معتقالت «قسد» ...المال مقابل الحرية

يكشف تحقيق «العربي الجديد» عن ابتزاز مجموعات تابعة لمليشيات قوات
«سورية الديمقراطية» (قسد) ،لألهالي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها]13[ .
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تحاول شركة «أن أس
أو» اإلسرائيلية احتواء
فضيحة برنامج التجسس
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مزاعم.
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الحدث

مبسط ألولمبياد طوكيو :كورونا والثقافة والرياضة
حفل افتتاح
ّ
أقامت اللجنة األوملبية املنظمة ألوملبياد طوكيو
 ،2020حفل افـتـتــاح ُمبسطًا وبــاه ـرًا وأطلقت
املنافسات رسميًا في العاصمة اليابانية طوكيو،
وذل ـ ــك ع ـل ــى أرض م ـل ـعــب «ط ــوك ـي ــو األوملـ ـب ــي»
وطبعًا بدون حضور جماهيري في املدرجات،
ُ
بسبب إجراءات فيروس «كورونا» املشددة من
السلطات اليابانية .وبدأ الحفل بعروض راقصة
متنوعة فيها الكثير مــن الــرســائــل عــن األزمــة
الصحية الخاصة بكورونا وعن الثقافة اليابانية
وكــذلــك عــن الرياضة واأللـعــاب األوملبية بشكل
ع ــام ،بحضور بعض أعـضــاء اللجنة األوملبية

ال ــدول ـي ــة وال ــرئـ ـي ــس ،ت ــوم ــاس ب ـ ــاخ .وتـضـمـنــت
ال ـ ـعـ ــروض ال ـخ ــاص ــة ب ـح ـفــل افـ ـتـ ـت ــاح أومل ـب ـي ــاد
طــوكـيــو  ،2020لــوحــات فنية عــن الـحـيــاة التي
عاشها الرياضيون خالل فترة تفشي فيروس
«كورونا» بعد تأجيل األلعاب ،إذ وقف شخص
على «الترادميل» وبدأ ُيجري تدريبات في أجواء
ُ
تظهره وحيدًا في هذا العالم بسبب الفيروس،
لكنه يقاتل من أجل تحقيق النجاح في انتظار
األلعاب األوملبية .ومن بني العروض الفنية أيضًا،
اللوحة التي تضمنت وجود عمال على محطات
ُ
خشبية والتي تجسد الثقافة اليابانية وكيفية

تصنيع الحلقات األوملبية الخمس من الخشب،
والتي ُرفعت بعد ذلك في وسط امللعب األوملبي
إلعالن انطالق الحدث الرياضي الكبير رسميًا.
أم ــا ال ـعــرض الـثــالــث واألخ ـي ــر فـهــو األه ــم دائـمــا
بالنسبة للجماهير والبعثات الرياضية ،والذي
يتجسد بــدخــول ال ـب ـلــدان امل ـشــاركــة تدريجيًا
إلــى أرض امللعب ،ودخلت كل بعثة مع علمها
ال ـخــاص وخـلـفــه الــريــاضـيــون امل ـشــاركــون في
األل ـعــاب األوملـبـيــة .وطبعًا كما كــل نسخة من
حـفــل افـتـتــاح األومل ـب ـيــاد ،تفتتح بعثة الـيــونــان
ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ـخـ ــاص بـ ــدخـ ــول ج ـم ـي ــع ال ـب ـع ـثــات

املـ ـش ــارك ــة ،ودخ ـ ــل ب ـع ــده ــا م ـب ــاش ــرة ال ـفــريــق
الـخــاص بــالــاجـئــن ،وعـلــى هــذا امل ـنــوال دخلت
جـمـيــع ال ـب ـع ـثــات لـتـقــديــم ب ـلــدهــا املـ ـش ــارك في
األوملبيادُ .يذكر أن رياضيني من أكثر من 200
ُبلد يشاركون في أوملبياد طوكيو  ،2020والتي
قــدمــت عـلــى أرض مـلـعــب «طــوكـيــو األومل ـب ــي».
وبسبب تفشي جائحة كــورونــا ،كــان الغائب
األب ــرز الجمهور عــن امل ــدرج ــات ،وال ــذي لطاملا
ّ
كــان ّ
ويبث الحماس لدى
يزين حفل االفتتاح
البعثات الرياضية التي تدخل لتقديم نفسها.
(فرانس برس ،رويترز ،إفي)
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مقتل مدع عام عسكري
باألجهزة األمنية الفلسطينية

تمددت االحتجاجات على خلفية شح المياه في محافظة خوزستان ،بغرب
إيران ،إلى محافظتين مجاورتين أول من أمس الخميس .وبينما يحاول مسؤولون
إيرانيون ،على رأسهم المرشد علي خامنئي ،امتصاص غضب السكان ،قالت
منظمات حقوقية دولية ،أمس ،إن السلطات استخدمت القوة المفرطة في
تصديها للمحتجين

رام اهلل ـ نائلة خليل

احتجاجات
المياه في إيران
تتمدد

قتل مــدع عــام عسكري باألجهزة األمنية الفلسطينية ،أمــس الجمعة ،بمنزله في
طولكرم ،شمال الضفة الغربية ،على يد أشخاص مجهولي الهوية .وأكد املفوض
السياسي لألجهزة األمنية الفلسطينية طالل دويكات ،لـ«العربي الجديد» ،مقتل
العقيد عكرمة مهنا في منزله في بلدة دير الغصون ،شمالي مدينة طولكرم ،ظهر
ّ
أم ــس .وق ــال دوي ـكــات ُإن «مهنا هــو عقيد وم ــدع عــام عسكري ومستشار قانوني
في املالية العسكرية ،وقتل في منزله على يد مجهولني ظهر اليوم» ،الفتًا إلى أن
«األجهزة األمنية باشرت بالتحقيق للوصول إلى الجناة ومعرفة مالبسات الحادث،
وحتى اآلن ال توجد تفاصيل أكثر حول الجريمة».
من جهتها ،أكــدت الشرطة الفلسطينية ،على لسان املتحدث باسمها العقيد لؤي
ارزيقات ،أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق ،فيما بدأت الشرطة إجراءات
البحث والتحري في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر  44عاما من طولكرم.
وقال ارزيقات إنه ،ظهر أمس الجمعة ،وصل إلى مشفى ثابت الحكومي في مدينة
طولكرم مواطن من بلدة دير الغصون ،شمالي طولكرم ،مصاب بعيار ناري .وتابع
ً
قائال «أمــرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته ملعهد الطب العدلي
إلجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة».

إصابات بقمع االحتالل
مسيرات الضفة

ارتفاع عدد القتلى والجرحى....
وخامنئي يدعو لعدم توفير
«ذريعة لألعداء»

للحديث تتمة...

صفاقة إسرائيلية
نضال محمد وتد

كانت دولة قطر من أولى الدول التي
ّ
تعرضت لهجوم سيبراني ،تم خالله
اختراق وكالة األنباء القطرية ،وزرع
تصريحات كاذبة ألمير البالد ،تميم
ُ
بن حمد آل ثاني ،است ِغلت كذريعة
إلعالن الحصار على هذه الدولة
ومقاطعتها .وتبع ذلك ،حرب سيبرانية
ومحاوالت تجسس متتالية ضد
قيادات قطرية ومعارضني ومثقفني
عرب يقيمون في الدوحة ،في حني
كانت األصابع اإلسرائيلية في ذلك
واضحة .وعلى الرغم من كل ذلك ،إال
ّأن مدير شركة التجسس اإلسرائيلية
«أن أس أو» ( ،)NSOشاليف خوليو،
وبعد افتضاح نشاط شركته في
تتبع ومراقبة أكثر من  180صحافيًا
ومعارضًا من مختلف أنحاء
العالم ،باستخدام برنامج التجسس
«بيغاسوس» ،لم يتورع بكل صفاقة
وعنجهية صهيونية عن االدعاء بأن
ُ
كل ما نشر أخيرًا عن نشاط شركته
وبيعها خبرات التجسس ألنظمة
قمعية هو جزء من حملة تستهدف
الشركات السيبرانية اإلسرائيلية،
وأن هناك من يقف وراء هذه الحملة،
وهي بحسب رأيه دولة قطر وحركة
املقاطعة الدولية .مع العلم أن افتضاح
نشاط شركته كان جزءًا من «مشروع
بيغاسوس» ،وهو تحقيق استقصائي
بالشراكة بني منظمة «قصص
محظورة» أو «»Forbidden Stories
للصحافة واملختبر التقني ملنظمة
«العفو الدولية».
نسي شاليف أنه في اللحظة التي
بدأ فيها نشر التقارير عن شركته
سارعت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية،
أيليت شاكيد ،إلى التشاور مع
سكرتير الحكومة حول ما إذا كان
ينبغي لها التوجه إلى املستشار
القضائي للحكومة ،واستشارته
بشأن عالقتها الحميمة مع رئيسة
الشركة شيري دوليف ،منذ عشرين
عامًا ،فيما تم إبراز «حقيقة» أن عالقة
رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينت
مع الرئيسة املذكورة هي سطحية.
في املقابل ،سبق لتقرير نشرته
صحيفة «ذي ماركر» اإلسرائيلية
أن رسم خطًا واضحًا لبيع برنامج
«بيغاسوس» لدول مختلفة ،مثل الهند
واملجر ورواندا وغيرها من الدول،
وبني زيارات رئيس الحكومة السابق
بنيامني نتنياهو الرسمية إلى هذه
الدول ،إذ كان يرافقه ليس فقط خبراء
في مجال الزراعة واالقتصاد ،ولكن
أيضًا في مجال األمن ،مع إشارة ّ
معد
التقرير زيف أميتاي إلى أن نتنياهو
كان عمليًا ّ
املروج األكبر لهذا البرنامج
كجزء من دبلوماسية إسرائيلية.
وعلى الرغم من كل هذا ،يحاول
مؤسس الشركة اإلسرائيلية التقليل
من خطورة الجرائم التي ارتكبت من
خالل برامج شركته ،واتهام دولة قطر
وحركة املقاطعة بالوقوف وراء فضح
هذه الجرائم.

طهران ـ صابر غل عنبري

يبدو أن أزمة احتجاجات املياه في
إيران تتجه نحو مزيد من التعقيد،
مع تمددها من محافظة خوزستان،
غـ ــربـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،إلـ ـ ــى م ـح ــاف ـظ ـت ــي ل ــرس ـت ــان
وأصـفـهــان املـجــاورتــن وتــوالــي الحديث عن
س ـقــوط مــزيــد م ــن الـقـتـلــى ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
بــدأت فيه منظمات حقوقية دولية بتوجيه
االتهامات لطهران باالستخدام غير القانوني
للقوة فــي التصدي لهذه االحـتـجــاجــات .في
ّ
يتفهم
هذه األثناء ،وعلى الرغم من قوله إنه
االحتجاجات املندلعة منذ  15يوليو/تموز
ف ــي خ ــوزس ـت ــان ،إال أن امل ــرش ــد األع ـل ــى علي
خــام ـن ـئــي ل ــم يـ ـف ـ ّـوت ال ـف ــرص ــة لـلـتـحــذيــر من
ال ـخ ــارج ،مــن خ ــال دعــوتــه سـكــان املحافظة
إلــى عــدم توفير «ذريـعــة» ألعــداء إيــران ،وهو
مــا ذهــب إليه مسؤولون آخ ــرون ،فــي موقف
مـعـتــاد ملـحــاولــة إخ ـمــاد أي ت ـظــاهــرات ،حتى
وإن كانت معيشية.
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت اح ـت ـج ــاج ــات أزمـ ـ ــة امل ـ ـيـ ــاه ،لـيــل
أول م ــن أم ــس الـخـمـيــس ،لـلـيــوم ال ـثــامــن في
بعض مــدن محافظة خوزستان ،معقل هذه
ً
االح ـت ـجــاجــات ،ف ـضــا عــن تنظيم تجمعات
احتجاجية في مدينتي أليغودرز بمحافظة
لرستان وشاهني شهر بمحافظة أصفهان،
امل ـ ـج ـ ــاورت ـ ــن ل ـ ـخـ ــوزس ـ ـتـ ــان ،تـ ـض ــامـ ـن ــا مــع
املحتجني على شح املياه هناك ،فيما تحدثت
منظمة الـعـفــو الــدول ـيــة ،أم ــس الـجـمـعــة ،عن
مقتل  8إيرانيني خالل االحتجاجات األخيرة.
وأدت احتجاجات مدينة أليغودرز بمحافظة
لــرس ـتــان ،غــربــي إي ـ ــران ،إل ــى مـقـتــل متظاهر
وإصــابــة  7آخــريــن ،حسب السلطات املحلية
فــي املـحــافـظــة .وق ــال نــائــب قــائــد ق ــوات األمــن
الداخلي في املحافظة للشؤون االجتماعية،

ال ـع ـق ـي ــد عـ ـل ــي غ ـ ــال ـ ــي ،إن ـ ــه «ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
االشتباكات التي أشعلها مخربون معادون
للثورة ،فقد شخص حياته لألسف» ،مشيرًا
إلــى إصابة  7آخرين من املواطنني «على يد
هذه العناصر» ،حسب قوله .وأضاف غاللي
أن السالح املستخدم كــان من نــوع «شــوزن»
ً
(نـ ــوع م ــن ال ـب ـن ــادق) ،ق ــائ ــا إن «املـنــاهـضــن
للثورة عــادة يستخدمون هــذه األسلحة في
اشتباكات كـهــذه» ،متحدثًا عــن اعتقال عدة
أشـخــاص على خلفية أح ــداث ليل الخميس
في أليغودرز« ،كان من بينهم عناصر أطلقوا
النار باتجاه املواطنني بهدف إيقاع قتلى»،
م ـت ــوع ـدًا ب ـم ـعــاق ـب ـت ـهــم «ب ـش ـك ــل حـ ـ ــازم وف ـقــا
للقانون».
وأفادت وكالة «فارس» اإليرانية بأن عددًا من
سكان املدينة نظموا ،ليل الخميس ،تجمعًا
سلميًا للتضامن مــع سـكــان خــوزسـتــان في
مواجهة أزمة املياه« ،لكن معارضني للثورة
قـ ـ ـ ــادوا ه ـ ــذا ال ـت ـج ـم ــع ن ـح ــو مـ ـس ــار مـنـتـهــك
للحرمات» ،حسب تعبير الوكالة.
وكــانــت هــذه املــرة األولــى التي تتحدث فيها
وس ــائ ــل إعـ ــام إي ــران ـي ــة ع ــن اح ـت ـجــاجــات أو
سقوط ضحايا خــارج خــوزسـتــان ،منذ بدء
أحداث املحافظة ليل  15يوليو.
إل ــى ذلـ ــك ،أظ ـه ــرت مـقــاطــع ف ـيــديــو ،انـتـشــرت
على شبكات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،تنظيم
تجمعات احتجاجية في مدينة شاهني شهر
بـمـحــافـظــة أص ـف ـهــان املـ ـج ــاورة لـخــوزسـتــان
ت ـضــام ـنــا م ــع م ـع ــان ــاة س ـك ــان األخـ ـي ــرة .كما
أكدت األنباء الواردة من خوزستان استمرار
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،لـ ـي ــل الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،فـ ــي م ــدن
ماهشهر واألهواز ودزفول.
ّ
من جهته ،علق املرشد اإليراني األعلى علي
خــامـنـئــي ،أم ــس الـجـمـعــة ،عـلــى احـتـجــاجــات
ً
خوزستان قائال ،بحسب ما نقل التلفزيون

شرق
غرب
مجلس األمن يدين
مواقف أردوغان بشأن
قبرص
واف ــق مجلس األم ــن الــدولــي أمــس
ال ـج ـم ـع ــة ،ع ـل ــى إع ـ ــان ب ــاإلج ـم ــاع
يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي
«عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس نـ ـ ـظ ـ ــام ف ـ ـيـ ــدرالـ ــي
بـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن وم ـ ـن ـ ـط ـ ـق ـ ـتـ ــن م ــع
مـســاواة سياسية» .ودان املجلس
مـ ــواقـ ــف ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،خ ـ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه
قبرص التركية غير املعترف بها
دولـيــا ،الـثــاثــاء املــاضــي ،إذ اعتبر
أن ــه «ال يـمـكــن إحـ ــراز أي ت ـقــدم في
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــن دون ال ـت ـس ـل ـيــم
بـ ــوجـ ــود ش ـع ـب ــن ودول ـ ـ ـتـ ـ ــن» فــي
الجزيرة.
(فرانس برس)
بغداد تريد استمرار
التعاون األمني مع
واشنطن

رام اهلل ـ العربي الجديد

أصيب عشرات الفلسطينيني ،أمس الجمعة ،بجروح وحاالت اختناق بالغاز املسيل
لـلــدمــوع ج ــراء قـمــع ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لـلـمـسـيــرات السلمية األسبوعية
املناهضة لالستيطان ورفـضــا إلقــامــة بــؤر استيطانية فــي أمــاكــن عــدة مــن الضفة
الغربية .واندلعت مواجهات في بلدات بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس شمال
الضفة الغربية ،وفي قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ،فيما
سجل العدد األكبر من اإلصابات على على جبل صبيح في بلدة بيتا ،جنوب نابلس.
ٔ
وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ بالهالل األحمر في نابلس ،احمد جبريل ،في حديث
ّ
مع وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،بأن تسعة مواطنني أصيبوا بالرصاص الحي
في األطــراف السفلية ،بينهم حالة خطرة ،و 33آخــرون بالرصاص املعدني املغلف
بــاملـطــاط ،و 87بـحــاالت اختناق جــراء استنشاقهم الـغــاز املسيل لـلــدمــوع ،وسبعة
بـحــروق مختلفة ،فيما أصيب تسعة آخ ــرون بــرضــوض خــال مطاردتهم مــن قبل
جنود االحـتــال .وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميًا منذ أكثر من شهرين ،ضمن
فعاليات احتجاجية ضد إقامة ٔ
بورة «أفيتار» االستيطانية على قمة جبل صبيح.
وتهدد املستوطنة بقطع تواصل القرية واالستيالء على أراضيها.
ونتيجة الستمرار فعاليات املقاومة الشعبية وصمود األهالي ،غادر املستوطنون في
الثاني من يوليو /تموز بؤرة «أفيتار» ،لكن دون تفكيك املنازل املتنقلة التي نصبوها.

دعوات لسكان خوزستان إلنهاء االحتجاجات (عطا كناري/فرانس برس)

تم تنظيم تجمعات
احتجاجية في محافظتي
لرستان وأصفهان
منظمات حقوقية
تتهم إيران باستخدام غير
قانوني للقوة

اإليراني ،إن «مسألة مياه خوزستان ومشاكل
سكانها تمثل إحدى القالقل املؤملة حقًا هذه
األيــام» ،مشيرًا إلى أن «املواطنني ّ
عبروا عن
غـضـبـهــم ،لـكــن ال ع ـتــاب عـلـيـهــم مـطـلـقــا ،ألن
قضية املياه في تلك الحرارة املرتفعة ليست
قضية صغيرة» .وأكد أن «أهالي خوزستان
أوفياء ومضحون ما كان ينبغي أن يواجهوا
ه ــذه امل ـشــاكــل ،ول ــو كــانــت قــد تـمــت معالجة

م ـش ــاك ــل امل ــواطـ ـن ــن ملـ ــا ك ـ ــان ل ـي ـت ـش ـكــل ه ــذا
الوضع» ،داعيًا الحكومة الحالية والحكومة
املـقـبـلــة إل ــى مـتــابـعــة ح ــل مـشــاكــل املـحــافـظــة
بشكل جاد .كما دعا خامنئي اإليرانيني إلى
«ال ـحــذر مــن م ــؤام ــرات ال ـع ــدو» ،الفـتــا إل ــى أن
«العدو يريد استغالل أي شــيء ضد الثورة
والبالد ومصالح الشعب ،لذلك تجب مراعاة
الحذر لعدم إعطائهم ذرائع».
وم ــع اس ـت ـم ــرار االح ـت ـجــاجــات ف ــي محافظة
خوزستان ،دعا مندوب املحافظة في مجلس
خـبــراء الـقـيــادة رجــل الــديــن محسن حيدري،
ً
أمـ ـ ــس ،إلـ ــى إن ـه ــائ ـه ــا ،ق ــائ ــا إن «اس ـت ـم ــرار
ال ـت ـج ـم ـع ــات ل ـي ــس ل ـص ــال ــح الـ ـشـ ـع ــب ،حـيــث
تستغلها امل ـج ـمــوعــات امل ـش ـكــوك ف ــي أمــرهــا
واألعـ ـ ـ ــداء» .وأضـ ــاف أن «ال ـفــوضــى تتسبب
بـ ــإراقـ ــة دمـ ـ ــاء األب ـ ــري ـ ــاء ودخ ـ ـ ــول املـسـلـحــن
االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن وامل ـ ـنـ ــاف ـ ـقـ ــن ،ويـ ـ ــرتـ ـ ــد ذل ــك
سـلـبــا عـلــى امل ــواط ـن ــن ،وف ــي ه ــذه ال ـظ ــروف،
فالتجمعات لــن تحل مشاكلهم ،بــل تزيدها
تعقيدًا» ،حسب تعبيره.
مــن جـهـتــه ،أعـلــن ال ـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي،
ّ
أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن ق ــوات ــه ض ـب ـطــت شـحـنــة
أسلحة دخلت البالد من حدودها بالشمال

ّ
الغربي ،مشيرًا إلى أن «األشرار ومجموعات
مناهضة للثورة كانت تعتزم استخدام هذه
األسـلـحــة لتنفيذ عمليات تـخــريـبـيــة» ،وفــق
قوله.
فــي األث ـن ــاء ،وفـيـمــا تـشـيــر األن ـب ــاء الرسمية
ف ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران إل ـ ــى م ـق ـت ــل  5أشـ ـ ـخ ـ ــاص خ ــال
االحتجاجات األخيرة ،من بينهم أحد أفراد
الـشــرطــة ،تحدثت منظمة «العفو الــدولـيــة»،
أمـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،عـ ــن م ـق ـت ــل مـ ــا ال ي ـق ــل عــن
ثمانية متظاهرين ومــارة ،متهمة السلطات
اإليــرانـيــة باستخدام «الــذخـيــرة الحية لقمع
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات» ،م ــع حــدي ـث ـهــا ع ــن إص ــاب ــة
واعتقال العشرات.
وقــالــت املـنـظـمــة ،فــي ب ـيــان ،إن «قـ ــوات األمــن
اإلي ــران ـي ــة اس ـت ـخــدمــت بـشـكــل غ ـيــر قــانــونــي
الـ ـق ــوة ،ب ـمــا يـشـمــل إطـ ــاق ال ــذخ ـي ــرة الـحـيــة
وخ ـ ــرط ـ ــوش ال ـ ـص ـ ـيـ ــد ،لـ ـسـ ـح ــق تـ ـظ ــاه ــرات
س ـل ـم ـي ــة ف ـ ــي غ ــالـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــا» .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن
ً
تحليال لتسجيالت مـصــورة لالحتجاجات
ورواي ــات شـهــود عـيــان «يشير إلــى أن قــوات
األم ـ ــن اس ـت ـخ ــدم ــت أس ـل ـح ــة أوتــومــات ـي ـك ـيــة
فـتــاكــة وب ـن ــادق تـسـتـخــدم ذخ ـيــرة عشوائية
بطبيعتها ،والغاز املسيل للدموع».

كــذلــك ،قــالــت نــائـبــة مــديــرة املـنـظـمــة لـشــؤون
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا دي ــان ــا
ال ـ ـط ـ ـحـ ــاوي فـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« :ل ـ ـ ــدى ال ـس ـل ـط ــات
اإليــران ـيــة سـجــل م ــروع فــي اس ـت ـخــدام الـقــوة
املـمـيـتــة غـيــر امل ـشــروعــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن ما
يـجــري فــي خــوزسـتــان يــذكــر بــاألحــداث التي
وق ـعــت خ ــال احـتـجــاجــات عـلــى رف ــع أسـعــار
البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني .2019
من جهتها ،اتهمت منظمة «هيومن رايتس
ووتـ ــش» ،فــي بـيــان أول مــن أم ــس الخميس،
السلطات اإليرانية بأنها استخدمت «القوة
املـ ـف ــرط ــة» ض ــد امل ـح ـت ـجــن ف ــي خ ــوزس ـت ــان،
م ـطــال ـبــة إي ــاه ــا بـ ــإجـ ــراء ت ـح ـق ـي ـقــات تـتـمـتــع
بالشفافية بشأن ثالث حاالت وفاة على األقل
وقعت بني املتظاهرين ،ومحاسبة املسؤولني
عنها .وقالت الباحثة في شــؤون إيــران لدى
امل ـن ـظ ـمــة ،ت ـ ــارا س ـب ـهــري فـ ــر ،إن «ال ـس ـل ـطــات
اإليرانية لديها سجل مقلق للغاية من الرد
بــالــرصــاص على متظاهرين مستائني إزاء
ت ـفــاقــم ال ـص ـع ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة وت ــده ــور
ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة» .كــذلــك ،لفتت «هيومن
راي ـت ــس ووتـ ــش» إل ــى أن ت ـقــاريــر وردت عن
انقطاع اإلنترنت في املنطقة.

وزارة الداخلية الليبية تحقق
في اشتباكات طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،في بيان أمس الجمعة،
أنها فتحت تحقيقًا بخصوص أحداث أول من أمس الخميس في العاصمة الليبية
طرابلس ،وما تخللها من اشتباكات بني دوريات تابعة لجهاز دعم االستقرار وجهاز
الردع ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة املعروف باسمُ «قوة الردع» والذي يتخذ
من قاعدة معيتيقة مقرًا له ،مشيرة إلى أن االشتباك قد فض ،وما زالت التحقيقات
مستمرة حول مجريات هذه األحــداث لضمان عدم تكرارها .في هذه األثناء ،أعلن
املجلس األعلى للدولة الليبي ،أمس الجمعة ،رفض أي «تصرف أحــادي» في إقرار
ال ـقــانــون املـنـظــم لــانـتـخــابــات امل ـق ــررة فــي ديـسـمـبــر/كــانــون األول املـقـبــل .وأوض ــح
املجلس ،في بيان ،أن «إقــرار قانون االنتخابات العامة هو من اختصاص مجلس
النواب واملجلس األعلى للدولة ،وأن أي تصرف أحادي من الجهتني يعتبر مرفوضًا
طبقًا لنصوص اإلع ــان الــدس ـتــوري» .فــي هــذه األث ـنــاء كــانــت الـتـطــورات فــي ليبيا
محور االتصال الهاتفي بني وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة واملبعوث
األممي إلى ليبيا ،يان كوبيتش .وذكرت وكالة األنباء الجزائرية ،أمس الجمعة ،أن
لعمامرة جدد لكوبيتش دعم بالده لجهود األمم املتحدة واستعدادها التام ملواكبة
وإنجاح مشروع املصالحة الوطنية بالتعاون مع االتحاد األفريقي.
(العربي الجديد ،األناضول ،قنا)

فضيحة «بيغاسوس»« :أن أس أو» تتهرب من المسؤولية
تحاول شركة «أن أس أو»
اإلسرائيلية ،التهرب من
فضيحة انكشاف دورها
في واحدة من أكبر
عمليات التجسس على
السياسيين والحقوقيين
والصحافيين ،مركزة في
المقابل على الترويج
لمزاعم كاذبة
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الرباط ،الجزائر ـ العربي الجديد

التجسس طاول ماكرون وفريقه السياسي (لودوفيك مارين/فرانس برس)
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ً
حـ ـم ــل أم ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ف ـ ـصـ ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا مــن
تــداع ـيــات فضيحة الـتـجـســس الـعــاملـيــة عبر
بــرنــامــج «بـيـغــاســوس» الـتــابــع لـشــركــة «أس
أن أو» اإلســرائـيـلـيــة ،وســط انـهـمــاك الشركة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـع ـن ـيــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة تـبــرئــة
نـفـسـهــا ،وال ـت ـه ــرب م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ،ومـعـهــا
م ـحــاولــة إن ـق ــاذ إس ــرائ ـي ــل م ــن ال ــورط ــة الـتــي
وضعتها فيها الفضيحة .وبالتزامن ،كشفت
صحيفة «لــو مــونــد» الفرنسية ،الـتــي كانت
أحــد ناشري التحقيق عن عملية التجسس
ال ــذي أدارت ــه منظمة «قـصــص مـحـظــورة» أو
« »Forbidden Storiesواملختبر التقني ملنظمة
«العفو الدولية ،في عددها الذي صدر مساء
أول من أمس الخميس ،عن مزيد من تفاصيل
عـمـلـيــة الـتـجـســس ،وخ ـصــوصــا بـمــا يتعلق
بالفريق السياسي في باريس ،وعلى رأسه

الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراؤه .ويأتي
ذلــك فيما اعـتـبــرت األمـيـنــة الـعــامــة لـ«العفو
الدولية» ،أنياس كاالمار ،أمس ،أن «برنامج
أس أن أو للتجسس هــو ســاح للحكومات
القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحافيني
ومـهــاجـمــة الـنــاشـطــن وس ـحــق امل ـعــارضــة»،
وذل ــك إث ــر نـفــي الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات أيضًا
ل ـل ـت ـه ـمــة امل ــوجـ ـه ــة إلـ ـيـ ـه ــا بـ ــاالن ـ ـخـ ــراط فــي
التجسس عبر البرنامج اإلسرائيلي.
وسعى مدير شركة «أن أس أو» اإلسرائيلية،
شــالـيــف حــولـيــو ،فــي مقابلة مــوسـعــة لــه مع
امل ـل ـح ــق األسـ ـب ــوع ــي ل ـص ـح ـي ـفــة «ي ـس ــرائ ـي ــل
هيوم» ،نشرت أمس الجمعة ،لتبرئة الشركة
مـ ــن ال ـت ـه ــم امل ــوجـ ـه ــة إل ـي ـه ــا ب ـب ـيــع خ ــدم ــات
ال ـب ــرن ــام ــج لـ ـ ــدول خ ــرق ــت حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
وراقـ ـب ــت ن ـش ــاط ــات ن ـحــو  50ألـ ــف ش ـخــص،
مستخدمًا ّ
شماعة «مكافحة اإلرهــاب» ،على
غ ــرار حكومة دول ــة االح ـتــال .وزع ــم شاليف
أن ش ــرك ـت ــه ت ـق ــوم ب ـف ـحــص ن ـش ــاط ال ــزب ــائ ــن
الذين يشترون خدماتها ،وأنها قــادرة على
متابعة كيفية استخدام برامج الشركة التي
ُ
ادعــى أنها طــورت لغرض مكافحة اإلرهــاب.
وق ــال حوليو إن مــا يـحــدث ،مــن العمل على
التحقيق لكشف هذه الفضيحة ،هو جزء من
معركة كبيرة تستهدف شــركــات «السايبر»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـمــومــا ،وإن م ــا ي ـحــدث يـبــدو
وكأنه مدبر «من جهة ما» ،ال سيما مع إقحام
مجموعة من املؤسسات الصحافية الكبيرة
و«العفو الدولية» في املسألة .ولــدى سؤاله
ع ــن هــويــة ه ــذه ال ـج ـهــة ،ب ــرأي ــه ،ق ــال «أعـتـقــد
أننا سنجد قطر أو حركة املقاطعة الدولية
(وس ـح ــب االس ـت ـث ـم ــارات وفـ ــرض الـعـقــوبــات
على إسرائيل  -بي دي أس) ،أو نجد االثنتني
معًا» .وزعم مدير «أن أس أو» كذلك ،أن شركته
لم تراقب ولم تتابع  50ألف هدف وأنها تملك
 45زبونًا ،يحق لكل منهم مراقبة لغاية مائة

ه ــدف ف ـقــط ،مــدعـيــا أن ال ـشــركــة رف ـضــت بيع
خدماتها لنحو  90دولة.
فــي املـقــابــل ،اعتبر تقرير لتسفي برئيل في
صحيفة «هآرتس» ،أن برنامج «بيغاسوس»
ال ــذي تــم بيعه لـعــدد مــن ال ــدول العربية ،من
بـيـنـهــا ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات واملـ ـغ ــرب ،هو
فــي واقــع الـحــال «أذن إسرائيلية فــي قصور
الـ ـ ـع ـ ــرب» .واسـ ـت ــذك ــر ب ــرئ ـي ــل ك ـي ــف أن اس ــم
ال ـشــركــة ارت ـف ــع ق ـبــل ث ــاث س ـن ــوات م ــع قتل
اإلع ــام ــي ال ـس ـع ــودي ج ـمــال خــاشـقـجــي في
قنصلية ب ــاده فــي إسـطـنـبــول .وعـلــى الرغم
مــن نفي شاليف حوليو أن تـكــون هـنــاك أي
عالقة لشركته بجريمة القتل ،إال أن تحقيقًا
لـصـحـيـفــة «ذا غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة كــان
بـ ّـن أنــه تم اخـتــراق هاتف زوجــة خاشقجي،
حـ ـن ــان الـ ـعـ ـط ــار ،ب ـب ــرن ــام ــج «ب ـي ـغ ــاس ــوس»
قـبــل أشـهــر مــن اغـتـيــالــه .كـمــا ورد فــي قائمة
األسماء املستهدفة ،رقمان يعودان المرأتني
من أقرباء خاشقجي .وفي عام  ،2019ارتبط
اسم الشركة اإلسرائيلية بقضية منع األميرة
لطيفة بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم (وهــي
ابنة حاكم إمارة دبي) من الهرب عبر البحر
إلى الهند.
وأشـ ـ ــار بــرئ ـيــل إلـ ــى ح ــال ــة املـ ـغ ــرب وم ـســألــة
مــراقـبــة هــاتــف الــرئـيــس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،مـشـيـرًا إل ــى أن املـفــارقــة أن العاهل
املـغــربــي محمد ال ـس ــادس ،مــراقــب أيـضــا من
قبل عناصر فــي الجيش املـغــربــي ،بواسطة
ال ـب ــرن ــام ــج ذاتـ ـ ــه ،وك ــذل ــك الـ ـح ــال م ــع رئـيــس
الـحـكــومــة سـعــد الــديــن الـعـثـمــانــي .وت ـســاءل:
ً
«هــل يتم نقل هــذه املعلومات مثال للجانب
اإلسرائيلي أيضًا؟» .واعتبر أن كل املعلومات
الـتــي جمعتها الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات ،ســواء
عــن خ ـصــوم فــي ال ــداخ ــل أو عــن دول عربية
أخــرى ،ملحاولة معرفة مواقفها في القضايا
ّ
اإلقليمية املـهـمــة للبلدين« ،م ــوج ــودة كلها

«زبائن» تل أبيب

ذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية أمس الجمعة ،أن أكثر من  200رقم
هاتف في جمهورية توغو ،في غرب أفريقيا ،ظهرت كأحد األهداف
المحتملة ،لــبــرنــامــج التجسس
وشددت
اإلسرائيلي «بيغاسوس».
ّ
الصحيفة ،على أن هذا البلد ،هو
أحد البلدان األفريقية ،األكثر قربًا
إلسرائيل ،وأن التحقيق أظهر أن
الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي
(الـــصـــورة) ،نجل زعــيــم االنــقــاب
غناسينغبي إياديما ،المقرب من
تــل أبــيــب ،كـــان هــدفــه مراقبة
المعارضين له كـ«المجرمين».

عمليًا في خزنة شركة خاصة إسرائيلية».
فــي هــذه األثـنــاء ،انضمت الجزائر أمــس إلى
قــائـمــة ال ــدول الـتــي نـفــت أن تـكــون اقـتـنــت أو
استخدمت برنامج بيغاسوس .وأكــد بيان
للسفارة الجزائرية في باريس ،أن «الجزائر
لــم تـقــن ول ــم تستعمل الـبــرنــامــج ،وال حتى
تعاونت مــع أي جهة فيما يتعلق بجوانب
التجسس».
وجــاء النفي الـجــزائــري ردًا على مــا ورد في
م ـق ــال مل ـن ـظ ـمــة م ــراسـ ـل ــون ب ــا ح ـ ـ ــدود ،نـشــر
بموقعها الرسمي االثنني املاضي ،لجهة أن
الـجــزائــر مــن بــن ال ــدول الـتــي اقتنت تطبيق
ب ـي ـغ ــاس ــوس ،ووص ـ ــف ب ـي ــان ال ـس ـف ــارة هــذه
املعلومات بــ«الـكــاذبــة» .وفــي السياق نفسه

رف ــع الـسـفـيــر ال ـج ــزائ ــري ف ــي فــرن ـســا محمد
عـنـتــر داوود دعـ ــوى قـضــائـيــة ض ــد منظمة
مراسلون بال حدود.
ويأتي ذلك في وقت أعربت وزارة الخارجية
الجزائرية أول من أمــس عن «القلق العميق
بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الــدول،
وع ـل ــى وج ــه ال ـخ ـص ــوص امل ـم ـل ـكــة امل ـغــرب ـيــة،
ّ
التجسس
باستخدام واسع النطاق لبرنامج
املسمى بيغاسوس ّ
ّ
ضد مسؤولني ومواطنني
ّ
ّ
جــزائــريــن» .وش ــدد الـبـيــان على أن الجزائر
ُ
«تدين ّ
بشدة هذا االعتداء املمنهج واملرفوض
عـلــى حـقــوق اإلن ـســان وال ـحــريــات األســاسـيــة
ّ
الــذي ُيشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبادئ
واألسس التي تحكم العالقات الدولية».

وب ــال ـت ــزام ــن ،أمـ ــرت ن ـيــابــة ال ـج ـم ـهــوريــة لــدى
مـحـكـمــة س ـي ــدي أم ـح ـمــد ال ـج ــزائ ــري ــة ،بفتح
تحقيق ابتدائي باملسألة ،بحسب ما أفاد بيان
للنيابة العامة لــدى مجلس قضاء الجزائر.
وأدرجت صحيفة «لوموند» الفرنسية ،أخيرًا،
اس ــم ال ـجــزائــر ف ــي الئ ـحــة الـ ــدول املـسـتـهــدفــة.
وأكـ ــدت «لــومــونــد» آالف ــا مــن أرقـ ــام الـهــواتــف
ال ـج ــزائ ــري ــة ،ي ـع ــود بـعـضـهــا إلـ ــى مـســؤولــن
سياسيني وعسكريني كبار ،قد ُح ـ ّـددت على
أنـهــا أه ــداف محتملة لــ«بـيـغــاســوس» .وكــان
املغرب قد ّ
رد على ما ورد في التحقيق ،الذي
اتهمه باملشاركة في عملية التجسس ،قد قرر
رفــع دعــوى قضائية أمــام املحكمة الجنائية
في باريس ّ
ضد «قصص محظورة» و«العفو
الدولية» بتهمة التشهير.
وفــي السياق ،قــال وزيــر الخارجية املغربي،
نــاصــر بــوري ـطــة ،أم ــس الـجـمـعــة ،فــي مقابلة
أجــراهــا مــع مجلة «جــون أفــريــك» الفرنسية،
وأوردتـ ـه ــا وك ــال ــة األن ـب ــاء امل ـغــرب ـيــة ،إن «كــل
شخص أو هيئة وجهت اتـهــامــات للمغرب،
عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها
الكاذب أمام القضاء  ...دور العدالة هو التحقق
من االتهامات وفــق األدلــة املــاديــة» .وأضــاف:
«املـغــرب نجح فــي أن يصبح حليفا موثوقًا
لــدى شركائه ،بفضل الفعالية املعترف بها
عامليا ألجهزته األمنية ،خصوصًا في الحرب
الدولية ضد اإلرهاب».
وانضمت اإلمارات ،ليل الخميس  -الجمعة،
إلــى الئحة الــدول التي نفت التهم املوجهة
إليها بالتجسس ،وذلك بعد نفي السعودية.
وقــال بيان صــادر عن الخارجية اإلماراتية
إن «املـ ــزاعـ ــم ال ـت ــي ت ــدع ــي أن اإلمـ ـ ـ ــارات من
بني عدد من الدول املزعوم اتهامها بمراقبة
واستهداف الصحافيني واألفراد ،ال تستند
إلى أدلة» ،مضيفة أن هذه االتهامات «كاذبة
بشكل قاطع».

قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـع ــراق ــي
فـ ـ ـ ــؤاد حـ ـس ــن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
الجمعة ،إن العراق يسعى ملواصلة
ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي مع
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،وي ـ ـحـ ــرص
ع ـل ــى دي ـم ــوم ــة ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة
الـتــي تـقــودهــا واشـنـطــن مــن خــال
التحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب.
وأك ـ ـ ــد حـ ـس ــن فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه عـلــى
هامش انطالق اجتماعات الجولة
الرابعة مــن الـحــوار االستراتيجي
بني العراق وأميركا في واشنطن،
التزام بالده بحماية أفراد البعثات
الدبلوماسية ومـقــارهــا والقواعد
العسكرية الـتــي تستضيف قــوات
التحالف.
(العربي الجديد)

بينت وبن زايد يتفقان
على لقاء قريب
ق ــال مــوقــع «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،إن
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ن ـف ـتــالــي ب ـي ـنــت ه ــات ــف ولـ ــي عـهــد
أبوظبي محمد بــن زاي ــد ،وق ـ ّـدم له
التهنئة بمناسبة عيد األضـحــى.
وأضــاف املوقع أن بينت وبن زايد
اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما،
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـك ــوم ــة
االح ـ ـتـ ــال أك ـ ــد أه ـم ـي ــة ال ـع ــاق ــات
االسـتــراتـيـجـيــة مــع اإلمـ ــارات التي
ّ
تتجلى في مجاالت عدة.
(العربي الجديد)
قصف تركي لمواقع
النظام السوري في
إدلب
قـ ـصـ ـف ــت الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة أمـ ــس
الجمعة مواقع تابعة لقوات النظام
ال ـســوري فــي ري ــف إدل ــب الجنوبي،
بشمال غربي سورية .وذكر الناشط
محمد املصطفى ،أن القوات التركية
أطلقت فجر أمــس عـشــرات القذائف
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام فــي
مــديـنــة م ـعــرة الـنـعـمــان ومحيطها،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع قـ ـص ــف م ـك ـث ــف مــن
جانب فصائل املعارضة على مواقع
لقوات النظام في جبل الــزاويــة .من
جانبها ،قصفت قوات النظام قريتي
معربليت وكنصفرة جنوبي إدلب.
(العربي الجديد)
شي جين بينغ يزور التيبت

زار الرئيس الصيني شي جني بينغ
(ال ـص ــورة) ،يــوم األرب ـعــاء املــاضــي،
إقـ ـلـ ـي ــم الـ ـتـ ـيـ ـب ــت ،وف ـ ـ ــق م ـ ــا ك ـشــف
اإلع ـ ـ ــام ال ــرس ـم ــي أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
في أول رحلة رئاسية إلى املنطقة
ذات الـحـســاسـيــة الـسـيــاسـيــة منذ
أكـثــر مــن ثــاثــة ع ـقــود .وظـهــر جني
بينغ ،في مشاهد بثها التلفزيون
الــرسـمــي يحيي جمعًا يــرتــدي زيًا
ّ
ويلوح باألعالم الصينية.
تقليديًا
والتقى جني بينغ ،وفق التلفزيون
الرسمي ،عددًا من السكان املحليني
وتـحــدث أم ــام قصر بــوتــاال ،املنزل
السابق للداالي الما املنفي.
(فرانس برس)
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خاص

بدأت دوائر اقتصادية
وال سيما عمالق
المنتجات البترولية
اإليطالية ،شركة
«إيني» ،بوساطة بين
السلطات في مصر
والحكومة اإليطالية،
لحل قضية مقتل
الطالب اإليطالي
جوليو ريجيني،
ومنع توجيه اتهام
للدولة المصرية أو
وزارة الداخلية فيها
في القضية

قضية ريجيني
خالف
داخلي
يسعى النواب
المعارضون في إيطاليا
إلى منح سلطة تفسير
القانون المحلي رقم
 185الذي يمنع توريد
األسلحة إلى الدول التي
تنتهك حقوق اإلنسان
للقضاء ،خالفًا لتمسك
الحكومة ّ
بأن القانون
يفوض مجلس الوزراء
في تحديد مدى التزام
الدولة المشترية بحقوق
اإلنسان وارتكابها
لمخالفات.

وقفة في روما للمطالبة بوقف بيع األسلحة لمصر (ستيفانو مونتيسي ـ كوربيس)Getty/

وساطات
بحثًا عن حل وسط
القاهرة ـ العربي الجديد

قــالــت مـصــادر دبلوماسية مصرية
ّ
إن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة بـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـ ــدوائ ـ ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـه ــا فــي
إيطاليا ،تسعى حاليًا إلى إفشال حملة كبيرة
تقف وراء ه ــا أح ــزاب الــوســط واليسار وعلى
رأسها «رابطة الخمسة نجوم» بزعامة وزير
الخارجية لويجي دي مايو ،لعرقلة التنسيق
املـتـفــق عـلـيــه سـلـفــا بــن مـصــر وإي ـطــال ـيــا في
ملف الـتـعــاون الـعـسـكــري ،وبــاألخــص صفقة
التسليح القياسية التي أبرمت مطلع العام
اإلجمالية 11
املاضي ،والتي قد تبلغ قيمتها
ّ
مليار يــورو (نحو  13مليار دوالر) .ومثلت
ال ـفــرقــاط ـتــان ال ـب ـحــري ـتــان م ــن طـ ــراز «ف ــري ــم»،
ّ
اللتان كانت تسلمتهما مصر ،املرحلة األولى
من هذه الصفقة ،ومازالت هناك مراحل أخرى
تـتـضـمــن ت ــوري ــد ط ــائ ــرات مــروح ـيــة وأنـظـمــة
دفاع جوي ورادارات وصواريخ وقطع بحرية.
وكشفت املـصــادر ،في تصريحات لـ«العربي

الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن ان ـ ـخـ ــراط عـ ـم ــاق امل ـن ـت ـجــات
الـبـتــرولـيــة اإلي ـطــال ـيــة ،شــركــة «إيـ ـن ــي» ،الـتــي
ت ـس ـعــى ل ـتــوس ـيــع أع ـمــال ـهــا ف ــي م ـصــر خــال
ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة ،لـيــس فـقــط عـلــى مستوى
االس ـت ـك ـشــاف ف ــي ال ـح ـقــول ال ـج ــدي ــدة لـلـغــاز،
بل أيضًا على مستوى بيع املــواد البترولية
والغاز بالتجزئة داخــل السوق املصرية ،في
وساطة بني السلطات في القاهرة والحكومة
اإلي ـط ــال ـي ــة ،لـلـبـحــث ع ــن ح ــل وسـ ــط لتقليل
األض ـ ــرار الـنــاشـئــة عــن قـضـيــة مـقـتــل جوليو
ريجيني ،وعدم تفاقمها .وكذلك منع توجيه
أصــابــع االت ـه ــام رسـمـيــا ل ـلــدولــة امل ـصــريــة أو
وزارة الداخلية فيها ،بعد البدء في أكتوبر/
تشرين األول املـقـبــل ،فــي املحاكمة الغيابية
ل ـل ـض ـبــاط األربـ ـع ــة امل ـت ـه ـمــن بــال ـض ـلــوع في
مــراق ـبــة ريـجـيـنــي وخ ـط ـفــه وت ـعــذي ـبــه وقـتـلــه
مطلع عام .2016
وتـ ـ ـ ـ ــدور ه ـ ــذه املـ ـب ــاحـ ـث ــات ح ـ ــول م ـح ــوري ــن
رئيسني؛ أولهما تقديم رواية مصرية معقولة
وذات م ـص ــداق ـي ــة ت ـح ـ ّـم ــل األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة

م ـســؤول ـيــة ال ـجــري ـمــة ولـ ــو م ــن دون تــوجـيــه
االت ـه ــام ألش ـخ ــاص بـعـيـنـهــم ،نـظـيــر التعهد
ب ـعــدم تـحــريــك الـقـضـيــة جـنــائـيــا ضــد الــدولــة
املصرية .أما املحور الثاني ،فيتعلق بإحراز
ت ـق ــدم م ـل ـم ــوس ف ــي م ـج ــال ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
فــي مـصــر بـمــا فــي ذل ــك اإلفـ ــراج عــن الـنــاشــط
ال ـح ـق ــوق ــي والـ ـط ــال ــب ب ــات ــري ــك زك ـ ــي (ط ــال ــب
دراس ــات عليا بجامعة بولونيا في إيطاليا
أوقف في فبراير/شباط  ،)2020أو تمكينه من
الحصول على الجنسية اإليطالية ومغادرة
األراضي املصرية.
ونظرًا الحتمال استخدام حالة باتريك زكي
ف ــي ت ـســويــة امل ـل ــف اإلش ـك ــال ــي م ــع إي ـطــال ـيــا،
فالرأي مستقر حاليًا في مصر على استمرار
حبسه لحني حلحلة املوقف ،وذلك على الرغم
مــن قـضــائــه أكـثــر مــن ع ــام ونـصــف ال ـعــام في
السجن من دون محاكمة.
ّ
وذكرت املصادر أن سفارتي البلدين لدى كل
عاصمة تشاركان في هذه املباحثات املمتدة
م ـنــذ زي ـ ــارة الـسـفـيــر اإلي ـط ــال ــي ف ــي ال ـقــاهــرة،
جامباولو كانتيني ،للنائب الـعــام املصري
حمادة الصاوي الشهر املاضي.
وبالتوازي مع ذلك النشاط ،تبحث الرئاسة
املصرية بشكل دقيق ،مدى االحتياج إلصدار
تـعــديــل لـقــانــون املحكمة الــدسـتــوريــة العليا

مباحثات لتقديم رواية
بشأن مسؤولية األجهزة
األمنية المصرية
المحاكمة
الغيابية للضباط األربعة
تبدأ في أكتوبر

ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي سـيـمـكـنـهــا م ــن وقـ ــف تنفيذ
األح ـ ـكـ ــام وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـ ـصـ ــادرة م ــن مـحــاكــم
وم ـن ـظ ـم ــات وهـ ـيـ ـئ ــات دول ـ ـيـ ــة ذات طـبـيـعــة
سـيــاسـيــة أو قـضــائـيــة ف ــي مــواج ـهــة ال ــدول ــة
املصرية ،أو التي ترتئي السلطة الحاكمة في
مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات
املحلية ،والتي ترتبط بشكل كبير بتطورات
قضية ريجيني.
ّ
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن وزارت ـ ــي الـخــارجـيــة
والـعــدل املصريتني شكلتا لجنة استشارية
م ــن خ ـب ــراء قــانــونـيــن عــامـلــن ف ــي الـحـكــومــة
والقطاع الخاص ،لدراسة التعامل مع ُقضية
ريـجـيـنــي ف ــي مــرحـلــة امل ـحــاك ـمــة .وق ــد قــدمــت
ن ـصــائــح ب ـت ـجــاهــل امل ـحــاك ـمــة ت ـمــامــا ووق ــف
التمثيل القانوني للمتهمني من قبل محامني
إيـطــالـيــن ،ب ـهــدف زعــزعــة شــرعـيــة املحاكمة
وضمان عدم نهائية الحكم أيًا كانت نتيجته.
ف ــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك رأي آخ ــر ي ـ ّ
ـؤي ــد التمثيل
الـقــانــونــي الـكــامــل للمتهمني للسيطرة على
مجريات املحاكمة ومنع تحولها إلى مساءلة
ل ـل ـن ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري ب ـ ــأي شـ ـك ــل ،أو إع ــادت ـه ــا
لـلـتـحـقـيــق ،وب ــال ـت ــال ــي ،االك ـت ـف ــاء ب ـمــا حــدث
ومحاولة غلق القضية عند املستوى الفردي.
ع ـل ـمــا أن ال ـض ـب ــاط األربـ ـع ــة امل ـت ـه ـمــن بـقـتــل
ريجيني هم اللواء طارق صابر ،والعقيد آسر
كمال ،والعقيد هشام حلمي ،واملقدم مجدي
عبدالعال شريف .وبحسب القانون اإليطالي،
يمكنهم جميعًا مخاطبة االدعــاء العام لنفي
الــوقــائــع ،كما يمكنهم املطالبة باملثول أمــام
االدعاء لإلدالء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر ،أصبح حاليًا مساعد وزير
الداخلية لألحوال املدنية ،وكان خالل الواقعة
يعمل مــديــر قـطــاع فــي جـهــاز األم ــن الــوطـنــي،
وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني
بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة
الجائلني ،محمد عبد الله ،بمناسبة بحثه عن
النقابات املستقلة في مصر.
واش ـت ــرت مـصــر مــن إيـطــالـيــا أسـلـحــة بمبلغ
مليار و 944مليون يورو منذ مقتل ريجيني
مطلع عــام  ،2016منها  991مليونا فــي عام
 ،2020وه ــو الــرقــم ال ــذي يعتبر األض ـخــم في
ت ــاري ــخ ال ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـكــريــة ب ــن ال ـب ـلــديــن.
وف ــي ع ــام  ،2019أن ـف ـقــت م ـصــر  870مـلـيــون
ي ــورو عـلــى ش ــراء األس ـل ـحــة اإلي ـطــال ـيــة .وفــي
عــام  ،2018كــانــت قيمة الصفقات  69مليون
يــورو فقط ،وكــان هذا في وقته رقمًا قياسيًا
يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر
نظير األسلحة اإليطالية في عام واحــد على
اإلطالق ،وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها
من األسلحة والذخيرة في جميع األعوام من
 2013إلــى  .2017وفــي يـنــايــر/كــانــون الثاني
املاضي ،أشعرت السفارة املصرية في روما،
القاهرة ،بشأن وجوب بدء تحركات سياسية
واستخباراتية واقتصادية عالية املستوى
وسريعة ،بعد رصدها تصاعدًا في الخطاب
النيابي والسياسي واإلعالمي املعارض في
إي ـطــال ـيــا ،وال ـس ــاع ــي إلل ـح ــاق م ـصــر ب ـكــل من
الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،فــي تطبيق الـقــانــون
املحلي رقم  185لسنة  1990الذي يمنع توريد
األس ـل ـحــة إيـطــالـيــة الـصـنــع إل ــى الـ ــدول الـتــي
تنتهك حقوق اإلنسان.
ويتهم هذا الحراك النيابي مصر بأنها دولة
قمعية تــرتـكــب جــرائــم ضــد حـقــوق اإلن ـســان،
وبعضها ضد مواطنني أوروبيني وإيطاليني،
وتحديدًا ريجيني الذي تخفي مصر حقيقة
م ــا ج ــرى ل ــه ،وتـمـتـنــع ع ــن ت ـقــديــم امل ـســاعــدة
ً
الكافية للقضاء اإليطالي في قضيته ،وصوال
إل ــى امـتـنــاعـهــا عــن تسليم املـتـهـمــن األربـعــة
ال ــذي ــن ت ـحــوم حــولـهــم الـشـبـهــات ف ــي جريمة
خطفه وتعذيبه حتى املوت.
ويـتـهــم نـ ــواب إي ـطــال ـيــون م ـع ــارض ــون ،مصر
بأنها متورطة بشكل غير مباشر فــي حرب
ال ـي ـم ــن ،م ــن خـ ــال تـحــالـفـهــا م ــع ال ـس ـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ــارات ،إذ ي ـطــرح هـ ــؤالء فــرض ـيــات غير
ّ
مدعومة بدالئل حتى اآلن ،عن أن مصر تؤجر
أو ت ـب ـيــع ب ـعــض األس ـل ـح ــة األوروب ـ ـيـ ــة الـتــي
اشترتها في اآلونة األخيرة.

رصد

ٍ
تصد حزبي لدعوات مجهولة لـ«انتفاضة ثانية»
تونس:
ّ
حذرت أحزاب تونسية
عدة أخيرًا ،من االنخراط
في دعوة مجهولة
المصدر عبر وسائل
التواصل ،لـ«انتفاضة ثانية»
في البالد يوم غد األحد
تونس ـ بسمة بركات

أثـ ــارت دعـ ــوات ان ـت ـشــرت أخ ـي ـرًا عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي في تونس ،للخروج في
تظاهرات احتجاجية يوم  25يوليو /تموز
الحالي (غدًا األحــد) ،وهو التاريخ املصادف
لذكرى االحتفال بعيد الجمهورية ،من دون
أن تتبنى أي جـهــة سـيــاسـيــة مـعـلــومــة هــذه
الدعوات ،الريبة من قبل أحزاب تونسية عدة.
ودعــت هــذه األح ــزاب إلــى عــدم االن ـخــراط في
هذه الدعوات التي وضعها بعضهم في إطار
حملة لالنقالب على الدستور واملؤسسات.
وك ــان ــت ف ـعــال ـيــات تـطـلــق ع ـلــى نـفـسـهــا اســم
«املجلس األعلى للشباب» ،طالبت قبل أيام،
بــالـخــروج غ ـدًا األح ــد إلــى ال ـشــارع ،فــي إطــار
م ــا وص ـف ـتــه ب ــ«ان ـت ـف ــاض ــة ث ــان ـي ــة» ،مـحـمـلــة
الـسـلـطــة واألح ـ ـ ــزاب م ـســؤول ـيــة األزم ـ ــة الـتــي
تعيشها ال ـبــاد .ودع ــا ه ــؤالء فــي بـيــان لهم
على مواقع التواصل االجتماعي ،إلى اعتقال
أغ ـلــب الـسـيــاسـيــن وامل ـس ـت ـشــاريــن ورؤسـ ــاء

الـحـكــومــات والـ ــوزراء وال ـنــواب واملعتمدين،
وإلى حل جميع األحزاب.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ذل ــك ،أك ــد ال ـق ـيــادي فــي حــركــة
«الـنـهـضــة» ،وزي ــر الـخــارجـيــة األس ـبــق ،رفيق
عبد السالم ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن «الــدعــوة النتفاضة ثانية يــوم  25يوليو
مـشـبــوهــة وم ـحــاولــة لــاسـتـثـمــار ف ــي األزم ــة
الصحية التي تمر بها تونس» .وأوضــح أنه
«بــدأت تظهر بعض األسماء التي تقف وراء
مثل هذه الدعوات ،من بينها األميرال املتقاعد
كمال العكروت ،الذي دعا رئيس الجمهورية
ّ
سعيد) إلــى تفعيل الفصل ( 80يتيح
(قيس
لــه اتـخــاذ أي تــدابـيــر يــراهــا مـنــاسـبــة)» وهي
م ـحــاوالت السـتـغــال األزم ــة .كما ســانــد هذه
ال ــدع ــوات الـنــائــب امل ـع ــارض مـنـجــي الــرحــوي
وبعض العناصر من حركة الشعب».
وقال عبد السالم إن «هذه الدعوات ليس لها
أي أف ــق ،فــالـتــونـسـيــون مـهـمــا كــانــت طبيعة
املرحلة يدركون أن البالد تحتاج إلى تظافر
الـجـهــود وإل ــى الـتـضــامــن» .والح ــظ املتحدث
أن «هــذه الدعوات تضاف إلى دعــوات أخرى
افـتــراضـيــة عـلــى اإلن ـتــرنــت ،ولكنها لــن تجد
أي صــدى على أرض الــواقــع» ،موضحًا أنها
«مجرد فرقعة إعالمية وليست لها أي أرضية
سـيــاسـيــة وه ــي دعـ ــوات مـشـبــوهــة ووراء هـ ــا
أجندات إقليمية ،في محاولة إلرباك التجربة
التونسية ،واالستثمار في األزمة واستغالل
الصعوبات التي تمر بها البالد».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،دعـ ـ ــا األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــ«الـ ـح ــزب
الجمهوري» ،عصام الشابي ،النيابة العامة
إلى «التحرك والقيام بدورها وفتح بحث في

املوضوع حتى ال يبقى التهور والعبث طليق
اليدين» .وأضــاف في منشور على صفحته
بـمــوقــع «فـيـسـبــوك» ،أخ ـي ـرًا ،أن «بـيــانــات من
يـسـمــون أنـفـسـهــم املـجـلــس األع ـلــى للشباب،
ت ــدع ــو إلـ ــى االنـ ـق ــاب ع ـلــى ال ــدس ـت ــور وإل ــى
إقــامــة فترة انتقالية عسكرية ،ومــا إلــى ذلك
مــن الـهــذيــان الـسـيــاســي ،إضــافــة إل ــى إصــدار
قائمة اسمية في من سيشملهم االعتقال يوم
 25يــولـيــو ،مبشرين ب ــأن الـقــائـمــة ستطاول
أكثر من  500شخصية حكومية وسياسية
وإعالمية وقضائية وغيرها».
كــذلــك ،ق ــال الـشــابــي ،فــي تـصــريــح لــ»الـعــربــي
الجديد» ،إن «من يقف وراء هذه الدعوات هو
ّ
كل من يريد لتونس أن تنهار» ،موضحًا أن

«هناك من يعمل على شحن التونسيني وبث
اليأس والدفع نحو الفوضى ،والخروج إلى
ال ـش ــارع بــدعــوى إس ـقــاط املـنـظــومــة» .وتــابــع
ال ـشــابــي أن «ه ـن ــاك ع ـب ــارة م ــا فـتــئ يــرددهــا
رئـيــس الجمهورية وتنطبق على مثل هذه
الــدعــوات وهــي (الـغــرف املظلمة) ،وهــي التي

عبد السالم :الدعوات
مشبوهة ووراءها
أجندات إقليمية

تحذيرات من استغالل الصعوبات التي تمر بها البالد (شاذلي بن إبراهيم)Getty/

تدير مثل هذه الدعوات» ،مبينًا أن «التظاهر
حق مكفول في الدستور ،ولكن كان يؤمل لو
يكشف أصـحــاب هــذه الــدعــوات عــن أنفسهم
ويـعـلـنــون عــن أهــداف ـهــم الـحـقـيـقـيــة ،ولكنهم
يتخفون وراء شبكات فيسبوك وتمويالت
مـشـبــوهــة مـسـتـغـلــن ال ــوض ــع الـ ــذي ت ـمــر به
الـ ـب ــاد وح ــال ــة الـ ـي ــأس م ــن دون ف ـت ــح آف ــاق
وتقديم الـبــديــل» .وأكــد أن «هــذه الــدعــوات ال
تخلو من انقالب على مؤسسات الدولة ،بل
هي دعوات ضمنية النقالب عسكري» .وأشار
إلــى أن «بقاء النيابة العامة من دون تحرك
وتحقيق حــول من يقف وراء هــذه الــدعــوات،
ه ــو ت ـخــل ع ــن ال ـق ـيــام ب ــال ــواج ــب ،وال ب ــد من
ال ـت ـحــرك ح ـتــى ال تـبـقــى ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
تدار وراء الكواليس ،ويبقى البعض يتخفى
وراء شبكات التواصل االجتماعي وشعارات
مساندة الرئيس» .وختم بالتأكيد على أنه
«ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة ال ــوض ــع ،ف ــا بد
م ــن مـ ـب ــادرات لـحــل األزمـ ــة ول ـيــس تعميقها
والدعوة إلى إحداث الفوضى».
بــدورهــا ،حــذرت رئيسة «الـحــزب الدستوري
الحر» ،عبير موسي ،أنصارها من االنخراط
فــي الــدعــوة للتظاهر يــوم غــد األح ــد .وقالت
م ـ ــوس ـ ــي ،ف ـ ــي م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
امل ــاض ــي ،إن «ه ـن ــاك شـيـئــا م ــا ي ـحــدث بـلــون
ّ
ويسوق لوجوه جديدة» ،وإن «الدعوة
جديد،
للتظاهر يوم  25يوليو من جهة غير معلومة،
ومن دون أسماء ومنظمني أو تحديد برنامج
واض ــح ،تبعث على الريبة فــي نــوايــا الجهة
التي تسعى لهذه العملية ونزاهتها ،وهي ال
تعنينا إطالقًا ولن ننخرط فيها».

