مأساة المانش بين فرنسا وبريطانيا

عاد التجاذب السياسي بين فرنسا وبريطانيا إلى أوجه ،على خلفية مأساة غرق
مركب مهاجرين في قناة المانش ،وعكس سوء إدارة البلدين خالفاتهما6[ .ـ]7
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الحدث

مطالبات إيرانية بضمانات ألي اتفاق نووي
القدس المحتلة ،طهران
العربي الجديد

حددت إيــران شروطها للتوصل إلى اتفاق حول
برنامجها ال ـنــووي قبيل اسـتـئـنــاف مـفــاوضــات
فيينا غير املباشرة مع الواليات املتحدة واألطراف
الــدولـيــة ،اإلثـنــن املقبل ،إذ أعلن وزيــر الخارجية
اإليراني حسني أمير عبد اللهيان (الصورة) ،أن
«التوصل إلى اتفاق جيد وفوري في املفاوضات
متاح في حال عــودة األطــراف األخــرى إلى كامل
تعهداتها ،ورفـعــت العقوبات» ضــد إي ــران .كالم

عبد اللهيان جاء في اتصال هاتفي أمس الجمعة
مع منسق السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي،
جوزيف بوريل ،بحثا خالله املفاوضات املرتقبة.
ودع ــا عبد اللهيان إلــى تقديم «ضـمــانــات جــادة
وكــافـيــة» لـطـهــران لـعــدم خ ــروج الــواليــات املتحدة
م ــرة أخ ــرى مــن االت ـف ــاق .مــن جـهـتــه ،رب ــط كبير
املـفــاوضــن اإليــران ـيــن ،علي بــاقــري كـنــي ،نجاح
مباحثات فيينا «بإلغاء جميع العقوبات» .وقال
في مقابلة مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية،
إن «املفاوضات ستفشل إن لم توافق أميركا على
جملة شروط» ،مضيفًا «أي ّ
تقدم في املفاوضات

رهــن بــإلـغــاء جميع العقوبات وتـقــديــم ضمانات
ب ـع ــدم خ ـ ــروج اإلدارات األم ـي ــرك ـي ــة امل ـق ـب ـلــة مــن
االتفاق» .على املقلب اآلخر ،يبدأ وزير الخارجية
اإلسرائيلي ،يئير لبيد ،جولة أوروبية غدًا األحد،
ي ــزور خــالـهــا خـصــوصــا بــريـطــانـيــا وفــرنـســا،
لحث زعيميهما بوريس جونسون وإيمانويل
م ــاك ــرون ،ع ـلــى ت ـشــديــد م ــواق ــف بـلــديـهـمــا في
املفاوضات مع إيــران ،كما ذكرت وسائل إعالم
إسرائيلية ،أم ــس .ونقلت صحيفة «مـعــاريــف»
عن مصادر مقربة من لبيد ،أن األخير يشكك
في احتماالت نجاح مفاوضات فيينا والتوصل

إل ــى ات ـف ــاق ج ــدي ــد .ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ق ــال مــوقــع
«معاريف» إن الجيش اإلسرائيلي قرر توسيع
«بـنــك أه ــدافــه» لـلـمــواقــع اإليــران ـيــة الـتــي قــد يقوم
بضربها .لكن املوقع قال إن التقديرات تشير إلى
أن استكمال االستعدادات وتحويلها إلى قدرات
عملياتية يحتاج ألكثر من عــام .ولفت التقرير
إلى أنه حتى في حال إكمال بناء هذه القوة ،فإن
تقديرات الجيش ال تشير بشكل قاطع إلى حجم
الضرر الذي يمكن لهجمات إسرائيلية أن ّ
تسببه
ً
فعال للمشروع النووي اإليراني.
[التفاصيل ص2 .ـ]3
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انتخابات ليبيا :سيناريو
التأجيل يتقدم

قبل  3أيام من عودة مفاوضات فيينا النووية ،كانت إيران تشدد مطالبها للتوصل
إلى اتفاق ،بربطه برفع جميع العقوبات عنها ،وتقديم ضمانات بعدم االنسحاب
األميركي ،وذلك فيما كان االحتالل اإلسرائيلي يوسع حراكه للضغط على األطراف
المعنية بهدف تحقيق مطالبه

يدور في كواليس
المفوضية العليا
لالنتخابات في
ليبيا ،حديث متزايد
عن سيناريو تأجيل
االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية ،لكنه
سيناريو يبقى أيضًا
محفوفًا بالمخاطر

إيران تتشدد
قبل مفاوضات
فيينا

طرابلس ـ العربي الجديد

مطالبات بضمانات ورفع كل العقوبات يقابلها
حراك إسرائيلي للضغط
للحديث تتمة...

تهديدات
إسرائيلية وهمية
نضال محمد وتد

جاءت تصريحات رئيس الحكومة
اإلسرائيلي ،نفتالي بينت ،في مؤتمر
هرتسليا ،الثالثاء ،بأنه في حال
التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران
فلن يكون ملزمًا إلسرائيل ،وأن
إسرائيل قد تخوض في خالفات
مع أكثر الدول الصديقة لها ،مفاجئة
لإلدارة األميركية الحالية ،خصوصًا
بعد أن كان بينت والرئيس األميركي
جو بايدن قد اتفقا في لقائها في
أغسطس/آب املاضي ،بعدم مفاجأة
أحدهما اآلخر .لكن تصريحات بينت،
إذا ُوضعت في سياقها الصحيح ،فلن
تتعدى كونها حربًا استباقية ليس
ضد إيران أو حتى الواليات املتحدة،
بقدر ما هي ّ
موجهة باألساس
لخصمه اللدود ،رئيس الحكومة
السابق بنيامني نتنياهو ،ال سيما في
ظل تراجع أسهم بينت وحزبه «يمينا»
لدرجة توقع استطالعات إسرائيلية أال
يجتاز نسبة الحسم.
والواقع أن هذه التصريحات ال تختلف
عمليًا عن تصريحات مشابهة اعتاد
نتنياهو اإلدالء بها في سياقات
مختلفة ،إال أنها تكشف أيضًا عمق
أزمة بينت ،الذي تتقلص باستمرار
شعبيته وشعبية حزبه ،فيما يواصل
نتنياهو حصد أكبر تأييد في
االستطالعات اإلسرائيلية .ولعل ما
يؤكد أن «الخالف» املفتعل من ِقبل
بينت ،لدرجة خرقه تعهدات إلدارة
بايدن ،حظي بسببها بتأييد أميركي
لكل موبقات حكومته في الشأن
الفلسطيني ،ليس حقيقيًا ،هو أن
َ
تصريحاته هذه لم تلق دعمًا مباشرًا
من أركان حكومته ،فقد أصر وزير
األمن اإلسرائيلي بني غانتس على
تأكيد ضرورة التعاون مع الواليات
املتحدة في كل ما يتعلق بامللف
اإليراني.
كاف ،فقد أجمع
غير
هذا
وإذا كان
ٍ
ثالثة من الصحافيني واملحللني
املخضرمني في الصحافة اإلسرائيلية:
ناحوم برنيع في «يديعوت أحرونوت»،
وعاموس هرئيل في «هآرتس» ،وطال
ليف رام في «معاريف» ،على أن الخيار
العسكري اإلسرائيلي ،وعلى الرغم من
تهديدات بينت ،ليس جاهزًا بعد ويلزمه
على األقل عام من التدريبات ،وفق طال
ليف رام ،ولن يكون واردًا فعليًا بسبب
تفادي أزمة مع الواليات املتحدة ،وفق
برنيع وهرئيل .وما يعزز كون الخيار
العسكري اإلسرائيلي ،بالونًا منفوخًا،
غير حقيقي ،على األقل حاليًا ،هو ما
صرح به رئيس املوساد األسبق تمير
باردو ،في مؤتمر هرتسليا الثالثاء،
أن قدرات الجيش اإلسرائيلي ممتازة
ويمكنه توجيه ضربات في سورية،
لكن إيران هي دولة «من أوبيرا»
مغايرة ،فهي دولة في الحلقة الثالثة،
وإذا لم يكن استخدام الخيار العسكري
مضمون النتائج لجهة إغالق امللف
النووي اإليراني ،فيستحسن التفكير
باألمر مرتني.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ صابر غل عنبري

قبيل اسـتـئـنــاف مـفــاوضــات فيينا
ال ـنــوويــة غـيــر امل ـبــاشــرة بــن إي ــران
والواليات املتحدة بواسطة أعضاء
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،اإلث ـن ــن امل ـق ـبــل ،تـتـســارع
تحركات األطــراف املعنية لفرض شروطها،
فـطـهــران كــانــت تــربــط أم ــس الجمعة نجاح
ه ــذه امل ـبــاح ـثــات بــإل ـغــاء جـمـيــع الـعـقــوبــات
عليها ،بــل تضيف إل ــى ذل ــك طلبًا آخ ــر هو
تقديم ضمانات بعدم خــروج واشنطن من
االت ـ ّف ــاق املـمـكــن الـتــوصــل إل ـيــه .فــي املـقــابــل،
ت ـك ــث ــف إس ــرائـ ـي ــل ح ــراكـ ـه ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
للدفع نحو تشديد مــواقــف ال ــدول الغربية
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات م ــع إيـ ـ ـ ــران ،م ــع اس ـت ـم ــرار
التسريبات بالتحضير لعمل عسكري ضد
مواقع إيرانية ،على الرغم من أن أي تحرك
مـمــاثــل ال ي ـبــدو قــريـبــا ،وف ــق وســائــل إعــام
إسرائيلية.
وأعلن وزير الخارجية اإليراني حسني أمير
عبد اللهيان ،أن «التوصل إلــى اتـفــاق جيد
وفوري في مفاوضات فيينا متاح في حال
عودة األطراف األخرى إلى كامل تعهداتها،
ورف ـعــت ال ـع ـقــوبــات» ضــد إي ـ ــران ،مــؤك ـدًا أن
بالده تحضر املباحثات «بحسن ّ
نية وجدية
على الرغم من نكث أميركا والدول األوروبية
الـ ـث ــاث ــة (ف ــرنـ ـس ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا)
بالعهد» .كالم عبد اللهيان جاء في اتصال
هاتفي أمس مع منسق السياسة الخارجية
لــاتـحــاد األوروبـ ــي ،جــوزيــف بــوريــل ،بحثا
خــالــه مـفــاوضــات فيينا املــرتـقـبــة .وأضــاف
الـلـهـيــان ،وف ــق ب ـيــان لـلـخــارجـيــة اإليــران ـيــة،
«أننا نريد اتفاقًا جيدًا يمكننا التحقق من
تنفيذه ،والعودة إلى االتفاق النووي تعني

االلتزام بجميع بنوده وفحواه» ،داعيًا إلى
تـقــديــم «ض ـمــانــات ج ــادة وكــاف ـيــة» لـطـهــران
لعدم خروج الواليات املتحدة مرة أخرى من
االتفاق ،مع تأكيده أن بالده «ال تثق بأميركا
فأقوالها وأفعالها متناقضة» .وتابع« :من
الواضح أنه لم تحصل نتيجة نهائية خالل
الـ ـج ــوالت ال ـس ــت مل ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا ،لــذلــك
سيركز الوفد اإليراني على جميع القضايا
التي يجب حلها».
مــن جـهـتــه ،أش ــار بــوريــل إل ــى اتـصــاالتــه مع
جـمـيــع األط ـ ــراف كـمـنـســق لـلـجـنــة املـشـتــركــة
ً
لالتفاق النووي ،قائال إن «مباحثات فيينا
ستركز على بحث مفصل خصوصًا حول
الـقـضــايــا الـعــالـقــة ورفـ ــع ال ـع ـقــوبــات» ،وفــق
الخارجية اإليرانية .وأكد بوريل أن «احتمال
عودة الجميع إلى الصيغة األصلية لالتفاق
ال ـنــووي وارد» خــال امل ـفــاوضــات ،قــائــا إن
«الطريق الوحيد لرفع العقوبات هو إحياء
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» .وأعـ ــرب عــن أم ـلــه فـ ّـي أن
«ت ـع ــود جـمـيــع االط ـ ــراف بـتــوجـهــات بــنــاءة
وعـمـلـيــة وإدارة رص ـي ـنــة ل ـل ـت ـفــاوض حــول
القضايا العالقة ورفع العقوبات».
من جهته ،كان كبير املفاوضني اإليرانيني،
عـلــي ب ــاق ــري ك ـنــي ،يــربــط ن ـجــاح مـبــاحـثــات
فيينا «بإلغاء جميع العقوبات» ،معلنًا أن
املـفــاوضــات «سـتـفـشــل» إن لــم يحصل ذلــك.
وق ــال بــاقــري كـنــي ،فــي مقابلة مــع صحيفة
«إنــدبـنــدنــت» الـبــريـطــانـيــة ،إن «املـفــاوضــات
سـتـفـشــل إن ل ــم ت ــواف ــق أم ـيــركــا ع ـلــى جملة
شـ ــروط .ه ــدف امل ـفــاوضــات فــي األسـ ــاس أن
تنضم إدارة (الرئيس األميركي جو) بايدن
إل ــى ات ـف ــاق انـسـحـبــت م ـنــه إدارة (الــرئ ـيــس
األميركي السابق دونالد) ترامب» .وأضاف
أن «أي ت ـق ـ ّـدم ف ــي امل ـف ــاوض ــات ره ــن بــإلـغــاء
جـمـيــع الـعـقــوبــات وتـقــديــم ضـمــانــات بعدم

لم تحقق زيارة غروسي (يسار) األخيرة إلى طهران أي تقدم (عطا كيناري/فرانس برس)

عبد اللهيان :التوصل
التفاق جيد متاح في
حال رفع العقوبات
جولة أوروبية للبيد للدفع
نحو تشديد الموقف في
المفاوضات

خروج اإلدارات األميركية املقبلة من االتفاق
كما فعل ترامب ذلك بشكل أحــادي» .واتهم
امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي إدارة بــايــدن بمواصلة
«س ـي ــاس ــة ال ـض ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى ال ـفــاش ـلــة»
ضــد إيـ ــران ،داع ـيــا ه ــذه اإلدارة إل ــى «إل ـغــاء
ك ــل ال ـع ـقــوبــات ل ـل ـخــروج م ــن ه ــذا االرت ـب ــاك
السياسي» .كما دعا بريطانيا ،إلى اإلفراج
ع ــن األرص ـ ــدة اإلي ــران ـي ــة امل ـج ـم ــدة ،مـطــالـبــا
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة بـ ــ«ت ــدارك ع ــدم امتثالها

لـتـعـهــداتـهــا فــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي مــن خــال
اتخاذ خطوات عملية».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،هـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
بمواجهة إيــران في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية إذا لم تتعاون بشكل أكبر مع الوكالة.
وكان املدير العام للوكالة رافاييل غروسي
قــد قــال األرب ـعــاء بعد زي ــارة لـطـهــران إنــه لم
يتم إح ــراز أي تـقـ ّـدم فــي عــدد مــن القضايا،
أشدها إلحاحًا مسألة الوصول إلــى ورشة
فــي مجمع تيسا فــي كــرج بعد شهرين من
تقديم إيــران وعــودًا بالسماح بذلك .وقبيل
االج ـت ـمــاع رب ــع الـسـنــوي ملـجـلــس محافظي
ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،قــالــت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي بـيــان للمجلس «إذا
لم ُيعالج عدم تعاون إيران فــورًا ...لن يكون
أمام املجلس خيار سوى معاودة االجتماع
ف ــي ج ـل ـســة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـعــام
لـلـتـعــامــل م ــع األزمـ ـ ــة» .وذك ـ ــرت أن ـهــا تشير
«على األخــص» إلــى إعــادة تركيب كاميرات
الوكالة في كرج.
على املقلب اآلخ ــر ،يعتزم وزي ــر الخارجية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ي ـئ ـيــر ل ـب ـي ــد ،الـ ـب ــدء بـجــولــة
أوروبية غدًا األحد ،يزور خاللها خصوصًا
بريطانيا وفرنسا ،لحث زعيميهما بوريس

جونسون وإيمانويل ماكرون ،على تشديد
مــواقــف بلديهما فــي املـفــاوضــات مــع إيــران،
كما ذكــرت وسائل إعــام إسرائيلية ،أمس.
ك ـم ــا س ـي ـع ــرض ل ـب ـي ــد م ـ ـخـ ــاوف إس ــرائ ـي ــل
م ــن الـ ـتـ ـط ــورات امل ـح ـت ـم ـلــة ف ــي امل ـف ــاوض ــات
وسـيــرهــا .ونـقـلــت صحيفة «م ـعــاريــف» عن
مـصــادر مقربة مــن لبيد ،أن األخـيــر يشكك
فـ ــي احـ ـتـ ـم ــاالت نـ ـج ــاح مـ ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا
والـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق جـ ــديـ ــد .وأض ــاف ــت
املـ ـص ــادر أن «الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال تـعــرف
ات ـجــاه امل ـفــاوضــات ،وه ــذا الــوضــع مــن عــدم
ً
اليقني يحمل في ّ
طياته خطرًا محتمال ،إذ
مــن املحتمل ج ـدًا أن تتجه ال ــدول العظمى
لوضع جدول لتخفيف العقوبات عن إيران
مقابل وقــف طـهــران تخصيب الـيــورانـيــوم،
وهو وضع غير مرغوب فيه من وجهة نظر
إسرائيل» .ونقلت الصحيفة عن مصادر في
الخارجية اإلسرائيلية أن التشديد حاليًا
ه ــو ع ـل ــى إج ـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــاالت وخـ ـل ــق ضـغــط
إعالمي لكن بشكل معتدل ،والـحــرص على
عدم مهاجمة اإلدارة األميركية علنًا.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ق ــال مــوقــع «م ـع ــاري ــف» إن
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ق ـ ــرر ت ــوس ـي ــع «ب ـنــك
أه ــداف ــه» لـلـمــواقــع اإليــران ـيــة ال ـتــي قــد يقوم

ب ـض ــرب ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـت ـمــاشــى م ــع ت ـصــري ـحــات
صدرت في األسابيع األخيرة ،بشأن تسريع
الـتــدريـبــات وال ـخ ـطــوات اإلســرائـيـلـيــة لبناء
خ ـي ــار ع ـس ـكــري ض ــد إيـ ـ ــران .وأش ـ ــار املــوقــع
إل ــى أن الـتــركـيــز فــي ه ــذا املـضـمــار هــو على
تطوير قــدرات سالح الجو اإلسرائيلي عبر
تكثيف الـتــدريـبــات ملواجهة سيناريوهات
مختلفة ،يتم بعضها خــارج حــدود الدولة،
ل ـك ــن ال ـت ـق ــدي ــرات ت ـش ـيــر إلـ ــى أن اس ـت ـك ـمــال
ه ــذه االس ـت ـع ــدادات وتـحــويـلـهــا إل ــى ق ــدرات
ع ـم ـل ـيــات ـيــة ي ـح ـت ــاج ألك ـث ــر م ــن ع ـ ــام .ول ـفــت
الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه حـ ـت ــى فـ ــي حـ ـ ــال إكـ ـم ــال
ب ـنــاء ه ــذه ال ـق ــوة ،ف ــإن ت ـقــديــرات الـجـيــش ال
تشير بشكل قــاطــع إلــى حجم الـضــرر الــذي
ً
ّ
تسببه فعال
يمكن لهجمات إسرائيلية أن
للمشروع الـنــووي اإليــرانــي .وتزامنت هذه
ال ـت ـقــديــرات مــع مــا أش ــار إل ـيــه أم ــس كــل من
نــاحــوم بــرنـيــع فــي «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»،
وعاموس هرئيل في «هآرتس» ،من ضعف
احـ ـتـ ـم ــاالت تـ ـ ّ
ـوجـ ــه إس ــرائـ ـي ــل إل ـ ــى تـفـعـيــل
الخيار العسكري ضد إيران ،على الرغم من
تكرار مسؤولني إسرائيليني ،وال سيما في
املستوى السياسي ،الحديث عن أن إسرائيل
ستحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها.

ال ت ــزال الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة فــي ليبيا
ت ـ ــواج ـ ــه مـ ـقـ ـت ــرح ــات وسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع الـ ـضـ ـغ ــوط
ال ـت ــي تـ ـم ــارس ع ـل ــى امل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لــانـتـخــابــات وال ـج ـهــات امل ـســاعــدة لـهــا،
مــن قبل كــل األطـ ــراف ،فــي إط ــار الـصــراع
الحاصل بني أبرز املرشحني لالنتخابات
الرئاسية ،املقررة في  24ديسمبر/كانون
األول املقبل .وفيما ال تــزال العملية في
مــرحـلـتـهــا ال ـثــان ـيــة ال ـخــاصــة بــالـطـعــون
عـلــى املــرشـحــن ،وم ــن قـبــل املستبعدين
من القائمة األولية النتخابات الرئاسة،
أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مـ ــن امل ـفــوض ـيــة
ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات أن هـ ــذا املـ ـس ــار ال
ي ــزال مفتوحًا أم ــام احـتـمــاالت التأجيل
وال ـت ـم ــدي ــد ،ب ـه ــدف إن ـق ــاذ االن ـت ـخــابــات.
ولـفـتــت املـ ـص ــادر ،بـحــديـثـهــا لــ«الـعــربــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» ،إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـ ــداول م ـص ـط ـل ـحــي
«التأخير والتمديد» في أروقة املفوضية،
كأحد التعبيرات لتحضير الــرأي العام
لـفـكــرة الـتــأجـيــل ،مــوضـحــة أن سيناريو
تــأجـيــل إج ــراء االنـتـخــابــات إل ــى مــا بعد
 24دي ـس ـم ـب ــر س ـي ـس ـت ـنــد ع ـل ــى األرج ـ ــح
إلــى تمديد الـفـتــرات الـخــاصــة بالطعون
واالستئناف عليها بسبب ضيق الوقت
حـتــى  7ديـسـمـبــر ،مــوعــد إع ــان القائمة
الـنـهــائـيــة لـلـمــرشـحــن .وأكـ ــدت أن أغلب
مـقـتــرحــات الـتــأجـيــل سـيـتـجـنــب تأجيل
إجراء االنتخابات الرئاسية إلى ما بعد
يناير/كانون الثاني املقبل ،والبرملانية
إلى ما بعد مارس/آذار املقبل.
ويتعني على األطراف الليبية إعادة النظر
باإلطار الدستوري لالنتخابات ،وتعديل
مــا أمـكــن مــن بـنــود الـقــوانــن االنتخابية
الخالفية ،بحسب املصادر ،التي أشارت
إلى أن أهم عرقلة يعمل املجتمع الدولي
عـلــى ت ـجــاوزهــا تـتـعـلــق بــال ـتــوافــق على
شـخـصـيــة بــدي ـلــة ع ــن امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
املستقيل ،يــان كوبيتش ،خصوصا في

تتجنب مفوضية
االنتخابات تأجيل
الرئاسيات إلى ما
بعد يناير

ظل التشظي الكبير الحاصل في مواقف
أعضاء مجلس األمن الدولي بشأن مقترح
إعادة هيكلة البعثة وضرورة نقل مقرها
من جنيف إلى ليبيا .وكان كوبيتش قد
حذر في إحاطته أمام مجلس األمن األربعاء
املاضي ،من أن «عدم إجراء االنتخابات قد
يــؤدي إلــى مزيد من االنقسام والصراع
وفراغ في السلطة» .لكن يبدو أن سيناريو
الـتــأ ّجـيــل ال يستبعده كــوبـيـتــش أيـضــا،
فقد ملح إلى أن الجدول الزمني لتواريخ
العملية االنتخابية ّ الذي أعلنته املفوضية
ليس نهائيا .كما ملح إلى خالفات ليبية
متوقعة إزاء التواريخ الجديدة املتوقع
إعالنها في حال «التأجيل» ،مشددًا على
ضرورة أن «يصادق مجلس النواب على
مواعيد االقتراع».
وال تـ ـ ــزال فـ ـت ــرة ال ـط ـع ــون ف ــي ح ـ ــال مــن
التنافس الشديد بــن أبــرز شخصيتني
في الغرب الليبي ،وهما رئيس الحكومة
عـبــد الـحـمـيــد الــدبـيـبــة ووزي ــر الــداخـلـيــة
ال ـس ــاب ــق ف ـت ـحــي ب ــاش ــاغ ــا ،ك ـمــا ال ت ــزال
األوضــاع غامضة في الجنوب والشرق.
وكـشـفــت امل ـص ــادر عــن تـنــافــس ح ــاد بني
الدبيبة وباشاغا ،وأكدت أن األخير دفع
بطعون عــدة على ترشح األول ،علمًا أن
لجنة الطعون لدى محكمة طرابلس قد
رفضت  3طعون قدمت ضد الدبيبة.
وفيما يبدو تقديم الطعون ممكنًا أمام
م ـح ـك ـمــة ط ــرابـ ـل ــس ،إال أن األمـ ـ ــر ي ـبــدو
ً
مستحيال فــي بـنـغــازي ،إذ قــرر املجلس
األعـلــى للقضاء ،الخميس ،التراجع عن
تعديل له يسمح للطاعن بتقديم طعنه
في املرشحني في منطقته ،وعاد للشرط
األول ال ــذي يـحـتــم عـلــى ال ـطــاعــن تقديم
طعنه في منطقة املرشح.
وبـعــد اقـتـحــام مجموعة مسلحة تابعة
ملليشيات الـلــواء املتقاعد خليفة حفتر،
أول من أمس ،مقر محكمة سبها ،وقفلها
وط ــرد ال ـق ـضــاة واملــوظ ـفــن مـنـهــا ،قبيل
استعداد املحكمة للنظر في طعن مقدم
م ــن فــريــق سـيــف اإلس ـ ــام ال ـقــذافــي ضد
استبعاده من القائمة األولية للمرشحني
ل ـلــرئــاســة ،ت ـنــاق ـلــت م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االجتماعي فيديو يظهر اعتداء أنصار
حفتر في درنة ،شرق البالد ،على املرشح
للرئاسة إسماعيل الشتيوي .وتضاعف
الـ ـح ــادثـ ـت ــان املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن عـ ـ ــدم قـ ــدرة
املـفــوضـيــة عـلــى إدارة عملية انتخابية
نزيهة في ظل استمرار القبضة الحديدية
ملليشيات حفتر فــي الـشــرق وامـتــدادهــا
إلى الجنوب .ودانت بعثة األمم املتحدة
فــي ليبيا ،أمــس الجمعة ،اعـتــداء سبها،
م ـع ـت ـبــرة أن «ال ـه ـج ـم ــات ض ــد امل ـن ـشــآت
القضائية أو االنتخابية أو العاملني في
القضاء أو االنتخابات ليست فقط أعماال
إجرامية ،يعاقب عليها القانون الليبي،
لكنها تقوض حق الليبيني في املشاركة
في العملية السياسية» .من جهته ،أكد
وزي ــر الــداخـلـيــة الليبي ،خــالــد م ــازن ،أن
وزارتـ ــه هــي املـعـنـيــة بـحـمــايــة كــل مــراكــز
االقتراع في البالد وذلك لضمان مشاركة
ك ــل الـلـيـبـيــن ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
امل ـقــررة نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،الفـتــا إلــى
أن الـ ــوزارة «تـقــوم بحماية  1906مراكز
اق ـت ــراع وق ــد ت ــم إي ـص ــال جـمـيــع امل ـعــدات
املتعلقة بالعملية االنتخابية إليها».

«الماء مقابل الكهرباء» تشـعل غضب الشارع األردني
خرج آالف األردنيين إلى
عمان
شوارع العاصمة ّ
أمس الجمعة ،احتجاجًا
على اتفاق «الماء مقابل
الكهرباء» مع االحتالل
اإلسرائيلي ،وهو اتفاق
وفق دبلوماسي مصري
يرتبط بـ«صفقة القرن»
عمان ـ أنور الزيادات

القاهرة ـ العربي الجديد

تظاهرة في العاصمة األردنية ضد االتفاق أمس (العربي الجديد)

تفجر الغضب الشعبي في األردن ،احتجاجًا
ع ـل ــى اتـ ـف ــاق «امل ـ ـ ــاء م ـق ــاب ــل الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» مــع
االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ب ـت ـظــاهــرة حــاشــدة
وس ــط الـعــاصـمــة ع ـ ّـم ــان ،طــالــب امل ـشــاركــون
فيها بوقف كافة االتفاقيات مــع إسرائيل،
بــدءًا باتفاقية وادي عــربــة ،مــرورًا باتفاقية
الغاز مع إسرائيل ،وانتهاء باتفاق الطاقة
واملياه ،الذي وقع ،برعاية اإلمــارات ،اإلثنني
املاضي .ووســط انتشار أمني مكثف ،خرج
آالف األردنـيــن في مسيرة شعبية حاشدة
وسط ّ
عمان ،أمس الجمعة ،تنديدًا بتوقيع
اتفاق «املــاء مقابل الكهرباء» ،والــذي يرهن
األمــن املائي لــأردن باالحتالل اإلسرائيلي
على غرار اتفاق الغاز .واستنكر املشاركون،
الــذيــن رفـعــوا األع ــام الــوطـنـيــة والـشـعــارات
املـنــددة بالتطبيع والعالقات مع االحتالل،
استمرار اعتقال عدد من الناشطني وطلبة
جــام ـعــات ك ــان ــوا ق ــد اح ـت ـجــوا سـلـمـيــا على

االتفاق .وكانت الجهات األمنية قد أوقفت،
الثالثاء املاضي ،عــددًا من الناشطني الذين
تـ ــداعـ ــوا ل ــاح ـت ـج ــاج قـ ــرب دوار الــداخ ـل ـيــة
(ميدان جمال عبد الناصر) في ّ
عمان .كما
قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان توقيف
 14ن ــاش ـط ــا ب ـس ـبــب ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رفـضـهــم
ودعوتهم لوقفة احتجاجية على االتفاق.
وان ـت ـق ــد املـ ـش ــارك ــون م ــا س ـم ــوه «اس ـت ـم ــرار
العبث بالدستور» ،ورددوا شعارات ترفض
كافة االتفاقيات مع إسرائيل ،بدءًا باتفاقية
وادي عربة ،مــرورًا باتفاقية الغاز ،وانتهاء
باتفاق الطاقة واملياه مع إسرائيل .ورددوا
هتافات« :مــا بدنا غــاز وال ّ
مية بدنا كرامة
وحــريــة» ،و«التطبيع خيانة ،وادي عــربــة...
خيانة ،غــاز ال ـعــدو ...خيانة» ،و«مــن الرمثا
للعقبة ...فلتسقط وادي عربة» ،و«املوت وال
املذلة».
وط ــال ــب امل ـش ــارك ــون ف ــي امل ـس ـيــرة الـحـكــومــة
ب ـ ـضـ ــرورة الـ ـت ــراج ــع ال ـ ـفـ ــوري ع ــن االتـ ـف ــاق،
والبحث عن بدائل أخرى للمياه ،سواء عبر
مشروع التحلية أو الناقل الوطني ،والعمل
على بناء املزيد من السدود ،ما يسد الحاجة
من املاء .كما وجهوا دعوة ألعضاء مجلس
النواب األردني بالوقوف أمام مسؤولياتهم
الوطنية والـقــومـيــة ،بــرفــض االت ـفــاق بكافة
أركانه.
وقال دبلوماسي مصري سابق ،عمل سابقًا
ف ــي ال ـب ـع ـثــة امل ـص ــري ــة لـ ــدى دول ـ ــة االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إن اإلم ـ ـ ــارات تـسـعــى لـتـقــديــم
نفسها ك ــراع ألي ات ـفــاق بــن إســرائـيــل وأي
دولة عربية ،كما تريد تقديم نفسها للغرب
باعتبارها ّ
عراب السالم بني العالم العربي
وإسرائيل ،في ظل تراجع الدور املصري في
هذا املجال.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ،فـ ــي حـ ــديـ ــث مــع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،تـعـلـيـقــا ع ـلــى اتـفــاقـيــة

ّ
«املــاء مقابل الكهرباء» التي وقعها األردن
مــع االح ـت ــال ،بــرعــايــة ودع ــم مــن اإلمـ ــارات،
اإلث ـنــن املــاضــي ،أن ه ــذا يـحــدث فــي الــوقــت
الذي يتعامل فيه «الحليف التركي» بندية،
أح ـيــانــا كـثـيــرة تـغـضــب ال ـغ ــرب وإســرائ ـيــل،
بينما تحتفظ إيــران بموقعها كعدو لدود
في املعادلة.
فــي ال ـس ـيــاق ،اسـتـبـعــد دبـلــومــاســي مصري
عدم
آخــر ،تحدث لـ«العربي الجديد» طالبًا ّ
ذكــر اسـمــه ،أن يكون االتـفــاق األخـيــر املوقع
ب ــن األردن وإس ــرائ ـي ــل ق ــد أغ ـض ــب اإلدارة
املصرية ،التي أصبحت متماهية في كثير
من مواقفها مع اإلمــارات والسعودية .وقال
إن ــه مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة وال ـن ـظــام املـصــري
يتعامل في امللفات الخارجية ليس بمنطق
امل ـص ـل ـحــة ال ـع ـل ـيــا واألمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي لـلـبــاد،
الشخصية ،مشيرًا
ولكن بمنطق املصالح
ّ
إلى «اتفاق إعالن املبادئ» املوقع عام 2015
بــن إثـيــوبـيــا ومـصــر وال ـس ــودان بـشــأن سد
ال ـن ـه ـضــة ،وات ـفــاق ـيــة ال ـت ـن ــازل ع ــن جــزيــرتــي
تيران وصنافير للسعودية.
وأض ــاف أن مصر «ال تــريــد اآلن أن تغضب
تحسن
إسرائيل بطبيعة الحال ،ال سيما مع
ّ
عالقة القاهرة بواشنطن ،أخيرًا ،مع تدخل
األولــى في ملف حفظ األمــن في قطاع غزة،
وملف األسرى اإلسرائيليني املحتجزين لدى
املقاومة الفلسطينية ،وجهود اإلفراج عنهم،
وه ــي الــوســاطــات الـتــي جـعـلــت األمـيــركـيــن
يتغاضون عن سياسات النظام املصري في
مجال حقوق اإلنسان ،والذي تعهد الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،قبل انتخابه رئيسًا
للواليات املتحدة ،بعدم التهاون فيه».
ُ
وأوض ــح أن «الـقــاهــرة لــن تـقــدم على خطوة
مـنــافـســة إســرائ ـيــل فــي مــا تـعـتـبــره األخـيــرة
س ــوق ــا ل ـهــا ف ــي األردن ف ــي مـ ـج ــاالت امل ـيــاه
والـ ـغ ــاز والـ ـط ــاق ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «مـصــر

احتالل جديد للبلد

قال المراقب السابق لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد
(الصورة) ،لوكالة «فرانس برس» أمس ،إن «صفقة الكهرباء وإقامة
مستوطنات من األلواح الزجاجية
(الــطــاقــة الشمسية) لمصلحة
العدو الصهيوني احتالل جديد
لــأردن .هذا بيع لــأردن» .وأعلن
األمين العام لحزب جبهة العمل
اإلسالمي ،الذراع السياسية لإلخوان،
مراد العضايلة ،للوكالة ،إن «هذه
االتفاقية عار وخيانة وبيع ورهن
لمقدرات األردن للصهاينة ،وال
يمكن القبول بها».

