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مواطن هندي دفن والدته المتوفاة بسبب كورونا في سريناغار  )توصيف مصطفى/فرانس برس(

ــي إجــــراًء قــانــونــيــا ضد  ــ أطــلــق االتــحــاد األوروبـ
الــعــمــاقــة للصناعات  شــركــة »أســتــرازيــنــيــكــا« 
الــدوائــيــة، جـــّراء عجزها عــن إيــصــال الجرعات 
املتفق عليها من اللقاح املضاد لكورونا. وقال 
األوروبـــي ستيفان دي  االتــحــاد  باسم  الناطق 
كيرسميكر: »أطلقت املفوضية الجمعة املاضي 
على  أسترازينيكا  قانونيا ضد شركة  إجــراء 
أســاس وجــود خرق التفاقية الشراء املسبق«، 
الـ  خذ باسم دول التكتل 

ّ
مضيفا أن اإلجــراء ات

27. وأوصلت أسترازينيكا حتى اآلن 31 مليون 
جرعة فقط من أصل 120 مليونا وعدت التكتل 

بها. وأبلغت املفوضية، املسؤولة عن الحصول 
الــدول األعضاء  اللقاحات للتكتل بأكمله،  على 
الشركة  ملــقــاضــاة  املــاضــي بخططها  األســبــوع 
وضــغــطــت لــلــحــصــول عــلــى دعــــم الــحــكــومــات 
من  أسترازينيكا  أكـــدت  املــقــابــل،  فــي  الوطنية. 
قضائية  مــنــازعــة  ألي  أســــاس  »ال  أن  جهتها 
ونرّحب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أسرع 
وقت ممكن«، مشيرة إلى أنها »امتثلت بالكامل 
التفاق الشراء املسبق مع املفوضية األوروبية«. 
املقرر  أنه تماشيا مع توقعاتها، من  وأضافت 
أن تصل إلى الــدول األوروبــيــة نحو 50 مليون 

جرعة من اللقاح بحلول أواخر الشهر الجاري.  
وفي الحديث عن اللقاحات، قال املتحدث باسم 
ليندماير،  كريستيان  العاملية  الصحة  منظمة 
إن لقاح »موديرنا« سيخضع للمراجعة في 30 
إبريل/ نيسان الجاري، لدراسة احتمال إدراجه 
في قائمة االستخدامات الطارئة املحتملة. كما 
أعلنت شركة »سانوفي« الفرنسية لألدوية أنها 
مليون   200 إنتاج  على  »موديرنا«  ستساعد 
ــدءًا مـــن سبتمبر/  جــرعــة لــقــاح فـــي أمــيــركــا بــ
رئيسة  أعلنت  أخـــرى،  مــن جهة  املقبل.  أيــلــول 
ــوال فــون ديــراليــن  املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة أورســ

)الصورة(، في مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
في  األوروبـــــي سيسمح  االتـــحـــاد  أّن  تــايــمــز«، 
األشـــهـــر املــقــبــلــة لــلــســيــاح اآلتــــن مـــن الـــواليـــات 
املتحدة بالسفر إلى دوله، بشرط أن يكونوا قد 
لقاحا مضادًا لكورونا. وأعادت فرنسا  تلقوا 
فتح الحضانات واملدارس االبتدائية، بعد إغاق 
دام ثاثة أسابيع، في خطوة أولى للخروج من 
الحانات  فتحت  كما  للباد.  الجزئي  اإلغـــاق 
الــعــروض  وصــــاالت  السينما  ودور  واملــطــاعــم 

جزئيا، في إيطاليا.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

الحدث

المقدسيون يحصدون ثمرة هبّتهم
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آمال عراب: من المدرسة حتى »تقدير موقف« 
تروي اإلعالمية في التلفزيون العربي، آمال عراب، فصوًال من قصتها مع اإلعالم، منذ 

المدرسة وصوًال إلى »تقدير موقف«. ]21[

تسجل األدوية التي 
توصف لعالج أعراض 

كورونا، ندرة في صعيد 
مصر، بعد ارتفاع قياسي 

ألسعارها.
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المفاوضون اإليرانيون يعودون لفيينا
ضجة المقابلة المسربة لظريف تطغى على زيارته العراق

حفتر يعرقل الحكومة الليبيةسد النهضة: 3 مقترحات أفريقية لتسيير الملء الثاني

يحدث اآلن
بينما تتركز األنظار على فيينا حيث تستأنف المفاوضات النووية هذا األسبوع، خطفت مقابلة مسربة لوزير الخارجية 
محمد جواد ظريف الذي يزور العراق، األضواء، خصوصًا مع حديثه عن دور قاسم سليماني ومساع روسية 

لتدمير االتفاق النووي
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زكريا الكمالي
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الحقيقي ملليشيات كانت قد بدأت 
تشطح بأنها أكبر قوة صاروخية 
عربية، على الرغم من أنها ال تفقه 

سوى في حروب العصابات.
حسب ملساعد قائد »فيلق القدس« 

ُ
ت

اإليراني، الجنرال رستم قاسمي، 
شجاعته، وأنه فضح األهداف التي 

تديرها بالده في اليمن من تحت 
الطاولة، لكن حصر عدد الخبراء 
اإليرانيني املتواجدين في صنعاء 

ل 
ّ
»عدد أصابع اليد« الواحدة، يقل بـ

كثيرًا من شأن الحوثيني بأنهم »دمى« 
تديرها أصابع محدودة.

بغض النظر عن الرقم الدقيق لعدد 
»األصابع« اإليرانية في اليمن، ومقدار 

الصدمة التي أحدثتها تصريحات 
قاسمي، خصوصًا أن األجندة 

املشبوهة )إليران( كانت ملحوظة 
للعيان منذ اجتياح الحوثيني لصنعاء 

واالنقالب على السلطة، تقّدم 
االعترافات اإليرانية إدانة كافية لنظام 

طهران في إطالة أمد الحرب اليمنية، 
وتجعلهم أعضاء مؤسسني في نادي 
الجناة امللطخني بدماء األبرياء، حتى 

وإن حاولت الخارجية اإليرانية مداراة 
الفضيحة، بالقول إن تلك التصريحات 

»تتنافى مع الواقع«.
ما يتنافى مع الواقع، هو ممارسة 
التقية في واحدة من أكبر األزمات 
اإلنسانية في العالم، واالدعاء بأن 
ما يتم تقديمه في اليمن للحوثيني 

هو الدعم السياسي فقط، فيما 
الحقيقة هي أن األصابع الخفية تعمل 

 فرص السالم، وأن 
ّ

على اغتيال كل
طهران تقدم للحوثيني كافة أنواع 

الدعم العسكري واملادي واإلعالمي، 
باستثناء السياسي.

بعيدًا عن األجندة اإليرانية وتوضيح 
ح، وجّهت االعترافات اإليرانية 

ّ
وض

ُ
امل

صفعة مدوية للحوثيني، وجعلت 
الجماعة التي مألت الدنيا ضجيجًا 

عن السيادة واالرتهان، في خانة 
واحدة مع سائر املرتزقة واملنقادين 

وأدوات األطراف اإلقليمية داخل اليمن. 
حاولت القيادات السياسية الحوثية 
االجتهاد للخروج بتفسيرات بدت 

ظريفة في مجملها، كالقول إن هدف 
تصريحات قاسمي كان »استفزاز 

 
ّ

السعودية«، وأنه »ليس من حق
السعودية مساءلتهم عن عالقتهم 

بإيران«، ولكن يحق لهم »القيام 
بمساءلتها عن عالقتها بإسرائيل«.

ليس هناك ما يدعو للخجل، 
فاالعتراف بالتبعية فضيلة، وكما 
رفعتم صورة قاسم سليماني في 

شوارع صنعاء، يفترض بكم أن 
تخطوا عبارات فوق كافة الصواريخ 
والطائرات املسّيرة: »هذا من فضل 

إيران«.

إيران في اليمن: 
بغداد ترفض استقبال معتقلي  »داعش« األجانبأصابع ودمى

بغداد ـ عادل النواب

»الــعــربــي  كــشــف مـــســـؤول أمــنــي عـــراقـــي، أمـــس اإلثـــنـــن، لـــ
الــجــديــد«، عــن رفـــض بـــاده طــلــبــات جــديــدة تــقــّدمــت بها 
دولــتــان أوروبــيــتــان لنقل عــنــاصــر تنظيم »داعـــــش«، من 
مــواطــنــيــهــمــا املــــوجــــوديــــن فــــي ســـجـــون »قـــــــوات ســـوريـــة 
الديمقراطية« )قسد( في الجانب السوري ضمن محافظة 
لقانون مكافحة  العراق، ومحاكمتهم وفقًا  إلى  الحسكة، 
اإلرهاب العراقي النافذ في الباد، مؤكدًا في الوقت نفسه 
عدم وجود تغيير في خطة السلطات الحكومية استقبال 
إنــشــاء مخيمات خــاصــة لهم  الــهــول بعد  عــراقــيــي مخيم 
وتهيئة  مناسب،  املــدن ومؤمنة بشكل  مــراكــز  عــن  بعيدًا 
والنساء  األطفال  تأهيل  وإعــادة  معهم  للتعامل  برنامج 

بالتعاون مع األمم املتحدة.
وُيعتبر الرد العراقي الجديد هو الثاني من نوعه منذ عام 
2019 حول املوضوع نفسه، إذ سبق أن تقّدمت دول غربية 
عدة بطلبات للعراق الستقبال معتقلي تنظيم »داعش«، 
من جنسيات تلك الدول، ومحاكمتهم لديه وفقًا للقوانن 
العراقية النافذة، وقّدمت لبغداد خال ذلك عروضًا بمنح 

مــالــيــة حــتــى تــتــمــّكــن مــن بــنــاء ســجــون محصنة وإطـــاق 
برامج تأهيل.

ــي فــي  ــنــ ــوطــ ــاريـــة األمــــــــن الــ ــشـ ــتـ ــسـ وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بــــاده »رفــضــت طلبات  بـــغـــداد، لـــ
تــقــّدمــت بــهــا دولــتــان أوروبــيــتــان فــي األســابــيــع املاضية 
داعـــش، يحملون  تنظيم  مــن  إرهابيًا   80 نحو  الستقبال 
جنسيتي الدولتن، موجودين في سجون قوات سورية 
الديمقراطية )قسد(«. وأضــاف أن »دولــة ثالثة سبق لها 
بــغــداد، الستقبال  فــي  بــواســطــة سفيرها  قــّدمــت طلبًا  أن 
منتصف  ومحاكمتهم  بــاإلرهــاب  املــتــورطــن  مواطنيها 

شباط املاضي، لكن العراق يعتبر أنه غير معني بامللف، 
وقـــد يــتــســّبــب بــمــشــاكــل أمــنــيــة خــطــيــرة لـــه، كــمــا أن هناك 
الخطوة«.  اعتراضات سياسية وحتى شعبية على هذه 
ووصــف املشكلة بأنها أكبر من قــدرة العراق على حلها، 
م مقاتلي »داعش« 

ّ
لكن في الوقت نفسه فإن إجراءات تسل

تورطوا  مــن  خصوصًا  مستمرة،  العراقية  الجنسية  مــن 
بجرائم داخل العراق، كما أن عملية بناء معسكرات بعيدة 
عن مراكز املدن شمال وغرب العراق الستقبال العراقين 
الــســوري مستمرة وبعلم بعثة  الــهــول  مــن ســكــان مخيم 
األمم املتحدة والتحالف الدولي اللذين ينسقان في هذا 

اإلطار، ويلتزم العراق باستقبال مواطنيه فقط.
في السياق ذاته، قال عضو لجنة العاقات الخارجية في 
البرملان العراقي مختار املوسوي، إن »العراق رد في األيام 
املاضية بالرفض على طلب نقل معتقلي داعش  القليلة 
في حديث  ومحاكمتهم«، مضيفًا  إلــى سجونه  األجانب 
مع »العربي الجديد« أن »الحكومة تتعرض منذ أسابيع 
لضغوط تمارسها دول أوروبية إلى جانب واشنطن من 
فــي سورية  دواعـــش موجودين  باستقبال  إقناعها  أجــل 
عــنــد قــســد كـــون هـــذه الــــدول تعتبر وجـــودهـــم حــالــيــًا في 

السياسية  الــقــوى  أن  آمــــن«، مبينًا  غــيــر  قــســد  مــعــتــقــات 
أنه  الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  أبلغت  أن  سبق 
»ال مكان لهم بالعراق، واملشكلة ليست عراقية وال يمكننا 
اعتراضات  »هــنــاك  أن  إلــى  فــي حلها«. ولفت  مساعدتهم 
سياسية حتى في ما يتعلق بنقل عوائل عناصر داعش 

العراقين من مخيم الهول إلى داخل العراق«.
الخبير في الشأن األمني العراقي أحمد الشريفي، املتابع 
عدة  غربية  »دواًل  إن  الجديد«  »العربي  لـ قــال  املــلــف،  لهذا 
تــخــشــى عــــودة مــواطــنــيــهــا املـــتـــورطـــن مـــع تــنــظــيــم داعـــش 
ــدة، بــيــنــهــا أن  ــ ــبـــاب عـ واملــعــتــقــلــن حــالــيــًا فـــي ســـوريـــة ألسـ
القوانن املعمول بها في تلك الدول ال تتناسب مع خطورة 
وحالة اإلرهابين، وأخرى كونها تخشى من خطورة هؤالء 
لديهم  هـــؤالء  أن  عمومًا، خصوصًا  األمــنــي  على وضعها 
قدرة على التواصل مع بعض األفــراد املتشددين وهم في 
داخل السجون، ولهذا هي ترفض وتسعى إليجاد حل من 
خال العراق«. واعتبر أن »رفض بغداد الجديد للضغوط 
في هذا اإلطار صحيح، ففي حال املوافقة سيتحّول العراق 
إلى سجن ضخم يؤوي آالف اإلرهابين الخطرين، وهو ما 

ل تهديدًا أمنيًا للباد«.
ّ
يمث

طهران ـ صابر غل عنبري
بغداد ـ براء الشمري

عــاد وفــد إيــران برئاسة نائب وزير 
الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي، أمــس 
ــى فـــيـــيـــنـــا الســـتـــئـــنـــاف  ــ ــ اإلثــــــنــــــن، إلـ
املفاوضات بن أطــراف االتــفــاق الــنــووي، في 
حن وصــل وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد 
العراقية بغداد  العاصمة  إلــى  جــواد ظريف، 
في إطار جولة إقليمية، وذلك على وقع ضجة 
كبيرة حول مقابلة مسربة له تطرق فيها إلى 
حديثه  سيما  وال  الحساسة،  النقاط  بعض 
قاسم  السابق،  القدس  فيلق  قائد  تحكم  عن 
اإليــرانــيــة،  الخارجية  بالسياسة  سليماني، 
النووي  االتفاق  »تدمير«  لـ روسيا  ومساعي 

عام 2015.
ومن املقرر أن تستأنف املفاوضات بن أطراف 
االتفاق النووي في فيينا، هذا األسبوع على 
الست  الـــدول  نـــواب وزراء خــارجــيــة  مستوى 
األعضاء باالتفاق، إيران وفرنسا وبريطانيا 
ــراء هــذه  ــبــ ــا والـــصـــن وروســــيــــا، وخــ ــيـ ــانـ وأملـ
 عن مفاوضات أخرى ستجريها 

ً
الدول، فضا

أطــراف االتــفــاق الــنــووي باستثناء إيــران مع 
الــوفــد األمــيــركــي فــي فيينا بــرئــاســة روبـــرت 

مالي.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
الصحافي  مؤتمره  فــي  زادة،  خطيب  سعيد 
األسبوعي عبر خدمة »الفيديو كونفرانس«، 
في  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــة  ــاركـ »مـــشـ إن  أمـــــس، 
مــبــاحــثــات فيينا لــيــســت مــطــروحــة«، مــؤكــدًا 

تتقدم  وال  بطيئة  فيينا  فــي  »املــبــاحــثــات  أن 
بـــســـرعـــة«. وكـــشـــف خــطــيــب زادة عـــن وجـــود 
»خافات حول بعض القضايا«، مشددًا على 
املــوقــف اإليـــرانـــي مــن رفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
والــتــحــقــق مـــن ذلـــك قــبــل الـــعـــودة إلـــى تنفيذ 
اآلن نفسه  فــي  الــنــوويــة، ومــجــددًا  التعهدات 
رفض طهران ألي خطة على أساس »الخطوة 

مقابل الخطوة«.
ــى مــقــابــلــة ظــريــف  ــ إلـ وتــــطــــرق خــطــيــب زادة 
ــة أول مــــن أمـــــس األحـــــــد، نـــافـــيـــًا عــلــم  ــربـ املـــسـ
الخارجية أو أي دور لها في تسريب املقابلة 
الــتــي أجــريــت مــع ظــريــف قبل شــهــريــن. وقــال 
ولــم يكن مقررًا  إعامية  »لــم تكن  املقابلة   

ّ
إن

نــشــرهــا ولـــيـــس واضـــحـــًا َمــــن نــشــرهــا وألي 

ــوارًا سريًا  أهــــداف«. وأضـــاف أنــهــا كــانــت »حــ
الجمهورية )حسن  الحكومة، ورئيس  داخل 
نقل التجارب 

ُ
روحاني( كان على قناعة بأن ت

لــلــحــكــومــة املــقــبــلــة مــن خـــال إجــــراء حــــوارات 
لتسجيلها  الــحــكــومــة  ــاء  أعـــضـ ــع  مـ داخـــلـــيـــة 
»املــلــف   

ّ
أن زادة  خــطــيــب  وتـــابـــع  كـــوثـــائـــق«. 

داخلية  مقابلة  مــن  ومنتقى  ع 
ّ
مقط املــســّرب 

مــدتــهــا 7 ســـاعـــات«. وكــانــت تــســربــت مقابلة 
لــظــريــف، مــســاء األحـــد، إلــى مــواقــع التواصل 
الناطقة باللغة  االجتماعي ووسائل اإلعــام 
الــخــارج، تحدث فيها عــن دور  الفارسية فــي 
اإليرانية،  الخارجية  السياسة  سليماني في 
ومساعي روسيا إلفشال املفاوضات النووية 
عــام 2015. وتصل مــدة املقابلة إلــى أكثر من 

3 ســـاعـــات، أجـــراهـــا ظــريــف مــع االقــتــصــادي 
اإليراني سعيد لياز، يوم 24 فبراير/شباط 
»التاريخ  تسجيل  برنامج  إطــار  في  املاضي 
الشفهي لحكومة الحكمة واألمل« في إشارة 
تنتهي واليتها  التي  إلــى حكومة روحــانــي، 

بعد نحو 100 يوم.
وقال ظريف، في املقابلة املسّربة، إن »امليدان« 
ــى فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة،  لــه الــكــلــمــة األولــ
مــضــيــفــًا »إنـــنـــي والـــقـــائـــد ســلــيــمــانــي لـــم نكن 
متفقن فــي كــل شــيء بــالــضــرورة، لكننا كنا 
نشعر بأنه علينا أن ننسق مع البعض وكنا 
نفعل ذلك«. وأضاف أن »الكثير من التكاليف 
بسبب  كانت  تحملناها  التي  الدبلوماسية 
أن املــيــدان كــان لــه األولــويــة للنظام«. وأشــار 
إلــــى أنــــه بــعــد تــولــيــه الــخــارجــيــة عــــام 2013، 
»ســألــت ســلــيــمــانــي مــــاذا نــفــعــل مــع املنطقة؟ 
ولــديــنــا خـــافـــات مـــع الــســعــوديــة فـــي أربــعــة 
مـــجـــاالت وعــلــيــنــا حـــل هــــذه الـــخـــافـــات، في 
والراحل  ولبنان  وسورية  والعراق  البحرين 
ــال كــذلــك الــيــمــن، وذلــــك قــبــل أن  ســلــيــمــانــي، قـ
ــر من  ــزء آخــ ــة الــيــمــنــيــة«. وفــــي جــ ــ تـــبـــدأ األزمــ
املقابلة، تطرق ظريف إلى موقف روسيا من 
ــوجــت بــاالتــفــاق 

ُ
املــفــاوضــات الــنــوويــة الــتــي ت

الـــنـــووي عـــام 2015 واالتـــفـــاق نــفــســه، متهمًا 
ــال املـــفـــاوضـــات  ــى إفـــشـ مــوســكــو بــالــســعــي إلــ

وتدمير االتفاق.
ويثير تسريب املقابلة تساؤالت بشأن دوافع 
ذلك وتوقيته، فهناك من ربطها باالنتخابات 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران 
املـــقـــبـــل، ومــــن ربــطــهــا بــاملــبــاحــثــات الــحــالــيــة 

ــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  فــــي فــيــيــنــا والـــضـــغـــوط الـ
املــفــاوضــون اإليــرانــيــون مــن قبل املحافظن. 
ــال إن الـــهـــدف هـــو الــدفــع  وثـــمـــة رأي ثـــالـــث قــ
باتجاه رفض ترشح ظريف في االنتخابات 
املقبلة وإن كان األخير أكد أكثر من مرة أنه 
لن يترشح. وعلق وزير الخارجية األميركي 
السابق مايك بومبيو، الذي قاد حملة ضغط 
إدارة دونالد ترامب على إيران، على املقابلة 

بوصفها »الضربة الكبيرة التي سيكون لها 
ــران والـــشـــرق األوســــط«،  تــأثــيــر كبير عــلــى إيــ
بحسب ما ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«. 
يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا وصــــل ظـــريـــف أمــــس إلــى 
الــعــراق، في إطــار جولة إقليمية قادته كذلك 
إلـــى قــطــر. وفـــي مــعــرض رده عــلــى ســــؤال ما 
الزيارة للعراق لها عاقة بوساطة  إن كانت 
والــريــاض خصوصًا بعد  بغداد بن طهران 

السعودية،  اإليرانية  أنباء املحادثات  تسرب 
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة  ــ قـ
سعيد خطيب زادة إن »هذه الزيارات ليست 
لها عاقة بأطراف ثالثة ونحن نثمن جهود 
اإلقليمية«. وأعلن  التطورات  في  الــدول  هذه 
عـــن »اســـتـــعـــداد طـــهـــران لــحــل الـــخـــافـــات مع 
السعودية عبر الحوار في حال استعدادها«.
وبعد وصوله إلــى بغداد أمــس، أجــرى وزير 

الــخــارجــيــة اإليــــرانــــي، مــبــاحــثــات مـــع نظيره 
العراقي فؤاد حسن ورئيس الوزراء العراقي 
ــريــــف بــعــيــد  مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي. وقـــــــال ظــ
الــعــراق »من  وصوله للتلفزيون اإليــرانــي إن 
أهــــم دول املــنــطــقــة بــالــنــســبــة إليـــــران ولــديــنــا 
ــدًا فـــي مــخــتــلــف املــجــاالت  عـــاقـــات وطـــيـــدة جـ
السياسية واالقتصادية والثقافية«. وأوضح 
أن زيارته للعراق »طويلة نوعًا ما«، من دون 
الــكــشــف عــن عـــدد األيــــام الــتــي سيمكث فيها 
في بغداد بينما ذكرت وسائل إعام إيرانية 
أنه  يــومــن. وكشف ظريف  ملــدة  أنها تستمر 
اتــه مــع املــســؤولــن العراقين   عــن لــقــاء

ً
فــضــا

سيجري مباحثات أيضًا مع رؤساء األحزاب 
ــيـــوم  ــــزور الـ ــيـ ــ ــائــــل. وأضـــــــــاف أنــــــه سـ ــفــــصــ والــ
مع  ويلتقي  العراق  كردستان  إقليم  الثاثاء 
املــســؤولــن هــنــاك. وفــي مؤتمر صحافي مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي، فـــؤاد حــســن، في 
بغداد أمــس، أكــد ظريف عمق عاقات باده 
مــع الـــعـــراق، مــوضــحــًا أن طــهــران تعمل على 
ــابــــع: »نـــحـــتـــرم حــســن الـــجـــوار  تـــعـــزيـــزهـــا. وتــ
الداخلية«.  بالشؤون  نتدخل  وال  والــســيــادة 
وأشــاد بــدور الــعــراق الــذي وصفه باملحوري 
إيــران  أكــد ظريف معارضة  املنطقة. كما  فــي 
»األعمال العسكرية ضد املواقع الدبلوماسية 
فــي الــعــراق ومستعدون ملــســاعــدة بــغــداد في 

منعها«.
مــن جهته، قــال حسن إنــه ناقش مــع ظريف 
ــة مــــن بــيــنــهــا  ــركـ ــتـ ــا املـــشـ ــايـ ــقـــضـ عـــــــددًا مــــن الـ
ــاف  ــ الـــعـــاقـــات الــخــلــيــجــيــة اإليــــرانــــيــــة. وأضـ
حسن: »ناقشنا مع وزير الخارجية اإليراني 
التوصل لحدود  وتم  املنطقة،  تهم  مواضيع 
مــهــمــة خــــال املـــبـــاحـــثـــات«، مــبــيــنــا أن بـــاده 
األميركي  الجانبن  بــن  »املــفــاوضــات  تتابع 
ــي فـــيـــيـــنـــا«. وفــــــي إشـــــــــارة قــد  ــ واإليـــــــرانـــــــي فـ
تــعــنــي تــأكــيــدًا جــديــدًا حـــول صــحــة الــتــقــاريــر 
ــبــــات حــــــول رعـــــايـــــة بـــــغـــــداد لـــقـــاًء  ــريــ ــتــــســ والــ
ســعــوديــًا إيــرانــيــًا الشهر الــحــالــي، لفت وزيــر 
بــدأت »في  بــاده   

ّ
أن إلــى  العراقي  الخارجية 

أداء دور حيوي من أجل إرساء السام، ودعم 
االستقرار والتفاهم في املنطقة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة بـــــــــوزارة  ــريــ ــادر فـــنـــيـــة مــــصــ ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ
الــــري عـــن طـــرح االتـــحـــاد األفــريــقــي عــــددًا من 
الثاني  املــلء  الفنية لحلحلة أزمــة  املقترحات 
ــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــرر فـ ــ ــقـ ــ لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، املـ
املقبل، وضمان عــدم اإلضـــرار بكل من مصر 
والسودان، وفي الوقت ذاته ضمان استمرار 

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  فــي  االنتقالية  الحكومة  إعـــان  أثـــار 
 - األحــد  ليل  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
ــــارة لــهــا إلـــى مدينة  ــاء أول زيـ ــ اإلثـــنـــن، إرجـ
ــرقـــي الــــبــــاد، تــــســــاؤالت حـــول  بـــنـــغـــازي، شـ
مـــدى نــجــاح عــبــور ليبيا مــرحــلــة االنــقــســام 
املتقاعد  اللواء  استمرار   

ّ
ظل في  السياسي، 

خليفة حفتر في محاولة عرقلة عمل السلطة 
الـــجـــديـــدة. وبـــالـــتـــزامـــن، تـــواصـــل املــنــظــمــات 
الــدولــيــة تسليط الــضــوء عــلــى االنــتــهــاكــات 
التي تمارسها مليشيات حفتر وسلطته في 
وبعدها،  الــحــرب  خــال  سيطرتها،  مناطق 
ــو مـــا أكــــده تــقــريــر جــديــد ملــنــظــمــة العفو  وهـ
الدولية صدر أمس. وأعلنت حكومة الدبيبة 
لــيــل األحــــد - اإلثــنــن إرجــــاء أول زيــــارة لها 
إلــى بــنــغــازي، كــبــرى مــدن شــرق الــبــاد، كما 
ــه إلـــى العاصمة  ــ عـــاد وفــدهــا األمــنــي أدراجـ
طــرابــلــس، بــعــد وقـــت قليل مــن وصــولــه إلــى 
الـــدولـــي فــي بــنــغــازي، أول من  مــطــار بنينا 
ُبعيد منع سلطات  الخطوة  أمــس. وجـــاءت 
مـــطـــار املـــديـــنـــة مـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن تــابــعــن 
لــلــحــكــومــة وصـــلـــوا جـــــّوًا مـــن طـــرابـــلـــس من 
لــلــزيــارة. وأوضــح  األمنية  الترتيبات  ــي 

ّ
تــول

ه 
ّ
املتحّدث باسم الحكومة محمد حموده، أن

الـــوزراء  مجلس  اجتماع  موعد  »تأجيل  تــّم 

اتفاق  اشــتــراط توقيع  مــن دون  املـــلء  عملية 
نهائي ملزم على قواعد التشغيل وامللء على 
املدى الطويل. وأوضحت أن مصر والسودان 
ــن مــنــطــلــق ســيــاســي،  ــان مـــبـــدئـــيـــًا، مــ ــرفـــضـ يـ
كـــل تــلــك املــقــتــرحــات، ويـــصـــّران عــلــى توقيع 
لحن  املـــــلء  عــمــلــيــة  وقــــف  أو  أواًل،  ــاق  ــفــ االتــ
ــة. وتـــطـــرقـــت املــــصــــادر فـــي حــديــث  ــ ــ حـــل األزمـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى املــقــتــرحــات الــتــي  لـــ
ــام املــاضــيــة بــالــتــزامــن  تلقتها مــصــر فــي األيــ
ــر الــخــارجــيــة ســـامـــح شــكــري  ــ مـــع جـــولـــة وزيـ
في عــدد من العواصم األفريقية. وجــاء على 
املياه  كمية  تخفيض  املــقــتــرحــات،  تلك  رأس 
التي سيتم تخزينها في بحيرة السد، وسد 
أقــل من 10 مليارات  إلــى  االحتياطي  السرج 
 ما يزيد على 3 مليارات 

ّ
متر مكعب، أي ضخ

لتستفيد منها  الــنــيــل  حـــوض  فـــي  إضــافــيــة 
مصر والسودان، مع بواقي الفيضان ومياه 
الــتــصــريــف الــتــي بـــدأ الــســد مــنــذ أســبــوع في 
ضخها. وأوضحت املصادر أن املقترح الثاني 
املقدم من االتحاد األفريقي هو تشكيل لجنة 
ــدول الــثــاث )مــصــر، الـــســـودان،  مــن خــبــراء الــ
إثيوبيا( واالتحاد، ملراقبة عملية التصريف 
زيــــادة حصتي مصر  بــمــا يضمن  الــحــالــيــة، 
والسودان من املياه اآلن قبل فترة الفيضان، 
من  للتأكد  عملها  فــي  اللجنة  اســتــمــرار  مــع 
عدم وقوع أضرار على الدولتن خال عملية 

املقّرر عقده في بنغازي غدًا )أمس( اإلثنن«، 
الحق  ملوعد  التحضير  »سيتّم  ــه 

ّ
أن مضيفًا 

بــمــزيــد  اإلدالء  دون  مـــن  وقــــــت«،  أقـــــرب  فـــي 
مـــن الــتــفــاصــيــل. لــكــن مــعــلــومــات تــنــاقــلــتــهــا 
ــارت إلــى  وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أشــ
أن السلطات األمنية في مطار بنينا منعت 
وفدًا أمنيًا للحكومة وصل جوًا من طرابلس 
من مغادرة املطار، وأجبرته على العودة إلى 
العاصمة، بسبب اعتراضها على الترتيبات 
الوفد. وأكد مصدر  بزيارة  قة 

ّ
املتعل األمنية 

»األنــــاضــــول«، أن الــدبــيــبــة »قـــّرر  ـــ حــكــومــي لــ
إلــغــاء رحــلــتــه إلـــى بــنــغــازي بــرفــقــة حكومته 
بعدما منعت مليشيات حفتر هبوط طائرة 
واملراسم  الحماية  أفــراد  متنها  على  تحمل 

التابعن للحكومة«.
ــة، مـــن  ــيــ ــبــ ــيــ بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت مــــــصــــــادر لــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــنــغــازي وطــرابــلــس، لـــ
وقـــــوف قـــيـــادة حــفــتــر وراء عــرقــلــة انــعــقــاد 
معلومات  وتطابقت  الحكومي.  االجتماع 
ــن مـــطـــار  ــ ــ ــول قــــيــــام مــــديــــر أمـ ــ ــ املــــــصــــــادر حـ
ــد من  بــنــيــنــا، ســعــيــد الـــعـــكـــوكـــي، بــمــنــع وفــ
مـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة مــــن دخــــــول بـــنـــغـــازي، 
بــعــد وصــولــهــم إلـــى املـــطـــار، عــصــر أول من 
أمـــس األحــــد. وأوضــحــت أن مــنــع املوظفن 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى املــطــار بــهــدف اإلعــــداد 
لــاجــتــمــاع الـــــــوزاري، تـــزامـــن مـــع احــتــشــاد 

امللء. أما املقترح الثالث، والذي قدمه خبراء 
االتحاد أيضًا، فيتمحور حول تأجيل إتمام 
املتوقفة  بالسّد،  اإلنشائية  العمليات  بعض 
الثاني ليتم إنجازها خال  املــلء  على إتمام 
ــن أجــــل تـــافـــي إيــقــاع  ــام املـــقـــبـــل، مـ ــعـ ربـــيـــع الـ
والــســودان(  املصب )مصر  بدولتي  األضـــرار 
ــاه فــي  ــيـ حـــتـــى يـــتـــم تـــخـــزيـــن مــــا يــكــفــي مــــن مـ
بــحــيــرة نــاصــر وخــــزانــــات ســــدود الـــســـودان. 
ــو مــقــتــرح رفــضــتــه إثــيــوبــيــا ســلــفــًا، لكن  وهــ
أعــــادوا طــرحــه مصحوبًا بتوصية  الــخــبــراء 
بشأن تشكيل لجنة مشتركة إلجرائه بصورة 
غير تعسفية ومرنة، بما يتماشى مع جدول 

أعمال الحكومة اإلثيوبية.
وأوضحت املصادر أن الكونغو الديمقراطية 
بصفتها رئــيــســة االتــحــاد األفــريــقــي تــحــاول 
الــتــحــضــيــر  ــاد،  ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ ــة  ــيـ ــفـــوضـ مـ مـــــع  اآلن 
الجتماع سداسي جديد بن وزراء الخارجية 
والــــري بــالــدول الــثــاث فــي شــهــر مــايــو/أيــار 
األمن  إلــى مجلس  اللجوء  املقبل، كبديل عن 
وعقد جلسة استماع فيه بشأن سد النهضة، 
على  املقترحات  طــرح مجموعة  يتم  أن  على 

الطاولة رسميا للبت فيها.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه مصر سياسيًا 
املقترحات،  تلك  برفض  وفنيًا  ودبلوماسيًا 
ذكرت املصادر أن عددًا من املسؤولن الفنين 
السودانين يأملون في تطبيقها ويروجون 

ــل املــطــار،  الــعــشــرات مــن أنــصــار حفتر داخـ
ه  »طرد الوفد«، واصفن أعضاء مطالبن بـ
»املـــلـــيـــشـــيـــاويـــن«، فــيــمــا بـــــّرر الــعــكــوكــي  بــــ
قــــــراره بـــعـــدم مــخــاطــبــتــه رســـمـــيـــًا مــــن قــبــل 
الحكومة بأسماء وتراخيص الوفد املكون 
وفيما  الحكومية.  واملراسم  الحراسات  من 
أكــدت املــصــادر أن الوفد عــاد إلــى طرابلس 
 محاوالت 

ّ
فــي الــطــائــرة ذاتــهــا، قالت إن كــل

واتــصــاالت نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة حسن 
واملتحدر  بنغازي،  في  املتواجد  القطراني 
مــنــهــا، لــلــتــرتــيــب ملـــوعـــد جـــديـــد لــاجــتــمــاع 
الــحــكــومــي، بــــاءت بــالــفــشــل، بــعــدمــا هـــّدده 
الحكومة  ديـــوان  مــقــر  بغلق  حفتر  أنــصــار 
ــــى أن  فــــي بـــنـــغـــازي. وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
من  املقربن  العسكرين  مــن  هــو  العكوكي 
فه 

ّ
صـــّدام، نجل حفتر، وكــان األخــيــر قــد كل

غرب  أجــدابــيــا،  بلدية  برئاسة  السابق  فــي 

ــــن املـــجـــلـــس الــــســــيــــادي والـــحـــكـــومـــة،  لـــهـــا بـ
بــاعــتــبــارهــا »حــــلــــواًل عــمــلــيــة« تــتــمــاشــى مع 
أمــرًا واقعًا.  الثاني أصبح  املــلء  بــأن  رؤيتهم 
وبــالــتــالــي فـــإن عــلــى دولــتــي املــصــب الــخــروج 

بأكبر قدر ممكن من املكاسب.
وأشارت املصادر إلى أن الخافات في وجهات 
النظر بن مكّونات الحكم في السودان عادت 
لتلقي بظالها على عملية التفاوض برمتها، 
الرسمي  السياسي  التنسيق  من  الرغم  على 
املستمر بــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم، ســـواء في 
مـــا يــخــص الــتــعــامــل مـــع املــقــتــرحــات الــفــنــيــة 
االستثمارية  املــبــادرة  أو  األفريقي،  لاتحاد 
مــن دولــة اإلمــــارات. ويمثل هــذا األمــر مصدر 
قــلــق ملــصــر، ألن الــســلــبــيــات املــتــوقــعــة للملء 
الثاني من دون اتفاق تتخطى اآلثار الفنية. 
وذكــرت املصادر أن وزير الخارجية املصري 
ســامــح شــكــري ونــظــيــرتــه الــســودانــيــة مــريــم 
املـــهـــدي ســيــلــتــقــيــان قــريــبــًا، لــلــتــبــاحــث حــول 
املــبــادرة اإلمــاراتــيــة الــجــديــدة التي عرضتها 
الــقــاهــرة، وكانت  ثــم  الخرطوم  أبوظبي على 
الرئيس  بــن  للمباحثات  األســاســي  املــحــور 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي وولــــي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد يوم السبت املاضي 
ــادرة اإلمـــاراتـــيـــة  ــبــ ــقـــاهـــرة. وتــتــعــلــق املــ فـــي الـ
بــاالســتــثــمــار فـــي الـــــدول الـــثـــاث مــقــابــل حل 

مسألة السد نهائيًا.

مجموعة  برئاسة  ف 
ّ
ُيكل أن  قبل  بــنــغــازي، 

إلدارة مطار بنينا. 
إلــــى ذلـــــك، اتــهــمــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
ليبيا،  شــرقــي  فــي  العسكرية  املحاكم  أمـــس، 
بأنها أجــرت منذ 2018 »محاكمات صورية 
على  بموجبها  حكمت  التعذيب«،  يشوبها 
ــدام، وزّجــــت  ــ ــاإلعـ ــ  بـ

ّ
22 شــخــصــًا عــلــى األقــــــل

باملئات فــي الــســجــون، فيما تــعــّرض آخــرون 
لـــلـــتـــعـــذيـــب. وقــــالــــت املـــنـــظـــمـــة إن »املـــحـــاكـــم 
الــعــســكــريــة دانــــت مــئــات املــدنــيــن فـــي شــرق 
ليبيا في محاكمات عسكرية سّرية وبالغة 
اد 

ّ
الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنق

الــفــعــلــّيــن أو املــفــتــرضــن« ملــلــيــشــيــات حفتر 
وأوضــح  لها.  التابعة  حة 

ّ
املسل والجماعات 

الــتــقــريــر أن فــي عـــداد املــحــاكــمــن »شخصن 
ومجموعة  الــصــحــافــي،  لعملهما  ــهــدفــا 

ُ
اســت

شــاركــت فــي احــتــجــاجــات سلمية، وعــشــرات 
األشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن دافـــــــعـــــــوا عــــــن حـــقـــوق 
انتقدوا« مليشيات حفتر. ونقل  أو  اإلنسان 
التقرير عن محتجزين سابقن قولهم إنهم 
»تعّرضوا لاختطاف واالحتجاز ملدة تصل 
إلى 3 سنوات، حتى قبل إحالتهم إلى االّدعاء 
ـــجـــزوا بــمــعــزل عـــن الــعــالــم 

ُ
ــت الــعــســكــري، واحـ

الخارجي لغاية 20 شهرًا في ظروف شبيهة 
ــعــــّرضــــوا لــلــضــرب،  بـــاإلخـــفـــاء الـــقـــســـري، وتــ

خدم ضّدهم أسلوب اإليهام بالغرق«.
ُ
واست

ظريف أكد من 
بغداد معارضة إيران 
استهداف المواقع 

الدبلوماسية في 
العراق )أحمد الربيعي/

فرانس برس(

طلبت دولتان 
أوروبيتان من العراق استقبال 

نحو 80 داعشيًا

العفو الدولية: 
محاكمات صورية 

يشوبها التعذيب بمناطق 
حفتر

ال يزال االتحاد األفريقي 
يحاول معالجة أزمة 

سّد النهضة ضمن اإلطار 
القارّي، مع طرحه 

مقترحات جديدة أخيرًا

يراعي االتحاد األفريقي في مقترحاته تدفق المياه في مصر والسودان )فرانس برس(

مقابلته  في  ظريف  جــواد  محمد  الخارجية  وزيــر  تصريحات  ــارت  أث
نصر  المحافظ  النائب  واتهم  محافظين.  سياسيين  انتقادات  المسربة 
اهلل بجمانفر، في حديث لوكالة »فارس«، ظريف بطرح قضايا »تشكل 
اهلل  روح  النائب  قال  فيما  اإلسالمية«.  للجمهورية  حمراء  خطوطًا 
تسمحوا  إن  إما  جدًا،  واضحة  ظريف  »رسالة  إن  »تويتر«  عبر  متفكر، 
أيًا كانت، أو سأترشح للرئاسة«، بينما  لي بمفاوضات جديدة مع أميركا 

انتقدت »فارس« تقديم ظريف نفسه بمثابة »رمز للدبلوماسية«.

انتقادات المحافظين

قال عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان العراقي، 
 عدة تريد 

ً
»العربي الجديد« إّن »دوال نايف الشمري، لـ

تحويل العراق إلى سجن كبير ملسلحي داعش، وللعام 
م مواطنيها اإلرهابيني املوجودين 

ّ
الرابع ترفض تسل

في سجون قسد غير املؤّمنة أساسًا وعلى مقربة من 
حدودنا مع سورية«. وأضاف أّن الحكومة العراقية 

ردت أخيرًا على طلبات عدة بهذا الخصوص بالرفض، 
العتبارات أمنية وأخرى سياسية.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 20 أكتوبر/
تشرين األول 2019، إبان حكومة عادل عبد املهدي 

م 
ّ
)الصورة(، في بيان، أّن »العراق معني بتسل

اإلرهابيني الدواعش الذين يحملون الجنسية 
مون في املحاكم 

َ
العراقية وعائالتهم، وسُيحاك

العراقـية وفق القوانني النافذة«، مؤكدة أّن »العراق 
غير معنّي باملقاتلني األجانب الذين قاموا بعمليات 
إرهابية خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم«.

سجن كبير 
لمقاتلي 
التنظيم 

استقبال 
العراقيين 

فقط

  شرقSCOOPللحديث تتمة...
      غرب

إعدام 17 مصريًا
كــــشــــفــــت مــــنــــصــــة »نـــــحـــــن نـــســـجـــل« 
االثــنــن،  أمـــس  املــصــريــة،  الحقوقية 
املــصــريــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تــنــفــيــذ 
في  متهمًا شنقًا،   17 بــإعــدام  حكمًا 
 2013 لــســنــة   12749 رقــــم  الــقــضــيــة 
ــة  ــروفــ ــعــ )جــــنــــايــــات الـــــجـــــيـــــزة(، واملــ
ــًا بـــقـــضـــيـــة »اقــــتــــحــــام قــســم  ــيــ إعــــامــ
شــرطــة كــــرداســــة«. وأفـــــادت املنصة 
أبلغت ذوي  السجون  بــأن مصلحة 
ــدام  ــ ــ الـــضـــحـــايـــا بــتــنــفــيــذ حـــكـــم اإلعـ
تمهيدًا الستام جثامينهم، مشددة 
افتقدت  القضية  أن أوراق تلك  على 
إلى أدنى معايير املحاكمة العادلة.
)العربي الجديد(

الجزائر: 23 ناشطًا 
يوقفون إضرابًا 

عن الطعام
الــدفــاع عن 23 ناشطًا  أعلنت هيئة 
ــراك الـــشـــعـــبـــي بـــالـــجـــزائـــر،  ــ ــحـ ــ فــــي الـ
مضربن عن الطعام في السجن منذ 
19 يومًا، عن استجابة هؤالء لطلب 
تجنبًا  اإلضــــراب،  بــوقــف  محاميهم 
لــتــعــرضــهــم ملــضــاعــفــات صــحــيــة قد 
املحامي عضو  تؤثر عليهم. ونشر 
هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــنــاشــطــن، عبد 
ــــادي، بــيــانــًا يــؤكــد مــوافــقــة  الــغــنــي بـ
ــــف اإلضــــــــــراب.  ــ الــــنــــشــــطــــاء عــــلــــى وقـ
وكان املعتقلون الـــ23 قد قــرروا منذ 
19 يــومــًا بـــدء إضــــراب عــن الــطــعــام، 
احتجاجًا على ما يعتبرونه اعتقااًل 

تعسفيًا في حقهم.
)العربي الجديد(

العراق: قتيالن وجرحى 
من الجيش و»الحشد«

قتل ضابط وأصيب 4 جنود كانوا 
برفقته، أمس اإلثنن، في محافظة 
العراق، جــراء تفجير  ديالى شرقي 
دوريتهم،  استهدفت  ناسفة  عبوة 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع الــحــمــلــة الــتــي 
الــحــدوديــة مع  املــحــافــظــة  تشهدها 
إيــران، على خلفية التدهور األمني 
فـــي بــعــض مــدنــهــا وبــلــداتــهــا. وفــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــالــي الـــبـــاد، 
الشعبي«  »الحشد  من  عنصر  قتل 
عبوة  بتفجير  آخــــرون   4 وأصــيــب 
ــام الــعــلــيــل  ــمــ ــدة حــ ــلــ ــــي بــ نـــاســـفـــة فـ
جـــنـــوب املـــوصـــل، بــحــســب مــصــادر 
»الــعــربــي  أمــنــيــة مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ

الجديد«.
)العربي الجديد(

كورونا يعطل عمل 
البرلمان في بغداد

كشف مصدر في الدائرة القانونية 
»الــعــربــي  فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي لـــ
 البرملان لم يتمكن من 

ّ
الجديد«، أن

عقد جلستن له أخيرًا، بسبب عدم 
اكــتــمــال الــنــصــاب، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
عــدد اإلصــابــات بفيروس كورونا، 
والــتــي وصــلــت إلـــى الــعــشــرات بن 
ــبــــرملــــانــــيــــن ومــــوظــــفــــي مــجــلــس  الــ
ــًا لــلــمــصــدر، ُســّجــل  ــقـ ــنــــواب. ووفـ الــ
ــام األخـــيـــرة مـــا ال يــقــل عن  ــ فـــي األيـ
30 إصــــابــــة جــــديــــدة بــــن أعـــضـــاء 
البرملان وهناك مخالطون أيضًا تم 
التأكد  لحن  الحجر  فــي  وضعهم 

من نتائج فحوصاتهم.
)العربي الجديد(

3 أسرى فلسطينيين 
يواصلون معركة 

األمعاء الخاوية

يـــــواصـــــل 3 أســــــــرى فــلــســطــيــنــيــن 
وهـــــم عـــمـــاد ســــواركــــه )37 عـــامـــًا( 
مـــن أريـــحـــا، ومــصــعــب الـــهـــور )33 
عـــامـــًا( مـــن الــخــلــيــل، والــصــحــافــي 
عــاء الــريــمــاوي )43 عــامــًا( مــن رام 
الله، إضرابهم املفتوح عن الطعام 
ووفــق  اإلداري.  العــتــقــالــهــم  رفــضــًا 
الفلسطيني،  لــنــادي األســيــر  بــيــان 
فــإن ســواركــه دخــل يــومــه األربــعــن 
املفتوح  إضــرابــه  فــي  التوالي  على 
عن الطعام، وســط ظــروف صحية 
صــعــبــة يــواجــهــهــا، فــيــمــا يــواصــل 
ــه مـــنـــذ 14 يـــومـــًا،  ــ ــرابــ ــ ــور إضــ ــ ــهـ ــ الـ

واألسير الريماوي منذ 6 أيام.
)العربي الجديد(
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¶ ما أهمية هذا التقرير، وما الذي يمّيزه؟
لـــقـــد حـــــذر عـــــدد مــــن املـــخـــتـــصـــن واملـــعـــنـــيـــن، 
ولــســنــوات، مــن أننا قــد نصل إلــى واقــع نظام 
»أبارتهايد«. وقامت منظمة »هيومن رايتس 
األرض  عــلــى  بتحقيقات  ولــســنــوات  ووتــــش« 
وتوصلنا إلى القرار بأن هذا الحد الفاصل قد 
تم تجاوزه، وأن السلطات اإلسرائيلية ترتكب 
سياسة  مستوى  على  اإلنسانية  ضد  جرائم 
»الـــفـــصـــل الــعــنــصــري« واالضـــطـــهـــاد. وســمــح 
املجتمع الدولي، ولفترة طويلة، بالتعامل مع 
االحتالل، الدائم منذ 54 عامًا، على أنه مرحلة 
مـــؤقـــتـــة، أو أن ثـــالثـــن ســنــة مـــن املـــفـــاوضـــات 
ــا. وأعــتــقــد أن هــذا  ســتــفــضــي »قــريــبــًا« لــحــل مـ

4
سياسة

الــذي أصبح  الــواقــع على األرض  أعماهم عــن 
واضحًا وهو واقع »األبارتهايد« واالضطهاد.

¶ بــعــض املــدافــعــن عــن حــقــوق اإلنــســان بــمــن فيهم 
مختصون ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية، قد 
بالقول  ووتـــش«  رايــتــس  »هــيــومــن  منظمة  ينتقدون 
أن يصدر قبل  التقرير متأخر، وكــان يجب  إن هــذا 

سنوات. ما تعليقكم؟
ندرك أننا لسنا املنظمة الحقوقية األولى التي 
تتحدث عن ممارسات لنظام فصل عنصري، 
وهناك منظمات حقوقية إسرائيلية توصلت 
األخــيــرة.  السنة  خــالل  نفسها  للنتيجة  كذلك 
بالنسبة لنا، فإننا نتوخى الحذر الشديد عند 

الــحــديــث عــن ارتــكــاب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة، 
ونـــحـــاول أن تـــكـــون الــحــقــائــق الـــتـــي نــتــوصــل 
بإثباتات.  كامل  بشكل  ومدعومة  قوية  إليها 
وصــحــيــح أن هــنــاك تــوثــيــقــًا مــنــذ مـــدة طويلة 
كان  ولكن  الفلسطينين،  ضــد  لالضطهادات 
هــنــاك نــقــاش )مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة( حــول 
)باملعنى  الــســيــطــرة  نــيــة  إثــبــات  إذا يمكن  مــا 
الــقــانــونــي( عــنــد الــســيــاســيــن اإلســرائــيــلــيــن. 
والسنوات األخيرة أظهرت، بشكل ال لبس فيه، 
أن هذه النية موجودة. وهناك بعض الحقائق 
الــتــي يمكن االعــتــمــاد عليها إلثــبــات ذلـــك، من 
والبنية  لالستيطان،  الهائل  التوسع  بينها 
بــالــداخــل  املــســتــوطــنــات  الــتــي تــربــط  التحتية 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــيــ ــلــــي، بـــمـــا فــيــهــا املــ ــيــ ــرائــ اإلســ
والــــطــــرق، وجــمــيــعــهــا أمـــــور تــجــعــل إمــكــانــيــة 
وممكنة.  أكثر وضــوحــًا  السيطرة  نية  إثــبــات 
 الساسة اإلسرائيلين كانوا 

ّ
أضف إلى ذلك أن

 الوضع )االحتالل( 
ّ
يتحدثون ولسنوات عن أن

مؤقت. كما كانت هناك فترات من املفاوضات، 
ــــرى. ولــكــن  ــان يــمــكــن أن تــــؤدي لــنــتــائــج أخـ وكــ
اآلن وصــلــنــا إلـــى وضـــع أصــبــح فــيــه واضــحــًا 
أن الساسة اإلسرائيلين اليوم يتحدثون عن 
حــكــم دائـــم عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــاإلضــافــة 
 تــبــنــي قـــانـــون الــقــومــيــة في 

ّ
ــإن ــذا، فــ إلـــى كـــل هــ

2018 يصب كذلك في هذا االتجاه. فقد رّسخ 
ــانـــون حــقــيــقــة أن مــجــمــوعــة واحــــــدة فقط  ــقـ الـ
ــــح بــمــا ال  تــمــتــلــك الــحــقــوق األســـاســـيـــة، وأوضـ

يقبل الشك النية في السيطرة.
هــــذه الـــعـــوامـــل وغــيــرهــا مــجــتــمــعــة، أوضــحــت 
 هناك نية للسيطرة من قبل 

ّ
بــدون أي شك أن

مجموعة على مجموعة أخــرى. وهــذا ما أدى 
إلى توصلنا إلى القرار بأن انتهاكات حقوق 
بــاألبــارتــهــايــد واالضــطــهــاد  اإلنــســان املتعلقة 
ترتكب ضد الفلسطينين. قد يكون من املمكن 
 هــذا الــحــد تــم تخطيه قبل ســنــوات، 

ّ
الــقــول إن

ولكن اليوم يمكننا قول هذا من دون أدنى شك.

العمل على  فــي  التي واجهتكم  التحديات  هــي  مــا   ¶
الــتــقــريــر؟ وهــل لــك أن تضع هــذا فــي ســيــاق صــدور 
قرار من الحكومة اإلسرائيلية بإبعادك عن فلسطن 
ــتـــس ووتــــــش« هــنــاك،  كــرئــيــس مــكــتــب »هـــيـــومـــن رايـ
ومــصــادقــة املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا عــلــى قــرار 
إبعادك نهاية عام 2019 بادعاء دعمك لحملة املقاطعة، 
واضـــــطـــــرارك اآلن ملـــمـــارســـة عــمــلــك مــــن الــعــاصــمــة 
األردنية؟ وهل يمكن وضع هذا في سياق املمارسات 
اإلنسان؟ املدافعن عن حقوق  ملهاجمة  اإلسرائيلية 

عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  ترحيلي   
ّ
إن

2019، أظــهــر مـــجـــددًا مــمــارســة مــمــنــهــجــة من 
قــبــل الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة ضـــد املــدافــعــن 

الدول  بإنهاء األبارتهايد واالضطهاد. وعلى 
والحكومات التأكد من أن اتفاقياتها وخطط 
التعاون بما فيها التجارية )مع إسرائيل( ال 
تساهم في اقتراف جرائم، أو االشتراك فيها، 
ــك مـــن أجـــل إنـــهـــاء الــنــشــاطــات والــتــمــويــل  وذلــ

الذي يثبت أنه يسّهل هذه الجرائم.

ــيـــات كـــمـــا نــتــائــج  ــتـــوصـ ــن هـــــذه الـ ــم مــ ــرغــ ــ ¶ عـــلـــى ال
تدعم  ووتـــش« ال  رايــتــس  »هيومن  أّن  إال  تحقيقكم، 

رسميًا حركة املقاطعة الدولية إلسرائيل. ملاذا؟
ــة بـــــأخـــــذ مـــــوقـــــف رســـمـــي  ــمــ ــظــ ــنــ ال تـــــقـــــوم املــ
ــد حـــركـــة املــقــاطــعــة أو مــعــهــا. تــوصــيــاتــنــا  ضـ
بممارسات  املتعلقة  بالجرائم  كليًا  مرتبطة 

تتهم وبشكل  الحكومة  اإلنــســان.  حــقــوق  عــن 
مستمر، حتى املــدافــعــن عــن حــقــوق اإلنــســان 
الفلسطينيون  أمــا  بالخيانة.  اإلســرائــيــلــيــن، 
ــذا املــــجــــال، فــيــواجــهــون  ــ مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي هـ
تحديات إضافية بما فيها منعهم من السفر 
ــــي بــعــض  والــــحــــركــــة، وتــقــيــيــد تــمــويــلــهــم، وفـ
األحيان تتم محاكمتهم. وغيري من املدافعن 
عــن حــقــوق اإلنــســان )الــدولــيــن( ُيمنعون من 
الدخول أو يتم ترحيلهم، وهذا حدث مع عدد 
من العاملن في منظمات أخرى. كذلك في بقع 
منظمتنا.  من  عاملون  أبعد  أو  ُمنعنا  أخــرى 
ولـــكـــن عــمــلــنــا عــلــى األرض وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ذلك مستمر، ونستخدم طرقًا عديدة لتوثيق 
ــد لــديــنــا كـــذلـــك مــوظــفــون  املـــعـــلـــومـــات، ويـــوجـ
محليون، إضافة إلى تمكن آخرين من »هيومن 
الدخول واستكمال عمل  رايتس ووتــش« من 
فريقنا على األرض. وفي سياق هذا التقرير، 
للسنوات  يعود  ال  والبحث  العمل  من  الكثير 
األخـــيـــرة فــقــط، بـــل مــبــنــي كــذلــك عــلــى بــحــوث 
التقرير يحاول  لسنوات سابقة ولعقود. هذا 
وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف والــربــط بــن ما 
اإلنسان،  لحقوق  من خروقات  بتوثيقه  قمنا 

وما تم توثيقه خالل كل هذه الفترة.

¶ قدمتم عددًا من التوصيات لحكومات أجنبية ولألمم 
املتحدة واملحكمة الجنائية الدولية. هل لك أن تتطرق 
ــع؟ لــهــذه الــتــوصــيــات وتــضــعــهــا فــي ســيــاقــهــا األوســ

 التوصيات التي قدمناها في هذا التقرير، 
ّ
إن

ــــي كــل  ــنـــا عـــمـــومـــًا فـ ــيـــاتـ ــع تـــوصـ ــ تـــتـــمـــاشـــى مـ
ــرى حـــول الــعــالــم الــتــي وجــدنــا  ــ الـــحـــاالت األخـ
اإلنسانية ترتكب بغض  أن جرائم ضد  فيها 
النظر عن سياقها. واألبارتهايد يعد جريمة 
التوصيات،  مــن  عــددًا  قدمنا  اإلنسانية.  ضــد 
ــة فـــــي مــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــا هـــــي األسـ ــنـــهـ ولــــكــــن ســــتــــا مـ
يــخــص املجتمع الـــدولـــي. نــطــالــب بــاالعــتــراف 
ــة تـــمـــارس  ــيــ ــانــ بـــــوجـــــود جـــــرائـــــم ضـــــد اإلنــــســ
املتحدة  األمـــم  ونــنــاشــد  الفلسطينين،  بــحــق 
بتشكيل هيئة تحقيق، وتعين لجنة تقصي 
والتفرقة  املمنهج  بالقمع  للتحقيق  حقائق 
الفلسطينية املحتلة،  في إسرائيل واألراضــي 
إضـــافـــة إلـــى تــعــيــن مــبــعــوث أمــمــي )عــمــومــًا( 
مـــســـؤول عـــن الــتــحــقــيــق بــجــرائــم األبــارتــهــايــد 
واالضطهاد حول العالم. كما نناشد املحكمة 
أولئك  ومحاكمة  بالتحري  الدولية  الجنائية 
الــذيــن يثبت تــورطــهــم بــاألبــارتــهــايــد وجــرائــم 
ضد اإلنسانية، وفرض عقوبات محددة ضد 
مسؤولن إسرائيلين متورطن في الجرائم، 
ــط املـــســـاعـــدات األمــنــيــة والــعــســكــريــة )مــن  وربــ
قــبــل الـــحـــكـــومـــات( وبـــيـــع الـــســـالح إلســرائــيــل، 

ــاد. يــتــعــلــق تــوجــه  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــد واالضـ ــايــ ــهــ ــارتــ األبــ
الــنــشــطــاء الـــذيـــن يـــدعـــمـــون حـــركـــة املــقــاطــعــة، 
ببرنامج واسع له أهداف سياسية من بينها 
. نــحــن كمنظمة حقوق 

ً
إنــهــاء االحـــتـــالل مــثــال

إنــــســــان ال نـــأخـــذ مــــواقــــف رســـمـــيـــة ســيــاســيــة 
مــن االحـــتـــالل أو غــيــره، ولــكــن نــقــوم بتوثيق 
اضطهادات حقوق اإلنسان من قبل أي طرف 
يرتكبها في املناطق التي نعمل بها. ونطالب 
األطـــراف املختلفة بالعدول عن االشــتــراك في 
خرق حقوق اإلنسان. وفي هذا السياق، يمكن 
مباشر  بشكل  تتعلق  الــتــي  توصياتنا  رؤيـــة 
باألطراف املتورطة بشكل مباشر؛ سواء كانت 
لــهــا سلطة  حـــكـــومـــات أو شـــركـــات وغـــيـــرهـــا، 
وطبيعة  مختلفة  مهمة  هــنــاك  إذًا،  مــبــاشــرة. 
عمل مختلفة. إن حديثنا عن عقوبات تتعلق 
تورطها  ثبت  وأطـــراف  أشــخــاص  باستهداف 
عن  يتحدثون  عندما  والــكــثــيــرون  بــالــجــرائــم. 
األبارتهايد يفّكرون بجنوب أفريقيا. حديثنا 
عن األبارتهايد يأتي في سياق كونه )بحسب 
ــقـــانـــون الــــدولــــي( جــريــمــة ضـــد اإلنــســانــيــة.  الـ
وتوصياتنا تأتي في إطار ارتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية، والتوصيات التي نقدمها في هذا 

السياق، نقدمها في أي مكان.

¶ هل هناك شيء ترغبون بالتأكيد عليه في سياق 
هذا التقرير؟

ــذا الـــتـــقـــريـــر، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــم، مــــا يـــقـــدمـــه هـ ــعـ نـ
االثباتات القوية، هو محاولته وضع النقاط 
عــلــى الـــحـــروف وربــــط عـــدد مــن الــوقــائــع على 
اليوم  هــنــاك   

ّ
أن يــوضــح  التقرير  هــذا  األرض. 

حــكــومــة واحــــدة إســرائــيــلــيــة تــفــرض سلطتها 
ــلــــى مــجــمــوعــتــن  ــنــــهــــر عــ ــبــــحــــر إلـــــــى الــ مـــــن الــ
مــتــســاويــتــن مـــن نــاحــيــة الـــعـــدد )6.8 يــهــودا 
اختالف  على  فلسطينين  و6.8  إسرائيلين 
 هــــذه الــحــكــومــة 

ّ
أوضـــاعـــهـــم الــقــانــونــيــة(، وأن

ــاء األفــضــلــيــة  ــطـ ــإعـ تـــقـــوم وبـــشـــكـــل مــمــنــهــج بـ
لليهود اإلسرائيلين وتضطهد الفلسطينين 
هذه  انتمائهم.  أســـاس  وعــلــى  ممنهج  بشكل 
الحكومة تمارس سياسة واحدة في مختلف 
ــل بــتــثــبــيــت ســيــطــرة الــيــهــود 

ّ
ــنـــاطـــق، تــتــمــث املـ

اإلسرائيلين على الفلسطينين على اختالف 
ذلك االضطهاد ومستوياته. منظمة »هيومن 
 االضـــطـــهـــادات في 

ّ
رايـــتـــس ووتـــــش« تــــرى أن

األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة تـــصـــل إلـــى 
مـــســـتـــوى اضـــطـــهـــاد مــمــنــهــج ومــــمــــارســــات ال 
ــن الـــواضـــح أنـــنـــا نــتــحــّدث هنا  إنــســانــيــة. ومــ
عــن مــمــارســات ترتكب مــن قبل مسؤولن في 
تلك  التي تسيطر على  اإلسرائيلية  الحكومة 

املناطق وعن أبارتهايد.

خاص

إسرائيل ترتكب جرائم ضد 
اإلنسانية بحق الفلسطينيين

رّسخ قانون القومية 
حقيقة أن مجموعة واحدة 

تمتلك الحقوق

االنتخابات الفلسطينية نحو التأجيلالحدث
رام اهلل ـ نائلة خليل

إلغائها  أي  مسمى،  غير  أجــل  إلــى  االنتخابات  لتأجيل  الفلسطينية  القيادة  تتجه 
عمليًا، وذلك خالل اجتماع لها بعد غد، الخميس، قبل بدء الدعاية االنتخابية للقوائم 
»العربي الجديد«، أن  املرشحة للمجلس التشريعي يوم الجمعة. وكشفت مصادر لـ
خذ فعليًا، وبقي اإلعالن عنه من قبل الرئيس محمود 

ُ
قرار تأجيل االنتخابات قد ات

عباس بمرسوم رئاسي لن يحمل تاريخ املوعد املؤجل. ورفض أعضاء في اللجنة 
التعقيب  »فتح«  لحركة  املركزية  واللجنة  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

بالنفي أو تأكيد أن قرار تأجيل االنتخابات بات جاهزًا لدى عباس.
الـــوزراء محمد اشتية، قــد قال  وكــان عضو اللجنة املــركــزيــة  لحركة »فــتــح«، رئيس 
الــقــيــادة  أمـــس: »إن  الجلسة األســبــوعــيــة للحكومة،  فــي مستهل  لــه  تــصــريــحــات  فــي 
من  املقبل،  الخميس  تجتمع  ســوف  عــبــاس  محمود  الرئيس  برئاسة  الفلسطينية 
أجل مناقشة موضوع االنتخابات والتطورات املتعلقة بذلك«. ومن املقرر أن يكون 
لالنتخابات  املرشحة  الـــ36  للقوائم  االنتخابية  الدعاية  إطــالق  موعد  الجمعة  يــوم 
حسب  قانونيًا  ُسجلت  والتي  املقبل،  أيــار  مايو/   22 في  عقدها  املزمع  التشريعية 
الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة حــســب لجنة  الــعــقــبــات  الفلسطيني، واجـــتـــازت جميع  الــقــانــون 

االنتخابات املركزية الفلسطينية بما فيها الطعون في محكمة االنتخابات.
وأكد عباس أكثر من مرة في اجتماعات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير واملركزية 
لحركة »فتح«، أن إجراء االنتخابات الفلسطينية سيكون مشروطًا بمشاركة القدس 

وأهلها ترشيحًا ودعاية وانتخابًا حسب االتفاقيات املوقعة.
»العربي الجديد«: »حتى اآلن إسرائيل  وقال مصدر في اللجنة املركزية لحركة »فتح« لـ
لم تعط أي موافقة على إجراء االنتخابات في القدس، ووزير الخارجية رياض املالكي 
لم ينجح في جولته األوروبية األسبوع املاضي، بالحصول على أي التزام أوروبي 
للضغط على إسرائيل لتوافق على إجراء االنتخابات في القدس«. وتابع املصدر »إن 
األمر ال يتعلق فقط بإسرائيل، فاإلقليم ال يريد إجراء االنتخابات الفلسطينية، سواء 
مصر أو األردن، ألنهم ال يريدون لالنقسام الفلسطيني أن ينتهي، والواليات املتحدة 

أعطت إشارات للقيادة الفلسطينية بأنها تتفهم عدم إجراء االنتخابات«.
ومن الواضح أن هناك أصواتًا في اللجنة املركزية لحركة »فتح« تسعى بكل ثقلها 
لــعــدم إجــــراء االنــتــخــابــات، أبــرزهــا حــســن الــشــيــخ وعــــزام األحــمــد. وعــلــمــت »الــعــربــي 
»فــتــح« عــــزام األحــمــد تــواصــل مــع الفصائل  الــجــديــد« أن عــضــو الــلــجــنــة املــركــزيــة لـــ
الشعبية  الجبهة  املــاضــيــة، وهـــي  ــام  األيــ فــي ســوريــة خـــالل  املـــوجـــودة  الفلسطينية 
لتحرير فلسطن، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطن »القيادة العامة«، والصاعقة، 

وناقش معها أهمية تأجيل االنتخابات في الوقت الحالي.
الديمقراطية  والجبهة  فلسطن،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ترفض  اللحظة  وحتى 
جانب  إلــى  »حــمــاس«،  وحــركــة  الفلسطينية،  الوطنية  واملــبــادرة  فلسطن،  لتحرير 
حركة »الجهاد اإلسالمي« التي قررت مقاطعة االنتخابات، تأجيل هذا االستحقاق. 
وتعتبر الفصائل الفلسطينية أن إجراء االنتخابات ضروري لتجديد شرعية النظام 
البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية  الوطنية  للمبادرة  العام  األمــن  وقــال  السياسي. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــرفــض تــأجــيــل أو إلــغــاء االنــتــخــابــات، ونــصــّر عــلــى خــوض  لـــ
االنتخابات في القدس كمعركة مقاومة شعبية رغمًا عن االحتالل«. وحول اجتماع 
أو  للتأجيل  قــرار  بــأي  بلغ 

ُ
ن لم  اللحظة  قــال: »حتى  الخميس،  الفلسطينية،  القيادة 

اإللغاء أو وجود اجتماع للقيادة«.
أكــد، خالل لقاء  وكــان رئيس املكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية قد 
عبر االنــتــرنــت نظمته الــحــركــة اإلســالمــيــة فــي األردن، مــســاء األحـــد، ضـــرورة إجــراء 
 »االنتخابات في القدس 

ّ
االنتخابات في القدس كما في غزة والضفة، مشددًا على أن

يجب أن تكون معركة وطنية واشتباكًا سياسيًا مع العدو«. من جهته، قال تيسير 
خالد، عضو املكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن، في بيان، أمس: 
»إن تأجيل انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي انتخابات الرئاسة 
الفلسطينية وانتخابات املجلس الوطني، ال معنى وال مبرر له، ومن شأنه أن يترك 
إلــى »عــدم استعجال  الــعــام الفلسطيني«. ودعــا خالد  الـــرأي  ارتــــدادات عكسية على 
األمور، والثبات على االنتخابات في مواعيدها ومحطاتها الثالث، واالستعداد لبدء 

الدعاية االنتخابية في الثالثن من الشهر الحالي، انطالقًا من مدينة القدس«.
في املقابل، تصر فصائل أخرى، مثل جبهة النضال الشعبي، وحزب الشعب، وجبهة 
التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، على 
أما  لها،  انتخابية  قوائم  بتشكيل  لم تنجح  الفصائل  هــذه  االنتخابات، ألن  تأجيل 
التقديرات  من قام منها بتشكيل قائمة انتخابية، مثل »حــزب الشعب«، فإن جميع 
تؤكد أنه لن يصل إلى نسبة الحسم، ولن يحظى بأي مقعد في املجلس التشريعي، 
ما يعني أن وجود هذه الفصائل في منظمة التحرير، وتحديدًا في اللجنة التنفيذية 

للمنظمة، وهي أعلى هيئة فلسطينية لصنع القرار، سيكون مهددًا.

