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اليمن

تعيش قبائل سودانية على الحدود مع إثيوبيا  )أشرف شاذلي/فرانس برس(

ــة، أمـــس األربـــعـــاء،  ــيــ ــ ــررت املــفــوضــيــة األوروب قــ
تــشــديــد آلــيــتــهــا ملــراقــبــة صــــــادرات الــلــقــاحــات 
املنتَجة في  الجديد،  لفيروس كورونا  املضادة 
االتحاد األوروبي، »لضمان« إمداد الدول السبع 
رئيس  نائب  وأعــلــن  فيه.  األعــضــاء  والعشرين 
املفوضية األوروبية، فالديس دومبروفسكيس 
ـــــه »فــــي حـــن يــســتــمــر االتـــحـــاد 

ّ
)الـــــصـــــورة(، أن

األوروبــي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول 
ــتــي تــنــتــج لــقــاحــاتــهــا الــخــاصــة« حــيــث حملة  ال
على  تعديلن  »أدخــلــنــا  أكــثــر  متقدمة  التطعيم 
اآللية الحالية ملعالجة هذا الخلل«. جاء ذلك في 

الــذي تواجه فيه دول االتحاد األوروبــي  الوقت 
موجة ثالثة من الــوبــاء. وفــي هــذا اإلطــار، قالت 
مــفــوضــة شــــؤون الــصــحــة األوروبــــيــــة، ستيال 
إّن  أمــس،  كيرياكيديس، في مؤتمر صحافي، 
جائحة كورونا تــزداد ســوءًا في دول أوروبية 
بالفيروس  اإلصابات  أعــداد  ارتفاع  كثيرة، مع 
عمومًا، وزيادة أعدادهم في املستشفيات، فيما 
قلت 

ُ
ن االرتــفــاع. وفــي فرنسا،  الوفيات  تواصل 

إلى  الثقافة، روزلــن باشلو )74 عامًا(  وزيــرة 
فيما  بــالــفــيــروس،  إصــابــتــهــا  بــعــد  املستشفى 
تغادر  بــورن  إليزابيت  التوظيف  وزيـــرة  كانت 

وعــاد  مستريحة«.  »أنـــا  وغــــّردت:  املستشفى، 
الفيروس لالنتشار السريع في فرنسا، بينما 
ــدات الــرعــايــة املـــركـــزة فـــي منطقة  ــ امـــتـــأت وحـ
ــاريــــس، وشــــمــــال وجــــنــــوب شـــرقـــي فــرنــســا،  بــ
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  وأعلن  باملرضى. 
ينقل  لم  ه 

ّ
لكن باملرض  نفسه  الــذي أصيب هو 

بــالده ستسّرع من وتيرة  أن  املستشفى،  إلــى 
املــؤهــل  الــســن  ــض 

ّ
وســتــخــف للتطعيم،  حملتها 

لــقــاح كــورونــا مــن 75 إلــى 70  للحصول على 
عـــامـــًا. فـــي أملـــانـــيـــا، ألـــغـــت املــســتــشــارة أنــجــيــال 
التام ملدة  اإلغــالق  أمــس، خطة لفرض  ميركل، 

خمسة أيام في عيد الفصح، بعد يوم واحد من 
اعتمادها. وأثارت الخطة العديد من التساؤالت 
حـــول الــتــفــاصــيــل الــلــوجــســتــيــة، كــمــا تعرضت 
العام قبل  ها لم تخضع للنقاش 

ّ
النتقادات، ألن

إعالنها. وقالت ميركل: »تم إقرار فكرة اإلغالق 
الضرورة  ألّن  بنوايا حسنة،  الفصح  عيد  في 
تحتم علينا وقف املوجة الثالثة من الوباء. لكّن 
الفكرة كانت خطأ. كانت هناك أسباب وجيهة 
لذلك، لكن لم يتسنَّ تطبيقها بشكل كاٍف في 

هذا الوقت القصير«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

تسهيالت لتمرير مبادرة وقف الحرب

الخميس  25 مارس/ آذار 2021 م  12  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2397  السنة السابعة

Thursday 25 March 2021
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االنتخابات اإلسرائيلية: 
تراجع معسكر نتنياهو

»العدالة والتنمية« 
يجدد الثقة بأردوغان

روحاني: لن نفّوت دقيقة 
لرفع العقوبات

23
سياسة

ليبيا: من 
يريد إجهاض 

االنتخابات؟

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

أول  الـــ24، والتي جرت  الكنيست  النهائية النتخابات  الرسمية غير  النتائج  أظهرت 
من أمس الثالثاء، بعد فرز 97 في املائة من األصوات، أمس األربعاء، حصول املعسكر 
الداعم لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو على 59 مقعدًا، بينما املعسكر 
املناوئ له على 56 مقعدًا. وبحسب النتائج املرحلية الصادرة عن لجنة االنتخابات 
املركزية، حصل حزب الليكود على 30 مقعدًا، و»يش عتيد« على 18 مقعدًا، و»شاس« 
على 9 مقاعد، و»يهدوت هتوراة« على 7 مقاعد، و»كاحول لفان« على 8 مقاعد، وحزب 
مقاعد،   6 على  بيتنو«  و»يسرائيل  مقاعد،   7 على  و»يمينا«  مقاعد،   7 على  العمل 
و»تكفا  مقاعد،   6 على  الدينية«  و»الصهيونية  مقاعد،   6 على  املشتركة«  و»القائمة 
حداشا« على 6 مقاعد، و»ميرتس« على 5 مقاعد و»القائمة املوّحدة« على 5 مقاعد 
مع تمكنها من تجاوز نسبة الحسم. وأعلن رئيس القائمة النائب منصور عباس، في 
مقابالت مع القنوات اإلسرائيلية املختلفة، أن القائمة مستعدة للتعاون والتفاوض 
مع املعسكرين بما في ذلك الليكود بقيادة نتنياهو. وجرى فرز أكثر من 3.86 ماليني 
من أصل 4.42 ماليني من أصوات أصحاب حق االقتراع الذين شاركوا باالنتخابات، 

علما أن النسبة العامة للمشاركة باالنتخابات بلغت 67.2 في املائة.

جدد حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في تركيا، أمس األربعاء، ثقته بالرئيس رجب 
املندوبني  فــي تصويت  ذلــك  انتخابه رئيسًا للحزب. وجــاء  ــان، وأعـــاد  أردوغــ طيب 
باملؤتمر العام السابع للحزب الذي جرى بالعاصمة أنقرة. وحصل أردوغــان على 
كامل أصوات املندوبني البالغ عددهم 1428. وقال أردوغان، في كلمة له في املؤتمر، 
إن بالده مصممة على »زيــادة عدد أصدقائها وإنهاء حاالت الخصومة في الفترة 
املقبلة وتحويل منطقتنا لواحة سالم«. وأوضــح: »سنواصل صياغة عالقاتنا مع 
جميع الــدول بدءًا من الواليات املتحدة وحتى روسيا واالتحاد األوروبــي والعالم 
أن »تركيا ال  العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا«. وأضــاف 
التي  الخارجية  امللفات  للشرق«. وبشأن  للغرب وال  أن تدير ظهرها ال  تــرف  تملك 
انخرطت فيها تركيا، أوضح »سنواصل جهودنا حتى تصبح سورية بلدًا يديره 
أبناؤها بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها«، مشيرًا إلى أنه »أحبطنا املكائد 
الوقوف  املتوسط، وسنواصل  البحر  في  وليبيا  بلدنا  إقصاء  بهدف  التي حيكت 
بجانب الشعب الليبي«. داخليًا، لفت الرئيس التركي إلى مسألة تعديل الدستور، 
 إن »الدستور الجديد املرتقب سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر، وليس 

ً
قائال

من صنع االنقالبيني«.
)األناضول(

طهران ــ صابر غل عنبري

أميركا واألطــراف األوروبية  الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس األربعاء،  دعا 
الشريكة في االتفاق النووي إلى العودة إليه، مؤكدًا أن حكومته »لن تفّوت دقيقة 
لرفع العقوبات«، في حني احتجت طهران بشدة على التصريحات األخيرة للمدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. وقال روحاني، في كلمة خالل 
اجتماع للحكومة: »إذا عاد الطرف اآلخر إلى جميع االلتزامات، وكما أكد قائد الثورة 
اإلسالمية )علي خامنئي(، إذا رفعوا العقوبات وتبني لنا ذلك عمليًا، فسنعود إلى 
األول  »هدفنا  الــنــووي  لالتفاق  الطرفني  عــودة   

ّ
أن مؤكدًا  تعهداتنا«،  جميع  تنفيذ 

خالل األشهر األربعة )املتبقية من عمر الحكومة قبل االنتخابات الرئاسية(«.
وكــان وزيــر الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، قد أجــرى أول من أمس الثالثاء، 
مباحثات مع نظرائه األملاني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب، والفرنسي 
جان إيف لودريان، في بروكسل، مؤكدًا استعداد واشنطن للمشاركة في مفاوضات 

مع إيران يستضيفها االتحاد األوروبي.
فيينا،  الدولية في  املنظمات  لدى  الدائم  اإليراني  املندوب  انتقد  آخــر،  على صعيد 
كـــاظـــم غـــريـــب أبــــــادي، بـــشـــدة، غـــروســـي، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه األخـــيـــرة ملجلة 
إيــران بشفافية  النووي، وربط مستقبله برد  »نيوزويك« األميركية، بشأن االتفاق 
على أسئلة الوكالة بشأن »أنشطة نووية غير معلنة«. وقال غريب أبــادي، وفق ما 
أي  أمــام نجاح  الطريق  »تغلق   تصريحات غروسي 

ّ
إن اإليــرانــي،  التلفزيون  أورده 
مبادرات الحقة للمدير العام«.

طالب الحوثيون باإلفراج 
الفوري عن السفن وفتح 

مطار صنعاء

بحث راب مع بلينكن 
وماس ولودريان مبادرات 

سالم لليمن

للحديث تتمة...

اليمن 
تسهيالت لتمرير 

مبادرة وقف الحرب

ضغط روسي لحل أزمة النظـام السوري عبر المعابر

تمسك الحوثيون بشروطهم للموافقة على أي مبادرة تفتح الباب أمام إيجاد حل 
للحرب اليمنية، إذ أكدوا استعدادهم لوقف »كافة األعمال الدفاعية فور توقف 
سماح  مقابل  تنازل  تقديم  رفضهم  على  سريع  رد  في  الحصار«،  ورفع  العدوان 

التحالف، الذي تقوده السعودية، بدخول سفن وقود لميناء الحديدة

عدن ــ العربي الجديد

أعلنت الحكومة اليمنية، بإيعاز من 
التحالف العربي في اليمن، موافقتها 
إلى  الــوقــود  على دخـــول سفن تنقل 
ميناء الحديدة الذي يسيطر الحوثيون عليه، 
بعد أيام من طرح السعودية مبادرتها إلنهاء 
ــتـــي قــوبــلــت بــتــحــفــظــات مـــن قبل  الــــحــــرب، والـ
مع  بالتزامن  الخطوة  جــاءت  كما  الحوثيني. 
مرور 6 سنوات على إطالق التحالف العربي 
مــارس/  25 يــوم  اليمن  فــي  العسكري  تدخله 
الـــحـــزم«  »عـــاصـــفـــة  مــســمــى  تــحــت   2015 آذار 
ملساندة الشرعية في اليمن بمواجهة انقالب 
الحوثيني. إال أن االختراق األحــدث من ميناء 
الـــحـــديـــدة لـــم يـــدفـــع بــجــمــاعــة »أنــــصــــار الــلــه« 
)الــحــوثــيــني( إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن مــواقــفــهــا من 
املــبــادرة الــســعــوديــة، إذ رفــضــت ربــط السماح 
بــــدخــــول الـــســـفـــن »بــــــأي شــــــروط عــســكــريــة أو 
لوقف  التامة  »الــجــهــوزيــة  مــؤكــدة  سياسية«، 
كــافــة األعــمــال الــدفــاعــيــة فـــور تــوقــف الــعــدوان 
عن  بريطانيا  كشفت  فيما  الــحــصــار«،  ورفـــع 
مبادرات  وفرنسا  وأملانيا  أميركا  مع  بحثها 

سالم من أجل اليمن.
ومــن املــرجــح أن إدخـــال السفن جــاء بضغوط 
دولية على التحالف من أجل تفويت الفرصة 
القبول  ترفض  التي  الحوثيني،  جماعة  على 
بــاملــبــادرة الــســعــوديــة األخـــيـــرة، وتــضــع عــددًا 
ــع الــحــظــر عـــن مــيــنــاء  مـــن الـــشـــروط بــيــنــهــا رفــ
الـــحـــديـــدة. وربـــطـــت املــــبــــادرة الــســعــوديــة رفــع 
الــحــديــدة، بــضــرورة توريد  الحظر عــن ميناء 
رســـــوم دخـــــول الــســفــن الــنــفــطــيــة إلــــى حــســاب 
املــركــزي  الــبــنــك  مــشــتــرك يخضع إلدارة  بنكي 
في عدن، ويتم تسخير املبالغ املوردة إليه في 
صرف مرتبات موظفي الدولة وفقًا لكشوفات 
الــحــوثــي واجــتــيــاح  ــقـــالب  االنـ قــبــل  2014، أي 

صنعاء. وتضاربت التقارير حول عدد السفن 
فــي ميناء  بــالــرســو  التحالف  لها  الــتــي سمح 
الحديدة. وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمـــس األربــعــاء،  شــريــف، لـــ
املشتقات  السماح بدخول 5 سفن من  تم  إنــه 
النفطية إلى ميناء الحديدة، كجانب إنساني، 
وباقي  صنعاء  العاصمة  احتياجات  لتلبية 
والتي  الــحــوثــيــني،  لنفوذ  الخاضعة  املــنــاطــق 
تعاني من أزمة حادة في الوقود. في املقابل، 
»رويــتــرز«،  لوكالة  مــصــدران مطلعان،  تحدث 
ــود بــالــرســو في  ــع ســفــن وقــ عـــن الــســمــاح ألربــ
ميناء الحديدة.  وقــال املصدران إن التحالف 
سمح بالرسو لسفينتني تحمالن ما مجموعه 
الــغــاز، وسفينة تحمل  45 ألـــف طــن مــن زيـــت 
5000 طـــن مـــن غـــاز الــبــتــرول املـــســـال، ونــاقــلــة 
الوقود.  زيــت  رابعة حمولتها 22700 طن من 
وال ُيعرف ما إذا كانت هــذه هي الكمية التي 
ُســيــســمــح لــهــا بــالــدخــول إلـــى رصــيــف ميناء 
ــدة مــــن إجــــمــــالــــي 14 ســـفـــيـــنـــة، يــقــول  ــديــ ــحــ الــ
الحوثيون إن التحالف يحتجزها منذ أشهر 
أم ال، لكن مصادر حكومية قالت إنها ستكون 
التنفيذي لشركة  املدير  األولــى. ونفى  الدفعة 
النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيني، 
عمار األضرعي، في تصريح لقناة »الجزيرة«، 
وصــــول أي سفينة إلـــى املــرفــا حــتــى ســاعــات 
بــعــد ظــهــر أمـــس، مــوضــحــًا أن »جــمــيــع السفن 

محتجزة في جازان« في السعودية. 
وكــــانــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني ضـــغـــطـــت، طــيــلــة 
األيــــــام املـــاضـــيـــة، مــطــالــبــة بــاســتــبــعــاد دخـــول 
اإلمـــــــدادات مـــن املـــبـــادرة الــســعــوديــة األخـــيـــرة، 
الــتــي ركـــزت بشكل أســاســي عــلــى رفـــع الحظر 
ثم  الحديدة  عن مطار صنعاء جزئيًا وميناء 
الدخول في وقف شامل إلطالق نار. واعتبرت 
تــنــازالت.  لــم تحتِو على  املــبــادرة  أن  الجماعة 
وقـــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــحــوثــيــني وكــبــيــر 

تغريدة  فــي  الــســالم،  عبد  محمد  مفاوضيهم 
ــاء، إن »وصــــول  ــ ــعـ ــ ــتـــر« أمــــس األربـ عــلــى »تـــويـ
والطبية  الغذائية  واملـــواد  النفطية  املشتقات 
واملواد األساسية استحقاق إنساني وقانوني 
بــأي  بــه  بــاملــقــايــضــة  نقبل  ال  اليمني  لشعبنا 
شــــــروط عــســكــريــة أو ســـيـــاســـيـــة«. واعـــتـــبـــرت 
لــلــحــوثــيــني، في  الــتــابــعــة  الــخــارجــيــة«  »وزارة 
السالم  أن »طريق  بيان نشرته وكالة »سبأ«، 
ــة، وأن  ــ ــحــ ــ ومـــقـــتـــضـــيـــاتـــه ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه واضــ

عماد كركص

ــًا فــــي الـــشـــمـــال  ــيـ ــيـــدانـ يـــســـتـــمـــّر الـــتـــصـــعـــيـــد مـ
ــــوري، بـــالـــتـــزامـــن مــــع طـــلـــب روســــيــــا مــن  ــــسـ الـ
تــركــيــا بــــضــــرورة فــتــح مــعــابــر إنــســانــيــة في 
إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، شـــمـــالـــي غـــــرب ســـوريـــة. 
الــذي لجأت  وهو ما يفّسر خلفية التصعيد 
ــام، باستهداف  إلــيــه روســيــا والــنــظــام قبل أيـ
مــســتــشــفــى غــربــي حــلــب، ومــســتــودع يــحــوي 
معبر  من  بالقرب  أممية  إنسانية  مساعدات 
باب الهوى الحدودي مع تركيا. واملعبر هو 
ــال املــســاعــدات  نقطة الــعــبــور الــوحــيــدة إلدخــ
أن عطلت  بعد  لــلــبــالد،  )األمــمــيــة(  اإلنسانية 
روســيــا فــي مجلس األمـــن دخـــول املساعدات 
عــبــر بـــاب الــســالمــة شــمــالــي حــلــب، منتصف 

العام املاضي.
مــن  أول  الــــروســــيــــة،  الــــدفــــاع  وزارة  وقــــدمــــت 
أمـــس الــثــالثــاء، مــقــتــرحــًا إلـــى تــركــيــا، إلعـــادة 
فــتــح ثـــالثـــة مـــمـــرات ضــمــن مــنــطــقــة »خــفــض 
ــا حـــولـــهـــا(،  ــ ــــب ومـ ــ الــتــصــعــيــد الــــرابــــعــــة« )إدلـ

تجاهل  محاولة  فــي  تكمن  الحقيقية  اإلعــاقــة 
الطبيعية،  وحــقــوقــه  اليمني  الــشــعــب  مــعــانــاة 
السفن  الحصار وحجز  مع جريمة  والتعامل 
وإغــــالق املــطــار كــمــا لــو كــانــت وســائــل ضغط 
مــشــروعــة، وتــحــويــل املــعــانــاة اإلنــســانــيــة إلــى 
مادة للتفاوض واملساومة، وربط استحقاقات 
الحرب  بملفات  واإلنسانية  املعيشية  الشعب 
ــر  ــخــــالف الـــســـيـــاســـي«. وذكــ الـــعـــســـكـــريـــة أو الــ
الــســالم ال يحتمل أي شكل  أن »وضـــع  البيان 
من أشكال القفز على معاناة وحقوق الشعب 
الــيــمــنــي، ســـــواء اإلنـــســـانـــيـــة أو الــســيــاســيــة«. 
وجددت »وزارة الخارجية« املطالبة »باإلفراج 
الفوري عن السفن وفتح مطار صنعاء كحقوق 
طبيعية للشعب، وعدم ربط هذه الحقوق بأية 
مــلــفــات أخــــرى«. وبــالــتــزامــن، اتــهــم الحوثيون 
غــارات   9 بشن  »التجسسي«  التحالف  طيران 

على محافظة الحديدة.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الــتــعــنــت الــحــوثــي مـــع مــواقــف 
إيــرانــيــة تــتــجــاهــل املـــبـــادرة الــســعــوديــة. وفــي 
ــة الــيــمــنــي  ــيــ ــاق أبــــــــدى وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــيــ الــــســ
أحمد عــوض بــن مــبــارك، خــالل لقائه السفير 
الـــروســـي لـــدى الــيــمــن فــالديــمــيــر ديــدوشــكــني، 
أمـــس األربـــعـــاء، مــخــاوفــه مــن تــأثــيــر »املــواقــف 
ووصــف  الحوثيني.  على  السلبية«  اإليــرانــيــة 

بــاإلضــافــة ملــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي شمالي 
ــاع  شـــرق حــلــب، وذلــــك »عــقــب تـــدهـــور األوضــ
اإلنسانية هناك«. وذكر مدير مركز املصالحة 
الــــروســــي بـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــجـــويـــة غــربــي 
سورية، التابع لوزارة الدفاع الروسية، نائب 
»وّجه  إنه  كاربوف،  ألكسندر  البحري  اللواء 
مقترحًا للجانب التركي على خلفية صعوبة 
األوضــاع اإلنسانية في األراضــي الخاضعة 
الجمهورية  داخــل  التركية  الــقــوات  لسيطرة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، الســتــئــنــاف عــمــل مــمــّري 
ســراقــب شرقي إدلـــب، ومــيــزنــاز غربي حلب، 
الــرابــعــة، وممر  التصعيد  فــي منطقة خفض 
أبو الزندين املتاخم ملدينة الباب في منطقة 
)درع الـــفـــرات( شــرقــي حــلــب«. ونــقــلــت وكــالــة 
»إيتار تاس« الروسية عنه قوله إن االقتراح 
الــشــاحــنــات  إيـــصـــال  يــشــمــل إطــــالق عمليتي 
ــــروج الــنــازحــني عــبــر املــمــرات  اإلنــســانــيــة وخـ
الثالثة اعتبارًا من اليوم الخميس. مع العلم 
أن موسكو حاولت فتح املعابر املذكورة في 
ــل الــســمــاح  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي مـــن أجــ
إدلــب بالعبور باتجاه مناطق  للمدنيني في 
ســيــطــرة الــنــظــام، لــكــن املــدنــيــني رفــضــوا هــذا 
الــتــوجــه، مــا دفـــع الــــروس إلـــى إغـــالق املعابر 

مجددًا.
ويسعى الــروس ملواجهة األزمــة االقتصادية 
التي يعاني منها النظام من خالل استجرار 
املساعدات إلى مناطقه عبر مناطق املعارضة 
الـــســـوريـــة، بـــاإلضـــافـــة لــفــتــح املـــعـــابـــر، بــهــدف 
اســتــئــنــاف الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة بـــني مــنــاطــق 
الروس  املعارضة والنظام. ويحاول  سيطرة 
الصعبة نحو  العملة  مــن دخـــول  االســتــفــادة 
مناطق سيطرة النظام للمساهمة بحل جزء 
كبير مــن األزمــــة املــالــيــة هــنــاك، تــحــديــدًا بعد 
تــعــاظــم حــــدة الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، ال سيما 
األمــيــركــيــة مــنــهــا بــمــوجــب »قـــانـــون قــيــصــر«. 
ويخشى الروس عدم قدرة النظام على تجاوز 

ــدى جــمــاعــة  ــي لــ ــرانــ تــصــريــحــات الــســفــيــر اإليــ
الــحــوثــيــني، حــســن إيــرلــو بــخــصــوص املــبــادرة 
عن  وصـــادرة  »استفزازية«،  بأنها  السعودية 
اإليــرانــي. واعتبر  الثوري  الحرس  ضابط في 
أن املبادرة السعودية األخيرة » تشكل فرصة 
الــســالم  إلحـــالل  استغاللها  ينبغي  ســانــحــة« 
في اليمن، وتحقيق املصالحة الوطنية. وكان 
الثالثاء، مبادرة  إيرلو، وصــف، أول من أمس 
الــســعــوديــة بــأنــهــا »مـــشـــروع حـــــرب«، رغـــم أن 
بــيــان خــارجــيــة بــــالده تــجــنــب اإلشـــــارة إليها 
بشكل تــام. وكــان وزيــر الخارجية البريطاني 
دومينيك راب أعلن، أمس األول، أنه بحث مع 
واألملــانــي  بلينكن،  أنتوني  األميركي  نظرائه 
لــودريــان،  هايكو مــاس والفرنسي جــان إيــف 
ــبــــادرات ســــالم مـــن أجــــل الــيــمــن. وكـــتـــب، في  مــ
تغريدة مستخدمًا صــور أعــالم الـــدول األربــع 
بــداًل من ذكر أسمائها، »من الضغط من أجل 
السالم في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح 
قوة نووية، تقف بريطانيا والواليات املتحدة 

وفرنسا وأملانيا معًا كقوة للخير«.
وكـــان األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، أنطونيو 
ــد رحـــــب فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن  ــيـــريـــس، قــ غـــوتـ
مـــســـاء الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، بــجــمــيــع الــخــطــوات 
للنزاع،   

ّ
حــل مــن  الطرفني  تقريب  إلــى  الهادفة 

هــذه األزمـــة، ما قد يتسبب بفلتان أمني في 
ُيمكن  بالتالي  لسيطرته.  الخاضعة  املناطق 
إدراج القصف الذي تعرضت له مدينة أريحا 
ومحيطها، جنوبي غرب إدلب، بالتزامن مع 
قصف املعبر واملستشفى، في سياق الضغط 
الــــــروســــــي. وكــــــــان مـــطـــمـــح الـــــــــروس ومــعــهــم 
الــنــظــام الــوصــول إلـــى طــريــق حــلــب الــالذقــيــة 
الدولي »أم 4« من خالل العمليات العسكرية 
الــســابــقــة، بــيــد أن تــدخــل تــركــيــا إلــــى جــانــب 
حال  العمليات  فــي  مباشر  بشكل  املعارضة 
دون ذلــك. وحــاول الــروس واألتـــراك التوصل 
 مسألة 

ّ
إلــى صيغة مــا، فاشترطت أنقرة حــل

السيطرة على طريق حلب دمشق الدولي »أم 
5«، والــذي سيطر عليه النظام والـــروس في 

املعارك األخيرة.
ومن املرجح أن يكون التصعيد الروسي في 
محيط معبر باب الهوى، واستهداف النظام 
بــالــصــواريــخ ملستشفى فــي ريــف حــلــب، قبل 
ــراقـــات لــتــكــريــر املــحــروقــات  ــام، وقــصــف حـ أيـــ
والباب شرقي  في محيط مدينتي جرابلس 
ــيـــرة، بــمــثــابــة ضــغــط  ــرة قـــصـ ــتـ ــلـــب، قـــبـــل فـ حـ
ــل املـــوافـــقـــة على  ــــي عــلــى تــركــيــا مـــن أجــ روسـ
روسية  مقاتالت  وكانت  املعابر.  فتح  إعــادة 
الهوى قرب  قد استهدفت منطقة معبر باب 
الــــحــــدود مـــع تـــركـــيـــا، مــمــا أســـفـــر عـــن انــــدالع 
حــريــق فـــي مــحــطــة نــقــل الــشــاحــنــات الــتــابــعــة 
للمعبر. كما أطلق النظام صاروخًا بالستيًا 
سقط في جبل قــاح بريف إدلــب، من دون أن 
ــر الــدفــاع  ــف ضــحــايــا مــن املــدنــيــني. وذكــ

ّ
يــخــل

 
ً
معمال استهدف  الروسي  القصف  أن  املدني 
لإلسمنت وموقفًا لشاحنات في منطقة باب 
الشمالي، مما  الحدودية بريف إدلب  الهوى 

أدى ملقتل مدني.
ودانت الخارجية األميركية القصف معتبرة 
ــحـــدودي  ــهـــوى ال يـــــزال املــعــبــر الـ أن »بـــــاب الـ
اإلنــســانــي الــوحــيــد املـــرخـــص مـــن قــبــل األمـــم 

تــمــاشــيــًا مـــع الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا مبعوثه 
إلــى وقف  للتوّصل  غريفيث  مــارتــن  الــخــاص 
شــامــل إلطـــالق الــنــار فــي جميع أنــحــاء اليمن 
وإعـــــادة فــتــح مــطــار صــنــعــاء ودخــــول منتظم 
لـــلـــوقـــود وغـــيـــره مـــن الــســلــع إلــــى الــيــمــن عبر 
ميناء الحديدة واالنتقال إلى عملية سياسية 
إلــى تسوية شاملة  للوصول  للجميع  شاملة 

من طريق التفاوض إلنهاء النزاع. 
فــي محافظة  املــعــارك  تــواصــلــت  على األرض 
ــــري يـــمـــنـــي،  ــكـ ــ ــــسـ ــدر عـ ــ ــــصــ مـــــــــــــأرب. وقـــــــــــال مــ
لــوكــالــة »ســبــأ«، إن »17 عنصرًا مــن مليشيا 
لقوا  إيــران،  املدعومة من  االنقالبية  الحوثي 
ــــرون، بــنــيــران عناصر  مــصــرعــهــم، وجـــرح آخـ
الــجــيــش الـــوطـــنـــي واملـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 
كما  مــــأرب«.  غـــرب محافظة  الــكــســارة  جبهة 
مخيمات  إلدارة  التنفيذية  »الــوحــدة  أعلنت 
الـــنـــازحـــني« فـــي مــحــافــظــة مــــــأرب، فـــي بــيــان 
أن  للحكومة،  التابعة  »ســبــأ«  وكــالــة  نشرته 
»قـــصـــف مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الـــــذي اســتــهــدف 
تسبب  املــاضــي،  األحــد  باملحافظة  املخيمات 
ــابـــة خــمــس نـــســـاء وتـــضـــرر وتــدمــيــر  فـــي إصـ
مساكن وممتلكات عدد من النازحني«. وفي 
األربعاء،  أمــس  اليمني،  الجيش  أعلن  حجة، 

إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيني. 

املتحدة في سورية، وال يــزال الطريق األكثر 
اإلنسانية  املساعدة  لتقديم  وفعالية  كــفــاءة 
ــقـــرب مــــن 2.4 مــلــيــون  املـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة ملــــا يـ

سوري كل شهر«.
وكانت املباحثات الروسية التركية القطرية، 
التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة حول 
سورية على مستوى وزراء خارجية البلدان 
الــحــالــي، تضمنت  الــشــهــر  الــثــالثــة منتصف 
عرضًا روسيًا مرتبط بآلية إدخال املساعدات 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري عبر 
مناطق سيطرة املعارضة. ووفقًا للمعطيات 
الــتــي تــوفــرت عــن أجـــواء الــلــقــاء، فــإن املقترح 
الــروســي قــوبــل بــشــروط تشمل بـــوادر حسن 
نــيــة يــقــدمــهــا الــنــظــام مــثــل إطــــالق معتقلني، 

 عن اشتراط إيجاد آلية تضمن إدخال 
ً
فضال

املساعدات إلى مناطق النظام من دون أن تمر 
عــبــره، لضمان عــدم استغاللها مــن قبله من 
جهة وتوزيعها على املدنيني من جهة أخرى. 
بــالــتــالــي فـــإن الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة األخــيــرة 
أظـــهـــرت رغـــبـــة روســـيـــة فـــي تــوجــيــه رســائــل 
عـــدة، متعلقة بــإزالــة »الـــشـــروط« املــوضــوعــة 
بشأن إدخال املساعدات إلى مناطق سيطرة 
النظام، وإال فإن جميع املساعدات اإلنسانية 

قد تصبح مهددة.
ــيــــاق، اعـــتـــبـــر مــــســــؤول الـــعـــالقـــات  وفـــــي الــــســ
واإلعـــــالم فـــي مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى الـــحـــدودي، 
ــازن عــلــوش، أن االســتــهــداف األخــيــر طــاول  مـ
يتبع ملنظمة »شفق«  للمساعدات  مستودعًا 

الــفــاعــلــة فـــي الـــشـــأن اإلنــســانــي واإلغـــاثـــة في 
»العربي  إدلب ومحيطها. وأشار في حديٍث لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن املــســتــودع وشــاحــنــات في 
ــار  مــحــيــطــه تـــضـــررت نــتــيــجــة الــقــصــف. وأشــ
عــلــوش إلـــى أن الــقــصــف كـــان قــريــبــًا جـــدًا من 
املعبر، وطــاول طريقًا تعبره شاحنات  حــرم 

املساعدات يوميًا.
أمـــا الــرســالــة الــثــانــيــة، فــتــبــدو مــبــاشــرة أكثر 
ــرة، ال ســيــمــا مـــن خــــالل قصف  ــقــ بـــاتـــجـــاه أنــ
مــســتــشــفــى األتـــــــــارب بـــريـــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، 
الــــذي يــبــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات عــن منطقة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة املـــشـــمـــولـــة بـــاتـــفـــاق 
وقـــف إطــــالق الـــنـــار، املــوقــع فــي مــــارس/ آذار 
ــــروس  ــان الــنــظــام والـ ــ مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وكـ
على  للسيطرة  يلمحون  اإليــرانــيــون  ومعهم 
الطريق املؤدي إلى معبر باب الهوى انطالقًا 
ــــارب بــريــف حــلــب الــغــربــي. مــع العلم  مــن األتـ
املسافة الفاصلة بني قوات النظام وحلفائها 
مــن مــلــيــشــيــات مــدعــومــة مــن روســيــا وإيــــران 

واملعبر، نحو 20 كيلومترًا.
ــبــدي أنقرة 

ُ
وأمـــام ذلــك، مــن غير املــرّجــح أن ت

لــيــونــة مـــع الــتــصــعــيــد الـــروســـي، فــاســتــدعــت 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــســاء االثــنــني املــاضــي، 
ــا، ألــيــكــســي  ــيــ الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لــــــدى تــــركــ
األخيرة  الهجمات  مسألة  ملناقشة  يرخوف، 
ــلـــق أنــــقــــرة إزاء  ــتـــه عــــن قـ ــغـ ــلـ فــــي إدلــــــــب. وأبـ
إدلــب،  منطقة  لها  تعرضت  الــتــي  الهجمات 
حسبما نقلت وكالة »األناضول« عن مصادر 
أن أشــارت وزارة  دبلوماسية تركية. وسبق 
الدفاع التركية، يوم األحد املاضي، إلى أنها 
أبــلــغــت الــجــانــب الـــروســـي بــوقــف الــهــجــمــات 
عــلــى الـــفـــور فـــي مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــد 
الرابعة«، عقب استهداف منطقة باب الهوى، 
ودفـــعـــت قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة املــنــتــشــرة في 
ــة اســتــعــداداتــهــا  منطقة إدلـــب إلـــى رفـــع درجـ

ومتابعة التطورات.

الحوثيون يرفضون المقايضة 
بعد السماح بدخول سفن 

نفطية إلى الحديدة... وبن مبارك 
يدعو الغتنام الفرصة

يشترط الحوثيون رفع الحظر عن ميناء الحديدة )فرانس برس(

قصف الروس مستودعًا وشاحنات مساعدات في محيط معبر باب الهوى )فرانس برس(

أسامة علي

من يدقق في مسار العملية السياسية 
في ليبيا التي أنتجت سلطة موحدة 

في البالد، يتبدَّ لديه نجاح أممي 
في عهد والية املبعوثة السابقة، 

ستيفاني وليامز، لم يتحقق لغيرها 
من املبعوثني السابقني. لكن مع مرور 

الوقت بدأت تتضح في تفاصيل 
املسار، ثغرات قاتلة، قد تنتج تداعيات 
وخيمة على حالة االستقرار النسبية 

التي وصلت إليها ليبيا، قد تؤدي 
إلى انتكاسة في املكتسبات املتراكمة 

حتى اآلن.
وتبدو ثغرة الترتيبات الدستورية 

لصياغة قاعدة دستورية لالنتخابات 
وكلت 

ُ
املقبلة نهاية العام الحالي، التي أ

مهامها للجنة قانونية تقاسم ملتقى 
الحوار السياسي ومجلسي النواب 

والدولة عضويتها، األكثر خطرًا على 
مسار الحل الليبي. فاالستحقاق 

االنتخابي رئيسي، بل على أساسه 
بت بنود خريطة الطريق التي 

ّ
ترت

نّصت بشكل واضح في أولى موادها 
على أن »الهدف األسمى للمرحلة 

التمهيدية، هو تعزيز الشرعية 
السياسية عبر انتخابات رئاسية 
وبرملانية على أساس دستوري«.
ووسط أصوات بدأت في التعالي، 
أخيرًا، حول األسباب التي أوقفت 

أعمال اللجنة القانونية، وحقيقة من 
يقف وراء إخفاء توصياتها في آخر 
اجتماع لها في نهاية فبراير/شباط 
املاضي، ساد االعتقاد في األوساط 

الليبية بوجود محاولة إلجهاض 
العملية السياسية الراهنة، وذلك من 

خالل وقوف أطراف داخلية وخارجية 
وراء تمرير أجندات تخدم مصالحها 

الخاصة، الهادفة للبقاء في املشهد 
السياسي بأي وجه أو أي صيغة.
كال االتهامات أيضًا إلى البعثة 

ُ
وت

األممية، ألن تصريحات بعض أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي، أظهرت أن 

اللجنة القانونية انتهت من وضع 
توصياتها بشأن القاعدة الدستورية 

لالنتخابات وقدمتها للبعثة، لكن 
األخيرة أودعتها في أرشيفها من دون 
ل بعض املتابعني ذلك بالقول 

ّ
الرّد. وعل

إن انتخاب السلطة الجديدة تزامن مع 
تغّير وظيفي في كادر البعثة األممية 

بانتهاء والية وليامز، وتكليف مبعوث 
أممي جديد وهو يان كوبيتش، الذي 

قد تكون له رؤية أخرى ملواصلة 
مشوار السالم في ليبيا.

ووسط صمت السلطة الجديدة 
ومجلسي النواب والدولة بل والبعثة 

األممية، ألقت تصريحات رئيس 
املفوضية العليا لالنتخابات، عماد 

 من الغموض حول هذا 
َ
السايح، مزيدا

االستحقاق، عندما أكد أن مشاورات 
البعثة األممية مع اللجنة القانونية 

بشأن القاعدة الدستورية »شبه 
متوقفة«.

تحاول روسيا التخفيف 
من أزمة النظام السوري 

االقتصادية، على خلفية 
العقوبات الغربية، عبر 

الدفع باتجاه فتح معابر 
أساسية في الشمال 

السوري، مستخدمة 
التصعيد الميداني أخيرًا 

لتحقيق ذلك

»داعش«  تنظيم  خاليا  مع  اشتباكات  في  خسائر  النظام  قوات  تكبدت 
ترافقت  الجنوبي،  الزور  دير  ريف  في  الشوال  وناحية  كباجب  ناحية  في 
الطيران  مــن  جــويــة  ــات  ضــرب مــع 
تحدثت  مصادر  وأفادت  الروسي. 
لـ»العربي الجديد«، بأن »داعش« شن 
مواقع  على  متفرقة  هجمات 
النظام بالقرب من طريق دير الزور ـ 
دمشق في ريف دير الزور الجنوبي. 
الهجوم  فإن  المصادر،  وبحسب 
عنصرًا   15 وجرح  مقتل  عن  أسفر 
من النظام على األقل، الذي طلب 

الدعم من دير الزور.

»داعش« يهاجم في دير الزور
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  شرق
      غرب

قصف إسرائيلي على غزة
إسرائيلية،  حربية  طائرات  قصفت 
فــــجــــر أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، مـــوقـــعـــني 
ــــاس« فــي  ــمـ ــ عـــســـكـــريـــني لـــحـــركـــة »حـ
ــر الـــبـــلـــح وســـط  ــ ــزة وديــ ــ مــديــنــتــي غـ
قــطــاع غـــزة، وذلـــك بــعــد ســاعــات من 
ــاروخ  ــ ــقـــوط صـ ــــالن االحــــتــــالل سـ إعــ
ــبـــع املــحــتــلــة.  ــر الـــسـ ــئـ ــة بـ ــنـ ــديـ فــــي مـ
ــرات مـــوقـــعـــًا  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ واســــتــــهــــدفــــت الــ
»حماس« غربي مدينة غزة بعدد  لـ
ــخ، فــيــمــا اســتــهــدفــت  ــواريــ مــــن الــــصــ
نـــقـــطـــة لـــلـــضـــبـــط املــــيــــدانــــي الـــتـــابـــع 
البلح، من دون  للحركة شرقي ديــر 
تسجيل وقوع إصابات في صفوف 

املواطنني الفلسطينيني. 
)العربي الجديد(

اعتقاالت لالحتالل في 
الضفة

ــذت قــوات االحــتــالل اإلسرائيلي، 
ّ
نــف

أمـــــس األربــــــعــــــاء، حــمــلــة اعـــتـــقـــاالت 
ــاولــــت 22  ــيـــة، طــ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
فــلــســطــيــنــيــًا، بــيــنــهــم قـــيـــاديـــان فــي 
ــــرت مــصــادر  حــركــة »حـــمـــاس«. وذكـ
اعتقلت  االحــتــالل  قـــوات  أن  محلية 
ــــي »حــــــمــــــاس«، الــشــيــخ  الــــقــــيــــادي فـ
جــمــال الــطــويــل، مــن مــنــزلــه فــي حي 
بعد  البيرة،  مدينة  في  الشرايط  أم 
أقـــل مــن أســبــوعــني مــن اإلفــــراج عنه 
من سجونها، كما اعتقلت القيادي 
فـــي الـــحـــركـــة، بـــاجـــس نــخــلــة وابــنــه 
معروف، من مخيم الجلزون شمال 
رام الـــلـــه، بـــاإلضـــافـــة إلــــى عـــــدٍد من 

املواطنني واألسرى املحررين.
)العربي الجديد(

السيسي: المياه قضية 
أمن قومي لمصر

السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  قال 
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس األربــــــعــــــاء، إن 
ــاه بــالــنــســبــة لــلــشــعــب  ــيــ قــضــيــة املــ
أمن قومي«،  املصري »تعد مسألة 
وذلــك في معرض حديثه عن أزمة 
سّد النهضة مع إثيوبيا. وأضاف 
ــقــــائــــه رئـــيـــس  الــــســــيــــســــي، خـــــــالل لــ
ندايشيمي،  إيفاريست  بوروندي، 
فـــي قــصــر االتــــحــــاديــــة، أنــــه »ال بد 
مـــن الــتــمــســك بــحــقــوقــنــا املـــائـــيـــة«، 
موضحًا أن ذلــك يــأتــي »مــن خالل 
ــي يـــضـــمـــن قـــواعـــد  ــونــ ــانــ اتـــــفـــــاق قــ
واضـــحـــة لــعــمــلــيــة مــــلء وتــشــغــيــل« 

السد. 
)العربي الجديد(

»طالبان« ترفض مقترح 
االنتخابات المبكرة

ــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس  ــركــ رفــــضــــت حــ
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ األربـــــــــــعـــــــــــاء، مــــقــــتــــرحــــًا لــ
األفغانية جرى تداوله أخيرًا، حول 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة تـــشـــارك 
فـــيـــهـــا الـــحـــركـــة وأطـــــــــراف أفــغــانــيــة 
ــلـــى أن يــمــتــنــع الـــرئـــيـــس  أخــــــــرى، عـ
األفــغــانــي أشـــرف غني عــن الترشح 
فيها. وقال املتحدث باسم الحركة، 
ــه مـــجـــاهـــد، إن »طـــالـــبـــان  ــلـ ــيـــح الـ ذبـ
لـــن تــخــوض انــتــخــابــات كــمــا أشــيــر 
إليها في مقترح الحكومة«، معتبرًا 
أثـــبـــتـــت أن  الـــســـابـــقـــة  الــــتــــجــــارب  أن 
العمليات االنتخابية كانت »فاشلة 

ومزورة وملفقة«.
)العربي الجديد(

بلينكن يحّض أنقرة على 
التخلي عن »أس 400«

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،   وزيــ
ّ

حـــض
أمــس  )الــــصــــورة(،  بلينكن  أنــتــونــي 
ــي عن 

ّ
األربـــعـــاء، تــركــيــا عــلــى الــتــخــل

»إس  الروسية  الصواريخ  منظومة 
اجــتــمــاع وزاري  400«، وذلـــك خـــالل 
لحلف شمال األطلسي في بروكسل. 
األميركية  الخارجية  وزارة  وذكــرت 
عدم  على  تركيا   

ّ
»حــض بلينكن  أن 

»أس 400«. في املقابل،  االحتفاظ« بـ
أوضــــــح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
لبلينكن  ــلـــو  أوغـ ــاووش  ــ جــ مـــولـــود 
تمت   »400 »إس  شـــــراء  صــفــقــة  أن 
ــر، الفــتــًا إلـــى إمــكــانــيــة  ــ وانــتــهــى األمـ
تشكيل مجموعة عمل مشتركة بني 

البلدين بهذا الخصوص.
)فرانس برس(
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سياسة

بغداد ــ براء الشمري

حـــضـــرت الـــعـــالقـــات الــقــطــريــة الــعــراقــيــة إلــى 
جــانــب الــتــطــورات فــي املــنــطــقــة، خـــالل زيـــارة 
ــيــــس الـــــــــــــوزراء، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائــــب رئــ نــ
آل  الــرحــمــن  الــقــطــري، الشيخ محمد بــن عبد 
ثاني، أمس األربعاء، إلى بغداد، وسط تأكيد 
الـــدوحـــة حــرصــهــا عــلــى دعـــم أمـــن واســتــقــرار 
وسيادة العراق، والتوجه إلى تفعيل اللجنة 

املشتركة للتعاون االقتصادي بني البلدين.
والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري بــكــل من 
ــالــــح، ورئـــيـــس  ــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــ ــرئـ الـ
الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي. وذكــــرت وكــالــة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة »قــنــا« أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــم رســالــة خــطــيــة مــن أمــيــر دولــة 

ّ
الــقــطــري ســل

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صالح 
تتصل بالعالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

دعمها وتطويرها، فيما أشــار بيان رئاسي 
عراقي إلى أن الرسالة تضمنت دعوة رسمية 
إلى صالح من أجل زيــارة الدوحة. وبحسب 
العراقي  الرئيس  بــني  اللقاء  تضمن  الــبــيــان، 
العالقات  »بــحــث  القطري  الخارجية  ووزيـــر 
الثنائية بني البلدين، وسبل تعزيزها، خدمة 
لــلــمــصــالــح املــشــتــركــة لــلــشــعــبــني الــشــقــيــقــني، 
إضـــافـــة إلــــى تــــطــــورات األوضـــــــاع اإلقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات العالقة«.
ــقــــاء، بــحــســب بــيــان  ــلــ وأكــــــد صــــالــــح، خـــــالل الــ
الـــرئـــاســـة، أن »أمـــــام دول املــنــطــقــة مــســؤولــيــة 
ــرات،  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــاوز األزمـــــــــــات والـ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ كـــبـــيـــرة فـ
عــبــر تــنــســيــق الــجــهــود لــدعــم الـــحـــوار والــدفــع 
بمسارات الحل السياسي في تسوية املشاكل 
االستقرار  دعــائــم  تثبيت  على  والعمل  فيها، 
اإلقليمي ومواجهة اإلرهاب والفكر املتطرف، 
والتجاري  االقتصادي  التعاون  فــرص  ودعــم 
ــــان أمـــن  ــمـ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة«. وأشـــــــــار إلــــــى أن »ضـ
ــقـــرار الـــعـــراق وســـيـــادتـــه يــمــثــل مــرتــكــزًا  ــتـ واسـ
أساسيًا ومصلحة مشتركة ألمن واستقرار كل 
املنطقة ومصالح شعوبها«. ونقل البيان عن 
للعمل  تأكيده على »دعــم قطر  الشيخ محمد 
املشترك مع األطراف اإلقليمية والدولية لحفظ 
ــا«، وكـــذلـــك حــرص  ــرارهـ ــقـ ــتـ أمــــن املــنــطــقــة واسـ
الـــدوحـــة عــلــى »دعــــم أمـــن واســتــقــرار وســيــادة 
العراق، وتعزيز التعاون الثنائي املشترك في 
مختلف املجاالت«. كذلك بحث الوزير القطري 
مع رئيس الــوزراء العراقي العالقات الثنائية 
بني البلدين وآخر مستجدات املنطقة، مجددًا 
ــة قــطــر إلــــى جــانــب  ــ ــــوف دولـ الــتــأكــيــد عــلــى وقـ
جمهورية العراق الشقيقة لتحقيق االستقرار 

املـــشـــاريـــع االقــتــصــاديــة الــتــي تــعــود بالنفع 
الــعــراقــي، مــؤكــدًا وجـــود توافق  على الشعب 
فــي وجــهــات النظر بــني قطر والــعــراق بشأن 
الـــوضـــع اإلقـــلـــيـــمـــي. مـــن جــهــتــه، قــــال حسني 
»نعمل على تفعيل اللجنة املشتركة العراقية 
االقــتــصــاديــة«.  بالقضايا  الــخــاصــة  القطرية 

ــوة الـــكـــاظـــمـــي  ــ ــدعـ ــ واالزدهـــــــــــــــار. كـــمـــا رحــــــب بـ
ــوار وطـــنـــي بـــني جــمــيــع الــقــوى  ــ ــراء حـ ــ إلــــى إجــ
العراقية، بحسب ما أوردت وكالة  السياسية 
»قنا«.  من جهة ثانية، أوضح وزير الخارجية 
ــقــــطــــري، خـــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــشــتــرك  الــ
مــع نــظــيــره الــعــراقــي فـــؤاد حــســني، أن اللجنة 
اجتماعاتها  ستعقد  الــبــلــديــن  بــني  املــشــتــركــة 
قريبًا. وقال »عقدنا لقاءات مثمرة مع رئيسي 

الجمهورية والوزراء«.
وأعلن وزيــر الخارجية القطري أنه تم بحث 
الفتًا  الــبــلــديــن،  بــني  الــعــالقــات  تنمية  كيفية 
ــى االتــــفــــاق عـــلـــى تــفــعــيــل لــجــنــة الـــتـــعـــاون  ــ إلـ
االقـــــتـــــصـــــادي. وأشـــــــــار إلــــــى وجــــــــود فـــرصـــة 
مــهــمــة جـــدًا لــدعــم اســتــقــرار الـــعـــراق، وتــقــديــم 

العراقية،  الخارجية  وقال مسؤول في وزارة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الــــــزيــــــارة تــأتــي  ـــ لــ
ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي  اســتــكــمــااًل لــزيــارة وزيـ
إلى الدوحة، وإكمال امللفات التي تم بحثها«. 
وأكــــد أن »بـــغـــداد تــنــظــر بــأهــمــيــة بــالــغــة إلــى 
ــارة الــوزيــر الــقــطــري، وتــأمــل أن تسهم في  زيـ
تطوير العالقات بني البلدين الشقيقني على 

مختلف الصعد«.
ــرى،  ــ ــي أجــ ــراقــ ــعــ وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
منتصف الشهر الحالي، زيــارة إلى الدوحة، 
جــــرى خــاللــهــا مــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
وزارة  وذكــرت  الجانبني.  تهم  التي  املشتركة 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــيـــة، فـــي بـــيـــان وقـــتـــهـــا، أن 
حسني بحث مع أمير دولة قطر، ومسؤولني 
قـــطـــريـــني آخــــريــــن، الـــعـــالقـــات بــــني الــبــلــديــن، 
املرحلة  فــي  االســتــثــمــار  فــرص  وكيفية خلق 
 عن األوضاع األمنية، والتأكيد 

ً
املقبلة، فضال

عــلــى ضـــــرورة الـــبـــدء بــالــعــمــل بــاتــجــاه خلق 
دول  أمــن  على  للحفاظ  الجماعية  املــبــادرات 
الصحيحة  الحوارية  طــر 

ُ
األ املنطقة، وإيجاد 

واملمكنة للوصول إلى األهداف املرجوة.  كما 
ــه حــســني، خـــالل زيـــارتـــه الـــدوحـــة، دعـــوة  وّجــ
للشركات القطرية من أجل العمل في العراق 
على مختلف األصعدة. وكان وزير الخارجية 
يناير/كانون  منتصف  بــغــداد،  زار  الــقــطــري 
الــتــهــدئــة في  إرســــــاء  بـــهـــدف  الـــثـــانـــي 2020، 
»فيلق  لقائد  اغتيال واشنطن  املنطقة، عقب 
القدس« اإليراني قاسم سليماني، في الثالث 
مــن الــشــهــر ذاتــــه، قـــرب مــطــار بــغــداد الــدولــي. 
وأكــــد، بــعــد اجــتــمــاع مــع صــالــح ومــســؤولــني 

عراقيني وقتها، حساسية الوضع. سلّم وزير الخارجية القطري صالح رسالة من أمير دولة قطر )مرتضى سوداني/األناضول(

الحدث

أعلن الوزير القطري 
وجود فرصة مهمة 
لدعم استقرار العراق

رحب وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني، من 
بغداد، بدعوة رئيس 

الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي إلى 

إجراء حوار وطني بين 
جميع القوى العراقية

  شرق
      غرب

»طباخ بوتين« يطلب 
وقف مالحقته

طــــلــــب رجــــــــل األعـــــــمـــــــال الـــــروســـــي 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــني، املـــقـــّرب من 
ــــوتـــــني، مــن  ــر بـ ــيـ ــمـ الــــرئــــيــــس فـــالديـ
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
إســـقـــاط  آي«  بــــي  »أف  األمـــيـــركـــي 
املالحقات في حقه واملكافأة املقدمة 
في مقابل توقيفه، البالغة قيمتها 
250 ألف دوالر. وجاء في الرسالة 
املعروف  بريغوجني  وجهها  التي 
»طــبــاخ بـــوتـــني«، مــســاء أول من  بـــ
أمــس الــثــالثــاء، إلــى مــديــر الشرطة 
الــفــدرالــيــة األمــيــركــيــة كــريــســتــوفــر 
الكثير  »تــنــتــهــك  املــالحــقــة  أن  راي، 
من مبادئ القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان«.
)فرانس برس(

ميانمار: االنقالبيون 
يُفرجون عن مئات 

المعتقلين
أطلقت سلطات االنقالب العسكرية 
في ميانمار، أمس األربعاء، سراح 
أكــثــر مـــن مــتــظــاهــر مـــن بـــني الــذيــن 
قمع وحشية  أثــنــاء حملة  اعتقلوا 
ــود، كـــــان مــن  ــهــ ــم. وأفـــــــاد شــ ــدهــ ضــ
بــيــنــهــم بــعــض مــحــامــي الــســجــنــاء، 
بالسجناء  مكتظة  حافلة   15 بــأن 
ــادر ســـجـــن إنــســيــني  ــغــ شــــوهــــدت تــ
ــال مـــســـؤول كبير  فـــي رانـــغـــون. وقــ
فــي السجن لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
»أطلقنا  عــدم كشف هويته:  طالبًا 
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ً
)األربــعــاء( ســراح 360 رجــال

امرأة« من السجن.
)فرانس برس، رويترز(

واشنطن تؤكد إجراء 
بيونغ يانغ تجارب 

صاروخية
أعلن البيت األبيض، مساء أول من 
الشمالية  أن كوريا  الثالثاء،  أمس 
أجــــــــــــــرت، يــــــــــوم األحــــــــــــد املــــــاضــــــي، 
تــجــارب لــصــواريــخ قصيرة املــدى. 
وأوضــــــــح مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
تــم اختبارها  الــتــي  الــصــواريــخ  أن 
ــمـــن نــــطــــاق قـــــــرارات  ال تــــنــــدرج ضـ
مجلس األمن التابع لأمم املتحدة 
الشمالية عن برنامج  لردع كوريا 
أسلحتها النووية، من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
)األناضول(

استبدال 
مدحت 

المحمود

واجــه املحمود فيها اتهامات مباشرة وغير 
لــطــرف دون  بــاالنــحــيــاز السياسي  مــبــاشــرة، 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــالـــح رئــ ــًا لـــصـ آخـــــــر، خـــصـــوصـ
ــدار  ــ ــــالل إصـ ــــوري املـــالـــكـــي، مــــن خـ األســــبــــق نــ
مـــذكـــرات قــبــض بــحــق خــصــوم ســيــاســيــني أو 
عبر  مختلفة  فساد  وقضايا  ملفات  تعطيل 
ــات الــتــي خلفها  صــالحــيــاتــه. لكن أبـــرز األزمــ
املحمود كانت عــام 2010، عقب قــراره تقديم 
ــتـــوري املــتــعــلــق  تــفــســيــر جـــديـــد لــلــنــص الـــدسـ
بــالــكــتــلــة الــكــبــرى داخــــل الــبــرملــان الــتــي يحق 
لها تشكيل الحكومة. إذ أدى فوز قائمة إياد 
عــــالوي بــاالنــتــخــابــات إلــــى تــقــديــم املــحــمــود 
 الكتلة التي يحق 

ّ
تفسيرًا دستوريًا يقول إن

لــهــا تــشــكــيــل الــحــكــومــة، هـــي الــكــتــلــة الــكــبــرى 
ــدد مــقــاعــد  ــ ــبــــر عــ ــتــــي تـــنـــجـــح فــــي جـــمـــع أكــ الــ
البرملان، وليس  انعقاد  األولــى من  بالجلسة 
تلك التي تفوز بأكبر عــدد من األصـــوات في 
بحرمان  فعليًا،  انتهى  ما  االنتخابات. وهو 
عـــالوي مــن حــق تشكيل الــحــكــومــة، واإلبــقــاء 
عــلــى املــالــكــي رئــيــســًا لـــلـــوزراء لــواليــة ثــانــيــة، 
تسببت بــأزمــات داخــلــيــة كبيرة فــي الــعــراق، 
وانتهت باجتياح تنظيم »داعش«، ملساحات 

واسعة من البالد عام 2014.
ببدعة  بــعــد  فيما  عـــرف  الـــذي  التفسير  هـــذه 
ــة  ــأزمــ ــًا بــ ــ ــــضـ ــت املـــــحـــــمـــــود، تـــســـبـــب أيـ ــ ــدحـ ــ مـ
سياسية كبيرة بني، كتلتي »الفتح«، بزعامة 

بغداد ـ زيد سالم

أعـــلـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعـــلـــى في 
الــعــراق، أمــس األربــعــاء، عــن اختيار 
رئيس ونائب رئيس جدد للمحكمة 
ــبــــالد. ويـــأتـــي ذلــك  االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الــ
بعد إقــرار البرملان الخميس املاضي، تعديل 
قـــانـــون املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة، والـــــذي يــوجــب 
اختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة التي 
يتوقع أن تكون أولــى مهامها الجديدة، هي 
البرملانية  االنتخابات  نتائج  على  املصادقة 
املـــقـــرر إجــــراءهــــا فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أكــتــوبــر/

تشرين األول املقبل.
وبــحــســب بــيــان مــقــتــضــب صـــدر عـــن مجلس 
ــقـــضـــاء األعــــلــــى، فـــقـــد عـــقـــد كــــل مــــن رئــيــس  الـ
مجلس القضاء فائق زيدان، ورئيس املحكمة 
االتــحــاديــة العليا مــدحــت املــحــمــود ورئــيــس 
االدعـــــاء الـــعـــام ســالــم مــحــمــد نــــوري ورئــيــس 
هــيــئــة اإلشـــــــــراف الـــقـــضـــائـــي جـــاســـم مــحــمــد 
عـــبـــود، اجــتــمــاعــًا أمــــس األربــــعــــاء نــتــج عنه 
ــــدد من  اخــتــيــار رئـــيـــس ونـــائـــب الــرئــيــس وعـ
أعضاء املحكمة االتحادية العليا«. وبحسب 
البيان الذي لم يذكر أسماء رئيس أو أعضاء 
املــحــكــمــة الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم، فــإنــه سيتم 
إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس 
الجمهورية بــرهــم صــالــح، إلصـــدار املــرســوم 

الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم«.
وفـــي بــيــان مــنــفــصــل، أشــــار املـــوقـــع الــرســمــي 
ملجلس القضاء األعلى في العراق إلى تكريم 
العليا  االتــحــاديــة  املحكمة  وأعــضــاء  رئــيــس 
الــتــقــاعــد، في  بمناسبة قـــرب إحــالــتــهــم عــلــى 
تأكيد آخر على أن القاضي مدحت املحمود 
ــام 2005، تــم  ــ ــذي يــشــغــل املـــنـــصـــب مـــنـــذ عـ ــ الــ
اخــتــيــار بــديــل عــنــه، بــعــد ســنــوات مــن إثــارتــه 

الجدل بسبب أدائه.
ومـــنـــذ عــــام 2005، يــســتــقــر مـــدحـــت املــحــمــود 
ــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس املــحــكــمــة  ــ فـ ــًا(  ــ ــامـ ــ )85 عـ
االتــحــاديــة، الـــذي أقــر تحت سلطة االحــتــالل 
ــاد عـــــالوي للحكومة  ــ إيـ األمـــيـــركـــي ورئـــاســـة 
بعد  املحمود  وُعـــنّي  آنـــذاك.  املؤقتة  العراقية 
ــراق عــــام 2003، بــنــحــو 3 أشــهــر  ــعـ احـــتـــالل الـ
فـــي مــنــصــب رئــيــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، ومــن 
ثــّم رئيس مجلس القضاء األعــلــى. ولكن مع 
اســتــمــرار ســلــطــة االحـــتـــالل املــؤقــتــة بــإصــدار 
أوامرها خالل املرحلتني املؤقتة واالنتقالية، 
العليا،  االتحادية  املحكمة  تّم تشريع قانون 
عــلــى أن يــكــون رئــيــســهــا هـــو رئــيــس مجلس 
القضاء األعلى، وهو ما جعل املحمود يتسلم 

املنصب بشكل تلقائي عام 2005.
وخالل أكثر من 15 عامًا من وجود املحمود 
ــة،  ــاديــ ــحــ ــيــــس املـــحـــكـــمـــة االتــ فــــي مـــنـــصـــب رئــ
وقـــعـــت مـــشـــاكـــل وأزمــــــــات ســيــاســيــة كــبــيــرة، 

هادي العامري، و»سائرون«، بزعامة مقتدى 
الـــصـــدر، فــي انــتــخــابــات عـــام 2018 األخــيــرة. 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة، تــقــاربــت وجــهــات النظر 
ولــدت عنها حكومة عادل  إيرانية،  بوساطة 
عبد املهدي التي استقالت الحقًا بفعل اندالع 

تظاهرات أكتوبر/تشرين األول عام 2019.
وبحسب القانون الجديد للمحكمة االتحادية 
الــعــلــيــا فــي الـــبـــالد، والــتــي خــولــهــا الــدســتــور 
فـــض الـــنـــزاعـــات الــقــانــونــيــة بـــني الـــرئـــاســـات 
ــوانــــني والـــتـــشـــريـــعـــات  ــقــ ــقــــض الــ الـــــثـــــالث، ونــ
املــتــعــارضــة مــع الــدســتــور، وإلـــغـــاء الـــقـــرارات 
غير املتوافقة مع الدستور أيضًا، والتصديق 

تــم اخــتــيــار رئيس  على نتائج االنــتــخــابــات، 
وأعضاء جدد للمحكمة االتحادية. وبحسب 
البرملان،  فــي  القانونية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد 
في  السياسي سيكون حاضرًا  »التأثير   

ّ
فــإن

توزيع مناصب أعضاء املحكمة على األحزاب 
والكتل السياسية«.

في السياق، اعتبر النائب املستقل في البرملان 
الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، الــقــضــاء فــي الــعــراق 
ــل 

ّ
ــة، إذ غــالــبــًا مـــا يــتــدخ مـ ــواء بــأنــه »قـــضـــاء مـ

من أجل وضع حلول وسط ترضي األطــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة واملــــتــــصــــارعــــني فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
وتحديدًا في ما يتعلق باملشاكل بني بغداد 
وأربيل، إضافة إلى تفسيرات دستورية مثل 
 »املحكمة 

ّ
مفهوم الكتلة الكبرى«. وأضاف أن

االتحادية عانت كثيرًا في السابق من النفوذ 
الــســيــاســي، وهـــذا األمـــر تسبب بمشاكل لها 
ــــو مــــا أثـــر  ــى، وهـ ــلــ مــــع مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعــ
عــلــى عــمــل الـــدولـــة. وقـــد اعـــتـــرف بــذلــك كثير 
من السياسيني من ضمنهم هادي العامري، 
السياسية تضغط  الــكــتــل   

ّ
أن مـــرة  أكـــد  الـــذي 

على القضاء، من أجل تمرير بعض القرارات 
القضائية املرتبطة بمصالح األحــزاب. ولكن 
يعتبر  املحمود   مدحت 

ّ
فــإن الــحــال،  بطبيعة 

مكانة  ولــه  الــبــارزيــن،  العراقيني  القضاة  مــن 
مهمة في تاريخ القضاء العراقي«.

مـــن جــهــتــه، أشــــار الــســيــاســي الـــعـــراقـــي وائـــل 
الـــحـــازم، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــان يــعــمــل على   »مـــدحـــت املـــحـــمـــود كــ

ّ
ــى أن إلــ

تأخير بعض القضايا والبّت بها، وذلك في 
وبالتالي،  سبيل حلها سياسيًا ال قضائيًا. 
هــذا األمـــر يــشــرح آلــيــة عمله خــالل السنوات 
املــاضــيــة، كــونــه لــم يقبل بـــأن تشتبك الــقــوى 
ينتظر  دائــمــًا  وكـــان  بينها،  فيما  السياسية 
ــــى حــلــول  الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة كــــي يـــصـــل إلـ
قضائية، وهذا األمر كان واضحًا في مواقف 
املحكمة االتحادية من مفهوم الكتلة الكبرى«.