نـفـسـهــا ت ـش ـتــري غ ـ ــازًا طـبـيـعـيــا ال تـحـتــاج
إليه من إسرائيل ،ملجرد تحسني العالقات
ّ
«توجهت
مـعـهــا» .وأض ــاف أنــه بسبب ذلــك
مصر أخيرًا إلى أسواق أخرى ،كالعراق على
سبيل املثال ،والــذي تسعى القاهرة إلقامة
خــط كهربائي معه يمر عبر األردن بقدرة
أل ــف م ـي ـغــاوات ،وإن ـش ــاء خــط أنــابـيــب لنقل
النفط الخام من العراق إلى مصر واألردن».
ورب ـ ــط ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي اإلعـ ـ ــان األخـ ـي ــر بني
ال ــدول الـثــاث ،والخطة األميركية لتصفية
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،امل ـع ــروف ــة إعــامـيــا
بــ«صـفـقــة ال ـق ــرن» ،وال ـتــي تـشـتــرط الـتـعــاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
وال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن ال ـخ ـط ــة

«ت ـس ـت ـلــزم وجـ ــود (ت ـكــامــل اق ـت ـص ــادي) بني
إسرائيل والعرب يستحيل معه التفكير في
الحرب ،ألنها سوف تضر الجميع وقتها».
وأش ــار إلــى أن «ف ـكــرة الـتـكــامــل االقـتـصــادي
بني العرب وإسرائيل ،فكرة قديمة طرحها
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي السابق شيمون
بـيــريــز ،ال ــذي كــان يــرى أن حــالــة ال ـعــداء بني
ال ـعــرب وإســرائـيــل لــم تـصــل إل ــى حــد الـعــداء
ال ـ ــذي كـ ــان ب ــن األوروب ـ ـيـ ــن ف ــي الـحــربـيــن
العامليتني األولــى والثانية ،ومــع ذلــك أنشأ
األوروب ـيــون السوق املشتركة قبل تأسيس
االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،وال ـتــي كــانــت سببًا في
تحقيق السالم بينهم» .وأوضــح أن «بيريز
كان يعتبر أن حالة الحرب الدائمة ستجعل

العرب نـدًا إلسرائيل ،بينما تحقيق تكامل
اقتصادي يكون إلسرائيل اليد العليا فيه
هو األفضل بالنسبة لهم».
وش ـ ـكـ ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي فـ ــي األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـت ــي
ت ـح ــدث ــت ع ــن أن ال ـس ـع ــودي ــة س ـع ــت لــوقــف
ص ـف ـقــة ال ـت ـع ــاون ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء من
الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة وت ـح ـل ـي ــة املـ ـ ـي ـ ــاه ،وأن
اإلمـ ــارات وإســرائـيــل تمكنتا مــن التفاوض
على الصفقة بسبب إبرامهما لـ«اتفاقيات
أبراهام» (اتفاقيات التطبيع) العام املاضي،
ب ـي ـن ـمــا عـ ــدم امـ ـت ــاك ال ـس ـع ــودي ــن ع ــاق ــات
دبلوماسية مع إسرائيل أدى الستبعادهم،
ً
ق ــائ ــا إن «م ـثــل ه ــذه األن ـب ــاء ي ـكــون هدفها
ف ــي ال ـغ ــال ــب ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـس ـع ــودي ــة من
أجــل االنـخــراط فــي عــاقــات دبلوماسية مع
إسرائيل ،مثل اإلمارات والبحرين».
وك ــان مــوقــع «أكـسـيــوس» األمـيــركــي قــد نقل
عــن مـســؤولــن إســرائـيـلـيــن اثـنــن ومـصــدر
آخر القول إن «الحكومة السعودية ضغطت
عـلــى اإلمـ ـ ــارات لـلـتــراجــع ع ــن صـفـقــة كبيرة
ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة م ــع إس ــرائ ـي ــل
واألردن» .وذكــرت املصادر الثالثة ،بحسب
امل ــوق ــع ،أن امل ـســؤولــن ال ـس ـعــوديــن «كــانــوا
مستائني ألنهم شعروا بأن الصفقة قوضت
خطط ولــي العهد األمير محمد بن سلمان
لـقـيــادة املـنـطـقــة فــي مــا يتعلق بــاملـنــاخ من
خالل مبادرته الشرق األوسط األخضر».
السياق ،قال خبير مصري في الطاقة
وفي
ّ ً
واملياه ،مفضال عدم نشر اسمه ،إن «إسرائيل
تسعى بالتعاون مع اإلمارات للسيطرة على
(بيزنس) تحلية املياه في املنطقة» ،مضيفًا
أن «جــزءًا من خطة حصار مصر بأزمة سد
الـنـهـضــة هــدفــه دفـعـهــا ل ـشــراء تكنولوجيا
تحلية املياه من إسرائيل واإلم ــارات ،حتى
لــو ل ــم تـتــأثــر حـصــة مـصــر م ــن م ـيــاه الـنـيــل،
وسوف تفرض عليها املياه املحالة».
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شرق
غرب
تونس :إحباط هجوم
قرب الداخلية
أحبطت قوات األمن التونسية ،أمس
الجمعة ،هجومًا بسالح أبيض قرب
وزارة الداخلية .وأكــد شهود عيان
إطالق نار على شخص كان يحمل
سالحًا أبيض بعد محاولته طعن
ش ــرط ــي ،مـشـيــريــن إل ــى أن ــه أصـيــب
بقدمه ،وتمت السيطرة عليه ،بعد
مالحقته من قبل قوات من الشرطة
قرب وزارة الداخلية.
(العربي الجديد)
«النهضة» تنتقد عجز
سعيّد تقديم حلول
لمشاكل البلد

اعـ ـتـ ـب ــرت ح ــرك ــة «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،فــي
ب ـي ــان أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن الــرئ ـيــس
الـتــونـســي قـيــس سـعـ ّـيــد (ال ـص ــورة)
أظـ ـه ــر «ع ـ ـج ـ ـزًا ج ـل ـي ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن ج ـم ـعــه ك ــل ال ـس ـل ـط ــات ب ـيــديــه،
ع ــن ت ـقــديــم ح ـل ــول ل ـق ـضــايــا ال ـبــاد
وإمـ ـع ــان ــه ف ــي خ ـط ــاب ــات الـتـقـسـيــم
واالت ـ ـه ـ ــام والـ ـتـ ـه ــدي ــد» .وأض ــاف ــت
أن ‹›امل ـ ــزاج الـشـعـبــي قــد تـغـيــر عما
كــان عليه فــي أواخ ــر شهر يوليو/
تموز املاضي ،بعد أن ّ
تبي للشعب
ّ
سعيد وخطورة
حــدود مــا يطرحه
س ـيــاســاتــه ع ـلــى ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
وال ـس ـلــم األهـ ـل ــي ،وع ـلــى أوضــاع ـنــا
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وعـلــى
عــاقــات تونس الــدولـيــة ،باإلضافة
إل ــى مــا أص ــاب الـحـقــوق والـحــريــات
من انتكاسة».
(العربي الجديد)

حماس تدعو لمواجهة
مخططات االحتالل
اعـ ـتـ ـب ــرت ح ــرك ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،أم ــس
الجمعة ،عــزم الرئيس اإلسرائيلي
إسحاق هرتسوغ ،إضــاءة الشمعة
األولــى بمناسبة ما يسمى بـ«عيد
األنـ ـ ـ ـ ــوار» الـ ـتـ ـلـ ـم ــودي فـ ــي امل ـس ـجــد
اإلب ــراه ـي ـم ــي ف ــي ال ـخ ـل ـيــل جـنــوبــي
الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،غـ ـدًا
األحـ ــد« ،اس ـت ـف ــزازًا ملـشــاعــر الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وان ـت ـه ــاك ــا ص ــارخ ــا
ل ـحــرمــة امل ـس ـج ــد» .ودع ـ ــا ال ـق ـيــادي
فــي الحركة إسماعيل رض ــوان ،في
ت ـصــريــح ،إل ــى ال ــدف ــاع ع ــن املـسـجــد
اإلبراهيمي وإلى الرباط في املسجد
األقصى.
(العربي الجديد)
األمم المتحدة :اتفاق
السودان أنقذه من حرب
أهلية

اعـتـبــر مـبـعــوث األمـ ــم امل ـت ـحــدة إلــى
السودان فولكر بيرتس (الصورة)،
أمس الجمعة ،أن االتفاق الذي أبرم
في السودان إلعادة تنصيب رئيس
الوزراء عبدالله حمدوك ،في أعقاب
ً
انـقــاب عسكري ،ليس كــامــا ،لكنه
أنـقــذ الـبــاد مــن االن ــزالق إلــى حرب
أهـلـيــة .وق ــال ،لــوكــالــة «أسوشييتد
بـ ــرس» ،إن «االت ـف ــاق بــالـطـبــع ليس
ً
كامال ،لكنه أفضل من عدم التوصل
إل ــى ات ـف ــاق ،واالس ـت ـمــرار فــي مسار
يـفـضــي ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى أن يـكــون
الـ ـجـ ـي ــش ه ـ ــو الـ ـح ــاك ــم ال ــوحـ ـي ــد».
وأضـ ـ ــاف« :لــدي ـنــا وض ــع اآلن أت ــاح
لـنــا عـلــى األق ــل خ ـطــوة مـهـمــة نحو
استعادة النظام الدستوري».
(أسوشييتد برس)

استمرار احتجاجات المياه
في أصفهان
ش ـ ـهـ ــدت م ــديـ ـن ــة أص ـ ـف ـ ـهـ ــان وس ــط
إيـ ـ ـ ــران ،أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،اس ـت ـم ــرارًا
ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ع ـل ــى ن ـق ــص امل ـي ــاه
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد حــديــث
الـسـلـطــات اإليــران ـيــة ،عــن ات ـفــاق مع
املـ ـ ــزارعـ ـ ــن إلن ـ ـهـ ــاء االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
وإزال ـ ـ ـ ـ ــة خـ ـي ــم االع ـ ـت ـ ـصـ ــام امل ـق ــام ــة
م ـ ـنـ ــذ ن ـ ـحـ ــو  20ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا .وج ـ ـ ـ ــاءت
االح ـت ـجــاجــات بـعــد ان ـت ـشــار واس ــع
للدعوات على الشبكات االفتراضية
ل ـل ـت ـظــاهــر ب ـس ـبــب اس ـت ـم ــرار نقص
املياه في املحافظة.
(العربي الجديد)

4

سياسة

السبت  27نوفمبر /تشرين الثاني  2021م  22ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2644السنة الثامنة
Saturday 27 November 2021

الحدث

السبت  27نوفمبر /تشرين الثاني  2021م  22ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2644السنة الثامنة
Saturday 27 November 2021

تنظر األحزاب البارزة في الجزائر إلى االنتخابات
المحلية اليوم السبت ضمن سياق االستعداد
لالنتخابات الرئاسية والنيابية ،فالسيطرة على
المجالس المحلية تضمن توسيع قاعدة
الحزب الشعبية ،فيما تتركز هواجس السلطة
على نسبة التصويت

الصندوق هو الحاكم

قال رئيس الهيئة المستقلة لالنتخابات
محمد شرفي (الصورة) ،خالل تفقده
أمس الجمعة عددًا من مراكز االقتراع
في العاصمة ،إن «اخــتــيــارات الناخبين
ستحترم بالكامل ،والصندوق هو الحاكم
في الجزائر الجديدة ،ومن يختاره الشعب
عن طريق الصندوق هو الذي يتولى
المسؤولية» .وأضــاف« :أصبحت لدينا
كهيئة الخبرة الكاملة لتسيير االنتخابات،
وهــذه االنتخابات هي فرصة مهمة
للناخبين الختيار ممثليهم ،وسنستكمل
معها مسار تركيز المؤسسات».

االنتخابات
المحلية الجزائرية

بين رهانات المشاركة والتأسيس
لالستحقاق البرلماني
الجزائر ـ عثمان لحياني

يـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــريـ ـ ــون ال ـ ـيـ ــوم
ال ـس ـب ــت إلـ ــى ص ـن ــادي ــق االقـ ـت ــراع
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة م ـ ـنـ ــذ الـ ـ ـح ـ ــراك
الشعبي فــي فـبــرايــر/شـبــاط  ،2019الختيار
أعـ ـض ــاء امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة وال ــوالئـ ـي ــة ،فــي
ان ـت ـخ ــاب ــات م ـح ـل ـيــة ت ــأت ــي وسـ ــط ق ـل ــق ل ــدى
امل ـج ـت ـمــع ال ـس ـي ــاس ــي بـ ـش ــأن قـ ـ ــدرة الـسـلـطــة
املـسـتـقـلــة لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى ض ـم ــان نــزاهــة
ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق ،خـصــوصــا بـسـبــب طابعه
املحلي ،ال ــذي ّتتداخل فيه عــوامــل سياسية
واجتماعية معقدة ،ومـخــاوف مــن استمرار
الـعــزوف الكبير للناخبني ،ال سيما فــي ظل
أزمـ ــة اجـتـمــاعـيــة وغـ ــاء األسـ ـع ــار ،وت ــراج ــع
مــؤشــرات األم ــل فــي التغيير السياسي لدى
عموم الجزائريني بعد الحراك الشعبي.
ويتنافس فــي هــذه االنـتـخــابــات ،الـتــي دعي
ل ـل ـت ـصــويــت ف ـي ـهــا  23.7م ـل ـيــون ن ــاخ ــب40 ،
حــزبــا سـيــاسـيــا ع ـلــى امل ـجــالــس املـحـلـيــة في
 1541ب ـل ــدي ــة ،أبـ ــرزهـ ــا س ـب ـعــة أحـ ـ ـ ــزاب ،هــي
جبهة التحرير الــوطـنــي والتجمع الوطني
الديمقراطي (مواالة) ،وحركة البناء الوطني
وجبهة املستقبل وصوت الشعب (من الحزام
الـحـكــومــي) ،وحــركــة مجتمع الـسـلــم وجبهة
القوى االشتراكية من كتلة املعارضة ،والتي

كانت قاطعت املسار االنتخابي بعد الحراك،
إضافة إلى قوائم املستقلني .وكما ستتنافس
على مقاعد املجالس الوالئية في  58واليــة،
بـيـنـهــا  10واليـ ــات ج ــدي ــدة ،ستتشكل فيها
مجالس والئية للمرة األولى بعد فصلها عن
الواليات األم ،فيما استمرت أحزاب أخرى في
خيار املقاطعة ،مثل العمال والتجمع من أجل
الثقافة والديمقراطية.
ولــن تـجــرى االنـتـخــابــات فــي ثماني بلديات
لــم تتقدم فيها أي قائمة ،فــي واليـتــي تيزي
وزو وبجاية شرقي الجزائر .وتتجه سلطة
االن ـت ـخــابــات إل ــى تنظيم انـتـخــابــات جزئية
فيها خالل األشهر املقبلة ،فيما تخوض قوائم

لن تجرى االنتخابات في
 8بلديات لم تتقدم فيها
أي قائمة
السيطرة على المجالس
المحلية تضمن توسيع
قاعدة األحزاب

مفردة تتبع أحزابًا ومستقلني ،االنتخابات
م ــن دون أي مـنــافـســة م ــن ق ــوائ ــم أخـ ــرى ،في
 45بلدية تقدمت فيها قائمة وحـيــدة ،وهو
مــا يعني مسبقًا فــوزهــا بـكــامــل املـقــاعــد في
املجلس البلدي .ويجري االنتخاب هذه املرة
وفق نظام القائمة املفتوحة .ويمكن للناخب
أن يختار من قائمة واحدة فقط ،من يريد من
املــرشـحــن الــذيــن ي ـصـ ّـوت لـصــالـحـهــم .وكــان
السكان البدو الرحل قد بدأوا التصويت منذ
األربعاء املاضي في مكاتب متنقلة ،إذ ينص
القانون على السماح بتصويتهم  72ساعة
من موعد االقتراع العام ،في عشر واليات في
الصحراء وعلى الحدود ،تنتقل إليهم مكاتب
التصويت.
ومقارنة مع باقي االستحقاقات االنتخابية
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،تـ ـب ــدو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
األقـ ــل أهـمـيــة بــالـنـسـبــة لـلـسـلـطــة واألح ـ ــزاب،
بـ ـخ ــاف انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ــرئـ ــاسـ ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان،
ل ـكــون ـهــا م ــؤس ـس ــات ح ـكــم م ـح ـلــي م ـح ــدودة
الـ ـص ــاحـ ـي ــات وم ـ ـت ـ ـجـ ــاوزة ،وي ـه ـي ـم ــن عـلــى
ّ
ق ــراره ــا حــكــام املـقــاطـعــات وال ــوالي ــات الــذيــن
ّ
تعينهم الرئاسة .لكن هــذه االنتخابات هي
األكـثــر أهمية بالنسبة للمواطن ،إذ تنبثق
منها املجالس الوالئية والبلدية ،وهي األكثر
قــربــا مــن املــواطـنــن بصفتها املشرفة بشكل
مـبــاشــر عـلــى ال ـشــؤون الـخــدمـيــة والحياتية

دعي أكثر من  23مليون جزائري للتصويت في االنتخابات (العربي الجديد)

للجزائريني .أما األحزاب السياسية البارزة،
فتنظر خالل هذا االستحقاق إلى أفق أبعد،
وض ـمــن س ـيــاق آخ ــر م ــن ال ـح ـســابــات تـطــاول
االنتخابات الرئاسية لعام  ،2024وبدرجة
أك ـث ــر ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
امل ـ ـقـ ــررة ع ـ ــام  ،2025إذ إن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
امل ـج ــال ــس امل ـح ـل ـيــة ت ـض ـمــن ت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدة
الـ ـح ــزب ف ــي ال ـع ـم ــق ال ـش ـع ـب ــي ،ومـ ــا يـحـقـقــه
منتسبو ال ـح ــزب ف ــي ه ــذه امل ـجــالــس ،لجهة
تنمية الـبـلــديــات وخــدمــة ال ـس ـكــان ،سيظهر

بـ ــوضـ ــوح فـ ــي االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،إذ
تستفيد هذه األحزاب من ذلك لصالح توسيع
وعــائ ـهــا االن ـت ـخــابــي .ول ــن ت ـتــوانــى األح ــزاب
عن استخدام جهد منتخبيها في املجالس
املحلية كقاعدة للفوز بأكبر عدد من املقاعد
في البرملان املقبل ،وضمان حضور أكبر في
التشكيل الحكومي ،إضافة إلى أن أي نجاح
عملي ملنتخبيها ،سيوفر لها أساسًا لتركيز
وجودها وتوسيع قاعدتها الشعبية.
وعلى صعيد آخــر ،بالنسبة لعدد قليل من

تقرير

مفوضية حقوق اإلنسان العراقية :عودة مطلوبة
على الرغم من المآخذ
الكثيرة على عملها،
استعادت مفوضية
حقوق اإلنسان في
العراق نشاطها ،متحدية
عدم اختيار أعضاء جدد
لها من قبل البرلمان
السابق ،ما يشكل عامًال
ّ
ظل
إيجابيًا وضروريًا في
األزمات التي تعاني منها
البالد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

استأنفت املفوضية العليا لحقوق اإلنـســان
في العراق عملها مجددًا ،بعد أشهر عدة على
إي ـقــافــه إث ــر ان ـت ـهــاء والي ــة أعـضــائـهــا الـبــالـغــة
أربع سنوات ،إذ ّ
ينص القانون على انتخاب
مـجـلــس جــديــد للمفوضية مــن قـبــل الـبــرملــان
ّ
ال ـع ــراق ــي ،إال أن ح ــل ال ـبــرملــان ال ـســابــق قبيل
إج ــراء االنتخابات التشريعية فــي الـبــاد في
 10أكتوبر/تشرين األول املــاضــيّ ،
حيد عمل
ّ
هــذه املــؤسـســة الـتــي كلفها الــدسـتــور مراقبة
ال ـجــانــب الـحـقــوقــي فــي ال ـع ــراق ط ــوال الـفـتــرة
املاضية .وأصــدرت مفوضية حقوق اإلنسان
فــي ال ـعــراق ،السبت املــاضــي ،بيانًا هــو األول
من نوعه لها منذ أشهر ،قالت فيه إن رئاسة
الجمهورية رفضت التصديق على قرار إنهاء
عملها ،إلخـفــاق الـبــرملــان فــي التصويت على
مرسوم جديد لها .ووفقًا للبيان ،فإن «رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة أوصـ ــت أي ـض ــا بــاس ـت ـمــرار عمل
مجلس املفوضية إلــى حــن تشكيل املجلس
ال ـجــديــد» .كـمــا ت ـحــدث الـبـيــان عــن «اسـتـمــرار
االن ـت ـه ــاك ــات املـ ــوجـ ــودة واملـ ـت ــزاي ــدة لـحـقــوق
اإلن ـس ــان فــي ال ـع ــراق ،والـ ــذي مــن املـحـتـمــل أن
يوثر على تصنيف املفوضية دوليًا» .وأكدت
مـ ـص ــادر ف ــي م ـج ـلــس امل ـف ــوض ــن بـمـفــوضـيــة
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي بـ ـغ ــداد ،أم ــس الـجـمـعــة،

رصدت المفوضية انتهاكات كثيرة خالل التظاهرات (مرتضى السوداني/األناضول)

لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل
سيشهد اجتماعًا ألعـضــاء مفوضية حقوق
اإلنـ ـس ــان ب ـعــد اس ـت ـع ــادة صـفـتـهــم الــرسـمـيــة،
م ـت ـحــدثــة ع ــن «اس ـت ـئ ـن ــاف ع ـم ـل ـيــات ال ــرص ــد
الحقوقي وإعــداد التقارير واملــواقــف املتعلقة
بملف حقوق اإلنسان في الـعــراق ،مع إصــدار
توجيهات بصرف مرتبات أعضاء املفوضية
املتأخرة».
وانتهت فترة واليــة أعضاء مفوضية حقوق
اإلنـ ـس ــان ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم  11ع ـض ـوًا ف ــي 20
يوليو/تموز املاضي ،بعد إكمالهم فترة عمل
ام ـت ــدت أربـ ــع سـ ـن ــوات .وي ـق ـضــي ال ـق ــان ــون أن
يتولى البرملان التصويت على أعـضــاء جدد
للمفوضية ،إال أن مشاكل سياسية متعلقة
بـمـلــف املـحــاصـصــة الـحــزبـيــة والـطــائـفـيــة في
اخـتـيــار األع ـض ــاء ،حــالــت دون ذل ــك إل ــى حني
ان ـت ـه ــاء ع ـم ــر الـ ـب ــرمل ــان .وب ـس ـب ــب م ـح ــدودي ــة
أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ـس ـه ــا الـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ّـول ـ ــه الـ ـق ــان ــون

المفوضية ستباشر
خطة عمل جديدة لرصد
االنتهاكات

ّ
صــاحـيــات رقــابـيــة واس ـع ــة ،ظــلــت املفوضية
طوال السنوات املاضية ّ
مقيدة ،إذ كانت الكتل
البرملانية ّ
تصر على تمرير أسـمــاء األعضاء
من خاللها ،ومن ثم التصويت عليهم ،بواقع
عضو عن األقليات الدينية والعشرة اآلخرين
من املكونات الرئيسية الثالثة في البالد.
ُ
وتـعــد مفوضية حـقــوق اإلن ـســان فــي الـعــراق،
إح ــدى الـهـيـئــات املستقلة الـتــي تــأسـســت في
عــام  ،2008وترتبط عمليًا بالبرملان .ومهمة
املـفــوضـيــة رص ــد االن ـت ـهــاكــات الـحـقــوقـيــة في
البالد ،وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ،ورفع
الــدعــاوى القضائية ضــد املـتــورطــن بجرائم
ال ـع ـنــف امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وم ــراق ـب ــة ع ـمــل ال ـس ـجــون
ومـ ــراكـ ــز اإلصـ ـ ـ ــاح ،وأداء ع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات
األمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.
وأكــد عضو مجلس املفوضني في املفوضية،
ف ــاض ــل الـ ـ ـغ ـ ــراوي ،أن «امل ـف ــوض ـي ــة سـتـبــاشــر
ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة ،أق ــرت ـه ــا أخ ـي ـرًا،
تتعلق برصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،وت ـن ـظ ـيــم ال ـع ــاق ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة بني
مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،وال ـت ـع ــاون م ــع ال ــوك ــاالت
الــدول ـيــة الـعــامـلــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـســان
واألمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة» ،مـضـيـفــا أن ـه ــا «سـتـسـعــى
بكل جهدها إلى تنفيذ متطلبات دعم ونشر
وتـعــديــل واق ــع ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي ال ـع ــراق».
وش ـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراوي ،فـ ــي حـ ــديـ ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،على أنه «سيتم أيضًا العمل خالل
هــذه الـفـتــرة عـلــى إص ــدار الـتـقــاريــر الرسمية،
خصوصًا التقرير السنوي لحقوق اإلنسان
فــي ال ـعــراق ،وتنظيم كــل التفاصيل األخ ــرى،
وإجـ ـ ــراء الـ ــزيـ ــارات امل ـيــدان ـيــة إل ــى مــؤسـســات
ال ــدول ــة ،لـلــوقــوف عـلــى واق ــع حـقــوق اإلنـســان
ف ـي ـه ــا» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «أنـ ـن ــا س ـن ـنــاقــش أيـضــا
خطتنا السنوية للسنة املقبلة ،والتي تتضمن
ف ـعــال ـيــات ك ــان ــت ق ــد تــوق ـفــت بـسـبــب جــائـحــة
كورونا واملشاكل الحاصلة في البلد» .ودافع
عـضــو املـفــوضـيــة ع ــن عـمـلـهــا ،م ــؤك ـدًا أن ــه «ال
يمكن التأثير عليه من قبل بعض الجهات».
ورأى أن املـفــوضـيــة «عـمـلــت ف ــي ك ــل األج ــواء
ال ـس ــاب ـق ــة ،وك ــان ــت م ـه ـن ـيــة ،وق ـ ّـدم ــت مــواقــف
مهمة ابتعدت عــن مجال التأثير فــي املحيط
السياسي باعتبارها جهة رقابية».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن امل ــآخ ــذ ال ـعــديــدة عـلــى عمل
املـفــوضـيــة فــي مــا يتعلق بــرصــد االنـتـهــاكــات
ال ـح ـق ــوق ـي ــة ل ـف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة وم ـل ـي ـش ـيــات
ن ــاش ـط ــة ،عـ ــدا ع ــن م ـل ــف ال ـس ـج ــون وت ـق ــاري ــر
ال ـت ـعــذيــب ف ـي ـهــا ،إال أن س ـيــاس ـيــن عــراق ـيــن
يعتبرون أن «وجودها أفضل بكل الحاالت»،
بـحـســب تـعـبـيــر ع ـضــو ال ـت ـي ــار امل ــدن ــي أحـمــد

ح ـقــي .واعـتـبــر حـقــي فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن املـفــوضـيــة «م ـقـ ّـيــدة ف ــي عملها
بسبب املحاصصة الطائفية والحزبية التي
يتم على أساسها اختيار أعضائها» ،مضيفًا
أنـ ــه «ال ُي ـس ـمــح ل ـهــا ب ــرص ــد ك ــل ش ـ ــيء ،ولـهــا
سـقــف م ـح ــدود» ،ومــذك ـرًا ب ــأن «عـمـلـيــات قمع
التظاهرات وقتل الناشطني املدنيني على يد
مليشيات معروفة ،هو دليل على ذلك».
ّ
ورح ـ ـ ــب الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـكــردس ـتــانــي ،مــاجــد شـنـكــالــي ،ب ـعــودة عمل
املفوضية ،لكنه لم يستبعد محاوالت التأثير
عليها سياسيًا من قبل بعض األطراف .وقال
شنكالي ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن
«حــل املفوضية من ِقبل البرملان السابق كان
خطوة غير مهنية ،ألن عــدم وجــود مفوضية
ّ
في هذا الوقت ولد فراغًا كبيرًا لجهة متابعة
الـكـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل امل ـه ـمــة ال ـتــي تحصل
ف ــي الـ ـع ــراق ،وال ـت ــي تـتـعـلــق ب ــأوض ــاع حـقــوق
اإلن ـســان» .ورأى أنــه «على الــرغــم مــن أن عمل
املفوضية لم يكن بمستوى الطموح ،إال أنها
أص ـ ــدرت م ــواق ــف وب ـي ــان ــات ب ـشــأن ال ـنــازحــن
ُ
وال ـتـظــاهــرات وغـيــر ذل ــك مــن مـلـفــات انتهكت
فيها حقوق اإلنسان ،وهو أمر مهم بالنسبة
ل ـب ـل ــد كـ ــال ـ ـعـ ــراق» .وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن «وج ـ ــود
ّ
ويقدم انطباعًا جيدًا
املفوضية ضروري جدًا،
عــن ال ـعــراق ورعــايـتــه لـحـقــوق اإلن ـســان ،وهــي
مسألة تحظى باهتمام دول ــي» .واعـتـبــر أنه
«ح ـتــى ل ــو ت ـعــرضــت امل ـفــوض ـيــة إل ــى ضـغــوط
ُ
مـعـيـنــة ،إال أن ـهــا س ــت ـع ـ ّـرف املـجـتـمــع الــدولــي
ب ــاملـ ـل ــف الـ ـحـ ـق ــوق ــي فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وس ـي ـك ــون
لــديـهــا ت ـع ــاون مــع املـنـظـمــات ال ــدول ـيــة ،وهـنــا
تكمن أهـمـيـتـهــا ،خـصــوصــا فــي ه ــذه املرحلة
ّ
الحساسة التي تمر بها البالد».
أم ــا الـقـيــادي فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـعــراقــي،
جاسم الحلفي ،فأكد أن الجهات التي تتابع
م ـلــف ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي الـ ـع ــراق تـتـعــرض
للتضييق مــن قـبــل األط ـ ــراف املـتـنـفــذة .وقــال
ّ
الـحـلـفــي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «قـ ــرار حــل
ّ
امل ـف ــوض ـي ــة دل ع ـل ــى ع ـج ــز الـ ـب ــرمل ــان وعـ ــدم
مـتــابـعـتــه مل ـهــامــه ،وإذا ك ــان ع ـمــر املـفــوضـيــة
ً
قــد انتهى فـعــا ،فمن املفترض على البرملان
ّ
ّ
أن يناقش املـلــف قبل قــرار حلها ،وأن يشكل
مفوضية جــديــدة قبل ذل ــك» .واعتبر الحلفي
أن «حــل املفوضية من دون تشكيل مفوضية
جـ ــديـ ــدة مـ ـح ــاول ــة إلن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـصـ ــوت امل ـت ـف ــرد
ب ـم ـت ــاب ـع ــة حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،إذ ش ـه ــدن ــا أن
امل ـفــوض ـيــة رصـ ــدت ال ـع ــدي ــد م ــن االن ـت ـهــاكــات
وحـ ــاالت الـخـطــف وم ـلــف املـهـجــريــن بـتـقــاريــر
اتسمت بالحيادية واإلنصاف».

األح ـ ـ ــزاب ال ـج ــزائ ــري ــة امل ـت ـم ـيــزة بــالـنـضــالـيــة
وال ـع ـمــل املــؤس ـســي ،كـحــركــة مـجـتـمــع السلم
وج ـب ـه ــة ال ـ ـقـ ــوى االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ،ف ـ ــإن وجـ ــود
كوادرها في املجالس املنتخبة ،يمثل فرصة
لـتــدريــب منتخبيها عـلــى الـعـمــل السياسي
واإلداري وال ـن ـيــابــي ،اس ـت ـع ــدادًا لـلــدفــع بهم
فــي االسـتـحـقــاقــات السياسية واالنتخابية
املقبلة.
لكن أحزابًا سياسية قادمة حديثًا إلى املشهد
في الجزائر ،وكانت قد حققت حضورًا الفتًا

ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املــاض ـيــة ،تــراهــن
خـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـيــة ع ـل ــى تـكــريــس
ّ
تقدمها في املشهد ،وتسعى لتأكيد جدارتها
بالنتائج التي حققتها في البرملان ،على غرار
حركة البناء الوطني (منشقون عن مجتمع
السلم) ،وبشكل أكبر جبهة املستقبل (منشق
عــن جبهة الـتـحــريــر) ،وح ــزب صــوت الشعب
ال ــذي يـشــارك لـلـمــرة األول ــى فــي االنـتـخــابــات
املـحـلـيــة .وه ــو ره ــان دف ــع ه ــذه األحـ ــزاب إلــى
حالة من االستقطاب العشوائي للمرشحني،

بغض النظر عن أي عالقة نضالية أو تطابق
أفكارهم السياسية مع خيارات الحزب.
وتـعــد انـتـخــابــات تشكيل مــؤسـســات الحكم
املحلي هذه السابعة منذ بدء عهد التعددية
الـسـيــاسـيــة ،بـعــد انـتـفــاضــة أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول  ،1988لكنها األول ــى مــن نــوعـهــا التي
تجري بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .وهي
رابع استحقاق انتخابي يجري منذ الحراك
بعد انتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون
األول  ،2019واالسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ع ـل ــى ال ــدس ـت ــور
الـجــديــد فــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي ،2020
واالنـتـخــابــات النيابية فــي يــونـيــو/حــزيــران
املــاضــي .وهــي أول انتخابات محلية تجرى
تـحــت إشـ ــراف هـيـئــة مستقلة لــانـتـخــابــات،
تـتــولــى إدارة كــامــل الـعـمـلـيــة ،بـعــدمــا كــانــت
وزارة الــداخـلـيــة هــي الـتــي تـشــرف عـلــى هــذه
االنتخابات حتى .2017
لـكــن الـكـثـيــر م ــن األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة بــاتــت
تـشـكــك ب ــوض ــوح ف ــي ج ـ ــدوى ه ــذه الـسـلـطــة
امل ـس ـت ـق ـل ــة .إذ ف ـت ـح ــت هـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
مـنــذ اإلع ــان عــن فـتــح ب ــاب الـتــرشـيـحــات ثم
اإلعالن عن قوائم املرشحني وبعدها الحملة
االنتخابية ،الباب واسعًا لنقاش عــام حول
م ــدى قـ ــدرة الـهـيـئــة املـسـتـقـلــة لــانـتـخــابــات
ع ـل ــى ض ـم ــان ن ــزاه ــة وش ـف ــاف ـي ــة ال ـص ـن ــدوق
واالس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي وح ـم ــاي ــة إرادة
ال ـن ــاخ ـب ــن .وت ـع ــرض ــت ال ـه ـي ـئــة إلـ ــى مــوجــة
ان ـت ـقــادات كـبـيــرة لــم تطلها مــن قـبــل أح ــزاب
املعارضة فحسب ،بل كانت أكبر االنتقادات
م ــن ِق ـبــل أح ـ ــزاب امل ـ ــواالة ،كـجـبـهــة الـتـحــريــر
الوطني التي اتهمتها بالخضوع ل ــإدارة،
والتجمع الوطني الديمقراطي الــذي طالب
بتطهير الهيئة وإعـ ــادة تشكيلها مـجــددًا،
فيما اعتبرت حركة مجتمع السلم املعارضة
أن الهيئة تخضع لتسيير األجهزة األمنية.

ُ
ويـ ـظـ ـه ــر ذل ـ ــك ب ـ ــوض ـ ــوح ت ـف ـك ـي ــر األحـ ـ ـ ــزاب
االنتخابات
السياسية املبكر فــي حسابات
ّ
النيابية واملحلية املقبلة لعام  ،2025لتجنب
تكرار األخطاء نفسها وحماية مرشحيها من
ّ
اإلقصاء اإلداري .وفــي السياق ،شكلت هذه
االنـتـخــابــات حــالــة إجـمــاع سياسي واضــح،
بـ ـش ــأن ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـت ـق ـن ـيــة
مل ــراجـ ـع ــة الـ ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،لـتـضـيـيــق
منافذ تسلل السلطة اإلداري ــة واألمنية إلى
ع ـمــل الـسـلـطــة املـسـتـقـلــة لــان ـت ـخــابــات .لكن
الـنـقــاش املــركــزي انـصــب أكـثــر على مراجعة
قانون البلدية والوالية لتوسيع صالحيات
ّ
املجالس البلدية ،والحد من سيطرة حكام
يتم تعيينهم من
املقاطعات والواليات الذين ّ
قبل رئيس الجمهورية ،وتدخلهم في عمل
املجالس البلدية التي ينتخبها الشعب.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـت ــرك ــز ه ـ ــواج ـ ــس ال ـس ـل ـطــة
الـسـيــاسـيــة عـلــى مـســألــة نـسـبــة الـتـصــويــت
واملـشــاركــة الشعبية فــي هــذه االنـتـخــابــات،
وإن ـ ـهـ ــاء ح ــال ــة ال ـ ـعـ ــزوف االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـتــي
ش ـ ـهـ ــدت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات
االنتخابية الثالثة التي جرت بعد الحراك
الشعبي ،إذ لم تتجاوز  24في املائة خالل
االس ـت ـف ـت ــاء ع ـلــى ال ــدس ـت ــور ف ــي نــوفـمـبــر/
تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2020ونـسـبــة  30.20في
املــائــة فــي االنتخابات النيابية التي جرت
في يونيو/حزيران املاضي .وتأمل السلطة
أن تسهم طبيعة االنتخابات املحلية وقرب
املــرشـحــن فــي كــل الـبـلــديــات مــن الناخبني،
فــي دفـعـهــم إل ــى الـتـصــويــت ،إضــافــة إل ــى أن
ع ــودة مـنـطـقــة الـقـبــائــل (ذات الـغــالـبـيــة من
السكان األمازيغ) إلى املشاركة االنتخابية،
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع م ـ ـشـ ــاركـ ــة جـ ـبـ ـه ــة الـ ـق ــوى
االش ـتــراك ـيــة ،ال ـحــزب امل ــرك ــزي فــي املنطقة،
وتـ ــراجـ ــع ال ـ ـقـ ــوى املـ ـن ــاوئ ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات،
سيرفعان بشكل واضح نسبة التصويت.

5

شرق
غرب
غروندبرغ :لمضاعفة
الجهود لتسوية
الخالفات اليمنية
دع ــا املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى اليمن،
هانس غروندبرغ ،أمس الجمعة،
إلـ ــى م ـضــاع ـفــة ال ـج ـه ــود الــدول ـيــة
ل ـت ـســويــة الـ ـخ ــاف ــات ب ــن أطـ ــراف
ال ـ ـنـ ــزاع ع ـب ــر امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .وقـ ــال
مكتب غروندبرغ إن األخير اختتم
(أول من أمس) زيارة إلى موسكو،
ناقش فيها مع املسؤولني الروس
«ال ـح ــاج ــة إل ــى ت ـســويــة سـيــاسـيــة
شــام ـلــة ل ـل ـنــزاع ال ـي ـم ـنــي» ،مـعــربــا
عــن قلقه مــن التصعيد العسكري
فــي م ــأرب .واعـتـبــر أن «مضاعفة
الـ ـجـ ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة أم ـ ــر أس ــاس ــي
إلق ـنــاع جميع األطـ ــراف بـضــرورة
تسوية الخالفات باملفاوضات».
(األناضول)
الطيران الروسي يقصف
البادية السورية
كثفت الطائرات الحربية الروسية
أمس الجمعة غاراتها على البادية
ال ـســوريــة ،بــال ـتــوازي مــع تصعيد
تنظيم «داعش» من هجماته على
قــوات النظام واملليشيات املوالية
لها في املنطقة .وشنت الطائرات
الـ ـح ــربـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــس نـحــو
 20غ ــارة عـلــى مــواقــع فــي باديتي
ال ـت ـب ـن ــي والـ ـب ــوكـ ـم ــال ب ــري ــف دي ــر
الـ ــزور ،مــا تسبب فــي مقتل  8من
عناصر «داعش» ،بحسب املرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
(العربي الجديد)
أبي أحمد :جبهة تيغراي
لن تستطيع مواجهتنا
أكــد رئيس ال ــوزراء اإلثـيــوبــي أبي
أحـ ـم ــد ،أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن ق ــوات
«ج ـب ـهــة ت ـحــريــر تـ ـيـ ـغ ــراي» ،ال ـتــي
يشن عليها عملية عسكرية منذ
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي،
لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع م ــواجـ ـه ــة الـ ـق ــوات
الحكومية ،مشيرًا في أول ظهور
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ل ـ ــه م ـ ــن عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
ال ـق ـت ــال إل ـ ــى أن قـ ـ ــوات ال ـح ـكــومــة
تمكنت من استعادة مناطق عدة
من يد التيغريني أخـيـرًا .وقــال إن
مديرية سفرا في إقليم عفر ،باتت
استعادتها وشيكة.
(العربي الجديد)
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الحدث

ابتزاز سياسي جديد بين البلدين في مرحلة
ما بعد بريكست

فيما ترتفع
أصوات المنظمات
اإلنسانية لعدم
تحويل قناة
المانش بين بريطانيا
وفرنسا إلى
مقبرة مفتوحة
للمهاجرين ،على
غرار المتوسط،
عاد التجاذب
السياسي بين
البلدين ،إلى أوجه،
على خلفية
مأساة غرق في
القناة ،وعكس
سوء إدارة البلدين
لخالفاتهما ما
بعد بريكست،
وحجم االبتزاز
من كال الطرفين،
بقضية إنسانية

باريس ،لندن ـ العربي الجديد

مأساة المانش بين فرنسا وبريطانيا
ـض  24ســاعــة ع ـلــى ت ـبــادل
ل ــم ت ـمـ ِ
املفردات الدبلوماسية بني فرنسا
وبريطانيا ،إثــر غــرق  27مهاجرًا
غير نظاميني في قناة املانش بني البلدين،
وإع ـ ـ ــان الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز اإلجـ ـ ـ ــراءات
املشتركة ملنع تكرار املأساة ،حتى عاد التوتر
ليخيم بــن بــاريــس ول ـن ــدن ،بـعــدمــا أضحى
تكراره أيضًا ،نغمة شبه دائمة ،وقصة «قلوب
مـمـتـلـئــة» بــن ال ـطــرفــن ،فــاقـمـهــا االنـسـحــاب
البريطاني من االتحاد األوروبي «بريكست».
وإذا كــان مــن املمكن إلـقــاء الـلــوم فــي املــأســاة،
ال ـت ــي أع ـ ــادت تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى قـضـيــة
ً
عنوانها الهجرة شـمــاال لشعوب مضطهدة
ً
وفقيرة ومعدومة ،على عوامل عدة ،وصوال
حتى إلى «القوارب الصينية الرديئة» ،إال أن
السياسة تلعب دورها األساسي في تحريك
املأساة ،إذ تحمل عناوين عدة ،منها االبتزاز
وسوء التنسيق والتلكؤ من قبل كال البلدين
في معالجة أزمة متفاقمةّ ،
حولت قناة املانش
إل ــى مـقـبــرة مـفـتــوحــة .وإذا ك ــان الفرنسيون
يلقون اللوم في حادثة الـغــرق ،وفــي ظاهرة
املـهــربــن للبشر الـتــي تحولت إلــى «صناعة
متقدمة» بعد بريكست ،على البريطانيني،
فإن املنظمات اإلنسانية تــدرك جيدًا أن هذه
الــورقــة الـفــرنـسـيــة ،تـسـتـخــدم أيـضــا مــن قبل
بــاريــس ،ك ــأداة ضغط على لـنــدن ،فــي ملفات
أخــرى ،ومنها الصيد البحري ،الــذي يعتبر
ملفًا حـيــويــا فــرنـسـيــا .وطــاملــا أن املهاجرين
غير النظاميني يتجهون إلى بريطانيا ،ولن
يبقوا على األراض ــي الفرنسية ،فــإن الــورقــة
التي تدفع فرنسا إلى الضغط على بريطانيا،
إلعـ ــادة تــرتـيــب مـلــف طـلــب ال ـل ـجــوء ،تــرضــي
بدورها اليمني املتطرف الفرنسي ،في موسم
انـتـخــابــي رئ ــاس ــي ،وق ــد ت ـكــون عــرضــة أكـثــر
للضغط مع رئاسة فرنسا لالتحاد األوروبي
العام املقبل.
وارت ـف ـع ــت ح ــدة ال ـخ ـطــاب ال ـفــرن ـســي تـجــاه
بريطانيا أمس الجمعة ،بعد يومني من غرق

 27مهاجرًا غير نظاميني على األقل ،بينهم
 7نساء وثالثة قصر ،معظمهم من األكــراد
العراقيني واإليرانيني ،في بحر املانش ،قبالة
منطقة كاليه الفرنسية ،وهــي عـنــوان آخر
للمأساة ،فرنسية وحصرية ،حيث تحول
امل ـهــاجــرون غـيــر النظاميني إل ــى مـشــرديــن،
ّ
بـعــد عـمـلـيــات تـفـكـيــك مـنــظـمــة ملخيماتهم.

