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الحدث

أسترازينيكا :لقاحنا فعال بنسبة  %79وال يسبب تجلطات
أك ــدت شــركــة «أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» الـبــريـطــانـيــةّ ،أن
لقاحها املـضــاد لـكــورونــا فـعــال بنسبة  79في
امل ــائ ــة لـجـهــة م ـنــع إص ــاب ــة امل ـس ـنــن بــال ــوبــاء وال
ّ
يزيد من خطر تجلط الــدم ،وذلــك بعدما أجرت
املرحلة الثالثة من اختبارات الفاعلية في الواليات
ّ
امل ـت ـحــدة .وقــالــت الـشــركــة إن ــه فـعــال بنسبة 79
فــي املــائــة فــي منع إصــابــات كــورونــا التي تظهر
عليها أعراض في أوساط السكان عمومًا ،بينما
تبلغ نسبة فاعليته  100فــي املــائــة لجهة منع
اإلصــابــة بــدرجــة خـطـيــرة وت ـطــور اإلصــابــة إلــى
درجة تستدعي إدخال املريض إلى املستشفى.

ف ــي اإلطـ ــار نـفـســه ،تـلـقــى ال ـعــام ـلــون ف ــي مـجــال
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ال ـج ــرع ــة األول ـ ـ ــى م ــن ل ـقــاح
«أسترازينيكا» ضمن حملة التطعيم في تايوان،
أمس .وسجل العالم حتى مساء أمس ،أكثر من
 100مـلـيــون و 100أل ــف شـفــاء مــن الـفـيــروس،
ف ـي ـمــا وصـ ــل عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات إلـ ــى ن ـحــو 124
مليونًا و 300ألــف ،والوفيات إلــى نحو مليونني
و 733ألفًا ،بحسب موقع «ورلــد ميترز» .وعلى
صعيد السجال الروسي ـ األوروبــي حول لقاح
«سبوتنيك فــي» ،أعلن وزيــر الصحة الــروســي،
ميخائيل موراشكو (الصورة) ،أمس اإلثننيّ ،أن

خبراء من وكالة األدوية األوروبية ،سيسافرون
إل ــى روس ـي ــا ف ــي ال ـعــاشــر م ــن إب ــري ــل /نـيـســان
املقبل ،فــي مهمة تـهــدف إلــى مراجعة التجارب
الـعـيــاديــة لــروسـيــا الـخــاصــة بـلـقــاح «سبوتنيك
ف ــي» ال ــروس ــي ،غـيــر املــرخــص بـعــد فــي االتـحــاد
األوروب ــي .جاء إعــان موراشكو خالل اجتماع
عـبــر الـفـيــديــو ،مــع الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
ّ
ّ
بوتني .واتهم مصنعو اللقاح الروسي ،مفوض
ال ـس ــوق الــداخ ـل ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ،ت ـيــري بــريـنـتــون،
ّ
ـ»التحيز» بعدما قال ّإن االتحاد األوروبي ليس
ب
في حاجة إلى «سبوتنيك في» .وفي تصريحات

أدلى بها لشبكة «تي إف »1مساء أول من أمس
األح ــد ،أض ــاف برينتون ّأن «ال ــروس يواجهون
صـعــوبــات فــي تصنيعه وسـيـكــون علينا على
األرجح مساعدتهم .إذا احتجنا لتوفير مصنع
أو اثنني لهم لتصنيعه ،فلم ال؟ ّ
لكن األوروبيني هم
األولوية حاليًا»ّ .
ورد صندوق االستثمار املباشر
الروسي ،الذي دعم تطوير «سبوتنيك في» عبر
ً
«تويتر» قائال« :املفوض العزيز برينتون ،توقف
رجاء عن التحيز .يريد األوروبيون لقاحات آمنة
وفاعلة ،وهو ما فشلت حتى اآلن في توفيره».

(فرانس برس ،رويترز)
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بغداد تتحرك السترداد
العراقيين من مخيم الهول

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

ال يزال ملف آالف
العراقيين في مخيم
ّ
يشكل
الهول،
معضلة حقيقية
للعراق ،الذي يبدو
أنه يتجه السترداد
مواطنيه بدفع
وتشجيع أميركيين

مبادرة سعودية
إلنهاء
الحرب اليمنية

بغداد ـ عادل النواب

الحوثيون ال يرون جديدًا
ويؤكدون مواصلة
المحادثات للتوصل إلى اتفاق

للحديث تتمة...

اليمن :انهيار
هدنة كورونا
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 ُس ّجلت أكثر
من ألف إصابة في عدن في األيام
الـ 20األخيرة ،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
واحد ،بل على
مختلفة في وقت ّ
أطراف النزاع أن تخلص الناس من
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 الـ 20مليون دوالر،
الذي رصدته سابقًا لقتل القيادي
الحوثي ،زكريا الشامي ،لصالح
مواجهة كورونا في اليمن ،وأن تقوم
إيران بتهريب شحنة أجهزة تنفس
ً
صناعي عظيمة املدى بدال عن
صواريخ «قدس  »2و«ذو الفقار».

عدن ـ العربي الجديد

ب ـع ــد ت ـص ـع ـيــد ع ـس ـك ــري ك ـب ـي ــر فــي
املعارك والغارات الجوية في اليمن،
وتــوسـيــع ط ـيــران الـتـحــالــف بقيادة
السعودية من رقعة ضرباته لتشمل أهدافًا
ع ـس ـك ــري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي م ـن ــاط ــق ب ـص ـن ـعــاء
ً
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـ ـسـ ــرح ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية الرئيسي في مأرب شرقي البالد،
أعلنت الـسـعــوديــة أمــس اإلثـنــن عــن مـبــادرة
«إلن ـهــاء األزم ــة اليمنية والـتــوصــل إل ــى حل
سياسي شــامــل» ،تتضمن وقــف إط ــاق نار
شامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحالت،
وغيرها من النقاط ،لكن جماعة الحوثيني لم
تـتــأخــر لــإعــان أنـهــا ال تتضمن أي جــديــد،
من دون أن تقفل الباب أمام املبادرات لوقف
الحرب بتأكيدها أنها ستواصل املحادثات
مع الرياض ومسقط وواشنطن في محاولة
للتوصل إلى اتفاق سالم.
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي فيصل
بن فــرحــان ،خــال مؤتمر صحافي عقده في
الــري ــاض بـمـشــاركــة الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي لــدى
اليمن محمد بن سعيد آل جابر ،واملتحدث
الرسمي باسم قوات التحالف تركي املالكي،
عــن مـبــادرة إلنـهــاء األزم ــة اليمنية ،تتضمن
وق ــف إط ــاق ن ــار شــامــل تـحــت مــراقـبــة األمــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وإيـ ـ ـ ـ ــداع ال ـ ـضـ ــرائـ ــب واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـج ـمــرك ـيــة ل ـس ـفــن امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة مــن
م ـي ـنــاء ال ـح ــدي ــدة ف ــي ال ـح ـســاب امل ـش ـتــرك في
البنك املركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق
اسـتــوكـهــولــم ،وف ـتــح م ـطــار صـنـعــاء الــدولــي
لـ ـع ــدد مـ ــن ال ـ ــرح ـ ــات امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ،وب ـ ــدء امل ـ ـشـ ــاورات ب ــن األط ـ ــراف
اليمنية للتوصل إل ــى حــل سـيــاســي لــأزمــة
الـيـمـنـيــة ب ــرع ــاي ــة األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ـن ــاء على
مرجعيات قــرار مجلس األمــن الدولي ،2216

وامل ـ ـبـ ــادرة الـخـلـيـجـيــة وآل ـي ـت ـهــا الـتـنـفـيــذيــة،
ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
ودع ـ ـ ـ ــا ب ـ ــن ف ـ ــرح ـ ــان «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة
وال ـحــوث ـيــن لـلـقـبــول ب ــامل ـب ــادرة ال ـتــي تمنح
ال ـحــوث ـيــن ال ـفــرصــة لـتـحـكـيــم ال ـع ـقــل ووق ــف
ن ــزي ــف ال ـ ــدم ال ـي ـم ـن ــي وم ـع ــال ـج ــة األوض ـ ــاع
اإلنسانية واالقـتـصــاديــة الـتــي يعاني منها
الشعب اليمني وأن يكونوا شركاء في تحقيق
الـســام ،وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني
وحـ ـق ــه ف ــي سـ ـي ــادة واسـ ـتـ ـق ــال وطـ ـن ــه عـلــى
أطماع النظام اإليــرانــي في اليمن واملنطقة،
وأن يعلنوا قبولهم باملبادرة ليتم تنفيذها
تحت إشراف ومراقبة األمم املتحدة» .وجدد
تــأكـيــد ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى «ح ـقـهــا ال ـكــامــل في
الــدفــاع عــن أراضـيـهــا ومواطنيها واملقيمني
ف ـي ـهــا م ــن ال ـه ـج ـمــات املـمـنـهـجــة ال ـت ــي تـقــوم
بها املليشيات الحوثية املدعومة من إيــران
ض ــد األعـ ـي ــان امل ــدن ـي ــة ،وامل ـن ـش ــآت الـحـيــويــة
التي ال تستهدف املقدرات الوطنية للمملكة
فـحـســب ،وإن ـمــا تستهدف عـصــب االقـتـصــاد
العاملي وإمداداته ،وكذلك أمن الطاقة العاملي
واملمرات املائية الدولية» ،مشددًا على «رفض
اململكة التام للتدخالت اإليرانية في املنطقة
واليمن ،فهي السبب الرئيسي في إطالة أمد
األزمــة اليمنية بدعمها ملليشيات الحوثيني
عبر تهريب الصواريخ واألسلحة وتطويرها
وت ــزوي ــده ــم ب ــال ـخـ ـب ــراء ،وخ ــرق ـه ــا لـ ـق ــرارات
مجلس األمن ذات الصلة».
وجــاء الكشف عن املـبــادرة بعد إعــان وزارة
الخارجية األميركية عن اتصال هاتفي بني
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة أن ـتــونــي بلينكن ونـظـيــره
السعودي ،بحثا فيه التعاون إلنهاء الحرب
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن .وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي بـ ـي ــان إن
بلينكن «جــدد تأكيد التزامنا بــدعــم الــدفــاع
عن السعودية ،ونــدد بقوة بالهجمات التي
ن ـفــذت ـهــا ج ـم ــاع ــات مـتـحــالـفــة م ــع إيـ ـ ــران في

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

اإلعالن عن المبادرة
أعقب مباحثات بين
بلينكن وبن فرحان
الحوثيون :فتح المطارات
والموانئ حق ال يجب أن
يستخدم للضغط

املنطقة على األراض ــي السعودية في اآلونــة
األخيرة».
سريعًا ،رحبت الحكومة اليمنية املعترف بها
دوليًا باملبادرة السعودية .وقالت الخارجية
ال ـي ـم ـن ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة «س ـب ــأ»
ال ـتــاب ـعــة لـلـحـكــومــة ،إن ه ــذه املـ ـب ــادرة «أت ــت
اسـتـجــابــة للجهود الــدولـيــة الـهــادفــة إلنـهــاء
ال ـحــرب وامل ـعــانــاة اإلنـســانـيــة ،وه ــي اختبار

ح ـق ـي ـقــي ملـ ــدى رغـ ـب ــة امل ـل ـي ـش ـيــات امل ــدع ــوم ــة
م ــن إيـ ــران بــال ـســام ،واخ ـت ـبــار م ــدى فاعلية
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي امل ـ ـنـ ــادي ب ــإن ـه ــاء ال ـح ــرب
واستئناف املسار السياسي» .وأشــارت إلى
أن «مـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي قــابـلــت ك ــل امل ـب ــادرات
الـســابـقــة بــالـتـعـنــت واملـمــاطـلــة وعـمـلــت على
إطالة وتعميق األزمة اإلنسانية».
فــي املـقــابــل ،لــم يقفل الـحــوثـيــون الـبــاب أمــام
م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ع ــدم
ترحيبهم باملبادرة السعودية .وكتب كبير
امل ـفــاوضــن الـحــوثـيــن ،محمد عـبــد الـســام،
على «تويتر» ،أن «أي مواقف أو مبادرات ال
تلحظ أن الـيـمــن يـتـعــرض ل ـعــدوان وحـصــار
منذ ست سنوات وتفصل الجانب اإلنساني
عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع
الـحـصــار ،فهي غير جــادة وال جديد فيها».
وفــي تصريحات أخ ــرى ،قــال عبد الـســام إن
ال ـحــركــة س ـتــواصــل امل ـحــادثــات مــع الــريــاض
ومـسـقــط وواش ـن ـطــن ف ــي م ـحــاولــة للتوصل
إلــى اتـفــاق ســام .وأض ــاف لوكالة «رويـتــرز»
إن ف ـت ــح امل ـ ـطـ ــارات واملـ ــوانـ ــئ ح ــق إن ـســانــي
ويـجــب أال ُيـسـتـخــدم ك ــأداة ضـغــط .كـمــا دعــا
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ن ـق ـل ـت ـهــا قـ ـن ــاة «املـ ـسـ ـي ــرة»

ال ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـم ــاع ــة ،ال ـس ـع ــودي ــة إل ـ ــى إع ــان
ً
وقــف الحرب ورفــع الحصار ،بــدال من تقديم
أفكار «تم نقاشها مسبقًا» ،معتبرًا محاولة
الــريــاض «ال ـه ــروب مــن اسـتـحـقــاقــات الـحــرب
مـجــرد تسطيح لــأزمــة» .وأض ــاف أن تقديم
ال ـس ـعــوديــة نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـهــا لـيـســت طــرفــا
في الحرب «تسطيح مبالغ فيه وغير دقيق
وال يــؤدي إلــى نجاح على اإلط ــاق» ،مجددا
موقف جماعته الثابت برفع الحصار وأن أي
مبادرة ال تلتفت إلى الجانب اإلنساني فهي
غير جادة.
وكان عبد السالم ،قد طالب في تغريدة عبر
«ت ــوي ـت ــر» ق ـبــل اإلع ـ ــان ع ــن امل ـ ـبـ ــادرة« ،دول
العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل
ورفع الحصار بشكل كامل ،وضرورة الفصل
بــن مــا هــو حــق إنـســانــي كــإعــادة فتح مطار
صـنـعــاء ومـيـنــاء الـحــديــدة بـمــا ال يـكــون ذلــك
خاضعًا لالبتزاز السياسي والعسكري».
وج ـ ــاء ذلـ ــك غ ـ ــداة إع ـ ــان ال ـق ـي ــادي ال ـحــوثــي
ال ـبــارز محمد البخيتي ،اسـتـعــداد جماعته
لـ»وقف كافة عملياتها العسكرية بما في ذلك
الهجمات التي تستهدف العمق السعودي
والتقدم نحو مأرب ،في مقابل أن تعلن دول

ال ـت ـح ــال ــف ،وقـ ــف الـ ـح ــرب ورف ـ ــع ال ـح ـص ــار»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن الـ ـك ــرة ف ــي م ـل ـعــب ال ـس ـعــوديــة
وأميركا .وأشار البخيتي ،في تغريدات على
«تويتر» ،إلى أن «رؤية أميركا للسالم تعني
االسـتـســام» ،ألنها تطالب بوقف العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة م ــن ط ـ ــرف واحـ ـ ــد م ــع اس ـت ـم ــرار
الحصار .واعتبر أن الرؤية األميركية ترفض
رؤية جماعة الحوثيني ،والتي تقضي بوقف
العمليات العسكرية من قبل الطرفني وبشكل
متزامن ورفع الحصار الذي يعد أكثر ضررًا
على الشعب من الحرب نفسها .وشــدد على
أن رفــض دول التحالف ملـبــدأ وقــف األعـمــال
العدائية مــن الطرفني وبشكل متزامن وفي
كل الجبهات «يثبت عدم جدية مزاعمها في
تحقيق السالم».
أمــا ميدانيًا ،فــأفــادت وكــالــة «سـبــأ» التابعة
لـلـحـكــومــة ب ــأن ال ـحــوث ـيــن ت ـك ـ ّـب ــدوا خـســائــر
بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش وطيران
التحالف غرب مأرب أمس .وذكرت الوكالة أن
الجيش كسر هجمات شنها الحوثيون في
جـبـهـتــي ه ـيــان وامل ـش ـجــح ،وان ـت ـهــت بمقتل
أك ـثــر م ــن  30ع ـن ـص ـرًا م ــن مـلـيـشـيــا الـحــوثــي
وجرح العشرات.

ك ـشــف م ـس ــؤول ع ــراق ــي ،أم ــس اإلث ـنــن،
عـ ــن حـ ـ ـ ــراك ج ــدي ــد ل ـح ـس ــم مـ ـل ــف آالف
العراقيني املوجودين في مخيم الهول
الـســوري ،بدفع وتشجيع مــن الــواليــات
املتحدة األميركية ،يقضي بنقلهم إلى
داخل العراق وتوزيعهم على مخيمات
ضخمة بعيدة عن املدن ،وتأسيس لجنة
ق ـضــائ ـيــة خ ــاص ــة تـتـعـلــق بــامل ـتــورطــن
منهم في أعمال إرهابية ،والعمل على
تــأه ـيــل األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء م ــن عــائــات
مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ال ــذيــن ق ـضــوا خــال
املعارك أو تم اعتقالهم داخل العراق أو
في الجانب السوري .يأتي ذلك بعد أيام
قـلـيـلــة مــن تـصــريـحــات ملـسـتـشــار األمــن
الوطني العراقي ،قاسم األعرجي ،عقب
لقائه السفير األميركي في بغداد ماثيو
تولر ،حذر فيها من األوضاع في مخيم
الـ ـه ــول ال ـ ـسـ ــوري ،م ـت ـحــدثــا ع ــن وج ــود
 20ألــف طفل عــراقــي داخــل هــذا املخيم،
معتبرًا أن هؤالء «سيصبحون دواعش
ويشكلون خطرًا على العراق واملنطقة،
ّ
إن ل ــم ي ـت ـكــاتــف ال ـج ـم ـيــع م ــن أجـ ــل حــل
ه ــذه املـشـكـلــة ال ـت ــي ت ـه ــدد أم ــن ال ـع ــراق
واملنطقة».
وتعقيبًا عـلــى ه ــذه الـتـصــريـحــات ،قــال
م ـســؤول عــراقــي فــي مـسـتـشــاريــة األمــن
الوطني ،طلب عدم ذكر اسمه ،لـ«العربي
الجديد» ،إن هناك حراكًا جديًا من أجل
ح ـس ــم م ـص ـيــر ال ـع ــراق ـي ــن امل ــوج ــودي ــن
فــي مخيم الـهــول ،والسيناريو الحالي
هــو إعــادت ـهــم إل ــى ال ـع ــراق بـعــد تجهيز
مخيمات خاصة لهم في صحراء األنبار
وبادية نينوى ،وقد يتم اختيار مناطق
أخ ــرى أيـضــا ،إذ لــن يتم تجميعهم في
مـ ـك ــان واحـ ـ ــد ب ـس ـبــب ع ــدده ــم ال ـك ـب ـيــر.
وأضـ ـ ــاف أن ه ـن ــاك ض ـغــوطــا م ــن األم ــم
امل ـت ـحــدة وال ـجــانــب األم ـيــركــي م ــن أجــل
أن يستعيد العراق مواطنيه على غرار
مــا فعلته دول أخـ ــرى ،ك ــون الـعــراقـيــن
ف ــي مـخـيــم ال ـه ــول األك ـب ــر عـ ــددًا وهـنــاك
عبء يقع على إدارة املخيم .كما أن بقاء
املخيم على هــذه الحالة يفاقم مشكلة
التطرف والتكفير ليتحول األطفال إلى

ضغوط من واشنطن
واألمم المتحدة
إلعادة العراقيين

مشكلة أخ ــرى كبيرة .وكـشــف املـســؤول
عن زيارة غير معلنة أجراها مسؤولون
ع ــراقـ ـي ــون أم ـن ـي ــون إلـ ــى م ـخ ـيــم ال ـه ــول
الـســوري قبل أيــام مــن أجــل االط ــاع عن
ق ــرب عـلــى األوض ـ ــاع ه ـنــاك وع ـلــى عــدد
ال ـعــراق ـيــن امل ــوج ــودي ــن َ ف ــي امل ـخ ـيــم من
ً
نساء ورجال وأطفال وفهم امللف كامال
لرسم تصور رسمي عن كيفية التعامل
م ـع ـهــم ،خ ـصــوصــا أن ه ـن ــاك مـطـلــوبــن
ل ـل ـق ـض ــاء وس ـ ـي ـ ـعـ ــادون لـ ـلـ ـع ــراق لـتـتــم
محاكمتهم ،في الوقت الذي ُ
سينقل فيه
أس ــر مسلحي التنظيم إل ــى مخيمات،
مـضـيـفــا «ك ـمــا أن ه ـنــاك أسـ ـرًا أخ ــرى ال
ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ــداع ــش ل ـك ــن ان ـت ـق ـلــت إل ــى
ســوريــة خــال فـتــرة استباحة الـحــدود،
ومنها من كان يقصد اللجوء إلى تركيا
فــي مــا ب ـعــد ،وأخـ ــرى انـتـقـلــت هــربــا من
امل ـعــارك ،كما تفيد التحقيقات معها».
وتــابــع امل ـســؤول أن إي ـقــاف بـنــاء مخيم
العملة في نينوى العام املاضي ،والذي
كـ ــان مـ ـق ــررًا أن ي ـك ــون م ـك ــان اس ـت ـق ـبــال
لـسـكــان مـخـيــم ال ـه ــول ،حـصــل ألسـبــاب
أمنية ولقربه من املناطق السكنية في
بـلــدة زم ــار ،وال ـتــوجــه حــالـيــا هــو لبناء
مخيمات بعيدة عن املدن ،مؤكدًا أن «ال
مفر من قبول العراق استقبال العراقيني
املوجودين هناك في كل األحوال».
وكشف مدير ناحية زمــار التابعة إلى
م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى ،أحـ ـم ــد ج ـع ـف ــر ،فــي
تصريحات صحافية فــي وقــت سابق،
أن «الحكومة العراقية قررت وقف خطط
بـنــاء مخيم فــي بـلــدة زم ــار شـمــال غرب
املوصل ،لنقل عائالت عراقية من مخيم
الهول إليه ،بسبب اعتراضات من أهالي
املنطقة».
في السياق ذاته ،قال عضو لجنة األمن
وال ــدف ــاع ف ــي ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي عـبــاس
سروط ،لـ«العربي الجديد» ،إن حكومة
ً
مصطفى الكاظمي «بدأت فعال إجراءات
تـجــاه ملف عــراقـيــي مخيم ال ـهــول ،لكن
ل ـغ ــاي ــة اآلن لـ ــم ي ـت ــم ح ـس ــم مـ ـك ــان نـقــل
هـ ــؤالء ،أم ــا اإلره ــاب ـي ــون مـنـهــم فسيتم
نقلهم إلــى السجون بشكل مباشر من
أج ــل مـحــاكـمـتـهــم» .وأض ــاف س ــروط أن
هناك خطة أمنية لتأمني املخيمات التي
سيتم نقل عراقيي الهول إليه ،ملنع أي
تـسـلــل أو فـ ــرار مـنـهــا ،أو حـتــى ح ــدوث
عمليات قتل داخلها كما يجري اآلن في
مخيم الهول بني حني وآخر.
مـقــابــل ذل ــك ،ق ــال عـضــو «ائ ـت ــاف دولــة
القانون» ،الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء
األس ـب ــق نـ ــوري املــال ـكــي ،ال ـنــائــب كــاطــع
الركابي ،لـ«العربي الجديد» ،إن لديهم
«مخاوف حقيقية من تصرف الحكومة
تجاه ملف مخيم الهول ،ألن نقلهم إلى
ال ـع ــراق سـتـكــون فـيــه خ ـط ــورة حقيقية
ً
وه ــم فـعــا ع ـبــارة عــن قنبلة مــوقــوتــة».
واع ـت ـب ــر ال ــرك ــاب ــي أن «ع ـل ــى الـحـكــومــة
ال ـعــراق ـيــة أن تـتـعــامــل بـشـكــل دق ـيــق مع
هذا امللف الخطير بعيدًا عن أي ضغوط
خارجية ،فهذا األمر يتعلق بأمن العراق
واسـتـقــراره ،كما يجب وضــع مخيمات
مؤمنة بشكل كبير وتكون بعيدة جدًا
ع ــن املـ ــدن إذا أق ــدم ــت ب ـغ ــداد ع ـلــى نقل
العراقيني في مخيم الهول إلى األراضي
العراقية».

تصعيد النظام السوري يـصل إلى الحدود التركية
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
أمين العاصي

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

واصلت قوات النظام السوري تصعيدها في
الـشـمــال الـغــربــي مــن ســوريــة ،بـضــوء أخضر
روسي ،لتطاول حملة القصف املدفعي أمس
اإلثنني معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا،
في تصعيد إضافي يؤكد هشاشة التفاهمات
السوري ،بما
الروسية التركية حول الشمال
ّ
بات يهدد بسقوط اتفاق موسكو املوقع بني
الطرفني في حال لم يستطيعا احتواء الوضع.
وعـلــى الــرغــم مــن هــذا التصعيد ،ال ي ــزال من
املستبعد حـصــول تـقـ ّـدم لـقــوات النظام على
األرض ،ملــا لــذلــك مــن تــداعـيــات على مختلف
جبهات القتال الهادئة ،فيما يــرى مراقبون
ف ــي ه ــذه ال ـت ـط ــورات رس ــائ ــل روسـيــة-تــركـيــة
متبادلة ،خصوصًا أن التوترات وصلت إلى
محيط بـلــدة عــن عيسى فــي منطقة شرقي
نهر الفرات الخاضعة.
وواصلت قوات النظام أمس اإلثنني قصفها

على مناطق فــي محافظة إدلــب ومحيطها،
واس ـت ـهــدفــت ف ـج ـرًا بــاملــدفـعـيــة وال ـص ــواري ــخ
مـنــاطــق فــي محيط بـلــدة كـفــر عـمــة فــي ريــف
حلب الغربي ،كما قصفت مناطق في محيط
مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي ،موقعة
أضـ ـ ــرارًا م ــادي ــة ف ــي مـمـتـلـكــات امل ــدن ـي ــن .في
املـقــابــل ،قصفت فصائل املـعــارضــة املسلحة
و«ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» (ج ـب ـه ــة ال ـن ـصــرة
ســاب ـقــا) م ــواق ــع ل ـق ــوات ال ـن ـظــام واملـلـيـشـيــات
التابعة له على محور سهل الغاب في ريف
حماة الشمالي الغربي املتاخم لريف إدلــب
الجنوبي الغربي .وفــي السياق ،أكــد الدفاع
التابع للمعارضة ،في بيان
املدني السوريُ ،
له األحــد ،أن مدنيًا قتل نتيجة غــارات جوية
ً
روسية استهدفت معمال لإلسمنت ومعمل
الـ ـغ ــاز ف ــي أطـ ـ ــراف مــدي ـنــة س ــرم ــدا ،وك ــراج ــا
للشاحنات في منطقة باب الهوى الحدودية
في ريف إدلب الشمالي.
ّ
وع ــل ــق م ـج ـمــع أريـ ـح ــا ال ـت ــرب ــوي ال ـ ـ ــدوام في
املــدارس أمــس اإلثنني «بسبب القصف الذي
تـتـعــرض لــه منطقة أري ـح ــا» ،وف ــق ب ـيــان لــه.
وكــانــت ق ــوات النظام قــد أخــرجــت مستشفى
بلدة األتارب في ريف حلب الشمالي الغربي
عـ ــن الـ ـخ ــدم ــة ع ـق ــب ق ـص ــف أدى إل ـ ــى مـقـتــل
وإصابة العشرات من املدنيني.
ودف ـع ــت ال ـت ـط ــورات امل ـتــاح ـقــة ف ــي الـشـمــال
الـغــربــي مــن س ــوري ــة ،وزارة ال ــدف ــاع التركية
ملطالبة روس ـيــا بكبح التصعيد العسكري
«ع ـلــى الـ ـف ــور» ،ووقـ ــف قـصــف قـ ــوات الـنـظــام
ملناطق في إدلب.
ويــؤكــد الـتـصـعـيــد أن الـتـفــاهـمــات الــروسـيــة
الـتــركـيــة ح ــول ال ـش ـمــال ال ـغــربــي م ــن ســوريــة
وامل ــوثـ ـق ــة فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق م ــوسـ ـك ــو ،امل ـ ـبـ ــرم فــي
م ــارس/آذار مــن الـعــام املــاضــي فــي العاصمة
ال ــروسـ ـي ــة ،ه ـش ــة ،وي ـم ـكــن تـقــويـضـهــا كلما
اخـ ـتـ ـل ــف الـ ـج ــانـ ـب ــان حـ ـ ــول مـ ـس ــائ ــل تـخــص

ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري ب ــرم ـت ــه .وال ي ـم ـكــن ع ــزل
التصعيد في محيط بلدة عني عيسى شرقي
ال ـف ــرات الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة «قـ ــوات ســوريــة
الديمقراطية» (قـســد) ،عما يجري في ريفي
إدل ـ ــب وحـ ـل ــب .وذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة أن
فصائل املعارضة املرتبطة بالجيش التركي
استقدمت تعزيزات إلى مواقعها القريبة من
بـلــدة عــن عـيـســى فــي ري ــف الــرقــة الـشـمــالــي،
م ــا ي ـن ــذر ب ـت ـجــدد ال ـق ـت ــال ع ـلــى هـ ــذه ال ـب ـلــدة
االسـتــراتـيـجـيــة كــونـهــا تـقــع فــي قـلــب منطقة
شــرقــي الـفــرات وتـعــد هــدفــا للجيش التركي.
وكانت «قسد» قد رفضت في الشهر األخير
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي تـسـلـيــم ع ــن عـيـســى إلــى
قــوات النظام بناء على طلب روســي لتفادي
عملية عسكرية تركية واسـعــة لالستحواذ
على البلدة .وتعيد التطورات في ريف إدلب
إلى األذهان محاوالت النظام في الربع األول
مــن ال ـعــام املــاضــي الـتــوغــل أكـثــر فــي الشمال
ً
الـغــربــي مــن ســوريــة وص ــوال إل ــى معبر بــاب
ّ
الـهــوى الـحــدودي مــع تركيا ،والــذي يعد من
املعابر الرئيسية وشريانًا اقتصاديًا هامًا
ملـحــافـظــة إدل ــب ومـحـيـطـهــا .وتـتـمــركــز قــوات
النظام ومليشيات محلية وإيرانية تساندها
على بعد نحو  20كيلومترًا عــن معبر باب
الهوى الـحــدودي .ولكن من املستبعد حاليًا
لجوء قــوات النظام إلــى هــذا الخيار ألن ذلك
يعني انـهـيــار التفاهمات التركية الروسية
بشكل قــد يــؤدي إلــى ان ــزالق جميع األطــراف
إلى أتون صراع دموي جديد.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،اس ـت ـب ـعــد الـ ـقـ ـي ــادي فــي
فصائل املعارضة فــي شمال غربي سورية،
الـعـقـيــد مـصـطـفــى ال ـب ـكــور ،أي ت ـق ـ ّـدم لـقــوات
النظام على األرض في الوقت الراهن ،مضيفًا
في حديث مع «العربي الجديد» أن «الظروف
الــدولـيــة ليست مناسبة لتحريك الجبهات
ال ــراك ــدة» .وح ــول أسـبــاب التصعيد مــن قبل

فوضى رأس العين

قتل  7أشخاص بينهم  4أطفال وجرح  5آخرون ،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
مبنى الشرطة التابعة للمعارضة
وســط رأس العين ،وفــي منزل
يعود لعنصر من فصائل الجيش
الوطني .وأوضحت المصادر أن
قوات الشرطة التابعة للمعارضة
طوقت المكان وجــرى إسعاف
عــدد من الجرحى كانوا تحت
األنقاض.

الـنـظــام والـجــانــب الــروســي ،رأى الـبـكــور أنــه
«يأتي في إطــار رسائل متبادلة بني روسيا
وتــرك ـيــا يــدفــع ال ـســوريــون ثـمـنـهــا» ،مضيفًا
ُ
أن «ن ـظ ــرة إل ــى األح ـ ــداث األخ ـي ــرة تـظـهــر أن
التحرك التركي في محيط عني 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
دخ ــول ال ـط ـيــران ال ــروس ــي األراضـ ــي التركية
حـتــى مــديـنــة الــريـحــانـيــة أث ـنــاء قـصـفــه ريــف
إدل ــب الشمالي األح ــد» .وأع ــرب عــن اعتقاده
بــأن التصعيد «بمثابة رســائــل مــن الجانب
ال ــروس ــي إل ــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي الـ ــذي أعـلــن

رفضه إعطاء الشرعية لالنتخابات الرئاسية
املقبلة في سورية ما لم تكن بــإشــراف األمم
امل ـت ـحــدة وت ـش ـمــل ك ــل ال ـس ــوري ــن» ،مـضـيـفــا:
«مضمون الرسالة أن لروسيا اليد الطولى
في سورية ولن يحصل إال ما تريده» .وتابع
بالقول« :القصف الروسي رسالة للسوريني
في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في
الشمال أنكم لن تكونوا في أمان إال إذا كنتم
تـحــت سـيـطــرة األس ــد ،حـتــى ول ــو كــانــت دول
مـثــل تــركـيــا ضــامـنــا ل ـكــم» .كـمــا أدرج البكور
ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ــروسـ ــي ف ــي سـ ـي ــاق مـ ـح ــاوالت
«رفــع معنويات النظام املتهالك وحاضنته
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة بـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ــوضـ ـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجتماعي الصعب في مناطق سيطرته».

وك ــان الـجــانــب ال ــروس ــي قــد اسـتـفــز الـجــانــب
ال ـت ــرك ــي ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة أك ـث ــر م ــن مــرة
بقصف محطات تكرير بدائية للبترول في
منطقة «درع الفرات» والتي تعد منطقة نفوذ
تركي بال منازع ،ما يؤكد اتساع ّ
الهوة بني
الطرفني حول مختلف القضايا التي تخص
املـلــف ال ـســوري .ويــأتــي التصعيد العسكري
فــي الـشـمــال الـغــربــي مــن ســوريــة مــع اقـتــراب
م ــوع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة ي ـن ــوي ال ـن ـظــام
إجراءها منتصف العام الحالي إلبقاء بشار
األسد في السلطة لسبع سنني مقبلة.
من جهته ،أكــد املحلل السياسي التركي طه
ع ــودة ،فــي حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
ال ـجــانــب ال ـتــركــي ل ــن يـسـمــح ل ـق ــوات الـنـظــام
ً
بــال ـت ـقــدم ف ــي ع ـمــق مـحــافـظــة إدلـ ــب وص ــوال
إلى الحدود السورية التركية ،مشيرًا إلى أن
التطورات املتسارعة التي يشهدها الشمال
ال ـس ــوري ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة «م ــؤشــر كبير
على عــودة التوتر مــن جديد على الــرغــم من
الـتـفــاهـمــات الـتــركـيــة الــروس ـيــة األخ ـي ــرة في
أستانة واملتعلقة بتثبت وقف إطالق النار».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن تـصـعـيــد ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام هو
بإيعاز من روسيا ،مضيفًا« :هذه محاولة من
موسكو للتهرب من االلـتــزام بتعهداتها مع
أنقرة في الجولة األخيرة من مسار أستانة
واملتعلق بإخراج قوات سورية الديمقراطية
مــن منطقة عــن عيسى واملناطق الحدودية
م ــع ت ــرك ـي ــا» .واع ـت ـب ــر أن الـتـصـعـيــد «يـ ّـؤكــد
االنــزعــاج الــروســي من الـغــارات التي شنتها
الـطــائــرات التركية خــال الـيــومــن املاضيني
ضد قوات قسد ومواقع النظام السوري ،ردًا
على استهداف والية كليس في جنوب تركيا
األسـ ـب ــوع املـ ــاضـ ــي» ،مـضـيـفــا أن ال ـخــافــات
التركية الروسية ومراوغة موسكو أسهمتا
بشكل كبير في عــودة التوتر من جديد إلى
املنطقة واملرشح لالرتفاع في األيام املقبلة.
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شرق
غرب
العراق :اعتقال  15عنصرًا
من «داعش»
أعلنت ق ــوات األم ــن الـعــراقـيــة ،أمس
اإلث ـن ــن ،إط ــاح ــة ع ــدد م ــن مسلحي
«داع ــش» فــي عمليتني أمنيتني في
ن ـي ـنــوى وك ــرك ــوك ش ـمــالــي ال ـب ــاد،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع عـمـلـيــة م ـمــاث ـلــة في
صـحــراء األن ـبــار .وأك ــد جـهــاز األمــن
ال ــوط ـن ــي ،اع ـت ـق ــال  11مـسـلـحــا في
مـنــاطــق متفرقة مــن املــوصــل ،فيما
أعلنت شرطة كركوك اعتقال  4من
«داعش» في عملية «نوعية».
(العربي الجديد)
سعيد :تنقصنا في
تونس إرادة وطنية ثابتة

ّ
سعيد
رأى الرئيس التونسي قيس
(الصورة) ،أمس اإلثنني ،أن ال شيء
ي ـن ـق ــص فـ ــي بـ ـ ــاده «سـ ـ ــوى إرادة
وطنية ثابتة وأهــداف ال تتزعزع»،
مضيفًا خالل حضوره إطالق القمر
الصناعي التونسي «تحدي  ،»1أن
هذا املشهد ذكره بالثورة التونسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي «ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
الـخــارجــي كما تخلص املسبار من
املحركات التي دفعته إلى السماء».
وأضاف ّ
سعيد 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
أع ــرب ــت وزارة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة
الروسية ،أمــس اإلثنني ،عن أسفها
ألن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة لـ ــم ت ــؤي ــد
اقـ ـت ــراح الــرئ ـيــس فــادي ـم ـيــر بــوتــن
إج ــراء مـحــادثــات عـبــر الـفـيــديــو مع
نظيره األميركي جو بايدن في 19
أو  22مارس /آذار الحالي .وانتقدت
ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـي ــان «إهـ ـ ـ ــدار فــرصــة
أخ ــرى إلي ـجــاد سبيل لـلـخــروج من
جمود العالقات الروسية األميركية
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـب ـب ــت فـ ـي ــه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن»،
محملة املسؤولية عن ذلك بالكامل
للواليات املتحدة.
(رويترز)
الجزائر :ألف قائمة
مرشحة لالنتخابات
المبكرة
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
لــان ـت ـخــابــات ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،أمــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،عـ ــن وج ـ ـ ــود أل ـ ــف قــائ ـمــة
م ــرشـ ـح ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـبـ ـك ــرة
املقررة في يونيو /حزيران املقبل،
بعد أن تم البدء بسحب استمارات
الترشح واكتتاب التوقيعات على
مـسـتــوى ال ــوالي ــات الـ ــ 58واملـنــاطــق
األرب ـ ــع ف ــي الـ ـخ ــارج .وقـ ــال رئـيــس
الـهـيـئــة مـحـمــد ش ــرف ــي ،إن حــوالــي
 680استمارة ترشيح تـ ّـم سحبها
من قبل  49من األحزاب السياسية،
إض ــاف ــة إل ــى  300اس ـت ـمــارة أخ ــرى
مل ــرشـ ـح ــن ف ـ ــي ق ـ ــوائ ـ ــم م ـس ـت ـق ـلــة،
مـعـتـبـرًا ذل ــك «م ــؤش ــرا ج ـيــدا على
اإلقبال والتنافس».
(العربي الجديد)
بوالرد يدافع عن
تجسسه لـ«الموساد»

دافـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاس ـ ـ ــوس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
ل ـ ـصـ ــالـ ــح إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،جـ ــونـ ــاثـ ــان
ب ـ ـ ــوالرد (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،الـ ـ ــذي سـجــن
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة  30عــامــا،
عــن تجسسه لـصــالــح «امل ــوس ــاد»،
م ـض ـي ـف ــا ل ـص ـح ـي ـف ــة «يـ ـس ــرائـ ـي ــل
هيوم» ،أن أميركا «طعنت إسرائيل
ف ــي ظ ـه ــره ــا» ع ـب ــر ح ــرم ــان ـه ــا مــن
مـعـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاريــة .وأض ــاف
بوالرد في املقابلة التي هي األولى
لــه مـنــذ وصــولــه إلــى إســرائـيــل في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي،
أنـ ـ ــه لـ ــم يـ ـك ــن لـ ــه خـ ـ ـي ـ ــارات أخـ ــرى
خ ــال عـمـلــه كـمـحـلــل اسـتـخـبــاري
في البحرية األميركية ،معتبرًا أن
التهديدات إلسرائيل كانت ّ
جدية.
(أسوشييتد برس)
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تقرير

يتوجه اإلسرائيليون اليوم الثالثاء لالقتراع في رابع انتخابات تجرى خالل
عامين ،في ظل شبه تعادل بين معسكر بنيامين نتنياهو والفريق
المعارض له ،وهو ما يجعل خيار الذهاب إلى انتخابات خامسة غير
مستبعد ،في حال الفشل بالحصول على أكثرية لتشكيل الحكومة

الخان األحمر ترفض الترحيل

مسلسل التهجير الفلسطيني

االنتخابات
اإلسرائيلية

يسعى االحتالل
اإلسرائيلي إلى الضغط
على سكان قرية الخان
األحمر لتهجيرها،
مقدمًا سلسلة
اقتراحات في هذا
الصدد

القدس المحتلة ـ محمد محسن

سباق التطرف
بين نتنياهو وخصومه

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تـنـطـلــق ف ــي ال ـســاب ـعــة م ــن صـبــاح
اليوم الثالثاء عملية االقـتــراع في
ان ـت ـخــابــات عــامــة هــي الــراب ـعــة في
إسرائيل ،منذ أن حل رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو حكومته الثالثة في ديسمبر/كانون
األول  2018السـتـبــاق التحقيقات الجنائية
ضـ ــده ،وف ــي م ـحــاولــة لـتـشــريــع ق ــان ــون يمنع
محاكمة رئـيــس حـكــومــة مــا دام فــي منصبه.
ح ــاول نتنياهو خــال ثــاث مـعــارك متتالية
بني إبريل/نيسان  2019وم ــارس/آذار ،2020
ّ
الــوصــول إل ــى حـكــومــة يـمــن مستقرة تمكنه
م ــن إلـ ـغ ــاء امل ـل ــف ال ـق ـض ــائ ــي ض ـ ــده ،ل ـك ــن بــا
فائدة ،وفشل مرتني في تشكيل حكومة يمني
ّ
مـتـجــانـســة ،لـكـنــه تـمــكــن عـلــى الــرغــم مــن عــدم
حصوله على أغلبية  61صوتًا من أصل 120
في الكنيست ،من تشكيل الحكومة الحالية،
ب ـف ـعــل انـ ـس ــاخ زع ـي ــم حـ ــزب «ك ــاح ــول ل ـفــان»
الـجـنــرال بني غانتس عــن تحالفه مــع حزبي
«يـ ـي ــش ع ـت ـي ــد» و«تـ ـيـ ـل ــم» ،وذهـ ـ ــاب غــان ـتــس
بالتوصية التي حصل عليها ،أيضًا بفضل
توصية من القائمة املشتركة لألحزاب العربية
لتشكيل حكومة برئاسته ،نحو حكومة وحدة
وطـنـيــة ،عـلــى أس ــاس الـتـنــاوب فــي الـحـكــم مع
نتنياهو.
ال ـيــوم ،يتوجه اإلســرائـيـلـيــون إلــى انتخابات
رابـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع ن ـس ـب ــة اإلص ـ ــاب ـ ــات
بفيروس كــورونــا ،بفعل حملة التلقيح التي
قادها نتنياهو ،وهو ما قد يصب في نهاية
املطاف في صالحه ،وسط توقع استطالعات
الرأي استمرار حالة التعادل التام بني معسكر
نتنياهو وبني معسكر األحزاب املناهضة له،
مــن جـهــة ،وحــالــة مــن الــام ـبــاالة وال ـيــأس من
إح ــداث تغيير قــد تنعكس سلبًا عـلــى نسبة
ت ـصــويــت مـنـخـفـضــة م ـق ــارن ــة بــاالن ـت ـخــابــات
األخيرة التي بلغت نسبة التصويت فيها 72
في املائة ،من جهة أخرى.
 6ماليين ناخب

ت ـش ـيــر م ـع ـط ـيــات دائ ـ ـ ــرة اإلح ـ ـصـ ــاء امل ــرك ــزي ــة
اإلسرائيلية إلى أن عدد الناخبني من أصحاب
حق االقتراع من اإلسرائيليني املقيمني بشكل
دائم هو  6ماليني شخص ،بينما يظهر سجل

الناخبني لوزارة الداخلية  6.6ماليني شخص
مــن أصـحــاب حــق االق ـتــراع ممن هــم فــوق سن
 18ع ــام ــا .لـكــن االن ـت ـخــابــات ال ـثــاثــة األخ ـيــرة
أظـهــرت أن نسبة التصويت فــي إســرائـيــل لم
تـتـجــاوز الـ ــ 72فــي املــائــة مــن مجمل أصـحــاب
حق االقتراع.
وتـ ـب ــدأ ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ال ـســاب ـعــة
ص ـبــاحــا لـتـقـفــل ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع امل ــوزع ــة
ً
على  12500مــركــز اق ـتــراع فــي الـعــاشــرة ليال.
أم ــا الـنـتــائــج األول ـي ــة لــانـتـخــابــات فسيكون
ب ــاإلم ـك ــان ب ــدء ن ـشــرهــا م ـســاء ال ـخ ـم ـيــس ،في
ُ
ح ــن ســتـعـلــن الـنـتــائــج الــرسـمـيــة والـنـهــائـيــة
بعد ثمانية أيام ،في الـ 31من الشهر الحالي.
بعد ذلك يبدأ الرئيس اإلسرائيلي بمشاورات
مع قــادة األح ــزاب املختلفة لتقديم مرشحهم
لتشكيل الحكومة ،شرط أن ينال على توصية
من  61نائبًا من أصل  120نائبًا في الكنيست،
ُ
ُ
ويمنح بــدايــة مهلة  28يــومــا ،تـمــدد  12يومًا
إضافية ،قبل أن ينقل الرئيس التكليف ملرشح
آخـ ــر ف ــي حـ ــال ف ـشــل امل ـك ـلــف األول بـتـشـكـيــل
حكومة.
وأعـلـنــت الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة أنـهــا ستنشر
الـيــوم الـثــاثــاء  20ألــف شرطي لتأمني مراكز
االقتراع الـ ،12500وذلك لضمان سير العملية
االنـتـخــابـيــة بشكل سليم مــن دون أي أعـمــال
ّ
مخلة بالنظام أو م ـحــاوالت لتشويش سير
العملية االنتخابية .ونقلت مواقع إسرائيلية
مختلفة ،بينها صحيفة «هآرتس» ،أن الشرطة
تخشى من محاوالت تزوير في أكثر من 400
مــركــز اق ـتــراع ،وم ـحــاوالت للتأثير على سير
االنتخابات في املراكز الخاصة التي يتم فيها
ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر خــاصــة لـلـمـصــابــن بـفـيــروس
كورونا ،وتوقعت لجنة االنتخابات املركزية
أن يصل عدد املصابني باملرض والذين يحق
لهم التصويت إلى  50ألف شخص.
ويـنـضــم ه ــذا اإلعـ ــان إل ــى ت ـحــذيــرات مــديــرة
اللجنة أورل ــي عــدســي ،مــن م ـحــاوالت جهات
إسرائيلية ،بينها اليمني املناصر لنتنياهو،
التشكيك في نزاهة لجنة االنتخابات املركزية،
خصوصًا بعد أن رفض مندوب «الليكود» في
اللجنة التصويت لصالح بيان يؤكد نزاهة
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـق ــاض ــي ع ـ ــوزي فـيـغـلـمــان،
بـعــد أن رف ــض األخ ـي ــر ال ـس ـمــاح لــ«الـلـيـكــود»
باستخدام شعار وزارة الصحة في مكافحة

ال يستبعد مراقبون
الذهاب إلى انتخابات
نيابية خامسة
 13قائمة انتخابية لديها
فرصة لتجاوز نسبة
الحسم من أصل 39

ك ـ ــورون ـ ــا «ن ـ ـع ـ ــود ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــاة» ،ف ـ ــي دع ــايـ ـت ــه
االنـتـخــابـيــة ،وتـصــريـحــات رئ ـيــس الكنيست
يــريــف لـفــن ،بــأنــه ال يثق باللجنة ونزاهتها
ّ
بــالـضــرورة ،وهــو ما يذكر برفض «الليكود»
ب ـع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات مـ ـ ــارس م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي
التصديق على نتائج االنتخابات الرسمية.
 39قائمة

مع انتهاء عملية تسجيل القوائم املتنافسة
فــي االن ـت ـخــابــات الـحــالـيــة ،أظ ـهــرت معطيات
لجنة االنتخابات املركزية في إسرائيل أنه تم
تقديم أوراق  39قائمة منافسة في االنتخابات،
لـكــن ف ــرص ال ـفــوز الحقيقية واج ـت ـيــاز نسبة
الحسم املقررة بــ 3.25في املائة من األصــوات،
أي ما يوازي  150ألف صوت ،هي من نصيب
 13قائمة حزبية ،ممثلة اليوم في الكنيست،
ومــوزعــة على معسكرين رئيسيني :معسكر
نتنياهو واملعسكر املناهض له.
املعسكر املــؤيــد لنتنياهو يـتـكـ ّـون بــاألســاس
مــن ح ــزب «الـلـيـكــود» ال ــذي ي ـقــوده نتنياهو،
وهـ ــو أك ـب ــر حـ ــزب ف ــي إس ــرائ ـي ــل وت ـت ــوق ــع لــه
االسـتـطــاعــات  30مـقـعـدًا .ومـعــه فــي املعسكر
نفسه حــزبــا الـحــريــديــم (الـيـهــود األصــولـيــون
األرث ــوذك ــس) «شـ ــاس» و«يـ ـه ــدوت ه ـت ــوراة»،
األول هــو حــزب الـيـهــود الـسـفــارديــم والـثــانــي
تحالف لحزبي حريديم إشكنازيني غربيني.
يـ ـض ــاف ل ـه ـم ــا أيـ ـض ــا حـ ـ ــزب «ه ـت ـس ـي ــون ــوت
ه ــدت ـي ــت» (وي ـع ـن ــي بــال ـعــرب ـيــة الـصـهـيــونـيــة
الدينية) وهــو تحالف لثالثة أحــزاب يمينية

الحدث

دي ـن ـيــة ص ـه ـيــون ـيــة فــاش ـيــة س ـعــى نـتـنـيــاهــو
للربط بينها في تحالف واحــد لضرب حزب
«يـمـيـنــا» الـصـهـيــونــي الــديـنــي االسـتـيـطــانــي،
من جهة ،ومنع حــرق عشرات آالف األصــوات
كانت هــذه األحــزاب بعثرتها في االنتخابات
السابقة بسبب عدم اجتيازها نسبة الحسم،
من جهة أخرى.
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز م ـع ـس ـك ــر ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ــال ـت ـج ــان ــس
ف ــي امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة الـيـمـيـنـيــة ع ـمــومــا،
وباألساس بقبول أركانه والتزامهم بالدخول
إلى حكومة يقودها نتنياهو ورفض املشاركة
فــي أي حكومة أخــرى .وتشير االستطالعات
امل ـتــواتــرة إل ــى أن ه ــذا املـعـسـكــر يحصل على
 49-48م ـق ـع ـدًا ،وه ــو م ــا ال يـكـفــي لـلـحـصــول
على تكليف بتشكيل الحكومة ،لكن املعسكر
ي ــراه ــن ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول إلـ ــى  51م ـق ـع ـدًا مـمــا
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.
أم ــا املـعـسـكــر امل ـنــاهــض لـنـتـنـيــاهــو ،فـيـتـكـ ّـون
بــدوره من خليط من أحــزاب اليمني والوسط
والـيـســار ،ويـضــم هــذا املعسكر :حــزب «ييش
عـتـيــد» بـقـيــادة يئير لبيد وه ــو أكـبــر أح ــزاب
امل ـعــارضــة ويـصـنــف إســرائـيـلـيــا بــن الــوســط
واليمني ،وتقدر قوته ب ــ 20-19مقعدًا ،و«تكفا
حداشاه» الذي أسسه قبل ثالثة أشهر الوزير
ال ـس ــاب ــق غ ــدع ــون س ــاع ــر ب ـع ــد ان ـش ـق ــاق ــه عــن
«الليكود» ،وتراجعت قوته من  20-18مقعدًا
تأسيسه ،إلى
فــي االستطالعات األول ــى بعد
ُ
 10-9في االستطالعات األخـيــرة التي نشرت
نتائجها يــوم الجمعة املــاضــي .كما يبرز في
هــذا املعسكر حــزب «يـمـيـنــا» بـقـيــادة نفتالي

بـيـنــت ،امل ــذك ــور آن ـفــا ،والـ ــذي يـصــر عـلــى عــدم
احتسابه على معسكر نتنياهو ،لكن ال أحد
يجزم بعدم ائتالفه مع نتنياهو تبعًا لنتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وي ــرف ــض هـ ــذا الـ ـح ــزب بـشـكــل
مطلق مثل حــزب «تكفا حــداشــاه» أي تعاون
مــع القوائم العربية ،كما يعلن زعيمه بينت
أنه لن ينضوي تحت ائتالف حكومي برئاسة
يئير لبيد.
ويبرز أيضًا حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان ،ال ــذي ب ــدأ كـحــزب يميني
لـلـمـهــاجــريــن الـ ـ ــروس ،لـكـنــه ك ــرس نـفـســه في
أق ـصــى ال ـي ـمــن ،وه ــو يــرفــع ش ـعــار الـتــرحـيــل
«ال ـتــران ـس ـف ـيــر» .وازدادت قــوتــه م ـنــذ أن قــرر
ب ـعــد ان ـت ـخ ــاب ــات إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان  2019عــدم
االنـ ـضـ ـم ــام ل ـح ـكــومــة م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو ،بـسـبــب
رفضه التعاون مع أحــزاب الحريديم ،وشكل
هذا الرفض املثابر في ثالث معارك متتالية،
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـ ـعـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة ن ـت ـن ـيــاهــو
ومعسكره على تشكيل حكومة يمني ضيقة.
وأيضًا حــزب «كاحول لفان» ،أو ما تبقى من
ه ــذا ال ـح ــزب ب ـق ـيــادة ال ـج ـنــرال بـنــي غــانـتــس،
وت ـ ـق ـ ـ ّـدر قـ ــوتـ ــه ال ـ ـيـ ــوم بـ ــن  5-4مـ ـق ــاع ــد مــع
احـ ـتـ ـم ــاالت بـ ــأال ي ـج ـت ــاز ن ـس ـبــة ال ـح ـس ــم .أم ــا
حـ ــزب «ال ـع ـم ــل» ف ـهــو أحـ ــد ح ــزب ــن يـســاريــن
بقيا في املشهد الحزبي اإلسرائيليُ ،
ويتوقع
ّ
أن يتمكن بفعل انـتـخــاب مـيــراف ميخائيلي
رئيسة له من الحصول على  7-6مقاعد ،وفق
االس ـت ـطــاعــات .وح ــزب «م ـيــرتــس» الـيـســاري
الذي يصارع الجتياز نسبة الحسم .وأخيرًا
ه ـن ــاك ال ـقــائ ـم ـتــان ال ـعــرب ـي ـتــان ،ب ـعــد انـشـقــاق
الحركة اإلسالمية الجنوبية بقيادة منصور
عباس عن القائمة املشتركة لألحزاب العربية،
واتجاهه إلعالن خط سياسي جديد ال يمانع

رصد

لبنان :انهيار مفاوضات الحكومة
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ت ـبــددت اإليـجــابـيــة الـنـسـبـيــة ال ـتــي طـغــت في
األس ـبــوع األخـيــر فــي ملف تشكيل الحكومة
اللبنانية ،بعد إعالن رئيس الحكومة املكلف
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،أم ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،م ــن قـصــر
بعبدا الرئاسي بعد لقائه رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،أن ــه رف ــض تشكيلة قــدمـهــا له
رئـيــس الجمهورية .وق ــال الـحــريــري إن عون
ً
ّ
تتضمن ثلثًا معطال
أرسل له تشكيلة وزارية
لفريقه السياسي ب ــ 18وزي ـرًا أو  20وزي ـرًا أو
 22وزيرًا .وأضاف أن رئيس الجمهورية طلب
ً
التوزيع
منه أن يقترح أسماء للحقائب حسب ّ
الـطــائـفــي وال ـحــزبــي الـتــي سـبــق أن حضرها
ه ــو ،ل ـكــن جـ ــواب ال ـح ــري ــري ك ــان أن «رئ ـيــس
الوزراء املكلف عمله ليس تعبئة أوراق وليس
شغل رئـيــس الجمهورية تشكيل الحكومة،
ّ
ألن الدستور ينص بوضوح على أن الرئيس
املكلف يشكل الحكومة ويضع األسماء ،على
أن يناقش التشكيلة مع رئيس الجمهورية».
وأضـ ــاف ال ـح ــري ــري« :أب ـل ـغــت ع ــون بــاعـتـبــار
رسالته كأنها لــم تكن وأعدتها إليه وبأني
سأحتفظ بنسخة منها لـلـتــاريــخ ،وقـلــت له
إن تشكيلتي بــن يــديــه منذ مــائــة ي ــوم ،وأنــا
جــاهــز ألي اق ـتــراحــات وتـعــديــات بــاألسـمــاء
وال ـح ـق ــائ ــب وس ـ ّـه ـل ــت ال ـح ــل ل ـنــاح ـيــة وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ي ـص ـ ّـر ع ـل ـي ـهــا ل ـك ــن ج ــواب ــه
الواضح (التمسك بـ) الثلث املعطل».
في املقابلّ ،
ردت رئاسة الجمهورية على كالم
ال ـحــريــري ،مـشـيــرة فــي ب ـيــان ت ــاه مستشار
الرئيس ،أنطوان قسطنطني ،إلى أن عون لم

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

أوامر بالقبض على  4ناشطين

الجزائر :مالحقة معارضي الخارج
الجزائر ـ عثمان لحياني

الحريري في بعبدا أمس (حسين بيضون)

يطلب الثلث املعطل ،بل قدم ورقة للحريري
خالية مــن األس ـمــاء على أن يناقشاها معًا.
واعتبرت الرئاسة أن الورقة املنهجية يعرفها
ّ
الحريري جيدًا ،وهو سبق أن شكل حكومتني
عـلــى أســاسـهــا فــي عـهــد ع ــون .واعـتـبــرت أنــه
هذه املرة ،اختلف أسلوبه ،اذ كان يكتفي بكل
زي ــارة للقصر الـجـمـهــوري بتقديم تشكيلة
حـكــومـيــة ف ــي غــالــب األح ـي ــان نــاق ـصــة ،وفــي
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 اإلعــان عن فشل لقاء عون ـ الحريري،

بــوشــر قـطــع الـطــرقــات فــي ع ــدد مــن املـنــاطــق،
وسط عودة االرتفاع في سعر صرف الدوالر
م ـقــابــل ال ـل ـي ــرة .وال ت ــوج ــد ن ـيــة ل ــدى رئـيــس
ّ
الـ ـ ـ ــوزراء امل ـك ــلــف ل ــاع ـت ــذار ع ــن الـتـشـكـيــل ال
سـيـمــا مــع اح ـت ـمــال ب ــروز وس ــاط ــات جــديــدة
 ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد كـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـفــرن ـســي جـ ــان إيـ ــف لـ ــودريـ ــان ،أم ـ ــس ،قبل
اجتماع لــوزراء خارجية االتـحــاد األوروبــي،
ّ
ق ــال ف ـيــه إن «ل ـب ـنــان ع ـلــى وش ــك االن ـه ـي ــار».
وطالب بمناقشة «السبل التي من شأنها أن
تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية
لكي تتحرك ألن اللبنانيني اليوم يعانون من
القلق والخوف».

بدأت السلطات الجزائرية حملة مالحقة جديدة تستهدف جلب ناشطني ومعارضني
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 اإلثنني ،أوامر قبض دولية في حق أربعة من املعارضني املقيمني
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
لحركة «رشـ ــاد» ،الـتــي تأسست فــي ال ـخــارج مــن قبل ق ـيــادات سابقة فــي «الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ» املحظورة منذ م ــارس/آذار  .1992ويقوم زيتوت بشكل يومي
ببث مباشر على «يوتيوب» ،حيث يقدم معلومات عن الجيش واألمن ،وتحليالت
حول الصراع على السلطة .كذلكّ ،
وجه 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  ،2012إذ نجح
في الخروج من البالد عبر تونس بطريقة غير قانونية ،قبل أن يسافر إلى فرنسا.
وفي شهر فبراير/شباط املاضي ،أصــدرت محكمة جزائرية ضده حكمًا بالسجن
سبع سنوات بتهمتي «املساس بسالمة الوحدة الوطنية» و«املساهمة في إضعاف
ال ــروح املعنوية للجيش» مــن خــال تسريب معلومات ونـشــرهــا .وأص ــدر القضاء
في السياق نفسه ،أمر قبض دوليا في حق أمير بوخرس ،وهو ناشط على مواقع
التواصل االجتماعيُ ،يعرف باسم (أمير دي زاد) ،يقيم في فرنسا ،وينشر يوميًا
وثائق ومعلومات سرية تخص األمن والجيش ،ووثائق تخص أنشطة مسؤولني
ورجــال أعمال ،صنف بعضها ضمن خانة االبـتــزاز للحصول على عائدات مالية.
وفي وقت سابق ،أصدرت السلطات الجزائرية أربع إنابات قضائية إلى فرنسا ،كان
آخرها في شهر يونيو/حزيران  ،2020حيث 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.

التعاون مع حكومة بقيادة نتنياهو ودعمها.
انتخابات خامسة؟

في ظل هذه الخريطة للمعسكرين السائدين
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وع ـل ــى ض ــوء ن ـتــائــج ال ـت ـعــادل
بينهما وفــق توقعات استطالعات ال ــرأي ،ال
يستبعد مــراق ـبــون ،وال حـتــى ق ــادة األح ــزاب
أن ـف ـس ـهــم ،أن تـضـطــر إس ــرائ ـي ــل ل ـلــذهــاب إلــى
انتخابات خامسة ،في حــال لم ينجح أي من
املعسكرين بضمان  61نائبًا (من دون النواب
العرب) لتشكيل حكومة يمني ضيقة بقيادة
نتنياهو ،أو حكومة يمني وسط تعتمد مبدأ
ال ـت ـن ــاوب ف ــي ال ـح ـكــم ب ـق ـي ــادة أح ــد خـصــومــه
ال ـث ــاث ف ــي املـعـسـكــر امل ـنــاهــض ل ــه ،وي ـشــارك
فيها حزبا اليسار «العمل» و«ميرتس» كشر
ال بد منه من أجل التخلص من حكم نتنياهو.
ولعله من املفيد اإلشارة إلى أن املعطى األهم
الــذي خرجت فيه االستطالعات اإلسرائيلية
األخيرة ،هو أن  62في املائة من اإلسرائيليني
ال يعتزمون تغيير نمط تصويتهم ،فيما قال
 38فــي املــائــة منهم إنـهــم س ـي ـقــررون فــي يــوم
االن ـت ـخــابــات ،وه ــو مــا يــزيــد مــن حــالــة القلق
لــدى مـعــارضــي نتنياهو ،خـصــوصــا أن فتح
األس ـ ــواق ورفـ ــع ال ـق ـي ــود ال ـت ــي م ـي ــزت ح ــاالت
اإلغ ــاق ،ونـجــاح حملة التطعيم التي قادها
نتنياهو في خفض أعداد املصابني بجائحة
كورونا ،والوعود التي يغدقها نتنياهو بأن
إسرائيل ستكون الدولة األولى التي ستتغلب
ع ـل ــى ال ـج ــائ ـح ــة وت ـض ـع ـه ــا خ ـل ـف ـه ــا ،ع ــوام ــل
ق ــد ت ـخ ــدم نـتـنـيــاهــو ف ــي تـحـصـيــل املـقـعــديــن
ال ــازم ــن ل ــه لـتــأمــن  51مـقـعـدًا ملـعـسـكــره ،ما
سيدفع نفتالي بينت لالنضمام إلى معسكره
وإبقائه في رئاسة الحكومة.