بـــــدوره، أشــــار الــخــبــيــر الــقــانــونــي الـــبـــارز في 
العراق، طــارق حــرب، في حديث مع »العربي 
ــر الـــذي  ــيـ  »الـــتـــعـــديـــل األخـ

ّ
ــد«، إلــــى أن ــديـ الـــجـ

أجـــري عــلــى قــانــون املحكمة االتــحــاديــة عبر 
البرملان العراقي، يمنح أربع جهات قضائية 
ــيـــس املــحــكــمــة  صـــالحـــيـــة تـــحـــديـــد أســــمــــاء رئـ
االتحادية واألعضاء الثمانية؛ وهي املحكمة 
األعلى  القضاء  ومجلس  نفسها  االتــحــاديــة 
واالدعاء العام واإلشراف القضائي، وكل هذه 
الــجــهــات تستقر فــي مبنى واحـــد هــو مبنى 

مجلس القضاء«.
 »الكتل السياسية واألحزاب 

ّ
وأوضح حرب أن

ــــالل الــــفــــتــــرة املـــاضـــيـــة  ــهــــدت خــ الـــعـــراقـــيـــة شــ
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خاص

الحراك الليبي
أول من أمس الثالثاء. وفيما يعتزم املنفي 
ــا قــريــبــًا، بــدت  ــيـ ــارة تــركــيــا وروسـ ــ أيــضــًا زيـ
الليبي، بدورها، في  املعنية بالشأن  الــدول 
سباق لتمتني التواصل مع السلطة الليبية 
الـــجـــديـــدة، وذلــــك بــعــد دعــمــهــا ملــــدة طــويــلــة 
البلد. وفي هذا  أحد أفرقاء الحرب في هذا 
ــيـــاق، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء اإليــطــالــي  الـــسـ
ماريو دراغي، أمس، عزمه على زيارة ليبيا 
فــي مــطــلــع إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل، عــلــى أن 
تكون هذه الزيارة األولى الخارجية له منذ 
املــاضــي، مؤكدًا  فــبــرايــر  فــي  توليه منصبه 
الخارجية  »السياسة  أن  بــالده  برملان  أمــام 
لحكومته هي دعم حكومة الوحدة الوطنية 
في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع 
اإليطالي  الخارجية  وكــان وزيــر  ديسمبر«. 
لويجي دي مايو أول وزيــر أوروبــي يلتقي 
طرابلس، حيث  فــي  الجديدة  السلطة  قــادة 
عبد  الوحدة  ورئيس حكومة  املنفي  التقى 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، األحــــد املـــاضـــي. عــلــمــًا أن 

القاهرة، طرابلس ــ العربي الجديد

بـــالـــتـــوازي مـــع خــطــواتــهــا الــثــابــتــة 
مــهــمــاتــهــا رســمــيــًا،  داخــلــيــًا لتسلم 
ليبيا،  في  الجديدة  السلطة  تعمل 
في  السياسي  الــحــوار  ملتقى  مــن  املنتخبة 
االستفادة  على  املــاضــي،  فبراير/ شباط   5
 في هذا البلد، 

ّ
من الزخم الدولي تجاه الحل

والـــتـــرحـــيـــب الــــدولــــي الـــجـــامـــع بـــهـــا، لنسج 
خيوط التواصل مع عدد من عواصم القرار، 
املعنية واملنخرطة بالشأن الليبي، لحلحلة 
عــدد مــن املــلــفــات الــشــائــكــة، ودعـــم أجندتها 
عامة  انتخابات  إلــى  تفضي  أن  التي يجب 
ــانــــون األول  كــ فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/  مــرتــقــبــة 
املقبل. وفي هذا اإلطار، يقوم رئيس املجلس 
إلى  بــزيــارة  املنفي  محمد  الليبي  الرئاسي 
القاهرة، التي وصل إليها أمس، بعد زيارة 
ــى لـــه إلــــى الـــخـــارج،  ــ إلــــى فــرنــســا، هـــي األولــ
حــيــث الــتــقــى الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 

الدبيبة كان قد زار القاهرة، الشهر املاضي، 
فــيــمــا زار الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعّيد 

طرابلس األسبوع املاضي.
ــى الـــقـــاهـــرة  ــ ــفـــي، أمــــــس، زيـــــــارة إلـ ــنـ وبــــــدأ املـ
تــســتــغــرق يــومــني، يلتقي خــاللــهــا الــرئــيــس 
املصري عبد الفتاح السيسي، لبحث ملفات 
الـــتـــعـــاون وجـــهـــود الـــقـــاهـــرة لــدعــم السلطة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا. وتأتي الزيارة 
بعد يومني من وصول رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة املصرية، 
حــيــث الــتــقــى رئــيــس جــهــاز االســتــخــبــارات 
العامة اللواء عباس كامل. وكشفت مصادر 
ــد«، أن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ مــصــريــة خـــاصـــة لــــ
الــتــحــركــات الـــتـــي تــقــودهــا الـــقـــاهـــرة حــالــيــًا 
تــتــضــمــن الـــســـعـــي لـــتـــرتـــيـــب لــــقــــاء مــشــتــرك 
ليبيا  شــرق  مليشيات  وقــائــد  الدبيبة  بــني 
خليفة حفتر إلنهاء حالة الجمود والتوتر 
بــيــنــهــمــا. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املــســاعــي 
املصرية تتضمن مشاورات بشأن مستقبل 
والتي  الدبيبة،  حكومة  فــي  الــدفــاع  حقيبة 
ــزال فـــي عــهــدتــه »مـــؤقـــتـــًا«. وبـــالـــتـــوازي،  ال تــ

أكــدت املصادر ذاتها أن وفــدًا أمنيًا مصريًا 
التابعة  الليبي،  بامللف  املعنية  اللجنة  من 
لجهاز االستخبارات، بقيادة رئيس اللجنة 
الــلــواء أيمن بــديــع، بــدأ زيـــارة إلــى طرابلس 
املــلــفــات املــشــتــركــة املتعلقة  لبحث عـــدد مــن 
بــاتــفــاقــات جـــرت فــي الــقــاهــرة بــني الدبيبة 
والـــســـيـــســـي. ومــــن املـــقـــرر أن يــبــحــث الــوفــد 
ــودة الــعــمــالــة املـــصـــريـــة بشكل  ــ تــرتــيــبــات عـ
ــى لــيــبــيــا، واإلجـــــــــراءات املــتــعــلــقــة  رســـمـــي إلــ
املصرية في طرابلس  السفارة  فتح  بإعادة 
والقنصلية في بنغازي، وملفات اقتصادية 
أخرى وسط استعجال القاهرة الشروع في 
االقتصادية  االتفاقات  من  مجموعة  تنفيذ 

مع ليبيا.
وكـــان املنفي قــد أنــهــى، أول مــن أمـــس، زيــارة 
مــن ماكرون  بــدعــوة  يــومــًا،  لفرنسا استمرت 
كان قد وجهها إليه فور انتخابه. وأوضحت 
الجديدة  الليبية  السلطة  من  مقربة  مصادر 
»العربي الجديد«، أن امللف األمني كان على  لـ
إلى  مشيرة  اإلليزيه،  في  اللقاء  أجندة  رأس 
أن الــجــانــب الــفــرنــســي أبــلــغ املــنــفــي اســتــعــداد 
ــــع مـــســـاعـــي الــســلــطــة  ــاريـــــس لـــلـــتـــجـــاوب مـ ــ بـ
الــجــديــدة فـــي لــيــبــيــا فـــي شـــأن خــفــض تأثير 
األطراف الخارجية في البالد، ورغبة باريس 
ألي  تنحاز  ال  ليبية  مــع سلطة  التعامل  فــي 
ــارة إلــى تــركــيــا. وأعلن  طــرف أجــنــبــي، فــي إشـ
ماكرون، الذي استقبل املنفي ونائبه موسى 
عيد فتح سفارتها في 

ُ
الكوني، أن فرنسا ست

عــام 2014،  أغلقت  قد  كانت  والتي  طرابلس، 
اإلثنني املقبل، مطلقًا الضوء األخضر لعودة 
لو  بياتريس  ليبيا  إلــى  الفرنسية  السفيرة 
فــرابــيــه دو هــيــلــني، الســتــكــمــال مهماتها من 
 
ّ
طرابلس بداًل من تونس. ووعد ماكرون بأن

»دعــم فرنسا لن يكون مجّرد دعــم كالمي أو 
«، مــضــيــفــًا »نــديــن 

ً
ــاهـــري، بـــل دعــمــًا كـــامـــال ظـ

بعد  الــفــوضــى«  مــن  بعقد  والليبيني  لليبيا 
تــدخــل حــلــف »الـــنـــاتـــو« فـــي هـــذا الــبــلــد لــدعــم 
حـــراكـــه الـــثـــوري لــلــتــخــلــص مـــن نـــظـــام معمر 
ــم يــتــحــقــق  ــن أنـــــه »إذا لــ ر مــ

ّ
ــي. وحــــــــذ ــذافــ ــقــ الــ

االســتــقــرار والـــســـالم فــي لــيــبــيــا، وإذا لــم يتم 
واملهربني،  اإلرهابية  املنظمات  على  القضاء 
ــالم فـــي لــيــبــيــا، وال في  فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك ســ
الشرق األوسط وال في شرق املتوسط وال في 
أفريقيا«. كما شّدد  الساحل، وال في  منطقة 
ماكرون على ضرورة التنفيذ الكامل التفاق 
وقف النار في ليبيا، وإجراء االنتخابات في 
الدبيبة  أنــه سيلتقي  أكــد  وإذ   .»2021 نهاية 
الليبي  امللف  بــالده ستطرح  أن  أعلن  قريبًا، 
املرتقبة  األوروبية  القمة  الطاولة خالل  على 
بالهائل،  امللف  هذا  واصفًا  الخميس،  اليوم، 
والــذي يحتاج إلى توافق أوروبــي. وموجهًا 
رسالة في أكثر من اتجاه، شّدد ماكرون على 
ضرورة انسحاب القوات األجنبية املوجودة 
في ليبيا، مشيرًا تحديدًا إلى »القوات التركية 
والروسية« ألن »القوات املسلحة الليبية هي 

املولجة بحفظ أمن« ليبيا.
إلى ذلــك، أكــدت املصادر الليبية عزم املنفي 
على زيارة أنقرة قريبًا، برفقة الدبيبة، قبل 
إجراء زيارة ثالثة ملوسكو. ووفقًا للمصادر، 
فإن الرجلني قطعا شوطًا في االتصاالت مع 
أنقرة بشأن ضبط املعاهدة األمنية املوقعة 
ــــاق« الــســابــقــة.  ــــوفـ بــيــنــهــا وبــــني حــكــومــة »الـ
وأكدت املصادر أن زيارة تركيا تأتي بهدف 
في  وحصرها  لالتفاقية  النهائي  الترتيب 
التدريب وتقديم الخبرة في املجالني األمني 
الزيارة ستناقش  أن  والعسكري. كما أكدت 
بدء سحب املقاتلني السوريني من معسكرات 
ليبية جّوا عبر تركيا، مشيرة إلى أن املنفي 
مــّهــد لــذلــك فــي بـــاريـــس، حــيــث شـــرح أهمية 
لبالده.  بالنسبة  تركيا  البحري مع  االتفاق 
وأمــــس، جــــّدد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان التشديد على دور بــالده في دعم 
قوات »الوفاق«، وعلى أهمية االتفاق األمني 

املوقع معها.
وفي اتجاه موسكو، أكدت املصادر أن الزيارة 
ســتــتــركــز عــلــى بــحــث رفـــع مــســتــوى الــتــعــاون 
ــنـــر«  ــاغـ ــادي، ومــــســــألــــة مــــرتــــزقــــة »فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

املوجودين في مواقع عسكرية ليبية عدة. 

)Getty( أعلن ماكرون خالل لقاء المنفي إعادة فتح سفارة بالده في طرابلس

التواصل  اإلسراع في  الفرنسي واإليطالي جلّيًا في  االهتمام  يبرز 
مع السلطة الجديدة في ليبيا، حيث يعتبر هذا البلد البوابة الرئيسية 
ألفريقيا، وسط عدد من التحديات الشائكة، تعتزم هذه السلطة 

بحثها في عدد من عواصم القرار، ومنها أنقرة وموسكو

زحمة زيارات للمنفي... والقاهرة 
تسعى لجمع الدبيبة وحفتر

عودة 
»المستشار«

ذكرت مواقع فرنسية، 
أمس األربعاء، أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون أعاد 

مستشاره حول ليبيا، 
بول سولير، للعمل معه 
حول الملف الليبي بعد 

إبعاده عن المنصب العام 
الماضي. وياتي ذلك فيما 

تبحث واشنطن تعيين 
مبعوث خاص لها إلى 

ليبيا، بعدما كانت إيطاليا 
قد اختارت باسكال فيريرا 

مبعوثًا لها.

شّدد ماكرون 
على ضرورة انسحاب 

المرتزقة األجانب

يعتزم المنفي 
زيارة أنقرة وموسكو 

في وقت قريب



تتعّقد الخالفات بين إثيوبيا والسودان، وال سيما في ما يتعلّق بأزمتي 
الحدود وسد النهضة، في ظّل انسداد األفق السياسي والدبلوماسي 
وهو ما يجعل العالقة بين الطرفين مفتوحة على االحتماالت كلها
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»وثيقة استعمارية«. وعّدت إثيوبيا انتشار 
الــجــيــش الــســودانــي فــي املنطقة تــغــّواًل على 
اإلثيوبيني،  للمزارعني  وتــشــريــدًا  أراضــيــهــا، 
السودان   

ً
الزراعية، محّملة وإتالفًا لأراضي 

مسؤولية مقتل العشرات من املواطنني خالل 
العمليات العسكرية.

فشل الدبلوماسية الثنائية
ــة األخـــيـــرة، وملــرتــني فقط،  ومــنــذ تــفــّجــر األزمــ
حاول الطرفان تحريك األدوات الدبلوماسية، 
املــرة األولــى  القضية بشكل ثنائي.  الحــتــواء 
كــانــت بــزيــارة قــصــيــرة قـــام بــهــا حــمــدوك إلــى 
أديـــس أبــابــا فــي 13 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
ــؤولــــني فــي  ـــســ ــــن املـ ــة عــــــدد مـ ــقـ ــرفـ املـــــاضـــــي، بـ
لعدد  العسكرية واألمــنــيــة، إضــافــة  األجــهــزة 
آخر من الوزراء واملسؤولني في الدولة. وخرج 
حــمــدوك يومها مــن الــزيــارة خالي الــوفــاض، 
باستثناء اتــفــاقــه مــع نــظــيــره اإلثــيــوبــي أبــي 
أحمد على استئناف اجتماعات لجنة ترسيم 
أسبوع واحد  املشتركة، في غضون  الحدود 
من تاريخ الزيارة. وبالفعل، اجتمعت اللجنة 
يـــوم 23 ديــســمــبــر، وبتمثيل  الــخــرطــوم،  فــي 
ــارك في  ــ دبــلــومــاســي رفـــيـــع املـــســـتـــوى، إذ شـ
االجــتــمــاع نــائــب رئــيــس الــــــوزراء اإلثــيــوبــي، 
بــالده،  وفــد  تـــرأس  الـــذي  ديميكي ميكونني، 
بينما تــرأس وفــد الجانب الــســودانــي، وزيــر 
الـــوزراء، عمر بشير مانيس،  شــؤون مجلس 
الثانية  الدبلوماسية  الخطوة  هــذه  وكــانــت 
بــني الــطــرفــني. وجــــرت تــلــك االجــتــمــاعــات في 
الطرفان  وتبادل  ومتوترة،  مشحونة  أجــواء 
ببيان  النهاية  في  االتــهــامــات، وخرجا  فيها 
دبــلــومــاســي خــجــول، أشــــارا فــيــه إلـــى تــوافــق 
الوفدين على رفع موضوعات الخالف لقيادة 
البلدين. وفي حقيقة األمر، لم ترفع النتائج 
بعد  املباحثات  تتقدم  ولــم  البلدين  لقيادات 
املناوشات  تواصلت  بعدها  أنملة.  قيد  ذلــك 
على الحدود، وانقطع التواصل الدبلوماسي 

وكــان التوتر الــحــدودي قد بــدأ في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي وتصاعد في األشهر 
التالية، وذلك عقب تمّكن الجيش السوداني 
من استعادة 90 في املائة من أراضي منطقتي 
الــفــشــقــة الـــكـــبـــرى والـــصـــغـــرى بـــشـــرق الــبــالد 
مـــن الــســيــطــرة اإلثــيــوبــيــة، فـــي عــمــلــيــة إعـــادة 
منذ  الكبرى  هي  السوداني  للجيش  انتشار 
عقود على الحدود. وحسب رواية الخرطوم، 
فــــإن مــنــطــقــتــي الــفــشــقــة الـــكـــبـــرى والــصــغــرى 
هــمــا أراض ســودانــيــة، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تم 
وتــمــددت   ،1902 عــام  البلدين  بــني  توقيعها 
فــيــهــا إثــيــوبــيــا إبــــان نــظــام الــرئــيــس الــســابــق 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، عـــبـــر وســيــلــتــني مــخــتــلــفــتــني؛ 
أوالهــمــا، التغول املباشر في عمق 9 إلــى 22 
كــيــلــومــتــرًا بـــأراضـــي املــنــطــقــة، بــعــد إخــالئــهــا 
فــي عـــام 1995 مــن قــبــل الــجــيــش الــســودانــي، 
الــذي كــان مشغواًل فــي ذلــك الحني بعدد من 
الحروب الداخلية في جنوب البالد وشرقها. 
فتمثلت بدخول مئات  الثانية،  الوسيلة  أما 
وزراعتها  املنطقة،  إلى  اإلثيوبيني  املزارعني 
وغيرهما،  والسمسم  الــذرة  مثل  بمحاصيل 
ــــني  ــزارعـ ــ املـ ــن  ــ مـ األرض  ــئـــجـــار  ــتـ بـــاسـ وذلــــــــك 
الــســودانــيــني، أو أخــذهــا عــنــوة تحت حماية 
الــرســمــيــة والــتــابــعــة  الــشــفــتــة، شــبــه  مليشيا 

إلقليم أمهرا املتاخم للحدود السودانية.
وبـــعـــد أن أكــمــلــت إثــيــوبــيــا ســيــطــرتــهــا على 
املنطقة، بات إقليم أمهرا يعتمد عليها كليًا 
اإلثيوبي  التمّسك  زاد  وبالتالي  غــذائــه،  فــي 
بــهــا. ومـــع أي احــتــجــاج ســـودانـــي عــلــى ذلــك 
االستغالل والتغّول، ترد أديس أبابا بتحميل 
الـــشـــفـــتـــة، مــــن دون أن  املـــســـؤولـــيـــة ملــلــيــشــيــا 
تفصح عن نواياها الحقيقية في ضم املنطقة 
إليها. لكن هذه املرة، وبعد تحركات الجيش 
السوداني، تحدثت أديس أبابا بشكل صريح 
ــــأرض وأحــقــيــتــهــا  وواضــــــح عـــن مــلــكــيــتــهــا لـ
باتفاقية عام  اعــتــرافــهــا  عــدم  وأعــلــنــت  فيها، 
1902 التي يستند إليها السودان، باعتبارها 

الــثــنــائــي نــهــائــيــًا عــلــى جــمــيــع املــســتــويــات، 
وتــوقــفــت الـــزيـــارات املــتــبــادلــة. وفــي األســبــوع 
األخــــيــــر مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي 
املاضي، عاد السفير اإلثيوبي في الخرطوم، 
ــــى بــــــالده لـــلـــتـــشـــاور. وفـــي  بـــيـــتـــال أمــــيــــرو، إلـ
السودان  استدعى  املاضي،  الشهر  منتصف 
أبابا، جمال الشيخ، ملزيد  سفيره في أديــس 
من التشاور الداخلي، وهو عرف دبلوماسي، 

وشكل من أشكال االحتجاج.

تصاعد الحرب الكالمية
ــرة، وصــــلــــت الــــحــــرب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع األخـ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي األسـ
ــة بــــني الـــطـــرفـــني إلـــــى مـــــدى بــعــيــد،  ــيــ اإلعــــالمــ
بــصــدور بــيــان عــن الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة كال 
الحكومة   

ّ
إن االتهامات للسودان، وقالت فيه 

الــســودانــيــة »تــخــدم أجــنــدة طـــرف ثـــالـــث«، لم 
تــســّمــه، لــكــن أصــابــع االتـــهـــام تــتــجــه مــبــاشــرة 
ودون مواربة إلى مصر، التي تتصدر املعركة 
ضـــّد ســد النهضة اإلثــيــوبــي، وهـــي مــن أكثر 
السوداني  االستقطاب  حــدة  من  املستفيدين 
اإلثيوبية  الخارجية  بيان  وذهــب  اإلثــيــوبــي. 
 عسكر 

ّ
أبــعــد مـــن ذلــــك، عــبــر اإلشــــــارة إلــــى أن

السلطة االنتقالية السودانية هم من يقودون 
ــّد إثــيــوبــيــا. وأثـــــار الــبــيــان غضب  الـــعـــداء ضــ
الحكومة السودانية، التي سارعت عبر وزارة 
الــخــارجــيــة إلصــــدار بــيــان مــضــاد، هــو األكــثــر 
ــــدة مــــن بــــني كــــل ردود الـــفـــعـــل الـــســـودانـــيـــة  حـ
الـــوزارة حديث  منذ بداية األزمـــة. إذ اعتبرت 
إثـــيـــوبـــيـــا عــــن وجــــــود طـــــرف ثـــالـــث »اتـــهـــامـــًا 
بـــ«اإلســاءة  ذلــك   

ً
واصفة بالعمالة«،  للسودان 

واإلهانة التي ال تغتفر«. وأكدت أن »إثيوبيا 
لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع إنـــــكـــــار وجـــــــــود طـــــــرف ثـــالـــث 
الــذي دخلت قــواتــه مــع قواتها  لجانبها، هــو 
املــعــتــديــة إلـــى األرض الــســودانــيــة«، مــن دون 
تسمية هذا الطرف. وأكدت الوزارة السودانية 
وحـــدة الــشــعــب والــســلــطــة؛ عــســكــرًا ومــدنــيــني، 
من أجل بسط سيطرة السودان على أراضيه.  
آخـــر االتـــهـــامـــات الــخــطــرة وردت عــلــى لــســان 
مــصــادر رسمية ســودانــيــة، كشفت عــن رصد 
الجانب السوداني نشر 3 آالف جندي إثيوبي 
الــحــدود مزودين  املاضيني على  اليومني  في 
بكافة أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة. كما 
رصـــــدت وســـائـــل إعـــــالم عــاملــيــة أكـــثـــر مـــن 15 
موقعًا عسكريًا إثيوبيًا جاهزًا لالشتباك مع 

الجيش السوداني على الحدود.

فشل الوساطات
 الـــحـــرب الــكــالمــيــة تـــدور 

ّ
الـــالفـــت لــلــنــظــر أن

رحـــاهـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــافــة الــوســاطــات 
علنت في وقت سابق، ولكن سرعان ما 

ُ
التي أ

كانت تخبو. ومنها وساطة مبعوث االتحاد 
األفــريــقــي، محمد الــحــســن ولـــد لــبــات، الــذي 
أجــرى قبل أسابيع مباحثات في الخرطوم 
مع املسؤولني السودانيني، لتقريب املسافة 
بني البلدين، وتهيئة املناخ لجلوسهما على 
طاولة التفاوض، لكنه لم يعلن عن شيء بعد 
الــتــي اصطدمت  النتيجة ذاتــهــا  ذلـــك. وهــي 
بــهــا وســاطــات أخــــرى، مــثــل وســاطــة جنوب 
الــســودان، واالتــحــاد األوروبـــي، وبريطانيا، 
 جميع هذه 

ّ
إن إذ  والــســعــوديــة، واإلمـــــارات، 

الوساطات لم تتخط نتائجها حاجز إبداء 
الـــنـــوايـــا الــحــســنــة مـــن كـــال الــبــلــديــن. وربــمــا 
تكون هناك حسنة وحيدة تحسب لالتحاد 
ــي، وهـــي حــرصــه عــلــى الــفــصــل بني  ــ األوروبـــ
األزمة الحدودية، والحرب في إقليم تيغراي 
بــشــمــال إثــيــوبــيــا، بــمــا يــمــنــع الــــســــودان من 
تــقــديــم أي دعـــم ملقاتلي اإلقــلــيــم فــي حربهم 

ضد الحكومة الفيدرالية.
ــاطــــات جـــــاء نــتــيــجــة العــتــقــاد  تــعــثــر الــــوســ
ــدم وجــــــــود نــــــــزاع حــــــدودي  ــعــ الــــخــــرطــــوم بــ
فـــي األصـــــل، وتــمــســكــهــا بـــوضـــع الــعــالمــات 
التــفــاقــيــة  طــبــقــًا  األرض،  عــلــى  الـــحـــدوديـــة 
الجلوس  قــبــل  مسبق  كــشــرط  وذلـــك   ،1902
عــلــى طـــاولـــة مـــفـــاوضـــات مـــع أديــــس أبــابــا، 
الجيش  انسحاب  اشترطت  بدورها  والتي 
ــي الــتــي وضــــع يــده  ــ الـــســـودانـــي مـــن األراضــ
عــلــيــهــا مـــنـــذ نــوفــمــبــر املــــاضــــي، لــلــجــلــوس 
عــــلــــى طــــــاولــــــة الــــــتــــــفــــــاوض. لــــكــــن الــــشــــرط 
الجانب  من  قويًا  اعتراضًا  وجــد   اإلثيوبي 
السوداني، وهو ما عّبر عنه رئيس مجلس 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، أثناء حديثه 
العسكرية،  بحري  منطقة  وجنود  لضباط 
 الجيش 

ّ
ــأن ــزم بــ يـــوم األحــــد املـــاضـــي، إذ جـ

لــن يــتــراجــع عــن املــنــاطــق الــســودانــيــة التي 
ــة، وأنــــه  ــيــ ــاضــ اســـتـــعـــادهـــا فــــي األشــــهــــر املــ

يتحسب ألي عمل عدائي من إثيوبيا.

سد النهضة ليس بعيدًا
قبل سنوات، وعلى عكس املوقف املصري، كان 
الـــســـودان وإثيوبيا  هــنــاك تــوافــق نسبي بــني 
فالحكومة  اإلثيوبي.  النهضة  حول ملف سّد 
السودانية لم تتردد في اإلقــرار بحق إثيوبيا 
مــن مخاطره،  الــســد، وقللت كثيرًا  إنــشــاء  فــي 
وأقنعت مصر في مارس/ آذار 2015 بالتوقيع 
على اتــفــاق املــبــادئ الـــذي أســس للمفاوضات 
الــثــالثــيــة الــحــالــيــة، مــع تعظيم املــكــاســب التي 
الــســودان مــن تشييد الــســد، ســواء  سيجنيها 
فـــي مــجــال الــــزراعــــة أو الــكــهــربــاء، والـــحـــد من 
الفيضانات السنوية املدمرة. لكن في الجوالت 
األخيرة من املفاوضات الثالثية بني السودان 
ومــصــر وإثــيــوبــيــا، وصــلــت الــخــرطــوم ملرحلة 
ــــازالت يــمــكــن أن تــقــدمــهــا  ــنـ ــ تـ ــيــــأس فــــي أي  الــ
أديـــــس أبـــابـــا عــبــر املـــفـــاوضـــات الــتــي يــرعــاهــا 
االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي، ال ســيــمــا فـــي مـــا يــرتــبــط 
بــمــخــاوفــهــا الــخــاصــة بــشــأن ســالمــة الــســدود 
النهضة، وقلقها  السودانية بعد تشغيل سد 
والبيانات  املعلومات  أبــابــا  أديــس  مــن حجب 
املــتــعــلــقــة بــتــدفــق املـــيـــاه، ومـــن إقـــامـــة مــشــاريــع 
 على حصة 

ً
يــؤثــر مستقبال مــا  أخــــرى،  مائية 

ــودان مـــن املــــيــــاه. كــمــا اصـــطـــدم الـــســـودان  ــســ الــ
بــرفــض إثــيــوبــيــا الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق خــاص 
بملء وتشغيل السد، وإصرارها على التوقيع 
على قواعد استرشادية غير ملزمة لها. وكل 
ذلــــك دفــــع الـــوفـــد الـــســـودانـــي لــالنــســحــاب من 
طاولة التفاوض، وتصنيف سد النهضة حال 
اتــفــاق قانوني ملزم كأحد  إلــى  التوصل  عــدم 
مهددات األمن القومي، ومهدد كذلك لحياة 20 
النيل.  ضفاف  على  يقطنون  شخص،  مليون 
ــذه األيــــــام فـــي الــتــرويــج  ــودان هــ ــســ ويــنــشــط الــ
لفكرة توسيع مظلة التفاوض بمشاركة األمم 
املتحدة واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة 
ليضافوا إلى االتحاد األفريقي، على أن يكون 
ــتــــراح حـــلـــول وســطــيــة  لــهــم دور عــمــلــي فـــي اقــ
املختلف  والــقــانــونــيــة  الفنية  الــقــضــايــا  بــشــأن 
عليها. وقـــد خــاطــب رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حمدوك تلك الجهات رسميًا في هــذا الصدد. 
 
ّ
وبحسب مصادر في وزارة الري واملوارد، فإن
الـــســـودان تــلــقــى ردودًا إيــجــابــيــة مــن الــجــهــات 
ــع. لكن أديــس أبــابــا ترفض هــذا التوجه.  األربـ
ــات ســــد الــنــهــضــة،  ــاوضــ ــفــ ــيـــدات مــ ــقـ ــعـ ومــــــع تـ
بــدت الــخــرطــوم، أخــيــرًا، أقـــرب ملوقف القاهرة، 
الساعية إلى نقل ملف السد إلى مجلس األمن 
أكثر حماسة  الخرطوم  كذلك ظهرت  الــدولــي. 
في ما يتعلق بالتصعيد اإلعالمي والسياسي 
والــدبــلــومــاســي ضــد إثــيــوبــيــا، مــا زاد الــبــرود 
فــي الــعــالقــة بــني الــبــلــديــن، خصوصًا بإضافة 
تــوتــرات الــحــدود إلــى ذلــك. ومــع انــســداد األفــق 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي واســـتـــمـــرار حــالــة 
ــي، والــتــحــشــيــد الــعــســكــري  الـــتـــراشـــق اإلعــــالمــ
على الــحــدود، والــتــأزم في ملف سد النهضة، 
ــــني الــــــســــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا  تـــصـــبـــح الــــعــــالقــــة بـ
مــفــتــوحــة عــلــى كــل االحـــتـــمـــاالت، بــمــا فــي ذلــك 
 ما يؤجل موعد 

ّ
الحرب. وبــرأي مراقبني، فــإن

داخل  الهشة  الداخلية  األوضـــاع  هو  إعالنها 
كل بلد، إذ تنشغل إثيوبيا بالحرب في إقليم 
تيغراي، والحيلولة دون انهيار وحدة الشعب 
وقت  أي  من  أكثر  للخطر  املعرضة  اإلثيوبي، 
الــســودان فــي بناء  مضى. فــي املقابل، ينهمك 
مرحلة انتقالية، تحفها املخاطر من كل جانب، 
االقــتــصــادي وتململ  االنــهــيــار  أكــثــر  ويشغله 
فــــي إدارات  الـــحـــكـــومـــي  الـــفـــشـــل  ــن  ــــارع مــ ــــشـ الـ
األزمــات. وُيخشى في حال شعر الطرفان، أو 
أي منهما، بتحسن أوضاعه، أن تصل ذروة 
التصعيد بني البلدين مداها بإعالن الحرب.

العالقات 
السودانية ـ اإلثيوبية 

نحو األسوأ

أبي  اإلثيوبي،  الــوزراء  رئيس  يعتمد 
قوات  على  رئيسي،  بشكل  أحمد، 
اإلقليم  سكان  أمهرا،  عرقية  من 
المجاور إلقليم تيغراي، في حملته 
مسؤولون  وينظر  ــر.  األخــي على 
الفشقة  منطقة  إلــى  أمهرا  من 
باعتبارها  السودان  مع  الحدودية 
أّن  من  المخاوف  يزيد  ما  أرضهم، 
على  لإلبقاء  سيكافح  أحمد  أبي 
المنطقة.  فــي  حلفائه  مصالح 
تيغراي،  فــي  ــزاع  ــن ال جــانــب  وإلـــى 
تــواجــهــه الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة 
ــات أمــنــيــة  ــرابـ ــة اضـــطـ ــاديـ ــحـ االتـ
شنقول-قمز  بني  إقليمي  فــي 

وأوروميا.

مصالح حلفاء 
أبي أحمد

الغالف

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــودانــ ــســ تـــشـــهـــد الـــــعـــــالقـــــات الــ
ــًا مــســتــمــرًا مــنــذ  اإلثـــيـــوبـــيـــة تــــرديــ
ــو 5 أشــــــهــــــر، جـــــــــراء الـــتـــوتـــر  ــحــ نــ
السياسي  والتصعيد  الــحــدود،  على  األمني 
اليومي.  اإلعالمي  والتراشق  والدبلوماسي، 
الــبــعــض ال يستبعد أن   

ّ
الــرغــم مــن أن وعــلــى 

يــقــود كــل مــا يــجــري إلـــى حـــرب بــني البلدين 
خصوصًا عندما تتحسن األوضاع الداخلية 
 التصريحات الرسمية 

ّ
في أي من بلد، إال أن

الــســيــاســيــة ال تــــزال، أقــلــه، تتمسك بــالــحــوار 
ــة. وهـــو مــا أبــلــغــه رئيس  ــ كسبيل لــحــل األزمـ

حاول الطرفان لمرتين 
فقط تحريك األدوات 
الدبلوماسية بينهما

وصلت الحرب اإلعالمية 
أخيرًا بين الطرفين 

إلى مدى بعيد

خالفات الحدود وسد النهضة بال حلول
الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ملفوضة 
ــي، غوتا  الــشــراكــة الــدولــيــة بــاالتــحــاد األوروبــ
أوربالنني، في اتصال هاتفي اإلثنني املاضي، 
 السودان لم يتسبب في األزمة 

ّ
أكد خالله أن

الحدودية مع إثيوبيا، وأن الحوار هو السبيل 
ــة. وطــبــقــًا لــبــيــان أصـــدره  ــ الــوحــيــد لــحــل األزمـ
مكتب حمدوك، اشترط رئيس الوزراء، خالل 
املكاملة الهاتفية، »وضع العالمات والترسيم 
الــكــامــل عــلــى األرض لــلــحــدود، الــتــي لــم تُكن 
ــــوزراء  يــومــًا مــحــل نـــــزاع«. كــمــا أكـــد رئــيــس الـ
اإلثيوبي أبي أحمد، بدوره، خالل جلسة في 
 
ّ
أن الثالثاء،  أمــس  من  أول  اإلثيوبي  البرملان 

بالده »ال تريد حربًا مع السودان«.

قال مصدر دبلوماسي مصري إن اإلمارات عرضت استضافة اجتماع ثالثي 
وزراء  بانضمام  سداسي  أو  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  خارجية  وزراء  بين 
المياه، لمناقشة استئناف مفاوضات 
المصدر،  وأضـــاف  النهضة.  ســد 
مصر  أن  الجديد«،  لـ«العربي  متحدثًا 
ال تزال تناقش مع السودان الموقف 
الحكومة  ــت  وكــان الــدعــوة.  مــن 
حمدوك  اهلل  عبد  برئاسة  السودانية 
»من  الثالثاء،  رحبت،  قد  )الصورة(، 
ــادرة إمــاراتــيــة  ــمــب ــدأ« ب ــمــب حــيــث ال
بشأن  وإثيوبيا  السودان  بين  للتوسط 
التوتر الحدودي وأزمة سد النهضة.

بحث وساطة إماراتية
بدأ التوتر بشأن الحدود مع استعادة الجيش السوداني أراضي الفشقة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

تحالف الضرورة بين الصين وروسيا بمواجهة أميركا وأوروباحادثة قناة السويس تحيي 3 إشكاليات

القاهرة ـ العربي الجديد

غيڤن«،  »إيــڤــر  السفينة  حــادثــة جنوح  تعيد 
وهي حاملة حاويات عمالقة ومدارة بواسطة 
شـــركـــة الــشــحــن الـــتـــايـــوانـــيـــة »إيـــڤـــر غـــريـــن«، 
والـــتـــي أدت إلــــى تــعــطــيــل حــركــة املـــالحـــة في 
قناة السويس ألكثر من ست وثالثني ساعة، 
منذ صباح أول من أمس الثالثاء، فتح ثالثة 
للنظام  العامة  بالسياسات  مرتبطة  ملفات 
أن  يمكن  التي  الضخمة  والخسائر  املصري 
السياسات، وعدم  تلك  تترتب على استمرار 

استجابة النظام لنداءات اإلصالح.
قناة  بيان هيئة  فــي  ورد  بما  التسليم  فمع 
ــة،  ــريـ ــة لـــلـــحـــكـــومـــة املـــصـ ــعـ ــابـ ــتـ الــــســــويــــس الـ
الـــصـــادر صــبــاح أمـــس األربـــعـــاء عــن ظــروف 
الــحــادثــة، والـــذي جــاء فيه أنــه »وقـــع صباح 
انعدام  إلى  أساسي  الثالثاء، ويعود بشكل 
الــرؤيــة الناتجة عــن ســوء األحـــوال الجوية، 
ترابية بلغت  الــبــالد بعاصفة  لــوقــوع  نــظــرًا 
ــاح 40 عـــقـــدة )نـــحـــو 75  ــريــ مــعــهــا ســـرعـــة الــ
فقدان  إلــى  أدى  الساعة(، مما  في  كيلومترًا 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــســـفـــيـــنـــة ومــــــن ثــم 
جنوحها«، يظهر أن الهيئة برئاسة الفريق 
أسامة ربيع، القائد السابق للقوات البحرية 
املصرية، حافظت على صمت مطبق بشأن 
الــحــادثــة ألكــثــر مـــن أربــــع وعــشــريــن ســاعــة. 
إذ كانت قــد بــدأت الهيئة خــالل ذلــك الوقت 

ناصر السهلي

ــم تـــكـــن زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  لــ
سيرغي الفـــروف، خــالل األيـــام املــاضــيــة، إلى 
خارجيتها  بوزير  لالجتماع  الصني  جنوب 
التجارية  العالقات  يــي، ملجرد تنسيق  وانــغ 
ــــني، فـــــي ظـــــل تــــوتــــر عــالقــتــهــمــا  ــرفـ ــ ــطـ ــ بـــــني الـ
بالواليات املتحدة ودول أوروبية، ودخولها 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــتــصــعــيــد فــــي األيـــــام 

األخيرة.
وقــــــد ال تــــكــــون عــــالقــــة مـــوســـكـــو بـــاالتـــحـــاد 
األوروبـــي أقــل ســوءًا من عالقتها بواشنطن. 
أليكسي  الروسي  املعارض  اعتقال  كان  وإذا 
ــر عـــالقـــة بــروكــســل بــالــكــرمــلــني  ــ ـ

ّ
نــافــالــنــي، وت

أخــيــرًا، وفــي حــني كــان ساكن البيت األبيض 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، يــبــدو أقـــل حماسة 
بوتني،  فالديمير  الــروســي  الرئيس  ملواجهة 
فـــإن عــهــد الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
والـــذي لــم يمض على حكمه ســوى شهرين، 
يــحــمــل ســيــاســة مختلفة فـــي الــظــاهــر حــيــال 
ــام عن  ســيــاســات مــوســكــو، الباحثة هــذه األيـ
تحالفات جديدة في الشرق، لصد الضغوط 
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مــــع  تــســتــشــرفــهــا  الــــتــــي 

الجديدة.
ــواء الــبــاردة بــني القطبني، وإن كــانــت ال  األجــ
تــزداد  اللحظة،  الــبــاردة حتى  بالحرب  تذكر 
الثانية،  للمرة  اتهامات واشنطن  بــرودة مع 
بــتــدخــل ســيــبــرانــي روســـــي في  مــنــذ 2016، 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، ومــــا رافــقــهــمــا من 
تقارير عن قراصنة برعاية الكرملني للتأثير 
واألوروبـــيـــة،  األمــيــركــيــة  الديمقراطيتني  فــي 

وتخفيف  السفينة  قطر  مــحــاوالت  بالفعل 
حمولتها، لكنها لم تقدم على إعالم العالم 
بــمــا حــــدث، تـــاركـــة املـــجـــال ملــتــابــعــي شـــؤون 
النقل البحري والبحارة والعاملني بشركات 
النقل والسفن، لنشر الصور واملعلومات عن 
الــحــادثــة على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 

منذ مساء الثالثاء.
وتسبب صمت هيئة القناة أيضًا في التأخر 
الــالفــت لــوســائــل اإلعــــالم الــعــاملــيــة والــعــربــيــة 
امتنع مسؤولو  إذ  الحدث،  التعاطي مع  في 
الهيئة عن الرد على جميع اتصاالت وسائل 
ــاالت الـــعـــاملـــيـــة فــي  ــ ــوكـ ــ اإلعـــــــالم ومـــراســـلـــي الـ
ــر، حـــتـــى فـــجـــر أمـــــس األربـــــعـــــاء، عــنــدمــا  مـــصـ
الرئيسي  الهيئة  بمقر  املــســؤولــني  أحـــد  قـــال 
فــــي مــحــافــظــة اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، لــلــصــحــافــيــني 
 »النشر غير مسموح حتى اآلن، 

ّ
املصريني إن

وسنصدر بيانًا في وقت الحق«.
الــتــعــامــل  فــــي  الـــنـــظـــام  فـــشـــل  ويـــتـــبـــنّي أواًل 
ــات الــكــبــرى،  ــ ــ ــذه األزمـ اإلعــــالمــــي مـــع مــثــل هــ
سواء كانت ترتبط فقط بالداخل املصري أم 
تخّص قضايا عاملية، كسوق التجارة والنقل 
ــل فــيــه قـــنـــاة الــســويــس 

ّ
ــاملـــي، الـــــذي تــمــث الـــعـ

شريانًا رئيسيًا، ال سيما أن الحدث تسبب 
وانعكس  العابرة  السفن  مئات  تعطيل  فــي 
على أسعار البترول العاملية. ويتكرر بشكل 
دائم الصمت الرسمي املصري في القضايا 
اإلشـــكـــالـــيـــة، الـــتـــي تــتــصــّور أجـــهـــزة الــنــظــام 
وقائع  في  للدولة، خصوصًا  أنها ستسيء 
ــاة املــواطــنــني في  ــ االعــتــقــال والــتــعــذيــب ووفـ
األقـــســـام أو خـــالل املــواجــهــات مــع الــشــرطــة. 
ــًا بـــذلـــك، تـــكـــرر الــصــمــت اإلعـــالمـــي  ــبـــاطـ وارتـ
ــري عـــلـــى حـــــدث وقـــــع عـــلـــى األراضــــــي  املــــصــ
نظرًا  الدولية،  تأثيراته  له  وكانت  املصرية 
ــن املـــخـــابـــرات  لـــصـــدور تــعــلــيــمــات ســابــقــة مـ
العامة بعدم نشر أي أخبار سلبية عن قناة 
املؤسسات  مــن  وغيرها  والبنوك  السويس 
االقــتــصــاديــة املــصــريــة. واضــطــرت الصحف 
الرسمي  البيان  املصرية النتظار  والقنوات 
»إكسترا  لقناة  الهيئة  رئيس  وتصريحات 

نيوز« اململوكة للمخابرات، ظهر أمس.
العامني األخيرين شهدا  أن  الرغم من  وعلى 
 مــغــايــرًا مـــن الــســلــطــات املــصــريــة مع 

ً
تــعــامــال

والسعي، بحسب األوروبيني، لشق الصفوف، 
بالتقرب املنسق مع اليمني القومي املحافظ 
واملــتــشــدد لـــدى جــيــران مــوســكــو فــي الــغــرب. 
والتهديدات األميركية بفرض عقوبات على 
اقتصادية صعبة  أوضـــاع  ظــل  فــي  موسكو، 
الغرب  يــراه  ما  واستفحال  روسيا،  تعانيها 
بوتني  وتأييد  واملــعــارضــة«،  الحريات  »قمع 
لزميله في بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 
ــفـــف مــن  ــمـــع انــــتــــفــــاضــــة الـــــــشـــــــارع، ال تـــخـ ــقـ لـ
التي  والــعــســل«  »السمن  حقبة  أن  استشعار 
استمرت طيلة ســنــوات حكم دونــالــد ترامب 

ولت إلى غير رجعة.
أزمــة حقيقية في عالقتها  أمــا بكني فتواجه 
مــع الـــغـــرب، الــــذي بــاتــت تــرتــفــع فــيــه أصـــوات 
نــقــدهــا لسياستها تجاه  فــي  مــســبــوقــة  غــيــر 
أقــلــيــة اإليـــغـــور املــســلــمــة. ولــعــلــه مـــن الــالفــت 
عنونة السياسة والصحافة في دول أوروبية 
بأنها  إقــلــيــم شينجيانغ  فــي  بــكــني  ســيــاســة 
ــادة جــمــاعــيــة«. وقــضــيــة اإليـــغـــور ليست  ــ »إبــ
هذه األيام سوى واحدة من قضايا املواجهة 
انتقاد  املتحسسة من كل  الغرب وبكني،  بني 
لسجلها الحقوقي، حتى أنها ذهبت، الثالثاء 
املاضي، إلى فرض حظر دخول رئيس الوزراء 
الــدنــمــاركــي األســبــق، واألمــــني الــعــام السابق 
لحلف شمال األطلسي »الناتو«، أندرس فوغ 
راسموسن، إلى أراضيها. ودانت بكني، أمس 
األربــــعــــاء، »مــضــايــقــات ونـــفـــاق« األوروبـــيـــني 
ــدة دول، إثــر  بــعــد اســتــدعــاء ســفــرائــهــا فـــي عـ
العقوبات التي فرضتها بكني على برملانيني 
باسم  املتحدثة  وقــالــت  أوروبــيــة.  ومنظمات 
وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن 
»الصني ال تقبل هذه الطريقة غير العقالنية 
ــن بـــعـــض الـــــــــدول األوروبـــــــيـــــــة الســـتـــدعـــاء  ــ مـ

سفرائها«. 
وتستعرض بكني، في أكثر من دولة أوروبية 
قوة موقفها الصناعي، الذي كشفته جائحة 
كورونا، لجهة ارتباط أنظمة صحية أوروبية 
ــنـــاعـــات  ــد مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا عـــبـــر الـــصـ ــتــــوريــ بــ
وعــدم  تعتيم  لــفــرض  محاولة  فــي  الصينية، 
انــتــقــاد لسياسات الــصــني فــي املــجــمــل. وإلــى 
جانب كوبنهاغن، وجدت السياسة الصينية 
العالقة مع برلني وأمستردام  تعبيراتها في 

ــاه بــمــحــاولــة »الــحــفــاظ عــلــى الهيمنة بكل  إيـ
الــطــرق، بما فــي ذلــك تــزويــر القيم« كــرد على 
انـــتـــقـــادات لــلــســجــل الــحــقــوقــي ملــوســكــو على 
ــذي نفى  ــ خــلــفــيــة قــضــيــة حــبــس نــافــالــنــي، الـ
الفروف  واعتبر  تسميمه.  محاولة  الكرملني 
أن على الصني وروسيا العمل بشكل مشترك 
ــم أن  ــ ــذا رغـ ــ ملـــعـــارضـــة الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة. هـ
املــواضــيــع،  مــن  فــي كثير  الــطــرفــني يختلفان 
بــمــا فــيــهــا املــنــافــســة الــصــيــنــيــة عــلــى أســــواق 
أفريقيا وشرق وغرب آسيا، ومحاولة تعزيز 
وجودها في حوض البحر األبيض املتوسط، 

من خالل اتفاقيات مع بعض دوله.
ويــبــدو أن الــخــالفــات املــتــزايــدة بــني بروكسل 
)عــاصــمــة األوروبــــيــــني املــشــتــركــة( ومــوســكــو 
وصــــلــــت إلـــــــى حـــــد تـــجـــمـــيـــد وكـــــالـــــة الــــــــدواء 
لقاح  ترخيص  مسألة  فــي  النظر  األوروبــيــة 
ــــي«، بــعــد أن الحــــت فـــي األفـــق  »ســبــوتــنــيــك فـ
إمــكــانــيــة الســـتـــخـــدامـــه، إثــــر زيــــــارة مــســؤول 
السياسات الخارجية في االتحاد األوروبي، 
املاضي،  فــي فبراير/شباط  بــوريــل،  جــوزيــب 
ــتـــي أشـــيـــع الحـــقـــًا أنـــهـــا »زيــــــارة فــاشــلــة«.  والـ
ويلعب الكرملني في عالقته األوروبية لعبته 
املــفــضــلــة فــــي اعـــتـــبـــار مــعــســكــرهــا، االتـــحـــاد 
األوروبــي، وكأنه غير قائم، مع كل ما يرافقه 
ــة تــشــكــك بــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــائـ مــــن حـــمـــالت دعـ
وقيم القارة. فالفروف اعتبر، في زيارته إلى 
الصني، أن بــالده »ال تقيم عالقة مع االتحاد 
لتلك  التحتية  فالبنية  كمنظمة،  ــــي  األوروبـ
العالقة ُدمـــرت بالكامل بــقــرارات أحــاديــة من 
بــروكــســل )ســيــاســة الــعــقــوبــات واالنــتــقــادات 
الدائمة للكرملني(«. ويقرأ األوروبيون جيدًا 
مــا يصبو إلــيــه الــكــرمــلــني، مــع اتــســاع دائـــرة 
الــخــالفــات بــني الــطــرفــني، حــيــث اتــهــم بــوريــل 

روسيا بأنها »متجهة نحو املواجهة«.
لعل األســابــيــع الــقــادمــة ستحدد أكــثــر مــا إذا 
والــروســي، ماضيني  األميركي  الطرفان،  كان 
الــعــودة إلى  الــهــاويــة، أو  نحو سياسة حافة 
العامل  إغــفــال  الــحــوار، مــن دون  دبلوماسية 
الصيني، وتعقيدات تشابك مصالح إقليمية 
وعــاملــيــة بــاتــت بــكــني العــبــهــا األكــثــر انــدفــاعــًا 
العربية  واملنطقتان  نتائجها،  استثمار  في 

واألفريقية ليستا بمعزل عن كل ما يجري. تعطلت حركة المالحة في قناة السويس بسبب الحادثة )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty( اعتبر الفروف أن على الصين وروسيا تعزيز استقاللهما التكنولوجي

الــذي فتحته الحادثة هو مدى  الثاني  امللف 
كفاءة إدارة هيئة مرفقية دولية مهمة كقناة 
الــــســــويــــس، ومــــــدى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــواجــهــة 
ــوارد تــكــرارهــا، خاصة  ــ ــات الـ ــ مــثــل هـــذه األزمـ
مـــع وجــــود عـــدد مـــن الــحــقــائــق الــتــي لـــم يكن 
تحديدًا.  الحادثة  ظــرف  في  تجاهلها  يجوز 
فقبل ســاعــات مــن دخــول السفينة اآلتــيــة من 
الصني للقناة، كانت هيئة األرصاد املصرية 
قد حذرت من سوء األحــوال الجوية وانعدام 
التي تضرب  الترابية  الرؤية نظرًا للعاصفة 
 هيئة 

ّ
مصر منذ مساء اإلثنني املاضي، إال أن

الــقــنــاة لــم تــتــخــذ أي قــــرار بــهــذا الـــشـــأن، مما 
تسبب، وفقًا للبيان الصادر عنها، في تعطل 

الكهرباء وجنوح السفينة.
كما أن الهيئة لم تتخذ أي احتياطات خاصة 
من  تعتبر  الــتــي  الــعــمــالقــة،  السفينة  لــعــبــور 
أكــبــر عشر حــامــالت حــاويــات فــي الــعــالــم من 
حيث الحجم بطول 400 متر وعرض 60 مترًا، 
ومن حيث الحمولة بقدرتها على استيعاب 
220 طــنــًا، عــلــمــًا بــســابــقــة تــســبــبــهــا فـــي أزمـــة 

الــهــجــوم الــســيــاســي واالنـــتـــقـــادات اإلعــالمــيــة 
والـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــالـــتـــبـــاهـــي بــــــاإلصــــــرار عــلــى 
مـــن دون تكبد  ــقـــاد  ــتـ االنـ مــحــل  الـــســـيـــاســـات 
عناء تبريرها، وتجاهل املؤاخذات حتى من 
الــعــواصــم الــكــبــرى، إال أنــه فــي حــادثــة كالتي 
وقعت في قناة السويس، تتبع مصر منهجًا 
منغلقًا قديمًا نابعًا من تصورات تآمرية. بل 
لتداول  مساحة  املمنهج،  بالصمت  وتعطي، 
االتــهــامــات،  وتــراشــق  املتناقضة،  الشائعات 
بلغت حد تشكيك بعض الحسابات املوالية 
بأنها  والــزعــم  الــحــادثــة  فــي طبيعة  للسلطة 

»مؤامرة على مصر«.

أملانيا  شــمــال  هــامــبــورغ  ميناء  فــي  مشابهة 
الــــوزراء  ملــصــدر بمجلس  عـــام 2019. ووفــقــًا 
بيان  بعد  أمــس،  الجديد«،  لـ«العربي  تحدث 
األخــيــرة ستجري تحقيقًا حول   

ّ
فــإن الهيئة، 

القناة وهي  السفينة قد دخلت  إذا كانت  ما 
ــًا أكــبــر مــن طاقتها مــن عــدمــه، إذ  تحمل وزنـ
 حمولة السفينة تبلغ 

ّ
تشير املعلومات إلى أن

أكثر من 224 طنًا، أي بزيادة 4 أطنان تقريبًا 
عن أقصى استيعاب مسجل لها.

أمــا املــلــف الــثــالــث املتعلق بــالــحــدث، فيتمثل 
لــرئــيــس هيئة  الــكــفــاءة الشخصية  فــي مـــدى 
القناة أســامــة ربيع )65 عــامــًا(، والـــذي عينه 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي رئيسًا 
أغــســطــس/آب 2019، خلفًا  فــي  الــقــنــاة  لهيئة 
منصب  ربيع  وشغل  مميش.  مهاب  للفريق 
ــنـــوات، بعد  نــائــب رئــيــس هــيــئــة الــقــنــاة 3 سـ
البحرية  للقوات  كقائد  واحـــدًا  عامًا  قضائه 
انتماء  لــيــكــرس  لــكــن تعيينه جـــاء  املــصــريــة، 
الــبــحــريــة والخلفية  لــلــقــوات  الــهــيــئــة  رئــيــس 
شرائح  مطالبات  من  الرغم  على  العسكرية، 
هــذا  بتغيير  بالهيئة  الــعــامــلــني  مــن  واســعــة 
أشخاص  على  لالعتماد  والــعــودة  الــتــوجــه، 
ــع الــنــقــل  لــديــهــم خـــبـــرة أكـــبـــر فـــي الــتــعــامــل مـ
الوضع  كــان  املــدنــي ومشاكله، كما  الــبــحــري 

حتى منتصف تسعينيات القرن املاضي.
 السيسي 

ّ
الــــــوزراء، إن وقــــال مــصــدر مــجــلــس 

يتابعان  مدبولي  الـــوزراء مصطفى  ورئيس 
الحدث باهتمام بالغ، لكن الوقت مازال مبكرًا 
للحديث عــن اتــخــاذ قـــرارات بــشــأن مــا حــدث، 
وبشكل عام »سيتم انتظار نتيجة التحقيق 
الفني، خاصة بشأن الحمولة والقرارات التي 

كان يمكن للمرشدين اتخاذها«.
ونقلت وكالة »رويترز« لأنباء عصر أمس، 
نبأ بدء تعويم السفينة الجانحة، فيما ركزت 
هيئة القناة في إفاداتها اإلعالمية على سير 
العمل بشكل طبيعي للسفن اآلتية من البحر 
املتوسط، والتي تكدست طوال يومني تقريبًا 
فـــي الــبــحــيــرات بــاإلســمــاعــيــلــيــة فـــي انــتــظــار 
تـــحـــريـــك حـــامـــلـــة الــــحــــاويــــات »إيــــڤــــر غــيــڤــن«. 
بقاع  اصطدامها  بسبب  السفينة  وتعطلت 
القناة مما تسبب في جنوحها أفقيًا، لتسّد 

مجرى القناة بالكامل.

التزمت السلطات
 الصمت بشأن الحادث 

ألكثر من 24 ساعة

الصيني  الشريكني  على  أن  الفــروف  واعتبر 
والروسي »تعزيز استقاللهما التكنولوجي، 
والــتــحــول إلـــى حــســابــات تــجــاريــة بالعمالت 
ــن الــــــدوالر  ــة الـــبـــديـــلـــة عــ ــيـ ــاملـ ــعـ الـــوطـــنـــيـــة والـ

األميركي«.
تصعيد  بصدد  واشنطن  أن  الكرملني  يعلم 
املوقف، وربما فرض مزيد من العقوبات على 
شخصيات من الدائرة املحيطة ببوتني، وأن 
لقاء أالسكا، الصيني- األميركي باء بالفشل، 
مع طفو خالفات الجانبني إلى السطح. وعليه، 
كل  استغالل  الروسية  الدبلوماسية  تحاول 
ثغرة متعلقة باختالفات أوروبية داخلية، أو 
في عالقة واشنطن مع بكني، والظهور قوية 
وغير مكترثة بالعقوبات األميركية املستمرة 

منذ بداية 2015، بعد أشهر من ضم القرم.
والـــتـــرويـــج الـــروســـي لــالنــفــصــال عـــن أنــظــمــة 
معامالت  نظام  في  الغربية،  العاملية،  الدفع 
»ســويــفــت«، بالتنسيق مــع بــكــني، يــأتــي بعد 
أن أدركت أنه ال يمكنها وحدها القيام بذلك 
دون شريك قــوي كالصني. وفــي هــذا اإلطــار، 
متهمًا  الـــغـــرب،  حــيــال  لغته  ــروف  الفــ يصعد 

ــا، فــي  ــرهــ ــيــ واســـتـــوكـــهـــولـــم وبــــروكــــســــل، وغــ
الـــوقـــت الــــذي اســتــخــدمــت فــيــه »دبــلــومــاســيــة 
العالقة  الناعمة في  كــورونــا« الظهار قوتها 
ــادة آخــريــن فــي االتــحــاد األوروبـــــي، في  مــع قـ
املجر وبولندا وجمهورية التشيك واليونان 
وإيـــطـــالـــيـــا، وهــــي ذات الــــــدول الـــتـــي يــحــاول 
من  ساساتها  تناقض  على  اللعب  الكرملني 
القومي املحافظ مع عاصمة  معسكر اليمني 
النادي األوروبي، بروكسل. في السياق، تأتي 
زيارة الفروف وااللتقاء بوانغ يي في قويلني، 
جنوبي الصني أمس األول، حيث أطلق منها 
مــســؤول دبــلــومــاســيــة الــكــرمــلــني دعــــوات إلــى 
االبــتــعــاد عــن نــظــام الــدفــع الــدولــي بــالــدوالر. 

تبحث موسكو عن 
تحالفات في الشرق لصد 

ضغوط إدارة بايدن

يعيد تعّطل سفينة 
حاويات في قناة السويس 

وعرقلتها المالحة في 
القناة، إلى الواجهة ثالث 

إشكاليات أساسية تخص 
تعاطي النظام مع 

حوادث كهذه ومدى 
كفاءة الهيئة التي تدير 

القناة

يفرض تصاعد انتقاد 
أميركا واالتحاد األوروبي 

لروسيا والصين على 
خلفية عدد من القضايا 

الخالفية تقاربًا متزايدًا بين 
بكين وموسكو

Thursday 25 March 2021 Thursday 25 March 2021
الخميس 25 مارس/ آذار 2021 م  12  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2397  السنة السابعة الخميس 25 مارس/ آذار 2021 م  12  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2397  السنة السابعة
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــنــح شـــركـــة شلمبرجر 
 96 لحفر  دوالر،  مليون   480 بقيمة  عــقــدًا  األمــيــركــيــة 
بئرًا نفطية في جنوبي البالد، ضمن مساٍع لتوسيع 
دائـــــرة تــصــديــر الــنــفــط، الــــذي يــعــد املـــصـــدر الــرئــيــس 
ملوارد الدولة. ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، 
فإن »العقد يقل بنسبة 14.4% عن الكلفة التخمينية 
)التقديرية( البالغة 561.6 مليون دوالر«، مشيرًا إلى 
ستتولى  حيث  املفتاح«  »تسليم  بنظام  العقد  إبـــرام 
ــار إلـــى تــحــالــف »نــفــط  ــ شــركــة شــلــمــبــرجــر تــســلــيــم اآلبـ

الــبــصــرة وإكـــســـون مــوبــيــل«، عــلــى أن تــتــحــّمــل وزارة 
النفط الجوانب الفنية واملالية. وقال مصدر مسؤول 
يأتي  العقد  إن  الجديد«  »العربي  لـ النفط  وزارة  فــي 
ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من الحقول النفطية 
جنوبي البالد، الفتًا إلى أن الوزارة تعمل على توسعة 
مــكــامــن اإلنــتــاج بــالــتــزامــن مــع إقــــرار مــشــاريــع تنويع 
التصدير النفطي عبر تركيا ومياه الخليج العربي، 

عدا عن مشروع تصدير النفط العراقي عبر األردن.
وأضــــــاف املــــســــؤول أنــــه »تــــم تــحــديــد مـــواقـــع اآلبــــار 
مــع الــشــركــة األمــيــركــيــة وفـــق دراســــة مسبقة، وأنــهــا 
ــادة اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي«، دون إعــطــاء  ستسهم فــي زيــ

املتوقع. وأشــار خبراء  تفاصيل حول حجم اإلنتاج 
اقتصاد إلى أهمية تطوير الحقول النفطية وزيادة 
انــتــقــدوا اســتــمــرار االعــتــمــاد على  إنتاجها، إال أنهم 
النفط فقط كمورد أحادي للعراق من دون فتح منافذ 
الخبير االقتصادي،  لتنويع االقتصاد. وقال  أخرى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »يجب  بــاســم جــمــيــل أنـــطـــوان لـــ
املنافذ  تنمية  عــدم  خــطــورة  تعي  أن  الحكومة  على 
االقتصادية األخرى في البالد، ال سيما أن تجربتنا 
مــع النفط واالنــخــفــاض األخــيــر بــأســعــاره مــع بداية 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، تسببت فــي أزمــــة مالية 
صعوبات  مــن  العراقيون  ويعاني  للبالد«.  خطيرة 

ــل أزمـــــة مــالــيــة نــاجــمــة عن  مــعــيــشــيــة كـــبـــيـــرة، فـــي ظـ
انخفاض أسعار النفط في السنوات األخيرة، والتي 
لتزيد  املاضي،  العام  جــاءت جائحة كورونا، مطلع 
حــدتــهــا، لــتــقــدم الــحــكــومــة عــلــى إجــــــراءات تــزيــد من 
مــعــانــاة الــكــثــيــريــن، مــنــهــا تــأخــيــر رواتــــب املــوظــفــن، 
وخـــفـــض قــيــمــة الـــديـــنـــار بــشــكــل حــــاد أمـــــام الـــــدوالر 
األمـــيـــركـــي، مـــا تــســبــب فـــي قـــفـــزات بــأســعــار مختلف 
السلع وتراجع القدرات الشرائية للمواطنن. ويشير 
الــدولــة وســوء  فــي  املنتشر  الفساد  أن  إلــى  محللون 
اإلدارة الحكومية لألزمات فاقما من تداعيات هبوط 

أسعار النفط والجائحة.

العراق يمنح شركة أميركية عقدًا نفطيًا بـ480 مليون دوالر

جيلي الصينية تطرح سيارة كهربائية
عالمة  السيارات،  لصناعة  الصينية  أنشأت شركة جيلي 
مــال مسجل  بـــرأس  الكهربائية  للسيارة  جــديــدة  تــجــاريــة 
أن  إلــى  )307.2 مــاليــن دوالر(، مشيرة  يـــوان  قـــدره مليارا 
الــطــراز األول مــن هـــذه الــعــالمــة سيتم حــجــزه فــي معرض 
شانغهاي للسيارات هذا العام، واملقرر عقده في الفترة من 

21 إلى 28 إبريل/ نيسان املقبل، حيث سيتم تسليمه في 
الربع األخير من العام.

وستكون العالمة التجارية الجديدة، املسماة »زيكر«، وفق 
ما نقلت وكالة شينخوا، أمــس األربــعــاء، عن بيان للشركة، 
الفتة إلــى أنــه سيتم إطــالق منتج جديد سنويا على األقــل 

من العالمة الجديدة. وتعتبر »زيكر« أحدث مبادرة لصناعة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة مــن جــانــب شــركــة جــيــلــي الــقــابــضــة. 
ــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا »جــيــلــي  ــة فـــولـــفـــو، الـ وكــــانــــت شـــركـ
أنها ستصبح  مــؤخــرًا  أعلنت  قــد  عــام 2010،  فــي  القابضة« 

كهربائية بشكل كامل بحلول عام 2030.

عقود نفطية في عمان بـ 4 مليارات دوالر
وّقعت شركة تنمية نفط ُعمان، أمس األربعاء، عقودًا 
بقيمة 4 مليارات دوالر، لتنفيذ أكثر من 200 مشروع في 
مجال النفط بالسلطنة. وتستمر العقود، التي ُوّقعت 
مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة الخدمات 
التمديد  خيار  مع  سنوات،  سبع  لمدة  الخاصة،  الفنية 
عن  العمانية  األنباء  وكالة  ونقلت  أخرى.  سنوات  لثالث 
نفط  تنمية  لشركة  العام  المدير  ريستوشي،  راؤول 
ثقافة  توِجد  االستراتيجية  االتفاقيات  إن  قوله  ُعمان 
يكسب فيها جميع األطراف، سواء شركة تنمية نفط 
كفاءة  من  تزيد  كونها  والسلطنة  الشركاء  أو  ُعمان 
رأس المال، وتحقق وفورات بماليين الدوالرات، فضًال 

عن تعزيز فرص القيمة المحلية الُمضافة.

فرص استثمارية بالزراعة في قطر
رئيس  ثاني،  آل  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة  الشيخ  قال 
على  حريصة  الغرفة  إن  قطر،  وصناعة  تجارة  غرفة 
على  األعمال  رجال  وتشجيع  الزراعي  القطاع  دعم 
والذي  والمهم،  الحيوي  القطاع  هذا  في  االستثمار 
في  الغذائي  األمن  نسب  لزيادة  مهمًا  مدخًال  يعد 
الدولي،  الزراعي  قطر  بمعرض  ثاني  آل  وأشاد  الدولة. 
أمس،  القطرية،  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  وفق 
رجال  أمام  الفرصة  تتيح  مهمة  منصة  أنه  إلى  مشيرًا 
المتعلقة  االبتكارات  أحدث  على  لالطالع  األعمال 
االستثمارية  الفرص  واستكشاف  الزراعي  بالقطاع 
أهم  من  يعد  والذي  القطاع  هذا  في  المتاحة 

القطاعات الحيوية الجاذبة لالستثمار.

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية
ينمو  أن  الجنوبية  كوريا  في  المركزي  البنك  توقع 
االقتصاد الكوري بأكثر من 3% هذا العام، إذ إن تعافي 
جو  »لي  وأوضح  الزخم.  يكسبه  األميركي  االقتصاد 
مؤتمر  في  الكوري،  المركزي  البنك  محافظ  يول«، 
يونهاب  األربعاء، وفق وكالة  صحافي عقده، أمس 
الكورية، أن »الزيادة في الصادرات واستثمارات المرافق 
المنتظر«،  من  أسرع  بوتيرة  ترتفع  أن  المتوقع  من 
الضخمة، وإطالق  األميركية  التحفيز  إلى حزمة  مشيرًا 
حمالت التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 
والصراع  العالمية  الموصالت  أشباه  سوق  أن  وأضاف 
التجاري بين الواليات المتحدة والصين سيكونان من بين 

المتغيرات الرئيسية.

أخبار

إضراب عمالي يشل قطارات تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

شل إضراب عمالي، قطارات تونس لليوم الثاني 
ــاء، األمــــر الــــذي أربـــك  ــعــ عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــــس األربــ
حركة النقل في عموم البالد، بعد توقف مختلف 
ــرى. وقــال  الــرحــالت بــن الــعــاصــمــة تــونــس واملــحــافــظــات األخــ
الوطنية  الشركة  بــاســم  الرسمي  املتحدث  املــيــعــادي،  حــســان 
»العربي الجديد«  للسكك الحديدية التونسية، في تصريح لـ
إن »حــركــة الــقــطــارات مــتــوقــفــة تــمــامــًا مــنــذ الــثــالثــاء املــاضــي، 
حيث ألغيت كل رحالت الخطوط البعيدة وخطوط ضواحي 
تـــونـــس وضـــواحـــي الـــســـاحـــل، فــضــال عـــن تـــوقـــف نـــشـــاط نقل 
الفوسفات«.  وأضــاف  أنواعها بما في ذلــك  السلع بمختلف 
أن إضراب موظفي وعمال السكك الحديدية عن العمل، »كان 
التاريخ«، موضحا  مفاجئا وغير مصرح به مسبقا في هذا 

»اإلضراب كان مبرمجًا بتاريخ 7 إبريل/نيسان املقبل«.
وتــطــالــب الــجــامــعــة الــعــامــة للسكك الــحــديــديــة )نــقــابــة عمال 

السكك الحديدية(، بزيادات مالية، إضافة إلى تعين عشرات 
األشـــخـــاص الــعــامــلــن بــنــظــام الــتــعــاقــد. وأكــــد املـــيـــعـــادي أن 
اإلضراب في مختلف مصالح شركة النقل الحديدي، تسبب 
فــي إلــغــاء مــئــات الــرحــالت دون الكشف عــن حجم الخسائر 
إضــراب  النشاط.وأجبر  وفــق  جــراء  املؤسسة  تكبدتها  التي 
الــقــطــارات آالف املــســافــريــن عــلــى الــبــحــث عــن بــدائــل للتنقل 
بــن الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا أو عــلــى شبكة الــســكــة الــرابــطــة 
الشركة،  فيما يكبد توقف نشاط  الداخلية،  املحافظات  بن 
مؤسسة النقل الحديدي خسائر كبرى تضاف إلى خسائر 
راكمتها  مــلــيــون دوالر(   400( ديــنــار  مــلــيــار   1.1 مــن  بــأكــثــر 

الشركة خالل السنوات العشر املاضية. 
الــحــديــدي، على غـــرار معظم شركات  وتــعــانــي شــركــة النقل 
الــنــقــل الــحــكــومــي، مـــن خــســائــر فـــادحـــة، وتـــقـــادم األســـطـــول، 
وسوء في الخدمات، وتأخر في مواعيد القطارات يصل إلى 
4 ســاعــات. وفــي أغسطس/ آب املــاضــي، قدمت إدارة شركة 
الهيكلة  وإعــــادة  للمؤسسة  إنــقــاذ  مخطط  الــحــديــدي  النقل 

إلعـــادة تــوازنــاتــهــا املــالــيــة وتجنب اإلفــــالس.  وأظــهــر تقرير 
املــؤســســة بلغت 890  الــشــركــة حينها، أن خسائر  صـــادر عــن 
مليون ديــنــار، إضــافــة إلــى ديـــون بقيمة 304 مــاليــن ديــنــار، 
مشيرا إلى تقادم األسطول. وقال املدير العام للشركة، هشام 
االعتصامات  إن  أخــيــرا،  في تصريحات صحافية  أحمد،  بن 
واالحــتــجــاجــات الــتــي عطلت نــشــاط نقل الــفــوســفــات هــي من 
أبرز األسباب التي أدت إلى وصول الشركة الوطنية للسكك 

الحديد إلى هذه الوضعية الحرجة.
العمل في محيط  التي ينفذها طالبو  وبسبب االعتصامات 
سكة الــقــطــار بمناطق إنــتــاج الــفــوســفــات فــي جــنــوب تونس، 
تراجع نشاط نقل اإلنتاج من 7.3 مالين طن عام 2010 إلى 
في  سنوية  خسائر  للشركة  مخلفا   ،2019 فــي  طــن  مليوني 

حدود 18 مليون دينار لشركة القطارات العمومية.
فقط  الحديدية %3  السكك  عبر  البضائع  نقل  ويمثل نشاط 
من سوق النقل، في حن أنه يمثل نحو 40% في أوروبا وفي 

حدود 60% في أميركا الشمالية. 