قضية
عماد كركص ،سالم حسن

يفتح تحرك «اإلدارة الذاتية» الكردية
ف ــي ش ـمــالــي وش ــرق ــي س ــوري ــة نحو
الـحـصــول عـلــى «اع ـت ــراف سياسي»
بها كسلطة لها كيان ونـفــوذ فــي جــزء واســع
مــن ال ـبــاد ،الـبــاب على أسئلة حــول العوائق
الـتــي ستقف فــي وجــه هــذا االع ـتــراف .وتبدو
ف ـكــرة االع ـت ــراف بـ ـ ــ«اإلدارة الــذات ـيــة» الـكــرديــة
مــرضـيــا عـنـهــا غــرب ـيــا ،ال سـيـمــا ف ــي أوروب ـ ــا،
بعد زيارة وفد «اإلدارة» إلى فرنسا ،األسبوع
املاضي ،ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون،
حيث جرى بحث هذه النقطة بالتحديد.
وي ـ ـعـ ـ ّـد انـ ـتـ ـش ــار ع ـن ــاص ــر «الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»،
امل ـص ـنــف إره ــاب ـي ــا ع ـلــى ال ـق ــوائ ــم األم ـيــرك ـيــة
وقوائم بعض الدول الغربية وتركيا ،في كافة
مـفــاصــل «اإلدارة» ،ال سيما عـلــى املستويني
العسكري والـسـيــاســي ،وحـتــى على مستوى
التحكم باملوارد االقتصادية ،من أبرز العوائق
أمـ ــام ح ـصــول «اإلدارة» عـلــى اع ـت ــراف دول ــي
بها .كذلك فــإن من العوائق االرتـبــاط الوثيق
بــن «الـعـمــال الكردستاني» وحــزب «االتـحــاد
الديمقراطي» الكردي في سورية ،واملشار إليه
مــن قبل كثيرين على أنــه نسخة ســوريــة من
«الكردستاني» ،ذي الهوية الكردية ،والتركي
املنبع والتأسيس.
وي ـت ـط ـلــب اق ـت ـن ــاع ال ـ ـغـ ــرب ،ال س ـي ـمــا فــرنـســا
وال ــوالي ــات املـتـحــدة ،بمنح «اإلدارة الــذاتـيــة»
اعـتــرافــا سياسيًا دول ـيــا ،أو املـســاعــدة لحشد
ّ
يـفـضــي إل ـيــه عـلــى األقـ ــل ،ح ــل ه ــذه املـعـضـلــة،
إذ ال بد من السير في أحــد طريقني لتحقيق
ذلــك .ويتمثل الطريق األول في الضغط على
«االتحاد الديمقراطي» و«اإلدارة» ،وحتى على
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) ،املدعومة
ب ــامل ـط ـل ــق مـ ــن قـ ـب ــل واشـ ـنـ ـط ــن و«الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ــدول ــي» ،ل ـفـ ّـك االرت ـب ــاط مــع «الـكــردسـتــانــي»
بطريقة أو بــأخــرى ،وبالتالي عــودة عناصر
األخ ـيــر وق ـيــاداتــه مــن ســوريــة إل ــى مخابئهم
في جبال قنديل ،شمالي العراق .أما الطريق
الثاني ،فهو برفع «الكردستاني» عــن قوائم
اإلره ــاب ،ما يزيل عقبة تغلغل كــوادره داخل
«اإلدارة».
ألسباب كثيرة ،يمكن القول باستحالة الخيار
الثاني ،إذ من الواضح عدم الرغبة األميركية
والغربية بفتح مواجهة مع أنقرة التي تضع
«الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ع ـل ــى رأس الئ ـحــة
أع ــدائ ـه ــا الـتـقـلـيــديــن خ ــال ال ـع ـقــود األرب ـعــة
ّ
املــاضـيــة ،والـتــي خــاضــت ضــده حــروبــا كلفت
الـطــرفــن الكثير مــن األرواح .ومــن الصعوبة
ّ
أن تقبل أنقرة بمثل هذا الطرح أو الحل لهذه
املشكلة .أمــا الخيار األول ،فسيكون تطبيقه

تقف عراقيل عدة أمام إمكانية حصول «اإلدارة الذاتية» الكردية في
سورية ،المدعومة من واشنطن خصوصًا ،على اعتراف دولي ،أهمها
العالقة مع حزب العمال الكردستاني ،وتعثر الحوار الكردي

عراقيل
«اإلدارة
الذاتية»

نفوذ «العمال الكردستاني»
يقل ّص فرص االعتراف الدولي

منطلقًا لفتح مواجهة محتملة بني «االتحاد
الديمقراطي» و«الـكــردسـتــانــي» ،أو باألحرى
بــن الـعـنــاصــر الـســوريــة فــي «الـكــردسـتــانــي»،
وغـ ـي ــر الـ ـس ــوري ــة داخـ ـ ـل ـ ــه ،ال س ـي ـم ــا أن ه ــذا
الـحــزب وقـيــاداتــه يعتبرون أنفسهم أوصياء
عـلــى «االت ـحــاد الــديـمـقــراطــي» وعـلــى «اإلدارة
ال ــذات ـي ــة» ،وأن م ــا ق ــدم ــوه ف ــي ش ـمــال وش ــرق
سـ ــوريـ ــة مـ ــن ت ـض ـح ـي ــات ال ي ـم ـك ــن ال ـت ـفــريــط
بمكاسبها بسهولة.
ً
هذه املواجهة باتت أمرًا محتمال ،ال سيما مع
التمهيد لها من كال الطرفني .ففي نهاية العام
املــاضــي ،جــاء اع ـتــراف الـقــائــد الـعــام لــ«قـســد»
مظلوم عبدي بوجود للحزب وعناصره في
شمالي وشرقي سورية ،نقطة لبداية صراع
داخلي كــردي بني «الكردستاني» و«االتـحــاد
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،أو ب ـ ــن األول و«اإلدارة
الــذات ـيــة» ،وجـنــاحـهــا الـعـسـكــري «ق ـســد» على
األق ــل .فـفــي حــن ثـ ّـمــن ع ـبــدي ،ال ــذي ك ــان أحــد
ق ـيــادات «الـكــردسـتــانــي» ،تضحيات مقاتليه
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ال س ـي ـمــا ف ــي م ـح ــارب ــة تـنـظـيــم
«داعــش» ،بعد تقديمهم  4آالف مقاتل قضوا
في املواجهات ،فإنه أشار إلى اتفاق بوساطة
أم ـيــرك ـيــة ب ــن األطـ ـ ــراف ال ـك ــردي ــة ف ــي ســوريــة
على االنسحاب التدريجي للحزب من البالد.
لكن جميل بايق ،الذي يعتبر قائدًا لـ«العمال

الكردستاني» باإلنابة عن زعيم الحزب عبد
الله أوج ــان املعتقل فــي تركيا ،أشــار إلــى أن
ع ـنــاصــر «ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ق ــدم ــوا تـضـحـيــات
فــي س ــوري ــة ،وانـسـحــب مـنـهــم الـعـنــاصــر غير
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ف ـي ـم ــا بـ ـق ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مـنـهــم
ي ــداف ـع ــون ع ــن ب ــاده ــم .وهـ ــذا يـعـطــي إش ــارة
إلـ ــى عـ ــدم ت ـفــريــط هـ ــذا الـ ـح ــزب بــاملـكـتـسـبــات
فــي ســوريــة ،ال سيما الهيمنة عـلــى الجانب
العسكري عبر «قسد» والتحكم بــاملــوارد ،في
مقدمها النفط.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن مـ ـعـ ـضـ ـل ــة ارت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال

ال ترغب واشنطن
وباريس بفتح باب
للمواجهة مع أنقرة
الطريق لالعتراف
بـ«اإلدارة» يمر بإنجاح
الحوار الكردي

ال ـك ــردس ـت ــان ــي» بـ ــ«االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»،
تعتبر عائقًا أمام التوصل إلى صيغة تفاهم
أو ال ـت ـق ــاء ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ال ـك ــردي ــة ال ـســوريــة
نـفـسـهــا ،إذ يـ ّـصــر املـجـلــس الــوطـنــي ال ـكــردي،
ال ــذي يعتبر طــرف ال ـحــوار ال ـكــردي  -الـكــردي
أم ــام أح ــزاب الــوحــدة الــوطـنـيــة الـتــي يقودها
«االتحاد» ،على ّ
فك االرتباط بـ«الكردستاني»،
إلنـجــاز التفاهم ضمن الـحــوار ال ــذي لــم يفرز
حتى اآلن نتائج حقيقية ،على الرغم من الدفع
األميركي لتحقيق تقدم فيه.
في هذا السياق ،اعتبر عضو املجلس الوطني
ال ـ ـكـ ــردي شـ ــال كـ ــدو أن ال ـط ــري ــق ل ــاع ـت ــراف
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ«اإلدارة» ي ـم ــر ب ــإن ـج ــاح ال ـ ـحـ ــوار ال ـك ــردي
وتشكيل إدارة من كافة مكونات املنطقة ،ومن
ثــم تمثيل هــذه اإلدارة فــي أجـســام املعارضة
ّ
ال ـســوريــة ودخــول ـهــا عـلــى خ ــط امل ـشــاركــة في
الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـس ــوري ــة ،ل ـي ـصــار إلــى
إدراج مصطلح «اإلدارة» في الدستور الجديد.
ورأى أن ذلك هو الذي سيفرض على املجتمع
الــدولــي التعامل مــع «اإلدارة» شرعيًا ،وغير
ذلك فإنه «مضيعة للوقت».
وأع ــرب كــدو ،فــي حديث لـ«العربي الجديد»،
ع ــن عـ ــدم اعـ ـتـ ـق ــاده بـ ــأن ب ــاري ــس وواش ـن ـط ــن
بصدد تقديم اعتراف جدي بـ«اإلدارة الذاتية»
بشكلها ال ـحــالــي ،ن ـظ ـرًا لـلـعــوائــق الـقــانــونـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ح ـي ــال ذل ـ ــك .وبـ ــرأيـ ــه ،ال يـمـكــن
االعتراف بـ«اإلدارة» من دون توصيفها كإدارة
ذاتـيــة فــي دسـتــور ال ـبــاد ،مــا يعتبر مخالفة
ل ـل ـقــانــون الـ ــدولـ ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن الــرغ ـبــات
لــدى بعض األط ــراف الـكــرديــة ش ــيء ،والــواقــع
ش ــيء آخـ ــر .وح ــول ارت ـب ــاط «الـكــردسـتــانــي»
ب ــ«االت ـحــاد» ،أشــار كــدو إلــى أن التصريحات
األخيرة أللدار خليل ،عضو الهيئة الرئاسية
فــي «االت ـح ــاد» ،وامل ـشــار إلـيــه كــذلــك بــأنــه أحد
قـ ـي ــادات «ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،تـعـبــر ع ــن حقيقة
االرت ـب ــاط الــوثـيــق بــن ال ـطــرفــن .وك ــان خليل
ق ــد اعـتـبــر قـبــل أيـ ــام ،أن ــه إذا شـ ــارك «ال ـحــزب
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ،ال ــذي يـعــد أحــد
األحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق،
«االح ـتــال التركي فــي هجماته على الكريال
(الجناح العسكري لـ«العمال الكردستاني»)،
فلن نقف مكتوفي األيدي».
وأعـ ـ ــرب كـ ــدو ع ــن اع ـت ـق ــاده بـ ــأن م ـســألــة رفــع
«ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» م ــن ق ــوائ ــم اإلرهـ ــاب
بسبب العالقة القوية الـتــي تجمع «االتـحــاد
الــديـمـقــراطــي» و«ق ـس ــد» بــالــواليــات املـتـحــدة،
أمــر مستبعد باملطلق .وأض ــاف أن «االتـحــاد
والـعـمــال يسعيان لتحقيق هــذا الـهــدف على
ح ـســاب الـقـضـيــة ال ـك ــردي ــة ،لـكــن ه ــذا األمـ ــر ال
يمكن تحقيقه على األقل في املرحلة الحالية،
ً
ومن الصعوبة تحقيقه كذلك مستقبال».
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شرق
غرب
قصف جوي على سيناء
ّ
شن الطيران الحربي املصري ،أمس
الجمعة ،غارات جوية على محافظة
شمال سيناء شرقي الـبــاد .وقالت
م ـصــادر قبلية لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إنـ ــه س ـم ــع دوي انـ ـفـ ـج ــارات هــائـلــة
ف ــي م ــدي ـن ـت ــي رف ـ ــح والـ ـشـ ـي ــخ زوي ــد
نتيجة الـقـصــف .وبـحـســب املـصــادر
ف ــإن الـقـصــف ت ــزام ــن م ــع إط ــاق نــار
عـشــوائــي مــن عــدة كـمــائــن عسكرية،
تخوفًا من تنفيذ تنظيم والية سيناء
املوالي لتنظيم داعش هجمات ضد
قوات الجيش والشرطة.
(العربي الجديد)
أميركا تريد طريقة
موثوقة للتعامل مع
كوريا الشمالية
ق ــال ــت م ـس ــاع ــدة وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــركــي ،وي ـنــدي ش ـيــرمــان ،أمــس
الجمعة ،إن أميركا تسعى ّلطريقة
«م ـ ــوث ـ ــوق ـ ــة ومـ ـت ــوقـ ـع ــة وب ـ ـ ــن ـ ـ ــاءة»
ل ـت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي امل ـ ـحـ ــادثـ ــات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة امل ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــرة م ـ ــع كـ ــوريـ ــا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة .وأض ـ ــاف ـ ــت شـ ـي ــرم ــان،
عقب مـحــادثــات مــع مساعد وزيــرة
خــارجـيــة كــوريــا الـجـنــوبـيــة تشوي
جونج كون ،في سيول ،أن «قلوبنا
مـ ـ ـ ــع ش ـ ـع ـ ــب ج ـ ـم ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــا
الــديـمـقــراطـيــة ال ــذي يــواجــه أصعب
الظروف نظرًا للجائحة وما تعنيه
وكذلك أمنه الغذائي».
(رويترز)
مجزرة جديدة في
ُالكونغو الديمقراطية
ق ـت ــل  16شـخـصــا ف ــي ك ـمــن نصبه
ع ـنــاصــر م ـف ـتــرضــون م ــن جـمــاعــات
مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية
املـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــة ف ـ ــي ش ـ ــرق ج ـم ـه ــوري ــة
ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وفـ ــق مــا
أف ـ ــادت م ـص ــادر مـحـلـيــة وطـبـيــة به
أم ــس الـجـمـعــة .وق ــال رئـيــس بلدية
أويـشــا ،نيكوالس كيكوكو ،لوكالة
«فــرانــس ب ــرس» إن «الـكـمــن حصل
م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس
ف ــي مــرت ـفــع ع ـلــى م ـح ــور مــايـمــويــا
ّ
وش ــان ــش-ش ــان ــش ح ـيــث ُي ـنــظــم كل
خميس سوق» .وأضاف« :لدينا 16
جثة فــي مشرحة املستشفى العام
في أويشا».
(فرانس برس)
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تكشف استراتيجية األمن القومي الروسي إحباط موسكو إمكانية
الوصول إلى حلول جماعية مع واشنطن وبروكسل ،ما يفسر تركيزها
على التوجه شرقًا وتحصين الداخل

حماية البيئة
للمرة األولى ،ظهرت حماية البيئة
في قائمة المصالح الروسية ،إذ
تضمنت استراتيجية األمن القومي
الــروســي فصًال بعنوان «السالمة
البيئية واالستخدام الرشيد للموارد
الطبيعية» .ورأى الــمــعــدون أن
«تطوير اقتصاد أخضر ومنخفض
الكربون» أصبح القضية الرئيسية
عــلــى جـــدول األعــمــال الــدولــي.
وجــاء التركيز على البيئة والمناخ
بمثابة تراجع عن نهج وقناعة
سابقتين للنخب السياسية ،بأن روسيا
ستستفيد من االحتباس الحراري.

استراتيجية
األمن القومي الروسي

البحث عن دور جديد في عالم متغير
سامر إلياس

ف ــي مــؤشــر ع ـلــى ت ـغ ـيــرات جــذريــة
فــي نـظــرة روس ـيــا إل ــى التحديات
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
ّ
املقبلة ،في ظل املواجهة املحتدمة مع الغرب
خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،حملت
استراتيجية األمن القومي الروسية الجديدة،
والـ ـت ــي أق ـ ــرت ف ــي  3ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز ال ـحــالــي،
تغييرات واسعة في تحديد املصالح الوطنية
ّ
ل ـل ـب ــاد وس ــل ــم األول ـ ــوي ـ ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة.
وأدرج ـ ــت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة امل ـعــدلــة تـحــديــات
إض ــاف ـي ــة ،م ـثــل األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي والـتـغـيــر
ّ
املـ ـن ــاخ ــي ،وركـ ـ ـ ـ ــزت فـ ــي ش ـك ــل واض ـ ـ ــح عـلــى
معالجة قضايا الضعف في الداخل ،لحمايته
من أشكال الصراعات الجديدة املعتمدة على
أســالـيــب «هـجـيـنــة» ،أي الـتــي ال تعتمد فقط

عـلــى ال ـس ــاح الـعـسـكــري وال ـتــدخــل املـبــاشــر،
ّ
ولـكــن عبر تحريض املجتمع وب ــث إشــاعــات
باستخدام اإلنترنت.
واستراتيجية األمــن القومي الروسي عبارة
ّ
عــن وثـيـقــة تـجــدد ك ــل ســت س ـنــوات ،وظـهــرت
ّ
نسختها األول ــى فــي عــام  2009وحــلــت محل
م ـف ـه ــوم األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي الـ ـ ــذي كـ ــان مـعـتـمـدًا
ويعد االستراتيجية فريق
سابقًا منذ ِ .1997
ً
مــن الـخـبــراء ،وتخضع أوال ملصادقة مجلس
األمــن القومي الــروســي ،الــذي كــان وافــق على
االستراتيجية الجديدة في نهاية مايو/أيار
املاضي .ودخلت االستراتيجية الحالية ّ
حيز
التنفيذ منذ توقيع الرئيس فالديمير بوتني
عليها في  3يوليو ،وهي ّ
تعد وثيقة أساسية
فــي م ـجــال الـتـخـطـيــط االس ـتــرات ـي ـجــي ،تحدد
املصالح القومية واألولويات االستراتيجية
ل ـل ــدول ــة واأله ـ ـ ـ ــداف واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ــي م ـجــال

خيبة أمل

تختلف استراتيجية األمن القومي الروسي الجديدة عن سابقاتها .ففي
 ،2009احتفظت النخب الروسية بقيادة الرئيس حينها ديمتري مدفيديف
(الصورة) بأمل بناء عالقات جيّدة
مــع الــغــرب ،وحجز مكان ضمن
عــالــم جــديــد مــتــعــدد األقــطــاب
تحظى فيه روســيــا بفرصة بناء
ندية ،مع االحتفاظ بحق
عالقات ّ
ّ
حل األزمات في محيطها .ورغم
خيبة األمـــل الحــق ـً ً مــن إمكانية
تحقيق ذلــك ،أبقت استراتيجية
 2015الباب مفتوحًا أمام إمكانية
الحوار مع واشنطن.

ال ـس ـيــاســات الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،وال ـتــي
ت ــرم ــي إلـ ــى ت ـعــزيــز األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي وض ـمــان
التنمية املستدامة طويلة األمد للبالد.
ولـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد
السوفييتي ،بدا تركيز مؤلفي االستراتيجية
الجديدة على العامل األيديولوجي لحماية
امل ــواطـ ـن ــن م ــن ت ــأثـ ـي ــرات ال ـث ـق ــاف ــة ال ـغــرب ـيــة.
وف ـ ــي ط ـ ــاق واض ـ ـ ــح مـ ــع أف ـ ـكـ ــار وت ــوج ـه ــات
ح ـق ـب ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
خـ ـل ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن أي
إش ــارة إلــى الـتــزام روسـيــا بالقيم الليبرالية،
وال ـتــي حــافـظــت نــوعــا مــا عـلــى وج ــوده ــا في
استراتيجية األمــن القومي األولــى ّ
املقرة في
عهد الرئيس السابق ديمتري مدفيديف في
.2009
ال ـت ـعــديــات الـكـبـيــرة ف ــي ن ـ ّـص اسـتــراتـيـجـيــة
األمـ ــن ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي وق ـع ـهــا ب ــوت ــن بــدايــة
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،جـعـلـتـهــا أك ـث ــر م ــن نسخة
محدثة عن االستراتيجية السابقة في ،2015
وربما ترقى إلى «بيان» عن دور روسي جديد
في عالم يشهد تغيرات عميقة واضطرابات
كبيرة .وكشفت الوثيقة عن خيبة أمل روسيا
في تحسني العالقات مع الغرب ،واستعدادها
لسيناريوهات أسوأ تتضمن حروبًا بوسائل
ال تقتصر عـلــى األس ـل ـحــة ،بــل تـتـعــداهــا إلــى
ح ـ ــروب اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وس ـي ـب ــران ـي ــة وث ـقــاف ـيــة
وإعالمية.
تغيّر في المصالح واألولويات

يعكس النص الجديد تغير النظرة الروسية
لــأحــداث والـتـحــديــات األمـنـيــة فــي السنوات
األخيرةّ .
وحددت االستراتيجية ،التي جاءت
في أكثر من  40صفحة ،املصالح الوطنية في
ً
شكل أكـثــر تفصيال ،وفــي مقدمتها الحفاظ
ع ـلــى ال ـش ـع ــب ،ح ـمــايــة ال ـن ـظ ــام ال ــدس ـت ــوري،
ال ـس ـي ــادة واالسـ ـتـ ـق ــال ،ت ـطــويــر ف ـض ــاء آمــن
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،تـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـي ــم ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة،
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي.
ووضـ ـع ــت االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة إن ـق ــاذ
شـعــب روس ـيــا وتـطــويــر اإلم ـكــانــات البشرية

على رأس األولويات االستراتيجية ،متقدمًا
عـ ـل ــى ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
العسكرية الـخــارجـيــة امل ـبــاشــرة .لـكــن معدي
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة شـ ـ ــددوا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة منع
ال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة وم ـح ــاوالت
إث ــارة املـشـكــات ،واملـســاس بــأمــن القاصرين.
وأف ـ ــردت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـس ــاح ــات واس ـعــة
لحماية القيم التقليدية والـثـقــافــة والــذاكــرة
ال ـتــاري ـخ ـيــة وح ـمــايــة املـجـتـمــع ال ــروس ــي من
امل ـع ـل ــوم ــات امل ــدم ــرة وال ـت ــأث ـي ــرات الـنـفـسـيــة.
وأش ـ ــارت الــوثـيـقــة إل ــى م ــوض ــوع االس ـت ـقــرار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي م ـت ـبــادل
املنفعة باقتضاب في نهاية جدول األولويات.
وح ـ ّـددت االستراتيجية مهمات ملحة ،مثل
تحسني نوعية الـحـيــاة ورفــاهـيــة املــواطـنــن،
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـسـلــم األه ـل ــي وال ــوئ ــام ،في
إشارة واضحة إلى قناعة بأن األمن ال معنى
له من دون تنمية اقتصادية اجتماعية.
وانعكس اشتداد الصراع مع الغرب في شكل
واضــح ،في صياغة االستراتيجية الجديدة
م ـقــارنــة ب ـســاب ـقــات ـهــا .وت ـك ـشــف ع ــن تـغـيــرات
جــوهــريــة فــي تـفــاعــل الـحـكــومــة الــروسـيــة مع
«الغرب الجماعي» ،ككتلة واحدة تعمل على
ال ـحـ ّـد مــن ت ـطــور روس ـي ــا .فـفــي استراتيجية
 ،2009التي بدأ إعدادها بعد حرب جورجيا
فــي أغـسـطــس /آب  ،2008انـطـلـقــت مـقــاربــات
الـنـخــب الــروسـيــة مــن أن بــادهــم نجحت في
التعامل مع سلسلة من التحديات الكارثية
لألمن الداخلي وأنهت النزعات االنفصالية،
وقـ ـض ــت ع ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وم ـن ـع ــت ت ـم ــرك ــزه
فــي ال ـقــوقــاز ،ون ـجــت مــن اإلفـ ــاس والـتـحــول
إلـ ـ ـ ــى دولـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــاشـ ـ ـل ـ ــة .فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،فـ ـق ــدت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـ ـ ــن فـ ــي  2015األم ـ ـ ــل فــي
إي ـجــاد تـفــاهـمــات لـلـحـ ّـد مــن م ـخــاوف روسـيــا
م ـ ــن مـ ـشـ ـك ــات م ـح ـي ـط ـه ــا االق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،ب ـعــد
اتـهــام الكرملني الــواليــات املـتـحــدة واالتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ب ــدع ــم االنـ ـ ـق ـ ــاب ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
األوك ــران ــي فـيـكـتــور يــونــوكــوفـيـتــش املــدعــوم
مــن روسـيــا والتسبب فــي انـقـســام عميق في
املجتمع األوكراني واندالع نزاع مسلح.

تركز الوثيقة على تقوية المجتمع من الداخل (ميخائيل متزل)Getty/

ركزت الوثيقة
على العامل األيديولوجي
لحماية المواطنين
تؤكد االستراتيجية
أن هيمنة الغرب تقترب
من نهايتها

تقرير

يتواصل التصعيد البريطاني
ضد حكومة نيكوالس
مادورو في فنزويال ،في
إطار «محاربة الفساد» ،مع
فرض عقوبات على أحد
«رجاله» المقربين

ّ
كـثــفــت بــريـطــانـيــا ،خ ــال األس ـبــوع الـحــالــي،
ضغطها عـلــى حـكــومــة نـيـكــوالس م ــادورو
االش ـت ــراك ـي ــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،وال ـت ــي ل ــم يعد
معترفًا بها من قبل معظم الــدول الغربية،
ال سيما منذ إعــان خصمه خــوان غوايدو
نـفـســه رئ ـي ـســا مــؤق ـتــا ل ـف ـنــزويــا ف ــي بــدايــة
عــام  .2019وبعدما أكــدت للمحكمة العليا
البريطانية أنـهــا تعترف بـغــوايــدو رئيسًا
ل ـف ـنــزويــا ،ردًا عـلــى أسـئـلــة املـحـكـمــة للبت
فــي مـصـيــر احـتـيــاطــات الــذهــب الفنزويلي
املخزنة في مصرف إنكلترا املركزي ،أعلنت
لندن ،أول من أمس الخميس ،فرض عقوبات
على أحــد مبعوثي م ــادورو واملقربني منه،
ألـ ـك ــس صـ ـع ــب ،ف ــي إطـ ـ ــار «ص ـف ـق ــة ف ـس ــاد»
متهم بها األخـيــر ،للحصول على إمــدادات
لـبــرنــامــج مـ ــادورو الـبــديــل لـلــدعــم الـغــذائــي،
املدار من كاراكاس ،ما استدعى ردًا سريعًا
من الحكومة الفنزويلية.
وص ـع ــب (ألـ ـك ــس ن ــن ص ـعــب مـ ـ ـ ــوران) ،هو
م ـ ــواط ـ ــن ك ــول ــومـ ـب ــي يـ ـحـ ـم ــل ج ـ ـ ـ ــواز س ـفــر
فـنــزويـلـيــا دبـلــومــاسـيــا ،وتـتـهـمــه الــواليــات
امل ـت ـح ــدة م ـن ــذ  ،2019ب ــأن ــه م ـ ّ
ـدب ــر لـشـبـكــة
اخـتــاس وغـســل أم ــوال .وت ـ ّـم إلـقــاء القبض
على صعب في يونيو /حزيران  ،2020في
جـمـهــوريــة الـ ــرأس األخ ـض ــر ،ووض ــع تحت
اإلقــامــة الـجـبــريــة ،بعدما أص ــدر اإلنـتــربــول
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـح ـق ــه ب ـط ــاق ــة ح ـ ـمـ ــراء حـ ــن ك ــان
فـ ــي ط ــري ـق ــه إلـ ـ ــى إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـت ـف ــاوض ح ــول
شحنة نفط وإم ــدادات غذائية إيرانية إلى
فنزويال ،بحسب محاميه .ويــواجــه صعب

الترحيل إلى الواليات املتحدة ،التي تتهمه
بمساعدة مادورو وحكومته على االلتفاف
عـلــى الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة املـفــروضــة على
فنزويال منذ العام  .2019وقالت بريطانيا
إنها فرضت عقوبات على صعب ومساعده
ألفارو بوليدا ،الستغاللهما اثنني من برامج
فـنــزويــا الـحـكــومـيــة ،وال ـتــي هــدفـهــا تأمني
ال ـغ ــذاء وامل ـس ـكــن ل ـف ـقــراء ف ـنــزويــا بــأسـعــار
معقولة .وأضافت الحكومة البريطانية أن
الرجلني «استنفعا مــن عقود منحت لهما
بشكل غير سليم ،وقاما بتسليم اإلمدادات
بأسعار مضخمة جدًا» ،بحسب بيان لوزارة
الخارجية البريطانية .ولفتت إلى أن أفعال
صعب وبوليدا «سببت املزيد من املعاناة
ً
للفنزويليني الذين يعانون أصال من الفقر».
وكـ ــان صـعــب ق ــد أكـ ــد ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أن
جميع االت ـهــامــات املــوجـهــة إلـيــه سياسية.
وردت الحكومة الفنزويلية ،ليل الخميس
– الجمعة ،على اإلعــان البريطاني بفرض
عـقــوبــات عـلــى الــرجــل امل ـقــرب مــن مـ ــادورو،
ب ــإدان ـت ـه ــا ل ــ«ت ـن ـص ـيــب بــري ـطــان ـيــا نفسها
قــاض ـيــا م ـف ـتــرضــا ض ــد ال ـف ـس ــاد ن ـيــابــة عن
الـ ـع ــال ــم ،ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـص ــرف ك ــأح ــد األط ـ ــراف
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن س ــرق ــة أصـ ـ ــول تـ ـع ــود إل ــى
الفنزويليني» ،في إشارة إلى رفض مصرف
إنكلترا تسليم كــاراكــاس ما يعادل حوالي
مـ ـلـ ـي ــار دوالر م ـ ــن الـ ـ ــذهـ ـ ــب ،ك ــاح ـت ـي ــاط ــي
ل ـف ـنــزويــا ،وس ــط خ ــاف ح ــول م ــا إذا كــان
يجب أن يذهب إلى حكومة مــادورو أو إلى
غوايدو .ووصفت الــوزارة العقوبات بأنها
«إجــرام ـيــة» و«تـعـكــس الأخــاقـيــة الحكومة
البريطانية».
ولـيــس اسـمــا صـعــب وم ـســاعــده الــوحـيــدان
على الئحة العقوبات البريطانية األخيرة،
إذ تـضــم الــائـحــة ثــاثــة أس ـمــاء أخ ــرى ،من
دول مختلفة ،مــن بــن أصحابها املـســؤول
الـعــراقــي الـســابــق نــوفــل حـمــادي السلطان،
وت ـيــودوريــن أوب ـيــانــغ ،نـجــل رئـيــس غينيا
االس ـت ــوائ ـي ــة ،ال ـ ــذي ي ـش ـغــل أي ـض ــا منصب
نائبه ،وذلك في إطار سياساتها لـ«مكافحة

مادورو يبدي استعداده
إلجراء مفاوضات
مع المعارضة

الجبهة الداخلية

وف ـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ث ـق ــة ال ـن ـخ ــب ال ــروس ـي ــة
ب ـ ـقـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات

األمـنـيــة التقليدية بـمــا تملكه مــن أسلحة
ردع وه ـ ـ ـجـ ـ ــوم مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ،فـ ـ ـ ــإن ق ـض ــاي ــا
الـ ــدفـ ــاع ال ـع ـس ـك ــري ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى امل ــرت ـب ــة
ّ
الـثــانـيــة فــي ســلــم األول ــوي ــات .فــي املـقــابــل،
ب ـ ـ ــرزت زي ـ ـ ـ ــادة فـ ــي االه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ــاألوضـ ــاع
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى إنـ ـق ــاذ ال ـن ــاس
وتحسني نوعية حياتهم.
وإضــافــة إلــى بـنــاء الـقــوة العسكرية ،تركز
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـلــى الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة
واالسـتـقــرار السياسي والـسـيــادة والسالم
بــن األع ــراق ،ملواجهة املخاطر الخارجية.
وبحسب مـعــدي الــوثـيـقــة ،فــإن تنفيذ هذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة سـ ــوف ي ـس ـهــم ف ــي «إن ـق ــاذ
ال ـش ـع ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،وتـ ـط ــوي ــر اإلمـ ـك ــان ــات
البشرية ،وتحسني نوعية الحياة ورفاهية
املواطنني ،وتعزيز القدرة الدفاعية للبالد،
ووحـ ـ ـ ـ ــدة وت ـ ـمـ ــاسـ ــك املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ــروس ـ ــي،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
وزيــادة القدرة التنافسية واملكانة الدولية
لروسيا».
وي ـ ـبـ ــدو أن ت ــرك ـي ــز االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة عـلــى
امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة ج ــاء نـتـيـجــة قـنــاعــة أن
جبهات املـعــركــة انتقلت إلــى داخ ــل ال ــدول،
ولــم تعد األسلحة املتطورة كافية لضمان
األمن واالستقرار .وربما جاء التركيز على
تقوية املجتمع من الداخل كمراجعة نقدية
للتجربة التاريخية لالتحاد السوفييتي
الذي انهار قبل  30عامًا ،وهو في أوج قوته
العسكرية من دون أي تدخل خارجي.
األيديولوجيا ومواجهة «التغريب»

تـ ـش ــدد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى أن «ت ـعــزي ــز
س ـي ــادة وأمـ ــن االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي وحـمــايــة
األسـ ـ ــس ال ـت ـق ـل ـيــديــة لـلـمـجـتـمــع ال ــروس ــي،
تكتسب أهمية حيوية على خلفية سياسة
هادفة الحتواء روسيا من الخارج في ظل
لـجــوء ال ــدول غير الصديقة إلــى استخدام
املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
املـ ــوجـ ــودة ف ــي روسـ ـي ــا ل ـتــدم ـيــر وحــدت ـهــا
الداخلية ،وإلهام حركة االحتجاج وجعلها
راديكالية ،ودعم الفئات املهمشة ،وتقسيم
املجتمع ال ــروس ــي» .وتـفــرد االستراتيجية
مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول تـ ــأث ـ ـيـ ــر س ـيــل
املعلومات والتخريب النفسي ،وتحذر من
أن «التغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان
روسيا لسيادتها الثقافية» .كما تحذر من
ازديــاد «محاوالت تزوير التاريخ الروسي
وال ـع ــامل ــي ،وت ـشــويــه الـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة،
والـ ـتـ ـح ــري ــض عـ ـل ــى الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ال ـع ــرق ـي ــة
واألديان» .وتوجه االستراتيجية انتقادات
حادة للقيم الليبرالية الغربية.
األمن السيبراني

في ظل الحرب السيبرانية وتبادل االتهامات
ب ــن روسـ ـي ــا وال ـ ـغـ ــرب ب ــاس ـت ـغ ــال ال ـف ـضــاء
اإللكتروني لتقويض أمن الدول وإثارة الفنت
واالحتجاجات ،أفردت االستراتيجية مساحة
واس ـعــة لـلـمــوضــوع .وات ـهــم مـعــدوهــا الـقــوات
املـسـلـحــة ل ـل ــدول األج ـن ـب ـيــة بــأن ـهــا «ت ـم ــارس
إج ـ ـ ــراءات لـتـعـطـيــل م ــراف ــق الـبـنـيــة التحتية
لتكنولوجيا املعلومات الحيوية في روسيا».
وخلصت االستراتيجية إلى أن هدف «تعزيز
س ـي ــادة روس ـي ــا ف ــي م ـج ــال امل ـع ـلــومــات عبر
خلق بيئة آمنة لتداول املعلومات املوثوقة»،
مــوص ـيــة ب ـت ـعــزيــز أمـ ــن الـ ـج ــزء ال ــروس ــي من
اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـح ــد م ــن ت ـســري ـبــات الـبـيــانــات
الشخصية إلى أدنى مستوى.

الحدث

عقوبات بريطانية تغضب كاراكاس
ال ـف ـس ــاد» ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم .وأوضـ ــح
وزير الخارجية دومينيك راب ،في بيان ،أن
«الخطوة التي اتخذناها تستهدف أفــرادًا
مـ ــأوا جـيــوبـهــم بـشـكــل غـيــر قــانــونــي على
ح ـســاب مــواطـنـيـهــم» ،مضيفًا أن «الـفـســاد
يستنفد ثراء دول فقيرة ،ويبقي الناس في
براثن الفقر ويسمم منبع الديمقراطية».
في هــذه األثـنــاء ،كــان مــادورو يؤكد مجددًا

يأس من الغرب

بـ ــدا واضـ ـح ــا أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــديــدة
تنطلق مــن خيبة أمــل النخب الــروسـيــة في
ال ــوص ــول إل ــى ح ـل ــول ل ــأم ــن ال ـج ـمــاعــي مع
ً
واش ـن ـط ــن وب ــروكـ ـس ــل ،وأنـ ـه ــا ت ــراه ــن أوال
على قدرتها في املحافظة على أمنها وأمن
حلفائها ،فــي حــال انــدالع نــزاعــات عسكرية
تـقـلـيــديــة بـمــا تملكه مــن تــرســانــة األسـلـحــة
الـ ـن ــووي ــة والـ ـص ــواري ــخ الـ ـع ــاب ــرة ل ـل ـق ــارات.
وبحسب الوثيقة ،فإنه «في حال قيام الدول
األجـنـبـيــة بــأعـمــال غـيــر ّ
ودي ــة تـهــدد سـيــادة
ووحدة أراضي االتحاد الروسي ،بما في ذلك
تلك املتعلقة باستخدام تدابير تقييدية ذات

طبيعة سياسية أو اقتصادية أو استخدام
تـقـنـيــات املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت الـحــديـثــة،
يـعـتـبــر االت ـح ــاد ال ــروس ــي أن ــه م ــن امل ـشــروع
ات ـخــاذ إج ـ ــراءات مـتـنــاظــرة وغـيــر متكافئة،
وض ـ ــروري ـ ــة ل ـل ـت ـص ــدي مل ـث ــل ه ـ ــذه األعـ ـم ــال
غير الــوديــة ،ومنع تكرارها فــي املستقبل».
وتـشـيــر االسـتــراتـيـجـيــة إل ــى أن الـعــالــم يمر
بتحوالت صعبة ،وتــؤكــد أن هيمنة الغرب
تقترب من نهايتها ،ولكنها في الوقت ذاته
تـحــذر مــن أن نـهــايــة ه ــذه الهيمنة سـتــؤدي
إلــى اشـتـعــال مــزيــد مــن ال ـصــراعــات ،وزي ــادة
الضغوط على روسيا في مجال االقتصاد
ّ
للحد من تطورها .وتتهم
وفــرض عقوبات

الــوث ـي ـقــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بــات ـبــاع مـســار
ثــابــت للتخلي عــن االل ـتــزامــات الــدول ـيــة في
م ـجــال ال ـح ـ ّـد م ــن الـتـسـلــح ،وت ـش ــدد عـلــى أن
«مخططات نشر صواريخ أميركية متوسطة
وقـصـيــرة امل ــدى فــي أوروبـ ــا ومـنـطـقــة آسيا
واملحيط الـهــادئ تشكل تهديدًا لالستقرار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي واألم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي» .وت ـح ــذر
الوثيقة من أن «تصاعد التوتر في مناطق
الـ ـص ــراع ف ــي ف ـض ــاء االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
الـســابــق وال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفريقيا
وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وشـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ال ـك ــوري ــة
م ـس ـت ـم ــر ،وي ـت ـس ـب ــب فـ ــي إض ـ ـعـ ــاف أن ـظ ـمــة
األم ــن الـعــاملـيــة واإلقـلـيـمـيــة وخـلــق الـظــروف

الن ـت ـش ــار اإلرهـ ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف ال ــدولـ ـي ــن».
ومــع تحذير االستراتيجية من تزايد لجوء
الـغــرب إلــى الـقــوة العسكرية ك ــأداة لتحقيق
أهدافه الجيوسياسية ،من خــال محاوالت
الضغط على روسيا وحلفائها وشركائها،
وتــوســع البنية التحتية الـعـسـكــريــة لحلف
ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود
الــروسـيــة ،وتكثيف األنشطة االستخبارية،
يشير مـعــدو الوثيقة إلــى أن روسـيــا «تتبع
سياسة خارجية متسقة ومستقلة ومتعددة
االت ـجــاهــات ومنفتحة وعـمـلـيــة ،تـهــدف إلــى
ضـمــان اس ـت ـقــرار نـظــام ال ـعــاقــات الــدول ـيــة».
وتشدد على أن أهــداف السياسة الخارجية
في مجال األمن تنطلق من «تهيئة الظروف
املواتية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
امل ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـب ـلــد ،وزي ـ ـ ــادة األم ـ ــن ال ـقــومــي،
وتعزيز دور روسيا كأحد املراكز املؤثرة في
العالم الحديث ،وتمتني التعاون مع بلدان
راب ـط ــة ال ـ ــدول املـسـتـقـلــة وال ـص ــن وال ـه ـنــد».
ويــأتــي ذلــك إضــافــة إلــى «إن ـهــاء بــؤر التوتر
والـ ـص ــراع ــات ف ــي أراضـ ـ ــي الـ ـ ــدول املـ ـج ــاورة
ً
لالتحاد الــروســي ومنع ظهورها مستقبال
وزيادة دعم الحلفاء والشركاء لحل القضايا
املتعلقة بضمان األمن».
ومــن الالفت أن االستراتيجية لم تركز على
أهمية العالقة مع الواليات املتحدة وأوروبا
لتحقيق األمـ ــن ،واق ـت ـصــر ذك ــر ال ـطــرفــن في
النص على مرتني :األولى في سياق اإلشارة
إلــى الهجمات على القيم الروسية الروحية
واألخالقية والثقافية والتاريخية التقليدية،
ورف ــض االس ـت ـقــرار ال ـن ــووي االسـتــراتـيـجــي،
ونشر نظام الدرع الصاروخي ،والثانية في
الـتـنــديــد باملعايير امل ــزدوج ــة .وب ــدا واضـحــا
أن روسـ ـي ــا ،ب ــات ــت أق ـ ــرب الـ ـي ــوم إلـ ــى تــركـيــز
عالقاتها مــع الصني والهند ،كــل على حــدة،
وزيــادة نشاطها في منظمات معاهدة األمن
الجماعي و«شنغهاي» واالتحاد االقتصادي
األوراس ـ ـ ــي و«ب ــريـ ـك ــس» ،وأن ال ـع ــاق ــات مع
الغرب لم تعد ذات أولوية.
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م ــواف ـق ـت ــه ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع امل ـع ــارض ــة
ف ــي امل ـك ـس ـيــك .وقـ ــال مـ ـ ــادورو ف ــي تـصــريــح
ل ـل ـت ـل ـفــزيــون ال ــوطـ ـن ــي« :ن ـح ــن م ـس ـت ـعـ ّـدون
ل ـ ـ ـلـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــك .م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدون
للجلوس مع جــدول أعمال واقعي وهــادف
وفنزويلي أصـيــل ملعالجة املــواضـيــع التي
ي ـجــب مـعــالـجـتـهــا ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ات ـفــاقــات
جــزئـيــة عـلــى ال ـس ــام وال ـس ـي ــادة وم ــن أجــل
رف ــع الـعـقــوبــات اإلجــرام ـيــة امل ـفــروضــة على
فنزويال».
ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـم بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــوعـ ـ ــد لـ ـه ــذه
املـفــاوضــات الـتــي ستكون مــن مواضيعها
الــرئ ـي ـس ـيــة م ـشــاركــة امل ـع ــارض ــة أم عــدمـهــا
في االنتخابات املحلية واإلقليمية املقررة
ف ــي  21نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي املـقـبــل،
خـصــوصــا أن ه ــذه االن ـت ـخــابــات ق ــد تـكــون

تنتشر في كراكاس جداريات تطالب باإلفراج عن صعب ()Getty

فرصة لبدء الـخــروج من األزم ــة .وسبق أن
أبـ ــدى الــرئ ـيــس ال ـفـنــزويـلــي ف ــي مـنــاسـبــات
أخ ــرى اس ـت ـعــداده لـلـتـحــاور مــع املـعــارضــة
الـتــي يتزعمها خ ــوان غــوايــدو وال تعترف
ً
بمادورو رئيسًا معتبرة أن إعادة انتخابه
ّ
ع ـ ـ ــام  2018ات ـ ـس ـ ـمـ ــت ب ـع ـم ـل ـي ــات تـ ــزويـ ــر.
وقــاطـعــت املـعــارضــة االنـتـخــابــات الـتــي فاز
فيها مـ ــادورو ع ــام  2018ول ــم يـعـتــرف بها
املجتمع الدولي .وواجه الرئيس تظاهرات
ح ــاش ــدة ف ــي بـ ــاده ،خـصــوصــا ع ــام .2017
وعـ ـق ــب ذلـ ـ ــك ،ف ــرض ــت واش ـن ـط ــن ع ـقــوبــات
اق ـت ـص ــادي ــة ع ـل ــى كـ ــراكـ ــاس مل ـح ــاول ــة ط ــرد
ّ
مادورو من السلطة ،فيما يتهم هذا األخير
الــواليــات املتحدة بشكل منتظم بمحاولة
زعزعة استقرار بلده.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

تتزاحم األحداث في
الملف األفغاني ،على
وقع بروز رسائل متضاربة
لحركة طالبان بشأن
مطلب رحيل أشرف غني
للوصول إلى السالم
كابول ـ العربي الجديد

تواصل حركة طالبان األفغانية بعث رسائل
م ـت ـض ــارب ــة بـ ـش ــأن الـ ـح ــرب ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
والتسوية السياسية إلنهائها .وبينما كانت
تــؤكــد أن ــه عـلــى الــرغــم مــن االن ـت ـص ــارات التي
حققتها في امليدان إال أنها تفضل حل القضية
األفغانية عبر الـحــوار ،وهــي تنخرط بالفعل
بمفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة مع
حـكــومــة الــرئـيــس أش ــرف غـنــي ،ك ــان املتحدث
باسمها سهيل شاهني يقول إن غني يجب أن
يرحل للتوصل إلى اتفاق سالم ووقف إلطالق
الـنــار ،قبل أن تعود الحركة وتنفي أن تكون
قد تمت املطالبة بذلك .في هذه األثناء ،يبدو
أن الوضع يــزداد تأزمًا على األرض ،وهــو ما
أجبر على األرجــح الواليات املتحدة للدخول
ع ـلــى ال ـخ ــط وت ـن ـف ـيــذ ض ــرب ــات ج ــوي ــة أخ ـي ـرًا
ضد «طالبان» دعمًا للقوات األفغانية ،بينما
كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويـتــرز» ،عن
تغيير الجيش األفغاني استراتيجية الحرب
للحد من الخسائر مع تقدم «طــالـبــان» ،التي
ك ــان ــت ق ــد أع ـل ـن ــت ،أول م ــن أمـ ــس الـخـمـيــس،
سيطرتها على  90باملائة مــن حــدود البالد،
وهو اعتبرته الحكومة «محض كذب».
وف ــي مـقــابـلــة مــع وكــالــة «أســوشـيـيـتــد بــرس»
األم ـي ــرك ـي ــة ،قـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ط ــال ـب ــان»
سهيل شــاهــن إن الحركة ستلقي أسلحتها
عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة
لـجـمـيــع أطـ ــراف ال ـص ــراع ف ــي ك ــاب ــول وتــذهــب

حكومة غني .وتابع شاهني« :أريد أن أوضح
أننا ال نؤمن باحتكار السلطة ،ألن أي حكومة
(سعت) الحتكار السلطة في أفغانستان في
املــاضــي ،لــم تكن نــاجـحــة» .وأض ــاف «لــذلــك ال
نــريــد تـكــرار الصيغة نفسها» .وفيما وصف
ِّ
«مروج للحرب» ،رفض
الرئيس األفغاني بأنه
شــاهــن ح ــق غـنــي ف ــي ال ـح ـكــم ،وأع ـ ــاد إحـيــاء
مزاعم بتزوير واسع النطاق أحاط بفوز غني
في انتخابات .2019
ووصـ ـ ــف ش ــاه ــن املـ ـح ــادث ــات م ــع ال ـح ـكــومــة
فــي الــدوحــة بأنها بــدايــة جـيــدة .لكنه قــال إن
«مطالب الحكومة املتكررة بوقف إطالق النار
أثناء بقاء غني في السلطة ترقى إلى مستوى
املطالبة باستسالم طالبان» .وتابع أنه قبل أي
وقف إلطالق النار ،يجب أن يكون هناك اتفاق
على حكومة جــديــدة «مقبولة لنا ولألفغان
اآلخرين» ،ثم «لن تكون هناك حرب».
في هذه األثناء ،كرر شاهني وعود «طالبان»
الـهــادفــة إل ــى طـمــأنــة األف ـغــان الــذيــن يخشون
حــركـتــه ،بمن فيهم الـنـســاء وآالف املترجمني
الـ ـف ــوري ــن الـ ــذيـ ــن ع ـم ـل ــوا ل ـص ــال ــح ال ـج ـيــش
األمـ ـي ــرك ــي ،وال ـص ـح ــاف ـي ــون وال ـع ــام ـل ــون فــي
املجتمع املدني .من جهة أخرى ،أوضح شاهني
أنه ال توجد خطط لشن هجوم عسكري على
كــابــول وأن طالبان «أحجمت» حتى اآلن عن
االستيالء على عواصم األقاليم ،لكنه حذر من
أن بإمكانها ذلك .وبرأيه ،فإن غالبية نجاحات
«طالبان» في ساحة املعركة جــاءت من خالل
املفاوضات ،وليس القتال .وعلى النقيض من
تصريحات شاهني بشأن غني ،قال املتحدث
بــاســم املـكـتــب الـسـيــاســي ل ــ«طــال ـبــان» محمد
نعيم ،في اتصال مع قناة «الـجــزيــرة» ،أمس:
«لم نطالب بإقالة الرئيس أشرف غني».
وفي السياق ،قال نعيم ،في سلسلة تغريدات
ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر ،إن ن ــائ ــب امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لـ«طالبان» املولوي عبد السالم حنفي شارك،
أول م ــن أمـ ــس ،ف ــي اج ـت ـمــاع اف ـتــراضــي حــول
أفغانستان مــع ممثلني عــن ال ــدول األوروبـيــة
وأميركا واألمم املتحدة وقطر .وأضاف نعيم
أن حنفي أك ــد خ ــال االجـتـمــاع أن «طــالـبــان»

يتجه الجيش األفغاني لتغيير استراتيجيته للحد من الخسائر (هوشانغ هاشمي/فرانس برس)

نفذت الواليات
المتحدة ضربات جوية
لدعم القوات األفغانية
على الــرغــم مــن موقفها العسكري الـقــوي ،إال
أن سياستها لــم تتغير تـجــاه الـســام ،وأنها
تسعى لحل القضية عبر الحوار .ولفت نعيم
إلــى أنــه خــال االجتماع تمت مناقشة قضية
الالجئني والسجناء وقادة «طالبان» املدرجني
ع ـل ــى الـ ـق ــوائ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء .ك ـم ــا أج ـ ـ ــرى وفـ ــدا
الحكومة األفغانية و«طالبان» ،أول من أمس
الخميس ،في الــدوحــة ،اجتماعًا وافقا خالله
ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـســريــع املـ ـف ــاوض ــات ،بحسب
نعيم .في سياق متصل ،أكد وزيــر الخارجية
الــروســي سيرغي الف ــروف ،أمــس الجمعة ،أن
روس ـي ــا تـسـتـخــدم كــافــة اإلم ـكــان ـيــات إلط ــاق

الحوار املباشر بني حركة طالبان والحكومة
األف ـغــان ـيــة .وق ــال الف ـ ــروف« :ن ــوظ ــف مختلف
األط ــر ومختلف اإلمـكــانـيــات إلط ــاق الـحــوار
امل ـب ــاش ــر ب ـم ـشــاركــة ك ــاف ــة ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
فــي أفغانستان» ،فيما نفى الكرملني ،أمــس،
وجــود خطط لــدى روسيا الستبعاد الحركة
من قائمة املنظمات املحظورة على أراضيها.
م ـي ــدان ـي ــا ،تـمـكـنــت الـ ـق ــوات األف ـغ ــان ـي ــة ،أمــس
الجمعة ،من استعادة السيطرة على مديرية
ك ــرخ بــإقـلـيــم ه ــرات امل ـج ــاور إليـ ــران فــي غــرب
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ب ـح ـســب ب ـي ــان لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
األف ـغ ــان ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا أف ـ ـ ــادت وزارة الــداخ ـل ـيــة
األفـغــانـيــة بمقتل حــاكــم حــركــة طــالـبــان على
مــديــريــة كـ ــرخ .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ادعـ ــت «طــال ـبــان»
السيطرة على مــديــريــة غ ــازي أب ــاد فــي إقليم
ك ـن ــر ،ش ــرق أف ـغــان ـس ـتــان ،وه ــي أول مــديــريــة
تسيطر عليها طالبان في اإلقليم الحدودي
مــع باكستان ،وذلــك بحسب تغريدة للناطق
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.
وب ــال ـت ــزام ــن ،قــالــت وزارة ال ــدف ــاع األفـغــانـيــة،

أم ــس الـجـمـعــة ،إن إع ــان «طــال ـبــان» ،أول من
أمس الخميس ،سيطرتها على  90باملائة من
الـحــدود األفغانية «محض كــذب» ،مــؤكــدة أن
القوات الحكومية تسيطر على الحدود ،وذلك
بـحـســب مــا ق ــال نــائــب املـتـحــدث بــاســم وزارة
الدفاع فواد أمان لوكالة «فرانس برس».
فـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أفـ ـغ ــان
وأمـيــركـيــون إن الجيش األفـغــانــي ال ــذي مني
ب ـخ ـســائــر ف ــادح ــة ف ــي أرض امل ـع ــرك ــة يـتـجــه
لـتـغـيـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي ي ـخ ــوض بها
الحرب مع حركة «طالبان» ليركز قواته حول
املناطق األكـثــر حساسية ،مثل كــابــول ومــدن
أخ ــرى واملـعــابــر الـحــدوديــة والبنية التحتية
الحيوية .وهــذه االستراتيجية التي تنطوي
عـلــى مـخــاطــر سـيــاسـيــة ،ستعني بــالـضــرورة
التخلي عن مناطق ملقاتلي «طالبان».
وقال مسؤول أفغاني لـ«رويترز» ،طالبًا عدم
ذك ــر اس ـمــه ،إن إع ــادة نـشــر ال ـقــوات ستساعد
كابول في االحتفاظ بالسيطرة على مناطق
استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية.
ب ـ ــدوره ،ق ــال كـيـنـيــث مــاك ـنــزي ،قــائــد الـقـيــادة
املــركــزيــة األميركية التي تشرف على القوات
األميركية فــي أفغانستان ،بعدما اطلع على
ال ـخ ـطــة ،ه ــذا ال ـش ـهــر ،لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،إن
األفغان يعلمون أن عليهم اختيار معاركهم.
ً
وتــابــع قــائــا «ال يمكنك الــدفــاع عــن كــل شــيء.
إذا دافعت في كل األماكن لن تحمي أي مكان».
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،دخ ـل ــت أم ـي ــرك ــا ع ـلــى خــط
املـعــارك ،إذ نفذت أخيرًا ضربات جوية لدعم
قوات الحكومة األفغانية .وقال جون كيربي،
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة،
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ،أول م ــن أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،إن
الضربات كانت لدعم قــوات األمــن األفغانية،
من دون ذكر مزيد من التفاصيل .لكن املتحدث
بــاســم «ط ــال ـب ــان» ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد ق ــال إن
الضربات وقعت مساء األربـعــاء واستهدفت
ض ــواح ــي مــديـنــة ق ـنــدهــار ف ــي ج ـنــوب الـبــاد
وأسفرت عن مقتل ثالثة من مقاتلي الحركة
وتــدمـيــر سـيــارتــن .وأض ــاف« :إذا قــامــوا بأي
عملية فسوف يتحملون العواقب».
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شروط للتراجع عن قرار المقاطعة

عودة متوقعة للصدريين إلى السباق االنتخابي
يقترب زعيم «التيار
الصدري» في العراق
مقتدى الصدر من
العودة عن قراره
بمقاطعة االنتخابات
التشريعية في أكتوبر/
تشرين األول المقبل،
ضمن شروط
بغداد ـ زيد سالم

مــع م ــرور أكـثــر مــن أس ـبــوع على
إع ــان زع ـيــم «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
مـقـتــدى ال ـصــدر انـسـحــاب تـيــاره
مــن االنـتـخــابــات املـبـكــرة فــي ال ـعــراق ،املقرر
إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي  10أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
امل ـق ـبــل ،كـشـفــت م ـص ــادر سـيــاسـيــة عــراقـيــة
ع ــن جـ ـه ــود ووس ـ ــاط ـ ــات م ـح ـل ـي ــة ،وأخ ـ ــرى
أجرتها شخصيات خارجية ،لثني الصدر
عــن ق ـ ــراره ،وس ــط تــرجـيـحــات بـعــودتــه إلــى
الـسـبــاق االن ـت ـخــابــي ،لـكــن بـشـكــل م ـشــروط،
محققًا فــي الــوقــت نفسه تفوقًا فــي الحشد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ع ـل ــى م ـن ــاف ـس ـي ــه فـ ــي م ـنــاطــق
ّ
الجنوب والوسط .ويأتي ذلك في ظل تأكيد
امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة لــانـتـخــابــات
مواصلة استعداداتها إلجــراء االنتخابات
في موعدها املقرر بعد أقل من ثالثة أشهر
مــن اآلن بما فيها طباعة قــوائــم املرشحني
وأوراق االقتراع الخاصة بهم ،مشددة على
أن باب االنسحاب أغلق ،في إشارة إلى قرار
الصدر عدم املشاركة في االنتخابات.
وكــان زعيم «التيار الصدري» قد أعلن ،في
الـخــامــس مــن شهر يــولـيــو /تـمــوز الحالي،
في كلمة متلفزة ،انسحابه من االنتخابات
املبكرة املقبلة ،محذرًا مما وصفه بـ«مصير
مشابه لسورية وأفغانستان فــي الـعــراق».
وقـ ــال ال ـص ــدر« :ح ـفــاظــا عـلــى م ــا تـبـقــى من
الوطن وإنـقــاذًا له بعدما أحرقه الفاسدون
ومــا زال ــوا ،نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وأعـ ـل ــن ع ــن س ـحــب يـ ــدي من
كــل املـنـتـمــن لـلـحـكــومــة الـحــالـيــة والــاحـقــة
وإن كــانــوا يــدعــون االنـتـمــاء لنا آل الـصــدر،
فالجميع إما قاصر ،أو ّ
مقصر ،أو يتبجح
بــال ـف ـســاد ،وال ـك ــل تـحــت طــائـلــة ال ـح ـســاب».
وخـ ـت ــم بـ ـق ــول ــه« :لـ ـس ــت م ـم ــن ي ـت ـن ـصــل مــن

امل ـس ــؤول ـي ــة ،إال أن م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـع ــراق
يقع ضمن مخطط شيطاني دول ــي إلذالل
الشعب وتركيعه وإحراقه».
ولكن قــرار الـصــدر بالعزوف عــن االستحقاق
ً
االنتخابي قد ال يدوم طويال .وفي هذا الصدد،
كشف مصدران سياسيان عراقيان في النجف
وب ـغــداد ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أمــس الجمعة،
ع ــن اتـ ـص ــاالت م ـس ـت ـمــرة ت ـج ــري ب ــن ال ـصــدر
وأط ــراف سياسية مختلفة ،ولــم تنقطع على
الــرغــم مــن توجهه إلــى لبنان بــزيــارة خاصة،
يــوم اإلثنني املــاضــي ،ومــن قــراره األخير بحل
الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري».
وأوض ـ ــح أح ــد امل ـص ــادر أن ال ـ ّص ــدر ل ــم يــرد
ب ـعــد ع ـلــى ال ــدع ــوات ال ـتــي حــث ـتــه لـلـتــراجــع
عــن ق ــراره بـعــدم املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات،
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ه ــاتـ ـفـ ـي ــة م ـب ــاش ــرة
م ـعــه .وحـ ــول هــويــة امل ـتــواص ـلــن م ــع زعـيــم
«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري» ،كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر عــن
وجــود شخصيات وصفها بـ«املؤثرة ،غير
ال ـعــراق ـيــة ،ال ـتــي دخ ـلــت عـلــى خ ــط الضغط
الحالي على الصدر خالل وجوده في لبنان
لدفعه للتراجع عن قرار االنسحاب»ّ .
ورجح
أن يكون هناك قــرار بعودة الصدريني إلى
االن ـت ـخ ــاب ــات خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،لكنها
عودة «ستكون مشروطة بمسائل عدة ،من
بينها ما يتعلق بتنظيم عملية االنتخابات
وإبعاد الفصائل املسلحة عن دائرة التأثير
ف ــي مـجـمــل الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،وإن ـه ــاء
املحاصصة فــي تشكيل الحكومة املقبلة».
واعتبر املصدر أن القوى السياسية األخرى
ف ــي الـ ـع ــراق ،وح ـتــى تـلــك املـنــافـســة للصدر
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق الـ ـجـ ـن ــوب والـ ـ ــوسـ ـ ــط ،ت ــرغ ــب
ب ـعــودتــه ،ك ــون بـقــائــه ف ــي مــوقــع املـعــارضــة
خالل السنوات األربع املقبلة ،يعني أزمات
وصــدامــات مستمرة ،مع ما يمتلكه الرجل
من ثقل شعبي في تلك املناطق.
وقال مسؤول آخر إن موقف املرجع الديني
(ف ــي ال ـن ـجــف) عـلــي الـسـيـسـتــانــي« ،ه ــو مع
إجراء انتخابات تتوفر فيها النزاهة ،وتكون
مقنعة للعراقيني ،وبمشاركة كبيرة بما فيها
مــن الـقــوى املدنية املطالبة بــاإلصــاحــات»،
مضيفًا أن االستحقاق االنتخابي املرتقب
«ق ــد يـشـهــد خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـقــري ـبــة املـقـبـلــة،
ً
تـ ـب ــدال ف ــي م ــوق ــف الـ ـص ــدر م ــن امل ـق ــاط ـع ــة».
وأكد النائب عن تحالف «سائرون» ،التابع
لــ«الـتـيــار ال ـص ــدري» ،رع ــد املـكـصــوصــي ،أن
«جميع املرشحني لالنتخابات املبكرة عن
الكتلة الصدرية انسحبوا من االنتخابات»،
مـضـيـفــا ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
أن «ه ـن ــاك م ــؤاخ ــذات كـثـيــرة عـلــى العملية

تعزيز األمن الغذائي األردني

عمان ـ زيد الدبيسية

ف ــرغ ــت ال ـح ـك ــوم ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة مــن
إع ـ ـ ـ ــداد اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـتـحـقـيــق
األمن الغذائي وتعزيزه ومواجهة
الـتـحــديــات ال ـتــي أث ــرت فـيــه خ ــال الـسـنــوات
املــاضـيــة وتـفــاقـمــت بسبب جــائـحــة كــورونــا.
وقـ ــال املـ ـس ــؤول ال ـســابــق ف ــي وزارة ال ــزراع ــة
األردنية نمر حدادين لـ« العربي الجديد « إن
األمــن الغذائي يتصدر اهتمامات الحكومة
منذ عدة سنوات ،خاصة مع تراجع املساحات
املزروعة وتدني معدالت األمطار .وأضاف أن
تعزيز األمن الغذائي يتطلب العمل على دعم
القطاع الزراعي وتخفيف األعباء املالية التي
يـعــانــي منها وتــوفـيــر امل ـيــاه بكميات كافية
ألغراض الزراعة.
وي ـس ـعــى األردن وف ـق ــا لــاسـتــراتـيـجـيــة إلــى
تـحـقـيــق األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ب ـح ـلــول  2030من

خ ــال اس ـت ـهــداف جـمـيــع جــوان ـبــه ،واعـتـمــاد
نظم غذائية مناسبة ومرنة «وهــذا يستلزم
ب ــذل الـجـهــود عـلــى مـسـتــوى األفـ ــراد واألس ــر
واملجتمعات مع تعزيز بيئة تمكينية لألمن
ال ـغــذائــي ،وه ــذا بـ ــدوره م ـشــروط بــاسـتـمــرار
الــدعــم الحكومي والــدولــي ،وال سيما فــي ما
يتعلق بالالجئني واملجتمعات املحلية التي
تــأثــرت بــاألزمــة ال ـســوريــة» ،وفــق مــا جــاء في
ُ
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ســتــرصــد
ح ــال ــة األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ــي األردن م ــن خــال
م ــؤش ــرات عــامــة وم ــؤش ــرات فــرع ـيــة م ـحــددة
املعالم وقابلة للقياس.
ويستورد األردن غالبية احتياجاته الغذائية
ـارج.
ب ـمــا ي ـصــل إلـ ــى  90ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـ ـخ ـ ّ
وأش ــار تقرير حــديــث للبنك الــدولــي إلــى أنــه
رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة
الــذي يشكل  5.5في املائة من الناتج املحلي
ّ
اإلجمالي لألردن ،فإن سلسلة القيمة الزراعية

والغذائية تمثل ما بني  15و 20في املائة من
الناتج املحلي اإلجمالي ،وتوظف أكثر من 15
في املائة من السكان في البالد .ووفق وزارة
ّ
الــزراعــة األردن ـيــة ،فــإن الــدولــة تسعى لزيادة
اإلنتاجية الزراعية بما يتراوح بني  30و50
فــي املــائــة ،واسـتـحــداث مــا يصل إلــى  40ألف
وظيفة في فترة ثالث سنوات.
وك ــان ــت م ـن ـظ ـمــة األغـ ــذيـ ــة وال ـ ــزراع ـ ــة لــأمــم
امل ـت ـح ــدة (ال ـ ـفـ ــاو) ف ــي األردن ش ـك ـلــت لجنة
اسـتـشــاريــة تـضــم مجموعة مــن الـخـبــراء في
القطاع الزراعي لتقديم املشورة في القضايا
الـتــي تتعلق بــاألمــن الـغــذائــي وذل ــك فــي ظل
التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتفعيل
دوره فــي تحقيق أهــداف التنمية املستدامة
حتى عام  .2030وعقدت اللجنة اجتماعا ،في
وقت سابق من أيار /مايو ملناقشة مسودة
استراتيجية األمن الغذائي التي تم إعدادها
بمشاركة جميع الجهات املعنية .وبحسب

مــؤشــر األم ــن ال ـغــذائــي ال ـعــاملــي ،بـلــغ ترتيب
األردن  62ع ــامل ـي ــا ،وذلـ ـ ــك ب ـس ـبــب الـض ـعــف
الواضح في البحث والتطوير الزراعي الذي
لم يسجل به األردن أكثر من  22في املائة وفق
مقاييس املؤشر.
وارتـفـعــت األص ــوات أخـيـرًا بـضــرورة تعزيز
األم ــن الـغــذائــي فــي الــدولــة وزي ــادة معدالت
اإلنتاج املحلي من األغذية لتقليل االستيراد
وت ـف ــادي ّ
أي تـقـلـبــات فــي األسـ ــواق العاملية
أو أح ــداث تــؤدي إلــى وقــف البلدان املنتجة
التصدير.
وكان ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة في األردن ،نبيل عساف ،قد أكد في
املنتدى الوطني لألمن الـغــذائــي الــذي ُعقد
في العاصمة األردنية ّ
عمان الشهر املاضي،
ّ
إن امل ـن ـظ ـم ــة ت ـن ـف ــذ الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـش ــاري ــع
واالت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ل ــدع ــم املـ ــزارعـ ــن
وتحقيق األمن الغذائي.

