيــة، وتــنــكــيــلــهــا بــالــســوريــن،  األجـ
إلى  الشعبية  واملنظمات  األحــــزاب  وتــحــّول 
املتوحشة،  للسلطة  تزيينية  واجهة  مجّرد 
ــزة بـــمـــفـــاصـــل الــــدولــــة  ــ ــهـ ــ ــلـــك األجـ وتـــحـــّكـــم تـ
تــفــاصــيــل  ــي أدق  فــ ــع، وتـــدخـــلـــهـــا  ــمـ ــتـ واملـــجـ
ا من مسألة الحصول على العمل  الناس، بدء
بيع  عــقــد  أي  أو  عـــمـــل،  ألي  الــتــرخــيــص  أو 

وشراء، وحتى موافقات السفر .. إلخ.
أمــــــــا مــــســــائــــل حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والــــنــــشــــر، 
كانت  فقد  واألحــــزاب  الجمعيات  وتأسيس 
مـــن املـــحـــظـــورات، حــتــى فـــي مــجــال التعبير 
عــن املطالبة بــهــا. وعــن االســتــقــرار املــزعــوم، 

محمد سي بشير

 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي الــعــالــم 
ُ
ــة ــالــ تــدفــعــنــا حــ

العربي، وفي العالم بشكل عام، إلى القول إن 
مراقب حركية األحداث في العالم، يكاد يرى، 
بأم عينيه، احتضار الديمقراطية التي يزعم 
صاحب املقالة إنها تعيش لحظاتها األخيرة 
ــــدت ونــضــجــت  ــــذي ُولــ ــكـــان الـ فـــي مــهــدهــا، املـ
فـــيـــه، وفــــي عـــاملـــنـــا، حــيــث تــتــصــاعــد مــعــركــة 
ــنــا 

ّ
الـــّســـوق والـــبـــورصـــة ضـــد املــــواطــــن، وكــأن

ــحــظــة الـــتـــي كــتــب فــيــهــا مــاركــس 
ّ
نــعــيــش الــل

ــتـــو« بـــعـــد مــالحــظــتــهــمــا  ــفـــسـ ــانـ ــز »املـ ــلـ ــجـ وأنـ
تـــداعـــيـــات مــعــركــة الــعــامــل وصـــاحـــب اآللــــة/ 
ــيـــة الـــقـــيـــمـــة املـــضـــافـــة الــتــي  املـــصـــنـــع، وقـــضـ
ــص قــيــمــة الــعــامــل 

ّ
تــتــعــاظــم فــــي حــــن تــتــقــل

قوته، في دورٍة  تكفي  التي ال  أجرته  وقيمة 
العالم  يحكم  مــن  هــو  أصبح  تصنع مشهدا 
وليست صناديق االقتراع، وال الديمقراطية 
املال  قــّرر أصحاب األسهم،  التي  وبهرجتها 
منها،  ص 

ّ
التخل البورصة  فــي  واملــضــاربــون 

الجميع، في  فق 
ّ
يت األبـــد.  وإلــى  هاية، 

ّ
الن فــي 

 إشكالية اإلنسانية 
ّ
الفكر السياسي، على أن

ــوفــيــق بـــن االحـــتـــيـــاجـــات واملـــــــوارد، 
ّ
هـــي الــت

املعادلة املتناقضة، على الّدوام، وأن الّسلطة 
ورديفها الّسالح أبدعهما اإلنسان، للتوّصل 
إلــى اإلمــســاك، وفــق أفــضــل مــقــاربــة، بخيوط 
تسيير تلك املعادلة، أي اإلشراف على عملية 
 املوارد، أّيا كانت، إلشباع 

ّ
تسيير املوارد، كل

االحتياجات، كل االحتياجات. 
ــــي، فــي  ــتــيــجــة، املـــســـألـــة الـــســـيـــاســـيـــة، هـ

ّ
بــالــن

األصل، معادلة اقتصادية، أحسن املال بناء 
كل تاريخ اإلنسانية على أساسها. ويحاول 
الــحــّكــام، أّيــــا كــانــت عــنــاويــن الــكــراســي التي 
يحكمون من خاللها، ملكيات أو جمهوريات، 
لطة واملال، وصوال إلى  املزاوجة بن أداة السُّ
بسط الّسيطرة واملحافظة عليها، باملكاسب 
ــســبــة لــهــم ولــحــلــفــائــهــم، وعــلــى 

ّ
نــفــســهــا، بــالــن

حساب اآلخرين، املواطنن، اآلن، في العصر 
الحديث.

ــّم تغليفها، منذ  وتــ املــعــادلــة  تــلــك  اســتــمــّرت 
حقوق  العدالة،  برمزيات  الفرنسية،  ــورة 

ّ
الــث

للمالحظة، عملت  لــكــن،  والــحــّريــة.  اإلنــســان 
تلك الّديمقراطيات الوليدة، في الغرب، على 
بسط نفوذها في العالم، في أشكال سيطرة، 
أخذت ُمسّمى االستعمار أو االستيطان، بل 

فــقــد كـــان بــفــعــل أســالــيــب الــقــمــع والــتــدجــن، 
حــتــى وصـــل أهــلــم الــحــكــم إلـــى قــنــاعــٍة زائــفــٍة 
مفادها يأنهم قد أصبحوا في منأى عن أي 
تهديدات، وبات في مقدورهم سن القوانن، 
وإصــــدار املــراســيــم، بــل الــدســاتــيــر، املفّصلة 
وفـــق حــســابــاتــهــم. فــثــّبــت حــافــظ األســــد، في 
دستوره املــادة الثامنة التي نّصت صراحة 
الــدولــة واملجتمع،  البعث  قــيــادة حــزب  على 
أي أنـــه ثــبــت قــيــادتــه الــشــخــصــيــة بــاعــتــبــاره 
القائد امللهم لذاك الحزب. كما أصدر قانون 
49 لعام 1980 الذي نّص على إعــدام كل من 
يثبت انتماؤه إلى جماعة اإلخوان املسلمن. 
وأصــدر نجله بشار املرسوم 49 لعام 2008 
فــي املحافظات  الـــذي حـــّول مناطق واســعــة 
الحسكة،  محافظة  في  خصوصا  الشرقية، 
استثنائية   إلجــــراءات  تخصع  مناطق  إلــى 
معقدة  مــوافــقــات  على  الحصول  تستوجب 
من مختلف األجهزة األمنية والـــوزارات في 
الزراعية  واألراضـــي  العقارات  بيع  عمليات 
وشـــرائـــهـــا، بــحــّجــة أنــهــا مــنــاطــق حـــدوديـــة، 
األمر الذي كان يعني، بطبيعة الحال، خنق 
هذه املناطق، وسد كل املنافذ أمام إمكانية 
ــيــــدان الـــعـــمـــران،  حــلــحــلــة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــ
التي كانت  العقارات، وهــي املناطق  وســوق 
كانت  بل  النظام،  من   

ً
مهمشة  

ً
مهملة  

ً
أصــال

ميدانًا للنهب الذي كان يمارسه املسؤولون 
األمنيون وشركاؤهم هناك. 

ــا لــعــبــة تــوريــث الــجــمــهــوريــة الــتــي شــارك  أمـ
ــان الـــنـــظـــام، بــمــن فــيــهــم مـــن تــركــه  ــ فــيــهــا أركــ
الحقًا، تحت تهديد أرباب األجهزة األمنية، 
فهي قد باتت وشمًا ُيعرف به نظاٌم يتبّجح 
الكبرى  والــشــعــارات  بالعفة  الـــوارث  حاكمه 
التي كانت، وما زالت، مجّرد قنابل دخانية 
استخدمت للتمويه على ما كان يجري في 
الـــداخـــل مـــن قــمــٍع لــلــحــريــات، وســلــب ونــهــب 

للثروات، وتسطيح للعقول والضمائر.
ولم يكتف هذا النظام بسطوته على الداخل 
السوري وحده؛ بل مارس العنف واإلرهاب 
بكل األساليب إلزاحة املعارضن اللبنانين 
ــن كــــانــــت يـــنـــتـــقـــدون تـــغـــلـــغـــل الـــنـــظـــام  ــ ــذيـ ــ الـ
اللبنانين،  واملجتمع  الــدولــة  فــي  الــســوري 
وذلــك بالتنسيق مع النظام اإليــرانــي. حتى 
تمّكن حليفه، حزب الله، من التحّكم بالدولة 
أجــهــزوا  الــذيــن  الفاسدين  ومــّكــن  اللبنانية، 
اليوم  ح 

ّ
يترن الذي  اللبناني  االقتصاد  على 

ــا. كما  ــا لـــم تـــحـــُدث مــعــجــزة مــ مــحــتــضــرًا، مـ
ـــارك الــنــظــام نفسه مــع الــنــظــام اإليــرانــي 

َ
ـــش

َ
ت

فــي تفجير األوضــــاع فــي الـــعـــراق؛ ملــصــادرة 
أي احتمالية لنموذج حكم ديمقراطي، ولو 

تــحــاربــت، فيما بــيــنــهــا، فــي حــــروٍب مــدّمــرة، 
كــانــت أوَجـــهـــا الــحــربــان الــكــونــيــتــان، األولـــى 
ـــف عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد، 

ّ
ــة. ولـــــم تـــتـــوق ــيــ ــانــ ــ

ّ
ــث والــ

ــمــٍة، بقيت 
ّ
ــاال أخـــــرى بــمــســل ــكـ ــل أخـــــذت أشـ بـ

هـــي مـــحـــور إعـــمـــال مـــعـــادلـــة الــتــنــاقــض بن 
مة الّسوق، 

ّ
االحتياجات واملــوارد، وهي مسل

لــيــكــون، عــلــى الـــــدوام، هــو الــقــيــمــة الــوحــيــدة، 
في  إال  تعيش  ال  بــل  لــه،  تابعة  قيم  والبقية 
ــد تــمــوت إذا حــاولــت  ـــه، إذا قــبــل بــهــا، وقـ

ّ
ظـــل

التناقض معه، أو إدارة صراع ما معه. إنها 
الّرأسمالية وإلُهها الواحد والوحيد الّسوق. 
قد ُيطرح، هنا، سؤال، له صلة بالحاجة إلى 
 الـــّســـوق هــو الــقــيــمــة األعــلــى 

ّ
الــّدلــيــل عــلــى أن

ــره 
ّ
والــبــقــيــة لــه تــابــعــة، وهـــو األمـــر الـــذي يــوف

لــنــا الــــواقــــع املــــعــــاش، اآلن، مـــن خــــالل ثــالثــة 
أمــثــلــة: بــريــكــســيــت الــبــريــطــانــي )االنــســحــاب 
مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــــي(، االخـــتـــالل القيمي 
ورة املضادة في 

ّ
للّديمقراطية األميركية والث

العالم العربي ومواقف الغرب »الّديمقراطي« 
كــــرى الــعــاشــرة 

ّ
ــذ ـــنـــا نــعــيــش الــ

ّ
مــنــهــا، بــمــا أن

النطالق املوجة األولى من الّربيع العربي.
لكن، قبل إيراد تلك األمثلة، هل ُيعقل القبول 
ورة 

ّ
 الّديمقراطية التي كانت شرارتها الث

ّ
بأن

الــفــرنــســيــة هـــي نــفــســهــا الــّديــمــقــراطــيــة الــتــي 
دخلت بحوافر أحصنتها إلى باحة األزهر، 
فــــي أثــــنــــاء الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى مــصــر، 
فأبادت  الجزائر  دخلت  بــســنــواٍت،  وبعدها، 
ســّكــانــهــا عـــن آخـــرهـــم، أو كــــادت )بـــن 1830 
 الّديمقراطيات 

ّ
و1870(؟ وهل ُيعقل تصّور أن

في  الكبيرة،  ها 
ّ
إن عنها  ُيقال  ي 

ّ
الت الّراسخة 

ــي أبـــادت الــّســكــان األصلين 
ّ
الــعــالــم، هــي الــت

الّسادس  القرنن  )في  الجنوبية  أميركا  في 
الحالية  أميركا  أو في  عشر والّسابع عشر( 
ــاســع عــشــر(، 

ّ
وفـــي أســتــرالــيــا )فـــي الـــقـــرن الــت

ــاء قــنــبــلــتــن نــوويــتــن  ــقــ ــى إلــ ــ بــــل وصـــلـــت إلـ
ــأن 

ّ
لــلــش لــلــتــفــّرغ  ــيـــابـــان )فــــي 1945(  الـ عــلــى 

االقتصادي الذي كانت قد أنشئت، لإلمساك 
بكل خيوطه، عبر العالم، مؤّسسات بريتون 
فــي  املــــتــــواصــــلــــة،  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ  

ّ
ظــــــل ــي  ــ فـ وودز، 

نفسها،  املتمّدد  الــّســوق  معادلة  استمرارية 
عــلــى الــــــــّدوام، عــلــى حــســاب كـــل الــقــيــم. لــكــن، 
الّسوق  إلــى قيمة  في هــذه الحالة، االستناد 
الــذي يسّيره اإلنــســان األبــيــض على حساب 
ــّســـود وصــــوال إلـــى الــيــد  بــقــّيــة الــبــشــر، مـــن الـ
العاملة الّرخيصة، في آسيا، بصفة خاّصة، 

نه 
ّ
في حدوده الدنيا، في العراق، وذلك لتيق

من أن رياح التغيير ستمتد من العراق إلى 
النقمة  أيضًا، ألسباب كثيرة، منها  سورية 
الــشــعــبــيــة عــلــى حــكــم »الـــبـــعـــث«، واســتــبــداد 
الــزمــرة الحاكمة وفــســادهــا. ولــذلــك نــرى أن 
النظام،  قــادهــا  التي  الديماغوجية  الحملة 
وألــــزم أتــبــاعــه واملــنــتــفــعــن مــنــه، وتـــّدعـــي أن 
هــنــاك مــؤامــرة كونية على ســوريــة، مــا هي 
إال واحــــدة مــن وســائــلــه املــعــهــودة لتسويغ 
حــربــه عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، عــبــر تسويق 
أكذوبة محاربته اإلرهاب، وهو النظام الذي 
الـــســـوريـــن في  لــقــمــع   

ً
اعــتــمــد اإلرهــــــاب أداة

الداخل. وُيشار هنا، على سبيل املثال، إلى 
ما فعله في حماة عام 1982، وفي القامشلي 
 عــن حــــاالت البطش 

ً
عـــام 2004؛ هـــذا فــضــال

التي كانت  باملعتقلن في سجونه وأقبيته 
 بــاملــنــتــقــديــن واملـــعـــارضـــن 

ً
ــا مـــكـــتـــظـــة ــمــ دائــ

لسياساته وممارساته.
والتعريفات  املماحكات  فــي  هنا  ندخل  لــن 
الــثــورة  مفاهيم  الــخــاصــة بضبط  الــنــظــريــة 
واالنــتــفــاضــة والـــحـــراك الــشــعــبــي، وغــيــرهــا 
مـــن املــفــاهــيــم الــلــغــويــة الــتــي تــســتــخــدم في 
ــاول الـــوقـــائـــع الــتــي  ــتـ ــا نـ ــمـ ــذا املــــجــــال. وإنـ هــ
حدثت على األرض، على أن يحّدد املنظرون 
ماهية  لبيان  املناسب  املصطلح  واملفكرون 
ما حدث ويحدث في سورية  منذ مارس/ 

آذار 2011.
لـــقـــد تـــمـــّكـــن الـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري،  بــفــطــرتــه 
الــســلــمــيــة، ومـــنـــذ الـــيـــوم األول، مـــن تــحــديــد 
خياراته الوطنية، فكان التركيز على الوحدة 
الوطنية السورية، واحترام التنّوع السوري، 
وطـــالـــب بــالــقــطــع مـــع كـــل أشـــكـــال الــتــعــصــب، 
األيــديــولــوجــي،  أم  القومي  أم  الديني  ســـواء 
وتــعــريــة شــعــارات املــقــاومــة واملــمــانــعــة. كما 
بإنهاء  الــعــارمــة  الشعبية  املــطــالــبــات  كــانــت 
سلطة االستبداد والفساد، وإتاحة الفرصة 
أمام املواطنن السورين ملمارسة حرياتهم 
فــي مــيــاديــن التعبير والــنــشــر، واالســتــفــادة 
مـــن املـــــــوارد، وتـــأمـــن الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة 
للناس، واالهتمام  العمل  عبر توفير فرص 
هــمــلــت وُهــمــشــت 

ُ
بــمــنــاطــق األطــــــراف الــتــي ا

عقودا، واستخدام موارد البلد في مشاريع 
تنموية لصالح جميع السورين.

كل هذه املطالبات كان السوريون يرفعونها، 
ويــضــّحــون فــي سبيلها؛ ولــكــن الــنــظــام هو 
اإليرانين، خصوصا  رعاته  تآمر مع  الــذي 
فــــي الــــبــــدايــــات عـــلـــى مـــظـــاهـــرات الـــســـوريـــن 
واحــتــجــاجــاتــهــم الــســلــمــيــة، ودفـــع بــهــا نحو 
الحرب الداخلية الطائفية البغيضة، حينما 

ـــوطـــن فـــي أمـــاكـــن الــتــنــافــســيــة 
ّ
ــت ثــــم، اآلن، الـ

ــوارد مــالــيــة أكــثــر  ــ ــاح ودفــــع مـ ــ لــتــعــظــيــم األربــ
ألصــحــاب األســهــم فــي الــبــورصــات العاملية، 
فــي نــيــويــورك، لــنــدن، بـــاريـــس، فــرانــكــفــورت، 

طوكيو، قالع السوق الرابح، دوما.
تـــــــــــرّددت بـــريـــطـــانـــيـــا بـــــن تـــغـــلـــيـــب مــــبــــادئ 
أساسها،  على  التي،  والّديمقراطية  الــّســوق 
ــحــاد 

ّ
اخــتــار الــبــريــطــانــيــون الـــخـــروج مــن االت

ــّســـر االقـــتـــصـــاديـــون ذلـــك  ــد فـ ــ األوروبــــــــــي. وقـ
داعيات الّسلبية لبريكسيت على 

ّ
الترّدد بالت

 
ّ
ــال الــبــريــطــانــي، بــل إن »الــســيــتــي«، ســـوق املــ

بعضهم دعوا إلى إعادة االستفتاء في أولى 
تراجعاٍت على قداسة الصوت االنتخابي في 
ديمقراطية الغرب. ولعل ما قّرره جونسون، 
ـــهـــائـــي من 

ّ
ــخــــروج الـــن غـــــداة إقــــــرار تـــاريـــخ الــ

ـــحـــاد األوروبـــــي، خــيــر دلــيــل عــلــى جدلية 
ّ
االت

الّسوق والّديمقراطية، حن سعى إلى توقيع 
ــد أكــبــر  ــ ـــفـــاقـــيـــة مــــبــــادالت تـــجـــاريـــة مــــع أحـ

ّ
ات

التركي،  االقتصاد  أوروبـــا،  في  اقتصاديات 
لتعويض تلك الخسارة.

أّمــــا اخـــتـــالل الــّديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة الـــذي 
بهرجة  بفعل  مذهولن،  تفاصيله،  شاهدنا 
 
ّ
ــرّده، أســاســا، إلـــى أن  مــ

ّ
ــالم، فـــان وســائــل اإلعــ

الــرئــيــس الــســابــق، تــرامــب، لــم يكن سياسيا، 
األبيض،  البيت  إلــى  بــل تاجر وصــل، بماله، 
اجر، 

ّ
وتصّرف، طوال فترة رئاسته، بعقلية الت

اتفاقياته شكل معاهدات تبقى  لم تأخذ  بل 
ولـــي، بــل كانت  الـــدُّ الــقــانــون   مــا يحكمها 

ّ
ألن

تــحــمــل عــنــاويــن »صــفــقــات«، يــمــكــن الــتــراجــع 
ــر على خسائر 

ّ
الــســوق يــؤش عنها متى كــان 

في األفــق. ولهذا تراجع عن أكثر من اتفاقية 
ـــفـــاق الــنــووي مع 

ّ
ــه، أوبـــامـــا، االت

ُ
ــعــهــا ســلــف

ّ
وق

مات الوصول 
ّ
ــفــاق املــنــاخ، بل ومسل

ّ
إيـــران، ات

إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض مـــن خـــالل االنــتــخــابــات 
والـــصـــراع الــســيــاســي، كــمــا عــامــل املنافسن 
الــصــفــقــات، فكانت معاركه  بــقــانــون  ألمــيــركــا 
تجارية مــع الصن وأوروبــــا، بــاألســاس كما 
كانت كل قراراته العسكرية، إال فيما ندر، هي 
وسورية  )أفغانستان  واالنسحاب  راجع 

ّ
الت

ولــيــة من  والــــعــــراق(. وقـــد عــالــج خــالفــاتــه الــدُّ
خالل إّما مقاطعات اقتصادية، وقف للتمويل 
أو رفع للتعريفات الجمركية، بقوانن السوق 
وأسلحته، وليس بأسلحة الحرب، كما جرت 

العادة، على مّر التاريخ.
ــســبــة إلدارة 

ّ
لـــم يــكــن األمـــــر مــســتــغــربــا بــالــن

فتح البالد أمام املليشيات املذهبية التابعة 
مليشيات  مقدمتها  وفــي  اإليــرانــي،  للنظام 
ــــور إلـــى أن  حـــزب الـــلـــه. وهـــكـــذا تـــطـــّورت األمـ
حصل التدخل الروسي عام 2015، والذي لم 
يكن له أن يحصل لوال التفاهم مع الجانبن، 
ــان الــتــدخــل  ــلـــي. ثـــم كــ ــيـ األمـــيـــركـــي واإلســـرائـ
التركي ابتداء من عام 2016، حتى أصبحت 
ســـوريـــة مــقــّســمــة بـــن جــمــلــة مــنــاطــق نــفــوذ، 
لها  وإقليمية  دولــيــة  جــيــوش  فيها  تتحّكم 
مليشيات، سواء من تلك الوافدة، أم املحلية 
التي تشّكلت من سورين ألزمتهم الظروف 

بأخذ هذا التوجه أو ذاك.
نحن اليوم في مرحلة املراجعات الفكرية ملا 
ســوري،  وطني  ملشروع  والتأسيس  حصل، 
كــان يــبــدو، قبل عشرة أعـــوام، وكــأنــه مجّرد 
ــتـــجـــارب  ــكــــن الـ ــاوي، ولــ ــ ــوبــ ــ ــرح نــــظــــري طــ ــ طــ
الــســوريــن، وأقنعتهم بــأن  ــمــت 

ّ
الــقــاســيــة عــل

املـــشـــاريـــع الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، بــشــعــاراتــهــا 
الــديــنــيــة أو املــذهــبــيــة أو الــقــومــيــة، لــم تمّكن 

ـــرق األوســــط، 
ّ

ــغــيــيــر فــي الـــش
ّ
الــغــرب مــلــف الــت

فــي أعــقــاب املــوجــة األولــــى لــلــربــيــع الــعــربــي، 
بل كان األمر مشابها للخريطة التي أشرف 
السياسيان، البريطاني سايكس والفرنسي 
بيكو، في 1916، على تقسيم العالم العربي، 
مــن خــاللــهــا، بــجــّرة قــلــم، رســمــا بــه حـــدود ما 
 الـــغـــرب اخـــتـــار أن 

ّ
يــريــدانــه مـــن مــنــاطــق، ألن

تفشل ريــاح التغيير في كل مكاٍن قد يشّكل 
تهديدا على قلعة املساس باألمن واالستقرار 
في املنطقة، الكيان الصهيوني، ألنها القلعة 
التي ستحول دون ضياع الطاقة التي تعمل 
بــهــا آالت املــصــانــع فـــي الـــغـــرب وتــســيــر بها 
مــركــبــاتــهــم، كــلــهــا، بــهــا. ولـــهـــذا صــُعــب على 
الغرب، بل استحال، أن يصفوا ما حدث في 
 
ّ
ــه انــقــالب وبـــأن

ّ
مــصــر، فــي الــعــام 2013، بــأن

مآالت الرّبيع العربي في أكثر من بلد، اليمن، 
لــيــبــيــا، ســـوريـــة، مــثــال، ثــــورات مـــضـــاّدة ضد 
قيم يمكن للغرب أن يعيش بها، ولكن ليس 
في املناطق التي يريدها الّسوق الّرأسمالي 

الـــســـوريـــن عــلــى مــــدن قــــرن مـــن االســـتـــقـــرار، 
ق لهم النهضة املطلوبة بأبعادها 

ّ
ولم تحق

والتقنية.  واالقــتــصــاديــة  املــعــرفــيــة  العلمية 
نهضة تمتلك سورية  كل مقوماتها. 

املناقشات التي تجري اليوم بن السورين 
عبر مختلف وسائل التواصل واعدة، وكذلك 
طرح، 

ُ
ت التي  واألفكار  نشر، 

ُ
ت التي  الكتابات 

ــع، الــتــي  ــ واألعـــمـــال الــفــنــيــة بــمــعــنــاهــا األوســ
السوري من جميع جوانبه.  الواقع  تتناول 
مــاليــن الــســوريــن فــي الــداخــل والــخــارج ما 
زالوا على موقفهم املطالب بضرورة خروج 
بشار األســد وزمــرتــه مــن دائـــرة الحكم، لكن 
املــطــلــوب أواًل تــوافــق الــســوريــن عــلــى بديل 
وطني يعيد االعتبار لالنسان السوري أواًل، 
ويرّمم النسيج املجتمعي الوطني السوري، 
ــــادة إعــمــار  ــة عــمــلــيــة إعـ قــبــل الــحــديــث عـــن أيـ
الفساد  مــافــيــات  لــعــاب  اآلن  منذ  لها  يسيل 

املحلية واإلقليمية والدولية.
كــــانــــت خـــالل  ــتــــي  الــ ــتــــراكــــمــــات  الــ أّدت  ــد  ــ وقــ
ــة بــســلــبــيــاتــهــا  ــيــ الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر املــــاضــ
ــــى تــــحــــّوالٍت  وإيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا، وســـــتـــــؤّدي، إلـ
كثيرة في املفاهيم واألفكار، بل وفي أدوات 
التفكير. ولــم يعد هناك من ميدان محظور 
عـــلـــى الـــنـــقـــد والــتــحــلــيــل والـــتـــفـــكـــيـــك، ســــواء 
عــلــى صــعــيــد املــفــاهــيــم واأليـــديـــولـــوجـــيـــات، 
الــنــظــام وحقيقته،  عــلــى صــعــيــد طــبــيــعــة  أم 
اه السوريون. وقد كشفت 

ّ
وماهية ما يتوخ

األعوام العشرة املاضية عن خرافات النظام 
ــــاب الــذي  ومــزاعــمــه، خــصــوصــا بــشــأن اإلرهـ
فتح هو بنفسه البالد أمامه، ليضع العالم 
العشرية  كــانــت  فــاســديــن. كما  بديلن  أمـــام 
الـــســـوريـــة الــكــارثــيــة كــاشــفــًا أخــالقــيــًا أمـــاط 
الــلــثــام عــن قــبــاحــات كــثــيــريــن مــن القومين 
والــعــلــمــانــيــن والـــيـــســـاريـــن مـــن الــســوريــن 
ــلـــت ســـوريـــن كــثــيــريــن إلــى  والـــعـــرب، وأوصـ
ــاريــــع اإلســـالمـــويـــة  قـــنـــاعـــة تــــامــــة بـــــأن املــــشــ
تناسب  ال  املختلفة  بأسمائها  السياسية 

الواقع السوري، بل أضّرت الثورة كثيرًا.
الــــثــــورة الـــســـوريـــة مـــســـتـــمـــرة، وســتــســتــمــر. 
ــــالل فـــكـــر وطــنــي  وســـتـــجـــّدد نــفــســهــا مــــن خـ
ــرأة والــــقــــدرة عــلــى نقد  نـــاضـــج، يــمــتــلــك الـــجـ
الذات قبل اآلخر؛ فكر يؤّسس ملشروع وطني 
سوري واقعي يطمئن الجميع، يكون حامله 
االجتماعي مــاليــن الــشــبــاب والــشــابــات من 
الــســوريــن، مــمــن امــتــلــكــوا الــخــبــرة واملــعــرفــة 
عون 

ّ
اليوم يتطل الداخل والــخــارج؛ وهم  في 

إلى مستقبل أفضل لهم ولشعبهم وبالدهم، 
وألجيالنا السورية املقبلة.

)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ليس  تبقى مرتعا ألربــاحــه ومــشــاريــعــه.  أن 
صالحة  ديمقراطية  خيار  عن  هنا  الحديث 
ــه، هو 

ّ
للمواطن الغربي، بصفة حصرية، ألن

نفسه، يعيش ضغوطا للقبول بالتراجعات 
ــيــــارات، بـــل دالئـــــل عـــزوفـــه عن  عـــن تــلــك الــــخــ
ـــجـــاهـــه نــحــو أشـــكـــال جــديــدة 

ّ
االنـــتـــخـــاب وات

عــن صناديق  بعيدا  السياسي،  الــجــدال  مــن 
اعترف  التي  الجديدة  املسلمة  االقتراع، هي 
ــيــــون فـــــي أعـــتـــى  ــربــ ــغــ بـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــون الــ
الــديــمــقــراطــيــات ويــعــمــلــون، عــلــى أســاســهــا، 
إلقــــرار بــهــرجــة إعــالمــيــة تــجــري مــن خاللها 
عــمــلــيــات اخــتــيــار لــلــمــســؤولــن الــســيــاســيــن 
ــّمـــن تـــرضـــى عــنــهــم الــنــخــبــة الــرأســمــالــيــة،  مـ
ويــــكــــونــــون خـــيـــر خـــــدم لــــلــــّســــوق، والحـــظـــوا 
ــرامــــب(، مـــن نخب  عـــمـــاء إمــــا تــجــار )تــ

ّ
أن الـــز

الّسيتي  البنوك )ماكرون( أو عملوا في ظل 
)جونسون(، إلخ.

ــام قــانــون املــعــادلــة الــتــي بــــدأت بها  نــحــن أمــ
املــقــالــة، مــعــادلــة املـــــوارد ضــد االحــتــيــاجــات، 
ومــعــركــة الـــســـوق، الــقــيــمــة األعـــلـــى، مـــع بقية 
 

ّ
ــســّيــر الــعــالــم، فكل

ُ
الــقــيــم، مــا زالـــت هــي مــن ت

شــــــيء ســـلـــعـــة ولــــكــــل ســـلـــعـــة قـــيـــمـــة، ومـــتـــى 
تــنــاقــضــت قـــوانـــن تـــوريـــد الــســلــعــة بالقيمة 
ــوق، تــنــطــلــق مــــســــارات  ــ ــسـ ــ الــــتــــي يـــريـــدهـــا الـ
األزمــات، ولعل لعبة اللقاحات ضد كورونا، 
املعركة ســتــدور رحــاهــا، على  أن  حّجة على 
أن  الرأسمالية، وبخاصة  قــالع  أشــدهــا، بن 
العائدات املستقبلية هي بمئات الترليونات 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، الــرقــمــيــات 
الكهربائية  املركبات  إلى  إضافة  والشرائح، 
ــــات الــــصــــحــــيــــة، بــصــفــة  ــــدمـ ــــخـ ــــات الـ ــاعـ ــ ــــطـ وقـ

أساسية، بعد ظاهرة جائحة كورونا.
حاول اإلعــالم، عندنا، بل وفي العالم أيضا، 
بعد تنصيب الّرئيس األميركي، جو بايدن، 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، إقــنــاع 
ــٍة تلبس لــبــوســهــا الــجــديــد،  الـــنـــاس، فــي رؤيــ
ــب، املـــــزاجـــــي، كـــــان ضــــد تــعــالــيــم  ــ ــرامـ ــ  تـ

ّ
بـــــــأن

 
ّ
أن كيف  ســيــرى  الــعــالــم  ولــكــن  الديمقراطية، 

ــه، 
ُ
بــايــدن سيعيد الــعــمــل بــكــل مــا أقــــّره ســلــف

التاجر، في صفقاته مع بقية العالم وستكون 
خطواته، مبنية على أساس سياسة: الصفقة 
ــابـــل/ الــعــائــد ألمــيــركــا بــشــعــار »لــنــعــد  ــقـ واملـ
ألميركا بريقها األول ونجعلها األقوى، على 

الدوام«، السوق األكبر دائما.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

سورية بين ثورة الشعب ومؤامرة النظام

في الديمقراطية ومستقبل القيم

ماليين السوريين في 
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إلى تحّوالٍت كثيرة في 

المفاهيم واألفكار

ترّددت بريطانيا بين 
تغليب مبادئ الّسوق 

والديمقراطية التي، 
على أساسها، اختار 

البريطانيون الخروج 
من االتحاد األوروبي

صُعب على الغرب، بل 
استحال، أن يصفوا ما 
حدث في مصر، في 

2013، بأنّه انقالب
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طرابلس ـ العربي الجديد

بلغ إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا 
الــــجــــديــــد فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــحـــســـب اإلعـــــــالن 
الرسمي األخير 151 ألفًا و605، من بينها 
10.787 إصابة نشطة، فيما تعافى 138 ألفًا و312، 
وتوفي 2506 أشخاص. أرقام اإلصابات والوفيات 
ــــددًا من  ــيــــرة، مـــا دفــــع عـ تــســارعــت فـــي األيـــــام األخــ
مختلفة،  لفترات  التجول  حظر  لفرض  البلديات 
فيما أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا ملــكــافــحــة الـــوبـــاء، في 
بنغازي، فرض حظر التجول ملدة أسبوعن. يؤكد 
ــــادي الـــفـــرطـــاس، مـــديـــر مــســتــشــفــى الــــهــــواري في  فـ
 املستشفى »فقد القدرة على التحمل« 

ّ
بنغازي، أن

ممتلئة  فيه  املــركــزة  العناية  غــرف   
ّ
أن إلــى  مشيرًا 

ومـــعـــدل اســـتـــهـــالك األوكـــســـجـــن تــضــاعــف خمس 
مرات. يضيف الفرطاس، في تصريحات صحافية، 
 هناك عددًا كبيرًا من إصابات كورونا »بصورة 

ّ
أن

مخيفة حتى بن صغار السن«. وحول عمل الفريق 
الطبي في املستشفى، يقول: »نقاوم كي ال تنهار 
معنوياتنا. أجسادنا تنهار، حن يتمكن الفيروس 
من رئات املصابن ونضطر إلدخالهم في غيبوبة 

اصطناعية«.
وال يعيش مستشفى الهواري وحده هذا الوضع »بل 
مختلف  في  العزل  ومراكز  املستشفيات  من  العديد 
مدن ومناطق البالد« بحسب الطبيب رمزي أبوستة. 