وكانت بريطانيا وفرنسا قد أكدتا األربعاء
رغبتهما فــي «تـعــزيــز الـجـهــود املـشـتــركــة»
لتفكيك شبكات تهريب املـهــاجــريــن ،وذلــك
فــي ات ـصــال هــاتـفــي بــن الــرئـيــس الفرنسي
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ،ودعـ ــت
فرنسا شــركــاء هــا األوروب ـيــن إلــى اجتماع

حول موضوع الهجرة غدًا األحد في كاليه.
ّ
ّ
تتحول
وتعهد ماكرون بأنه لن يسمح بأن
الـقـنــاة إلــى «مـقـبــرة» ،واتـفــق مــع جونسون
على تعزيز الجهود ،كما ّ
شددا على «أهمية
إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة»
من أجل ضرب عصابات التهريب .واعتبر
مـ ــاكـ ــرون أن «ف ــرنـ ـس ــا ب ـل ــد ع ـ ـبـ ــور ،ون ـحــن

رفضت فرنسا عرضًا
بريطانيًا إلرسال الشرطة
وحرس الحدود
تعتبر األزمة
خزان دعاية لليمين
المتطرف الفرنسي

نـحــارب شبكات املهربني الــذيــن يستغلون
الـ ـ ـي ـ ــأس ،ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـنــا ت ـح ـس ــن ال ـت ـع ــاون
األوروبي» ،مطالبًا بـ«تعزيز فوري» لوكالة
«فرونتكس» األوروبية .وأظهرت بريطانيا
الرغبة نفسها ،وفق وزيرة الداخلية بريتي
ّ
بــات ـيــل .ل ـكــن بــريـطــانـيــا عـلــى ل ـســان رئـيــس
وزرائها أشارت إلى أنها تواجه «صعوبات

«حصار» فرنسي
بدأ صيادون فرنسيون ،أمس الجمعة ،منع وصول آليات الشحن إلى
المحطة في نفق المانش ،على الجانب الفرنسي ،مطالبين بتسوية
نزاعات صيد السمك بعد بريكست .وأغلق الصيادون بعشرات الشاحنات
والسيارات الطريق المؤدي إلى المحطة .وقال أوليفييه ليبريتر ،رئيس
لجنة الصيد اإلقليمية ،إن الحصار هو «طلقة تحذير» ،فيما قال
متحدث باسم رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة
المتحدة «أصيبت بخيبة أمل» من االحتجاج.
تفاقمت أزمة العبور غير النظامي للمهاجرين عبر المانش في )Getty( 2021

يتجه الوضع بين واشنطن
وبكين لمزيد من التأزم،
مع مواصلة مشرعين
أميركيين زيارة تايوان،
على الرغم من تصاعد
تحذيرات بكين من أن هذا
األمر يمثل «لعبًا بالنار»

دافعت واشنطن عن عالقاتها مع تايوان ()Getty

تهدف زيارة المشرعين
لتأكيد دعم أميركا
«الراسخ» لتايوان

نــانـســي م ـيــس .وق ــال تــاكــانــو ،فــي تـغــريــدة،
«ن ـح ــن ه ـنــا ف ــي ت ــاي ــوان لـتــذكـيــر شــركــائـنــا
وح ـل ـفــائ ـنــا ،ب ـعــد ع ــام ــن م ــن املـ ـح ــاول ــة ،أن
الـتــزامـنــا ومـســؤولـيـتـنــا املـشـتــركــة مــن أجــل
منطقة محيطني هندي وهــادئ حرة وآمنة
يظل أقوى من أي وقت مضى».
وك ـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ج ــون
كـ ـي ــرب ــي قـ ــد اعـ ـتـ ـب ــر ،أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،أن «زي ـ ـ ـ ــارات
وفـ ــود ال ـكــون ـغــرس ل ـت ــاي ــوان روت ـي ـن ـيــة إلــى
ح ــد مـ ــا» ،وأن ـه ــا «تـتـمــاشــى م ــع الـتــزامــاتـنــا
بموجب قــانــون الـعــاقــات مــع تــايــوان الــذي
دعمته إدارات مـتـعــددة ،مــن الديمقراطيني
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ت ـ ــاي ـ ــوان فــي
حاجاتها للدفاع عن النفس».
وتــأتــي زي ــارة الــوفــد األمـيــركــي إل ــى تايبيه
ب ـعــد أيـ ــام م ــن تــوج ـيــه إدارة ب ــاي ــدن دع ــوة
لـ ـت ــاي ــوان ل ـح ـض ــور «قـ ـم ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،وهـ ــو ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ــذي وصـفـتــه
الـحـكــومــة الصينية بــأنــه «خ ـطــأ» .وأعلنت
وزارة الخارجية الصينية ،األربعاء املاضي،
أن بـ ـك ــن تـ ـ ـع ـ ــارض ب ـ ـشـ ــدة ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـت ــي
وجهتها واشـنـطــن لتايبيه للمشاركة في
«قمة الديمقراطية» االفتراضية.
وكـ ــان وف ــد م ــن امل ـشــرعــن زار ت ــاي ــوان ،ملــدة
وجيزة ،أخيرًا .وانتقدت بكني زيــارة الوفد،

متابعة

تحدث زيلينسكي عن إحباط محاولة انقالب ()Getty

رسالة أوكرانية لروسيا:
مستعدون ألي تصعيد

ّ
وجـ ــه الــرئ ـيــس األوك ــران ــي فــولــوديـمـيــر
زيـلـيـنـسـكــي رس ــال ــة إلـ ــى م ــوس ـك ــو ،عن
اس ـت ـعــداد ب ــاده ألي تصعيد عسكري
مــع روس ـيــا ،الـتــي اتهمها حـلــف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ب ـن ـش ــر ق ـ ـ ــوات ق ـت ــال ـي ــة عـلــى
الـحــدود ،ومـحــذرًا من دفعها «ثمن» أي
ه ـج ــوم ع ـلــى ك ـي ـيــف .وك ــان ــت ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وح ـ ـل ـ ــف ش ـ ـم ـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي قــد أب ــدت قـلـقــا في
األسابيع األخيرة إزاء تحركات الجيش
الروسي حول أوكرانيا خشية اجتياح
مـحـتـمــل ،فـيـمــا نـفــت مــوسـكــو أن يـكــون
لديها أي ّ
توجه نحو منحى كهذا.
وق ــال زيلينسكي ،فــي مؤتمر صحافي
مطول في كييف ،أمس الجمعة« ،هناك
الـيــوم تهويل بــأن الـحــرب ستبدأ غـدًا»،
ّ
م ـض ـي ـفــا« :ن ـح ــن م ـس ـت ـعـ ّـدون كـلـيــا لـكــل
تصعيد» .وتابع« :علينا االعتماد على
أنفسنا ،على جيشنا ،إنه قوي» ،مدينًا
«أعـ ـم ــال ت ــره ـي ــب» ت ــوح ــي بـ ــأن ال ـحــرب
مــع روسـيــا وشيكة .وش ــدد زيلينسكي
عـ ـ ـل ـ ــى أن بـ ـ ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـم ـل ـي ــة
عـسـكــريــة هـجــومـيــة ض ــد االنـفـصــالـيــن
في دونباس.
وأع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي أن رئـيــس
مـكـتـبــه أن ـ ــدري ي ــرم ــاك سـيـتـصــل قــريـبــا
بــالـسـلـطــات الــروس ـيــة ،ب ـنــاء عـلــى طلب
رئيس املجلس األوروبــي شارل ميشال
وامل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل.
وقال« :إنهم يريدون أن تجرى اتصاالت
بــن إدارت ـن ــا واإلدارة الــروس ـيــة .أعتقد
أن (يــرمــاك) سيتصل بهم في املستقبل
الـ ـق ــري ــب .ن ـح ــن بــال ـتــأك ـيــد ل ـس ـنــا ض ــد»
هذا األمر.
وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا اكتشفت
مـحــاولــة ان ـقــاب ك ــان مــن امل ـقــرر أن تتم
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل .ول ـ ــم يـ ـق ــدم الــرئ ـيــس
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن م ـح ــاول ــة
االن ـ ـق ـ ــاب ،ك ـم ــا أن ـ ــه لـ ــم ي ـت ـه ــم روس ـي ــا
مباشرة بالوقوف خلفها ،فيما ســارع

املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـك ــرمـ ـل ــن دي ـم ـت ــري
بيسكوف إلى نفي أي دور ملوسكو في
هذا األمــر ،مؤكدًا أن موسكو ال تتعامل
أبدًا مع مثل هذه األمور.
وقال زيلينسكي« :لدينا تحديات ليس
فـقــط مــن االت ـحــاد الــروســي والتصعيد
امل ـح ـت ـم ــل  -ل ــديـ ـن ــا تـ ـح ــدي ــات داخ ـل ـي ــة
ك ـب ـي ــرة .وق ـ ــد ت ـل ـق ـيــت م ـع ـل ــوم ــات تـفـيــد
بــأن انقالبًا سيجري فــي بــادنــا يومي
 1و 2دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول» املـقـبــل،
مشيرًا إلى أن االستخبارات األوكرانية
تملك تسجيالت صوتية الجتماع بني
مسؤولني روس وأوكــرانـيــن يناقشون
خ ـطــة الن ـق ــاب ي ــزع ــم أن رج ــل األع ـم ــال
الثري رينات أحمدوف موله .وقــال إنه
«ينجر إلــى هــذه الـحــرب .أعتقد أنــه بدأ
ذلك ،واعتقد أن هذا خطأ كبير».
وك ــان رئـيــس االسـتـخـبــارات العسكرية
األوك ــرانـ ـي ــة ك ـيــري ـلــو بـ ــودانـ ــوف أع ـلــن،
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ال ـص ـح ـي ـفــة األم ـيــرك ـيــة
«ميليتري تايمز» نشرت األحد املاضي،
أن روسيا حشدت نحو  92ألــف جندي
عـ ـن ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـتــوق ـعــا
هجومًا في أواخر يناير/كانون الثاني
أو مطلع فـبــرايــر/شـ ّبــاط املـقـبـلــن .وقــد
ّ
يتخلل الهجوم املتوقع ،وفق بودانوف،
ضــربــات جــويــة وقـصــف مدفعي ،تليها
هجمات جوية وبرمائية ،ال ّ
سيما على
ّ
ماريوبول ،باإلضافة إلى توغل أصغر
في الشمال عبر بيالروسيا املجاورة.
وح ـ ـ ـ ــذر األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام لـ ـحـ ـل ــف ش ـم ــال
األط ـل ـس ــي ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـب ـيــرغ ،أم ــس
الجمعة ،روسيا من استخدام القوة ضد
أوكــران ـيــا ،مـشـيـرًا فــي مــؤتـمــر صحافي
إل ــى أن ذل ــك «س ـي ـكــون ل ــه ث ـمــن بــاهــظ»
ف ــي حـ ــال ق ـي ــام الـ ـط ــرف ال ــروس ــي بـهــذا
األمر .وكشف أن الجيش الروسي حشد
دبــابــات وق ــوات قتالية وأسـلـحــة ثقيلة
قرب الحدود مع أوكرانيا.
(فرانس برس ،رويترز)

قرغيزستان :اعتقال
 15شخصًا «خططوا
النقالب»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ف ــي
ق ـ ــرغـ ـ ـي ـ ــزسـ ـ ـت ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة،
تــوقـيــف  15شـخـصــا لــاشـتـبــاه في
ت ـح ـض ـيــرهــم الن ـ ـقـ ــاب ،وذلـ ـ ــك قـبــل
يومني مــن االنتخابات التشريعية
املقررة غدًا األحــد .وقالت مفوضية
الدولة لألمن القومي ،إن املوقوفني
ُيـشـتـبــه فــي أن ـهــم خـطـطــوا لتمهيد
الطريق أمــام انقالب من خــال زرع
ال ـف ــوض ــى ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم ت ـظ ــاه ــرات
ت ـ ـ ـضـ ـ ــم «ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ـ ـ ــاب يـ ـتـ ـسـ ـم ــون
بالعدائية» لالحتجاج على نتائج
االق ـ ـتـ ــراع ،مــوض ـحــة أن املـجـمــوعــة
«كــانــت تـخـطــط لتنظيم تـظــاهــرات
واسعة في العاصمة بشكيك ،ومن
ثم السعي إلى تدهور الوضع».
(فرانس برس)
أستراليا «قلقة»
من أفعال الصين
ق ــال وزي ــر ال ــدف ــاع األس ـتــرالــي بيتر
دات ـ ــون (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس الـجـمـعــة،
إن أفـعــال الـصــن «املقلقة» ال تتفق
مــع تــرويـجـهــا لـلـســام فــي املنطقة.
وجاء كالم داتون بعد تتبع سفينة
ل ـل ـب ـح ــري ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة

االقـتـصــاديــة الـخــالـصــة ألسـتــرالـيــا.
وضـ ــرب ال ــوزي ــر أمـثـلــة عـلــى أفـعــال
ل ـل ـصــن ،ه ــي ع ـس ـكــرة ب ـحــر الـصــن
الجنوبي وعدائيتها تجاه تايوان،
وس ـ ــن قـ ــانـ ــون ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي فــي
هونغ كونغ ،فيما اعتبرت السفارة
الـصـيـنـيــة ف ــي كــان ـب ـيــرا أن ــه يـحــرف
سياسة بكني الخارجية.
(رويترز)

مطالبة أوروبية بوقف
التعامل مع «فاغنر»
ّ
ح ــض ال ـبــرملــان األوروب ـ ـ ــي ،أول من
أمس الخميس ،الدول التي تعاملت
م ــع م ـج ـمــوعــة امل ــرت ــزق ــة ال ــروس ـي ــة
«فــاغ ـنــر» عـلــى وق ــف أي عــاقــة لها
مـ ـعـ ـه ــا .وفـ ـ ــي نـ ــص غـ ـي ــر م ـ ـلـ ــزم تــم
تـبـنـيــه ب ـ ــ 585ص ــوت ــا ،م ــع اع ـتــراض
 40وامـ ـتـ ـن ــاع  ،43ط ــال ــب الـ ـن ــواب
األوروبيون «بإلحاح كل الدول التي
تلجأ الــى خــدمــات مجموعة فاغنر
وف ــروع ـه ــا ،وخ ـصــوصــا جـمـهــوريــة
أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ،بقطع أي صلة
م ــع امل ـج ـمــوعــة وال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـهــا»،
منددين «بشدة بالجرائم املشينة»
لهذه املجموعة.
(فرانس برس)

تقرير

مشرعون أميركيون يتحدون الصين بزيارة تايوان
ف ــي خ ـطــوة سـتــزيــد م ــن االح ـت ـقــان ب ــن بكني
وواش ـن ـطــن ،تـحــدى خمسة ن ــواب أميركيني
ك ــل ال ـت ـحــذيــرات الـصـيـنـيــة ،وال ـت ـقــوا رئيسة
ت ــاي ــوان ت ـســاي إن ــغ ون ،وذل ــك بـعــد أي ــام من
دع ــوة واشـنـطــن تايبيه للمشاركة فــي «قمة
الديمقراطية» االفـتــراضـيــة ،التي سيعقدها
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،ف ــي  9و10
ديسمبر/كانون األول املقبل.
وكــان االخـتــاف بــن بكني وواشـنـطــن ظهر
خالل القمة عبر الفيديو التي جمعت أخيرًا
بــايــدن ون ـظ ـيــره الـصـيـنــي شــي جــن بينغ.
ففي حــن أكــد بــايــدن ،بحسب بـيــان للبيت
األب ـي ــض وق ـت ـهــا ،دع ــم واش ـن ـطــن لـسـيــاســة

شرق
غرب

بوتين يزور الهند
الشهر المقبل

متابعة

«صني واحدة» ،فإنه شدد ،في املقابل ،على
«رف ـض ــه ال ـت ـحــركــات األح ــادي ــة (الـصـيـنـيــة)
لـتـغـيـيــر ال ــوض ــع ال ـقــائــم حــال ـيــا أو زعــزعــة
االستقرار والسالم في مضيق تايوان» .في
املـقــابــل ،نقلت وكــالــة «شينخوا» الصينية
عــن شــي جــن بينغ تـحــذيــره مــن أن أولـئــك
الــذيــن يسعون إلــى االسـتـقــال فــي تــايــوان،
ومؤيديهم في الواليات املتحدة« ،يلعبون
بالنار».
وت ــأت ــي زيـ ـ ــارة امل ـش ــرع ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،من
ال ـحــزبــن الــدي ـم ـقــراطــي وال ـج ـم ـه ــوري ،إلــى
الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ،في الوقت
ال ــذي تـصــاعــدت فـيــه الـتــوتــرات بــن تــايــوان
والصني إلــى أعلى مستوى لها منذ عقود،
وتكثيف بكني ضغوطها على الدول لخفض
أو ق ـطــع عــاقــات ـهــا م ــع الـ ـج ــزي ــرة .وال ـت ـقــى
خمسة مشرعني أميركيني مع تساي إنغ ون،
أمــس الجمعة ،فــي زي ــارة مفاجئة ملــدة يوم
واحد ،تهدف إلى إعادة تأكيد دعم الواليات
املتحدة «الراسخ» للجزيرة .وكتبت النائبة
الديمقراطية إليسا سلوتكني ،في تغريدة
أمس الجمعة« :عندما أذيعت أخبار زيارتنا
أمس (األول) ،تلقى مكتبي رسالة صريحة
م ــن ال ـس ـف ــارة الـصـيـنـيــة تـطـلــب م ـنــي إل ـغــاء
الرحلة» .وأوضـحــت أن الــزيــارة إلــى تايوان
جاءت على هامش زيارة الوفد النيابي إلى
كوريا الجنوبية لالحتفال بعيد الشكر مع
الـقــوات األميركية هـنــاك ،معتبرة أن زيــارة
تايبيه «جـيــدة للتواصل مــع الـقــادة لبحث
مجموعة كــامـلــة مــن الـقـضــايــا االقـتـصــاديــة
واألمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي» .وضـ ــم ال ــوف ــد األم ـيــركــي
الـ ــزائـ ــر لـ ـت ــاي ــوان ،ال ـ ـنـ ــواب الــدي ـم ـقــراط ـيــن
سـلــوتـكــن ،وم ــارك تــاكــانــو ،وكــولــن ألــريــد،
وس ـ ــارا ج ــاك ــوب ــس ،وال ـنــائ ـبــة الـجـمـهــوريــة

ف ــي إق ـن ــاع بـعــض م ــن شــركــائ ـنــا ،وتـحــديـدًا
ال ـف ــرن ـس ـي ــن ،ب ـم ـع ــال ـج ــة األمـ ـ ـ ــور ب ـطــري ـقــة
مناسبة» .أما اإلليزيه فقال إنه «يتوقع من
البريطانيني التعاون الـتــام واالمـتـنــاع عن
استغالل وضع مأساوي لغايات سياسية».
وقــال مسؤولون بريطانيون إن جونسون
ّ
جدد عرضه إرسال الشرطة وحرس الحدود
إلى فرنسا لتسيير دوريات مشتركة قبالة
ســواحــل ال ـق ـنــاة ،علمًا أن بــاريــس سـبــق أن
رف ـضــت ه ــذا ال ـع ــرض ألس ـب ــاب «س ـيــاديــة».
وتساهم جماعات «دفاع وطني» مدنية ،في
الجهة البريطانية ،بمراقبة الحدود متهمة
بالدها بالتقصير.
لكن رسالة لجونسون ،نشرها على «تويتر»
م ـســاء الـخـمـيــس ،ج ــاءت لـتــزيــد ال ـتــوتــر بني
ال ـط ــرف ــن ،إذ ط ـلــب م ــن مـ ــاكـ ــرون ،اس ـت ـعــادة
جميع املـهــاجــريــن غير النظاميني ،مقترحًا
«أن نتوصل إلى اتفاق إعــادة قبول ثنائي»،
ّ
مذكرًا بأن «االتحاد األوروبي أبرم اتفاقيات
مماثلة مع بيالروسيا وروسيا» .وردًا عليه،
انـتـقــد مــاكــرون أم ــس ،تـصــرفــات لـنــدن «غير
الـجــديــة» ،مضيفًا أنــه «ال يتم الـتــواصــل بني
م ـس ــؤول وآخـ ــر بـمـســائــل ك ـهــذه ع ـبــر تــويـتــر
وع ـبــر رس ــائ ــل» .وارت ـف ـعــت ح ــدة الـخــافــات
أم ــس لـتـعـلــن ب ــاريــس إل ـغ ــاء م ـشــاركــة باتيل
ف ــي االج ـت ـمــاع امل ـق ــرر غـ ـدًا األحـ ــد ح ــول ملف
املهاجرين .وفــي رســالــة وجهها إلــى باتيل،
رأى وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي ج ـي ــرال ــد
دارمــانــان أن رســالــة جــونـســون إلــى الرئيس
الـفــرنـســي بـحــد ذات ـه ــا «تـشـكــل خـيـبــة أم ــل»،
مشددا على ان قرار نشرها «أسوأ بعد».
وإذا كـ ــان ت ـفــاقــم األزمـ ـ ــة يــرت ـبــط بـتـشــديــد
ال ــرق ــاب ــة ال ـت ــي يـبــديـهــا ال ـفــرن ـس ـيــون حـيــال
م ــرور الـشــاحـنــات وتـشــديــد اإلج ـ ــراءات في
نفق املانش ،ما يعزز التهريب عبر القوارب،
فإن هذه الورقة التي تشهد تشديدًا فرنسيًا
ت ـ ـ ــارة ،ث ــم ت ــراخـ ـي ــا ،ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن سـ ــوء إدارة
البلدين مللفاتهما املشتركة بعد بريكست.
ّ
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر األزمـ ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــزان دع ـ ــاي ـ ــة ل ـل ـي ـمــن
املتطرف الفرنسي ،علمًا أن فرنسا ال تبدو
ّ
متحمسة لحلها .إذ فيما تظهر بريطانيا،
وكـ ــأن ـ ـهـ ــا ت ـ ـبـ ــدي رغ ـ ـبـ ــة أك ـ ـبـ ــر ف ـ ــي إغ ـ ــاق
الـ ـح ــدود ،تـعـمــل ب ــاري ــس ع ـلــى ل ـعــب أوراق
بـحــوزتـهــا ،ومـنـهــا ّالـتـلــويــح بــالـتــراجــع عن
اتفاقات توكيه املوقعة عــام  2003في عهد
نيكوال ســاركــوزي ،والتي ترى فرنسا أنها
حولتها إلــى شرطية للحدود البريطانية،
وتسمح لبريطانيا برفض طلبات اللجوء
بشكل كبير.
ويعد عدد الضحايا األربعاء أكبر حصيلة
قتلى في املانش منذ ارتـفــاع عــدد عمليات
ال ـع ـب ــور ع ـب ــره ف ــي  .2018وك ــان ــت ظــاهــرة
«القوارب الصغيرة» عبر املانش ،بدأت في
 ،2018لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق
خ ــال ال ـع ــام ال ـح ــال ــي .وم ـن ــذ ب ــداي ــة ،2021
نجح أكثر من  25ألف مهاجر غير نظامي،
بالوصول إلى إنكلترا ،عبر املانش ،وجرى
إنقاذ  8آالف منهم ،وإعادتهم إلى الشواطئ
الفرنسية .ووف ــق بـيــانــات وكــالــة «بــي ايــه»
الـبــريـطــانـيــة لــأن ـبــاء ،ف ــإن ه ــذا الــرقــم أكثر
بـثــاثــة أض ـعــاف ال ـعــدد املـسـ ّـجــل فــي .2020
وقبل حادث األربعاء ،كانت حصيلة القتلى
منذ مطلع الـعــام الحالي غرقًا فــي املانش،
 3قـتـلــى و 4م ـف ـقــوديــن .وف ــي  ،2020قضى
 6أش ـخــاص وف ـقــد ّ 3آخ ـ ــرون ،فــي مـقــابــل 4
قتلى في  .2019وحذرت شارلوت كوانتس،
رئيسة جمعية «يوتوبيا  »56التي تعمل مع
املهاجرين في كاليه ،بحسب ما نقلت عنها
وكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،مــن أنــه «إذا لــم يتم
إنشاء ممرات آمنة بني إنكلترا وفرنسا ،أو
لن تتم تسوية أوضاع هؤالء األشخاص في
فرنسا ،سيكون هناك املزيد من الضحايا
عند الحدود».

7

تركيا :المعارضة تستعين بالشارع للدفع نحو انتخابات مبكرة
الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل عـ ـل ــى مـ ــن طـ ــائـ ــرة ع ـس ـكــريــة
أميركية ،ووصفتها بأنها «عمل استفزازي».
وأعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
الصينية وان ــغ ون بــن ،وقـتـهــا ،أن الــزيــارة
«انتهكت بشكل خطير مبدأ صني واحــدة»،
مطالبًا الــواليــات املتحدة «بــوقــف أي شكل
م ــن أش ـك ــال ال ـت ـفــاعــل ال ــرس ـم ــي م ــع ت ــاي ــوان
ف ـ ـ ــورًا» .وقـ ـ ــال« :ن ـح ــث أعـ ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس
األميركي على االنتباه .إن التعاون مع قوى
«استقالل تايوان» لعبة خطيرة ،والتعاون
مع القوات املسلحة لتايوان أمــر خطير .إن
ال ـل ـعــب «ب ــاس ـت ـق ــال تـ ــايـ ــوان» سـ ـي ــؤدي في
النهاية إلى حريق».
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية ،أمس األول،
أن ــه «لـيــس هـنــاك أي مـجــال للتسوية بشأن
تــايــوان ،وأنــه ينبغي على الــواليــات املتحدة
أال يكون لديها أي أوهــام بشأن ذلــك» .وقال
املـتـحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع الصينية وو
تشيان إن «الـصــن لــن تـتـنــازل عــن تــايــوان».
ووص ـ ــف ت ـص ــرف ــات الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
م ـض ـيــق تـ ــايـ ــوان وبـ ـح ــر الـ ـص ــن ال ـج ـنــوبــي
بأنها نــوع من االستفزاز .وقــال« :لقد ذكرنا
مرارًا وتكرارًا أن مبادئ تطوير العالقات بني
القوات املسلحة للبلدين هي منع التعديات
ع ـل ــى سـ ـي ــادة ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ــن الـشـعـبـيــة
وك ــرام ـت ـه ــا وم ـصــال ـح ـهــا ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .وه ــذا
ينطبق بشكل خاص على تايوان» .وأضاف:
«على (أميركا) االمتناع عن إرســال إشــارات
خاطئة إلــى قــوى استقالل تــايــوان» .وتــابــع:
«جيش التحرير الشعبي سيكون دائمًا في
حالة تأهب قصوى وسيتخذ كل اإلجــراءات
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـت ـح ـط ـيــم أي ت ــدخ ــل ل ـل ـق ــوات
األجنبية وملحاوالت االنفصال بحزم».
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

يبدو أن الصراع في
الشارع سيكون عنوان
المرحلة المقبلة
بين السلطات التركية
والمعارضة ،التي تدفع،
عبر الدعوة لتظاهرات،
إلجراء انتخابات مبكرة
إسطنبول ــ جابر عمر

لجأت املعارضة التركية إلى الشارع من أجل
الـضـغــط وال ــدف ــع بــات ـجــاه إجـ ــراء انـتـخــابــات
مبكرة في البالد ،قبل موعدها املقرر صيف
 ،2023ع ـب ــر ك ـش ـف ـهــا ع ــن ت ـن ـظ ـيــم تـجـمـعــات
ج ـمــاه ـيــريــة ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـب ــاد في
األيــام املقبلة .وتحاول املعارضة االستفادة
من األوضاع االقتصادية التي رافقت تراجع
العملة التركية بشكل كبير أمام بقية العمالت
األجنبية ،وانـعـكــاس ذلــك على االرت ـفــاع في
األسعار وغالء املعيشة ،لتكرار مطلبها منذ
أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة .ويبدو
أن صـ ــراع املـ ـي ــدان س ـي ـكــون ع ـن ــوان املــرحـلــة
املـقـبـلــة ب ــن ال ـح ـكــومــة وامل ـع ــارض ــة ،ف ــي ظل
رهــان مــن التحالف الحاكم على قطف ثمار
ال ـخ ـطــوات االق ـت ـصــاديــة بـعــد أش ـه ــر ،بينما
ت ـحــاول املـعــارضــة اسـتـغــال صــدمــة الـشــارع
بانهيار قيمة العملة التركية من أجل خطف
أصوات الناخبني.
وك ـشــف زع ـيــم ح ــزب «ال ـش ـعــب الـجـمـهــوري»
كـمــال كـلـجــدار أوغ ـلــو ،أمــس األول ،أن حزبه

يعتزم إجراء أول تجمع جماهيري في والية
م ــرس ــن ،ج ـنــوبــي الـ ـب ــاد ،ف ــي  4ديـسـمـبــر/
كانون األول املقبل ،على أن تتبعه تجمعات
ً
أخــرى وصــوال إلــى إجــراء االنتخابات .وقال
كلجدار أوغـلــو ،عقب اجتماع مجلس قيادة
حــزبــه« :سـنـلـجــأ إل ــى الـشـعــب ،وسـنـكــون في
اجتماع السبت ( 4ديسمبر) في مرسني ،ولقاء
عمالها ومزارعيها وموظفيها ومتقاعديها
وص ـن ــاع ـي ـي ـه ــا وت ـ ـجـ ــارهـ ــا ،وس ـن ـل ـت ـق ــي مــع
الجميع ،مع املصدرين وسائقي الشاحنات».
وأض ــاف« :سنستخدم الحقوق التي اعترف
الــدس ـتــور لـنــا ب ـهــا ،بـسـمــاع ص ــوت الـشـعــب،
فــأقــول هـيــا إل ــى الـ ـش ــوارع ،أول ل ـقــاء لـنــا في
مرسني».
وبحسب الدستور التركي ،فــإن الــدعــوة إلى
االنتخابات املبكرة تكون عبر الرئيس نفسه
أو عبر دعــوة الـبــرملــان ،لكن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغــان كان قد أكد ،قبل  3أيام،
أن االنـتـخــابــات سـتـجــري فــي مــوعــدهــا ،كما
أن امل ـعــارضــة ال تـمـلــك األغـلـبـيــة الـكــافـيــة في
البرملان للدعوة إلى االنتخابات.
وك ـ ــان ال ــزعـ ـي ــم الـ ـس ــاب ــق لـ ـح ــزب «ال ـش ـع ــوب
الــدي ـم ـقــراطــي» ص ــاح الــديــن دم ـيــرطــاش قد
ط ــال ــب ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة م ــن س ـج ـنــه ق ـب ــل أيـ ــام،
زعـ ـ ـم ـ ــاء أحـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـع ـق ــد مــؤت ـمــر
صحافي مشترك من أجــل مطالبة الحكومة
بــاالسـتـقــالــة ،وال ـت ـظــاهــر بـشـكــل مـسـتـمــر من
أجــل الــدفــع نحو االنـتـخــابــات .وكـتــب« :على
األقــل يمكن لرؤساء األحــزاب البرملانية عقد
مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك ودعـ ــوة الحكومة
لالستقالة ،وتنظيم تـظــاهــرات مشتركة في
أقاليم الـبــاد السبعة ،والــذهــاب مــع الشعب
إلــى االنتخابات املبكرة .فهل سيكون هناك
عائق أمام ذلك؟ وإن لم يكن اليوم فمتى؟».

يعتزم الرئيس الــروســي فالديمير
بــوتــن (ال ـص ــورة) زي ــارة الـهـنــد في
 6دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول امل ـق ـبــل،
بحسب الـكــرمـلــن .وقــالــت الرئاسة
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،إن بـ ــوتـ ــن س ـي ـل ـت ـقــي
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي نــاري ـنــدرا
مـ ــودي ملـنــاقـشــة «مــواص ـلــة تطوير
الـعــاقــات» بــن البلدين ،و«قضايا
دولـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة وع ـم ـل ـه ـمــا داخ ــل
مجموعة الــ 20والبريكس ومنظمة
ش ـن ـغ ـهــاي» ،عـلـمــا أن ب ـيــع روس ـيــا
لـلـهـنــد أن ـظ ـمــة ال ــدف ــاع ال ـج ــوي إس
 400يرجح أن يكون أيضًا في صلب
املحادثات.
(فرانس برس)
تحاول المعارضة االستفادة من األوضاع االقتصادية ()Getty

مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت زعـيـمــة ح ــزب «الـجـيــد»
م ـيــرال أكـشـيـنــار ،وه ــي أب ــرز حـلـفــاء تحالف
الـشـعــب امل ـع ــارض ،فــي تـصــريــح عـبــر إحــدى
ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،إن
«ال ــذه ــاب إل ــى خ ـيــار االن ـت ـخــابــات ال يعتبر
خيانة للوطن ،فاملشكالت تكاثرت في البالد،
وال ـ ـقـ ــادة ال ـس ـيــاس ـيــون لــدي ـهــم ال ـح ــق بــاســم
الشعب باملطالبة باالنتخابات املبكرة».
وذكـ ــرت ق ـنــاة «خ ـبــر ت ـ ــورك» ،أم ــس الجمعة،
أن الـتـظــاهــرات الشعبية دشنتها أكشينار،
األسبوع املاضي ،في لقاء جماهيري بمدينة
دن ـي ــزل ــي ،وسـتـتـبـعـهــا خ ـط ــوات مـمــاثـلــة من
«الشعب الجمهوري» ،إذ يهدف الحزب إلى
ح ـشــد ج ـمــاه ـيــري لـلـضـغــط ع ـلــى أردوغـ ـ ــان

وس ـح ــب ذريـ ـع ــة ال ـت ــأي ـي ــد ال ـج ـم ــاه ـي ــري مــن
يــديــه .وأضــافــت أن «املـعــارضــة ستعمل على
التنسيق بتنظيم ت ـظــاهــرات مـتــواصـلــة في
مـخـتـلــف م ـنــاطــق ال ـب ــاد ،م ــن دون أن تمثل
قطبًا واحـ ـدًا .وبـمــا أن الـبــاد دخـلــت مرحلة
االنتخابات ،فإن الهدف هو الوصول إلى أن
تجرى في الربيع املقبل».
حــراك املـعــارضــة قابله انتقاد مــن قبل حزب
«العدالة والتنمية» الحاكم ،حيث قال نائب
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ح ـم ــزة داغ ،ع ـبــر «ت ــوي ـت ــر»:
«اعـمـلــوا مــا تــريــدون ،وبــدعــم مــن الشعب لن
ن ـس ـمــح بـتـسـلـيـمـكــم الـ ـب ــاد وال ـت ـف ــري ــط بـهــا
وب ـم ـك ـت ـس ـبــات الـ ـب ــاد ل ـصــالــح الـ ـق ــوى الـتــي
ترتبطون بها في الخارج».

اليابان تعزز ميزانيتها
الدفاعية
واف ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـيــابــانــي،
أمس الجمعة ،على طلب  770مليار
يــن ( 6.8م ـل ـيــارات دوالر) مليزانية
دف ـ ــاع إض ــاف ـي ــة ح ـتــى مـ ـ ـ ــارس/آذار
امل ـق ـبــل ،لـتـســريــع شـ ــراء ال ـصــواريــخ
وال ـص ــواري ــخ امل ـض ــادة لـلـغــواصــات
وأسلحة أخــرى ،وسط مخاوف من
تصعيد األنشطة العسكرية للصني
وروسـيــا وكــوريــا الشمالية .وقالت
وزارة ال ــدف ــاع إن الـحــزمــة مصممة
لـ ـتـ ـس ــري ــع ن ـ ـشـ ــر ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـع ـ ــدات
الرئيسية من طلب ميزانية .2022
(أسوشييتد برس)
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مخاوف من تلفيقات بحق المعارضين

نظام األسد في اجتماعات اإلنتربول
تثير مشاركة النظام
السوري في اجتماع
الجمعية العمومية
لمنظمة اإلنتربول أخيرًا
في إسطنبول ،الخشية
من استغالله استعادة
تعاونه مع المنظمة
الدولية ،للمطالبة بتسلم
معارضين
عدنان أحمد

أث ــارت مـشــاركــة وف ــد يمثل وزارة
داخ ـل ـي ــة ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ،خــال
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،فـ ــي ال ـ ـ ــدورة
الــ 89الجتماع الجمعية العمومية للمنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ،والتي
انـ ـعـ ـق ــدت فـ ــي م ــدي ـن ــة إس ـط ـن ـب ــول ال ـت ــرك ـي ــة،
امل ـخــاوف مــن عــواقــب أي تـعــاون بــن النظام
واإلنتربول ،قد يسفر عن تسليم معارضني
سياسيني للنظام بناء على تلفيقات جنائية،
وس ــط ت ـســاؤالت ح ــول قـبــول تــركـيــا حضور
ممثل للنظام اجتماعًا ُيعقد على أراضيها.
وف ــي االج ـت ـمــاع الـ ــذي ب ــدأ ال ـثــاثــاء املــاضــي
واستمر ثالثة أيام بمشاركة ممثلني عن 160
دولة ،وشهد انتخاب اللواء اإلماراتي أحمد
ناصر الريسي رئيسًا جديدًا للمنظمة ،علمًا
أنه متهم بجرائم تعذيب ،كان النظام السوري
حاضرًا من خالل وفد تابع لوزارة الداخلية.
وجاء ذلك بعدما كانت املنظمة قد أصدرت،
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ق ــرارًا
بتفعيل مشاركة النظام في اجتماعاتها بعد
تجميدها منذ عــام  ،2012ليتبع ذلــك إعالن
االئتالف الوطني السوري املعارض تشكيل
لجنة ملتابعة ما أسماها «الخطوة الخطيرة
التي قامت بها منظمة اإلنتربول بإعادة فتح
مكتبها لدى النظام السوري في دمشق».
وأع ـ ـ ـ ــرب خ ـ ـبـ ــراء ق ــان ــونـ ـي ــون وش ـخ ـص ـي ــات
معارضة سورية عن مخاوفهم من استغالل
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ل ـ ـقـ ــرار اإلن ـ ـتـ ــربـ ــول .وف ــي
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـســوريــة
لإلعالم ،العميد إبراهيم جباوي ،في حديث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـن ـظ ــام ال ي ــزال
ي ـش ــارك ف ــي مـعـظــم املـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة ،بما

فـيـهــا األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وجـ ــرى أخ ـي ـرًا تفعيل
مشاركة سورية في اإلنتربول الدولي الذي
هو مختص بتبادل املجرمني حصرًا ،وليس
املالحقني السياسيني أو العسكريني أو على
أس ــاس دي ـنــي أو عــرقــي أو طــائ ـفــي» .وحــول
تــأثـيــر ذل ــك عـلــى املـعــارضــن ال ـســوريــن ،قــال
الـ ـجـ ـب ــاوي ،ال ـ ــذي كـ ــان نــائ ـبــا ل ـقــائــد شــرطــة
محافظة حمص قبل انشقاقه عن النظام ،إن
«نـظــام بشار األســد ضليع جـدًا فــي تحريف
الــوقــائــع وإلـصــاق تهم جنائية باملعارضني
الـ ـس ــوري ــن ،وهـ ــو م ــا الح ـظ ـنــا ح ـصــولــه في
محافظة درعــا بعد التسويات فــي الجنوب
السوري عام  ،2018حيث ذهبوا إلى املحاكم
ول ــم يـ ـع ــودوا» .ول ـفــت إل ــى أن ه ـنــاك منظمة
عــربـيــة مـمــاثـلــة لــإن ـتــربــول ال ــدول ــي ،تسمى
«الـشــرطــة الجنائية الـعــربـيــة» ،وثـمــة خشية
من تفعيل التعاون العربي على هذا الصعيد
في حال عودة النظام إلى الجامعة العربية.
لـكــن ال ـج ـبــاوي أع ــرب عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن دول
ُ
العالم «بــاتــت تــدرك حيل النظام ،ولــن تقدم
عـلــى تسليم مـطـلــوبــن ل ــه ،حـتــى لــو طلبهم
بتهم جـنــائـيــة ،إال فــي ح ــال ك ــان املـطـلــوبــون
مـعــروفــن عـلــى املـسـتــوى الــدولــي كمجرمني
محترفني مثل مهربي املـخــدرات وســواهــم».
وعــن قبول تركيا بمشاركة الــوفــد ،لفت إلى
أن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع م ـنــع م ـش ــارك ــة ع ـضــو من
أعضاء اإلنتربول ،وإال ال يمكنها استضافة
ً
هــذا االجتماع أص ــا» ،مشيرًا إلــى أنــه «على
املستوى األمـنــي ،لــم تنقطع االت ـصــاالت بني
مجمل دول العالم ونظام األسد ،بغية تبادل
املعلومات األمنية».
من جهته ،رأى العميد عوض العلي ،الذي
تـسـلــم ســابـقــا حقيبتي ال ــدف ــاع والــداخـلـيــة
ف ــي ال ـح ـكــوم ــة ال ـس ــوري ــة امل ــؤق ـت ــة الـتــابـعــة
للمعارضة ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن «األهم هو قرار تفعيل مكتب سورية في
املنظمة ،والــذي أدى إلى هذه املشاركة ،أما
املشاركة بحد ذاتها فال اعتقد أن يكون لها
أي انعكاس ،علمًا أن اللقاءات الجانبية إن
تمت فإنها قد تفضي إلى بعض التفاهمات
ّ
وجس نبض بعض الدول حول االستجابة
ل ـط ـل ـب ــات الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن ع ــدمـ ـه ــا» .وأوض ـ ــح
ال ـع ـل ــي ،الـ ـ ــذي ش ـغ ــل م ـن ـصــب م ــدي ــر إدارة
األمـ ــن ال ـج ـنــائــي ف ــي دم ـشــق ق ـبــل انـشـقــاقــه
ع ــام  ،2013أن وف ــد الـنـظــام إل ــى إسطنبول
ك ــان بــرئــاســة العميد حـســن جـمـعــة ،مدير
إدارة األمــن الجنائي ،وعلى يمينه العقيد
حـســن طــالــوس ـتــان ،رئ ـيــس ف ــرع اإلنـتــربــول
في إدارة األمن الجنائي ،إضافة الى العميد
ياسر سليمان ،رئيس فرع الشؤون العربية

كورونا يرعب األسواق الدولية
لندن ـ العربي الجديد

تحركت العديد مــن الحكومات
حـ ــول ال ـع ــال ــم ل ـت ـشــديــد ال ـق ـيــود
على السفر من جنوب أفريقيا،
ب ـع ــد اكـ ـتـ ـش ــاف ن ـ ــوع ج ــدي ــد مـ ــن ف ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا وصـ ـف ــه ال ـع ـل ـم ــاء ب ــأن ــه مـخـتـلــف
تمامًا عن املتحورات السابقة ومثير للقلق
الشديد .وبعد هذه األنباء ،دخلت األسواق
الـعــاملـيــة ف ــي حــالــة م ــن ال ــذع ــر م ـج ــددًا ،مع
ارت ـ ـفـ ــاع امل ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن ض ــرب ــة ج ــدي ــدة
لالقتصاد العاملي.
األس ـ ـهـ ــم شـ ـه ــدت ه ـب ــوط ــا ع ـن ـي ـف ــا ،خــاصــة
املـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـش ــرك ــات الـ ـسـ ـف ــر ،ف ـي ـم ــا ات ـج ــه
املستثمرون لالختباء خلف املــاذات اآلمنة
مـ ـج ــددًا ،م ـثــل ال ــذه ــب ،ح ـيــث ق ـف ــزت ع ـقــوده
بنحو  20دوالرًا دفـعــة واحـ ــدة .فيما هــوت
أسعار النفط الخام بحدة ،بتراجع وصل إلى

أربعة دوالرات خالل التعامالت الصباحية.
ك ـتــب م ــاري ــوس هــادج ـي ـك ـيــريــاكــوس ،كبير
مـحـلـلــي االس ـت ـث ـمــار ف ــي ش ــرك ــة «إك ـ ــس أم»
لـ«الغارديان» البريطانية ،أن متغيرًا جديدًا
من الفيروسات ظهر وكأنه صاعقة مفاجئة
في األســواق املالية .مصدر القلق األساسي
هــو أن اللقاحات قــد تكون أقــل فعالية ضد
املتغير« .بالطبع ،لن تنتظر األســواق حتى
ت ـتــم م ـعــرفــة ك ــل ال ـت ـفــاص ـيــل .ي ـهــرع الـتـجــار
بـحـثــا ع ــن غ ـط ــاء ،م ـمــا يـقـلــل م ــن تـعــرضـهــم
للخسائر».
بالفعل ،تراجعت األسـهــم األوروب ـيــة بأكثر
مــن ثــاثــة فــي املــائــة صـبــاح الـجـمـعــة ،حيث
ن ــزل امل ــؤش ــر س ـتــوكــس  600األوروب ـ ــي 3.3
في املائة في أسوأ جلسة منذ أكثر من عام.
كما انخفض املؤشر فايننشال تايمز 100
الـبــريـطــانــي  3.3فــي املــائــة وتــراجــع املــؤشــر
داك ــس األملــانــي  3.4فــي املــائــة ون ــزل املؤشر

كـ ــاك  40ال ـفــرن ـســي  4.3ف ــي امل ــائ ــة .وه ــوت
أسهم قطاع السفر والترفيه  6.5فــي املائة
بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت
عـلــى رحـ ــات ال ـط ـيــران م ــن ج ـنــوب أفــريـقـيــا
وعدة بلدان مجاورة بدءًا من الجمعة .ونزل
سهم آي.إي ــه.ج ــي املــالـكــة للخطوط الجوية
البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر
م ــن  12ف ــي املـ ــائـ ــة ،ف ــي ح ــن ت ــراج ــع سـهــم
كــارنـيـفــال املـشـغـلــة لــرحــات بـحــريــة وسهم
تي.يو.آي السياحية بني  12و 15في املائة.
ون ــزل ق ـطــاع أس ـهــم ش ــرك ــات الـنـفــط وال ـغــاز
 5.8في املائة في حني تراجع قطاع شركات
التعدين  4.4في املائة ،كما انخفضت أسعار
ال ـن ـفــط م ـت ــأث ــرة ب ــأن ـب ــاء ال ـس ــال ــة ال ـجــديــدة
لـكــورونــا الـتــي عــززت مـخــاوف مــن التباطؤ
االقتصادي.
وبـ ــدأت ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة تـشـهــد إربــاكــا
ّ
املتغير
أيـضــا ،إذ قــد تمنع املـخــاوف بـشــأن

الجديد بنك إنكلترا من رفع أسعار الفائدة
ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل .ف ـق ــد س ـج ــل ال ـج ـن ـيــه أدن ــى
م ـس ـت ــوى ج ــدي ــد ل ــه ف ــي  11شـ ـهـ ـرًا ص ـبــاح
الجمعة ،منخفضًا دون  1.33مقابل الدوالر
األم ـيــركــي لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ نـهــايــة الـعــام
املــاضــي .كــذلــك ،تـعـ ّـرضــت الـعـمــات املشفرة
ّ
ل ـضــربــة ك ـب ـيــرة ،إذ يـتـخــلــص املـسـتـثـمــرون
مــن األص ــول ذات املـخــاطــر العالية مــن أجل
السالمة املتصورة للسندات والني والدوالر.
ومن املرجح أن تظل األسواق متوترة «حتى
نعرف مــدى خـطــورة املتغير الـجــديــد» ،كما
ي ـق ــول روب ـ ــرت ط ــوم ـس ــون ،كـبـيــر مـســؤولــي
االسـتـثـمــار فــي «ك ـي ـن ـغ ـســوود» .إذ إن مــدى
الـتـهــديــد ال ــذي يمثله ه ــذا املـتـغـيــر الجديد
بـعـيــد ع ــن ال ــوض ــوح وم ــن امل ــرج ــح أن تظل
األسهم متقلبة حتى يكون هناك مزيد من
املعلومات حول هذا األمر والذي قد ال يكون
متوافرًا لبضعة أسابيع.