يملك الصدر قدرة على التحشيد االنتخابي (أحمد الربيعي/فرانس برس)

بقاء الصدر في موقع
المعارضة يعني أزمات
وصدامات مستمرة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـ ـخـ ــراب ال ـ ــذي حـ ــل بــال ـعــراق
بسببها» .وإذ قــال املكصوصي إن «البيئة
تبدو حاليًا غير آمنة وغير مجدية إلجراء
أي انـتـخــابــات» ،إال أنــه أضــاف أن التحالف
«يـنـتـظــر رأي ال ـص ــدر وم ــا ي ـصــدر ع ـنــه من
تــوص ـيــات ج ــدي ــدة ،وق ــد نـشـهــد تـحــديـثــات
عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار خ ــال األســاب ـيــع املـقـبـلــة».
م ــن ج ـه ـتــه ،اع ـت ـبــر ال ـن ــائ ــب ال ـع ــراق ــي بــاســم

ال ـخ ـش ــان أن إعـ ـ ــان الـ ـص ــدر ان ـس ـح ــاب ــه مــن
االنـتـخــابــات هــو تعليق مــؤقــت ،وأن مسألة
عــودتــه «مـحـســومــة» .وأض ــاف الـخـشــان ،في
حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن االنـسـحــاب
«يـمـكــن اعـتـبــاره ج ــزءًا مــن الحملة الدعائية
لـ ـلـ ـص ــدر ولـ ـكـ ـتـ ـلـ ـت ــه ،فـ ـه ــو يـ ــريـ ــد م ـ ــن خ ــال
إع ــان ه ــذه املـقــاطـعــة إعـ ــادة تـفـعـيــل وضـعــه
الـسـيــاســي واالنـتـخــابــي ال ــذي تــراجــع كثيرًا
بـعــد ال ـت ـظــاهــرات» .وأك ــد «وجـ ــود وســاطــات
م ــن أطـ ــراف داخ ـل ـيــة وخــارج ـيــة دخ ـلــت على
ّ
ال ـ ـخـ ــط ل ـ ـحـ ــث الـ ـ ـص ـ ــدر عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عــن
ق ـ ــراره .إذ تــرغــب تـلــك األط ـ ــراف بــانـتـخــابــات
ستعيد إنتاج معادلة املحاصصة الحزبية
والسياسية نفسها في تقسيم املناصب في
الدولة العراقية وتشكيل الحكومة ،من خالل
هذا لك وهذا لي ،لألسف» .كما توقع الخبير

فــي الـشــأن الـعــراقــي أحـمــد الشريفي نجاح
الــوســاطــات الـحــالـيــة فــي إع ــادة الـصــدريــن
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـش ــريـ ـف ــي ،فــي
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن قــرار مقتدى
الصدر باالنسحاب ،كــان مناورة سياسية
انتخابية ،وملعرفة رغبة جمهوره باملشاركة
ف ــي االس ـت ـح ـقــاق م ــن ع ــدم ـه ــا .ك ـمــا رأى أن
تــأخــر ق ــرار عــودتــه قــد يـكــون لــه تأثير قوي
على مسألة إجراء االنتخابات في موعدها،
خصوصًا أن هـنــاك أطــرافــا سياسية بــدأت
تـسـتـغــل ه ــذا األمـ ــر ل ـلــدفــع ن ـحــو الـتــأجـيــل.
كما لم يستبعد الخبير في الشأن العراقي
إعالن جهات وشخصيات سياسية مؤثرة
مقاطعة االنـتـخــابــات خ ــال األي ــام املقبلة،
خصوصًا مع عدم توفر بيئة آمنة للعملية
االنتخابية.
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أخبار

هبوط عائدات الخطوط
التونسية

تراجعت عائدات الخطوط الجوية
التونسية بنسبة  29.3في املائة
خالل السداسي األول من سنة
 ،2021لتناهز  183مليون دينار،
وفق مؤشرات نشاط الناقلة
الجوية الوطنية الصادرة على موقع
بورصة األوراق املالية في تونس.

ويعزى هذا التراجع ،بحسب
مؤشرات الشركة ،إلى انخفاض
عدد املسافرين بنسبة  ،% 42من
 579ألف مسافر في نهاية يونيو/
حزيران من العام املاضي ،إلى 338
ألف مسافر في نهاية يونيو .2021
وتراجع بالتوازي عدد ساعات
الطيران ،وتحديدا الرحالت غير
املنتظمة «شارتر» ،من  675ساعة
خالل السداسي األول من سنة
 ،2020إلى  39ساعة خالل يونيو
 .2021وأشارت الخطوط التونسية،
إلى تقلص أعبائها وخاصة تلك
التي تطاول األجور بنسبة ،% 12
والتأمني بنسبة .% 20
انقطاع الكهرباء في كوريا
الجنوبية

أدت موجات الحر الشديد على
مدار أيام إلى انقطاع متقطع للتيار
الكهربائي في جميع أنحاء كوريا
الجنوبية ،ليل الخميس ،ما ترك
بعض املنازل من دون كهرباء في
طقس شديد الحرارة .وشهدت
البالد أعلى درجة حرارة يومية
قدرت بـ 40.2درجة مئوية ،الخميس.
وحذرت املؤسسة الكورية للطاقة
الكهربائية (كيبكو) من املزيد من
حاالت انقطاع التيار الكهربائي،
بالنظر إلى استمرار الحرارة وزيادة
الطلب على الكهرباء.
سعر نفط ُعمان يرتفع
 1.15دوالر

بلغ سعر نفط ُعمان ،الجمعة،
تسليم شهر سبتمبر /أيلول املقبل،
 72.71دوالرًا .وشهد سعر نفط
ُعمان ارتفاعا بلغ  1.15دوالر
مقارنة بسعر الخميس .وبلغ
املعدل الشهري لسعر النفط الخام
ُالعماني ،تسليم شهر يوليو /تموز
ً
مرتفعا
الحالي 66.40 ،دوالرًا،
بمقدار ثالثة دوالرات أميركية و30
ً
سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر
يونيو /حزيران املاضي.
تحذير من أزمة مياه في لبنان

(أس تي آر /فرانس برس)

االستثمار
األجنبي في
الصين

شهدت الصني نموًا متسارعًا في االستثمار األجنبي املباشر في النصف األول من العام الحالي بارتفاع بنسبة  28.7في املائة على أساس سنوي ،وفق
وزارة التجارة الصينية .وتعد وتيرة النمو هذه األعلى منذ ما يقرب من  10أعوام .وأشارت الوزارة إلى أن نمو االستثمار األجنبي املباشر في النصف األول
تجاوز توقعات السوق ،حيث تأسست  23ألف شركة باستثمارات أجنبية في الصني ،بزيادة  47.9في املائة على أساس سنوي ،ليصل عدد الشركات ذات
التمويل األجنبي إلى أكثر من  1.06مليون وحدة .وأظهرت البيانات الرسمية أن االستثمار الصيني املباشر غير املالي في خارج البالد انخفض بنسبة 3.7
في املائة ،فيما ارتفع االستثمار املباشر املقوم بالدوالر بنسبة  4.7في املائة إلى  53.9مليار دوالر.

أشارت منظمة «اليونيسف» في
بيان ،إلى أن «أكثر من أربعة ماليني
شخص ،من بينهم مليون الجئ،
يتعرضون لخطر فقدان إمكانية
الحصول على املياه الصالحة
للشرب في لبنان» ،وقدرت
أن «معظم محطات ضخ املياه
ستتوقف تدريجيا في مختلف
أنحاء البالد في غضون أربعة
الى ستة أسابيع مقبلة» .وأكدت
ممثلة «اليونيسف» في لبنان يوكي
موكو ،أنه «في حال انهيار منظومة
شبكة إمدادات املياه العامة ،تقدر
اليونيسف أن كلفة حصول األسر
على املياه سترتفع بنسبة % 200
شهريا جراء لجوئها إلى موردي
املياه من مصادر خاصة.

مصر ترفع سعر البنزين للمرة الثانية في  3أشهر
القاهرة ـ العربي الجديد

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
في مصر ،الجمعة ،أسعار البنزين بكل فئاته للمرة
ال ـثــان ـيــة خ ــال ثــاثــة أش ـه ــر ،وال ـســاب ـعــة م ـنــذ تــولــي
الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام  ،2014وذلك
بقيمة  25قرشًا لليتر على خلفية تجاوز سعر خام
«برنت» عتبة  72دوالرًا للبرميل.
وكانت «العربي الجديد» انفردت بإعالن اتجاه لجنة
تسعير املـنـتـجــات الـبـتــرولـيــة فــي األول مــن يوليو/
تموز الـجــاري ،وتأجيل اللجنة إعــان زيــادة أسعار

البنزين فــي الـســوق املحلية إلــى حــن انتهاء إجــازة
األضحى تجنبًا للغضب في الـشــارع ،على غــرار ما
حدث في إبريل/نيسان املاضي ،حني أعلنت اللجنة
الزيادة في أسعار البنزين عقب انتهاء شهر رمضان.
وع ـ ــزت ال ـل ـج ـنــة ق ــراره ــا إلـ ــى ال ـت ــذب ــذب ال ـش ــدي ــد في
األسعار العاملية ،نتيجة األوضــاع املرتبطة بتفشي
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وتـخـفـيــض اإلنـ ـت ــاج م ــن ال ــوق ــود،
مبينة أن سـعــر خ ــام «بــرنــت» ارت ـفــع بنسبة  12في
املائة نتيجة العرض والطلب على االستهالك ،مقابل
ثبات سعر صرف الجنيه املصري أمام الدوالر خالل
األشهر الثالثة املاضية .وتقضي املعادلة السعرية

ألس ـع ــار ال ـب ـنــزيــن ف ــي م ـصــر بـتـعــديــل األسـ ـع ــار بما
ال يـتـجــاوز نسبة  10فــي املــائــة (ص ـعــودًا وهـبــوطــا)،
استنادًا إلى ثالثة عوامل رئيسية ،هي السعر العاملي
لبرميل النفط ،وسـعــر صــرف الجنيه أم ــام ال ــدوالر،
ومقدار التغير في عناصر الكلفة ،في وقــت توقعت
فيه الحكومة أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام
«برنت»  60دوالرًا في موازنة العام املالي .2022-2021
وتـفــرض وزارة املالية املصرية رسمًا ثابتًا بقيمة
 30قرشًا على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه،
و 25قـ ــرشـ ــا عـ ـل ــى ك ـ ــل ل ـي ـت ــر م ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوالر ،وه ــي
ب ـم ـثــابــة «ض ــري ـب ــة م ـق ـت ـط ـعــة» ت ـفــرض ـهــا الـحـكــومــة

على املنتجات البترولية .وخ ــال األع ــوام السبعة
املاضية ،ارتفع سعر الليتر من البنزين ( 80أوكتان)
بنسبة  740في املائة ،والبنزين ( 92أوكتان) بنسبة
ً
زيادة  330في املائة ،فضال عن زيادة سعر أسطوانة
البوتاغاز املعدة لالستهالك املنزلي بنسبة تعدت
 700في املائة.
وع ـ ــادة م ــا تـتـسـبــب ال ــزي ــادات امل ـتــوال ـيــة ف ــي أس ـعــار
البنزين في رفع أسعار السلع األساسية والخدمات
العامة في مصر ،وبالتالي التهام الزيادات األخيرة
في رواتــب العاملني في الجهاز الحكومي مع بداية
العام املالي الحالي.
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ليبيا

مال وناس

أزمة محروقات
تخنق لبنان

صعود أسعار لحوم الدواجن
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ً
ارتفاعا
تشهد أســواق بيع اللحوم في ليبيا
ً
كبيرا في أسعار اللحوم البيضاء (الدواجن)
مع تسجيل الدجاج  15دينارًا ( 3.3دوالرات)
للكيلوغرام ،صعودًا من  7دنانير ،فيما يصل
سعر كيلوغرام كبدة الــدجــاج إلــى  25دينارًا
(حوالي  6دوالرات) .ويشتكي رجــال األعمال
مــن ســاســل ال ـتــوريــد املــرتـبـطــة بــاالعـتـمــادات
املستندية وسط ارتفاع كلفة الشحن البحري،
مــا يـســاهــم بــزيــادة األس ـعــار .فــي حــن يرجع
تجار الــزيــادة إلــى نقص الكميات املعروضة
فــي الـســوق املحلية نـظــرا إلــى نـقــص الــدجــاج
املـ ـسـ ـت ــورد مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج ،وي ـ ـ ــرى آخـ ـ ـ ــرون أن
املضاربة تقف وراء ارتفاع األسعار .وبحسب
بيانات مصرف ليبيا املركزي ،فإن االعتمادات
املستندية املفتوحة للشركات الستيراد لحوم
الدجاج كانت ثابتة خالل شهري مايو /أيار
ويونيو /حزيران عند  6.25ماليني دوالر.
ويقول رئيس اتحاد الصناعة الليبية علي
نصير ،فــي تصريحات لـ«العربي الجديد»،
إن سبب ارت ـفــاع األس ـعــار يــرجــع إلــى عــزوف

شح المازوت يفرض «الطوارئ
االقتصادية»
تحذر القطاعات الحيوية
في لبنان من التوقف
عن العمل ،بسبب شح
مادة المازوت الذي يؤثر
على مولدات الكهرباء
في ظل تزايد التقنين
الحكومي
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ّ
سجلت أسعار الوقود في لبنان،
الجمعة ،املــزيــد مــن االرت ـفــاع في
تشتد ّ
ّ
حدة أزمة املحروقات،
وقت
ٍ
أخطرها شح املــازوت الــذي ينعكس بشكل
كبير على مختلف القطاعات وســط إعالن
حالة «طوارئ اقتصادية».
وارت ـفــع سـعــر صفيحة الـبـنــزيــن  1.8دوالر
وفق السعر الرسمي ( 1500ليرة للدوالر)،
واملــازوت دوالرا واحــدا ،وقــارورة الغاز 1.5
دوالر ،لتصبح األسعار على الشكل اآلتي:
بنزين  95أوكتان  75900ليرة ( 50.6دوالرًا)،
بنزين  98أوكتان  78100ليرة ( 52دوالرًا)،
املــازوت  58200ليرة ( 38.8دوالرًا) ،والغاز
 53700ليرة ( 35.8دوالرًا).
علمًا أن سعر ال ــدوالر فــي الـســوق الـســوداء
تـ ـع ــدى  23أل ـ ــف لـ ـيـ ــرةّ .
ورج ـ ـحـ ــت م ـص ــادر
«ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار امل ـ ـسـ ــار
الـتـصــاعــدي لــأسـعــار فــي املــرحـلــة املقبلة،
وال سـيـمــا ف ــي ح ــال رف ــع ال ــدع ــم تـمــامــا عن

تحقيق
تونس ـ إيمان الحامدي

واف ــق ال ـبــرملــان الـتــونـســي أخـيـرًا
على قانون اإلنعاش االقتصادي
الــذي يتضمن تسوية ملخالفات
الـ ـ ـص ـ ــرف األج ـ ـن ـ ـبـ ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــات واألفـ ـ ـ ـ ــراد
والـسـمــاح لكل التونسيني بفتح حسابات
بالعملة األجـنـبـيــة ألول م ــرة ،بـعــدمــا فشل
في جولة سابقة في املصادقة عليه بسبب
جـبـهــة رف ــض ش ــدي ــدة شـكـلـتـهــا امل ـعــارضــة
ال ـبــرملــان ـيــة وم ـن ـظ ـمــات مــدن ـيــة طـلـبــت عــدم
تمريره.
وأعـلـنــت املـعــارضــة الـبــرملــانـيــة تـقــديــم طعن
رسـمــي بـقــانــون اإلن ـعــاش .حيث أكــد عضو
الكتلة الديمقراطية ورئـيــس لجنة املالية
هيكل املكي أن الكتلة وعــددًا من املستقلني
ت ـق ــدم ــوا ب ـعــري ـضــة ط ـع ــن ب ــاملـ ـش ــروع ل ــدى
الهيئة الوطنية ملراقبة دستورية القوانني.
وق ـ ــال امل ـك ــي ف ــي ت ـصــري ـحــات إع ــام ـي ــة ،إن
ً
م ـشــروع ال ـقــانــون يتضمن ف ـصــوال ترتقي
إلى جريمة تبييض األموال ،مؤكدا الرفض
القطعي لقبول نـصــوص تشريعية تفسح
املجال ملبيضي األمــوال واملهربني بإضفاء
مشروعية على أموال مجهولة املصدر.
وي ـس ـمــح مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ،ال ـ ــذي عـ ّـجـلــت
الـجــائـحــة الـصـحـيــة الـنـظــر ف ـيــه ،لـلـشــركــات
بالحصول بسهولة على ق ــروض ملواجهة
املـصــاعــب االقـتـصــاديــة ،وسيسمح للدولة
الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي م ــن أسـ ـ ــوأ أزمـ ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء
عبر مصالحة مع مخالفي قوانني الصرف
واملهربني ،بحيث يمكنهم إيداع أموالهم في
البنوك مقابل حسم في حدود  10في املائة
من قيمتها.
ً
ك ـمــا تـضـمــن ال ـق ــان ــون ف ـص ــوال ت ـنــص على
تــوفـيــر الـحـكــومــة خــط تـمــويــل للمؤسسات
امل ـت ـض ــررة م ــن جــائ ـحــة ك ــورون ــا بـقـيـمــة 3
مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار ،ب ـن ـس ـبــة ف ــائ ــدة س ـنــويــة
ال تـ ـتـ ـج ــاوز  3ف ــي امل ــائ ــة م ــع فـ ـت ــرة س ــداد
لـسـبــع س ـن ــوات .وتـضـمــن ق ــان ــون اإلن ـعــاش
االقتصادي فصال لتحريك قطاع التطوير
الـ ـعـ ـق ــاري ب ـت ـم ـكــن ال ـتــون ـس ـيــن م ــن ش ــراء
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املحروقات ليتخطى عندها سعر الصفيحة
حاجز  350ألف ليرة لبنانية ( 233دوالرًا).
وت ـ ـهـ ــافـ ــت امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون ل ـت ـع ـب ـئ ــة خـ ــزانـ ــات
سـيــاراتـهــم بــالـبـنــزيــن ،بــاعـتـبــار أن غالبية
محطات الوقود تقفل أبوابها خــال عطلة
األس ـبــوع فــي إط ــار التقنني والـحـفــاظ على
مخزونها.
وفي السياق ذاته ،ضربت أزمة شح املازوت
جميع القطاعات في لبنان من دون استثناء،
وأط ـل ـق ــت إن ـ ــذاره ـ ــا األخـ ـي ــر ل ـت ــأم ــن امل ـ ــادة
ســريـعــا أو تــوقــف ع ــدد كبير مــن الـخــدمــات
بما فيها املستشفيات ،التي بات عدد كبير
منها م ـهـ ّـددا بـنـفــاد املـ ــادة ،ويـتـعــذر عليها
ّ
الـحـصــول عـلــى املـ ــازوت لتشغيل املــولــدات
ّ
الخاصة فــي ظــل ّتخطي التقنني العشرين
ساعة يوميًا .وح ــذرت نقابة املستشفيات
مــن انـعـكــاســات األزم ــة ًعـلــى حـيــاة املــرضــى
ّ
املعرضة للخطر ،مهيبة باملسؤولني العمل
ّ
فــورًا على «حــل هــذه املشكلة تجنبًا لكارثة
صحية محتملة».
وبـيـنـمــا ت ـع ـ ّـول ال ـس ـل ـطــات ف ــي ل ـب ـنــان على
ّ
لتجرع بعض
املوسم السياحي وترفع رايته
«األوكسجني االقتصادي» وفق تصريحات
ع ــدد مــن امل ـســؤولــن ،أع ـلــن نـقـيــب أصـحــاب
امل ـطــاعــم وامل ـق ــاه ــي وامل ــاه ــي وال ـبــات ـســري
طوني الرامي حالة الطوارئ السياحية في

تحذير من صعود
كبير في سعر البنزين في
حال رفع الدعم

ّ
ظــل فـقــدان م ــادة امل ــازوت ،مـحــذرًا مــن إقفال
امل ــؤس ـس ــات ال ـس ـيــاح ـيــة خـ ــال أقـ ــل م ــن 48
ساعة.
ولفت إلى أنه قد يلجأ أصحاب املطاعم في
حال استمرار األزمة وعدم إيجاد حلول لها
إلى اعتماد واحدة من الوجبتني إما الغداء
أو الـعـشــاء ،األم ــر ال ــذي مــن شــأنــه أن يلحق
بهم خسائر ّ
جمة.
وانعكست أزمة املازوت على قطاع الفنادق،
ّ
حيث يسود اإلقفال في ظل انقطاع الكهرباء
وإطـفــاء املــولــدات الـخــاصــة .وطلب عــدد من
أصـحــاب الـفـنــادق مــن الــزبــائــن امل ـغــادرة مع
تقديم االعـتــذار بسبب الـظــرف الـخــارج عن
إرادتهم ،وفق معلومات «العربي الجديد»،
ّ
علمًا أن الـفـنــادق تـعــول كثيرًا على موسم
الصيف ،وخصوصًا على السياح األجانب
الذين تتقاضى منهم الدوالر النقدي.
وعلمت «العربي الجديد» أن عددًا كبيرًا من
املنتجعات السياحية فــي منطقة جونية
شمال بيروت دخل مرحلة تقنني الكهرباء
على دفعات في اليوم ،وقد أقدم عدد منهم
على إقـفــال مسابحه بــاكـرًا وعــدم استقبال
الزبائن في ساعات بعد الظهر ،وقد يتجه
القسم األكبر إلى اإلقفال نهائيًا حتى تأمني
مادة املازوت .وتلفت املصادر إلى أن الفنادق
تعتمد على مولداتها الخاصة ،وعمدت في
الفترة األخيرة إلى شراء املازوت من السوق
الـ ـس ــوداء لتسيير أعـمــالـهــا ولـكـنـهــا الـيــوم
باتت خالية من املخزون.
كــذلــك ،أقـفــل بـعــض األف ــران الجمعة أبــوابــه
بسبب نفاد مــادة امل ــازوت وانقطاع التيار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ،واالم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه حـ ـص ــل عـلــى
صعيد الـســوبــرمــاركــت الـتــي إم ــا أقـفـلــت أو
تشتر الكثير مــن امل ــواد الحساسة التي
لــم
ِ

ارتفاع أسعار الغذاء في أسواق مقديشو
مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ّ
املستمر .وقال رئيس تجمع
تتطلب التبريد
أص ـحــاب امل ــول ــدات الـخــاصــة عـبــدو سـعــادة
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن توقيع االعـتـمــادات
الستيراد املحروقات بات خطوة ضرورية
ال ـيــوم قـبــل ال ـغــد ،وإال سـنـكــون أم ــام كــارثــة
وه ـ ـ ــاك خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ع ـط ـل ــة األس ـ ـبـ ــوع،
مشيرًا إلى أن املسؤولني دائمًا ما يتحركون
بعد إذالل الـنــاس واملــواطـنــن وال يقومون
بأي خطوة استباقية لتفادي االنعكاسات
ال ـت ــي ض ــرب ــت الـ ـي ــوم ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات حتى
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات .ولـ ـف ــت سـ ـع ــادة إلـ ــى أن كــل
يــوم ّ
يمر يعتبر أســوأ مــن قبله ،وكــل خــزان

ينفد من مادة املازوت يعني تلقائيًا إطفاء
املولدات.
وتـلـقــى س ـكــان بـعــض امل ـنــاطــق رس ــائ ــل من
أصحاب املولدات باحتمال اإلطفاء الكامل
ووقــف الكهرباء ،ما يعني العتمة الشاملة
ّ
مع نفاد مادة املــازوت بشكل كلي ،في حني
تـصــل ســاعــات تقنني الـكـهــربــاء الحكومية
إلى أكثر من  20ساعة يوميًا.
وك ـ ــررت امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـنـفــط ف ــي بـيــان
الخميس أن «املخزون في منشآت النفط في
طرابلس والزهراني في حـ ّـده األدنــى ،وهو
ّ
مخصص للحاالت االستثنائية والطارئة».

اإلنعاش االقتصادي
التونسي

طعن بالمشروع ومخاوف من تبييض األموال
تشكيك ومخاوف

%7.3

نسبة العجز المتوقعة في
موازنة تونس في  2021من
الناتج المحلي اإلجمالي أي
بمقدار  3.2مليارات دوالر،
انخفاضا من  5.5مليارات
دوالر وهــو حجم العجز
في موازنة العام .2020

وانتقد الخبير املالي وليد بن صالح الفصل
ّ
املتعلق بجرائم الصرف ،مؤكدًا في حديث مع
«العربي الجديد» ،أن مشروع القانون يفسح
املـجــال أمــام املهربني والناشطني فــي السوق
ال ـســوداء لتبييض أمــوالـهــم عبر إيــداعـهــا في
البنوك وإعادة التصرف بها الحقًا .وأشار إلى
أن هــذا اإلجــراء خطير ومخالف ملبدأ العدالة
الجبائية التي تفرض ضرائب بأكثر من 20
في املائة على أمــوال العاملني في القطاعات
املـنـظـمــة .واع ـت ـبــر الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي أيـمــن
الــوســاتــي أن اإلج ـ ــراءات الـخــاصــة بتنشيط
الـقـطــاع ال ـع ـقــاري غـيــر قــابـلــة للتطبيق نظرًا
إل ــى غـيــاب خـطــوط الـتـمــويــل لـتــوفـيــر سيولة
كافية للبنوك إلقــراض العمالء بنسبة فائدة
منخفضة وف ـتــرة س ــداد تـصــل إل ــى  40سنة.
ورجـ ــح أن تـبـقــى ه ــذا اإلج ـ ـ ــراءات ح ـب ـرًا على
ورق نتيجة عدم قدرة الحكومة على التدخل

كلفة الشحن
والمضاربات تضاعف
األسعار المحلية

الصومال

يثير قانون اإلنعاش االقتصادي التونسي جدًال كبيرًا في أوساط المهتمين بالشأن االقتصادي
والمالي ،بسبب شكوك في عدم القدرة على تطبيقه وتسهيل بعض فصوله تسوية
مخالفات قد تساعد المهربين على تبييض إيراداتهم

مساكن بقروض ال تزيد فائدتها عن  3في
املائة مع فترة سداد تمتد إلى  40عامًا.

الكثير من املزارعني عن تربية الدواجن لعدة
أسـ ـب ــاب« ،م ـن ـهــا غ ــاء س ـعــر األع ـ ــاف وع ــدم
وج ـ ــود األدوي ـ ـ ــة ال ـب ـي ـطــريــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي بـشـكــل مستمر،
وكــذا ارتـفــاع درجــات الـحــرارة مع غــاء سعر
ال ــدي ــزل ف ــي الـ ـس ــوق املـ ـ ـ ــوازي ،وت ـغ ـيــر سعر
الصرف في مطلع العام الحالي».
ويلفت إلــى أن الـلـقــاحــات تتوفر عبر وزارة
الــزراعــة وال ـثــروة الحيوانية بكميات قليلة
وهي غير مدعمة من الدولة ،مناشدا الحكومة
التدخل لدعم األعالف واللقاحات «فالوضع
ي ـهــدد بـتــوقــف تــربـيــة ال ــدواج ــن فــي ال ـبــاد».
وي ـش ـيــر إل ــى أن ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج ارت ـف ـعــت،
ً
خصوصا بعد صـعــود أسـعــار الشحن ،إلى

جانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا
التي أثرت على حركة التجارة بشكل عام.
وي ـق ــول مــربــي ال ــدواج ــن إسـمــاعـيــل امل ـشــاط،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن ال ـس ـبــب الــرئ ـيــس
الرتـ ـف ــاع ال ـس ـعــر ه ــي امل ـض ــارب ــة ف ــي الـسـعــر،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـ ـشـ ـك ــات أخـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق
بــاالنـقـطــاع املـسـتـمــر لـلـتـيــار الـكـهــربــائــي مع
االرت ـ ـفـ ــاع ف ــي س ـع ــر األعـ ـ ـ ــاف .وي ــؤك ــد عـلــى
أن امل ــرب ــن ت ـك ـب ــدوا خ ـس ــائ ــر م ــال ـي ــة كـبـيــرة
خــال ال ـعــام املــاضــي بسبب اإلغ ــاق الكامل
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ن ـقــص ال ـل ـق ــاح ــات ،ح ـيــث أن
املوجود في السوق مهرب من دول مجاورة.
وي ــاح ــظ ال ـب ــاح ــث م ـف ـت ــاح ال ــورفـ ـل ــي ،وه ــو
م ـخ ـتــص ف ــي االق ـت ـص ــاد الـ ــزراعـ ــي والـ ـث ــروة
الحيوانية ،أن ارتفاع أسعار لحوم الدواجن
ي ـع ـت ـبــر ق ـي ــاس ـي ــا ب ــاملـ ـق ــارن ــة مـ ــع ال ـس ـن ــوات
الخمس املاضية ،ويبني أن محددات السوق
هي الطلب والعرض .وبسبب نقص الدجاج
املـ ـسـ ـت ــورد م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ت ـت ــأث ــر م ـس ـتــويــات
األسـ ـع ــار« ،ول ـك ــن ف ــي ال ـس ــوق املـحـلــي هـنــاك
احتكار للسلعة ومضاربات ،نظرا إلى غياب
األجهزة الرقابية».

لـتــوفـيــر ال ـس ـيــولــة لـلـقـطــاع امل ـص ــرف ــي .وق ــال
الوسالتي ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن
الحكومة تقترض من البنوك لتمويل املوازنة
بنسبة فــائــدة تصل إلــى  8.5فــي املــائــة ،وهي
غير قادرة على توفير خطوط تمويل طويلة
األم ــد ،مرجحًا أن تـكــون اإلجـ ــراءات الجديدة
مقيدة بـشــروط سيتم ضبطها فــي نصوص

السماح للمخالفين بإيداع
أموالهم بالبنوك بعد
حسم  %10منها
معترضون يصفون
المشروع بأنه يتجاوز
العدالة الجبائية

ترتيبية مقبلة .في املقابل ،قال عضو اتحاد
الصناعة والـتـجــارة ورئـيــس غــرفــة املطورين
العقاريني فهمي شعبان إن قــانــون اإلنعاش
االقتصادي خطوة مهمة نحو تحريك واحد
م ــن أهـ ــم ال ـق ـط ــاع ــات ف ــي الـ ـب ــاد ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
تيسير إج ــراءات شــراء املساكن عبر تخفيف
أعباء الفوائد البنكية والنزول بها إلى حدود
 3فــي املــائــة سـيــدخــل ديناميكية جــديــدة في
قطاع يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل.
وأفاد شعبان ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
بأن تونس محتاجة إلى كل أجنحتها من أجل
اإلقالع االقتصادي ما بعد الجائحة الصحية،
مشددًا على ضرورة اإلســراع بإصدار األوامر
الترتيبية للمرور سريعًا نحو تطبيق فصول
القانون.
اعتراضات ومآخذ

وكــانــت منظمة «أن ــا ي ـقــظ» ،املتخصصة في
مكافحة الـفـســاد ،قــد اعـتــرضــت على مشروع
القانون ،ودعــت في بيان لها أعضاء البرملان
إل ــى ع ــدم املـصــادقــة عـلـيــه ،معتبرة أن ــه يمثل

أمام محطة للوقود
في بيروت (حسين
بيضون)

وتـمـنــت عـلــى م ـصــرف لـبـنــان اإلس ـ ــراع إلــى
ف ـتــح االع ـت ـم ــادات ال ـخــاصــة ب ـم ــادة الــديــزل
أوي ــل ،وأه ــاب ــت بـكــافــة امل ـســؤولــن الـتـعــاون
الكامل لتأمني مادة املازوت من دون انقطاع
ألنها تشكل نبض التيار الكهربائي وكل
القطاعات في لبنان .وقال املكتب اإلعالمي
في الـســراي الحكومي في بيان إن «رئيس
ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ح ـس ــان دي ــاب
تابع قضية شح مادتي البنزين واملــازوت
ف ــي األسـ ـ ــواق ،وط ـلــب فـتــح تـحـقـيــق لكشف
املـتــاعـبــن واملـحـتـكــريــن وإع ــان أسمائهم
إلى الرأي العام».

ال ـت ـفــافــا ع ـلــى الـ ـق ــوان ــن .واع ـت ـب ــرت املـنـظـمــة
أن م ـشــروع ال ـقــانــون ي ــؤدي إل ــى تــراجــع مهم
ف ــي اإليـ ـ ـ ــرادات الـضــريـبـيــة ل ـلــدولــة ف ــي ظــرف
اج ـت ـمــاعــي واق ـت ـص ــادي مـ ـت ــأزم ،ت ـح ـتــاج فيه
ت ــون ــس ألبـ ـس ــط امل ـ ـ ـ ـ ــوارد حـ ـت ــى ت ـت ـم ـك ــن مــن
مواجهة عجزها الصحي عاجال.
وش ـ ــرح م ـه ــاب ب ــن ق ـ ــروي ،ال ـع ـض ــو ف ــي «أن ــا
يقظ» ،أن موقف املنظمة من قانون اإلنعاش
االقـتـصــادي كــان واضـحــا منذ الـبــدايــة ،حيث
ت ـمــت م ـعــارض ـتــه م ـنــذ مـنــاقـشـتــه ف ــي الـلـجـنــة
املالية .وأكد بن قروي ،في تصريح لـ«العربي
ال ـجــدي ــد» ،أن ال ـقــانــون ي ـت ـعــارض م ــع فـصــول
الدستور املتعلقة بالعدالة الجبائية ،ويفسح
امل ـج ــال لـلـتـهــرب الـضــريـبــي ويـشـجــع أبــاطــرة
التهريب والسوق السوداء الذين يستفيدون
مــن تفكك أجـهــزة الــدولــة ،معتبرا أن القانون
مـنــح ألمــوال ـهــم الـشــرعـيــة بــالـعـفــو عــن جــرائــم
ال ـ ـصـ ــرف .وأف ـ ـ ــاد ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ب ــأن ــه ال
يمكن القتصاد يعاني من صعوبات هيكلية
أن ينتعش مــن أم ــوال غير مـشــروعــة وتهرب
ضريبي ،الفتًا إلــى أن مـشــروع القانون يزيد
م ــن تــوس ـعــة االق ـت ـص ــاد غ ـيــر ال ــرس ـم ــي عـلــى
حساب القطاعات املنظمة ودافعي الضرائب.
وقال وزير التجارة السابق والخبير في املالية
محسن حسن ،في تدوينة على «فيسبوك» ،إن
«اإلج ــراءات املعلن عنها فــي قــانــون اإلنعاش
االقـتـصــادي وتسوية مخالفات الـصــرف ذات
الـعــاقــة ،غـيــر قــابـلــة للتحقيق فــي ظــل تــردي
املقدرة الشرائية للمواطن ووضعية السيولة
البنكية وكذلك وضعية املالية العمومية».
وأض ــاف حـســن أن ــه «ك ــان مــن األف ـضــل اتـخــاذ
إجـ ـ ـ ــراءات ج ـبــائ ـيــة قــاب ـلــة لـلـتـحـقـيــق تتعلق
بمعايير التسجيل ونسبة األداء الضريبي
على القيمة املضافة املرتبطة بشركات البعث
العقاري أو دعــم نسب الفائدة على القروض
املمنوحة للشرائح االجتماعية».
ودخ ـلــت تــونــس فــي مـفــاوضــات مــع صـنــدوق
ال ـن ـقــد ب ـش ــأن ب ــرن ــام ــج قـ ــرض ي ـســاعــدهــا في
الـخــروج مــن أزمتها الخانقة وتسديد ديــون
خارجية حان أجل سدادها.
حاجة للدعم

وتسعى الحكومة إلــى إقـنــاع الــدول الشريكة
بـجــديـتـهــا فــي مـكــافـحــة ال ــرك ــود االق ـت ـصــادي،
حيث عرض رئيس الحكومة هشام املشيشي
على سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية،
وسـفـيــر االت ـحــاد األوروب ـ ــي فــي تــونــس ،ملحة
ع ــن ق ــان ــون اإلنـ ـع ــاش االق ـت ـص ــادي وتـســويــة
مخالفات الصرف ،الذي صادق عليه البرملان،
واإلص ــاح ــات الـهـيـكـلـيــة ال ـتــي ت ـنــوي تــونــس

القيام بها لتجاوز آثار األزمة االقتصادية في
ظــل انـتـشــار فـيــروس ك ــورونــا .وكــانــت وكالة
«فيتش» للتصنيفات االئتمانية قد خفضت
تصنيف تونس من «بي» إلى «بي ناقص» مع
زيادة مخاطر السيولة املالية الخارجية ،بسبب
التأخير في التوصل إلى اتفاق على برنامج
تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.
واعتبرت وكالة التصنيف «فيتش» أن التوصل
إل ــى ات ـف ــاق م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد أم ــر ض ــروري
للوصول إلــى دعــم امليزانية من قبل الدائنني
الــرسـمـيــن .وأضــافــت الــوكــالــة أن ع ــدم القيام
بــاإلصــاحــات االقـتـصــاديــة ال ــازم ــة والـقــويــة
يجعل إعادة هيكلة ديون البالد أمرا ضروريا
قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس.
تسهيالت
تطاول
مخالفي
قانون الصرف
(فتحي باليد/
فرانس برس)

تـشـهــد أسـ ــواق مـقــديـشــو ارت ـفــاعــا ح ــادًا في
أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع االس ـت ـه ــاك ـي ــة ال ـض ــروري ــة
بـسـبــب ت ــوق ــف االس ـت ـي ــراد ع ـبــر ال ـحــاويــات
من ميناء جبل علي في اإلمارات إلى ميناء
مـقــديـشــو ،ه ــذا إل ــى جــانــب ع ــدم ق ــدرة سفن
الشحن الصغيرة على اإلبحار من األسواق
الخليجية واليمنية نحو موانئ الصومال،
ب ـس ـبــب م ــوس ــم ال ـش ـت ــاء ال ـ ــذي ع ـط ــل أي ـضــا
أسواق بيع السمك في العاصمة.
وتـقــول زه ــرة علي مـســؤولــة مخيم العدالة
لالجئني في العاصمة في حديث مع «العربي
الجديد» ،إن أوضــاع سكان املخيم قاسية،
بسبب ارتـفــاع أسـعــار األغــذيــة فــي األســواق
بشكل عام ،فيما األجور التي يحصل عليها
الـنــازحــون بعرق جبينهم باتت ال تساوي
شيئًا ،كما أن األموال القليلة التي يحصلون
عليها مـقــابــل أعـمــالـهــم ال ـشــاقــة فــي مـنــازل
مقديشو التي كانت تراوح ما بني دوالرين
وخمسة دوالرات ،باتت ال تكفي اليوم لسد
احتياجاتهم من الـغــذاء .ويبلغ عــدد سكان
املخيمات نحو  1,2مليون شخص بحاجة
إلى الغذاء والرعاية الصحية.
وكانت معظم األســر النازحة في مخيمات

تناقص القدرة الشرائية للمواطنين (محمد عبد
وهاب /فرانس برس)

مقديشو تحصل على وجبتني رئيسيتني
فقط في اليوم ،بينما ارتفاع أسعار األغذية
يجبر الكثير مــن تلك األس ــر الـنــازحــة على
تناول وجبة واحــدة ،بسبب الفقر والعوز،
وتقلص مستوى الدعم اإلنساني املمنوح
ل ـه ــم م ــن ق ـب ــل م ـن ـظ ـمــات اإلغـ ــاثـ ــة ال ـعــامل ـيــة
واملحلية.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،تـقــول حبيبة محمد بائعة
ال ـخ ـض ــار ف ــي سـ ــوق الـ ـبـ ـك ــارة ومـ ــن س ـكــان
الـنــازحــن فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد
«إن من خالل بيع الخضار كنت أعيل تسعة

أطـ ـف ــال ،وك ـن ــت أسـتـثـمــر  80دوالرًا ل ـشــراء
الخضار من مدينة أفجوي الزراعية (على
بعد  30كلم جنوب مقديشو) ،ثم أنقلها إلى
سوق البكارة لبيعها ،وكنت أصرف يوميًا
نحو  4دوالرات لتدبير احتياجات العائلة
من الطعام».
وتشير حبيبة إلــى أنها فقدت عملها وكل
م ــدخ ــرات ـه ــا ،وال تـسـتـطـيــع إع ــال ــة أســرتـهــا
بسبب ارت ـفــاع األس ـعــار فــي األس ــواق الــذي
يحرم الكثير من شراء الخضار والبهارات
املستخدمة لطهي الطعام.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ي ـ ـشـ ــرح مـ ـ ـ ــادي مـ ــوسـ ــى ،ب ــائ ــع
ال ــوجـ ـب ــات ال ـخ ـف ـي ـفــة فـ ــي م ـخ ـيــم الـ ـع ــدال ــة،
أن ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـل ــع االس ـت ـهــاك ـيــة
الضرورية في العاصمة ،أثر بشكل سلبي
على مصدر رزقــه الوحيد؛ حيث إن ارتفاع
أسعار زيت الطهي بشكل جنوني ،سيدفعه
إلغ ــاق مـحـلــه قــريـبــا ،مــا لــم تـتــوافــر بــدائــل
أخرى إلنعاش تجارته.
ويـشـيــر مـ ــادي إل ــى أن لـتــر ال ــزي ــت ك ــان في
حدود الدوالر وأصبح بدوالرين ،ويضيف
ً
ق ــائ ــا إن وج ـبــاتــه ال ـســريـعــة مـتـكــدســة وال
يستطيع النازحون شراءها بسبب األزمة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وض ـ ـعـ ــف ال ـ ـقـ ــدرة
الشرائية الضعيفة للنازحني.

ترحيب من رجال األعمال
ّ
سجلت منظمة رجال األعمال (االتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والـصـنــاعــات التقليدية) ارتـيــاحـهــا ملـصــادقــة الـبــرملــان عـلــى قــانــون
اإلنعاش االقتصادي «مثمنة جهود كل من ساهم في إنجاح هذه
املبادرة التشريعية» .وقالت املنظمة في بيان إن القانون يحمل أبعادا
اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وإنه جاء إلنقاذ االقتصاد
الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البالد ،مؤكدة أن القانون
يعد «خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات االقتصادية واملالية
ومالءمتها مع تشريعات البلدان املتطورة ومع الظروف التي تعيشها

تونس خاصة جــراء تداعيات أزمــة فـيــروس كــورونــا .وأضــافــت أنه
«يمثل أرضية مناسبة لتحسني املناخ العام لالستثمار واألعمال
وتعزيز تنافسية االقـتـصــاد الوطني وجــاذبـيــة الوجهة التونسية،
ويـســاعــد عـلــى املـحــافـظــة عـلــى ديـمــومــة املــؤس ـســات وعـلــى مــواطــن
الشغل وخلق فــرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل الجهات
والقطاعات» .واعتبرت املنظمة أن توفير خط تمويل بقيمة  3مليارات
دينار للشركات سيساهم في تجاوز املصاعب املالية واالقتصادية
الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط االقتصاد.
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تحقيقات

عندما تحتقن العين قد تفكر في استخدام قطرات إزالة احتقان العين،
فما هي هذه القطرات؟ وما هي مخاطرها؟
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قطرات العين

أنواعها ومخاطر استخدامها

أنور نعمة

عندما تصبح عيناك محتقنتني بالدم بسبب
الحساسية أو ألسباب أخرى ،قد يكون أول ما
تفكر فيه هو استخدام قطرات إزالــة احتقان
الـ ـع ــن ل ـت ـه ــدئ ــة ال ـت ـه ـي ــج واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة مل ـعــان
عينيك ،وتتوفر عــدة أن ــواع مــن قـطــرات إزالــة
احتقان العني ،ويختلف كل منها في تركيبته
الكيميائية ،وبالتالي طريقة عمله.
وتـعـمــل ه ــذه ال ـق ـطــرات بـشـكــل أس ــاس ــي وفــق
إحدى الطريقتني:
 تضييق األوعـيــة الــدمــويــة ..تتضمن بعضقطرات تخفيف االحمرار األدوية التي تتسبب
في تضييق (انقباض) األوعـيــة الدموية في
الـعــن ،وهــو مــا يجعل األوع ـيــة الــدمــويــة أقل
وض ــوح ــا ،م ـمــا يـقـلــل م ــن ال ـل ــون األح ـم ــر في
الصلبة (الجزء األبيض من العني).
 إض ــاف ــة ال ــرط ــوب ــة ..ت ـح ــوي قـ ـط ــرات الـعــناألخ ـ ــرى ع ـلــى م ـ ــواد ت ـشـح ـيــم مل ـنــع ال ـج ـفــاف
وت ــرطـ ـي ــب ب ـ ـيـ ــاض ال ـ ـعـ ــن ل ـج ـع ـل ـه ــا ت ـش ـعــر
ب ـت ـح ـســن ،وف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ت ـب ــدو أكـثــر
بياضا وفق هذه العملية.
ول ـك ــن ض ــع ف ــي اع ـت ـب ــارك أن ب ـعــض أس ـبــاب
احمرار العني قد تحتاج إلى أكثر من القطرات
املـ ـض ــادة ل ــاح ـت ـق ــان ،ف ـقــد تـتـطـلــب ال ـع ــدوى
البكتيرية ،على سبيل املثال إلــى قطرات من
املضادات الحيوية التي يصفها الطبيب.

العاملون بقضاء «قسد» ال يتمتعون بتأهيل مناسب ()Getty

يكشف تحقيق «العربي الجديد» عن ابتزاز مجموعات تابعة لمليشيات قوات «سورية الديمقراطية» (قسد) ،لألهالي
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ،عبر توقيفهم واحتجازهم بال تهم أو تلفيق ادعاءات ،سرعان ما يتم التراجع
عنها بعد دفع فدى

مزيالت االحتقان

ل ـس ـنــوات ع ــدي ــدة ،ك ــان امل ـن ـتــج ال ــرائ ــد إلزال ــة
احتقان العني هو رباعي هيدروزولني ،وهو
ال يستلزم وصـفــة طـبـيــة ،ويـعـمــل عــن طريق
فتح الـشــرايــن فــي العينني ،وفــي عــام ،2017
اعـ ـتـ ـم ــدت ج ــرع ــة م ـن ـخ ـف ـضــة مـ ــن ط ــرط ــرات
بــريـمــونـيــديــن ،ال ــذي ج ــرى وص ـفــه ألول مــرة
لعالج الجلوكوما.
وتـ ـح ــوي م ـع ـظــم قـ ـط ــرات ال ـع ــن املـسـتـخــدمــة
على نـطــاق واس ــع ،ســواء كــانــت موصوفة أو
بدون وصفة طبية ،على مزيالت االحتقان أو
مضادات الهيستامني.
وت ـم ـنــع مـ ـض ــادات ال ـه ـي ـس ـتــامــن ع ـمــل م ــادة
كيميائية تسمى ً الهيستامني ،والتي تفرزها
الخاليا استجابة إلصابة أو تفاعل تحسسي.
ويمكن أن ي ــؤدي الهيستامني ،ال ــذي يسبب
ت ـفــاعــا ال ـت ـهــاب ـيــا ف ــي ال ـج ـس ــم ،ل ـل ـعــديــد مــن
األعـ ـ ـ ـ ــراض ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ال ـح ـك ــة وال ـع ـطــس
واحمرار العينني.
كيفية استخدام قطرات العين مزيلة
االحتقان؟

ت ـع ـت ـبــر قـ ـط ــرات ال ـع ــن ال ـت ــي ت ـص ــرف ب ــدون
وص ـفــة طـبـيــة آم ـنــة لــاسـتـخــدام بـشـكــل عــام،
مــع ضـ ــرورة الـتــأكــد مــن أن أي مـنـتــج تضعه
في عينك قد جرت املوافقة عليه من الجهات
املعنية املعتمدة في بلدك.
ّ
وإذا ّ
بتهيج في
جربت قطرات العني وشعرت
عينيك أو عدم الراحة أخبر طبيبك .قد تحتاج
إلــى تجربة عالمة تجارية أخــرى أو تقليص
عدد مرات استخدامك للمنتج.
تـقـتــرح ال ـعــديــد م ــن مـلـصـقــات ق ـط ــرات الـعــن
وض ــع نـقـطــة أو نـقـطـتــن ف ــي ك ــل ع ــن ،حتى
أرب ــع م ــرات فــي ال ـيــوم .لـكــن إذا كـنــت بحاجة
إلــى وضــع قـطــرات للعني بشكل متكرر على
مــدى بضعة أيــام لعالج االحـمــرار ،فيجب أن
يفحص الطبيب عينيك.
طريقة وضع القطرات

 اغسل يديك جيدًا. -اسحب جفنك السفلي.

اقرأ التعليمات بعناية كي تقي نفسك من آثار جانبية غير مرغوب فيها ()Getty

 ضع قطرة واحدة في كل عني. ال تستخدم أكثر من  4مــرات في اليوم (كل 8-6ساعات).
هل قطرات إزالة االحتقان آمنة؟

تعتبر قطرات إزالة االحتقان آمنة بشكل عام،
لكن استخدامها بكثرة قد يخفي حالة تحتاج
إلــى ع ــاج ،مثل قــرحــة القرنية .كما أن اللون
األصفر في بياض العني قد يكون عالمة على
مرض الكبد.
ويمكن أن يتسبب االستخدام اليومي أيضا
فــي «تأثير االرتـ ــداد» ،قــد تصير عيناك أكثر
احـمــرارا بعد زوال ال ــدواء .وهــذا شائع بشكل
خاص في قطرات تتراهيدروزولني وكلوريد
البنزالكونيوم ،حيث قد ّ
تهيج املادة الحافظة
عينيك.
اآلثار الجانبية لقطرات إزالة االحتقان

 يمكن أن تـتــاشــى آث ــار ق ـطــرات الـعــن التيتسبب تضييق األوعـيــة الــدمــويــة ،ويمكن أن
تصبح الـعــن أكـثــر اح ـمــرارا مـمــا كــانــت عليه
قبل اسـتـخــدام الـقـطــرات .يسمى هــذا التأثير
الـجــانـبــي ب ــاالح ـم ــرار االرتـ ـ ـ ــدادي ،ويـمـكــن أن
ي ـت ـفــاقــم ب ـم ــرور ال ــوق ــت .ل ــذل ــك ق ــد ت ــرغ ــب في
التفكير فــي اسـتـخــدام ق ـطــرات مــرطـبــة للعني
أوال ملعرفة مــا إذا كانت كافية لجعل عينيك
تبدو أفضل وتشعر بتحسن.
 وك ـمــا ذك ــرن ــا ،ت ـحــوي بـعــض ق ـط ــرات الـعــنأيضا على مواد حافظة ملنحها مدة صالحية
أطـ ــول ،لـكــن املـ ــواد الـحــافـظــة يـمـكــن أن تهيج
ال ـعــن ..ابـحــث عــن ق ـطــرات الـعــن الـخــالـيــة من
املواد الحافظة بدال من ذلك.

معلومة تهمك

القطرات مزيلة االحتقان
قد توفر نتائج سريعة،
لكن بعض أسباب احمرار
العين تحتاج لقطرات
عالجية أخرى

 .تورم الجفن.
 .هاالت حول األضواء.
 .الصداع.
 .تظهر األضواء أكثر سطوعًا من املعتاد.
 .العمى الليلي.
 .احمرار في العني أو البطانة الداخلية للجفن.
 .رؤية األلوان بشكل مختلف.
 .رؤية مزدوجة.
ماذا عن قطرات العين الملونة

 يجب عــدم اسـتـخــدام قـطــرات الـعــن املهدئةل ــاح ـم ــرار ألك ـث ــر م ــن  72س ــاع ــة .إذا اسـتـمــر
االحـ ـم ــرار أو األع ـ ــراض األخـ ــرى بـعــد  3أي ــام،
يجب أن ترى طبيب عيون للتقييم.
 إذا ك ـن ــت ت ـع ــان ــي م ــن ال ـج ـل ــوك ــوم ــا ضـيـقــةالــزاويــة ،فيجب عليك عــدم اسـتـخــدام قطرات
العني املهدئة لالحمرار املصنوعة من مزيالت
االحتقان ،ويمكن أن تــؤدي إلى تفاقم حالتك
وتتسبب في اإلصــابــة بــزرق انـســداد الــزاويــة،
وهي حالة طبية طارئة.
يجري عــاج الجلوكوما بمجموعة متنوعة
مــن األدويـ ــة ،بما فــي ذلــك قـطــرات الـعــن التي
ُ
تصرف بوصفة طبية والتي تساعد في تقليل
الضغط داخل العني.
 بـعــض ال ـنــاس يـمـكــن أن تـظـهــر لــديـهــم آثــارجــانـبـيــة بـيـنـمــا ال ـب ـعــض اآلخـ ــر ال .يـمـكــن أن
تشمل اآلثار الجانبية األكثر شيوعا ما يأتي:
 .شعور حارق في عينيك.
 .رؤية ضبابية.
 .عيون جافة أو حكة.
 .التفريغ أو التمزق املفرط.

ح ـظ ـي ــت ق ـ ـطـ ــرات الـ ـع ــن ذات ال ـ ـلـ ــون األزرق
بشعبية بــن املشاهير والكثير مــن التغطية
اإلعالمية في عام  ،2016وأنها تتصدى مؤقتا
ألي أص ـف ــرار أو أح ـم ــرار ف ــي الـصـلـبــة لجعل
العيون تبدو أكثر بياضا وأكثر إشراقا .لكن
بعضها يـحـتــوي عـلــى مـكــونــات مـثــل حمض
ال ـبــوريــك وصـبـغــة زرقـ ــاء تـسـمــى C1420651
وي ـعــرف أيـضــا بــاســم امليثيلني األزرق ،وهــو
غير آمن ويحتمل أن يكون ساما.
نصائح إلبــقــاء العيون أكثر إشراقا
وصحة

ي ـم ـك ـن ــك ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات أخـ ـ ـ ـ ــرى ب ـج ــان ــب
استخدام قطرات العني للمساعدة في تجنب
االحمرار وتهيج العني .إليك بعض النصائح
لتجربتها:
 ابـ ــق رطـ ـب ــا وت ـج ـن ــب ال ـ ـهـ ــواء ال ـ ـجـ ــاف .مـثــلك ــل ج ـ ــزء م ــن ج ـس ـم ــك ،ت ـع ـت ـمــد ع ـي ـن ــاك عـلــى
مستويات السوائل الصحية للعمل والشعور
بأفضل حال .لكن التعرض للبيئات الداخلية
أو الخارجية شديدة الجفاف يمكن أن يسلب
عينيك بعض الرطوبة بسهولة.

كيف تزيد المناعة المكتسبة ضد المتحور دلتا؟
وجدت دراسة بريطانية أن الفترة الفاصلة األطول بني
جرعتي لقاح كوفيد( 19-فايزر) تؤدي لزيادة مستويات
األجسام املضادة مقارنة بالفترة األقصر ،لكن هناك
انخفاضا حادا في مستويات األجسام املضادة بعد الجرعة
األولى.
وقد تساعد هذه الدراسة في توجيه استراتيجيات
التطعيم ضد الساللة املتحورة «دلتا» ،حيث ذكر القائمون
على الدراسة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد «الفترة
الفاصلة األطول بني الجرعتني تحفز مستويات األجسام
املضادة املثبطة ضد الساللة املتحورة دلتا بشكل رديء
بعد جرعة واحدة ولم يتم الحفاظ عليها خالل الفترة التي
تسبق الجرعة الثانية ،وبعد جرعتني من اللقاح ،كانت

مستويات األجسام املضادة املثبطة أعلى مرتني بعد
الفترة الفاصلة األطول بني الجرعتني» ،واألجسام املضادة
املثبطة تلعب دورا مهما في املناعة ضد فيروس كورونا
ولكن ليس بشكل كلي ،حيث تلعب الخاليا التائية
دورا أيضا ،ووجدت الدراسة أن مستويات الخاليا التائية
الكلية كانت أقل بمعدل  1.6مرة مع الفترة الفاصلة
الطويلة مقارنة مع الجرعات ذات الفترات الفاصلة
القصيرة ( 4-3أسابيع) ،لكن نسبة الخاليا التائية
«املساعدة» كانت أعلى مع الفترة الفاصلة الطويلة،
وتوصي بريطانيا حاليا بفترة فاصلة مدتها 8
أسابيع بني جرعتي اللقاح لحماية عالية ضد الساللة
املتحورة دلتا.