يــعــيــد، فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« االنــهــيــار 
الذي تعيشه املراكز الصحية في البالد إلى سببن؛ 
األول اإلهمال الحكومي، والثاني اإلهمال والتسيب 
الشعبي في التقيد باإلجراءات االحترازية. يضيف: 
»نحن اآلن أمام خطر حقيقي بعد تسجيل 15 إصابة 
بــنــســخــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا املـــتـــحـــورة مـــن الــفــيــروس 
النسخة  مــن  املــاضــي، وقبلها 32 إصــابــة  األســبــوع 
البريطانية«. ويعبر أبوستة عن مخاوفه من تسرب 
الــنــســخ املــتــحــورة الــجــديــدة لــلــفــيــروس إلـــى املناطق 
وتفتقر  إمــكــانــات.  أّي  فيها  تتوفر  ال  الــتــي  البعيدة 
أغلب املراكز الطبية إلى أدوات الحماية الشخصية 
 الحكومة الجديدة 

ّ
لألطباء، بحسب أبوستة، كما أن

الوباء  العليا ملكافحة  اللجنة  ما زالت تعالج وضع 
ها وتعين بديل عنها.

ّ
بعد قرار حل

وأعـــلـــنـــت بــلــديــتــا جـــــادو وكــــابــــاو، أقـــصـــى الــغــرب 
الـــطـــوارئ فــي مناطقهما، مــع منع  الــلــيــبــي، حــالــة 
التجمعات كافة، كاألفراح واملآتم، وإغالق املدارس، 
ملدة أسبوع. أما في بلدية براك الشاطئ، جنوبي 
 
ّ
البالد، فقد أعلنت اللجنة املحلية ملكافحة الوباء أن

الوضع الوبائي في املنطقة »خرج عن السيطرة«. 
 
ّ
ــي، فـــإن ــاضــ وبــحــســب بـــيـــان لــلــبــلــديــة، الــســبــت املــ

توفير  بانتظار  مقفل  هناك  الوحيد  الــعــزل  مركز 
 الـــفـــرق الــطــبــيــة تتابع 

ّ
اإلمـــكـــانـــات، مــشــيــرًا إلـــى أن

الحاالت املرضية في املنازل وتشرف على برنامج 
الـــعـــزل املــنــزلــي لــلــمــرضــى، فــيــمــا تــتــولــى الــبــلــديــة 

اإلشراف على نقل الحاالت املستعصية إلى مراكز 
الــعــزل فــي املــنــاطــق الــقــريــبــة. ومـــن املـــخـــاوف التي 
يلفت إليها أبوستة، الفراغ الحاصل حاليًا بسبب 
الجديدة  الحكومية  اللجنة  تحتاجه  الــذي  الوقت 
البعيدة  املناطق  الى  للوصول  أوضاعها  لترتيب 
 هناك حاجة ملّحة 

ّ
وتوفير اإلمكانات، خصوصًا أن

لــزيــادة عـــدد مــراكــز الــعــزل والـــقـــدرة االستيعابية 
 االستحقاقات كثيرة أمام 

ّ
للمتوفر منها. ويقول إن

التنفس  أجهزة  توفير  »ضـــرورة  فمنها  الحكومة 
 أغلب مراكز 

ّ
واألوكسجن الالزم للمرضى، كما أن

الــعــزل تعاني مــن عــدم تــوفــر شــركــات متخصصة 
في نقل النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق 
ــارف عــلــيــهــا«.  ــعـ ــتـ املــبــيــنــة فــــي الــــبــــروتــــوكــــوالت املـ
يضيف: »أيضًا، تعاني املراكز الطبية من مشاكل 
ولعدة  مفاجئ  بشكل  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع 
إقفال أبوابها،  ســاعــات، ما أجبر عــددًا منها على 

ممتنعة عن تحمل أّي مسؤولية تجاه املرضى«.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
دبــيــبــة، قــد تــعــهــد، فــي تــصــريــحــات ســابــقــة، بتوفير 
ــرع وقـــــت مــمــكــن،  ــأســ ــفــــيــــروس بــ ــد الــ ــاحـــات ضــ ــقـ ــلـ الـ
: »لم نفعل شيئًا 

ً
واعترف بمسؤولية الحكومة قائال

ملواجهة الوباء، فالجهود كثيرة والنتائج صفر، مع 
حكومته   

ّ
أن على  مؤكدًا  كبيرة«  مبالغ  أنفقنا  نا 

ّ
أن

تــعــمــل عــلــى »الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة فـــي إدارة 
 ليبيا تأخرت كثيرًا في هذا«. جاءت 

ّ
األزمة، علمًا أن

تعهدات رئيس الحكومة بعد أيام من إطالق املركز 
الوطني ملكافحة األمراض، الحكومي، مطلع الشهر 
في  املواطنن  ملساعدة  إلكترونية  منصة  الــجــاري، 
املــركــز شكا   

ّ
لــكــن الــلــقــاح،  على  للحصول  التسجيل 

املــاضــي، من ضعف إقبال املواطنن على  األســبــوع 
الــغــمــوض ملف  املــنــصــة. ويــكــتــنــف  التسجيل عــبــر 
املتضاربة  التصريحات  بسبب  اللقاحات،  توريد 
بــشــأن مــوعــد وصــولــه إلــى الــبــالد، مــا حــدا بنقابة 
ــاء لــلــمــطــالــبــة بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة،  ــبــ األطــ
العليا ملكافحة  اللجنة   

ّ
أعقبها قرار حكومي بحل

الوباء في إطار مكافحة الحكومة الجديدة الفساد 
املستشري في مفاصل الدولة.

مجتمع
مارسها  إلكتروني  ابــتــزاز  محاولتي  إحباط  عن  االثــنــن،  أمــس  العراقية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
شخصان بحق فتاتن، مشيرة في بيان، إلى أن إحباط العمليتن تم بعد ورود مناشدات للشرطة 
واتخذت  بالجريمة،  تورطهما  تثبت  التي  باألدلة  ين 

ّ
املبتز مواجهة  من  تمكنت  التي  املجتمعية 

بحقهما اإلجراءات الالزمة. وأشار مسؤول أمن عراقي رفيع إلى أن ظاهرة االبتزاز تتصاعد رغم 
 ملكافحة جرائم االبتزاز اإللكتروني وإيفاد الضباط وعناصر 

ً
تشكيل وزارة الداخلية قسمًا كامال

)العربي الجديد( األمن إلى دورات تدريب خارج البالد. 

 »األمر يحتاج بعض 
ّ
صّرح املسؤول عن برنامج التحصن الفرنسي آالن فيشر، أمس اإلثنن، بأن

الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها« في البالد. وتوقع تلك العودة إلى »الحياة الطبيعية« بحلول 
فصل الصيف أو الخريف املقبلن، نوعًا ما، مع تسريع حملة التحصن. وقال في حديث تلفزيوني 
 فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق 

ّ
 الجيش الفرنسي سوف يشارك في خطط التسريع، مؤكدًا أن

ّ
إن

أهدافها في ما يخّص توفير اللقاحات للسكان على الرغم من االنتكاسة التي نتجت عن مخاوف 
)رويترز( بشأن سالمة لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا. 

فرنسا: توّقع بعودة الحياة الطبيعية في الصيفالعراق: إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني

الجديد«  لـ»العربي  أبوستة،  رمزي  الطبيب  يقول 
إنّه بعيدًا عن حّل لجنة كورونا في ليبيا، والفساد 
المواطنين ال يقبلون  البالد، فإّن  المستشري في 
الخاصة  اإللكترونية  المنصة  في  التسجيل  على 
بالترافق  المواطنين  إهمال  أّن  ويعتبر  باللقاح. 
تفاقم  في  بدوره  يساهم  اإلصابات،  زيادة  مع 

الوضع الوبائي.

مسؤولية المواطنين

اختير في هذا  الــذي  املوضوع  املياه« هو  »تثمني 
اإلثنني   أمس 

ّ
الــذي حل للمياه  العاملي  لليوم  العام 

آذار، في  مــــــارس/  الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مـــن  فـــي 
مليار   2.2 )نحو  العالم  ثلثا سكان  يعيش  وقــت 
مياه  على  الحصول  إمكانية  دون  مــن  شخص( 
لــلــشــرب. كــذلــك يــبــدو املــوضــوع مناسبًا  صالحة 
وســط أزمـــة كــورونــا، إذ يــرى املــعــنــّيــون أّن املياه 
أّن غسل  َعّد وسيلة لتطويق الجائحة، ال سّيما 

ُ
ت

اليدين أمر ضــرورّي للحّد من عدوى كوفيد-19 
وكذلك من أمراض معدية أخرى. وفي هذا اإلطار، 
ُيذكر أّن ثالثة مليارات شخص في العالم تقريبًا 
 لغسل أيديهم بهدف الوقاية من 

ً
ال يملكون سبال

فيروس كورونا الجديد. 
ويشير القائمون على هذا اليوم إلى خمس رؤى 
مختلفة وهي تثمني مصادر املياه، وتثمني البنية 
التحتية للمياه، وتثمني خدمات املياه، وتثمني املياه 

اإلنتاج والنشاط االجتماعي  كعامل مساهم في 
ــــجــــوانــــب االجــتــمــاعــيــة  االقــــتــــصــــادي، وتـــثـــمـــني ال
والــثــقــافــيــة لــلــمــيــاه. فــالــيــوم الــعــاملــي لــلــمــيــاه يــأتــي 
كفرصة التخاذ إجراءات مناسبة بهدف مواجهة 

أزمة املياه العاملية.
في سياق متصل، فإّن التطور االقتصادي وتزايد 
الزراعة  العالم يعنيان زيــادة احتياج  عدد سكان 
والصناعة للمياه، في حني أّن تغّير املناخ يسهم 

فــي تــلــّوثــهــا والــتــأثــيــر فــي وفــرتــهــا. ومـــع السعي 
إلــى تحقيق تــوازنــات، يتّم تجاهل مصالح أعــداد 
كبيرة من الناس. بالتالي فإّن تثمني املياه يذهب 
قيمتها  إذ  وتقاسمها،  إدارتــهــا  كيفية  اتجاه  في 
هائلة بالنسبة إلينا جميعًا وإلى أسرنا وثقافتنا 
بيئتنا  وسالمة  واقتصادنا  وتعليمنا  وصحتنا 

الطبيعية.
)العربي الجديد(
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يُقبل الالجئون في لبنان، بشكل ضعيف، على التسجيل 
ألخذ اللقاح المضاد لكورونا، بسبب أزمة الثقة مع 

منظمات األمم المتحدة والدولة اللبنانية

كوفيد: جزر فارو أقل مناطق أوروبا تضررًا

1819
مجتمع

بيروت ـ سارة مطر

ــّد فتكًا  لـــم تــكــن جــائــحــة كـــورونـــا أشــ
ــــروف املـــعـــيـــشـــيـــة الـــقـــاهـــرة  ــظــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــريـــرة الــتــي يــقــاســيــهــا الــاجــئــون  واملـ
ــــي لـــبـــنـــان.  ــون فـ ــ ــ ــورّي ــ ــســ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــون والــ
يعانون منذ عقوٍد طويلة،  الذين  فالاجئون 
املشروعة  لحقوقهم  متواصلة  انتهاكاٍت  من 
مارس 

ُ
ت عنصرّيٍة  ومن  اإلنسانية،  وكرامتهم 

بــحــقــهــم، ال يـــجـــدون بــغــالــبــّيــتــهــم أّي جـــدوى 
ــقــاح املــضــاد لكوفيد – 

ّ
مــن الــحــصــول عــلــى الــل

 انــعــدام أبسط وأدنــى 
ّ

19، »وال سّيما فــي ظــل
مقّومات الحياة، وتخاذل دور منظمات األمم 

املتحدة املعنية بشؤونهم«، وفق تعبيرهم.
ــنــــّصــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــاّصـــة  فـــمـــنـــذ إطـــــــاق املــ
 2021 الثاني  كــانــون  يناير/   28 فــي  قاح، 

ّ
بالل

تــســّجــل  ــــاري،  ــــجـ الـ آذار  ــارس/  ــ ــ مـ  19 ولـــغـــايـــة 
وغــيــر  الـــلـــبـــنـــانـــّيـــن  مــــن  أشــــخــــاص   959,103
بــيــنــهــم 15,554 الجـــئـــًا ســـوريـــًا،  الــلــبــنــانــّيــن، 
الجــئــًا  و14,446  بـــاملـــائـــة،   1.7 نــســبــتــه  مـــا  أي 
أرقــام  أي ما نسبته 1.58%، وفــق  فلسطينيًا، 
املنّصة. وفيما تؤّكد املفوضية السامية لألمم 
»العربي  املتحدة لشؤون الاجئن في لبنان لـ
ـــهـــا عــلــى »تــــواصــــل مــســتــمــر مع 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الــاجــئــن املــســّجــلــن لــديــهــا، الــبــالــغ عــددهــم 
ــى مــع غــيــر املــســّجــلــن، 

ّ
865,531 الجــئــًا، وحــت

 
ّ
ــقــــاح، عــلــمــًا أن ــ

ّ
ــل لـــضـــمـــان حــصــولــهــم عـــلـــى الــ

اللبنانية تتحّدث عن وجود  الدولة  تقديرات 
1.5 مليون الجئ سوري«. توضح »وكالة غوث 
)األونــروا(«  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
 »عدد الاجئن الفلسطينّين في 

ّ
في لبنان، أن

لبنان يبلغ 180 ألــف الجــئ، وهــو الرقم الذي 
اللبنانية  والــحــكــومــة  ــروا«  ــ »األونــ تستخدمه 
 إلى 27,700 الجئ 

ً
ألغراض التخطيط، إضافة

ـــهـــا »تــعــمــل مع 
ّ
مــن فلسطينيي ســـوريـــة«، وأن

البرنامج  تنفيذ  لضمان  اللبنانية  السلطات 
ها ال تمتلك 

ّ
الوطني للتلقيح بالكامل، غير أن

لــغــايــة تــاريــخــه أرقـــامـــًا مـــحـــّددة لــعــدد الــذيــن 
قاح«.

ّ
وا الل

ّ
تسّجلوا على املنّصة أو الذين تلق

مساعدة الاجئن السورين على تلقي اللقاح
ــــدت املــتــحــدثــة بــاســم املــفــوضــيــة الــســامــيــة،  أّكـ
آلية عمل  »املفوضية وضعت   

ّ
أن دالل حــرب، 

تــعــكــس دورهـــــا فـــي ســيــاق الــخــطــة الــوطــنــيــة 
ــى مــهــام الــتــواصــل مع 

ّ
لــلــتــلــقــيــح، حــيــث تــتــول

الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن، تــوعــيــتــهــم ومــتــابــعــة 
ه »منذ 

ّ
 إلى أن

ً
قاح«، الفتة

ّ
حاالتهم بعد أخذ الل

إطاق املنّصة لغاية 10 مارس/ آذار الجاري، 
تسّجل نحو 14,076 الجئًا سوريًا، 690 منهم 
 
ّ
ــقــاح، علمًا أن

ّ
ــوا الــل

ّ
)بعمر 75 ومــا فـــوق( تــلــق

عدد الاجئن السورين بهذه الفئة العمرية 
يقارب 7 آالف الجئ«.

ي 
ّ
وأضـــافـــت: »هــّمــنــا مــســاعــدة الــاجــئــن لتلق

قاح، سواء املسّجلن لدينا أو غير املسّجلن، 
ّ
الل

قاح، 
ّ
الل أخــذ  على  الاجئن  جميع  وتشجيع 

 عنهم، 
ً
نا ال نسّجل الاجئن نيابة

ّ
في حن أن

بل نقّدم هذه املساعدة للراغبن فيها، لكونها 
عملية طوعية تمامًا«.

ــرى، يــقــول رئــيــس »لــجــنــة صــوت  مــن جــهــٍة أخــ
ــو أحــمــد  ــ ــان«، أبــ ــنــ ــبــ الــــاجــــئ الـــــســـــوري فــــي لــ
 غــالــبــّيــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ لـ صــيــبــعــة، 

 ،
ً
الــاجــئــن الــســوريــن فــي بــلــدة عــرســال مــثــا

ــقــاح وغــيــر راغــبــن 
ّ
ــي الــل

ّ
غــيــر مــقــتــنــعــن بــتــلــق

فيه، »وعلى الّرغم من ذلــك، نواصل التنسيق 
ــة كـــورونـــا في  مــع املــفــوضــيــة، ومـــع خــلــيــة أزمــ
 ما يردنا 

ّ
محافظة بعلبك - الهرمل، وننشر كل

إلى  قاح لتصل 
ّ
الل عــن  مــن معلوماٍت وأخــبــاٍر 

أكــبــر عـــدد ممكن مــن الــاجــئــن«. بــــدوره، قــال 
لفلسطينيي  الشبابية  للهيئة  العام  »املنّسق 
ســوريــة«، مــعــاويــة أبــو حــمــيــدة: »لــم يتواصل 
ما »األونروا« دعت 

ّ
معنا أحد على اإلطاق، إن

الاجئن عبر مواقعها الخاّصة على وسائل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى الــتــســجــيــل على 
ــدًا«. وكشف   اإلقــبــال ضعيف جــ

ّ
املــنــّصــة، لــكــن

 »السبب يعود إلى اإلهمال الكبير من قبل 
ّ
أن

هم 
ّ
أن الاجئن  واعتبار  من جهة،  »األونــــروا« 

م حسابات 
ّ
أسفل سل في  كالعادة،  سيكونون 

ــر َمـــن  ــ الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، وبـــالـــتـــالـــي هــــم آخـ
قاح بسبب العنصرية«.

ّ
سيستفيد من الل

يقف الناس في طوابير 
انتظارًا لطاولة فارغة 

في المطاعم

منذ إطالق المنّصة لغاية 
10 مارس الجاري، ُسّجل 

14.076 الجئًا سوريًا، 690 
منهم تلّقوا اللّقاح

وال ســّيــمــا كــبــار الــســن واملـــرضـــى ومــكــتــومــو 
الــقــيــد والـــذيـــن ال يــمــلــكــون هــاتــفــًا مــحــمــواًل أو 
جهازًا إلكترونيًا لتسجيل أسمائهم، أو حتى 
خدمة إنترنت أو ال يتقنون استخدام وسائل 
الــتــكــنــولــوجــيــا، حــيــث نــتــواصــل مـــع أقــاربــهــم 
الــذيــن  الــاجــئــن  أو جــيــرانــهــم ونستفسر عــن 
يعرفونهم، ونسّجلهم بشكل فردي أو جماعي. 
ـــ 75  وقــــد بــاشــرنــا مـــع الــفــئــة الــعــمــريــة ذات الــ
سنة وما فــوق، باعتبارها الفئة التي ُحــّددت 
كـــأولـــويـــة عـــاملـــيـــًا، ووفـــــق الــخــطــة الــوطــنــيــة«. 
 
ّ
وعــــن حـــمـــات الـــتـــوعـــيـــة، أوضـــحـــت حــــرب أن

املفوضية تهدف إلى »مساعدة الاجئن على 
خاذ القرار الصائب بشأن اللقاح، من خال 

ّ
ات

ما  واملوثوقة،  افة 
ّ
الشف باملعلومات  تزويدهم 

الشائعات ومــن شعور  الــحــّد مــن  فــي  يساهم 
 

ّ
الخوف والترّدد. كذلك نحرص على تزويد كل
الجئ برابط املنّصة، وشرح كيفّية التسجيل 
موعد  تحّدد  نصّية  رسالة  انتظار  وضـــرورة 
الــتــلــقــيــح ومـــكـــانـــه، إرشــــادهــــم لـــلـــوصـــول إلــى 
قاح مّجاني 

ّ
الل  

ّ
التلقيح، وتذكيرهم بأن مركز 

ـــب عــلــيــهــم أّي 
ّ
ــرت ــتـ ــالـــي ال تـ ــتـ ــالـ لــلــجــمــيــع، وبـ

مدفوعات«.
ــفـــرق  وتـــعـــمـــل املـــفـــوضـــيـــة مــــع املـــتـــطـــّوعـــن والـ
وأقــارب  العائات  يعرفون  لكونهم  امليدانية، 
ـــم 

ّ
الــــاجــــئــــن، وفــــــق حـــــــرب. وتــــضــــيــــف: »نـــنـــظ

الاجئن  ومساكن  للمخيمات  زيـــاراٍت  كذلك 
ملــســاعــدتــهــم عــلــى الــتــســجــيــل، لــكــن مــع فــتــرات 
اإلقــفــال الــعــام ومــحــدودّيــة الــتــحــّرك، اعتمدنا 
ونتابع  نرصد  كذلك  الهاتفي.  االتــصــال  على 
قاح، 

ّ
يهم الل

ّ
الحالة الصحية لاجئن بعد تلق

ولغاية تاريخه لم نسّجل أّي أعراض جانبية«.

إقبال ضعيف وتريّث 
من قبل الالجئين الفلسطينيّين

أّكــدت املتحدثة باسم »األونــروا«  من جهتها، 
 »األونــروا 

ّ
في لبنان، هدى سمرا صعيبي، أن

ــع الــســلــطــات  ــن كـــثـــب مــ مـــســـتـــمـــّرة بـــالـــعـــمـــل مــ
الوطني  الــبــرنــامــج  تنفيذ  لضمان  اللبنانية 
فلسطن،  الجئي  وحصول  بالكامل،  للتلقيح 
 املقيمن في لبنان، على اللقاح مجانًا. 

ّ
كما كل

ــذا اإلطــــــار، تـــقـــوم »األونـــــــــروا« بحملة  وفــــي هــ
الجئي  مجتمع   

ّ
كـــل لتشجيع  ــفــة 

ّ
مــكــث تــوعــيــة 

ـــقـــاح، ألنــه 
ّ
فــلــســطــن عــلــى الــتــســجــيــل ألخـــذ الـــل

يــبــقــى الــوســيــلــة األكـــثـــر فــاعــلــيــة ملــنــع انــتــشــار 
الفيروس والحّد من تأثيره الصحي«.

 »الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــّيــن 
ّ
وأشــــــارت إلــــى أن

بدأوا بالتسجيل على املنّصة، وما زالت الفئة 
الــعــمــريــة املــســتــهــدفــة مـــن 75 ســنــة ومـــا فـــوق، 
قليلة،  زالــت  الذين تسّجلوا ما  أعــداد   

ّ
أن غير 

من دون أن يتوافر العدد الدقيق لدينا حاليًا، 
كذلك الحال بالنسبة إلى أعــداد الذين أخذوا 
العاملن  ى عدٌد من 

ّ
السياق، تلق قاح. وفي 

ّ
الل

قاح، 
ّ
الل »األونــــروا«  لــدى  الصحي  القطاع  فــي 

والعملية  فــبــرايــر/ شــبــاط 2021،   16 بــتــاريــخ 
الــطــبــيــة«. تتبع  مــســتــمــرة بحسب األولـــويـــات 
وكـــالـــة »األونــــــــروا« آلــيــة عــمــل وزارة الــصــحــة 
تنسيق  وهــنــاك  ــقــاحــات، 

ّ
الــل بــشــأن  اللبنانية 

ــراف املعنية  ــ دائــــم ومــســتــمــر مــعــهــا ومـــع األطــ
الفلسطيني  اللبناني  الــحــوار  لجنة  من  ة 

ّ
كاف

الوطنية  الــلــجــنــة  ورئــيــس  فلسطن  وســـفـــارة 
ــقــاح ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا، عــبــد الــرحــمــن 

ّ
لــل

الـــبـــزري، ومــنــظــمــات األمــــم املــتــحــدة، وشــركــاء 
آخــريــن مــن مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، بحسب 
 »أبــرز العقبات 

ّ
سمرا صعيبي. ولفتت إلى أن

 الاجئن الفلسطينّين، كالعديد 
ّ
تكمن في أن

قاح، 
ّ
الل ألخــذ  متحّمسن  غير  اللبنانّين،  من 

، ورّبما بعضهم غير 
ً
لون الترّيث قليا

ّ
ويفض

ــنــا 
ّ
مــتــحــّمــس أيـــضـــًا الســـتـــخـــدام املـــنـــّصـــة. لــكــن

الوعي  لنشر  شركائنا  مــبــادرات  مــع  نتعاون 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تعتبر جزر فارو، في 
المحيط األطلسي، التي تتبع 

تاريخيًا وسياسيًا الدنمارك على 
الرغم من تمتعها بحكم 

ذاتي وعلم وطني، المكان 
األقل تضررًا من جائحة 

كورونا، في القارة األوروبية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

منذ ربيع العام املاضي، بدأت الدنمارك وغيرها من 
دول شمال أوروبا سياسة اإلغاق الصارمة، بسبب 
 الـــجـــارة الــصــغــيــرة 

ّ
فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، لــكــن

جــزر فــارو أغلقت لنحو 5 أسابيع فقط في مــارس/ 
الفتح، لم  أعــادت  آذار وإبــريــل/ نيسان 2020. ومنذ 
تفرض أّي إجراءات إغاق، فيما مجموع من أصيبوا 
الثاني املاضي  بكورونا حتى نهاية يناير/ كانون 
مــؤخــرًا شخصان  إليهم  ليضاف  فقط،  ثاثة  كــانــوا 
ــبـــرايـــر/ شــبــاط  جــــرى تــشــخــيــص إصــابــتــهــمــا فـــي فـ
ــي. وتــمــكــنــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة مــــن وقـــف  ــاضــ املــ
حاليًا،  والثالثة  والثانية،  األولــى  املوجتن  اجتياح 
مـــا يــتــيــح لــلــســكــان مــواصــلــة حــيــاتــهــم الـــعـــاديـــة من 
إسكندنافيا  في  املفروضة  بتلك  شبيهة  قيود  دون 

وبريطانيا )األقرب إلى جزر فارو(.
في جزر فارو تفتح املقاهي واملطاعم بشكل عادي، 
ــم مــــن إقــــاع  ــراز الــطــبــيــعــي. وعـــلـــى الــــرغــ ــ ــتـ ــ مــــع االحـ
املواطنن عن العناق، والذي هو تقليد إسكندنافي 
 
ّ
ــإن ــــاب واألقـــــــــــارب، فــ ــــحـ ــعــــروف حــــن يــلــتــقــي األصـ مــ

أو تغلق  لم تتوقف  الرياضية والثقافية  املناسبات 
فــارو بتجمع  فــي  الجماهير. ويسمح  أمــام  األبـــواب 
200 شخص في تلك الفعاليات وغيرها، وهو ما لم 
يكن مسموحًا على اإلطاق في دول الجوار. وبفضل 
سياسة الفحص الشاملة واملتواصلة، تمكنت الفارو 
 ثاثة أيام لكثير من سكانها، 

ّ
من إجراء فحوص كل

ه شرط للمشاركة بفعاليات كبيرة، كما 
ّ
خصوصًا أن

 املسافرين الواصلن إلى مطار تورشفان، يتوجب 
ّ
أن

عليهم حمل نتيجة سالبة ال تتعّدى 72 ساعة على 
موعد الوصول، وجرى تطبيق سياسة حجر صحي 
ملدة 6 أيام على الواصلن الجدد، مع فحصهم بعد 
ذلك ليتمكنوا من املشاركة في نشاطات املجتمع. في 
الــجــزر،  فــي  املحلي  الحكم  اعتبر ممثل  اإلطـــار،  هــذا 
من  عالجت  التي  »الطريقة   

ّ
أن نيلسن،  باراورستيغ 

خــالــهــا الــســلــطــات املــحــلــيــة انــتــشــار الــجــائــحــة أدت 
إلــى انخفاض معدل اإلصــابــة« بحسب مــا نقل عنه 
التلفزيون الدنماركي »دي آر« قبل أيام. ورأى نلسن 
 »االســتــراتــيــجــيــة بــنــيــت عــلــى الــثــقــة واملــســؤولــيــة 

ّ
أن

الشخصية، فلم نفرض قيودًا كما فعلت دول أخرى، 
بل عقدنا الرهان على التزام املواطنن بالتوصيات، 
وهذا لعب دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة باإلجراءات«.  
ــــدور األكـــبـــر في  ــــى كـــان لـــه الـ تــعــقــب اإلصـــابـــات األولـ

محاصرة الوباء، فقد بذلت السلطات جهودًا سريعة 
لــفــحــص جــمــيــع الــســكــان »وهــــذا أحـــد أهـــم األســبــاب 
التي جعلتنا نعيش حياة خالية من كورونا« وفقًا 
 إجــــراء فــحــص شامل 

ّ
ــز الــرجــل عــلــى أن لنلسن. وركـ

السلمون سمح  مــزارع أسماك  العاملن في  لجميع 
بــمــحــاصــرة أّي احــتــمــال لــلــتــفــشــي: »وصــلــنــا بشكل 
ســريــع ألول إصــابــة لــدى أحــد الــصــيــاديــن، فعزلناه 
حتى ال ينقل العدوى إلى قطاع الصيد واألسماك«. 
ــذي اســتــمــر لــفــتــرة وجــيــزة  ــ ــــاق األول الـ ومـــنـــذ اإلغــ
2020 وصـــل  نـــيـــســـان  ــــل/  ــريـ ــ وإبـ آذار  مـــــــارس/  بــــن 
عــدد اإلصــابــات طـــوال نحو عــام إلــى صفر إصــابــة، 
قبل الكشف عــن إصــابــتــن مــؤخــرًا، جــرى تتبعهما 
ــعـــدوى. وبــعــدمــا أعــيــد فــتــح املجتمع  ومــحــاصــرة الـ
فـــي ربـــيـــع الـــعـــام املـــاضـــي بـــاتـــت املــقــاهــي واملــطــاعــم 
النوادي  وافتتحت  عــادي،  بشكل  زبائنها  تستقبل 
 

ّ
الــلــيــلــيــة ودور الــســيــنــمــا، بـــل زاد عـــدد مـــرتـــادي كــل

هذه النشاطات عما كان قبل الوباء، إذ يقف الناس 
وال  املطاعم.  في  فارغة  لطاولة  انتظارًا  طوابير  في 
التسوق  فــمــراكــز  املــقــاهــي،  االكــتــظــاظ عــلــى  يقتصر 
بالعزلة  الناس  ازدحــامــًا ال يشعر  الجزر تشهد  في 
الــدول اإلسكندنافية.  التي يشعر بها نظراؤهم في 

 رفــضــهــا الــتــعــامــل 
ّ
وتــعــتــبــر الــســلــطــات املــحــلــيــة أن

الذاتية  القوانن خلق نوعًا من املسؤولية  بصرامة 
بــن الــنــاس ووعــيــًا أكبر فــي فهم الفيروس وتجنب 
ز أكثر شعور الناس بالعدالة 

ّ
اإلصابة به »وهو ما عز

واملسؤولية تجاه إخوانهم البشر« بحسب نيلسن، 
 صــغــر حــجــم املــجــتــمــع »غـــّيـــب الــغــش 

ّ
الـــــذي أكــــد أن

أن  ويمكنهم  بعضهم،  يعرفون  فالناس  واملــراوغــة، 
إلــى مــن يــحــاول التحرر مــن التزاماته أمــام  يشيروا 
مجتمعه الــصــغــيــر«. وهـــو نــهــج مــعــاكــس ملــا يجري 
الشرطة  الدنمارك، حيث تتدخل  الرئيسي،  البّر  في 
 تــجــمــع أكــثــر مــن خــمــســة أشـــخـــاص، وتــفــرض 

ّ
لــفــض

غرامات مالية كبيرة على املخالفن.
للتاج  )التابعة رسميًا  فــارو  جــزر   

ّ
أن بالذكر  جدير 

املــلــكــي الـــدنـــمـــاركـــي( تــضــم نــحــو 50 ألــــف مـــواطـــن، 
بــاإلضــافــة إلـــى عــشــرات اآلالف مــمــن تــركــوا السكن 
الـــدائـــم فــيــهــا، ويــعــيــشــون فــي الــدنــمــارك والــنــرويــج. 
وتقع جزر فارو، املكونة من 18 جزيرة بركانية، في 
القسم الشمالي للمحيط األطلسي، وإلى الشمال من 
اململكة املتحدة وبن الدنمارك والنرويج وأيسلندا. 
الـــرهـــبـــان  كــــــان  ــزر  ــ ــجـ ــ الـ ــتــــوطــــن هــــــذه  ــن اســ ــ وأول مـ
مستوطنون  عليها  وتــوالــى   ،625 عــام  األيرلنديون 
من النرويج والدنمارك منذ عام 850. وتتركز أغلبية 

السكان في تورشفان، التي تعتبر العاصمة. 
حصلت فارو على حكم ذاتي من الدنمارك عام 1948، 
ولــديــهــا بــرملــانــهــا الصغير وهـــو مــن أقـــدم بــرملــانــات 
سكانها  ينتخب  كذلك،  »الغتينغ«.  ويسمى  العالم 
عضوين في البرملان الدنماركي. وتنقسم الجزر إلى 
6 أقضية و29 بلدية في 17 جزيرة مأهولة من أصل 

18 يتكون منها األرخبيل.