أبعدت إسرائيل 
شاكر خارج 

فلسطين 
نهاية 2019 

)عباس مومني/
فرانس برس(

القدس المحتلة ـ محمد محسن
غزة ـ العربي الجديد

ــاع متوترة  تــزال األوضـ بينما ال 
في القدس املحتلة، حيث يواجه 
الفلسطينيون منذ أيام تضييق 
ــتـــعـــادة ســاحــة  ــتــــالل ونـــجـــحـــوا فـــي اسـ االحــ
الــشــهــداء فــي »بـــاب الــعــامــود«، األحـــد، وهي 
الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة املــفــضــيــة إلــــى الــبــلــدة 
القديمة من القدس، بعدما أزالوا بأياديهم 
حــواجــز االحـــتـــالل الــعــســكــريــة الــتــي قّسمت 
البلدة  إلــى  مقّيدًا  دخــواًل  الساحة وفرضت 
القديمة، فإن األوضاع ال تبدو أقل سخونة 
فـــي غــــزة، مـــع اســـتـــمـــرار إطــــالق الــصــواريــخ 
باتجاه األراضي املحتلة، وتوجيه إسرائيل 

تهديدًا بضربة عسكرية واسعة.
وفي القدس، نجح شباب املدينة املحتلة في 
استعادة ساحة الشهداء في باب العامود، 
مساء األحد، بعدما أزالوا بأياديهم حواجز 
الساحة  قــّســمــت  الــتــي  العسكرية  االحــتــالل 
القديمة،  البلدة  إلى  وفرضت دخــواًل مقّيدًا 
ومـــنـــعـــت الـــشـــبـــان مــــن مــتــنــفــســهــم الــيــومــي 
فـــي هـــذه الــســاحــة الــتــي يــفــخــر املــقــدســيــون 
قائد  ليضطر  الــشــهــداء،  ســاحــة  بتسميتها 
شرطة االحتالل في القدس للتوجيه بإزالة 
الــحــواجــز الــحــديــديــة عــلــى مــداخــل الساحة 
بعد تحرك املقدسين. وبدا جنود االحتالل، 
ــي مــحــيــط  ــم كــثــيــفــًا فــ ــ ــــودهـ ــن كـــــان وجـ ــذيــ الــ
أبراجهم العسكرية التي أقاموها، في حالة 
وجـــوم وصــدمــة، بينما كــان مــئــات الشبان 
املقدسين يــزيــلــون، األحـــد، حــواجــز شرطة 
االحــتــالل على مــرأى مــن أفــرادهــا، لتتحّول 
للنصر بعد  إلــى ساحة  مــن جديد  الساحة 
ــام مـــن املـــواجـــهـــات والـــصـــدامـــات، أوقــعــت  أيــ
750 إصابة وأكثر من مائة معتقل. ويقول 
ــربــــي  ــعــ ــيــــون تــــواصــــلــــت مـــعـــهـــم »الــ ــقــــدســ مــ
الجديد«، إن إغالق ساحة باب العامود التي 
لفعاليات  مسرحًا   2019 الــعــام  حتى  كانت 
ــة، ومـــســـرحـــًا  ــيــ ــافــ ــقــ رمـــضـــانـــيـــة وفـــنـــيـــة وثــ
الحــتــجــاجــات ضــد االحــتــالل، لــم يكن لــه ما 
يــبــرره، على الــرغــم مــن ادعـــاء االحــتــالل بأن 
ــتـــالل كـــان قد  ــــالق أمـــنـــي، عــلــمــًا أن االحـ اإلغـ
الهّبة  بعد  الــســاحــة ومحيطها،  هــذه  حـــّول 

الــشــعــبــيــة الـــتـــي أعــقــبــت اســتــشــهــاد الــفــتــى 
مــحــمــد أبـــو خــضــيــر عـــام 2014 حــرقــًا على 
عسكرية،  محمية  إلـــى  مــســتــوطــنــن،  أيــــدي 
وأقــــــــام فـــيـــهـــا بــــرجــــن عـــســـكـــريـــن دائــــمــــن، 
كــمــا نــصــب عــشــرات الــكــامــيــرات ومــجــســات 
ــــالق خــالل  ــزز االحـــتـــالل اإلغــ ــ ــصــت. وعـ

ّ
الــتــن

ــز  الــــحــــواجــ نــــصــــب  كـــــــورونـــــــا، إذ  ــة  ــائــــحــ جــ
الحديدية على نحو مستمر، ومنع لشهور 
البلدة  من هم من غير قاطنيها من دخــول 
الــقــديــمــة مـــن الــــقــــدس. وشـــمـــل اإلغــــــالق في 
حــيــنــه مــنــع الــتــجــمــهــرات والـــجـــلـــوس على 
الساحة، في ظل عقوبات فرضت  مدرجات 
مخالفة  بحجة  املواطنن،  من  العديد  على 

تعليمات قوات االحتالل.
ويــــقــــول املـــقـــدســـيـــون إن الــــقــــرار بــفــتــح هـــذه 
ــام تــجــمــهــر املــقــدســيــن،  ــ الــســاحــة مـــجـــددًا أمـ
كـــان واحـــــدًا مـــن ثــمــار الــصــمــود الــــذي أبـــداه 
ــــالل  ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــاب الــــــقــــــدس فــــــي مـ ــ ــبـ ــ شـ
ــنــزفــوا خالل 

ُ
اســت الــذيــن  لجنوده  وتصديهم 

الشبان،  مئات  مع  املستمرة  املواجهات  تلك 

وكـــذلـــك مـــا تــعــرضــوا لـــه مـــن اســتــنــزاف منذ 
مطلع شهر رمضان وقبل ذلك خالل جائحة 
أن يكون  املــقــدســيــون  كــورونــا. وال يستبعد 
ــتــــالل بــفــتــح ســاحــة  قـــــرار قـــائـــد شـــرطـــة االحــ
الضخمة  باملسيرات  ذا صلة  الــعــامــود  بــاب 
التي يخطط لها املستوطنون في ذكــرى ما 
يــســمــى ضــم الــقــدس فــي الــثــامــن والــعــشــريــن 
من رمضان، في حن يرى القيادي في حركة 
»فــتــح« فــي الــقــدس نــاصــر قـــوس، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن اســـتـــرداد ساحة 
ــاب الـــعـــامـــود مـــن قــبــضــة االحـــتـــالل يشكل  بــ
املقدسين، وثمرة نضالهم  لعموم  انتصارًا 
االحتالل. ويوضح  وصمودهم في مواجهة 
قـــوس أن مـــا تــحــقــق بـــاســـتـــرداد ســاحــة بــاب 
الــعــامــود سيعيد الــوضــع إلــى مــا كــان عليه 
قبل هذه اإلغالقات، التي ال مبرر لها، والتي 
كانت سببًا في تفّجر الهّبة الشعبية األخيرة، 

»لكن اليوم ساحة الشهداء بأيدينا«.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية أمس »إن ما تقوم به سلطات 
االحتالل بحق أهالي القدس، وحصار غزة، 
يرتقي  املتواصلة،  املستوطنن  واعــتــداءات 
إلى جرائم حرب وأسوأ من أي نظام عنصري 
عــبــر الــتــاريــخ«، داعــيــًا املجتمع الــدولــي إلــى 
التحرك الجدي. وحّمل اشتية في كلمة له في 
الوزراء  مستهل الجلسة األسبوعية ملجلس 
الفلسطيني، حكومة االحتالل املسؤولية عن 

اعتداء املستوطنن على املسجد األقصى.
ــد رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي  مـــن جــهــتــه، أكــ
لــحــركــة »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة، مــســاء 
اســتــمــرت سياسة  إذا  هـــدوء   »ال 

ّ
أن ــد،  األحــ

 
ّ
ــددًا عـــلـــى أن ــشــ ــي الـــــقـــــدس«، مــ ــــالل فــ ــتـ ــ االحـ
فالقدس  جميعًا،  معركتنا  القدس  »معركة 
عربية  هــي  بــل  للفلسطينين،  فقط  ليست 

إسالمية وهي املبتدأ واملنتهى، وهي محور 
الـــصـــراع«. وقــــال هــنــيــة فــي لــقــاء إلــكــتــرونــي 
 
ّ
إن األردن،  فــي  اإلســالمــيــة  الــحــركــة  نظمته 
»الــقــدس ليست وحــدهــا فــي هــذه املواجهة، 
وغزة حاضرة بمقاومتها الباسلة لحماية 
أنه  القدس املحتلة«. وشــدد على  أهلنا في 
االنتفاضة،  هــذه  تتواصل  أن  إال  نقبل  »لــن 
ولــقــد حققنا خـــالل األيــــام املــاضــيــة العديد 
 »شــبــاب 

ّ
مــن االنـــتـــصـــارات«، مــشــيــرًا إلـــى أن

املستوطنن  أرغموا  حن  انتصروا  القدس 
وشرطة االحتالل على الخروج من ساحات 
ومــــدرجــــات بــــاب الـــعـــامـــود وحـــافـــظـــوا على 
 مــا جــرى 

ّ
ــقـــدس«. ونــّبــه إلـــى أن إســالمــيــة الـ

ويــجــري فــي الــقــدس أســقــط نــظــريــات عــدة، 

فــنــظــريــة الــتــطــبــيــع ســقــطــت عــلــى يـــد هـــؤالء 
املرابطن. ودعا هنية شعوب األمة العربية 
لنصرة حقيقية  تتهيأ  أن  إلــى  واإلسالمية 
في  بــمــعــركــة  »فــنــحــن  الفلسطيني  للشعب 

امتداد الجغرافية والتاريخ«.
عــلــى جــهــة أخــــرى، وقــبــيــل اجــتــمــاع مجلس 
ــــي املـــصـــغـــر  ــنــ ــ ــــي األمــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــــــــوزراء اإلسـ
)الكابينت( بعد ظهر أمس لبحث التوترات 
 
ً
فـــي غــــزة، كــــان مــوقــع »وااله« يــكــشــف نــقــال

عن مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامن 
نتنياهو أنـــذرت حــركــة »حــمــاس« مــن أنها 
إذا استمر  سترد بضربة عسكرية واسعة، 
إطــالق الصواريخ من غــزة. وذكــر املوقع إن 
عبر  إلى »حماس«  الرسالة  نقلت  إسرائيل 

الـــســـالم بــالــشــرق  املــبــعــوث األمـــمـــي لعملية 
األوســـــط تــــور ويــنــســالنــد. وقــــال املـــوقـــع إن 
»رســالــة إســرائــيــل إلـــى حــمــاس هــي أنـــه في 
الـــوقـــت الــحــالــي ال تــــزال إســـرائـــيـــل تحتفظ 
ــات مــــــع حـــــمـــــاس حــــــــول غــــــزة،  ــمــ ــاهــ ــفــ ــتــ ــالــ بــ
ومــســتــعــدة ملــواصــلــة الــحــفــاظ عــلــيــهــا، لكن 
إسرائيل  فــإن  الصواريخ  إطــالق  استمر  إذا 
لن تكبح نفسها«. وأضاف »قال مسؤولون 
ــتـــحـــدة إن  ــلـــيـــون ملـــبـــعـــوث األمــــــم املـ إســـرائـــيـ
إغــالق منطقة الصيد في غــزة )أمـــس(، كان 
آخـــر مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة لــلــرد بــطــرق غير 
عسكرية عــلــى إطـــالق الــصــواريــخ مــن غــزة، 
لكن الرد التالي سيكون ذا طبيعة عسكرية 
ــررت  ــ ــة«. وقــ ــمــ ــيــ وســــيــــكــــون لــــه عــــواقــــب وخــ

إسرائيل صباح أمس، إغالق شاطئ البحر، 
بشكل كامل أمام صيادي األسماك في قطاع 
غزة. وذكر »وااله« أن وينسالند اجتمع مع 
مسؤولن إسرائيلين صباح أمس، قبل أن 
يــغــادر إلــى مصر ومنها إلــى األردن لبحث 

جهود التهدئة.
ومنذ يوم الجمعة، تشهد الحدود بن غزة 
واألراضـــي املحتلة تــوتــرًا. وأعــلــن االحــتــالل، 
ــر أمــــــس اإلثـــــنـــــن، رصــــــد إطـــــــالق ثــالثــة  فـــجـ
صواريخ من قطاع غزة، باتجاه املستوطنات 
املــتــاخــمــة لـــه. والــســبــت، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
أعطى  إنـــه  نتنياهو،  بنيامن  اإلســرائــيــلــي 
تعليماته »لالستعداد ألي سيناريو« في ما 

يخص املواجهة في غزة.

الفلسطينيون »يسترّدون« 
باب العامود ومخاوف 

من تصعيد االحتالل

ال تزال األوضاع متوترة في األراضي الفلسطينية، ففي 
فتح  على  االحتالل  إجبار  في  المقدسيون  نجح  حين 

ساحة باب العامود، فإن إسرائيل هددت غزة

المقدسيون 
يحصدون ثمار هبّتهم

قررت إسرائيل أمس، 
إغالق شاطئ غزة أمام 

الصيادين

اشتية: ما تقوم به 
سلطات االحتالل يرتقي 

إلى جرائم حرب

أزال المقدسيون بأياديهم الحواجز من الساحة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب
االحتالل يشق طريقًا 

استيطانيًا جديدًا
اإلسرائيلي،  االحــتــالل  قــوات  جرفت 
الفلسطينين  أراضي  اإلثنن،  أمس 
ــر قــديــس  ــ ــتـــي ديــ ــة بــــن قـــريـ ــعــ ــواقــ الــ
الــلــه وسط  رام  غــرب مدينة  ونعلن 
الــــضــــفــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، لــــشــــق طـــريـــق 
اســـتـــيـــطـــانـــي. وقـــــــال رئــــيــــس بــلــديــة 
»الــعــربــي  نــعــلــن عـــمـــاد الـــخـــواجـــا لـــ
فـــوجـــئـــوا  ــي  ــ ــالــ ــ األهــ  

ّ
إن ــــد«،  ــديـ ـــجـــ الــ

بجرافات االحتالل تجرف األراضي 
بـــن ديـــر قــديــس ونــعــلــن، وشــرعــت 
بــشــق طـــريـــق اســتــيــطــانــي بــمــســافــة 

150 مترًا حتى اآلن.
)العربي الجديد(

عودة الهدوء إلى 
مقديشو بعد مواجهات

سيطر الهدوء الحذر على العاصمة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة مـــــقـــــديـــــشـــــو، أمـــــس 
اإلثـــنـــن، بــعــد لــيــلــة مـــن املــواجــهــات 
ــــي شـــــــــــوارع عـــــــدة بــن  ــة فــ ــعـ ــطـ ــتـــقـ املـ
ــلـــحـــن مـــوالـــن  قــــــــوات أمـــنـــيـــة ومـــسـ
لـــعـــدد مـــن املـــرشـــحـــن لــالنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. وعـــادت حــركــة التنقالت 
إلــى العاصمة صباحًا، كما عــاودت 
املــحــال الــتــجــاريــة فــتــح أبــوابــهــا. من 
ــن الــداخــلــي  ــر األمــ جــهــتــه، أعــلــن وزيــ
 القوات الحكومية 

ّ
حسن حندبي، أن

ــًا شـــنـــتـــه عــنــاصــر  ــومـ ــطـــت هـــجـ ــبـ أحـ
ــــاء ســـكـــنـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــــد أحـ مـــســـلـــحـــة ضـ

مقديشو.
)العربي الجديد(

تشاد: ال تفاوض مع 
المتمّردين

ــلـــن املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم  أعـ
ــفــــاوض مــع  ــتــ فــــي تــــشــــاد، رفــــضــــه الــ
ــــوا قــبــل  ــقـ ــ ــلـ ــ ــن أطـ ــ ــذيــ ــ ــن الــ ــ ــّرديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ املـ
ــّد الــعــاصــمــة،  أســبــوعــن هــجــومــًا ضـ
ويــتــهــمــهــم الــجــيــش بــقــتــل الــرئــيــس 
إدريــس ديبي. وقــال املتحدث باسم 
املــجــلــس الــعــســكــري، عـــزم بــرمــانــدوا 
 »الـــوقـــت ليس 

ّ
أغـــونـــا، فــي بــيــان، إن

مـــع  لـــــلـــــتـــــفـــــاوض  وال  لـــــلـــــوســـــاطـــــة 
الــقــانــون«. في سياق  الخارجن عن 
ــكـــري  ــعـــسـ ــلــــس الـ ــجــ ــن املــ ــ ــلـ ــ آخـــــــــر، أعـ
ــيــــان، تــعــيــن ألـــبـــرت  الـــحـــاكـــم، فــــي بــ
لــلــوزراء في  بـــاداك، رئيسًا  باهيمي 

الحكومة االنتقالية.
)فرانس برس، رويترز(

تركيا: محاكمة قيادات 
كردية

ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــلـــقـــت فـ انـــطـ
أنــقــرة، أمـــس اإلثــنــن، محاكمة 108 
 
ً
أشــــخــــاص، مـــن بــيــنــهــم 27 مــعــتــقــال

ــة، في  ــعـــارضـ ــادات كـــرديـــة مـ ــيــ مـــن قــ
قضية أحداث عن العرب )كوباني( 
لــلــعــام 2014، وشــهــدت  الــتــي تــعــود 
ــهـــجـــوم عــلــى  ــلـ ــــرات رفــــضــــًا لـ ــــاهـ ــــظـ تـ
عــن الــعــرب وأســـفـــرت عــن مــقــتــل 37 
القوى  شخصًا في تركيا. واعتقلت 
األمنية في وقت سابق مجموعة من 
القيادات الكردية في »حزب الشعوب 
الحزب  زعيما  بينها  الديمقراطي«، 
املــشــتــركــان الــســابــقــان صـــالح الــديــن 
ــرطــــاش )الـــــــصـــــــورة(، وفـــيـــغـــان  ــيــ دمــ
يوكسك داغ. وتطالب النيابة العامة 
بــالــحــكــم 38 مـــرة مــؤبــدًا عــلــى أغلب 

املتهمن وبتعويضات مالية.
)العربي الجديد(

أنقرة عن اعتراف بايدن 
بـ»اإلبادة«: حسابات 

سياسية
أكـــــــد رئــــيــــس دائــــــــــرة االتــــــصــــــال فــي 
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، 
رفــــــــض أنــــــقــــــرة اعـــــــتـــــــراف الــــرئــــيــــس 
»اإلبـــــادة  ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بــــــ األمــ
األرمــــــــنــــــــيــــــــة«. وقــــــــــــال ألـــــــطـــــــون فـــي 
 وصف 

ّ
تصريحات، أمس اإلثنن، إن

بايدن »ينبع من حسابات سياسية 
داخل الواليات املتحدة، ليس له أي 
وزن في القانون الدولي«. من جهته، 
قــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
 تصريحات 

ّ
أكار، في بيان، أمس، إن

إنــــكــــار  تــــعــــنــــي ســــــــوى  بــــــايــــــدن »ال 
الحقائق التاريخية وتشويهها«.

)األناضول(
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عمر شاكر
رايتس ووتش« في فلسطين عمر شاكر، عن مقابلة يتحدث مسؤول منظمة »هيومن 

التقرير الصادر اليوم عن المنظمة، والذي يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم ضد اإلنسانية 
بحق الفلسطينيين

أجرتها من نيويورك 
ابتسام عازم

ــر  ــدي ــو م ــ ــر، ه ــ ــاك ــ عـــمـــر ش
رايتس ووتش« في  »هيومن 
األراضي المحتلة وفلسطين، 
حــول  تحقيقات  ويُـــجـــري 
اإلنــســان  حــقــوق  انتهاكات 
هناك. شارك سابقًا في العديد 
من التحقيقات كزميل ضمن 
حقوقية  ومـــراكـــز  ــج  ــرام ب
حول  ذلــك  في  بما  دولــيــة، 
سياسات أميركا في مكافحة 
حقوق  وانتهاكات  اإلرهاب، 
ــان فــي مــصــر. حاصل  ــس اإلن
معهد  من  دكــتــوراه  على 
ستانفورد،  بجامعة  القانون 
ــات  ــدراس ال ــي  ف وماجستير 
العربية المعاصرة من جامعة 
وبكالوريوس  ــاون،  ت جــورج 
من  الدولية  العالقات  فــي 

جامعة ستانفورد.

سيرة
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سياسة

  شرق
      غرب

استهداف جديد 
للسعودية بمسيّرة 

حوثية
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ــن املــ ــلــ أعــ
اليمن، يحيى  في  الحوثيني  جماعة 
ــت هجومًا 

ّ
الــجــمــاعــة شــن ســريــع، أن 

جـــديـــدًا بــطــائــرة مــســّيــرة فــجــر أمــس 
ــاعــــدة عــســكــريــة فــي  ــنــــني عـــلـــى قــ اإلثــ
مــديــنــة خــمــيــس مــشــيــط، فـــي جــنــوب 
ــة. وأوضــــــــح ســــريــــع، فــي  ــعــــوديــ الــــســ
تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، أن 
ــاء »بــطــائــرة مــســّيــرة من  الــهــجــوم جـ
ق 

ّ
نوع قاصف 2 كا«، مضيفًا أنه »حق

ــة«، فـــيـــمـــا لــــم يــصــدر  ــقــ ــيــ إصــــابــــة دقــ
»الــتــحــالــف  مــــن  نـــفـــي  أو  تـــأكـــيـــد  أي 

السعودي« في اليمن. 
)رويترز(

نيجيريا: مقتل عشرات 
العسكريين بكمين 

لـ»داعش«
عـــــن 31 عــســكــريــًا  يــــقــــل  مـــــا ال  قــــتــــل 
فــي  األحـــــــــد،  أمــــــس  أول  ــًا،  ــريـ ــيـ ــيـــجـ نـ
كمني مسلح نصبه تنظيم »داعش« 
مــايــنــوك، شمال  بــلــدة  فــي  لقافلتهم 
ــــؤوالن  ــسـ ــ ــي الــــــبــــــاد. وأكـــــــــد مـ ــ ــرقـ ــ شـ
عسكريان، أن نحو 20 مركبة تابعة 
ملــســلــحــني مــــن »داعـــــــــــش«، هــاجــمــت 
ــي مـــايـــنـــوك  ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــقـــافـــلـــة الـ
كبرى  مايدوغوري،  ملدينة  املجاورة 
مــدن واليـــة بــورنــو، أحــد أهــم معاقل 
»داعــش« وجماعة »بوكو حرام« في 
املنطقة، ما أدى إلى مقتل 31 جنديًا 
على األقــل، بينهم قائدهم الذي كان 

برتبة مقّدم.
)فرانس برس( 

نفي لحديث جونسون 
عن »تكدس الجثث«

نــفــى وزيـــــر الــــدفــــاع الــبــريــطــانــي بن 
تقرير  اإلثــنــني صــحــة  أمـــس  واالس، 
ميل«،  »ديلي  أمــس صحيفة  نشرته 
ــيـــس الـــــــــوزراء بـــوريـــس  وذكــــــر أن رئـ
جونسون قــال فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
أن  ــل  ــفــــضــ يــ إنـــــــــه  املــــــــاضــــــــي،  األول 
ــــاآلالف« عــلــى أن  »تــتــكــدس الــجــثــث بـ
يــأمــر بــإغــاق ثــالــث الحــتــواء تفشي 
كورونا. وقــال واالس إن ما تضمنه 
نفاه  وقــد  صحيحًا،  »لــيــس  التقرير 
الجميع«، مضيفًا أن جونسون يركز 

اهتمامه على التصدي للجائحة. 
)رويترز(

صالح الدين الجورشي

تـــــحـــــّول الـــــخـــــاف بـــــني رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التونسية قيس سعيد من جهة وبــني رئيس 
»النهضة«  وحركة  املشيشي  هشام  الحكومة 
من جهة أخــرى، إلى أزمــة متفاقمة. ويتحدث 
أنـــصـــار ســعــيــد ومـــؤيـــدوه عـــن اقـــتـــراب لحظة 
الــحــســم ضـــد مـــن يــصــفــونــهــم بــــ »اإلخــــــــوان«، 
ويرّوجون بأن الرئيس قد افتك املبادرة وشرع 
في تنفيذ خطته التي تستهدف تغيير طبيعة 
»النهضة«  وتحجيم حركة  السياسي  النظام 
واســتــئــصــال الــفــاســديــن. ويــعــتــقــدون بــأن ذلك 
الــدولــة والــثــورة«.  مــن شأنه »تصحيح مسار 
فـــي املـــقـــابـــل، يـــشـــّدد خــصــوم ســعــيــد عــلــى أنــه 
تــحــّول إلـــى »ديــكــتــاتــور« وأنـــه بــصــدد »دوس 
ما  تنفيذ  والــتــوّجــه سريعًا نحو  الــدســتــور«، 

»االنقاب الناعم والصريح«. سموه بـ
وعــنــد اســتــقــبــالــه وزيــــر الــخــارجــيــة املــصــري 

ســـامـــح شـــكـــري قـــبـــل أيـــــــام، اعـــتـــبـــر الــرئــيــس 
اَبل إال بالتحدي«، 

َ
التونسي أن »التحدي ال ُيق

وأن »الخطر الذي يتهدد الدول ليس خارجيًا 
الــعــدوان على مؤسسات  فقط، فاألخطر هــو 
الدولة في الداخل«، في إشارة إلى ما يحصل 
داخـــل تــونــس. وقــد سبق ذلــك الــلــقــاء خطاب 
ــن  ــاه ســعــيــد بــمــنــاســبــة عـــيـــد قــــــوات األمــ ــقــ ألــ
الداخلي، في 18 إبريل/نيسان الحالي، شّدد 
فــيــه عــلــى أن األمــنــيــني هـــم جــــزء مـــن الــقــوات 
إشــراف  تحت  تكون  أن  يجب  التي  املسلحة، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، حسب تــأويــلــه الخاص 
للدستور. وقد كان لخطاب سعيد وقع شديد 
انقسام  إلــى  مؤديًا  السياسية،  الساحة  على 
األطـــراف الفاعلة بسببه بــني مــؤيــد ورافــض 
لـــه. وهـــو خــطــاب اعــتــبــره الــكــثــيــرون »منزلقًا 
خطيرًا نحو التفّرد بالحكم«، ورأت فيه حركة 
ــًا على الــدســتــور وقــوانــني  »الــنــهــضــة«: »دوسـ
الباد، وتعديًا على النظام السياسي وعلى 
صــاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة«. ورفــضــت ما 
وصفته بـ »املنزع التسلطي لرئيس الدولة«. 
ــاّد بـــالـــدســـتـــور  ــ ــجـ ــ ودعــــتــــه إلـــــى »االلــــــتــــــزام الـ
ــف 

ّ
ـــخـــب عـــلـــى أســــاســــه، وأن يــتــوق

ُ
ــت الــــــذي انـ

ــــب الــــدولــــة  ــيـ ــ عــــن كــــل مـــســـعـــى لــتــعــطــيــل دوالـ
وتــفــكــيــكــهــا«. ويــعــتــبــر هـــذا الــبــيــان األول من 
نــوعــه الـــذي تــخــاطــب فــيــه »الــنــهــضــة« رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــهــذه اللهجة الــصــارمــة وبــهــذا 
تهديدًا  تضمنت  والتي  التصعيدي،  املنحى 
واضـــحـــًا لـــم يــخــف عــلــى أحــــد. كــمــا عــارضــت 
أغــلــبــيــة واســــعــــة ســـعـــيـــد، خـــصـــوصـــًا خـــبـــراء 
الــقــانــون الــدســتــوري، الــذيــن لــم يكتفوا هــذه 
ة  املـــرة بــوصــف مــا جــاء على لــســانــه، بــالــقــراء

ــبـــاشـــر وشــــامــــل مــــع رئـــاســـة  فــــي اشـــتـــبـــاك مـ
شــورى  مجلس  اتــجــه  بالتالي،  الجمهورية. 
الحركة في دورتــه الـــ49، التي انعقدت يومي 
مع  التعامل  نحو  املاضيني،  واألحـــد  السبت 
ــدوءًا. وجــــاء فــي بيان  ــ األمــــر بــطــريــقــة أكــثــر هـ
للمجلس أن »عــودة الحكم الفردي مرفوضة 
من الشعب التونسي ولن يسمح به«، إال أنه 

غــيــر الــســلــيــمــة لــلــدســتــور، بـــل اعـــتـــبـــروا ذلــك 
تداعيات سيئة  له  »تــطــوّرًا خطيرًا« ستكون 
عــلــى الـــبـــاد وعــلــى الــديــمــقــراطــيــة. بـــدورهـــم، 
وضــع مــراقــبــون بــيــان »الــنــهــضــة« فــي سياق 
الــتــدهــور الــخــطــيــر فــي الــعــاقــة بينها وبــني 
أمــام  الــطــريــق  يفتح  أنـــه  الــرئــيــس، معتبرين 
ســيــنــاريــو املــواجــهــة املــبــاشــرة بــني الــطــرفــني. 
وهــو احــتــمــال تــحــّرض عليه أطـــراف عــديــدة، 
املسار  لتعطيل  »فــرصــة ذهــبــيــة«  فيه  وتـــرى 
ــبــــاد فــــي مــتــاهــة  ــقـــراطـــي، وإدخــــــــال الــ الـــديـــمـ
الــــصــــراع وتــنــشــيــط االســـتـــقـــطـــاب الــثــنــائــي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ردهــــا الـــقـــوي عــلــى إصـــرار 
الـــداخـــلـــيـــة مـــن رئــيــس  ســعــيــد ســحــب وزارة 
أنــه ليس  الحكومة، إال أن »النهضة« أدركــت 
والــدخــول  التصعيد  مــواصــلــة  صالحها  مــن 

دعــــا ســعــيــد إلــــى »اعـــتـــبـــار الـــوضـــع الــصــحــي 
واالقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، 
التونسيني  ب كل ما من شأنه تقسيم 

ّ
وتجن

ل 
ّ
تعط للدستور  فــرديــة  تــأويــات  اعتماد  أو 

مصالح الدولة واملجتمع«.
بناء على هذا البيان، يتضح أن خطة الحركة 
في هذه املرحلة تعتمد على مسألتني. تتمثل 
ــم حــكــومــة املــشــيــشــي وتــقــويــة  ــــى فـــي دعــ األولــ
الـــحـــزام الــســيــاســي والــبــرملــانــي. أمـــا الــخــطــوة 
تشكيل  نحو  السعي  حــول  فتتمحور  الثانية 
جــبــهــة عـــريـــضـــة لـــلـــدفـــاع عــــن الــديــمــقــراطــيــة 
ــثــــورة. وهـــو مـــا شــرعــت فــيــه الــحــركــة عبر  والــ
ــه.  ــارجـ ــل الـــبـــرملـــان وخـ ــاورات داخـــ ــشــ إجــــــراء مــ
أصبح  الديمقراطي  املــســار  أن  الحركة  وتــرى 
مهددًا بشكل غير مسبوق. وتكفي اإلشارة في 
هــذا الــســيــاق إلــى أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
أمـــني مــحــفــوظ املــؤيــد لــســعــيــد، الــــذي ذكـــر في 
تـــدويـــنـــة لـــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« فـــي 21 إبــريــل 
يستعمل  »لــم  الجمهورية  رئيس  أن  الحالي، 
بعد الساح الدستوري األخطر«، من دون أن 
يشير إلى الفصل أو اآللية التي يمكن أن يلجأ 

إليها سعيد لقلب األوضاع رأسًا على عقب.
يحصل ذلـــك كــلــه فــي مــرحــلــة دقــيــقــة تــمــر بها 
 إجــراء مـــداوالت حــول إمكانية 

ّ
الــبــاد، في ظــل

فرض حجر صحي شامل، بعد أن ناهز عدد 
ضحايا كورونا املائة شخص يوميًا في األيام 
األخــيــرة. وهــو ما دفــع األطــبــاء إلــى التصريح 
بــــأن الـــبـــاد عــلــى أبـــــواب كـــارثـــة صــحــيــة. كما 
اقــتــرب مــوعــد املــفــاوضــات الــتــي ستجري بني 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، املــقــررة  الــحــكــومــة وصـ

مطلع شهر مايو/أيار املقبل.

هدنة 
القامشلي

حرب روسيا 
على 

المعارضة

- اإلثــنــني. فــي املــقــابــل، يبقي االتــفــاق للنظام 
وقواته وجودًا في حّده األدنى في القامشلي، 
ــاع املـــدنـــي«  ــدفــ وســــط اســتــبــعــاد ملــلــيــشــيــا »الــ
التابعة له، بعدما آلت السيطرة على غالبية 
أحياء املدينة إلى القوات الكردية. وفي سياق 
ــر، وبــيــنــمــا يــــواصــــل الـــنـــظـــام الــتــحــضــيــر  ــ آخــ
النتخاباته الرئاسية املقررة في شهر مايو/ 
أيار املقبل، أجرى رئيسه بشار األسد اتصااًل 
الروسي فاديمير بوتني، بحسب  بالرئيس 
مــــا أعــــلــــن الـــنـــظـــام والــــكــــرمــــلــــني، فــــي مــســعــى 
جديد لتكريس األمر الواقع، وتعويم النظام 
املنهك بالعقوبات الدولية وانهيار اقتصاده 

وتداعيات كورونا.   
املدنيون  بــدأ  فقد  القامشلي،  تــطــورات  وفــي 
الــنــازحــون مــن حــي طـــّي، أمـــس، الــعــودة إليه، 
بــعــدمــا ســـاد الــهــدوء الــحــذر إثـــر املــفــاوضــات 
»اإلدارة  لــــ التابعة  النظام و»األســايــش«  بــني 
الـــذاتـــيـــة« فـــي املـــديـــنـــة، فــيــمــا ســـّيـــرت الــقــوات 
ــايـــش«  الــروســيــة دوريـــــة مــشــتــركــة مـــع »األسـ

اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــعــارض عــلــى أنــهــا منظمات 
متطرفة. واتهم االدعاء العام فريق نافالني 
وصــنــدوقــيــه ومــــقــــاره بــأنــهــا »تـــحـــت ســتــار 
الشعارات الليبرالية« تريد تطبيق سيناريو 
»الــثــورات امللونة« في روســيــا. وذكــر مكتب 
ـــة شاملة على أن هذه 

ّ
املــدعــي الــعــام أن »أدل

الــهــيــاكــل تــقــوم بــأنــشــطــة مــتــطــرفــة، وتـــؤدي 
والسياسي  االجتماعي  الوضع  زعزعة  إلى 
ــك مـــن خـــال الــدعــوة  فـــي الـــبـــاد، بــمــا فـــي ذلـ
إلى أعمال عنف وأعمال شغب جماعية، من 
خال محاولة إشراك القاصرين في أنشطة 

غير قانونية«.
القضية خلف  في  النظر  املحكمة  وبــاشــرت 
الصحافة،  مــشــاركــة  دون  مــن  مغلقة  أبـــواب 
على اعتبار أن »القضية من أسرار الدولة«. 
وأعلن »فريق 29«، املؤلف من مجموعة من 
املــحــامــني والــصــحــافــيــني املــعــنــيــني بــالــدفــاع 
عـــن حـــريـــة الــصــحــافــة وحـــقـــوق املـــواطـــنـــني، 
ــنــــدوق مــكــافــحــة  أنــــه ســــوف يـــدافـــع عـــن »صــ
الــفــســاد« وفــريــق نــافــالــنــي. وكــشــف الــفــريــق 
مع  أنــه سيلتقي  »تويتر«  على  تغريدة  فــي 
ممثلي االدعاء العام واملحكمة للتعرف على 

تفاصيل القضية.
وفـــي حـــال أقــــرت املــحــكــمــة نــهــائــيــًا تصنيف 
الــصــنــدوقــني ضــمــن قــائــمــة »الــتــطــرف«، فــإن 
ــر يــعــنــي عــمــلــيــًا انـــتـــهـــاء عــمــلــهــمــا  ــ ــذا األمــ ــ هـ
ــدم الــســمــاح لــهــمــا بتنظيم  فـــي روســـيـــا، وعــ
تـــجـــمـــعـــات، أو املـــشـــاركـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 

أمين العاصي، سالم حسن

تــواصــلــت االجــتــمــاعــات، يـــوم أمــس 
 مــن قــوات 

ّ
اإلثــنــني، بــني ممثلني لــكــل

الروسي  والجانب  الــســوري  النظام 
لتثبيت  الــكــرديــة،  الــذاتــيــة«  »اإلدارة  وقــــوات 
هدنة في مدينة القامشلي، التابعة ملحافظة 
الــحــســكــة، شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، والــخــروج 
باتفاق نهائي ينهي أسبوعًا من املواجهات 
املــســلــحــة الــدمــويــة بــني قــــوات الــنــظــام وقــوى 
»اإلدارة  األمن الداخلي »األسايش«، التابعة لـ
أن يتمدد بدفع من  الــذاتــيــة«، وكــان بإمكانه 
النظام، إلى مناطق أخــرى. ويبدو أن مامح 
االتــفــاق الــذي جــرت بلورته بترتيب روســي، 
يــعــزز الــســلــطــة الــكــرديــة فــي املــديــنــة، ويثبت 
تموضعها فــي حــّيــي طــي وحــلــكــو، وهـــو ما 
تكرس أمس باستقدام »األسايش« تعزيزات 
لحي طــي، مــن الــرقــة، بعد عــودة الــهــدوء إلى 
املدينة، إثر تجدد املواجهات فيها ليل األحد 

املعركة  الروسية  السلطات  تصّعد 
ضــــد املـــــعـــــارض الـــــروســـــي ألــكــســي 
ــــي وفـــــريـــــقـــــه إلـــــــــى حــــدهــــا  ــنـ ــ ــالـ ــ ــافـ ــ نـ
األقصى، مع قرار تعليق أنشطة الصناديق 
ــلـــى مــا  ــدًا، عـ ــيـ ــهـ ــمـ ــة لــــه تـ ــعـ ــابـ ــتـ ــب الـ ــاتــ ــكــ واملــ
أنها  بذريعة  نهائي  بشكل  لحظرها  يبدو، 
الحرب  تستمّر  فيما  مــتــطــرفــة«،  »منظمات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــني روســـيـــا وأوروبـــــــــا، مع 
فــي رومــانــيــا، أمس  الخارجية  إعــان وزارة 
روســيــًا،  دبلوماسيًا  ستطرد  أنــهــا  االثــنــني، 
لــتــكــون آخــــر دولــــة أوروبــــيــــة تــقــوم بــخــطــوة 
كهذه تضامنًا مع جمهورية التشيك. وأعلن 
الروسية،  العاصمة  العام في  املدعي  مكتب 
»صــنــدوق مكافحة  أمـــس، الــحــظــر املــؤقــت لـــ
ــاد« و»صــــنــــدوق حــمــايــة املـــواطـــنـــني«  ــفـــسـ الـ
واملقار اإلقليمية التابعة للمعارض ألكسي 
الــذي كان  الــقــرار  نافالني. واستبق االدعـــاء 
يــفــتــرض أن تــتــخــذه مــحــكــمــة روســـيـــة بـــدأت 
أبــواب مغلقة بشأن  جلساتها، أمــس، خلف 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي ســبــق أن رفــعــهــا 
أن  املــقــرر  مــن أجــل تحديد التصنيف. ومــن 
يستمر الحظر املؤقت إلى حني صدور القرار 
النهائي للمحاكمة، التي يتوقع أن تستغرق 
ــًا وأن تـــعـــقـــد جـــلـــســـة ثـــانـــيـــة بـــعـــد غــد  ــتــ وقــ
الخميس. وتزامنًا مع انطاق املحكمة أمس، 
ــاء الــعــام فــي مــوســكــو تعميمًا،  ــ أصـــدر االّدعـ
أوضح فيه أن املحكمة وافقت على التماس 
املدعي العام دينيس بوبوف، الذي اعتبر أن 
على  املنشورة  الجماعي«  الشغب  »دعـــوات 
االجتماعية  والشبكات  اإللكترونية  املواقع 
ــة  ــطـ ــشـ »األنـ ـــ ــوات لـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــار نــــافــــالــــنــــي، والـ ــقــ ملــ
املتطرفة« تنتهك حقوق وحريات املواطنني، 
إلــى موافقة املحكمة على  مــن دون اإلشـــارة 
طــلــبــه حــظــر أنــشــطــة هـــذه املــنــظــمــات. ونشر 
لــيــونــيــد فــولــكــوف رئــيــس املـــقـــار اإلقــلــيــمــيــة 
نص  »تويتر«،  على  صفحته  في  لنافالني، 
املــدعــي الــعــام فــي موسكو. وجــاء فــي وثيقة 
االدعــاء العام أن فريق نافالني نظم في 21 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـــالـــي احـــتـــجـــاجـــات غير 
ــدة فـــي الـــبـــاد،  مـــرخـــص لــهــا فـــي مــنــاطــق عــ
ونــشــر مــــواد عــلــى اإلنـــتـــرنـــت تـــحـــّرض على 
العنف، داعيًا للمشاركة في نشاطات تضر 
باملواطنني.  اإلنسان وتلحق ضررًا  بحقوق 
ملقر  اإلقليمية  الشبكة  أن  فولكوف  وكشف 
نافالني ال تعمل، مشيرًا إلى أنه »تم تعليق 
األنــشــطــة« فـــي صــنــدوقــي مــكــافــحــة الــفــســاد 

وحماية حقوق املواطنني. 
وكــــان مــكــتــب املــدعــي الــعــام فــي مــوســكــو قد 
رفــع دعــوى قضائية، في 16 إبريل الحالي، 
ــفـــســـاد«  لــتــصــنــيــف »صـــــنـــــدوق مـــكـــافـــحـــة الـ
ــار  ــقــ ــة املــــواطــــنــــني« واملــ ــايـ ــمـ و»صــــــنــــــدوق حـ

بـــمـــســـانـــدة مــــروحــــيــــات عـــســـكـــريـــة. وأكــــــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عـــودة الــهــدوء  مــصــادر، لـــ
تــمــامــًا إلــــى حـــي طـــي تــنــفــيــذًا لــاتــفــاق الـــذي 
جرى التوصل إليه بني النظام و»األسايش«. 
استقدمت  »األسايش«  أن  املصادر  وأضافت 
تــعــزيــزات مــن مدينة الــرقــة، بــهــدف السيطرة 
عــلــى حـــّي طــي ومــحــيــطــه، الفــتــة إلـــى أن هــذه 
القوات سيطرت على الحي بشكل شبه كامل 
بعد انسحاب قــوات النظام منه، فيما بقيت 
األخيرة متمركزة في مدرسة عباس عاوي، 
وفي  للنظام،  أمنية  نقطة  إلــى  تحولت  التي 
ان املـــــيـــــاه، حــيــث 

ّ
الــــــشــــــوارع املـــحـــيـــطـــة بـــــخـــــز

أصــبــحــت تــلــك املــنــطــقــة بــمــثــابــة مــربــع أمــنــي 
للنظام.

وبــــــحــــــســــــب املـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــقــــــد تـــــواصـــــلـــــت 
ــراد  ــ ــ ــتـــمـــاعـــات أمـــــس بــــني الـــنـــظـــام واألكـ االجـ
مــع الــجــانــب الــروســي فــي مــطــار القامشلي، 
بهدف إنهاء الصراع وتنفيذ اتفاق التهدئة 
ــــذي كــانــت أولــــى خــطــواتــه  بــشــكــل كـــامـــل، والـ
التابعة  الــوطــنــي«  »الـــدفـــاع  مليشيا  ســحــب 
»األمن  للنظام بشكل كامل، ووضع مفرزة لـ
يقتصر  أن  على  للنظام،  التابع  العسكري« 
وجـــــود »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي« فـــي الــقــامــشــلــي 
منها،  والشرقية  الجنوبية  الضواحي  على 
القريبة من مطار القامشلي، الذي يعد املركز 

)املقررة في سبتمبر/أيلول املقبل(، وإغاق 
حــســابــاتــهــمــا املــصــرفــيــة. ويــــطــــاول الــحــظــر 
للصندوقني  يتبرعون  الذين  األفــراد  جميع 
كما  متطرفة«.  ملنظمات  »داعــمــني  بصفتهم 
ــارة إلــى أن  يجب على وســائــل اإلعـــام اإلشــ
الــصــنــدوقــني هــمــا »مــنــظــمــتــان مــتــطــرفــتــان« 
ف 

ّ
ُصن أن  أي خبر عنهما. وسبق  نقل  عند 

»صندوق مكافحة الفساد« على أنه »عميل 
أجنبي« في 19 سبتمبر 2019، ألنه يحصل 
على قسم من تمويله من منظمات خارجية. 
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، ال يـــبـــدو أن أزمـــــة تــبــادل 
طــرد الدبلوماسيني بــني روســيــا وعـــدد من 
الــــدول األوروبـــيـــة ستنتهي قــريــبــًا. وأفـــادت 
وزارة الــخــارجــيــة فــي رومــانــيــا، أمـــس، بأنه 

 
ّ

كل الروسية هناك. وجــاء  للقوات  الرئيسي 
ليل  وقــعــت  اشــتــبــاكــات متقطعة  بعيد  ذلـــك 
ــد – اإلثـــنـــني بـــني الــطــرفــني املــتــقــاتــلــني،  ــ األحـ
ــتـــدت حــتــى صــبــاح أمــــس، حــيــث تــبــادال  وامـ
االتــهــامــات بخرق االتــفــاق الــذي أعلنت عنه 
الذاتية« مساء أول من أمس. وأدت  »اإلدارة 
االشـــتـــبـــاكـــات األخــــيــــرة إلـــــى ســـقـــوط قــتــلــى 
وجــرحــى إضــافــيــني مــن الــطــرفــني، وتــركــزت 
على أطراف حي طي وحي حلكو الذي شهد 
إطـــاق قــذائــف صــاروخــيــة على مــدرســة في 
منطقة سكة القطار، ما أسفر عن إصابتها 
بأضرار. وكان قد حصل انتهاك لهدنة أعلن 
ــبــــوع املـــاضـــي في  عــنــهــا مـــرتـــني خــــال األســ
القامشلي، حتى إعــان االتــفــاق األخــيــر من 

قبل »اإلدارة الذاتية« مساء األحد.
ــلـــومـــات مـــتـــضـــاربـــة أمـــــس حـــول  ــــت املـــعـ

ّ
ــل وظــ

مضمون اتفاق القامشلي. وأوضحت مصادر 
»العربي الجديد«،  مطلعة على املفاوضات، لـ
أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي واضح. 
وبــّيــنــت أن الــنــظــام »حـــريـــص عــلــى الــخــروج 
باتفاق«، معتبرة أن »عدم االتفاق ربما يعني 
نهاية وجوده الرمزي في املدينة«. وفي هذا 
»هــيــئــة  الـــصـــدد، قــالــت الــرئــيــســة املــشــتــركــة لـــ
ــرة« الــتــابــع  ــزيــ ــجــ ــم الــ ــيـ ــلـ الـــداخـــلـــيـــة« فــــي »إقـ
»العربي  لـ الــذاتــيــة« سمر حــســني،  »اإلدارة  لــــــ
»بكل  ستقوم  الذاتية«  »اإلدارة  إن  الجديد«، 
طاقاتها إلعادة الحياة في حي طي«، مشيرة 
إلــى أن مليشيا »الــدفــاع الــوطــنــي« كــانــت قد 
القانون«.  عن  للخارجني  ملجأ  »إلــى  حّولته 
وكــــان زعــيــم مليشيا »الـــدفـــاع الــوطــنــي« في 
الحسكة حــســن الــســلــومــي قــد لـــّوح فــي وقــت 
ــاه »املـــقـــاومـــة  ــمـ ــــى مــــا سـ ــابـــق بـــالـــلـــجـــوء إلـ سـ
»األسايش«  لم ينسحب  الشعبية«، في حال 
ــائــــع عـــلـــى أن  ــدل الــــوقــ ــ ــ مــــن كــــامــــل الــــحــــي. وتـ
املليشيا تحاول تجميع صفوفها مجددًا في 

محيط القامشلي، لجولة قتال أخرى. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد فــريــد ســـعـــدون، الــعــضــو في 
أعــيــان وشيوخ  مــن  املــؤلــفــة  املصالحة  لجنة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــشــائــر الــقــامــشــلــي، لـــ
مليشيا »الدفاع الوطني« انتهت في املدينة، 
مشيرًا إلى أنها »ستفكك في عموم محافظة 
الحسكة على مراحل«. بدورها، أكدت مصادر 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــجــانــب  ــعـ »الـ ـــ مــطــلــعــة لـ
الروسي »يؤّيد تفكيك املليشيا في الحسكة«، 
املليشيا  هــذه  داخــل  أن هناك جناحًا  مبّينة 

»مرتبط بالجانب اإليراني ويتلقى دعمه«. 
ــا يــســتــعــد الـــنـــظـــام إلجــــراء  إلــــى ذلـــــك، وفــــي مـ
انتخابات رئاسية في 26 مايو املقبل، إلبقاء 
رئيسه بشار األسد في السلطة، سّجل أمس 
اتصال هاتفي بني األسد والرئيس الروسي 
ــمــــت مــنــاقــشــة  ــــني، حـــيـــث »تــ ــــوتـ فـــاديـــمـــيـــر بـ
القضايا الحيوية على جدول األعمال الثنائي 
بــالــتــفــصــيــل«، بــحــســب الـــكـــرمـــلـــني. وتـــحـــدث 
»آفـــاق مزيد  االتــصــال  عــن مناقشة  الكرملني 
من تطوير العاقات التجارية واالقتصادية 
التعاون في مكافحة   عن 

ً
واإلنسانية، فضا

انتشار كورونا، بما في ذلك توفير اللقاحات 
ــــاف أن »الــرئــيــس الــســوري  الـــروســـيـــة«. وأضـ
أعرب عن عميق امتنانه لروسيا على الدعم 
الــشــامــل واملــســاعــدة للشعب الـــســـوري«، كما 
جـــرى »تـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الــوضــع 
تعزيز عملية  التركيز على  مــع  فــي ســوريــة، 
الــــســــام بــــني األطـــــــــراف الــــســــوريــــة فــــي إطــــار 
فقد  الــبــيــان،  وبحسب  الــدســتــوريــة«.  اللجنة 
التحضيرات  »سير  على  بوتني  األســد  أطلع 
اتفق  كما  السورية«،  الرئاسية  لانتخابات 
الـــطـــرفـــان عــلــى »مـــواصـــلـــة االتــــصــــاالت على 
وكالة »سانا«  وذكــرت  املستويات«.  مختلف 
العاقات  الطرفني »بحثا  أن  للنظام  التابعة 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــًا عــ ــة، خــــصــــوصــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
التعاون  إلى  إضافة  والتجاري،  االقتصادي 
املشترك ملواجهة كورونا وعــزم روسيا على 
تـــوريـــد لــقــاحــات إضــافــيــة ملــســاعــدة الــشــعــب 
السوري«. كما تطرق االتصال »إلى عدد من 
املواضيع ذات الشأن السياسي، ومنها عمل 
الغربية  والضغوط  الدستور  مناقشة  لجنة 
الـــتـــي تـــمـــارس عــلــيــهــا مـــن أجــــل حــرفــهــا عن 

مسارها«.

لدى  العسكري  امللحق  نائب  اعتبار  سيتم 
الــســفــارة الــروســيــة فــي بــوخــارســت أليكسي 
فيه، في  غريشاييف »شخصًا غير مرغوب 
التفاقية  املنافية  وتحّركاته  أنشطته  ضــوء 
فــيــيــنــا بـــشـــأن الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«. 
ــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــرومــــانــــي  ــدعــ ــتــ واســ
فاليري  الروسي  السفير  أوريسكو  بوغدان 

كوزمني، إلباغه القرار.
ــهــمــت 

ّ
ــد ات ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــشــيــكــيــة قــ وكــ

أجــهــزة االســتــخــبــارات الــروســيــة بــالــوقــوف 
مــخــزن  فـــي  بــشــخــصــني  أودى  انــفــجــار  وراء 
لــأســلــحــة فـــي شـــرق الـــبـــاد عـــام 2014، في 
حـــادثـــة وصــفــهــا الــرئــيــس مــيــلــوش زيــمــان، 
ــانـــت أشــبــه  أول مــــن أمـــــس األحـــــــد، بـــأنـــهـــا كـ
»هجمات إرهابية«. وبعدما طردت براغ 18  بـ
االتهامات،  خلفية  على  روسيًا  دبلوماسيًا 
السفارة  رّدت موسكو بطرد 20 موظفًا في 
املــجــاورة  سلوفاكيا  وتضامنت  التشيكية. 
ودول البلطيق، إستونيا والتفيا وليتوانيا، 
مع التشيك معلنة طرد سبعة دبلوماسيني 

روس. 
من جهتها، أعلنت روسيا أمس أنها قررت 
طرد دبلوماسي إيطالي ردًا على الطرد »غير 
نْي روسَينْي من إيطاليا، في 

َ
الــوّدي« ملسؤول

مـــارس/آذار املاضي، إثــر فضيحة تجسس، 
ــة الــخــطــوة التي  بينما ســارعــت رومـــا إلدانــ
اعتبرتها »غير منصفة«. وأفادت الخارجية 
اإليطالي  السفير  استدعت  بأنها  الروسية 
ــه بـــأن  ــم إبــــاغــ ــ بـــاســـكـــوالـــي تـــيـــراشـــانـــو، وتـ
روســـيـــا تــعــتــبــر املــلــحــق الــبــحــري اإليــطــالــي 
»شخصًا غير مرغوب فيه« وتمنحه مهلة 24 
ساعة للمغادرة. وأعلنت روما أواخر الشهر 
الروسَيني  ني 

َ
املسؤول ستطرد  أنها  املاضي 

بــعــدمــا ألــقــت الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى قبطان 
فــي الــبــحــريــة اإليــطــالــيــة أثــنــاء بيعه وثــائــق 
عــســكــريــة ســـّريـــة إلـــى مـــســـؤول فـــي الــســفــارة 
الــروســيــة. فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــن الــكــرمــلــني، 
ــــس، أن روســــيــــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة لــم  أمــ
اجتماع  بعد على موعد ومكان عقد  تتفقا 
ونظيره  بوتني  فاديمير  الرئيس  بــني  قمة 
األمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وأنــــه ال يــــزال يتعني 
التوصل  قبل  الــعــوامــل  مــن  كثير  فــي  النظر 
إلــى اتــفــاق. وكــانــت وكــالــة اإلعـــام الروسية 
الكرملني قوله،  قد نقلت عن أحــد مساعدي 
أول مــن أمــس األحـــد، إن االجتماع قــد يعقد 
فـــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. وذكـــرت 
 عن 

ً
الــروســيــة، نقا صحيفة »كــومــرســانــت« 

مــصــادر لــم تــســّمــهــا، أن بــايــدن عـــرض على 
في  يونيو  15 و16  االجــتــمــاع يومي  بوتني 

دولة أوروبية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

)Getty( ارتفع عدد ضحايا وباء كورونا في األيام األخيرة

آلت السيطرة على معظم أحياء المدينة للقوات الكردية إثر المواجهات )دليل سليمان/فرانس برس(

أفضت مفاوضات 
بين مليشيات 

النظام السوري 
والقوات الكردية 

في القامشلي، 
بعد أسبوع من 

المواجهات، إلى 
اتفاق مبدئي أعاد 

الهدوء للمدينة 
أمس، في ظّل 

وساطة روسية 
يبدو أنها مالت 

لألكراد، على حساب 
تقليص وجود 

مليشيا »الدفاع 
الوطني« وتأثيرها 

اإليراني

نافالني  ألكسي  المعارض  فريق  أنشطة  جميع  لتجريم  روسيا  تتجه 
داخل البالد، فيما تستمر أزمة تبادل طرد الدبلوماسيين مع عدد من 

الدول األوروبية
تقريرالحدث

تعزيز النفوذ الكردي في 
الحسكة وتراجع للنظام

تعليق أنشطة فريق نافالني 
وطرد الدبلوماسيين مستمر

رصد

قصف تركي
قصف الجيش التركي، 
أمس، مناطق تسيطر 

عليها »قسد« في بلدة 
مرعناز ومحيط مطار منغ 

العسكري في ريف حلب 
الشمالي، فيما تبادلت 

قوات النظام والمعارضة 
السورية إطالق النار على 

محور بلدة تادف في ريف 
حلب الشمالي الشرقي، 

إثر محاولة عناصر النظام 
التسلل نحو نقاط متقدمة 

في المنطقة.

بحث اتصال بين 
األسد وبوتين انتخابات 

الرئاسة السورية

لقاء بوتين ـ بايدن غير 
محسوم بعد وضبابية 

حول زمانه ومكانه

استقدمت القوات 
الكردية تعزيزات إلى حّي 

طي من الرقة

حديث عن سالح 
دستوري »خطر« قد يلجأ 

إليه سعيد

أبدت رومانيا تضامنها 
مع التشيك وطردت 

دبلوماسيًا روسيًا

يحتدم الخالف بين رئيس 
الجمهورية التونسية 
قيس سعيد وحركة 
النهضة، على وقع 

التلويح باحتمال لجوء 
الرئيس إلى خطوات لم 

يتم تحديدها
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أزمة األمير حمزة فرصة لتغييرات جدية

8
سياسة

اإلصالح في األردن

السلطة التنفيذية 
تتحدث عن إصالح بدون 

أي خطوات تنفيذية

عّمان ـ أنور الزيادات

األردنــي  العهــد  ولــي  أزمــة  أعــادت 
الســابق، األمير حمزة بن الحســن، 
فــي  السياســي  اإلصــاح  دعــوات 
إلحاحــا.  أكثــر  بشــكل  الواجهــة  إلــى  البــاد 
 3 فــي  األردن  ضربــت  التــي  العميقــة  فاألزمــة 
إبريل/نيســان الحالــي، عندمــا تم الحديث عن 
»التواصل مع جهات  ضلــوع األميــر وآخريــن بـ
خارجيــة فــي محاولة لتقويض أمن واســتقرار 
ليــس  السياســي  اإلصــاح  جعلــت  األردن«، 
مطلب املعارضة فقط، بل حتى مطلب املقربن 
الدولــة  مؤسســات  وبعــض  الســلطات،  مــن 
والعاملــن فيهــا، باعتبــاره ضــرورة سياســية 
لتحقيــق االســتقرار والتكّيف مــع إقليم متغّير 

محفوف باملخاطر.
 أزمة األمير حمزة مالت إلى 

ّ
وعلى الرغم من أن

 التداعيات 
ّ
الهــدوء خــال األيــام األخيــرة، إال أن

السياســية للقضية مســتمرة. واليوم، ال يمكن 
إغفــال أهميــة اإلصــاح السياســي فــي األردن، 
فــي ظــل األزمــات التــي يعانــي منها، وال ســيما 
تداعيات األحداث األخيرة، إضافة إلى األزمات 
معــدالت  وارتفــاع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
دائــرة  واتســاع  قياســية،  أرقــام  إلــى  البطالــة 
الفقــر، واهتمــام العالــم بالديمقراطيــة وحقوق 
 الضبابيــة التي 

ّ
اإلنســان والحريــات، وفــي ظــل

ف مستقبل اإلقليم املضطرب.
ّ
تغل

أمــام هــذا الوضــع، واألزمــة غيــر املســبوقة فــي 
العليــا  السياســية  للنخبــة  الضيقــة  الدائــرة 
ودوائــر صنــع القــرار والعائلــة املالكــة، فإنــه ال 
بــّد مــن وســيلة للخــروج مــن األزمة، ولــن تكون 

الشــروع  »قبــل  أنــه  علــى  مشــددًا  االنتخــاب«، 
بــأي إجــراءات أو تعديــات يجــب إعــادة بنــاء 
الثقــة، وتفكيــك األزمــات التــي عصفــت بالبــاد 
خال الفترة األخيرة، مثل أزمة نقابة املعلمن 
الحريــات، عبــر  )املتعلقــة بالعــاوات(، وملــف 
حكومة سياسية موثوق بها من الشارع تقود 

حوارًا وطنيا«.
اللحظــة  هــذه  »حتــى  فإنــه  العضايلــة،  ووفــق 
ال يوجــد شــيء علــى أرض الواقــع؛ ســواء فــي 
مجــال بنــاء الثقة، أو تعديــل القوانن املرتبطة 
األزمــات  يجعــل  ممــا  السياســي،  باإلصــاح 
طالــب باإلصاح، والذي 

ُ
تتعمــق مع الشــارع امل

ال يثق بالحكومة ومواقفها وما يصدر عنها، 
حتــى لــو كان صحيحــا، وهــو مــا يؤكــد عمــق 
قبــل  مــن  مختلــف  أداء  إلــى  والحاجــة  األزمــة، 

السلطات«.
ورأى العضايلة أنه »إذا لم تتم معالجة األزمات 
وســتزداد  أخــرى،  د 

ّ
ســتتول اليــوم،  القائمــة 

الفجوة بن املجتمع والدولة، لينتظر الجميع 
 األزمات 

ّ
حل

ُ
املجهول«، مؤكدًا أنه »ال يمكن أن ت

االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعانــي منهــا 
البــاد، إال بإصــاح سياســي، وهــو مــا يحتاج 

إلــى حكومــة إنقــاذ أو إصــاح، مــن شــخصيات 
محترمة، تقود مرحلة التصالح مع املجتمع«.

لحــزب  العامــة  األمينــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
)حشــد(،  األردنــي«  الديمقراطــي  »الشــعب 
النــواب،  مجلــس  فــي  الســابقة  العضــو 
قصــوى  ضــرورات  »هنــاك  علبــة:  أبــو  عبلــة 
يعتبــر  الــذي  الشــامل  الوطنــي  لإلصــاح 
الرئيســية،  أركانــه  أحــد  السياســي  اإلصــاح 
االقتصــادي  هــو  الثانــي  التــوأم  الركــن  فيمــا 
املعيشــية  األوضــاع  علــى  واملالــي النعكاســه 
»العربي  للمواطنــن«. وأضافــت، في حديــث لـ
الجديــد«: »ليــس هنــاك من مفّر ســوى العودة 
انتهــاج  تســتلزم  اآلمنــة  والعــودة  للشــعب، 
سياســية  شــاملة  إصاحيــة  اســتراتيجية 
حــوار  وإجــراء  واجتماعيــة،  واقتصاديــة 
وطني شامل، وترك سياسة تكبيل الحريات، 
 »السياســات 

ّ
قبــل فــوات األوان«، الفتــة إلــى أن

لــدى  كبيــر  باحتــرام  ســتحظى  اإلصاحيــة 
املجتمــع الدولــي، كمــا أنهــا ســتفّوت الفرصــة 
علــى الخصــوم واألعــداء الذين يريــدون النيل 

من األردن واستقاله ومكانته السياسية«.
وأشارت إلى أنه »قبل وقوع األزمة األخيرة، 
بــرزت بحدة الحاجة لإلصاح، وموجباتها 
تمثلت في األزمات السياسية واالقتصادية 
املتفاقمــة ليــس فــي الســنوات األخيــرة فقــط، 
بل منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي. 
فقد تضافرت عوامل أضرت كثيرًا باألوضاع 
العامــة فــي الباد، كالتراجع عن املكتســبات 
عــام  أحــرزت  التــي  السياســية  واملنجــزات 
)تظاهــرات شــعبية  إثــر هبــة نيســان   1989

عمــت مختلــف املدن األردنية احتجاجا على 
وانخفــاض  الســيئة  االقتصاديــة  الظــروف 
ســعر صــرف الدينــار وقــرار الحكومــة برفــع 
األســعار(، وتقويض دور املؤسســات العامة 
للمعارضــة  املمنهــج  واإلقصــاء  للدولــة، 
ثــم  الخصــوص،  وجــه  علــى  الديمقراطيــة 
البــدء  تــم  التــي  االقتصاديــة  السياســات 
بتنفيذها عام 1992 والتي فرضها صندوق 
األســواق  تحريــر  واعتمــدت  الدولــي،  النقــد 
يــد  ورفــع  العــام،  القطــاع  مؤسســات  وبيــع 
لاقتصــاد  األساســية  املحــاور  عــن  الدولــة 
هــذه   

ّ
فــإن علبــة،  أبــو  وبحســب  الوطنــي«. 

التهميــش  متازمــة  إلــى  »أّدت  العوامــل 
السياسي والفقر املعيشي«. وأكدت أبو عبلة 
تســلك  بــأن  الرســمية معنيــة  »املؤسســة   

ّ
أن

طريــق اإلصــاح، إذ ال توجــد ممــرات أخــرى 
للنهــوض مــن األزمــات الحــادة التــي تعانــي 

منها الباد اليوم«.
بدوره، قال الكاتب والصحافي األردني محمد 
الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  ســويدان، 
املســتويات عــن  أعلــى  مــن   »هنــاك حديثــا 

ّ
إن

وبعدهــا«،  األخيــرة  األزمــة  قبــل  اإلصــاح، 
مشــددًا علــى »أهميــة التركيــز علــى اإلصــاح 
السياسي، في وقت يتراجع فيه دور األحزاب 
 »الحديث الرســمي 

ّ
والنقابــات«. ولفــت إلــى أن

وشــدد  محــددًا«.  وليــس  عــام  اإلصــاح  عــن 
 »اإلصاح بعد األزمة األخيرة 

ّ
سويدان على أن

ه تم احتواء 
ّ
أصبح ضرورة، فعلى الرغم من أن

هذه األزمة، لكن تداعياتها مستمرة، والسلطة 
التنفيذيــة تتحــدث عــن إصــاح لكــن بدون أي 
خطوات تنفيذية، أو إصاح عميق، وال سيما 
 
ّ
أن واعتبــر  واألحــزاب«.  االنتخــاب  لقانونــي 

»اإلصاح الشكلي ال يحقق املطلوب، في إطار 
ضمــان االســتقرار، واملحافظــة علــى الهــدوء«، 
االقتصاديــة  األوضــاع  »ســوء   

ّ
أن إلــى  الفتــا 

يتسبب بمزيد من االحتقان الشعبي«.
وأكــد ســويدان »ضــرورة اإلصــاح العميــق 
والوصول إلى الحكومات البرملانية، وإجراء 
وإرادتــه،  الشــعب  ــل 

ّ
تمث حقيقــة  انتخابــات 

بمشــاركة أحــزاب قويــة، إضافــة إلــى تفعيــل 
دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، وأال يكــون 
تمــّر  أن  إلــى  اإلصــاح مؤقــت  عــن  الحديــث 
لــم تكــن هنــاك حلــول  فــإذا  األزمــة الحاليــة. 
الدولــة  وتفقــد  األزمــات،  ســتتراكم  حقيقيــة 
منعتهــا«. واعتبر أن »هناك إجماعا شــعبيا 
علــى النظــام امللكــي النيابــي الديمقراطــي«، 
مشــددًا علــى »ضرورة أن تكــون هناك قناعة 

باإلصاح لحماية الدولة واستمراريتها«.

عادت مطالب اإلصالح 
السياسي في األردن إلى 

الواجهة، خصوصًا بعد 
األزمة السياسية األخيرة 

التي شهدتها البالد، 
وسط تحذيرات من 

تعمق األزمات وتوالد 
أخرى بحال عدم الذهاب 
نحو إصالحات تعيد ثقة 
الشارع بمؤسسات الدولة

سوء األوضاع االقتصادية يزيد االحتقان الشعبي )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

هنــاك وســيلة أفضــل مــن اإلصــاح السياســي، 
ليتــم توزيع املهام واملســؤوليات على مختلف 
مؤسســات الحكــم، وقيــام الحكومــة ومجلــس 
النــواب بدورهمــا بــدل الجلــوس علــى الهامش 

ومقاعد االنتظار.
وحــول اإلصــاح وتداعيــات األزمــة األخيــرة، 
»الديمقراطــي  للحــزب  العــام  األمــن  قــال 
فــي  الســابق  النائــب  األردنــي،  االجتماعــي« 
»العربي  البرملان، جميل النمري، في حديث لـ
الجديــد«: »اآلن ســقف املطالــب ارتفــع، فهنــاك 
 التعديــات الجزئيــة ال نتيجــة 

ّ
إحســاس بــأن

لهــا إذا لــم يكــن هنــاك تحّول جــذري في إدارة 
شؤون الحكم، وذلك يشمل تعديل الدستور«. 
 »الحكومــة حتــى اآلن لــم تخــرج بــأي 

ّ
ورأى أن

دوائــر  فــي  جهــة  أي  حتــى  وال  جديــد،  شــي 
صنــع القــرار«، مضيفــا: »نحــن نعيــش فتــرة 
صمــت وكمــون، وهذا علــى األرجح يعود إلى 
أنــه لــم تتبلــور فــي دوائــر صنــع القــرار حتــى 
اآلن وجهــة محــددة لســلوكها والســير فيهــا 
الــرأي   

ّ
أن فــي حــن  إلــى اإلصــاح،  للوصــول 

العــام والقــوى اإلصاحيــة في البــاد، تنتظر 
ظهور الدخان األبيض من هذه الدوائر، لترى 

ما سيحصل خال الفترة املقبلة«.
 املتابعــة اإلعاميــة املكثفــة 

ّ
واعتبــر النمــري أن

علــى  الضــوء  طت 
ّ
»ســل األخيــرة،  لألحــداث 

األردن،  فــي  الحكــم  ونظــام  السياســي  الواقــع 
املحتملــة  املنافســة  عــن  الحديــث  متجــاوزة 
املحتملــة  والتدخــات  امللكيــة،  األســرة  داخــل 
لزعزعة أمن الباد، بالتركيز بشــكل أكبر على 
البنيــة القائمــة إلدارة الحكم في األردن، وحالة 
الاديمقراطيــة التــي تعيشــها البــاد، وهــو ما 
يجعل هناك احتمال للدفع باتجاه اســتحقاق 

إعادة النظر في النهج السائد حاليا«.
»جبهــة  لحــزب  العــام  األمــن  رأى  بــدوره، 
فــي  العضايلــة،  مــراد  اإلســامي«،  العمــل 
 »األزمــات التــي 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن حديــث لـ

تتوالــى فــي البــاد؛ من اقتصاديــة واجتماعية 
وسياسية، إضافة إلى األزمة األخيرة املتعلقة 
بــّن عمــق املشــكلة«، مضيفــا: 

ُ
باألميــر حمــزة، ت

»اليــوم هنــاك فجــوة بــن الحكومــات والقيــادة 
السياســية واملواطنــن، وهــي فجــوة ال يمكــن 
إصاحــات  عبــر  الثقــة  بإعــادة  إال  ردمهــا 
سياسية عميقة تعيد تعريف املجتمع ودوره 
 »الدستور 

ّ
في مؤسسات الحكم«. وأشار إلى أن

 نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، 
ّ
ينّص على أن

ــب 
ّ
يتطل ممــا  الســلطات،  مصــدر  الشــعب   

ّ
وأن

تأكيدًا وترسيخا لذلك عبر تعديات دستورية 
بقانــون  النظــر  كإعــادة  باإلصــاح،  متعقلــة 
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اإلمارات وإسرائيل نحو صفقة غاز »مريبة«
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يعتــزم صنــدوق الثــروة الســيادي اإلماراتــي شــراء 
حصــة فــي حقــل تمــار للغاز الطبيعــي الواقع تحت 
سيطرة دولة االحتال اإلسرائيلي في شرق البحر 
املتوســط بمبلــغ يصــل إلــى 1.1 مليــار دوالر، فيمــا قــد يصبــح 
أول صفقة تجارية كبيرة بن اإلمارات وإســرائيل منذ تطبيع 

العاقات بينهما العام املاضي.
وتثير الخطوة اإلماراتية العديد من عامات االستفهام حول 
توجه أبوظبي نحو الحصول على موطئ قدم في سوق الغاز 
باملنطقــة، الســيما أن هــذا الحقــل يصــدر كميــات كبيــرة إلــى 
مصــر بمقتضــى صفقــة جــرى التوصــل إليهــا قبــل نحــو ثاثة 
أعــوام بــن شــركة »ديليــك« اإلســرائيلية وشــركة خاصــة فــي 
مصــر، مقابــل تســوية قضيــة تحكيــم جرى بمقتضاهــا تغريم 
القاهــرة نحــو 1.7 مليــار دوالر بســبب توقــف تصديــر الغــاز 
أعقــاب تفجيــرات متكــررة  فــي  الكهربــاء اإلســرائيلية  لشــركة 

طاولت خط تصدير الغاز املصري منذ 2011.
وقالــت شــركة »ديليــك دريلينــج« اإلســرائيلية، أمــس االثنــن، 
إنها وقعت اتفاقا غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز 
الطبيعي بشــرق البحر املتوســط ملبادلة للبترول في أبوظبي 
مقابل 1.1 مليار دوالر. وحقل تمار للغاز يقع قبالة السواحل 
الفلسطينية املحتلة وأحد مصادر الطاقة الرئيسية لاحتال 

مكعبــة  قــدم  مليــار   11 إنتــاج  علــى  قــادر  وهــو  اإلســرائيلي، 
الســوق  مــن  الكثيــر  الغــاز كل عــام. ويكفــي ذلــك لتغطيــة  مــن 

اإلسرائيلية وكذلك الصادرات إلى مصر واألردن.
وتحــوز »ديليــك« حصــة 22% فــي الحقــل الــذي تديــره شــركة 
شــيفرون األميركية. وقال يوســي أبو، املدير التنفيذي لديليك 
دريلينــج، إن مــن شــأن الصفقــة أن تمثل »تحالفا اســتراتيجيا 
فــي الشــرق األوســط بحيــث يصبــح الغــاز الطبيعــي مصــدرا 
للتعــاون فــي املنطقــة«. وقالــت ديليــك إن الهــدف هــو محاولــة 
الطاقــة  وزارة  مــن  موافقــة  ســتتطلب  التــي  الصفقــة،  إتمــام 

اإلسرائيلية، بحلول نهاية مايو/ أيار املقبل.
بدورهــا، قالــت مبادلــة للبتــرول، وهــي وحــدة تابعــة لشــركة 
مبادلــة لاســتثمار اململوكــة لحكومــة أبوظبي، وهي صندوق 
»الصفقــة  إن  مليــار دوالر،  يبلــغ حجــم أصولــه 232  ســيادي 
عــن  البحــث  فــي  اســتراتيجيتها  مــع  تتماشــى  املقترحــة 
اســتثمارات عاليــة الجــودة تعــزز محفظتهــا التــي تعتمد على 

الغاز بما يتوافق مع أهدافها للتحول في مجال الطاقة«.
وشــركاء حقــل تمــار حاليــا، يتألــف مــن ديليــك بنســبة %22، 
ونوبل إنرجي األميركية 25%، و»إسرامكو« 28.75%، وشركة 
تمار 16.75%، و»دور غاز« 4% و»إيفرست لإلنشاءات« %3.5.