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عادة ما تلجأ حكومات الدول 
إلى قرار تعويم عمالتها، في 

حال اضطرابات األوضاع املالية 
واالقتصادية والنقدية، وتهاوي 
إيرادات البالد الدوالرية، وتزايد 

املضاربات في سوق النقد 
األجنبي وفقدان البنك املركزي 
السيطرة عليها، وعدم امتالك 

البنك األدوات الكافية للسيطرة 
على املضاربات، ومن بني هذه 

األدوات وجود احتياطي كاٍف من 
النقد األجنبي لسداد أعباء الدين 

والدفاع عن العملة، وتتسارع 
خطى التعويم في حالة سيطرة 
املضاربني على سوق الصرف.

هذا ما حدث في مصر قبل 
2016 حيث عومت البالد الجنيه 
ليتراجع سعره من 8.8 جنيهات 

للدوالر لنحو 20 جنيها، ثم 
يرتد متحسنا ليدور حاليا حول 

15.70 جنيها، كما شهد السودان 
نفس السيناريو خالل الشهور 
املاضية، حيث فقدت الحكومة 
السيطرة على سوق الصرف، 
وهو ما أدى إلى قرار بتعويم 

الجنيه ليتهاوى بنسبة تقارب 
600% في ليلة واحدة، كما 

تكرر السيناريو في األرجنتني 
وفنزويال.

وهناك عمالت عربية تعرضت 
لالنهيار إال أن الحكومات لم تتخذ 

قرارا رسميا بالتعويم، سمحت 
فقط بتراجع العملة مقابل الدوالر، 

من بني هذه العمالت العملة 
اللبنانية التي تراجعت من 1500 

ليرة للدوالر إلى نحو 15 ألف 
ليرة، وكذا السورية التي تراجعت 

من نحو 50 ليرة للدوالر إلى 
4220 ليرة، كما امتد التراجع إلى 
عمالت عربية أخرى منها الدينار 
الليبي والدينار العراقي والدينار 
الجزائري، وهي العمالت الثالث 
التي اهتزت عقب تهاوي أسعار 

النفط، حيث إن النفط يمثل املورد 
األساسي لإليرادات العامة.

وقبل أيام، انتشرت شائعات حول 
تعويم الجنيه املصري مجددا، 

مستندة إلى احتمال تأثر إيرادات 
مصر الدوالرية عقب االنتعاش 

املتوقع لالقتصاد العاملي ونزوح 
االستثمارات من األسواق الناشئة 

إلى الواليات املتحدة، وزيادة 
كلفة االقتراض بسبب زيادة 

الفائدة على الدوالر، لكن كل هذه 
االعتبارات ال تبرر تعويم الجنيه 

حاليا، فال توجد سوق سوداء 
نشطة للعملة، ولم يسجل الجنيه 

تراجعا منذ شهور حتى في ذروة 
تداعيات جائحة كورونا، والبنك 

املركزي لديه من االحتياطات 
الكافية إلجهاض أي محاولة 

إلعادة السوق السوداء.
ال أحد ينكر أن سعر الجنيه 

متضخم ومبالغ فيه، وقد ال يعبر 
عن قيمته الحقيقية، خاصة مع 
ارتفاعه الالفت في الوقت الذي 

كانت تتهاوى فيه عمالت الدول 
الناشئة، وال أحد ينكر مدى 

تأثر االقتصاد املصري بجائحة 
كورونا، لكن في املقابل فإن 

األرقام تشير إلى حدوث تحسن 
الفت في إيرادات مصر من 

تحويالت املغتربني خالل 2020 
   ما يعادل 10.5%  لتسجل نحو 

29.6 مليار دوالر.

تعويم الجنيه 
المصري

)فرانس برس(
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قلق من تنامي أدوار »المقدمين« و»الشيوخ«

المغرب: »عيون السلطة« في قفص االتهام

ال يخضع جهاز 
»أعوان السلطة« لقوانين 

شفافة

الرباط ـ عادل نجدي

يعيش جهاز »أعوان السلطة« في 
ــغـــرب )مـــؤســـســـة تــضــم عــنــاصــر  املـ
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  تـــتـــبـــع  مـــدنـــيـــة 
ــا مـــهـــمـــات أمـــنـــيـــة وإداريـــــــة  ــ ــرادهـ ــ ــتـــولـــى أفـ ويـ
ــاء(  ــيــ ــبـــرون عــــن الـــســـلـــطـــة داخــــــل األحــ ــتـ ــعـ ويـ
حــالــة ارتــبــاك كبيرة فــي األيـــام األخــيــرة، بعد 
مــشــاركــة بــعــض عــنــاصــره بــلــبــاس مــدنــي في 
ــذة املــتــعــاقــديــن  ــاتــ مـــراقـــبـــة احــتــجــاجــات األســ
واستخدامهم للعنف أثناء فض احتجاجات، 
ما أدى إلــى وضــع الجهاز في قفص االتهام. 
وأعــاد تــداول شريط فيديو لشخص بلباس 
مدني يعتدي على أساتذة لحظة احتجاجهم 
ــي، الــــجــــدل حـــول  ــاضــ ــوع املــ ــبــ بــــالــــربــــاط، األســ
وظيفة »أعــوان السلطة« داخــل بنية السلطة 
بعد  سيما  ال  املغربية،  الداخلية  وزارة  وفــي 
سجن املعتدي بتهمة »انتحال صفة والضرب 

والجرح«.
أعـــوان  »تنسيقية  خـــروج  الفــتــًا  كـــان  وبينما 
الــســلــطــة فـــي املـــغـــرب«، عـــن صــمــتــهــا، محّملة 
ــل املــســؤولــيــة عــمــا حــدث  الــداخــلــيــة كـ وزارة 
والـــتـــداعـــيـــات، أثــــــارت واقـــعـــة االعــــتــــداء على 
ارتبطت  األســاتــذة املحتجن ووقــائــع أخـــرى 
ــيـــر املـــتـــخـــذة  ــتـــدابـ ــالـ فــــي األشــــهــــر املـــاضـــيـــة بـ
ملواجهة فيروس كورونا، قلقًا حقوقيًا كبيرًا 
بشأن تنامي دور »أعوان السلطة«. كما طرح 
تــوالــي تلك األحـــداث عــالمــات استفهام حول 
األدوار التي يمارسها هذا الجهاز الذي ُينظر 
توظيفها  يتم  للسلطة  »ذراع«  أنــه  على  إليه 

وفقًا لحاجتها.
و»املقّدمون« هم موظفون صغار يخضعون 
إلى نظام ولوائح وزارة الداخلية في املغرب، 
في  توجد  ال  قــد  لوضعهم خصوصية   

ّ
لكن

أي بــلــد آخـــر. هــم »عـــن« الــدولــة وأجهزتها 
ــة، يـــنـــقـــلـــون الـــتـــفـــاصـــيـــل الــصــغــيــرة  ــيــ ــنــ األمــ
عما يــجــري فــي األحــيــاء واإلدارات والــقــرى. 
ويــســّمــى صـــاحـــب هــــذه الــوظــيــفــة »مــقــدمــًا« 

وكــان وقــع حديثه أقــوى مــن خطابات بعض 
الوزراء واملسؤولن.

ــوان الــســلــطــة« إلـــى نجوم  ــ غــيــر أن تــحــول »أعـ
فــي زمـــن كـــورونـــا، أفــســدتــه االعــــتــــداءات على 
»البلطجية«. مع العلم  األساتذة، بل ُوصموا بـ
أن دورهم كان خاضعًا للنقاش قبل االعتداء، 
تدخلهم  قانونية  مناقشة  إلى  بعده  وتحّول 
فــي تفريق االحــتــجــاجــات، خصوصًا فــي ظل 
غــيــاب إطـــار قــانــونــي يــحــدد نوعية مهامهم، 
ويــضــبــط مــجــاالت تدخلهم وحـــدودهـــا، رغــم 
ــــوزارة الــداخــلــيــة ومــن  كــونــهــم عــمــودًا فــقــريــًا لـ

أذرع السلطة في املغرب.
وفي ظل عدم خضوع جهاز »أعوان السلطة« 
التشغيل  أساليب  في  لقوانن شفافة، ســواء 
ونــوعــيــة املــهــمــات، ومـــجـــاالت الــتــدخــل، يــرى 
الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، 
ــــى ضـــــــرورة الـــفـــصـــل بــن  ــة إلـ ــاجـ ــاك حـ ــنـ أن هـ
الـــصـــالحـــيـــات األمـــنـــيـــة املـــســـنـــدة إلــــى أجــهــزة 
املديرية العامة لألمن الوطني والصالحيات 
الضبطية لإلدارة الترابية. ويلفت في حديث 

أال  املفروض  أنه من  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
يشارك »أعوان السلطة« فقط بل أيضًا رجال 
سلطة في تأطير االحتجاجات أو مواجهتها. 
ويـــضـــيـــف أنــــــه »عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن مـــهـــام 
من  هي  االحتجاجية  للتظاهرات  الترخيص 
وعمال  والة  مــن  املحلية  السلطة  صالحيات 
)محافظن(، إال أن تأطير تلك التظاهرات أو 
تفريقها هو من اختصاص األجهزة األمنية 
والقوات املساعدة. وبالتالي ينبغي التشديد 
مـــن خــــالل قـــوانـــن واضـــحـــة بــالــتــأكــيــد على 
الواقعة  هذا الفصل حتى ال تتكرر مثل هذه 

)االعتداء على األساتذة(«.
أمـــــــا رئــــيــــس »الــــعــــصــــبــــة املــــغــــربــــيــــة لـــحـــقـــوق 
اإلنــســان«، أقــدم تنظيم حقوقي غير حكومي 
فــي املــغــرب، عـــادل تشكيطو، فــيــرى أن »عــون 
الــســلــطــة أو املــقــدم هــو عــنــوان الــتــنــاقــض في 
القيام  اخــتــصــاصــاتــه  ومـــن  املــغــربــيــة،  اإلدارة 
بكل شيء، لكنه ال يحصل إال على أجر زهيد، 
فــهــو الــــذي يــحــرر شـــهـــادات الــســكــن والــحــيــاة 
والوفاة والعزوبية والــزواج، وال يمكن لقائد 
الــدائــرة )رجــال  الباشا أو رئيس  املقاطعة أو 
سلطة( منح كل مواطن وثيقة إدارية إال بعد 
أن يــطــلــع عــلــى تــأشــيــره )تــوقــيــعــه(«. ويشير 
»العربي الجديد«، إلى أن »مهام  في حديٍث لـ
عــــون الــســلــطــة تــعــدت كـــل ذلــــك ووصـــلـــت إلــى 
حــد مــراقــبــة ومــعــايــنــة املــخــالــفــات الــعــمــرانــيــة 
واإلبالغ عنها، وابداء رأيه في رخص تتعلق 
بــالــتــجــارة أو الصناعة وغــيــر ذلــك مــن املهام 

التي قد يكون لقطاع آخر غير وزارة الداخلية 
تدخل مباشر فيها«.

وبحسب تشكيطو، فإن »املقدم« الذي كان له 
الفضل في اإلطــاحــة بشبكات اإلرهـــاب خالل 
الــســنــوات األخـــيـــرة، والــــذي يــعــمــل عــلــى مــدار 
أيــام األســبــوع، يتفرد بوضع  الساعة وطيلة 
إداري غــيــر مــفــهــوم، فــهــو مـــن جــهــة مــعــرض 
مزاجية  بسبب  العمل  مــن  الفصل  أو  للطرد 
رؤسائه، أو إذا لم يمتثل ألمر من األوامر التي 
تضعه في غالب األحيان في موقف ال يحسد 
عليه، ومن جهة أخرى ال يحصل سوى على 

أجر زهيد.
ــــن مــقــدمــن  ــة« مـ ــطـ ــلـ ــسـ ويـــــــرى أن »أعــــــــــوان الـ
وشــــيــــوخ، هــــم بــمــثــابــة »الـــحـــائـــط الــقــصــيــر« 
أن »واقعة االعتداء  الداخلية، معتبرًا  بــوزارة 
املــرتــبــطــة بــمــســيــرة األســــاتــــذة الـــذيـــن فــرض 
الشخص  إن  إذ  ــك،  ذلـ تــؤكــد  الــتــعــاقــد،  عليهم 
املعتدي هو عون سلطة، لكنه وفق تحقيقات 
واليــة الــربــاط ال يتوفر على وضعية إداريـــة. 
مــــا يـــطـــرح مـــعـــه الــــســــؤال الـــتـــالـــي: أال يــؤشــر 
ــوع من  ــع الـــغـــريـــب عــلــى وجـــــود نــ ــذا الـــوضـ هــ

االستعباد لهذه الفئة؟«.
ــه عــلــى الــرغــم مــن الـــدور  ويــقــول تشكيطو إنـ
الــذي يؤديه »أعــوان السلطة« في املغرب، إال 
أنهم ال يتمتعون بــأي إطــار قانوني واضــح، 
العامة  الوظيفة  نــظــام  يــدخــلــون ضمن  بــل ال 
املــاديــة  الــضــمــانــات  يــتــمــتــعــون بمختلف  وال 
واإلدارية التي يقرها قانون الوظيفة العامة. 
ويــعــتــبــر أن وضــعــهــم الــوظــيــفــي غــيــر املــقــنــن 
ــة  يــجــعــلــهــم يــتــأرجــحــون بـــن وضــعــيــة إداريـــ
يــتــم تحقيقها منذ  لـــم  ــود  ــ غــيــر ســلــيــمــة ووعـ
الخاص  النظام األساسي  زال  إذ ما  سنوات، 
بهم حبيس رفوف وزارة الداخلية بعد فترة 
الـــوعـــود الــتــي تلقتها هـــذه الفئة  طــويــلــة مــن 
الــواســعــة، الــتــي كـــان أن يــتــم إدراجـــهـــا ضمن 
الــعــامــة ملــشــروع  الــنــظــام األســـاســـي للوظيفة 

املالية منذ سنة 2011.
ــقـــاده بــــأن »هـــــذا الـــوضـــع يــخــدم  ــتـ ويـــبـــدي اعـ
ــة، لــــذلــــك فـــهـــي لــــن تــســوي  ــلـــطـ مــصــلــحــة الـــسـ
وضعيتهم عــلــى األقـــل فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة«، 
مضيفًا: »صحيح أن ما قام به عون السلطة 
ــرر وعـــنـــيـــف يــســتــوجــب  ــبـ مــــن اعــــتــــداء غـــيـــر مـ
لة، لكن في املقابل، لم يساهم في تفريق  املساء
تعليمات  يتلقى  أن  دون  مــن  االحــتــجــاجــات 
لــلــقــيــام بــهــذا األمـــــر. ولـــم تــكــن جـــرأتـــه لتصل 
إلــى هــذا الــحــد مــن دون أن يــأمــره أحــد بذلك، 
بــل إن مــمــارســاتــه غــيــر الــقــانــونــيــة واعـــتـــداءه 
املشن قام به أمام أنظار رؤسائه ومباركتهم، 
وهــو مــا يستوجب ترتيب الــجــزاء فــي حقهم 

باعتبارهم األولى باملحاسبة«.

يدور نقاش واسع في 
المغرب بشأن ممارسات 
جهاز »أعوان السلطة«، 

خصوصًا بعد اتساع 
دوره في زمن كورونا، 
وصوًال إلى اعتداء أحد 

أفراده على أساتذة

ساهم »أعوان السلطة« في تطبيق تدابير كورونا )األناضول(

فـــي املـــديـــنـــة و»شـــيـــخـــًا« فـــي الـــقـــريـــة. يـــؤدي 
ــيــــوخ« داخـــــل املــجــتــمــع  ــقــــدمــــون« و»الــــشــ »املــ
املـــغـــربـــي دورًا كـــبـــيـــرًا، فـــي إطـــــالع مــصــالــح 
ــــة وحــتــى األمنية  الــدولــة وأجــهــزتــهــا اإلداريـ
على ما يجري، بما يسجلونه من مالحظات 
بشأن تصرفات السكان ومخالفاتهم سواء 
في البناء داخل األحياء أو فيما يتعلق بأّي 
نشاط قد يبدو مريبًا، خصوصًا في مجال 

محاربة اإلرهاب.
ويشّكل هؤالء »عينًا« حقيقية ألجهزة الدولة 
تضبط بها إيــقــاع الحياة داخــل األحــيــاء في 
الحواضر واألرياف. يسّجلون ما يشاهدونه 
مـــن الــتــغــيــيــرات واملـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تــخــّص 
السكان، وينقلونها بشكل تقارير شبه يومية 
إلــــى رؤســـائـــهـــم، خــصــوصــًا رجـــــال الــســلــطــة، 
التـــخـــاذ الــــقــــرارات أو االحـــتـــيـــاطـــات الـــالزمـــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن املــهــام الــكــثــيــرة املــوكــلــة إلــى 
»املقدمن« و»الشيوخ« والنظرة السلبية لهم 
املادية غير مريحة.   أوضاعهم 

ّ
أن أحيانًا، إال 

يتقاضونه  مما  تذمرهم  يعلنون  مــا  وكثيرًا 
من تعويضات، ما دفع الــوزارة الداخلية إلى 
النظر في مطالبهم، بإقرار زيادة في أجورهم 
خالل السنتن األخيرتن، وتخصيص بعض 
االمـــتـــيـــازات، مــثــل الــهــاتــف الــنــقــال، والــدراجــة 

النارية، لتسهيل مأموريتهم.
 االنــتــقــادات املتالحقة لهم، ال يمكن 

ّ
وفــي ظــل

تغييب دور »املقّدمن« و»الشيوخ« في مرحلة 
ما بعد تفجيرات مدينة الدار البيضاء في عام 
أدوارًا أساسية في مواجهة  أدوا  2003، حن 
اإلرهاب، مستغلن دورهم في املعرفة الدقيقة 
بالسكان، كل في موقعه. وفي الفترة األخيرة، 
أعادهم فيروس كورونا إلى واجهة األحداث 
ــــوارئ  ــــطـ ــــع تـــنـــامـــي دورهـــــــــم مـــنـــذ فــــــرض الـ مـ
الصحية في 26 مارس/ آذار 2020، مساهمن 
في تطبيق اإلجــراءات االحترازية واملحافظة 
على الصحة العامة، من خالل توليهم مهمة 
منح »شهادة التنقل االستثنائية« )ترخيص 
ــراء  يـــخـــول لـــلـــمـــواطـــن الـــتـــنـــقـــل لــلــعــمــل أو شــ
الغذائية،  املساعدات  دواء(، وتقديم  أو  طعام 
ومــراقــبــة األســعــار والـــتـــزام أصــحــاب املقاهي 
واملــطــاعــم بـــاإلغـــالق، وإنــجــاز تــقــاريــر يومية 
االقــتــصــاديــة واالجتماعية في  عــن األوضــــاع 

األحياء التي يشرفون عليها.
ــا تـــحـــول بعض  وفــــي خــضــم مــعــركــة كــــورونــ
املــقــدمــن إلــى نــجــوم عند املــغــاربــة، على غير 
الـــعـــادة، مــثــلــمــا كـــان الـــحـــال مـــع مــقــدم »أوالد 
انتشارًا  عــرف  فيديو  فــي  الـــذي ظهر  بلعيد« 
واســعــًا، متحدثًا إلــى ســكــان قريته مــن مكبر 
رهـــم ويــحــثــهــم على 

ّ
صــــوت املـــســـجـــد، ويـــحـــذ

مالزمة بيوتهم ملنع تفشي الفيروس القاتل. 
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4.8
المصارف  سيولة  تهاوت 
ــالل ستة  الــجــزائــر، خـ فــي 
دوالر  مليارات   8 من  أشهر، 
دوالر  ــارات  ــي ــل م  4.8 ــى  إلـ
ديسمبر/  شهر  نهاية  في 
وذلك   ،2020 األول  كانون 
أكثر  مــنــذ  األولــــى   لــلــمــرة 

من 20 سنة

تحقيق

غلق األرصدة التابعة 
للتجار والمؤسسات في 

مراكز البريد

الحكومة تخفض 
احتياطي البنوك اإللزامي 

إلى 2.5% في 2021

الجزائر ــ حمزة كحال

تــوغــلــت الــجــزائــر بــشــكــل أكــبــر في 
تشارف  الــتــي  السيولة،  شــح  نفق 
عــلــى طـــي شــهــرهــا الــثــانــي عــشــر، 
وسط عجز حكومي عن معالجة األزمة التي 
واجتماعية،  اقتصادية  أخرى  أبعادا  سلكت 
أثـــرت على حــيــاة الــجــزائــريــن، وبــاتــت تهدد 
بــانــفــجــار قـــد ُيــعــجــل بـــذهـــاب حــكــومــة عبد 
املجيد تبون. ومع بداية تفشي وباء كورونا، 
طــوابــيــر  بــــــدأت   ،2020 آذار  مـــــــارس/  شـــهـــر 
ــام مــراكــز الــبــريــد  االنــتــظــار تــظــهــر نسبيا أمــ
والــبــنــوك، فــي مــا كـــان يــعــتــقــده الــجــزائــريــون 
إجــراءات  أفرزتها  أنه مجرد نتيجة منطقية 
مــظــاهــر  أن  إال   ،»19 ــيـــد  »كـــوفـ مــــن  الـــوقـــايـــة 
أمــام  يــومــيــة  بـــدأت تنتشر بصفة  الــطــوابــيــر 
جميع مراكز البريد والبنوك، مع مرور األيام 
الــذورة مطلع شهر يونيو/  واألشهر، لتبلغ 
حزيران 2020، وسط صمت من الحكومة بلغ 

مع الوقت حد النفي.

تهاوي السيولة
وخالل ستة أشهر، تهاوت سيولة املصارف 
من 8 مليارات دوالر إلى 4.8 مليارات دوالر 
 ،2020 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  نــهــايــة  فـــي 
وذلـــك لــلــمــرة األولــــى مــنــذ أكــثــر مــن 20 سنة، 
حـــســـب عـــضـــو جــمــعــيــة الـــبـــنـــوك الـــجـــزائـــريـــة 
»الــعــربــي الجديد«،  بــغــداد عــمــار، الـــذي أكــد لـــ
 55 مــن  قفزت  السيولة  فــي  العجز  »نسبة  أن 
في املائة، نهاية مايو/ أيار املاضي، إلى 80 
أنــهــا كانت  املــائــة فــي نهاية 2020، علما  فــي 
عند 20 في املائة مطلع سنة 2019«. وحسب 
تــقــريــر الــبــنــك املــــركــــزي الــــجــــزائــــري، خــســرت 
البنوك 304 مليارات دينار خالل ستة أشهر، 
وهـــذه خــســارة كــبــيــرة تــضــع حــجــم السيولة 
بمستويات تاريخية متدنية، حسب مراقبن.
وعــــزا عــمــار ارتـــفـــاع الــعــجــز فــي الــســيــولــة إلــى 
»ســحــب الـــودائـــع املــالــيــة مــن طـــرف املــدخــريــن 
تداعيات  ملواجهة  االقتصادين  واملتعاملن 
كـــورونـــا، بــاإلضــافــة الرتـــفـــاع حــجــم الــقــروض 
ــنـــوات  ــرة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر خــــــالل الـــسـ ــثـ ــعـ ــتـ املـ
الخمس األخيرة، حيث بلغت 10 في املائة عام 

2015، لتزيد إلى 13 في املائة في العام التالي، 
و17 فــي املــائــة فــي 2017، ثــم 20 فــي املــائــة في 
العام الالحق، قبل أن تقفز إلى 25.2 في املائة 
خالل 2019، يضاف إليها لجوء الحكومة في 
النصف الثاني من سنة 2020 إلى منح قروض 
للشركات العمومية والخاصة املتعثرة بسبب 
الجائحة«. من جانبه، كشف مصدر من داخل 
السيولة  في  العجز  أن  الجزائر  بريد  مديرية 
قفز من 10 باملائة، مطلع 2020، إلى 45 باملائة 
فـــي نــهــايــة فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــنـــصـــرم، وذلـــك 
تــحــت ضــغــط ارتــفــاع وتــيــرة الــســحــب اليومي 

للمواطنن مقابل إيرادات شبابيك البريد.

البحث عن الدينار
تحولت أزمة السيولة إلى واقع مرير يعيشه 
أغــلــب املــواطــنــن كـــل يـــوم لـــعـــّدة ســـاعـــات في 
الطوابير الطويلة تحت تهديد كورونا أمام 
ما على مستوى مراكز البريد. البنوك، وال سيَّ

 مشكلة 
ّ
فــي بــادئ األمــر اعتقد املــواطــنــون أن

د ســحــابــة صيف   مـــجـــرَّ
ّ

الــســيــولــة مـــا هـــي إال
ــهــا 

ّ
ــضــح مــع مــــرور الــوقــت أن

َّ
عـــابـــرة، ولــكــن ات

املالي  االخــتــنــاق  ــخ  ــرسِّ
ُ
ت مستعصية  مشكلة 

ــط فــيــه الـــجـــزائـــر مــنــذ أن الحــت  ــذي تــتــخــبَّ ــ الـ
أزمــــة كـــورونـــا مــع انــهــيــار أســعــار الــنــفــط في 
األفــق، وأخــذت أبعادا اجتماعية باتت تهدد 
الــبــيــوت الــجــزائــريــة بــاالنــفــجــار. وأمـــام مركز 
البريد بمنطقة حسن داي )وسط العاصمة 
ــــداري  الـــجـــزائـــريـــة(، يــقــف املـــواطـــن جـــمـــال زغـ

وعــيــنــه عــلــى مــقــدمــة الـــطـــابـــور، حــيــث يــقــول 
ــّود عــلــى هــذه  ــعـ ــه تـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لــــ
ــــدوم مــنــذ أشـــهـــر، عــلــى األقـــل  الــحــالــة الـــتـــي تـ
راتبه،  أجــل سحب  ينتظر نحو ساعتن من 

الذي ال يتعدى 30 ألف دينار )238 دوالرًا(.
وأضــــاف زغــــداري أن »مــراكــز الــبــريــد تسقف 
عــمــلــيــات الــســحــب الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــن، ما 
ــه يــضــطــر لـــلـــقـــدوم مـــرتـــن لــســحــب  ــ يــعــنــي أنـ

راتبه، ما يضاعف خطر إصابته بالوباء«.
ويـــعـــتـــمـــد مــــركــــز الـــبـــريـــد الــــجــــزائــــري جـــــدواًل 
العمومي  القطاع  عــمــال  أجـــور  لسحب  زمنيًا 
واملتقاعدين وأعوان )أفراد( الشرطة والجيش، 
حيث يتم صرف أجور أعــوان األمن والجيش 
مــن 16 إلــى 19 مــن كــل شــهــر، تليها معاشات 
املتقاعدين من 20 إلى 23 من كل شهر، على أن 
تصرف أجور العمال من 26 إلى 3 من الشهر 
يرتفعان  والطلب  الضغط  يجعل  مــا  الــتــالــي، 
في الثلث األخير من كل شهر. من جانبه، قال 
املتقاعد عمار إن موعد سحب املعاش تحول 
إلـــى كـــابـــوس لـــه ولــلــمــاليــن مـــن الــجــزائــريــن، 
ــام مـــركـــز الــبــريــد  ــ ويــضــيــف: »أحـــيـــانـــا أقــــف أمـ

أضيع صالتي وحتى  الفجر،  أذان  قبل  حتى 
مواعيدي عند الطبيب من أجل سحب معاٍش 
ال يكمل أيام الشهر، مع غالء املعيشة«. وتابع 
ــامـــال، ســرد  ــر اســـمـــه كـ ــار، الـــــذي رفــــض ذكــ ــمـ عـ
التذمر  وعــالمــات  السيولة  أزمـــة  مــع  معاناته 
: »هل هذه الجزائر الجديدة 

ً
تغمر وجهه قائال

الــتــي ُوعـــد بها املــواطــن؟ هــل هــذه هــي جزائر 
العزة والكرامة التي سعت إليها الحكومات؟ 

لألسف نحن نعيش ذال منقطع النظير«.
ولم تتوقف األزمــة عند األجــراء واملتقاعدين، 
الذين  واملستثمرين،  التجار  إلــى  تعدتهم  بل 
باتوا يكابدون من أجل توفير السيولة الالزمة 
لــدفــع األجــــور ودفــــع االقــتــطــاعــات الضريبية 
والضمان الصحي، وهذه حال صاحب ورشة 
إلنتاج مواد التنظيف يدعى مولود بلعبادي، 
»العربي الجديد«، أن أزمة السيولة  الذي أكد لـ
باتت مصدر قلق له، حيث تمت زعزعة الثقة 
بينه وبن عماله وممونيه، حيث يجد صعوبة 
في تأمن كتلة األجــور وسحبها من حسابه 
الــبــريــدي ودفــــع املــســتــحــقــات األخـــــرى. وتــابــع 
أثــرت على  السيولة  »أزمـــة  أن  املتحدث نفسه 
املنتجن  تضرر  بفعل  ارتفعت  التي  األسعار 
بها، ما جعلهم يرفعون األسعار لتأمن أكبر 
قدر من األمــوال«. وكشفت مونية عــداد، وهي 
»العربي الجديد«،  مديرة أحد مراكز البريد، لـ
أن »اإلدارة العامة ملراكز البريد قررت توسيع 
ــــرف األجـــــــور مــــع تــســقــيــف عــمــلــيــات  ــتـــرة صـ فـ
كــل مركز  فــي  السيولة  السحب بحسب حجم 
مقارنة مع حجم الطلب«. وأضافت أن »حجم 
بالفعل  تــراجــع  املــركــز  على  املتدفقة  السيولة 
أخيرًا، ما أثر على عمليات السحب وأدى إلى 
وجود طوابير طويلة يوميًا، خاصة في فترة 

األزمة الصحية«.

حلول ترقيعية 
وتحت ضغط ارتفاع الطلب ونقص السيولة، 
البنوك  احتياطي  تخفيض  الحكومة  قــررت 
اإللزامي من 12 باملائة، مطلع 2020، إلى 2.5 
باملائة مطلع السنة الحالية، في سابقة هي 
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي تـــاريـــخ الـــجـــزائـــر. من  األولـ
تعليق عمليات  البريد  إدارة  قــررت  جانبها، 
الـــســـحـــب بــالــنــســبــة لـــألشـــخـــاص املــعــنــويــن 
)الشركات( إلــى جانب إجـــراءات أخــرى، مثل 
ــفـــاظـــا عــلــى  تــســقــيــف عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب، حـ
التخفيف من أزمة السيولة. كما قرر الرئيس 
الجزائري عبد املجيد تبون، في 21 مارس/ 
للتجار  التابعة  األرصـــدة  غلق  الحالي،  آذار 
واملؤسسات في مراكز البريد وتحويلها إلى 
البنوك لتوفير السيولة لدى »بريد الجزائر« 
للمواطنن حصرا، في سابقة هي األولى من 

أن  نبيل جمعة  املالي  الخبير  نوعها. ويــرى 
»أزمة السيولة هزمت الحكومة، بغض النظر 
: »هـــل هــي متعلقة 

ً
عــن أســبــابــهــا«، مــتــســائــال

بــاألزمــة الصحية أم ال؟«. وأضـــاف أن األزمــة 
عــمــيــقــة وال تــرتــبــط بــارتــفــاع الــطــلــب بسبب 
الــجــائــحــة، فـــركـــود االقــتــصــاد جــعــل األمــــوال 
تــتــداول وتذهب في مسالك غير معروفة،  ال 
باإلضافة إلى ارتفاع اإلقبال على االقتصاد 

املوازي، بسبب األزمة الصحية«.
وأضـــاف أن »املــركــزي الــجــزائــري أعــد أوراقـــا 
نقدية جديدة من صنف ألفي دينار تمهيدا 
ــا حـــلـــول  ــهــ ــة، واألكـــــيـــــد أنــ ــقــــديــ لـــضـــخ كـــتـــل نــ
ترقيعية آنية، ويبقى الحل هو الذهاب نحو 
الدفع اإللكتروني المتصاص الكتل النقدية«.

طوابير سحب 
الرواتب في الجزائر

ورواتبهم  لسحب مدخراتهم  البريد  ومراكز  البنوك  أمام  الجزائريين  تفاقمت ظاهرة طوابير 
األخيرة،  الفترات  خالل  النقدية  السيولة  عجز  تصاعد  ووسط  كورونا،  فيروس  تهديد  تحت 

وفي المقابل تحركت الحكومة نحو تخفيف األزمة عبر العديد من اإلجراءات والقرارات
زيادة االستثمارات في االقتصاد األزرق

تهدف االستراتيجية الوطنية لالقتصاد األزرق 2030 إلى تطوير رؤية 
جديدة للنشاطات البحرية واملالحة مع استقطاب املستثمرين العموميني 
والخواص قصد تنويع االقتصاد الجزائري وضمان التنمية املستدامة، 

حسبما أكد ذلك وزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي.
وخالل ندوة حول االستراتيجية الوطنية لالقتصاد األزرق، أول من أمس، 
قال فروخي إن »االقتصاد األزرق الذي نعتزم اعتماده يندرج في إطار 
تنفيذ برنامج الحكومة في شقه املتعلق بالصيد البحري وتربية املائيات 
ألن األمر يتعلق هنا بسلسلة كاملة من القيم انطالقًا من البحر نحو 

الساحل واملناطق الداخلية«. وفي هذا السياق، أوضح الوزير الجزائري 
املتدخلني في  الفاعلني  الــوزاريــة حريصة على إشـــراك كافة  أن دائــرتــه 
لهم في  الــجــديــدة  االستراتيجية  هــذه  مــن خــالل توضيح دور  الــقــطــاع 
مواءمة املحاور األساسية للتدخل لتطوير النشاطات املرتبطة بالبحر، 
والتنمية  للنمو  املائيات قصد جعلها محركًا  وتربية  الصيد  ال سيما 
املستدامة. وأشار الوزير إلى املساهمة الواسعة لهذه االستراتيجية في 
من خالل  والخاصة  العمومية  لالستثمارات  مالئمة  جذابة  بيئة  خلق 

آليات التنسيق املؤسساتي املناسبة.

كورونا 
فاقم 
األوضاع 
المعيشية 
للمواطنين 
)رياض 
كرامدي/
فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

أثار إغالق قناة السويس بسبب 
حــــــادث جـــنـــوح نـــاقـــلـــة حـــاويـــات 
واســـعـــة  أفــــعــــال  ردود  عـــمـــالقـــة، 
انــتــقــد مــراقــبــون صمت  محليا وعــاملــيــا، إذ 
ملــدة 24 ساعة قبل أن  السويس  هيئة قناة 
تعلق على الحادث، في حن نشرت وكاالت 
أنباء والعديد من املوقع تفاصيل الحادث. 
ــادث كــشــف عن  ــحـ كــمــا أكــــد املـــراقـــبـــون أن الـ
ضــعــف الــتــجــهــيــزات فــي مــواجــهــة مــثــل هــذه 
الــــحــــوادث. وعــلــى الــجــانــب األخــــر تــكــّدســت 
البواخر في القناة وارتبكت حركة املرور، ما 
النفط في األســواق  إلــى ارتفاع أسعار  أدى 

العاملية.
وتـــعـــطـــلـــت حــــركــــة املـــــالحـــــة الــــبــــحــــريــــة فــي 
قــنــاة الــســويــس، مــنــذ عــصــر أول مــن أمــس، 
ــات الــعــمــالقــة  ــاويــ بـــعـــد جـــنـــوح نـــاقـــلـــة الــــحــ
»إيـــفـــرجـــيـــفـــن«، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــخـــط املـــالحـــي 
»إيفرغرين«، وعلى متنها حاويات محملة 
بأكثر من 220 ألــف طن من البضائع. وهو 
مـــا تــســبــب فـــي إعـــاقـــة حـــركـــة املـــــرور لــبــاقــي 
السفن العابرة، وسط اتجاهات باستخدام 
الطريق القديم، والذي يعرف بـ »رأس الرجاء 
ــالــــدوران حــــول قــــارة أفــريــقــيــا.  الـــصـــالـــح«، بــ

أكثر  تظهر  فيديو  مقاطع  كذلك  وانتشرت 
من 15 سفينة رست وسط القناة في انتظار 

تعويم السفينة العالقة.
وقـــالـــت شـــركـــة »فـــورتـــيـــكـــســـا« لــلــتــحــلــيــالت 
ــاء، إن عــشــر نــاقــالت  ــعـ الــنــفــطــيــة، أمـــس األربـ
تحمل 13 مليون برميل من الخام قد تتأثر، 
بــعــدمــا جــنــحــت ســفــيــنــة حـــاويـــات فـــي قــنــاة 

السويس ومنعت عبور السفن.
وأضافت الشركة أن املعدل التقريبي لتراكم 
السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميا، وأن أي 
تأخيرات تؤدي إلى تعديل املسار ستضيف 
15 يـــومـــا لــرحــلــة مـــن الـــشـــرق األوســـــط إلــى 

أوروبا.
وصــعــد ســعــر نــفــط بــرنــت بــنــحــو 3 بــاملــائــة 
إلـــى أكــثــر مــن 62 دوالرا لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن 
الــســويــس، مما  قــنــاة  جــنــحــت السفينة فــي 
ــم أن  ــ ــأن اإلمـــــــــــدادات، رغـ أثــــــار مــــخــــاوف بـــشـ
املــــخــــاوف مـــن بــــطء تــعــافــي الــطــلــب بسبب 
اإلغــالق األوروبــي أدت إلى تقليل املكاسب. 
إلى  السويس  قناة  في  السفن  وتــم تحويل 
مــرور  عرقلة  إلــى  أدى  مما  القديمة،  القناة 
السفن عبر أحد املمرات املائية األكثر أهمية 

في العالم.
ــيـــفـــري هــــالــــي، مــــن شــــركــــة أوانـــــــدا  وقـــــــال جـ
للسمسرة، إن »االنقطاع املحتمل لإلمدادات 
ــار«، فـــي إشــــــارة إلــى  ــ ــعـ ــ أدى إلــــى رفــــع األسـ
ــة الـــســـويـــس. »لـــكـــن الـــتـــأجـــيـــل يــبــدو  ــادثــ حــ
ــا«، حسب هــالــي. وبعد أكثر مــن أربــع 

ً
مــؤقــت

كــــد رئــيــس 
ٔ
وعــشــريــن ســاعــة مـــن الــصــمــت، ا

ربيع،  ســامــة 
ٔ
ا الفريق  السويس،  قناة  هيئة 

ن وحدات االٕنقاذ وقاطرات 
ٔ
ا أمس األربعاء، 

الــهــيــئــة تــواصــل جــهــودهــا الٕنـــقـــاذ وتــعــويــم 
»إيفر  العمالقة  البنمية  الــحــاويــات  سفينة 
مـــس، خالل 

ٔ
ا مــن  أول  التي جنحت،  غيفن« 

ــا لـــقـــنـــاة الــــســــويــــس ضـــمـــن قــافــلــة  ــبــــورهــ عــ
الــجــنــوب فـــي رحــلــتــهــا الــقــادمــة مـــن الــصــن 

واملتجهة إلى روتردام.
املالحة  أن حركة  بيان،  الهيئة، في  وذكــرت 
خرى من خالل مجرى القناة 

ٔ
انتظمت مرة ا

األصــلــيــة )املــجــرى الــقــديــم( وأنــهــا ال تدخر 
جهدا لضمان انتظام املالحة وخدمة حركة 

التجارة العاملية.
ن الـــحـــادث يــعــود بشكل 

ٔ
وضـــــح الــبــيــان ا

ٔ
وا

ساسي إلى انعدام الرٔوية الناتج عن سوء 
ٔ
ا

األحوال الجوية، نظرًا ملرور البالد بعاصفة 
ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، 
ــدرة عــلــى تــوجــيــه  دى إلــــى فـــقـــدان الـــقـ

ٔ
مــمــا ا

السفينة ومن ثم جنوحها.
ن طول السفينة الجانحة 

ٔ
تجدر اإلشارة إلى ا

يبلغ 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ 
لف طن.

ٔ
حمولتها االٕجمالية 224 ا

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة 
دفــعــت بـــ8 قــاطــرات منذ أمــس للتعامل مع 
ــقـــرر أن تــدفــع  ــن املـ الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، ومــ
كــراكــة للمساعدة في  بــقــاطــرة إضــافــيــة و2 
وسائل  »نــزيــد  واستكمل:  التعويم،  عملية 

املساعدة لسرعة إنجاز املهمة«.
ـــن أهـــــم الـــقـــنـــوات  وتـــعـــد قـــنـــاة الـــســـويـــس مـ
واملــضــائــق حــول الــعــالــم، وهــي أقــصــر طرق 
ــا، وافــتــتــحــت  ــ ــيـ ــ ـــن أوروبـــــــــا وآسـ الـــشـــحـــن بـ
 8 كلفت  التي  الجديدة«  السويس  »تفريعة 

مليارات دوالر في أغسطس/آب 2015.
وعــبــر عـــدة تــغــريــدات مــدعــومــة بــالــصــورة، 
تــحــدث املــهــنــدس نــائــل شــافــعــي عـــن وضــع 

طرابلس ــ أحمد الخميسي

املــركــز الوطني ملكافحة األمـــراض  قــال مــديــر 
في ليبيا، بدر الدين النجار، في تصريحات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: ال تــوجــد أمــــوال كافية  لـــ
ــيـــروس كــــورونــــا وتــوفــيــر  حــالــيــا ملـــواجـــهـــة فـ
الـــلـــقـــاحـــات، مـــحـــذرًا مـــن أن »نـــقـــص األمـــــوال 
سيتسبب في أزمة صحية في البالد ال طاقة 
لنا بها«. وأوضح النجار أننا بحاجة بشكل 
عـــاجـــل، خـــالل عـــام 2021، إلـــى مــلــيــار ديــنــار 
)نحو 225 مليون دوالر( من موازنة الطوارئ 
بموازنة 2021 ملواجهة جائحة كورونا، ولكن 
املــصــرف املــركــزي يرفض بحجة عــدم وجــود 
مــــوازنــــة مــعــتــمــدة مــــن املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

)البرملان( حتى اآلن.
وأضــاف النجار أن ليبيا من الــدول املتأخرة 
ــيـــة مــن  ــمـ بــــشــــأن الــــلــــقــــاحــــات، إذ حــــجــــزت كـ
الــلــقــاحــات مـــن مــجــمــوعــة »كـــوفـــاكـــس« الــتــي 
تقدر  العاملية  الصحة  منظمة  عليها  تشرف 
بحوالي 2.8 مليون جرعة، بقيمة 9.4 مالين 
إال 20% من  تــكــفــي  أمــيــركــي، وهـــي ال  دوالر 
ســكــان لــيــبــيــا، مــؤكــدا عــلــى وجــــود تــعــاقــدات 

بشأن لقاح أكسفورد بعدد 2.2 مليون جرعة، 
أن  وأكــد  لوصولها.  تاريخ محدد  يوجد  وال 
واإلمكانات  الطبية  الــكــوادر  فــي  نقصا  هناك 
املختلفة، والوضع يتجه إلى مستوى الخطر 
إذا استمر ارتفاع عدد اإلصــابــات، ولن يكون 
بــمــقــدور مـــراكـــز الـــعـــزل اســتــيــعــابــه، إذ وصــل 
إجــمــالــي اإلصــابــات بــالــفــيــروس إلــى أكــثــر من 
ــّدر مــصــروفــات وزارة  ــقـ ــابـــة. وتـ ألـــف إصـ  118
مليار دوالر سنويا،  بــــ2.5  ليبيا  فــي  الصحة 
وفقا لتقرير ديوان املحاسبة لسنة 2020. من 
جــانــبــه، يــقــول املــواطــن علي املــشــاط، مــن أمــام 
زاويــة عمورة  كــورونــا، بمنطقة  مركز تحليل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن املـــواطـــن  بـــجـــنـــزور، لــــ
يــتــحــمــل كـــافـــة الـــتـــكـــالـــيـــف لــتــحــلــيــل فـــيـــروس 

كـــورونـــا. وفـــي قــريــة مــــزدة الــنــائــيــة )187 كلم 
الرحيم  املــواطــن عبد  شمال طــرابــلــس(، يقول 
»العربي الجديد«، إن »املنطقة ال  لـ بوعجيلة، 
يوجد بها أي مراكز تحاليل لفيروس كورنا، 
وال حــتــى مـــراكـــز عــــزل، فــاملــواطــن يــذهــب إلــى 

طرابلس إلجراء التحليل«.
الصحي  العزل  مراكز  في  العاملون  ويعاني 
ــــن عــــــدم صــــــرف مــســتــحــقــاتــهــم املــــالــــيــــة أو  مـ
تـــأخـــرهـــا. وقــــــال الــطــبــيــب عـــلـــى الــفــطــيــســي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »لـــم يــصــرف راتــبــه  لـــ
مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة، ولــكــن الــواجــب املهني 
يــتــطــلــب حـــضـــورنـــا«. وفــــي هــــذا اإلطــــــار، قــال 
»العربي  لـ سعيد،  علي  االقتصادي  الباحث 
ــد«، إن مــــصــــروفــــات جـــائـــحـــة كـــورنـــا  ــديــ ــجــ الــ
للعام الحالي سوف تتضاعف بسبب زيادة 
الــــحــــاالت، وعــــدم وجــــود مـــراكـــز عــــزل صحي 
بالفيروس،  املصابة  الــحــاالت  لجميع  تكفي 
املحلية  الــعــمــلــة  قيمة  تخفيض  إلـــى  إضــافــة 
من 1.4 دينار مقابل الدوالر إلى 4.45 دنانير 
ليبيا 900 مليون  ــــدوالر. وصــرفــت  الـ مــقــابــل 
دوالر ملــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا خـــالل عــام 

2020، وفقا لبيانات مصرف ليبيا املركزي.

بيروت ــ العربي الجديد

اللبنانية  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة  رفــعــت 
سعر الخبز، مرجعة السبب إلى انخفاض قيمة 
العملة املحلية مقابل الدوالر، في الوقت الذي 
الــذي  البلد  فــي  البنزين،  جــرى فيه رفــع سعر 
يشهد أزمــة متواصلة في املحروقات تسببت 
في إغالق العديد من محطات الوقود. وأعلنت 
الـــوزارة رفع سعر ربطة الخبز من 2500 ليرة 
إلى 3000 ليرة، قائلة في بيان لها إنها »تأسف 
لعدم تشكيل الحكومة، مما أدى إلى انخفاض 
وبالتالي  الــــدوالر،  مقابل  الليرة  بقيمة  كبير 
أدى إلى ارتفاع في أسعار املــواد األولية التي 
تدخل في إنتاج ربطة الخبز«. وجراء خالفات 
بن القوى السياسية، يعجز لبنان عن تشكيل 
حــكــومــة لــتــخــلــف حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال 
الراهنة، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 
أيــام من انفجار كارثي بمرفأ  املاضي، بعد 6 

العاصمة بيروت.  
ــوزارة فــي الــبــيــان الــصــادر مساء  وأضــافــت الــ
الثالثاء، أنها »حددت السعر الجديد استنادًا 
إلى سعر القمح في البورصة العاملية، وسعر 
ربطة  إنتاج  عن  للتوقف  ومنعًا  املحروقات، 
الــخــبــز واملــــس بــاألمــن الــغــذائــي، وبــنــاء على 
ــــدول تــحــلــيــل كــلــفــة الــتــصــنــيــع والـــتـــوزيـــع  جــ

ــارت إلـــى أن ربــطــة الــخــبــز من  ــ والــبــيــع«. وأشـ
غــرامــًا كحٍد  تــزن 960  الكبير، والــتــي  الحجم 
أدنى، ُحدد سعرها بـ3000 ليرة )دوالران وفق 

سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة(.
الــلــيــرة مــربــوطــة عــنــد 1500 مقابل  ورســمــيــًا، 
الـــــــدوالر، لــكــن يــتــم تـــداولـــهـــا اآلن فـــي الــســوق 
ألف  الرسمية( عند حوالي 12  )غير  السوداء 
الـــدوالر حاجز  أن كسر  لــيــرة لكل دوالر، بعد 
15 ألــف لــيــرة األســبــوع املــاضــي. وقــبــل األزمــة 
االقـــتـــصـــاديـــة، كــــان ســعــر ربــطــة الــخــبــز 1500 
لــيــرة، ثــم ارتــفــع إلـــى 2500 لــيــرة فــي فــبــرايــر/ 

شباط املــاضــي، قبل أن يصل إلــى 3000 ليرة 
للمرة األولى في تاريخ لبنان. ومنذ أكثر من 
عــام، يعيش لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ 
ــام 1990، أدت إلــى  الــحــرب األهــلــيــة عـ انــتــهــاء 
في  وتــراجــع حــاد  انهيار مالي غير مسبوق، 
احتياطي العمالت باملصرف املركزي، وارتفاع 
جنوني بأسعار السلع الغذائية واملحروقات.

ــاء،  ــعـ فـــي األثــــنــــاء، شــهــدت الـــســـوق، أمــــس األربـ
ارتفاعًا في سعر صفيحة البنزين بقيمة 400 
إلى  أوكــتــان«  البنزين »95  لــيــرة، ليصل سعر 
ليرة،  إلــى 40400  أوكــتــان«  لــيــرة و»98   39300
فــيــمــا انــخــفــض ســعــر املــــــازوت 200 لـــيـــرة إلــى 
27500 ليرة للصفيحة. وقال جورج البراكس، 
عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات في 
بيان، أمس، إن »ارتفاع سعر صفيحة البنزين 
400 لــيــرة فــقــط نــاتــج عــن تــراجــع ســعــر النفط 
عامليًا ما يقارب 6 دوالرات هذا األسبوع، حيث 
وصل إلى 61 دوالرًا لبرميل برنت بعد ما المس 
منذ عشرة أيام 70 دوالرًا«، مشيرًا إلى استمرار 
تأثيرات هبوط الليرة على األســعــار. وأضــاف 
أنــه ال يـــزال هناك تأخير فــي فتح االعــتــمــادات 
املــالــيــة الـــالزمـــة الســتــيــراد الــنــفــط، مــشــيــرًا إلــى 
أنــه نتيجة هــذا الــوضــع »نـــرى إقــفــااًل ملحطات 
عديدة، وخصوصًا في األطراف، كمناطق عكار 

والبقاع والجنوب وأعالي جبل لبنان«.

جنوح سفينة 
قناة السويس

انهيار الليرة تسبب في ارتفاع أسعار السلع 
األساسية )حسين بيضون(

نقص األموال يقلص قدرات مواجهة كورونا

لبنان: زيادة أسعار الخبز والبنزين

تكّدس البواخر وارتفاع أسعار النفط
تسبب حادث جنوح 
سفينة عمالقة في 

قناة السويس في تكّدس 
البواخر وارتباك حركة 

المرور، األمر الذى أدى 
إلى ارتفاع أسعار النفط

ليبيا نقل

أسواق

هيئة قناة السويس 
تعلن مواصلة الجهود 

لتعويم السفينة

إنفاق 900 مليون 
دوالر لمواجهة الجائحة 

الصحية في 2020

الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، واآلثــــــار الــتــي تــرتــبــت 
: »ســفــيــنــة الــحــاويــات 

ً
عــلــيــهــا عــاملــيــا، قـــائـــال

Evergiven تشحط في قناة السويس وتدور 
ــنـــاة. طــابــور  ــقـ حــتــى غـــرســـت فـــي ضــفــتــي الـ
السفن املنتظرة من طرفي القناة يمتد حتى 
الهند شرقا وإيطاليا غربا. فشل محاوالت 
الــتــعــويــم. الــســفــن تـــجـــازف بــاإلبــحــار حــول 
بالقراصنة متجهة  املــلــيء  األفــريــقــي  الــقــرن 

وتابع متحدثا  الصالح«.  الرجاء  رأس  إلى 
عن التقصير في التعامل مع املشكلة: »كان 
الواجب أن يكون لدى هيئة قناة السويس 
ــان( مـــثـــل هـــذا  ــ ــنــ ــ اثــ صــــنــــدل تـــخـــلـــيـــص )أو 
الــصــنــدل الــهــولــنــدي. ولــلــعــلــم حــن أنشئت 
فيها صندل مخصص  كــان  السويس  قناة 
لـــذلـــك. واآلن هــيــئــة قــنــاة الــســويــس أنــشــأت 
حديقة الديناصورات لجذب االستثمارات«. 

الحظ( الزمت  )أو سوء  »أخطاء  واستكمل: 
مـــرشـــد الــقــنــاة مـــن أول لــحــظــة تـــولـــى فيها 
انظر  الــســويــس.  فــي خليج  السفينة  قــيــادة 
كيف دارت السفينة حول نفسها عشوائيا 6 
مرات، قبل دخولها القناة. قد تكون صدفة، 
لكن أرجو أن تعلن هيئة قناة السويس عن 
دورانــه  املرشد، ومؤهالته ومالبسات  اسم 

حول نفسه«.

انتقادات لضعف 
التجهيزات 
المخصصة إلنقاذ 
الناقالت )خالد 
دسوقي/فرانس برس(

Thursday 25 March 2021 Thursday 25 March 2021
الخميس 25 مارس/ آذار 2021 م  12  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2397  السنة السابعة الخميس 25 مارس/ آذار 2021 م  12  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2397  السنة السابعة



1213
اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

ــر الـــــــــــذي فـــرضـــتـــه  ــ ــظـ ــ ــــحـ ــع الـ ــ ــــضـ يـ
ــل عــــلــــى دبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ
وأكـــاديـــمـــيـــن صــيــنــيــن »اتــفــاقــيــة 
االتــــحــــاد  بــــن دول  الـــشـــامـــلـــة«  االســـتـــثـــمـــار 
الطرفن  التي وقعت بن  األوروبـــي والصن 
األول، في  كــانــون  فــي نهاية شهر ديسمبر/ 
غــرفــة اإلنـــعـــاش. وربـــمـــا يــهــدد الــحــظــر الـــذي 
ــا وكـــل مــن الـــواليـــات املــتــحــدة  ــ فــرضــتــه أوروبـ
الشخصيات  بعض  على  وكــنــدا  وبريطانيا 
ــر الـــــتـــــجـــــاري  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ــة بــــــــزيــــــــادة ال ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــتــــصــــادي والــتــقــنــي بـــن بــكــن والـــــدول  واالقــ
الــغــربــيــة. ويــقــضــي الــحــظــر، الـــذي صـــدر يــوم 
اإلثنن، بتجميد أصول املسؤولن الصينين 
املعنين بالحظر ومنعهم من السفر إلى هذه 

الـــــدول. ويــتــوقــع خـــبـــراء أن يــتــطــور الــصــراع 
ــادي بـــن بــكــن وواشـــنـــطـــن ويــتــخــذ  ــتـــصـ االقـ
قــضــايــا حـــقـــوق اإلنــــســــان واملــلــكــيــة الــفــكــريــة 

منصة خالل األشهر املقبلة. 
وهذه هي املرة األولى التي تعاقب فيها دول 

االتحاد األوروبي الصن على خروقات حقوق 
اإلنــســان مــنــذ مــجــزرة »تــيــانــانــمــن سكوير« 
نفذته  الــذي  الحظر  ويعد  التسعينيات.  فــي 
الستراتيجية  فعلي  تطبيق  أول  دول،  أربـــع 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بــقــيــادة تــحــالــف غــربــي 
ومعاقبتها  الصينية  الحكومة  لعزل  منسق 
على خروقات حقوق اإلنسان. وقال مسؤول 
في اإلدارة األميركية لصحيفة »وول ستريت 
جورنال«، يوم الثالثاء، إن »الحظر من جانب 
واحـــد لــم يــؤد إلــى تــحــول ديــمــقــراطــي فــي أي 
مــكــان فــي العالم ولــن يــكــون فــعــااًل فــي غياب 

الضغط الجماعي والتنسيق«.
ورغـــم أن رد الفعل األوروبــــي على خــروقــات 
الــصــن لــحــقــوق أقــلــيــة اإليــغــور املسلمة كــان 
ضعيفًا مــقــارنــة بـــرد الــفــعــل األمــيــركــي الــذي 
وصف الخروقات األمنية ضد أقلية اإليغور 
بأنها »عملية إبادة جماعية«، إال أن رد فعل 
فرضت  إذ  قــاســيــًا،  كـــان  الصينية  الــحــكــومــة 
أوروبــيــن  برملانين   10 على  الحظر  الــصــن 
ــارة إلى  ومجموعة مــن األكــاديــمــيــن، فــي إشـ
أنها ستواصل الضغط على الدول األوروبية 
كبرى  تجارية  مصالح  شركاتها  لــدى  الــتــي 
ــســـوق الــصــيــنــي وتـــرغـــب فـــي الــحــفــاظ  فـــي الـ
عليها، خاصة الشركات األملانية التي كانت 
وراء تسريع االتفاق االستثماري مع الصن. 
في  تقطن  أقلية مسلمة  اإليــغــور  وجــمــاعــات 
وتتعرض  الــصــن،  غــربــي  شينجيان،  إقــلــيــم 
عنصري  وتمييز  وتــرحــيــل  سجن  لعمليات 

ممنهج من قبل الحكومة الصينية. 
األملانية تحقيق  الشركات  وبينما تستهدف 

عقوبات بروكسل 
على مسؤولين بالصين

المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل أثناء 

توقيع اتفاقية 
االستثمار عبر 

الفيديو كونفرانس 
)Getty(

غربي  تحالف  لقيادة  واشنطن  استراتيجية  لتطبيق  تجربة  أول  في 
رأسمالي ضد الصين، فرضت أربع دول عقوبات على مسؤولين صينيين 
في قضايا حقوق جماعة اإليغور التي تتعرض لالضطهاد في الصين

بكين ترغب في 
تحييد دول االتحاد 

األوروبي في نزاعها 
التجاري مع واشنطن

جمع أكثر من 3 مليارات 
دوالر خالل 10 سنوات من 

فرض ضريبة الثروة

أوسلو تتخوف من 
وضع موسكو يدها 
على تقنية حساسة 

بقطاع المحركات

التوتر يضع 
اتفاقية االستثمار 

األوروبي مع بكين 
بغرفة اإلنعاش

)Getty( بايدن يتحدث لإلعالم في أعقاب عودته من أوهايو)Getty( 2019 محرك »رولز رويس« في معرض برلين الدولي للطيران في

نيويورك ــ شريف عثمان

ــة لــــــرد الــجــمــيــل  ــاولــ ــا يــــبــــدو أنــــــه مــــحــ ــ ــي مـ ــ فـ
ــيــــول االشـــتـــراكـــيـــة فــــي الـــحـــزب  ألصــــحــــاب املــ
الــديــمــقــراطــي، الـــذيـــن يــعــتــبــر كــثــيــرون أنــهــم 
كــانــوا أصــحــاب الــفــضــل فــي وصــولــه للبيت 
األبيض، يتجه الرئيس األميركي جو بايدن 
وإدارتــه إللغاء بعض اإلعفاءات التي جاءت 
ــــذي أقـــره  ــــالح الــضــريــبــي الـ ــانـــون اإلصــ فـــي قـ
ــرامــــب، وفـــرض  ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
املزيد من الضرائب على أغنياء بالده، مبررًا 
املــوازنــة األميركية، نتيجة  ذلــك بتزايد عجز 
لــحــزم إنــعــاش االقــتــصــاد الــضــخــمــة الــتــي تم 

إقرارها خالل الشهور االثني عشر األخيرة.
ومــع االقــتــراب من تحييد الوباء الــذي أصاب 
أكــثــر مــن ثــالثــن مــلــيــون أمــيــركــي، وقــتــل أكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــون مــنــهــم، بــعــد الـــتـــوســـع في 
إنــتــاج األمــصــال املــضــادة لــه واســتــفــادة أكثر 
من ثلث سكان الواليات املتحدة منها، تضع 
كسابقتها،  عليه،  أطلقت  ما  الجديدة  اإلدارة 
أولوياتها،  أهــم  ضمن  الضريبي«  »اإلصـــالح 
للمشروعات  الالزمة  األمــوال  بجمع  لإلسراع 
الضخمة التي تم اإلعالن عنها خالل الحملة 
تجديد  مشروعات  رأسها  وعلى  االنتخابية، 
البعض  التحتية املتهالكة، والتي قدر  البنية 
تكلفتها بما يقرب من ثالثة تريليونات دوالر. 
ويأتي على رأس أنواع الضرائب التي يعتزم 
الرأسمالية  األربـــاح  ضريبة  زيادتها  بايدن 
طويلة األجل، املفروضة على أرباح تعامالت 

أعلنت الــنــروج، أمــس الــثــالثــاء، أنها ستحظر 
بيع شركة نروجية لصناعة محركات بواخر 
البريطانية  رويــــس«  »رولــــز  ملجموعة  تــابــعــة 
إلى روسيا بسبب مخاوف من وضع موسكو 
ــة. وكـــانـــت  ــاسـ يـــدهـــا عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا حـــسـ
الدولة االسكندينافية العضو في حلف شمال 
ــز رويـــــس«، قبل  األطــلــســي قــد طلبت مــن »رولــ
»بيرغن  شركة  بيع  عملية  تعليق  أسبوعن، 
أنــجــيــنــز«، فــي حــن تــجــري تــدقــيــقــًا فــي تأثير 
الــصــفــقــة عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي. وقـــالـــت وزيـــرة 
العدل واألمن العام النروجية مونيكا مايالند، 
الـــثـــالثـــاء: »لــديــنــا اآلن مــعــلــومــات كافية  يــــوم 
تجعلنا نستنتج أنه من الضروري للغاية منع 
إلــى شركة أخــرى تسيطر عليها  الشركة  بيع 

دولة ال يوجد تعاون معها في مجال األمن«. 
وأوضـــحـــت الــحــكــومــة الــنــروجــيــة فـــي بــيــان، 
بيرغن  تستخدمها  الــتــي  »التكنولوجيا  أن 
تكون  قد  التي تصنعها  واملحركات  أنجينز 
ذات أهــمــيــة كــبــرى مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة 

ــا«. وأضــــافــــت أن الــصــفــقــة »ســتــعــزز  ــيـ لـــروسـ
القدرات العسكرية لروسيا بطريقة تتعارض 
ــا لــســيــاســة  ــيـ ــلـ ــعـ ــالــــح الـ ــع املــــصــ ــ ــوح مـ ــ ــــوضـ بـ
الــــنــــروج األمــــنــــيــــة«. وتــــقــــوم شـــركـــة »بــيــرغــن 
فــيــهــا 950 شخصًا  يــعــمــل  الـــتـــي  أنـــجـــيـــنـــز«، 
واستحوذت عليها »رولــز رويــس« في العام 
البحري  األســطــول  محركات  بصيانة   ،1999
الـــنـــروجـــي، وبــلــغــت مــبــيــعــاتــهــا 312 مــلــيــون 
دوالر عام 2019. وكانت السفارة الروسية في 
أوسلو قد انتقدت، في 9 مارس/ آذار املاضي، 

»اإلشارات العدائية ضد روسيا« بعد تعليق 
هو  املحتمل  واملشتري  موقتًا.  البيع  عملية 
مجموعة »تي أم اتش« الخاصة في روسيا، 
التي تعمل في صناعة عربات القطارات وكل 
ل نحو 100 

ّ
ما يتعلق بالسكك الحديد، وتشغ

ألف شخص في 235 موقعا في العالم. 
الثالثاء،  أمــس  الروسية،  املجموعة  وأعربت 
عــن »خــيــبــة أمـــل شـــديـــدة«، مــشــيــرة إلـــى انها 
كــانــت عــلــى اســتــعــداد إليــجــاد حــلــول تضمن 
عقود الشركة مع البحرية النروجية والرقابة 
الــنــروجــيــة عــلــى الــــصــــادرات. وكـــانـــت شــركــة 
في  الصفقة  أعلنت عن  قد  أنجينز«  »بيرغن 
أغــســطــس/ آب املـــاضـــي مــقــابــل 150 مــلــيــون 
يورو. والصفقة هي جزء من مخطط كشفت 
ــول بــقــيــمــة  ــ ــ عـــنـــه »رولــــــــز رويــــــــس« لـــبـــيـــع أصـ
مليار   2.8 )نــحــو  إسترليني  جنيه  مــلــيــاري 
دوالر(، بــهــدف تــعــزيــز مــالــيــة الــشــركــة، وقــد 

أكدت، يوم الثالثاء، التزامها بهذا املخطط.
وتتعارض الصفقة مع السياسات األميركية 
الــواليــات املتحدة تتجه  إذ إن  تجاه روسيا، 
ــلـــى الـــشـــركـــات  لــــفــــرض مــــزيــــد مــــن الـــحـــظـــر عـ
الصينية. وكانت وزارة الخارجية األميركية 
قد أعلنت، يوم األربعاء املاضي، أن »الواليات 
املتحدة ستدرج روسيا في قائمة الدول التي 
التعامل معها في استيراد وتصدير  ُيحظر 
األسلحة«. وجاء في بيان منشور على موقع 
الواليات  »سياسة  أن  األميركية،  الخارجية 
ــدة الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــًا تــــرفــــض إعـــطـــاء  ــحــ ــتــ املــ
تراخيص أو أي تصاريح لتصدير املنتجات 
والـــخـــدمـــات الـــدفـــاعـــيـــة املـــوجـــهـــة لـــروســـيـــا«. 
وأشــــار الــبــيــان إلـــى اســتــثــنــاء الــعــمــلــيــات في 
إطــــار الــتــعــاون فــي مــجــال الــفــضــاء. وتسعى 
واشنطن منذ مدة إلى منع مد أنبوب الغاز 
إلــى أملانيا »نــورد ستريم 2«، الذي  الروسي 
يضاعف إمــدادات الغاز الروسية إلى أملانيا 
من مستواها الحالي 55 مليار متر مكعب في 

العام إلى 110 مليارات متر مكعب. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــبـــورصـــة أو عــنــد بــيــع األصــــــول وتــحــقــيــق  الـ
ــيـــس األمــــيــــركــــي فــي  ــرئـ ــرغــــب الـ ــاســـب. ويــ ــكـ مـ
معاملة هــذه األربــاح مثلما يتم التعامل مع 
ــور الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا األمــيــركــيــون،  ــ األجــ
ــتــــي يـــصـــل مـــعـــدل الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى أعــلــى  والــ
طبق حاليًا 

ُ
ت إلــى 37%، بينما  شريحة فيها 

نسبة 20% فقط على األرباح الرأسمالية. 
التي  الرأسمالية،  األربـــاح  ضرائب  وبخالف 
التي  الخسائر  البعض جــزءًا من  لها  ينسب 
تعرضت لها األسهم األميركية خالل الشهر 
األخــيــر، صــرح بــايــدن فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
قــبــل وبــعــد وصــولــه للبيت األبــيــض، بعزمه 
عــلــى رفـــع الــضــرائــب املــطــبــقــة عــلــى أصــحــاب 
الــدخــول الــتــي تــزيــد عــن 400 ألــف دوالر إلى 
دخولهم  من  أكبر  نسبة  توجيه  مع   ،%39.6
األفــقــر،  للفئات  االجتماعية  التأمينات  إلــى 
إال أنه لم يوضح إذا كان حد األربعمائة ألف 

يقصد به الدخل الفردي أم دخل الزوجن. 
فــي شهر  الكونغرس  أمــام  وخــالل شهادتها 
لــتــأكــيــد تعيينها  الـــثـــانـــي،  كـــانـــون  يــنــايــر / 
ــلـــخـــزانـــة، أكــــــدت جـــانـــيـــت يـــالـــن أن  وزيـــــــرة لـ
ــاح الــرأســمــالــيــة  ــ تــعــديــل الــضــريــبــة عــلــى األربـ
هو أحد أهــداف إدارة الرئيس بايدن طويلة 
األجــل، مضيفة »نحن نتفق على أن نظامنا 
الضريبي ال يصح أن يكون منحازًا ملصالح 
الـــشـــركـــات واألغـــنـــيـــاء بــيــنــمــا يــئــن أصــحــاب 
األجــور الضعيفة وحدهم تحت وطــأة أعباء 

غير عادلة«. 
واقترح بايدن أيضًا تغيير القواعد املتعلقة 
ــروة، مـــثـــل تـــلـــك املــطــبــقــة عــلــى  ــ ــثـ ــ بــتــحــويــل الـ

الـــتـــركـــات والـــهـــبـــات والـــهـــدايـــا، حــيــث يسمح 
القانون حاليًا للورثة بتلقي بعض األصول، 
مثل األسهم أو املنازل، بسعر السوق الحالي، 
ــــك األصـــــلـــــي. ويــمــكــن  ــالـ ــ ــن تـــكـــلـــفـــة املـ ــ بـــــــداًل مـ
الــتــي يتمتع بها  املــيــزة األســاســيــة  تلخيص 
الــوريــث فــي هـــذا الــنــظــام، فــي أنـــه يعفيه من 
ــل خــالل  ــ الــضــريــبــة عــلــى ارتــــفــــاع ســعــر األصـ

حياة املالك األصلي.
وعــلــى نــحــو مــتــصــل، يــنــوي بــايــدن تخفيض 
ســقــف املــبــالــغ املــعــفــيــة مـــن ضـــرائـــب الــتــركــات 
والــهــدايــا، مــع رفـــع مــعــدل الــضــريــبــة للمبالغ 
الــجــديــدة، لتصل إلى  الــتــي تتجاوز األســقــف 
40%. ورغم عدم تطرقه إلى الضريبة السنوية 
على الثروات حتى اآلن، إال أنها بالتأكيد في 
قــائــمــة املــطــلــوبــات الــتــي أعــدهــا شـــركـــاؤه في 
الحزب، من أمثال السيناتور إليزابيث وارين، 
مــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــســابــقــة في 
واريــن  وكــانــت  للرئاسة.  األولــيــة  االنتخابات 
ثـــروة على مــن تتجاوز  اقــتــرحــت ضريبة  قــد 
ثرواتهم 50 مليون دوالر بنسبة 2%، وتصل 

إلى 3% للثروات فوق مليار دوالر.
وقــــدر إيــمــانــويــل ســائــز وغـــابـــريـــل زوكـــمـــان، 
االقـــتـــصـــاديـــان بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، عــدد 
الـــذيـــن يــمــكــن أن تــطــبــق عليهم  األمــيــركــيــن 
ــن،  ــواطـ ــــف مـ ضـــريـــبـــة الــــثــــروة بــنــحــو 100 ألـ
مليارات   3 عــن  يقل  ال  مبلغ  جمع  مرجحن 
الـــعـــشـــر األولـــــــى مــن  الـــســـنـــوات  ــــالل  دوالر خـ
البنك األبيض في  تطبيقها. ورغــم ما أعلنه 
إفصاح نشره قبل يومن، من وجود صالت 
قـــويـــة لــلــعــديــد مــــن مـــســـؤولـــي ومــســتــشــاري 
األميركية  بالشركات  الديمقراطي  الــرئــيــس 
الكبرى، على النحو الذي ربما يقلل من حدة 
الزيادات الضريبية التي سيقترحها بايدن، 
فــمــن املــؤكــد أن الــكــثــيــر مــنــهــم سيضطر إلــى 
دفــع مبالغ تــزيــد عما دفــعــوه خــالل سنوات 
حــكــم تــرامــب، إذا نــجــح بــايــدن فــي الحصول 
أعضاء  مــن  الجمهورين  بعض  تأييد  على 

الكونغرس على مقترحاته.