الالجئون في لبنانتحقيق
إقبال ضعيف على لقاح كورونا

السودان: رسوم باهظة للقبول في الجامـعات المجانية

مئات الطالب 
المتفوقين في امتحانات 
الثانوية لم يجدوا مقاعد 

في الجامعات

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مــنــذ ســـنـــوات، تــســمــح الــســلــطــات الــســودانــيــة 
مقاعدها  مــن  نسبة  بتخصيص  للجامعات 
لقبول طاب على نفقتهم الخاصة، بالعملة 
األجنبية  وبالعمات  للسودانين،  املحلية 
لــألجــانــب، عــلــى أن تــســتــخــدم الــجــامــعــات ما 
تجمعه في سّد عجز موازنتها، إذ ال تتكفل 
الجامعات.  فــي  العاملن  بــرواتــب  إاّل  الــدولــة 
هــــذا الــنــقــص فـــي املــــوازنــــة وضــــع عــبــئــًا على 
الـــجـــامـــعـــات بـــتـــحـــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة الــتــســيــيــر 
مع  الدراسية،  االحتياجات  وتوفير  اليومي 

مسؤولية التطوير والتوسع.
وبـــمـــرور الـــســـنـــوات، تـــمـــددت الــجــامــعــات في 
الــقــبــول عــلــى الــنــفــقــة الــخــاصــة عــلــى حــســاب 
الكليات  )املــجــانــي(، ال سيما  الــعــام  الــقــبــول 
الــتــطــبــيــقــيــة، مــثــل الـــطـــّب والـــصـــيـــدلـــة وطـــّب 
األسنان والهندسة، ليصل مؤخرًا إلى نحو 
الجامعية. وقابلت  املقاعد  مــن  املــائــة  فــي   50
ذلـــك أيــضــًا مــضــاعــفــة مــســتــمــرة فـــي الــرســوم 
املــالــيــة، الــتــي تــراوحــت هــذا الــعــام فــي كليات 
ــال، بــــن 500 ألـــف  ــ ــثـ ــ الــــطــــب، عـــلـــى ســـبـــيـــل املـ
دوالرًا  و2650   1325 بــن  )مــا  ومليون جنيه 
ــــوم الــكــلــيــات  أمــيــركــيــًا( بــيــنــمــا تـــراوحـــت رسـ
األدبية بن 20 ألف جنيه )53 دوالرًا( و100 

ألف )264 دوالرًا(.
الجامعات  تقول  التي  الزيادات  تلك  وخلقت 
الــظــروف االقتصادية   

ّ
ــهــا منطقية فــي ظــل

ّ
إن

الــتــســاؤالت واالنــتــقــادات  الحالية، جملة مــن 
وأثارت كثيرًا من الغضب، خصوصًا للطاب 
الناجحن في امتحانات هذا العام، وأولياء 
، أحـــرزت ابنته في 

ً
أمــورهــم. أبــو زيــنــب مــثــا

ــيــــر، 93 فـــي املـــائـــة في  الـــعـــام الــــدراســــي األخــ
ــة، لـــكـــن بــعــد  ــانـــويـ ــثـ امـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادة الـ
الطّب  قبل في كلية 

ُ
ت لم  الجامعة  إلى  التقدم 

التي ترغب فيها منذ صغرها بتشجيع من 
»العربي الجديد«  األسرة. يوضح أبو زينب لـ
ــركــت ملن 

ُ
 عـــددًا مــن مــقــاعــد كــلــيــات الــطــب ت

ّ
أن

يدفع أكثر من بن األغنياء، وال مجال للفقراء 
للدراسة، حتى إن كانت نسبتهم أكبر. وينبه 
ـــــه وآخــــريــــن قــــــادوا احـــتـــجـــاجـــات بعد 

ّ
إلــــى أن

 وزارة 
ّ
إعان نتيجة القبول قبل أسابيع، وأن

التعليم العالي استجابت لتلك االحتجاجات، 
الذين  الــطــاب   

ّ
كــل ملفات  معالجة  بإعانها 

أحرزوا نسبة تفوق 90 في املائة في الثانوية، 
معربًا عن أمله وتطلعه بأن تكون املعالجات 
مرضية للجميع، وإن كــان ذلــك على حساب 
القبول   

ّ
ألن الخاصة،  نفقتهم  على  املقبولن 

يــجــب أن يــكــون وفــقــًا لــلــدرجــات ولــيــس وفقًا 
لألموال، بحسب تعبيره.

مــن جــهــتــه، يــقــول يــاســر عــبــد الــرحــمــن: »فــي 
 صغار املوظفن وأفــراد الطبقة 

ّ
املاضي، ظــل

 الــســبــل فـــي دفــع 
ّ

الـــوســـطـــى، يــجــتــهــدون بــكــل
الــرســوم الــدراســيــة وإن عبر الــقــروض، وذلــك 

استثمارًا في تعليم أبنائهم. أما بعد الزيادة 
الحالية  املعيشية  الظروف   

ّ
الراهنة وفي ظل

ــــاع نــســبــة الــتــضــخــم  ــفـ ــ ــار وارتـ ــعــ ــــاء األســ وغــ
إلــى أكثر مــن 300 فــي املــائــة، فمن املستحيل 
على  القبول  فــي  التفكير  مــن  الغالبية  تمكن 
الــنــفــقــة الـــخـــاصـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــعـــجـــزون عن 
تــلــبــيــة رغـــبـــات أبــنــائــهــم وبـــنـــاتـــهـــم. يضيف 
 مستقبل 

ّ
»العربي الجديد« أن عبد الرحمن لـ

التعليم الجامعي في الباد في خطر شديد، 
إلى  الطالب  إذ يحتاج  تكلفته،  مع مضاعفة 
)نــحــو 1.5 دوالر(  يــقــل عــن 500 جنيه  مــا ال 
ــقــــط، عــــــدا عــن  يــــومــــيــــًا، لـــلـــمـــأكـــل واملـــــشـــــرب فــ

ويتوقع  وغيرها.  واملــراجــع  والسكن  الــعــاج 
املستقبل  فــي  خطيرة  مجتمعية  انعكاسات 

القريب بترك الطاب الجامعة قبل التخرج.
 
ّ
أمــــا مــحــمــد الــوســيــلــة الـــطـــيـــب، فــيــوضــح أن
الــحــكــومــة رفــعــت الــدعــم عــن وقــــود املــركــبــات 
والغاز املنزلي والطحن والكهرباء، مع وعد 
مــنــهــا بــتــوجــيــه اإليـــــــرادات املــتــوفــرة لصالح 
ها نكثت في ذلك الوعد 

ّ
الصحة والتعليم، لكن

الرنانة، وفرضت رسومًا  الكبير والشعارات 
قبول  فــي  توسعت  بــل  التعليم،  على  باهظة 
أبـــنـــاء األغـــنـــيـــاء عــلــى حـــســـاب الــقــبــول الــعــام 
يــعــّد ضــربــة موجعة  مــا  للجميع،  املخصص 

لألسر والطاب في آن واحد.
 مئات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول الــطــيــب لـــ

الطاب املتفوقن الذين أحرزوا نسبًا ما بن 
90 و93 فــي املــائــة فــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة 
ــيـــرة، لــم يــجــدوا مــقــاعــد فــي الــجــامــعــات.  األخـ
 مـــثـــل هــــــؤالء املـــتـــفـــوقـــن كـــان 

ّ
ــى أن ــ يــشــيــر إلـ

وتكريمهم  بتفوقهم  االحــتــفــاء  الــدولــة  عــلــى 
 مـــا بــــرز بــعــد إعـــان 

ّ
ورعـــايـــتـــهـــم، مـــؤكـــدًا أن

العليا  واملــعــاهــد  للجامعات  الــقــبــول  نتيجة 
سيترك آثارًا نفسية ومجتمعية على العديد 

ــوارق الــطــبــقــيــة  ــفــ ــن الــــطــــاب، وســـيـــوســـع الــ مـ
ــة بــتــحــّمــل  ــدولــ داخـــــل املــجــتــمــع. ويـــطـــالـــب الــ
مسؤوليتها تجاه الجامعات، بتقديم الدعم 
ــا ال يقل  ــالـــي الـــكـــافـــي لــهــا وتــخــصــيــص مـ املـ
عن 15 في املائة من املــوازنــة العامة لصالح 

التعليم عمومًا.
 األســتــاذ الجامعي أحــمــد األمـــن، يؤكد 

ّ
لــكــن

النفقة  الــقــبــول على   
ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

الــخــاصــة أســهــم، إلــى حــّد كبير، فــي تحقيق 
االســـتـــقـــرار فـــي الــجــامــعــات الــتــي اســتــفــادت 
وطــورت  اليومية،  شؤونها  تسيير  فــي  منه 
ما  الكليات واألقسام،  في  عملها، وتوسعت 
أتــــاح بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة مــقــاعــد جــديــدة 
 فلسفة القبول الخاص 

ّ
للطاب. يلفت إلى أن

ما كان للجامعات أن تلجأ إليها لوال تخلي 
الحكومة عن دعم الجامعات الحكومية. 

ــامــــي طــــــــارق إلـــيـــاس  ــح املــــحــ بــــــــــدوره، يــــوضــ
 أصل األزمة يكمن في 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

القبول  للدولة، وسياسة  العامة  السياسات 
خصوصًا، مطالبًا بتغيير نظام القبول كليًا، 
ليكون بحسب احتياجات الدولة املستقبلية 

وخططها للتطور والنمو.

األكاديميات  عــن  صــدر  تحليل  يشير 
الوطنية للعلوم، الهندسة والطب، في 
 الجامعات 

ّ
أن إلــى  املــتــحــدة،  الــواليــات 

تــحــاول أن تــســاعــد الــنــســاء الــعــامــات 
اللواتي  العلمية،  األبــحــاث  مــجــال  فــي 
 
ّ
تــــضــــّررن بــشــكــل أكـــبـــر مــــن زمـــائـــهـــن

كــورونــا، على  الــرجــال بسبب جائحة 
ـــر، 

ّ
تـــأخ  مـــن دون أي 

ّ
مــتــابــعــة عــمــلــهــن

لكنها لم تجد بعد املقاربة الصحيحة 
للقيام بذلك. التقييم الــذي صدر على 
ــص 

ّ
شـــكـــل 250 صـــفـــحـــة، والـــــــذي يــلــخ

مــن قبل لجنة  البحث  مــن  عــام  نتائج 
ــة وبـــاء   أزمــ

ّ
مــخــتــّصــة، تـــوّصـــل إلـــى أن

كــــورونــــا، أّدت إلــــى تـــراجـــع مــحــاوالت 
في  والعرقي  الجندري  التنّوع  تعزيز 

مجال العلوم النظرية. 
ــذي نــشــر  ــ ــ ولـــكـــتـــابـــة هـــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم، الـ
ــع »تــــــايــــــمــــــز هــــايــــر  ــ ــ ــوقـ ــ ــ خـــــاصـــــتـــــه مـ
داتا  اللجنة  استعملت  إيديوكيشن«، 
مــن إحـــصـــاءات، إضــافــة إلـــى تفاصيل 
فــي مجال  الــعــامــات  الــنــســاء  أعطتها 
األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، الــلــواتــي يــواجــهــن 
ــل مــن  ــمـ ــعـ ــــي الـ الـــتـــمـــيـــيـــز الــــجــــنــــدري فـ
املكتب كما من املنزل، في فترة الحجر 
غن عن غياب في الطرق 

ّ
الصحي، إذ بل

عن  العمل  على  ملساعدتهن  السليمة 
ــن نــتــائــج سلبية  ــد، كــمــا عـــانـــن مـ ــعـ ُبـ
فــــي الـــنـــشـــر والــــتــــواصــــل والـــتـــوظـــيـــف 

واإلرهاق.  
املساعدة،  الجامعات  تــحــاول  وبينما 
فــإنــهــا ربــمــا تــزيــد الـــوضـــع ســــوءًا في 
الواقع، بحسب األكاديميات الوطنية. 
 الــجــامــعــات 

ّ
، يــذكــر الــخــبــراء أن

ً
فــمــثــا

فـــي سماحها  يــكــمــن   
ّ

الـــحـــل  
ّ
أن تــعــتــقــد 

وتمديد  املــنــزل  مــن  بالعمل  للعامات 
املشاريع.  لتسليم  النهائية  التواريخ 
، هو 

ً
بينما ما قد تحتاجه النساء فعا

العملية  املــهــمــات  فــي حــجــم  تخفيض 

املـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــقــهــن، بــســبــب املــهــام 
بها  يهتممن  أن   

ّ
عليهن التي  األخـــرى 

.
ّ
في منازلهن

راقـــبـــت الــلــجــنــة بــشــكــل مــفــّصــل إجـــراء 
تمديد املهل الزمنية لتقديم املشاريع، 
الواليات  جامعات  في  بكثرة  املعتمد 
ــة،  ــائــــحــ املـــــتـــــحـــــدة، خــــــــال فـــــتـــــرة الــــجــ
 هـــذا اإلجــــراء ساعد 

ّ
ــصــت إلـــى أن

ُ
وخــل

ــرك آخـــريـــن يـــرزحـــون  الــبــعــض لــكــنــه تــ
ــاء الــعــمــل من  ــبـ ــوارق فـــي أعـ ــفــ تــحــت الــ
املــنــزل، مــا يضعهم أمـــام طــريــق أطــول 
للتقدم املهني بحسب اللجنة. من هنا، 
 محاوالت الجامعات 

ّ
يقول الخبراء، إن

ملساعدة النساء للتعامل مع الجائحة، 
ــد عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــــــفـــــــوارق  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ »تــ
األساسية املبنية على الجندر، والتي 
التقدم املهني، عوضًا أن  تساعد على 
تكون تعزز املساواة بن الجميع كما 

هو معلن«.
ــــف  ــة، إيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ افــــتــــتــــحــــت رئـ
هــيــغــيــنــبــوتــام، وهــــي بـــروفـــســـورة في 
بنسيلفانيا،  جامعة  في  العيون  طب 
الــتــقــريــر بــســرد قــصــتــهــا الــشــخــصــيــة، 
بــعــد أن أجــبــرهــا »إعـــصـــار كــاتــريــنــا«، 
عــلــى اســتــقــبــال والـــديـــهـــا لــلــعــيــش في 
ـــر ذلـــك عــلــى عملها 

ّ
مــنــزلــهــا، وكــيــف أث

وحياتها.
الفترة،  تلك  »فــي  هيغينبوتام:  تــقــول 
املشاركة  ورفضت  أقل  أبحاثًا  أجريت 
في عدد من الندوات. قلقت حينها من 
أن يؤثر ذلك على عملي، وكان خوفي 
وســـوداء  أواًل،  ــرأة  امـ لكوني  مضاعفًا 
ز 

ّ
تعز الجائحة  املحصلة،  فــي  ثــانــيــًا«. 

تــعــانــي منها  الــتــي  البنيوية  املــشــاكــل 
العلمي،  املــجــال  فــي  الــعــامــات  النساء 
ها قبل 

ّ
والتي فشلت الجامعات في حل

وصول الجائحة.  
)زينب مرعي(

فروق جندرية 
بزمان الوباء

محمد أحمد الفيالبي

املوسم  الكبار ذلك  لنا  للمرعى، ملا سمح  العدد  أغنامنا قليلة  لوال حاجة 
بدخول املــزارع بعد الحصاد، مع تشديدهم التحذيرات، وتصديرهم ذلك 
أن نسرح  له مبررًا لحرماننا من  نــرى  الــذي كنا في طفولتنا ال  الخوف 
البعيد، قبل  املوسم  انتظمت في ذلــك  املــدرســة.  الــعــودة من  بأغنامنا بعد 
للفئران، شــارك فيها مــع وافــديــن في  إبـــادة كبيرة  خمسة عــقــود، حملة 
 مــن فــرغ مــن حصاد مــا تبقى من 

ّ
زّي خــاص، كبار رجــال الــقــريــة، وكــل

محصوله، وهو ناقم على الفئران بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها.
حذرونا من ملس الثمار املتساقطة، ومن الجلوس في الظالل التي تنتشر 
فيها جيف الفئران والحيوانات الصغيرة والطيور. فالسموم املوضوعة في 
مداخل الجحور واملخابئ ال تفّرق بني الفأر املستهدف بالحملة، واألرنب 

الصغير الذي لم يجد من يحذره، والطيور امللتقطة للحبوب املسمومة.
بعد ذلك بعامني، أو أكثر، شهدنا حملة أخرى إلبادة الجراد الصحراوي، 
استخدمت فيها طائرات الرش، وعلى الرغم من شغفنا بالطائرات وأزيزها 
 

ّ
ومتابعة ما تنفثه، فقد كنا مجبرين على البقاء داخل الغرف لساعات كل

الفئران  الــجــراد؟ وكيف تتكاثر  أيــن يأتي  يــوم، ونحن نحاول معرفة من 
بالقدر الذي تتهدد معه حياة الناس؟ والحقًا، تساءلنا إن كان لألمر عالقة 
بانتقال اإلنسان من مرحلة جمع الغذاء إلى إنتاجه، وزيادة املعرفة وتطور 

أدوات وأساليب اإلنتاج؟
يــقــول الخبير جـــالل عــثــمــان، مــن شعبة الــكــيــمــاويــات الــزراعــيــة: »نــشــأت 
العالقة بني البيئة والــغــذاء واآلفــات قبل 12 ألــف عــام، عندما بــدأ اإلنسان 
يمارس نشاطه الزراعي ملقابلة االحتياجات الغذائية للنمو املتزايد لسكان 
البيئي الطبيعي الذي اتسم بالتنّوع والثبات  األرض، وبذلك تحول النظام 
والتعقيد، إلى النظام الزراعي اإليكولوجي الذي اتسم باملماثلة وعدم الثبات 
والبساطة«. املجاعات التي حدثت في فترات متباعدة من حياة البساطة 
ــّســرت بــاعــتــبــارهــا »فـــجـــوات« يـــؤدي إلــيــهــا الــخــلــل الــبــيــئــي، وتقلص 

ُ
تــلــك ف

الوعي  زيــادة  ــه مع 
ّ
أن والشاهد  املختلفة.  اآلفــات  األحيائي، وظهور  التنّوع 

للوقاية  أساليب جديدة  تطوير  من  العالم  ن 
ّ
تمك العلوم،  وازدهـــار  البيئي 

واملكافحة تقلل من سلبيات املكافحة في املاضي. وتبقى املعادلة قائمة: 
إما الوفرة واحتماالت التلّوث، وإما الشح في اإلنتاج مع ضمانات سالمة 
 الجدل قائمًا مثلما كان حول قضايا البيئة والغذاء واآلفات، 

ّ
الغذاء. ويظل

وإمكانات توفير الغذاء واملحافظة على البيئة، في ذات الوقت الذي نشهد 
البشر مثلما كانت  فيه متغيرات مناخية هائلة، وآفــات وجوائح تحصد 

تحصد الحيوات األخرى والزرع.
إذًا، يقتضي األمر أن نقف على فهم جديد متجّدد لدور وقاية املحاصيل 
ومكافحة اآلفات في توفير الغذاء، من خالل تحليل التكلفة واملنفعة، مع 
املــائــة من  فــي  تمتلك 80  التي  العظمى  الـــدول  استيعاب عميق ألولــويــات 
ثروات العالم، مقارنة بأولويات الدول النامية في ما يتعلق بمسائل الغذاء 

والبيئة، واستغالل املوارد الطبيعية والبشرية بصورة مثلى.
)متخصص في شؤون البيئة(

الغذاء واآلفات

إيكولوجيا

كشف رئيس »لجنة صوت الالجئ السوري في لبنان«، أبو أحمد صيبعة، 
مثًال  عرسال  بلدة  في  السوريين  الالجئين  »غالبيّة  أّن  الجديد«،  لـ»العربي 
)على حدود لبنان الشرقية مع سورية(، غير مقتنعين وغير راغبين بتلّقي 
مطالبهم  أهملت  التي  بالمفوضية  الثقة  عدم  منطلق  من  اللّقاح، 
اللّقاح  بجدوى  قناعتهم  عدم  كما  السنوات،  عبر  واألساسية  الحيوية 

جرّاء ظروف اللجوء الصعبة التي أفقدتهم األمل بالحياة«.

هل يعيد التطعيم األمل؟

ال يجد بعض الالجئين جدوى من الحصول على اللّقاح )فرانس برس(

)Getty /يتخصصن للعمل في مجال العلوم الطبية )يوري سميتيوك

لم تتغيّر العادات في الجزر )بيير هنري ديشايس/ فرانس برس(

Tuesday 23 March 2021 Tuesday 23 March 2021
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الطالب كانوا جزءًا أساسيًا من الثورة )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(
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البقاء مع العائلة

سياحة الدراجات النارية 

رحالت الصيد

السير على األقدام

مغامرات شيقة 

مــع بــدء فصل الــربــيــع، وانــتــهــاء الفصل الثاني مــن الــدراســة، تــحــاول العديد من 
عائلية، حيث  لرحالت  والتخطيط  األبناء،  مع  اإلجــازة  العائالت تخصيص هذه 
املغامرات واللعب والترفيه. بالتأكيد فإن العديد من القيود سواء بسبب كورونا، 
فــإن فكرة  املعيشية،  األوضــاع  أو بسبب  للجائحة،  ثالثة  الحديث عن موجة  مع 
السفر، التزال بعيدة نسبيًا عن مخططات العائلة العربية. وعلى الرغم من ذلك، 
إال أن خوض تجارب رياضية جديدة، داخل الدولة، يعتبر فكرة مميزة. رحالت 
جمال  واكتشاف  الجبال  تسلق  حتى  أو  الطبيعة،  فــي  السير  الغطس،  الصيد، 
فصل الربيع، مع تفتح البراعم. اليوم، تتوجه األنظار إلى السياحة البيئية ألنها 
الخيار األمثل في ظل هذه الظروف، إضافة إلى أن السلطات املحلية في العديد 
من الدول، باتت تشجع عليها. أضف إلى ذلك أنها ذات تكاليف منخفضة، إذ ال 
يحتاج من رب األسرة تكبد مبالغ كبيرة، بل كل ما يحتاجه وسيلة نقل للوصول 

)Getty /إلى املكان املنشود. )ماسياج موسكاو

املغامرات  أكثر  النارية، واحــدة من  والــدراجــات  الرباعية  الــدراجــات  باتت سياحة 
ريــاضــي مشوق.  مــن طابع  بــه  تتسم  ملــا  نظرًا  العمرية  الفئات  مــن  للعديد  جذبًا 
العربية تقريبًا.  الـــدول  الــريــاضــات بشكل كبير فــي كافة  الــنــوع مــن  ينتشر هــذا 
في الدول الخليجية، تعد سباقات الدراجات النارية، من أكثر الرياضات شعبية، 
خــاصــة فـــوق الــكــثــبــان الــرمــلــيــة، وعــنــد مغيب الــشــمــس، عـــادة مــا يــقــوم السكان 
واملقيمون برحالت ترفيهية إلى قلب الصحراء، ملمارسة هذه الرياضة. في باقي 
الدول العربية، وخاصة الدول التي تحتوي على الجبال، مثل لبنان، املغرب، األردن، 
والوديان  الجبال  لهذا  الوعرة  الطرقات  اكتشاف  في  يــوم  للسكان قضاء  يمكن 
من خالل سباق الدراجات الرباعية. كذا، تنتشر أيضًا سياحة الدراجات النارية، 
خاصة العطل األسبوعية، حيث يتسابق األصدقاء ومحبو الدراجات النارية مع 
بعضهم البعض على الطرقات الفرعية في العديد من القرى، في جو ال يخلو من 

الحماس والسعادة. )بهجت الكان/األناضول(

أنــواعــهــا، تمثل  رحـــالت الصيد على اخــتــالف 
خــيــارا جميال فــي هــذا الفصل مــن الــعــام. في 
دول الــخــلــيــج، تــحــديــدًا، تــزدهــر ســيــاحــة صيد 
ــذه الــــدول من  ــاك، نــظــرًا ملــا تتمتع بــه هـ ــمـ األسـ
ــزر مــحــيــطــة بــهــا، تجعل  شـــواطـــئ خـــالبـــة، وجــ
ــة، لـــيـــس فــقــط  ــاك فــــرصــ ــ ــمـ ــ خـــيـــار صـــيـــد األسـ
لــلــصــيــد، بـــل الكــتــشــاف الــطــبــيــعــة املـــائـــيـــة. في 
قــطــر، تــتــنــوع الـــخـــيـــارات، لــكــن أكــثــرهــا رواجــــًا، 
زيارة جزيرة السافلية التي تنظمها الشركات 
السياحية ملدة نصف يوم أو يوم كامل. يمكن 
ــب الــــــداو الــخــشــبــيــة  ــراكـ لــلــعــائــلــة، اســتــئــجــار مـ
ــالق فـــي رحـــلـــة اســتــثــنــائــيــة.  ــطــ الـــقـــديـــمـــة، واالنــ
املائية  الرياضات  من  الكثير  الرحلة  تتضمن 
الجزيرة،  منتصف  فــي  والسباحة  كالغطس، 
وعادة تشمل هذه الرحالت وجبة الغداء. كذلك 
البكر  الطبيعة  عــمــان، حيث  فــي سلطنة  األمــر 
التي تأثر القلوب. التجارب التي توفرها البيئة 
البحرية العمانية لزوارها هي مشاهدة الدالفني 
العدد،  كبيرة  أفــواج  ضمن  حركاتها  ومراقبة 
الــزوار تأثر قلوب الكبار  وكيفية تفاعلها  مع 

)Getty/والصغار. )غريغوريوس سيماديس

لم تكن حقول القمح املنتشرة في سهل البقاع في لبنان يومًا، مكانا سياحيًا أو رياضيًا. بل على العكس، كانت رمزًا 
زراعيًا، لكن تبدل املفاهيم السياحية، واالنتقال إلى السياحة البيئية بهدف املحافظة على شكل الطبيعة، واكتشاف 
أفاق جديدة لحياة فئة كبيرة من سكان السهل، شجعت محبي الطبيعة، على اختبار هذا النوع من السياحة. فباتت 
الفاعليات  من  العديد  تنظم  مألوفًا، حيث  أمــرًا  الزراعية  الطبيعية، وخاصة  املناطق  في  األقــدام  على  السير  رياضة 
السياحية رحالت جماعية الى قلب الطبيعة. سهل البقاع أو مناطق الجبل ليست الوحيدة، فبني جبال محمية ضانا 
ب منطقة 

ّ
للمحيط الحيوي في اململكة األردنية، وفي نهاية طريق وعرة جنوب البحر امليت، يحتضن وادي فينان الخال

طبيعية، تأسر قلوب محبي رياضة السير على األقدام واكتشاف الطبيعة. وقد طورت الجمعية امللكية األردنية لحماية 
الطبيعة هذا املكان، من خالل بناء نزل يحاكي السياحة البيئية. )جوزيف ديب/ فرانس برس(

الفرصة سانحة، ليس فقط للغطس، أو تسلق الجبال، ولكن أيضًا للقيام بالعديد من الرياضات التي تتسم بالخطورة، 
امليزانيات  يومًا حكرًا على أصحاب  والتي كانت  الرياضات  املنطاد. هذه  الصعود في  أو  الطائرة،  القفز من  منها 
الضخمة، باتت اليوم متاحة للجميع، والسبب في ذلك ما تركته جائحة كورونا من أثار واضحة على قطاع السياح 
عمومًا. كورنيش املنارة في العاصمة بيروت، ينتظركم للقفز من فوق الصخرة االشهر. دول الخليج جميعها ودون 
استثناء، توفر لكم فرصة القفز من الطائرات واالستمتاع باملناظر التي ال توصف. أما في تركيا، فال يمكن للزائر 
أو املقيم عدم استغالل الفرصة، والركوب باملنطاد والقيام بجولة ال تنسى في سماء تركيا، خاصة وأن العديد من 
املناطق مثل كابادوكيا، أو مارماريس، وأنطاليا توفر للزوار فرصة اكتشاف هذه التجربة. تعتبر الرياضات التي 
تتسم بطابع املغامرة، واحدة من أكثر من البرامج السياحية التي يمكن لألشخاص االستفادة منها في ظل استمرار 

الجائحة. )بهجت الكان/األناضول(
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MEDIA

ترامب يعود عبر منّصته الخاصة

َمن قرصن بريد »مايكروسوفت«؟

واشنطن ـ العربي الجديد

يــعــود الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــــدام مــــواقــــع  ــــخـ ــتـ ــ ــوع مـــــن اسـ ــنــ ــمــ تــــــرامــــــب، املــ
إغــاق  بعد  الشهيرة  االجتماعي  الــتــواصــل 
حسابه املحّبب على »تويتر« قبل شهرين، 
خال  االجتماعية  الشبكات  اســتــخــدام  إلــى 
وفق  الخاصة«،  »منصته  عبر  أشهر،  ثاثة 

ما ذكر مستشاره، األحد املاضي.
ترامب املعروف بمواقفه الغريبة والغاضبة 
واملثيرة للجدل، صامٌت منذ إغاق حساباته 
ه يقطن 

ّ
ومغادرته البيت األبيض تقريبًا، إذ إن

في منتجع له في فلوريدا، ولم يظهر كثيرًا 
في اإلعــام ســوى عبر بيانات وتصريحات 
قصيرة شّبهها كثيرون بتغريداته املعتادة. 
 
ّ
وقبيل انتهاء واليته، انتشرت تكّهنات بأن

ترامب قد يسعى إلى إنشاء شبكة تلفزيونّية 
خاصة به، في محاولة لتكريم مشاهدي قناة 
»فــوكــس نــيــوز« مــن مــؤيــديــه. وكــانــت القناة 
ف والية أريزونا كديمقراطية في 

ّ
أول من صن

االنتخابات الرئاسية األميركية املاضية، إذ 
 جو بايدن فاز بها، مما أثار غضب 

ّ
أعلنت أن

ترامب الــذي طالب بالتراجع عن التصنيف 
 مــســتــشــار تــــرامــــب، جــيــســون 

ّ
ــن ــكـ حــيــنــهــا. لـ

ميلر، أعــلــن لشبكة »فــوكــس نــيــوز«، األحـــد، 
الهدف  هــي  االجتماعي  التواصل  مــواقــع   

ّ
أن

ــال: »أعتقد أنــنــا سنشهد عــودة  املــبــاشــر. وقـ
الــتــواصــل االجتماعي،  تــرامــب على وســائــل 
ربــمــا فـــي غــضــون شــهــريــن أو ثــاثــة أشــهــر 
عبر منصته الخاصة«. ولم يكشف عن مزيد 
»املنصة«،  هــذه  ماهية  التفاصيل حــول  مــن 
إلــى عقد عــدة اجتماعات  بــاإلشــارة  مكتفيًا 
في منتجع »ماراالغو«، مقر إقامة امللياردير 
الــجــمــهــوري فــي فــلــوريــدا. وأكــــد »لـــم تتصل 
مــجــرد شــركــة واحــــدة بــالــرئــيــس، بــل العديد 
ــركــــات« و»هـــــــذه املـــنـــصـــة الـــجـــديـــدة  مــــن الــــشــ
ســتــكــون ضــخــمــة وســيــرغــب فــيــهــا الجميع، 
املايني  الجديدة  املنصة  وستستقطب هذه 

واملايني، عشرات مايني املشتركني«. 
وأظــــهــــر حـــظـــر تــــرامــــب عــــن حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
ــاعـــي، وتـــحـــديـــدًا  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـ
»تــويــتــر«، كــّم االعــتــمــاد على تلك املــنــّصــات، 
من قبل تــرامــب، كي ينشر مواقفه؛ وهــو ما 
حني  السابق  الرئيس  سياسة  بمثابة  كــان 
البيت  في  اليومي  الصحافي  املوجز  أوقــف 
ف 

ّ
األبيض وابتعد عن وسائل اإلعــام، وكث

منوعات
أخبار

هجماته عليها، مقابل استخدامه حساباته 
بحرّية.  والجدلّية  العنصرية  آراءه  لينشر 
وبينما كانت املنصات تتساهل معه خال 
ت عليه مع نهايتها واليقني 

ّ
رئاسته، انقض

بفوز بايدن، ما أظهر أيضًا حجم القوة التي 
يتمتع بها »وادي السيليكون«.

وقام موقع »تويتر«، الذي كان أداة التواصل 

ــــل األعــــــمــــــال خـــــــال حــمــلــتــه  ــــرجـ املـــفـــضـــلـــة لـ
االنـــتـــخـــابـــيـــة وواليــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة، بــحــذف 
حساب @realdonaldtrump  )دونالد ترامب 
ــــان يــتــابــعــه 88 مــلــيــون  ــــذي كـ الــحــقــيــقــي( الــ
مــشــتــرك، بــعــد أعــمــال الــعــنــف الــتــي قـــام بها 
الكابيتول  مبنى  اقتحامهم  مــع  مــنــاصــروه 
ق 

ّ
وعل الثاني/يناير.  كانون   6 في  لساعات 

ــع أخـــــرى مــثــل »ســنــاب  ــواقــ »فـــيـــســـبـــوك« ومــ
ــيـــوب« و»إنـــســـتـــغـــرام« أيــضــا  ــوتـ شــــات« و»يـ
بــشــكــل مـــؤقـــت أو دائـــــم حـــســـابـــات الــرئــيــس 
الــســابــق، الـــذي غـــادر البيت األبــيــض فــي 20 
كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر، بــعــد هــزيــمــتــه أمـــام 
ــايـــدن فـــي انــتــخــابــات  ــو بـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي جـ

تشرين الثاني/نوفمبر.  
»فيسبوك«،  عبر  الحظر  فترة  انتهاء  وبعد 
ــا مــنــتــقــدو شــركــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي  دعـ
واملدافعون الشرسون عن الخطاب السياسي 
»فيسبوك«،  في  الرقابة  مجلس  املقيد،  غير 
إلى املوافقة على قرار طرد ترامب نهائيًا من 
املدير  أعلن  املاضي،  فبراير  وبداية  املنصة. 
 املــوقــع لــن يسمح 

ّ
املــالــي لشركة »تويتر« أن

لترامب باستخدام منصته حتى وإن ترشح 
للبيت األبيض من جديد، بعد حظر حسابه 
الــعــنــف. وقـــال نيد  لتحريضه املــتــكــرر عــلــى 
سيغال، لقناة »سي أن بي ســي«، إنه »وفقًا 
لقواعدنا، عندما يجري حظركم من املنصة 
قًا أو 

ّ
ال عودة عن هذا القرار، سواء كنت معل

مديرًا ماليًا أو شخصية سياسية سابقة أو 
حالية«. وأضاف: »ُحظر على دونالد ترامب 
استخدام املنصة عندما كان رئيسًا. ال نمّيز 
بني مسؤولني سياسيني حاليني أو سابقني«. 
كما أغلق »تويتر« حسابات متطرفني كانوا 
يــدعــمــون الــرئــيــس الــســابــق، بينهم 70 ألــف 
ــــى حـــركـــة »كــــيــــو-آنــــون« لليمني  مــنــتــســب إلـ
املـــتـــطـــّرف األمـــيـــركـــي الـــتـــي تــنــشــر نــظــريــات 
 مــنــاصــرو املــلــيــارديــر 

َ
ــــرض ــم يـ املــــؤامــــرة. ولــ

الــجــمــهــوري عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، وال بعض 
املدافعني عن الحريات على اإلنترنت، إذ رأوا 
 على سلطة مــواقــع التواصل 

ً
فــي ذلــك دلــيــا

ــم يــمــنــع   هـــــذا لــ
ّ
ــاعـــي املــــفــــرطــــة. لـــكـــن ــمـ ــتـ االجـ

»تويتر« من تسجيل زيادة غير معهودة في 
الثاني.  يناير/كانون  في  مستخدميه  عــدد 
وانتقل مناصرو ترامب إلى منصات يمينية 
بديلة، بينها »غاب« بدل »تويتر«، و»ميوي« 
بدل »فيسبوك« وتطبيق »تيليغرام« لتبادل 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، وتــطــبــيــق »ديـــســـكـــورد« 
 لـــلـــدردشـــة الـــخـــاص بــمــحــبــي األلــــعــــاب، كما 
ــــردت مــن اإلنــتــرنــت 

ُ
مــنــّصــة »بـــارلـــر« الــتــي ط

ــدم قــيــامــهــا بــمــا يــكــفــي ملناهضة  بــســبــب »عــ
ع 

ّ
العنف عبر شبكتها«، قبل أن تعود. وتوق

 
ّ
كثيرون أن يعود تــرامــب عبر »بــارلــر«، لكن

الــشــبــكــة نـــفـــت أن يـــكـــون هــــو شــخــصــيــًا من 
يستخدم الحساب باسمه عبرها.