وبجانــب حصتهــا فــي تمار، تحوز ديليك اإلســرائيلية، حصة 
كبيــرة أيضــا فــي حقــل الغــاز األكبــر لوثيــان والقريــب من تمار 

قبالة السواحل الفلسطينية املحتلة.

اتفاقــا  وقعتــا  قــد  إنرجــي،  نوبــل  وشــريكتها  ديليــك  وكانــت 
فــي أوائــل 2018 لتصديــر غــاز طبيعــي بقيمــة 15 مليــار دوالر 
مــن حقلــي تمــار ولوثيــان إلــى شــركة خاصــة فــي مصــر، األمــر 
الــذي وصفــه مســؤولون إســرائيليون حينــذاك بأنــه »األكثــر 
أهميــة منــذ إبــرام اتفاقيــة الســام مــع مصــر فــي 1979«، بينما 
رأى محللــون أنــه نتــاج ضغــط مقابــل تســوية قضيــة تحكيــم 
ضــد مصــر بقيمــة 1.7 مليار دوالر، لتوقف تصدير غازها إلى 
شركة الكهرباء اإلسرائيلية قبل عشر سنوات. ووفق صحيفة 
»كلكلست« االقتصادية اإلسرائيلية، أمس، فإن رغبة اإلمارات 
في شراء 22% من حقل تمار، يدل على »اتساع دائرة التعاون 
االقتصــادي واالســتراتيجي بــن اإلمــارات وإســرائيل ويفســر 
توجــه اإلمــارات إلــى املشــاركة بفاعليــة فــي املحــور اإلقليمــي 

الذي يضم إسرائيل واليونان وقبرص«.
ويثير التوجه اإلماراتي لاستحواذ على حصة في غاز شرق 
املتوسط، عامات استفهام حول الهدف من هذه االستثمارات، 
وال سيما أن التحركات اإلماراتية األخيرة بشأن عقد صفقات 
مع االحتال، أضحت مصدر قلق كبير ملصر التي تتخوف من 
تضرر مصالحها االقتصادية في العديد من القطاعات بفعل 
هــذه الصفقــات. وبجانــب صفقــة الغــاز، تســعى اإلمــارات إلــى 
صفقــات مــع االحتــال مــن شــأنها تقليص دور قناة الســويس 
املصريــة وهــي مــن أهــم املمــرات املاحيــة في العالــم، فضا عن 

قطاعات حيوية أخرى.

الكويت ـ أحمد الزعبي

الكويتــي  الــوزراء  مجلــس  أن  كشــف مصــدر حكومــي، 
مــن  الحكوميــة  والهيئــات  الجهــات  مــن  عــددًا  خاطــب 
أجــل تخفيــض رواتــب العاملــن فيهــا وإلغــاء املكافــآت 
اإلنفــاق  ترشــيد  توجهــات  مــع  تماشــيا  واالمتيــازات، 
الدولــة  تواجههــا  التــي  املاليــة،  الصعوبــات  ظــل  فــي 
بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد. وقال 
»العربي الجديد« إن مجلس الوزراء الكويتي  املصدر لـ
دعا إلى تخفيض الرواتب بنسب تصل إلى 15%، الفتا 
إلــى أن مــن بــن الجهــات التــي جــرت مخاطبتهــا بذلــك 

»وحدة تنظيم التأمن« وجهاز حماية املستهلك، حيث 
يحصــل غالبيــة العاملــن فــي تلــك الجهــات علــى أجــور 

مرتفعة، فضا عن االمتيازات واملكافآت.
رواتــب  تخفيــض  يتــم  الحكومــي،  الخطــاب  ووفــق 
املوظفــن الذيــن يحصلــون علــى أكثــر مــن 3500 دوالر، 
بنســبة 15%، فيمــا يتــم خفــض أجــور مــن يحصلــون 
علــى مــا يتــراوح بــن 2500 و3500 دوالر بنســبة %10، 
أو بنســبة 5% ملــن يحصلــون علــى أقــل مــن 2500 دوالر. 
وأكد املصدر أن مجلس الوزراء يسعى إلى تطبيق هذه 
الخطــوة بدايــة مــن مطلع يونيو/ حزيــران املقبل، الفتا 
إلــى أن الحكومــة عازمــة علــى ترشــيد اإلنفــاق وإنهــاء 

كافة مظاهر الهدر املالي في كافة القطاعات الحكومية. 
وكانت الحكومة قد قدرت املصروفات في موازنة العام 
املالــي الحالــي الــذي بــدأ فــي األول مــن إبريــل/ نيســان 
الجــاري بنحــو 76 مليــار دوالر، بعجــز متوقــع يبلغ 40 
مليــار دوالر. وتشــكل الرواتــب واإلعانــات 71.6% مــن 

إجمالي املصروفات في املوازنة الجديدة.
املوســى  علــي  الكويتــي،  االقتصــادي  الخبيــر  وقــال 
»العربــي الجديــد« إن »تقليــص رواتب املوظفن يأتي  لـ
فــي وقــت غيــر مناســب، حيــث تتزايد معانــاة املواطنن 
جــراء تداعيــات جائحــة كورونــا، التــي انعكســت بشــكل 
ال  أنــه  إلــى  مشــيرا  املعيشــية«،  األوضــاع  علــى  ســلبي 

يعارض إصاح بند األجور في املؤسسات الحكومية، 
ولكــن ينبغــي اتخــاذ هــذه الخطــوة بعــد االنتهــاء مــن 

الجائحة. 
وأضــاف املوســى أن »هنــاك العديــد من اإلجــراءات التي 
الرواتــب، منهــا  مــن خفــض  بــداًل  اتخاذهــا  كان يمكــن 
وقــف الهــدر املالــي في املؤسســات الحكوميــة ومحاربة 
الفساد الذي يستنزف املال العام«. وكانت الحكومة قد 
سعت إلى تمرير مشروع قانون إلصاح سلم الرواتب 
أو مــا يعــرف بقانــون »البديــل االســتراتيجي«، إال أنهــا 
واجهت معارضة حادة من جانب أعضاء مجلس األمة 

)البرملان( واألوساط الشعبية. 

الكويت: خفض رواتب موظفي الهيئات الحكومية

»التوك توك« 
يغـزو 

شوارع لبنان
بيــروت  فــي  تلتفــت  أينمــا 
األيــام،  هــذه  وضواحيهــا 
عربــة  تصــادف  أن  بــد  ال 
»تــوك تــوك« أمامــك، املشــهد 
الــذي لــم يكــن مألوفــا حتــى 
األمس القريب، إال أن ظروفا 
بقــوة،  فرضتــه  اقتصاديــة 
دفــاع  خــط  إلــى  فتحــول 

»معيشي«، ومصدر رزق.
و»التــوك تــوك« عربــة بثاث 
عجات، ويعد وسيلة النقل 
املكتظــة  البلــدان  فــي  األهــم 
تلــك  خصوصــا  بالســكان، 
التــي تقــع تحــت خــط الفقــر 
ســواء فــي آســيا أو أفريقيــا، 
إال أن لتلك العربة الصغيرة 
في لبنان دورًا أبعد من ذلك 
في ظل التحديات املعيشية.

 
ً
فإلى جانب اعتماده وسيلة

بعــض  فــي  الــركاب  لنقــل 
القــرى البقاعية والشــمالية، 
ُيستخدم في معظم األحيان 
كمؤسســة تجاريــة متنقلــة، 
متنقــل،  صغيــر  كمطعــم 
القهــوة،  لبيــع  »كشــك«  أو 
الضواحــي  فــي  ســيما  ال 
وفــق  بيــروت،  فــي  الفقيــرة 

وكالة األناضول.
ومنــذ أكثــر مــن عــام، يعانــي 
اقتصاديــة  أزمــة  لبنــان 
منــذ  األســوأ  هــي  حــادة، 
األهليــة  الحــرب  انتهــاء 
إلــى  أدت   )1990 ـ   1975(
انهيــار مالــي، وزيادة نســبة 

الفقر والبطالة.

ارتفاع التضخم في العراق
مؤشر  ارتفاع  عن  العراقية،  التخطيط  وزارة  أعلنت 
على   %0.7 بنسبة  الماضي  آذار  مارس/  في  التضخم 
أساس شهري، وبنحو 4% على أساس سنوي. وقال عبد 
تصريح  في  الوزارة  باسم  المتحدث  الهنداوي،  الزهرة 
زيادة  إلى  يرجع  التضخم  ارتفاع  إن  أمس،  صحافي، 
األول  الدوالر منذ منتصف ديسمبر/ كانون  سعر صرف 
السلع  أسعار  ارتفاع  في  ذلك  تسبب  حيث  الماضي، 
والخدمات كون أغلبها يأتي من الخارج، مشيرا إلى أن 
نوفمبر/  منذ   %5.6 بنحو  ارتفع  قد  التضخم  معدل 

تشرين الثاني 2020 حتى مارس/ آذار.

انتهاء أزمة ميناء نفطي في ليبيا
ليبيا، أمس االثنين،  قالت المؤسسة الوطنية للنفط في 

بعد  الحريقة  بميناء  القاهرة  القوة  حالة  رفعت  إنها 
الوحدة  حكومة  مع  ميزانيتها  بشأن  خالف  تسوية 

الوطنية الجديدة. 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  المؤسسة،  وأوضحت 
إطار  في  دوالر(  مليون   225( دينار  مليار  ستخصص 
على  القاهرة  القوة  حالة  إلنهاء  إليه  توصال  اتفاق 
الخليج  شركة  وكانت  الحريقة.  ميناء  عبر  الصادرات 
ميناء  تدير  والتي  للمؤسسة،  التابعة  للنفط  العربي 
نيسان  إبريل/  الحريقة، قد علقت في وقت سابق من 
منذ  حكوميا  تمويال  تتلق  لم  ألنها  اإلنتاج  الجاري، 

سبتمبر/ أيلول الماضي.

مصر تقترض 975 مليون دوالر
اعتزامه  أمس،  بيان  في  المصري  المركزي  البنك  أعلن 

بقيمة 975 مليون  بالدوالر  أذون خزانة مقومة  طرح 
أذون  طرح  آخر  حصيلة  وبلغت  عام.  ألجل  دوالر 
وفقا  المركزي،  البنك  به  قام  بالدوالر  مقومة  خزانة 
فبراير/  8 في  دوالر  مليار   1.08 نحو  األناضول،  لوكالة 
ويطرح   .%3.39 سجل  عائد  بمتوسط  الماضي،  شباط 
المالية أذون وسندات خزانة  نيابة عن وزارة  »المركزي« 

على المؤسسات المالية المحلية واألجنبية. 
األجل،  قصيرة  الدين  أدوات  من  أداة  الخزانة،  وأذون 
بمثابة  وتعد  االقتراض،  لغرض  الحكومة  تصدرها 
تاريخ  في  معين  مبلغ  بدفع  الحكومة  من  تعهد 
سيولة  على  الحصول  الطرح  ويستهدف  االستحقاق. 
وسداد  الحكومة  احتياجات  لتلبية  األجنبي  بالنقد 
على  وللحفاظ  األجنبي،  النقد  من  الخارجية  التزاماتها 

احتياطي النقد.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال جديد في مشروع موازنة 
الدولة املصرية للعام املالي الجديد 
)2021-2022( الذي يبدأ تطبيقه 

 عام، 
ّ

في يوليو/ تموز من كل
فالحكومة تراهن كالعادة على 
 ،

ً
جيب املواطن، املخروم أصال

لتمويل احتياجات الدولة، وتغطية 
عجز املوازنة.

والجباية ما زالت املصدر الرئيسي 
لإليرادات، مع استمرار تطبيق 

سياسة زيادة الرسوم والضرائب 
لتكون املمول األول للموازنة، 
وخطط تخفيض دعم الوقود 

مستمرة، وهو ما ينبئ بزيادات 
مرتقبة في أسعار البنزين 

والسوالر والغاز، فيما أعباء الدين 
العام تضغط بشدة على إيرادات 
الدولة وتستنزفها لدرجة أّن هذه 
األعباء باتت تمثل نحو %85.86 

من اإليرادات، وما زالت فاتورة 
األغذية والوقود تضغط أيضًا 

على موارد الدولة، وهو ما يطرح 
الحديث مجددًا عن قضية األمن 

الغذائي املصري وضرورة توسيع 
الرقعة الزراعية واالهتمام بزراعة 

محاصيل استراتيجية مثل القمح 
والذرة والتي تعد مصر من أكبر 

مستورديها.
الحكومة تقدمت للبرملان، األحد، 

بمشروع املوازنة الجديد الذي 
كشفت أرقامه عن عدم حدوث أّي 
تغير جوهري في تفكير راسمي 

السياسة املالية واالقتصادية، 
فالحكومة رفعت تقديرات 

اإليرادات الضريبية كما يحدث 
 عام لتصل خالل العام الجديد 

ّ
كل

لنحو 983.1 مليار جنيه )الدوالر 
بـ15.68 جنيهًا(، وهو ما يزيد 

عن أرقام العام الجاري والبالغة 
964.777 مليار جنيه، من دون 
أن تلجأ لوسائل أخرى لزيادة 

املوارد غير زيادة الضرائب على 
الشريحة األكبر من املواطنني، أو 

رفع الرسوم على الخدمات املقدمة 
في املصالح الرسمية، وما زالت 
الحكومة تتجاهل مطلب زيادة 

الضرائب على الطبقات األكثر ثراًء 
في البالد.

وتتبنى الحكومة هدف تخفيض 
دعم الوقود بنسبة تصل إلى 

35% في مشروع املوازنة الجديدة، 
فقد خصصت 18.4 مليار جنيه 

مقابل 28.193 مليار جنيه في 
موازنة العام الجاري، وهذا التراجع 

الحاد يأتي في ظل توقعات 
قوية بزيادة أسعار النفط في 

األسواق العاملية مع وجود توقعات 
بانتعاش االقتصاد العاملي وزيادة 

الطلب على الطاقة عقب تراجع 
خطر كورونا. وفي حال حدوث 

ذلك فإن أسعار املواد البترولية قد 
ترتفع في مصر في العام املالي 

الجديد.
أيضًا، من الالفت في املوازنة 

الجديدة زيادة فاتورة الدين العام، 
إذ يقدر إجمالي أقساط وفوائد 
الديون املستحقة بنحو 1.172 
تريليون جنيه من بني إجمالي 

إيرادات مقدرة بنحو 1.365 
تريليون جنيه، وهو ما يعني أّن 
املتبقي من إيرادات الدولة 193 
مليار جنيه فقط، وهو مبلغ ال 

يكفي لتغطية بند واحد هو األجور 
البالغ تكلفته 361.05 مليار جنيه.

المواطن 
في موازنة مصر 

الجديدة

Tuesday 27 April 2021
الثالثاء 27 إبريل/ نيسان 2021 م  15  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2430  السنة السابعة

)حسين بيضون(
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

شـــهـــدت أدويــــــة بـــروتـــوكـــول عــاج 
ــيـــروس كـــورونـــا« الــــذي حــددتــه  »فـ
بــن  ــا  مــ املـــصـــريـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
والفيتامينات وخــفــض درجــة  املــنــاعــة  أدويـــة 
الــحــرارة، ارتفاعًا كبيرًا بأسعارها ما بن 20 
إلى 25% بمحافظات الصعيد )جنوب مصر( 
ــفـــزات املــتــتــالــيــة ملــنــحــنــى ارتـــفـــاع  ــقـ نــتــيــجــة الـ
وتزايد  بالفيروس،  املواطنن  بن  اإلصــابــات 
حاالت العزل للمرضى باملنازل واملستشفيات. 
ــة  ــ ــدلـــي يــــاســــر مــــحــــمــــود، إن أدويــ ــيـ ــال الـــصـ ــ قــ
ــــروس مــــتــــوفــــرة  ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بـــــــروتـــــــوكـــــــول عــــــــــاج الـ
الـــكـــبـــيـــرة هــي  األزمـــــــة  أن  إال  بـــالـــصـــيـــدلـــيـــات، 
املواطنن  قبل  من  الصيدليات  على  التهافت 
لــشــرائــهــا بــهــدف تــخــزيــنــهــا، انـــتـــظـــاًرا لساعة 
ــادة الطلب  ــ االحــتــيــاج إلــيــهــا، مـــا أدى إلـــى زيـ
ارتــفــاع  وبــالــتــالــي  مبيعاتها،  وزيــــادة  عليها 
أســعــارهــا. وأوضـــح محمود أن ارتــفــاع نسبة 
بمحافظات  املصابن  املواطنن  بن  الوفيات 
الصعيد خال األيام املاضية، أدى إلى وجود 
ــنـــن، مـــحـــذرًا من  حـــالـــة مـــن الــهــلــع بـــن املـــواطـ
نــقــص عـــدد مــن أدويــــة بــروتــوكــول الــفــيــروس 
ــام الــقــادمــة، فــي ظــل شـــدة التهافت  خـــال األيــ
على الشراء. ومن األدوية املستخدمة في عاج 
في  ارتفاعًا  والتي شهدت  كورونا«  »فيروس 
أســعــارهــا بــصــيــدلــيــات مــحــافــظــات الــصــعــيــد، 
الــذي بلغ 90 جنيهًا بداًل  عقار »الباكونيل« 
من 70 جنيهًا )الدوالر = نحو 15.63 جنيهًا(، 
بــداًل  بــن 155 و165 جنيهًا  و»الكــتــوفــيــريــن« 
أســعــار عشرات  ارتفعت  مــن 150 جنيهًا، كما 
ــبــــاء في  األدويـــــــة األخــــــرى الـــتـــي يــصــفــهــا األطــ
»الروشتة« ما بن املتوسطة واملرتفعة حسب 

حالة كل مصاب. 
وكــشــف صــيــدلــي، فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 

تــكــلــفــة عــــاج املـــصـــاب بـــكـــورونـــا بــمــحــافــظــات 
الصعيد تصل إلى ما بن 800 إلى 1000 جنيه 
ــبـــوع الـــواحـــد، بــخــاف اإلشـــاعـــات  خـــال األسـ
والــتــحــالــيــل واملــســحــة وتــكــالــيــف »أســطــوانــة 
الـــــعـــــشـــــرات مــن  أن  األكــــــســــــجــــــن«. وأوضـــــــــــح 
مستشفيات  يفضلون  ال  أصبحوا  املصابن 
قلة  بينها  أسباب من  لعدة  بالصعيد،  العزل 
األطباء  وهــروب  االهتمام،  وعــدم  اإلمكانيات 
ــدم وجــــــــود وســـائـــل  ــعــ ــتــــمــــريــــض، لــ ــم الــ ــ ــقـ ــ وأطـ
مضيفًا  املهني،  بواجبهم  القيام  من  تمكنهم 
الـــعـــزل  ــابــــن ملـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــرة املــــصــ ــ ــظـ ــ أن »نـ
الــداخــل إليه »مفقود«  إلــى أن  أصبحت تشير 
وبــالــتــالــي فــضــل الــبــعــض الــحــجــر املـــنـــزلـــي«.  
وأكد الصيدلي أن أعــداد مصابي كورونا في 
تزايد مستمر بمحافظات الصعيد، وبالتالي 
أصبح الوضع خطيرا في مستشفيات العزل 
وأيــضــا داخـــل الــبــيــوت، مطالبًا بــاإلســراع في 
توفير املستلزمات الطبية من كمامات وأدوية 
الجائحة،  تلك  ملــواجــهــة  الــعــزل  بمستشفيات 
ــى نــقــص فـــي أدويــــــة فــيــتــامــن سي  مــشــيــرًا إلــ
ومــعــززات املــنــاعــة وعـــدد مــن أنـــواع املــضــادات 
الحيوية بمستشفيات الصعيد، مما أدى إلى 

زيادة حاالت الوفاة خاصة أهالي القرى. 
وانتقد عدد من املواطنن بمحافظات صعيد 
ــة عـــاج كـــورونـــا،  ــ مــصــر، ارتـــفـــاع أســـعـــار أدويـ

إذ  وتعجيزي،  غير محتمل  أمــر  أنــه  مؤكدين 
فــي حديثه  شـــّدد محمد محمود »مــحــاســب« 
»العربي الجديد« على رفضه الرتفاع أسعار  لـ
أدويــة كورونا، مشيرا إلى أن هناك مواطنن 
ويموتون  يومهم،  قــوت  ال يجدون  بالصعيد 

من شدة املرض رغم صغر سنهم.
وعــبــرت أمــانــي لطفي )مــوظــفــة( عــن غضبها 
ــار األدويــــــــة بــالــصــيــدلــيــات  ــعــ مــــن ارتــــفــــاع أســ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  بصفة عــامــة، مــؤكــدة لـــ
مــوجــات ارتــفــاع األســعــار لــم تــتــرك شيئا من 
سلع غذائية إلى املابس والعاج، في حن أن 
يتم تخصيصها ألي  التي  الشهرية  امليزانية 
طــارئ تاشت مع الغاء. ويشير مكي السيد 
)مــحــاٍم( إلــى أن ارتــفــاع أسعار أدويــة كورونا 
يمكن  ال  فالعاج  محتمل،  غير  بالصيدليات 
االستغناء عنه.  وبدوره شّدد الطبيب إبراهيم 
الزيات، على ضرورة توفير مستلزمات العاج 
ومــكــافــحــة الــــعــــدوى بــاملــســتــشــفــيــات، خــاصــة 
بفيروس  اإلصــابــات  ذروة  دخـــول مصر  بعد 
ــبــــاء حسن  كــــورونــــا، مــضــيــفــًا أن نــقــيــب األطــ
الـــوزراء  خــيــري، خاطب أخــيــرًا رئيس مجلس 
مصطفى مدبولي، من أجل إتاحة املستلزمات 
الواقية للفرق الطبية في املستشفيات، خاصة 
وأن وفـــيـــات األطـــبـــاء واألطـــقـــم املــســاعــدة لهم 

أصبحت في ازدياد يومي.
وفي رد فعل رسمي على تزايد انتشار الوباء 
للحكومة  املوجهة  واالنــتــقــادات  الصعيد  فــي 
من حيث ضعف االستعدات والبنية الصحية 
وتهالك املستشفيات، أوضح مستشار وزيرة 
الــصــحــة املـــصـــريـــة، خـــالـــد مــجــاهــد، فـــي بــيــان 
نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، أن وزيــــرة الصحة 
هـــالـــة زايــــــد، تــابــعــت مـــعـــدل انـــتـــشـــار فــيــروس 
ــا فــــي مـــحـــافـــظـــة ســــوهــــاج )جــــنــــوب(،  ــ ــورونـ ــ كـ
ونسب اإلصابات والوفيات ومعدالت الشفاء، 
املستشفيات.  عــلــى  االشــتــبــاه  وتــــردد حــــاالت 
وأضــــاف مــجــاهــد، »أنـــه يــتــم اســتــقــبــال حــاالت 
فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى 
املحافظة بطاقة سريرية 1551 سريرا داخليا 
مــركــزة، و53 جــهــاز تنفس صناعي،  وعــنــايــة 
وذلك بعد أن تم التوسع في املستشفيات التي 
تستقبل مرضى فيروس كورونا باملحافظة«.

ولــفــت إلـــى تــوافــر األكــســجــن الــطــبــى بجميع 
بإجمالى  سوهاج  محافظة  في  املستشفيات 
ا و890 لترا من األكسجن بتنكات 

ً
سعة 47 ألف

أكــســجــن،  أســـطـــوانـــة  و1347  املــســتــشــفــيــات 
بالتنسيق  باستمرار  العاجل  التوريد  ويتم 
مــع غــرفــة اإلمـــداد املــركــزيــة بـــالـــوزارة، كما أكد 
الطبية  املستلزمات  مــن  كــاف  مــخــزون  تــوافــر 

والوقائية بجميع املستشفيات.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يشكل بــحــر قــطــاع غـــزة وســيــلــة ضــغــٍط يلجأ إلــيــهــا االحــتــال 
أوقات  في  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل  البتزاز  اإلسرائيلي 
الحروب وجــوالت التصعيد من أجل وقف إطــاق الصواريخ 
والــقــذائــف تــجــاه املـــدن والــبــلــدات املحتلة عــام 1948 واملــواقــع 

العسكرية املحاذية للقطاع.
وينعكس السلوك اإلسرائيلي الذي تكرر عشرات املرات خال 
ــوام الــثــاثــة املــاضــيــة، سلبًا عــلــى أكــثــر مــن 4 آالف صياد  األعــ
فلسطيني، باإلضافة إلى 1500 عامل آخرين في قطاع الصيد 
الذي يشكل مصدر رزقهم الوحيد، ويعيلون من خال عملهم 
فيه قرابة 50 ألف أســرة. وقــرر االحتال، أمس االثنن، إغاق 
بحر غزة كليًا بعد ساعات قليلة من إعانه تقليص مساحة 
الــصــيــد بــشــكــل مـــحـــدود، بــزعــم اســـتـــمـــرار إطــــاق الــصــواريــخ 
والــقــذائــف تــجــاه مستوطنات غــاف غـــزة، وهــو مــا حــرم آالف 

الصيادين من ممارسة عملهم بشكل اعتيادي.
وشـــهـــد مـــــــارس/ آذار املــــاضــــي زيـــــــادة مــلــحــوظــة فــــي مــعــدل 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصيادين والتي تنوعت ما بن 
 3 استشهد  إذ  املباشرة،  وغير  املباشرة  االستهداف  عمليات 
صيادين بفعل طائرة مفخخة إسرائيلية وقعت في شباكهم 
فــيــمــا ألــحــق االحـــتـــال أضـــــرارًا بــمــراكــب وصــــادر مـــعـــدات. في 
عياش،  نــزار  الفلسطينين،  الصيادين  نقيب  يعتبر  األثــنــاء، 
ــه يأتي 

ّ
الــقــرار اإلســرائــيــلــي بــإغــاق مــســاحــة الــصــيــد كليًا بــأن

للفصائل  املتكررة  اإلسرائيلي  االبــتــزاز  مــحــاوالت  فــي سياق 
الفلسطينية والصيادين، والتي تكررت مرات عدة خصوصًا 
منذ عام 2018 وحتى العام الجاري. ويؤكد عياش لـ »العربي 
 القرار اإلسرائيلي »املجحف« سينعكس بالسلب 

ّ
الجديد« أن

على واقع الصيادين املعيشي املتدهور من األساس، ال سيما 
 غالبية العاملن في مهنة الصيد يعتمدون على عمليات 

ّ
أن

البيع اليومي من أجل توفير مصدر دخل لعائاتهم. ويشير 
قـــرار إغــاق   

ّ
أن إلـــى  الفلسطينين فــي غـــزة  الــصــيــاديــن  نقيب 

البحر هو األول هذا العام، إذ أغلق االحتال بحر غزة وقلص 
مساحة الصيد فيها في أغسطس/ آب املاضي، بحجة إطاق 
ــي الــقــريــبــة من  ــ الــبــالــونــات الــحــارقــة واملــتــفــجــرة تــجــاه األراضـ
غاف غزة. وفي أعقاب انطاق مسيرات العودة الكبرى وكسر 
االحتال  لجأ   ،2018 آذار  مــارس/  في  انطلقت  التي  الحصار 
التجارية  واملعابر  البحر  وإغــاق  الصيد  مساحة  الستخدام 
ومنع إدخال الوقود كأدوات ضغط على الفصائل الفلسطينية 
 
ّ
لــوقــف التصعيد وإعــــادة حــالــة الـــهـــدوء. ووفــقــًا لــعــيــاش، فــإن

الصيد  عــام 2020 قلص مساحة  االحــتــال اإلسرائيلي خــال 
لــفــتــرات زمنية متفاوتة  وأغــلــق شــاطــئ البحر قــرابــة 6 مـــرات 
وصل بعضها إلى ثاثة أسابيع، فيما كان عام 2019 األكثر 

ابتزازًا، إذ تاعب االحتال بمساحة الصيد قرابة 20 مرة.
ويقسم االحتال مساحة الصيد في بحر غزة إلى قسمن إذ 
الشمالية  املناطق  في  فيها  بالعمل  املسوح  املساحة  تزيد  ال 
للقطاع عن 6 أميال بحرية فيما يسمح للصيادين في وسط 

 بحريًا.
ً
القطاع وجنوبه بمساحة تتراوح بن 12 و15 ميا

بدوره، يقول مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل 
 هناك حالة تخبط إسرائيلي واضحة 

ّ
الزراعي، زكريا بكر، إن

تقليص  خــال  من  الفلسطينين  الصيادين  مع  التعامل  في 
مــســاحــة الــصــيــد فــي الــبــدايــة ثــم الــتــراجــع عــن الــقــرار وإغـــاق 
 القرار 

ّ
البحر بشكٍل كامل. ويؤكد بكر لـ »العربي الجديد« أن

يحاول فرض العقاب الجماعي على الصيادين الفلسطينين 
 
ّ
بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، إذ بات واضحًا أن
أحد أهداف القرار الرئيسية هي االبتزاز السياسي والضغط 
 
ّ
ــواء. ويــبــن بــكــر أن عــلــى الــفــصــائــل والــصــيــاديــن عــلــى حـــٍد ســ

عمليات االستهداف اإلسرائيلي تتركز على تدمير املحركات 
الــخــاصــة بــالــقــوارب، إذ يمنع االحــتــال دخــولــهــا فيما يلجأ 
إلــى بدائل أخــرى، إذ تقدر نسبة  العاملون في قطاع الصيد 
املحركات البحرية التي ال تصلح للعمل بنحو 95 في املائة، 
أّي  إلــى 300 محرك جديد ال يتوفر  القطاع  فــي حــن يحتاج 

منها في السوق املحلية.

غالء األدوية يفاقم الوباء 
في صعيد مصر

)Getty( مستشفيات تعاني من ضعف اإلمكانيات في مواجهة الجائحة الصحية)قوارب الصيد في بحر غزة معّطلة بسبب التعسف اإلسرائيلي )عبد الحكيم أبو رياش

االحتالل يبتز المقاومة بوقف الصيد

حذر عاملون في 
القطاع الطبي من 

نقص أدوية »بروتوكول 
فيروس كورونا« في 

ظل شدة التهافت على 
الشراء وشح المخزون، 

وسط تفاقم الوباء في 
صعيد مصر

قطر: مناقشة قانون 
الوساطة في المنازعات

ناقش مجلس الشورى القطري مشروع 
قانون الوساطة في تسوية املنازعات 

املدنية والتجارية. ويتكون القانون من 
32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي 

تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة 
وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في 

الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا 
أو معنويا، وإجراءات وقف الدعوى في 
املحكمة إذا اتفق األطراف على تسوية 

النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق 
التسوية. وقرر املجلس إحالة مشروع 

القانون إلى لجنة الشؤون القانونية 
والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه 

إلى املجلس. وأصدرت قطر القانون رقم 
2 لسنة 2017 بشأن التحكيم في املواد 
املدنية والتجارية، وأنشأت غرفة تجارة 

وصناعة قطر عام 2006 مركز قطر الدولي 
للتوفيق والتحكيم. وقد نجح املركز في 

نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم 
مؤسسي قائم على الضوابط واإلجراءات، 

كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية 
فعالة وسريعة لتسوية الخالفات التجارية 

أو املالية بني الشركات القطرية أو بينها 
وبني الشركات األجنبية.

نمو االستثمارات األجنبية 
لألردن 

صعدت قيمة االستثمارات األجنبية 
املباشرة املتدفقة إلى السوق األردنية، 

بنسبة 1.9 باملائة خالل 2020، مقارنة 
مع 2019، على الرغم من قيود فيروس 

كورونا، وتراجع حجم االستثمارات عامليا. 
وجاء في أرقام صادرة عن البنك املركزي 

األردني، أمس اإلثنني، أن قيمة االستثمارات 
األجنبية املباشرة الوافدة، بلغت 496.7 

مليون دينار )700.3 مليون دوالر(. وكانت 
قيمة االستثمار األجنبي املباشر بلغت 

487.3 مليون دينار )687 مليون دوالر( 
عام 2019. ولم يتطرق تقرير املركزي 

األردني إلى القطاعات التي توزعت عليها 
االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة 

إلى اململكة. واالستثمار األجنبي هو أحد 
املعطيات املهمة الداخلة في الحساب الجاري 
مليزان املدفوعات بالنقد األجنبي، إلى جانب 
كل من السياحة وامليزان التجاري وحواالت 
املغتربني. وكان االستثمار األجنبي، حقق 

أعلى مقدار في 2008 ببلوغه مستوى 
ملياري دينار )2.82 مليار دوالر(، إال أنه 

تراجع مع تداعيات األزمة املالية العاملية.

األميركيون المحّصنون ضّد 
كورونا يسافرون إلى أوروبا

أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال 
فون دير الين، في مقابلة مع صحيفة 
»نيويورك تايمز«، أّن االتحاد األوروبي 

سيسمح في األشهر املقبلة للسياح اآلتني 
من الواليات املتحدة بالسفر إلى دوله، 

وا لقاحًا مضاّدًا 
ّ
بشرط أن يكونوا قد تلق

لكوفيد-19. وقالت فون دير الين إّن 
»األميركيني، كما أرى، يستخدمون لقاحات 
معتمدة من قبل وكالة األدوية األوروبية، هذا 

األمر سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى 
االتحاد األوروبي«. وأضافت أّن السبب في 
ذلك هو »أّن هناك أمرًا واحدًا واضحًا: الدول 
األعضاء الـ27 ستقبل، بدون قيد أو شرط، 

 الذين تّم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من 
ّ

كل
وكالة األدوية األوروبية«. ولم تحّدد رئيسة 

ن 
ّ
املفوضية األوروبية متى بالتحديد سيتمك
السّياح األميركيون املحّصنون من زيارة 

االتحاد األوروبي.

ازدياد طلبات براءات االختراع 
في تركيا

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركي، مصطفى ورانك، ازدياد طلبات 

براءات االختراع املحلية والعالمات التجارية 
والتصميم في بالده خالل الربع األول من 
2021، رغم جائحة فيروس كورونا. جاء 

ذلك في كلمة له أمس اإلثنني، في ندوة دولية 
عبر الوسط االفتراضي، بمناسبة اليوم 

العاملي للملكية الفكرية، املوافق لـ 26 إبريل/
نيسان من كل عام. وأوضح ورانك أن طلبات 

براءات االختراع املحلية والعالمات التجارية 
والتصميم في تركيا خالل الربع األول من 
2021، زادت بنسبة 28 باملائة، و47 باملائة، 

و15 باملائة على التوالي. وأشار إلى أن امللكية 
الفكرية هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر 
على النمو واالستدامة في االقتصاد العاملي 

القائم على املعرفة املتنامية باستمرار. ولفت 
إلى أن الشركات الصغيرة واملتوسطة هي 

القوة الدافعة وراء االبتكار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

16
ــات  ــرك ــن ش ــدد مـ ــ ــرر ع ــ ق
مصر،  في  ــة  األدوي توزيع 
صنفًا   16 ــار  ــع أس تــعــديــل 
ــدواء، خـــالل شهر  ــ الـ ــن  م
بعد  الماضي،  آذار  مــارس/ 
رسميًا،  أســعــارهــا  ــاع  ــف ارت
ويأتي ذلك وسط اتهامات 
الشركات  من  عدد  بتالعب 

والصيدليات باألسعار.

تقارير عربية

غزةصحة

أحــدًا،  لــم تستثن جائحة كــورونــا 
ــًا نــتــيــجــة  ــبـ ــلـ وتـــــأثـــــر الـــجـــمـــيـــع سـ
ــتـــي  اإلجــــــــــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة الـ
اتخذتها الحكومة األردنية ملواجهة 
الــفــيــروس والــقــضــاء عــلــيــه، إال أن 
بني  ما  تتباين  السلبية  تأثيراتها 
الذكور واإلناث، فالنساء والفتيات 
يــتــحــمــلــن بــشــكــل غـــيـــر مــتــكــافــئ 
أعــبــاء الــرعــايــة والــعــنــايــة وانــقــطــاع 
بعد،  عــن  التعليم  الــدخــل وضعف 
هذا ما أكدت عليه دراســة جمعية 
مــعــهــد تــضــامــن الــنــســاء األردنــــي 
»تـــضـــامـــن«. وقـــالـــت الــجــمــعــيــة في 
الجائحة  إن  االثـــنـــني،  أمـــس  بــيــان، 
االقــتــصــادي  الــضــعــف  مـــن  زادت 
من   

ً
أصـــال يعانني  الــالتــي  للنساء 

ــوة الــعــمــل  ــ الـــبـــطـــالـــة وانـــخـــفـــاض قـ
بــيــنــهــن، وتــعــمــل الــكــثــيــرات منهن 
وأضافت  منظمة.  غير  أعمال  في 
الــجــمــعــيــة أن الــعــنــف االقــتــصــادي 
ضــد الــنــســاء يــــؤدي إلـــى تهميش 
دورهـــــن والـــحـــد مـــن مــشــاركــتــهــن 
االقــتــصــاديــة، ويــــؤدي إلـــى العديد 
من االنتهاكات لحقوقهن العمالية.

التمييز ضد 
عامالت 

األردن
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــرار الــســلــطــات الــســعــوديــة  ــ ــــدأت تـــداعـــيـــات قـ بـ
الذي دخل حّيز التنفيذ، أمس، بحظر دخول 
شــحــنــات الــخــضــار والــفــاكــهــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
أراضي اململكة أو العبور من خالها إلى بلدان 
أخــــرى تــتــرجــم لــبــنــانــيــًا مـــع تــســجــيــل تــراجــٍع 
طفيٍف في أسعار الحمضيات والبطاطا، وفق 
اللبنانين  املـــزارعـــن  رئــيــس جمعية  أكـــد  مــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. مـــرّد  أنـــطـــوان الــحــويــك لـــ
 »هناك بضائع 

ّ
أن إلــى  الحويك،  ذلــك بحسب 

كان من املفترض تصديرها بقيت في السوق 
املحلي، األمر الذي سيؤدي حتمًا إلى حصول 
 تدني 

ّ
فائض في اإلنتاج واملزروعات في ظل

ــقـــدرة االســتــهــاكــيــة وكـــذلـــك الــطــلــب عليها  الـ
الحمضيات  أســعــار  بــانــخــفــاض  ينعكس  مــا 

والبطاطا البلدية«.

المزارع المتضرر األكبر
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة املــــــزارعــــــن إلــــــى أن  يـــلـــفـــت رئــ

»املـــســـتـــهـــلـــك ســـيـــجـــد نـــفـــســـه مـــســـتـــفـــيـــدًا فــي 
بــاعــتــبــاره سيشتري منتجًا  الــراهــن  الــوقــت 
ــزارع ســيــكــون املــتــضــّرر  ــ  ولــكــن املـ

ّ
بــســعــٍر أقــــل

ــــوزع ويـــبـــيـــع الـــبـــضـــاعـــة  ــيـ ــ ــه سـ ــونــ ــر كــ ــ ــبـ ــ األكـ
 لن تكفيه للزراعة من جديد وال 

ّ
بأسعار أقل

 ارتــفــاع ســعــر صـــرف الـــدوالر 
ّ

سيما فــي ظـــل
ــتـــي ســبــق  ــــاء املـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة الـ وغــ
أن طــالــبــنــا بــدعــمــهــا، وهـــي وقـــائـــع سيكون 
لــهــا انــعــكــاســاتــهــا الــعــام املــقــبــل، بــوقــف هــذه 
اللبنانين،  املـــزارعـــن  املــنــتــجــات مــن جــانــب 
وبــالــتــالــي ســتــكــون الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه 
ها من الخارج ما يعني ارتفاع 

ّ
مستوردة كل

أمــام مشهد سيف  األســعــار، وبالتالي نحن 
ذو حدين«. ويوضح الحويك أن »الصادرات 

السعودي  بالقرار  حكمًا  ستتأثر  اللبنانية 
باعتبار أن دول الخليج تستقبل ما نسبته 
55 في املائة من الصادرات الزراعية اللبنانية 
والتي تبلغ قيمتها 92 مليون دوالر سنويًا 
إلى  وتصل  دوالر،  مليون   145 إجمالي  مــن 
حوالي 170 ألــف طن من أصــل 312 ألــف طن 
 »هذه 

ّ
إن الحويك  تصدير«. وبالتالي، يقول 

إلــى الخارج،  األطــنــان وعند عــدم تصديرها 
ــيـــة وتــنــعــكــس  ــلـ ســـتـــبـــقـــى فـــــي الـــــســـــوق املـــحـ
ــًا فــي  ــيـ ــًا فــــي اإلنــــتــــاج وتـــدنـ ــائـــضـ ــادًا وفـ كــــســ
 »الــســعــوديــة تريد 

ّ
األســعــار«، مشيرًا إلــى أن

بالطبع ضــمــانــات وخــصــوصــًا على صعيد 
الـــرقـــابـــة، وهـــنـــا دور الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
التهريب  وقـــف  فــي  نــوايــاهــا  ومــــدى حقيقة 
وضــبــط الـــحـــدود واملــعــابــر الــشــرعــيــة وغــيــر 
الشرعية، وكلنا يعلم أن هناك قوى أمر واقع 
تسيطر عليها«. وقد تكون من الحلول تبعًا 
لــقــول الــحــويــك، »االتــفــاق مــع شــركــات دولية 
على  والــكــشــف  املــراقــبــة  عملية  تتولى  حتى 
 
ّ
 فـــإن

ّ
املــنــتــجــات والــشــحــنــات املــــصــــدرة، وإال

الــحــظــر مـــن جــانــب دول خليجية  اســتــمــرار 
سيكون كارثيًا على لبنان واملزارع اللبناني 
بأزمات  املواطنن محاصرًا  ككل  بــات  الــذي 
الصمود  مقومات  أبسط  عن  يفتش  جعلته 

واالستمرارية وبات الربح مسألة ثانوية«.

بحث مالبسات القرار
فـــــي اإلطــــــــــار نــــفــــســــه، عــــقــــد أمـــــــس اإلثــــنــــن، 
اجــتــمــاع فــي قــصــر بــعــبــدا الــجــمــهــوري دعــا 
لبحث  عــون  ميشال  اللبناني  الرئيس  إليه 
ــرار الـــســـعـــودي بــمــنــع دخـــول  ــقـ مــابــســات الـ
ــفـــواكـــه والـــخـــضـــار الــلــبــنــانــيــة ومــعــالــجــة  الـ
تـــداعـــيـــاتـــه. وطـــلـــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي من 
ــّدد فــــي مــكــافــحــة  ــتــــشــ ــزة األمـــنـــيـــة الــ ــ ــهـ ــ األجـ
عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدًا 
حرص لبنان على عدم تعريض سامة أي 
ــــدول الــعــربــيــة وأبــنــائــهــا  ــة وبــخــاصــة الـ دولــ
إلى أي خطر. وقال رئيس حكومة تصريف 
ــاب، إنــنــا »عــلــى ثــقــة أن  ــ األعـــمـــال حــســان ديـ
السعودية وكل دول الخليج تعرف جيدًا أن 
اللبنانية ال  الزراعات  التوقف عن استيراد 

يعتمد طرقًا  الــذي  املــخــدرات  تهريب  يمنع 
على  يساعد  بيننا  الــتــعــاون  وأن  مختلفة، 

ضبط هذه الشبكات«.

ابتزاز سياسي
من جهته، طالب اتحاد نقابات املزارعن في 
بيان أمس، رئيسي الجمهورية ميشال عون، 
ــاب،  وحــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال حـــســـان ديــ
الزراعية  والهيئات  السياسية  والفاعليات 
واملعنين بتصريف اإلنتاج الزراعي ال سيما 
التجار، باإلسراع في فتح أسواق جديدة مع 
الدول الشقيقة والصديقة، و»أال نكون عرضة 
لابتزاز من أي طرف كان، خصوصًا أن كثيرًا 
مـــن الـــــدول أبــــدت اســتــعــدادهــا لــلــوقــوف إلــى 
والجدية  السريعة  املــبــادرة  وعلينا  جانبنا 
ببلدنا   

ً
املتوافرة رحمة الفرص  الغتنام هذه 

ــا، وعـــــدم وضــــع مــواســمــنــا الــتــي  ــنـ ــيـ ــزارعـ ومـ
ال تــحــتــمــل الــتــأخــيــر تــحــت مــقــصــلــة االبـــتـــزاز 
الــســيــاســي اإلقــلــيــمــي والـــــدولـــــي«، عــلــى حــّد 
قــول االتــحــاد. وأعــلــنــت الــجــمــارك السعودية 
يوم الجمعة املاضي عن إحباط تهريب 5.3 
ماين حبة كبتاغون مخّبأة في فاكهة رمان 
واردة من لبنان، وتبعًا لذلك، اتخذت اململكة 
ــرارًا بــمــنــع دخــــول إرســـالـــيـــات الــخــضــروات  ــ قـ
والـــفـــواكـــه الــلــبــنــانــيــة إلــيــهــا أو الـــعـــبـــور من 
ابــتــداًء من 25 إبريل/نيسان  خــال أراضيها 
اللبنانية  السلطات  تقديم  إلى حن  الجاري 
التخاذها  وموثوقة  كافية  ضمانات  املعنية 
الــازمــة إليــقــاف عمليات تهريب  ــراءات  ــ اإلجـ
ــدرات املــمــنــهــجــة ضــــّدهــــا. فــــي املـــقـــابـــل،  ــ ــخـ ــ املـ
الفاكهة  نــقــابــة مــصــدري ومــســتــوردي  تنفي 
ــنـــان أن تــــكــــون الــشــحــنــة  ــبـ ــار فــــي لـ والــــخــــضــ
املــضــبــوطــة فــي الــســعــوديــة لــبــنــانــيــة، وتــقــول 
إنــهــا عــبــرت مــن ســوريــة إلــى الــســعــوديــة، في 
حن يشدد مزارعون على أنه ال موسم رمان 
اقتصاديون  لبنان حاليًا. ويضع خبراء  في 
مقربون من حزب الله القرار السعودي ضمن 
ــتـــزاز الــســيــاســي اســتــكــمــااًل لخطة  دائــــرة االبـ
ــًا والــضــغــط  ــيـ عــــزل الـــحـــزب داخـــلـــيـــًا وخـــارجـ
واألزمــة  الخسائر  مسؤولية  بتحميله  عليه 

االقتصادية واملعيشية بهدف إقصائه.

تفاقم أزمة الغاز المنزليحظر السعودية يهّدد بكساد خضار لبنان وفاكهته

المزارعون هم األكثر تضررًا من القرار السعودي )جوزيف عيد/فرانس برس(

ريان محمد

يــطــول انــتــظــار الـــســـوريـــن هــــذه األيــــام 
الغاز  من  مستحقاتهم  على  للحصول 
الذكية«، في ظل  »البطاقة  املنزلي عبر 
تخبط الذرائع غير املقنعة من النظام، 
حيث يجَبر املواطنون على اللجوء إلى 
السوق السوداء ليقعوا ضحية االبتزاز 

والحاجة. 
يتفحص أبو عابد الخطيب )57 عاما(، 
مــوظــف فــي إحـــدى الـــدوائـــر الــعــامــة في 
ــق، الــــرســــائــــل الـــتـــي تــصــلــه عــلــى  ــشــ دمــ
»الـــعـــربـــي  ــا لــــ ــائــ هـــاتـــفـــه املــــحــــمــــول، قــ
الجديد«: »منذ 10 أيــام وأنــا أنتظر أن 
تصلني رسالة استام أسطوانة الغاز 
املنزلي، وإلى اليوم ال حياة ملن تنادي، 
الـــدور عبر التطبيق  فــي حــن يبدو أن 
الخاص بالبطاقة الذكية منذ 15 يوما 
لـــم يــتــغــيــر، مـــا يــعــنــي أنـــنـــي ســأنــتــظــر 
ــــي بــيــتــي ال  ــتـــرة أطـــــــول. وأضــــــــاف: »فـ فـ
يــوجــد غـــاز لــلــطــهــي، كـــل مـــا استطعت 
فعله هو استعارة طباخ كهربائي من 
أحـــد األصـــدقـــاء لــكــن ســـوء واقـــع التيار 
الــكــهــربــائــي ال يسمح لــنــا بــاالســتــفــادة 

منه«. 
وتــابــع: »الشهر املــاضــي، تــم رفــع سعر 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز مـــن 2700 لـــيـــرة إلــى 
3850 ليرة )الدوالر = نحو 2890 ليرة(، 
للمواطن  يبيعونها  معتمدون  وهناك 
بـــــــــ4300 لـــيـــرة بــحــجــة أنـــهـــم يــشــتــرون 
ــوق  ــســ ــل مــــــن الــ ــقــ ــنــ ــارة الــ ــ ــيـ ــ ــــسـ وقـــــــــود لـ
الــســوداء، ولم يعد الراتب يكفي لشراء 
أين  فمن  األساسية،  االحتياجات  هــذه 

سيجلب املواطن قوت عائلته إذًا؟«.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر مـــؤيـــد عــــوض )37 
عـــامـــا(، مــوظــف فـــي شــركــة خــاصــة في 
دمشق، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن مسألة التوزيع عبر البطاقة الذكية 
هــي عملية شــل لــلــمــواطــنــن، فــكــل منا 
الغاز  اســتــام  أن تصله رســالــة  ينتظر 
أو املواد التموينية أو مازوت التدفئة، 

وبالتالي لن تجد الناس تتجمهر أمام 
املــســؤولــن،  أمـــام  الــتــوزيــع وال  معتمد 
بذريعة أن عليك انتظار الرسالة، ولكن 
ال أحــد يعلم كم يعاني املواطن عندما 
أو  الــغــاز  يتم تأخير اســتــام أسطوانة 
التموينية«.  وأضــاف أن »سعر  املــواد 
أســطــوانــة الـــغـــاز فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
يتراوح ما بن 20 و30 ألف ليرة، أي أن 
ي 

َ
راتب املوظف ال يكفي لشراء أسطوانت

غاز، في حن أن النظام يعطي العائلة 
كـــل 60 يــومــا أســطــوانــة بــــوزن 10 كــغ، 
وهـــي غــالــبــا تــكــون أقـــل مــن ذلـــك، إن لم 
ــاز فــي  ــغــ يـــكـــن بـــهـــا تـــســـريـــب فــيــطــيــر الــ
بــاســتــبــدالــهــا،  ــق  حــ أي  دون  الـــــهـــــواء، 
وبالتالي إن كان تسليم الغاز بالوقت 
املحدد تكون حصة العائلة اليومية من 
الــغــاز نــحــو 166 غــرامــا مــن الــغــاز، هي 
وغيرها  املشروبات  وتحضير  للطهي 
مـــن املـــســـائـــل وهـــــذا مـــن املــســتــحــيــل أن 

يكون كافيا«. 
من جهته، علق معتمد غاز في دمشق، 
طلب عــدم ذكــر اســمــه ألســبــاب خاصة، 
عــلــى مــســألــة الـــتـــأخـــر بـــتـــوزيـــع الـــغـــاز، 
قـــائـــا: »املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هـــي عــدم 
ــود املــــــــادة، وغـــالـــبـــا نــنــتــظــر أيـــامـــًا  ــ وجــ
واألسطوانات في السيارة بسبب عدم 
وجـــود غـــاز ســائــل، طبعا هــنــاك ذرائـــع 
أخــــرى مــثــل عــطــل فــنــي هــنــا أو هــنــاك، 
املــادة،  لكن باألصل املشكلة هي نقص 
إضافة إلى أنهم ال يسمحون للمعتمد 
كـــان جميع  بــأخــذ مــخــصــصــاتــه إال إن 
الــذيــن وصلتهم رســائــل قد  املــواطــنــن 
ــأي تــأخــيــر  اســتــلــمــوا أســـطـــوانـــاتـــهـــم، فــ
أيــضــا يــســبــب تــأخــيــر اســـتـــام الــدفــعــة 

ولكن ليوم أو اثنن ليس أكثر«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »ســـبـــب ارتــــفــــاع الــســعــر 
ــن عـــلـــيـــه نــقــل  ــ ــو مـ ــ ــتـــمـــد هـ ــو أن املـــعـ ــ هـ
األســـطـــوانـــات وغــالــبــا ال يــوجــد وقـــود 
للسيارات، ما يضطره إلى شراء وقود 
مرتفعة،  بأسعار  الــســوداء  السوق  من 
مــا يجبر بعضهم عــلــى رفـــع األســعــار 

وهــم يعلمون لكن دون وضــع حلول«. 
بدوره، قال مدير جمعية معتمدي غاز 
دمـــشـــق، صــبــري الــشــيــخ، فـــي تــصــريــح 
لصحيفة »الوطن« املحلية املوالية، إنه 
بـــدأ تنفيذ وجــبــة الــغــاز مــنــذ األســبــوع 
الــعــاصــمــة وإن جميع من  املــاضــي فــي 
ــدور مـــن املــعــتــمــديــن  ــ يــنــتــظــرون عــلــى الـ
الـــحـــصـــول عــلــى  ــعــــودون مــــن دون  يــ ال 

مستحقاتهم. 
ويعيد الشيخ السبب في عدم حصول 
لعدم  التعبئة  فــي  دوره  عــلــى  املــعــتــمــد 
انتهاء الكمية املخصصة له لتوزيعها 
وبالتالي عدم تصفير الجهاز ما يؤثر 
حكمًا على دوره في التعبئة. ولفت إلى 
أن عدد األسطوانات املخصصة حاليًا 
لدمشق وريفها يتراوح يوميًا بن 20 
ــود أي  و25 ألـــف أســـطـــوانـــة، نــافــيــًا وجــ
نقص في املادة. وأوضح أن االستهاك 
اليومي في الشتاء للعاصمة وريفها ال 
الرقم بأكثر من 4 آالف  يزيد على هــذا 

أسطوانة. 
إال أن الصحيفة نقلت عن مديرين في 
ــاز قــولــهــم إن االســـتـــهـــاك الــيــومــي  ــغـ الـ
ــراوح بــــن 40  ــ ــتـ ــ لــلــعــاصــمــة وريـــفـــهـــا يـ
و45 ألــف أســطــوانــة غـــاز، كما أن مدير 
عــمــلــيــات الـــغـــاز فـــي املـــحـــروقـــات أحــمــد 
ــبــــوع  ــا بــــدايــــة األســ ــهـ حــــســــون صــــــرح لـ
املـــاضـــي بــــأن حــجــم الــنــقــص فـــي الــغــاز 
يـــتـــراوح بـــن 15 و20 بــاملــائــة  املــنــزلــي 
الــتــوريــدات،  لضعف  يــعــود  سببه  وأن 
مبينًا أن حاجة املحافظات كافة تبلغ 3 
الواحدة،  الوجبة  في  أسطوانة  ماين 
ــو 2.2  ــي حــــن أن املـــتـــوفـــر حـــالـــيـــًا هــ فــ
املستهلكن  ــدًا  ــ واعـ أســـطـــوانـــة،  مــلــيــون 
بــــعــــودة األمــــــــور إلــــــى طــبــيــعــتــهــا عــنــد 

انتظام التوريدات. 
ــنـــن فـــي مــنــاطــق  يـــشـــار إلــــى أن املـــواطـ
النظام يعانون من العديد من األزمات 
الــوقــود والخبز،  جــراء نقص كبير فــي 
في ظل ارتفاع كبير باألسعار في حن 

يزداد الفقر والعوز.

سوريةأسواق

تراجع طفيف
 في أسعار الحمضيات 

والبطاطا
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ربـــمـــا ســـتـــكـــون ســـرعـــة الــتــطــعــيــم 
باللقاحات املضادة لوباء كورونا، 
ــل الــحــاســمــة في  ــعـــوامـ مـــن بـــن الـ
ــام الــــجــــاري.  ــعــ ــــال الــ ــتــــصــــادي خـ الـــنـــمـــو االقــ
وحتى اآلن، ياحظ أن الدول التي تمكنت من 
محاصرة الجائحة أو السيطرة عليها تحقق 
مــعــدالت أكــبــر مــن تــلــك الــتــي ال تــــزال تعاني 
النشاط  وإغـــاق  والتنقل  الحركة  تقييد  مــن 

االقتصادي. 
ويرصد خبراء ثاث عقبات رئيسية تواجه 
ــتــــرة مــــا بــعــد  ــة فــــي فــ ــيـ ــربـ ــغـ ــادات الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
املتفائلة  التوقعات  مــن  الــرغــم  كــورونــا، على 
بــالــنــمــو الــســريــع. وهــــذه الــعــقــبــات هـــي أزمـــة 
الشرائح وتداعياتها على التصنيع، وارتفاع 
معدل التضخم، وقــدرة املــصــارف األوروبــيــة 

على تمويل دورة االنتعاش. ويدعم توقعات 
النمو االقــتــصــادي ارتــفــاُع حجم االدخــــارات 
الــعــاملــيــة حــتــى نــهــايــة الــربــع األول مــن الــعــام 

الجاري والتي قدرتها وكالة موديز للخدمات 
املالية بنحو 5.4 تريليونات دوالر. 

في ذات الصدد، توقع صندوق النقد الدولي 
فــي تــقــريــره الــصــادر هـــذا الــشــهــر، أن تتمكن 
ــتـــصـــادات الــغــربــيــة مـــن الــنــمــو بــمــعــدالت  االقـ
ــرع خـــال الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة  ــ أعــلــى وأسـ
بــالــتــوقــعــات الــســابــقــة الــتــي وضــعــت لــهــا من 
قبل خبراء االقتصاد. وبعد انكماش بنسبة 
تــوقــع   ،2020 املــــاضــــي  الــــعــــام  خـــــال   %3.3
الغربية خال  االقــتــصــادات  نمو  الــصــنــدوق 
الواليات  تقودها  بنسبة %6،  الجاري  العام 

املتحدة وبريطانيا. 
فـــالـــواليـــات املــتــحــدة ومــنــذ تــســلــم الــرئــيــس 
ــايــــدن دفـــــة الـــحـــكـــم نــجــحــت فــي  جــــوزيــــف بــ
ــا عــبــر اإلنـــفـــاق  مـــحـــاصـــرة جــائــحــة كــــورونــ
بـــســـخـــاء عـــلـــى شــــــراء الـــلـــقـــاحـــات وحـــمـــات 
الــتــطــعــيــم. وتــمــكــنــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
األميركية من تسريع عمليات التطعيم بن 
يوميًا  جــرعــة  مليون   2.9 بمعدل  البالغن 
ــــال األســــبــــوع املــــاضــــي، حـــســـب بــيــانــات  خـ
ــذا املـــعـــدل  ــ ــ ــنـــز«. وهـ ــكـ ــون هـــوبـ ــ ــ جـــامـــعـــة »جـ
التجارية،  األعمال  فتح  في  يساهم  املرتفع 
املعروضة.  الوظائف  عــدد  زيــادة  وبالتالي 
أن  إلى  الوظائف األميركية  وتشير بيانات 
البطالة تراجع بنحو  إعــانــات  عــدد طلبات 
املــقــبــل.  إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــًا حـــتـــى 17  ــفـ ألـ  50
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رغــــم املـــتـــاعـــب الــضــخــمــة الـــتـــي عـــانـــت منها 
بــســبــب   ،2020 ــام  ــ عـ الـــعـــاملـــيـــة  االقــــتــــصــــادات 
 ذلـــــك لــم 

ّ
اإلغـــــاقـــــات وتـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة، فــــــإن

ــادة مشترياتها من  الــحــكــومــات عــن زيــ يــثــِن 
األســلــحــة واملـــعـــدات الــدفــاعــيــة، وفــقــًا لتقرير 
العاصمة  فــي  الــدفــاعــيــة صــدر  عــن الصناعة 

السويدية استوكهولم. 
وبــحــســب الــتــقــريــر، ارتـــفـــع إجــمــالــي اإلنــفــاق 
العسكري العاملي إلى 1.981 تريليون دوالر 
خال العام املاضي، وبزيادة 2.6 في املائة عن 
2019، على الرغم من الظروف الصحية التي 

شهدها عام 2020 بسبب جائحة كورونا. 
ــال مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي ألبــحــاث  ــ وقـ
املــتــحــدة  الـــــواليـــــات   

ّ
ــيــــبــــري« إن ــســــام »ســ الــ

كانت  وبريطانيا،  وروسيا  والهند  والصن 
الـــســـاح، وبنسبة  عــلــى  إنــفــاقــًا  أكــبــر 5 دول 
62 فــي املــائــة مــن إجمالي اإلنــفــاق العسكري 
البالغة  الـــزيـــادة  الــعــاملــي فــي 2020. وجــــاءت 
العاملي،  العسكري  اإلنفاق  في  املائة  في   2.6
الناتج املحلي اإلجمالي  في عام تقلص فيه 
العاملي بنسبة 4.4 في املائة، بحسب صندوق 

النقد الدولي.
الناتج  مــن  العسكري كحصة  اإلنــفــاق  وبــلــغ 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي الـــعـــاملـــي، مــتــوســطــًا قـــدره 
2.4 فــي املــائــة فــي 2020، ارتفاعًا مــن 2.2 في 
مــثــل تشيلي  بـــلـــدانـــًا   

ّ
لـــكـــن فـــي 2019.  املـــائـــة 

لندن ـ العربي الجديد

رفع مصرف »غولدمان ساكس« االستثماري 
املــمــلــكــة  اقـــتـــصـــاد  تــوقــعــاتــه ألداء  ــركـــي  ــيـ األمـ
املتحدة في العام الجاري، متوقعًا أن يتجاوز 
االقتصادين  كبير  وذكـــر  املــتــحــدة.  الــواليــات 
ــيــــن لـــدى املـــصـــرف، ســفــن غـــــاري، أن  األوروبــ
معدالت نمو إصــابــات كــورونــا في بريطانيا 
ــزال مــنــخــفــضــة، فـــيـــمـــا تـــتـــســـارع عــمــلــيــة  ــ ــ ال تـ
السكان،  تطعيم نصف  تــم  إذ  اللقاح؛  إصـــدار 
التدريجي  اإللــغــاء  تنفيذ خطط  مواصلة  مــع 
ا لشبكة »سي إن بي 

ً
لقيود اإلغاق، وذلك وفق

سي«. وأضاف غاري أنه »نتيجة لذلك، نتوقع 
نموًا قويًا للناتج املحلي اإلجمالي البريطاني 
وقــال   .»%5.5 بنحو  الثاني  الــربــع  مـــدار  على 
املــصــرف األمــيــركــي فــي مــذكــرة لــعــمــائــه، يــوم 
الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي للمملكة  إن  ــد،  األحـ
فـــي 2021،  بــنــحــو %7.8  يــرتــفــع  قـــد  املــتــحــدة 
اقتصاد  ألداء  توقعاته  تتجاوز  وتــيــرة  وهــي 
ــان مــجــلــس االحــتــيــاط  الـــواليـــات املــتــحــدة. وكــ

الفيدرالي »البنك املركزي األميركي« قد توقع 
نــمــو االقــتــصــاد األمــيــركــي بــنــســبــة 6.5% في 
العام الجاري، بينما توقع مصرف »مورغان 
ستانلي« نمو اقتصاد الواليات املتحدة بأكثر 
الــقــراءة األولــيــة  مــن 8.0%. وأوضـــح البنك أن 
املتحدة  اململكة  في  املشتريات  ملؤشر مديري 
كانت أقوى من املتوقع، إذ يتجه مؤشر مديري 
املـــشـــتـــريـــات الـــخـــدمـــي بـــقـــوة تـــجـــاه الــتــوســع.
وكشفت بــيــانــات رســمــيــة، فــي نهاية مــارس/

آذار املاضي، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة 
أسرع مما كان ُيعتقد في السابق، في األشهر 

الثاثة األخيرة من العام املاضي، لكنه سجل 
أكبر انكماش فيما سيزيد عن ثاثة عقود في 
الوطنية  2020 ككل. وقــال مكتب اإلحصاءات 
املــحــلــي اإلجــمــالــي زاد بنسبة 1.3  الــنــاتــج  إن 
األول  أكتوبر/تشرين  بــن  الفترة  فــي  باملائة 
وديــســمــبــر/كــانــون األول مـــن الـــعـــام املــاضــي، 
مــقــارنــة مـــع األشـــهـــر الــثــاثــة الــســابــقــة. وذلـــك 
أقوى من تقدير سابق لنمو واحد باملائة؛ إذ 
املــزيــد من  الوطنية  اإلحــصــاءات  ى مكتب 

ّ
تلق

البيانات في األسابيع األخــيــرة. وكــان خبراء 
توقعوا  ــم  آراءهــ رويــتــرز  استطلعت  اقــتــصــاد 
أن يـــظـــل مـــعـــدل الـــنـــمـــو عـــنـــد واحــــــد بـــاملـــائـــة. 
ومــنــي اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا بــأكــبــر هــبــوط بن 
جميع الدول في منظمة التعاون االقتصادي 
ــقـــا ملــــا تــظــهــره  ــي، وفـ ــاضــ والــتــنــمــيــة الــــعــــام املــ

بيانات املنظمة.
فــي تجاوز  املتحدة  اململكة  ذلــك، نجحت  إلــى 
ــــي  فــرنــســا، لــتــصــبــح ثـــانـــي أكـــبـــر ســــوق أوروبـ
للسيارات الكهربائية في الربع األول من هذا 
ا ملا ذكرته 

ً
العام، مع ارتفاع الطلب، وذلك وفق

الــســيــارات  غـــارديـــان« عــن محلل  صحيفة »ذا 
املــســتــقــل، مــاتــهــيــاس شــمــيــدت، أمـــس االثــنــن. 
ألف   31.8 بيع  تــم  الصحيفة،  تقرير  وحــســب 
ســيــارة كــهــربــائــيــة فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة خــال 
األشــهــر الثاثة األولـــى مــن الــعــام، مقارنة مع 
30.5 ألف وحدة في فرنسا. والجدير بالذكر، 
الــكــهــربــائــيــة شكلت  الـــســـيـــارات  مــبــيــعــات  أن 
حوالي 7.5% من مبيعات اململكة املتحدة في 
الــربــع األول، وهــو مــا يــزيــد بحوالي الضعف 
عـــن حــصــتــهــا الــســوقــيــة فـــي نــفــس الــفــتــرة من 
السيارات شميدت  ويتوقع محلل   .2020 عام 
الثانية  املرتبة  فــي  املتحدة  اململكة  تظل  »أن 
الكهربائية  للسيارات  األوروبــيــة  الــســوق  فــي 
هذا العام«. وتعد أملانيا أكبر سوق للسيارات 
أوروبــا،  في  بالبطاريات  العاملة  الكهربائية 
إذ باعت 64.7 ألــف وحــدة خــال الــربــع األول، 
الــتــي ضاعفتها  بــدعــم مــن اإلعــانــات السخية 

الحكومة األملانية في يونيو/حزيران.

ــامـــت بــتــحــويــل جـــزء  وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، قـ
فــــي 2020،  الـــعـــســـكـــريـــة  مــــن مــخــصــصــاتــهــا 
لاستجابة لوباء كورونا، وجهودها املحلية 
ملكافحة الفيروس وتعزيز الرعاية الصحية. 
وخال العام املاضي، بلغ اإلنفاق العسكري 
األمــيــركــي 778 مــلــيــار دوالر، وهـــو مــا يمثل 
 .2019 ــــن  عـ ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــــي  فـ  4.4 بـــنـــســـبـــة  زيـــــــــادة 
وباعتبارها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في 
العالم، استحوذت الواليات املتحدة على 39 
العسكري في  اإلنــفــاق  املائة من إجمالي  في 
عــام 2020. وحـــدث النمو فــي مــعــدل اإلنــفــاق 
ــيــــركــــي لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى  الـــعـــســـكـــري األمــ
التوالي، بعد سبع سنوات من التخفيضات. 
وجاءت الصن في املركز الثاني كأكبر منفق 
2020؛  فــي  دوالر  مليار   252 بقيمة  عسكري 
ويمثل ذلــك زيـــادة بنسبة 1.9 فــي املــائــة عن 
ارتــفــع  إذ  2011؛  عـــن  املـــائـــة  فـــي  و76   2019

إنفاقها للعام 26 على التوالي.
كـــذلـــك، شــهــد جــمــيــع أعـــضـــاء مــنــظــمــة حلف 
شمال األطلسي )الناتو املؤلف من 30 عضوًا( 
ارتفاع إنفاقهم العسكري في 2020؛ إذ أنفق 
12 عــضــوًا 2 فــي املــائــة أو أكــثــر مــن ناتجهم 

املحلي اإلجمالي على جيوشهم.
وارتــفــع اإلنــفــاق الــعــســكــري الــروســي بنسبة 
2.5 في املائة في 2020 ليصل إلى 61.7 مليار 
دوالر؛ وكان هذا العام الثاني على التوالي من 
نمو اإلنفاق العسكري في روسيا. وبإجمالي 
املتحدة  اململكة  أصبحت  دوالر،  مليار   59.2
اإلنفاق  وكــان  2020؛  فــي  منفق  أكبر  خامس 

الــعــســكــري لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة أعـــلـــى بنسبة 
2.9 فــي املــائــة عــن 2019. وتشير دراســـة إلى 
ــى في  ــ ــات املـــتـــحـــدة بــاملــرتــبــة األولــ ــواليــ  الــ

ّ
أن

مبيعات األسلحة عامليًا، لكن ياحظ خبراء 
يــتــزايــد نشاطها في  الــروســيــة  الــشــركــات   

ّ
أن

األوســط  الــشــرق  بمنطقة  األســلــحــة  مبيعات 
الــدفــاع الصاروخية  وأفــريــقــيــا، خــاصــة نظم 
الــعــديــد  عــلــيــهــا  تـــتـــعـــاقـــد  الـــتـــي   »400 »أس 
بــيــنــهــا دول صــديــقــة  الـــعـــالـــم ومــــن  مـــن دول 
املتحدة  الــواليــات  وتعمل  املتحدة.  للواليات 
ــــدول  ــدام ســـــاح الـــحـــظـــر ضــــد الـ ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
الــتــي تــشــتــري األنــظــمــة الــدفــاعــيــة الــروســيــة، 
 الــعــقــوبــات لـــم تنجح 

ّ
ــــرون أن  خـــبـــراء يـ

ّ
لـــكـــن

األميركية  الشركات  تلجأ  وربما  اآلن،  حتى 
لعرض أسلحة متطورة على زبائنها مقارنة 

باألسلحة الروسية.  
ــال مـــديـــر مـــركـــز تــحــلــيــل  ــ ــدد، قـ ــذا الــــصــ ــ فــــي هـ
االستراتيجيات والتقنيات، رسان بوخوف، 
لجأت  »إذا  الروسية:  رو«  »غازيتا  لصحيفة 
التقليدية،  إلـــى أســواقــنــا  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
فيمكنها أن تقضي على املنافسن بسهولة، 
ــا«.  ــيـ ــانـ بــمــا فـــي ذلــــك فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا وأملـ
ــات  ــركـ الـــشـ  

ّ
بـــبـــســـاطـــة ألن ويــــضــــيــــف: »ذلـــــــك 

األمــيــركــيــة لــديــهــا تــقــنــيــات مــثــيــرة لاهتمام 
لــلــغــايــة يــمــكــن أن تــعــرضــهــا عــلــى الــزبــائــن«. 
وفـــي إشـــــارة إلـــى اســتــمــرار أمــيــركــا فـــي بيع 
ــه لن  ــ

ّ
األســلــحــة، أضــــاف بـــوخـــوف: »أعــتــقــد أن

ي إلى الزجاجة، 
ّ
يكون من املمكن إعادة الجن

وإدارة جو بايدن في مجال إمدادات األسلحة 
إلــــى الـــخـــارج ســــوف تــنــتــهــج أيـــضـــًا ســيــاســة 
بــراغــمــاتــيــة وتــزيــد مــن صــــادرات األســلــحــة«. 
ــات املــتــحــدة الـــدولـــة الــوحــيــدة  ــّد الــــواليــ وتـــعـ
األسلحة  مبيعات  تستخدم  التي  العالم  في 
شطرنج  فــي  أســاســيــة  كقطعة  لها  بالنسبة 
لــعــبــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ولــيــســت مجرد 
مـــصـــدر لـــلـــربـــح فـــقـــط كـــمـــا تـــزعـــم الــصــحــيــفــة 

الروسية. 
)العربي الجديد، األناضول(

بريطانيا نحو التفوق على أميركاالعالم ينفق 1.9 تريليون دوالر على األسلحة

ويــتــوقــع اقـــتـــصـــاديـــون أن يـــكـــون االقــتــصــاد 
قــد تمكن مــن خلق مليون وظيفة  األمــيــركــي 
خال الشهر الجاري، حينما تظهر البيانات 
الرسمية ملصلحة العمل يوم الخميس املقبل. 
ــال كــبــيــر االقـــتـــصـــاديـــن  ــ ــدد، قـ ــذا الــــصــ ــ فــــي هـ
البريطانية،  ماركتس«  ويست  »نــات  بشركة 
كيفن كومنس: »أعتقد أن رقم مليون وظيفة 
بالنمو  التفاؤل  هــذا  رغــم  لكن  رقــم معقول«. 