استضافت تركيا اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة (األناضول)

فعلت المنظمة
ّ
مشاركة النظام بعد
تجميدها منذ 2012
واألجنبية في شعبة األمن السياسي .غير
أن خ ـبــراء قــانــونـيــن ي ــرون أن ــه مــن السهل
إصدار «إخطارات حمراء» من دون الحاجة
إل ــى تـقــديــم مـعـلــومــات واف ـيــة عــن الشخص
املـطـلــوب ،وبالتالي فــإن منظمة اإلنتربول
ال ـت ــي ت ـعــانــي نـقـصــا ف ــي ال ـت ـمــويــل وأعـ ــداد
امل ــوظ ـف ــن ،ل ــن ت ـك ــون ق ـ ــادرة ع ـلــى مــراجـعــة
الطلبات بشكل صحيح ،ناهيك عن أن إلغاء
تلك اإلخ ـطــارات فــي العديد مــن ال ــدول ،بما
فيها األوروب ـي ــة ،مثل هولندا وبريطانيا،
يكون صعبًا وبطيئًا.
وكان املكتب اإلعالمي ملنظمة اإلنتربول ،قد
قــال فــي وقــت سابق إن النظام ال يستطيع
إص ــدار أوام ــر توقيف دولـيــة ،وإن الشرطة
الدولية ال تصدر مثل هذه األوامر ،الفتًا إلى
أن النظام ال يمكنه الوصول إلى املعلومات
املــوجــودة فــي قــواعــد بيانات املنظمة التي

تم تقييدها من قبل الدول األعضاء األخرى.
وأوض ــح املكتب أنــه يمكن ألي دولــة عضو
أن تطلب من األمانة العامة إصــدار «نشرة
ّ
موجه إلى جهات إنفاذ
حمراء» ،وهو طلب
الـقــانــون فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم لتحديد
مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار
تسليمه أو اسـتــامــه ،غـيــر أن مـقــر األمــانــة
ال ـعــامــة لــإن ـتــربــول ي ــراج ــع جـمـيــع طـلـبــات
«اإلش ـعــارات الـحـمــراء» ،وال ينشر اإلشعار
إال إذا كــان يتوافق مــع دسـتّــور اإلنـتــربــول،
وال ــذي يحظر تمامًا أي تــدخــل يستند إلى
أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو
شخصية أو عرقية .وأوضح أنه في حال لم
تكن «النشرة الحمراء» تتطابق مع القواعد
املتبعة لدى املنظمة ،يتم حذفها من قواعد
البيانات.
ويمكن للدول األعضاء في اإلنتربول ،البالغ
ع ــدده ــا  194دولـ ـ ــة ،أن ت ـط ـلــب م ــن املـنـظـمــة
إصـ ـ ـ ــدار «إخ ـ ـ ـطـ ـ ــارات ح ـ ـمـ ــراء» لــأش ـخــاص
امل ـط ـلــوبــن ،وال ـت ــي ت ـكــون بـمـثــابــة طـلــب من
ح ـكــومــات الـ ــدول األع ـض ــاء األخـ ــرى تحديد
مكان واعـتـقــال األف ــراد الــذيــن قــد يخضعون
بعد ذلــك ملزيد من اإلج ــراءات مثل التسليم.
وينص ميثاق تأسيس منظمة اإلنـتــربــول،
التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا

ل ـه ــا ،ع ـل ــى أن ـه ــا ه ـي ـئــة م ـح ــاي ــدة س ـيــاس ـيــا،
وتـ ـق ــول إن ج ـم ـيــع «اإلخـ ـ ـط ـ ــارات ال ـح ـم ــراء»
تخضع للمراجعة والتدقيق.
وكــانــت «هيئة القانونيني الـســوريــن» ،قد
أوضحت في بيان ،أن اإلنتربول الدولي ليس
جهة قانونية تنفيذية لتسليم املطلوبني،
ولـ ـك ــن م ــن خ ــال ــه ي ـت ــم تـ ـب ــادل امل ـع ـلــومــات
والـ ـبـ ـي ــان ــات ح ـ ــول الـ ـج ــرائ ــم وامل ـط ـل ــوب ــن.
ولفتت إلى أن تسليم املطلوبني أو املجرمني
قــرار خاص بكل دولــة يوجد فيها املطلوب
تسليمه وال يستطيع اإلنتربول تجاوز تلك
الدولة وال يستطيع تسليم املطلوب .ولفتت
الـهـيـئــة إل ــى أن تـسـلـيــم امل ـجــرمــن يخضع
ملبدأ املعاملة باملثل ،وفي هذه الحالة ،فإن
معظم ضـبــاط ومـســؤولــي النظام الـســوري
وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم أكـ ـب ــر مـ ـس ــؤول أمـ ـن ــي فــي
دمـ ـش ــق ،ه ــو رئـ ـي ــس األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي عـلــي
مملوك ،مطلوبون بموجب مذكرات اعتقال
دولية من دول كفرنسا وأملانيا وغيرهما،
وبــالـتــالــي سيطلب مــن اإلن ـتــربــول الــدولــي
تسليمهم للعدالة في الــدول التي طلبتهم
ض ـم ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .والـ ــافـ ــت كـمــا
يشير أحــد الناشطني ،أن مملوك املطلوب
بمذكرتي اعتقال ،هو من فاوض اإلنتربول
على إعادة فتح مكتبها في دمشق.
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أخبار

استهداف مخازن أمازون
في «الجمعة السوداء»

استهدف نشطاء  13مخزنا من
مخازن شركة أمازون بأماكن
مختلفة في بريطانيا في إطار
احتجاج على عمالق التجارة
اإللكترونية في يوم «الجمعة
السوداء» الذي وصفته جماعة
«إكستينكشن ريبيليون»

املطا ِلبة بالحفاظ على الطبيعة
بأنه تجسيد لهوس االستهالك
املفرط .وقالت الجماعة «الجمعة
السوداء تمثل هوس استهالك
مفرط ال يتماشى مع كوكب
صالح للعيش» .وقالت الجماعة
إن إغالقا مماثال يحدث أيضا
عند مخازن أمازون في مدن
منها مانشستر ونيوكاسل
وبريستول ،وكذلك في مخازن
بأملانيا وهولندا.
مسيرة أردنية لرفض صفقة
مع إسرائيل

نظم آالف األردنيني ،الجمعة،
مسيرة احتجاجية لرفض
«مقايضة الكهرباء باملاء» مع
إسرائيل .وانطلقت املسيرة
االحتجاجية من أمام املسجد
الحسيني ،وصوال إلى ساحة
النخيل (مسافة تقدر بحوالي
كيلو متر) وسط تواجد أمني
مشدد ،بالعاصمة عمان .ودعت
قوى شعبية وحزبية ونقابية
باألردن ،إلى تنظيم املسيرة
االحتجاجية لرفض الدخول مع
إسرائيل في عملية تفاوضية
للبحث في جدوى مشروع
مشترك للطاقة واملياه.

صيادون فرنسيون غاضبون
من بريطانيا

أعلنت طواقم صيد فرنسية
أنها تستعد إلغالق موانئ
فرنسية وحركة املرور في
القنال اإلنجليزي ،لتعطيل تدفق
البضائع إلى اململكة املتحدة،
في نزاع حول تراخيص الصيد
بعد خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي .وقال أوليفييه ليبريتر،
رئيس لجنة الصيد اإلقليمية،
للصحافيني إن التهديد بالحصار
الجمعة هو «طلقة تحذير» .من
املتوقع أن تستخدم أطقم الصيد
قواربهم إلغالق املوانئ في
كاليه وسان مالو وأويسترهام،
واستخدام السيارات إلغالق
الطريق السريع املؤدي إلى النفق
أسفل القناة.
بكين تندد بالعقوبات
األميركية

(موني شارما /فرانس برس)

احتفال
المزارعين
الهنود

احتفل اآلالف من املزارعني الهنود املبتهجني بأعالم خضراء وبيضاء الجمعة بالذكرى السنوية لتحركهم من خالل االحتفال بالنصر الذي أجبر رئيس الــوزراء
ناريندرا مودي على سحب ثالثة قوانني زراعية يخشى املزارعون من أن تؤدي إلى خفض دخلهم بشكل كبير وتركهم تحت رحمة الشركات .باستخدام الجرارات
وسيارات الجيب والسيارات ،تجمع املزارعون من الواليات املجاورة لنيودلهي في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي على الطرق السريعة في ضواحي العاصمة،
متحدين شتاء قاسيا وصيفا حارا وطفرة مدمرة لفيروس كورونا .تستمر مجموعات املزارعني في املخيمات ،السيما في نقاط الحدود سينغو وتكري وغازيبور
ً
رسميا خالل جلسة البرملان املقرر أن تبدأ األسبوع املقبل.
مع نيودلهي ،في انتظار سحب القوانني

أعلنت الحكومة الصينية
احتجاجها الشديد على العقوبات
األميركية املفروضة على  12من
شركاتها .وقال املتحدث باسم
وزارة التجارة الصينية شو
جويتنغ في مؤتمر صحافي،
إن الواليات املتحدة «أفرطت في
توسيع مفهوم األمن القومي
وفرضت عقوبات بشكل تعسفي».
وأضاف« :هذا اإلجراء يفتقر
بشكل جدي إلى أساس واقعي،
وإجراءاتها غامضة للغاية».

يعمق أزمة السياحة
وقف رحالت أوروبية إلى المغرب
ّ
الرباط ـ مصطفى قماس

يـنـتـظــر أن يـفـضــي الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه الـحـكــومــة
املغربية بتعليق الرحالت الجوية مع فرنسا اعتبارا
من مساء األحد املقبل ،إلى تعميق أزمة قطاع السياحة
الذي يتطلع الفاعلون فيه إلى تدابير استعجالية من
الحكومة بهدف إنـقــاذه .وكــان املغرب قــرر قبل شهر
تعليق الرحالت مع بلدان أوروبـيــة ،أملانيا وهولندا
واململكة املتحدة وروسـيــا ،حيث ســوغ ذلــك بتدهور
الوضعية الوبائية في تلك البلدان.
وأع ـل ـنــت الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة للتنسيق وتـتـبــع لــوائــح

األسفار الدولية أثناء الجائحة ،الخميس ،عن تعليق
الــرحــات الـجــويــة املنتظمة للمسافرين مــن فرنسا
وإلـيـهــا ،للحفاظ على املـكــاســب الـتــي حققها املغرب
في مجال تدابير محاصرة انتشار فيروس كورونا،
ومواجهة تدهور الوضع الصحي الذي تعرفه بعض
بلدان الجوار األوروبــي .ويأتي اتخاذ هذا القرار في
ظــل سـعــي فــرنـســا لـلـتـصــدي لـلـمــوجــة الـخــامـســة من
العدوى التي تتقدم بطريقة مخيفة.
وكان مستثمرون في القطاع السياحي ،اعتبروا أنه
كــان يمكن عــدم أخــذ ق ــرار تعليق الــرحــات الـجــويــة،
واالكتفاء بطلب شهادة اختبارات كوفيد ،19مشيرين

إلــى أن بـلــدانــا منافسة فتحت حــدودهــا أم ــام حركة
ال ـس ـيــاحــة ،م ــا يـعـنــي أن امل ـغ ــرب يـفـقــد حـصـصــا في
السوق السياحية .ويــراهــن املغرب كثيرا على جذب
السياح الفرنسيني ،فقد مثلوا قبل الجائحة  33في
املائة من إجمالي السياح ،حيث وصل عددهم في عام
 ،2019إلى أكثر من  4.2ماليني سائح.
وي ــذه ــب لـحـســن زملـ ــات ،رئ ـيــس الـفـيــدرالـيــة املـغــربـيــة
ألربــاب الفنادق ،إلــى أن تعليق الرحالت الجوية مع
فــرنـســا ،يـمـثــل ضــربــة قــويــة لـقـطــاع الـسـيــاحــة ،علما
أن سـيــاح ذل ــك الـبـلــد واص ـلــوا الـحـلــول باململكة وإن
بوتيرة منخفضة ،مقارنة بما كــان عليه الحال قبل

الجائحة .ويؤكد في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن
املهنيني في القطاع السياحي ،كانوا يراقبون الوضع
ويـسـتـشـعــرون احـتـمــال ات ـخــاذ ق ــرار م ــا ،خــاصــة بعد
القرار الذي اتخذ قبل شهر بتعليق الرحالت الجوية
مع أملانيا وهولندا واململكة املتحدة.
ويــذهــب إل ــى أن الـسـيــاح الـفــرنـسـيــن سـيـكـفــون عن
املجيء في الفترة التي سيسري فيها القرار ،علما
أن مــدنــا مـثــل مــراكــش تستعد فــي ه ــذه الـفـتــرة من
العام الستقبال السياح إلي غاية نهاية العام ،غير
أنه ينتظر أن تلغى حجوزات السياح من ذلك البلد
بعد قرار الخميس.
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ٍ
وغال في أسواق عربية
الدواء مفقود

«بسيطة ،المهم أن الصحة جيدة» ،عبارة منها أحياء .إال أن أزمة قطاع األدوية
يتناقلها المواطنون العرب حين يواجهون أصبحت عابرة للحدود ،وتطاول غالبية
أي مشكلة مهما كانت قاسية ،ويخرجون األسواق العربية ،وتهدد صحة عدد كبير

من المواطنين .تختلف المشكلة بين بلد مافيات االحتكار ،كلها أزمات تترصد الناس،
وآخر ،لكنها صعبة في كل األحوال :ندرة وكلها تنتظر إجراءات رسمية تقترح الحلول
الدواء ،غالء األسعار ،األدوية المغشوشة ،وتضع حياة المواطنين على رأس األولويات

ندرة األدوية
في الجزائر
وتونس وليبيا

مافيات تهدد صحة العراقيين...
وتحذيرات في األردن
تختلف أزمة الدواء ما بين العراق
واألردن ،حيث تعتبر المافيات
عمان
علّة بغداد ،فيما تواجه ّ
ندرة األدوية ،لكن المشترك هو
مخاوف المواطنين

المواطنون يواجهون مخاطر
صحية ومعيشية
يعاني سوق األدوية
في الجزائر وتونس
وليبيا من فوضى خالل
الفترة األخيرة وسط
تخبط الحكومات في
يهدد صحة
القرارات ،ما
ّ
المواطنين
تونس ـ إيمان الحامدي
الجزائر ـ حمزة الكحال
ليبيا ـ أحمد الخميسي

يـ ــواجـ ــه املـ ــواط ـ ـنـ ــون فـ ــي كـ ــل مــن
الـجــزائــر وتــونــس وليبيا أزمــات
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاول ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
األسواق ،إضافة إلى ارتفاع أسعارها ،فيما

تبقى الحلول الحكومية عاجزة عن ضمان
حــق املواطنني باالستشفاء وتـفــادي تطور
مشكالتهم الصحية.
إذ تلوح بوادر انسداد في األفق بني منتجي
األدويـ ــة والـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة ،فــي أعـقــاب
سـلـسـلــة الـ ـق ــرارات اإلداري ـ ـ ــة ال ـتــي فرضتها
وزارة الـصـنــاعــة الـصـيــدالنـيــة ت ـضــاف إلــى
تـخـبــط فــي الـ ـق ــرارات ال ـتــي أره ـقــت مصانع
األدويـ ـ ـ ــة ،م ــا ي ـت ـع ــارض م ــع ال ـت ــوج ــه ال ـعــام
الذي أقرته الرئاسة الجزائرية ،الرامي لدعم
القطاع من أجل كبح الواردات وتعزيز األمن
الصحي.
وباتت ندرة األدوية على رفوف الصيدليات
في الجزائر ظاهرة اعتاد عليها املواطنون،
وال تــرت ـبــط أس ــاس ــا بـتـفـشــي «كــوف ـيــد ،»19
إذ بـ ـ ــدأت الـ ـظ ــاه ــرة م ـن ــذ ف ـ ــرض ال ـح ـكــومــة
قيودا على عمليات االستيراد وإخضاعها
لــرخــص إداري ـ ــة فــي مـطـلــع ع ــام  ،2015بعد
تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم
املعتاد .إال أن املخاوف في األشهر األخيرة
تجاوزت الخطوط املعتادة لتمس «مخزون

أسباب الغالء في ليبيا
االقتصادي الليبي على ّ
لـ«العربي الجديد» أن
الشبوكي
أوضح الباحث
ّ
ّ
أولها احتكار القلّة الستيراد
ارتفاع أسعار األدوية يرجع إلى ثالثة أسباب ّ
المختصة
وأما األدوية
والسيطرة على التسعيرة عبر المضاربات،
األدوية
ّ
ّ
ّ
فيتم بيعها في األسواق بطرق مختلفةّ ،
ألن الدولة
باألمراض المزمنة
ّ
أما
ال يوجد لديها قاعدة بيانات رسميّة منذ عام  2011بشأن األدويةّ .
األمر الثاني فيتعلّق بتخفيض قيمة العملة بـ  71في المائة ،فيما
السبب الثالث يرتبط بارتفاع بعض أسعار األدوية عالميًا.

عمان ـ زيد الدبيسية
بغداد ـ أكثم سيف الدين

مشاكل عديدة تواجه القطاع الصحي ونقص حاد في األدوية (األناضول)

األمان» ،حيث اضطر الكثير من املستوردين
واملنتجني إلــى بيع الجزء األكبر منه ،ألول
مرة في السنوات األخيرة.
وفـ ــاجـ ــأت وزارة ال ـص ـن ــاع ــة ال ـص ـيــدالن ـيــة
املستحدثة أخيرًا مصانع ومختبرات إنتاج
بقرار يقضي بإعادة وضع طلبات
األدويــة
ٍ
الستصدار رخــص نشاط جديدة تتماشى
ودف ـتــر األع ـب ــاء ال ـجــديــد ال ــذي طــرح ـتــه ،مع
إل ـغ ــاء ال ــرخ ــص ال ـحــال ـيــة ف ــي مـطـلــع الـسـنــة
سباق
القادمة ،ما أدخل منتجي األدوية في
ٍ
مــع ع ـقــارب الـســاعــة مــن أج ــل وض ــع ملفات
االعـ ـتـ ـم ــاد ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارة امل ـك ـل ـفــة بـتـسـيـيــر
القطاع.
وقال مدير مصنع «هيزا» لصناعة األدوية
ف ــي م ـحــاف ـظــة س ـي ــدي ب ـل ـع ـبــاس ( 500كلم
غـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة) ،ع ـبــد ال ـح ـك ـيــم ح ـم ــادي،
إن «املـنـتـجــن ك ــان ــوا يـنـتـظــرون م ــن وزارة
الـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـصـ ـي ــدالنـ ـي ــة أن تـ ـس ــاه ــم فــي
بعث الـقـطــاع املـهــم اقـتـصــاديــا واجتماعيا
وص ـ ـح ـ ـيـ ــا ،إال أن ـ ـهـ ــا ف ــاج ــأتـ ـن ــا ب ـت ـج ـم ـيــد
التراخيص املمنوحة منذ سنوات ملصانع
إن ـت ــاج األدويـ ـ ــة م ــن ط ــرف وزارة الـصـحــة،
وتمنحنا مهلة إلى غاية  23فبراير /شباط
.»2022
وأض ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـم ـ ــادي ،م ـت ـح ــدث ــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي

قرارات حكومية
متخبطة تسبب أضرارًا
في قطاع األدوية
الجديد»« :في املقابل ،لم توضح لنا مصير
تراخيص املصانع األجنبية ،وما إذا كانت
س ـت ـم ـن ـح ـهــا ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات؟ ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات
بطريقة أحادية وعدم احترام املنتج املحلي
يـ ــؤديـ ــان إل ـ ــى ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــرار وإحـ ـب ــاط ــات
وتصدعات في القطاع ،وأول مهمة تقدمت
بها وزارة الصناعة الصيدالنية كانت في
ال ـس ــداس ــي ال ـثــانــي م ــن س ـنــة  2020وكــانــت
تـهــدف إلــى تقليص فــاتــورة االسـتـيــراد بما
قيمته  400مليون دوالر».
وأكد أن الــوزارة سعت عن قصد أو عن غير
ق ـصــد إلغ ـ ــراق ال ـس ــوق بـبـعــض األدويـ ـ ــة مع
تخفيض غير مـبــرر لــأربــاح على البعض
اآلخ ــر مــن األدويـ ــة ،مــا عــرقــل تـقــدم وتــوســع
الشركات الجزائرية في االستثمار في بعث
أدوية جديدة.
مــن جــانـبــه ،رأى رئـيــس الـنـقــابــة الـجــزائــريــة

ل ـل ـص ـيــادلــة الـ ـخ ــواص (ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص)،
مسعود بلعمبري ،في حديث مع «العربي
الـجــديــد» ،أن «قـطــاع الصناعة الصيدالنية
في الجزائر يحتاج ألمرين ،األول االستقرار
ال ـقــانــونــي ألن ــه يـعـطــي ثـقــة للمستثمر وال
يخلق مـخــاوف على استثماراته ،والثاني
مـ ـب ــدأ تـ ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ضـغــط
الـ ـل ــوبـ ـي ــات ،الـ ـت ــي ج ـع ـلــت ب ـع ــض امل ـصــانــع
تستفيد مــن ام ـت ـيــازات دون أخ ــرى ،مــا أثــر
ع ـلــى ال ـس ــوق وأح ـ ــدث فــوضــى ف ــي ال ـعــرض
أدت إلى حدوث ندرة في العديد من أصناف
األدوية».
وفي تونس ،تطاول تداعيات األزمــة املالية
دواء املواطنني الــذيــن يواجهون صعوبات
فــي توفير أكثر مــن  500صنف مــن األدويــة
ال ـح ـي ــات ـي ــة وسـ ـ ــط زي ـ ـ ـ ـ ــادات م ـ ـتـ ــواتـ ــرة فــي
األس ـ ـعـ ــار ،ف ـي ـمــا ت ـق ــر ال ـس ـل ـط ــات الــرس ـم ـيــة
بضعف املخزونات من دون تقديم أي حلول
لــدوامــة الـعـجــز املــالــي للصيدلية املــركــزيــة،
املستورد الحصري لكل املنتجات الدوائية.
وأكـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة غ ــرف ــة م ـص ـن ـعــي األدوي ـ ـ ــة
س ــارة املـصـمــودي مــواجـهــة مـصــانــع ال ــدواء
لصعوبات في التزود بمواد أولية ،ما يسبب
اض ـطــرابــات فــي التصنيع وتــوزيــع ال ــدواء.
وقــالــت املـصـمــودي ،فــي تصريح لـ«العربي

االستشفاء يقهر اللبنانيين والسوريين

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ
دمشق ـ فؤاد عبد العزيز

«ال ــوص ــول إل ــى األدويـ ـ ــة إن ُو ِج ـ ـ َـدت ل ــم يعد
ً
إال لــأغـنـيــاء ف ـقــط» .ع ـبــارة يـ ّ
ـرددهــا
مـتــاحــا
غــال ـب ـيــة الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن ب ــات ــوا عــاجــزيــن
عــن ش ــراء األدوي ــة فــي ظــل مـســار رفــع الــدعــم،
وتــزايــد ح ــاالت ال ــذل أم ــام املستشفيات وفي
الصيدليات .أما في سورية ،فالوضع ال يقل
ســوءًا ،نــدرة األدويــة أصبحت ظاهرة عادية،
والغالء يطاول غالبية األسر.
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية
الـنــائــب عــاصــم عــراجــي فــي تـصــريــح لــه بعد
االجتماع مع رئيس ال ــوزراء نجيب ميقاتي
إن «سبعني في املائة من الشعب اللبناني ال
يستطيع شراء الدواء».
ويلفت أحد الصيادلة في بيروت لـ«العربي
الجديد» إلى أن أسعار األدوية ارتفعت أكثر
من  4وّ 5
مرات ،ومنها وصل إلى مليون ليرة
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لبنانية على صعيد أدويــة األمــراض املزمنة
وه ــي أدويـ ــة يـجــب تـنــاولـهــا يــومـيــا وبشكل
منتظم ،مـشـيـرًا إلــى أن «الـكـثـيــر مــن األدوي ــة
ما يــزال مقطوعًا من السوق ،وهو ما يجعل
أسعارها أكثر من السعر الرسمي املحدد من
قبل وزارة الصحة نتيجة بيعها في السوق
السوداء بأسعار خيالية».
ويـقــول رئـيــس جمعية «بــربــرا نـصــار» لدعم
مــرضــى ال ـســرطــان هــانــي ن ـصــار ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد»« :هناك أدوية كثيرة ما تزال مفقودة
عند وزارة الصحة وفي السوق ،ولكن املشكلة
أص ـب ـحــت بـكـلـفــة الـ ـع ــاج ،إذ إن الـ ـ ــدواء وإن
كان موجودًا فاملريض ليس قــادرًا على دفع
الفاتورة االستشفائية وفرق الضمان وغيرها
م ــن ال ـت ـكــال ـيــف ،وع ـل ــى سـبـيــل امل ـث ــال جلسة
عــاج كيميائية بــاتــت تـفــوق املـلـيــون لـيــرة».
مــن ناحية ثانية ،يشير نصار إلــى أنــه «مع
َ
أبقي على األدويــة السرطانية ،لكن
أن الرفع
هناك أدويــة يتناولها مريض السرطان رفع

الدعم عنها مثل أدويــة الحماية والغثيان».
أم ــا فــي ســوريــة ،فـقــد دخ ــل قـطــاع الـ ــدواء في
أزمة خانقة منذ مطلع العام  ،2020من جراء
تــراجــع سعر صــرف الليرة الـســوريــة .وزادت
الطني بلة ،جائحة كــورونــا التي ظهرت في
الربع األول من ذلك العام ،لتترك آثارا فادحة
ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـ ـ ــدواء امل ـح ـل ـيــة س ــرع ــان ما
انعكست على انقطاع الكثير مــن األصناف
الدوائية من األســواق ،باإلضافة إلى ارتفاع
أس ـع ــاره ــا إلـ ــى م ـس ـتــويــات ق ـيــاس ـيــة ،تـفــوق
القدرة الشرائية للمواطن السوري بكثير.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ،فقد دخلت
الـ ـب ــاد ب ــأزم ــة دواء حـقـيـقـيــة ،م ـط ـلــع ال ـعــام
الجاري ،مع إعالن العديد من معامل األدوية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ــاص ،والـ ـت ــي تـغـطــي
حاجة السوق املحلية بأكثر من  70في املائة،
بــأنـهــا لــم تـعــد قـ ــادرة عـلــى تـحـمــل الخسائر
الفادحة التي تتكبدها ،نتيجة تراجع سعر
ص ــرف الـلـيــرة ال ـســوريــة مـقــابــل الـ ــدوالر إلــى

الجديد» ،إن مصانع الدواء املحلية تضع كل
إمكانياتها التصنيعية والبحثية من أجل
الحفاظ على مستوى جيد للتزويد وتوفير
ال ــدواء للسوق املحلية واملــوجــه للتصدير،
غير أن صعوبات التزود بمواد أولية ّ
تحد
من إمكانيات تطوير القطاع.
وأف ــادت املـصـمــودي بــأن املصنعني أطلقوا
صافرة إنذار في شهر أكتوبر /تشرين األول
املاضي مطالبني وزارة املالية بإيجاد حلول
للتسريع فــي اسـتـيــراد صـنــف مــن الكحول
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد كـ ـم ــادة أولـ ـي ــة أس ــاس ـي ــة فــي
تصنيع أدوي ــة تستعمل ملكافحة األمــراض
السرطانية.
وقال الخبير املالي خالد النوري ،لـ«العربي
الجديد» ،إن الزيادة في سعر الدواء مرتفعة
جـ ــدا م ـق ــارن ــة ب ــزي ــادة أسـ ـع ــار ب ــاق ــي املـ ــواد
والـخــدمــات االستهالكية ،مرجحا أن تبلغ
الزيادة  11باملائة مع نهاية السنة الحالية
بسبب تأثير الندرة ونقص األدويــة الناتج
عن ضعف املخزونات املــوردة في ظل عجر
مالي للصيدلية املركزية الحكومية.
أما في ليبيا ،فقد ّ
خصصت حكومة الوحدة
الــوط ـنـ ّـيــة  3م ـل ـي ــارات و 669م ـل ـيــون دوالر
ل ــدع ــم األدوي ـ ـ ــة ف ــي م ــوازن ــة  ،2021خـ ّـاصــة
أدوية األمــراض املزمنة ،التي كانت توفرها

ّ
ّ
الدولة بشكل ّ
مج ّ
اني للمواطنني ،لكن خالل
ّ
السنوات األخيرة بات املواطن يشتريها من
الص ّ
ّ
ّ
الخاصة.
يدليات
ّ
ّ
فـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــصـ ـ ـي ـ ــدل ـ ــي ـ ــات ب ــالـ ـع ــاصـ ـم ــة
ّ
الليبية طــرابـلــس ،شــرحــت املــواطـنــة نجالء
ّ
الورشفاني ،متحدثة لـ«العربي الجديد»،
ّ
ّ
أن أس ـع ــار األدويـ ـ ــة تـعـتـبــر غــال ـيــة وأن كــل
شركة أدوي ــة لها تسعيرة ّ
معينة للصنف
ن ـف ـســه م ــن ال ـ ـ ـ ـ ّـدواء ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى وج ــود
ال ـ ـ ـ ـ ّـدواء امل ـ ـهـ ـ ّـرب واملـ ـغـ ـش ــوش ف ــي ال ـ ّـس ــوق.
ّ
وأوضـحــت أن أسعار األدوي ــة قفزت  30في
املــائــة بــاملـقــارنــة مــع ال ـعــام املــاضــي بحسب
الفواتير املوجودة.
ّ
ورأى الـبــاحــث االق ـت ـصـ ّ
ـادي علي الشبوكي
ّ
أن ه ـنــاك فــوضــى ف ــي األس ـع ــار ف ــي الـ ّـســوق
ّ
املحل ّي مع وجــود بورصة دواء يفعل فيها
امل ـضــاربــون وس ــط غ ـيــاب ّ
أي دور حـكــومـ ّـي
بشأن مواجهة ارتفاع األسعار بشكل عام.
فــي املقابل ،قــال مدير اإلدارة الـ ّـتـجـ ّ
ـاريــة في
ّ
ـ«العربي
وزارة االقتصاد مصطفى قــدارة ل
الـجــديــد» ،إنــه «ال تــوجــد لدينا بـيــانــات عن
ّ
املوردة ّ
للسوق وهامش ّ
كم ّية األدوية ّ
الربح
املعمول بــه» ،ولفت إلــى انطالق اجتماعات
مع مـ ّ
ـوردي األدويــة بخصوص األسعار في
محاولة لضبطها.

ال ت ـشــذ األدويـ ـ ــة ف ــي الـ ـع ــراق ع ــن وض ـع ـيــة ع ــدد كـ ّبـيــر من
الـقـطــاعــات األخـ ــرى ،حـيــث تسيطر شـبـكــات مـتـنـفــذة على
الـ ـس ــوق وت ـت ـح ـكــم ب ــاألس ـع ــار واإلمـ ـ ـ ـ ــدادات وتـ ـه ــدد صحة
الـ ـع ــراقـ ـي ــن .أم ـ ــا ف ــي األردن فـ ــاألزمـ ــة ل ـه ــا وج ـ ــه آخـ ـ ــر ،إذ
تـتــزايــد امل ـخ ــاوف مــن اخـتـفــاء بـعــض األدوي ـ ــة مــن ال ـســوق.
وفــي ظــل التصاعد املستمر بــأسـعــار األدوي ــة فــي الـعــراق،
وف ــرض شـبـكــات يــرتـبــط أغـلـبـهــا بـجـهــات حــزبـيــة متنفذة
بالدولة ،سيطرتها على استيرادها وتوزيعها ،والتحكم
بأسعارها ،يؤكد مسؤولون عراقيون عجز وزارة الصحة
عــن وضــع حلول لهذا املـلــف ،وال ــذي بــات مرهقا للمرضى
في البالد ،الذين ال تستطيع نسب كبيرة منهم الحصول
عـلــى الـ ــدواء بـسـبــب أس ـع ــاره املــرتـفـعــة جـ ـدًا .وخ ــال الـعــام
 ،2021وم ــع تسجيل أس ـعــار الـ ــدواء ق ـفــزات كـبـيــرة بسبب
تأثير صعود سعر صرف الدوالر وتفشي وباء كورونا ،تم
تسجيل العديد من حاالت الوفاة داخل مستشفيات بغداد
واملحافظات األخــرى ،بسبب عجز املرضى فيها عن شراء
الدواء من السوق السوداء .وعلى الرغم من ذلك ،فإن حلول
ومعالجات الــوزارة لهذا امللف بقيت خجولة ،ولم تتجاوز
الـحــديــث عــن خـطــط ووع ــود فـقــط .ووف ـقــا مل ـســؤول صحي
عراقي ،فإن «الــوزارة تتابع امللف ولديها خطط للسيطرة
عـلـيــه ،بــالـتـنـسـيــق م ــع األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وق ــد ن ـفــذت عــدة
حـمــات على أصـحــاب الصيدليات ،خــاصــة فــي العاصمة
بـغــداد ،وفــرضــت عليهم تحديد أسـعــار معينة ألن ــواع من
األدوية ،إال أن الحمالت لم تؤثر على األسعار بشكل كبير»،
مبينا لـ«العربي الـجــديــد» ،أن «االعـتـمــاد على التجار في
استيراد الدواء أفقد الوزارة القدرة للسيطرة على األسعار،
وحتى على نوعيات األدوية التي تورد كميات كبيرة منها
من مناشئ رديئة غير مطابقة للشروط الصحية».
وبسطت مافيات مرتبطة بأحزاب السلطة في البالد ،ومنذ
سـنــوات ع ـ ّـدة ،سيطرتها على ملف األدوي ــة والـتـجــارة به،
ويؤكد النائب في البرملان ،عامر الفايز ،أن ملف األدويــة
أص ـبــح خـطـيــرا لـلـغــايــة وي ـح ـتــاج ال ــى مـعــالـجــات ســريـعــة،
ويقول لـ«العربي الجديد» ،إن «امللف تسيطر عليه مافيات
تتحكم باستيراد األدوية ومن ثم بتوزيعها على أصحاب
امل ــذاخ ــر وال ـص ـيــدل ـيــات ،مستغلة غ ـيــاب املـتــابـعــة مــن قبل
الـجـهــات امل ـســؤولــة ،األم ــر ال ــذي أت ــاح لـهــا فــرصــة التحكم
باألسعار كما تريد من دون أي مراعاة للمواطن».
ويـلـفــت إل ــى أن «ه ـنــاك مـصــانــع عــراقـيــة كــانــت منتجة في
ال ـب ــاد خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة ،وك ــان ــت تـحـقــق جـ ــزءا من
االكـتـفــاء الــذاتــي ،لكنها الـيــوم ضعيفة جــدا وتـحـتــاج الى

الدعم الحكومي ووضع الخطط املناسبة لزيادة إنتاجها».
بـ ـ ــدوره ،ي ـش ــرح ع ـضــو ن ـقــابــة ال ـص ـيــادلــة ال ـعــراق ـيــة ســامــر
الخالدي ،لـ«العربي الجديد» ،أن «خطط الوزارة للسيطرة
عـلــى أس ـعــار األدويـ ــة فــاشـلــة ج ــدا ،ألنـهــا تــركــز دائ ـمــا على
متابعة الصيدليات فقط .نعم قد تكون هذه الخطوة جزءا
مــن الـحــل ،لكنها ال تمثل الـحــل كـلــه» .ويــوضــح ،أن «امللف
يحتاج خططا شاملة ،بداية من عقود التوريد ،وتحديد
نوعيات األدويــة ،وتغطية حاجة املستشفيات من األدوية
املجانية عبر إع ــادة العمل بنظام تــوزيــع أدوي ــة األمــراض
املزمنة باملجان في العيادات الشعبية ،ودعم قطاع صناعة
األدوي ــة بــالـبــاد ،فـضــا عــن الـسـيـطــرة عـلــى الـفـســاد داخــل
الوزارة وخاصة بملف عقود األدوية».
مــن جـهــىة أخ ــرى ،يــواجــه قـطــاع ال ــدواء األردن ــي تحديات
غير مسبوقة بسبب ارتفاع كلف الشحن من األردن وإليه،
إضــافــة إلــى تــأخــر الحكومة بتسديد مستحقات شركات
األدوي ــة واملـسـتــودعــات لفترة طويلة مــا يهدد عاملني في
إنتاج األدوية بالتوقف عن العمل خالل الفترة املقبلة وهو
ما يحذر منه رئيس نقابة الصيادلة زيد الكيالني .ويؤكد
الكيالني في تصريح لـ«العربي الجديد» أن ديون القطاع
الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب  160مليون دينار
أي مــا ي ـعــادل  225.6مـلـيــون دوالر ،الفـتــا ال ــى أن شــركــات
األدوية تعاني من نقص في السيولة ما يهدد قدرتها على
تأمني احتياجات القطاع الصحي من األدوية واملستلزمات
الطبية.
ويـ ـق ــول راتـ ـ ــب الـ ـحـ ـن ــاوي ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي
وصاحب صيدلية لـ«العربي الجديد» إن السوق األردنــي
يعاني حاليا مــن نقص بعض أصـنــاف األدوي ــة وخاصة
لــأمــراض املــزمـنــة وبعضها مفقود حاليا بسبب تراجع
عمليات االستيراد من الخارج لعدم كفاية اإلنتاج املحلي
من عدد من األدويــة .ويضيف أن ارتفاع أجور الشحن من
الخارج أدى الى تراجع عمليات استيراد بعض األصناف
الدوائية ما يعرض املخزونات للخطر.