مستشار لترامب
 كشف عن المنصة قائًال 

إنها ستكون ضخمة

تعّرضت خدمات 
مايكروسوفت الختراقين 

كبيرين خالل أشهر

لندن ـ العربي الجديد

يــعــمــل خــبــراء األمــــن الــســيــبــرانــي عــلــى مــدار 
هذا  تعرضت  الــتــي  الشبكات  لــدعــم  الساعة 
اإللكتروني  الــبــريــد  خــدمــة  الشهر الخــتــراق 
ــوفـــت«، »إكـــســـتـــشـــايـــنـــج«، وهــو  »مـــايـــكـــروسـ
املنظمات  مــن  اآلالف  أثــر على مئات  هجوم 
 
ّ
في جميع أنحاء العالم. وقبل أسبوع، حث

ــيـــض الــضــحــايــا عــلــى تصحيح  الــبــيــت األبـ
يمكن  امللحة:  الحاجة  على  وشــدد  األنظمة 
قياس نافذة تحديث األنظمة في »ساعات، 
ولــيــس أيــــام«، عــلــى حــد قـــول مــســؤول كبير 
فـــي اإلدارة. وغـــــّرد  املـــديـــر الــســابــق لــوكــالــة 
األمـــــن الــســيــبــرانــي وأمـــــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
كــريــبــس،  كــريــســتــوفــر   )CISA( األمـــيـــركـــيـــة 
ــذا اخــتــراق   إن »هــ

ً
األســـبـــوع املـــاضـــي، قـــائـــا

ضخم مجنون«. وال تزال تداعيات االختراق 
القومي  األمــن  وقــال مستشار  القياس.  قيد 
ــم إطـــاع  ــه تـ األمـــيـــركـــي جــيــك ســـولـــيـــفـــان، إنــ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن عــلــى الــهــجــوم، والـــذي 
ناقشه مع قادة من الهند واليابان وأستراليا 
فــي قمة قبل أســبــوع. وشــّكــل مجلس األمــن 
القومي فريق عمل حكوميًا متعدد الوكاالت 
ــائـــل. يـــأتـــي االخـــتـــراق  ــهـ ملــعــالــجــة الـــخـــرق الـ
اختراق  أعــقــاب  فــي  ملايكروسوفت،  الجديد 
روسي العام املاضي ُعرف باسم »االختراق 
األميركي الكبير«، والذي استفاد من برنامج 
»سوالر ويندز«  لنشر فيروس عبر 18 ألف 
شــبــكــة كــمــبــيــوتــر حــكــومــيــة وخـــاصـــة. وكـــان 
رئــيــس مــايــكــروســوفــت بـــراد سميث قــد قال 
 هــذا االخــتــراق سيحتاج 

ّ
املــاضــي إن الشهر 

أشــهــرًا النــتــهــاء التحقيق فــيــه. فــمــن قرصن 
بريد »مايكروسوفت« هذه املرة؟

تهم الصني بالوقوف وراء اختراق عشرات 
ُ
ت

»إكــســتــشــايــنــج«  بـــريـــد  مــــن خـــــــوادم  اآلالف 

»مايكروسوفت«. ويرى خبراء أن  املرتبطة بـ
هذا الهجوم كان موجة عشوائية لم ُيخطط 
لــهــا جـــيـــدًا، وأنــــه تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــًا أمـــام 
املــزيــد مــن املــخــاطــر. وفــي مقابلة مــع وكالة 
»أسوشييتد برس«، قال الرئيس التنفيذي 
كيفني   ،FireEye الــســيــبــرانــي  األمــــن  لــشــركــة 
مــانــديــا، إن شــركــتــه تــــرى، بــنــاًء عــلــى األدلـــة 
الــجــنــائــيــة، أن مــجــمــوعــتــني مـــن املــتــســلــلــني 
الصينيني املدعومني من الدولة رّكبوا أبوابًا 

ــعــرف بــاســم »قــذائــف الــويــب« على 
ُ
خلفية ت

عدد غير محدد حتى اآلن من األنظمة. 
وتــســبــب االخــــتــــراق فـــي تــســابــق فــــرق األمـــن 
السيبراني حول العالم على إيجاد األنظمة 
إن  مــانــديــا  وقـــال  مشكلتها.  وحــل  املخترقة 
هـــذه املــوجــة مــن الــهــجــمــات، الــتــي بـــدأت في 
نخبة  مــن  معهودة  غير  فبراير/شباط،   26
جــواســيــس اإلنــتــرنــت فــي بــكــني، وال تحترم 
معايير الــتــجــســس. وقــــارن مــانــديــا اخــتــراق 

ــــوالر  »إكـــســـتـــشـــايـــنـــج« بــحــمــلــة قـــرصـــنـــة »سـ
في ديسمبر/كانون  شفت 

ُ
اكت التي  ويندز«، 

األول، وألـــقـــت واشــنــطــن بــالــلــوم فــيــهــا على 
املـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة. ويـــقـــول املـــســـؤولـــون 
األمــيــركــيــون إن مــا ال يقل عــن تسع وكــاالت 
ــر مــــن 100 هـــــدف لــلــقــطــاع  ــثــ ــيـــة وأكــ ــيـــدرالـ فـ
الخاص تأثرت بحملة »سوالر ويندز«. ُبثت 

البرامج الضارة ألكثر من 18 ألف عميل.
تـــم اخـــتـــراق عـــدد قــلــيــل فــقــط خـــال الحملة 
الــتــي اســتــمــرت ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن دون أن 
يــتــم اكــتــشــافــهــا. »كــــان الــهــجــوم خــفــيــًا جــدًا، 
مانديا.  مرّكزًا جــدًا«، يشرح  متخفيًا جيدًا، 
ــر االخـــــتـــــراق مــســتــخــدمــًا تــعــبــيــرات  ــّسـ ــفـ ويـ
عــســكــريــة. فـــفـــجـــأة، أصــيــبــت جــمــيــع أنــــواع 
املنظمات التي تدير خوادم »إكستشاينج« 
ــويـــب« املــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــات  »قـــذائـــف الـ بــــ
صينية معروفة. ويتابع: »لقد شعروا بأن 
الــحــيــاة ستنتهي قــريــبــًا، لـــذا تــحــولــوا إلــى 
النار من مدفع  القصوى. لقد أطلقوا  القوة 
رشاش«. ويوضح مانديا: »من املحتمل أن 
املوجة الثانية من الهجمات لم تتم املوافقة 
الحكومة  في  املستويات  أعلى  على  عليها 
ما  مــع  يتفق  ال  »هـــذا  ويضيف  الصينية«. 
يــفــعــلــونــه عــــــادة«، »فــــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان 
يــكــون هــنــاك انــفــصــال بـــني الــقــيــادة العليا 
والعاملني في الخطوط األمامية«. ويخشى 
الخبراء استغال هذه الثغرات من قبل عدد 
كــبــيــر مــن املــجــرمــني بــســهــولــة خـــال هجمة 
ر مــانــديــا مــن أن 

ّ
مــن بــرامــج الــفــديــة. ويـــحـــذ

الجماعي ال يعني فقط إخفاقات  االختراق 
ــــد يــعــنــي  ــــل قـ ــة لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بـ حــــرجــ
عـــدم وجـــود قــواعــد لــلــمــشــاركــة فــي الفضاء 
الــســيــبــرانــي، وهـــو أمـــر تــحــتــاج الــحــكــومــات 
بــشــكــل عــاجــل إلـــى مــعــالــجــتــه »قــبــل حـــدوث 

شيء كارثي«. 

)Getty/ينشئ ترامب شبكة اجتماعية بدًال من قناته الخاصة )جو رايدل

)Getty/كيفن مانديا )يسار( ورئيس »سوالر ويندز« سودهاكار راماكريشنا ورئيس مايكروسوفت براد سميث )درو أنغيرير

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة اإلعالميّة والتعليقات السياسيّة عبر منّصة خاصة سينشئها خالل أشهر،  يعود 
بعدما ُمنع من استخدام شبكات التواصل االجتماعي في يناير الماضي
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بلغت أول تغريدة نشرها مؤسس 
»تويتر« جاك دورسي عمر الـ15 

عامًا. وقال فيها »أنشأت حسابي 
على تويتر«، وهو عرضها للبيع 

أيضًا، بعدما أصبحت الشبكة 
العمالقة تضم 190 مليون 

مستخدم وتستقطب صناع القرار 
والصحافيين واالقتصاديين.

أطلق ناشطون أردنيون حملًة 
على مواقع التواصل االجتماعي 
تحت وسم »#الحرية_للمعتقلين« 
للمطالبة بإطالق سراح  المعتقلين 

على خلفية االحتجاجات التي تبعت 
فاجعة مستشفى السلط الحكومي، 

إذ توفي مواطنون بسبب نقص 
األوكسجين. 

أعلنت شركة »فيسبوك« أنها 
طورت سوار معصم، سُيزود 

بخصائص للتحكم في نظاراتها 
للواقع المعزز المتوقع طرحها 

في وقت الحق هذا العام. 
وسيكون بمقدور مرتدي السوار 

الذي سيرصد إيماءاتهم، التفاعل 
مع العالم االفتراضي بأصابع اليد.

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية 

والناطق باسم وزارة الصحة  كمال 
الشخرة، حول قيام طواقمها 

بتطعيم العمال الفلسطينيين الذين 
يعملون في الداخل المحتل على 

الحواجز اإلسرائيلية ضد كورونا، 
تساؤالت الفلسطينيين.



بــالــرســم والـــقـــراءة والــصــحــافــة، قــبــل أن يكون 
مــخــرجــا ألفــامــه الــســحــريــة، وهـــي التفاصيل 
الــتــي حــّولــهــا فيليني إلـــى مـــواد خـــام ألفــامــه 
الــاحــقــة، وهــو مــا يثبته أحـــدث عمل وثائقي 
عــن عــالــم »املــايــســتــرو« املـــاورائـــي والــروحــانــي 
د، للمخرجة اإليطالية آنسيلما ديل أوليو 

ّ
املعق

Anselma Dell›Olio ، والذي ظهر مؤخرًا تحت 
عنوان Fellini degli spiriti أو »فيليني األرواح«، 
من إنتاج إيطالي/ فرنسي/ بلجيكي مشترك.

صفعة على الوجه
يبحث الوثائقي، الذي يأتي في إطار االحتفال 
 - مــولــد فيليني )1920  عــام على  بــمــرور 101 
1993(، عن عالم األحام واألرواح الذي شغف 
دراسته  في  وبــدأ  مبّكرًا،  اإليطالي  املخرج  به 
بمساعدة املحلل النفسي »اليونغي« األملاني، 
الــذي كشف   ،Ernst Bernhard بــرنــارد إرنــســت 
أمام فيليني عن أسرار عالم الاوعي والحياة 
الــبــاطــنــيــة. ويــدخــلــنــا الــوثــائــقــي، مــنــذ بــدايــتــه، 

عماد فؤاد

»أصبحت املبالغة مألوفة فصارت 
جزءًا من الذكرى، وذات يوم سلبني 
ــي قد 

ّ
: إن

ً
أحدهم تلك الــذكــرى قــائــا

ابــا، 
ّ
ــنــي إذا كنت كــذ

ّ
كــذبــت. لقد أكـــدت دائــمــا أن

فــأنــا رجــــل صـــــــادق«.  بــهــذه الـــــروح املــخــاتــلــة، 
فيديريكو  الشهير  اإليــطــالــي  املــخــرج  تــعــامــل 
السينمائية،  أفامه وشخصياته  مع  فيليني 
التي  أكــاذيــبــه، تلك  مــع  بالضبط كما يتعامل 
 صغيرًا، 

ً
خلقها مــن أحــامــه وهــواجــســه طــفــا

 
ً
فــتــعــّود الــلــجــوء إلــيــهــا، هــربــا مــن واقــعــه، طفا

كـــبـــيـــرًا. وعـــلـــى مــــدى مـــا يـــقـــرب مـــن 50 عــامــا، 
قــضــاهــا »مــايــســتــرو الــســيــنــمــا« مــتــرّبــعــا على 
الــجــديــدة،  السينمائية  الــواقــعــيــة  تــيــار  عـــرش 
لـــيـــس فــــي إيـــطـــالـــيـــا وحــــدهــــا، بــــل فــــي الــعــالــم 
ت أعمال فيليني أرشيفا حّيا لواقع 

ّ
أجمع، ظل

الــــشــــارع اإليـــطـــالـــي مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
ــّراه فيليني في  ــ ــذا الـــواقـــع الــــذي عـ الــثــانــيــة، هـ
أغـــلـــب أفـــامـــه األولــــــى، وعـــلـــى رأســـهـــا رائــعــتــه 
»الشارع« عام 1954، كما لو كانت روحه تريد 
السينما  زّيفتها  طــاملــا  الــتــي  الحقائق  تعرية 
الرجل مولعا  كــان  الرومانتيكية.   في فترتها 

ُتظهر الحبكة تعقيدات 
عالقة الممثلين مع 

المنتجين والمخرجين

يتطرق العمل 
إلى بداية رحلة فيليني 

مع التحليل النفسي

تصّدر اسم المخرج 
الراحل سمير سيف الملصق 

الدعائي للدورة

2223
منوعات

إلـــى الــعــديــد مـــن شـــهـــادات األشـــخـــاص الــذيــن 
كانوا على مقربة من عالم فيليني السحري: 
مــن تــيــري غــيــلــيــام، الــكــاتــب واملــمــثــل واملــخــرج 
اإلنكليزي الذي كان فيليني يستشيره دائما؛ 
 ،Giuditta Mascioscia ميشوشا  جوديتا  إلى 
رفيقة عمر املفكر والرسام اإليطالي غوستافو 
مه 

ّ
معل فيليني  اعــتــبــره  والــــذي  رول،  أدولــفــو 

الــروحــي األهـــم، وصـــواًل إلــى دامــيــان شــازيــل، 
 La La مخرج هوليوود الشاب وصاحب فيلم

Land، والذي يقول: »لقد شكل لي فيلم ليالي 
كابيريا Le notti di Cabiria لفيليني عام 1957 
صفعة على الوجه، رأيت فيه طريقة مختلفة 
تــمــامــا لـــروايـــة األفـــــــام«، مــعــبــرًا عـــن إعــجــابــه 
ــلـــوب فــيــلــيــنــي فــــي كــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عــن  بـــأسـ
الحاملة،  لشخصياته  الواقعية  غير  الظواهر 
الهواء.  في  يطيرون  يجعلهم  خصوصا حني 
ــه استخدم األســلــوب نفسه 

ّ
يعترف شــازيــل أن

في أحد مشاهد فيلمه »الال الند«، حني جعل 
أثــنــاء رقصتهما  الـــهـــواء  فــي  يــطــفــوان  بطليه 
على  فيليني  يظل  الطريقة،  وبهذه  املشتركة. 
ــام 1993. أمــا  ــل عــ ــه رحــ ــ ـ

ّ
ــم أن قــيــد الـــحـــيـــاة، رغــ

ويــلــيــام فــريــدكــني، املــخــرج األمــيــركــي الــحــائــز 
 »كاسيكيات 

ّ
على 5 جوائز أوسكار، فيرى أن

فيليني مليئة بالسحر واألفكار التي ال يبدو 
ها 

ّ
ـــهـــا تــتــمــاشــى مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، لكن

ّ
أن

تفعل ذلك في أّي حال«.

مفهوم الروح
ــــى الــســاعــة  ــد إلـ ــتـ ــذي امـ ــ ــقـــي، الــ ــائـ بـــنـــي الـــوثـ
والـــنـــصـــف، عــلــى عــمــوديــن أســاســيــني هــمــا: 
النفسي،  التحليل  مــع  فيليني  رحــلــة  بــدايــة 
وتــعــّرفــه على إرنــســت بــرنــارد )تلميذ كــارل 
يـــونـــغ الـــنـــجـــيـــب(. والـــثـــانـــي ســـيـــطـــرة فــكــرة 
 

ّ
املــوت على فيليني باعتبارها »مــا بعد كل
كــائــن حـــي« عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وهــنــا تلجأ 
ــلــعــة 

ّ
ــة املــط ــــو، املـــخـــرجـ ــيـ ــ آنــســيــلــمــا ديـــــل أولـ

عــلــى خــبــايــا عـــوالـــم فــيــلــيــنــي الــســيــنــمــائــيــة، 
إذ شـــاركـــتـــه كـــمـــســـاعـــدة مـــخـــرج فــــي بــعــض 
أعــمــالــه األخـــيـــرة، إلـــى تــنــاول مــفــهــوم الـــروح 
شخصياته  فــي  ملستها  كــمــا  فيليني،  لـــدى 
ــالـــه الــســيــنــمــائــيــة، وأيـــضـــا مـــن خــال  وأعـــمـ
التي اقتربت من  ضيوفها من الشخصيات 
ســواء،  حــد  على  والعملي،  الشخصي  عامله 
في نسيج سلس من تتابع الشهادات التي 
ــور أرشــيــفــيــة، تــنــشــر أغــلــبــهــا  ــلــهــا صــ

ّ
تــتــخــل

ــلـــمـــرة األولـــــــــى. هــــنــــا، تــــبــــرع املـــخـــرجـــة فــي  لـ
تــقــديــم »كــــــوالج« مـــن الـــــرؤى الــفــكــريــة الــتــي 
شّكلت نظرة فيليني إلى عالم الروحانيات 
السينمائية  طــريــقــتــه  عــلــى  ــيــــات،  ــاورائــ واملــ
املعروفة عنه، وعبر مسارات لغوية أيقونية 
ــر مــتــســلــســلــة بــشــكــل  ــيــ ــر تـــقـــلـــيـــديـــة، وغــ ــيـ غـ
فصول  إلــى  الوثائقي  يقسم  لذلك،  منطقي. 
إي- لكتاب  السداسي  املخطط  مــع  تتطابق 
باسم  واملــعــروف  الصيني،   I Ching تشينغ 
ــتـــحـــوالت«. وكـــان  »كـــتـــاب الــتــغــيــرات« أو »الـ
بالغيب  التنبؤ  طــرق  يــدرســون  الصينيون 
من خال نصوص هذا الكتاب، ويعتبرونه 
 من 

ّ
 كل

ّ
بــأن الروحي، ويؤمنون  قمة تراثهم 

فــهــم مـــا فــيــه مـــن إشــــــــارات، ســـيـــدرك جميع 
القوانني الطبيعية، وهو ما آمن به فيليني 

في النصف الثاني من حياته.

ما وراء الموجودات
ى فيليني تعليما كاثوليكيا يسهل وصفه 

ّ
تلق

ــر فـــضـــواًل  ــثـ ــزّمـــت، مــــا جـــعـــل الـــصـــبـــي أكـ ــتـ ــاملـ بـ
الستكشاف الجانب الغيبي من هذه التعاليم. 
ولــــم يــتــوقــف فـــي حــيــاتــه لــلــبــحــث فـــي معنى 
الــلــغــز، أو الــعــثــور عــلــى تــلــك »الــفــتــحــة« الــتــي 
تخترق الجدار في مكان ما بني عاملي األحياء 
ــان بـــشـــري فــي  ــمــ ــن إيــ واألمـــــــــــوات، لــــإعــــان عــ
التعالي أو السمو عن فكرة اإلنسان عن نفسه. 
ربما، هذا بالتحديد، ما جعل فيليني يلجأ إلى 
على  سيطرت  التي  الروحانية  الطريقة  هــذه 
حياته وتصوراته عن العالم واملوجودات وما 
على  الوثائقي  بنيت مجريات  لذلك،  ورائــهــا. 
هذه املجموعة الثرية من شهادات املتعاونني 
عرفوا  الذين  واملخرجني  والنقاد  واألصــدقــاء 
فيليني عــن قـــرب، ومــن بــني أبــرزهــم: فياميتا 
لفيليني على  الشخصية  املساعدة  بروفيلي، 
مــدى 13 عــامــا، ومــاريــنــا ســيــراتــو، صديقته لـ 
32 عاما، وآخرين ممن رافقوه العمل والحياة.

إبراهيم علي

ــاج الــــدرامــــي الــعــربــي  ــتــ  عــجــلــة اإلنــ
ّ
يـــبـــدو أن

 املــســألــة، 
ّ
تستعيد نــشــاطــهــا مــن جــديــد. لــكــن

استثمار  أو  كميزانية  اإلنــتــاج،  عند  تقف  ال 
تجاري، بل تتعدى اإلطار التسويقي، لتبحث 
في مفاهيم املحتوى واألداء، والنجاح كذلك.

ــلـــبـــت مـــشـــاركـــة  فـــــي الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، غـ
مــجــمــوعــة مـــن املــمــثــلــني يــحــمــلــون جنسيات 
مــخــتــلــفــة فـــي مــســلــســل واحـــــد. مــــاذا عـــن أداء 
بعض هـــؤالء؟ وهــل تــقــدمــوا؟ أم بــقــوا أســرى 

نمطية الصورة والشكل؟

أحمد فهمي
ال يختلف أداء املمثل املصري أحمد فهمي في 
ثاثة مسلسات عربية مشتركة، بل يتحول 
ــدرس، مـــن دون  ــ ـــه ُيــســّمــع الــ

ّ
إلـــى »مــنــفــذ« كـــأن

في  يساهم  أن  لــه  انفعالي  جهد  وال  تعابير 
إقناع املتابعني. في مسلسل »سمرا« )إخراج 
»الصّباح«،  إنتاج  رشا شربتجي، 2016( من 
إلى  الــذي يتحول  الطبيب،  يلعب فهمي دور 

ونويمي من الوكالة للعمل في اإلنتاج. وبهذا، 
يجد الفريق نفسه بقيادة أندريا في مواجهة 

أزمة جديدة تهدد استمرار الوكالة. 
الــفــنــانــني بشخصيات  يــظــهــر مـــديـــرو أعـــمـــال 
ــلــــحــــاحــــة، مـــتـــاعـــبـــة،  ــا، مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ مـــضـــطـــربـــة أحـ
وكالة  فــي  العاملني  يميز  مــا   

ّ
لكن ومتحكمة. 

للتوفيق  للسينما وسعيهم  هو حبهم   ASK
ــع املــمــثــل  ــ ــل مـ ــ ــــضـ ــل األفـ ــمــ ــعــ ــرج والــ ــ ــخـ ــ ــــني املـ بـ
املــنــاســب. فــالــعــامــلــون فــي هـــذه الــوكــالــة، رغــم 
ــال، يــحــرصــون  املــنــافــســة الــعــالــيــة ضــمــن املـــجـ
على النزاهة لصالح جودة العمل السينمائي 
ولصالح املمثل. ويصبح هذا املقياس الفاصل 
بينهم وبــني وكــاالت منافسة ال يهمها سوى 
ــادي عــلــى حــســاب املمثل  املــ الــكــســب  تحصيل 

واحتياجه.
ويأتي اسم العمل »نسبة عشرة في املائة« من 
يتقاضون  املمثلني  أعــمــال  مــديــري   

ّ
أن حقيقة 

نسبة عــشــرة فــي املــائــة مــن دخـــل املــمــثــل عند 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الــــــــــدور. ومــــــن الــشــخــصــيــات 
املـــحـــبـــبـــة، أنــــدريــــا )تـــؤديـــهـــا كـــامـــيـــل كـــوتـــني( 

بشخصيتها السليطة وإرادتها القوية.
ــر،  وتــــــؤدي دور آرلــــيــــت، املــمــثــلــة لــيــلــيــان روفــ
ببراعتها املتجددة كممثلة عن الجيل القديم 

من الفنانني الفرنسيني.
ابنة  كاميل،  األول حــول قصة  الــجــزء  ويتركز 

مايا البوطي

 Call My أصبح املسلسل الكوميدي الفرنسي
 Dix Pour أو بحسب عنوانه بالفرنسية ،!Agent
Cent، ظاهرة تجاوزت الحدود الفرنسية إلى 
احتفت  واألخــيــر.  الرابع  مع موسمه  العاملية، 
»غارديان«  باملسلسل صحف عاملية، ومنها الـ
الــبــريــطــانــيــة: »وداعــــا لــوصــفــة فرنسية رائــعــة 
الــلــذة فــي املــوســم الــرابــع مــن مسلسل: اتصل 
بمدير أعمالي!«. وتقول مجلة »ذا نيويوركر« 
املشاهدون  املسلسل: »سيشعر  في وداع هذا 
 املــوســم الــرابــع الــذي 

ّ
بــالــفــزع مــع معرفتهم أن

تم إطاقه على منصة نتفليكس هو األخير. 
كيف لهذا املسلسل البارع والجميل أن يتخلى 
عنا وقت الحاجة؟«. بقدرته على تقديم دراما 
ممتعة والــتــرويــج لــذاتــه مــن خــال استضافة 
املسلسل  هــذا  أثــار  نجوم فرنسيني وعامليني، 
ضجة عاملية، وصار من األعمال املحببة إلى 

قلوب الجمهور.   
تدور أحداث العمل في وكالة لتمثيل الفنانني 
ــتــــوفــــى مـــؤســـســـهـــا  ــيــــث يــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــني، حــ
اسمه  الوكالة  تحمل  والـــذي  كــور،  صاموئيل 
بــشــكــل   ،»)Agence Samuel Kerr )ASK«
ــدبـــور ابــتــلــعــه عـــن طــريــق  مــفــاجــئ مــخــتــنــقــا بـ
الــخــطــأ! بــعــدهــا، يــســعــى الــفــريــق إلــــى إيــجــاد 
كــي يتجنبوا  الــشــركــة،  حــلــول مالية ملشكات 

بيعها لشخص غير مرغوب فيه.
ــــت، يـــتـــابـــع الـــفـــريـــق عـــمـــلـــه مــع  ــوقـ ــ فــــي ذات الـ
املــعــروفــني، وتنتج عن  الــنــجــوم  مجموعة مــن 
ذلــــك مـــواقـــف طـــريـــفـــة، تــتــضــمــن دمــــج الـــذاتـــي 
باملهني، كوصفة لكوميديا تقود إلى أحداث 
كــارثــيــة يتم حلها فــي الــنــهــايــة. وتــأتــي بداية 
ــيـــر، مــع خــــروج ماتيس  املــوســم الـــرابـــع واألخـ

عاشق من »الُرّحل« الذين ال يحملون جنسية، 
ه متزوج وأب، تماما كما هي حاله في 

ّ
رغم أن

مسلسل »أســـود فــاتــح« )إخـــراج كريم العدل، 
الحركات  أيضا.  »الصّباح«  إنتاج  من   )2020
نفسها لرجل أعمال متزوج وأب مغرم بسيدة 
أعــمــال، ويــواجــه زوجــتــه وأمـــه للحفاظ على 
في  فهمي  دور  يبتعد  وال  الــزوجــيــة.  حــيــاتــه 
مــســلــســل »قـــارئـــة الــفــنــجــان« )إخــــــراج محمد 
ُجمعة، 2021(، الذي يعرض حاليا على منصة 
»شــاهــد«، عن أدائــه في املسلسلني السابقني: 
فتاة خانها  يقع ضحية  مهندس كومبيوتر 
ــم تــجــد أمـــامـــهـــا ســوى  حــبــيــبــهــا وتـــركـــتـــه، ولــ

خلص اعتمادًا على الصدفة.
ُ
املهندس امل

ورد الخال
لسنوات سابقة، استطاعت املمثلة اللبنانية 
ورد الخال، أن تتقدم بخطى ثابتة في عالم 
اليوم  تقع  ها 

ّ
لكن اللبنانية،  املحلية  الــدرامــا 

فـــي بعض  األداء، خــصــوصــا  فـــخ ســــوء  فـــي 
املــســلــســات الـــتـــي تــلــعــب بــطــولــتــهــا. أعــمــال 
فــي شــروط  للبديهيات  تفتقد  جــدًا،  ضعيفة 
اإلنــتــاج الـــدرامـــي. فــي »هــنــد خــانــم« )إخـــراج 
الخال  2020( تقضي ورد  إسكندراني،  كنان 
ــــدور فــيــهــا حــــول نــفــســهــا. ســيــدة   60 حــلــقــة تـ
ــنـــد، تــفــقــد زوجــــهــــا املـــعـــنـــف فـــجـــأة،  ــــدعــــى هـ

ُ
ت

وتحاول إقامة عاقة مع رجل آخر جاء يقدم 
ــدًا، وال  ــ ــــب الـــعـــزاء لـــهـــا. حــبــكــة فــاشــلــة جـ واجـ
تستعيد  األداء.  وتقويم  لتقنني  بصلة  تمّت 
ــام،  ــن عــ ــال ضـــعـــفـــهـــا، خـــــال أقـــــل مــ ــخــ ورد الــ
بمشاركتها زميلها أحمد فهمي في مسلسل 
»قارئة الفنجان«. تعابير باردة لزوجة تاجر 
مـــخـــدرات عـــاقـــر، تــعــيــش صـــراعـــا بـــني صفقة 
زوجها، وخيانتها له بطريقة ُمنفرة جدًا، ال 

 هذا ممكن أن 
ّ
مجال فيها إلقناع املشاهد بأن

يحصل في الواقع.

معتصم النهار
يــتــفــوق املــمــثــل الـــســـوري معتصم الــنــهــار في 
»النمطية« عبر مجموعة من  تكريس مفهوم 
لشاب  واحـــد  أداء  عــامــني.  خــال  قدمها  أدوار 

قــــدم أكـــثـــر مـــن ســتــة مــســلــســات، لـــم تــخــرجــه 
ــارس  ــاب الــــوســــيــــم، أو »الــــحــ ة الــــشــ ــاء ــبــ ــن عــ مــ
الشخصي«، كما في مسلسل »خمسة ونص« 
وضعه  الــــذي   ،)2019 أســمــر،  فيليب  ــراج  ــ )إخـ
لتأسره  شتركة، 

ُ
امل العربية  الــدرامــا  على سكة 

ظــاهــرة البطولة بعدها فــي أعــمــال ُمــكــررة، لم 
يــســتــغــل ضــمــنــهــا مــواهــبــه الـــتـــي تــعــيــدنــا في 

 مــرة إلــى دوره األول فــي »خمسة ونــص«. 
ّ

كــل
حركات الوجه، االنفعال الزائد، الرومانسية... 
ها وجوه استهلكها النهار للترويج لنفسه. 

ّ
كل

ومن املتوقع أن ترتد هذه الطريقة بالتسويق 
سلبا عــلــى املــمــثــل الـــســـوري الـــذي يــصــّر على 
العمل، واستغال ما حققه خال فترة وجيزة 

من حضور في أذهان املتابعني.

ــيــــاس، املـــتـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة بــــرجــــوازيــــة،  ــاتــ مــ
وعــاقــتــهــمــا املــعــقــدة ضــمــن الــعــمــل، كــوالــد لم 
يــعــتــرف بــطــفــلــتــه مـــن عـــاقـــة عـــابـــرة. وتــشــكــل 
وداعــــــة غـــابـــريـــيـــل، الـــتـــي يـــؤديـــهـــا غــريــغــوري 
مــا يجعله محل  ملــا حــولــه،  مونتيل، استثناء 
 موظف 

ّ
تنمر اآلخــريــن فــي لحظات. يــقــوم كــل

لكن  املتعطشة،  لطموحاته  وفــقــا  بــمــنــاوراتــه 
مع ذلك، يحافظ الفريق على االنسجام العام 
الــعــداوات املتصاعدة  واأللــفــة في العمل، رغــم 

بينهم باستمرار.
فهم  مختلفة،  بطريقة  النجوم  الــعــرض  يقدم 
يــمــثــلــون أنــفــســهــم بــأســمــائــهــم الــواقــعــيــة، لكن 
ضمن حبكة تبني تعقيد عاقتهم مع املنتجني 
السينما.  صناعة  فــي  والعاملني  واملــخــرجــني 
قضايا  املسلسل  يعالج  كوميدي،  قالب  وفــي 
راهنة تتعلق بالتمييز والتنميط ضد النساء 
واألقليات. كذلك، يظهر تصلب هذه الصناعة 
املــمــثــلــني، وتجاهل  مــع  فــي تعاطيها  أحــيــانــا 

عواطفهم ومخاوفهم ورغباتهم اإلنسانية.
ومـــن خـــال هـــذا املــنــظــور، يــضــفــي املسلسل 
تقربهم  محببة  طبيعة  النجوم  هــؤالء  على 
يــواجــهــون تعقيدات  املــشــاهــد، فهم  مــن قلب 
الحياة كما غيرهم، وإن اختلف شكلها. ومن 
املشاهير الــذيــن شــاركــوا فــي الــجــزء األخير، 
التي شكل حضورها  غينسبورغ،  شارلوت 
حالة خاصة ملكانتها املهمة كنجمة مكرسة. 
وشاركت املمثلة األميركية، سيغورني ويفر، 
في حلقة مميزة حول التمييز ضد املمثات 
األكبر سنا. وفي هذه الحلقة، عالج املسلسل 
التنميط الدرامي الذي يتحيز للرجال األكبر 
ســنــا، فــنــرى ظهورهم فــي عــاقــات مــع نساء 
رًا، بــيــنــمــا يــنــدر  يــصــغــرنــهــم بـــســـنـــوات مــــبــــرَّ

تقديم العكس دراميا.