األمــيــركــي، إن النقص فــي الــرقــائــق ال يعرقل 
فــقــط ســرعــة وصـــول األجـــهـــزة إلـــى الــشــركــات 

واملصانع، ولكنه يرفع كذلك من أسعارها. 
وحسب ما نقلته قناة »سي أن بي سي«، من 
تــوقــعــات عــن خــبــراء بــاملــصــرف االستثماري 
بــشــأن الــتــداعــيــات الــســالــبــة لنقص الــشــرائــح 
عــلــى االقــتــصــاد األمــيــركــي، فــإنــهــم يتوقعون 
أن يــؤدي نقص الشرائح إلــى ارتــفــاع أسعار 

السريع، يرى خبراء أن االنتعاش االقتصادي 
األميركي يواجه تحدين كبيرين في الوقت 
الراهن، وهما احتمال ارتفاع معدل التضخم 
والــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــرقـــائـــق الـــتـــي يعتمد 
عليها العديد من الصناعات مثل السيارات 
والثاجات واملعدات اإللكترونية املستخدمة 
بــكــثــافــة فــي املــســاكــن. فــي هـــذا الـــشـــأن، يقول 
اقــتــصــاديــون بــمــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« 

الــتــي تــدخــل فــي تصنيعها بنسبة  األجــهــزة 
ــرفـــع ذلـــك  يـ ــاري، وأن  ــ ــجـ ــ الـ الــــعــــام  ــــال  3% خـ
العام  خــال   %0.4 بنسبة  التضخم  تلقائيًا 
الجاري.  على الصعيد األوروبي، تواجه دول 
التحديات  االتــحــاد األوروبــــي، مجموعة مــن 
اتخاذ  سرعة  في  البيروقراطية  رأسها  على 
ــقــــرار بــســبــب تـــرهـــل الــهــيــئــات الــتــنــفــيــذيــة،  الــ
وتباين معدالت النمو االقتصادي بن شمال 

أوروبــــا وجــنــوبــهــا. وربــمــا تــواجــه شركاتها 
الفترة  الصيني خــال  السوق  في  صعوبات 
الخاصة  السياسات  تــضــارب  بسبب  املقبلة 
امللكية  واحترام  اإلنسان  بالحريات وحقوق 
ــــن. ويـــاحـــظ  ــكـ ــ ــــن بــــروكــــســــل وبـ ــة بـ ــريـ ــكـ ــفـ الـ
اقتصاديون أن أوروبا خال السنوات املقبلة 
ــر تـــوافـــقـــًا فــــي ســيــاســاتــهــا مــع  ــثـ ســـتـــكـــون أكـ
املشتركة  املصالح  بسبب  املتحدة  الــواليــات 
وربما سيقود ذلك تدريجيًا إلى تباعد بينها 

وبن الصن. 
عــلــى صــعــيــد مــحــاصــرة الــفــيــروس الــتــاجــي، 
األوروبية تطعيم 70% من  الكتلة  تستهدف 
وبعد  املقبل.  تموز  يوليو/  بحلول  سكانها 
عرقلة عمليات التطعيم خال شهر مارس/ 
آذار املاضي، بدت دول االتحاد أكثر حزمًا في 

التعامل مع املوجة الثالثة لجائحة كورونا.
وهـــنـــالـــك أربــــعــــة تـــحـــديـــات تـــواجـــهـــهـــا دول 
االتــحــاد األوروبـــي فــي فترة مــا بعد كورونا 
السالبة  الــفــائــدة  أولــهــا نسبة  وفــق محللن، 
الــذي  االستثمار  على  العائد  تحقق  ال  التي 
يــطــمــح لـــه كـــبـــار املــســتــثــمــريــن مـــن املـــصـــارف 
ــًا، هــــروب  ــيــ ــانــ ــق. وثــ ــاديــ ــنــ الـــتـــجـــاريـــة والــــصــ
االتــــحــــاد  دول  ســـــنـــــدات  مـــــن  ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ املـــسـ
الضعيفة إلى السوقن األميركي واآلسيوي. 
وثالثا، معاناة دول الجنوب في أوروبــا من 
اليونان  إذ تعاني  الــســيــادي،  الــديــن  ارتــفــاع 
والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وفــرنــســا مـــن ارتــفــاع 
معدل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج 
ــرفـــع مــــن مـــخـــاوف  ــــذا الـــعـــامـــل يـ املـــحـــلـــي. وهــ

املستثمرين في السوق األوروبي. 
البنوك  أن  الــرابــع واألخــيــر، فهو  العامل  أمــا 
السيولة  لها  تتوفر  ال  األوروبـــيـــة  الــتــجــاريــة 
الــكــافــيــة لــدعــم الــنــمــو االقــتــصــادي عــبــر منح 
الــتــمــويــات املــطــلــوبــة لــلــتــوســع االقــتــصــادي 
واالنــــتــــعــــاش مــثــلــمــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة 
لــأعــمــال الــتــجــاريــة فــي أمــيــركــا الــتــي تتوفر 
بــأكــثــر مــن 3.4  تــقــدر  فيها ســيــولــة مصرفية 

تريليونات دوالر. 
عــلــى الــصــعــيــد الـــبـــريـــطـــانـــي، فــــإن اقــتــصــاد 
اململكة املتحدة ال يزال يواجه تحديات بناء 
»بريكست«  بعد  الجديد  التجاري  الفضاء 
الــواليــات  مــع  الشراكة  والــتــي أهمها ترتيب 
ــتـــحـــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن املـــحـــادثـــات  املـ
الخاصة باتفاقية الشراكة التجارية قطعت 
شــوطــًا كــبــيــرًا بـــن لــنــدن وواشـــنـــطـــن، إال أن 
الدفء في العاقات بات مفقودًا بعد خسارة 
الديمقراطي.  الــحــزب  تــرامــب وفـــوز  دونــالــد 
ولكن رغم ذلك، توقع مسح نشرته صحيفة 
بريطانيا  تــمــكــن  جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول 
مــن تحقيق نــمــو اقــتــصــادي أعــلــى مــن دول 

االتحاد األوروبي.

وسط  اإلثنين،  أمس  تعامالت  مستهل  في  األميركية  األسهم  ارتفعت 
بالبنك  المفتوحة  للسوق  الفيدرالية  اللجنة  اجتماع  انعقاد  ترقِب 
االحتياطي الفيدرالي هذا األسبوع، 
الشركات.  أعمال  نتائج  ــدور  وص
شركات  تعلن  أن  الــمــقــرر  ومــن 
و»آبل«  »تسال«  بينها  من  أميركية 
ــازون«  ــ ــوف« و»أمـ ــروس ــك ــاي و»م
الربع  عن  الفصلية  أعمالها  نتائج 
وقت  الجاري في  العام  من  األول 
ــوع.  وعــلــى  ــ ــب ــ ــــق مـــن األس الح
التداوالت، ارتفعت جميع  صعيد 

المؤشرات بالبورصات األميركية.

ارتفاع األسهم األميركية

تقرير

تعّد الواليات المتحدة 
أكبر مصدر للسالح 

في العالم وتستخدم 
واشنطن صفقات 

األسلحة كأداة ضغط في 
السياسة الخارجية، ليس 

فقط لتحقيق أرباح
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رؤية

علي نور

اقتحم مصطلح  الحالّية،  املالّية  األزمــة  نفق  لبنان  أن دخــل  منذ 
املركزي  )البنك  لبنان  مصرف  ميزانيات  في  الجنائي  التدقيق 
ــد مـــحـــاور الــســجــال  ــات أحــ ــ الــلــبــنــانــي( يــومــيــات الــلــبــنــانــيــن، وبـ

السياسي في البالد. 
التدقيق الجنائي يختلف عن التدقيق املحاسبي العادي، لكونه 
املعتمدة،  أبعد من تقييم اإلجــراءات واملعايير املحاسبّية  يذهب 
ــنــفــوذ، أو عن  ال ليبحث عــن حــــاالت غــش أو إســــاءة اســتــعــمــال 
لكنها  املحاسبّية،  للمعايير  في ظاهرها مطابقة  تبدو  عمليات 

تخفي حاالت كسب غير مشروع. 
في مصرف  الجنائي  التدقيق  من  تجعل  التي  األسباب  تتعدد 
لبنان مسألة ملّحة اليوم. فاالنطالق في مسار املعالجات عملّيًا 
مستحيل من دون فهم طبيعة الخسائر املتراكمة داخل ميزانيات 
القطاع املصرفي واملالي، وخصوصًا ميزانيات مصرف لبنان، 
ودون تحديد حجم هذه الخسائر بالضبط، وحجم املوجودات 
أن  العلم  مع  املــوجــودات.  هــذه  الصعبة وطبيعة  بالعملة  املتبقية 
ولم  الغموض،  مــن  قــدر كبير  املسائل يسودها حالّيًا  هــذه  كــل 
التدقيق املحاسبي العادّية في تشريح هذه  ى أساليب 

ّ
تنفع حت

الخسائر واملوجودات كما يجب، فيما يصر مصرف لبنان على 
ظ مع أي محاوالت للدخول في هذه التفاصيل.

ّ
التعامل بتحف

لغز الهندسات الماليّة
ة مالّية متكاملة 

ّ
من ناحية أخرى، ال يمكن الشروع بوضع خط

لــتــوزيــع هـــذه الــخــســائــر والــتــعــامــل مــعــهــا، مــن دون فــهــم أســبــاب 
استفادت  التي  والــجــهــات  عنها،  املــســؤولــة  واألطــــراف  الخسائر 
تراكم  إلــى  أدت  التي  اإلجـــراءات  املاضية من  الفترة  مالّيًا طــوال 

الخسائر. 
فمبدأ توزيع الخسائر ال يجب أن ينطلق من فكرة حماية الفئات 
أيــضــًا مــن مــبــدأ تحميل  االجتماعّية األكــثــر هشاشة فــقــط، بــل 
كلفة التصحيح للفئات التي تسببت باالنهيار املالي، وتلك التي 
استفادت من النموذج االقتصادي الذي أدى إلى األزمة الحالية.

مع العلم أن قدرا كبيرا من الخسائر املوجودة حاليًا في مصرف 
تحت  جــرت  الكلفة،  باهظة  استثنائّية  بعمليات  ترتبط  لبنان 
املحلّية  املصارف  بموجبها  املالّية، حصلت  الهندسات  مسّمى 
على نسب خيالّية من األرباح في مقابل نقل أموال املودعن من 

املصارف املراسلة إلى مصرف لبنان. 
التدقيق الجنائي باتت ضرورّية أيضًا  وعلى أي حال، فمسألة 
للتأكد من أنماط اإلنفاق التي أّدت إلى تبديد أموال مودعن في 
أي مساعدات مستقبلّية،  تبديد  إلــى  تــؤّدي مجددًا  لن  املاضي 
خصوصًا أن الــجــزء األكــبــر مــن فــجــوة الــعــمــالت األجــنــبــّيــة، أي 
الصعبة،  بالعملة  املالي وموجوداته  النظام  التزامات  بن  الفارق 
لــلــخــارج وفقًا  الــتــحــويــالت  نجمت بشكل أســاســي عــن تــمــويــل 
لنموذج تثبيت سعر الصرف، بالتوازي مع اإلصرار على جمع 

سيولة النظام املصرفي عبر الهندسات املالّية املكلفة.
لكل هذه األسباب، تحّول تشريح ميزانيات مصرف لبنان إلى 
الدولي  النقد  الخارجّية. صندوق  املساعدات  شرط من شــروط 
مثال أصـــّر على مــبــدأ »الــتــدقــيــق الــشــامــل واملــفــّصــل« فــي أرقــام 
ت املبادرة الفرنسّية الحقًا هذا الشرط. 

ّ
مصرف لبنان، فيما تبن

أما االتحاد األوروبي وبريطانيا، فذهبا أبعد من ذلك عبر تحديد 
التدقيق الجنائي باالسم كشرط ال تراجع عنه. 

وهكذا بات أقطاب الحكم في لبنان أمــام تحدٍّ جديد: فالضغط 
الدولي يدفع باتجاه إجــراء هذا التدقيق، وصار من الواضح أن 
بهذا  املضي  مــن دون  االنهيار غير ممكن  مــن  الــخــروج  مسار 
املــلــف. وفـــي املــقــابــل، يـــدرك الــجــمــيــع أن مــن شـــأن هـــذا التدقيق 
في  النافذين  كبار  تطاول  التي  املسائل  من  الكثير  يكشف  أن 
النظامن املالي والسياسي، وهو ما ال تجرؤ السلطة السياسّية 

على فعله.
لهذه األسباب انطلق مسار التدقيق الجنائي تحت وطأة الضغط 
ــذا الــتــدقــيــق كــانــت مـــزروعـــة بــعــدد ال  الـــخـــارجـــي، لــكــّن طــريــق هـ

ُيحصى من األلغام في كل مرحلة من مراحله.

مصرف لبنان يراوغ
ع مصرف لبنان عن تسليم الغالبّية الساحقة من 

ّ
في البداية تمن

املستندات املطلوبة من قبل الشركة املكلفة بإجراء التدقيق وهي 
 AlvArez & »شركة التدقيق الجنائي »ألفاريز أند مارسال
السرّية  قانون  مع  الشركة  تناقض طلبات  MArsAl، بحجة 
املصرفّية، رغم أن هيئة التشريع واالستشارات ونقابة املحامن 
قبل  مــن  املطلوبة  املعلومات  بعدم شمول  أفــتــوا  الــعــدل  ــرة  ووزيـ
الشركة  قــررت  السبب،  ولهذا  املصرفّية.  السرّية  بمبدأ  الشركة 
تدقيق  من  على مصداقيتها  املسار خوفًا  هــذا  من  االنسحاب 
ال يملك أبسط مقومات الــجــدّيــة. ثــم عــاد املــصــرف بــدايــة شهر 
إبريل 2021 ليعلن أنه مستعد لتسهيل عمليات تدقيق الشركة 

ومساعدتها بكل ما أمكن.
املفتعلة،  القانونّية  العقبات  لتذليل  قانونا  النيابي  املجلس  أقــّر 
عبر رفع السرّية املصرفّية لغايات التدقيق الجنائي، لكّن املجلس 
ــرار على تــوازي  حــرص على إبــقــاء ألــغــام عــديــدة أبــرزهــا اإلصــ
مؤسسات  سائر  فــي  التدقيق  مــع  لبنان  فــي مصرف  التدقيق 
اللبنانّية. علمًا أن هذه الخطوة ستعني فتح باب سجال  الدولة 
سياسي ال ينتهي حول املؤسسات التي يفترض أن يبدأ منها 
التدقيق، خصوصًا أن جميع أقطاب الحكم يخفون صفقات ال 
تحصى في كل من مؤسسات الدولة األخــرى. كما من املعلوم 
أن تلك الخطوة ستعني عرقلة التدقيق في الوقت الراهن وإحالته 
لــكــون حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال ال تملك  الــقــادمــة،  للحكومة 

صالحية توقيع عقد جديد بنطاق أوسع.
فــي كــل الــحــاالت، آخــر املــنــاورات كــان عــودة الحديث عــن إرجــاء 
وربطه  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  يتم  ريثما  الجنائي  التدقيق 
التي  األلغام  باستعمال  الــدولــة،  مؤسسات  في سائر  بالتدقيق 

انطوى عليها القانون الذي أقّره املجلس النيابي. 
ويبدو أن مصرف لبنان تلقف هذه املناورات، فترك مسألة تقديم 
إلــى أجــل غير مسّمى بعد  جــزء من املستندات املطلوبة معلقة 
باختصار، سيظل ملف  الــجــاري.  نيسان   / إبريل  نهاية شهر 
الــراهــن، بــن الضغط  الــوقــت  يـــراوح مكانه فــي  التدقيق الجنائي 
الدولي املصر على انجازه، وخشية األقطاب املحلين مما يمكن 

أن يكشفه هذا التدقيق.

من يخشى التدقيق 
الجنائي في لبنان؟



مهنا الحبيل

تــغــيــر الــكــثــيــر مــنــذ كــنــا نــكــتــب عـــن فــرصــة 
التطوير االستراتيجي للعالقات النوعية 
بـــن الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وتـــركـــيـــا الــجــديــدة 
عــــــام 2010 شـــهـــدت  فـــمـــنـــذ  ــا،  ــنـــهـ ــيـ ــي حـ ــ فـ
هــذه الــعــالقــات تــقــاربــا وتــوتــرًا متعددين، 
ــالــــذات بـــن تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة، وهــي  وبــ
ــة بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي  تـــغـــيـــراٌت لـــهـــا عـــالقـ
فــي كــال الــبــلــديــن. مــع ذلـــك، تعتمد قــواعــد 
التغيير فــي الــســيــاســات الــرســمــيــة لــلــدول 
ــر  ــوتـ ــتـ ــة الـ ــلــ ــعــــد مــــرحــ ــتــــى بــ ــح، حــ ــ ــالـ ــ ــــصـ املـ
ــرز أخــــيــــرًا فــــي تـــوّجـــه  ــ ــبـــة. وهـــــــذا بــ الـــصـــعـ
الــجــيــش املـــصـــري إلـــى دفـــع الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى االتـــفـــاق مــع تركيا. 
وال يــنــاقــش الــكــاتــب هــنــا مــلــفــات االتــفــاق 
وال  باملعارضة،  املتعلقة  األخـــرى  املــوازيــة 
املعيار األخــالقــي أو اإلســالمــي اإلنساني، 
 عبور مصالح تركيا 

ّ
ــه يذّكر بــأن

ّ
أن ســوى 

مــــع مـــصـــر مــــن املـــمـــكـــن أن يــــوظــــف لــنــقــلــة 
حقوقية، إن نجحت املعارضة املصرية في 
تنظيم ملفها الحقوقي، ونجحت أنقرة في 
تمريره، ضمن مفاوضات تثبيت العالقات 
االســتــراتــيــجــيــة، لــُيــســاهــم الــجــســر التركي 
فـــي تــســويــة إنــســانــيــة، يــؤمــن بــهــا الــحــكــم 
ــــه فــي غــنــى عــن بقاء 

ّ
الــعــســكــري ملــصــر، وأن

هذا التوتر. واملكسب الكبير في ظل العجز 

محمد أبو رمان

املــاضــي يوما حزينا ومؤملا  السبت  كــان 
مطربا  فــقــدوا  عندما  كثيرين،  ألردنــيــن 
عهم بصوته وأغانيه سنوات، 

ّ
 مت

ً
جميال

غــنــى لــلــوطــن واملــجــتــمــع والــــدولــــة، وكـــان 
ــن قـــلـــوب الـــنـــاس،  ــا مــ ــبـ ــريـ مـــتـــواضـــعـــا وقـ
ــال الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى   حـــالـــه مـــن حــ

ّ
لـــكـــن

مــن زمــالئــه الــفــنــانــن الــكــبــار لــم يــنــج من 
 الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، عــلــى ا
مّكنت  الــتــي  مــن شهرته وموهبته  لــرغــم 
مطربن وفنانن عربا كثيرين، ممن هم 
أقـــل شــأنــا مــنــه، أن يــعــيــشــوا فــي أوضـــاع 

أفضل بكثير.
قـــبـــل ذلـــــك بـــــأيـــــاٍم، كـــــان نــقــيــب الــفــنــانــن 
ــد، يــفــّجــر جـــداًل  ــعــ ــابـــق، ســـــاري األســ الـــسـ
االجتماعي،  التواصل   على مواقع 

ً
هائال

ــّدث عـــن مــســلــســل اجــتــمــاعــي  عــنــدمــا تـــحـ
كوميدي أردني )أم الدراهم( كان يفترض 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ الـ ــة  ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ ــــرض عــ ــعـ ــ يـ أن 
األردنـــي، ثم ألسباب غير واضــحــة، يقال 
ــهــا رقــابــيــة ســاذجــة، مــنــع مــن الــعــرض، 

ّ
إن

وخــســر الــفــنــانــون واملــنــتــجــون جهودهم 
في شهور من العمل الكادح، على الرغم 
من شّح اإلمكانات واملــوارد، وفي ظروف 
األردنيون  الفنانون  فيها  يعاني  صعبة 

من الفقر والبطالة وغياب اإلنتاج.
ذلــك هو رأس جبل الجليد، أّمــا ما خفي 
ــكـــان أعـــظـــم بــكــثــيــر لــــآســــف، فــفــنــانــون  فـ
ــوم مــــعــــروفــــون عــربــيــا  ومــــطــــربــــون ونــــجــ
، بــعــض 

ً
ــيــــال ــمــ ــا جــ ــاجــ ــتــ قـــــّدمـــــوا لـــلـــفـــن إنــ

أغانيهم الوطنية ما تزال تسكن في ذاكرة 
األردنـــيـــن، وآخــــرون أدوارهــــم وأعمالهم 
كــانــت تــبــث عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة، 
في  ورحلوا  عاشوا  املالين،  ويشاهدها 
كان  وكارثية، بعضهم  مأساوية  ظــروف 
مطلب عائلته أن يتم ســداد أجــرة منزله 
ــرون مـــا تــــزال عــائــالتــهــم  ــ املـــكـــســـورة، وآخــ

تعاني في سداد ديونهم.
ــوام، اعــتــصــمــت نــقــابــة الــفــنــانــن  قــبــل أعـــــ
أي  فــي  للغاية  بسيطة  بحقوق  لتطالب 
ــة ومــجــتــمــع ألعــضــائــهــا؟ مـــن تــأمــن  ــ دولـ
صّحي محترم وأساسيات الحياة؟ وعلى 
الرغم من وعود رسمية عديدة، النتيجة 
أن وضع الفنانن والفن يسير من سيئ 
 حـــرب 

ّ
ــبــــون أن ــراقــ إلـــــى أســــــــوأ. ويـــــــرى مــ

نهاد أبو غوش

ــتـــهـــت مــــوجــــة املــــواجــــهــــات بــــن الـــشـــبـــان  انـ
االحــتــالل  وسلطات  املنتفضن  املقدسين 
رمضان«  »هّبة  بـ عرفت  ما  أو  اإلسرائيلي، 
و»انـــتـــفـــاضـــة بـــــاب الــــعــــامــــود«، بــانــتــصــار 
العملياتي،  جانبه  فــي  صغير  فلسطيني 
كـــبـــيـــرا وذا داللــــة  يـــكـــون  ولـــكـــنـــه يــمــكــن أن 
حــاســمــة إذا مــا أحــســن اســتــثــمــاره فــي هــذا 

التوقيت الحرج. 
اإلنــجــاز املــلــمــوس، بــكــل بــســاطــة، هــو إزالـــة 
الجيش  وضعها  الــتــي  املعدنية  الــحــواجــز 
ــاب الـــعـــامـــود،  ــ ــلــــي فــــي ســــاحــــة بــ ــيــ اإلســــرائــ
أو »بـــــاب دمـــشـــق« كــمــا يـــقـــال لـــه بــالــلــغــات 
ــم مـــداخـــل املــديــنــة املــقــدســة  ــة، أهــ ــ ــيـ ــ األوروبـ
ــة، ملـــنـــع تــجــّمــع  ــيــــويــ ــا شــــهــــرة وحــ ــثــــرهــ وأكــ
الــشــبــان املــقــدســيــن فــي أمــســيــات رمــضــان، 
سنوات  منذ  املتوارثة  عاداتهم  على  جريا 
ــاء لـــيـــالـــي الـــشـــهـــر الــفــضــيــل  ــيــ ــلـــة، إلحــ طـــويـ
بــبــعــض الـــطـــقـــوس والــــعــــروض الــشــعــبــيــة، 
وهذه اإلشارة الرمزية هي داللة على الجهة 
التي تملك السيادة الفعلية على األرض في 

مدينة القدس املحتلة.
تواصلت األحداث واملواجهات على امتداد 
الــنــصــف األول مـــن شـــهـــررمـــضـــان، وكــــادت 
تـــشـــعـــل األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة 
بــأســرهــا، اســتــمــرارا لــنــمــاذج مــشــابــهــة من 
الهّبات الشعبية املحلية، أي التي انحصرت 
أحداثها داخل مدينة القدس، وتحديدا في 
البلدة القديمة من املدينة، أبرزها ما عرف 
يوليو/  في  اإللكترونية  البوابات  بمعركة 
فــي  ــمـــة  الـــرحـ ــاب  ــ بـ ــة  تـــمـــوز 2017، ومـــعـــركـ
فبراير/ شباط 2019، وكانت جميعها ذات 
طــابــع عــفــوي، ومـــن دون قــيــادات واضــحــة، 
وقــد نــشــأت وتــطــورت خـــارج إطـــار الحركة 
الوطنية الفلسطينية وفصائلها التقليدية.

أمـــا الــهــبــة الــتــي جـــدت أخــيــرا فـــذات مــيــزات 
استثنائية، فهي جــاءت بعد قــرار الرئيس 
االعتراف  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
بــالــقــدس عــاصــمــة إلســرائــيــل ونــقــل ســفــارة 
بــــالده إلــيــهــا، ومـــا تـــال هـــذه الــخــطــوات من 
ســعــار إســرائــيــلــي مــحــمــوم لــتــغــيــيــر طــابــع 
تهويدها،  خــطــوات  فــي  والتسريع  املدينة، 
ومــحــاربــة أي مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الــوجــود 
السياسي الفلسطيني فيها. يكفي للتدليل 
عــلــى ذلــــك اعــتــقــال مــحــافــظ الـــقـــدس املــعــّن 
ــان غــيــث  ــدنــ ــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــ مــ
ــــرة، خــــالل األعــــــوام الــثــالثــة املــاضــيــة،  25 مـ
لشؤون  الفلسطيني  الوزير  اعتقال  وكذلك 
الـــقـــدس فـــــادي الـــهـــدمـــي، ومـــنـــع أي نــشــاط 
فــي ذلــك  بــمــا  عــلــنــي ذي طــابــع فلسطيني، 
ــة،  ــافـ إغـــــــالق املــــؤســــســــات الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
والرياضية  االجتماعية  النشاطات  ومنع 
ها 

ّ
والثقافية، كاقتحام مجالس العزاء وفض

ــارات الــجــمــاعــيــة في  ــطــ بـــالـــقـــوة، ومــنــع اإلفــ
رمـــضـــان، وحــظــر إقــامــة بــطــوالت ريــاضــيــة 
برعاية املرجعيات الرياضية الفلسطينية، 
ــنـــع تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات أهـــلـــيـــة تــطــوعــيــة  ومـ

للتوعية بشأن جائحة كورونا.
ــدام  ــ ــتــ ــ ــا جـــــــــــاءت األحـــــــــــــــداث وســـــــــط احــ ــ ــمـ ــ كـ
الــجــدل الفلسطيني الــداخــلــي بــشــأن إجــراء 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  انتخابات 
في موعدها املقرر في 22 من الشهر املقبل 
ــايــــو/ أيـــــــار(، أو تــأجــيــلــهــا بــســبــب عــدم  )مــ
للطلب  اللحظة،  حتى  إسرائيل،  استجابة 
ورفعت  االنــتــخــابــات،  بــإجــراء  الفلسطيني 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  جــمــيــع الــ
الـــقـــدس«،  مـــن دون  انـــتـــخـــابـــات  شـــعـــار »ال 
ولــكــنــهــا تــبــايــنــت فــي كيفية تــرجــمــتــه، بن 
داع إلى خوض معركة شاملة النتزاع حق 
املــقــدســيــن فــي املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، 
وفرض هذا الحق عمليا عبر نشر صناديق 

إياد الدليمي

العراقية  االنتخابات  حملة  بــدأت   ،
ً
مبّكرة

املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/  فــي  املــقــّررة 
 ضاغطا 

ً
انتخابات يراد لها أن تشكل فعال

الجماهير  بــه  طالبت  الــذي  التغيير  نحو 
تشرين  ثــورة  انطالقة  مــع  ليس  العراقية، 
التظاهرات  منذ  وإنما  2019 وحسب،  في 
التي تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي 
املحافظات  بــتــظــاهــرات  ــرورا  مـ عــام 2011، 
الــســت املــنــتــفــضــة، وصــــواًل إلـــى »تــشــريــن« 
الــتــي مــا زال صــداهــا يـــتـــرّدد فــي مختلف 
 شعبيا 

ً
فعال كانت  الــعــراق، كونها  أنــحــاء 

أكثر نضجا مما سبقه.
الـــيـــوم، تــبــدو خــريــطــة الــتــحــالــفــات املقبلة 
تختلف  ال  املــبــّكــرة،   2021 انتخابات  على 
كثيرًا عن التي شاركت في انتخابات 2018 
أو 2014 أو حتى ما قبلهما، مجّرد تغيير 
في أماكن الالعبن وإعادة تموضع، بحثا 
عـــن أطــــول مـــدة لــلــبــقــاء فـــي لــعــبــة السلطة 

وتداول الكراسي بن أقطابها.
ــقـــوى الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة،  تــســابــقــت الـ
وتـــلـــك الـــتـــي تــمــتــلــك أذرعــــــا مــســلــحــة، إلــى 
ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة،  ــهـ ــلـــواجـ ــم نــفــســهــا لـ ــقـــديـ تـ
كــمــا فــي كــل مـــرة. ومــبــّكــرة بـــدأت تتسارع 
قــديــم جديد  الــتــحــالــفــات، بعضها  وتــيــرة 
وبــعــضــهــا اآلخــــر جــديــد قــديــم، ولــيــس من 
بينها الجديد الذي يحتاجه العراق. وهنا 
ــارة فــقــط إلـــى تــحــالــف جــديــد،  ــ يــمــكــن أإلشــ
قـــال عــنــه مــؤّســســوه إنـــه تــحــالــف تــشــريــن، 
الــذي يعبر عــن ثــورة تشرين  أو التحالف 
تم  التي  اآللية  مراقبة  وبمجّرد  الشعبية. 
فــيــهــا اإلعــــــالن عـــنـــه، وبـــعـــض الــشــخــوص 
املشكلة له، تدرك سريعا أنه مجّرد واجهة، 
أو على األقل سيكون واجهة، لهذا الطرف 

السياسي أو ذاك التيار.
بيننا وبن االنتخابات نحو ستة أشهر، 
ومـــــع ذلـــــــك، تــــبــــدأ مـــبـــكـــرًا جـــــــدا. ولــــعــــل مــا 
شــهــدتــه الــبــالد فــي الــفــتــرة املــاضــيــة يــؤّكــد 
أن انـــتـــخـــابـــات الــــعــــراق ربـــمـــا بـــاتـــت أعــقــد 
بكثير من أي انتخابات أخــرى تجري في 
العالم، ليس لشيء، سوى ألن تحالف املال 
والسالح بات يتحّكم بكل شيء، وهو على 
عجلة من أمره في حسم موقعه بن مقاعد 

البرملان املقبل.
مـــن دوائـــــر صنع  تــفــيــد مــعــلــومــات واردة 
النواب، وتلك لعمري دوائر عراقية بحتة، 
االنتخابات  فــي  الــبــرملــان  بــأن سعر مقعد 

االنقالب  مــن  ســنــوات  ثماني  بعد  الحالي 
سر 

ُ
سيكون في إخراج آالف املعتقلن واأل

املخنوقة من الجائحة األمنية في مصر.
الشاهد هنا هو استشعار الدولة العميقة 
أنــقــرة التي  الــتــقــّدم مــع  فــي مصر بأهمية 
حــــاولــــت، عـــبـــر جـــســـورهـــا الــدبــلــومــاســيــة 
الــــهــــادئــــة، أن تـــكـــســـر حـــــــّدة الـــتـــطـــرف فــي 
موقف مصر منذ االنقالب، على الرغم من 
 
ّ
الــخــطــاب الــرســمــي املــعــلــن مــن تــركــيــا، لكن
البعد   

ّ
لكن متواصلة،  ظلت  الجسور  هــذه 

الــخــلــيــجــي، خــصــوصــا بــعــد أزمــــة حــصــار 
قطر، أوقف تلك املبادرات.

اليوم   مصر وتركيا تتخذان 
ّ
أن املهم هنا 

خــطــواٍت مــركــزيــة فــي الــعــالقــات الثنائية، 
وبـــــــالـــــــذات فـــــي حـــــــوض الــــبــــحــــر األبــــيــــض 
املتوسط. هنا يبرز سؤال الخليج العربي 
أقدمت  ملــاذا  الرياض منه:  الكبير وموقف 
ذلــك؟ ال حاجة هنا الستدعاء  على  مصر 
ــاملـــؤشـــر هــــو فــي  ، فـ

َ
ـــــِبـــــل

َ
مــــن ســـعـــى مـــمـــن ق

خــالصــة الــتــوافــق املـــصـــري الــتــركــي، على 
مصالح دولٍة، ال مصالح تيار سياسي أو 
فكري، فهذه الخطوط الكبرى في العالقات 
ال تحتمل املراهنة على مشاغباٍت طويلة، 
أضــــــّرت بــمــصــر وخـــســـرت عــبــرهــا مــكــانــة 
كــبــيــرة ومـــا زالــــت. وال نعني هــنــا بالطبع 
 الــرئــيــس الــســيــســي صــّحــح ســيــاســاتــه 

ّ
أن

الـــتـــي تــنــتــظــر انـــفـــراجـــة داخـــلـــيـــة، اســتــفــاد 

تجنب  ــمــا 
ّ
وإن معها،  السعودية  ومصالح 

إقليمي في مواجهة  االنــخــراط في محور 
دول إسالمية، ال يوجد أي مبرر له.

قــوة أنــقــرة فــي اإلقــلــيــم األوروبــــي املــحــاذي 
ــيـــرًا عــلــى هــويــة  زت، بــعــد الـــحـــرب أخـ

ّ
ــز ــعــ تــ

إقليم ناغورنو كاراباخ األذري. وحضرت 
تــركــيــا قــطــب تــأثــيــر فــي تــوتــرات أوكــرانــيــا 
ــيــــا، والـــضـــغـــوط االقــتــصــاديــة على  وروســ
وكذلك  الــصــعــود،  معادلة  تغير  لــم  الليرة 
الــــصــــراع الـــداخـــلـــي مــــع املــــعــــارضــــة، فــهــنــا 

الخليج ومــراهــنــتــه على  حــســابــات بعض 
االستنزاف الستغالل الضغط على تركيا 

غير مفيدة مطلقا.
وال يــدعــو هــــذا املـــقـــال إلــــى اعــتــبــار تــركــيــا 
مــرشــدًا إســالمــيــا مــلــهــمــا، كــمــا هــو خطاب 
بــعــض اإلســالمــيــن األخـــيـــر، وال لتجاهل 
مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة الـــتـــي قـــد تــتــعــارض 
ككل،  العربي  املــشــرق  مصالح  مــع  أحيانا 
املقال  ولكن  فقط،  العربي  الخليج  وليس 
يــدعــو إلـــى الــتــفــكــيــر الــعــقــالنــي الــســيــاســي 
ــادرات نــوعــيــة، كــــان حــزب  ــبــ فـــي تــنــظــيــم مــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة قــديــمــا مــتــحــمــســا لها 
ــذا تحييد  ــ الـــعـــربـــي، وكـ الــخــلــيــج  مـــع دول 
بــعــض الـــصـــراعـــات وتــحــيــيــد نــفــوذ إيــــران 
فــيــهــا، ومـــن ذلـــك الــيــمــن، ومــســتــقــبــل امللف 
اإلنــســانــي الـــســـوري، والــفــتــرة االنــتــقــالــيــة 
الــتــي قــد يخضع لــهــا الــــروس فــي دمــشــق، 
 عن 

ً
فــضــال الجيوسياسي،  الــعــراق  ومــلــف 

قة 
ّ
عــالقــات حــاضــر الــعــالــم اإلســالمــي املمز

واملــتــوتــرة، والــتــي خــســرت فيها الــريــاض 
كثيرًا، إعالميا واجتماعيا وسياسيا، فهي 

سلة مهمة للرياض كما هي لتركيا.
وفي إقليم كردستان العراق هناك مصالح 
لــلــعــراق الــعــربــي والــســعــوديــة وتــركــيــا في 
ــوازن  ــوة تــ تــطــويــر عـــالقـــة مــعــه بــوصــفــه قــ
الــعــراق، وتقيم مع قيادته في  يستقر بها 
أربــيــل شبكة مــصــالــح مــتــوازنــة، إذ يمثل 

اســتــقــالل اإلقــلــيــم عــن نــفــوذ إيــــران، بعدما 
السياسية  قـــدراتـــه  يــســتــأنــف  أن  اســتــطــاع 
واألمــنــيــة، بــعــد اجــتــيــاح الــحــرس الــثــوري 
 ألنــقــرة تتقاطع 

ً
 مــهــمــة

ً
ــرانـــي، مــســاحــة اإليـ

ــع الـــبـــعـــد اإلنــــســــانــــي لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي  مــ
حــوار  مظلة  لتركيا  ويصنع  واســتــنــزافــه، 
الرياض  وشراكة  الداخلي.  ملفها  لصالح 

هنا تحقق مصالح مهمة لها في اإلقليم.
إيـــران بــحــرب سقطت، ولن  فــكــرة مواجهة 
 
ً
أصــال تقع  ولــم  مطلقا،  واشنطن  تتبناها 
ــازار تــرامــب وضجيجه،  عــلــى الــرغــم مــن بــ
 قــــدرة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، خــارج 

ّ
كــمــا أن

تأمن حدوده ووجوده في معادلة الغرب 
املـــركـــزيـــة، لـــن تــتــقــّدم إلــــى مــســاحــة تــأثــيــر 
الــرغــم من  ــران، على  إيــ أمـــام  جيوسياسي 
ــمــا البحث هنا في 

ّ
ــه بــهــا. إن

ّ
 هــذا الــتــول

ّ
كــل

مساحة تحييد للنفوذ اإليراني، وعالقات 
ــة وســـيـــاســـيـــة بــن  ــاديــ ــتــــصــ إقـــلـــيـــمـــيـــة واقــ
الــخــلــيــج الــعــربــي وتــركــيــا، يصنع أرضــيــة 
توازن جديدة بعد خريف الخليج العربي 
الذي عاشه اإلقليم داخل بيته، فهدم الثقة 
بن أهل الجزيرة أنفسهم، وهو ما يحتاج 
ــى هـــــــدوء وكــــســــب حـــلـــفـــاء،  ــ تــصــحــيــحــه إلــ
أو يكرهها من  ملــن يحبها  الــيــوم  وتــركــيــا 
ــراف الــتــي تــلــعــب دورًا مــهــمــا في  ــ أهـــم األطـ

مستقبل الشرق الجديد.
)كاتب عربي مقيم في كندا(

التي  التحول  نقطة  كانت   1991 الخليج 
نقلت الفن األردنـــي مــن مرحلة االزدهـــار 
والصعود في الثمانينيات إلى االنهيار 
الكامل، بعدما فرضت مقاطعة خليجية 
ــة، وهــــذا صحيح،  ــيــ عــلــى األعـــمـــال األردنــ
ها مرحلة وانقضت؛ وكان يفترض أن 

ّ
لكن

يتم تجاوزها، وأن تعود ماكينة اإلنتاج 
والــفــن إلـــى الــنــشــاط والــعــمــل، مــنــذ بــدايــة 
لم يحدث، بل  ذلــك  لكن  الجديدة،  األلفية 
حدث العكس، إذ استمر مسلسل االنهيار 

والتراجع.
إليه حالة  إذًا، في ما وصلت  السبب،  ما 
لن  األردن؟  فــي  والفنانن  والثقافة  الفن 
املوقع  هــذا  )شغلت  للثقافة  وزيـــرًا  تجد 
قــبــل عـــامـــن( إاّل ويــشــيــر إلـــى مــحــدوديــة 
اإلمكانات املالية، وشّح املوارد املمنوحة 
لــــلــــوزارة كــمــظــلــة لــلــفــن والـــثـــقـــافـــة، وهــو 
الــثــقــافــة  وزارة  فــحــالــة   ،%105 صــحــيــح 
تـــكـــاد مــخــصــصــاتــهــا تكفي  بــائــســة، وال 
املوظفن، وحتى جوائز على درجة كبيرة 
التقديرية،  الــدولــة  األهــمــيــة، كجائزة  مــن 
ــّح اإلمــكــانــات.  جـــّمـــدت أعـــوامـــا بــســبــب شـ
ومــا هو أهــم من ذلــك، والجملة الفاصلة 
ــه ال يــوجــد إدراك لــدى  ــ

ّ
فـــي املـــوضـــوع، أن

الدولة بأهمية الفن والثقافة قوة ناعمة 
 ما يقال 

ّ
وضاربة للدولة. وكنت أقــول إن

الفن  الـــواســـع؛  )بمعناها  الــثــقــافــة   
ّ
أن مــن 

واملوسيقى  والـــروايـــة  والــتــاريــخ  واألدب 
ــربـــي وغــــيــــرهــــا( لــيــســت مــن  ــعـ والــــخــــط الـ
ها أمر ثانوي، ليس 

ّ
أولويات الدولة، وأن

 الثقافة 
ّ
 األصــّح من ذلك أن

ّ
صحيحا، ألن

والــفــن ال تــقــع ضــمــن اهــتــمــامــات الــدولــة، 
، ال الرئيسية وال الثانوية.

ً
أصال

وإذا كــــان هــنــالــك مـــن يــحــّمــل قــيــمــة الــفــن 
أمر  فــذلــك  الــتــراجــع؛  مسؤولية  ونوعيته 
ــقـــودا مـــن الـــجـــمـــود والــتــوقــف  طــبــيــعــي عـ
ــاج، وغــــيــــاب الـــدعـــم  ــ ــتـ ــ الــحــقــيــقــي عــــن اإلنـ
الــكــبــيــر، فـــال نــتــوقــع أن تـــكـــون الــنــتــيــجــة 
مغايرة لشروط قاسية وصعبة، فرضت 
اب واملنتجن 

ّ
نفسها على الفنانن والكت

ـــه غــيــاب 
ّ
ــل واملـــثـــقـــفـــن. واألهــــــم مـــن ذلــــك كـ

االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة والــســيــاســات 
واالرتقاء  والثقافة  الفن  إلنقاذ  املستقرة 
ــــي نــحــو  ــــجـ ــــدريـ ــتـ ــ بــــهــــمــــا، واالنــــــتــــــقــــــال الـ
ديــنــامــيــكــيــات اســتــثــمــاريــة، لــكــن ذلـــك لن 
يــحــُدث مــن دون تــدخــل جــراحــي وعميق 

بانتظار  مــن يكتفي  وبـــن  رمـــزيـــة،  اقـــتـــراع 
وتفعيل  للطلب،  اإلســرائــيــلــيــة  االســتــجــابــة 
ضـــغـــوط دولـــيـــة عــلــى ســلــطــات االحـــتـــالل، 
ــــدس ذريـــعـــة  ــقـ ــ وصــــــــوال إلــــــى اســــتــــخــــدام الـ

لتأجيل االنتخابات أو إلغائها كليا.
ويذكر أن اتفاق إعــالن املبادئ بن منظمة 
)أوسلو(  وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير 
وملحقاته وضع ترتيبات خاصة ملشاركة 
مــن خــالل  االنــتــخــابــات،  فــي  الفلسطينين 
مشاركة عدد قليل منهم )نحو 6300( عبر 
صناديق البريد، وباقي املواطنن، أي أكثر 
مـــن 150 ألـــفـــا، مـــن خـــالل مـــراكـــز االنــتــخــاب 
الفلسطينية املنتشرة خارج حدود املدينة.

إذن هــــو مــــوضــــوع الـــســـيـــادة عـــلـــى مــديــنــة 
الـــقـــدس، وتــحــديــدا عــلــى شــطــرهــا الــشــرقــي 
املحتل في حرب يونيو/ حزيران 1967، ما 
يثير كل هذا الصراع ويؤّججه في املحطات 
السياسية  املواجهات  املختلفة، ســواء عبر 
املــيــدانــيــة  بـــالـــصـــدامـــات  ــة، أو  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ
ومسجدها  الــقــدس،  كانت  والــتــي  العنيفة، 
الرئيسية  الحلبة  خـــاص،  بشكل  األقــصــى 
ــات وانــتــفــاضــات  ــّبـ الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا هـ
ومـــعـــارك طــويــلــة كــثــيــرة، ثـــم عـــّمـــت جميع 

األراضي الفلسطينية املحتلة.
وكــشــفــت عــفــويــة الــتــحــّركــات الــجــمــاهــيــريــة 
فـــي الـــقـــدس، وغـــيـــاب قـــيـــادة واضـــحـــة لــهــا، 
ــا بـــــن الــــحــــراك  ــهـ ــقـ ــمـ اتـــــســـــاع الــــفــــجــــوة وعـ
الــشــبــابــي الــفــاعــل عــلــى األرض والــقــيــادات 
السياسية املتركزة في رام الله، فقد اكتفت 
هـــذه بــإطــالق الـــنـــداءات والــبــيــانــات، لكنها 
كانت أبعد ما تكون عن التأثير في مجرى 
األحـــــداث. ويــمــكــن تعميم هـــذا الــحــكــم على 
حـــراكـــات ونـــشـــاطـــات وطــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
كــثــيــرة جــــرت فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
املحتلة خـــالل الــســنــوات الــســابــقــة، بــمــا في 
املطلبية،  واملحامن  املعلمن  حراكات  ذلك 
املباشر،  السياسي  الطابع  ذات  والحركات 
مثل »ارفعوا العقوبات عن غزة« في الضفة 
فــي قطاع  »بــدنــا نعيش«  الغربية، وحـــراك 

غزة. 
ومن نافل القول إن آخر ما فكر فيه الشباب 
املنتفض فــي الــقــدس هــو املــشــاركــة أو عدم 
ــابــــات الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ ــة فــــي االنــ ــاركــ ــشــ املــ
الفلسطينية، أو أن تكون هذه القضية هي 
محّرك »هّبة رمضان«، فاألسباب املباشرة 
ــحــصــى، 

ُ
الـــداعـــيـــة لــالنــفــجــار أكـــثـــر مـــن أن ت

وهــــي تــمــثــل تـــرجـــمـــات يــومــيــة لــســيــاســات 
تــطــهــيــر عــرقــي وتــمــيــيــز عــنــصــري للسكان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــشـــمـــل جــمــيــع مـــجـــاالت 
الحياة في القدس، من االستفزازات اليومية 

املــقــبــلــة قـــد يــتــجــاوز الــثــالثــة إلــــى خمسة 
ـــحـــدد بــعــد ما 

ُ
مـــاليـــن دوالر، بــيــنــمــا لـــم ت

الـــوزارة  يمكن أن يصل إلــيــه سعر كــرســي 
املــقــبــلــة، بــخــالف كــرســي رئــاســة الحكومة 
الـــــــذي يــــبــــدو أن حـــســـابـــاتـــه تــخــتــلــف عــن 
حسابات أي حقيبٍة وزاريـــٍة أخــرى. بل إن 
قادة كتل انتخابية بدأت رؤوسهم تظهر، 
لم يكتفوا بعمليات دفع الرشى أو تكاليف 
ذاك؛  أو  ــح 

ّ
املــرش لهذا  االنتخابية  الدعاية 

وإنما شرعوا في حملٍة واسعٍة إلزالــة كل 
ملفات  بكشف  ولــو  املحتملن،  املنافسن 
الــفــســاد، أو حــتــى عـــن طــريــق الــتــصــفــيــات 
والـــتـــســـقـــيـــط الــــســــيــــاســــي، وربـــــمـــــا حــتــى 
الجسد مستقبال. وذكرت مصادر تتعامل 
ــــحــــن أن 

ّ
بـــبـــورصـــة االنــــتــــخــــابــــات واملــــرش

ح ضمن 
ّ

بعض قادة الكتل دفعوا لكل مرش
دوالر  ألــف   250 مــن  أكــثــر  املقبل  تحالفهم 

كتكاليف دعاية انتخابية.
إذا كــانــت كــل هــذه األمــــوال تنفق مــن أجل 
الفوز بمقعد في البرملان، أو حتى الحصول 
على حقيبة وزارية، فما هي املكاسب التي 
يمكن أن يجنيها هذا الحزب أو تلك الكتلة 
أو ذاك السياسي من الحصول على مقعد 
يــدرك  بــرملــانــي، أو حــتــى حقيبة وزاريــــــة؟ 
الفساد  أن حجم  العراقي  بالشأن  العارف 
فــي هـــذا الــبــلــد وصـــل إلـــى مــســتــويــاٍت غير 
مسبوقة، يوازيه في الفشل حجم التبعية 
الشخصيات  وحتى  والكيانات  لــأحــزاب 
الــســيــاســيــة، لــهــذه الـــدولـــة أو تــلــك، والــتــي 
تلعب مصالح بعضها دورا في محاوالت 
ــابــــات، عـــبـــر شــــراء  ــتــــخــ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى االنــ
األصــــــوات أو املــقــاعــد أو حــتــى الــحــقــائــب 

الوزارية.
ــن املــــواطــــن  ــ ــا: أيــ ــاحــ ــحــ الـــــســـــؤال األكــــثــــر إلــ
جدًا،  ببساطة  يجري؟  ما  كل  من  العراقي 
فيها  شــارك  التي   2010 انتخابات  وعقب 
الــعــراقــيــون بــكــثــافــة، وشــهــدت فـــوز قائمة 
ــاد عــــالوي  ــ ــ غـــيـــر طـــائـــفـــيـــة، هــــي قـــائـــمـــة إيـ
)نــوري  القانون  دولــة  قائمة  على  متفوقة 
املالكي( بفارق صوتن، وما تبعه من قرار 
املحكمة االتحادية إن الكتلة األكبر املعنية 
االنتخابات،  األولــى في  بالدستور ليست 
ــر الـــتـــي تــتــشــكــل داخــــــل قــبــة  ــبــ ــا األكــ ــمــ وإنــ
الــبــرملــان، مــا أفــقــد قــائــمــة عــــالوي الــنــصــر، 
األمــر الــذي دفــع العراقين إلــى عــدم الثقة 
بـــأي انــتــخــابــاٍت تــجــري فــي ظــل حكومات 

األحزاب الطوائف.
)إعالمي عراقي(

مــبــادرة  فــي  مــبــارك  الرئيس حسني  منها 
اإلمـــــامـــــن، مـــتـــولـــي الــــشــــعــــراوي ومــحــمــد 
الغزالي، عام 1987، فأوقف التوتر األمني 
السجناء  وأطلق  اإلسالمية،  الجماعة  مع 

في حينها.
ــي أشــــد  ــربــ ــعــ ــيـــج الــ ــلـ  األمــــــــر فـــــي الـــخـ

ّ
لــــكــــن

 للتفكير املوضوعي، فما 
ً
 وحاجة

ً
حساسية

الذي ستأخذه الرياض من هذا التحشيد 
مــع الــيــونــان بــالــتــداخــل مــع تــل أبــيــب، وما 
هــــو املـــمـــكـــن ألثـــيـــنـــا أن تـــقـــّدمـــه كــمــصــالــح 
جيوسياسية، بعد أزمة الرياض في حرب 
اليمن وفقدان الثقة الذي أحدث فراغا مع 
ز قــوة 

ّ
ــز دول الــخــلــيــج الــعــربــي، وهـــو مــا عــ

النفوذ اإليراني واستعداده الجديد التفاق 
نوعي مع واشنطن واالتحاد األوروبي.

ــــن جـــســـورهـــا  ــوم بــ ــ ــيــ ــ ــ ــلــــط الــــــريــــــاض ال خــ
الجديدة مع األتراك والحمالت واملراهنات 
ــة مـــــع خــــصــــوم أنــــقــــرة،  ــيــ ــوعــ ــيــــر املــــوضــ غــ
إنــقــاذه،  مــا يمكن  ُيضعف فرصها إلنــقــاذ 
طرية ولأمن القومي للخليج 

ُ
لدولتها الق

ــلـــى صــــراع  ــة عـ ــنــ ــراهــ ــتــــى املــ ــي، وحــ ــربــ ــعــ الــ
تركي - يوناني بسبب الخالف العقائدي 
قبرص،  أزمــة  القديم، وبسبب  والسياسي 
السوق  مصالح  تحت  ُيضبط  دومـــا  فهو 
ــة املــشــتــركــة، والــتــي لــن تقبل أّي  ــيـ األوروبـ
ــذا ال  مــواجــهــة عــســكــريــة مـــع الـــيـــونـــان، وهــ
يعني رفض التعاون الثنائي مع اليونان 

من الدولة، لأخذ بيد هذه الشريحة التي 
ل مصدرًا مهما وحيويا من مصادر 

ّ
تمث

الطاقة والقوة املهدورة وطنيا!
الـــحـــديـــث ذو شـــجـــون كـــثـــيـــرة فــــي حــالــة 
وإذا  واألدبــــاء؛  والفنانن  والثقافة  الــفــن 
كانت الدولة تتحّدث عن شّح اإلمكانات؛ 
عــلــى  ــتــــوافــــق  والــ ــانــــات  ــكــ اإلمــ إدارة   

ّ
فــــــإن

اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســات كــفــيــل بــوضــع 
خريطة طريق، يشارك فيها أهل املصلحة 
ــارة هــنــا إلــى  ــ والــتــخــصــص. وتــكــفــي اإلشـ
أكــبــر بكثير من  دول تــعــانــي مــن أزمــــات 
أزمات األردن املالية، ذات طابع اقتصادي 
ــــت قيمة  ــهــا أدركـ

ّ
وســيــاســي وأمـــنـــي، لــكــن

ــة وســـرديـــة، حــتــى في  الــفــن رســالــة وروايــ
الــتــغــطــيــة عــلــى الــفــشــل الـــذريـــع والــكــبــيــر 
القمع  وسياسات  واقتصاديا،  سياسيا 

والترهيب التي تستخدمها.
الفن  إنــقــاذ  فــي  العضوي  الثاني  الــشــرط 
ــة؛ فــــال يـــمـــكـــن أن  ــريــ ــحــ والـــثـــقـــافـــة هــــي الــ
يتحّرك هذا املجال إاّل بسقوٍف عالية من 
الــحــريــة والــتــحــّرر مــن الــخــوف والــرقــابــة 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، ومـــن الــجــرأة في 
يزالون  ما  كثيرين  أردنين   

ّ
ولعل النقد، 

يــــذكــــرون مــشــهــد املـــلـــك الــــراحــــل الــحــســن 
بن طــالل عندما كــان يذهب إلــى املسرح، 
ليشاهد الثنائي هشام يانس )لطف الله 
بــه( ونبيل صــوالــحــة، وهــم يقدمون أداء 
تمثيليا ال يوفر حكومات وال مسؤولن 
وال حــكــامــا مـــن الــنــقــد، وكـــانـــت ضحكته 

تسمع في أرجاء املسرح.
)كاتب ووزير أردني سابق(

التي يقوم بها جنود االحتالل للشبان في 
وتفتيشهم  االعتباطي  وتوقيفهم  الــقــدس 
واحــتــجــازهــم ألبــســط األســـبـــاب، ومختلف 
الحياة  على  واملــضــايــقــات  التسلط  أشــكــال 
ــة وفــــــرض الــــضــــرائــــب الـــبـــاهـــظـــة،  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــدم الــبــيــوت  ــ ــنـــع تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء، وهــ ومـ
واملـــنـــشـــآت، وعــمــلــيــات الـــدهـــم واالقـــتـــحـــام 
لأحياء واملنازل، والهجمة على مؤسسات 
الــتــعــلــيــم، واالقــتــحــامــات املــتــكــّررة لأماكن 
املــقــدســة، وخــصــوصــا لــلــمــســجــد األقــصــى، 
ومحاوالت حكومة االحتالل فرض تقسيم 
القائم  الوضع  بــدل  زماني ومكاني جديد، 
منذ مئات السنن. فضال عن الدعم األمني 
والـــقـــانـــونـــي الـــــذي تــحــظــى بـــه الــجــمــاعــات 
االســتــيــطــانــيــة والــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــّرفـــة مــن 
ــواء كــانــت جمعيات  حــكــومــة االحـــتـــالل، ســ
متخصصة في االستيطان واالستيالء على 
املنازل الفلسطينية، مثل جمعيتي »إلعاد« 
و»عــطــيــرت كــوهــانــيــم«، أو مــجــمــوعــات من 
غـــالة املــتــديــنــن املــتــطــّرفــن الــتــي ال تخفي 
نــيــتــهــا فـــي هــــدم املــســجــد األقـــصـــى وبــنــاء 
ــيــــهــــودي مـــكـــانـــه، مـــثـــل جــمــاعــة  الـــهـــيـــكـــل الــ
أمـــنـــاء جــبــل الــهــيــكــل، وكـــذلـــك الــجــمــعــيــات 
املنبثقة عن مجموعات سياسية عنصرية 
التي  »لهافا«،  جماعة  مثل  العنف،  تتبنى 
بــادرت أخيرا إلى تصعيد املواجهات ضد 

املواطنن الفلسطينين في القدس.
تعاملت الحكومة اإلسرائيلية، التي بادرت 
مع  املعدنية،  الحواجز  ونــزع  التراجع  إلــى 
األحـــداث األخــيــرة بــدرجــة عالية مــن ضبط 
الـــنـــفـــس، بــحــيــث امـــتـــنـــعـــت عــــن اســـتـــخـــدام 
األســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة الـــحـــيـــة، خــشــيــة امـــتـــداد 
املناطق  إلــى سائر  األحـــداث بسرعة  لهيب 
فهمه  يمكن  ال  تــراجــع  وهـــو  الفلسطينية، 
ــا، فــــي ضـــوء  ــتـ ــؤقـ إال بـــوصـــفـــه تــكــتــيــكــيــا مـ
وفصلها  املــديــنــة،  لتهويد  املعلنة  الــنــيــات 
الفلسطيني، وتقليص نسبة  عن محيطها 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن مــجــمــل ســـكـــان الــقــدس 
إلــــى مـــا دون %15،  مـــن نــحــو 38% حــالــيــا 
فلسطينية  ســكــانــيــة  أحـــيـــاء  إخــــــراج  عــبــر 
بأكملها من حدود البلدية، وضم تجمعات 
املــقــابــل، سجل  وفـــي  مــحــيــطــة.  استيطانية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون انــــتــــصــــارا مـــهـــمـــا، لــكــنــه 
ــّدد فــــي حـــــال بـــقـــاء الــطــابــع  ــبـ ــتـ يــمــكــن أن يـ
ــّركـــات شــعــبــيــة  ــحـ ــتـ الـــعـــفـــوي واملــــوســــمــــي لـ
ــن الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة  مــثــيــلــة وعــزلــتــهــا عـ
من  الــعــكــس  وعــلــى  املــنــظــمــة.  الفلسطينية 
منجزات  ويثمر  يترّسخ  أن  لــه  يمكن  ذلــك، 
سياسية في حال تطوير الحركة الوطنية 
الــقــدس  مـــع  تــعــامــلــهــا  أدوات  الفلسطينية 
الــنــداءات  لغة  مــن  وانتقالها  ومــواطــنــيــهــا، 
الفعلي  االنــخــراط  حــالــة  إلــى  والتعميمات 
استحقاقاتها  وتــوفــيــر  املــعــركــة،  هـــذه  فـــي 

على جميع املستويات.
)كاتب فلسطيني(

أنقرة والرياض... تقاطعات الصراع أم المـصالح؟

عن محنة الفن والثقافة في األردن

هبّة القدس... 
انتصار صغير ودالالت كبيرة

مليارات 
االنتخابات العراقية

تركيا اليوم لمن 
يحبها أو يكرهها من 

أهم األطراف التي 
تلعب دورًا مهمًا 

في مستقبل الشرق 
الجديد

غياب االستراتيجية 
الوطنية والسياسات 

المستقرة إلنقاذ 
الفن والثقافة 
واالرتقاء بهما

سجل الفلسطينيون 
انتصارًا مهمًا لكنه 
قد يتبّدد في حال 

بقاء الطابع العفوي 
والموسمي لتحّركات 

مثيلة

آراء

عيسى الشعيبي

النقب،  الــذي انفجر في سماء صحراء  ليس مهمًا إذا ما كان الصاروخ السوري، 
ر بربيٍع قد يتلكأ الى حني، صاروخ أرض ــ جو، أو أرض 

ّ
وهو السنونو األول املبش

الــذي يزن نحو سبعة أطنان قد عبر سماء القلعة  ــ أرض، فاملهم أّن هذا املقذوف 
اإلسبرطية الجديدة، املسّيجة بأربع منظومات دفاع جوي متقّدمة، قد وصل إلى 
املواقع اإلسرائيلية تحصينًا، وأكثرها حساسية، وهــذه هي  أقــرب نقطة من أشد 
 على 

ً
املرة األولى أيضًا، التي يلّوح فيها أحد من »األغيار« بقبضة يده، ويسدد لكمة

األنــف، ويعد بإمكانية املــّس بقدس أقــداس الدولة التي تنام على نحو مائتي رأس 
ن الحرس من اعتراضه.

ّ
نووي، ويمّر هذا األزعر أمام مأدبة اللئام من دون أن يتمك

أكثر بكثير مما تنطوي عليه  السابقة دالالت رمزية وافــرة،  أّن في هــذه  وأحسب 
 
ً
للتوازنات، أو مبدال الــصــاروخ كــاســرًا  لــم يكن إطــالق هــذا  مــن نتائج عمالنية، إذ 
رًا بانقالٍب في املعادالت القائمة على االحتفاظ بحق الرد 

ّ
قواعد االشتباك، وال مبش

املتهافت، في الزمان واملكان املالئمني لتغطيٍة على العجز، وفوق ذلك إّن إطالق هذا 
الصاروخ اليتيم ال ينطوي على روح قتالية باسلة، مماثلة لتلك الروح التي كمنت 
وراء صواريخ حركة »حماس« خالل العدوان على غزة عام 2014، على الرغم من 
الفوارق في املوازين، أو تلك الــروح التي تجلت في أثناء قصف العراق عام 1991، 

على الرغم من القبضة األميركية املطلقة على فضاء بالد ما بني النهرين.
التاريخي املتواصل منذ مائة عام ال يــدور حول األرض والحدود  أّن الصراع  ذلك 
ما يحتدم أيضًا حول الهوية والذاكرة والرواية والوعي والصورة، 

ّ
واملمتلكات فقط، وإن

واألدوات،  األشكال  متعّددة  للحرب  التاريخية  الخلفية  شكل 
ُ
ت التي  املفردات   

ّ
وكــل

أمــره،  املغلوب على  الحق  الغاشمة وقــوة  القوة  قــدم وســاق، بني حق  الجارية على 
الوجدان روافــع قوية إلدامــة االشتباك،  رة عميقًا في 

ّ
لت هذه املفردات املتجذ

ّ
إذ مث

واإلهمال،  والنسئ  الترك  عوامل  الروافع ضد  هذه  على تحصني  بنجاعٍة  وعملت 
قدة تحت الرماد.

ّ
وأبقت على جذوة الكفاح مت

عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، يمكن فــهــم أهــمــيــة املــغــزى الــثــمــني الـــذي حــفــل بــه وصـــول هــذا 
الصاروخ، حتى وإن كان تائهًا، يسير خببًا إلى تخوم القرية النووية الرابضة في 
صحراء النقب، خلف أسواٍر دونها خرط القتاد، كما يمكن كذلك الوقوف على األثر 

املعنوي العميق لهذه السابقة النادرة في سجل املعارك الواقعة بني حربني.
 من غير راٍم، ونحن نعني مسبقًا 

ً
نقول هذا كله دفاعًا عن صاروخ، ربما كان رمية

األسباب وراء تهوين إسرائيل التافه، واستهانتها املفرطة بهذه الفعلة االستثنائية 
التي نثني عليها بال ترّدد أو تحفظ، بمنأى عن املبالغات اإليرانية املعهودة، وبمعزل 
عن خطاب ما يسمى محور املمانعة، املحشّو بالتهويل والهرطقة والديماغوجية، 
أقــل،  وال  أكثر  ال  تحذيرية،  رســالــة  مــجــّرد  الواقعة  تصوير  يتم  عندما  خصوصًا 
وليست ضربة تستهدف مفاعل ديمونا وإحداث كارثة، أو حني يجري تظهيرها 
رّدًا على الرد، أو عينًا بعني، ومن ثّمة اعتبارها هجمة حربية معادلة لعملية تدمير 

 ما سبق ذلك من اختراقات مهينة.
ّ

مفاعل نطنز، ولكل
ندرك أّن هذا الصاروخ لم يكن يستهدف مفاعل ديمونا، كونه صاروخ أرض ــ جو 
ه سقط على بعد أكثر من أربعني كيلومترًا من عني الهدف، ونعي 

ّ
على األرجح، وأن

أّن هذا املقذوف الثقيل لم يكسر لوح زجاج في تلك املنطقة املحروسة جيدًا جدًا، 
ه ال يشير إلى مواجهة منهجية مختلفة، على األقل في املدى املنظور. 

ّ
وفوق ذلك أن

مع ذلك، فإننا نحتفي بهذا الفالت من عقاله، ونغبط أنفسنا، ليس بتحقيق شيء لم 
ما بفشل إسرائيل املتبتلة في محراب القوة، بإخفاق الدولة التي تعيش 

ّ
يتحقق، وإن

تحت حّد سيفها، ال ترمش لها عني ساهرة، وال تنفّك عن تعزيز ردعها، ومراكمة 
 محّصنة؛ معسكرًا على جناح طائرة 

ً
عوامل قوتها، والحفاظ على صورتها، قلعة

حربية، محظور عليها أن تخطئ وإن مرة واحــدة، وال أن تنام في نوبة الحراسة، 
وهي نوبة طويلة، وربما بال نهاية.

معن البياري

التلفزيوني من برنامج »شيفرة«، على شاشة  التحقيق   من رسائل يبعثها 
ٌ
واحــدة

القاهرة  في  ريجيني،  جوليو  اإليطالي،  الباحث  مقتل  قضية  عن  العربي،  تلفزيون 
عام 2016، أن في الوسع إنجاز عمٍل مهنيٍّ متقن، مضاّد للزيف املريع الذي تصنعه 
مسلسالت الدراما التلفزيونية التي تنشط في إنتاجها املخابرات املصرية، ليشاهد 
أداء  عليهما  يظهر  اللتني  العالية،  والحرفية  املفرطة،  الطهرانية  العام  الجمهور  فيها 
العمل األمني واالستخباري الذي تباشره املؤسسات املصرية املختّصة، كما في عدة 
مسلسالٍت يشاهدها الجمهور العريض في موسم رمضان الجاري )»هجمة مرتّدة« 
الزمالء  األمــر من مشاغل  لم يكن هذا  و»القاهرة كابول« و»االخــتــيــار2«، وغيرها(. 
التحقيق رفيع املستوى، وثمني  العربي، وهم يعكفون على إعــداد هذا  في تلفزيون 
القيمة تلفزيونيا وصحافيا، لكن مصادفة تزامن بث »الحقائق املدفونة« في برنامج 
الــجــاري سّوغت  بــّث هــذه املسلسالت في رمضان  »شيفرة«، األســبــوع املاضي مع 

اإلتيان هنا على هذه الحاشية.
أما في املنت والجوهري، بصدد منجز الزميل عبد املنعم محمود، تحقيقا وإشرافا 
عاما، مع فريق البحث، وكاتب النص عمر محمود، فهو في الكشف الجديد، في متاهة 
قضية ريجيني، وموجُزه احتجاز هذا الشاب في مقرٍّ للمخابرات الحربية املصرية 
في ضاحية نصر في القاهرة، يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني 2016، أي في أثناء 
»اختفائه« املعلن عنه يوم 25 من الشهر نفسه، وقبل نحو خمسة أيام من العثور على 
جثته على الطريق الصحراوي بني القاهرة واإلسكندرية. واألساسي هنا أن التحقيق 
ف 

ّ
ق، مسار القضية، بعد العثور على الجثة، وتكش

ّ
التلفزيوني، بعد استعراضه املوث

خيوط ما تعّرض له الضحية من تعذيٍب شنيٍع في مقرٍّ لجهاز األمن الوطني في حي 
قة لتفاصيل تحقيقات النيابة العامة 

ّ
 مدق

ً
الظوغلي في القاهرة، وبعد تقديمه متابعة

اإليطالية، وبوثائق بلغتها األصلية، بعضها يتم عرضه أول مرة، وبعد إتيانه على 
الكيفيات التي أرادت بها األجهزة املصرية تمييع القضية، وأخذها إلى غير وجهة، 
لــدى هــذه األجــهــزة، وبعد تظهير  املعلومة  الحقيقة  العام عن  الطليان والــرأي  إلبعاد 
قتلوا  الذين  أنهم  بدعوى  قتل خمسة مصريني،  وفــداحــة جريمة  هــذا،  في  التدليس 
يعرض شاهدان  كله،  هــذا  االستقصائي  »شيفرة«  تحقيق  تقديم  بعد   .. ريجيني، 
في  العنيفني  واالستجواب  للتعذيب  يتعّرض  الضحية،  مشاهدتهما  عن  روايتهما 

مقر املخابرات الحربية.
ال تثّمن هذه السطور كفاءة التحقيق التلفزيوني »الحقائق املدفونة«، من باب الكالم 
العمل  املسترسل كيفما اتفق، وإنما يأخذ، في مضامينه ومشتمالته، حرص هذا 
على أن تتوالى مقاطع مرويته، وقد تسلح كل منها باألسانيد املصّورة، ومن مختلف 
املصادر، بما فيها مصادر األجهزة املصرية كما في بياناتها، وكما كانت تعلن في 
صحافاتها من أخبار وسيناريوهات وقصص عن جوليو ريجيني. والراجح أنه ليس 
مأذونا ألي صوٍت حكومي أو من حواشي املوالني للسلطة أن يقولوا في هذه القضية 
ما يعرفون أو ما يرّجحون أو ما يدافعون به عن الروايات الرسمية املرتبكة، والتي 
انتقلت من حكايٍة إلى أخرى، للتملص من ورطة كبرى، بالنظر إلى جسامة ما وجدت 
الدولة املصرية نفسها فيه، بعد انفضاح جريمة تعذيٍب قاتلة بالغة الفظاعة، يزيدها 
فداحة أنها لم تكن لتبلغ املدى الذي صارت عليه، إعالميا وحقوقيا، لو أن الشاب غير 
أوروبي، بدليل أن قتل خمسة مصريني أبرياء مّر من دون أن يتوقف عنده أي جهد 

صحافي وازن، أو عمل حقوقي مطلوب.
وإلى اإليقاع الشائق في تتابع الصور التي ترافقت مع نص شديد الكثافة والدقة، في 
»شيفرة« جوليو ريجيني، ثّمة أيضا األثر الخاص الذي أحدثه هذا العمل التلفزيوني، 
عليه،  املجني  حقوق  عن  الدفاع  ى 

ّ
ويتول الحقيقة،  عن  الباحث  للطرف  يّسر  عندما 

 جديدة تسند قرائنه في تعيني املسؤولية الظاهرة، أو أقله املرّجحة، على أفراد 
ً
مادة

اإليطالية رسميا  العامة  النيابة  )اتهمت  املصري  الوطني  األمــن  معروفني في جهاز 
أسماء محّددة(، ثم في املخابرات الحربية، عن تعذيب ريجيني ثم قتله، ثم رميه. 