الكثير من العراقيين عاجزون عن شراء الدواء
(زيد العبيدي /فرانس برس)

األسعار ترتفع في مصر ...والندرة سمة السودان
 3500ليرة في السوق الـســوداء ،فيما تطلب
منهم الحكومة تسعير األدويــة وفقا للسعر
الرسمي البالغ  1225ليرة.
ويقول زياد الذي يعيش في دمشق ،إنه منذ
أكثر من عام يعاني من تأمني دواء الضغط

(حسام شبارو /األناضول)

وال ـس ـك ــر ل ــوال ــده املـ ـس ــن ،ح ـي ــث إنـ ــه يـضـطــر
شـهــريــا لــزيــارة ع ــدد كبير مــن الـصـيــدلـيــات،
وق ــد يـصــل األم ــر بــه لــانـتـقــال إل ــى محافظة
أخ ـ ــرى .وي ـض ـيــف ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن
املشكلة الفعلية في تأمني دواء والــده ،بدأت
بــال ـت ـحــديــد ب ـعــد األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
عصفت بلبنان ،والتي حدت من التهريب مع
ارتفاع األسعار في بيروت.
أم ــا ال ـص ـيــدالنــي ال ــدك ـت ــور ه ـي ـثــم ،ف ـي ـقــول لـ
«العربي الجديد» إن السوق السوداء لألدوية
فــي ســوريــة لــم تـعــد تـخــص األدوي ــة املـهــربــة،
وإنما األدوية املنتجة محليا ،إذ إن الصيدلي
ال يحصل على الكمية التي يطلبها وبالسعر
املحدد من وزارة الصحة ،ما يضطره في هذه
الحالة إلى شراء الــدواء بضعف سعره ،عبر
وسـطــاء مــن معامل األدوي ــة التابعة للقطاع
الخاص ،التي ترفض طرح كميات كبيرة من
إنتاجها فــي األس ــواق ،بحجة أن التسعيرة
الرسمية غير منصفة.

تتشارك كل من مصر
والسودان في أزمة
ارتفاع أسعار األدوية إلى
مستويات تغلب قدرة
المواطنين الشرائية

الخرطوم ـ عاصم اسماعيل
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أصـبـحــت ن ــدرة الـ ــدواء تشكل هــاجـســا يوميًا
لـلـســودانـيــن ،وس ــط أزم ــات مـتـجــددة تـطــاول
قطاع االستشفاء .فيما ترتفع أسعار األدوية
ف ــي مـصــر م ــن دون ه ـ ــوادة ،وتـتـعــاظــم معها
أرب ـ ــاح ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة ال ـتــي ت ــواص ــل جني
األرب ــاح مــن جـيــوب املــرضــى .ورس ــم صيادلة

وم ـخ ـت ـصــون ف ــي م ـلــف ال ـ ـ ــدواء ف ــي ال ـس ــودان
ص ــورة قــاتـمــة ع ــن األوض ـ ــاع الـصـحـيــة خــال
الفترة املقبلة مع االرتفاع الجنوني في أسعار
األدوية وانعدام توافرها أحيانًا ،وسط غياب
تــام للحكومة .وتـتــزايــد املـصــاعــب مــع توقف
استيراد األدوية املنقذة للحياة عقب االنقالب
األخير الذي أوقف محفظة الــدواء التي كانت
مخصصة ضمن مزاد بنك السودان املركزي.
وأدى قـ ــرار الـحـكــومــة تـحــريــر سـعــر الـصــرف
إلى زيادة كبيرة في أسعار األدويــة رغم أنها
ارتـفـعــت مسبقا قـبــل تطبيق ق ــرار الـتـحــريــر،
وف ـق ــا لـلـمـتـحــدث ب ــاس ــم ال ـل ـج ـنــة الـتـسـيـيــريــة
ألص ـحــاب الـصـيــدلـيــات ،أن ــس الـحـســن ،الــذي
يشير إلــى أن دوالر ال ــدواء كــان مــدعــومــا من
الحكومة قبل قرار تحرير أسعار ليكون بواقع
 379جنيهًا ،وهــو مــا انعكس على الــزيــادات
الكبيرة في أسعار األدوية.
ووفـقــا إلف ــادات بعض الصيادلة فــإن زيــادات
أس ـعــار بـعــض األدويـ ــة بلغت  250فــي املــائــة،

وبلغ سعر شريط األسبرين  50مليغراما 800
جنيه ،وبلغ سعر جرعة اإلنسولني ألف جنيه،
فيما ارتـفــع سعر بخاخ الفانتلني إلــى 2000
جنيه .وأوضح صيادلة أن أصنافًا من األدوية
أص ـب ـحــت غ ـيــر م ـتــوفــرة بـ ــاإلمـ ــدادات الـطـبـيــة
(جهاز حكومي) مما اضطر بعض املؤسسات
العالجية الخاصة لشراء األدويــة الطبية من
ال ـســوق ال ـس ــوداء بــالـتـعــاقــد مــع بـعــض تجار
الشنطة القادمني من خارج البالد.
ويقول الدكتور ناجي حسني الــذي يعمل في
مجال إنتاج األدوية إن صناعة األدوية املحلية

نسبة توافر األدوية
األساسية في السودان
ال تتعدى %40

مـ ـه ــددة ن ـت ـي ـجــة عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي
وإجـ ــراءات مجلس األدوي ــة ومـشــاكــل البنوك
والشحن والرسوم املتعددة ملدخالت اإلنتاج.
ويشرح لـ«العربي الجديد» أن الزيادات التي
تحدث كل فترة فيما يتعلق بأسعار الوقود
والـكـهــربــاء أدت الــى تــآكــل رأس امل ــال بالتالي
اثرت على استيراد املواد الخام وقلت النسب
املنتجة من األدوي ــة وبالطبع ذلــك يؤثر على
األسـ ـع ــار وع ـل ــى وفـ ــرة األدوي ـ ــة ع ـنــد الـطـلــب.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السودانية في
نيسان /أبريل املاضي أن نسبة توافر األدوية
األساسية في البالد تبلغ  40في املائة فقط.
أما في مصر ،فقد ارتفعت أسعار أكثر من 150
صنفًا دوائيًا منذ بداية العام الجاري بنسب
وصلت إلى  60في املائة في بعض األصناف،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ـش ـفــت ف ـي ــه مـ ــؤشـ ــرات كــل
شركات األدوية املدرجة في البورصة املصرية
عن تحقيق أربــاح خــال العام املالي الجاري
 ،2022/2021ب ـن ـس ــب وصـ ـل ــت إل ـ ــى  56فــي

امل ــائ ــة ،بــاسـتـثـنــاء شــركــة وح ـي ــدة «مـمـفـيــس»
والتي قلصت خسائرها بنسبة  50في املائة،
بــاملـقــارنــة مــع ال ـعــام امل ــاض ــي .وع ــزا محللون
مــالـيــون السبب الــرئـيــس لتعاظم أرب ــاح عدد
من شركات األدوية إلى ارتفاع األسعار بنسب
تفوق زيادة كلفة خامات اإلنتاج.
ويشكو الدكتور محمد مندور ،صاحب إحدى
الصيدليات ،من أن االرتفاع املتتالي واملفاجئ
ل ــأسـ ـع ــار ،ي ـس ـب ــب م ـش ــاك ــل بـ ــن ال ـص ـيــدلــي
واملستهلك ،إذ إن الـشــركــات أصبحت ترسل
أسـعــارهــا الـجــديــدة ،دون تغيير فــي األسعار
املدونة على العبوة.
وي ــرج ــع الــدك ـتــور حــاتــم الـ ـب ــدوي ،الـسـكــرتـيــر
ال ـع ــام لـشـعـبــة ال ـص ـيــدل ـيــات بــات ـحــاد ال ـغــرف
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـ ــزي ـ ــادات األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى ارتـ ـف ــاع
أس ـعــار ال ـخــامــات الــدوائ ـيــة عــاملـ ًـيــا بــاإلضــافــة
ً
لزيادة تكاليف النقل والشحن ،الفتا إلى أنه
كلما ارتفعت أسعار األدوي ــة تراجعت أربــاح
الصيدليات.
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دراسات عن اآلثار الجانبية للقاح أسترازينيكا
أحمد سمير عبد الحميد

ُيـعــد لـقــاح أكـسـفــورد أسترازينيكا واح ـدًا من
أكثر لقاحات فيروس كورونا الجديد انتشارًا،
ويعتمد على استخدام نوع آخر من الفيروسات
غير الضارة كحامل لبروتني الشوكة الخاص
بفيروس كــورونــا ،ليدخل األخير إلــى الجسم
ويبدأ جهاز املناعة بتكوين مناعة ضده .ومع
انتصاف عام  ،2021وزعت أكثر من  16مليون
جرعة أولى من اللقاح على األشخاص األكبر
م ــن  50ع ــام ــا ،و 8مــايــن جــرعــة لــأشـخــاص
األص ـغ ــر س ـنــا .ل ـكــن ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـنـجــاح
الــواســع لحملة التلقيح ،بــدأت املشاكل تطفو
على السطح ،ففي مــارس من هــذا العام بدأت
ال ـت ـس ــاؤالت تـظـهــر ع ــن زيـ ــادة خـطــر اإلصــابــة
بــال ـج ـل ـطــات ون ـق ــص ال ـص ـفــائــح ال ــدم ــوي ــة في
األشخاص الذين تلقوا هــذا اللقاح .وأظهرت
التقارير في اململكة املتحدة والنرويج وأملانيا
والنمسا أن بعض األشخاص قد تم حجزهم
في املستشفيات ملدة تتراوح بني  5و 24يومًا
بعد التلقيح ،نتيجة حدوث تجلطات ومشاكل
تتعلق بنقص الصفائح الدموية ،واضطراب
نتائج التحاليل الخاصة بالتجلط.
الحاالت التي أصيبت بالتجلطات أو النزف

دفعت هذه التقارير الباحثني إلى دراسة أول
 220حالة أصيبت بهذه املتالزمة في اململكة
املتحدة ،وقسم الباحثون الـحــاالت وفــق عدة
ع ــوام ــل ت ــم اخ ـت ـيــارهــا ل ـهــذا الـتـصـنـيــف ،إلــى
ح ـ ــاالت :م ــؤك ــدة لــإصــابــة ب ـه ــذه امل ـت ــازم ــة -
محتملة لإلصابة  -ممكنة  -مستبعدة .بعدها
تــم تقسيم املــرضــى طبقا لـتـنــاولـهــم الجرعة
األولى أو الثانية من اللقاح ،وجمع املعلومات
عن التحاليل واألشعات التي تم إجراؤها لهم،
وعــدد األيــام التي مــرت حتى حــدوث املشكلة،
وأمــاكــن التجلطات ،ومقارنة هــذه املعلومات
بجنس املرضى ونتائج فحوصاتهم.
وأظهرت النتائج أن:
 غالبية املرضى أصيبوا بهذه املتالزمة بني 30 - 5يومًا بعد الجرعة األولى من اللقاح.
 متوسط أعمار املرضى كان  48عامًا.لم يجد العلماء عالجًا
فعاًال للمشكالت الناتجة
عن اللقاح بعد ()Getty

تأثير نوعية الطعام على الخرف الشيخي
د .عامر شيخوني

يرتبط التقدم في العمر بتغيرات في تفاعالت
م ـن ــاع ــة ال ـج ـس ــم ن ـح ــو م ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاعــات
االلتهابية وقياسات زيادة النشاط االلتهابي
فــي الـجـســم ،وق ــد ارت ـبــط ذل ــك بــانـخـفــاض في
مهارات املحاكمة العقلية والقدرات الذهنية،
ورب ـ ـمـ ــا كـ ـ ــان أحـ ـ ــد أس ـ ـبـ ــاب حـ ـ ــدوث الـ ـخ ــرف
ال ـش ـي ـخ ــي .وم ـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ب ـع ــض أن ـ ــواع
األغــذيــة يؤثر على التفاعالت االلتهابية في
الجسم بشكل عــام ،وربما كــان تنظيم الغذاء
نــوعــا وكـمــا مــن الــوســائــل املهمة فــي التعامل
مع انخفاض الفعاليات الذهنية عند املسنني.
ول ـ ــدراس ـ ــة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن خ ـ ــواص الـتـنـشـيــط
االلـتـهــابــي لبعض األغــذيــة واحـتـمــال حــدوث
الخرف الشيخي ،تم اختيار األفراد املشتركني
فــي ال ــدراس ــة الـيــونــانـيــة بـشـكــل عـشــوائــي في
املـجـتـمــع ب ـشــرط أن ت ـكــون قــدرات ـهــم الذهنية
األســاسـيــة طبيعية ،وتـمــت متابعة حاالتهم
الــذه ـن ـيــة ع ـلــى مـ ــدى ثـ ــاث سـ ـن ــوات .اسـتـنــد
تشخيص الخرف الشيخي إلى مقاييس طبية
مـعـتـمــدة .كـمــا ت ــم ق ـيــاس الـتــأثـيــر االلـتـهــابــي
ال ـنــاتــج ع ــن ب ـعــض أن ـ ــواع األغ ــذي ــة م ــن خــال
ً
قياسات اعتمدت مستويات  45عامال غذائيًا
ارتبطت بارتفاع أو انخفاض عوامل التهابية
فــي ال ــدم مــن أن ــواع الـسـيـتــوكـيـنــات املختلفة.
يشير ارتفاع مستوى السيتوكينات في الدم
إلى تحفيز النشاط االلتهابي في الجسم.
أهداف الدراسة

شملت الــدراســة  1059شخصًا ،كــان متوسط
أع ـمــارهــم  73س ـنــة ،وم ـتــوســط ع ــدد سـنــوات
دراسـتـهــم النظامية حــوالــي  8سـنــوات .حدث

ال ـخ ــرف ع ـنــد  62شـخـصــا م ــن امل ـشــاركــن في
ال ــدراس ــة .ارت ـب ـطــت كــل زيـ ــادة فــي مـسـتــويــات
السيتوكينات االلتهابية في الدم بارتفاع في
نسبة حــدوث الخرف الشيخي بمقدار .%21
ولوحظ إحصائيًا أن املشتركني الذين سجلت
عـنــدهــم مـسـتــويــات السيتوكينات العليا قد
حــدث لــديـهــم الـخــرف الشيخي بـمـعــدل ثالثة
أض ـ ـعـ ــاف امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن ك ــان ــت ع ـنــدهــم
مستويات السيتوكينات الدنيا.

بعض أنواع األطعمة
ربما تقلل احتمال حدوث
الخرف الشيخي

توصيات الدراسة

على الرغم من أن الدراسة كانت قصيرة املدى
نـسـبـيــا ( 3سـ ـن ــوات) ،وأن ـه ــا كــانــت مقتصرة
عـلــى مجتمع أوروبـ ــي م ـعــن ،إال أن ـهــا تشير
إل ــى أن بـعــض أن ــواع األطـعـمــة (مـثــل الفاكهة
والخضروات والبقوليات والقهوة والشاي)
ربما تكون مفيدة في تقليل احتمال حدوث
الخرف الشيخي.

ما هي األطعمة المفيدة
في الوقاية من الخرف؟

لوحظ في الــدراســة أن الذين تناولوا كميات
أك ـث ــر م ــن ال ـفــاك ـهــة والـ ـخـ ـض ــروات ال ـط ــازج ــة،
والبقوليات ،والـقـهــوة أو الـشــاي بمعدل مرة
إلى مرتني يوميًا ،كانت نسبة حدوث الخرف
عندهم أقل من اآلخرين .لم تتم دراسة بعض
مـكــونــات الـطـعــام الـخــاصــة ببعض الشعوب،
مـثــل الـجـنـجــر وال ـب ـصــل وال ـتــومــريــك وال ـثــوم
والزعتر والفلفل والريحان والزعفران ،بسبب
عــدم كفاية الـقـيــاســات ملثل هــذه األطـعـمــة في
العينة املدروسة .تبني هذه الدراسة أن تناول
األط ـع ـمــة ال ـتــي تــزيــد ال ـت ـفــاعــات االلـتـهــابـيــة
في الجسم قد ارتبط بــزيــادة احتمال حدوث
الـخــرف الـشـيـخــي .وقــد تـســاعــد هــذه النتائج
على وضــع خطة وقــايــة مــن الـخــرف الشيخي
مــن خــال تنظيم الحمية الغذائية املناسبة.
وقد يلعب الغذاء دورًا في تخفيف التفاعالت
االلتهابية التي تزيد احتمال حــدوث الخرف
وانخفاض الـقــدرات الذهنية مع تقدم العمر.
وهـ ـن ــاك دراس ـ ـ ــات أخ ـ ــرى ت ــرج ــح اح ـت ـم ــال أن
بعض مكونات الطعام قد تؤثر على النشاط
االلتهابي في الجسم بشكل حاد أو مزمن.

معلومة تهمك

شملت الدراسة  1059شخصًا ،كان متوسط أعمارهم  73سنة ()Getty

مستقبل عصبي يلعب دورًا في االكتئاب
توصل باحثون في مركز أبحاث سكريبس بأميركا إلى
تفاصيل حول عمل مستقبل في الدماغ تم ربطه باإلصابة
باالكتئاب والقلق ،وأيضا بسرطان البروستات.
ترسل الخاليا العصبية وتستقبل الرسائل باستخدام
جزيئات تسمى الناقالت العصبية .عندما يتم إرسال جزيء
ناقل عصبي من خلية عصبية إلى أخرى ،فإنه يرتبط
بجزء في الخلية املستقبلة ،مثل مفتاح في قفل ،يسمى
املستقبل  .Receptorوأجرى الدراسة علماء بقيادة د .كيريل
مارتيميانوف ،ونشرت في مجلة ساينس .Science
واسم املستقبل  .GPR158ويأمل الباحثون أن يساعد فهمهم
لهذا املستقبل على العمل على العالجات املحتملة املصممة

لعالج االكتئاب والقلق وربما اضطرابات املزاج األخرى.
وكان الباحثون قد وجدوا في دراسة أجريت عام 2018
أن  GPR158موجود بمستويات عالية في قشرة الفص
الجبهي لألشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب
اكتئابي كبير وقت وفاتهم .وبالتجربة على الفئران التي
تعاني من اإلجهاد املزمن ،فقد جعلها القضاء على نشاط
 GPR158مقاومة لالكتئاب وآثار اإلجهاد.
في الدراسة الجديدة كشف الباحثون تفاصيل حول كيفية
عمل  .GPR158ويكمن التحدي اآلن في استخدام املعلومات
الجديدة لتصميم عالجات تعمل على هذه املستقبالت
ملكافحة االكتئاب.

 نسبة الــرجــال والنساء متساوية ،وإن كانعدد النساء أكبر قليال.
 املضاعفات بدأت بعد  14يوما في املتوسطمن اللقاح.
قبل اإلصابة:
 لم يكن أكثر من ثلث املرضى يعانون من أيةأمراض مزمنة.
 كان متوسط عدد الصفائح الدموية لديهم 47000في امللليمتر املكعب (املعدل الطبيعي
،)450000 - 150000
 وكـ ــانـ ــت أوردة املـ ـ ــخ هـ ــي األك ـث ــرت ـع ــرض ــالـلـتـجـلـطــات .وأح ـيــانــا ك ــان نــزيــف امل ــخ يتبع
ح ـ ــدوث هـ ــذه ال ـج ـل ـط ــات .وج ـ ــاءت تـجـلـطــات
أوردة الساق العميقة وشرايني الرئة في املركز
الثاني ،ثم أوردة الكبد.
 قـلــة مــن املــرضــى أصـيـبــوا بـجـلـطــات القلب،وعدد أكبر بقليل أصيب بجلطات مخية.
 تسببت هذه املشاكل في وفاة  49شخصا (22 %من عينة الدراسة) ،وارتبط حدوث الوفيات
ب ـت ـج ـل ـطــات أوردة املـ ــخ ون ــزي ـف ــه وان ـخ ـفــاض
مستوى الصفائح ،وحدوث تغيرات كبيرة في
الدالالت املعملية الخاصة بالتجلط.
من خالل هذه النتائج ،وجد الباحثون
أنه:

 على الرغم من أن مشكلة التجلطات ونقصال ـص ـفــائــح ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـل ـق ــاح ن ـ ـ ــادرة ،فــإن
معدالت الوفيات الناتجة عنها ليست قليلة،
خاصة في صغار السن.
ً
 لم يكن الجنس عامال مؤثرًا في حدوث هذهاملشكلة.،
 الـ ـتـ ـجـ ـلـ ـط ــات مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،م ـ ــا ي ـت ـس ـب ــب فــياملضاعفات املصاحبة لهذه املتالزمة.
مــن امل ــؤس ــف ،أن أي ــا مــن ال ـخ ـيــارات العالجية
املـعــروفــة لــم تثبت فاعليتها فــي الـعــاج ،لكن
ال ـب ــاح ـث ــن ن ـص ـح ــوا ب ــاس ـت ـخ ــدام م ــا يـسـمــى
بتبادل البالزما (وهي عملية تتم فيها فلترة
دم املــريــض إلزال ــة بعض امل ــواد ال ـضــارة) .هذا
ال ـخ ـي ــار ن ـصــح ب ــه ال ـب ــاح ـث ــون خـصـيـصــا في
الحاالت التي يحدث فيها انخفاض كبير في
مستوى الصفائح الدموية وتجلطات منتشرة
في مناطق الجسم املختلفة ،حيث ساعد هذا
الخيار العالجي على رفع مستوى البقاء علي
قيد الـحـيــاة إل ــى  % 90فــي املــرضــى الــذيــن تم
عالجهم باستخدامه.

سؤال في الصحة

اب ـن ــي ع ـن ــده مـشـكـلــة تـشـتــت ان ـت ـبــاه،
ع ـم ــره  9سـ ـن ــوات ،ال ــذاك ــرة قـصـيــرة
جـدًا .هل هناك أدويــة لعالج التشتت
وتقوية الذاكرة؟
إح ـ ــدى م ـع ــارف ــي ف ــي أم ـي ــرك ــا ابـنـهــا
ي ـعــانــي م ــن ن ـفــس امل ـش ـك ـلــة وأع ـط ــوه
 40mg Atomoxetinهــل ينفع مع
ابني؟
مع العلم أني أضعه في مراكز خاصة
ل ـل ـع ــاج ال ــوظ ـي ـف ــي وال ـن ـط ــق وت ـقــويــة
الذاكرة من خالل وسائل تعليمية.
وشكرا لكم.
األخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد
ضعف الذاكرة الــذي يحدث عند
األطـفــال الــذيــن يعانون مــن فرط
ال ـحــركــة ون ـقــص االن ـت ـبــاه يـعــود
ل ـف ــرط حــرك ـت ـهــم وع ـ ــدم قــدرت ـهــم
ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز ،ولـ ـي ــس ل ــوج ــود
مـشـكـلــة فـعـلـيــة ب ـمــركــز ال ــذاك ــرة
حـ ـصـ ـرًا .وهـ ـن ــاك أدوي ـ ـ ــة ع ــدي ــدة
تعالج فــرط الـحــركــة ،مما يــؤدي
ل ـت ـح ـس ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز ،وب ــال ـت ــال ــي
تـحـســن الـ ــذاكـ ــرة ،وال ـ ـ ــدواء ال ــذي
ذكرته في سؤالك Atomoxetine
هو أحدها.
وال ـعــاج الــدوائــي لـفــرط الحركة
ونـقــص االن ـت ـبــاه هــو ق ــرار يجب
ات ـخــاذه مــن قـبــل طبيب األطـفــال
واملـ ـع ــالـ ـج ــن ال ـس ـل ــوك ـي ــن بـعــد
فـ ـش ــل الـ ـ ـع ـ ــاج الـ ـسـ ـل ــوك ــي .ذل ــك
بسبب التأثيرات الجانبية التي
تسببها أدويــة كهذه ،حيث إنها
تؤثر على النمو والوزن وضغط
الــدم وتحتاج ملراقبة دوري ــة من
قبل طبيب أطفال.
بـمـعـنــى ،إذا ك ــان طـفـلــك يـتـطــور
دراسـ ـي ــا ب ــدرج ــة م ـق ـبــولــة نسبة
ل ـع ـم ــره ووض ـ ـعـ ــه ،ف ـل ـيــس ه ـنــاك
داع لألدوية .أما إذا كانت حالته
ٍ
ش ــدي ــدة وت ــؤث ــر ع ـلــى تحصيله
ال ــدراس ــي بـشـكــل كـبـيــر فعندها
ي ـم ـك ــن ب ـ ـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــاج ب ـ ــاألدوي ـ ــة
وم ــراق ـب ــة الـتـحـســن وال ـتــأث ـيــرات
الجانبية ،وذلك وفق ما يشير به
الطبيب املعالج.
مع تمنياتي لطفلك بالسالمة..
د .ملى وردة
استشاري طب األطفال
ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

يفتقد الصيادون إلى مواد الصيانة الضرورية (العربي الجديد)

يمنع االحتالل دخول مستلزمات قطاع الصيد إلى غزة منذ  14عامًا ،ما أدى إلى اهتراء القوارب التي صار العمل عليها
مغامرة خطرة ،غير أن تردي األوضاع المعيشية في القطاع يجبرهم على البحث عن القوت حتى لو كلفهم حياتهم

قوائم السلع
الممنوعة

االحتالل يقتل صيادي غزة ويدمر قواربهم

غزة ـ محمد الجمل

يضطر الشقيقان إبراهيم ومحمد
ع ــواد مــن مدينة ديــر البلح وسط
ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ـ ـ ــزة ،الص ـ ـط ـ ـحـ ــاب وع ـ ــاء
بالستيكي صغير فــي كــل مــرة يــدخــان فيها
إلى بحر القطاع املحاصر بحثا عن رزقهما،
ُمــن أجــل سحب املـيــاه املتسربة إلــى قاربهما
املهترئ مرة كل نصف ساعة على األقــل ،وإال
واجها خطر الغرق.
ويـعـجــز ال ـص ـيــادان ع ــواد عــن إجـ ــراء صيانة
لقاربهما ،بسبب منع االحتالل منذ  14عاما،
إدخال مادة «الفيبر غالس  »Fiberglassوهي
ع ـب ــارة ع ــن ل ــدائ ــن مــدعـمــة بــأل ـيــاف زجــاجـيــة،
وتعد املادة االساسية لبناء القوارب ،وفق ما
أكده كل من مدير دائرة الخدمات السمكية في
وزارة الزراعة املهندس جهاد صالح ،ونقيب
الصيادين فــي غــزة نــزار عـيــاش ،وزكــريــا بكر
مـنـســق ل ـج ــان ال ـص ـيــاديــن ف ــي ات ـح ــاد الـعـمــل
الزراعي (مؤسسة مجتمع مدني).
ضحايا قائمة ممنوعات االحتالل

ال يـقـتـصــر امل ـنــع ع ـلــى الـفـيـبــر غـ ــاس ،ولـكــن
ال ـق ــائ ـم ــة ت ـ ـطـ ــول ،وف ـ ــق مـ ــا ي ـش ــرح ــه ص ــاح
وع ـيــاش ،إذ تشمل مـحــركــات املــراكــب وقطع
غيارها ،وكوابل معدنية تستخدمها املراكب
الكبيرة لسحب الشباك ،و«بخاخ إسفنجي»
إلغ ـ ــاق ال ـث ـق ــوب ف ــي الـ ـ ـق ـ ــوارب ،وأنـ ـ ـ ــواع مــن
األخشاب املقوسة تستخدم لصناعة حواف
املراكب ،ما جعل الصيد عبر املراكب املتهرئة
مهنة شــديــدة الـخـطــورة ،وي ــؤدي فــي كــل عام
إل ــى وق ــوع م ــا ب ــن  80و 120ح ــادث ــة انـقــاب
وغـ ــرق ل ـق ــوارب وم ــراك ــب ،بـيـنـمــا لـقــي أربـعــة
صـ ـي ــادي ــن ح ـت ـف ـهــم خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة م ــن شـهــر
يــولـيــو/تـمــوز  2020وأوائـ ــل شـهــر نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري ،وأصيب  90بجروح
وك ـ ـسـ ــور ،ج ـ ــراء حـ ـ ـ ــوادث م ـت ـف ــرق ــة ف ــي بـحــر
الـقـطــاع ،ول ــوال م ـهــارة معظم الـصـيــاديــن في
السباحة ،لكان عدد الوفيات أكبر كما يقول
مسؤوال قطاع الصيد بكر وعياش.
قطع األرزاق

ت ــوق ــف  300ق ــارب ــا أي م ــا يـ ـع ــادل  %20مــن
مـ ـجـ ـم ــوع امل ـ ــراك ـ ــب امل ـس ـج ـل ــة ل ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ــوزارة
والنقابة عن العمل تمامًا ،بينما يعمل %20

بشكل جــزئــي وتبحر على مـســافــات قصيرة
وفــي أج ــواء مستقرة فـقــط ،كما يــؤكــد عياش
وصــاح الـلــذان أوضـحــا ان الفيبر غــاس في
حاالت نادرة يتوفر في السوق السوداء وثمن
الكيلوغرام ما بني  100شيكل (الدوالر يساوي
 3.12شيكالت) و 150شيكال ،بعد أن كان يباع
في السابق «قبل الحصار» مقابل  10شيكالت
فقط  ،ويحتاج املركب من أجل صيانته ما بني
كيلوغرامني و 10كيلوغرامات ،حسب حجم
املركب ودرجة الضرر.
ويعمل في مهنة الصيد  4452صيادًا ،يعيلون
قــرابــة  7000ف ــرد ،يمتلكون  1583قــاربــا ،من
ب ـي ـن ـهــا  1000م ـ ـ ــزودة ب ـم ـح ــرك ــات ،وال ـب ــاق ــي
تـتـحــرك بــامل ـجــاديــف الـخـشـبـيــة ،كـمــا يــوضــح
فايز الشيخ مسؤول اإلعالم في وزارة الزراعة.
وتوقفت  %30من محركات املراكب عن العمل،
وال يوجد قطع غيار إلصالحها ،كما تعاني
جميع املحركات من إمكانية التعطل املفاجئ
بسبب ع ــدم الـصـيــانــة ،كـمــا ح ــدث مــع أحــدهــا
وال ــذي غــرق بعد تـســرب املـيــاه إلـيــه فــي شهر
س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول امل ــاض ــي بـيـنـمــا ك ــان يبحر
على مسافة  9أميال بحرية قبالة مدينة غزة،
وهـ ــرع ق ــارب ــان ن ـحــوه وان ـت ـش ـلــوا الـصـيــاديــن
ال ـعــال ـقــن ،وجـ ــرى سـحـبــه لـلـشــاطــئ ،بحسب
ن ـق ـيــب ال ـص ـي ــادي ــن عـ ـي ــاش .وت ــوف ــي ال ـص ـيــاد
محمد مصلح ،بعد انـقــاب ق ــارب صيد كان
يستقله برفقة اثنني من أشقائه ،في الخامس
وال ـع ـش ــري ــن م ــن س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول امل ــاض ــي،
ب ـعــد ت ـع ـطــل م ـح ــرك الـ ـق ــارب امل ـه ـت ــرئ ف ـجــأة،
لكن شقيقهم عــاء غــامــر ودخ ــل لهم بمركب
مهترئ كــذلــك ،ليتمكن مــن انتشال اثنني من
أشقائه أحـيــاء ،بينما فـقــدت آثــار محمد ولم
ُيعثر عليه إال جثة هامدة بعد عــدة ساعات،
وهو ما يؤكده عياش قائال« :صالحية جميع
املحركات انتهت ،العمر االفتراضي للمحرك
ما بني  3و 5أعوام كحد أقصى ،وأحدث محرك
فــي الـقـطــاع يــزيــد عـمــره عـلــى  14عــامــا ،وهــذا
يشكل خطورة على حياة الصيادين».
حصار مزدوج

ي ـم ـن ــع االح ـ ـتـ ــال دخ ـ ـ ــول مـ ــا بـ ــن 100و120
سـلـعــة (قــائـمــة مـتـغـيــرة) إل ــى الـقـطــاع أغلبها
في القطاعات اإلنشائية ،من بينها  %70من
م ـس ـت ـلــزمــات ال ـص ـيــد وف ــق م ــا ي ــؤك ــده محمد
سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني «بال

تريد» املتخصص بمراقبة أداء املعابر ،وهي
ن ـفــس ال ـس ـلــع ال ـت ــي ت ـم ـنــع م ـصــر تـصــديــرهــا
للقطاع ،كما يؤكد مصدر أمني مطلع يعمل
ف ــي مـعـبــر ك ــرم أب ــو س ــال ــم ،رف ــض ذك ــر اسـمــه
كونه غير مخول بالحديث لــإعــام ،مضيفا
أن إسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة مشتركة
مـ ــن ال ـس ـل ــع الـ ـت ــي ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا «مـ ــزدوجـ ــة
االسـتـخــدام» ،ومنعتها مــن دخــول غــزة ،وهو
مــا يــؤكــده املـهـنــدس ص ــاح مـشـيــرا إل ــى فشل
كل محاوالت وزارة الزراعة لجلب مادة الفيبر
غالس من معبر رفح.
ل ـكــن ال ـص ـيــاد م ـح ـمــود ال ـن ـجــار ،ل ــم يستسلم
مـ ـح ــاوال إدخـ ـ ــال ق ـطــع غ ـي ــار ص ـغ ـيــرة ملـحــرك
قاربه املتعطل منذ عام بواسطة مسافر قادم
إل ــى قـطــاع غ ــزة ،اش ـتــرى الـقـطــع امل ــذك ــورة من
العاصمة القاهرة ،لكنها صــودرت على أحد
حواجز الجيش املصري في سيناء ،وتعرض
املسافر الستجواب وتوقيف لعدة ساعات دار
حول سبب جلب هذه القطع.
مغامرة دخول البحر

«شراك الموت»
تفاجئ صيادي
غزة وتقتلهم
خالل عملهم
زوارق االحتالل
تخلق أمواجًا
صناعية إلغراق
القوارب المتهالكة

أجــرى معد التحقيق استطالع رأي ميدانيا
غ ـيــر ق ـيــاســي ش ـمــل  50ص ـي ــادًا يـعـمـلــون في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،أكـ ـ ــد ج ـم ـي ـع ـهــم ح ــاج ـت ـه ــم امل ـل ـحــة
والفورية ملادة الفيبر غالس ،من أجل صيانة
مــراكـبـهــم امل ـه ـتــرئــة ،وم ــن بـيـنـهــم  20وصـفــوا
دخـ ـل ــوه ــم ال ـب ـح ــر ب ـح ـث ــا عـ ــن مـ ــا ي ـس ــد رم ــق
عائالتهم بـ«املغامرة الخطرة» ،لكون مراكبهم
مليئة بالشقوق ومعرضة للغرق.
وواجـ ــه  18ص ـيــادًا مـمــن شملهم االسـتـطــاع
حـ ـ ـ ــوادث م ـم ـي ـتــة خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة
إم ــا بسبب تـســرب امل ـيــاه ل ـل ـقــوارب ،أو تعطل
املحركات ،أو لعدم قدرة املراكب الضعيفة على
الصمود أمام أمواج البحر.
ويؤكد عياش أن قطاع الصيد في غزة يحتاج
فــي ال ـظ ــروف الطبيعية مــا بــن  4و 6أطـنــان
من الفيبر غالس في كل عام ،وال يوجد بديل
متوفر في السوق ،غير أن جهات دولية وفرت
كميات محدودة جدا ،أبرزها اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،والتي دعمت صيانة مراكب
متوقفة ال يزيد عددها على  60مركبًا خالل
السنوات الثالث املاضية.
وف ـ ـ ـ ــوق ه ـ ـ ــذه امل ـ ـخـ ــاطـ ــر امل ـ ـحـ ــدقـ ــة ،ي ـت ـع ــرض
الصيادون إلطالق نار متعمد بصورة يومية
كـمــا يـقــول ع ـيــاش ،بينما وث ــق مــركــز املـيــزان
ل ـحـقــوق اإلن ـس ــان م ـص ــادرة االح ـت ــال لـ ـ 156
قــاربــا متفاوتة األح ـجــام مــا بــن أع ــوام 2013
و ،2020نصفها تــآكــل واه ـتــرأ بسبب تركها
في ميناء أســدود ،بينما أعاد االحتالل جزءا
منها ،وبـقــي  37قــاربــا محتجزا إضــافــة ل ـ 70
م ـح ــرك ــا ،ح ـتــى اآلن ،إذ يـعـمــد االحـ ـت ــال في
نصف الحاالت ملصادرة املحرك وترك املركب،
وفي حاالت أخرى يصادر االثنني معًا.
شراك الموت

أخطر ما يتعرض له الصيادون «شراك املوت»
التي تفاجئهم في املياه ،كما حدث مع ثالثة
ص ـي ــادي ــن م ــن عــائ ـلــة ال ـل ـح ــام ،ب ـعــدمــا علقت
ط ــائ ــرة مـسـيــرة ص ـغ ـيــرة ،ف ــي شـبــاكـهــم خــال
محاولتهم جمعها من املياه صبيحة السابع
من مارس/آذار املاضي ،لتنفجر وتقتلهم على
ال ـفــور ،فيما علقت طــائــرة مماثلة فــي شباك
صيادين آخرين بعدها بيوم واحد ،وبمجرد
رؤي ـت ـهــا تـجـنـبــوا ملـسـهــا وس ـل ـمــوهــا لـجـهــات