األداء التمثيلي... نجوم يراوحون مكانهم»اتصل بمدير أعمالي!«... في كواليس صناعة السينما
رغم شعبيتهم التي 

كسبوها، بقي بعض 
الممثلين، مع كّل 

مسلسل جديد، يقّدمون 
األدوار نفسها تقريبًا، من 
دون أّي جديد أو تطوير 

في أدائهم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد إلغاء دورتــني من املهرجان القومي للسينما 
بسبب جائحة كــورونــا، تقرر إطــاق الـــدورة الـــ23 
من املهرجان، بداية من اليوم الثاثاء 23 مارس/
ــع الـــجـــوائـــز عــلــى مــســرح  ــام حــفــل تـــوزيـ ــقـ آذار، ويـ

الجمهورية.
يتضمن املهرجان، الذي يرأسه الناقد كمال رمزي، 
داخـــل مصر،  و2019   2018 عــامــي  املنتجة  األفـــام 
دورة  فــي  للمشاركة  للمهرجان  تقديمها  السابق 
قــرار تأجيل املهرجان، انضمت  الــعــام. وعقب  هــذا 
إليها األفام املنتجة واملعروضة في دور العرض، 
منح جوائز 

ُ
أو عبر إحدى املنصات عام 2021.  وت

ــروع:  ــ ــة الـــطـــويـــلـــة فــــي فـ ــيــ مــســابــقــة األفـــــــام الــــروائــ
الفني، والتصوير، واإلخــراج،  اإلنتاج، والتصميم 
واملوسيقى،  واملــونــتــاج،  والتمثيل،  والــســيــنــاريــو، 
واملابس، والصوت، واإلخــراج كعمل أول، أو ثان، 

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. 
التسجيلية  األفـــام  مسابقة  جــوائــز  منح 

ُ
ت بينما 

»حــتــى 15 دقــيــقــة وأكــثــر مــن 15 دقــيــقــة«، واألفـــام 
ــل مـــن 60 دقــيــقــة«، وأفـــام  الـــروائـــيـــة الــقــصــيــرة »أقــ
التحريك »أقــل من 60 دقيقة«، جائزة أفضل فيلم، 
وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة مخرج العمل األول 
الجديدة  الـــدورة   قسم. تضم لجنة تحكيم 

ّ
كــل في 

فـــي مـــا يــخــص قــســم األفــــــام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، 
 

ّ
الديك )رئيسا(، وعضوية كل السيناريست بشير 
مــن غـــادة جــبــارة، وثــنــاء هــاشــم، ومــديــر التصوير 

سمير فرج، والناقد مجدي الطيب، واملخرج عمر 
 من: املمثل لطفي 

ّ
عبد العزيز. ومن املقرر تكريم كل

ــام، واملــوســيــقــار هاني  لــبــيــب، واملــخــرج حــســن اإلمــ
شنودة، واملصور السينمائي سمير بهزان. كذلك، 
امللصق  الــراحــل سمير سيف،  اســم املخرج  تصّدر 
الدعائي للدورة كرئيس للدورة، عرفانا بما بذله 
إلــى تكريمه  مــا يشير  مــن جهد تمهيدًا إلقامتها، 
بــشــكــل خـــاص خــالــهــا. أمـــا لــجــنــة تــحــكــيــم األفـــام 
املخرج  فتضم  والتحريك،  والقصيرة  التسجيلية 
ــا(، مع  ــيـــسـ والــســيــنــاريــســت إبـــراهـــيـــم املـــوجـــي )رئـ
 من الدكتورة آمنة الحضري، والناقد 

ّ
عضوية كل

ــا، ومــحــمــد عــســر، واملــنــتــجــة مــاريــان  عــصــام زكـــريـ
ــورى، واملــخــرجــة نـــاديـــن خــــان، واملـــخـــرج طـــارق  ــ خـ
الزرقاني. يشارك في قسم األفام الروائية الطويلة 
نتولد«،  تــرانــزيــت«، و»ملــا  فيلما، هــي »عفريت   19
و»عيار نــاري«، و»الضيف«، و»بيت ست«، و»ورد 
مسموم«، و»ليل خارجي«، و»ال أحد هناك«، و»بني 
تبوسني«،  و»بـــاش  البعيد«،  و»الحلم  بحرين«، 
و»زهــرة الصبار«، و»الصندوق األســود«، و»حظر 

ــداد«،  ــغـ ــيــــزو فـــي رانــــيــــا«، و»لـــــص بـ تــــجــــول«، و»شــ
و»عنها«، و»يوم وليلة«، و»اللعبة«.

ــارك فــــي قـــســـم األفــــــــام الــــروائــــيــــة الــقــصــيــرة  ــ ــشـ ــ ويـ
»التدريبات القصوى لتحسني األداء«، و»بتمنى«، 
و»ورقة شجر«، و»أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة 
الــورقــيــة«، و»طــيــر«، و»راديــــو«، و»ســبــق صحفي«، 
فــــي دي«،  ــاجــــب«، و»دي  ــحــ الــ ــن  عــ تـــعـــاش  و»مــــــا 
ــلـــقـــاء«، و»زي الــســكــر«، و»شـــيـــاكـــة«، و»الــحــلــم  و»الـ
و»العشاء  حياة«،  و»مسار  و»صــابــرة«،  الضائع«، 
ــفـــرح«،  األخــــيــــر«، و»االنـــتـــقـــام األســــــــود«، و»يــــــوم الـ
بالنعناع«،  ليمون  و»2  الناس«،  يرضى  و»عندما 
ــيــــب«،  ــبــ ــــك«، و»حــ ــلــ ــ ــة أهــ ــيــــشــ و»كــــــــوزمــــــــوس«، و»عــ
و»الـــطـــريـــق إلــــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي«، و»مــشــكــلــة 
و»دور«،  و»املـــاضـــي«،  و»فابريكايتيد«،  عائلية«، 
و»مــجــلــة ثــقــافــيــة«، و»فـــكـــره«، و»الــحــد الــســاعــة 5«، 
و»فــنــجــان قـــهـــوة«، و»فـــورمـــة الــســاحــل«، و»حـــادث 
قديم جدًا«، و»تشويش«، و»غراب البني«، و»سكره«، 
ــــق«، و»وصــــــــال«، و»أحـــمـــر  و»حــــــاول فـــي وقــــت الحــ
بــريــحــة«،  ــاري«، و»70«، و»يــــوســــف«، و»مــنــديــل  ــ نــ
و»وجــــيــــب«، و»170 كــلــمــة يــومــيــا«، و»الــضــحــيــة«، 
و»عــجــوز فــي الــعــشــريــن«، و»أول صـــف«، و»نـــوح«، 
ليلتي«، و»مــشــوار«، و»مدمنون نادمون«،  و»هــذه 
و»افــعــل شيئا يا حــامــد«، و»عــم فــان«، و»مــاجــي«، 
و»بــــــــــروفــــــــــة«، و»الـــــــهـــــــبـــــــة«، و»عــــــــايــــــــزة عـــــريـــــس«، 
و»عروستي«، و»غفوة«، و»فامبر يسو«، و»حسونا 
عنده كورونا«، و»ورقة«، و»الخد اآلخر«. وفي قسم 

األفام التسجيلية، يشارك 33 فيلما.

ما ال يمكن رؤيته

الممثلة اللبنانية ورد الخال )فيسبوك(

تكّرم الدورة 
الموسيقي 
هاني شنودة 
)أرشيف(

يعالج المسلسل التنميط الدرامي الذي يتحيز للرجال األكبر سنًا )نتفليكس(

)Getty/تقّدم المخرجة تصورًا حول الرؤى التي شّكلت نظرة فيليني إلى عالم الماورائيات )لويس غولدمان

احتفاًال بمرور 101 عام على مولده، صدر وثائقي بعنوان »أرواح فيليني«، للمخرجة اإليطالية 
آنسيلما ديل أوليو. يبحث العمل في عالم األحالم الذي شغف به المخرج

فيديريكو فيليني

المهرجان القومي للسينما

فنون وكوكتيل
وثائقي

متابعة

درامامسلسل

يعيد الوثائقي الجديد إلى 
أذهاننا من جديد، أسطورة 

أحد أهم صنّاع السينما 
في العالم، الذي كتب ذات 

يوم في سيرته الذاتية 
يقول: »كّل إنسان يعيش 
في عالمه المتخيّل، لكّن 

معظم الناس ال يعون ذلك. 
ال أحد يدرك عالم الواقع، 
وكلٌّ يعتبر، في بساطة، 

أّن تخياّلته الشخصية هي 
الحقيقة. الفرق بين اآلخرين 
وبيني، هو أنّي أعرف أنّني 
أعيش في عالم متخيّل، 

وأفّضله على هذا النحو، 
وأستاء من أّي شيء 

يشوش رؤياي«.

في عالم 
متخيّل
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الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة



ــاء ضــمــنــهــا شــبــكــة مـــن املــفــاهــيــم الــتــي  ــ وأضـ
تتفاعل مــع »الـــدولـــة« مــؤّكــدًا على ضــرورة 
ص من االنغالق املنهجي في التعامل 

ّ
التخل

مـــع الــظــواهــر االجــتــمــاعــيــة الــحــّيــة. يحتاج 
فهم »الــدولــة« اليوم إلى تناول َمــرٍن وعابر 
للمقاربات وإال بقيت مفلتة من بني أصابع 
الباحثني ومتعالية على أجهزتهم النظرية. 
من  فــي محاضرته،  الــعــربــي،  املفّكر  ينطلق 
إشارة إلى وجود »دعوات للباحثني تنتشر 
مــوســمــيــا لـــالهـــتـــمـــام لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــدولـــة 
وبنيتها ووظيفتها، بل أيضا بنظرّياتها«. 
ــذه الـــدعـــوة تــنــطــوي على   »هــ

ّ
وهـــو يـــرى أن

نظرّي  فقٍر  إلــى  شير 
ُ
ت ها 

ّ
فكأن نــاقــدة،  نبرة 

الدولة«. وهنا يلفت  ق بنظرية 
ّ
في ما يتعل

ــات،  ــت مـــن األوقــــ ـــت فـــي وقــ ــى عــــبــــارٍة راجــ إلــ
ُمرَسلة ال تخلو من  »عــبــارة  بأنها  يصفها 
 »ما ينقصنا هو نظرية 

ّ
مبالغة«، مفادها أن

في الدولة«.
 من الضروري تناول مسألة 

ّ
يعتبر بشارة أن

ــة، واإلشــكــالــيــات الــتــي تــتــفــّرع منها،  الـــدولـ
ــاء املــتــبــادل  بــعــيــدًا »عــــن الــتــنــافــر أو اإلقـــصـ
بــني مختلف الــنــظــريــات الــرائــجــة حــولــهــا«، 
 
ّ
»املــقــاربــة املــاركــســيــة الــتــي تـــرى أن ويــبــدأ بـــ

لكّية 
ُ
امل أصل الدولة يكمن في الحفاظ على 

الــخــاصــة، وأن الـــدولـــة الــحــديــثــة نــشــأت مع 
 
ً
أداة بوصفها  تحديدًا،  الرأسمالي  النظام 
وقمع  الرأسمالية  الطبقة  مصالح  لتدبير 

الطبقات األخرى«. 
مــقــابــل ذلـــــك، تــحــصــر »املـــقـــاربـــة الــلــيــبــرالــيــة 
م 

ْ
ل السِّ الحفاظ على  فــي  الــدولــة  إلــى  الحاجة 

على حرية  الــتــجــاوزات  بــوصــف  االجتماعي 
الناس وملكيتهم الخاصة حاالٍت استثنائية، 
م نفسه من دون 

ّ
 القاعدة أن املجتمع ينظ

ّ
ألن

د وظائف  دولــة، وِمــن ثّمة يجب مقاومة تمدُّ
الدولة وأجهزتها على حساب آليات التنظيم 
تعبير  واملجتمع« بحسب  لالقتصاد  الذاتي 

صاحب »أن تكون عربيا في أيامنا«. 
املقاربة املؤّسسية  العربي  املفّكر  كما يذُكر 
التي اقترحها عالم االجتماع األملاني ماكس 
ها النظرية التي ذهبت 

ّ
فيبر، ويرى بشارة أن

إلى أعلى مستوى من التعميم، باعتبارها 
الدولة بوصفها كيانا حديثا  »تتعامل مع 
بل  الــدولــة  بنشوء  عنى 

ُ
ت وال  بــذاتــه،  قائما 

سيما  وال  ووظيفتها،  األســاســيــة  ببنيتها 
استقاللية البيروقراطية وعقالنيتها«. 

وأخـــيـــرًا يــشــيــر إلـــى املــقــاربــة الــقــومــّيــة التي 
ع األمم إلى ُحْكم 

ّ
َول تعبيرًا عن تطل »ترى الدُّ

ذاتها في صيغة الدولة - األّمة«. ويستطرد 
فلسفة   

َ
مقاربة استثنينا  إذا  »هــذا  بالقول: 

عــنــد  تــعــبــيــرهــا  ــة، وأوج  ــيـ ــالـ ــثـ املـ الــــتــــاريــــخ 
ــِبــر الــدولــة 

َ
ــعــت

َ
هــيــغــل، وهـــي الــنــظــريــة الــتــي ت

نتاج مسيرة التقّدم التاريخي املتداخل مع 
فــهــي تجسيد ملفهومها  ثــم  الــعــقــلــنــة، ومـــن 
الــعــقــلــي. وهــكــذا يصبح الــتــفــاوت والــتــنــّوع 
بني الدول عبارة عن ابتعاٍد عن هذا املفهوم 

واقتراٍب منه«.
 بعض هذه النظريات ينجح 

ّ
يرى بشارة أن

َول في أوروبــا ال أكثر،  في تفسير نشوء الــدُّ
تفسير  فــي  جــزئــيــا  ينجح  اآلخـــر  وبعضها 
نظرية  مــحــاولــة  »أّيــــة   

ّ
أن مــؤّكــدًا  وظيفتها، 

جــّديــة فــي فهم الــدولــة تحتاج إلــى تضافر 
الحصرية  فليست  وغيرها.  املقاربات  هــذه 
اجتماعية  ظواهر  فهم  في  مفيدة  النظرية 
ُمــرّكــبــة ومــتــغــّيــرة ومـــتـــطـــّورة بــاســتــمــرار«. 
يــقــود اإلصــــرار على مقاربة  يضيف: »وقـــد 
وبنيتها  الدولة  منشأ  لفهم  واحــدة  نظرية 
ووظيفتها وطابعها وعالقتها باالقتصاد 
واملــجــتــمــع والــثــقــافــة، وتــأثــيــرهــا وتــأثــرهــا 
ــل، إلــــــى تـــحـــويـــل الـــنـــظـــريـــة  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ بــــهــــذه الـ
ــا«. يــلــفــت بــــشــــارة الحــقــا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــــى أيـ إلـ

شوقي بن حسن

الدولة  اليوم، كعرب، من  أين نحن 
ــّك بــهــا  ــتـ ــرة نـــحـ ــاهــ ــظــ كـــمـــفـــهـــوم وكــ
 ُمفلتا 

ّ
ه سؤال ظل

ّ
بشكل يومّي؟ لعل

إلى حّد كبير من ثقافتنا لعدة أسباب، منها 
ل« الدولة في حياة املواطنني، 

ّ
تفاوت »تدخ

من الحضور املبالغ فيه في بعض وجوهها 
إلى الغياب املريب في وجــوه أخــرى. وعلى 
الـــدارس العربي - حني  مستوى آخــر، يقف 
يتصّدى للدولة كمبحث نظرّي - على تراث 
غربّي ضخم، ال يمكنه إغفاله غير أن العبور 
منه قد يكون سببا في خلق »غشاوة« عن 
الدولة كوضعية عينية في الفضاء العربي. 
وفي املحّصلة، نحن أمام قصور في اإلنتاج 
انتباه بيئة  الدولة يستدعي  النظري حول 

البحث العربية.
قّدم املفّكر العربي عزمي بشارة نظرة على 
اإلشكاليات العربية في التعامل النظري مع 
الدولة، في محاضرة بعنوان »الدولة واألّمة 
ونــظــام الــحــكــم: الــتــداخــل والــتــمــايــز« ألقاها 
أّول أمس األحــد في افتتاح الــدورة الثامنة 
العلوم االجتماعية واإلنسانية«،  »مؤتمر  لـ

كي ال تصبح 
النظريُة أيديولوجيا

االجتماعية  العلوم  »مؤتمر  بها  افتتح  التي  محاضرته  في  العربي،  المفّكر  اعتبر 
واإلنسانية« الذي يقام عن بعد حتى بعد غد الخميس بتنظيم »المركز العربي«، أن 

كل محاولة جدية لفهم الدولة تحتاج إلى تضافر المقاربات النظرية، وأن االكتفاء 
بمنهج واحد ال يُجدي في فهم ظاهرة مرّكبة ومتغيّرة مثلها

عزمي بشارة  في تضافر المقاربات 
من أجل فهم الدولة

ليست الحصريّة النظرية 
مفيدة في فهم ظواهر 

اجتماعية مرّكبة

نظريات الدولة السائدة 
تنجح في تفسير ظواهر 

في أوروبا فقط

عزمي  قّدمها  التي  التعريفات  ُتساعد 
التي  النظرية  القراءات  ومجمل  بشارة، 
امتالك  في  محاضرته،  طيلة  اقترحها 
يخترق  أساسي  مفهوم  حول  تصّور 
عّما  ناهيك  مكان،  كل  في  الناس  حياة 
معّقدة  إشكالية  من  الــدولــة  تمثّله 
مفهوٌم/  المعنى  بهذا  الدولة  عربيًا. 
ظاهرٌة جديد/ة تنضاف إلى قائمة من 
المفاهيم/الظواهر التي يشتغل المفّكر 
العربي على تقديم تأصيالت نظرية لها. 
المدني،  المجتمع  فيها:  نجد  قائمٌة 

الطائفية، الحرية، العلمانية...

مفهوم ضمن مشروع

2425
ثقافة

فّواز حداد

أّمــهــاٍت فقيرات في  بيع  بــثٍّ لفضائّيٍة إخبارّية غربّية، ورد تقرير عن  في 
ق على الخبر برأٍي يقول: »إن شعب كمبوديا ال يؤمن 

ّ
كمبوديا أطفالهن. ُعل

أّن  م بها«. أي 
ّ
ها أمور مسل

ّ
أن إليها نحن على  التي ننظر  بالِقَيم األخالقية 

نة في البلدان 
ّ
 متوط

ً
الغربيني ال يبيعون أطفالهم، بينما ُيعتَبر األمر مشكلة

فة.
ّ
املتخل

لني سياسيني ووسائل إعالم بأّن »الغرب 
ّ
رين ومحل

ّ
ليس جديدًا اّدعاء مفك

الغربّيني  تمّيز  عــن  الــحــديــث بغطرسة  يمتّد  وقــد  أخــالقــّيــا«.  األفــضــل  هــو 
النوعي من ناحية ثقافتهم السياسية واالجتماعية، ما يدعم أسلوب حياة 
ديمقراطيا تعيش بلدانهم في ظله، هو من دون أّي شك أفضل بكثير من 
أي أسلوب حياة آخر في تاريخ البشرية. أمــٌر دفع بعضهم إلى طرح رأٍي 
من  التمّدن  إلــى  بلداننا  واكتشف حاجة  االستعماري،  العصر  به  استعاد 
أّن حقائق هذا العصر ال تعترف بهذا االستنتاج، من شــّدة ما  جديد، مع 
 

َ
هو مؤلم وغير واقعي. لكن، حسب هذا الرأي، ما العمل إذا كان هذا الطريق

ق بالعالم.
ّ
إلدراك حقائق باتت أساسية تتعل

املعروف أّن الغرب جّرب »تمدين« الكثير من شعوب آسيا وأفريقيا، وكانت 
فهم 

ّ
فني، ما كل

ّ
حسب اعتقادهم تعاني من وضع أخالقي واجتماعي متخل

ف البريطانيون 
ّ
تضحيات كبيرة إلصالح أمورهم. وعلى سبيل املثال، تكل

خالل »تمدين« كينيا مقتل 32 جندّيا، واضطروا، باملقابل، إلى قتل عشرة 
آالف كيني. هل تمّدنت كينيا، بحسب املنظور الغربي؟

عقب إحدى املجازر البشعة التي ارتكبها شّبيحة النظام السوري، قام أحد 
املقاتلني من فصائل املعارضة بأكل كِبد قتيٍل، قيل إنه من الجيش النظامي، 
وربما كان شّبيحا ـ املهّم أنه إنسان. وصفت الصحافة الغربية ذلك بالفعل 
ح ثائر؛ رّوعتهم الوحشية 

ّ
الهمجي، الذي أصاب جنديا سورّيا على يد مسل

السادّية التي مارسها ذلك املقاِتل من أجل الحرية، ما أدان الحرية نفسها 
التي يقاتل من أجلها. ومع أّن الحادثة مدانة، فقد انسحبت على الثورة أيضا، 
وأصبحت هي األخــرى إرهابية. يشير ذلك إلى أّن الغرب ال يفّسر األمور 
ها جريمة بشعة فقط، بل يتوّسع بها، 

ّ
بحدودها، أي ال يصف الجريمة بأن

بحيث يصبح الطرفان ــ النظام واملعارضة ــ متساويني، والجرائم متعادلة.
 من محاسبة النظام السوري على املجازر 

َ
االستنتاج العملي كان التنّصل

بــمــســاومــٍة ُعقدت  تمت 
ُ
الــكــيــمــاوي اخت ــى أن مــجــزرة 

ّ
أقـــدم عليها. حــت الــتــي 

ــم، أرضتهما على حساب 
َ
بــني الــراعــي الــروســي واألمــيــركــي، شــرطــيِّ الــعــال

 الكيماوي، من دون عقاب. أّما البراميل املتفّجرة، 
ّ

غلق بها ملف
ُ
الضحايا، وأ

لقى على املدنيني يومّيا طيلة سنوات، فقد جرى تجاهلها، بعدما 
ُ
وكانت ت

الفصائل اإلسالمية  إدانــة  إلى  التهديد، وإن ســارع  أثبتت عجزه حتى عن 
القتل  يمارسان  الطرفني  أّن  على  التأكيد  مع  اإلنسانية،  غير  لتجاوزاتها 

بالتساوي.
هــل الــغــرب هــو األفــضــل أخــالقــيــا؟ ال، الــغــرب ليس األفــضــل، بــل نحن ــــ في 

أوضاعنا املترّدية هذه ــ األسوأ.
)روائي من سورية(

»األفضل« أخالقيًا

محاضرة

فعاليات

إلــــى ضـــــرورة الــتــمــيــيــز بـــني الـــدولـــة ونــظــام 
»تــوصــيــفــات مــثــل »ديــمــقــراطــيــة«  الــحــكــم، فـــ
 
ْ
ــن ــكـ الـــــدولـــــة ولـ تــــخــــّص  أو »شـــمـــولـــيـــة« ال 

أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا، وحـــــني نـــتـــحـــّدث عــن 
دول رأسمالية أو نامية فنحن نتحّدث عن 

طبيعة اقتصاد تلك الدول«.
يــقــول: »الـــدولـــة، بــمــا هــي دولــــة، وعــلــى هــذه 
 

ّ
الدرجة من التجريد، ليست ديمقراطية، إال

ه يسود فيها نظام ديمقراطي، وال 
ّ
بمعنى أن

معنى آخــَر لهذا الوصف من ناحية نظرية 
ــة«. ويشير إلــى معنى  الــدولــة بما هــي دولــ
 
ّ
»أن ص في 

ّ
الديمقراطية، يتلخ للدولة  آخر 

النظام الديمقراطي ُيعيد تشكيل مؤّسسات 
ــة، كـــالـــبـــرملـــان، والـــحـــكـــومـــة، وجـــهـــاز  ــ ــدولـ ــ الـ
 ،

ً
الــقــضــاء، لتصبح مــؤّســســاٍت ديــمــقــراطــيــة

وهو أحد معاني »دولة ديمقراطية««. ومن 
املفهومني  بــني  نفصل  نا 

ّ
»لكن يستدرك:  ثــّم 

ـــــ الـــدولـــة والــنــظــام الــديــمــقــراطــي ـــــ فـــي هــذه 
الدولة  مــرّكــِب  فهِم  مــن  نتمّكن  لكي  الحالة، 

الديمقراطية«.
ـــــه ال يمكن 

ّ
ــــح بــــشــــارة: »صـــحـــيـــٌح أن

ّ
ويــــوض

تصّور الدولة من دون نظام سياسي، ومن 

دون سّكان، ومن دون طبيعة جغرافية، ومن 
مؤّسسات  ثمة   

ْ
ولــكــن تاريخي.  منشأ  دون 

تــعــريــف  أّي  ــن  ــمـ تــــدخــــل ضـ بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
ــّرد،  ــدا املــصــطــلــح املــــجــ ــ ــا عـ لـــلـــدولـــة. فـــفـــي مــ
›دولـــــة‹، الـــذي يفيد بــــدالالت مــثــل الــســيــادة 
ٍم ونشيد 

َ
ل باسٍم ورمٍز وعل

َّ
والشرعية، ويمث

وطــنــي وســـردّيـــة رســمــيــة لــلــتــاريــخ تتجسد 
فـــي مــنــاســبــات وأعــــيــــاد وطــنــيــة وطـــقـــوس، 
ومــــا إلــــى ذلــــك، ثــمــة مـــؤّســـســـات، ثــمــة كــيــان 
من  ، هل هو 

ْ
ولكن الضّيق.  باملعنى  للدولة 

ه 
ّ
أن درجــة  إلــى  والّسماكة  والتركيب  الِغنى 

ظم 
ُّ
ر نظريا، باستقالٍل عن الن يمكن أن ُيفسَّ

السياسية واملجتمعات؟«.
ويـــــقـــــول صــــاحــــب كــــتــــاب »طـــــــروحـــــــات عــن 
ه »من األهمية بمكان أن 

ّ
النهضة املعاقة« إن

ب 
ّ
بتجن أنصح  ني 

ّ
ولكن الــدولــة،  في  نبحث 

 
ً
اللفظ بوصفه مدخال الغوص في مناقشة 

للفهم - وهو أمٌر رائج - فنتائح البحث فيه 
ه قد جرى 

ّ
غير مثمرة«. ويشير بشارة إلى أن

ى في 
ّ
اعتماد لفظة الدولة في وضعيات شت

ابـــن خـــلـــدون، ضمن  الــعــربــيــة مــنــذ  ثقافتنا 
 عــلــى شـــيء الـــيـــوم لــدى 

ّ
ــدل مـــعـــاٍن لـــم تــعــد تــ

مــواطــن عــــادي، كــنــمــاذج الــــدول الــتــي كانت 
سّمى ضمن صيغة ›دولــة بني فــالن‹، أّي 

ُ
ت

الدول القائمة على عصبيات، وال نجد لها 
ــــاالت مــتــجــّســدة بــاســتــثــنــاء حــالــة  الـــيـــوم حـ
 بقية الدول العربية 

ّ
السعودية، مالحظا أن

التي  العصبية. واملفارقة  تقم على مبدأ  لم 
 هــــذه الـــــدول هي 

ّ
يــرصــدهــا بـــشـــارة هـــي أن

التي بحثت عن إنتاج عصبيات في خضّم 
صراعها من أجل ترسيخ حكمها.

يــنــّبــه املــفــّكــر الــعــربــي أيــضــا بــخــطــٍأ آخـــر في 
ــاد عــلــى الــبــحــث فـــي »الـــــدولـــــة« من  ــمـ ــتـ االعـ
منطلق الفهم اللغوي، حني يذهب بعضهم 
ها تحيل إلى معنى التحّول )انطالقا 

ّ
إلى أن

من جذر دال، يدول( مقابل لفظة State التي 
تحيل، على العكس، إلى السكون والثبات، 
وهو ما جعل البعض يعتقد أن هذا الفارق 
الدولة  أيضا بني مفهوم  فــارق  اللفظي هو 

وتشّكلها هنا وهناك.

إطاللة
تصويب

ــد الــلــه  ــبـ ــة« لـــــ عـ ــ ــ ــدول ــ ــ »مــــفــــهــــوم ال
الدولة  العربية:  »املحنة  الــعــروي، 
ضـــد األمــــــة« لــــ بـــرهـــان غــلــيــون، 
ــة الــعــالــقــة: مــــأزق املــواطــنــة  »الـــدولـ
املجتمعات  فــي  املــدنــي  والــحــكــم 
اإلســـالمـــيـــة« لــــ مــحــمــد الـــحـــداد، 
العربي«  الوطن  في  الدولة  »أزمــة 
ــــرو حـــــــمـــــــزاوي، »الـــــدولـــــة  ــمـ ــ لــــــ عـ
العجز  لفهم  محاولة  املستحيلة: 
العربي عن إنتاج الدولة الحديثة« 

لـ فارس تركي محمود.
ــر  ــهــ هـــــــــذه مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن أشــ
املــؤلــفــات الــعــربــيــة الــتــي تــنــاولــت 
معرفية  معالجات  ضمن  الدولة 
نــقــابــلــهــا  أن  عــلــيــنــا  مـــتـــنـــّوعـــة. 
بــواقــعــنــا الـــيـــوم، بــتــحــّوالتــه التي 
ــدأت بــشــكــل ظـــاهـــر وصــاخــب  ــ بـ
ضمنية  وبــأشــكــال   ،2011 منذ 
قبل ذلك وبعده. وعلينا أال نغفل 
ل محورًا 

ّ
عــن كــون »الــدولــة« تمث

تــدور حوله الكثير من األحــداث 
فقد جاء  تهّز مجتمعاتنا،  التي 
الــغــضــب الــشــعــبــي، مـــن تــونــس 
2011 إلى العراق 2019، ليشير 
إلى نهاية الكثير من التصّورات 
ــة واملفاهيم  الــدول الــقــديــمــة حـــول 

التي تدور في فلكها. 
كما  التنمية  مفهوم  زال  مــا  هــل 
املــســاواة؟ مفهوم  كـــان؟ مفهوم 
املــجــتــمــع املـــدنـــي؟ وهـــل مــا زالــت 
السياسة هي  مــواصــفــات رجــل 
ــاذا عـــن طـــرق تدبير  ــ ذاتـــهـــا؟ ومـ
الشأن العام والنصوص الناظمة 

لعالقة السلطة بالشعب؟
جــرت مياه كثيرة تحت جسور 
املــفــاهــيــم فـــي مــنــطــقــتــنــا، ومنها 
ــة، وعـــلـــى مجتمع  ــ ــدول ــ ال مــفــهــوم 
اليوم  ينهمك  أن  الــعــربــي  البحث 
ــات. إنـــه  ــعــ ــراجــ ــذه املــ ــ فــــي مـــثـــل هـ
االنشغال الذي يقترحه »مؤتمر 
واإلنسانية«  االجتماعية  العلوم 
عنوان  تحت  الثامنة  دورتـــه  فــي 
ــرة:  ــاصــ ــعــ »الــــــدولــــــة الـــعـــربـــيـــة املــ

التصّور، النشأة، األزمة«.

تنّظم عّدة رابطات من أهالي المفقودين والمغيّبين السوريين، مثل »رابطة عائالت 
بتوقيت  األربعاء  غد  عصر  من  الخامسة  عند  »زووم«  عبر  لقاًء  و»مسار«،  قيصر« 
هذه  عن  ممثّلون  اللقاء  في  يشارك  أّوًال.  والعدالة  الحقيقة  بعنوان  دمشق، 
في  المفقودين  بشؤون  مختّصة  دولية  منّظمات  في  ومسؤولون  الرابطات 

سورية.

ظهيرة الجمعة المقبل، يقيم »معهد بحث ودراسات المتوّسط والشرق األوسط« 
للباحث  للنفط  عربي  تاريخ  األســود:  الذَهب  بالد  في  لكتاب  تقديمًا  باريس  في 
فيدال  دومينيك  الصحافي  ويديره  مؤلّفه  فيه  يشارك  بيتريا،  فيليب  الفرنسي 

)الصورة(. يؤرّخ بيتريا، في هذا الكتاب، لقرنين من عالقة العالم العربي بالنفط.

األنثروبولوجية  »زووم«  عبر  تلقيه  افتراضي  سيمينار  عنوان  والهوامش  الجندر 
الفلسطينية ـ األميركية ليلى أبو لُغد )الصورة( يوم الخميس 8 نيسان/ إبريل المقبل، 
عند الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت القدس. السيمينار من تنظيم مجموعة 
النرويجية، المهتّمة بالدراسات   )Theory from the Margins( »نظريّة من الهوامش«

ما بعد االستعمارية والديكولونيالية.

غد  مساء  من  الثامنة  عند  القاهرة،  في  الصاوي«  المنعم  عبد  »ساقية  تحتضن 
األربعاء، حفًال موسيقيًا لفرقة إيجيبادور. يجمع اسم الفرقة بين التروبادور ومصر، 
ألوانًا موسيقية مختلفة، تمتّد من الهند  وهي تسعى إلى تقديم أعمال تخلط 

إلى أميركا الالتينية، لكنّها ترتكز بشكل أساسي على الموسيقى العربية.
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تجديد مكتبة

مــن بــني اإلشــكــالــيــات الــتــي تــنــاولــهــا املــفــّكــر 
الــعــربــي عـــزمـــي بـــشـــارة خــــالل مــحــاضــرتــه، 
ــه إلــــى أخـــطـــاء تــــــؤّدي إلــــى تضييع  ــارتــ إشــ
الدولة نظريا، من ذلك االعتماد  فرص فهم 
غوي، 

ُ
على البحث في »الدولة« من منطلق ل

ــهــا تــحــيــل إلــى 
ّ
حــني يــذهــب بعضهم إلـــى أن

معنى التحّول )انطالقا من جذر دال، يدول( 
مقابل لفظة State التي تحيل، على العكس، 
إلى السكون والثبات، وهو ما جعل البعض 
يعتقد أن هذا الفارق اللفظي هو فارق أيضا 
وهــنــاك.  هنا  وتشّكلها  الــدولــة  مفهوم  بــني 
السياق، على كيفّية  يعّرج بشارة، في هــذا 
ها 

ّ
أن الحديثة، ويرى  العربية  الدولة  نشوء 

ــزة الــــدولــــة االســتــعــمــاريــة،  ــهـ تـــعـــود إلــــى أجـ
التنظيمات  كــمــا ال يــجــوز تــجــاهــل مــرحــلــة 
الــعــثــمــانــيــة، فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، التي 
ومنهم  الــتــركــيــة،  الــدولــة  سياسّيي  أنتجت 
مصطفى كمال أتاتورك، وبعض من باشروا 
بــتــأســيــس الــــدول الــعــربــيــة تــحــت االنـــتـــداب، 
 
ً
وفي بدايات االستقالل، وساهموا مساهمة

فّعالة في صياغة دساتيرها وإدارتها.
يشير بشارة إلى سؤال عربي كثير الرواج: 
ــــي الـــغـــرب  ــة فـ ــيـ ــقـــرطـ ــمـ ــاذا تـــــطـــــّورت الـــديـ ملــــــ
ــم تـــتـــطـــّور عـــربـــيـــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــون  ــ ولـ
ــم األجـــهـــزة  ــدول الــعــربــيــة نـــشـــأت مـــن رحــ ــ الــ
الــبــيــروقــرطــيــة الــغــربــيــة؟ ويــــرى أن الــســؤال 
العلوم االجتماعية،  زاويـــة  مــن  لــه  ال معنى 
ـــهـــا تــبــحــث فـــي الــظــواهــر وال تــبــحــث في 

ّ
ألن

غيابها.
ــتـــاب »املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي:  يــنــتــقــل صـــاحـــب كـ

انشغلت محاضرة 
عزمي بشارة، أيضًا، 

بدراسة التمايز بين 
الدولة ونظام 

الحكم، وقد 
اعتمد في ذلك 

على مفاهيم 
مثل المواَطنة 
والبيروقراطية

أبعد من االنشغال بالفوارق اللفظية

ــد ذلـــــــك، إلــــــى دراســــــة  ــعـ ــة«، بـ ــديــ ــقــ دراســــــــة نــ
الــتــمــايــز بـــني الـــدولـــة ونـــظـــام الــحــكــم بشكل 
 
ّ
أكـــثـــر عــمــقــا، وهــــو يــعــتــمــد هــنــا عــلــى ضــخ

نة 
َ
املواط مثل  جــديــدة  بمفاهيم  محاضرته 

يقول:  املــحــور.  هــذا  ملقاربة  والبيروقراطية 
 وحــجــمــا 

ً
»تـــتـــفـــاوت الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة بـــنـــيـــة

والغنية، وبني  الفقيرة  الــدول  بني   
ً
ونجاعة

 ال 
ْ
الــنــظــم الــلــيــبــرالــيــة واالشـــتـــراكـــيـــة. ولـــكـــن

توجد دولة من دون جهاز دولة، أّي من دون 
األساس  األخيرة هي  وهــذه  البيروقراطية. 
ــة  ــة الــــدولــ ــراريــ ــمــ ــتــ املــــــــــاّدي لـــتـــصـــّورنـــا الســ
ــر األنــظــمــة السياسية.  ــغــيُّ

َ
عــلــى الــرغــم مــن ت

الــوحــيــد، فاستمرارية  األســـاس  وهــو ليس 
نة، على الرغم من تبّدل نظام الحكم، 

َ
املواط

هي عنصر أساسي في تصّورنا للدولة«.
ــة بــأنــهــا »ُمـــرّكـــب  ــنـ ويـــصـــف بـــشـــارة املـــواطـ
ـــب على 

ّ
ــتـــرت ــات، وتـ ــبــ ــواجــ مـــن الـــحـــقـــوق والــ

›عضوية‹ الفرد املباشرة في الدولة، وتعني 
أيــضــا الــجــنــســيــة نــحــو الـــخـــارج. والــحــقــوق 
املواطنة منها هي  ف 

ّ
التي تتأل والواجبات 

التجسيد األرقى لفكرة السيادة على إقليٍم 
ما وسّكانه. وال يوجد أيٌّ من هذه العناصر 
ــالـــة ســــكــــون، أو بـــمـــعـــزل عــــن الـــواقـــع  فــــي حـ
االجتماعي والسياسي واالقتصادي، ولكن 
تثبيتها  الــحــداثــة  فــي  الـــدول  لسكان  يمكن 
تــجــريــدات، وتمثيالت  الــذهــن بوصفها  فــي 
خصوصية  تشّكل  التي  للمكّونات  ذهنية 
الدولة في تمايزها عن املجتمع واالقتصاد، 

وحتى عن حكام أي دولة بعينها«.
.. شوقي

أن نبحث في الظواهر ال في غيـابها

لوحة لـ فخر 
النساء رعد، 
مواد مختلفة 
على قماش

عزمي 
بشارة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



كتب
26

عالء رشيدي

منذ هَجمات 11 أيلول/ سبتمبر 
ــويــــورك، ومـــــا تـــاهـــا مــن  ــيــ فــــي نــ
العراق، وِمن  جرائم أميركية في 
قمٍع رافق ثورات الربيع العربي، ومن ظهور 
انفجار  إلــى  املــتــطــّرفــة،  الدينية  الــجــمــاعــات 
ــام املــــاضــــي، تـــعـــود إلـــى  ــعــ ــيــــروت الــ مـــرفـــأ بــ
الواجهة، بني حنٍي وآخر، مفاهيُم مثل: الشّر، 
الشيطان، الجحيم. هذه املفردات، املستمّدة 
الديني، تحضر  امليثولوجي،  القاموس  من 
بكثافة في القاموس السياسي واالجتماعي 
ــار، يــكــتــب ريــتــشــارد  ــ ــيـــوم. وفــــي هــــذا اإلطــ الـ
ـــــه يــجــب عــلــيــنــا مــقــاومــة 

ّ
ج. بــيــرســتــايــن أن

ــة الشر  ذلـــك اإلغــــراء الـــذي يــدعــونــا إلـــى رؤيـ
للشرط  ثابتة  أنطولوجّية   

ً
»ِسمة باعتباره 

ق 
ّ
كــمــا يعل ـــ  ـ هـــذا سيعني   

ّ
اإلنـــســـانـــي«، ألن

تيري إيغلتون ــ االعتراف بعدم قدرتنا على 
ه.