رف ـ ــض م ـم ـث ـلــو الـ ـع ــائ ــات الـ ـب ــدوي ــة فــي
قـ ــريـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــان األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
شـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة امل ـ ـ ـهـ ـ ــددة
ب ــاإلخ ــاء وال ـتــرح ـيــل ،رف ـضــا قــاط ـعــا ما
قيل إنــه مقترح جديد بلوره مسؤولون
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون ،يـ ـقـ ـض ــي بـ ـنـ ـق ــل س ـك ــان
القرية إلى مكان مجاور أوســع ،حسبما
ذكـ ــرت صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»
اإلســرائـيـلـيــة فــي عــددهــا ال ـص ــادر أمــس
اإلثـ ـن ــن .وح ـ ــول م ــوق ــف أه ــال ــي ال ـقــريــة،
ذك ــر املـتـحــدث بــاســم عــائــاتـهــا الـبــدويــة
ـث ل ــ»ال ـع ــرب ــي
ع ـي ــد خ ـم ـي ــس ،فـ ــي حـ ــديـ ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،ب ــأن «ه ــذا االق ـت ــراح مــرفــوض
م ــن ق ـبــل س ـكــان ال ـقــريــة جـمـيـعــا وه ــو ال
يـعـنـيـنــا ،خـصــوصــا أن أحـ ـدًا لــم يبلغنا
بــه ،ولــم نعرف عنه إال من خــال وسائل
اإلعــام فقط» .وأضــاف« :لقد رفضنا في
السابق مخططات مماثلة لنقل وتهجير
سـكــان الـقــريــة إل ــى مـنــاطــق مـثــل فصايل
والنويعمة ،وقبل ذلك إلى منطقة بوابة
الـقــدس عند مكب النفايات ،وعند مقام
النبي موسى ،ومقترحات ملناطق أخرى
وت ــم رفـضـهــا جميعًا .نـحــن بــاقــون هنا،
ولن نرحل من حيث نقيم إال إلى مناطق
سكننا األصلية في النقب التي هجرنا
منها فــي عــام  .»1948ووفـقــا للصحيفة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــإن امل ـك ــان ال ـجــديــد ال ــذي
سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع
الحالي ،ويفصل بينها الشارع الرئيسي.
وتقع القرية في مناطق «ج» بني القدس
ّ
املحتلتنيّ .
وادعــت الصحيفة أن
وأريحا
ُ
مـقـتــرح الـتـســويــة ن ـقــل إل ــى أه ــال ــي قــريــة
الخان األحمر لبحثه ،وفي حال املوافقة
ع ـل ـي ــه س ـ ُـي ـن ـق ــل املـ ـقـ ـت ــرح إل ـ ــى امل ـس ـت ــوى
السياسي اإلسرائيلي إلق ــراره .يذكر أن
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة أص ــدرت

يسعى االحتالل لبناء
مطار دولي في
منطقة النبي موسى
هدف االحتالل
تنفيذ مخطط «إي »1
االستيطاني

شرق
غرب
السودان :اعتراضات
إثيوبيا على الوساطة
ضعيفة

اعـتـبــر وزي ــر ال ــري وامل ـ ــوارد املــائـيــة
السوداني ياسر عباس (الصورة)،
أم ــس اإلث ـنــن ،أن إثـيــوبـيــا ال تملك
حججًا قوية لالعتراض على مقترح
«ال ــوس ــاط ــة ال ــرب ــاع ـي ــة» ب ـش ــأن سد
الـنـهـضــة .وأضـ ــاف فــي تصريحات
على هامش االحتفال بـ«يوم املياه
العاملي» ،أن «الخرطوم كانت تصر
عـلــى مـنــح فــرصــة ل ـخ ـبــراء االت ـحــاد
األفــري ـقــي لـتـقــريــب وج ـهــات الـنـظــر،
لكن أديس أبابا رفضت ذلك».
(األناضول)

االنتخابات الفلسطينية:
قائمة شبابية لـ«الجبهة
الديمقراطية»
ك ـش ـف ــت «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
لـتـحــريــر فـلـسـطــن» ،أم ــس اإلث ـنــن،
أن  56ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء
قائمتها لــانـتـخــابــات التشريعية
امل ـق ـب ـل ــة بـ ـعـ ـن ــوان «ك ـت ـل ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
الــدي ـم ـقــراطــي» ،م ـمــن ه ــم دون سن
األربعني عامًا .وأكد رئيس القائمة،
األسير املحرر إبراهيم أبــو حجلة،
أن حـ ـ ــوارات الـجـبـهــة مـسـتـمــرة من
أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع
الـقــوى الديمقراطية الفلسطينية،
مشيرًا إلى أنه في حال التوافق على
ت ـلــك ال ـقــائ ـمــة سـتـسـحــب «الـجـبـهــة
الديمقراطية» قائمتها الحالية.
(العربي الجديد)
القدوة يهدد باللجوء
للقضاء ضد عباس
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة
«م ــؤس ـس ــة ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات» نــاصــر
الـقــدوة ،أمــس اإلثنني ،نيته اللجوء
للقضاء الفلسطيني ،للنظر في قرار
الرئيس محمود عـبــاس فصله من
املؤسسة ،وقيام املستشار القانوني
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،عـ ـل ــي مـ ـهـ ـن ــا ،ب ــاإليـ ـع ــاز
ل ـل ـم ـصــارف الـفـلـسـطـيـنـيــة بتغيير
تــوق ـي ـعــه .وقـ ــال الـ ـق ــدوة ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :فــوج ـئــت ب ــإب ــاغ مهنا
املصارف بتغيير التواقيع الخاصة
ب ــامل ــؤسـ ـس ــة ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا تــوق ـي ـعــي
كرئيس مجلس اإلدارة» .وكشف أنه
يــدرس اللجوء إلى القضاء لتغيير
الوضع.
(العربي الجديد)
تركيا :حكم جديد
بالسجن على دميرطاش
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فلسطين

االحتالل يعاقب المالكي
رام اهلل ـ نائلة خليل

ربـطــت إســرائ ـيــل بــن ال ـق ــرار ال ــذي اتـخــذتــه أول أم ــس ،األحـ ــد ،ضــد وزي ــر الـخــارجـيــة
الفلسطيني رياض املالكي والقاضي بسحب بطاقة «عبور كبار الشخصيات» منه،
التي تمنحها لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية واملتعلقة بحرية الحركة والتنقل،
وبــن تحركاته فــي مــا يتعلق باملحكمة الجنائية الــدولـيــة .ونقل موقع «ول ــاه» عن
مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن العقوبات ضد املالكي والتي تقيد حرية حركته،
ج ــاءت فــي أعـقــاب قيادته التحركات الفلسطينية أم ــام املحكمة الجنائية الدولية،
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 مسؤولني كبار في إسرائيل
وتقيد تحركهم .في املقابل ،دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ،أمس اإلثنني،
الخطوة اإلسرائيلية .من جهته ،أكد املالكي في تصريحات إلذاعة «صوت فلسطني»
الرسمية ،أن االحتالل أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود األردنية الفلسطينية
بعد التحقيق معهم ،بأن التعامل مع املحكمة الجنائية الدولية خط أحمر ،وسيتم
تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في التنسيق مع الجنائية الدولية.

تعرض المالكي لمضايقات عقب عودته إلى فلسطين (األناضول)

قـ ــرارًا ب ــإخ ــاء قــريــة ال ـخ ــان األح ـم ــر قبل
ّ
وتوعد رئيس الحكومة
أكثر من عامني،
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،أكثر من
مــرة بإخالئها ،إال أن الـقــرار أثــار غضبًا
فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا.
ّ
ورد نتنياهو ،ووزير األمن بني غانتس،
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ج ـم ـع ـي ــة «ري ـ ـغـ ــاف ـ ـيـ ــم»
االستيطانية ضــد عــدم تهجير وإخــاء
قرية خــان األحـمــر ،بالقول إن السلطات
«سـتـحــاول التوصل إلــى تسوية إلخــاء
ال ـخ ــان األح ـم ــر خ ــال األش ـه ــر ا ّملـقـبـلــة».
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي رد الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـ ــوقـ ـ ــع مــن
رئـيــس مجلس األم ــن الـقــومــي ،مئير بن
شـبــات ،ومساعد وزي ــر الجيش لشؤون
االس ـت ـي ـطــان ،آف ــي روئ ـي ــه ،أن «املـسـتــوى
ال ـس ـيــاســي م ــا زال ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ضـ ــرورة
تنفيذ أوامر الهدم في التجمع السكاني،
وال تـغـيـيــر ف ــي م ــوق ــف ال ـح ـكــومــة بـهــذا
الشأن».
وتعتبر سلطات االحتالل األراضي املقام
عليها التجمع البدوي في الخان األحمر
«أراض ــي دول ــة» ،وتــدعــي أنــه «بـنــي دون
تــرخ ـيــص» .ويـحـيــط بالتجمع ع ــدد من
املستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن
األراضـ ـ ـ ــي ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ـهــا ال ـس ـل ـطــات
اإلسرائيلية لتنفيذ مشروعها االحتاللي
املسمى «إي  .»1ومن شأن تنفيذ عملية
الـ ـه ــدم ل ـق ــريــة الـ ـخ ــان األحـ ـم ــر الـتـمـهـيــد
إلقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس
املـحـتـلــة ع ــن مـحـيـطـهــا ،وت ـق ـســم الـضـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة إل ـ ــى ق ـس ـمــن ب ـم ــا يـ ـ ــؤدي إل ــى
القضاء على خيار «حل الدولتني».
وفي هذا الشأن يرى مدير دائرة الخرائط
ف ــي جـمـعـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـعــرب ـيــة خليل
التفكجي ،أن هدف سلطات االحتالل من
تهجير س ـكــان قــريــة ال ـخــان األح ـمــر هو

تنفيذ مخطط «إي  »1االستيطاني ،الذي
يقضي على الــوحــدة الجغرافية للضفة
الـغــربـيــة ويــربــط املـسـتــوطـنــات بالقدس
ويــوســع مستوطنة «مـعــالـيــه أدوم ـي ــم»،
وااللتفات إلى خطورة املشروع اإلقليمي
األوسع لعام .2050
ويشير تفكجي إلى أن سلطات االحتالل
ت ـس ـعــى ل ـب ـن ــاء أكـ ـب ــر مـ ـط ــار ف ــي مـنـطـقــة
النبي موسى بني القدس وأريحا ويمر
عبره  34مليون مسافر سنويًا .وتطمح
السلطات إلــى رفــع عــدد السياح سنويًا
إل ــى  12مـلـيــون ســائــح سـتـبـنــي لـهــم في
ه ــذه املـنــاطــق ف ـنــادق ومـنــاطــق تـجــاريــة،
باإلضافة إلى منطقة صناعية وغيرها
مـ ــن امل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـت ــي ت ـض ـم ــن ل ـل ـس ـيــاح
التجول من الساحل إلى غور األردن دون
وجود عرب في املنطقة.
وي ــوج ــد ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـم ـت ــدة م ــن بـلــدة
العيزرية شرقي القدس إلى غور األردن
 46ت ـج ـم ـعــا بـ ــدويـ ــا م ـ ـهـ ــددًا بــال ـتــرح ـيــل
القسري .وينتشر هؤالء في أربع مناطق
أســاسـيــة هــي عـنــاتــا ووادي أب ــو هندي
وخ ــان األح ـمــر وال ـج ـبــل ،وي ـقــدر عــددهــم
ب ـن ـح ــو س ـب ـع ــة آالف نـ ـسـ ـم ــة ،وت ــرف ــض
سلطات االح ـتــال االع ـتــراف بوجودهم
فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق وتـ ـسـ ـع ــى ل ـط ــرده ــم
منها .يــذكــر أن ‹اإلدارة املــدنـيــة التابعة
لـجـيــش االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،عــرضــت
في السابق ستة مخططات لبناء مواقع
مـتـقــاربــة ،لتشكل قــريــة جــديــدة بــالـقــرب
مــن منطقة الـنــويـعـمــة ،بــاســم النويعمة
وأب ــو ازح ـي ـمــان فــي أري ـحــا ،لنقل سكان
الـتـجـمـعــات ال ـب ــدوي ــة ال ـت ــي ت ـقــع م ــا بني
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس واألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار إل ـ ـي ـ ـهـ ــا .وب ـح ـس ــب
مكتب األم ــم املـتـحــدة لتنسيق الـشــؤون
اإلن ـس ــان ـيــة ف ــي األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
املحتلة (أوتشا) ،ومتابعات اتحاد لجان
ال ـع ـمــل ال ــزراع ــي ف ــي ه ــات ــن املـنـطـقـتــن،
ف ــإن مـســاحــة املـخـطــط فيهما تـصــل إلــى
 1460دونمًا ،سيتم فيها تجميع 12500
مــن الـبــدو القاطنني فــي الـتــال الشرقية
للقدس بما فيها املعرجات ،وبدو جبع،
وعناتا ،والخان األحمر ،وسطح البحر،
والـنـبــي مــوســى فــي منطقتي الـعـيــزريــة
وال ـن ــوي ـع ـم ــة وازح ـ ـي ـ ـمـ ــان ،ال ـ ـ ــذي يــأتــي
ضـمــن «م ـش ــروع ألـ ــون» ال ــذي تــم طــرحــه
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،لـتـهـجـيــر ك ــل ال ـبــدو
املوجودين في منطقة القدس ،لتحقيق
ما يسمى ببلدية القدس الكبرى ،وإنهاء
الوجود الفلسطيني فيها.
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«العدالة والتنمية» يدعو بنكيران للتراجع

تحذير من مخاطر التطبيع
الرباط ـ عادل نجدي

دع ـ ــا املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـحـ ــزب «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والتنمية» ،قائد االئتالف الحكومي الحالي
في املغرب ،أمس االثنني ،أمينه العام السابق
عبد اإلله بنكيران ،إلى التراجع عن «تجميد
عضويته في الحزب والعودة إلى املساهمة
بفعالية إلى جانب األعضاء اآلخرين».
وقال مجلس الحزب ،في بيان ختامي أصدره
أمــس ،بعد انتهاء دورت ــه االستثنائية التي
ع ـقــدت يــومــي الـسـبــت واألحـ ــد املــاض ـيــن ،إن
دعوته لبنكيران للتراجع عن خطوة تجميد
عضويته تأتي «تقديرًا من املجلس الوطني
ألدوار قـيــادتــه الـتــاريـخـيــة واملــؤس ـســة ،ومــن
منطلق حــرصــه عـلــى صـيــانــة وح ــدة الـحــزب
وتـقــويــة لحمته الــداخ ـل ـيــة» .وك ــان بنكيران
ق ــد أع ـلــن تـجـمـيــد عـضــويـتــه ردًا ع ـلــى إق ــرار
الحكومة التي يقودها حزبه مشروع قانون
االستعماالت املشروعة للقنب الهندي.
وفيما يعيش «العدالة والتنمية» ،املعروف
اختصارًا بـ«البيجيدي» ،على إيقاع خالفات
داخـلـيــة ح ــادة وان ـت ـقــادات لـقـيــادتــه الحالية
بشأن طريقة إدارتـهــا ،وطريقة تعاملها مع
«الهزات» التي ّ
تعرض لها أخيرًا ،خصوصًا
بـعــد تــوقـيــع ات ـفــاق اسـتـئـنــاف ال ـعــاقــات مع
إس ــرائ ـي ــل وإقـ ـ ـ ــرار ال ـح ـكــومــة قــون ـنــة الـقـنــب
الـهـنــدي ،كــان جليًا حــرص املجلس الوطني
عـلــى مـحــاولــة ت ـجــاوز األزمـ ــة الــداخ ـل ـيــة ،من
خــال دع ــوة مناضلي الـحــزب إلــى «التسلح

ب ــاإلي ـج ــاب ـي ــة والـ ـصـ ـب ــر مل ــواصـ ـل ــة ال ـن ـض ــال
والتدافع وااللتفاف حول قيادة ومؤسسات
حــزبـهــم ،لـتـعــزيــز اإلص ــاح وتــوطـيــد تجربة
االنتقال الديمقراطي بالبالد».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أن ـه ــى امل ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي أش ـغــالــه
بـتــأكـيــد رف ـضــه ت ـعــديــل ال ـقــاســم االنـتـخــابــي
(امل ـعــدل ال ــذي يحتسب عـلــى أســاســه تــوزيــع
املـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد) ،وبـ ـ ــإعـ ـ ــان «مـ ــواص ـ ـلـ ــة م ـنــاق ـشــة
الـ ـخـ ـي ــارات امل ـم ـك ـنــة ب ـن ــاء ع ـل ــى م ــا يـسـتـجــد
م ــن مـعـطـيــات ،ومــواص ـلــة ال ـن ـضــال م ــن أجــل
تكريس اإلرادة الشعبية وتوطيد االختيار
الديمقراطي ببالدنا» .كما أبدى «البيجيدي»
تحفظه عـلــى م ـشــروع قــانــون االسـتـعـمــاالت
املشروعة للقنب الهندي ،وهو املشروع الذي
ً
أثـ ــار جـ ــدال داخـ ــل الـ ـح ــزب .م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
جدد املجلس تحذيره من «مخاطر االختراق
التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي
وال ـت ــرب ــوي واالج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي في
امل ـ ـغـ ــرب» ،م ــؤكـ ـدًا «م ــواق ــف الـ ـح ــزب الـثــابـتــة
والــداعـمــة للحقوق املـشــروعــة وغـيــر القابلة
للتصرف للشعب الفلسطيني ،ولكفاحه من
أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة ،وعلى
رأس ـه ــا إقــام ــة دول ـتــه املـسـتـقـلــة وعاصمتها
ال ـقــدس» .وبـخـصــوص الـتــوتــر على الـحــدود
مع الجزائر على خلفية ما بات يعرف بأزمة
الـعــرجــة ،نــدد «الـعــدالــة والتنمية» بـقــوة بما
سماه «العمل االستفزازي الذي أقدمت عليه
السلطات الجزائرية» ،داعيًا إلى التعامل مع
هذا القرار «بالحزم والحكمة».

قـضــت محكمة بــاقــركــوي األصـيـلــة
الـ ــ 46فــي إسـطـنـبــول ،أمــس االثـنــن،
بالسجن  3سـنــوات ونصف السنة
على الزعيم املشارك السابق لحزب
«ال ـش ـعــوب الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ال ـكــردي
املعارض ،صالح الدين دميرطاش،
بتهمة إهــانــة الــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغان (الصورة) ورئيس الوزراء
أح ـم ــد داود أوغـ ـل ــو .وج ـ ــاء ال ـق ــرار
ب ـعــد رف ــع دعـ ــوى قـضــائـيــة بــإغــاق
ال ـ ـحـ ــزب ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أم ــام
املحكمة الدستورية العليا ،وطــرد
أح ــد ن ــواب ــه ،وتـنـظـيــم م ــذك ــرة لــرفــع
ً
الحصانة عــن نــواب آخــريــن ،فضال
عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــال عـ ـ ــدد مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــه
وقيادييه.
(العربي الجديد)

كشمير :الجيش الهندي
يقتل  4مسلحين
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات فـ ـ ــي ال ـش ـط ــر
الهندي من إقليم كشمير املتنازع
عليه مــع بــاكـسـتــان ،أمــس اإلثـنــن،
مقتل أرب ـعــة أش ـخــاص يشتبه في
كــون ـهــم م ـت ـمــرديــن ع ـلــى ي ــد ق ــوات
الحكومة خالل مداهمة ليلية على
قرية شوبيان ،والتي شهدت أيضا
إصابة جندي .وأفاد املفتش العام
ف ـي ـج ــاري كـ ــومـ ــار ،بـ ــأن املـسـلـحــن
ق ـت ـلــوا ف ــي ت ـب ــادل إطـ ــاق ن ــار بعد
رفضهم االستسالم ،كما عثر على
ب ـن ــدق ـي ــة وأربـ ـ ـع ـ ــة مـ ـس ــدس ــات فــي
املكان.
(أسوشييتد برس)
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رصد

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»

اقتحام
الكونغرس

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

اتهامات بالتحريض على
الفتنة تالحق المتورطين

سوابق تاريخية

واشنطن ـ العربي الجديد

عام  ،2010أدين 9
أشخاص من مليشيا
«هوتاري» المسيحية
بـ«التحريض على الفتنة»،
ومحاولة قتل ضباط
من قوات إنفاذ القانون
في  3واليات ،بما
فيها ميشيغن ،مركز
المليشيا .وفي ،1954
أدين  19شخصًا من حزب
بورتوريكو القومي
بالتهمة ذاتها ،في
اقتحام للكونغرس أصيب
خالله  5من أعضائه.

فيما ال يــزال الكونغرس األميركي
مـنـقـسـمــا ح ــول «ج ـن ــس املــائ ـكــة»،
ُ
وي ــؤخ ــذ عـلـيــه بـحـســب املـتــابـعــن،
وف ــي اإلع ـ ــام األم ـي ــرك ــي ،ع ــدم الـ ـق ــدرة على
ال ـت ـعــاطــي «وط ـن ـي ــا» م ــع أح ـ ــداث  6يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،2021امل ـت ـم ـث ـلــة بــاقـتـحــام
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر
الكونغرس فــي واشـنـطــن ،لعرقلة تنصيب
جو بايدن رئيسًا ،يتجه القضاء األميركي
إلى تشديد اإلدانات التي تصدر تباعًا بحق
حــوالــي  400شخص اعتقلوا إثــر الـحــادثــة.
الذين
ويرجح أن يدان الكثير من املتورطني ّ
رفعت وزارة العدل بالفعل دعــاوى بحقهم،
بتهمة التحريض على الفتنة .وقلما ذهبت
وزارة ال ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة ف ــي ت ــاري ــخ الـبــاد
إلى استدعاء تهمة التحريض على الفتنة،
بحق مــواطـنــن .ولـكــن ،كما ذكــر مــوقــع «لو

فير بلوغ» في  20يناير املاضي ،فإن «ذهاب
الوزارة إلدانة مشاغبي يناير  2021بالعمل
ع ـل ــى إح ـ ـ ــداث ف ـت ـن ــة ،أو ت ــوج ـي ــه أي تـهـمــة
سياسية أخ ــرى إلـيـهــم ،سيبعث بالرسالة
األقــوى حــول خطورة التصرف الــذي وقــع».
وبــالـفـعــل ،فـقــد أك ــد املــدعــي ال ـعــام بــالــوكــالــة
عــن مقاطعة كولومبيا (منطقة واشنطن)
مايكل شـيــرويــن ،فــي مقابلة لبرنامج ّ«60
دق ـي ـقــة» ع ـلــى ق ـن ــاة «س ــي ب ــي أس» ،وبــثــت
أول مـ ــن أمـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ــد ،أن «األدلـ ـ ـ ـ ــة بـلـغــت
العتبة التي تسمح بــإدانــة بعض املتهمني
بالتحريض على الـفـتـنــة» .ويمثل «التآمر
إلحـ ـ ــداث ف ـت ـنــة» جــري ـمــة ب ـمــوجــب ال ـقــانــون
األمـيــركــي .ويـقــول البند  2384مــن القانون
رق ـ ــم  ،18إن األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـت ــآم ــرون
ملعارضة السلطات بالقوة أو يستخدمون
القوة لعرقلة أو منع أو تأخير تنفيذ قانون
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،أو يـسـتـخــدمــون الـقــوة
الحـ ـت ــال أو ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى أي م ـق ــر مـلــك

للدولة ،يمكن إدانتهم بهذه التهمة ،ويجب
الحكم عليهم بالغرامة أو السجن ليس أكثر
من  20عامًا ،أو االثنني معًا.
وك ــان شـيــرويــن أك ــد فــي يـنــايــر املــاضــي إثــر
ّ
أحــداث الكابيتول ،أن مكتبه «قد شكل قوة
ضاربة ...حيث إن أوامرها النافذة مني هي
لبناء اتهامات بالفتنة ،تتعلق بأشد األفعال
شناعة التي حصلت في الكابيتول» .ولفت
شـيــرويــن أول مــن أم ــس ،إل ــى أن ــه يـمـلــك من
األدل ــة مــا يثبت عـلــى األرج ــح ه ــذه التهمة.
وق ــال «أن ــا أعتقد شخصيًا أن األدل ــة تتجه
نـحــو ذل ــك ،وتـتــوافــق عـلــى األرج ــح مــع هــذه
ال ـع ـن ــاص ــر .أع ـت ـقــد أن ال ــوق ــائ ــع ت ــدع ــم هــذه
االت ـه ــام ــات ،وأنـ ــه كـلـمــا مـضـيـنــا ق ــدم ــا ،فــإن
وقائع إضافية ستدعم ذلك».
وأوضح شيروين في مقابلته ،أنه كان شهد
على الحدث الدامي بتفاصيله منذ أن تسلل
مل ــراق ـب ــة ال ـح ـش ــود امل ــؤي ــدة ل ـت ــرام ــب ،وال ـتــي
تجمعت فــي ذلــك الـيــوم أمــام البيت األبيض
فــي إط ــار ح ــراك «أوق ـف ــوا ســرقــة» انـتـخــابــات
 3نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي .وق ــال:
«الحـظــت وج ــود أن ــاس فــي ألبسة تكتيكية.
كانوا يضعون الخوذ العسكرية ،ويرتدون
سـ ـت ــرات ك ـف ــار (الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة)» ،م ـض ـي ـفــا أن
«ه ــؤالء األش ـخــاص غ ــادروا التجمع بــاكـرًا».

تصل عقوبة اإلدانة
بالفتنة إلى  20عامًا
في السجن
ال يزال التحقيق
جاريًا في دور ترامب
بأحداث الكابيتول

وأك ــد أن وزارة ال ـعــدل دان ــت حـتــى اآلن أكثر
مــن  400ش ـخــص ،مــن بـيـنـهــم امل ـئــات بتهمة
االعتداء على املمتلكات العامة وعلى ضباط
ف ــي ق ــوى األمـ ــن ،مـنـهــم ال ـضــابــط ف ــي شــرطــة
الـكــابـيـتــول بــريــان سيكنيك ال ــذي تــوفــي في
امل ــواج ـه ــات م ــع امل ـشــاغ ـبــن .وكـ ــان سيكنيك
وضابطان آخــران قد تعرضوا للرش بمادة
كيميائية ،لكن الفحص الطبي لم يثبت سبب
وفاته .وأوضح شيروين أنه لهذا السبب ،فإن
اثنني من املتورطني جرى اتهامهما باالعتداء
عــوضــا عــن تنفيذ جريمة قـتــل ،الفـتــا إلــى أن
ح ــوال ــي  10ف ــي امل ــائ ــة ف ـقــط م ــن الـتــوقـيـفــات
ت ـعــاطــت م ــع م ـخ ـط ـطــات ت ــآم ــر أك ـث ــر جــديــة،
ونـفــذتـهــا مـجـمــوعــات م ــن الـيـمــن املـتـطــرف،
م ـن ـهــا «ح ــافـ ـظ ــو الـ ـقـ ـس ــم» و«بـ ـ ـ ـ ــراود ب ــوي ــز»
و«جماعة الثالثة في املائة» (ثري برسنترز).
كما أعاد التأكيد أن املدعني العامني يحققون
فــي سـلــوك تــرامــب ،الفـتــا إلــى أن األخـيــر «من
دون شك كان املغناطيس الذي جذب هؤالء،
ً
لكن السؤال هو ما إذا كــان مسؤوال جنائيًا
ّ
عما حصل .لدينا أشخاص يتابعون ذلك».
وك ـ ــان ـ ــت وزارة ال ـ ـع ـ ــدل ق ـ ــد دان ـ ـ ـ ــت ب ـعــض
املتورطني باالقتحام ،بالتآمر ملنع املصادقة
النهائية على فوز بايدن .وذكرت «واشنطن
بــوســت» ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،أن املــدعــن
العامني وجهوا اتهامات إلى  4قياديني في
جـمــاعــة «ب ــراود بــويــز» اليمينية املتطرفة،
ف ــي  4واليـ ـ ـ ــات ،ب ــال ـت ــآم ــر ل ـس ـحــق ال ـشــرطــة
وعــرقـلــة عـمــل ال ـكــون ـغــرس ،كــاشـفــة بحسب
نــص االتـهــام عــن مـحــادثــات مشفرة جديدة
ـؤالء ،وم ــن بـيـنـهــم «مـتــآمــر
حـصـلــت ب ــن هـ ـ ـ َ
غـيــر م ــدان» ومــوقــوفــان ج ــدي ــدان .وبحسب
النص ،فإن «زاخ ريل (بنسلفانيا) وتشارلز
دونوهو (نيويورك) هما من بني  60آخرين
ت ــواص ـل ــوا ع ـبــر ق ـن ــاة م ـش ـفــرة (أق ـ ـ ــدام على
األرض) ،وناقشوا هدف أحد املتهمني على
األقــل باملضي» في خطة االقتحام .وحصل
التواصل في  5يناير.
ه ــذا املــوضــوع ال ــذي يـمـ ّـس بــاألمــن القومي
األمـيــركــي مــن الــداخــل ،ال ي ــزال قيد املتابعة
من كافة الوكاالت املعنية .وفي هذا اإلطار،
ّ
سلطت «واشـنـطــن بــوســت» ،أمــس ،الضوء،
عـلــى نـظــريــات امل ــؤام ــرة الـتــي تـتـغــذى منها
بعض جماعات اليمني املتطرف ،من الذين
يؤمنون بــدور ترامب في تحقيق انقالبهم
عـلــى املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة ال ـحــاك ـمــة .ومــن
ذلــك ،ما تـ ّـم رصــده في مدينة داالس بوالية
تـكـســاس ،حـيــث ت ـ ّـم تــوجـيــه االت ـهــام إل ــى 19
شـخـصــا بـتـهــم مــرتـبـطــة ب ــأح ــداث  6يـنــايــر،
وه ــو أعـلــى ع ــدد مــن االت ـهــامــات فــي منطقة
واحــدة ،مرتبط باالقتحام .وبحسب مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـف ـي ــدرال ــي «أف ب ــي آي» في
الــواليــة ،فــإن «العديد مــن املشاغبني يأتون
م ــن ال ـت ـيــار املـجـتـمـعــي ال ـغ ــال ــب ،ب ـمــن فيهم
 3ع ـم ــاء ف ــي ق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــارات ،وكــولــونـيــل
م ـت ـقــاعــد ف ــي الـ ـق ــوات ال ـج ــوي ــة ،وع ــام ــل في
قطاع النفط ،وممثل ،وقد دفعوا بخليط من
اإلحباطات ،ومنها الغضب من االنتخابات
الرئاسية ،وأيديولوجية التفوق األبيض،
وأيــديــولــوجـيــة جماعة كيو أن ــون املزعومة
بأن ترامب سينقذ العالم من املتورطني (في
واشنطن) باالتجار بالجنس مع األطفال».
هذه النظريات ،يغذيها أيضًا السياسيون
امل ـحــاف ـظــون وطــائ ـفــة ك ـب ـيــرة م ــن الـكـنــائــس
اإلن ـج ـي ـل ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـل ـت ـقــي تـعـلـيـمــاتـهــا مــع
تأجيج «القومية البيضاء».
ّ
وي ـج ـعــل ك ــل ذل ــك ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة غير
ب ــريـ ـئ ــة م ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـك ــابـ ـيـ ـت ــول .ف ــوس ــط
االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام الـ ـعـ ـمـ ـي ــق بـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن
والديمقراطيني ،ال يــزال أعضاء الكونغرس
مختلفني حول إنشاء لجنة تحقيق خاصة
بــالـحــادثــة ،شبيهة بتلك الـتــي أنـشـئــت إثــر
أحداث  11سبتمبر /أيلول  .2001في األثناء،
أك ـ ــدت رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ف ــي والي ــة
أري ــزون ــا ،ك ــاري ــن فـ ــان ،أن املـجـلــس سيعيد
فــرز أص ــوات االنتخابات فــي الــواليــة يدويًا
بذريعة التدقيق وإع ــادة الثقة في العملية
االنتخابية.

تقرير

كولومبيا ـ فنزويال :توتر حدودي متجدد
ّ
ظل عالقات
في
دبلوماسية مقطوعة
بين الطرفين ،تتدهور
العالقات الفنزويلية ـ
الكولومبية ،خصوصًا
بعد تجدد اشتباك
حدودي ينذر باألسوأ

ش ـهــدت ال ـح ــدود الـكــولــومـبـيــة ـ الـفـنــزويـلـيــة
توترًا ،مساء أول من أمس األحــد ،إثر وقوع
اش ـت ـبــاك بــن الـجـيــش الـفـنــزويـلــي وجـمــاعــة
مـس ـلـحــة ،ل ــم ي ـسـ ّـم ـهــا .وأف ـ ــاد رئ ـي ــس بـلــديــة
أروك ـي ـتــا الـكــولــومـبـيــة ال ـح ــدودي ــة أتليفيار
تــوريــس ،بــأن االشتباك وقــع فــي واليــة أبــور
في جنوب غربي فنزويال.
وأضاف« :استيقظنا على أصوات تفجيرات
ّ
من ســاح الجو الفنزويلي» ،مشيرًا إلــى أن
امل ــواج ـه ــة أس ـف ــرت ع ــن س ـق ــوط «عـ ــدد كبير
مــن الـجــرحــى والـقـتـلــى» .كـمــا أعـلــن الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو عبر التلفزيون
ال ــرس ـم ــي ،أن ال ـج ـيــش اش ـت ـبــك م ــع جـمــاعــة
مسلحة مــن كــولــومـبـيــا ،مــن دون أن يعطي
ً
تـفــاصـيــل إض ــاف ـي ــة .ل ـكــن جـ ـن ــراال فـنــزويـلـيــا
ي ـق ـي ــم فـ ــي املـ ـنـ ـف ــى ،أف ـ ـ ــاد ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
ّ
ب ــرس» ب ــأن الـجـيــش هــاجــم فــي وق ــت سابق
ّ
معسكرًا ملنشقني من «حركة القوات املسلحة
الثورية الكولومبية» (فــارك) .وفي السياق،

أف ــاد م ــادورو بــأن فـنــزويــا «سـتــرد بالقوة»
على أي محاولة لـقــوة النخبة الكولومبية
الـجــديــدة الـتــي تشكلت ملــواجـهــة املتمردين
«الن ـت ـهــاك س ـيــادة ف ـنــزويــا» .وف ــي فـبــرايــر/
ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ــاض ـ ــي ،ه ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ن ـظ ـي ــره
الكولومبي إيفان دوكــي بالقول« :إذا تجرأ
إي ـف ــان دوكـ ــي ع ـلــى مل ــس مـلـيـمـتــر واحـ ــد من
األراضـ ـ ـ ــي ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة س ــأواجـ ـه ــه .ال تـكــن
م ـج ـنــونــا ي ــا إيـ ـف ــان دوكـ ـ ــي .اع ـ ــرف حـ ــدودك
واحـتــرم فـنــزويــا» .وسبق أن اتهم الرئيس
الـكــولــومـبــي ف ـنــزويــا ،فــي فـبــرايــر املــاضــي،
بتوفير «الحماية» للمجموعات التي نأت
بـنـفـسـهــا ع ــن ات ـف ــاق ال ـس ــام الـ ــذي أبـ ــرم في
كــولــومـبـيــا ع ــام  ،2016ووض ــع ح ـدًا للحرب
األهلية التي استمرت لنصف قرن ،وتم نزع
سالح «فارك» بموجبه في العام التالي.
ولهذه األسباب ال تبدو التطورات األخيرة
بني البلدين مفاجئة ،بل هي حصيلة فترة
طويلة من التراكمات السلبية بني الطرفني،
والتي تتمحور أساسًا حول عاملني :تاريخي
وس ـي ــاس ــي .ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،تـ ــرك االس ـت ـع ـمــار
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ألم ـ ـيـ ــركـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة م ـش ــاك ــل
ح ــدودي ــة ج ـ ّـم ــة ،وإحـ ــداهـ ــا ب ــن كــولــومـبـيــا
وفـ ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا .وهـ ـ ــي خ ـ ــاف ـ ــات تـ ـ ـط ـ ــورت إل ــى
صدامات سياسية وعسكرية بني الطرفني،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـعــض املـ ـح ــاوالت لـتــوقـيــع
ُ
ـي ال ـخ ــاف .فــي امل ـقــابــل ،أدت
اتـفــاقـيــات تـنـهـ ّ
الـحــرب التي شنتها «ف ــارك» على الحكومة
الكولومبية ،إلــى تحويل جــزء مــن الـحــدود
إلـ ــى مـنـطـقــة خ ــارج ــة ع ــن الـ ـق ــان ــون ،لــدرجــة
ت ـســاهــل ك ــراك ــاس وب ــوغ ــوت ــا إزاء الـ ـغ ــارات

ّ
شنتها ق ــوات البلدين فــي أراض ــي األخ ــرى،
ّ
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى املـ ـس ــلـ ـح ــن .وعـ ــدا
الحدود البرية ،فإن الخالفات على الحدود
ال ـب ـح ــري ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـخـلـيــج
ف ـنــزويــا ال ـغ ـنــي بــال ـن ـفــط ،جـعـلــت الـطــرفــن
فــي حالة مــن االح ـتــراب السياسي .فنزويال
الغارقة في أزمة اقتصادية قاسية ،ال تنوي
رســم الـحــدود البحرية مــع كولومبيا كــي ال
تخسر ثروتها .في املقابل ،تحتاج كولومبيا
إلى مزيد من األمــوال لتمويل مسار السالم
ال ــداخ ـل ــي امل ـت ـع ـثــر ،ب ـعــدمــا س ـي ـطــرت أمـ ــوال
امل ـخــدرات على اقـتـصــادهــا .وكــل ذلــك يعني
عـمـلـيــا أن اإلشـ ـك ــاالت ال ـح ــدودي ــة مـسـتـمــرة
حتى إشعار آخر.
ف ــي ال ـس ـيــاســة ،ات ـخ ــذت كــولــوم ـب ـيــا مــواقــف

مـ ـتـ ـش ــددة حـ ـي ــال الـ ـحـ ـك ــم الـ ـتـ ـش ــافـ ـي ــزي فــي
فنزويال ،خصوصًا مع خلف هوغو تشافيز،
نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ،وقـ ـطـ ـع ــت الـ ـع ــاق ــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ـع ــه .وس ـع ــت ب ــوغ ــوت ــا إلــى
استغالل اتفاق السالم مع «فارك» عام 2016
ّ
من أجل معالجة وضعية املسلحني ،متهمة
ك ــراك ــاس بــإيــوائ ـهــم ل ـضــرب كــولــوم ـب ـيــا .ثم

مادورو :فنزويال سترد
بالقوة على محاولة
انتهاك سيادتها

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

ات ـخ ــذت مـنـحــى حـ ــادًا م ــع اع ـت ــراف بــوغــوتــا
بسلطة الــرئـيــس املــؤقــت خ ــوان غــوايــدو ،بل
ق ــادت حـمـلــة دبـلــومــاسـيــة ف ــي األمـيــركـيـتــن
ل ـ ـعـ ــزل ن ـ ـظـ ــام مـ ـ ـ ـ ـ ــادورو .بـ ـع ــده ــا ،ســاه ـمــت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـك ــول ــوم ـب ـي ــة ،وفـ ــق اإلدعـ ـ ـ ــاءات
الفنزويلية ،في تسهيل ما ّ
سمتها كركاس
«محاولة غــزو البالد بحرًا» في مايو /أيار
.2020
وس ـب ــق ل ـلــرئ ـيــس ال ـك ــول ــوم ـب ــي أن ذكـ ــر فــي
أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي ،أن ف ـنــزويــا تعمل
للحصول على صواريخ من حليفتها إيران
وتزويد املتمردين الكولومبيني بها .وأوضح
أن «هناك معلومات من وكاالت استخبارات
دولية تعمل معنا ،تظهر أن هناك اهتمامًا
مــن نـظــام نـيـكــوالس مـ ــادورو الــديـكـتــاتــوري
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
املتوسطة والطويلة املــدى من إيــران» .وقال
«لــم تصل بـعــد» ،لكنه أكــد أن «وزي ــر الدفاع
ً
(الفنزويلي) فالديمير بادرينو كان مسؤوال
عن اتصال فنزويال بإيران بشأن الحصول
ع ـل ــى األسـ ـلـ ـح ــة» .وجـ ـ ــدد دوكـ ـ ــي ات ـهــامــاتــه
املتكررة بــأن مــادورو يحمي ويدعم أعضاء
سابقني في جماعة «القوات املسلحة الثورية
الكولومبية» (فــارك) ،الذين يرفضون اتفاق
ال ـســام ال ــذي تــم توقيعه فــي  ،2016وكــذلــك
«مـسـلـحــي جـيــش الـتـحــريــر الــوط ـنــي» .وفــي
س ـب ـتـمـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،أج ـ ــرت ال ـق ــوات
املسلحة الفنزويلية مناورات واسعة ،نشرت
خ ــال ـه ــا  7آالف ج ـن ــدي ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
كولومبيا.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

الحدث
كما كان متوقعًا منذ اجتماع سفراء
دوله األربعاء املاضي في بروكسل،
فـ ـ ــرض االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
اإلثـ ـن ــن ،خ ــال اج ـت ـمــاع لـ ـ ــوزراء خــارجـيـتــه،
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى أربـ ـع ــة م ـس ــؤول ــن صـيـنـيــن
وع ـ ـلـ ــى ه ـي ـئ ــة حـ ـك ــومـ ـي ــة صـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ب ـس ـبــب
«انتهاكات ّ
جدية لحقوق اإلنسان» ضد أقلية
اإلي ـغ ــور املـسـلـمــة فــي مـقــاطـعــة شينجيانغ،
ش ـ ـمـ ــال غـ ــربـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ت ــزامـ ـن ــا م ـ ــع ف ــرض
الــواليــات املتحدة عقوبات أيضًا على اثنني
من املسؤولني األربعة املستهدفني.
وامل ـس ـت ـهــدفــون األرب ـع ــة ف ــي ال ـصــن م ــن قبل
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ه ــم ش ــن مـيـنـغــو ،مــديــر
م ـك ـت ــب األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ووانـ ـ ــغ
جــان ـش ـي ـنــغ ،ن ــائ ــب س ـكــرت ـيــر ل ـج ـنــة ال ـح ــزب
الشيوعي الصيني فــي منطقة شينجيانغ
وسكرتير الحزب في هيئة البناء واإلنتاج في
اإلقليم ،ووانغ مينغشان ،وهو أيضًا مسؤول
بــارز فــي الـحــزب ،فــي اإلقـلـيــم ،بــاإلضــافــة إلى
الرئيس السابق لإلقليم زو هيلني.
أما العقوبات األميركية فشملت كال من شني
مينغو ووانــغ جانشينغ .وعلى الفورّ ،
ردت
بكني باملثل على العقوبات األوروبية ،معلنة
ف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى  10أوروبـ ـي ــن ،بينهم
برملانيون و 4كـيــانــات ،معتبرة أن الخطوة
ً
األوروب ـيــة تجاهها تعد «تــدخــا ســافـرًا في
الـشــؤون الداخلية لـلـبــاد» .حــرب العقوبات
األوروبية – الصينية هذه ،والتي تعد لجهة
بروكسل األول ــى منذ فرضها حظر السالح
على الصني في العام  1989إثــر أحــداث قمع
احـتـجــاجــات م ـيــدان «تـيــانــانـمــن» ،قــد تكون
ف ــات ـح ــة ل ـس ـل ـس ـلــة إض ــافـ ـي ــة مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
املتبادلة بــن الـطــرفــن ،ال سيما مــع تحضر
بــروك ـســل إلج ـ ــراءات أخـ ــرى عـلــى خـلـفـيــة ما
تخطط له بكني لتعديل النظام االنتخابي في
هــونــغ كــونــغ .وج ــاءت العقوبات األوروب ـيــة،
فـيـمــا ت ـع ـقــدت أخ ـي ـرًا م ـســألــة دخـ ــول س ـفــراء
مــن االت ـح ــاد إل ــى شـيـنـجـيــانــغ ،شـمــال غربي
الصني ،حيث تتهم منظمات حقوق اإلنسان
ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــاح ـت ـج ــاز وت ـعــذيــب
وممارسة انتهاكات جسيمة بحق أكثر من
مليون مــواطــن مــن أقلية اإليـغــور ،فــي مراكز
اعتقال .وفيما ّ
كرست الصني نفسها كأكبر
شريك تجاري لالتحاد األوروب ــي ،في العام
 ،2020بـتـبــادل ت ـجــاري ق ـ ّـدر ب ـ ــ 709مـلـيــارات
دوالر ،فــإن هــذه الـعـقــوبــات األوروب ـي ــة ،التي
ش ـم ـلــت أف ـ ـ ـ ــرادًا وكـ ـي ــان ــات م ــن دول أخ ـ ــرى،
ومنها في إريتريا وليبيا وكوريا الشمالية
وم ـي ــان ـم ــار ،ال ت ـ ــزال ف ــي خ ــان ــة «اإلجـ ـ ـ ــراءات
والـ ـتـ ـح ــذي ــرات ال ــرم ــزي ــة» ب ـح ــق ال ـن ـظ ــام فــي
بكني .وينظر العديد من املتابعني إلــى هذه
الخطوة ،كمحاولة للمواءمة بني الضغوط

دشنت أوروبا حرب عقوبات على الصين ،أمس ،بخطوات «رمزية» ،ردًا
على انتهاكاتها ضد اإليغور ،فيما يتوقع أن تكر سبحة العقوبات
ضد بكين ردًا على ممارستها مع تايوان وهونغ كونغ

أوروبا
تعاقب
الصين

بكين ترد بالمثل...
وتدافع عن معسكرات
اعتقال اإليغور

الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا االت ـ ـحـ ــاد
األوروبــي ،والضغوط األميركية كذلك عليه،
مع اتخاذ واشنطن مواقف متدرجة صعودًا
ف ــي ال ـت ـش ــدد تـ ـج ــاه ب ـك ــن وم ــوسـ ـك ــو ،وب ــن
مصالح االتحاد االقتصادية .وتنظر الــدول
األوروب ـي ــة ،ال سيما فــي غــرب أوروب ــا ،بعني
الـحــذر تـجــاه ع ــودة «الـشــراكــة» مــع الــواليــات
املتحدة ما بعد دونالد ترامب ،والتناغم في
العمل املشترك ،حيث تعتبر هذه العقوبات
تجاه الصني ،خطوة إلى األمــام ملالقاة إدارة
جــو ب ــاي ــدن ،بـعــدمــا ك ــان املــوقــف «ال ـعــدائــي»
ت ـجــاه أوروب ـ ــا م ــن قـبــل إدارة ت ــرام ــب حــافـزًا
لبروكسل للتمنع عن معاقبة الصني .ويأتي
ذلــك ،فيما ال يــزال السجال قائمًا لدى دوائر
القرار في القارة العجوز لكيفية مقاربة ملف
العالقات مع الصني وروسيا ،اللذين يعدان
التحديني االستراتيجيني النظاميني للغرب.
وتشمل العقوبات األوروبية تجميدًا ألصول
األشـ ـخ ــاص األربـ ـع ــة ف ــي االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وفــرض حظر على سفرهم فــي االتـحــاد ،كما
ال ُيـسـمــح للمواطنني وال ـشــركــات األوروب ـيــة
بتقديم املساعدة املالية لهم .كذلك أدرج مكتب
األمن العام لهيئة اإلنتاج والبناء (الحكومية)
الـتــابــع لــإقـلـيــم ،فــي الئـحــة الـعـقــوبــات ،التي

نـ ـش ــرت فـ ــي الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ل ــات ـح ــاد.
وكــان سفراء الــدول األوروبـيــة لــدى االتحاد،
قــد تــوافـقــوا األس ـبــوع املــاضــي ،على معاقبة
امل ـس ــؤول ــن الـصـيـنـيــن ،خ ــال اج ـت ـمــاع لهم
في بروكسل .وأكــد دبلوماسيون أوروبيون
حينها لـ«رويترز» ،أن الخطوة تعكس «قلقًا
عميقًا بشأن اإليـغــور في أوروب ــا والــواليــات
املتحدة وكـنــدا» .وبالتزامن ،ناقش البرملان
األسترالي أمس ،اقتراحًا إلدانة «االنتهاكات
املنهجية» لحقوق اإلنـســان من قبل الصني،
موضحًا أن برملانات أخرى وصفت إجراءات

ردت بكين بالمثل
ّ
وفرضت عقوبات على
 10أوروبيين
صنّفت دول عدة
ممارسات الصين ضد
ً
إبادة جماعية
اإليغور،

الـصــن ضــد اإلي ـغــور بــأنـهــا إب ــادة جماعية.
وك ـ ــان ال ـب ــرمل ــان ال ـه ــول ـن ــدي ق ــد ل ـحــق أخ ـي ـرًا
بالواليات املتحدة وكندا بتصنيف انتهاكات
الـسـلـطــات الصينية فــي شينجيانغ ،بأنها
إبادة ،وهو ما رفضته بكني.
وع ـل ــى الـ ـف ــور ،أع ـل ـنــت ال ـص ــن أم ـ ــس ،فــرض
عقوبات على  10أوروبيني ،بينهم برملانيون
وأربعة كيانات ،ردًا على الخطوة األوروبية.
ومــن بــن املستهدفني ،ريـنـهــارد بوتيكوفر،
رئـيــس وف ــد ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي ال ــى الـصــن.
وجاء ذلك ،بعد تحذير سفيرها لدى االتحاد،
تشانغ مينغ ،األسبوع املاضي ،من العقوبات
«الـ ـص ــدامـ ـي ــة» .وك ـت ـب ــت ب ـع ـثــة الـ ـص ــن ل ــدى
االتحاد على «تويتر»« :نريد الحوار ،وليس
املــواجـهــة .ندعو االتـحــاد األوروب ــي للتفكير
مرتني .إذا أصـ ّـر البعض على املواجهة ،فلن
نتراجع ،حيث إننا ال نملك خيارًا آخر سوى
الــوف ــاء بتعهداتنا لـلـشـعــب» .واعـتـبــر مينغ
أن مــراكــز االعـتـقــال فــي اإلقـلـيــم هــي ملساعدة
امل ـع ـت ـق ـل ــن عـ ـل ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ال ـت ــوج ـه ــات
الــراديـكــالـيــة ،وهــي مشابهة ملــراكــز مــوجــودة
فــي بريطانيا وفــرنـســا وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
م ـحــذرًا مــن أن الـعـقــوبــات املـتــوقـعــة «املبنية
ع ـل ــى أكـ ــاذيـ ــب ق ــد ت ـف ـســر ع ـل ــى أن ـه ــا ه ـجــوم
متعمد على أمن ونمو الصني».
ويعتبر نظام العقوبات األوروب ــي مشابهًا
لقانون «ماغنتسكي» األميركي ،الــذي ّ
شرع
ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي األس ـب ــق ب ــاراك
أوب ــام ــا ،وال ــذي يسمح للحكومة األميركية
بـمـعــاقـبــة ك ــل م ــن تـصـنـفــه أو ت ـ ــراه منتهكًا
لحقوق اإلنسان ،مع تجميد أصوله ،ومنعه
من دخول األراضي األميركية.
وتأتي العقوبات األوروبية الجديدة ،لتلحق
بعقوبات أخرى «خفيفة» كان فرضها االتحاد
ض ــد ال ـصــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،اع ـتــراضــا على
بـعــض نـشــاطــاتـهــا الـسـيـبـيــريــة ،واسـتـهــدفــت
ش ــرك ــة ص ـي ـن ـيــة وص ـي ـن ـيــن اث ـن ــن مـتـهـمــن
بدعم هجوم سيبيري سمي «عملية كــاود
هــوبــر» ،وهــدفــه ســرقــة بـيــانــات حـســاســة من
شركات حول العالم .لكن العقوبات الجديدة
تــأتــي أي ـضــا ب ـعــد تــوصــل االت ـح ــاد وال ـصــن
ّ
قبل أشهر ،إلــى اتفاق استثماري ضخم ظل
التفاوض عليه جاريًا لسنوات .لكن محللني
رأوا أن الـخـطــوة قــد تـكــون «تخطيًا لعتبة»
ّ
ظلت صامدة بني الطرفني لسنوات طويلة،
حـيــث ق ــد ت ـكـ ّـر سـحـبــة ال ـع ـقــوبــات املـتـبــادلــة.
ورأى أندرو سمال ،من معهد «مارشال فاند»
األملاني ،لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ
ب ــوس ــت» ،أن ـهــا خ ـطــوة رم ــزي ــة ،لـكـنـهــا تعبر
عن أن االتحاد قادر على اتخاذ إجــراءات قد
ترسل إشارات إلى عدد كبير من الجهات.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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شرق
غرب
عقوبات أوروبية على
مسؤولين في ميانمار
ف ـ ــرض االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
ً
اإلث ـن ــن ،عـقــوبــات عـلــى  11مـســؤوال
فــي ميانمار ،إثــر اتهامهم بالتورط
ف ــي االن ـق ــاب مـطـلــع فـبــرايــر/شـبــاط
املاضي ،ومــا تبعه من عمليات قمع
وقتل للمحتجني .وشملت العقوبات
ق ــائ ــد ج ـي ــش مـ ـي ــانـ ـم ــار ،مـ ــن أونـ ــغ
ه ــاي ـن ــغ ،و 10م ــن كـ ـب ــار ال ـض ـب ــاط.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،يـعـمــل سياسيون
م ـ ـعـ ــارضـ ــون عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ج ـيــش
شعبي لحماية املتظاهرين ،بحسب
ت ـصــري ـحــات أدل ـ ــى ب ـهــا مل ــوق ــع «ن ــاو
نيوز» املحلي ،زين مار أونــغ ،عضو
لجنة تمثيل البرملان الوطني املشكلة
من قبل نواب مناهضني لالنقالب.
(األناضول)
بلغاريا تطرد دبلوماس َيين
روس َيين
أعـ ـلـ ـن ــت بـ ـلـ ـغ ــاري ــا أمـ ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن،
طـ ــرد دب ـل ــوم ــاس ـ َـي ــن روسـ ـي ــن بـعــد
ت ـف ـك ـيــك ش ـب ـك ــة ت ـج ـس ــس م ـف ـتــرضــة
تـعـمــل لـحـســاب مــوس ـكــو .وج ــاء في
ب ـيــان رس ـمــي إن «وزارة الـخــارجـيــة
ال ـب ـل ـغــاريــة اع ـت ـب ــرت دب ـلــومــاس ـيــن
ف ــي ال ـس ـفــارة الــروس ـيــة ف ــي صوفيا
شـ ـخـ ـص ــن غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ــرغـ ـ ــوب ف ـي ـه ـمــا
وأمهلتهما  72ساعة للمغادرة» .من
جهتها ،اعتبرت الـسـفــارة الروسية
فـ ــي ص ــوفـ ـي ــا ،أن الـ ـخـ ـط ــوة ت ـس ــيء
لـلـعــاقــات بــن الـبـلــديــن ،وقــالــت في
بـ ـي ــان ع ـل ــى «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك»« :نـحـتـفــظ
بحق الرد».
(فرانس برس)
ّ
مرشح المعارضة
وفاة
انتخابات الكونغو
في
ّ
ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة ف ــي
انـتـخــابــات الـكــونـغــو ب ــرازاف ـي ــل ،غي
بـ ــريـ ــس ب ــارفـ ـي ــه كـ ــول ـ ـيـ ــاس ،أم ــس
اإلث ـ ـنـ ــن ،جـ ـ ــراء إص ــاب ـت ــه ب ـف ـيــروس
كورونا ،أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي
الـ ـع ــاج ،ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى انـتـهــاء
االقتراع .وقال مسؤول محلي يدعى
كريستيان كير رودريــغ ماياندا ،إن
مرشح املعارضة األبرز «توفي على
منت الطائرة» .وتابع «سنواصل فرز
األص ــوات .كــان يتصدر النتائج في
مناطق عدة».
(فرانس برس)
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االستثناءات ترتبط بعدد من المتهمين والمحكومين

استعادة المصريين بالخارج ليست أولوية
بعد التطورات المستجدة
في العالقات المصرية
ـ التركية ،ال تتشدد
دوائر القرار في القاهرة
في مسألة استعادة
المعارضين في الخارج،
عدا استثناءات محددة

القاهرة ـ العربي الجديد

بــال ـتــزامــن م ــع امل ـس ـت ـجــدات الـتــي
ط ـ ــرأت ع ـلــى ال ـع ــاق ــة ب ــن مصر
وتــرك ـيــا ،طـمــأنــت أن ـق ــرة ق ـيــادات
ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن امل ـق ـي ـمــن فــي
األراضـ ـ ــي ال ـتــرك ـيــة وامل ـ ــاك وال ـعــام ـلــن في
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،بـ ـع ــدم ط ــرح
مسألة تسليمهم إلى القاهرة .وفي السياق،
أف ـ ــادت م ـص ــادر قـضــائـيــة وأم ـن ـيــة مصرية
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ب ـ ــأن م ـســألــة تسليم
امل ـصــريــن امل ـعــارضــن املـقـيـمــن ف ــي تركيا
أو قطر ،ســواء كانوا «مطلوبني» على ذمة
تحقيقات فــي قضايا معينة ،أو يعتبرهم
القضاء املصري «هاربني» من تنفيذ أحكام
ج ـنــائ ـيــة غ ـيــاب ـيــة «ل ـي ـس ــت م ــن األولـ ــويـ ــات
املطلقة للنظام الحاكم» .لكنهم في املقابل،
ط ــرح ــوا اس ـت ـث ـن ــاءات ف ــي حـ ــاالت م ـع ــدودة
ون ـ ــادرة «تــرت ـبــط م ـبــاشــرة بـقـضــايــا كـبــرى
ص ــدرت فـيـهــا أح ـكــام قـضــائـيــة م ـش ــددة ،أو
تــرغــب األج ـه ــزة االسـتـخـبــاراتـيــة واألمـنـيــة
فــي الـحـصــول عـلــى مـعـلــومــات بعينها من
املتهمني فيها املوجودين خارج البالد».
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن تـصـفـيــة امل ـشــاريــع
اإلعــام ـيــة امل ـعــارضــة لـلـنـظــام ،الـتــي أثبتت
نجاحًا كبيرًا في الوصول إلى الــرأي العام
امل ـص ــري ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخ ـي ــرة،
أو ع ـلــى األقـ ــل ال ـح ـ ّـد م ــن أث ــره ــا الـسـيــاســي
واالجتماعي ،وضمان عدم تكرار ما حدث
في تظاهرات سبتمبر/أيلول  2019و2020
«ت ـم ـثــل األول ــوي ــة الـ ـب ــارزة ف ــي امل ـفــاوضــات
الدائرة مع تركيا حاليًا».
وت ـ ـحـ ـ ّـرك ه ـ ــذه ال ــوض ـع ـي ــة رغـ ـب ــة ال ـطــرفــن
ف ــي ت ـح ـق ـيــق ت ـق ــدم ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـت ـع ــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي م ـج ــال الـ ـط ــاق ــة ،ان ـطــاقــا

م ــن الـتـنـسـيــق امل ـح ـت ـمــل حـ ــول غـ ــاز شــرقــي
املتوسطّ .
ونبهت املصادر إلى أنه بناء على
اعتبارات أمنية وتقارير مختلفة من وزارة
الداخلية ،فــإن الــرؤيــة املستقرة لــدى دائــرة
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي م ـنــذ عــام
تقريبًا ،تتجه إلــى التخفيف مــن إج ــراءات
املطالبة باستعادة املطلوبني ،إال في أضيق
ال ـحــدود .وتتضمن الــرؤيــة عــدم اتـبــاع تلك
اإلجـ ـ ــراءات مــع امل ـعــارضــن غـيــر املطلوبني
أو غ ـيــر الـ ـص ــادر ض ــده ــم أحـ ـك ــام جـنــائـيــة
غيابية ،وأيـضــا عــدم الـتــوســع فــي املطالبة
ً
ب ـع ــودة املـتـهـمــن وامل ـح ـكــومــن ،ف ـضــا عن
ّ
ات ـبــاع أولــويــة معينة تفرضها مقتضيات
التحقيقات فقط.
ومن األسباب التي ساقتها تقارير الداخلية
ت ـع ـق ـي ــد وص ـ ـعـ ــوبـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات اسـ ـتـ ـع ــادة
وت ــرح ـي ــل امل ـط ـل ــوب ــن م ــن ال ـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى،
والتكاليف الباهظة التي تنفق لتأمينهم
داخـ ــل م ـصــر ع ـنــد تـنـقـلـهــم خ ــال مرحلتي
التحقيق واملـحــاكـمــة وحـتــى فــي السجون.
ويعود السبب إلــى وجــود توصيات أمنية
بالحبس االنـفــرادي لكثيرين من القيادات
اإلخ ــوانـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا يـعـتـبــرونــه
«خـطــورة سياسية واجتماعية قــد تترتب
ب ـعــد ع ــودت ـه ــم وان ــدم ــاج ـه ــم م ــع الـسـجـنــاء
اآلخرين».
وك ـب ــدي ــل لـ ـه ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ت ـت ـجــه دائ ـ ــرة
ال ـس ـي ـســي ح ــال ـي ــا ل ـل ـتــوســع ف ــي اس ـت ـخ ــدام
األدوات العقابية التنفيذية الـتــي تمكنها
م ــن ال ـب ـطــش ع ــن ب ـع ــد ،م ــن دون اس ـت ـعــادة
أي ش ـخــص أو إج ـ ــراء تـحـقـيـقــات أو حتى
م ـح ــاك ـم ــة ،ك ــإس ـق ــاط ال ـج ـن ـس ـيــة ،م ــع بـحــث
إضافة تلك األداة تحديدًا إلى أحكام اإلدانة
الغيابية ضد املوجودين بالخارج .وكشفت
املـصــادر عن تكليف وزارة العدل بصياغة
نتائج املناقشات املوسعة حول املقترح الذي
طلبت دائرة السيسي دراسته ،وكشفت عنه
«العربي الجديد» في أكتوبر/تشرين األول
امل ــاض ــي ،بــإس ـقــاط الـجـنـسـيــة امل ـصــريــة عن
املتهمني بــ«االنـتـمــاء لجماعات إرهــابـيــة»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ت ــوق ـي ــع عـ ـق ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة
واجـتـمــاعـيــة عليهم وذوي ـه ــم ،س ــواء كــانــوا
خارج أو داخل البالد ،بحرمانهم من بعض
املزايا املتاحة لباقي املواطنني مثل الضمان
االجتماعي والتموين الحكومي.
ُ
وتطرح إمكانية إسقاط الجنسية كعقوبة
تكميلية ،وليست كقرار صــادر من مجلس
ال ـ ــوزراء ،عــن امل ــدان ــن غـيــابـيــا أو حضوريًا

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

أبرمت شركة قطر للبترول اتفاقية طويلة األمد،
وصفتها الــدوحــة بــالـتــاريـخـيــة ،لـتــزويــد الصني
بـكـمـيــات ضـخـمــة م ــن ال ـغ ــاز س ـنــويــا ،ف ــي صفقة
توسعية جديدة لقطر ،التي أشار محللون في قطاع الطاقة
إلى أنها تسعى إلى زيادة حصتها في سوق الغاز العاملي.
وقالت قطر للبترول ،أمس االثنني ،إنها وقعت اتفاقية بيع
وشــراء طويلة األمــد مع شركة الصني للنفط والكيماويات
«سينوبيك» ،تــزود الصني بموجبها بمليوني طن سنويًا
من الغاز الطبيعي املسال ،مشيرة إلى أن عمليات التسليم
ستبدأ في يناير /كانون الثاني  ،2022إلى محطات استقبال
الشركة الصينية بموجب االتفاقية.
ووصـ ــف سـعــد ب ــن ش ــري ــده الـكـعـبــي ،وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الطاقة ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول،
االتفاقية بالتاريخية ،مشيرا إلى أنها تشكل بداية لشراكة
طويلة األم ــد مــع شــركــة «سـيـنــوبـيــك» .وأض ــاف الكعبي في
بيان نشرته «قطر للبترول» على موقعها اإللكتروني« :هذه

االتـفــاقـيــة طــويـلــة األم ــد تتميز بكونها األول ــى لسينوبيك
لشراء الغاز الطبيعي املسال من قطر ،ويعود تاريخ شراكتنا
في مجال الغاز الطبيعي املسال مع الصني إلى عام ،2009
عندما بــدأنــا بـتــوريــده مــن خــال مجموعة مــن االتفاقيات
املماثلة ،مع عدد من شركائنا الصينيني».
وأك ــد أن ه ــذه االتـفــاقـيــة سـتـعــزز مــن ق ــدرة دول ــة قـطــر على
تلبية احتياجات الصني املتزايدة من الطاقة .وتابع« :هذه
االتفاقية تعكس استمرار موقعنا القيادي في السوق ،وثقة
عـمــائـنــا ح ــول الـعــالــم بــاعـتـبــارنــا الـشــريــك املـفـضــل لتلبية
احتياجاتهم من الغاز الطبيعي املسال».
ومنذ تسليم الشحنة األولــى من الغاز الطبيعي املسال في
سبتمبر /أيلول  ،2009قامت «قطر غاز» حتى اآلن بتوريد
أكثر من  62مليون طن من الغاز الطبيعي املسال إلى الصني.
وت ـع ـت ـبــر ال ـص ــن م ـحــركــا رئ ـي ـس ـيــا لـلـنـمــو ف ــي س ــوق ال ـغــاز
الطبيعي امل ـســال ،حيث تتبنى الحكومة سـيــاســات بيئية
متقدمة بشكل متزايد .ومن أجل التوسع في تصدير الغاز،
دشنت «قطر للبترول» عطاء لتأجير نــاقــات غــاز طبيعي
م ـس ــال م ــن أج ــل اح ـت ـيــاجــات ال ـش ـحــن املـسـتـقـبـلـيــة لـلـشــركــة

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  %40إلى  110ماليني
طــن سـنــويــا بـحـلــول ع ــام  ،2026فــي املــرحـلــة األول ــى لــزيــادة
إن ـت ــاج ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي امل ـس ــال بـحـقــل ال ـش ـمــال ،وه ــو أكـبــر
مشروع منفرد للغاز الطبيعي املسال على اإلطــاق يجري
اعتماده.
وم ــن املـتــوقــع أن تعلن الـشــركــة عــن خـطــط تــوسـعــة املرحلة
الثانية هــذا الـعــام ،مــا سيرفع طــاقــة الـغــاز املـســال إلــى 126
مـلـيــون ط ــن سـنــويــا بـحـلــول  .2027ووفـ ــق تـقــريــر لــوكــالــة
رويترز ،األسبوع املاضي ،فإن قطر تسعى إلحكام قبضتها
على ســوق الـغــاز الـعــاملــي ،حيث تعمل ،وفــق محللني في
قـطــاع الـطــاقــة ،على زي ــادة الضغط على منافسيها ذوي
التكاليف املرتفعة ،مــن خــال خطط تــوســع جريئة تعزز
اإلمدادات على مدى السنوات العشر املقبلة.

معارضون مصريون في نيويورك األميركية ،مارس ( 2019األناضول)

توجه للتوسع في
استخدام األدوات العقابية
كإسقاط الجنسية

فــي جــرائــم م ـحــددة ،مـثــل اإلضـ ــرار بــالــدولــة
من الـخــارج والــداخــل ،واالنتماء لجماعات
مـحـظــورة .لكن الـعــائــق أم ــام ســرعــة إصــدار
هذه الصياغة يكمن في العيوب الدستورية
املتوقع أن تتضمنها النصوص التشريعية
املقترحة ،تحديدًا بعد تعثر إصدار مشروع
م ـش ــاب ــه ف ــي خ ــري ــف  2017ب ـس ـبــب ع ـيــوب
مماثلة .وأشارت املصادر إلى أنه من املمكن
إع ـ ــادة الـ ـت ــداول ف ــي ه ــذا امل ـق ـتــرح بمجلس

ال ـن ــواب ال ـجــديــد ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار
إم ـك ــان ـي ــة امـ ـ ـت ـ ــداده ل ـي ـش ـمــل ت ـع ــدي ــل مـ ــادة
الجنسية فــي الــدسـتــور ،فــي خـضـ ّـم املوجة
الثانية املنتظرة من التعديالت على دستور
 .2014في السياقّ ،
تنص املادة السادسة من
الدستور على أن «الجنسية حــق ملــن يولد
ألب م ـص ــري أو ألم م ـص ــري ــة ،واالع ـ ـتـ ــراف
الـقــانــونــي بــه ومنحه أوراق ــا رسمية تثبت
بـيــانــاتــه الـشـخـصـيــة ،ح ــق يـكـفـلــه ال ـقــانــون
وينظمه ،ويحدد القانون شــروط اكتساب
الجنسية» ،وبالتالي فهي ال تجيز بذاتها
إسـقــاط الجنسية كعقوبة خــاصــة إذا كان
حاملها ال يحمل غيرها.
ومنذ ثالث سنوات ونصف ،أقرت الحكومة
م ـشــروع قــانــون أع ــده وزي ــر ال ـعــدل السابق
حسام عبد الرحيم ،يسمح ملجلس الــوزراء
بإسقاط الجنسية «فــي حالة صــدور حكم
قـضــائــي يثبت االنـضـمــام إل ــى أي جماعة،

أو جمعية ،أو جهة ،أو منظمة ،أو عصابة،
أو أي ك ـي ــان ،أي ــا كــانــت طـبـيـعـتــه أو شكله
القانوني أو الفعلي ،سواء كان مقرها داخل
ال ـب ــاد أو خــارج ـهــا ،وت ـه ــدف إل ــى املـســاس
بالنظام الـعــام للدولة ،أو تقويض النظام
االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي لها
بــالـقــوة ،أو ب ــأي وسـيـلــة مــن الــوســائــل غير
املشروعة».
ول ـ ــم ي ـت ـط ــرق املـ ـ ـش ـ ــروع إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع قـ ــرار
إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية لألحكام
الـقـضــائـيــة الـ ـص ــادرة ب ــاإلدان ــة ف ــي قضايا
اإلرهــاب أو العنف أو االغتيال أو التخابر،
ب ــل ت ـح ـ ّـدث ع ــن االن ـض ـمــام إل ــى الـجـمــاعــات
والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج.
وبالتالي ،فــإن إصــدار أي محكمة ،أيــا تكن
درج ـت ـه ــا ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،ح ـك ـمــا ي ـث ـبــت صـفــة
ُ
«االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام» ع ـل ــى م ـت ـه ــم ،ح ـت ــى ت ـس ـقــط
جنسيته.