سؤال في الصحة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ابنتي عمرها خمس سنوات ونصف
حصل لها كسر في الفخذ ولبست
بنطلون جبس ملــدة  9أسابيع ،واآلن
ب ـعــد أن ق ــام ــت ب ـفــك ال ـج ـب ــس ..متى
يمكنها أن ت ـعــود للمشي والـحــركــة
مــرة أخ ــرى؟ وهــل يـجــوز تشجيعها
على املشي؟ أو أنها تسند على شيء
أو أحد؟
األخت الكريمة؛
ك ـســور ال ـف ـخــذ ف ــي األطـ ـف ــال يتم
عالجها غالبا بالجبس ملدة - 8
 12أسبوعا ،حسب نــوع ومكان
ال ـك ـس ــر ودرجـ ـ ـ ــة ت ـف ـتــت ال ـك ـســر.
وبعد فك الجبس يحتاج الطفل
لفترة من املساعدة أثناء املشي،
نـ ـظ ــرا ل ـض ـعــف الـ ـعـ ـض ــات بـعــد
البقاء في الجبس ملدة طويلة.
وبعد مرور حوالى  4 - 3أسابيع
يستطيع الطفل الحركة بطريقة
طبيعية.
ل ـ ـكـ ــن ،بـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن اإلح ـ ـسـ ــاس
بـ ــأن ك ــل شـ ــيء أص ـب ــح طـبـيـعـيــا
مـ ـ ــا زلـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـص ـ ــح ب ــالـ ـبـ ـع ــد عــن
مـمــارســة الــريــاضــة حـتــى تقوى
الـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــام ،وال ت ـ ـحـ ــدث إص ــاب ــة
بسهولة مرة أخرى.
وب ــوج ــه عـ ـ ــام ،الـ ـعـ ـظ ــام ت ـح ـتــاج
مل ــدة م ــن أرب ـع ــة إل ــى سـتــة أشـهــر
بعد الـتـئــام الـعـظــام حتى تعود
العظام قوية مرة أخرى لتتحمل
م ـمــارســة الــريــاضــة الـتــاحـمـيــة،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـفـ ــز أو
االص ـطــدام مثل كــرة الـقــدم .وفي
بعض األحيان تؤدي عوامل مثل
نقص فيتامني د أو الكالسيوم
إلى تأخر هذه املرحلة.
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،أنـ ـ ـص ـ ــح بـ ـعـ ـم ــل ف ـحــص
لنسبة فيتامني د بالدم ،خاصة
ملن تعرض لكسر نتيجة إصابة
طفيفة.
د .بالل إبراهيم
أخصائي اإلصابات وجراحات العظام
ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معتقالت
«قسد»
المال مقابل الحرية

تحقيق ـ محمد حردان

دفعت عائلة املعتقل السوري ،عبد
الله الحسن (اسم مستعار لحماية
ال ـع ــائ ـل ــة)  5آالف دوالر أم ـيــركــي
لعناصر تابعة ملجموعة تنتمي إلى مليشيات
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) ويقودها
أح ـم ــد الـخـبـيــل امل ـل ـقــب ب ــأب ــو خ ــول ــة ال ــدي ــري،
م ـس ــؤول مـجـلــس دي ــر ال ـ ــزور ال ـع ـس ـكــري ،في
مقابل اإلفراج عن ابنهم من سجن حقل العمر
النفطي الواقع شرق مدينة امليادين بمحافظة
دير الزور ،بعد اعتقاله في مارس/آذار ،2021
أثناء عبوره حاجز بلدة البصيرة شمال دير
الــزور ،كما يقول لـ«العربي الجديد» مضيفا:
ُ
«وج ـهــت لــي تـهــم متناقضة ،ت ــارة باالنتماء
لتنظيم الدولة اإلسالمية «داعــش» وبالعمل
مع خاليا إرهابية تابعة للنظام السوري تارة
أخ ــرى ،وال ـه ــدف فــي الـنـهــايــة اب ـت ــزاز عائلتي
ماليا».
وتـكــررت وقــائــع ابـتــزاز عائلة الحسن مــع 23
حالة موثقة ،منذ بداية العام املاضي وحتى
النصف األول من العام الجاري ،بحسب نور
الخطيب ،مــديــرة قسم املعتقلني فــي الشبكة
الـ ـس ــوري ــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،وال ـ ـتـ ــي أكـ ــدت
لـ«العربي الجديد» أن قوات قسد (تحالف بني
مقاتلني أكراد وعرب وأقليات أخرى يحظون
بدعم الواليات املتحدة) ،اعتقلت خالل الفترة
من عام  2011وحتى يونيو/حزيران املاضي
 3796شخصا ،بينهم  659طفال و 176امرأة.
المال مقابل الحرية

تركز قوات سورية الديمقراطية على األغنياء
من أبناء املنطقة البتزاز عائالتهم ،بحسب ما
رصــده أنــس شــواخ الباحث في مركز جسور
للدراسات (بحثي مستقل).
ووث ــق مـعــد التحقيق وقــائــع اب ـت ــزاز عــائــات
خمسة معتقلني في مناطق دير الزور والرقة
ومنبج ،ومن بينهم يوسف الصالح (يعيش
حاليا في مناطق املعارضة بشمال سورية)
وال ـ ــذي ع ــرف ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن س ـجــن عــايــد
جـنــوب مدينة الطبقة فــي ريــف الــرقــة التابع

لقوات سورية الديمقراطية أن أهله تعرضوا
لــابـتــزاز مــن قبل مــا يـعــرف بــاألمــن الـعــام في
الرقة والذي اعتقله في أبريل/نيسان  ،2019إذ
دفعوا  2500دوالر عن طريق وسطاء من شيوخ
العشائر املرتبطني بـاإلدارة الذاتية في مقابل
اإلفـ ــراج عـنــه ،مـضـيـفــا« :،ك ــان يغمى عـلــي من
التعذيب والضرب بالعصا وكابل كهربائي».
ما حدث للصالح ،تكرر مع السبعيني صالح
إسـمــاعـيــل ال ـج ـلــود (يـعـيــش حــالـيــا بمناطق
املعارضة شمال سورية) ،والذي دفعت عائلته
 1600دوالر ،مقابل اإلفراج عنه بعد ثالثة أيام
مــن اعتقاله فــي ديسمبر/كانون األول 2017
على يــد مـســؤول فــي مكتب الـعــاقــات العامة
التابع لــإدارة الذاتية ،يسمى أحمد الحمدو
وملقب بأبو طارق ،كان معه ثالثة عناصر من
وحــدات حماية الشعب ،أوقـفــوه أثناء عودته
إلـ ــى قــري ـتــه الــري ـحــان ـيــة ج ـن ــوب رأس الـعــن
بمحافظة الحسكة شمال شــرق ســوريــة ،كما
يقول لـ«العربي الـجــديــد» ،مضيفا« :العائلة
تفاوضت مــع أبــو طــارق بشكل مباشر حتى
خرجت بعد الدفع».
وت ـمــول املـلـيـشـيــات أنشطتها عـبــر استخرج
وب ـيــع ال ـن ـفــط وع ــائ ــدات امل ـعــابــر وال ـضــرائــب،
بـحـســب شـ ــواخ ،والـ ــذي يــوضــح أن« :ق ـيــادات
أمنية تبتز األهــالــي لتحقيق مكاسب مالية
وثــراء شخصي» ،مفسرا عــدم مالحقة القادة
امل ـت ــورط ــن ف ــي ابـ ـت ــزاز أه ــال ــي امل ـع ـت ـق ـلــن أو
ممارسة أنشطة إجرامية ،بكون تلك الوقائع
أوراق ض ـغ ــط ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا إدارة «ق ـس ــد»
وقــت الـحــاجــة إلدانـتـهــم وتـفــرض مــن خاللها
سطوتها عليهم ،وبالتالي ال تعترف بوجود
ان ـت ـه ــاك ــات م ــن ق ـبــل ع ـنــاصــرهــا ف ــي مـنــاطــق
سيطرتها .ويتم التواصل مع أهالي املعتقلني
عبر وسطاء مقربني من قــادة مجموعات في
مليشيا «سورية الديمقراطية» يتحدرون من
املناطق ذاتها التي تتم فيها االعتقاالت ،وفق
شواخ ،والذي قال لـ«العربي الجديد» ،املبالغ
ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا م ـج ـمــوعــات عـسـكــريــة
وأمـنـيــة تــابـعــة ل ـقــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة
تختلف حسب حالة املعتقل وأسرته املادية،
ون ـ ـ ــوع ال ـت ـه ـم ــة واملـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـس ــؤول ــة عــن

االع ـت ـق ــالُ .
وي ـط ـلــب م ــن ب ـعــض ال ــوس ـط ــاء أو
ذوي النفوذ من وجهاء العشائر دعم وتأييد
قوات سورية الديمقراطية ،مقابل اإلفراج عن
معتقلني ينتمون لعشيرتهم ،بحسب إفــادة
الـخـطـيــب ،وال ـتــي ت ـقــول إن عـمـلـيــات االب ـتــزاز
قد تكون مقابل وعــود بإطالق ســراح املعتقل
أو وض ـعــه ف ــي سـجــن قــريــب م ــن م ـكــان إقــامــة
العائلة أو تحويل ملفه إلــى الـقـضــاء والبت
فــي قضيته وإخــراجــه مقابل غــرامــة أو تعهد
بتحسني ظ ــروف اح ـت ـجــازه ومــراعــاتــه داخــل
السجن بـعــدم الـتـعــرض لــه ومنحه امـتـيــازات
ف ــي ال ـط ـع ــام واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .ومـ ــن خـ ــال تـلــك
امل ـص ــال ـح ــات ال ـع ـش ــائ ــري ــة ،ي ـت ــم اإلفـ ـ ـ ــراج عــن
معتقلني متهمني بانتمائهم لتنظيم الدولة
اإلســامـيــة دون دلـيــل ،مقابل دفــع امل ــال ،وفق
م ــا ي ــؤك ــده ســاشــا ال ـع ـلــو ،ال ـبــاحــث ف ــي مــركــز
عمران للدراسات (بحثي مستقل) والذي َأعد
دراسة «اإلدارة الذاتية :مدخل قضائي في فهم
النموذج والتجربة» وص ــدرت فــي  11مايو/
أي ــار املــاضــي ،مــؤكــدا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
البحث رصد ووثــق ودرس  450حالة اعتقال
تعسفي جرت خالل فترات زمنية متقطعة في
عامي  2019و ،2020باملناطق التي تقع تحت
سيطرة اإلدارة الذاتية ،ضمن حمالت مكافحة
اإلرهاب ،شاركت أجهزة أمنية متعددة فيها،
ومنها ق ــوات مكافحة اإلره ــاب ،وق ــوى األمــن
الداخلي «األسايش».
سلطة قضائية غير مفعلة

 450حالة اعتقال
تعسفي بمناطق
سيطرة قسد خالل
عامين
تختلف مبالغ الفدى
التي يدفعها
المعتقلون حسب
عدة عوامل

تـشــرف ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة عـلــى 18
سجنًا في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور
والـقــامـشـلــي ومـنـبــج ،وفــق م ـصــادر التحقيق
ومن بينهم شواخ ،والذي يؤكد أن املجموعات
األمنية تبقي املعتقل بالسجن وتتعمد عدم
احــال ـتــه إل ــى ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي رغ ــم تبعيته
لــإدارة الذاتية ،بهدف ابتزاز ذوي املعتقلني
وال ـح ـصــول عـلــى األم ـ ــوال ف ــي هـ ــدوء ،مشيرا
إلــى أن االعـتـقــاالت تتم دون مــذكــرات توقيف
من القضاء التابع لــإدارة الذاتية في مناطق
سيطرتها ،وه ــو مــا جــرى لضحايا االب ـتــزاز
الذين وثق التحقيق ما وقع لهم ،ومن بينهم
محمد فايز (اسم مستعار لدواع أمنية) والذي
ُ
اعتقل في  20يناير/كانون الثاني  2018على
حاجز عــون ال ــدادات (يفصل مناطق سيطرة
«الجيش الوطني السوري» (مدعوم من تركيا)
في جرابلس عن منبج شمال شــرق محافظة
حـ ـل ــب) ،م ــن ق ـبــل ض ــاب ــط ف ــي االس ـت ـخ ـب ــارات
التابع ملليشيات سورية الديمقراطية يدعى
رش ـي ــد م ــام ــو ،بـتـهـمــة اإلره ـ ـ ــاب ،دون وج ــود
م ــذك ــرة ق ـض ــائ ـي ــة ،وفـ ــق رواي ـ ـتـ ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» .ويتم إصــدار مذكرات قضائية في
أمـ ــور ح ـيــات ـيــة مـخـتـلـفــة بـشـكــل س ـل ــس ،على
العكس من القضايا األمنية والسياسية ،إذ
يتم االعتقال تعسفيا دون مذكرات توقيف أو
إخطار قضائي ،حسبما يقول العلو ،مضيفا
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،السلطة التنفيذية في
اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة ب ــاألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
والعسكرية تعتبر نفسها أعلى من القضائية،
وبــالـتــالــي ال تخضع للمحاسبة ،وت ــم رصــد
عدم تنفيذ بعض األحكام القضائية.
وال يـتـمـتــع ال ـعــام ـلــون بــالـسـلـطــة الـقـضــائـيـ ّـة
بتأهيل كــاف ،باستثناء قــاض واحــد منشق
عــن النظام ،كما يقول العلو ،مضيفا :يوجد

لدى اإلدارة الذاتية  326قاضيا في مؤسسات
الـعــدالــة شـمــال وش ــرق ســوريــة ،تشكل نسبة
املحامني بينهم  %65نصفهم أصحاب خبرة
سابقة فــي العمل الحقوقي والـنـصــف اآلخــر
من حديثي التخرج ،و %30من حملة الشهادة
ال ـثــانــويــة ،و %5مــن خــريـجــي كـلـيــات الـعـلــوم
دراس ـ ـ ــة «اإلدارة
اإلن ـس ــان ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،وفـ ــق َ
ال ــذات ـي ــة :م ــدخ ــل ق ـضــائــي ف ــي ف ـه ــم ال ـن ـمــوذج
والتجربة».
رد اإلدارة الذاتية

ع ـ ـ ــرض مـ ـع ــد ال ـت ـح ـق ـي ــق أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
األمنية ال ــواردة بالتحقيق ،على ريــاض درار
الرئيس املشارك ملجلس سوريا الديمقراطية
املـ ـع ــروف اخ ـت ـص ــارًا بـ ــ«مـ ـس ــد» ،ل ـك ـنــه رفــض
الــرد ،وتواصل مع ليلوى العبد الله الناطقة
بــاســم مجلس دي ــر ال ــزور الـعـسـكــري ،وآيـنــور
زيــد باشا الرئيسة املشتركة ملجلس العدالة
االجتماعية عبر أرقــام هواتفهما ،غير أنهما
اطلعتا على الرسالة ولم تجيبا ،فيما أجابت
الــرئـيـســة املـشـتــركــة للمجلس الـتـنـفـيــذي في
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بيريفان
خــالــد ،على تـســاؤالت معد التحقيق بالقول:
«اإلدارة الــذات ـيــة تـتــابــع وتـتـقـصــى مــن خــال
الجهاز اإلداري والقضائي وقائع االنتهاكات
ونتخذ القرارات بشأنها» ،مستدركة« :أبواب
محاكمنا مفتوحة على مصاريعها ومن لديه
شكوى بإمكانه مراجعة هذه املحاكم ،وتوكيل
م ـحــام ل ـلــدفــاع ع ـن ــه» .ولـ ــدى مــواجـهـتـهــا بــأن
القضايا األمنية أســاســا ال تمر على الجهاز
القضائي واالعـتـقــاالت تتم بطريقة تعسفية
دون مذكرة توقيف ،رفضت الرد.
وعن كيفية التعامل مع االنتهاكات التي يقوم
بـهــا عـنــاصــر وقـ ـي ــادات م ــن األج ـه ــزة األمـنـيــة
الـتــابـعــة لـقـســد ،ي ــرد ع ـمــاد ال ـك ــراف ،الــرئـيــس
املشترك ملجلس العدالة في اإلدارة الذاتية بأنه
ال يوجد لدى الجهاز القضائي التابع لإلدارة
الذاتية ملفات ِمشابهة وال يوجد ابتزاز.
فــي املقابل يؤكد ضحايا االعتقال واالبـتــزاز
بــأنـهــم ل ــم ي ـعــرضــوا عـلــى أي جـهــة قـضــائـيــة،
ومنهم السوري أحمد الحامد (اسم مستعار
لـ ــدواع أم ـن ـيــة) ،والـ ــذي ت ـعــرض لــاعـتـقــال في
يونيو/حزيران عــام  2015في قرية األربعني
ب ــري ــف رأس ال ـع ــن والـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلـيـهــا
وحدات حماية الشعب في عام  2015وطردت
أهلها منها ،وحــولــت محال تجارية بالقرية
إل ــى أمــاكــن احـتـجــاز ،حسبما ي ـقــول ،مضيفا
أنــه لــم يتم محاكمته ،مــا دعــاه إلــى التواصل
م ــع ح ـس ــن ك ــوج ــر رئ ـي ــس م ـك ـتــب ال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة ف ــي رأس ال ـع ــن ع ـبــر عــائـلـتــه وطـلــب
اإلف ــراج عنه مــن أجــل الـعــودة إلــى منزله ،لكن
كوجر رفض في البداية بحجة أن املعارك ضد
داعــش لم تنته بعد ،فأعاد الحامد التواصل
معه مــرة أخــرى في مايو/أيار  2015وحصل
على موافقة إلطــاق سراحه من أجــل حصاد
أرضــه ،وبالفعل خــرج ملــدة ثالثة أيــام قبل أن
يتم اعتقاله مـجــددا مــن قبل دوري ــة عسكرية
مـكــونــة مــن ســت عـنــاصــر مــن وح ــدات حماية
الـشـعــب بـحـجــة دخــولــه املـنـطـقــة بــا مــوافـقــة.
الحقا تم إبالغ الحامد عن طريق أحد أقاربه
أن عليه دفع فدية مقابل اإلفراج عنه .وبالفعل
باع شقيقه سيارته من نوع (هيونداي )H100
ودفع  12ألف دوالر مقابل اإلفراج عنه.
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صفقة الج ّزار والخراف
باسل طلوزي

لم أعد أتعاطف مع الخراف ،سيما في مجازرها السنوية ،منذ قرأت عبارة «األسد
مجموعة خراف مهضومة» ،فقد اقتنعت بأن أدوارها في الحياة ال ّ
تتعدى أن تكون
محض وجبات شهية ألكلة اللحوم.
تحديدا ،حنقي كلما رأيتها في كرنفال الذبح السنويّ ،
ً
مكدسة في
تثير الخراف،
ّ
ً
وكثيرا ما أتـســاءل :ملــاذا لم تطور هــذه الكائنات
حظائرها ،بانتظار سكني الـجــزار،
وسائل دفــاع ذاتــي أو جماعي عن نفسها منذ فجر التاريخ؟ من املـعــروفًّ ،
علميا،
ً
أن ّثمة كائنات أخــرى فعلت ذلــك وتفعله ،ومنها الحرباء مـثــا ،لكن الـخــراف ،هذه
ّ
املتكررة ،من الوالدة
الكائنات املساملة إلى أبعد الحدود اعتادت القبول بدورة حياتها
ّ
ّ
إلى التسمني فالذبح ،من دون أن تفكر ،مرة واحدة ،عبر نسلها الدامي بالتمرد على
هذا املصير.
ّ
مجيب إن هذه الكائنات ذات عقل محدود ،ال تتراكم لديها الخبرات ،ومن ثم هي
رب
ٍ
ّ
ّ
لن تعتبر من تجارب أجدادها ،وستكون السكني مفاجأة متكررة لها ،حتى لو حزت
عنقها ماليني امل ـ ّـرات ،غير أنــي أشعر ،على العكس من ذلــك ،أنها تــدرك مصيرها،
رصيد كاف من الخبرة التي تؤهلها ملعرفة خاتمتها ً
ٌ
جيدا ،غير أنها اختارت
ولديها
ً
ّ
ّ
أن تعقد صفقة غير معلنة مع الجزار ،أهم بنودها «املوت املؤجل» ،بمعنى أن يسمح
لها الجزار بالعيش بضع سنوات ،مقابل لحمها ،ودليل ذلك ،تلك الطمأنينة السادرة
على حظائر الخراف ،حتى وإن كانت فصول «املجزرة» دائرة الرحى إلى جوارها ،بل
بفضول إلى رفاقها املعلقني على الخطاطيف ودماؤهم تقطر
تشارك البشر النظر
ٍ
من مقدمة أعناقهم التي ارتاحت من عناء الرؤوس .وفي األغلب ،ال تبدي أي مقاومة
أو اعتراض ،عندما يحني دورها ،بل تستجيب بوداع ٍة بالغة ،وكأنها تقاد إلى مرعى.
ّ ً
مسوغا كافيا ملوقفي الصارم حيال الخراف ،والحال أن كرهي
أدري أن ذلك ليس
ّ
ّ
لها (ال للحمها بالتأكيد) ،ناجم عما أوحت به أخالق قطعانها وسلوكها لجزارين
آخرين ،في أساليب تعاملهم مع شعوبهم ،من جهة ،وكذا ملا أوحت به للشعوب ذاتها
ـرات جعلت نقطة االلتقاء بني الـجــزار والضحية ممكنة ،وفــق الصفقة غير
من خـبـ ٍ
املعلنة ذاتها.
ً
مثل ،أن بعض «املوت ّ
املؤجل» مفيد للقطعان البشرية ،لقاء الوالء املطلق
أدرك الطغاة،
بالطبع ،على اعتبار أن الحياة هبة الحاكم للمحكوم ،ومــن حقه أن يستعيدها في
أي لحظ ٍة يشاء ،سيما إذا راوده أدنى شك في صدق والء «الخروف» .أما «املجزرة»
فقابلة لــانــدالع عند أي لحظة تفكير خــارج على شــروط الحظيرة ،على غــرار ما
شهدته دول الربيع العربي من مجازر ،عندما حاولت شعوب الحظائر ّ
التمرد على
صفقة «الجزار والخراف».
ّ
والغريب ،أنه باستثناء محاوالت الربيع الدامية ،ظلت الصفقة نفسها تحكم الطرف
وجبات جاهزة لطغاتها ،مسلوبة الجيوب واإلرادة،
الضعيف فقط ،وبقيت الشعوب
ٍ
ّ
منتهى أحالمها عند «املوت املؤجل» ،فصار ًأقصى طموحها أن يمنحها
وقد وطنت ً
الـجــاد فــرصــة إضافية للحياة ال أزي ــد ،وستكون مدينة بكل شــيء لهذه «املنحة»
ً
السخية ،على غرار محكومي اإلعدام الذين يراوغون عند لحظة املوت ،أمل بالحصول
على دقيق ٍة إضافي ٍة من الحياة املشرفة على النهاية.
ّ
للتمرد ،معتبرة
استكانت شعوب الحظائر لهذا املصير ،فلم تعد على اسـتـعــداد
الحاكم منقذها الوحيد من غضبه ،وواهبها نعمة أن تبقى على قيد الحياة فقط،
ٌ
أما الكرامة والحقوق فترف ال يليق بالخراف ،ومنها من يدافع عن حاكمه وحظيرته
كدفاعه عن حياته ذات األجل املختوم على املذبح.
ال فرق بني حظيرتني إال بالحتف .الخروف األول يذبح مرة واحدة ،واآلخر آالف املرات.
وال فرق بني أكلة اللحوم من الجانبني ،فاألول ،وهو األسد أو «قطيع خراف مهضومة»،
والثاني الذي ال يستحق هذا اللقب بالتأكيد ،ألننا قلنا إن الغابة العربية هي الغابة
ّ
القوي ،ومن ثم يمكن أن نصف الحاكم العربي
الوحيدة التي يأكل فيها الضعيف
(الخروف) بأنه أكداس من «األسود املهضومة».
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ُ
النزعات االنفصاليّة
اإلرث الثقيل من
سورية...
ِ
عبير نصر

ـوء ال ـث ـق ــة امل ـط ـل ـقــة الـ ـت ــي ت ــول ــدت
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ِ
لديه ،بعدما حظي بمباركةِ الكبار لــدوره
اإلق ـل ـي ـم ــي امل ـت ـن ــاس ــق واملـ ـتـ ـط ــاب ــق مـ ــع مــا
يـسـعــون إل ـي ــه ،وف ــي لـقــائــه م ــع مـجـلــة وول
ستريت جورنال في  ،2011/1/31استبعد
بشار األسد َ
قيام ّ
حراك شعبي في بالده،
أي
ٍ ّ
ّ
أسوة بتونس ومصر .ما عزز هذه الثقة أن
َ
إخضاع األجهزة األمنية
نظامه عمل على
ِ
العائلية للعشيرة الحاكمة،
العالقات
إلى
ِ
ُ
فـيـمــا ج ــرى إغـ ـ ــداق ال ـع ـطــايــا وتـخـصـيـ ُـص
املزايا التفضيلية على أنصاره من التجار
والصناعيني والشخصيات الدينية املؤثرة،
مـقــابــل تقديمهم ف ــروض ال ــوالء والـطــاعــة،
ف ـكــان م ــن ال ـص ـعــب تـفـكـيــك ه ــذه املـنـظــومــة
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــةِ ال ـس ـيــاس ـيــة
الطائفية .على املقلب
والتالعب باملضارب
ُ
اآلخ ــر ،لــم تندلع االنـتـفــاضــة الـســوريــة ،في
بدايتهاّ ،بسبب الطائفية ،بل بفعل ُجملةٍ
م ــن ال ـت ـظــل ـمــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
ـراض ال ـفــاجــر
ل ـ ُـح ـك ـ ٍـم ي ـق ــوم ع ـل ــى االسـ ـتـ ـع ـ
ِ
عقود
لسطوته األمـنـيــة ،راك ــم عبر خمسة
ٍ
ً
ثقيال من العنف املمنهجّ ،
إرثًا
غير بسرعةٍ
ِ
َ
ّ
مدهشةٍ سردية االنتفاضةِ الشعبية .ليؤكد،
ّ
سنوات من املأسا ِة السورية ،أن
بعد عشر ٌ ٍ
ال ـب ـ َ
ـاد قــابـلــة للتغيير بــالـطـبــع ،لـ ُكــن على
ُ
فرد أو
النحو التالي :تستبدل ديكتاتورية ٍ
عائلةٍ بديكتاتوريةِ عديد من مراكز القوى
ّ
الـعــاملـيــة ال ـتــي ت ـع ــزز سـيـطــرتـهــا م ــن خــال
االستغالل الشرير الستراتيجيةِ التطييف
ِ
ّ
املستبد منذ انقالب
التي مارسها النظام

كاريكاتير

خطاب مدني الطائفي،
 .1963وتوازيًا ُ مع
ٍ
طــرح ـتــه ح ــرك ــة االح ـ َت ـج ــاج ف ــي بــدايــات ـهــا،
ُ ّ
ـام أن س ـحــق ال ـت ـمـ ّـرد ال ـط ــارئ ما
أك ــد ال ـن ـظـ
ه ــو ّإل دفـ ـ ـ ٌ
ّ
ـاع ع ــن ال ـت ـع ــددي ــة الــد ّي ـن ـيــة في
ّ
التطرف الديني السني .وكأن
ضد
سورية َ
ال ـطــائ ـف ـيــة م ـن ـتـ ٌـج ج ــاه ــز ل ــاس ـت ـخ ــدام في
ّ
ّ
أي وق ــت وب ــأي صـيـغــة .وال ش ـ ّـك أن األس ـ َـد
األب قــرأ التاريخ السوري جيدًا ،وأدرك أن
ٌ
َ
تحريك النعرات الطائفية ضــرورة حتمية
املجتمعات املنقسمة التي تقع خارج
إلدار ِة
ِ
ّ
ّ
أن
يقني
على
وكان
ر»،
املتطو
«العالم
ٍ
ً
نطاق َ
التعايش مع الطغا ِة ينتج شعوبًا مهزومة
يسهل تسييرها كقطيع ،لــذا عمل جاهدًا
عـلــى ت ـعــزيـ ِـز ال ـس ـطــو ِة الـثـقـيـلــةِ لـلـمـخــاوف
َّ
ـار
ال ــوج ــود ُي ــة ّ ،ل ـت ـت ـح ــول س ــوري ــة إلـ ــى ع ـقـ ٍ
ترسيخ الهويات
شخصي يورث ،قائم على
َ
ال ـطــائ ـف ـيــة ومــأس ـس ـت ـهــا ،ل ـت ـع ـيــق إمـكــانـيــة
ّ
متعدد الطوائف من
مجتمع مدني
ظهور
ٍ
شأنه كسر هذه الحلقة املفرغة.
وفـ ــي ب ـل ــد اب ـ ُـت ـل ــي ب ـل ـع ـنــةِ الـ ـه ـ ّ
ـوي ــةِ م ــا قبل
ُ
ٍُ
الدولتية ،غرست الطائفية في تربةِ املجتمع
ال ـس ــوري ،قـبــل أم ـ ٍـد طــويــل مــن قـيــام الـقــوى
َ
الحرب السورية
ـدور َجل ٍل في
الخارجية بـ ٍ
ِ
بعجالةٍ على التاريخ
مررنا
الراهنة .وإذا ما
ّ
ٌ
بالنزعات
مليء
السوري الحديث ،نرى أنه
ِ
ـات ال ـس ـيــاس ـيــة،
االن ـف ـص ــال ـي ــة ،وال ـ ـصـ ــراعـ ـ ِ
ـات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،فـ ـف ــي م ـن ـط ـقــةِ
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ـ ً ِ
ـف االجـتـمــاعــي
ـ
ل
ـ
خ
ـ
ت
ـ
ل
ـ
ل
ـان
ـ
ك
ـا
ال ـجــزيــرة م ـثـ
ِ
والثقافي والسياسي الــدور األســاســي في
نمو االنفصاليةّ ،إبــان االحـتــال الفرنسي
لـســوريــة ،وك ــان ال ـ ُ
ـوالء الرئيسي لسكانها
املـخـتـلـطــن :لـلـعــائـلــة ،لـلـعـشـيــرة ،للقبيلة،

أو للجماعات العرقية والدينية ،أو حتى
ملــزيــج مــن كـ ّـل هــذه الـ ــوالءات .لــذا كــان ُ
حلم
ٍ
ً
ً
إقامةِ دولةٍ سورية موحدة فكرة غريبة على
َ
أهل الجزيرة .أما األقلية التي ساندت فكرة
خريجي مدارس
دولةٍ مركزيةٍ فكانت تشمل
ِ
اإلضراب العام في سورية
ثانوية .وفي أثناء ُ
عام  1936حاول َبعض املثقفني واملوظفني
الــوط ـن ـيــن إغ ـ ــاق األسـ ـ ــواق ف ــي الـحـسـكــة.
وفي سبيل ذلك ،كان عليهم االعتماد على
القبائل العربية املحيطة بالبلدة .سبق ذلك
ّ ً
أن فئة من مسيحيي الحسكة كانوا يثورون
بحكم ذاتي يتولى
منذ عام
 1933مطالبني ّ ٍ
وردًا ع ـلــى تـنــامــي
إدارت ـ ــه ح ــاك ـ ٌـم فــرن ـســي.
نـشــاط الــوطـنـيــن ،أقــامــت قــوى انفصالية،
ـن
ب ـق ـي ــاد ِة رئ ـي ــس ب ـلــديــة الـقــامـشـلــي واث ـنـ ً
بــارزيــن من زعماء القبائل الكردية ،حركة
مستقلة للمطالبةِ بالحكم الــذاتــي واملالي
واإلداري .ف ـ ّ
ـرد الــوطـنـيــون ،ب ــدوره ــم ،على
ال ـحــركــةِ االنـفـصــالـيــة ،واتـهـمــوهــا بــالـعــداء
للوطنيةِ وبالعمالةِ للفرنسيني.
كـمــا أدى ظ ـهـ ُ
ـات االنـفـصــالـيــة في
ـور ال ـنــزعـ ِ
جـبــل الـعـلــويــن والـ ـ ــدروز إل ــى ع ــدم ب ـلــور ِة
هويةٍ سوريةٍ جامعة .وبعد انهيار الثورة
ال ـس ــوري ــة ال ـك ـبــرى ع ــام  ،1927ون ـف ــي أهــم
ّ
قــادتـهــا ال ـ ــدروز ،تـمــكـنــت فــرنـســا مــن إبـقــاء
ً
الجبل مستقال لعشر سنوات إداريًا .وعقب
تــوقـيــع امل ـعــاهــدة الـفــرنـسـيــة ال ـســوريــة عــام
 1936وض ـ ّـم الـجـبــل إل ــى ال ــدولــة الـســور َيــة،
ك ــان عـلــى حـكــومــةِ دم ـشــق أن ت ـق ـ ّـد َم بعض
َ
أمور
زمام
الضمانات ممن يعارضون نقل
ِ
ِ
ِ
الفرنسيني إلى أيديها .على
أيدي
الجبل من
ُ
ذلك ،تبلورت ثالثة مواقف درزية متعارضة:

سعد المهندي

غازي دحمان

ّ
عز على بشار األسد أن يقدم ملحكوميه،
ف ــي خ ـطــاب قـســم رئــاس ـتــه ال ــراب ـع ــة ،ولــو
ّ
تحمل
حتى بصيص أمــل يعينهم على
يعانه بشر في العصر الحديث من
ما لم
ِ
جوع وعطش وخوف ،لكنه كان سخيًا في
شرح مفاهيم الشفافية والعقائد والقيم
والوطنية والقومية .وبالطبع ،بالقدر الذي
يمكنه من توظيف هذه املصطلحات في
خدمة روايته عن حربه على السوريني.
بالنسبة لــه ،الشعب هم النخبة املنتقاة
لحضور خطاب القسم ،فهؤالء إما أصحاب
مناصب عليا في جمهوريته صاروا على
تلك الحال نتيجة قدراتهم الفائقة على
املشاركة في قتل السوريني ،أو أصحاب
ثروات صنعهم هو بنفسه في أثناء فترة
ٍ
ّ
الحرب .ويشكل هــؤالء منت املشهد الذي
يحتاج ديكورا يزينه من املمثلني وبعض
مصابي الحرب وشخصيات عامة.
أما من هم خارج القاعة ،فلم يكونوا في
ذهــن األســد أو اعتباره .كانوا ينتظرون
مشكالت من نوع تأمني
حلوال عاجلة لحل
ٍ
العشاء ألوالدهــم ،وتأمني وصــول التيار
الـكـ ّهــربــائــي بـمــا يكفي لتشغيل مــروحــة
تخفف عنهم وهــج الـحــر فــي بـيــوت غير
ً
ّ
مصممة أصال للسكن اآلدمي .وكان ماليني
منهم ،النازحون في الداخل ،ينتظرون ولو
وع ــدا بإمكانية رجــوعـهــم إلــى مناطقهم
امل ـ ّ
ـدم ــرة ،وال ـخ ــاص مــن سـكــن الـجــوامــع
واملدارس والحدائق العامة.
مــن أيــن يجد ه ــؤالء مكانة لهم فــي عقل
ـرب
«رئ ـيــس» همومه بحجم مــواجـهــة حـ ٍ
كونية ،وطموحاته ال تقبل بأقل من تعديل
مـيــزان الـقــوى الـعــاملــي ،وال يقبل الـنــزول
إلى مستوى تفاصيل صغيرة ال تليق إال
بالصغار ،هؤالء هم الذين ذكرهم بخطابه
على أنهم ال لون وال طعم لهم ،من السهل
على القوى اإلمبريالية اختراقهم وحرفهم.
فالسوريون إذًا حسب بشار األسد طبقات،
ليس باملعنى املاركسي الكالسيكي ،بل
يـمـكــن ال ـقــول إن ـهــم ط ــواب ــق ،وأغ ـلــب هــذه
ال ـط ــواب ــق ه ــم م ـج ـ ّـرد ف ــوائ ــض ،ضــررهــم
أكثر من نفعهم ،ألنهم بال أساسات ،وال
يمتلكون املناعة الوطنية األسدية ،وهم
ّ
مرشحون للسقوط دائمًا في بئر الخيانة،
حينما تتهيأ الفرصة لذلك.
وحدهم ،النخبة املختارة ،هم الناجون،
ه ــؤالء مــن يـتـ ّ
ـوجــه بخطابه إلـيـهــم ،ومن

ي ـحـ ّـدث ـهــم ع ــن االس ـت ـث ـم ــارات وال ـقــوانــن
والتسهيالت التي يؤمنها لهم ،وهــؤالء
ً
أص ــا مــن يفهمون معاني املصطلحات
الثقيلة واللغة الرخيمة ،ومن لديهم القدرة
على ّ
تذوق السيمفونية التي تم عزفها على
ّ
مدخل القاعة ،وهم من يقدرون الصورة
املبهرة ملــراســم استقبال األس ــد ،وقبلها
سيارته الفارهة والسجاد األحمر واألروقة
األسطورية لقصر الشعب .أما الباحثون
عــن الخبز والكهرباء والسكن وكــل هذه
التفاصيل الـتــافـهــة ،فـلـســان الــرئـيــس لن
يـخــاطـبـهــم ،وع ــواط ــف م ــاري أنـطــوانـيــت
الـعـصــر ل ــن تـشـمـلـهــم .أ ّي ــن املـسـتـقـبــل في
خطاب بشار الــذي يــدشــن سبع سنوات
مقبلة لحكم هذه البالد التي عاش شعبها
أقسى ما يمكن أن يعرفه البشر من ألم في
العصر الحديث ،وكأنه تمت إعارتهم إلى
أزمــان غابرة ،لترى البشرية كيف كانت
الحياة في تلك األزمــان ،وتستوعب ماذا
يـعـنــي املـ ــوت جــوعــا وعـطـشــا وغ ــرق ــا في
البحار وتحت ردم البيوت؟ هل ما حصل
للسوريني ،على يد بشار وحلفائه ،كان
مـجـ ّـرد فــاصــل تــرى عـبــره الـشـعــوب أفــام
ّ
تتجسد في الواقع؟
سينما الرعب
املستقبل الذي ّ
قدمه بشار لهؤالء املنكوبني
يـتـمـثــل ب ـف ـكــرة إصـ ــاح الـبـنـيــة املــركــزيــة
للدولة ،التي لديها قطاع عام واسع ،لكنه
اشترط عليهم أن يكونوا صبورين بحجم
تعقيدات القطاع العام واتساعه .وهنا ال بد
لهؤالء أن يسألوا ،إذا كنت ،يا قائد الحرب
الكونية ،بعد أكثر من عشرين عامًا في
الحكم ،لم تستطع إصالح البنية املركزية،
وهي من أولى أولويات أي نظام سياسي
لتسيير ش ــؤون املجتمع ال ــذي يحكمه،
ومن املسلمات التي استفضت بشرحها
ٌ
مطلوب منا
في خطابك العرمرمي ،فكم
أن ننتظر حتى تنجز هذه املهمة ،ونحن
الذين نحتاج لحلول إسعافية ألوضاعنا
الكارثية؟
الحل بسيط عند بشار ،املشكلة في الشعب،
ذلك أن الخلل في قيمه بعد انزياحه عن
قيم الدولة األسدية ودستورها ،وبحثه عن
معاني الحرية في قواميس الغرب .املشكلة
في الشعب الــذي وقــف على الحياد ،ولم
يشارك في قتل من ّ
تجرأوا وطالبوا بالعدل.
ّ
واملشكلة في هؤالء ألنهم شككوا برواية
النظام عن األحداث ،أو ربما لم يستطيعوا
أن يكذبوا عيونهم وآذانهم.
(كاتب فلسطيني)


ّ
تذكر األسرى الفلسطينيين
في

قرأ األسد األب التاريخ
السوري جيدًا،
َ
تحريك
وأدرك أن
النعرات الطائفية
ضرور ٌ
ة حتمية
ِ
ِ
المجتمعات
إلدارة
المنقسمة

ُ
مــوقــف مجموعةٍ مــن األع ـيــان الــذيــن كانوا
دمشق ،وفي مقدمتهم
معارضني لحكومةِ ٌ
حـســن األط ـ ــرش .م ــوق ــف م ــؤي ـ ٌـد عـلــى رأس ــه
الجبل.
قبيلة بني عامر القاطنة في شمال
َ
ُ
املوقف الثالث األقــل وضوحًا فكان موقف
سـلـطــان بــاشــا األط ــرش ال ــذي لــم يـكــن على
ـاق مــع الكتلةِ الوطنيةِ إنما على وفــاق
وف ـ ٍ
أش ـ ّـد مــع جماعة عبد ا َلــرحـمــن الشهبندر،
ّ
ألنه كان يشعر أن الكتلة تجاهلته وأتباعه
خـ ــال ف ـت ــرة ن ـف ـيــه ال ـط ــوي ـل ــة .ب ـعــدهــا ُع ــنّ
األمـيـ ُـر حسن األط ــرش حاكمًا على الجبل،
ّ
االضطرابات بشأن
تجدد
تالفيًا إلمكانيةِ
ِ
إق ــام ــةِ حـكـ ٍـم ذات ــي درزي .وعـلــى الــرغــم من

سعد كيوان

للتجسس
المغرب و«بيغاسوس»
ّ
عمر المرابط

ٌ
أظ ـ ـهـ ــر تـ ـحـ ـقـ ـي ــق دول ـ ـ ـ ـ ــي ،شـ ـ ــاركـ ـ ــت ف ـيــه
مـنـظـمــات دولـ ـي ــة ،م ـثــل ه ـيــومــن راي ـتــس
ووتش ،وصحف ومواقع إخبارية عاملية،
مـ ــدى خـ ـط ــورة ت ـط ـب ـيــق «ب ـي ـغ ــاس ــوس»،
وق ــدرت ــه عـلــى اخ ـت ــراق ال ـهــواتــف الــذكـيــة
ل ـع ــدي ــدي ــن م ــن الـ ـس ــاس ــة وال ـص ـحــاف ـيــن
ورجال األعمال ،ما يسمح لعيون املراقبة
ّ
بالتجسس على الضحية في كل حاالته
ال ـخ ــاص ــة وال ـع ــام ــة ،ول ـي ـب ـقــى ع ــاري ــا في
ح ــرك ــات ــه وس ـك ـنــاتــه أم ـ ــام ال ـجــواس ـيــس.
ونـ ـظ ــرا إل ــى خ ـطــورتــه ال ـبــال ـغــة ،ومـنـهــا
إمكانية تفعيل امليكروفون والكاميرا عن
بعد ،فإن السماح باقتنائه ال يتم إال بإذن
من أعلى سلطة في الكيان الصهيوني،
وفي تواطؤ مكشوف بينها وبني بعض
الـ ـ ـ ــدول واألنـ ـظـ ـم ــة الـ ـت ــي ح ــرص ــت عـلــى
امـتــاكــه لـغــايــات مـتـنــوعــة ،ولتقضي به
مآرب شتى ،معلومة.
أحدثت نتائج التحقيق ضجة كبيرة في
ّ
تجسس املغرب
فرنسا ،بعد الكشف عن
على بعض املسؤولني الفرنسيني ورجال
الصحافة ،وهــو األمــر الــذي نفاه املغرب
ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـي ــا فـ ــي بـ ـي ــان لـلـحـكــومــة
املغربية 19 ،يوليو /تـمــوز ال ـجــاري ،بل
صرحت الحكومة املغربية ،بعد يومني
م ــن ب ـيــان الـنـفــي امل ـط ـلــق ،بــأنـهــا سترفع
ـص يتهم
دع ــاوى قضائية ضــد أي شـخـ ٍ
الرباط باستخدام البرنامج املذكور.
الـ ـتـ ـجـ ـس ــس املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ،ودائ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ح ـســب
التحقيق ،طاول الرئيس ماكرون والوزير
األول السابق إدوارد فيليب ووزراء ،من
دون ال ـحــديــث عــن صـحــافـيــن مـعــروفــن
ب ـتــوج ـهــات ـهــم ال ـح ـقــوق ـيــة ودف ــاع ـه ــم عن
ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،أو ب ـعــض ال ــذي ــن لهم
م ـ ــواق ـ ــف ع ــدائـ ـي ــة م ـ ــن مـ ـس ــأل ــة الـ ــوحـ ــدة
ال ـت ــراب ـي ــة وق ـض ـيــة ال ـص ـح ــراء امل ـغــرب ـيــة،
وهو ما حدا نوابا فرنسيني إلى مساءلة
الــوزيــر األول الفرنسي ،جــان كاستكس،
في البرملان ليرد« :إذا ثبتت هذه الوقائع

ٌ
الهدوء ٌ الذي استمر ألشهر ،لم تترسخ ثقة
حقيقية بني األطــرش والحكومة الوطنية،
ّ
مزيد
فجدد االنفصاليون تحريضهم على
ٍ
مــن االسـتـقــالـيــة عــن دم ـشــق ،بـيـنـمــا قــاوم
ّ
التوجه بقوة.
الوحدويون هذا
ُ
ّ
دت الـنــزعــة
وف ــي مـحــافـظــة الــاذق ـ ّيــة ،ت ـج ــد ِ
االن ـف ـصــال ـيــة ،ف ــور ت ـقــلــد الـكـتـلــة الــوطـنـيــة
الحكم إثر توقيع معاهدة  1936بالتوازي
مــع ال ـنــزعــةِ االنـفـصــالـيــة فــي جـبــل الـ ــدروز.
ّ
لكنها كانت أشـ ّـد خطرًا وأكثر تعقيدًا ،ألن
ـات طائفةٍ
صــراعــات الـقــوى لــم تكن بــن فـئـ ٍ
دينيةٍ واحــدة كما فــي جبل ال ــدروز ،وإنما
كانت بني طوائف مختلفة .وكان العلويون
منقسمني في ما بينهم أيضًا ،لكنهم حني
واجهوا خطر
الوقوع تحت سيطرة طبقةٍ
ّ
م ــدي ـن ـ ّـي ــةٍ م ــن املـ ـ ــاك اإلق ـط ــاع ـي ــن ،امل ــؤي ــدة
لـلــوحــد ِة مــع ســوريــة ،ات ـحــدوا واستجابوا
كـطــائـفــةٍ واحـ ــدة .فــي املـقــابــل ،حــن حــاولــت
َ
الـ ـق ـ ُ
ـوات ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـس ــط هـيـمـنـتـهــا على
ّ
الجبل ،قاومتها الطائفة املتراصة بشدة.
ّ
لـكــن الفرنسيني نـجـحــوا ع ــام  1920بدمج
سنجقي الــاذق ـيــة وط ــرط ــوس فــي منطقةٍ
واح ــدةّ ،
وتمت إدارتـهــا بشكل منفصل عن
باقي املناطق السورية .في هذا الوقت ،تمّ
ُ
َ
ّ
إضعاف القاعدة االقتصادية لكبار املــاك
ّ
والتجار الذين على وفــاق تـ ّ
ـام مع دمشق،
ٍ
ٌ
َ
ّ
بـيـنـمــا رأت ف ـئــة م ــن ال ـع ـلــويــن أن املـحـتــل
ال ـجــديــد ه ــو ُّ
األم ال ـح ـنــون الــوح ـيــدة الـتــي
االضطهاد
عرفوها بعد قــرون طويلةٍ مــن
َ
َّ
والتهميش ،لتشكل هذه العقلية األرضية
َ
للصراعات الحامية التي أعقبت
السياسية
ِ
تولي الكتلة الوطنية الحكم عام  .1936وكما

معن البياري

ٌ
انقسامات
الحال في جبل الــدروز ،حصلت
ـات م ــؤي ــدة ل ـلــوحــدة م ــع ســوريــة
ب ــن ح ــرك ـ ٍ
وأخ ــرى مـعــارضــة لـهــا .ولــم يكن للعلويني
موقف موحد من مسألة االنفصال أو الحكم
ّ
ّ
ـراز
الــذاتــي ،وم ــرد ذلــك عــدم تمك ّنهم مــن إف ـ ِ
قياد ٍة سياسيةٍ متماسكةٍ تــؤدي إلى بروز
جبهةٍ واحدة.
كان السوريون ،ال ّبد ،سيأخذون فرصتهم
الحقيقية فــي بناء أمــةٍ مــوحــدة ذات ّ
هوية
ٍ
َ َّ
وطنية ُمست َحقة ،بعد الفترات الديمقراطية
الـتــي عرفتها ال ـبــاد ،أواس ــط خمسينيات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي وب ــداي ــة س ـت ـي ـن ـيــاتــه ،لــوال
ّ
أن األس ـ َـد األب أدرك ،ومـنــذ ال ـبــدايــة ،مــدى
خـصــوصـيــةِ املجتمع ال ـســوري ،فنجح ّ في
تــأط ـيـ ِـر الـهـيـمـنــةِ االس ـت ـب ــدادي ــة ع ـلــى أن ـهــا
ُ
األداة امل ـث ــال ـي ــة ل ـل ـت ـ ُّ
ـوس ــط ب ــن ال ـط ــوائ ــف
ـدات
واألعـ ـ ـ ـ ــراق الـ ـت ــي ت ـت ـنــافــس ع ـل ــى أجـ ـن ـ ٍ
نسف مفهوم
خاصة بها .وعمل جاهدًا على
ِ
صراع طائفي،
لدفع الوضع نحو
املواطنة،
ٍ
ِ
َ
أشباح سيناريوهات
يستحضر بكبسةِ ٍّزر
ـت ك ـ َـان ُيـ ــدان بالطائفية
«ا ّل ـف ـت ـنــة» .فــي وق ـ ٍ
ك ــل مــن يكشف حقيقة الهيمنة الطائفية
ف ــي تــرك ـي ـبــةِ ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،وأج ـهــزتــه
ـاد امل ـح ـس ــوب ـي ــات ال ــذي
األمـ ـنـ ـي ــة ،واقـ ـتـ ـص ـ ِ
ُي ــدار خـلــف واج ـهــة الـعـلـمــانـيــة .إذ ت ـ ّـم على
ُ
الدوام استغالل هذه االتهامات وتعبئتها،
ّ
ُ
ـدات جدية.
كلما تـعـ ّـرض
النظام إلــى تـهــديـ ٍ
ُ
ـات املـنـقـسـمــة عـلــى نفسها،
ـ
ع
ـ
فـفــي املـجـتـم ِ
االسـتـقــرار السلطوي الـيــوم سيلد الـحـ َ
ـرب
األهلية غدًا ،أو حتى ما هو أسوأ من ذلك:
اإلبادة الجماعية.
(كاتبة سورية)

السلطة لعبة «روليت» روسية في لبنان

األسد يحظر المستقبل
على السوريين

ف ـهــذا سـيـشـكــل أم ــرا خـطـيــرا ج ــدا .أمــرنــا
بـ ــإجـ ــراء ت ـح ـق ـي ـقــات لـلـتـحـقــق م ـن ــه ،لـكــن
هــذا لم يعط نتائج ملموسة .وبالتالي،
ال يمكنني أن أعـبــر عــن أي أمــر فــي هذه
املــرحـلــة مــن الـتـحـقـيــق» .كـمــا ص ــرح بعد
ذلــك للقناة األولــى الفرنسية قائال «من
غير املسؤول أن نقول أشياء حتى نعرف
بــال ـض ـبــط م ــا ي ـ ـجـ ــري» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
الرئيس ماكرون قد أمر بالفعل «بسلسلة
كاملة من التحقيقات» ،وقد استدعى أول
مــن أم ــس الـخـمـيــس 22 ،يــولـيــو ،مجلسا
للدفاع الوطني للحديث عن هذا األمر.
عــاوة على هــذا ،أعلنت النيابة العامة
فــي بــاريــس فـتــح تحقيق فــي مــابـســات
م ــا كـشـفـتــه ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــام ـي ــة بـشــأن
ال ـت ـج ـ ّـس ــس ع ـل ــى ص ـحــاف ـيــن فــرنـسـيــن
لصالح املـغــرب ،يشمل عشرة اتهامات،
بينها انـتـهــاك الخصوصية واعـتــراض
مـ ـ ــراسـ ـ ــات عـ ـب ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج إلـ ـكـ ـت ــرون ــي
وت ـ ـكـ ــويـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة إج ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة ،وه ــو
الـتـحـقـيــق ال ــذي أت ــى بـعــد أن ق ـ ّـدم موقع
«م ـي ــدي ــا بـ ـ ــارت» اإلخ ـ ـبـ ــاري ،واملـ ـع ــروف
بفضحه قضايا عديدة شائكة ،شكوى
َ
َ
ّ
تابعني
صحافيني
التجسس على
بشأن
لـ ـ ــه ،وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم م ــؤس ــس امل ــوق ــع،
الصحافي إيدوي بينيل.
بسبب هذا التطبيق ،وجد املغرب نفسه،
ف ــي ق ـل ــب زوب ـ ـعـ ــةٍ ك ـ ــان ف ــي غ ـن ــى ع ـن ـهــا،
خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ت ــأت ــي ف ــي ع ــز الـحـمـلــة
اإلعــام ـيــة ال ـجــزائــريــة والـتـحــريــض ضد
املـ ـغ ــرب ،ب ـعــد ت ـصــريــح مـمـثـلــه ف ــي األم ــم
املـتـحــدة عــن أحـقـيــة «الـشـعــب القبائلي»
ف ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،ف ــي ّ
رد ع ـل ــى اس ـت ـف ــزازات
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـج ــزائ ــري .وتــأتــي في
ـات ال زال ـ ــت ظــال ـهــا قــائ ـمــة مع
ظ ــل أزم ـ ـ ـ ٍ
ك ــل م ــن إس ـب ــان ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا وامل ـفــوض ـيــة
األوروبـيــة ،وبعد صــدور أحكام قضائية
قاسية ضد صحافيني مغاربة ،ظاهرها
قضايا أخالقية ،وباطنها عقاب سياسي
تــأديـبــي ،دفـعــت الحليف األمـيــركــي إلى
التعليق عليها .ومن هنا ،إن ّ
صح ما ذاع

صح ما ذاع عن
إن
ّ
تجسس المغرب ،فإن
المجازفة بفقدان
الحليف الفرنسي لن
يكون من الحصافة
في شيء

عن تجسس املغرب ،فإن املجازفة بفقدان
الحليف الفرنسي لن تكون من الحصافة
في شيء.
ُيعترف للمغرب دوليا بقوة مخابراته،
الداخلية والـخــارجـيــة ،وهــي الـقــوة التي
ي ـت ـم ـثــل جــان ـب ـهــا املـ ـض ــيء ف ــي م ـحــاربــة
اإلرهـ ــاب وال ـت ـطـ ّـرف والـجــريـمــة املنظمة،
وج ـع ـل ـت ــه م ـح ــل إعـ ـجـ ــاب ومـ ـح ــاب ــاة مــن
دول غربية وعربية عديدة ،حتى أصبح
مضربا للمثل ،وجعلت تصنيفه عاليا
م ــن ب ــن الـ ـ ــدول اآلمـ ـن ــة ،وح ـت ــى أضـحــت
هــذه الخبرة املخابراتية محل مقايضة
فــي عــاقــاتــه الــدولـيــة ،فقد أوق ــف املغرب
تـنـسـيـقــه األم ـن ــي وامل ـخــابــراتــي ف ــي عهد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـس ــاب ــق ،فــران ـســو
هــوالنــد ،وأدت فــرنـســا ثـمــن ذل ــك غاليا،
مــا دف ــع امل ـغــرب إل ــى رف ــع الـتـسـعـيــرة ،كي
ت ـش ـمــل ض ـم ــان أم ـن ــه ال ـق ــوم ــي ووح ــدت ــه
الترابية ،للمطالبة باالعتراف بمغربية
الـصـحــراء ولــرفــع اللبس والـغـمــوض في
لدول
املواقف ،ولفضح النفاق السياسي
ٍ
كانت تهادن الرباط ظاهريا ،وتناوئها
في املحافل الدولية باطنيا.
(كاتب مغربي في باريس)
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تبحث مــن صيدلية إلــى أخ ــرى عــن ال ــدواء
الـ ــذي ال ت ـج ــده ،وت ـق ــف ف ــي ال ـط ــاب ــور منذ
الـ ـصـ ـب ــاح الـ ـب ــاك ــر س ـ ــاع ـ ــات ،ل ـك ــي تـحـظــى
ب ـت ــزوي ــد س ـي ــارت ــك ل ـي ــس أك ـث ــر م ــن نـصــف
صفيحة من البنزين الذي تضاعف سعره
ثــاث م ـ ّـرات ،ثــم تمر على الـحــانــوت لشراء
بعض الحاجيات ،واذ بلغ سعر كيلو اللحم
 175ألــف لـيــرة اي بــزيــادة عشر م ــرات عما
كــان عليه قبل نحو سنة ونـصــف؟! وحني
ت ـعــود إل ــى امل ـن ــزل ،تـضـطــر مـعـظــم األوق ــات
ال ــى ال ـص ـعــود ع ـبــر درج امل ـب ـنــى ،النـقـطــاع
التيار الكهربائي الذي يطاوله تقنني حاد
يفوق أضعاف ساعات التغذية .عندها ال
إمكانية حتى للعمل من املنزل فتستسلم
ملصيرك ،وتجلس غاضبا حائرا ويائسا،
ك ـمــن يـبـحــث ع ــن ع ـق ـلــه! إال أن ذل ــك ك ـلــه ال
يـحـ ّـرك ضمير سلطة وقـحــة وفــاجــرة تدير
البلد والدولة بعقلية ماكيافلية ،أين منها
عقلية وأسلوب رجال األعمال الذين يبقون
حــريـصــن ،أقـلــه على سير عمل شركاتهم
ومــؤس ـســات ـهــم .ف ـه ــذا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
امل ـت ـع ـطــش لـلـسـلـطــة أع ـل ــن أن ه ـمــه تــوفـيــر
أجواء مريحة للسياح الذين يدخلون معهم
الدوالر إلى السوق اللبنانية ،فيما السلطة
التي هو شريك أساسي فيها نهبت ودائع
اللبنانيني بالدوالر في املصارفّ ،
وهربت
م ــاي ــن ال بـ ــل مـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات إل ــى
الخارج ،فور اندالع االنتفاضة الشعبية في
 17أكتوبر /تشرين األول  .2019كما أن همه
االسـتـئـثــار بالسلطة عبر اإلت ـيــان برئيس
ّ
ح ـكــومــة أم ـ ــرك س ـيــدنــا ي ــؤم ــن ل ــه الـتـحــكــم
ب ـقــرار السلطة التنفيذية الـتــي ستشرف،
ف ــي ال ـس ـنــة األخـ ـي ــرة املـتـبـقـيــة م ــن والي ـت ــه،
على تنظيم االنتخابات البرملانية ،بهدف
الـحـصــول على أكـثــريــة نيابية يضمن من
خاللها إيـصــال خلف لــه ،يفضل أن يكون
صهره جـبــران باسيل الــذي ّ
نصبه خليفة
ل ــه ف ــي رئ ــاس ــة تـ ـي ــاره ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ـت ـيــار
الوطني الـحــر ،ناسيا أن لبنان جمهورية
ديمقراطية برملانية ،وليس ملكية وراثية
أو دي ـك ـتــاتــوريــة ع ـس ـكــريــة .وهـ ــو ف ــي هــذا
السلوك يوهم املسيحيني بأنه يستعيد لهم
حقوقهم املهضومة في الدولة ،وصالحيات
رئيس الجمهورية (أي صالحياته) الــذي
ي ـج ــب أن ي ـن ـت ـمــي عـ ــرفـ ــا ،ولـ ـي ــس بـحـســب
الدستور ،إلى الطائفة املسيحية املارونية.
أما إذا كان املسيحيون الذين ّيدعي الدفاع
عــن حقوقهم جــائـعــن ،أو ال ي ـجــدون دواء
مل ــرض ــاه ــم أو ال يـ ـج ــدون ب ـنــزيــن ل ـلــذهــاب
إل ــى أعـمــالـهــم أو كـهــربــاء فــي مـنــازلـهــم ،أو
حتى ما يقتاتون به ،فهذا كله ال يدخل في
اهـتـمــامــاتــه ،وال يــدفـعــه إل ــى خ ــوض حملة
على التجار والسماسرة الذين يجدون في
هذه األزمة الخانقة فرصة للمتاجرة في كل
شيء ،حتى في ربطة الخبز التي تضاعف
سعرها أخـيــرا .فقد تـجــاوزت نسبة الذين
يعيشون تحت خط الفقر ال  ،%50وهؤالء
التجار والسماسرة تابعون إلــى مختلف
ّ
أركان السلطة أو أقله مغطون منها ،سواء
فـيـمــا ي ـخــص مـشـكـلــة ال ـك ـهــربــاء والـنـقــص
في الطاقة واملحروقات (وزارة الطاقة) ،أو
فــي مـجــال السلع وامل ــواد الـغــذائـيــة (وزارة
االقتصاد) ،أو الدعم الذي يلقونه من وزارة
املــال ـيــة .وه ــذه ال ـ ــوزارات مــوزعــة بــن تـيــار
عون وحزب الله وحركة أمل التي يتزعمها
نبيه بـ ّـري .واالسـتـنــزاف مستمر مع البنك
ّ
املركزي الذي غطى موبقات أركان السلطة،
وفصل لهم كل الهندسات املالية التي أرادوا

ّ
طيلة السنني املاضية ،إلــى درجــة أنــه مكن
حاشية عــون مــن تأسيس مـصــرف خاص
ّ
(«سيدروس بنك») ،وها هم اليوم يبتزون
حــاك ــم املـ ـص ــرف ،الس ـت ـع ـمــال م ــا تـبـقــى من
احتياط إلزامي وإفالس الدولة .وهذا وزير
الصحة ،بدل أن يعالج مشكلة تأمني الدواء
وضبط األسعار ّ
يقرر فتح باب االستيراد
لتجار ج ــدد ،بـهــدف إدخ ــال أدوي ــة إيرانية
إلـ ــى األس ـ ـ ــواق ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن دون املـ ــرور
بــالـهـيـئــات امل ـشــرفــة عـلــى مـعــايـيــر ال ـجــودة
والـ ـس ــام ــة ،ب ـح ـجــة ال ـت ـس ــري ــع ف ــي تــوفـيــر
ال ــدواء واخ ـتــزال املـعــامــات البيروقراطية،
ناهيك عن أن لبنان قد يخضع لعقوبات،
في حال فتح باب استيراد أي بضاعة من
إيران .وهذه اللعبة سبق وحاول أن يلعبها
األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه ،حـســن نصرالله
ال ــذي وع ــد أك ـثــر مــن م ــرة الـلـبـنــانـيــن بأنه
سيجلب الـبـنــزيــن وامل ـح ــروق ــات مــن إي ــران
لـلـتـعــويــض ع ــن ال ـن ـقــص ال ـح ــاد الـحــاصــل
ف ــي األسـ ـ ــواق ،ولـكـنــه ف ــي ك ـ ًـل م ــرة تـقــف له
واشنطن فــي املــرصــاد رافـعــة بــوجــه لبنان
سوط العقوبات .علما أن النقص القوي في
البنزين يعود ،بشكل أساسي ،إلى تهريب
عمالء السلطة وسماسرتها ،وفي مقدمهم
حزب الله نفسه ،البنزين واملازوت والدوالر
إلى سورية ،فقد صرف البنك املركزي هذه
السنة التي ما زالت في منتصفها ضعف ما
صرفه في السنة املاضية على املحروقات،
كونها مادة يشملها الدعم الحكومي ،وقد
بلغ هذا املبلغ سبعة مليارات دوالر.
أمــا سعد الـحــريــري فقد تخندق فــي موقع
تكليفه تشكيل الحكومة ،وراح يشد كباشا
مع رئيس الجمهورية ،من دون أن يتمكن
من تحديد وجهة سياسية لهذه املواجهة،
وال مـشــروعــا ينتج حــولــه دعـمــا وتــايـيــدا،
ال ف ــي ال ــداخ ــل وال ف ــي الـ ـخ ــارج ،حـيــث بــدا
السلطة،
معزوال .كان همه فقط العودة إلى
ّ
ال ــى رئــاســة الـحـكــومــة ،مــرتـكــزا عـلــى تبني
«الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)،
ّ
يتحول ،مع الوقت ،إلــى أسير لهذا
وإذ ّبه
التبني ،ظانا أن في وسعه التمترس به في
وجه عون .ولكن مايسترو اللعبة هو حزب
الله الــذي يدعم الطرفني ،عــون والحريري،
ويستعملهما ،في الوقت نفسه ،الواحد ضد
اآلخ ــر .وه ــذا مــا حـصــل األس ـبــوع املــاضــي،
عندما اضـطــر الـحــريــري لــاعـتــذار ،بعدما
أضاع نحو تسعة أشهر من التكليف ،اذ قرر
نصرالله أن ّ
يربح هذه الجولة لعون ،حليفه
األهــم ،ألن موعد تأليف الحكومة لم يحن
بـعــد .ف ـســارع إل ــى إع ـطــاء ال ـضــوء األخـضــر
لعون من أجل حشر الحريري ،ودفعه إلى
االعتذار عن مهمة التكليف ،بعدما اكتشف
أن الضغط الفرنسي  -االميركي اشتد بشكل
قوي ،وربما يؤدي إلى إحراج عون ،ودفعه
إل ــى ال ـق ـبــول بــالـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة الـتــي
عرضها الحريري.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ــاف ــات وال ـص ــراع ــات
على السلطة بني شركاء السلطة أنفسهم،
إال أنهم متكافلون ومتضامون ،ليس فقط
في التواطؤ على مصالح اللبنانيني ولقمة
عيشهم ،وإنما أيضا في التآمر على حياة
الناس وأرواحهم .فهذا مجلس النواب ،حيث
ّ
التهرب
يتمثل كل هوالء األطراف بدأ لعبة
من خضوع بعض نوابه إلى التحقيق في
جريمة تفجير مرفأ بيروت ( 4أغسطس /آب
 204 – 2020ضحايا) ،وليس هناك من متهم
بالوقوف وراء هذه الجريمة الفظيعة ،وال
من متهم بتنفيذها .ويؤكد تعاطي السلطة
السياسية أنها مـتـ ّ
ـورطــة ،بشكل أو بآخر،
في الجريمة ،ألنها تسعى من البداية إلى

على الرغم من
الخالفات والصراعات
على السلطة بين
شركاء السلطة
أنفسهم إال
أنهم متكافلون
ومتضامون

ّأدى أســرى فلسطينيون في سجون االحتالل صالة العيد يوم الثالثاء املاضي،
وبادر بعضهم إلى التسرية عن أنفسهم بتبادل التمنيات بأن يحل العيد في العام
املقبل وهــم بني أسرهم وذويـهــم .وفــي األثـنــاء ،كــان  11أسيرا يواصلون إضرابا
مفتوحا عن الطعام ،في زنازين سجون النقب وريمون وعوفر .وفي ظن صاحب
هذه السطورُ ،
يحسن التذكير الدائم ،ومن دون توقف ،بأحوال صعبة يغالبها 4850
أسيرا فلسطينيا في  23سجنا ومعتقال ومركز توقيف .تفيد هيئة شؤون األسرى
ّ
ـراض مختلفة ،السرطان
واملحررين إن أكثر من خمسمائة منهم يعانون من أمـ ٍ
مثال .وأكـبــر األس ــرى سنا فــؤاد الشوبكي ( 82عــامــا) .ومــن بينهم  13محتجزا
منذ نحو  30عاما متواصلة ،فضال عن  85معتقلني منذ  25عاما .واإلضــراب
املتواصل إنما للتذكير ّ
مجددا بسياسة االعتقال اإلداري ،واإلضــاءة عليها ،وهي
التي تمارسها سلطات االحتالل ،وتطاول حاليا  450أسيرا .والظاهر أن شيئا من
ُ
حسن الظن بالعالم يفترضه الشجعان الجسورون الصبورون ،وهم يخوضون
ُ
هــذا اإلض ــراب ،فيفترضون أن وسائل اإلع ــام ،وفــي مقدمتها العربية ،ستعطي
منسق ودؤوب مــن أجل
قضيتهم مــا تستحق مــن عـنــايــة ،وستنشط فــي جـهـ ٍـد
ٍ
تظهير فداحة الظلم الذي يكابدونه وهم بني األسوار ،مختطفني لدى سلطات القهر
واالضطهاد والتمييز .وفي الوسع أن يقال هنا إن التقصير الفلسطيني الرسمي،
املقدرة التي ُ
واألهلي ،بشأن محنة األســرى ،كبير ،على أهمية املبادرات ّ
يحدث أن
وفعاليات ّ
متنوعة ،في سبيل دعم إعالمي وإنساني
وتظاهرات
مسيرات
تنتظم ،في
ٍ
ٍ
ٍ
لقضيتهم ،وهم الذين ُ
يحسن أن يبقى في املدارك واألفهام أن قيادة منظمة التحرير
ارتكبت خطيئة جسيمة ،في مفاوضات إعالن املبادئ مع حكومة إسرائيلْ ،
قبيل
التوقيع على االتفاق الشهير في ّ ،1993ملا غيبتهم في تلك املفاوضات ّ
السرية.
ّ
ّ
واملحررين،
تؤدي هيئات فلسطينية ،حكومية وأهلية ،مختصة في شؤون األسرى
جهدا طيبا في توثيق أحــوال األســرى ومتابعة أوضاعهم .ولــوال ما ّ
تيسره من
معلوماتّ ،
محدثة غالبا ،ملــا أمكن لنا ،نحن العاملني فــي اإلع ــام ،الـتـعـ ّـرف على
تفاصيل الـعـســف ال ــذي يغالبه ه ــؤالء املــرابـطــون ال ـصــامــدون ،وعـلــى مــا تقترفه
استخفاف بحقوقهم ،وبآدميتهم .وهــذا هو
منظومات القضاء اإلسرائيلي من
ٍ
محمد الحلبيُ ،يـحــرز وصــف صــاحــب أطــول محاكمة فــي الـتــاريــخ ،معتقل منذ
ّ
 ،2016عقدت له  163جلسة محاكمة ،وملا تكتمل قضيته بعد (!) ،فيما الرجل كان
ناشطا في العمل اإلنساني ،ويدير مؤسسة «ووورلد فيجني» .وإذا استرسل منا
من يريد االسترسال في الوقائع الغريبة والعجيبة ،بل واألسطورية واإلعجازية
أحياناّ ،
تخص أســرى كثيرين ،فسيعثر في األثناء على وفــرة منها .وفي البال،
ُ
ّ
مثال ،أن  225طفال يحتجزهم االحتالل أسرى ،بعضهم ولدتهم أمهاتهم وهن في
األسر ،وأن نائل البرغوثي يقضي حاليا عامه الواحد واألربعني من سنوات أسره
التي توزعت على غير مرحلة ،وأن كريم وماهر يونس معتقالن منذ يناير /كانون
الثاني .1983
ّ
ال ّ
يغيب الـثـنــاء املستحق لجهود املــؤسـســات والـهـيـئــات ،الرسمية واألهـلـيــة ،في
ّ
األراضي املحتلة ،العاملة في شؤون األسرى واملحررين ،أن ثمة قصورا مريعا في
العمل السياسي والدبلوماسي واإلعالمي ،في مخاطبة العالم ومنابره من أجلهم،
والذي يحدث أن تأتي أخبار على شيء من هذا في موسميات عابرة ،فليس من
مثابرة نشطة في محاورة البرملانات والهيئات الحقوقية والشبكات املدنية في
جهد دبلوماسي ملحوظ في هــذا .وعندما
الــواليــات املتحدة وأوروب ــا .وليس من ٍ
الخارجية واملغتربني الفلسطينية ،فــي بـيــان لها أخـيــرا ،إن قضية
تـقــول وزارة
ٌ
مثال على «تخاذل املجتمع الدولي» ،و«إن الجريمة التي ّ
يتعرض لها
األسير الحلبي
الحلبي مركبة وغير مسبوقة» ،فإنما تخاطب نفسها ،فال يعني ٌ
كالم كهذا شيئا،
على ّ
صحة مضامينه طبعا ،ما لم يتم إشهاره في أركان األرض ،والتواصل مع
األمم املتحدة ومنظمات دولية عديدة بشأنه ،مع مواكبة إعالمية محترفة.