َ
ِفعل شيء ما حيال

يفتتح إيــغــلــتــون دراســتــه »عـــن الــشــر« )دار 
نــيــنــوى( بــعــالــم الــطــفــولــة، عــائــدًا إلـــى روايـــة 
ــاب«، لــويــلــيــام غــولــديــنــغ، الــتــي  بــ

ُّ
ــذ »أمـــيـــر الــ

تتخّيل حياة مجموعة من األطفال، معزولني 
في جزيرة. وتدرس الرواية احتماالت الشر 
الــتــي قــد تــقــع بــيــنــهــم. كــمــا يــعــود إلـــى فيلم 
»طارد األروح الشريرة«، لويليام فريدكني، 
ــــود طــفــلــٍة خـــارقـــة تمتلك  ــــذي يــقــتــرح وجـ الـ
ــوازع شـــريـــرة؛ وهـــو فــيــلــم يــطــرح الــســؤال  ــ نـ
الطفلة  داخـــل  القابع  الشيطان  هــل  الــتــالــي: 
 

ٌ
ــه دخــيــل ــ ـ

ّ
ــل جـــوهـــَرهـــا الــحــقــيــقــّي، أم أن

ّ
يــمــث

موضوع  إيغلتون  يناقش  وأخيرًا،  عليها؟ 
الشر والطفولة عبر حادثة حقيقية حصلت 
تـــروي حكاية  عــامــا.   15 قبل  بريطانيا  فــي 
الــجــريــمــة قــيــام طــفــلــني، يــبــلــغــان مـــن العمر 
عــشــر ســـنـــوات، عــمــدًا، بــتــعــذيــب وقــتــل طفل 
يصغرهما سنا. ال يخفي املفّكر اإلنكليزي 
ــــذي يــنــظــر إلــى  ــرأي الـــعـــام الـ ــ ســخــطــه مـــن الــ
مــن دون معرفة  كــشــّريــَرْيــن،  الطفلني  هذين 
وتحليل األسباب التي دفعت إلى الجريمة.

لـــيـــس تـــركـــيـــز إيـــغـــلـــتـــون عـــلـــى عـــاقـــة الــشــر 
 لــلــتــســاؤل عـــن أصــل 

ً
 مـــدخـــا

ّ
بــالــطــفــولــة إال

الــشــر وعــاقــتــه بــالــطــبــيــعــة اإلنــســانــيــة: هل 
والثقافة  البيئة   

ّ
أن أم  أشــــرارًا  البشر  ــد 

َ
ُيــول

مترجم  يكتب  سلوكهم؟  فــي  الــشــّر  تنّميان 
الــكــتــاب إلــى الــعــربــيــة، عــزيــز جــاســم محمد: 
في  مختلفني  اتجاهني  املؤلف  يطرح  »هنا 
األّول،  وأسبابها:  الشّريرة  األعمال  تفسير 
يعزو  الليبرالّيون،  الُبنيوّيون  تبناه  الــذي 
لة 

ّ
املتمث البيئية  الـــدوافـــع  إلـــى  الــشــّر  ســبــب 

الذي  الثاني،  أّمــا  االجتماعية.  الظروف  في 
على  فينّص  املعتدلون،  السلوكّيون  اه 

ّ
تبن

تتحّكم  الشخصية  فــي  مــؤثــرات  هــنــالــك  أن 
ــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــيـ ــأثـ ــا تـ ــهــ ــلـــوك الـــــفـــــرد، ولــ بـــسـ

شخصّيته«.
ينتج الشّر عن أفعال إردايـــة، كما يمكن أن 
املــعــرفــة. عن  أو نقص  للجهل  يــكــون نتاجا 
الشر اإلرداي يكتب كانط: »نحن مسؤولون 
ــتـــشـــارد  ــا«، ويــــقــــول ريـ ــامــ ــمــ ــا تــ ــنـ ــالـ عــــن أفـــعـ
عــازم  »أنـــا  فــي مسرحية شكسبير:  الــثــالــث 
خفي 

ُ
أبــرهــن أنني وغـــد«. فيما ال ت أن  على 

ــــردوس املـــفـــقـــود«،  ــفـ ــ إحـــــدى شــخــصــيــات »الـ
لتكن  الشّر،  »أيها  رغبتها:  ميلتون،  لجون 
أنـــا«. ويتفاخر غــوتــز، فــي مسرحية  خيري 
»الشيطان واإلله الطّيب«، لجان بول سارتر، 
من  شــّريــرة  بأعمال  »أقـــوم  بالشّر:  بعاقته 

أجل الشّر«. 
ــــدت،  فـــي املـــقـــابـــل، تــخــلــص دراســـــة حــنــة أرنـ
»آيــخــمــان فـــي الـــقـــدس: تــقــريــر حـــول تفاهة 

 املـــديـــر الــتــنــفــيــذي الـــنـــازي، 
ّ
الـــشـــر«، إلــــى أن

الجماعية،  اإلبــادة   
ّ

املسؤول عن إيجاد حــل
الــشــّر  ى 

ّ
تتبن شيطانية  شخصّية  يــكــن  لــم 

عــن وعـــي، بــل شخصا »مــجــّردًا مــن الفكر«، 
وهـــذا مــا جعله واحــــدًا مــن أعــظــم املجرمني 
املــعــاصــريــن. هــكــذا، يصبح الــشــّر أقـــرب إلى 
ـــــزع عــنــهــا املــعــنــى وبــاتــت 

ُ
أفــــعــــاٍل بـــشـــرّيـــة ن

ــة. وهــــذا يــشــابــه آلــيــة  ــاديـ ــاٍت مـ ــركـ مـــجـــّرد حـ
مــأســســة الــتــعــذيــب فـــي الــســجــون الــعــربــّيــة، 
 موظف 

ّ
قــيــام كــل حيث ينبني على أســـاس 

 آلة ميكانيكية في 
ّ

بدوره؛ فالجاد ليس إال
يد النظام القمعي الذي يحّدد له دوره.

في مسرحية »الناجي«، إلدوارد بوند، نجد 
في   

ً
املــراهــقــني يرجمون طفا مــن  مجموعة 

ى املوت. الغرض من هذه الحكاية 
ّ
مهده حت

إظهار النحو الذي يمكن من خاله ليافعني 
يشعرون بامللل املزمن ارتكاب فظائع كهذه، 
من دون أن يكونوا أشرارًا في أعماقهم. هنا، 

تظهر مّرة أخرى عاقة الشّر بغياب املعنى، 
لـــكـــن مــــن زاويــــــــٍة أخـــــــرى. ويـــمـــكـــن، فــــي أحـــد 
التأويات، القول بأن املراهقني في مسرحية 
بوند جعلوا ألنفسهم معنًى ما عبر ارتكاب 
املـــحـــظـــور. يـــقـــول ســـوريـــن كـــيـــركـــغـــارد، في 
ى املوت«: »يريد اليأس أن 

ّ
كتاب »املرض حت

ُيثبت وجــوده عن طريق كراهّيته للوجود. 
يقدم الشر نفسه كشهادة حّية على حماقة 

الخلق«.
ــيـــام  ــلـ ــــي روايـــــــــــة »بـــنـــتـــشـــر مــــــارتــــــن« لـــويـ فــ
غــولــديــنــغ، يجثم مــارتــن داخـــل جــســده كما 
 عنه؛ ُيــحــّرك أطــرافــه كما لو 

ٌ
لو أنــه منفصل

أنه رجل جالس داخل رافعة يحرك أذرعها. 
يــبــدأ الـــشـــّر بــالــظــهــور عــنــد االنـــفـــصـــال بني 
إلى  الساعية  اإلرادة  بــني  والــــروح،  الجسد 
السيطرة والتدمير، والجسد الذي ال معنى 
ــة،  ــارتــــن، فـــي الــــروايــ لــــه. هـــكـــذا، يــتــجــاهــل مــ
حقيقة وجود اآلخرين، كما أنه يتعامل مع 
جسده كما لو كان جسَد شخص آخر، ومع 
وسائل  مجرد  باعتبارها  اآلخــريــن  أجساد 
ميكانيكية إلرضاء رغباته. يبرز الشّر حني 
يتعامل اإلنــســان مــع جسده أو مــع أجساد 
ها مجرد أشياء ال قيمة لها.

ّ
اآلخرين على أن

وتـــربـــط روايـــــة »الــســقــوط الـــحـــر«، لــويــلــيــام 
غولدينغ أيضا، بني الحرية اإلنسانية وبني 
ــوة اإلنـــســـان اإلبــداعــيــة،  أفـــعـــال الـــشـــر، ألن قـ
وقــّوتــه املــدّمــرة، تنبعان مــن املــصــدر نفسه. 
الــذي رأى  إلــى هيغل،  إيغلتون  هنا، يحيل 
ما ازدادت الحرية الفردية، كان الشّر 

ّ
ه كل

ّ
أن

ق إيغلتون: »الخطيئة 
ّ
في حالة نشاط. ويعل

األصــلــيــة نـــتـــاٌج تــقــلــيــدي عـــن فــعــل الــحــريــة، 
ــاول الـــتـــفـــاحـــة«. ويــكــتــب  ــنـ حـــريـــة اخـــتـــيـــار تـ
ــّدد  ــهـ ســــافــــوي جـــيـــجـــيـــك: »الـــــشـــــّر شـــــــيٌء يـ
ه البعد الطيفي الذي 

ّ
بالعودة إلى األبــد. إن

الجسدية  اإلبـــادة  ينجو بشكل سحري من 
ويستمر في ماحقتنا«. ورغــم أن جيجيك 
في  والنهائيا  مستمّرًا  الشر  وجــود  يعتبر 
 
ّ
أن يعتقد  أنـــه   

ّ
إال اإلنــســانــيــة،  الــســلــوكــيــات 

أمــا في  ، رغــم ذلــك، بالخير. 
ٌ
الخلود مرتبط

روايـــة »صــخــرة بــرايــتــون«، لــغــراهــام غرين، 
ــعــَرض الــطــرائــق املــتــعــّددة الــتــي يــتــرابــط 

ُ
فــت

بينهما،  ألفة سّرية  في  والشر  الخير  فيها 
مات. وفي اشتراٍك بالعديد من السِّ

ليفركوهن،  أدريــان  املوسيقي  ف 
ّ
املؤل يقوم 

في رواية »دكتور فاوستوس«، بإبرام عقد 
أن يوافق  يــنــّص على  اإللــهــام،  مــع شيطان 
ــة بـــــــداء الــــزهــــري  ــ ــابـ ــ املـــوســـيـــقـــي عـــلـــى اإلصـ
الشيطانية  اإللهام  قريحة  مساعدة  مقابل 
ــااًل مــوســيــقــيــة خــــالــــدة.  ــ ــمـ ــ عـــلـــى وضــــعــــه أعـ
وصـــول ليفركوهن إلــى املــجــد )املــوســيــقــّي( 
الــذي يبحث عنه يشترط تدمير نفسه. في 
قراءته لهذه الرواية، يتوّصل إيغلتون إلى 
ان الساعي إلى 

ّ
خاصٍة مفادها أن على الفن

ه التجريدية أن 
ّ
م عبر قّوة فن

َ
تخليص العال

يكون على عاقة حميمة مع الشّر. خاصة 
 
ّ
ــفــق مــع مــقــولــة ويــلــيــام بــتــلــر يــيــتــس بــأن

ّ
تــت

ــــذورًا غــيــر مــحــّبــبــة ألنــهــا تــقــع »فــي  لــلــفــن جـ
خــــرى، 

ُ
الــجــزء املـــلـــّوث مــن الــقــلــب«. بــعــبــارة أ

ان أن يتفاهم مع الشر ألنه مطالٌب 
ّ
على الفن

 الخبرات املمكنة.
ّ

بالتعامل مع كل
ــــور  ــتـ ــ فـــــي روايــــــــــة »دكـ الـــــشـــــر،  ــل  ــ ـ

َّ
ــث ــ ــَمـ ــ ـ

َ
ت وإن 

 مّصاص 
ّ
فــاوســتــوس«، بتدمير الـــذات، فــإن

الــــدمــــاء مـــن نـــاحـــيـــة، وشــخــصــيــة يـــاغـــو في 
ناحية  مــن  لشكسبير،  »عــطــيــل«،  مسرحية 
ــثــــني عــن  ــديــ ــالــــني حــ ــثــ أخـــــــــــرى، يـــعـــطـــيـــان مــ
تدمير  عبر  لــلــذات  إشباعا  باعتباره  الــشــّر 
ــلــــى املـــســـتـــوى  اآلخـــــــر بـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج. وعــ
الشمولية  األنظمة  تجتمع  األيــديــولــوجــي، 
القمعية مع الحركات املتطّرفة في ممارسة 

إبادة اآلخر إلثبات الوجود.
 ريــــتــــشــــارد ج. 

َ
يــنــتــقــد إيـــغـــلـــتـــون أطـــــروحـــــة

الــراديــكــالــي«،  »الــشــر  كتابه  فــي  بيرستاين، 
القائلة بأن تدمير مركز التجارة العاملي عام 
اصة الشّر في عصرنا. وهو 

ُ
ل خ

ّ
2001 يمث

 الــواليــات 
ّ
يــحــاجــج، ضـــّد هـــذه املــقــولــة، بــــأن

املــتــحــدة قــتــلــت، وبــشــكــل ال يــمــكــن تــصــّوره، 
عــددًا أكبر بكثير من املدنيني األبــريــاء منذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن املـــاضـــي. ويــــرى إيــغــلــتــون 
أن تــعــريــف »اإلرهــــــاب اإلســـامـــي« بوصفه 
ــى مــن رفـــض االعـــتـــراف باملظالم 

ّ
ــرًا، يــتــأت شـ

داخل  اإلســامــي  املجتمع  منها  عانى  التي 
العنف قد يكون  العاملي، وبــأن هــذا  النظام 
واجهتها  وقمعية  ظاملة  ممارسات  نتيجة 

املجتمعات املسلمة طيلة عقود.

بحثًا عن جذور الشّر

يرفض القول بأن الشّر 
ِسمة أنطولوجيّة للشرط 

اإلنساني

يظهر الشر إذ نتعامل 
مع جسدنا وأجساد 

اآلخرين كمجّرد أشياء

لنا 
ّ
عن دار »أكت سود« الفرنسية صدر حديثًا كتاب »ك

ان السوري 
ّ
شهود« الذي يتضّمن رسوماٍت وضعها الفن

نجاح البقاعي حول أجواء التعذيب في السجون السورية، 
وعــشــرون  فيها خمسة  ــق 

ّ
يــعــل نــصــوٌص  وإلـــى جانبها 

بــالــتــوازي مع  الكتاب  الــرســومــات. يأتي  كاتبًا على هــذه 
مــعــرٍض بــاريــســّي ألعــمــال الــبــقــاعــي، انطلق فــي السابع 
عشر من الشهر الجاري في رواق Fait et cause. من 
ومحمد  أنطون،  سنان  النصوص  كتابة  في  املشاركني 
بــّرادة، ونانسي هيوسنت، ولــوران غوديه، وسيباستياو 
ــرب ســــروري، وأولــيــفــيــيــه بــي،  ســلــغــادو، وحــبــيــب عــبــد الـ

وسمر يزبك، وجيمس نويل، وسعاد لبيز.

ــة الــنــفــس الــحــديــثــة«، عـــنـــواُن النسخة  »حــيــاة تــالــفــة: أزمــ
العربية مــن كــتــاب الــبــاحــث األمــيــركــي تــود ســلــون، وقد 
صدرت حديثًا بترجمة عبد الله بن سعيد الشهري في 
طبعة مشتركة بني داري »ابن النديم« و»الروافد«. ينطلق 
سلون من فرضّية أّن النفس تعاني من أزمٍة في وقتنا 
الراهن، وهو يخّصص فصول كتابه للوقوف على طبيعة 
الكشف   

ً
مــحــاوال وأبــعــادهــا، ومستوياتها،  األزمـــة،  هــذه 

عـــن الــتــأثــيــرات الــنــفــســيــة املـــضـــّرة لــلــحــداثــة الــرأســمــالــيــة 
وإيدولوجيا االستهالك. يحيل عنوان الكتاب إلى عبارة 
معروفة أطلقها الفيلسوف األملاني ثيودور أدورنو على 

نمط عيشنا املعاصر.

العربية  الصادرة ترجمته  العنف«،  »فلسفة  في كتابها 
لـــدى »دار الــســاقــي« بتوقيع جـــالل بــدلــة، تــقــّدم  حــديــثــًا 
في  جينيالوجية   

ً
قـــراءة دورلـــني  إلــزا  الفرنسية  الباحثة 

تاريخ طويل  اإلضـــاءة على   
ً
النفس، محاِولة الــدفــاع عن 

من التمييز في هذا املجال. من بني األمثلة التي تتعّرض 
به  مت« 

ّ
»نظ الــذي  ــود«،  األسـ »القانون  قياُم  لها دورلـــني، 

اإلمــبــراطــوريــة الــفــرنــســيــة شـــروط الــعــبــوديــة فــي الــقــرن 
السابع عشر، بمنع األشخاص ذوي البشرة السوداء من 
العصّي، لتجريدهم من إمكانية  أو حتى  السالح  حمل 
البيض وحُدهم  األشــخــاُص  كــان  التي  أنفسهم،  حماية 

مستفيدين منها.

عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
مؤخرًا كتاب »العالم العربي في ألبومات تان تان« للباحث 
الفرنسي لوي بلني بترجمة سعود املولى. ينطلق الكتاب 
العالم  من مالحظة أن انجذاب كثيٍر من األوروبيني إلى 
ألبومات  قـــراءة  بعد  جــاء  سياحيًا،  أو  معرفيًا  الــعــربــي، 
»تان تان« في طفولتهم. من هذا املنظور يعتبر بلني أن 
البلجيكي هيرجيه،  الكاتب والــرّســام  تــان«،  ف »تــان 

ّ
مؤل

ل عامل وساطة ثقافية، وهو الذي وصف هذا الشرق 
ّ
مث

التي  العربي  العالم  لكن صــورة  ُحلمي.  القريب كفضاء 
أحكامًا غربّية  أيضًا  تان تكشف  تان  تنقلها مغامرات 

مسبقة.

ــدر مــــؤخــــرًا، بــالــلــغــة  ــ ــريــــس«، صـ ــيــ عــــن مـــنـــشـــورات »ســ
التونسي هشام جعّيط  للمؤّرخ  الفرنسية، كتاب جديد 
بعنوان »التفكير في التاريخ، التفكير في اإلسالم«. من 
الت البشرية في 

ّ
املواضيع التي يتناولها العمل أثُر التنق

صناعة التاريخ، من هجرات وغزوات وترحيل، كعناصر 
ال يمكن للمؤّرخ أن يغفل عنها لفهم تغّيرات تحدث في 
األحــداث.  السلوك ومــســارات  وأنــمــاط  االجتماعية  البنى 
ــغـــرب، وهــو  كــمــا يــعــود جــعــّيــط إلـــى عــالقــات الــشــرق والـ
أعــمــال سابقة، ومــن خالله يتناول  مــوضــوع شغله فــي 
ــل صـــورة اإلســــالم في 

ّ
املــســألــة الــديــنــيــة، عــبــر فــهــم تــشــك

الغرب وصورة املسيحية في الشرق.

بــتــرجــمــة يــوســف نــبــيــل، صــــدرت عـــن »آفــــــاق« النسخة 
ــة »جــريــمــة فـــي حــفــلــة صــيــد« للكاتب  ــ الــعــربــيــة مـــن روايـ
لها  أّول ترجمة عربية  أنطون تشيخوف، وهي  الروسي 
ها 

ّ
من عن الروسية مباشرة. من خصائص هذه الرواية أن

األطول ضمن ما كتب تشيخوف، الذي ُعرف بنزعته إلى 
التعبيري، على عكس معاصرين  ف 

ّ
والتقش االختصار 

له في القرن التاسع عشر، مثل فيودور دوستويفسكي 
ولــيــو تــولــســتــوي. تــعــّد هـــذه الـــروايـــة مــن ضــمــن كــتــابــات 
الشباب، حيث وضعها تشيخوف وهو في عمر الرابعة 
 قراءة نفسية 

ً
والعشرين، وتنتمي إلى أدب الجريمة، مقّدمة

لروسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

بــتــرجــمــة آن كـــارتـــر وتــعــلــيــق روبـــــرت إرويــــــن، صـــدرت 
ــيــــويــــورك ريـــفـــيـــو بـــوكـــس ـ  ــــدى مـــنـــشـــورات »نــ حـــديـــثـــًا لـ
»محّمد«  كتاب  إنكليزية جديدة من  كالسيكس« طبعة 
للمؤّرخ واللغوي الفرنسي ماكسيم رودنسون )1915 ــ 
2004(. صدر الكتاب للمّرة األولى عم 1961، وفيه يقّدم 
خذ عمل 

ّ
يت اإلســالم.  ولبدايات  للنبّي  رودنــســون سيرة 

»رجٍل   تعريف القارئ بـ
ً
 ماّدّية، محاوال

ً
ردونسون مقاربة

لحم ودم«، وبشْبه جزيرة تعيش صراعات وتبحث عن 
هوّية. إضافة إلى فصول تصف والدة اإلسالم وتطّور 
أخــيــرًا يصف   

ً
يــقــّدم رودنــســون فصال نبّيه،  شخصّية 

م كما بات بعد انتشار هذه الديانة.
َ
العال

فــي طبعة مــشــتــركــة بــني »مــنــشــورات مــركــز الـــدراســـات 
للبحث  التميمي  و»مــؤســســة  املــوريــســكــيــة«  والــتــرجــمــة 
العلمي واملعلومات«، صدر مؤخرًا كتاب جماعي بعنوان 
»هجرات املوريسكيني األندلسيني وتداعياتها بالفضاء 
ــتــي يــقــّدمــهــا الــكــتــاب: تأثير  ــقـــاالت ال املـــغـــاربـــي«. مـــن املـ
الهجرات األندلسية على مدينة الرباط خالل القرن 17« 
لـ هشام تايب، و»املوريسكّيون التونسّيون من االزدواج 
الحمروني، و»أضــواء وتساؤالت  لـ أحمد  االنــدمــاج«  إلى 
ــهـــام األنــدلــســي فـــي تــأســيــس وتــعــمــيــر مدينة  عـــن اإلسـ
القشاش بني  لـ رقية مــراد، و»زاويـــة  التونسية«  مساكن 

األندلسيني واألتراك« لـ سالمة القفصي.

يمكننا اليوم، من دون ترّدد، الحديث عن امتالك تيري إيغلتون مكتبًة 
خاّصة به داخل المكتبة العربية. ذلك أّن »عن الشرّ« )دار نينوى( ينضّم 
ومنها  الضاد،  لغة  إلى  المترجمة  أعماله  من  طويلة  قائمة  إلى 
»فكرة الثقافة« )المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات(، و»نظرية 
األدب« )المدى(، إضافة إلى »النقد واإليديولوجيا« )المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر(، وعّدة عناوين أخرى.

مكتبة داخل المكتبة

نظرة أولى

تيري إيغلتون وصف من نسّميهم أوغادًا

يدرس المفّكر اإلنكليزي، في آخر كتبه وصوًال إلى العربية، »عن الشرّ« 
)دار نينوى(، العديد من األمثلة المنتقاة من المسرح والرواية والسينما، 
في محاولة لتقديم قراءات في أصل الشرّ. وهو يعيد طرح السؤال 

األزلّي ذاته: هل الشرّ من طبيعة البشر، أم هو مكتسٌب؟

)Getty( 2007 ،تيري إيغلتون في معرض إدنبرة الدولي للكتاب

Tuesday 23 March 2021
27الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة

رياضة

وجت الاعبة الروسية الشابة، داريا كاساتكينا، 
ُ
ت

بلقب بطولة سان بطرسبرغ املفتوحة لتنس 
السيدات، وذلك بعد انسحاب مواطنتها 

ومنافستها مارغاريتا غاسباريان من النهائي 
بسبب اإلصابة. وُيعد هذا هو اللقب الرابع 

لصاحبة الـ23 سنة في مسيرتها االحترافية، 
والثاني لها هذا املوسم، بعد تتويجها بلقب بطولة 

فيليب آياند. هذا وستحصل الاعبة الشابة على 
جائزة مالية قدرها حوالي 90 ألف دوالر.

أكد االتحاد الهولندي في بيان له أن هولندا لن 
تقاطع مونديال قطر 2022 إذا تأهل املنتخب. 

وأشار االتحاد في بيانه إلى أنه »بفضل االهتمام 
واملجهودات الدبلوماسية، يتطور حاليا وضع 

الُعّمال في قطر. املقاطعة الرياضية لن تساعد«. 
وجاء هذا التصريح ردًا على دعوات ملقاطعة 

املونديال بسبب وضع العمال املهاجرين الذين 
يعملون في تشييد املاعب والبنية التحتية 

الضرورية الستضافة هذا الحدث الكبير.

رأى مدرب املنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب 
أن مدرب فريق ريال مدريد، زيدان، هو الشخص 
املناسب لخافته في منصبه، األمر الذي يمكن 
أن يحدث في عام 2022. وردًا على سؤال حول 

مستقبله في املنتخب وعن مدرب »امللكي«، 
قال ديشامب إن »نجاح زيدان كمدرب أعطاه 

مصداقية كبيرة. من املحتمل أن يخلفني يوما ما 
في تدريب منتخب الديوك«، وذلك في تصريحات 

نقلتها صحيفة »آس« اإلسبانية.

اإلصابة ُتجبر 
غاسباريان على االنسحاب 

من نهائي بطرسبرغ

هولندا ترفض 
دعوات لمقاطعة كأس 

العالم في قطر 2022

ديشامب يؤيد خالفة 
زيدان له في تدريب 

المنتخب الفرنسي

أكدت تقارير 
رياضية ألمانية 
اقتراب اإلسباني 
تشابي ألونسو 
من قيادة 
فريق بوروسيا 
مونشنغالدباخ، 
وذلك وفقًا لما 
نشرته صحيفتا 
»سبورت 
بيلد« و»بيلد« 
المحليتان. 
وفي حال توليه 
المسؤولية، 
سيكون ألونسو، 
البالغ من العمر 
39 سنة، هو 
ثاني إسباني 
يقود فريق 
في منافسات 
»البوندسليغا«، 
بعد بيب 
غوارديوال مع 
فريق بايرن 
ميونخ.

)Getty( ألونسو يبدأ رحلة جديدة انطالقًا من الموسم المقبل

ألونسو يقود غالدباخ
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الجزائر ـ العربي الجديد

ــزائــــري لــكــرة  ــجــ أعـــلـــن االتــــحــــاد الــ
الــــقــــدم، الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
املـــدرب جــمــال بلماضي، مــن أجل 
املشاركة في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس 
أمـــم أفــريــقــيــا املــقــبــلــة فــي الــكــامــيــرون، والــتــي 
ســتــخــوض مــواجــهــتــي زامــبــيــا وبــوتــســوانــا 
لالتحاد  الرسمي  الحساب  ونشر  املقبلتني. 
ــــي »تــــويــــتــــر« الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي  الـــــجـــــزائـــــري، فـ
اعتمدها بلماضي، من أجل خوض ما تبقى 
أفريقيا،  أمــم  كــأس  مــن مــواجــهــات تصفيات 
الــتــي ضــمــن »مـــحـــاربـــو الـــصـــحـــراء« مكانهم 
فــيــهــا، بــعــدمــا تـــصـــدروا املــجــمــوعــة الــثــامــنــة 
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برصيد 10 نقاط. وظهر اعتماد بلماضي في 
مــركــز حــراســة املــرمــى، على املــخــضــرم رايــس 
الدين  أوكــيــدجــا، وعــز  وألــكــســنــدر  مبولحي، 
دوخة، فيما سيقود خط الدفاع في منتخب 
رأسهم،  وعلى  النجوم،  من  العديد  الجزائر، 
وعبد  بــن سبعيني،  ورامـــي  بلعمري،  جمال 

القادر بدران، وعيسى ماندي. 
أمــــا فـــي خـــط الــــوســــط، فــســيــكــون إســمــاعــيــل 
بــن نــاصــر نــجــم مــيــالن حــاضــرًا فــي تشكيلة 
بلماضي، يرافقه أيضًا عدالن قديورة، وفريد 
بوالية، وهاريس بلقبلة، ومهدي عبيد، رامز 
زروقــي، فيما حرص املدير الفني على جلب 
أفضل العناصر في الهجوم. وسيكون النجم 
ريــاض محرز قائد منتخب الجزائر حاضرًا 

فــــي تــشــكــيــلــة بـــلـــمـــاضـــي، مــــع رشــــيــــد غـــــزال، 
وسفيان فيغولي، ويوسف باليلي، وسعيد 
بن رحمة، وهــالل سوداني، وأسامة درافلو، 
وبـــغـــداد بـــونـــجـــاح، مـــع املــخــضــرم وصــاحــب 
الـــخـــبـــرة إســـــالم ســلــيــمــانــي، بــعــد تــألــقــه في 

الفترة األخيرة برفقة فريق ليون.
القدم »فــاف«،  الجزائري لكرة  وكــان االتحاد 
خير  رئيسه  بني  مطول  عمل  اجتماع  وبعد 
ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ الــــديــــن زطــــشــــي واملـ
املؤتمر  إلــغــاء  عــن  أعلن  قــد  جمال بلماضي، 
الـــصـــحـــافـــي، الـــــذي كــــان مـــقـــررًا لـــإعـــالن عن 
قائمة الالعبني املعنيني. وجاء إعالن »فاف« 
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي، مــن دون الــكــشــف عن 
ســبــب إلـــغـــاء املــؤتــمــر وتــفــاصــيــل أخـــــرى، إذ 
اكتفى بلماضي بتقديم اعتذاره للصحافيني 
تنتظر  كــانــت  الــتــي  الــجــزائــريــة،  والجماهير 
بشغف كبير هذه اإلطاللة للتعرف على رأي 
وموقف مدرب قطر السابق، بشأن العديد من 
القضايا السائدة حاليًا في الكرة الجزائرية. 
وفتح إلغاء مؤتمر بلماضي الصحافي بابًا 
للتأويالت، خصوصًا مع اقتراب موعد عقد 
لالتحاد  واالنــتــخــابــيــة  العمومية  الجمعية 
 يــــوم الــســبــت 

ّ
الـــجـــزائـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، إذ إن

املــاضــي، كــان يصادف نهاية واليــة الرئيس 
انتخب ألول مرة  الـــذي  الــديــن زطــشــي،  خير 
ملحمد  خــلــفــًا   2017 ــام  عــ »فـــــاف«  رأس  عــلــى 
روراوة. وواجهت خير الدين زطشي في املدة 
الشباب  وزارة  مــن  األخــيــرة قبضة حــديــديــة 
والرياضة بقيادة وزيرها سيد علي خالدي، 
ــــى قــــرار  إلـ الـــتـــوصـــل حـــتـــى اآلن  ــِر  لــــم يـــجـ إذ 
فــي الجمعية  الــتــي سُتعتمد  الــقــوانــني  حــول 
قبل  تعقد  أن  املنتظر  مــن  الــتــي  االنتخابية، 

15 إبريل/ نيسان املقبل.
ــلــــت فــيــهــا  ــرة تــــداخــ ــتــ ويـــعـــيـــش بـــلـــمـــاضـــي فــ

مشاكل إعداد القائمة بعد تحّفظ عدة أندية 
لتمثيل  التوجه  لالعبيها  السماح  أوروبــيــة 
الكثير  يعانيها  التي  واإلصــابــات  الــجــزائــر، 
من النجوم، إضافة إلى الحركة غير العادية 
ــــاف« الـــتـــي جــعــلــت االســـتـــقـــرار  ــة »فــ ــ فـــي أروقــ
يغيب عن تحضيرات املباريات الشكلية أمام 
الجزائر  ضمنت  بعدما  وبوتسوانا،  زامبيا 
الــكــامــيــرون. وسيضطر  »كــــان«  إلـــى  تأهلها 
»الــخــضــر«، إلـــى مــراجــعــة  ــــدرب الــوطــنــي لـــ املـ
قائمة الالعبني بعمق، قبل اختيار تشكيلته 
ــيــــة لـــخـــوض الـــجـــولـــتـــني الــخــامــســة  األســــاســ
أفريقيا.  أمــم  كــأس  تصفيات  من  والسادسة 
ولــحــســن الــحــظ، ضــمــن بــطــل أفــريــقــيــا 2019، 
كأس  من  املقبلة  النسخة  في  بالفعل  مكانه 
ستستضيفها  والــتــي   ،2022 لــأمــم  أفريقيا 
الــكــامــيــرون فــي يناير/ كــانــون الــثــانــي. وفي 
ــلـــمـــاضـــي، فــــي املـــبـــاراتـــني  الـــــواقـــــع، ُيــــحــــرم بـ
األخيرتني من التصفيات، من بعض نجومه 

المنتخب الجزائري 
ضمن التأهل لبطولة أمم 

أفريقيا المقبلة

انسحاب أسماء كبيرة 
من البطولة األميركية 

ألسباب متعددة

الذين يلعبون في أوروبــا، بعد قــرار األندية 
بالتواجد  األجانب  لالعبيها  السماح  بعدم 
في نافذة فيفا املقبل )من 22 إلى 30 مارس/ 
آذار 2021(، بسبب أزمــة وبــاء »كــوفــيــد-19«. 
ــادر فـــي 5  وأّيــــــد ذلــــك مــنــشــور »فـــيـــفـــا« الــــصــ
فبراير/ شباط املاضي، الذي يخّول األندية 
عـــدم الــســمــاح لــالعــبــني األجــانــب فــي الفريق 
العديد  استغلته  الــذي  الــقــرار  بالسفر، وهــو 
بالالعبني،  لالحتفاظ  األوروبية  األندية  من 
الجزائريون.  فيهم  بمن  األفــارقــة،  خصوصًا 
لــذلــك كــانــت بــعــض األنــديــة اإلنــكــلــيــزيــة، بما 
وويستهام حيث  مانشستر سيتي  ذلــك  في 
ريــاض محرز وسعيد بن رحمة على  يلعب 
التوالي، قريبة من تطبيق قرار »فيفا« رفقة 
الفرنسي، مثل  األولـــى  الــدرجــة  أنــديــة دوري 
أوملبيك ليون، حيث يلعب إسالم سليماني، 
الذي أعلن رئيسه ميشال أوالس عدم منحه 
رخــصــة للسفر، وكــذلــك الــحــارس أوكــيــدجــا، 
قــبــل أن يــتــم الــتــخــلــي عـــن الـــقـــرار، بـــقـــرار من 
تواجدهم  في  سمح  مما  الفرنسي،  البرملان 
ــر«. وقــــــــال مــــــــدرب مــيــتــز،  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــائـــمـــة »الـ ــقـ بـ
ــك أنــتــيــنــوتــي فـــي تـــصـــريـــح ســـابـــق:  ــدريـ ــريـ فـ
»قــلــنــا لــالعــبــني املــحــتــرفــني بــأّنــنــا لــن نسمح 
لــهــم بــالــرحــيــل. لــــدي حـــوالـــي عــشــرة العــبــني 
يــمــكــن اخــتــيــارهــم، يــبــدأ ثــمــانــيــة كــأســاســني! 
فــي مباراتي  ذلــك  عــن  االستغناء  ال يمكنني 

بعد أن ألغيت العام املاضي لظروف تفشي 
ــيــــروس »كـــــورونـــــا« فــــي الـــعـــالـــم، انــطــلــقــت  فــ
نقطة  األلــف  ذات  لــأســاتــذة،  بطولة ميامي 
مــن جديد وســط ظــروف استثنائية وقيود 
جديدة للحد من انتشار الفيروس. وذلك في 
ظل غياب أسماء كبيرة لن تكون قادرة على 
املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــكــبــيــرة، وأبــــرز تلك 
األســـمـــاء نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش واإلســبــانــي 
رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرير، 
وهـــي الــبــطــولــة الــتــي ســُتــقــام بــني يــومــي 22 
آذار/مــــارس حتى الــرابــع من شهر نيسان/

إبريل املقبل.
ومع انطالق البطولة الكبيرة خرج الثالثي 
آخرهم  وكـــان  تــدريــجــيــًا،  املشهد  مــن  الكبير 
ديــوكــوفــيــتــش، املــصــنــف األول عــاملــيــا، الــذي 
أوضــح يــوم الجمعة املــاضــي أن السبب في 

»الفيروس«  أزمــة  تسببت  أن  بعد  البطولة، 
في إلغاء بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا، 
ومــــع غـــيـــاب ديــوكــوفــيــتــش ســيــكــون املــركــز 
الــعــاملــي مــمــثــاًل فقط  الــتــصــنــيــف  فـــي  األول 
ستدافع  التي  بــارتــي  أشلي  األسترالية  فــي 
عــن الــلــقــب الـــذي تــوجــت بــه فــي آخـــر نسخة 
للبطولة في 2019 على مالعب )هارد روك(.