()Getty

حرب رقائق قريبًا
تــوقـعــت شــركــة «إس كـيــه هـيـنـيـكــس» ،ثــانــي أك ـبــر شــركــة
لتصنيع شــرائــح ال ــذاك ــرة فــي ال ـعــالــم ،أن تـشـهــد صناعة
الــرقــائــق (أش ـب ــاه امل ــوص ــات) ،حــربــا ت ـجــاريــة قــري ـبــا ،في
ظــل الـطـلــب الـعــاملــي املـتــزايــد عليها ،حـيــث أضـحــى نقص
اإلم ــدادات يهدد صناعات ضخمة في اقتصادات كبرى،

لقطات

مصر للطيران تسعى لدعم حكومي
قال رشدي زكريا ،الرئيس التنفيذي لشركة مصر
للطيران ،إن الشركة ستسعى للحصول على دعم
حكومي يراوح بين خمسة وسبعة مليارات جنيه
مصري ( 318ـ  477مليون دوالر) ،هذا العام،
للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض خارجية
ورسوم تأجير طائرات.
وتدخلت الحكومات في أنحاء العالم خالل العام
الماضي لمساعدة شركات الطيران التي تضررت من
جائحة فيروس كورونا واستمرار قيود السفر.
وقال زكريا للصحافيين ،بحسب وكالة رويترز ،خالل
فعالية لقطاع الطيران في اإلمارات ،أمس االثنين:

مـنـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وق ــال لــي س ـيــوك ه ــي ،الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ،ال ـت ــي تـتـخــذ م ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
م ـ ـق ـ ـرًا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب أم ـ ـ ـ ــام مـ ـنـ ـت ــدى صـ ـن ــاع ــي،
وفـ ــق وك ــال ــة ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ ،إن م ــن امل ـت ــوق ــع أن يـتـضــاعــف
استهالك البيانات ،مدفوعًا بتقنيات جديدة ،مثل شبكات

«نتعامل مع األمر ونحاول مواصلة النشاط ،وهذا
بدعم من حكومتنا حتى نتمكن من مواصلة
عملياتنا» .
ارتفاع بورصة الكويت
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعامالت
أمس ،االثنين ،ليغلق مؤشر السوق العام على نمو
بنسبة  ،%0.36فيما زاد مؤشر السوق الرئيسي %0.58
وصعد مؤشر السوق األول بنسبة .%0.29
وجرى تداول  237.8مليون سهم ،وفق بيانات إدارة
السوق ،عبر  9184صفقة نقدية بقيمة  41.6مليون
دينار ( 133.1مليون دوالر).

الجيل الخامس ،والذكاء االصطناعي ،والسيارات ذاتية
الـقـيــادة .ونـهــايــة فـبــرايــر/شـبــاط املــاضــي ،أطـلــق الرئيس
األميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا إلجراء مراجعة حكومية
ملدة  100يوم ،تطاول مواطن الضعف املحتملة في سالسل
توريد الرقائق.

استثمارات نفطية في السودان
أعلنت الحكومة السودانية اعتزامها على طرح 26
مربعًا نفطيًا ،منها  5مربعات بحرية ،لالستثمار العالمي،
في محاولة لرفع اإلنتاج النفطي من حوالي  62ألف
برميل يوميًا حاليًا إلى  127ألف برميل يوميًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية،
مساء األحد ،فإن الوزارة «تتجه إلى تبني سياسات
وإجراءات لتعزيز الترويج ،وجذب المستثمرين للعمل
في المربعات النفطية والفرص االستثمارية المتاحة».
وتضم المربعات المستهدفة مناطق مخصصة
للتطوير من جانب الشركة وأخرى استكشافية واعدة،
وفق البيان.

الليرة والتهاوي
الكبير وخطأ
أردوغان
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
 .2019ويخطئ 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  %17من قيمتها ليلة يوم
األحد ،وهو أعلى معدل تفقده منذ
صيف  2018حني 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  3محافظني
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.

حصة الحكومة السعودية من إيرادات «أرامكو» تتراجع %30.8
لندن ـ العربي الجديد

أظهرت النتائج املالية لشركة أرامكو النفطية ،تراجع
حصة الحكومة السعودية من إيرادات الشركة بنسبة
 %30خالل العام املاضي ،متأثرة بتداعيات جائحة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـخــام
عامليًا .وذكــرت أرامكو في البيان املالي الــذي نشرته
على موقعها اإللكتروني ،أنها حولت  413مليار ريال
( 110.1مليارات دوالر) للحكومة السعودية في 2020
على شكل توزيعات أربــاح ورســوم امتياز وضرائب
على الدخل ،وهو مبلغ أقل بنسبة  %30.8مما حولته

ّ
ف ــي ع ــام  2019بـقـيـمــة  594.4م ـل ـيــار ري ـ ــال .وتـشــكــل
مدفوعات أرامكو مصدرًا أساسيًا إليرادات الحكومة،
التي اتسع عجز ميزانيتها العام املاضي مع دخول
االقتصاد في حالة ركود .وتتوزع مدفوعات الشركة
للحكومة على ثالثة بنود هي :ضرائب دخل ،وريع،
وتوزيعات األرباح .وانخفضت مدفوعات الشركة من
ضرائب الدخل للحكومة بنسبة  ،%51.5لتبلغ 72.6
مـلـيــار ري ــال ،مـقــابــل  149.8مـلـيــار ري ــال خ ــال .2019
كما تراجعت مدفوعات الريع بنسبة  ،%51.3لتبلغ
 83مليار ري ــال مقابل  170.3مليار ري ــال فــي الفترة
املناظرة .كما تراجعت مدفوعات الشركة من توزيعات

األرباح للحكومة بنسبة  %6.2إلى  257.2مليار ريال
في  2020مقابل  274.2مليار ريــال في العام السابق
ع ـل ـيــه .وت ـف ــرض ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة رس ــوم ــا على
أرامـكــو على كــل برميل نفط تنتجه ،مما يساعدها
على تحقيق دخل إضافي عالوة على ضرائب الدخل
وتوزيعات األرباح .وأظهرت نتائج أعمال أكبر شركة
منتجة للنفط في العالم ،انخفاض صافي أرباحها
العام املاضي بنسبة بلغت  %44.4ليصل إلى 183.7
َ
مليار ريال ،مقابل  330.7مليار ريال في  .2019وعزت
الشركة انخفاض صافي الــربــح ،بشكل أساسي إلى
ُّ
تراجع أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته،
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ّ
وأي ـضــا تــدنــي هــوامــش األرب ـ ــاح فــي أع ـمــال الـتـكــريــر
والكيميائيات .ورغــم األربــاح املحققة ،إال أن الشركة
حصلت العام املاضي على  90مليار دوالر من خالل
ق ــروض مـصــرفـيــة وع ـبــر ط ــرح س ـن ــدات ،وف ــق تقرير
لــوكــالــة بلومبيرغ األمـيــركـيــة ،أمــس اإلث ـنــن ،مــا أدى
إلى ارتفاع معدل صافي الدين إلى حقوق امللكية إلى
 %55في  2020من  %26بنهاية عام .2019
واس ـت ـخــدمــت ال ـشــركــة مـعـظــم ه ــذه األمـ ـ ــوال لتمويل
ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـح ــواذه ــا ع ـل ــى ش ــرك ــة س ــاب ــك لـصـنــاعــة
الكيميائيات من صندوق الثروة السيادي السعودي
بقيمة  69مليار دوالر.
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الكويت

أسواق

إنفلونزا الطيور ُتنذر بأزمة دواجن

تونس :انتعاش التجارة
مع ليبيا وإقبال على الدوالر
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
تونس ـ إيمان الحامدي

ب ـ ــدأت ال ـح ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة جـنــوب
تونس تستعيد عافيتها مستفيدة
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـي ـب ـي ــا ودخ ــولـ ـه ــا
مــرحـلــة املـصــالـحــة ال ـشــام ـلــة ،عـقــب مـصــادقــة
الـبــرملــان على حكومة عبد الحميد الدبيبة،
ّ
تسجل مدينة بن قــردان الحدودية ،وألول
إذ
مرة منذ سنوات ،نشاطا تجاريا غير مسبوق
أنتج حركة سريعة في سوق الصرف املوازية
وارتفاع الطلب على الدوالر.
ّ
وع ـقــب أي ــام قـلـيـلــة م ــن تـســلــم سـلـطــات ليبيا
ال ــرس ـم ـي ــة مل ـه ــام ـه ــا ،ت ـش ـكــل م ـش ـهــد ت ـج ــاري
جديد في املناطق الحدودية التونسية التي
تعيش أساسا من التجارة البينية مع ليبيا،
بفرعيها الرسمي وغير الرسمي.
وقال رئيس املجلس البلدي بمدينة بن قردان،
فتحي العبعاب ،إن املدينة الحدودية وباقي
م ــدن ال ـج ـن ــوب تـعـيــش ع ـلــى وق ــع املـصــالـحــة
الليبية ،مــؤكــدا ع ــودة الـنـشــاط الـتـجــاري في
ّ
تسجل منذ
املنطقة إلــى مستويات عالية لــم
ثورتي البلدين.
وأكـ ـ ــد الـ ـعـ ـبـ ـع ــاب ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن نسق تدفق السلع ما بني البلدين
ســريــع وم ـتــواتــر ،مـشـيــرا إل ــى أن مــا بــن 300
و 400شاحنة سلع تعبر يوميا مــن الجانب
الـتــونـســي نـحــو ال ـســوق الـلـيـبـيــة .واع ـت ـبــر أن
كــل امل ــؤش ــرات إيـجــابـيــة وتـنـبــئ ب ـعــودة قوية
لـلـعــاقــات ال ـت ـجــاريــة ب ــن الـبـلــديــن ف ــي ظــرف
وجيز.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـع ـب ـع ــاب إل ـ ــى أن نـ ـش ــاط ال ـت ـج ــارة
أث ــر ســريـعــا عـلــى سـعــر ال ـصــرف فــي املـنــاطــق
الـحــدوديــة ،وذلــك بتسجيل زي ــادة فــي الطلب
على الدوالر ،وأيضا الدينار الليبي ،حيث يتم
تداول الـ 100دينار تونسية مقابل  180دينارا
ليبيا ،مرجحا أن يتواصل النسق التصاعدي

للطلب عـلــى العملة نتيجة الـحــاجــة املــؤكــدة
ل ـتــوريــد الـسـلــع م ــن لـيـبـيــا ،وال سـيـمــا السلع
اإللكترونية التي تجد رواجا كبيرا في تونس.
ومنذ شهر نوفمبر /تشرين الثاني املاضي،
عــاد اقتصاد جنوب تونس للتنفس مجددا،
عـ ـق ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة عـ ـب ــر امل ـع ــاب ــر
الحدودية مع ليبيا ،بعد  8أشهر من إغالقها
ّ
وتعثر عمليات التصدير بني البلدين في أكثر
من مناسبة ألسباب لوجستية وأخرى أمنية.
غـيــر أن ال ـعــودة ظـلــت بطيئة بسبب تــواصــل
القيود التي فرضتها سلطات البلدين على
املسافرين في إطار تدابير الوقاية من فيروس
كورونا ،إلى جانب املخاوف من عدم استكمال
مسار املصالحة الليبية.
وت ـل ـقــي عـ ــودة ال ـن ـشــاط ف ــي املـ ــدن ال ـحــدوديــة
بـظــالـهــا ع ـلــى املـنـطـقــة بــأكـمـلـهــا ،ك ـمــا تمتد
تداعياتها إلى باقي األسواق التونسية التي
تتزود من السوق الرئيسية ملدينة بن قردان.
واعتبر الباحث االقتصادي ،أيمن الوسالتي،
أن ردة الفعل السريعة لـســوق الـصــرف دليل
مهم على عودة الحركة التجارية بني البلدين
ّ
بقوة ،مرجحا أن يتواصل الطلب على الدوالر
فــي املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة خ ــال ال ـف ـتــرة املقبلة
لشراء السلع من الجانبني.
وأكــد الوسالتي لـ«العربي الجديد» أن سوق

400

قال رئيس المجلس البلدي
بمدينة بن قردان الحدودية
فتحي العبعاب إن ما بين
 300و 400شاحنة سلع تعبر
يوميا من الجانب التونسي
نحو السوق الليبية .واعتبر
أن كــل الــمــؤشــرات تنبئ
بــعــودة قــويــة للعالقات
التجارية بين البلدين.

الصرف يتفاعل بسرعة مع النسق التجاري
ف ــي املـنـطـقــة ب ـنــاء ع ـلــى امل ـع ـط ـيــات ال ـجــديــدة،
وأهمها استقرار الوضع السياسي في ليبيا،
مشيرا إلــى أن قيمة العملة املحلية ستتأثر
بسبب الطلب املتزايد على الــدوالر عن طريق
البنوك أو في السوق السوداء.
وأشـ ــار ال ـبــاحــث االق ـت ـص ــادي إل ــى أن ارت ـفــاع
سـعــر ص ــرف الــدي ـنــار الـلـيـبــي مـقــابــل ال ــدوالر
والــديـنــار التونسي بنحو  5بــاملــائــة فــي مدة
وج ـيــزة ،تــزامــن مــع بــدء تــراجــع سعر الدينار
في سوق العملة املوازية في بن قردان مقارنة
بالسعر الــرسـمــي ،حيث يباع ال ــدوالر ب ــ2.88
دينار تونسي مقابل سعر رسمي بـ.2.76
وقــال الــوســاتــي إن الــديـنــار التونسي حافظ
على استقراره مدة أكثر من سنة ،رغم جائحة
ك ــورون ــا ،مـسـتـفـيــدا م ــن تـقـلــص ال ـط ـلــب على
الواردات وضعف الحركة التجارية ،فضال عن
مساهمة مكاتب الـصــرف املنظمة فــي سحب
العملة الصعبة من السوق املوازية.
غ ـيــر أن عـ ــودة ال ـحــركــة ال ـت ـجــاريــة م ــع ليبيا
سـتـهـبــط بـقـيـمــة ال ــدي ـن ــار ال ـتــون ـســي م ـجــددا
مقابل ال ــدوالر والــديـنــار الليبي ،وفــق تقدير
الباحث االقتصادي ،مع إقبال املشترين على
مخزون العملة في السوق السوداء.
وســوق الـصــرف امل ــوازي فــي مدينة بــن قــردان
أكبر سوق عملة موازي في تونس ،حيث يقدر
حجم التحويالت اليومية من العملة الصعبة
إل ــى ال ـخ ــارج ،انـطــاقــا مــن مــديـنــة بــن ق ــردان،
بأكثر من مليوني دينار.
وليبيا هي ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد
االتحاد األوروبــي ،كما كانت تحويالت قرابة
 150ألــف تونسي كــانــوا يشتغلون فــي ليبيا
تبلغ قبل سنة  2010نحو  60مليون دينار
تونسي في الشهر ،غير أن السنوات األخيرة
لــم تـسـجــل أي تـحــويــات تــذكــر وف ــق بـيــانــات
رسـمـيــة كـشــف عـنـهــا مـحــافــظ الـبـنــك املــركــزي
م ــروان الـعـبــاســي ،ال ــذي دعــا الـقـطــاع الخاص
إلى االستعداد للفترة القادمة للمساهمة في
إعادة اإلعمار في ليبيا.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ــرس ـم ــي ،تـسـتـعــد حـكــومــة
تونس ،بقيادة هشام املشيشي ،للقيام بزيارة
رس ـم ـيــة إل ــى لـيـبـيــا بـصـحـبــة وف ــد م ــن رج ــال
األع ـم ــال لـعـقــد ات ـفــاقــات رسـمـيــة مــع الـجــانــب
الـلـيـبــي ،وتــذل ـيــل ص ـعــوبــات ان ـس ـيــاب السلع
وحــركــة األف ـ ــراد بــن الـبـلــديــن ،ووض ــع آلـيــات
لـتـشـكـيــل لـجـنــة تــون ـس ـيــة  -لـيـبـيــة مـشـتــركــة.
وس ـت ـكــون زي ـ ــارة املـشـيـشــي إل ــى لـيـبـيــا ثــانــي
زيـ ــارة رفـيـعــة املـسـتــوى مــن تــونــس لسلطات
ليبيا الـجــديــدة بـعــد زي ــارة ق ــام بـهــا الرئيس
قيس سعيد األسبوع املاضي.

الكويت ـ أحمد الزعبي

بينما تم اإلعــان عن اكتشاف حــاالت إنفلونزا الطيور في
ال ـكــويــت وق ـي ــام الـسـلـطــات ب ــإع ــدام نـحــو  300أل ــف دجــاجــة
وإغالق العديد من املزارع في منطقة الوفرة جنوب الكويت
ً
والعبدلي شماال ،حذر مصدر من اتحاد الجمعيات التعاونية
في الكويت من أزمة نقص في الدواجن باألسواق الكويتية
خالل الفترة املقبلة ،وال سيما مع اقتراب شهر رمضان .وقال
املصدر ،الذي رفض الكشف عن اسمه ،لـ«العربي الجديد» إن
هناك مخاوف من إمكانية اكتشاف حــاالت جديدة مصابة
بإنفلونزا الطيور في العديد من املزارع املنتشرة في البالد،
مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك سيتم إعدام مئات اآلالف
من الــدواجــن ،األمــر الــذي قد يــؤدي إلــى نقص غير مسبوق
للدجاج فــي أس ــواق الـكــويــت .وأش ــار املـصــدر إلــى أن اتحاد
الجمعيات التعاونية قام بتوجيه الشركات بتوفير كميات
كبيرة من الدجاج املجمد الذي يتم استيراده في الجمعيات
االستهالكية املنتشرة في البالد ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه
تم التنبيه على الشركات لالستعداد للفترة املقبلة وزيادة
الواردات من الدجاج ،خصوصا في ظل فرض حظر التجول
وتدافع املواطنني واملقيمني على تخزين السلع واملنتجات
ال ـغــذائ ـيــة .مــن جــان ـبــه ،ق ــال الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي الـكــويـتــي،
ناصر بهبهاني ،لـ«العربي الجديد» إن هناك مخاوف من
أزمة نقص في الدواجن بالكويت ،خصوصا في ظل إغالق
الـبــاد واض ـطــراب عمليات الـتــوريــد وف ــرض حظر التجول
الـجــزئــي ،الفـتــا إلــى أنــه ينبغي على الحكومة اإلس ــراع في
وضع الحلول الالزمة لتالفي أي أزمــة مستقبلية .وأضاف
بهبهاني أن غــالـبـيــة املــواط ـنــن واملـقـيـمــن يـعـتـمــدون على
شــراء الــدجــاج الــذي يعد وجـبــة أساسية فــي الـكــويــت ،وفي
حــالــة ح ــدوث أي نقص خــال الـفـتــرة املقبلة ستكون هناك
أزم ــة كـبـيــرة سـتــأتــي فــي وق ــت غـيــر مـنــاســب ،حـيــث فرضت
الحكومة الكويتية حظر التجول ملــدة شهر .وكــان الناطق

انعكاسات إيجابية على األسواق التونسية بعد زيادة التجارة مع ليبيا (ياسين قائدي/األناضول)

الــرس ـمــي بــاســم الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة
السمكية الـكــويـتـيــة ،ط ــال الــديـحــانــي ،قــد أعـلــن عــن ظهور
مــرض إنفلونزا الطيور في بعض مــزارع الــدواجــن ،مشيرا
إلى أن الهيئة اتخذت اإلجــراءات الصحية البيطرية املتبعة
بـهــذا الـخـصــوص ،وت ــم تطبيق خـطــة ال ـط ــوارئ بخصوص
مواجهة مرض إنفلونزا الطيور .وأضــاف الديحاني أنه تم
إبالغ الجهات الرسمية األخرى في الدولة من أجل التعاون
وتـكــاتــف الـجـهــود للقضاء عـلــى ه ــذه الـجــائـحــة والسيطرة
عليها .وأكــد مـصــدر حكومي لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أنــه على
الــرغــم مــن إغ ــاق الـعــديــد مــن امل ـ ــزارع وإع ـ ــدام م ـئــات اآلالف
من الدجاج تجنبا النتشار املــرض ،ال يجب املبالغة بشأن
تــأث ـيــر اإلج ـ ـ ـ ــراءات األخـ ـي ــرة ع ـلــى الـ ـس ــوق امل ـح ـلــي أو على
إن ـتــاج ال ــدواج ــن الـحـيــة أو الـبـيــض الـتــي تـمــر بـفـتــرة إنـتــاج
كبيرة ،مشددا على ضــرورة قيام أصحاب املــزارع بتطبيق
االشتراطات الصحية والوقائية لحماية الثروة الحيوانية
مــن األم ـ ــراض امل ـعــديــة .وق ــال امل ـص ــدر ،ال ــذي رف ــض الكشف
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
والعبدلي .كما دعــا املصدر القائمني على امل ــزارع ،اإلســراع
فــي اإلب ــاغ عــن أي حــالــة اشتباه أو إصــابــة مــن أجــل القيام
ب ــاإلج ــراءات الــازمــة بشكل ســريــع ومـنــع تفاقم اإلصــابــات.
على جانب آخــر ،طالب الباحث االقـتـصــادي الكويتي عمر
ال ــرشـ ـي ــدي ،ال ـح ـكــومــة ب ــات ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات عــاج ـلــة لـطـمــأنــة
املواطنني واملقيمني بشأن توافر كميات كبيرة من الدجاج
والـبـيــض ،وع ــدم تــأثــر األسـ ــواق وال ـبــاد ج ــراء إع ــدام مئات
اآلالف مــن الــدجــاج فــي م ــزارع الـعـبــدلــي وال ــوف ــرة .كـمــا دعــا
الرشيدي الحكومة ممثلة في هيئة الزراعة ووزارة التجارة
والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية إلى االستعداد ألي
طارئ قد يحدث خالل الفترة املقبلة.

إجراءات وقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور (ياسر الزيات/فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

انحدار معيشة الالجئين السوريين في األردن
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

حذرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني
في األردن ونشطاء في مجال دعم الالجئني
م ــن انـ ـح ــدار األوض ـ ـ ــاع املـعـيـشـيــة لــاجـئــن
السوريني في األردن ،بسبب جائحة كورونا
وتــداع ـيــات ـهــا وت ــأخ ــر تـنـفـيــذ خ ـطــط الــدعــم
املــوج ـهــة ل ـهــم .وق ــال ــت امل ـفــوض ـيــة الـســامـيــة
لشؤون الالجئني في األردن إن االحتياجات
اإلنسانية لالجئني السوريني ما تزال قائمة
مع تزايد الفقر الناتج عن جائحة كورونا،
وهناك خطر متزايد من تأخر خطط التنمية،
وال ـ ـتـ ــي م ـك ـنــت ال ــاجـ ـئ ــن مـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ب ـنــاء
حياتهم واملساهمة فــي االقـتـصــاد األردنــي

واملجتمعات التي يعتبرونها اآلن وطنهم.
وأضافت املفوضية في تقرير لها بمناسبة
م ــرور عـشــر س ـنــوات عـلــى األزم ــة الـســوريــة:
«بينما يتطلع األردن والعالم نحو التعافي
االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي م ــن ال ـجــائ ـحــة
تدعو األمم املتحدة إلى إدراج الالجئني في

كورونا أحال أعدادًا
كبيرة من السوريين
إلى البطالة

الالجئون يعانون من مصاعب عديدة بسبب تراجع المساعدات ()Getty

ه ــذه ال ـج ـهــود» .ويـبـلــغ ع ــدد ال ـســوريــن في
األردن حــوالــي  1.3مـلـيــون شـخــص يعيش
بـعـضـهــم ف ــي م ـخ ـي ـمــات أق ـي ـمــت خصيصا
لهم ،واآلخ ــرون يتوزعون في املــدن والقرى
وم ـنــاطــق ال ـب ــادي ــة .وقـ ــال زيـ ــاد ال ـص ـمــادي،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل مـ ـتـ ـط ــوع ــا فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال دع ــم
الــاجـئــن الـســوريــن ،وتـحــديــدا فــي منطقة
امل ـف ــرق ال ـتــي ت ـحــوي مـخـيــم الــزع ـتــري أكـبــر
مـخـيـمــات الــاجـئــن ال ـســوريــن فــي األردن،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن األوض ــاع املعيشية
لالجئني السوريني في انحدار كبير بسبب
األعباء التي ترتبت عليهم في ظل جائحة
كورونا ،وتراجع حجم املساعدات املوجهة
لـهــم وص ـعــوبــة ال ـح ـصــول عـلــى ف ــرص عمل

ولـ ــو ج ــزئ ـي ــة ب ـس ـبــب ت ــداعـ ـي ــات ال ـجــائ ـحــة.
وأضـ ــاف ال ـص ـمــادي أن امل ـخ ــاوف تتمحور
حــول مواصلة األوضــاع املعيشية لالجئني
السوريني االنحدار أكثر خالل الفترة املقبلة،
مع تراجع املساعدات واملتطلبات اإلنسانية
والحاجة املاسة ملزيد من النفقات ملواجهة
ال ـ ــوب ـ ــاء ،والـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل وتـ ـمـ ـك ــن ال ــاج ـئ ــن
ف ــي ب ـع ــض امل ـ ـجـ ــاالت اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـت ــي مــن
املـمـكــن إعــانـتـهــم عـلــى تــوفـيــر االحـتـيــاجــات
األســاسـيــة ولــو بالحد األدن ــى .وق ــال ممثل
املـفــوضـيــة الـســامـيــة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن في
األردن ،دومينيك بارتش :في حني أن الحل
السياسي الــذي سيسمح بـعــودة الالجئني
إلــى سورية هو الهدف النهائي ،لكن أثناء
بقائهم في األردن يجب علينا ضمان توفر
ف ــرص كــافـيــة لــاجـئــن جـنـ ًـبــا إل ــى جـنــب مع
األردنيني حتى يكونوا أعضاء منتجني في
املجتمع.
وأكـ ــد وزيـ ــر الـتـخـطـيــط وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي
األردنـ ـ ـ ـ ــي ،ن ــاص ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــدة ،فـ ــي ت ـصــريــح
م ــؤخ ــرا أنـ ــه بـ ـه ــدف ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــي
الجهود املبذولة من قبل الحكومة األردنية
ملجابهة تفشي وبــاء كــورونــا بني الالجئني
ال ـســوريــن املـقـيـمــن داخـ ــل املـخـيـمــات وفــي
امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـس ـت ـض ـي ـف ــة ،ت ـع ـم ــل وزارة
التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع
الــوزارات واملؤسسات الحكومية ومنظمات
األمم املتحدة والجهات املانحة على تحديث
خطة االستجابة األردنـيــة لألزمة السورية
للفترة  ،2023-2021وذلك ملراجعة األولويات
الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا والحد
من أثر استضافة الالجئني السوريني ودعم
املجتمعات املستضيفة.
وخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية
ت ــم إع ــداده ــا بـجـهــد ت ـشــاركــي ب ــن ممثلني
عــن ال ـ ــوزارات واملــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ذات
الـعــاقــة ،ومـنـظـمــات األم ــم املـتـحــدة وال ــدول
املــانـحــة واملـنـظـمــات غير الحكومية بحجم
مقدر بحوالي  6.6مليارات دوالر.
وق ــال ــت امل ـفــوض ـيــة إنـ ــه وع ـل ــى م ـ ــدار ال ـعــام
املــاضــي أظـهــر إدراج الــاجـئــن فــي برنامج

االس ـت ـجــابــة الـصـحـيــة والـتـطـعـيــم الــوطـنــي
األردني لـ كورونا أنه إذا تم شمول الجميع،
ف ـي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـص ـبــح أقـ ـ ــوى م ـ ًـع ــا وت ـش ـيــد
األم ــم املـتـحــدة بحكومة األردن لكونها من
أوائ ــل ال ــدول فــي العالم التي قامت بإعطاء
اللقاح لالجئني ،وأظـهــرت ريــادة عاملية في
استضافة الالجئني.
وبمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية،
دعــت األم ــم املتحدة فــي األردن ،بما فــي ذلك
مـفــوضـيــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ـســام ـيــة ل ـشــؤون
الالجئني واليونيسيف واألون ــروا ومنظمة
األمــم املتحدة للمرأة واليونسكو وبرنامج
األغذية العاملي ،الحكومة األردنية واملجتمع
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وال ـ ـش ـ ـعـ ــب ملـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـض ــام ــن
م ــع ال ــاجـ ـئ ــن .وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـخـبـيــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،حـ ـس ــام عـ ــايـ ــش ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» إن األوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة لــاجـئــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن فـ ــي األردن ب ــات ــت أصـ ـع ــب مــن
املاضي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها،
حيث فقدت أعداد كبيرة منهم فرص عملهم
وتراجعت في ذات الوقت املعونات اإلنسانية
الــدولـيــة املـقــدمــة لـهــم .وأض ــاف أن متطلبات
الــرعــايــة الـصـحـيــة ارت ـف ـعــت ل ــدى الــاجـئــن،
إضافة إلى تأثرهم كحال األردنيني بإجراءات
الـحـظــر ال ـشــامــل وال ـجــزئــي وإغ ـ ــاق الـعــديــد
مــن الـقـطــاعــات فــي إط ــار اإلج ـ ــراءات املتخذة
لـلــوقــايــة مــن وب ــاء ك ــورون ــا .وأك ــد عــايــش أن
املجتمع الــدولــي عليه الـقـيــام بمسؤولياته
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه الـ ـ ــاج ـ ـ ـئـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
مخصصات الــدعــم املقدمة لـهــم .وأكــد ممثل
برنامج األغذية العاملي واملدير للبرنامج في
األردن ،ألبرتو كوريا مينديز ،أن انعدام األمن
الـغــذائــي بــن الــاجـئــن هــو األعـلــى اآلن منذ
العائالت في القدوم من سورية قبل
أن بدأت
ً
 10سنوات وفقا لتقديرات برنامج األغذية
ال ـعــاملــي .وي ـعــانــي رب ــع الــاج ـئــن فــي جميع
أنحاء األردن من انعدام األمن الغذائي و%65
على حافة انعدام األمن الغذائي ،وهي زيادة
كبيرة بسبب تفشي الوباء .وتشكل مساعدة
بــرنــامــج األغ ــذي ــة ال ـعــاملــي بــالـفـعــل  %60من
إجمالي دخل األسر.

الجزائر توفر
اللحوم
استعدادًا
لرمضان

سـ ـ ـم ـ ــح الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري
عـ ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد ت ـ ـبـ ــون ،ل ـل ـح ـكــومــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــرخـ ـ ـي ـ ــص االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي
الس ـت ـي ــراد ال ـل ـح ــوم خـ ــال شهر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،لـ ـتـ ـم ــوي ــن ح ــاجـ ـي ــات
الـســوق واملــواطـنــن خــال الشهر
الفضيل ،وضبط األسعار خاصة
ف ــي ظ ــل أزمـ ـ ــة مـ ــوازيـ ــة ألس ـع ــار
الدجاج واللحوم البيضاء .وتمنح
الحكومة للموردين النشطني في
كل الواليات خالل أيام ،تراخيص
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة السـ ـتـ ـي ــراد ال ـل ـحــوم
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ب ـعــدمــا كـ ــان تـبــون
ق ــد مـنــع مـنــذ تـسـلـمــه الـحـكــم في
دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ،2019
ومــع بداية األزمــة الوبائية ،توريد
امل ـن ـت ـجــات ال ـت ــي يـمـكــن تــوفـيــرهــا
من املزارعني واملنتجني املحليني.
وتقدر احتياجات الجزائر سنويا
من اللحوم ما يقارب  150مليون
دوالر ،وت ـت ــزود بـحــاجـيــاتـهــا من
اللحوم مــن الـبــرازيــل واألرجنتني
والهند والسودان.

المغرب

الصادرات أمام تحدي ضريبة الكربون
الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املغرب نحو تخليص منتجاته
من الكربون ،حتى يتسنى له التصدير
إلى االتحاد األوروبي ،الذي بلور خطة
ن ـحــو ف ــرض ضــري ـبــة ع ـلــى الـ ـص ــادرات
التي تستعمل في اإلنتاج طاقات غير
الطاقات املتجددة.
وعمدت العديد من البلدان األوروبـيــة
إلى اتخاذ قرار يرمي إلى التوجه نحو
سن ضريبة على املنتجات املستوردة
مـتـمـثـلــة ف ــي ضــري ـبــة ال ـك ــرب ــون ،حيث
تطبق على جميع املنتجات بواسطة
املتجددة.
طاقة أخرى غير الطاقات
ّ
وك ــان ال ـبــرملــان األوروبـ ـ ــي تـبــنــى ق ــرارا
ل ــه ع ــاق ــة ب ــآل ـي ــات تـكـيـيــف ان ـب ـعــاثــات
الكربون في الحدود بما يوافق منظمة
التجارة العاملية ،علما أن الفكرة التي
تعود للتسعينيات مــن الـقــرن املاضي
الــرام ـيــة إل ــى ف ــرض ضــريـبــة ال ـكــربــون،
تستهدف البلدان التي ال تطبق اتفاق
باريسّ .ويــراد من اتفاق باريس ،الذي
جرى تبنيه في قمة املناخ بالعاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــاري ــس ف ــي  ،2015وال ــذي
دخـ ـ ــل ح ـي ــز ال ـت ـط ـب ـي ــق فـ ــي نــوف ـم ـبــر/
ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي  ،2016الـ ـ ـح ـ ــد مــن
انـبـعــاثــات الـكــربــون إل ــى مـسـتــوى دون
 2فــي املــائــة وحـتــى  1.5درج ــة ،مقارنة
باملستوى السابق للتصنيع.
وأكد املركز املغربي للظرفية ،في دراسة
لــه ،أن ال ـصــادرات املغربية فــي السوق
األوروبية ،يجب أن تراعي تدبيرا غير
ج ـمــركــي ل ــه ع ــاق ــة بـبـصـمــة ال ـكــربــون،
حيث إن عدم مراعاتها سيفرض على
املصدرين أداء ضريبة إضافية متمثلة
في ضريبة الكربون.
وي ـ ــاح ـ ــظ امل ـ ــرك ـ ــز أن ف ـ ـ ــرض ض ــري ـب ــة
ال ـكــربــون م ــن قـبــل االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
يـمـثــل ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـحــدي ل ـل ـصــادرات
املـغــربـيــة ،خــاصــة أن الـبـلــدان املنافسة
بدأت تستعد لذلك التدبير ،عبر مالءمة

منتجاتها مــع التوجيه األوروب ــي في
مجال انبعاث الغازات الدفيئة.
غ ـيــر أن ــه ي ــرى أن امل ـغ ــرب ي ـتــوفــر على
استراتيجية الـطــاقــات املـتـجــددة التي
بلورها منذ عــدة سنوات ،حيث يمكن
أن تـســاعــده عـلــى االسـتـجــابــة للتدبير
األوروبي الخاص بخلو الصادرات من
الكربون ،في الوقت نفسه الــذي وضع
برنامجا يستهدف النمو االقتصادي
األخضر.
وك ــان ــت ب ـع ـثــة امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة
ف ــي ال ــرب ــاط أش ـ ــارت إل ــى أن امل ـب ــادالت
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ـ ــن امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروب ــي وصلت إلــى  35مليار يــورو
فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،حـيــث يتشكل ذلــك
املبلغ من  15مليار يــورو من صــادرات
املـمـلـكــة فــي ات ـجــاه االت ـح ــاد األوروبـ ــي
و 20مليار يورو واردات املغرب منه.
وتمثل الـتـجــارة بــن املـغــرب واالتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ح ــوال ــي  60ف ــي امل ــائ ــة مــن
املبادالت التجارية للمملكة مع العالم،
حيث يعتبر املغرب أول شريك لالتحاد
فــي ج ـنــوب الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط،
حسب تقرير البعثة.
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
واالقتصاد األخضر والرقميّ ،
عبر عن
ارت ـيــاحــه لـعـمــل املـمـلـكــة عـلــى م ـشــروع،
يتمثل فــي اسـتـهــاك الـطــاقــة املتجددة
م ــن أج ــل تـحـســن تـنــافـسـيــة املـنـتـجــات
املغربية.
ويعتبر مراقبون أنه ،بغض النظر عن
سـعــي ال ـب ـلــدان األوروبـ ـي ــة إل ــى الـتــوفــر
على منتجات خالية مــن الـكــربــون ،إال
أنها تسعى إلى نوع من الحمائية ،ما
يفرض على الصناعة املغربية مالءمة
تطورها مع عدم التخلص من الكربون.
وي ـتــوفــر امل ـغ ــرب ع ـلــى خ ـطــة متقدمة
فــي مـجــال إن ـتــاج الـطــاقــات املـتـجــددة،
حـ ـي ــث يـ ـسـ ـع ــى ف ـ ــي أف ـ ـ ــق  2030إل ــى
إن ـت ــاج ح ــوال ــي نـصــف ال ـك ـهــربــاء عبر
الطاقات املتجددة ،حيث وضعت عدة

مشاريع الستغالل الطاقات الريحية
وال ـش ـم ـس ـي ــة .وي ـ ـطـ ــرح ع ـل ــى امل ـغ ــرب
تـحــد يتمثل فــي تـحــويــل تـلــك الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـص ـنــاع ـيــة
بأسعار تنافسية ،خاصة أن استعمال
ت ـلــك ال ـط ــاق ــة سـيـفـضــي إلـ ــى تقليص
الفاتورة الطاقية التي تشكل أحد أهم
مكونات إنفاق الصناعة.
ويعتبر االقتصادي على بوطيبة ،أنه
مـهـمــا كــانــت االع ـت ـب ــارات ال ـتــي تـحــرك
األوروب ـي ــن عـنــدمــا يـفــرضــون ضريبة
ال ـك ــرب ــون ،فــإنــه ي ـتــوجــب ع ـلــى اململكة
االنخراط في هذا املنحى ،على اعتبار
أن االتحاد األوروبي يعتبر أهم شريك
تجاري للمملكة.
ويشير بوطيبة ،في تصريح لـ«العربي
الجديد» ،إلى أن املغرب بدأ في مراعاة
الجوانب ذات الصلة بالبيئة في العديد
مــن السلع والـخــدمــات ،وهــو مــا يؤشر
إل ـيــه االع ـت ـمــاد عـلــى عــامــات خ ـضــراء،
م ـش ــددا ع ـلــى أن ذل ــك ي ــراع ــي املـعــايـيــر
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي يحاكيها امل ـغــرب من
أجل تعزيز حضوره في تلك السوق.
وتـبـنــى امل ـغــرب اسـتــراتـيـجـيــة «تطوير
أخـضــر» ،التي تندرج ضمن السياسة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـع ــد ب ـم ـس ــاع ــدات
ملواكبة الشركات الصغيرة واملتوسطة
وال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة ج ـ ــدا ،عـلـمــا أن
تلك االستراتيجية ترمي إلــى تقليص
التلوث الصناعي ودعم بروز صناعات
خضراء.
وتــواجــه ال ـصــادرات املغربية معوقات
ع ــدي ــدة ،ل ـيــس ف ـقــط م ــن دول االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ،بــل امـتــدت إلــى دول أخــرى،
إذ أص ـ ـ ــدرت ل ـج ـنــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ــدول ـي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ،ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،يـ ـف ــرض رسـ ــومـ ــا ج ـمــرك ـيــة
إض ــاف ـي ــة ع ـل ــى واردات األس ـ ـمـ ــدة مــن
املغرب ،وهو ما دفع الحكومة املغربية
إلـ ــى ال ـت ـح ــرك م ــن أجـ ــل م ــواج ـه ــة هــذه
اإلجراءات.
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أخبــار
العرب
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  10و 15باملئة في  2021من
نحو ثالثة مليارات جنيه ( 191.3مليون
دوالر) ،في .2020
وأضاف عز الدين ،لرويترز ،على هامش
مؤتمر صحافي عقدته الشركة بمشروع
كايرو فستيفال سيتي التابع لها شرقي
القاهرة« :نعمل في  12مشروعا سكنيا
وإداريا وترفيهيا في وقت واحد هذا العام،
ونتوقع أن ننتهي من ثالثة مشروعات
منها بنهاية هذا العام .أول مشروع هو
أوريانا  ،2ويتألف من نحو  200فيال
باستثمارات مليار جنيه ،وثاني مشروع
بوديوم عبارة عن مبان إدارية بكلفة ثالثة
مليارات جنيه ،واملشروع الثالث أوريانا
 1عبارة عن عدد محدود من الفيالت
باستثمارات  200مليون 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،
ّإن مؤشر أسعار املستهلكني (التضخم)
في البالد ارتفع  %0.3على أساس سنوي
في فبراير /شباط .أضافت املندوبية ّأن
أسعار السلع غير الغذائية زادت ،%0.9
ّ
وأن أسعار األغذية هبطت  .%0.8وعلى
أساس شهري ارتفع املؤشر  .%0.1وزاد
التضخم األساسي ،الذي يستثني أسعار
السلع املتقلبة 0.2 ،على أساس شهري وزاد
 %0.6على أساس سنوي .وعلى أساس
شهري ،سجل معدل التضخم ارتفاعًا
بنسبة  %0.1خالل فبراير  ،2021باملقارنة
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.

أخبــار
العالم
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 19دولة فائضا في ميزان
املعامالت الجارية قدره 30.5مليار يورو
في يناير /كانون الثاني ،انخفاضا من36.7
مليار يورو في ديسمبر /كانون األول ولكن
ارتفاعا من 15.9مليار يورو ُسجل في
العام السابق ،وفقا لألرقام املعدلة .واستنادا
إلى بيانات غير معدلة ،تقلص الفائض إلى
 5.8مليارات يورو من 51.9مليار 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
 .)2022وخالل 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.
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رؤية

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

الليرة خسرت نحو
 %14من قيمتها
في التعامالت
الصباحية بلندن
()Getty

إقالة المحافظ
آغبال تزامنت مع ارتفاع
سعر صرف الدوالر

محافظ البنك
المركزي يواجه
صداع الليرة وهروب
المستثمرين

إسطنبول ـ العربي الجديد

«فاينانشيال تايمز» .كما واجهت البورصة
ال ـتــرك ـيــة ك ــذل ــك ض ـغــوطــا ت ـن ــازل ـي ــة ،إذ خسر
امل ــؤش ــر الــرئ ـي ـســي ل ـب ــورص ــة إس ـط ـن ـبــول %9
مــن قيمته الـســوقـيــة فــي الـتـعــامــات املـبـكــرة.
وتــراجـعــت الـسـنــدات التركية بمعدالت حــادة

ال تنازل عن حرية السوق

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

لـتــرفــع كـلــف االق ـت ــراض الـخــارجــي فــي تركيا.
وكانت األسواق قد رحبت بسياسات محافظ
الـبـنــك امل ــرك ــزي ال ـســابــق ال ــذي انـتـشــل الـلـيــرة
ال ـتــرك ـيــة م ــن ه ــاوي ــة ال ـت ــذب ــذب الـ ـح ــاد خــال
عــام  ،2019وهــو ترحيب مبني على العوائد
التي تجنيها من الفائدة املرتفعة في تركيا.
وحتى اآلن ،يترقب املستثمرون في األصــول
التركية املزيد من اإليضاحات بشأن السياسة
الـنـقــديــة الـجــديــدة للبنك امل ــرك ــزي ،ولـكــن ردة
فعل األســواق عمومًا كانت سلبية إلى درجة
بعيدة تجاه إقــالــة املحافظ الـســابــق .فــي هذا
الـشــأن ،قــال محلل الـعـمــات وأسـعــار الفائدة
فــي شركة «كولومبيا ثريد نـيــدل» فــي لندن،
إدوارد الحسيني ،أمــس االثنني ،إن «التخلي
عن السياسات النقدية السابقة سيكون مؤملًا
لالقتصاد التركي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ،فـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــات ن ـق ـل ـت ـهــا صـحـيـفــة
«فاينانشيال تايمز» أمــس ،أن «التخلي عن
السياسات النقدية السابقة سيدمر جاذبية
األصول التركية للمستثمر األجنبي» .وينتقد
املحافظ الجديد كافجي أوغلو سياسة سعر
الفائدة املرتفعة على الليرة ،ويرى أن ارتفاع
ال ـفــائــدة سـيـقــود بـطــريـقــة غـيــر م ـبــاشــرة إلــى
زيادة التضخم .يذكر أن محافظ البنك املركزي
السابق ناجي آغبال ،كان قد رفع سعر الفائدة
التركية إلــى مـعــدل  %19قبل عــزلــه مباشرة،
وهو معدل مرتفع جدًا ويفوق االرتفاع الذي
كــانــت تـتــوقـعــه أسـ ــواق امل ــال وخ ـب ــراء أس ــواق

ال ـصــرف الـغــربـيــون .ورب ـمــا يـكــون ه ــذا الـقــرار
واحــدا من األسباب التي أدت إلــى إعفائه من
املنصب .من جانبه ،يرى االقتصادي في معهد
الـتـمــويــل الــدولــي فــي واشـنـطــن ،روب ــن بــروك،
«أن التخلي عــن السياسة النقدية املتشددة
سـيـقــود إل ــى مــواجـهــة تــركـيــا مـخــاطــر هــروب

املستثمرين األجانب ،وأن ذلك سيقود تلقائيًا
إلى وضع الليرة تحت ضغوط جديدة».
وف ــي ذات ال ـص ــدد ،ي ــرى م ـصــرف «غــولــدمــان
ســاكــس» االسـتـثـمــاري األمـيــركــي ،فــي تحليل
عن االقتصاد التركي ،يــوم األحــد ،أن «تركيا
ت ــواج ــه ع ـلــى املـ ــدى الـقـصـيــر م ـخــاطــر ضعف

تدفقات قياسية في سوق األسهم األميركية
المساعدات الحكومية
تدفع األميركيين نحو
شراء األسهم ،وترفع
حجم االستثمار في
بيتكوين
نيويورك ـ شريف عثمان

وول ستريت تتجه نحو ارتفاع جديد في العام الجاري ()Getty

ل ــم يـنـتـظــر األم ـيــرك ـيــون وصـ ــول امل ـســاعــدات
الحكومية ،التي اقترحها الرئيس جو بايدن
وأقــرهــا الـكــونـغــرس ،بقيمة إجمالية لألسر
تـتـجــاوز  400مـلـيــار دوالر ،وانــدف ـعــوا نحو
شـ ــراء األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة ب ـم ـجــرد الـتــوقـيــع
عليها ،لتسجل التدفقات النقدية الجديدة
في سوق األسهم خالل األسبوع املنتهي يوم
األربعاء املاضي ما يقرب من  57مليار دوالر،
هي األعلى في تاريخ البورصات األميركية،
وبـنـسـبــة ارت ـف ــاع  %237م ـقــارنــة بــاألسـبــوع
السابق.
ورغ ــم امل ـخــاوف الـتــي سببها ارت ـفــاع العائد
ع ـلــى سـ ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وشـبــح
ال ـت ـض ـخــم امل ــرت ـف ــع الـ ـ ــذي الح لــأم ـيــرك ـيــن،
اع ـت ـبــر ك ـث ـيــرون م ــن مـسـتـحـقــي امل ـس ــاع ــدات،
والتي كانت بواقع  1400دوالر لكل مواطن،
أن أس ـعــار الـعــديــد مــن األس ـهــم والـصـنــاديــق
املتداولة في البورصات تمثل حاليًا فرصة
ج ـي ــدة لــاس ـت ـث ـمــار ،ح ـيــث ت ــراج ــع بعضها
بنسب ت ـجــاوزت  ،%50فسجلت الصناديق
ص ــاف ــي ت ــدف ــق ب ـق ـي ـمــة ت ـت ـج ــاوز  2.9مـلـيــار
دوالر ،بعد أن سجلت في األسـبــوع السابق
صــافــي سـحــب للنقدية بـمــا يـقــرب مــن 1.37
مليار دوالر .ورغم تأكيده استمرار معدالت
ال ـف ــائ ــدة ع ـنــد مـسـتــويــاتـهــا ال ـص ـفــريــة خــال
الثالثني شهرا القادمة ،لم تزد كلمات رئيس
بـنــك االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي ،جـيــرومــي ب ــاول،

التشبّث بالسلطة
حتى آخر رمق
سهام معط اهلل

التهاوي الكبير
للعملة التركية

رب ـ ـمـ ــا تـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـت ــرك ـي ــة
وارت ـفــاع مـعــدل التضخم وهــروب
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ،مـ ـت ــاع ــب ج ــدي ــدة
لالقتصاد التركي ّ
املقدر حجمه بنحو 761.8
ّ
مـلـيــار دوالر ،وتـمــكــن حـتــى اآلن مــن مقاومة
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـت ــي ض ــرب ــت
الـسـيــاحــة ،أه ــم م ــورد لـلـعـمــات الـصـعـبــة في
ال ـب ــاد .وف ــي أع ـق ــاب إع ـف ــاء الــرئ ـيــس الـتــركــي
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،ي ــوم ال ـس ـبــت ،محافظ
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ن ــاج ــي آغـ ـب ــال م ــن مـنـصـبــه،
ً
وت ـع ـيــن ص ـه ــاب كــاف ـجــي أوغـ ـل ــو ب ـ ــدال مـنــه،
ت ــراج ـع ــت ال ـل ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة بـنـسـبــة  %14في
ال ـت ـع ــام ــات ال ـص ـبــاح ـيــة ،أمـ ــس االثـ ـن ــن ،في
لـنــدن ،إلــى  8.4لـيــرات مقابل ال ــدوالر ،قبل أن
تـتـحـســن ف ــي ت ـعــام ــات الح ـق ــة إل ــى  8ل ـيــرات
مقابل العملة األميركية ،وذلــك وفقًا لبيانات
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املستثمرين يوم األربعاء ،إال خوفًا من ارتفاع
معدل التضخم وخروجه عن السيطرة ،وهو
م ــا دف ـع ـه ــم لـ ــإسـ ــراع بـ ـش ــراء األسـ ـه ــم ال ـتــي
يعتبرها البعض االختيار األمثل للحد من
التأثيرات السلبية الرتـفــاع معدل التضخم
على الثروات والدخول .وتوقع بيل جروس،
الـشــريــك املــؤســس لـعـمــاق إدارة االستثمار
«ب ـي ـم ـك ــو» ،وصـ ـ ــول م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم خ ــال
الشهور القادمة إلى  .%4بــدوره ،توقع جيم
بيانكو ،رئيس شركة بيانكو لــأبـحــاث ،أن
يستفيد مستثمرو األسهم األميركية خالل
فصل الربيع (ال ــذي بــدأ فعليًا يــوم السبت)
من التراجع املؤقت في معدالت العائد على
سندات الخزانة .وقــال بيانكو ،في حــوار له
مــع محطة «ســي ان بــي ســي» يــوم الجمعة،
«م ــن ال ــواض ــح أن س ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة شـهــدت
مبالغة فــي البيع فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،وهو
ما يعني أنها مرشحة الرتفاع أسعارها ،أي
انـخـفــاض عــوائــدهــا ،خــال الـفـتــرة الـقــادمــة».
وتنبأ بيانكو بــاسـتـفــادة مــؤشــرات األسهم
األم ـيــرك ـيــة ،بـمــا فـيـهــا مــؤشــر ن ــاس ــداك الــذي
تـشـكــل شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا نـسـبــة كبيرة
من مكوناته وتعرض لخسائر كبيرة خالل
الفترة التي شهدت ارتفاع عوائد السندات،
مــن تــراجــع مـعــدالت الـعــائــد ،مــؤكـدًا أن قطاع
التكنولوجيا «شديد الحساسية حيال تغير
معدالت الفائدة ألن التكنولوجيا تعتبر من
األصول طويلة األمد مثل السندات» ،مضيفًا
أن ذلك سيمثل مصدر ارتياح للمستثمرين

حزمة اإلنعاش البالغة
 1.9تريليون دوالر ترفع
مستوى االستثمار بأميركا

ف ــي س ــوق األسـ ـه ــم .وأش ـ ــار ب ـيــان ـكــو إل ــى أن
الـتـضـخــم هــو ال ــذي يـمـثــل أه ــم م ـخــاوفــه في
العام الحالي ،متوقعًا ارتفاعه بصورة كبيرة
في النصف الثاني من العام الحالي نتيجة
لــان ـت ـعــاش امل ـت ــوق ــع لــاق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي،
تــزام ـنــا م ــع وصـ ــول تــأث ـيــر ح ــزم امل ـســاعــدات
الحكومية القياسية إلى األسواق.
وعـلــى نـحـ ٍـو متصل ،أظـهــر مسح أج ــراه بنك
«م ـيــزوهــو» الـيــابــانــي عـلــى  235مــواطـنــا من
مستحقي املساعدات من األسر ذوي الدخول
امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ــي ت ـقــل ع ــن  150ألـ ــف دوالر
سنويًا ،أن ما يقرب من  40مليار دوالر من
تلك املساعدات سيتم استثمارها في أسهم
وفــي العملة املشفرة بيتكوين ،وأن النسبة
األكبر ستصب في شــراء األخـيــرة .وقــدر دان
دول ــف ،كبير محللي األسـهــم بالبنك ،نسبة
ما سيتم توجيهه من األموال املستثمرة إلى
العملة املشفرة بأكثر مــن  %60مــن إجمالي
إنفاق األسر اإلضافي ،متوقعًا أن يسبب ذلك
ارتـفــاعــا فــي قيمة رأس املــال السوقي لعملة
بيتكوين بنسبة قد تصل إلى .%3
واألس ـب ــوع املــاضــي ،أصـبــح بـنــك االستثمار
«م ــورغ ــان س ـتــان ـلــي» ،ال ــذي اش ـت ــرى مــؤخـرًا
م ـن ـصــة تـ ـ ــداول األسـ ـه ــم ال ـش ـه ـيــرة إي تــريــد
 ،E-Tradeأول ب ـنــك أم ـيــركــي كـبـيــر يتيح
ل ـع ـمــائــه األثـ ــريـ ــاء إم ـك ــان ـي ــة الـ ــوصـ ــول إل ــى
بـيـتـكــويــن واالس ـت ـث ـمــار فـيـهــا ب ـص ــورة آمـنــة
إل ــى ح ـ ٍـد كـبـيــر ،إال أن ــه قـصــر تـقــديــم الخدمة
على عمالئه الـكـبــار ،ممن ال تقل أرصدتهم
ً
عن مليوني دوالر ،معلال ذلك بارتفاع درجة
مخاطر االستثمار في العمالت املشفرة ،وهو
ما يستلزم إتاحتها للعمالء املعتمدين فقط.
وع ـل ــى ن ـح ــو م ـت ـص ــل ،أكـ ــد أن ـط ــون ــي دن ـي ــار،
الرئيس التنفيذي للشركة صاحبة تطبيق
سمسرة األسهم «وي بول  ،»Webullارتفاع
حجم تعامالت املستثمرين من خالل تطبيق
شــركـتــه مـنــذ إق ــرار حــزمــة إن ـعــاش االقـتـصــاد
ومساعدة األميركيني بقيمة  1.9مليار دوالر.

ً
الـلـيــرة» .وعلى الــرغــم مــن أن كــا مــن املحافظ
الجديد ووزير املالية التركي أعلنا استهداف
خفض التضخم واستقرار أسعار املستهلكني،
ً
إال أن تحقيق هذا الهدف ربما لن يكون سهال،
إذ أنه يحتاج إلى ليرة قوية ومستقرة.
ويــاحــظ أن إقــالــة املـحــافــظ آغـبــال ج ــاءت في

وقـ ــت ص ـع ــب ،ح ـيــث ي ـع ــود ف ـيــه ال ـ ـ ــدوالر إلــى
االرتـفــاع أمــام العمالت الرئيسية فــي أســواق
الصرف ،وتواجه فيه األســواق الناشئة ،ومن
بينها تركيا ،شبه أزمــة في نقص ال ــدوالرات
املـتــاحــة لــاقـتــراض بسبب االنـتـعــاش الـقــوي
امل ـت ــوق ــع ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ،وع ـ ــودة

املصارف الغربية لالستثمار في أدوات املال
وبــورصــة «وول سـتــريــت» املــرشـحــة لتحقيق
ارتفاعات جديدة خالل العام الجاري شبيهة
باالرتفاعات التي عاشتها في العام املاضي.
وي ــذك ــر أن ب ــورص ــة وول س ـت ــري ــت أض ــاف ــت
لـلـمـسـتـثـمــريــن أك ـثــر م ــن  13تــري ـل ـيــون دوالر
في العام املــاضــي ،وفقًا لبيانات ســوق «وول
سـتــريــت» .وعـلــى الــرغــم مــن الـنـجــاحــات التي
حققها االق ـت ـصــاد الـتــركــي فــي الــربــع الـثــالــث
ّ
مــن الـعــام املــاضــي وتمكنه مــن النمو بمعدل
 %6.7م ـقــارنــة بــاالق ـت ـصــادات ال ـك ـبــرى ،وفـقــا
لبيانات مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية
«كـ ــوفـ ــاس» ،إال أنـ ــه رب ـم ــا س ـي ــواج ــه مـخــاطــر
ه ــروب االس ـت ـث ـمــارات خ ــال الـشـهــور املقبلة.
واسـ ـتـ ـف ــاد االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـت ــرك ــي ،خـ ــال ال ـع ــام
املاضي ،الذي شهد عمليات إغالق واسعة ،من
الدعم السخي الــذي وفرته الحكومة التركية
للشركات ،كما منحت الحكومة التركية كذلك
قروضًا رخيصة للشركات واألعمال التجارية
ملواجهة خسائر كورونا.
ويـثـيــر خ ـبــراء غــربـيــون م ـخــاوف مــن عــواقــب
تغيير محافظ املركزي التركي على مستقبل
االقتصاد التركي الــذي يجاهد للتعافي من
تــداعـيــات جائحة كــورونــا ،التي أثــرت سلبا
على السياحة التي تعد من أهم مصادر الدخل
ف ــي ال ـب ــاد .ول ـكــن عـلــى ال ــرغــم م ــن ان ـت ـقــادات
املصارف الغربية لقرار عــزل املحافظ آغبال
الذي ينتهج سياسة الفائدة املرتفعة ملعالجة
أزم ــة الـلـيــرة ،إال أن خ ـبــراء ي ــرون أن الـفــائــدة
املرتفعة تهدد مستقبل تركيا االقـتـصــادي،
ورب ـمــا ت ـغــرق ال ـبــاد فــي هــاويــة ال ــدي ــون ،إذ
أن حـجــم ال ــدي ــن ال ـخــارجــي ف ــي تــركـيــا يـقــدر
بنحو  435مليار دوالر ،حسب بيانات معهد
التمويل الدولي .وكان حجم الدين الخارجي
الذي حل أجله في عام  2020يقدر بنحو 189
مليار دوالر ،وهو ما يمثل نسبة  %43.4من
إجمالي الدين .ويشير خبراء إلــى أن تركيا
ت ـح ـتــاج إل ــى ن ـحــو  200م ـل ـيــار دوالر خــال
ال ـعــام ال ـجــاري  2020لتسديد خــدمــة الــديــن
الخارجي وعجز الحساب الجاري املقدر أن
يرتفع إلــى  15مليار دوالر فــي نهاية العام
الجاري .وبالتالي ،فإن الفائدة املرتفعة جدًا
مقارنة بالفوائد الصفرية وشبه الصفرية
في االقتصادات املتقدمة ربما تشكل تحديا
لخطة الرئيس رجب طيب أردوغــان الرامية
إل ــى تــوسـيــع االق ـت ـصــاد ال ـتــركــي ونـقـلــه إلــى
مـصــاف االق ـت ـصــادات املـتـقــدمــة خ ــال العقد
الجاري.