ماذا تريد الصين في سورية؟
مروان قبالن

عرقلة التحقيق ،إذ وضعت العوائق أمام
املحقق العدلي األول الــذي طلب االستماع
إلى بعض النواب والوزراء السابقني الذين
رفضواّ ،
بحجة تمتعهم بالحصانة النيابية.
ّ
وعندما انتهت املدةّ ،
كرر القاضي طلبه ،فما
كان من بعض النواب ،وهم محامون ،إلى
ّ
بحجة أنه صاحب
تقديم طعن بالقاضي،
مصلحة ،ألن منزله أصيب خالل االنفجار،
ّ
وبالتالي لــم يعد منزها عــن املـلــف؟! أعفي
املـحـقــق األول ،وع ــن قــاضــي تـحـقـيــق آخــر
مكانه الذي عمل خالل أربعة أشهر بصمت،
ثم خرج مستدعيا النواب أنفسهم والوزراء
السابقني أنفسهم ،وزاد عليهم نوابا آخرين
ومسؤولني كبارا أمنيني ،في مقدمهم مدير
األم ــن ال ـع ــام ال ـل ــواء ع ـبــاس إبــراه ـيــم ال ــذي
ت ـحــول ،فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،إل ــى جوكر
مهمات
للسلطة على مختلف مشاربها ،من
ٍ
يكلفه بـهــا رئـيــس الـجـمـهــوريــة إل ــى أخــرى
يكلفه بها رئـيــس الـحـكــومــة ،ثــم وســاطــات
يقوم بها بني أركــان السلطة أنفسهم ،إلى
مهمات فــي الـخــارج للتوسط لــدى النظام
ال ـســوري ،ثــم إلــى تحرير رهــائــن أميركيني
فــي ســوريــة ،تليها زيــارتــان إلــى الــواليــات
املتحدة وفرنسا ،وكذلك مهمات الستحصال
على النفط من العراق ،وغيرها الكثيرّ ..
كون
هذا الرجل له سمعة محترمة بني األوساط
كافة ،إلى درجة أنه أصبح مطروحا بديال
لنبيه ّبري في رئاسة مجلس النواب ،وهو
في الحقيقة حصان حزب الله في السلطة
ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـق ــري ــب ،ك ــون ــه قــري ـبــا جــدا
ّ
وموثوقا جدا .ولذلك شكل استدعاؤه إلى
التحقيق ضربة قوية لـ«الثنائي الشيعي»،
وخـ ـص ــوص ــا حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ــانـ ـب ــرى وزيـ ــر
الــداخـلـيــة الـحــالــي ،محمد فـهـمــي ،الطامح
لرئاسة الحكومة ،ليغطي إبراهيم رافضا
إعـطــاء املــوافـقــة للمحقق الــذي يحتاح إلى
اذنه للتحقيق مع إبراهيم ،علما أن ما هو
متداول يفيد بأن عباس إبراهيم هو رأس
الحربة فــي عملية تغطية تخزين نيترات
األمــونـيــوم فــي املــرفــأ ومــن ثــم شحنها إلى
سورية .وقد تضامنت هيئات مكتب مجلس
النواب ورئيسه في رفض رفع الحصانات
عن النيابات املطلوبني إلى التحقيقّ ،
وقرروا
الهروب إلى األمام ،وسحب البساط من تحت
القاضي العدلي ،عبر التوقيع على عريضةٍ ،
تتهم بعض النواب ،وتحيلهم إلى محكمة
النواب والوزراء املوجودة فقط على الورق،
ولكنها عمليا غير مشكلة وغير موجودة؟!
فهل تكون الخطوة التالية إطاحة املحقق
الثاني على طريق لفلفة القضية؟
(كاتب لبناني)

لفتت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق هذا األسبوع االنتباه ،وأثارت
تساؤالت كثيرة بشأن دالالت التوقيت واألهداف .أما التوقيت فقد بدا واضحا منه أن
بكني تسعى إلى استقطاب أكبر اهتمام إعالمي ممكن من ترتيب أول زيارة يقوم بها
أرفع ّمسؤول صيني إلى دمشق منذ سنني ،وهو عكس سلوكها الذي اتسم بالهدوء
والتلطي وراء املوقف الروسي في التعامل مع املسألة السورية منذ عام  .2011وعلى
الرغم من إبدائها موقفا واضحا في تأييد النظام السوري منذ بداية األزمــة ،إال أن
احتياجات داخلية ،يحكمها شعور بالضعف والهشاشة،
موقف الصني كان ينبع من
ٍ
ولم يكن مرتبطا بمصالح فعلية لها في سورية ،أو حتى في منطقة شرق املتوسط
التي انحصرت اهتمامات الصني بها ،منذ نهاية الحرب الباردة ،بتطوير العالقة مع
إسرائيل ،فالسوق السورية صغيرة ،والتبادل التجاري بني البلدين يكاد ال ُيذكر في
حجم تجارة الصني الخارجية ،كما ال توجد استثمارات صينية مهمة في سورية،
وال تمثل سورية محطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصني عام
ّ 2013
وتعده سبيلها إلى العاملية.
ّ
والواقع أن املوقف من األزمة السورية انطلق من مبدأ ال تفتأ الصني تذكر به وتؤكد
عليه ،وهو مبدأ سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية ،وهي ترى،
ً
وفقا له ،أن الصراع بني أي حكومة وشعبها شأن داخلي ،ال يحق ألحد التدخل به ،حتى
لو أبادت الحكومة شعبها عن آخره .والصني عندما تتحدث وفق هذا املنطوق ،فإنها
تعني نفسها قبل أي طرف آخر ،وهي التي سحقت ثورة الطالب في ساحة تيان آن
مني بالدبابات عام  ،1989وتنشئ معسكرات اعتقال ملاليني من مواطنيها من قومية
اإليغور املسلمني .وإذا أخذنا في االعتبار فــوق ذلــك أن أكثر النظم العربية ،وأولها
ّ
السوري ،تتبنى ،منذ نهاية الحرب الباردة ،النموذج الصيني في الحكم واإلدارة ،أي
الرأسمالية االستبدادية ( ،)Authoritarian Capitalismيمكن عندها فهم حساسية
الصني لتطورات العقد األخير في العالم العربي .والواقع أن الصني تتشارك مع العالم
العربي أسبابا كثيرة تؤدي إلى ّ
تفجر الثورات ،خصوصا في ظل الفوارق الكبيرة
في الثروة والتنمية بني الساحل والداخل ،وبني ريف الصني ومدنها الكبرى .وتعاني
صعوبات في السيطرة على بعض أنحائها املترامية ،خصوصا
الصني أيضا من
ٍ
في إقليمي التبت وسينغيانغ (تركستان الشرقية) ذي الغالبية املسلمة .قلق الصني
من احتمال حدوث اضطرابات لديها هو ما ّ
حدد موقفها من ثورات الربيع العربي
ّ
عمومًا ،وسورية خصوصا ،وغــذى خوفها «املرضي» من احتمال انتقال الثورات
إليها ،ومن شرعنة أي تدخل دولي على أساس إنساني (كما حصل في كوسوفو
وليبيا وغيرهما) ،قد يقود الحقًا إلى التدخل في شؤون الصني الداخلية ،أخذًا في
االعتبار ميلها إلى استخدام العنف املفرط ضد أي حركة احتجاج مجتمعي.
الشعور بالضعف والهشاشة هو إذا ما حـ ّـدد موقف الصني من املسألة السورية،
وثورات الربيع العربي عموما عند انطالقتها ،لكن األمور تغيرت اآلن ،أو هكذا تريد
لنا الصني أن نفهم ،فهي لم تعد تلك القوة اإلقليمية املحاصرة في شرق آسيا ،والتي
تتبع سياسة دفاعية في التعاطي مع الغرب .زيــارة وانــغ يي إلى دمشق تهدف إلى
ٌ
صحيح أن اعتبارات داخلية ما زالت تملي
القول إن صني  2021ليست صني .2011
موقفها مــن املـســألــة الـســوريــة ،مثل ّ
تخوفها مــن الجيش اإلســامــي التركستاني،
الذي يقال إن له نحو ألفي مقاتل في سورية ،وورود أنباء عن انتقال بعضهم إلى
أفغانستان بعد االنسحاب األميركي منها ،إال أن توقيت زيــارة املسؤول الصيني
إلى دمشق وترتيباتها كان فيهما نبرة ّ
تحد واضحة للواليات املتحدة التي تستعد
لالنسحاب من املنطقة ،وكأن الصني أرادت من خاللها أن تعلن بداية حقب ٍة جديد ٍة
تغيير
فــي التعاطي مــع الـغــرب ،وأن مــا بــدأتــه روسـيــا فــي ســوريــة عسكريا إلحــداث
ٍ
جــذري في بنية النظام الدولي تريد الصني إكماله اقتصاديا ،بإعالن أول انتصار
كبير ملنطوق الرأسمالية االستبدادية بعد انتهاء الحرب الباردة.
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خواطر في ذكرى ثورة  23يوليو
حسن نافعة

ت ـطــل عـلـيـنــا هـ ــذه األيـ ـ ــام ال ــذك ــرى الـتــاسـعــة
والستون لثورة  23يوليو  .1952وعلى الرغم
م ــن م ـ ــرور م ــا ي ـق ــرب م ــن سـبـعــة ع ـق ــود على
ه ــذا ال ـحــدث ال ــذي ت ــرك بصمته عـلــى تــاريــخ
مصر واملنطقة والعالم ،إال أنه لم يحظ بما
ّ
متجرد .وألن
يستحقه من تقييم موضوعي
السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو ،على
الصعيدين الخارجي والداخلي ،أوجدت لها
أعــداء كثيرين في الداخل والخارج ،فقد كان
من الطبيعي أن ينتهز هؤالء كل فرصة متاحة
لــان ـق ـضــاض ع ـلــى مـنـجــزاتـهــا وتـشــويـهـهــا.
عـلــى الصعيد ال ـخــارجــي ،تـصــادمــت الـثــورة
مع إسرائيل ،ودخلت معها في عــدة حروب
ومواجهات مسلحة ،وتصادمت مع الواليات
املتحدة إلــى حــد القطيعة الدبلوماسية في
بـعــض امل ــراح ــل ،ب ــل وت ـصــادمــت أح ـيــانــا مع
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ال ــذي لــم تـكــن الـعــاقــة
م ـعــه سـلـســة دائ ـم ــا أو ت ـعــاون ـيــة ع ـلــى طــول
ال ـخــط .نــاهـيــك عــن صــدامــاتـهــا امل ـت ـكـ ّـررة مع
أنظمة عربية وصفت بالرجعية والتحالف
مع القوى املناوئة للحركة القومية العربية.
وعـلــى الصعيد الــداخـلــي ،تـصــادمــت الـثــورة
مــع كـبــار امل ــاك الــذيــن ت ـض ـ ّـرروا مــن سياسة
اإلص ــاح ال ــزراع ــي ،وم ــع كـبــار الــرأسـمــالـيــن
الذين تـضـ ّـرورا من التوجه االشتراكي الذي
ج ـ ّـس ــدت ــه سـ ـي ــاس ــات ال ـت ــأم ـي ــم واملـ ـ ـص ـ ــادرة،
وم ــع شــرائــح عــديــدة مــن الـنـخــب السياسية
والفكرية الحاكمة أو املستفيدة مــن النظام
الـقــديــم .لــذا لــم يكن غريبا أن تــدخــل الـثــورة،
وب ـم ـجــرد رح ـيــل زعـيـمـهــا وق ــائ ــد مسيرتها
جمال عبد الناصر ،عملية ممتدة لتصفية
ّ
مستمرة.
حسابات يبدو أنها ما زالت
يـلـفــت الـنـظــر هـنــا أن بــريــق ث ــورة يــولـيــو لم
ي ـن ـط ـفــئ قـ ــط ،ب ــل وظـ ــل ي ــوم ــض ب ــن ال ـحــن
واآلخ ــر ،حتى بعد ان ــدالع ث ــورة يناير التي
تـصـ ّـور بعضهم أنها كانت ثــورة على ثــورة
يــول ـيــو ،أو عـلــى مــا تـبـقــى مـنـهــا عـلــى األق ــل.
فوجئ كثيرون ،وربـمــا صــدمــوا أيـضــا ،وهم
يـ ــرون ص ــور ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر تــرفــع في
ـاب يطالب
م ـيــدان الـتـحــريــر عـلــى أك ـتــاف ش ـبـ ٍ
بالعيش والحرية والـكــرامــة اإلنسانية! كما
يلفت النظر أيضا أن معظم الكتابات التي
تتناول ثــورة يوليو بالتعليق والتحليل ما
ّ
التحرر من سطوة تأثيرها
زالت عاجزة عن
على العقول والقلوب ،سلبا أو إيجابا .ومن
ثم تطغى عليها نغمة إما معادية باملطلق،
ّ
تصورها مـســؤوال وحـيــدا عــن كــل مــا أصــاب
مصر والعالم العربي مــن خــراب ،أو موالية
بــاملـطـلــق ،تـصــورهــا كـتــريــاق مــا زال صالحا
للخالص مــن كــل مــا ألـ ّـم بالعالم العربي من
أم ـ ــراض وع ـل ــل .. .ف ــي س ـيــاق ك ـه ــذا ،أظ ــن أن
ثورة يوليو ما زالت بحاجة ّ
ماسة إلى نظر ٍة

مـحــايــد ٍة تعيد تقييم تجربتها التاريخية
ب ــإنـ ـص ــاف وت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرد ،فـ ــي ضـ ـ ــوء ج ـم ـل ــة مــن
الحقائق واملعطيات ،نعرضها على النحو
التالي:
الـحـقـيـقــة األول ـ ـ ــى :تـتـعـلــق بـطـبـيـعــة الـنـظــام
السياسي واالجتماعي الــذي ساد في مصر
فــي مرحلة مــا قبل الـثــورة ،فمن املـعــروف أن
نظام ما قبل الثورة كان قد وصل إلى حالة من
ّ
التفسخ جعلته يبدو غير قابل لالستمرار،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل م ــا تـمـتــع ب ــه م ــن مـيــزات
نسبية فــي مــرحـلــة ســاب ـقــة ،فـعـلــى الصعيد
الخارجي ،كان هذا النظام قد فشل ،ليس فقط
في تحرير مصر من االستعمار البريطاني،
ولكنه مني أيـضــا بهزيمة قاسية فــي حرب
 .1948وم ــن ث ــم ســاهــم ب ـع ـجــزه ف ــي تــرسـيــخ
وازدهار دولة إسرائيل التي أصبحت تشكل
أهم مصادر تهديد أمن مصر الوطني .وعلى
الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،كــانــت قــاعــدتــه الشعبية
الرئيسية ،ممثلة فــي حــزب الــوفــد ،قــد بــدأت
تـضـعــف وت ـتــآكــل نـتـيـجــة ص ــراع ــات داخـلـيــة
عــديــدة ،أمسكت بخناق قـيــادات غير مدركة
طبيعة السياسات االجتماعية واالقتصادية
اإلصالحية املطلوبة لوضع املجتمع املصري
ّ
التقدم واالزدهار ،ما ّ
مهد لظهور
على طريق
أح ـ ــزاب وقـ ــوى سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ب ــدت أكـثــر
حيوية وشبابا ،ربما كان أهمها حزب مصر
الفتاة وجماعة اإلخ ــوان املسلمني .وأظــن أن
اندالع حريق القاهرة الكبرى في  26يناير/
كــانــون الـثــانــي  ،1952أي قـبــل أق ــل مــن ستة
أشـهــر عـلــى ت ـحـ ّـرك الـجـيــش لــاسـتـيــاء على
السلطة ،كان عالمة ال تخطئها العني ،تشير
إلــى أن النظام القديم بــدأ ينهار تحت وطأة
تناقضاته الداخلية ،ودخــل بالفعل مرحلة
احتضار أو موت سريري!
الحقيقة الـثــانـيــة :تتعلق بطبيعة التنظيم
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـع ــد الـ ـع ــدة م ــن داخـ ـ ــل ال ـج ـيــش
ل ــاس ـت ـي ــاء ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،وه ـ ــو «ت ـن ـظ ـيــم
الضباط األح ــرار» ،فقد ضــم هــذا «التنظيم»
ٌّ
عناصر أغلبها مستقل عن األحــزاب والقوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ،لـ ـك ــن ب ـع ـض ـه ــا ك ــان
مـنـخــرطــا تنظيميا أو منتميا فـكــريــا ألهــم
الحركات والـتـيــارات الفكرية املــوجــودة على
الساحة املصرية في ذلــك الــوقــت ،خصوصا
أحزاب الوفد ومصر الفتاة وجماعة اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن وبـ ـع ــض ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـي ـســاريــة
 ..إلـ ــخ .م ــا جـعـلــه ي ـبــدو أقـ ــرب م ــا ي ـكــون إلــى
«ج ـب ـهــة وط ـن ـي ــة» ت ــؤم ــن بـ ــأن ال ـج ـيــش بــات
الوسيلة املتاحة إلحداث تغيير سياسي طال
انتظاره .بل يمكن القول ،من دون تجاوز ،إن
األه ــداف الستة التي تم اإلعــان عنها ،عقب
نجاح التنظيم في االستيالء على السلطة،
كانت تعكس ،بشكل واضــح ،مجمل مطالب
ال ـحــركــة الــوطـنـيــة ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،وه ــو ما
ّ
يفسر التفاف الشعب املـصــري ،بما فــي ذلك

معظم األح ــزاب والـقــوى السياسية القائمة،
حــول الـحــركــة الـتــي انطلقت مــن الـجـيــش ،ما
س ــاع ــد ع ـلــى ت ـحـ ّـول ـهــا م ــن انـ ـق ــاب عـسـكــري
إلى ثورة سياسية واجتماعية كبرى ،قادرة
على إحداث تغييرات عميقة في بنية الدولة
واملجتمع واملنطقة أيضا.
الحقيقة الثالثة :تتعلق بالقيادة السياسية
والفكرية لثورة يوليو .من الثابت تاريخيا
أن جمال عبد الناصر ،على الصعيد العام،
لم يكن مجرد رئيس لتنظيم ّ
سري نجح في
االسـتـيــاء على السلطة ،ولكنه كــان الزعيم
غـيــر امل ـنــازع للحركة الـتــي صنعت التغيير
فــي مـصــر وال ـعــالــم ال ـعــربــي ،وصــانــع ال ـقــرار
ّ
الحقيقي الذي لم ينافسه أو يشكك في مكانته
أحد طوال مسيرته ،وظل كذلك حتى رحيله
املفاجئ في سبتمبر /أيلول عام  .1970وعلى
امل ـس ـتــوى الـشـخـصــي ،ل ــم يـكــن عـبــد الـنــاصــر
مـجـ ّـرد ضــابــط طـمــوح يصبو نحو السلطة،
كـ ــان ش ـخ ـص ـيــة ت ـم ـت ـلــك ك ــل املـ ـق ــوم ــات ال ـتــي
تؤهلها لـلــزعــامــة ،فـقــد ش ــارك بنفسه ،وهــو
طــالــب فــي املــرحـلــة الـثــانــويــة ،فــي املـظــاهــرات
السياسية التي اندلعت قبل الثورة للمطالبة
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ،وج ـ ـ ــرح فـ ــي إح ـ ــداه ـ ــا ،ووقـ ــع
اختياره على كلية الحقوق ،قبل أن يلتحق
الح ـق ــا بــالـكـلـيــة ال ـحــرب ـيــة ،وم ـ ــارس نـشــاطــا
حــزبـيــا لـفـتــرات قـصـيــرة ،عـضــوا فــي جماعة
اإلخوان املسلمني أو في حزب مصر الفتاة أو
في غيره من األح ــزاب .وسعى ،بعد تخرجه
من الكلية الحربية ،إلــى التطوع للقتال في
ف ـل ـس ـطــن ح ـت ــى م ــن ق ـب ــل أن تـ ـش ــارك مـصــر
رسميا فــي حــرب  ،1948مــا يعني أنــه ّ
تكون
سياسيا وفكريا قبل ان ينخرط فــي السلك
العسكري .وعرف عنه اهتمامه الكبير بالعلم
والرغبة في املعرفة والتحصيل ،خصوصا
ف ــي ك ــل م ــا يـتـصــل بــال ـق ـضــايــا ذات ال ـطــابــع
الجيوسياسي .لذا ،يمكن القول إن جمال عبد
الناصر امتلك من الصفات ما جعله مختلفا
كل االختالف عن جميع القيادات العسكرية
ال ـت ــي ت ـعــاق ـبــت ع ـلــى ح ـكــم م ـصــر م ــن ب ـعــده،
بدءا بأنور السادات ،مرورا بحسني مبارك،
وان ـت ـهــاء بـعـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي .وألن هــذا
االخ ـتــاف لــم يكن قــاصــرا على الخصائص
والـسـمــات الشخصية واملــزاجـيــة والنفسية،
وإنما تعلق ،أوال وقبل كل شــيء ،بالتكوين
السياسي والفكري ،فسوف يكون من الخطأ
البالغ تقييم الحقبة «الناصرية» باعتبارها
م ـج ـ ّـرد حـلـقــة ف ــي سـلـسـلــة «ح ـكــم الـعـسـكــر»!
ف ــال ــواق ــع أن ع ـبــد ال ـنــاصــر تـمـتــع بـكــاريــزمــا
هائلة ،جعلت مــن االرت ـبــاط الجماهيري به
أمــرا يقع خــارج نطاق املــألــوف ،ففي دمشق،
انــدف ـعــت جـمــاهـيــر ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري لحمل
سيارته على األعناق في أثناء زيارته األولى
لها عقب إعــان الــوحــدة بني مصر وسورية
عام  .1958وعقب هزيمة  ،1967وعلى الرغم

معظم الكتابات التي
تتناول ثورة يوليو
بالتعليق والتحليل
ما زالت عاجزة عن
التح ّرر من سطوة
تأثيرها على العقول
والقلوب ،سلبًا أو
إيجابًا
النظام السياسي لثورة
يوليو هو الذي اغتال
مشروعها الوطني
والقومي ،وتلك
إحدى المفارقات

مـنـهــا ،ن ــزل مــايــن امل ـصــريــن إل ــى ال ـشــوارع
ملطالبته بــالـعــدول عــن ق ــرار الـتـنـ ّـحــي .وحني
تـ ّ
ـوجــه إلــى الـخــرطــوم لحضور مؤتمر القمة
ال ـع ــرب ــي عـ ــام  ،1967اص ـط ــف امل ــاي ــن على
جــوانــب ال ـشــوارع الستقبال وتحية «البطل
امل ـهــزوم» .وف ــور اإلع ــان عــن وفــاتــه املفاجئة
عــام  ،1970خــرجــت الجماهير إلــى الـشــوارع
ف ــي ك ــل ال ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة ت ـ ــذرف ال ــدم ــوع
وت ـل ـطــم الـ ـخ ــدود .ل ـيــس مـعـنــى ذل ــك أن عبد
الناصر كان بال أخطاء ،فالواقع أن أخطاءه
كــانــت فــي مـسـتــوى عظمة إن ـجــازاتــه ،لكنها
كــانــت كلها أخـطــاء فــي الـحـســابــات ،وليست
أخطاء مطامع أو شهوات.
الـحـقـيـقــة الــراب ـعــة :تتعلق بطبيعة الـعــاقــة
التي جمعت بني عبد الناصر وعبد الحكيم
عــامــر ،فقد كــان األخـيــر ،وال ــذي ربطته بعبد
ال ـنــاصــر عــاقــة ص ــداق ــة عـمـيـقــة ،ب ــدأت عقب
التحاقهما معا بالكلية الحربية ،هو نقطة
الضعف األســاسـيــة فــي حـيــاة عبد الناصر،
وتسببت في ارتكاب األخير سلسلة أخطاء
سياسية واستراتيجية تسببت فــي كــوارث
وطنية وقومية فادحة ،فافتقاد عبد الحكيم

عامر إلى معايير الكفاءة املهنية التي تؤهله
لـقـيــادة الـجـيــش ،وأي ـضــا إل ــى امل ـه ــارات التي
تؤهله للقيام ب ــأدوار سياسة هــامــة ،تجلى
بــوضــوح ّإب ــان ال ـع ــدوان الـثــاثــي عـلــى مصر
عام  .1956ومع ذلكّ ،أدى حرص عبد الناصر
على اإلبـقــاء على عامر إلــى جانبه في أعلى
املناصب القيادية واملـهــام الحساسة ،ربما
لــدوافــع أمنية أونفسية ،إلــى تـكــرار األخطاء
نـفـسـهــا ال ـت ــي تـسـبـبــت ف ــي أف ـ ــدح األض ـ ــرار،
فهذه العالقة غير الصحية وغير املفهومة
تعد مسؤولة ،إلــى حــد كبير ،ليس فقط عن
انفصام عرى الوحدة املصرية السورية عام
 ،1961وإنما أيضا عن الهزيمة الكبرى التي
لـحـقــت بــالـجـيــش امل ـص ــري ع ــام  ،1967وهــي
ال ـعــاقــة ال ـتــي ل ــم تـنـفـصــم وتـنـقـطــع إال حني
انتهت بمأساة ّ
جسدتها عملية انتحار (أو
اغتيال؟) عبد الحكيم عامر عام .1968
الحقيقة الخامسة :تتعلق بضرورة التمييز
بني مشروع ثورة يوليو ونظامها السياسي،
فــامل ـشــروع الــوطـنــي وال ـقــومــي ل ـثــورة يوليو
جسدته معارك عديدة خاضها عبد الناصر
الوطني ،والتطلع
من أجل تحقيق االستقالل
ّ
ن ـح ــو الـ ــوحـ ــدة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وتـ ـب ــن ــي س ـيــاســة
عــدم االنـحـيــاز ،والــوقــوف فــي وجــه األحــاف
ّ
والتصدي لألطماع االستعمارية
األجنبية
والصهيونية  ..إل ــخ .وحـظــي بتأييد واســع
الـ ـنـ ـط ــاق مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف رواف ـ ـ ـ ــد ال ـح ــرك ـت ــن،
الــوط ـن ـيــة امل ـصــريــة وال ـقــوم ـيــة ال ـعــرب ـيــة .أمــا
ّ
فجسده حكم
النظام السياسي لثورة يوليو
الــرجــل ال ــواح ــد ،وال ـح ــزب ال ــواح ــد ،وسـطــوة
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،وغـ ـي ــاب دول ـ ــة ال ـق ــان ــون.
وربـمــا كــان فــي مـقــدور نظام ثــورة يوليو أن
يـتـعــايــش مــع مـشــروعـهــا الــوطـنــي والـقــومــي
تـحــت ق ـيــادة عـبــد ال ـنــاصــر ،مـهـنــدس الـثــورة
وزعيمها .ولكن ما أن رحل القائد ،حتى تبني
أن النظام أصبح عبئا على املشروع ،فما أن
ّ
تمكن الـســادات ،عضو مجلس قيادة الثورة
وخليفة عبد الناصر ،من قطف ثمار اإلنجاز
حققه الجيش في حــرب ،73
العسكري الــذي ّ
ـات ســرعــان ما
حـتــى ش ــرع فــي تـبــنــي سـيــاسـ ٍ
ت ـبـ ّـن أن ـهــا تــرســي دع ــائ ــم مل ـش ــروع سياسي
وف ـك ــري ،ي ـكــاد ي ـكــون نقيضا مل ـشــروع ثــورة
يــولـيــو عـلــى املـسـتــويــن الــوط ـنــي وال ـقــومــي.
وإذا ك ــان م ـشــروع يــولـيــو قــد انـتـهــى برحيل
عبد الناصر ،فإن نظامها السياسي ظل في
جوهره قائما .وال أظن أنني أتجاوز الحقيقة
حني أقول إن النظام السياسي لثورة يوليو
هو الذي اغتال مشروعها الوطني والقومي،
وتلك إحــدى املفارقات التي ينبغي التوقف
عندها بالتحليل والتفسير! فمتى يصبح
ل ـ ــدى كـ ــل ش ـع ــب ع ــرب ــي مـ ـش ــروع ــه الــوط ـنــي
والقومي املحمي ذاتيا بآليات ديمقراطية؟.
 ..تلك هي املسألة.
(أكاديمي مصري)
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أميركا :إنقاذ رجل هاجمه دب في أالسكا

ً
أعلن خفر السواحل األميركي في أالسكا أنه أنقذ بواسطة مروحية رجال تعرض لهجوم من دب
في املخيم الــذي كــان موجودًا فيه .وأوضــح أن أفــراد طاقم مروحية تابعة لهم الحظوا في أثناء
رحلتهم يوم الجمعة بني بلدتي كوتزبيو ونومي في غرب وسط أالسكا «إشــارة استغاثة فوق
كوخ» في مخيم لعمال املناجم ،قبل أن يلوح لهم رجل على األرض .وأضــاف أن «عناصر الطاقم
وتواصلوا مع الرجل الذي كان يحتاج إلى رعاية طبية بعد تعرضه لهجوم من
هبطوا باملروحية
ُ
(فرانس برس)
دب قبل أيام قليلة» .ونقل الرجل باملروحية ملعالجته.

ف ِقد تسعة مهاجرين في جنوب شرق جزيرة كريت ،مساء الخميس ،بعد غرق قاربهم ،بحسب ما
ّ
ّ
أعلن خفر السواحل اليوناني .وقالت شرطة املوانئ إن خفر السواحل عثروا على ستة وثالثني
مهاجرًا آخــريــن ،بينما كــانــت مــروحـ ّـيــة تابعة للجيش اليوناني مــن ط ــراز ســوبــر بــومــا وخمس
عسكرية تبحث عن املفقودين .وأوضح خفر السواحل ّأن هبوب رياح ّ
ّ
مقياس
قوية ( 7على
سفن
ّ
عثر على جثة
بوفورت) ،جعل جهود اإلنقاذ أكثر صعوبة .وفي يناير /كانون الثاني املاضيِ ،
(فرانس برس)
مهاجر بعد غرق قارب كان على متنه  27شخصًا قبالة جزيرة ليسبوس.

الفيضانات تُخلي تشنغتشو
أجـ ـل ــي ،أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،س ـك ــان م ــن تـشـنـغـتـشــو،
عاصمة مقاطعة خنان ،املقاطعة الثالثة األكبر في
الصني والتي تضم أكثر من مئة مليون ،باستخدام
جـســور عــائـمــة وج ــراف ــات ،فــي وق ــت ال ت ــزال مــدن
كثيرة وسط البالد غارقة في مياه الفيضانات التي
تسببت في مقتل  51شخصًا على األقل.
وشهدت خنان أمـطــارًا قياسية في األيــام األخيرة

ّ
حولت الـشــوارع إلــى سيول .وتـضــررت عاصمتها
تشنغتشو خـصــوصــا بـعــدمــا اجـتــاحــت الـسـيــول
مترو األنفاق الثالثاء املاضي ،حني قتل  12شخصًا.
واستخدم رجال اإلطفاء واإلنقاذ مضخات ضخمة
لسحب كميات املياه الهائلة املتراكمة في الشوارع.
وتمركز شرطيون عند مداخل أحد األنفاق ،حيث
علقت س ـيــارات مـنــذ الـثــاثــاء املــاضــي إث ــر ارتـفــاع

مستوى املياه .ومنعت قوات األمن الناس العاديني
والصحافيني من التقاط الصور ومقاطع الفيديو،
ف ــي ح ــن رج ـح ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـث ــور ع ـلــى جثث
داخــل بعض اآللـيــات والـسـيــارات املـطـمــورة باملياه.
وتسببت األمـطــار الغزيرة في فيضانات بمناطق
تبعد نـحــو  90كيلومترًا مــن شـمــال تشنغتشو،
وباتت مدينة شينشيانغ تحديدًا واملناطق املحيطة

بها مقطوعة عن العالم .وأعلن تلفزيون «سي سي
تي فــي» الرسمي عن فيضان نهر وي .وعرضت
مشاهد الستخدام مسعفني جسورًا عائمة إلجالء
السكان .كما أظهرت مشاهد أخرى غرق مساحات
ُ
ال تحصى من األراضي الزراعية ،وعدم إمكان رؤية
إال أطياف من رؤوس األشجار.

(فرانس برس)

تتقدم وحرب تلد حروبًا
طالبان
ّ
محمود الريماوي

تـسـيــر امل ـفــاوضــات ب ـبــطء شــديــد بــن الــوفــد
الـحـكــومــي األف ـغــانــي وحــركــة طــال ـبــان ،على
الرغم من حرص الجهة املستضيفة ،الدوحة،
عـلــى تـقــريــب وج ـه ــات الـنـظــر ب ــن الـطــرفــن،
والخلوص إلى اتفاق سياسي .وقد توافقا،
أخيرا ،على تسريع التفاوض بينهما ،ولكن
لـيــس مـعـلــومــا إل ــى أي ــة وجـهــة س ــوف تسير
املــرك ـبــة بـعــد زي ـ ــادة ســرعـتـهــا .وتـسـعــى في
ه ــذا الــوقــت أطـ ــراف أخ ــرى السـتـضــافــة مثل
هــذه ال ـل ـقــاءات ،مــن بينها إي ــران وباكستان
وروسـ ـي ــا ،غ ـيــر أن ــه م ــن ال ــواض ــح أن حــركــة
طالبان ترغب في «التفاوض» في مكان آخر،
وهــو ســاحــات القتال ،وهــذا مــا تثابر عليه،
فمنذ شــرعــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي سحب
قواتها في مايو /أيار املاضي ،ازدادت شهية
الـحــركــة للقتال ،إذ رأت فــي هــذا االنسحاب
ان ـت ـص ــارا ل ـه ــا .وت ـق ــدي ــره ــا هـ ــذا ال يـجــانـبــه
ال ـصــواب ،فقد تــم ال ـشــروع فــي هــذا الـخــروج
بعد عشرين عاما على غزو هذه البالد على
الـطــريـقــة األم ـيــرك ـيــة ،طــريـقــة إغـ ــاق شــركــة
تـبــن أن أعـمــالـهــا إل ــى مــزيــد م ــن ال ـخ ـســارة.
وفـ ــي م ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،ق ـبــل شـهــريــن
مــن ب ــدء االن ـس ـحــاب ،فـقــد تـقـ ّـدمــت واشـنـطــن
بخطوط عامة التفاق بني الطرفني ،يقضي
بتشكيل حـكــومــة جــامـعــة تـضــم «طــال ـبــان»،
ّ
وتعد دستورا وتهيئ النتخابات برملانية،
إال أن «طــال ـبــان» لــم تـلــق ب ــاال لـهــذه الخطة،
فــامل ـن ـس ـحــب واملـ ـت ــراج ــع ال ت ــؤخ ــذ مــواق ـفــه
وطلباته ّ
بجدية .ومن الواضح أن االنسحاب
شكل ضغطا على طــرف واحــد ،هو حكومة
كابول التي سرعان (مع إغالق قاعدة باغرام
الجوية) ما فقدت الغطاء الجوي األميركي
ّ
في معاركها مع «طالبان» ،بما مكن األخيرة
م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ــدم مـ ـلـ ـم ــوس ف ـ ــي غ ـض ــون
أســابـيــع .وقــد لــوحــظ أن الـحــركــة سـعــت إلــى
السيطرة على مناطق حدودية ،وقال في هذا
الصدد الناطق باسمها ،ذبيح الله مجاهد،
لــوكــالــة ري ــا نــوفــوسـتــي الــروس ـيــة «ال ـحــدود

األف ـغــان ـيــة م ــع طــاجـيـكـسـتــان وأوزب ـك ـس ـتــان
وتــرك ـمــان ـس ـتــان وإيـ ـ ـ ــران ،أي ق ــراب ــة  90في
املئة ،تحت سيطرتنا» ،وذلك بطبيعة الحال
تـمـهـيــد م ــن ال ـحــركــة إلق ــام ــة دول ـت ـه ــا ،وملـنــع
تدخالت خارجية عبر الحدود ّ
البرية.
وفي واقع األمر ،انسحاب القوات األميركية
والـ ـق ــوى الـحـلـيـفــة ت ــم ب ـمــوجــب م ـفــاوضــات
مــع «طــالـبــان» فــي فـبــرايــر /شـبــاط مــن العام
 ،2020أف ـض ــت إل ــى قـ ــرار ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات
الغربية (األميركية وقوات من حلف الناتو)،
ّ
م ـق ــاب ــل ال ـ ـتـ ــزام «ط ــالـ ـب ــان» ب ـم ـنــع مـســلـحــي
تنظيم الـقــاعــدة مــن التمركز على األراض ــي
األفـغــانـيــة .ولـكــن االت ـفــاق لــم يــأخــذ مصالح
الشعب األفغاني في االعتبار بإحالل السالم
وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة ائ ـتــاف ـيــة ون ـب ــذ الـعـنــف
ف ــي ال ـص ــراع ــات الـسـيــاسـيــة وامل ـ ـسـ ــاواة بني
الجنسني .لقد ّ
زينت واشنطن آنذاك الوضع
بـ ــأن هــدف ـهــا ت ـح ـقــق بـمـكــافـحــة «الـ ـق ــاع ــدة»،
وض ـ ـمـ ــان ع ـ ــدم ع ـ ـ ــودة ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلرهـ ــابـ ــي
التـ ـخ ــاذ أف ـ ٌغــان ـس ـتــان ق ــاع ــدة وم ـن ـط ـل ـقــا لــه،
وهــو ات ـفــاق وقـعـتــه إدارة الــرئـيــس الـســابــق،
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ،والـ ـت ــزم ب ــه ال ــرئ ـي ــس جو
ب ــاي ــدن .ولــوحــظ أن ذل ــك االت ـف ــاق ال ــذي وقــع
ف ــي ال ــدوح ــة ف ــي  29ف ـب ــراي ــر /ش ـبــاط 2020
يشير إل ــى «إم ــارة أفغانستان اإلســامـيــة»
ّ
لــدى الحديث عــن «طــالـبــان» .وقــد شكل ذلك
االتفاق اعترافا واقعيا بحركة طالبان قوة
ع ـس ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ذات ص ـفــة تـمـثـيـلـيــة.
وكما تفاوضت الحركة مع الواليات املتحدة
فيما كانت املعارك دائرة بني الطرفني بدون
تــوقــف ،كــذلــك الـحــال فــي مـفــاوضــات الحركة
م ــع ال ــوف ــد الــرس ـمــي األف ـغ ــان ــي ،ف ــامل ـع ــارك ال
ت ـت ـت ــوق ــف ،ومـ ــن ال ـع ـب ــث ال ـح ــدي ــث ع ــن ك ــون
استالم السلطة ليس هدفا للحركة ،فهي ال
تقاتل ملجرد القتال ،إذ تتعامل مع الحكومة
االفـغــانـيــة الـحــالـيــة بــاعـتـبــارهــا حـكــومــة أمــر
واقع ليس إال ،وتنكر عليها شرعيتها.
وب ـي ـن ـمــا جـ ــرى ال ـح ــدي ــث ق ـب ــل ن ـح ــو ع ـشــرة
أي ـ ــام عـ ــن ع ـ ــرض «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ه ــدن ــة ل ـثــاثــة
أشـهــر مـقــابــل إط ــاق س ــراح سبعة آالف من
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¶

م ـقــات ـل ـي ـهــا ،ورف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ــن عـ ــدد مــن
قــادتـهــا ،إال أن الحركة ســرعــان مــا نفت هذا
الـعــرض .وســواء سحبته بعدما ّ
تقدمت به،
ّ
تتقدم بــه رسميا ،فالثابت أنها
أو أنـهــا لــم
تــرى الـظــروف مواتية ملواصلة الزحف على
ال ـعــاص ـمــة وإسـ ـق ــاط امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى ،وســط
ارتـ ـف ــاع م ـع ـنــويــات م ـقــات ـل ـي ـهــا ،وب ـع ــد طــول
اعـتـمــاد ال ـق ــوات األفـغــانـيــة الـحـكــومـيــة على
الــدعــم األم ـيــركــي وال ـغــربــي لـهــا فــي ميادين
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال .والـ ـ ــراجـ ـ ــح أن املـ ــواج ـ ـهـ ــات س ــوف
تـتــواصــل جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع امل ـفــاوضــات،
بــل باعتبار أن الـنــزال العسكري هــو ميدان
التفاوض الفعلي.
تــدربــت الحركة على فـنــون الـتـفــاوض خالل
العامني املاضيني ،وعلى إطالق التصريحات
العائمة ،مــن قبيل إعــان زعيمها ،هبة الله
أخوند زادة ،عن تأييده بشدة الوصول إلى
تسوية سياسية تنهي النزاع في أفغانستان.
كما تدربت على العثور على مصادر تمويل
مشروعة وغير مشروعة ،وعلى هدم اآلثار،
ولـ ــم تـ ـت ـ ّ
ـدرب ع ـلــى شـ ــيء م ــن ف ـن ــون اإلدارة
العامة ،بما في ذلك وضع تشريعات وأنظمة
وقوانني لتسيير املؤسسات ،وقبل ذلك على
دستور يراعي مواثيق األمــم املتحدة
وضع
ٍ
وأحكام القانون الدولي املرعية .وليس من
ّ
املقدر أن تأخذ وجود املؤسسات الحالية في
االعتبار ،إذ تراها وليدة حقبة الغزو ،حتى
لو ارتضى بها األفغانيون.
وال ـفــرصــة الـسـيــاسـيــة املـتــاحــة اآلن للتأثير
في مستقبل أفغانستان تكمن في اشتراط
الـ ــدول املـعـنـيــة أن يـتــم ال ـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ملزم بني الحكومة األفغانية وحركة طالبان
شرطا للتعامل مع الواقع املتحول ،واآلخذ
في االرتسام حتى نهاية العام الجاري الذي
ينبئ ياستحواذ «طــالـبــان» تدريجيا على
مقاليد الحكم وبالقضم البطيء أو السريع
ملفاصل السلطة ،وعلى طريقة الحوثيني في
اليمن .من دون أن يعني ذلك غياب التكافؤ
ال ـع ـس ـك ــري ب ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ــرس ـم ـي ــة وق ـ ــوات
«طالبان» ،إال أن استمرار القتال ينذر بمزيد
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ترك أفغانستان في
حالها ال يعني سوى
ترك الحرائق تستعر
في هذا البلد ،كي
تأكل المزيد من
األخضر واليابس
تدربت طالبان على
العثور على مصادر
تمويل مشروعة وغير
مشروعة ،وعلى
هدم اآلثار ،ولم تتدرّب
على شيء من فنون
اإلدارة العامة

م ــن االسـ ـتـ ـن ــزاف ومـ ــن ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـب ـشــريــة
واملـ ــاديـ ــة ،وه ــو م ــا ال ي ـ ـ ّ
ـؤرق ح ــرك ــة كـحــركــة
طــالـبــان ،لــم تـجـ ّـرب يــومــا الـحـيــاة املــدنـيــة أو
الـحــرص على العمران واملــؤسـســات وحرمة
الحياة البشرية ،ولم تهجس بشيء من هذا
كـلــه .وإذ تستضيف قـطــر امل ـفــاوضــات ،فــإن
هــذه الـجــوالت تتطلب رعــايــة سياسية لها،
سواء من األمم املتحدة ومن الدولة املضيفة

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

إل ــى ج ــان ــب الـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ،م ـثــل ال ــوالي ــات
املتحدة وباكستان والصني والهند وتركيا
وروس ـيــا وإي ــران .إذ مــن الــواضــح أن تكتيك
«طــال ـبــان» ي ـقــوم عـلــى اس ـت ـخــدام الـتـفــاوض
غ ـطـ ً
ـاء للتصعيد الـعـسـكــري املـنـهـجــي ،ومــن
أج ــل كـســب مــزيــد مــن الــوقــت وم ــن األراض ــي
واالس ـت ـحــواذ عـلــى املـنــاطــق .وملــواجـهــة هــذا
السيناريو شبه املكشوف ،ومن أجل إشاعة
مـ ـن ــاخ ج ـ ـ ـ ّـدي لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض ،ال بـ ــد مـ ــن إرادة
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ل ـف ــرض وق ــف إطـ ــاق نــار
مديد ،واعتبار االستعداد لوقف العمليات
الحربية هو البرهان املطلوب لحسن النيات
في التوجه نحو حل سياسي متفق عليه،
ويحقن دماء األفغانيني بعد أكثر من أربعة
ع ـقــود م ــن ص ــراع ــات دامـ ـي ــة ،أزه ـق ــت أرواح
ع ـش ــرات اآلالف وش ـ ـ ّـردت امل ــاي ــن وقـ ّـوضــت
البنى التحتية املتواضعة متى مــا وجــدت،
واستدرجت تدخالت أجنبية شملت بعض
ال ــدول الـقــريـبــة والـبـعـيــدة أوال ،كـمــا ّ
ضمت
أنصار القتال من جماعات وأفــراد يرون في
هــذا البلد املـنـكــوب دار حــرب دائـمــة وأرضــا
ل ـل ـح ـش ــد ،ع ـل ـم ــا أن ـ ــه ال ش ـ ــيء أب ـ ـ ــدا يـضـمــن
حــالـيــا ع ــدم وج ــود تنظيم ال ـقــاعــدة ،وحتى
تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة (داع ـ ـ ــش) هـنــاك
ّ
مسمى .وعلى كــل حــال،
تحت أي لبوس أو
فصبيحة عيد األضحى كان صــاروخ يتجه
الرئاسي في كابول ،ولم يتوان
نحو القصر ّ
«داعش» عن تبني إطالقه ،من دون تعليق أو
تعقيب من «طالبان».
ت ــرك أفـغــانـسـتــان فــي حــالـهــا ال يعني ســوى
ترك الحرائق تستعر في هذا البلد ،كي تأكل
املزيد من األخضر واليابس .إذ سوف يعني
انـتـصــار «طــال ـبــان» سلسلة مــن التصفيات
للخصوم واملنافسني القدامى الجدد ،وتلك
ّ
هـ ــي الـ ـخـ ـب ــرة املـ ـت ــأتـ ـي ــة عـ ــن س ـب ــل ال ـت ـم ـكــن
والتغليب التي تنبري لها حركات راديكالية
خ ــاص ـي ــة ،ك ـمــا وقـ ــع لـ ــدى إيـ ـ ــران املـ ـج ــاورة
قبل أكثر من أربعة عقود ،وفي اليمن خالل
السنوات القليلة املاضية.
(كاتب من األردن)

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

(نويل سيليس /فرانس برس)

وحدة في المجتمع المسن الصيني

بكين ــ علي أبو مريحيل

ّ
تـســانــغ ت ـشــن ،مـســنــة صينية فــي العقد
الثامن من العمر ،تقيم وحدها في منزل
صـغـيــر بــالـعــاصـمــة ب ـكــن ،مـنــذ أن تــوفــي
زوجـهــا قبل سبعة أع ــوام .يـتــردد عليها حفيدها
الوحيد وانــغ مرتني سنويًا فقط ،بسبب انشغاله
في إدارة مصنع لألثاث بمدينة فوشان (جنوب).
تقول تسانغ لـ«العربي الـجــديــد» :اعـتــدت العيش
وحـ ـي ــدة م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .حـ ـ ــاول ح ـف ـي ــدي مـ ـ ــرات أن
يرسلني إلى دار للمسنني ،لكنني رفضت ،إذ أريد
أن أموت في بيتي .ورغم أنه يزورني كلما أتيحت
لــه فــرصــة ،أشعر أنــه يريد فقط أن يتأكد أنني ما
زلــت على قيد الحياة ،وربما لو كنت أملك هاتفًا
الختصرت عليه عناء السفر».
وعن وسائل إدارتها شــؤون واحتياجات حياتها
اليومية ،توضح أن جيرانها يجلبون لها الطعام
ويطمئنون عليها يوميًا ،في وقت تحتفظ بقدرتها
على الحركة وتنفيذ أمورها بمفردها ،مثل غسل
الثياب وتنظيف املنزل ،والتنزه صباحًا مع كلبها
ّ
املجمع السكني الذي تقيم فيه».
في ساحة
تـســانــغ ،واح ــدة مــن حــوالــي مئتي مـلـيــون صيني
يتجاوزون الـ  65من العمر ،ويشكلون نحو  14في
املائة من إجمالي عدد السكان املقدر بـ  1.4مليار،
علمًا ان السلطات تتوقع أن ترتفع نسبة املسنني

إل ــى  30ف ــي امل ــائ ــة خ ــال ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة املـقـبـلــة.
وتشير تقديرات حكومية إلــى أن أكثر من  40في
املــائــة مــن هــؤالء املسنني يعيشون بــا معيل ،وأن
نسبة  25في املائة منهم ال يحظون برعاية أسرية،
ما يجعل الشعور بالوحدة والعزلة قاسمًا مشتركًا
بينهم ،وأحد أسباب مشاكلهم النفسية والصحية.
وي ــرى مــراقـبــون أن ارتـفــاع نسبة املسنني منطقي
بسبب انحسار فئة الشباب املرتبط باالنخفاض
الـ ـح ــاد ف ــي ن ـسـبــة امل ــوال ـي ــد الـ ـج ــدد خـ ــال ال ـع ـقــود
امل ــاض ـي ــة ،ف ــي ظ ــل الـ ـت ــزام الـصـيـنـيــن بـسـيــاســات
تحديد النسل التي منعت والدة نصف مليار طفل
خالل أربعة عقود.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـعـيــش ب ـيــاو لـيـنــغ ( 79ع ــام ــا) واق ـعــا
مختلفًا بعدما لــم يستطع االنضمام إلــى زوجته
يانغ ( 73عامًا) في دار للمسنني بمدينة تيانجني،
بسبب ارتـفــاع تكاليف اإلقــامــة ،في حني ال يغطي
مرتبهما الـتـ ّقــاعــدي إال مـصــاريــف إقــامــة شخص
واح ــد ،ل ــذا فــضــل إرس ــال زوج ـتــه الـتــي تـعــانــي من
شلل نصفي ،وتحتاج إلى رعاية خاصة.
يقول بياو لـ«العربي الجديد»« :نحتاج إلــى دفع
 19ألف يوان شهريًا (حوالي  3آالف دوالر) لسرير
واحد .تعمل ابنتنا معلمة في مدينة أخرى ،ولديها
مسؤوليات تجاه زوجها وطفلتها الصغيرة التي
ترعاها ّ
مدبرة خاصة بمرتب غير قليل».
يضيف« :أشعر بمرارة كبيرة من املكوث وحدي في

املنزل ،لكنني مطمئن إلى أن زوجتي تتلقى رعاية
كاف بالنسبة لي .أجتمع مع العائلة
جيدة ،وهذا ٍ
مرة سنويًا حني تزورني ابنتي خالل عطلة رأس
السنة ،وأقضي وقتًا ممتعًا برفقة حفيدتي».
وعن تطلعاته وأمنياته ،يأمل بياو في «االلتفات
إلى ظروف عيش كبار السن الذين يعانون وحدهم
ف ــي الـ ـظ ــل ،وي ــدفـ ـع ــون ث ـم ــن س ـي ــاس ــات حـكــومـيــة
وض ـعــت االق ـت ـص ــاد ف ــي امل ـقــدمــة ع ـلــى ح ـســاب أي
شيء آخر».
يـ ـع ــزو الـ ـب ــاح ــث فـ ــي م ـع ـه ــد تـ ـش ــان ــغ لـ ـل ــدراس ــات
الديموغرافية ،يو لونغ ،أزمة املسنني إلى سياسة
ال ـط ـفــل ال ــواح ــد ال ـت ــي طـبـقـتـهــا ال ـص ــن ف ــي نـهــايــة
سبعينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن .وي ــرى فــي حــديـثــه لـ
«العربي الجديد» أن «استمرار هذه السياسة طوال
عـقــود ق ـصـ ّـرت ع ــدد أف ــراد األس ــرة بـثــاثــة هــم األب
واألم واالبن .وموت الطفل الواحد أحيانًا ،أو مجرد
انـشـغــالــه فــي تحصيله الـعـلـمــي أو وظـيـفـتــه بعد
ّ
حتم ّ
تعرض الوالدين للوحدة واالفتقار
تخرجه،
إلى رعاية أسرية».
يـشـيــر نــائــب مــديــر مــركــز لــرعــايــة ك ـبــار ال ـســن في
مدينة شانتو ،جــاو مينغ ،فــي حديثه ل ـ «العربي
الجديد» ،إلى حقيقة أن «القطاع الخاص يتحمل
العبء األكبر في استيعاب املسنني ورعايتهم ،في
وقــت يجب أن تــدعــم الــدولــة هــذا القطاع فــي شكل
أكبر ،لكن مؤسساتها غير قادرة على التعامل مع

توسيع قطاع الرعاية
أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
في وقــت سابق أنها ستعمل لتوسيع قطاع
رعاية المسنين باالعتماد على رأس المال الخاص.
وكشفت حزمة إجراءات لتخفيف الضغط على
الحكومة ،شملت رفــع ســن التقاعد خمس
سنوات ،وإلــزام الشباب توفير رعاية أسرية تحت
ضغط فرض عقوبات تأديبية على المتخلفين.

ّ
الكم الكبير ممن يحتاجون إلى رعاية» .ويوضح
أن القطاع الـخــاص «يملك قــدرة استيعاب كبيرة
ت ـن ــاه ــز  8م ــاي ــن س ــري ــر .ل ـك ــن ت ـكــال ـيــف ال ــرع ــاي ــة
مرتفعة جدًا ،وال يستطيع الجميع تحملها .ورغم
ذلــك ال تنتهي قــوائــم االنـتـظــار الطويلة أم ــام هذه
املؤسسات».
وتفيد وزارة الشؤون املدنية بأن البالد تحتضن
أكثر من مئتي ألف دار للمسنني ،توفر  30سريرًا
لكل ألف مريض من كبار السن ،علمًا أن السلطات
تتطلع إلى بلوغ طاقة استيعاب تتجاوز  40سريرًا
لكل ألف مريض بحلول عام .2025
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انفالت في لبنان

تحقيق

ﻟﺒﻨﺎن
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أحداث أمنية تعكس االنهيار الشامل

اﻟﺒﺤﺮ ا ﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ترتفع حالة الخوف والقلق في لبنان ،مع الشعور
بغياب األمان .يترافق ذلك مع إشكاالت وحوادث
ّ
ّ
لحل قريب مع
أي بوادر
أمنية يومية في
ظل غياب ّ
استمرار التدهور على جميع الصعد

ﺑﻴﺮوت

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

بيروت ــ سارة مطر

ي ـ ــرف ـ ــع االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والـتـخـ ّـبــط الـسـيــاســي فــي لبنان
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـق ـ ـلـ ــق وال ـ ـتـ ــوتـ ــر
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــور بـ ـ ــان ـ ـ ـعـ ـ ــدام األم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـن ـف ـس ــي
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .وت ـ ـت ـ ـعـ ــزز ه ـ ـ ــذه املـ ـش ــاع ــر
بتصاعد وتيرة األح ــداث األمنية في شكل
ملحوظ منذ الـعــام  ،2020عبر جــرائــم قتل
ٍ
وعمليات سرقة .أرقام ومؤشرات انعكست
على الصحة النفسية للمواطنني واملقيمني،
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون أي ـض ــا م ــن أعـ ـب ــاء جــائـحــة
كورونا وتداعياتها.
ّ
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات» ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث
واإلح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاءات ،مـ ـحـ ـم ــد ش ـ ـمـ ــس ال ـ ــدي ـ ــن،
ّ
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «تـ ــزايـ ــد حـ ــاالت
السرقة والقتل التي نشهدها اليوم مرتبط
باألزمة االقتصادية واملالية وارتفاع نسبة
الفقر والبطالة ،وتفاقم التأثيرات النفسية
ّ
السلبية وتفكك املجتمع والدولة .وتتحدث
األرقـ ـ ـ ــام ع ــن ح ــوال ــي  480ألـ ــف ع ــاط ــل عــن
العمل ،و 200ألــف يعملون بنصف أو ربع
رات ــب ،فيما ال ـقــدرة الـشــرائـيــة تــدهــورت مع
ارتفاع األسعار بنسبة  183في املائة خالل
سنة ،أما نسبة الفقر فتناهز  55في املائة».
ّ
يــوضــح شمس الــديــن أن إح ـصــاءات شركة
«الــدول ـيــة لـلـمـعـلــومــات» تستند إل ــى أرق ــام
وت ـق ــاري ــر تــوفــرهــا امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـقــوى
ّ
األمن الداخلي .ويشير إلى أن إجمالي عدد
الـســرقــات ارتـفــع بنسبة  57.4فــي املــائــة من
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ف ــي ح ــن ب ـل ــغ ع ــدده ــا  198ف ــي نــوف ـم ـبــر/
تشرين الثاني  2020فقط ،فــي مقابل 125
خالل الشهر نفسه عام  .2019أما عدد جرائم
القتل فارتفع بنسبة  91في املائة ّمن 109
ّ
إلى  208في  .2020ويعلق« :األكيد أنه كلما
زاد االنهيار زاد التفكك وارتفع عدد جرائم
القتل والسرقة .وفي األشهر األربعة األولى
من عام  2021زاد عدد سرقات السيارات من
 230إلى  347مقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2020أي بارتفاع نسبته  51في املائة .أما
إجمالي عدد السرقات فارتفع من  704إلى
 ،2006أي بنسبة  185في املائة .في املقابل،
كــان الفتًا تراجع معدالت القتل بنسبة 16
في املائة من  68إلى  ،57وحــاالت االنتحار
بنسبة  16.7في املائة من  48إلى .»40
األمان ...استثمار ضائع

ّ
املتخصصة في
في السياق ،تؤكد الطبيبة
ّ
عـلــم الـنـفــس ،ل ــوزان خ ـيــرو ،أن «م ــا يعيشه
اللبنانيون استثنائي وصعب ،ســواء على
صعيد عدم االستقرار السياسي أو األزمة

يزداد عدد الموقوفين (أنور عمرو /فرانس برس)

عالمات التبويب على الشاشات
تؤدي إلى القلق

يــرت ـبــك ك ـث ـيــرون ع ـنــد ف ـتــح ع ــدد كبير
مــن الصفحات ،على محركات البحث.
ّ
فقد أظهرت دراســة جديدة أن عالمات
ال ـت ـبــويــب (أي ف ـتــح ص ـف ـحــات عــديــدة)
ع ـل ــى ال ـه ــات ــف ال ــذك ــي وال ـكــوم ـب ـيــوتــر،
ق ــد ت ـت ـس ـبــب ف ــي إرب ـ ـ ــاك األفـ ـ ـ ــراد أث ـن ــاء
ّ
محاولتهم تتبع املــواقــع ،خصوصًا أن
معظمهم يستخدم عــامــات التبويب
لتخزين املعلومات على املدى القصير،
فيما يستخدم الـبـعــض اآلخــرعــامــات
الـ ـتـ ـب ــوي ــب كـ ـن ــوع مـ ــن «بـ ـن ــك الـ ــذاكـ ــرة
الخارجية» ،لحفظ املعلومات ال ــواردة
عـلــى امل ــواق ــع لـفـتــرات طــويـلــة ،مــن دون
ّ
إغالقها .كل ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا في
الصحة النفسية ،ما قد يرتبط تحديدًا
بالقلق ،بحسب موقع «بغ ثينك».
ورأى باحثون من جامعة «كارنيغي
ّ
ميلون» األميركية أن استخدام عالمات
ُ
الـتـبــويــب عـبــر مـتـصـفــح ال ــوي ــب ،يـعــد
أح ــد املـفــاهـيــم الـتــي عـفــا عنها الــزمــن،
ومــن األفضل التخلص منها .وأجــرى
ال ـبــاح ـثــون م ـقــابــات اسـتـطـلـعــت آراء
 113شخصًا حــول استخدام عالمات
ال ـت ـبــويــب خ ــال تـصـفـحـهــم لـلـمــواقــع.
وق ــال أحــد املـشــاركــن فــي االسـتـطــاع،
ّ
إن التبويب هو من أساسيات العمل
ّ
لديه ،فعالمات التبويب تذكره باملهام
التي يجب العمل عليها وإنهاؤها.
وتـسـبــب اسـتـخــدام عــامــات التبويب
ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة إلـ ـ ــى حـ ــدوث
مشاكل عديدة ،إذ أفاد ربع األشخاص
ُ
الذين أجريت
املـ ـق ــاب ــات م ـع ـه ــم عـ ــن ت ـع ـط ــل ج ـهــاز
الحاسوب أو املتصفح لديهم بسبب

ف ـتــح ال ـع ــدي ــد م ــن ع ــام ــات ال ـت ـبــويــب.
ب ـي ـن ـمــا أبـ ـل ــغ آخـ ـ ـ ــرون ّعـ ــن ش ـع ــوره ــم
بــاالرت ـبــاك والـخـجــل ألن ـهــم ب ــدوا غير
م ـن ـظ ـم ــن ب ـس ـب ــب وجـ ـ ـ ــود ك ـث ـي ــر مــن
ع ــام ــات ال ـت ـبــويــب ف ــي ال ــوق ــت نـفـ ّســه.
وأفــاد أكثر من نصف املشاركني أنهم
ي ــواج ـه ــون م ـشــاكــل ك ـه ــذه ع ـلــى األق ــل
مرتني أو ثالث مرات في األسبوع.
ّ
وخلصت الدراسة إلى أن فتح صفحات
كثيرة من شأنه التقليل من اإلنتاجية،
وزيــادة القلق ،وتعطل األجـهــزة ،ورغم
ذلـ ــك م ــا زال امل ـس ـت ـخــدمــون يـتـجـهــون
إلى فتح عشرات الصفحات في الوقت
ّ
نـفـســه .كـمــا خـلــص ال ـبــاح ـثــون إل ــى أن
ج ــزءًا مــن املشكلة على األق ــل نــاتــج عن
عـ ــدم كـ ــون ع ــام ــات ال ـت ـب ــوي ــب طــريـقــة
مـثــالـيــة لتنظيم الـعـمــل ال ــذي نـقــوم به
اآلن عبر اإلنترنت .واقـتــرح الباحثون
نموذجًا جديدًا يقسم عالمات التبويب
ب ـش ـكــل أف ـض ــل ح ـســب امل ـه ـمــة وامل ـه ـمــة
الفرعية ،بطريقة تتناسب مع استخدام
املـتـصـفــح ل ـل ـمــواقــع ،كـمــا يـســاعــد على
تنبيه املستخدم إلــى ما هو مهم اآلن،
ً
بدال مما قد يكون مهمًا في وقت الحق.
ولـهــذه الغاية  ،أنشأ فريق «سكيما»،
وهــو امـتــداد لــ«غــوغــل ك ــروم» ،إص ــدارًا
يـتـعــامــل مــع عــامــات الـتـبــويــب كمهام
وي ـق ــدم مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن الـطــرق
ل ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا .وقـ ـ ــد أب ـ ـلـ ــغ م ـس ـت ـخــدمــو
اإلصــدار املبكر عن وجــود عدد أقل من
عــامــات الـتـبــويــب وال ـنــوافــذ املفتوحة
ف ــي وق ــت واحـ ــد وك ــان ــوا ق ــادري ــن على
إدارة املعلومات بشكل أفضل.
(العربي الجديد)

«واجب» الدولة

ّ
ً
ّ
تــذكــر خـيــرو ب ــأن «الـطـفــل يـحـتــاج أوال إلــى
األم ـ ــان الـ ــذي ي ــوف ــر رك ـي ــزة تـمـتـعــه بصحة
نفسية سليمة ،علمًا أنه ينشد هذا العنصر

ربع الالجئين السوريين يعانون االكـتئاب
بيروت ــ مالك مكي

تسبب استخدام عالمات التبويب بالطريقة التقليدية بمشاكل عدة (مارك ويلسون)Getty/

االقـتـصــاديــة وارت ـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر
والغالء املعيشي أو الضغوط التي خلفتها
جائحة كورونا ،وآثار الخوف التي تركتها
ّ
ف ــي ال ـص ـحــة الـنـفـسـيــة ل ـك ـث ـيــريــن .كـ ــل هــذه
ال ـعــوامــل تـتـسـبــب ف ــي حـ ــاالت نـفـسـيــة غير
مستقرة وانعدام التطور النفسي ،ما يدفع
الـبـعــض إل ــى ارت ـك ــاب ج ــرائ ــم قـتــل وســرقــة،
أحيانًا من أجل إطعام أوالدهم أو الحصول
على مــال مطلوب لتيسير أمورهم وتأمني
احـتـيــاجــاتـهــم» .وتستثني خـيــرو الـحــاالت
املرضية ألولئك الذين يقتلون أو يسرقون
لــ«الـتـلــذذ فـقــط ،أو الــذيــن يــرتـكـبــون جــرائــم
شـ ّـرف تتعلق بمعتقدات وع ــادات خاطئة»
ّ
لكنها تستدرك أن «الحجر الصحي تسبب
ـاالت ن ـف ـس ـيــة غ ـي ــر م ـس ـت ـقــرة.
أي ـض ــا ف ــي ح ـ ـ ـ ٍ
فــاألفــراد الذين أوقـفــوا نشاطاتهم السابقة
مثل السهر أو السياحة والسفر أو التجارة
أو الحياة االجتماعية أو النوادي الرياضية،
ّ
وال ـتــي كــانــت تـشــكــل متنفسًا حـيــويــا لهم،
باتوا يعيشون اليوم في قلق شديد وخوف
من التعرض ملرض أو املوت ،خصوصًا في
ّ
ظل عدم وضوح الحقائق العلمية الخاصة
بفيروس كورونا».
ّ
وتـ ـلـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «نـ ـت ــائ ــج هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت
النفسية غير املستقرة قد تظهر في زيــادة
نسبة الطالق التي تطاول خصوصًا نساء
ّ
م ـعــن ـفــات ،وت ـفــاقــم امل ـش ـكــات وال ـخ ــاف ــات،
وارتفاع معدل القتل والجرائم .أما انعكاس
ذلك على املجتمع فيتمثل في ظهور أعراض
الـقـلــق والـتــوتــر وال ـخــوف ال ــدائ ــم ،والخيبة
لـ ــدى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـت ـقــدون بــأنـهــم
استثمروا بال جـ ّـدوى في وطنهم وحاولوا
الصمود فيه ،لكنهم لم يحصلوا في نهاية
امل ـطــاف عـلــى أدن ــى حقوقهم واملتمثلة في
ّ
الشعور باألمان» .وتشير إلى أن «مستوى
شخص إلى آخر ،فإذا قتل
القلق يختلف من
ٍ
قــريــب لـنــا أو شـخــص ن ـعــرفــه ،عـلــى سبيل
ّ
مجرد
املثال ،يكون مستوى القلق أعلى من
سماع جريمة قتل عبر شاشات التلفزيون
أو وسائل التواصل االجتماعي .وقد يكون
قلقًا نتعايش معه ،أو قلقًا يتفاقم ويــؤدي
ّ
ويتسبب
اضطرابات في النوم واألكــل
إلى
ٍ
في عزلة وانطواء ،وأحيانًا كوابيس وانعدام
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل وإن ـ ـجـ ــاز ال ـن ـشــاطــات
اليومية األساسية ،ما يزيل أي اهتمام أو
دافع ملمارسة أي نشاط ،ويحتم االنكفاء عن
السهر وزي ــارة األق ــارب واألصــدقــاء ،أو عن
تناول طعام صحي وممارسة الرياضة».

تـسـتـنـتــج دراس ـ ـ ــة عـلـمـيــة ب ـع ـن ــوان «ان ـت ـش ــار
أع ـ ــراض االك ـت ـئ ــاب وتــأث ـيــرات ـهــا االجـتـمــاعـيــة
والــدي ـمــوغــراف ـيــة وال ـســريــريــة عـلــى الــاجـئــن
السوريني في لبنان» ،أجــراهــا معهد الصحة
ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ب ـب ـيــروت،
ونشرتها مجلة «بــي أم ســي بابليك هيلث»
الــدوريــة العلمية ،أن ربــع الالجئني السوريني
فــي لبنان يعانون مــن االكـتـئــاب .وتشير إلى
أن الــاجـئــن الــرجــال الــذيــن يـتـجــاوزون الـ ـ 45
عــامــا هــم عـلــى غ ــرار ال ـن ـســاء واألرامـ ـ ــل األكـثــر
ت ـعــرضــا لــاك ـت ـئــاب .وش ـم ـلــت ال ــدراس ــة 3255
بالغًا من الالجئني السوريني الذين يعيشون
في مخيمات اللجوء بمناطق بيروت والبقاع
والشمال والجنوب ،وامتدت بني عامي 2018
و .2020وبلغ متوسط أعمار املشاركني فيها
 36.5عامًا ،ونسبتهم  67في املائة من النساء
و 33في املائة من الرجال .وأكد  1.2في املئة من
املستفتني فيها فقط أنهم يستخدمون أدوية
مـعــالـجــة االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ،وم ـضــادات
االكتئاب وغيرها .وتظهر نتائج الــدراســة أن
 22في املائة من الالجئني السوريني في لبنان
مـعــرضــون لــإصــابــة بــاالكـتـئــاب .وه ــذه نسبة
مرتفعة مقارنة بنسبة انتشار االكـتـئــاب في
املجتمع اللبناني (نحو  9في املــائــة) ،وأعلى
م ــن م ـع ــدل ان ـت ـشــار االك ـت ـئ ــاب ع ـنــد الــاجـئــن
السوريني في البلدان املتقدمة مثل أملانيا (14
فــي املــائــة) .ومــع تــزايــد األزم ــات فــي لبنان من
املرتبطة بانفجار مرفأ بيروت وانتشار وباء
كــورونــا ،وتفاقم األزم ــة االقـتـصــاديــة الـحــادة،
يتوقع أن يرتفع معدل انتشار االكتئاب عند
الالجئني السوريني .على صعيد آخر ،تكشف
دراسة دولية شملت  24051الجئًا من جنسيات
مختلفة أن نسبة  44في املائة منهم يعانون
من االكتئاب .في حني تتفق الدراسات عمومًا
على أن نسبة انتشار االكتئاب عند الالجئني
ال ـســوريــن فــي الـ ــدول املـتـقــدمــة أق ــل مـنـهــا في
الــدول النامية بتأثير قــدرة تلك املتقدمة على
تلبية احتياجاتهم األساسية في شكل أكبر.