التي  البطولة  فــي  مشاركتها  تأكيد  وبــعــد 
تحمل الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 
)8 مـــــــــرات(، انـــضـــمـــت الـــنـــجـــمـــة األمـــيـــركـــيـــة 
ــز لـــقـــائـــمـــة  ــامــ ــيــ ــلــ املــــخــــضــــرمــــة ســـيـــريـــنـــا ويــ
الغيابات عن البطولة عقب إعالنها عن األمر 
مساء األحد في بيان رسمي بسبب تعافيها 
مـــن جـــراحـــة فـــي الــفــم خــضــعــت لــهــا مــؤخــرًا. 
أنها  املخضرمة  األميركية  النجمة  وأعلنت 
لــــن تــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة مـــيـــامـــي املــفــتــوحــة 
للتنس ألنــهــا فــي طـــور الــتــعــافــي حــالــيــًا من 
جراحة في الفم أجرتها مؤخرًا بغية تحسن 
حالتها الصحية، وأشارت ويليامز في بيان 
رســمــي لــهــا »تــمــثــل مــيــامــي بــطــولــة خــاصــة 

بالنسبة لي ألنها بمثابة بيتي«.
ويأتي إعالن صاحبة املقام الرفيع في بطولة 
ميامي، 8 ألقاب، باالنسحاب ليحرم البطولة 
مـــن نـــجـــوم الــلــعــبــة فـــي مــنــافــســات الـــرجـــال 
والــســيــدات عــلــى حــد ســــواء، إذ إن ويليامز 
هي من بني أفضل املرشحني للمنافسة على 
الــلــقــب خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة إلـــى جانب 
أكثر  النجوم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
مــــرات(، واإلســبــانــي  املــتــوجــني بالبطولة )6 
فيدرير،  نــادال والسويسري روجــر  رافاييل 
حامل اللقب. هذا ونوهت صاحبة الـ39 سنة 
بــأن قــرار عــدم املشاركة في البطولة لم يكن 
سهاًل. في املقابل أضافت الشقيقة الصغرى 
رؤيــة  لعدم  »أنــا حزينة  ويليامز  عائلة  فــي 
الجماهير الرائعة هذا العام، ولكني أتمنى 
الـــعـــودة قــريــبــًا«. فــي املــقــابــل كــانــت امُلــتــوجــة 
بـــــــ23 لــقــبــًا فــــي الــــبــــطــــوالت األربـــــــع الــكــبــرى 
األخيرة  مباراتها  خاضت  ســالم(،  )الغراند 
املفتوحة،  أستراليا  بطولة  في  املوسم  هــذا 
املوسم،  في  الجراند ســالم  باكورة بطوالت 
حــيــث خــرجــت مــن نــصــف الــنــهــائــي عــلــى يد 

اليابانية نعومي أوساكا.
وُتـــعـــد األســتــرالــيــة أشــلــي بـــارتـــي، املصنفة 
األولــى عامليا، حاملة لقب النسخة األخيرة 
في 2019، في الوقت الذي ألغيت فيه بطولة 
العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا. 
ــودة ملـــنـــافـــســـات الـــــرجـــــال، ســتــفــتــقــد  ــعــ ــالــ وبــ
مـــالعـــب الــبــطــولــة أيـــضـــًا لــحــامــل لــقــب آخــر 
بطولة وثاني أكبر املتوجني بها )4 ألقاب(، 
ـــ20  الــســويــســري فـــيـــدريـــر. وفـــضـــل املـــتـــوج بـ

)الغراند  الكبرى  األربـــع  البطوالت  فــي  لقبًا 
سالم( الغياب عن بطولة هذا العام ملواصلة 
أجــرى جراحتني  أن  بعد  التأهيلي  بنامجه 
عن  ابتعاده  في  تسببتا  اليمنى  ركبته  في 

املالعب نحو عام.
 وهــنــاك اســم آخــر لــن يــتــواجــد على مالعب 
»هــــارد روك« هـــذا الــعــام وهـــو نـــــادال، الــذي 
فــضــل االبـــتـــعـــاد لــالســتــعــداد جـــيـــدًا لــبــدايــة 
مــوســم األراضــــي الــتــرابــيــة، كما أوضـــح هذا 
األسبوع عبر حسابه على شبكة »تويتر«،  
ورغم تأهله لنهائي البطولة في 5 مناسبات 
لـــم يــنــجــح في  ــادور«  ــ ــاتــ ــ ســـابـــقـــة، إال أن »املــ
الوقوف على منصات التتويج في أي منها، 

كان آخرها في 2017 أمام فيدرير.
مـــشـــاركـــة   2021 بـــطـــولـــة  ســـتـــشـــهـــد  بـــيـــنـــمـــا 
مــجــمــوعــة مـــن نـــجـــوم الــلــعــبــة مـــن الــشــبــاب 
الـــروســـي دانــيــيــل ميدفيديف  عــلــى رأســـهـــم 
والـــيـــونـــانـــي ســـتـــيـــفـــانـــوس تــســيــتــســيــبــاس 
واألرجــنــتــيــنــي ديــيــجــو شـــوارتـــزمـــان. وفــي 
الـــســـيـــدات، ســتــكــون اإلســبــانــيــة غــاربــيــنــيــي 
مــوغــوروزا ضمن املــشــاركــات فــي منافسات 
البريطاني  اســم  يبرز  املقابل  في  السيدات. 
أنــــــدي مـــــــوراي ضـــمـــن أبــــــرز املـــشـــاركـــني فــي 
بــطــولــة مــيــامــي املــفــتــوحــة لتنس األســاتــذة، 
املنظمة  اللجنة  وأكـــدت  نقطة.  ـــ1000  الــ ذات 
لــلــبــطــولــة أن مـــــوراي ســيــعــود لــلــظــهــور في 
تــوج بلقبها مرتني في 2009  التي  البطولة 
نسختي  فـــي  وصـــيـــف  ــل  حـ بــيــنــمــا  و2013، 

2012 و2015.
ويــحــمــل صــاحــب الــــــ33 ســنــة فـــي جــعــبــتــه 3 
ألقاب في البطوالت األربع الكبرى )الغراند 
سالم(، بواقع لقب في أميركا املفتوحة عام 
2012 واثنني في ويمبلدون )2013 و2016(، 
أول العب يتوج بميداليتني ذهبيتني  وهو 
فــي األولــيــمــبــيــاد فــي منافسات الــفــردي في 
دورتــي لندن 2012، وريــو دي جانير 2016. 
ووفقًا للبيان، سينضم موراي إلى 21 العبًا 
ســيــشــاركــون فـــي الــبــطــولــة يــحــمــلــون فيما 
بينهم 100 لقب فردي في بطوالت »الغراند 

سالم«.
ــن أبـــــــــرز املـــرشـــحـــني  ــ ــــون مـــــــــــوراي مــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
في  األميركية  البطولة  لقب  على  للمنافسة 
فئة »الرجال«، خصوصًا في ظل غياب عدد 
الــبــارزة في عالم التنس،  كبير من األســمــاء 
ــقـــوة إلـــى  ــلـــعـــودة بـ ــه يــطــمــح لـ ــ خـــصـــوصـــًا أنـ
العاملي،  التصنيف  في  العبًا   50 أول  قائمة 
وذلك بعد أن ابتعد بسبب نتائجه السلبية 
وابتعاده عن املشاركة في البطوالت بسبب 

اإلصابات.
)إفي(

انطالق النسخة األولى لبطولة ميامي في زمن كورونا
عادت بطولة ميامي 

ألساتذة التنس، ذات األلف 
نقطة، من جديد، وسط 
ظروف استثنائية وقيود 

جديدة للحد من انتشار 
فيروس كورونا، بعدما 

ألغيت العام الماضي بسبب 
الظروف الصحية

)Getty/محرز انضم لقائمة بلماضي )أورليك بيدرسون

)Getty( آندي موراي من أبرز المنافسين على لقب بطولة ميامي

لبطولة  المؤهلة  التصفيات  في  للمشاركة  قائمته  بلماضي،  جمال  الجزائر،  مدرب  كشف 
زامبيا  مواجهتي  خوض  أجل  من   ،2022 عام  الكاميرون  في  المقررة  أفريقيا  أمم  كأس 

وبوتسوانا القادمتين

موناكو )فــي الــدوري والــكــأس(«. قــرار كادت 
 األندية األخرى تكون قريبة من اتخاذه، 

ّ
كل

ــة  ــيـ ســــواء فـــي فــرنــســا أو الـــبـــطـــوالت األوروبـ
األخرى، مما يزيد من تعقيد مهمة املدربني 
بــلــمــاضــي، إذ تتمحور  األفـــارقـــة، خــصــوصــًا 
أغـــلـــب خـــيـــاراتـــه عــلــى الــالعــبــني فـــي »الـــقـــارة 
الوطني بالفعل،  املـــدرب  الــعــجــوز«. واضــطــر 
إلـــى االســتــغــنــاء عـــن خـــدمـــات عــنــاصــر عـــدة، 
بـــوداوي مؤخرًا  مثل يوسف عطال وهــشــام 
بسبب اإلصابات، ووجد نفسه مضطرًا إلى 
مــراجــعــة قــائــمــتــه قــبــل أيــــام مــن بـــدء املــرحــلــة 
الـــتـــالـــيـــة. وكــــــان الـــنـــجـــم الــــجــــزائــــري مــحــمــد 
فارس، قد وضع مدربه بلماضي في موقف 
صعب، بعد مغادرته مواجهة فريقه التسيو 
الــقــدم  لــكــرة  أوروبــــا  أبــطــال  بمسابقة دوري 
الالعب  األملــانــي مصابًا.  بايرن ميونخ  أمــام 
غادر اللقاء، قبل بداية الشوط الثاني، بسبب 
مــعــانــاتــه مــن إصــابــة بــالــركــبــة، لــيــحــل محله 
زميله سيناد لوليتش، ليغيب عن مواجهتي 
»الــخــضــر« فــي تــصــفــيــات كـــأس أمـــم أفريقيا 
أمام زامبيا وبوتسوانا. فارس الذي عوض 
رامــي بنسبعيني في مواجهات بطل  زميله 
كبار  لنجوم  انــضــم  األخــيــرة،   2019 أفريقيا 
امُلنتظرة  املعسكر  في  بلماضي  سيفتقدهم 
فريق  كثنائي  للتصفيات،  تحضيرًا  إقامته 

نيس، يوسف عطال وهشام بوداوي.

جمال  الفني  المدير  أعلنها  التي  الجزائري،  المنتخب  قائمة  شهدت 
رامز  الهولندي،  تفينتي  نادي  في  الشاب  المحترف  دعوة  بلماضي، 
لموقع  تــحــدث  الـــذي  ــي،  ــ زروق
بعد  مشاعره،  عن  الرسمي  ناديه 
الثقة التي تحّصل عليها من طرف 
عن  عبّر  إذ  بلماضي،  الفني  المدير 
وعزمه  ــوة،  ــدع ال بــهــذه  فــخــره 
عــلــى تــقــديــم اإلضـــافـــة ألبــطــال 
نجومه  أحد  يكون  كي  أفريقيا، 

في المستقبل القريب.

زروقي وتحّدي إثبات الذات

ــى الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة بسبب  ــك يـــعـــود إلــ ذلــ
فــيــروس »كــورونــا«. وأشـــار النجم الصربي 
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي »قررت االستفادة من هذا الوقت 
املنزل. بسبب  العائلة في  للبقاء مع  الثمني 
هذه القيود، احتاج إليجاد التوازن املناسب 

بني وقتي في املنزل وبني امللعب«.
وبدأت أنظار الجميع في التوجه نحو هذه 

منتخب الجزائر 
والتصفيات

بلماضي يعلن قائمة »الخضر«
أرخى غياب النجم، ليبرون جيمس، بسبب 
اإلصابة بظالله على فريقه لوس أنجليس 
ليكرز حامل اللقب، فتحّول إلى لقمة سائغة 
الــذي استغل  أمــام مضيفه فينيكس صانز 
ضمن   ،)94  –  111( لــيــفــوز  »املــــلــــك«  غـــيـــاب 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
ومــــن دون الــنــجــم، لــيــبــرون جــيــمــس، الـــذي 
ــام منافسه  تــعــّرض الصــابــة فــي الــكــاحــل أمـ
أتالنتا هاوكس، لم يتمكن العبو ليكرز من 
ديفن  لصنز، فسجل  الهجومي  املــد  إيــقــاف 
ــاز الــعــمــالق ديــانــدريــه  ــكـ بــوكــر والعــــب االرتـ
لكل منهما،  مــن باهاماس 26 نقطة  أيــتــون 
- دابـــل« )عشرة  بــول »تريبل  وحقق كريس 
أو أكــثــر فــي ثــالث فــئــات إحــصــائــيــة( مــع 11 
حاسمة  تــمــريــرة  و13  متابعات  و10  نقطة 
فــي مــبــاراة لــم تــعــرف ســـوى تــقــدم أصــحــاب 
بــــول ســـــادس أفـــضـــل مــمــرر  األرض. وبـــــات 
للكرات الحاسمة في تاريخ منافسات السلة 
مرر  عندما  تمريرة،  آالف   10 مع  األميركية 
كــــرة إلــــى زمــيــلــه أيـــتـــون ســجــل مــنــهــا سلة 
الــربــع الثالث مــن عمر املــبــاراة،  ساحقة فــي 
ــثــــامــــن لـــصـــنـــز فــي  ــــوز الــ ــفـ ــ وُيـــعـــتـــبـــر هــــــذا الـ
بــه مركزه  وعـــزز  األخــيــرة،  العشر  مبارياته 
الثاني في املنطقة الغربية برصيد 28 فوزًا 

مقابل 13 خسارة.

هوية جديدة
ليكرز إليجاد  أنجليس  لــوس  فــريــق  عــانــى 
ــه الــــهــــجــــومــــي، فــــــي حــــــني يـــتـــوجـــب  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ إيـ
عــلــى مـــدربـــه فـــرانـــك فــوغــل أن يــجــد »هــويــة 
جديدة« له، بانتظار عودة جيمس. وتحمل 
الهجوم، فسجل 23  مونتريزل هاريل عبء 
نقطة، وأضــاف األملــانــي دنيس شــرودر 22، 
ضمن نسبة نــجــاح عــن الــرمــيــات لــم تتخط 
41,2 في املئة. وأصر فوغل على منح فريقه 
ــا مــتــفــائــل، أعــتــقــد أن  الــثــقــة كــامــلــة، وقـــال »أنـ

ــيـــة. لم  ــارعــــوا فـــي هــــذه األمـــسـ الـــالعـــبـــني صــ
لعبنا  أننا  أعتقد  ولكن  نسدد بشكل جيد، 
على مستوى عال«. وأردف مشيرًا إلى غياب 
لتعديل  الــوقــت  لبعض  »سنحتاج  جيمس 
األمـــور ومــعــرفــة مــن أيــن تــأتــي الــتــســديــدات، 
الــجــديــدة«. في  ومـــا ســتــكــون عليه هويتنا 
املــقــابــل لـــم يــتــم اإلفـــصـــاح عـــن مــوعــد عـــودة 
»امللك« إلى املالعب، صرح فوغل قبل املباراة 
وقــال  الــســريــع،  التعافي  أنــه ال يعتمد على 
»هذه االصابات تحتاج إلى الوقت للتعافي. 
ببطء.  يتعافى  والالعب  مشكلة،  االصابات 
نتحضر لكي نكون من دونــه إلى أجل غير 

مسمى«.

غضب راندل وهدوء هاريس
ــاز فـــريـــق فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  ــ فـ
مـــتـــصـــدر املـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى مــلــعــب 
فــي نيويورك  ــاردن«  غــ »مــاديــســون سكوير 
بشق النفس على مضيفه نيويورك نيكس 
رمتني  بفضل  الــتــمــديــد،  بــعــد   )100  –  101(
حــرتــني لــالعــبــه تــوبــيــاس هــاريــس قــبــل 5,3 
ثـــوان مــن صــافــرة الــنــهــايــة. وأنــهــى هــاريــس 
املباراة مع 20 نقطة، فيما كان زميله شايك 
الفريق  صفوف  فــي  مسجل  أفضل  ميلتون 
ـــتــــرالــــي بــن  مــــع 21، وأضــــــــاف الـــعـــائـــد االسـ
سيمونز 16 نقطة بعدما غاب ملباراة واحدة 

بسبب االصابة. وأثــار الخطأ الــذي تعرض 
لــــه هــــاريــــس مــــن العـــــب نـــيـــكـــس جـــولـــيـــوس 
رانــدل موجة من االعتراضات على الحكام، 
إال أن هاريس حافظ على أعصابه وسجل 
ــدل عــلــى فــرصــة  ــ رمـــتـــي الــــفــــوز. وحـــصـــل رانــ
لتعويض ما ارتكبه وخطف الفوز لنيكس، 
إال ان رميته االخيرة قبل صافرة النهاية لم 
تجد طريقها الــى السلة، وعــّبــر رانـــدل ابــرز 
املسجلني في صفوف نيكس مع 24 نقطة، 
الوقت  نهاية  مــن  ثـــواٍن   6 قبل  منها ثالثية 
الــتــعــادل )86 – 86( ووقتًا  االصــلــي فرضت 
ــاراة بسبب  ــبــ إضـــافـــيـــًا، عـــن غــضــبــه بــعــد املــ
ــرار الــحــكــام، قـــائـــاًل »نـــعـــم، األمــــر سخيف.  قــ
ــيـــام بــعــمــل  ــقـ ــام( الـ ــكــ يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم )الــــحــ
أفــضــل. تحصل العديد مــن املــبــاريــات بهذه 
الطريقة. من ناحيته، أكد هاريس انه حاول 
القيام بما يفعله دائمًا، مشيرًا إلى أنه أراد 
»فقط الفوز في املباراة، ألننا واجهنا الكثير 
من األمــور«، مضيفًا »قلت لنفسي: يا رجل، 

علينا أن نسجل ونفوز باملباراة«.
وحافظ فريق سفنتي سيكسرز على صدارة 
املنطقة الشرقية برصيد 30 فوزًا مقابل 13 
الفائز  أمــام وصيفه بروكلني نتس  خسارة 
على واشنطن ويزاردز )113 – 106(، بفضل 
تــألــق نجميه كــايــري إيــرفــيــنــغ صــاحــب 28 
نقطة وجيمس هـــاردن مــع 26. ورفــع نتس 

رصيده إلى 29 فوزًا و14 خسارة في املركز 
الــثــانــي لــلــشــرقــيــة، وخــــاض بــاليــك غــريــفــني 
مباراته األولى مع نتس منذ انضمامه إليه 
كالعب حر، وسجل سلته اليتيمة في الربع 
ــاف زمــيــلــه نــيــكــوالس  الـــرابـــع، فـــي وقـــت أضــ
كالكستون 16 نقطة. وقلب نتس تخلفه في 
الربع األول )20 – 6( إلــى فــوز، في وقــت  لم 
ــزاردز راســل  ــ تــحــل »تــريــبــل - دابــــل« نــجــم ويـ
و13  متابعة  و13  نقطة   29 مع  ويستبروك 
تمريرة حاسمة في منع الخسارة عن فريقه.

وفـــي هــيــوســن، خــســر فــريــق روكــتــس أمــام 
ثــانــدر )114 – 112( في  أوكــالهــومــا سيتي 
الضيف  الفريق  تألق خاللها العــب  مــبــاراة 
الكندي الشاب لو دورت بتسجيله 23 نقطة 
وبصدة »بطولية« في الثواني االخيرة أمام 
نقطة  بفارق  أوكالهوما  وتقدم  وول.  جــون 
عــنــدمــا فــشــل دورات فـــي تــســجــيــل ثــالثــيــة، 
لــيــحــصــل روكـــتـــس عــلــى الـــكـــرة املـــرتـــدة قبل 
15,8 ثــانــيــة مـــن الــنــهــايــة، وبــعــدمــا تــجــاوز 
السلة  الــى  الكندي في طريقه  وول منافسه 
تمكن األخير من ضرب الكرة من الخلف من 
دون خــطــأ، مــانــعــًا تــمــريــرة قــبــل 9 ثـــوان من 
الصافرة. وهي الخسارة الـ 20 تواليًا لفريق 
روكــتــس الـــذي يحتل املــركــز 14 فــي املنطقة 

الغربية )11 فوزًا مقابل 30 خسارة(.
الــدوري األميركي لكرة  وُتستكمل مباريات 
فــريــق أورالنــــد وماجيك  الــســلــة، إذ سيلعب 
فريق  ويلعب  ناغتس،  دينفر  منافسه  ضد 
نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز مـــع فـــريـــق لــوس 
األخير الستعادة  ليكرز. ويسعى  أنجليس 
التي تعرض  التوازن سريعًا بعد الخسارة 
لها في الجولة املاضية. في املقابل سيلعب 
فريق نيويورك نيكس ضد فريق واشنطن 
األخير  فيها  فــي مواجهة يسعى  ــزاردز،  ويــ
قريبة  على مسافة  يبقيه  انتصار  لتحقيق 
اإلقصائية،  األدوار  إلــى  املؤهلة  املقاعد  من 
بينما يــواجــه فــريــق مــيــامــي هــيــت منافسه 
فينيكس صــانــز فــي مـــبـــاراة ُمــنــتــظــرة. هــذا 
ويلعب فريق غولدن ستايت ووريورز ضد 
فيالديلفيا سفنتي سيكرز الذي ُيعبتر من 
أبرز املنافسني على لقب الدوري هذا املوسم، 
فــي وقــت يــواجــه فــريــق بــروكــلــني نتس أحد 
منافسه  أيــضــًا،  اللقب  على  املنافسني  أبـــرز 
ُيقدم مستوى  الــذي  بليزرز  بورتالند تريل 
جــيــد وُيــنــافــس بــقــوة عــلــى املــقــاعــد املــؤهــلــة 
ــــدور الــثــانــي مـــن املــنــافــســات.  بينما  إلـــى الـ
بولز  فريق شيكاغو  جــاز ضــد  يوتا  يلعب 
في مباراة نارية يحتاج فيها الفريق األول 
لــلــفــوز بــغــيــة االســـتـــمـــرار فـــي الــضــغــط على 
أندية املقدمة واملنافس، خصوصًا مع تبقي 
امُلنتظم  الــدوري  مباريات قليلة على نهاية 

وانطالق مباريات األدوار اإلقصائية.
)فرانس برس(
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لقب  على  سنقاتل  سوسييداد:  سداسية  بعد  كومان 
»الليغا« حتى النهاية

ــدى الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان، مـــدرب فريق  أبـ
بــرشــلــونــة، رضــــاه الـــتـــام عـــن انــتــصــار فــريــقــه 
ــال ســوســيــيــداد  ــ ــ ــح عـــلـــى ري ــاسـ ــكـ ــح والـ ــواضــ ــ ال
منافسات  من  الـــ28  الجولة  في   )1-6( بنتيجة 
»الهدية الجميلة جدًا« التي  »الليغا«، إذ وصفه بـ
قدمها له فريقه في يوم االحتفال بعيد ميالده، 
النهاية على  وأكد أن املنافسة ستستمر حتى 

اللقب. 
ــبــــاراة:  ــان فـــي تــصــريــحــات بــعــد املــ ــومـ ــال كـ ــ وقـ
لــم نخسر مــنــذ فترة  »الــفــريــق تحسن كــثــيــرًا. 
طويلة، وهذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بلقب 
أتلتيكو، كما  زلنا خلف  ما  أننا  رغــم  »الليغا«، 
أن ريـــال مــدريــد فــريــق قـــوي لــلــغــايــة. املنافسة 
ستستمر على اللقب حتى النهاية«. كما أثنى 
ثالثة  بوجود  الفريق  به  يلعب  الــذي  الجديد  الخططي  الشكل  على  الهولندي  املــدرب 
ورغــم  املــخــاطــرة.  رغــم  استوعبه سريعًا،  الفريق  أن  يعتقد  إذ  الخلف،  فــي  مدافعني 
سلسلة النتائج الرائعة للبرسا في الليغا أخيرا، إال أن كومان يتوقع وجود صعوبات 
في املواجهات املقبلة، حيث أبدى قناعته بأن الفريق سيخسر يومًا ما. وقال في هذا 
اإلطار: »تنتظرنا بعض الصعوبات، وأفضل ما يمكننا القيام به هو االستمرار بنفس 

األداء، والتمتع بالتركيز التام، والضغط بقوة على املنافس«.

سيميوني: األندية الكبيرة تمتلك العبين حاسمين
قال األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، بعد فوز فريقه على 
تمتلك العبًا يحرز  ما  دائمًا  الكبيرة  »األنــديــة  إن  نظيف،  بهدف  أالفيس  ديبورتيفو 
الكثير من األهــداف مثل لويس سواريز وآخر يتصدى بشكل جيد للغاية مثل يان 
أوبـــالك، وفــي الوقت ذاتــه شــدد على أهمية التواضع وخــوض كل مــبــاراة على حدة، 
وأعــرب عن قناعته بأن ريال مدريد وبرشلونة لن ُيهزما مجددا في »الليغا«. وقال 
األندية  جميع  فــي  يحدث  »مثلما  املــبــاراة:  بعد  الصحافي  املؤتمر  خــالل  سيميوني 
الكبيرة، إذا شاهدنا األرقام فسنجد أن هناك دائمًا العبًا يحرز الكثير من األهداف 
الفرق  الكثير من  ذلــك.  بناء على  للغاية وفريق ينافس  وآخــر يتصدى بشكل جيد 

الكبيرة تمتلك العبني حاسمني يعززون العمل الجماعي للفريق«. 
ــزال اســتــثــنــائــيــًا. هــنــاك دائــمــًا  ــــاف ســيــمــيــونــي: »عــمــل الــفــريــق واملــجــمــوعــة ال يــ  وأضـ
ــــذي رســمــنــاه. نــعــم فــي الــشــوط  ــتـــزام وبــحــث دائــــم عــن مــواصــلــة الــطــريــق ال  رغــبــة والـ
األول استحوذنا على الكرة وسيطرنا على امللعب ولكننا لم نكن حاسمني ولم نخلق 

فرصا للتسجيل«.

فينالدوم يوقع عقدًا مبدئيًا مع برشلونة
وقع الهولندي جورجينيو فينالدوم العب فريق 
ليفربول عقدًا مبدئيًا مع فريق برشلونة ينتقل 
بموجبه بشكل حر هذا الصيف، ليصبح أولى 
صــفــقــات حــقــبــة خــــوان البـــورتـــا الـــجـــديـــدة في 
رئاسة النادي »الكتالوني«. وينتهي عقد العب 
الوسط الهولندي مع »الريدز« هذا الصيف ولم 
يجلس النادي اإلنكليزي معه للتفاوض بشأن 
الــالعــب سيصبح  الــعــقــد، مــا يعني أن  تــجــديــد 
ُحرًا في االنتقال ألي وجهة يشاء اعتبارًا من 
يوم 30 حزيران/يونيو املقبل. وتوصل الالعب 
بالفعل التفاق مع برشلونة ووقع عقدًا مبدئيًا 
يجريها  أول صفقة  ليصبح  »البالوغرانا«  مع 
الجديد،  الرئيس  عهد  في  »الكتالوني«  الــنــادي 
خـــوان البــورتــا، وذلـــك بحسب مــا كشفت عنه 
صحيفة »صانداي تايمز« البريطانية. وكان فينالدوم )30 سنة( وصل إلى ليفربول 
في عام 2016 قادمًا من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، وهو أحد ناشئي سبارتا 
روتيردام، وانتقل منه إلى فيينورد ثم آيندهوفن، قبل أن يشد الرحال إلى إنكلترا. 
ولعب الهولندي هــذا املــوســم 40 مــبــاراة تحت قــيــادة املـــدرب األملــانــي، يــورغــن كلوب، 

وسجل خاللها 3 أهداف.
القادم  املــوســم  فــي  فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي،  الــوســط  خــط  العــب  وسُيشكل 
2021-2022، قوة ضاربة لفريق برشلونة في خط الوسط، خصوصًا أنه من الالعبني 
ما  وهــو  املساحات،  وفتح  املنافس  مرمى  ومهاجمة  بالكرة  الخروج  يجيدون  الذين 
يحتاجه فريق برشلونة خصوصًا مع التحسن الفني الكبير الذي شهده مع املدرب 

الهولندي، رونالد كومان.

وُتـــوج فــي نسختني فقط منهما وخسر  ــفــردي«،  »ال فئة 
نهائيني. وجاء أول لقب على حساب النجم املصري، محمد 
اللقب  صفوت، في نهائي بطولة »كونينغ« املفتوحة، أما 
الثاني فكان من أمام الالعب الهندي، ساخت مينيني، في 
بطولة بينغالورو املفتوحة. كما وحل وصيفًا في بطولة 
نينغبو الدولية، ووصل إلى املباراة النهائية في منافسات 
»الــزوجــي«. وفــي بطولة  الدولية في فئة  بطولة ساتيازي 
األخيرة  املــبــاراة  العام، خسر  املفتوحة في نفس  فرنسا 
من التصفيات التأهيلية وفشل في بلوغ دور املجموعات. 
وبــعــد مــشــاركــتــه فــي األلـــعـــاب اآلســيــويــة 2018، حصد 
امليدالية البرونزية، فأمسى غونيسواران أول العب هندي 
ُيحقق ميدالية في األلعاب. وفي منافسات بطولة أستراليا 
خسر  لكنه  التمهيدية،  التصفيات  فــي  تــفــوق  املفتوحة، 
ــدور األول مــن أمـــام الــالعــب الــفــرنــســي، فرانسيس  فــي الـ

الهندي في دخول  تيافو. وفــي عــام 2019، نجح الالعب 
للرجال ألول  العاملي  التصنيف  في  أول 97 العبًا  قائمة 
مرة في مسيرته. كما وشارك الالعب الهندي في بطولة 
باريباس عام 2019، وتفوق على الفرنسي، بينوات بيير، 
الــدور  الــدور الثاني من املنافسات، وفــي هــذا  وتأهل إلــى 
تفوق على منافسه، نيكولوز باسيالشفيلي. ثم شارك 
غونيسواران، في بطولة »إنديان ويلز«، ووصل إلى الدور 
الــثــالــث بــعــد أن خــســر مــن أمـــام إيــفــو كــارلــوفــيــتــش. بعد 
الهندي إلى بطولة »ميامي« املفتوحة،  ذلك، تأهل الالعب 
الــدور األول من أمــام الالعب جاومي مونار،  وخسر في 
وحــقــق الــالعــب الــهــنــدي، براغنيش غــونــيــســواران، خالل 
ألف دوالر  مالية قدرها 811  أرباحًا  الرياضية  مسيرته 

أميركي.
رياض...