محمد طلبة رضوان

قامت ثورة يناير في مصر، بعد عمٍل متواصٍل سبع سنوات، بدأته حركة كفاية 
تجاوزوا  وشباب  متنوعة،  ديمقراطية  قــوى  التغيير(،  أجــل  من  املصرية  )الحركة 
واضحة، يصعب  امليادين  كانت  لغد مختلف،  طلبا  األولــى  األيديولوجية  والءاتهم 
بأنه  امليدان  الدولة في وصم  إعــالم  تأويلها على غير حقيقتها، فشلت محاوالت 
لفصيل واحد، واستخدام فزاعة اإلخوان املسلمني، لم يخل امليدان في أيامه األولى 
من إسالميني، طبعا، إال أن املشترك بني الجميع كان هوية امليدان، شعارات مدنية 
جامعة، عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية. تجاوزنا ذلك كله، بعد رحيل 
حسني مبارك، وبدأت صراعات الهوية، مع استفتاء »مارس« )العام 2007( على 
إلى ساحة  الثورة  الصناديق وأنت طالع. تحولت  الدستورية، من غزوة  التعديالت 
اقتتال، من هنا دخل عساكر مبارك. وبعد قليل، عادوا، بحجة حماية الجميع من 

الجميع، وهي حّجة ال تفتقر، في أحد وجوهها، إلى الصحة، بكل أسف.
هي الهزيمة إذن، ُهزمنا، وانسحقت التجربة، قبل أن تبدأ، داستها دبابات الجيش، 
هرستها، ساوتها باألسفلت، وجاء وزير الدفاع رئيسا للجمهورية، واعتبر نفسه 
مدنيا، واعتبره أنصاره كذلك، فهل هذا هو كل شيء؟ يجيب عبد الفتاح السيسي 
ويقول: ال ..  يخبر عمرو أديــب أن »حالة« الثورة ما زالــت مــوجــودة، ال يعني ذلك 
القريب. هذا  أخــرى في  يناير  يناير، ال  الــذي شهدته  النحو  إمكانية تكّررها على 
أوضح  تدليال  أردنــا  ولــو  مستمّرة،  وأجهزته،  السيسي  وفــق  الحالة،  لكن  بديهي، 
النظام عن مذابح ما بعد  الثاني، روايــة  وأعمق فهو مسلسل االختيار، في جزئه 
3 يوليو/ تموز 2013،  وهي الرواية التي لم تخل، بدورها، من حقيقة، إال أنها في 
مجملها تحمل الكثير من »التزوير«، وهو ما استقبله بعض املشاهدين بغضب، 

فيما اعتبره آخرون كوميديا.
ــوان«،  ــ ــة، وأن تكتفي بــالــلــعــب عــلــى أخــطــاء »اإلخــ ــان مــن املــمــكــن أال تــكــذب الـــدولـ كـ
ولم  الذي يخّصها كما حدث، بتجاوزاته، وجرائمه.  الجزء  وتضخيمها، وتعرض 
يكن مؤيدوها ليعترضوا، فهم مستعّدون لتقبل أي شيء، وتبريره، وتمريره، تحت 
الفتات حماية الدولة، فريق عن قناعة، وآخر عن مكايدة للثورة أو »اإلخوان«، وثالث 
 
ً
منتفع. إال أن املسلسل تجاوز الفرق الثالث، وتجاوز »اإلخوان« أيضا، وقدم رواية
تخاطب »وعي« ثورة يناير الحقوقي، الضابط الذي أرادته يناير، املهني، املحترف، 
الذي ال يتجاوز القانون، الضابط الذي ال يعتدي على أهل املتهم، وال يسمح لرجاله 
الضابط  وموبايالتهم،  ومصوغاتهم  فلوسهم  وسرقة  بيتهم  محتويات  بتدمير 
ــح، وال يقتل جــريــحــا، بــل يطلب لــه اإلســعــاف، وال 

ّ
الـــذي ال يــوّجــه الــســالح إال ملــســل

رئيسه،  أدركـــه  بشر،  فهو  أعصابه،  أفلتت  وإذا  انفعالي.  بشكل  متهم  مــع  ق 
ّ
يحق

وأمره باالنصراف، وأوكل مهمته إلى غيره. ظهر الضباط كما أردنا وطالبنا، ال كما 
رأينا، ونرى، )وسنرى(. باملناسبة، األمر نفسه تكّرر، في رواية اإلخوان املسلمني، 
»الشرعية والشريعة«، و»بالروح والدم  الخطاب هو  بعد مذبحة ميدان رابعة. كان 
والتجربة  الدستورية  الشرعية  هــو  السلطة  بعد ضياع  إســـالم«. صــار  يــا  نفديك 
الديمقراطية والحكم املدني ومن جاء بالصندوق يرحل بالصندوق، وهي خطابات 
إزاحتها،  العسكر و»اإلخـــوان«، على  الصراع،  الذي عمل طرفا  »يناير« ومقّرراتها 
وقت التمكني، لصالح خطاباٍت استبداديٍة واستعالئية، بمبّررات شرعية أو وطنية. 
الــثــورة، كما قــال عبد  الــروايــة التي ال يمكن تجاوزها، مع استمرار حالة  هــذه هي 
الفتاح السيسي، والتي ال يمكن تجاوز أصحابها، على الرغم من ضعف قوتهم، 

وقلة حيلتهم، وهوانهم على الناس، تبقى روايتهم، من دونهم، منتصرة، وباقية.
 قدرته على االستمرار من دون 

ٌ
تحتاج مصر إلى األطراف كافة، مهما تخّيل طرف

يــجــّددون شبابها  ومــن  وخبراتهم،  بأسلحتهم  يحمونها  مــن  إلــى  تحتاج  اآلخـــر، 
األخــرى  باملنجزات  االعــتــراف  من  يجعل  »حقيقي«  منجز  إلــى  تحتاج  بأفكارهم، 
وتحول  انتقالية،  عدالة  ــراءات  وإجـ سياسية«،  »مصالحة  إنجاز  ومــبــّررا.  مفهوما 

ديمقراطي، تدريجي، هو »االختيار« الواقعي، و»املنجز« األهم.

دفاعًا عن صاروخ النقب ريجيني... »العربي« يحّقق أيضًا

رواية منتصرة لجيل مهزوم!
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شفان إبراهيم

النــاس  مــن  بأنهــا مجموعــة  الدولــة  تعــّرف 
دائمــة  بصــورة  تعيــش  سياســيًا،  منظمــة 
وتخضــع  محــّدد،  جغرافــي  إقليــم  علــى 
منهــا  واحــدة،  وســيادية  سياســية  لســلطة 
الخــوف  إلــى  ترمــز  باتــت  والتــي  املركزيــة، 
التــي ُيعتقــد  والتســلط، ومنهــا الالمركزيــة 
القوميــات  املركبــة  للــدول  أنهــا حــل جــذري 
التســلط  مــن  عانــت  التــي  والشــعوب 
والحرمــان. ودارت كل التعريفــات الحديثــة 
حــول وصفهــا بالوحــدة القانونية، لتســيير 
معــًا،  املســتقّرة  البشــرية  الجماعــات  أمــور 
وعلــى أهميــة وجــود املؤسســات والهيئــات 
مراقبــة  لضمــان  والسياســية،  االجتماعيــة 
مصالــح  بحمايــة  امللــزم  القانــون  تطبيــق 
حرياتهــا  وحمايــة  االجتماعيــة  الطبقــات 
وصــون رغباتهــا، مــن دون تمييــز أو تفرقــة 
بســبب اللــون أو اللغــة أو القوميــة، والتأكيد 
علــى أن الديمقراطيــة هــي الناظــم والراعــي 
األســاس  واملبــدأ  الشــعبية،  لالهتمامــات 
رعايــة  األخيــرة  هــذه  وعلــى  الدولــة.  لعمــل 
والجماعــات  املكونــات  ومصيــر  العيــش 

املختلفة وغير املنتمية إلى أرومة واحدة. 
وبذلــك، تكــون الدولــة ســاعية إلــى املســاواة 
يمكــن  وحينهــا  الجميــع.  بــن  املطلقــة 
الراعيــة  بوصفهــا  املواطنــة  عــن  الحديــث 
تمييــز.  دون  مــن  املكونــات  جميــع  لشــمول 
فــي  املهمــة  النظريــة  الركائــز  مــن  املواطنــة 
الدولــة  تنتجهــا  التــي  الديمقراطيــة  النظــم 
الحديثــة. وهــي تســتند، بالدرجــة األســاس، 
إلى السلوك اإلنساني الجامع داخل الدولة، 
بمــا تمليــه عليــه القوانــن الناظمــة لعالقــة 
عتبــر 

ُ
ت حيــث  ببعــض،  بعضهــم  األفــراد 

املواطنــة مــن املمارســات املميــزة فــي الــدول 
املواطنــة  حاجــة  بســبب  وتحديــدًا  الراقيــة، 
تتجّســد  وتطبيقهــا،  لتفعيلهــا  رافعــٍة  إلــى 
بالنظــام السياســي املوجــود فــي مــكاٍن مــا. 
لكنها تعّرضت إلى ضرباٍت موجعة، جعلت 
 لالنقســام السياســي والشعبي 

ً
منها عرضة

حيالهــا، خصوصــا فــي الــدول املرّكبــة التــي 
مارســت نظامــا سياســيا مركزيــا صلبــا، ال 
مجال فيه للتعبير خارج إطار القوننة التي 
مواطنــة  ال  اعتبــار  وعلــى  املواطنــة.  كبتــت 
الخارجــة  الــدول  فــإن  مــن دون ديمقراطيــة، 
مــن النــزاع، أو املتجهــة صــوب الديمقراطية، 
مبــدأ  تفعيــل  فــي  جّمــة  صعوبــاٍت  ســتجد 
عــن  املواطنــة ضمــن نظــام مركــزي يحُجــب 

عبد الحميد اجماهيري

لم تعد املغربية الحزبية، في جزء كبير منها، 
الفقــر.  فــي  العلنــي  االســتثمار  مــن  تخجــل 
وعــال  االنتخابيــة  املواســم  اقتربــت  وكلمــا 
صوت املعارك، قل منسوب التستر على هذه 
غــى فيهــا التنافــس علــى 

ْ
املمارســات التــي ُيل

قاعــدة البرامــج، وتعويضــه بالتنافــس علــى 
شــعبية،  ألوســاط  املقدمــة  »القفــف«  قاعــدة 
املتأرجحــة بــن الفقــر والخوف مــن املجهول. 
والواضــح أن الدولــة، فــي شــخص رئيســها 
الفقــراء  تحريــر  نحــو  تنحــو  البــالد،  ملــك 
اشــتراطية،  معــادالت  مــن  ــة 

ّ
الهش والفئــات 

تربط بن هشاشتهم وأصواتهم!
واملشــروع املقصود هنا سيســتفيد منه، في 
مرحلــة أولــى، الفالحــون وحرفيــو الصناعــة 
التقليديــة ومهنيوهــا والتجــار، واملهنيــون 
ومقدمــو الخدمــات املســتقلون، الخاضعــون 
ولنظــام  املوحــدة  املهنيــة  املســاهمة  لنظــام 
املقــاول الذاتــي أو لنظــام املحاســبة، ليشــمل، 
أفــق  فــي  أخــرى،  فئــات  ثانيــة،  مرحلــة  فــي 
االجتماعيــة  للحمايــة  الفعلــي  التعميــم 
املنظمــة  اعتبرتــه  وقــد  املغاربــة.  كل  لفائــدة 
هامــا  »مدخــال  أوكســفام،  الحكوميــة،  غيــر 
ملحاربــة الفقــر، وخطــوة إيجابيــة فــي مســار 

تكريس حق املواطنن وكرامتهم«.
بــكل  وثــوري  مشــروع ضخــم  إطــالق  وأمــام 
ا  املعاني، يسود شعور بأن الذي يحّرك جزء
الــذي  »القــرب«  هــو  السياســية  الطبقــة  مــن 
يمنــح العائالت الهشــة واملحتاجة ضرورات 
العيــش اليومــي، ممثلــة فــي »قفــة« مــن لوازم 
الفطــور والطعــام، مــن زيــت وســكر وحليــب، 

ومشتقاته.
ومشروع الدولة الثوري، ممثال في التغطية 
االجتماعيــة الشــاملة، وتخصيــص مجهــود 
املعاصــر  التاريــخ  فــي  مســبوق  غيــر  مالــي 
واملعوزيــن،  الفقــراء  لفائــدة  للمملكــة، 
يتناقض مع ما تميله الضرورات االقتراعية 
االنتهازيــة، وتســييد منطــق اإلحســان علــى 
منطــق مشــاريع الحــزب والقناعــات الحزبية 
يعــد  لــم  االنتخابــي.  التنافــس  إدارة  فــي 
يقدمــه  مــا  بالثــورة، وكل  الفقــراء  يعــد  أحــد 
املحزبــون كبرنامــج انتخابــي وإيديولوجــي 
حاليــا هــو.. قفــة. وقد طفت على الســطح، في 
بشــأن مشــاريع  األخيــرة، مواجهــاٌت  اآلونــة 

األطــراف حقوقهــا فــي إقامــة رابطــة قانونية 
سياســي  توافــق  علــى  بنــاء  املركــز،  مــع 
وتشــكيالت قانونيــة تنظــم طبيعــة العالقــة 
هيئــاٍت  شــاكلة  علــى  تكــون  الطرفــن،  بــن 
دســتوريٍة تشــّرع القوانــن وتنظــم القضــاء 

واملوارد االقتصادية. 
ووفقــًا لذلــك، ال يمكــن الحديــث عــن املواطنــة 
مــن دون دولــٍة يشــعر الفرد باالنتمــاء إليها، 
ونظــام سياســي يقــّدم ضمانــاٍت علــى أن كل 
الفئــات والشــرائح فــي تلــك الدولة متســاوية 
مــن  جــزٌء  وأنهــا  والواجبــات،  الحقــوق  فــي 
تلك املجموعة الحضارية، واملرتبطة بشــكل 
هــذه الدولة، ودورها الحضاري واإلنســاني 
البشــرية  الجماعــات  تــراث  حمايتهــا  فــي 
وقوانــن  عيشــها،  فــي  املتجــاورة  املختلفــة 
هــذه الجماعــات وتاريخهــا، وبشــكل يمّكــن 
الجماعات من االرتباط بسالسٍة مع بنيتها 
الثقافيــة واإلثنيــة، والتــي غالبــًا مــا تتحــّدد 
بالدين أو اللغة، أو كليهما معًا. وفي مقدمة 
تأتــي  املواطنــة،  بأهميــة  للشــعور  الشــروط 
قضيــة ضمــان عدم تكرار القتــل على الهوّية 
مــرة أخــرى، فــي كل رفــٍض شــعبي أو فئــوي 
التــي  املشــكلة  أن  وخصوصــا  لالســتبداد، 
تواجــه مجتمعاتنــا هــي النظر إلــى املواطنة 
جاهــزة  ومــاّدة  تامــا،  شــيئا  باعتبارهــا 
بــن  التداولــي  أو  السياســي  لالســتعمال 
املكونات، في حن أنها ليست حالة طبيعية 
فطرتــه،  فــي  اإلنســان  مــع  تتولــد  ُمعطــاة 
الفــرد  مــع  إنمــا هــي حالــة مكتســبة توجــد 
عبــر الخصائــص والصفــات التــي يأخذهــا 
واملمارســة  والتعليــم  التربيــة  مــن  اإلنســان 
تطبيــق  وضمــان  والدســتور  والقوانــن 
إلــى  الســاعي  الدســتور  فــي  املواطنــة  بنــود 
تطويرهــا وتحقيقهــا وتحســن أدائهــا فــي 
جميــع مجــاالت حياتــه، الفرديــة والعائليــة 
واالجتماعيــة والسياســية. وقــد فشــلت كل 
هذه الشــروط فــي التحقق واالنتعاش خالل 

مائة عاٍم من النظم املركزية.
مفهــوم  نالــه  الــذي  التشــويه  ظــل  وفــي 
القمــع  أشــكال  لــكل  وتعّرضــه  املواطنــة، 
األهــم  الســؤال  ُيطــرح  والتنكيــل،  والتمييــع 
بشــأن مســتقبل املواطنن في سورية، ودول 
الجغرافــي  الوضــع  حيــال  تتشــابه  عربيــة 
واإلثني والتشنجات واألزمات االجتماعية: 
كيــف نعيــش معــًا ُمجــددًا مــن دون إلغــاء أيَّ 
مكــون أو قوميــة؟ ُيطــرح الســؤال علــى ضوء 
مــا مثلــه وضــع املواطنــة مــن إرهــاق وابتــالء 
بآفــة اإللغــاء قبــل كل هــذه الحــرب، وشــالل 

إحســانية عابــرة وموســمية، تبــن أنها جزء 
من االستراتيجية االنتخابية. 

يســتهدف  الهجــوم  كان  وقــت ســابق،  وفــي 
يقــود  الــذي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  دومــا 
الحكومة، وأحيانا فئات اإلسالم السياسي، 
غيــر املشــاركة فــي العمــل املؤسســاتي، مثــل 
»العــدل واإلحســان«، علــى اســتثمار الحاجة 
قاعدتهــا  توســيع  فــي  والهشاشــة  والفقــر 
ســواء.  حــد  علــى  واالنتخابيــة  السياســية 
وتضمــن  االجتماعــي،  بالقهــر  واالرتبــاط 
الدينيــة،  القناعــات  بخطــاب  ســلوكها 
السياســات  ضــد  املحتاجــن  لتجييــش 
العموميــة التــي تعيــق االنتبــاه إلــى »املغرب 
العميــق«، غيــر أن أحزابــا أخــرى لــم تصمــد 
طريقــة  أحســن  أن  واعتبــرت  لإلغــراء، 
ملواجهته هو .. االستســالم له. هذه األحزاب 
الواســعة،  املاليــة  الوســائل  تملــك  التــي 
االقتصــادي،  الرأســمال  مــن  والفائــض 
أرقــام  إلــى  االجتماعيــة  الحاجــة  حولــت 
معامالت سياســية، ملنافســة أحزاب اإلسالم 
السياســي، واالقتــراب مــن الناخبــن، قناعــة 
انتخابيــا  اإلحســان  »تســليع«  بــأن  منهــا 
فــي  الحضــور  أو  الفــوز  فــي  هــو ضمانتهــا 
واســع  زحــف  أمــام  األقــل،  علــى  املنافســة 
ملقاطعــة االنتخابــات، أو العــزوف عنها، كما 
يســميه املصطلــح املغربــي. وعــوض تغذيــة 
الصــراع الفكــري، واالصطفــاف االجتماعــي، 
واإلقنــاع  االنتخابيــة  الــدورة  بتنشــيط 
باملشــاركة فيها، وتعميق االنخراط العملي 
ســقطت  والدولــة،  املجتمــع  خيــِب 

ْ
ن

َ
ت فــي 

التــي  الخطاطــة  فــي  السياســية  التكتــالت 
رســمتها حــركات دينيــة تحولــت إلــى العمل 
منافســة  أنهــا  واضحــا  وصــار  السياســي. 
غيــر مقنعــة، باعتبــار أن النــاس، علــى الرغم 
مــن فقرهــم، يفضلــون األصــل علــى الصورة، 
واألصــل علــى نســخته مهمــا صاحبهــا مــن 
أن  ويبــدو  إعالميــة!  و»مســرحة«  تجييــش 
الحزب املعني بالتنافس اإلحســاني، والذي 
وضــع  فــي  اليــوم  أصبــح  الحكومــة،  يقــود 
مريــح، باعتبــار أنه »أقنــع« اآلخرين بدخول 
معتركــه، وبالشــروط التــي رســم بهــا رقعــة 

اللعب منذ البداية.
واالســتثمار السياســي فــي الفقــر والحاجــة، 
فتــرات  أو  كرمضــان،  بعينهــا  مواســم  فــي 
فــي  يــؤّدي،  كاألعيــاد،  معروفــة  اجتماعيــة 

الدمــاء، وغيــاٍب للهوّيــة الســورية الجامعــة، 
لتأتــي الحرب بتفّســخ املجتمعات، وتكّبلها 
بقيــم االنتقــام والثــأر والقتــل علــى الهوّيــة، 
التــي جــاءت علــى كامــل  الحــرب  وعقــٍد مــن 
ُيمكــن  كيــف  وعالقاتهــم.  الســورين  حيــاة 
وأن  بمفاهيــم عصريــة،  دولــٍة وطنيــٍة  بنــاء 
تكــون املواطنــة هي األس في فض الخالفات 
فــي  السياســية  الكيانــات  بــن  والتعامــل 
ســورية  فــي  للمواطنــة  وكيــف  ســورية؟ 
الهوّيــة  مــن  األخــرى  لألشــكال  تحفــظ  أن 
املجتمعيــة السياســية حقوقهــا، خصوصــا 
مــع اإلصــرار املتكــّرر منــذ نصــف قــرن، وبعد 
عقٍد من الحرب، على أن الجنسية واملواطنة 
املقبلــة  املقتلــة  فــإن  وبذلــك  صنــوان!  همــا 
ســتكون عبــر اعتمــاد املواطنــة عوضــا عــن 
واإلصــرار  سياســيا،  نظامــا  الالمركزيــة 
علــى صبــغ الوطــن الســوري بلــون واحــد؛ إذ 
ال عالقــة بــن الجنســية واملواطنــة فــي دولــٍة 
تحتــوي علــى أكثر من قوميــة، ولغة، وإثنية 
فــإن تتبــع حجــم  وديانــة. مــن جهــة أخــرى، 
خطــاب الكراهيــة والدعــوات إلــى القصــاص 
التواصــل  وســائل  فــي  املنتشــر  واالنتقــام، 
أو  ملجــزرة  اســتذكار  كل  فــي  االجتماعــي، 
حدٍث شــهد فقدان أبرياء ومدنين أرواحهم 
املذاهــب  مختلفــة  حاضنــة،  بيئــات  فــي 
واالنتماءات، ُيوضح استحالة أن ال تتحّول 
ســيف  إلــى  مركــزي  نظــام  ضمــن  املواطنــة 

جديد على الرقاب.
الفقــد العميــق للمواطنن والشــعوب، ســواء 
األغلبية، أو غير املنتمية إلى أكثرية عددية 
على طول البالد وعرضها، لالنتماء واألمان 
والحقــوق، وعمــق تغــّول اإلقصاء والحرمان 
الهوّيــات  علــى  العنصــري  والتمييــز 
جميعهــا، الفرعيــة وغيرهــا، ســمة مشــتركة 
ــى 

ّ
لــكل املكونــات والشــعوب فــي ســورية، حت

 .2011 فــي  الســوري  الحــدث  بدايــات  قبــل 
ومــا تســببت بــه الحــرب علــى/ فــي ســورية 
املكونــات  بــن  جوهــري  عميــق  شــرٍخ  مــن 
سياســيًا،  أخالقيــًا،  مجتمعيــًا،  الســورية، 
شــعار  أطــاح  شــعبيًا،  قوميــًا،  شــخصيًا، 
الشــعب  واحــد،  »واحــد  األولــى  التظاهــرة 
الســوري واحد«، الذي ما عاد يجد له مكانًا 
في األوساط واملجتمعات املحلية؛ وذلك كله 
أنتجــت  التــي  واألفعــال  املمارســات  نتيجــة 
مسخًا هوّياتيًا قائمًا على تفضيل االنتماء 
العقائــدي واإلثنــي علــى الوطني العــام. هذا 
الفقــد هــو الــذي أنتــج شــبه اســتحالٍة لــردم 
ة أو تجســير املســاحات الشاســعة بــن  الهــوَّ

حاالت عديدة، إلى تركيب لوائح للمعوزين، 
يصبحون بن عشيٍة وضحاها »مناضلن« 
فــي األحــزاب املعنيــة. وهــو مــا يطــرح عمــق 
األزمة االنتخابية في املغرب، وأزمة الثقة بن 
الدولــة واملجتمــع! وتكشــف األرقــام الحديثــة 
أن نسبة الذين يثقون في األحزاب والنقابات 
ومؤسســات الوســاطة االجتماعيــة واملهنيــة 
تصــل إلــى الحضيــض، عندمــا يعبــر 1% مــن 
الشــباب عن رغبتهم في االنخراط في العمل 
السياســي مــن بوابــة االنتمــاء إلــى املنظمات 
املدنيــة! وهــو مــا يكشــف، فــي الوقــت نفســه، 
حــّدة التنافــس، باعتبــار أن رقعــة الجغرافية 
الســكانية املعنية بالشــأن االنتخابي ضيقة 
للغايــة. وبالتالــي، يصير التنافس محموما 

جدا، والحرارة مرتفعة بخصوصه.
ويعمق استثمار الفقر معامال انتخابيا من 
أزمة الثقة، وقد سبق للملك محمد السادس 
م مــن هــذا الوضــع، وذهــب إلــى  نفســه أن تبــرَّ
حــد رفــع رايــة الشــك إزاء طبقــٍة سياســيٍة ال 
تبعث على الثقة. بل وصل األمر، في خطاب 
للعــرش، إلــى أن صــرخ فــي هــذه الطبقــة: »إذا 
بالطريقــة  مقتنــع  غيــر  املغــرب  ملــك  أصبــح 
فــي  يثــق  وال  السياســة،  بهــا  تمــارس  التــي 
عــدد مــن السياســين، فمــاذا بقي للشــعب؟«. 
يتســاءل:  أن  املواطــن  حــق  »مــن  امللــك  وقــال 
مــا الجــدوى مــن وجــود املؤسســات، وإجــراء 
والــوزراء،  الحكومــة  وتعيــن  االنتخابــات، 
والــوالة والعمــال، والســفراء والقناصلــة، إذا 
كانوا هم في واد، والشــعب وهمومه في واد 

آخر؟«.
وتتبــادل الطبقــة السياســية االتهامــات فــي 
مــا بينهــا بخصــوص املســؤولية عــن إفســاد 
العمــل السياســي، وتزايــد رقعــة العــزوف عن 
االنخراط فيه، وعن املشاركة في االنتخابات 
النقــاش  امللــك  يحســم  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
بــكل بســاطة،  فــي ذلــك،  بالقــول »إن الســبب 
أنهــم ال يثقــون فــي الطبقــة السياســية، وألن 
بعض الفاعلن أفسدوا السياسة، وانحرفوا 
بهــا عــن جوهرهــا النبيــل«. وتتبــادل الطبقة 
عــن  املســؤول  التهــم بخصــوص  السياســية 

هذا االنحدار الرهيب ملعنى السياسة.
وإذا كان بعــض األحــزاب قــد رافــع ضــد هــذه 
واملــال  اإلحســان  وضــد  الجديــدة،  املوجــات 
الوسخ، مال ُيصرف باسم الدين وآخر باسم 
الرأســمال الــرديء، فــإن اللعبــة ال تخلــو لدى 

األطراف الشعبية، عدا عن السياسية منها.
ووسط هذه الدماء التي سالت، واالستهتار 
بمصيــر املاليــن مــن النازحــن واملهّجريــن 
والالجئــن الذيــن فقــدت أعــداد مرعبــة منهم 
الثبوتيــات وســندات التمليــك، راحت أجيال 
لــدى  تســجيلها  دون  مــن  تولــد  جديــدة 
ممثليات الحكومة السورية في الخارج، في 
مفارقة إعادة رسم تلك املأساة التي عاشها 
الُكــرد فــي ســورية لنصــف قــرن، واســتحالة 
عودتهــم إلــى مناطقهــم مــن دون ضمانــات 
تكــرار  بعــدم  املقبلــة،  العقــود  لعشــرات 
االعتداء، وهو ما يتطلب نظامًا سياســيًا ال 

بديل فيه عن الالمركزية.
تصــر أطــراف سياســية علــى التمّســك بطرح 
لــكل  الســحري  الحــل  أنهــا  علــى  املواطنــة 
املشــكالت الســورية، من دون ضمانات بعدم 
تكرار التسلطية املركزية، التي ال تراعي وال 
تحتــرم هوّيــات الجميــع، وال حساســياتهم 
املجتمعية، بل تلجأ إلى اإلنكار وسياســات 

نــوع مــن االزدواجيــة املعتــادة  كثيريــن مــن 
فــي الحقــل السياســي املغربــي، فبعــض املال 
املعــارك  لخــوض  الوحيــدة  الحجــة  صــار 
اختيــار  فــي  الوحيــد  واملعيــار  االنتخابيــة، 
املرشــحن، بــدون الحاجــة ال إلــى برامج، وال 
إلــى توقعــات فكريــة أو اقتصاديــة، وال حتى 
 

َّ
املناضلــن ينتمــون إلــى أحزابهــم، حيــث قــل
املجهــود الســتقطاب عناصــر جديــدة، وذات 
مناعــات فكريــة وسياســية، ومنخرطــة فــي 
بــن  ثقافــي  السوســيو-  التمايــز  تغذيــة 
فأحــزاب  املتصارعــة،  السياســية  التيــارات 
واملعاصــرة،  األصالــة  البرملانيــة:  املعارضــة 
أعلنــت،  واالشــتراكية،  والتقــدم  االســتقالل، 
واســتنكارها  »رفضهــا  مشــترك،  بيــان  فــي 
السياســوي  التوظيــف  لظاهــرة  املبدئــي 
للعمــل الخيــري والتضامنــي، كيفمــا كانــت 

إلــى األكثريــة  اإللغــاء، بمــا فيهــا للمنتمــن 
نفســها، حــال اعتراضهم علــى الظلم، وتاليًا 
يصعــب االندمــاج، مــا يغذي نزعــة االنطواء. 
حمايــة  لهــا  ُيمكــن  مــا  هــي  الالمركزيــة 
واألكثريــة،  األقليــات  جميعهــا،  املكونــات 
املكونــات  وجميــع  املغايــرة،  القوميــات 
خاصــًا  طرحــًا  ليســت  وهــي  والشــعوب، 
لضمــان مســتقبل فئــة دون أخــرى. تحتــاج 
المركــزي،  سياســي  نظــام  إلــى  املواطنــة 
البحــث  فــي  التاريخــي  إلــى جذرهــا  لتعــود 
عــن اإلنصــاف واملســاواة والعــدل وإمكانيــة 
وحمايتــه.  العــام  الهوياتــي  البنــاء  تشــييد 
تحمــي  التــي  هــي  السياســية  الالمركزيــة 
املواطنــة فــي أثنــاء بحثهــا عــن آليــاٍت ملــزِج 
فــي  للســورين  الطويــل  النضالــي  التاريــخ 
ســبيل الخــالص والحريــة، والحصــول علــى 
فــي  باملشــاركة  بكيانهــم وحقهــم  االعتــراف 
عــن  الحديــث  ســيرورة  فــي  القــرار.  اتخــاذ 
للجميــع  والسياســية  القانونيــة  الحقــوق 
الخطــوة  هــي  الالمركزيــة  املواطنــة،  ضمــن 
الحقــوق،  تلــك  ترســيخ  ســبيل  فــي  األولــى 
واآلمــن  الناجــح  الســبيل  أنهــا  قاعــدة  علــى 
والحق للتنمية املســتدامة وحماية النضال 
السياســي فــي ســبيل الحقــوق االجتماعيــة 
ــى، لكامــل أبنــاء 

ّ
واالقتصاديــة والبيئيــة حت

سورية.
والدوليــة  اإلقليميــة  التجــارب  أثبتــت  كمــا 
تجربــة  صــون  فــي  الالمركزيــات  نجــاح 
إطــارا شــرعيا وقانونيــا حقوقيــا  املواطنــة 
للفاعلية السياســية، لضمان شــرعية العمل 
الشــخصي.  والفــردي  الحزبــي،  الجماعــي 
علــى أمــل أن يكون العمــل النقابي واملجتمع 
املدنــي واإلعــالم الحــر والــرأي العــام الواعــي 
مصانــا ومحفوظ الحقوق وإمكانية العمل، 
مضمــون  فــي  تأثيــٌر  للمواطنــن  ليكــون 
القــرارات الجماعيــة امللزمــة لهــم، مــع احترام 
لــكل  ضــرورة  الالمركزيــة  اإلنســان.  حقــوق 
فــي ســورية، مــن خــالل  الجماعــات األهليــة 
فكرتهــا الجوهريــة التــي تقــوم علــى توزيــع 
العاصمــة  بــن  الحكــم  وأدوات  الســلطة 
بســلطة  املتمتعــة  واألطــراف  االتحاديــة 
إنتــاج  إعــادة  لعــدم  ضامنــا  المركزيــة، 
مظلوميــات جديــدة. وفــي املقابــل، يؤكد هذا 
التأصيــل أن التحــول إلــى النظام الالمركزي 
بشــكل كامل أمٌر غير محفوٍف باملخاطر، بل 
 للجزء األكبر من مشكالت الدول 
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ــــَه السياســية، فــي اســتمالة الناخبــن، 
ُ
ُمــُيــول

العــام  الــرأي  اســتقبلها  بئيســة  بأشــكال 
وهــي  واالســتهجان«.  الســخط  مــن  بكثيــر 
األول،  الحكومــة  إلــى حــزب  بالنقــد  تتوجــه 
الــذي يعانــده  العدالــة والتننميــة، والحــزب 
الــذي  لألحــرار،  الوطنــي  التجمــع  ضمنهــا، 
البحــري  والصيــد  الفالحــة  وزيــر  يقــوده 
واملليارديــر الشــهير الــذي يــِرُد اســمه ضمــن 
الئحــة أغنــى عشــر شــخصيات فــي أفريقيــا، 
لهــذا  يعطــي  مــا  وهــو  أخنــوش،  عزيــز 
االنحــراف االنتخابــي، فــي لحظــة دقيقــة من 
التــي  تطــور املغــرب السياســي، كل األبعــاد 
نحــن بصــدد الكشــف عنهــا، ويجعــل قضيــة 
فــي  جوهريــة  مســألة  االنتخابيــة  »القفــة« 
أمــا  السياســية.  والبدائــل  املواقــف  صياغــة 
أن  مندهــش،  وهــو  اكتشــف،  فقــد  اليســار، 
قــراءة »الرأســمال« لــكارل ماركــس ال تضمن 
مراكمــة  تكــون  وربمــا  البرملــان،  فــي  مقعــدا 

الرأسمال أفضل.
والحال أن واقع جائحة كورونا، وما بعدها، 
جّدد لليسار هويته اإلصالحية، وشّدد على 
العادلــة  الدولــة  بنــاء  فــي  صــواب توجهاتــه 
والقوية بتوزيع الثروة العادل، وهي فرصته 
إلعــادة عقــارب الســاعة إلــى الــدوران حســب 
وإصالحــي  اجتماعــي  تــراث  مــن  راكمــه  مــا 
ال  فكريــٍة  قناعــاٍت  علــى  مبنــي  وتضامنــي، 
االنتخابــات  لرأســمال  ببســاطة  تستســلم 

املتوحش أو املتدين.
أن  السياســية  الطبقــة  مــن  لقــد ســبق لجــزء 
األصــوات،  شــراء  عبــر  الفقــر،  فــي  اســتثمر 
البيــع  ســوق  فــي  يحــدث  وكمــا  مباشــرة 
والشــراء، والقــى مقاومــة صلبــة مــن املجتمع 
تبييــض  تــم  أنــه  غيــر  والنــاس،  السياســي 
هــذه املمارســات باإلحســان، بعدمــا اكتشــف 
السياســي  الحقــل  فــي  الجــدد  الفاعلــون 

منجمه الذهبي في صناعة األغلبيات.
مغــرب  أن  الحديــث  املغــرب  مفارقــات  ومــن 
السرعة القصوى أظهر تقّدما رفيع املستوى 
النخــب  مــن  الدولــة«  »طاقــم  مســتوى  علــى 
واألمنيــة  واالقتصاديــة  الديبلوماســية 
رهيــب  تراجــع  مقابــل  والدينيــة،  والرقميــة 
فــي مســتوى النخبــة السياســية املنبثقــة عن 
املجتمــع عــن طريــق الوســائط التقليديــة في 

التأطير السياسي.
)كاتب مغربي(
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بيروت ـ علي عواضة

ال يشبه شهر رمضان هذا العام في لبنان 
مــن  الصغيــر  البلــد  عاشــه  رمضــان  أّي 
قبــل. ففــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة 
الفضيــل  الشــهر  يحــل  كورونــا،  وبــاء  وانتشــار 
« علــى العائــالت الفقيــرة، إذ ســيقف 

ً
ضيفــًا »ثقيــال

رب العائلــة حائــرًا بــن جنــون األســعار، وتحضيــر 
وجبــة اإلفطــار. ســرقت األزمــة االقتصاديــة فرحــة 
فــي  زينــة  فــال  الصــوم،  شــهر  بقــدوم  اللبنانيــن 
الشــوارع إال فــي مــا نــدر، وال زحمــة مواطنــن أمــام 
مــن  أســعارها جعلتهــا   

ّ
إن إذ  الحلويــات،  محــالت 

الكماليــات علــى املائــدة الرمضانيــة، بعدمــا كانــت 
عنصرًا أساسيًا بعد اإلفطار. ويتراوح اليوم سعر 
 120 بــن  العربيــة  الحلويــات  مــن  الواحــد  الكيلــو 
و150 ألف ليرة، )بن 80 و100 دوالر بحسب السعر 
إلــى  اللبنانــي  بينمــا يضطــر  للصــرف(،  الرســمي 
شــراء مــا أمكنــه مــن الخضــار والفواكــه، األمــر الذي 
ينطبق على أنواع عديدة من املواد األساســية. أما 
اللحمــة فلــم تــزر منــازل كثيــرة منــذ أشــهر، بعدمــا 
تجاوز سعر الكيلو منها الـ60 ألف ليرة )40 دوالرًا 
الرســمي للصــرف( بعدمــا كان ال  الســعر  بحســب 

يتخطى سعره الـ20 دوالرًا السنة املاضية. 
لــدى ســؤالك عــن التحضيــرات للموائــد الرمضانيــة، 

ومــن خطــر  األســعار  مــن  الشــكاوى  تســمع ســوى  ال 
 حلــت 

ً
 مصائــب العالــم مجتمعــة

ّ
وبــاء كورونــا، وكأن

فــوق رؤوس العائــالت الفقيــرة. يقــف حســن الســيد 
حائــرًا داخــل الســوبرماركت، فراتبــه ال يكفيه باألصل 
لنصــف الشــهر. يحمــل بيــده الئحة كتبتهــا له زوجته 
ببعــض الحاجيــات املنزلية، ويســأل نفســه عن بعض 
الالئحــة.  مــن  عنهــا  التخلــي  يمكــن  التــي  األصنــاف 
نفســه  يجــد  ســاعات  الثــالث  قاربــت  جولــة  وبعــد 
 بعــض األغــراض بفاتورة تجــاوزت الـ400 ألف 

ً
حامــال

الرســمي  الســعر  بحســب  تقريبــًا  دوالرًا   266( ليــرة 
للصرف(، إذ قّرر االســتغناء عن اللحوم، والحلويات، 
والتمــر، والحليــب، ليســتبدلها، بامللوخيــة املجففــة، 
واألرز  الحســاء،  مكّونــات  أنــواع  وبعــض  والحبــوب، 
 تقوم زوجته 

ّ
وثالثة كيلوغرامات من الدجاج، على أن

بتقسيم الدجاج على عدة وجبات ألسبوع كامل. 
يضحــك الســيد مــن الوضــع الــذي وصل إليــه البلد. 
العــام  بــن رمضــان هــذا  الفــرق  عــن  وعنــد ســؤاله 
والعام املاضي، يرد بأسى: »رمضان السنة املاضية 
التاريــخ. كانــت املائــدة تضــم وجبــات  أصبــح مــن 
مــن  أنــواع  وعــدة  والدجــاج،  كاللحــوم  مختلفــة، 
الحلويات، والفاكهة، لم نكن لنتصور أننا سنصل 
إلــى يــوم نقتصــد فيــه بالطعــام. راتبــي ال يتعــدى 
املليــون ونصــف املليــون ليــرة )ألــف دوالر بحســب 
الرســمي( فيمــا األســعار تحتســب  ســعر الصــرف 

بحســب ســعر صرف السوق السوداء )12 ألف ليرة 
تقريبًا للدوالر الواحد(. وبعملية حسابية بسيطة 
راتبــي ال يتعــدى 125 دوالرًا، وعلــّي إطعــام عائلتي 
 إلى دفع فاتورة كهرباء 

ً
املؤلفــة مــن 4 أفــراد، إضافة

املولد، ولم أحتســب بعد ســعر قطع غيار الســيارة، 
 بحاجــة للتصليح، وجميع قطعها 

ً
فســيارتي مثــال

 وجبة 
ّ
تسعر بالدوالر األميركي... على ما يبدو فإن

النشــويات،  علــى  ســتقتصر  الســنة  هــذه  اإلفطــار 
نعيــش حيــاة   

ّ
أن قررنــا  وإذا  وبكميــات محــدودة، 

الرفاهيــة، قــد أشــتري نصــف كيلــو مــن الحلويــات 
وبالطبع لن أبحث عما أحب بل عن األرخص«. 

األمــر نفســه بالنســبة للحاجــة أم إبراهيــم الحــوت، 
 
ّ
أن تــرى  إذ  بيــروت،  العاصمــة  ســكان  مــن  وهــي 

رمضــان هــذا العــام يعتبــر كارثيــًا علــى العائــالت، 
 الضغوطــات 

ّ
»الخضــار ال يمكــن شــراؤها. وكأن فـ

اليوميــة ال تكفينــا لنصبــح أمــام جلــد التجــار لنــا 
واستغالل الشهر الفضيل ملضاعفة أرباحهم«. 

إلــى أخــرى، الشــكوى نفســها، جنــون  ومــن منطقــة 
اللبنانــي،  للمواطــن  الشــاغل  الشــغل  هــو  األســعار 
متناســيًا أزمــة كورونــا، ليصــل األمــر بالخمســيني 
علــي دبــوق، إلى الدعــاء كي يصاب بالوباء، ويرتاح 
 ذلك بالقول »أنا باألصل 

ً
من ضغوطات حياته معلال

العمــل،  عــن  الــدواء وعاطــل  ثمــن  أملــك  مريــض وال 
عائلتــه،  مســاعدة  يســتطيع  بالــكاد  البكــر  وابنــي 

العاصمــة،  مطاعــم  أحــد  فــي  تعمــل  ابنتــي  بينمــا 
لتتمكــن مــن دفــع أقســاط جامعتهــا الخاصة«. يقول 
غاضبــًا: »بلدنــا أصبــح منكوبــًا والعائــالت تقاتــل 
علــى  يتقاتلــون  السياســة  أهــل  بينمــا  لتعيــش، 

الحصص الوزارية، متناسن وجعنا«. 
باختصــار يبــدو شــهر رمضــان هــذا العــام وكأنــه 
ال يــزور لبنــان، فالشــوارع شــبه خاليــة مــن الزينــة، 
أبوابهــا، والعائــالت  أقفلــت  املحــالت  مــن  والكثيــر 
ســتفطر بمــا تيّســر، أمــا »اللمة« العائليــة فكورونا 

 بإلغائها.  
ً
صار كفيال

مجتمع
دشن وزير التنمية االجتماعية األردني أيمن املفلح، وسفير دولة قطر في األردن الشيخ سعود 
بن ناصر بن جاســم آل ثاني، يوم األحد، مشــروع »رمضان األمل« لتوزيع 10 آالف ســلة غذائية 
لصالــح األســر العفيفــة واملحتاجــة في مختلف محافظــات اململكة بجهود جمعية قطر الخيرية، 
في مســتودعات الهيئة الخيرية األردنية الهاشــمية في الزرقاء. وتتكون الســلة الغذائية من 21 
مــادة غذائيــة أساســية تســاهم فــي ســد احتياجــات آالف األســر، وذلــك بهدف الوقــوف إلى جانب 
)العربي الجديد( هذه األسر في شهر رمضان.  

نشــر مركــز الشــهاب لحقــوق اإلنســان )منظمــة مجتمــع مدنــي مصريــة(، رســالة صوتيــة مــن والــدة 
الســجن عبد الرحمن الشــويخ في ســجن املنيا شــديد الحراســة، تســتغيث فيها من أجل إنقاذ حياة 
ابنها بعد إعالنه اإلضراب عن الطعام احتجاجًا على االعتداءات الجنســية والجســدية التي طاولته 
من سجن جنائي، بمباركة ومشاركة ضباط وجنود في السجن. وقالت الوالدة إنها علمت بتعذيب 
عبد الرحمن بعد نشــر رســالته التي أخبرها فيها باالعتداء الجنســي عليه في الســجن، وأن مســؤول 
األمن الوطني في سجن املنيا هدده وعذبه حتى نقل للمستشفى.  )العربي الجديد(

مصر: رسالة نجدة من والدة معتقلاألردن: 10 آالف سلة غذائية من »قطر الخيرية«

الخامســة  الســنوية  الذكــرى  أمــس  العالــم  أحيــا 
والثالثني لحادثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية 
الســابق(،  الســوفييتي  )باالتحــاد  أوكرانيــا  فــي 
والتــي وقعــت داخــل املحطة في 26 إبريل/ نيســان 
1986، وتعــّد واحــدة مــن أخطــر الحــوادث النوويــة 

في التاريخ.
وأســفر االنفجــار عــن انبعــاث 190 طنــا مــن املواد 
املشــعة، وهــو مــا يفوق التلّوث الناجــم عن الهجوم 

هيروشــيما  مدينتــي  علــى  األميركــي  النــووي 
بمئــات   1945 عــام  فــي  اليابانيتــني  وناغازاكــي 
األضعــاف. وفــي أعقــاب الكارثــة، ُهّجــر أكثــر مــن 
املحيطــة  والبلــدات  املــدن  مــن  ألــف شــخص   100
مهجــورة  أرض  إلــى  املنطقــة  لتتحــّول  باملحطــة، 

خالية من السكان. 
كمــا أدت إلــى عواقــب بيئيــة وخيمــة فــي روســيا 
وأوكرانيــا وبيالروســيا، إذ كانــت الحادثــة بســبب 

تجربــة علميــة ُمخطــط لهــا نفــذت بشــكل خاطــئ، 
وأســفرت عــن إطــالق مــواد مشــعة فــي الهــواء مدة 

10 أيام تقريبا.  
ونظــرًا إلــى تلــوث املنطقــة املحيطة باملحطــة باملواد 
املشــعة، فرضــت الســلطات الســوفييتية »منطقــة 
حــول  كيلومتــرًا   30 ملســافة  امتــدت  محظــورة« 
املحطــة فــي أوكرانيا وبيالروســيا، نظــرًا لوقوعها 
الســوفييتيتني  الجمهوريتــني  بــني  الحــدود  علــى 

السابقتني.  وما زالت أعداد الضحايا نتيجة حادثة 
ل قضية خالفية. فبحسب العدد 

ّ
تشيرنوبل تشك

الذي أعلنته الســلطات الســوفييتية وقتها، فإّن 30 
فــي  واإلشــعاع  االنفجــار  جــراء  توفــوا  شــخصا 
موقع الحادثة، بينما تشير تقديرات األمم املتحدة 
إلى تعرض ما يقرب من 8.4 ماليني شــخص في 

البلدان الثالثة إلى اإلشعاع.
)العربي الجديد(

محال  فروع  أحد  مدير  وهو  جابر،  أحمد  يقارن 
الحلويات في لبنان، اختالف األسعار في محله بين 
العام الحالي والعام الماضي. يقول: »ال يمكن ألي 
بشكل  الحلويات  من  نوع  أي  شراء  فقيرة  عائلة 
التالعب بسعر  إلى  األسعار  ارتفاع  يومي«. ويرجع 
األساسية  المكونات  أّن  خصوصًا  ــدوالر،  ال صرف 

للحلويات تستورد من الخارج.

ارتفاع أسعار الحلويات

Tuesday 27 April 2021
الثالثاء 27 إبريل/ نيسان 2021 م  15  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2430  السنة السابعة

)جينيا سافيلوف/ فرانس برس(



الــســبــت املــــاضــــي، وهــــو مـــا دفــــع مــامــتــيــش 
شــارمــا، املــســؤول فــي املــحــرقــة، إلـــى اعتبار 

الفيروس أشبه بـ »الوحش«.

حرج
وتـــجـــد حـــكـــومـــة الــــبــــاد الـــقـــومـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
املتشددة بزعامة ناريندا مودي نفسها هذه 
األيــــام فــي مــوقــف حــــرج، بــعــد إعــــان األخــيــر 
»االنــتــصــار« املــبــكــر عــلــى كـــورونـــا، وإصــــراره 
ــيـــة فــي  ــابـ ــتـــخـ ــمـــال حـــمـــاتـــه االنـ ــكـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
تدفق  الهندية. كما ساهم  الواليات  مختلف 
والتي  هندوسية،  بأعياد  لاحتفال  املايني 
تشمل طقوس الغطس واالستحمام في نهر 
غــانــجــي والــســفــر إلـــى شــمــال الــبــاد مــن قبل 
مايني الحجاج، على ما تذهب وسائل إعام 
أوروبية وهندية، في تفاقم أعداد اإلصابات، 
ــراءات الــوقــائــيــة.  ــ خــصــوصــا مــع تــراخــي اإلجــ
في  الهندية  الشرطة  مشاهد  العالم  ويتذكر 
ــراءات  ــ إجـ بتطبيق  ــدأت  بــ حـــني   ،2020 ربــيــع 
الذين  مــع  العقوبات  فــي  الــوقــايــة، وتشددها 
خــرقــوا اإلجــــراءات، مــن بينها حظر التجول 
إبريل/نيسان  مشهد  لكن  الكمامة.  ووضـــع 
2021 ليس كما كان قبل عام. ويعترف مودي 

بأنه »كان لدينا شعور جيد بعدما تعاملنا 
مع املوجة األولى بنجاح. لكن هذه العاصفة 
ت األمة«، كما قال في كلمة إذاعية، أول من 

ّ
هز

لرئاسة  الرسمي  للموقع  وفــقــا  األحـــد،  أمــس 
الحكومة الهندية.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة مـــــودي، الــســاعــي 
لــلــفــوز فـــي االنــتــخــابــات لــطــمــأنــة شــعــبــه، إال 
لطوابير  املؤملة  املشاهد  تجنب  يمكن  ال  أنــه 
البشر الساعني مللء قوارير األكسجني إلنقاذ 
ذويــــهــــم، بـــعـــدمـــا عـــجـــزت املــســتــشــفــيــات عــن 
نيوز«  »بلومبيرغ  وكــالــة  ووصــفــت  تأمينه. 
ــه مـــــــرّوع ويـــحـــطـــم الـــقـــلـــوب، مــع  ــأنـ املـــشـــهـــد بـ
اإلصابات  نطاق  واتــســاع  الضحايا  تساقط 
والعجز شبه التام للقطاع الصحي. ويخشى 
الهندية  للصحافة  وفــقــا  ــع،  واسـ نــطــاق  على 
اإلغــاق  يـــؤدي  أن  مــن  باإلنكليزية،  الناطقة 
في  العمالة  مــن  املــايــني  انتقال  إلــى  الشامل 
ــدن الــكــبــيــرة إلــــى واليـــاتـــهـــم األصـــلـــيـــة، ما  ــ املـ

يعني نقل العدوى معهم.
خارج  الفوضى  عن  املنتشرة  والفيديوهات 
مــســتــشــفــيــات الـــهـــنـــد، حــيــث يــتــجــمــع الــنــاس 
ومعهم أسطوانات األكسجني، تعكس مأساة 
ــابــــات  كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد أعـــــــداد اإلصــ

ناصر السهلي

حتى وقت قريب، آمن الهنود بأن 
ــا«،  بــلــدهــم »انــتــصــر عــلــى كـــورونـ
ــقــت«، 

ّ
تــحــق الــقــطــيــع   »مــنــاعــة 

ّ
وأن

قــبــل أن تــكــشــف األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة عن 
حجم الكارثة التي وصلت إليها الباد، في 
ومتحوراته،  للفيروس  الكبير  التفشي  ظــل 
ومن بينها املتحور الذي ظهر في الهند، قبل 
السلطات الصحية في قرع أجراس  أن تبدأ 
اإلنــــــذار، فـــي بــلــد يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــه 1.3 
مليار نسمة، حصل منهم 15 مليون نسمة 
فــقــط عــلــى الـــلـــقـــاحـــات املــــضــــادة لــلــفــيــروس، 
بحسب عدد من الصحف الهندية، من بينها 
»هــنــدوســتــان تــايــمــز« و»إنــديــا تــــوداي«. في 
الوقت نفسه، كانت نيودلهي ترسل شحنات 
ـــع مــحــلــيــا إلــــى بعض 

ّ
ــا املـــصـــن لـــقـــاح كــــورونــ

الدول في أفريقيا وآسيا.
ــبـــاد أكـــثـــر مـــن مــلــيــون إصــابــة  وســجــلــت الـ
جــديــدة خــال األيـــام الثاثة املــاضــيــة. وفي 
غـــضـــون 12 يـــومـــا فـــقـــط، تـــضـــاعـــف مــعــدل 
الحاالت اإليجابية إلى 17 في املائة، بينما 
وصل في دلهي إلى 30 في املائة، األمر الذي 
أدى إلى امتاء املستشفيات في جميع أنحاء 
الــبــاد بطاقتها الــقــصــوى، لــكــن هـــذه املـــرة، 
وبحسب صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
فإن الشباب هم الذين يستولون على األسّرة، 
ولــيــس كــبــار الـــســـن. وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات 
إلى أنه في دلهي وصل عدد الشباب الذين 
تقل أعــمــارهــم عــن 40 عــامــا، والــذيــن دخلوا 
املستشفيات، إلى 65 في املائة من إجمالي 
 
ّ
أن إلــى  الغربية  الصحافة  شير 

ُ
وت املرضى. 

مــا يجري فــي الهند، خــال األيـــام املاضية، 
هــو أشــبــه بـــ »تــســونــامــي كـــورونـــا«. ووجــد 
املــــواطــــنــــون أن مــســتــشــفــيــاتــهــم ونــظــامــهــم 
 بسبب هشاشة 

ً
الصحي، الذي يعاني أصا

االنهيار.  على وشــك  باتوا  التحتية،  بنيته 
الوحيدة  املعضلة  األكسجني  نقص  وليس 
في هذا البلد الفقير، بل إن املستشفيات لم 
املصابني،  استقبال  على  أيضا  قـــادرة  تعد 
ــار طــقــوس  ــ ــــحــــرق فــــي إطــ

ُ
وبــــاتــــت الـــجـــثـــث ت

الــدفــن الــهــنــدوســيــة، فــي مــواقــف الــســيــارات. 
يشار إلى أن مساحة املقابر في دلهي نفدت، 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت املــحــارق الجنائزية 
تضيء سماء الليل في مدن أخرى تضررت 
بشدة. في وسط مدينة بوبال، زادت بعض 
محارق الجثث من قدرتها من عدة محارق 
إلــى أكــثــر مــن 50 مــحــرقــة. وقـــال الــعــمــال في 
املدينة  فــي  بــهــادهــادا فيشرام غــات  محرقة 
إنــهــم أحــرقــوا أكــثــر مــن 110 أشــخــاص يــوم 

كورونا 
الهند

مأساة 
تتجاوز 

حدود بلد

غير  أعدادًا  تسجيلها  مع  حقيقيًا  رعبًا  الهند  تعيش 
مسبوقة من اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا، في 
ظل منظومة صحية متهالكة. والكارثة التي تعيشها 
العالم،  دول  على  تداعياتها  لها  تكون  قد  الهند 

كونها أحد المنتجين والمصدرين األساسيين للقاحات

سجلت البالد أكثر من 
مليون إصابة جديدة خالل 

األيام الثالثة الماضية

ساهم تدفق الماليين 
لالحتفال بأعياد هندوسية 

في تفاقم اإلصابات

1819
مجتمع

بشكل غير مسبوق، وتشمل كل أنحاء الهند، 
فــي ظــل تــحــرك املــايــني ذهــابــا وإيـــابـــا خــال 
من  األكسجني  ونفد  الفائتة.  األعــيــاد  موسم 
الـــذي دفــع رئيس  مستشفيات كــثــيــرة، األمـــر 
حكومة إقليم دلهي، مانيش سيسوديا، إلى 
توجيه نداء استغاثة لوزارة الصحة الهندية، 
التي بدت بدورها عاجزة عن متابعة الوضع 
ــيـــرة تــحــويــل  ــبـ ــكـ ــم مــــحــــاولــــة املــــصــــانــــع الـ ــ رغــ
طـــلـــق قــطــار 

ُ
إنــتــاجــهــا إلــــى األكـــســـجـــني. كــمــا أ

ســـريـــع ســمــي »أكــســجــني إكــســبــريــس« لنقل 
األكسجني من والية أندرا براديش. من جهة 
أخرى، فإن نقص األكسجني دفع التجار إلى 
استغال األزمـــة وبيعه فــي الــســوق الــســوداء 
بأسعار خيالية، وفقا لتقرير إلذاعة »بي بي 
ســـي« الــبــريــطــانــيــة. وأدى نــقــص األكــســجــني، 
وارتفاع أعداد اإلصابات، إلى مرافقة سيارات 
الــشــرطــة لــلــشــاحــنــات الــتــي تــنــقــل األكــســجــني 
املسال إلى بعض املستشفيات، التي لم تعد 

قادرة على استقبال املرضى.

استغاثة
تــعــد واليــــة مــهــاراشــتــرا، مــن األكــثــر تــضــّررًا، 
وقـــــد أصـــيـــبـــت بـــضـــربـــة مــــؤملــــة صــــبــــاح يـــوم 

الــجــمــعــة املــاضــيــة أيـــضـــا، حــيــث شـــب حــريــق 
فـــي مــســتــشــفــى تـــوفـــي نــتــيــجــتــه 13 مــريــضــا 
خــارج  الفوضى  مشاهد  وتستمر  بــكــورونــا. 
الــذي  الــذعــر  بسبب  املــزدحــمــة،  املستشفيات 
ــأن الــهــنــد  ــ دب فــــي الــــبــــاد، بـــعـــد االعـــتـــقـــاد بـ
ــا. ويــتــكــّرر مــشــهــد األهــالــي  تـــجـــاوزت كـــورونـ
وهم يتوسلون إدخال أحد األقارب الراقدين 
تعاني  التي  املستشفيات  إلى  األرصفة  على 
بــســبــب عـــدم وجــــود أســــّرة كــافــيــة، كــمــا تنقل 
ــل الــــصــــراع على  ــ الــصــحــافــة الــهــنــديــة. ووصـ
األكسجني، بحسب تقرير مشترك لصحيفتي 
الدنماركية،  و»إنفورماسيون«  »الغارديان« 
إلـــــى اتــــهــــامــــات مـــتـــبـــادلـــة حـــــول مـــنـــع بــعــض 
الـــواليـــات مــن نــقــل األكــســجــني إلـــى خــارجــهــا، 

خصوصا إلى دلهي.
االستغاثة تحولت إلى ما يشبه نداء وطنيا. 
وقـــد دخــلــت الــعــديــد مـــن الـــــدول والــشــعــوب 
ــان مــلــفــتــا مــــوقــــف الـــجـــار  ــ ــ عـــلـــى الــــخــــط، وكـ
الــبــلــديــن مصنفان  أن  عــلــمــا  الــبــاكــســتــانــي، 
كـــعـــدّويـــن لــــدوديــــن. فــقــد طـــالـــب مــواطــنــون 
باكستانيون حكومة بادهم بإمداد الجارة 
ــــك الــطــلــب  الـــهـــنـــد بـــاألكـــســـجـــني. وتــــحــــول ذلـ
إلى »تريند« على تويتر، بحسب ما نقلت 
»إنــديــا تــــوداي« الــهــنــديــة. ويــتــجــاوز تأثير 
كــورونــا الــهــنــد حـــدود الــبــاد، فــمــع تــســارع 
ــاره بــهــذا  ــتـــشـ ــّور الـــفـــيـــروس وانـ ــار تـــحـ ــبـ أخـ
ــاد األوروبـــــي  ــحـ الــشــكــل الــــواســــع، أعــلــن االتـ
مــنــهــا  ــرى  ــ ــ أخـ املـــتـــحـــدة ودول  والــــــواليــــــات 
لتقديم  االســتــعــداد  عــن  وفرنسا،  بريطانيا 
كل ما أمكن ملساعدة البلد من أجل السيطرة 
عــلــى الــجــائــحــة. فــالــهــنــد، عـــدا عــن أنــهــا بلد 
ــاعــــات املــتــجــهــة  ــنــ ـــن الــــصــ مـــنـــشـــأ لـــكـــثـــيـــر مــ
إلــــى أوروبـــــــا وغـــيـــرهـــا، فــهــي تــضــم املــعــهــد 
ــع للقاحات 

ّ
الــهــنــدي لــأمــصــال، أكــبــر مــصــن

كورونا  لقاح  بريطانيا  وتنتج  العالم.  في 
أخــرى،  دول  تفعل  كما  في مصانع هندية، 
وهو ما يعتبره أستاذ الصحة في جامعة 
بحسب  كـــونـــرادســـن،  فليمنغ  كــوبــنــهــاغــن، 
تــصــريــحــه لــلــتــلــفــزيــون الـــدنـــمـــاركـــي، بــأنــه 

كـــوارث إنسانية عاملية  »يثير مــخــاوف مــن 
ــا يـــجـــري فـــي الـــهـــنـــد، وبـــاألخـــص  نــتــيــجــة مـ
ــقـــاحـــات واملـــنـــتـــجـــات  ــلـ لـــنـــاحـــيـــة تـــصـــديـــر الـ

الطبية ملواجهة كورونا«.
ــنـــع خـــــــروج مــا  ــإن مـ ــ ــن، فــ ــ ــرادسـ ــ ــونـ ــ وبــــــــرأي كـ
تصنعه الهند من لقاحات »سيؤثر بالتأكيد 
ــادرة كـــوفـــاكـــس )الــــتــــي تـــهـــدف إلـــى  ــبــ عـــلـــى مــ
تأمني لقاحات كورونا لـ 92 دولــة منخفضة 
ومتوسطة الــدخــل(، وعــدد مــن الــبــلــدان التي 
تــعــتــمــد عــلــى إمــــــدادات الــلــقــاحــات. وســيــؤثــر 
ذلك بشكل خاص على دول أفريقيا وأميركا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي تـــنـــتـــج لــقــاح 
الذي يجعل  األمر  الهند،  »أسترازينيكا« في 
 .

ً
أبطأ مما كان عليه أصا اللقاحات  إيصال 

ونتيجة لأزمة، تم تحويل الجرعات لتلبية 
احتياجات الهند. وشحنت الهند هذا الشهر 
1.2 مليون جرعة فقط إلى الخارج، مقارنة بـ 
64 مليون جرعة في األشهر الثاثة السابقة. 
فــــي مـــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، كــتــبــت صــحــيــفــة 
تــايــمــز« أن »الــبــطء يشمل الهند  »نــيــويــورك 
نفسها التي لم يتلق فيها أكثر من 15 مليون 
إنسان اللقاح من بني 1.3 مليار نسمة«. كما 
أشــارت تقارير أوروبــيــة وأميركية، في وقت 
سابق، إلى أن الهند كانت مصدرًا لنحو 70 
دولــة اســتــوردت منها الــلــقــاح. لــذلــك، تحاول 
الـــدول الكبيرة اإلســــراع إلــى مــســاعــدة الهند 
ــذه األزمــــــــة. وبـــــــدأت املــمــلــكــة  ــ عـــلـــى تــخــطــي هـ
املتحدة في إرسال أجهزة التنفس الصناعي 
وأجهزة تركيز األكسجني. وغــادرت الشحنة 
األولـــى مــن املــســاعــدات الــبــاد أول مــن أمــس، 

ومن املقرر أن تصل اليوم إلى الهند.
 

قنبلة موقوتة
من جهة أخــرى، ال يستبعد تقرير لـ »بي بي 
ســـي« أن يــكــون تــأثــيــر هـــذه الــحــالــة الهندية 
ــدة ســلــبــيــا عـــلـــى حـــكـــومـــة مـــــودي،  ــاعـ ــتـــصـ املـ
ويــشــيــر إلـــى أن حــكــومــة مـــودي »استخدمت 
كــورونــا كــنــوع مــن الــتــســويــق الــدبــلــومــاســي. 
فــي أوائــــل مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، أعــلــن وزيــر 

ــارش فــــــاردان أن الــبــاد  ــ الــصــحــة الــهــنــدي هـ
تقترب من نهاية وباء كورونا«، مستعرضا 
بــأن رئيس الـــوزراء ناريندرا مــودي وصفها 
الدولي«.  التعاون  للعالم في  بأنها »نموذج 
ومــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، بــدأت 
نيودلهي إرســال اللقاحات إلى دول أجنبية 
كجزء من »دبلوماسية اللقاح« التي يتبجح 
بها كثيرًا. تفاؤل حكومة مودي يستند على 
مــا يــبــدو إلــى انــخــفــاض أعـــداد املــصــابــني في 
ألـــف حالة  إلـــى 11  فــبــرايــر/شــبــاط  منتصف 
اليوم،  ألــف حالة في  فقط، مقارنة بنحو 93 
في سبتمبر/أيلول 2020، ومع معدل وفيات 
وصل في املتوسط إلى أقل من 100. بدا وكأن 
الــهــنــود نــســوا أنــهــم يــعــيــشــون وســـط قنبلة 
مــوقــوتــة. وســاهــمــت وســائــل اإلعـــام املحلية 
في ترويج فكرة انتصار حكومة مودي على 
الوباء »من خال عجرفة قومية«، كما ذهب 
تقرير لصحيفة »بيزنس ستاندرد« الهندية. 
ــّدث مــــراســــل »بـــــي بــــي ســـــي« ســوتــيــك  ــ ــحـ ــ وتـ
بيساوس، في تقرير، عن تعاطي إعام باده 
بـــ »نــشــوة املنتصر« على الــوبــاء، وقــد أطلق 
على مودي لقب »خبير اللقاحات«. ويخشى 
الجائحة  مكافحة  في مجال  غربيون  خبراء 
ــي الــهــنــد  ــ ــار الــــفــــيــــروس فـ ــشــ ــتــ أن يـــشـــكـــل انــ
الوفيات  آالف  وتسجيل  املــتــحــورة  بأشكاله 
يوميا عائقا جديدًا أمام محاصرة الجائحة.

J J

الغالف

لندن ـ العربي الجديد

 كبير لفيروس 
ٍّ

ما تشهده الهند من تفش
ــاء إلــــــى الـــتـــوقـــف  ــمـ ــلـ ــعـ كــــــورونــــــا، دفــــــع الـ
عــنــد املــتــحــّور الــهــنــدي ســريــع الـــعـــدوى، 
السياسية  الــقــيــادة  دور  إلـــى  بــاإلضــافــة 
واملـــســـؤولـــني فـــي قـــطـــاع الــصــحــة الــذيــن 
أوهــمــوا املواطنني بــأن الــبــاد قــد هزمت 
الصحي  النظام  عــدا عن  الفيروس حقا، 
الهش، وغياب املعدات الطبية األساسية.
»نــيــرامــايــا« في  مــديــر مستشفى  ــان  وكــ
مومباي، أميت ثاداني، قد قال لصحيفة 
»الــــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة، إنــــه أعــطــى 
الفتاكة  الثانية  املوجة  بشأن  تحذيرات 
ــي، »لـــكـــن تــم  ــاضــ فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــ
حيث  املستشفى،  أن  ويؤكد  تجاهلها«. 
يعمل، امتأ بالكامل، وقد نفد األكسجني 

منذ عشرة أيام.
ــه ال ُيــعــرف الكثير  وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
عــن املــتــحــّور الــهــنــدي حتى اآلن، إال أن 
 الــبــيــانــات 

ّ
بــعــض الــعــلــمــاء يــقــولــون إن

التي في حوزتهم تشير إلى أن املتحّور 
الــطــفــرتــني، والــــذي اكتشف  الــهــنــدي ذا 
ألول مرة في الهند في عينة تم جمعها 
املـــاضـــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
ــيــــروس األصـــلـــي  ــفــ ـــــدوى مــــن الــ أكــــثــــر عــ
الذي انتشر بسرعة في مختلف أنحاء 
الباد، بما في ذلك والية ماهاراشترا، 

حيث العاصمة املالية مومباي.
ويقول الرئيس السابق لقسم علم األوبئة 
الهندي  فــي املجلس  املــعــديــة  واألمــــراض 
نكن  »لــم  كــانــط:  الطبية، الليت  لأبحاث 
نتوقع إصابة عــدد كبير من األشخاص 
بالعدوى، باإلضافة إلى عدد األشخاص 

الذين يحتاجون إلى رعاية صحية«.
كانت متحّورات الفيروس سببا أساسيا 
لـــزيـــادة أعـــــداد اإلصـــابـــات بــكــورونــا في 
أمــاكــن أخــــرى حـــول الــعــالــم، عــلــى سبيل 
املثال في بريطانيا أواخر العام املاضي. 
الهند  شهدته  الـــذي  التفشي  حجم  لكن 
خــال األيـــام املــاضــيــة يعد أســـرع بكثير 
ــة الــســابــقــة  مــمــا كــــان عــلــيــه خــــال املـــوجـ
ــادات الــتــي  ــزيــ ــبـــاد، وأســـــرع مـــن الــ فـــي الـ

شهدتها بلدان أخرى.
 الهند كانت مهيأة 

ّ
ويشير العلماء إلى أن

ملوجة أخرى، بعدما توقف املواطنون عن 
التقيد بإجراءات الوقاية كوضع الكمامة 
والـــتـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي. كـــمـــا ســمــحــت 
الــحــكــومــة بـــإقـــامـــة تــجــمــعــات ســيــاســيــة 
ضــخــمــة ومـــهـــرجـــانـــات ديـــنـــيـــة. فـــي هــذا 
اإلطـــار، يــقــول األســتــاذ املتقاعد فــي علم 
الــفــيــروســات فــي كــلــيــة الــطــب املسيحية 
فيلور )جنوب الهند(، تي جاكوب جون: 
ــة. تــركــنــا  ــزدوجــ »تــلــقــت الــهــنــد ضـــربـــة مــ

حذرنا عندما كانت املتغيرات تنتشر«.
مشابهتان  طفرتان  الهندي  وللمتحور 
ــتـــي تــظــهــر بــشــكــل مــنــفــصــل فــي  لــتــلــك الـ
املتحورات األخــرى. في األخيرة، ترتبط 
ــفــــيــــروس أكــثــر  طـــفـــرة واحــــــــدة بــجــعــل الــ
ــــدوى وأفــــضــــل فــــي مـــقـــاومـــة األجـــســـام  عــ
املــضــادة، فــي حــني أن األولـــى تشبه تلك 
ــــات عـــلـــى قـــدرتـــهـــا  ــــامـ ــــرت عـ ــهـ ــ ــتــــي أظـ الــ
بــعــض اســتــجــابــات الجسم  عــلــى تجنب 

املناعية.
ــة مـــاهـــاراشـــتـــرا الـــتـــي تــضــررت  ــ فـــي واليـ
ــنــــدي ذو  ــبــــح املــــتــــحــــّور الــــهــ ــــدة، أصــ ــــشـ بـ
الــطــفــرتــني هـــو األكـــثـــر انـــتـــشـــارًا، بحسب 
الـــجـــيـــنـــوم  لـــعـــلـــم   CSIR مـــعـــهـــد  ــر  ــ ــديـ ــ مـ
والبيولوجيا التكاملية، أنوراغ أغراوال. 
وفي العينات التي تم جمعها في الوالية 
من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/
آذار املـــاضـــي، تــبــني وجــــود أكــثــر مــن 60 

املــائــة مــن املتحّور ذي الطفرتني من  فــي 
ــا املعهد  ــة أجـــراهـ كـــورونـــا، وفــقــا لـــدراسـ
الــوطــنــي لــعــلــم الـــفـــيـــروســـات فـــي مــديــنــة 

بيون الهندية.
إلــى ذلــك، يجزم أســتــاذ علم املناعة في 
ــدن، دانـــي  »إمـــبـــريـــال كـــولـــيـــدج« فـــي لـــنـ
ــتـــنـــادًا إلــــى تــقــريــر نــشــرتــه  ألـــتـــمـــان، اسـ
ــان«، بــــأنــــه يــمــكــن  ــارديــــ ــغــــ صــحــيــفــة »الــــ
إلــى »نــوع  الــهــنــدي أن يــرقــى  للمتحّور 
النظر  وجهة  قريبا.  للقلق«  مثير  آخــر 
هذه ال يتبناها جيفري باريت من معهد 
»ويلكوم سانغر« )أحد مراكز األبحاث 
الــــرائــــدة فـــي الــعــالــم واملــتــخــصــصــة في 
عــلــوم الــجــيــنــوم(، إذ يـــرى أن املــتــحــّور 
الهندي قد ال يكون ذا إشكالية كبيرة، 
عــلــى غـــرار املــتــحــّورات األخــــرى املثيرة 
لــلــقــلــق، كــالــتــي اكــتــشــفــت ألول مـــرة في 
أن  والــبــرازيــل. يضيف  أفريقيا  جــنــوب 
»املــتــحــّور كـــان مـــوجـــودًا وبــمــســتــويــات 
أشهر،  مــدى  على  الهند  فــي  منخفضة 
كــــمــــا ظــــهــــر فـــــي أمـــــاكـــــن أخــــــــــرى، األمـــــر 
 
ً
الـــذي يشير إلــى أنــه قــد ال يــكــون قابا

لــانــتــشــار مــثــل املــتــحــّور الــبــريــطــانــي«.
إلــى ذلــك، ومــع احتمال استمرار اإلمــداد 
الـــعـــاملـــي بــالــلــقــاحــات حــتــى نــهــايــة هــذا 
العام، فإن املطلوب اآلن، بحسب صحيفة 
»الـــغـــارديـــان«، قــيــادة دولــيــة واالعـــتـــراف 
ــوءًا، بــهــدف  ــ ــزداد سـ ــ بـــأن الــفــيــروس قـــد يـ
الخروج من األزمة التي تشهدها الهند. 
وتــــرى الــصــحــيــفــة أن الــتــفــكــيــر الــســحــري 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــكـــومـــة رئــ الـــــــذي أبــــدتــــه حـ
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي، والــتــي زعمت 
بــأن الــوبــاء كــان فــي نهايته فــي مــارس/
آذار املاضي، في حني كانت الباد تتجه 
نحو مــوجــة ثانية مــن الــعــدوى، لــم يكن 
مختلفا كثيرًا عن أخطاء القادة اآلخرين، 
الرئيس األمــيــركــي السابق  بما فــي ذلــك 
دونالد ترامب، الذي اعتقد أن الفيروس 

سيختفي ببساطة.
الــدولــة ذات  األمــر املختلف فــي الهند - 
املراقبة  وحتى  الهش  الصحي  النظام 
الضعيفة- هو االحتمال الهائل للضرر 
محليا وعــاملــيــا، وربــمــا عــلــى نــطــاق لم 

نشهده بعد.