االخ ـت ـص ــاص ،وان ـت ـش ـلــت ال ـش ــرط ــة الـبـحــريــة
طائرة ثالثة من مياه البحر ،كما يؤكد إياد
ال ـبــزم ال ـنــاطــق بــاســم داخ ـل ـيــة غ ــزة ،موضحا
أن التحقيقات كشفت أن الطائرات أسقطتها
بـحــريــة االح ـت ــال ف ــي الـبـحــر بـشـكــل متعمد،
وتـحـتــوي على قنابل مـعــدة لتنفجر بمجرد
محاولة تحريكها.
واستحدث االحتالل منذ أربعة أعــوام طريقة
جديدة لتخريب وتدمير الـقــوارب تتمثل في
رش مياه عبر مضخات كبيرة مثبتة على منت
زوارق ــه ،بعد تسليط املضخة بشكل مباشر
على ال ـقــوارب مــا يتسبب بتعطل املـحــركــات،
وانـفـصــال أجــزائ ـهــا ،إضــافــة لتعطل مــولــدات
كهرباء يستخدمها الـصـيــادون ،وفــي سبعة
حوادث دفعت املضخات صيادين وأسقطتهم
ع ــن ق ــواربـ ـه ــم ،م ــا ت ـس ـبــب ب ــإص ــاب ـت ـه ــم ،كـمــا
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال طـ ــري ـ ـقـ ــة «األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج
الصناعية» ،إلغراق املراكب ،عبر دوران زورق
إســرائ ـي ـلــي بـســرعــة كـبـيــرة جـ ـ ًـدا ،ح ــول ق ــارب
الصيد ،لخلق أمــواج أعلى من أمــواج البحر،
تتسبب فــي انـقــاب املــركــب أو إلـحــاق أضــرار
ب ــه ،وف ــق إفـ ــادات  15منهم التقتهم «الـعــربــي
ال ـجــديــد» بـيـنـهــم ال ـص ـي ــادان ع ــواد وال ـن ـجــار،
وهو ما أدى إلى إهتراء القوارب بشكل أسرع،
وأخ ـ ــرج امل ــزي ــد مـنـهــا م ــن ال ـخ ــدم ــة .ونـتـيـجــة
االعتداءات املستمرة ،انخفض عدد الصيادين
من  10آالف قبل عــام  ،2007إلــى  4452حاليًا،
وتراجعت كميات األسماك التي يتم صيدها
سنويا من  4500طن ،إلى  3000وأحيانا 1500
طن فقط ،في حال أغلق البحر أو تم تضييق
م ـســاحــات ال ـص ـيــد ،وه ــذه الـكـمـيــة تـغـطــي في
أحـ ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال  %60م ــن ح ــاج ــة ال ـس ـك ــان،
ووفق املهندس صالح كان قطاع الصيد قبل
ال ـح ـصــار يـســاهــم بـنـحــو  %15إل ــى  %20من
إجمالي ناتج غــزة املحلي ،لكن ومــع تشديد
الـحـصــار وتـكـثـيــف االعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة
انخفض هذا الرقم ووصل إلى  %3فقط.
مساعدات غير كافية

رف ـع ــت ال ـح ـكــومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خـ ــال ال ـعــام
الحالي الحد األدنى لألجور من  1450شيكال
إلــى  1880شيكال شهريا ،لكن عياش أكــد أن
دخــل الصيادين الشهري ال يــزيــد فــي أحسن
األحوال على  1100شيكل ،وفي بعض األشهر
قــد يصل إلــى صـفــر ،وهــو مــا تــؤكــده الناطقة
بــاســم الـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب األح ـمــر في
قطاع غزة ،سهير زقوت ،موضحة أن أكثر من
 4000صياد يعانون ظروفا معيشية صعبة،
و %80منهم تحت خــط الفقر املــدقــع ،نتيجة
تعرضهم لحوادث مستمرة وإغالق البحر أو
تقليص مساحة الصيد ،وأخـطــر مــا فــي ذلك
مـنــع وص ــول مـسـتـلــزمــاتـهــم ،م ــا دف ــع اللجنة
للتدخل مــن أجــل مساعدتهم ،إذ دعـمــت منذ
عام  2018وحتى العشرين من أكتوبر املاضي
 40صيادا وقدمت لكل واحد منهم  5قطع من
الشباك ،بعد استعادة مراكبهم املحتجزة لدى
الجانب اإلسرائيلي.
وتــابـعــت »:اللجنة بـصــدد تقديم دعــم مماثل
ل ـ  53ص ـيــادا جــديــدا ،كـمــا انـتـهــت مــؤخــرا من
تقديم  5محركات لقوارب بالتعاون مع نقابة
الصيادين ،جلبتها عبر «تنسيق خاص» من
خ ــال املـعــابــر اإلســرائـيـلـيــة ،لـكــن عـيــاش يــرى
أن ما يقدم من مساعدات محدود جدا قياسا
بحاجة الصيادين املتفاقمة.
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صيحات إنقاذ الرأسمالية
في معقلها
محمد أبو الغيط

ّ
«الــديـمـقــراطـيــة ش ــيء ه ــش ج ــدا» ،بـهــذه الـعـبــارة ي ـكـ ّـرر روب ــرت راي ــش ،وزي ــر العمل
ّ
األميركي في عهد الرئيس بيل كلينتون ،تحذيرا يــردده ،في السنوات األخيرة ،من
يمكن تسميتهم اإلصالحيني الرأسماليني .في كتابه «إنقاذ الرأسمالية :ألجل األغلبية
ال األقلية» ،الصادر عام  ،2015وكذلك في فيلم باالسم نفسه ،أنتجته «نيتفليكس»
الحقا ،يرصد رايش وقائع تالشي الحلم األميركي .يقول إن الناس في حاجة ملن
يسمعهم ،وقــد أصـبــح نظامنا الديمقراطي عــاجــزا عــن ذل ــك .يلتقي موظفا براتب
محدود يعمل  60ساعة ،ويضطر للعودة إلى الحياة في منزل أسرته ،بينما زوجته
مديونة بمائة ألف دوالر من ديــون الــدراســة .يذهب إلى مركز «ميسوري للخدمات
الريفية» ،حيث يسمع شكاوى مريرة .لقد أنفق أحدهم على مزرعته  300ألف دوالر،
بينما حصد مبيعات نهاية العام  320ألفا فقط ،وهذا جعله عاجزا عن استقبال ابنه
حياة كريمة في املدينة ،وأراد العودة إلــى مزرعة أبيه.
الــذي يئس من الوصول إلـ ًـى ً
يعرض رايش رسوما بيانية دقيقة ،تؤكد أن ما يرصده ليست انطباعات فردية ،مثال
شهد عام  2014أعلى أرباح للشركات ،وأقل نسبة أجور للعاملني بها خالل  85عاما.
شعارات يتم التعامل معها كمسلمات شبه دينية ،مثل أفضلية السوق الحر
يناقش
ٍ
ّ
وانتقاد دور الدولة باملطلق .يؤكد أنه ال سوق حرا كمعطى طبيعي .قوانني امللكية
واالحتكار واإلفالس كلها ٌ
أمور ال غنى عن دور الدولة فيها ،والواقع أن أصحاب املال
يدفعون بقوانني وتنظيمات لصالحهم .تتلقى شركة غوغل  600مليون دوالر في
صورة إعانات حكومية لصالح تأمني خوادمها داخل الواليات املتحدة ،بفعل قانون
ّ
مخصص لذلك ،كما بلغت اإلعفاءات الضريبية ألكبر شركات النفط أربعة مليارات
ّ
دوالر ،فضال عــن حــزم اإلنـقــاذ الهائلة الـتــي ضختها الحكومة ّإب ــان األزم ــة املالية
العاملية .يحكي روبــرت رايش تجربته في أثناء عمله في الــوزارة ،حني حاولت لجنة
التجارة االتحادية منع إعالنات املنتجات عالية محتوى السكر املوجهة إلى األطفال،
ّ
فكانت النتيجة أن تمكن لوبي تلك الشركات من تعليق عمل اللجنة بالكامل ،عبر
أعضاء الكونغرس املوالني .تجربة أخرى فشل فيها هي محاولة وضع حد لإلعفاءات
الضريبية على رواتب املديرين التنفيذيني للشركات ،والتي تبلغ املاليني ،وكان جزءا
فاعال من املقاومة التي واجهها أعضاء آخرون في إدارة كلينتون ،قادمون من تلك
الشركات أو ذاهبون إليها بعد نهاية خدمتهم في امتداد لسياسة «الباب ّ
الدوار».
في األربعينيات ،كــان  %3فقط من أعضاء الكونغرس ينتقلون إلــى مناصب في
الشركات فور تقاعدهم ،ارتفعت النسبة عام  2017إلى نحو النصف .نموذج شبيه
آخر حدث عام  ،2003حني مـ ّـررت شركات األدويــة قانونا من ألف صفحة ،اشتمل
على فقرة تمنع الحكومة من الدخول طرفا في التفاوض حول أسعار الدواء ،ليبقى
املواطن األميركي يحصل على أغلى األدوية وكذلك أسعار خدمات اإلنترنت وتذاكر
الـطـيــران الــداخـلــي فــي العالم األول .يستعرض «وثيقة لــويــس ب ــاول» ،وهــو محامي
ّ
ّ
شركات كتب ما يشبه املانفيستو ،مؤكدا أن على الشركات «تعلم استخدام السلطة
باجتهاد ،وحني الضرورة بعنف ،وبال حرج أو ممانعة» .يحذر رايش من هذا االنقسام
ّ
الحاد «الغضب ّ
يسمم النسيج املجتمعي» .يستعرض أقــوال متظاهري
املجتمعي
حركة «احتلوا وول ستريت» ذات الهوى اليساري ،ومتظاهري حزب الشاي اليمينيني
لنفاجأ بأن كليهما ّ
يردد تقريبا الكلمات نفسها .يذهب إلى الريف وقت االنتخابات
قبل األخيرة ،ليجد الغالبية منقسمني بني بيرني ساندرز وترامب .يعلق إنه في وقت
الغضب وفشل الديمقراطية في تحقيق األحالم سيعلو صوت الشعبوية ،حتى لو
كانت غير ديمقراطية على نموذج الرجل القوي ،ترامب.
يعلق رايــش آمــاال على قــدرة بــاده على إصــاح مسارها كما حــدث سابقا ،عبر
تحفيز كل املواطنني على تنظيم أنفسهم ،كما بتنظيم املزارعني بذرة نقابة تجمعهم،
وكذلك كما بانضمام الشباب للجناح ّ
التقدمي من الحزب الديمقراطي.
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محمود الريماوي

يمكن النظر ّمن خالل منظورين إلى «إعالن
الـنــوايــا» املــوقــع بــن األردن وإســرائـيــل في
دبي 22 ،نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،
بمشاركة دولــة اإلم ــارات ورعــايــة الواليات
املتحدة ،والــذي بــات معروفا باسم «املياه
م ـقــابــل ال ـط ــاق ــة» .األول إج ــرائ ــي قــانــونــي،
يـ ـض ــع ه ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ـف ـع ـيــل
م ـع ـ ّـاه ــدة الـ ـس ــام األردن ـ ـيـ ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
امل ــوق ـع ــة ف ــي الـ ـع ــام  ،1994والـ ـت ــي ت ـنــص،
ف ــي ال ـف ـق ــرة ال ـثــال ـثــة م ــن امل ـ ــادة ال ـســادســة
الـتــي تحمل ع ـنــوان امل ـيــاه ،عـلــى« :يعترف
الطرفان بــأن مواردهما املائية غير كافية
لإليفاء باحتياجاتهما ،األمر الذي يتوجب
ـات إضــاف ـيــة بغية
مــن خــالــه تـجـهـيــز ك ـم ـيـ ٍ
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،وذل ـ ــك ع ـبــر وس ــائ ــل وط ــرق
مختلفة ،بما فيها مشاريع التعاون على
ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي» .بينما
ت ـنــص ال ـف ـق ــرة األول ـ ــى م ــن امل ـ ــادة  19الـتــي
تحمل عـنــوان «الـطــاقــة» عـلــى« :سيتعاون
الطرفان في تنمية مــوارد الطاقة ،بما في
ذلــك تنمية املشاريع ذات العالقة بالطاقة
كــاسـتـغــال الـطــاقــة الـشـمـسـيــة» .وف ــي هــذا،
يحاجج مؤيدو «إعــان النوايا» بأن هناك
حــالــة ســام متعاقد عليها بــن الجانبني،
األردني واإلسرائيلي ،وأن الجديد في األمر
اللجوء إلى تفعيل بنود في املعاهدة تحت

كاريكاتير

ضغط الحاجة إلى املياه مع النمو املتزايد
فــي ع ــدد الـسـكــان (ارت ـفــع مــن  6مــايــن في
الـعــام  2010إلــى أقــل بقليل مــن  11مليون
ن ـس ـمــة ف ــي الـ ـع ــام  ،)2021وف ـ ــي م ـج ــاالت
اس ـت ـخــدام امل ـي ــاه ل ـلــزراعــة وال ـص ـنــاعــة ،مع
ب ـقــاء مـ ــوارده مــن امل ـيــاه عـلــى مــا هــي عليه
تقريبا ،وجزء منها يحصل عليه األردن من
إسرائيل بموجب االتفاقية ( 55مليون متر
مكعب سنويا مقابل سنت أميركي للمتر
امل ـك ـع ــب) .وق ــد اش ـت ــرى األردن ف ــي الـشـهــر
املاضي (أكتوبر /تشرين األول)  50مليون
مـتــر مكعب مــن إســرائـيــل مــن مـيــاه بحيرة
طبريا ،لسد احتياجاته املائية املتنامية.
يـقـضــي امل ـش ــروع ال ــذي كـشــف عـنــه «إع ــان
النوايا» الجديد بأن تزود إسرائيل األردن
بمائتي مليون متر مكعب من املياه مقابل
تــزويــدهــا بــالـطــاقــة امل ـت ـجـ ّـددة الكهربائية،
وذل ـ ـ ــك ع ـب ــر م ـ ـ ـ ــزارع خ ــاص ــة فـ ــي ص ـح ــراء
ج ـنــوب األردن تـتــولــى اإلمـ ـ ــارات إقــامـتـهــا،
مقابل أن تنال شركتان إماراتيان تنفذان
املشروع نصف األربــاح املتأتية عنه ،فيما
يــذهــب النصف الـثــانــي إلــى األردن (ق ـ ّـدرت
هذه األربــاح بنصف مليار دوالر سنويا).
وبينما يـقــول مـتـحــدث بــاســم وزارة املـيــاه
والـ ــري األردنـ ـي ــة (ع ـمــر س ــام ــة) إن األردن
«لــم يــوقــع على اتفاقية مفصلة وم ـحـ ّـددة،
إنما تــم التوقيع على إعــان نــوايــا يسمح
بــإجــراء دراس ــات جــدوى حــول مـشــروع جر

أماني العلي

باسل الحاج جاسم

تزداد ّ
حدة التوتر بني روسيا والغرب بشأن
مسألتني أساسيتني ،الحرب في أوكرانيا
وملف املهاجرين بني بيالروسيا واالتحاد
ـرات م ــن تحضير
األوروب ـ ـ ــي ،وس ــط ت ـح ــذي ـ ٍ
ألوكرانيا ،األمر
موسكو اجتياحًا عسكريًا ّ
ال ــذي تنفيه مــوسـكــو ،وت ـحــذر مــن تحرش
حلف شمال األطلسي (الناتو) بحدودها.
لم تهدأ أوكرانيا ،الجمهورية السوفييتية
احتجاجات واسعة،
السابقة ،منذ شهدت
ٍ
قـبــل سـبــع س ـنــوات ،وعــرفــت باحتجاجات
امل ـ ـيـ ــدان األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي .وأط ـ ـيـ ــح ع ـل ــى إث ــره ــا
ال ــرئ ـي ــس ف ـي ـك ـتــور يــانــوكــوف ـي ـتــش امل ــوال ــي
موال
ـرف
لروسيا ،وانقسمت البالد إلى ّطـ ٍ
ٍ
موال ملوسكو ،ونظم املوالون
للغرب وآخر
ٍ
لروسيا استفتاء القرم عام  ،2014وأعلنوا
االن ـض ـم ــام إل ـي ـهــا ،وك ــذل ــك اس ـت ـف ـتــاء شــرق
الـبــاد فــي مناطق مــا يـعــرف بــالــدونـبــاس،
وأعلنوا كذلك قيام جمهوريات جديدة من
جانب واحد ،لم تعترف بها سلطات كييف.
وفـشـلــت ال ـح ـكــومــات األوك ــران ـي ــة مـنــذ عــام
ّ
 2014ف ــي إيـ ـج ــاد ح ـ ــل ي ـن ـهــي أزمـ ـ ــة شـبــه
جــزيــرة ال ـقــرم وال ـن ــزاع املـسـتـمــر مـنــذ سبع
س ـنــوات فــي ش ــرق ال ـب ــاد ،ويـعـيــد املنطقة
إلى السيطرة األوكرانية الكاملة ،في وقت
يستمر فـيــه سـعــي أوكــران ـيــا لـلــدخــول إلـ ّـى
الهياكل األوروبـيــة وحلف الناتو .وتحذر
كـيـيــف بــاسـتـمــرار حـلـفــاء هــا الـغــربـيــن من
وجود عسكري روسي كبير على حدودها
الـشــرقـيــة ،وأن شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم ّ
تحولت
إلى قاعدة عسكرية روسية منذ عام ،2014
وهــو مــا تعتبره تهديدًا لها وألمــن الـقـ ّـارة
ّ
متحدث الكرملني،
األوروبية ،بينما اعتبر
دم ـي ـتــري ب ـي ـسـكــوف ،أن ت ـحـ ّـركــات ال ـقــوات
وامل ـع ــدات الـعـسـكــريــة ق ــرب ال ـحــدود تهدف
ّ
إلـ ــى «ضـ ـم ــان أمـ ــن روسـ ـي ــا وال ت ـشــكــل أي
تهديد ألوكرانيا» .كما نفى بيسكوف ،قبل
أيــامّ ،ادع ــاءات تنفيذ جيش بــاده هجومًا
ع ـس ـكــريــا ع ـلــى أوك ــرانـ ـي ــا .وق ـ ــال امل ـت ـحـ ّـدث
باسم الكرملني ،للصحافيني في موسكو،
إن بـ ـ ــاده ال تـ ـن ــوي ش ــن هـ ـج ــوم ع ـل ــى أي
ً ّ
دولــة ،قائال« :أكدنا مــرارًا عدم امتالكنا أي
خطط عدوانية ضــد أي دول ــة» .واعتبر أن
م ــن الـخـطــأ رب ــط املـ ـن ــاورات ال ـتــي يجريها
ال ـج ـنــود الـ ــروس بـخـطــط م ــن ه ــذا الـقـبـيــل،
وذلك ّ
ردًا على ما قاله رئيس االستخبارات
العسكرية األوكرانية ،كيريلو بودانوف ،إن
ّ
روسيا تخطط لشن هجوم ضد بالده أوائل
 ،2022مشيرًا إلى أن موسكو حشدت أكثر

حسام كنفاني

يتمثل المشروع
الذي يكمن خلف
إعالن النوايا ،وما
يشابه من إعالنات
واتفاقيات ،بدمج
االحتالل اإلسرائيلي
في المنطقة
العربية

الشعبية األردنية بنوايا االحتالل املائية،
ويجري التذكير بما جرى عام  ،1998حيث
أث ـ ــارت ح ــادث ــة ت ـل ـ ّـوث امل ـي ــاه الــواص ـلــة من
إسرائيل إلى العاصمة ّ
عمان نقمة شعبية
عـلــى حـكــومــة عـبــد ال ـس ــام امل ـجــالــي ،الـتــي
اض ـط ــرت لــاسـتـقــالــة آن ـ ــذاك .فـيـمــا تـتــواتــر
تقارير عن تصريف سلطات االحتالل املياه

عصام شعبان

تخبط إسرائيلي قبيل مفاوضات فيينا
رندة حيدر

من يتابع التصريحات واملواقف العلنية
للمسؤولني اإلسرائيليني بشأن استئناف
املحادثات مع إي ــران ،للتوصل إلــى اتفاق
نووي جديد ،ال يمكنه أال يالحظ التخبط
وع ــدم الـيـقــن وغ ـيــاب رؤي ــة استراتيجية
واض ـح ــة لـكـيـفـيــة الـتـعــامــل م ــع ه ــذا املـلــف
الشائك والصعب فــي آن .مــن أهــم أسباب
هذا التخبط إشكالية التعامل مع املساعي
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـع ــودة إل ــى
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران .ث ـ ّـم ــة قـنــاعــة
إسرائيلية راسـخــة بــأن اإلدارة األميركية
الجديدة تريد التوصل في أقرب وقت إلى
اتفاق مع إيران ،ومستعدة لتقديم تنازالت
على صــورة اتفاق جزئي ،يــؤدي إلــى رفع
جــزء من العقوبات املفروضة على إيــران،
م ـقــابــل ق ـب ــول إي ـ ــران بــال ـحــد م ــن عـمـلـيــات
تخصيب الـيــورانـيــوم ال أكـثــر ،األمــر الــذي
تــرفـضــه إيـ ــران ،حـتــى الـلـحـظــة ،وتتخوف
منه إسرائيل.
ّ
ت ـش ــكــك إس ــرائـ ـي ــل ك ـث ـي ـرًا ب ـص ــدق ن ـيــات
إيـ ــران ،وتـعـتـبــر عــودتـهــا إل ــى املـفــاوضــات
م ـ ــن ب ـ ــاب املـ ـم ــاطـ ـل ــة واس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ــوق ــت
ملواصلة العمل في منشآتها النووية ،وفي
تخصيب الـيــورانـيــوم عـلــى درج ــة عالية،
وتكديس كميات تكفيها إلنتاج قنبلتها
األول ــى ،عندما تتخذ قيادتها السياسية
ق ــرارًا بــذلــك .فــي الـخــاصــة ،اإلسرائيليون
مقتنعون بأن إيران ستستغل املفاوضات،
كــي تـصـبــح دول ــة «عـلــى عتبة ال ـن ــووي»،
ـات على
مــع كــل مــا يـحـمــل ذل ــك مــن تــداع ـيـ ٍ
إس ــرائ ـي ــل ،ال ــدول ــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تمتلك
قدرات نووية فعلية في املنطقة.
أم ــام هــذا الــوضــع ،تـجــد إســرائـيــل نفسها
أم ــام مـعـضـلــةٍ حـقـيـقـيــةٍ  ،فـهــي مــن جـهــة ال
ً
ت ــري ــد ،ول ـي ـســت ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ــدخ ــول في
خالف علني مع إدارة الرئيس جو بايدن،
مثلما فعل بنيامني نتنياهو أي ــام واليــة
باراك أوباما .وفي الوقت عينه ،من الصعب
عليها القبول باملسار الدبلوماسي الذي
ت ـق ــوده ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وه ــي تـطــالــب
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـت ـقــديــم تــوضـيـحــات
بـ ـش ــأن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن

العاددمة الخارجة من املصانع اإلسرائيلية
فــي مجرى نهر األردن ،وهــو مــا كــان محل
اح ـت ـجــاجــات أردنـ ـي ــة .وهـ ــذا م ــا ي ـقــود إلــى
املنظور الثاني الذي يمكن من خالله النظر
ّ
إلــى إع ــان الـنــوايــا فــي دب ــي .إذ يشكل هذا
لبنود في معاهدة السالم،
اإلعــان تفعيال
ٍ
إال أن ــه يـفـصــل بــن الـسـيــاســة واالق ـت ـصــاد.
وق ــد ش ـهــدت حــالــة ال ـس ــام ب ــن الـجــانـبــن
ب ـ ــرودا ،وأح ـي ــان ــا ت ــوت ــرا ،خ ــال ال ـس ـنــوات
الـ ـعـ ـش ــر املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ـن ـ ّـصــل
حكومات اليمني اإلسرائيلي من موجبات
الـســام الـشــامــل .وقــد جــرى تتويج املوقف
األردني الناقد للسلوك اإلسرائيلي برفض
االنضمام إلى صفقة ترامب نتنياهو التي
ُعرفت بصفقة الـقــرن ،وسعت إلــى تسويق
س ـ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي ع ــرب ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،مــع
تـفــريــغ ال ـحــق الفلسطيني فــي األرض من
محتواه .وهنا ،يتركز نقد معارضة «إعالن
ً
ال ـن ــواي ــا» ب ـكــونــه يـمـثــل ق ـب ــوال بـمـخــرجــات
«صفقة القرن» لناحية االندفاع إلى سالم
اق ـت ـصــادي مــع دول ــة االح ـت ــال فــي ظــروف
تـجـمـيــد ال ـج ـهــود ل ـحــل س ـيــاســي للقضية
ّ
يتحدث به مسؤولون
الفلسطينية .وهو ما
إســرائـيـلـيــون ج ـهــارًا ن ـهــارًا ،وف ــي مقدمهم
رئ ـيــس حـكــومــة االحـ ـت ــال ،نـفـتــالــي بينت،
برفضهم الخوض في مباحثات سياسية
مــع الـجــانــب الـفـلـسـطـيـنــي ،واكـتـفــائـهــم من
ـات ذات طــابــع أمـنــي
ط ــرف واح ــد بـتـفــاهـمـ ٍ

واقتصادي .وأبعد من ذلك ،يتمثل املشروع
ال ــذي يكمن خلف إع ــان الـنــوايــا ه ــذا ،وما
ي ـش ــاب ــه م ــن إعـ ــانـ ــات واتـ ـف ــاقـ ـي ــات ،بــدمــج
االحتالل اإلسرائيلي في املنطقة العربية،
ونزع املضمون السلبي لهذه الدولة املارقة،
وتصويرها على أن وجودها ُمفيد للغير،
ـاالت
مــع تـكــريــس االع ـت ـمــاد عليها فــي مـجـ ّ
حـيــويــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،إذ سـبــق أن وق ــع
األردن عـلــى اتـفــاقـيــة ل ـتــزويــده بــال ـغــاز 15
ع ــام ــا م ــع شــرك ـتــن أم ـيــرك ـي ـتــن ،ولـصــالــح
جهات إسرائيلية ،مقابل  15مليار دوالر.
وع ـل ـيــه ،يـصـبــح األردن يـعـتـمــد عـلــى دولــة
االحتالل لتزويده بالغاز واملاء معًا ،وهما
سلعتان حيويتان استراتيجيتان ،واملياه،
على سبيل املثال ،أشد أهمية له من أهمية
الكهرباء لــدولــة االح ـتــال .ومـغــزى ذلــك أن
ً
األردن قد يصبح مستقبال ُعرضة لالبتزاز
السياسي وغيره ،في أشد حاجاته حيوية
واسـ ـت ــدام ــة ،وهـ ــو م ــا كـ ــان يـتـطـلــب وضــع
استراتيجيات مختلفة ،تـنــأى بـهــذا البلد
ع ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـ ـط ــرف اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
هــذا مــن دون التقليل مــن تأثير الضغوط
األم ـيــرك ـيــة ب ـهــذا االتـ ـج ــاه ،ف ــاألردن ـي ــون ال
يتطلعون سوى إلى إقامة سالم ّ
جدي وفق
القرارات الدولية مع الدولة العبرية ،وبما
يكفل إقــامــة ســام شــامــل تنعم بــه شعوب
املنطقة ودولها على السواء.
(كاتب من األردن)

فرص تشكل السلطوية في تونس
وإمكانية مقاومتها

أزمة أوكرانيا...
حرب مؤجلة
من  92ألفًا من قواتها حول حدود أوكرانيا،
وتستعد لشن هجوم بحلول نهاية يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي ،أو ب ــداي ــة ف ـبــرايــر /شـبــاط
املقبلني .وإضــافــة إلــى قلق أوكــرانــي من أن
روس ـي ــا ال تـسـعــى إل ــى الـ ـس ــام ،ب ـعــد ق ــرار
موسكو عــام  2019تسهيل الحصول على
الـجـنـسـيــة الــروس ـيــة بــالـنـسـبــة مل ـئــات آالف
األوك ــران ـي ــن الــذيــن يـ ّعـيـشــون فــي املـنــاطــق
الشرقية ،وهو ما يخفض فرص عودة هذه
املناطق إلى السيطرة األوكرانية بالكامل.
وبالنسبة إلى أوكرانيا ،تكمن مصالحها
فــي اس ـت ـعــادة وح ــدة أراض ـي ـهــا ،وستعمل
ع ـلــى اس ـت ـغــال زخ ــم وم ـس ـتــوى جــديــديــن
من دعم الواليات املتحدة والــدول الغربية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــع بـ ـق ــاء ت ـ ـحـ ـ ّـدي م ـ ــدى ت ــواف ــق
أوك ــران ـي ــا م ــع ه ــذا امل ـس ـتــوى ال ـجــديــد ،في
ظل استمرار قــدرة روسيا على التصعيد
ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،م ــن أجـ ــل إظـ ـه ــار قــدرات ـهــا
ل ــأم ـي ــرك ـي ــن .ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك رغـ ـب ــة ل ــدى
أوكــران ـيــا فــي إظ ـهــار نـفـسـهــا ل ــدى اإلدارة
األميركية الجديدة بأنها تــواجــه روسيا،
بهدف الحصول على مزيد من الدعم .وفي
حال استطاعت كييف استدراج روسيا إلى
شن هجوم داخل األراضي األوكرانية ،فقد
تنجح في إيقاف تشغيل مشروع «السيل
الشمالي  ،»2الــذي سينهي دور أوكرانيا
دولة عبور للغاز الروسي إلى أوروبا .وفي
ه ــذا الـسـيــاق ،وصـلــت إل ــى أوكــران ـيــا دفعة
جديدة من املساعدات الدفاعية األميركية،
ّ
تضمنت قــرابــة  80طنًا مــن الــذخــائــر ،وفق
ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة فــي كـيـيــف ،كـمــا أعلن
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ
األميركي ،مايك تيرنر ،أن الواليات املتحدة
ً
أرسلت فعال عسكريني إلــى أوكرانيا على
خ ـل ـف ـيــة الـ ـت ــوت ــر ال ـ ــراه ـ ــن .وذكـ ـ ـ ــرت وك ــال ــة
ب ـلــوم ـب ـيــرغ أن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة تبحث
حــال ـيــا م ــع حـلـفــائـهــا األوروب ـ ـيـ ــن الـ ــردود
امل ـح ـت ـم ـلــة ،إذا ات ـخ ــذ ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي،
فــاديـمـيــر بــوتــن ،أي ــة إج ـ ــراءات عسكرية
عقوبات
ضد أوكرانيا ،ومــن بينها فــرض
ٍ
ج ــدي ــد ٍة عـلــى مــوس ـكــو ،وت ـقــديــم مــزيــد من
املساعدات األمنية لكييف.
املؤكد اليوم أنه ليس في مصلحة أوكرانيا
ّ
املجمد شرق البالد إلى آخر
تحويل النزاع
ساخن ،ألنها ستكون الخاسرة حتمًا ،إال
أن كييف تستخدم التسخني في هذا امللف
بــن حــن وآخ ــر ،لتوجيه رســائــل داخـلـيــة،
وأخ ـ ـ ــرى خ ــارج ـي ــة مـ ـتـ ـع ـ ّـددة االتـ ـج ــاه ــات.
وسيبقى مأزق أزمة شرق أوكرانيا قائمًا.
(كاتب عربي في كازاخستان)

عود على بدء؟

سياق سياسي إلعالن «المياه مقابل الطاقة»
مـيــاه مـحــاة ل ــأردن مــن إســرائ ـيــل ،مقابل
ال ـط ــاق ــة» .وم ــن ال ــواض ــح ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ذلك ،أن دراسات تمهيدية قد جرت مسبقًا،
وتمخض عنها «إعالن النوايا» هذا.
هناك بالفعل مشكلة مياه في األردن تجعله
في املركز الثاني بني أفقر دول العالم مائيا،
املشكلة أن تكون أكبر من
وكان يمكن لهذه
ّ
ذل ــك ،لــو أن األردن ُمصنف دول ــة صناعية
تشهد توسعا صناعيا مـطــردا .ومــع هــذا،
نـجــح األردن ،عـلــى م ــدار ع ـق ــود ،ف ــي إدارة
ملف املياه على درجــة من الكفاءة ،جعلته
يــوفــر مـيــاه ال ـشــرب لـلـمــواطـنــن والـسـكــان،
وألغ ـ ــراض ال ــزراع ــة وال ـص ـنــاعــة وال ـتـ ّ
ـوســع
العمراني والـخــدمــات ،بغير انـقـطــاع ،ومن
دون توقف ًيذكر.
أم ــا مـلــف امل ـيــاه مــع االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
فـمـتـشـعــب ،وي ـع ــود إل ــى مـطـلــع ستينيات
الـقــرن املــاضــي ،مــع بــدء تــل أبـيــب بتحويل
مياه نهر األردن إلــى بحيرة طبريا ،فيما
أق ــام ــت ب ـع ــدئ ــذ س ـ ـ ــدودا ع ـل ــى عـ ــدة أوديـ ــة
تصب في وادي الرقاد ،وهو رافــد أساسي
لنهر اليرموك ،وبسعة تخزينية تصل إلى
 15مـلـيــون مـتــر مـكـعــب .وه ــو مــا ُيحتسب
انتقاصا من حصة األردن من النهر الذي
يـقــع مـعـظـمــه ب ـطــول  47كـلــم ف ــي األراضـ ــي
السورية من جملة  57كلم ،هي طول النهر،
وقد أقامت عليه السلطات هناك ّ 37
سدًا.
وت ـ ـس ـ ــود ش ـ ـكـ ــوك ع ـم ـي ـق ــة ف ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط

تنتهجها ف ــي ح ــال ل ــم تـثـمــر امل ـفــاوضــات
عـ ــن ن ـت ــائ ــج م ـل ـم ــوس ــة .ه ـ ــذه اإلش ـك ــال ـي ــة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـس ـعــى الــدب ـلــومــاســي
األمـيــركــي م ــع مـلــف امل ـفــاوضــات الـنــوويــة
جعلت التصريحات الرسمية اإلسرائيلية
تتأرجح بني التشديد على أهمية التعاون
والـ ـح ــوار وال ـت ـفــاهــم م ــع إدارة ب ــاي ــدن في
هذه املرحلة الحساسة من جهة ،واملواقف
ّ
للتوجه األميركي والتلويح بأن
النقدية
ّ
إســرائ ـيــل مـضـطــرة إل ــى إعـ ــداد خـيــار آخــر
عسكري ،ملواجهة خطر تحول إي ــران إلى
دول ــة نــوويــة ،حتى مــن دون دعــم أميركي
من جهة أخرى.
ي ـض ــع ذلـ ــك ك ـل ــه إس ــرائـ ـي ــل أم ـ ــام مـعـضـلــة
ً
فعلية ،فهي غير ق ــادرة فـعــا على رفض
املـســاعــي األمـيــركـيــة لـلـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ج ــدي ــد م ــع طـ ـه ــران ،ب ـعــد ال ـث ـمــن ال ـبــاهــظ
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة أي ـ ــام
نـتـنـيــاهــو الـ ــذي اق ـنــع الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
الـســابــق ،دونــالــد تــرامــب ،باالنسحاب من
االتفاق الـنــووي ،وكــان الثمن عــودة إيــران
إلــى تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة،
والسير الحثيث نحو القنبلة ،من دون أن
ّ
تتمكن إسرائيل في هذه األثناء من تطوير
رد فعلي على هذا الخطر.
األخطر أن تلويح إسرائيل بخيار عسكري
فــي ح ــال فـشـلــت امل ـفــاوضــات أو الـتــوصــل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ال ت ـق ـبــل ب ــه إس ــرائ ـي ــل يـطــرح
َ
ً
أيضا عالمة ســؤال كبيرة :هل فعال تملك
إســرائـيــل حــالـيــا خ ـيــارًا عسكريًا ملواجهة
َ
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي؟ هـنــا أيـضــا
يبرز الغموض وعــدم اليقني .على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،ق ـب ــل أي ـ ـ ــام فـ ـق ــط ،اع ـ ـتـ ــرف رئ ـيــس
الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينت ،بأنه
فوجئ لــدى تسلمه منصبه بأنه لــم يجد
ف ــي مــواج ـهــة ال ـت ـهــديــد ال ـن ــووي اإلي ــران ــي
ً
س ــوى ك ــام ول ــم يـجــد أف ـع ــاال وال خططًا،
مـنـتـقـدًا سـلـفــه نـتـنـيــاهــو ال ــذي ك ــان طــوال
أعوام يصرخ ويهدد ،لكنه على ما يبدو لم
يترك خططًا عسكرية فعلية .وقال رئيس
األركان اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،أخيرا،
إن الجيش يكثف استعداده إلمكانية شن
هـجــوم عـلــى املـنـشــآت ال ـنــوويــة اإليــران ـيــة،
مــا يعني ضمنًا أن الخطط العسكرية لم

إسرائيل غير قادرة
فعًال على رفض
المساعي األميركية
للتوصل إلى اتفاق
جديد مع طهران

تستكمل بـعــد .ويتضح أكثر مــن مواقف
مـســوؤلــن أمنيني سابقني وتحليالتهم،
مـ ـث ــل رئـ ـي ــس امل ـ ــوس ـ ــاد ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،تــام ـيــر
فــوردو ،ورئيس االستخبارات العسكرية
ال ـس ــاب ــق ،ع ــام ــوس ي ــادل ــن ،أن ــه ال تــوجــد
خطة عسكرية واضـحــة املـعــالــم ،ففي رأي
فـ ــوردو إيـ ــران دول ــة «تـنـتـمــي إل ــى الحلقة
الثالثة وإذا لم نكن قادرين على اإلمساك
بها كما أمسكت الواليات املتحدة بالعراق
يـمـكــن أن نـجــد أنـفـسـنــا فــي م ـكــان سـيــئ».
وحـ ــدهـ ــا اف ـت ـت ــاح ـي ــة ص ـح ـي ـفــة ه ــآرت ــس،
املـسـتـقـلــة ،كــانــت صــري ـحــة وواضـ ـح ــة في
اإلجــابــه عن هــذا الـســؤال ،عندما كتبت أن
كل الكالم عن خيار عسكري ضد البرنامج
النووي اإليراني «كذب وتضليل للجمهور
اإلسرائيلي» .وتجزم الصحيفة أنــه ليس
هـنــاك خـطــة واقـعـيــة ملـهــاجـمــة إيـ ــران ،وأن
االتفاق معها هو الحل الوحيد.
سؤال آخر ،هل رئيس حكومة مثل نفتالي
بينت ال ــذي ال يملك مــا يكفي مــن الخبرة
األمـنـيــة ،ويـمـثــل حــزبــا ال يـتـعــدى تمثيله
سبعة مـقــاعــد فــي الكنيست ،يمكنه عند
الضرورة أن يتخذ قــرارًا مصيريًا من هذا
النوع؟ في رأي رئيس لجنة الدفاع واألمن
في الكنسيت القرار لن يكون فرديًا ،وهو
سيكون الخيار األخير ،بعد أن يتضح أن
ال مفر منه.
(كاتبة لبنانية)
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ال يمكن إنكار أن هناك قطاعات شعبية
واس ـع ــة ف ــي تــونــس رح ـبــت ب ــاإلج ــراءات
االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس
ّ
سعيد ،وأنها اعتبرت انـفــراده بالسلطة
وامـ ـت ــاك ــه كـ ــل الـ ـص ــاحـ ـي ــات ان ـت ـص ــارا
للشعب والدولة على نظام سياسي راكم
األزم ــات والـفـشــل ،وهــي تــأمــل أن تنتهي
م ــرح ـل ــة ال ـع ـش ــري ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء (تــوص ـيــف
رائـ ـ ــج ل ـح ـك ــوم ــات ال ـ ـثـ ــورة وت ـق ـي ـيــم ع ــام
ّ
تتضمن
لها) ،وتبدأ معه مرحلة جديدة
تسيير دواليب الدولة ومواجهة الفساد،
وانـتـعــاش االق ـت ـصــاد ،لـكــن ه ـ ُـذه األمــانــي
ٌ
قطاعات شعبية ،وتنعكس
التي تنشدها
على استطالعات رأي ،ال يمكن أن تدوم
مـسـتـقـبــا ،إذا مــا اس ـت ـمـ ّـر مـشـهــد األزم ــة
ال ـش ــام ـل ــة ،وال ـ ـ ــذي ت ــراه ــن قـ ـط ــاع ـ ٌ
ـات مــن
الجمهور على الرئيس املنفرد بالسلطة
ّ
ّ
يتصرف منفردا
في حلها ،خصوصا أنه
م ــن دون مـسـتـشــاريــن ،وال يـمـتـلــك رؤي ــة
تعبر عن انحياز اجتماعي للثورة ،ولم
ي ـط ــرح خــري ـطــة ط ــري ــق ب ـعــد اإلج ـ ـ ــراءات
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .وال يـ ـخ ــرج خ ـط ــاب ــه عــن
نطاق النقد السياسي ومكايدة الخصوم
وتخوينهم وإتحافه املجتمع بسرديات
ّ
املـ ــؤامـ ــرة ،وتــت ـصــف خ ـطــواتــه وق ــرارات ــه
بمنهج الـتـجــريــب واالرتـ ـج ــال ،واخـتـبــار
مواقف القوى السياسية واالجتماعية.
وتستند بــاألســاس إلــى قـنــاعــةٍ بنموذج
حكم الـفــرد ،وتحقير السياسة ،ويسعى
ّ
إلى إقامة نظام رئاسي ،وحكومة كتاب
دول ــة .وهــذا تعبير عــن سلطوية عربية،
ّ
تخصه ،خليط مــن تـصـ ّـورات
فــي نسخةٍ
مــاضــويــة متناثرة مــن هنا وه ـنــاك ،يتم
اس ـت ــدع ــاؤه ف ــي خـطــابــاتــه ول ـق ــاءات ــه مع
امل ـس ــؤول ــن وك ــأن ـه ــم ف ــي ف ـصــل دراس ـ ــي.
يطرح اللجان الشعبية والثورة الثقافية
وغيرها من مصطلحات زمن الستينيات
ال ـت ــي ي ـ ــراد فــرض ـهــا ال ـي ــوم لـحـكــم ال ـفــرد
املـ ـج ـ ّـدد ،وت ـس ـت ـخــدم لـتـصــويــر أن هـنــاك
ّ
نـظــامــا ج ــدي ــدا يـتـشــكــل لـحـمــايــة ال ـثــورة
وتحقيق أهدافها.
وتتمثل فرص نشأة سلطوية جديدة بما
ّ
تتضمنه مــن تعظيم شـخــص الــرئـيــس،
وال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ضـ ــد ال ـخ ـص ــوم
وإطــاق خطابات تحريضية ،وتهميش
ال ـح ــرك ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ــي ث ــاث ــة أس ـبــاب
رئيسية ،أولـهــا ،رغبة الـشــارع التونسي
وطـ ـم ــوح ــات ــه فـ ــي ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،وم ــراهـ ـن ــة
قطاعات شعبية على شخص الرئيس،
ب ـعــد ال ـت ـجــربــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـتــي ل ــم تــؤت
ثـمـ َ
ـارهــا .ثانيا ،وضــع الـقــوى السياسية
ّ
الـتــونـسـيــة املـفــتـتــة ،وال ـتــي يخضع قسم
منها لقصر نظر يجعل معارضة حركة
ال ـن ـه ـض ــة إطـ ـ ـ ــارا داف ـ ـعـ ــا ملـ ـس ــان ــدة قـيــس
س ـع ـ ّـي ــد ،م ــع م ـغ ــازل ــة وم ـس ــاي ــرة لـلـقـبــول
الشعبي باإلجراءات االستثنائية .وقسم
آخــر ،متحفظ ،غير قــادر على بناء قطب
جـ ـ ـ ــاذب ،وط ـ ــرح رؤي ـ ــة مـ ـغ ــاي ــرة ت ـطــالــب
بمسار سياسي محكوم بدولة املؤسسات
وآل ـي ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ووضـ ــع خــريـطــة
ط ــري ــق ل ـل ـن ـقــاش امل ـج ـت ـم ـعــي ،ب ـم ــا فـيـهــا
مــن قــانــون انتخابات تشريعية جديدة،
والئحة مطالب اقتصادية ّ
تلبي مطالب
القطاعات الشعبية .ثالثا ،وجود تحالف
ّ
واملؤسسات األمنية،
ضمني بني الرئيس
ات ـف ــق ط ــرف ــاه ع ـلــى إحـ ـ ــداث تـغـيـيــر عبر
الدستور الحتواء الحركات االحتجاجية
ووقف سيناريوهات ّ
تطورها ،أو جنوح
البالد إلى حالةٍ من عدم االستقرار ،ومع