ولـــد العـــب الــتــنــس الــهــنــدي بــراغــنــيــش غــونــيــســواران عــام 
1989، وُتوج خالل مسيرته الرياضية بثمانية ألقاب في 
فئة »الــفــردي«، ولقب في منافسات فئة »الــزوجــي«، وهو 
الــيــوم صــاحــب أعــلــى تصنيف بــني جميع العــبــي التنس 
الــهــنــدي فــي بطولة كأس  الــهــنــد، كما ومــثــل املنتخب  فــي 
البرونزية في منافسات  امليدالية  »ديفيس«، هذا وحصد 
األلــعــاب اآلســيــويــة فــي مدينة جــاكــارتــا عــام 2018. وفي 
شهر تشرين األول/أكتوبر عام 2016، وصل إلى املباراة 
النهائية في بطولة »بون« الدولية، وخسر اللقب آنذاك ضد 
منافسه الفرنسي، ساديو دومبيا. وفي عام 2017، وصل 
إلى نهائي بطولة »ساماركاند« الدولية، ولعب إلى جانب 
آنــذاك أمام كل  الثنائي  الالعب فيشنو فاردهان، وخسر 
من لوريناس غريغيليس وزدينيك كوالر. وفي منافسات 
بطولة »الشالينجر«، وصل إلى 4 نهائيات في منافسات 

براغنيش غونـيسواران

على هامش الحدث

العب تنس 
هندي يحتل 

المركز الـ130 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

حامل لقب الدوري اإلسبان

وجه رياضي

ُتوجت الالعبة الكندية، ليلى فرنانديز، بلقب بطولة مونتيري املكسيكية املفتوحة للتنس، 
التنس للمحترفات، وذلك بعد فوزها املستحق على السويسرية  ألقابها في رابطة  أول 
فيكتوريا غولوبيتش )6 - 1( و)6 - 4(. وبانتصارها هذا ستدخل الالعبة الكندية قائمة 
النهائي  الــدور نصف  في  أطاحت  وبعدما  األولـــى.  للمرة  العالم  في  أفضل 65 مصنفة 
باإلسبانية سارا سوريبيس، بواقع )7 - 5( و)7 - 5(، واصلت الكندية الشابة صاحبة 
في  لتنجح  األولـــى،  املجموعة  في  لتتفوق بشكل ساحق  النهائي  في  تألقها  ـــ18 سنة  ال

إلحاق الهزيمة بمنافستها السويسرية صاحبة الـ28 سنة.

صورة في خبر

ليلى فرنانديز بطلة »مونتيري«

Tuesday 23 March 2021 Tuesday 23 March 2021
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رياض الترك

لــــعــــب حــــــــــراس مـــــرمـــــى األنـــــديـــــة 
ــة عـــلـــى لــقــب  ــافـــسـ ــنـ ــتـ ــة املـ ــثــــاثــ الــ
»الليغا« هذا املوسم، دورًا كبيرًا 
في استمرار واشتعال املنافسة على اللقب، 
وذلك بفضل تصدياتهم الحاسمة ودورهم 
ــداف،  ــ ــ الــكــبــيــر فــــي حـــمـــايـــة املــــرمــــى مــــن األهـ
ــة الـــــــ28  ــــي الــــجــــولــ ــا حـــصـــل فـ ــ خـــصـــوصـــا مـ
األخيرة مع أندية أتلتيكو مدريد اإلسباني 
الثالث. الوصيف وريــال مدريد  وبرشلونة 

حراس لقب »الليغا«

يبدو أن لقب »الليغا« هذا الموسم سُيساهم في حسمه حراس مرمى أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة 
وريال مدريد أصحاب المراكز من األول إلى الثالث برصيد نقاط )66 و62 و 60 على التوالي(. فالحراس 
الثالثة، السلوفيني، يان أوبالك، واأللماني، مارك أندريه تير شتيغن، والبلجيكي، تيبوا كورتوا، ساهموا 

بتصدياتهم في المحافظة على شرارة المنافس على الكأس هذا الموسم

تقرير

أوبالك بطل أتلتيكو
ــارس املــــرمــــى الـــســـلـــوفـــيـــنـــي يـــان  ــ ــ ســــاهــــم حـ
أوبــــاك، فــي صــــدارة فــريــق أتلتيكو مــدريــد 
املــوســم،  هــذا  الـــدوري  لقب  ومنافسته على 
وذلـــــك بــفــضــل عــمــلــه الــكــبــيــر تــحــت املــرمــى 
ــتــــي ســـاهـــمـــت فــي  ــزة الــ ــيــ ــمــ ــ وتـــصـــديـــاتـــه امُل
مركزه  على  »الــروخــيــبــانــكــوس«  محافظة 

األول وتحقيقه االنتصارات.
أتلتيكو مدريد في منافسات  فريق  وحقق 
الـــدوري حتى اآلن، 20 فــوزًا مــع 6 تعادالت 
الفريق 51 هدفا، مع  و4 خــســارات، وسجل 

تلّقي شباك أوباك 18 هدفا فقط حتى اآلن 
السلوفيني  الحارس  في 28 مباراة. وأثبت 
ــرمــــى فــي  ــن أفـــضـــل حــــــراس املــ أنـــــه واحــــــد مــ

»الليغا« خال منافسات هذا املوسم.
»الروخيبانكوس«  فــريــق  مــرمــى  وتــعــّرض 
لـــ85 تسديدة على املــرمــى، وتصدى أوبــاك 
لـــ74 تسديدة منها بنجاح، بمعدل 2.6 في 
الــواحــدة، وبلغت نسبة التصديات  املــبــاراة 
الـــــحـــــارس  وخــــــــــرج  هــــــــــذا،   .%80 حــــــوالــــــي 
مــبــاراة بشباك نظيفة من  بـــ14  السلوفيني 
تــلــّقــي أي هــــدف، وهـــي أعــلــى حصيلة  دون 
لحارس مرمى في بطولة الدوري اإٍلسباني 

موسم 2021-2020.
ــرج فــيــهــا  ــ ــاراة الــــتــــي خــ ــ ــبـ ــ وبـــفـــضـــل الـــــــــ14 مـ
ــاك نــــظــــيــــفــــة، ســــاهــــم  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ يـــــــــان أوبــــــــــــــاك بـ
ــفــــاظ فــريــق  الـــــحـــــارس الـــســـلـــوفـــيـــنـــي فــــي حــ
ــكـــوس« عـــلـــى صــــدارتــــه مــنــذ  ــبـــانـ ــيـ »الـــروخـ
ــو تـــابـــع على  ــم حــتــى اآلن. ولــ ــة املـــوسـ ــدايـ بـ
هــذا املــســتــوى سيكون مــن أبـــرز املساهمني 
فــــي تــحــقــيــق املـــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 

سيميوني بلقب »الليغا«.
وكـــان الــحــارس أوبـــاك منع تــعــّرض فريقه 
أتلتيكو مدريد لخسارة جديدة في بطولة 
ــقـــذ فـــريـــقـــه ضــد  ــك بـــعـــد أن أنـ ــ الـــــــــدوري، وذلــ
جــزاء  لركلة  تصّديه  عبر  أالفــيــس،  منافسه 
في الوقت القاتل، ليقود فريقه إلى تحقيق 
االنتصار رقم 20 في بطولة الــدوري، ورفع 

عدد النقاط إلى 66 في املركز األول.

تير شتيغن بطل برشلونة
لم تكن عــودة فريق برشلونة إلــى املنافسة 
عــلــى الــلــقــب مـــن جــديــد مـــن دون املــســاهــمــة 
ــانــــي مـــــارك أنـــدريـــه  الــكــبــيــرة لـــلـــحـــارس األملــ
ــفــــارق بفضل  تــيــر شــتــيــغــن، الـــــذي صــنــع الــ
ــاد فــريــق املــــدرب الهولندي  تــصــديــاتــه، وأعــ
ــدو كــــومــــان، إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة  ــالــ رونــ
الصعبة  البداية  بعد  املحلي  الصعيد  على 

للموسم الكروي.
وحقق فريق برشلونة في املوسم 19 فوزًا، 
ــارات، وســجــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ ــادالت و4  ــ ــعـ ــ تـ مــــع 5 
الــفــريــق 67 هـــدفـــا، وهـــو أقــــوى خـــط هــجــوم 
حـــالـــيـــا، فـــي وقــــت تــلــّقــت الـــشـــبـــاك 24 هــدفــا 
بــعــد 28 لــقــاًء حــتــى اآلن، وســاهــم الــحــارس 
لــفــرص خطيرة  الــتــصــدي  تــيــر شتيغن فــي 
»الليغا«. وتعّرض مرمى  املنافسني في  من 
الـــحـــارس األملـــانـــي مــــارك تــيــر شــتــيــغــن، لـــ91 
تــســديــدة فـــي جــمــيــع املـــبـــاريـــات فـــي بطولة 
الــدوري، وتصدى لـ71 تسديدة وفرصة في 
جميع املــبــاريــات، وخـــرج الــحــارس األملــانــي 
لقاًء  فــي 22  مــبــاريــات  فــي 9  بشباك نظيفة 
لــعــبــه حــتــى اآلن فـــي الــــــدوري. وســـاهـــم تير 

هل يحسم حراس 
مرمى األندية الثالثة لقب 

هذا الموسم؟

يان أوبالك يُقدم 
عروضًا قوية مع 
فريقه أتلتيكو 
)Getty( مدريد

يحتل الحراس الثالثة، يان أوبالك، مارك أندريه تير شتيغن وتيبوا كورتوا، 
فإلى  العالم.  في  المرمى  حراس  أفضل  قائمة  في  متقدمة  مراكز 
جانب هذا الثالثي الذي يُنافس في »الليغا«، هناك حارس مرمى فريق 
بايرن ميونخ األلماني، مانويل نوير، والحارس البرازيلي أليسون الذي يحمي 
سان  باريس  فريق  مرمى  حارس  وهناك  اإلنكليزي.  ليفربول  فريق  عرين 
الفرنسي، كيلور نافاس، وحارس مرمى فريق مانشستر يونايتد  جيرمان 

اإلنكليزي، ديفيد دي خيا.

في قائمة أفضل الحراس

شتيغن في حسم النادي »الكتالوني« عدة 
مــبــاريــات فــي بــطــولــة الــــدوري هـــذا املــوســم، 
وذلــــك بــفــضــل تــصــديــاتــه امُلـــمـــيـــزة وحــســمــه 
للمباريات الكثيرة بطريقة ُمميزة وخارقة. 
الــحــارس األملــانــي ظهر بــأداء  خصوصا أن 
خارق اعتيادي مثلما كان يفعل في املواسم 

السابقة. 
وفــي املــبــاراة القوية األخــيــرة أمــام منافسه 
ــداد، تـــصـــدى تـــيـــر شــتــيــغــن  ــيـ ــيـ ريــــــال ســـوسـ
لــثــاث كــــرات خــطــيــرة، ســاهــمــت فـــي تــفــوق 
وتحقيقه  املــبــاراة  في  »الكتالوني«  الــنــادي 
فــارق  انــتــصــارا عريضا )6-1(، وأبــقــى على 
نــقــاط مــع املتصدر أتلتيكو مــدريــد،  األربـــع 
ولــوال تصديات الــحــارس األملــانــي ملــا خرج 

برشلونة بانتصار مهم جدًا.

كورتوا بطل »الملكي«
ــر كــثــيــرًا بــالــنــســبــة لــحــارس  ال يــخــتــلــف األمــ
مرمى فريق ريال مدريد، بقيادة البلجيكي 
تيبوا كورتوا، الذي أثبت أنه واحد من بني 
أفــضــل حــــراس املـــرمـــى فـــي بــطــولــة الــــدوري 
ــك بــفــضــل تــصــديــاتــه الــتــي  ــ ــبـــانـــي، وذلـ اإلسـ
أنقذت النادي »امللكي« من عدة تعثرات هذا 
املــوســم، وســاهــمــت فــي اســتــمــرار فريقه في 

املنافسة على اللقب.
ــــوزًا مـــع 6  ــال مـــدريـــد 18 فـ ــ وحـــقـــق فـــريـــق ريـ
ــــادالت و4 خـــــســـــارات، وســـجـــل الـــنـــادي  ــعـ ــ تـ
هدفا،   23 وتلقت شباكه  هدفا   49 »امللكي« 
لـــ79 تسديدة،  وتــعــّرض مرمى ريــال مدريد 
وأنـــقـــذ الـــحـــارس تــيــبــوا كـــورتـــوا 63 فــرصــة 
إنقاذ في كل مباراة  وتسديدة، بمعدل 2.3 

خال املوسم حتى اآلن.
كــورتــوا  تيبوا  البلجيكي  الــحــارس  وخـــرج 
بشباك نظيفة في 11 مباراة هذا املوسم، من 
أصل 28 مباراة لعبها حتى اآلن مع النادي 
»امللكي«، وهو الذي تصدى لفرص خطيرة 
ــزاء وســاهــم فــي اســتــمــرار فريق  وركــــات جـ
ريــــال مـــدريـــد فـــي املــحــافــظــة عــلــى املــنــافــســة 

حتى النفس األخير.
وســـاهـــم تــيــبــوا كـــورتـــوا فـــي خــــروج املـــدرب 
بطولة  فــي  جــيــدة  بنتائج  زيـــدان  الفرنسي 
ــــدوري خـــال هـــذا املـــوســـم، خــصــوصــا في  الـ
املـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي لــعــب فــيــهــا دورًا 
كبيرًا في تحقيق االنتصارات. فضد فريق 
أتلتيكو مدريد مثًا، أنقذ كورتوا فريقه من 
أهداف ُمحققة، ما ساهم في الخروج بالفوز 
الذي جعل فارق النقاط اليوم 6 نقاط فقط.

بينما أمام فريق برشلونة، تصدى كوروتوا 
انــتــصــار  كــثــيــرة، ســمــحــت بتحقيق  لـــكـــرات 
كــبــيــر لــلــنــادي »املــلــكــي« فـــي مــلــعــب »كــامــب 
نـــو« )3-1(. فــهــل يــنــجــح كـــورتـــوا فــي حسم 
وُيساهم  زيــدان،  للمدرب  القادمة  املباريات 
فــي تحقيق االنــتــصــارات الــتــي ُتــقــربــه أكثر 
من صدارة أتلتيكو، وبالتالي املنافسة على 

اللقب بقوة؟
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اللذين  والشقاء  الحزن  عليها مسحة  والعربية، وأضفى  بالكردية  التركية  الموسيقى  التركي مسلم جورسيس،  المغني  مزج 
عاشهما، فاستحق بجدارة لقب »مسلم بابا«، كما استحق تأسيس متحف باسمه

متحف »مسلم بابا«
وجهة مريدي أيقونة الغناء التركي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــوازي أن  لــيــس مــن تــكــريــم، ربــمــا، يــ
ــتـــاحـــف بـــأســـمـــاء  تـــنـــشـــئ الــــــــدول مـ
أشــخــاص، فهو مــا يــؤكــد غالبًا ما 
لــهــؤالء األشــخــاص مــن مكانة فــي املجتمع، 
وأثر أحدثوه في حياتهم، أو تركوه مستمرًا 
بــعــد رحــيــلــهــم. واملــــطــــرب الــشــعــبــي األشــهــر 
الشهرة  )اســم  جورسيس  مسلم  تركيا،  فــي 
نــال ربما  أكــبــاش( أو »مسلم بابا«  األصلي 
مـــيـــزة يــتــفــرد بـــهـــا، مـــن خــــال إنـــشـــاء تــركــيــا 
بأشهر   )2013( وفــاتــه  بــعــد  بــاســمــه  متحفًا 
قــلــيــلــة، لــتــحــتــفــي بــمــســيــرة ونـــجـــاحـــات هــذا 
»أبي  ب بعد وفاته بـ

ّ
املغني الشعبي، الذي لق

موسيقى األرابيسك« تشجيعًا لألجيال على 
العمل والسعي إسوة بما فعل، وللمعجبني 
كشف، إاّل من 

ُ
على االطاع على تفاصيل لم ت

خال املتحف.
ــا، مسقط  أورفـ بلدية مدينة شانلي  أنــشــأت 
رأس جورسيس »متحف مسلم جورسيس 
ــراه. يــضــّم  لــلــفــن واملـــوســـيـــقـــى« تــخــلــيــدًا لــــذكــ
مصنوعًا  الراحل  للمطرب  مجسمًا  املتحف 
مــن الــشــمــع، يــرتــدي فــيــه مــابــســه ونــظــاراتــه 
الــشــمــســيــة وحــــــذاءه ويــحــمــل ســبــحــتــه، إلــى 
مقتنيات  من  كانت  أدوات موسيقية  جانب 
»مــســلــم بــابــا« وصـــور تظهر رحــلــتــه الفنية 
الــــتــــي بــــدأهــــا مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه، وغـــيـــرهـــا مــن 

املقتنيات الشخصية.
أغاني  سَمع 

ُ
ت وطــوال ساعات عمل املتحف، 

بــلــون يغلب  الـــزائـــرون  جــورســيــس، ليتمتع 
ــهــا تــنــقــلــهــم في 

ّ
عــلــيــه الـــحـــزن والـــنـــضـــال، عــل

رحلة إلى الذكريات وسط أجواء من الشوق 
والــحــزن، ومــن أشهر هــذه األغــانــي »القوافل 
املحملة بالحب« و»سّمها ما شئت« و»رياح 

الشوق(«.
 
ّ
تـــقـــول زيـــنـــب يــلــمــاز، مــســؤولــة املــتــحــف، إن

بــابــا« املحليني  كثيرين مــن عــشــاق »مــســلــم 
واملــغــتــربــني يـــتـــوافـــدون إلــــى املــتــحــف طـــوال 
العام، مشيرة في تصريحات صحافية، إلى 
 الزيارات تتكثف خال الشهر الجاري، إذ 

ّ
أن

فيه ذكرى وفاته التي تصادف في 3 مارس/ 
آذار.

يــعــتــبــر كــثــيــر مـــن األتـــــــراك، ال ســيــمــا ســكــان 
 مارس/ آذار، هو 

ّ
محافظة شانلي أورفــا، أن

شهر مغني األغاني الشعبية األشهر، مسلم 
جورسيس، على األقل، منذ توفي في مطلع 
مارس/ آذار 2013 عن تسعة وخمسني عامًا 
قضى جلها بالحرمان والعذاب، وهو الذي 
 
ّ
قـــال يـــومـــًا: »الــجــمــيــع يــولــد فـــي الــجــنــة لــكــن

البعض يكبر في الجحيم، مثلي أنا« لينال، 
الــذي لم ينجب، لقب »مسلم بابا« أي  وهــو 
والدهم  كثيرون  يعتبرونه  إذ  الوالد،  مسلم 
الـــروحـــي، خــصــوصــًا أنـــصـــاره، أو مــريــديــه، 
»املــســلــمــيــني«، ممن  املــعــروفــني نسبة إلــيــه بـــ
ــيـــوم،  بــــاتــــوا تــــيــــارًا مـــمـــتـــدًا بــتــركــيــا حـــتـــى الـ
يـــعـــرفـــون بــــضــــرب أجــــســــادهــــم بـــالـــشـــفـــرات، 
تعبيرًا عــن األلـــم وربــمــا الــشــعــور بما أحس 
 الــحــادثــة األشــهــر في 

ّ
بــه جــورســيــس. ولــعــل

حــيــاة »مــســلــم بـــابـــا« وهــــوس جــمــهــوره بــه، 
كانت يوم اعتلى أحدهم مسرح حفل حديقة 
وطعنه   ،1989 عــام  بإسطنبول  »جولهانة« 
بسكني كادت تودي بحياته، لينظم »مسلم 
بابا« بعد شفائه ومسامحته املعتدي، حملة 
نــهــى فــيــهــا مــريــديــه عـــن ســلــوكــيــات تعذيب 

الجسد عبر جروح الشفرات والسكاكني.

هوامش

)Getty /مسلم بابا« عام 2007 )جون السك«

فــمــن هـــو هــــذا املــغــنــي الــــذي كــّرمــتــه تــركــيــا، 
مــن ستة  بأقل  وفــاتــه  بعد  باسمه،  بمتحف 
أكــبــاش،  الــفــنــان الشهير مسلم  أشــهــر؟ ولـــد 
في السابع من مايو/ أيار 1953، في منطقة 
الــحــدوديــة  ــا  هالفيتي بــواليــة شــانــلــي أورفــ
الــواقــعــة فــي الــجــنــوب الــشــرقــي لــتــركــيــا. بــدأ 
مــســلــم مــســيــرتــه الــفــنــيــة الــفــعــلــيــة وهــــو في 
الــرابــعــة عــشــرة بــعــدمــا شــــارك فـــي مسابقة 
مــوســيــقــيــة فــــي مــســقــط رأســـــــه. وبـــعـــد هـــذا 
ى في العديد من النوادي، حتى 

ّ
الحدث، غن

نشر ألبومه األول عام 1968.
ــرقــــي،  ــقــــي الــــشــ ــيــ ــه املــــوســ ــوبــ ــلــ ــأســ ــــرف بــ ــعـ ــ يـ
واإليقاعات  األرابيسك  موسيقى  خصوصًا 
ــا مــنــطــقــة  ــهــ ــــرت بــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي اشـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
 الفنان تبنى خال السنوات 

ّ
األناضول. لكن

ــرة لـــــه، طـــابـــعـــًا مــوســيــقــيــًا مــخــتــلــفــًا،  ــ ــيـ ــ األخـ
نوعًا مــا، تــراوح بني الــروك والــبــوب. وخال 
مــســيــرتــه الـــفـــنـــيـــة، تـــحـــول جـــورســـيـــس إلـــى 
أيــقــونــة فــي تــركــيــا، مــا جــعــل الــشــعــب يلقبه 
جميع  فــي  حفاته   

ّ
أن علمًا  بــابــا«  »مسلم  بـ

املراحل كانت تستقطب آالف الشباب.
ــتــــداول األتــــــــراك، خــصــوصــًا بــعــد تجسيد  يــ
عــام  فيلم سينمائي  فــي  حــيــاة جــورســيــس 
2018، تفاصيل حياة املغني األشهر، إذ ولد 
مسلم ضمن أســرة مكونة من والــده محمد 
أكـــبـــاش ووالــــدتــــه أمــيــنــة أكـــبـــاش وشقيقني 
وشــقــيــقــة. هـــاجـــر مــســلــم رفـــقـــة عــائــلــتــه إلــى 

املرحلة  بعد  الــدراســة  ليترك  أضــنــة،  مدينة 
ليعيل  وإسكافيًا  خياطًا  ويعمل  االبتدائية 
نفسه وشقيقيه، بعد سجن أبيه، الذي قتل 

أمه وأخته الصغرى أمام عينيه.
أمـــا بــدايــاتــه املــوســيــقــيــة فــكــانــت عـــام 1965، 
يجتمع  )أماكن  الشاي  بحدائق  الغناء  عبر 
فيها األتــراك لشرب الشاي والتسامر تشبه 
 الثانية عشرة. وفي 

ّ
املقاهي العربية( في سن

العام 1967، استطاع مسلم الفوز بمسابقة 
 والده 

ّ
لكن ظمت في مدينة أضنة، 

ُ
ن غنائية 

رفض مشاركته، وأمام تصميم مسلم، أقدم 
األب عــلــى قــص شــعــر الــطــفــل، فــذهــب مسلم 
تلك  فكانت  للمشاركة،  ذلــك  مــن  الــرغــم  على 
إلى  أســبــوعــي وصـــواًل  بــدايــة لحفل  الحفلة 
الفني  اســمــه  تحمل  أســطــوانــة  أول  تسجيل 
الـــجـــديـــد الــــــذي أصـــبـــح مــســلــم جــورســيــس 

)جورسيس تعني الصوت الجهوري(.
ــالــــم الـــشـــهـــرة  ودخـــــــل مـــســـلـــم جـــورســـيـــس عــ
واألضواء بعد وصوله إلى مدينة إسطنبول 
»باندوكني«  شركة  مع  متعاقدًا   1969 عــام 
الــتــي أنــتــج معها ألــبــومــه »الــقــوافــل املحملة 
بالحب« الذي حقق نجاحًا باهرًا، إذ بيعت 
أكــثــر مــن 300 ألــف أســطــوانــة مــنــه، واستمر 
مسلم في العمل مع هذه الشركة لينتج أكثر 
، ثم انتقل بعدها للعمل مع 

ً
من 13 تسجيا

شركات تسجيل أخرى ليفوق إنتاجه الفني 
60 ألبومًا غنائيًا و38 فيلمًا سينمائيًا.

وربما القصة األبرز في حياة »مسلم بابا« 
عــشــقــه لــلــفــنــانــة، مــحــتــرم نــــور، الــتــي تكبره 
بعشرين عــامــًا. ونــشــأت العاقة خــال عمل 
ســيــنــمــائــي مـــشـــتـــرك، وتــــوطــــدت عــــام 1980 
خال حفلة بمدينة ماطية، وفي منتصف 
استمر  الـــذي  زواجــهــمــا  أعلنا  الثمانينيات 
حــتــى وفـــــاة مــســلــم عــــام 2013، ثـــم تــوفــيــت 

محترمة في مارس/ آذار 2020.
يــعــتــبــر عــــــازف الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي، بـــوالنـــت 
يــحــظــى بمحبة  ــا«  ــابـ بـ  »مــســلــم 

ّ
أن تــــوركــــار 

األتــراك حتى اليوم، فهو إن لم يكن األشهر، 
ه األكثر جماهيرية، خصوصًا 

ّ
يمكن القول إن

 مـــســـيـــرة مــســلــم 
ّ
بــــني الــــشــــبــــاب، مـــعـــتـــبـــرًا أن

وعـــذابـــاتـــه ثـــم نــجــاحــاتــه، وضــعــتــه بمرتبة 
الــقــمــة بــعــيــون األتــــــــراك، لــيــأتــي زواجــــــه من 
محترمة نور التي عشقها منذ صغره، على 
الرغم من فارق السن وعدم اإلنجاب، ليزيد 
لــه. يلفت توركار  من تقدير ومحبة األتـــراك 
 مــســلــم تــعــرض 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن

لــــحــــادث، فـــي الــســبــعــيــنــيــات، خــــال عــودتــه 
مــن حــفــل مــوســيــقــي، فــمــات ســائــق الــســيــارة 
ووضع هو في ثاجة املوتى قبل أن يكتشف 
ــه على قيد الحياة. فقد بعد ذلك 

ّ
أن األطــبــاء 

النطق فترة طويلة حتى عاد للغناء. يشير 
 مثل هــذه الــحــوادث وغيرها 

ّ
تــوركــار إلــى أن

مـــن املـــآســـي الــتــي تــعــرض لــهــا جــورســيــس، 
زادت من عشق األتراك له ومحبتهم ألغانيه.

فاق إنتاجه الفني 60 
ألبومًا غنائيًا و38 

فيلمًا سينمائيًا

■ ■ ■

حفالته في جميع 
املراحل كانت تستقطب 

آالف الشباب

■ ■ ■
القصة األبرز في 
حياة »مسلم بابا« 

كانت عشقه للفنانة، 
محترم نور، التي تكبره 
بعشرين عامًا. ونشأت 

العالقة خالل عمل 
سينمائي مشترك، 
وتوطدت عام 1980 
خالل حفلة بمدينة 

مالطية، وفي منتصف 
الثمانينيات أعلنا 

زواجهما الذي استمر 
حتى وفاته

باختصار

نجوى بركات

ــاريــــس« لــتــقــســم فــرنــســا  ــة بــ ــونـ ــومـ ــــرى »كـ ــادت ذكــ ــ عــ
اثنتني، بني من يريد االحتفاء بها وإلقاء الضوء على 
التأثير  دائــــرة  تــجــاوزت  الــتــي  وتــأثــيــراتــهــا  منجزاتها 
ــزءا مـــن تـــاريـــخ الــشــعــب  ــ ـــي، واالعــــتــــراف بــهــا جـ

ّ
املـــحـــل

الفرنسي، ومــن ال يــرى فيها ســوى مرحلة وحشية، 
املدينة،  إدارة  الفقراء  »الــرعــاع«  استلم خاللها  دموية، 
لــيــعــيــثــوا فــيــهــا فــوضــى وخـــرابـــا. بــاخــتــصــار، تعتبر 
»كومونة« 1871، الثورة الفرنسية الرابعة التي مّهدت 
للثورات االشتراكية في العالم، ونموذجا وحيدا لقيام 
الــبــرجــوازيــة في  أول ثـــورة اشتراكية راديــكــالــيــة ضــد 
العصر الحديث.  عشية اندالع الثورة الشعبية، كانت 
باريس، بدوائرها العشرين، تعّد نحو مليوني نسمة، 
70% منهم يعملون في القطاعني الصناعي والتجاري 
)900 ألف عامل وأجير، 11 ألف خادم، 45 ألف بّواب، 
.. إلخ(، ناهيك عن سيطرة الوجه الريفّي على املشهد 
الفرنسي عامة. قبل عام تماما، كان نابوليون الثالث 
قد أعلن الحرب على بروسيا، لكنه ما لبث أن استسلم 
بعد أقل من شهرين، لُيصار من ثم إلى اإلعــالن عن 

بــدأت  أيــلــول، حيث  4 سبتمبر/  فــي  الجمهورية  قيام 
األفكار الثورية انتشارها. في يناير/ كانون الثاني من 
العام 1871، وبعد مرور ثالثة أشهر على حصارها 
لبروسيا  باريس  استسلمت  وتركيعها،  وتجويعها 
 تؤيد التفاوض مع 

ٌ
لت حكومة

ّ
ك

ُ
بقيادة بسمارك، وش

الرضوخ بعد كل  الثائر رفض  الشعب  أن  بيد  العدو. 
التضحيات التي بذلها، فاستولى في 18 مارس/ آذار 
الهرب  على  الحكومة  ُمجبرا  الحكومية،  املباني  على 
إلــى فــرســاي. وقــد انضم عــدد كبير مــن أهــل باريس 
إلى الحرس الوطني، بحيث بلغ عديده نحو 350 ألفا، 
اتفاقية  على  ع 

ّ
توق الحكومة، وجعلها  أرعــب  ما  وهــو 

استسالم تمنح أملانيا مقاطعتي األلزاس واللورين. 
آذار، مشى نحو ستة آالف جندي  مـــارس/  وفــي 18 
نــحــو بـــاريـــس، لــلــهــجــوم عــلــى الـــحـــرس الــوطــنــي الـــذي 
الــعــامــالت  تــلــة مــونــمــارتــر، إال أن  زرع مــدافــعــه عــلــى 
الــنــاس مــن خالل  لتنبيه  بــاكــرا أســرعــن  املستيقظات 
الجميع، نساء  الكنيسة هناك، فاشترك  أجــراس  قرع 
ورجــــاال وأطـــفـــاال، مــع الـــحـــرس، فــي مــواجــهــة الــجــنــود 
فكان  الجمهورية«،  تحيا  الدفاع،  خط  »يحيا  هاتفني: 
أن امتنع الجنود عن تنفيذ األوامر بإطالق الرصاص، 

املدينة كلها. وقد  االنتفاضة في  انتشار  إلى  أّدى  ما 
انتخابات بلدية ديمقراطية، فاز فيها  تال ذلك إجــراء 
تسعون عضوا من ممثلي االنتفاضة الذين أعلنوا في 
28 مارس/ آذار قيام »كومونة باريس«، وسط حماسة 

وا ساحة البلدية.  
ّ
مائتي ألف باريسي غط

اجتماعية  جمهورية  ببناء  الــكــومــونــة  أعــضــاء  رغــب 
ـــروا عــن  ــ ــّبـ ــ وديـــمـــقـــراطـــيـــة تــــســــودهــــا املــــــســــــاواة، وعــ
ذلـــك بــخــطــاب مــتــحــّرر، ومـــن خـــالل ديــنــامــيــة ثــوريــة 

لت في إنشاء نواد وجمعيات شعبية 
ّ
استثنائية، تمث

وغرف نقابية، وأيضا في ممارسات ميدانية متعّددة 
العّمال  أيــدي  على  العّمال  »تحرير  إلــى  كانت تصبو 
ــوي فــيــهــا، إذ  ــان لــلــنــســاء حـــضـــور قــ ــ أنــفــســهــم«، وكـ
شــاركــن فــي كــل الــنــضــاالت والتجمعات واملــســيــرات، 
ــن مـــن أكــثــر املــطــالــبــني بــفــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة،  وكـ
الــتــي هي  العلمانية  ــي 

ّ
تــبــن إلـــى  والـــداعـــني، بــاإلجــمــاع، 

الحرية بقدر ما هي املساواة. في مطلع شهر إبريل/ 
نيسان، وبالتآمر مع األملان، انطلق الجيش الفرنسي 
باريس. وفــي مطلع شهر  للهجوم على  من فرساي 
مايو/ أيــار، بــدأت املدافع تــدّك املدينة، قبل أن يدخلها 
تماما  نفسه، ويسيطروا  الشهر  الجنود في 21 من 
عليها بعد أسبوع من االقتتال املستميت في سبيل 
لــكــّن الجيش أجــهــز بوحشيٍة  الــكــومــونــة.  الــدفــاع عــن 
املجازر،  مرتكبا  والــثــوار،  الوطني  الحرس  على  تامٍة 
من دون التمييز بني امــرأة، شيخ أو طفل، حيث لقي 
ورميا  أو  املــتــاريــس  على  حتفهم  آالف  ثمانية  نحو 
بــالــرصــاص الـــحـــّي خـــالل مـــا أطــلــق عــلــيــه »األســـبـــوع 
الدامي«، في حني قتل أعضاء الكومونة املحاصرون 

 ورهبان..
ٌ
نحو 50 رهينة، بينهم قساوسة

150 عامًا على »كومونة« باريس

وأخيرًا

رغب أعضاء الكومونة
ببناء جمهورية 

اجتماعية وديمقراطية 
تسودها المساواة، وعبّروا 

بخطاب متحرّر

الثالثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة
Tuesday 23 March 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