ما هي قصة المتحّور الهندي؟

)Getty/تبكيان أقاربهما )سنجيف فيرما

يقفون في الصف للحصول على اللقاح )اندرانيل موخيرجي/فرانس برس(

حصلت على األكسجين في خيمة )سجاد حسين/ فرانس برس(

 17,313,163
هو عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 

الهند حتى أمس، توفي منهم نحو 
195,123، بحسب موقع »ورلد ميترز«.

يحاول العلماء معرفة 
سبب االرتفاع الكبير 

في أعداد اإلصابات 
بفيروس كورونا في 
الهند، حيث يبدو أن 

المتحّور الهندي هو 
أحد هذه األسباب

في وقت يستمر 
مشروع اندماج الطالب 

السوريين مع نظام 
التعليم التركي عامًا 

إضافيًا، ما زال المعلمون 
السوريون يشعرون 

بالقلق حيال المستقبل، 
في ظل احتمال الفصل 

ولو بعد عام

عام إضافي لدعم اندماج السوريين في نظام  التعليم التركي
الهواجس ما زالت 

قائمة من قبل حملة 
شهادات المعاهد 

المتوسطة

يحصل أطفال السوريين 
على نفس مستوى 

تعليم أبناء البلد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أنهى قرار االتحاد األوروبي تمويل مشروع 
دعــــم انـــدمـــاج الـــطـــاب الـــســـوريـــني مـــع نــظــام 
لعام  تركيا  فــي   )PIKTES( التركي  التعليم 
إضـــافـــي، مـــخـــاوف املــعــلــمــني الـــســـوريـــني من 
الــفــصــل، بــعــد طــلــب مــديــريــة الــتــعــلــيــم مــدى 
أنقرة  في  التركية  التربية  وزارة  في  الحياة 
ــات الــتــربــيــة  ــريــ ــديــ ــــى مــ ــاضـــــي، إلــ ــ الـــشـــهـــر املـ
بمعلومات  تــزويــدهــا  بــالــواليــات،  والتعليم 
عن التحصيل العلمي وشهادة إجادة اللغة 
املتعاقدين مع  السوريني  للمعلمني  التركية 
)يونيسف(.  للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة 
فــي الــســيــاق، تــقــول املعلمة الــســوريــة سهام 
أصـــان، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان التوقع 
أن يــكــون راتـــب الشهر الحالي األخــيــر الــذي 
يـــتـــقـــاضـــاه مـــعـــظـــم املـــعـــلـــمـــني، لـــكـــن تــمــديــد 
تـــعـــود  لـــكـــنـــهـــا  املـــــــخـــــــاوف«.  أزال  ــــروع  ــشــ ــ املــ
وتشير إلــى أن »الــهــواجــس مــا زالـــت قائمة، 
املعاهد  قبل حملة شهادات  وخصوصا من 

املــتــوســطــة، ألن مـــا تــســرب عـــن »يــونــيــســف« 
يــتــضــمــن االســتــغــنــاء عـــن الــفــائــض واإلبـــقـــاء 
عــلــى حــمــلــة اإلجـــــــازات الــجــامــعــيــة واملــلــمــني 
باللغة التركية، وربما تزداد أجور املعلمني 
الــســوريــني مــن بعدها ألنــنــا نتقاضى أدنــى 
أجر بتركيا وقيمته 2020 ليرة تركية )نحو 

244 دوالرًا أميركيا(«. 
ــاد األوروبــــــــــي قــــد مـــــدد أخـــيـــرًا  ــ ــحـ ــ وكـــــــان االتـ
ــطــــاب الـــســـوريـــني  مــــشــــروع دعـــــم انــــدمــــاج الــ
مــع نــظــام التعليم التركي ملــدة عــام إضــافــي، 
بعدما كان مقررًا انتهاء املشروع أواخر العام 
املــشــاريــع لم  الــجــاري، على اعتبار أن بعض 
تنته بعد، كما أن عددًا من التاميذ السوريني 
رئيس  وأكــد  بعد.  التركية  اللغة  يجيدوا  لــم 
لــدى تركيا، السفير  بعثة االتحاد األوروبـــي 
نــيــكــوالوس مـــايـــر-النـــدروت، االســتــمــرار في 
تمويل مشروع »PIKTES« لعام إضافي، بعد 
زيــارتــه واليـــة أضــنــة جنوبي تركيا مــؤخــرًا. 
ــال: »كـــجـــزء مـــن بــرنــامــج الـــدعـــم مـــن أجــل  ــ وقــ
ــة الــاجــئــني، نــقــدم دعــمــا كــبــيــرًا للجانب  أزمــ

التعليمي«. وأشار ماير-الندروت إلى وجود 
جـــزأيـــن فـــي الــجــانــب الــتــعــلــيــمــي لــلــمــشــروع: 
األول بناء وتجديد املــدارس، ففي أضنة، تم 
تجديد وبناء 39 مدرسة. أما الثاني، فيتركز 
النتيجة،  وفــي  املعلمني.  وتــدريــب  دعــم  على 
ــفــــال الـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني عــلــى  يــحــصــل أطــ

املعلمة الــســوريــة فــي مــدرســة »يــــاووز سليم 
املــتــوســطــة« فــي إســطــنــبــول، مــنــار عــبــود، أن 
ــام فــــي حــصــول  ــ ــهـ ــ ــــروع »يــــتــــجــــاوز اإلسـ ــــشـ املـ
الـــتـــامـــيـــذ الــــســــوريــــني املـــقـــيـــمـــني تـــحـــت بــنــد 
الــحــمــايــة املــؤقــتــة عــلــى الــتــعــلــيــم، بـــل يشمل 
أيضا«.  التركي  املجتمع  في  اندماجهم  دعــم 
لـ »العربي الجديد«: »لم ُيبت نهائيا  وتقول 
بــوضــع املــعــلــمــني املــهــدديــن بــالــفــصــل، ولــكــن 
على األرجح، سيطاولهم التمديد لعام آخر«، 
 إلــــى أنــــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لتمديد 

ً
مــشــيــرة

ــار الـــتـــامـــيـــذ الـــســـوريـــني  ــبــ ــم إخــ املـــــشـــــروع، تــ
بضرورة التمكن من اللغة التركية، ألن هناك 
اختبارا ملعرفة مستوى إملامهم فيها، ومدى 
االخــتــبــار  أن  مبينة  وانــدمــاجــهــم،  تحسنهم 
ــا.  ســيــكــون »أونــــايــــن« بــســبــب وبـــــاء كـــورونـ
وبــالــنــســبــة لــلــتــامــيــذ الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
تــقــويــة باللغة  فــتــح صــفــوف  تــقــويــة، فسيتم 
التركية بــاســم صــفــوف »أو يـــوم«، مــن خال 
نظام مكثف. وإذا ما اجتاز التلميذ االختبار 
وحصل على عامة النجاح والشهادة، يعود 

لم  وإن  العمرية.  إلــى مدرسته وصفه وفئته 
يحصل على عامة النجاح، يستمر بدروس 

التقوية.
أتـــراك من  إلــى تعيني معلمني  عــبــود  وتلفت 
قــبــل وزارة الــتــربــيــة الــتــركــيــة لـــإشـــراف على 
التركية من  اللغة  السوريني وتعليم  الطاب 
املشروع وتمويله. كما ُعني مرشدون  ضمن 
يعانيها  التي  الصعوبات  ملتابعة  نفسيون 
ــي مـــنـــازلـــهـــم أو فــي  ــ ــــاب الــــســــوريــــني فـ ــطـ ــ الـ
املــدارس، من تنمر أو صعوبات في التعليم. 
وتوضح أنه سبق للتاميذ السوريني خال 
العامني املاضيني، أن خضعوا لهذا االختبار 
وعـــــادوا إلـــى صــفــوفــهــم بــعــد الــحــصــول على 
عــامــة الــنــجــاح. لــكــنــهــم، أي نــفــس الــتــامــيــذ، 
مشمولون هــذا الــعــام بــاالخــتــبــار، »مــا سبب 

امتعاضا لدى بعضهم وكذلك لدى أهلهم«. 

نــفــس مــســتــوى الــتــعــلــيــم الــــذي يــحــصــل عليه 
أبناء البلد املضيف، مشيدًا في الوقت نفسه 
بالنجاح الكبير الذي حققه املشروع، نتيجة 
املساهمة الفاعلة من وزارة التعليم والتربية 

التركية.
أطلقته  تعليمي  مــشــروع  هــو   ،»PIKTES«و
وزارة التعليم والتربية التركية لدعم اندماج 
التركي،  التعليم  السوريني مع نظام  الطاب 
الحماية  تحت  املقيمني  الــطــاب  ويستهدف 
املــؤقــتــة، ويـــمـــول املـــشـــروع بــالــكــامــل مـــن قبل 
االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي إطـــار بــرنــامــج الــدعــم 
املــالــي ألجــل الــاجــئــني فــي تــركــيــا، عبر نظام 

الهبة املباشرة. 
وأطــلــق املــشــروع فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
ألـــف  نـــحـــو 12  فـــيـــه  ــام 2016، ويـــعـــمـــل  ــ عـ مــــن 
 2020 قيمته  راتــبــا  يتقاضون  ســـوري،  معلم 
لــيــرة تــركــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى منسقني أتـــراك 
يـــتـــم مــــن خـــالـــهـــم اإلشـــــــــراف عـــلـــى املــعــلــمــني 
الـــســـوريـــني، والــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
بــالــتــامــيــذ الــســوريــني. فــي هـــذا اإلطــــار، تــرى 

معلمة تركية تدرِّس 
الجئين سوريين )أوزان 
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ أعــــلــــن الــــرئــــيــــس األمـ
ــدن، فــــي 14 نـــيـــســـان/ إبـــريـــل  ــايــ بــ
الــــــقــــــوات  ــب  ــ ــحـ ــ سـ قــــــــــــرار   ،2021
األمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول الــذكــرى 
أي   ،2001 سبتمبر   11 لــهــجــمــات  الــعــشــريــن 
في أيلول/ سبتمبر 2021؛ إذ قال »آن األوان 
إلنــهــاء أطـــول حــرب فــي الــتــاريــخ األمــيــركــي«. 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات حلف  وســـتـــبـــدأ الــ
ــو( االنـــســـحـــاب في  ــاتـ ــنـ شـــمـــال األطـــلـــســـي )الـ
مطلع أيار/ مايو 2021. وبذلك، تكون إدارة 
ــتـــزمـــت بـــالـــخـــطـــوط الــعــريــضــة  ــايــــدن قــــد الـ بــ
إلــيــه إدارة الرئيس  الـــذي تــوصــلــت  لــاتــفــاق 
السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في 

الدوحة، في شباط/ فبراير 2020. 

حيثيات القرار
اعتبر بايدن أن إنهاء الحرب في أفغانستان 
 

ً
»مـــصـــلـــحـــة وطـــنـــيـــة« أمـــيـــركـــيـــة، مــتــجــاهــا

العسكريون  مستشاروه  أطلقها  تــحــذيــراٍت 
واألمــنــيــون، وكــذلــك االنــتــقــادات الــتــي جــاءت 
الخطوة  هــذه  أن  باعتبار  الجمهوريني،  مــن 
قد تــؤدي إلى انهيار حكومة كابول وعودة 
»طـــالـــبـــان« إلــــى الــســلــطــة. لــكــن بـــايـــدن أكـــد، 
مــن جــهــة أخــــرى، أن واشــنــطــن ســـوف تــراقــب 
الوضع في أفغانستان، وستحتفظ بقدراٍت 
عسكريٍة واستخباراتيٍة في املنطقة ملكافحة 
ــودة تــنــظــيــمــاٍت مــثــل  ــ ــنـــع عــ »اإلرهـــــــــــاب«، ومـ
ــّدد عــلــى أن  ــ الـــقـــاعـــدة إلــــى أفــغــانــســتــان. وشــ
املتحدة ستحاسب »طــالــبــان« في  الــواليــات 
ــال إخــالــهــا بــالــتــزامــاتــهــا فــي مــفــاوضــات  حـ
الــدوحــة بــعــدم السماح بــأي تهديد إرهــابــي 
ضد الواليات املتحدة األميركية، أو حلفائها، 
أن  واعتبر  األفغانية.  األراضـــي  مــن  ا 

ً
انطاق

االنسحاب العسكري من أفغانستان ال يعني 
في  واإلنساني  الدبلوماسي  النشاط  إنهاء 
 عن أن واشنطن ستواصل 

ً
ذلك البلد، فضا

تقديم املساعدات للقوات األمنية والعسكرية 
بـــاده ســوف  للحكومة األفــغــانــيــة. وأكـــد أن 
ــــني الـــحـــكـــومـــة  ــــام بـ ــسـ ــ تــــدعــــم مــــحــــادثــــات الـ
بــإشــراف منظمة  األفغانية وحــركــة طــالــبــان 
ــم حــقــوق  ــ ــل دعــ ــواصــ ــتــ ــدة، وســ ــحــ ــتــ األمـــــــم املــ
الــنــســاء، والــحــفــاظ على مــســاعــدات إنسانية 
ــار إلـــى أن واشــنــطــن  ــ وتــنــمــويــة كــبــيــرة. وأشـ
املـــزيـــد  تــفــعــل  أن  أخــــــرى  مــــن دول  ســتــطــلــب 
لدعم أفغانستان، بخاصة باكستان، وكذلك 
روســيــا والــصــني والــهــنــد وتــركــيــا، الــتــي لها 

مصلحة في استقرار أفغانستان. 

مبرّرات االنسحاب
أفغانستان مع  االنسحاب من  قــرار  ينسجم 
مقاربة بايدن للسياسة الخارجية التي أعلن 
عنها، وهو ال يزال مرشًحا للرئاسة في عام 
2020، وتــتــضــّمــن إنــهــاء »الـــحـــروب األبــديــة« 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــا الـ ــهـ الــــتــــي تـــخـــوضـ
أفغانستان والعراق وعموم الشرق األوسط، 
 كـــثـــيـــرة. والــتــركــيــز 

ً
ــاء وأمـــــــواال ــ وتــكــلــفــهــا دمـ

ا عن ذلك على مهمات عسكرية محّددة، 
ً

عوض
تنفذها قوات خاصة، وكذلك تقديم معلوماٍت 
استخباراتيٍة ودعم لوجستي لقوات حليفة 
لـــلـــتـــصـــّدي لــخــطــر الــتــنــظــيــمــات املـــتـــطـــّرفـــة. 
ــذه املـــقـــاربـــة عــلــى أن االســـتـــمـــرار  وتــــشــــّدد هــ
فــــي صــــراعــــات ال يــمــكــن كــســبــهــا يــســتــنــزف 
الــقــدرات األمــيــركــيــة، وُيــضــعــف قــدرتــهــا على 
تــزداد  خصوٍم  مواجهة  في  العاملية  القيادة 
قــدراتــهــم عــلــى تــهــديــد املــصــالــح األمــيــركــيــة. 
بناء عليه، استمرار توّرط الواليات املتحدة 
ا استراتيجًيا 

ً
في أفغانستان بات يمثل عبئ

عليها واستثماًرا غير مجد، في ظل عجزها 
وحــلــفــائــهــا عــن حــســم الــوضــع عــلــى األرض. 
انهيار حكومة  احتمال  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
ــــودة »طـــالـــبـــان« إلـــى الــحــكــم يظل  كـــابـــول وعـ
األميركي،  العسكري  االنسحاب  بعد  قائًما 
ــإن الــــواليــــات  ــ ــــو«، فــ ــاتـ ــ ــنـ ــ وخــــــــروج قـــــــوات »الـ
 على االستمرار في 

ً
املتحدة ما عــادت قــادرة

العسكرية  قــدراتــهــا  اســتــنــزاف  أعــبــاء  تحمل 
فـــي حــــرٍب ال يــمــكــن كــســبــهــا، خــصــوًصــا في 
ظــل فــســاد النخبة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة في 
ما  الحكومة  فــقــوات  كفاءتها،  كــابــول وعـــدم 
زالـــت غير قـــادرة وحــدهــا على تــأمــني الباد 
فـــي مــواجــهــة طــالــبــان بــعــد عــقــديــن. ويمكن 
كلًيا  باالنسحاب  بايدن  تلخيص مسّوغات 

من أفغانستان في أربع نقاط:
إدارة  بـــحـــســـب  ــزو:  ــ ــغـ ــ الـ أســــبــــاب  انـــتـــفـــاء   .1
بايدن، كان هدف الواليات املتحدة من غزو 
أفغانستان عام 2001 »واضًحا«، وتمثل في 
»اجتثاث القاعدة ومنع الهجمات اإلرهابية 
املــتــحــدة«. وتــرى  الــواليــات  املستقبلية ضــد 
قد تحقق، خصوًصا  الهدف  هــذا  أن  اإلدارة 
بــعــد مقتل زعــيــم الــقــاعــدة، أســامــة بــن الدن، 
مــن  اإلدارة  ــادت  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ وقـــــــد   .2011 عـــــــام 
بأن  مــفــاده  األميركية  لاستخبارات  تقدير 
الــقــاعــدة و»الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة« األخـــرى 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــا عـــــادت تــشــكــل تــهــديــًدا 

األميركي، وهي غير  القومي  مباشًرا لألمن 
 هجمات جــديــدة فــي العمق 

ّ
قـــادرة على شــن

األمــيــركــي. بــنــاء عــلــيــه، لــم يــعــد هــنــاك مــبــّرر 
األميركية  القوات  لبقاء  بايدن  إلى  بالنسبة 
فــي أفغانستان. ومــن الــواضــح أنــه ال يعتبر 
أفغانستان  فــي  القائم  النظام  على  الحفاظ 
ــه ال يستطيع أن  ــــداف الـــغـــزو، كــمــا أنـ مـــن أهـ

يضمن عدم عودة »طالبان«.
ــارج  ــة خــ ــيــ ــابــ ــار الـــتـــهـــديـــدات اإلرهــ ــتـــشـ 2. انـ
تــهــديــد  أن  ــايـــدن  بـ إدارة  تــــرى  أفــغــانــســتــان: 
ــر انـــتـــشـــاًرا  ــثـ ــات أكـ ــ الـــجـــمـــاعـــات املـــتـــطـــّرفـــة بـ
حــول الــعــالــم، ويتضمن ذلــك حــركــة الشباب 
فــي الــصــومــال، والــقــاعــدة فــي شبه الجزيرة 
العربية، وجبهة النصرة في سورية، وتنظيم 
الدولة اإلسامية في العراق والشام )داعش( 
الذي يحاول إنشاء فروع له في دول مختلفة 
من أفريقيا وآسيا. وهذا يعني أن إبقاء آالف 
الجنود على األرض وتركيزهم في بلد واحد 
الـــدوالرات كل  تبلغ مليارات  فقط، بتكاليف 
ا عن 

ً
عام، ال يحمل أي قيمٍة إضافية. وعوض

االستمرار في الحرب مع »طالبان«، كما يرى 
ــإن عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة »تتبع  بـــايـــدن، فـ
وتــعــطــيــل الــشــبــكــات والــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 
التي انتشرت إلى ما هو أبعد من أفغانستان 

منذ هجمات سبتمبر 2001«. 
األرض:  على  املعطيات  تغيير  صعوبة   .3
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، أنــتــونــي  يـــرى وزيــ
بلينكن، أنه »ال يوجد حل عسكري« للصراع 
األفغاني. وتأسيًسا على ذلك، رفض بايدن 
نــصــائــح قــادتــه العسكريني بــضــرورة ربــط 
ــــاب الــــعــــســــكــــري بـــتـــحـــقـــق شـــــروط  ــــحـ ــــسـ االنـ
أن »الحّجة  موضوعية على األرض. ويــرى 
الوقت ليس  أن  للبقاء فترة أطــول  الرئيسة 
قد  »الــنــاتــو«  وكـــان  للرحيل«.  اآلن  مناسًبا 
أعلن، عام 2014، أن »قــوات األمــن األفغانية 
الباد  أمــن  عن  كاملة  املسؤولية  ستتحمل 
ــذا لــم  ــ ــام«، لـــكـــن هـ ــ ــعـ ــ ــــك الـ بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ذلـ
يحصل، وال ُيتوقع أن يحصل في أي وقت 
قــريــب. ويــشــّكــك بــايــدن فــي منطق أصحاب 
: »مــــا الـــشـــروط املــطــلــوب 

ً
ــا ــائـ هــــذا الــــــرأي، قـ

نــغــادر؟ وكــم من  تحققها على األرض لكي 

الوقت سيمضي حتى تتحقق، هذا إذا كان 
؟ وكم هي التكلفة 

ً
من املمكن تحقيقها أصا

اإلضافية في األرواح واألموال؟ ال أسمع أي 
إجــابــات جيدة عن هــذه األسئلة. وإذا كنت 
ال تستطيع اإلجابة عنها، في رأيي، ينبغي 

أن ال نبقى«. 
تــــهــــديــــد جـــــــديـــــــدة: لــم  نـــــشـــــوء مــــــصــــــادر   .4
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات األمــ ــــسـ ــــؤسـ تــــعــــد املـ
واالستراتيجية واألكاديمية ترى أن اإلرهاب 
الواليات  يواجه  الــذي  األبــرز  التهديد  يمثل 
املــتــحــدة فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة؛ فــهــنــاك الصني 
 

ً
وروســيــا وإيــــران وكــوريــا الــشــمــالــيــة، فضا

عن االقتصاد واألوبئة والتغييرات املناخية. 
ــــات  ــــويـ ــا لـــهـــذه الـــــرؤيـــــة، تــتــمــثــل األولـ ــ ـ

ً
ــق ــ ووفـ

ــي مـــحـــاربـــة الــفــقــر  ــدن فــ ــايــ بــالــنــســبــة إلـــــى بــ
التحتية  البنى  وتجديد  العرقي  والتمييز 
في  االستثمار  وزيـــادة  املتهالكة  األميركية 
التكنولوجيا، مثل أشباه املوصات والذكاء 
االصــطــنــاعــي واتـــصـــاالت الــجــيــل الــخــامــس، 
وليس في استخدام الجيش لدعم »حكومات 
فــــاســــدة«. ويـــقـــول أصـــحـــاب هــــذا الــــــرأي في 
في  التفكير  ضــــرورة  يــعــنــي  هـــذا  إن  اإلدارة 
 

ً
بدال التجارية،  التوريد  الــدفــاع عن ساسل 

العسكرية. وبحسب  اإلمــــدادات  مــن خــطــوط 
قدرتها  »تعزيز  بـ  مطالبة  واشنطن  بــايــدن، 
 مع 

ً
ــة ــراسـ الــتــنــافــســيــة فـــي مـــواجـــهـــٍة أشــــّد شـ

ــــني. كـــمـــا عـــلـــيـــهـــا تـــقـــويـــة تــحــالــفــاتــهــا  ــــصـ الـ
القيم  تعزيز  لضمان  شركائها  مــع  والعمل 
الديمقراطية، وليس قيم الحكام املستبّدين. 
ــا دحــر الــوبــاء وتــعــزيــز النظام 

ً
وعليها أيــض

الــصــحــي الــعــاملــي اســتــعــداًدا لــلــوبــاء الــتــالــي؛ 
ألنه سيكون هناك جائحة أخرى«. ويخلص 
ــات املـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون أقــــوى  ــ ــــواليـ ــــى أن الـ إلـ
وأقــــــدر عــلــى املــنــافــســة مـــع خــصــومــهــا »إذا 
خاضت معارك العشرين عاًما املقبلة، وليس 

العشرين سنة املاضية«. 

المحاذير
ــّررات االنـــســـحـــاب الــعــســكــري  ــبــ فـــي مــقــابــل مــ
من  محاذير  ثّمة  أفغانستان،  مــن  األميركي 
عليها جنراالت  يؤكد  الــقــرار،  هــذا  تداعيات 
الـــجـــيـــش واملــــســــؤولــــون االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــون. 

ويمكن تلخيص حججها في ثاثة:
1. سيطرة طالبان على أفغانستان من جديد
ال يــخــشــى مـــعـــارضـــو قـــــرار االنـــســـحـــاب من 
تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــــذي حــــدث فـــي الــعــراق 
رون من 

ّ
وسورية عام 2014 فحسب، بل يحذ

سيناريو أسوأ، مثل سقوط عاصمة فيتنام 
ــوات  الـــجـــنـــوبـــيـــة، ســــايــــغــــون، أمــــــام زحـــــف قــ
الــواليــات  تخلت  أن  بــعــد  الــشــمــالــيــة  فيتنام 
وانسحبت  املحليني،  حلفائها  عــن  املتحدة 
منها. وبناء على ذلك، سعى قادة املؤسسة 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة إلـــى ثــنــي بـــايـــدن عن 
ــن االنـــســـحـــاب بــتــحــقــق شـــروط  ــ ــراره، ورهـ ــ ــ قـ
رين من أنه من 

ّ
موضوعية على األرض، محذ

دون ذلــك قــد تسقط كــابــول، ويــحــدث تدفق 
كبير لــاجــئــني، وتــعــود حــركــة طــالــبــان إلــى 
االنتقام من األفغان الذين وقفوا إلى جانب 
ــــات املـــتـــحـــدة. ويــســتــشــهــد أصـــحـــاب  ــــواليـ الـ
م  ــدِّ

ُ
ق الـــرأي بتقييم استخباراتي ســّري  هــذا 

ــمَّ تــســريــبــه أخـــيـــرا،  ــ ــام 2018، وتـ لـــتـــرامـــب عــ

يــؤدي  قــد  انسحاًبا سريًعا  أن  إلــى  يخلص 
إلــى حـــرٍب أهلية، وسيطرة »طــالــبــان« على 

أفغانستان من جديد.
ــقــــاد قـــــــدرة الـــضـــغـــط عـــلـــى طـــالـــبـــان:  ــتــ 2. افــ
ــراٍت صــــــدرت عــن  ــذيـ ــتـــحـ يـــرتـــبـــط مــــا ســـبـــق بـ
ــيـــة بـــــأن انــســحــاًبــا  ــيـــركـ االســــتــــخــــبــــارات األمـ
أميركًيا غير مشروط يضعف قدرة واشنطن 
في الضغط على »طالبان«، كما أنه يضعف 
النفوذ األميركي عليها في محادثات السام 
مــع الــحــكــومــة األفــغــانــيــة. ويستشهد هــؤالء 
بــامــتــنــاع »طـــالـــبـــان« عـــن حــضــور جــولــة من 
املـــفـــاوضـــات مـــع إدارة بـــايـــدن كــانــت مــقــّررة 
فـــي تــركــيــا مــنــتــصــف نــيــســان/إبــريــل 2021. 
ويشّددون على أنه ال ينبغي أن يكون هناك 
اتفاق  إلــى  التوصل  قبل  أمــيــركــي،  انسحاب 
سياسي بني »طالبان« والحكومة األفغانية، 

والتزام »طالبان« بوقف إطاق النار.
التصّدي  على  األميركية  الــقــدرة  تقليص   .3
لــإرهــاب: يــحــذر مــعــارضــو قـــرار االنسحاب 
ت تنظيمات إرهابية في 

ّ
من أنه في حال شن

أفــغــانــســتــان هــجــوًمــا جــديــًدا عــلــى الــواليــات 
القومي  ألمنها  تــهــديــًدا  أو شّكلت  املــتــحــدة، 
فــي أي جــزء من  أو  فــي املنطقة  ومصالحها 
الـــعـــالـــم، ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى الــقــوات 
ــيــــة الــــتــــحــــّرك بــســرعــة  ــيــــركــ ــكـــريـــة األمــ الـــعـــسـ
وفاعلية للرد على ذلك الهجوم أو تحييد أي 
تهديد قبل وقوعه. ويقول هؤالء إن سيطرة 
حركة طالبان على أجــزاء واسعة من الباد 
واستخباراتًيا؛  لوجستًيا  املسائل  د 

ّ
ستعق

ــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة املـــصـــادر  إذ لـــن تــتــوفــر لـ
املــوجــودة  املحلية  البشرية  االستخباراتية 
اليوم، ومن ثّم »ستتضاءل القدرة األميركية 
على تحديد التهديدات والتصّرف إزاءهــا«. 
ولذلك يعكف القادة العسكريون األميركيون 
على وضــع خطط وبــدائــل مــن وجـــود قــوات 
أميركية في أفغانستان ملنع تنظيم القاعدة 
حضورها  تعزيز  مــن  األخـــرى  والتنظيمات 
هــنــاك. وتــنــاقــش الــقــيــادة املــركــزيــة الوسطى 
ــتـــي تـــقـــع أفـــغـــانـــســـتـــان ضــمــن  ــة، الـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
نــطــاق عــمــلــهــا، إمــكــانــيــة نــقــل بــعــض قــواتــهــا 
قدرة  لتوفير  أو طاجيكستان  باكستان  إلى 
على الــرد السريع فــي حــال بــروز أي تهديد 

في أفغانستان. 

خاتمة
ــتـــحـــدة لــم  ــات املـ ــ ــواليـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ
تتمّكن مــن هــزيــمــة »طــالــبــان« وإعــــادة بناء 
أفغانستان وتحويلها إلى ديمقراطية، كما 
أعلن الرئيس جورج بوش االبن، حينما قّرر 
غــزوهــا عـــام 2001، فــإنــه ال تــوجــد خــيــاراٌت 
ــــوء تـــوّرطـــهـــا  ــام واشـــنـــطـــن فــــي ضـ ــ مــثــلــى أمــ
املــســتــمــر مــنــذ عــشــريــن عــاًمــا بــا أفــــق، وفــي 
الــعــاملــيــة. يبقى أمل  ضــوء تغير أولــويــاتــهــا 
ا بنجاح األفرقاء 

ً
أفغانستان الرئيس متعلق

ــان فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي  ــغـ األفـ
ــراع داخــلــي  يــتــمــّكــنــون خــالــه مـــن إنـــهـــاء صــ
مــســتــمــر مـــنـــذ ســـقـــوط املــلــكــيــة عـــــام 1974، 
يقطع  تشاركي،  إطــار  في  السلطة  واقتسام 
في  االستثمار  يحاول  من  كل  على  الطريق 
اســتــمــرار الــصــراع األفــغــانــي - األفــغــانــي من 

جهاٍت إقليميٍة وتنظيماٍت متطّرفة.

دوافعه وتداعياته المحتملة

قرار االنسحاب األميركي 
من أفغانستان

اعتبر بايدن أن 
إنهاء الحرب في 

أفغانستان »مصلحة 
وطنية« أميركية، 
متجاهًال تحذيراٍت 

أطلقها مستشاروه 
العسكريون واألمنيون

يرى وزير الخارجية 
األميركي، أنتوني 

بلينكن، أنه »ال يوجد 
حل عسكري« للصراع 

األفغاني

ال توجد خياراٌت 
مثلى أمام واشنطن 

في ضوء تورّطها 
المستمر منذ عشرين 

عامًا بال أفق، وفي 
ضوء تغير أولوياتها 

العالمية

بعد إعالن الرئيس األميركي جو بايدن سحب قوات بالده من أفغانستان تزامنًا مع ذكرى أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، يناقش المركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات في هذه القراءة الدوافع واألسباب وراء هذا القرار، كما يبين التداعيات المستقبلية له

)Getty( 2020/12/10 جنود أميركيون في نيويورك يعودون إلى ديارهم بعد انتشارهم في أفغانستان

ال  أفغانستان  من  العسكري  االنسحاب  أن  بايدن،  األميركي،  الرئيس  اعتبر 
عن  فضًلا  البلد،  ذلك  في  واإلنساني  الدبلوماسي  النشاط  إنهاء  يعني 
األمنية والعسكرية  للقوات  المساعدات  أن واشنطن ستواصل تقديم 
للحكومة األفغانية. وأكد أن بالده سوف تدعم محادثات السالم بين 
المتحدة،  األمم  منظمة  بإشراف  طالبان  وحركة  األفغانية  الحكومة 
إنسانية  مساعدات  على  والحفاظ  النساء،  حقوق  دعم  وستواصل 
أن  أخــرى  دول  من  ستطلب  واشنطن  أن  إلى  وأشــار  كبيرة.  وتنموية 
تفعل المزيد لدعم أفغانستان، بخاصة باكستان، وكذلك روسيا والصين 

والهند وتركيا.

دعم متواصل
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آمال عراب: اإلعالمي الناجح أكثر قربًا للناس
حوار أسامة سعد الدين

فــي  اإلعــام  مجــال  عــراب  آمــال  دخلــت 
إذاعــة  فــي  برنامجــا  فقدمــت  مبكــرة،   

ّ
ســن

محليــة جنــوب الجزائــر، وهــي فــي ربيعهــا 
الثانــي عشــر، وواصلــت مســيرتها املهنيــة 
الرســمية  اإلذاعــة  مــن  انطاقــا  االحترافيــة 
الجزائريــة، والقنــاة األولــى، وغــادرت بلدها 
الجزائــر فــي الثانــي والعشــرين مــن العمــر، 
عــدة  ودول  إعاميــة  بــني محطــات  لتتنقــل 
وبريطانيــا.  واألردن  ولبنــان  إيــران  منهــا 
التلفزيــون  شاشــة  عبــر  اليــوم  تطــل  وهــي 
»العربــي«، وتقــدم برنامــج »تقديــر موقــف« 
أبــرز  يناقــش  الــذي  األســبوعي  الحــواري 
قضايــا الســاعة.  تقــول عــراب، فــي حــوار مع 
لهــا  فتــح  البرنامــج  إن  الجديــد«،  »العربــي 
ودراســة  األبحــاث  عالــم  نحــو  كبــرى  آفاقــا 
اإلعامــي  يميــز  مــا  أن  وتــرى  السياســات، 
التصاقــا  أكثــر  يكــون  أن  هــو  الناجــح 
واالجتهــاد  املثابــرة  جانــب  إلــى  بالنــاس، 

و»الكاريزما«. إليكم تفاصيل الحوار:

¶ دخلــِت مجــال اإلعــام فــي ســن مبكــرة، وقدمِت 
ني 

ّ
برنامجــًا إذاعيــًا فــي عمــر الـــ12 عامًا. اليــوم تطل

»تقديــر  وتقدمــني  »العربــي«  التلفزيــون  عبــر 
موقــف«، وهــو برنامج سياســي بامتيــاز. ماذا عن 

مسيرتك املهنية بني البرنامجني؟ 
بــني  العمــر  مــن  أشــواط  عــن  نحــن نتحــدث 
12 ســنة ومــا أنــا عليــه اليــوم، ولــكل مرحلــة 
خصوصيــة وأهميــة، وفي كل منها ُســّجلت 
عامات فارقة في مسيرتي. طبعا للبدايات 
املساحة الكبرى في هذا التأثير. قد يستغرب 
املتابع البداية في عمر صغير، لكنها كانت 
وليــدة الصدفــة في انخراطــي وحبي للعمل 
ثــم  املدرســية،  اإلذاعــة  عــن طريــق  اإلذاعــي، 
املســؤولني  أحــد  زيــارة  مــن  فرصــة  جــاءت 
عجــب بصوتــي 

ُ
فــي إإلذاعــة املحليــة الــذي أ

وبأدائــي البســيط واملتواضــع، واقترح علّي 
اســمه  كان  إذاعــي  برنامــج  تقديــم  وقتهــا 
بالفكــرة،  رحبــُت  الصغيــر«.  »الصحافــي 
وافقت مباشــرة، وســألته »متى؟« قال: »يوم 
الخميــس«، فأجبــت: »حســنا ســآتي«، وملــا 
وصلــت إلــى البيت أخبرت والديَّ باالقتراح 
دخلــت  ومنــذ  املطلــق.  التشــجيع  فوجــدت 
اســتديو اإلذاعــة حينهــا، لــم أخــرج مــن هــذا 
الكثيــر،  أعطتنــي  تجربــة  إطاقــا.  املجــال 
فتعرفــت علــى العمــل اإلذاعــي والصحافــي 
البرنامــج  اســم  كان  لــو  حتــى  قــرب،  عــن 
»الصحافــي الصغيــر«، لكنــه أعطانــي ملحــة 
دقيقة عن مســؤولية الصحافي. فحني كنت 
أخطــئ فــي ســؤال مــا، كان يوجــه لــي عتــاب 
مــن املســؤولني عــن البرنامــج الــذي كان فــي 
بطاقمــه  املحليــة  الجهويــة«  »بشــار  إذاعــة 
الصغيــر، مجــاورًا وماصقــا لغرفــة تحريــر 
الصحافيني الكبار، وكنا نعمل معهم جنبا 
إلــى جنــب، يصححون كتاباتنا وأخطاءنا، 
نســألهم عــن الحــوار الــذي يجــب أن نقوم به 

وغيره من التفاصيل.
مختلفــة  فمرحلــة  موقــف«  »تقديــر  أمــا 
عمــري  مــن  األخيــرة  الســنوات  حتــى  كليــا. 
الصحافي، تمكنت من تقديم برامج حوارية 
كثيــرة، وتغطيــة أحــداث كبــرى، ميدانيــا أو 
من داخل اإلستديو، واكبت الثورات العربية 
لكــن مســألة  مــن دول كثيــرة.  بدايتهــا  منــذ 
تختلــف  اإلخباريــة  التغطيــة  أو  التحليــل 
لــي  تمامــا. وبرنامــج »تقديــر موقــف« فتــح 
ودراســة  األبحــاث  عالــم  نحــو  كبــرى  آفاقــا 
السياســات. »تقديــر موقــف« برنامــج مدتــه 
كمــا  ليــس  لكــن  األحــداث  يتنــاول  ســاعة 
ألن  األخــرى،  اإلخباريــة  البرامــج  تتناولهــا 
ــل ما الذي 

ّ
البرامــج اإلخباريــة الســريعة تحل

جــرى، ملــاذا، وما التداعيــات. لكن في »تقدير 
موقف« أنت تدرس الخبر والحالة، وتعتمد 
فــي تقديمــك وتحضيــرك علــى أوراق بحثيــة 
ألكاديميــني يدركــون جيــدًا، بطريقــة علميــة 
وأكاديميــة، التســمية الحقيقيــة لألمــور، إذا 
كان نزاًعــا مســلًحا أو أزمــة، ومــا الفــرق بــني 
األزمة والنزاع والصراع والحرب وغير ذلك، 
الحقيقيــة والتاريخيــة  املعطيــات  هــي  ومــا 

عنــه،  نتحــدث  الــذي  الخبــر  إلــى  أدت  التــي 
أكاديميــة،  علميــة  معاييــر  مــن  وانطاقــا 
الســيناريوهات  استشــراف  يســتطيعون 

األكثر قابلية للتحقق. 

¶ كيف كانت النقلة من اإلذاعة إلى الشاشة؟
عملــت لســنوات فــي اإلذاعــة، وأعتبــر العمــل 
اإلذاعــة   

ّ
وأن املــدارس،  أكبــر  مــن  اإلذاعــي 

هــي املدرســة األولــى ألي صحافــي. اإلذاعــة 
تعتمــد علــى صوتــك، علــى ارتجالــك، علــى 
دون  الجمهــور  إلــى  الحديــث  مــن  ســاعات 
كتابــة، دون نــص مقروء، دون شاشــة تكتب 

التواصــل  تعلمــك  اإلذاعــة  األخبــار.  عليهــا 
بشكل أكبر وأطول مع املستمع. واملذيع في 
اإلذاعــة ليــس مذيعــا فقــط أو قارئــا لألخبار 
وللنشــرات. كان فــي برنامجنــا األســبوعي 
يــوم للعمــل امليدانــي، ويوم للمراســلة ويوم 
حتــى  للمونتــاج،  ويــوم  األخبــار،  لتحريــر 
نتعلــم األمــور الفنيــة التــي يجــب أن نتقنهــا 
حتى نصبح صحافيني بأتم معنى للكلمة. 
فــي الجزائــر انتقلــت إلــى التلفزيون ببعض 
ثــم  فقــط،  الصــوت  تتطلــب  التــي  األعمــال 
لــب منــي أن أقــدم نوعــا مــن البرامج، حتى 

ُ
ط

خــارج  إلــى  نقلتنــي  أخــرى  ظــروف  جــاءت 

بــادي. كنــت أريــد أن أجــرب اإلعــام العربي 
والدولــي، ألنــي كنت قد اكتفيت من مدرســة 
 

ّ
اإلعــام املحلــي التــي أعطتنــي الكثير، ولعل
زادهــا اليــوم نافــع لــي فــي أيامــي الحاضــرة 

 مشواري اإلعامي. 
ّ

وفي كل

¶ برأيك ما سر نجاح الوسيلة اإلعامية؟  
ووســائل  التلفزيونيــة  القنــوات  اليــوم   *
بلــد وكل  فــي كل  كالفطــر، منتشــرة  اإلعــام 
مــكان، وزاد املوضــوع كثــرة مواقــع التواصل 
مســاحة  للتميــز  يبقــى  لكــن  االجتماعــي، 
مــن  قربــا  أكثــر  تكــون  أن  إنكارهــا.  يمكــن  ال 
النــاس، أن تلتقــط القصــص والحكايــا التــي 
تمــس اإلنســان، أن يكــون لــدى القائمــني على 
االســتراتيجية  الرؤيــة  اإلعاميــة  الوســيلة 
 
ً
فعــا يحتاجــه  ملــا  املــدى  بعيــد  والتفكيــر 

اإلعاميــة.  وســيلة  أي  مــن  اليــوم  املواطــن 
تجعــل   

ّ
أال شــيء،  كل  فــي  الفــارق  أن تصنــع 

املنافســة مــع أي كان هــي الهــدف. فاملنافســة 
أن  لكــن  جميلــة،  األفضــل  لتقديــم  والســعي 
تنافس نفســك وما كنت عليه في البدايات... 
أيــن كنــت فــي البدايــة؟ أيــن أنــت اآلن؟ إلــى أي 
عربيــا سياســيا  هّمــا  كــم  شــريحة وصلــت؟ 
وثقافيا وأمنيا واجتماعيا وفكريا، عالجت؟

واإلعامــي/ة  املذيــع/ة  مواصفــات  هــي  ومــا   ¶
الناجح/ة برأيك؟ وماذا عن معايير الجمال؟

ــر علــى أحــد، لكــن أعتقــد أن 
ّ
* لســت هنــا ألنظ

االجتهــاد أهــم ميــزة يجــب أن يتوفــر عليهــا 
 يكتفــي بمــا وصــل إليــه، مــن 

ّ
أي صحافــي. أال

ويعتبــر  يكتفــي   
ّ

أال املضمــون.  إلــى  املظهــر 
نفســه قــد وصــل وحقــق مــا يجــب، وأن يبقــى 
ساعيا للتعلم. وفي اإلعام العربي أن يقوي 
نفســه فــي مجــاالت اللغــة وفــي املعرفــة، وأن 
يوسع آفاقه. أما الجمال فهو مسألة نسبية، 
، قد ال يــراه آخر كذلك. 

ً
مــا يــراه إنســان جميا

لألسف في اإلعام العربي هناك تركيز أكبر 
مــن الــازم علــى املظهــر، وهــو مــا لــم أره فــي 
اإلعــام الغربــي. عشــت فــي بريطانيــا ألكثــر 
وســائل  مــع  واختلطــت  ســنوات  ســبع  مــن 
إعام كثيرة، لم يكن التركيز فيها على شكل 
املذيع بقدر ما كان على املحتوى، املضمون، 
الطريقة والكاريزما التي أعتبرها ضرورية. 
إذا  ضــروري  املظهــر«  »حســن   

ّ
إن فلنقــل 

تحدثنــا عــن العمل في التلفزيون. لكن طبعا 
ال نتحدث هنا عن مسابقات جمال. 

¶ إلــى أي مــدى يؤثــر اإلعــام الجديــد )السوشــال 
التقليديــة  االتصــال  وســائل  علــى  ميديــا( 

والفضائيات؟ 
التواصــل  مواقــع  تؤثــر  كبيــر.  بشــكل   *
االجتماعي اليوم على حياتنا بشكل يومي، 
لإعــام؟  التقليديــة  الوســائل  علــى  فكيــف 
األخيــر،  يمتلكهــا  رابحــة  ورقــة  هنــاك  لكــن 
والتــي قــد ال نجدهــا متوفــرة فــي الشــبكات 
الرقميــة، وهي املصداقية. فاألخبار الكاذبة 
تنتشــر بشــكل مخيــف وخطــر مــا قــد يمــس 
بمــا هــو متعلــق بأمــن الدولــة وأمــن الفــرد 
وأمن املجتمع. الورقة التي ما زالت وســائل 
أكثــر  أنهــا  تمتلكهــا  التقليديــة  اإلعــام 
يعتمــد  أن  ويمكــن  ومســؤولية،  مصداقيــة 

املرء عليها الستقاء أخباره بشكل آمن. 

التواصــل،  مواقــع  علــى  ملحــوظ  نشــاط  لديــك   ¶
اللغــة  جمــال  تتنــاول  بفيديوهــات  وتشــتهرين 

العربية، ما هو سر تركيزك عليها؟
* أنــا عاشــقة متطرفــة للغــة العربيــة، وربما 
الفيديوهــات  لهــذه  النــاس  انتبــاه  لفــت  مــا 
هــو طريقــة تقديمهــا كــون شــكلي عصريــا 
إلــى حــد مــا، وهذه هي الرســالة التي أود أن 
أرســلها إلــى قريناتــي وأقرانــي فــي العمــر، 
والجمــال  باملوضــة  تهتــم  أن  تســتطيع 
واألناقــة وغيــر ذلك، وأن تهتم بنفس الوقت 
لغتنــا  ألن  وتظهرهــا،  الحقيقيــة  بهويتــك 
مــن أجمــل وأثــرى لغــات العالــم. نتحدث عن 
12 مليونــا وأكثــر مــن 300 ألــف كلمــة غيــر 
مكــررة فــي اللغــة العربية، ســتة أضعاف من 
اللغــة اإلنكليزية، وأضعاف أخرى من اللغة 

الفرنسية واللغة الروسية. 

»تقدير موقف« 
فتح لي آفاقًا كبرى نحو 

دراسة السياسات 

التلفزيون منذ  إلى  اإلذاعة  المهني من  الجديد« عن مشوارها  لـ»العربي  آمال عراب  الجزائرية  اإلعالمية  تتحدث 
صغرها، عن اللغة العربية وضرورة إحيائها، وعن صفات اإلعالمي الناجح في رأيها

آمال عراب هي إعامية جزائرّية من مواليد مدينة وهران، 
تحمــل الجنســية البريطانيــة. تخّرجــت مــن كليــة الحقــوق 
والعلــوم اإلنســانية فــي الجزائــر، وهــي تكمــل دراســاتها 
العليــا فــي معهــد الدوحــة لألبحــاث ودراســة السياســات 
كباحثة في تخصص النزاعات الدولية والعمل اإلنساني. 
بــدأت رحلتهــا املهنّيــة في اإلذاعة الرســمية الجزائرية منذ 
عمــر صغيــر، عبــر برنامــج »الصحافــي الصغيــر«. وفــي 
القناة األولى قدمت النشــرات الرئيســية وبرامج سياســية 
 إلــى تغطيتهــا ألبــرز األحــداث 

ً
وثقافيــة حواريــة، إضافــة

والزيــارات الدوليــة، بينمــا كان عمرهــا ال يتجــاوز واحــدا 
وعشــرين عامــا. غــادرت الجزائــر فــي الثانيــة والعشــرين 
ودول  عــدة  إعاميــة  محطــات  بــني  وتنقلــت  العمــر،  مــن 
ــت عــددًا 

ّ
كثيــرة كإيــران ولبنــان واألردن وبريطانيــا. غط

الرئاســية  كاالنتخابــات  البــارزة  العامليــة  األحــداث  مــن 

األميركيــة واإليرانيــة وغيرهمــا. كذلك كانــت حاضرة في 
امليــدان لتغطيــة بدايــات الثــورات العربية والحراك الشــعبي 
فــي عــدة دول. قابلــت وحــاورت شــخصيات كثيــرة مــن 
قــت 

ّ
تعل وأوروبــا.  العربــي  العالــم  فــي  القــرار  صانعــي 

باللغــة العربيــة وقــراءة الكتــب بفضــل والدتهــا التــي كانــت 
أســتاذة للغــة العربيــة، وكانــت تحــرص علــى دفعهــا نحــو 
ــز على 

ّ
القــراءة واملطالعــة. وهــي تهتــم باللغــة العربيــة وترك

أهميــة إحيائهــا وتســليط الضــوء على جمالهــا من خال 
نشــرها فيديوهــات فــي حســاباتها علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي. ســّجلت بصوتهــا عــدًدا مــن الكتــب الصوتية 
صوتيــة  مكتبــة  إلنجــاز  وتســعى  متقنــة،  عربيــة  بلغــة 
هــا 

ّ
أن كمــا  العربيــة.  الكتــب  أهــم  تجمــع  ضخمــة،  عربيــة 

تهتــم خصوصــًا بقصــص األطفــال بلغــة بســيطة وأنيقــة 
وسليمة، للمساهمة في تربية جيل معتز بهويته ولغته.

سيرة إعالمية

MEDIA
منوعات

تحديث 
آبل

بــات باســتطاعة مســتخدمي هواتــف »آيفــون«، 
اعتبــارًا مــن أمــس اإلثنــني، اختيار قبــول تعقبهم 
ُيتوقــع  »آبــل«  مــن  تحديــث  بفضــل  رفضــه،  أو 
اإلعانيــة  املنظومــة  علــى  عواقــب  لــه  تكــون  أن 
يتنافــس  و»غوغــل«.  »فيســبوك«  تحكــم  التــي 
نموذجان في وادي الســيليكون، إذ تبيع شــركة 
اإللكترونيات العماقة هواتفها الذكية واألجهزة 
الكمبيوتــر بأســعار مرتفعــة،  اللوحيــة وأجهــزة 

بينمــا تقــدم جاراتهــا خدمــات مجانيــة، ضمنيــًا 
التــي  فــي مقابــل بيانــات مســتخدمي اإلنترنــت 
ســتخدم إلرســال إعانــات فائقــة االســتهداف 

ُ
ت

إليهم على نطاق واسع جدًا.
فمنــذ أيلول/ســبتمبر، بــات فــي إمــكان ناشــري 
التطبيقات التي تعمل وفق نظام »آبل« التشغيلي 
»آي أو إس« أن يطلبوا من مستخدمي تطبيقاتهم 
اإلذن بتعقــب حركــة تصفحهــم مختلــف املواقــع 

والتطبيقات، بهدف جمع بياناتهم واستخدامها. 
ولكــن مــع نشــر اإلصــدار 14,5 مــن »آي أو إس« 
املعروفــة  امليــزة  هــذه  أصبحــت  األســبوع،  هــذا 
باســم »إيــه تــي تــي« )شــفافية تتبــع التطبيقــات( 
كثيــرة  وتطبيقــات  منصــات  وتخشــى  إلزاميــة. 
أن يقــرر املســتهلكون الرفــض فــي ضــوء توافــر 
»فيســبوك«.  غضــب  ذلــك  وأثــار  لهــم.  الخيــار 
وشــرعت الشــبكة في هجوم تسويقي للدفاع عن 

اإلعانــات املســتهِدفة، ونشــرت صفحــات كاملــة 
فــي الصحــف األميركيــة، وشــهادات مــن صغــار 
التجــار علــى موقــع مخصــص، وكانت ملؤسســها 

مارك زوكربيرغ تصريحات الذعة. 
مثــل  مباشــرة،  بيانــات  التطبيقــات  ستســتخدم 
علــى  قــادرة  تكــون  لــن  لكنهــا  املوقــع،  أو  العمــر 

تبادلها مع أطراف ثالثة.
)فرانس برس(

اإلذاعة هي المدرسة األولى ألي صحافي )العربي الجديد(
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نديم جرجوره

أعـــلـــنـــه  الــــــــذي  األول،  ــاع  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ االنـ
مـــــتـــــابـــــعـــــون عـــــــــديـــــــــدون لـــلـــحـــفـــل 
ـــ93 لــتــوزيــع جـــوائـــز »أوســـكـــار«  ــ الـ
 ،)2021 نــيــســان  ــريـــل/  أبـ  25( الــهــولــيــووديــة 
 مــن احــتــفــال، ُيــفــتــرض 

ً
يــعــكــس نــفــورًا ومــمــا

ــكـــون األهـــــــّم واألجــــمــــل فــــي صــنــاعــة   يـ
ْ
بــــه أن

جذبًا  واألكثر  والعاملية،  األميركية  السينما 
 الحالة املسيطرة 

ّ
للُمشاهدين في العالم. لكن

ي وباء كورونا نهاية 
ّ

 شيء، منذ تفش
ّ

على كل
ـــخـــاذ إجــــــراءات كــثــيــرة، 

ّ
ــم ات

ّ
ــحــت

ُ
عـــام 2019، ت

ما  للجميع،  الصّحية  السامة  تحرص على 
أّدى إلى اختيار »محطة يونيون« في لوس 
أنجليس مكانًا للحفل األخير، مع فتح أبواب 
الحدث سنويًا،  ُيقام  »مسرح دولبي«، حيث 
حني 

ّ
 املرش

ّ
ملرافقة االحتفال افتراضيًا. كما أن

فتابعوا  املجيء،  يتمّكنوا من  لم  األوروبيني 
الوقائع عبر اإلنترنت، في باريس ولندن.

 الــنــفــور واملــلــل لــم يــتــمــّكــنــا مــن الــحــؤول 
ّ
لــكــن

بالسينما  فــاالهــتــمــام  الــحــفــل.  مــتــابــعــة  دون 
ــّم  أســــاســــّي، والـــرغـــبـــة فـــي مــعــرفــة نــتــائــج أهـ
جــوائــز سينمائية فــي الــعــالــم، أقـــوى مــن أي 
شــيء آخـــر، والــوقــائــع الــجــديــدة، املنبثقة من 
ــاع مباشر ملعرفة 

ّ
اط كــورونــا، تحّرض على 

كيفية التعامل مع وبــاء كهذا، ومــع شروطه 
 السياسة، 

ّ
أن الــجــمــيــع. كــمــا  املــفــروضــة عــلــى 

ــوال أمــيــركــا فـــي االجــتــمــاع  ــأحـ وارتــبــاطــهــا بـ
على   

ّ
تحث والــعــاقــات،  والثقافة  واالقتصاد 

»أوسكار« يحمل  فـ الحفلة،  معاينة تفاصيل 
في طياته، إلى كونه أهّم جائزة سينمائية، 

سياسة وإعامًا وأحوااًل أميركية داخلية.
ففوز »نومادالند« )أرض الّرحل(، للصينية 
األميركية كلوي تشاو بثاث جوائز في فئات 
أساسية، أي أفضل فيلم للمنتجني، وبينهم 
تشاو نفسها، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة 
شاركة أيضًا في 

ُ
لـ فرانسيس ماكدورماند )امل

بعيٍد  6 ترشيحات، غير  أصــل  إنتاجه(، من 
عــن مــوقــٍف تــريــد »أكــاديــمــيــة فــنــون الــصــورة 
املـــتـــحـــّركـــة وعـــلـــومـــهـــا« )مـــانـــحـــة الـــجـــوائـــز( 
إعـــانـــه إزاء خــــــراٍب يــعــتــمــل فـــي االجــتــمــاع 
األمـــيـــركـــي، مـــن خــــال تــكــريــم فــيــلــٍم يــتــنــاول 
أحـــوال املــشــّرديــن فــي الــطــرقــات، جـــّراء أزمــات 

االقتصاد واملال والعيش.
آرون ســورِكــن، »محاكمة  فيلم  أمــا »تغييب« 
 The Trial Of The Chicago(  »7 شــيــكــاغــو 
ــر ضــمــنــيــًا عـــن مـــوقـــٍف آخــــر، بــعــدم  7(، فــُيــعــبِّ
 من الجوائز 

ّ
منحه جائزة واحــدة على األقــل

ح لـ6 منها، أبرزها 
ّ

ه ُمرش
ّ
األساسية، علمًا أن

فــي فــئــات أفــضــل تصوير وأفــضــل سيناريو 
أصلي وأفضل مونتاج.

ــز  ــوائـ ــلـــى الـــجـ ــر مـــنـــســـحـــٍب عـ ــيـ ــذا غـ  هــــ
ّ
ــن ــكــ لــ

أخاق  األكاديمية  تلتزم   
ْ
أن دون  من  ها، 

ّ
كل

من  ة 
ّ
مــواقــفــهــا مستل فغالبية  ــيــًا. 

ّ
كــل املــهــنــة 

للجوائز،  التصويت  ولحظة  يترافق  راهــٍن 

يعيد المسلسل تكرار 
ذات الرسائل السياسية 

عن صراع الهويات

2223
منوعات
متابعة

نجومتونسقراءة

نقد

تونس ــ محمد معمري

ــلـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، أول من  راسـ
السبت، عن طريق مكتبها في تونس،  أمس 
 مــن وزيـــر الصحة فـــوزي املــهــدي، ووزيــر 

ً
كــا

والتونسيني  والــهــجــرة  الــخــارجــيــة  الــشــؤون 
في الخارج عثمان الجرندي، ورئيس الهيئة 
البصري  السمعي  لاتصال  املستقلة  العليا 
ــوري الـــلـــجـــمـــي، مــحــتــجــة عــلــى  ــ ــا« نــ ــكـ ــايـ ــهـ »الـ
عرض برنامج كاميرا خفية على قناة »نسمة 

تي في« الخاصة بعنوان »أنجلينا 19«.
الخفية تدعو  الكاميرا  أن  االحتجاج  وسبب 
في كل حلقة ضيفًا من املشاهير في تونس 
لــلــحــديــث عــن نــجــاعــة التلقيح ضــد فــيــروس 
معروف.  طبيب  بحضور  املستجد،  كــورونــا 
ثم ُيقدم الضيف إلى »أنجلينا جولي« مزيفة 
إلقـــنـــاعـــه بــــضــــرورة الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاح. 
ــح بعض 

َ
ُيــلــق وفــي مرحلة الحــقــة فــي الحلقة 

بأعراض جانبية  فيصابون  أمامه  املوظفني 
خطرة ثم يموتون.

في  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  واعتبر 
الخفية يمثل  الــكــامــيــرا  بــرنــامــج  أن  تــونــس 
الــتــي تبذلها املنظمة  الــجــهــود  إلـــى   

ً
ة إســــاء

الفيروس والقضاء عليه.  للحد من انتشار 
الحلقة،  فــي  طبيب  حضور  استغربت  كما 
وكذلك استعمال شعار املنظمة في العديد 
مـــن املــقــاطــع مـــن دون الــحــصــول عــلــى إذن 

مسبق منها.
وطلب مكتب املنظمة من السلطات التونسية 

هناك كابنت أميركا جديد، طائش، متردد، ال 
يعلم بدقة دوره.. كذلك، هو من يحمل درع 
الــذي تخلى عنه الصقر  كابنت أميركا، ذاك 
 
ً
بديا ليكون  مناسبًا  نفسه  يجد  لــم   كونه 

لستيف روجرز. 
ضــمــن هـــذه الــفــرضــيــات والـــشـــروط، يسائل 
لون/األسود هويته، إذ ال يعلم ما 

ُ
الصقر امل

دوره بدقة في هذا العالم. لذا، نراه يتعاون 
مــع جــنــدي الشتاء مــن أجــل الــوقــوف بوجه 
التعبير(.  )إن صــح  أبــيــض  إرهــابــي  تنظيم 
جــــمــــاعــــة تـــــحـــــاول إثـــــبـــــات وجــــهــــة نـــظـــرهـــا 
»ســلــطــة«، عبر اســتــعــادة مصل  املــعــاديــة لــلـــ
سرّي يكتسب من يتعاطاه قوة خارقة، ذات 

املصل الذي »َصنع« كابنت أميركا. 
يعيد املسلسل، بالرغم من إتقانه، تكرار ذات 
الرسائل السياسية عن صراع الهويات، إذ 
نكتشف وجود كاتنب أميركا ملون، أسود، 
يــعــيــش فـــي عـــزلـــة بــعــد أن ُســـجـــن وطــبــقــت 
ــة وأخــــفــــي عــن  ــّيـ ــبـ ــطـ ــارات الـ ــبـــ ــتـــ عـــلـــيـــه االخـــ
العلن. والسبب بسيط، بحسب ما يقال في 
 
ً
املسلسل؛ إذ ال يمكن ألسود أن يكون بطا

عّمار فراس

ــل  ــارفـ ــم مـ ــالــ ــــع دخـــــــول عــ ــــام مـ ــعـ ــ ــذا الـ بــــــدأ هــــ
ــة، تــلــك الــتــي  ــعـ ــرابـ الــســيــنــمــائــي مــرحــلــتــه الـ
نــتــابــع فــيــهــا حـــكـــايـــات األبــــطــــال الــخــارقــني 
ــذيـــن عــرفــنــاهــم في  ــك الـ ــئـ ــرة، أولـ ــهـ األقـــــل شـ
الــســابــقــة مـــن دون أن يــلــعــبــوا دور  األفـــــام 
ــذه املــرحــلــة، الــتــي تطغى  الــبــطــولــة. وفـــي هـ
عــلــى إنــتــاجــاتــهــا املــســلــســات، بــثــت منصة 
 Wanda »ديـــزنـــي مــســلــســل »وانــــــدا فــيــجــني
مــســلــســل  املـــنـــصـــة  تـــبـــث  وأخـــــيـــــرًا،   .vision
 The Falcon and الشتاء«  وجندي  »الصقر 
the Winter Soldier، الذي تدور أحداثه بعد 
 Avengers الــجــزء األخــيــر مــن سلسلة أفـــام
ثــانــوس  الــقــضــاء عــلــى  بــعــد  end game، أي 
وعــودة نصف البشرية إلى الحياة، واألهم 

موت الرجل الحديدّي. 
ــلــــســــل، ال بـــــد مــن  قــــبــــل الــــحــــديــــث عـــــن املــــســ
ــرز، أو  ــ ــارة إلـــى أن كــابــنت ســتــيــف روجـ ــ اإلشـ
كــابــنت أمــيــركــا، األبــيــض، املــحــافــظ، محارب 
النازيني ومنقذ العالم، ليس موجودًا، كونه 
قــّرر الــعــودة إلــى حياته الــعــادّيــة فــي الفيلم 
األخير، بعد أن سلم درعه لزميله »الصقر«، 
ــك يــظــهــر درع كـــابـــنت أمـــيـــركـــا ضمن  مـــع ذلــ

شعار املسلسل. 
فــي عــالــم مــا بــعــد الـــعـــودة، أو عـــودة نصف 
الـــبـــشـــريـــة، األوضــــــــاع مـــتـــأزمـــة، الـــخـــافـــات 
والـــفـــقـــر والـــفـــروقـــات االجــتــمــاعــيــة اشــتــدت 
بني من بقوا ومن عــادوا من العدم. واألهم، 

ومن »الهايكا« التدخل وفقا ملا يمليه القانون 
التونسي للحد من اإلساءة للمجهود العاملي 
فــي مــقــاومــة تــفــشــي »كـــوفـــيـــد-19«، مــن خــال 

ضرب أهم آلية لوقف تفشيه وهي اللقاح.
لبرنامج  املنتجة  الشركة  أكــدت  من جانبها، 
الـــكـــامـــيـــرا الــخــفــيــة، خــــال اتـــصـــال »الــعــربــي 
الشركة  أن  العاملني فيها،  أحــد  الجديد« مع 
تحترم جهود منظمة الصحة العاملية وأنها 
ــــدت أهــمــيــة  ــة الــكــامــيــرا الــخــفــيــة أكـ قــبــل بـــدايـ
اللقاح ملجابهة فــيــروس كــورونــا. وتــابــع أنه 
ما  أن  على  الحلقة  التأكيد وســط  أيضًا  يتم 
يــعــرض مــجــّرد مــشــاهــد هــزلــيــة ال عــاقــة لها 
بــالــواقــع أو بــاملــعــطــيــات الــعــلــمــيــة، وهـــو أمــر 

كاٍف، بحسب الشركة.

على  املتحدة  الــواليــات  علم  أميركيًا يحمل 
ــإن كــابــنت أمــيــركــا  صــــدره. عــلــى الــنــقــيــض، فـ
وُمدلل، ومتسرع. وبسبب  أبيض،  الجديد، 
ملــكــانــتــه، يقتل  اســتــحــقــاقــه  عصبيته وعـــدم 
ــدًا مــن الجماعة اإلرهــابــيــة علنًا وأمــام  واحـ
ــر ُمــجــردًا من  أعـــني الــنــاس، لينتهي بــه األمـ
الساحة  لتترك  الجيش،  من  رتبه ومسّرحًا 
 للصقر، كي يصبح هو كابنت أميركا. 

ً
فارغة

لـــن نــشــيــر إلــــى تــفــاصــيــل املــســلــســل وتــدفــق 
الحكاية، لكن ما يثير االهتمام هو الرهان 
على الهامشيني، ومعاناة ضحايا ثانوس، 
معيشتهم  نكتشف  إذ  ومــواطــنــني،  أبـــطـــااًل 
فــي الــظــل، خــــارج زمـــن الــقــتــال، ونــــرى كيف 
يعجز الصقر عن الحصول على قرض من 
نشاهد  كما  املنخفض.  دخله  بسبب  البنك 
والتخلص  للتعافي  الــشــتــاء  جــنــدي  رحــلــة 
من مشكاته العقلية في واكاندا، ثم تحوله 
إلى شخص لطيف ذي حس دعابة، لكن با 
مختلفًا  يجعله  مــا  وهــذا  اجتماعّية،  حياة 
عما سبق، إذ كان غامضًا، ال يتحدث كثيرًا 
ومنزويًا على نفسه. ال يوحي املسلسل، بعد 
نهايته، بما يمكن أن يحدث الحقًا، بالرغم 
إلــى تنظيمات سرّية ومؤامرة  إشـــارات  من 
حــكــومــّيــة، إلـــى جــانــب نــجــاة أحـــد »أشــــرار« 
ــــام املـــاضـــّيـــة، الــــذي تـــعـــاون مـــع الصقر  األفـ
وجــنــدي الــشــتــاء الســتــرجــاع املــصــل السري 
ــرار مــــن الــســجــن.  ــفــ ــداه فــــي الــ ــاعــ بـــعـــد أن ســ
ونقصد هنا هيلموت زيمو، ذاك الذي فجر 

مبنى األمم املتحدة سابقًا. 

محمد رمضان الذي ال يمّل اإلساءة»الصقر وجندي الشتاء«: البحث عن البطل الضائع برنامج يغضب منظمة الصحة

على الرغم من إنتاج عدد 
كبير من المسلسالت السورية 

الخاصة بموسم رمضان، ال 
تزال النتيجة غير مرضية إلى 

حد كبير بالنسبة للجمهور

ربيع فران

سعت الدراما السورية هذا املوسم إلى رد اعتبارها، 
بالنسبة  تكن مرضية  لم  اآلن،  النتيجة، حتى  لكن 
اع هذه األعمال، إذ ثمة تباين واضح في ردود 

ّ
لصن

الــفــعــل مــن قــبــل الــجــمــهــور، فــيــمــا لــم تــصــل عــنــاويــن 
ـــ »تـــرنـــد« عــلــى املــواقــع  املــســلــســات الــســوريــة إلـــى الـ
باستثناء مسلسل »على صفيح ساخن«،  البديلة، 
من بطولة يامن حجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف 
املنافسة  وتقدم ضمن  الطوق  كسر  الــذي  سبيعي، 
بها  تحفل  التي  الواقعية،  االجتماعية  للحكايات 
شتركة. الواضح أن الجمهور 

ُ
املسلسات العربية امل

 مــتــابــعــة سلسلة 
ّ

الــــســــوري، والـــعـــربـــي عــمــومــا، مــــل
ــال الــتــي تــحــمــل طــابــع مـــا ُيــســمــى بــــ »الــبــيــئــة  ــمـ األعـ
الــشــامــيــة«، ال بـــل اســتــنــفــد طــاقــاتــه عــلــى مــشــاهــدة 
الصورة املكررة لهذا النوع من اإلنتاجات. قبل أكثر 
من 12 عامًا، تصّدر مسلسل »باب الحارة« املشهد 
الدرامي السوري، واستطاع أن يحقق أعلى نسبة 
متابعة عــربــيــة. لــكــن، مــع الــوقــت، تــراجــع منسوب 
اب السلسلة في شرك 

ّ
املشاهدة، وضاع املنتج وكت

املــصــالــح وجــنــي األربــــاح، ووصـــل الــحــال بهم إلى 
الــقــضــاء، مــا أضــعــف املــســلــســل، ولـــم يحقق الــجــزء 
الحادي عشر الذي ُيعرض حاليًا أي تقدم يذكر في 

العّداد اليومي للمسلسات األكثر متابعة.
اب واملنتجني السوريني، 

ّ
ورغم ذلك، أصر بعض الكت

هـــذه الــســنــة، عــلــى تــقــديــم مــحــتــوى يــحــاكــي »البيئة 
الشامية«، وحاولوا قلب الصورة في عيون املشاهد، 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

املصري  املمثل  لها  يتعّرض  بالجملة  انــتــقــادات 
مــحــمــد رمـــضـــان، مـــع اســـتـــمـــرار عــــرض مسلسله 
الــرمــضــانــي »مـــوســـى«. فــفــي مــشــهــد وصــفــه عــدد 
مــن الــنــقــاد بــأنــه مــقــحــم عــلــى األحـــــداث وال داعــي 
له، قدم رمضان، نجم الكوميديا املصري الراحل 
انتقاد وغضب  أثــارت  إسماعيل ياسني، بصورة 
الــتــواصــل  املــعــلــقــني ورواد وســـائـــل  الــكــثــيــر مـــن 
االجــتــمــاعــي. وجــــاء املــشــهــد فـــي الــحــلــقــة الــثــانــيــة 
عــشــرة مـــن املــســلــســل، إذ ظــهــرت شــخــصــيــة وهــي 
تشتري مابس من املحل الــذي يعمل فيه البطل 
)رمضان(، وبعدما قدم له البضاعة، خرج الزبون 
ــال، فــيــاحــقــه الــبــطــل  ــ ــع املــ مـــن املـــحـــل مـــن دون دفــ
أن  الشخص  فيحاول  بــالــدفــع،  ويطالبه  وينهره 
املشهور إسماعيل ياسني،  الفنان  أنــه  له  يوضح 
ولــكــن مــن دون جــــدوى، حــيــث يتضح أن موسى 

القادم من الصعيد ال يعرف ياسني.
ورأى كثيرون أن إظهار الفنان الكبير الراحل بهذه 
الصورة فيه إساءة بالغة، وأن رمضان سبق وأن 
أســاء لــه وهــاجــم أفــامــه التي قــدم فيها شخصية 
العسكري. ســارة، حفيدة إسماعيل ياسني، كتبت 
فـــي مــنــشــور عــلــى صفحتها عــلــى »فــيــســبــوك« أن 
ورد  على مشهد  التعليق  منها  طلبوا  صحافيني 
البداية لم تكترث  في املسلسل. وأضافت أنها في 
ــة إســـمـــاعـــيـــل يــاســني  ــا عـــاقـ ــ لــــأمــــر، مــتــســائــلــة »مـ
؟«. غير أنها تلقت 

ً
بمسلسل محمد رمضان أصــا

يــؤدي  ممثل  فيه  يظهر  فيديو  مقطع  النهاية  فــي 
التي  املــرة األولــى  إنها ليست  دور ياسني، وقالت 

ــارق، وضـــخ نــفــس جــديــد فــي هــذه  ــفـ واإلعـــــان عــن الـ
ــارة الــقــبــة«، إخـــراج  الــصــنــاعــة. يــتــصــدر مسلسل »حــ
ــا شــربــتــجــي، املــشــهــد الـــعـــام لـــلـــدرامـــا الــســوريــة.  رشــ
ــم الــتــطــويــل الــــذي اتــســمــت بــه الــحــلــقــات األولـــى  ورغــ
ــدا واضــــحــــًا أن الـــتـــوجـــه يــقــضــي  ــ مــــن الـــســـلـــســـلـــة، بــ
بــإنــقــاذ املــســلــســل، وفــــرض حــضــوره وارتـــفـــاع نسب 
البديلة. عملت  املــواقــع  الفعل على  املشاهدة وردود 
رشـــا شربتجي عــلــى مــســك خــيــوط الــلــعــبــة، وعـــادت 
إلــى »عــهــدهــا«، إذ نجحت فــي ضبط إيــقــاع الحركة 
والـــســـيـــاق الــتــصــاعــدي لــــأحــــداث، وإن جــــاء الــنــص 
ضعيفًا في بعض املواقف املصورة، أو املطولة قصدًا.