عدم إغفال املؤثرات االقليمية والدولية.
ّ
ٌ
شبيه بمحطات
وهــذا املشهد التونسي
تعثر ال ـثــورات الـعــربـيــة ،لكن الـفــرق هنا
أن ال ـس ـل ـط ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ّت ـع ـل ــن رف ـضــا
للثورة أو تنفيها ،بل تتغنى بشعاراتها
وتغازل جمهورها ،وتطرح فكرة تمثيل
الـقــواعــد الشعبية فــي الـسـلـطــة ،ويـطــرح
ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ن ـف ـس ــه مـ ــن دون م ــوارب ــة
مـمـثــا ل ـل ـش ـعــب ،وي ـق ــود ث ــورت ــه (وك ــأن ــه
سياسية
بمعزل عــن قــوى
أحــد ّ قــادتـهــا)
ٍ
ّ
يصنفها باالنتهازية والـفـســاد ،يتغنى
بالشعب بوصفه ممثال وحيدا عنه ،وعن
ثورته بوصفه أمينا عليها .وعلى عكس
ّ
املضادة التي تنطلق
باقي نماذج الثورة
من إدانة الثورة واعتبارها فاقمت أزمات
املجتمع والدولة.
ّ
يــتـخــذ سـعـيــد الـقـفــز عـلــى جـســد ال ـثــورة،
ويـ ـ ـغ ـ ــازل أمـ ــانـ ــي ج ـم ـه ــور يـ ــراهـ ــن عـلــى
ـرد ،بعدما خسر رهــانــه على منظومة
فـ ٍ
االنتخابات والبرملان والسياسيني .لذا
يحتقر الرئيس الذي يزهو بنفسه النخب،
ويصفهم باالنتهازية والطمع والتكالب
عـلــى املـصــالــح وتـخــويــن بعضهم إذا ما
اخـتـلـفــوا ،وي ـصــف بعضهم بــالـحـشــرات
مــرة ،والباحثني عــن الــزبــالــة مـ ّـرة أخــرى.
ويستخدم آليات قانونية للعقاب بشكل
ان ـت ـق ــائ ــي ف ــي ص ــراع ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،غـيــر
مكايدات ال يخلو بعضها من شخصنة،
ٍ
وه ــو مــا سيستمر فــي الـخـطــاب ،وربـمــا
ّ
اإلج ــراءات ،طاملا ظــل الـفــرد متحكما في
أجهزة الدولة والسلطة فيها.
س ـي ـخ ـت ـب ــر االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاء بـ ـقـ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد
ومـ ـنـ ـظ ــومـ ـت ــه واملـ ـتـ ـحـ ـلـ ـق ــن حـ ــولـ ــه ع ـبــر
تقييم امل ـمــارســات وال ـخ ـطــوات العملية
ً
قريبا ،ومــا إذا كانت ق ــادرة على تفكيك
األزم ـ ـ ـ ـ ــة أو ال ،وحـ ـ ـت ـ ــى مـ ـ ــع مـ ـ ـح ـ ــاوالت
اس ـت ـي ـعــاب ك ـتــل س ـيــاس ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
مستقبال ،إال أن ذل ــك لــن يـحــل املعضلة
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــت س ـ ـب ـ ـبـ ــا ف ــي
احـتـجــاجــات شعبية سـبـقــت اإلج ـ ــراءات
االستثنائية ،وهو غياب تمثيل حقيقي
للقطاعات الشعبية والشبابية ،يترجم
أهـ ــداف ال ـث ــورة ومـطــالـبـهــا االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية ،وفشل سياسات حكومات
ما بعد الثورة .وحينها سيعود الصراع
السياسي بــن األط ــراف الـفــاعـلــة ،وربما
ت ـت ـبــدل م ــراك ــز الـ ـق ــوة ،ل ـت ـفــرض م ـعــادلــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـش ــارك ـي ــة ،ت ـســاهــم فيها
ال ـ ـحـ ــركـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
أزمـ ــات قــابـلــة للتفجر .أم ــا إذ اسـتـمـ ّـرت

عنصر أمن خارج مقر مجلس النواب في
العاصمة تونس ( 2021 /7 /31فرانس برس)

ال يمكن الجزم بانتصار
السلطوية ،وأن
تجربة تونس ستلحق
بثورات عربية هزمت،
ٍ
ومكونات المجتمع
تترقب وتتفاعل

حــالــة الـجـمــود الـسـيــاســي ،وك ــذا ارت ـفــاع
مظاهر البوليسية وخطابات التخوين
واالس ـت ـق ـطــاب ال ـح ــاد ،فستنتشر ثقافة
ال ـت ـش ـك ـي ــك وال ـ ـ ـخـ ـ ــوف والـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــس ،مــا
ّ
يسبب حالة تقسيم وتفتيت في الجسد
االجتماعي والسياسي بشكل أكبر.
وأم ــام مخاطر السلطوية ،ومــن داخلها
أيضا ،هناك ٌ
فرص ملقاومتها ،منها قدرة
ال ـف ــرق ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ع ـلــى إدارة ح ــوار
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم ،وت ـح ــدي ــد خــري ـطــة طــريــق
وطــرحـهــا مجتمعا وفــرضـهــا مستقبال.
وثــانـيــا ،إيـجــاد حــالــة تعبئة جماهيرية
عن خطورة الوضع الراهن ،وممارسات
ال ـس ـل ـط ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي
وال ـس ـيــاســي واألمـ ـن ــي ،وت ـق ــدي ــم ن ـق ـ ٍـد ملا
تـ ـق ـ ّـدم ــه .وث ــالـ ـث ــا الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـح ــري ــات
وال ـح ـق ــوق أم ـ ــام حـ ـ ــوادث تـ ـك ـ ّـررت تشير
إلى محاوالت لعودة الدولة البوليسية،
منها عنف ضد املحتجني كما جرى في
صـفــاقــس أخ ـي ــرا ،اق ـت ـحــام م ـن ــازل بعض
امل ــواطـ ـن ــن ،ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ال ـح ــري ــات.
وس ـي ـك ــون هـ ــذا امل ـل ــف م ـحــل اه ـت ـم ــام كل
القوى السياسية ،بمن فيها الذين أيدوا
ال ـ ـقـ ــرارات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـق ـيــس س ـعـ ّـيــد،
وأدرك بعضهم ،اآلن ،أن السلطة ليست
وحسب رافضة الحوار ومبدأ التشاركية،
ب ــل ي ـت ـع ـ ّـرض ــون لـلـتـهـمـيــش ،وإب ـع ــاده ــم
مــن املـشـهــد تـمــامــا .وراب ـع ــا ،إع ــادة طــرح
املـ ـط ــال ــب االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
للثورة ،وتقديم برنامج إسعافي عاجل
وممكن ،في مواجهة خواء جعبة السلطة
مــن حـلــول أو طــرح بــدائــل ج ـ ّ
ـادة وعــادلــة
ل ـحــل امل ـع ـض ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ب ـمــا فيها
الوعود باملساعدات من أطراف عربية لم
تــؤت نتائجها ،ما جعل السلطة تطالب
الشعب الذي عانى من أزمة االقتصاد أن
يصلحه!
وإج ـ ـمـ ــاال ،وفـ ــي ظ ــل ح ــال ــة ص ـ ـيـ ــرورة ،ال
يمكن ال ـجــزم بــانـتـصــار الـسـلـطــويــة ،وأن
ـورات عربية
تـجــربــة تــونــس ستلحق ب ـث ـ
ٍ
ه ـ ــزم ـ ــت ،وم ـ ـكـ ــونـ ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ت ـت ــرق ــب
وتتفاعل .وستكون السلطة محل اختبار
فــي األش ـهــر املـقـبـلــة ،أو أن تحقق بعض
نجاحات ،أو سيفيق الشارع من املراهنة
على حكم الفرد فى حل مشكالت وأزمــة
ش ــام ـل ــة وم ــركـ ـب ــة ،مـ ــن دون م ــؤس ـس ــات
س ـي ــاس ـي ــة وت ـم ـث ـي ــل لـ ـق ــوى اج ـت ـمــاع ـيــة،
وهــو أمــر غير واق ـعــى ،يفتقد األســانـيــد،
س ـ ــواء م ــن زاوي ـ ـ ــة اإلدارة ،أو ح ـت ــى مــن
منظور التنوع وتمثيل أشـكــال الصراع
االجتماعي من خالل عمليةٍ سياسيةٍ ال
بنفيها.
(كاتب مصري)

عاد فيروس كورنا ليثير الرعب في العالم مع الحديث عن املتحور الجديد ذي الطفرات
املتعددة .ورغم أن أزمة الفيروس وما صاحبها من تداعيات على الصعد الصحية
واالجتماعية واالقتصادية لم تنته بعد ،إال أن تطوير اللقاحات ساهم إلى حد كبير
في التخفيف من هذه التداعيات .األمر الذي يهدده هذا املتحور الجديد ،خصوصًا
أن الطفرات الكثيرة املكتشفة من شأنها أن تزيد من قدرة الفيروس على مكافحة
اللقاحات .ومع أنه لم يجر التثبت علميًا ،حتى اآلن ،من مدى فعالية اللقاحات املوجودة
ّ
املتحور ،غير أن اإلج ــراءات االستباقية املتوقع أن تتخذها الــدول،
في مواجهة هــذا
الغربية خصوصًا ،من شأنها أن تعيدنا إلى املربع األول في مواجهة فيروس كورونا،
وال سيما أن الفترة املقررة لتكوين رأي علمي أولي حول فعالية اللقاحات تزيد على
أسبوعني ،ما يعني أن األمور قد تخرج عن السيطرة في حال تفشي املتحور ،والذي
يتوقع أن يكون شديد العدوى بسبب الطفرات التي يحملها .ومما يزيد من توقعات
العودة إلى اإلجراءات املشددة ،وربما اإلغالق ،هو أن الوضع الوبائي في الدول الغربية،
ُوال سيما أوروب ــا ،كــان في حالة انحدار شديد رغــم جرعات التطعيم الكثيرة التي
أعطيت للمواطنني ،ما دفع بعض الدول ،مثل هولندا والنمسا ،إلى إعالن اإلغالق لفترة
أسبوعني قبل أعياد امليالد ،األمر الذي قد يطول إلى ما بعد ذلك.
وإذا كان هذا هو الحال في الدول الغربية ،فإن الوضع في العالم العربي والدول التي
تصنف عالم ثالثية سيكون أسوأ ،خصوصًا مع التخلي الكامل عن إجراءات الوقاية
من الفيروس ،والـعــودة إلــى الحياة الطبيعية ،وعــدم االكـتــراث كليًا باملرض ،في ظل
األزمات االقتصادية الكبيرة التي يعيشها العديد من الدول العربية .وعدم االكتراث
وصل إلى املستويات الرسمية التي أصبحت تـ ّ
ـزور أرقــام اإلصابات لتخفيف حدة
املوجة الوبائية ،أو تعمد إلى عدم إجراء فحوص الكتشاف املرض أو تحديد ساللته.
األمــر نفسه بالنسبة إلى املواطنني الــذي باتوا يتعاملون مع املــرض على أنه مجرد
إنفلونزا ،ويستكملون حياتهم بشكل طبيعي عند اإلصابة به.
تصرفات كهذه قد تكون مفهومة لو تم ربطها باألوضاع االقتصادية ،لكنها ليست
دائمًا كذلك ،فنظرية املؤامرة تطل برأسها دائمًا في موضوع الفيروس واللقاحات.
واألمــر ليس حكرًا على العالم العربي ،بل على العكس ،فإن ما ظهر خالل السنتني
املاضيتني ،وتطور خالل األسابيع املاضية ،أظهر أن اإليمان بنظرية املؤامرة أكبر
بكثير لدى الغربيني منه لدى العرب ،وهو ما شهدناه في التظاهرات واملواجهات التي
حصلت في بعض الدول األوروبية ،رفضًا إلجراءات اإلغالق وفرض إلزامية اللقاحات.
دراسات علمية عديدة ربطت عدم التلقيح بظهور املتحورات الجديدة ،خصوصًا بعد
تخفيف اإلجراءات التي كانت مفروضة في دول العالم .إذ إن الفيروس يعمل في بيئة
آمنة نسبيًا ،ويصبح قادرًا على تطوير نفسه .األمر نفسه يحصل مع عدم شمولية
التطعيم للمواطنني كافة ،سواء بفعل رفض تلقي اللقاح أو بسبب ندرته .فقد أظهرت
دراسة نشرتها مجلة «نايتشر ساينتفيك ريبورت» أن احتمال ظهور متحورات أكثر
مقاومة ينخفض عندما يكون  60في املائة من السكان على األقل ملقحني.
إضافة إلى نظرية املؤامرة ورفض التلقيح ،فإن أنانية الدول الغربية وجشع شركات
األدويــة مسؤوالن أيضًا عن الفشل في الوصول إلى شمولية التطعيم ،خصوصًا
في دول العالم الثالث التي باتت مركزًا إلنتاج املتحورات من فيروس كورونا .فالدول
الغربية احتكرت في الفترة األولى من التطعيم األنواع املختلفة من اللقاحات ،قبل أن
تبدأ بتوزيع جزء منها بعد قطع مراحل متقدمة من تلقيح املواطنني .أما الشركات
املنتجة للقاحات ،فرفضت إعطاء التراخيص الالزمة لكثير من الدول إلنتاج اللقاحات
محليًا ،وبالتالي فإن هذه الدول لم تستطع الحصول على العدد الكافي من اللقاحات
لتلقيح مواطنيها.
ما بني نظريات املؤامرة والجشع الغربي ،ها هو العالم حاليًا يعيش قلق األيام األولى
النتشار كورونا ،فهل هي عودة إلى اإلغالق؟

أشياء ال يمكن فعلها
خارج أفغانستان
بيار عقيقي

منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس /آب املاضي ،تزداد محاولة
استلهام نموذجها في دول عــدة ،خصوصًا في اليمن والـعــراق .في صنعاءّ ،ردد
الحوثيون مــرارًا أنهم ق ــادرون على فعل ما فعلته الحركة في كــابــول .وفــي بغداد،
ّ
تنظم فصائل «الحشد الشعبي» صفوفها ملعركة ضد األميركيني ،في حال لم ّ
يتموا
انسحابهم من العراق بحلول املوعد املتفق عليه في  31ديسمبر /كانون األول املقبل.
تاريخيًا ،اقتداء شعوب بمثال أعلى أمــر طبيعي ،خصوصًا إذا تشابهت الظروف
ً
ّ
املؤدية إلى احتمال تطبيق هذا االقتداء .في فيتنام مثال ،دفعت مقاومة «الفييتكونغ»
ضد األميركيني والقوات الفيتنامية املوالية لها إلى نشوء مفهوم «مقاومة األنفاق»،
ّ
املطبقة عربيًا في جنوب لبنان وقطاع غــزة ،خصوصًا .في الحرب العاملية الثانية
( ،)1945 - 1939استخدم األملان مفهوم «الحرب الخاطفة» التي تبدأ بغارات جوية
مكثفة ومتتالية بغرض إنهاك العدو ،قبل الدفع بقوات ّبرية هائلة لحسم املعارك.
الحقًاّ ،
تحول هذا األسلوب إلى عقيدة قتالية أميركية .في ستالينغراد أيام االتحاد
السوفييتي ،نجح الزعيم جوزيف ستالني في الخروج منتصرًا من معركته الخاصة
مع الزعيم النازي ،أدولف هتلر ،بني  23أغسطس /آب  1942و 2فبراير /شباط .1943
الكلفة كانت باهظة للطرفني ،إال أنها باتت نموذجًا لحروب «األرض املحروقة».
و«األرض املـحــروقــة» تقنيًا
اآلن ،تـطـ ّـور
نموذجا «الفييتكونغ» و«ال ـحــرب الخاطفة» ً
ّ
ولوجستيًا ،كما تطورت ردود الفعل تجاهها ،لتستولد حالة مستدامة من التعديالت
ّ
ستؤدي ،بطبيعة الحال ،بعد فترة ،إلى حدوث تغيير جذري في جوهر النموذجني.
التي
بعد ذلك ،يمكن البدء بإجراء مقارنة بني ما فعلته «طالبان» في أفغانستان وإمكانية
تطبيقه في دول أخــرى .في األســاس ،تختلف أفغانستان والعراق واليمن مجتمعيًا
ودينيًا وعرقيًا وجيوبوليتيكًا .في كابول ،األولوية دائمًا قبلية .في بغداد ،الطائفية
أقوى من غيرها .في صنعاء ،يطغى املفهوم القبلي ـ املناطقي ـ الطبقي على ما عداه.
في الجيوبوليتيك ،ال ُيمكن إيــاء االهتمام الدولي لتلك البالد ،إال بقدر الحاجة إلى
ّ
تتصدر أفغانستان واليمن ،فيما يشهد العراق
مواردها .األزمــات اإلنسانية املرعبة
أزمات مائية وكهربائية من حني إلى آخر.
ّ
في األســاس أيضًا ،اتـخــذت الحركة مسارًا أكثر دبلوماسية في ظل اقتناعها بأنه
ال بديل عن التفاهم مع األميركيني ،لتأمني ديمومة حكمها أفغانستان ،خصوصًا
ّ
أن االه ـتــزاز األمـنــي لــم ينت ِه بـعــد ،س ــواء بفعل هجمات «داعـ ــش» ،أو تــدخــل أجهزة
استخباراتية إقليمية ودولية ،أو بفعل غضب بعض القبائل واإلثنيات .تدرك «طالبان»
أن استقرار سلطتها ينطلق من رفــع التجميد عن األصــول األفغانية عشية شتاء
بارد تقليدي .في العراق واليمن ،قد ينجح «الحشد الشعبي» والحوثيون في السيطرة
عسكريًا على البالد ،هذا في حال إسقاط كل مقاومة ضدهما ،لكن استمرارية هذا
الحكم ستكون بالغة الصعوبة لسببني :األول ،أن حركة طالبان ،املولودة اسميًا في عام
ّ ،1994
مكونة من عناصر قاتلت ألسباب عــدة ،منذ سقوط امللك محمد ظاهر شاه
في عام  .1973وعلى الرغم من هذه الخبرة ،إال أنها تعاني بشدة لترجمة سلطتها.
ّ
التحول
ال يمكن هنا للحوثيني ولـ«الحشد الشعبي» التفكير في أنهما قــادران على
إلى نموذج للسلطة أكبر من نموذج «طالبان» .السبب الثاني أن وصول «طالبان» إلى
الحكم ،حصل بتسهيل أميركي ،لم تكن ممكنة مالحظته في الفترة األولى التي تلت
انسحاب واشنطن ،لكنه يظهر بوضوح حاليًا ،على وقــع استمرار توجيه رسائل
الحركة ّ
الودية إلى الواليات املتحدة .الحوثيون و«الحشد» لم يصال إلى هذا الحد بعد،
ّ
على اعتبار أن قرارهما أقل استقاللية من قرار «طالبان» .هنا ،يمكن تفكيك مفهوم
التمثل بنموذج «طالبان» ،واإلدراك أن ما حصل في لحظة زمنية ّ
محددة في كابول ،في
ّ
 15أغسطس /آب املاضي ،ليس أمرًا مرشحًا للتكرار .حتى أن كابول ال تشبه هانوي
في  30إبريل /نيسان  ،1975وصنعاء وبغداد ال تشبهان كابول .بالتالي ،يجب أن
يكون ّ
طي صفحة االقتداء بالحركة حتميًا.
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البعد اإلسرائيلي في الصراع اإليراني األميركي
حسن نافعة

تتسم العالقات اإليرانية مع كل من الواليات
املتحدة وإسرائيل بعداء شديد ،بدا واضحا
منذ انــدالع الـثــورة اإلسالمية في إيــران عام
 ،1979وجـ ّـســده حــدثــان بالغا الــداللــة :األول:
وقـ ــع ح ــن أق ـ ــدم الـ ـط ــاب اإلي ــرانـ ـي ــون ف ــي 4
نوفمبر /تشرين الثاني من عــام  1979على
احـتـجــاز أكـثــر مــن  50دبـلــومــاسـيــا وموظفا
فــي ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة فــي ط ـه ــران ،وأ ٌبـقــوا
ع ـل ـي ـهــم رهـ ــائـ ــن  444يـ ــومـ ــا .وم ـ ـع ـ ــروف أن
اإلدارة األميركية ،برئاسة جيمي كارتر في
ذلــك الــوقــت ،لــم تجد مــن سبيل آخــر لإلفراج
عنهم سوى القيام بعملية عسكرية شديدة
التعقيد ،أطلقت عليها اســم «عملية مخلب
الـنـســر  ،»Operation Eagle Clawوشــاركــت
ف ـي ـهــا ق ـ ــوات ج ــوي ــة وقـ ـ ــوات خ ــاص ــة وقـ ــوات
ت ــاب ـع ــة مل ـش ــاة ال ـب ـح ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،لـكـنـهــا
فـشـلــت ،وت ــم إل ـغــاؤهــا بـعــد تـحـطــم طــائــرتــن
وسـ ـق ــوط ث ـمــان ـيــة ج ـن ــود أم ـي ــرك ـي ــن قـتـلــى.
ُ
ويعتقد على نطاق واسع أن فشلها كان من
بــن أهــم أسـبــاب خـســارة كــارتــر االنتخابات
الرئاسية فــي نوفمبر /تشرين الـثــانــي عام
 ،1980ف ـقــد ّ رف ـضــت ط ـه ــران أن تـتـعــامــل مع
كــارتــر ،وفضلت تقديم اإلف ــراج عــن الرهائن
هــديــة خــاصــة للرئيس ري ـغــان ،منافسه في
ت ـلــك االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي أول ي ــوم م ــن دخــولــه
الـبـيــت األب ـي ــض! ال ـح ــدث ال ـثــانــي :وق ــع حني
ّقررت إيران قطع عالقاتها الدبلوماسية مع
إسرائيل وتسليم مقر السفارة اإلسرائيلية
في طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد دعي رئيس املنظمة ،ياسر عرفات ،إلى
طهران بهذه املناسبة ،وذهب على رأس وفد
فلسطيني كـبـيــر ،لـيـتـسـلــم بـنـفـســه «مـفـتــاح
ال ـس ـف ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ،ف ــي إش ـ ــارة رمــزيــة
بــالـغــة ال ــدالل ــة إل ــى حـجــم الـتـغـيــر الـ ــذي طــرأ
على سياسة طـهــران تـجــاه الـصــراع العربي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وخـ ـص ــوص ــا تـ ـج ــاه الـقـضـيــة
الفلسطينية.
على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على
ٌ
محاوالت
الحدثني الكبيرين ،جــرت خاللها
م ـت ـعـ ّـددة لتحسني ال ـعــاقــات بــن إيـ ــران ،من
ناحية ،وكل من الواليات املتحدة وإسرائيل،
من ناحية أخرى ،عبر اتصاالت ّ
سرية جرت
ّإبــان الحرب العراقية اإليرانية التي امتدت
أكثر من ثماني سنوات ،وأيضا قبيل الغزو
األمـيــركــي لـكــل مــن ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،إال
أنها ظلت مقطوعة ،بل وازدادت توترا بمرور
األيام.
هــل يعني ذلــك أن إي ــران تتعامل مــع كــل من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل بــاعـتـبــارهـمــا
وجهني لعملة واحدة ،ومن ثم تفترض أنهما
يـتـبـنـيــان ت ـجــاه ـهــا س ـيــاس ـتــن مـتـطــابـقـتــن
كليا؟ هناك شواهد تدل على أن إيران كانت

ّ
املتحدة ،والتي
وال تــزال تعتقد أن الــواليــات
يحلو إليران أن تطلق عليها لقب «الشيطان
األكبر» ،هي العدو األول والرئيسي لثورتها
اإلسالمية ،وأنها ال ترى في إسرائيل سوى
ً
ّ
مجرد تابع صغير قابل لالستخدام أداة من
أدوات السياسة الخارجية األميركية ،ومن ثم
ال يملك لنفسه إرادة أو سياسة مستقلة .ومع
ذلك ،يشير مسار العالقات بني الدول الثالث،
ب ــوض ــوح ،وم ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى ،ان ـطــاق
ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي إيـ ــران ،إل ــى أن الـعــداء
اإلســرائ ـي ـلــي ل ـهــذه ال ـث ــورة ك ــان األك ـث ــر ح ـ ّـدة
وعـنـفــا .دليلنا عـلــى ذلــك أن ًإســرائـيــل كانت
وال تزال تبذل جهودا مضنية ّ
لجر الواليات
حرب مفتوحة مع إيران ،وهو ما
املتحدة إلى
ٍ
فشلت فيه ،ما يوحي بــأن الــواليــات املتحدة
تبدو أكثر حرصا على ممارسة ّقدر أكبر من
ضبط الـنـفــس ،وتعمل على تجنب الــدخــول
ـدام ع ـس ـكــري م ـبــاشــر م ــع إيـ ـ ــران ،وال
ف ــي ص ـ ـ ٍ
يستبعد احتمال وجــود تباين في املصالح
بني إسرائيل والــواليــات املتحدة ،على األقل
حول األسلوب األنسب أو األكثر فاعلية في
التعامل مع إيران.
ت ـف ـي ــد نـ ـظ ــرة مـ ـق ــارن ــة بـ ــن م ــوق ــف كـ ــل مــن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإســرائ ـيــل تـجــاه تـطـ ّـور
ال ـبــرنــامــج الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي بــأنـهـمــا غير
مـتـطــابـقــن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اتـفــاقـهـمــا في
األه ــداف ،وأن الفجوة التي تفصل بينهما
ح ـ ــول األس ـ ـلـ ــوب األمـ ـث ــل ف ــي ا ٌل ـت ـع ــام ــل مــع
بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي قــاب ـلــة ألن تضيق
وتتسع ،حسب رؤي ــة النخبة الحاكمة في
كال البلدين املتحالفني ،فالواليات املتحدة،
أيــا كــان شكل النخبة الحاكمة فيها ،تدرك
خ ـط ــورة ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،من
مـنـظــور مـســؤلـيــاتـهــا قـ ـ ً ّـوة عـظـمــى ،يتيعن
عليها أن تكون حريصة على منع انتشار
ال ـس ــاح ال ـن ــووي ف ــي ال ـعــالــم ،وأن تـتـعــاون
مع القوة العاملية األخــرى ،من أجل تحقيق
ه ــذا ال ـه ــدف ،خـصــوصــا حــن يتعلق األمــر
لنظم حاكمةٍ  ،تعتبرها
بالطموحات النووية
ٍ
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـتـطـ ّـرفــة وم ـعــاديــة لها،
كالنظام اإليــرانــي .وألنها تــدرك ،في الوقت
نفسه ،أن لــدى النظام اإليــرانــي أوراق قوة
ّ
تـمــكـنــه مــن حـمــايــة نـفـســه ومـصــالـحــه ،فقد
بــدت الــواليــات املـتـحــدة ،فــي أحـيــان كثيرة،
ّ
مستعدة للتعامل مع هذا النظام من موقع
الـنـ ّـديــة .ومــن ثــم لــم تمانع فــي الــدخــول في
مفاوضات مباشرة معه ،بمساعدة القوى
ٍ
ّ
الدولية األخرى ،إلى أن تمكنت إدارة أوباما
ـاق
م ــن ال ـت ــوص ــل م ـع ـ ّـه عـ ــام  2015إلـ ــى ات ـف ـ ٍ
سيحد كثيرا مــن قــدرتــه على
اعـتـقــدت أنــه
امتالك السالح النووي ،أو تحصيل املعرفة
الـنــوويــة الــازمــة لتصنيعه .أمــا إســرائـيــل،
أيـ ـ ــا كـ ـ ــان ش ـك ــل ال ـن ـخ ـب ــة ال ـح ــاك ـم ــة ف ـي ـهــا،
منظور
فترى النظام الحالي في إيــران من
ٍ

مختلف ،وذل ــك لسبب بـسـيــط ،أن القضية
األهم بالنسبة لها ال تتعلق ببرنامج إيران
الـنــووي ،بقدر مــا تتعلق بقدرتها هــي ،أي
إسرائيل ،على تصفية القضية الفلسطينية
ن ـهــائ ـيــا ،وفـ ــرض ت ـســويــةٍ ب ـشــروط ـهــا على
كــل دول املنطقة .وألنـهــا تعتقد أن النظام
ـدرات
اإليـ ــرانـ ــي ،وب ـح ـكــم م ــا يـمـتـلـكــه م ــن قـ ـ
ٍ
عسكريةٍ كافيةٍ لتمكني محور املقاومة الذي
تقوده بنفسها في املنطقة من الصمود في
ّ
وجه الطموحات اإلسرائيلية ،أصبح يشكل
الـعـقـبــة الــوح ـيــدة ال ـتــي ت ـحــول دون تمكني
إســرائـيــل مــن تلك الـطـمــوحــات ،أي تصفية
امل ـق ــاوم ــة وفـ ــرض تـســويــة بـشــروطـهــا على
دول املنطقة .بعبارة أخرى ،يمكن القول إن
إســرائـيــل ت ــرى فــي الـنـظــام اإلي ــران ــي نفسه،
وليس فقط فــي برنامجه الـنــووي ،تهديدا
وجــوديــا لـهــا .ومــن ثــم ،يكمن الـحــل األمثل
ّ
في إسقاطه وتغييره ،حتى لو تطلب األمر
مواجهة عسكرية شاملة.
ّ
ك ـل ـنــا ي ـت ــذك ــر ك ـي ــف ت ـع ــام ــل رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،نتنياهو ،مع الرئيس األميركي
أوب ــام ــا ،ب ـم ـجـ ّـرد أن ــه ش ـعــر ب ـق ــرب الـتــوصــل
ـاق حــول برنامج إيــران الـنــووي ،فقد
إلــى اتـفـ ٍ
ذهب الرجل ،في معارضته هذا االتفاق ،إلى
حــد السفر إلــى الــواليــات املـتـحــدة ،رغــم أنف
رئ ـي ـس ـهــا ،لـيـلـقــي خ ـطــابــا أم ـ ــام ال ـكــون ـغــرس
بـمـجـلـسـيــه ،ش ــارح ــا ف ـيــه م ــا ي ـن ـطــوي عليه
ـدات ألمـ ـ ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق مـ ـ ــن ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ
ووجــودهــا .وعلى الــرغــم مــن فشله فــي حمل
أوبــابــا على الـعــدول عــن هــذا االتـفــاق ،إال أنه
لم ييأس في محاوالته الرامية إلى إسقاطه،
إلــى أن تكللت جـهــوده بالنجاح مــع ترامب
الــذي قـ ّـرر االنسحاب منه .ومــع ذلــك ،يالحظ
أن نتنياهو فشل في جـ ّـر الــواليــات املتحدة،
ـرب إلس ـقــاط
ح ـتــى ف ــي ع ـهــد ت ــرام ــب ،إل ــى حـ ـ ٍ
النظام اإليــرانــي ،وهــو مــا سعى إليه دائما،
ٌ
صحيح أن ترامب ،حليف نتنياهو
وبإلحاحّ .
األول ،ت ـبــنــى خ ـيــار «ال ـع ـقــوبــات ال ـق ـصــوى»
ـرب يـصـعــب الـتـكـهــن
ض ــد إي ـ ـ ــران ،ب ــدي ــا ل ـح ـ ٍ
بنتائجها ،لكن ال ـقــادة اإلسرائيليني الذين
ج ـ ـ ــاءوا ب ـع ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ،ويـ ـت ــوق ــون إلث ـب ــات
ّ
أن ـهــم ل ـي ـســوا أقـ ــل م ـنــه تـ ـش ـ ّـددا ف ــي مــواجـهــة
ـدرك ــون ،فـ ًـي الــوقــت نـفـســه ،أن إي ــران
إيـ ــران ،ي ـ ً
ليست لقمة سائغة يمكن ابتالعها بسهولة،
ّ
فقد تمكنت هــذه الــدولــة العنيدة والصلبة
ليس فقط مــن الـصـمــود فــي وجــه العقوبات
األمـيــركـيــة الـقـصــوى أكـثــر مــن أرب ــع سـنــوات،
بل وجدت أيضا في االنسحاب األميركي من
االتـفــاق فــرصــة ملواصلة برنامجها الـنــووي
ّ
الت أسرع مما كانت عليه قبل االتفاق.
بمعد
ٍ ّ
وم ــن ث ــم تـمــكـنــت م ــن تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
ّ
ـات أكـبــر بكثير مما
الت أعـلــى ،وبـكـمـيـ ٍ
بـمـعــد ٍ
كان يمكن أن تصل إليه في أي مرحلة سابقة،
حتى لو لم توقع على اتفاق  ،2015ما يضع

عـلــى تــذلـيــل الـعـقـبــات الـفـنـيــة الـتــي تعترض
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـه ــذي ــن الـ ـش ــرط ــن ،وأن إيـ ــران
سـتـتـحـلــى خ ــال جــولــة امل ـف ــاوض ــات املقبلة
بما يكفي من املرونة لضمان عودة الواليات
املتحدة إلى اتفاق  ،2015فمن الواضح تماما
ً
أن إس ــرائ ـي ــل ل ــن ت ـك ــون س ـع ـي ــدة أب ـ ــدا بـهــذه
الـعــودة ،وستبذل كل ما في وسعها إلفشال
ه ــذه ال ـجــولــة ،خـصــوصــا أن رئ ـيــس حكومة
إسرائيل ،بنيت ،صـ ّـرح ،أخيرا ،بأن إسرائيل
لـيـســت ط ــرف ــا ف ــي ه ــذا االتـ ـف ــاق ،وم ــن ث ــم لن
ّ
وستتصرف وحــدهــا بما تمليها
تلتزم بــه،
مصالحها.
تــدرك إسرائيل أن محور املقاومة للمشروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة س ـي ـك ــون األك ـث ــر
ارت ـي ــاح ــا واس ـت ـف ــادة م ــن ن ـجــاح م ـفــاوضــات
ف ـي ـي ـنــا ،وع ـ ـ ــودة ك ــل األطـ ـ ـ ــراف إلـ ــى االلـ ـت ــزام
باتفاق  .2015أمــا الــواليــات املتحدة فتذهب
إل ــى الـجــولــة الـســابـعــة مــن مـفــاوضــات فيينا
مـحـ ّـمـلــة لـيــس فـقــط بـعــبء األخ ـطــاء املترتبة
ع ـل ــى انـ ـسـ ـح ــاب تـ ــرامـ ــب مـ ــن ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
وإنـمــا أيـضــا بـعــبء الـهــواجــس األمـنـيــة ألهم
دول ــة حليفة لـهــا ،إســرائ ـيــل ،وه ــي هــواجــس
ال تملك إال أن تأخذها في االعتبار .غير أن
املشكلة التي تــواجــه الــدولــة األق ــوى واألكثر
دي ـم ـق ــراط ـي ــة أن أهـ ــم دول ـ ــة ح ـل ـي ـفــة ل ـه ــا فــي
ّ
ومتمردة على قواعد القانون
املنطقة عاصية
ال ــدول ــي .امل ـش ــروع الـعـنـصــري االسـتـيـطــانــي
الـ ــذي تـ ـق ــوده ،وت ــري ــد ف ــرض ــه ع ـلــى املـنـطـقــة،
مستحيل التحقيق فــي الــواقــع عـلــى النحو
بعض
الذي تريده إسرائيل ،حتى لو بدا ،في
ً
ـارات مرحلية
األح ـيــان ،وكــأنــه
يحقق ان ـت ـصـ ٍ
ّ
مـبـهــرة .وهـنــا يتجلى امل ــأزق األمـيــركــي بكل
أبعاده.
مـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـجـ ــري فـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة مــن
مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا س ـي ـل ـقــي ب ـظ ــال ــه عـلــى
قـ ـض ــاي ــا األمـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي مـنـطـقــة
الـشــرق األوس ــط برمتها ،وربـمــا فــي العالم
ك ـلــه ،ف ـعــدم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق مـعـنــاه أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة س ـت ـل ـجــأ إلـ ــى خ ـي ــارات
أخ ــرى لــوقــف الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
وفـقــا لتصريحات أدل ــى بـهــا ،أخ ـيــرا ،وزيــر
الخارجية األمـيــركـيــة ،بلينكن ،األم ــر الــذي
قــد يوحي بعدم استبعاد اسـتـخــدام القوة
املسلحة ،وهو ما تريده إسرائيل بالضبط.
أمــا إذا حــدثــت املـعـجــزة ،وتــم الـتــوصــل إلى
ات ـف ــاق ،فـلــن تقبله الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة،
وسـيـكــون عليها إم ــا أن تبتلعه مـضـطـ ّـرة.
وحـيـنـئــذ عـلـيـهــا أن تـغـيــر م ــن سـيــاســاتـهــا
الراهنة في املنطقة ،أو أن تذهب بمفردها
فــي ات ـجــاه التصعيد مــع إيـ ــران .وف ــي كلتا
منطقة الشرق األوسط
الحالتني ،ستصبح
ً
بعد هذه الجولة مختلفة إلى حد كبير عما
كانت عليه قبلها.
(أكاديمي مصري)

موقفا كل من
الواليات المتحدة
تطور
وإسرائيل تجاه
ّ
البرنامج النووي
اإليراني غير متطابقين،
على الرغم من
اتفاقهما في
األهداف
تدرك إسرائيل أن
محور المقاومة
للمشروع الصهيوني
في المنطقة
سيكون األكثر ارتياحا
واستفادة من نجاح
مفاوضات فيينا

مأزق ال
الواليات املتحدة وإسرائيل معا في
ٍ
أحد يعلم كيف سيمكنهما مواجهته .وافقت
إي ـ ـ ــران ،أخـ ـي ــرا ،ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف م ـفــاوضــات
فيينا ،لكنها ستذهب إلــى الجولة السابعة
مـ ــن ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،وف ـ ــي ي ــده ــا أوراق
تـفــاوضـيــة ك ـث ـيــرة ،فــالـعـقــوبــات ،عـلــى الــرغــم
مــن قسوتها لــم تسقط نظامها أو تضعفه،
وهي تشعر أنها ليست في عجلةٍ من أمرها
للتوصل إلــى اتفاق جديد ،أو حتى للعودة
إلى االتفاق القديم بالشروط نفسها ،فكلما
امـ ـت ـ ّـدت ف ـت ــرة ال ـت ـف ــاوض اق ـت ـ ٌـرب ــت أك ـث ــر من
العتبة النووية ،ولديها أه ــداف ليست فقط
واضـحــة ،وإنـمــا مـشــروعــة أيـضــا ،وه ــي :رفع
جميع العقوبات املفروضة عليها حاليا ،بما
في ذلــك العقوبات املفروضة على الشركات
ـات بـعــدم تـكــرار ما
واألفـ ــراد ،وتـقــديــم ضـمــانـ ٍ
قــام بــه تــرامــب مــرة أخ ــرى .وحـتــى بافتراض
أن إدارة ب ــاي ــدن س ـت ـك ــون ق ـ ـ ــادرة سـيــاسـيــا

الهند :عدد اإلناث يفوق عدد الذكور للم ّرة األولى

17

تونس :إنقاذ  487مهاجرًا س ّريًا من البحر

أنقذت البحرية التونسية ،أمس الجمعة 487 ،مهاجرًا ّ
سريًا من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية
ّ
ّ
مختلفة وصلوا إلى ساحل محافظة صفاقس (وسط) على منت زورق أبحر من ليبيا بنية التوجه
ّ
إلــى أوروبـ ـ ّـا ،بحسب مــا أوضـحــت وزارة الــدفــاع .وتشير إح ـصــاءات إلــى أن ق ــوات خفر السواحل
التونسية نفذت نحو  19.500عملية العتراض قوارب مهاجرين ّ
سريني في األشهر التسعة األولى
ُ
ّ
من العام الجاري ،علمًا أن نحو  1319مهاجرًا غرقوا أو فقدوا في البحر األبيض املتوسط في الفترة
(فرانس برس)
بني يناير /كانون الثاني و 14نوفمبر /تشرين الثاني الجاري .