فنلندا تستثمر «لقب السعادة» اقتصاديًا
تستثمر فـنـلـنــدا ال ـتــي ح ـصــدت لـقــب «أسـعــد
بـلــد ف ــي ال ـعــالــم» لـلـسـنــة الــراب ـعــة ه ــذا ال ـعــام،
هـ ــذا ال ـل ـقــب ف ــي تـنـمـيــة ث ــروات ـه ــا ع ـبــر كسب
الـسـيــاح وج ــذب االس ـت ـث ـمــارات .واسـتـخــدمــت
ش ــرك ــات ف ـن ـل ـنــديــة ك ـث ـي ــرة «ت ـ ـ ــاج» ال ـس ـع ــادة
لتعزيز مبيعات منتجاتها أو لتشجيع من
توظفهم على االسـتـقــرار فــي ال ـبــاد .ومــع أن
فنلندا تحتل منذ العام  2018صدارة «مؤشر
السعادة» العاملي ،يعترف كثر من سكان هذا
البلد االسكندنافي املتاخم لروسيا والبالغ
ع ــدده ــم  5.5مــايــن نـسـمــة بــأنـهــم صــامـتــون
وباردو الطباع وكئيبون إلى ّ
حد ما ،وبأنهم
ليسوا من النوع الذي ينبض بالفرح.
وفـ ــي أحـ ــد ش ـ ـ ــوارع ه ـل ـس ـن ـكــي الـ ـت ــي ال ت ــزال
ّ
مـكـســوة بــال ـث ـلــوج ،عــلــق املـنـتــج الـتـلـفــزيــونــي
توني إملوني على فــوز فنلندا للمرة الرابعة
باللقب يوم الجمعة ،فقال لوكالة فرانس برس
«عـنــدمــا سمعت ذلــك للمرة األول ــى ،انفجرت
ضاحكًا ،وأعتقد أنني لم أكن الوحيد».
ويستند مـعــدو ال ــدراســة الـتــي تــرعــاهــا األمــم

املتحدة والتي تنشر سنويًا منذ العام ،2012
إلى استطالعات رأي من معهد «غالوب» في
 149دولة يجيب فيها السكان عن استبيانات
بـ ـش ــأن درج ـ ــة الـ ـسـ ـع ــادة ال ـش ـخ ـص ـي ــة .وت ـتــم
م ـقــارنــة ه ــذه ال ـب ـيــانــات م ــع إج ـمــالــي الـنــاتــج
املحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية
والفساد ،لوضع درجة نهائية على .10
ومع أن ثمة من ينتقد أحيانًا هذه املنهجية،
ّ
فهي تشكل منذ عشر سنوات مقياسًا لـ«يوم
السعادة العاملي» الــذي حددته األمــم املتحدة
بتاريخ  20مارس /آذار من كل عام.
ّ
وتشكل فاعلية الخدمات العامة وانخفاض

قطاع األعمال والسياحة
أكبر المستفيدين
من لقب «أسعد بلد»

متسوقون في وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي ()getty

مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وان ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ـف ـ ــروق
االج ـت ـمــاع ـيــة ودرج ـ ــة ال ـث ـقــة ال ـعــال ـيــة عــوامــل
ّ
مكنت فنلندا من أن تفرض نفسها على رأس
ّ
هــذا التصنيف ال ــذي سبق أن تـصــدرتــه دول
اسـكـنــدنــافـيــة أخـ ــرى كــال ـنــرويــج وال ــدان ـم ــارك
(حاليًا فــي املرتبة الثانية) .وحتى االنتحار
الـ ــذي ك ــان ي ـش ـ ّـوه ه ــذه الـ ـص ــورة ف ــي فـنـلـنــدا
انخفض إلــى النصف منذ تسعينيات القرن
الفائت .وشرحت ريتا ماتيالينن ،وهي بائعة
زه ــور فــي الـعــاصـمــة ،أن «األســاس ـيــات جيدة
حـقــا» فــي فـنـلـنــدا .وأضــافــت «لـيــس لــديـنــا أي
شـخــص يعيش فــي ال ـش ــوارع ،وم ــع أن لدينا
بطالة فإن النظام الصحي يعمل جيدًا ،إضافة
إلــى أمــور مهمة مــن هــذا القبيل ( )...حتى لو
ك ــان بــإمـكــانـنــا أن ن ـكــون أك ـثــر انـفـتــاحــا على
اآلخرين وأكثر فرحًا!».
وأكـ ـث ــر م ــن ُي ـف ـ ِـرح ـه ــم ل ـقــب «أسـ ـع ــد دول ـ ــة في
العالم» هم املسؤولون عن السياحة والترويج
ّ
لفنلندا ،إذ شكل هذا التصنيف بالنسبة إليهم
نعمة سارعوا إلى اإلفــادة منها واستثمارها
في الترويج للسياحة واالستثمار.
والح ـ ــظ ال ـخ ـب ـيــر ال ـبــري ـطــانــي ف ــي الـتـســويــق
الرقمي جــويــل ويــانــز املقيم فــي فنلندا منذ
ّ
مطلع األلفية أن «ثمة تأثيرًا قويًا جدًا لوصف
بلد ما بأنه األسعد في العالمَ ،
فما ِمن أحد إال
ويرغب بالعيش فيه».
وح ـت ــى امل ـط ـبــخ ال ـف ـن ـل ـنــدي ال ـ ــذي س ـخــر مـنــه
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ــراح ـ ــل جـ ـ ــاك شـ ـي ــراك
ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإليـطــالــي الـســابــق سيلفيو
بــرلــوس ـكــونــي س ـن ـحــت ل ــه ال ـف ــرص ــة ،إذ بــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح يـ ـثـ ـن ــون عـ ـل ــى بـ ـس ــاط ــة م ـك ــون ــات ــه
الطبيعية وعلى واقعيته.
ّ
أمــا السياحة التي تشكل العنصر الرئيسي
ف ــي الـحـمـلــة الـتـســويـقـيــة لـفـنـلـنــدا ،فـمــن أب ــرز
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي اتـ ـخ ــذت ل ـت ـعــزيــزهــا تـعـيــن
«سـ ـف ــراء ال ـس ـع ــادة» ال ــذي ــن ي ـتــولــون تـعــريــف
السياح بأسرار الرفاهية الفنلندية.
(العربي الجديد ـ فرانس برس)

سيجد اإلسرائ يليون أنفسهم مضطرين للذهاب إلــى صناديق
االقـتــراع اليوم  23م ــارس/آذار ّ ،2021
للمرة الرابعة خــال عامني
ُّ
ف ـقــط ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد ثــاثــة انـتـخــابــات فـشـلــت فــي الـتـخــلــص من
بنيامني نتنياهو املـتـ ِّ
ـورط في سلسلة من قضايا الفساد املالي
ِّ
ِّ
والــرشــى واملــاحـقــات القضائية ،واملتشبث بالسلطة واملتمسك
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.
ُليسيل لعاب اإلسرائيلينيّ ،
تعهد نتنياهو ،من خــال مقابلة له
َ
مع القناة العبرية  13يوم  20مــارس/آذار  ،2021بأنه إذا فاز في
ُ ِّ
سيوفر لهم رحالت جوية مباشرة من تل أبيب
االنتخابات املقبلة
َّ
إلى مكة املكرمة .ولكن من جهة أخــرى قد ال يتمكن التطبيع مع
عدد من الدول العربية من تقزيم وتهميش التداعيات االقتصادية
واالجتماعية لجائحة كورونا ،حيث يعتبر تعامل الحكومة مع هذه
الجائحة ِّ
متغيرًا مهمًا في االنتخابات الحالية ،فقد أشار استطالع
للرأي أجراه معهد الديمقراطية اإلسرائيلي في  29و 30ديسمبر/
كانون األول  ،2020إلى ّأن  24باملائة فقط من اإلسرائيليني منحوا
حكومتهم درجــة جـ ّـيــد أو ممتاز مــن ناحية إدارة أزمــة فيروس
كورونا و 21باملائة فقط من املستجوبني قالوا إنهم راضون عن
أداء حكومتهم من ناحية إدارة وتعزيز االقتصاد اإلسرائيلي و12
باملائة فحسب من املستجوبني يرون ّأن أداء حكومتهم كان ّ
جيدًا
من ناحية تعزيز ثقة الشعب بقادته ،وتتناقض هذه األرقام بشكل
ملحوظ مع  57باملائة و 48باملائة من اإلسرائيليني الذين أشادوا
بــأداء حكومتهم في مجاالت السياسة الخارجية واألمــن القومي
التي ُيتقن نتنياهو استعراض عضالته فيها ،على التوالي.
ه ـن ــاك شــري ـحــة ك ـب ـيــرة م ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ال ــذي ــن ض ــاق ــوا ذرع ــا
ُ
بــإنـجــازات نتنياهو السياسية التي لــم تنقذ  5500شخص من
مقصلة كــورونــا في إسرائيل ،ولــم ُت ِّ
حسن أوضــاع ما يزيد عن
مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر من أصل  9ماليني
نسمة ،وسيلتحق بتلك الشريحة كثيرون آخرون من الناقمني على
نتنياهو ،خصوصًا بعد تالشي بريقه في البيت األبيض بقدوم
جو بايدن الذي انتظر حتى  17فبراير/شباط  ،2021أي بعد حوالي
ّ
للتحدث معه ،وهي حقيقة لم
شهر من انتقاله إلى البيت األبيض،
تغب عن أعني مراقبي العالقات بني الواليات املتحدة وإسرائيل.
مما ال ّ
ّ
شك فيه ّأن املزيد من اإلغــراءات االقتصادية والتحفيزات
املالية قد تجعل تلك الشريحة أكثر استعدادًا للتصويت لصالح
نتنياهو الــذي مثل أمــام املحكمة املركزية بالقدس املحتلة في 8
فبراير/شباط  2021بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
مع حلول يوم االنتخابات ،ورضوخًا ملطالب اإلسرائيليني بالعودة
إلى الحياة الطبيعية ،سـ َّـرع نتنياهو عملية التلقيح ّ
ضد فيروس
كــورونــا الـتــي استفاد منها  52.5باملائة مــن اإلسرائيليني ،كما
شرع في املرحلة األولــى من فتح االقتصاد التي انطلقت في 21
فبراير/شباط  2021والتي شملت العديد من األعمال ،بما في ذلك
ُّ
التسوق واملؤسسات الثقافيةُ ،م ِّ
مررًا
املحالت التجارية ومراكز
ّ
رســالــة لإلسرائيليني مـفــادهــا أن ــه كــان على قــدر املـســؤولـيــة في
وضع إسرائيل على املسار الصحيح للتعافي السريع ،لكن الرياح
َّ
الكورونية أبــت إال أن تجري بما ال يشتهي نتنياهو ،فقد حذر
أحد كبار املستشارين الطبيني ملجلس األمن القومي اإلسرائيلي
في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية ( )Ynetفي
ـأن رفع قيود اإلغــاق الثالث لن ِّ
 10فبراير/شباط  2021بـ ّ
يؤدي
إال إلــى فــرض إغــاق رابــع عند ارتـفــاع عــدد اإلصــابــات والوفيات
بفيروس كوروناّ ،
وأن عملية إعادة فتح االقتصاد بشكل آمن لن
ّ
ّ
تكون ممكنة إال إذا تم تطعيم  90باملائة من اإلسرائيليني ،وفي
الواقع ال تزال إسرائيل بعيدة عن ذلك.
ّ
ال ت ــزال الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة تـفـتـقــر إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة فــعــالــة
للخروج من أزمة كورونا واستعادة النشاط االقتصادي ،وكثير
ِّ
من اإلسرائيليني على علم بمحدودية قــدرات األحــزاب املترشحة
لالنتخابات من ناحية تحسني األوضــاع ،فقد وافــق  34.5باملائة
من اإلسرائيليني املستجوبني على العبارة التي تقول «ال يهم ملن
صوت ،فهذا ال ُي ِّ
ُت ِّ
غير الوضع» وفقًا الستطالع الرأي الذي أجراه
معهد الديمقراطية اإلسرائيلي مؤخرًا.
وعندما ُس ِئل املستجوبون عن أكثر القضايا أهمية من وجهة
ِّ
سيصوتون له ،أفاد  29.5باملائة
نظرهم عند تحديد الحزب الذي
منهم ب ـ ّ
ـأن مــواقــف الـحــزب مــن القضايا االقـتـصــاديــة هــي حاليًا
َّ
ّ
العامل األهم في تقرير التصويت له من عدمه ،وشدد  27باملائة
َّ
منهم على أهمية القضايا االجـتـمــاعـيــة ،وأك ــد  22بــاملــائــة منهم
على أهمية القضايا العسكرية واألمنية ،وأشــار  2باملائة منهم
ّ
إلــى أهمية القضايا البيئية ،بينما قــال  19.5باملائة منهم إنهم
ال يعلمون مــا هــي القضايا األكـثــر أهمية والـتــي ينبغي التركيز
عليها عند التصويت لحزب معني دون غيره وعلى األرجــح هذه
هي الفئة التي يفعل نتنياهو ما بوسعه ِّ
لضمها إلــى مناصريه
مــن خــال شطحاته السياسية ووع ــوده االنتخابية .وفــي نفس
االس ـت ـطــاع ،أف ــاد  28بــاملــائــة مــن املستجوبني ب ـ ّ
ـأن نتنياهو هو
األنسب ليكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي املقبل ،وأشار  44باملائة
من املستجوبني إلى أسماء أخرى أجدر بمنصب رئيس الــوزراء
َّ
اإلسرائيلي املقبل ،بينما أكد  22باملائة من املستجوبني ّأن ال أحد
من األفراد املذكورين بمن فيهم نتنياهو ،مناسب لهذا املنصب.
وكالعادة ،مع حلول موعد االنتخابات ،ال ُي ِّ
فوت نتنياهو فرصة
إب ــراز مـهــاراتــه الـخــارقــة فــي بيع الــوعــود خصوصًا تلك املتعلقة
بتقديم اإلعانات التي ستساهم بشكل كبير في بعث الــروح من
جديد في النشاط االقتصادي وإرجــاع بصيص األمــل للعاطلني
ّ
عن العمل والذين تجاوز عددهم املليون إسرائيلي .لقد استغل
نتنياهو ال ـفــراغ السياسي الـحــالــي تحت غـطــاء جائحة كــورونــا
ُّ
والتشبث بمنصبه بعد ثالثة انتخابات
لتركيز السلطة بني يديه
َّ
غير حــاسـمــة ،وحـتــى إن تمكن مــن حماية صحة اإلسرائيليني
ّ
وإن ـقــاذ أرواح ـه ــم فــي ظ ــل اسـتـمــرار الـتـهــديــد الـبـيــولــوجــي سريع
الحركة ،فلن يحمي ديمقراطيتهم (املحصورة بفئة من السكان)
وال ـت ــي ت ـمــوت شـيـئــا فـشـيـئــا ول ــن يـجـعــل تـضـحـيــاتـهــم لتحسني
ّ
إال ً
هباء منثورًا.
اقتصادهم
خالصة الـقــول ،هناك شكوك كثيرة تحوم حــول قــدرة نتنياهو،
الــذي فاحت رائحة فساده املالي في أروقــة املحاكم ،على تمكني
االقتصاد اإلسرائيلي من الوقوف على قدميه دون الحاجة إلى
املساعدات األميركية السخية.
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إعالم سامح شكري
معن البياري

يسأل مثل عربي شعبي ذائع عما ًيمكن أن تفعله املاشطة بالوجه العكر .ولواحدنا
ُ
أن يسأل عما يمكن أن تزيده شناعة في الوجه العكر املاشطة التي ال تتقن عملها.
وأن يسأل ،في هذا املقام ،ولكل مقام مقال على ما نعرف ،عن املضامني التي يريدها
وزي ــر الـخــارجـيــة امل ـصــري ،ســامــح شـكــري ،فــي اآلل ــة اإلعــامـيــة الـتــي ق ــال ،األسـبــوع
ً
نافذة تستطيع أن تصل إلى اآلخرين ،وتكون
املاضي ،إن بالده تحتاجها ،وتكون ٌ
ّ
ّ
مؤثرة .والعجيب أن هذا الكالم موصول بوصف الوزير اآللــة اإلعالمية ملا سماها
التنظيمات اإلرهابية ،وخصوصا جماعة اإلخوان املسلمني ،بأنها قوية .واألعجب أن
الرجل ُيخبر لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب املصري بهذا ،ويسمع منه
أعضاؤها أن اآللة اإلعالمية ،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 ّ
عما ينقص مصر من إمكانات
إعالم مؤثر وقوي في الخارج .وسؤاال ّ
ٌ
محيرا عما بني يدي أولئك
وجهود ليكون لها
«اإلرهابيني»ّ ،
وييسر لهم أن يحوزوا «آلة إعالمية قوية».
ّ
يحتاج سامح شكري ،وأقرانه في السلطة في مصر ،أن يتذكروا بديهية أن اإلعالم،
أي إعــام ،ال يصنع حقائق ،مهما كانت إمكاناته .قد يكون في وسعه أن يزيف أو
ْ
ْ
ظرفيي ،سيما في
عارضي،
يشيع من الدعاية ما يشاء ،غير أن هذا وذاك سيكونان
الزمن الــذي نعيش ،املغاير بمسافات ضوئية عن زمن راديــو صوت العرب وأحمد
سعيد ،وعن أزمنة بعث ّ
صدام حسني وحافظ األسد .ومصر الراهنة تعرف أسوأ أداء
إعالمي ،إلى منزلة تثير األسى والحزن .وألن أطنانا من الشواهد على هذا السوء،
أو البؤس املريع في نعت آخرُ ،يكتفى هنا بالتعامل املصري الحكومي (وكثير ّ من
األهلي) ،اإلعالمي (والدبلوماسي) ،املفرط في ركاكته وبالهته ،مع البيان الذي وقعت
ْ
عليه  31دولة بشأن أوضاع حقوق اإلنسان التعيسة في مصر ،وساندته  13منظمة
حقوقية عاملية وازنة«( ،العفو الدولية» مثال) .لم تكن هذه الواقعة في حاجة إلى «آلة
ّ
ّ
إعالمية قوية» تؤثر في الخارج ،على ما يتوطن في أفهام سامح شكري ،للرد على
البيان الدولي .وإنما كانت الحاجة (وستبقى) العتراف حكومي رسمي بأن أوضاع
ّ
حقوق اإلنسان في مصر تحتاج إلى عالج حقيقي ،إلى إنقاذ .وملا كان مستحيال أن
يجهر نظام االنقالب العسكري بشيء من هذا ،فإن اإلعالم الراهن في مصر ،وكما
ّدلت على رثاثته البيانات التي بال عددّ ،
وردت (!) على البيان العاملي ،لن يكون ،في
هذه الحالة وكل الحاالت ،املاشطة التي ليس في وسعها أن ّ
تزين الوجه العكر ،وإنما
املاشطة التي تزيد هذا الوجه العكر أرطاال من الشناعة .كأن سامح شكري يتوهم أن
املشكلة اإلعالمية املزمنة أمام دولة االنقالب في مصر تتعلق بالخارج ،وأن اإلعالم
ّ
ّ
ّ
املوجه إلــى الداخل يحقق نجاحات مظفرةُ ،ويحدث «التأثير» املتوخى .وهــذا غلط
صريح ،فنقصان ثقة املصريني بــاإلعــام اليومي في بلدهم فــادح ،ففي غالبيتهم
يتعاملون معه بالتجاهل واالزدراء أو بالتندر والضحك ،بل إن السهر أمام الشاشات
املصرية ،لسماع بهلوانيات املذيعني إياهمّ ،
ييسر تسرية غزيرة ،وأنسا مضحكا،
سيما وأن املسرح التجاري في مصر يشهد انحسارا عريضا (كما كل شــيء؟)،
ونجومه ال يتجددون ،ما يجعل البقاء في املنازل أمام كوميديا أحمد موسى وعمرو
ّ
أديب وأترابهما حال .وملا كان وزير اإلعالم ،أسامة هيكل ،قد قال إن من هم أقل من
 35عاما من املصريني ،وهم بحسبه نحو  %65من املجتمع ،ال يقرأون الصحف وال
يشاهدون التلفزيون ،فذلك يعني أن ّ
الطبالني والزمارين الذين بال عدد في اإلعالم
املـصــري إنما ّ
يطبلون ويــزمــرون ألنفسهم .ولكن املصريني هــم األكـثــر استخداما
لوسائل التواصل االجتماعي ،من بني مجتمعات  13دولــة عربية ،للحصول على
مرات يوميا ،و %24عدة ّ
أخبار ومعلومات سياسية ،وذلك بنسبة  %59عدة ّ
مرات
في األسبوع .كما أنهم في املنزلة الثالثة في استخدام هذه الوسائل من أجل التفاعل
مع قضايا سياسية ،بنسبة  %36عدة مرات في اليوم ،و %29عدة ّ
مرات في األسبوع،
وذلك بحسب ما كشفه «املؤشر العربي  .»2020 /2019واملعنى من هذا أن املصريني
يصدقون ما ّ
ظن سامح شكري أنهم فيهّ ،
في مزاج آخر غير الذي ّ
يبث لهم من دجل
وكذب يومي ،في شؤون حقوق اإلنسان (أكثر من  900مصري ماتوا في السجون
في سبع سنوات) .وألن األمر كذلك ،كان باعثا لإلشفاق على حال مصر ،وهو يقول
ما يقول عن حاجة السلطة إلى آلة إعالمية ثقيلة.

عن خطر اختفاء
التعددي
لبنان
ّ

رندة حيدر

وص ــل أداء الـسـيــاسـيــن فــي لـبـنــان ،أخـيــرا،
ّ
إلـ ــى ق ـم ــة ال ـس ـل ــوك املـ ـ ّ
ـدمـ ــر ال ـ ــذي يـتـخــطــى
كــل الـقــواعــد واملعايير املـعــروفــة فــي الــدول
الـ ـع ــادي ــة وال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ـق ــد رأيـ ـن ــا رئ ـيــس
الجمهورية ،ميشال عون ،يستدعي رئيس
الحكومة املكلف ،سعد الحريري ،إلى قصر
بعبدا فــورًاّ ،
مهددًا إيــاه إذا لم يتوصل إلى
تشكيل حكومة في أقرب وقت ،فإن عليه أن
ّ
يتنحى .وبعد رد ناري من سعد الحريري،
رأيناه يتوجه إلى القصر الرئاسي ،ليخرج
بـتـصــريــح ع ــن ق ــرب ال ـتــوصــل إل ــى تشكيل
حكومة «مهمة» ،مؤلفة مــن اختصاصيني
بحسب املـبــادرة الفرنسية التي يبدو أنها
تحظى حاليًا برضا من اإلدارة األميركية.
في الليلة عينها ،طلع عليها األمــن العام
لـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ح ـس ــن ن ـص ــر ال ـ ـلـ ــه ،لـيـنـصــح
ال ـح ــري ــري ب ــأن ح ـكــومــة اخـتـصــاصـيــن لن
تفلح فــي املهمة ،الــذي نسف فكرة حكومة
مهمة ،وأع ــاد األم ــور إلــى املــربــع األول .لكن
األمر لم يتوقف عند هذا الحد ،ففي باريس،
ش ــاه ــدن ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ،يـلـتـقــي رئ ـيــس ال ــدول ــة الـعـبــريــة،
رؤوفـ ــن ري ـف ـلــن ،ورئ ـي ــس أركـ ــان جيشها،
آف ـيــف كــوخــافــي ،ال ــذي ع ــرض عـلـيــه مــواقــع
عسكرية لحزب الله سيستهدفها الجيش
اإلسرائيلي في أي مواجهة عسكرية مقبلة،
مــوجـهــا رســالــة تـحــذيــريــة شــديــدة اللهجة
إل ــى الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة .قـبــل ذل ــك بـيــوم،
أج ــرى وف ــد رف ـيــع امل ـس ـتــوى م ــن ح ــزب الـلــه
م ـفــاوضــات مــع وزي ــر الـخــارجـيــة 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
ال ـج ـفــاء ب ــن ال ـس ـعــوديــة وس ـعــد ال ـحــريــري،
وج ــرى تـ ــداول تـقــاريــر إعــامـيــة مـقـ ّـربــة من
أوســاط رسمية سعودية ،تشير إلى تخلي
السعودية نهائيًا عن دعمها السياسي له،
بذريعة مواقفه املتساهلة مع حزب الله.
فــي ظــل هــذه الفوضى السياسية العارمة،
ث ـ ّـمــة أك ـث ــر م ــن ت ـس ــاؤل ي ـطــرحــه مــواط ـنــون
ل ـب ـن ــان ـي ــون ع ـ ــدي ـ ــدون عـ ـل ــى أن ـف ـس ـه ــم فــي

اآلون ــة األخ ـي ــرة عــن املــوقــف ال ـس ـعــودي من
ً
األزمــة اللبنانية الحالية ،وهل فعال تخلت
السعودية عن الزعامة السنية للحريري في
لبنان ،كما يزعم خصوم الرجل السياسيون
الــذيــن يحملونه مسؤولية عرقلة تشكيل
الحكومة ،بسبب عــدم حصوله على ضوء
أخضر سعودي واضــح؟ وهل الحرب التي
تخوضها السعودية ضد وكــاء إيــران في
املنطقة ،وفــي مقدمتهم الحوثيون وحــزب
الـ ـل ــه ،س ـيــدفــع ثـمـنـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون الــذيــن
وج ــدوا أنفسهم ،رغـمــا عــن إرادت ـه ــم ،داخــل
ً
هذه الصراع ّ
املدمر؟ وهل فعال انتهى الدور
السعودي التاريخي الداعم الستقرار لبنان
السياسي؟ وهل ّقررت السعودية ترك لبنان
في ّ
مهب الصراع على النفوذ في لبنان بني
إيران وروسيا تركيا ،مع كل ما يترتب عن
تداعيات خطيرة؟
ذلك من
ٍ
س ـبــب اه ـت ـمــام ب ـعــض الـلـبـنــانـيــن وقلقهم
أن موقفًا سعوديًا واضحًا مما يجري في
الحياة السياسة اللبنانية يمكنه أن ّ
يعدل
ً
قليال في موازين القوى التي تميل ،بصورة
كبيرة حاليًا ،لصالح املحور اإلقليمي الذي
ت ـقــوده إيـ ــران فــي املـنـطـقــة ،عـلــى الــرغــم من
تصاعد األص ــوات املطالبة بتحييد لبنان
ع ــن صـ ــراعـ ــات املـ ـ ـح ـ ــاور .إن بـ ـ ــروز مــوقــف
س ـ ـعـ ــودي واض ـ ــح ي ــدع ــم اسـ ـتـ ـق ــرار ل ـب ـنــان
السياسي واالقتصادي يمكنه أن يؤثر في
وجـهــة األحـ ــداث الـتــي تعصف ب ــه ،ويـحــول
دون انــزالقــة إلــى مرحلة يـتـحـ ّـول فيها من
ّ
بالتعددية وبحق
نـظــام ديمقراطي يــؤمــن
االخ ـت ــاف إل ــى ن ـظــام تــوتــال ـي ـتــاري ،يـكــون
فـيــه ح ــزب الـلــه ال ـقــوة الـسـيــاسـيــة الــوحـيــدة
الــراسـخــة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا،
الـقــادرة على إدارة شــؤون هــذا البلد ،بدعم
ورع ــاي ــة م ــن إي ـ ــران .أو إل ــى ن ـظــام عسكري
يحكمه قائد الجيش اللبناني.
ل ـيــس م ــن ب ــاب امل ـبــال ـغــات ال ـق ــول إن هـنــاك
أص ــوات ــا ك ـث ـيــرة وس ــط بـيـئــة امل ـمــان ـعــة في
لبنان ،تدعو حزب الله إلى استالم مقادير
ال ـح ـكــم بـنـفـســه مل ـنــع االن ـه ـي ــار ،ت ـمــامــا كما
هناك أصوات في املعسكر اآلخر ،تطلب من
قائد الجيش استالم الحكم ،والحلول محل
املنظومة السياسية الفاسدة.
(كاتبة لبنانية)
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أخيرًا ...الجاني أمام
محكمة الجنايات

لماذا يُدافع وائل حالق عن المعرفة اإلسالمية؟
مهنا الحبيل

شــاركـنــي زم ــاء فــي إسـطـنـبــول ،األرب ـعــاء
امل ــاض ــي  17م ـ ــارس /آذار الـ ـج ــاري ،حفل
تــوق ـيــع اإلص ـ ـ ــدار ال ـج ــدي ــد« ،وائـ ـ ــل حــاق
وإدوارد سـعـيــد ..ج ــدل ثــالــث» (املــؤسـســة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت،)2021 ،
وأك ـتــب ال ـيــوم عــن رســالــة ح ــاق األخ ـيــرة،
واأله ــم بالنسبة لــي فــي كـتــابــه ،أو جدلي
املتواضع مع القامتني التاريخيتني.
قـ ــرنـ ــان ل ـ ــدراس ـ ــات االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق امل ـك ـث ــف،
ت ـت ـحـ ّـول فـيـهـمــا امل ـجـ ّـســات وال ـخ ــوض في
رحـلــة الـفـكــر عــن ال ـشــرق الـقــديــم ،والـحــدث
ال ــروح ــي ال ـ ــذي غ ـ ّـي ــر ال ـع ــال ــم ،واس ـت ـعــدى
الفوقية الغربية في القرون الوسطى ،بعد
أن فقدت امتدادها في الشرق ،في بيزنطة
وفـ ــي دمـ ـش ــق .ل ـقــد ت ـغ ـيــر ال ـع ــال ــم ،ول ـيــس
العرب فقط في ذلك التاريخ.
ه ــذا ال ـج ــذر ال ـتــاري ـخــي ال يـمـكــن إسـقــاطــه
فـ ــي رحـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــوة املـ ـع ــرفـ ـي ــة املـ ـع ــاص ــرة،
ووجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـسـ ـ ــارات مـ ـص ــال ــح ص ــراعـ ـي ــة،
بــن األم ــم خ ــارج الـشــرق أو مـعــه ،ال ّ
تغير
هـ ــذه ال ـس ــردي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ربـطـهــا
االستشراق ،بالحقول األكاديمية الغربية.
هــذه ال ـضــرورة املـعــرفـيــة هــي فــي الــوقــوف
عـلــى نـظــريــات فـكــريــة تمثل غ ـ ً
ـذاء للعالم،
وليس سبكها فــي إطــار خــرافــي ،أو حتى

كاريكاتير

ُ
تصويري تجميلي ،مخافة أن تفسح لها
ّ
منصة الحوار والتأمل ،فيكتشف العالم أن
هناك ً
دواء غير الدواء املغشوش للحداثة،
وق ـصــة كــونـيــة أك ـثــر انـسـجــامــا م ــع عقله،
م ــن ع ـقــان ـيــة ال ـح ــداث ــة ،وروحـ ـ ــا أخــاقـيــة
ً
وقيما ،كانت أكثر ق ــدرة ،لصناعة حداثةٍ
تفتح بــوابــة س ـعــاد ٍة مقترنةٍ مــع التطور،
منسجمة م ــع ح ـيــاة الـطـبـيـعــة للمؤمنني
باإلسالم وغير املؤمنني بــه ،لكن ذلــك كله
ّ
ّ
مستبدا
فصور الشرق سلطانا
يحصل،
لم ً
وغانية مسروقة.
يـنـفــي ح ــاق أن ق ــاع ــدة اإلي ـم ــان الــروحــي
لقيم الـشــرق ،وقــد طرحها ماكس تشيلر،
توضع (بالضرورة) تحت استبداد ديني
م ـلــزم ،ألن فـهــم رح ـلــة الـتـكــويــن األخــاقــي
لـلـفــرد ال تـتـعــارض مــع رؤي ــة ال ـكــون الــذي
يـقــوم على الـعــدالــة واإلح ـس ــان ،وال يجيز
ه ــذا الـتـكــويــن إع ـط ــاء االس ـت ـب ــداد الــديـنــي
أي ح ــال ــة خ ـصــوص ـيــة ،ت ـع ـصــف ب ـقــواعــد
ال ـعــدل ال ــذي ق ــام عليه ال ـعــالــم ،فــي قــانــون
«الشريعة» .وبالتالي فهم العسف الظالم
ألنظمة االستبداد السلطوي ،فيما أطلقت
ع ـلــى ع ـهــدهــا ال ـخ ــاف ـ ُـة (ب ـع ــد ال ــراش ــدي ــن)
أو ال ـح ـكــم الـ ـف ــردي ال ــق ـط ــري ،واس ـت ـخــدام
ال ــدي ــن ،ه ــو إس ـق ــاط قـيـمــة ال ـع ــدل واف ـت ــراء
ّ
املشرع ،ومعصية كبرى في نصوص
على
ال ـقــانــون ذاتـ ــه ،حــن يـبـطــش بـهــا الـحــاكــم،

أو أفتى له شيخ السلطة ،ال عالم املعرفة.
يشير حــاق فــي معضلة إعــاقــة الــوصــول
إلى الترياق املعرفي للفكر اإلنساني ،إلى
موقف الباحث االستشراقي ،كيف يحقق
دون أن يكون
نتيجة
مختلفة للفهم ،مــن ُ
ّ
منصبًا ،على الرؤية املهينة ،بأنه
موقفه
ُي ـح ـلــل ف ـهــم الـ ـش ــرق ن ـيــابــة ع ــن املـسـلـمــن
(املتخلفني) ،ثم ّ
يقدم ملشروعه التمييزي
ُ
ه ــذه ال ـص ــورة املـصـنــوعــة ،ويـعـيــد بعثها
ألجـيــال الـشــرق ذات ــه ،فـهــذا الـتــدو ُيــر يبقي
م ـص ــال ــح ال ـ ـقـ ــوة ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر أس ـم ـيــت
ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة أو ال ـت ـقــدم
الحداثي ،فاملحصلة واحدة.
ُيبدع حالق في النظرة الشمولية للسردية
املـعــرفـيــة لـسـيــادة الـحــداثــة لـلـتــاريــخ ،هــذه
النظرة بالفعل تــم تصديرها إلــى الشرق
وأجياله ،وهو موقع التاريخ أمام املعرفة
ال ـح ــداث ـي ــة .ال ـت ــاري ــخ ه ـنــا ه ــو م ـف ـعــول به
بــاسـتـمــرار ،الـفــاعــل الـحــداثــة والـتـقــدم ،فال
ُينظر إلى الحدث والتاريخ القديم بمنظور
االسـ ـتـ ـسـ ـق ــاء امل ـ ـعـ ــرفـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرد ل ـص ــال ــح
اإلن ـســان ـيــة ،وزرع ـه ــا ف ــي م ـســار املـشـتــرك،
ثــم النظر إلــى كــوارثـهــا ،كما إلــى إبــداعــات
التاريخ الحضاري بهذا املعيار األخالقي.
ّ
وتتجذر أمام الباحث ،وهو يستكمل رحلة
حالق عن األزمــة األخالقية العميقة لرحلة
البحث األكــاديـمــي ،هيمنة الـقــوة واعتماد

عماد حجاج

ال يمكن أن يصل
اآلخر المقابل للشرق
إلى فهم ترياق
حالق في المعرفة
اإلسالمية ،من دون
أن يُصلح مصادر
الذات األخالقية

نظرية التمييز ،وبــالــذات قهر قيم الشرق
لسلب أهـلـيـتــه ،وللتشكيك فــي إنسانيته،
والشرق هو املدافع األخير عن معايير القيم
واملثل اإلنسانية العليا ،املشتركة للبشرية،
في حني ّ
دمـ ّـرت اإلنسانوية الحداثية بيئة
ال ـعــالــم وهــش ـمــت ت ــاري ـخ ــه ،ووض ـع ـتــه في
حــديـقــة ح ـي ــوان م ـف ـتــرس ،بـحـســب منظور
القوة ،أليست هذه الحداثة هي ذاتها :كانت

الخطر الصيني على العرب
لــم يـســاعــد ان ـخــراط ال ــدول الـعــربـيــة ،حتى
الـ ـس ــاع ــة ،ف ــي خ ـط ــة «الـ ـط ــري ــق وال ـ ـحـ ــزام»
ً
الـصـيـنـيــة ،إال ق ـل ـيــا ،وب ـش ـكــل غ ـيــر مــؤثــر
ت ـن ـمــويــا ،ع ـلــى ت ـطــويــر ص ـنــاع ــات وطـنـيــة
ع ــرب ـي ــة ،ت ـس ـت ـخــدم املـ ـ ــواد ال ـخ ــام الـعــربـيــة
والتكنولوجيا الصينية الحديثة ،بحيث
تـكــون رافـ ـدًا مهمًا لــاقـتـصــادات الـعــربـيــة.
وال ـصــن ال تـســاعــد الـ ــدول األخـ ــرى ،مــا لم
تفكر تلك الدول في مساعدة أنفسها ،عبر
اسـتـثـمــار الـحــاجــات الصينية السياسية
والـتـجــاريــة .بكلمات أخ ــرى ،مــا لــم يمتلك
ال ـع ــرب خ ـطــة اسـتــراتـيـجـيــة تـضـغــط على
الـصــن ،فــإن الـصــن سـتــواصــل سياستها
في تمهيد الطريق لبيع منتجاتها في كل
أرجــاء العالم ،بالسيطرة على طــرق النقل
وامل ــوان ــئ واألسـ ــواق الـعــاملـيــة ،مــن دون أن
ّ
تـقــدم لتلك الـ ــدول ،فــي املـقــابــل ،مــا يستفز
القوى الدولية التقليدية التي ال ترغب في
ّ
تحول الدول النامية إلى دول صناعية.
ّ
تـفــضــل ال ـصــن ،إذن ،الـحـصــول عـلــى أكبر
م ـكــاســب ت ـجــاريــة مـمـكـنــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،من
دون الـ ـظـ ـه ــور ب ـم ـظ ـه ــر مـ ــن ي ـس ـع ــى إل ــى
ت ـغ ـي ـيــر م ـ ــوازي ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ،خ ـص ــوص ــا فــي
املناطق الساخنة ،ومنها الشرق األوسط،
ـدافـهــا
وت ـضــع فــي اعـتـبــارهــا أن إن ـجــاز أهـ ً
االسـتــراتـيـجـيــة سـيـكــون أكـثــر سـهــولــة من
دون إثـ ـ ـ ــارة ح ـف ـي ـظــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والـ ـق ــوى ال ـك ـب ــرى .. .ه ــل يـمـكــن ل ـعــاقــل أن
يتوقع غير ذلك؟ هذا هو السلوك الطبيعي
ألي قوة صاعدة .مشكلتنا إذن فينا نحن:
أننا ال نمتلك خطة.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،عــانــت سمعة الصني
كثيرًا فــي املنطقة العربية خــال العامني
األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،لـ ـسـ ـبـ ـب ــن ،ث ــان ـي ـه ـم ــا ن ـس ـبــة
ظـ ـه ــور ف ـ ـيـ ــروس ك ــوفـ ـي ــد 19 -وانـ ـتـ ـش ــاره
إلــى الـصــن .أمــا أولهما وأكثرهما أهمية
ف ـهــو قـضـيــة قــوم ـيــة اإلي ـغ ــور املـسـلـمــة في
إقـ ـلـ ـي ــم ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ (ش ـ ـمـ ــال غ ـ ـ ـ ــرب) .فــي
الـحـقـيـقــة ،ي ــؤي ــد ع ــرب ك ـث ـيــرون رواي ـ ــة أن
ال ـص ــن م ــارس ــت اض ـط ـه ــادًا عــرق ـيــا تـجــاه
هـ ــذه ال ـق ــوم ـي ــة ،ل ـكــون ـهــا قــوم ـيــة مـسـلـمــة،
وال ي ــوافـ ـق ــون ع ـل ــى أن أهـ ــدافـ ــا سـيــاسـيــة
أو انفصالية ج ــرت فــي اإلقـلـيــم .عـنــد هــذا

للفالسفة النقاد ،فردريك نيتشة ،ميشيل
فوكو ،هايدن وايت ،وميشيل دي سيرتو،
ملاذا فشلت كل هذه املحاوالت ،على الرغم
مــن أنـهــا قــد قــامــت بـعــض دواف ـع ـهــا ،على
اسـتـشـعــار أخــاقــي ،ولكنها انتكست في
بعض الحاالتّ ،
وقدمت أمثلة فشل ذريع.
ألن امل ـصــدر اآلخ ــر غــائــب ،وال يــؤمــن بــأن
الـ ـت ــاري ــخ ي ـ ـ ــدور بـ ــن ح ـل ـق ــات ال ـب ـش ــري ــة،
َ َ ًَ
فرزة طبقية بني جغرافيا الشمال
وليس م
والجنوب ،لكن هذا التاريخ املعرفي الدائر
لم ُيستدع ،ولم تعالج تقنيات النفس في
اس ـتــدعــائــه ،لــم يـنـظــر إل ــى ح ـيــاة اإلن ـســان
ُ
واملـخــاطــر الـتــي زرع ــت فــي طــريـقــه فــي كل
مـكــان ،منذ الـصــرخــة األول ــى ،حتى خنقه
ّ
التلوث ،حتى أضحى
بالتلوث كل أنــواع
دم ـيــة تــديــرهــا ال ـحــداثــة الــرأس ـمــال ـيــة .لقد
ّ
تحول اإلنسان إلى سلعة كاملة ،فال يمكن
أن يـصــل اآلخـ ــر امل ـقــابــل لـلـشــرق إل ــى فهم
تــريــاق ح ــاق فــي املـعــرفــة اإلســام ـيــة ،من
دون أن ُيصلح مـصــادر ال ــذات األخالقية،
وي ـف ـتــرض ،كــرحـلــة بــاحــث مـسـتـقــل ،حتى
ب ــدون إيـمــان بــرؤيــة اآلخ ــر ،أنـنــي لــن أصل
إلـ ــى امل ـع ـلــومــة م ــن دون األداة امل ـط ـلــوبــة.
واألداة هنا ليست صناعة مادية ،ولكنها
ت ــدري ــب روح أخـ ــاقـ ــي ،ح ـي ـن ـهــا سـيـصــل
الباحث الغربي إلى الدرب املضيء.
(كاتب عربي في كندا)

الفلسطيني غائبًا حاضرًا
في االنتخابات اإلسرائيلية
نهاد أبو غوش

سامر خير أحمد

ً
تـعــرض طـفــا أفــريـقـيــا فــي حــديـقــة حـيــوان
عــامــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا؟ حـسـنــا م ــا ه ــو املـعـيــار
إذن ،لنفهم ذواتنا كإطار إنساني ذي بعد
روح ــي أخ ــاق ــي؟ ال يـمـكــن أن يـتــم ذل ــك من
األولى ،وهي املادة
دون العودة إلى األسئلة
ّ
في تاريخ اإلنسان ،هل هي اللذة الفردية أم
مصلحته اإلنسانية الوجدانية وشراكتها
مع اآلخر ،الجواب هو معركة الحرية ،نعم
الحرية الثقافية ،بل الحرية اإلنسانية.
املعرفة السيادية هي سور وسجن ،ألنها
ببساطة الوجه اآلخــر للقمع ،كيف يمكن
أن أك ــون ح ـ ّـرًا م ــن دون أن أحـ ـ ّـرر مـصــادر
معرفتي ،مــن دون أن أتيقن مــن أن طريق
اإلن ـس ــان ،كــل اإلن ـســان فــي حـيــاتــي ،يسير
بــان ـت ـظــام أخ ــاق ــي ،ومــرج ـع ـيــة مـعــرفـيــة،
على األقــل في تحرير النظرية .وبالتالي،
ال ي ـم ـك ــن أن ن ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـح ــل مـ ــن دون
االن ـع ـتــاق م ــن ال ـنــزعــة األح ــادي ــة لـلـحــداثــة
فــي ال ـتــاريــخ ،كـمــا يــؤكــد وال ـتــر مــانـيــولــو،
واألحــاديــة فــي ت ــراث املـعــرفــة ،وفــي قيمها
النصية والتطبيقية ،فيشير ح ــاق إلــى
ال ـ ـ ــرؤي ال ـن ـق ــدي ــة داخـ ـ ــل الـ ـح ــداث ــة .وه ــذه
املـ ـ ـ ّـرة ،ي ــام ــس األزم ـ ــة بـمـشــرطــه الــدق ـيــق،
ك ــل هـ ــذه الـ ـ ــرؤى ال ـن ـقــديــة لـهـيـمـنــة ال ـقــوة
ع ـلــى امل ـعــرفــة وت ـحــديــد م ــن ه ــو ال ـبــدائــي،
ومــن هــو الـتـقـ ّـدمــي املـتـطــور ،لــم تصل إلى
الـعـمــق .يـســرد ح ــاق هـنــا سلسلة أسـمــاء

ً
الـحــال ،يـكــون سـهــا انتشار نـظــرة سلبية
ّ
تجاه الصني بني الشعوب العربية ،تحطم
جهودًا هائلة قامت بها حكومة بكني على
املـسـتــويــن ،االقـتـصــادي والـثـقــافــي ،لرسم
صورة إيجابية لها في العالم ،بما في ذلك
في املنطقة العربية.
وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـن ــي أن إص ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـصـ ــن ع ـلــى
الـتــركـيــز عـلــى الـبـعــد ال ـت ـجــاري الحكومي
في عالقتها مع الدول العربية ،عوضًا ّعن
الـبـعــد الـتـنـمــوي ال ــذي ُيـفـتــرض أن تــوفــره
شــراكــة اقـتـصــاديــة حقيقية بــن الـطــرفــن،
سـيـقــود إل ــى شـيــوع تـلــك الـنـظــرة السلبية
تـجــاهـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة املقبلة،
والتي قوامها أن الصني تمثل خطرًا على
العالم العربي ،وال تهتم بغير مصالحها
املباشرة ،تمامًا كما تمثل القوى الدولية
األخــرى ذات املصالح «اإلمبريالية» ،وفي
مقدمتها الواليات املتحدة.
م ــن ف ــائ ــض الـ ـق ــول ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ال ـعــاقــة
امل ـط ـلــوبــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ك ــي تـحـقــق فـكــرة
«ال ــرب ــح امل ـش ـتــرك» بـيـنـهـمــا ،ال رب ــح طــرف
واحـ ــد مـنـهـمــا وح ـس ــب ،إن ـم ــا تـخـتـصــرهــا
ع ـب ــارة م ــن ث ــاث ك ـل ـم ــات« :ال ـن ـف ــط مـقــابــل
التكنولوجيا» .إذ ما تــزال الــدول العربية
على قائمة أكثر الدول تصديرًا للنفط إلى
ال ـصــن ،وه ــي املـ ــادة ال ـتــي تـحـتــاج الصني
اسـ ـتـ ـي ــراده ــا السـ ـتـ ـم ــرار نـ ـم ـ ّـوه ــا .وع ـلــى
الــرغــم مــن تـصـ ّـدر روسـيــا تلك القائمة في
ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،وت ــوج ــه ال ـص ــن إلــى
اسـ ـتـ ـي ــراد ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـن ـف ــط مــن
الــواليــات املتحدة خــال الشهور األخـيــرة،
فـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة وال ـ ـعـ ــراق م ــا ي ـ ـ ــزاالن مــن
ك ـب ــار م ـ ـ ـ ّ
ـوردي ال ـن ـفــط إلـ ــى الـ ـص ــن ،وه ــذا
يـعـنــي أن ــه يـمـكــن ل ـل ـعــرب إق ــام ــة ش ــراك ــات
استراتيجية مــع الـصــن ،يحصلون فيها
ّ
متقدمة ،مقابل
على تكنولوجيا صناعية
تلبية حاجاتها املـتــزايــدة مــن النفط .ولن
ّ
تتغير نظرة الشعوب العربية إلى الصني،
مـ ــا لـ ــم ي ـن ـع ـكــس الـ ـحـ ـض ــور ال ـص ـي ـن ــي فــي
الــدول العربية إيجابيًا على حياة الناس،
مـ ــن خ ـ ــال اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ص ـن ــاع ـي ــة تـنـقــل
التكنولوجيا ،وتوفر فرص عمل ،لكن هذا
ّ
يصر عليه العرب.
لن يحصل ما لم
ب ــال ـط ـب ــع ،ال ت ـج ــري الـ ـع ــاق ــات الـصـيـنـيــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ ،بـ ــل فـ ــي م ـن ـظــومــة

التركيز يجب أن يكون
على النتائج التي
تخدم المشروع
الوطني النهضوي،
ال على األيديولوجيات

عـ ــاقـ ــات دول ـ ـيـ ــة ت ـع ـت ـبــر ف ـي ـه ــا الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة الــاعــب األول .وال ـع ــرب معنيون
بــإرضــاء أمـيــركــا قـبــل إرض ــاء شعوبهم أو
تنمية بلدانهم .وأميركا ال تريد للعالقات
الـعــربـيــة الـصـيـنـيــة أن تــأخــذ ذل ــك املنحى
التنموي ،ألنــه سيغير مــوازيــن الـقــوى في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،وك ــذل ــك م ــوازي ــن ال ـقــوى
املــال ـيــة فــي ال ـعــالــم ضــد مـصـلـحــة الـ ــدوالر.
وهذا معناه أننا مستسلمون في خططنا
االستراتيجية ،إن وجدت ،للقدر األميركي،
وأن الصني تحسب حسابه ،ال خشية من
أميركا ،بل كي ال يؤثر سلبًا على نموها
االقتصادي املتسارع.
ه ــل ي ــري ــد الـ ـط ــرف ــان ،ال ـص ـي ـنــي وال ـع ــرب ــي،
ش ــراك ــة اسـتــراتـيـجـيــة إذن؟ ي ـبــدو أن ذلــك
لـ ـي ــس صـ ـحـ ـيـ ـح ــا ،م ـ ــع أن ـ ـ ــه ف ـ ــي م ـص ـل ـحــة
الطرفني .تبدو الصني مكتفية بشراء النفط
ال ـعــربــي ،وتــوس ـيــع أســواق ـهــا ف ــي املنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـ ـعـ ــرب ي ـك ـت ـفــون ب ــال ـع ــائ ــدات
التجارية ،ويواصلون التحالف السياسي
مع الواليات املتحدة .إنه واقع محبط على
ّ
مستوى مــتـخــذي ال ـقــرار ،واألس ــوأ منه أن
ّ
صورة الصني تضررت في املنطقة العربية،
ما يعني أن التحالف االقتصادي معها لن
يـكــون ،على امل ــدى الـقــريــب ،مطلبًا شعبيًا
ع ــرب ـي ــا .وه ـ ــذا ف ــي امل ـح ـص ـلــة يـ ـف ـ ّـوت عـلــى
العرب فرصة تاريخية جديدة لـ«مصاحبة
حضارية» مع الصني ،يمكنها أن تنتشلنا
من التخلف الحضاري الذي نعيشه.
(كاتب من األردن)

مضت سنوات طويلة على تلك األيام التي
ك ــان فـيـهــا الــرئـيــس الفلسطيني الــراحــل،
ي ــاس ــر ع ــرف ــات ،ي ـس ـمــي عـمـلـيــة الـتـســويــة
بــن الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــة «ســام
ال ـش ـج ـع ــان» ،مـسـتـلـهـمــا عـ ـب ــارة الــرئ ـيــس
ال ـفــرن ـســي األسـ ـب ــق ،شـ ــارل ديـ ـغ ــول ،ال ــذي
ت ـحـ ّـررت الـجــزائــر فــي عـهــده .وظــل عرفات
ّ
يسمي رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،إسحق
رابـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ــذي وق ـ ــع م ـع ــه ات ـ ـفـ ــاق أوسـ ـل ــو،
«شريكي» ،حتى بعد اغتيال هــذا األخير
صار اسمه «شريكي الراحل» ،لإليحاء بأن
السالم معه كان خيارا إسرائيليا ّ
جديا.
والحقيقة أن ال اإلسرائيليني بشكل عــام،
وال راب ــن بـشـكــل خ ــاص ،ك ــان ــوا يـبــادلــون
عـ ــرفـ ــات ه ـ ــذه الـ ـحـ ـف ــاوة ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
املتعثرة ،وال أحد منهم أطلق على عرفات
أي ـ ــة ص ـف ــة ت ـق ــرن ــه ب ــالـ ـس ــام .بـ ــل تـ ـع ـ ّـددت
األسماء التي تربطه بـ«اإلرهاب» ،وتعتبره
الـعـقـبــة الـ ـك ــأداء أمـ ــام عـمـلـيــة الـ ـس ــام ،من
قبيل تسميته «اإلرهابي في املقاطعة» ،أو
وصفه بالشخص غير ذي الصلة .قلة قليلة
جدا من القادة اإلسرائيليني ،وتحديدا من
ح ــزب مـيــريـتــس ال ـي ـس ــاري ،وق ـ ــادة حــركــة
السالم اآلن مثل مؤسسها أوري أفنيري،
ك ــان ــوا ي ــواظ ـب ــون ع ـلــى زي ـ ــارة ع ــرف ــات في
ّ
مقره ،ويعلقون آماال عريضة على إمكانية
تحقيق السالم لفائدة الشعبني.
اآلن ال يأتي أي قائد إسرائيلي يهودي مهم
ّ
على ذكــر عملية الـســام ،وتتجه األحــزاب
اإلسرائيلية املتنافسة نحو االنتخابات،
اليوم 23 ،مارس /آذار الجاري ،من دون أن
يشار حتى للشعب الفلسطيني إال بشكل
ع ــاب ــر ،وب ـمــا ي ـخــدم ال ـس ـيــاق اإلســرائ ـي ـلــي
الهادف لتكريس االحتالل ،فعلى الرغم من
أن عدد الفلسطينيني الذين يعيشون على
أرض فـلـسـطــن الـتــاريـخـيــة ي ـس ــاوي عــدد
اإلســرائـيـلـيــن ال ـي ـهــود ،قـلـيــا مــا يوصف
الفلسطينيون بأنهم شعب ،وإنما يشار
لهم بأنهم «سكان املناطق» ،أو «السكان
الفلسطينيون فــي يـهــودا وال ـســامــرة» ،أو
«عرب إسرائيل» في إشارة إلى الباقني في
املناطق املحتلة عام  1948وفرضت عليهم
الجنسية اإلسرائيلية.
أبـ ـ ــرز م ــام ــح االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
اختفاء مــا كــان ّ
يسمى «معسكر الـســام»
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إلـ ــى حـ ــد يـ ـق ــارب االنـ ــدثـ ــار.
وإذا استثنينا الـقــوى السياسية املمثلة
للفلسطينيني الـبــاقــن على أرض ـهــم ،فإن
قوى معسكر السالم،
الحزبني الباقيني من ّ
الـعـمــل ومـيــريـتــس ،يـتــرنـحــان وي ــراوح ــان
ف ــي االس ـت ـط ــاع ــات ح ــول نـسـبــة الـحـســم،

(مناحيم كهانا/فرانس برس)

وحـ ـت ــى ل ــو ب ـق ـيــا ف ــي امل ـش ـه ــد ال ـس ـيــاســي
اإلســرائـيـلــي فإنهما ال يــولـيــان «ال ـســام»
مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن أيـ ـ ــة أول ـ ــوي ـ ــة ت ــذك ــر،
وي ـ ــرك ـ ــزان ،ف ــي دعــاي ـت ـه ـمــا وبــرام ـج ـه ـمــا،
على الحقوق املدنية ،وض ــرورة الخالص
مـ ــن ح ـك ــم ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ـف ــاس ــد ،وق ـض ــاي ــا
أخـ ـ ــرى اج ـت ـم ــاع ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة داخ ـل ـي ــة.
وألنهما متهمان بمحاباة الفلسطينيني
عـلــى حـســاب اإلســرائـيـلـيــن ،ينحو هــذان
الحزبان دائما إلى إثبات صهيونيتهما،
واتـ ـه ــام الـفـلـسـطـيـنـيــن بــامل ـســؤول ـيــة عن
فشل عملية السالم كما فعل حزب العمل،
أو الحديث العابر عن «حل الدولتني» مع
الـتــراجــع عــن اإلقـ ــرار بـحــق تـقــريــر املصير
للشعب الفلسطيني كما فعل «ميريتس»
ال ــذي لــم يـكـتــف بــذلــك ،بــل إن أح ــد قــادتــه،
الجنرال يائير غــوالن ،أيد خطة الضم إذا
ّ
ستؤدي ،حسب رأيه ،إلى االنفصال
كانت
عن الفلسطينيني.
ومن نافل القول اإلشارة إلى أنه ال يوجد
أي ح ــزب إســرائـيـلــي صهيوني يمكن أن
يؤيد حق العودة لالجئني الفلسطينيني،
أو ينتقد جـيــش االح ـت ــال وجــرائ ـمــه في
األرض املـحـتـلــة ،أو يـغــامــر بــالــدعــوة إلــى
حـ ــدود ال ــراب ــع م ــن يــون ـيــو /ح ــزي ــران عــام
 .1967ويعود اضمحالل معسكر السالم
مــن خــريـطــة األحـ ــزاب املـتـنــافـســة ،كـمــا من
م ـي ــدان الـعـمــل الـجـمــاهـيــري عـلــى طــريـقــة
حركة الـســام اآلن ،ألسـبــاب كثيرة ،منها
م ــا ه ــو داخ ـل ــي وال ـت ـح ــوالت ال ـجــاريــة في
املـجـتـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وم ـن ـهــا م ــا يـعــود
إلـ ــى أداء الـفـلـسـطـيـنـيــن وان ـق ـســامــات ـهــم
ال ـتــي بـ ـ ّـددت طــاقــاتـهــم ب ــدال مــن تركيزها
على مواجهة االحتالل بما يجعله باهظ
ال ـت ـكــال ـيــف ،ف ـي ـكــون خ ـيــار ال ـس ــام أج ــدى
وأفضل.
باقي األح ــزاب اإلسرائيلية التي تخوض
االنـتـخــابــات يمينية ،س ــواء بمنطلقاتها
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة أو مــوق ـف ـهــا م ــن ال ـص ــراع
الـفـلـسـطـيـنــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وه ــي تنقسم
إل ــى أحـ ــزاب الـيـمــن الـعـلـمــانــي (الـلـيـكــود،
أمــل جديد برئاسة جــدعــون ســاعــر ،حزب
يمينا املـتـطـ ّـرف واالسـتـيـطــانــي ،إسرائيل
بيتنا برئاسة أفـيـغــدور ليبرمان الداعي
إلـ ــى تــرح ـيــل الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن مـنــاطــق
 )1948وال ـي ـمــن الــدي ـنــي ،ويـشـمــل حــزبــي
ش ــاس وي ـه ـ ّـدوت ه ـت ــوراة ،وح ـتــى الـحــزب
الـ ـ ــذي ي ـص ــن ــف وسـ ـط ــا ،أي ح ـ ــزب يــوجــد
مستقبل ،بــرئــاســة يائير ليبيد ،املنافس
األبرز لنتنياهو كما تشير االستطالعات،
فـ ـه ــو وس ـ ـطـ ــي ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ــداخ ـل ـي ــة
لـجـهــة عـلـمــانـيــة ال ــدول ــة وم ــواج ـه ــة نـفــوذ
األحــزاب الدينية ،لكنه يميني تماما ،وال
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أبرز مالمح االنتخابات
اإلسرائيلية اختفاء ما
يسمى «معسكر
كان
ّ
السالم» اإلسرائيلي
حد يقارب االندثار
إلى ّ

يختلف عن مواقف الليكود تجاه القضية
الفلسطينية واملوقف من االحتالل.
ب ــات ــت ج ـم ـيــع هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب تـنـطـلــق مــن
ّ
قانون القومية العنصري وتسلم به ،وهو
الـقــانــون الــذي يحصر حــق تقرير املصير
في «أرض اسرائيل» باليهود ،كما يعتبر
االس ـت ـي ـطــان أول ــوي ــة قــوم ـيــة ل ـل ــدول ــة .وال
تـخـفــي ه ــذه األحـ ـ ــزاب تــأي ـيــدهــا الـصــريــح
ل ـخ ـط ــة ال ـ ـضـ ــم والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى أوس ـ ــع
مساحات ممكنة من املناطق املصنفة ج،
والـخــاف هو فقط حــول مساحات الضم،
وهل تشمل جميع املستوطنات ،أم تقتصر
على الكتل االستيطانية الكبرى.
فكرة إهمال  6.5ماليني فلسطيني على
أرضـ ـه ــم وإنـ ـك ــاره ــم ،ال ت ـب ــدو مـنـطـقـيــة،
لــذلــك ي ـجــري الـتـحــايــل عليها بالتمييز
بــن الفلسطينيني ،مــن خ ــال مـحــاوالت
إخـ ـ ــراج ق ـط ــاع غـ ــزة م ــن امل ـع ــادل ــة بشكل
ك ــام ــل ،وت ـص ــوي ــره خ ـط ــرا «إره ــابـ ـي ــا» ال
غير .أما فلسطينيو الضفة الغربية فهم
ّ
مجرد سكان حقوقهم فردية ومعيشية
وحياتية ،وأقصى ما يمكن منحهم من
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
ومــواردهــا املائية ،وال الحدود واملعابر،
وال حتى على املجال الكهرومغناطيسي.
وي ـخ ـت ــم ن ـت ـن ـيــاهــو وصـ ـف ــه هـ ــذا ال ـك ـيــان
ّ
متبجحا «إذا أرادوا أن يسموها
بالقول
ّ
دولة فليسموها» ،مع أنه ادعى ،في أكثر
من مناسبة ،استحالة تحقيق سالم مع
هذا الجيل من الفلسطينيني ،وأن أقصى
مــا يمكنهم الـحـصــول عـلـيــه هــو الـســام
االقتصادي.
الفلسطيني ،في نظر األحزاب اإلسرائيلية
املتنافسة ،هو املشكلة ،وهو «اآلخر» الذي
ال ي ــرغ ـب ــون ب ــإط ــال ــة ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه ،وهــو
الخطر الديمغرافي ،أو القنبلة املوقوتة.
والغريب أن نتنياهو ،وفــي غمرة تشبثه
ب ــال ـس ـل ـط ــة ،وقـ ـت ــال ــه مـ ــن أجـ ـ ــل م ـق ـع ــد او
مقعدين إضافيني في البرملان (الكنيست)،
ـود الن ـتــزاع
اك ـت ـشــف أن ــه يـمـكـنــه ب ــذل ج ـه ـ ٍ
مقعد أو أكثر من الوسط العربي املستاء
من أداء القائمة املشتركة ،واملمتعض من
انـقـســامـهــا وخ ــاف ــات ـه ــا .وق ــد ش ـ ّـج ــع هــذا
الـتــوجــه أح ــزاب ــا أخ ــرى عـلــى الـتــوجــه إلــى
الـنــاخـبــن ال ـع ــرب ال ــذي ــن ك ــان الـتـحــريــض
ع ـلــى نـسـبــة مـشــاركـتـهــم ف ــي االن ـت ـخــابــات
األسـلــوب ال ــذي استخدمه رئـيــس ال ـ ّـوزراء
ال ـي ـم ـي ـن ــي ل ـت ـخ ــوي ــف الـ ـيـ ـه ــود وح ــض ـه ــم
عـلــى زي ــادة نسبة الـتـصــويــت لــه ولحزبه
ّ
قـبــل أعـ ــوام قـلـيـلــة ،مــا مــكـنــه مــن مــواصـلــة
االحتفاظ بالسلطة.
(كاتب فلسطيني)

عيسى الشعيبي

وانتظار طال سنوات
جميل
في أول خطوة على طريق طويل وشــاق ،وبعد
ٍ
ٍ
ٍ
صبر ّ
بترقب مديد ،وخشي ٍة من وقوع املفاجآت ،خطت محكمة الجنايات الدولية،
مفعمة
ٍ
في التاسع من شهر مارس /آذار الجاري ،أولى خطواتها على الدرب املليء بالصعاب
والعراقيل ،بإصدارها إخـطــارًا أمهلت بموجبه حكومة إسرائيل شهرًا للرد على
طلب الـشــروع فــي التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها قــوات االحـتــال فــي غــزة عام
ً
 ،2014والجرائم املرتكبة بحق املدنيني ّ
العزل في مسيرات العودة ،فضال عن جريمة
ّ
املستمرة على رؤوس األشهاد منذ العام .1967
االستيطان
تكتمت إســرائـيــل عـلــى هــذا الـطـلــب ،وتـغــاضــت عـنــه ،ألمــر مـعـلــوم ،وســائــل اإلعــام
الفلسطينية ،املستغرقة تمامًا في مسألة االنتخابات التشريعية التي ال تقل أهمية
عما عداها من أخبار أخرى تتصدر املشهد السياسي الراهن في رام الله ّ
وغزة .وإذا
كانت خطوة محكمة الجنايات أولية ،وذات مفعول تراكمي ّ
متدرج وبطيء ،فإن من
ُ
ّ
املقدر له أن يطول ،بدوره ،أعواما أخرى طويلة ،ترغم خاللها آخر دولة احتالل على
أن تظل واقفة على «رجل ونص» في قفص االتهام .ذلك أن هذه هي ّ
املرة األولى في
تاريخ الصراع الذي دخل في أطوار كثيرة ،على مدى نحو قرنّ ،
تتعرض فيها دولة
قامت بالحديد والـنــار ،وارتكبت شتى املجازر والجرائم واالنتهاكات ،وبــدت فوق
القانون الدولي ،ملساءلة من مرجعي ٍة قانوني ٍة دولي ٍة ذات شأن يعلو وال ُيعلى عليه،
ّ
في سابقة هي األخرى غير مسبوقة ،تشكل ،في حد ذاتها ،عالمة فارقة في مسار
كفاحي ّ
متعدد األشـكــال واألدوات ،كــان بلوغه ،حتى األمــس القريب ،من ضروب
أحالم اليقظة ،وهدفًا دونه خرط القتاد.
ويزيد من أهمية هذه املذكرة القانونية امللزمة التي لم ترد عليها إسرائيل بعد أنها
ّ
تخص الدولة «الديمقراطية» املزعومة في الشرق األوسط ،أو قل االبنة املدللة للغرب،
املنتسبة ملنظومته القيمية ،وليس ّ
مجرد دولة أفريقية من تلك الدول التي درجت كل
الدوليتني على معاقبة قادتها ،بال حرج ،عن
من محكمة العدل ومحكمة الجنايات
ّ
ّ
فظائع مماثلة ،أو ربما أقل بشاعة ،وهو أمر يذل الدولة العبرية أكثر فأكثر ،ويهشم
ّادعــاءهــا بلدا متحضرا ،ومــاذا أخيرا للناجني من الهولوكوست ،وأيضًا ضحية
ترى في مالحقة قادتها ومحاكمتهم أمام العدالة الدولية تقويضًا لتلك
أبدية ،كما ّ
الصورة املغطاة بمسحوق مكياج رخيص ،تنثال ألوانه عند احتدام ضوء الشمس.
ولعل كل هذه الحفاوة ّ
املبررة تمامًا بخطوة محكمة الجنايات املنتظرة بفارغ الصبر،
وهذه البهجة النادرة في زمن كورونا ،نابعة أساسًا من أن هذه املذكرة القضائية
إجراءات الحقة ،وخطوة تنفيذية أولى ال عودة عنها ،حتى مع
فاتحة ملا سيليها من
ٍ
رحيل املدعية العامة الحالية فاتو بنسودا وحلول كريم أحمد خان مكانها بعد ثالثة
أشهر ،كما أنها أيضًا خطوة عملية ملموسة ،تكاد تشكل أمر عمليات استهالليا،
إلدارة عجلة املطاردة وتوقيف الجنراالت في املطارات ،فوق أنها خطوة ّ
مؤسسة على
قــرار املحكمة ذاتها ،الصادر قبل نحو  50يومًا ،بانطباق اختصاصها القضائي
على أراضي الدولة العضو في نظام روما األساسي ،دولة فلسطني (غزة والقدس
والضفة الغربية) ،وفي ذلك وحده إقرار مبدئي بحدود الدولة الفلسطينية.
ً
حتى زمن غير بعيد ،كانت الرواية اإلسرائيلية تلقى قبوال على أوسع نطاق ،ليس
فقط في الدول الغربية ،وإنما أيضًا لدى الرأي العام في الدول الصديقة ،كما كانت
ماكينتها اإلعالمية الهائلة تنجح ،في أغلب األحيان ،بإحراز ّ
تفوق كاسح على وجهة
ّ
النظر العربية ،مستفيدة مــن ســوء األداء ،وتخلف الـطــرح ،ناهيك عــن االستغالل
املكثف لركاكة الخطاب اإلعالمي الفلسطيني ومزقه ،واالستثمار الجيد في األخطاء
القاتلة ،بما في ذلك خطف الطائرات وتفجير الحافالت ،واستهداف املدنيني ،األمر
الذي كاد يدمغ الكفاح الوطني العادل بصفة اإلرهاب الذميمة.