أما »الكندوش« )كتابة حسام تحسني بيك وإخراج 
يشهد  العاشرة  الحلقة  حتى  فهو  حسني(  سمير 
صراعًا في رد الفعل الجماهيري. وجاء نقد املخرج 
مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز لــــ »الـــكـــنـــدوش« كــــأول ضــربــة 
قاسية على العمل. كتب عبد العزيز: »أســوأ عمل 
التحايل  محاواًل  مشتت«،  ممل،  ركيك،  الكندوش، 
بالقول: »حسنات  الهجوم  في منشوره على حال 
العمل أنه أعاد األستاذ أيمن زيــدان إلى الدراما«، 
ــذا الـــكـــم مـــن املــمــثــلــني الــكــبــار،  ــــود هــ مــتــابــعــًا: »وجــ
بذهنية مشتتة عديمة الخيال، ستؤدي با محالة 
إلى هذه النتيجة الهامية البائسة«. هكذا، يمكن 
تــصــنــيــف جــــزء مـــن األعـــمـــال الـــســـوريـــة املــعــروضــة 
لم  بـــاقـــة »درامـــــــا رمـــضـــان 2021«، والـــتـــي  ضــمــن 
تنقذها ُسبل أو مــحــاوالت الــعــودة إلــى الــصــدارة، 
أو حتى املنافسة، والخروج بنتائج مرضية تعيد 

حركة الدراما السورية إلى سابق عهدها.
الــدرامــا السورية هجرة  الــســؤال: هل تواجه  يبقى 
ــشــتــركــة؟ ســؤال 

ُ
ــا امل »أبــطــالــهــا« إلـــى عــوالــم الـــدرامـ

يطرح نفسه أمام النتائج اإليجابية التي يحققها 
واحتال  شتركة، 

ُ
امل املسلسات  في  سورية  نجوم 

ــات فــــي مــــوســــم رمــــضــــان وخـــــارجـــــه رغـــم  ــاشــ ــشــ الــ
الــنــوع مــن اإلنتاجات،  التضخم الحاصل فــي هــذا 
الجمهور  أنــه تحول واقعًا ملتابعة  املؤكد  لكن من 
السوري لـ »نجومه« خارج إطار الصناعة املحلية، 

ما يفرض املشاركة في تقاسم نقاط الربح.

ــا بــهــذا  ــيـــرة جـــدهـ يــســتــحــضــر مــحــمــد رمــــضــــان سـ
الشكل، مبينة أنها ال تلومه ألن تصرفاته تثبت أن 
بالنفس«،  الثقة  أهمها عدم  لديه »مشاكل نفسية 

بل تلوم املخرج واملنتج.
وعـــــام 2017، هـــاجـــم مــحــمــد رمــــضــــان، إســمــاعــيــل 
يــاســني، وقــال إنــه »يــســيء إلــى الجندي املــصــري«. 
وأضــــــاف، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنــــه يــعــتــزم 
املصري«.  الجندي  »تبنّي هيبة  أفــام  في  التمثيل 
ونشر  التصريحات  عــن  رمــضــان  تــراجــع  وبعدها 
فــيــديــو عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك« 
يــوضــح كــامــه لــعــائــلــة الـــراحـــل إســمــاعــيــل يــاســني، 
 إن يــاســني أكــثــر ممثل يضحكه، وإنـــه حفظ 

ً
قــائــا

جميع أغانيه، على حد تعبيره.
هجوم آخــر تــعــّرض لــه رمــضــان كذلك مــن مدونني 
ومــغــرديــن، إثـــر وفـــاة الــطــيــار املــصــري أشـــرف أبــو 
اليسر، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم ينصفه 
دفــع مبلغ 6 مايني  املمثل املصري  ويفرض على 
كــتــعــويــض عن  ألــــف دوالر(   400 )حــــوالــــي  جــنــيــه 
صــرفــه مـــن الــعــمــل. وتـــعـــود الــتــفــاصــيــل إلــــى شهر 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول مــن الــعــام املــاضــي، بعدما 
نشر رمضان مقطع فيديو من داخل كابينة قيادة 
 إنــه هو من يقود 

ً
إحــدى الطائرات الخاصة، قائا

الــواقــعــة، أصـــدرت وزارة الطيران  الــطــائــرة. وبــعــد 
ــا رســمــًيــا أعــلــنــت خــالــه إيــقــاف قــائــد الرحلة 

ً
بــيــان

والطيران  العمل  اليسر ومساعده عن  أبــو  أشــرف 
 

ً
فعا الرتكابهما  الــعــاجــل؛  للتحقيق  وإحالتهما 
ــقـــواعـــد وتــعــلــيــمــات  ــًا طــبــقــًا لـ ــاتـ مـــمـــنـــوًعـــا مــنــعــًا بـ
الــطــيــران املــدنــي الــعــاملــي واملـــصـــري، وضـــد سامة 

الطيران املدني املصري.

األوسكار في حفلها الـ93

كابتن أميركا جديد وطائش ومتردد )ديزني(

بينما لم ينل فيلم 
»محاكمة شيكاغو 

7« أي جائزة من 
ترشيحاته الستة، حاز 

فيلم »نومادالند«، 
للمخرج كلوي تشاو 

ثالث جوائز من أصل 
ستة ترشيحات. هنا، 

إطاللة على ليلة أمس

»نومادالند« 
وأنتوني هوبكنز 

والبقية

ضياع الدراما السورية

فنون وكوكتيل

ــهــا أســـاس 
ّ
والـــتـــوّجـــهـــات الــعــاّمــة تــبــدو كــأن

 أكــثــر 
ّ

ــل ــعــ ــار مـــعـــًا. ولــ ــيــ ــتــ الـــتـــصـــويـــت واالخــ
ــار، مــا نقله  ــ األمــثــلــة وضــوحــًا فــي هـــذا اإلطـ
الــصــحــافــي أنــــــدرو مــــــــارزال، فـــي تــقــريــر له 
عته وكالة »فرانس برس« قبل يوٍم واحد 

ّ
وز

ِبــْت هاّموند، كاتب  على موعد الحفلة، عن 
عمود في املوقع السينمائي »ديدالين«، في 
لها  »سُيصّوتون  تشاو:  كلوي  عن  حديثه 
 

ٌ
 لم ُيشاهدوا فيلمها«. وهذا الحق

ْ
ى وإن

ّ
حت

لـــن نــعــرف أبــــدًا مـــا الــــذي ســيــحــصــل لحظة 
توزيع الجوائز«.

عات قال بإمكانية تكريم 
ّ
 أحد التوق

ّ
ورغم أن

األكاديمية للممثل الراحل تشادويك بوزمان، 
بعد   ،2020 آب  أغــســطــس/   28 فـــي  ـــي 

ّ
املـــتـــوف

3 أعــــوام عــلــى تشخيص إصــابــتــه بــســرطــان 
الـــقـــولـــون، بــمــنــحــه »أوســــكــــار« أفــضــل ممثل 
 Ma Rainey’s Black Bottom فــي  دوره  عــن 
التصويت اختار   

ّ
أن إال  لجورج سي وولــف؛ 

على قوٍل ملارك مالِكن، الصحافي في املجلة 
السينمائية املتخّصصة »فارايتي«، للوكالة 
نفسها: »ال أتخّيل أال يحصل »نومادالند« 
 
ْ
عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى )املــقــصــود بــهــذا أن
ــدد مــــن الـــجـــوائـــز  ــ ــبــــر عــ يـــحـــصـــد الـــفـــيـــلـــم أكــ
األســـاســـيـــة(. وال أتــخــّيــل أال تــحــصــل كلوي 
تشاو على جائزة أفضل إخراج«، مستدركًا 
حة 

ّ
رش

ُ
 هذا العام )2020، عام األفــام امل

ّ
بــأن

نا 
ّ
»أوسكار«( »غريٌب جدًا«، إلى درجة »أن لـ

نالت  الــذي  )األب(. والفيلم،  أنتوني هوبكنز 
فيوال ديفيز ترشيحًا رسميًا كأفضل ممثلة 
بة 

ّ
عن دورها فيه، يروي سيرة َما رايني، امللق

»أّم الـــبـــلـــوز«، عــنــد اشــتــغــالــهــا عــلــى ألــبــوم  ـــ ــ بــ
أيكون  عــام 1927.  فــي شيكاغو،  لــهــا،  جــديــد 
حــجــب الــجــائــزتــني هــاتــني مـــتـــأٍت، أيــضــًا، من 
انفضاض »أكاديمية فنون الصورة املتحّركة 

وعلومها« عن »شيكاغو« برّمتها؟
الجوائز  عــن   »7 شيكاغو  »محاكمة  غــيــاب 

ــّد كـــبـــيـــر، غــيــاب  ــ ــــى حـ ــة ُيـــشـــبـــه، إلـ ــيـ ــاسـ األسـ
»مــــانــــك« لــديــفــيــد فــيــنــشــر عـــنـــهـــا، مــــع فــــرٍق 
األول  بترشيح  ل 

ّ
يتمث الفيلمني،  واحــد بني 

لـ6 جوائز، والثاني لـ10، نال منها جائزتي 
أفــضــل تــصــويــر )إيـــريـــك مــّســيــرســشــمــيــدت( 
وأفضل ديكور وإدارة فنية )دونالد غراهام 
 يــغــوص األول 

ْ
ــان بـــاســـكـــال(. وإذ بــيــرت ويــ

العنصرية  أسئلة  عبر  أمــيــركــا،  أحـــوال  فــي 
ــــي وحــــــــرب فــيــتــنــام  ــركـ ــ ــيـ ــ واالجـــــتـــــمـــــاع األمـ

وانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة نــهــايــة 
الثاني يعرض   

ّ
فــإن ـــ20؛  الـ الــقــرن  ستينيات 

 فــي فترات 
ْ
بعض تلك األحــــوال أيــضــًا، لــكــن

زمــنــيــة أخـــــرى، عــبــر حــكــايــة الــســيــنــاريــســت 
كتابته  فترة  فــي  مانكيافيتز،  هــرمــان جــي. 
ــون  ــ ــه أورسـ ــذي أخـــرجـ ــ ــن كــــايــــن«، الـ ــواطــ »املــ
 آراء نقدية غربّية عّدة 

ّ
ويلز عام 1941. لكن

ِمد 
َ
ها إيجابّية إزاء »مانك«، املعت

ّ
لم تكن كل

على األسود واألبيض في استعادة مرحلة 
ــتــــاريــــخ األمــــيــــركــــي، تــلــت  مـــضـــطـــربـــة فــــي الــ

»االنهيار )االقتصادي( الكبير« عام 1929.
فــي مــقــابــل الــصــدمــة الــســلــبــّيــة، املنبثقة من 
تغييب »محاكمة شيكاغو 7«، رغم أهميته 
ومسائل   

ً
ومعالجة موضوعًا  السينمائية، 

مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــنـــصـــريـــة وتـــــاريـــــخ أمـــيـــركـــا 
وراهــنــهــا فــي عهد دونــالــد تــرامــب تحديدًا؛ 
أجمع كثيرون عليه منذ عرض  فــوز  هناك 
الفيلم للمّرة األولى قبل أشهٍر: فوز أنتوني 
»أوسكار« أفضل ممثل، عن دوره  هوبكنز بـ
ر، املخرج الفرنسي 

ّ
في »األب« لفلوريان زيل

الـــــذي حـــصـــل، مـــع كــريــســتــوفــر هــامــبــتــون، 
عن  مقتبس،  أفــضــل سيناريو  جــائــزة  على 

مسرحية له بالعنوان نفسه )2012(. 
 هوبكنز يحصل على 

ّ
 في أن

ٌ
املفارقة كامنة

هــــذه الـــجـــائـــزة لـــلـــمـــّرة الــثــانــيــة فـــي حــيــاتــه 
املــهــنــيــة، بــعــد 30 عـــامـــًا عــلــى تـــأديـــتـــه دور 
ــيـــبـــال لــيــكــتــر فــــي »صــــمــــت الـــحـــمـــان«  هـــانـ
)1991( لجوناثان ديمي )الجائزة ممنوحة 
لـــه فـــي حــفــلــة عــــام 1992(. فــمــن آكــــل لــحــوم 
 مــــا يــمــتــلــكــه مــــن جــمــالــيــات 

ّ
ــل ــكــ الــــبــــشــــر، بــ

تقديم  فــي  مــذهــل  ــّي  ــ أدائـ وتــمــّكــن  تمثيلية، 
الوقت  القاتلة واملليئة، في  الشخصية  تلك 
ــة وفـــكـــريـــة  ــيـ ــانـ ــه، بـــحـــســـاســـيـــات إنـــسـ ــفـــسـ نـ
ــّدة؛ بـــات هــوبــكــنــز عــجــوزًا يبلغ  وثــقــافــيــة عــ
ــي مـــنـــزلـــه فــي  ــدًا فــ ــيــ ــًا، وُيـــقـــيـــم وحــ ــامــ 80 عــ
ابنته، قبل   مساعدة من 

ّ
كــل لندن، ويرفض 

فــي عــالــٍم، ال حــدود   ينزلق شيئًا فشيئًا 
ْ
أن

ــــني الـــــواقـــــع والــــتــــخــــيــــات واألوهـــــــــام  ــه بـ ــيـ  فـ
والرغبات والقاقل.

رغم ترّشح فيلم »مانك« 
لعشر جوائز إال أنه لم ينل 

سوى اثنتين
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كما ُعــّن وزيــرًا لإلعالم حتى عــام 1966، في 
حقائَب  ســوريــون  فون 

ّ
مثق فيها  فــتــرة شغل 

وزاريــــــة، مــثــل: عــبــد الــلــه عــبــد الـــدايـــم، وعــبــد 
ــّم بــعــد ذلــــك ســـافـــر إلــى  الـــســـالم الــعــجــيــلــي. ثــ

الكويت ملّدة خمسة وعشرين عامًا.
ال تــخــلــو أفــكــار مــصــطــفــى، الــــذي َيــعــدُّ نفسُه 
 
ّ
أن فاعتبر  »البعث«؛  لسلوِك  نقٍد  من  بعثّيًا، 
السياسة عن  كــان يفصل  بدايتِه  في  الحزب 
الــعــســكــرّيــن، ولــــو اســتــمــر عــلــى ذلــــك املـــبـــدأ، 
 وضـــع املــنــطــقــة عــّمــا كـــان عــلــيــه؛ لو 

َ
الخــتــلــف

أعــــطــــى الـــعـــســـكـــريـــون مــــا لــقــيــصــر لــقــيــصــَر، 
وتـــركـــوا الــســيــاســّيــن يــعــمــلــون عــمــلــهــم، بــداًل 
السياسية  الــحــيــاة  طـــاول  الـــذي  لهم  مــن تغوِّ
واملــدنــيــة. ويــمــكــن فــهــم الــرجــل الــعــروبــي في 
سورية  بن  بالوحدة  فرحتُه  اثنن:  موقفن 
ومــصــر، وكــــان آنــــذاك قــائــمــًا بــأعــمــال ســفــارة 
 رئــيــس الـــوزراء 

ّ
بـــالدِه فــي الــخــرطــوم - مــع أن

ره من 
ّ
الله خليل، حــذ آنـــذاك، عبد  السوداني 

 املصرّين 
ّ
 السورين سوف يندمون، »ألن

ّ
أن

هم أسياد« -، وبكاؤه لخبر 
ّ
أن  

ّ
ال يفهمون إال

للكويت، وكـــان حينها يشتكي  الــعــراق  غــزو 
 عــن 

ً
ــُه بـــدمـــشـــق، فـــضـــال مــــن أمــــــــراض أقــــعــــدتــ

الوضع العام في الكويت؛ ما أعاق عودتُه إلى 
البلد الذي أسهم بجدارة في خططِه الثقافّية 

التي رفدت الثقافة العربية برّمتها.
»الثقافة  ة 

ّ
مجل إصـــدار  فــي  ســاهــم مصطفى 

ــمــة 
ّ
الــعــاملــيــة« فــي الــكــويــت، واخــتــارتــه »املــنــظ

أمينًا  والــعــلــوم«  والــثــقــافــة  للتربية  الــعــربــيــة 
للثقافة  الشاملة  ة 

ّ
الخط إعـــداد  للجنة  عــاّمــًا 

العربية، وقد قام بعمله ذاك مدة أربع سنوات 
ة 

ّ
ست فــي  ــة 

ّ
الــخــط وصــــدرت   ،)1985  -  1982(

دات، وقد أشرف على مشروعات قومية 
ّ
مجل

ثقافية متنّوعة. وكان عضوًا في هيئة تحرير 
سلسلة »عالم املعرفة« في الكويت، وقد ُعّن 
الــكــويــت،  لــكــلــيــة اآلداب فـــي جــامــعــة  عــمــيــدًا 
ومـــســـتـــشـــارًا فـــي الــــديــــوان األمــــيــــري. لــشــاكــر 
مصطفى إسهاماتُه النقدّية في حقل األدب، 
فــي مجاليهما:  الـــرائـــدان  كــتــابــاه  وال ســيــمــا 

»مـــحـــاضـــرات عـــن الــقــّصــة فـــي ســـوريـــة حتى 
و»األدب   )1958( الــثــانــيــة«  الــعــاملــيــة  الـــحـــرب 
اعــتــَبــر مصطفى، في  الــبــرازيــل« )1986(.  فــي 
لظهور  األولـــى  التكوينات   

ّ
أن األّول،  الكتاب 

ــة تـــعـــود إلــــى عــــام 1860،  ــوريـ الـــقـــّصـــة فـــي سـ
الغربية.  النقدية  املـــدارس  عن  َمّيزها  بعدما 
الــســوريــة، بشكلها  القصة  نــشــأة   

َّ
أن واعــتــبــر 

ي، تعود إلى فترة ما بن الحربن. وقد 
ّ
الفن

ل تجارب 
ّ
 أول قّصة فنية سورية تتمث

ّ
رأى أن

ميشيل عفلق املنشورة عام 1930.
 

ُّ
كل عليه  اعتمد  إذ  تاريخية؛  أهمية  للكتاب 
ه 

ّ
ــف بعده في هذا املجال. أّمــا عن مؤلف

ّ
من أل

الثاني؛ فقد استفاد من تعيينه سفيرًا لبالدِه 
ــالع على 

ّ
في البرازيل وإقامته هناك في االط

وُيعّد  الالتينية،  أميركا  فــي  والثقافة  األدب 
من أوائل الكتب في مجالِه أيضًا؛ إذ ذكر في 
ه نشَر سابقًا جزءًا منه عام 1964 

ّ
مقّدمته أن

ف مصطفى 
ّ
عن وزارة اإلرشاد القومي. ويتوق

فــي كــتــابــِه هــذا عند املــوقــف مــن الــتــراث لدى 
التراث األوروبــي  البرازيلين، فهم يرفضون 
الـــــذي كـــــّون ثــقــافــتــهــم وأدبــــهــــم، ويـــحـــاولـــون 
ــول الــتــي تــســبــق الكشف  ــ الـــرجـــوع إلـــى األصـ

سومر شحادة

ــــؤّرخ واألديـــب  انــقــســمــت جــهــود املـ
 -  1921( السوري شاكر مصطفى 
العام مائة  الــذي تمّر هــذا   ،)1997
ــيــــالده، إلــــى حــقــلــن مــعــرفــّيــن؛  ســنــة عــلــى مــ
 تخّصصِه وعملِه، واآلخر 

َ
أحدهما كان مجال

ــِه وشـــغـــفـــه. فـــي الــتــاريــخ  ــتـ كــــان مـــجـــال هـــوايـ
ضمن  اختير  إذ  مصطفى؛  نجم  ملــع  واألدب 
ــــاب ســــوريــــة فــــي اســـتـــفـــتـــاء جـــريـــدة 

ّ
أبــــــرز ُكــــت

إلــــى جـــانـــب عبد  عــــام 1954،  فـــي  ــاد«  ــ
َّ
ــق ــ

ُ
ــن »الــ

السالم العجيلي وفؤاد الشايب. وقد تجاَوز 
عدد كتبه املطبوعة األربعن كتابًا، منها ما 
دات عديدة، إلى جانب مئات 

ّ
ف من مجل

ّ
يتأل

املقاالت واألبحاث. 
حصل مصطفى على اإلجازة في التاريخ من 
الدكتوراه  وعلى   ،1945 عــام  القاهرة  جامعة 
ر في 

ّ
من جامعة جنيف عــام 1970، وقــد تأخ

الــحــصــول عــلــيــهــا الشــتــغــالــِه فـــي الــســيــاســة؛ 
الــتــي كــانــت أولــويــة لــدى أبــنــاء جــيــلــِه. شــارك 
العرب«، وُسّمي  اب 

ّ
الكت في تأسيس »رابطة 

مـــســـتـــشـــارًا ثــقــافــيــًا فــــي الــــســــفــــارة الـــســـوريـــة 
وزيـــرًا مفوضًا  وُســّمــي   ،1956 عــام  بالقاهرة 
في العاصمة الكولومبية بوغوتا عام 1958، 
عــام 1963،  البرازيل حتى   عامًا في 

ً
وقنصال

شاكر مصطفى في مئويـته برز الكاتب والمؤرّخ 
السوري الراحل في 

حقَلي التاريخ واألدب. 
اجتهد، ضمن األّول، 

في البحث عن المنسيّين 
والمجهولين في التاريخ، 

وألّف في الثاني أعماًال 
بارزة من بينها كتاٌب 

مرجعي عن القّصة 
السورية اعتمد عليه 

كلُّ من ألّف بعده في 
هذا المجال

بلغ التشكيك في 
الديمقراطية أنها 

اعتُبرت من اختراعات 
الحداثة. لكن إسقاطها 

سيعني إهماًال النتقال 
البشرية من الهمجية 

إلى المدنية

في معاني االرتداد عن الحداثة

التاريخ واألدب وما بينهما

اعَتبر التاريخ 
مجاًال شامًال وجامعًا 

للثقافة اإلنسانية

ليس هناك بديل عن 
النزعة اإلنسانية إلّا 

النزعة اإلنسانية

ل العسكر  انتقد تغوُّ
على الحياة السياسية 
والمدنية في سورية

الكاتب  أصـــدر  ــود،  ــق ع ــة  ــع أرب ــال  خـ
مصطفى  شاكر  الدمشقي  والــمــؤرّخ 
مكتبًة  تمثّل  عنوانًا  أربعين  مــن  أكثر 
إلى كتٍب  التاريخ، إضافة  بحّد ذاتها في 
»في  ــال  ــم األع هــذه  مــن  األدب.  فــي 
و»محاضرات   ،)1957( العباسي«  التاريخ 
الحرب  حتى  ســوريــة  فــي  القصة  عــن 
الثانية« )1958(، و»التاريخ العربي  العالمية 
في  و»األدب   ،)1983( ــون«  ــؤرّخ ــم وال
الصليبي  الغزو  و»مــن   ،)1986( البرازيل« 
إلى الغزو الصهيوني وبالعكس« )1987(، 

و»المظلومون في التاريخ« )1996(.

أربعة عقود من الكتب

2425
ثقافة

إطاللةاستعادة

فعاليات

ما في تحليلِه للفنون، أراد أن 
ّ
البرتغالي. كأن

اعتدادِه  من  شيئًا  الثالث«  ُم 
َ
»العال يستعيد 

 عن 
ُ
ــه يبحث

ّ
إن والثقافة؛  الفنون  فــي  بــتــراثــِه 

 عـــلـــى تــصــويــر 
ُّ

ــحــــض ــة، ويــ ــيـ ــقـــومـ الـــهـــويـــة الـ
إسهاماتها في اآلداب اإلنسانّية.

فــي التأليف لــُه كتٌب عــديــدة أيــضــًا، وقــد كتَب 
نــــزار قــبــانــي مــقــّدمــة كــتــابــِه »بــيــنــي وبــيــنــك«، 

وتــشــي كــلــمــات املــقــّدمــة بــالــصــورة الــتــي كــان 
اآلخرون يقرؤون من خاللها شاكر مصطفى، 
ما قرأت قطعة لشاكر 

ّ
ومن كلمات الشاعر: »كل

 
ّ
ــر... إن ــ تـــذّكـــرُت رقـــص الــبــالــيــه دون أي فــن آخـ

ــه رمـــيـــًا عـــلـــى خــشــبــة  ــروفــ شـــاكـــر ال يـــرمـــي حــ
 

ّ
لديه تعرف موضعها، وكل  فكرة 

ّ
كل املسرح. 

 فاصلة تعي دورها وتأخذ مكانها 
ّ

نقطة، كل
املرسوم لها. ال فوضى، وال مصادفة في أدب 
شــاكــر مــصــطــفــى«. يــتــابــع قــبــانــي حــديــثــه عن 
صاحب »حضارة الطن«: »وبعد، فهذا سفير 
جمال يخرج من غابات بــالدي بمئزر قّديس 
وعصا ساحر. الكلمة الطّيبة ال تسقط من فمِه 
الغريبة  البرية  والــزهــور  فمِه،  ها جــزٌء من 

ّ
ألن

ــنــي 
ْ
ــغ

ُ
ـــتـــه«. ت

ّ
ــل ــى لـــو صـــــارت زادًا فـــي سـ

ّ
تــتــمــن

والسحر،  والــوضــوح  باإليجاز  قباني  كلمات 
 عالِم شاكر مصطفى.

َ
وصف

خ اختيارُه للتاريخ، باعتبارِه مجال  ر املؤرِّ ُيبرِّ
االهــتــمــام الــشــامــل والــجــامــع لـــأدب والفلسفة 
ـــبـــُه 

َّ
ـــق

َ
ــد ل ــ مــــع الـــثـــقـــافـــة اإلنـــســـانـــيـــة عـــمـــومـــًا، وقـ

قاد بمؤّرخ األدباء وأديب املؤّرخن. 
ّ
بعض الن

 السؤال األبرز الذي يواجه 
ّ
وَيعتبر مصطفى أن

املـــؤّرخـــن الــيــوم؛ فــي ظــل الــفــيــضــان فــي املـــادة 

الــتــاريــخــيــة الــــذي أتــاحــتــُه الــعــلــوم واألبـــحـــاث 
»كيفية  حــول  يتمحور  الــجــديــدة،  والتقنيات 
احتواء الزمن التاريخي وكيفية التعبير عنه«. 
 العمل في هذا املجال يكتسب 

ّ
وعليِه، وجد أن

ــِه الــبــاحــث.  األهــمــيــة مــن املــنــهــج الــــذي يعمل بـ
اجــتــهــد مــصــطــفــى فـــي الــبــحــث عـــن املــنــســّيــن 
واملــظــلــومــن واملــجــهــولــن فــي الــتــاريــخ، وقـــّدم 
تحليلُه للمادة التاريخية من منظوٍر إنسانّي 
شــامــل. ومــن أبـــرز مساهماتِه فــي هــذا املجال 
ة 

ّ
»التاريخ العربي واملؤّرخون« وصدر في ست

دات، وسلسلة »أوراق من التاريخ«.
ّ
مجل

 ،)1955( ــــك«  ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ »بــــيــــنــــي  أعـــــمـــــالـــــه:  مــــــن 
الــتــاريــخ  الــطــن« )1955(، و»فـــي  و»حـــضـــارة 
العباسي« )1957(، و»محاضرات عن القصة 
فــي ســوريــة حــتــى الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة« 
إســـرائـــيـــل:  عــنــد  الـــســـالم  و»مـــعـــنـــى   ،)1958(
و»الـــدلـــيـــل   ،)1969( إســــرائــــيــــل«  ــريـــد  تـ ــاذا  ــ مــ
اإلســــالمــــي« )1986(،  الـــعـــربـــي  ــتـــاريـــخ  الـ فـــي 
الغزو  و»مــن   ،)1986( البرازيل«  في  و»األدب 
الصليبي إلى الغزو الصهيوني وبالعكس« 
 ،)1990( الــتــاريــخ«  فــي  و»األنـــدلـــس   ،)1987(

و»املظلومون في التاريخ« )1996(.

هل اإلنسان وهم؟

الفنان  مع  افتراضيًا  لقاًء  اليوم،  مساء  )كندا(،  الرقمي«  اإلبــداع  »مركز  يقّدم 
البث الحي على  ليفياثان عبر  باولو ألماريو، يقّدم فيه عمله األخير  الكولومبي 
صفحة المركز في فيسبوك. يقترح العمل تجهيزًا مستلهمًا من عالم الروبوت 

ومن خاله يقّدم قراءة في عاقة الفن بالتكنولوجيا في العالم الحديث.

ندوة افترضية عبر تطبيق »زووم«، بعد  باريس  ينّظم »المعهد الفنلندي« في 
الندوة  في  يشارك  فرنسا(.  )بتوقيت  الظهر  بعد  الثانية  من  بداية  الخميس،  غد 
ثاثة كتّاب فنلنديين، هم: ميكي ليوكونن، وبايتيم ستاتوفي، وكييل فيستو، 
وثاثة مترجمين فرنسيين من الفنلندية: سيبستيان كنيولي، وأنا جيبسون، وكلير 

سان جرمان.

تلقيها  محاضرة  عنوان  القاهرة،  في  التأمين  جغرافيا  الجدران:  تحّدي  في 
الباحثة الفرنسية لورا مونفلور عند السادسة والنصف بتوقيت باريس، ضمن أمسية 
ينّظمها »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات - فرع باريس« عبر صفحاته في 
تور«  »جامعة  من  الجغرافيا  في  باحثة  مونفلور  االجتماعي.  التواصل  مواقع 

وتمثّل مصر أحد فضاءات انشغاالتها العلمية منذ سنوات.

بعد غد، الخميس، تقيم فرقة الحضرة لإلنشاد حفًال غنائيًا في »دار األوبرا المصرية« 
بالقاهرة بدايًة من التاسعة والنصف مساء. يقود الفرقة المنشد نور ناجح، ومن 
أبرز أعمالها: »هنا الحسين« و»مرحبا بالهاشمية« و»زهراء يا زهراء«، و»تشّوقنا 

إلى رؤية رسول اهلل«، و»إني جعلتك في الفؤاد محدثي«.

فّواز حداد

الــــحــــداثــــة، ســلــيــلــة الـــحـــركـــة اإلنـــســـانـــيـــة 
ــي الـــقـــرن  ــ ــي ابـــــتـــــدأت فـ ــتــ ــنـــهـــضـــويـــة الــ الـ
الــســادس عشر، وصلت إلــى ذروتــهــا في 
الـــقـــرنـــن الـــثـــامـــن عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر، 
قت أكبر حضارة على وجه األرض، 

ّ
وحق

الحضارة  العشرين. هذه  القرن  حضارة 
ــّكــــان األرض،  ــَم بـــهـــا نـــصـــف ســ ــ ــِع ــ

َ
ــتـــي ن الـ

وحاول النصف الثاني، إن لم يكن زْرَعها، 
ــواء مـــع بعض  ــهــا إلـــى بــلــدانــهــم، ســ

َ
ــل

ْ
فــنــق

التعديالت، أو من دونها. وهــي، عمومًا، 
واجهْت في منطقتنا عسرًا شديدًا بسبب 
جه 

ّ
تت العسكر  شهّية  كانت  االنــقــالبــات. 

 لهم؛ 
ْ

نحو التغيير؛ الديمقراطية لم تُرق
: لن 

ً
ــة ــدوا الــدكــتــاتــوريــة أكــثــر فــعــالــّي ــ وجـ

الشعب  لي 
ّ
ممث  

ُ
زعيق طمأنينتهم  ُيقلق 

 ال يجدي.
ٌ

في البرملان باملناقشات وجدل
أصيبت  الديمقراطية  أن  طمأنينة  األكثر 
ــقـــرن املـــاضـــي بــضــربــة قــاصــمــة من  فـــي الـ
في  الحضارة  هـــّددت  الشمولّيات،  بــلــدان 
حــدٍّ شارفت  إلــى  الثانية  العاملية  الــحــرب 
فـــيـــه عـــلـــى الـــســـقـــوط، وكـــــــادت أن تــنــتــهــي 
معها قــّصــة الــديــمــقــراطــيــات وتــبــدأ قصة 
ــنـــة الـــطـــغـــيـــان.  ــيـــمـ عــــــــودة الــــبــــربــــريــــة، وهـ
ظهرت النزعة اإلنسانية والنهضوية في 
الــعــصــر نــفــســه الــــذي ظــهــر فــيــه اإلصــــالح 
الــديــنــي فـــي أوروبـــــــا؛ تــزامــنــت مـــع حــركــة 
مــــارتــــن لــــوثــــر الــــتــــي انـــدلـــعـــت فــــي بـــدايـــة 
الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر، وعـــارضـــت الــبــابــا 
والكنيسة والفاتيكان. وقالت إن اإلنسان 
ــال الــديــن  لــيــس بــحــاجــة إلـــى وســـاطـــة رجــ
لــلــتــواصــل مــع خــالــقــه، وال بــحــاجــة إليهم 
املــقــّدســة،  والــنــصــوص  الــعــقــيــدة  لتفسير 
وهو  بالعقل،  اإلنــســان  زّود  تعالى  فالله 

قادر على القيام بها.
النزعة اإلنسانية؛ كانت  تعّددت جوانب 
ثــقــافــيــة، وروحـــيـــة، وفــنــيــة، واقــتــصــاديــة. 
رافــقــهــا تــفــســيــٌر جـــديـــد لــلــديــن، يختلف 
عــمــا ســبــق مــن تفاسير مــتــزّمــتــة، ســادت 
الــعــصــور الـــوســـطـــى. فـــاإلنـــســـان لـــم يعد 
مشدودًا إلى الوراء، وإنما أصبح مهتّمًا 
بـــحـــاضـــره وقـــضـــايـــاه. بــمــعــنــى آخـــــر، لم 
اهتمامه  يعد  ولــم  ماضوّيًا،  فّيًا 

َ
َسل يعد 

متمحورًا حول مصيره بعد املوت، بقدر 
ما هو مهتمٌّ بمصيره على هذه األرض، 
التقّدم  آالمــه عن طريق  تخفيف  وكيفّية 

العلمي والطّبي واملعيشي.
أّواًل وقـــبـــل كل  الــنــهــضــة،  يــعــتــبــر عــصــر 
شــــيء، عــصــَر الـــفـــرد. فـــــأّول مــــّرة أصــبــح 

يجري داخــل أوروبــا ذاتها، موطن الفكر 
والفلسفة والتنوير والحريات.

بــلــغ الــتــشــكــيــك فـــي الــنــزعــة الــديــمــقــراطــيــة 
ولم  الحداثة،  اختراعات  برت من 

ُ
اعت أنها 

 .
ّ

تـــزد عــن وهـــم ودجــــل، أو ســــراٍب لــيــس إال
 الديمقراطية أّدت إلى هذا املنعطف 

ّ
وكأن

ــديـــث، لـــم تــفــعــل شــيــئــًا،  ــاريـــخ الـــحـ ــتـ فـــي الـ
، فـــي الــوقــت 

ْ
وقــفــت مــكــتــوفــة الــيــديــن. لـــكـــن

 
ٌ

ــقـــاطـــهـــا إهــــمــــال ــيـــكـــون فــــي إسـ ــفـــســـه، سـ نـ

البشرية من  الــذي قطعته  الهائل  للشوط 
الهمجّية إلى املدنّية. الطريق إليها لم يكن 
معّبدًا بالرياحن والـــورود؛ دفــع اإلنسان 
ــّيـــة وديـــنـــّيـــة ومــــجــــازَر  ــلـ ــًا أهـ ثــمــنــه حــــروبــ
دامـــــت قـــرونـــًا وشـــّكـــلـــت الـــجـــانـــب األســــود 
مــن الــتــاريــخ اإلنــســانــي. أفــلــحــت البشرية 
النهاية بتشييد حــضــارة، كانت على  في 
 بــالــنــكــســات 

ً
ــّددة ــ ــهـ ــ ــا زالـــــــت، مـ ــ الـــــــــدوام، ومـ

 عليها 
ّ

ــدل ــ ــتـــراجـــعـــات، تـ واالرتــــــــــدادات والـ
الحروب والعنصريات والجشع، ما شّوه 
درٌس  هناك  كــان  إذا  ومآثرها.  إنجازاتها 
ــمــه، فـــهـــو: إذا كـــانـــت الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
نــتــعــل

 عن 
ٌ

وهمًا، فاإلنسان وهم. ليس هناك بديل
 النزعة اإلنسانية، وال 

ّ
النزعة اإلنسانية إال

 
ّ

 العقل، وال الحضارة إال
ّ

بديل عن العقل إال
 شيء.

ّ
الحضارة. اإلنسان مقياس كل

)روائي من سورية(

الفرد أهــّم من الجماعة، أّيــًا كانت؛ إذ هو 
ابتدأ  إذا  ـــه 

ّ
أن درك 

َ
أ إلــيــهــا.  بالقياس  فـــرٌد 

بالوجود، فسوف يستمّر فردًا مهّمًا بحّد 
ذاتــه، ليس كشخص مندمج في جماعة، 
 

ّ
ال خــصــوصــيــة لـــه، بـــل كــفــرد ُمـــفـــَرد، لــئــال

الحضارة  نــجــاة  بعد  الــجــمــاعــة.  تسحقه 
مــن االنــفــراط إثــر حــربــن عامليتن، دعت 
بــعــض املـــــــدارس الـــفـــكـــريـــة، مــثــل مــدرســة 
فرانكفورت، إلى إدانة الحداثة والتنوير، 
 العقل عجز عن منع الهمجية واملجازر 

ّ
ألن

الــجــمــاعــيــة، وحــــروب مــتــتــالــيــة، كــــادت أن 
تـــــدع كـــوكـــبـــنـــا مـــســـرحـــًا لـــعـــربـــدة املـــــوت. 
بلغت الرّدة عن الحداثة، لدى الفيلسوف 
 النزعة 

ّ
الفرنسي ميشيل فوكو، القول: »إن

إلينا  انــحــدر  مــيــراث  أثقل  اإلنسانية هــي 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وقـــد حـــان أوان 
ــص مـــنـــه«. الـــالفـــت أن هــــذا الــطــرح 

ّ
الــتــخــل

سوسة )تونس( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
 الــحــجــر الــصــحــّي 

ّ
أعــيــش هـــذه األّيـــــام فـــي ظـــل

ــبـــرّي لــلــتــأّمــل واالعـــتـــبـــار.  لــحــظــات ســـكـــوٍن جـ
أتــفــّكــر فــي منزلة اإلنــســان الـــذي َحــســب نفسه 
ــه الــــوبــــاء أن  ــأتـــاح لـ ســـّيـــد الــطــبــيــعــة املــطــلــق فـ
يستوعب حجَمه الحقيقّي في النظام الكونّي. 
ه على األرض غير 

َ
أتأّمل الربيَع إذ ينشر بساط

إذ تحضن  البشرّية، والشمَس  حافٍل بمآسي 
 مالين البشر 

ّ
بدفئها الكائنات غير عابئة بأن

مــحــبــوســون طـــوعـــًا أو كـــرهـــًا خــلــف الــشــرفــة. 
 وجود الكائن البشرّي 

ّ
أستوعب، على مهل، أن

على الكوكب غير ضرورّي الستمرار الحياة.

■ ما آخر عمل صدر لك وما عملك القادم؟
آخــر مــا صــدر لــي روايـــة »نــازلــة دار األكــابــر«، 
ــة تــنــافــس عــلــى »الــجــائــزة العاملّية  وهـــي روايــ
ــّيــــة«؛ حـــيـــث أدركـــــــت الــقــائــمــة  لـــلـــروايـــة الــــعــــربــ
ــقــــادم، فــنــّص روائــــّي  الــقــصــيــرة. أّمــــا عــمــلــي الــ
ى ينضج، 

ّ
جديد يحتاج إلى بعض الوقت حت

ولـــي أيــضــًا بــحــث نــظــرّي تــقــّدمــُت فــيــه شوطًا 
مهّمًا ضمن مجال اختصاصي األكاديمّي. 

■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ـــة 

ّ
ــا نـــســـبـــّي بــحــســب الـــســـيـــاقـــات الـــحـــاف الــــرضــ

ي. أكون راضية عن إنتاجي حن أتذّكر 
ّ
بالتلق

 
ّ
الــتــقــديــر، وأن  أعــمــالــي األكـــاديـــمـــّيـــة القــــت 

ّ
أن

أرضى  وال  بجائزة.  تّوجتا  يهما 
َ
كلت روايــتــيَّ 

 ذاك املقطع في 
ّ
تمامًا حــن أحـــّدث نفسي بــأن

الرواية أو في البحث كان يكون أفضل لو جاء 
 

ّ
خرى، وهذا خبز يومّي يعرفه كل

ُ
على صورة أ

 األزمنة.
ّ

اب وفي كل
ّ
الكت

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، فـــأي مــســار كنت 
ستختارين؟

أخـــتـــار بـــال تـــــرّدد املـــســـار نــفــســه: مـــدّرســـة في 
الــجــامــعــة مــخــتــّصــة فــي الــلــســانــّيــات الــعــربــّيــة 
تــبــحــث فـــي عــلــم الـــداللـــة الــعــرفــانــّي، وتــتــرجــم 
الرواية من حن  املختّصة وتكتب  النصوص 
إلــــى حــــن، وال تــنــســى مـــع ذلـــــك، وفــــي خــضــّم 
 على 

َ
ذلــك، تقديس الــروابــط األســرّيــة واإلقــبــال

مباهج الحياة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في العالم؟
ال أنتظر اآلن شيئًا بقدر انتظاري أن تنحسر 
هذه الجائحة ويعود للعالم وجهه الطبيعّي. 
أنتظر بعد ذلك أن ُيرفع البالء عن تونس وأن 
الدولة رجال ونساء يؤمنون  يمسك بمقاليد 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
عن انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يوّد مشاطرته قرّاءه

أحّب أن أقرأ الحكايات 
التي يحكيها الناس 

ألنفسهم عن أنفسهم

تحديد  ويحسنون  والحرّيات  بالديمقراطّية 
ة الـــالزمـــة  ــّم تـــكـــون لــهــم الـــكـــفـــاء األولـــــوّيـــــات، ثــ
الحرجة  املرحلة  لالضطالع بمقتضيات هذه 

من تاريخنا الوطنّي.

■ شخصية مــن املــاضــي تــوديــن لقاءها، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

ة من 
ّ
أوّد لو لقيُت رضّي الدين االستراباذّي. قل

يعرفون هذا االسم. هو نحوّي عاش في القرن 
السابع للهجرة كتب »شــرح الكافية« و»شرح 
الشافية«، وهما في تقديري من أبدع ما وصلنا 
مــن كــتــِب الـــتـــراث الــنــحــوّي الــعــربــّي. والــرضــّي 
شخصّية بارعة الذكاء، لها تخريجات طريفة 

وجرأة على مخالفة اإلجماع.  

وقفة
أميرة غنيممع

اللسانيات من مواليد سوسة  كاتبة وباحثة في 
الــلــســانــّيــات  ــهــا كـــتـــاب فـــي  عــــام 1978. صــــدر ل
ــــزج الـــتـــصـــّورّي: الــنــظــرّيــة  الــعــرفــانــّيــة بــعــنــوان »املـ
في  مقاالت  ومجموعة  العربّية«  في  وتطبيقاتها 
»األعــمــال  ترجمت  كما  مة. 

ّ
محك علمّية  ت 

ّ
مــجــا

لـ جــون ســورل.  اللغة«  فلسفة  اللغوية: بحث في 
وأدبــيــا، لها روايــتــان: »املــلــف األصــفــر« )2019(، 
و»نازلة دار األكابر« )2020( التي حازت »جائزة 
الــكــومــار« فــي تــونــس، وهـــي اآلن ضــمــن القائمة 

»الجائزة العاملية للرواية العربية«. القصيرة لـ

بطاقة

أميرة غنيم )خير الدين(

شاكر مصطفى في بورتريه لـ جنان داود )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»امرأة تعتمر قبّعة« لـ بابلو بيكاسو، زيت على قماش، 1935
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شوقي بن حسن

كثيــرة هــي اإلجابــات التــي قّدمهــا 
املفّكــرون والباحثــون العــرب حــول 
»النهضــة  مشــروع  فشــل  أســباب 
العربيــة«. وعلــى الرغــم مــن أن مرحلــة النهضة 
لــم   - املعرفيــة  املشــاريع  فــي  ازدهــارًا  شــهدت 
تعرفــه الثقافــة العربيــة منــذ ابــن خلــدون علــى 
علــى  كانــت  أهدافــا  ــق 

ّ
تحق لــم  فإنهــا   - األقــل 

الفــارق  تجــاوز  مثــل  األولويــات،  قائمــة  رأس 
الحضــاري مــع الغــرب وإقامة أنظمة سياســية 
كرامــة  وهــدر  االســتبداد  شــوائب  عــن  بعيــدة 

املواطنني وتحقيق العدالة بينهم.
اإلصــاح  العاثــر:  »النهــوض  كتــاب  فــي 
)»املركــز  الحديثــة«  األزمنــة  فــي  والتجديــد 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، 2020(، 
نقــف مــع الباحــث املصــري محمــد حلمــي عبــد 
الوهــاب علــى محاولــٍة لفهــم إخفــاق أحــد أهــم 
عصــر  ــب 

َ
خ

ُ
ن طرحتهــا  التــي  املشــاريع  هــذه 

النهضــة العربية على نفســها، ونعني إصاح 
فــي  »األزهــر«  وأبرزهــا  الدينيــة،  املؤّسســات 
مصــر. لهــذه اإلشــكالية التي يتصــّدى لها عبد 
فــي  درس  حيــث   ، ذاتــيٌّ ُبعــٌد  بحثيــا  الوهــاب 
القــرن املاضــي، حتــى  فــي تســعينيات  األزهــر 
إننــا يمكــن أن نعتبــر أن مقولــة الكتــاب تنطلق 
إصــاح  مشــروع  انقطــاع  علــى  »تحّســٍر«  مــن 

املؤسسة، جامعا وجامعة، بحسب تعبيره. 
يقــول عبــد الوهــاب: »اليــوم وقــد مضــى علــى 
عشــرين  قرابــة  األزهــر  جامعــة  فــي  تخّرجــي 
ســنة، ال أزال أحمــل بــني جوانبــي هّمــا كبيــرًا، 
وأنــا أالحظ حجــم الترّدي الذي بلغته العملّية 
األزاهــرة  ينهــض  فهــل   ،)...( فيهــا  التعليميــة 
اإلصــاح  مســيرة  اســتكمال  بعــبء  الجــُدد 
والتجديــد التــي بلغــت ذروتها علــى يد محمد 

عبده؟«. 
النهضــة  هــّم  أن  نفهــم  الطــرح،  هــذا  عبــر 
صفحــة  ليــس  املصــري  للباحــث  بالنســبة 
 مجموعة من 

ّ
طواهــا املاضــي. فمــا النهضــة إال

املشــاريع املترابطــة التي يمكــن إحياؤها بفهم 
تركيباتهــا االجتماعيــة واملعرفيــة، والوقــوف 
على مواطن قصورها األولى. وذلك هو املنهج 
الذي يقوم عليه الجزء األكبر من الكتاب، حيث 
يعيد عبد الوهاب بناء اإلطار التاريخي الذي 
تبلــورت فيــه طموحــات إصاح املجــال الديني 
ومؤّسســاته، عبر إضاءة العاقات التي تربط 
بــني املعرفــي والسياســي )تجربــة محمــد علــي 

الكبــرى  االنشــغاالت  إلــى  والعــودة  باشــا(، 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ّ
ملثق

ــف هنــا انســداد ذلــك املســلك الــذي 
ّ
ويبــنّي املؤل

ــف على مســاعدة رجــل الدولة 
ّ
يعتمــد فيــه املثق

يصفهــا  وضعيــة  وهــي  اإلصــاح،  أجــل  مــن 
الباحث املصري بشكل ساخر بأنها عبارة عن 

االكتفاء بوضع العربة أمام الحصان.
بــني  املقارنــات  الوهــاب  عبــد  يعقــد  مــا  كثيــرًا 
ماضــي بعيــد وآخــر قريــب )زمــن دراســته فــي 
»األزهــر«( ليضــرب األمثــال علــى بقــاء جهــود 
اإلصاح مجّرد مامسات لم تقدر على تثوير 
والجمــود.  التبعيــة  إنتــاج  تعيــد  التــي  الُبنــى 
»األزهــر«  مناهــج  أن  إلــى  يشــير  حــني  فهــو 
تعتمــد  كانــت  عبــده  محمــد  انتقدهــا  التــي 
علــى الشــروح وتغييــب أولويــات مثــل حقــوق 
اإلنسان وقيم العدالة واحترام االختاف، فإنه 
يؤّكــد علــى أن تجربتــه كطالــب فــي »األزهــر« 

عّرضته إلى نفس اإلشكاليات.
ُبعــدًا  فــي مثــل هــذه الســياقات  الكتــاب  يأخــذ 
ف: »كان 

ّ
نقديا عالَي النبرة، كأن نقرأ قول املؤل

مــن نتائــج االعتمــاد علــى كتــب الشــروح ومــا 
ق اإلبهــام إلــى املعانــي األصليــة  تاهــا أن تطــرَّ
واضطربــت املباحــث )...( كمــا انصرفــت همــة 
العقليــة«.  العلــوم  دراســة  عــن  األزهــر  أبنــاء 
وفــي موضــع آخــر يشــير إلــى عدوانيــة البيئــة 

األزهرية للفلسفة، في امتداٍد لطرح أبي حامد 
الغزالــي مــن دون مراجعــة موقفــه الــذي تجاوز 

عمره األلف عام.
وبأســلوب طريف، يرســم عبد الوهــاب الدائرة 
األزهــري  التعليــم  ارتضاهــا  التــي  املغلقــة 
مــن  ريــن 

ّ
املتأخ هّمــة  »فتــرْت  فيكتــب:  لنفســه، 

علمــاء األزهــر الشــريف عــن التأليــف، فعمــدوا 
فــات الســلف فشــرحوها، ثــم عمــدوا 

ّ
إلــى مصن

إلــى الشــروح فأعــادوا شــرحوها، وســّموا ذلــك 
حاشــية، ثــم عمــدوا إلــى الحواشــي فشــرحوها 
الشــروح  هــذه  وعلــى  تقريــرًا،  ذلــك  وســّموا 
جة في مراحل االنحطاط 

َ
رة زمنيا واملنت

ّ
املتأخ

حضاريــا تــدور رحــى مناهــج التعليــم الدينــي 
في األزهر إلى يومنا هذا«.

احتــكار  فهــو  ــف، 
ّ
املؤل يرصــده  مــا  أخطــر  أّمــا 

أن  واعتبــار  قاطبــا،  اإلســام  باســم  الحديــث 
الصحيــح  املنهــج  يقــّدم  األشــعري  املذهــب 
علــى  املذاهــب  لبقيــة   

ّ
الوحيــد، منكــرًا كل حــق

تعّددهــا وتشــّعبها. هــذا املنطــق الــذي تتعامل 
الواقــع  تغّيــرات  مــع  الدينيــة  املؤّسســة  بــه 
مــن  اإلصــاح  »قانــون  إلــى  مرتهنــة  يجعلهــا 
عامــل  وهــو  املؤلــف،  عبــارة  بحســب  أعلــى« 
يفّسر به عبد الوهاب ظاهرة صعود الخطاب 
اإلســامي املتشــّدد مــع ســيد قطــب خصوصــا، 
 إمكانيــة للتعايــش املشــترك بــني 

ّ
وتفجيــر كل

املذاهــب ضمــن املجــال الدينــي، وبــني مختلــف 
مكّونات املجتمع بشكل أوسع.

تجديــد  فــرص  إهــدار  كان  املنظــور  هــذا  مــن 
مشــروع  النهيــار   

ً
مقّدمــة الدينيــة  املؤّسســة 

 حــوار الطرشــان الــذي 
ّ

النهضــة برّمتــه. ولعــل
املنتمــني  املثقفــني  بــني  العربيــة  الثقافــة  ســاد 
للمجال الديني ونظرائهم من دعاة العلمانية 
فــي عــدم بنــاء تشــخيص متكامــل  كان ســببا 
 

ّ
ألسباب قصور مشروع النهضة العربية، فكل
يكــن  الحقيقــة ولــم  يّدعــي احتــكار  طــَرٍف كان 
يمسك سوى بقطعة وحيدة من شظايا املرآة.

ل 
ّ
وعلــى خلفيــة هــذا الترابــط بــني أســباب تعط

األشــمل  ــل 
ّ
والتعط الدينيــة  املؤسســة  إصــاح 

لألفــق النهضــوي، يقتــرح عبد الوهاب مســحا 
بالفكــر،  املشــتغلني  مــن  عــدد  لتشــخيصات 
العفيــف  التونســي  املفّكــر  إشــارة  فيذكــر 
األخضــر إلــى كــون اإلســام املعاصــر لــم يرفــع 
حتى اآلن تحّدي العوائق الثاثة التي أوردها 
املستشــرق الفرنســي إرنســت رينــان )احتقــار 
العلــم الوضعي؛ رفض البحث العقاني؛ خلط 
علــى  املؤلــف  يعــّرج  كمــا  بالزمنــي(.  الروحــي 
إشــكالية أخــرى طرحهــا املفّكــر املغربــي عبــد 
ألّي  العصابــي  »الرفــض  وهــي  بلقزيــز،  اإللــه 
حديــث فــي اإلصــاح الديني أو فتح موضوعه 
رًا 

ّ
أمام تفكير علمي«، وهو ما يفرز مناخا متوت

 أمل في الوصول إلى 
ّ

يضرب بشــكل مســبق كل
ــل. 

ّ
تصــّورات حلــول لتجــاوز االنســداد والتعط

يــرى عبــد الوهــاب أن دفعة جديدة من دفعات 
اإلصــاح فــي األزهر )كرمز ملجمل املؤّسســات 
الدينية( قد بدأت تظهر مامحها منذ »ثورة 
25 ينايــر« )2011(، وهــي لــم تــأت مــن الجهــاز 
ــف 

ّ
املؤل يصفــه  والــذي   - للمؤسســة  اإلداري 

باملترّيــث بطبيعتــه - بــل مــن خــال انخــراط 
األزهرّيــني كأفــراد ضمــن الحــراك االجتماعــي 
ومــن ثّم استشــعار املؤّسســة لضــرورة دخول 

مرحلة جديدة.

على أمل إحياء جهود اإلصالح

أقنعة عبد اهلل العروي

خلخلٌة للتصّور 
التقليدي للرواية باعتبارها 

تسجيًال للواقع

نور المغربي

يقــول عبــد اللــه العــروي فــي أحــد حواراتــه: »ال 
 بدافــع تجــاوز مــا َيظهــر 

ّ
أميــل إلــى الروايــة إال

األيديولوجيــة  تحلياتــي  فــي  صرامــٍة  مــن 
فاتــه 

ّ
مؤل فــي  يقــارب  حيــث  والتاريخيــة«، 

والتاريخيــة،  االجتماعيــة  الظواهــَر  الســردية 
حيــال  وحائــرة  قلقــة  شــخصيات  خــال  مــن 
يتتّبــع  تــه.  قراء مســتويات  أحــد  فــي  الواقــع 
 أعمــاٍل أدبيــة 

َ
الناقــد صــدوق نــور الديــن جملــة

انطاقــا   )1933( املغربــي  واملفّكــر  للمــؤّرخ 
حيــث  كتابــة«،  داخــل  مــن   

ً
»كتابــة كونهــا  مــن 

الروائــي  الحــدث  تفاصيــل  بــني  فيهــا  يجمــع 
يــرى  فكريــة، وهــو  وبــني مفاهيــم وطروحــات 
أن تجربتــه »بقــدر مــا تجنــح فــي خلــق شــكلها 
الفنــي، املنبنــي علــى التكســير، تكســير املشــهد 
داخــل  جنــس  مــن  أكثــر  واحتضــان  الواحــد، 
ل 

ّ
الجنــس الواحــد، فإنهــا ال تلغي التراث املتمث

ق بالتاريخ، بالفقه، 
ّ
بالرؤيــة أو الخطــاب املتعل

نــور  ويســتكمل  واألســطورة«.  بالتصــّوف 
ل 

ّ
الدين، في كتابه »عبد الله العروي: بني التمث

الــذي صــدر حديثــا  العالــم«،  الذاتــي وصــورة 
 ســابقة 

ً
عــن »اآلن ناشــرون وموزعــون«، دراســة

تناول فيها رباعّية العروي الروائية: »الغربة« 
)1971(، و»اليتيــم« )1978(، و»الفريق« )1986( 
و»أوراق« )1989(، ونشرها قبل نحو ربع قرن. 
في عمله الجديد، يقرأ روايتي »غيلة« )2001(، 
بقالبها البوليســي الذي يتحّدث عن مصارعة 
العدالــة،  عــن  بحثــه  فــي  للســلطة  اإلنســان 
الذاكــرة  قــّوة  بإضاءتهــا   ،)2006( و»اآلفــة« 
ببعدهــا الثقافــي والحضــاري، فــي اقتــراٍب مــن 
يومّياتــه،  يقــرأ  كمــا  العلمــي.  الخيــال  روايــة 
أربعــة  فــي  ظهــرت  التــي  الصبــاح«،  »خواطــر 
 ،)2014( الذكــرى«  »رجــل  ومســرحية  أجــزاء، 

كمحاورة جدلية حول القطيعة مع املاضي.
ويقــف نــور الديــن عنــد النقــاط املشــتركة بــني 
هــذه األعمــال، ومنها تصوير الخروج والســفر 

وســياحة الــذات التــي تجّســد ذلــك التــوق إلــى 
أيضــا  وهنــاك  الداخلــي،  والســام  املعرفــة 
»شــخصية واحــدة تحضــر وقــد تشــّبعت بفكر 
منهــا،  مفــّر  ال   

ً
أصالــة ــل 

ّ
يمث تقليــدي  تراثــي 

املاضــي  دامــت ترســم  مــا  الدفــاع عنهــا،  ومــن 
عنهــا  عّبــرت  والتــي  لــه«،  صــورة  أنصــع  فــي 
شــخصيات إدريس وشــعيب والشــيخ العوني 
وعلــي نــور وســرحان وغيرهــا، حيــث يمتــزج 

تكوينهــا بــني التخييــل والســيرة الذاتية. وفي 
ــف 

ّ
املؤل يلفــت  والذاتــي،  املوضوعــي  تداخــل 

املعمــار،  تاريــخ  ــل 
ّ
تمث العــروي  روايــة   

ّ
أن إلــى 

واللباس، وتهتّم باللون وحتى باملطبخ، وهو 
مــا ال نعثــر عليــه فــي نصوص روائيــة مغربية 
هــا تنبنــي على خلخلــة التصّور 

ّ
أخــرى. كمــا أن

التقليــدي املرتبــط بتســجيل الواقــع مــن خــال 
وبمشــاعرها  بالــذات  اإلحاطــة  نحــو  التوّجــه 
عاتها وخيباتها، وترســيخ بناء جمالي 

ّ
وتطل

يعتمــد تداخــل اللغات واملنظــورات، واالرتهان 
للرمزي واألسطوري، وتكسير بنية الزمن.

وبخصــوص اليوميــات التــي دّونهــا صاحــب 
كتــاب »ثقافتنــا فــي منظــور التاريــخ« )1983( 
علــى امتــداد حوالــي أربعــني عامــا، يبــنّي نــور 
ــف 

ّ
املثق ثنائيــة  حضــور  تعكــس  أنهــا  الديــن 

وليــس  املوســوعي،  واملثقــف  السياســي 
املتخّصص الذي يمتلك رأيا أو موقفا أو يقوم 
ق بالسياسة، كما يفعل في تعليقه 

ّ
بمهمة تتعل

علــى تفوق الصهيونية من خالها تخطيطها 
لحــروب قصيــرة ثم فرض الســام علــى العرب، 
واحتــدام الصــراع بــني أتبــاع مكارثــي وأنصــار 
حــدة، والحركة 

ّ
أســرة كينيــدي فــي الواليات املت

ــرة عــن الواقع 
ّ
الوطنيــة بوصفهــا صــورة مصغ

وياحــظ  واالجتماعــي.  التاريخــي  املغربــي، 
التــي تطّرقــت  املعانــي والحقــول  َد  تعــدُّ أيضــا 
الحقــل  فــي  تنحصــر  لــم  إذ  اليوميــات،  إليهــا 
األدبــي أو الفكــري مثــل مــا هو مألــوف في نمٍط 
بغايــة  السياســي،  إنمــا شــملت  كهــذا،  كتابــّي 
تبيان توّسع دوائر اهتمام املثقف إلى الحقول 
مثــل  فيهــا  والتفكيــر  الكتابــة  يخــوض  التــي 
املسرح واملوسيقى والعمارة والتشكيل، وعدم 
اكتفائــه بالتســجيل، حيــث يذهــب أكثــر نحــو 
التعليق والتحليل الرصني لألحداث الجارية.

فــي كتابــه »ألبــرت والحــوت: ألبريشــت دورر وكيف 
يتخّيل الفن عاملنا« الذي صدر حديثًا عن »منشورات 
األفــكار  هــوار  فيليــب  الباحــث  يتنــاول  ســتيت«،  فــورث 
 )1528-1471( األملانــي  الفنــان  قّدمهــا  التــي  املبتكــرة 
فــي محاكاتــه للطبيعــة، وظهــرت فــي لوحــات رســم فيهــا 
الخيــول والــكالب واألرانــب البرية ووحيد القرن والعناكب 
 التفاصيــل بأســلوبه الواقعــي 

ّ
والســلطعونات، مبــرزًا أدق

املشــابعه لرســمه القديســن واأليقونات الكنسية، بشكل 
بدا الفتًا للنقاد ومتابعي الفن، وعكس تجواله في هولندا 
وإيطاليا وتعّرفه على تجارب متنّوعة تركت تأثيرها في 

رسوماته.

»الحيــاة تحــت الصفــر« عنــوان آخر مجموعة شــعرية 
عها الشاعر اللبناني عباس بيضون )1945(. الكتاب 

ّ
يوق

الصــادر حديثــًا لــدى دار »هاشــيت أنطــوان/ نوفــل« يضّم 
قصائــد كتبهــا صاحــب »املــوت يأخــذ مقاســاتنا« خــالل 
فتــرة الحجــر الصّحــي الذي عرفته أغلب أصقاع املعمورة 
بــدءًا مــن ربيــع العــام املاضي بســبب جائحــة كورونا. في 
قصيــدة »الجهــاز«، نقــرأ: »هــذا الجســد وحيــٌد مع نفســه/ 
هــا خــارج 

ّ
/ إن

ً
إذا كانــت الحيــاة التــي يجّرهــا حدثــت فعــال

الوقــت/ وال عــدد لهــا أو ميعــاد/ زمــٌن حــّر يجــري كالــدم/ 
ــس ويدمــدم/ فــي الداخــل/ أقلــب خطــوة 

ّ
زمــٌن ال يــزال يتنف

على خطوة/ وأدفنها في داخلي«.

بترجمة نانيس حسن عبد الوهاب وابتسام بن خضراء، 
صــدر مؤخــرًا كتاب »كيف يفّكر الفرنســيون: صورة 
لـــ ســودير هزاريســنغ عــن منشــورات  شــعب مثقــف« 
املؤلــف  يــدرس  والدوليــة«.  العربيــة  العالقــات  »منتــدى 
الســمات التــي تجعــل مــن الفكر الفرنســي ذا خصوصية 
 باإلنتــاج الفكــري فــي بلــدان مجــاورة مثــل أملانيــا 

ً
مقارنــة

الســمات  هــذه  نشــوء  تفســير  يحــاول  كمــا  وإيطاليــا، 
 فــي الوقــت ذاتــه 

ً
بمقاربــات اجتماعيــة وثقافيــة، متنــاوال

تمركزهــا حــول ذاتهــا وامتناعهــا عــن فهــم اآلخــر. مــن 
النقــاط التــي يدرســها العمــل كيفيــة تبلــور منهــج الشــك 
ر له سان سيمون.

ّ
الديكارتي، والفكر الفوضوي الذي نظ

الباحثــة  كتــاب  عنــوان  ــاذ« 
ّ

أخ  
ٌ
تاريــخ »املصافحــة: 

األحيــاء  وبعلــم  القديمــة  باألنثروبولوجيــا  املختّصــة 
التطّوري، آالء الشماحي، الصادر حديثًا باإلنكليزية لدى 
منشــورات »بروفايــل بوكــس«. تعود الباحثــة البريطانية، 
ذات األصــول الســورية واليمنيــة، إلــى البدايــات البشــرية 
النــوع  تطــّور  فــي  دوره  فهــم   

ً
محاولــة التصافــح،  لفعــل 

اإلنساني، من عقد االتفاقات بن قبائل العصور القديمة 
ف جزء 

ّ
ل توق

ّ
إلــى االغتياالت السياســية املعاصــرة. ويمث

كبير من املعمورة عن املصافحة، بسبب جائحة كورونا 
الكتــاب  انطــالق  نقطــة  االجتماعــي،  التباعــد  وضــرورة 

ونقطة وصوله.

تحت عنوان »ما خفي: مصر بني فاروق وناصر في 
الصحافــة األميركيــة«، صــدر حديثــًا عــن »دار العــن« 
كتــاٌب لألكاديمــي املصــري أســامة حمدي. يتنــاول العمل 
ــل فــي الفتــرة 

ّ
جانبــًا مــن التاريــخ املصــري املعاصــر يتمث

ــي امللك فاروق عــرش مصر وحتى رحيل 
ّ
املمتــّدة بــن تول

رئيســها الســابق جمــال عبــد الناصــر، باالعتمــاد علــى 
تــب فــي الصحافــة األميركيــة ِمــن أخبــاٍر ومتابعــات 

ُ
مــا ك

 أســامة 
ُ

وتعليقــاٍت وحــواراٍت حول الشــأن املصري. يعمل
والســكر  الباطنــة  األمــراض  قســم  فــي  أســتاذًا  حمــدي 
بجامعــة هارفــارد األميركيــة، وهــو إلــى جانــب ذلــك مهتمٌّ 

ن. باألدب والتاريخ املصريَّ

ضمــن سلســلة »طــرق اإلبــداع« التي أطلقتها »منشــورات 
اللغــة  فــي  »محــاوالت  كتــاب  مؤخــرًا  صــدر  كلمــة«، 
واألدب واملواطنــة: مســار حيــاة وبحث« لألكاديمي 
التونســي محمــد كمــال الديــن قّحــة. مــن خــالل أســلوب 
يجمع بن الكتابة العلمية واملقاربات الذاتية، يالمس قّحة 
مجموعــة مــن املواضيــع التــي انشــغل بهــا طــوال مســاره 
املهنــي كأســتاذ لــألدب الفرنســي في الجامعة التونســية. 
ــف، بالخصــوص، قــراءات فــي أعمــال عــن أدبــاء 

ّ
يقــّدم املؤل

وفالســفة القــرن الثامــن عشــر في فرنســا ومــن ثّم يربط 
بينهــا وبــن أحــداث عايشــها وأبرزهــا مرحلــة االنتقــال 

الديمقراطي في تونس منذ العام 2011. 

»األثــر  كتــاب  للنشــر«، صــدر حديثــًا  عدنــان  »دار  عــن 
الفكري والسياســي للثورة البلشــفية في العراق« 
أن تأثيــر  الــذي يعتبــر  الركابــي،  للباحــث قابــل محســن 
 
َ
يحــظ لــم  املعاصــر  العــراق  تاريــخ  فــي  البلشــفية  الثــورة 

العراقيــن عرفــوا  الباحثــن، رغــم أن  باهتمــام كاٍف مــن 
الفكــر االشــتراكي منــذ وقت مبكر. يتضمــن العمل أربعة 
العربــي  املشــرق  فــي  البلشــفية  الثــورة  »تأثيــر  فصــول: 
العــراق  فــي  للثــورة  الفكــري  و»التأثيــر   ،»1924  -1917
الثــورات  فــي  البلشــفية  الثــورة  و»تأثيــر   ،»1924 -1917
واالنتفاضــات فــي العــراق«، و»التأثيــر السياســي للثــورة 

البلشفية في العراق 1917- 1924«.

كتــاب  ــرًا 
ّ
مؤخ صــدر  »أمســتردام«،  منشــورات  عــن 

متقاطــع«  تاريــخ  واإلســاموفوبيا:  »الاســامية 
للباحــث رضــا ضيــاء إبراهيمــي الذي يتصــّدى من زاوية 
الحيــاة  وصمتــا  لظاهرتــن  وتاريخيــة  سوســيولوجية 
الثقافية في فرنســا منذ أكثر من قرن. ينطلق إبراهيمي 
 ما هو إســالمي 

ّ
من مفارقة استســهال توجيه النقد لكل

مقابل الصمت النابع من مخاوف التتّبعات القضائية من 
 ما يمكن أن يوصف بالالسامية، ويعني نقد الطائفة 

ّ
كل

اليهودية باعتباره تمييزًا عنصريًاَ. يرصد الباحث كيف 
أن املســلمن ُيســتدَرجون إلــى منطقــة التمييــز ذاتها التي 

دخلها اليهود في منتصف القرن 19.

نظرة أولى

)Getty( 2011 ،صومعات األزهر

ما يشبه تاريخًا للمؤسسة الدينية

رواية تتجاوز مقوالت التاريخ

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

لن يتمكن الالعب 
الفرنسي في 
ريال مدريد 
اإلسباني 
فيرالند ميندي 
من اللحاق 
بمباراة ذهاب 
نصف نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا أمام 
نظيره تشلسي 
اإلنكليزي، بحسب 
تأكيد المدير 
الفني، الفرنسي 
زين الدين زيدان، 
الذي أثنى على 
عودة البلجيكي 
إيدن هازارد 
في المباراة 
األخيرة للفريق 
في الدوري 
اإلسباني.

)Getty/فيرالند ميندي يعتبر واحدًا من عناصر زيدان المهمة )أنخيل مارتينيز

غياب ميندي
أبرز املهاجم اإلســباني الدولي ياغو أســباس 
»اإلنجاز« الذي يمثله اســتمرار ســيلتا فيغو 

في الدوري للموســم العاشــر على التوالي 
بعــد الفــوز على نظيره أوساســونا على ملعب 

بااليدوس. وقال املهاجم الذي ســجل الهدف 
األول لســلتا فيغو: »بالنســبة لنا، البقاء ملوســم 

تلــو اآلخــر فــي دوري الدرجة األولى يعتبر 
إنجــازًا. إننــا طموحون ونرغب في املزيد 

وســننافس مــن أجــل البقاء في أفضل املراكز 
بقدر اإلمكان«.

فــاز تولــوكا 3-1 على أميــركا، ضمن الجولة 
الـــ16 مــن مرحلة إياب الدوري املكســيكي لكرة 

القدم )كاوســورا 2021(، لينهي مســيرة 
امتــدت لثمانيــة انتصارات متتالية ملنافســه. 

تقــدم تولــوكا بهدفــني مبكرين، قبل أن يقلص 
إيمانويــل أغيليــرا الفــارق من ركلة جزاء )د.51(، 

لكنهــا لــم تمنع تولوكا مــن مواصلة الرغبة 
في تســجيل هدف ثالث لحســم اللقاء، وهو ما 

تحقــق بالفعــل )د.73( عبــر بيدرو كانيرو بهدف 
من صناعة اســترادا.

أبدى مدرب أثلتيك بلباو، مارسيلينو غارثيا 
تورال، سعادته بالفوز الذي تحقق على ملعب 

سان ماميس أمام أتلتيكو مدريد متصدر 
الليغا بهدفني لواحد، مشيرًا إلى أن »الاعبني 
يستحقون هذا االنتصار« بعد الفترة الصعبة 
التي مروا بها. وصرح مارسيلينو »بدون شك 

هؤالء الاعبني يستحقونه بعد الفترة الصعبة 
التي مروا بها وخسارة نهائيني متتاليني 

للكأس، سنتحسن بدنيا مع الوقت وكذلك على 
املستوى الذهني«.