النروج تحظر بيع شركة محركات لروسيابايدن يتجه لزيادة الضرائب على األغنياء

مـــبـــيـــعـــات ضـــخـــمـــة فــــي الــــســــوق الــصــيــنــيــة، 
ك مجموعة 

ّ
تستهدف الشركات الصينية تمل

ــة.  ــ ــيـ ــ الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة فــــي الـــــــدول األوروبـ
وأظهرت دراسة أجراها معهد »إيفو« األملاني 
لألبحاث االقــتــصــاديــة، أنــه مــن بــن أكــثــر من 
70 ألــف صفقة استحواذ جــرت فــي 92 دولــة 

ــالــــشــــركــــات الــــتــــي اشــــتــــراهــــا مـــســـتـــثـــمـــرون  بــ
اتــفــاقــيــة  ــبــــراء أن  مــــن دول أخـــــــرى. ويــــــرى خــ
االســتــثــمــار الــشــامــلــة بــن الــصــن واملفوضية 
األوروبــــيــــة اتــفــاقــيــة مـــحـــدودة وحـــدثـــت تحت 
ضــغــط الـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي أملــانــيــا وعــلــى 
رأسها شركات السيارات األملانية، مثل شركة 

استحوذ  املاضين  العقدين  خــالل  أوروبــيــة 
شــركــة،   1900 عــلــى  الصينيون  املــســتــثــمــرون 
من بينها 171 شركة أملانية. وحسب بيانات 
الشركات  فــإن  املعهد،  نشرها  التي  الــدراســة 
مــســتــثــمــرون صينيون يزيد  اشــتــراهــا  الــتــي 
ــــرات مــقــارنــة  حــجــمــهــا فـــي املــتــوســط ســبــع مـ

ــزءًا كــبــيــرًا من  ــ فــولــكــســفــاغــن، الـــتـــي تــصــنــع جـ
ســيــاراتــهــا الــكــهــربــائــيــة فــي الــصــن، وتسعى 
الــصــن مــن خــالل االتفاقية إلــى بــنــاء عالقات 
اســتــثــمــاريــة مــتــســاويــة بـــن الـــطـــرفـــن تتيح 
ــة اخــــتــــراق الــــســــوق األوروبـــــيـــــة.  ــلـ لـــهـــا مـــواصـ
من  النهاية  في  الصن  تخدم  االتفاقية  ولكن 

ناحيتن، األولــى السماح للشركات الصينية 
بــاالســتــثــمــار فــي بــعــض التقنيات األوروبــيــة 
التي تحتاجها، والناحية الثانية تحييد دول 
ــزاع بــكــن الــتــجــاري  االتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي نــ
والتقني مــع الــواليــات املــتــحــدة. وكــانــت بكن 
بايدن  االتفاقية خطة  هــذه  تعرقل  بــأن  تــأمــل 
لبناء »تحالف رأسمالي غربي« لكبح تمددها  
االقتصادي، كما تتخوف الصن، التي خرجت 
مبكرًا من جائحة كورونا ويعتمد نموها على 
الصادرات، من أن تعرقل العقوبات األوروبية 

صادراتها املتنامية إلى أوروبا.  
وحسب إحصائيات مصلحة »يورو ستات« 
في بروكسل، بلغ حجم التجارة املشتركة بن 
العام  فــي  مليار دوالر   650 وأوروبــــا  الصن 
التجاري  املــيــزان  2019 ويميل  املــاضــي،  قبل 
لــصــالــح الـــصـــن. وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات إلــى 
أن حــجــم الـــصـــادرات األوروبـــيـــة إلـــى الصن 
بلغ 242 مليار دوالر، بينما بلغت الــواردات 
األوروبــيــة من الصن نحو 442 مليار دوالر 
الــعــام 2019. ولــكــن هنالك تــقــاريــر تشير  فــي 
إلــى أن حجم الــتــجــارة املشتركة بــن أوروبـــا 

والصن ربما سيرتفع خالل العام الجاري. 
ــــس لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة  ــيـ ــ ــبــــرملــــانــــي ورئـ وقـــــــال الــ
بالبرملان األوروبي بيرنارد النغ، في تعليقات 
نقلتها صحيفة »بوليتكو«: »إن ما يحدث من 
خروقات لحقوق اإلنسان في الصن يجب أال 
ينظر إليه كأمر عادي«، في إشارة إلى ضرورة 
قال  من جانبه،  بكن.  على  العقوبات  تشديد 
الصينية  الشؤون  في  الخبير  لوكور،  فيليب 
بجامعة هارفارد، إن »اتفاقية االستثمار كانت 
محاولة أوروبية إلرضاء الشركات األوروبية 
الــكــبــرى فـــي أوروبـــــــا، ولــكــنــهــا تـــخـــدم الــصــن 
أكــثــر مــن أوروبــــــا«. ويــأتــي الــحــظــر األوروبــــي 
اتفاقية  تنتظر  وقــت  في  الصيني  الفعل  ورد 
االستثمار الشاملة التي اتفق عليها الجانبان 
ــرملــــان  ــبــ ــنــــي تــــصــــديــــق الــ ــيــ األوروبــــــــــــــي والــــصــ
من  رسميًا  اعــتــمــادهــا  ليتم  عليها  األوروبــــي 
ــاد وتــصــبــح اتــفــاقــيــة ســاريــة  قــبــل دول االتـــحـ
املــفــعــول. ويـــرى الــبــروفــســور روبــــرت بــيــزداو، 
من جامعة »لندن سكول أوف إيكونومكس«، 
أن اتــفــاقــيــة االســتــثــمــار الــصــيــنــيــة األوروبـــيـــة 
فـــضـــفـــاضـــة، وربــــمــــا لــــن تــتــمــكــن مــــن مــقــاومــة 
الخالفات الحالية. ويقول بيزداو، في تحليل 
على موقع »لندن سكول أوف إيكونومكس«، 
جزائية  شـــروط  على  تحتوي  ال  االتفاقية  إن 
في حال خرقها من أي من األطراف، رغم أنها 
الــتــجــاريــة حقوقًا  الــشــركــات واألعـــمـــال  تمنح 

متساوية في االستثمار.

تراجعت العملة األوروبية »اليورو« إلى أدنى مستوياتها، أمس األربعاء، بسبب 
هروب المستثمرين من المخاطرة في األسواق المالية  التي تعاني من تفشي 
كورونا.  جائحة  من  الثانية  الموجة 
االتــحــاد  الــعــديــد مــن دول  ــادت  وعـ
خالل  التجاري  النشاط  إلغالق  األوروبي 
اليورو كذلك  تأثر  األخيرة. كما  األسابيع 
بالنزاع الجاري بين بكين وبروكسل بشأن 
البلدين.  من  مسؤولين  دخول  حظر 
الرئيسية  الخيارات  من  الـــدوالر  ــان  وك
فيه  تثار  وقت  في  المستثمرين  في 
للنمو  جديد  تهديد  من  المخاوف 

االقتصادي العالمي.

تراجع كبير لليورو

مال وسياسة

يتجه بايدن إللغاء 
اإلعفاءات الضريبية 

على األغنياء وزيادة 
الضرائب على أرباح رأس 

المال والثروة

رؤية

جواد العناني

واتجاهات  تتناول موضوع  التي  والتحليالت  املقاالت  كثيرة هي 
الــدراســات أن يرتفع سعر  النفط عام 2021، وقد توقعت  أسعار 
النفط خالل عام 2021 ليراوح بني 63 و70 دوالرًا للبرميل الواحد، 
وهـــو أعــلــى مــن الــتــوقــعــات الــتــي ســــادت فــي نــهــايــات عـــام 2020، 
النقد  لقد نشر صندوق  أسباب.  إلى عدة  يعود  املراجعة  وسبب 
األميركية جانيت  الخزانة  وزيــرة  مثل  الدولي، وخبراء مرموقون 
بانتعاش  مبشرة  وتصريحات  تــقــاريــر   ،)Janet Yellen( يلني 
الــتــوقــعــات على األمــل  اقــتــصــادي خــالل عــام 2021. وبنيت هــذه 
بالسيطرة خالل أشهر على فيروس كوفيد-19 بسبب النجاح في 

تطوير عدد من املطاعيم، وبعض أنواع العالجات له. 
وكذلك، قامت التقديرات على توقعات نمو في الصني تقدر ِبـ%6، 
إلــى 4.5% - 5.0%، لكّن هــذه األرقـــام قد  وبنمو عاملي قد يصل 
تخيب عامليًا، وإن كان هناك من يتوقعون أّن االقتصاد األميركي 
سينمو سريعًا بعد إقــرار قانون الدعم االقتصادي للرئيس جو 

 بمقدار 1.9 تريليون دوالر.
ً
ر تمويال

ّ
بايدن، والذي وف

وبالفعل، وبعد إقرار ذلك القانون بأصوات الحزب الديمقراطي في 
الكونغرس، ومعارضة كاملة من الحزب الجمهوري، انتعش سوق 
الجاري  آذار  مــارس/  النفط خــالل  واستعاد سعر  العاملي،  النفط 
السبب  عافيته، وارتفع إلى حدود 70 دوالرًا )مزيج برنت(. لكّن 
)أوبـــك(  للنفط  املــصــدرة  الــــدول  اتــفــاق منظمة  كـــان  األهـــم بالطبع 
على تقليل اإلنتاج، في آخر اجتماع عقدته في الرابع من مارس/ 
آذار الحالي، وبحضور أعضاء من غير »أوبــك«، حيث اتفق على 
تخفيض اإلنتاج بمقدار 8 ماليني برميل يوميًا. وتزامن هذا القرار 
مع انعقاد املؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الصيني، الذي وافق 
النمو  بــزيــادة نسبة  بينغ  الصيني شــي جــني  الرئيس  على خطة 
انتعاشًا واضحًا  السابق، ما يعني  العام  إلــى 6% عن  العام  هــذا 
»أوبــك«  بعد مؤتمر  برنت  وارتــفــع سعر  االستهالكي.  الطلب  في 
النقص في املعروض من  إلــى قرابة 80 دوالرًا، وذلــك ألّن  ليصل 
نفط »أوبــك« قابلته زيادة في طلب الدول إلعادة بناء مخزوناتها 
الطلب  منحنى  نقل  إلــى  بالطبع،  أّدى،  مــا  النفط،  مــن  االحتياطية 
إلى مستوى أعلى، وأنزل منحنى العرض إلى مستوى أدنى. وملا 

كبرت الفجوة بني العرض والطلب، ارتفعت األسعار. 
وبــالــطــبــع، كــان املستفيد األكــبــر مــن هــذا الــوضــع، خصوصًا إذا 
 من روسيا، وإيران، وفنزويال، الذين تجمعهم خالفاٌت 

ٌّ
استمر، كل

حــاّدة مع الــواليــات املتحدة. وقــد أّدى هــذا األمــر إلــى زيــادة اإلنتاج 
ــــدول عـــن بــنــاء مــخــزونــهــا عند  الــنــفــطــي، فـــي وقـــت تــوقــفــت فــيــه الـ
األسعار املرتفعة، ما أّدى إلى تراجع األسعار إلى 66 دوالرًا ملزيج 

.)WTI( برنت، وحوالي 63 دوالرًا لنفط غربي تكساس
وما أدى إلى زيادة التراجع في أسعار النفط اشتداد حّدة كورونا 
أملانيا،  فرنسا،  املتحدة،  اململكة  مثل  كثيرة،  دول  فــي  وأزمتها 
إسبانيا، إيطاليا، روسيا والبرازيل، ودول في أميركا الالتينية، 
ودول عــربــيــة. ولـــذلـــك تـــراجـــع ســعــر الــنــفــط، وعـــدلـــت الــتــوقــعــات 
ألسعار النفط على املستقبل األبعد، مثل عام 2022، لتكون أقل 

من أسعار 2021.
والسبب املهم اآلخر للتوقعات غير املتفائلة كثيرًا بارتفاع أسعار 
النفط في السنوات املقبلة هو التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول 
سياسية، ومصالحات بني الفرقاء األعداء، وحصول تسويات في 

كثير من بلدان الصراع ومناطقه. 
ومن األخبار املهمة في هذا الشأن، االجتماع األميركي - الصيني 
على مستوى وزراء الخارجية خالل األسبوع املاضي في مدينة 
 QUAD اجتمعت مجموعة بعدما  أالســكــا،  واليـــة  فــي  أنــكــوريــج 
واليابان وأستراليا،  والهند  املتحدة  الواليات  املكونة من  الرباعية، 

ووصلت إلى تفاهمات ملواجهة الصني.
املــجــال، ومنها على سبيل  لكن، هناك مــؤشــرات سلبية فــي هــذا 
 في 

ّ
املــثــال، تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي فــي لــبــنــان مــن دون حـــل

األفق، خصوصًا بعد املواجهات التي جرت بني رئيس الجمهورية 
وانتصار  الحريري،  املكلف سعد  الـــوزراء  ورئيس  عــون  ميشال 
أمني عام حزب الله حسن نصر الله للرئيس عون عن طريق لغة 
بقيادة  التحالف  قــوات  بــني  املتبادلة  الهجمات  واشــتــداد  التهديد، 
السعودية والحوثيني، وكذلك اشتداد الحرب في منطقة مأرب بني 

الحكومة في عدن وقوات الحوثي.
أّن هناك تهدئة. والــعــراق، على   على 

ّ
ليبيا، فتدل أمــا األخــبــار من 

الــرغــم مــن أزمــتــه االقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، يسعى إلـــى الــتــفــاهــم مع 
جيرانه مثل األردن، ومن خالل األردن، مع مصر من ناحية، ومع 

دول الخليج وإيران في منطقة الخليج من ناحية أخرى. 
لكّن الوضع في سورية قد تفاقم، وكثرت الهجمات املتبادلة بني 
 املعارك في سورية 

ّ
املعارضة وقوات الجيش. ومع هذا، يبدو أّن كل

 إلى حالة الوضع التفاوضي بني 
ً
واليمن ولبنان صارت مشدودة

 
ّ

املتحدة بشكل غير مباشر، وحيث يسعى كل والــواليــات  إيــران 
طرف إلى تحسني موقفه التفاوضي حيال الطرف اآلخر.

املراقب ال يمكن له إغفال لعبة شد الحبل بني إدارتــي الرئيسني، 
في  انخرطا  إذ  بوتني،  فالديمير  والروسي  بايدن،  األميركي جو 
أّن  ويبدو  والشخصي.  املؤّسسي  املستويني  على  التحّدي  حرب 
رغبة الرئيس بوتني في تمرير قانون ليبقى رئيسًا مدى الحياة 
 هذه الحرب الباردة 

ّ
تضغط على أعصاب اإلدارة األميركية. ولعل

إلــى حــّد كسر العظم بني روسيا والــواليــات املتحدة هي ما يدفع 
وتقليل  إنتاجها،  لــزيــادة  »أوبـــك«  على  للضغط  األميركية  اإلدارة 

أسعار النفط.
دخل على التحليل عنصرًا هامًا جديدًا؛ التراجع 

ُ
وأخيرًا، ال بّد أن ن

الكبير وغير املفاجئ في أرباح شركة »أرامكو« النفطية السعودية. 
العمالقة من 88.2 مليار دوالر عام  الشركة  أربــاح  وقد تراجعت 
عــام  مــلــيــارًا   49.0 إلـــى   2018 عـــام  دوالر  مــلــيــار  و111.1   ،2019
2020. وهــذه نسبة هبوط كبيرة، وإن لم تؤثر كثيرًا على مركز 
الشركة من حيث الحجم، باملقارنة مع الشركات العمالقة العاملية.

 ما تتحمل العبء 
ً
والسؤال اآلن: أيهما أفضل للسعودية التي عادة

األكبر في تخفيض اإلنتاج الذي تقره منظمة »أوبك« هل تحافظ 
على تراجع اإلنتاج في الوقت الذي تخسر فيه أسواقها؟ أم تحافظ 

على إنتاجها على حاله وإن بيع بسعر أقل؟ 
احتماالت  ترفع  قد  السائدة،  العاملية  السياسية  الظروف  ظل  في 
التهدئة من إنتاج دول كثيرة، مثل إيران والعراق، في وقٍت تزداد 
فــيــه الــتــحــوالت إلـــى أنــــواع أخــــرى مــن الــطــاقــة. صـــار ســعــر النفط 
مستوى  وتخفض  ترفع  تحويلية  بــظــروف  وبالتدريج،  مرهونًا، 
الطلب بُمْجَمِله، وتقلل من أثر العوامل قصيرة األجل، مثل نقص 

املخزون أو زيادته.
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عصام شعبان

سمحت األزمة املرّكبة التي تمر بها تونس 
في أن تكسب رئيسة الحزب الدستوري الحر 
عبير موسى، أحد رموز نظام زين العابدين 
بـــن عــلــي املـــخـــلـــوع، مــســاحــات مـــن الــحــركــة 
وفي  ثالثا.  بديال  نفسها  وتقّدم  والتأثير، 
لتقدير  يفتقد  ســيــاســيٌّ  صـــراٌع  التفاصيل 
للعواقب، بني جبهتني، رئاسة الجمهورية 
الـــــــوزراء، بــشــأن تــمــريــر التشكيل  ورئـــيـــس 
الــوزاري، وكالهما يوظف الشارع من أجل 
تسّيد موقفه. تتظاهر حركة النهضة وتلّوح 
بخيارين، تمرير التشكيل أو حجب الثقة عن 
البرملان،  قيس سعيد، واألخير يهّدد بحل 
وإن كان الصراع يدور في أطر ديمقراطية، 
وبــشــكــل ســلــمــي ال يــخــلــو مـــن مـــنـــاوشـــات، 
ويستند على تفسيرات دستورية متعارضة 
أنــه وإن  إال  الدستورية،  في غياب املحكمة 
لــم ينته بــحــوار جــاد، يمكن أن يفضي إلى 
انـــقـــالٍب عــلــى مــســار الـــثـــورة كــكــل، وليست 
 في شكلها العسكري، 

ً
االنقالبات محصورة

خصوصا في ظل سياقات األزمة االقتصادية 
واالجتماعية.

املــشــهــد، بتفاصيله مــن صــراع  ينشئ هــذا 
سياسي وأزمة اجتماعية لم تنفك، مساحة 
لورثة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
، فــي أن يجمع شــتــاتــه مـــّرة أخـــرى، 

ّ
املــنــحــل

الــدســتــوري  الــحــزب  خلف  تمترسه  ويعيد 
البرملان  فــي  كتلته  كــانــت  وإن  الــحــر، حتى 
مـــحـــدودة )16 عـــضـــوا(. ومــمــا يــؤشــر  اآلن 
على احتمالية هذا املسار أن هناك أصواتا 

بشار نرش

بعد انقضاء 18 لقاًء بني الرئيس اللبناني 
ــف بتشكيل 

ّ
مــيــشــال عـــون، والــرئــيــس املــكــل

الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، مـــا زال ســوق 
ــازار الــســيــاســي بـــني الـــطـــرفـــني، فـــي ما  ــبــ الــ
ق بموضوع تشكيل الحكومة، يشهد 

ّ
يتعل

سجاالت سياسية حاّدة، خرج كثير منها 
عـــن األعـــــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مـــع اتــســاع 
الــتــي تــفــصــل بينهما واالتــهــامــات  الــهــوة 
والــشــروط  والــشــروط  بالتعطيل  املتبادلة 
املـــضـــادة، وتــشــبــث كــل مــن طــرفــي الــخــالف 
بوجهة نظره، في وقت يمضي لبنان إلى 
الــذي يعّد  مزيد مــن االنهيار االقــتــصــادي 
واملؤسساتي  السياسي  االنــهــيــار  نتيجة 

في الدولة.
أهــم الــطــروحــات املــتــداولــة فــي هــذا الــبــازار 
تــــدور، فــي إطــارهــا الــعــام، ضــمــن طــرحــني: 
األول، وينادي به سعد الحريري، ويسعى 
الفرنسية  املــبــادرة  بناًء على  إلــى تطبيقه 
التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت، واستقالة 
ــاب فـــي أغــســطــس/ آب  حــكــومــة حــســان ديــ
املــــاضــــي، ويـــقـــوم عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة 
ــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط« تــضــم  مـــهـــمـــة« أو »حـ
اختصاصيني مستقلني غير حزبيني، وال 
ثلث ضامن فيها ألي طرف، ينحصر دورها 
ــــزالق أو  بــحــمــايــة لــبــنــان مــن مــزيــد مــن االنـ
االنهيار، والبدء باإلصالحات والتفاوض 
الــدولــي وإعـــادة هيكلة  مع صندوق النقد 
االقــتــصــاد والــقــطــاع املــصــرفــي. فيما يقوم 
الـــطـــرح الــثــانــي الــــذي يـــنـــادي بـــه الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون، ومـــن خلفه الــتــيــار الوطني 
الــلــه، عــلــى تشكيل »حكومة  الــحــر وحـــزب 
محاصصة« أو »حكومة تكنو- سياسية«، 
حزبيني،  جــانــب  إلــى  اختصاصيني  تضم 
بــحــجــة الــحــفــاظ عــلــى »املــيــثــاقــيــة« والــحــد 
ــى مــــن »الـــــتـــــوازن الــــوطــــنــــي«، حــســب  ــ ــ األدنـ
الــطــرح، والذين  تصريحات أصــحــاب هــذا 
ى خلف 

ّ
يتقدمهم الرئيس عون، الذي يتلط

الحكومة  والدة  لعرقلة  املصطلحات  هــذه 
يوم  مائة  مــن  أكثر  مضي  بعد  اللبنانية، 

محمود الوهب

بـــعـــد عـــشـــر ســـنـــني يــصــفــهــا الـــســـوريـــون 
كذلك.  ظــاهــرهــا،  فــي  ولعلها،  بالعجاف، 
يسأل بعضهم: هل كان ضرورًيا أن يدفع 
ــســــوري مــــا دفـــعـــه مــــن قـــرابـــني  الـــشـــعـــب الــ
ٍد،   تشرُّ

َ
ٍد، ومعاناة

ْ
ق

َ
ف دًمــا وخــراًبــا، وآالَم 

ذلك  ــُب 
ُّ
ــَجــن

َ
ت كــان  أَمــا  وتهجيٍر، وتعتيٍر؟ 

ثــمَّ يأتيك ســؤال آخر،  باإلصالح املمكن؟ 
في السياق نفسه، لكنه يحمل كثيًرا من 
ــي: 

ّ
الــلــؤم والــســخــريــة، ونـــوًعـــا مــن الــتــشــف

؟ 
ً

وهل ما جرى يعدُّ ثورة فعال
أو  اإلجــابــة  إيجابية  عــن  النظر  وبــغــض 
مه  سلبيتها، فإن سورية تستحق ما قدَّ
من  له  تحمَّ ومــا  تضحيات،  مــن  شعبها 
ــــزال يــعــانــي شــقــاًء  ــقــــال. وال يـ أعـــبـــاء وأثــ
ــال! وكـــذلـــك مــا  ــ ــكـ ــ مـــتـــعـــّدد األوجــــــه واألشـ
 

ُّ
آمــال وأحـــالم. وتظل مــن تحقق  ينتظره 

تلك األسئلة، على ما فيها من مغالطات، 
وما تضمره نفوس أصحابها من نيات، 
 جّمة، منها سؤال جوهري، 

ً
تثير أسئلة

راه يتحّمل وزر 
ُ
: من ت

ً
لعله األكثر أهمية

؟ ففي الجواب الدقيق عنه 
ً

ما حدث فعال
يتوقف كل شيء. ولكن قبل الحديث عن 
أنها ثــورة أو غير ذلــك، وعــن ضرورتها 
النظام   

َّ
بــأن التذكير  بــدَّ من  من عدمه ال 

الـــذي اســتــمــر 48 ســنــة، أي مــنــذ مــارس/ 
 ،2011 آذار  ــــارس/  مـ وحــتــى   1963 آذار 
يــعــدُّ املــســؤول األول واألخــيــر عــن كــل ما 
جـــــرى، ومــــا عـــــداه تــفــاصــيــل وهـــوامـــش، 
مــهــمــا كــانــت أبــعــادهــا وأخـــطـــارهـــا، بما 
في ذلك اإلرهاب الذي وجد وعّمم بفعل 
فـــاعـــل، فــقــد ســــار الــنــظــام بــتــلــك الــســنــني 
ــدة   عــلــى الـــشـــعـــب، وبـــوتـــيـــرة واحــ

ً
ثــقــيــال

ميادين  في  تتوالى  هزائم  يجرُّ  عرجاء، 
السياسة والحروب، واالقتصاد، وبفشل 
والخدمي،  اإلنــتــاجــي  يها 

ّ
بشق التنمية، 

وكـــذلـــك الــفــشــل فـــي تــطــبــيــق الـــشـــعـــارات 
التي رفعها.

ومــا كــان لتلك الــهــزائــم، وال لــذلــك الفشل 
كله، أن يحدثا، إال بسبب وحيد، الحفاظ 
ــــذي اقـــتـــضـــى مــن  عـــلـــى كـــرســـي الـــحـــكـــم الــ
حـــافـــظ األســــــد، كـــــأّي حـــاكـــم مــســتــبــد، أن 
يــصــادر السياسة وســيــرورة االقــتــصــاد، 
ومـــال الــشــعــب ولــســانــه. وعــلــى ذلـــك، فقد 
قمعه  أدوات  بتنمية  الــــدوام،  على  اهــتــم، 
كـــافـــة، فــمــن جــيــٍش عــقــائــدي إلـــى أجــهــزة 
أمـــن تــوغــلــت فـــي شـــرايـــني املــجــتــمــع وفــي 
ــل مــنــهــا  ــة.. ولــــــم تـــخـ ــيــــويــ مـــفـــاصـــلـــه الــــحــ
الــقــضــاء تلك  ــدارس ودور  ــ ــ املــســاجــد واملـ
الــتــي تحمل ســمــات »املـــقـــّدس«، والــغــايــة 
تعنى  التي  التربوية  مضامينها  تفّريغ 
ــا،  ــ ــًي ــا وروحــ ــ ــادًي ـــن( مــ ــواطــ ــ بـــاإلنـــســـان )املـ
ــال لـــم تــســلــم دونــمــا  ــفـ وحــتــى عــقــول األطـ
عمٍل على تسطيحها باستبدال شخص 
ــة  ــيـ ــم بـــالـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة واألخـــالقـ ــيـ ــزعـ الـ
واإلنــســانــيــة عــمــوًمــا! لــقــد أفــســد الــنــظــام 
كل شيء في سعيه الــدؤوب إلى الحفاظ 
على الحكم، إذ لم يكن لديه من همٍّ سواه.. 
ا يـــأتـــي اإلصــــــالح؟ حــتــى إن 

ً
فــمــن أيــــن إذ

الــولــد الــوريــث الــذي جــاء باسم التطوير 
الفساد، سار على  والتحديث، ومكافحة 
املــنــوال نفسه، مبتلًعا مــا كــان قــد صــّرح 
ــان بــاشــره  ــذا الــســيــاق، بــل مــا كـ بــه فــي هـ
في السنة األولى من توريثه. وما كان قد 
سمعه من كثيرين، معارضني وغير ذلك 
 عليهم سورية التي كان يأكلها 

ّ
ممن تعز

القمع والفساد. 
ــــواب عــــن الـــســـؤال  ــــجـ وفـــــي عــــــودة إلـــــى الـ
ــا هي 

ً
الــســاخــر/ الــشــامــت، الــثــورة تــعــريــف

الفيتوري شعيب

على  ُيهيمن  السياسي  االســتــبــداد  يـــزال  ال 
ــــرى، يــكــون  شـــعـــوٍب كــثــيــرة، بــطــريــقــة أو أخـ
مباشرًا أحيانًا وغير مباشر أحيانًا أخرى، 
ــزداد  يــتــغــذى مـــن الــشــعــوب نــفــســهــا، بـــل ويــ
عــمــره بــهــا، فــكــلــمــا كــانــت الــشــعــوب تخنع 
أكــثــر قوة  االســتــبــداد  كــان  ملستبّدها، كلما 
وأشد تأثيرا عليها. في املقابل، وعلى الطرف 
اآلخر، وجد شيء آخر يكون مقومًا وساندًا 
الذي  »االسترهاب«،  وهو  االستبداد،  لهذا 
فيها،  والتحّكم  الشعوب  القتياد  ُيستعمل 
سواء كان هذا االسترهاب تخويفيًا أو حتى 
حقيقيًا، فالتخويفي هو الذي يكون مطلقًا 
وهذا  والتوهم،  باإليهام  بل  فعل،  غير  من 
الفعل أولى خطوات ترسيخ االستبداد على 
الشعوب، كما يذهب إلى ذلك عبد الرحمن 
الــكــواكــبــي فـــي كــتــابــه »طــبــائــع االســتــبــداد 
ومصارع االستعباد«، فيقول: »الخوف هو 
الــســبــب املــبــاشــر والــركــيــزة الــتــي يعتمدها 
فــي أي مجتمع مــن املجتمعات  االســتــبــداد 
البشرية التي ترتكس تبعا لذلك في مستنقع 
ــاط«. أمـــا  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ الـــتـــخـــلـــف الــــحــــضــــاري واالنـ
»االسترهاب الحقيقي« فهو ال يختلف كثيرا 
الفعل،  أنــه مبنيٌّ على  التخويفي، غير  عن 
ولكن هذا الفعل أو العمل التخويفي في أقل 
درجــاتــه، بمعنى فعل تخويفي رمــزي، من 
شأنه إحداث التخويف، وليس القصد منه 
الفعل حقيقة، وإن وجد الفعل فإنه ال يكون 
كــان تخويفيًا، ليؤّسس بذلك  تامًا وإال ما 
ثمرة االستبداد، ويهيئ الشعوب لتقبلها، 
بــاعــتــبــار أن انــتــشــار الــرعــب والـــخـــوف بني 
الشعوب يجعلها أكثرا استسالما للمستبد، 
وسيرا في ركب االستبداد، بل وحتى الدفاع 
عنه، واألمثلة كثيرة في الواقع املعاش اليوم، 
فالثورات العربية مّرت وال تزال تمر بهذه 
ــداد، الــنــاجــحــة منها  ــبـ ــتـ الــنــوعــيــة مـــن االسـ
دعت  كلما  تقاومه  التي  تلك  أو  والفاشلة، 

الحاجة لذلك.
م آخر لالستبداد وداعم من دعائمه،  وِّ

َ
ثمة ُمق

وهو الجهل، كما يذهب إلى ذلك الكواكبي 
ا  أيضًا. وعند النظر في هذا الداعم نجده جزء
من »االسترهاب«، حيث إن اإلسترهاب في 
حقيقته يكون مبنيا على غير علم، وال حتى 
وجود فعلي، بل أصل االسترهاب هو محاولة 
ــه بــأســبــاب  ــاد اإلرهـــــــاب وطـــلـــب وقـــوعـ إيـــجـ
مصطنعة حّسية وفكرية، يكون املسترهب 
 بها، وبآليات صنعها وإيجادها، في 

ً
جاهال

رهب« ُيجيدها 
َ
ْست

ُ
حني أن املستبد وهو »امل

وُيتقنها، معتمدا على جهل الغير بها، لتكون 
أداة لــه فــي االســتــبــداد واقــتــيــاد الــشــعــوب، 
ترك  الكواكبي:  يقول  كما  املحصلة  لتكون 

تعلن، بصراحة،  عديدة من نخب تونسية 
ــــالل اجـــتـــمـــاعـــات وفـــاعـــلـــيـــات وأحــــاديــــث  خـ
إعالمية، دعوتها إلى االصطفاف مع عبير 
مـــوســـى، مــســتــخــدمــني خــطــابــا يــرتــكــز على 
خطاب الهوية الوطنية والثقافية وحقوق 
املرأة والتنوير. وينطلق هذا الخطاب على 
مرتكزاٍت تستهدف الطبيعة املحافظة لكتلة 
النهضة وتصوراتها املوسومة بالرجعية، 
غير سياساتها في الحكم التي ساهمت في 
الوقت ذاته  األزمـــة. ولكن في  إنتاج مشهد 
ولم  موسى،  عبير  تقّدمية  على  شواهد  ال 
وانتمائها  السياسي  تاريخها  فــي  تعرف 
لنظام الديكتاتور سابقا، ومواصلة املسير 
على خطاه الحقا وبعد الثورة، أنها دافعت 
يــومــا عـــن الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة أو 
الفردية، وال دالئل على انحياز لقضايا املرأة، 
للمرأة في  أمينة  كــان شغلها موقع  إذا  إال 
حزب التجّمع الدستوري تعبيرا عن انحياز 
لقضايا النساء على أرضية النوع واملطالبة 
بالعدالة الجندرية، ولم توظف الحاصلة على 
شهادة املاجستير في القانون موقعها ذاك 
للدفاع عن املظلومني أو املساواة أو استرداد 

حقوق مهدرة.
على النقيض من كل تصريحاتها عن الحقوق 
والحريات والديمقراطية، تقف عبير موسى 
بمواقفها ضد الثورة التونسية، وما الصراخ 
الذي تمارسه والشعارات التي تطرحها إال 
تسويق وغــالف للثورة املــضــاّدة، ال يخفى 
املضمون واألهداف. وفكريًا تتبنى مواقف 
محافظة تتشاركها مع »النهضة«، بل وتزايد 
 في ممارسة 

ً
عليها أحيانا، لتكسب أرضية

الوطني، وقوة الدولة املهّددة باملشكوك في 
كتلة  على  الهجوم  يقتصر  وال  وطنيتهم. 
»النهضة«، فبعد أن نجح الحزب الدستوري 
فـــي صــنــاعــة مــشــهــد حـــاشـــد فـــي صــفــاقــس 
لالحتفال بذكرى عيد االستقالل )20 مارس/

آذار(، أصــــدر بــالغــا )بــيــانــا( يــهــاجــم قيس 
الرئاسة  إهمال مؤسسة  سعيد، ويستنكر 
تنظيم موكب رسمي الئق بالذكرى، ويطالبه 
بتوضيح األسباب. وكان سعيد الذي يحب 
أن يـــكـــّرر الـــشـــعـــارات الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
والــعــروبــيــة، مــوضــع اتــهــام، ومــتــواطــئــا مع 
ــاريـــخ اســتــقــالل  الـــخـــونـــة الـــذيـــن يـــنـــكـــرون تـ
بــركــب عبير موسى! يلتحقوا  ولــم  الــبــالد، 

ــــوى  ــقـ ــ ــــى األحــــــــــــزاب والـ ــــوسـ ــا تـــتـــهـــم مـ ــمــ كــ
تريد االصطفاف معها  التي ال  التونسية 
بــأنــهــا متحالفة مــع الــقــوى الــظــالمــيــة، أي 
تضع الجميع في معادلة إما معي أو مع 
»النهضة«. ببساطة تقول إنه ال مكان لفعل 
وهذا  ثالث،  خيار  وال  تعّددية  أو  مستقل 
التصّور السلطوي، ترجمة وتعبير أصيل 
الــذي يعادي  النظام االستبدادي  إرث  عن 
ومــارس  السياسية،  والــتــعــّدديــة  ب 

ّ
الــتــحــز

ضغوطا على الحركة النقابية وكوادرها. 
الشغل  اتحاد  أنصاره يهاجمون  زال  وما 
ــاال. وحــتــى  ــمـ والـــحـــركـــات االجــتــمــاعــيــة إجـ
مظاهرتها  فــي  مــوســى،  عبير  هتفت  وإن 
السينمائية، باسم القائد العمالي األشهر، 
فرحات حشاد، فهذا ال يلغي موقفها املعلن 
من االتحاد العام التونسي للشغل، والذي 
الوطني  الــحــوار  في  إشراكها  ظ على 

ّ
تحف

الــحــالــيــة، إلدراكــــه أن كتلة  ــة  ملناقشة األزمـ
»الدستوري الحر« معادية للحركة النقابية. 
أدوات  تستخدم  موسى  عبير  كانت  وإذا 
ديمقراطية، كالتظاهر واالعتصام، فإن ذلك 
اها، معادية للحقوق 

ّ
ال يغير مضامني تتبن

والــحــريــات. وال يخفى أنــهــا تــقــّدم كتلتها 
بديال سياسيا، وهي في صــورة املخلص 
واملناضلة في مواجهة تحالفات »النهضة« 

والقوى السياسية خارج هذا التحالف.
خالصة القول، لم يكن بمقدور رموز النظم 
القديمة، وهي من مكونات الثورة املضاّدة، 
الــنــفــاذ والــتــأثــيــر، إال بضعف قـــوى الــثــورة 
نفسها، وإخفاقها في إيجاد تحالفاٍت تدعم 
أهدافها، بل والتخلي عن برنامج الحد األدنى 

الذي جمعها قبل االنتفاضة. والحاصل في 
ومــا تجّسده عبير موسى نموذج  تونس، 
يمكن قراءته على هذه األرضية. ولوال األزمة 
السياسية واالجتماعية العميقة، ما كانت 
وافــرة  مساحة  لها  تجد  أن  استطاعت  قــد 
بقيت  للتوّسع، طاملا  قابلة  للوجود، وهي 
الصراعات في مستواها السياسي الشكلي 
والثقافة،  الــهــويــة  يــرّكــز على قضايا  الـــذي 
ــالـــب جــــوهــــريــــة اجــتــمــاعــيــة  ــطـ ــّمــــش مـ ويــــهــ
أن  يمكن  مصر،  تجربة  وكما  واقتصادية. 
يتم تجييش الرأي العام للعودة إلى ما قبل 
الثورة، في شكل انقالٍب ناعم، فالجمهور في 
ل الواقع 

ّ
ظل األزمات ينطلق من أزمته. ويحل

بمنظور واقعه، ويقارن بني أداء دولة كانت 
مستبّدة وأداء من يصّورون أنفسهم تجسيدا 
لــلــثــورة، لكنهم عــاجــزون عــن إدارة الــدولــة، 
الناس. وليس من املتوقع  وتيسير شؤون 
أن تنتهي األزمة التي ال يمكن اختصارها 
فــي صــــراع الــرئــاســة ومــجــلــس الــــــوزراء، إال 
بحوار وطني ومراجعة حقيقية للسياسات 
االقتصادية، وبناء تحالفاٍت سياسيٍة على 
أساس برنامج التغيير، وأن يتم وضع نظام 
انتخابي يسمح بتمثيل الطيف الواسع من 
قوى الثورة. من دون ذلك، تبقى احتماالت 
توسع نفوذ قوى النظام القديم قوية، سواء 
من خالل تحالفاتها مع حركة النهضة في 
البرملان أو خارجه، والــذي اتخذ شكال من 
أشكال تقاسم السلطة، أو من خالل الحزب 
الدستوري الحر الذي يريد إعادة املسار إلى 

ما قبل الثورة، وتتزعمه عبير موسى.
)كاتب مصري(

عـــلـــى طـــــرح الـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف أســـمـــاءهـــا.
ــن »املــــيــــثــــاقــــيــــة«  ــ كـــــــالم الــــرئــــيــــس عـــــــون عــ
ــوازن الــوطــنــي« هـــو كـــالم حـــق يـــراد  ــتــ و»الــ
بـــه بـــاطـــل، فــالــحــديــث عـــن تـــفـــّرد الــحــريــري 
املسيحيني  وخصوصًا  الــــوزراء،  بتسمية 
الرئيس ميشال عون  من دون االتفاق مع 
املــؤتــمــن عــلــى الــدســتــور واملــيــثــاق، حسب 
ــاســـي، ال يمكن  ــرئـ الـ الـــفـــريـــق  تــصــريــحــات 
ــذه الــــظــــروف االســتــثــنــائــيــة  ــ قـــبـــولـــه فــــي هـ
ــه  ــ ـ

ّ
ــنــــان، خـــصـــوصـــًا أن ــبــ ــي يــعــيــشــهــا لــ ــتــ الــ

حـــديـــث يــحــصــر املــشــكــلــة والــــخــــالف على 
الـــوزارة وشكلها وتــوزيــع حقائبها  حجم 
وصالحيات الرئيسني. وعلى الرغم من أن 
الظاهر للخالف،  السبب  األمــر ُيشّكل  هذا 
ــــي  ــاسـ ــ األسـ الـــــخـــــالف  يـــعـــكـــس  ال  أنـــــــه  إال 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج عــمــل هــــذه الــحــكــومــة في 
ــال تــألــيــفــهــا، وأولـــويـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة،  حــ
ـــق بــتــنــفــيــذ 

ّ
ــيـــاتـــهـــا فــــي مــــا يـــتـــعـــل وصـــالحـ

ــات وإعــــــــادة هــيــكــلــة االقـــتـــصـــاد  ــ ــــالحـ اإلصـ
والقطاع املصرفي، حسب شروط املجتمع 

الدولي للمساهمة في إنقاذ لبنان.   
ــة  ــ ــذا الــــخــــالف مــــن زاويـ ــ ــى هـ ــ لــــو نـــظـــرنـــا إلـ
عــمــل الــحــكــومــة وبــرنــامــجــهــا وأولــويــاتــهــا 
ــورة جــلــيــة،  ــ ــــصـ الـــســـيـــاســـيـــة التـــضـــحـــت الـ
والحزبية  الفئوية  املصالح  أن  خصوصًا 
تــعــتــبــر املـــحـــّرك األســـاســـي لــهــذا الــخــالف. 
وهــنــا يمكن الــحــديــث بــشــكــٍل أســاســي عن 
الثلث املعطل الذي يطالب عون ومن خلفه 
التيار الوطني الحر برئاسة صهره جبران 
الحريري، ألسباب  في حكومة  به  باسيل 
عديدة، منها تفريغ السلطة التنفيذية من 
مشاركة  وضــمــان  الــتــنــفــيــذي،  مضمونها 
التيار الوطني الحر بشكٍل فاعٍل في كبح 
سلطات الرئيس الحريري عند الضرورة، 
وضمان عدم تمرير أي قرار ال يتوافق مع 
لـــذا ال  مصالحهم الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة. 
ل 

ّ
مشكلة عندهم في رفع شعار »ثلث معط

ــراغ« بــحــجــة »املــيــثــاقــيــة« و»الـــتـــوازن  ــ أو فـ
ــنــــي« فــــي تــــكــــرار لـــشـــعـــار »عـــــــون أو  الــــوطــ
حًا لحزب 

ّ
كــان عــون مرش الــفــراغ«، عندما 

التي شغرت  الجمهورية  رئــاســة  إلــى  الله 

حال من الهيجان الشعبي الواعي، يحُدث 
نتيجة تــراكــمــاٍت طــويــلــٍة، غــايــتــه إحـــداث 
تغيير في البناء السياسي واالجتماعي 
واالقــتــصــادي، وفــق أفكار جديدة ورؤيــة 
الــواقــع،  ضـــــرورات  تستلهم  مستقبلية، 
ــنــــاس  ــه املــــرئــــيــــة فـــــي أعـــــــني الــ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ وحـ
ـــم.. ولـــم يــكــن الــهــدف فــي التجربة  ــ ورؤاهـ
السورية غير تحرير املجتمع، وفّك أسره، 
ليمضي إلى األمام عبر تحرير السياسة 
الداخلية التي اعتقلها نظام األسد األب، 
بـــمـــا أّســــســــه مــــن قـــمـــع وعـــســـكـــر وفـــســـاد 
وتمييز وفــشــل شــامــل. ومـــن هــنــا، يمكن 
إيــــجــــاد تــفــســيــر لـــحـــالـــة الـــغـــمـــوض الــتــي 
أحاطت بذلك االنفجار الهائل الذي جاء 
شني  على شكل ثورة قام بها ماليني املهمَّ
في وطنهم السوري العريق، إضافة إلى 
جــيــٍل مــن الــشــبــاب الــذيــن مّستهم عــدوى 
الــربــيــع الــعــربــي بــاكــتــشــافــهــم، مـــن خــالل 
ثورتي االتصاالت، واملعلوماتية، حقيقة 
عيش العالم، واتساع الهوة بني حياتهم 
وحياة اآلخرين. وهكذا، ومن غير أحزاٍب 
فــي ظل  فــال فعالية ألي حــزب  سياسية، 
ــه  ــا رأس مــفــكــر يــوجِّ ــمـ االســـتـــبـــداد، ودونـ
ــرارة روح الــتــغــيــيــر في  ــ ـــر، ســـرت حـ ويـــدبِّ
وجدانهم. وكذلك أدرك تلك الحقيقة آالف 
العالم  الخّريجني من خالل تشّردهم في 
ويؤّمن  بوضعهم،  يليق  عمٍل  عــن  ا 

ً
بحث

 عن 
ً

ا كــريــًمــا.. فــضــال
ً

لهم وألســرهــم عيش
ــوام وطـــوائـــف  ــ مــظــالــم كــثــيــرة عــانــتــهــا أقــ
ــــدن ومــنــاطــق وأحــــــزاب ســيــاســيــة من  ومـ
ا 

ً
 وتحريًما أو تضييق

ً
يمني ويسار، قتال

وتحجيًما.
ــيــــوم، يـــحـــاول كـــثـــيـــرون مــمــن أذهــلــهــم  الــ
شبابها،  وتجرؤ  السورية،  الثورة  زخــم 
وعــنــادهــم وبــســالــتــهــم، وكــذلــك غــنــاؤهــم 
مبدعيهم،  مــواهــب  وانــطــالقــة  وفــرحــهــم 
الــــســــوريــــة  الـــــــثـــــــورة  بــــــني  يـــــقـــــارنـــــوا  أن 
ــــة األوروبــــــيــــــة،  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ والـــــــثـــــــورات الـ
ــنــــهــــا، وحـــتـــى  وبــــخــــاصــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــ
ا. الحقيقة، األمر 

ً
البلشفية أحيان الثورة 

مــخــتــلــف عــنــد الـــســـوريـــني، بـــل هـــو أكــثــر 
تــعــقــيــًدا، فــالــثــورة الــروســيــة كــانــت على 
مقربٍة مــن ثـــورات أوروبــيــة أو مــن حالة 
األوروبية،  البلدان  ثورية تعتري معظم 
ثــم إن هــنــاك حــزًبــا يــعــي مــا كـــان يــريــده. 
ــدر مــن  ــ ــادة ســـيـــاســـيـــون عـــلـــى قـ ــة قــــ ــّمــ وثــ
املكتسبة،  والــتــجــارب  والــثــقــافــة،  املعرفة 
ــدة هــي  ــديـ ــاًرا جـ ــكــ ومــعــظــمــهــم يــحــمــل أفــ
ابـــنـــة واقــــعــــهــــا. ولـــــم يـــكـــن بــيــنــهــم وبـــني 
مــاركــس بــالــذات مــســافــات بــعــيــدة. وذلــك 
لم يكن متوفًرا عند السوريني. ومع ذلك، 
مـــا حـــدث فـــي ســـوريـــة ثــــورة بــكــل معنى 
الـــكـــلـــمـــة، لــكــنــهــا ثـــــورة فــــي إطـــــار تــأثــيــر 
نه 

ُ
ت ألم  العالم.  في  البرجوازية  الثورات 

تلك الثورات إمبراطوريات كانت بلداننا 
وغــيــرهــا فـــي قــلــبــهــا وتــبــعــيــتــهــا؟ ثـــم ألــم 
وأول  حكمهم،  نظام  السوريون  يستمد 
الفرنسية؟  الــثــورة  روح  من  دساتيرهم، 
الفرنسيني  الــســوريــون  يــحــاجــج  ألـــم  بــل 
املــســتــعــمــريــن فــي املــحــاكــم اســتــنــاًدا إلــى 
فتح  )مرافعة  الفرنسية؟  الــثــورة  مبادئ 
ــال عــــن إبـــراهـــيـــم هـــنـــانـــو(. ثــم  ــقـ ــه صـ ــلـ الـ
 
ْ
ـــد الــنــضــال ضـــد الــفــرنــســيــني َمـــن

ُ
ــق ــم َيـ ألــ

كثيرين  وأعـــنـــي  جــامــعــاتــهــم،  فـــي  درَس 
الذين  هــؤالء  الوطنية،  الكتلة  رجــال  من 
األخيرة  السنوات  خــالل  سورية  حكموا 
االستقالل  وبعد  الفرنسي  االحتالل  من 
فــي  ــانــــت ســــوريــــة  ــام 1958، وكــ ــ عـ حـــتـــى 
عــهــدهــم تــســيــر فـــي طــلــيــعــة دول الــشــرق 
األوسط. من هنا، ما جرى في سورية هو 

اإلرادة للغير، وضياع الحزم، وفساد الرأي. 
وبــالــتــالــي، فــإن مــقــومــات نــجــاح االســتــبــداد 
قائمة ومهيأة لتكوين نظام استبدادي في 

أعلى درجاته، وإن لم يكن موجودًا.
ــزوج بــالــقــابــلــيــة  ــ ــمـ ــ كـــمـــا أن االســــتــــبــــداد املـ
لالسترهاب من الشعب يجعل منها، أي هذه 
القابلية، قابلية أخرى لالستبداد ومتعايشة 
معه، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعًا، فيحّول امليول 
الطبيعية والفطرية للشعوب في طلب الحرية 
ل واالقتياد واألسر، 

ّ
والرقي إلى طلب التسف

الرفعة ألبــت وتأملت،  إلــى  لــو دفعت  بحيث 
كــمــا يــتــألــم األجــهــر مــن الــنــور، وإذا ألــزمــت 
االستبداد  يصير  عندئٍذ،  تشقى.  بالحرية 
كالعلق، يطيب له املقام على امتصاص دم 
األمة، ال ينفّك عنها حتى تموت ويموت هو 

بموتها، كما يقول الكواكبي.
في املقابل، يعتبر نضج الشعوب والتعبير 
عن هذا النضج املعرفي والفكري يحّد من 
االستبداد، ويفتح آفاقًا ملقوماته، كما يكون 
له أثر بالغ في عدم تجّدده، إذا كان له سابق 
وجود في هذه البالد أو تلك، وهذا أمر واقع، 
ووجد في البلدان التي قامت فيها الثورات 
العربية، حيث نرى أن الشعوب انقسمت فيها، 
في الغالب، إلى قسمني: قسم استدعى املعرفة 
وطالب  الدولة،  على  والواجبات  والحقوق 
بتفعيلها وإيجادها واقعًا في حياته، معّبرًا 
عن ذلك بنضوجه الفكري واملعرفي، في حني 
أن القسم الثاني هو الذي استدعى االستبداد 
مرة أخرى، وعمل على إعادة وجوده، باعتبار 
أن تلك الشعوب ال تقتاد إال استبدادًا، وذلك 
لتغلغل فكر »االسترهاب« في تفكيرهم، ومن 
ثم تصّرفاتهم وأفعالهم، وحتى مطالبتهم 
في حقوقهم، وهذا ما ساعد الثورات املضاّدة 
مرة أخرى على العودة بالشعوب إلى حكم 
االستبداد، بطريقة العصا والجزرة، والتي 

بها االسترهاب التخويفي.
ُ
ل

الشعوب  على  وتكريسه  االستبداد  إيجاد 
والدول كما يدخل فيه االسترهاب والترهيب 
نح 

ُ
والتجهيل والتضليل، يدخل فيه كذلك امل

 يستعمل بحسب 
ٌّ

والــتــعــالــم والــفــوقــيــة، كــل
الــحــال، غير أن املــآل واحـــد، وهــو املحافظة 
ذلك  ولكن  املستبد،  وحكم  االستبداد  على 
عادة ما يكون في فترة معينة، ما إن تتغير 
مــقــّدمــاتــهــا الـــتـــي تـــكـــون ســبــبــا فـــي إيــجــاد 
 وتتغير نتائجها بمقاومة 

ّ
هذه الحالة، إال

االستبداد واالسترهاب. إذًا هناك تمازج بني 
االســتــبــداد واالســتــرهــاب، بحيث لــو أزيلت 
تقاوم  أن  لزامًا  لكان  االسترهاب  مسببات 
الشعوب االستبداد، بطريقة أو أخرى، أو على 
أقل تقدير لن تقبل به حاكما لها، بل ستقاوم، 

حقق إسقاطه.
ُ
وتقاوم، إلى أن ت

)كاتب ليبي(

شعبوية انتهازية واضحة، وقد سبق لها 
وأن هــاجــمــت االحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة 
الــتــي انطلقت فــي الــذكــرى الــعــاشــرة لثورة 
تونس، ووصفتها بالفوضى واملؤامرة، كما 
الــثــورة من قبل. وإن كانت تحّسن  وصفت 
الــيــوم، وتــحــاول تخليصها من  خطاباتها 
هذه  من  املستهدف  فــإن  ملحوظة،  فجاجٍة 
املراوغة في الخطاب واملمارسة جذب كتال 
من القوى املدنية وشخصيتها إلى صفها، 
لتكون املعادلة إسالميني ضد حداثيني، ال 
قوى التغيير ضد قوى وسياسات النظام 
الــقــديــم. خــطــاب الـــثـــورة املـــضـــادة جـــزء من 
املشكلة أو عمقها في الحقيقة، والذي يعتمد 
على االصطفاف والتحالف السياسي بهذه 
االجتماعية  التناقضات  ويهّمش  الكيفية، 
والطبقية، وما يرتبط بها من أهداف للثورة.

تخطب عبير موسى في الساحات وّد الشعب 
الـــتـــونـــســـي، وتـــتـــاجـــر بــــاألزمــــات وتــعــتــاش 
ف التاريخ لصالحها محطاته 

ّ
عليها، وتوظ

وفي  كتلتها.  لصالح  وتؤّممه  وشخوصه 
الحوارات واالجتماعات والرسائل السياسية 
املباشرة، أو عبر وسطاء، تخاطب قوى مدنية 
شاركت في الثورة، ووجدت نفسها هامشية 
التأثير في االنتخابات، وتدعوها إلى العمل 
املشترك، ترفع شعارات االستقالل الوطني، 
الذي  االتهام  ب 

ّ
تهذ وتفرغه من مضمونه. 

وّجه لقوى الثورة، بوصفها متآمرة، وتجّمعا 
ذون أجندة خارجية. وتنطلق 

ّ
للخونة، ينف

من هذا االتهام لتدين الواقع وتصادر على 
املستقبل. وضمنيًا، يجب أال تصل كل قوى 
االستقالل  الحكم، حفاظا على  إلــى  الثورة 

أكثر من سنتني ونصف السنة بعد انتهاء 
الــســابــق ميشال سليمان،  الــرئــيــس  واليـــة 

عام 2014. 
ومن هنا، تتجّسد عقبات تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بــســعــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
إلـــى الــحــصــول عــلــى عـــدد وزارات يتيح له 
ل في الحكومة، إلى 

ّ
ولحلفائه الثلث املعط

جانب الوزارات األمنية )الداخلية والعدل(. 
لذا كان الرفض، منذ أكثر من ثالثة أشهر، 
الحريري  وضعها  التي  الحكومة  ملسودة 
من 18 وزيــرًا، كونها ال تلّبي الحد األدنى 
وفقًا  و»امليثاقية«،  الوطني«  »الــتــوازن  من 
التي  التلفزيونية  إطاللته  فــي  عــون  لكالم 
مقابل  اللبنانيني،  إلــى  رســالــة  فيها  وّجـــه 
اإلصرار على تركيبة حكومية على أساس 
تــوزيــع طائفي مــن 20 وزيـــرًا يسّمي منها 
ستة  الحر  الوطني  والتيار  عــون  الرئيس 
لون 

ّ
يمث من  باعتبارهم  مسيحيني،  وزراء 

ــزبـــي الــكــتــائــب  ــيـــاب حـ املــســيــحــيــني، فــــي غـ
والقوات اللبنانية عن الحكومة، إلى جانب 
في  على حليفه  املحسوب  األرمني  الوزير 
حزب الطاشناق، والوزير الدرزي املحسوب 
لحليفه اآلخــر النائب طالل أرســالن، األمر 
الذي يعني ضمان ثمانية وزراء من أصل 
الثلث  على  الحصول  وبالتالي  وزيـــرًا،   20

املعطل في التركيبة الحكومية.
)كاتب سوري(  

ثورة تدور في فلك الثورات البرجوازية، 
وخصوًصا الفرنسية، إذ هي األقرب لنا 
في التاريخ. ولعلها تبحث في جوهرها 
ــغـــــــدورة« الـــتـــي  ــــن »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة املـــــ عـ
بدر  عــدنــان  املخضرم،  املــعــارض  جعلها 
ــا فــرعــًيــا لــكــتــابــه »ســوريــة 

ً
حــلــوم، عــنــوان

الــخــمــســيــنــيــات« وأكــمــلــهــا بــعــبــارة »مــن 
عسكر الدولة إلى دولة العسكر«.

ــــورة الــــســــوريــــة تــحــطــيــم  ــثـ ــ نـــعـــم، غـــايـــة الـ
ذلـــك الــحــاجــز، بـــل الــســد الـــفـــوالذي الـــذي 
بــنــاه األســــد حـــول ســلــطــتــه، وتــحــت رداء 
و»املــعــاصــرة«  و»العلمانية«  »الوطنية« 
ــاراٍت لـــم يــشــهــد الـــعـــالـــم ضــجــيــًجــا  ــ ــعـ ــ وشـ
 لــهــا، لــكــن ذلـــك كــلــه مـــا جــــاء، في 

ً
مــمــاثــال

الفردية  لتكريس  إال  الجوهر واألســـاس، 
الـــطـــاغـــيـــة، ولــلــحــيــلــولــة مـــا بـــني الــشــعــب 
هــا حــزب  وحــريــاتــه الــســيــاســيــة الــتــي عــدَّ
ــة )بــــقــــايــــا إقـــطـــاعـــيـــة( أو  ــيـ ــعـ ــعـــث رجـ ــبـ الـ
ــة )مـــتـــأوربـــة( أو )مــســتــغــربــة(  بـــرجـــوازيـ
ــذي أتـــى  ــ ــتــــراكــــي الــ تــــعــــادي الـــنـــظـــام االشــ
بانقالب عسكري، وتحت اسم »الشرعية 
 أن االشــتــراكــيــة في 

ً
الــثــوريــة«، مــتــجــاهــال

جــوهــرهــا حــريــة، ومــا كــان سبب سقوط 
االتحاد السوفييتي والــدول التي سارت 
الـــحـــريـــات. وكـــان  لتغييب  إال  ركـــابـــه  فـــي 
عــلــى الــبــلــدان الــطــرفــيــة الــتــي حــاكــت ذلــك 
األسلوب في بناء الدولة أن تسقط أيضًا، 
دون  القاسية حالت  القمع  أشكال  أن  إال 
إيجاد الفرص املواتية، وقد أتت فكان ما 

كان.
وُيــذكــر أن حــزب البعث الــذي تأسس في 
عــــام 1947 لـــم يــكــن ألحــــٍد مـــن رجـــالـــه أي 
نصيب في استقالل سورية الوطني، وما 
كــان بناء ذلــك السد الــذي بناه األســد إال 
وليبدأ  لسورية،  الزاهر  املاضي  لنسيان 
ذلك  الثورة  أسقطت  اليوم  معه.  التاريخ 
الـــســـد، فـــي عــــودة إلـــى الــســيــر الــطــبــيــعــي. 
عــلــم  اســـتـــعـــادة  غـــيـــر  ــــك  ذلـ عـــلـــى   

ّ
أدل وال 

ا يشير إلى 
ً
ا عميق

ً
االستقالل الوطني رمز

جــوهــر الـــثـــورة. ومـــع ســقــوط ذلـــك الــســد، 
 

ً
هيكال بقي  وإن  سقط،  قــد  النظام  يكون 

يــخــتــلــف املـــعـــنـــيـــون حـــــول زمـــــن تــرقــيــنــه 
ــبـــني. وعــــنــــدئــــٍذ، تــبــدأ  ــاسـ ــنـ ــلــــوبــــه املـ وأســ
أسس  على  وبالبناء  بالتعافي،  ســوريــة 

جديدة.
أما أن يقال إن الثورة فيها كذا وكذا فهذا 
أمــر عــارض وطبيعي، فمثل هــذه الثورة 
التي تعمل على استعادة الوجه املضيء 
بـــد أن تعترضها  لــســوريــة ال  كـــان  الــــذي 
عــثــرات وأوجــــاع كــثــيــرة، ألــيــســت »دروُب 

الحرية دروَب آالم وأحزان«؟!
)كاتب سوري(

عبير موسى إذ تستثمر األزمة وتنتصر للثـورة المضاّدة

عون وحكومة »التوازن الوطني«

الثورة السورية الكبرى في ذكراها

االستبداد واالسترهاب

على النقيض من 
تصريحاتها عن 
الديمقراطية، 

تقف عبير موسى 
بمواقفها ضد 
الثورة التونسية

كالم الرئيس اللبناني 
عن »الميثاقية« 

و»التوازن الوطني« 
حق يراد به باطل

الثورة التي تعمل 
على استعادة الوجه 

المضيء الذي 
كان لسورية ال بد 

أن تعترضها  عثرات 
وأوجاع كثيرة

آراء

ياسر أبو هاللة

وهو  األردن،  فــي  نقابة  أكبر  املعلمني  بنقابة  العربي  الربيع  مــن  األردنــيــون  خــرج 
ما عجزوا عن تحصيله في عز التحول الديمقراطي عام 1989. لكن هذا املنجز 
فرطت الدولة به وتحولت النقابة إلى ملف أمني قضائي. ولم يبق من الربيع العربي 
غير ذكرى 24، اليوم الذي فضت فيه قوات األمن بالقوة اعتصاما لشباب الحراك 

األردني على »دوار الداخلية«.
التواصل  الحراك، وسبقتها حمالت على منصات  البالد بذكرى  انشغلت  أمــس، 
االجتماعي بني شباب متحمس إلحياء الذكرى مجددا مطالبها ودولة متوجسة 
مــن عــودة الربيع األردنـــي فــي ظــل ظــروف غير مسبوقة تمر بها الــبــالد فــي ظل 
جائحة كورونا واضطراب إقليمي شماال وجنوبا وغربا وشرقا. يختلف الحرك 
هذه املرة عّما حصل قبل عقد، فقد كان الشباب األردني وقتها مسحورا بأحالم 
البالد من  السياسي في  قــادر على تحقيق اإلصــالح  أنــه  العربي، واعتقد  الربيع 
خالل »ثورة إصالحية« تسعى إلى تحقيق مطالب عملية ال إسقاط النظام. اليوم 
فقد الحراك زخمه في ظل تراجع األوضاع في اإلقليم وانتصار الثورات املضادة 

في غير بلد.
تضاف إليه هواجس من »املعارضة الخارجية«، وهم مجموعة من الشباب املعارض 
الــتــي وجهت  التهم  نفسها  وهــي  خــارجــيــة،  بــارتــبــاطــات  السلطات  تتهمهم  الــذيــن 
للحراكيني في الداخل قبل عقد. واعتبر مسؤولون حكوميون أن ما جرى يومها 
في دوار الداخلية كان مؤامرة خارجية مرتبطة بمشروع جماعة اإلخوان املسلمني. 
الحراكيني تحت رحمة  الخارج، وكــان سقف  لم يكن هناك وقتها معارضون في 
قــوانــني محكمة أمــن الــدولــة األردنــيــة. الــيــوم يــوجــد عــشــرات الناشطني فــي أميركا 
الغربية يتحركون بال سقف، ومع ذلك لم تصدر عنهم دعــوات إلسقاط  وأوروبــا 
النظام لكن صدرت دعوات لحكومات منتخبة وملكية دستورية ورّددها حراكيون 

في الداخل.
تلك الدعوات تعّبر عن جهل بالدستور األردني الذي لم يطبق غير مرتني في تاريخ 
في  التي تشكلت  والحكومات  عام 1956  النابلسي  األردن، في حكومة سليمان 
مجلس النواب الحادي عشر )مضر بدران وطاهر املصري وزيد بن شاكر(، وفي 
ف كتاب واحد عن الدستور األردني للدكتور عادل الحياري، وهو 

ّ
تاريخ األردن أل

ّعل الدستور األردني، حتى بدون 
ُ
كالدستور ال تقرأه الحكومة وال املعارضة. ولو ف

التعديالت، لكان كافيا، فالعبرة في التطبيق ال في النصوص. في صدر الدستور 
أشمل  أيهما  برملانية؟  حكومة  على  ينص  فــلــمــاذا  مــلــكــي«،  نيابي  الحكم  »نــظــام 
»النظام« أم »الحكومة«، وملاذا قدمت »نيابي« على »ملكي« في دستور 1952 عكس 
ما جاء في دستور 1946؟ ال أفهم كيف يمكن أن يفرض رئيس على املجلس من 
خارج أكثريته. إن أي رئيس حكومة يمثل حزب األكثرية. هذا ما حصل عندما 
طبقنا الدستور في حكومة سليمان النابلسي العام 1956، وحكومة مضر بدران 
رأي  عــن  عــّبــرا  أنهما  إال  انتخابات،  فــي  يفز شخصيا  لــم  الــعــام 1989، فكالهما 
األكثرية. ولو أراد اإلخوان تشكيل الحكومة العام 1989 لشكلوها، ولكنهم اختاروا 
أن يطبقوا برنامجهم، وهو ما التزمت به الحكومة. وبعد استقالة حكومته، شكل 
طاهر املصري حكومة نيابية منتخبة، أي حائزة على ثقة مجلس النواب املنتخب، 
وعندما وقعت عريضة من أكثرية النواب حجبا للثقة فيها استقال قبل أن تعقد 

جلسة لطرح الثقة. وهو ما أكد أّن الشرعية هي للمجلس املنتخب. 
من حيث الشكل، كل الحكومات منتخبة، حتى حكومة بشر الخصاونة األخيرة 
نالت ثقة املجلس املنتخب، لكنها في الواقع لم تكن تعلم شيئا عن تكليفه وال عن 
الحكومات من عام  التي تحصل عليها  الطريقة  الثقة وفق  فريقه، وحصل على 
1993، وهو العام الذي تم فيه حل مجلس النواب بطريقة غير دستورية، وأصدر 
قانون انتخاب غير دستوري وجرت انتخابات غير نزيهة وفق قانون غير نزيه. 