نوال السعداوي...
النسخة اإلسالمية
محمد طلبة رضوان

«إنـكــم معشر األســاتــذة الغربيني ّ
تحرضوننا لـلـخــروج على ديـنـنــا ،والـتـمـ ّـرد على
ّ
ثقافتنا وحضارتنا ،وتزعمون أن اإلسالم يعادي املرأة وحقوقها ،وقد اطلعت على
أمور كثيرة لديكم من التمييز والتفرقة والنظرة الدونية للشعوب األخــرى ،وهو ما
ال يمكن أن نجد له مثيال في ديننا وال في ثقافتنا ،وال في تقاليدنا» ..هذه الكلمات
قالتها نــوال السعداوي ،في لقاء علمي في واشنطن ،عام  .1994روى لي الحكاية،
بتفاصيلها ،العالمة األصولي األزهري ،طه العلواني ،رحمه الله ،وكان مدعوا للقاء،
ّ
وسمع ما قالته السعداوي ،وبكى تأثرا ،ليس ألن ما قالته جديد عليه ،وهو الذي نشأ
في األوساط الشرعية ،وسمع مثله آالف ّ
املرات ،وإنما ألنه صدر عن نوال ،وهو ما لم
يتوقعه الشيخ ،وتوقع ّ
ضده ،وفق صورتها النمطية الساذجة لديه ،بكى الشيخ من
ّ
ّ
نفسه وعليها ،وتمنى للسيدة الخير ،ودعا لها بخير ،وسجل موقفها في كتابه «ال
إكراه في الدين» (طبعة ثانية )2006 ،عرفانا واعتذارا.
ُ
ُ
بنصوص لنوال السعداوي تثبت كفرها ،وما أسهل أن يأتي غيرك
ما أسهل أن تأتي
ٍ
ّ
ّ
ويتحول النقاش حول «مشروع مفكر» إلى سجال
بنصوص وشهادات تثبت إيمانها،
الجنة والنار ،اإلسالميني والعلمانيني ،من
فقهي ونصوصي حول ،اإليمان والكفر،
معنا ومن علينا .. .قراءات طهرانية ،وأخرى َق َبلية ،وهو ما ّ
يتكرر عند تقييمنا أي
مفكر ،طارق البشري إسالمي أم وطني ،محمد عمارة عقالني أم سلفي ،نصر أبو
زيــد مسلم أم كافر ،نــوال السعداوي مؤمنة أم ملحدة؟ كل فريق يأتي بنصوصه
الحرفية املأخوذة من سطر هنا أو تصريح هناكُ ،ويهمل رصد التجربة ،في مجملها،
ّ
وتقلباتها ،ويفرح بما لديهّ ،
ويقدم
واقعها ،وسياقاتها ،ومخاضاتها ،ومكابداتها،
ُ
ويحصد اإلعجابات الكاذبة ،وتستمر امللهاة املأساة.
لجمهوره ما يشتهي،
موقف وفي أي
حني يخبرني أحدهم أن فالنا قال ،أسأله متى قال ،وأين قال ،في 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 ّردا على تعليقات ،أم استفزه مذيع «توك
شو» لينتزع منه ما لم يقصده حرفيا؟ من هنا ،يمكنني التمييز بني معرفة هادئة
ٌ
ٌ
ٌ
ومناظرات ،ال قيمة لها.
ونزاعات
سجاالت
وأخرى أنتجتها
ّ
ّثمة تيار كامل من الكتاب والباحثني واملفكرين واملناضلني يمكن أن يسمى «تيار
الحنق» ،وحــده الحنق ما يدفعه إلــى البحث واملعرفة واالشتباك ،وحــده ما ّ
يحركه،
يقوده ،يسيطر عليه .وهو حنق نبيل ،وغضب مشروع ،وسخط واجــب ،يدفع إليه
ّ
ّ
ويؤججه تبريرها وتمريرها وتديينها ،ومن ثم
سوء األحــوال ،ويغذيه استمرارها،
تأبيدها .لم تكن نوال السعداوي جزءا من هذا التيار ،كانت تيارا وحدها ،نسوية قبل
الحركة النسوية .وقفت ،ربما ْ
عقدين ،وحدها ،تقاتل من أجل حقوق بنات جنسها،
ولجان الفتوى
الدينية والسياسية واالجتماعية والشخصية ،سبقت شيوخ األزهر
ً
ّ
في تجريم الختان ،ليس ألنها تفوقهم علما ،ولكن ألنها تفوقهم شجاعة ،واجهت
مجتمعها بكل مــا يقلقها ،تكلمت على قــدر سكوته ،تـجـ ّـرأت على قــدر استبداده،
ّ
تبجحت على قــدر غ ــروره ،مــارســت التفكير بـصــوت مـسـمــوع ،وال ـصــراخ بصوت
مكتوب ،انتزعت حق التجريب ،وحق الخطأ.
مــع ن ــوال ال ـس ـعــداوي ال أتــوقــف كـثـيــرا أم ــام صـحــة فـكــرة أو خـطـئـهــا ،مثاليتها أو
واقعيتها .أتوقف ،أوال ،أمام قدرتها على طرحها ،جنوحها ،جموحها ،طموحها ،قوة
ّ
إلقاء «طوبة» مؤنثة في وجه زمن ذكوري ،معدوم الرحمة والرجولة ،وإسالة الدماء
منه ً
أياما وشهورا وسنني .لم تكن نــوال واقعية ،ولــم تكن املسافة بني مشاعرها
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 ّ
«الديان»  ..من حسن حظنا.
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سورية بين ثورة الشعب ومؤامرة النظام
عبد الباسط سيدا

هل ما يحدث في سورية منذ عشرة أعــوام
ّ
ثـ ــورة أم م ــؤام ــرة؟ سـ ــؤال م ــرك ــب ،يتضمن
مـ ـح ــوري ــن رئـ ـيـ ـس ــن ،ت ـت ـم ـف ـصــل حــول ـه ـمــا
ّ
املناقشات وال ـجــداالت .كما تـتــوزع بينهما
ح ـج ــج الـ ـنـ ـظ ــام وأتـ ـب ــاع ــه وامل ــرت ـب ـط ــن ب ــه،
واملستفيدين مـنــه ،وأن ـصــاره ُ
ورعــاتــه على
املستويني ،اإلقليمي والــدولــي ،وتـلــك التي
تخص املناهضني للنظام من السوريني من
جهة أخرى ،وهؤالء هم األغلبية الساحقة،
ثاروا على نظام الفساد واالستبداد بصورة
ع ـل ـن ـيــة ،وت ـح ـ ّـم ـل ــوا ن ـت ـي ـجــة م ــواق ـف ـه ــم .أم ــا
الـصــامـتــون الــذيــن لــم تسمح لهم ظروفهم،
ورب ـمــا تـقــديــراتـهــم واعـتـبــاراتـهــم الـخــاصــة،
بالتعبير عن مواقفهم صــراحــة ،فهم أيضًا
يدركون تمامًا اإلدراك أن النظام هو املسؤول
األول عما آلت إليه أوضــاع البالد والعباد؛
ولن تتعافى سورية بوجوده.
يـ ّـدعــي الـنـظــام وأتـبــاعــه ورعــاتــه أن ســوريــة
ك ــان ــت ب ــأل ــف خ ـي ــر ،ك ــان ــت م ـس ـت ـق ـ ّـرة ،وك ــان
ال ـن ــاس «ع ــاي ـش ــن» ك ـمــا ي ـق ــال ،ع ـلــى الــرغــم
م ــن ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ب ـس ـبــب نهج
«املـقــاومــة واملمانعة» و«ال ـصــراع مــع العدو
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي» ،وت ـ ـعـ ـ ّـرض ـ ـهـ ــا «ل ـل ـض ـغ ــوط
والـعـقــوبــات مــن أمـيــركــا وعمالئها مــن دول
املـنـطـقــة» .مــا زال هــذا الـخـطــاب معتمدًا من
ن ـظ ــام ب ـش ــار وأتـ ـب ــاع ــه م ــن ق ــوم ـي ــي م ـحــور
ّ
وعلمانييه،
«املقاومة واملمانعة» ويسارييه
كـمــا أن ه ــذا الـخـطــاب هــو ال ــذي يستخدمه
النظام اإليــرانــي مــع مليشياته فــي سورية
ولبنان والعراق واليمن.
أم ـ ـ ــا مـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الـ ـخ ــاص ــة
ّ
بالعائالت املافياوية التي ما زالــت تتحكم
بــالـسـلـطــة والـ ـث ــروات م ـنــذ م ــا ق ـبــل ال ـث ــورة،
وم ـع ــان ــاة أك ـث ــر م ــن ن ـصــف ال ـس ــوري ــن قبل
ال ـ ـثـ ــورة م ــن الـ ـح ــاج ــة والـ ـفـ ـق ــر ،واسـ ـتـ ـب ــداد
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وتـنـكـيـلـهــا بــالـســوريــن،
وت ـحـ ّـول األح ــزاب واملنظمات الشعبية إلى
ّ
مجرد واجهة تزيينية للسلطة املتوحشة،
ّ
وتـ ـح ــك ــم ت ـل ــك األج ـ ـهـ ــزة ب ـم ـف ــاص ــل ال ــدول ــة
وامل ـج ـت ـم ــع ،وت ــدخ ـل ـه ــا فـ ــي أدق تـفــاصـيــل
الناس ،بدءا من مسألة الحصول على العمل
أو ال ـتــرخ ـيــص ألي ع ـم ــل ،أو أي ع ـقــد بيع
وشراء ،وحتى موافقات السفر  ..إلخ.
أمـ ـ ـ ــا م ـ ـسـ ــائـ ــل ح ـ ــري ـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر وال ـ ـن ـ ـشـ ــر،
وتأسيس الجمعيات واألح ــزاب فقد كانت
م ــن امل ـح ـظ ــورات ،حـتــى ف ــي م ـجــال التعبير
عــن املطالبة بـهــا .وعــن االسـتـقــرار املــزعــوم،

فـقــد ك ــان بـفـعــل أســالـيــب الـقـمــع والـتــدجــن،
حـتــى وص ــل أهـلــم الـحـكــم إل ــى قـنــاعــةٍ زائـفــةٍ
مفادها يأنهم قد أصبحوا في منأى عن أي
تهديدات ،وبات في مقدورهم سن القوانني،
ّ
املفصلة
وإصـ ــدار املــراس ـيــم ،بــل الــدســاتـيــر،
وف ــق حـســابــاتـهــم .فـثـ ّـبــت حــافــظ األسـ ــد ،في
دستوره املــادة الثامنة التي ّ
نصت صراحة
على قـيــادة حــزب البعث الــدولــة واملجتمع،
أي أن ــه ثـبــت قـيــادتــه الـشـخـصـيــة بــاعـتـبــاره
القائد امللهم لذاك الحزب .كما أصدر قانون
 49لعام  1980الذي ّ
نص على إعــدام كل من
يثبت انتماؤه إلى جماعة اإلخوان املسلمني.
وأصــدر نجله بشار املرسوم  49لعام 2008
ال ــذي ح ـ ّـول مناطق واسـعــة فــي املحافظات
الشرقية ،خصوصا في محافظة الحسكة،
إلــى مناطق تخصع إلجـ ــراءات استثنائية
تستوجب الحصول على مــوافـقــات معقدة
من مختلف األجهزة األمنية وال ــوزارات في
عمليات بيع العقارات واألراض ــي الزراعية
وش ــرائ ـه ــا ،ب ـحـ ّـجــة أن ـهــا م ـنــاطــق ح ــدودي ــة،
األمر الذي كان يعني ،بطبيعة الحال ،خنق
هذه املناطق ،وسد كل املنافذ أمام إمكانية
ح ـل ـح ـلــة اق ـت ـص ــادي ــة ف ــي مـ ـي ــدان ال ـع ـم ــران،
العقارات ،و ًهــي املناطق التي كانت
وســوق
ً
ً
أصــا مهملة مهمشة من النظام ،بل كانت
ميدانًا للنهب الذي كان يمارسه املسؤولون
األمنيون وشركاؤهم هناك.
أم ــا لـعـبــة تــوريــث الـجـمـهــوريــة ال ـتــي شــارك
فـيـهــا أرك ـ ــان ال ـن ـظ ــام ،ب ـمــن فـيـهــم م ــن تــركــه
الحقًا ،تحت تهديد أرباب األجهزة األمنية،
ّ
ٌ
يتبجح
نظام
فهي قد باتت وشمًا ُيعرف به
حاكمه ال ــوارث بالعفة والـشـعــارات الكبرى
ّ
مجرد قنابل دخانية
التي كانت ،وما زالت،
استخدمت للتمويه على ما كان يجري في
ال ــداخ ــل مــن ق ـمـ ٍـع ل ـلـحــريــات ،وس ـلــب ونـهــب
للثروات ،وتسطيح للعقول والضمائر.
ولم يكتف هذا النظام بسطوته على الداخل
السوري وحده؛ بل مارس العنف واإلرهاب
بكل األساليب إلزاحة املعارضني اللبنانيني
الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــت يـ ـنـ ـتـ ـق ــدون ت ـغ ـل ـغ ــل ال ـن ـظ ــام
ال ـســوري فــي الــدولــة واملجتمع اللبنانيني،
وذلــك بالتنسيق مع النظام اإليــرانــي .حتى
ّ
ّ
تمكن حليفه ،حزب الله ،من التحكم بالدولة
ّ
اللبنانية ،ومــكــن الفاسدين الــذيــن ّ أجـهــزوا
على االقتصاد اللبناني الذي يترنح اليوم
م ـ َح ـت ـض ـرًا ،م ــا ل ــم ت ـح ـ ُـدث م ـع ـجــزة م ــا .كما
َ
ت ــش ــارك الـنـظــام نفسه مــع الـنـظــام اإليــرانــي
فــي تفجير األوضـ ــاع فــي ال ـع ــراق؛ ملـصــادرة
أي احتمالية لنموذج حكم ديمقراطي ،ولو

ّ
في حدوده الدنيا ،في العراق ،وذلك لتيقنه
من أن رياح التغيير ستمتد من العراق إلى
سورية أيضًا ،ألسباب كثيرة ،منها النقمة
الـشـعـبـيــة ع ـلــى ح ـكــم «ال ـب ـع ــث» ،واس ـت ـبــداد
الــزمــرة الحاكمة وفـســادهــا .ولــذلــك نــرى أن
الحملة الديماغوجية التي قــادهــا النظام،
وألـ ــزم أتـبــاعــه واملـنـتـفـعــن م ـنــه ،وت ـ ّـدع ــي أن
هـنــاك مــؤامــرة كونية على ســوريــة ،مــا هي
إال واحـ ــدة مــن وســائـلــه امل ـع ـهــودة لتسويغ
حــربــه عـلــى الـشـعــب ال ـس ــوري ،عـبــر تسويق
أكذوبة محاربته اإلرهاب ،وهو النظام الذي
ً
اع ـت ـمــد اإلرهـ ـ ــاب أداة لـقـمــع ال ـس ــوري ــن في
الداخلُ .
ويشار هنا ،على سبيل املثال ،إلى
ما فعله في حماة عام  ،1982وفي القامشلي
ً
ع ــام 2004؛ ه ــذا ف ـضــا عــن ح ــاالت البطش
باملعتقلني في ًسجونه وأقبيته التي كانت
دائـ ـم ــا م ـك ـت ـظ ــة بــامل ـن ـت ـقــديــن واملـ ـع ــارض ــن
لسياساته وممارساته.
لــن ندخل هنا فــي املماحكات والتعريفات
الـنـظــريــة الـخــاصــة بضبط مفاهيم الـثــورة
واالن ـت ـفــاضــة والـ ـح ــراك الـشـعـبــي ،وغـيــرهــا
م ــن امل ـفــاه ـيــم ال ـل ـغــويــة ال ـتــي تـسـتـخــدم في
هـ ــذا املـ ـج ــال .وإن ـم ــا ن ـت ــاول ال ــوق ــائ ــع الـتــي
حدثت على األرض ،على أن ّ
يحدد املنظرون
واملفكرون املصطلح املناسب لبيان ماهية
ما حدث ويحدث في سورية منذ مارس/
آذار .2011
ّ
لـ ـق ــد تـ ـم ــك ــن الـ ـشـ ـع ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ب ـف ـطــرتــه
الـسـلـمـيــة ،وم ـن ــذ ال ـي ــوم األول ،م ــن تـحــديــد
خياراته الوطنية ،فكان التركيز على الوحدة
ّ
التنوع السوري،
الوطنية السورية ،واحترام
وط ــال ــب بــالـقـطــع م ــع ك ــل أش ـك ــال الـتـعـصــب،
س ــواء الديني أم القومي أم األيــديــولــوجــي،
وتـعــريــة ش ـعــارات املـقــاومــة واملـمــانـعــة .كما
كــانــت املـطــالـبــات الشعبية الـعــارمــة بإنهاء
سلطة االستبداد والفساد ،وإتاحة الفرصة
أمام املواطنني السوريني ملمارسة حرياتهم
فــي مـيــاديــن التعبير والـنـشــر ،واالسـتـفــادة
م ــن امل ـ ـ ــوارد ،وت ــأم ــن ال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة
عبر توفير فرص العمل للناس ،واالهتمام
ُ
ُ
بـمـنــاطــق األطـ ـ ــراف ال ـتــي اه ـم ـلــت وهـمـشــت
عقودا ،واستخدام موارد البلد في مشاريع
تنموية لصالح جميع السوريني.
كل هذه املطالبات كان السوريون يرفعونها،
ويـضـ ّـحــون فــي سبيلها؛ ولـكــن الـنـظــام هو
الــذي تآمر مع رعاته اإليرانيني ،خصوصا
ف ــي الـ ـب ــداي ــات ع ـل ــى مـ ـظ ــاه ــرات ال ـس ــوري ــن
واحـتـجــاجــاتـهــم الـسـلـمـيــة ،ودف ــع بـهــا نحو
الحرب الداخلية الطائفية البغيضة ،حينما

ماليين السوريين في
الداخل والخارج ما
زالوا على موقفهم
المطالب بضرورة
خروج األسد وزمرته
من الحكم
أدت التراكمات خالل
ّ
السنوات العشر
الماضية بسلبياتها
وستؤدي،
وإيجابياتها،
ّ
الت كثيرة في
إلى
ّ
تحو ٍ
المفاهيم واألفكار

فتح البالد أمام املليشيات املذهبية التابعة
للنظام اإليــرانــي ،وفــي مقدمتها مليشيات
ح ــزب ال ـل ــه .وه ـك ــذا ت ـط ـ ّـورت األمـ ــور إل ــى أن
حصل التدخل الروسي عام  ،2015والذي لم
يكن له أن يحصل لوال التفاهم مع الجانبني،
األم ـي ــرك ــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي .ث ــم ك ــان الـتــدخــل
التركي ابتداء من عام  ،2016حتى أصبحت
س ــوري ــة مـقـ ّـسـمــة ب ــن جـمـلــة مـنــاطــق نـفــوذ،
ّ
تتحكم فيها جـيــوش دولـيــة وإقليمية لها
مليشيات ،سواء من تلك الوافدة ،أم املحلية
ّ
التي تشكلت من سوريني ألزمتهم الظروف
بأخذ هذا التوجه أو ذاك.
نحن اليوم في مرحلة املراجعات الفكرية ملا
حصل ،والتأسيس ملشروع وطني ســوري،
ّ
مجرد
كــان يـبــدو ،قبل عشرة أع ــوام ،وكــأنــه
ط ـ ــرح نـ ـظ ــري ط ـ ــوب ـ ــاوي ،ولـ ـك ــن ال ـت ـج ــارب
ّ
الـقــاسـيــة عــلـمــت ال ـســوريــن ،وأقنعتهم بــأن
املـ ـش ــاري ــع الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ،ب ـش ـعــارات ـهــا
ّ
الــديـنـيــة أو املــذهـبـيــة أو الـقــومـيــة ،لــم تمكن

ال ـس ــوريّــن ع ـلــى م ــدن ق ــرن م ــن االس ـت ـق ــرار،
ولم تحقق لهم النهضة املطلوبة بأبعادها
العلمية املـعــرفـيــة واالقـتـصــاديــة والتقنية.
نهضة تمتلك سورية كل مقوماتها.
املناقشات التي تجري اليوم بني السوريني
عبر مختلف وسائل التواصل واعدة ،وكذلك
ُ
ُ
الكتابات التي تنشر ،واألفكار التي تطرح،
واألعـ ـم ــال الـفـنـيــة بـمـعـنــاهــا األوس ـ ــع ،الـتــي
تتناول الواقع السوري من جميع جوانبه.
مــايــن الـســوريــن فــي الــداخــل وال ـخــارج ما
زالوا على موقفهم املطالب بضرورة خروج
بشار األســد وزمــرتــه مــن دائ ــرة الحكم ،لكن
ً
املـطـلــوب أوال تــوافــق الـســوريــن عـلــى بديل
ً
وطني يعيد االعتبار لالنسان السوري أوال،
ّ
ويرمم النسيج املجتمعي الوطني السوري،
قـبــل ال ـحــديــث عــن أي ــة عـمـلـيــة إعـ ــادة إعـمــار
يسيل لها منذ اآلن لـعــاب مــافـيــات الفساد
املحلية واإلقليمية والدولية.
وق ـ ــد ّأدت الـ ـت ــراكـ ـم ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت خ ــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة ب ـس ـل ـب ـيــات ـهــا
ّ
ّ
الت
وإي ـج ــاب ـي ــات ـه ــا ،وسـ ـ ـت ـ ــؤدي ،إلـ ــى تـ ـح ــو ٍ
كثيرة في املفاهيم واألفكار ،بل وفي أدوات
التفكير .ولــم يعد هناك من ميدان محظور
ع ـل ــى ال ـن ـق ــد وال ـت ـح ـل ـيــل وال ـت ـف ـك ـي ــك ،س ــواء
ع ـلــى صـعـيــد امل ـفــاه ـيــم واألي ــدي ــول ــوج ـي ــات،
أم عـلــى صـعـيــد ّطـبـيـعــة ال ـن ـظــام وحقيقته،
وماهية ما يتوخاه السوريون .وقد كشفت
األعوام العشرة املاضية عن خرافات النظام
ومــزاع ـمــه ،خـصــوصــا بـشــأن اإلرهـ ــاب الــذي
فتح هو بنفسه البالد أمامه ،ليضع العالم
أم ــام بديلني فــاســديــن .كما كــانــت العشرية
ال ـس ــوري ــة ال ـكــارث ـيــة كــاش ـفــا أخــاق ـيــا أم ــاط
الـلـثــام عــن قـبــاحــات كـثـيــريــن مــن القوميني
وال ـع ـل ـمــان ـيــن وال ـي ـس ــاري ــن م ــن ال ـســوريــن
والـ ـع ــرب ،وأوص ـل ــت س ــوري ــن كـثـيــريــن إلــى
ق ـن ــاع ــة ت ــام ــة ب ـ ــأن املـ ـش ــاري ــع اإلس ــام ــوي ــة
السياسية بأسمائها املختلفة ال تناسب
الواقع السوري ،بل ّ
أضرت الثورة كثيرًا.
ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة م ـس ـت ـم ــرة ،وس ـت ـس ـت ـمــر.
وسـ ـتـ ـج ـ ّـدد ن ـف ـس ـهــا م ــن خ ـ ــال ف ـك ــر وط ـنــي
ن ــاض ــج ،يـمـتـلــك ال ـج ــرأة والـ ـق ــدرة ع ـلــى نقد
الذات قبل اآلخر؛ فكر ّ
يؤسس ملشروع وطني
سوري واقعي يطمئن الجميع ،يكون حامله
االجتماعي مــايــن الـشـبــاب والـشــابــات من
ال ـســوريــن ،مـمــن امـتـلـكــوا الـخـبــرة واملـعــرفــة
ّ
في الداخل والـخــارج؛ وهم اليوم يتطلعون
إلى مستقبل أفضل لهم ولشعبهم وبالدهم،
وألجيالنا السورية املقبلة.
(كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري)
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ّ
توقع بعودة الحياة الطبيعية في الصيف
فرنسا:

العراق :إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني

ّ
ّ
صرح املسؤول عن برنامج التحصني الفرنسي آالن فيشر ،أمس اإلثنني ،بأن «األمر يحتاج بعض
الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها» في البالد .وتوقع تلك العودة إلى «الحياة الطبيعية» بحلول
فصل الصيف أو الخريف املقبلني ،نوعًا ما ،مع تسريع حملة التحصني .وقال في حديث تلفزيوني
ّ
ّ
إن الجيش الفرنسي سوف يشارك في خطط التسريع ،مؤكدًا أن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق
ّ
يخص توفير اللقاحات للسكان على الرغم من االنتكاسة التي نتجت عن مخاوف
أهدافها في ما
(رويترز)
بشأن سالمة لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،أمــس االثـنــن ،عن إحباط محاولتي ابـتــزاز إلكتروني مارسها
شخصان بحق فتاتني ،مشيرة في بيان ،إلى أن إحباط العمليتني تم بعد ورود مناشدات للشرطة
ّ
املجتمعية التي تمكنت من مواجهة املبتزين باألدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة ،واتخذت
بحقهما اإلجراءات الالزمة .وأشار مسؤول أمن عراقي رفيع إلى أن ظاهرة االبتزاز تتصاعد رغم
ً
تشكيل وزارة الداخلية قسمًا كامال ملكافحة جرائم االبتزاز اإللكتروني وإيفاد الضباط وعناصر
(العربي الجديد)
األمن إلى دورات تدريب خارج البالد.

تثمين المياه وسط الجائحة
«تثمني املياه» هو املوضوع الــذي اختير في هذا
ّ
العام لليوم العاملي للمياه الــذي حل أمس اإلثنني
ف ــي ال ـث ــان ــي وال ـع ـش ــري ــن م ــن مـ ـ ــارس /آذار ،في
وقــت يعيش ثلثا سكان العالم (نحو  2.2مليار
شخص) مــن دون إمكانية الحصول على مياه
صالحة لـلـشــرب .كــذلــك يـبــدو املــوضــوع مناسبًا
وســط أزم ــة كــورونــا ،إذ يــرى املـعـنـ ّـيــون ّأن املياه
ُت َع ّد وسيلة لتطويق الجائحة ،ال ّ
سيما ّأن غسل

ـروري ّ
اليدين أمر ضـ ّ
للحد من عدوى كوفيد19-
وكذلك من أمراض معدية أخرى .وفي هذا اإلطار،
ُيذكر ّأن ثالثة مليارات شخص في العالم تقريبًا
ً
ال يملكون سبال لغسل أيديهم بهدف الوقاية من
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

كعامل مساهم في اإلنتاج والنشاط االجتماعي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وت ـث ـم ــن الـ ـج ــوان ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
والـثـقــافـيــة لـلـمـيــاه .فــال ـيــوم ال ـعــاملــي لـلـمـيــاه يــأتــي
كفرصة التخاذ إجراءات مناسبة بهدف مواجهة
أزمة املياه العاملية.
في سياق متصلّ ،
فإن التطور االقتصادي وتزايد
عدد سكان العالم يعنيان زيــادة احتياج الزراعة
والصناعة للمياه ،في حني ّأن ّ
تغير املناخ يسهم

فــي تـلـ ّـوثـهــا والـتــأثـيــر فــي وفــرت ـهــا .وم ــع السعي
إلــى تحقيق تــوازنــاتّ ،
يتم تجاهل مصالح أعــداد
ّ
كبيرة من الناس .بالتالي فإن تثمني املياه يذهب
في اتجاه كيفية إدارتـهــا وتقاسمها ،إذ قيمتها
هائلة بالنسبة إلينا جميعًا وإلى أسرنا وثقافتنا
وصحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسالمة بيئتنا
الطبيعية.

(العربي الجديد)

في الديمقراطية ومستقبل القيم
محمد سي بشير

ُ
تــدف ـع ـنــا ح ــال ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ف ــي ال ـعــالــم
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
ف ــي م ـهــدهــا ،امل ـك ــان الـ ــذي ُول ـ ــدت ونـضـجــت
ف ـي ــه ،وفـ ــي ع ــامل ـن ــا ،ح ـيــث ت ـت ـصــاعــد مـعـ ّـركــة
ال ـ ّـس ــوق وال ـب ــورص ــة ض ــد امل ــواط ــن ،وكــأن ـنــا
ّ
ن ـع ـيــش الــل ـح ـظــة ال ـت ــي ك ـتــب ف ـي ـهــا مــاركــس
وأن ـج ـل ــز «امل ــان ـف ـس ـت ــو» ب ـع ــد مــاحـظـتـهـمــا
ت ــداع ـي ــات م ـعــركــة ال ـعــامــل وص ــاح ــب اآلل ــة/
املـ ـصـ ـن ــع ،وق ـض ـي ــة ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ال ـتــي
ّ
ت ـت ـعــاظــم ف ــي ح ــن ت ـت ـقــلــص ق ـي ـمــة ال ـعــامــل
وقيمة أجرته التي ال تكفي قوته ،في دور ٍة
تصنع مشهدا أصبح هــو مــن يحكم العالم
وليست صناديق االقتراع ،وال الديمقراطية
وبهرجتها التي قـ ّـرر أصحاب األسهم ،املال
ّ
واملـضّــاربــون فــي البورصة التخلص منها،
ّ
فــي النهاية ،وإلــى األب ــد .يتفق الجميع ،في
ّ
الفكر السياسي ،على أن إشكالية اإلنسانية
ّ
ه ــي الــتــوف ـيــق ب ــن االح ـت ـي ــاج ــات وامل ـ ـ ــوارد،
املعادلة املتناقضة ،على ّ
الدوام ،وأن ّ
السلطة
ّ
ورديفها ّ
السالح أبدعهما اإلنسان ،للتوصل
إلــى اإلم ـســاك ،وفــق أفـضــل مـقــاربــة ،بخيوط
تسيير تلك املعادلة ،أي اإلشراف على عملية
ّ
تسيير املوارد ،كل املواردّ ،أيا كانت ،إلشباع
االحتياجات ،كل االحتياجات.
ّ
بــالــن ـت ـي ـجــة ،امل ـس ــأل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،هـ ــي ،فــي
األصل ،معادلة اقتصادية ،أحسن املال بناء
كل تاريخ اإلنسانية على أساسها .ويحاول
ّ
ال ـحــكــامّ ،أي ــا كــانــت عـنــاويــن ال ـكــراســي التي
يحكمون من خاللها ،ملكيات أو جمهوريات،
املزاوجة بني أداة ُّ
السلطة واملال ،وصوال إلى
ّ
يطرة واملحافظة عليها ،باملكاسب
بسط الس ّ
نـفـسـهــا ،بــالــنـسـبــة لـهــم ولـحـلـفــائـهــم ،وعـلــى
حساب اآلخرين ،املواطنني ،اآلن ،في العصر
الحديث.
س ـت ـمـ ّـرت تـلــك امل ـعــادلــة وت ـ ّـم تغليفها ،منذ
ا ّ
الــثــورة الفرنسية ،برمزيات العدالة ،حقوق
اإلن ـســان وال ـحـ ّـريــة .لـكــن ،للمالحظة ،عملت
تلك ّ
الديمقراطيات الوليدة ،في الغرب ،على
بسط نفوذها في العالم ،في أشكال سيطرة،
أخذت ُم ّ
سمى االستعمار أو االستيطان ،بل

ت ـحــاربــت ،فيما بـيـنـهــا ،فــي حـ ــروب مـ ّ
ـدمــرة،
ٍ
كــانــت َ
أوج ـه ــا ال ـحــربـ ّـان الـكــونـيـتــان ،األول ــى
ّ
وال ــث ــانـ ـي ــة .ول ـ ــم تـ ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـح ــد،
ّ
ب ــل أخ ـ ــذت أش ـك ــاال أخ ـ ــرى ب ـم ـســل ـمــةٍ  ،بقيت
ه ــي م ـح ــور إعـ ـم ــال م ـع ــادل ــة ال ـت ـنــاقــض بني
ّ
مسلمة ّ
السوق،
االحتياجات واملــوارد ،وهي
لـيـكــون ،عـلــى ال ـ ــدوام ،هــو الـقـيـمــة الــوحـيــدة،
والبقية قيم تابعة لــه ،بــل ال تعيش إال في
ّ
ظــلــه ،إذا قـبــل ب ـهــا ،وق ــد ت ـمــوت إذا حــاولــت
التناقض معه ،أو إدارة صراع ما معه .إنها
الرأسمالية ُ
وإلهها الواحد والوحيد ّ
ّ
السوق.
قد ُيطرح ،هنا ،سؤال ،له صلة بالحاجة إلى
ّ
الـ ّـدل ـيــل عـلــى أن ال ـ ّـس ــوق هــو الـقـيـمــة األع ّـلــى
والـبـقـيــة لــه تــابـعــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي يــوفــره
ل ـنــا ال ــواق ــع املـ ـع ــاش ،اآلن ،م ــن خ ــال ثــاثــة
أم ـث ـلــة :بــريـكـسـيــت الـبــريـطــانــي (االن ـس ـحــاب
م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي)ّ ،االخ ـت ــال القيمي
ّ
للديمقراطية األميركية والثورة املضادة في
ّ
الغرب «الديمقراطي»
العربي ومواقف
العالم
ّ
ّ
م ـن ـهــا ،ب ـمــا أن ـن ــا نـعـيــش ال ــذك ــرى ال ـعــاشــرة
النطالق املوجة األولى من ّ
الربيع العربي.
ُ
القبول
لكنّ ،قبل إيراد تلك األمثلة ،هل يعقل ّ
ّ
الديمقراطية التي كانت شرارتها الثورة
بأن
ّ
الـفــرنـسـيــة ه ــي نـفـسـهــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـتــي
دخلت بحوافر أحصنتها إلى باحة األزهر،
ف ــي أثـ ـن ــاء ال ـح ـم ـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى م ـصــر،
ـوات ،دخلت الجزائر فأبادت
وبعدها ،بـسـنـ ٍ
ّ
ســكــانـهــا ع ــن آخ ــره ــم ،أو كـ ــادت (ب ــن 1830
ّ ّ
ّ
ُ
و)1870؟ وهل يعقل تصور ّأن الديمقراطيات
ّ
ّ
الراسخة التي ُيقال عنها إنها الكبيرة ،في
ّ
ّ
الـعــالــم ،هــي الــتــي أب ــادت الــسـكــان األصليني
في أميركا الجنوبية (في القرنني ّ
السادس
عشر ّ
والسابع عشر) أو في أميركا الحالية
ّ
وف ــي أس ـتــرال ـيــا (ف ــي ال ـق ــرن الــتــاســع عـشــر)،
ب ــل وصـ ـل ــت إلـ ــى إلـ ـق ــاء ق ـن ـب ـل ـتــن نــووي ـّتــن
ع ـلــى ال ـي ــاب ــان (فـ ــي  )1945ل ـل ـت ـفـ ّـرغ ل ـلــشــأن
االقتصادي الذي كانت قد أنشئت ،لإلمساك
بكل خيوطه ،عبر العالمّ ،
مؤسسات بريتون
ّ
وودز ،فـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــرب امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ،فــي
ّ
املتمدد نفسها،
استمرارية معادلة الـ ّـســوق
ع ـلــى الـ ـ ـ ـ ّـدوام ،ع ـلــى ح ـســاب ك ــل ال ـق ـيــم .لـكــن،
في هــذه الحالة ،االستناد إلــى قيمة ّ
السوق
الــذي ّ
يسيره اإلنـســان األبـيــض على حساب
ّ
بـقـ ّـيــة ال ـب ـشــر ،م ــن ال ــس ــود وصـ ــوال إل ــى الـيــد
الرخيصة ،في آسيا ،بصفة ّ
العاملة ّ
خاصة،
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¶

ّ
ثـ ــم ،اآلن ،ال ــت ــوط ــن ف ــي أم ــاك ــن الـتـنــافـسـيــة
لـتـعـظـيــم األرب ـ ــاح ودفـ ــع مـ ــوارد مــالـيــة أكـثــر
ألصـحــاب األسـهــم فــي الـبــورصــات العاملية،
فــي ن ـيــويــورك ،ل ـنــدن ،ب ــاري ــس ،فــرانـكـفــورت،
طوكيو ،قالع السوق الرابح ،دوما.
تـــــ ّ
ـرددت ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ب ـ ــن ت ـغ ـل ـي ــب مـ ـب ــادئ
ّ
الـ ّـســوق والديمقراطية التي ،على أساسها،
ّ
اخ ـتــار الـبــريـطــانـيــون ال ـخ ــروج مــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وقـ ــد ف ـ ّـس ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــون ذل ــك
ّ
ّ
بالتداعيات ّ
السلبية لبريكسيت على
التردد
ّ
«ال ـس ـي ـتــي» ،س ــوق امل ــال الـبــريـطــانــي ،بــل إن
بعضهم دعوا إلى إعادة االستفتاء في أولى
تراجعات على قداسة الصوت االنتخابي في
ٍ
ديمقراطية الغرب .ولعل ما ّ
قرره ّ جونسون،
غ ـ ــداة إقـ ـ ــرار ت ــاري ــخ الـ ـخ ــروج ال ــن ـه ــائ ــي من
ّ
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،خـيــر دلـيــل عـلــى جدلية
السوق ّ
ّ
والديمقراطية ،حني سعى إلى توقيع
ّ
ات ـف ــاق ـي ــة م ـ ـبـ ــادالت ت ـج ــاري ــة م ــع أحـ ــد أك ـبــر
اقتصاديات في أوروب ــا ،االقتصاد التركي،
لتعويض تلك الخسارة.
ّأمـ ــا اخ ـت ــال الـ ّـدي ـم ـقــراط ـيــة األم ـيــرك ـيــة ال ــذي
شاهدنا تفاصيله ،مذهولني ،بفعل بهرجة
ّ
ّ
ـان م ـ ّ
ـرده ،أســاســا ،إلــى أن
وســائــل اإلع ــام ،ف ـ
الــرئـيــس الـســابــق ،تــرامــب ،لــم يكن سياسيا،
بــل تاجر وصــل ،بماله ،إلــى البيت األبيض،
ّ
ّ
وتصرف ،طوال فترة رئاسته ،بعقلية التاجر،
بل لم تأخذ اتفاقياته شكل معاهدات تبقى
ّ
ألن مــا يحكمها الـقــانــون ال ـ ُّـدول ــي ،بــل كانت
ـات» ،يـمـكــن الـتــراجــع
تـحـمــل عـنــاويــن «ص ـف ـقـ ّ
عنها متى كــان الـســوق يــؤشــر على خسائر
ولهذا تراجع عن أكثر من اتفاقية
ّ
في األفــقُ .
ّ
وقـعـهــا سـلــفــه ،أوب ــام ــا ،االت ـف ــاق ال ـنــووي مع
ّ
ّ
إي ــران ،اتـفــاق املـنــاخ ،بل ومسلمات الوصول
إل ــى الـبـيــت األب ـي ــض م ــن خ ــال االنـتـخــابــات
وال ـص ــراع الـسـيــاســي ،كـمــا عــامــل املنافسني
ألمـيــركــا بـقــانــون الـصـفـقــات ،فكانت معاركه
تجارية مــع الصني وأوروب ــا ،بــاألســاس كما
كانت كل قراراته العسكرية ،إال فيما ندر ،هي
ّ
التراجع واالنسحاب (أفغانستان وسورية
والـ ـع ــراق) .وق ــد عــالــج خــافــاتــه الـ ُّـدول ـيــة من
خالل ّإما مقاطعات اقتصادية ،وقف للتمويل
أو رفع للتعريفات الجمركية ،بقوانني السوق
وأسلحته ،وليس بأسلحة الحرب ،كما جرت
العادة ،على ّ
مر التاريخ.
ّ
ل ــم ي ـكــن األم ـ ــر م ـس ـت ـغــربــا بــالــن ـس ـبــة إلدارة
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ترددت بريطانيا بين
ّ
السوق
تغليب مبادئ ّ
والديمقراطية التي،
على أساسها ،اختار
البريطانيون الخروج
من االتحاد األوروبي
صعب على الغرب ،بل
ُ
استحال ،أن يصفوا ما
حدث في مصر ،في
 ،2013بأنّه انقالب

ّ
ّ
ال ـغــرب مـلــف الــتـغـيـيــر فــي ال ــش ــرق األوس ــط،
فــي أع ـقــاب املــوجــة األولـ ــى لـلــربـيــع الـعــربــي،
بل كان األمر مشابها للخريطة التي أشرف
السياسيان ،البريطاني سايكس والفرنسي
بيكو ،في  ،1916على تقسيم العالم العربي،
مــن خــالـهــا ،بـجـ ّـرة قـلــم ،رسـمــا بــه ح ــدود ما
ّ
يــريــدانــه مــن م ـنــاطــق ،ألن ال ـغــرب اخ ـتــار أن
ّ
مكان قد يشكل
تفشل ريــاح التغيير في كل
ٍ
تهديدا على قلعة املساس باألمن واالستقرار
في املنطقة ،الكيان الصهيوني ،ألنها القلعة
التي ستحول دون ضياع الطاقة التي تعمل
بـهــا آالت امل ـصــانــع ف ــي ال ـغ ــرب وتـسـيــر بها
مــركـبــاتـهــم ،كـلـهــا ،ب ـهــا .ول ـه ــذا صـ ُـعــب على
يصفوا ما حدث في
الغرب ،بل استحال ،أن
ّ
ّ
م ـصــر ،فــي ال ـعــام  ،2013بــأنــه ان ـقــاب وب ــأن
مآالت ّ
الربيع العربي في أكثر من بلد ،اليمن،
لـيـبـيــا ،س ــوري ــة ،م ـثــا ،ثـ ــورات م ـض ـ ّ
ـادة ضد
قيم يمكن للغرب أن يعيش بها ،ولكن ليس
في املناطق التي يريدها ّ
السوق ّ
الرأسمالي
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أن تبقى مرتعا ألربــاحــه ومـشــاريـعــه .ليس
الحديث هنا عن خيار ديمقراطية ّصالحة
للمواطن الغربي ،بصفة حصرية ،ألنــه ،هو
نفسه ،يعيش ضغوطا للقبول بالتراجعات
ع ــن ت ـلــك الـ ـخـ ـي ــارات ،ب ــل دالئ ـ ــل ع ــزوف ــه عن
ّ
االن ـت ـخ ــاب وات ـج ــاه ــه ن ـحــو أش ـك ــال جــديــدة
مــن الـجــدال السياسي ،بعيدا عــن صناديق
االقتراع ،هي املسلمة الجديدة التي اعترف
بـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون الـ ـغ ــربـ ـي ــون ف ـ ــي أع ـت ــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــات وي ـع ـم ـلــون ،عـلــى أســاسـهــا،
إلقـ ــرار بـهــرجــة إعــامـيــة ت ـجــري مــن خاللها
عـمـلـيــات اخ ـت ـيــار لـلـمـســؤولــن الـسـيــاسـيــن
م ـ ّـم ــن ت ــرض ــى ع ـن ـهــم ال ـن ـخ ـبــة الــرأس ـمــال ـيــة،
ويـ ـك ــون ــون خ ـي ــر خ ـ ــدم لـ ـل ـ ّـس ــوق ،والحـ ـظ ــوا
ّ
أن ال ــزع ـم ــاء إم ــا ت ـجــار (ت ــرام ــب) ،م ــن نخب
البنوك (ماكرون) أو عملوا في ظل ّ
السيتي
(جونسون) ،إلخ.
نـحــن أم ــام قــانــون امل ـعــادلــة ال ـتــي ب ــدأت بها
امل ـقــالــة ،م ـعــادلــة امل ـ ــوارد ضــد االحـتـيــاجــات،
وم ـعــركــة ال ـس ــوق ،الـقـيـمــة األع ـل ــى ،م ــع بقية
ُ
ّ
الـقـيــم ،مــا زال ــت هــي مــن تـسـ ّـيــر الـعــالــم ،فكل
شـ ـ ــيء س ـل ـع ــة ول ـ ـكـ ــل س ـل ـع ــة قـ ـيـ ـم ــة ،وم ـت ــى
تـنــاقـضــت ق ــوان ــن ت ــوري ــد الـسـلـعــة بالقيمة
الـ ـت ــي ي ــري ــده ــا ال ـ ـسـ ــوق ،ت ـن ـط ـلــق مـ ـس ــارات
األزمــات ،ولعل لعبة اللقاحات ضد كورونا،
ّ
حجة على أن املعركة سـتــدور رحــاهــا ،على
أشــدهــا ،بني قــاع الرأسمالية ،وبخاصة أن
العائدات املستقبلية هي بمئات الترليونات
ف ــي ق ـط ــاع ــات ال ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة ،الــرق ـم ـيــات
والشرائح ،إضافة إلى املركبات الكهربائية
وق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ب ـص ـفــة
أساسية ،بعد ظاهرة جائحة كورونا.
حاول اإلعــام ،عندنا ،بل وفي العالم أيضا،
بعد تنصيب ّ
الرئيس األميركي ،جو بايدن،
ف ــي ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،إقـنــاع
ال ـن ــاس ،فــي رؤي ــةٍ تلبس لـبــوسـهــا الـجــديــد،
ّ
ب ـ ـ ــأن تـ ــرامـ ــب ،امل ـ ــزاج ـ ــي ،ك ـ ــان ضـ ــد ت ـعــال ـيــم
ّ
الديمقراطية ،ولـكــن الـعــالــم سـيــرى كيف ُ أن
بــايــدن سيعيد الـعـمــل بـكــل مــا أقـ ـ ّـره سـلــفــه،
التاجر ،في صفقاته مع بقية العالم وستكون
خطواته ،مبنية على أساس سياسة :الصفقة
وامل ـق ــاب ــل /ال ـعــائــد ألم ـيــركــا ب ـش ـعــار «لـنـعــد
ألميركا بريقها األول ونجعلها األقوى ،على
الدوام» ،السوق األكبر دائما.
(كاتب وباحث جامعي جزائري)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
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(نارايان ماهرجان)Getty /

كورونا :كارثة متوقعة في ليبيا

طرابلس ـ العربي الجديد

بلغ إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،ب ـح ـس ــب اإلع ـ ـ ــان
الرسمي األخير  151ألفًا و ،605من بينها
 10.787إصابة نشطة ،فيما تعافى  138ألفًا و،312
وتوفي  2506أشخاص .أرقام اإلصابات والوفيات
ت ـســارعــت ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،م ــا دف ــع عـ ــددًا من
البلديات لفرض حظر التجول لفترات مختلفة،
فيما أعـلـنــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا ملـكــافـحــة ال ــوب ــاء ،في
بنغازي ،فرض حظر التجول ملدة أسبوعني .يؤكد
فـ ــادي ال ـف ــرط ــاس ،مــدي ــر مـسـتـشـفــى الـ ـه ــواري في
ّ
بنغازي ،أن املستشفى «فقد القدرة على التحمل»
ّ
مشيرًا إلــى أن غــرف العناية املــركــزة فيه ممتلئة
وم ـع ــدل اس ـت ـه ــاك األوك ـس ـج ــن ت ـضــاعــف خمس
مرات .يضيف الفرطاس ،في تصريحات صحافية،
ّ
أن هناك عددًا كبيرًا من إصابات كورونا «بصورة
مخيفة حتى بني صغار السن» .وحول عمل الفريق
الطبي في املستشفى ،يقول« :نقاوم كي ال تنهار
معنوياتنا .أجسادنا تنهار ،حني يتمكن الفيروس
من رئات املصابني ونضطر إلدخالهم في غيبوبة
اصطناعية».
وال يعيش مستشفى الهواري وحده هذا الوضع «بل
العديد من املستشفيات ومراكز العزل في مختلف
مدن ومناطق البالد» بحسب الطبيب رمزي أبوستة.

يـعـيــد ،فــي حــديـثــه إل ــى «الـعــربــي الـجــديــد» االنـهـيــار
الذي تعيشه املراكز الصحية في البالد إلى سببني؛
األول اإلهمال الحكومي ،والثاني اإلهمال والتسيب
الشعبي في التقيد باإلجراءات االحترازية .يضيف:
«نحن اآلن أمام خطر حقيقي بعد تسجيل  15إصابة
بـنـسـخــة ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا امل ـت ـح ــورة م ــن ال ـف ـيــروس
األس ـبــوع املــاضــي ،وقبلها  32إصــابــة مــن النسخة
البريطانية» .ويعبر أبوستة عن مخاوفه من تسرب
الـنـســخ املـتـحــورة الـجــديــدة لـلـفـيــروس إل ــى املناطق
البعيدة الـتــي ال تتوفر فيها ّ
أي إمـكــانــات .وتفتقر
أغلب املراكز الطبية إلى أدوات الحماية الشخصية
ّ
لألطباء ،بحسب أبوستة ،كما أن الحكومة الجديدة
ما زالت تعالج وضع اللجنة العليا ملكافحة الوباء
ّ
بعد قرار حلها وتعيني بديل عنها.
وأع ـل ـن ــت ب ـلــدي ـتــا ج ـ ــادو وكـ ــابـ ــاو ،أق ـص ــى ال ـغــرب
الـلـيـبــي ،حــالــة ال ـط ــوارئ فــي مناطقهما ،مــع منع
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».
ّ
وب ـح ـســب ب ـي ــان ل ـل ـب ـلــديــة ،ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ف ــإن
مركز الـعــزل الوحيد هناك مقفل بانتظار توفير
ّ
اإلم ـك ــان ــات ،مـشـيـرًا إل ــى أن ال ـفــرق الـطـبـيــة تتابع
الحاالت املرضية في املنازل وتشرف على برنامج
ال ـع ــزل امل ـنــزلــي ل ـل ـمــرضــى ،فـيـمــا ت ـتــولــى الـبـلــديــة

اإلشراف على نقل الحاالت املستعصية إلى مراكز
ال ـعــزل فــي املـنــاطــق الـقــريـبــة .وم ــن امل ـخ ــاوف التي
يلفت إليها أبوستة ،الفراغ الحاصل حاليًا بسبب
الوقت الــذي تحتاجه اللجنة الحكومية الجديدة
لترتيب أوضاعها للوصول الى املناطق البعيدة
وتوفير اإلمكانات ،خصوصًا ّأن هناك حاجة ّ
ملحة
لــزيــادة ع ــدد مــراكــز ال ـعــزل وال ـق ــدرة االستيعابية
ّ
للمتوفر منها .ويقول إن االستحقاقات كثيرة أمام
الحكومة فمنها «ض ــرورة توفير أجهزة التنفس
ّ
واألوكسجني الالزم للمرضى ،كما أن أغلب مراكز
الـعــزل تعاني مــن عــدم تــوفــر شــركــات متخصصة
في نقل النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق
امل ـب ـي ـنــة ف ــي الـ ـب ــروت ــوك ــوالت املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا».
يضيف« :أيضًا ،تعاني املراكز الطبية من مشاكل
انـقـطــاع الـتـيــار الكهربائي بشكل مفاجئ ولعدة
ســاعــات ،ما أجبر عــددًا منها على إقفال أبوابها،
ممتنعة عن تحمل ّ
أي مسؤولية تجاه املرضى».
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد
دبـيـبــة ،قــد تـعـهــد ،فــي تـصــريـحــات ســابـقــة ،بتوفير
ال ـل ـق ــاح ــات ض ــد الـ ـفـ ـي ــروس ب ــأس ــرع وق ـ ــت م ـم ـكــن،
ً
واعترف بمسؤولية الحكومة قائال« :لم نفعل شيئًا
ّملواجهة الوباء ،فالجهود كثيرة والنتائج صفر ،مع
ّ
أننا أنفقنا مبالغ كبيرة» مؤكدًا على أن حكومته
تـعـمــل ع ـلــى «الـتـفـكـيــر بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ف ــي إدارة
ّ
األزمة ،علمًا أن ليبيا تأخرت كثيرًا في هذا» .جاءت

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

تعهدات رئيس الحكومة بعد أيام من إطالق املركز
الوطني ملكافحة األمراض ،الحكومي ،مطلع الشهر
الـجــاري ،منصة إلكترونية ملساعدة املواطنني في
ّ
التسجيل للحصول على الـلـقــاح ،لـكــن املــركــز شكا
األسـبــوع املــاضــي ،من ضعف إقبال املواطنني على
التسجيل عـبــر املـنـصــة .ويـكـتـنــف الـغـمــوض ملف
توريد اللقاحات ،بسبب التصريحات املتضاربة
بـشــأن مــوعــد وصــولــه إلــى ال ـبــاد ،مــا حــدا بنقابة
األطـ ـب ــاء لـلـمـطــالـبــة ب ـف ـتــح تـحـقـيــق ف ــي الـقـضـيــة،
ّ
أعقبها قرار حكومي بحل اللجنة العليا ملكافحة
الوباء في إطار مكافحة الحكومة الجديدة الفساد
املستشري في مفاصل الدولة.
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الالجئون في لبنان

إقبال ضعيف على لقاح كورونا

يُقبل الالجئون في لبنان ،بشكل ضعيف ،على التسجيل
ألخذ اللقاح المضاد لكورونا ،بسبب أزمة الثقة مع
منظمات األمم المتحدة والدولة اللبنانية

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

فروق جندرية
بزمان الوباء

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

يشير تحليل صــدر عــن األكاديميات
الوطنية للعلوم ،الهندسة والطب ،في
ّ
الــواليــات املـتـحــدة ،إلــى أن الجامعات
ت ـحــاول أن تـســاعــد الـنـســاء الـعــامــات
فــي مـجــال األبـحــاث العلمية ،اللواتي
ّ
ت ـ ـضـ ـ ّـررن ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر م ــن زم ــائ ـه ــن
الــرجــال بسبب جائحة كــورونــاّ ،على
ّ
مـتــابـعــة عـمـلـهــن م ــن دون أي ت ــأخ ــر،
لكنها لم تجد بعد املقاربة الصحيحة
للقيام بذلك .التقييم الــذي صدر ّ على
ش ـك ــل  250ص ـف ـح ــة ،وال ـ ـ ــذي يـلــخــص
نتائج عــام مــن البحث مــن قبل لجنة
ّ
مـخـتـ ّـصــة ،ت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى أن أزم ــة وب ــاء
ك ــورون ــاّ ،أدت إل ــى ت ــراج ــع م ـحــاوالت
ّ
التنوع الجندري والعرقي في
تعزيز
مجال العلوم النظرية.
ول ـك ـت ــاب ــة ه ـ ــذا ال ـت ـق ـي ـي ــم ،ال ـ ــذي نـشــر
خ ـ ــاصـ ـ ـت ـ ــه م ـ ــوق ـ ــع «تـ ـ ــاي ـ ـ ـمـ ـ ــز هـ ــايـ ــر
إيديوكيشن» ،استعملت اللجنة داتا
مــن إح ـص ــاءات ،إضــافــة إلــى تفاصيل
أعطتها الـنـســاء الـعــامــات فــي مجال
األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ،ال ـلــواتــي يــواجـهــن
ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـجـ ـن ــدري فـ ــي ال ـع ـم ــل مــن
املكتب كما من املنزل ،في فترة الحجر
ّ
الصحي ،إذ بلغن عن غياب في الطرق
السليمة ملساعدتهن على العمل عن
ُب ـع ــد ،ك ـمــا ع ــان ــن م ــن ن ـتــائــج سلبية
ف ــي ال ـن ـش ــر والـ ـت ــواص ــل وال ـت ــوظ ـي ــف
واإلرهاق.
وبينما تـحــاول الجامعات املساعدة،
فــإن ـهــا رب ـمــا تــزيــد ال ــوض ــع سـ ــوءًا في
الواقع ،بحسب األكاديميات الوطنية.
ً
ّ
ف ـم ـثــا ،يــذكــر ال ـخ ـبــراء أن الـجــامـعــات
ّ
ّ
تـعـتـقــد أن ال ـحــل يـكـمــن فــي سماحها
للعامالت بالعمل مــن املـنــزل وتمديد
التواريخ النهائية لتسليم املشاريع.
ً
بينما ما قد تحتاجه النساء فعال ،هو
تخفيض فــي حـجــم املـهـمــات العملية

امل ـل ـق ــاة ع ـلــى عــات ـق ـهــن ،بـسـبــب امل ـهــام
ّ
األخ ــرى التي عليهن أن يهتممن بها
ّ
في منازلهن.
ّ
راق ـب ــت الـلـجـنــة بـشـكــل مـفــصــل إج ــراء
تمديد املهل الزمنية لتقديم املشاريع،
املعتمد بكثرة في جامعات الواليات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـج ــائـ ـح ــة،
ُ
ّ
وخــلـصــت إل ــى أن ه ــذا اإلجـ ــراء ساعد
ال ـب ـعــض لـكـنــه ت ــرك آخ ــري ــن ي ــرزح ــون
ت ـحــت الـ ـف ــوارق ف ــي أع ـب ــاء ال ـع ـمــل من
املـنــزل ،مــا يضعهم أم ــام طــريــق أطــول
للتقدم املهني بحسب اللجنة .من هنا،
ّ
يقول الخبراء ،إن محاوالت الجامعات
ملساعدة النساء للتعامل مع الجائحة،
«ت ـ ـس ـ ــاع ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوارق
األساسية املبنية على الجندر ،والتي
تساعد على التقدم املهني ،عوضًا أن
تكون تعزز املساواة بني الجميع كما
هو معلن».
اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ،إيـ ــف
هـيـغـيـنـبــوتــام ،وه ــي ب ــروف ـس ــورة في
طب العيون في جامعة بنسيلفانيا،
ال ـت ـقــريــر ب ـســرد قـصـتـهــا الـشـخـصـيــة،
بـعــد أن أج ـبــرهــا «إع ـص ــار كــاتــريـنــا»،
ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال واّل ــدي ـه ــا لـلـعـيــش في
مـنــزلـهــا ،وكـيــف أث ــر ذل ــك عـلــى عملها
وحياتها.
تـقــول هيغينبوتام« :فــي تلك الفترة،
أجريت أبحاثًا أقل ورفضت املشاركة
في عدد من الندوات .قلقت حينها من
أن يؤثر ذلك على عملي ،وكان خوفي
ً
مضاعفًا لكوني ام ــرأة أوال ،وس ــوداء
ّ
ثــانـيــا» .فــي املحصلة ،الجائحة تعزز
املـشــاكــل البنيوية الـتــي تـعــانــي منها
النساء الـعــامــات فــي املـجــال العلمي،
ّ
والتي فشلت الجامعات في حلها قبل
وصول الجائحة.
(زينب مرعي)

بيروت ـ سارة مطر

لــم تـكــن جــائـحــة ك ــورون ــا أش ـ ّـد فتكًا
مـ ــن ال ـ ـظ ـ ــروف امل ـع ـي ـش ـي ــة الـ ـق ــاه ــرة
وامل ــري ــرة ال ـتــي يـقــاسـيـهــا الــاجـئــون
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــون وال ـ ـس ـ ـ ّ
ـوري ـ ــون فـ ــي ل ـب ـن ــان.
عقود طويلة،
فالالجئون الذين يعانون منذ
ٍ
انتهاكات متواصلة لحقوقهم املشروعة
من
ٍ
ّ ُ
عنصريةٍ تمارس
وكرامتهم اإلنسانية ،ومن
بـحـقـهــم ،ال ي ـج ــدون بـغــالـبـ ّـيـتـهــم ّ
أي ج ــدوى
ّ
مــن الـحـصــول عـلــى الــلـقــاح املـضــاد لكوفيد –
ّ
« ،19وال ّ
سيما فــي ظــل انـعــدام أبسط وأدنــى
ّ
مقومات الحياة ،وتخاذل دور منظمات األمم
املتحدة املعنية بشؤونهم» ،وفق تعبيرهم.
ف ـم ـن ــذ إط ـ ـ ــاق املـ ـن ـ ّـص ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة
ّ
باللقاح ،فــي  28يناير /كــانــون الثاني 2021
ول ـغ ــاي ــة  19م ـ ــارس /آذار ال ـ ـجـ ــاري ،تـسـ ّـجــل
 959,103أشـ ـخ ــاص م ــن ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن وغ ـيــر
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن ،بـيـنـهــم  15,554الج ـئ ــا س ــوري ــا،
أي م ــا نـسـبـتــه  1.7ب ــامل ــائ ــة ،و 14,446الجـئــا
فلسطينيًا ،أي ما نسبته  ،%1.58وفــق أرقــام
ّ
ّ
املنصة .وفيما تؤكد املفوضية السامية لألمم
لشؤون الالجئني في لبنان لـ«العربي
املتحدة
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أنـ ـه ــا ع ـلــى «ت ــواص ــل مـسـتـمــر مع
الــاج ـئــن امل ـسـ ّـج ـلــن لــدي ـهــا ،ال ـبــالــغ عــددهــم
ّ
 865,531الج ـئــا ،وحــتــى مــع غـيــر املـسـ ّـجـلــن،
ّ
ّ
ل ـض ـم ــان ح ـصــول ـهــم ع ـل ــى ال ــلـ ـق ــاح ،ع ـل ـمــا أن
ّ
تتحدث عن وجود
تقديرات الدولة اللبنانية
 1.5مليون الجئ سوري» .توضح «وكالة غوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونــروا)»
ّ
ّ
الفلسطينيني في
في لبنان ،أن «عدد الالجئني
لبنان يبلغ  180ألــف الجــئ ،وهــو الرقم الذي
تستخدمه «األون ـ ــروا» وا ًلـحـكــومــة اللبنانية
إلى  27,700الجئ
ألغراض التخطيط ،إضافة ّ
مــن فلسطينيي س ــوري ــة» ،وأن ـهــا «تـعـمــل مع
تنفيذ البرنامج
السلطات اللبنانية لضمان ّ
الوطني للتلقيح بالكامل ،غير أنها ال تمتلك
ل ـغــايــة تــاري ـخــه أرق ــام ــا مـ ـح ـ ّـددة ّل ـعــدد الــذيــن
ّ
ّ
تسجلوا على ّ
املنصة أو الذين تلقوا اللقاح».
مساعدة الالجئني السوريني على تلقي اللقاح
ّ
أكـ ــدت املـتـحــدثــة بــاســم املـفــوضـيــة الـســامـيــة،
ّ
دالل حــرب ،أن «املفوضية وضعت آلية عمل
تـعـكــس دوره ـ ــا ف ــي س ـيــاق ال ـخ ـطــة الــوطـنـيــة
ّ
لـلـتـلـقـيــح ،حـيــث ت ـتــولــى م ـهــام ال ـتــواصــل مع
ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،تــوع ـي ـت ًـهــم و ّم ـتــاب ـعــة
ّ
حاالتهم بعد أخذ اللقاح» ،الفتة إلى أنه «منذ
إطالق ّ
املنصة لغاية  10مارس /آذار الجاري،
ّ
الجئًا سوريًا 690 ،منهم
تسجل نحو 14,076
ّ
ّ
ّ
(بعمر  75ومــا ف ــوق) تـلــقــوا الــلـقــاح ،علمًا أن
عدد الالجئني السوريني بهذه الفئة العمرية
يقارب  7آالف الجئ».
ّ
وأض ــاف ــت« :هـ ّـمـنــا مـســاعــدة الــاجـئــن لتلقي
ّ
ّ
ّ
املسجلني،
املسجلني لدينا أو غير
اللقاح ،سواء

وال سـ ّـي ـمــا ك ـبــار ال ـســن وامل ــرض ــى ومـكـتــومــو
ً
الـقـيــد وال ــذي ــن ال يـمـلـكــون هــاتـفــا مـحـمــوال أو
جهازًا إلكترونيًا لتسجيل أسمائهم ،أو حتى
خدمة إنترنت أو ال يتقنون استخدام وسائل
الـتـكـنــولــوجـيــا ،حـيــث ن ـتــواصــل م ــع أقــاربـهــم
أو جـيــرانـهــم ونستفسر عــن الــاجـئــن الــذيــن
ّ
ونسجلهم بشكل فردي أو جماعي.
يعرفونهم،
وق ــد بــاشــرنــا م ــع ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة ذات ال ـ ـ 75
سنة وما فــوق ،باعتبارها الفئة التي ُحـ ّـددت
ك ــأول ــوي ــة ع ــامل ـي ــا ،ووف ـ ــق ال ـخ ـطــة الــوط ـن ـيــة».
ّ
وعـ ــن ح ـم ــات ال ـت ــوع ـي ــة ،أوضـ ـح ــت حـ ــرب أن
املفوضية تهدف إلى «مساعدة الالجئني على
ّ
بشأن اللقاح ،من خالل
اتخاذ القرار الصائب
ّ
تزويدهم باملعلومات الشفافة واملوثوقة ،ما
يساهم فــي الـحـ ّـد مــن الشائعات ومــن شعور
ّ
ّ
والتردد .كذلك نحرص على تزويد كل
الخوف
ّ
ّ
الجئ برابط املنصة ،وشرح كيفية التسجيل
نصية ّ
ّ
تحدد موعد
وض ــرورة انتظار رسالة
الـتـلـقـيــح وم ـك ــان ــه ،إرش ــاده ــم ل ـل ــوص ــول إلــى
ّ ّ
اللقاح ّ
مجاني
مركز التلقيح ،وتذكيرهم بأن
ّ
ـرت ــب ع ـل ـي ـهــم أيّ
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وب ــال ـت ــال ــي ال ت ـت ـ
مدفوعات».
وت ـع ـم ــل امل ـف ــوض ـي ــة م ــع امل ـت ـط ـ ّـوع ــن وال ـف ــرق
امليدانية ،لكونهم يعرفون العائالت وأقــارب
ّ
ال ــاجـ ـئ ــن ،وف ـ ــق ح ـ ـ ــرب .وتـ ـضـ ـي ــف« :ن ـن ــظ ــم
ـارات للمخيمات ومساكن الالجئني
كذلك زي ـ ٍ
ملـســاعــدتـهــم عـلــى الـتـسـجـيــل ،لـكــن مــع فـتــرات
اإلق ـفــال الـعــام وم ـحـ ّ
ـدوديــة الـتـحـ ّـرك ،اعتمدنا
نرصد ونتابع
على االتـصــال الهاتفي .كذلك ّ
ّ
الحالة الصحية لالجئني بعد تلقيهم اللقاح،
ولغاية تاريخه لم ّ
نسجل ّ
أي أعراض جانبية».
إقبال ضعيف وتريّث
من قبل الالجئين الفلسطينيّين

ّ
من جهتها ،أكــدت املتحدثة باسم «األونــروا»
ّ
في لبنان ،هدى سمرا صعيبي ،أن «األونــروا
م ـس ـت ـم ـ ّـرة بــال ـع ـمــل م ــن ك ـث ــب م ــع ال ـس ـل ـطــات
اللبنانية لضمان تنفيذ الـبــرنــامــج الوطني
للتلقيح بالكامل ،وحصول الجئي فلسطني،
ّ
كما كل املقيمني في لبنان ،على اللقاح مجانًا.
وف ــي ه ــذا ّاإلطـ ـ ــار ،ت ـق ــوم «األون ـ ـ ـ ــروا» بحملة
ّ
تــوعـيــة مـكــثـفــة لتشجيع ك ــل مجتمع الجئي
ّ
فـلـسـطــن عـلــى الـتـسـجـيــل ألخ ــذ ال ــل ـق ــاح ،ألنــه
يـبـقــى الــوسـيـلــة األك ـث ــر فــاعـلـيــة ملـنــع انـتـشــار
ّ
والحد من تأثيره الصحي».
الفيروس
ّ
ّ
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنــيــن
بدأوا بالتسجيل على ّ
املنصة ،وما زالت الفئة
الـعـمــريــة املـسـتـهــدفــة م ــن  75سـنــة وم ــا ف ــوق،
ّ
ّ
تسجلوا ما زالــت قليلة،
غير أن أعــداد الذين
من دون أن يتوافر العدد الدقيق لدينا حاليًا،
إلى أعــداد الذين أخذوا
كذلك الحال بالنسبة ّ
ّ
تلقى ٌ
عدد من العاملني
اللقاح .وفي السياق،
ّ
فــي القطاع الصحي لــدى «األونـ ــروا» اللقاح،

السودان :رسوم باهظة للقبول في الجامـعات المجانية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مـنــذ س ـن ــوات ،تـسـمــح الـسـلـطــات الـســودانـيــة
للجامعات بتخصيص نسبة مــن مقاعدها
لقبول طالب على نفقتهم الخاصة ،بالعملة
املحلية للسودانيني ،وبالعمالت األجنبية
لــأجــانــب ،عـلــى أن تـسـتـخــدم الـجــامـعــات ما
تجمعه في ّ
سد عجز موازنتها ،إذ ال تتكفل
ّ
الــدولــة إال بــرواتــب العاملني فــي الجامعات.
ه ــذا ال ـن ـقــص ف ــي امل ــوازن ــة وض ــع عـبـئــا على
الـ ـج ــامـ ـع ــات ب ـت ـح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة الـتـسـيـيــر
اليومي وتوفير االحتياجات الدراسية ،مع
مسؤولية التطوير والتوسع.
وب ـم ــرور ال ـس ـن ــوات ،ت ـم ــددت ال ـجــام ـعــات في
ال ـق ـبــول عـلــى الـنـفـقــة ال ـخــاصــة عـلــى حـســاب
الـقـبــول ال ـعــام (امل ـجــانــي) ،ال سيما الكليات
الـتـطـبـيـقـيــة ،م ـثــل الـ ـط ـ ّـب وال ـص ـي ــدل ــة وط ـ ّـب
األسنان والهندسة ،ليصل مؤخرًا إلى نحو
 50فــي املــائــة مــن املقاعد الجامعية .وقابلت
ذل ــك أي ـضــا مـضــاعـفــة مـسـتـمــرة ف ــي الــرســوم
املــالـيــة ،الـتــي تــراوحــت هــذا الـعــام فــي كليات
ال ـ ـطـ ــب ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،بـ ــن  500أل ــف
ومليون جنيه (مــا بــن  1325و 2650دوالرًا
أم ـيــرك ـيــا) بـيـنـمــا ت ــراوح ــت رسـ ــوم الـكـلـيــات
األدبية بني  20ألف جنيه ( 53دوالرًا) و100
ألف ( 264دوالرًا).
ّوخلقت تلك الزيادات التي تقول الجامعات
ّ
إنـهــا منطقية فــي ظــل الـظــروف االقتصادية
الحالية ،جملة مــن الـتـســاؤالت واالنـتـقــادات
وأثارت كثيرًا من الغضب ،خصوصًا للطالب
الناجحني في امتحانات هذا العام ،وأولياء
ً
أمــورهــم .أبــو زيـنــب مـثــا ،أح ــرزت ابنته في
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي األخـ ـي ــر 93 ،ف ــي امل ــائ ــة في
ام ـت ـح ــان ــات الـ ـشـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة ،ل ـك ــن بـعــد
ُ
ّ
الطب
التقدم إلى الجامعة لم تقبل في كلية
التي ترغب فيها منذ صغرها بتشجيع من
األسرة .يوضح أبو زينب لـ«العربي الجديد»
ُ
ّ
أن ع ــددًا مــن مـقــاعــد كـلـيــات الـطــب تــركــت ملن
يدفع أكثر من بني األغنياء ،وال مجال للفقراء
للدراسة ،حتى إن كانت نسبتهم أكبر .وينبه
ّ
إلـ ــى أن ـ ــه وآخ ــري ــن قـ ـ ــادوا اح ـت ـج ــاج ــات بعد
ّ
إعالن نتيجة القبول قبل أسابيع ،وأن وزارة
التعليم العالي استجابت لتلك االحتجاجات،
ّ
بإعالنها معالجة ملفات كــل الـطــاب الذين
أحرزوا نسبة تفوق  90في املائة في الثانوية،
معربًا عن أمله وتطلعه بأن تكون املعالجات
مرضية للجميع ،وإن كــان ذلــك على حساب
ّ
املقبولني على نفقتهم الخاصة ،ألن القبول
يـجــب أن يـكــون وفـقــا لـلــدرجــات ولـيــس وفقًا
لألموال ،بحسب تعبيره.
مــن جـهـتــه ،ي ـقــول يــاســر عـبــد الــرح ـمــن« :فــي
ّ
املاضي ،ظــل صغار املوظفني وأفــراد الطبقة
ّ
الــوس ـطــى ،ي ـجـت ـهــدون ب ـكــل ال ـس ـبــل ف ــي دفــع
الــرســوم الــدراسـيــة وإن عبر الـقــروض ،وذلــك

استثمارًا في تعليم أبنائهم .أما بعد الزيادة
ّ
الراهنة وفي ظل الظروف املعيشية الحالية
وغ ـ ــاء األسـ ـع ــار وارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـتـضـخــم
إلــى أكثر مــن  300فــي املــائــة ،فمن املستحيل
تمكن الغالبية مــن التفكير فــي القبول على
ال ـن ـف ـقــة ال ـخ ــاص ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـع ـج ــزون عن
تـلـبـيــة رغـ ـب ــات أب ـنــائ ـهــم وب ـن ــات ـه ــم .يضيف
ّ
عبد الرحمن لـ«العربي الجديد» أن مستقبل
التعليم الجامعي في البالد في خطر شديد،
مع مضاعفة تكلفته ،إذ يحتاج الطالب إلى
مــا ال يـقــل عــن  500جنيه (نـحــو  1.5دوالر)
ي ــومـ ـي ــا ،ل ـل ـم ــأك ــل واملـ ـ ـش ـ ــرب فـ ـق ــط ،ع ـ ــدا عــن

مئات الطالب
المتفوقين في امتحانات
الثانوية لم يجدوا مقاعد
في الجامعات

الـعــاج والسكن واملــراجــع وغيرها .ويتوقع
انعكاسات مجتمعية خطيرة فــي املستقبل
القريب بترك الطالب الجامعة قبل التخرج.
ّ
أمـ ــا م ـح ـمــد الــوس ـي ـلــة ال ـط ـي ــب ،ف ـيــوضــح أن
الـحـكــومــة رف ـعــت الــدعــم عــن وق ــود املــركـبــات
والغاز املنزلي والطحني والكهرباء ،مع وعد
مـنـهــا بـتــوجـيــه اإلي ـ ـ ـ ّـرادات امل ـتــوفــرة لصالح
الصحة والتعليم ،لكنها نكثت في ذلك الوعد
الكبير والشعارات الرنانة ،وفرضت رسومًا
باهظة على التعليم ،بــل توسعت فــي قبول
أب ـن ــاء األغ ـن ـي ــاء ع ـلــى ح ـســاب ال ـق ـبــول ال ـعــام
املخصص للجميع ،مــا يـعـ ّـد ضــربــة موجعة
لألسر والطالب في آن واحد.
ّ
يـقــول الـطـيــب لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن مئات
الطالب املتفوقني الذين أحرزوا نسبًا ما بني
 90و 93فــي املــائــة فــي امـتـحــانــات الـثــانــويــة
األخ ـي ــرة ،لــم ي ـجــدوا مـقــاعــد فــي الـجــامـعــات.
ّ
ي ـش ـيــر إلـ ــى أن م ـث ــل هـ ـ ــؤالء امل ـت ـف ــوق ــن ك ــان
عـلــى الــدولــة االحـتـفــاء بتفوقهم وتكريمهم
ّ
ورع ــاي ـت ـه ــم ،م ــؤكـ ـدًا أن م ــا بـ ــرز ب ـعــد إع ــان
نتيجة الـقـبــول للجامعات واملـعــاهــد العليا
سيترك آثارًا نفسية ومجتمعية على العديد

الطالب كانوا جزءًا أساسيًا من الثورة (أشرف الشاذلي /فرانس برس)

م ــن الـ ـط ــاب ،وس ـي ــوس ــع الـ ـف ــوارق الـطـبـقـيــة
داخ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع .وي ـط ــال ــب ال ــدول ــة بـتـحـ ّـمــل
مسؤوليتها تجاه الجامعات ،بتقديم الدعم
امل ــال ــي ال ـكــافــي ل ـهــا وت ـخ ـص ـيــص م ــا ال يقل
عن  15في املائة من املــوازنــة العامة لصالح
التعليم عمومًا.
ّ
لـكــن األسـتــاذ الجامعي أحـمــد األم ــن ،يؤكد
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن الـقـبــول على النفقة
الـخــاصــة أسـهــم ،إلــى حـ ّـد كبير ،فــي تحقيق
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـجــام ـعــات ال ـتــي اس ـت ـفــادت
منه فــي تسيير شؤونها اليومية ،وطــورت
عملها ،وتوسعت في الكليات واألقسام ،ما
أت ــاح بـطــريـقــة غـيــر مـبــاشــرة مـقــاعــد جــديــدة
ّ
للطالب .يلفت إلى أن فلسفة القبول الخاص
ما كان للجامعات أن تلجأ إليها لوال تخلي
الحكومة عن دعم الجامعات الحكومية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ــوض ــح املـ ـح ــام ــي طـ ـ ــارق إلـ ـي ــاس
ّ
لـ«العربي الجديد» أن أصل األزمة يكمن في
السياسات العامة للدولة ،وسياسة القبول
خصوصًا ،مطالبًا بتغيير نظام القبول كليًا،
ليكون بحسب احتياجات الدولة املستقبلية
وخططها للتطور والنمو.