وال ـت ــي ت ـتــأثــر ب ــوج ــود وص ـمــة ثـقــافـيــة تنبذ
املـشــاكــل النفسية وتــرفــض سبل معالجتها.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ي ـع ــان ــي الج ـ ـئـ ــون كـ ـثـ ـي ــرون مــن
التمييز في املجتمعات املضيفة لهم» .ويلفت
صالح الى أن «الالجئني السوريني في لبنان
ال يـصــابــون بــاالكـتـئــاب فـقــط ،بــل يتعرضون
الضطرابات نفسية أخرى ،بينها اضطراب ما
بعد الصدمة ( ،)PTSDوالقلق ،وتعاطي املواد
املدمنة ،ما يرجح أن تكون معدالت اإلصابة
بــاضـطــرابــات نفسية أخ ــرى أعـلــى مــن معدل
ان ـت ـشــار االك ـت ـئــاب وح ـ ــده» .وي ــوض ــح صــالــح

نسبة ارتفاع االكتئاب
مردها إلى ظروف
الالجئين السوريين الصعبة
في لبنان

االكتئاب واضطرابات أخرى

يرى املدير املؤسس ملعهد الصحة العاملية في
الجامعة األميركية في بيروت والبروفسور
ف ـ ــي األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ش ـ ــادي
ص ــال ــح ،ف ــي حــديـثــه لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن
«نسبة ارت ـفــاع االكـتـئــاب ،مــردهــا إلــى ظــروف
ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ال ـص ـع ـب ــة ف ــي ل ـب ـنــان،
إذ ال ت ـتــوافــر ف ــرص كـث ـيــرة لـتــأمــن مــداخـيــل
م ــادي ــة واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة م ــن دون
دعـ ــم امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،كـمــا
أن ال ح ـمــايــة لـحـقــوقـهــم الـسـيــاسـيــة مـقــارنــة
بــاملــواط ـنــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وح ــدوده ــم ضيقة
في الحصول على خدمات الصحة النفسية،

الجئان سوريان شمال لبنان (عبد العزيز كتاز/فرانس برس)

تكتف باعتبار أن الالجئني
أن «الــدراســة لــم
ِ
ال ـســوريــن ف ــي لـبـنــان أك ـثــر عــرضــة لــإصــابــة
باالكتئاب من باقي فئات املجتمع عمومًا ،بل
عالجت العوامل اإلكلينيكية والديموغرافيا
املــرتـبـطــة بــانـتـشــار االك ـت ـئــاب عـنــد الــاجـئــن
السوريني .وأظهرت الدراسة أن وجود تاريخ
طويل مــن االضـطــرابــات النفسية والعصبية
ّ
يشكل عــامــل خطر لإلصابة بــاالكـتـئــاب ،وأن
انـتـشــار االكـتـئــاب ال يرتبط بــأمــراض ارتـفــاع
ضغط الدم والسكري وأمراض القلب».
وت ـف ـ ّـس ــر الـ ــدراسـ ــة وج ـ ــود ع ــاق ــة ب ــن الـعـمــر
وان ـت ـشــار نـسـبــة االك ـت ـئــاب ،وذل ــك العـتـبــارات
ع ــدة مـنـهــا أن األش ـخ ــاص الــذيــن يـتـجــاوزون
ّ
الـ ـ ــ 45ي ـشــكـلــون أسـ ــاس ال ـعــائ ـلــة ويـتـحـمـلــون
مـســؤولـيــات إعــالـتـهــا .كما تـبــرز وج ــود رابــط
بني النساء وارتفاع معدالت االكتئاب باعتبار
أن النساء الالجئات في املخيمات أكثر عرضة
لـلــزواج املبكر أو ال ــزواج بــاإلكــراه ،أو لتحمل
مسؤوليات في سن مبكرة ،أو مواجهة عنف
أســري أو تحرش جنسيُ .
ويشير صالح إلى
أن ال ــدراس ــة كـشـفــت أي ـضــا ع ــدم وج ــود راب ــط

إيكولوجيا

ارتفاع سرقة السيارات
خالل األشهر الـ 11األولى من عام  ،2020زادت حوادث سرقة السيارات
بنسبة  117.7في المائة مقارنة بعام  ،2019وصوًال إلى  934في مقابل
 429خالل الفترة ذاتها من عام  .2019وبلغت سرقات السيارات ذروتها
في نوفمبر /تشرين الثاني  2020مقارنة بباقي أشهر السنة ،إذ شهد 152
سرقة ،بمعدل  5سيارات يوميًا ،علمًا أن  78سيارة سرقت خالل الشهر
ذاته من عام .2019

دائـمــا فــي حياته اليومية مــن خــال التأكد
مــن وجــود أهله إلــى جانبه .أمــا حــن يكبر
ويـ ـ ـخ ـ ــرج م ـ ــن الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـع ــائـ ـل ــي ال ـض ـيــق
فيصبح توفير األمان من مسؤولية الدولة
وواجبها».
ّ
وعن تأثير القلق على األطفال ،توضح أنهم
«يتعمدون تقليد الكبار عادة ،لذا سيتبنى
اب ــن ش ـخــص قــاتــل أو سـ ــارق صـ ــورة أب ـيــه،
ويصبح عنيفًا مثله العتقاده بأنه يستطيع
حــل مشاكله بهذه الطريقة ،علمًا أن هناك
خطرًا كبيرًا اليوم من قضاء األطفال معظم
أوق ــات ـه ــم ف ــي م ـم ــارس ــة أل ـع ــاب إلـكـتــرونـيــة
عنيفةّ .أما إذا أخذ ابن شخص مقتول دور
الضحية فسيلعب الدور نفسه أو قد تزداد

خيبة لدى اللبنانيين الذين
يعتقدون بأنّهم استثمروا
بال جدوى في وطنهم

ّ
م ـخ ــاوف ــه ،وس ـي ـمــثــل اآلخـ ــر بــالـنـسـبــة إلـيــه
خطرًا محدقًا دائـمــا ،مــا يــؤدي إلــى رد فعل
عدائي لحماية نفسه من غدر الجميع كما
يعتقد .وال يستبعد حتى أن يفكر بالقتل
ً
بدال من أن ُيقتل».
فتشير
أمــا عن انعكاس القلق على الكبار،
ّ
ّ
خ ـيــرو إل ــى أن «مـسـتــويــاتــه الـعــالـيــة تــؤثــر
س ـل ـب ــا عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــدرات ال ـت ـح ـل ـي ــل وال ـت ـف ـك ـيــر
ّ
املنطقي الواقعي ،ما يعزز التهور والسلوك
املـبـنــي عـلــى مـشــاعــر عــاطـفـيــة .وم ــع ارتـفــاع
حـ ّـدة القلق واملشكالت والـحــاالت النفسية،
يـصـبــح ال ـف ــرد أمـ ــام ثــاثــة خـ ـي ــارات ،أولـهــا
أن يصبح انطوائيًا يعيش فــي عــزلــة تامة
خ ــوف ــا م ــن مــواج ـهــة أي خ ـطــر وأي إن ـســان
آخــر ،للتمسك بغريزة الحياة ،والثاني أن
يـفـقــد ح ـ ّـس االن ـت ـمــاء للبلد نتيجة خيبته
ف ـي ـحــزم ح ـقــائ ـبــه وي ـه ــاج ــر ،وه ـ ــذا يحصل
كثيرًا لألسف .أمــا الخيار الثالث فاللجوء
ل ـح ـم ــاي ــة ش ـخ ـص ـيــة ع ـب ــر ت ــرك ـي ــب أج ـه ــزة
إنـ ــذار وكــام ـيــرا ملــراق ـبــة م ـنــزلــه ،ورب ـمــا إلــى
ّ
حمل ســاح للشعور بــأمــان ،وك ــأن شريعة
الغاب هي السائدة».

متى تسكت الطيور؟
غسان رمضان الجرادي

يعرف الجميع أن الطيور ّ
تغرد وتزقزق وتتنادى فيما بينها نهارًا.
وتستثنى من ذلك طيور الليل مثل البوم والسبد (ملهي الرعيان) ،في
ً
حني ّ
تغرد أخــرى ليال ونهارًا ،مثل أبو الحن والعندليب ،والعصفور
الساخر في القارة األميركية.
ً
طبعًا معظم طيور النهار تسكت ليال ،أو مع بداية غروب الشمس حتى
الفجر ،ثم تعود لتنادي بعضها بعضًا ،أو تغني ّ
لتعبر عن السيطرة على
ّ
أرض الزواج أو املنطقة التي يبني فيها الطائر عش الزوجية .إذن تتوقف
الطيور عن الغناء والزقزقة واملناداة عند حلول الليل ،لكنها تسكت تمامًا
في الواقع عندما ترى عدوًا لها من البشر والحيوانات والطيور ،خوفًا
من اكتشافها وكشف عشها أو بيضها أو صغارها .وكلما تقدم فصل
الربيع زاد اهتمام األم واألب برعاية الصغار ،وبالتالي زاد سكون الطيور،
وامتنعت عن الغناء مع اإلبقاء على القليل من الزقزقة والنداء.
عند الشعور أو اإلحـســاس بالخطر ،مهما كــان نــوعــه ،تـهــدأ الطيور
وتقلل من حركتها كنوع من التمويه ،خاصة إذا كان مصدر الخطر
طائر جــارح يحلق في السماء بحثًا عن فريسة .والغريب أن الطيور
تستطيع تمييز الباشق أو الصقر أو العقاب من الغراب أو النسر من
مسافة بعيدة فتصمت .وهو ما تفعله عندما تشاهد قطة أو إنسان
قرب مكانها.
وإذا اعـتــدنــا أن نشاهد بــاسـتـمــرار أنــواعــا مـحــددة مــن الـطـيــور ،فمن
الطبيعي أن نرى أنواعًا كالدوري وأبو زريق وكسار البندق والقرقف
(ســن املنجل) تختفي فــي الـبــدايــة ،ويتبعها أن ــواع مــن البلبل واألبلق
والدخلة .فهذه األنواع لن نشاهدها مجددًا إال بعد أن يتوقف املطر.
وتزقزق أنــواع من طيور البالبل والــدوري والــزرازيــر حني تتجمع في
أشـجــار كثيفة عند ال ـغــروب ،وتصبح كثيرة الـثــرثــرة أثـنــاء اتخاذها
مواضع الجثوم على األغصان إلى جانب بعضها البعض .ويسمي
البعض هذه الحالة بأنها تشبه «كورس (فرقة املرددين املوسيقية) ما
قبل النوم» ،قبل أن تتوقف الثرثرة بحلول الظالم.
وإل ــى أس ـبــاب الـسـكــوت الـتــي ذكــرنــاهــا ،ال ب ـ ّـد مــن اإلشـ ــارة إل ــى بــدايــة
الصمت في شهر أغسطس /آب عند معظم أنــواع الطيور مع انتهاء
موسم التفريخ ،ألنها تبدأ حينها في تبديل الريش تدريجيًا في عملية
تتطلب أسابيع ويبدو الطائر فيها في حال مزرية وبائسة في ظل عدم
قدرته على الهرب من الحيوانات والطيور املفترسة.
أخيرًا ال ّبد من اإلشــارة إلى نوع آخر من الصمت عند الطيور قد ال
تجربه جميع أنواعها نظرًا إلى ندرة حدوثه ،باعتباره يرتبط بخسوف
الشمس ،فإذا حصل جزئيًا ،تتعامل الطيور معه كما في وقت غروب
الشمس ،أما إذا كان كليًا ،ولو امتد لفترة وجيزة ،فتتعامل معه الطيور
كما لدى حلول الظالم.
(متخصص في علم الطيور البرية)

مصر :انخفاض التحرش في العيد

بني نسبة انتشار االكتئاب وبني مدة اإلقامة
فــي لـبـنــان ،أي بــن األش ـخ ــاص الــذيــن مكثوا
لفترة زمنية طويلة أو قصيرة في مخيمات،
إذ تتشابه ال ـظــروف املعيشية فــي مخيمات
ال ــاج ـئ ــن .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـعــالــج ال ــدراس ــة
عــوامــل الـحـمــايــة مــن االك ـت ـئــاب .لـكــن دراس ــات
علمية مختلفة تشير الــى أن معايير السكن
وسـبــل املعاملة ونــوعـيــة الـخــدمــات املـتــوافــرة
ّ
والحماية القانونية والجسدية تشكل عوامل
لحماية الالجئني من االضطرابات النفسية.
وجميع هذه العوامل محدودة في لبنان ،ما
ّ
يعرض الالجئني الى ضغوطات كبيرة ،علمًا
أن صالح يؤكد تــوافــر عــوامــل حماية خاصة
بالالجئني ،وأخــرى للحماية املشتركة بينهم
وبني املجتمع العام ،ومنها التعليم واملرونة
والدعم االجتماعي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بدو أن قرار النساء بفضح
المتحرشين وإقرار عقوبات
رادعة ساهم في الحد من
التحرش خالل عيد األضحى

القاهرة ــ العربي الجديد

خالل املناسبات واألعياد ،اعتادت وسائل االعالم
امل ـصــريــة تـكـلـيــف مــراسـلـيـهــا وم ـصــوري ـهــا بــرصــد
ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع واملتنزهات
وأم ـ ــام دور الـسـيـنـمــا ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي وس ــط الـبـلــد
(وس ــط الـقــاهــرة) واملـنــاطــق الشعبية .وفــي صباح
ثاني أيام عيد الفطر أو األضحى ،كانت الصفحات
األول ـ ــى ال تـخـلــو م ــن ص ــور وق ـص ــص ع ــن تـعــرض
كثيرات للتحرش الجنسي في أول أيام العيد .لكن
خ ــال عـيــد األض ـحــى األخ ـي ــر ،ب ــدا للصحافيني أن
الـتـحـ ّـرش الجنسي إلــى تــراجــع ،وإن لــم يكن هناك
أي دراس ـ ــة أو أرق ـ ــام تـثـبــت ذلـ ــك .ف ـه ــؤالء ل ــم ي ــروا
م ــا اعـ ـت ــادوه م ــن م ـظــاهــر ت ـحــرش خ ــال ال ـس ـنــوات
املــاض ـيــة .وي ـعــزو ع ــدد مــن امل ـصــوريــن الـسـبــب إلــى
م ـح ــاض ــر الـ ـش ــرط ــة امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـررة ب ـح ــق امل ـت ـح ــرش ــن،
وأحكام السجن التي صدرت مؤخرًا في العديد من
الــدعــاوى التي أحيلت إلــى القضاء ،باإلضافة إلى
زيــادة الوعي املجتمعي والوجود األمني الكثيف،
ّوإن كــان ألسـبــاب سياسية .يـقــول أحــد املصورين
إنــه خالل عمله امليداني في وسط القاهرة في أول
َ
أي ــام عيد األضـحــى ،الحــظ أن الفتيات َب ـ َـدون أكثر
راحــة وتـحــررًا في اختيار مالبسهن .كما لفت إلى
االنتشار األمني الكثيف ودوريات الشرطة املحيطة
باملنشآت واملباني الحيوية.
ّ
ونتيجة الرتفاع نسبة التحرش بالنساء ،احتلت
ال ـقــاهــرة املــرتـبــة األولـ ــى مــن حـيــث ال ـخ ـطــورة على
الـنـســاء ع ــام  ،2017وف ــق دراسـ ــة أعــدتـهــا مؤسسة
«تومسون رويترز» تناولت أوضاع املرأة في املدن
التي يزيد عدد سكانها على عشرة ماليني نسمة.
وت ـن ــاول ــت ال ــدراس ــة  19مــدي ـنــة ض ـخ ـمــة ،وتــركــزت
مـ ـح ــاوره ــا ع ـل ــى «ال ـع ـن ــف ال ـج ـن ـس ــي ،امل ـم ــارس ــات
الـثـقــافـيــة الـ ـض ــارة ،ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،الـتـمــويــل،
والتعليم» .في السياق نفسه ،تشير دراسة ّ
أعدتها
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني
امل ــرأة إلــى أن نحو  99فــي املــائــة مــن املـصــريــات قد
تعرضن لـصــورة مــا مــن صــور التحرش الجنسي.
مـجـتـمـعـيــا ،ت ـس ـت ـمـ ّـر م ـنــاه ـضــة جــري ـمــة ال ـت ـحــرش
الجنسي من قبل ناشطات وحقوقيات ،األمر الذي
ســاهــم ف ــي تـشـجـيــع فـتـيــات ون ـس ــاء عـلــى الـتـحـ ّـرك
قــانــونـيــا ،مــا ســاهــم فــي طـمــأنــة األه ــال ــي بإنصاف
بناتهن وفضح املتحرشني والضغط على الحكومة
حتى أقــر البرملان املصري منتصف يوليو /تموز
ً
املــاضــي ،تعديال تشريعيًا شــدد مــن خالله عقوبة
التحرش الجنسي بالنساء وحولها من جنحة إلى
جناية وزاد مــدة عقوبة السجن إلــى ما ال يقل عن
خمس سنوات ،بعدما كانت سنة أو غرامة مالية.
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في إحدى التظاهرات المناهضة للتحرش ()Getty

نحو  99في المائة من
المصريات قد تعرضن لصورة
ما من صور التحرش الجنسي
وتزيد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا ما اقترن
التحرش بحمل ســاح أو ارتكب من قبل أكثر من
شخص أو كان املتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو
غيرها على املرأة .كما وافق مجلس الوزراء املصري
على مشروع القانون املقدم من وزارة العدل ،والذي
يهدف للحفاظ على سرية بيانات املجني عليهن
ف ــي ج ــرائ ــم ال ـت ـحــرش واالع ـ ـتـ ــداء ال ـج ـن ـســي ،بـعــدم
إثباتها في املحاضر واألوراق املتداولة ،واالحتفاظ
بها في ملف فرعي بحوزة املحقق ،على أن يعرض
ه ــذا املـلــف على املحكمة أو املتهم أو الــدفــاع عند
الطلب ،ويعاقب من يفشي هذه السرية باملادة 310
من قانون العقوبات.
مــا أشــار إليه مـصــورون ومــراسـلــون دعمته رئيسة
املجلس املصري لحقوق املــرأة ،نهاد أبو القمصان،
قائلة إن جرأة ووعي النساء والفتيات عن اإلفصاح
أو الـتـصــدي لـجــرائــم الـتـحــرش زادت خ ــال الـفـتــرة
األخيرة ،مشيرة إلى أن جرائم التحرش قلت نسبتها
ّ
خــال العقد األخ ـيــر .وت ــرى أن «الـتـحــرش الجنسي
والـعـنــف املـنــزلــي وال ـت ـحــرش فــي الـعـمــل واسـتـغــال
الـنـســاء يكثر بسبب صمت الـضـحــايــا .لكن عندما

انكسر حاجز الـخــوف ،وتحدثت الفتيات واتخذت
الخطوات واإلجــراءات القانونية ،تراجعت الظاهرة
شـيـئــا ف ـش ـي ـئــا» .ون ـش ــرت ص ـحــاف ـيــات وح ـقــوق ـيــات
شهادات عن تعرضهن وأخريات للتحرش الجنسي
وأح ـي ــان ــا االغ ـت ـص ــاب ف ــي بـيـئــة ال ـع ـمــل ،وتـضـمـنــت
األحـ ـ ـ ــرف األولـ ـ ـ ــى مـ ــن أس ـ ـمـ ــاء املـ ـعـ ـت ــدي ــن .وت ــوال ــت
الشهادات الفاضحة للمتهمني أنفسهم ،األمر الذي
أجبر منظمات حقوقية مصرية ودولية مثل مؤسسة
حــريــة الـفـكــر والتعبير فــي مـصــر ،ومــركــز «ب ــادي»
لحقوق اإلن ـســان ،ومــؤسـســات صحافية وإعالمية
كبرى ،على فتح تحقيقات في تلك االتهامات وإعالن
الـنـتــائــج ل ـلــرأي ال ـع ــام ،بـعــد ات ـخــاذ خ ـطــوات رادع ــة
بالفصل وإلغاء التعاقد وتقديم اعتذارات للمجني
عـلـيـهــن .وتـحــولــت دع ــاوى الـتـحــرش الـجـنـســي في
مـصــر إل ــى م ــا يـشـبــه ك ــرة ال ـث ـلــج .وصـ ــدرت دراس ــة
تـحــت ع ـنــوان «الـتـحــرش الجنسي فــي مـجــال عمل
امل ـ ــرأة» قـبــل س ـن ــوات عـ ــدة ،أش ـ ــارت إل ــى أن  68في
املــائــة مــن العامالت يتعرضن للتحرش الجنسي،
 46في املائة منهن يتعرضن للتحرش اللفظي في
مقابل  22في املائة يتعرضن للتحرش الجسدي.
وأكــدت الدراسة أن أكثر السلوكيات التي أوردتها
الـنـســاء هــي اللمس املتعمد بنسبة  78فــي املــائــة.
وأوض ـحــت الــدراســة أن  76فــي املــائــة مــن املعتدين
يحاولون ملس أجزاء من جسد الفتاة أو املرأة ،و76
في املائة ينظرون إلى أماكن من جسدها ،و 73في
املائة يحاولون تقبيلها ،و 72في املائة يمتدحون
قــوامـهــا ،و 72فــي املــائــة يـعـمــدون إلــى التهديد من
أجل تجاوب املرأة جنسيًا.
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مجتمع فالش

ال مف ّر من
اتباع إجراءات
الوقاية في
إندونيسيا

MEDIA

أخبار

ستصدر المحادثات التي جرت بين
الرئيس األميركي السابق باراك
أوباما والمغني بروس سبرينغستين
منصة
بعد بثها هذه السنة على
ّ
«سبوتيفاي» ،في كتاب من المزمع
نشره في أكتوبر/تشرين األول المقبل،
بحسب ما كشفت دار «بنغوين
راندوم هاوس».

أجرت خدمة الضرائب الهندية،
يوم الخميس ،عمليات مداهمة
في مقار الصحيفة اليومية
الكبرى «داينيك باسكار» والمحطة
التلفزيونية «بهارات سماشار» اللتين
انتقدتا تعامل حكومة ناريندرا
مودي مع جائحة «كوفيد ،»19-ما
أثار اتهامات بالترهيب.

ستعرض «غوغل» على
مستخدمي محرك البحث لديها
المزيد من المعلومات حول سبب
العثور على النتائج التي تظهر
لهم .الباحثون عبر»غوغل» سيصبح
بمقدورهم اآلن النقر للدخول في
تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج
مع كلمات البحث المحددة.
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تعطلت خدمة اإلنترنت عبر الهاتف
المحمول في إيران بعد أسبوع
من احتجاجات في جنوب غرب
البالد بسبب نقص المياه ،حسبما
ذكرت جماعة مراقبة أول من
أمس ،الخميس ،ووقوع اضطرابات
أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص
على األقل.

ماليزية تحصل على لقاح كورونا في سيارة إسعاف

المليشيات العراقية تتحايل على حجب واشنطن لمواقعها
صادرت الواليات المتحدة ،الشهر الماضي ،عشرات المواقع التابعة لـ«اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية» اإليرانية
وكتائب «حزب اهلل» التي يبدو أنها تتجهز إلطالق منصات جديدة قريبًا
بغداد ـ براء الشمري

لـ ــم ت ـت ـم ـك ــن مـ ــواقـ ــع إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـق ـن ــوات
ف ـض ــائ ـي ــة إخـ ـب ــاري ــة وع ــراقـ ـي ــة م ـن ـضــويــة
ض ـمــن «اتـ ـح ــاد اإلذاعـ ـ ـ ــات وال ـت ـل ـفــزيــونــات
اإلس ــام ـي ــة» ،امل ـق ــرب م ــن ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي ،م ــن ال ـع ــودة لـلـعـمــل ،ب ـعــد م ــرور
شهر على حجبها بقرار من واشنطن التي
اتهمتها بانتهاك العقوبات األميركية ضد
إي ــران والـتــرويــج لنشاطات املليشيات ،ما
دفع بعض الفصائل للمضي قدمًا بإنشاء
مواقع إخبارية جديدة.
في الثاني والعشرين من الشهر املاضي،
صـ ـ ــادرت واش ـن ـط ــن م ــوق ــع ق ـن ــاة «آس ـي ــا»
الـفـضــائـيــة املـمـلــوكــة للسياسي املشمول
ب ــال ـع ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة آراس ح ـب ـيــب،
ومــوقــع قناة «آف ــاق» التي يملكها رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـســابــق نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،إضــافــة
إلــى قنوات فضائية أخــرى هي «النعيم»
و«اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق» و«ك ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء» و«األن ـ ـ ـ ـ ـ ــوار»
و«امل ـســار األولـ ــى» ،كما شملت املـصــادرة
موقع وكالة «املعلومة» التابعة لـ«كتائب
حزب الله» العراقية.
مـصــدر مـقــرب مــن فصائل عراقية مسلحة
قال لـ«العربي الجديد» ،إن بعض األطراف
ب ـ ـ ــدأت ب ــإنـ ـش ــاء مـ ــواقـ ــع جـ ــديـ ــدة ب ــأس ـم ــاء
مـخـتـلـفــة ع ــن ت ـلــك ال ـتــي ص ـ ــودرت م ــن قبل
واشنطن ،مشيرًا إلــى وجــود تـعــاون تقني
مع جهات في العاصمة اللبنانية بيروت
مـتـخـصـصــة ف ــي إن ـش ــاء وتـصـمـيــم املــواقــع
وصناعة املحتوى.
مـ ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،اعـ ـتـ ـب ــر عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
الـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي الـبــرملــان العراقي
عامر الفايز أن مصادرة الواليات املتحدة
ملواقع إخبارية تابعة لفصائل في «الحشد
الشعبي» «غير مجدية» ،مضيفًا في حديث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ت ـل ــك ال ـج ـهــات
ستجد منصات ومواقع أخرى لبث ما تريد
ومواصلة إعالمها».
وق ـ ــال الـ ـف ــاي ــز ،وه ـ ــو ق ـ ـيـ ــادي فـ ــي ت ـحــالــف
«ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» (ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـلـحـشــد
ال ـش ـع ـبــي) ،إن «إغـ ـ ــاق م ــواق ــع فـضــائـيــات
ووكــاالت إخبارية عراقية مخالف للحرية
والــديـمـقــراطـيــة» ،وإن ق ــرار الحجب «يمثل
استهدافًا واضحًا للفصائل» ،متوقعًا في
الــوقــت نـفـســه املــزيــد مــن عـمـلـيــات الحجب
التي ستستهدف وسائل اإلعالم في العراق.
وك ـش ــف أن «أص ـ ـحـ ــاب امل ـن ــاب ــر اإلع ــام ـي ــة
ي ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون ج ـ ـهـ ــودهـ ــم ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث عــن
الـبــدائــل» ،منتقدًا الحكومة العراقية التي
قال إن مواقفها ال تلبي الطموحات.
عـضــو ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي ال ـســابــق عــدنــان
الـ ــدن ـ ـبـ ــوس ت ـح ـف ــظ عـ ـل ــى خـ ـط ــاب بـعــض
وسائل اإلعــام العراقية ،إال أنــه اعتبر أن

في انتظار الحصول على اللقاح في ماليزيا

حولت إندونيسيا إنتاجها
من األوكسجني بالكامل
تقريبًا لالستخدامات
الطبية فقط ،لتلبية احتياجات مرضى
كوفيد 19-الذين يكافحون من أجل
التنفس ،فيما اضطرت املستشفيات
املكتظة في ماليزيا إلى عالج املرضى
على األرض .وفي أكبر مدينة في
ميانمار ،كان عمال املقابر يعملون ليل
نهار لحرق ودفن الجثث.
وأرعبت صور الجثث التي كانت تحرق
في الهواء الطلق ،خالل ذروة تفشي
الوباء في الهند في مايو /أيار املاضي،
العالم .لكن خالل األسبوعني املاضيني،
تجاوزت دول جنوب شرق آسيا
الثالث ذروة معدل الوفيات في الهند
مع انتشار املتحور «دلتا» (املتحور
الهندي) من الفيروس.
في  17يونيو /حزيران املاضي ،ثبتت
إصابة إريك الم بكوفيد ،19-فنقل
إلى املستشفى في والية سيالنغور
املاليزية ،مركز تفشي الوباء في البالد،
فكانت ممرات املستشفى مزدحمة
باملرضى من دون توفر أي أماكن
شاغرة .مع ذلك ،بدا أن الوضع في هذا
املستشفى أفضل مما هو عليه الحال
في مستشفيات أخرى في سيالنغور،
أغنى والية في ماليزيا وأكثرها
اكتظاظًا بالسكان .لم تكن هناك أسرة
شاغرة على اإلطالق ،وورد أن املرضى
عولجوا على األرض أو على نقاالت،
فعمدت الحكومة إلى إضافة املزيد من
أسرة املستشفيات ،وحولت العديد من
األجنحة ملرضى كوفيد.19-
يسترجع الم ما حدث خالل ثالثة
أسابيع قضاها في املستشفى .في
إحدى املرات ،كان قد سمع صوت
صافرة لجهاز استمر مدة ساعتني
قبل أن تأتي ممرضة إليقافه .علم
الحقًا أن الجهاز كان يصدر الصوت
ألن مريضًا قد مات.
(أسوشييتد برس)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

كورونا آسيا

القطاع الصحي يقاوم بالممكن

أحد ضحايا كورونا يوارى الثرى في إندونيسيا

خالل دفن أحد ضحايا كورونا في ميانمار
حملة لتطعيم
الطالب في
إندونيسيا

تواجه ميانمار نقصًا في
أسطوانات األوكسجين

حجب املواقع اإلخبارية من قبل واشنطن
ً
يشكل تدخال في الشأن العراقي ،واعتبر
القرار عقوبة جماعية ضد وسائل اإلعالم.
وأض ــاف ،فــي حديثه لـ«العربي الجديد»،
أن «ذل ــك ال يعني أنـنــا نــؤيــد الفضائيات
كـ ـ ــافـ ـ ــة» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ــى صـ ـع ــوب ــة س ـي ـطــرة
الــواليــات املتحدة األميركية على وسائل
اإلع ــام التي أغلقت ،ألن بإمكانها إنشاء

تعاون مع جهات لبنانية
متخصصة في التصميم
وصناعة المحتوى

استهدف اإلجراء األميركي عشرات المواقع المدعومة من إيران (مرتضى سوداني /األناضول)

«قسد» تتصدر قائمة منتهكي
الحريات اإلعالمية السورية
عبد الرحمن خضر

ّ
وثق «املركز السوري للحريات الصحافية»
فــي «راب ـطــة الصحافيني الـســوريــن» وقــوع
 27انتهاكًا ضد وسائل اإلعــام في سورية
خــال النصف األول من عــام  ،2021كــان من
َ
إعالميني اثنني ،و 14انتهاكًا
أبرزها إصابة
من حــاالت االعتقال واالحتجاز ،إلى جانب
ثــاثــة ان ـت ـهــاكــات ضــد امل ــراك ــز واملــؤس ـســات
اإلعــامـيــة وثـمــانــي ح ــاالت مــن االنـتـهــاكــات
األخ ـ ـ ــرى (املـ ـن ــع م ــن ال ـع ـم ــل أو ال ـت ـغ ـط ـيــة).
وأوض ـ ــح امل ــرك ــز أن ح ــال ــة ال ـت ـض ـي ـيــق عـلــى
الحريات اإلعالمية واملخاطر املحيطة بها
شكلت خ ــال الـنـصــف األول مــن ع ــام 2021
الهاجس األكبر لإلعالميني ،إذ كانت سببًا
مباشرًا ملعظم االنتهاكات املرتكبة بحقهم،
بالرغم من انخفاض وتيرة املعارك والقصف
ال ـت ــي ت ـعــد أحـ ــد أب ـ ــرز أسـ ـب ــاب االن ـت ـهــاكــات
املوثقة على مدار السنوات السابقة.
وأض ــاف ،في تقرير أصــدره مساء األربعاء
املـ ــاضـ ــي ،أن مـ ـق ــارن ــة أعـ ـ ـ ــداد االن ـت ـه ــاك ــات
املرتكبة خالل النصف األول من عام 2021
بتلك املرتكبة على مــدار النصف األول من
الـسـنــوات السابقة ،يظهر انـخـفــاض الخط
البياني لالنتهاكات تدريجيًا منذ عام 2017
الذي سجل أكبر نسبة انتهاكات .ولفت إلى

أن «ح ــزب االت ـح ــاد الــدي ـم ـقــراطــي» ،امل ـكـ ّـون
األب ـ ــرز ف ــي «ق ـ ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة»
(قـ ـس ــد) ،تـ ـص ـ ّـدر قــائ ـمــة ال ـج ـه ــات املــرتـكـبــة
لالنتهاكات خالل النصف األول من ،2021
بمسؤوليته عــن تسع ح ــاالت مــن مجموع
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـ ـ ــ 27الـ ـت ــي ت ــرك ــزت الـنـسـبــة
الكبرى منها فــي محافظة الحسكة تليها
دمشق وحلب ثم إدلب ودير الزور.
ك ـم ــا س ـ ّـج ــل وق ـ ــوع ان ـت ـه ــاك ــن ضـ ــد امل ـ ــرأة
اإلع ــام ـي ــة ،ارت ـك ـبــا ف ــي مـحــافـظــة الحسكة
ً
ودمـ ـش ــق ،ك ــان ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري م ـس ــؤوال
ع ــن ان ـت ـهــاك واح ـ ــد ،بـيـنـمــا ارت ـك ــب «ح ــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» االن ـت ـه ــاك اآلخـ ــر.
وقــال الباحث في املركز محمد الصطوف،
لـ«العربي الجديد» إن االنتهاكات الناتجة
عن القصف الذي كان يعتبر العامل األبرز
في قتل اإلعالميني تراجعت ،لكن سلطات
األمــر الــواقــع بــدأت بالتضييق على العمل
اإلعـ ــامـ ــي ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرت ـهــا ،وه ــذا
انـ ـعـ ـك ــس عـ ـل ــى اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن وامل ــؤسـ ـس ــات
الـعــامـلــة ف ــي تـلــك امل ـنــاطــق بـشـكــل مـبــاشــر،
مشيرًا إلى أن املشهد ال يزال سلبيًا رغم من
تراجع األرقام.
وأضاف أن هذا بدا جليًا في منطقة سيطرة
اإلدارة الذاتية شمال شرقي ســوريــة التي
ّ
احـتــلــت املــرتـبــة األول ــى بـعــدد االنـتـهــاكــات،

مواقع إخبارية أخــرى بتسميات ووجــوه
ج ــدي ــدة .وب ـ ـ ّـن ال ــدن ـب ــوس أن اإلج ـ ـ ــراءات
األميركية لن تــؤدي إلــى نتائج ملموسة،
مشيرًا إلــى أن فــرض عقوبات أخــرى على
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ع ــراق ـي ــة ج ــدي ــدة م ــره ــون
ب ـقــرارات اإلدارة األميركية «الـتــي ال يعلم
أحد ماذا تفكر في الخفاء» .وانتقد ضعف
أداء ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة ف ــي ه ــذا امل ـلــف،

موضحًا أن «الدولة ليست صاحبة إرادة
سياسية كاملة» .ولفت إلى أن األميركيني
واإليرانيني ال يــزالــون فاعلني في العراق،
مـضـيـفــا «لـ ــن نـتـمـكــن م ــن ف ـعــل أي ش ــيء،
فــإيــران مثال قطعت املـيــاه عــن الـعــراق ،في
ظــل سـكــوت عــراقــي مـطـبــق ،وع ــدم صــدور
أي إدانـ ــات مــن وســائــل اإلع ــام والـجـهــات
الرسمية».
ش ـهــدت الـفـتــرة املــاضـيــة هـجــومــا مــن قبل
سياسيني وقيادات في مليشيات مسلحة
عـلــى الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،بسبب
إغ ـ ـ ــاق وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ت ــاب ـع ــة ل ـل ـف ـصــائــل
املسلحة ،إذ قــال زعـيــم مليشيا «عصائب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،في وقت سابق،
إن «استيالء واشنطن على مواقع إخبارية
ً
عراقية يمثل دليال واضحًا على أن مشروع
أمـيــركــا وحلفائها وصــل إلــى هــذه املــواقــع
بعد الفشل في ميدان املواجهة العسكرية»،
مطالبًا بـعــدم الــوقــوف على الـحـيــاد تجاه
هذه الخطوة .ولفت إلى أن إغالق عدد من
املــواقــع اإلخـبــاريــة العراقية يمثل مؤشرًا
خـطـيـرًا يعكس «حـقـيـقــة ال ـع ــداء املــوجــود
في عقول أصحاب هذا املشروع» ،مضيفًا
«ال نـعـتـقــد أن ال ـك ــام يـنـفــع م ــع أصـحــاب
املشروع املعادي».
كما دعــا القيادي في «الحشد الشعبي»،
ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد األس ـ ـ ــدي« ،ه ـي ـئــة اإلعـ ــام
واالتصاالت» العراقية إلى التحرك سريعًا
من أجل تأمني املواقع اإلخبارية العراقية
والشبكات ومواقع التواصل االجتماعي
مــن خ ــال حـجــز املـســاحــات الـخــاصــة بها
ضـمــن ال ـت ــزام ــات الـهـيـئــة ،مـضـيـفــا «ربـمــا
ن ـ ــرى ح ــرب ــا ج ــدي ــدة وم ـع ـل ـنــة ه ـ ــذه امل ــرة
مــن خ ــال اسـتـهــداف األدوات الـتــي تعبر
ع ــن تــوج ـهــات ـنــا ال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والــديـنـيــة ،وه ــي خـطــوة مــدانــة ومخالفة
وصريحة للقانون الدولي في ما يتعلق
بحرية الصحافة التي لطاملا تشدقت بها
كل اإلدارات األميركية».
وأش ـ ــار إل ــى أن م ــا قــامــت ب ــه وزارة ال ـعــدل
األميركية من حجب واستيالء على مواقع
ال ـق ـن ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة وعـ ــدد م ــن ال ــوك ــاالت
اإلخـبــاريــة الـتــي «تـمـثــل ج ــزءًا أســاسـيــا من
ثـقــافــة املـجـتـمــع ال ـعــراقــي» يـمـثــل «انـتـهــاكــا
صارخًا لحرية الصحافة ،وللقوانني التي
تنظم هذه الحريات».
في مارس /آذار املاضي ،أكدت وزارة العدل
األمـيــركـيــة م ـصــادرة مــوقـعــن إلكترونيني
ت ــاب ـع ــن مل ـل ـي ـش ـيــات «ك ـت ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـل ــه»
ال ـع ــراق ـي ــة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن امل ــوق ـع ــن هما
« »r-m-n.netو«املـعـلــومــة» ،الستخدامهما
ب ـش ـكــل غ ـي ــر ق ــان ــون ــي م ــن ق ـب ــل مـلـيـشـيــات
«كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» امل ـص ـن ـف ــة مـنـظـمــة
إرهابية أجنبية من قبل واشنطن.

غرامات روسية على
«فيسبوك» و«تويتر»

(دليل سليمان /فرانس برس)

وتـبـعـتـهــا ق ــوات ال ـن ـظــام وق ــوى املـعــارضــة
املنتشرة شمال غربي البالد.
وف ــي تـقــريــر أخ ـيــر ملنظمة «مــراس ـلــون بال
ح ــدود» ،تـ ّ
ـذيـلــت ســوريــة مــرة أخ ــرى قائمة
الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـف ــرض قـ ـي ــودًا ع ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـص ـحــافــي ،وج ـ ــاءت ف ــي املــرت ـبــة ال ـ ــ=،173
مــن أصــل  188بلدًا شملها مؤشر املنظمة
الحقوقية ،بعد أن وصفتها فــي تقريرها
ال ـس ــاب ــق بــأن ـهــا واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر سـجــون
الصحافيني في العالم.

فرضت محكمة روسية أول من أمس ،الخميس ،غرامات على شركتي «فيسبوك»
و«تويتر» األميركيتني العمالقتني ،للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو
«غير قــانــونــي» ،فــي أحــدث تطور فــي أزمــة بــن روسـيــا وشــركــات التكنولوجيا
الكبرى .اتخذت موسكو خطوات في األشهر األخيرة لتنظيم وكبح قوة وسائل
التواصل االجتماعي وشركات التكنولوجيا العمالقة ،وفرضت غرامات على
انتهاكات املحتوى ،فيما تسعى إلجبار الشركات األجنبية على فتح مكاتب في
روسيا وتخزين البيانات الشخصية للروس على أراضيها.
وقــالــت محكمة تــاغــانـسـكــي الـجــزئـيــة فــي مــوسـكــو إن ـهــا فــرضــت غ ــرام ــات على
«فيسبوك» بلغت قيمتها ستة ماليني روبــل ( 81320دوالرًا أميركيًا) ،الرتكاب
مخالفتني إداريتني مختلفتني تتعلقان بشروط حذف أصحاب مواقع املعلومات
املـحـظــورة أو مواجهة عـقــوبــات .وقــالــت املحكمة إنها فرضت غــرامــات مجمعة
على «تويتر» في تهمتني قيمتها اإلجمالية  5.5ماليني روبــل ،وعلى تطبيق
«تليغرام» للتراسل قيمتها  11مليون روبل في ثالث جرائم مختلفة.
ولم ترد «فيسبوك» و«تويتر» أو تطبيق «تليغرام» على طلبات للتعقيب .ودعت
دول أخــرى شركات تدير منصات التواصل االجتماعي لبذل مزيد من الجهد
لضبط املحتوى .والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممثلني
عن تلك املنصات األسبوع املاضي ،وحــذر من فــرض غرامات تصل إلــى  10في
املائة من عائداتها العاملية إذا أخفقت تلك الشركات في حــذف املحتوى الذي
يحض على الكراهية والعنصرية.
ّ
وقالت الجهة املعنية بتنظيم االتصاالت في روسيا إن «تويتر» تخضع بالفعل
إلج ــراءات عقابية فــي روسـيــا منذ مـ ــارس/آذار ،بسبب تغريدات تحتوي على
صور خليعة ألطفال ومعلومات عن تعاطي املخدرات ودعوات لقصر لالنتحار.
تنفي «تويتر» السماح باستخدام منصتها للترويج لسلوكيات غير قانونية،
ّ
وت ـقــول إن سـيــاسـتـهــا ال تـتـســامــح مــع االس ـت ـغــال الـجـنـســي لــأطـفــال وتحظر
الترويج لالنتحار وإيذاء الذات.
(رويترز)
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منوعات فنون وكوكتيل
إضاءة

سعيد المزواري

في عام َّ ،2019
سجل قطاع ألعاب
ـات بلغ 120
الفيديو رقــم مـعــامـ ٍ
م ـل ـي ــار دوالر أمـ ـيـ ــركـ ــي؛ أي مــا
ِّ
تسجله السينما
ُيعادل أكثر من ضعف ما
ّ
واملوسيقى معًا .البعض يعتبر أن استحواذ
أل ـعــاب الـفـيــديــو مــركــز ال ــري ــادة فــي ّصناعة
ّالترفيه ،في العقدين األخيرين ،مؤش ٌر على
أنها ستغدو ّاملنتج الثقافي املرجعي ،الذي
سيخلق وي ـغــذي مخيال الـعــالــم فــي القرن
الـ ،21كما فعلت السينما في القرن املاضي.
ّ
البعض اآلخر ُي ّ
صر على أن ألعاب الفيديو
لن تستطيع تجاوز مرتبة الترفيه التقني،
ّ
ال ــذي ُيـ ـ ِّ
ـروح عــن الـنـفــس ،فتبلغ مــرتـبــة فــن
قائم ّ
بحد ذاته ،يوحي بمشاعر أكثر تعقيدًا
م ــن اإلث ـ ــارة وال ـخ ــوف وال ـق ـلــق ،ال ـنــاجــم عن
ُ َ
ارسه في إطار اللعبة.
املهام املوكولة إلى مم ِ
العالقة بني الشقيقتني الغريمتني ،السينما
وألـعــاب الفيديو ،تتجاوز منطق املنافسة
إل ــى راب ــط تــأثـيــر ُمـ َـت ـبـ َ
ـادل ،يـجــد منبعه في
ّ
أن ـه ـم ــا ت ـع ـت ـمــدان ع ـلــى ال ـت ـق ــاط ال ـحــرك ـيــة،

تتجاوز العالقة بين الشقيقتين/الغريمتين ،السينما وألعاب الفيديو ،منطق المنافسة إلى رابط
بادل ،يجد منبعه في أنّهما تعتمدان على التقاط الحركي
تأثير ُمتَ َ

السينما وألعاب الفيديو

شاشتان تلتقيان في أفق جديد

ّ
وت ــت ـخ ــذان م ــن الـتــأطـيــر وح ــرك ــة ال ـكــام ـيــرا ـ
اإلط ــار م ـفــردات معجمهما ،وم ــن املــونـتــاج
(إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد م ـ ـ ــا ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى األلـ ـ ـع ـ ــاب)
قاعدتهما النحوية.
ّ
غير أن السينما تعتمد أساسًا على السرد،
بينما ترتكز ألـعــاب الفيديو على الحركة
ّ
ّ
ً
والتفاعل أوال ،والحكاية بدرجة أقل .ولعل
ّ
ه ــذا م ــا ُي ـفـ ِّـســر كـيــف أن أبـ ــرز األف ـ ــام الـتــي
ألـهـمــت أل ـعــاب الـفـيــديــو ،تنتمي غــالـبــا إلــى
سينما الـنــوع ،والحركة خاصة ،كــ«تــرون»
( )1982ل ـس ـت ـي ـفــن ل ـي ـس ـب ــرغ ــر ،و«كـ ــونـ ــان

ْ
الـ ـب ــرب ــري» ( )1982لـ ـج ــون م ـي ـل ـي ــوس ،إذ
ّ
شكلت بنية هــذه األف ــام ـ املتمحورة حول
ّ
الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه البطل فــي رحلته،
ب ـش ـكـ ٍـل ُم ـت ـصــاعــد ال ـخ ـط ــورة وال ـص ـعــوبــة ـ
ال ـن ـســق الـ ـس ــردي ال ـط ــاغ ــي ع ـلــى س ــردي ــات
ألـعــاب املـغــامــرات ،إلــى حـ ّـد االسـتـنــزاف .أما

تعتمد أساسًا على
السرد بينما ترتكز ألعاب
الفيديو على الحركة

ما يطلق عليه اسم «ألعاب الـنــزال» ،فوجد
فــي أف ــام فـنــون ال ـحــرب ،كـ«طريقة التنني»
ً
( )1972ل ـ ـبـ ــروس لـ ــي إخـ ــراجـ ــا وت ـم ـث ـي ــا،
و«حدث ذات مرة في الصني» ( )1991لتسيو
هارك (سلسلة من  6أفالم لثالثة مخرجني)،

مادة خصبة الستقاء مناخاتها وقواعدها،
ً
فضال عن الحكايات والشخصيات.
ّ ّ
شقيقة ـ غريمة منهما تجد في
املثير أن كل ً
األخرى وسيلة لتجديد أسلوبها ،والدفع به
إلى آفاق جديدة .مخرجو السينما اعتمدوا
كثيرًا على التفاعلية لتجديد خطابهم ،كما
فعل عباس كيارستامي ،بشهادة جان ـ لوك
ّ
بدأت بغريفيث
غودار ،الذي قال إن السينما
ّ
وانتهت عند املخرج اإليراني ،ألنه كان آخر
مــن دف ــع بـخـطــاب األفـ ــام إل ــى األم ـ ــام ،حني
أتــاح ُ
شاهد موضع قــدم ،للمشاركة في
للم ِ

جيمس
كاميرون
تبقى تجربة جيمس
األهم ،واألكثر
كاميرون
ّ
داللة على نسق التأثير
المتبادل بين السينما وألعاب
الفيديو .كانت ملحمة
«ترمينايتور» (الجزء األول:
 )1984إحدى األفالم األكثر
تأثيرًا في جماليات األلعاب،
ّ
قبل ْ
يتلقف المخرج
أن
نفسه مفاتيح عوالم
ترفيه الفيديو ،لخلق
كمًال
م ّ
أجواء «أفاتار»ُ ،
دائرة تأثير فاضلة ،عساها
تقول ّ
إن العالقة بين
الوسيطين يُمكن ْ
أن تنحو
إلى التنسيق والتطوير ،بدًال
من المنافسة.
«مورتال كومبات» من أبرز األلعاب التي تحولت إلى أفالم (ديف بينيت)Getty/

نقد
«الجنّة األخيرة» ...امرأة خارج حقل الزيتون
ْ
الـتــاريــخ ُ
وي ـعـ ّـريــه ،ال أن ينسج مـعــه عالقة
ّ
ّ
فنية وجمالية.
يقترح روكو ريكاردولي ،في جديده ،رصد
سكامارشيو)،
حكاية تشيتشو (ريـكــاردو
ّ
في قرية إيطاليةُ .م ّ
تزوج ،وله عائلة ،لكنه
فــي اآلن نـفـســه ي ـحـ ّـب امـ ــرأة أخـ ــرى .األول ــى
ُ ّ
تـجـعـلــه ُمـخـتـنـقــا ،وتـ ــذكـ ــره بـحـجــم فـظــاعــة
واسـتـغــال يعيشهما فــي الـقــريــة ،فيجعله
ّ
ذك ــره ــا ُي ـفــكــر بــال ـهــروب إل ــى م ـكــان جــديــد،
ّ
ال يعرف فيه أح ـدًا .الثانية تبث فيه رغبة
الـ ـحـ ـي ــاة ،وع ـش ــق ال ـ ـشـ ــراب وال ـس ـف ــر خ ــارج
ال ـقــريــة بــرف ـق ـت ـهــا ،ك ـ ْـي ي ـب ــدأ ح ـي ــاة جــديــدة
ّ
وحقيقية .تشيتشو فــا ٌح في حقل زيتون،
ّ
ّ
ل ـك ــن ــه ف ــي ّ ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـث ــور ع ـل ــى ســيــد
الحقل ،ألنــه يشتري املنتوج بالثمن الــذي
ّ
ُي ّــري ــد ،ال ب ـمــا ُي ــري ــده ف ــاح ــو ال ـق ــري ــة ،رغــم
أنـهــم يــزرعــو ّنــه ويحصدونه ويتعبون في
ّ
إع ــداده ،إال أنـهــم غير قــادريــن على التأثير
ّ
فــي املــالــك .تمضي األيـ ــام ،وت ـت ــأزم العالقة
ّ
ْ
بني الطرفني ،قبل أن يعرف املالك أن البنته
بيرماني أمارال) عالقة غرامية
بيانكا (جيا ّ
ألن ــه م ـتـ ّ
ـزوج ،فــذلــك ُج ــرم في
مــع تشيتشو.
نظر الكنيسة ،ما يدفع األب إلى قتل الرجل.
هنا ،تنتهي حكاية الفيلم وتبدأ أخرى :فور
معرفة أخيه األكبر ،أنطونيو (املمثل نفسه

أشرف الحساني

يـنـتـمــي املـ ـخ ــرج وامل ـم ـث ــل اإلي ـط ــال ــي روك ــو
ري ـك ــاردول ــي ( )1961إل ــى سـيـنـمــا إيـطــالـيــة
جـ ّـديــدة ،ب ــدت فــي األعـ ــوام القليلة املاضية
ُ
ْ
كــأن ـهــا تـ ـح ــاول أن ت ـك ــون تــاري ـخ ـيــة ،ليس
ُ
باملعنى الوجودي ،الذي يجعلها تقيم في
ّ
تتعمد
سـيــاقــات وتــواريــخ وح ـض ــارات ،بــل
ف ـقــط الـ ـغ ــوص واإلقـ ــامـ ــة ف ــي ذاكـ ـ ــرة ال ـب ـلــد،
سـيــاسـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا .فــال ـتــاريــخ يحضر
ب ــوصـ ـف ــه ُم ـ ـحـ ـ ّ ّـركـ ــا لـ ـل ــراه ــن ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
ع ـلــى أسـ ــاس أنـ ــه ف ـض ــاء يـحـتـضــن أح ــداث ــا
وشخصيات.
بـهــذه الـطــريـقــة الـفـنـ ّـيـ ّـةُ ،ي ـح ـ ّـرر ري ـكــاردولــي
فيلمه الـجــديــد« ،الـجــنــة األخ ـيــرة» (،)2021
ّ
مـ ــن ال ـ ُـبـ ـع ــد االيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي ،ألن الـ ـع ــودة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ت ـقــف ع ـنــد ح ـ ــدود اسـتـلـهــام
قصص وحـكــايــات ،وإع ــادة تخييلها وفق
ُ
منظور سينمائي معاصر ،بحيث تصبح
الـصــورة السينمائية أكثر ارتـبــاطــا بحكي
ّ
ّ
بسردية التاريخ،
النص أكثر من التحامها
مــا يجعلها تـغــوص فــي واق ــع الفيلم ،أمــام
م ــا يـحـبــل ب ــه م ــن عـنــف ومـ ــآزق وتـكـ ّـهـنــات،
ّ
ّ
بصري ،يقوم على ابتداع
ألن الفيلم معطى
ْ
ّ
مـ ـف ــردات ف ـن ــي ــة ،وإن ت ـمــاهــت م ــع ال ـتــاريــخ
ووقــائـعــه وايــديــولــوجـ ّـيـتــه ،يبقى الهاجس
الـجـمــالــي م ــا يـجـعــل الـفـيـلــم إب ــداع ــا ولـيــس
شيئًا آخر.
هذا في مقابل أفــام إيطالية عـ ّـدة اشتغلت
على التاريخ ،موضوعًا وحكاية ومعالجة
ون ـظــرة ،مــا جعلها تقبع فــي أت ــون صــورة
ّ
سينمائية ُم ّ
ضمخة بــاإليــديــولــوجـيــا ،ألن
ْ
ُ
ال ـف ـع ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ي ــرغ ــب ف ــي أن يــدي ــن

ينجح المخرج على المستوى الصورة وعمقها (نتفليكس)

الحكاية مشتتة وال
تخلو كتابتها من التس ّرع
وهشاشة التأليف

صنع طــرح الفيلم .كيف ال نــرى ـ في تأطير
غاس فان سانت ألبطاله من الخلف ،بتركيزه
على الجزء األعلى من أجسادهم ،في لقطات
املتابعة الطويلة واآلســرة من رائعته «فيل»
( ،)2003أو ال ـت ـقــاط م ـجــال رؤي ّـت ـهــم الــذاتـيــة
مــع ّ
مقدمة الـســاح الـنــاري الــرشــاش ـ تأثيرًا
واض ـ ـحـ ــا مـ ــن ج ـم ــال ـي ــات أل ـ ـعـ ــاب املـ ـغ ــام ــرة،
ّ
ٌ
حاضر
خصوصًا أن مرجع ألـعــاب الفيديو
ّ
بقوة في ّ الفيلم ،باعتباره أحــد أهــم وسائل
ترفيه الشابني ،لتمضية الوقت قبل الشروع
في ارتكاب مذبحة «كولومباين».
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـخ ــرج ــو ألـ ـع ــاب
الفيديو استثمار الحدود املشتركة ،القابلة
ل ــاخـ ـت ــراق م ــن ال ـج ــان ـب ــن ،ب ــن وسـيـلـتــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ،ب ــإدراجـ ـه ــم م ـقــاطــع سـيـنـمــائـيــة،
تقطع مع متوالية املواقف التي يوضع فيها
ّ
وتحتم عليه ّاتخاذ حركات ّ
معينة
الالعب،
ـارات ت ـفــاع ـل ـيــة إلنـ ـج ــاح ال ـت ـح ـ ّـدي،
واخ ـ ـت ـ ـيـ ـ ٍ
ّ
للتقدم في الحكاية ،وتتيح
ولتعطيه فرصة
ً
ّ
ّ
إم ـكــان ـيــة أك ـب ــر لـلـتـمــاهــي م ــع ال ــط ــرح .لـكــن
ه ــذه اإلمـكــانـيــات تـصـطــدم ســريـعــا بحاجز
صـلــب وعـنـيــد ،مـتـ ّ
ـأصــل فــي طبيعة ألـعــاب
ُ
ّ
كوسيط :ض ــرورة حضور مجسم
الفيديو
ٍ
ّ
الشخصية ،التي يتحكم فيها الــاعــب ،في
ُ
ال ـصــورة (أو مــا ت ـشــاهــده) ،مــا يـحـ ّـد بشكل
كـبـيــر م ــن هــامــش االب ـت ـكــار عـبــر املــون ـتــاج،
ْ
وتنويع زوايــا النظر ،واختزال الزمن .لكن،
يكمن أكبر ّ
تحد ،يحلم بتجاوزه املشتغلون
جـمـيـعـهــم ف ــي م ـشــاريــع االب ـت ـك ــار ف ــي ّحقل
األل ـ ـعـ ــاب ،ف ــي تـحـقـيــق أح ــاس ـي ــس ُم ـع ــق ــدة،
كــالـتـعــاطــف ،أو التطهير ال ــوج ــودي ،التي
ال ت ـ ــزال ع ـصـ ّـيــة ع ـلــى خ ـط ــاب األلـ ـع ــاب في
ّ
ّ
التقدم الكبير على
شكلها الحالي ،رغم أن
مستوى تقنية االنغماس َي ِعد بالكثير في
هذا الصدد.
ُيـعـ ّـد مـجــال الــواقــع االفـتـّـراضــي ،الـيــوم ،أهم
ميدان للصراع حــول النفوذ ،بني السينما
وألـعــاب الفيديوَ ،
لحسم طبيعة الوسيط،
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـث ـمــر ب ـش ـك ــل أفـ ـضـ ــل وأمـ ـث ــل
اإلمـ ـك ــان ـ ُـات ال ـع ـظ ـي ـمــة ،وه ــام ــش الـتـطــويــر
الهائل ،امل ِّ
تجسد في هذه التقنية الثورية.
االمـتـيــاز واض ــح فــي جــانــب األل ـعــاب ،لكون
السينما ،بحكم طبيعتها ،ال ّتصنع زوجًا
م ـن ـس ـج ـمــا م ــع االنـ ـغـ ـم ــاس ،ألنـ ـه ــا ت ـفــرض
الحفاظ على مسافة معينة ،ونقطة ارتكاز
ل ــوجـ ـه ــة الـ ـنـ ـظ ــر (ب ــامل ـع ـن ـ ُي ــن ال ـف ـي ــزي ــائ ــي
ّ
ّ
ـاه ــد ُمـتـمــلـكــا
وامل ـع ـن ــوي) ،ح ـتــى ي ـظــل امل ـش ـ ِ
ل ــوس ــائ ــل خ ـلــق تـ ـص ـ ّـور خـ ــاص ب ــه إزاء ما
ّ
ً
تدليس أو احتيال ،بدال
ُيشاهده ،درءًا لكل
ٍ
ْ
مــن أن ينغمس بـشـكـ ٍـل كــامــل فــي األح ــداث
واألجواء ،وهذا ال يطرح ّ
أي مشكلة لأللعاب،
ُ ّ
مثل أحد عناصر ّ
تميزها.
بل ي
ٌ
«لـ ـ ـح ـ ــم وح ـ ـل ـ ـبـ ــة» ( ،)2017ف ـ ـي ـ ـلـ ــم ق ـص ـيــر
أللـيـخــانــدرو غــونــزالـيــس إيـنــاريـتــوُ ُ ،مـصـ َّـور
بتقنية الــواقــع االفـتــراضــي ،يضع املشاهد،
ْ
ب ـم ـج ـ ّـرد أن ي ـع ـت ـمــر خـ ـ ــوذة رق ـم ـي ــة ،وس ــط
مجموعة من املهاجرين السريني املكسيكيني،
فــي عـبــورهــم ال ـحــدود مــع الــواليــات املتحدة
األميركية .هذا أحد أهم األعمال التي أعطت
ملـحــة مـثـيــرة لــاهـتـمــام عــن مستقبل عالقة
بتقنيات االنغماس.
السينما
ّ
ب ــدوره ــا ،ت ــأث ــرت الـسـيـنـمــا ك ـث ـي ـرًا بــألـعــاب
ال ـف ـي ــدي ــو ،م ـن ــذ س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـ ـ ــ،20
م ــن خ ــال ص ــوغ ع ــوال ــم األف ـ ــام ،أو إخ ــراج
بعض َمـشــاهــد سينما الـحــر ّكــة ،خصوصًا
بــالـكــامـيــرا ال ــذات ـي ــة ،حـيــث حــقـقــت األل ـعــاب
ً
ّ
تطورًا ُّمذهال ،أو تقنية «ستوب ـ موشن»،
التي حققت خرقًا ونتائج مبهرة في سينما
الـتـحــريــكّ ،أو اقـتـبــاس األل ـعــاب نفسها في
أفالم ،ما حقق الستديوهات اإلنتاج أرباحًا
ٍ
طائلة ،بفضل النهل من شعبية األلعاب في
أوساط الشباب.

مسلسل

«لوكي» وسلطة الفناء
عمار فراس
ّ

ُ
يعتبر لوكي ،األخ املتبنى إلله الرعد ثور ،واحدا من
الشخصيات الرئيسية في عالم مارفل السينمائي،
بل كان في أول فيلم للـ أفينجرز ،الشرير الرئيسي
الــذي يعمل في خدمة ثانوس ،من أجــل الحصول
ع ـلــى ح ـجــر ال ــان ـه ــاي ــة .ل ـك ــن ،م ــع ت ــدف ــق األحـ ــداث
وانتصار ثانوس ،وعودة «األفنيجرز» في الزمن،
تمكن لــوكــي ،ال ــذي كــان فــي قبضة «ال ـعــدالــة» ،من
الهرب بسبب سهو بسيط؛ فإله التنكر والخديعة،
مكتوب عليه النجاة ،وكأن املوت مجرد صديق له
ال يمكن أن يخونه.
انتهى أخيرًا املوسم األول من مسلسل «لوكي»
ال ـ ــذي بـثـتــه شـبـكــة دي ــزن ــي ،ون ـت ـع ــرف ف ـيــه على
مغامرة لوكي ضمن «مؤسسة متغيرات الزمن».
املنظمة البيروقراطية الـكــافـكــاويــة ،الـتــي تعمل
عـلــى ضـبــط تــدفــق ال ــزم ــن ،وال ـح ـفــاظ عـلــى نسخ
الـكــون ،منعًا من انهيار نسيج الــواقــع .وتتجلى
وظـيـفـتـهــا بــاعـتـقــال أي «مـتـغـيــر» قــد ي ـهــدد هــذا
التناغم ،سواء كان شخصًا أو حجرًا أو حيوانًا.
وبالطبع ،لوكي واحد من أشد املتغيرات خطورة،
لكن ،وكما يكتشف هــو ،كل ما عرفه كــان وهمًا:
أحجار األبدية ليست إال لعبة أطفال غير مهمة،
أمــا هــو ،فليس الوحيد واألص ــل ،بل هناك نسخ
منه ،يلقى القبض عليها تدريجيًا.
ل ــن ن ـح ــاول اإلشـ ـ ــارة إل ــى ال ـح ـكــايــة ف ــي املـسـلـســل،

ك ــي ال ن ـف ـســد امل ـف ــاج ــآت ال ـت ــي يـمـتـلــئ ب ـه ــا .لـكــن،
يمكننا الـحــديــث عــن سلطة الــرتــابــة فــي املسلسل
ال ـتــي تـتـمـثــل ف ــي املــؤس ـســة ال ـتــي اعـتـقـلــت لــوكــي،
والـ ـت ــي ي ـظ ــن «م ــوظـ ـف ــوه ــا» ،ب ــال ــرغ ــم م ــن عـمـلـهــم
اململ والعنيف ،أنهم يخدمون هدفًا أعلى ،تدفق
الزمن والــواقــع والحفاظ على انضباطهما ،وهنا
تظهر الكافكاوية ،أي محاولة االنزياح عن الخطأ
وال ـش ـكــل امل ــرس ــوم مـسـبـقــا ل ـلــواقــع؛ يـعـنــي الـفـنــاء.
بالتالي ،عمل املؤسسة بدقة ،هو القضاء على أي
احتمال قــادر على «خلق» واقــع جديد ومختلف،
فأي متغير قد يشكل تهديدًا لسلطة الزمن ذاتها،
أو تهديدًا لسلطة زمن واحد فقط ،ذاك الذي قرره
من ال نعرفه وال نستطيع الوصول إليه.
يكشف لنا املسلسل عن عالقة لوكي مع ذاتــه؛ هو
املغرور ،املخادع ،الناجي الــذي يتحول فجأة إلى
سجني ،ثم موظف .كل حيله ومحاوالته اللغوية
للتالعب بمن يعتقله تفشل ،فالعالم كما يعرفه
ليس إال سيناريو مكتوبا مسبقًا ،واملـشـكـلــة ،أن
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يكشف لنا
المسلسل عن
عالقة لوكي
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خ ــاص ل ــوك ــي ،أو خ ــاص أي أحـ ــد ،يـعـنــي مــوت
الجميع وخروج الزمن عن السيطرة ،ما يجعل كل
واحــد ممن نــراهــم فــي املسلسل يحوي احتماالت
فناء الجميع في وعيه ،ويحتاج فقط إلى التصديق
بأن ما يحصل ليس إلى خدعة معقدة.
يــراهــن املسلسل على وهــم اإلرادة الـحــرة ،ويرسم
لنا صورة مجموعة من األفراد يؤمنون أن العالم
شكله ثــابــت ،ال يتغير ،واإلرادة الـحــرة ليست إال
خ ــدع ــة ،وعـلـيـهــم تـقـبـلـهــا بــرحــابــة صـ ــدر .ل ـكــن ما
ال يـتـنــازل عنه لــوكــي ،ومــا يجعله أخـطــر متغير،
يتمثل بحريته ،التي يدافع عنها دومــا ،حتى لو
عنى ذلــك فـنــاءه؛ فإيمانه الشخصي ورغبته بأن
يكون حرًا ،هو ما قادة طوال «األوقات» ،ناهيك عن
أن الحظ واملصادفة ال يلعبان دورًا لصالحه ،بل
تظهر كقوة ال يمكن توقعها .وهذا أيضًا ما تعمل
ضــده مؤسسة ضبط الوقت ،ما يعني أن اإليمان
بــالـحــريــة الـشـخـصـيــة هــو ال ـخ ـيــار ال ـحــر الــوحـيــد،
وعلى «الـحــر» أن يسلم بــأن الغد املجهول يحمل
بــال ـتــأك ـيــد م ــا ه ــو أف ـض ــل م ــن س ـي ـنــاريــو مـكـتــوب
مسبقًا ال يمكن الخروج عنه.
يتبنى مسلسل «لــوكــي» جـمــالـيــات عــالــم مــا قبل
ّ
الرأسمالية ،التكنولوجيا فيه تنتمي إلى
الرقابة
زمــن ما قبل وسائل التواصل االجتماعي ،وربما
هــذا مــا يفسر الـصــرامــة فــي اتـخــاذ ال ـقــرار ،بعكس
م ــا ي ـحــدث اآلن م ــن عـمـلـيــات هـنــدســة اجـتـمــاعـ ّـيــة
للتالعب بـ«إرادة» االفراد.