أسباس: بقاء سيلتا فيغو 
بالدوري اإلسباني إنجاز

تولوكا يهزم أميركا 1-3 
وينهي مسيرة انتصاراته

مارسيليو مدرب بلباو: 
سعيد من أجل الالعبين
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الدوحة ـ العربي الجديد

تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
ــة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، قــرعــة  الــــدوحــ
 ،2021 الــــــعــــــرب  كــــــــأس  بــــطــــولــــة 
الــتــي ينظمها االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
»فيفا« بالشراكة مع دولة قطر، نهاية العام 
الـــجـــاري؛ أي قــبــل نــحــو عـــام مــن استضافة 

الباد لبطولة كأس العالم.
منتخبًا   23 البطولة  منافسات  في  ويــشــارك 
)22 فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــودان(، وتــــقــــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي  ــ ــســ ــ ــنـــوب الــ جـ

2829
رياضة

تقرير

ستة من استادات مونديال قطر 2022، وقد 
استضاف عدد من هذه االستادات مباريات 
ضــمــن بــطــوالت استضافتها دولـــة قــطــر في 
اآلونــة األخــيــرة، بينما يشهد البعض اآلخر 
وستقام  البناء.  أعمال  من  النهائية  املــراحــل 
املباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 
مع  بالتزامن  املقبل،  األول  ديسمبر/كانون 
الــيــوم الــوطــنــي لــدولــة قــطــر، والـــذي سيشهد 
بعدها بعام نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتضّم قائمة الفرق املشاركة منتخبات قطر؛ 
البلد املستضيف، والجزائر والبحرين وجزر 
الــقــمــر وجــيــبــوتــي ومــصــر والـــعـــراق واألردن 

والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب 
وعــمــان وفــلــســطــن والــســعــوديــة والــصــومــال 
ــة  ــوريــ ــــوب الــــــســــــودان وســ ــنـ ــ والـــــــســـــــودان وجـ
وتونس واإلمــارات العربية املتحدة واليمن. 
ومــن املقرر اإلعــان الحقًا عن تفاصيل أكثر 

حول نظام البطولة وجدول املباريات.
وأكد عدد من نجوم كرة القدم العربية أهمية 
ينظمها  الـــتـــي   ،2021 ــعـــرب  الـ كــــأس  بــطــولــة 
الكرة  إذ قال نجم  )فيفا( بالشراكة مع قطر، 
ــــادي األهــــلــــي الـــســـابـــق، وائــــل  ــنـ ــ املـــصـــريـــة والـ
جــمــعــة، الـــذي يــعــد أحـــد أفــضــل املــدافــعــن في 
كأس  بطولة   

ّ
إن األفريقية،  القدم  كــرة  تاريخ 

العمل  أمــام فرق  العرب ستتيح فرصة قّيمة 
الــقــائــمــة عــلــى تــنــظــيــم مــونــديــال قــطــر 2022، 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة اســــتــــادات الــبــطــولــة 
األمر  بها،  املرتبطة  التحتية  البنية  ومرافق 
ــــذي ســيــلــعــب دورًا فــــاعــــًا فــــي اســتــضــافــة  الــ

ناجحة لبطولة كأس العالم في قطر.
وأضــــــــاف، بــحــســب املــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــنــة 

»ستمثل  قطر:  في  واإلرث  للمشاريع  العليا 
بــالــنــســبــة للمنتخبات  الـــعـــرب  كـــأس  بــطــولــة 
الــقــارة األفــريــقــيــة فــرصــة ذهبية  العربية مــن 
ضــمــن مـــشـــوار إعـــــداد فــرقــهــا لــلــمــشــاركــة في 
 

ّ
أن كـــمـــا   ،2022 أوائــــــــل  ــقـــيـــا  أفـــريـ أمـــــم  كـــــأس 
ستكون  التي  اآلسيوية  العربية  املنتخبات 
حــيــنــهــا قـــد انــتــهــت مـــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة 
العرب  كــأس  مــن  ستستفيد   ،2022 ملونديال 
فـــي تــحــضــيــر مــنــتــخــبــاتــهــا لــلــحــدث الــعــاملــي 

املرتقب على أرض قطر في 2022«.
من جانبه، قال النجم القطري خالد سلمان، 

سيشارك في كأس 
العرب بقطر أبطال قارتي 

آسيا وأفريقيا

بيانكا أندريسكو 
ستغيب عن بطولة مدريد 

بسبب كورونا

ــيـــة ملــنــتــخــب بـــــــاده أمــــام  ــّجــــل ثـــاثـ الـــــــذي ســ
الــعــالــم للشباب 1981:  الــبــرازيــل فــي بــطــولــة 
»ســـيـــشـــارك فـــي كــــأس الـــعـــرب أبـــطـــال قــارتــي 
آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها 
القاريتن،  البطولتن  إحــدى  بلقب  التتويج 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــرق أخــــرى تــقــدم أداء رائــعــًا 
 قطر ستشهد 

ّ
في الوقت الحالي، ما يؤكد أن

نهاية العام الجاري منافسات مثيرة تعكس 
إمــــكــــانــــات املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي أفــضــل 
 إقــامــة مــبــاريــات 

ّ
ــــورة«. وتــابــع ســلــمــان أن صـ

الــبــطــولــة فـــي اســـتـــادات كـــأس الــعــالــم 2022، 
املخصصة  التحتية  البنية  مــن  واالســتــفــادة 
للمونديال، بما في ذلك شبكة النقل ومواقع 
التدريب وأماكن اإلقامة، ستضفي مزيدًا من 

الخصوصية والتميز على كأس العرب«.
ــرة الــــقــــدم الـــقـــطـــري الــســابــق  ــ ــار نـــجـــم كـ ــ ــ وأشـ
إبراهيم خلفان، الذي شارك مع منتخب قطر 
فــي 90 مــبــاراة دولــيــة، وكـــان ضــمــن صفوف 
العنابي الذي تأهل إلى دورة األلعاب األوملبية 

ثالثًا  املصنف  نــادال،  رافائيل  اإلسباني  أنقذ 
عامليًا، نقطة خسارة املباراة في طريقه للفوز 
تسيتسيباس،  ســتــيــفــانــوس  الــيــونــانــي  عــلــى 
الخامس، 6-4، 6-7 )8/6(، و7-5، ليحقق لقبه 
الثاني عشر في دورة »برشلونة« اإلسبانية، 
في أطول مباراة كرة مضرب ضمن منافسات 
رابطة املحترفن لعام 2021. وهذا اللقب األول 
»مــاتــادور« هـــذا الــعــام والـــــ87 فــي مسيرته  لــلـــ
االحترافية، حارمًا تسيتسيباس من لقب ثاٍن 
األول  بلقبه  تتويجه  مــن  أســبــوع  بعد  تواليًا 
في دورات املاسترز لأللف نقطة في »مونتي 
ــأر نــــادال لــخــســارتــه من  كــارلــو« بــمــونــاكــو. وثـ
الــيــونــانــي فـــي ربـــع نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 
املفتوحة، أولــى البطوالت األربــع الكبرى، في 
فبراير/ شباط املاضي. ودخل تسيتسيباس، 
الـــدورة، والــذي بلغ نصف  املصنف ثانيًا في 
ثــانــيــة  الــفــرنــســيــة،  نــهــائــي »روالن غــــــاروس« 
إلى  املاضي،  العام  »غراند ســام«،  الـ بطوالت 

ـــ61 على  ــ ــال اإلســبــانــي الــــذي حــقــق لــقــبــه الـ وقــ
املــاعــب الــتــرابــيــة: »إّنــــه عــمــل يــومــي، أن تقبل 
الــتــحــدي وتــبــقــى مــتــواضــعــًا عــنــدمــا ال تلعب 
جيدًا أحيانًا، إذ عليك أن تحارب وتبحث عن 
حلول يوميًا«. أما تسيتسيباس فهو الاعب 
 ،)26( الــعــام  هــذا  االكــثــر تحقيقًا لانتصارات 
لكّنه خسر املباريات النهائية السبع جميعها 
ـــ500 نقطة. وقــال  الــ فــي دورات  الــتــي خاضها 
الــيــونــانــي )22 عـــامـــًا(، مــمــازحــًا بــعــد املـــبـــاراة: 
»رافـــا، بــرافــو. هــذا اللقب رقــم كــم، 28؟ 28 لقبًا 
فــي برشلونة ليس أمـــرًا ســيــئــًا«. وتــابــع: »أنــا 
أكبر  مــن  أنــت  استحقيته.  لكّنك  حقًا حــســود، 
أّنــك  مــن  فــي رياضتنا، وأنــا متأكد  املنافسن 
تعرف ذلــك«. وأضــاف الاعب اليوناني خال 
ــادال دائــمــًا مــا يمتلك  ــ املــؤتــمــر الــصــحــافــي: »نـ
كرة إضافية. ال تعرف أبدًا إذا ما انتهى تبادل 

الكرات أم ال. كما أّنه فقد نقاطًا قليلة«.

تسيتسيباس يفشل 
في الحسم ونادال يعاقبه 

لــم يخسر نــــادال أّي نــهــائــي فــي »بــرشــلــونــة«، 
إذ فــاز باللقب 12 مــرة من 12 محاولة، ليكون 
ــدة بعد  ــ ثــانــي أفــضــل ســجــل لـــه فـــي دورة واحـ
قــيــاســيــًا(. وهـــذه  رقــمــًا  ــاروس« )13  ــ غــ »روالن 
ــادال على  ــ ــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يــتــفــوق فــيــهــا نــ ــ املـ
تسيتسيباس في نهائي »برشلونة« بعد عام 
حساب  على  السابع  انــتــصــاره  ليحقق   ،2018
الــيــونــانــي فـــي املـــواجـــهـــات املـــبـــاشـــرة بينهما 
اليوناني  تــقــدم  لتسيتسيباس.  اثــنــن  مقابل 
4-2 فــي املجموعة األولـــى بعدما كسر إرســال 
ــادال فــي الــشــوط الــثــالــث، لكّنه خسر إرســالــه  نـ
مــرتــن بــعــدهــا لــيــحــقــق الــفــائــز بــعــشــريــن لقبًا 
فــي الــبــطــوالت الكبرى أربــعــة أشـــواط متتالية 
ويــحــســم املــجــمــوعــة لــصــالــحــه. وبــعــدمــا تقدم 
فــشــل  ــيـــة،  ــثـــانـ الـ املـــجـــمـــوعـــة  فــــي  و15-40   4-5
أّي مــن النقطتن السانحتن  نـــادال فــي حسم 
لحسم اللقب لصالحه، بل عــاد تسيتسيباس 
لــيــأخــذ املــجــمــوعــة الــــى شــــوط كــســر الــتــعــادل 
 العــب على 

ّ
الــذي حسمه لصالحه. وحافظ كــل

ــه فـــي املــجــمــوعــة الـــحـــاســـمـــة، وأتــيــحــت  ــالــ إرســ
فرصة لتسيتسيباس للفوز باللقب عندما كان 
 

ّ
نـــادال، إال أن متقدمًا 5-4 و30-40 عند إرســـال 

األخير حافظ على رباطة جأشه وأنقذ الفرصة 
وحسم الشوط لصالحه، قبل أن يكسر إرسال 
اليوناني في التالي وينهي املباراة في إرساله.

تصنيف التنس والتطورات األخيرة
واســـتـــعـــاد اإلســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال املــركــز 
بعد  للتنس  الــعــاملــي  التصنيف  فــي  الــثــانــي 
الفوز في »برشلونة«. وواصل الصربي نوفاك 

ــذي ســقــط الــســبــت املــاضــي  ديــوكــوفــيــتــش، الــ
في نصف نهائي بطولة »بلغراد« الصربية 
ولــم يــشــارك فــي بطولة »بــرشــلــونــة«، تصدر 
الــتــصــنــيــف الــعــاملــي. ويــمــتــلــك ديــوكــوفــيــتــش 
11.963 نقطة فــي رصــيــده، بــفــارق مريح عن 
ولــم   .)9.700( ومــيــدفــيــديــف   ،)9.810( ــادال  نــ
فــي قائمة  املــراكــز  أّي تغيير على بقية  يطرأ 

العشرة األوائل هذا األسبوع. 
ــادت الـــهـــولـــنـــديـــة كــيــكــي  ــ ــ لـــــدى الــــســــيــــدات، عـ
بــيــرتــنــز إلــــى قــائــمــة أفـــضـــل 10 العـــبـــات في 
الــتــصــنــيــف الــعــاملــي الــجــديــد، الــــذي مـــا زالـــت 
وخلفها  بــارتــي،  آشلي  األسترالية  تتصدره 
 من اليابانية نعومي أوساكا، والرومانية 

ّ
كل

أّنها لم تحَظ ببداية  سيمونا هاليب. ورغــم 
بطولتي  مبكرًا  توديعها  بعد  للعام،  جــيــدة 
ــــى قــائــمــة  ــــي ومـــيـــامـــي، عــــــادت بــيــرتــنــز إلـ دبـ
عليها خال  اعتادت  والتي  األفضل مجددًا، 
األعوام الثاثة األخيرة، وكان أفضل مراكزها 
الرابع خال العام املاضي. وعززت بارتي من 
بلقب  تتويجها  بــعــد  للتصنيف  صــدارتــهــا 
بـــطـــولـــة »شـــتـــوتـــغـــارت« األملــــانــــيــــة، مــحــتــفــلــة 
ـــ25، إذ أصــبــحــت تتفوق  ــ بــبــلــوغــهــا عــامــهــا الـ
ــا بـــــــ1.855 نــقــطــة وعــلــى هاليب  ــاكـ عــلــى أوسـ
 مــن األمــيــركــيــة 

ّ
بـــــــ2.605. وتــكــمــل الــقــائــمــة كـــل

صــوفــيــا كــيــنــن، رابـــعـــة، واألوكـــرانـــيـــة إلــيــنــا 
أنــدريــســكــو.  بــيــانــكــا  والــكــنــديــة  سفيتولينا، 
سابالينكا  آرينا  البياروسية  تحتل  بينما 
املركز السابع، ثم األميركية سيرينا ويليامز 
ثـــامـــنـــة، والــتــشــيــكــيــة كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــســكــوفــا 

تاسعة، إضافة لبيرتنز في املركز العاشر.

غياٌب بسبب كورونا
أندريسكو،  بيانكا  الكندية  الــاعــبــة  ستغيب 
املصنفة الــســادســة عامليًا بــن العــبــات التنس 
ــن بــطــولــة »مــــدريــــد املــفــتــوحــة«  املـــحـــتـــرفـــات، عـ
بعد إصابتها بفيروس كورونا. وأكــدت بطلة 
»أمــيــركــا املفتوحة« عــام 2019 فــي بــيــان، أنها 
لن تشارك في نسخة هــذا العام من »مــدريــد«، 
وهي البطولة ذات الـ1000 نقطة، بعدما ظهرت 
كـــورونـــا. وقــالــت: »بعدما  بــفــيــروس  إصابتها 
جاءت فحوصي سالبة مرتن قبل سفري إلى 
 حزن بأّنها ظهرت موجبة 

ّ
مدريد، أخبروني بكل

لــدى وصــولــي، وبالتالي لــن أتمكن مــن اللعب 
في البطولة هذا األسبوع«. وأكدت أندريسكو 
»حــالــة جــيــدة« و»تخضع  أّنــهــا تشعر بأّنها بـــ
للراحة«، وتتبع بروتوكوالت الصحة واألمان. 
وأضافت: »آمل العودة للماعب قريبًا«. وتقام 
ــد املـــفـــتـــوحـــة« بـــن 29 إبـــريـــل/  بــطــولــة »مــــدريــ

نيسان الجاري و8 مايو/ أيار املقبل.
)فرانس برس/ إفي(

نادال بطل »برشلونة« مجددًا
يؤكد النجم اإلسباني 

رافائيل نادال أنّه الرقم 
واحد في التاريخ على 
المالعب الترابية، وذلك 

بعدما فاز بلقب بطولة 
»برشلونة« على حساب 

اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس، في لقاء 

دراماتيكي

)Getty/منتخب قطر بطل القارة اآلسيوية ومستضيف البطولة )كوجي واتانابي

)Getty/نادال استعاد المركز الثاني في تصنيف العبي التنس المحترفين )أليكس كاباروس

تعّد بطولة كأس العرب »قطر 2021« فرصة الختبار العمليات 
من  األولــى  النسخة  منافسات  قبيل  والمرافق  التشغيلية 

مونديال كرة القدم في الشرق األوسط والعالم العربي

 
ّ

الصيفية 1984 في الواليات املتحدة، إلى أن
بطولة كأس العرب سيبدأ معها عام كروي 
تاريخي سُيختتم باستضافة مونديال قطر 
ــال: »يــقــف املــنــتــخــب الــقــطــري على  2022، وقــ
مــشــارف شــهــور مــهــمــة خـــال هـــذا الـــعـــام، إذ 
سيواصل املشاركة في التصفيات األوروبية 
املؤهلة للمونديال، إضافة إلى مشاركته في 
 .»2021 الذهبية  الــكــونــكــاكــاف  كــأس  بطولة 
 حــضــور مــنــتــخــب قــطــر في 

ّ
وأكــــد خــلــفــان أن

املشهد الرياضي اإلقليمي والدولي سيسهم 
فــي تــحــســن أداء الــفــريــق وتــطــويــر مــهــارات 
إلى  مشيرًا  للمونديال،  اســتــعــدادًا  الاعبن 
منافسات  في  القطري  املنتخب  مشاركة   

ّ
أن

كأس العرب تأتي ضمن خطة أعدها االتحاد 
لخوض  الفريق  إلعـــداد  الــقــدم  لكرة  القطري 
مــنــافــســات املــونــديــال الـــكـــروي املــرتــقــب على 
العام املقبل. وأكــد نجم منتخب قطر  أرضــه 
الــذي يعد أول العب  السابق عــادل خميس، 
قطري يلعب في الخارج ضمن صفوف نادي 
الــقــادســيــة الــكــويــتــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، 
كأس  بطولة  منافسات  العنابي  خــوض   

ّ
أن

الــعــرب كبطل لــلــقــارة اآلســيــويــة ســيــعــزز من 
ثقة الاعبن بأدائهم وقــال: »على الرغم من 
تمّيز الكثير من املنتخبات العربية املشاركة 
في كأس العرب باعبن يشاركون في أفضل 
 املنتخب 

ّ
أندية العالم، إاّل أّني على يقن بأن

القطري سيمثل خصمًا قويًا يصعب التغّلب 
الواسعة  الشعبية  الــرغــم مــن  عــلــيــه«. وعــلــى 
لكرة القدم في املنطقة العربية، فاملنتخبات 
الــــــ23 املــشــاركــة فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب لم 
تــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي مــن بــطــولــة كــأس 
استهلها  مــعــدودة،  مـــرات  باستثناء  الــعــالــم 
املـــنـــتـــخـــب املــــغــــربــــي كـــــــأول مـــنـــتـــخـــب عـــربـــي 
يــتــجــاوز دور املــجــمــوعــات خـــال مــشــاركــتــه 
ــذ ذلـــك  ــنـ املــكــســيــك 1986. ومـ مـــونـــديـــال  فــــي 
والجزائر  السعودية  منتخبا  نجح  الــحــن، 
في التأهل للدور الثاني عامي 1994 و2014 

على التوالي.
نــجــم منتخب قطر  مــبــارك مصطفى  ــار  وأشــ
العنابي بلقب بطولة  فــاز مع  الــذي  السابق، 
 أداء 

ّ
كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي مـــرتـــن، إلــــى أن

املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة شــهــد تـــطـــورًا ملحوظًا 
خال األعوام األخيرة، ويتجلى ذلك في تأهل 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات عــربــيــة ملــنــافــســات بطولة 
كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا عـــام 2018. وأعـــرب 
مــصــطــفــى، الــــذي تــولــى فـــي الــســابــق تــدريــب 
املنتخب القطري، عن تطلعه ملنافسات بطولة 
القّيمة  بالفرصة  إياها  واصفًا  العرب،  كأس 
الــتــي ستسهم فــي تــعــريــف الــعــالــم بــاملــواهــب 
التي تحفل بها كرة القدم العربية. وأضاف: 
أداًء  العربية ستقدم  املنتخبات   

ّ
أن في  »أثــق 

كـــرويـــًا مــبــهــرًا فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب. لقد 
كنا نرى في السابق التوتر الذي يبدو على 
الاعبن أمام أعرق املنتخبات مثل األرجنتن 
والــبــرازيــل، والـــذي كــان ينعكس على أدائهم 
وتــمــريــر الــكــرة على أرضــيــة املــلــعــب، إاّل أّننا 
بدأنا نرى في اآلونة األخيرة كيف تغير ذلك 
بشكل ملحوظ، إذ باتت ثقة الاعبن العرب 
الكثير  نــظــرًا الحــتــراف  أكــبــر،  إمكاناتهم  فــي 

منهم في أفضل الدوريات األوروبية«.

مباريات  المونديالية  االستادات  تستضيف 
جاهزية  عن  اإلعالن  سبق  إذ  العرب،  كأس 
استاد أحمد بن علي، وسبقه تدشين ثالثة 
خليفة  استاد  هــي:   2022 االســتــادات  من 
المدينة  واستاد  الجنوب،  واستاد  الدولي، 
استاد  في  العمل  اكتمل  كما  التعليمية. 
للعمل  النهائية  المراحل  وتتواصل  البيت، 
راس  واستاد  الثمامة،  استاد  من  كّل  في 
أبو عبود، واستاد لوسيل، على أن تكتمل 

جميعها قبل البطولة بوقت كاٍف.

استادات مونديالية للبطولة العربية

املباراة بعد فوزه باملباريات التسع جميعها 
التي خاضها هذا املوسم على املاعب الترابية. 
وقــال نــادال )34 عامًا(، بعد الفوز: »يعني لي 
الــنــهــائــي هــنــا وأفــــوز. رفعت  ألــعــب  الكثير أن 
اللقب يعني  مستواي خــال األســبــوع، وهـــذا 
ــادال نفسه بــعــد خــروج  لــي الــكــثــيــر«. وكــافــأ نــ
 

ّ
لكن مفاجئ من ربع نهائي »مونتي كارلو«، 
فــي طريقه  الــتــي خسرها  الــثــاث  املجموعات 
إلــــى الــلــقــب فـــي »بــرشــلــونــة« هــــذا الـــعـــام، هي 
األكثر مقارنة باملرات اإلحدى عشرة السابقة. 

قرعة 
كأس العرب

مونديال مصّغر 
في قطر

ــقـــة مــن  ــقـــق كـــيـــفـــن دورانــــــــــت عـــــــودة مـــوفـ حـ
متصدر  نتس،  بروكلن  بقيادته  اإلصــابــة 
املنطقة الشرقية، للفوز على فينيكس صنز 
دوري  في   110-128 الغربية  املنطقة  ثاني 
كرة السلة األميركي للمحترفن الذي شهد 
رقمًا قياسيًا لنجم غولدن ستايت ووريرز 
ستيفن كوري من حيث عدد الثاثيات في 
شــهــر واحــــد، وهـــو الـــذي يعتبر واحــــدًا من 
الناحية،  الــدوري بهذه  األفضل في تاريخ 
نظرًا ملهارته الكبيرة وقدرته على التسديد 

من أي نقطة.
وسجل دورانـــت 33 نقطة في غضون 28 
دقيقة فــي أول مــشــاركــة لــه بعد اإلصــابــة 
التي تعرض لها في الفخذ األيسر خال 
الخسارة أمام ميامي هيت األحد املاضي 
الفريق في املباريات الثاث  وأبعدته عن 

املاضية.
وقال دورانت بعد املباراة التي بدأها على 
مــقــاعــد الـــبـــدالء ونــجــح خــالــهــا فــي 12 من 
مــحــاوالتــه الــــــ21، إنــهــا »بـــدايـــة جــيــدة. أمــل 
الــبــنــاء عــلــى هـــذه املـــبـــاراة لــلــمــواصــلــة على 

هذا املنوال«.
دورًا  إيرفينغ  كايري  اآلخــر  النجم  ولعب 
أساسيًا في الفوز الـ25 لنتس على أرضه 
من أصل 32 مباراة هذا املوسم والعشرين 
من أصل 26 ضد فرق من املنطقة الغربية، 
وذلــك بتسجيله 34 نقطة مع 12 تمريرة 
حــاســمــة و6 مــتــابــعــات فـــي ظـــل اســتــمــرار 
ــمـــس هـــــــاردن  ــيـ ــنــــجــــم اآلخـــــــــر جـ ــــاب الــ ــيـ ــ غـ
للمباراة العاشرة تواليًا بسبب اإلصابة، 
فيما ساهم بايك غريفن بـ15 نقطة. أما 
مــن نــاحــيــة صــنــز الــــذي يــخــســر مــبــاراتــن 
الــتــوالــي للمرة األولـــى منذ  أكــثــر على  أو 
الثاني/ يناير،  أن خسر ثاث في كانون 
فــــكــــان ديــــفــــن بــــوكــــر األفــــضــــل بــتــســجــيــلــه 
ــانــــدري أيـــتـــون 20  ــــاف ديــ  36 نــقــطــة وأضــ

مع 13 متابعة.
ــان صــنــز الـــطـــرف األفـــضـــل فـــي الــشــوط  ــ وكـ
فتراته،  تقّدم على مضيفه معظم  إذ  األول 
لكن نتس حقق الفارق مع انطاق الشوط 
الــثــانــي تــزامــنــًا مــع االعــتــمــاد على دورانـــت 
بشكل أكبر بعدما انتظر في النصف األول 

حتى الربع الثاني ليدخل امللعب.
السابع  استراتيجية  نفس  نتس  واعتمد 

مــن نــيــســان/ أبــريــل حــن عـــاد دورانــــت من 
إصــابــة عضلية أبــعــدتــه عــن الــفــريــق لفترة 
طويلة، إذ اكتفى حينها بخوض 19 دقيقة 
ضد نيو أورليانز بيليكانز سجل خالها 

17 نقطة.
ــــت فــي 25 مـــبـــاراة فــقــط منذ  ــارك دورانـ وشــ
الــذي شهد دخوله  انطاق املوسم الحالي 
من مقاعد البدالء عوضًا عن البدء أساسيًا 

للمرة األولى في مسيرته.
وتـــحـــدث غــريــفــن عـــن دورانــــــت قـــائـــًا »مــا 
أحبه أكثر شيء هو مدى عشقه للعب كرة 
السلة. بالتالي، نحن نعلم أن جلوسه على 

مقاعد البدالء بمثابة قتله«.
وتابع في هذا الصدد عن العبه »بمجرد 
أن ترى السعادة لقدرته وحسب على لعب 
كرة السلة، فهذا أمر مفرح بالنسبة لنا«. 
وسجل دورانت 10 نقاط في الربع الثالث 
ثــم كـــان صــاحــب الــنــقــاط الــخــمــس األولـــى 
لــفــريــقــه فـــي الـــربـــع األخـــيـــر، لــيــمــنــح نتس 
التقدم بفارق رقم مزدوج )102-92( للمرة 
ــذي تــقــدم فــيــه صنز  ــى فـــي الــلــقــاء الــ ــ األولـ
بفضل  الثاني  الربع  في  نقطة   13 بفارق 
10 نــقــاط و10 مــتــابــعــات مــن أيــتــون، قبل 
أن يستقر الفارق مع نهاية الشوط األول 

نجح  وبــعــدمــا   .59-61 فقط  نقطتن  عند 
ـــ19 الجمعة  ــ فـــي 4 فــقــط مـــن مــحــاوالتــه الـ
إيرفينغ  عــوض  بوسطن سلتيكس،  ضد 
في املباراة األخيرة وأبقى نتس في أجواء 
الــشــوط األول بتسجيله 24  الــلــقــاء خــال 

نقطة من سبع محاوالت فقط.

85 ثالثية لكوري في نيسان/إبريل
حقق ستيفن كوري رقمًا قياسيًا من حيث 
عدد الثاثيات في شهر واحــد بعدما رفع 
رصيده إلى 85 محاولة ناجحة من خارج 
القوس خال نيسان/ أبريل، ليقود غولدن 
ســـتـــايـــت لـــلـــفـــوز عـــلـــى جــــــاره ســاكــرامــنــتــو 

كينغز 113-117.
وأنــهــى كـــوري الــلــقــاء بــــ37 نــقــطــة، بينها 7 
ثــاثــيــات رفــع بها رصــيــده إلــى 85 ثاثية 
هذا الشهر، محطمًا الرقم القياسي السابق 
الذي حققه جيمس هاردن )82( في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2019.
ــرز حــتــى الــثــوانــي األخــيــرة  ــ وانــتــظــر ووريــ
مــن الــلــقــاء لحسم الــفــوز إذ تــقــدم 111-112 
بتسديدة من كيلي أوبر جونيور قبل 1,42 
دقــيــقــة عــلــى الــنــهــايــة، ثــم أخــفــق ريــتــشــاون 
فــي رمــيــتــن حــرتــن لكينغز فاتحًا  هــوملــز 

املجال أمام ووريرز لحسم النتيجة نهائيًا 
بثماني  اكتفى  الــذي  غرين  درايموند  عبر 
نقاط في اللقاء، لكنه حقق 14 متابعة مع 
في  فاته  مــا  ليعوض  حاسمة،  تمريرة   13

الناحية التهديفية.
لووريرز على  تواليًا  الرابع  الفوز  ويعتبر 
أرضه، معاداًل أطول سلسلة انتصارات له 
هــذا املــوســم على ملعب »تــشــايــس سنتر« 
الــــــذي شـــهـــد حـــضـــور 3252 مــشــجــعــًا فــي 
املدرجات، بعدما كان العدد 1935 الجمعة 
في أول مباراة له أمام جمهوره منذ توقف 
الدوري في شهر آذار/ مارس 2020 بسبب 

تداعيات فيروس كورونا.
نقطة   23( بارنز  هاريسون  ورغــم جهود 
مع 7 متابعات( أمام فريقه السابق وبادي 
هــيــلــد )25 مـــع 6 مـــتـــابـــعـــات( وتــايــريــس 
هاليبورتن )24 مع 8 تمريرات حاسمة(، 
مني كينغز بهزيمته السادسة والثاثن 
فــي 60 مــبــاراة، فيما حقق جــاره ووريــرز 

فوزه الحادي والثاثن في 61 مباراة.
ويـــحـــتـــل فـــريـــق ووريــــــــرز املــــركــــز الــعــاشــر 
األخــيــر املــؤهــل فــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة الــى 
امللحق الفاصل الذي يجمع بن أصحاب 
املراكز من 7 الى 10 من أجل نيل البطاقة 
األدوار  ــى  ــ الـ ــة  ــلـ املـــؤهـ األخــــيــــرة  الـــثـــامـــنـــة 
النظام  بحسب  اوف«  »بـــاي  اإلقــصــائــيــة 
ــان فـــي الــســنــوات  ــه كــ الـــجـــديـــد، خـــاصـــة أنــ
ــيــــرة واحــــــدًا مـــن أفـــضـــل الـــفـــرق الــتــي  األخــ

سيطرت على البطولة.
من جانٍب آخــر وضــع أتانتا هوكس حدًا 
ملسلسل هزائمه املتتالية عند 6 مباريات، 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى ضــيــفــه مـــيـــلـــووكـــس بــاكــس 
يــانــيــس  الـــيـــونـــانـــي  تـــألـــق  رغـــــم   104-111
ــريـــس مــيــدلــيــتــون في  أنــتــيــتــوكــونــمــبــو وكـ
نقطة   31 بتسجيلهما  الــضــيــوف  صــفــوف 

مع 14 متابعة و23 نقطة تواليًا.
ويــــديــــن هــــوكــــس بـــالـــفـــوز إلـــــى الـــصـــربـــي 
ولو  نقطة(   32( بوغدانوفيتش  بــوغــدان 
ـــ15  ولــيــامــز الــــذي ســجــل جــمــيــع نــقــاطــه الـ
ثـــاث ثاثيات  الــربــع األخـــيـــر، بينها  فــي 
مقابل  لــفــريــقــه  نقطة   19 مــن  فــي سلسلة 
لــه بتعويض تخلفه  مــا سمح  6 لضيفه، 
ومــهــد الــطــريــق أمــامــه لــلــخــروج منتصرًا. 
وفــي املــبــاريــات األخـــرى، سجل ديفونتي 
تــــشــــارلــــوت  ــقــــود  ــيــ لــ ــة  ــقـــطـ نـ غــــــراهــــــام 24 
بوسطن سلتيكس  على  للفوز  هورنتس 
125-104، فيما فاز ممفيس غريزليز على 
بورتاند ترايل بايزرز 120-113 بفضل 
متابعات(،   8 مــع  نقطة   28( مــورانــت  جــا 
ــلــــى كــلــيــفــانــد  ــن ويـــــــــــــزاردز عــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
بيل  بــرادلــي  بفضل   110-119 كافالييرز 
)33 نــقــطــة مـــع 6 مـــتـــابـــعـــات(، وإنـــديـــانـــا 
ــــدو مــاجــيــك 112-131  بــيــســرز عــلــى أورالنـ
بقيادة مالكولم بروغدون )24 نقطة مع 8 

متابعات و9 تمريرات حاسمة(.
)فرانس برس(

عودة موفقة لدورانت ورقم قياسي لكوري
استطاع كيفن دورانت 

التألق ليقود فريقه 
بروكلين نتس النتصار 

مهم في ظّل غياب 
زميله جيمس هاردن 

بسبب اإلصابة منذ فترة 
عن المالعب

)Getty/كوري واحد من أفضل مسددي الرميات الثالثية )دانييل تشيري
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مدريد ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  مـــنـــافـــســـات  تـــعـــود 
أوروبا لكرة القدم، مرة أخرى إلى 
الـــدوران، بعد هــدوء حــذر، نتيجة 
ــارة  ــقــ ــوع عـــاصـــف لـــلـــغـــايـــة شـــهـــدتـــه »الــ ــبــ أســ
العجوز«، عقب إعالن 12 ناديًا كبيرًا إطالق 
بطولة »السوبر ليغ«، التي تم التراجع عنها، 
بسبب ضــغــوط »يــويــفــا«، واالتــحــاد الــدولــي 

»فيفا«، باإلضافة إلى الجماهير الرياضية.
وســـيـــخـــوض الـــنـــاجـــون األربــــعــــة مــنــافــســات 
ذهـــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
الذي سينطلق مساء اليوم الثالثاء، وينتهي 
ــٍد األربـــعـــاء، واألعــــن متعلقة بــالــفــوز  يـــوم غـ
في  قــدمــًا  األنــديــة  نتيجة، حتى تضع  بأكبر 
النهائي املنتظر في مدينة إسطنبول التركية 
يوم التاسع والعشرين من مايو/أيار املقبل.

ــان ثــالثــة مــن األنـــديـــة األربـــعـــة املتنافسة  وكــ
ــنـــهـــائـــي تــــشــــارك فــــي مـــشـــروع  فــــي نـــصـــف الـ
ريــال مدريد وتشلسي  ليغ«، وهــي  »السوبر 
 »البلوز« والسيتي 

ّ
ومانشستر سيتي، إاّل أن

أعــلــنــا انــســحــابــهــمــا ومــعــهــمــا بــقــيــة األنـــديـــة 
ـــ12 املــروجــة  ــ اإلنــكــلــيــزيــة وغــالــبــيــة األنـــديـــة الـ

للمسابقة الجديدة.
ولذا تتجه األنظار نحو عودة دوري األبطال، 

نصف نهائي 
التشامبيونزليغ

يواجه نادي ريال مدريد اإلسباني منافسه تشلسي اإلنكليزي، للمرة األولى 
في المسابقات القارية منذ 23 عامًا، عندما تلّقى حينها »الملكي« خسارة 
على يد »البلوز« في بطولة كأس السوبر األوروبي عام 1998، في ملعب 

»ستامفورد بريدج«. لذلك يريد زيدان تحقيق االنتصار
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ــدًا األربــــعــــاء، بــمــبــاريــات  ــ ــيـــوم الـــثـــالثـــاء وغـ الـ
ذهاب نصف النهائي التي قد تكون حاسمة، 
بعدما كانت الفرق الثمانية التي بلغت ربع 
الــنــهــائــي هــي الــتــي فـــازت فــي الـــذهـــاب بثمن 
ــه حــدث  ــر ذاتــ نــهــائــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة. األمــ
في ربع النهائي، فتأهلت الفرق األربعة إلى 
ذهــابــًا، حيث  فــوزهــا  النهائي بفضل  نصف 
تغلب ريــال مــدريــد اإلســبــانــي على ليفربول 
اإلنكليزي، ومانشستر سيتي على بوروسيا 
ــاريـــس ســان  ــك بـ ــذلـ ــد األملــــانــــي، وكـ ــونـ ــمـ دورتـ
بايرن  اللقب  حامل  على  الفرنسي  جيرمان 
على  اإلنكليزي  وتشلسي  األملــانــي،  ميونيخ 

بورتو البرتغالي.
وتجمع مباراتا ذهاب نصف النهائي، ناديي 
»ألفريدو  ريــال مدريد وتشلسي على ملعب 
دي ســتــيــفــانــو« فــي مـــدريـــد، الــيــوم الــثــالثــاء، 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ فـــيـــمـــا ســـيـــخـــوض بـ

الــفــرنــســي مــواجــهــتــه مــع مــانــشــســتــر سيتي، 
بــقــيــادة املــــدرب اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال، 
على ملعب »حديقة األمراء« في باريس، غدًا 
األربــعــاء. ومــن بــن الــفــرق األربــعــة املتنافسة 
في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 
فــي املــوســم الــحــالــي، هــنــاك اثــنــان تــّوجــا من 
قبل بالكأس ذات األذنــن، وهما ريال مدريد 
 13 بــواقــع  القارية  باملسابقة  تتويجًا  األكــثــر 
باريس  يتطلع  بينما  بلقب،  وتشلسي  لقبًا 
ســـان جــيــرمــان ومــانــشــســتــر سيتي إلـــى نيل 

هذا الشرف للمرة األولى في تاريخهما.
ويــتــواجــه نــاديــا ريـــال مــدريــد وتشلسي في 
املسابقات القارية، للمرة األولى منذ 23 عامًا، 
إذ يستقبل فريق املدرب الفرنسي زين الدين 
زيــــدان الــــذي يــخــوض أول نــصــف نــهــائــي له 
منذ 2018، عندما توج »امللكي« بآخر ألقابه 
فـــي الــبــطــولــة، تــشــلــســي الــلــنــدنــي. أمــــا نـــادي 
منذ  األداء  فــي  تــطــورًا  يشهد  الـــذي  تشلسي 
أن تولى األملاني توماس توخيل تدريبه في 
يناير/كانون الثاني املاضي ولم يخسر معه 
ســـوى مــبــاراتــن، كــمــا أطـــاح فــي ثــمــن نهائي 
»التشامبيونزليغ« بمنافسه أتلتيكو مدريد 
اإلســـبـــانـــي ثـــم بــبــورتــو الــبــرتــغــالــي فـــي ربــع 
جيدة  نتيجة  تحقيق  إلــى  فيطمح  النهائي، 

للغاية في ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«.
ويخوض ريال مدريد، الذي أطاح في طريقه 
بأتاالنتا اإليطالي من ثمن النهائي وليفربول 
النهائي  نصف  النهائي،  ربــع  مــن  اإلنكليزي 
ـــ30 لــه فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــــا، إذ  الــ
سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13. أما تشلسي 
الــذي تــوج بالبطولة للمرة األولـــى واألخــيــرة 
عام  منذ  النهائي  يبلغ نصف  فلم   ،2012 فــي 
2014 عندما أطاح به أتلتيكو مدريد. وكانت 
املــرة األخــيــرة التي تــواجــه فيها الفريقان في 
ــا عــام 1998 بــكــأس الــســوبــر األوروبــــي،  أوروبــ
عــنــدمــا فــــاز تــشــلــســي عــلــى ريـــــال مـــدريـــد في 
ملعب »ســتــامــفــورد بـــريـــدج«. ويــجــمــع نصف 
النهائي اآلخر باريس سان جيرمان الفرنسي 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ ــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنـ ــافـــسـ ــنـ ومـ
ــــراء«.  ــاء، عــلــى ملعب »حــديــقــة األمـ ــعـ غـــدًا األربـ
للمرة  اللقب  حصد  إلــى  يتطلعان  والفريقان 
ــذر بـــمـــواجـــهـــة مـــثـــيـــرة تـــبـــدأ  ــنــ ــا يــ ــ األولــــــــــى، مـ
بــلــقــاء الــذهــاب الـــذي يــقــام عــلــى أرض الفريق 
ثاني  سيتي  مانشستر  ويخوض  الباريسي. 
نــصــف نــهــائــي لـــه فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبا منذ عام 2016، عندما سقط أمام ريال 
مــدريــد اإلســبــانــي، حــن كــان املـــدرب التشيلي 
الــفــريــق  تــدريــب  يــتــولــى  بيليغريني  مــانــويــل 
اإلنكليزي، باإلضافة إلى العام املاضي تحت 
قــيــادة مــديــره الفني الــحــالــي، اإلســبــانــي بيب 
غوارديوال، حن وّدع املسابقة القارية على يد 

ليون الفرنسي في ربع النهائي.
ويخوض مانشستر سيتي في املوسم الحالي 
أّي هزيمة في   

َّ
لم يتلق النهائي، وهــو  نصف 

ــذا الــــــدور، كــمــا حـــافـــظ على  مـــشـــواره نــحــو هــ

يأمل باريس سان 
جيرمان في تجاوز عقبة 

مانشستر سيتي

مؤسس )سبوتيفاي( مهتم بشراء أرسنال
نــادي أرسنال، وبدعم  إيــك، مؤسس منصة )سبوتيفاي(، اهتمامًا بشراء  أبــدى دانييل 
فييرا. وشهدت  وباتريك  بيركامب  ودينيس  تييري هنري  السابقني  الفريق  من العبي 
األيام املاضية تطورات بالنسبة للنادي اإلنكليزي، على خلفية قراره االنضمام إلى دوري 
السوبر األوروبــــي، مــا تسبب فــي خــروج تظاهرات مــن الجمهور حــول ملعب اإلمـــارات 
املوسيقى  منصة  وكشف مؤسس  كرونكه.  الحالي ستان  النادي  مالك  برحيل  تطالب 
الــنــادي، حيث قــال »أشــجــع أرسنال  الــجــاري، اهتمامه بــشــراء  الشهيرة، مطلع األســبــوع 
منذ الصغر. إذا كان لديهم رغبة في البيع، فيسعدني محاولة ذلك«، عبر حساباته على 
شبكات التواصل االجتماعي. وذكرت مصادر إنكليزية أن رجل األعمال السويدي يتمتع 
بدعم هنري وبيركامب وفييرا، ثالثة من أساطير النادي أثناء فترته الذهبية مطلع األلفية 
والذين فازوا بالدوري اإلنكليزي من دون هزيمة. إال أن آل كرونكه مالكي أرسنال أكدوا، 
األسبوع املنصرم، أنهم ليس لديهم نية للبيع، وتعهدوا باحترام الجمهور بعد ما حدث 

بشأن دوري السوبر.

سيميوني: سيتوج بلقب الليغا الفريق األقوى ذهنيًا
شدد األرجنتيني دييغو سيميوني، املدير الفني 
ألتلتيكو مدريد، عقب خسارة الفريق املؤملة على 
الـــ32 لليغا،  أثلتيك بلباو )2-1( ضمن الجولة  يد 
على أن الفريق »األقوى ذهنيا« سيكون »األقرب 
األرجنتيني  املــــدرب  ــح  وأوضــ بــالــلــقــب.  للتتويج« 
أثناء املؤتمر الصحافي بعد املباراة التي شهدها 
ملعب )سان ماميس( »ليس لدي أدنى شك في أن 
العامل الذهني سيكون كلمة السر. لم نقدم األداء 
األمــور  تغيرت  بينما  األول،  الــشــوط  فــي  املطلوب 
في الشوط الثاني. الفريق الذي سيحدث التوازن 
الليغا«.  للقب  أقـــرب  سيكون  املــطــلــوب،  العاطفي 
»تشولو« أنه رغم أنه مع نهاية الدور  كما أوضح الـ
األول كان الفريق »يبتعد بنقاط كثيرة« أمام ريال 
أنه كانت هناك قناعة بأن  إال  مدريد وبرشلونة، 
الفريقني »لن يخرجا من سباق الصراع على اللقب« الذي انضم إليه إشبيلية أيضًا هذا 
املوسم. وبسؤاله عن أداء الفريق خالل الشوط األول الذي شهد تفوقا ألصحاب األرض، 
أقر سيميوني بأنه »عندما تتكرر املواقف، وال يستطيع املدرب إيجاد حل لها، فهذه هي 
مشكلة املدرب، وليس الفريق«. وأتم »املوقف الحالي، الذي أحبه، يخلق لنا مواقف مهمة، 
األقــوى ذهنيًا سيكون  والفريق  اللقب،  تتنافس على  األقــل  فــرق على   4 ألننا أصبحنا 
األقرب للفوز بالليغا. مصيرنا ما زال بأقدام العبينا، وسيتوقف أيضًا على هذه القوة 
الذهنية، وعلى شخصية الفريق ومدى قدرته على الحسم في األوقات املهمة«. وتعد هذه 
هي الخسارة الثانية التي يتكبدها »الروخيبالنكوس« خالل آخر 5 مباريات، بعد سقوطه 
بهدف نظيف أمام إشبيلية، والرابعة هذا املوسم، لتصبح آماله في حصد اللقب في مهب 
الريح. وبفقدان النقاط الثالث تجمد رصيد األتلتي عند 73 نقطة، لتصبح صدارته في 
خطر، حيث ستذهب لبرشلونة )71 نقطة( في حالة فوزه بمباراته املؤجلة يوم الخميس 

املقبل أمام غرناطة على ملعب )الكامب نو(.

ريفر بليت يخسر أمام سان لورنزو ويتراجع للمركز الثالث
سقط ريفر بليت بهدفني لواحد على أرضه أمام 
سان لورنزو، ضمن الجولة الـ11 من كأس رابطة 
الــدوري األرجنتيني لكرة القدم. وبهذه الخسارة 
الــثــالــثــة لــلــفــريــق يــتــراجــع ريــفــر لــلــتــرتــيــب الــثــالــث 
فــي املــجــمــوعــة األولــــى بــرصــيــد 18 نــقــطــة، حيث 
برصيد  الــجــدول  لوصافة  إستوديانتيس  صعد 
على  نظيف  بــهــدف  انــتــصــاره  بفضل  نقطة،   19
مضيفه روساريو سنترال بنفس الجولة. وتأخر 
ريفر بهدفني لنيكوالس فرنانديز )د.16( وجاليل 
الياس )د.52(، قبل أن يحاول العودة بتسجيل هدف )د.75( من خالل فيدريكو غريوتي، 
لكنه لم يكن كافيًا إلدراك التعادل. وبهذا االنتصار، رفع سان لورنزو رصيده إلى 18 نقطة 
أيضا، ليحل رابعا بفارق األهداف خلف ريفر. بينما سجل هدف انتصار إستوديانتيس 
الالعب مارتني كاوتيروتشيو )د.54( على روساريو الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة 
األولـــى فريق كولون  املنافسة. ويتصدر املجموعة  احــتــدام  الــســادس، وســط  املــركــز  فــي 
برصيد 21 نقطة، رغم سقوطه أمــام راسينج كلوب 2-1، والــذي يحل خامسا برصيد 
18 نقطة. وفي املجموعة الثانية، فاز تاييريس خارج قواعده على أتلتيكو توكومان 3-2. 
وقلب تاييريس تأخره بهدف سجله راميرو رويز )د.12( إلى انتصار بثالثية عبر مايكل 
سانتوس صاحب الهاتريك )د.39 ود.57 ود.69(، قبل أن يضيف غييرمو لويس الهدف 
الثاني ألصحاب األرض )د.88(. ورفع تاييريس رصيده إلى 19 نقطة في املركز الثالث 
بفارق األهداف خلف بوكا جونيورز، الذي كان قد فاز بنفس الجولة مساء على مضيفه 

هوراكان بهدفني نظيفني.

في تحسني مستواه، ما ساعده على االنضمام إلى املنتخب 
األول واملشاركة في دورة األلعاب األوملبية 1980 و1984، 
وأحرز ميدالية فضية. وتعتبر الكرة الطائرة ركنًا مهمًا في 
حياة ريزيند، فقد نجح في تمرير هذا العشق الكبير للعبة 
ويعتبر  البرازيل  منتخب  اآلن  يقود  الــذي  برونو  ابنه  إلــى 
من أفضل الالعبني البرازيليني. كما أن الرغبة الكبيرة في 
إلى  الــتــدريــب دفعته  االبــتــعــاد عــن  النشاط وعــدم  مواصلة 
تدريب فريق فالمنغو للفتيات، وهو الفريق الذي تربطه به 
عالقة قوية، قبل أن يصله عرض لتدريب منتخب فرنسا، 
ليخوض أول تجربة له خارج البرازيل مع منتخب، بما أّنه 
درب فرقًا إيطالية، وذلــك بعد أن قــّرر وضــع حــّد العتزاله 

على الصعيد الدولي.
أّنـــه قاد  بــكــّل املقاييس، بما  يملك ريــزيــنــد ســجــاًل مــمــتــازًا 
دورة  في  مّرتني  الذهبية  امليدالية  على  للحصول  البرازيل 

األلعاب األوملبية، 2004 و2016. كما فاز بكأس العالم في 
ثالث مناسبات، إضافة إلى التتويج بالدوري العاملي في 8 
مناسبات. ولن يكون من السهل على أي مدرب معادلة هذه 
األرقــام القياسية التي نجح ريزيند في تحقيقها، وحّولت 
إلى قوة ضاربة. ووصف مدرب منتخب فرنسا  البرازيل 
قرارًا  يعتبر  ريزيند  التعاقد مع  بأن  بالني،  فيليب  السابق 
مــمــتــازًا، ألن االتــحــاد الــفــرنــســي ضــمــن مــشــروع ريــاضــي 
الكبيرة،  واالستعانة بخبرته  املــدرب  باستقدام هذا  مميز، 

بما أّنه يصنف أفضل مدرب في التاريخ.
بعد  املنتخبات،  اإلشـــراف على  إلــى  الــعــودة  وقـــّرر ريزيند 
إيطاليا في  الــفــوز على  الــبــرازيــل عقب  مــع  إنــهــاء تجربته 
نهائي األلعاب األوملبية 2016. ولن تكون مهمته سهلة، بما 
أن املنتخب الفرنسي يريد الحصول على بطولة العالم بعد 

تتويجه بكأس أوروبا 2015.

زهير ورد

لجأ االتحاد الفرنسي للكرة الطائرة، إلى املدرب البرازيلي 
األول.  املنتخب  بتدريب  تكليفه  أجــل  من  ريزيند،  برناندو 
وحصل االتفاق على أن يتولى البرازيلي مهمته بعد نهاية 
دورة األلعاب األوملبية املقبلة. التعاقد مع هذا املدرب سينقل 
املنتخب الفرنسي من املنافسة على الصعيد األوروبي إلى 
األفضل  املــدرب يصنف  ألن  العاملي،  املستوى  على  التألق 
الطائرة،  الكرة  في  التدريب  ملك  ويعتبر  التاريخ،  مــّر  على 
ــر، ودفــعــت  وتــتــويــجــاتــه مــع منتخب »الــســامــبــا« تــؤكــد األمــ
االتـــحـــاد الــفــرنــســي إلـــى الــتــعــاقــد مــعــه لــلــمــرور إلـــى مرحلة 
بأنه  توحي  ريزيند  تكن مسيرة  لــم  فــي مسيرته.  جــديــدة 
سيصبح مدربًا من الصف األول، فقد كان العبًا بقدرات 
متوسطة وتمّيز في كرة الطائرة الشاطئية، قبل أن ينجح 

برناردو ريزيند

على هامش الحدث

مدرب برازيلي 
مميز، يعتبر 

األفضل في 
التاريخ، قرر خوض 

تجربة جديدة 
حاليًا مع منتخب 

فرنسا

يسعى ريال 
مدريد بقوة 
للوصول إلى 
النهائي )هيلوس 
)Getty/روبيا

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« في بيان رسمي، أّن الهولندي 
داني ماكيلي سيتولى تحكيم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
ملعب  على  وتشلسي  مدريد  ريال  بين  الثالثاء،  اليوم  المقررة  أوروبــا 
»ألفريدو دي ستيفانو«. وسبق للحكم الهولندي داني ماكيلي، وهو 
شرطي وحكم دولي منذ 2011، إدارة مباراة لريال مدريد في 16 مارس/ 
آذار الماضي، حين فاز »الملكي« على أتاالنتا اإليطالي )3-1( في إياب ثمن 

نهائي المسابقة.

حكم هولندي لمواجهة الريال وتشلسي

وجه رياضي

نــظــافــة شــبــاكــه فــي دور املــجــمــوعــات، وأطـــاح 
ببوروسيا مونشنغالدباخ  النهائي  ثمن  في 
أن يقصي بوروسيا دورتموند  قبل  األملاني، 
ــن ربــــع الـــنـــهـــائـــي. ويــطــمــح املــــدرب  األملــــانــــي مـ
اإلسباني بيب غوارديوال، املدير الفني لنادي 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، إلـــــى اســـتـــغـــالل الــعــامــل 
الــبــدنــي والـــــروح املــعــنــويــة الــعــالــيــة لنجومه، 
الــذيــن اســتــطــاعــوا تحقيق لــقــب بــطــولــة كــأس 

املاضي، فُمني بهزيمتن في دور املجموعات 
أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي، واليبزيغ 
ــّنــــه انــــتــــفــــض بــــعــــدهــــا لــيــطــيــح  ــي، لــــكــ ــ ــ ــانـ ــ ــ األملـ
ببرشلونة اإلســبــانــي مــن ثــمــن الــنــهــائــي، ثم 
نهائي  ربــع  بايرن ميونيخ من  اللقب  حامل 

املسابقة القارية.
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــي تــــأهــــل بـ ــ ــود الـــفـــضـــل فـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــــذي يـــأمـــل فـــي خــــوض الــنــهــائــي  جـــيـــرمـــان، الـ

رابــطــة املــحــتــرفــن اإلنــكــلــيــزيــة، أول مــن أمــس 
النهائية  املــبــاراة  في  انتصروا  بعدما  األحــد، 
على منافسهم توتنهام بهدف مقابل ال شيء، 
بــمــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي« الــشــهــيــر فــــي الــعــاصــمــة 

البريطانية لندن.
ــيـــرمـــان، بــقــيــادة  أمــــا نـــــادي بـــاريـــس ســــان جـ
بوتشيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  مدربه 
الثاني  يناير/كانون  فــي  املهمة  تولى  الــذي 

الثاني له على التوالي بعد خسارته نهائي 
ــام الــبــايــرن، بشكل كبير،  املــوســم املــاضــي أمـ
إلــــى مــهــاجــمــه الـــشـــاب كــيــلــيــان مــبــابــي الـــذي 
البطولة وحــارســه  فــي  أهـــداف  أحـــرز ثمانية 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس، الـــذي ساهم 
إلــى نصف  بشكل مباشر فــي وصــول فريقه 
الــنــهــائــي، نــتــيــجــة تــصــديــاتــه الــحــاســمــة في 

مواجهتي برشلونة وبايرن ميونيخ.

أكدت قناة »سبورت 1« وصحيفة »بيلد« األملانيتان، أّن نادي بايرن ميونيخ بدأ مفاوضات 
لتعيني املدرب الشاب لنادي اليبزيغ، يوليان ناغلسمان، على رأس اإلدارة الفنية للفريق 
البافاري، خلفًا لهانزي فليك، في املوسم املقبل. مشيرتني إلى صفقة قياسية قيد املناقشة. 
وأوضحت صحيفة »بيلد« األكثر شعبية في أملانيا، أّن اليبزيغ، املنافس الرئيسي لبايرن 
ميونيخ هذا العام في »البوندسليغا«، يطلب 30 مليون يورو من أجل تحرير ناغلسمان 

البالغ من العمر 33 عامًا، واملرتبط معه بعقد حتى عام 2023.

صورة في خبر

بديل فليك
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االنقراض الكبير
عن االختفاء السريع للحياة

محمد الحداد

ــام،  ــوالــــي 252 مـــلـــيـــون عــ قـــبـــل حــ
تعرضت األرض لواحد من أعنف 
التي  أحداث االنقراض الجماعي 
إذ تسبب  تــاريــخــهــا،  مـــدار  عــلــى  شهدتها 
الحدث واسع النطاق في مقتل أكثر من 95 
في املائة من املخلوقات التي كانت تعيش 
عــلــى األرض عــلــى مــــدار مــئــات اآلالف من 
السنني السابقة على حدوثه. كان الحدث 
مأساويًا للدرجة التي دفعت العلماء إلى 
»املــوت  أو  الكبير«  »االنــقــراض  بـــ تسميته 
الــعــظــيــم«. وفـــي حـــني اخــتــفــت الــحــيــاة في 
املحيطات بسرعة أثناء املوت العظيم عند 
الذي وقع في  الكبير  االنقراض الجماعي 
نهاية العصر الــبــرمــي، فــإن مــوت األنـــواع 
الزمان  التي كانت تسكن األرض في ذلــك 
استغرق أمدًا أطول مما كان يعتقد، وفقا 
لنتائج دراسة جديدة نشرت يوم االثنني 

.PNAS 19 إبريل/ نيسان في مجلة
ــدار تـــاريـــخـــهـــا، تـــعـــرضـــت األرض  عـــلـــى مــــ
ــداث انــــقــــراض جـــمـــاعـــي كـــان  لــخــمــســة أحـــــ
لكل منها دور في تغيير املسار التطوري 
الحدث  لكن  األزرق،  الكوكب  على  للحياة 

)Getty( تحّمض المحيطات يؤّدي إلى انهيار سريع في النظام البيئي

C

األكــثــر تــدمــيــرًا كـــان حـــدث نــهــايــة العصر 
قد  أنــه  العظيم«. ويعتقد  »املــوت  البرمي: 
الكارثية،  البركانية  االنــفــجــارات  عن  نتج 
مـــمـــا أدى إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات بــيــئــيــة كــبــيــرة 
بــمــا فــي ذلـــك تــأثــيــر االحــتــبــاس الــحــراري 
ض املحيطات، ومن ثم القضاء على  وتحمُّ
والبحرية.  البرية  الحية  الكائنات  معظم 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــبـــركـ ــارات الـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وتـــســـبـــبـــت االنـ
الفحم،  رواســب  كبيرة من  إشعال كميات 
ــا بــخــار الــزئــبــق في  الــتــي أطــلــقــت بـــدورهـ
ــا تــســبــب في  ــــأرض، مـ الـــغـــاف الـــجـــوي لــ
الــنــهــايــة فــي هــطــول األمــطــار املــلــوثــة على 
الــرواســب البحرية حــول الكوكب ومــن ثم 
تــســبــبــت فـــي الــكــارثــة الــتــي كــانــت مقدمة 
األرض.  عـــلـــى  ــاصـــــورات  ــنـــ الـــــديـــ لـــتـــســـيـــد 
يــأتــي قـــدر كــبــيــر مــمــا يــعــرفــه الــعــلــمــاء عن 
هـــذا الــحــدث مــن املــحــيــطــات الــقــديــمــة، ألن 
الــســجــل األحـــفـــوري يــكــون أكــثــر وفــــرة في 
البيئات البحرية، حيث تتم تغطية جثث 
الرواسب  تحت  بسرعة  امليتة  الحيوانات 
املــحــيــطــيــة، وبــالــتــالــي مــن املــرجــح أن يتم 
الحفاظ عليها لفترة أطول. يكشف سجل 
أنه عندما وقع حدث  البحرية  الحفريات 
نهاية العصر البرمي، ومركزها في نظام 

بـــركـــانـــي يــســمــى مـــصـــائـــد ســيــبــيــريــا فــي 
وسط روسيا، استغرق األمر 100 ألف عام 
فــقــط لتختفي أكــثــر مــن 85% مــن األنـــواع 

البحرية من املحيطات.
تشير العديد من الفرضيات إلى أن السبب 
وراء »انقراض العصر البرمي« الذي حصل 
قــبــل نــحــو 252 مــلــيــون عـــام،  عــلــى األرض 
هو اصــطــدام نيزك كبير بــاألرض أدى إلى 
اخـــتـــفـــاء مــعــظــم الــكــائــنــات عــلــى ســطــحــهــا. 
وبعد تحليل عينات من الصخور من عدد 
من األماكن حول العالم، ومع تحليل نظائر 
القديمة،  الصخور  الكالسيوم على عينات 
املياه  طبيعة  تحديد  مــن  الباحثون  تمكن 
الــتــي غــمــرت تــلــك الــطــبــقــات الــصــخــريــة مما 

نتج عن ذلك االنقراض الكبير.
»فيلد«  متحف  مــن  فيجليتي  بــيــا  وتــقــول 
ــــي شـــيـــكـــاغـــو فــي  ــي فــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــاريــــخ الـ ــتــ ــلــ لــ
في  الرئيسية  والباحثة  املتحدة  الــواليــات 
الدراسة، إن املوت العظيم على األرض اتبع 
البحثي  الفريق  نمطًا مختلفًا، حيث وجــد 
الواقع  البحري قد يكون في  االنــقــراض  أن 
ــة حــــدث أطـــــول عــلــى األرض. تــوضــح  ــدايـ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــبــاحــثــة فــي تــصــريــح لـــ
ــذه الـــنـــتـــيـــجـــة تــطــلــب  ــ ــــى هــ أن الـــــوصـــــول إلــ

االستعانة بقاعدة بيانات من الحفريات ملا 
يقرب من 600 حيوان فقاري رباعي األرجل 
تــم العثور عليها فــي منطقة حــوض كــارو 
الحفريات  تــاريــخ  يــعــود  أفــريــقــيــا.  بجنوب 
إلى قرابة أربعة مايني سنة، لكن الدراسة 
ــر وقـــســـمـــتـــهـــا إلـــى  ــمـ ــعـ فــصــلــتــهــا حـــســـب الـ
فــواصــل زمنية كــل 300 ألــف ســنــة. أظهرت 
النتائج أن معدل االنقراض املرتفع استمر 
لــنــحــو مــلــيــون ســنــة عــلــى الـــيـــابـــســـة، وهــو 
تقدير أطول بعشر مرات مما هو عليه في 
املحيطات. تحذر الدراسة من أن التغييرات 
البيئية التي نتسبب فيها والتأثيرات التي 
الحيوانات والنباتات  أنــواع  نحدثها على 

يمكن أن تصل بنا إلى مرحلة االنقراض. 
تضيف فيجليتي: »في أزمة املناخ الحالية، 
يــمــكــن لــلــمــحــيــطــات أن تــمــتــص الــكــثــيــر من 
الـــكـــربـــون أو تــرتــفــع فيها  ثـــانـــي أوكـــســـيـــد 
ــنـــاس، ثم  درجــــة الــــحــــرارة دون أن يــــدرك الـ
فــجــأة يــحــدث انــهــيــار مــفــاجــئ فـــي الــنــظــام 
البيئي مثل تحمض املحيطات وابيضاض 
ــان«. يـــجـــادل الــبــاحــثــون بـــأن الــشــيء  املــــرجــ
ــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــحـ ــيـ ــحـ نـــفـــســـه ربـــــمـــــا كــــــــان صـ

للمحيطات منذ 252 مليون سنة.
ــقــــراض قـــدرتـــه الــســجــات  وأكـــثـــر مـــعـــدل انــ
األحـــفـــوريـــة قــبــل ظــهــور اإلنـــســـان الــحــديــث 
يــعــطــي مــتــوســط فــتــرة حــيــاة نــحــو مليون 
انــقــراض فصيلة واحــدة  أو  للفصيلة  سنة 
كل مليون سنة. لكن هذا املعدل املقدر غير 
قــطــعــي بـــدرجـــة كــبــيــرة، ويـــتـــراوح بـــني 0.1 
و0.2 انقراض لكل مليون سنة. وكوننا اآلن 
بــانــقــراض ســادس كبير يعتمد  نمر قطعًا 
ــا عــلــى الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــهــذا  إلــــى حـــد مـ
املعدل. وعدا ذلك، فمن الصعب مقارنة حال 

األرض اليوم بحالها في املاضي.

تعرضت األرض 
لخمسة أحداث انقراض 
جماعي كان لكل منها 
دور في تغيير املسار 
التطوري للحياة على 

الكوكب األزرق

■ ■ ■
تسببت االنفجارات 
البركانية في إشعال 

كميات كبيرة من 
رواسب الفحم التي 

أطلقت بدورها بخار 
الزئبق في الغالف 

الجوي لألرض

■ ■ ■
في أزمة املناخ الحالية، 
يمكن للمحيطات أن 
تمتص الكثير من 

ثاني أوكسيد الكربون 
أو ترتفع فيها درجة 

الحرارة

باختصار

»االنقراض الكبير« أو »الموت العظيم« هو حدث عنيف تسبب في مقتل أكثر من 95 في المائة من المخلوقات التي كانت 
تعيش على األرض على مدار مئات اآلالف من السنين

هوامش

نجوى بركات

أنتجته  الحداثة، وما  العرب مع  التي يعيشها  القطيعة 
الحّدة  بهذه  لتكون  تــُك  لم  كونية،  تاريخية  من حركة 
ربما، لو لم يعرف العالُم العربيُّ بداياِت نهضٍة عربيٍة 
أنـــا؟« هــو ســؤال  الــســؤال »مــن  حقيقيٍة. ومثلما كــان 
وأن  بــد  بــاآلخــر، ال  اللقاء  عــن صدمة  ي 

ّ
املتأت النهضة 

يكون الواقع املتصّحر دافعا للسؤال عن أسباب فشل 
تلك النهضة في تحقيق أيٍّ من أهدافها. هذا ما يطرحه 
املؤرخ والعالم اللغوي والباحث اللبناني، أحمد بيضون، 
في كتابه الصادر عن داَري دار آكت سود الفرنسية 
َراِتِه.. 

َ
ر العربي وَعث وشرق الكتاب اللبنانية، »في التحرُّ

ل«، والذي حاز أخيرا 
َ
حديٍث ُمَعْرق

َ
ُمقاَربات اعتباطية لت

في  ف 
ّ

يتكش مــا  فعلى  لــعــام 2020.  فينيكس  جــائــزة 
املقاالت العشر املجتمعة في هذا العمل القّيم والشّيق 
ثــالثــن عــامــا(، فإن  تــاريــُخ كتابتها على نحو  )يــمــتــّد 
الحداثة  منعت  الــتــي  بــالــعــوائــق  ق 

ّ
»تتعل موضوعاتها 

في األراضي العربية اإلسالمية«، وبفشل أليم إّما في 
تحرير الجسد من قيود الفقه، أو في ترسيخ املفاهيم 
ي عن الخرافة والالعقالنية 

ّ
الديموقراطية، أو في التخل

في التعاطي مع مكتسبات التحديث،.. إلخ.
بــدايــة، يــرســم أحــمــد بيضون مــا يشبه ســيــرة ذاتية 
بنت  قريته  فــي  نشأته  على  طلعنا 

ُ
ت ممتعة،  فكرية 

جبيل، وتعّرفه شاّبا على التيارات الفكرية والفلسفية، 

للدراسة )1963(. يقول:  إلى باريس  ومن ثم سفره 
ينقلب،  كان  ومراهقتي  طفولتي  دارت  »العالم حيث 
سرة، كلمة فرنسية 

َ
لكن في أعماق قلبي ُزرعت، كالن

 أخــــــرى، هي 
ٌ
ــفــــردة ــة«. واكــبــتــهــا مــ ــريـ ــحـ ــي الـ جـــــدا، هـ

السخرية، كونها فضيلة لصيقة بالثقافة الفرنسية 
التي هي ثقافة الالحترام، باعتباره موقفا فكريا، ذلك 
ك 

َ
 استقالت

ّ
أن »ال أحد عبقري بما يكفي لكي يستحق

من العقل«. في الفصول التالية، ينتقل بيضون إلى 
العربي  العالم  فــي  التحديث  لعملية  دقيق  توصيٍف 
الحداثة  اليومية. »لقد دخلت  الحياة  وتأثيراتها على 
إلـــى الـــشـــرق عـــنـــوة، وانــتــشــرت فــيــه بــواســطــة القمع 
والــعــنــف«. وقـــد أّدى دخـــول اآللـــة إلـــى زعــزعــة البنى 
الجماعية وعالقة الفرد بها. و»النزاعات هذه، صغيرة 
وكبيرة، ليست سوى فروع مشكلة عامة، فاإلسالم 
الذي تم تصّوره على أنه السّيد الوحيد في أرضه، ما 
عاد قــادرا على ذلــك، في عالم لم تعد حــدوده منيعة 
على أي مستوى، وما عاد هو مسيطرا عليه...«. لذا 
قــد يــكــون الــخــالص فــي اعــتــمــاد اإلســـالم األخــالقــي، 
الخوف من عصيان  التقوى وعلى  القائم على مبدأ 

القانون اإللهي، وأذّية اآلخر أو اإلساءة إليه.
ــر، يــتــنــاول بــيــضــون مــســائــل تحديث  فـــي مــنــحــى آخــ
العرب  يواجهها  التي  والصعوبة  والقواميس،  املعاجم 
فــي تسمية الــعــالــم الــحــديــث، ومــعــه األشـــيـــاء الــعــديــدة 
التي لم يخترعوها، الجئن إلى ترجمتها بدل إيجاد 

مـــرادفـــاٍت مــنــاســبــة لــهــا، فــي لــغــٍة لــم تــبــخــل يــوًمــا في 
تصنيف األشـــيـــاء ووصــــف مــكــّونــاتــهــا. وفـــي فصٍل 
مخصص لطه حــســن، يــربــط بيضون بــن األســبــاب 
أزمــٍة  بــوجــود  بــه،  اهتماما متزايدا  تبعث  تني  التي ال 
فعليٍة في مصر منذ نشوء الدولة الحديثة مع محمد 
علي، واضطرار اإلسالم إلى التعامل مع هذا »الدخيل« 
)الــحــداثــة(. وفـــي بــحــث ممتع فــي كــتــاب »الــنــهــايــة في 
مــجــّرد الــفــقــه والــفــتــاوى« لشيخ الــطــائــفــة أبـــي َجعفر 
 الجسد بحسب 

ُ
ل صورة

ُ
الطوسي )995 - 1050(، تمث

ــفــقــه، بــمــا هـــو جــســد نــجــس يــنــبــغــي ضبط  أحـــكـــام ال
لكي  والشعائر  والــصــالة  بالعبادة  الطبيعية  وظائفه 
م به، يكمن 

ّ
يرقى إلى الطهارة، ففي املقدرة على التحك

معنى نشوء األّمة ونقطة انطالقها. أما في موضوع 

بيضون  فــإن  والديمقراطية«،  التشّيع  بن  »العالقات 
السلطة  عقائد  مع  تتوافق  ال  الديمقراطية  أن  يوضح 
الــديــنــيــة، حــيــث يــقــوم رفـــُض مــبــدأ الــديــمــوقــراطــيــة في 
جوهر التشّيع، إذ كيف ُيترك إلرادة الشعب أو للعاّمة 
ل قدسية 

ّ
من املؤمنن أن تقرر وتختار اإلمام الذي يمث

ليس هذا  أو  الخطأ؟  واألئــّمــة وعصمتهم عن  األنبياء 
هو مفهوم والية الفقيه؟ في املقابل، يناقش بيضون 
فكرة النيابة التي ال ينبغي أن تكون حكرا على فقهاء 
يــحــتــكــرون الــِعــلــم، طــاملــا أنــهــم بــشــر غــيــر معصومن 
الشورى  مبدأ  التركيز على  مــع ضـــرورة  الخطأ،  عــن 
آلية  ة، وذلك القترابه من 

ّ
الشيعة والسن لدى  املشترك 

ديموقراطية تمثيلية.
هذا وتتناول الفصول الالحقة العلمانية وتصّوراتها 
قبل الربيع العربّي وبعده، مع التركيز على ضرورة 
الــتــي تختلف  األقــلــيــة؛ وبــيــروت  فصلها عــن منطق 
صورتها في وجدان من عرفوها من مثقفن غربين 
وعرب؛ ووباء الطائفية الذي تتبرأ منه جميع الطوائف 
اللبنانية منه، مع عودة في الفصل األخير إلى صورة 
النهاية للطوسي، حيث هناك في  الجسد في كتاب 
والحرام، وفي  الحالل  الدين تقسيم بحسب مبدأي 
الديمقراطية بن الفضاءين، العام والخاص، مع براعة 
االســتــنــتــاج والــتــدلــيــل على وجـــود صلة بــن صــورة 
الجسد والفساد عبر وجود شبكات تحالٍف وحمايٍة 

بن املوظف والطائفة.

أحمد بيضون وتعثّرات التحديث

وأخيرًا
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مبدأ التقوى وعلى الخوف 
من عصيان القانون اإللهي
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