إيكولوجيا

هل يعيد التطعيم األمل؟
كشف رئيس «لجنة صوت الالجئ السوري في لبنان» ،أبو أحمد صيبعة،
لـ«العربي الجديد»ّ ،
أن «غالبيّة الالجئين السوريين في بلدة عرسال مثًال
ّ
(على حدود لبنان الشرقية مع سورية) ،غير مقتنعين وغير راغبين بتلقي
اللّقاح ،من منطلق عدم الثقة بالمفوضية التي أهملت مطالبهم
الحيوية واألساسية عبر السنوات ،كما عدم قناعتهم بجدوى اللّقاح
جرّاء ظروف اللجوء الصعبة التي أفقدتهم األمل بالحياة».

بـتــاريــخ  16فـبــرايــر /شـبــاط  ،2021والعملية
مـسـتـمــرة بحسب األول ــوي ــات الـطـبـيــة» .تتبع
وك ــال ــة «األونـ ـ ـ ــروا» آل ـيــة عـمــل وزارة الـصـحــة
ّ
اللبنانية بـشــأن الــل ـقــاحــات ،وه ـنــاك تنسيق
دا ّئ ــم ومـسـتـمــر مـعـهــا وم ــع األط ـ ــراف املعنية
كافة من لجنة الـحــوار اللبناني الفلسطيني
وس ـف ــارة فلسطني ورئ ـيــس الـلـجـنــة الوطنية
ّ
لــل ـقــاح ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ع ـبــد الــرحـمــن
ال ـب ــزري ،ومـنـظـمــات األم ــم امل ـت ـحــدة ،وشــركــاء
آخــريــن مــن مـنـظـمــات غـيــر حـكــومـيــة ،بحسب
ّ
سمرا صعيبي .ولفتت إلى أن «أبــرز العقبات
ّ
ّ
تكمن في أن الالجئني الفلسطينيني ،كالعديد
ّ
ّ
ّ
متحمسني ألخــذ اللقاح،
اللبنانيني ،غير
من ّ
ً
ّ
ّ
ويفضلون التريث قليال ،وربما بعضهم ّغير
مـتـحـ ّـمــس أي ـض ــا الس ـت ـخ ــدام امل ـن ـ ّـص ــة .لـكــنـنــا
نتعاون مــع م ـبــادرات شركائنا لنشر الوعي

المنصة لغاية
منذ إطالق
ّ
جل
س ّ
 10مارس الجاريُ ،
 14.076الجئًا سوريًا690 ،
منهم ّ
تلقوا اللّقاح

ّ
وتشجيع ّ جميع الالجئني على أخــذ ً اللقاح،
ّ
نسجل الالجئني نيابة عنهم،
في حني أننا ال
بل ّ
نقدم هذه املساعدة للراغبني فيها ،لكونها
عملية طوعية تمامًا».
مــن جـهــةٍ أخ ــرى ،يـقــول رئـيــس «لـجـنــة صــوت
الـ ــاجـ ــئ الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» ،أب ـ ــو أح ـمــد
ّ
ص ـي ـب ـعــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن غــالـبـ ّـيــة
ً
ـن فــي بـلــدة عــرســال مـثــا،
الــاجـئــن ال ـســوريـ ّ
ّ
غـيــر مـقـتـنـعــن بـتـلــقــي الــل ـقــاح وغ ـيــر راغـبــن
فيه« ،وعلى ّ
الرغم من ذلــك ،نواصل التنسيق
مــع املـفــوضـيــة ،وم ــع خـلـيــة أزم ــة ك ــورون ــا في
ّ
محافظة بعلبك  -الهرمل ،وننشر كل ما يردنا
ّ
ـار عــن اللقاح لتصل إلى
مــن
ٍ
معلومات وأخـبـ ٍ
أكـبــر ع ــدد ممكن مــن الــاج ـئــن» .بـ ــدوره ،قــال
ّ
«املنسق العام للهيئة الشبابية لفلسطينيي
ســوريــة» ،مـعــاويــة أبــو حـ ّمـيــدة« :لــم يتواصل
معنا أحد على اإلطالق ،إنما «األونروا» دعت
ّ
الخاصة على وسائل
الالجئني عبر مواقعها
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،إل ــى الـتـسـجـيــل على
ّ
املـنـ ّـصــة ،لـكــن اإلق ـبــال ضعيف جـ ـدًا» .وكشف
ّ
أن «السبب يعود إلى اإلهمال الكبير من ّقبل
«األون ــروا» من جهة ،واعتبار الالجئني أنهم
ّ
سيكونون كالعادة ،في أسفل سلم حسابات
َ
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي ه ــم آخـ ــر م ــن
ّ
سيستفيد من اللقاح بسبب العنصرية».

الغذاء واآلفات
محمد أحمد الفيالبي

لوال حاجة أغنامنا قليلة العدد للمرعى ،ملا سمح لنا الكبار ذلك املوسم
بدخول املــزارع بعد الحصاد ،مع تشديدهم التحذيرات ،وتصديرهم ذلك
الخوف الــذي كنا في طفولتنا ال نــرى له مبررًا لحرماننا من أن نسرح
بأغنامنا بعد الـعــودة من املــدرســة .انتظمت في ذلــك املوسم البعيد ،قبل
خمسة عـقــود ،حملة إب ــادة كبيرة للفئران ،شــارك فيها مــع وافــديــن في
ّ
ّ
زي خــاص ،كبار رجــال الـقــريــة ،وكــل مــن فــرغ مــن حصاد مــا تبقى من
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 ّ
تفرق 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
يــوم ،ونحن نحاول معرفة من أيــن يأتي الـجــراد؟ وكيف تتكاثر الفئران
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؟
يـقــول الخبير ج ــال عـثـمــان ،مــن شعبة الـكـيـمــاويــات الــزراع ـيــة« :نـشــأت
العالقة بني البيئة والـغــذاء واآلفــات قبل  12ألــف عــام ،عندما بــدأ اإلنسان
يمارس نشاطه الزراعي ملقابلة االحتياجات الغذائية للنمو املتزايد لسكان
ّ
بالتنوع والثبات
األرض ،وبذلك تحول النظام البيئي الطبيعي الذي اتسم
والتعقيد ،إلى النظام الزراعي اإليكولوجي الذي اتسم باملماثلة وعدم الثبات
والبساطة» .املجاعات التي حدثت في فترات متباعدة من حياة البساطة
ُ
تـلــك فـ ّـســرت بــاعـتـبــارهــا «ف ـج ــوات» ي ــؤدي إلـيـهــا الـخـلــل الـبـيـئــي ،وتقلص
ّ
ّ
التنوع األحيائي ،وظهور اآلفــات املختلفة .والشاهد أنــه مع زيــادة الوعي
ّ
البيئي وازده ــار العلوم ،تمكن العالم من تطوير أساليب جديدة للوقاية
واملكافحة تقلل من سلبيات املكافحة في املاضي .وتبقى املعادلة قائمة:
إما الوفرة واحتماالت ّ
التلوث ،وإما الشح في اإلنتاج مع ضمانات سالمة
ّ
الغذاء .ويظل الجدل قائمًا مثلما كان حول قضايا البيئة والغذاء واآلفات،
وإمكانات توفير الغذاء واملحافظة على البيئة ،في ذات الوقت الذي نشهد
فيه متغيرات مناخية هائلة ،وآفــات وجوائح تحصد البشر مثلما كانت
تحصد الحيوات األخرى والزرع.
ّ
متجدد لدور وقاية املحاصيل
إذًا ،يقتضي األمر أن نقف على فهم جديد
ومكافحة اآلفات في توفير الغذاء ،من خالل تحليل التكلفة واملنفعة ،مع
استيعاب عميق ألولــويــات ال ــدول العظمى التي تمتلك  80فــي املــائــة من
ثروات العالم ،مقارنة بأولويات الدول النامية في ما يتعلق بمسائل الغذاء
والبيئة ،واستغالل املوارد الطبيعية والبشرية بصورة مثلى.
(متخصص في شؤون البيئة)

كوفيد :جزر فارو أقل مناطق أوروبا تضررًا
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 اإلغالق الصارمة ،بسبب
ّ
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،ل ـكــن ال ـج ــارة الـصـغـيــرة
جــزر فــارو أغلقت لنحو  5أسابيع فقط في مــارس/
آذار وإبــريــل /نيسان  .2020ومنذ أعــادت الفتح ،لم
تفرض ّ
أي إجراءات إغالق ،فيما مجموع من أصيبوا
بكورونا حتى نهاية يناير /كانون الثاني املاضي
كــانــوا ثالثة فقط ،ليضاف إليهم مــؤخـرًا شخصان
جـ ــرى تـشـخـيــص إصــاب ـت ـه ـمــا ف ــي ف ـب ــراي ــر /شـبــاط
امل ــاض ــي .وت ـم ـك ـنــت ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة م ــن وقــف
اجتياح املوجتني األولــى والثانية ،والثالثة حاليًا،
م ــا يـتـيــح لـلـسـكــان مــواص ـلــة حـيــاتـهــم ال ـع ــادي ــة من
دون قيود شبيهة بتلك املفروضة في إسكندنافيا
وبريطانيا (األقرب إلى جزر فارو).
في جزر فارو تفتح املقاهي واملطاعم بشكل عادي،
م ــع االح ـ ـتـ ــراز ال ـط ـب ـي ـعــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إق ــاع
املواطنني عن العناق ،والذي هو تقليد إسكندنافي
ّ
مـ ـع ــروف ح ــن ي ـل ـت ـقــي األص ـ ـحـ ــاب واألق ـ ـ ـ ـ ــارب ،ف ــإن
املناسبات الرياضية والثقافية لم تتوقف أو تغلق
األب ــواب أمــام الجماهير .ويسمح فــي فــارو بتجمع
 200شخص في تلك الفعاليات وغيرها ،وهو ما لم
يكن مسموحًا على اإلطالق في دول الجوار .وبفضل
سياسة الفحص الشاملة واملتواصلة ،تمكنت الفارو
ّ
فحوص كل ثالثة أيام لكثير من سكانها،
من إجراء ّ
خصوصًا أنه شرط للمشاركة بفعاليات كبيرة ،كما
ّ
أن املسافرين الواصلني إلى مطار تورشفان ،يتوجب
ّ
عليهم حمل نتيجة سالبة ال تتعدى  72ساعة على
موعد الوصول ،وجرى تطبيق سياسة حجر صحي
ملدة  6أيام على الواصلني الجدد ،مع فحصهم بعد
ذلك ليتمكنوا من املشاركة في نشاطات املجتمع .في
هــذا اإلط ــار ،اعتبر ممثل الحكم املحلي فــي الـجــزر،
ّ
باراورستيغ نيلسن ،أن «الطريقة التي عالجت من
خــالـهــا الـسـلـطــات املـحـلـيــة ان ـت ـشــار الـجــائـحــة أدت
إلــى انخفاض معدل اإلصــابــة» بحسب مــا نقل عنه
التلفزيون الدنماركي «دي آر» قبل أيام .ورأى نلسن
ّ
أن «االسـتــراتـيـجـيــة بـنـيــت عـلــى الـثـقــة واملـســؤولـيــة
الشخصية ،فلم نفرض قيودًا كما فعلت دول أخرى،
بل عقدنا الرهان على التزام املواطنني بالتوصيات،
وهذا لعب دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة باإلجراءات».
تـعـقــب اإلص ــاب ــات األولـ ــى ك ــان ل ــه الـ ــدور األك ـب ــر في
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يقف الناس في طوابير
انتظارًا لطاولة فارغة
في المطاعم
محاصرة الوباء ،فقد بذلت السلطات جهودًا سريعة
لـفـحــص جـمـيــع الـسـكــان «وهـ ــذا أح ــد أه ــم األس ـبــاب
التي جعلتنا نعيش حياة خالية من كورونا» وفقًا
ّ
لنلسن .ورك ــز الــرجــل عـلــى أن إج ــراء فـحــص شامل
لجميع العاملني في مــزارع أسماك السلمون سمح
بـمـحــاصــرة ّ
أي اح ـت ـمــال لـلـتـفـشــي« :وص ـل ـنــا بشكل
ســريــع ألول إصــابــة لــدى أحــد الـصـيــاديــن ،فعزلناه
حتى ال ينقل العدوى إلى قطاع الصيد واألسماك».
وم ـن ــذ اإلغ ـ ــاق األول الـ ــذي اس ـت ـمــر ل ـف ـتــرة وج ـيــزة
ب ــن م ـ ــارس /آذار وإبـ ــريـ ــل /ن ـي ـســان  2020وصــل
عــدد اإلصــابــات ط ــوال نحو عــام إلــى صفر إصــابــة،
قبل الكشف عــن إصــابـتــن مــؤخ ـرًا ،جــرى تتبعهما
وم ـحــاصــرة ال ـع ــدوى .وب ـعــدمــا أع ـيــد فـتــح املجتمع
ف ــي رب ـي ــع ال ـع ــام امل ــاض ــي ب ــات ــت امل ـقــاهــي وامل ـطــاعــم
تستقبل زبائنها بشكل عــادي ،وافتتحت النوادي
ّ
الـلـيـلـيــة ودور الـسـيـنـمــا ،ب ــل زاد ع ــدد م ــرت ــادي كــل
هذه النشاطات عما كان قبل الوباء ،إذ يقف الناس
في طوابير انتظارًا لطاولة فارغة في املطاعم .وال
يقتصر االك ـت ـظــاظ عـلــى امل ـقــاهــي ،فـمــراكــز التسوق
في الجزر تشهد ازدحــامــا ال يشعر الناس بالعزلة
التي يشعر بها نظراؤهم في الــدول اإلسكندنافية.

ّ
وت ـع ـت ـبــر ال ـس ـل ـطــات امل ـح ـل ـيــة أن رف ـض ـهــا الـتـعــامــل
بصرامة القوانني خلق نوعًا من املسؤولية الذاتية
بــن الـنــاس ووعـيــا أكبر فــي فهم الفيروس وتجنب
ّ
اإلصابة به «وهو ما عزز أكثر شعور الناس بالعدالة
واملسؤولية تجاه إخوانهم البشر» بحسب نيلسن،
ّ
الـ ــذي أك ــد أن ص ـغــر ح ـجــم امل ـج ـت ـمــع «غ ـ ّـي ــب الـغــش
واملــراوغــة ،فالناس يعرفون بعضهم ،ويمكنهم أن
يشيروا إلــى مــن يـحــاول التحرر مــن التزاماته أمــام
مجتمعه الـصـغـيــر» .وه ــو نـهــج مـعــاكــس ملــا يجري
في ّ
البر الرئيسي ،الدنمارك ،حيث تتدخل الشرطة
ّ
ل ـفــض تـجـمــع أك ـثــر مــن خـمـســة أش ـخ ــاص ،وتـفــرض
غرامات مالية كبيرة على املخالفني.
ّ
جدير بالذكر أن جــزر فــارو (التابعة رسميًا للتاج
امل ـل ـكــي ال ــدن ـم ــارك ــي) ت ـضــم ن ـحــو  50ألـ ــف م ــواط ــن،
بــاإلضــافــة إل ــى ع ـشــرات اآلالف مـمــن تــركــوا السكن
ال ــدائ ــم فـيـهــا ،ويـعـيـشــون فــي الــدن ـمــارك وال ـنــرويــج.
وتقع جزر فارو ،املكونة من  18جزيرة بركانية ،في
القسم الشمالي للمحيط األطلسي ،وإلى الشمال من
اململكة املتحدة وبني الدنمارك والنرويج وأيسلندا.
وأول مـ ــن اسـ ـت ــوط ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــزر كـ ـ ــان ال ــرهـ ـب ــان
األيرلنديون عــام  ،625وتــوالــى عليها مستوطنون
من النرويج والدنمارك منذ عام  .850وتتركز أغلبية
السكان في تورشفان ،التي تعتبر العاصمة.
حصلت فارو على حكم ذاتي من الدنمارك عام ،1948
ولــديـهــا بــرملــانـهــا الصغير وه ــو مــن أق ــدم بــرملــانــات
العالم ويسمى «الغتينغ» .كذلك ،ينتخب سكانها
عضوين في البرملان الدنماركي .وتنقسم الجزر إلى
 6أقضية و 29بلدية في  17جزيرة مأهولة من أصل
 18يتكون منها األرخبيل.
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السير على األقدام
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
رياضة السير على األقــدام في املناطق الطبيعية ،وخاصة الزراعية أمـرًا مألوفًا ،حيث تنظم العديد من الفاعليات
السياحية رحالت جماعية الى قلب الطبيعة .سهل البقاع أو مناطق الجبل ليست الوحيدة ،فبني جبال محمية ضانا
ّ
للمحيط الحيوي في اململكة األردنية ،وفي نهاية طريق وعرة جنوب البحر امليت ،يحتضن وادي فينان الخلب منطقة
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)

MEDIA

أخبار

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  190مليون
مستخدم وتستقطب صناع القرار
والصحافيين واالقتصاديين.

ً
حملة
أطلق ناشطون أردنيون
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 ،س ُيزود
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.

منصته الخاصة
ترامب يعود عبر
ّ

البقاء مع العائلة
مــع بــدء فصل الــربـيــع ،وانـتـهــاء الفصل الثاني مــن الــدراســة ،تـحــاول العديد من
العائالت تخصيص هذه اإلجــازة مع األبناء ،والتخطيط لرحالت عائلية ،حيث
املغامرات واللعب والترفيه .بالتأكيد فإن العديد من القيود سواء بسبب كورونا،
مع الحديث عن موجة ثالثة للجائحة ،أو بسبب األوضــاع املعيشية ،فــإن فكرة
السفر ،التزال بعيدة نسبيًا عن مخططات العائلة العربية .وعلى الرغم من ذلك،
إال أن خوض تجارب رياضية جديدة ،داخل الدولة ،يعتبر فكرة مميزة .رحالت
الصيد ،الغطس ،السير فــي الطبيعة ،أو حتى تسلق الجبال واكتشاف جمال
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
إلى املكان املنشود( .ماسياج موسكاو)Getty /

الربيع

منوعات

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

21

منصة خاصة سينشئها خالل أشهر،
يعود الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة اإلعالميّة والتعليقات السياسيّة عبر
ّ
بعدما ُمنع من استخدام شبكات التواصل االجتماعي في يناير الماضي
واشنطن ـ العربي الجديد

فرصة الكتشاف الطبيعة
رحالت الصيد
رح ــات الصيد على اخـتــاف أنــواعـهــا ،تمثل
خـيــارا جميال فــي هــذا الفصل مــن ال ـعــام .في
دول الـخـلـيــج ،تـحــديـدًا ،تــزدهــر سـيــاحــة صيد
األس ـم ــاك ،ن ـظ ـرًا ملــا تتمتع بــه ه ــذه الـ ــدول من
ش ــواط ــئ خ ــاب ــة ،وج ــزر مـحـيـطــة ب ـهــا ،تجعل
خـ ـي ــار ص ـي ــد األس ـ ـمـ ــاك ف ــرص ــة ،ل ـي ــس فـقــط
لـلـصـيــد ،ب ــل الك ـت ـشــاف الـطـبـيـعــة امل ــائ ـي ــة .في
قـطــر ،تـتـنــوع ال ـخ ـيــارات ،لـكــن أكـثــرهــا رواج ــا،
زيارة جزيرة السافلية التي تنظمها الشركات
السياحية ملدة نصف يوم أو يوم كامل .يمكن
ل ـل ـعــائ ـلــة ،اس ـت ـئ ـجــار م ــراك ــب الـ ـ ــداو الـخـشـبـيــة
ال ـقــدي ـمــة ،واالن ـ ـطـ ــاق ف ــي رح ـل ــة اسـتـثـنــائـيــة.
تتضمن الرحلة الكثير من الرياضات املائية
كالغطس ،والسباحة فــي منتصف الجزيرة،
وعادة تشمل هذه الرحالت وجبة الغداء .كذلك
األمــر فــي سلطنة عـمــان ،حيث الطبيعة البكر
التي تأثر القلوب .التجارب التي توفرها البيئة
البحرية العمانية لزوارها هي مشاهدة الدالفني
ومراقبة حركاتها ضمن أفــواج كبيرة العدد،
وكيفية تفاعلها مع الــزوار تأثر قلوب الكبار
والصغار( .غريغوريوس سيماديس)Getty/

ي ـعــود الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،املـ ـمـ ـن ــوع م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ــواق ــع
الـتــواصــل االجتماعي الشهيرة بعد إغــاق
ّ
املحبب على «تويتر» قبل شهرين،
حسابه
إلــى اسـتـخــدام الشبكات االجتماعية خالل
ثالثة أشهر ،عبر «منصته الخاصة» ،وفق
ما ذكر مستشاره ،األحد املاضي.
ترامب املعروف بمواقفه الغريبة والغاضبة
ٌ
حساباته
واملثيرة للجدل ،صامت منذ إغالق ّ
ومغادرته البيت األبيض تقريبًا ،إذ إنه يقطن
في منتجع له في فلوريدا ،ولم يظهر كثيرًا
في اإلعــام ســوى عبر بيانات وتصريحات
قصيرة ّ
شبهها كثيرون بتغريداته املعتادة.
ّ
ّ
وقبيل انتهاء واليته ،انتشرت تكهنات بأن
ّ
تلفزيونية
ترامب قد يسعى إلى إنشاء شبكة
خاصة به ،في محاولة لتكريم مشاهدي قناة
«فــوكــس نـ ّيــوز» مــن مــؤيــديــه .وكــانــت القناة
أول من صنف والية أريزونا كديمقراطية في
االنتخابات الرئاسية األميركية املاضية ،إذ
ّ
أعلنت أن جو بايدن فاز بها ،مما أثار غضب
ترامب الــذي طالب بالتراجع عن التصنيف
ّ
ح ـي ـن ـهــا .ل ـك ــن م ـس ـت ـشــار تـ ــرامـ ــب ،جـيـســون
ميلر ،أعـلــن لشبكة «فــوكــس ن ـيــوز» ،األح ــد،
ّ
أن مــواقــع التواصل االجتماعي هــي الهدف
املـبــاشــر .وق ــال« :أعتقد أنـنــا سنشهد عــودة
تــرامــب على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
رب ـمــا ف ــي غ ـضــون ش ـهــريــن أو ثــاثــة أشـهــر
عبر منصته الخاصة» .ولم يكشف عن مزيد
مــن التفاصيل حــول ماهية هــذه «املنصة»،
مكتفيًا بــاإلشــارة إلــى عقد عــدة اجتماعات
في منتجع «ماراالغو» ،مقر إقامة امللياردير
الـجـمـهــوري فــي ف ـلــوريــدا .وأك ــد «ل ــم تتصل
مـجــرد شــركــة واح ــدة بــالــرئـيــس ،بــل العديد
م ــن الـ ـش ــرك ــات» و«ه ـ ـ ــذه امل ـن ـص ــة ال ـج ــدي ــدة
سـتـكــون ضـخـمــة وسـيــرغــب فـيـهــا الجميع،
وستستقطب هذه املنصة الجديدة املاليني
واملاليني ،عشرات ماليني املشتركني».
وأظـ ـه ــر ح ـظــر ت ــرام ــب ع ــن ح ـســابــاتــه عـلــى
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـح ــدي ـدًا
«تــويـتــر» ،كـ ّـم االعـتـمــاد على تلك املـنـ ّـصــات،
من قبل تــرامــب ،كي ينشر مواقفه؛ وهــو ما
كــان بمثابة سياسة الرئيس السابق حني
البيت
أوقــف املوجز الصحافي اليومي في ّ
األبيض وابتعد عن وسائل اإلعــام ،وكثف

هجماته عليها ،مقابل استخدامه حساباته
ّ
ّ
بحرية.
والجدلية
لينشر آراءه العنصرية
كانت املنصات تتساهل معه خالل
وبينما
ّ
رئاسته ،انقضت عليه مع نهايتها واليقني
بفوز بايدن ،ما أظهر أيضًا حجم القوة التي
يتمتع بها «وادي السيليكون».
وقام موقع «تويتر» ،الذي كان أداة التواصل

مستشار لترامب
كشف عن المنصة قائًال
إنها ستكون ضخمة

املـ ـفـ ـضـ ـل ــة لـ ــرجـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال خ ـ ـ ــال ح ـم ـل ـتــه
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ووالي ـ ـتـ ــه ال ــرئ ــاس ـي ــة ،ب ـحــذف
حساب @( realdonaldtrumpدونالد ترامب
ال ـح ـق ـي ـقــي) ال ـ ــذي كـ ــان ي ـتــاب ـعــه  88مـلـيــون
مـشـتــرك ،بـعــد أع ـمــال الـعـنــف ال ـتــي ق ــام بها
مـنــاصــروه مــع اقتحامهم مبنى الكابيتول
ّ
لساعات في  6كانون الثاني/يناير .وعلق

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

«ف ـي ـس ـب ــوك» وم ــواق ــع أخ ـ ــرى م ـثــل «س ـنــاب
شـ ــات» و«ي ــوت ـي ــوب» و«إن ـس ـت ـغ ــرام» أيـضــا
بـشـكــل م ــؤق ــت أو دائ ـ ــم ح ـس ــاب ــات الــرئـيــس
الـســابــق ،الــذي غــادر البيت األبـيــض فــي 20
ك ــان ــون ال ـثــانــي/ي ـنــايــر ،بـعــد هــزيـمـتــه أم ــام
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ج ــو ب ــاي ــدن ف ــي ان ـت ـخــابــات
تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد انتهاء فترة الحظر عبر «فيسبوك»،
دع ــا مـنـتـقــدو شــركــة ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
واملدافعون الشرسون عن الخطاب السياسي
غير املقيد ،مجلس الرقابة في «فيسبوك»،
إلى املوافقة على قرار طرد ترامب نهائيًا من
املنصة .وبداية فبراير املاضي ،أعلن املدير
ّ
املــالــي لشركة «تويتر» أن املــوقــع لــن يسمح
لترامب باستخدام منصته حتى وإن ترشح
للبيت األبيض من جديد ،بعد حظر حسابه
لتحريضه املـتـكــرر عـلــى الـعـنــف .وق ــال نيد
سيغال ،لقناة «سي أن بي ســي» ،إنه «وفقًا
لقواعدنا ،عندما يجري حظركم من املنصة
ّ
ال عودة عن هذا القرار ،سواء كنت معلقًا أو
مديرًا ماليًا أو شخصية سياسية سابقة أو
حالية» .وأضافُ :
«حظر على دونالد ترامب
ّ
استخدام املنصة عندما كان رئيسًا .ال نميز
بني مسؤولني سياسيني حاليني أو سابقني».
كما أغلق «تويتر» حسابات متطرفني كانوا
يــدعـمــون الــرئـيــس ال ـســابــق ،بينهم  70ألــف
مـنـتـســب إلـ ــى ح ــرك ــة «ك ـ ـيـ ــو-آنـ ــون» لليمني
امل ـت ـط ـ ّـرف األم ـي ــرك ـ َـي ال ـت ــي ت ـن ـشــر ن ـظــريــات
املـ ــؤامـ ــرة .ول ــم يـ ــرض م ـنــاصــرو امل ـل ـيــارديــر
ال ـج ـم ـهــوري ع ــن ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،وال بعض
املدافعني عن الحريات على اإلنترنت ،إذ رأوا
ً
فــي ذلــك دلـيــا على سلطة مــواقــع التواصل
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي املـ ـف ــرط ــة .لـ ـك ــن ه ـ ــذا ل ــم يـمـنــع
«تويتر» من تسجيل زيادة غير معهودة في
عــدد مستخدميه في يناير/كانون الثاني.
وانتقل مناصرو ترامب إلى منصات يمينية
بديلة ،بينها «غاب» بدل «تويتر» ،و«ميوي»
بدل «فيسبوك» وتطبيق «تيليغرام» لتبادل
الــرســائــل الـنـصـيــة ،وتـطـبـيــق «دي ـس ـكــورد»
ل ـل ــدردش ــة ال ـخ ــاص بـمـحـبــي األلـ ـع ــاب ،كما
ُ
مـنـ ّـصــة «ب ــارل ــر» الـتــي طـ ــردت مــن اإلنـتــرنــت
ملناهضة
بـسـبــب «ع ــدم قـيــامـهــا بـمــا يـكـفــي
ّ
العنف عبر شبكتها» ،قبل أن تعود .وتوقع
ّ
كثيرون أن يعود تــرامــب عبر «بــارلــر» ،لكن
ال ـش ـب ـكــة ن ـفــت أن ي ـك ــون ه ــو شـخـصـيــا من
يستخدم الحساب باسمه عبرها.

َمن قرصن بريد «مايكروسوفت»؟
لندن ـ العربي الجديد

مغامرات شيقة
الفرصة سانحة ،ليس فقط للغطس ،أو تسلق الجبال ،ولكن أيضًا للقيام بالعديد من الرياضات التي تتسم بالخطورة،
منها القفز من الطائرة ،أو الصعود في املنطاد .هذه الرياضات والتي كانت يومًا حكرًا على أصحاب امليزانيات
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)

سياحة الدراجات النارية
باتت سياحة الــدراجــات الرباعية والــدراجــات النارية ،واحــدة من أكثر املغامرات
جذبًا للعديد مــن الفئات العمرية نظرًا ملــا تتسم بــه مــن طابع ريــاضــي مشوق.
ينتشر هــذا الـنــوع مــن الــريــاضــات بشكل كبير فــي كافة ال ــدول العربية تقريبًا.
في الدول الخليجية ،تعد سباقات الدراجات النارية ،من أكثر الرياضات شعبية،
خــاصــة ف ــوق الـكـثـبــان الــرمـلـيــة ،وعـنــد مغيب الـشـمــس ،ع ــادة مــا يـقــوم السكان
واملقيمون برحالت ترفيهية إلى قلب الصحراء ،ملمارسة هذه الرياضة .في باقي
الدول العربية ،وخاصة الدول التي تحتوي على الجبال ،مثل لبنان ،املغرب ،األردن،
يمكن للسكان قضاء يــوم في اكتشاف الطرقات الوعرة لهذا الجبال والوديان
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)

يـعـمــل خ ـبــراء األم ــن الـسـيـبــرانــي عـلــى مــدار
الساعة لــدعــم الشبكات الـتــي تعرضت هذا
الشهر الخ ـتــراق خــدمــة الـبــريــد اإللكتروني
«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت»« ،إك ـس ـت ـش ــاي ـن ــج» ،وهــو
هجوم أثــر على مئات اآلالف مــن املنظمات
ّ
في جميع أنحاء العالم .وقبل أسبوع ،حث
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ال ـض ـحــايــا ع ـلــى تصحيح
األنظمة وشــدد على الحاجة امللحة :يمكن
قياس نافذة تحديث األنظمة في «ساعات،
ولـيــس أيـ ــام» ،عـلــى حــد ق ــول م ـســؤول كبير
ف ــي اإلدارة .وغ ـ ـ ّـرد امل ــدي ــر ال ـســابــق لــوكــالــة
األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي وأم ـ ــن ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ( )CISAكــري ـس ـتــوفــر كــري ـبــس،
ً
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،قــائ ــا إن «ه ــذا اخ ـتــراق
ضخم مجنون» .وال تزال تداعيات االختراق
قيد القياس .وقــال مستشار األمــن القومي
األم ـي ــرك ــي ج ـيــك ســول ـي ـفــان ،إن ــه ت ــم إط ــاع
الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن عـلــى ال ـه ـجــوم ،وال ــذي
ناقشه مع قادة من الهند واليابان وأستراليا
ّ
فــي قمة قبل أس ـبــوع .وشــكــل مجلس األمــن
القومي فريق عمل حكوميًا متعدد الوكاالت
مل ـعــال ـجــة الـ ـخ ــرق ال ـه ــائ ــل .ي ــأت ــي االخـ ـت ــراق
الجديد ملايكروسوفت ،فــي أعـقــاب اختراق
روسي العام املاضي ُعرف باسم «االختراق
األميركي الكبير» ،والذي استفاد من برنامج
«سوالر ويندز» لنشر فيروس عبر  18ألف
شـبـكــة كـمـبـيــوتــر حـكــومـيــة وخ ــاص ــة .وكــان
رئـيــس مــايـكــروســوفــت ب ــراد سميث قــد قال
ّ
الشهر املــاضــي إن هــذا االخ ـتــراق سيحتاج
أش ـه ـرًا النـتـهــاء التحقيق فـيــه .فـمــن قرصن
بريد «مايكروسوفت» هذه املرة؟
ُ
تتهم الصني بالوقوف وراء اختراق عشرات
اآلالف م ــن خ ـ ـ ــوادم ب ــري ــد «إك ـس ـت ـشــاي ـنــج»

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

املرتبطة بـ«مايكروسوفت» .ويرى خبراء أن
هذا الهجوم كان موجة عشوائية لم ُيخطط
لـهــا ج ـي ـدًا ،وأن ــه ت ــرك ال ـب ــاب مـفـتــوحــا أم ــام
املــزيــد مــن املـخــاطــر .وفــي مقابلة مــع وكالة
«أسوشييتد برس» ،قال الرئيس التنفيذي
لـشــركــة األم ــن الـسـيـبــرانــي  ،FireEyeكيفني
مــانــديــا ،إن شــركـتــه ت ــرى ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى األدل ــة
ال ـج ـنــائ ـيــة ،أن مـجـمــوعـتــن م ــن املـتـسـلـلــن
ّ
الصينيني املدعومني من الدولة ركبوا أبوابًا

تع ّرضت خدمات
مايكروسوفت الختراقين
كبيرين خالل أشهر

ُ
خلفية تـعــرف بــاســم «قــذائــف الــويــب» على
عدد غير محدد حتى اآلن من األنظمة.
وتـسـبــب االخـ ـت ــراق ف ــي تـســابــق ف ــرق األم ــن
السيبراني حول العالم على إيجاد األنظمة
املخترقة وحــل مشكلتها .وق ــال مــانــديــا إن
ه ــذه املــوجــة مــن الـهـجـمــات ،الـتــي ب ــدأت في
 26فبراير/شباط ،غير معهودة مــن نخبة
جــواسـيــس اإلنـتــرنــت فــي بـكــن ،وال تحترم
معايير الـتـجـســس .وق ــارن مــانــديــا اخـتــراق

«إك ـس ـت ـشــاي ـنــج» بـحـمـلــة قــرص ـنــة «سـ ــوالر
ُ
ويندز» ،التي اكتشفت في ديسمبر/كانون
األول ،وأل ـقــت واش ـن ـطــن بــال ـلــوم فـيـهــا على
امل ـخ ــاب ــرات ال ــروس ـي ــة .وي ـق ــول امل ـس ــؤول ــون
األمـيــركـيــون إن مــا ال يقل عــن تسع وكــاالت
ف ـي ــدرال ـي ــة وأكـ ـث ــر م ــن  100ه ـ ــدف لـلـقـطــاع
الخاص تأثرت بحملة «سوالر ويندز»ُ .بثت
البرامج الضارة ألكثر من  18ألف عميل.
تــم اخ ـت ــراق ع ــدد قـلـيــل فـقــط خ ــال الحملة
ال ـتــي اس ـت ـمــرت ثـمــانـيــة أش ـهــر م ــن دون أن
يـتــم اكـتـشــافـهــا« .ك ــان الـهـجــوم خـفـيــا ج ـدًا،
ّ
متخفيًا جيدًا ،مركزًا جـدًا» ،يشرح مانديا.
وي ـف ـ ّـس ــر االخـ ـ ـت ـ ــراق م ـس ـت ـخــدمــا ت ـع ـب ـيــرات
ع ـس ـكــريــة .ف ـف ـج ــأة ،أص ـي ـبــت ج ـم ـيــع أنـ ــواع
املنظمات التي تدير خوادم «إكستشاينج»
ب ــ«ق ــذائ ــف ال ــوي ــب» املــرتـبـطــة بـمـجـمــوعــات
صينية معروفة .ويتابع« :لقد شعروا بأن
الـحـيــاة ستنتهي قــريـبــا ،ل ــذا تـحــولــوا إلــى
القوة القصوى .لقد أطلقوا النار من مدفع
رشاش» .ويوضح مانديا« :من املحتمل أن
املوجة الثانية من الهجمات لم تتم املوافقة
عليها على أعلى املستويات في الحكومة
الصينية» .ويضيف «ه ــذا ال يتفق مــع ما
يـفـعـلــونــه عـ ـ ــادة»« ،ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان
ي ـكــون ه ـنــاك ان ـف ـصــال ب ــن ال ـق ـيــادة العليا
والعاملني في الخطوط األمامية» .ويخشى
الخبراء استغالل هذه الثغرات من قبل عدد
كـبـيــر مــن املـجــرمــن بـسـهـ ّـولــة خ ــال هجمة
مــن بــرامــج ال ـفــديــة .وي ـح ــذر مــانــديــا مــن أن
االختراق الجماعي ال يعني فقط إخفاقات
ح ــرج ــة ل ـل ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،بـ ــل قـ ــد يـعـنــي
ع ــدم وج ــود قــواعــد لـلـمـشــاركــة فــي الفضاء
الـسـيـبــرانــي ،وه ــو أم ــر تـحـتــاج الـحـكــومــات
بـشـكــل عــاجــل إل ــى مـعــالـجـتــه «ق ـبــل ح ــدوث
شيء كارثي».
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

عماد فؤاد

«أصبحت املبالغة مألوفة فصارت
جزءًا من الذكرى ،وذات يوم ّسلبني
ً
أحدهم تلك الـ ّـذكــرى قــائــا :إنـ ّـي قد
كــذبــت .لقد أك ــدت دائـمــا أنـنــي إذا كنت كــذابــا،
فــأنــا رج ــل ص ـ ـ ــادق» .ب ـهــذه ال ـ ــروح املـخــاتـلــة،
تـعــامــل امل ـخــرج اإليـطــالــي الشهير فيديريكو
فيليني مع أفالمه وشخصياته السينمائية،
بالضبط كما يتعامل مــع أكــاذيـبــه ،تلك التي
ً
خلقها مــن أحــامــه وهــواجـســه طـفــا صغيرًا،
ً
فـتـعـ ّـود الـلـجــوء إلـيـهــا ،هــربــا مــن واق ـعــه ،طفال
ك ـب ـي ـرًا .وع ـل ــى مـ ــدى م ــا ي ـق ــرب م ــن  50عــامــا،
قـضــاهــا «مــايـسـتــرو الـسـيـنـمــا» مـتـ ّ
ـربـعــا على
ع ــرش تـيــار الــواقـعـيــة السينمائية الـجــديــدة،
ل ـي ــس ف ــي إي ـط ــال ـي ــا وحـ ــدهـ ــا ،ب ــل ف ــي ال ـعــالــم
ّ
ظلت أعمال فيليني أرشيفًا ّ
حيًا لواقع
أجمع،
الـ ـش ــارع اإلي ـط ــال ــي م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة ،ه ــذا ال ــواق ــع ال ــذي عـ ـ ّـراه فيليني في
أغ ـلــب أف ــام ــه األولـ ـ ــى ،وع ـلــى رأس ـه ــا رائـعـتــه
«الشارع» عام  ،1954كما لو كانت روحه تريد
تعرية الحقائق الـتــي طــاملــا ّزيفتها السينما
في فترتها الرومانتيكية .كــان الرجل مولعًا

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

فيديريكو فيليني

ما ال يمكن رؤيته

بــالــرســم وال ـق ــراءة والـصـحــافــة ،قـبــل أن يكون
مـخــرجــا ألفــامــه الـسـحــريــة ،وه ــي التفاصيل
الـتــي حـ ّـولـهــا فيليني إل ــى م ــواد خ ــام ألفــامــه
الــاحـقــة ،وهــو مــا يثبته أح ــدث عمل وثائقي
عــن ّعــالــم «املــايـسـتــرو» املــاورائــي والــروحــانــي
املعقد ،للمخرجة اإليطالية آنسيلما ديل أوليو
 ، Anselma Dell›Olioوالذي ظهر مؤخرًا تحت
عنوان  Fellini degli spiritiأو «فيليني األرواح»،
من إنتاج إيطالي /فرنسي /بلجيكي مشترك.

صفعة على الوجه

يبحث الوثائقي ،الذي يأتي في إطار االحتفال
بـمــرور  101عــام على مــولــد فيليني (- 1920
 ،)1993عن عالم األحالم واألرواح الذي شغف
ّ
به املخرج اإليطالي مبكرًا ،وبــدأ في دراسته
بمساعدة املحلل النفسي «اليونغي» األملاني،
إرنـســت بــرنــارد  ،Ernst Bernhardالــذي كشف
أمام فيليني عن أسرار عالم الالوعي والحياة
الـبــاطـنـيــة .ويــدخـلـنــا الــوثــائـقــي ،مـنــذ بــدايـتــه،

يتطرق العمل
إلى بداية رحلة فيليني
مع التحليل النفسي

إل ــى ال ـعــديــد م ــن ش ـه ــادات األش ـخ ــاص الــذيــن
كانوا على مقربة من عالم فيليني السحري:
مــن تـيــري غـيـلـيــام ،الـكــاتــب واملـمـثــل واملـخــرج
اإلنكليزي الذي كان فيليني يستشيره دائمًا؛
إلى جوديتا ميشوشا ،Giuditta Mascioscia
رفيقة عمر املفكر والرسام اإليطالي غوستافو
ّ
أدول ـفــو رول ،وال ــذي اعـتـبــره فيليني معلمه
ً
الــروحــي األه ــم ،وص ــوال إلــى دام ـيــان شــازيــل،
مخرج هوليوود الشاب وصاحب فيلم La La

يعيد الوثائقي الجديد إلى
أذهاننا من جديد ،أسطورة
أحد أهم صنّاع السينما

الحقيقة .الفرق بين اآلخرين
وبيني ،هو أنّي أعرف أنّني
أعيش في عالم متخيّل،
ّ
وأفضله على هذا النحو،
أي شيء
وأستاء من ّ
يشوش رؤياي».

ّ
شكلت نظرة فيليني إلى عالم الماورائيات (لويس غولدمان)Getty/
تقدّ م المخرجة تصورًا حول الرؤى التي

مسلسل

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

متابعة

المهرجان القومي للسينما
القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد إلغاء دورتــن من املهرجان القومي للسينما
بسبب جائحة كــورونــا ،تقرر إطــاق ال ــدورة الــ23
من املهرجان ،بداية من اليوم الثالثاء  23مارس/
آذار ،وي ـق ــام ح ـفــل ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ع ـلــى مـســرح
الجمهورية.
يتضمن املهرجان ،الذي يرأسه الناقد كمال رمزي،
األف ــام املنتجة عــامــي  2018و 2019داخ ــل مصر،
السابق تقديمها للمهرجان للمشاركة فــي دورة
هــذا الـعــام .وعقب قــرار تأجيل املهرجان ،انضمت
إليها األفالم املنتجة واملعروضة في دور العرض،
ُ
أو عبر إحدى املنصات عام  .2021وتمنح جوائز
م ـســاب ـقــة األف ـ ـ ــام ال ــروائـ ـي ــة ال ـط ــوي ـل ــة ف ــي فـ ــروع:
اإلنتاج ،والتصميم الفني ،والتصوير ،واإلخــراج،
والـسـيـنــاريــو ،والتمثيل ،واملــونـتــاج ،واملوسيقى،
واملالبس ،والصوت ،واإلخــراج كعمل أول ،أو ثان،
وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ُ
بينما تمنح جــوائــز مسابقة األف ــام التسجيلية
«حـتــى  15دقـيـقــة وأك ـثــر مــن  15دقـيـقــة» ،واألف ــام
ال ــروائ ـي ــة الـقـصـيــرة «أق ــل مــن  60دق ـي ـقــة» ،وأف ــام
التحريك «أقــل من  60دقيقة» ،جائزة أفضل فيلم،
وجائزة لجنة التحكيم ،وجائزة مخرج العمل األول
ّ
في كــل قسم .تضم لجنة تحكيم ال ــدورة الجديدة
ف ــي م ــا ي ـخــص ق ـســم األفـ ـ ــام ال ــروائـ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة،
ّ
السيناريست بشير الديك (رئيسًا) ،وعضوية كل
مــن غ ــادة جـبــارة ،وثـنــاء هــاشــم ،ومــديــر التصوير

تُظهر الحبكة تعقيدات
عالقة الممثلين مع
المنتجين والمخرجين

سمير فرج ،والناقد مجدي الطيب ،واملخرج عمر
ّ
عبد العزيز .ومن املقرر تكريم كل من :املمثل لطفي
لـبـيــب ،وامل ـخــرج حـســن اإلم ــام ،واملــوسـيـقــار هاني
شنودة ،واملصور السينمائي سمير بهزان .كذلك،
ّ
تصدر اســم املخرج الــراحــل سمير سيف ،امللصق
الدعائي للدورة كرئيس للدورة ،عرفانًا بما بذله
مــن جهد تمهيدًا إلقامتها ،مــا يشير إلــى تكريمه
بـشـكــل خ ــاص خــال ـهــا .أم ــا لـجـنــة تـحـكـيــم األف ــام
التسجيلية والقصيرة والتحريك ،فتضم املخرج
وال ـس ـي ـنــاري ـســت إب ــراه ـي ــم امل ــوج ــي (رئ ـي ـس ــا) ،مع
ّ
عضوية كل من الدكتورة آمنة الحضري ،والناقد
ع ـصــام زك ــري ــا ،ومـحـمــد ع ـســر ،واملـنـتـجــة مــاريــان
خـ ــورى ،وامل ـخــرجــة ن ــادي ــن خـ ــان ،وامل ـخ ــرج ط ــارق
الزرقاني .يشارك في قسم األفالم الروائية الطويلة
 19فيلمًا ،هــي «عفريت تــرانــزيــت» ،و«ملــا نتولد»،
و«عيار نــاري» ،و«الضيف» ،و«بيت ست» ،و«ورد
مسموم» ،و«ليل خارجي» ،و«ال أحد هناك» ،و«بني
بحرين» ،و«الحلم البعيد» ،و«ب ــاش تبوسني»،
و«زهــرة الصبار» ،و«الصندوق األســود» ،و«حظر

تصدر اسم المخرج
ّ
الراحل سمير سيف الملصق
الدعائي للدورة

تكرّم الدورة
الموسيقي
هاني شنودة
(أرشيف)

تـ ـج ــول» ،و«شـ ـي ــزو ف ــي ران ـ ـيـ ــا» ،و«ل ـ ــص ب ـغ ــداد»،
و«عنها» ،و«يوم وليلة» ،و«اللعبة».
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ق ـس ــم األفـ ـ ـ ــام الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ـق ـص ـيــرة
«التدريبات القصوى لتحسني األداء» ،و«بتمنى»،
و«ورقة شجر» ،و«أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة
الــورقـيــة» ،و«طـيــر» ،و«راديـ ــو» ،و«سـبــق صحفي»،
و«مـ ـ ــا تـ ـع ــاش ع ــن الـ ـح ــاج ــب» ،و«دي ف ــي دي»،
و«ال ـل ـق ــاء» ،و«زي ال ـس ـكــر» ،و«ش ـي ــاك ــة» ،و«الـحـلــم
الضائع» ،و«صــابــرة» ،و«مسار حياة» ،و«العشاء
األخ ـ ـيـ ــر» ،و«االنـ ـتـ ـق ــام األسـ ـ ـ ــود» ،و«يـ ـ ــوم ال ـف ــرح»،
و«عندما يرضى الناس» ،و« 2ليمون بالنعناع»،
و«كـ ـ ـ ــوزمـ ـ ـ ــوس» ،و«عـ ـيـ ـش ــة أه ـ ـل ـ ــك» ،و«حـ ـبـ ـي ــب»،
و«الـ ـط ــري ــق إلـ ــى ال ـس ــاح ــل ال ـش ـم ــال ــي» ،و«مـشـكـلــة
عائلية» ،و«فابريكايتيد» ،و«امل ــاض ــي» ،و«دور»،
و«مـجـلــة ثـقــافـيــة» ،و«ف ـك ــره» ،و«ال ـحــد الـســاعــة ،»5
و«ف ـن ـجــان ق ـه ــوة» ،و«ف ــورم ــة ال ـســاحــل» ،و«ح ــادث
قديم جدًا» ،و«تشويش» ،و«غراب البني» ،و«سكره»،
و«حـ ـ ــاول ف ــي وق ــت الح ـ ــق» ،و«وصـ ـ ـ ــال» ،و«أح ـم ــر
ن ـ ــاري» ،و« ،»70و«ي ــوس ــف» ،و«م ـنــديــل بــريـحــة»،
و«وجـ ـي ــب» ،و« 170كـلـمــة يــوم ـيــا» ،و«ال ـضـح ـيــة»،
و«ع ـجــوز فــي الـعـشــريــن» ،و«أول ص ــف» ،و«ن ــوح»،
و«هــذه ليلتي» ،و«مـشــوار» ،و«مدمنون نادمون»،
و«افـعــل شيئًا يا حــامــد» ،و«عــم فــان» ،و«مــاجــي»،
و«بـ ـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـ ــة» ،و«الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة» ،و«عـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــزة ع ـ ــري ـ ــس»،
و«عروستي» ،و«غفوة» ،و«فامبر يسو» ،و«حسونا
عنده كورونا» ،و«ورقة» ،و«الخد اآلخر» .وفي قسم
األفالم التسجيلية ،يشارك  33فيلمًا.

دراما

«اتصل بمدير أعمالي!» ...في كواليس صناعة السينما
أصبح املسلسل الكوميدي الفرنسي Call My
 ،!Agentأو بحسب عنوانه بالفرنسية Dix Pour
 ،Centظاهرة تجاوزت الحدود الفرنسية إلى
العاملية ،مع موسمه الرابع واألخـيــر .احتفت
باملسلسل صحف عاملية ،ومنها الـ«غارديان»
الـبــريـطــانـيــة« :وداع ــا لــوصـفــة فرنسية رائـعــة
ال ـلــذة فــي املــوســم الــرابــع مــن مسلسل :اتصل
بمدير أعمالي!» .وتقول مجلة «ذا نيويوركر»
في وداع هذا املسلسل« :سيشعر املشاهدون
ّ
بــالـفــزع مــع معرفتهم أن املــوســم الــرابــع الــذي
تم إطالقه على منصة نتفليكس هو األخير.
كيف لهذا املسلسل البارع والجميل أن يتخلى
عنا وقت الحاجة؟» .بقدرته على تقديم دراما
ممتعة والـتــرويــج لــذاتــه مــن خــال استضافة
نجوم فرنسيني وعامليني ،أثــار هــذا املسلسل
ضجة عاملية ،وصار من األعمال املحببة إلى
قلوب الجمهور.
تدور أحداث العمل في وكالة لتمثيل الفنانني
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــن ،حـ ـي ــث يـ ـت ــوف ــى مــؤس ـس ـهــا
صاموئيل كــور ،وال ــذي تحمل الوكالة اسمه
« ،»)Agence Samuel Kerr (ASKبـشـكــل
م ـفــاجــئ مـخـتـنـقــا ب ــدب ــور اب ـت ـل ـعــه ع ــن طــريــق
ال ـخ ـطــأ! ب ـعــدهــا ،يـسـعــى ال ـفــريــق إل ــى إي ـجــاد
حـلــول مالية ملشكالت الـشــركــة ،كــي يتجنبوا
بيعها لشخص غير مرغوب فيه.
ف ــي ذات الـ ــوقـ ــت ،ي ـت ــاب ــع الـ ـف ــري ــق ع ـم ـلــه مــع
مجموعة مــن الـنـجــوم املـعــروفــن ،وتنتج عن
ذل ــك م ــواق ــف ط ــري ـف ــة ،تـتـضـمــن دم ــج ال ــذات ــي
باملهني ،كوصفة لكوميديا تقود إلى أحداث
كــارثـيــة يتم حلها فــي الـنـهــايــة .وتــأتــي بداية
املــوســم ال ــراب ــع واألخ ـي ــر ،مــع خ ــروج ماتيس

ب ـن ــي ال ــوث ــائ ـق ــي ،الـ ـ ــذي ام ـت ــد إلـ ــى ال ـســاعــة
وال ـن ـص ــف ،ع ـلــى ع ـمــوديــن أســاس ـيــن هـمــا:
بــدايــة رحـلــة فيليني مــع التحليل النفسي،
وتـعـ ّـرفــه على إرنـســت بــرنــارد (تلميذ كــارل
ي ــون ــغ ال ـن ـج ـي ــب) .والـ ـث ــان ــي س ـي ـط ــرة ف ـكــرة
ّ
املــوت على فيليني باعتبارها «مــا بعد كل
كــائــن ح ــي» عـلــى حــد تـعـبـيــره .وه ـنــا تلجأ
ّ
آن ـس ـي ـل ـمــا دي ـ ــل أول ـ ـيـ ــو ،امل ـخ ــرج ــة املــط ـل ـعــة
ع ـلــى خ ـبــايــا ع ــوال ــم فـيـلـيـنــي الـسـيـنـمــائـيــة،
إذ ش ــارك ـت ــه ك ـم ـســاعــدة م ـخ ــرج ف ــي بـعــض
أعـمــالــه األخ ـي ــرة ،إل ــى ت ـنــاول مـفـهــوم الــروح
ل ــدى فيليني ،كـمــا ملستها فــي شخصياته
وأع ـم ــال ــه ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،وأيـ ـض ــا م ــن خــال
ضيوفها من الشخصيات التي اقتربت من
عامله الشخصي والعملي ،على حــد ســواء،
في نسيج سلس من تتابع الشهادات التي
ّ
تـتـخــلـلـهــا ص ــور أرش ـي ـف ـيــة ،تـنـشــر أغـلـبـهــا
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى .هـ ـن ــا ،تـ ـب ــرع املـ ـخ ــرج ــة فــي
ت ـقــديــم «كـ ـ ــوالج» م ــن ال ـ ــرؤى ال ـف ـكــريــة الـتــي
ّ
شكلت نظرة فيليني إلى عالم الروحانيات
وامل ــاورائـ ـي ــات ،ع ـلــى طــريـقـتــه السينمائية
املعروفة عنه ،وعبر مسارات لغوية أيقونية
غـ ـي ــر ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وغـ ـي ــر م ـت ـس ـل ـس ـلــة بـشـكــل
منطقي .لذلك ،يقسم الوثائقي إلــى فصول
تتطابق مــع املخطط السداسي لكتاب إي-
تشينغ  I Chingالصيني ،واملـعــروف باسم
«ك ـت ــاب ال ـت ـغ ـيــرات» أو «ال ـت ـح ــوالت» .وك ــان
الصينيون يــدرســون طــرق التنبؤ بالغيب
من خالل نصوص هذا الكتاب ،ويعتبرونه
ّ ّ
قمة تراثهم الروحي ،ويؤمنون بــأن كل من
ف ـهــم م ــا ف ـيــه م ــن إشـ ـ ـ ــارات ،سـ ـي ــدرك جميع
القوانني الطبيعية ،وهو ما آمن به فيليني
في النصف الثاني من حياته.
ما وراء الموجودات
ّ
تلقى فيليني تعليمًا كاثوليكيًا يسهل وصفه
ً
ب ــامل ـت ـ ّ
ـزم ــت ،م ــا ج ـع ــل ال ـص ـب ــي أك ـث ــر ف ـض ــوال
الستكشاف الجانب الغيبي من هذه التعاليم.
ولـ ــم ي ـتــوقــف ف ــي ح ـيــاتــه لـلـبـحــث ف ــي معنى
ال ـل ـغــز ،أو ال ـع ـثــور عـلــى تـلــك «ال ـف ـت ـحــة» الـتــي
تخترق الجدار في مكان ما بني عاملي األحياء
واألم ـ ـ ـ ـ ــوات ،ل ــإع ــان ع ــن إيـ ـم ــان بـ ـش ــري فــي
التعالي أو السمو عن فكرة اإلنسان عن نفسه.
ربما ،هذا بالتحديد ،ما جعل فيليني يلجأ إلى
هــذه الطريقة الروحانية التي سيطرت على
حياته وتصوراته عن العالم واملوجودات وما
ورائـهــا .لذلك ،بنيت مجريات الوثائقي على
هذه املجموعة الثرية من شهادات املتعاونني
واألصــدقــاء والنقاد واملخرجني الذين عرفوا
فيليني عــن قــرب ،ومــن بــن أبــرزهــم :فياميتا
بروفيلي ،املساعدة الشخصية لفيليني على
مــدى  13عــامــا ،ومــاريـنــا سـيــراتــو ،صديقته لـ
 32عامًا ،وآخرين ممن رافقوه العمل والحياة.

في العالم ،الذي كتب ذات
يوم في سيرته الذاتية
ّ
«كل إنسان يعيش
يقول:
ّ
لكن
في عالمه المتخيّل،
معظم الناس ال يعون ذلك.
ال أحد يدرك عالم الواقع،
ٌّ
وكل يعتبر ،في بساطة،
ّ
أن تخيّالته الشخصية هي

مايا البوطي

 ،Landوالذي يقول« :لقد شكل لي فيلم ليالي
كابيريا  Le notti di Cabiriaلفيليني عام 1957
صفعة على الوجه ،رأيت فيه طريقة مختلفة
ت ـمــامــا ل ــرواي ــة األف ـ ـ ــام» ،م ـع ـب ـرًا ع ــن إعـجــابــه
ب ــأس ـل ــوب فـيـلـيـنــي ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
الظواهر غير الواقعية لشخصياته الحاملة،
خصوصًا حني ّيجعلهم يطيرون في الهواء.
يعترف شــازيــل أنــه استخدم األسـلــوب نفسه
في أحد مشاهد فيلمه «الال الند» ،حني جعل
بطليه يـطـفــوان فــي ال ـه ــواء أث ـنــاء رقصتهما
الطريقة ،يظل فيليني على
املشتركة .وبهذه ّ
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ،رغ ــم أنـ ــه رح ــل ع ــام  .1993أمــا
وي ـل ـيــام فــريــدكــن ،امل ـخــرج األم ـيــركــي الـحــائــز
ّ
على  5جوائز أوسكار ،فيرى أن «كالسيكيات
يبدو
ّفيليني مليئة بالسحر واألفكار التي ال ّ
أن ـه ــا تـتـمــاشــى م ــع بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،لكنها
تفعل ذلك في ّ
أي حال».
مفهوم الروح

في عالم
متخيّل

ونويمي من الوكالة للعمل في اإلنتاج .وبهذا،
يجد الفريق نفسه بقيادة أندريا في مواجهة
أزمة جديدة تهدد استمرار الوكالة.
يـظـهــر م ــدي ــرو أع ـم ــال الـفـنــانــن بشخصيات
مـ ـضـ ـط ــرب ــة أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،مـ ـلـ ـح ــاح ــة ،م ـت ــاع ـب ــة،
ّ
ومتحكمة .لكن مــا يميز العاملني فــي وكالة
 ASKهو حبهم للسينما وسعيهم للتوفيق
بـ ــن امل ـ ـخـ ــرج والـ ـعـ ـم ــل األف ـ ـضـ ــل مـ ــع امل ـم ـثــل
امل ـنــاســب .فــالـعــامـلــون فــي ه ــذه الــوكــالــة ،رغــم
املـنــافـســة الـعــالـيــة ضـمــن امل ـج ــال ،يـحــرصــون
على النزاهة لصالح جودة العمل السينمائي
ولصالح املمثل .ويصبح هذا املقياس الفاصل
بينهم وبــن وكــاالت منافسة ال يهمها سوى
تحصيل الـكـســب امل ــادي عـلــى حـســاب املمثل
واحتياجه.
ويأتي اسم العمل «نسبة عشرة في املائة» من
ّ
حقيقة أن مــديــري أعـمــال املمثلني يتقاضون
نسبة عـشــرة فــي املــائــة مــن دخ ــل املـمـثــل عند
حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدور .ومـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
امل ـح ـب ـب ــة ،أنـ ــدريـ ــا (ت ــؤديـ ـه ــا ك ــام ـي ــل ك ــوت ــن)
بشخصيتها السليطة وإرادتها القوية.
وت ـ ــؤدي دور آرلـ ـي ــت ،امل ـم ـث ـلــة ل ـي ـل ـيــان روف ــر،
ببراعتها املتجددة كممثلة عن الجيل القديم
من الفنانني الفرنسيني.
ويتركز الـجــزء األول حــول قصة كاميل ،ابنة
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األداء التمثيلي ...نجوم يراوحون مكانهم
م ــاتـ ـي ــاس ،املـ ـتـ ـح ــدر م ــن ع ــائ ـل ــة ب ــرج ــوازي ــة،
وعــاقـتـهـمــا املـعـقــدة ضـمــن الـعـمــل ،كــوالــد لم
ي ـع ـتــرف بـطـفـلـتــه م ــن ع ــاق ــة ع ــاب ــرة .وتـشـكــل
وداعـ ـ ــة غ ــاب ــري ـي ــل ،ال ـت ــي ي ــؤدي ـه ــا غــري ـغــوري
مونتيل ،استثناء ملــا حــولــه ،مــا يجعله محل
ّ
تنمر اآلخــريــن فــي لحظات .يـقــوم كــل موظف
بـمـنــاوراتــه وفـقــا لطموحاته املتعطشة ،لكن
مع ذلك ،يحافظ الفريق على االنسجام العام
واأللـفــة في العمل ،رغــم الـعــداوات املتصاعدة
بينهم باستمرار.
يقدم الـعــرض النجوم بطريقة مختلفة ،فهم
يـمـثـلــون أنـفـسـهــم بــأسـمــائـهــم الــواق ـع ـيــة ،لكن
ضمن حبكة تبني تعقيد عالقتهم مع املنتجني
واملـخــرجــن والعاملني فــي صناعة السينما.
وفــي قالب كوميدي ،يعالج املسلسل قضايا
راهنة تتعلق بالتمييز والتنميط ضد النساء
واألقليات .كذلك ،يظهر تصلب هذه الصناعة
أحـيــانــا فــي تعاطيها مــع املـمـثـلــن ،وتجاهل
عواطفهم ومخاوفهم ورغباتهم اإلنسانية.
وم ــن خ ــال ه ــذا امل ـن ـظــور ،يـضـفــي املسلسل
على هــؤالء النجوم طبيعة محببة تقربهم
مــن قلب املـشــاهــد ،فهم يــواجـهــون تعقيدات
الحياة كما غيرهم ،وإن اختلف شكلها .ومن
املشاهير الــذيــن شــاركــوا فــي الـجــزء األخير،
شارلوت غينسبورغ ،التي شكل حضورها
حالة خاصة ملكانتها املهمة كنجمة مكرسة.
وشاركت املمثلة األميركية ،سيغورني ويفر،
في حلقة مميزة حول التمييز ضد املمثالت
األكبر سنًا .وفي هذه الحلقة ،عالج املسلسل
التنميط الدرامي الذي يتحيز للرجال األكبر
سـنــا ،فـنــرى ظهورهم فــي عــاقــات مــع نساء
ي ـص ـغــرن ـهــم ب ـس ـن ــوات م ـ ـبـ ـ َّـررًا ،بـيـنـمــا يـنــدر
تقديم العكس دراميًا.