غناء

وائل كفوري وأنغام في ديو مستنسخ موسيقيًا
ْ
لكن بمالمح أخرى) ،الذي يعيش في لندن،
بمقتل شقيقه ،يـعــود إلــى الـقــريــة لحضور
امل ــأت ــم ،وي ـح ــرص عـلــى قـتــل ال ــرج ــل ،فـ ُـيـقـ ّـرر
البقاء والزواج من حبيبة أخيه.
ت ـجــربــة روكـ ــو ري ـك ــاردول ــي م ــن ب ــن ت ـجــارب
سينمائية أخــرى لم تستطع ،إلى اآلن ،خلق
الـحــدث فــي السينما اإليـطــالـيــة .قــدرتــه على
اللعب باألضواء الطبيعية ّ
قوية ،وإمكاناته
ُ
كمخرج ( 3أفــام) تبدو بــارزة ،على مستوى
ُ
ّ
تـعــامـلــه م ــع ج ـمــالــيــات الـ ـص ــورة ،وم ـحــاولــة
ـري خـ ّ
تقديم رونــق شــاعـ ّ
ـاص على أنماطها.
ّ ّ
ّ
والبصرية
إال أن هــذه الخصائص التقنية
وح ــده ــا غـ ّيــر كــاف ـيــة ،ول ــم تـسـعـفــه ف ــي صنع
فـ ـيـ ـل ـ ٍـم م ـ ــؤث ـ ــر ،رغـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده عـ ـل ــى وجـ ــوه
سينمائية مــألــوفــة فــي الـسـيـنـمــا اإليـطــالـيــة
ّ
والـعــاملـيــة .حـكــايــاتــه دائ ـمــا ُمـشـتــتــة وغائمة
وغير ناضجة ،وفي بعضها ّ
تسرع وهشاشة
ت ــألـ ـي ـ ّـف ،يـ ـ ـب ـ ــدوان وا ْض ـ ـحـ ــن فـ ــي مـنـتـصــف
ّ
ّ
«الـجــنــة األخ ـي ــرة» ،إذ يــتـضــح أن رغـبـتــه في
إنهائه ُمـلـ ّـحــة ،ألن ال قــدرة لــديــه على إيجاد
ح ـلــول ف ـنـ ّـيــة ،تـنـسـجــم م ــع طـبـيـعــة الـحـكــايــة
وخصائصها ومـكـ ّـونــاتـهــا الـجـمــالـ ّـيــة ،وهــذا
ّ
ٌ
ّ
عائد إلى ارتباك ّ
وتشعب
وسطحيته،
النص،
قصصه ،وعــدم وضوحها .لم يستطع روكو
ّ
التحكم في ّ
النص على مستوى
ريكاردولي
ّ
الـكـتــابــة .أحـيــانــا ،تـتــداخــل قــصــة بــأخـ َـرى من
ّ
ويتغير معها املوضوع واملشهد
دون سبب،
ُ
ســري ـعــا ،وت ـص ـبــح ال ـح ـكــايــة األصـ ــل ش ــاردة
ّ
بـتـفــاصـيـلـهــا ون ـت ــوءات ـه ــا ،ألن مـنـطـلـقــاتـهــا
ّ
متصدعة ،ويغلب عليها االرتجال.
األساسية
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ي ـب ــدأ االرت ـ ـبـ ــاك ،ف ــي الـحـكــايــة
وتفاصيلها وغموض ُصــورهــا ،ما يجعلها
قابعة وفق منظور رومانسي ساذج.

صدر ،أخيرًا ،ديو غنائي،
يحمل عنوان «برضه
بتوحشني» ،يجمع الفنانة
المصرية أنغام ،واللبناني
وائل كفوري
إبراهيم علي

لـطــاملــا ارتـ ــدت املـطــربــة املـصــريــة أن ـغــام ثــوب
ال ـحــذر مــن تغيير لــونـهــا الـغـنــائــي« .مطربة
م ـص ــر األولـ ـ ـ ـ ــى» ،ب ـح ـســب مـ ــا ُي ـ ـعـ ـ ّـرف عـنـهــا
ال ـب ـع ــض ال ـ ـيـ ــوم ،اس ـت ـط ــاع ــت ب ـع ــد أك ـث ــر مــن
ثــاثــن عــامــا ،أن تــؤســس للجيل الـثــانــي من
املغنيات املـصــريــات ،وتحتل املرتبة األولــى
في حضورها وإنتاجها.
قــد ي ـكــون األم ــر مـشــابـهــا ،بــن تـمـســك أنـغــام
بلونها املصري ،وبني زميلها اللبناني وائل
ك ـفــوري ،ال ــذي خــرج بــدايــة التسعينيات من
الـقــرن املــاضــي بــالـلــون اللبناني «األص ـيــل»،
عندما تـبــارى بأغاني الفنان الــراحــل وديــع
ال ـصــافــي ،واس ـت ـطــاع ب ـقــدراتــه الـصــوتـيــة أن
ً
يحقق تـقـ ً
ـدمــا ملحوظا لجهة جيل آخــر من
املغنني اللبنانيني.
ق ــد ت ـك ــون أوج ـ ــه ال ـش ـب ــه ،ب ــن أنـ ـغ ــام ووائـ ــل
ك ـف ــوري ،م ـتــازمــة ف ــي ث ــوب ال ـل ـه ـجــات ،على
الــرغــم مــن ع ـبــور أن ـغــام ام ـت ـحــان الـلـهـجــة أو
الـلــون الخليجي بنجاح ،لكنها حتى اليوم
بقيت حذرة من إصدار أغنية لبنانية كاملة.
ُي ـح ـســب ألن ـغ ــام أن ـه ــا «م ـغ ــروم ــة» بـمــدرســة

الـسـيــدة ف ـي ــروز ،وه ــي تـحـفــظ عــن ظـهــر قلب
كامل ريبرتوار األغاني الصعبة واملوشحات
الـتــي حفلت بها مسيرة فـيــروز والــرحـبــانــة.
وت ــؤك ــد أنـ ـغ ــام أن ـه ــا ال ت ـج ــرؤ ع ـل ــى ال ـغ ـنــاء
باللهجة اللبنانية ،لخوفها من ردود الفعل،
خصوصًا أن اعترافها مبني على قلة إتقانها
ألصــول اللهجة وصعوبتها .لكن ،قبل سبع
سـ ـن ــوات ،غ ــام ــرت ف ــي تـ ـع ــاون م ــع ال ـشــاعــرة
كــاتــريــن م ـعــوض وامل ـل ـحــن الـلـبـنــانــي هـشــام
بــولــس ،فــي «بـكــره املــوسـيـقــى» ،الـتــي حققت
م ـتــاب ـعــة خ ـج ــول ــة ،لـكـنـهــا ع ـ ّـرف ــت ع ــن أن ـغــام
امل ــؤدي ــة بـشـكــل سـلـيــم ،وال ـت ــي ت ــدرك معاني
ال ـت ـل ــوي ــن ف ــي ال ـك ـل ـم ــات امل ـس ـت ـج ــدة عـلـيـهــا،
وإمكانية قبول أو رفــض املستمع لها ،لكن
محاولة التجارب بالنسبة لها ضرورية.
ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،حـ ـ ــاول وائ ــل
كفوري هو أيضًا العبور بأغنية مصرية ،بعد
زيارة قام بها إلى القاهرة برفقة مدير أعماله
ومكتشفه وق ـتــذاك ،املـخــرج الــراحــل سيمون
أس ـمــر؛ فـسـجــل «بـعـتــرفـلــك» ،كـلـمــات ميشال
ج ـح ــا وأل ـ ـحـ ــان ن ـج ـلــه ج ـ ــوزف ج ـح ــا .ورغ ــم
تفاوت اللحن مع األسلوب املصري التقليدي
وتركيبة الكلمات التي بدت متكلفة ،نجحت
األغنية وتخطى كفوري حاجز الدخول إلى
ال ـق ــاه ــرة بـخـطــابــه م ــع أرض امل ـح ــروس ــة في
 1996أيضًا بأغنية «ناداني الشوق».
قـبــل يــومــن ،أطـلـقــت مـنـصــة أنـغــامــي «دي ــو»
ي ـج ـمــع ب ــن أنـ ـغ ــام ووائـ ـ ــل كـ ـف ــوري ب ـع ـنــوان
«ب ــرض ــه بـتــوحـشـنــي» ،كـلـمــات رئ ـيــس هيئة
الترفيه السعودي ،تركي آل الشيخ ،وألحان
عـ ـم ــرو م ـص ـط ـف ــى .ورغ ـ ـ ــم ت ـش ـت ــت ال ـك ـل ـمــات
والـ ـلـ ـح ــن امل ـ ــأخ ـ ــوذ مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة ت ـقــاس ـيــم
موسيقية قديمة تعود ملحمد عبد الوهاب

ألول مرة أنغام في «ديو» مع مغن لبناني ()Getty

ومـ ـحـ ـم ــد سـ ـلـ ـط ــان وك ـ ـمـ ــال ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،خ ــرج
ً
ً
أصداء
«الديو» سهال على املتلقي ،ليحصد
إي ـجــاب ـيــة وم ـتــاب ـعــات الف ـت ــة ،خ ـصــوصــا مع
تـنــاغــم أداء أن ـغــام مــع ص ــوت وائ ــل ك ـفــوري،
فيما جــاءت بعض التعليقات تنقد لهجته
املصرية ،وقال آخرون إنها املرة األولى التي

يغني فيها كفوري باللهجة املصرية ،وهذا
غير صحيح.
ك ــان بــإم ـكــان دي ــو «ب ــرض ــه ب ـتــوح ـش ـنــي» أن
ُي َ
قدم بطريقة متماسكة أكثر لجهة الكلمات،
ومراعاة الجانب التقني لتبادل الحوار بني
أنغام وكفوري الذي يعيد التجربة بعد أكثر

مــن ثــاثــن سنة مــن مشاركته ن ــوال الزغبي
فــي «مــن حبيبي أن ــا» ،ألـحــان سمير صفير
ومــا حققه إلــى اليوم من نجاح كبير ،أخاف
كفوري من إعــادة التجربة؛ فسجل ديــو قبل
س ـنــوات مــع ي ــارا ،لكنه لــم يـكــن راض ـيــا عنه،
ُ
فسرب ولم يحقق أي تفاعل.
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مفكرة المترجم

إضاءة

ٌ
تاريخ لم يخرج
اتفاقية جنيف
من جغرافيا ضيّقة

ُ
النص األصلي
كنت صاحب
كما لو
ّ

وليد أحمد الفرشيشي

قرن الهاربين
دخل إلى أوروبا حوالي
مليون الجئ سوري.
وما أظهره هؤالء
هو إمكانية تقويض
اتفاقية جنيف من
خالل التأكيد على
ّ
و«حقها»
سيادة الدول
في منح اللجوء من
عدمه ،وهذا بالضبط
ما ُتدركه نخبة سياسية
شديدة األنانية مثل النخبة
الحاكمة في الدنمارك

لألوروبيين فقط
جــاء تأسيس «اتــفــاقــيــة جنيف»
مــحــددة:
ـة
ّ
فــي ســيــاق مــهـ ّ
ـمـ ٍ
إعــــادة تــوطــيــن الجــئــي الــحــرب
العالمية الثانية داخـــل أوروبـــا،
حتّى أن صحيفة «نيويورك تايمز»
ً
ســاخــرة على األمـــر« :ما
علّقت
بـــدا كــمــعــاهــدة للعالم بــأســره،
انتهى باتّ
خاصة بأوروبا».
فاقية
ّ
ٍ
لم تستفد االتفاقية من تجربة
اللجوء األوروبية ،ولم تأخذ زمام
الــمــبــادرة مــن ســيــادة الـــدول ،بل
م ً
بأثر رجعي بحت،
مة
ص َّ
م َ
كانت ُ
ٍ
ـصــت فقط بــحـ ّ
ـل مشاكل
واخــتـ ّ
الالجئين األوروبيين ما بعد الحرب...

معرض

تقف هذه الزاوية مع
مترجمين عرب في
مشاغلهم الترجمية
وأحوال الترجمة إلى
اللغة العربية اليوم

دارا عبداهلل

أثــارت قــرارات الحكومة الدنماركية
بإمكانية إعادة الالجئني السوريني
إلـ ــى م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق وض ــواح ـي ـه ــا،
ّ
ألن ـ ـهـ ــا أص ـب ـح ــت «مـ ـن ــاط ــق آمـ ـ ـن ـ ــة» ،غ ـضـ ًـبــا
ً
واسعا بني السوريني وفي أوساط حقوقية.
الشهادات التي نشرها موقع «الجمهورية»
ـال ب ـع ـنــوان «الـلـيـمـبــو ال ــدن ـم ــاركــي»،
ُف ــي ِّ م ـق ـ ٍ
ـروعــة .تـعـ ُّـرض يــومــي للعنصرية ،وابـتــزاز
مـ
ّ
حكومي بالترحيل ،وأوضاع معلقة بقرارات
ّ
ّ
حول
ظاملة .لعل النص القانوني األكثر شهرة ّ
اللجوء ،هو اتفاقية جنيف لالجئني املوقعة
فــي  28تـ ّـمــوز /يــولـيــو ع ــام  .1951ستحاول
هــذه السطور البحث فــي ظــروف نـشــأة هذه
االتفاقية وسياق ّ
تطورها.
القرن العشرون هو قرن اللجوء والالجئني.
ّ
خــال الحرب العاملية األولــى وحتى نهاية
ع ـ ــام  ،1918ك ـ ــان فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا حـ ــوالـ ــي 13
مليون الجئ .خالل الحرب العاملية الثانية
وب ـع ــده ــا ،تـ ـح ـ ّـول ع ـلــى األق ـ ــل  175مـلـيــون
ً
تقريبا
إن ـســان إل ــى الج ـئــن ،أي مــا ي ـعــادل
 8بــاملـئــة مــن س ـكــان ال ـكـ ًـرة األرض ـي ــة آن ــذاك.
الـقــرن الـعـشــرون هــو أيــضــا قــرن «الصحوة
اإلن ـســان ـيــة» .ف ــي ع ــام  1948وض ـعــت األم ــم
امل ـت ـح ــدة ،ك ـمــا ه ــو مـ ـع ــروف ،ن ـ ّـص اإلع ــان
الـعــاملــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان .وف ــي  28تـ ّـمــوز/
 ،1951وت ـحــديـ ًـدا فــي قصر
يــولـيــو مــن ع ــام ّ
«عـصـبــة األمـ ــم» ،وق ـعــت  12دول ــة عـلــى أول
ات ـفــاق ـيــة ت ـخـ ّـص ال ــاج ـئ ــن ،صـ ــارت تـعــرف
ّ
بــاســم اتفاقية جنيف .حــتــى هــذه اللحظة،
انضمت  149دولة إلى هذه االتفاقية ،وهي
ّ
ً
فعليا جوهر القانون الدولي بشأن
تشكل
حماية الالجئني.
ملــا تـ ّ
ـرســخ ن ـمــوذج الــدولــة الـقــومـ ّـيــة (الــدولــة/
ّ
األم ــة) في أوروب ــا ،في نهايات القرن التاسع
عشر ،نشأت الحاجة إلــى تعريفات قانونية
دق ـي ـق ــة تـ ـح ــدد االنـ ـتـ ـم ــاء إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة وح ــق
املــواط ـنـ ّـة .مــن هــو امل ــواط ــن وم ــن هــو الـعــابــر؟
م ــن ي ـحــق لــه م ـغ ــادرة ال ـب ــاد وم ــن ُي ـسـ َـمــح له
بالدخول؟ واجهت الدول القومية الفتية هذه
ّ
األس ـئ ـلــة امل ـل ـحــة ،خ ـصـ ً
ـوصــا ف ــي ظ ــل ث ــورات
س ـي ــاس ـ ّـي ــة ك ــان ــت ت ـع ـصــف ب ــال ـع ــال ــم ،وت ـحــت
ضغط تزايد أعداد املنفيني واملهجرين الذين
يطلبون الحياة واملأوى .إثر ذلك ،قامت الكثير
ّ
ثنائية
مــن ال ــدول األوروب ـيــة بعقد اتفاقيات
أمنية كانت على مستوى مؤسسات الشرطة
ّ
الجنائيةّ ،
ونصت على عدم تسليم
والقوانني
وإعادة الالجئني السياسيني إلى البلدان التي
ف ـ ّـروا مـنـهــا .االتـفــاقـيــات الـثـنــائـيــة بــن ال ــدول
القومية الفتية هــي الشكل التاريخي األكثر
بساطة ملبدأ عدم الترحيل القسري.
ت ـط ـ ّـورت االت ـفــاق ـيــات الـثـنــائـ ّـيــة بـعــد الـحــرب
ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ـ ــى إل ـ ــى «سـ ـي ــاس ــات ل ـج ــوء»
أكـثــر وضـ ً
ـوحــا .ح ـ ّـددت عصبة األم ــم مفهوم
ً
ال ـل ـج ــوء حـ ـص ــرا م ــن خـ ــال ان ـت ـم ــاء الــاجــئ

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ّ
صحافيًا ،شــاعـرًا وقـ ّ
ـاصــا،
مــا الــذي يــدفـ ُـع
ّ
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــويـ ــل م ـ ـ ـسـ ـ ــاره ل ـ ـي ـ ـكـ ــرس وقـ ـت ــه
ّ
ويتخذها مهنة؟ ُطرح ّ
علي
للترجمة ،بل
هذا السؤال كثيرًا ،ومع ذلك ،أحاول دومًا
أن أبـ ّـرر املسألة بحاجتي إلــى عني ثالثة،
عــن تـسـعــى إل ــى رؤي ــة ال ـعــالــم مــن خــارج
منطق ال ـشــرط الـبـشــري ،وتحقيق ال ــذات
ـارج ا ّل ـقــوالــب والـتـصـنـيـفــات الـجــاهــزة.
خـ ّ
ٌ
ال ـ ّحــق أن ــي مـتـحـ ّـيــز ذوقـ ّـيــا إل ــى الترجمة،
ً
ُ
ّ
املعرفي ،فضال عن
فضولي
ألنها تشبع ّ ّ
أنها رافد مهم يغذي أعمالي الشخصية،
شعرًا وسردًا.
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ّ
عضوية ،ســواء أكانت قومية أم
إلــى جماعة
ّ
دينية أم عرقية أم سياسية .في عام  1921تم
تعيني النرويجي الحائز على جائزة نوبل
لـلـسـ ًـام فــريـتـيــوف نــانـســن (،)1930 - 1861
ً
ـروس،
مـفـ ّـوضــا ســامــيــا مــن أج ــل الــاجـئــن ّ ال ـ ً
وتــم توسيع مهامه عــام ُ  1924ليمثل أيضا
ّ
ِّ
الالجئني األرم ــن الــذيــن نــكــل بهم قبل تحلل
السلطنة العثمانية .في أملانيا عام  ،1933تم
ّ
مفوضية لالجئني كانت مستقلة عن
إنشاء
ّ
عمل عصبة األمم ،وهذا منطقي ألن النازيني
استلموا مقاليد السلطة .في عام  1922قررت
العديد من الــدول إصــدار وثيقة سفر ّ
تسمى
جواز سفر نانسن ( ،)Nansen passportوالذي
سـمــح لــاجـئــن عــديـمــي الـجـنـسـ ّـيــة بــالـعــودة
ح ـص ـ ًـرا إل ــى ال ـ ــدول ال ـتــي أص ـ ــدرت ل ـهــم هــذه
الــوث ـي ـقــة .ع ـمـ ً
ـومــا ب ـقــي ن ـط ــاق ون ـج ــاح هــذه
ً
ً
املؤسسات محدودا جــدا باملقارنة مع حجم
التحديات .بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية
عــام  ،1945حصل ّ
تطور على مستويني .من
ّ
جـهــة ،تــرقــى ج ــواز سـفــر نــانـســن إل ــى وثيقة
س ـفــر ل ـنــدن (،)London Travel Document
وال ــذي ت ـطـ ُّـور أخ ـيـ ًـرا ب ــدوره إل ــى ج ــواز سفر
اتفاقية جنيف لالجئني (ال ـجــواز ذو اللون
األزرق مــع خـطــن أس ــودي ــن ،امل ـعــروف جـيـ ًـدا

ٌ
صياغة
اع ُتمدت
ضبابية تحسم التوتّر
لصالح سيادة الدول
لم تستفد االتفاقية
من تجربة اللجوء
بعد الحرب العالمية

للسوريني والفلسطينيني) ،ومن جهة أخرى،
صـ ـ ــارت ف ـك ــرة ض ـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد ح ــل نـهــائــي
ملشكلة اللجوء تلقى صدى أوسع في أوساط
النخب السياسية بأوروبا وأميركا.
أب ـ ــدى ال ـح ـل ـف ــاء املـ ـنـ ـتـ ـص ــرون ،وخ ـص ـ ً
ـوص ــا
ً
اهتماما ً
خاصا
الواليات املتحدة األميركية،
بـمـهـجــري ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة والــذيــن
ّ
عملية
صار لقبهم .)DPs) Displaced Persons
إع ـ ــادة هـ ــؤالء امل ـه ـجــريــن إل ــى بـيــوتـهــم بــدت

ت ـحـ ً
ـديــا وم ـق ـيـ ً
ـاســا ألي خـطــة س ــام ناجحة
للعالم .عملت أميركا بعد الحرب على ثالث
خطط مـتــزامـنــة :خطة مــارشــال الـتــي أعــادت
ً
اقتصاديا
بـنــاء أملــانـيــا املــدمــرة بعد الـحــرب
ّ
وحولت النازية إلــى تابو سياسيًا ،اتفاقية
بريتون وودز  Bretton Woodsاالقتصادية
ع ـ ــام  1944وال ـ ـتـ ــي ّ
رس ـ ـخـ ــت ه ـي ـم ـنــة عـمـلــة
ال ـ ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق ال ـع ــامل ـي ــة ،وخـ ـط ــة مــن
أجـ ــل إعـ ـ ــادة ت ــوط ــن م ـه ـجــري الـ ـح ــرب .DPs
خطة مــارشــال كانت محكمة ومنظمة ولها
َ َ
ن ــف ــس طــويــل األمـ ــد .اتـفــاقـيــة بــري ـ ًتــون وودز
وض ـعــت هـيــاكــل طــويـلــة األم ــد أيــضــا لنظام
اقتصادي عاملي تهيمن عليه أميركا .ولكن
الحلول حــول مشاكل الالجئني لــم تكن أبـ ًـدا
ذات طابع هيكلي طويل األمــد ،بل تم وضع
استراتيجيات وكــأنـهــا مشكلة عاجلة على
َّ
عكس الـحــلـ ْـن اآلخ ـ َـر ْي ــن .الحلفاء لــم يهتموا
بشكل جدي بمشكلة اللجوء كمسألة بنيوية
ّ
بل كمشكلة
في العالم بحاجة إلى حل جذريّ ،
فعل سريعًا ومؤقتًا.
عاجلة تتطلب رد ٍ
والـ ـ ـح ـ ــال ،ف ـق ــد أس ـ ــس ال ـح ـل ـف ــاء ع ـل ــى عـجــل
َ
ّ َ
م ـنــظ ـمــتـ ْـن مــؤق ـتــتـ ْـن (ك ـم ــا ك ــان ــت ال ـف ـك ــرة)،
األولى هي «منظمة إغاثة األمم املتحدة» (UN
 ،)Refliefوالثانية هي «إدارة إعادة التأهيل»

ّ
ً
( .)RAق ــام ــت امل ـن ــظ ـم ـت ــان فـ ـع ــا بـتـحـســن
أوض ــاع حــوالــي  6مــايــن الجــئ أوروب ــي و6
مــايــن الج ــئ صـيـنــي ويــابــانــي وكـ ــوري في
منطقة املحيط الهادئ .ولكن ظهرت عقبات
ً
كثيرا من النازحني
من نوع خاص ،وهي أن
م ــن أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة رفـ ـض ــوا الـ ـع ــودة إلــى
بـلــدانـهــم األص ـل ـيــة ال ـتــي ص ــارت تـحــت حكم
الستاليني .تم
االتحاد
السوفييتي والرعب ُ
وضــع برنامج خـ ّ
ـاص لـهــؤالء ،وق ـ ِّـدر عددهم
بـحــوالــي مليون إن ـســان ،واسـتـمــر البرنامج
ح ــوال ــي  5سـ ـن ــوات ت ـم ــت م ــن خ ــال ــه إعـ ــادة
توطينهم فــي كثير مــن الـ ــدول .لــم يـكــن هــذا
اإلجراء فقط طريقة لحفظ السالم مع اقتراب
الحرب الـبــاردة ،بل كــان يــراد تقديمه كبديل
إنساني ّ
يعبر عن «قيم» الحلفاء املتمحورة
حول «التعدد» في مجتمعات صارت تقريباً
ً
عرقيا بسبب عمليات العزل اإلثني
صافية
والتغيير الديموغرافي التي سببتها الحرب.
(كاتب من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

العبودية ماذا يفعل الهولنديون بماضيهم االستعماري؟

عود ٌ
مظلمة
ة إلى مرحلة ُ
ّ
منظمو المعرض
يسعى
المقام في «متحف
راكيس» بأمستردام
إلى تفنيد القول بأن
االسترقاق كان محصورًا
بفئة قليلة من الساسة
واألثرياء الهولنديين
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َ
حرم االستعمار الهولندي ـ حني سيطر على
أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا وأفريقيا
وأميركا الالتينية خالل القرن السابع عشر ـ
شعوب تلك املناطق من زراعــة احتياجاتهم
م ــن ال ـ ـغـ ــذاء ،وأ ّج ـب ــره ــم ع ـلــى ت ــأم ــن الـسـلــع
التي كانت تحقق له أرباحًا طائلة مثل النب
والشاي والتوابل ،كما فرض عليهم ضرائب
بــاه ـظــة ّأدت إل ــى وقـ ــوع م ـجــاعــات تـسـ ّـبـبــت
ّ
التمردات
بموت اآلالف وقتل أضعافهم في
التي وقعت ّ
ضد سياساته.
«العبودية :عشر قصص حقيقية» ،عنوان
ُ
املـعــرض الــذي افتتح فــي «متحف راكيس»
بأمستردام بداية حزيران /يونيو املاضي
ويتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/
ً
أغـسـطــس املـقـبــل ،وي ـضــيء ف ـصــوال تنتمي
إلى مرحلة مظلمة ّ
تم خاللها اقتياد الرقيق

ّ
من ّسكان املستعمرات ليعملوا في هولندا،
َ
متوقفًا عند مقاومة املستعمر وم ــاذا كان
مصيره.
ّ
خ ــال االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي نــظـمـتـهــا «حــركــة
السود ّ
مهمة» في الواليات املتحدة وأوروبا
الـعــام ااملــاضــي ،قــام املتظاهرون فــي هولندا
بطالء التماثيل التي تحتفي بالقادة الذين
قاموا بأبشع املجازر عبر التاريخ خالل أكثر
مــن مـئـتــن وخـمـســن عــامــا ،وطــال ـبــوا أيضًا
ب ــاالعـ ـت ــراف ب ـم ـم ــارس ــات ه ـ ــؤالء الــوح ـش ـيــة
وتمييزهم العنصري في املناهج الدراسية
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـس ـم ـيــة ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ب ــ«ال ـع ـص ــر
الهولندي الذهبي».
ّ
يـسـعــى امل ـنــظ ـمــون إل ــى تـفـنـيــد امل ــزاع ــم الـتــي
تـ ّـدعــي ب ــأن االس ـتــرقــاق ك ــان مـحـصــورًا بفئة
قليلة مــن الـســاســة واألث ــري ــاء ،وأن تداعيات
ّ
ذهنية
تلك السياسات ال ت ــزال حــاضــرة فــي
املـ ّ
ـؤس ـســة الــرس ـم ـيــة ،وال ـت ــي تثبتها ح ــاالت
الـ ــوفـ ــاة ن ـت ـي ـجــة ت ـع ــذي ــب ب ـع ــض امل ـش ــارك ــن
فـ ـ ــي امل ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة داخـ ـ ـ ـ ــل مـ ــراكـ ــز
ّ
يضم املعرض
احتجاز الشرطة َالهولندية.
مخطوطات ووثائق ولوحات استعيرت من
ٍ

يقدم وثائق تروي حمالت
ّ
إبادة جماعية ضد سكّ ان
المستعمرات الهولندية

مصطلح
الترجمة ،إن جــاز لي استخدام
ّ ٍّ
كـهــذا ،ومــع ذلــك ثـ ّـمــة حقيقة تـقــول إن كل
ّ
جهود الترجمة تظل مشاريع شخصية
لـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــري ـ ــن وم ـ ـت ـ ــرج ـ ـم ـ ــن ،فـ ـ ــي غـ ـي ــاب
ّ
تهتم بهذا القطاع
مؤسسات عربية كبرى
الحيوي .ما ُ
يثير حيرتي أيضًا هو إمعان
ّ
املتدخلني في هذه ّالصناعة على تغييب
ـوف
دور امل ـتــرجــم ،وكــأن ـنــا أم ــام حــالــة خ ـ ٍ
ّ
ـوم فــي هذا
مــرضــي مــن فـكــرة صناعة نـجـ ٍ
املـجــال تـحــديـدًا .هنا أت ـحـ ّـدث مــن منطلق
عـــ ّ
ـام ،ذلـ ــك أن ـن ــي أع ـ ـ ّـد ن ـف ـســي مـحـظــوظــا
ُ
لـتـعــامـلــي م ــع دور ت ـح ـتــرم امل ـتــرجــم مثل
«مسكلياني» و«صفحة  »7و«املتوسط»
و«ورد» و«الدار التونسية للكتاب».
■ هـنــاك ق ــول ب ـ ّ
ـأن املـتــرجــم الـعــربــي ال يعترف
ّ
بدور ِّ
املحرر ،هل ثمة من يحرر ترجماتك بعد
االنتهاء منها؟
دع ـن ــي أس ـت ـح ـضــر ه ـنــا ف ـك ــرة ال ـشــاعــر
والـنــاشــر شــوقــي الـعـنـيــزي ،مــديــر «دار
مسكلياني» ،الــذي بـ ُ
ـدأت التعامل معه
عام  2017من خالل ترجمة «الشمعدان
املـفـقــود» ،للكاتب النمساوي ستيفان

يحتاج المترجم إلى
خلفيته الثقافية وإلى
موهبته ككاتب
زف ــاي ــغ ،إذ ي ـقــول« :ي ــد امل ـتــرجــم األول ــى
وح ــده ــا ال ت ـك ـف ــي ،ومـ ــن ث ـ ّـم ــة تـتــدخــل
يــده الثانية ،لتوطني النص وإعطائه
هوية جديدة هي ّ
ّ
هوية اللغة التي نقل
إليها».
وبــالـفـعــل أرى أن الـتــرجـمــة بـ ّ
ـرمـتـهــا هي
ك ـت ــاب ــة ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة ،ح ــذف ــا وت ـشــذي ـبــا
ً
ّ
وتجميال ،وهنا يظهر تمكن املترجم من
أسرار اللغتني .غير أن هذا األمر ال يكفي،
ـن
ذل ــك أن املـتــرجــم نـفـســه يـحـتــاج إل ــى عـ ٍ
ثــالـثــة ،دائ ـمــا وأبـ ـدًا ،عــن يـتـحـ ّـوز عليها
ّ
ّ
واملحرر
املدقق اللغوي في مرحلة أولــى

بضوابط صــارمــة ،ومنهجيات عمل في
منتهى الدقة والتنظيم.
■ ك ـيــف عــاق ـتــك م ــع ال ـن ــاش ــر ،وال سـيـمــا في
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟
ّ
من الطبيعي أل يتناول املترجم الشغوف
ّ
كتابًا ال يــرغــب فــي قــراء تــه هــو نفسه ،إل
إذا كــان موظفًا يجري تكليفه مــن إحــدى
ُ
ّ
لست كذلك،
املتخصصة .وأنا
املؤسسات
ذلــك أنــي أتـعـ ّـمــد الـتــرجـمــة ،وأذه ــب إليها
ط ــواع ـي ــة ،وع ــن س ــاب ــق إص ـ ــرار وت ـ ّ
ـرص ــد،
ف ــي لـغــة م ــزاوج ــة وم ـقــاربــة ب ــن م ــا أح ــبّ
كـتــابـتــه مــن ج ـهــة ،وم ــا ي ــروق لــي قــراء تــه
بصوت عال من جهة ثانية .وســواء ُ
كنت
ُ
تلقيت عرضًا من
أنا من اختار العمل أو
ّ
الناشر ،فإني أرى العملية برمتها كشكل
مــن أشـكــال تقدير الـكــاتــب لكاتب آخــر أو
فلنسمه نوعًا من أنواع «الزمالة األدبية»
غير املعلنة.

فــي مرحلة الحـقــة لضمان ج ــودة النص
ال ـن ـه ــائ ــي .وب ــامل ـح ـ ّـص ـل ــة ،فـ ــإن الّـتــرج ـمــة
هــي عـمــل إب ــداع ــي ج ـمــاعــي ،لـكــنــه يلتزم
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■ ما آخر الترجمات التي نشرتها ،وماذا تترجم
اآلن؟
ّ
ُ
أنجزت مؤخرًا ثالث ترجمات لروايات من
ّ
ّ
واإليطالي ،وهي جاهزة
األدبني الفرنسي ُ
ل ـل ـن ـش ــر .وآخـ ـ ــر م ــا نـ ـش ــر م ــن تــرج ـمــاتــي
كتابان هما« :القرآن تحت مجهر التحليل
النفسي» للباحثة التونسية َألفة يوسف،
وهــو العمل الوحيد الــذي نش ُ
رته باللغة
الـفــرنـسـ ّـيــة ،و«أف ـي ــون الـحـمـقــى :بـحــث في
املسألة املؤامراتية» لـ رودي رايشتطادت.
وحــالـيــا أن ــا مـنـكـ ٌّـب عـلــى وض ــع اللمسات
ُ
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ع ـم ـلــن أش ـت ـغ ــل عـلـيـهـمــا
ف ــي اآلن ن ـف ـســه ،ه ـمــا «الـ ـظ ــال الـتــائـهــة»
لـ ـ بــاس ـكــال ك ـي ـن ـيــار ،و«م ـحــام ـيــة وق ـحــة»
لـ جيزال حليمي.
■ ما هي ،برأيك ،أبرز العقبات في وجه املترجم
العربي؟
ُ
صحيح أنـنــا نعيش «ص ـحــوة» فــي حقل
بطاقة

كاتب وشاعر ومترجم تونسي من مواليد
 .1980حـصــل عـلــى ماجستير فــي علوم
ُ
االقتصاد وماجستير في اإلعــام ،ويعمل
ص ـحــاف ـيــا .م ــن إصـ ــداراتـ ــه ف ــي ال ـتــرج ـمــة:
«اللص» لتوفيق بن بريك ،و«مذبح املوتى»
لهنري جيمس ،و«يــرى من خالل الوجوه»
إليريك إيمانويل شميت ،و«على قبوركم»
ل ـب ــوري ــس فـ ـي ــان ،و«الـ ـ ـق ـ ــرآن ت ـح ــت مـجـهــر
الـتـحـلـيــل الـنـفـســي» ألل ـفــة يــوســف ،و«عـلــى
ص ــورت ــه» ل ـج ـيــروم فـ ـي ــراري ،و«ع ـل ــى قيد
الـ ـحـ ـي ــاة» ل ـكــري ـس ـت ـيــان بـ ــوبـ ــان ،و«أفـ ـي ــون
الحمقى» لرودي رايشتطادت.

وليد أحمد الفرشيشي

فعاليات

امل ـتــاحــف الـهــولـنــديــة وال ـعــامل ـيــة ،إل ــى جــانــب
املـ ـص ــادر ال ـش ـفــويــة وال ـق ـصــائــد واملــوسـيـقــى
وع ـش ــر شـ ـه ــادات شـخـصـيــة ت ـفـ ّـصــل تــاريــخ
االس ـت ـع ـمــار ال ـهــول ـنــدي ف ــي ج ـنــوب أفــريـقـيــا
والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وسـ ــوري ـ ـنـ ــام وم ـن ـط ـق ــة ال ـب ـحــر
الكاريبي وغيرها.
من أبرز املعروضات لوحتان رسمهما الفنان
الهولندي رامبرانت للزوجني مارتن سوملانز
وأوبـ ـي ــان كــوب ـي ـتــس ،وه ـم ــا ي ــرت ــدي ــان أفـخــر
الثياب املزركشة وينعمان بحياة مخملية لم
ّ
يحصال عليها إل بجني ثــروات ضخمة من
ُّ ّ
السكر في مستوطنتهما بالبرازيل،
تكرير
وال ـت ــي عـمــل فـيـهــا م ـئــات الـعـبـيــد عـلــى غ ــرار
مستوطنات أخرى.
كما ُتعرض قطعة خشبية ّ
تم العثور عليها
فـ ــي قـ ـ ــاع ال ـب ـح ــر جـ ـن ــوب ه ــولـ ـن ــدا ،وك ــان ــت
ّ
املتمردين من خالل
تستخدم ملعاقبة العبيد
ّ
وضــع أرجلهم في فتحاتها الضيقة تقييدًا
لحركتهم خــال نقلهم مــن املستعمرات إلى
هــولـنــدا ،إلــى جانب لوحة بعنوان «احتفال
الرقص في املزرعة» ،رسمها غيريت سكوتن
ّ
العبيد
عـ
ـام  ،1830حـيــث ت ـصــور كـيــف ك ــان ّ
يـ ّ
ـؤدون مسرحيات راقـصــة وغنائية يبثون
من خاللها انتقاداتهم للسلطات الهولندية
ع ـبــر ال ـت ـح ـ ّـدث ب ـل ـغــات ـهــم ّ
األم ال ـت ــي ل ــم يكن
يفمهما جنود االستعمار.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ً
جلسة حوارية بعنوان األدب
منصة «تيمز»ُ ،تقيم مكتبة قطر الوطنية
عبر
ّ
القصصي عن القضية الفلسطينية ،عند الخامسة من مساء الثالثاء المقبل.
تسلّط الجلسة الضوء على أبرز الكتّاب الذين كتبوا أعماًال أدبية ،روائية وقصصية،
عن فلسطين والقضية الفلسطينية وحاولوا من خاللها االنتصار للقضية.

يحتضن «مترو المدينة» في بيروت ،عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل ،عرضًا
موسيقيًا يستعيد موجة أغاني الفرانكو آراب التي ظهرت في مصر ولبنان في بداية
أغاني عربية بمقاطع من أغان وألحان غربية .يشارك في الحفل
الستينيات ومزجت
َ
ّ
كل من :ياسمينا فايد وإيلي رزق اهلل (غناء) ،ونضال أبي سمرا (ساكسوفون)،
وسماح بو المنى (أكورديون) ،وأحمد الخطيب وبها ضو (إيقاع).

قدم فرقة وصال حفًال
ابتداء من السابعة والنصف من مساء
غد األحــدُ ،ت ّ
ٍ
ً
تؤدي
موسيقيًا على مسرح «ساقية عبد المنعم الصاوي» في القاهرة ،وفيه
ّ
ً
مجموعة من كالسيكيات الموسيقى والغناء العربيّين .الفرقة تتألّف ِمن مغنّين
وموسيقيّين شباب ،وتهدف إلى «إحياء الطرب والتراث الغنائي العربي».

في «غاليري المرهون» بالجزائر العاصمة ،يتواصل حتى مساء غد معرض
للتشكيلي الجزائري أرزقي زرارتي ( ،)1938وفيه نحو  30لوحة أنجز معظمها
في السنتين األخيرتين ،بينما يعود بعضها إلى مراحل مختلفة من تجربته التي

بدأت في الستينيات .تستلهم األعمال الرموز واألبجدية األمازيغية وفن األقنعة
األفريقي.

26

رحالت

رياضة

السبت  24يوليو /تموز  2021م  14ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2518السنة السابعة
Saturday 24 July 2021

السبت  24يوليو /تموز  2021م  14ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2518السنة السابعة
Saturday 24 July 2021

رسم لمعركة
األهرام خالل الحملة
الفرنسية ()Getty

فوضى بني الجنود بسبب الجوع والعطش،
وزاد الطني بلة أن العرب قتلوا جميع الجنود
املتخلفني عن الركب .وفــي  11يوليو /تموز،
وصلوا إلى دمنهور ،وكانت هذه القرية أول
مركز مأهول يصادفه الجيش الفرنسي .وقد
وصف روسيلون القرية بأن مظهرها كان بشعًا،
وأن سكانها كانوا بائسني.
مطاردة السراب

كتب روسيلون أنه خدم بلده لمدة خمسة وأربعين عامًا ،من 1792
إلى عام 1837م ،وخاض اثنتين وعشرين حملة ،دون انقطاع تقريبًا،
وشارك في أربع وسبعين معركة ،أصيب فيها بستة جروح .وكان قد
تطوع في العام 1793

الحملة على
مصر وسورية

جندي فرنسي يوثق وقائع
معارك نابليون
ثورة
القاهرة
ف ــي ال ـث ــام ــن ع ـش ــر م ــن تـشــريــن
األول /أكتوبر ،انطلقت مسيرات
احتجاجية في مدينة القاهرة.
ويقول إن بضع مجموعات من
س ــاح ال ـفــرســان وامل ـشــاة كانت
كــاف ـيــة ل ـت ـفــري ـق ـهــم .وفـ ــي ال ـيــوم
التالي تواصلت االحتجاجات،
أمــا فــي صـبــاح يــوم  20تشرين
األول /أكـ ـت ــوب ــر ،ف ـق ــد ت ـعــرض
ال ـفــرن ـس ـيــون ال ــذي ــن ك ــان ــوا فــي
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة لـ ـلـ ـض ــرب
وال ـق ـت ــل .ف ــأت ــى رد الـفــرنـسـيــن
عنيفًا ،ووقعت اشتباكات غير
متكافئة ،إذ استخدم الفرنسيون
الــرصــاص وحـتــى املــدفـعـيــة في
قـمــع امل ـظــاهــرات ،ومــع ذلــك قتل
قائد القوة الفرنسية في القاهرة
الجنرال دوبوي برمح.
يقول روسيلون متابعًا وصفه
ل ــوق ــائ ــع ال ـ ـثـ ــورة« :فـ ــي ال ـســاعــة
الثانية بعد الظهر ،أمر الجنرال
بونابرت بإلقاء قنابل من القلعة
على حي املتمردين .لقد نجح ذلك
بشكل كبير .بعد هــذا القصف
تــم تنفيذ هـجــوم عـلــى املسجد
ال ـك ـب ـيــر .كــانــت ه ـنــالــك مـقــاومــة
قوية ،ولكن تم اختراقها ،ووقعت
مــذب ـحــة .تــوســل امل ـت ـمــردون من
مناطق أخــرى من أجل الرحمة.
وت ــم ال ـب ـحــث ع ــن قـ ــادة ال ـت ـمــرد؛
أول ـئــك الــذيــن أمـكــن اكتشافهم،
وبعد ذلك تم اعتقالهم وإطالق
النار عليهم من دون رحمة».
بعد هذه الثورة وعدد من املهمات
اإلضافية في الصعيد ،يشارك
روسيلون في الحملة الفرنسية
على سورية التي شاركت فيها
فرق الجنراالت كليبر ،ورينيه،
والن ،وب ــون ،وس ــاح الـفــرســان
ب ـق ـيــادة ال ـج ـنــرال م ـ ــورات .وفــي
ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة وصـ ـل ــت األخـ ـب ــار
بتدمير األسطول الفرنسي في
ميناء أبوقير على يد األدميرال
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي نـ ـيـ ـلـ ـس ــون ،حـيــث
باتت مصر بمثابة سجن كبير
للفرنسيني.

نحو سورية
في سورية واجهت القوات الفرنسية
مقاومة عنيفة من جانب الحاميات
العثمانية ،وارتكبت مذبحة مروعة
بـ ــاألسـ ــرى الـ ــذيـ ــن اس ـت ـس ـل ـم ــوا فــي
يــافــا ،حـيــث ي ـقــول« :أث ـن ــاء عمليات
ال ـن ـه ــب فـ ــي ي ــاف ــا أصـ ـي ــب ال ـج ـيــش
الفرنسي بالطاعون ،وكــان أضعف
مــن أن يحتفظ بـسـتــة آالف أس ـيــر..
ف ــال ـج ـي ــش ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـف ـت ـقــر إل ــى
ال ـط ـع ــام ،ل ــم ي ـكــن يـسـتـطـيــع إط ـعــام
األسـ ـ ــرى .وخ ـش ـيــة م ــن انـضـمــامـهــم
إلــى الـقــوات املعادية في حــال أطلق
ســراحـهــم ،وجــد الـجـنــرال بونابرت
(ال ـصــورة) نفسه فــي إح ــراج شديد
تجاه هؤالء األسرى .لقد اتخذ قرارًا
رهيبًا ،وبخه أعداؤه بسببه كثيرًا».
وبـ ـعـ ــد أن يـ ـش ــرح ب ــال ـت ـف ـص ـي ــل مــا
جرى في عكا ،وكيف فكر بونابرت
بتدميرها على من فيها لو توفرت
بني يديه الذخائر .وكانت خصيلة
ق ـت ـلــى ال ـف ــرن ـس ـي ــن ك ـب ـي ــرة جـ ـ ـدًا إذ
زادت على ثلث أفــراد الحملة ،أمــا الجرحى فــزاد عددهم على  1200آخرين .وقــد طلب
بونابرت بتسميم الجرحى الفرنسيني ،لكن كبير األطباء ديسجينيت رفض ذلك وقال
لــه« :وظيفتي أن أعالجهم ،ال أن أقتلهم» .وقــد خلقت هــذه املشكلة أزمــة بــن الجيش
ونابليون الذي بدأ نجمه باألفول بعد عكا.

تيسير خلف

ك ــان ال ـكــولــون ـيــل ال ـفــرن ـســي فيغو
روسيلون (1844 – 1774م)؛ واحدًا
م ــن ال ــذي ــن شـ ــاركـ ــوا ف ــي الـحـمـلــة
الفرنسية على مصر والشام عام 1798م ،وقد
دون وقائع الحملة في يومياته ،فجاءت حافلة
بالتفاصيل التي صيغت بأسلوب أدب الرحالت،
وبعد وفاة والده بنحو نصف قرن اختار نجله
نـشــر مـقـتـطـفــات مـنـهــا فــي ال ـعــام  .1890كتب
روسيلون أنه خدم بلده ملدة خمسة وأربعني
عامًا ،من  1792إلى عام 1837م ،وخاض اثنتني
وعشرين حملة ،دون انقطاع تقريبًا ،وشارك في
أربع وسبعني معركة ،أصيب فيها بستة جروح.
وكان قد تطوع في العام  ،1793ووصل إلى رتبة
مقدم في العام 1813؛ بعد أن حصل على وسام
جوقة الشرف .وفي محاولة منه لشرح أسباب
كتابته هذه اليوميات التي تركها لعائلته؛ قال
إنــه لم يكن يثق بتقارير اآلخــريــن .وأنــه كتب
فقط ما رآه بنفسه من دون أي ادعاء .يخبرنا
روسيلون أن الجنرال نابليون بونابرت وصل
إلى طولون في السادس من أيار /مايو ،1798
وكــانــت برفقته مــدام بــونــابــرت وسكرتيرتها
فوفيليت بــوريــان .وي ـقــول إن الـجـنــود كــانــوا
يحبون الجنرال ألنه قادهم سابقًا إلى النصر.
وبعد أن وزع املهمات وقسم القوات ،قال لجنوده
إن ـهــم سـيــواجـهــون أعـ ــداء لــم يـسـمـهــم ،وإنـهــم
سيعبرون صحارى ،وسيوجهون ضربة قاتلة
إلنكلترا ،العدوة األبدية لفرنسا ،بحسب تعبيره.
الحملة المصرية

انطلق األسطول الحربي الفرنسي ،املكون من
 400سفينة ،باتجاه كورسيكا ،ثم توجه إلى
شواطئ صقلية التي ساروا بمحاذاتها وهم
متجهون إلــى مالطا ،حيث أعلنها نابليون
ميناء مملوكًا للجمهورية الفرنسية ،وترك فيها
حامية من أربعة آالف جندي تحت إمرة الجنرال
فوبوا .وبعد اثني عشر يومًا من مغادرة مالطا،
رسا األسطول في ميناء اإلسكندرية ،في يوم 3
تموز /يوليو  ،1798من دون أي مقاومة.
يقول روسيلون« :لم يكن بونابرت راغبًا في
مـنــح ال ـب ـكــوات الــوقــت لتحصني أنـفـسـهــم في
اإلسكندرية ،فقد بدأ في اليوم التالي الهجوم
على املدينة بحوالي  4آالف رجــل كنت جزءًا
منهم .مشينا نحو اإلسكندرية .لم يدافع عنها
سوى عدد قليل من اإلنكشاريني األتراك ،وطواقم
سفن قليلة من تلك األمة ،وبعض من العرب .لم
يكن لدينا مدافع بعد ،ولكن بما أن املكان كانت
به حامية ضعيفة ،قمنا بالهجوم فورًا .كنت
من أوائل الذين وصلوا إلى الجدار .وكنت أمد
يدي ملساعدة القائد الثاني في اللواء عندما
اندفع فجأة تركي من خلف جدار وقتل العقيد..
استولينا على املدينة ،لكن الناس أطلقوا النار
على بعضهم البعض في الشوارع طوال الليل.
وفي اليوم التالي ،استسلم األتراك ،الذين كانوا
قد انسحبوا إلى حصن املنارة».
بعد خمسة أيام من احتالل اإلسكندرية ،توجه
الجيش الفرنسي إلى القاهرة ،فدخلوا صحراء
رملية حيث ال مياه طوال اليوم .وكانت حرارة
ال ـش ـمــس ال ت ـط ــاق ،بـيـنـمــا ك ــان ال ـل ـيــل شــديــد
البرودة .وفي اليوم العاشر وصلوا إلى قرية
بركة غطاس التي يقول إنها كانت قبيحة ،حيث
وجــدوا بعض املياه السيئة للغاية .وحدثت

في اليوم التالي واصل الجنود رحلتهم ،وهم
يسيرون في طابور ،يطاردون السراب إلى أن
وصلوا إلى قرية الرحمانية على ضفة النيل،
حـيــث أل ـقــوا بأنفسهم فــي مـيــاه الـنـهــر ،ولكن
العواقب كانت وخيمة إذ إن العديد منهم قتلوا،
أو تشوهوا ،بأسنان التماسيح الجائعة .وفي
اليوم نفسه انضم إليهم أسطولهم الذي دخل
النيل عبر مصب روزيت (الرشيد).
ويبدي روسيلون مالحظات حول الفوضى التي
وقع فيها الجيش الفرنسي ،والتي كلفته حياة
الكثير من الجنود قضوا عطشًا ،أو انتحروا
يأسًا أو قتلوا أثناء تخلفهم عن الطابور على يد
البدو .ويقول إنهم صادفوا في طريقهم كميات
هائلة من القمح لم يعرفوا ماذا يفعلون بها،
واكتفوا بتناول البطيخ والشمام.
وف ــي منطقة ش ـبــراريــس انــدلـعــت مـعــركــة مع
املماليك يصفها روسيلون بقوله« :لقد تعرضنا
ملضايقات مــن جانب فــرســان الـعــدو ،وتبعنا
البدو من بعيد .وأي رجل ضل مائتي خطوة
ضاع .أثناء املسير اقترب ضابط مملوكي من
ميداننا وصرخ لنا باللغة اإليطالية :إذا كان
بني الفرنسيني رجل شجاع ،فأنا في انتظاره.
لم يكن فرساننا في وضع يسمح لهم بمواجهة
هذا التحدي في ذلك الوقت .تبعنا اململوكي،
واستمر في إهانتنا ،بينما كان يركض حولنا.
لقد حاولنا طرده عدة مرات دون جدوى ،إلى
أن تمكن رقيب من قتله برصاصة في رأسه.
وم ــن قــريــة عـلـقــام يـتـمـكــن الـجـيــش الـفــرنـســي
من رؤية األهرامات ،وذلك قبل أن يصلوا إلى
القناطر الخيرية حيث ينقسم النيل إلى فرعني.
معركة األهرامات

وبعد ذلك يتابع الجيش الفرنسي تقدمه على
شكل مجموعات متراصة ،فيصادفون معسكرًا
للجنود املماليك قرب األهرامات .ويقول إن هذا
املعسكر مكون من خيام وأجنحة من جميع
األلوان ،كما هو الحال أيام الحروب الصليبية،
ويضيف أن املآذن العالية ملدينة القاهرة ظهرت
في األفق ،بينما كانت األهرامات على اليمني.
وكأنه يرسم صورة بانورامية يقول روسيلون:
«تحرك وسط هذه الصورة الفخمة للجيشني
وأصبحا جاهزين للمواجهة .من املستحيل
أن ترى شيئًا أجمل وأكثر تنوعًا من فرسان
املماليك .ورغــم أنهم كانوا أعــداء ،فقد أذهلت
أعيننا ألوان أزيائهم الجميلة وراياتهم املتألقة.
وضعت سفن النقل املؤن التي تتكون من القليل
من املاشية واللحوم اململحة ونبيذ بروفانس
والبراندي ،وتم توزيعها بما يكفي لعدة أيام.
كــانــت فــرقــة الـجـنــرال ريـنـيــه ،الـتــي كــانــت على
يميننا ،أول من تعرض للهجوم ،على الرغم من
أن هذه الفرقة كانت مكونة من جنود متمرسني،
ً
إال أنها اضطربت قليال بسبب الفراغ الناتج
عن سقوط عدة فرسان مع خيولهم كانوا قد
أصيبوا برصاص قريب ،واستغل نحو خمسة
وعشرينُ مملوكًا هذا االختراق لدخول امليدان.
ولكنهم قـتـلــوا جـمـيـعــا» .وي ـبــدو أن الـحــظ لم
يحالف املماليك فقد ذهبت قذائف مدفعيتهم
هباء بسبب عدم تثبيتها على منصات ،فهاجم
الجنرال بون معسكر املماليك ،ونجح بالوصول
إلى قرية إمبابة التي كانت تشكل حماية مليسرة
املعسكر .وك ــان دخ ــول إمـبــابــة بمثابة نهاية
للمعركة التي انتصر فيها الفرنسيون ،وحني
حاول املماليك الفرار كان مدخل القرية مليئًا
بجثث الرجال والخيول والجمال التي سقطت
تحت نيران الفرنسيني ،وهو ما شكل حاجزًا
عاليًا .وكانت مذبحة مروعة لم يكن فيها أسرى،
كما يقول روسيلون الذي وصف املشهد بقوله:
«كان مشهدًا رهيبًا .تخيل منظر جثث أكثر من
أربعة آالف رجل ،معظمهم من الفرسان داخل
فناء محاط بسور؛ وكان هؤالء قد أطلقوا النار
بجميع االتجاهات ،وهم يحاولون الفرار .لقد
تم إطالق النار على كل من قفز إلى املــاء ،ولم
يتمكن سوى عدد قليل من الفرسان من عبور
النهر مع خيولهم .كان إبراهيم بك ،الذي نزل
على الضفة اليمنى ،يتفرج بثبات على القتال
الذي كنا نخوضه ضد زميله مراد بك».
بعد هــذه املعركة جــاءت الوفود إلــى املعسكر
الفرنسي لتخبر الجنرال بونابرت بأن القاهرة
استسلمت ،فتوجهت القوارب الفرنسية يوم
 23تموز /يوليو إلى الجانب اآلخر من النيل،
ودخــل الفرنسيون العاصمة املصرية ،بينما
عسكر لواء روسيلون في موقع بركة الفيل.

وصف القاهرة ومهمة في الصعيد

في وصفه ملدينة القاهرة يقول« :القاهرة كبيرة
جدًا ولكنها سيئة البناء .شوارعها الضيقة،
تشبه تـلــك امل ــوج ــودة فــي ال ـشــرق كـلــه ،ليست
معبدة وقذرة .والشعب بائس .منازل املماليك
كبيرة ومليئة بالنساء .رفاهيتهم الرئيسة
تتمثل بامتالكهم خيوال جميلة وأسلحة براقة.
ال يمكنك معرفة عدد سكان القاهرة لعدم وجود
سجل لألحوال املدنية هناك .كان من املفترض،
عندما وصلنا ،أن يكون عددهم حوالي 600
أل ــف ن ـس ـمــة ،م ــن بـيـنـهــم ال ـعــديــد م ــن الـيـهــود
واملسيحيني من جميع الكنائس ،وثمة عدد
قليل من التجار األوروبيني ،ولكن غالبية أهل
القاهرة من املسلمني ..املنازل مغلقة باستمرار
للخارج .والبيوت الفقيرة لها نوع من النوافذ

هي فتحات تهوية .منازل املصريني األغنياء
ال نوافذ لها تطل على الشوارع ،بل تنفتح على
األفنية الداخلية .ولجميع املنازل مشربيات.
توجد مساجد كبيرة جدًا في القاهرة ،تعلوها
عدة أبراج ،تسمى مآذن .عدد املآذن الكبير جدًا
يضفي على املدينة مظهرًا رائعًا للغاية .ليس
هـنــاك مــا هــو أكـثــر غــرابــة مــن سـمــاع املــؤذنــن
الذين من أعلى هــذه املــآذن يعلنون األوقــات،
ويدعون املسلمني املؤمنني للصالة» .صدرت
أوامر الجنرال رامبون بنقل الكتيبة التي يتبع
لـهــا روس ـي ـلــون إل ــى الـصـعـيــد ،وت ـحــدي ـدًا إلــى
قرية الفيل ،التي تبعد عن القاهرة حوالي 70
كيلومترًا ،ويقول إنها قرية كبيرة تقع على
الضفة اليمنى لنهر النيل ،وبيوتها مبنية من

اآلجر الذي يترك ليجف في الشمس .ويبدو أن
اإلمدادات كانت تصل إليهم من القاهرة بانتظام
عن طريق سفن مخصصة لهذه املهمة ،وهي
تـتـكــون مــن لـحــم ال ـجــامــوس ،أو لـحــم الـضــأن،
واألرز ،أو العدس ،والخبز املصنوع من دقيق
القمح ،ولكن دائمًا ممزوجًا بدقيق الذرة عند
تحضيره من قبل السكان .ويقول إن هذا الخبز
كان يصنع في أفران تستخدم روث الجاموس
امل ـج ـفــف .وي ـ ــروي ل ـنــا روس ـي ـل ــون الـكـثـيــر من
مغامراته في هذه املنطقة ،حيث كانت القوة
الفرنسية ضعيفة ومهددة بالقتل ،لوال حماية
الزعماء املحليني .ولكن جاء اليوم الذي ثار فيه
الناس ضد الوجود الفرنسي ونشبت معركة
كبيرة ارتـكــب الفرنسيون فيها مـجــزرة .كما

أحرقوا في طريق عودتهم إلى القاهرة عدة قرى
دمروها على رؤوس ساكنيها ،كما قاموا بذبح
جميع سكان قرية يسميها تيفينيه .ومع ذلك
لم تتوقف الثورة ،وواصل املصريون هجماتهم
على القوات الفرنسية حتى الجيزة.
بعد ذلك ينقل لواء روسيلون إلى قلعة القاهرة
التي يصفها بقوله إنها« :قلعة قديمة ،ويبدو
أنها أقدم من القاهرة نفسها .قام الفرنسيون
ً
بإصالحها قليال ووضعها في حالة دفاع .نرى
في قلعة القاهرة بئرًا واسعة جدًا وعميقة جدًا،
ُيطلق عليه في البلد بئر يوسف .يبلغ عمقها
 300قــدم تقريبًا .تم حفرها في صخرة هشة
بحيث تم إنشاء منحدر حلزوني في الجدران
لشرب الحيوانات األليفة».

افتتحت اللجنة
األولمبية اليابانية
منافسات
أولمبياد
طوكيو ،2020
في حفل جميل
تضمن
ومبسط
ّ
ُ
عدة عروض،
واحد منها
جسد الوضع
ّ
الصحي الصعب
حاليًا الذي
يتمثل بفيروس
«كورونا»،
وعرض خاص
بالثقافة اليابانية
وبناء الحلقات
األولمبية
الخمس من
الخشب ،وكذلك
العرض الرياضي
المعتاد بدخول
ُ
جميع بعثات
رياضيين من أكثر
من  200دولة
مشاركة في
الحدث الرياضي
الكبير.

افتتاح جميل ُمبسط
تضمن حفل االفتتاح عروضًا عن كورونا والثقافة اليابانية والرياضة ()Getty

البورتا يُشيد برغبة
رابطة «الليغا» في حل
أزمة الرواتب

موقف فاران يتعقد
والغموض يحيط بصفقة
انتقاله لمانشستر يونايتد

إيطاليا تسعى لزيادة
العدد المسموح به في
جميع المالعب

أشاد رئيس فريق برشلونة اإلسباني خوان
البورتا بالرغبة التي تظهرها رابطة الدوري
اإلسباني لحل أزمة رواتب النادي «الكتالوني».
وقال البورتا ،في تصريحات صحافية« :تيباس
هو أول املهتمني بوجود نجوم بحجم ممفيس
ديباي في (الليغا) .نسير بشكل جيد في طريق
حل األزمة وتقليل قيمة الرواتب بالشكل الذي
يتوافق مع متطلبات (الليغا) ،ألن ما نسعى لفعله
يصب في مصلحة الجميع».

تعقد موقف املدافع الفرنسي رافاييل فاران مع
ريال مدريد اإلسباني ،وذلك بعد عدم وصول
الفريق ألي اتفاق مع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي الذي يرغب في التعاقد مع الالعب منذ
فترة ،ولكنه في الوقت نفسه يريد الفوز بالصفقة
بأقل قيمة ممكنة وهو ما ترفضه إدارة النادي
«امللكي» بالرغم من صعوبة موقفها ،في ظل تبقي
عام واحد في عقد الالعب واقترابه من الرحيل
مجانًا في الصيف املقبل.