عبد الحكيم حيدر

ان، وهو رجل سعودي مسؤول وأكبر حتى من كونه سفيرًا، من 
ّ
حديث أحمد القط

أيام، وفضحه الـ 70 ألف دوالر، وهي الراتب الشهري ألحمد أبو الغيط، لم يكن محض 
مصادفة أبدًا، وال مجّرد دردشة جانبية في مطعم، بل رمية مقصودة، وقد جاء حينها 
بعد ما شّحت جدًا طواجن الرز املعّمر في دول الخليج، وخصوصًا بعد املصالحة 
الخليجية في السعودية وعــودة العالقات مع قطر، وكــان هذا »مجّرد إعــالن أولــي«، 
إلى كل األطراف املتجاذبة، والتي تحاول الصيد في ظل الخالفات وتأجيجها، سواء 
ة«، أو الترحيبات في مطاعم أبوظبي، أو الطلب امللح 

ّ
باملغازلة للحماية »مسافة السك

الدائم بقوة عربية رادعة، »رادعة ملن بعدما نامت النواطير؟«، ال أحد يعرف، واملعنى 
في بطن املؤلف، فلم تعد السعودية قادرة على مواصلة هذه األلعاب إلى النهاية، سواء 
الليبية، وتحويل املشير خليفة  ليبيا، وخصوصًا بعد املصالحة  أو  اليمن  أكان في 
النحاس  الطلقات، وقد يدخل على  وفــوارغ  والخيش  الباالت  التجارة في  إلى  حفتر 
كما دخل أوالده على التجارة في الحديد الخردة منذ سنوات، أو حتى سورية بعد ما 
تعبت كل األطراف، من دون الوصول إلى أي حلحلٍة ألي ملف، فما كان من الخليج، 
بعدما تعقل هذه املالعيب كلها، إال العودة إلى لّم شمل، وخصوصًا بعدما لم تأت 
الحروب بأي مكاسب سياسية لهذه الــدول، اللهم إال املزيد من االستقطاب للخارج 
السعودية بأن  ــذان مــن  إيـ الــوقــت نفسه، هــو  على حــســاب مــقــّدرات شعوبهم، وفــي 
 على سد حتى مرتبات النخب، سواء في الجرائد، 

ً
مخازننا »من الرز« لم تعد قادرة

كجريدة الحياة، أو حتى املهرجانات املكلفة، كالجنادرية وأخواتها، خصوصًا أن أبو 
 في نومها 

ّ
النائمة منذ سنوات، وتغط العربية،  الــدول  الغيط كبير مهندسي جامعة 

الشكالني«،  الوظيفي  »الـــرز  هــذا  مــن ســنــوات، بسبب  النيل، فقد حــيــاده  على طمي 
املدفوع لنخب سياسية بالدوالرات، ولم يعد للجامعة ذلك املردود السياسي الجامع 
املانع، بعد ما دخلت »إسرائيل«، على الخط »بتخطيط إماراتي«، وستتكفل »إسرائيل 

بالطبع«، بطبخ البلح واألرز، وحتى تقليم النخل وتصنيع البلح.
إلــى نخب الحكم فــي مــصــر؟ أظنها وصــلــت وشبعت  الــقــطــان  فهل وصــلــت رســالــة 
، إال أن صحافي »اليوم السابع« املسكني قد ناله الفصل من عمله على نشر 

ً
وصوال

واملــســاءلــة، وال  التحقيق  إلــى  أيضًا سحب خالد صــالح  العشرة، وتــم  التقرير  بنود 
شفعت له الخدمة وال »تسييك بالط الساللم«، فهل نحن في مرحلة »جفاف قادمة«، 
وقد بدأت كل دولــٍة تأكل من صحنها بــأدب، بعيدًا عن العنتريات، وخصوصًا بعد 
الــشــارع، وبــدأت ملفات حقوق  مجيء بايدن، وقــد بــدأ »البوكس« يلم من على رأس 

اإلنسان تفتح في األمم املتحدة واملنظمات الحقوقية.
هل نحن أمام »أندلس جديد وغريب على النخبة«، بال وصل، وال رز، وال حتى شعير، 
بعد مــا فقد املــمــول »صــاحــب طــواجــن الـــرز« أي أمـــٍل فــي عـــودة حتى نصف تكلفة 
الطواجن إلى الخزينة؟ هل سيعود صاحب مقولة »أحنا فقرا أوي« في تغيير هذا 
الشعار االستعطافي، ويخرج ما تحت البالطة؟ أو أن األزمات القادمة ستطاول الجميع، 
بمن فيهم أبو الغيط »ودوالراته األلفية مضروبة في السبعني بسعر السوق؟«، وهل 
ستعيد النخب السياسية الحاكمة كل توازناتها، بعد ذلك »التشليح املقصود«، إلى 
ان 

ّ
نخبة حاكمة تّدعي صباح مساء أحنا فقرا أوي«؟ وخصوصًا إذا كان أحمد القط

الفقي، بأنه  نفسه، منذ أسابيع ماضية، قد وجه لكمة أخــرى إلى دكتور مصطفى 
هو الذي أشار على السعودية بالتقّدم إلى مجلس األمن، إذا رفضت مصر تسليم 
النخبة،  من  لواحد  بالطبع  قاسية  تهمة  وهي  تيران وصنافير،  السعودية جزيرتي 
إدارتــه  أيضًا  البطيختني  وفــوق  والثقافة،  الدبلوماسية،  »بطيختي  يجمع في جعبته 
ملكتبة اإلسكندرية«، فهل بدأت السعودية بالفعل في »قص أجنحة نخبة السيسي«، 
»بــالــرز«،  وامــتــأت كروشهم  للمملكة،  الخدمات  قــّدمــوا  ما  بعد  وراء جناح؟  جناحًا 
بة واملثقفة التي كم أفسدت العنب.

ّ
والقادم سيفتح جراحًا أخرى أكثر أملًا للثعالب املهذ

محمد أحمد بنّيس

في وقٍت تحاول فيه اإلدارة األميركية الجديدة االنعطاف بامللف النووي اإليراني بعيدًا 
عن حسابات األزمة اليمنية، تبذل إيران قصارى جهدها إلبقائه ضمن معادلة الحل 
السياسي في اليمن. ومع احتدام املواجهات في مدينتي مأرب وتعز، ونجاح الهجمات 
التي تقوم بها جماعة الحوثي داخل العمق السعودي في استهداف منشآت حّساسة، 
من قبيل تلك التابعة لشركة أرامكو، يزداد الوضع امليداني تعقيدًا، ما يخلط األوراق 

أكثر، ويمنح هامشًا آخر للنظام اإليراني للمناورة وتدوير مخططاته في املنطقة.
 لحل األزمة اليمنية وفق قرار مجلس 

ً
ضمن هذا السياق، طرحت السعودية مبادرة

الــشــامــل. وبــقــدر ما  الــحــوار الوطني  األمــن 2216، واملــبــادرة الخليجية ومــخــرجــات 
التحالف في  قــوات  الــذي تواجهه  امليداني والسياسي  املـــأزق  املــبــادرة  هــذه  تكشف 
 ،2015 انطالقها  منذ  الــحــزم‹‹  ›‹عاصفة  أهـــداف  تحقيق  عــن  عجزها  بعد  اليمن، 
ى تعويَم الضغوط الدولية املتزايدة على هذه القوات، بتوجيهها نحو جماعة 

ّ
تتوخ

أن  تــدرك  الدولي، فالرياض  املجتمع  الحوثي وإيــران، بشكٍل يضعهما في مواجهة 
الجماعة سترفض مبادرتها العتباراٍت ميدانيٍة بحتة، فاملواجهات في تعز ومأرب 
لم تحسم بعد، وليس هناك ما يفرض على الجماعة قبول املبادرة في ظل ميزان 
 الستباق 

ً
القوى الحالي على األرض. وهنا، يمكن تفسير املبادرة باعتبارها محاولة

مأرب  املدينتني، خصوصًا  موقعي  إلــى  بالنظر  املواجهات  هــذه  عنه  تسفر  قد  ما 
ل 

ّ
مث

ُ
ت اليمنية،  الجغرافيا  داخل  واالقتصادي  االستراتيجي  ثقلها   عن 

ً
التي، فضال

آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال البالد. ونجاح أي طرف في حسم معركتها 
 مفصليًا في مسار األزمة. 

ً
سيكون تحّوال

القوى  الدائرة في تعز ومــأرب فقط إلى تعديل ميزان  لن يفضي حسم املواجهات 
في اليمن، بل ستكون له تداعيات على مسار امللف النووي اإليراني بالنسبة للقوى 
اإلقليمية والدولية املعنية به، فنجاح جماعة الحوثي في اقتحام مأرب والسيطرة على 
نها من أوراق جديدة تعّزز موقعها التفاوضي إزاء 

ّ
حقول النفط والغاز فيها سيمك

السعودية واإلمارات والحكومة اليمنية، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة إليران التي تبحث 
عن منافذ لتصريف جزٍء من الضغوط األميركية، وتوسيِع شبكة نفوذها اإلقليمي، 
هذا  تناقضات  إدارة  في  اإليــرانــي  املفاوض  يوظفها  عوائد سياسية  واستخالص 
امللف. وفي املقابل، ستترتب على خسارة الجماعة معركة مأرب تبعات كثيرة لن 
التي ستتقلص خياراتها  اها نحو إيران 

ّ
اليمنية، بل ستتخط تتوقف عند الساحة 

الصراع   عن 
ً
هــذا فضال الــنــووي،  ببرنامجها  املعنية  والدولية  اإلقليمية  القوى  أمــام 

اإليراني السعودي الذي قد يأخذ مساراٍت أخرى في مختلف أنحاء اإلقليم.نجحت 
قــوات  بإنهاكها  الــنــووي،  اليمنية ضمن حــســابــات ملفها  الــورقــة  إبــقــاء  فــي  إيـــران 
التحالف وتوريطها في حرب استنزاف طويلة، ومكلفة ماديًا وسياسيًا وأخالقيًا. 
الواليات  إلى  إيرانية  الرياض بمثابة رسالة  الحوثيني مبادرة  يبدو رفض   ، ثمَّ ومن 
م في جزء غير يسير 

ّ
املتحدة وحلفائها في املنطقة، مفادها أن طهران ما تزال تتحك

العقوبات  اليمنية. وبالتالي، فإن حلها يمر، بالضرورة، عبر رفع  أوراق األزمــة  من 
األميركية املفروضة عليها، وعودة واشنطن إلى االتفاق النووي الذي انسحبت منه 

في 2018.
من ناحية أخرى، تدرك اإلدارة األميركية أن استجابتها لهذين الشرطني، من دون 
أمام  الطريق سالكة  النووي، قد تجعل  ضمانات حقيقية بوقف طهران برنامجها 
إيرانية  بــانــدالع مواجهة  لحظة،  أي  فــي  عّجل، 

ُ
ت قــد  لكنها  اليمن،  فــي  حــل سياسي 

هذه  فــإن  نفسه،  الوقت  وفــي  املنطقة.  في  واليابس  األخضر  على  تأتي  إسرائيلية 
 مع 

ً
اإلدارة معنية بوقف الحرب في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، انسجامًا أوال

قرار الرئيس بايدن وقف دعم الواليات املتحدة هذه الحرب، وثانيًا مع التزامه بوضع 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان على رأس أجندته، بعد وصوله إلى البيت األبيض.

الحراك األردني في 24 آذار هل انتهى زمان »الرز« 
في األندلس؟

المبادرة السعودية 
والحسم في اليمن
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طهران ـ صابر غل عنبري

املـــاضـــي، عامًا  الــســبــت  وّدع اإليـــرانـــيـــون، 
ــر فـــي تـــمـــام الــســاعــة الــــواحــــدة وســبــع  آخــ
دقــائــق و28 ثانية ظــهــرًا، لحظة االنقالب 
عامًا  ليدخلوا  الشمسي،  التقويم  وفــق  الربيعي 
جديدًا وهم جالسون على سفرة »السينات السبع» 
التقاليد الحصرية لدى اإليرانيني الستقبال  )من 
ذكريات  لهم  يترك  لم  املاضي  العام   

ّ
لكن الربيع(. 

جميلة، في ظل أزمــة اقتصادية خانقة واستمرار 
تفشي فيروس كــورونــا الجديد وفــقــدان كثير من 

األحبة واألصدقاء.
العام  وهــو   ،1400 عــام  اإليــرانــي  الشعب  واستقبل 
األخـــيـــر قــبــل انـــطـــالق الـــقـــرن الـــخـــامـــس عــشــر وفــق 
الشمسي، وسط ظــروف معيشية  الهجري  التقويم 
آفـــاق واضــحــة لنهاية  انــعــدام  وصحية صعبة، مــع 
الجائحة واألزمة االقتصادية. وقبل أيام من حلول 
ــــواق  »الـــــنـــــوروز»، كـــانـــت الــحــركــة ضــعــيــفــة فـــي األسـ
والشوارع، فالظروف الراهنة حالت دون أن يتمكن 
العيد  الــقــيــام بتحضيرات  اإليــرانــيــني مــن  كثير مــن 
كــالــســابــق. ومــنــع الــغــالء الــعــديــد مــن الــعــائــالت من 
تجديد أثاث البيت هذا العام، بحسب طقس »خانه 
تكاني» التقليدي، أي تنظيف البيت وتجديد األثاث.  
ــداد الـــزبـــائـــن، لـــم تفقد  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع أعـ
الــذي  زادة،  أحمد  ويــقــول علي  األســـواق حيويتها. 

»العربي  يبيع املكسرات في سوق طهران الكبير، لـ
 »السوق كما تالحظون مكتظ بالناس، 

ّ
الجديد» إن

 الـــشـــراء لــيــس كـــاألعـــوام املــاضــيــة. عــلــى سبيل 
ّ
لــكــن

املثال، كان الزبون يشتري نحو 4 كليوغرامات من 
ه يكتفي اليوم بنصف كيلوغرام».  

ّ
املكسرات، إال أن

كــعــادتــهــا، استقبلت الـــشـــوارع اإليــرانــيــة الــنــوروز 
بــالــزهــور وعـــروض فنية قدمها »حــاجــي فــيــروز» 
)شـــخـــصـــيـــة خـــيـــالـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــعـــيـــد الـــــنـــــوروز. 
ويطوف الحاج فيروز ــ بعدما يصبغ وجهه بلون 
أســود – في شــوارع املــدن في بداية عيد النوروز، 
منشدًا قصائد شعبية(. لكن هذا العام، ألول مرة، 
جالت دمى كبيرة مع »حاجي فيروز» في شوارع 
 واحدة منها قومية إيرانية، من 

ّ
طهران، مثلت كل

وهو  والتركمان،  والبلوش  والعرب  والترك  الكرد 
ما لفت انتباه املارة.  

ن 
ّ

ومساء األربعاء، 17 من مارس/ آذار الجاري، دش
طقس  بإحياء  الجديد  العام  احتفاالت  اإليرانيون 
ــمــــر» مـــن خــــالل إطـــــالق املــفــرقــعــات  ــاء األحــ ــ ــعـ ــ »األربـ
ــار فــي  ــنــ ــال الــ ــ ــعـ ــ واأللـــــعـــــاب الــــنــــاريــــة بـــكـــثـــافـــة، وإشـ
الساحات والحارات وعلى أسطح املنازل وأمامها، 
ــاء  ــعــ ــفـــاالت »األربــ ــتـ والـــقـــفـــز عــلــيــهــا. لــكــن أودت احـ
األحمر» أو »جهارشنبه سوري» بالفارسية، بحياة 

10 أشخاص وجرح أكثر من ألفني.  
ــبــــالد فــــي عــطــلــة رســـمـــيـــة هــــي خــمــســة  ــلــــت الــ ودخــ
أيـــام لــلــدوائــر واملــؤســســات الــرســمــيــة، وأســبــوعــان 

للمدارس والجامعات واملعاهد. وعادة ما يستغل 
اإليرانيون أيام العطلة هذه للقيام برحالت داخلية 
منهم  كثيرين   

ّ
لــكــن عائلية،  وزيــــارات  وخــارجــيــة، 

باتوا غير قادرين هــذا العام على السفر. في هذا 
فــي مدينة  القاطنة  تــقــول كــوثــر فهيمي،  الــســيــاق، 
»العربي  بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، لـ
ــى الـــبـــقـــاء في   أســـرتـــهـــا ســتــضــطــر إلــ

ّ
الـــجـــديـــد» إن

االقتصادية  الــظــروف  بسبب  العطلة  املنزل خــالل 
الصعبة للعائلة واضطرار زوجها إلى العمل في 
ــام الــعــطــلــة مــن الــصــبــاح حــتــى املـــســـاء. تضيف:  أيــ
»فـــي الــغــالــب، ســنــزور بــعــض أقــاربــنــا مــســاًء، بعد 
عودة زوجي من العمل، طبعًا إذا سمحت ظروفه 

الصحية، ولم يكن مرهقًا كثيرًا». 
تضيف كوثر أن أسرتها مكونة من ثالثة أشخاص 
)الزوج والزوجة وابنهما(. يعمل زوجها في محل 
لبيع إطارات السيارات ويتقاضى شهريًا مليونًا 
)نــحــو 60 دوالرًا(. وتــقــول: »ال  تــومــان  ألـــف  و500 
 الغالء يحاصرنا وتكاليف 

ّ
نستطيع أن نسافر ألن

ــا زاد   تــفــشــي كــــورونــ
ّ
الــســفــر مــرتــفــعــة. كـــذلـــك فـــــإن

ــوءًا». فــي الــوقــت نــفــســه، ال تــريــد كوثر  ــ الــوضــع سـ
وأسرتها تفويت فرصة »ســيــزده بـــدر»، آخــر أيــام 
أن  البيت. وتقول: »ننوي  للتسلية خارج  العطلة، 
نــخــرج إلـــى مــتــنــزه قــريــب مــن املــديــنــة لــقــضــاء هــذا 

اليوم بعيدًا عن مشاكل الحياة اليومية». 
وفــي يــوم »ســيــزده بــدر» الــذي يأتي هــذا العام يوم 

الــجــمــعــة املـــوافـــق 2 إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل، يخرج 
ماليني اإليرانيني منذ الصباح الباكر في ما يشبه 
تظاهرة شعبية فولكلورية، متجهني إلى الصحراء 
واألوديــــــة والـــحـــدائـــق الــعــامــة، ويـــمـــارســـون عـــادات 
وطقوسًا تاريخية. كذلك، يصّر البعض على قضاء 
العطل خارج مدنهم والقيام برحالت داخلية نحو 
على ساحل  الشمالية  وبــالــذات  أخـــرى،  محافظات 
ـــهـــم خــــالل »الــــنــــوروز» 

ّ
بــحــر قــــزويــــن، خــصــوصــًا أن

كورونا.  تفشي  بداية  في  البيوت  التزموا  املاضي 
لكن مع مرور الوقت، بات األمر عاديًا، ولم يعد في 

إمكانهم البقاء في سجن فرضه الفيروس. 

مجتمع
قال باحثون من املعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية )إنسيرم(، في دراسة نشرت أمس، 
األربعاء، إن تلوث الهواء بالسخام الكربوني، وهو أحد مكونات الجسيمات الدقيقة الناتج بشكل 
أساسي عن انبعاثات السيارات، مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الرئة. وأوضحت بينيديكت 
جاكمان، املعّدة املشاركة للدراسة، في مجلة »إنفارومنتل هيلث بيرسبكتفز» الدولية، أن »السخام 
مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة 30 في املائة». وفي العام 2013، صنفت الوكالة 
)فرانس برس( الدولية لبحوث السرطان كل الجسيمات الدقيقة على أنها مواد مسرطنة للبشر.  

العنصرية  بــارزة في مجال حقوق اإلنــســان ناقوس الخطر بشأن تزايد  دقــت مسؤولة أوروبــيــة 
والتمييز في البرتغال. ونشرت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان دنيا مياتوفيتش تقريرًا، 
أمس األربعاء، حول »املستوى املتزايد للعنصرية واستمرار التمييز في الدولة الواقعة جنوبي 
أوروبا». وأوصت املفوضة بأن تتخذ السلطات تدابير »عاجلة». كما قالت مياتوفيتش إنها »قلقة 
للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء سلوك الشرطة ذات الدوافع العنصرية، ومزاعم تسلل 
)أسوشييتد برس( حركات متطرفة يمينية متطرفة إلى بعض قطاعات الشرطة». 

مسؤولة أوروبية تنتقد تزايد العنصرية في البرتغالالسخام الكربوني يزيد خطر اإلصابة بالسرطان

األخير  الشهر  خالل  اإليرانيين  الصحة  وزارة  دعت 
من  مخاوف  وسط  الداخلية،  الرحالت  تجنب  إلى 
في  طفيف  وارتــفــاع  الرابعة،  كــورونــا  موجة 
ثالثة  مهلة  إعالن  مع  ووفياته،  كورونا  إصابات 
تشهد  التي  المدن  من  للعودة  للمسافرين  أيام 
على  غرامات  فستفرض  وإلّا  كــورونــا،  تصاعد 

السيارات المتنقلة.

غرامات على السيارات

في الصورة من مستشفى »أميديو دي سافويا» 
لقاح  سيدة  تتلقى  إيطاليا،  شمالي  تورينو،  في 
فيروس كورونا الجديد. هذا االتجاه العاملي يعّد 
أفضل بكثير من االعتماد على األجسام املضادة 

عقب اإلصابة بالفيروس، لردعه.
ـــه 

ّ
فـــي هـــذا اإلطـــــار، أكـــد عــالــم مــنــاعــة إيــطــالــي، أن

»بــعــد اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، تولد 

لــــدى املـــصـــاب مــنــاعــة مـــن املــــرض تــســتــمــر معه 
أّن »اللقاح  ه لفت مع ذلك إلى 

ّ
ثمانية أشهر». لكن

ُيكسب مناعة أكبر من ذلك». وقال عالم املناعة، 
املتحدة  الــواليــات  فــي  املقيم  ي، 

ّ
سيت أليساندرو 

في سان  اللقاحات  قسم  ومدير  عامًا،   20 منذ 
حاليًا،  املــعــروف،  »مــن  إّن  كاليفورنيا،  ـ  دييغو 
ــام  الــطــبــيــعــيــة )األجـــسـ أّن االســتــجــابــة املــنــاعــيــة 

املـــضـــادة( بــعــد اإلصـــابـــة، فــي 90 فــي املــائــة من 
ــل  الـــــحـــــاالت، تــســتــمــر ملـــــدة 8 أشـــهـــر عـــلـــى األقــ
نتحدث  كنا  لو  بالعدوى مجددًا، حتى  لإلصابة 
أفضل،  اللقاح  »لكّن  تابع:  ضئيلة».  حــاالت  عن 

ه أكثر قوة».
ّ
إن

املتاحة حاليًا ضد  اللقاحات  فاعلية  ناحية  ومن 
 شــيء، دعونا 

ّ
أجــاب: »قبل كــل املتحورة؟  النسخ 

نــتــجــنــب إطــــاق تــســمــيــات الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة، 
والجنوب أفريقية، والبرازيلية عليها، كي نتجنب 
تحمي  املستخدمة  »اللقاحات  تابع:  الوصمات». 
من املضاعفات ومن العدوى، وفي الوقت الحالي، 
ــًا، بفضل  ــن الــنــســخ املـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة أيـــضـ مـ

االستجابة الخلوية للخايا اللمفاوية التائية».
)آكي(
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آراء

دالل البزري

ل  قــبــل نــشــأتــه، قــبــل اســتــقــاللــه، ولــبــنــان يـــدوَّ
ب. فــرنــســيــون، بــريــطــانــيــون، روس،  ــرَّ ــعــ ويــ
. ثم من 

ً
مصريون، في ظل العثمانيني، أصال

مصريون  السوفيات،  األميركيون،  بعدهم، 
ــعــــوديــــون، بـــجـــرعـــاٍت مــتــفــاوتــة،  ــًا، ســ أيــــضــ
وإسرائيل طبعًا وتدويلها الخاص سياسة 
لبنان، منذ نشأتها. هذا كي ال نذكر صغار 
ــــني أو مــتــوســطــيــهــم، عـــلـــى اخـــتـــالف  لـ ــــدوِّ املـ
درجاتهم. وفي أيامنا السوداء هذه، لبنان 
ل كما لم يُكن من قبل. وأصحاب األدوار  مدوَّ
عــون 

ّ
فــيــه، مــمــن يــســّمــون »مــســؤولــني«، مــوز

اآلن بــني مــحــاور الــتــدويــل املــتــصــارعــة على 
»ساحته«. 

والفرق بني قائد مسيرتنا، حسن نصر الله، 
اليوم، وأسالفه من أصحاب األدوار األكبر، 
د من معانيه،  ه، ُجــرِّ

ّ
 الحكم نفسه، في ظل

ّ
أن

ينجح،  يفشل،  ُبطًا«: 
ْ
»تَسل تحّكمًا،  وأصبح 

يملي أوامـــر الــيــوم، يــوّجــه الــخــيــارات، ُينزل 
ل 

ّ
يعط الــعــاصــمــة،  إلـــى  املسلحة  مليشياته 

املــؤســســات والــقــوانــني... إلــى مــا هنالك من 
أقــوى املدّولني  أشكال الال ُحكم. وهو بذلك 
ــــد عــشــرات من 

ّ
املــحــلــيــني. بــســالحــه الــــذي ول

 
ّ
 أن

ً
األســلــحــة األخـــــرى. وبـــاإلعـــالن صـــراحـــة

وجه تدويله من وجه إيران، بولّيها الفقيه 
وحرسها الثوري.

قبل حسن نصر الله وحــزب الله، كان لبنان 
العالم واملنطقة.  تــطــورات  يــواكــب  ل بما  يـــدوَّ
 قوي من الغرب وقليل من الشرق، وبعضه 

ّ
كل

ــاِول بـــالـــبـــاطـــن، كـــــان يـــلـــعـــب فــــي املــلــعــب  ــ ــقـ ــ مـ
ــاء هــذه  ــنـ  مــــــّرة، بـــواســـطـــة أبـ

ّ
الــلــبــنــانــي. وكـــــل

الطائفة أو تلك... للحماية، للحرية، لالزدهار. 
هــذا الــتــدويــل الــتــاريــخــي لــم يجلب النعمات 
 مــرة 

ّ
والـــرخـــاء وحــســب، بــل كـــان ينعكس كـــل

عــلــى لــبــنــان اهــــتــــزازًا، واضـــطـــرابـــًا، وحـــروبـــًا 
ما مّرت تطورات 

ّ
رة... كل رة ومكبَّ

َّ
أهلية مصغ

العالم بمنعطفات تغّير من موازينها. 
 التدويل اللبناني حّد 

َ
مع ذلك، وال مّرة بلغ

تجويع الشعب اللبناني، وتركيعه أمام لقمة 
عيشه. حتى في ذروة الحرب األهلية، وعدا 
عن انقطاعات ظرفية، لم يصل الفقر إلى ما 
اللبنانيون،  جــاع  وال  لبنان.  فــي  اآلن  بلغه 

سمير صالحة

ع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 
ّ
وق

20 مــن شهر مـــارس/ آذار الحالي، على قــرار 
انسحاب بالده من اتفاقية املجلس األوروبي 
ــنـــف ضــــد املــــــــرأة والـــعـــنـــف املـــنـــزلـــي  ــنـــع الـــعـ ملـ
ــة بـــاســـم »اتــفــاقــيــة  ــروفـ ــعـ ومــكــافــحــتــهــمــا، واملـ
إســطــنــبــول »، مــنــهــيــًا بـــذلـــك ســـنـــوات طــويــلــة 
لكنه  داخلها،  تركيا  بقاء  بشأن  النقاش  مــن 
واجتماعي  سياسي  ببعد  آخــر،  نقاشًا  فّجر 
وقـــانـــونـــي، عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة وارتــــداداتــــهــــا 

املحتملة محليًا وأوروبيًا على تركيا.
مـــا هـــي أبــــرز املـــآخـــذ عــلــى االتــفــاقــيــة، والــتــي 
دفعت أردوغــان لتوقيع قرار انسحاب تركيا 
الرافضة  األصــــوات  ستتعامل  وكــيــف  منها؟ 
ــا مـــع هــذه  مـــا جــــرى داخـــــل تــركــيــا وخـــارجـــهـ
الـــخـــطـــوة؟ وأيـــــن وكـــيـــف ســتــتــأثــر الــعــالقــات 
الــقــرار؟ يعلل بيان  التركية الغربية بعد هــذا 
 
ّ
ــلـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة ســـبـــب االنــــســــحــــاب بــــأن لـ
»اتفاقية إسطنبول« كانت تهدف، في البداية، 
ه 

ّ
إلى التشجيع على تعزيز حقوق املرأة »لكن

تــحــاول تطبيع  مــن شريحة  بها  التالعب  تــم 
املثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا 
اليوم  نــرى  ولــذلــك،  والــعــائــلــيــة...  االجتماعية 
أقــالمــًا تــركــيــة إســالمــيــة كــثــيــرة تــرحــب بهذه 
ــى مــســارهــا  الـــخـــطـــوة الـــتـــي أعــــــادت تــركــيــا إلــ
ومــوقــعــهــا الــحــقــيــقــي فـــي الــعــالــم اإلســـالمـــي، 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وجــذورهــا  وبنيتها 
التاريخية«. وتقول أصوات مقّربة من الحكم 
عن  يبحث  ال  االتفاقية  بهذه  يتمّسك  مــن   

ّ
إن

األول  املسؤول   
ّ
مصلحة تركيا واألتـــراك، وإن

واألخير عن توريط تركيا بها هو أحمد داود 
أنقرة  »ترمي  السلطة.  كــان في  أوغلو عندما 
االتفاقية في سلة املهمالت«، هذا التوصيف 
يــلــخــص مــوقــف كــثــيــريــن رافــضــني لالتفاقية 
منذ البداية أيضًا. املطلوب اآلن هو »تطهير 
القطع  باتجاه  االتفاقية،  من  إسطنبول  اســم 
القانون   نصوصها ومــوادهــا، وإلغاء 

ّ
مع كــل

رقم 6284 الذي صدر بناء على روح املعاهدة 
ومضمونها«. ويقول وزير العدل التركي عبد 
الحميد غل، تعقيبًا على االنتقادات املوجهة 
االتفاقية:  مــن  االنــســحــاب  بسبب  الحكم  إلــى 
ــن نــســمــح بـــاملـــســـاس بــحــقــوق املـــــــرأة. وفــي  »لــ
القوانني  مــن  الــعــاجــل ستكون جملة  الــقــريــب 
 
ّ
والـــقـــرارات الــجــديــدة بــهــذا الــخــصــوص«. لكن
ــاذا تــنــســحــب أنـــقـــرة من  ــ املــعــارضــة تـــســـأل: »ملـ
االتفاقية قبل إنجاز هذه البدائل وتفعيلها؟«.
تــتــواصــل، بشكل متزايد ومــتــســارع، أصــوات 
املعترضني على قرار االنسحاب من االتفاقية 
ــال عــلــى الـــســـواء،  فـــي صــفــوف الــنــســاء والـــرجـ

كما يجوعون اليوم. جوٌع دفع حسن نصر 
الــلــه إلـــى الــطــلــب مــن أثــريــائــه بـــأن يتبّرعوا 
لفقرائه بما فاض عنهم. أن ُيحسنوا إليهم، 
أن يعطفوا عليهم. وهذا إقرار بأننا تحّولنا 

إلى شعب من الشّحاذين. 
ولــئــن كـــان حـــزب الــلــه يــحــتــّج عــلــى مــبــادرة 
الداعية  الراعي،  بشارة  املاروني  البطريرك 
إلى التدويل، فاألجدر به أن ينظر إلى نفسه، 
أّي »نــقــاش«  أّي »تــحــلــيــل«،  إلــــى  ويــنــصــت 
 
ّ
جّدي أو غير جّدي للمعضلة اللبنانية، بأن

 - األميركية  ه مرهون باملفاوضات 
ّ
كل األمــر 

الله وقائدته  اإليرانية. أكثر من ذلــك: حزب 
إيـــــران يــبــنــيــان آمـــــااًل كــبــيــرة عــلــى الــرئــيــس 
ــه يزيل 

ّ
األمــيــركــي الــجــديــد جــو بـــايـــدن، لــعــل

ــب إيـــــران مــراجــعــة 
ّ
ــه يــجــن

ّ
الــعــقــوبــات، ولــعــل

امــتــداداتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، فــال يــضــع تدخلها 
املــلــيــشــيــاوي فــي ســـوريـــة، ولــبــنــان، موضع 
؟ إن لم يكن 

ً
سؤال... أليس هذا اسمه تدويال

كذلك، فما اسمه؟
املهم اآلن، وبصرف النظر عن لعبة »طاقية 
اإلخـــفـــاء« الــتــي يــجــيــدهــا نــصــر الـــلـــه، نحن 
أمــام واقعة تدويل من نــوع جديد، تختلف 
املْهيمن »على  الجديد  الطرف  عما سبقها. 
 

ٌ
األرض«، من بني األطراف األخرى، هو طرف
»شرقي«، يريد أن يناظر، عبر لبنان، الطرف 
الغربي األقوى، أي الواليات املتحدة. وهذا 
بالتالي  أرضــنــا. ونتائجه  أمــر جــديــد على 
عليه،  السابقة  التدويالت  تلك  عن  تختلف 
الغربي لم نفقر. ومع  التدويل  الغربية. مع 
الشرقي هذا، نحن في مهوار الفقر السريع.

ــاذا؟ ملــــاذا كـــان الــتــدويــل اإليـــرانـــي مبعثًا  ملـــ
التدويالت األخرى؟  للعوز والجوع؟ عكس 
 إيـــــران، الـــدولـــة األم لــحــزب الــلــه فــقــيــرة. 

ّ
ألن

ـــراء. ال يــســتــطــيــعــون،  ــقـ غــالــبــيــة ســكــانــهــا فــ
، لكي يعّوضوا عــن حــرمــان لبنان من 

ً
مــثــال

أن يتسّيحوا  السخّية،  الخليجية  السياحة 
ــداًل مــنــهــم. هــم بــالــكــاد يــتــكــّبــدون كلفة  هــم بـ
ــة مــن املْحسنني 

ّ
زيــاراتــهــم الــديــنــيــة، املــمــول

املصاريف  املوّجهة، وذات  ــرة، 
ّ
واملــؤط ربما، 

املحسوبة. وهم أيضًا، أي اإليرانيون، ليس 
في وسعهم ان يجذبوا املطرودين من العمل 
في الخليج، أو املحرومني منه، أو املمنوعني 
عــلــيــه، وال أولـــئـــك املـــســـدودة فـــي وجــوهــهــم 

)العدالة  الحاكم  الحزب  من  مقّربون  وبينهم 
والــــتــــنــــمــــيــــة(، الـــــــذي وعــــــد املـــــواطـــــن الـــتـــركـــي 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــــالحـ بــــــرزم جــــديــــدة مــــن اإلصـ
ــه  ــ

ّ
ــبــــدو أن ــة. ويــ ــاديــ ــتــــصــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ

أراد أن تــكــون االنــطــالقــة مــع االنــســحــاب من 
أجــواء  إلــى  تركيا  ــادة  إلعـ إسطنبول  اتفاقية 
عهد  فــي  وأهــدافــهــا،  وشعاراتها  الستينيات 
الراحل نجم الدين أربكان. وتلتقي تحليالت 
كثيرة في صفوف املعارضة عند نقطة »روح 
املساواة  على  تقوم  التي  إسطنبول،  اتفاقية 
االجتماعية في حقوق الرجل واملــرأة، وليس 
فــي مسائل ال يمكن طرح  الجنسني  مــســاواة 

.»
ً
املساواة فيها أصال

يـــقـــول أوغـــــوزهـــــان أصـــيـــل تــــــورك، أحــــد أبـــرز 
قــيــادات حــزب الــســعــادة اإلســالمــي املــعــارض، 
ــان فــي منزله قبل  الـــذي استقبل أردوغــ وهــو 
االنسحاب  بــقــرار  أبلغه  الرئيس   

ّ
إن أسابيع، 

من االتفاقية. وتبني املعارضة على هذا القول 
 الــحــزب الــحــاكــم كــان يــريــد ضرب 

ّ
للتأكيد أن

أكثر من عصفور بحجر واحد: كسب أصوات 
اإلســالمــيــني املــعــارضــني لــه ولــهــذه االتفاقية 
عبر خطوٍة من هذا النوع، واستهداف أحزاب 
املعارضة وتجمعاتها التي قد تنقسم في ما 

بينها ما بني مؤيد ومعارض لهذا القرار.
لعبت أنقرة دورًا أساسيًا في إيصال االتفاقية 
إلى ما هي عليه اليوم، وتوقيعها واملصادقة 
عليها قبل الجميع في العام 2012، ثم تعود 
 
ّ
وتـــتـــراجـــع، بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات، لــتــعــلــن أن
األمور جرت بسرعة وتسّرع. تقول املعارضة 
 التسرع هو في إقدام أردوغان على توقيع 

ّ
إن

قرار االنسحاب بهذا الشكل الذي يتعارض مع 
ها تستعد 

ّ
الدستور والقوانني واألعــراف، وإن

جــامــعــات بــالدهــم، والــتــواقــني إلــى الــدراســة 
في بلدان الغرب، ال في إيران. أو الطافشني 
مــن لــبــنــان، والـــذيـــن ال يخطر فــي بــالــهــم أن 

يهاجروا إلى إيران.
إيران   

ّ
بطالة وفقر كما في لبنان. ليس ألن

 
ّ

 كـــل
ّ
فـــقـــيـــرة بـــــاملـــــوارد، فـــهـــي غـــنـــيـــة، بــــل ألن

إلـــى محمياتها هو  تـــصـــّدره  أن  تــعــرف  مــا 
الــصــواريــخ واملــــال. تـــذوب هـــذه األمــــوال في 
واإلعــالمــي،  والعقائدي  العسكري  النشاط 
الحزبيني و»املــجــاهــديــن« وعوائل  ورواتـــب 
ــقــــدور  »الـــــــشـــــــهـــــــداء«... إلــــــــخ. ولــــيــــس فـــــي مــ
 هــذه التكاليف، وهــي تحت 

ّ
ــران، بعد كــل إيـ

تــِعــدنــا بمؤتمر »مــانــحــني«،  أن  الــعــقــوبــات، 
يــنــقــذ لـــبـــنـــان مــــن الـــفـــنـــاء. هــــي بـــالـــكـــاد فــي 
ــــص نـــفـــســـهـــا مـــــع الــــــــروس. 

ّ
ــل ســــــوريــــــة، تــــخــ

وصــراعــهــا معهم على حصتها وقــف على 
ما تْجنيه مليشياتها ومخازنها العسكرية 
 القاعدة الذهبية 

ّ
من ضربات إسرائيل. ثم إن

لحكام إيران وفقًا لأليديولوجيا اإليرانية، 
ليست رفاهية الشعوب، ورخــاءهــا، لكي ال 
إيران  َرها حكام 

ّ
أط بعدما  نقول سعادتها، 

فــي بــكــائــيــاٍت خـــالـــدة، مــدعــومــة برصيدها 
والصهيونية،  اإلمــبــريــالــيــة  »مــحــاربــة«  فــي 
حتى لو كانت هذه الشعوب مهلْهلة، فاقدة 
»مـــحـــاربـــٍة« كـــهـــذه، حــاملــة بحياة  لــلــرغــبــة بــــ
هانئة، مستقّرة، مْكتفية. يقابلها فاسدون، 
أثــريــاء »حــرس ثــوري« جــدد - قــدمــاء، تجار 
نظامهم،  تهتز شــعــرة  وال  واملــــــوت...  الــفــقــر 
 األفواه مكّممة، واإلحسان والصَدقة 

ّ
طاملا أن

يلجمان آفات الفقر إعالميًا. 
تمامًا، كما فعل نصر الله في كلمته أخيرًا: 
يستدير  أن  املنكوب  اللبناني  الشعب  على 
 هــــذا ال 

ّ
ــتـــعـــطـــاف. كــــل نــحــو الـــتـــســـّول واالسـ

بالخيوط  مْمِسك  الله  حــزب   
ّ
أن طاملا  يــهــّم، 

دولــيــًا:  الــعــريــضــة. ويتعاظم شــأنــه، ويمتد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي خــصــص بــضــع دقــائــق 
للتكلم جــانــبــيــًا مــع مــمــثــل كــتــلــة حـــزب الله 
ــــروس اســتــقــبــلــوا هـــذا األخــيــر  الــنــيــابــيــة. والـ
أربعني دقيقة، فسّجل الحزب بذلك »تثبيتًا 
ــار  ــتــــصــ ــد االنــ ــعــ ــيــــاســــي بــ ــار الــــســ ــتــــصــ لــــالنــ
ــذا هـــو عــنــوان  الــعــســكــري فـــي ســــوريــــة« )هـــ
الرسمية،  شبه  املمانعة  صحيفة  في  مقال 
فــي تغطيتها زيــــارة وفـــد حـــزب الــلــه أخــيــرًا 

لالعتراض أمام املحكمة الدستورية ومجلس 
ـــهـــا ســتــحــاول 

ّ
شـــــورى الــــدولــــة. والــــواضــــح أن

تــحــريــك حـــمـــالت شــعــبــيــة وســيــاســيــة أوســـع 
 »العدالة والتنمية« من خالل 

ّ
تحت ذريعة أن

تـــصـــّرف بــهــذا الــشــكــل، يــتــجــاوز صــالحــيــاتــه 
املشكلة هــو تغيير  أســـاس   

ّ
وأن الــدســتــوريــة، 

شكل النظام قبل ثالثة أعــوام، وتــرك فجوات 
قانونية كثيرة لالستفادة منها.

يتخذ  أن  أراد  أردوغــــــان  الــرئــيــس   
ّ
أن املـــؤكـــد 

قرار االنسحاب بنفسه، وأن يتحّمل مباشرة 
املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة، وحتمًا 
 

ّ
ارتــــدادات مثل هــذه الخطوة، بكل ــه حسَب 

ّ
أن

إيجابياتها وسلبياتها على حزبه. والواضح 
ــادات الـــحـــزب الـــحـــاكـــم أخــطــأت  ــيــ  قــ

ّ
أيـــضـــًا أن

الـــتـــراجـــع  أرادت  ــي  ــ وهـ ــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ االتـ بــتــوقــيــع 
دفع  أمـــام معضلة  دائــمــًا  كــانــت  ها 

ّ
لكن عنها، 

الــثــمــن الــبــاهــظ ســيــاســيــًا وشــعــبــيــًا، لناحية 
البديل  طريقة االنسحاب منها، وعدم تقديم 
الـــذي ستتسبب بــه. كان  الــفــراغ  الجاهز ملــلء 
عليها إقــنــاع املــاليــني مــن الــنــســاء الــتــركــيــات 
يخدم مصالح  باالنسحاب  قــرارهــا   

ّ
بــأن أواًل 

املــرأة، وسيقّدم لها ضمانات أفضل مما هو 
موجود في بنود االتفاقية. وكان عليها ثانيًا 
ها فعلت ذلك للفصل بني 

ّ
إقناع قواعدها بأن

ديمقراطية  علمانية  مسلمة  دولـــة  تــكــون  أن 
ها متمّسكة بمعايير 

ّ
منفتحة على الغرب، لكن

لّب  الشرق وخصائصه ومميزاته، وهــذا هو 
املشكلة والنقاش في الداخل التركي بعد اآلن.
حتمًا، لن تعود تركيا إلى العصور الوسطى، 
بــســبــب االنـــســـحـــاب مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول، 
كــمــا يـــحـــاول بــعــضــهــم فـــي املـــعـــارضـــة تــقــديــم 
املــشــهــد، ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك أزمـــــات مــالــيــة أو 

والــروس  والفرنسيون  ه 
ّ
كل موسكو(. وهــذا 

ــلــني«. والـــدلـــيـــل عــلــى عــدم 
ِّ

»لــيــســوا بــمــتــدخ
ــــرى،  ـــهـــم يـــدعـــون األطــــــراف األخـ

ّ
ــلــهــم أن

ّ
تــدخ

ــدم الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون  ــ املـــنـــاِفـــســـة، إلــــى »عـ
لبنان«.

ــادرة  ــبـ ــأتـــي مـ ــذات، تـ ــ ــالـ ــ ــذا الـــســـيـــاق بـ ــ فــــي هـ
ــــي، الـــداعـــيـــة إلـــى  ــراعـ ــ الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الـ
الــتــدويــل والـــحـــيـــاد. واألخـــيـــر، أي الــحــيــاد، 
فالتدويل تدخل  الــتــدويــل،  مــع  لــه  ال معنى 
االمتناع  لبنان، والحياد يعني  في شــؤون 

 العالقة بني 
ّ
اقتصادية بسبب هذا القرار، لكن

ــة عــدة  ــيـ تــركــيــا ومــؤســســات وعـــواصـــم أوروبـ
ستتأثر سلبًا، شئنا أم أبينا. تقول القيادات 
 قرار 

ّ
السياسية في حزب العدالة والتنمية إن

بـــأّي شكل  االنــســحــاب مــن االتفاقية ال يعني 
 
ّ
التهاون في مسائل حماية حقوق املرأة، لكن
ردود الفعل األولى الصادرة عن األمم املتحدة 
ــات املــتــحــدة واملــجــمــوعــة األوروبـــيـــة  ــواليــ والــ
دعــت تركيا إلــى العدول عن قــرار االنسحاب. 
 املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي ســتــواجــه 

ّ
يــبــدو أن

أنقرة هي معضلة وضع النقاط على الحروف 
في مسألة تبرير خطوة من هذا النوع. ويبدو 
املجلس  فــي  تركيا  مسألة عضوية   

ّ
أن أيــضــًا 

التكتل  هــذا  باتفاقيات  والتزامها  األوروبــــي 

عــن اتــخــاذ مــوقــف »خـــارجـــي«، حفاظًا على 
املصالح الوطنية. لكن، عندما تكون مصالح 
الجيوسياسية...  االقــتــصــاديــة،  لـــني«  »املـــدوِّ
ــــخ، مــتــنــاقــضــة مـــع مـــبـــادئ الــحــيــاد هـــذه،  إلـ
ــقــاس 

ُ
ــق الــحــيــاد؟ وكــيــف ســت

ّ
كــيــف ســيــتــحــق

»املصالح«؟
يريد  مــــاذا  الــتــدويــل.  فــي  أواًل،  اآلن،  ــنــا 

ّ
لــكــن

القضية  تــدويــل  الــراعــي؟  بــشــارة  البطريرك 
الــلــبــنــانــيــة، وبـــدفـــع مـــن الــفــاتــيــكــان الــــذي ال 
ــًا. حـــســـنـــًا. نــحــن  ــرج عــــن الــــغــــرب عـــمـــومـ يـــخـ
ــع(، وإن  هنا أمـــام مــعــادلــة واقــعــيــة )مــن واقــ
لـــم نــكــن عـــارفـــني بــخــبــايــاهــا الــدبــلــومــاســيــة 
 
ّ
أن املعادلة  هــذه  وِقـــوام  املتفرعة.  وقنواتها 

يه، 
َ
ن

ُ
أذ ط في التدويل حتى  حزب الله متورِّ

ــــاس. وخــصــومــه أيــضــًا مــتــوّرطــون  مــن األسـ
فـــي الـــتـــدويـــل. واحـــــد شـــرقـــًا واآلخــــــر غــربــًا. 
 الحزب أقوى منهم، 

ّ
ني أن

َ
والفرق بني الطرف

  وتــنــظــيــمــًا، وأكـــثـــر احــتــضــانــًا من 
ً
تـــمـــويـــال

الغالبة،  هــي  ته 
ّ
كف ولــذلــك  املــبــاشــرة.  بيئته 

بــعــيــارات ضعيفة.  مــدّولــون  فيما خصومه 
ومــبــادرة بــشــارة الــراعــي الداعية حــزب الله 
ــي عــن ســالحــه، تــبــدو بــعــد ذلــك، 

ّ
إلـــى الــتــخــل

ة، وربما أكثر. 
ّ
ها تهدف إلى تعديل الكف

ّ
كأن

ــل 
ِّ

املــتــدخ بــالــغــرب،  الـــراعـــي يستعني   
ّ
إن أي 

، لـــكـــن بــــتــــواضــــع، إلــــــى رفــــــع درجـــــة 
ً
أصـــــــــال

أرَيحيته. أي تدويل مقابل تدويل. 
وبــانــتــظــار ان يــفــضــي االشـــتـــبـــاك اإليـــرانـــي 
- األمـــيـــركـــي إلــــى نــتــيــجــة، أو مـــن دون هــذا 
لتدويٍل  »ســاحــة«  لبنان  االنــتــظــار، سيبقى 
عًا. حتى تستقر موازين القوى 

ّ
لم يُعد مقن

بــني الــالعــبــنْي، اإليــرانــي واألمــيــركــي، وربما 
ــعــم نــحــن بــبــَركــة 

ْ
األمــيــركــي والــصــيــنــي، ونــن

وقف نزولنا إلى الجحيم األقصى. 
كل هذا مكتوب له أن يستمر. لبنان الفقير 
بموارده كان عليه أن يخترع لنفسه نظامًا 
ق بني  آخر من السياسة واالقتصاد، ال يفرِّ
مواطن وآخر، بني أبناء طائفة وأخرى، فال 
يحتاج الضعيف فيه لالستقواء بالخارج. 
ــن نــظــام  نـــظـــام مـــــســـــاواة، تــــعــــدديــــا. بـــــدال مــ
ــي، أو  ــ ــل دولـ

ّ
ال يــمــكــن أن يــســتــمــر إاّل بــتــدخ

ى دوليًا«، كما يقولون. وهذا 
ّ
إقليمي »مغط

 جذرية. 
ّ

 جذريٌّ ملعضلٍة ال تقل
ّ

حل
)كاتبة لبنانية(

ومواثيقه ستكون أمام امتحان حقيقي، فيما 
مسألة تسريع العضوية التركية في االتحاد 
ــتـــزداد صــعــوبــة، خــصــوصــًا إذا  األوروبــــــي سـ
كـــانـــت تـــبـــريـــرات االنـــســـحـــاب الـــتـــي يــســوقــهــا 
ــالم املــحــســوبــة على  ــ بــعــض املـــســـؤولـــني واألقــ
مواقف  في  املعتمدة  والتنمية« هي  »العدالة 

الرّد على املعارضني والغاضبني.
ملـــاذا لــم يستخدم الــحــكــم حــقــه الــقــانــونــي في 
أو  يــرى فيها عقبة  ظ على بنود مــواد 

ّ
التحف

تــنــاقــضــًا مـــع الــبــنــيــة االجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
للمجتمع التركي، قبل توقيع اعتمادها؟ ملاذا 
لم يحمل مسألة االنسحاب من االتفاقية إلى 
البرملان، ليقرر بنفسه ذلك، وهو الطرف الذي 
االتفاقية، وأن يكون طرفًا  اعتماد تركيا  أقــّر 
فيها؟ ملاذا اتخاذ مثل هذا القرار بشكل فردي 
مـــن الــرئــيــس مـــن دون الـــعـــودة إلــــى الــقــواعــد 
الشعبية ومؤسسات املجتمع املدني وتركها 
تناقش املسألة لتقّوي يد الحكومة في البقاء 
أو االنسحاب؟ هي من بني أبرز األسئلة التي 

تنتظر األجوبة.
يــقــول نــائــب رئــيــس حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
 عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر ملــرحــلــة 

ّ
مـــاهـــر أونــــــال إن

جـــديـــدة فـــي تــركــيــا اســتــغــرقــت 19 عـــامـــًا مع 
 مــرحــلــة 

ّ
الـــحـــكـــم، وإن ــــى  إلــ الــــحــــزب  وصـــــــول 

اإلنـــجـــازات وجــنــي الــثــمــار ستبدأ فــي تركيا. 
طموح كبير في صفوف الحزب الحاكم للبقاء 
فــي الــســلــطــة فــتــرة طــويــلــة، وهــنــاك مــن يـــرّدد 
 
ّ
 تركيا ال تحتاج هذه االتفاقية، ألن

ّ
أن أيضًا 

قوانينها ونظمها توفر الحماية والحصانة 
 أصواتًا معارضة تتساءل: 

ّ
الالزمة للمرأة. لكن

هل يعني اإلقــدام على خطوة من هذا النوع، 
 بعضهم في أنقرة يفكر في 

ّ
وبهذا الشكل، أن

مماثلة  ومــعــاهــدات  اتفاقيات  مــن  االنسحاب 
املجلس  سقف  تحت  ودولـــي  إقليمي  بطابع 
األوروبـــــــي واالتــــحــــاد األوروبـــــــي، ومــــن خــالل 

تقديم ذرائع مشابهة؟
اخــتــار أردوغــــان أن يحسم هــو الــنــقــاش على 
 مــنــهــمــا أصــعــب 

ٌّ
طــريــقــتــه بـــني مـــســـاريـــن، كــــل

ــدادات خــســارة أصــوات  ــ مــن اآلخـــر: تحّمل ارتـ
القواعد اإلسالمية التي يحتاجها، خصوصًا 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  داخـــل  منها  املبعثر 
وخـــارجـــه، عــبــر الــتــمــّســك بــهــذه االتــفــاقــيــة أو 
تحّمل أعباء التضحية بها، حتى ولو أغضب 
عندها  مــا  ستقول  كثيرة  نسائية  تجمعات 
 وزيــر الخارجية 

ّ
أمــام صناديق االقتراع. لكن

 املسألة ال تعني 
ّ
األملاني هايكو ماس يقول إن

الداخل التركي وحده »فتركيا توجه إشارات 
ــي، بانسحابها  االتــحــاد األوروبــ إلــى  خاطئة 
من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد املرأة«.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

مع التدويل وال معنى للحياد... في لبنان

ما بعد انسحاب تركيا من »اتفاقية إسطنبول«

لبنان الفقير بموارده 
كان عليه أن يخترع 

لنفسه نظامًا آخر من 
السياسة واالقتصاد، 
ال يفرِّق بين مواطن 

وآخر، بين أبناء طائفة 
وأخرى

بانتظار ان يفضي 
االشتباك اإليراني - 

األميركي إلى نتيجة، 
أو من دون هذا 

االنتظار، سيبقى لبنان 
»ساحة« لتدويٍل لم 

يُعد مقنّعًا

مؤكد أّن أردوغان أراد 
أن يتخذ قرار االنسحاب 

بنفسه، وأن يتحّمل 
مباشرة المسؤولية 

السياسية والقانونية، 
وحتمًا أنّه حسب 

ارتدادات الخطوة

تقول المعارضة 
إّن التسرع هو في 

توقيع أردوغان 
قرار االنسحاب بشكل 

يتعارض مع الدستور 
والقوانين، وإنّها 

تستعد لالعتراض أمام 
المحكمة الدستورية
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االحــتــالل عــّرض السكان لضغوط هائلة قبل 
الترحيل، إذ أغلق أبواب املنازل والكهوف التي 
أجل  الشائكة من  باألسالك  كانوا يسكنونها 
لم يحصل  للرحيل طواعية، وهــذا ما  دفعهم 
على مدار شهرين، حتى ُهجّروا بقوة السالح. 
وبعد أشهر قليلة جلب االحتالل املستوطنني 
سوسيا  قرية  تستوطن  واآلن  فيها،  للعيش 
ثــالث  ــم  قــرابــة 800 دونـ األصــلــيــة ومساحتها 

عائالت من املستوطنني.
ــة »الــقــديــمــة« آثـــــارًا من  ــريـ تــضــم ســوســيــا األثـ
عصور إسالمية عدة، ويّدعي االحتالل وجود 
 أهالي القرية 

ّ
كنيٍس يهودٍي تاريخي فيها، لكن

 ما في داخل املوقع محراب وآثار 
ّ
يؤكدون أن

مسجد، وقد نّصب االحتالل فريقًا »سياحيًا« 
القريبة واملقامة على  من مستوطنة سوسيا 
أراضيها، إلدارة القرية األثرية، وما ُيجنى من 
رسوم يذهب لصالح املستوطنة، بحسب رئيس 
املجلس القروي للمسافر، نضال يونس. يقول 
 االحتالل أقام مستوطنة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

القرية  على  اســتــولــى  ثــم   ،1983 عــام  سوسيا 
األصــلــيــة، وبـــذلـــك ســلــب مـــن ســوســيــا اسمها 
 أثٍر لفلسطينيتها.

ّ
وأرضها، ويحاول محو كل

بـــــــدوره، يـــقـــول جـــهـــاد الـــنـــواجـــعـــة: »كـــنـــت أنــا 
وأصــــدقــــاء الـــطـــفـــولـــة، وقــــد فـــّرقـــنـــا الــتــرحــيــل، 
نصطاد طيور الحمام من اآلبار املهجورة في 

، أما 
ً
القرية، ونستمتع بشوائها وتناولها ليال

الزراعية من  أدواتــنــا  اآلن فقد أصبحت حتى 
امِلــحــراث، والـــدكـــران، واملـــذرايـــة، والــغــربــال، في 
القديمة، جاء رئيس حكومة  معرض بالقرية 
إلى  نتنياهو  بينامني  اإلسرائيلي  االحــتــالل 

افتتاحه مؤخرًا«.

اعتداءات ومزاد انتخابي
 معركة انتخابية على 

ّ
ُيراهن نتنياهو في كل

فيه مستوطنو  يشكل  الــذي  تطرف، 
ُ
امل اليمني 

الــخــلــيــل رأس الــحــربــة، لــذلــك، دخـــل ألول مــرة 
قـــريـــة ســوســيــا األثــــريــــة فـــي الــــرابــــع عــشــر من 
مـــارس/ آذار الــجــاري، ولثاني مــرة فــي سجل 
رؤســـاء حكومات االحــتــالل، على وقــع غضب 
الفلسطينيني الذين تظاهروا على مقربة من 
إلــى هذا  لذلك، وسبق نتنياهو  القرية رفضًا 
ــاء حــكــومــات االحــتــالل،  االقــتــحــام رابــعــة رؤســ
غولدا مائير، التي اقتحمت املنطقة قبل نحو 
50 عامًا، أي قبل تهجير سكان سوسيا منها.

تعّرض سكان سوسيا القديمة منذ عام 1993 
لسلسلة هجمات ترحيل من سوسيا الجديدة، 
بلغت ذروتــهــا عــام 2001 حــني دّمـــر االحــتــالل 
سوسيا الجديدة بالكامل، كما حرم سكانها 
من 16 بئر مــاء للزراعة والــرعــي من أصــل 28 
بــئــرًا، ليعيد الــســكــان بــنــاء قــريــتــهــم الــجــديــدة 

الخليل ـ فاطمة مشعلة

ال يكتفي االحتالل اإلسرائيلي بأن 
يعيش سكان قرية سوسيا، إحدى 
قرى مسافر يطا، جنوبي الخليل، 
 واحــدة، بعدما 

ً
الغربية، نكبة جنوبي الضفة 

اقتلع 600 من سكانها، من قريتهم األصلية، 
سوسيا األثــريــة، صيف عــام 1985، وهجّرهم 
الــقــريــة التي  إلــى أرٍض قــريــبــة، أقــامــوا عليها 
مــنــحــوهــا االســـــم نــفــســه، ســوســيــا الـــجـــديـــدة، 
الذي  والتضييق  عليهم  االعــتــداء  يواصل  بل 
يمارسه مستوطنوه. قد تكون أوجع النكبات 
تــلــك الــتــي تــجــعــل صــاحــب األرض قــريــبــًا من 
أرضه، مع حرمانه من الدخول إليها، وسكان 
سوسيا بذلك ال يتجّرعون ألم الترحيل فقط، 
ما ُيذيقهم االحتالل ومستوطنوه يوميًا علقم 

ّ
إن

نشأوا  التي  وديــارهــم  بمنازلهم  يفعلونه  مــا 
فيها، إذ يفصل بني »السوسيتني« أو القريتني 
500 متر، والحرية الوحيدة التي يمنحها لهم 
االحتالل أن يروا ما ُيفَعل بمنازلهم من بعيد.

مزار استيطاني
الــذي  عــامــًا(   75( الــنــواجــعــة  يسترجع محمد 
التهجير  ذكــريــات  مــن  بعضًا  الترحيل  عــاش 
حني كان في بداية األربعني من عمره. يقول: 
»اقتحم جنود االحتالل القرية، بعد الظهر، في 
ــدأوا فــي محاصرة  أحــد أيــام صيف 1985، وبـ
الــســكــان، وتــهــديــدهــم بــالــســالح، وقـــد حــاولــُت 
تخليص زوجتي وأطفالي الثمانية، وحاولُت 
كذلك أخذ بعض املواشي، ثم قصدنا أراضينا 
نا في تلك الليلة التي 

ّ
الزراعية القريبة. أذكر أن

قضيناها في خيمة على أرضنا الزراعية كحال 
باقي الــســكــان، عشنا الــخــوف والــبــرد. وحتى 
الجديدة«.  عاني في سوسيا 

ُ
ن اليوم، ما زلنا 

القديمة  فــي سوسيا  الــنــواجــعــة منزله  يــَر  لــم 
ــاد إلــيــهــا بصفة »ســائــح«  طـــوال 26 عــامــًا، وعـ
ومستوطنوه  االحـــتـــالل  حــــّول  إذ   ،2011 عـــام 
جـــزءًا مــن قــريــة سوسيا »األصــلــيــة« إلــى مــزار 
ســيــاحــي. يــوضــح الــنــواجــعــة: »قــطــعــت تــذكــرة 
لزيارة منزلي، وعندما وصلت، رأيته قد تحّول 
األفـــالم«. يتابع: »يعرضون  إلــى قاعة لعرض 
ُمــزّيــف،  فيلمًا فــي منزلي عــن ســوســيــا... فيلم 

كذب في كذب«.
عاش رئيس املجلس القروي لسوسيا، جهاد 
النواجعة، وهو ابن محمد النواجعة، تجربة 
الترحيل مع والده، حني كان في الثامنة عشرة. 
»العربي الجديد«: »عائلة النواجعة هي  يقول لـ
العائلة الوحيدة من أصل خمس عائالت نزح 
أبــنــاؤهــا إلـــى ســوســيــا الــجــديــدة، فيما قصد 
باقي األهالي أماكن متفرقة من الضفة الغربية. 
وسكنت بعدها في سوسيا الجديدة عائالت 
من يطا مثل: أبو صبحة، ومغنم، والهريني، 
 
ّ
والــشــنــاران، وأبــو مــلــش«. يؤكد النواجعة أن

نكبة 
سوسيا

االحتالل يمعن 
في محو قرية 

فلسطينية

على بعد 500 متر، ال أكثر، من قريتهم التي ُهّجروا منها 
الغربية  الضفة  في  سوسيا،  أهالي  يعيش   ،1985 عام 
يشاهدون  فيما  بهم،  حلّت  التي  النكبة  آالم  المحتلة، 

المستوطنين يمحون تاريخهم الفلسطيني منها

لم يَر منزله في سوسيا 
طوال 26 عامًا، وعاد 

إليها بصفة »سائح«

االحتالل يعتبر السيطرة 
على سوسيا نقطة تحول 

استراتيجي

1819
مجتمع

عــلــى مــســاحــة 1500 دونــــم، بــواقــع 120 مــنــزاًل 
وُمنشأة أغلبها للزراعة أو حظائر للمواشي. 
ــتــــالل واملـــســـتـــوطـــنـــون ســكــان  ولــــم يـــتـــرك االحــ
التهجير  نهم  يتوقف  ولــم  وشأنهم،  سوسيا 
»ريكافيم«  إذ رفعت مؤسسة  االحــتــالل،  لــدى 
دعــوى   2012 عــام  فــي  املتطرفة  االستيطانية 
فــي الــقــضــاء اإلســرائــيــلــي لــهــدم قــريــة سوسيا 
الجديدة، بما فيها املنازل واملدرسة والعيادة 
الجزئية  الهدم  عمليات  واستمرت  الوحيدة، 
 حينها 

ً
ــة ــيـ  دولـ

ً
 حــمــلــة

ّ
لــكــن حــتــى عـــام 2014، 

بدأها  والــالفــتــة«  والفاعلة  »القوية  بـ ُوصــفــت 
ــبــــرت حـــكـــومـــة االحـــتـــالل  ســـكـــان ســـوســـيـــا أجــ
ــهـــدم، بــحــســب الــنــاشــط  عــلــى تــأجــيــل أوامـــــر الـ
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  النواجعة.  نصر 

ثابتة،  الــيــوم وستبقى  إلــى  سوسيا صــامــدة 
ــزٌء مــهــٌم مــن مــســافــر يــطــا، خصوصًا  وهـــي جــ
عــلــى سوسيا  الــســيــطــرة  يعتبر  االحـــتـــالل   

ّ
أن

ذلــــك يعني   
ّ
اســـتـــراتـــيـــجـــي، ألن تـــحـــول  نــقــطــة 

الـــذي يخشاه لسكان  الــعــمــرانــي  الــتــمــدد  منع 
املنطقة الجنوبية الشرقية ملدينة يطا باتجاه 
سوسيا، عبر قرية سوسيا األثرية ومستوطنة 
سوسيا ومعسكري جيش االحتالل والبؤرتني 
و»متسافي  يــائــيــر«،  »حــفــات  االستيطانيتني 
حول  دائــريــة  حلقة  تشكل  وجميعها  يائير«، 

سوسيا الجديدة من جميع االتجاهات.
وفي قرية سوسيا الجديدة البالغ عدد سكانها 
حوالي 350 نسمة ُيشكل األطفال منهم 120، 
مــتــاعــب  مــــن  أحـــــد  يـــنـــجـــو  ــاء 150، ال  ــنــــســ والــ
من  وال  للمستوطنني،  املستمرة  االعـــتـــداءات 
شظف العيش الذي تزيده إجراءات االحتالل. 
إلى  ربيحة جابر، في حديث  املواطنة  تتذكر 
»العربي الجديد«، لحظات عاشتها طفلة يوم 
هـــّجـــروا إلـــى خــيــام ســوســيــا الــجــديــدة، وكــان 
الــتــي باتت  تــتــذكــر الخيمة  عــمــرهــا 12 عــامــًا. 
إلى  وبــعــدهــا،  التهجير  ليلة  فيها  وعائلتها 
أن بنوا غرف الطوب مع سقف »الزينكو« أو 
تــقــول جابر:  الــجــديــدة.  فــي سوسيا  الصفيح 
»لــــــــدّي ابــــنــــان وخــــمــــس بــــنــــات، ونـــعـــيـــش فــي 
غرفتني، اعتدى املستوطنون علّي وعلى زوجي 
وأطفالي قبل ست سنوات، بالهراوات«. تتمنى 
مهات والزوجات، أن تكون لها 

ُ
ربيحة، كباقي األ

غرفة منفصلة عن أوالدها، وأن يكون ألوالدها 
ة ينامون عليها. تأمل أن تتمكن مع نساء  أِسرَّ
قــريــة ســوســيــا، بعد انــتــهــاء جائحة كــورونــا، 

من الذهاب في رحالت قصيرة خارج املسافر، 
كما من قبل: »منذ أكثر من عام، لم نخرج في 
خفف عن 

ُ
نزهة، وأكتفي باألعمال املنزلية كي أ

نفسي«، تقول ربيحة.