رغم شعبيتهم التي
كسبوها ،بقي بعض
الممثلين ،مع ّ
كل
يقدمون
مسلسل جديد،
ّ
األدوار نفسها تقريبًا ،من
أي جديد أو تطوير
دون ّ
في أدائهم

عاشق من ُ
«الر ّحل» الذين ال يحملون جنسية،
ّ
رغم أنه متزوج وأب ،تمامًا كما هي حاله في
مسلسل «أس ــود فــاتــح» (إخ ــراج كريم العدل،
ّ
«الصباح» أيضًا .الحركات
 )2020من إنتاج
نفسها لرجل أعمال متزوج وأب مغرم بسيدة
أع ـمــال ،ويــواجــه زوج ـتــه وأم ــه للحفاظ على
حـيــاتــه الــزوج ـيــة .وال يبتعد دور فهمي في
مـسـلـســل «ق ــارئ ــة ال ـف ـن ـجــان» (إخـ ـ ــراج محمد
ُجمعة ،)2021 ،الذي يعرض حاليًا على منصة
«شــاهــد» ،عن أدائــه في املسلسلني السابقني:
مهندس كومبيوتر يقع ضحية فتاة خانها
حـبـيـبـهــا ُوت ــرك ـت ــه ،ول ــم ت ـجــد أمــام ـه ــا ســوى
املهندس املخلص اعتمادًا على الصدفة.

ّ
ي ـب ــدو أن ع ـج ـلــة اإلنـ ـت ــاج الـ ــدرامـ ــي ال ـعــربــي
ّ
تستعيد نـشــاطـهــا مــن جــديــد .لـكــن املـســألــة،
ال تقف عند اإلنـتــاج ،كميزانية أو استثمار
تجاري ،بل تتعدى اإلطار التسويقي ،لتبحث
في مفاهيم املحتوى واألداء ،والنجاح كذلك.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،غ ـل ـب ــت م ـش ــارك ــة
مـجـمــوعــة م ــن املـمـثـلــن يـحـمـلــون جنسيات
مـخـتـلـفــة ف ــي مـسـلـســل واح ـ ــد .مـ ــاذا ع ــن أداء
بعض ه ــؤالء؟ وهــل تـقــدمــوا؟ أم بـقــوا أســرى
نمطية الصورة والشكل؟

ورد الخال

إبراهيم علي

أحمد فهمي

ال يختلف أداء املمثل املصري أحمد فهمي في
ثالثة مسلسالت ّ عربية مشتركة ،بل يتحول
إل ــى «م ـن ـفــذ» ك ــأن ــه ُي ـسـ ّـمــع ال ـ ــدرس ،م ــن دون
تعابير وال جهد انفعالي لــه أن يساهم في
إقناع املتابعني .في مسلسل «سمرا» (إخراج
ّ
«الصباح»،
رشا شربتجي )2016 ،من إنتاج
يلعب فهمي دور الطبيب ،الــذي يتحول إلى

لسنوات سابقة ،استطاعت املمثلة اللبنانية
ورد الخال ،أن تتقدم بخطى ّثابتة في عالم
الــدرامــا املحلية اللبنانية ،لكنها تقع اليوم
ف ــي ف ــخ سـ ــوء األداء ،خ ـصــوصــا ف ــي بعض
امل ـس ـل ـســات ال ـت ــي ت ـل ـعــب ب ـطــول ـت ـهــا .أع ـمــال
ضعيفة ج ـدًا ،تفتقد للبديهيات فــي شــروط
اإلن ـتــاج ال ــدرام ــي .فــي «هـنــد خــانــم» (إخ ــراج
كنان إسكندراني )2020 ،تقضي ورد الخال
 60حـلـقــة تـ ــدور فـيـهــا ح ــول نـفـسـهــا .سـيــدة
ُ
ت ــدع ــى ه ـن ــد ،ت ـف ـقــد زوجـ ـه ــا امل ـع ـنــف ف ـجــأة،
وتحاول إقامة عالقة مع رجل آخر جاء يقدم
واجـ ــب الـ ـع ــزاء ل ـه ــا .حـبـكــة فــاش ـلــة ج ـ ـدًا ،وال
ّ
تمت بصلة لتقنني وتقويم األداء .تستعيد
ورد الـ ـخ ــال ض ـع ـف ـهــا ،خ ـ ــال أق ـ ــل م ــن ع ــام،
بمشاركتها زميلها أحمد فهمي في مسلسل
«قارئة الفنجان» .تعابير باردة لزوجة تاجر
م ـخ ــدرات ع ــاق ــر ،تـعـيــش ص ــراع ــا ب ــن صفقة
زوجها ،وخيانتها له بطريقة ُمنفرة جدًا ،ال

الممثلة اللبنانية ورد الخال (فيسبوك)

ّ
مجال فيها إلقناع املشاهد بأن هذا ممكن أن
يحصل في الواقع.
معتصم النهار

يـتـفــوق املـمـثــل ال ـس ــوري معتصم ال ـن ـهــار في
تكريس مفهوم «النمطية» عبر مجموعة من
أدوار قدمها خــال عــامــن .أداء واح ــد لشاب

قـ ــدم أك ـث ــر م ــن س ـتــة م ـس ـل ـســات ،ل ــم تـخــرجــه
م ــن عـ ـب ــاءة الـ ـش ــاب ال ــوسـ ـي ــم ،أو «الـ ـح ــارس
الشخصي» ،كما في مسلسل «خمسة ونص»
 ،)2019ال ــذي وضعه
(إخـ ــراج فيليب أس ـمــر،
ُ
على سكة الــدرامــا العربية املشتركة ،لتأسره
ظــاهــرة البطولة بعدها فــي أعـمــال ُمـكــررة ،لم
يـسـتـغــل ضـمـنـهــا مــواه ـبــه ال ـتــي تـعـيــدنــا في

ّ
كــل مــرة إلــى دوره األول فــي «خمسة ونــص».
حركات الوجه ،االنفعال الزائد ،الرومانسية...
ّ
كلها وجوه استهلكها النهار للترويج لنفسه.
ومن املتوقع أن ترتد هذه الطريقة بالتسويق
سلبًا عـلــى املـمـثــل ال ـس ــوري ال ــذي يـصـ ّـر على
العمل ،واستغالل ما حققه خالل فترة وجيزة
من حضور في أذهان املتابعني.
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ّ
المفكر العربي ،في محاضرته التي افتتح بها «مؤتمر العلوم االجتماعية
اعتبر
واإلنسانية» الذي يقام عن بعد حتى بعد غد الخميس بتنظيم «المركز العربي» ،أن

محاضرة

تصويب
تجديد مكتبة
«مـ ـفـ ـه ــوم ال ـ ــدول ـ ــة» لـ ـ ـ ع ـب ــد ال ـلــه
الـعــروي« ،املحنة العربية :الدولة
ض ــد األمـ ـ ــة» ل ـ ـ ب ــره ــان غ ـل ـيــون،
«ال ــدول ــة الـعــالـقــة :م ــأزق املــواطـنــة
والـحـكــم املــدنــي فــي املجتمعات
اإلس ــامـ ـي ــة» ل ـ ـ م ـح ـمــد الـ ـح ــداد،
«أزمــة الدولة في الوطن العربي»
ل ـ ـ ـ ع ـ ـمـ ــرو حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاوي« ،ال ـ ــدول ـ ــة
املستحيلة :محاولة لفهم العجز
العربي عن إنتاج الدولة الحديثة»
لـ فارس تركي محمود.
ه ـ ـ ـ ــذه م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن أشـ ـه ــر
املــؤل ـفــات الـعــربـيــة ال ـتــي تـنــاولــت
الدولة ضمن معالجات معرفية
مـ ـتـ ـن ـ ّـوع ــة .ع ـل ـي ـنــا أن ن ـقــاب ـل ـهــا
بــواقـعـنــا ال ـي ــوم ،بـتـحـ ّـوالتــه التي
بـ ــدأت بـشـكــل ظ ــاه ــر وصــاخــب
منذ  ،2011وبــأشـكــال ضمنية
قبل ذلك وبعده .وعلينا أال نغفل
ّ
عــن كــون «الــدولــة» تمثل محورًا
تــدور حوله الكثير من األحــداث
التي ّ
تهز مجتمعاتنا ،فقد جاء
ال ـغ ـضــب ال ـش ـع ـبــي ،م ــن تــونــس
 2011إلى العراق  ،2019ليشير
ّ
التصورات
إلى نهاية الكثير من
الـقــديـمــة ح ــول الــدولــة واملفاهيم
التي تدور في فلكها.
هــل مــا زال مفهوم التنمية كما
ك ــان؟ مفهوم امل ـســاواة؟ مفهوم
املـجـتـمــع امل ــدن ــي؟ وه ــل مــا زالــت
مــواصـفــات رجــل السياسة هي
ذات ـه ــا؟ ومـ ــاذا ع ــن ط ــرق تدبير
الشأن العام والنصوص الناظمة
لعالقة السلطة بالشعب؟
جــرت مياه كثيرة تحت جسور
املـفــاهـيــم ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،ومنها
م ـف ـهــوم ال ــدول ــة ،وع ـل ــى مجتمع
البحث الـعــربــي أن ينهمك اليوم
ف ــي م ـث ــل هـ ــذه امل ــراجـ ـع ــات .إن ــه
االنشغال الذي يقترحه «مؤتمر
العلوم االجتماعية واإلنسانية»
فــي دورت ــه الثامنة تحت عنوان
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـع ــاص ــرة:
ّ
التصور ،النشأة ،األزمة».

كي ال تصبح
ُ
النظرية أيديولوجيا

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

عزمي بشارة في تضافر المقاربات
من أجل فهم الدولة
شوقي بن حسن

أين نحن اليوم ،كعرب ،من الدولة
ك ـم ـف ـه ــوم وكـ ـظ ــاه ــرة ن ـح ـت ـ ّـك بـهــا
ّ
ّ
ّ
يومي؟ لعله سؤال ظل ُمفلتًا
بشكل
إلى ّ
كبير من ثقافتنا لعدة أسباب ،منها
حد
ّ
تفاوت «تدخل» الدولة في حياة املواطنني،
من الحضور املبالغ فيه في بعض وجوهها
إلى الغياب املريب في وجــوه أخــرى .وعلى
مستوى آخــر ،يقف ال ــدارس العربي  -حني
ّ
ّ
نظري  -على تراث
يتصدى للدولة كمبحث
ّ
غربي ضخم ،ال يمكنه إغفاله غير أن العبور
منه قد يكون سببًا في خلق «غشاوة» عن
الدولة كوضعية عينية في الفضاء العربي.
ّ
املحصلة ،نحن أمام قصور في اإلنتاج
وفي
النظري حول الدولة يستدعي انتباه بيئة
البحث العربية.
ّ
ّ
قدم املفكر العربي عزمي بشارة نظرة على
اإلشكاليات العربية في التعامل النظري مع
ّ
واألمة
الدولة ،في محاضرة بعنوان «الدولة
ونـظــام الـحـكــم :الـتــداخــل والـتـمــايــز» ألقاها
ّأول أمس األحــد في افتتاح الــدورة الثامنة
لـ«مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية»،

وأضـ ــاء ضـمـنـهــا شـبـكــة م ــن املـفــاهـيــم الـتــي
ّ
تتفاعل مــع «ال ــدول ــة» مــؤك ـدًا على ضــرورة
ّ
التخلص من االنغالق املنهجي في التعامل
م ــع ال ـظــواهــر االجـتـمــاعـيــة ال ـحـ ّـيــة .يحتاج
َ
ـرن وعابر
فهم «الــدولــة» اليوم إلى تناول مـ ٍ
للمقاربات وإال بقيت مفلتة من بني أصابع
الباحثني ومتعالية على أجهزتهم النظرية.
ّ
ينطلق املفكر الـعــربــي ،فــي محاضرته ،من
إشارة إلى وجود «دعوات للباحثني تنتشر
مــوس ـم ـيــا ل ــاه ـت ـم ــام ل ـي ــس ف ـق ــط ب ــال ــدول ــة
ّ
بنظرياتها».
وبنيتها ووظيفتها ،بل أيضًا
ّ
وه ــو ي ــرى أن «ه ّ ــذه ال ــدع ــوة تـنـطــوي على
نبرة نــاقــدة ،فكأنها ُتشير إلــى فقر نظريّ
ٍ
ّ
في ما يتعلق بنظرية الدولة» .وهنا يلفت
إلـ ــى عـ ـب ــار ٍة راج ـ ــت ف ــي وقـ ــت م ــن األوقـ ـ ــات،
يصفها بأنها «عـبــارة ُم َ
رسلة ال تخلو من
ّ
مبالغة» ،مفادها أن «ما ينقصنا هو نظرية
في الدولة».
ّ
يعتبر بشارة أن من الضروري تناول مسألة
ال ــدول ــة ،واإلش ـكــال ـيــات ال ـتــي ت ـت ـفـ ّـرع منها،
ب ـع ـي ـدًا «ع ــن ال ـت ـنــافــر أو اإلق ـص ــاء امل ـت ـبــادل
بــن مختلف الـنـظــريــات الــرائـجــة حــولـهــا»،
ّ
وي ـبــدأ بــ«املـقــاربــة املــاركـسـيــة الـتــي ت ــرى أن

مفهوم ضمن مشروع

قدمها عزمي
ُتساعد التعريفات التي
ّ
بشارة ،ومجمل القراءات النظرية التي
اقترحها طيلة محاضرته ،في امتالك
تصور حول مفهوم أساسي يخترق
ّ
عما
حياة الناس في كل مكان ،ناهيك
ّ
ّ
معقدة
تمثّله الــدولــة من إشكالية
مفهوم/
عربيًا .الدولة بهذا المعنى
ٌ
ظاهر ٌة جديد/ة تنضاف إلى قائمة من
ّ
المفكر
المفاهيم/الظواهر التي يشتغل
العربي على تقديم تأصيالت نظرية لها.
ٌ
قائمة نجد فيها :المجتمع المدني،
الطائفية ،الحرية ،العلمانية...

أصل الدولة يكمن في الحفاظ على ُامل ّ
لكية
ال ـخــاصــة ،وأن ال ــدول ــة الـحــديـثــة نـشــأت مع
ً
النظام الرأسمالي تحديدًا ،بوصفها أداة
لتدبير مصالح الطبقة الرأسمالية وقمع
الطبقات األخرى».
م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ت ـح ـصــر «املـ ـق ــارب ــة الـلـيـبــرالـيــة
ِّ ْ
السلم
الحاجة إلــى الــدولــة فــي الحفاظ على
االجتماعي بــوصــف الـتـجــاوزات على حرية
حاالت استثنائية،
الناس وملكيتهم الخاصة ّ ٍ
ّ
ألن القاعدة أن املجتمع ينظم نفسه من دون
ُّ
ّ
ومــن ثمة يجب مقاومة تمدد وظائف
دولــةِ ،
الدولة وأجهزتها على حساب آليات التنظيم
الذاتي لالقتصاد واملجتمع» بحسب تعبير
صاحب «أن تكون عربيًا في أيامنا».
ُ
ّ
ّ
املؤسسية
كما يذكر املفكر العربي املقاربة
التي اقترحها عالم ّاالجتماع األملاني ماكس
فيبر ،ويرى بشارة أنها النظرية التي ذهبت
إلى أعلى مستوى من التعميم ،باعتبارها
«تتعامل مع الدولة بوصفها كيانًا حديثًا
ُ
قائمًا بــذاتــه ،وال تعنى بنشوء الــدولــة بل
ببنيتها األســاسـيــة ووظيفتها ،وال سيما
استقاللية البيروقراطية وعقالنيتها».
وأخ ـي ـرًا يـشـيــر إل ــى امل ـقــاربــة الـقــومـ ّـيــة التي
ّ
ْ
«ترى ُّ
الد َول تعبيرًا عن تطلع األمم إلى ُحكم
ّ
ويستطرد
ذاتها في صيغة الدولة  -األمة»َ .
بالقول« :هــذا إذا استثنينا مقاربة فلسفة
الـ ـت ــاري ــخ امل ـث ــال ـي ــة ،وأوج ت ـع ـب ـيــرهــا عـنــد
َ َ
هـيـغــل ،وه ــي الـنـظــريــة الـتــي تـعــتـ ِـبــر الــدولــة
ّ
التقدم التاريخي املتداخل مع
نتاج مسيرة
الـعـقـلـنــة ،وم ــن ثــم فـهــي تجسيد ملفهومها
الـعـقـلــي .وه ـكــذا يصبح الـتـفــاوت والـتـنـ ّـوع
ابتعاد عن هذا املفهوم
بني الدول عبارة عن
ٍ
واقتراب منه».
ٍ
ّ
يرى بشارة أن بعض هذه النظريات ينجح
في تفسير نشوء الـ ُّـد َول في أوروبــا ال أكثر،
وبعضها اآلخ ــر ينجح جــزئـيــا فــي تفسير
ّ
ـؤك ـدًا ّأن ّ
«أي ــة مـحــاولــة نظرية
وظيفتها ،مـ
جـ ّـديــة فــي فهم الــدولــة تحتاج إلــى تضافر
هــذه املقاربات وغيرها .فليست الحصرية
النظرية مفيدة في فهم ظواهر اجتماعية
ّ
ُمــرك ـبــة وم ـت ـغـ ّـيــرة وم ـت ـط ـ ّـورة بــاس ـت ـمــرار».
يضيف« :وق ــد يـقــود اإلص ــرار على مقاربة
نظرية واحــدة لفهم منشأ الدولة وبنيتها
ووظيفتها وطابعها وعالقتها باالقتصاد
وامل ـج ـت ـمــع وال ـث ـقــافــة ،وتــأث ـيــرهــا وتــأثــرهــا
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ،إلـ ـ ــى تـ ـح ــوي ــل ال ـن ـظ ــري ــة
إلـ ــى أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا» .ي ـل ـفــت بـ ـش ــارة الح ـقــا

إطاللة
«األفضل» أخالقيًا
فواز حداد
ّ

إل ــى ض ـ ــرورة الـتـمـيـيــز ب ــن ال ــدول ــة ون ـظــام
ال ـح ـكــم ،فــ«تــوصـيـفــات مـثــل «ديـمـقــراطـيــة»
ْ
أو «شـ ـم ــولـ ـي ــة» ال تـ ـخ ـ ّـص ال ـ ــدول ـ ــة ول ـك ــن
أن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم ف ـي ـهــا ،وحـ ــن ن ـت ـح ـ ّـدث عــن
ّ
نتحدث عن
دول رأسمالية أو نامية فنحن
طبيعة اقتصاد تلك الدول».
يـقــول« :ال ــدول ــة ،بـمــا هــي دول ــة ،وعـلــى هــذه
ّ
الدرجة ّمن التجريد ،ليست ديمقراطية ،إل
بمعنى أنه يسود فيها نظام ديمقراطي ،وال
معنى آخـ َـر لهذا الوصف من ناحية نظرية
ويشير إلــى معنى
الــدولــة بما هــي دول ــة».
ّ
ّ
آخر للدولة الديمقراطية ،يتلخص في «أن
النظام الديمقراطي ُيعيد تشكيل ّ
مؤسسات
ال ـ ــدول ـ ــة ،ك ــالـ ـب ــرمل ــان ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وج ـه ـ ًـاز
ّ
ـات ديـمـقــراطـيــة،
ال ـق ـضــاء ،لتصبح مــؤس ـسـ ٍ
وهو أحد معاني ّ«دولة ديمقراطية»» .ومن
ثـ ّـم يستدرك« :لكننا نفصل بــن املفهومني
ـ ـ ال ــدول ــة وال ـن ـظــام الــدي ـم ـقــراطــي ـ ـ ف ــي هــذه
ّ
ّ
فهم مــركـ ِـب الدولة
الحالة ،لكي نتمكن مــن ِ
الديمقراطية».
ّ
ّ
وي ــوض ــح بـ ـش ــارة« :ص ـح ـي ـ ٌـح أن ـ ــه ال يمكن
ّ
تصور الدولة من دون نظام سياسي ،ومن

ّ
دون سكان ،ومن دون طبيعة جغرافية ،ومن
ْ
ّ
دون منشأ تاريخي .ولـكــن ثمة مؤسسات
بـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ت ــدخ ــل ض ـم ــن ّ
أي ت ـعــريــف
ّ
لـ ـل ــدول ــة .ف ـف ــي م ــا عـ ــدا امل ـص ـط ـلــح املـ ـج ــرد،
‹دول ـ ــة› ،ال ــذي َّيفيد ب ــدالالت مـثــل الـسـيــادة
َ
ورمز وعل ٍم ونشيد
باسم
والشرعية ،ويمثل
ٍ
ٍ
وطـنــي وس ـ ّ
ـردي ــة رسـمـيــة لـلـتــاريــخ تتجسد
ف ــي م ـنــاس ـبــات وأعـ ـي ــاد وط ـن ـيــة وط ـق ــوس،
وم ــا إل ــى ذلـ ــك ،ثـمــة م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ،ثـمــة كـيــان
ْ
ّ
الضيق .ولكن ،هل هو ّمن
للدولة باملعنى
ّ
الغنى والتركيب والسماكة إلــى درجــة ُّ أنه
ِ
يمكن أن ُي َّ
باستقالل عن النظم
نظريًا،
ر
فس
ٍ
السياسية واملجتمعات؟».
ويـ ـ ـق ـ ــول صـ ــاحـ ــب ّ ك ـ ـتـ ــاب «ط ـ ـ ــروح ـ ـ ــات عــن
«من األهمية بمكان ّ أن
النهضة املعاقة» إنه ّ
نبحث في الــدولــة ،ولكنني أنصح بتجنب
ً
الغوص في مناقشة اللفظ بوصفه مدخال
للفهم  -وهو ٌ
أمر رائج  -فنتائح ّالبحث فيه
غير مثمرة» .ويشير بشارة إلى أنه قد جرى
ّ
اعتماد لفظة الدولة في وضعيات شتى في
ثقافتنا الـعــربـيــة مـنــذ اب ــن خ ـل ــدون ،ضمن
ّ
ـان ل ــم تـعــد ت ــدل عـلــى ش ــيء ال ـي ــوم لــدى
م ـع ـ ٍ

أبعد من االنشغال بالفوارق اللفظية

أن نبحث في الظواهر ال في غيـابها
انشغلت محاضرة
عزمي بشارة ،أيضًا،
بدراسة التمايز بين
الدولة ونظام
الحكم ،وقد
اعتمد في ذلك
على مفاهيم
َ
المواطنة
مثل
والبيروقراطية

لوحة لـ فخر
النساء رعد،
مواد مختلفة
على قماش
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ّ
مــن بــن اإلشـكــالـيــات الـتــي تـنــاولـهــا املـفــكــر
ال ـعــربــي ع ــزم ــي ب ـش ــارة خ ــال مـحــاضــرتــه،
إش ــارت ــه إلـ ــى أخـ ـط ــاء تـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى تضييع
فرص فهم الدولة نظريًا ،من ذلك االعتماد
ُ
من منطلق لغوي،
على البحث في «الدولة» ّ
حــن يــذهــب بعضهم إل ــى أن ـهــا تـحـيــل إلــى
ّ
التحول (انطالقًا من جذر دال ،يدول)
معنى
مقابل لفظة  Stateالتي تحيل ،على العكس،
إلى السكون والثبات ،وهو ما جعل البعض
يعتقد أن هذا الفارق اللفظي هو فارق أيضًا
ّ
بــن مفهوم الــدولــة وتشكلها هنا وهـنــاك.
ّ
ّ
كيفية
يعرج بشارة ،في هــذا السياق ،على ّ
نشوء الدولة العربية الحديثة ،ويرى أنها
ت ـع ــود إلـ ــى أج ـه ــزة ال ــدول ــة االس ـت ـع ـمــاريــة،
كـمــا ال ي ـجــوز تـجــاهــل مــرحـلــة التنظيمات
الـعـثـمــانـيــة ،فــي ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،التي
ّ
سياسيي الــدولــة الـتــركـيــة ،ومنهم
أنتجت
مصطفى كمال أتاتورك ،وبعض من باشروا
ـداب،
بـتــأسـيــس الـ ــدول الـعــربـيــة تـحــت االن ـت ـ ً
وفي بدايات االستقالل ،وساهموا مساهمة
ّ
فعالة في صياغة دساتيرها وإدارتها.
يشير بشارة إلى سؤال عربي كثير الرواج:
ملـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـط ـ ـ ّـورت ال ــدي ـم ـق ــرط ـي ــة فـ ــي الـ ـغ ــرب
ولـ ــم ت ـت ـط ـ ّـور ع ــرب ـي ــا ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــون
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ن ـش ــأت م ــن رح ــم األج ـه ــزة
الـبـيــروقــرطـيــة الـغــربـيــة؟ وي ــرى أن ال ـســؤال
ال ّ معنى لــه مــن زاوي ــة العلوم االجتماعية،
ألن ـه ــا تـبـحــث ف ــي ال ـظــواهــر وال تـبـحــث في
غيابها.
ي ـن ـت ـقــل ص ــاح ــب ك ـت ــاب «امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي:

دراسـ ـ ـ ــة ن ـ ـقـ ــديـ ــة» ،ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،إلـ ـ ــى دراسـ ـ ــة
بشكل
الـتـمــايــز ب ــن ال ــدول ــة ون ـظ ــام الـحـكــم
ّ
أك ـث ــر ع ـم ـقــا ،وهـ ــو يـعـتـمــد ه ـنــا ع ـلــى ضــخ
َ
محاضرته بمفاهيم جــديــدة مثل املواطنة
والبيروقراطية ملقاربة هــذا املـحـ ًـور .يقول:
ـاوت ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ب ـن ـي ــة وحـجـمــا
«تـ ـتـ ـف ـ ً
ونجاعة بني الــدول الفقيرة والغنية ،وبني
ْ
ال ـن ـظــم الـلـيـبــرالـيــة واالش ـت ــراك ـي ــة .ول ـك ــن ال
توجد دولة من دون جهاز دولةّ ،
أي من دون
البيروقراطية .وهــذه األخيرة هي األساس
املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـادي لـ ـتـ ـص ـ ّـورن ــا السـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ــدول ــة
َ
ُّ
عـلــى الــرغــم مــن تـغــيــر األنـظـمــة السياسية.
وهــو ليس األس ــاس الــوحـيــد ،فاستمرارية
َ
املواطنة ،على الرغم من ّ
تبدل نظام الحكم،
ّ
هي عنصر أساسي في تصورنا للدولة».
ُ ّ
«م ــرك ــب
وي ـص ــف بـ ـش ــارة امل ــواط ـن ــة بــأن ـهــا
ّ
م ــن ال ـح ـق ــوق وال ــواجـ ـب ــات ،وت ـت ــرت ــب على
‹عضوية› الفرد املباشرة في الدولة ،وتعني
أي ـضــا الـجـنـسـيــة نـحــو الـ ـخ ــارج .والـحـقــوق
ّ
والواجبات التي تتألف املواطنة منها هي
إقليم
التجسيد األرقى لفكرة السيادة على
ٍ
ّ
وسكانه .وال يوجد ٌّ
أي من هذه العناصر
ما
ف ــي ح ــال ــة سـ ـك ــون ،أو ب ـم ـع ــزل ع ــن ال ــواق ــع
االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،ولكن
يمكن لسكان ال ــدول فــي الـحــداثــة تثبيتها
فــي الــذهــن بوصفها تـجــريــدات ،وتمثيالت
ّ
ّ
للمكونات التي تشكل خصوصية
ذهنية
الدولة في تمايزها عن املجتمع واالقتصاد،
وحتى عن حكام أي دولة بعينها».
 ..شوقي

ليست الحصريّة النظرية
مفيدة في فهم ظواهر
ّ
مركبة
اجتماعية
نظريات الدولة السائدة
تنجح في تفسير ظواهر
في أوروبا فقط

مــواطــن ع ــادي ،كـنـمــاذج ال ــدول الـتــي كانت
ُت ّ
سمى ضمن صيغة ‹دولــة بني فــان›ّ ،
أي
الدول القائمة على عصبيات ،وال نجد لها
ال ـي ــوم حـ ــاالت م ـت ـجـ ّـســدة بــاسـتـثـنــاء حــالــة
ّ
السعودية ،مالحظًا أن بقية الدول العربية
لم تقم على مبدأ العصبية .واملفارقة التي
ّ
يــرصــدهــا ب ـش ــارة ه ــي أن ه ــذه ال ـ ــدول هي
التي بحثت عن إنتاج عصبيات في خضمّ
صراعها من أجل ترسيخ حكمها.
ّ
يـنـ ّـبــه املـفــكــر الـعــربــي أيـضــا بـخـطـ ٍـأ آخ ــر في
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـب ـحــث ف ــي «ال ـ ــدول ـ ــة» من
منطلق الفهم اللغوي ،حني يذهب بعضهم
ّ
ّ
التحول (انطالقًا
إلى أنها تحيل إلى معنى
من جذر دال ،يدول) مقابل لفظة  Stateالتي
تحيل ،على العكس ،إلى السكون والثبات،
وهو ما جعل البعض يعتقد أن هذا الفارق
اللفظي هو فــارق أيضًا بني مفهوم الدولة
ّ
وتشكلها هنا وهناك.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
ّ
ّ
ـات فقيرات في
لفضائية
في بـ ٍّـث
إخبارية غربية ،ورد تقرير عن بيع ّأمـهـ ٍ
ٍ ُّ
برأي يقول« :إن شعب كمبوديا ال يؤمن
كمبوديا أطفالهن .علق على الخبر ٍ
ّ
ّ
أمور مسلم بها» .أي ّأن
ها
أن
على
نحن
بال ِق َيم األخالقية التي ننظر إليها
ً
ّ
ُ
َ
الغربيني ال يبيعون أطفالهم ،بينما يعتبر األمر مشكلة متوطنة في البلدان
ّ
املتخلفة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ليس جديدًا ادعاء مفكرين ومحللني سياسيني ووسائل إعالم بأن «الغرب
هــو األفـضــل أخــاقـ ّـيــا» .وقــد ّ
ّ
يمتد الـحــديــث بغطرسة عــن ّ
الغربيني
تميز
النوعي من ناحية ثقافتهم السياسية واالجتماعية ،ما يدعم أسلوب حياة
ديمقراطيًا تعيش بلدانهم في ظله ،هو من دون ّأي شك أفضل بكثير من
رأي
أي أسلوب حياة آخر في تاريخ البشرية .أمـ ٌـر دفع بعضهم إلى
طرح ٍ
ّ
استعاد به العصر االستعماري ،واكتشف حاجة بلداننا إلــى التمدن من
جديد ،مع ّأن حقائق هذا العصر ال تعترف بهذا االستنتاج ،من شـ ّـدة ما
َ
هو مؤلم وغير واقعي .لكن ،حسب هذا الرأي ،ما العمل إذا كان هذا الطريق
ّ
إلدراك حقائق باتت أساسية تتعلق بالعالم.
املعروف ّأن الغرب ّ
جرب «تمدين» الكثير من شعوب آسيا وأفريقيا ،وكانت
ّ
ّ
حسب اعتقادهم تعاني من وضع أخالقي واجتماعي متخلفني ،ما كلفهم
ّ
تضحيات كبيرة إلصالح أمورهم .وعلى سبيل املثال ،تكلف البريطانيون
ّ
جنديًا ،واضطروا ،باملقابل ،إلى قتل عشرة
خالل «تمدين» كينيا مقتل 32
آالف كيني .هل ّ
تمدنت كينيا ،بحسب املنظور الغربي؟
ّ
عقب إحدى املجازر البشعة التي ارتكبها شبيحة النظام السوري ،قام أحد
قتيل ،قيل إنه من الجيش النظامي،
املقاتلني من فصائل
كبد ٍ
املعارضة بأكل ِ
وربما كان ّ
شبيحًا ـ ّ
املهم أنه إنسان .وصفت الصحافة الغربية ذلك بالفعل
ّ
ّ
ّ
الهمجي ،الذي أصاب جنديًا سوريًا على يد مسلح ثائر؛ روعتهم الوحشية
ّ
السادية التي مارسها ذلك املقا ِتل من أجل الحرية ،ما أدان الحرية نفسها
ّ
التي يقاتل من أجلها .ومع أن الحادثة مدانة ،فقد انسحبت على الثورة أيضًا،
وأصبحت هي األخــرى إرهابية .يشير ذلك إلى ّأن الغرب ال ّ
يفسر األمور
ّ
ّ
بحدودها ،أي ال يصف الجريمة بأنها جريمة بشعة فقط ،بل يتوسع بها،
بحيث يصبح الطرفان ـ النظام واملعارضة ـ متساويني ،والجرائم متعادلة.
ّ َ
التنصل من محاسبة النظام السوري على املجازر
االستنتاج العملي كان
ُ
ّ
الـتــي أق ــدم عليها .حــتــى أن مـجــزرة الـكـيـمــاوي اختتمت بـمـســاومـ ٍـة ُعقدت
َ
بــن الــراعــي ُ الــروســي واألمـيــركــي ،شــرطـ ِّـي الـعــالــم ،أرضتهما على حساب
ّ
ّ
املتفجرة،
الضحايا ،وأغلق بها ملف الكيماوي ،من دون عقابّ .أما البراميل
ُ
ّ
وكانت تلقى على املدنيني يوميًا طيلة سنوات ،فقد جرى تجاهلها ،بعدما
أثبتت عجزه حتى عن التهديد ،وإن ســارع إلى إدانــة الفصائل اإلسالمية
لتجاوزاتها غير اإلنسانية ،مع التأكيد على ّأن الطرفني يمارسان القتل
بالتساوي.
هــل الـغــرب هــو األفـضــل أخــاقـيــا؟ ال ،الـغــرب ليس األفـضــل ،بــل نحن ـ ـ في
ّ
املتردية هذه ـ األسوأ.
أوضاعنا
(روائي من سورية)

فعاليات
ّ
عدة رابطات من أهالي المفقودين والمغيّبين السوريين ،مثل «رابطة عائالت
تنظم ّ
لقاء عبر «زووم» عند الخامسة من عصر غد األربعاء بتوقيت
قيصر» و«مسار»،
ً
أوًال .يشارك في اللقاء ممثّلون عن هذه
دمشق ،بعنوان الحقيقة والعدالة ّ
ّ
مختصة بشؤون المفقودين في
منظمات دولية
الرابطات ومسؤولون في
ّ
سورية.
الجندر والهوامش عنوان سيمينار افتراضي تلقيه عبر «زووم» األنثروبولوجية
الفلسطينية ـ األميركية ليلى أبو لُغد (الصورة) يوم الخميس  8نيسان /إبريل المقبل،
عند الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت القدس .السيمينار من تنظيم مجموعة
المهتمة بالدراسات
«نظريّة من الهوامش» ( )Theory from the Marginsالنرويجية،
ّ
ما بعد االستعمارية والديكولونيالية.
تحتضن «ساقية عبد المنعم الصاوي» في القاهرة ،عند الثامنة من مساء غد
األربعاء ،حفًال موسيقيًا لفرقة إيجيبادور .يجمع اسم الفرقة بين التروبادور ومصر،
تمتد من الهند
وهي تسعى إلى تقديم أعمال تخلط ألوانًا موسيقية مختلفة،
ّ
إلى أميركا الالتينية ،لكنّها ترتكز بشكل أساسي على الموسيقى العربية.

المتوسط والشرق األوسط»
ظهيرة الجمعة المقبل ،يقيم «معهد بحث ودراسات
ّ
الذهب األســود :تاريخ عربي للنفط للباحث
في باريس تقديمًا لكتاب في بالد
َ
الفرنسي فيليب بيتريا ،يشارك فيه مؤلّفه ويديره الصحافي دومينيك فيدال
(الصورة) .يؤرّخ بيتريا ،في هذا الكتاب ،لقرنين من عالقة العالم العربي بالنفط.
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ّ
المفكر اإلنكليزي ،في آخر كتبه وصوًال إلى العربية« ،عن الشرّ»
يدرس
(دار نينوى) ،العديد من األمثلة المنتقاة من المسرح والرواية والسينما،
في محاولة لتقديم قراءات في أصل الشرّ .وهو يعيد طرح السؤال
مكتسب؟
األزلي ذاته :هل الشرّ من طبيعة البشر ،أم هو
ّ
ٌ

نسميهم أوغادًا
تيري إيغلتون وصف من
ّ

بحثًا عن جذور الش ّر

عالء رشيدي

منذ َ
هجمات  11أيلول /سبتمبر
ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،وم ـ ــا ت ــاه ــا مــن
ومن
جرائم أميركية في العراقِ ،
قمع رافق ثورات الربيع العربي ،ومن ظهور
ٍ
الـجـمــاعــات الدينية املـتـطـ ّـرفــة ،إلــى انفجار
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،تـ ـع ــود إل ــى
ُ
مفاهيم مثلّ :
الشر،
حني وآخر،
الواجهة ،بني ٍ
ّ
الشيطان ،الجحيم .هذه املفردات ،املستمدة
من القاموس امليثولوجي ،الديني ،تحضر
بكثافة في القاموس السياسي واالجتماعي
ال ـي ــوم .وف ــي ه ــذاّ اإلطـ ـ ــار ،يـكـتــب ريـتـشــارد
ج .ب ـيــرس ـتــايــن أن ـ ــه ي ـجــب عـلـيـنــا م ـقــاومــة
ذل ــك اإلغـ ــراء ال ـ ًـذي يــدعــونــا إل ــى رؤي ــة الشر
ّ
أنطولوجية ثابتة للشرط
«سمة
باعتباره
ّ
ِ ّ
اإلن ـس ــان ــي» ،ألن ه ــذا سيعني ـ ـ كـمــا يعلق
تيري إيغلتون ـ االعتراف بعدم قدرتنا على
َ
ِفعل شيء ما حياله.
يفتتح إيـغـلـتــون دراس ـتــه «ع ــن ال ـشــر» (دار
نـيـنــوى) ُّبـعــالــم الـطـفــولــة ،عــائ ـدًا إل ــى رواي ــة
«أم ـي ــر ال ــذب ــاب» ،لــويـلـيــام غــولــدي ـنــغ ،الـتــي
ّ
تتخيل حياة مجموعة من األطفال ،معزولني
في جزيرة .وتدرس الرواية احتماالت الشر
ال ـتــي قــد تـقــع بـيـنـهــم .كـمــا ي ـعــود إل ــى فيلم
«طارد األروح الشريرة» ،لويليام فريدكني،
الـ ــذي ي ـق ـتــرح وجـ ــود ط ـف ـلــةٍ خ ــارق ــة تمتلك
نـ ــوازع ش ــري ــرة؛ وه ــو فـيـلــم ي ـطــرح ال ـســؤال
خ ــل الطفلة
الـتـ ّـالــي :هــل الشيطان القابع دا ّ
ٌ
ي ـمــثــل ج ــوه ـ َـره ــا ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ،أم أنـ ــه دخ ـيــل
عليها؟ وأخيرًا ،يناقش إيغلتون موضوع
الشر والطفولة عبر حادثة حقيقية حصلت
فــي بريطانيا قبل  15عــامــا .ت ــروي حكاية
الـجــريـمــة ق ـيــام طـفـلــن ،يـبـلـغــان م ــن العمر
عـشــر س ـن ــوات ،ع ـم ـدًا ،بـتـعــذيــب وق ـتــل طفل
ّ
يصغرهما سنًا .ال يخفي املفكر اإلنكليزي
سـخـطــه م ــن ال ـ ــرأي ال ـع ــام الـ ــذي يـنـظــر إلــى
هذين الطفلني كـشـ ّـريـ َـر ْيــن ،مــن دون معرفة
وتحليل األسباب التي دفعت إلى الجريمة.
ل ـي ــس ت ــرك ـي ــز إي ـغ ـل ـت ــون ع ـل ــى ع ــاق ــة ال ـشــر
ّ
ً
بــالـطـفــولــة إل م ــدخ ــا ل ـل ـت ـســاؤل ع ــن أصــل
ال ـشــر وعــاق ـتــه بــالـطـبـيـعــة اإلن ـســان ـيــة :هل
َ
ّ
ُيــولــد البشر أش ــرارًا أم أن البيئة والثقافة
ّ
ّ
تنميان الـشــر فــي سلوكهم؟ يكتب مترجم
الـكـتــاب إلــى الـعــربـيــة ،عــزيــز جــاســم محمد:
«هنا يطرح املؤلف اتجاهني مختلفني في
الشريرة وأسبابهاّ :
ّ
األول،
تفسير األعمال
الــذي تبناه ُ
ّ
الب ّ
يعزو
ون،
الليبرالي
ون
نيوي
ّ
سـبــب ال ـشـ ّـر إل ــى ال ــدواف ــع البيئية املتمثلة
في ّ الظروف االجتماعيةّ .أمــا الثاني ،الذي
ّ
ّ
فينص على
السلوكيون املعتدلون،
تبناه
ّ
أن هـنــالــك مــؤثــرات فــي الشخصية تتحكم
ب ـس ـل ــوك الـ ـ ـف ـ ــرد ،ولـ ـه ــا ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر عـلــى
ّ
شخصيته».
ّ
ينتج الشر عن أفعال إرداي ــة ،كما يمكن أن
يـكــون نتاجًا للجهل أو نقص املـعــرفــة .عن
الشر اإلرداي يكتب كانط« :نحن مسؤولون
عـ ــن أف ـع ــال ـن ــا تـ ـم ــام ــا» ،وي ـ ـقـ ــول ري ـت ـش ــارد
الـثــالــث فــي مسرحية شكسبير« :أن ــا عــازم
ُ
على أن أبــرهــن أنني وغ ــد» .فيما ال تخفي
إح ـ ــدى ش ـخ ـص ـيــات «ال ـ ـفـ ــردوس امل ـف ـق ــود»،
ّ
الشر ،لتكن
لجون ميلتون ،رغبتها« :أيها
خيري أن ــا» .ويتفاخر غــوتــز ،فــي مسرحية
«الشيطان واإلله ّ
الطيب» ،لجان بول سارتر،
ّ
ّ
بالشر« :أق ــوم بأعمال شــريــرة من
بعالقته
ّ
الشر».
أجل
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـخـلــص دراس ـ ــة ح ـنــة أرنـ ــدت،
«آي ـخ ـمــان ف ــي ال ـق ــدس :تـقــريــر ح ــول تفاهة

مكتبة داخل المكتبة

ً
مكتبة
تردد ،الحديث عن امتالك تيري إيغلتون
يمكننا اليوم ،من دون ّ
خاصة به داخل المكتبة العربية .ذلك ّ
ينضم
أن «عن الشرّ» (دار نينوى)
ّ
ّ
إلى قائمة طويلة من أعماله المترجمة إلى لغة الضاد ،ومنها
«فكرة الثقافة» (المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات) ،و«نظرية
األدب» (المدى) ،إضافة إلى «النقد واإليديولوجيا» (المؤسسة العربية
وعدة عناوين أخرى.
للدراسات والنشر)،
ّ

ّ
الـ ـش ــر» ،إل ــى أن امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي ال ـن ــازي،
ّ
الجماعية،
املسؤول عن
إيجاد حــل اإلبــادة ّ
ّ
شخصية شيطانية تتبنى الـشـ ّـر
لــم يـكــن
عــن وع ــي ،بــل شخصًا «م ـجـ ّـردًا مــن الفكر»،
وه ــذا مــا جعله واحـ ـدًا مــن أعـظــم املجرمني
املـعــاصــريــن .هـكـ ُـذا ،يصبح الـشـ ّـر أق ــرب إلى
أفـ ـع ــال ب ـش ـ ّ
ـري ــة ن ـ ــزع عـنـهــا امل ـع ـنــى وبــاتــت
ٍ
ـات م ــادي ــة .وهـ ــذا ي ـشــابــه آلـيــة
م ـج ـ ّـرد ح ــرك ـ ٍ
مــأسـســة الـتـعــذيــب ف ــي ال ـس ـجــون الـعــربـ ّـيــة،
ّ
حيث ينبني على أس ــاس قـيــام كــل موظف
ّ
بدوره؛ فالجالد ليس إل آلة ميكانيكية في
يد النظام القمعي الذي ّ
يحدد له دوره.

في مسرحية «الناجي» ،إلدوارد بوند ،نجد
ً
مجموعة مــن املــراهـقــن يرجمون طفال في
ّ
مهده حتى املوت .الغرض من هذه الحكاية
إظهار النحو الذي يمكن من خالله ليافعني
يشعرون بامللل املزمن ارتكاب فظائع كهذه،
من دون أن يكونوا أشرارًا في أعماقهم .هنا،

يرفض القول بأن الش ّر
سمة أنطولوجيّة للشرط
ِ
اإلنساني
يظهر الشر إذ نتعامل
مع جسدنا وأجساد
اآلخرين كمج ّرد أشياء

تيري إيغلتون في معرض إدنبرة الدولي للكتاب)Getty( 2007 ،

ّ
تظهر ّ
الشر بغياب املعنى،
مرة أخرى عالقة
ل ـك ــن م ــن زاويـ ـ ـ ــةٍ أخ ـ ـ ــرى .وي ـم ـك ــن ،ف ــي أح ــد
التأويالت ،القول بأن املراهقني في مسرحية
ً
معنى ما عبر ارتكاب
بوند جعلوا ألنفسهم
امل ـح ـظ ــور .ي ـق ــول س ــوري ــن ك ـي ــرك ـغ ــارد ،في
ّ
كتاب «املرض حتى املوت»« :يريد اليأس أن
ّ
ُيثبت وجــوده عن طريق كراهيته للوجود.
يقدم الشر نفسه كشهادة ّ
حية على حماقة
الخلق».
ف ـ ــي رواي ـ ـ ـ ـ ــة «بـ ـنـ ـتـ ـش ــر مـ ـ ــارتـ ـ ــن» ل ــوي ـل ـي ــام
غــولــديـنــغ ،يجثم مــارتــن داخ ــل جـســده كما
ٌ
لو أنــه منفصل عنه؛ ُيـحـ ّـرك أطــرافــه كما لو
أنه رجل جالس داخل رافعة يحرك أذرعها.
ي ـبــدأ ال ـش ـ ّـر بــال ـظ ـهــور ع ـنــد االن ـف ـص ــال بني
الجسد والـ ــروح ،بــن اإلرادة الساعية إلى
السيطرة والتدمير ،والجسد الذي ال معنى
لـ ــه .هـ ـك ــذا ،ي ـت ـجــاهــل م ــارت ــن ،ف ــي ال ــرواي ــة،
حقيقة وجود اآلخرين ،كما أنه يتعامل مع
َ
جسد شخص آخر ،ومع
جسده كما لو كان
أجساد اآلخــريــن باعتبارها مجرد وسائل
ّ
الشر حني
ميكانيكية إلرضاء رغباته .يبرز
يتعامل اإلنـسـ ّـان مــع جسده أو مــع أجساد
اآلخرين على أنها مجرد أشياء ال قيمة لها.
وت ــرب ــط رواي ـ ــة «ال ـس ـقــوط ال ـح ــر» ،لــويـلـيــام
غولدينغ أيضًا ،بني الحرية اإلنسانية وبني
أف ـع ــال ال ـش ــر ،ألن ق ــوة اإلن ـس ــان اإلبــداع ـيــة،
وقـ ّـوتــه املـ ّ
ـدمــرة ،تنبعان مــن املـصــدر نفسه.
ّهنا ،يحيل إيغلتون إلــى هيغل ،الــذي رأى
ّ
ّ
الشر
أنه كلما ازدادت الحرية الفردية ،كان
ّ
في حالة نشاط .ويعلق إيغلتون« :الخطيئة
األص ـل ـيــة ن ـت ـ ٌ
ـاج تـقـلـيــدي ع ــن فـعــل الـحــريــة،
ح ــري ــة اخ ـت ـي ــار تـ ـن ــاول ال ـت ـف ــاح ــة» .ويـكـتــب
سـ ــافـ ــوي ج ـي ـج ـي ــك« :الـ ـ ـش ـ ـ ّـر ش ـ ـ ـ ٌ
ـيء ي ـه ـ ّـدد
ّ
بالعودة إلى األبــد .إنه البعد الطيفي الذي
ينجو بشكل سحري من اإلب ــادة الجسدية
ويستمر في مالحقتنا» .ورغــم أن جيجيك
ّ
مستمرًا والنهائيًا في
يعتبر وجــود الشر
ّ
ّ
الـسـلــوكـيــات اإلن ـســان ـيــة ،إل أن ــه يعتقد أن
ٌ
الخلود مرتبط ،رغــم ذلــك ،بالخير .أمــا في
رواي ــة «صـخــرة بــرايـتــون» ،لـغــراهــام غرين،
ُ
فــت ـعـ َـرض ال ـطــرائــق امل ـت ـعـ ّـددة ال ـتــي يـتــرابــط
ّ
فيها الخير والشر في ألفة سرية بينهما،
اشتراك بالعديد من ِّ
السمات.
وفي
ّ ٍ
يقوم املؤلف املوسيقي أدريــان ليفركوهن،
في رواية «دكتور فاوستوس» ،بإبرام عقد
مــع شيطان اإلل ـهــام ،يـنـ ّـص على أن يوافق
امل ــوس ـي ـق ــي ع ـل ــى اإلصـ ــابـ ــة ب ـ ـ ــداء ال ــزه ــري
مقابل مساعدة قريحة اإللهام الشيطانية
ً
ع ـل ــى وضـ ـع ــه أع ـ ـمـ ــاال مــوس ـي ـق ـيــة خ ــال ــدة.
ّ
وص ــول ليفركوهن إلــى املـجــد (املــوسـيـقــي)
الــذي يبحث عنه يشترط تدمير نفسه .في
ّ
يتوصل إيغلتون إلى
قراءته لهذه الرواية،
ّ
الفنان الساعي إلى
على
خالصةٍ
مفادها أن ّ ّ
َ
تخليص العالم عبر
قوة فنه التجريدية أن
ّ
الشر .خالصة
يكون على عالقة حميمة مع
ّ
ّ
تــتـفــق مــع مـقــولــة ويـلـيــام بـتـلــر يـيـتــس بــأن
ّ
لـلـفــن جـ ــذورًا غـيــر مـحــبـبــة ألن ـهــا تـقُــع «فــي
ال ـجــزء ا ّمل ـل ـ ّـوث مــن ال ـق ـلــب» .بـعـبــارة أخ ــرى،
ٌ
مطالب
على الفنان أن يتفاهم مع الشر ألنه
ّ
بالتعامل َّ مع كل الخبرات املمكنة.
َ
وإن تـ ـ َـمـ ــثـ ــل الـ ـ ـش ـ ــر ،ف ـ ــي روايـ ـ ـ ـ ــة «دك ـ ـتـ ــور
ّ
ّ
فــاوسـتــوس» ،بتدمير ال ــذات ،فــإن مصاص
ال ــدم ــاء م ــن ن ــاح ـي ــة ،وش ـخ ـص ـيــة ي ــاغ ــو في
مسرحية «عـطـيــل» ،لشكسبير ،مــن ناحية
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـعـ ـطـ ـي ــان مـ ـث ــال ــن ح ــديـ ـث ــن عــن
الـشـ ّـر باعتباره إشباعًا لـلــذات عبر تدمير
اآلخ ـ ـ ــر ب ـش ـك ــل م ـم ـن ـه ــج .وعـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
األيــديــولــوجــي ،تجتمع األنظمة الشمولية
ّ
املتطرفة في ممارسة
القمعية مع الحركات
الوجود.
إبادة اآلخر إلثبات
َ
ي ـن ـت ـقــد إي ـغ ـل ـت ــون أط ـ ــروح ـ ــة ريـ ـتـ ـش ــارد ج.
بيرستاين ،فــي كتابه «الـشــر الــراديـكــالــي»،
تدمير مركز التجارة العاملي عام
القائلة ّ
بأن ُ
ّ
الشر في عصرنا .وهو
 2001يمثل خالصة
ّ
يـحــاجــج ،ض ـ ّـد ه ــذه امل ـقــولــة ،ب ــأن الــواليــات
ّ
املـتـحــدة قـتـلــت ،وبـشـكــل ال يـمـكــن ت ـصــوره،
عــددًا أكبر بكثير من املدنيني األبــريــاء منذ
مـنـتـصــف ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ويـ ــرى إيـغـلـتــون
أن تـعــريــف «اإلرهـ ـ ــاب اإلس ــام ــي» بوصفه
ّ
شـ ـرًا ،يـتــأتــى مــن رف ــض االع ـت ــراف باملظالم
التي عانى منها املجتمع اإلســامــي داخل
النظام العاملي ،وبــأن هــذا العنف قد يكون
نتيجة ممارسات ظاملة وقمعية واجهتها
املجتمعات املسلمة طيلة عقود.
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نظرة أولى
ّ
عن دار «أكت سود» الفرنسية صدر حديثًا كتاب «كلنا
ّ
ّ
رسومات وضعها الفنان السوري
يتضمن
شهود» الذي
ٍ
نجاح البقاعي حول أجواء التعذيب في السجون السورية،
ّ
وإل ــى جانبها ن ـصـ ٌ
ـوص يـعــلــق فيها خمسة وعـشــرون
كاتبًا على هــذه الــرســومــات .يأتي الكتاب بــالـتــوازي مع
ـرض بــاريـسـ ّـي ألعـمــال الـبـقــاعــي ،انطلق فــي السابع
مـعـ ٍ
عشر من الشهر الجاري في رواق  .Fait et causeمن
املشاركني في كتابة النصوص سنان أنطون ،ومحمد
بـ ّـرادة ،ونانسي هيوسنت ،ولــوران غوديه ،وسيباستياو
سـلـغــادو ،وحـبـيــب عـبــد ال ــرب سـ ــروري ،وأولـيـفـيـيــه بــي،
وسمر يزبك ،وجيمس نويل ،وسعاد لبيز.
«ح ـيــاة تــالـفــة :أزم ــة الـنـفــس ال ـحــدي ـثــة» ،ع ـن ـ ُ
ـوان النسخة
العربية مــن كـتــاب الـبــاحــث األمـيــركــي تــود سـلــون ،وقد
صدرت حديثًا بترجمة عبد الله بن سعيد الشهري في
طبعة مشتركة بني داري «ابن النديم» و«الروافد» .ينطلق
ّ
فرضية ّأن النفس تعاني من أزم ٍة في وقتنا
سلون من
الراهن ،وهو ّ
يخصص فصول كتابه للوقوف على طبيعة
ً
هــذه األزم ــة ،وأبـعــادهــا ،ومستوياتها ،مـحــاوال الكشف
ع ــن ال ـتــأث ـيــرات الـنـفـسـيــة امل ـض ـ ّـرة لـلـحــداثــة الــرأسـمــالـيــة
وإيدولوجيا االستهالك .يحيل عنوان الكتاب إلى عبارة
معروفة أطلقها الفيلسوف األملاني ثيودور أدورنو على
نمط عيشنا املعاصر.
في كتابها «فلسفة العنف» ،الصادرة ترجمته العربية
حــديـثــا ل ــدى «دار الـســاقــي» بتوقيع ج ــال بــدلــة ،تـقـ ّـدم
ً
دورل ــن ق ــراءة جينيالوجية في
الباحثة الفرنسية إلــزا ً
محاولة اإلض ــاءة على تاريخ طويل
الــدفــاع عن النفس،
ِ
من التمييز في هذا املجال .من بني األمثلة التي ّ
تتعرض
ّ
لها دورل ــنُ ،
قيام «القانون األس ــود» ،الــذي «نظمت» به
اإلم ـبــراطــوريــة الـفــرنـسـيــة ش ــروط الـعـبــوديــة فــي الـقــرن
السابع عشر ،بمنع األشخاص ذوي البشرة السوداء من
ّ
العصي ،لتجريدهم من إمكانية
حمل السالح أو حتى
ـاص البيض ُ
حماية أنفسهم ،التي كــان األشـخـ ُ
وحدهم
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
كثير من األوروبيني إلى العالم
من مالحظة أن انجذاب
ٍ
الـعــربــي ،معرفيًا أو سياحيًا ،جــاء بعد ق ــراءة ألبومات
«تان تان» في طفولتهم .من هذا املنظور يعتبر بلني أن
ّ
مؤلف «تــان تــان» ،الكاتب والـ ّ
ـرســام البلجيكي هيرجيه،
ّ
مثل عامل وساطة ثقافية ،وهو الذي وصف هذا الشرق
القريب كفضاء ُحلمي .لكن صــورة العالم العربي التي
تنقلها مغامرات تان تان تكشف أيضًا أحكامًا ّ
غربية
مسبقة.
ع ــن مـ ـنـ ـش ــورات «سـ ـي ــري ــس» ،صـ ــدر مـ ــؤخ ـ ـرًا ،بــالـلـغــة
للمؤرخ التونسي هشام ّ
ّ
جعيط
الفرنسية ،كتاب جديد
بعنوان «التفكير في التاريخ ،التفكير في اإلسالم» .من
ّ
املواضيع التي يتناولها العمل ُ
أثر التنقالت البشرية في
صناعة التاريخ ،من هجرات وغزوات وترحيل ،كعناصر
للمؤرخ أن يغفل عنها لفهم ّ
ّ
تغيرات تحدث في
ال يمكن
البنى االجتماعية وأنـمــاط السلوك ومـســارات األحــداث.
كـمــا ي ـعــود جـعـ ّـيــط إل ــى عــاقــات ال ـشــرق وال ـغ ــرب ،وهــو
مــوضــوع شغله فــي أعـمــال سابقة ،ومــن خالله يتناول
ّ
املـســألــة الــديـنـيــة ،عـبــر فـهــم تـشــكــل ص ــورة اإلس ــام في
الغرب وصورة املسيحية في الشرق.
بـتــرجـمــة يــوســف ن ـب ـيــل ،صـ ــدرت ع ــن «آفـ ـ ــاق» النسخة
الـعــربـيــة م ــن روايـ ــة «جــري ـمــة ف ــي حـفـلــة ص ـيــد» للكاتب
الروسي أنطون تشيخوف ،وهي ّأول ترجمة عربية لها
ّ
من عن الروسية مباشرة .من خصائص هذه الرواية أنها
األطول ضمن ما كتب تشيخوف ،الذي ُعرف بنزعته إلى
ّ
االختصار والتقشف التعبيري ،على عكس معاصرين
له في القرن التاسع عشر ،مثل فيودور دوستويفسكي
ول ـيــو تــولـسـتــوي .ت ـعـ ّـد ه ــذه ال ــرواي ــة مــن ضـمــن كـتــابــات
في عمر الرابعة
الشباب ،حيث وضعها تشيخوف وهو ّ ً
مقدمة قراءة نفسية
والعشرين ،وتنتمي إلى أدب الجريمة،
لروسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
بـتــرجـمــة آن ك ــارت ــر وتـعـلـيــق روب ـ ــرت إرويـ ـ ــن ،ص ــدرت
حــدي ـث ــا لـ ــدى م ـن ـش ــورات «نـ ـي ــوي ــورك ري ـف ـيــو ب ــوك ــس ـ
ّ
«محمد»
كالسيكس» طبعة إنكليزية جديدة من كتاب
ّ
للمؤرخ واللغوي الفرنسي ماكسيم رودنسون ( 1915ـ
ّ
 .)2004صدر الكتاب ّ
للمرة األولى عم  ،1961وفيه يقدم
ّ
ّ
للنبي ولبدايات اإلســام .يتخذ عمل
سيرة
رودنـســون
ً
ً
مقاربة ّ
ماد ّ
ـ«رجل
ب
القارئ
تعريف
محاوال
ة،
ي
ردونسون
ٍ
ْ
وبشبه جزيرة تعيش صراعات وتبحث عن
لحم ودم»،
هوية .إضافة إلى فصول تصف والدة اإلسالم ّ
ّ
وتطور
ً
ّ
ّ
ّ
شخصية نبيه ،يـقــدم رودن ـســون فصال أخـيـرًا يصف
َ
العالم كما بات بعد انتشار هذه الديانة.
فــي طبعة مـشـتــركــة بــن «م ـن ـشــورات مــركــز الــدراســات
والـتــرجـمــة املــوريـسـكـيــة» و«مــؤس ـســة التميمي للبحث
العلمي واملعلومات» ،صدر مؤخرًا كتاب جماعي بعنوان
«هجرات املوريسكيني األندلسيني وتداعياتها بالفضاء
امل ـغ ــارب ــي» .م ــن امل ـق ــاالت ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا ال ـك ـتــاب :تأثير
الهجرات األندلسية على مدينة الرباط خالل القرن »17
ّ
ّ
التونسيون من االزدواج
و«املوريسكيون
لـ هشام تايب،
إلى االنــدمــاج» لـ أحمد الحمروني ،و«أضــواء وتساؤالت
ع ــن اإلس ـه ــام األنــدل ـســي ف ــي تــأسـيــس وتـعـمـيــر مدينة
مساكن التونسية» لـ رقية مــراد ،و«زاوي ــة القشاش بني
األندلسيني واألتراك» لـ سالمة القفصي.

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
 39سنة ،هو
ثاني إسباني
يقود فريق
في منافسات
«البوندسليغا»،
بعد بيب
غوارديوال مع
فريق بايرن
ميونخ.

ألونسو يقود غالدباخ
ألونسو يبدأ رحلة جديدة انطالقًا من الموسم المقبل ()Getty

اإلصابة ُتجبر
غاسباريان على االنسحاب
من نهائي بطرسبرغ

ُ
توجت الالعبة الروسية الشابة ،داريا كاساتكينا،
بلقب بطولة سان بطرسبرغ املفتوحة لتنس
السيدات ،وذلك بعد انسحاب مواطنتها
ومنافستها مارغاريتا غاسباريان من النهائي
بسبب اإلصابةُ .
ويعد هذا هو اللقب الرابع
لصاحبة الـ 23سنة في مسيرتها االحترافية،
والثاني لها هذا املوسم ،بعد تتويجها بلقب بطولة
فيليب آيالند .هذا وستحصل الالعبة الشابة على
جائزة مالية قدرها حوالي  90ألف دوالر.

هولندا ترفض
دعوات لمقاطعة كأس
العالم في قطر 2022

ديشامب يؤيد خالفة
زيدان له في تدريب
المنتخب الفرنسي

أكد االتحاد الهولندي في بيان له أن هولندا لن
تقاطع مونديال قطر  2022إذا تأهل املنتخب.
وأشار االتحاد في بيانه إلى أنه «بفضل االهتمام
واملجهودات الدبلوماسية ،يتطور حاليًا وضع
ُ
الع ّمال في قطر .املقاطعة الرياضية لن تساعد».
وجاء هذا التصريح ردًا على دعوات ملقاطعة
املونديال بسبب وضع العمال املهاجرين الذين
يعملون في تشييد املالعب والبنية التحتية
الضرورية الستضافة هذا الحدث الكبير.

رأى مدرب املنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب
أن مدرب فريق ريال مدريد ،زيدان ،هو الشخص
املناسب لخالفته في منصبه ،األمر الذي يمكن
أن يحدث في عام  .2022وردًا على سؤال حول
مستقبله في املنتخب وعن مدرب «امللكي»،
قال ديشامب إن «نجاح زيدان كمدرب أعطاه
مصداقية كبيرة .من املحتمل أن يخلفني يومًا ما
في تدريب منتخب الديوك» ،وذلك في تصريحات
نقلتها صحيفة «آس» اإلسبانية.
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السلة األميركية
سقوط ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس

تقرير
كشف مدرب الجزائر ،جمال بلماضي ،قائمته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة
كأس أمم أفريقيا المقررة في الكاميرون عام  ،2022من أجل خوض مواجهتي زامبيا
وبوتسوانا القادمتين

منتخب الجزائر
والتصفيات

تعرض فريق لوس
أنجليس ليكرز لخسارة
جديدة في منافسات
الدوري األميركي لكرة
السلة ،وذلك بغياب
نجمه األول ،ليبرون
جيمس ،الذي تعرض
إلصابة ولم يلعب اللقاء
مع بطل السلة الموسم
الماضي

بلماضي يعلن قائمة «الخضر»

الجزائر ـ العربي الجديد

أعـ ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد الـ ـج ــزائ ــري ل ـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـت ــي اع ـت ـمــدهــا
امل ــدرب جـمــال بلماضي ،مــن أجل
املشاركة في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس
أم ــم أفــريـقـيــا املـقـبـلــة فــي ال ـكــام ـيــرون ،والـتــي
س ـت ـخــوض مــواج ـه ـتــي زام ـب ـيــا وبــوت ـســوانــا
املقبلتني .ونشر الحساب الرسمي لالتحاد
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،فـ ــي «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـت ــي
اعتمدها بلماضي ،من أجل خوض ما تبقى
مــن مــواجـهــات تصفيات كــأس أمــم أفريقيا،
ال ـتــي ض ـمــن «م ـحــاربــو ال ـص ـح ــراء» مكانهم
ف ـي ـهــا ،ب ـعــدمــا تـ ـص ــدروا امل ـج ـمــوعــة الـثــامـنــة

برصيد  10نقاط .وظهر اعتماد بلماضي في
مــركــز حــراســة املــرمــى ،على املـخـضــرم رايــس
مبولحي ،وألـكـسـنــدر أوكـيــدجــا ،وعــز الدين
دوخة ،فيما سيقود خط الدفاع في منتخب
الجزائر ،العديد من النجوم ،وعلى رأسهم،
جمال بلعمري ،ورام ــي بــن سبعيني ،وعبد
القادر بدران ،وعيسى ماندي.
أمـ ــا ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ،ف ـس ـي ـكــون إسـمــاعـيــل
بــن نــاصــر نـجــم مـيــان حــاض ـرًا 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

وتحدي إثبات الذات
زروقي
ّ

شهدت قائمة المنتخب الجزائري ،التي أعلنها المدير الفني جمال
بلماضي ،دعوة المحترف الشاب في نادي تفينتي الهولندي ،رامز
زروقــــي ،الـــذي تــحــدث لموقع
ناديه الرسمي عن مشاعره ،بعد
تحصل عليها من طرف
الثقة التي
ّ
المدير الفني بلماضي ،إذ عبّر عن
فــخــره بــهــذه الــدعــوة ،وعزمه
عــلــى تــقــديــم اإلضـــافـــة ألبــطــال
أفريقيا ،كي يكون أحد نجومه
في المستقبل القريب.