قدمت وزيرة الرياضة اإليطالية فالنتينا فيتزالي
مقترحًا من أجل زيادة العدد املسموح به في
املالعب إلى  ،%75باإلضافة إلى زيادة الطاقة
االستيعابية لألماكن املغلقة إلى  ،%50وذلك في
األماكن التي قلت فيها نسب اإلصابة بفيروس
كورونا بشكل كبير ،والتي تسمى بـ«املناطق
البيضاء» .هذا وتسعى الوزيرة اإليطالية لزيادة
العدد املسموح به قبل أسابيع من انطالق
منافسات الدوري اإليطالي.
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أولمبياد OLYMPIAD 2020

بطل أولمبي

قطع البث األولمبي التلفزيوني شوطًا طويًال منذ أولى التجارب
التلفزيونية في برلين عام  ،1936لكن اليابان في أولمبياد طوكيو،
قررت استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لنقل األحداث
للجماهير الغائبة

الجماهير الغائبة والتكنولوجيا
أبرز حدث باألولمبياد
طوكيو ـ العربي الجديد

غ ــاب ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة عــن
حضور حفل افتتاح دورة األلعاب
األومل ـب ـي ــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـيــابــانـيــة
طوكيو ،نتيجة حالة الطوارئ املفروضة في
أن ـحــاء ال ـبــاد ،بسبب ع ــودة تفشي فـيــروس
ك ــورون ــا م ــرة أخـ ــرى وب ـق ــوة ،بــاإلضــافــة إلــى
فــرض املــزيــد مــن اإلجـ ــراءات الصحية ،للحد
مــن الــوبــاء الـعــاملــي ،وســط رفــض قطاع كبير
م ــن ال ـش ـعــب ال ـيــابــانــي إق ــام ــة دورة األل ـعــاب
األوملبية في بالدهم.
وس ـت ـقــام جـمـيــع م ـنــاف ـســات دورة األل ـعــاب
األوملبية خلف أبواب مغلقة ،لكن الجماهير
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـغ ــائ ـب ــة ،سـتـسـتـخــدم وســائــل
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ،م ــن أج ــل متابعة
ال ـح ــدث ال ـع ــامل ــي ،ال ـ ــذي ال ي ـت ـكــرر إال ك ــل 4
أعــوام ،وفي هذه املــرة تأخر ملدة  5سنوات،
نتيجة التأجيل في الصيف املاضي ،بسبب
الوباء العاملي.
وق ــال ب ــرس يــانـيــس إك ـس ــارخ ــوس ،الــرئـيــس
التنفيذي لشركة «أو بي أس» ،لوكالة فرانس
ّ
«تعهدنا
برس ،بحديثه عن أوملبياد طوكيو:
بعدم تقليل سعة ونوعية تغطيتنا».
ً
وقطع البث األوملبي شوطًا طويال منذ أولى
الـتـجــارب التلفزيونية فــي بــرلــن عــام ،1936
مــع ثــاث كــامـيــرات تلتقط لقطات للجمهور
املوجود على بعد أميال قليلة ،لكن فرق «أو
ب ــي أس» س ـت ـقــوم خ ــال األومل ـب ـي ــاد الـحــالــي
بتصوير نحو  9500ساعة من اللقطات ،أي
 30فــي امل ـئــة أك ـثــر مــن ري ــو  ،2016وسـتـكــون
متاحة للقنوات التلفزيونية فــي كــل أنحاء
العالم بعدما حصلت على حقوق البث .لذا
فــإن ـهــا ت ـعــد امل ـشــاهــديــن بـتـجــربــة ف ــري ــدة من
خالل مختلف االبتكارات التكنولوجية.
ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن ت ـ ـلـ ــك االب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارات ،ي ـس ـت ـش ـهــد
إكسارخوس بتقنية «التتبع ثالثي األبعاد»
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــي ،وه ـ ـ ــو ن ـ ـظـ ــام يـ ـجـ ـم ــع م ـش ــاه ــد

ملتقطة من كاميرات عدة باستخدام الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ل ـل ـت ـم ـكــن مـ ــن رؤي ـ ـ ــة ح ــرك ــات
الرياضيني من مختلف الزوايا.
ثوان قليلة من
ويوضح إكسارخوس أنه «بعد ٍ
سباق  100متر ،يمكنك إعادة تكوين السباق
بــال ـكــامــل ف ــي صـ ــورة ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد وعـلــى
سبيل املثال تحديد ذروة سرعة الرياضيني،

وه ــي طــريـقــة جـيــدة لـيــرى امل ـشــاهــدون خلف
الكواليس تلك العروض الرائعة».
تسجيل ضوضاء الجمهور

للمرة األولى ،سيتم تصوير األلعاب بالكامل
وإتاحتها للقنوات بدقة عرض «4ك» ،وسيكون
ل ـل ـم ـشــاهــديــن ال ـي ــاب ــان ـي ــن ال ــذي ــن يـمـتـلـكــون

تلفزيونًا أكثر تطورًا إمكانية مشاهدة بعض
املنافسات بدقة «8ك» ،وهــي دقــة أعلى بأربع
مرات من الذي تستخدمه قناة «أن أتش كي»
اليابانية» الــرائــدة عامليًا في هــذا املجال منذ
ال ـعــام  .1995ويــوضــح تــاكــايــوكــي ياماشيتا
من مركز األبحاث التكنولوجية التابع لـ«أن
أتش كي» أن «إحدى نقاط القوة في «8ك» هي
أن ـهــا ت ـعــرض تـفــاصـيــل حــركــة األج ـس ــام على
الشاشة بطريقة ال مثيل لها» ،مشيرًا بشكل
خاص إلى الحركة البطيئة عالية الجودة من
خالل كاميرات ّ
طورت مؤخرًا» .لكن مدير قسم
الــريــاضــة فــي «فــرانــس تـيـلـيـفـيــزيــون» ،ل ــوران
إريــك لو الي ،اعتبر أن «السباق ال ينبغي أن
يكون على دقــة ال ـعــرض» ،قبل أن يستحضر
حــداثــة الـقـنــاة الـخــاصــة بـهــذه األل ـع ــاب ،وهــي
منصة الواقع االفتراضي على خليج طوكيو.
وأشار إلى أنه سيتم «إنشاء فقاعة زجاجية
اف ـتــراض ـيــة ،م ــع دي ـك ــور يـظـهــر ف ــي الخلفية
أج ـم ــل امل ـبــانــي ف ــي طــوك ـيــو .س ـي ـكــون هـنــاك
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـم ــل إلحـ ـي ــاء هـ ــذه امل ـن ـص ــة».
وللتعويض عن غياب املشجعني في املالعب،
أنـشــأت «أو بــي أس» تسجيالت صوتية من
ض ــوض ــاء الـجـمــاهـيــر ف ــي األل ـع ــاب الـســابـقــة
لـتـتـكـيــف م ــع ك ــل ري ــاض ــة ،وسـيـتــم بـثـهــا في
أماكن املنافسات ،فيما سيتمكن الرياضيون
أيضًا من تلقي التشجيع وسماع الهتافات
م ــن خـ ــال ش ــاش ــات عـ ــرض مل ـشــاهــد فـيــديــو
(س ـي ـل ـف ــي) م ــرس ـل ــة م ــن ك ــل أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم،
والـتــواصــل عــن طريق الفيديو مــع أحبائهم
بمجرد انتهاء مسابقاتهم.
خدمة السرد القصصي

لن تحضر الجماهير بمدرجات أولمبياد طوكيو ()Getty

أجبرت اإلجــراءات الصحية الصارمة الناقلني
الوطنيني ،الذين توفر لهم «أو بي أس» خدمة
الـبــث ،على إرس ــال عــدد أقــل مــن املــوظـفــن إلى
ال ـيــابــان ،لـيـقــومــوا بـجــزء مــن األع ـمــال التقنية
ً
كاإلنتاج مثال ،من بلدانهم .وبتحسني نظامها
كغالبية الناقلني ،أرسلت «فرانس تيليفيزيون»

باسيل أمل اللبنانيين

تستخدم اليابان تكنولوجيا حديثة بنقل األحداث ()Getty

ستقام جميع منافسات
دورة األلعاب األولمبية
خلف أبواب مغلقة
 180موظفًا إلى طوكيو ،في مقابل  210خالل
أوملـبـيــاد ري ــو  ،2016وه ــو تغيير ب ــات ممكنًا
ب ـف ـضــل اع ـت ـم ــاد «أو ب ــي أس» ع ـلــى تـقـنـيــات

«أي ب ــي» (ب ــروت ــوك ــول اإلن ـت ــرن ــت) و«ك ـ ــاود»
(السحابة) ،ما يتيح معالجة امللفات عن ُبعد.
لكن «من املهم جدًا بالنسبة لنا أن يبقى جزء من
الفريق في املوقع ،ال سيما الجانب التحريري
والتعليق على املنافسات» ،بحسب مــا يقول
لــو الي الــذي لفت إلــى إرس ــال أكثر مــن ثالثني
صـحــافـيــا ون ـحــو أرب ـعــن مـسـتـشــارًا ريــاضـيــا.
ُ
وستجرى مقابالت مع رياضيني فرنسيني في
اليابان ،بحسب لو الي الذي يلفت إلى أنه «من
املهم للمشاهدين الفرنسيني الــوجــود هناك،

ً
بدال من الوجود في باريس باستخدام سكايب
مؤطر بشكل سيئ للرياضيني».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر إك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارخـ ـ ـ ــوس أن
«التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة السرد
القصصي .هــذه إحــدى الـعـبــارات األساسية
لدينا :نحن نحب التكنولوجيا ،ولكن يجب
استخدامها لسرد قصص أفضل الرياضيني
ف ــي ال ـع ــال ــم» .أم ــا الـجـمــاهـيــر الــريــاض ـيــة في
اليابان ،فسيكون بإمكانها متابعة البث عبر
اإلنترنت بشكل سهل للغاية ،بعدما سجلت

ت ـك ـنــولــوج ـيــا جـ ــديـ ــدة طـ ــورهـ ــا م ـه ـنــدســون
يابانيون ،رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا ألسرع
سرعة إنترنت تم تسجيلها على اإلطالق.
وأظ ـه ــر ال ـب ـحــث الـ ــذي أج ـ ــراه خ ـب ــراء املـعـهــد
الــوطـنــي الـيــابــانــي لتكنولوجيا املعلومات
واالت ـص ــاالت ،الــذيــن عملوا على دفــع حــدود
نقل املعلومات عبر اإلنترنت ،سرعة إنترنت
جديدة تبلغ  319تيرابت في الثانية ،ويتم
نقل البيانات عبر كابل ألياف بصرية يزيد
طوله عن  3000كيلومتر.

البنية الرياضية الكبرى
ألولمبياد طوكيو 2020

تمتشق راي باسيل بندقيتها ،تستجمع تركيزها ،وتنظر إلــى حقل
رماية متنبهة ومنتظرة الصحن الطائر لتسقطهّ .
تتزين بألوان العلم
اللبناني واألرزة التي توضع على كل جزء من أدواتها خالل ممارسة
ريــاضــة الــرمــايــة ،ســواء فــي سماعة أذنـهــا أو سترتها الخاصة وحتى
البندقية .تحمل باسيل آمال شعبها املنهك باألزمات ،تأتي إلى طوكيو
بحثًا عن أول ميدالية لـ«وطن النجوم» منذ  41عامًا .استهلكت إمكانات
كبيرة في التحضير واالستعداد وهدفها واحد «إفراح شعب بالدي».
يضع اللبنانيون أملهم في باسيل ،التي ستنافس يومي  28و 29تموز/
يوليو الحالي في مسابقة رماية الحفرة «تراب» ،ويرون بأن األمل كبير
بعدما اكتسبت ابنة الثانية والثالثني الخبرات الكبيرة خالل مشاركاتها
الدولية السابقة ،ال سيما أوملبيادي لندن  2012وريو دي جانيرو .2016
ب ــدأت بــاسـيــل مسيرتها الــريــاضـيــة فــي ســن  ،14بتشجيع وإش ــراف
مــن والــدهــا ج ــاك ،إذ كــانــت تــرافـقــه فــي رح ــات الـصـيــد ،وكــانــت أولــى
مشاركاتها الخارجية فــي دورة األلـعــاب العربية فــي الجزائر .2004
ّ
تكررت مشاركاتها وانتقلت من نجاح إلــى آخــر ،حاصدة العديد من
امليداليات اإلقليمية والقارية والدولية.
رأت باسيل أن ميزانية تحضيراتها ومشاركتها لم تتأمن بالشكل
السهل ،إذ تقاسمت كل من اللجنة األوملبية اللبنانية ووزارة الشباب
والرياضة وبعض الجهات الداعمة والشركات الراعية تأمني الحد األدنى
من املتطلبات.
وال ت ــرى بــاسـيــل أن ثـمــة فـ ــوارق بينها وب ــن غـيــرهــا مــن الــريــاضـيــن
اللبنانيني املشاركني في األلعاب «أريد أن ّ
أعبر عن نفسي من أنا ،وأرى
أن بالدي تحتاج أي انجاز مني أو من باقي زمالئي ،ما أريد أن أقوم به
وأنجزه ألجلي وألجل عائلتي واللبنانيني ،ليس ألي حكومة أو نظام».
ويشارك  6رياضيني في البعثة اللبنانية ،في  5رياضات هي الرماية
عـبــر بــاس ـيــل ،ال ـج ــودو عـبــر نــاصـيــف إل ـي ــاس ،رف ــع األث ـق ــال للسيدات
عبر محاسن فـتــوح ،ألـعــاب الـقــوى عبر نــور الــديــن حــديــد ،والسباحة
إذ سيمثلها مـنــذر كـبــارة وغــابــريـيــا الــدويـهــي .وك ــان حسن بشارة
(املصارعة اليونانية الرومانية) آخر من وضع اسم لبنان في جدول
املـيــدالـيــات بنيله الـبــرونــزيــة فــي دورة موسكو  .1980وكــانــت بــاكــورة
امليداليات األوملبية للبنان في دورة هلسنكي  1952حني أحرز زكريا
شهاب فضية املصارعة اليونانية  -الرومانية لوزن دون  57كغم ،وخليل
طه برونزية املصارعة اليونانية  -الرومانية لوزن دون  73كغم ،ثم شهد
أوملبياد ميونخ  1972تحقيق محمد الطرابلسي فضية رفع األثقال.

حكاية وصورة

طوكيو ــ العربي الجديد

منظر عام لالستاد األولمبي في طوكيو (إفي)

ان ـط ـل ـقــت دورة ط ــوك ـي ــو ل ــأل ـع ــاب األومل ـب ـي ــة
مـتــأخــرة ب ـعــام عــن مــوعــدهــا ،بـسـبــب جائحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا  ،19ل ـك ــن ال ـق ــائ ـم ــون عـلــى
تـنـظـيــم الـبـطــولــة أدوا ال ــواج ـب ــات عـلــى أكـمــل
وجــه فــي تأسيس بنية رياضية كبرى تضم
شبكة كبيرة من املالعب واألجنحة واملنشآت
األخ ـ ــرى الس ـت ـضــافــة أف ـضــل الــريــاض ـيــن في
ال ـعــالــم .كــانــت رح ـلــة مـنـظـمــي دورة األل ـعــاب
األوملـ ـبـ ـي ــة ط ــوك ـي ــو  2020ط ــويـ ـل ــة ،وم ـل ـي ـئــة
بــال ـع ـق ـبــات ،وعـ ــدم ال ـي ـقــن ح ـتــى ح ــول إقــامــة
البطولة بسبب الجائحة التي ضربت الكوكب
بأسره .فمنذ إعالن استضافتها في عام 2013
لدورة  ،2020لم تتوان العاصمة اليابانية في
دورة األلعاب األوملبية الثانية
جهودها لجعل ً
والـثــاثــن مهرجانا ريــاضـ ًـيــا رائـ ًـعــا وليكون
عملها على مستوى أفضل األحداث األوملبية.
وعـلــى الــرغــم مــن غـيــاب الجماهير األجنبية
والصعوبات التي حدثت طوال هذه السنوات
الثماني املاضية ،إال أن طوكيو  2020مستعدة
لتقديم نسخة رياضية رائعة بشبكة تضم 43
مسرحا ريــاضـ ًـيــا ،ب ـ ً
ً
األوملبي
ـدء ا مــن االسـتــاد
ً
املذهل ،وثماني منشآت تم إنشاؤها حديثا،
حـيــث تـقــام مـنــافـســات أل ـعــاب ال ـقــوى وبعض
مباريات مسابقة كرة القدم .وتضم العاصمة
اليابانية عــددا كبيرا مــن املــاعــب واألجنحة
واملنشآت األخــرى التي ستستضيف الحدث،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم  33ري ـ ــاض ـ ــة و 339م ـن ــاف ـس ــة.
ف ـبــاإلضــافــة إل ـ ًـى امل ـن ـشــآت ال ـث ـمــانــي ال ـتــي تم
ب ـنــاؤهــا ح ــدي ــث ــا ،أع ـ ــادت طــوك ـيــو تــأه ـيــل 25
منشأة قائمة وأع ــدت  10أخ ــرى لالستخدام
املؤقت .ويعد امللعب األوملبي «كوكو -ريتسو»
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،رمـ ـ ــز هـ ـ ــذه األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاد .ف ـق ــد ُب ـن ــي

مركز طوكيو لأللعاب المائية من الداخل (إفي)

المباني التي تتكون منها القرية األولمبية (إفي)

عـلــى أس ــاس االس ـت ــاد األومل ـب ــي ال ـقــديــم ال ــذي
استضاف دورة عام  .1964وال يمكن ملقاعده
البالغ عددها  68ألفا أن تستوعب إال عشرة
آالف م ـت ـفــرج ك ـحــد أقـ ـص ــى ،ب ـس ـبــب ال ـلــوائــح
امل ـط ـب ـقــة م ــن ق ـب ــل امل ـن ـظ ـمــن ل ـ ـلـ ــدورة وال ـت ــي
ستسمح فقط بـ  ٪50من السعة الجماهيرية
في جميع األماكن ،طاملا أنها ال تتجاوز الرقم
األقصى البالغ  10آالف متفرج.
ً
واملـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـب ــع األخ ـ ـ ــرى امل ـب ـن ـيــة حــديــثــا
هـ ـ ــي املـ ـ ــركـ ـ ــز امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـض ـيــف
مـنــافـســات ال ـس ـبــاحــة؛ ومـلـعــب أري ــاك ــي ب ــارك
للتنس وملعب أرياكي أرينا للكرة الطائرة؛

متنزه أرياكي سوبرتس حيث ستقام منافسات بعض الرياضات (كيمياسا ماياما/إفي)

وملعب أوي للهوكي على الـعـشــب ،وحديقة
يومينوشيما للرماية؛ وقناة فوريست سي
لـلـتـجــديــف وال ـ ـشـ ــراع .ت ــم ب ـن ــاء هـ ــذه املـبــانــي
السبعة الـجــديــدة فــي منطقة خليج طوكيو،
وهي مساحة تضم معظم املنشآت األوملبية،
حـتــى عـشــريــن ،خــاصــة فــي منطقتي أريــاكــي
وأوديبا ،وفي الجزر االصطناعية في املناطق
املحيطة حيث تقام معظم املنافسات املائية،
باستثناء مسابقات الـشــراع الـتــي ستتم في
مـيـنــاء انــوشـيـمــا الــريــاضــي ،ال ــذي يــوجــد في
مدينة فوخيساوا ،في ضواحي كانجاوا ،على
بعد  50كلم جنوب طوكيو ،وركــوب األمــواج،

فــي شــاطــئ ايـشــونـمـيــا عـلــى بـعــد حــوالــي 80
ً
كيلومترا غرب العاصمة اليابانية.
ومن األماكن األخرى التي يتباهى بها ُ سكان
طــوك ـيــو م ـل ـعــب ي ــوي ــوج ــي ال ــوط ـن ــي ،امل ـج ـهــز
الستضافة كرة اليد؛ ونيبون بودوكان ،الذي
س ـي ـكــون م ـســرحــا مل ـنــاف ـســات الـ ـج ــودو ،وهــي
الرياضة الوطنية اليابانية ،ورياضة الكاراتيه
التي ستشارك ألول مرة في األوملبياد؛ وملعب
أرينا كوكوجيكان ،وهو مكان معتاد للسومو
تم تجهيزه ملسابقات املالكمة ،ومركز أرياكي
ً
ً
للجمباز .وتستحق كرة القدم فصال منفصال
ألن م ـنــاف ـســات ال ــرج ــال وال ـس ـي ــدات ف ــي هــذه

الرياضة تقام فيما يصل إلى سبعة مالعب:
امل ـل ـعــب األومل ـب ــي الـ ــذي سـيـسـتـضـيــف نـهــائــي
السيدات في  6أغسطس/آب ،ومالعب طوكيو
وس ــاب ــورو ،ومـيــاجــي ،وكــاشـيـمــا ،وسايتاما
ويــوكــوهــامــا ،حيث ستقام امل ـبــاراة النهائية
للرجال في  7أغسطس .باإلضافة إلى األماكن
العديدة في طوكيو ،تعد القرية األوملبية من
األمــاكــن الـجــذابــة الــرائـعــة األخ ــرى فــي جميع
ال ـ ــدورات األومل ـب ـي ــة ،وامل ـك ــان املـضـيــف ملعظم
الــريــاضـيــن الـبــالــغ عــددهــم  11أل ــف ريــاضــي
وحيث يريد املنظمون أن يشعر املتسابقون
وكأنهم في املنزل.

شـهــدت م ـب ــاراة فــرنـســا واملـكـسـيــك عــديــد األحـ ــداث امل ـث ـيــرة ،ك ــان أولـهــا
خسارة املنتخب الفرنسي بنتيجة (4ـ ،)1وهي نتيجة أثارت ً انتقادات
كـثـيــرة كـبـيــرة بـمــا أن املنتخب الـفــرنـســي ك ــان فــريـســة سـهـلــة ملنافسه
املكسيكي رغ ــم أن ــه اسـتـعــان بـثــاثــة الع ـبــن أع ـمــارهــم ف ــوق  23عــامــا.
وأصبح منتخب «الديوك» مجبرًا على التدارك في مباريات مجموعته
حـتــى يـتـفــادى ال ـخــروج املـبـكــر مــن املـنــافـســات ،وه ــو ال ــذي ك ــان يطمح
للصعود على منصة التتويج ،ولكن خابت آماله خــال هــذه املباراة،
وقــد تــزايــدت حــدة االنـتـقــادات والضغط مــن قبل اإلع ــام الفرنسي مع
غياب الروح التنافسية .وعرفت املباراة أيضًا بعض اللقطات الطريفة
كان الحكم الرابع طرفًا فيها ،وذلك عندما رفع لوحة التغيير وأغفل عن
تحديد رقمي الالعبني ،ما أثار دهشة أحد الالعبني وهو يشاهد الحكم
يرفع اللوحة وعليها رقم  16بالنسبة إلى الالعب الذي سيغادر ،والرقم
ذاته لالعب الذي ينوي الدخول للملعب .املشهد كان طريفًا ،وخاصة
مــع ردة فعل الــاعــب املكسيكي الــذي كــان ينوي دخــول امل ـيــدان ،ولكن
الحكم أضاع عليه بعض الدقائق الثمينة ،ويبدو أن غياب التركيز ال
يالحق الالعبني فقط ،بل إن الحكام قد يغيب عنهم التركيز أيضا في
بعض املواقف رغم غياب الضغط.
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على هامش الحدث

تقرير
انتقل العديد من نجوم كرة القدم من الدوري اإليطالي لنظيره اإلسباني
وبالعكس ،حيث شهدت المسابقتان تبادل العديد من األسماء الكبيرة،
كالظاهرة رونالدو والنجم زين الدين زيدان ،إضافة النتقال البرتغالي
كريستيانو رونالدو من الريال ليوفنتوس

فياريال يُعلن انتقال األرجنتيني فونيس موري
إلى النصر السعودي
أعلن فريق فياريال اإلسباني ،انتقال املدافع األرجنتيني ،فونيس موري ،إلى صفوف
النصر السعودي ،وذلــك بعد أيــام من تعاقد األول مع الجزائري عيسى ماندي .ولم
يكشف النادي اإلسباني عن تفاصيل الصفقة ،ولكن التقارير األولية تشير إلى أن
الصفقة كلفت خزينة النادي السعودي  2.5مليون يورو .وانتقل موري إلى صفوف
«الغواصات الصفراء» قبل ثالثة مواسم قادمًا من فريق إيفرتون مقابل  9ماليني
يورو ،ولكنه فشل في حجز مكانه األساسي في الخطوط الخلفية للفريق اإلسباني،
خصوصًا مع تألق الالعب باو توريس في السنوات األخيرة .وكان موري سيخوض
آخر موسم له مع الفريق في عقده الذي يمتد ألربعة مواسم ،إال أن الفريق فضل بيعه
وضمان استفادة مادية منه ،بدال من رحيله مجانًا في نهاية عقده ،ليتوصل الطرفان
إلى اتفاق بانتقاله للدوري السعودي .ويفتح رحيل موري الباب لتواجد الالعب الشاب
خورخي كوينكا مع الفريق األول ،حتى وإن كان على مقاعد البدالء ،وذلك بعد إعارته
إلى صفوف أمليريا املوسم املاضي.

انتقاالت بين
الليغا والكالتشيو

محمد السعو

ف ـتــح ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ق ـنــوات
ات ـ ـص ـ ــال م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره اإليـ ـط ــال ــي
ع ـب ــر ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ل ـن ـق ــل م ـج ـمــوعــة
مـ ــن أفـ ـض ــل ال ــاعـ ـب ــن ب ـي ـن ـه ـم ــا ،لـ ـ ــذا كــان ــت
الصفقات التبادلية بني الليغا والكالتشيو
هــي األكـثــر إث ــارة دائـمــا حتى اآلن ،والقائمة
تـضــم أســاطـيــر بـحـجــم م ــارادون ــا ورون ــال ــدو
وزيـ ــدان وكــريـسـتـيــانــو وإي ـتــو وفـيـغــو .ومــن
إسبانيا إلى إيطاليا ،لم تكن فترة األسطورة
األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو أرم ـ ــان ـ ــدو مـ ــارادونـ ــا
مميزة في برشلونة ،إذ عانى من اإلصابات
وال ـخ ــاف ــات م ــع رئ ـي ــس الـ ـن ــادي وكـ ــان بطل
مشاجرة شهيرة في مباراة بلباو أمام أنظار
ملك إسبانيا ،لذا قرر خوض مغامرة غريبة
بــاالنـتـقــال إلــى نــابــولــي ،رغــم أنــه لــم يكن من
أندية القمة في إيطاليا.
وكسب مارادونا الرهان بعدما حول نابولي،
ند شرس ألندية
فريق الجنوب الفقير ،إلى ٍ
الـشـمــال الـغـنــي ،وحــولــه إل ــى بـطــل إليطاليا
ألول مـ ــرة ،ك ـمــا قـ ــاده لـلـقــب ك ــأس ال ـكــؤوس
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وع ـ ــاش م ـع ــه أفـ ـض ــل س ـنــواتــه
بــاملــاعــب لـيـصـبــح أس ـط ــورة حـيــة بــاملــديـنــة
حـتــى يــومـنــا هـ ــذا .م ــن جـهـتــه ،ع ــاش األس ــد
الكاميروني صامويل إيتو فترة ذهبية مع
بــرشـلــونــة ،حـتــى أصـبــح مــن أب ــرز مهاجمي
ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي عـبــر تــاري ـخــه وم ــن أب ــرز
عناصر جيله الــذهـبــي بعد دوره املـحــوري
فــي الـتـتــويــج بـ ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا مرتني
وبالليغا ثالث مــرات ،لكن خالفه مع املدرب
ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال دف ـع ــه ل ـلــرح ـيــل إلـ ــى إنـتــر
ميالنو .وأثـبــت إيتو تحت قـيــادة مورينيو
أن ــه ال ي ــزال مهاجما مــرعـبــا ،ل ــذا ســاهــم في
إن ـجــاز الـثــاثـيــة الـتــاريـخـيــة بـمــوســم -2009
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الفرنسي زيدان انتقل
من يوفنتوس إلى ريال
مدريد بصفقة قياسية
 2010بالفوز بــدوري األبطال وبالكالتشيو
وكأس إيطاليا .وكان من الغريب أن يتخلى
ري ــال مــدريــد عــن الـنـجــم الـهــولـنــدي فيسلي
شنايدر ،الذي لم يحصل على فرصة كافية
في إسبانيا ،لكنه فجر كل قدراته في إيطاليا
مع إنتر بقيادة مورينيو أيضا ،وكان أفضل
الع ــب فــي الـعــالــم ع ــام  2010مــن وجـهــة نظر
كثيرين رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية ،ألنه
حـقــق الـثــاثـيــة مــع فــريـقــه ،كـمــا ق ــاد هولندا
لـنـهــائــي ك ــأس ال ـع ــال ــم .وأراد لــويــس فيغو
تغيير األجــواء بعد أن كان ضلعا مهما في
حقبة «غاالكتيكوس» في ريال مدريد خالل
خمسة مواسم ،ومع بلوغه  32عاما وتحوله
إلى بديل في مبارياته األخيرة في إسبانيا،
قرر فيغو الرحيل إلى إنتر ميالنو في انتقال
م ـجــانــي .وواصـ ــل فـيـغــو حـصــد األل ـق ــاب مع
إنتر ونــال الكالتشيو  4مــرات متتالية ،لكن
أفضل العــب في العالم سابقا قــرر االعتزال
فــي  ،2009عـقــب اتـهــامــه لـلـمــدرب مانشيني
بــإذاللــه ،لكنه عمل مساعدا ملورينيو خالل
موسم الثالثية التاريخية.
ولعب النجم الهولندي كالرنس سيدورف
دورا بـ ــارزا ف ــي تـتــويــج ري ــال م ــدري ــد بلقب
دوري األبـطــال  1998بعد صيام طــويــل ،ثم
بحث عــن تحديات جــديــدة فــي إيطاليا مع
إنـتــر أوال ،دون نـجــاح يــذكــر ،ثــم مــع الغريم
ميالن الذي عاش معه فترة ذهبية .وحصد

سـ ـي ــدورف ل ـقــب ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز م ــرت ــن مع
ميالن ،ليصبح أول العــب يحقق اللقب مع
ثالثة فرق مختلفة بعد أياكس والريال ،كما
ف ــاز بــالـعــديــد مــن األل ـق ــاب املـحـلـيــة ليصبح
أسطورة للروسونيري ،وتولى تدريبه في
وقت الحق .وكانت آخر صفقة انتقال شهيرة
مــن إسبانيا إلــى إيطاليا بطلها أسـطــورة
ريــال مدريد وهدافه التاريخي كريستيانو
رونالدو ،الذي قرر خوض تحديات جديدة
م ــع يــوفـنـتــوس بـعــدمــا ت ــوج بـكــل ش ــيء مع
الريال ،وخاصة الثالثية املتتالية في دوري
األب ـطــال .وكــانــت الصفقة ألغلى العــب فوق
 30عــامــا وزادت قيمتها عـلــى  100مليون
يورو ،واستمرت هيمنة اليوفي املحلية مع
رونالدو ،لكن يبقى الهدف األول من الصفقة
هــو تحقيق لقب التشامبيونز بعد صيام
طــويــل لبطل إيـطــالـيــا .وفــي أب ــرز الصفقات
من إيطاليا إلى إسبانيا ،فيدين ريال مدريد
بالفضل لصفقة ضــم األس ـطــورة الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان مــن يوفنتوس فــي 2001
م ـقــابــل  72م ـل ـيــون ي ـ ــورو ف ــي أغ ـل ــى صفقة
بالعالم آنذاك ،حيث تحول إلى رمز للنادي
امللكي كالعب ومدرب.
وك ـ ــان زيـ ـ ــدان ن ـ ــواة ل ـج ـيــل ال ـغــاالك ـت ـي ـكــوس
ال ـتــاري ـخــي م ــع رون ــال ــدو وف ـي ـغــو وبـيـكـهــام
وراؤول وك ــارل ــوس ،وهــدفــه الـتــاريـخــي في
شـ ـب ــاك لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن م ـن ــح امل ـي ــري ـن ـغ ــي لـقــب
دوري األبـطــال  ،2002وبعدها صنع املجد
كـمــدرب بتحقيق ثالثية أوروب ـيــة متتالية
وغير مسبوقة .وامتلك الظاهرة البرازيلي
رونالدو موهبة ال مثيل لها ،لكن بعد تألقه
مع أيندهوفن وبرشلونة ،ابتلي باإلصابات
الخطيرة مــع إنتر ميالنو ،وغ ــادر إيطاليا
إل ــى إسـبــانـيــا ليصبح مــن أعـظــم مهاجمي
ريـ ــال م ــدري ــد عـبــر تــاري ـخــه .ورب ـم ــا ل ــم يكن

وجه رياضي

ميرتو أوزوني
تنقل النجم ميرتو أوزوني بين كبار األندية في ألبانيا ،حتى لفت أنظار
كشافي فريق فيرينتسفاروشي المجري ،الذي رحل إليه عام 2020
قتيبة خطيب

ب ـ ـ ــات الـ ـنـ ـج ــم األل ـ ـبـ ــانـ ــي مـ ـي ــرت ــو أوزونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مـ ـه ــاج ــم ن ـ ــادي
فيرينتسفاروشي املجري ،محط اهتمام الفرق األوروبية في
سوق االنتقاالت الصيفية ،بعدما استطاع تسجيل  4أهداف
لفريقه في األدوار التمهيدية املؤهلة لتصفيات بطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم .ولد أوزوني في بيرات بالـ 31من شهر
مايو /أيار عام  ،1995لكنه انتقل إلى مدينة زاكينثوس اليونانية

ً
مع أسرته عندما كان طفال ،حيث مكث هناك ملدة ست سنوات
حتى عام  ،2012عاد بعدها إلى مسقط رأسه بيرات .وانضم
الصغير إلى فريق توموري املحلي وبدأ اللعب مع فريق تحت
 17عامًا ،حيث كان أفضل هداف في دوري الدرجة األولى تحت
 17سنة ( ،)13-2012برصيد  14هــدفــا .فــي املــوســم التالي،
سجل  4مــرات فــي أول  4مـبــاريــات ،قبل أن ينضم إلــى فريق
تحت  19عامًا في بطولة كرة القدم في إسبانيا في سبتمبر/
أيلول  ،2013ليساهم بفوز توموري بالبطولة .وكــان أوزونــي
هدافًا برصيد  7أهداف ،ما أدى إلى استدعائه للفريق األول.
وظـهــر املــوهـبــة ألول مــرة بعد احـتــرافــه فــي كــأس ألبانيا ضد
بــوغــراديـتـشــي فــي ال ـ ــ 24مــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ،2013
وسرعان ما أصبح العبًا مهمًا في الفريق األول ،الذي خاض
معه منافسات الدوري املحلي ،واستطاع تسجيل  3أهداف في
 15مباراة خاضها .وفي عام  ،2014انضم املوهبة إلى نادي
أبولونيا األلباني ،وشارك معه في  79مباراة بجميع املسابقات،
وتمكن من تسجيل  29هدفًا ،ما جعله محط أنظار كشافي
فريق التشي ،الذي يلعب في الدوري األلباني املمتاز.
وانتقل ميرتو أوزون ــي إلــى نــادي التشي مقابل  2000يورو
فقط ،لكنه أصبح أحــد األعمدة الرئيسية للفريق ،بعدما لعب
معه في  50مواجهة سجل فيها  13هدفًا بجميع املسابقات،
ما جعله يرحل إلى صفوف نادي لوكوموتيفا األلباني مقابل
 350ألف يورو في عام .2018
وخــال موسمني فقط ،فــرض أوزون ــي نفسه على التشكيلة
األساسية ألكبر نـ ٍـاد في ألبانيا ،واستطاع تسجيل  20هدفًا
في  69مباراة خاضها معه بجميع املسابقات ،لتتلقى اإلدارة
عرضًا كبيرًا من قبل فيرينتسفاروشي املجري.
ودفعت إدارة فيرينتسفاروشي مليونًا وسبعمئة ألف يورو
مقابل الحصول على خدمات املوهبة الشابة في السابع من
أغسطس /آب عام  ،2020وأصبح بعدها أوزوني العبًا رئيسيًا
في فريقه الجديد ،نتيجة املهارة الكبيرة التي يتمتع بها.
أما على املستوى الدولي ،فانضم أوزونــي ملنتخب ألبانيا في
عام  ،2018وخاض معه  10مواجهات سجل فيها هدفًا وحيدًا
خالل املباراة الودية ضد منتخب كوسوفو في عام .2020

بيليه يعتبر مارتا مثاًال يحتذى به لماليين الرياضيين
وص ــف أس ـط ــورة ك ــرة ال ـق ــدم ال ـبــرازي ـلــي بـيـلـيــه الــاع ـبــة م ــارت ــا« ،م ـل ـكــة» ك ــرة الـقــدم
الـبــرازيـلـيــة ،الـتــي تــألـقــت فــي فــوز منتخب الـبــرازيــل األومل ـبــي لـلـسـيــدات عـلــى نظيره
الصيني بخماسية نظيفة في أول ظهور ملنتخب الكناري في أوملبياد طوكيو ،2020
بأنها مثال يحتذى به ملاليني الرياضيني .وهنأ امللك ،في رسالة مليئة بالثناء نشرها
على مواقع التواصل االجتماعي ،مارتا ( 36سنة) على إنجازها الجديد ،وقــد تم
اختيارها أفضل العبة في العالم ست مرات ،وأصبحت بثنائيتها في شباك املنتخب
الصيني أول العبة أو العب في العالم يسجل في خمس نسخ مختلفة من األلعاب
األوملبية ،وقــال بيليه ( 80سنة) في رسالته «كم حلم ألهمته اليوم؟ إنجازك يعني
أكثر بكثير من مجرد رقم قياسي شخصي ،إنه يرمز إلى األمل في عالم أفضل،
تشغل فيه النساء مساحة أكبر بكثير» .وأضاف بطل العالم ثالث مرات أنه بفضل
نجاحاتها ،فإن مارتا «تلهم ماليني الرياضيني في العديد من الرياضات األخرى،
في جميع أنحاء العالم».

إنتاجه كبيرا من األلقاب بعد الفوز بالليغا
ضـمــن ثــاثــة أل ـق ــاب ف ـقــط ،لـكـنــه ت ــرك ذك ــرى
رائعة في مدريد ومهارات وأهدافا ال تنسى،
قبل العودة إليطاليا ،إلى ميالن ،عقب خالف
مع املدرب فابيو كابيللو .ولم يكن روبرتو
كارلوس اسما المعا في إنتر ميالنو ،لكن
انتقاله إلى ريال مدريد في  1996حوله إلى
أفـضــل ظهير أيـســر فــي تــاريــخ اللعبة على
األرج ــح ،وخ ــاض  11موسما فــي العاصمة

اإلس ـب ــان ـي ــة ت ـض ـم ـنــت  4ألـ ـق ــاب ف ــي الـلـيـغــا
وثالثية بدوري األبطال.
املهاجم اإليطالي الشهير كريستيان فييري
قــرر تــرك يوفنتوس فــي  1997لالنتقال إلى
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،ورغـ ــم أن ــه ق ـضــى مــوسـمــا
واحـ ـ ــدا ف ــي الـ ـن ــادي اإلسـ ـب ــان ــي ،إال أنـ ــه تــرك
بصمة هائلة ،وتمتع بغزارة تهديفية مبهرة
بمتوسط هدف كل مباراة تقريبا ،ويظل حتى
اآلن من رموز النادي ،وقد يكون أنجح العب

قطر تواجه السلفادور
بالكأس الذهبية
تترقب الجماهير الرياضية املواجهة املنتظرة
فــي ربــع نهائي بطولة الـكــأس الذهبية على
استاد «ستايت فارم» ،بني منتخب السلفادور
ومنافسه منتخب قطر ،الطامح إلى مواصلة
رحـ ـلـ ـت ــه الـ ـن ــاجـ ـح ــة ،وب ـ ـلـ ــوغ نـ ـص ــف ن ـهــائــي
املـســابـقــة ال ـقــاريــة .ووص ــل منتخب قـطــر إلــى
ربــع نهائي بطولة الـكــأس ،بعدما تربع على
عرش املجموعة الرابعة ،برصيد  7نقاط ،عقب
تحقيق فوزين وتعادل وحيد بثالثة أهــداف
ُ
خف اإلسباني
ملثلها أمام منافسه بنما .ولم ي ِ
فيليكس سانشيز ،املدير الفني ملنتخب قطر،
سعادته بالتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية،
م ـش ـي ـدًا ف ــي ت ـصــري ـحــاتــه ال ـص ـحــاف ـيــة ،بـ ــأداء
ن ـجــوم «األدعـ ـ ــم» ف ــي املــواج ـهــة األخ ـي ــرة ضد
هندوراس بمرحلة املجموعات.
وق ـ ــال ســان ـش ـيــز ،خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي:
«أب ــارك لالعبني املستوى املميز الــذي قدموه
فــي مــواجـهــة كـنــا فـيـهــا ال ـطــرف األف ـضــل منذ
انـطــاقـتـهــا ،ونـجـحـنــا ف ــي حـسـمـهــا بثنائية
رغـ ــم وفـ ـ ــرة الـ ـف ــرص ال ـت ــي ل ــم ت ـت ــرج ــم ل ـســوء
الـحــظ إل ــى أهـ ــداف» ،مـشـيــرا إل ــى أن الالعبني
ت ـع ــام ـل ــوا ب ــاح ـت ــراف ـي ــة ك ـب ـي ــرة ف ــي امل ــواج ـه ــة
املصيرية ،ال سيما فــي ظــل حضور التركيز،

لفت منتخب قطر األنظار بالكأس الذهبية ()Getty

إضافة إلى نجاحهم في املحافظة على نظافة
شباكهم للمباراة الثانية على التوالي ،وهذا
أم ــر إي ـج ــاب ــي يـكـســب ال ـج ـم ـيــع ال ـث ـقــة ويــرفــع
م ــن م ـع ـنــويــات ـهــم .أم ــا ع ــن مــواج ـهــة منتخب
السلفادور في ربع النهائي ،فأجاب سانشيز:
«لـقــد لعبنا ضــدهــم ســابـقــا فــي م ـبــاراة وديــة
خ ـ ــال م ـع ـس ـكــرنــا الـ ـخ ــارج ــي فـ ــي ك ــرواتـ ـي ــا،
وان ـت ـه ــت ت ـلــك امل ــواج ـه ــة ل ـصــال ـح ـنــا ،ولــديـنــا
دراي ــة كــافـيــة بمنافسنا لـكــن األم ــور تختلف
في املباريات الرسمية .وفي كل األحوال ،نحن
جاهزون لخوض التحدي املقبل بكل عزيمة
ومواصلة املشوار بنجاح».
واعتبر سانشيز أن منتخب السلفادور قدم
أداء جـيـدًا خــال مـبــاريــاتــه فــي هــذه البطولة،
حتى في مواجهتهم األخيرة أمام املكسيك ،ما
يجعل االعـتـقــاد قائما بــأن املــواجـهــة ستكون
حماسية للغاية ،واألمــر يستدعي من العبي
املنتخب القطري أن يكونوا في قمة جاهزيتهم
ملواصلة املغامرة .كما اعتبر سانشيز البطولة
أحـســن اخـتـبــار ل ـقــدرات منتخبهم ال ــذي لعب
م ـبــاريــات تـنــافـسـيــة م ــع مـنـتـخـبــات مختلفة،
واحـتــك بالعبني يكتسبون الخبرة املطلوبة،
م ــؤكـ ـدًا رضـ ـ ــاه ع ـل ــى أداء «األدعـ ـ ـ ـ ــم» ف ــي أول
م ـش ــارك ــة تــاري ـخ ـيــة ل ــه ف ــي امل ـســاب ـقــة ،والـ ــذي
يـحــرص على الـتــواجــد فــي أدوار متقدمة من
البطولة .وأبرز مدرب منتخب قطر أنه اعتمد
على نفس خطة اللعب الـتــي ظهر بها خالل
املباريات السابقة ،والتي تقوم على الضغط
على املنافس وانتهاج أسلوب هجومي عوض
االكـتـفــاء بــالــدفــاع ،ومـنــح ه ــذا األم ــر الالعبني
الثقة ليسجلوا العديد من األهــداف في شباك
منافسيهم ،مشيدا باملستوى الرائع الذي ظهر
به الالعب همام األمــن ،حيث قال بخصوص
ذلك« :نحن ال نختار الالعبني حسب أعمارهم...
والــدلـيــل أن هـمــام ق ــدم م ـبــاراة كـبـيــرة ،ونحن
سـعــداء لتواجد العــب مثله معنا بعد موسم
مـمـيــز ظـهــر ب ــه ف ــي الـ ـ ــدوري ،وجـمـيــل ج ــدا أن
يكون لدينا العبون شبان يقدمون اإلضافة».
م ــن جــان ـبــه ،اع ـت ـبــر ح ـســن ال ـه ـي ــدوس ،قــائــد
منتخب قطر ،أن تأهل «األدع ــم» لـلــدور ربع
النهائي للمسابقة كان مستحقا وعن جدارة،
متوجها بالشكر لـكــل زمــائــه عـلــى امل ــردود
الرائع الذي ظهروا به طيلة املواجهة ،وقدموا
ّ
وتصدر املجموعة،
كل ما لديهم من أجل الفوز
مبينا أن منتخب هندوراس لم يكن بالخصم
الهني ،لذلك تم غلق جميع املساحات أمامه،
ونجح األمني وحاتم في تسجيل هدفني كانا
كافيني للتواجد في الدور املقبل.

إيطالي خارج الكالتشيو ،لذا ندم الحقا على
ق ــرار ال ـعــودة ســريـعــا ل ـبــاده ليمثل التسيو
وإنـتــر وم ـيــان .وفــي الــوقــت الـحــالــي ،تقترب
صفقة جــديــدة مــن إع ــادة الع ــب وس ــط فريق
برشلونة ميراليم بيانيتش إلى الكالتشيو،
بـحـســب شـبـكــة «كــالـتـشـيــو م ـيــركــاتــو» .وفقد
البوسني الدولي مكانه األساسي في تشكيلة
برشلونة لصالح كــل مــن الـثــاثــي سيرجيو
بــوس ـك ـي ـتــس ،فــري ـن ـكــي دي ي ــون ــغ وبـ ـي ــدري.

وي ـب ـح ــث ب ـيــان ـي ـتــش ع ــن م ـخ ــرج م ــن جـحـيــم
برشلونة فــي امليركاتو الصيفي ،مــع وجــود
اهتمامات من قبل أندية يوفنتوس ،ميالن،
إنتر ميالنو وبعض األندية اإلنكليزية وعلى
رأس ـه ــا تــوت ـن ـهــام .ويـسـعــى بــرشـلــونــة كــذلــك
للتخلص من بيانيتش بسبب راتبه السنوي
الكبير بعدما أجبر من قبل الدوري اإلسباني
عـلــى إع ــادة هيكلة روات ـبــه مــن أجــل تسجيل
القائد ليونيل ميسي.

رونالدو انضم
ليوفنتوس
من ريال مدريد
(فاليريو بينسينو/
)Getty

رئيس فريق باريس سان جيرمان يتعرض للتجسس
ببرنامج «بيغاسوس»
تعرض رئيس نادي باريس سان جيرمان ،ناصر الخليفي ،للتجسس عبر برنامج
(بيغاسوس) للتجسس عبر الهاتف في عام  2018في خضم النزاع الدبلوماسي بني
قطر والسعودية ،وفقًا ملا ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية .وكشفت الصحيفة أن
أحد هواتف رئيس باريس سان جيرمان ،الــذي يدير أيضًا قناة «بي أن سبورتس»
كان هدفًا للتجسس في ظل نزاع على حقوق بث مباريات كرة القدم مرتبط بالنزاع
الدبلوماسي بني الــدوحــة والــريــاض .وتعتبر صحيفة «لــو موند» ومجموعة وسائل
اإلعالم التي كشفت الفضيحة أنه يقف وراء هذا التجسس جهاز أمن سعودي ،لكنه
لم يخترق هاتف الخليفي ،لذلك ال يمكن معرفة إذا ما كــان الهاتف تضرر بالفعل.
وأض ــاف ــت أي ـضــا أن ه ــوات ــف مــوظـفــن اخ ــري ــن ف ــي ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان و«ب ــي أن
سبورتس» تعرضت أيضًا ملحاولة تجسس.
بطولة مصر :األهلي يسقط في فخ التعادل
سقط فريق األهلي املتوج السبت بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة ،في فخ
التعادل أمــام ضيفه البنك األهلي ( )1 - 1في اللقاء املؤجل بينهما من املرحلة الـ25
لبطولة الدوري املصري في كرة القدم .تقدم األهلي عن طريق محمد مجدي «افشه»
(د )48.وعادل البديل كريم بامبو النتيجة للبنك األهلي (د .)86.وبهذه النتيجة ،أهدر
األهلي نقطتني ثمينتني في محاولة لحاقه بغريمه التقليدي الزمالك املتصدر بـ 61
نقطة ،رافعًا رصيده الى  51نقطة في املركز الثاني لكن مع أربع مباريات مؤجلة في
جعبته .أما البنك األهلي الــذي نجح في فرض التعادل على األهلي للمرة الثانية هذا
املوسم (صفر-صفر ذهابًا) ،فرفع رصيده إلى  26نقطة في املركز الـ.14
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في الثقافة الشعبية ،يخشى الصينيون الرقم  4ويحاولون تجنّب ّ
كل ما يرتبط به قدر المستطاع .فيتحايلون في يومياتهم على
ّ
كل ما يتعلّق به ،انطالقًا من رهاب الموت الذي يسيطر عليهم

بكين ـ علي أبو مريحيل

بخالف اللغات األخرى بمعظمها،
ال تـحـتــوي الـلـغــة الـصـيـنـيــة على
حروف أبجدية حقيقية ،فهي لغة
نغمية تتألف مــن مجموعة رمــوز تحاكي
ّ
م ـعــانــي ال ـك ـل ـمــات ،غ ـيــر أن ش ـكــل ال ــرم ــز ال
يرتبط عادة بمعنى محدد بل يتوقف ذلك
على طريقة لفظه ،األمر الذي ينتج عنه عدد
كبير من الكلمات املتجانسة التي تتوافق
ظــاهــريــا فـ ّـي الـشـكــل وتـتـشــابــه أح ـيــانــا في
النطق ،لكنها تختلف في املعنى والداللة.
مــن األمـثـلــة عـلــى ذل ــك ،االل ـت ـبــاس بــن لفظ
كلمة «مــوت» والرقم « ،»4فهما يتشابهان
ّ
فــي طريقة النطق «س ــي» ،لكن لكل منهما
معنى مختلفًا عن اآلخر .هذا التشابه جعل
الرقم  4نذير شؤم وجالبًا للمآسي واألرواح
ال ـش ــري ــرة ف ــي مـجـتـمــع ي ـعــا ّنــي م ــن ُرهـ ــاب
(فــوب ـيــا) امل ــوت .لــذلــك يـتـجــنــب الصينيون
استخدامه في حياتهم اليومية ،فتكاد ال
ترى أثرًا أو ِذكرًا لهذا الرقم في دولة بحجم
قارة ،يسيطر على سكانها اإليمان املطلق
بالخرافات واألساطير الشعبية.
ّ
ويكفي لالستدالل على ذلــك االط ــاع على
البيانات اآلتية الصادرة عن دوائر رسمية
في الصني .بحسب دائرة الشؤون املدنية،
ّ
ك ــان ع ــام  2014أق ــل األع ـ ــوام ال ـتــي شهدت
ً
فيها الصني إقـبــاال على ال ــزواج منذ أكثر
من َ
عقدين ،وذلك بسبب خوف الشباب من
االرتـبــاط فــي عــام يحمل الــرقــم  .4وباملثل،
ّ
ك ــان ع ــام  2004أق ــل األع ـ ــوام خ ـصــوبــة ،إذ
ش ـه ــد عـ ــدد امل ــوالـ ـي ــد الـ ـج ــدد ت ــراج ـع ــا فــي
ذل ــك ال ـع ــام بـنـسـبــة  25ف ــي امل ــائ ــة مـقــارنــة
باملتوسط السنوي الطبيعي البالغ آنذاك
 12مليون مولود.
كــذلــك أظ ـهــرت بـيــانــات ص ــادرة عــن منصة
ّ
«علي بابا» للتجارة اإللكترونية أن فريق
ري ـ ــال م ــدري ــد ه ــو أك ـث ــر الـ ـف ــرق الــريــاض ـيــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة م ـب ـي ـع ــا لـ ـقـ ـمـ ـص ــان العـ ـبـ ـي ــه فــي
الصني في خالل العقد األخير .وكــان الفتًا
ّ
ف ــي الـتـفــاصـيــل أن قـمـيــص كــابــن الـفــريــق
ّ
سـيــرجـ ّيــو رامـ ــوس أق ــل الـقـمـصــان مبيعًا،
فقط ألنه يحمل الرقم  ،4بالتالي لم تشفع
ل ــاع ــب اإلس ـب ــان ــي ن ـجــوم ـي ـتــه ودوره فــي
تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا
في عام .2014
يوميات يحكمها التطيّر

بمظاهر الحياة اليومية،
ّأما في ما يتعلق
ّ
ّ
ف ـ ــإن الـصـيـنـيــن ي ـت ـجــن ـبــون اق ـت ـن ــاء أرقـ ــام
هــواتــف أو لــوحــاتّ س ـيــارات تحتوي على
الرقم  ،4كذلك يتجنبون املواعدة أو اإلقدام
على ّ
أي مشروع في يوم يحمل هذا الرقم،
مثل اليوم الرابع من الشهر أو الرابع عشر
أو الرابع والعشرين .كذلك تخلو مصاعد
املـبــانــي واملــؤس ـســات وال ــدوائ ــر الحكومية
َ
ستبدل بالحرف «إف» أو
من الرقم  4الذي ُي
الرمز «ب .»3
وت ـل ـجــأ ف ــي ال ـع ــادة ش ــرك ــات ع ـقــاريــة إلــى
تـقــديــم تخفيضات لتحفيز ال ـنــاس على
الـسـكــن فــي الـطـبـقــة الــراب ـعــة ،كــذلــك تعمد
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت إل ــى الـطــريـقــة ذاتـهــا
ّ
تتضمن الرقم
لبيع شرائح الهاتف التي
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رهاب الموت في الصين

باختصار
ّثمة التباس بني لفظ
كلمة «موت» والرقم
« .»4وهذا التشابه جعل
الرقم نذير شؤم وجالبًا
للمآسي واألرواح
الشريرة
■■■
ّ
يتجنب الصينيون
املواعدة أو اإلقدام على
ّأي مشروع في يوم
يحمل هذا الرقم ،مثل
اليوم الرابع من الشهر
أو الرابع عشر أو الرابع
والعشرين
■■■
الخرافات تحتل جزءًا
كبيرًا من الثقافة
َّ
الشعبيني
واملوروث
َّ
الصينينيُ ،
ورهاب الرقم
ّ
 4ظهر مع تفرعات
اللغة الصينية قبل
ثالثة آالف عام

ويصل األمر لدى بعض األشخاص إلى
ّ ،4
تـجــنــب االت ـصــال بــرقــم هــاتــف يـتـكـ ّـرر فيه
ّ
«الرقم املـشــؤوم» ،ألن ذلك مدعاة ملصيبة
ّ
قد تحل باملتصل.
ُ
وت َ ّع ّد أكثر املحاذير طرافة في هذا املوضوع،
تجنب إعطاء املريض الدواء بأربع جرعات.
على سبيل املثال ،لو كان العالج يستدعي
تناول الشخص أربع مالعق من دواء سائل
أو أربع كبسوالت في اليوم الواحد من دواء
ّ
فإن ذلك ُي ّ
قسم على ثالث أو خمس
محدد،
ّ
جرعات لتجنب الرقم ذاته.
وال يقتصر هذا ُ
الرهاب على الشعب ،بل
ينسحب كذلك على املستوى الرسمي في
الدولة .فعندما خسرت الصني محاولتها
اسـتـضــافــة دورة األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة لعام
ّ
 ،2000ت ـكـ ّـهــن ال ـب ـعــض بـ ــأن ال ـس ـبــب وراء
عدم سعيها إلى استضافة أوملبياد 2004
التالية يرجع إلى التشاؤم من هذا العام
َ
في البالد .وبالفعل انتظرت بكني دورتني
قبل أن تستضيف األل ـعــاب األوملـبـيــة في
عام  ،2008إذ ُي َع ّد الرقم  8واحدًا من أرقام
الـحــظ فــي الـثـقــافــة الصينية .وك ــان الفتًا
فــي ذل ــك ال ـعــام إط ــاق فـعــالـيــات البطولة
فــي الثانية الثامنة بعد الساعة الثامنة
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـث ــام ــن.

موروث شعبي

عن هذه الظاهرة ،يقول املتخصص النفسي
يانغ جيه ،في حديث مع «العربي الجديد»،
ّ
إن «الخرافات تحتل جزءًا كبيرًا من الثقافة
َّ
َّ
وامل ــوروث الشعبيني الصينيني» ،موضحًا
ّ
ّ ُ
ـات اللغة
أن «ره ــاب الــرقــم  4ظهر مــع تـفــرعـ ّ
الـصـيـنـيــة ق ـبــل ث ــاث ــة آالف عـ ــام .ل ـكــنــه بــدأ
يـظـهــر فــي املـجـتـمــع مــع انـفـتــاح ال ـصــن في
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وم ــا ت ــا ذلــك
مــن نـهـضــة ش ـهــدت تشييد الـبـنــاء الـطــولــي
وال ـط ـب ـق ــات املـ ـتـ ـع ــددة .ف ـب ــرز آنـ ـ ــذاك ع ــزوف
الناس عن السكن في الطبقة الرابعةّ ،
وثمة
ّ
ّ
مــن عــلــل ذل ــك ب ــأن األم ــر أشـبــه بــالـسـكــن في
ّ
م ـق ـب ــرة» .وي ـل ـفــت ي ــان ــغ ج ـيــه إل ــى أن «ل ــدى
الـشـعــب الـصـيـنــي حـســاسـيــة مـفــرطــة تـجــاه
املـ ــوت .تـخـ ّـيــل وأن ــت ت ـعـ ّـد األرقـ ــام أن تـقــول:
واح ـ ــد ،اثـ ـن ــان ،ث ــاث ــة ،م ـ ـ ــوت ...،ي ـب ــدو األم ــر
قــاسـيــا وصـعـبــا ،لــذلــك ح ـ َ
ـاول ــوا الـبـحــث عن
ً
بدائل .وحــن لم يجدوا سبيال لذلك ،قــرروا
شـطــب ه ــذا الــرقــم مــن سـجــاتـهــم ّوحياتهم
إلى األبد» .يضيف يانغ جيه «بغض النظر
عــن غــرابــة هــذه الـظــاهــرة ،ال يجب أن تؤخذ
كـمــادة للسخرية مــن الثقافة الصينية ،أو
َّ
الثقافيني
كمثل ملـقــارنــة اإلرث واالخ ـتــاف
ّ
ّ
ب ــن الـ ـص ــن والـ ـ ـغ ـ ــرب ،خ ـص ــوص ــا أن ثــمــة

ظواهر مشابهة في املجتمعات الغربية من
قبيل ُره ــاب الــرقــم  ،13وخ ــوف األميركيني
من السفر في يوم  11سبتمبر /أيلول بعد
أحداث َ
برجي التجارة في نيويورك في عام
 .»2001وعن التأثير النفسي لتلك الظاهرة
على املجتمع ،يقول يانغ جيه« :ال ّ
شك ّ في
ّأن ّ
ثمة تأثيرًا كبيرًا ،خصوصًا على املسنني،
أي الـفـئــة األك ـثــر إيـمــانــا بتلك املـعـتـقــدات».
ّ
ويستشهد بدراسة محلية أظهرت أن «12
في املائة من حاالت الوفاة بنوبة قلبية في
ّ
البالد كانت في اليوم الرابع من كل شهر،
ّ
وأن هذه النسبة ارتفعت إلى  14في املائة
في اليوم الرابع من الشهر الرابع (إبريل/
ّ
ّ
نـ ـيـ ـس ــان)» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ال ـض ـغ ــط الـنـفـســي
الناجم عن اإليمان بمثل هذه املعتقدات قد
تكون له ارتدادات مميتة».
وعـ ـل ـ ّـى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار ه ـ ــذا الـ ـ ُـرهـ ــاب
ّ
وتجذره في املجتمع الصيني ،فإن قلة من
ّ
الصينيني يرون أن الرقم  4ليس سوى عدد
مثل األعداد األخرى ،وال يرتبط بالضرورة
بــال ـشــؤم وسـ ــوء ال ـح ــظ ،ب ــل أك ـثــر م ــن ذل ــك،
قد يحمل داللــة على االرتـبــاط واالستمرار
ّ
تشكل ّ
املربع،
والـتــداولّ .فاألضالع األربعة
ً
فضال عن أنه عدد زوجي قابل للقسمة ،ما
يشير إلى العطاء والسخاء.

وأخيرًا
الفضاء «كومباوند» أثرياء العالم
رشا عمران

 «ماذا ستفعل بكل هذه الثروة التي تملكها؟ سـ ــوف أذه ـ ــب ف ــي رح ـل ــة إلـ ــى ال ـف ـض ــاء بـمــركـبـتــيالخاصة.
ف ــي ع ــام  2019كــانــت ثـ ــروة مــديــر وم ــؤس ــس شــركــة
أمـ ــازون الـشـهـيــرة لـلـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ومؤسسها
جـيــف بـيــزوس تبلغ  131مـلـيــار دوالر ،فـقــد نصفها
تقريبا عند طالقه من زوجته ماكنزي ،غير أن عام
 2020الــذي حمل للبشرية املــرض واملــوت والحصار،
كان بمثابة الهبة له ،حيث أصبحت التجارة اإللكترونية
الطريقة األكثر أمانا للتسوق في العالم كله ،وشركة
كشركة أمــازون ،بشهرتها واتساعها وانتشارها في
ّ
بالتسوق،
العالم ،سوف تكون خيارا مناسبا للراغبني
بدءا من مواد التعقيم وأقنعة الوجه ،وصوال إلى األجهزة
الكهربائية املنزلية ،مــرورا بكل ما يمكن أن يحتاجه
املــرء فــي حياته اليومية .هــذا مــا جعل جيف بيزوس
يـ ـع ـ ّـوض خـ ـس ــارة الـ ـط ــاق بــال ـض ـعــف ،ح ـيــث وصـلــت
ثروته ،في األشهر األولــى من عامنا الحالي ،إلــى رقم
ّأهله ليكون أغنى رجل في العالم ،برقم يتجاوز 203.7
مليارات دوالر ،ستجعل من كلفة رحلته إلى الفضاء

تشبه كلفة رحلة يقوم بها أحدنا إلى مدينة بحرية في
هذا الصيف بالغ الحرارة« .سوف أذهب في رحلة إلى
الفضاء» ..هــذا أقصى حلم ألي كائن بشري ،ال حلم
يفوقه في التخيل( ،أن أذهــب في رحلة سياحية وفي
كبسولتي الخاصة) ،بيزوس يمكنه امتالك كل شيء،
من امللعقة إلى الطائرة ،لكنه ّ
تفوق على الجميع ،اشترى
ُ
مركبة فضائية (نيو شيبرد) ،صنعت له خصيصا،
وت ـ ّ
ـدرب بها على طريقة التعامل مــع انـعــدام الجاذبية
في الفضاء .وألنه «بيزنس مان» ،لن يدع فرصة كهذه
تـفــوتــه لـلـكـســب ،أق ــام مـ ــزادا عــاملـيــا ملــرافـقـتــه .شخص
مجهول دفع ما يقارب  28مليون دوالر وفاز باملزاد،
ّ
لكنه لم يتمكن من مرافقته لتضارب في املواعيد.
لشخص من الطبقة املتوسطة في دولة من
يبدو األمر
ٍ
العالم الثالث أشبه بخبر من أخبار املواقع الهزلية ،إذ
كيف يعقل أن يدفع أحدهم  28مليون دوالر ثمن أربع
دقائق في الفضاء وال يذهب ،ليس ألنه مات أو مرض،
بــل لتضارب فــي املــواعـيــد فقط؟ أمــا مــا فعله بيزوس
ذات ــه فـهــو يـقــع فــي بـنــد أغ ــرب مــن الـخـيــال ،ف ــأن تضع
مبلغا خياليا لتقضي أريع دقائق في الفضاء ،ال ّ
تقدم
للبشرية أي فــائــدة ،وال تنفع معها تبريرات املعجبني
بأنها تدعم «سياحة الفضاء» املستقبلية ،التي سوف

تقتصر على أثرياء العالم الرتفاع تكاليفها ،لهو أمر
فيه من الداللة على ما وصلت إليه حال البشرية الكثير.
تسببت الـحــروب وال ـثــورات وال ـكــوارث الطبيعية (منها
كوفيد  )19واالحتباس الحراري ،خالل العقد املاضي،
بتشريد ماليني البشر ،ودخول عمالة األطفال وتجارة
الرقيق في الظواهر املوضوعة تحت بند الخطر ،وفقد
املاليني في العالم وظائفهم ومصادر دخولهم البسيطة
بـسـبــب ال ـح ـصــار ال ــذي فــرضــه كــوفـيــد  .19ويكشف
الخبراء أن البشرية قادمة على مزيد من الكوارث بسبب
االحتباس الحراري ،وأنه يجب تكاتف الجهود الدولية،
وتخصيص ميزانية ملـحــاولــة إنـقــاذ مــا يمكن إنـقــاذه.
ٌ
مهتم بإيجاد حلول قريبة،
وال يبدو أن النظام العاملي

يحاولون اليوم امتالك
الفضاء ،فقد يصلح ألن يكون
«كومباوند» خاصًا بأثرياء العالم

بــل تــزيــد سـيــاســاتــه مــن ه ــول األزمـ ــات تـلــك ونتائجها
املستقبلية املتوقعة .ال يهتم النظام العاملي الذي تحول
كله إلى رأسمالي استهالكي مافياوي بحقوق الكائنات
على كوكب األرض ،ال البشر وال غيرهم من الكائنات
الشريكة ،إذ يريد هذا النظام استثمار طاقات الكوكب
حتى النهاية .هذا ما يفعله دائما تحالف السلطة ورأس
املال :استنفاد كل شروط ّ
تقدم البشر وتحسني عيشهم
وتـحـقـيــق الـحــد األدنـ ــى مــن كــرامــاتـهــم ،واسـتـنـفــاد كل
طاقات كوكب األرض ،حتى ليصبح غير صالح للعيش
لكائناته الحية .يمكن القول إن محاوالت قضاء دقائق
في الفضاء واخـتــراق األثــريــاء الغالف الجوي لألرض
(قام امللياردير البريطاني ريتشارد برانسون برحلة
مشابهة قبل أسابيع بمركبة تملكها شركته) ،ليست
فـقــط ن ــزوة مــن ن ــزوات األثــريــاء الــذيــن ال يـعــرفــون أيــن
ّ
تصب في السعي
سيصرفون أموالهم ،بل هي أيضا
لتجريب الحياة بعيدا عن كوكب األرض ،عندما يتدمر
ّ
املتعسفة التي يمارسها النظام
كليا بفعل السياسات
ال ـعــاملــي امل ــاف ـي ــاوي .ي ــدم ــرون ال ـكــوكــب ويـسـتـنــزفــونــه
بــالـكــامــل ،ويـتــركــونــه مــع كائناته ضحية استغاللهم،
ويحاولون اليوم امتالك الفضاء ،فقد يصلح ألن يكون
«كومباوند» خاصا بأثرياء العالم.
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