مسافر يطا
تــضــم مــســافــر يــطــا، وهـــي الــبــوابــة الجغرافية 
نــحــو الــنــقــب جــنــوبــي فــلــســطــني املــحــتــلــة، 21 
فيه  بدويًا  كما تضم تجمعًا  تجمعًا فالحيًا، 
بها، واألخــيــرة  قرية وخــربــة غير معترف   14
تــــتــــعــــرض عــــلــــى الـــــــــــدوام لـــتـــنـــكـــيـــل االحــــتــــالل 
ستمرة، 

ُ
امل الترحيل  ومستوطنيه، ومحاوالت 

عدا عن الحرمان من إمــدادات املــاء والكهرباء 
وتعبيد  الترميم  أو  البناء  ومنع  واإلنــتــرنــت، 
الطرقات، وتأمني العملية التعليمية لألطفال. 
ــُع مـــســـتـــوطـــنـــات،  ــا تــــســ ــر يـــطـ ــافـ ــنـــق مـــسـ وتـــخـ
والشارع رقم »60« االستيطاني، ومن الخطير 
بــدأوا مؤخرًا  االحتالل   مستوطني 

ّ
أن الالفت 

في منهجة اعتداءاتهم على سكان مسافر يطا، 
التي تحاول حكومة االحتالل بطلب من وزارة 
حربها نزعها ُكليًا من سكانها الذين يعيشون 
على مساحة 35 ألف دونــم فقط، من املساحة 
األصلية البالغة 95 ألف دونم، بتحويلها إلى 

منطقة للتدريب العسكري لجيش االحتالل.
للمسافر، نضال  قــروي  املجلس  رئيس  يقول 
»العربي الجديد: »املستوطنون باتوا  يونس لـ
ينظمون اعتداءاتهم على السكان، األمر الذي 
ُيذكر بالنهج نفسه لعصابات االحتالل خالل 
القرن  مــن  واألربعينيات  الثالثينيات  عقدي 
 مستوطنة، 

ّ
لكل إذ شكلوا عصابات  املاضي، 

ويهاجمون  البعض  بعضهم  مع  فيتحركون 
الـــســـكـــان بــالــطــريــقــة نـــفـــســـهـــا«. وتــــعــــدى دور 
املستوطنني االستيطان أو سلب األرض، وحتى 
بــاالعــتــداء ومضايقة ســكــان األرض  االكــتــفــاء 
فحسب، إلى ُمزاحمة جنود االحتالل في أداء 
ُمهمة االعتقال، فعلى سبيل املثال ال الحصر، 
اعــتــقــلــت مــجــمــوعــة مـــن املــســتــوطــنــني خمسة 
أطفال في العاشر من مارس/ آذار الجاري، كما 
اعتدى مستوطنون ملثمون بعدها بأيام على 
عائلة املواطن سعيد عليان، وأصابوه بكسور 
دفعت ببقائه في املستشفى حتى اليوم، فيما 
تعّرضت زوجته وأطفاله إلصابات وذلك أثناء 
خروجهم في نزهة. يؤكد يونس هذه الوقائع 
مستشعرًا املزيد من الخطر على سكان مسافر 

يطا في األيام واألشهر املقبلة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

تعز ـ زكريا الكمالي

تكثر حوادث السير في اليمن. ومنذ بداية 
العام الجاري وحتى اليوم، شهدت البالد 
ــــوادث الــســيــر فـــي مختلف  الــعــديــد مـــن حـ
املحافظات. وأدت ثالث حوادث شهدتها 
محافظتا صنعاء وإب والطريق الواصل 
إلــى مقتل 28 شخصًا. ومــن بني  بينهما 
األسباب قيادة سيارات متهالكة والسرعة 
الــطــرقــات منذ بــدء الحرب  وعـــدم صيانة 
قبل نحو 6 سنوات، إال أن الحادث املروع 
الذي شهده ميدان السبعني في العاصمة 
صنعاء، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص، من 
بــيــنــهــم 3 نـــســـاء، أواخـــــر فــبــرايــر/ شــبــاط 

املاضي، كان سببه الدراجات النارية. 
وبسبب عدم التزام سائقي هذه الدراجات 
بقوانني السير، تحولت هذه الدراجات إلى 
سبب رئيسي للحوادث املرورية. أحيانًا، 
يصطدم سائقو السيارات بها، إذ يصعب 
تفاديها في حال السرعة الزائدة، أو تكون 
النتيجة انقالب السيارة. وفي حادث ميدان 
السبعني، لقي السائق مصرعه باإلضافة 
إلــــى آخـــريـــن، مـــا أثــــار غــضــب الــكــثــيــر من 
املــواطــنــني الــذيــن يــطــالــبــون بــمــنــع قــيــادة 

الدراجات النارية في البالد.  
وأطلق ناشطون يمنيون حملة للمطالبة 
بمنع مرور الدراجات في شوارع املدن أو 
امليادين الرئيسية والطرقات السريعة، وإن 
كان األمر صعبًا، نتيجة كثرتها واعتماد 
آالف السائقني عليها كمصدر للرزق. من 
الــــدوريــــات العسكرية  تــعــّد  ــــرى،  جــهــة أخـ
الــتــابــعــة ملختلف الــفــصــائــل املــســلــحــة في 
البالد سببًا في الحوادث املرورية. وتشير 
وســائــل إعــالمــيــة إلـــى أن هـــذه الـــدوريـــات 
مسؤولة عن حوادث دهس وصدامات من 

جراء السرعة والقيادة عكس السير. 
وخــالل الــعــام املــاضــي، لقي نحو 2000 
وفي  الطرقات  على  مصرعهم  شخص 
مختلف املدن. وال تشمل األرقام جميع 
ضحايا الطرقات في املناطق واألرياف 
البعيدة. ويقول مصدر في إدارة املرور 
فــي مــحــافــظــة تــعــز إن عــشــرات حـــوادث 
الجبلية  الطرقات  على  تحصل  السير 
املــســتــحــدثــة خـــالل الــحــرب لــفــك حصار 
جماعة أنصار الله )الحوثيني(. وتؤدي 
وعورة الطرقات إلى انقالب السيارات.  
للحوثيني  التابعة  السلطات  وأحصت 
وفاة 1418 شخصًا في املناطق الخاضعة 
الرقم كبيرًا ويــوازي  لسيطرتها، ويعد 
النزاعات.  عدد الذين سقطوا من جــراء 
ــا فـــي املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة  أمــ
بلغ  فقد  دولــيــًا،  بها  املعترف  الحكومة 
عـــدد الــضــحــايــا أكــثــر مــن 600 شخص. 
وشــهــد الــعــام املــاضــي إصــابــة أكــثــر من 
الخاضعة  املــنــاطــق  فــي  9400 شــخــص 
لسيطرة الحوثيني، إصابة 5437 منهم 
جــســيــمــة، بــحــســب إحــصــائــيــات وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي صـــنـــعـــاء، فــيــمــا وصــلــت 
الخسائر املادية إلى نحو 5 ماليني دوالر. 
ولم تعمد السلطات إلى إصالح الطرقات 
التي تعد أحد األسباب الرئيسية لسقوط 
ضحايا، وخصوصًا أنها تحصر السبب 

بالسرعة الزائدة. 
ويــشــهــد مـــيـــدان الــســبــعــني فـــي صــنــعــاء 
)الخاضعة لسيطرة الحوثيني( العديد من 
الحوادث املرورية، باإلضافة إلى الطرقات 
التي تربط بني صنعاء ومحافظات ذمار 
وإب وتــعــز. أمـــا فــي املــنــاطــق الخاضعة 

للحكومة الشرعية، فيعّد الخط البحري 
في محافظة عدن والخط الساحلي الرابط 
بني باب املندب وعــدن مسرحًا أساسيًا 
الطريق  إلــى  باإلضافة  السير،  لحوادث 
الــدولــي فــي منطقة العبر، والــرابــط بني 

محافظتي حضرموت ومأرب. 
الشرعبي، وهــو ضابط في  ويــقــول وليد 
شرطة السير في تعز، لـ »العربي الجديد«، 
الـــزائـــدة تــعــّد ســبــبــًا رئيسيًا  إن الــســرعــة 
لنحو  90 في املائة من الحوادث املرورية، 
باإلضافة إلى وعورة الطرقات وكثرة الحفر 
تفاديها،  السائقون  يحاول  وحــني  فيها. 
تكون النتيجة وقوع حوادث سير أحيانًا.

وفـــي عـــدن، يــقــول أهــالــي مــديــريــة خــور 
مكسر إن غالبية الحوادث التي يشهدها 
الــرابــط  البحري  الــخــط  أو  العلم  طــريــق 
واملنصورة  مكسر  خــور  مديريتي  بــني 
تتسبب فيها الحفريات بدرجة أساسية، 
وأّدى  املتهورة.  القيادة  إلــى  باإلضافة 
الترهل الذي ضرب مؤسسات الدولة في 
اليمن منذ 6 سنوات على وجه التحديد 
إلى ارتفاع نسبة الحوادث املرورية، في 
ظل غياب اإلرشــادات أو أجهزة الرادار. 
كذلك، ال تنفذ القوانني التي تعاقب قيادة 
املتهورين.  لــلــســيــارات وتـــردع  األطــفــال 
وتنص املادة 60 من قانون املرور اليمني 
على أنه ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن 
عامني أو غرامة ال تقل عن 4000  ريال 

يمني )نحو 5 دوالرات(، أو بالعقوبتني 
مــعــًا، كــل مــن تسبب فــي إلــحــاق إصابة 
بشخص آخر بقيادته مركبة آلية على 
الطريق بصورة طائشة أو برعونة وعدم 
احتياط أو بإهمال وعدم انتباه وبسرعة 
أو بطريقة فيها خطر على الجمهور أو 
بتركه أية مركبة على الطريق في وضع 
يعرض حياة الجمهور للخطر مع مراعاة 
ــروف وحــــالــــة وطــبــيــعــة واســتــعــمــال  ــ ظــ

الطريق ومقدار حركة املرور فيها.
وأجـــــاز الـــقـــانـــون لــلــقــضــاء الــيــمــنــي إلــغــاء 
أو ســحــب رخــصــة الــقــيــادة مـــن املــســؤول 
عـــن الـــحـــادث، أو إيــقــافــهــا مـــدة 12 شــهــرًا 
أو أكـــثـــر، لــكــن ذلــــك ال يــجــد طــريــقــه إلــى 
التنفيذ على أرض الواقع. ويعزو محمد 
الــخــلــيــدي، وهـــو مــهــنــدس ميكانيكي في 
تـــعـــز، عـــشـــرات الــــحــــوادث إلــــى اســتــخــدام 
السيارات املستعملة والقديمة التي تأتي 
من أميركا ودول الخليج، الفتًا إلى أن العمر 
االفتراضي لبعض املركبات قد انتهى، أو 
الخليدي  ويــقــول  فـــادح.  مــن خلل  تعاني 
رقابي  دور  غياب  إن  الجديد«  »العربي  لـ
من الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس 
وضبط الجودة ومصلحة الجمارك ساهم 
فـــي إغـــــراق الـــســـوق بـــالـــســـيـــارات الـــتـــي لم 
تصل  أنها  إال  لالستخدام.  صالحة  تعد 
إلـــى الــيــمــن ويــتــم شــراؤهــا رغـــم أعطالها 

وافتقارها إلى مواصفات السالمة.

حوادث مرورية ال ترحم اليمنيين

السرعة من أبرز أسباب الحوادث )محمد حويس/ فرانس برس(

معظم السيارات قديمة )محمد حويس/ فرانس برس(

تهديدات جنود االحتالل ومستوطنيه مستمرة )جعفر اشتيه/ فرانس برس(

350
فقط، هو عدد سكان قرية سوسيا 

الجديدة، في مسافر يطا، من بينهم 
150 امرأة، و120 طفًال

عوامل كثيرة تؤدي 
إلى زيادة حوادث 

السير في اليمن، منها 
السرعة ووعورة 

الطرقات واستخدام 
سيارات قديمة 

وغيرها. وال يبدو أن 
السلطات مستعدة 

لمعالجة األزمة

ال تختلف حكاية لطيفة 
عن حكايات فلسطينيين 
آخرين وجدوا أنفسهم 

مضطرين إلى مغادرة 
السويد التي استقروا 

فيها، بعدما أُدرجت 
أسماؤهم على قوائم 
الترحيل ألسباب مختلفة

الفلسطينية لطيفة تواجه الترحيل في السويد
تحّولت لطيفة التي 

تعاني أمراضًا عدة إلى 
مقيمة غير قانونية

المعنيون يؤكدون 
أنّهم غير مخّولين التحّدث 

عن قضية بعينها

ناصر السهلي

بـــعـــد نـــحـــو ســــت ســــنــــوات مــــن وجــــودهــــا فــي 
السويد، تجد لطيفة وهي فلسطينية من غزة 
تبلغ من العمر 68 عامًا، نفسها في مواجهة 
ـــمـــا لــيــس إلــــى الــقــطــاع 

ّ
تــرحــيــل إجــــبــــاري، إن

املحاصر بــل إلــى مصر. وعلى الــرغــم مــن كل 
الــشــكــاوى الــتــي تــقــدمــت بــهــا أمـــام السلطات 
الــســويــديــة ووجــــود أقــــارب لــهــا فــي الــســويــد 
وكذلك في دول الجوار اإلسكندينافية، تصّر 
ــا. وقـــبـــل أشــهــر،  ــرارهــ ــرة الـــهـــجـــرة عــلــى قــ ــ دائــ
التي تعيش وحيدة وتعاني  تحّولت لطيفة 
أمــراضــًا عـــدة، إلـــى مقيمة غــيــر قــانــونــيــة، ما 
يعني »وقف االستفادة من معاينات األطباء 
ومــــن الـــعـــالجـــات الـــضـــروريـــة لـــــي«. وتــشــرح 
»العربي الجديد« ظروفها الصعبة،  لطيفة لـ
ــاء يــرتــكــبــهــا مــوظــفــون  ــ ــــطـ مـــشـــيـــرة إلـــــى »أخـ
عددًا   

ّ
أن علمًا  الهجرة،  مجال  في  مسؤولون 

مــن الــذيــن يقّيمون الــحــاالت هــم مــن الــعــرب«. 
ــنــي أمــلــك كل 

ّ
ــه »عــلــى الــرغــم مــن أن ـ

ّ
تضيف أن

هم 
ّ
الوثائق التي قدمتها لهم قبل سنوات، فإن

يشككون في كوني من غزة«.
لـــطـــاملـــا تــعــامــلــت الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة مــع 
الفلسطينيني اآلتني من غزة والضفة الغربية 
بــكــثــيــر مــــن الــــتــــردد فــــي مــــا يـــخـــّص مــنــحــهــم 
إقـــامـــات أو تــجــديــدهــا. وكــمــا هــي الــحــال مع 
بعد  تــحــّولــوا  كــثــرًا  فلسطينيني   

ّ
فـــإن لطيفة، 

سنوات من االستقرار في البالد إلى مقيمني 
غير قانونيني. ويؤدي ذلك إلى اإلطاحة بكل 
مــا بنته أســر بأكملها فــي خــالل ســنــوات، إذ 
تتوقف األعمال والدراسة وُيمنع األفــراد من 
 ثّمة من يعاني 

ّ
املراجعات الصحية، علمًا أن

أمراضًا مزمنة.
ــي 

ّ
ـــلـــب مــن

ُ
ــــني ط ــــــه »حـ

ّ
ــى أن ــ وتـــشـــيـــر لــطــيــفــة إلـ

إحــضــار جـــواز ســفــر فلسطيني جــديــد، قمت 
ــادة مــن  ــ ــعـ ــ بـــذلـــك وقـــــد حــصــلــت عــلــيــه كـــمـــا الـ
خــالل توكيل األهــل في غــزة. وعلى الرغم من 
ــر عــشــرات الــوثــائــق حــول أهلي 

ّ
ذلــك ومــن تــوف

ومــســقــط رأســـــي، بــمــا فــيــهــا شـــهـــادات مــيــالد 
ــني راحـــا يشككان بجواز 

َ
ــف

ّ
 مــوظ

ّ
وصـــور، فـــإن

ــفـــري وبــجــنــســيــتــي وبـــتـــصـــديـــق الـــســـفـــارة  سـ
ذلــك   

ّ
أن تــضــيــف  الــســويــد«.  فــي  الفلسطينية 

املاضية من شراء  الثالثة  منعها في األشهر 
األدوية الالزمة، وتقول: »أعاني من ضرر بالغ 
في ذراعي التي ال أستطيع تحريكها نتيجة 
إصــابــة حــرب، وعلى الــرغــم مــن ذلــك يمنعون 

 الــتــرحــيــل إلـــى بــلــد آخـــر يلغي 
ّ
الـــوطـــن(. لــكــن

مــنــحــك أّي مــســاعــدة. ولـــألســـف، حـــني أشـــرح 
ة وال أستطيع قبول تسفيري 

ّ
ني مسن

ّ
لهم أن

إلى القاهرة ومنها تدّبر أمري إلى غزة، كما 
يطلبون، ال أجد آذانًا صاغية. ال أحد يبالي«.

ــاولـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع  حـ
مصلحة الهجرة في استوكهولم لالستفسار 
حول قضية لطيفة والخطأ الحاصل في ما 
يتعلق ببلد املنشأ واإلجحاف الالحق بها، 
لكن من دون جدوى. فاملعنيون في مصلحة 
هم غير مخّولني  التحّدث 

ّ
الهجرة يؤكدون أن

عـــن قــضــيــة بــعــيــنــهــا. مـــن جــهــتــهــا، لـــم تفلح 
 
ّ
محاوالت لطيفة في هــذا اإلطــار، وتقول إن
األمـــر أّدى إلــى »مــحــاصــرتــي أكــثــر. ولــم أعد 
ي 

ّ
هم منعوا عن

ّ
أقوى على رعاية نفسي. وألن

الــرعــايــة املــنــزلــيــة، صـــرت أبــيــع أثــــاث بيتي 
ألتمّكن مــن تأمني مأكلي منذ أشــهــر. وهــذا 
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدم قــدرتــي عــلــى الحصول 
 األطباء ال يستطيعون صرف 

ّ
على الدواء ألن

وصفة من دون تأمني صحي«. عند االطالع 

التأكد بالفعل  على جواز سفر لطيفة، يمكن 
الوطنية  السلطة  عــن  ـــه صـــادر رسميًا 

ّ
أن مــن 

ــهــا 
ّ
أن يــعــنــي  مــا  وبــرقــم وطــنــي،  الفلسطينية 

يعانيه  لطيفة  تعانيه  ومــا  غــزة.  مــن  بالفعل 
كــذلــك عـــشـــرات الــغــزيــني والــفــلــســطــيــنــيــني من 
الــضــفــة الــغــربــيــة الـــذيـــن حــّولــتــهــم الــســلــطــات 
غير  »مقيمني  إلــى   2018 عــام  منذ  السويدية 
 مــنــهــم مــن يــقــيــمــون في 

ّ
قــانــونــيــني«، عــلــمــًا أن

البالد منذ سنوات طويلة وقد أبصر أوالدهم 
الـــنـــور فــيــهــا. وفـــي هـــذا اإلطـــــار، شــهــدت مــدن 
ــبـــورغ واســـتـــوكـــهـــولـــم وقـــفـــات  ــيـ ــوتـ ــاملـــو وغـ مـ
ــتـــضـــررة،  ــر فــلــســطــيــنــيــة مـ ــ احـــتـــجـــاجـــيـــة ألســ
لم يحّرك ساكنًا في قضاياهم، مع  ذلــك   

ّ
لكن

 
ّ
 السلطات لم تفّرق بني مسن

ّ
اإلشــارة إلــى أن

ومريض وشاب وطفل. الجميع قد يجد نفسه 
على قوائم الترحيل.

عني الدواء وأنا غير قادرة على زيارة طبيب«.
ومــن خــالل جعل لطيفة مقيمة غير قانونية 
فــي الــســويــد، ثــّمــة ضــغــوط بحسب مــا تخبر 
 مــا تسّبب فيه 

ّ
»مــن أجــل ترحيلي. وبــعــد كــل

إلى  رّحلوني  لهم:  قلت  مــزاجــيــون،  موظفون 
 ثــّمــة إصـــــرارًا غريبًا 

ّ
ــزة إذًا. لــكــن أهــلــي فـــي غـ

يقضي بترحيلي ليس إلى مسقط رأسي في 
 »مــحــاوالت 

ّ
غـــزة، بــل إلـــى مــصــر«. تضيف أن

وقــف السفر الـــذي يــعــّده األطــبــاء خــطــرًا على 
ني على وجوب 

َ
حياتي، تزيد من إصرار املوظف

لــم يستوعبوا  إلــى مصر. هــم  قبول ترحيلي 
ـــنـــي لــســت مــصــريــة بـــل مـــن غـــــزة«، متابعة 

ّ
أن

 »كــــل اإلصــــــرار والــتــهــديــد بــوضــعــي على 
ّ
أن

قوائم الشرطة بعد كل هذا العمر هو بهدف 
تخصصه  الـــذي  الترحيل  مبلغ  منحي  منع 
السلطات لتوفير العالج والدواء، بحسب ما 
فهمت مــن موظفني آخــريــن«. وتــشــرح لطيفة 
ــادة إلـــى بــلــده ُيــمــنــح مبلغًا   »مـــن ُيــرّحــل عـ

ّ
أن

أمــيــركــي  دوالر  آالف  ــة  ثـــالثـ )نـــحـــو  بــســيــطــًا 
لتدبير أمــــوره فــي خـــالل األشــهــر األولــــى في 

وقفة سابقة دعمًا 
للفلسطينيين في 

استوكهولم )جوناثان 
ناكستراند/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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الروبوت الُمنقذ
ــمـــل الــــعــــديــــد مـــــن األبــــــحــــــاث عــلــى  ــعـ تـ
استخدامها  يمكن  روبــوتــات  تطوير 
وإخماد  واإلنــقــاذ  البحث  فــي مهمات 
ــيـــث نـــجـــحـــت الــبــحــريــة  الــــحــــرائــــق، حـ
األميركية في تطوير روبوت يحتوي 
على أجهزة استشعار تعمل باألشعة 
تـــحـــت الــــحــــمــــراء وكـــــامـــــيـــــرات قــــــادرة 
على رؤيـــة الــدخــان وإطــفــاء الــحــرائــق.  
ومــــؤخــــرًا ابــتــكــر بـــاحـــثـــون مـــن معهد 
واألنظمة  لإللكترونيات  فــراونــهــوفــر 
 
ً
مستقال روبـــوتـــا  أملــانــيــا  فــي   )ISOB(
ــاذ  ــقـ يــمــكــنــه الــــغــــوص تـــحـــت املــــــاء وإنـ
للروبوت  إذ يمكن  الــغــرق،  الناس من 
التعرف إلى املواقف النموذجية عندما 
يكون شخص ما في خطر باستخدام 
الــتــعــرف إلى  كــامــيــرات تــدعــم تقنيات 
أنماط  تحليل  على  وقــــادرة  األشــيــاء، 
الـــحـــركـــة وتـــحـــديـــد مــــوقــــع الــشــخــص 
أطلق  الــذي  الروبوت  الغارق. ويعتبر 
أول روبـــوت تم   DEDAVE اســم عليه 
رجــال وسباحي  مــع  للعمل  تصميمه 
ــــوارئ، حيث  ــــطـ ــقــــاذ فـــي حـــــاالت الـ اإلنــ

يــمــكــنــه تــحــديــد إحـــداثـــيـــات الشخص 
املـــهـــّدد بــالــغــرق ونــقــلــه إلــــى الــســطــح. 
ويــطــمــح الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن يــســاهــم 
التقليل  النوع من االبتكارات في  هذا 
من حــاالت الغرق املنتشرة بكثرة في 
الــبــالد، حــيــث شــهــدت أملــانــيــا وحــدهــا 
غرق ما يقارب من 420 شخصا في عام 
الــغــرق  حـــاالت  2019، وحــدثــت معظم 
في بحيرات املياه العذبة أو املسابح، 
وذلك بسبب قلة رجال اإلنقاذ املدربني 
للمراقبة. وتسعى أملانيا منذ سنوات 
إلــى استغالل الــروبــوتــات فــي مهمات 
الــبــحــث واإلنــــقــــاذ، إذ يـــقـــوم بــاحــثــون 
ــاء  ــذكـ مــــن املــــركــــز األملــــانــــي ألبــــحــــاث الـ
الصناعي )DFKI( على تطوير أنظمة 
الــروبــوتــات  تساعد  أن  يمكنها  ذكــيــة 
ــكـــل أفــــضــــل مــع  ــل بـــشـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
فـــرق اإلنـــقـــاذ، والــقــيــام بمجموعة من 
املهام، مثل تجاوز األنقاض وصعود 
الـــســـاللـــم، وتــتــبــع الـــجـــرحـــى، وتــقــديــم 
صور ومعلومات عن املواقع الخطرة.

إطار مقاوم للثقوب 
لدراجات هوائية

ــار  قـــامـــت شـــركـــة نــاشــئــة بــتــصــمــيــم إطـ
ــيــــة مـــصـــنـــوع مــن  ــهــــوائــ ــات الــ ــ ــدراجـ ــ ــلـ ــ لـ
ــال بــاســتــخــدام  ــكــ ســبــيــكــة تــتــذكــر األشــ
تــكــنــولــوجــيــا ابــتــكــرتــهــا وكـــالـــة نــاســا 
ــكـــشـــاف  ــتـ ــات االسـ ــبــ ــركــ لـــــتـــــزود بــــهــــا مــ
ــــخ. وتـــأمـــل  ــريـ ــ املــســتــقــبــلــيــة لـــكـــوكـــب املـ
الــشــركــة فـــي تــوســيــع الــتــقــنــيــة لتشمل 
والــطــيــران. وتشير  الــســيــارات  صناعة 
وكالة الفضاء إلى أن التقنيات املتقدمة 
الــــتــــي طــــورتــــهــــا عــــــــادة مـــــا تــــجــــد لــهــا 
تــطــبــيــقــات تــدخــل فــي تــحــســني الــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــإلنــســان فـــوق األرض. وفــي 
الناشئة  الــشــركــة  الــســيــاق، تطمح  هــذا 

والــــتــــي   ،SMART Tire Company
تأسست عام 2020 كجزء من شراكة مع 
تطوير  إلــى  األميركية،  الفضاء  وكــالــة 
الــهــوائــيــة يعتمد على  لــلــدراجــة  إطــــار 
الوكالة  ابتكرتها  الــتــي  التكنولوجيا 
املستقبلية.  املريخ  ملركبات استكشاف 
اختصارًا   SMART بـ التقنية  وتسمى 
 Shape Memory Alloy Radial ـــ   ــ ــ ل
ُيصنع  أســاســهــا  وعــلــى   Technology
اإلطار املقاوم للثقب من سبيكة مزيج 
وتتميز  والتيتانيوم.  النيكل  معدني 
مثل  ومــقــاومــة  كاملطاط  مــرنــة  بكونها 
التيتانيوم. وذكرت الشركة أنه »حتى 
مــع الــتــشــوه الــشــديــد، يستعيد اإلطـــار 
100٪ مـــن شــكــلــه مـــن خــــالل تــحــوالت 

على املستوى الجزيئي«.

خلية وقود صغيرة عالية األداء

الــــــذكــــــاء  يـــــســـــاهـــــم  أن  املــــــرتــــــقــــــب  مـــــــن 
البحث  مجال  تطوير  في  االصطناعي 
عـــن املــــعــــادن، مـــن خــــالل تــوفــيــر أنــظــمــة 
وأدوات يمكنها تسريع عملية التعدين 
وتحديد أفضل املواقع الغنية باملعادن.
تخصصة في 

ُ
كذلك تستفيد الشركات امل

مجال الذكاء االصطناعي من البيانات 
الــهــائــلــة الــتــي تــوفــرهــا طــائــرات درونـــز 
ــبـــة فــيــهــا،  وأجــــهــــزة االســـتـــشـــعـــار املـــركـ
لتوفر أنظمة تحليالت تنبؤية تساعد 
عــلــى تــحــديــد طــــرق الــتــعــديــن وأنـــــواع 
الــعــمــلــيــات األكـــثـــر فــاعــلــيــة واألســالــيــب 
املــثــلــى لــلــحــصــول عــلــى أكـــبـــر قــــدر من 
املــــــوارد، حــيــث يــســاهــم هـــذا الـــنـــوع من 
بنسبة  اإلنتاجية  زيـــادة  فــي  التقنيات 

تصل إلى 10٪.
وبــــــــدأت بـــعـــض الـــجـــهـــات فــــي تــطــويــر 
بعملية  القيام  يمكنها  ذكية  روبوتات 
الــتــعــديــن، إذ نــجــحــت شــركــة »بــاليــنــت 
إنرجي سيستم« في تطوير روبوتات 
صديقة للبيئة، قادرة على التنقيب عن 
املعادن الثمينة مثل النيكل والنحاس 
والزنك في أعماق البحار دون تعريض 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة لــلــخــطــر. ويــمــكــن أن 

ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكـ تــســاعــد تــقــنــيــات الـ
الكواكب  على  املعادن  عن  التنقيب  في 
األخـــرى، إذ نجحت الصني في تطوير 
روبـــــــوت يــحــمــل اســـــم »نـــيـــو 1«، وهـــو 
الحجم نسبيا ويتميز  روبــوت صغير 
ــوارد  ـــ بـــقـــدرتـــه عـــلـــى تـــحـــديـــد أمــــاكــــن املـ
ــــادن واســـتـــخـــراجـــهـــا،  ــعـ ــ ــن املـ الـــقـــيـــمـــة مــ
على  فــعــلــي  تنقيب  بعمليات  والــقــيــام 

الكواكب.

التقليل من  صنعة للسيارات إلى تطوير أنظمة ذكية يمكنها 
ُ
امل تطمح الشركات 

على مجموعة  االعتماد  مــن خــالل  للسائق،  أكبر  رفاهية  وتوفير  السير  حـــوادث 
من التقنيات واملستشعرات القادرة على تحليل وقراءة البيئة املحيطة بالسيارة 
واملشاة  األرصــفــة  التي تشمل  واملكونات  للطريق  األبــعــاد  وتشكيل صــور ثالثية 
ــرى. لــتــتــم بــعــد ذلـــك مــعــالــجــة الــبــيــانــات املــســتــقــبــلــة بــاســتــخــدام  ــ والـــســـيـــارات األخــ
خوارزميات الذكاء االصطناعي، ما يتيح للسيارة التنبؤ بحركة العناصر املكونة 

للمحيط وتحديد املسار الصحيح أثناء السير.
وتعمل العديد من الشركات على تطوير أنظمة قادرة على مراقبة السائق وتحديد 
حالته املزاجية وتنفيذ أوامــره بدقة أكبر، حيث تعمل شركة BMW على تطوير 
اإليــمــاءات،  وتحليل  اللغات  ملعالجة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  يستخدم  نظام 

بهدف تسهيل عملية التواصل بني السائق والسيارة.
الهواء  مكيف  فــي  التحكم  على  بقدرته   ،iDrive اســم  يحمل  الــذي  النظام  ويتميز 
ا 

ً
واملوسيقى والتدفئة واإلضــاءة املحيطة وأنماط القيادة بطريقة تلقائية. ووفق

لقطاع التكنولوجيا في BMW، فإن iDrive هو خطوة رئيسية نحو سيارات ذاتية 
القيادة بالكامل، حيث تم تصميمه ليكون متوافقا مع أنظمة القيادة املستقلة من 

املستوى 2 واملستوى 3.
وأشارت الشركة األملانية إلى أنه يمكن التحكم بالنظام الجديد عن طريق اللمس 
االحتياجات  مــع  يتكيف  أنــه  كما  بــاإليــمــاءات.  التحكم  أو  الصوتي  التنشيط  أو 
التي  التعلم اآللي  الفردية والروتينية للسائق، وذلك من خالل استغالل تقنيات 

تتيح له التطور بشكل مستمر.
ومن جهة أخرى، تعمل بعض الشركات األخرى على تطوير أنظمة ذكية لتسهيل 
 ،MBUX التحكم في خصائص السيارات، حيث كشفت شركة مرسيدس عن نظام
الذي يتيح للمستخدم التحكم في خصائص السيارة عن طريق األوامر الصوتية. 
كما تعمل شركة نيسان على تطوير نظام يمكنه قــراءة أفكار السائق، من خالل 
 ،)EEG( الــدمــاغ الــدمــاغ بواسطة خــوذة خاصة بتخطيط أمـــواج  تحليل إشـــارات 

وذلك بهدف التسريع من ردة فعل السيارة، وتمكينها من تقليل السرعة.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

الذكاء االصطناعي في مجال التعدين

سيارات أكثر ذكاًء لتقليل الحوادث

هشام حدانة

ــى  ــق عــــــديــــــدة إلــ ــاطــ ــنــ ــاج مــ ــتــ ــحــ تــ
إمدادات طاقة كهربائية صغيرة 
وصديقة  األمـــد  وطويلة  الحجم 
لــلــبــيــئــة، مــنــهــا املـــحـــطـــات الــجــبــلــيــة لتتبع 
ــــزة االســـتـــشـــعـــار  ــهـ ــ ــقـــس أو أجـ ــطـ أحـــــــــوال الـ
بـــدون طــيــار أو حتى  الــطــائــرات  البيئية أو 
مجال التخييم. واعتبارًا لهذه االحتياجات، 
الناشئة خلية وقود   Inergio طــورت شركة 
مصغرة أخف بنسبة 80٪ من النماذج ذات 

نفس الطاقة الحالية في السوق. 
وبــفــضــل دعـــم عـــدد مــن املــؤســســات املــالــيــة، 
إلــى تصميم خلية وقــود  الــشــركــة  توصلت 
مستمر  بشكل  الكهرباء  مــن  واط   25 تنتج 
يبلغ طولها 25 ســم وبعرض  بــطــاريــة  مــن 
وارتفاع 14 سم.  وتمثل خاليا الوقود - بما 
فــي ذلــك خلية وقــود الــهــيــدروجــني، املتوقع 
 
ً
ــارات املــســتــقــبــل - بــديــال ــيـ أن تــعــمــل بــهــا سـ

طّورت الشركة 
 Inergio السويسرية الناشئة

خلية وقود صديقة 
للبيئة وخفيفة الوزن 

وعالية األداء

واعــــــدًا لـــلـــوصـــول إلــــى الـــحـــيـــاد الــكــربــونــي. 
وتعتمد الخلية على تحويل الوقود واملادة 
طاقة.  إلــى  مباشرة  باحتراقه  تسمح  الــتــي 
وبالتالي فإن التفاعل ينتج الكهرباء واملاء 
والحرارة. وتعمل التكنولوجيا املستخدمة 
خلية  بــاســم  واملـــعـــروفـــة   ،Inergio قــبــل  مـــن 
فــي   ،)SOFC( ــلـــب  الـــصـ ــد  ــيــ األوكــــســ وقـــــــود 
درجــــات حــــرارة عــالــيــة )650 درجـــة مئوية( 
جدًا  جيدة  بكفاءة  الكهرباء  تنتج  أنها  إال 
دون انبعاث أي ملوثات.  وعادة ما تتطلب 
الــحــرارة املنبعثة عـــزاًل واســـع الــنــطــاق مما 
يـــحـــصـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى الــتــطــبــيــقــات 

الثابتة. 
ــبــــاحــــث مـــحـــمـــود حـــــــداد الـــرئـــيـــس  وقـــــــال الــ
املختبرية  األبحاث  »إن  للشركة:  التنفيذي 
مكان  بتحديد  تكللت  عــامــا  عــشــر  لخمسة 
ــفــــاع الــــحــــرارة فـــي مــنــطــقــة صــغــيــرة في  ارتــ
التحديد جعل من املمكن  الخلية. هذا  قلب 
تقليل حــجــم الــعــزل والــحــصــول عــلــى نظام 
أخــف ثــالث مــرات مــع نفس األداء«. ويعمل 
بوقود  حاليا   Inergio طورته  الــذي  النظام 
ــذي  ـــاز الــطــبــيــعــي الــ ــغـ ــبــــوتــــان أو الــ مـــثـــل الــ
يغذي األنود بينما املؤكسد هو األكسجني  
الهواء. إلى جانب تيار اإللكترونات، ينتج 
من  املــاء وكمية صغيرة  التفاعل بخار  عن 
ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. ويـــوضـــح محمود 
حـــــداد أن املـــيـــزة الـــكـــبـــرى هـــي أن الــبــوتــان 
األســـواق. وفي  فــي  متوفر بسعر منخفض 
لنقله  وأســهــل  أخــف  السائل، يصبح  شكله 

استقاللية  وتصل  بالهيدروجني.   مقارنة 
خلية الوقود الصغيرة، املتصلة بخرطوشة 
الـــبـــوتـــان/ الـــبـــروبـــان، إلــــى 20 مــــرة ضعف 
نفس  مــن  أيــون  ليثيوم  بطارية  استقاللية 
الحجم. وفي هذا قال محمود حــداد: »على 

ــال، مــــع بـــطـــاريـــة وزنــــهــــا أربـــعـــة  ــثــ ســبــيــل املــ
كــيــلــوغــرامــات، مــن املــمــكــن إنــتــاج 500 واط 
ــرة بـــــدون طـــيـــار طـــاقـــة تشغيل  ــائـ ومـــنـــح طـ
تستمر حــوالــي ســبــع إلـــى ثــمــانــي ســاعــات، 

مقارنة بحوالي ستني دقيقة حاليا«.

أحمد ماء العينين

يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة »نــانــيــانــغ 
التكنولوجية« في سنغافورة على تطوير 
الكهربائية  اإلشـــــارات  نــقــل  يمكنه  جــهــاز 
مـــن الــنــبــاتــات وإلــيــهــا، ويــمــكــن اســتــخــدام 
هذه التقنية ملراقبة النباتات والتحكم في 
خصائصها وتحديد طريقة استجاباتها 

للبيئة املحيطة.
ــــروري  ــــن الـــــضـ ــــدف مـ ــهـ ــ ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ
كــهــربــائــيــة يمكنها قياس  أقــطــاب  تــطــويــر 
اإلشارات املنبعثة من النباتات، وقد فشلت 
املحاوالت السابقة، نظرًا ألنه يصُعب على 

األقــــطــــاب الــكــهــربــائــيــة أن تــبــقــى مــتــصــلــة 
الفريق  قــام  لــذا  الخشن،  النباتات  بسطح 
الــبــاحــث بــتــطــويــر قــطــب كــهــربــائــي يشبه 

الهالم ويمكن أن يتصل بسطح النباتات.
وخــالل التجارب األولــيــة، نجح الباحثون 
ــعــــرض 3  ــائـــي بــ ــربـ ــهـ ــطـــب كـ ــــي تـــثـــبـــيـــت قـ فـ
 Venus( مـــم عــلــى نــبــتــة مــصــيــدة فــيــنــوس
flytrap(، وهي نبتة تتغذى على الحشرات 
تمسكها  والذباب، حيث  كالنحل  الطائرة 
وتقوم بهضمها. ونجح القطب الكهربائي 
ــارات الــتــي تنبعث مــن نبتة  ــ فــي نــقــل اإلشـ
النبتة  بتحفيز  قام  كما  فينوس،  مصيدة 
على إغــالق أوراقــهــا، حيث قــام الباحثون 

بـــإرســـال نــبــضــات كــهــربــائــيــة مـــن الــهــاتــف 
الذكي. وفي تجربة أخرى، تمكن الباحثون 
مــــن ربـــــط مـــصـــيـــدة فـــيـــنـــوس بــــــــذراع آلــيــة 
وأمرها بإغالق والتقاط قطعة من األسالك. 
الرئيسي  املؤلف  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
في الدراسة، البروفيسور لوه زيان جون، 
فـــي بـــيـــان نـــشـــره مـــوقـــع مــجــلــة »نــيــتــشــر«: 
»يمكن للقطب الهالمي أن يلتصق بمزيد 
من أنواع األسطح للنباتات، ما سيمكننا 
من دراسة النباتات بشكل أعمق«. ويطمح 
ــاعـــده هـــذه  ــبـــاحـــث إلـــــى أن تـــسـ ــريـــق الـ ــفـ الـ
ــادة  ــ الــتــقــنــيــة فـــي مـــراقـــبـــة املــحــاصــيــل وزيـ

اإلنتاجية إلى أقصى حد ممكن. 

التواصل مع النباتات عبر الهاتف الذكي

خلية   وقود   تعمل   بالغاز   الطبيعي   عالية   األداء   وخفيفة   الوزن

تسعى شــركــة آبــل إلحـــداث ثـــورة فــي ســوق خـــوذات الــواقــع االفــتــراضــي قــريــبــا. ووفــقــا للمحلل 
الشهير Ming-Chi Kuo، فإن الخوذة التي توشك شركة آبل على إطالقها في عام 2022 ستكون 
ا ضمان متابعة غير مسبوقة 

ً
قادرة على التعرف على قزحية العني الخاصة باملستخدم، وأيض

املتخصص،  هــذا  التي حصل عليها  املعلومات  العيون طــوال نشاطها. ووفقا ألحــدث  لحركة 
فإن شركة آبل تعتزم تسويق خوذة الواقع االفتراضي واملعزز في عام 2022. ويمكن القول إن 
الجديد في هذا االبتكار، هو تحسني رؤية الصورة، حيث ينظر الشخص بدقة، وعلى العكس 
من ذلك، تقليل جودة الصورة في أي مكان آخر. كما يمكن عرض املعلومات عن طريق تحديد 
نقطة دقيقة جدًا أو حتى التحقق من صحة املعلومات أو التفاعل مع عنصر ما  بمجرد وميض 
العينني. أما بالنسبة للتعرف على قزحية العني، فقد يتيح، ليس فقط التعرف على املستخدمني 

.Apple Pay املختلفني لخوذة الرأس، ولكن أيضا للتحقق من صحة املدفوعات عبر

خوذات الواقع االفتراضي من آبل قريبًا..
تتابع حركة العينين
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MEDIA

اإلعالم مدار صراعات بين الرئاسات التونسية

انتخابات الصحافيين المصريين بين الحيرة والتأجيل

تونس ـ محمد معمري

بني هجوم ورّد، ولقاءات ووعود، وبيانات 
 اإلعالم التونسي 

ّ
وتصريحات، يدور ملف

بني الرئاسات الثالث، أي مجلس النواب 
طّياته  تبقى  فيما  والــرئــاســة؛  والحكومة 
ــادر  ــ ــــصـ املـ اإلعـــــــــــالم  ــن  ــ مــ ــة،  ــالــــجــ ــعــ مــ دون 
ــمـــومـــي وصـــــــــواًل إلــــــى الـــقـــضـــايـــا  ــعـ إلــــــى الـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واملــعــيــشــيــة لــلــصــحــافــيــني، 

وحرّيتهم اإلعالمية.
ُيناقش  أن  وليس مــن املصادفة فــي شــيء 
عــمــل الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــالتـــصـــال الــســمــعــي 
البصري )الهايكا( في مجلس نواب الشعب 
التونسي يوم الجمعة 19 آذار/ مارس وأن 
تــتــعــرض الــهــيــئــة إلــــى هـــجـــوم كـــاســـح من 
املساند لحكومة هشام  الحزام  نــواب  قبل 
املشيشي وخاصة حزبي »حركة النهضة« 
البرملان  اعتبر عضو  إذ  تــونــس«،  و»قــلــب 
والــقــيــادي الــبــارز فــي »حــركــة النهضة« أن 
»الهايكا« تعتمد سياسة الكيل بمكيالني 
وال تعامل القنوات التلفزيونية واملحطات 
اإلذاعـــيـــة بــاملــقــايــيــس ذاتـــهـــا، داعــيــا إيــاهــا 
ــنـــأى بــنــفــســهــا عــــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــــى أن تـ إلـ
السياسية. كما استغرب من استمرار عمل 
الــذي حصل داخلها،  الشغور  الهيئة رغم 
الــحــّد األدنــى  أنــهــا ال يتوفر فيها  مضيفا 
الشفافية والحياد وااللتزام بالقانون  من 
قــادرة  الــذي أحدثها وال يمكنها أن تكون 
على مراقبة الشفافية والحياد في وسائل 
اإلعالم السمعية البصرية التونسية. ومن 
كتلة  رئيس  الخليفي  أسامة   

ّ
ناحيته شن

الهيئة،  »قلب تونس« هجوما على  حــزب 
معتبرًا أن وجــودهــا غــيــر ذي جـــدوى في 
عــالــم بــاتــت فيه حــريــة اإلعـــالم هــي األصــل 
االستثناء،  والتعديل هو  التراخيص  وأن 
ــًدا أن الــــــدول الــغــربــيــة تـــراجـــعـــت عن  مــــؤكــ

سياستها التعديلية.
ــواقــــف دفـــعـــت رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــنـــوري  مــ
الـــلـــجـــمـــي وعـــضـــوهـــا هــــشــــام الــســنــوســي 
ــرّد عــلــى هـــذه االتـــهـــامـــات محملني  ــ إلـــى الـ
الحكومة والبرملان مسؤولية ما آلت إليه 
األمـــــور فـــي تــنــظــيــم اإلعـــــالم وعــــدم نــجــاح 
الــبــرملــان فــي ســن قــانــون جــديــد لالتصال 
الــســمــعــي الـــبـــصـــري يـــعـــوض املــرســومــني 
الــدول   

ّ
أن السنوسي  أكــد  كما  و116.   115

اإلعــالم  تنظيم  إلــى  تسعى  الديمقراطية 

منوعات
اللقاح 

واإلنترنت 
المظلم

لندن ـ العربي الجديد

كشف تقرير لألمن اإللكتروني أن »ما توصف 
بأنها لقاحات لفيروس كورونا معروضة للبيع 
عــلــى شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت املــظــلــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
بطاقات لقاح مزيفة«. وقال باحثون في شركة 
األمن السيبراني »تشيك بوينت« إنهم اكتشفوا 
قــــوائــــم لـــقـــاحـــات »كـــــوفـــــيـــــد-19« مــــن مــخــتــلــف 

العالمات التجارية. وتشمل العالمات املكتشفة 
»أســتــرازيــنــيــكــا« و»جـــوســـون إنـــد جــونــســون«، 
كذلك  دوالر.   1000 إلــى  الجرعة  سعر  ويصل 
عرض للبيع 20 شهادة لقاح على األقل مقابل 

ُ
ت

جزء  املظلم  واإلنــتــرنــت  منها.  لكل  دوالر   200
مـــن اإلنـــتـــرنـــت لـــم تــكــتــشــفــه مــحــركــات الــبــحــث، 
ويشترون  اإللكترونيون  املجرمون  يبيع  حيث 
مواد غير مشروعة، من أرقام بطاقات االئتمان 

واملخدرات إلى األسلحة السيبرانية، واآلن يبدو 
أن املــنــتــجــات املــرتــبــطــة بــفــيــروس كـــورونـــا قد 
املؤكد  غير  املبيعات. ومن  قائمة  إلــى  انضّمت 
ما إذا كانت اللقاحات حقيقية، لكن »يبدو أنها 
شرعية« من صور العبوات والشهادات الطبية. 

على شبكة  اللقاحات  عــن  اإلعــالنــات  وارتفعت 
اإلنترنت املظلم بنسبة 300 في املئة في األشهر 
ــثــالثــة املـــاضـــيـــة، وفــقــا لــلــتــقــريــر. وفــــي الــوقــت  ال

اللقاح،  شــهــادات  وطباعة  إنشاء  يجري  نفسه، 
أو بطاقات إثبات التطعيم، حسب الطلب. ويقدم 
املــشــتــري االســـم والــتــواريــخ الــتــي يــريــدهــا على 
بطاقة أصلية.  بما يشبه  البائع  ويــرد  الشهادة، 
ق املــنــتــجــات املــزيــفــة لــألشــخــاص الــذيــن  ــوَّ ـــسـ

ُ
وت

يحتاجون إلى ركوب الطائرات أو عبور الحدود 
أو بــدء عمل جديد أو أنشطة أخــرى قد تتطلب 

من شخص ما تقديم دليل على التطعيم.

وعـــدم تــركــه مثلما تــريــد بــعــض األحـــزاب 
في تونس والنواب في حالة من الفوضى 

واالنفالت القانوني. 
هذا الخالف بني »الهايكا« وحزبي »حركة 
بالجديد  ليس  تونس«  و»قلب  النهضة« 
على الساحة اإلعالمية في تونس، في ظل 
»الهايكا«  ألعــضــاء  الحزبني  هذين  اتــهــام 

وخاصة هشام السنوسي باالنحياز إلى 
األحزاب اليسارية وتنفيذ أجنداتها. وفي 
الحزبني  »الــهــايــكــا« هــذيــن  املــقــابــل، تتهم 
تلفزيونيتني  قناتني  وحــمــايــة  بمساندة 
»نسمة«  هما  نظرها  في  قانونيتني  غير 

و»الزيتونة«. 
لكن الجديد هو تدخل الرئيس التونسي 

قــيــس سعيد فــي هـــذا الــصــراع مــن خالله 
ثالثة  مـــارس  آذار/   22 االثــنــني  استقباله 
أيـــام بــعــد جلسة الــبــرملــان، رئــيــس الهيئة 
ــال الــســمــعــي  ــالتــــصــ ــا املـــســـتـــقـــلـــة لــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــا( لـــلـــنـــوري الــلــجــمــي،  ــكـ ــايـ ــهـ الـــبـــصـــري )الـ
وعضوها هشام السنوسي، مؤكدا أهمية 
ــذه الــهــيــئــة  املــحــافــظــة عــلــى اســتــقــاللــيــة هــ
الجميع  عــلــى  الــقــانــون  وضــــرورة تطبيق 
على قــدم املــســاواة والــتــصــّدي لتجاوزات 
وممارسات بعض وسائل اإلعالم. وأعرب 
عـــن إيــمــانــه الــشــديــد بــــأن حـــّريـــة التفكير 
هــي مــقــّدمــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر، مــشــيــرا إلــى 
والنزيه،  الــحــّر  لــإلعــالم  املطلقة  مساندته 
واهــتــمــامــه املــتــواصــل بــاملــشــهــد السمعي 
والبصري وحرصه على أن يكون اإلعالم 

مستقال تماما عن السلطة السياسية. 
ــذا الــلــقــاء مــبــاشــرة بــعــد جلسة  تــوقــيــت هـ
الــبــرملــان الــتــونــســي نــهــايــة األســـبـــوع رأى 
التونسي  اإلعــالمــي  للشأن  متابعون  فيه 
محاولة من الرئيس التونسي االستحواذ 
عـــلـــى مـــلـــف اإلعــــــــالم وكـــســـب اإلعـــالمـــيـــني 
الدائر  إلى جانبه في صراعه  التونسيني 
مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي 
الغنوشي. خاصة  راشد  البرملان  ورئيس 
ــّم رئــيــس الــهــيــئــة وعــضــوهــا   الــلــقــاء ضـ

ّ
أن

ــــذي يــعــتــبــره حــزبــا  هـــشـــام الـــســـنـــوســـي الــ
»النهضة« و»قلب تونس« العقل املدبر في 
األساسي  الخصم  فيه  ويــرون  »الهايكا«، 

لهم في تركيبتها. 
في  الثانية  تعتبر  الــلــقــاءات  هــذه   

ّ
أن كما 

ظرف شهر لفاعلني في القطاع اإلعالمي. 
استقبال  التونسي  للرئيس  سبق  حيث 
نــقــيــب الــصــحــافــيــني الــتــونــســيــني مــحــمــد 
يــــاســــني الــــجــــالصــــي؛ لــــيــــرد عـــلـــيـــه رئــيــس 
ــيـــشـــي فـــــي نــفــس  الـــحـــكـــومـــة هــــشــــام املـــشـ
األســـبـــوع بــاســتــقــبــال أعـــضـــاء مـــن املكتب 
للصحافيني  الوطنية  للنقابة  التنفيذي 
الــتــونــســيــني بـــرئـــاســـة الــنــقــيــب وتــقــديــمــه 
 اإلشــكــالــيــات العالقة في 

ّ
 كــل

ّ
وعـــودا لــحــل

املـــجـــال اإلعــــالمــــي. وهــــو مـــا يــعــكــس حــدة 
الصراعات بني الطرفني من أجل الحضور 
األكبر في املشهد اإلعالمي التونسي الذي 
يــعــرف انــقــســامــا مــا بــني مــســانــد للرئيس 
ــا بـــني مــســانــد لــحــكــومــة  قــيــس ســعــيــد ومــ
ــا الــســيــاســي  ــهـ ــزامـ هـــشـــام املـــشـــيـــشـــي، وحـ

بقيادة النهضة وقلب تونس.

تحميل الحكومة 
والبرلمان مسؤولية ما 

آل إليه تنظيم اإلعالم

تكلفة باهظة 
النعقاد االنتخابات في 

نقابة المعلمين

القاهرة ـ العربي الجديد

يعقد مجلس نقابة الصحافيني املصرية 
املقبلة،  الساعات  خــالل  األخــيــر  اجتماعه 
لــوضــع الـــتـــصـــّورات الــنــهــائــيــة اســتــعــدادًا 
مقعد  على  النصفي  التجديد  النتخابات 
ــن األعــــضــــاء، بــعــدمــا جــرى  الــنــقــيــب و6 مـ
بمقر  االنــتــخــابــات  عــلــى تنظيم  الــتــوافــق 
الــجــيــزة،  ملحافظة  الــتــابــع  املعلمني  ــادي  نـ
 عن مقر مبنى النقابة بشارع 

ً
ليكون بديال

عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، لضيق 
املكان والخوف من انتقال عدوى فيروس 

كورونا. 
وكان خالد ميري، وكيل نقابة الصحافيني، 
االنتخابات،  على  املشرفة  اللجنة  رئيس 
قد التقى مع خلف الزناتي نقيب املعلمني، 
وجـــرى االتــفــاق بينهما، مــن حــيــث املــبــدأ، 
على أن يستضيف نادي املعلمني الجمعية 
النصفي  التجديد  وانتخابات  العمومية 
ملجلس نقابة الصحافيني، وهو املقر الذي 
تــصــل مــســاحــتــه إلــــى 5600 مـــتـــر، بــعــدمــا 
تـــم رفـــض ســاحــة االنــتــظــار بــــدار الــقــضــاء 
ــبــــان املـــســـلـــمـــني،  الــــعــــالــــي، وجـــمـــعـــيـــة الــــشــ
بعض  مــوافــقــة  رغــم  مساحتيهما،  لصغر 
الــصــحــافــيــني عــلــيــهــمــا لــقــربــهــمــا مـــن مقر 

نقابتهم. 
ــد  ــر، وهـــــــو أحــ ــيــ ــغــ ــدوح الــــصــ ــ ــمــ ــ ــــف مــ ــشـ ــ وكـ
اللجنة   

ّ
أن املــجــلــس،  لــعــضــويــة  املــرشــحــني 

املـــشـــرفـــة عــلــى االنـــتـــخـــابـــات أطــلــعــت عـــددًا 
ــــالل اجـــتـــمـــاعـــات مــعــهــم،  مــــن املـــرشـــحـــني خـ
لتوضيح األماكن التي تم تحديدها وعيوب 
مقر  عــن  بديلة  لتكون  منها،   

ّ
كــل ومميزات 

 
ّ
الــنــقــابــة إلجــــراء االنــتــخــابــات، مــوضــحــا أن
لــــدى جــمــيــع املــرشــحــني اســـتـــعـــدادًا إلجــــراء 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي أّي مـــكـــان تـــــراه الــلــجــنــة، 

خــوفــا مـــن املــمــاطــلــة وتــأجــيــل االنــتــخــابــات 
أمــر يرفضه  ربما لعدة أشهر مقبلة، وهــو 
للصحافيني،  العمومية  الجمعية  أعــضــاء 
واملــطــالــبــة بعقد االنــتــخــابــات فــي موعدها 
2 إبريل/ نيسان املقبل، بعد قرار تأجيلها 

ملدة أسبوعني.  
ــــد املـــرشـــحـــني لــعــضــويــة املــجــلــس،   أحـ

ّ
ــكـــن لـ

ل عدم الكشف عن اسمه، لفت »العربي 
ّ

فض
 تكاليف انتخابات التجديد 

ّ
الجديد« إلى أن

بـ  إقامتها  حــال  فــي  للصحافيني  النصفي 
إلى  تصل  أن  املمكن  مــن  املعلمني«  »نـــادي 
مــا بــني مــلــيــون و500 ألـــف جــنــيــه )95 ألــف 
ألف   127( جنيه  ومليوني  أميركي(  دوالر 
الــنــادي مــجــانــي، لكن   مــقــر 

ّ
دوالر(، رغـــم أن

الــتــكــلــفــة ســتــكــون مـــن خـــالل إقـــامـــة ســـرادق 
وتــوفــيــر  أواًل،  الــعــمــومــيــة  للجمعية  كــبــيــر 
ــر مــــن 1500 كـــرســـي تــكــلــفــة كــــل واحــــد  ــثـ أكـ
 
ً
فضال دوالرات(،   3 )نحو  جنيها   50 منها 

 واحـــدة 
ُّ

عــن إقــامــة 32 لــجــنــة انــتــخــابــيــة كـــل
مستقلة عن األخرى، ومصروفات الكهرباء 
هيئة  مــن  مستشارًا   32 وتكاليف  واملــيــاه، 
ألــف جنيه  مــن 200  الــدولــة تقترب  قضايا 
 380( آالف جنيه   6 بــواقــع  )12.700 دوالر( 
دوالرًا( لكل مستشار مقابل اإلشــراف على 
ــار إلـــى أنـــه رغـــم كــل تلك  االنــتــخــابــات. وأشــ
تــفــشــل الجمعية  املــمــكــن أن  مـــن  الــتــكــالــيــف 
الجمعة  لــهــا،  املــقــرر  املــوعــد  فــي  العمومية، 
األولى من إبريل، لعدم حضور 25 في املائة 
ــه حال 

ّ
وأن العمومية،  الجمعية  أعضاء  من 

االكتمال تشير التوقعات إلى حدوث إعادة 
بني ضياء رشوان النقيب الحالي املنتهية 
واليـــتـــه، واملــنــافــس الــقــوى لــه رفــعــت رشــاد 
اليوم، أو حسم  عضو مجلس إدارة أخبار 
من  النقيب  مقعد  على  االنتخابات  األخير 

الجولة األولى. 
وذهب ياسر مصطفى، وهو أحد املرشحني، 
 حالة االرتــبــاك في إقامة انتخابات 

ّ
إلــى أن

التجديد النصفي أصابت املرشحني بحالة 
من القلق والضيق، مؤكدًا أن هناك الكثير 
أنــفــق اآلالف مــن الجنيهات  مــن املــرشــحــني 
فـــي الـــدعـــايـــة وعـــمـــل الـــالفـــتـــات »الـــبـــنـــرات« 
 
ً
الــواجــهــة، فضال النقابة وعــلــى  داخـــل مقر 
ــهــا ال يمكن 

ّ
عــن عـــدد مــن »الــبــوســتــرات« كــل

إلى  يحتاج  والبعض  تلفها،  بسبب  نقلها 
إنجاز الفتات جديدة في املكان الذي سوف 
أيــن مجلس   :

ً
الــتــوافــق عليه، مــتــســائــال يتم 

من  املستمرين،  الستة  خصوصا  النقابة، 
االنــتــخــابــات منذ شهرين؟  عــدم حسم مقر 
ملاذا املماطلة في تأجيل االنتخابات وعدم 
 البعض يرفض تنظيم 

ّ
حسمها؟ مضيفا أن

االنــتــخــابــات تــحــت مــزاعــم »كـــورونـــا« رغــم 
أّي  مــن دون  مــن االنــتــخــابــات  تنظيم عـــدد 

مشاكل خالل األشهر املاضية. 

من اعتصام للصحافيين التونسيين العام الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( 2017 من انتخابات الصحافيين المصريين عام

ال يزال ملف اإلعالم إحدى القضايا األكثر إثارة للجدل في تونس، بين السلطات الثالث في البالد، وبين الهيئات النقابية والمسؤولة عن 
القطاع، في ظّل هجوم وهجوم مضاد ولقاءات وتصريحات
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»دب الــــصــــوت« و»عــــــــذرًا نــيــتــشــه« و»عــلــمــيــة 
علمية« و»شارع مسادة« وغيرها.

بــُمــنــاســبــة إحـــيـــاء ذكــــرى يــــوم األرض، كــانــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« هــــذه املــقــابــلــة مـــع فــرقــة  لـــ

»ضربة شمس«. 

¶ حــنــان واكــيــم، بــدايــة، متى وأيـــن وكــيــف تأسست 
فرقتكم املوسيقية »ضربة شمس«؟

»ضــربــة شــمــس«، كفكرة، بـــدأت فــي التبلور 
في أواخر عام 2017، من قبل سامر عساقلة، 

وهـــو مــلــحــن وعــــازف عـــود وكــاتــب األغــانــي 
لــلــفــرقــة، حــيــث الــتــقــت مــســيــرتــنــا فــي مدينة 
حيفا. ومع مرور الوقت، انضم إلينا عازف 
ــبــــزق ورد بــــكــــري، وعـــــــازف اإليــــقــــاع أيــــال  الــ
ــارة، وانـــطـــلـــقـــت الـــفـــرقـــة بــشــكــل رســمــي  ــمــ ســ
بتركيبة متكاملة في يونيو/ حزيران 2018، 
ــان فـــي مــديــنــة  ــ ــكـــّون مـــن 10 أغـ فـــي عــــرض مـ
حيفا. خالل عملنا رافقنا باملسيرة عازفون 
وفـــنـــانـــون أثــــــروا عــمــل الـــفـــرقـــة، مــثــل عـــازف 
الباص وائل أبو جبل، وثائر بشير بالغناء، 

أشرف الحساني

مــن كـــان يــتــصــّور أن يــغــدو الجيل 
املوسيقية  الساحة  داخــل  الجديد 
الفلسطينّية األكثر حضورًا، بحكم 
إبداالته الجمالية، التي طاولت تجاربه الفنية 
الـــجـــديـــدة، مــســتــفــيــدة بــشــكــل كــبــيــر مـــن زخــم 
قّدمه 

ُ
ت أصبحت  ومــا  اإللكترونية،  املوسيقى 

من خدمات جليلة إلى العمل الفني.
البقاء بعيدًا عــن هذا  البعض  ل 

ّ
فــي حــني فض

كّون التقني الجاهز، من أجل تشّرب اإلبداع 
ُ
امل

أكثر، وجعل الجسد يدخل في عالقة حميمية 
ــة، كــمــا هـــو الـــشـــأن مـــع فـــرقـــة »ضــربــة  ــ مـــع اآللــ
إلى  االنتماء  رغــم  التي  الفلسطينّية،  شمس« 
ومهنية  بجدّية  تعمل  ها 

ّ
فإن الجديد،  الجيل 

على مقارعة موضوعات، ال تخرج عن الهوية 
الفلسطينّية وتاريخها، تعيد صياغتها عبر 
توليفات موسيقية، ترتكز كثيرًا على الطبل، 
وال تعالج فقط قضايا سياسية واجتماعية، 
ــقــّدمــهــا بــطــريــقــة ســاخــرة 

ُ
ــحــاكــيــهــا وت

ُ
ـــمـــا ت

ّ
وإن

ومرحة، وُيغذيها صوت الفنانة حنان واكيم، 
وترافقها أصوات ممزوجة بزخم اآللة وفتنة 
الــواقــع، كما األمــر فــي عــدد مــن األغــانــي، مثل: 

كان الزوجان يساريين 
من دون االنتساب 

إلى الحزب الشيوعي

ُتنتج الفرقة أغاني 
منفردة، منتقيًة 

المواضيع التي تناقشها

تورّطت النسخة 
الجديدة من العمل في 

اإلطالة الميلودرامية

2223
منوعات

وعازف اإليقاع فراس، الذي ما زال يرافقنا.

¶ هل من ألبوم غنائي جديد تعتزم الفرقة إطالقه، أم 
أنكم ما زلتم تشتغلون على أغان منفردة تشاركون 

بها داخل مهرجانات عربية وعاملية؟
منفردة،  أغــان  على  نعمل  الحالي،  الوقت  في 
 أهــمــهــا هــو نوعية 

ّ
لــعــدة أســبــاب، وأعــتــقــد أن

املواضيع التي نطرحها في األغاني، والكثير 
ــــف ســيــاســيــة  ــواقـ ــ ــا ومـ ــ ــداثـ ــ مـــنـــهـــا تـــحـــاكـــي أحـ
فكرة  هــذا، هنالك طبعا  آنية. مع  واجتماعية 

ــامـــل، لــكــنــنــا نــفــّكــر فـــي إصــــــداره في  ــبـــوم كـ أللـ
مرحلة متأخرة، وذلك بعد العمل والبحث في 
التي  واملستقبلية،  الحالية  أغانينا  مــن  عــدد 

من املمكن أن تشّكل البوما موحدًا.

¶ كيف يتم العمل والتنسيق بينك وبني باقي أعضاء 
أّن امليديا  الــفــرقــة فــي زمــن كــورونــا. وهــل تعتقدين 
وشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــــادرة عــلــى خلق 
يتجّدد  ريثما  بحيفا،  جمهوركم  مع  فّعال  تواصل 

اللقاء املباشر معهم؟
إنه تحّد كبير حتى في زمن ما قبل كورونا. 
ــزداد  ــن، األمــــــور تــ ــراهــ ــع الــ ــع الـــوضـ وطـــبـــعـــا، مـ
صعوبة. ال أعتقد أن شبكات التواصل تغني 
عن اللقاء املباشر مع الجمهور، خاصة لنوع 
األغــــانــــي واملـــوســـيـــقـــى الـــتـــي نــقــدمــهــا، والــتــي 
تعتمد الكثير من التفاعل ومشاركة الجمهور 
التصفيق  أو  الــغــنــاء  عــلــى مــســتــوى  الــفــعــالــة 

وحتى الرقص. 
وهــــــذا طــبــعــا ألنـــنـــا ال نــســتــطــيــع فــــي الـــوقـــت 
ــتـــمـــريـــن بــالــشــكــل الـــــالزم  ــاء والـ ــقـ ــلـ ــالـــي الـ الـــحـ
لنبقى على تواصل  ونــبــذل جهدنا  والــفــعــال، 
مع الجمهور، كفرقة وكــأفــراد. أضف إلى هذا 
الــتــي اعــتــدنــا عليها، انتقلت  الــحــيــاة  أن أزمـــة 
إلــى العالم االفــتــراضــي واإلنــتــرنــت، وشبكات 
الــتــواصــل متخمة بــاملــحــتــويــات واملــعــلــومــات. 
السهل  مــن  ليس  أنــه  أي  بالضجيج،  أشّبهها 
طويلة،  زمنية  لفترة  الجمهور  نظر  تلفت  أن 

وذلك للوفرة والكثرة في املواد املقدمة.  