فـ ــي ت ـش ـك ـي ـلــة ب ـل ـم ــاض ــي ،مـ ــع رشـ ـي ــد غ ـ ــزال،
وسفيان فيغولي ،ويوسف باليلي ،وسعيد
بن رحمة ،وهــال سوداني ،وأسامة درافلو،
وبـ ـغ ــداد ب ــون ـج ــاح ،م ــع امل ـخ ـضــرم وصــاحــب
ال ـخ ـب ــرة إس ـ ــام س ـل ـي ـمــانــي ،ب ـعــد تــأل ـقــه في
الفترة األخيرة برفقة فريق ليون.
وكــان االتحاد الجزائري لكرة القدم «فــاف»،
وبعد اجتماع عمل مطول بني رئيسه خير
الـ ــديـ ــن زطـ ـش ــي واملـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب
جمال بلماضي ،قــد أعلن عــن إلـغــاء املؤتمر
ال ـص ـح ــاف ــي ،ال ـ ــذي كـ ــان مـ ـق ــررًا ل ــإع ــان عن
قائمة الالعبني املعنيني .وجاء إعالن «فاف»
عـبــر مــوقـعــه الــرسـمــي ،مــن دون الـكـشــف عن
س ـبــب إل ـغ ــاء املــؤت ـمــر وت ـفــاص ـيــل أخ ـ ــرى ،إذ
اكتفى بلماضي بتقديم اعتذاره للصحافيني
والجماهير الـجــزائــريــة ،الـتــي كــانــت تنتظر
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
الجمعية العمومية واالنـتـخــابـيــة لالتحاد
ال ـج ــزائ ــري ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،إذ إن ي ــوم الـسـبــت
ّ
املــاضــي ،كــان يصادف نهاية واليــة الرئيس
خير الــديــن زطـشــي ،ال ــذي انتخب ألول مرة
ع ـلــى رأس «ف ـ ــاف» ع ــام  2017خـلـفــا ملحمد
روراوة .وواجهت خير الدين زطشي في املدة
األخ ـيــرة قبضة حــديــديــة مــن وزارة الشباب
والرياضة بقيادة وزيرها سيد علي خالدي،
إذ ل ــم ي ـج ـ ِـر ال ـت ــوص ــل ح ـت ــى اآلن إلـ ــى ق ــرار
ستعتمد فــي الجمعية
حــول الـقــوانــن الـتــي ُ
االنتخابية ،الـتــي مــن املنتظر أن تعقد قبل
 15إبريل /نيسان املقبل.
ويـ ـعـ ـي ــش ب ـل ـم ــاض ــي فـ ـت ــرة ت ــداخـ ـل ــت فـيـهــا

محرز انضم لقائمة بلماضي (أورليك بيدرسون)Getty/

المنتخب الجزائري
ضمن التأهل لبطولة أمم
أفريقيا المقبلة
تحفظ عدة أندية
مشاكل إعداد القائمة بعد ّ
أوروبـيــة السماح لالعبيها التوجه لتمثيل
الـجــزائــر ،واإلصــابــات التي يعانيها الكثير
من النجوم ،إضافة إلى الحركة غير العادية
ف ــي أروق ـ ــة «ف ـ ــاف» ال ـت ــي جـعـلــت االس ـت ـقــرار
يغيب عن تحضيرات املباريات الشكلية أمام
زامبيا وبوتسوانا ،بعدما ضمنت الجزائر
تأهلها إل ــى «ك ــان» الـكــامـيــرون .وسيضطر
املـ ــدرب الــوط ـنــي ل ــ«ال ـخ ـضــر» ،إل ــى مــراجـعــة
قائمة الالعبني بعمق ،قبل اختيار تشكيلته
األس ــاسـ ـي ــة لـ ـخ ــوض ال ـج ــول ـت ــن ال ـخــام ـســة
والسادسة من تصفيات كــأس أمــم أفريقيا.
ولـحـســن ال ـحــظ ،ضـمــن بـطــل أفــريـقـيــا ،2019
مكانه بالفعل في النسخة املقبلة من كأس
أفريقيا لــأمــم  ،2022والـتــي ستستضيفها
الـكــامـيــرون فــي يناير /كــانــون الـثــانــي .وفي
ال ـ ــواق ـ ــعُ ،ي ـ ـحـ ــرم ب ـل ـم ــاض ــي ،فـ ــي املـ ـب ــارات ــن
األخيرتني من التصفيات ،من بعض نجومه

الذين يلعبون في أوروبــا ،بعد قــرار األندية
بعدم السماح لالعبيها األجانب بالتواجد
في نافذة فيفا املقبل (من  22إلى  30مارس/
آذار  ،)2021بسبب أزمــة وبــاء «كــوفـيــد.»19-
ّ
وأيـ ـ ــد ذلـ ــك م ـن ـشــور «ف ـي ـف ــا» الـ ـص ــادر ف ــي 5
ّ
فبراير /شباط املاضي ،الذي يخول األندية
ع ــدم الـسـمــاح لــاعـبــن األجــانــب فــي الفريق
بالسفر ،وهــو الـقــرار الــذي استغلته العديد
من األندية األوروبية لالحتفاظ بالالعبني،
خصوصًا األفــارقــة ،بمن فيهم الجزائريون.
لــذلــك كــانــت بـعــض األنــديــة اإلنـكـلـيــزيــة ،بما
في ذلــك مانشستر سيتي وويستهام حيث
يلعب ريــاض محرز وسعيد بن رحمة على
التوالي ،قريبة من تطبيق قرار «فيفا» رفقة
أنــديــة دوري الــدرجــة األول ــى الفرنسي ،مثل
أوملبيك ليون ،حيث يلعب إسالم سليماني،
الذي أعلن رئيسه ميشال أوالس عدم منحه
رخـصــة للسفر ،وكــذلــك ال ـحــارس أوكـيــدجــا،
قـبــل أن يـتــم الـتـخـلــي ع ــن الـ ـق ــرار ،ب ـق ــرار من
البرملان الفرنسي ،مما سمح في تواجدهم
ب ـق ــائ ـم ــة «ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر» .وقـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدرب م ـي ـتــز،
ف ــري ــدري ــك أن ـت ـي ـنــوتــي ف ــي ت ـصــريــح ســابــق:
ـأنـنــا لــن نسمح
«قـلـنــا لــاعـبــن املـحـتــرفــن بـ ّ
ل ـهــم بــالــرح ـيــل .ل ــدي ح ــوال ــي ع ـشــرة العـبــن
يـمـكــن اخ ـت ـيــارهــم ،ي ـبــدأ ثـمــانـيــة كــأســاســن!
ال يمكنني االستغناء عــن ذلــك فــي مباراتي

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

بعد أن ألغيت العام املاضي لظروف تفشي
فـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» ف ــي الـ ـع ــال ــم ،انـطـلـقــت
بطولة ميامي لــأســاتــذة ،ذات األلــف نقطة
مــن جديد وســط ظــروف استثنائية وقيود
جديدة للحد من انتشار الفيروس .وذلك في
ظل غياب أسماء كبيرة لن تكون قادرة على
املـشــاركــة فــي الـبـطــولــة الـكـبـيــرة ،وأب ــرز تلك
األس ـم ــاء نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش واإلس ـبــانــي
رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرير،
وه ــي الـبـطــولــة الـتــي سـ ُـتـقــام بــن يــومــي 22
آذار/م ــارس حتى الــرابــع من شهر نيسان/
إبريل املقبل.
ومع انطالق البطولة الكبيرة خرج الثالثي
الكبير مــن املشهد تــدريـجـيــا ،وك ــان آخرهم
ديــوكــوفـيـتــش ،املـصـنــف األول عــاملـيــا ،الــذي
أوضــح يــوم الجمعة املــاضــي أن السبب في

آندي موراي من أبرز المنافسين على لقب بطولة ميامي ()Getty

ذل ــك ي ـع ــود إل ــى ال ـق ـي ــود امل ـف ــروض ــة بسبب
فـيــروس «كــورونــا» .وأش ــار النجم الصربي
ف ــي رس ــال ــة نـشــرهــا عـبــر وس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي «قررت االستفادة من هذا الوقت
الثمني للبقاء مع العائلة في املنزل .بسبب
هذه القيود ،احتاج إليجاد التوازن املناسب
بني وقتي في املنزل وبني امللعب».
وبدأت أنظار الجميع في التوجه نحو هذه

انسحاب أسماء كبيرة
من البطولة األميركية
ألسباب متعددة

29

البطولة ،بعد أن تسببت أزمــة «الفيروس»
في إلغاء بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا،
ومـ ــع غ ـي ــاب ديــوكــوف ـي ـتــش س ـي ـكــون املــركــز
ـا فقط
األول ف ــي الـتـصـنـيــف ال ـعــاملــي م ـم ـثـ ً
فــي األسترالية أشلي بــارتــي التي ستدافع
عــن الـلـقــب ال ــذي تــوجــت بــه فــي آخ ــر نسخة
للبطولة في  2019على مالعب (هارد روك).
وبـعــد تأكيد مشاركتها فــي البطولة التي
تحمل الرقم القياسي في الفوز بها برصيد
( 8م ـ ـ ـ ــرات) ،ان ـض ـم ــت ال ـن ـج ـم ــة األم ـي ــرك ـي ــة
املـ ـخـ ـض ــرم ــة سـ ـي ــريـ ـن ــا ويـ ـلـ ـي ــام ــز ل ـق ــائ ـم ــة
الغيابات عن البطولة عقب إعالنها عن األمر
مساء األحد في بيان رسمي بسبب تعافيها
م ــن ج ــراح ــة ف ــي ال ـفــم خـضـعــت لـهــا مــؤخ ـرًا.
وأعلنت النجمة األميركية املخضرمة أنها
ل ــن تـ ـش ــارك ف ــي ب ـط ــول ــة م ـي ــام ــي امل ـف ـتــوحــة
للتنس ألنـهــا فــي ط ــور الـتـعــافــي حــالـيــا من
جراحة في الفم أجرتها مؤخرًا بغية تحسن
حالتها الصحية ،وأشارت ويليامز في بيان
رس ـمــي لـهــا «تـمـثــل مـيــامــي بـطــولــة خــاصــة
بالنسبة لي ألنها بمثابة بيتي».
ويأتي إعالن صاحبة املقام الرفيع في بطولة
ميامي 8 ،ألقاب ،باالنسحاب ليحرم البطولة
م ــن ن ـج ــوم ال ـل ـع ـبــة ف ــي م ـنــاف ـســات ال ــرج ــال
وال ـس ـيــدات عـلــى حــد س ــواء ،إذ إن ويليامز
هي من بني أفضل املرشحني للمنافسة على
الـلـقــب خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة إل ــى جانب
النجوم الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،أكثر
املـتــوجــن بالبطولة ( 6م ــرات) ،واإلسـبــانــي
رافاييل نــادال والسويسري روجــر فيدرير،
حامل اللقب .هذا ونوهت صاحبة الـ 39سنة
بــأن قــرار عــدم املشاركة في البطولة لم يكن
سهال .في املقابل أضافت الشقيقة الصغرى
ً
فــي عائلة ويليامز «أنــا حزينة لعدم رؤيــة
الجماهير الرائعة هذا العام ،ولكني أتمنى
ال ـعــودة قــري ـبــا» .فــي املـقــابــل كــانــت ُاملـتــوجــة
ب ـ ـ ــ 23ل ـق ـبــا ف ــي الـ ـبـ ـط ــوالت األرب ـ ـ ــع ال ـك ـبــرى
(الغراند ســام) ،خاضت مباراتها األخيرة
هــذا املوسم في بطولة أستراليا املفتوحة،
باكورة بطوالت الجراند ســام في املوسم،
حـيــث خــرجــت مــن نـصــف الـنـهــائــي عـلــى يد
اليابانية نعومي أوساكا.
وت ـع ــد األس ـتــرال ـيــة أش ـلــي ب ــارت ــي ،املصنفة
ُ
األولــى عامليا ،حاملة لقب النسخة األخيرة
في  ،2019في الوقت الذي ألغيت فيه بطولة
العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة مل ـن ــاف ـس ــات ال ـ ــرج ـ ــال ،سـتـفـتـقــد
م ــاع ــب ال ـب ـطــولــة أي ـض ــا ل ـحــامــل ل ـقــب آخــر
بطولة وثاني أكبر املتوجني بها ( 4ألقاب)،
ال ـســوي ـســري ف ـي ــدري ــر .وف ـض ــل امل ـت ــوج ب ــ20

لقبًا فــي البطوالت األرب ــع الكبرى (الغراند
سالم) الغياب عن بطولة هذا العام ملواصلة
بنامجه التأهيلي بعد أن أجــرى جراحتني
في ركبته اليمنى تسببتا في ابتعاده عن
املالعب نحو عام.
وهـنــاك اســم آخــر لــن يـتــواجــد على مالعب
«هـ ــارد روك» ه ــذا ال ـعــام وه ــو ن ـ ــادال ،الــذي
ف ـضــل االب ـت ـع ــاد لــاس ـت ـعــداد ج ـي ـدًا لـبــدايــة
مــوســم األراض ــي الـتــرابـيــة ،كما أوض ــح هذا
األسبوع عبر حسابه على شبكة «تويتر»،
ورغم تأهله لنهائي البطولة في  5مناسبات
س ــاب ـق ــة ،إال أن «امل ـ ــات ـ ــادور» ل ــم ي ـن ـجــح في
الوقوف على منصات التتويج في أي منها،
كان آخرها في  2017أمام فيدرير.
ب ـي ـن ـم ــا س ـت ـش ـه ــد بـ ـط ــول ــة  2021م ـش ــارك ــة
م ـج ـمــوعــة م ــن ن ـج ــوم ال ـل ـع ـبــة م ــن ال ـش ـبــاب
عـلــى رأس ـه ــم ال ــروس ــي دان ـي ـيــل ميدفيديف
والـ ـي ــون ــان ــي س ـت ـي ـف ــان ــوس تـسـيـتـسـيـبــاس
واألرج ـن ـت ـي ـنــي دي ـي ـجــو ش ــوارت ــزم ــان .وفــي
ال ـس ـي ــدات ،س ـت ـكــون اإلس ـبــان ـيــة غــاربـيـنـيــي
مــوغــوروزا ضمن املـشــاركــات فــي منافسات
السيدات .في املقابل يبرز اســم البريطاني
أنـ ـ ــدي م ـ ـ ــوراي ض ـم ــن أبـ ـ ــرز املـ ـش ــارك ــن فــي
بـطــولــة مـيــامــي املـفـتــوحــة لتنس األســاتــذة،
ذات الـ ــ 1000نقطة .وأك ــدت اللجنة املنظمة
لـلـبـطــولــة أن م ـ ــوراي س ـي ـعــود لـلـظـهــور في
البطولة التي تــوج بلقبها مرتني في 2009
و ،2013بـيـنـمــا ح ــل وص ـي ــف ف ــي نسختي
 2012و.2015
وي ـح ـمــل صــاحــب الـ ـ ــ 33س ـنــة ف ــي جـعـبـتــه 3
ألقاب في البطوالت األربع الكبرى (الغراند
سالم) ،بواقع لقب في أميركا املفتوحة عام
 2012واثنني في ويمبلدون ( 2013و،)2016
وهو أول العب يتوج بميداليتني ذهبيتني
فــي األولـيـمـبـيــاد فــي منافسات ال ـفــردي في
دورتــي لندن  ،2012وريــو دي جانير .2016
ووفقًا للبيان ،سينضم موراي إلى  21العبًا
س ـي ـشــاركــون ف ــي ال ـب ـطــولــة ي ـح ـم ـلــون فيما
بينهم  100لقب فردي في بطوالت «الغراند
سالم».
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـ ـ ـ ــوراي م ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن
للمنافسة على لقب البطولة األميركية في
فئة «الرجال» ،خصوصًا في ظل غياب عدد
كبير من األسـمــاء الـبــارزة في عالم التنس،
خ ـص ــوص ــا أنـ ــه ي ـط ـمــح ل ـل ـع ــودة ب ـق ــوة إل ــى
قائمة أول  50العبًا في التصنيف العاملي،
وذلك بعد أن ابتعد بسبب نتائجه السلبية
وابتعاده عن املشاركة في البطوالت بسبب
اإلصابات.
(إفي)

موناكو (فــي الــدوري والـكــأس)» .قــرار كادت
كل األندية األخرى تكون قريبة من اتخاذه،
ّ
سـ ــواء ف ــي فــرن ـســا أو ال ـب ـطــوالت األوروب ـي ــة
األخرى ،مما يزيد من تعقيد مهمة املدربني
األف ــارق ــة ،خـصــوصــا بـلـمــاضــي ،إذ تتمحور
أغ ـلــب خ ـي ــارات ــه ع ـلــى الــاع ـبــن ف ــي «ال ـق ــارة
الـعـجــوز» .واضـطــر امل ــدرب الوطني بالفعل،
إل ــى االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خ ــدم ــات عـنــاصــر ع ــدة،
مثل يوسف عطال وهـشــام ب ــوداوي مؤخرًا
بسبب اإلصابات ،ووجد نفسه مضطرًا إلى
مــراجـعــة قــائـمـتــه قـبــل أي ــام مــن ب ــدء املــرحـلــة
الـ ـت ــالـ ـي ــة .وكـ ـ ــان ال ـن ـج ــم ال ـ ـجـ ــزائـ ــري مـحـمــد
فارس ،قد وضع مدربه بلماضي في موقف
صعب ،بعد مغادرته مواجهة فريقه التسيو
بمسابقة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا لـكــرة الـقــدم
أمــام بايرن ميونخ األملــانــي مصابًا .الالعب
غادر اللقاء ،قبل بداية الشوط الثاني ،بسبب
مـعــانــاتــه مــن إصــابــة بــالــركـبــة ،لـيـحــل محله
زميله سيناد لوليتش ،ليغيب عن مواجهتي
«الـخـضــر» فــي تـصـفـيــات ك ــأس أم ــم أفريقيا
أمام زامبيا وبوتسوانا .فارس الذي عوض
زميله رامــي بنسبعيني في مواجهات بطل
أفريقيا  2019األخ ـيــرة ،انـضــم لنجوم كبار
سيفتقدهم بلماضي في املعسكر ُاملنتظرة
إقامته تحضيرًا للتصفيات ،كثنائي فريق
نيس ،يوسف عطال وهشام بوداوي.

أرخى غياب النجم ،ليبرون جيمس ،بسبب
اإلصابة بظالله على فريقه لوس أنجليس
ّ
فتحول إلى لقمة سائغة
ليكرز حامل اللقب،
أمــام مضيفه فينيكس صانز الــذي استغل
غ ـي ــاب «املـ ـل ــك» ل ـي ـفــوز ( ،)94 – 111ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وم ــن دون ال ـن ـجــم ،ل ـي ـبــرون ج ـي ـمــس ،ال ــذي
ت ـعـ ّـرض الصــابــة فــي الـكــاحــل أم ــام منافسه
أتالنتا هاوكس ،لم يتمكن العبو ليكرز من
إيـقــاف املــد الهجومي لصنز ،فسجل ديفن
بــوكــر والع ــب االرت ـك ــاز الـعـمــاق ديــانــدريــه
أيـتــون مــن باهاماس  26نقطة لكل منهما،
وحقق كريس بــول «تريبل  -دابــل» (عشرة
أو أكـثــر فــي ثــاث فـئــات إحـصــائـيــة) مــع 11
نقطة و 10متابعات و 13تـمــريــرة حاسمة
فــي م ـبــاراة لــم تـعــرف س ــوى تـقــدم أصـحــاب
األرض .وب ـ ــات بـ ــول س ـ ــادس أف ـض ــل مـمــرر
للكرات الحاسمة في تاريخ منافسات السلة
األميركية مع  10آالف تمريرة ،عندما مرر
كـ ــرة إلـ ــى زم ـي ـلــه أيـ ـت ــون س ـجــل م ـن ـهــا سلة
ساحقة فــي الــربــع الثالث مــن عمر املـبــاراة،
ُ
وي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــام ــن ل ـص ـن ــز فــي
مبارياته العشر األخ ـيــرة ،وعــزز بــه مركزه
الثاني في املنطقة الغربية برصيد  28فوزًا
مقابل  13خسارة.
هوية جديدة

عــانــى فــريــق لــوس أنجليس ليكرز إليجاد
إي ـ ـقـ ــاعـ ــه ال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي ،ف ـ ــي ح ـ ــن ي ـت ــوج ــب
عـلــى م ــدرب ــه ف ــران ــك فــوغــل أن يـجــد «هــويــة
جديدة» له ،بانتظار عودة جيمس .وتحمل
مونتريزل هاريل عبء الهجوم ،فسجل 23
نقطة ،وأضــاف األملــانــي دنيس شــرودر ،22
ضمن نسبة نـجــاح عــن الــرمـيــات لــم تتخط
 41,2في املئة .وأصر فوغل على منح فريقه
الـثـقــة كــامـلــة ،وق ــال «أن ــا مـتـفــائــل ،أعـتـقــد أن

ليكرز تعرض لخسارة جديدة في بطولة الدوري ()Getty

ال ــاع ـب ــن ص ــارع ــوا ف ــي هـ ــذه األم ـس ـي ــة .لم
نسدد بشكل جيد ،ولكن أعتقد أننا لعبنا
على مستوى عال» .وأردف مشيرًا إلى غياب
جيمس «سنحتاج لبعض الــوقــت لتعديل
األم ــور ومـعــرفــة مــن أيــن تــأتــي الـتـســديــدات،
وم ــا سـتـكــون عليه هويتنا ال ـجــديــدة» .في
امل ـقــابــل ل ــم يـتــم اإلف ـص ــاح ع ــن مــوعــد ع ــودة
«امللك» إلى املالعب ،صرح فوغل قبل املباراة
أنــه ال يعتمد على التعافي الـســريــع ،وقــال
«هذه االصابات تحتاج إلى الوقت للتعافي.
االصابات مشكلة ،والالعب يتعافى ببطء.
نتحضر لكي نكون من دونــه إلى أجل غير
مسمى».
غضب راندل وهدوء هاريس

فـ ــاز ف ــري ــق ف ـيــادل ـف ـيــا س ـف ـن ـتــي سـيـكـســرز
مـ ـتـ ـص ــدر امل ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة عـ ـل ــى مـلـعــب
«مــاديـســون سكوير غ ــاردن» فــي نيويورك
بشق النفس على مضيفه نيويورك نيكس
( )100 – 101بـعــد الـتـمــديــد ،بفضل رمتني
حــرتــن لــاعـبــه تــوبـيــاس هــاريــس قـبــل 5,3
ث ــوان مــن صــافــرة الـنـهــايــة .وأنـهــى هــاريــس
املباراة مع  20نقطة ،فيما كان زميله شايك
ميلتون أفضل مسجل فــي صفوف الفريق
م ــع  ،21وأضـ ـ ــاف الـ ـع ــائ ــد االسـ ـت ــرال ــي بــن
سيمونز  16نقطة بعدما غاب ملباراة واحدة

بسبب االصابة .وأثــار الخطأ الــذي تعرض
لـ ــه هـ ــاريـ ــس مـ ــن الع ـ ــب ن ـي ـكــس جــول ـيــوس
رانــدل موجة من االعتراضات على الحكام،
إال أن هاريس حافظ على أعصابه وسجل
رم ـت ــي الـ ـف ــوز .وح ـص ــل ران ـ ــدل ع ـلــى فــرصــة
لتعويض ما ارتكبه وخطف الفوز لنيكس،
إال ان رميته االخيرة قبل صافرة النهاية لم
تجد طريقها الــى السلة ،وعـ ّـبــر ران ــدل ابــرز
املسجلني في صفوف نيكس مع  24نقطة،
ـوان مــن نهاية الوقت
منها ثالثية قبل  6ث ـ ٍ
االصـلــي فرضت الـتـعــادل ( )86 – 86ووقتًا
إض ــاف ـي ــا ،ع ــن غـضـبــه ب ـعــد املـ ـب ــاراة بسبب
ق ــرار ال ـح ـكــام ،ق ــائ ـ ًـا «ن ـع ــم ،األم ــر سخيف.
ي ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـهــم (الـ ـحـ ـك ــام) ال ـق ـي ــام بـعـمــل
أفـضــل .تحصل العديد مــن املـبــاريــات 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  30فوزًا مقابل 13
خسارة أمــام وصيفه بروكلني نتس الفائز
على واشنطن ويزاردز ( ،)106 – 113بفضل
تــألــق نجميه كــايــري إيــرفـيـنــغ صــاحــب 28
نقطة وجيمس ه ــاردن مــع  .26ورفــع نتس

رصيده إلى  29فوزًا و 14خسارة في املركز
ال ـثــانــي لـلـشــرقـيــة ،وخـ ــاض بــايــك غــريـفــن
مباراته األولى مع نتس منذ انضمامه إليه
كالعب حر ،وسجل سلته اليتيمة في الربع
ال ــراب ــع ،ف ــي وق ــت أض ــاف زمـيـلــه نـيـكــوالس
كالكستون  16نقطة .وقلب نتس تخلفه في
الربع األول ( )6 – 20إلــى فــوز ،في وقــت لم
تـحــل «تــريـبــل  -داب ــل» نـجــم ويـ ــزاردز راســل
ويستبروك مع  29نقطة و 13متابعة و13
تمريرة حاسمة في منع الخسارة عن فريقه.
وف ــي هـيــوســن ،خـســر فــريــق روك ـتــس أمــام
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر ( )112 – 114في
مـبــاراة تألق خاللها العــب الفريق الضيف
الكندي الشاب لو دورت بتسجيله  23نقطة
وبصدة «بطولية» في الثواني االخيرة أمام
جــون وول .وتقدم أوكالهوما بفارق نقطة
ع ـنــدمــا ف ـشــل دورات ف ــي تـسـجـيــل ثــاثـيــة،
لـيـحـصــل روك ـت ــس عـلــى ال ـك ــرة امل ــرت ــدة قبل
 15,8ثــانـيــة م ــن ال ـن ـهــايــة ،وب ـعــدمــا تـجــاوز
وول منافسه الكندي في طريقه الــى السلة
تمكن األخير من ضرب الكرة من الخلف من
دون خـطــأ ،مــانـعــا تـمــريــرة قـبــل  9ث ــوان من
الصافرة .وهي الخسارة الـ  20تواليًا لفريق
روكـتــس ال ــذي يحتل املــركــز  14فــي املنطقة
الغربية ( 11فوزًا مقابل  30خسارة).
وتستكمل مباريات الــدوري األميركي لكرة
ُ
الـسـلــة ،إذ سيلعب فــريــق أورالن ــد وماجيك
ضد منافسه دينفر ناغتس ،ويلعب فريق
ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز م ــع ف ــري ــق لــوس
أنجليس ليكرز .ويسعى األخير الستعادة
التوازن سريعًا بعد الخسارة التي تعرض
لها في الجولة املاضية .في املقابل سيلعب
فريق نيويورك نيكس ضد فريق واشنطن
وي ــزاردز ،فــي مواجهة يسعى فيها األخير
لتحقيق انتصار يبقيه على مسافة قريبة
من املقاعد املؤهلة إلــى األدوار اإلقصائية،
بينما يــواجــه فــريــق مـيــامــي هـيــت منافسه
فينيكس صــانــز فــي م ـب ــاراة ُمـنـتـظــرة .هــذا
ويلعب فريق غولدن ستايت ووريورز ضد
فيالديلفيا سفنتي سيكرز الذي ُيعبتر من

أبرز املنافسني على لقب الدوري هذا املوسم،
فــي وقــت يــواجــه فــريــق بــروكـلــن نتس أحد
أبــرز املنافسني على اللقب أيـضــا ،منافسه
بورتالند تريل بليزرز الــذي ُيقدم مستوى
جـيــد ُ
وي ـنــافــس ب ـقــوة عـلــى املـقــاعــد املــؤهـلــة
إل ــى الـ ــدور ال ـثــانــي م ــن امل ـنــاف ـســات .بينما
يلعب يوتا جــاز ضــد فريق شيكاغو بولز
في مباراة نارية يحتاج فيها الفريق األول
لـلـفــوز بـغـيــة االس ـت ـم ــرار ف ــي الـضـغــط على
أندية املقدمة واملنافس ،خصوصًا مع تبقي
مباريات قليلة على نهاية الــدوري ُاملنتظم
وانطالق مباريات األدوار اإلقصائية.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
يبدو أن لقب «الليغا» هذا الموسم س ُيساهم في حسمه حراس مرمى أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة
وريال مدريد أصحاب المراكز من األول إلى الثالث برصيد نقاط ( 66و 62و  60على 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

ليلى فرنانديز بطلة «مونتيري»
ُتوجت الالعبة الكندية ،ليلى فرنانديز ،بلقب بطولة مونتيري املكسيكية املفتوحة للتنس،
أول ألقابها في رابطة التنس للمحترفات ،وذلك بعد فوزها املستحق على السويسرية
فيكتوريا غولوبيتش ( )1 - 6و( .)4 - 6وبانتصارها هذا ستدخل الالعبة الكندية قائمة
أفضل  65مصنفة في العالم للمرة األول ــى .وبعدما أطاحت في الــدور نصف النهائي
باإلسبانية سارا سوريبيس ،بواقع ( )5 - 7و( ،)5 - 7واصلت الكندية الشابة صاحبة
ال ــ 18سنة تألقها في النهائي لتتفوق بشكل ساحق في املجموعة األول ــى ،لتنجح في
إلحاق الهزيمة بمنافستها السويسرية صاحبة الـ 28سنة.

حراس لقب «الليغا»
رياض الترك

ل ـ ـعـ ــب حـ ـ ـ ـ ــراس م ـ ــرم ـ ــى األن ـ ــدي ـ ــة
الـ ـث ــاث ــة امل ـت ـن ــاف ـس ــة عـ ـل ــى لـقــب
«الليغا» هذا املوسم ،دورًا كبيرًا
في استمرار واشتعال املنافسة على اللقب،
وذلك بفضل تصدياتهم الحاسمة ودورهم
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ح ـم ــاي ــة امل ــرم ــى م ــن األه ـ ـ ــداف،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـ ـ ــ28
األخيرة مع أندية أتلتيكو مدريد اإلسباني
وبرشلونة الوصيف وريــال مدريد الثالث.
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أوبالك بطل أتلتيكو

س ــاه ــم ح ـ ـ ــارس املـ ــرمـ ــى ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي ي ــان
أوبـ ــاك ،فــي ص ــدارة فــريــق أتلتيكو مــدريــد
ومنافسته على لقب ال ــدوري هــذا املــوســم،
وذل ـ ــك ب ـف ـضــل ع ـم ـلــه ال ـك ـب ـيــر ت ـحــت املــرمــى
وتـ ـص ــدي ــات ــه ُاملـ ـمـ ـي ــزة الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت فــي
محافظة «الــروخـيـبــانـكــوس» على مركزه
األول وتحقيقه االنتصارات.
وحقق فريق أتلتيكو مدريد في منافسات
ال ــدوري حتى اآلن 20 ،فــوزًا مــع  6تعادالت
و 4خـســارات ،وسجل الفريق  51هدفًا ،مع

هل يحسم حراس
مرمى األندية الثالثة لقب
هذا الموسم؟
تلقي شباك أوبالك  18هدفًا فقط حتى اآلن
ّ
في  28مباراة .وأثبت الحارس السلوفيني
أن ـ ــه واحـ ـ ــد م ــن أفـ ـض ــل حـ ـ ــراس امل ــرم ــى فــي
«الليغا» خالل منافسات هذا املوسم.
وتـعـ ّـرض مــرمــى فــريــق «الروخيبالنكوس»
لــ 85تسديدة على املــرمــى ،وتصدى أوبــاك
لــ 74تسديدة منها بنجاح ،بمعدل  2.6في
املـبــاراة الــواحــدة ،وبلغت نسبة التصديات
حـ ـ ــوالـ ـ ــي  .%80هـ ـ ـ ـ ــذا ،وخـ ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـح ـ ــارس
السلوفيني ب ــ 14مـبــاراة بشباك نظيفة من
دون تـلـ ّـقــي أي ه ــدف ،وه ــي أع ـلــى حصيلة
اإلسباني
لحارس مرمى في بطولة الدوري ٍ
موسم .2021-2020
وب ـف ـض ــل ال ـ ـ ـ ــ 14مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي خ ـ ــرج فـيـهــا
ي ـ ـ ـ ــان أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ب ـ ـش ـ ـب ـ ــاك ن ـ ـظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ،س ــاه ــم
الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي فـ ــي حـ ـف ــاظ فــريــق
«ال ــروخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس» ع ـل ــى صـ ــدارتـ ــه مـنــذ
ب ــداي ــة امل ــوس ــم ح ـتــى اآلن .ول ــو ت ــاب ــع على
هــذا املـسـتــوى سيكون مــن أب ــرز املساهمني
ف ــي ت ـح ـق ـيــق امل ـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي ديـيـغــو
سيميوني بلقب «الليغا».
وك ــان ال ـحــارس أوب ــاك منع تـعـ ّـرض فريقه
أتلتيكو مدريد لخسارة جديدة في بطولة
ال ـ ـ ـ ــدوري ،وذل ـ ــك ب ـع ــد أن أن ـق ــذ ف ــري ـق ــه ضــد
تصديه لركلة جــزاء
منافسه أالفـيــس ،عبر
ّ
في الوقت القاتل ،ليقود فريقه إلى تحقيق
االنتصار رقم  20في بطولة الــدوري ،ورفع
عدد النقاط إلى  66في املركز األول.
تير شتيغن بطل برشلونة

في قائمة أفضل الحراس

يحتل الحراس الثالثة ،يان أوبالك ،مارك أندريه تير شتيغن وتيبوا كورتوا،
مراكز متقدمة في قائمة أفضل حراس المرمى في العالم .فإلى
جانب هذا الثالثي الذي يُنافس في «الليغا» ،هناك حارس مرمى فريق
بايرن ميونخ األلماني ،مانويل نوير ،والحارس البرازيلي أليسون الذي يحمي
عرين فريق ليفربول اإلنكليزي .وهناك حارس مرمى فريق باريس سان
جيرمان الفرنسي ،كيلور نافاس ،وحارس مرمى فريق مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،ديفيد دي خيا.

لم تكن عــودة فريق برشلونة إلــى املنافسة
عـلــى ال ـل ـقــب م ــن جــديــد م ــن دون املـســاهـمــة
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ـح ــارس األمل ــان ــي م ـ ــارك أن ــدري ــه
ت ـيــر ش ـت ـي ـغــن ،ال ـ ــذي ص ـنــع الـ ـف ــارق بفضل
تـصــديــاتــه ،وأع ــاد فــريــق امل ــدرب الهولندي
رون ــال ــدو ك ــوم ــان ،إل ــى ال ـس ـكــة الـصـحـيـحــة
على الصعيد املحلي بعد البداية الصعبة
للموسم الكروي.
وحقق فريق برشلونة في املوسم  19فوزًا،
مـ ــع  5تـ ـ ـع ـ ــادالت و 4ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،وس ـجــل
ال ـفــريــق  67ه ــدف ــا ،وه ــو أقـ ــوى خ ــط هـجــوم
ح ــال ـي ــا ،ف ــي وقـ ــت ت ـلـ ّـقــت ال ـش ـب ــاك  24هــدفــا
ـاء حـتــى اآلن ،وســاهــم الـحــارس
بـعــد  28ل ـقـ ً
تـيــر شتيغن فــي الـتـصــدي ل ـفــرص خطيرة
ّ
وتعرض مرمى
من املنافسني في «الليغا».
ال ـح ــارس األمل ــان ــي م ــارك تـيــر شـتـيـغــن ،ل ــ91
ت ـســديــدة ف ــي جـمـيــع امل ـب ــاري ــات ف ــي بطولة
الــدوري ،وتصدى لـ 71تسديدة وفرصة في
جميع املـبــاريــات ،وخ ــرج ال ـحــارس األملــانــي
لقاء
بشباك نظيفة فــي  9مـبــاريــات فــي ً 22
لـعـبــه حـتــى اآلن ف ــي الـ ـ ــدوري .وس ــاه ــم تير

شتيغن في حسم النادي «الكتالوني» عدة
مـبــاريــات فــي بـطــولــة الـ ــدوري ه ــذا املــوســم،
وذلـ ــك بـفـضــل ت ـصــديــاتــه ُامل ـم ـي ــزة وحـسـمــه
للمباريات الكثيرة بطريقة ُمميزة وخارقة.
خصوصًا أن ال ـحــارس األملــانــي ظهر بــأداء
خارق اعتيادي مثلما كان يفعل في املواسم
السابقة.
وفــي املـبــاراة القوية األخـيــرة أمــام منافسه
ريـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد ،ت ـص ــدى ت ـي ــر شـتـيـغــن
ل ـثــاث كـ ــرات خ ـط ـيــرة ،ســاه ـمــت ف ــي تـفــوق
الـنــادي «الكتالوني» في املـبــاراة وتحقيقه
انـتـصــارا عريضا ( ،)1-6وأبـقــى على فــارق
األرب ــع نـقــاط مــع املتصدر أتلتيكو مــدريــد،
ولــوال تصديات الـحــارس األملــانــي ملــا خرج
برشلونة بانتصار مهم جدًا.
كورتوا بطل «الملكي»

ال يـخـتـلــف األمـ ــر كـثـيـرًا بــالـنـسـبــة لـحــارس
مرمى فريق ريال مدريد ،بقيادة البلجيكي
تيبوا كورتوا ،الذي أثبت أنه واحد من بني
أف ـضــل حـ ــراس امل ــرم ــى ف ــي بـطــولــة الـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي ،وذلـ ــك بـفـضــل ت ـصــديــاتــه الـتــي
أنقذت النادي «امللكي» من عدة تعثرات هذا
املــوســم ،وســاهـمــت فــي اسـتـمــرار فريقه في
املنافسة على اللقب.
وح ـق ــق ف ــري ــق ريـ ــال م ــدري ــد  18فـ ــوزًا م ــع 6
ت ـ ـعـ ــادالت و 4خـ ـ ـس ـ ــارات ،وسـ ـج ــل الـ ـن ــادي
«امللكي»  49هدفًا وتلقت شباكه  23هدفًا،
وتـعـ ّـرض مرمى ريــال مدريد ل ــ 79تسديدة،
وأن ـق ــذ ال ـح ــارس تـيـبــوا ك ــورت ــوا  63فــرصــة
وتسديدة ،بمعدل  2.3إنقاذ في كل مباراة
خالل املوسم حتى اآلن.
وخ ــرج ال ـحــارس البلجيكي تيبوا كــورتــوا
بشباك نظيفة في  11مباراة هذا املوسم ،من
أصل  28مباراة لعبها حتى اآلن مع النادي
«امللكي» ،وهو الذي تصدى لفرص خطيرة
ورك ــات ج ــزاء وســاهــم فــي اسـتـمــرار فريق
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي املـحــافـظــة عـلــى املـنــافـســة
حتى النفس األخير.
وس ــاه ــم تـيـبــوا ك ــورت ــوا ف ــي خ ــروج امل ــدرب
الفرنسي زي ــدان بنتائج جـيــدة فــي بطولة
الـ ــدوري خ ــال ه ــذا امل ــوس ــم ،خـصــوصــا في
امل ـب ــاري ــات ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ل ـعــب فـيـهــا دورًا
كبيرًا في تحقيق االنتصارات .فضد فريق
مثال ،أنقذ كورتوا فريقه من
أتلتيكو مدريد ً
أهداف ُمحققة ،ما ساهم في الخروج بالفوز
الذي جعل فارق النقاط اليوم  6نقاط فقط.
بينما أمام فريق برشلونة ،تصدى كوروتوا
ل ـك ــرات ك ـث ـيــرة ،سـمـحــت بتحقيق انـتـصــار
كـبـيــر ل ـل ـنــادي «امل ـل ـكــي» ف ــي مـلـعــب «كــامــب
ن ــو» ( .)1-3فـهــل يـنـجــح ك ــورت ــوا فــي حسم
املباريات القادمة للمدرب زيــدانُ ،
ويساهم
فــي تحقيق االن ـت ـصــارات الـتــي ُتـقــربــه أكثر
من صدارة أتلتيكو ،وبالتالي املنافسة على
اللقب بقوة؟

على هامش الحدث
كومان بعد سداسية سوسييداد :سنقاتل على لقب
«الليغا» حتى النهاية
أب ــدى الـهــولـنــدي رونــالــد كــومــان ،م ــدرب فريق
بــرش ـلــونــة ،رضـ ــاه ال ـت ــام ع ــن ان ـت ـصــار فــريـقــه
الـ ــواضـ ــح والـ ـك ــاس ــح ع ـل ــى ري ـ ــال ســوس ـي ـيــداد
بنتيجة ( )1-6في الجولة ال ــ 28من منافسات
«الليغا» ،إذ وصفه بـ«الهدية الجميلة جدًا» التي
قدمها له فريقه في يوم االحتفال بعيد ميالده،
وأكد أن املنافسة ستستمر حتى النهاية على
اللقب.
وق ـ ــال ك ــوم ــان ف ــي ت ـصــري ـحــات ب ـعــد املـ ـب ــاراة:
«الـفــريــق تحسن كـثـيـرًا .لــم نخسر مـنــذ فترة
طويلة ،وهذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بلقب
«الليغا» ،رغــم أننا ما زلنا خلف أتلتيكو ،كما
أن ري ــال مــدريــد فــريــق ق ــوي لـلـغــايــة .املنافسة
ستستمر على اللقب حتى النهاية» .كما أثنى
املــدرب الهولندي على الشكل الخططي الجديد الــذي يلعب به الفريق بوجود ثالثة
مدافعني فــي الخلف ،إذ يعتقد أن الفريق استوعبه سريعًا ،رغــم املـخــاطــرة .ورغــم
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
ديبورتيفو أالفيس بهدف نظيف ،إن «األنــديــة الكبيرة دائمًا ما تمتلك العبًا يحرز
الكثير من األهــداف مثل لويس سواريز وآخر يتصدى بشكل جيد للغاية مثل يان
أوب ــاك ،وفــي الوقت ذاتــه شــدد على أهمية التواضع وخــوض كل مـبــاراة على حدة،
وأعــرب عن قناعته بأن ريال مدريد وبرشلونة لن ُيهزما مجددا في «الليغا» .وقال
سيميوني خــال املؤتمر الصحافي بعد امل ـبــاراة« :مثلما يحدث فــي جميع األندية
الكبيرة ،إذا شاهدنا األرقام فسنجد أن هناك دائمًا العبًا يحرز الكثير من األهداف
وآخــر يتصدى بشكل جيد للغاية وفريق ينافس بناء على ذلــك .الكثير من الفرق
الكبيرة تمتلك العبني حاسمني يعززون العمل الجماعي للفريق».
وأضـ ــاف سـيـمـيــونــي« :ع ـمــل ال ـفــريــق وامل ـج ـمــوعــة ال ي ــزال اسـتـثـنــائـيــا .ه ـنــاك دائـمــا
رغ ـبــة وال ـت ــزام وب ـحــث دائ ــم عــن مــواصـلــة الـطــريــق ال ــذي رس ـم ـنــاه .نـعــم فــي الـشــوط
األول استحوذنا على الكرة وسيطرنا على امللعب ولكننا لم نكن حاسمني ولم نخلق
فرصا للتسجيل».

يان أوبالك يُقدم
عروضًا قوية مع
فريقه أتلتيكو
مدريد ()Getty

وجه رياضي

براغنيش غونـيسواران
العب تنس
هندي يحتل
المركز الـ 130في
التصنيف العالمي
للرجال

ول ــد الع ــب الـتـنــس الـهـنــدي بــراغـنـيــش غــونـيـســواران عــام
ُ ،1989وتوج خالل مسيرته الرياضية بثمانية ألقاب في
فئة «الـفــردي» ،ولقب في منافسات فئة «الــزوجــي» ،وهو
الـيــوم صــاحــب أعـلــى تصنيف بــن جميع العـبــي التنس
فــي الـهـنــد ،كما ومـثــل املنتخب الـهـنــدي فــي بطولة كأس
«ديفيس» ،هذا وحصد امليدالية البرونزية في منافسات
األلـعــاب اآلسـيــويــة فــي مدينة جــاكــارتــا عــام  .2018وفي
شهر تشرين األول/أكتوبر عام  ،2016وصل إلى املباراة
النهائية في بطولة «بون» الدولية ،وخسر اللقب آنذاك ضد
منافسه الفرنسي ،ساديو دومبيا .وفي عام  ،2017وصل
إلى نهائي بطولة «ساماركاند» الدولية ،ولعب إلى جانب
الالعب فيشنو فاردهان ،وخسر الثنائي آنــذاك أمام كل
من لوريناس غريغيليس وزدينيك كوالر .وفي منافسات
بطولة «الشالينجر» ،وصل إلى  4نهائيات في منافسات

فئة «ال ـفــردي»ُ ،وت ــوج فــي نسختني فقط منهما وخسر
نهائيني .وجاء أول لقب على حساب النجم املصري ،محمد
صفوت ،في نهائي بطولة «كونينغ» املفتوحة ،أما اللقب
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
بطولة ساتيازي الدولية في فئة «الــزوجــي» .وفــي بطولة
فرنسا املفتوحة في نفس العام ،خسر املـبــاراة األخيرة
من التصفيات التأهيلية وفشل في بلوغ دور املجموعات.
وب ـعــد مـشــاركـتــه فــي األل ـع ــاب اآلس ـيــويــة  ،2018حصد
امليدالية البرونزية ،فأمسى غونيسواران أول العب هندي
ُيحقق ميدالية في األلعاب .وفي منافسات بطولة أستراليا
املفتوحة ،تـفــوق فــي التصفيات التمهيدية ،لكنه خسر
فــي ال ــدور األول مــن أم ــام الــاعــب الـفــرنـســي ،فرانسيس

تيافو .وفــي عــام  ،2019نجح الالعب الهندي في دخول
قائمة أول  97العبًا في التصنيف العاملي للرجال ألول
مرة في مسيرته .كما وشارك الالعب الهندي في بطولة
باريباس عام  ،2019وتفوق على الفرنسي ،بينوات بيير،
وتأهل إلــى الــدور الثاني من املنافسات ،وفــي هــذا الــدور
تفوق على منافسه ،نيكولوز باسيالشفيلي .ثم شارك
غونيسواران ،في بطولة «إنديان ويلز» ،ووصل إلى الدور
الـثــالــث بـعــد أن خـســر مــن أم ــام إيـفــو كــارلــوفـيـتــش .بعد
ذلك ،تأهل الالعب الهندي إلى بطولة «ميامي» املفتوحة،
وخسر في الــدور األول من أمــام الالعب جاومي مونار،
وحـقــق الــاعــب الـهـنــدي ،براغنيش غــونـيـســواران ،خالل
مسيرته الرياضية أرباحًا مالية قدرها  811ألف دوالر
أميركي.
رياض...

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
ص ـف ـقــات حـقـبــة خـ ــوان الب ــورت ــا ال ـج ــدي ــدة في
رئاسة النادي «الكتالوني» .وينتهي عقد العب
الوسط الهولندي مع «الريدز» هذا الصيف ولم
يجلس النادي اإلنكليزي معه للتفاوض بشأن
تـجــديــد الـعـقــد ،مــا يعني أن الــاعــب سيصبح
ُحرًا في االنتقال ألي وجهة يشاء اعتبارًا من
يوم  30حزيران/يونيو املقبل .وتوصل الالعب
بالفعل التفاق مع برشلونة ووقع عقدًا مبدئيًا
مع «البالوغرانا» ليصبح أول صفقة يجريها
الـنــادي «الكتالوني» في عهد الرئيس الجديد،
خ ــوان البــورتــا ،وذل ــك بحسب مــا كشفت عنه
صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية .وكان فينالدوم ( 30سنة) وصل إلى ليفربول
في عام  2016قادمًا من نيوكاسل مقابل  25مليون يورو ،وهو أحد ناشئي سبارتا
روتيردام ،وانتقل منه إلى فيينورد ثم آيندهوفن ،قبل أن يشد الرحال إلى إنكلترا.
ولعب الهولندي هــذا املــوســم  40مـبــاراة تحت قـيــادة امل ــدرب األملــانــي ،يــورغــن كلوب،
وسجل خاللها  3أهداف.
ُ
وسيشكل العــب خــط الــوســط الهولندي ،جورجينيو فينالدوم ،فــي املــوســم القادم
 ،2022-2021قوة ضاربة لفريق برشلونة في خط الوسط ،خصوصًا أنه من الالعبني
الذين يجيدون الخروج بالكرة ومهاجمة مرمى املنافس وفتح املساحات ،وهــو ما
يحتاجه فريق برشلونة خصوصًا مع التحسن الفني الكبير الذي شهده مع املدرب
الهولندي ،رونالد كومان.
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هوامش

مزج المغني التركي مسلم جورسيس ،الموسيقى التركية بالكردية والعربية ،وأضفى عليها مسحة الحزن والشقاء اللذين
عاشهما ،فاستحق بجدارة لقب «مسلم بابا» ،كما استحق تأسيس متحف باسمه

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لـيــس مــن تـكــريــم ،رب ـمــا ،ي ــوازي أن
ت ـن ـش ــئ الـ ـ ـ ــدول م ـت ــاح ــف ب ــأس ـم ــاء
أشـخــاص ،فهو مــا يــؤكــد غالبًا ما
لـهــؤالء األش ـخــاص مــن مكانة فــي املجتمع،
وأثر أحدثوه في حياتهم ،أو تركوه مستمرًا
ب ـعــد رح ـي ـل ـهــم .واملـ ـط ــرب ال ـش ـع ـبــي األش ـهــر
فــي تركيا ،مسلم جورسيس (اســم الشهرة
األصلي أكـبــاش) أو «مسلم بابا» نــال ربما
م ـيــزة ي ـت ـفــرد ب ـهــا ،م ــن خ ــال إن ـش ــاء تــركـيــا
متحفًا بــاسـمــه بـعــد وفــاتــه ( )2013بأشهر
قـلـيـلــة ،لـتـحـتـفــي بـمـسـ ّيــرة ون ـج ــاح ــات هــذا
املغني الشعبي ،الذي لقب بعد وفاته بـ«أبي
موسيقى األرابيسك» تشجيعًا لألجيال على
العمل والسعي إسوة بما فعل ،وللمعجبني
ُ
ّ
على االطالع على تفاصيل لم تكشف ،إال من
خالل املتحف.
أنـشــأت بلدية مدينة شانلي أورف ــا ،مسقط
رأس جورسيس «متحف مسلم جورسيس
لـلـفــن واملــوس ـي ـقــى» تـخـلـيـدًا ل ــذك ــراه .يـضـ ّـم
املتحف مجسمًا للمطرب الراحل مصنوعًا
مــن الـشـمــع ،يــرتــدي فـيــه مــابـســه ونـظــاراتــه
الـشـمـسـيــة وحـ ـ ــذاءه وي ـح ـمــل سـبـحـتــه ،إلــى
جانب أدوات موسيقية كانت من مقتنيات
«مـسـلــم بــابــا» وص ــور تظهر رحـلـتــه الفنية
الـ ـت ــي بـ ــدأهـ ــا م ـن ــذ ط ـف ــول ـت ــه ،وغـ ـي ــره ــا مــن
املقتنيات الشخصية.
وطــوال ساعات عمل املتحفُ ،ت َ
سمع أغاني
جــورسـيــس ،ليتمتع ال ــزائ ــرون بـلــون يغلب
ّ
عـلـيــه ال ـح ــزن وال ـن ـض ــال ،عــلـهــا تـنـقـلـهــم في
رحلة إلى الذكريات وسط أجواء من الشوق
والـحــزن ،ومــن أشهر هــذه األغــانــي «القوافل
ّ
و«سمها ما شئت» و«رياح
املحملة بالحب»
الشوق)».
ّ
ت ـقــول زي ـنــب ي ـل ـمــاز ،م ـســؤولــة امل ـت ـحــف ،إن
كثيرين مــن عـشــاق «مـسـلــم بــابــا» املحليني
وامل ـغ ـتــربــن ي ـت ــواف ــدون إل ــى امل ـت ـحــف ط ــوال
العام ،مشيرة في تصريحات صحافية ،إلى
ّ
أن الزيارات تتكثف خالل الشهر الجاري ،إذ
فيه ذكرى وفاته التي تصادف في  3مارس/
آذار.
يـعـتـبــر كـثـيــر م ــن األت ـ ـ ــراك ،ال سـيـمــا سـكــان
ّ
محافظة شانلي أورفــا ،أن مارس /آذار ،هو
شهر مغني األغاني الشعبية األشهر ،مسلم
جورسيس ،على األقل ،منذ توفي في مطلع
مارس /آذار  2013عن تسعة وخمسني عامًا
قضى جلها بالحرمان والعذاب ،وهو الذي
ّ
ق ــال ي ــوم ــا« :الـجـمـيــع يــولــد ف ــي الـجـنــة لـكــن
البعض يكبر في الجحيم ،مثلي أنا» لينال،
وهــو الــذي لم ينجب ،لقب «مسلم بابا» أي
مسلم الوالد ،إذ يعتبرونه كثيرون والدهم
ال ــروح ــي ،خـصــوصــا أنـ ـص ــاره ،أو مــريــديــه،
املـعــروفــن نسبة إلـيــه بــ«املـسـلـمـيــن» ،ممن
ب ــات ــوا تـ ـي ــارًا م ـم ـت ـدًا ب ـتــرك ـيــا ح ـت ــى ال ـي ــوم،
يـ ـع ــرف ــون بـ ـض ــرب أجـ ـس ــاده ــم ب ــال ـش ـف ــرات،
تعبيرًا عــن األل ــم وربـمــا الـشـعــور بما أحس
ّ
بــه جــورسـيــس .ول ـعــل الـحــادثــة األش ـهــر في
ح ـيــاة «مـسـلــم ب ــاب ــا» وهـ ــوس ج ـم ـهــوره بــه،
كانت يوم اعتلى أحدهم مسرح حفل حديقة
«جولهانة» بإسطنبول عــام  ،1989وطعنه
بسكني كادت تودي بحياته ،لينظم «مسلم
بابا» بعد شفائه ومسامحته املعتدي ،حملة
نـهــى فـيـهــا مــريــديــه عــن سـلــوكـيــات تعذيب
الجسد عبر جروح الشفرات والسكاكني.

متحف «مسلم بابا»

«مسلم بابا» عام ( 2007جون السك)Getty /

وجهة مريدي أيقونة الغناء التركي
باختصار
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

ف ـمــن ه ــو ه ــذا امل ـغ ـنــي الـ ــذي كـ ّـرم ـتــه تــركـيــا،
بمتحف باسمه ،بعد وفــاتــه بأقل مــن ستة
أش ـهــر؟ ول ــد الـفـنــان الشهير مسلم أكـبــاش،
في السابع من مايو /أيار  ،1953في منطقة
هالفيتي بــواليــة شــانـلــي أورف ــا الـحــدوديــة
الــواق ـعــة فــي الـجـنــوب الـشــرقــي لـتــركـيــا .بــدأ
مـسـلــم م ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة الـفـعـلـيــة وه ــو في
الــراب ـعــة ع ـشــرة بـعــدمــا شـ ــارك ف ــي مسابقة
مــوس ـي ـق ـيـ ّـة ف ــي م ـس ـقــط رأس ـ ـ ــه .وبـ ـع ــد ه ــذا
الحدث ،غنى في العديد من النوادي ،حتى
نشر ألبومه األول عام .1968
ي ـ ـعـ ــرف ب ــأسـ ـل ــوب ــه امل ــوسـ ـيـ ـق ــي الـ ـش ــرق ــي،
خصوصًا موسيقى األرابيسك واإليقاعات
ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت بـ ـه ــا م ـن ـط ـقــة
ّ
األناضول .لكن الفنان تبنى خالل السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـ ــه ،ط ــاب ـع ــا مــوس ـي ـق ـيــا مـخـتـلـفــا،
نوعًا مــا ،تــراوح بني الــروك والـبــوب .وخالل
م ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـي ــة ،ت ـح ــول ج ــورس ـي ــس إل ــى
أيـقــونــة فــي تــركـيــا ،مــا جـعــل الـشـعــب يلقبه
ّ
بـ«مسلم بــابــا» علمًا أن حفالته فــي جميع
املراحل كانت تستقطب آالف الشباب.
يـ ـت ــداول األتـ ـ ـ ــراك ،خ ـصــوصــا ب ـعــد تجسيد
حـيــاة جــورسـيــس فــي فيلم سينمائي عــام
 ،2018تفاصيل حياة املغني األشهر ،إذ ولد
مسلم ضمن أســرة مكونة من والــده محمد
أك ـب ــاش ووال ــدت ــه أمـيـنــة أك ـب ــاش وشقيقني
وش ـق ـي ـقــة .ه ــاج ــر مـسـلــم رف ـق ــة عــائ ـل ـتــه إلــى

مدينة أضـنــة ،ليترك الــدراســة بعد املرحلة
االبتدائية ويعمل خياطًا وإسكافيًا ليعيل
نفسه وشقيقيه ،بعد سجن أبيه ،الذي قتل
أمه وأخته الصغرى أمام عينيه.
أم ــا بــدايــاتــه املــوسـيـقـيــة فـكــانــت ع ــام ،1965
عبر الغناء بحدائق الشاي (أماكن يجتمع
فيها األتــراك لشرب الشاي والتسامر تشبه
ّ
املقاهي العربية) في سن الثانية عشرة .وفي
 ،1967استطاع مسلم الفوز بمسابقة
العام ُ
ّ
غنائية نظمت في مدينة أضنة ،لكن والده
رفض مشاركته ،وأمام تصميم مسلم ،أقدم
األب عـلــى قــص شـعــر الـطـفــل ،فــذهــب مسلم
على الــرغــم مــن ذلــك للمشاركة ،فكانت تلك
ً
الحفلة بــدايــة لحفل أسـبــوعــي وص ــوال إلى
تسجيل أول أسـطــوانــة تحمل اسـمــه الفني
ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح م ـس ـلــم جــورس ـيــس
(جورسيس تعني الصوت الجهوري).
ودخ ـ ــل م ـس ـل ــم ج ــورسـ ـي ــس ع ــال ــم ال ـش ـه ــرة
واألضواء بعد وصوله إلى مدينة إسطنبول
عــام  1969متعاقدًا مع شركة «بالندوكني»
الـتــي أنـتــج معها ألـبــومــه «الـقــوافــل املحملة
بالحب» الذي حقق نجاحًا باهرًا ،إذ بيعت
أكـثــر مــن  300ألــف أسـطــوانــة مـنــه ،واستمر
مسلم في العمل مع هذه الشركة لينتج أكثر
ً
من  13تسجيال ،ثم انتقل بعدها للعمل مع
شركات تسجيل أخرى ليفوق إنتاجه الفني
 60ألبومًا غنائيًا و 38فيلمًا سينمائيًا.

وربما القصة األبرز في حياة «مسلم بابا»
عـشـقــه لـلـفـنــانــة ،مـحـتــرم نـ ــور ،ال ـتــي تكبره
بعشرين عــامــا .ونـشــأت العالقة خــال عمل
سـيـنـمــائــي م ـش ـت ــرك ،وت ــوط ــدت عـ ــام 1980
خالل حفلة بمدينة مالطية ،وفي منتصف
الثمانينيات أعلنا زواجـهـمــا ال ــذي استمر
ح ـتــى وف ـ ــاة م ـس ـلــم عـ ــام  ،2013ث ــم تــوفـيــت
محترمة في مارس /آذار .2020
ي ـع ـت ـبــر عـ ـ ــازف الـ ـق ــان ــون الـ ـت ــرك ــي ،ب ــوالن ــت
ّ
ت ــورك ــار أن «م ـس ـلــم ب ــاب ــا» يـحـظــى بمحبة
األتــراك حتى ّاليوم ،فهو إن لم يكن األشهر،
يمكن القول إنه األكثر جماهيرية ،خصوصًا
ّ
ب ــن الـ ـشـ ـب ــاب ،م ـع ـت ـب ـرًا أن م ـس ـي ــرة مـسـلــم
وع ــذاب ــات ــه ث ــم ن ـجــاحــاتــه ،وضـعـتــه بمرتبة
ال ـق ـمــة ب ـع ـيــون األتـ ـ ـ ــراك ،ل ـيــأتــي زواجـ ـ ــه من
محترمة نور التي عشقها منذ صغره ،على
الرغم من فارق السن وعدم اإلنجاب ،ليزيد
من تقدير ومحبة األتــراك لــه .يلفت توركار
ّ
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إل ــى أن مـسـلــم تـعــرض
لـ ـح ــادث ،ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،خـ ــال عــودتــه
مــن حـفــل مــوسـيـقــي ،فـمــات ســائــق الـسـيــارة
هو في ثالجة املوتى قبل أن يكتشف
ووضع ّ
األطـبــاء أنــه على قيد الحياة .فقد بعد ذلك
النطق فترة طويلة حتى عاد للغناء .يشير
ّ
تــوركــار إلــى أن مثل هــذه الـحــوادث وغيرها
م ــن امل ــآس ــي ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا جــورسـيــس،
زادت من عشق األتراك له ومحبتهم ألغانيه.

وأخيرًا
 150عامًا على «كومونة» باريس
نجوى بركات

ع ـ ــادت ذك ـ ــرى «ك ــوم ــون ــة ب ــاري ــس» لـتـقـســم فــرنـســا
اثنتني ،بني من يريد االحتفاء بها وإلقاء الضوء على
منجزاتها وتــأثـيــراتـهــا الـتــي ت ـجــاوزت دائ ــرة التأثير
ّ
امل ـح ــلــي ،واالع ـ ـتـ ــراف ب ـهــا جـ ــزءا م ــن ت ــاري ــخ الـشـعــب
الفرنسي ،ومــن ال يــرى فيها ســوى مرحلة وحشية،
دموية ،استلم خاللها «الــرعــاع» الفقراء إدارة املدينة،
لـيـعـيـثــوا فـيـهــا فــوضــى وخ ــراب ــا .بــاخ ـت ـصــار ،تعتبر
«كومونة»  ،1871الثورة الفرنسية الرابعة التي ّ
مهدت
للثورات االشتراكية في العالم ،ونموذجا وحيدا لقيام
أول ث ــورة اشتراكية راديـكــالـيــة ضــد الـبــرجــوازيــة في
العصر الحديث .عشية اندالع الثورة الشعبية ،كانت
باريس ،بدوائرها العشرينّ ،
تعد نحو مليوني نسمة،
 %70منهم يعملون في القطاعني الصناعي والتجاري
( 900ألف عامل وأجير 11 ،ألف خادم 45 ،ألف ّبواب،
ّ
الريفي على املشهد
 ..إلخ) ،ناهيك عن سيطرة الوجه
الفرنسي عامة .قبل عام تماما ،كان نابوليون الثالث
قد أعلن الحرب على بروسيا ،لكنه ما لبث أن استسلم
بعد أقل من شهرينُ ،ليصار من ثم إلى اإلعــان عن

قيام الجمهورية فــي  4سبتمبر /أيـلــول ،حيث بــدأت
األفكار الثورية انتشارها .في يناير /كانون الثاني من
العام  ،1871وبعد مرور ثالثة أشهر على حصارها
استسلمت باريس لبروسيا
وتجويعها وتركيعها،
ٌ
ُ ّ
بقيادة بسمارك ،وشكلت حكومة تؤيد التفاوض مع
العدو .بيد أن الشعب الثائر رفض الرضوخ بعد كل
التضحيات التي بذلها ،فاستولى في  18مارس /آذار
على املباني الحكوميةُ ،مجبرا الحكومة على الهرب
إلــى فــرســاي .وقــد انضم عــدد كبير مــن أهــل باريس
إلى الحرس الوطني ،بحيث بلغ عديده ّ نحو  350ألفا،
وهــو ما أرعــب الحكومة ،وجعلها توقع على اتفاقية
استسالم تمنح أملانيا مقاطعتي األلزاس واللورين.
وفــي  18م ــارس /آذار ،مشى نحو ستة آالف جندي
نـحــو ب ــاري ــس ،لـلـهـجــوم عـلــى ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ــذي
زرع مــداف ـعــه عـلــى تـلــة مــون ـمــارتــر ،إال أن الـعــامــات
املستيقظات بــاكــرا أســرعــن لتنبيه الـنــاس مــن خالل
قرع أجــراس الكنيسة هناك ،فاشترك الجميع ،نساء
ورجـ ــاال وأط ـف ــاال ،مــع ال ـح ــرس ،فــي مــواجـهــة الـجـنــود
هاتفني« :يحيا خط الدفاع ،تحيا الجمهورية» ،فكان
أن امتنع الجنود عن تنفيذ األوامر بإطالق الرصاص،

ما ّأدى إلى انتشار االنتفاضة في املدينة كلها .وقد
تال ذلك إجــراء انتخابات بلدية ديمقراطية ،فاز فيها
تسعون عضوا من ممثلي االنتفاضة الذين أعلنوا في
«كومونة باريس» ،وسط حماسة
 28مارس /آذار قيام ّ
مائتي ألف باريسي غطوا ساحة البلدية.
رغــب أعـضــاء الـكــومــونــة ببناء جمهورية اجتماعية
وديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة تـ ـس ــوده ــا امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ،وعـ ـ ـ ّـب ـ ــروا عــن
ذل ــك بـخـطــاب م ـت ـحـ ّـرر ،وم ــن خ ــال ديـنــامـيــة ثــوريــة

رغب أعضاء الكومونة
ببناء جمهورية
اجتماعية وديمقراطية
تسودها المساواة ،وعبّروا
بخطاب متحرّر

ّ
استثنائية ،تمثلت في إنشاء نواد وجمعيات شعبية
ّ
وغرف نقابية ،وأيضا في ممارسات ميدانية متعددة
العمال على أيــدي ّ
كانت تصبو إلــى «تحرير ّ
العمال
أن ـف ـس ـهــم» ،وكـ ــان لـلـنـســاء ح ـض ــور ق ــوي ف ـي ـهــا ،إذ
شــاركــن فــي كــل الـنـضــاالت والتجمعات واملـسـيــرات،
وك ــن مــن أك ـثــر املـطــالـبــن بـفـصــل الــديــن عــن الــدولــة،
ّ
وال ــداع ــن ،بــاإلج ـمــاع ،إل ــى تـبــنــي العلمانية الـتــي هي
الحرية بقدر ما هي املساواة .في مطلع شهر إبريل/
نيسان ،وبالتآمر مع األملان ،انطلق الجيش الفرنسي
من فرساي للهجوم على باريس .وفــي مطلع شهر
مايو /أيــار ،بــدأت املدافع تـ ّ
ـدك املدينة ،قبل أن يدخلها
الجنود في  21من الشهر نفسه ،ويسيطروا تماما
عليها بعد أسبوع من االقتتال املستميت في سبيل
بوحشية
الــدفــاع عــن الـكــومــونــة .لـكـ ّـن الجيش أجـهــز
ٍ
تامة على الحرس الوطني والـثــوار ،مرتكبا املجازر،
ٍ
من دون التمييز بني امــرأة ،شيخ أو طفل ،حيث لقي
نحو ثمانية آالف حتفهم على املـتــاريــس أو ورميا
بــالــرصــاص ال ـح ـ ّـي خ ــال م ــا أط ـلــق عـلـيــه «األس ـب ــوع
الدامي» ،في حني قتل أعضاء ٌالكومونة املحاصرون
نحو  50رهينة ،بينهم قساوسة ورهبان..
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