¶ تعتمد أغانيكم على طابع تراثّي غني، يقوم على 
توليف بعض األنماط املوسيقية املختلفة. كيف جاء 
في  يندثر  يكاد  الــذي  الغنائي،  الــلــون  بهذا  االهتمام 

بعض البدان العربية األخرى؟
هــذا الــلــون قــريــب إلــى قــلــوب الــنــاس وقلوبنا. 
تغذينا على موسيقى سيد درويش والشيخ 
الرحباني، مــدارس تعلمنا منها  إمــام وزيــاد 
املميز  لوننا  نجد  أن  نــحــاول  وطبعا  الكثير، 

ضمن هذه الروح.   

¶ إلــى جــانــب الــلــون الــتــراثــي الـــذي يطبع أغانيكم، 
تتميز تجربة الفرقة بالنزوع الكلي في موسيقاها 
إلــى أنــمــاط وقــوالــب موسيقية أكــثــر حــداثــة. كيف 
يأتي هذا املزج بني القديم والحديث أو املعاصر في 

هذه املوسيقى؟
نحن نبحث كل الوقت عّما هو جديد، وعما 
املــوجــودة،  املوسيقى  عــن  يميزنا  أن  يمكن 
بداياتنا  بالكلمات. منذ  أو  باللحن  كــان  إن 
ــزج وتــــجــــريــــب آالت  ــ ــى مــ ــ ونــــحــــن نـــســـعـــى إلــ
جديدة دائــمــة. اإلنــتــاج املوسيقي هو رحلة 

نتعلم من خاللها وننمو باستمرار.

¶ تتسم أغانيكم بنوع من النقد الساخر لألوضاع 
السياسية واالجتماعية للواقع القائم. إلى أّي حّد 
ُيمكننا التمييز بني السياسي والفني/ الجمالي في 

أغانيكم؟
أعــتــقــد أنــــه صـــــراع أزلـــــي بـــني كــفــي املـــيـــزان. 
وهــنــاك نــقــاش دائـــم حــول هــذا املــوضــوع في 
الكلمة القوية  الفنية. أؤمــن بقدرة  األوســاط 
الـــصـــادقـــة، والــلــحــن الــجــمــيــل، عــلــى تــحــريــك 
فــي حياتهم.  التفكير  عــلــى  وحــثــهــم  الــنــاس 
نــحــاول أن نــــروح عــنــهــم كــذلــك. نــقــول كالما 
أن  ويمكنني  ســاخــر،  ولكنه  ونقديا،  صعبا 

أرقص عليه، ليصبح أقل وحشة.

¶ كيف تنظرين اليوم كفنانة إلى الحالة املوسيقية 
الفلسطينية  املـــدن  بــاقــي  فــي  أو  مدينة حيفا  فــي 

األخرى؟
حيفا مدينة جميلة، وهي فضاء يجمع عددًا 
كــبــيــرًا مـــن الــفــنــانــني املــنــتــجــني، وهـــــذا رائــــع. 
لألسف، لدينا نقص في أماكن العرض، وهذا 
املوسيقى  فــي  العاملني  نحن  علينا،  يصعب 

املوجودين في هذه البلد، العمل.

إبراهيم علي

شكل خبر انــفــصــال الــفــنــان عــمــرو ديـــاب عن 
املمثلة دينا الشربيني صدمة عند املتابعني. 
شغل هذا الثنائي اإلعالم العربي، واملتابعني 
على مواقع التواصل االجتماعي، فيما عمل 
»الــثــنــائــي« نــفــســه عــلــى إذكــــاء األخـــبـــار التي 
الفيديوهات والُصور  تتناولهما عبر تقنية 
التي ينشرانها، وكلها تنم عن أوقات وحياة 

سعيدة يقضيانها.
لم يصل عمرو ديــاب، في السنوات األخيرة، 
إلـــى ذروة الــنــجــاح الــغــنــائــي، كــمــا كـــان حاله 
قبيل إعالن ارتباطه باملمثلة دينا الشربيني، 
رغم أنه اعتمد على إصدارات وأغان جديدة، 
بدا نجاحها خجواًل، واقتصر على جمهوره 
ومتابعيه األوفياء. لكن دياب لم يغب طيلة 
ــائــــل اإلعــــــــالم، وال  الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عــــن وســ
نشر صــورة 

ُ
ت أن  البديلة، ملــجــرد  املــواقــع  عــن 

على  انــعــكــس  مــا  وهـــو  بالشربيني،  تجمعه 
عمله الفني، وأصبح الناس ينتظرون ظهور 
أثــنــاء حفالت  مــعــا، حتى  والشربيني  ديـــاب 
أو املــهــرجــانــات الــتــي يــحــيــيــهــا »الــهــضــبــة«. 

»إيــفــو، مــونــتــا« )أي »إيــفــو، اصـــعـــد!«(. كــان 
ــســـاء هـــــذا مــثــخــنــا بـــالـــجـــراح  ــنـ قـــلـــب زيـــــر الـ
بعدما هجرته املغنية الشهيرة إديت بياف، 
الــتــي ســاعــدتــه فــي بــدايــاتــه الفنية وفتحت 
لــه طــريــق الــنــجــاح، وارتــبــطــت مــعــه بعالقة 
عاطفية، فعاهد نفسه على أال يقع في الحب 
مجددًا. في »ال كولومب دور«، تعارف إيف 
اك 

ّ
وســيــمــون بــواســطــة جــــاك بــريــفــيــر، ومــــذ

حصل »شيء مذهل وطائش ال رجعة فيه«، 
على ما قالت املمثلة يوما.

ــن أجـــــل إيــــف.  ــل شـــــيء مــ تـــركـــت ســـيـــمـــون كــ
قــبــل أن يـــتـــزوجـــا، انــتــقــال لــلــعــيــش مــعــا في 
شقتهما بــســاحــة دوفـــني فــي بــاريــس. وفــي 
شــرنــقــتــهــمــا الــبــاريــســيــة الـــتـــي ُســـمـــَيـــت »ال 
ــفـــي فــي  رولـــــــــوت«، كـــمـــا فــــي مــنــزلــهــمــا الـــريـ
أوتوي بمنطقة نورماندي )شمال فرنسا(، 
أصدقائهما  مــن  الكثير  يستضيفان  كــانــا 
لــم تكن  لــقــاءات اجتماعية،  الــيــســاريــني فــي 
يناقشون  السياسية،  األحــاديــث  مــن  تخلو 

خاللها كيفية تغيير العالم.
السياسية  املــيــول  الــزوجــان يتشاركان  كــان 
والــدتــهــا »نوعا  مــن  نفسها. ورثـــت سيمون 
بعالم  األول  اتصالها  وكـــان  السلمية«،  مــن 
ــــالل عـــائـــلـــة مـــونـــتـــان،  الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا مــــن خـ
الـــذي »ملــس وهــو بعد صغير الــســن ماهية 

املغني  الفرنسية،  السينما  عمالقا  كــان  لــو 
واملـــمـــثـــل إيــــف مـــونـــتـــان، واملــمــثــلــة ســيــمــون 
لكانا  الــيــوم،  الــحــيــاة  قيد  على  سينيوريه، 
اللذان بقيت  املئة، هما  بلغا عام 2021 سن 
رغم   ،

ً
طــويــال الحياة صامدة  في  شراكتهما 

واحــد  سياسي  الــتــزام  بفضل  التقلبات  كــل 
جمعهما.

مــــن الـــنـــظـــرة األولــــــــى، نـــشـــأت شــعــلــة الـــحـــّب 
ــة. كــــــان ذلــــــك فــي  ــقــــصــ بـــيـــنـــهـــمـــا، وبـــــــــدأت الــ
أغسطس/آب 1949، في مقهى »ال كولومب 
)جـــنـــوب  فـــانـــس  دو  بـــــول  ســـــان  فــــي  دور«، 
ــان يـــمـــضـــي صــديــقــهــمــا  ــ ــيـــث كــ ــا(، حـ ــســ ــرنــ فــ

املشترك، الكاتب جاك بريفير، أوقاته.
كــانــت ســيــمــون كــامــيــنــكــر، املـــولـــودة فـــي 25 
اخــتــارت اعتماد  آذار/مـــــارس 1921، والــتــي 
اســــم عــائــلــة والـــدتـــهـــا قــبــل الـــــــزواج، تمضي 
إجازة مع ابنتها تحت أشعة شمس الجنوب 
ــانـــت امـــــــرأة مــتــألــقــة ومــثــقــفــة،  الـــفـــرنـــســـي. كـ

يزيدها رونقا صوتها املفعم باألنوثة.
يومها، كــان زوجــهــا، املــخــرج إيــف أليغريه، 
فـــي بـــاريـــس، وكـــانـــت عــالقــة الــحــب بينهما 
تشّكل نموذجا مثاليا، هي التي دخلت عالم 
النجومية منذ أن صّورها في أول دور كبير 

لها في »ديديه دانفير«.
الــذي كــان فتًى وسيما يتميز  أمــا مونتان، 
بشجاعته، ويصغر سيمون ببضعة أشهر، 
فكان يحيي حفالت موسيقية في مكان غير 
إيطاليني، واسمه  ابن مهاجَرين  بعيد. هو 
ــلـــي إيـــفـــو لــيــفــي، نــشــأ فـــي مــرســيــلــيــا،  األصـ
ــان فــــي الـــحـــاديـــة عـــشـــرة،  ــ ــمـــل مـــنـــذ أن كـ وعـ
املوسيقية،  الساحة  على  مكانة  لــه  وبــاتــت 
واتخذ لنفسه اسم إيف مونتان، استوحاه 
مــن مــنــاداة والــدتــه لــه صــغــيــرًا، باإليطالية 

وأحيانا  األمــامــي،  الصف  وتتصّدر شريكته 
الــتــفــاعــل مــعــه فــي الــغــنــاء والـــرقـــص، وتنشر 
الفيديوهات التي تستحوذ على اهتمام بالغ 

من قبل املتابعني.
هـــذا كــلــه، لــم ينقذ الــعــالقــة الــتــي انــتــهــت قبل 
شــهــريــن، فـــي وقـــت يــعــتــبــر الـــــذروة النــشــغــال 
ديــنــا الــشــربــيــنــي بــتــصــويــر مــســلــســل خــاص 
بــاملــوســم الــرمــضــانــي، لــكــنــهــا حــســمــت األمـــر 
ولـــم تـــأت عــلــى ذكـــر أو الــتــصــريــح بتفاصيل 
االنـــفـــصـــال عــــن ديـــــــاب، واســتــكــمــلــت عــمــلــهــا 
بــكــثــيــر مـــن الـــحـــرفـــيـــة. والــــالفــــت أن جــمــهــور 
الشربيني عمل على مساندتها بعد انتشار 
ــر الــنــيــل«  »أفــــيــــش« مــســلــســل املــنــتــظــر »قـــصـ
وإخــراج  املــالــك  عبد  )تأليف محمد سليمان 
خالد مرعي(. هدف مشجعي الشربيني هذه 
املرة هو تبيان إمكانياتها بالنجاح من دون 
دعم عمرو دياب، الذي وقف إلى جانبها في 
سابقة،  ســنــوات  لثالث  الرمضانية  أعمالها 
ــم بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــخــــاصــــة، حــتــى  ــتــ واهــ
أنـــه كـــان ُيــشــارك فــي املــوســيــقــى التصويرية 
ملسلسل »لعبة النسيان« )2020(، من إخراج 

أحمد شفيق.
غير بعيد، استطاعت أنجيال بشارة، طليقة 
املــغــنــي الــلــبــنــانــي وائــــل كـــفـــوري، استعطاف 
الــــنــــاس، بـــعـــد ســــنــــوات قــضــتــهــا تـــعـــانـــي مــن 
مشاكل ما بعد االنفصال. بشارة التي ظهرت 
قــبــل يــومــني عــلــى شــاشــة الــجــديــد اللبنانية، 
ــرأة عــاشــت املــعــانــاة ملــدة  ــ تــحــدثــت بــلــســان امـ
تـــجـــاوزت 11 عـــامـــا. وكــشــفــت أنــهــا تساكنت 
مــع كــفــوري قبل زواجــهــمــا، وأن ُجــل اهتمام 
)ميشال،  لطفلتيها  اليوم مخصص  حياتها 
وميالنا(، وحاولت في حوار استمر لعشرين 
ــه رســــائــــل لــبــعــض الـــلـــواتـــي  دقـــيـــقـــة أن تـــوجـ

ــقـــاضـــي بـــعـــد طـــالقـــهـــا مــن  اتــــخــــذن مـــوقـــف الـ
تأثرها  رغــم  متماسكة  ظلت  لكنها  كــفــوري، 

ملرتني في اللقاء ذاته.
بــني ديــنــا الشربيني وأنــجــيــال بــشــارة نقاط 
قــبــل عامني  مــشــتــركــة، كشفت عنها األخــيــرة 
املتابعني.  قبل  من  تعاطفا شديدًا  وحصدت 

على األقل مساندتها بعد انتشار معلومات 
للتعنيف من قبل  شبه مؤكدة عن تعرضها 
إلــى جمعية »كفى«  كــفــوري، ولجوئها  وائــل 

اللبنانية  بعد إعالن االنفصال.
قد تكشف األشهر املقبلة، عن خفايا عاشتها 
أنها  ويحكى  الهضبة،  مــع  الشربيني  ديــنــا 

تنتظر الوقت املناسب، في وقت يصور عمرو 
دياب عالقته بدينا الشربيني بأنها تحولت 
إلــى صــداقــة. كما يــســرب بعض األخــبــار عن 
اتـــصـــاالت بــيــنــهــمــا، فــيــمــا تــلــتــزم الــشــربــيــنــي 
مسلسلها  مشاهد  بآخر  وتنشغل  الصمت، 

»قصر النيل«.

خــاضــا  مـــعـــا،  واإلذالل«.  ــنـــضـــال  والـ الــقــمــع 
مـــعـــارك كــثــيــرة، رفــضــا لــألســلــحــة الــنــوويــة، 
باستقالل   

ً
ومطالبة للمكارثية،  واستنكارًا 

 
ً
وإدانــة التشيليني  لالجئني  ودعما  الجزائر 
وقفات  أيضا  لهما  كانت  ولكن  للعنصرية. 
معارضة ملا كان املعسكر السوفييتي يشهده 
معا  مشاركتهما   

ً
مثال منها  ممارسات،  من 

عام في »الفو« )»االعتراف«(، أحد أفالمهما 
الخمسة املشتركة.

الحزب  رايــة  يوما تحت  املمثالن  لــم ينضِو 
معه.  يلتقيان  كانا  بل  الفرنسي،  الشيوعي 
خـــالل   ،1956 عـــــام  عـــنـــه  ــا  ــرقـ ــتـ افـ أنـــهـــمـــا  إال 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ جـــولـــة مـــونـــتـــان فــــي االتــ
ــا الــشــرقــيــة. كـــان ذلـــك مــبــاشــرة  ــ ودول أوروبـ
بــعــد الــتــدخــل الــســوفــيــيــتــي فــي املــجــر. تــردد 

الزوجان، لكنهما ذهبا في نهاية املطاف.
كانت الجولة ناجحة، لكن شابها شيء من 
ــرأت سيمون  الـــحـــزن. فـــي مــتــرو مــوســكــو، قــ
»بمجيئكما،  فحواه  ما  النظرات  بعض  في 
خنتمانا«. وقال مونتان: »ما زلت آمل، لكني 
لــم أعــد أصــــدق«. حتى أن بطل »ســيــزار إيه 
روزالــي« و»زد« و»جــان دو فلوريت« تحّول 
إلى ليبرالي في ثمانينيات القرن العشرين، 

ما أثار استياء سيمون.
كـــمـــا فـــعـــلـــت فــــي مـــوســـكـــو، كــــانــــت ســيــمــون 
تحرص على حضور كل حفالت زوجها في 
فــرنــســا، ولــو على حــســاب مــواعــيــد تصوير 
إليها،  بالنسبة  فيها.  تــشــارك  الــتــي  األفـــالم 
كانت األولوية له. وبعيدًا من الفكر النسوي، 
قالت ذات مرة عن ذلك إن »الحياة الزوجية 
بنى على أسس متينة وهي بمثابة قانون 

ُ
ت

الطبيعة: الرجل يهيمن واملرأة تخضع«.
)فرانس برس(

زوبعة انفصال الفنانين تغادر الفنجانإيف مونتان وسيمون سينيوريه: شيء مذهل وطائش
لم يمر انفصال وائل 

كفوري وأنجيال بشارة 
مرور الكرام. هل ُتعلن 
دينا الشربيني أسرارًا بعد 

انفصالها عن عمرو 
دياب؟

عّمار فراس

تعّرض فيلم justice league، حني صدر عام 2017، 
إلــى الــعــديــد مــن االنــتــقــادات، إذ اتــهــم بــأن حكايته 
تم  التي  والشخصيات  للحبكة،  وتفتقد  مشوشة 
»فـــالش« و»ســايــبــورغ«  لــلــمــرة األولــــى كــــ تقديمها 
وغيرها  عنها،  الكثير  نعرف  وال  سطحية،  كانت 
من اآلراء التي وجدت في الفيلم الضربة القاضية 
لــــ DC، وانـــتـــصـــارًا ملــارفــيــل وعــاملــهــا الــســيــنــمــائــي. 
ــر  ــ ووجـــهـــت أصـــابـــع االتـــهـــام إلــــى اســتــديــو »وورنـ
بـــــــروذرز«، خــصــوصــا أن املـــخـــرج زاك ســنــايــدر لم 
يكن املسؤول عن النسخة النهائّية، بل حل مكانه 
جــوس ويـــدون، وسبب غياب سنايدر هــو رغبته 
بالتركيز على أسرته، خصوصا بعد انتحار ابنته. 
ــم يــتــجــاهــل ســـنـــايـــدر الــنــتــائــج املــخــيــبــة لــلــفــيــلــم،  لـ
خصوصا في ظل االنتقادات التي القتها النسخة 
السابقة. في عام 2019، أكد سنادير أن الفيلم الذي 
كـــان يــخــرجــه مختلف كليا عــمــا رأيـــنـــاه، وأضـــاف 
أن هــنــاك نسخة خــاصــة بــه لــم تــعــرض مــن الفيلم، 
واألمــــر يــعــود إلـــى شــركــة اإلنـــتـــاج فــي حـــال أرادت 
حبني واملعجبني على 

ُ
نشرها، ما أشعل حماسة امل

وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وُوقـــعـــت عــرائــض 
وأطلقت هاشتاغات مطالبة بنشر نسخة سنايدر، 
رغبته  وأعــلــن  استجاب،  االستديو  أن  ومــا حصل 
ميزانية  مع  ترافقت  التي  بإطالق نسخة سنايدر 
جـــديـــدة، ومــشــاهــد لـــم تــكــن مـــوجـــودة فـــي األصـــل، 
لــتــبــث نــســخــة ســـنـــايـــدر الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا أربـــع 

ساعات، مقسمة إلى 6 فصول وخاتمة، على شبكة 
HBO Max هذا العام. 

تبدأ أحداث النسخة الجديدة بعد موت سوبرمان. 
يقدم لنا سنادير في كل فصل حكاية كل واحد من 
األبــطــال، خصوصا الــجــدد، كـــ فــالش وســايــبــورغ. 
كذلك نفهم خصوصّية كوكب األرض وعالقته مع 
»الجانب الشرير« وستبني وولف، الذي يحاول نيل 
رضا الجانب الشرير، عبر إشباع رغبته في ابتالع 
العالم. لن نقوم بمقارنة االختالفات بني الفيلمني، 
لكن ما ال يمكن تجاهله هو اإلغــراق في املؤثرات 
تميز سنايدر منذ  التي  العالمة   ،CJI أو  الخاصة 
فيلم 300، إلــى جانب اللقطات املــصــورة بــبــطء، ال 
أخرى  سياقات  في  بل  فقط،  القتال  مشاهد  أثناء 
الشخصيات جانبا  مــحــاولــة إلكــســاب  فــي  أيــضــا، 
شعريا، والتركيز على اللقطات التي تجعلها تبدو 

وكأنها على صفحات الكوميك. 
تقدم هذه النسخة شخصيات جديدة، كاملريخي، 
، وغــــيــــرهــــا مــن 

ً
ــة ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــر نـ ــهـ ــر الــــــــذي يـــظـ ــ ــوكـ ــ ــجـ ــ والـ

ــبـــكـــات الـــفـــرعـــيـــة الـــتـــي تــفــتــح  الـــشـــخـــصـــيـــات والـــحـ

نقرأ  لكن، وكما  إنــتــاجــات مستقبلية.  أمــام  الــبــاب 
فــي املـــقـــاالت الــتــي انــتــقــدت الــنــســخــة، فنحن لسنا 
إذ   ،

ً
»لوغن« مثال كـ أو سينمائّية  فنّية  رائعة  أمــام 

وامليلودرامية في بعض  اإلطالة  الكثير من  هناك 
األحيان، التي تبدو مبتذلة ومملة.

كذلك نقع على حــوارات ال تختلف في سطحيتها 
ــلـــي. صحيح  عـــن تــلــك املــــوجــــودة فـــي الــفــيــلــم األصـ
هناك »دمــاء« أكثر في هذه النسخة، ومقدار أكبر 
البعض، 90  العنف والــقــتــال، لكن وكما سخر  مــن 
بــاملــائــة مــن الفيلم مــصــّور بــبــطء. وحــقــيــقــة، يمكن 
االتــــفــــاق مـــع االســـتـــديـــو عــلــى أن بــعــض الــلــقــطــات 
فائضة وال تضيف مــا هــو جــديــد، ســوى لحظات 
إلـــى التشويق،  يــدفــع  الـــذي ال  الــتــأمــل،  بطيئة مــن 
العمق  األمــر كمحاولة أسلوبّية إلضفاء  يبدو  بل 
على الشخصيات واكتشاف دوافعها، وهــذا ما ال 

يتحقق دائما. 
لكنه يحمل  الفيلم رديء،  إن  أن نقول  نــحــاول  ال 
بصمة ســنــاديــر املــثــيــرة لــلــجــدل، والــتــي تختلف 
النسخة  أن هذه  اآلراء حول جودتها، خصوصا 
تبشر بأفالم مستقبلّية قد ال ترى النور، بسبب 
القول  العالم، بل ويمكن  التي يمر بها  الجائحة 
إن هــــذه الــنــســخــة تــشــبــع الــفــضــول وتــجــيــب عن 
بــعــض األســئــلــة الــتــي طــرحــهــا املــعــجــبــون، لكنها 
تحوي مشكالت ال تختلف عن تلك املوجودة في 
النسخة األولى، خصوصا أن العديد من األسئلة 
عنها  يجاب  ال  االستديو  على نسخة  املطروحة 

في نسخة سنادير.

عشر أغاٍن في حيفا

)2u2c( حصدت طليقة وائل كفوري تعاطفًا كبيرًا بعد ظهورها األول في مقابلة متلفزة

يبدأ الفيلم 
بموت سوبرمان 
)HBO(

)Getty( كانت سيمون تحرص على حضور كل حفالت زوجها في فرنسا

تأثرت »ضربة شمس« بالشيخ إمام وزياد الرحباني وسيد درويش )فيسبوك(

الفلسطيني إلى فرقة »ضربة شمس« من خالل أغان مثل  في عام 2018، تعرّف الجمهور 
»عذرًا نيتشه« و»علمية علمية«، وغيرهما. هنا، حديث مع حنان واكيم، مغنية الفرقة الرئيسية

ضربة شمس

إنقاذ العالم في أربع ساعات

فنون وكوكتيل
مقابلة

نقد

إضاءةاستعادة

حول عالقة فرقة 
»ضربة شمس« مع 

الجمهور والمؤسسات 
الثقافية داخل حيفا، 

وفي فلسطين المحتلة 
عمومًا، تقول حنان 

واكيم: »أظن أن عالقتنا 
مع الجمهور أفضل منها 
مع المؤسسات. ربما يعود 

السبب إلى كوننا نحمل 
خطابًا نقديًا والذعًا. نحن 
نرى أنفسنا كمن يحملون 
رسالة، وأظن أنها وصلت 

إلى الناس. صوتنا هو 
صوتهم وننحاز لهم«.

الجمهور 
والمؤسسة
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نــشــرهــا بنيامني فعلًيا في  الــتــي  األفــكــار  مــع 
مـــقـــاالتـــه وكـــتـــبـــه. املـــقـــاطـــع الـــتـــي تـــتـــحـــّدث عن 
زمنًيا  متوافقة   

ً
مثل األدب«  »سياسة  مفهوم 

التي نشر فيها مقاالت في نظرية  الفترة  مع 
النقد الفني. يدعم  بنيامني في مسّوداته غير 
املــنــشــورة نــقــده املـــعـــروف ملــمــارســة »ســيــاســة 
ــنـــازالت  تـ ــــى  إلـ اإلشـــــــــارات  ــــلل  مــــن خـ األدب«، 
شــخــصــًيــة قـــّدمـــهـــا هـــو بــنــفــســه تــمــاشــًيــا مع 
اعتبارات سياسّية. تنازالت لم يكن ليقدمها 
لوال الضائقة االقتصادية التي عاشها خلل 
سنوات املنفى، وهو هارب من الحزب القومي 
االشتراكي العمالي في أملانيا. ولكن الرقم 13، 
الوارد في إحدى املسودات، ال يمكن فهمه أبًدا. 
لــن يلحق أحــد رقــًمــا ربــّمــا يــدل إلــى شقة في 

شارع أو أعداد جثث أو موعد طبيب. 
ر حاالت يعيشها ممارسو  صوَّ

ُ
يظهر الكتاب امل

ــام الــورقــة  ــابــة، كــعــجــز صــيــاغــة جــمــلــة أمــ
ّ
الــكــت

البيضاء، أو صعوبة تجميع األفكار، أو ما يتّم 
ي عنه، أو التلميحات واإلشارات 

ّ
حذفه والتخل

واألشخاص التي تكشف العالم الداخلي للفكرة. 
في إحدى صفحات الكتاب املصّور توجد عبارة 
غامضة تقول: »من الشيء الثاني إلى الشيء 
مع  بالتزامن  بنيامني  كتبها  والتي  الثالث«، 
اشــتــغــالــه حـــول مــفــهــوم »هــالــة« الــعــمــل الفني 
الـــربـــط بــالــضــبــط بني  )Aura(. مـــن أيـــن يــأتــي 
عبارة »من الشيء الثاني إلى الشيء الثالث« 
في الكتاب املصّور، ومفهوم »الهالة« في نّصه 
املشهور حــول األمــر عــام 1935، والــذي أحدث 

تأثيًرا مدوًيا في عالم الفن املعاصر. 
لفهم الربط، ال بّد من شرح بعض األفكار الواردة 
د األّول لكتاب »رأس 

ّ
في الفصول األولى من املجل

املال« ملاركس. عند ماركس، القيمة االستعمالية 
 في طور االستهلك. القيمة 

ً
هي الشيء داخل

 هي الكتابة، والقيمة 
ً

االستعمالية للقلم مثل
والترهيب.  القتل  هــي  للسلح  االستعمالية 
القيمة االستعمالية هي الخاصّية االستخدامية 
فهي  التبادلية  القيمة  أّمـــا  لــلــشــيء.  املــبــاشــرة 
 في طوري البيع والشراء. تنتقل 

ً
الشيء داخل

القيم االستعمالّية من مالك إلى مالك عن طريق 
املقايضات  فــي  تــاريــخــًيــا،  الــتــبــادلــّيــة.  القيمة 
بيوض  التبادلية هي  القيمة  كانت  البسيطة 
ا. وال توجد 

ً
الدجاج أو رؤوس املاشية، وأحيان

بنية اجتماعية بدون االتفاق على قيمة تبادلّية. 
وإذا استدعى األمر، »العبيد يصبحون نقًدا« 
التبادلية املوّحدة،  القيمة  كما يقول ماركس. 
أي املال بشكله الحالي، هو الشكل التاريخي 

األكثر تطّوًرا للقيمة. 
ا، يمكن أن يمتلك الشيء قيمتني: استعمالية 

ً
إذ

أو تبادلية. 
بناء عليه، يحصر ماركس الشيء وجودًيا في 
ثــلث حــاالت فقط. فــي الحالة األولـــى، يمتلك 
الشيء قيمة استعمالية من الطبيعة، كاألرض 
البكر واملراعي الطبيعية واملياه الجوفية، ولكنه 
ــه ليس نتاَج عمل 

ّ
ال يمتلك قيمة تبادلية، ألن

ا من الطبيعة. في 
ً
بشري، بل هو موجود مسبق

الحالة الثانية، يمتلك الشيء قيمة استعمالية، 
لكنها تلبي فقط حاجة فردّية لشخٍص معني، 
وال تلّبي أي حاجة اجتماعّية مشتركة. الشيء 
 
ّ
في الحالة الثانية ال يمتلك قيمة تبادلّية، ألن

قابلية الشيء للتبادل تتطلب تلبيته لحاجة 

دارا عبداهلل

ــنـــذ حــــوالــــي عـــشـــريـــن عـــــاًمـــــا، تــم  مـ
 الــرســائــل 

ّ
االنــتــهــاء مــن طــبــاعــة كـــل

فالتر  األملــانــي  الكاتب  كتبها  التي 
ستة  فـــي  وجــمــعــت   ،)1940-1892( بــنــيــامــني 
»أكاديمية  قامت  املاضي،  العام  في  دات. 

ّ
مجل

ـــّور مــن  ـــصـ ــي بـــرلـــني بــنــشــر كـــتـــاب مـ ــن« فــ ـــفــ الـ
أرشــيــفــهــا، يــحــتــوي عــلــى مـــســـودات بنيامني 
الشخصية، والتي لم ينشرها في فترة حياته. 
املــصــّور حــوالــي مئتي نص،  الكتاب  يتضّمن 
وإذا جعلنا الفهم معياًرا، يمكن تقسيمها إلى 
نوعني من النصوص: مفهومة وغير مفهومة. 
ــــي الــــرســــائــــل الـــتـــي  ــنــــصــــوص املـــفـــهـــومـــة هـ الــ
خـــة في  ــــداث مـــؤرَّ ــِلــَمــت، واملــقــاطــع عـــن أحـ

ُ
اســت

أمــكــنــة وأزمـــنـــة مـــحـــددة، ومــــســــّودات املــقــاالت 
الــقــريــبــة مـــن املــــقــــاالت، واألفــــكــــار فـــي مــراحــل 
نــضــجــهــا األخــــيــــرة. أّمـــــا غــيــر املــفــهــومــة فهي 
ـــة، 

ّ
األرقـــــام الــغــامــضــة، واألحــــــداث غــيــر املـــؤرخ

ــم، والــجــمــل القلقة 
َ
ــســتــل

ُ
والـــرســـائـــل الــتــي لـــم ت

ــّيـــة، واالفـــتـــراضـــات  املــلــيــئــة بــاألخــطــاء اإلمـــلئـ
ا، 

ً
ألــغــاز بقيت  التي  والكلمات  املترابطة،  غير 

والــســطــور الــغــامــقــة الــتــي تـــمَّ الــشــطــب عليها 
بعزم لتصبح غير مقروءة. 

واضحة  الزمنية  املواكبة  املفهوم،  القسم  في 

مرسيليا ـ العربي الجديد

الــذي يجمع بني فيلم املخرج الجزائري  ما 
قـــتـــلتـــو« )1976(،  »عـــمـــر  ــلــــواش،  عــ مــــــرزاق 
ــنــــدي صــمــويــل  ــرلــ ــكـــاتـــب األيــ ومـــســـرحـــيـــة الـ
انــتــظــار غــــودو« )1952(؟ قد  بــيــكــيــت، »فـــي 
ــــة األولــــــــى عــــن ســــــــؤاٍل كــهــذا  ــابـ ــ تــــكــــون اإلجـ
موجودة عند الحقوقية والكاتبة الجزائرية 
وسيلة تمزالي )مواليد 1941(، التي أّرخت، 
الــجــزائــريــة  الــســيــنــمــا  لـــبـــدايـــات  عــــام 1979، 
 »فــــي انــتــظــار عمر 

َ
ــنـــوان ــه عـ

ْ
بــكــتــاٍب مــنــَحــت

ــــذي الــتــقــطــت فــيــه تــعــبــيــرًا عن  قــتــلتــو«، والـ
بني  ع 

ُ
التقاط في  الجزائرية  السينما  حالة 

بطل فيلم عــلــواش، الــســوريــالــي والــســاخــر، 
وبــــني بــطــل مــســرحــيــة بــيــكــيــت، الــعــبــثــّي أو 

ى غير املوجود.
ّ
حت

هذا الجمع الذي قامت به تمزالي في كتاٍب 

أّيامنا  في  عليه  العثور  السهل  من  يعد  لم 
ــمــو املــعــرض 

ّ
هـــــذه، يــســتــعــيــُده الـــيـــوم مــنــظ

قــتــلتــو: نظرة  انــتــظــار عمر  الجماعي »فــي 
ــا« فــي  ــرهـ ــَجـ ــهـ  فــــي الـــجـــزائـــر ومـ

ّ
ــفــــن عـــلـــى الــ

مركز »ال فريش« بمدينة مرسيليا، جنوب 
فــرنــســا. املــعــرض الـــذي انــطــلــق فــي شــبــاط/ 
فبراير املاضي يستمّر حتى السادس عشر 
من أّيار/ مايو املقبل، ويضّم أعمااًل لتسعة 
ــا جـــزائـــريـــا أو مــــن أصــــول  ــانـ ـ

ّ
ــن وعـــشـــريـــن فـ

ي أكثر من خمسة عقود من 
ّ
جزائرية، تغط

ى 
ّ
ــي الــجــزائــري: مــن 1965 حت

ّ
اإلنــتــاج الــفــن

يومنا هذا.
اإلحــالــة إلــى فيلم عــلــواش جـــاءت، بحسب 
أّول شــريــط  بـــوصـــفـــه  املــــعــــرض،  ـــمـــي 

ّ
مـــنـــظ

ســيــنــمــائــي جـــزائـــري »يـــرّكـــز عــلــى التجربة 
ــذات«،  ــ ــة فـــي الـــتـــحـــّرر واكـــتـــشـــاف الــ ــفـــردّيـ الـ
ـــي الـــــــذي يــمــكــن، 

ّ
ــبــــاره املــــثــــال الـــفـــن ــتــ وبــــاعــ

ــال الــتــي يــضــّمــهــا  ــمـ ة األعـ ــراء ــ مـــن خـــللـــه، قـ
املــــعــــرض، والـــتـــي تــشــتــرك فـــي »الــســخــريــة 
السوريالية« و»إيلء أهّمّية كبيرة للجسد 
والزدواجــيــة الــشــعــور بــاالنــتــمــاء«، بحسب 

مسودات العالم الداخلي  للفكرة

يقّدم المعرض 
الجماعي، المقام 

حتى منتصف أيار/ مايو 
المقبل في مرسيليا 

الفرنسية، نظرًة مجملة 
إلى أحوال وتطّور الفّن 

الجزائري المعاصر

ر،  يُظهر الكتاب الُمصوَّ
الذي أصدرته »أكاديمية 

الفن« في برلين من أوراق 
الناقد والكاتب األلماني، 
حاالت يعيشها ممارسو 

الكتّابة، كعجز صياغة 
جملة، أو صعوبة 

تجميع األفكار، أو ما 
يتّم حذفه، أو التلميحات 

واإلشارات واألشخاص 
التي تكشف العالم 

الداخلي للفكرة

كان الشاعر البولندي، 
الذي غادرنا يوم األحد 

الماضي عن خمسة 
وسبعين عامًا )1945 ـ 
2021(، من أبرز أسماء 

جيله من شعراء 
»الموجة الجديدة«

في انتظار عمر قتالتو  تنويعات على الجسد والذات

آدم زاغاييفسكي  عودٌة أخيرة إلى لْفوف

والتر بنيامين  ألّن حزني من مغادرة برلين لن يتركني

مسودات تواكب 
األفكار التي نشرها في 

مقاالته وكتبه

يمكن قراءة األعمال 
المشاركة انطالقًا من 

فيلم مرزاق علواش

رحل الشاعر البولندي 
بعد حضور شعري على 

مستوى العالم

يكشف الكتاب بعض 
المآسي واألسرار 

الشخصية في حياته

صامتة  حب  قّصة  بنيامين  والتر  عاش 
مع فتاة ألمانية - روسية اسمها أولغا 
للزواج.  عروضه  رفضت  والتي  باريم، 
انتحاره  قبيل  كتبت  رسالة  في  يقول 
أي  إلــى  ــارة  إش أّي  أو  عنوان  أي  بــدون 
الحبل  سيشتّد  صوتِك  غادر  »إذا  اسم: 
سبتمبر  أيلول/  في  جسدي«.  ع  ويُقطِّ
البرانس  جبال  في  بنيامين  انتحر   ،1940
اإلسبانية،  الفرنسية  ــدود  ــح ال على 
خوًفا من الوقوع في قبضة النازيين، 
باريم،  إلى  الرسالة  هذه  يرسل  أْن  بدون 

وتوّفيت باريم دون أن تقرأها. 

مغادرة الصوت

2425
ثقافة

قراءة

معرض

رحيل

فعاليات

اجتماعية مشتركة. الناس ال يشترون أشياًء 
والــتــذكــارات  ي 

ّ
الفن العمل  حاجاتها.  تلّبي  ال 

التي تمتلك معاني في الذاكرة وأعمال النحت 
، هي أشياء تلبي فقط حاجة 

ً
املعاصرة، مثل

فردّية، ونوع العمل املوجود فيها هو عمل فردي. 
 الشيء في الحالة الثالثة يمتلك القيمتني، 

ّ
لكن

ر في 
ّ
 العمل املتخث

ّ
االستعمالية والتبادلّية، ألن

 تـــنـــتـــمـــي إلــــــى حـــقـــول 
ٌ

ــاٍن لــــهــــم. أعـــــمـــــال ــ ــيـ ــ بـ
وفيديو  وتجهيز  )تشكيل  مختلفة  ــّيــة 

ّ
فــن

وغيرها( وتتناول ثيمات شديدة التفاوت: 
التي تعيشها شخوص جمال  الوحدة  من 
التي تتوّسط لوحاٍت بخلفّية من  طاطاح، 
لـــون واحـــد، بـــارد فــي األغــلــب، إلـــى املناظر 
الــطــبــيــعــيــة املـــحـــتـــشـــدة بـــــاأللـــــوان الـــحـــارة 
والعناصر، كما هو الحال في أعمال باية، 
مرورًا بفيلم حسن فرحاني وصــَوره حول 
التي تعمل في منتصف  املــرأة  تلك  مليكة، 
ــراء، نــحــو 1000 كــيــلــومــتــر جــنــوب  الـــصـــحـ
بشريط  انتهاًء  وليس  العاصمة،  الجزائر 
سارة صادق، الذي تجمع فيه الرسوم بني 
املتحّركة وألعاب الفيديو، في عمٍل ُيحاول 

تفكيك الذكورية السائدة.
في مجمله، يمنح معرض »في انتظار عمر 
قتلتو« تلك النظرة التي يِعد بها الجمهور 
ــري  ــزائــ ــجــ  الــ

ّ
ــول أحــــــــــوال وتــــــطــــــّور الـــــفـــــن ــ ــ حـ

ــااًل مــــن مــخــتــلــف  ــمــ ــاصـــر؛ إذ يــجــمــع أعــ ــعـ املـ
 
ّ
الفن أجيال  أغلب  لوا 

ّ
مث انني 

ّ
ولفن الحقول 

الجزائري املعاصر، من محمد خــّدة )1930 
ـ 1998( وعبد الله بن  ـ 1991( وباية )1931 
عنتور )1931( ومحمد أكسوح )1934(، إلى 
ة )1946 ـ 2020( وهلل 

ّ
جيل محجوب بن بل

 ،)1956( ــاح  ــاطـ طـ ــال  ــمـ وجـ  )1952( ــر  ــيـ زوبـ
ــواًل إلـــى فــنــانــني مـــن جــيــل الحــــق، مثل  ــ وصـ
قادر عطية )1970( وفيصل بغريش )1972( 
ــوّراد )1980(، وآخــريــن مــن الجيل  ونـــوال الــ
 )1986( فرحاني  حسن  مثل  شبابا،  األكــثــر 

وسارة صادق )1994(.

الثالث هو عمل اجتماعي، كالهواتف  الشيء 
الشيء  يوجد  والــســيــارات.  والثياب  املحمولة 
ا في ثلث حاالت: من الطبيعة وبدون عمل 

ً
إذ

بشري في الحالة األولى، ومن عمل بشري فردي 
في الحالة الثانية، ومن عمل بشري اجتماعي 
في الحالة الثالثة. يسّمي ماركس الشيء في 
وهي   ،Die Ware »السلعة«  بـــ  الثالثة  الحالة 
»الخلية األّولى في جسد النظام الرأسمالي«. 
املــال« هو دراســة التناقض  باملناسبة، »رأس 
داخل  والتبادلية  االستعمالية  القيمتني  بني 

هذه »الخلية األولى«. 
بنيامني:  عبارة  غموض  أكثر  ح 

ّ
يتوض اآلن 

»من الشيء الثاني إلى الشيء الثالث«. العبارة 
الحادة هي السؤال الخفي في نصه حول مفهوم 
»الهالة«. إذا كان العمل الفني، بحسب ماركس، 
ا 

ً
ا ال يمتلك قيمة تبادلّية، كيف تحّول إذ

ً
شيئ

في ظل النظام الرأسمالي إلى سلعة لها قيمة 
اللنهاية  عــلــى  مفتوحة  ــا 

ً
وأحــيــان مــحــددة، 

 العمل الــفــردي املــوجــود 
ّ
ــأن ــــزادات؟ وكـ فــي املـ

 اجــتــمــاعــًيــا، 
ً

فــي املــنــجــز الــفــنــي يصبح عــمــل
الثالث.  الــشــيء  الثاني يصبح  الــشــيء   

ّ
وكـــأن

ــا بعض املآسي 
ً

الــكــتــاب املــصــّور يكشف أيــض

واألسرار الشخصية. ثّمة مسودة رسالة يبدو 
عام  مكتوبة  املنتصف  من  بنيامني شقها  أن 
الرسالة مكتوبة  والــديــه.  إلــى  1917 وموّجهة 
بــــروح مــرحــة وال تــحــتــوي عــلــى أي مــحــاولــة 
ــــرى، شــبــه مشطوبة  تــشــطــيــب. فـــي رســـالـــة أخـ
بالكامل، مكتوبة عام 1936، ثّمة بعض الجمل 
الــقــابــلــة لــلــقــراءة بــصــعــوبــة. فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
 
ْ
إذ مالية،  مــن صعوبات  يعاني  بنيامني  كــان 

ــارات مــثــل: »أتــمــنــى أن  ــبـ تــتــضــمــن الــرســالــة عـ
َبة 

َ
خاط

ُ
امل والجهة  رأس عملي«،  تبقيني على 

 بنيامني 
ّ
مــجــهــولــة. تــكــشــف رســالــة أخــــرى أن

لعبة  مــارس  الحشيش،  عــن  الــذي نشر كتاًبا 
موناكو، وتحديًدا  زيارته  أثناء  ا 

ً
أيض القمار 

ــو« الــتــاريــخــي. يــلــّمــح  ــارلـ كــازيــنــو »مــونــتــي كـ
الــكــاتــب الــــذي ولـــد فـــي بــرلــني عـــام 1892 إلــى 
بــال،  بــراحــة  »لعبت  الخاصة:  بلغته  الحادثة 

 حزني من مغادرة برلني لن يتركني«. 
ّ
ألن

)كاتب سوري مقيم في برلني(

أكثر من لون جزائري

شعرٌ استضاف السياسة واآلخرين

مساء  موسيقيًا  عرضًا  )الصورة(  براهم  أنور  التونسي  الموسيقّي  المؤلّف  يقّدم 
براهم منذ سنوات  يقترح  المجر.  جاز فيست في  الخميس ضمن تظاهرة  اليوم 
مقطوعاته  ــرز  أب من  الــجــاز.  موسيقى  ضمن  العود  آلــة  دمــج  في  محاولًة 
الموسيقية: »حلفاوين«، و»خطوة القط األسود«، و»مقهى عسقالن«، و»فجر 

أحمر في غروزني«.

في  الثقافة  مدينة  في  الجاري،  مارس  آذار/   27 السبت،  غٍد  بعد  حتى  تتواصل 
عرضان؛  اليوم  يقام  المدينة.  مسرح  أيام  مهرجان  فعاليات  العاصمة،  تونس 
األّول بعنوان عقاب جواب لمحمد علي سعيد، والثاني بعنوان ربع وقت لسيرين 

قنون. من عروض المهرجان األخرى: الوجه والقفا لحمادي المزي.

يُختتم اليوم الخميس مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية، الذي ينّظمه المركز 
الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الحادي  منذ  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي 
البحث في  لتشجيع  العربية  »الجائزة  نتائج  إعالن  الختامي حفل  اليوم  ويقام في 
يُقام  الدوحة.  بتوقيت  والنصف  الثالثة  من  بدءًا  واإلنسانية«  االجتماعية  العلوم 

الحفل عن بعد ويُبّث عبر منّصات على اإلنترنت.

ِعلمية  ندوة  )فرنسا(، غدًا،  تفاعالت فينومينولوجية  البحث  تنّظم مجموعة 
تحمل عنوان تطبيقات المنهجية الفينومينولوجية. تتضّمن الندوة محاضرتين 
ونقاشًا، في األولى يتحّدث الباحث سيرسيه فوتفنغلر عن »فينومينولوجيا ميكيل 

دوفرين«، وفي الثانية يتناول دان لي فلسفة موريس ميرلوبونتي )الصورة(.

وارسو ـ العربي الجديد

ــادي عــشــر مـــن أيـــلـــول/  قــبــل أحــــــداث الــــحــ
زاغــايــيــفــســكــي  آدم  ــان  كــ  ،2001 ســبــتــمــبــر 
معروفا فــي بــولــنــدا، وفــي بعض األجـــواء 
الشعرية واألكاديمية في فرنسا والواليات 
حدة األميركية، كواحٍد من أبرز شعراء 

ّ
املت

الــجــيــل الــشــعــري الــجــديــد فـــي بـــلـــده. ذلــك 
الجيل الذي حمل، بدءًا من عام 1968، اسم 
الجديدة«، وهي حركة سيصبح  »املوجة 
زاغــايــيــفــســكــي، الــــذي غـــادرنـــا يـــوم األحـــد 
املاضي عن خمسة وسبعني عاما )1945 
األخيرين  العقدين  ها في 

َ
أيقونت ـ 2021(، 

من حياته.
عندما بدأ آدم زاغاييفسكي الكتابة والنشر 
)أصدر قصيدته األولى، »موسيقى«، عام 
1967(، كان أماَمه وأمام أبناء جيله قاماٌت 
من الشعراء البولنديني املعتَرف بأعمالهم 
ى خارج بولندا، بل خارج أوروبا، مثل 

ّ
حت

هــربــرت،  وزبيغنيو  مــيــلــوش  تشيسلف 
ومن بعدهما فيسوافا شيمبورسكا. وإن 
كان هذا الجيل السابق منقسما في نظرته 
إلى العلقة بني الكتابة الشعرية والنشاط 
السياسي، وإلى دخول الوقائع السياسية 
 شعراء »املوجة 

ّ
املباشرة إلى القصيدة، فإن

الجديدة« وجدوا أنفسهم في صلب ظروف 
سياسية واجتماعية لم يكن معها ممكنا 
ب الواقع ومسائله. هكذا، 

ّ
للقصيدة أن تتجن

صار الشعر، عند زاغاييفسكي ورفاقه في 
للتعبير   

ً
شكل الجديدة،  األدبــيــة  الحركة 

عـــن األحـــــــداث الـــيـــومـــيـــة، ولـــرفـــض الــقــمــع 
البلد. على  الشيوعي  الحكم  أطبقه  الــذي 

ورغم االنخفاض النسبّي في هذا القمع في 
فني 

ّ
 املثق

ّ
 أن

ّ
سبعينيات القرن املاضي، إال

 للمنع وللملحقة 
ً
ل

ّ
سيبقون غَرضا مفض

ــ  زغاييفسكي  سيجد  هــكــذا،  والــتــوقــيــف. 
املمنوع عن النشر في بلده بدءًا من 1976، 
تــاريــخ توقيعه مــا بــات ُيــعــَرف بـــ »رسالة 
ــاب 

ّ
ـــ نــفــَســه مـــن بـــني عـــشـــرات الــكــت الـــــــ59« ــ

مجبرين  أنفسهم  رأوا  الــذيــن  واملــفــّكــريــن 
على اللجوء إلى بلدان في أوروبا الغربية، 
الضغط  حدة، بسبب 

ّ
املت الواليات  إلى  أو 

السياسي في بلدهم. في هذا الوقت، كان 
فوف )الواقعة 

ْ
الشاعر املولود في مدينة ل

حاليا في أوكرانيا( قد أصدر مجموعتيه 
 )1972( »تـــواُصـــل«  األولــيــني،  الشعرّيتني 
و»َمـــحـــال ِقــصــابــة« )أو »مــحــال ِجـــــزارة« ــ 
 من أرفع الجوائز في 

ً
1976(، وحاز واحدة

اب الــشــبــاب )مــا دون األربــعــني 
ّ
بــلــده للكت

عـــامـــا(: الـــجـــائـــزة األدبـــيـــة الـــتـــي تمنحها 

ــهــا إلــى 
ُ

ـــرجـــم بــعــض
ُ
واملـــــحـــــاوالت، الـــتـــي ت

الغربية، مثل ديوانيه  اللغات  العديد من 
ـــفـــوف« )1985( و»ظــَمــأ« 

ْ
ل »الــصــعــود إلـــى 

»الــتــعــاضــد  املـــحـــاوالت  وكــتــابــي   ،)1999(
َجــمــال شخٍص  و»فــــي   )1986( والـــُعـــزلـــة« 

آخر« )1998(.
ــن الـــلـــغـــات  ــ ــم تـــكـــن بـــمـــعـــزل عـ ــ الـــعـــربـــيـــة لـ
الـــتـــي اســتــقــبــلــت بــعــضــا مــــن اشـــتـــغـــاالت 
أّي  فيها  لــه  لــم يصدر  وإن  زاغاييفسكي، 
 عـــــددًا مـــن قــصــائــده 

ّ
كـــتـــاب مـــتـــرَجـــم. لـــكـــن

عــرفــت طــريــقــا عــبــر مــنــشــورات صحافية 
متفّرقة، خصوصا ما نشره منها الشاعر 
البولندية، هاتف  مــن  الــعــراقــي  واملــتــرجــم 
الكاتب  اإلنكليزية  من  نقله  ومــا  جنابي، 
الــعــراقــي ســنــان أنــطــون. فــي هـــذا البعض 

الــقــلــيــل مـــن الــنــصــوص املــتــرجــمــة، يمكن 
لنا الوقوف على نصوٍص لشاعر منهمك 
بالعالم، يفتح قصيدته الستقبال شعراء 
آخرين، وثقافات أخــرى. يترجم له هاتف 
جنابي: »قــرأُت قصيدة صينية/ مكتوبة 
املــؤلــف عن  ألــف عـــام/ يتحدث فيها  قبل 
املطر/ املتساقط طوال الليل/ فوق سطح 
 /

ّ
زورق خيزراني/ وعن الهدوء الذي حل

بقلبه أخــيــرًا/ هــل مــن قبيل الــصــدفــة/ أن 
 

ُ
والغسق والضباُب/  نوفمبُر  ثانية   

ّ
يحل

الرصاصي؟«.
 كبيرة إّبان 

ً
سيعرف الشاعر الراحل شهرة

أيــلــول/   11 لَهَجمات  اإلعــلمــيــة  التغطية 
ة »نيويوركر« 

ّ
سبتمبر، حيث ستنشر مجل

ــه حــــول هــــذه الــتــفــجــيــرات، في   لـ
ً
قـــصـــيـــدة

ــا الـــخـــاّص  ــن عـــددهـ الــصــفــحــة األخــــيــــرة مـ
الــــذي وضــعــتــه حــولــهــا. عــرفــت القصيدة 
تداُواًل كبيرًا. وفي السنوات األخيرة، عرف 
اسم زاغاييفسكي أضــواًء جديدة، وال بّد 
دوائـــر جديدة  إلــى  اشتغاالته وصلت  أن 
من القّراء، ال سّيما بعد نيله عّدة جوائز 
أوروبية مرموقة، كان آخرها »جائزة أميرة 

أستورياس« اإلسبانية )2017(.

»مؤّسسة كوتشييلسكي«. وقد جاء شعره، 
في هذه املرحلة، غاضبا وفّوارًا، كما الحظ 
ذلــك الشاعر العراقي الــراحــل فــوزي كريم 
في مقال قديم له حول زاغاييفسكي. يمكن 
أبــيــاٍت مثل  النبرة في  العثورة على هــذه 
)مــن ترجمة فــوزي كــريــم(: »انــهــض، شّرع 
بك 

َ
الباَب/ وأرِخ الِحبال/ حّرر النفس من ش

األعصاب/ وقل الحقيقة، تلك التي تتطلع 
ــَيـــدك الــيــســرى أمـــســـْك بــالــحــب/  إلــيــهــا/ بـ

وباليمنى الكراهية«.
حدة، حيث دّرس 

ّ
بعد مروٍر بالواليات املت

عـــــّدة فـــصـــول فـــي جــامــعــة هـــيـــوســـن، في 
إلى  البولندي  الشاعر  تكساس، سينتقل 
باريس بدءًا من عام 1982، التي سيعرف، 
ساعا لشهرته، خصوصا 

ّ
انطلقا منها، ات

مــع حصوله على عــدد مــن الــجــوائــز، مثل 
»جائزة توتشولسكي« السويدية )1985( 
 ،)1987( الفرنسي«  القلم  »نــادي  وجــائــزة 
السلوفينية  فيلينيكا«  »جــائــزة  ثــم  ومــن 
ج هــذا االعــتــراف  ــوَّ

َ
لـــآداب )1996(. وســُيــت

بضّمه إلى »أكاديمية برلني للفنون« عام 
املرحلة  هــذه  الشاعر خــلل  أصـــدر   .1999
العديد من الدواوين واملجموعات النثرية 

Thursday 25 March 2021 Thursday 25 March 2021
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)Getty( من غالف كتاب »شارع باتجاه واحد« لـ والتر بنيامين

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من »منظر طبيعي وبيوت وِتالل« للفنانة باية

)Getty( 2017 آدم زاغاييفسكي خالل مظاهرة في مدينة كراكوف ضّد سياسات الحكومة البولندية، صيف
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رياضة

قررت لجنة 
القيم باالتحاد 
الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( 
معاقبة سيب 
بالتر رئيس الفيفا 
السابق باإليقاف 
اإلضافي عن 
ممارسة أنشطة 
اللعبة لمدة ست 
سنوات وثمانية 
أشهر إلى جانب 
تغريمه مليون 
فرنك سويسري. 
وكان من 
المفترض أن 
ينتهي إيقاف 
بالتر الحالي 
في أكتوبر/ 
تشرين األول 
لكن العقوبة 
الجديدة، 
المفروضة بسبب 
مخالفة لوائح 
القيم، سيبدأ 
تنفيذها من هذا 
الوقت. وتعرض 
جيروم فالك، 
األمين العام 
السابق للفيفا، 
لنفس العقوبة.

بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )مايكل بولزر/فرانس برس(

عقوبة جديدة
قال وزير الصحة في هولندا، هوجو دي يونغ، إن 

حكومة بالده تدرس إمكانية السماح للجماهير 
بالحضور في مدرجات ملعب )يوهان كرويف 
أرينا( الذي سيحتضن 4 مباريات في بطولة 
األمم األوروبية الصيف املقبل. وأكد دي يونغ 
خالل مؤتمر صحافي: »مع وجود اختبارات 

الدخول السريعة، من املمكن السماح ألعداد أكبر 
بالحضور في املدرجات«، بينما أضاف أنه يأمل 

»إمكانية اللعب أمام الجماهير بأكبر عدد ممكن«.

أعلن نادي إنتر ميامي األميركي، عن تعاقده مع 
اإلنكليزي كيران غيبس  ، الذي سينضم للفريق 

في الصيف املقبل بمجرد انتهاء عقده مع وست 
بروميتش ألبيون، وكذلك السورينامي كيلفني 

ليردام قادمًا من سياتل ساوندرز إف سي 
األميركي. وسيحصل الفريق الذي يقوده املدرب 

فيل نيفيل على خدمات غيبس )31 عامًا( اعتبارًا 
من يوليو املقبل، عندما ينتهي عقده مع النادي 

اإلنكليزي، الذي لعب فيه أكثر من 300 مباراة.

قال روبرت سانشيز إن إيكر كاسياس وديفيد دي 
خيا هما أكثر حارسني ألهماه للتطور، واعترف 
بأنه يستمتع بتحقيق حلمه في أول معسكر له 
مع منتخب إسبانيا. وقال في مؤتمر صحافي 

»لطاملا أثر بي إيكر كثيرًا منذ الصغر، وحني 
صرت يافعًا ذهبت إلى انكلترا، فركزت كثيرًا في 

ديفيد، الذي حالفني الحظ في التدرب معه اآلن«، 
وأضاف »لقد حققت حلمي باملجيء إلى هنا، كنت 
في البداية متوترًا لكنهم استقبلوني بشكل جيد«.

هولندا تفتح الباب 
أمام الجماهير لحضور 

مباريات اليورو

إنتر ميامي يتعاقد 
مع كيران غيبس   

وكيلفين ليردام

روبرت سانشيز: 
كاسياس ودي خيا أكثر 

حارسين أثرا بي
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

ال أحــد ُيخرج الزعيم عن طــوره ويفلق 
دمــاغــه، غير املــدعــّو فــرج، هــذا املشاغب 
مـــرســـوم  أّي  يــــعــــارض  الـــــــذي  الــــوحــــيــــد 
ــا، غــيــر أن 

ً
ســلــطــانــّي مــهــمــا بــــدا ســخــيــف

اعــتــراضــه عــلــى الـــقـــرار األخـــيـــر املتعلق 
ــّراء تداعيات  الــتــجــوال، جـ بــفــرض حظر 
كورونا، كان الضربة القاسمة على رأس 

الزعيم.
صحيح أن فـــرج لــم يــكــن الــوحــيــد الــذي 
عارض هذا القرار، بدليل اندالع عشرات 
ــان أكــثــر  ــه كــ

ّ
ــنـــاوئـــة، لــكــن الـــتـــظـــاهـــرات املـ

ــار  ــ مــــن أغــــــاظ الـــزعـــيـــم، واســـتـــوقـــفـــه وأثـ
ــرج كــان  ــد: أن فـ ــ اســتــغــرابــه، لــســبــب واحـ
ا، وهو ما يعني أنه ال يستطيع 

ً
سجين

، فــعــالم اعــتــراضــه إذن؟ 
ً

ــال الــتــجــوال أصــ
وما يفيده إن ُسمح التجوال أم حظر؟

الــبــدايــة، أن يتجاهل  حــاول الزعيم، فــي 
فــرج، لكن عندما أعلن األخير  اعتراض 
إضـــراًبـــا مــفــتــوًحــا عـــن الــطــعــام وتــــرّدت 
حالته الصحية، وبدأ يحظى بتعاطف 
عــاملــّي مــن قبل وســائــل إعـــالم خارجية، 
ا مــن معالجة هذه  لــم يجد الــزعــيــم مــفــًرّ

املعضلة التي حرمته النوم.
استعداد  على  الزعيم  يكن  لــم  بالطبع، 
للتنازل عــن قـــرار حظر الــتــجــوال، الــذي 
رأى فيه فرصة لتقييد حركات املعارضة 
والبطش برموزها، لكنه في املقابل، كان 
هيبته.  عليه  يحفظ  مــخــرج  عــن  يبحث 
وفـــي خــضــّم هـــذه »الــثــنــائــيــة الــقــطــبــّيــة« 
التي أوشكت على تمزيقه، جاءه اإلنقاذ 
السجون،  من كبير مستشاريه لشؤون 
اقــتــرح إجـــراء تعديل طفيف على  الـــذي 

مرسوم الحظر، ليصبح:
ــا على قــرارنــا رقــم مليار وأربــعــة 

ً
»عــطــف

ــاب إنـــســـانـــيـــة بــحــتــة،  ــ ــبـ ــ وســــتــــني، وألسـ
تـــســـتـــثـــنـــى الــــســــجــــون مـــــن قـــــــــرار حــظــر 

التجوال«.

بمناسبة عيد األم املصادف هذا األسبوع، أبدع 
عديد من املبدعني الكاريكاتيريني رسومات في 
اإلنسانية  قيمتها  العربية وتمجيد  األم  تكريم 
العالية، وركز عدد منهم على أمهات األسرى واملعتقلني 
أكــبــادهــن،  فــلــذات  بفقد  كــأمــهــات مكلومات  يعانينه  ومــا 
عــالوة على رسومات أخــرى تركز على أهمية األم كلبنة 

أساسية في بناء األسرة وفي تربية األطفال. 

األم في 
الكاريكاتير

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

... ألسباب إنسانية

شريط
دعاء العدل ـ تويتر

حقوق 
األم !

)رايما سوبراني، كيغل كارتونز(

تمويل المشاريع الصغيرة في السودان )صالح عوض، تويتر(

حكم العسكر يحتفل بعيد األم )خالد ود البيه، تويتر(

األم الفلسطينية تجمع شتات شعبها )محمد سباعنة، فيسبوك(

األم السورية شهيدة من ضحايا الحرب )موفق قات، سيريا تي في(

طفل الشوارع يفتقد أمه المرسومة في خياله )محمود عباس، فيسبوك(

أم المعتقلين واألسرى في حداد وحزن )إسماعيل حماد، تويتر(

بشار األسد يرى حقيقته في المرآة )موفق قات، فيسبوك(قمع محتجي األردن في زمن كورونا )رأفت الخطيب، فيسبوك(

من ينقذ الالجئين من زواج القاصرات؟ )ناصر إبراهيم، تويتر(

أبيض وأسوأ
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مجدي طايل

بحثًا عن بطاقات عربية جديدة 
ــر وتـــونـــس،  ــزائـ ــالـــجـ ــلــــحــــاق بـ والــ
ــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة  ــخــــوض املـ تــ
عمر  مــن  والتعقيد،  الصعوبة  بالغة  جولة 
إلى نهائيات  املؤهلة  التصفيات  منافسات 
ــرة الـــــقـــــدم، فــي  ــكــ كــــــأس األمـــــــم األفـــريـــقـــيـــة لــ
الــكــامــيــرون، املــقــرر لها أن تــقــام فــي يناير/ 
ــظـــوظ 3  ــبــــدو حـ ــثـــانـــي 2022. وتــ الـ ــانــــون  كــ
مــنــتــخــبــات عــربــيــة فـــي حــســم الـــتـــأهـــل إلــى 
الــبــطــولــة الــقــاريــة، حـــال الــفــوز، قــويــة، وهــي 
ــغــــرب وجـــــزر الــقــمــر فـــي الــجــولــة  مــصــر واملــ
الخامسة، التي تمثل في الوقت نفسه فرصة 
أخيرة ملنتخبات عربية أخرى، في التمسك 

بآمال املنافسة مثل موريتانيا وليبيا.
والبداية من املجموعة السابعة، التي تنتظر 
الخميس الحاسم، إذ يخوض منتخبا مصر 
وجزر القمر مباراتني مع كينيا وتوغو على 
متصدر  املــصــري،  املنتخب  ويحل  التوالي. 

2829
رياضة

تقرير

ــقـــاط، ضيفًا  جـــــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 8 نـ
عــلــى كينيا فــي نــيــروبــي، خـــالل لــقــاء يبدو 
»الفراعنة« الذين استعادوا خدمات   لـ

ً
سهال

النجم الكبير محمد صالح، هداف ليفربول 
اإلنــكــلــيــزي، الــنــجــم األول لــلــجــيــل الــحــالــي، 
وأحــد أفضل الالعبني األفــارقــة فــي األعــوام 
املــاضــيــة، لــقــيــادة الــهــجــوم. ويــراهــن حسام 
الــفــنــي للمنتخب املــصــري،  الـــبـــدري، املــديــر 
عــلــى خـــبـــرات املــحــتــرفــني والعـــبـــي األهــلــي 
ــالـــك، فـــي حــصــد الـــفـــوز والــــعــــودة من  والـــزمـ
كينيا ببطاقة التأهل، مثل محمد الشناوي 
في حراسة املرمى، وأحمد حجازي، ومحمد 
النني، وطـــارق حــامــد، ومحمد صــالح، إلى 
جانب مصطفى محمد، هداف غالطة سراي 
األخــيــرة. ويملك  الفترة  املتألق في  التركي، 
املنتخب الكيني في املقابل 3 نقاط، ويعاني 
ــيـــاب لــكــبــار الــنــجــوم،  مـــن فـــتـــرة اهــــتــــزاز وغـ
يــتــصــدرهــم وانــيــامــا املــحــتــرف الــســابــق في 
ــــدري، فــي  ــبـ ــ ــد الـ ــ ــيـــزي. وأكــ ــلـ ــكـ تـــوتـــنـــهـــام اإلنـ
تصريحات صحافية، جاهزية العبيه على 

الــرغــم مــن الــظــروف الصعبة، لــخــوض لقاء 
كينيا، واللعب من أجل الفوز. وقال البدري: 
»تــدربــنــا مــرتــني فــقــط بــشــكــل حــقــيــقــي، هي 
ــنــي مــضــطــر لــهــا بسبب 

ّ
فــتــرة قــصــيــرة، لــكــن

اإلجهاد البدني لالعبي الــدوري، ومن دون 
شك، ال بديل أمامنا سوى هدف واحد، وهو 
الفوز لحسم التأهل إلى بطولة كأس األمم 
»عـــودة محمد صالح  األفريقية«. وأضـــاف: 
إضــافــة مــن دون شـــك، العـــب كــبــيــر وهـــداف 
مميز وله شخصية قيادية، أتمنى التوفيق 
له في أرض امللعب، نراهن عليه كثيرا، رفقة 
زمـــالئـــه، إلســعــاد الــجــمــاهــيــر، والـــعـــودة من 
املجموعة نفسها،  وفــي  بــالــفــوز«.  نــيــروبــي 
القمر مــبــاراة تحمل  يخوض منتخب جــزر 
األحـــــالم نــفــســهــا، حــيــنــمــا يــســتــضــيــف على 
ملعبه، نظيره توغو، وهو يبحث عن إنجاز 
الــفــوز يتمثل فــي التأهل  تاريخي فــي حــال 
أفريقيا.  أمــم  مــرة في تاريخه لبطولة  ألول 
ويملك جزر القمر 8 نقاط حتى اآلن، ويراهن 
مديره الفني أمير عبدو، على خبرات العبيه 
ألــفــاردو بن محمد، وموني، وجمال باكار، 
وفايز سليماني، وإبراهيم مــادي، من أجل 
تــرجــيــح كــفــتــه وتـــكـــرار تــفــوقــه والـــفـــوز على 
مأموريته  وتسهيل  البطاقة  لحصد  توغو 
أمير عبدو في  السادسة. وقــال  الجولة  في 
فقط  يركز  فريقه   

ّ
إن صحافية،  تصريحات 

فـــي مــــبــــاراة تـــوغـــو بــوصــفــهــا الـــطـــريـــق إلــى 
كأس  نهائيات  إلــى  الرسمي  التأهل  إعــالن 
األمم ألول مرة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في 
وإسعاد  الضغط  تحمل  على  العبيه  قــدرة 
الــجــمــاهــيــر وتــحــقــيــق اإلنــــجــــاز الــتــاريــخــي 

وحصد الفوز الثالث له في املجموعة.
وفـــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة، تــتــجــه األنــظــار 
صـــوب قــمــة كـــرويـــة عــربــيــة، حــيــنــمــا يلتقي 
املــنــتــخــب املــغــربــي مـــع شــقــيــقــه املــوريــتــانــي 
في لقاء بالغ الصعوبة للفريقني. ويتصدر 
املغرب القمة حاليًا برصيد 10 نقاط مقابل 
5 ملــوريــتــانــيــا فــي الــوصــافــة، ويــتــيــح الــفــوز 
لــلــمــغــرب إعــــالن الــتــأهــل رســمــيــًا لــلــبــطــولــة، 
فــيــمــا يــحــتــاج املــنــتــخــب املــوريــتــانــي للفوز 

هــــو اآلخـــــــر، لــلــبــقــاء وصـــيـــفـــًا فــــي الــــجــــدول. 
ــد حــالــيــلــوزيــتــش املـــديـــر  ــيـ وســيــعــتــمــد وحـ
الــفــنــي لــلــمــغــرب عــلــى قــوتــه الــضــاربــة، مثل 
النصيري ويوسف  ويــوســف  زيــاش  حكيم 
ـــرف حــكــيــمــي، بــاإلضــافــة إلــى  الــعــربــي وأشــ
الوجه الجديد منير الحدادي نجم إشبيلية 
»أسود  لـ الضاربة  القوة  لــزيــادة  اإلسباني، 
ــع  ــ ــة املـــقـــبـــلـــة. ووضـ ــلــ ــي املــــرحــ ــ ــــس« فـ ــلــ ــ األطــ
ملوريتانيا  الفني  املدير  مارتينز،  كوريننت 
كمارا  خاسا  نجومه،  لــقــدرات  طبقًا  خطته 
الــعــائــد مـــجـــددًا لــلــمــنــتــخــب، وأمـــــادو نــيــاس 
ــــداف اإلنـــتـــاج الــحــربــي املـــصـــري، وعــالــي  هـ
ـــب فــالــنــســيــان الـــفـــرنـــســـي. وأكــــد  عــبــيــد العــ

المنتخب الجزائري 
ضمن التأهل مبكرًا 
للبطولة األفريقية

واصل فينيكس صنز 
تألقه هذا الموسم بفوزه 

على ميامي هيت

حــالــيــلــوزيــتــش، املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــغــرب في 
تــصــريــحــات لــإعــالمــيــني، خـــوضـــه مـــبـــاراة 
ــوة لـــلـــفـــوز، وتــحــقــيــق  ــ  قــ

ّ
ــل ــكــ ــا بــ ــيـ ــانـ ــتـ مـــوريـ

الهدف األول ملشروعه مع »أسود األطلس«، 
الــفــوز بها. وقــال:  وهــو التأهل للبطولة ثــم 
ــدًا، لــديــنــا تشكيلة  ــد جــ »املـــغـــرب فــريــق واعــ
مميزة من الالعبني، دعمنا صفوفنا بمنير 
الهجوم،  الــحــدادي، وهــو إضافة كبيرة في 
الالعبني  حليف  التوفيق  يــكــون  أن  أتمنى 
امللعب خالل مواجهة موريتانيا  أرض  في 
املدير  مارتينز،  أكــد  املقابل،  فــي  الصعبة«. 
الفني ملوريتانيا صعوبة لقاء املغرب، رغم 
خــوضــه فــي الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، لإبقاء 
»تعثرنا  وقــال:  للبطولة.  التأهل  آمــال  على 
ــيــــرة بــالــتــصــفــيــات، لــديــنــا  فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
حاسم  املغرب  لقاء  القوة.  بالغتا  مباراتان 
غالية  نــقــاط   3 يمنحنا  الــفــوز  فــي رحلتنا، 

ويتقدم بنا خطوة كبيرة نحو البطولة«.
تــقــام قمة عربية  الــعــاشــرة،  وفــي املجموعة 
أخــــــرى، تــعــتــبــر تــحــصــيــل حـــاصـــل ملنتخب 
الليبي في رحلة  تونس، وحاسمة لنظيره 

مــنــي لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز حـــامـــل الــلــقــب 
نيو  يد  تواليًا، وجــاءت على  ثالثة  بهزيمة 
كرة  دوري  في   128-111 بيليكانز  أورليانز 
الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني الـــــذي شهد 
فــوزًا جــديــدًا لكل مــن فينيكس صنز ودنفر 

ناغتس خارج الديار.
سنتر«  »ستايبلس  إلــى  الــعــودة  وبانتظار 
ــات مــتــتــالــيــة  ــاريــ ــبــ ــيـــث يــــخــــوض أربـــــــع مــ حـ
وأولـــهـــا الــخــمــيــس ضـــد فــيــالدلــفــيــا سفنتي 
الفائز  الشرقية  املنطقة  متصدر  سيكسرز 
-108 الثالثاء على غولدن ستايت ووريـــرز 

98 بفضل توبياس هاريس )25 نقطة و13 
مع   22( بــن سيمونز  واألســتــرالــي  متابعة( 
رابعة في  ليكرز بهزيمة  8 متابعات(، مني 

آخر خمس مباريات له بعيدًا عن معقله.
ــــذي  ــبــــرون جـــيـــمـــس الـ ــيــ ــيــــاب نـــجـــمـــه لــ ــغــ وبــ
السبت ستبعده ألسابيع  تــعــّرض إلصــابــة 
عدة وانضّم بالتالي إلى املصابني اآلخرين 
مــارك غاسول،  واإلسباني  ديفيس  أنتوني 

ليكرز الــســابــق لــونــزو بــول لــإصــابــة، لعب 
نقطة(   18( ألكسندر-ووكر  نيكايل  مــن   

ّ
كــل

وكـــايـــرا لــويــس جــونــيــور )16( وجــاكــســون 
أســاســيــًا  دورًا  دقـــيـــقـــة(   19 فــــي   15( هـــايـــز 
فــي الــفــوز الــتــاســع عــشــر لبيليكانز فــي 43 
مـــبـــاراة، فــيــمــا كـــان مــونــتــريــزل هـــاريـــل )18 
نقطة( وكايل كوزما وماركيف موريس )16 
إال  ليكرز  في صفوف  األفضل  منهما(  لكل 
أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب حامل اللقب 

هزيمته الـ16 في 44 مباراة.
وشدد مدرب ليكرز فرانك فوغل على ضرورة 
بغياب جيمس  فريقه هجوميًا  يتحسن  أن 
وديفيس، قائال »أن نكون منظمني هجوميًا 
يشكل على األرجح األولوية بالنسبة لي في 
إيجابيتنا.  على  سنحافظ  الحالي.  الــوقــت 
لدينا إيمان كبير بهذه املجموعة ويمكننا 
الــفــوز حتى فــي ظــل غياب ليبرون وأي دي 

)ديفيس(«.

فوز سابع تواليًا لفينيكس خارج الديار
واصــل فينيكس صنز تألقه هــذا املوسم، ال 
سيما خارج ملعبه حيث حقق فوزه السابع 
بعيدًا عن الديار وجــاء على حساب ميامي 
هيت وصيف البطل 110-100. واملرة األخيرة 
الـــتـــي فــــاز بــهــا فــيــنــيــكــس بــســبــع مــبــاريــات 
أوائــل  الــى  تــعــود  متتالية بعيدًا عــن ملعبه 
عام 2007، أي حني كان العباه ديفني بوكر 

وميكال بريدجز في العاشرة من العمر.
والعشرين  التاسع  بالفوز  فينيكس  ويدين 
ــذا املـــوســـم إلــــى بـــوكـــر وديــــانــــدري أيــتــون  هــ
الــلــذيــن سجال 23 و17 نقطة تــوالــيــًا مــع 16 
متابعة للثاني، كما ساهم أيضًا العب هيت 
كـــراودر )13 نقطة( وبريدجز  السابق جــاي 
)12( في وضع فريق املدرب مونتي وليامس 
عــلــى بــعــد مــبــاراتــني مــن يــوتــا جـــاز متصدر 

املنطقة الغربية.
ــلـــى مــقــاربــتــه  وأبــــقــــى مـــونـــتـــي ولـــيـــامـــس عـ
بالقول  املــوســم،  هــذا  الواقعية لوضع صنز 
»ال أريد أن أدلي بأي تصريحات )توقعات( 
باملباريات  نــفــوز  أن  أحــب وحــســب  بشأننا. 
عبر دفاعنا ضد فريق جيد حقًا، فريق من 
طينة األبــطــال وفــريــق كــان فــي املــكــان الــذي 
ــيــــه«، فـــي إشــــــارة مــنــه الــى  نـــريـــد الــــذهــــاب الــ
األلـــقـــاب الــثــالثــة الــتــي أحـــرزهـــا هــيــت أعـــوام 
الــحــالــي  مــيــامــي  ــن  ــكــ و2013.لــ و2012   2006
مختلف هذا املوسم عن الفريق الذي وصل 
إلى نهائي املوسم املاضي، إذ انتكس مجددًا 
إثر سلسلة منذ 11 فوزًا في 12 مباراة، وذلك 
بــتــلــقــيــه الـــثـــالثـــاء الــهــزيــمــة الـــرابـــعـــة تــوالــيــًا 
ــبــــاراة رغــم  والـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن فـــي 44 مــ

جهود كندريك نان )25 نقطة(. وأكــد مدرب 
هيت إيريك سبويلسترا أن فريقه سيواصل 
قــتــالــه »حـــتـــى يــجــد الــحــلــول املــنــاســبــة. من 
الــذي  أننا فريق أفضل هجوميًا مــن  املــؤكــد 

أظهرناه في مبارياتنا األربع األخيرة«.

مجزرة بولدر تلقي بظاللها 
على فوز دنفر

ضــيــق دنـــفـــر نــاغــتــس الـــخـــنـــاق عــلــى لــيــكــرز 
مضيفه  على  بــفــوزه  الغربية،  املنطقة  رابــع 
رقــمــه  مــــعــــاداًل   ،99-110 مــاجــيــك  أورالنــــــــدو 
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــاســــي مـــــن حــــيــــث عـــــــدد االنـ ــقــ الــ

املتتالية خارج الديار والبالغ ستة تواليًا.
ــذي خــيــمــت عــلــيــه  ــ ــر بـــالـــفـــوز الــ ــفـ ويــــديــــن دنـ
ــنـــني في  ــواء املــــجــــزرة الـــتـــي حــصــلــت اإلثـ ــ أجــ
ــل مــســلــح  ــ واليــــــة كـــــولـــــورادو حــــني أقــــــدم رجـ
عــلــى قــتــل عــشــرة أشـــخـــاص بــيــنــهــم شــرطــي 
داخل متجر في مدينة بولدر، إلى الصربي 
»تريبل دابل«  نيكوال يوكتيش الذي حقق الـ
الــثــانــي عــشــر لــه هـــذا املــوســم بتسجيله 28 
تــمــريــرات حاسمة   10 15 متابعة  مــع  نقطة 
في مــبــاراة وصــل الــفــارق خاللها بني فريقه 
ومضيفه إلى 24 نقطة في الشوط األول قبل 
أن يقلصه أورالندو بفضل جهود الفرنسي 

إيفان فورنييه بشكل خاص )31 نقطة(.
وكــان التأثر واضــحــًا جــدًا على مــدرب دنفر 
مايكل مالون خالل تالوته أسماء الضحايا 
العشر ملجزرة بولدر التي تقع على بعد أقل 

 من دنفر.
ً
من 30 ميال

وقال مالون »من املهم جدًا أن نوجه االهتمام 
إلى حيث يجب أن يكون - هناك في بولدر. 
نشعر وكــأن الزمن يعيد نفسه«، في إشارة 
منه إلــى ما حصل عــام 1999 في كولورادو 
ــاق صفهما  ــ حـــني قــتــل مـــراهـــقـــان 12 مـــن رفـ
ومعلما في مدرسة ثانوية في كولومباين، 
وفي 2012 حني قتل رجل مسلح 12 شخصا 
وتــابــع »شهدنا في  أورورا.  فــي  فــي سينما 
األمــس مــأســاة أخـــرى، نأمل أن نجد طريقة 
لتجنب تكرار هذا األمر في املستقبل«. وقاد 
جيمس هــاردن فريقه بروكلني نتس لفوزه 
الــثــامــن فـــي آخـــر تــســع مــبــاريــات والــثــالثــني 
ترايل  في 44 مباراة على حساب بورتالند 
باليزرز 116-112، وذلك بتسجيله 25 نقطة 
فاز نيويورك  مع 17 تمريرة حاسمة، فيما 
نــيــكــس عــلــى واشــنــطــن ويـــــــزاردز 113-113 
بقيادة املتألق جوليوس رانــدل )37 نقطة(، 
محققًا بــذلــك فـــوزه الــثــانــي والــعــشــريــن، أي 
ــدد االنـــتـــصـــارات الـــتـــي حــقــقــهــا في  نــفــس عــ

املوسم املاضي بأكمله.
)فرانس برس(

هزيمة جديدة لحامل اللقب ودنفر يواصل التألق
تكبّد لوس أنجليس ليكرز 

هزيمة جديدة بسقوطه 
أمام نيو أورليانز بيليكانز 

في ظّل استمرار غياب أبرز 
نجومه، تحديدًا النجم 

ليبرون جيمس

المجموعة العاشرة ستشهد قمة بين تونس وليبيا )عبداهلل دوما/ فرانس برس(

)Getty/نيو أورليانز بيليكانز تفوق بفارٍق كبير )سين غاردنر

المؤهلة  التصفيات  منافسات  العربية مواجهات حاسمة خالل  المنتخبات  بعض  تخوض 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم المقبلة في الكاميرون، والمقرر إقامتها في 

يناير 2022

املــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــنــهــايــات. 
نــقــاط، يتصدر  تــونــس 10  ويــمــلــك منتخب 
لليبيا،  نقاط   3 مقابل  املجموعة،  قمة  بها 
ويــتــنــافــس لــيــبــيــا مـــع غــيــنــيــا االســتــوائــيــة 
ــة جـــــدول الــتــرتــيــب.  ــافـ وتـــنـــزانـــيـــا عــلــى وصـ
عن  بحثًا  اللقاء  الليبي  املنتخب  ويخوض 
3 نــقــاط يبقي بــهــا عــلــى آمــالــه. ويــلــعــب في 
املــجــمــوعــة نــفــســهــا، غــيــنــيــا االســتــوائــيــة )6 

نقاط( مع تنزانيا )4 نقاط(.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــثـــامـــنـــة، يــلــتــقــي منتخب 
ــى األمـــــم  ــ ــ ــــل إلـ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــدر واملـ ــتــــصــ ــر املــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
األفــريــقــيــة مــع نــظــيــره زامــبــيــا، فــي لــقــاء يعد 
الفني،  املدير  بلماضي  لجمال  قوية  تجربة 
للوقوف على أفضل تشكيلة يمكن الوصول 
لــهــا فـــي املــســتــقــبــل. ويـــدخـــل الــجــزائــر الــلــقــاء 
بــكــامــل قــوتــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا سفيان 
ــربـــي  ــعـ ــغـــولـــي، وإســــــــالم ســـلـــيـــمـــانـــي، والـ ــيـ فـ
ســودانــي، وإسماعيل بــن نــاصــر، والــحــارس 
رايــــس مــبــولــحــي، ســعــيــًا وراء الـــفـــوز إلبــقــاء 
ســجــلــه نــظــيــفــًا. وتــمــلــك الـــجـــزائـــر 10 نــقــاط، 
مقابل 3 نقاط لزامبيا متذيل جدول الترتيب.

القدم، من  سيحرم منتخب تونس لكرة 
خدمات نجمه وهدافه وهبي الخزري، 
االستوائية،  وغينيا  ليبيا  مواجهتي  خالل 
لبطولة  المؤهلة  التصفيات  ضمن 
كأس أمم أفريقيا، بسبب اإلصابة. وأعلن 
في  ــدم،  ــق ال لــكــرة  التونسي  ــاد  ــح االت
إصابة  إلى  الخزري  تعرض  رسمي،  بيان 
جديدة من دون الكشف عن طبيعتها، 
المعسكر  إلى  االنضمام  من  حرمه  ما 

الذي أقيم في تونس العاصمة.

غياب وهبي الخزري

ــام بــيــلــيــكــانــز الـــذي  ــ عـــانـــى حـــامـــل الــلــقــب أمـ
ــل الـــفـــارق بــيــنــه وبـــني ضــيــفــه حــتــى 30  وصـ
نــقــطــة فــي الــشــوط الــثــانــي مــن الــلــقــاء الــذي 
تـــألـــق فــيــه العــــب لــيــكــرز الــســابــق بـــرانـــدون 
إينغرام  وقــّدم  وليامسون.  وزيــون  إينغرام 
أفضل مباراة له من ناحية التسجيل بعدما 
دك سلة فريقه السابق بـ36 نقطة، فيما بات 
ـــ21 عــامــًا في  الـ وليامسون أول العــب تحت 
تاريخ الدوري يسجل 20 نقطة أو أكثر لـ21 
مباراة متتالية، وذلك بانهائه اللقاء مع 27 
نقطة و9 مــتــابــعــات. وفـــي ظــل غــيــاب العــب 

التصفيات األفريقية
جولة حاسمة للعرب

ــاريــــات  ــبــ ــة مــ ــيـ ــقـ ــام الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بـ ــ ــقـ ــ تـ
العالم  كــأس  إلــى  املؤهلة  أوروبـــا  تصفيات 
األعـــني شاخصة  فــي قطر 2022، وســتــكــون 
ــمـــة، وعــلــى  ــهـ ــى الـــعـــديـــد مــــن األحــــــــداث املـ ــ إلـ
رأســـهـــا عــــودة الــنــجــم الـــســـويـــدي املــخــضــرم 
زالتان إبراهيموفيتش إلى الواجهة مجددًا، 
إضـــافـــة إلــــى بـــدايـــة رحـــلـــة مــنــتــخــب أملــانــيــا 
الــذي سيترك منتخب  لــوف  يواكيم  بقيادة 

املاكينات بعد نهاية بطولة يورو 2020.

عودة منتظرة لزالتان
منتخب  إلــى  إبراهيموفيتش  زالتــان  يعود 
الــســويــد بعمر الــــ39 عــامــًا، بعدما غــاب عن 
األخــيــرة،  الخمس  الــســنــوات  صفوفه خــالل 
إثــر قـــراره اعــتــزال اللعب الــدولــي، لكنه هذه 
املرة سيظهر مجددًا مع الرقم 11، وهو الذي 
يتألق بشكٍل الفــت مــع مــيــالن هــذا املــوســم، 

رغم بعض اإلصابات التي داهمته.
واعـــتـــزل زالتـــــان بــعــد نــهــايــة بــطــولــة يـــورو 
2016 التي حققت لقبها البرتغال، وينتظر 
السلطان والسويد مشاركته  جميع محبي 
ــام جــورجــيــا الـــتـــي يــقــودهــا  ــ ــاراة أمـ ــبــ فـــي املــ
الـــالعـــب الــــدولــــي الـــســـابـــق ويـــلـــي ســانــيــول، 

ضمن منافسات املجموعة الثانية.
زالتان يعرف أن الوضع مغاير ملا كان عليه 
فـــي املـــاضـــي، وهـــو الــــذي حــمــل عــلــى عاتقه 

تسجيل األهداف والقيادة.
في املؤتمر الصحافي األخير، قال إنه بات 
ما تقّدمت 

ّ
الوقت »كل أكثر صبرًا وجلدًا مع 

في السن زاد صبري، داخل امللعب وخارجه، 
لست هنا من أجــل زالتــان، أنــا مجرد قطعة 
لغز واحدة بني الكثير من قطع األلغاز، لكن 

إذا سألتني، فأنا األفضل في العالم«.
صـــحـــيـــٌح أن الـــســـويـــد اســـتـــطـــاعـــت بــغــيــاب 
زالتـــان بــلــوغ ربــع نهائي مــونــديــال روسيا 
ــتـــي  الـ الــــجــــمــــاعــــيــــة  الـــــــــــروح  بـــفـــضـــل   2018
إلــى  الــتــأهــل  وكــذلــك  التشكيلة،  عــلــى  تغلب 
ـــت إلـــى هـــذا الصيف 

َ
ـــل جِّ

ُ
يــــورو 2020 الــتــي أ

املــنــتــخــب  كــــورونــــا، إال أن  بــســبــب جــائــحــة 
االســـكـــنـــدنـــافـــي ســـيـــكـــون مــــع وجـــــــود نــجــم 
مـــيـــالن أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى ضــــرب الــخــصــوم، 
حتى لو لم يشارك أساسيًا منذ البداية في 

املــبــاراة األولــى. وستواجه السويد في دور 
املجموعات ببطولة يورو، إسبانيا وبولندا 
وسلوفاكيا )املجموعة الخامسة(، مع العلم 
أن املــنــتــخــب الـــســـويـــدي خــــرج مـــن مــشــاركــة 
مخيبة في مسابقة دوري األمم )فوز واحد 
وخمس هزائم(، وهبط إلى املستوى الثاني.

ألمانيا لتجاوز السقوط األخير
ــــى نـــفـــض غــبــار  يــتــطــلــع مــنــتــخــب أملـــانـــيـــا إلـ
الــهــزيــمــة الــتــاريــخــيــة الــتــي لــحــقــت بـــه أمـــام 
مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا بـــســـداســـيـــة نــظــيــفــة فــي 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 
ــره، حــــني يــســتــضــيــف  ــيـ ــاهـ ــمـ ومـــصـــالـــحـــة جـ
نــظــيــره األيــســلــنــدي فـــي دويـــســـبـــرغ، ضمن 

منافسات املجموعة العاشرة.
ــام األخـــيـــرة  ــ وفـــقـــد مــنــتــخــب أملــانــيــا فـــي األيــ
الـــالعـــب تـــونـــي كــــــروس، العــــب نـــــادي ريـــال 
الــعــديــد من  مــدريــد، لــإصــابــة، لكنه يمتلك 
العناصر املميزة، ويسعى إلى التقدم بثبات 
الذي  لــوف  اقتراب رحيل مدربه يواكيم  مع 
ســيــغــادر بــعــد نــهــايــة بــطــولــة أوروبـــــا الــتــي 
وتمتد  يونيو  حــزيــران/   11 يــوم  ستنطلق 

حتى 11 تموز/ يوليو.
وقال لوف في مؤتمر صحافي: »نرغب في 
أن نبدأ العام الذي يشهد إقامة كأس أوروبا 

بترك بصمة وإسعاد جماهيرنا مجددًا«.
ــدد مــن  ــ ــــى حـــصـــد أكـــبـــر عـ ــــوف إلـ ويـــســـعـــى لـ
الــذي سيلقاه  املنتخب  أن  النقاط، وخاصة 
، رغم أن الترجيحات على الورق 

ً
ليس سهال

تصّب في مصلحته بطبيعة الحال. وكانت 
أملانيا قد خسرت في دوري األمم األوروبية 
أمـــــام إســبــانــيــا بــنــتــيــجــة 6-0، فـــي تــشــريــن 
الثاني/ نوفمبر املاضي في أقسى خسارة 

له منذ عام 1931.
»كيكر«  أجرته مجلة  رأي  استطالع  وأظهر 
بأن  تشعر  األملانية  الجماهير  مــن   %89 أن 
لوف فشل في إعادة بناء منتخب قوي بعد 
الــدور األول في مونديال  ً من 

ّ
خروجه مــذال
روسيا 2018.

إسبانيا بدماء الشباب
يتطلع منتخب إسبانيا إلى انطالق رحلته 
فـــي الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة فـــي املــجــمــوعــة 
الثانية، بقيادة املدرب لويس إنريكي، الذي 
بقائده  متمثلة  الدفاعية  قوته  على  يعتمد 

سيرخيو راموس صاحب الـ35 عامًا.
ــقــــي الروخــــــــــــا فــــــي املــــــــبــــــــاراة األولــــــــى  ــتــ ــلــ ويــ
نــظــيــره منتخب الــيــونــان، وهـــو الـــذي حقق 
انتصارات كثيرة تاريخيًا عليه، إذ ستكون 

هذه املواجهة الـ 11 بينهما.
ــا الــــفــــوز بــســبــع  ــيـ ــانـ ــبـ ــبــــق ملــنــتــخــب إسـ وســ
مباريات، آخرها في يورو 2008، مقابل فوز 

وحيد ملنتخب اليونان.
املنتخب اإلسباني لويس  واستطاع مدرب 
إنــريــكــي تــجــديــد دمـــاء املنتخب اإلســبــانــي، 
بمتوسط  الشباب  الالعبني  مــن  بمجموعة 

أعمار أقل من 26 عامًا.
وأكـــــد لـــويـــس إنـــريـــكـــي أن أبــــــواب املــنــتــخــب 

ليست مغلقة أمام أحد، وقال: »ال أنظر إلى 
أدائــهــم«، وبهذا  إلى  أنظر  أعمارهم، ولكني 
فـــإن املنتخب قــد شــهــد عـــودة جــــوردي ألبا 
)32 عامًا( وكذلك دخول العبني في الثامنة 

عشرة من العمر.
فعلى خطى أنــســو فــاتــي، ســار بــيــدري )18 
عـــامـــًا( وبـــريـــان جــيــل )20 عـــامـــًا(. فــقــد كــان 
ــبــــون مــع  ــفـــتـــرض أن يــــكــــون هـــــــؤالء الــــالعــ يـ
للمنافسات  يستعد  الــذي  الشباب  منتخب 
ــة، ولــكــنــهــم وجـــــدوا أنــفــســهــم بني  ــ ــيـ ــ األوروبـ
األول،  املنتخب  نجوم  مع  عشية وضحاها 
اعترافًا من إنريكي بتطور أدائهم مع فرقهم.

أنـــســـو  ــة  ــاركــ ــشــ مــ اإلصــــــابــــــة دون  وحـــــالـــــت 
أســاســيــًا فــي بــرشــلــونــة، حيث تــألــق بيدري 
رغــم صغر ســنــه، فيما يخطف بــريــان جيل 
األضـــــــــواء بـــالـــجـــانـــب األيــــســــر بــــــــأداء ُيـــذكـــر 

بيوهان كرويف.
كثيرًا  املنتخب  أعــمــار  مــتــوســط  وانــخــفــض 
املـــتـــوســـط أصــغــر  إلــــى 25.75 عـــامـــًا. وهـــــذا 
بــعــام مــن متوسط أعــمــار الــفــريــق الـــذي فاز 
كان  فقد   .2010 أفريقيا  جــنــوب  بــمــونــديــال 

متوسط األعمار حينها 26 عامًا و6 أشهر.

إيطاليا وإنكلترا
يــــواجــــه مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا مــــبــــاراة صــعــبــة 
أمــــام أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، وهــــو الــــذي نجح 
ــاراة عــلــى الــتــوالــي  ــبـ فـــي الـــخـــروج مـــن 22 مـ
بـــدون هــزيــمــة تــحــت قــيــادة املــــدرب روبــرتــو 
ــنـــي املـــنـــتـــخـــب  ــيـ ــانـــشـ مـــانـــشـــيـــنـــي. وقـــــــــاد مـ
اإليطالي في 27 مباراة حتى اآلن )18 فوزًا 

و7 تعادالت مقابل خسارتني فقط(.
فــعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي الــتــكــتــيــكــي، تحولت 
إيــطــالــيــا مـــن مــنــتــخــب يــعــتــمــد عــلــى دفــاعــه 
ــبـــاريـــات إلــــى منتخب  ــقـــوي لــلــفــوز فـــي املـ الـ
أمام  الخطورة  ويصنع  خــوف  دون  ُيهاجم 
 عن الضغط 

ً
أي منافس يلعب ضــده، فضال

العالي الذي يصنعه املنتخب على مدى 90 
دقيقة كاملة باستمرار، إذ يضغط كل العب 
 زميل 

ً
على حامل الــكــرة وُيــســانــده مــبــاشــرة

لـــه لــفــرض حــصــار ومــنــع الــفــريــق املــنــافــس 
ــة أو حـــتـــى كــســب  ــ ــراحـ ــ ــاء الـــلـــعـــب بـ ــنــ ــن بــ ــ مـ
مـــســـاحـــات لــصــنــاعــة الـــهـــجـــمـــات الــخــطــيــرة 
على مرمى »األزوري«. وفــي مــبــاراة أخــرى، 
ســيــحــاول املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، مــع املـــدرب 
غاريث ساوثغيت، االستفادة من املباريات 
الثالث األولــى لفريق »األســود الثالثة« في 
التصفيات، من أجل تحديد التشكيلة التي 
ســيــخــوض بــهــا الــصــيــف املــقــبــل نــهــائــيــات 
 امـــتـــالكـــه عــنــاصــر 

ّ
بــطــولــة أوروبـــــــا فـــي ظــــل

اليوم  الــذي سيواجه  عديدة ومميزة، وهــو 
الخميس نظيره املتواضع سان مارينو في 

املجموعة التاسعة.
)العربي الجديد(
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مباريات التصفيات 
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المنامة ـ العربي الجديد

انــتــهــت الــعــطــلــة، واخــتــتــمــت فترة 
ــارب الـــــــحـــــــّرة، وســـيـــفـــســـح  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
لتشعل  املحركات  لصوت  املجال 
املنافسة في مختلف الجوائز الكبرى، ملوسم 
الفورموال 1 الــذي ينطلق هــذا األسبوع في 
الــبــحــريــن مــوعــد الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة على 
حــلــبــة الــصــخــيــر. مــوســم ســبــاقــات الــســرعــة 
 

ّ
تـــرافـــقـــه مـــن جـــديـــد أســئــلــة عـــديـــدة بــعــد كــل

ــة  ــتــــرة الــــراحــ ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا فــ ــات الــ ــظــ املــــالحــ
الجماهير  تجعل  التي  املثيرة  والــتــطــورات 
الرتابة  عنه  ترفع  مختلفًا،  موسمًا  تنتظر 
التي ميزت املواسم األخير وجعلت شعبية 
هـــذه املــنــافــســات تــتــراجــع تــدريــجــيــًا، بسبب 
هيمنة فريق مرسيدس وسائق البريطاني 
لــوس هاميلتون، الــذي غــّرد خــارج السرب، 
ضاربًا العديد من األرقام وهو الذي يسعى 
كأكثر  مايكل شوماخر،  األسطورة  لتجاوز 

سائق حصدًا لأللقاب في التاريخ.

هل يحصل هاميلتون 
على اللقب الثامن؟

ــم يـــتـــرك الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون،  لــ

افتتاح موسم 
الفورموال 1

لفريق  كبيرة  هيمنة  الماضية  المواسم  خالل   1 الفورموال  عالم  عاش 
مرسيدس األلماني وسائقه البريطاني لويس هاميلتون، الذي حصل على 
أن  يتوقع  لكن  شوماخر،  مايكل  األلماني  األسطورة  وعادل  السابع  لقبه 

يحمل هذا الموسم تغييرات كبيرة في ظّل تقارب الحظوظ

3031
رياضة

تقرير

ملنافسيه  الفرصة  مرسيدس،  سيارة  سائق 
الفئة  أجــل تهديد هيمنته على سباقات  من 
األولى، فقد نجح في الحصول على اللقب في 
األرقـــام  أغــلــب  خاللها  حطم  مناسبات  سبع 
تحقيق  غير  ملنافسيه  يــتــرك  ولــم  القياسية، 
في  لفة  أســرع  مثل  الشرفية  املكاسب  بعض 
بعض السباقات أو االنطالق في املركز األول 
في عدد من الجوائز الكبرى لكن األرقام األهم 
تـــكـــون مـــن نــصــيــبــه مــثــل الـــفـــوز بــالــســبــاقــات 
ــبـــعـــض أن  ــرى الـ ــ ــد يــ ــ ــم. وقــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــبـــطـــولـ وبـ
ــقـــد الــــحــــمــــاس نــتــيــجــة غــيــاب  هـــامـــيـــلـــتـــون فـ
املنافسة، إال أن هذا السائق سرعان ما يتغّير 
مــع اقــتــحــام الــحــلــبــات. فــمــع تــزايــد الغموض 
فإن  الرياضة  هــذه  فــي  مستقبله  بخصوص 
شــغــف الــبــريــطــانــي بــاملــراكــز األولــــى سيكون 
إلى  لقبًا جديدًا  له حتى يضيف  أكبر حافز 

رصــيــده ويــضــمــن الــبــقــاء فــي صــــدارة قائمة 
األسماء مزيحًا األسطورة شوماخر.

فرستابن: من دور المزعج 
إلى دور المنافس؟

تــعــول جــمــاهــيــر فـــورمـــوال 1 عــلــى الــهــولــنــدي 
ــاء هــيــمــنــة  ــهــ ــن أجـــــل إنــ مـــاكـــس فـــرســـتـــابـــن مــ
هـــامـــيـــلـــتـــون. فـــالـــهـــولـــنـــدي لـــعـــب خـــــالل آخـــر 
لــهــامــيــلــتــون، ولــكــن  مـــوســـمـــني دور املــــزعــــج 
دون أن ينجح في أن يكون نّدًا له، فقد كانت 
الكلمة األخيرة تعود للبريطاني بشكٍل شبه 
املوسم  هــذا  فرستابن  وسيحاول  متواصل. 
إنهاء سيطرة هاميلتون، مستعينًا في ذلك 
ــه، فــهــو ســـائـــق ال  ــ ــــدراتـ بــطــمــوحــه الــكــبــيــر وقـ
قـــادرًا على تحصيل  املــجــازفــة وكـــان  يخشى 
نــتــائــج أفــضــل لــو أن ســّيــارتــه لــم تــخــذلــه في 
ــع »ريـــد 

ّ
بــعــض الــســبــاقــات. ويـــبـــدو أن املــصــن

بول« قد أعد العدة ملساعدة سائقه األول على 
وبالتالي  الــبــدايــة  مــنــذ  األولــــى  األدوار  لــعــب 

الترّبع على عرش سباقات السرعة.

هل يخرج بوتاس من جلباب هاميلتون؟
صنع هاميلتون تفوقه على بقية املنافسني 
بفضل قّوة محركات سيارة مرسيدس، إال أن 
زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس 
ال يملك أعذارًا، فهو يقود نفس السيارة التي 
األفضل  السائق  هاميلتون  أصبح  بفضلها 
لــديــه مــبــّررات  العالم وبالتالي ال تــوجــد  فــي 

للفشل من جديد. 
ومــن الــواضــح أن بــوتــاس يــريــد أن يــنــزع عن 
قلب  ويــريــد  لهاميلتون  املــســاعــد  دور  نفسه 
األدوار هــذا املــوســم وهــو أمــر لــن يتحقق إال 
فــي حصد  األولـــى  السباقات  بنجاحه خــالل 
أكثر من هاميلتون، ما سيفرض على  نقاط 
مساعدته  على  هاميلتون  إجبار  مرسيدس 
الحقًا ودون ذلك فإن الوضع سيبقي على ما 
هو عليه، هاميلتون ينافس على املركز األول 

وبوتاس يتولى إعاقة مالحقي زميله.

هل تنجح فيراري في رّد االعتبار؟
كان العام املاضي صعبًا وقاسيًا على فريق 
فيراري اإليطالي الشهير، فقد جاءت النتائج 
السباقات  أو  الرسمية  التجارب  في  كارثية 
ــيـــار االســتــراتــيــجــيــة  ــتـ ــان فــــي اخـ ــ ــفـــشـــل كـ والـ
ــقــــني، بــــالــــتــــالــــي هــو  ــائــ ــســ أو فـــــي تــــوجــــيــــه الــ
الــكــلــمــة. ووفــق   معنى 

ّ
بــكــل للنسيان  مــوســم 

الحقيقية  الــعــودة  فــإن  املصنع  استراتيجية 
تراهن على  ها 

ّ
ولكن  ،2022 في سنة  ستكون 

هذا املوسم من أجل إعادة التموقع من جديد 
بــعــد خــســارة الـــريـــادة لــفــائــدة مــرســيــدس ثم 

الوصافة لفائدة ريد بول.

فيتل وألونسو: 
تجربة مختلفة أم خيبة جديدة؟

الـــتـــجـــربـــة مــــع »فــــــيــــــراري« لــــم تـــكـــن الــقــاســم 

فرناندو ألونسو يشعر 
بحماٍس شديد قبل 

انطالق الموسم

بيل يعلن موقفه من العودة إلى ريال مدريد
توتنهام  فريق  نجم  بيل،  غاريث  الويلزي  تطّرق 
ــال مـــدريـــد، ملستقبله فـــي املــوســم  املـــعـــار مـــن ريــ
املقبل، بعد تمثيل »السبيرز« ملدة عام على سبيل 
اإلعارة، تحت قيادة املدير الفني البرتغالي، جوزيه 
الـــذي يمتّد عــقــده مــع ريــال  مورينيو. وقـــال بيل 
مدريد حتى صيف 2022، في مؤتمر صحافي 
على هامش التصفيات األوروبية: »مستقبلي. ال 
الرئيسي  السبب  أن  أعتقد  لي.  بالنسبة  مشكلة 
الذي جعلني آتي إلى توتنهام هذا العام هو لعب 
 وقبل كل شــيء«. وأضــاف »أردت 

ً
كرة القدم أوال

أن أكون الئقًا قبل الذهاب إلى اليورو. كانت الخطة هي أن ألعب موسمًا مع توتنهام وما 
الريال املوسم املقبل«.  زال في عقدي موسم رفقة ريــال مدريد، خطتي هي العودة إلى 
وكان مورينيو مدرب توتنهام قد أشار في وقت سابق إلى أّن مستقبل بيل بعد نهاية 
الــذي نجح فيه الالعب في تسجيل ستة أهداف  املوسم مسألة تخص ريــال، في الوقت 
بست مباريات، قبل أن يسلك موسم توتنهام الطريق الخاطئ، بعد هزيمة الديربي أمام 

أرسنال، والخروج من الدوري األوروبي على يد دينامو زغرب.

موراي ينسحب من بطولة ميامي بسبب اإلصابة
ــــوراي االنــســحــاب من  أعــلــن الــبــريــطــانــي أنــــدي مـ
دورة ميامي لكرة املضرب، أولى دورات املاسترز 
لأللف نقطة، التي من املقرر أن تقام هذا األسبوع، 
مـــوراي  وذلـــك بسبب إصــابــة عضلية. وحــصــل 
على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، وكان من 
الجولة األولى،  املقرر أن يواجه لويد هاريس في 
ولكنه عانى من ألم في الفخذ األيسر يوم الجمعة 
املـــاضـــي، أجـــبـــره عــلــى الـــغـــيـــاب. وأعـــــرب مــــوراي 
ــرى تــعــرض لها  عـــن إحــبــاطــه بــعــد انــتــكــاســة أخــ
خــالل مسيرته، وحــول هــذا قــال في تصريحات 
صحافية: »استيقظت في منتصف ليل الجمعة، 
وعانيت من ألم بعض الشيء«. وأضاف »عندما 
استيقظت بعدها صباحًا، كنت أعاني من ألم شديد أثناء املشي. ليست لدي أي فكرة عما 
حدث. لم أتعّرض ألي شيء في التدريبات أو في صالة األلعاب الرياضية، أو أي شيء من 
هذا القبيل. إنه أمر غريب وال أعرف بالضبط سبب حدوثه«. وبدأ موراي العام وهو واثق 
من التنافس مع أفضل النجوم مرة أخرى، لكنه أصيب بفيروس كورونا في يناير/ كانون 

الثاني، لتمنعه اإلصابة من املشاركة أيضًا في بطولة أستراليا املفتوحة.

... والمخضرمة فينوس ويليامز تغادر البطولة
للتنس،  املفتوحة  األميركية املخضرمة فينوس ويليامز منافسات بطولة ميامي  وّدعت 
ــاس، بمجموعتني  الــكــازاخــيــة زاريــنــا ديـ أمـــام  ــدور األول،  الـ املــفــاجــئــة، فــي  بعد خسارتها 
الـــ40 عامًا املواجهة خالل ساعة ونصف، أمــام الالعبة التي  دون رد. وخسرت صاحبة 
تصغرها بنحو 13 عامًا، بنتيجة مجموعتني دور رد، جاءت تفاصيلها 6-2 و6-7 )12-

ت دياس املجموعة األولى بسهولة، فيما قاومت ويليامز في املجموعة الثانية، 
ّ
10(. وتخط

لكنها انهزمت أمام منافستها الكازاخستانية في الشوط الثاني عشر، الذي وصلتا إليه 
لكسر التعادل. وقالت الالعبة البالغة من العمر 27 عاما خالل تصريحات صحافية: »أنا 
سعيدة جدًا بالفوز، خاصة ضد أسطورة مثل فينوس، لقد تابعتها عندما كنت صغيرة«.

فاينالدوم يرفض التعليق على أخبار انتقاله إلى برشلونة
التعليق  الهولندي جورجينيو فاينالدوم، العب وسط ليفربول اإلنكليزي،  النجم  رفض 
حول األخبار املتداولة حول توصله التفاق مع برشلونة اإلسباني الرتداء قميصه بداية 
من املوسم املقبل. وقال فاينالدوم في تصريحات لشبكة )NOS( التلفزيونية الهولندية 
»دائمًا سيكون هناك حديث حول هذه األشياء، وحــول مستقبلي، ولكن كما قلت في 
مناسبات عديدة، ليس لدي أخبار بهذا الشأن«. وأوضح صاحب الـ30 عامًا، الذي يوجد 
في معسكر منتخب بالده استعدادًا ملواجهات تصفيات أوروبا املؤهلة ملونديال 2022 
يقوده  الــذي  الكتالوني  للنادي  باالنتقال  تربطه  التي  األخبار  غيره  مثل  قــرأ  إنــه  بقطر، 
 هذا يقال في وسائل 

ّ
مدربه السابق في املنتخب ومواطنه رونالد كومان. وأضاف »كل

األمــر. عندما تكون هناك مفاوضات،  لــدي أخبار بخصوص هــذا  اإلعـــالم، ولكن ليس 
سأتحدث عنها، ولكن مجددًا ليس هناك أي شيء. أنا هنا للحديث فقط عن مباريات 
تركيا والتفيا وجبل طارق«. وينتهي عقد الدولي الهولندي مع »الريدز« هذا املوسم، ولم 
يجدد عقده حتى اآلن، في الوقت الذي تحدثت فيه جريدة )ذا صانداي تايمز( البريطانية 

عن توصل إدارة البرسا التفاق مع الالعب لالنتقال إليه بداية من املوسم املقبل.

لــلــفــريــق اإليــطــالــي هــو جيانلويجي بـــوفـــون، فــاألخــيــر كــان 
أصغر من باغوتو بأربع سنوات، حيث كان الحارس امللقب 
وهو   ،21 تحت  منتخب  قائمة  فــي  مــتــواجــدًا  »العنكبوت«  بـ
في سن 18 عامًا. وفي مقابلة مع صحيفة »الغازيتا ديلو 
التألق  دائــرة  باغوتو طريقة خروجه من  ســبــورت«، كشف 
في كرة القدم، خصوصا بعد عقوبة املنشطات التي تعّرض 
فــي صفوف ميالن،  كــان العبًا  فــي عــام 1999، عندما  لها 
ب اختبار 

ّ
الــســنــوات، كــان بإمكانك تجن تلك  وأضـــاف: »فــي 

لقاء  قبل  وقــت سابق  فــي  سالبة  نتائج  أعطيت  املنشطات. 
بارما وأيضًا في األسبوع التالي في بادوفا. وبعد اللعب ضد 

فيورنتينا، كانت نتيجة االختبار موجبة«.
هذه األزمة هّمشته وأبقته بعيدًا عن عالم كرة القدم ملدة 
عامني، رغم أنه كان من املمكن أن تكون لستة أشهر إذا 
اعترف بأنه مذنب، لكنه رفض أن يفعل ذلك وبقي مصّرًا 

 شيء، لم 
ّ

على موقفه، وحول هذا تابع حديثه »ذهب كل
يعد لدي أصدقاء. قضيت عامني في ليغوريا مع والدتي 
هناك  كانت  صدقني.  هناك.  افتتحناه  الــذي  الفندق  في 
أيام لم أستطع فيها النهوض من السرير بسبب سهري 

في الديسكو«.
باملنشطات، على ترك عالم  أجبرته عقوبة جديدة  وبعدها، 
الــقــدم فــي عــام 2007، عندما كــان يبلغ مــن العمر 34  كــرة 
عامًا وكانت العقوبة لثماني سنوات، بالتالي لم يكن ليتمكن 
من اللعب مرة أخرى حتى يبلغ 42 عامًا. وفي هذا الصدد، 
واصل حديثه بالقول »بعد العقوبة الثانية ذهبت إلى أملانيا، 

 شيء«.
ّ

وعملت صانع بيتزا، وطباخًا، وكل
اآلن، في سن السابعة واألربعني، يستمتع باغوتو مرة أخرى 
بكرة القدم، كمدرب حراس مرمى في فريق أفيلينو، حيث 

 له.
ً
يخبر حراسه الشباب، بأن بوفون كان بديال

أيوب الحديثي

يخفق العديد من نجوم الرياضة عامة، وكرة القدم على وجه 
االحتراف،  عالم  وتبعات  الشهرة  استغالل  في  الخصوص، 
الــذي تسبب في خسارة العديد من املواهب في عالم  األمــر 

»الساحرة املستديرة«.
نجمًا،  كــان سيصبح  الــذي  املرمى  باغوتو، حــارس  أنجيلو 
لوال انجرافه في طريق الحفالت والكوكايني، التي أبعدته عن 

كرة القدم، ليقوده القدر إلى كسب لقمة العيش خارجها.
باغوتو، قّدم إحدى أفضل مبارياته في كرة القدم، في نهائي 
أوروبــا تحت 21 سنة 1996، حني هزمت إيطاليا نظيرتها 
إسبانيا بركالت الترجيح، بعد أن تصدى لركلتي جزاء أمام 

نجمي »الروخا«، إيفان دي ال بينيا وراؤول غونزاليس.
البديل  الــحــارس  كــان  بالتحديد،  والــبــطــولــة  املــبــاراة  تلك  فــي 

أنجيلو باغوتو

على هامش الحدث

حارس لشباب 
إيطاليا ونادي 

ميالن، لعب على 
حساب بوفون. 
لكن حياة السهر 

أوصلته إلى 
الهاوية، قبل أن 

يعود للحياة. 
هذه قصته

هاميلتون سيلقى 
منافسة قوية من قبل 
فرستابن تحديدًا هذا 
الموسم )كامران جبريل/ 
فرانس برس(

مايكل  األســطــورة  نجل  شوماخر،  ميك  على  ثقيًال  الحمل  سيكون 
مختلف  في  نتائجه   .1 الفورموال  في  رحلته  بداية  مع  شوماخر، 
سيكون  ــى  األول الفئة  في  الوضع  ولكن  مثالية،  كانت  المنافسات 
الموسم  هذا  التميّز  عبر  يمرّ  الحقًا  الفيراري  لقيادة  والطريق  مختلفًا، 
الشبّان  على  المراهنة  ينوي  ال  فيراري  أن  خاصة  »هاس«،  المصنع  مع 
بأن  »جونيور«  شوماخر  ويعلم  النهاية.  في  خيبات  على  والحصول 
حمل اسم والده لن يجعل بقية السيّارات تفسح له المجال، بل سيجد 

منافسة قوية وسيقتحم عالما تغيب عنه المجامالت.

شوماخر االبن وأمجاد الوالد

وجه رياضي

املشترك الوحيد بني بطلي العالم اإلسباني 
ــانــــي ســيــبــاســتــيــان  فـــرنـــانـــدو ألــونــســو واألملــ
ــًا فــــي الـــفـــشـــل مــع  فـــيـــتـــل، فـــقـــد اشـــتـــركـــا أيـــضـ
التعاقد  فيتل  اختار  وقد  اإليطالي،  ع 

ّ
املصن

مــع املصنع »أســتــون مــرتــني« مــن أجــل إنقاذ 
سمعته والدفاع عن مجده السابق. وال يبدو 
فيتل قادرًا على املراهنة على بطولة العالم، 
ه سيحاول أن يجد له مكانًا ضمن نخبة 

ّ
ولكن

ــه يــنــجــح فــي إعــطــاء مسيرته 
ّ
الــســائــقــني لــعــل

 
ّ

دفعًا جديدًا، بعد أن خسر مع »فيراري« كل

بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســائــق خــبــيــر وقــــد يــفــاجــئ 
الجميع بالتأقلم سريعًا.

ــّبـــر ســـائـــق فـــريـــق ألــونــســو عـــن حــمــاســه  وعـ
العالم مرتني في 2005  الشديد، وقــال بطل 
ألـــبـــني(،  )حـــالـــيـــًا  ريـــنـــو  فـــريـــق  ــع  مــ و2006 
ــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرهـــا فـــريـــقـــه »أشـــعـــر  فـ
ــى حــلــبــات  ــ ــلــــعــــودة إلــ بـــحـــمـــاســـة شــــديــــدة لــ
كبيرة  هناك تحضيرات  كانت   ،1 فــورمــوال 
الفريق خالل  مــع  فقط  ليس  اللحظة،  لهذه 
التجارب التحضيرية قبل املوسم بل كذلك 

ما بناه مع ريد بول. أما ألونسو فبعد موسم 
بعيد عن الفورموال 1 فقد عاد من أجل إحياء 
أفــضــل الــذكــريــات الــتــي عــاشــهــا مــع املصنع 
الــفــرنــســي »رونــــو« ولــتــكــون نــهــايــة مسيرته 
فـــي الـــفـــورمـــوال 1 أفــضــل بــكــثــيــر مــّمــا عــاشــه 
مـــع الــســيــارة الــحــمــراء ولــكــن الــبــدايــة خــالل 
ع »ألبني ف1« ال 

ّ
مختلف التجارب مع املصن

تعد بالكثير. بما أن ألونسو فقد الكثير من 
مهاراته، وهو يحتاج إلى وقت طويل حتى 
يــكــون قــــادرًا عــلــى مــواكــبــة الــتــغــيــيــرات، لكنه 

عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي«. وتـــابـــع »مــنــذ 
قبولي االنضمام لفريق ألبني، عملت كثيرًا 
البدني  أكــون مستعدًا على املستويني  لكي 
والذهني على حد سواء للموسم الجديد«. 
مت أساليب 

ّ
الـــ39 عامًا »تعل وختم صاحب 

جــدًا،  متباينة  فــي سباقات  مختلفة  قــيــادة 
على غرار رالي داكار وسباقات الـ24 سعيدًا، 
خالل ابتعاده عن عالم الفورموال 1، أشعر 
بــالــحــمــاس الـــشـــديـــد قــبــل انـــطـــالق املــوســم 

املليء بالتحديات«.

العاصمة  في  »سبيتار«  مركز  برشلونة،  فريق  نجم  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي  اختار 
ــراء فــحــوصــات مــكــثــفــة، بــعــد إصــابــتــه الــتــي أبــعــدتــه عــن صفوف  الــقــطــريــة الـــدوحـــة، إلجــ
ـــ16 مــن عمر  الــبــارســا. وتــعــرض كوتينيو، الـــذي أصــيــب خــالل لــقــاء إيــبــار فــي الجولة الـ
الدوري اإلسباني، النتكاسة في الفترة األخيرة، ما اضطره للسفر إلى الدوحة للخضوع 
لفحوصات جديدة. وخضع العب ليفربول السابق لعملية جراحية في بداية العام، بسبب 
امللعب في  إلــى أرض  العودة  الحني، يعمل على  ذلــك  الركبة، ومنذ  إصابة في غضروف 

أسرع وقت ممكن، لذا قرر السفر إلى قطر لتسريع عملية العالج.

صورة في خبر

كوتينيو في »سبيتار«

Thursday 25 March 2021 Thursday 25 March 2021
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روان حجازي
لبنانية ُتعيد استخدام الثياب القديمة

بيروت ـ ربى أبو عمو

مــثــل فــتــيــات كــثــيــرات رافـــقـــن دمــيــة 
ــانـــت الــلــبــنــانــيــة روان  ــــي« كـ ــاربـ ــ »بـ
حــجــازي )27 عــامــا( فــي طفولتها. 
ــــع هــــــذه الـــدمـــيـــة،  ــانــــت تـــمـــضـــي يـــومـــهـــا مـ كــ
إنتاج  عيد 

ُ
ت وأحيانا،  الثياب.  لها  صّمم 

ُ
وت

أثـــوابـــهـــا، فــتــقــّصــهــا لــتــجــعــل مــنــهــا تــنــانــيــر 
قصيرة تليق بها. ولحسن حظها، كان البيت 
تستخدمها  مــا  عــادة  التي  باألقمشة  مليئا 
والــدتــهــا فــي أشغالها الــيــدويــة واألرتــيــزانــا 
)حرف تقليدية منقوشة(، فيما تأخذ روان 
ما تحتاجه من أجل الدمية. وكما يقول املثل 
الشعبي »طّب الجّرة على تمها تطلع البنت 
التي  الفتاة  على  للداللة  )يستخدم  ألمــهــا« 
ورثــت  والــصــفــات(،  باألفعال  والدتها  تشبه 
ــّب األشـــغـــال الــيــدويــة،  روان عـــن والــدتــهــا حـ
لكن على طريقتها، فقد دمجت ما بني حبها 
للفنون واألزياء، وبني حرصها على البيئة.

بيئي،  املصطلح   .»Upcycling« الـــ  اخــتــارت 
ــادة اســتــخــدام لــأفــضــل. وألنــهــا  ــ ويــعــنــي إعـ
املنسوجات  نفايات  مــن  بالتخفيف  معنية 
بشكل كبير، بــدأت العمل على إعــادة إنتاج 
الثياب التي كثيرًا ما يرميها الناس، بشكل 
جديد. عامليا، ُهناك نحو 92 مليون طن من 

خالل عملها )العربي الجديد(

نــفــايــات املــنــســوجــات ســنــويــا، أي مــا يــعــادل 
شــاحــنــة قــمــامــة مليئة بــاملــابــس كــل ثانية. 
املــتــوقــع أن يرتفع  وبــحــلــول عـــام 2030، مــن 

الرقم إلى أكثر من 134 مليون طن سنويا. 
أطلقت روان مشروعها في ديسمبر/ كانون 
أن تخطط لأمر،  األول عــام 2020، من دون 
الــظــروف  تــقــول  فــأحــيــانــا،  أو حتى تتوقعه. 
كــلــمــتــهــا. واملــــشــــروع هـــو إعــــــادة اســتــخــدام 
الـــثـــيـــاب الـــقـــديـــمـــة. فـــبـــداًل مـــن رمــــي الــثــيــاب 
بــأشــكــال  إنـــتـــاجـــهـــا  تــعــيــد روان  الـــقـــديـــمـــة، 
مختلفة، وكأن الزبون يشتري ثيابا جديدة 
مــن تــلــك الــقــديــمــة.  فــي الــجــامــعــة، لــم تــدرس 
تــفــّكــر في  لــم   ،

ً
األزيــــــاء. أصــــا روان تصميم 

دراسته يوما. وألنها تحب الرسم، اختارت 
ــة الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي. بـــالـــتـــوازي،  ــ دراســ
ــاء.  ــ ــررت االلــتــحــاق بـــــدورات تــصــمــيــم األزيـ قــ
إعــادة  فقبل إطــاق مشروعها، كانت تهوى 
تتقن  أن  وأرادت  القديمة،  ثيابها  استخدام 
الــعــمــل. لــم تــصــل روان إلـــى مــا وصــلــت إليه 
فجأة. والوصول ُهنا يعني تجاوز شغفها 
ــد مـــن نـــفـــايـــات املــنــســوجــات  ــاء والـــحـ ــاألزيــ بــ
 
ً
الـــخـــارج. لنعد قليا إلـــى  مــن حـــدود بيتها 

إلـــى الــــــوراء. فـــي مــرحــلــة املـــراهـــقـــة، وبــعــدمــا 
األدراج،  فــــي  ــاربــــي  بــ دمـــيـــة  روان  وضـــعـــت 
راحــــت تــصــنــع ثــيــابــا لــنــفــســهــا. هـــل مـــا زلـــِت 

تحتفظني بــهــا؟ تــضــحــك: »لـــم أكـــن أرتــديــهــا 
إذ لــم أعـــرف الخياطة فــي ذلــك الــوقــت. فقط 
أجــلــب قــطــعــة قــمــاش وأقــــص مــنــهــا مــا أريــد 
وألفها بشكل دائري فتصير تنورة. وبالكاد 
أصل األطــراف بعضها بالبعض اآلخــر«.  ال 
تحتفظ بــالــتــجــارب األولــــى هـــذه، فــقــد رمــت 
ــة الــتــي  ــيـ ــدمـ ــل شــــــيء، وحـــتـــى الـ والــــدتــــهــــا كــ
ارتــدت من تصاميمها. سوي األمــر بني األم 
قا 

ّ
تعل تـــزداد  فــي وقــت كانت روان  وابنتها، 

العالم. كانت وما زالــت تحب التسّوق  بهذا 
الــثــيــاب، وإجـــراء  إلــى درجـــة كبيرة، وتبديل 
تـــعـــديـــات عـــلـــيـــهـــا.  بـــعـــدمـــا أنــــهــــت دورات 
تصميم األزياء والخياطة من خال املاكينة، 
التي  القديمة  ثيابها  استخدام  عيد 

ُ
ت بــدأت 

ــذه الـــفـــتـــرة، شجعني  ــي هــ ــقـــول: »فــ تـــحـــب. تـ
ما أصنعه،  كانوا يحبون  الذين  أصدقائي، 
بأن أحّول ما أفعله إلى مشروع. إال أنني لم 
أجد نفسي مهتمة بذلك، فما أفعله لنفسي 
أفعله بدافع الحب، واملساهمة في الحد من 

نفايات املنسوجات«.
في الوقت نفسه، كانت األوضاع االقتصادية 
ــاع سعر  ــفــ فـــي الـــبـــاد تــــــزداد ســـــوءًا مـــع ارتــ
الدوالر، ولم يعد كثيرون قادرين على تجديد 
ثيابهم، بعدما ارتفعت أسعارها إلى درجة 
كبيرة، وحتى في املحال التي تعد أسعارها 

مــقــبــولــة. وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول عــام 
2020، أطلقت مشروعها upcycling_lb على 
الناس يجلبون  وبــدأ  إنستغرام وفيسبوك، 
لها ثيابا قديمة ال يرتدونها لتصنع منها 
شيئا جديدًا. تقول إن زبائنها من مختلف 
الــفــئــات الــعــمــريــة، ومــــن الــجــنــســني، ودائــمــا 
»الـــتـــحـــّول« الـــذي  يــعــربــون عـــن صــدمــتــهــم بــــ
يــحــدث. تــقــول: »إحـــدى الــســيــدات جلبت لي 
ني 

ّ
عل لزوجها  قديمة  جينز  بناطيل  ثاثة 

كان  الــحــظ،  مــا. ولحسن  أصنع منها شيئا 
إلى  تحويلها  مــن  فتمكنت  كبيرًا،  مقاسها 
ــات لـــدى روان زبـــائـــن كــثــر. تــقــول  ســـتـــرة«. بـ
االســتــعــانــة بخياطني في  إلـــى  إنــهــا تسعى 
مدينتها صيدا )جنوب لبنان(، حيث تقطن، 
بسبب عدم قدرتها على تلبية كل الطلبات 
مــن جهة، وإلفــادتــهــم مــاديــا مــن جهة أخــرى 
ــل الــــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة.  فــــي ظــ
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى شـــغـــفـــهـــا هـــــــذا، تـــعـــمـــل فــي 
التصميم الغرافيكي، وهي مسؤولة وسائل 

التواصل االجتماعي في إحدى الجمعيات.
بــقــدر مــا هــو زيــادة  طموحها ليس تجاريا 
الــوعــي البيئي لــدى الــنــاس، مشيرة إلــى أن 
ما تتقاضاه من عملها يعد رمزيا. وهذا ما 
إنستغرام  على  عليه  التركيز  على  تحرص 

بشكل خاص. 
زادت  املنسوجات  نفايات  أن  الــنــاس  خبر 

ُ
ت

عـــام 1960. كما  مــنــذ  املــائــة  فــي  بنسبة 811 
تـــعـــرض فــــوائــــد إعـــــــادة اســـتـــخـــدام املـــابـــس 
القديمة، ومنها استهاك أقل للطاقة، والحد 
ــدر املــنــســوجــات، والـــحـــد مـــن الــتــلــوث،  مـــن هـ
املحلي، وتشجيع  املجتمع  واإلبـــداع، ودعــم 
كثيرًا  »ُيفرحني  تختم:  وغيرها.  االستدامة 
الوقت  أنني أسمع تعليقات إيجابية طوال 
ــاس. وفــــي الــكــثــيــر مـــن األحــــيــــان، ال  ــنــ مـــن الــ

يصدقون أنني فعلت ذلك حقا«. 

في ديسمبر/ كانون 
األول عام 2020، 
أطلقت مشروعها 

upcycling_lb على 
إنستغرام وفيسبوك، 
وبدأ الناس يجلبون 

إليها ثيابًا قديمة.

■ ■ ■
طموحها ليس تجاريًا 

بقدر ما هو زيادة 
الوعي البيئي لدى 

الناس. وهذا ما تحرص 
على التركيز عليه 

على إنستغرام بشكل 
خاص. 

■ ■ ■
تعرض فوائد إعادة 
استخدام املالبس 

القديمة، منها استهالك 
أقل للطاقة، والحد من 

هدر املنسوجات.

باختصار

البيئة وحبها لألزياء، فعملت على إعادة استخدام المالبس القديمة،  اللبنانية روان حجازي بين خوفها على  مزجت الشابة 
لتصنع منها أشكاًال جديدة، وتساهم في الحد من نفايات المنسوجات

هوامش

سعدية مفرح

الــذي حظيت به قبل  الكتاب الجميل  سأبدأ قــراءة هــذا 
أســبــوع مــن خـــالل اإلهـــداءيـــن الــلــذيــن كتبهما الــكــاتــب 
مــدخــال لــقــراءتــه. اإلهـــداء األول هــو اإلهـــداء الشخصي 
ــذي أكــرمــنــي بـــه األســـتـــاذ عــبــدالــلــه عــيــد العتيبي  ــ لـــي ال
وســأتــجــاوز بــدايــتــه ألقـــف عــنــد خــاتــمــتــه؛ »اخــتــيــاراتــي 
ــنـــي«، وفــــي اإلهــــــداء »الـــرســـمـــي« املــطــبــوع في  قــطــعــة مـ
صفحات الكتاب األولــى كتب الكاتب؛ »إلــى كل عشاق 
الكرامة والعزة مهما اختلفت مشاربهم.. فكل الجداول 
تصب في نهر واحــد..«. وما بني اإلهداءين يمكننا أن 
نلتقط فكرة الكتاب األساسية انحيازا ملعنى االختيار 
أيضا  وباعتباره  عليه  يقدم  الــذي  من  قطعة  باعتباره 

تنويعا في النهاية على سبيل التعددية واإلثراء. 
وهو  مختارة«،  قصائد  »سياسيات..  عنوانه؛  الكتاب 
العتيبي  اختار  معاصر  عربي  شاعر  عشرة  لثمانية 
لكل واحد منهم بضع قصائد راقت له وأدرجها تحت 
العنوان السياسي العام. وهو ما أشار إليه في تقديمه 
للكتاب، إذ كــتــب: »هـــذا الــكــتــاب الـــذي أضــعــه بــني أيــدي 
قــرائــي األعـــزاء هــو مجموعة مــن القصائد الــتــي راقــت 

أثــنــاء قــراءتــي في  املــعــاصــر  لــي مــن الشعر السياسي 
املعاصرين، فاحتفظت بها، ودونتها  الشعراء  دواوين 
في ملف خاص، ثم أخرجت ما اجتمع منها أول األمر 
في نسخ عــدة، ووزعتها على من طلبها من الخاصة، 
ثم أصبحت املجموعة متداولة بني األصدقاء من محبي 
نــواب مجلس األمــة بغرض  الشعر، وتناقلها عــدد من 
ندواتهم  فــي  منها  الشعرية  الــشــواهــد  بعض  اقــتــبــاس 
ومــهــرجــانــاتــهــم الــخــطــابــيــة، ثـــم تــركــتــهــا لــفــتــرة طويلة 
أعــاد لي أحد  ولــم أفكر في نشرها. ومنذ فترة قريبة 
األصـــدقـــاء نسخة منها وســألــنــي عــن عـــدم إخــراجــهــا 
يحبون  الــقــراء  من  العديد  هناك  ألن  ونشرها؛  ككتاب 
هذا النوع من الشعر، فكان دافعا لي إلعادة النظر في 
نشرها فقمت بالبحث والتصحيح والتهذيب ومراجعة 
ــو أن  ــتــي أرجــ االخـــتـــيـــارات لتصلكم فـــي هـــذه الــحــلــة ال
تكون مميزة«. حسنا فعل العتيبي بهذه الخطوة التي 
والحماسة  الحماسة.  لفن  الـــروح  عــودة  فــي  ستساهم 
عالم  فــي  عليه  يطلق  مــا  يقابل  قــديــم  عــربــي  مصطلح 
األنــثــولــوجــيــات، )وهــي  فــن  األدبــيــة حاليا  املصطلحات 
باملناسبة تختلف عن االنطولوجيات(. أما مضمونها 
من  الــنــوع  لهذا  االهتمام  بـــدوره  فسيستعيد  الشعري 

القصائد التي راجت في مرحلة ما من تاريخنا العربي 
املعاصر وهي املرحلة التي شهدت الثورات الوطنية ضد 
نتساءل  يجعلنا  مــا  الالحقة.  وتداعياتها  االستعمار 
الــفــرق مــا بــني ما  ونحن نقرأ قصائد هــذا الكتاب عــن 
يمكن تسميته بالقصائد السياسية والقصائد الوطنية 
فالقصائد  بينهما!  الدقيق  الرفيع  الخيط  عن  لنبحث 
السياسية  بالقصائد  تسميتها  على  اصطلحنا  التي 
لــيــســت بـــالـــضـــرورة مــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالــقــصــائــد 

بينهما  املشتركات  أن  رغــم  والعكس صحيح  الوطنية 
الكتاب وحسب بل  كثيرة جــدا، ليس في قصائد هــذا 
فــي كــل الــقــصــائــد الــتــي تــنــدرج تــحــت هــذيــن العنوانني 
ــن الـــواضـــح أن جـــامـــع قــصــائــد كــتــاب  ــكــبــيــريــن.  ومــ ال
الشخصي في اختيار  اعتمد على ذوقه  »سياسيات« 
محتواه، وهو ما أشار إليه هو بنفسه في مقدمته، وهو 
والشهيرة  الجميلة  القصائد  لكل  استبعاده  يفسر  ما 
فــي هـــذا الــبــاب مــمــا كــتــب فــي إطـــار شــعــر التفعيلة أو 
الشعر الحر عموما، ومنها على سبيل املثال قصيدة 
أمل دنقل الشهيرة »مقتل كليب«، والتي اشتهرت بني 
الــقــراء الــعــرب بــعــنــوان »ال تــصــالــح«! وإن كــان يمكننا 
اإلشارة هنا الى قصيدة بورسعيد لبدر شاكر السياب 
باعتبارها تزاوج ما بني العمودي والتفعيلة في بناءها 
الــعــام، ويــبــدو أن العتيبي تساهل فــي إدراجــهــا ضمن 
سياسياته لــهــذا الــســبــب.  ولــهــذا فــإن »ســيــاســيــات« ال 
يمكن النظر إليه باعتباره مجرد جمع وتقديم كما قد 
يــبــدو، بــل هــو بــاإلضــافــة إلــى ذلــك خــيــار حــر وحقيقي 
أيضا...  والشعرية  السياسية  مواقفه  عن  ينبئ  ملؤلفه 
هــذا مما يضفي عليه قيمة إضافية تجعل منه  ولعل 

إضافة حقيقية وجميلة للمكتبة العربية. 

سياسيات... في نهر واحد

وأخيرًا

القصائد التي اصطلحنا 
على تسميتها بالقصائد 

السياسية ليست بالضرورة مما 
يمكن تسميته بالقصائد 
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