أظهر أحدث مسح وطني لألسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية أخيرًا ،بعد بحث استغرق
ّ
عامنيّ ،أن عــدد النساء في الهند فــاق ّ
للمرة األولــى عــدد الرجال ( 1.020امــرأة في مقابل كــل ألف
ّ
رجــل) ،إلــى جانب تسجيل تباطؤ في معدل ال ــوالدات في ثاني أكبر دولــة في العالم لجهة عدد
ّ
ّ
«التحسن في النسبة
الهندية إن
السكان .وقالت
سانغاميترا سينغ الباحثة في مؤسسة السكان ّ
لكنه ما زال ّ
َ
يعي القيام بالكثير
الجنسني إيجابي وخطوة في االتجاه الصحيح،
اإلجمالية بني
(فرانس برس)
من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني».

المانش سيبتلع مزيدًا من المهاجرين
ّ
تعبر جـهــات ع ـ ّـدة عــن تـخـ ّـوف مــن ابـتــاع املانش
مزيدًا من املهاجرين الذين يحاولون اجتياز القناة
فــي رح ــات محفوفة بــاملـخــاطــر بحثًا عــن حياة
أفـضــل ،بعد فــرارهــم مــن بـلــدان ّ
تمزقها الحروب
وينهشها الفقر فــي الـشــرق األوس ــط وأفريقيا.
ويـ ـف ـ ّـر مـ ـئ ــات األل ـ ـ ــوف م ــن الـ ـص ــراع ــات وال ـف ـقــر
واالض ـط ـهــاد فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــة وأفـغــانـسـتــان
والـيـمــن وال ـس ــودان خـصــوصــا ،فيتسللون عبر

الحدود بمساعدة ّ
مهربني إلى دول ذات اقتصادات
غنية في غرب أوروبا.
ّ
التحركات البشرية بــأعــداد كبيرة
وقــد ّأدت تلك
ألن ـ ـ ــاس يـ ـه ــرب كـ ـثـ ـي ــرون م ـن ـه ــم مـ ــن ص ــراع ــات
تقوم بمشاركة الـغــرب ،إلــى زي ــادة حـ ّـدة الخطاب
الـسـيــاســي ف ــي أن ـح ــاء أوروبـ ـ ــا ،م ــن بـلـغــاريــا إلــى
ّ
بريطانيا .وهؤالء املهاجرون ،باستثناء قلة قليلة
منهم ،ليسوا موضع ترحيب في أوروبــا الغربية.

ّ
ُيــذكــر أنــه بعد حــادثــة الـغــرق األخـيــرة التي وقعت
فــي امل ــان ــش ،ي ــوم األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،وال ـتــي ذهــب
ّ
ضحيتها  27مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القناة
على منت قارب مطاطي ،راحت فرنسا وبريطانيا
تتقاذفان املسؤولية .وكانت هذه الحادثة األسوأ
من نوعها على اإلطــاق في ّ
املمر املائي الفاصل
بني َ
البلدين.
وفي هذا السياق ،قالت كاي مارش التي تعمل في

جمعية «سامفيري» الخيرية ملساعدة املهاجرين
ّ
في حديث إلــى وكالة «رويـتــرز» إنــه «فــي حــال لم
ّ
ُ
ن ـ ِـع ـ ّـد ه ــذه ال ـحــادثــة عـنـصـرًا مـحــفـزًا عـلــى إج ــراء
ّ
تغيير مناسب في النهج ،فإن مثل هذه الحوادث
ســوف تتكرر وتــزداد ســوءًا» .أضافت مــارش ّأن
«أساليب الردع لن تنجح» ،مؤكدة ّأن «سقوط مزيد
من الغرقى في القناة أمر ال ّ
مفر منه».
(رويترز)

ِ
أذع ْ
ن قدر اللزوم ومانع قدر اإلمكان
األسد األب البنه:
عبير نصر

سـ ـن ــن ط ــويـ ـل ــة ،بـ ـق ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ـ ُ
ـوم ال ـخ ـط ــاب ــي
عـلــى إســرائـيــل أب ــرز أدوات الـنـظــام الـســوري
املطلوبة في الداخل.
للوصول إلى الشرعية
ُ
ومــع الــوقــتّ ،
تحولت «الـنـبــرة املـعــاديــة» إلى
ظاهرة إشكالية مليئة بالشكوك ،وهي لذلك
زائ ـفــة ،وليست واقـعـيــة كما يــراهــا كثيرون.
ّ
وثـ ّـمــة مــن يــؤكــد أن حــافــظ األس ــد أش ــار سـ ّـرًا
خ ــال م ـف ــاوض ــات ال ـس ــام م ــع إس ــرائ ـي ــل في
شيبردزتاون ،غرب والية فرجينيا األميركية،
ّ
ّ
ٌّ
مستعد لقبول اتفاقية ســام ،حتى
إلــى أنــه
مـ ــن دون أن يـ ـك ــون الـ ـ ـص ـ ــراع اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ُ ّ
ـرض.
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي قـ ــد ح ـ ـ ــل عـ ـل ــى نـ ـح ـ ٍـو مـ ـ ـ ٍ
ب ــدوره ح ــاول بـشــار األس ــد تـجــاوز الخطوط
ال ـح ـم ــراء ق ــدر م ــا يـتـطـلـبــه ت ـشــابــك املـصــالــح
واملنافع ،ففي خطابه في القمة العربية في
عـ ّـمــان ،على سبيل املـثــال ،ق ــال« :إن املجتمع
اإلسرائيلي أكثر عنصرية من النازية» ،بعد
ذل ــك بـشـهــريــن ،ان ــزل ــق ف ــي م ـع ــاداة الـســامـيــة
ع ـنــدمــا أش ـ ــار إلـ ــى ال ـي ـه ــود بــوص ـف ـهــم قتلة
املسيح .وعلى الرغم من خطاباته امللتهبة،
ف ـســح ال ـت ـضــامــن م ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـجــال
للبراغماتية السياسية فــي ح ــاالت الخطر،
ْ
إذ ّ
تشرب األسد االبن شعار أبيه« :أذعن قدر
ّ
اللزوم ،وأصر قدر اإلمكان» .لذا تراوح موقفه
م ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــن االس ـت ـعــداد
ل ـلـم ـســاومــة وال ـت ـش ـ ّـدد األي ــدي ــول ــوج ــي .ومــع
ّ
ارتـفــاع التوترات ،صــارت كــل حادثة سورية
تطاول إسرائيل موضوع تمحيص عام على
مستوى العالم ،كما حدث لدى أول مصافحة
بني رئيس ســوري ورئيس إسرائيلي خالل
تــأبــن ال ـبــابــا ج ــون ب ــول ال ـثــانــي ع ــام 2005
ف ــي روم ـ ــا .وع ـنــدمــا ت ـصــاعــدت الـتـخـمـيـنــات
واالتـهــامــات ،ســارع السوريون إلــى توضيح
ّ
أن هذه اإليماءة ال تعدو كونها إجراء شكليًا.
ّ
بداهة ،وعندما نتحدث عن «العالقة الجدلية»
ب ــن إس ــرائ ـي ــل وس ــوري ــة ،ن ـبــدو ك ـمــن يصف
شـبـحــا ال م ــام ــح ل ــه ،وال نـسـتـطـيــع الـتـقــاط

أبعاده وزوايــاه ،ما يدفعنا إلى الجزم يقينًا
ّ
بأن زيارة وزير الخارجية اإلماراتي ،عبدالله
بن زايد ،دمشق ،أخيران لم تمثل فقط حدثًا
مفصليًا فــي إطــار عــودة الـعــاقــات السورية
مع الدول الخليجية خاصة ،والعربية عامة،
إنما سحبت «ميكانيكيًا» ،وبحكم تناقض
ً
سياستي البلدين تجاه إسرائيلّ ،
كمًا هائال
مــن ال ـت ـســاؤالت والـتـكـهـنــات ،لتغطي جميع
املـعـطـيــات السياسية الــراه ـنــة .وعـلــى الــرغــم
ّ
مــن أن اإلمـ ــارات سـعــت إل ــى مــا هــو أبـعــد من
ّ
التطبيع فــي الـتـعــاطــي مــع تــل أب ـيــب ،إال أن
ً
هــذه العالقة الحميمية لــم تشكل أم ـرًا جلال
بالنسبة لــأســد ،على الــرغــم مــن مخالفتها
السياسة السورية التي تعتبر إسرائيل عدوًا
مـبــاشـرًا ،ظاهريًا على األق ــل .وفــي الحقيقة،
وباستثناء «شرعية النظام وبقائه» ،ليس
ثـ ّـمــة مــن قـضـيــةٍ تمكن مناقشتها ال ـيــوم في
ســوريــة ،فاملراجعات شملت كل شــيء ،حتى
الـشـعــارات الرنانة عــن «املـقــاومــة واملمانعة»
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـص ــدح ع ــال ـي ــا ف ــي ال ـخ ـطــابــن
ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي الـ ـس ــوري ــن ،ت ـك ــاد ال
ّ
تحضر حاليًا ،أقله بالزخم ذاتــه الــذي رافق
ّ
األزمة في بدايتها .ووفق هذه األولوية ،قررت
دم ـشــق ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،امل ـغــامــرة بــاالنـفـتــاح
ّ
على كــل مـبــادرة عربية ،من أي جهةٍ جــاءت،
وعدم رفض ّ
أي دعوة إلى التواصل .على هذا،
ُيطرح الـســؤال الجوهري :هل تمثل املبادرة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة م ــؤشـ ـرًا واضـ ـح ــا ل ـب ــدء تـطـبـيــع
«ح ـت ـم ــي» ق ـ ــادم ب ــن س ــوري ــة ال ـت ــي تخضع
ولعالقات
لنفوذ إيــرانــي مــن العيار الثقيل،
ٍ
«استراتيجية» مع حزب الله ،وإسرائيل التي
لــم تـتــوقــف عــن اس ـت ـهــداف ســوريــة بـعـشــرات
الضربات الجوية املوجعة ،ناهيك بالطبع،
ّ
ع ــن أن ـه ــا أع ـل ـنــت ع ــن ض ـ ّـم هـضـبــة ال ـجــوالن
رسميًا لـ«سيادتها»؟.
ّ
ضمن هــذه السياقات ،ظــل االعتقاد السائد
ّ
ف ــي امل ـن ـط ـقــة أن دم ـش ــق س ـت ـكــون آخ ــر دول ــة
ُ
عربية تـبــرم سالمًا مــع إســرائـيــل .وهــذا فهم
ّ
ّ
ّ
سـ ــاذج وم ـســطــح ال شـ ــك ،وم ــا ب ــدأ يـتـســرب،
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¶

أخيرا ،من معلومات وأخبار ،تدفع جميعها
ُعلى االعتقاد ،بأن «بقاء الحال السوري من
املـ ـح ــال» .ف ــاألس ــد الـ ــذي ن ـجــا بــأع ـجــوبــة من
حرب العشرية السوداء ،وعلى الرغم من أنه
ّ
ألبس إسرائيل كل شرور الدنيا ،لتصفق له
ّ
جموع السوريني ،يدرك أن بقاءه في السلطة
مقاربات أخــرى ،ويبدو
إنما يتطلب انتهاج
ٍ
ّ
يشجعه
التطبيع مع إسرائيل واحــدة منها.
عـلــى ذل ــك حليفه ال ــروس ــي ال ــذي ب ــات يلعب
دورًا أساسيًا في صناعة القرار السوري بناء
على كتلةٍ متحركةٍ من التحالفات واملصالح،
ّ
وي ـش ــك ــل ،بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،عـنـصــر ال ـت ــوازن
لـ«النفوذ اإليراني» على األرض السورية.
ّ
ومـ ــوس ـ ـكـ ــو ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــدرك ج ـ ـي ـ ـدًا أن ت ــاري ــخ
الصراعات ال يحفل كثيرًا باملواقف األخالقية
ُ
ّ
والوطنية ،تؤمن أيضًا أن إسرائيل قرصان
املـنـطـقــة األق ـ ــوى الـ ــذي ي ــراه ــن ع ـلــى ت ـبــدالت
أمــواه السياسة الغادرة ،لقنص ما أمكن من
ّ
املكاسب ،عند هذه النقطة بالذاتُ ،تعرف أن
الـسـ َ
ـام بني سورية وإسرائيل بــوابــة دمشق
األوسع ،للخروج من نفق العقوبات الدولية
التي تكاد تغرقها مع حليفها في املستنقع
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ـسـ ــوري .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
ت ـت ــوات ــر ت ـس ــري ـب ـ ٌ
ـات ع ــن ل ـ ـقـ ــاءات س ــوري ــة –
إســرائـيـلـيــة ،ج ــرت فــي غـيــر عــاصـمــة ،وتحت
ال ــرع ــاي ــة ال ــروس ـي ــة ،إن ف ــي حـمـيـمـيــم أو في
ق ـبــرص أو مــوسـكــو .وال يستبعد مــراقـبــون
أن ت ـل ـعــب ع ــواص ــم عــرب ـيــة دورًا ف ــي جـهــود
«الوساطة» بني الطرفني .وهنا ُيشار ،بشكل
دور «خـ ـف ــي» يـمـكــن ألبــوظ ـبــي
خ ـ ــاص ،إلـ ــى ٍ
ً
الـقـيــام بــه ،أو أن تـكــون قــامــت بــه فـعــا .أكثر
من ذلك ،ما زالت أصداء مقابلة سابقة لبشار
األس ــد مــع وســائــل إع ــام روس ـيــة ت ـتـ ّ
ـردد في
األوساط اإلسرائيلية ،حني اشترط التوصل
إل ــى ات ـفــاق س ــام مــع إســرائ ـيــل بانسحابها
ً
م ــن الـ ـج ــوالن ،ف ـضــا ع ــن ع ــدم تعقيبه على
ان ـطــاق امل ـفــاوضــات اللبنانية اإلسرائيلية
ّ
لترسيم حــدودهـمــا الـبـحــريــة .مــا يـعــزز هذه
«النية ّ
ّ
املبيتة» خــروج رامــي مخلوف بداية
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نتحدث عن
عندما
ّ
«العالقة الجدلية»
بين إسرائيل وسورية،
نبدو كمن يصف
شبحًا ال مالمح له،
وال نستطيع التقاط
أبعاده وزواياه
عمل نظام األسد
ّ
شق الصف
على
الثوري وضرب الشرعية
الفلسطينية تحت
شعارات الحفاظ على
الثوابت التاريخية

ال ـح ــرب ال ـســوريــة لـيــدلــي بـتـعـلـيـقــه األش ـهــر:
«أمن إسرائيل من أمن النظام السوري» ،في
رسالةٍ واضحةٍ إلى وجود عالقةٍ أمنيةٍ غير
معلنة تربط سورية بإسرائيل .على الصعيد
جهود عربية
ذاتــه ،يعيد تزايد الحديث عن
ٍ
ودول ـيــة تـجــري لتطبيع إســرائـيـلــي س ــوري،
إلــى األذه ــان ،صفقة تـبــادل األس ــرى بينهما

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

ع ــام  ،2019ب ـشــأن اس ـت ـعــادة رف ــات الـجـنــدي
اإلســرائـيـلــي ،زخــاريــا بــاومــل ،مـقــابــل إطــاق
ّ
سـ ـ ــراح أس ـي ــري ــن سـ ــوريـ ــن .ص ـح ـي ـ ٌـح أن مــا
حصل يبدو صفقة متواضعة ،لكن دالالتها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أكـ ـب ــر م ــن أن ت ـخ ـط ـئ ـهــا ال ـع ــن،
ّ
فــالـجـمـيــع يـعـلــم أن بــوتــن ال ي ـقــدم وجـبــات
ّ
ّ
سياسية مجانية ،وال بد ملن يتسلم البضاعة
اإلسرائيلية أن يدفع ثمنها.
ّ
لـ ـ ّـب الـ ـق ــول ه ـن ــا أن ن ـظ ــام األس ـ ــد ات ـخ ــذ مــن
القضية الفلسطينية ركنًا استراتيجيًا في
توطيد
البروباغندا اإلعالمية ،ووظفها في
ّ
دوريــه ،العربي والدولي ،كما عمل على شق
الصف الثوري وضرب الشرعية الفلسطينية
تـ ـح ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى الـ ـث ــواب ــت
الـتــاريـخـيــة ،مـعـتـمـدًا ف ــي ذل ــك عـلــى ال ــدواف ــع
السياسية لنهجه ،املتمثلة بحسابات الداخل
وب ـ ـ ــازارات الـ ـخ ــارج ،لـيـضـمــن وجـ ــوده العـبــا
إقليميا حاسما في املنطقة برمتها .في عام
َ
 1948كــان لــواء مؤلف مــن  1876جنديًا ّأول
الداخلني إلــى فلسطني ،ليشتبك على الفور
مع التنظيمات الصهيونية .وعلى الرغم من
انعدام خبرته ونقص عتاده ،فاق هذا اللواء
في إقــدامــه الجيوش العربية األخ ــرى ،وكان
الوحيد الذي اخترق التحصينات اليهودية
واحتل مساحة امتدت من بركة الحولة إلى
بحيرة طبرية .هذا ليس مشهدًا حماسيًا من
فيلم عربي مؤثر ،إنه «اللواء السوري» الذي
ّ
مجسدًا
استمات فــي القتال ألجــل فلسطني،
حر أصيلّ ،
الصورة الحقيقية لشعب ّ
تحول
ٍ
عبد ذليل لطوابير الخبز والبنزين
اليوم إلى ٍ
وال ـغــاز .ويـبــدو أنــه ليست فلسطني وحدها
بــاتــت بـعـيــدة عــن أع ــن ال ـســوريــن ،بــل أيضًا
ْ
سورية نفسها التي ما إن تبحث عنها على
ّ ُ
ُ
«غوغل» وترفقها بكلمة حرب ،حتى تختصر
ّ
محني الظهر ،يحمل بني يديه
بصورة والد
ابـنــه امل ـصــاب ،وتـحـيــط بــه نــاطـحــات سحاب
مــن الــدمــار واألبـنـيــة الـتــي تـهــاوت شرفاتها
وجدرانها.
(كاتبة سورية)
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مستشفيات دمشق متخمة بمصابي كورونا
عبد الرحمن خضر

تشهد املناطق السورية كلها موجة جديدة
ّ
م ــن اإلص ــاب ــات ب ـك ــوف ـي ــد ،19-ل ـكــن الــوضــع
األس ـ ــوأ ُي ـسـ َّـجــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة دم ـش ــق ،إذ
ّ
ّ
املخصصة لكوفيد19-
امتألت كل األسرة في األقسام
ّ
ف ــي املـسـتـشـفـيــات ال ـح ـكــوم ـيــة .م ــن جـهـتـهــم ،تــوجــه
األغـنـيــاء إلــى املستشفيات الخاصة التي تتقاضى
م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ال ي ـس ـت ـط ـيــع تــأم ـي ـن ـهــا ال ـس ــوري ــون
بمعظمهم .وتـتــزامــن هــذه املــوجــة مــع اقـتــراب فصل
ال ـش ـت ــاء ال ـ ــذي ت ـك ـثــر ف ـيــه األم ـ ـ ــراض الـتـنـفـسـيــة في
األس ـ ــاس ،مــن قـبـيــل اإلن ـف ـلــونــزا ال ـتــي غــالـبــا مــا ّ
يتم
ّ
وتتم
الخلط مــا بــن أعراضها وأع ــراض كــوفـيــد19-
معالجتها أحـيــانــا ب ـ ــاألدوات نـفـسـهــا ،وف ــي حــاالت
ّ
معينة يـحـتـ ّـاج امل ـصــاب بـهــا إل ــى اسـتـشـفــاء ووصــل
بأجهزة التنفس الصناعي.
أفـ ـ ـ ــادت ال ـط ـب ـي ـبــة س ــوس ــن ع ـل ــي االسـ ـتـ ـش ــاري ــة فــي
األمراض التنفسية في مستشفى األطفال الجامعي
ّ
بدمشق في حديث إذاعي بأن إصابات عديدة ُرصدت
في صفوف األطـفــال بالتهاب القصيبات الشعرية،
خصوصًا في املدارس ،األمر الذي ّ
تسبب في ضغط
ّ
على مستشفيات العاصمة دمشق .وأشــارت إلى أن
ّ
أعـ ــراض املـصــابــن بــه ال ت ـقــل خ ـطــورة عــن اإلصــابــة
ً
بكوفيد ،19-واالستشفاء قد يستغرق وقتًا طويال.
ّ
وأشــارت علي إلــى أن املستشفى يستقبل يوميًا ما

ً
بــن  10و 15طـفــا فـقــط مـصــابــن ب ـكــوف ـيــد ،19-إلــى
جــانــب عــدد مــن املصابني بــأمــراض تنفسية أخــرى.
ُ
َ
ستخدم أقسام أخــرى ملعالجة
وفــي أحيان كثيرة ،ت
م ـصــابــي ك ــوف ـي ــد ،19-ك ــون املـسـتـشـفــى ي ـح ـتــوي 10
َ
ّ
ّ
أسرة مخصصة لألطفال موزعة على غرفتني ،وهي
َ
شهرين .وتابعت
ممتلئة بشكل كامل منذ أكثر من
ّ
عـلــي أن ثـ ّـمــة وف ـي ــات ب ــن األط ـف ــال بـسـبــب فـيــروس
ُ
َّ
كـ ــورونـ ــا الـ ـج ــدي ــد ،ت ـس ــج ــل ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى بـش ّـكــل
ّ
أسـبــوعــي ،الفـتــة إل ــى أن امل ـع ـ ّـدات واألدويـ ــة مـتــوفــرة
ّ
ّ
ضمن اإلم ـكــانــات ،علمًا أن ثــمــة ضغطًا كبيرًا على
الكوادر الطبية.
مــن جهته ،قــال عضو الفريق االسـتـشــاري ملكافحة
ـروس ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد ال ـت ــاب ــع ل ـل ـن ـظــام ،نـبــوغ
فـ ـي ـ ّ ّ
العوا ،إنه في الوقت الحالي «نشهد هجومًا شرسًا
ل ـل ـف ـيــروس الـتـنـفـســي امل ـخ ـلــوي ال ـب ـشــري ول ـحــاالت
الـتـهــاب القصيبات الـشـعــريــة ،نتيجة الخلط بينه
وبني إصابات كوفيد 19-في املدارس ،في ظل غياب
ّ
االحترازية والوعي الصحي» .وأشار إلى
ّلإلجراءات
أنه «كان من املفترض على وزارة التربية التشديد
أكـثــر على الناحية الصحية فــي امل ــدارس ،وإيـجــاد
ّ
آلية ملنع ّ
أي تلميذ تظهر عليه أعــراض املــرض من
ّ
ّ
الــدخــول إلــى حــرم امل ــدرس ــة» .وش ــدد الـعــوا عـلــى أن
إص ــاب ــة واحـ ــدة كـفـيـلــة بــإصــابــة امل ــدرس ــة بــالـكــامــل،
ّ
الف ـت ــا إل ــى أن ّخ ـط ــورة ال ـف ـي ــروس ت ـط ــاول األط ـف ــال
ّ
ّ
والـ ـخ ـ ّـدج ،لـكــنــه ال يـســبــب وف ـيــات إل فــي ح ــال كــان

ّ
صدرية مزمنة أو حادة.
املريض يعاني من مشكالت
أح ـم ــد ق ــوي ــدر م ــواط ــن س ـ ــوري تــوف ـيــت وال ــدت ــه في
أحــد مستشفيات دمشق الخاصة ،يقول لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ع ـج ــزت ع ــن تــأمــن ســريــر لــوالــدتــي في
ـات الـحـكــومـيــة ّ ،فنقلتها إل ــى مستشفى
املـسـتـشـفـيـ ّ
خ ــاص» .لـكــنــه يشير إلــى أن ــه لــم يستطع إخــراجـهــا
عندما توفيت «إال بعد دفع نحو مليون ليرة سورية
ّ
(نحو  2000دوالر أميركي) عن ّكل ليلة ،ما عدا أثمان
بعض األدوية التي لم تكن متوفرة واشتريتها على
حسابي الخاص».
ويكشف مصدر طبي من العاصمة دمشق لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن «ثـ ـ ّـمـ ــة ن ـق ـص ــا فـ ــي أع ـ ـ ـ ــداد امل ـس ـح ــات
املستخدمة فــي الكشف عــن اإلصــابــة بـكــوفـيــد،»19-
ّ
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «امـ ـت ــاء األس ـ ـ ـ ّـرة ّأدى إلـ ــى ع ــزوف
امل ـصــابــن بــال ـف ـيــروس ع ــن مــراج ـعــة املـسـتـشـفـيــات،
خــوفــا مــن اإلصــابــة بــأمــراض أخ ــرى قــد تـكــون ّأكثر
خطورة ،خصوصًا الفطر األسود الذي بات يتفشى
في مناطق سيطرة النظام» .وبحسب املصدر نفسه،
ّ
ف ــإن «اإلح ـص ــاءات املتعلقة بـكــورونــا ال ـص ــادرة عن
ّ
َ
أولهما النقص
وزارة الصحة غير دقيقة لسببنيّ .
ال ـح ــاص ــل ف ــي امل ـس ـح ــات ،وال ـث ــان ــي أنـ ـه ــا ال تشمل
املصابني واملتوفني الذين ال يراجعون املراكز الطبية
الـحـكــومـيــة» .فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ق ــال مــديــر الهيئة
الـعــامــة ملستشفى دم ـشــق (املـجـتـهــد) أح ـمــد عباس
ّ
إن نسبة إش ـغــال الـعـنــايــة امل ـش ـ ّـددة مــا زال ــت  99في

مرضى يتوفون
في بيوتهم

يقول المواطن السوري أحمد قويدر ّ
إن «مصابين
ّ
وثمة
يتلقون العالج في المنازل.
كثيرين باتوا
ّ
خوف بين األهالي من ارتفاع أعداد الوفيات بين
ّ
صفوف المصابين ،خصوصًا ّ
يتوفون
أن كثيرين
في منازلهم من دون أن ُتد َرج أسماؤهم على
قوائم المصابين لدى وزارة الصحة» .وبالتالي يرى
ّ
أن األرقام هي أكبر من المع َلن.

املائة ،مشيرًا إلى وجــود  60مصابًا بكوفيد 19-في
املستشفى حاليًا ،من بينهم  16مريضًا في العناية
املركزة باإلضافة إلى  16مريضًا في القسم املخصص
للمصابني بالفطر األسود .أضاف عباس في حديث
ّ
إلى وكالة أنباء النظام الرسمية «سانا» أن الطاقة
االستيعابية ملستشفى دمـشــق املـخـ ّـصــص ملرضى
كورونا تصل إلى  90سرير عزل ،من بينها  18سرير
ّ
عناية مركزة ،الفتًا إلى أن املستشفى يستقبل حاليًا
الحاالت املتوسطة والشديدة فقط.
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متحور جديد
ّ
قلق كورونا يتصاعد من جنوب أفريقيا

متحور آخر من فيروس كورونا الجديد
رُصد أخيرًا
ّ
في جنوب أفريقيا ،األمر الذي أثار القلق في العالم
دافعًا في اتّجاه فرض قيود على الرحالت الجوية

لألسف ...اك ُتشف متحوّ ر جديد مثير للقلق (ميخال شيجك /فرانس برس)

خمسة أسئلة يكره الناس
سماعها خالل العطالت

تجمعات العطالت تتطلب كثيرًا من الذكاء االجتماعي (براندون بيل)Getty /

يكره بعض األشخاص فترة العطالت
السنوية ،ليس بسبب العطلة ،وإنما
ألن ـهــم ي ـض ـطــرون لــإجــابــة ع ــن أسئلة
محرجة يطرحها أحد أفراد العائلة ،أو
األصدقاء.
ال يـمـتـلــك جـمـيــع ال ـب ـشــر ن ـفــس الــذكــاء
االج ـت ـمــاعــي ،وال ي ــدرك ك ـث ـيــرون كيف
يمكن أن يؤثر حديثهم ،أو تصرفاتهم
على اآلخــريــن ،خاصة خــال العطالت،
ً
فالبعض يوجهون أسئلة تعد تطفال،
أو تجعل األخرين غير مرتاحني.
رص ـ ـ ــدت امل ـع ــال ـج ــة ال ـن ـف ـس ـيــة م ــاري ـن ــا
هـ ــاريـ ــس ،ف ــي مـ ـق ــال ب ــ«س ـي ـكــولــوجــي
ت ـ ـ ــوداي» ،األس ـئ ـلــة الـخـمـســة الـشــائـعــة
خالل العطالت ،وطرحت مجموعة من
األسئلة البديلة.
 .1متى ستحصل على وظيفة حقيقية؟
ط ــرح ه ــذا ال ـســؤال يعني أن الشخص
لـيــس لــديــه وظـيـفــة حـقـيـقـيــة ،أو ليس
ً
سعيدًا في وظيفته الحالية .حاول بدال
مــن ذلــك توجيه ال ـســؤال بطريقة أكثر
ل ـيــاقــة ،م ـثــل :مــا امل ـشــاريــع ال ـتــي تعمل
عليها حاليًا؟ أو ما هي تطلعاتك في
العمل؟
 .2متى ستقرر إنجاب أطفال؟
األش ـخــاص غير األذك ـيــاء ليس لديهم
وعي كاف بظروف اآلخرين ،وأن لديهم
حياة مختلفة ،وجــدوال زمنيا مغايرا،
وأه ــداف ــا ،وأف ـك ــارا مـتـبــايـنــة ،فـعـشــرات
األم ـ ــور ت ـم ـنــع ال ـب ـعــض م ــن اإلنـ ـج ــاب،
إذ ي ـعــانــي ال ـب ـعــض م ــن ال ـع ـقــم ،أو من
مشكالت صحية أخرى.
ً
ح ــاول ب ــدال مــن ذلــك أن تـبــدي اهتمامًا
ع ـن ــدم ــا يـ ـ ــدور ال ـح ــدي ــث ح ـ ــول أه ـم ـيــة
إن ـجــاب األط ـف ــال ،فـلـيــس مــن شــأنــك أن
يقرر شخص اإلنجاب أو يرفضه.

 .3هل اكتسبت /فقدت الوزن؟
هذا السؤال يدل على نقص في الوعي.
قد يعتقد بعض األشخاص أن مالحظة
الــوزن أو املظهر مؤشر على االهتمام،
لكنه في الــواقــع يمكن أن يمثل إهانة،
أو مـصــدر إح ــراج ،خصوصا لألطفال
والـ ـنـ ـس ــاء ،وع ـل ـم ـيــا ،ي ـم ـكــن أن تتغير
أوزان أجسامنا بنحو  3كيلوغرامات
ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـن ـب ــدو م ـخ ـت ـل ـفــن بـسـبــب
ً
االنتفاخ ،أو حالة األمـعــاء .حــاول بدال
م ــن ذلـ ــك ال ـ ـقـ ــول :يـعـج ـبـنــي اه ـت ـمــامــك
بصحتك ،أو بمظهرك ،أو :م ــاذا تفعل
لتكون بهذا املظهر الرائع؟
 .4ملاذا ال تتزوج؟
ال ي ـطــرح األش ـخ ــاص األذكـ ـي ــاء أسئلة
تبدأ بـ«ملاذا لست .»...عندما توجه هذا
الـســؤال ،فــأنــت تشير إلــى أن الشخص
ليس في املكان أو الوضع الذي ينبغي
أن يـ ـك ــون فـ ـي ــه ،وال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى األغـ ـل ــب
سيكون دفاعيًا ،فالناس لديهم جداول
زمـنـيــة مـخـتـلـفــة ،وافـ ـت ــراض أن جميع
الـنــاس يــريــدون ال ــزواج ،أو مستعدون
ً
له ،أمر غير منطقي .جرب بدال من ذلك:
ً
مؤخرا؟
هل أقمت أي صداقات جديدة
أو ماذا تفعل عادة في أوقات فراغك؟
 .5كم تجني من املال حاليًا؟
املـ ــال م ــوض ــوع م ـح ـظــور الـ ـس ــؤال عنه
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان ه ــدف ــك
اإلطمئنان ،فلدى األشـخــاص وجهات
نظر مختلفة حــول امل ــال ،وال يحق لك
ســؤال الناس عما يجنونه ،فهذا ليس
ً
من شأنك .حــاول بــدال من ذلــك السؤال
بطريقة غير مباشرة ،مثل :كيف يسير
العمل هــذه األيــام؟ أو ما هي املشاريع
الجديدة التي تفكر فيها؟
(سالمة عبد الحميد)

لندن ـ العربي الجديد

ح ـتــى ّأول م ــن أمـ ــس الـخـمـيــس،
كانت دول كثيرة تربط عودتها
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـدد ف ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
ّ
بمتحور «دلتا»
الخاصة باألزمة الوبائية
مــن فـيــروس كــورونــا الجديد املهيمن على
العالم منذ أشهر ّ
عدة ،بعدما كان قد ُرصد
ّ
للمرة األولــى في الهند في إبــريــل /نيسان
ّ
امل ــاض ــي .ل ـك ــن ال ـخ ـم ـيــس ،أع ـل ــن ع ـل ـمــاء من
ّ
متحور جديد من
جنوب أفريقيا اكتشاف
ال ـف ـيــروس فــي ال ـب ــاد ،وصـ ـ ّـرح املتخصص
فــي عـلــم ال ـف ـيــروســات تــولـيــو دي أولـيـفـيــرا
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي« :ل ــأس ــف ،اكتشفنا
مـتـحـ ّـورًا جــديـدًا مثيرًا للقلق .وبحسب ما
ّ
يـمـكــن مــاح ـظ ـتــه ،ف ـ ــإن لـ ــدى هـ ــذا امل ـت ـحـ ّـور
ال ـقــدرة على االنـتـشــار بسرعة كـبـيــرة» .من
جهته ،أفــاد البروفسور ريـتـشــارد ليسيلز
ّ
ّ
ب ــأن «مــا يقلقنا هــو أن هــذا املـتـحـ ّـور قــد ال
ي ـك ــون قـ ـ ــادرًا ع ـلــى االن ـت ـق ــال ب ـش ـكــل أس ــرع
ّ
فحسب ،بل قد يتمكن من إتــاف أجــزاء من
جـهــاز املـنــاعــة لــديـنــا» .إذًا ،مــا زال فـيــروس
كــورونــا الـجــديــد ال ــذي ُرص ــد لـلـمـ ّـرة األولــى
في الصني في نهاية ديسمبر /كانون ّ
األول
 ،2019يمضي فــي إق ــاق أهــل املـعـمــورة مع
ّ
ّ
تستمر في الظهور محدثة
متحوراته التي
بلبلة في بقاع مختلفة.
َّ
وامل ـت ـح ـ ّـور ال ـجــديــد ال ــذي ُي ـتــوقــع أن يـكــون
ش ــدي ــد ال ـ ـعـ ــدوى ُي ـ ـعـ ـ َـرف ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـت ـحـ ّـور
«ب ـ ـ ـ ــي »1.1.529.وه ــو يـشـمــل ع ــددًا مرتفعًا
جدًا من الطفرات ،األمر الذي ّ
يبرر تصنيفه
«مـقـلـقــا» .وبحسب وزي ــر الصحة الجنوب
أفــري ـقــي ج ــو ف ــاه ــا ،ق ــد ي ـكــون ه ــو الـسـبــب
ف ـ ــي «االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدي» إلصـ ــابـ ــات
كوفيد 19-في األسابيع األخيرة في جنوب
أفريقيا ،البلد األفــريـقــي األكـثــر تـضــررًا من
الــوبــاء فــي ال ـقــارة األفــريـقـيــة .أض ــاف فاهال
ّ
ّ
أن ظ ـهــور امل ـت ـحـ ّـور «ي ـع ــزز حـقـيـقــة أن هــذا
الـعــدو غير املــرئــي ال ــذي نتعامل معه غير
ّ
قابل للتوقع»ُ .يذكر أن فريق دي أوليفيرا
نفسه من معهد «كريسب» للبحوث املدعوم
من جامعة كوازولو-ناتال ،كان قد اكتشف
ّ
املتحور «بيتا» شديد العدوى في البالد في
ّ
أكتوبر /تشرين األول .2020
وفي هذه املرحلة ،ال يستطيع العلماء الجزم
بمدى فعالية اللقاحات املضادة لكوفيد19-
ف ــي م ـكــاف ـحــة ه ــذا امل ـت ـح ـ ّـور ال ـج ــديّــد .وفــي
ّ
ّ
متحور «دلـتــا» خفض من
هــذا اإلط ــار ،فــإن
جهته فعالية اللقاحات بنسبة  40في املائة،
بحسب البيانات األخـيــرة ملنظمة الصحة
ّ
العاملية .لكن جون نكينغاسونغ من املراكز
األفريقية ملكافحة األمــراض والوقاية منها
ّ
أشــار إلــى ّأن ّ
متحورات عديدة تظهر
«ثمة

ّ
ّ
يؤثر على ّ
تطور الوباء».
لكن بعضها ال
ّ
وعـنــد اإلع ــان عــن املـتـحــور الـجــديــد ،كانت
ق ــد ُسـ ّـج ـلــت إل ــى جــانــب الـ ـح ــاالت املـحـلـيــة،
إصــابــات بــه فــي بــوتـســوانــا امل ـج ــاورة وفــي
ه ــون ــغ ك ــون ــغ ل ــدى م ـســافــريــن عــائــديــن من
ً
جنوب أفريقيا .وهــو األمــر الــذي دفــع دوال
ك ـث ـيــرة ،ال سـ ّـيـمــا أوروبـ ـي ــة ،أم ــس الجمعة
إل ــى تـعـلـيــق ال ــرح ــات بـيـنـهــا وب ــن جـنــوب
أفريقيا وكذلك دول أخرى تقع في جنوبي
ال ـقــارة األفــريـقـيــة .وبحسب مـتـحـ ّـدث باسم
ّ
امل ـفــوض ـيــة ،فـ ــإن «ال ــوض ــع ي ـت ـطـ ّـور بـســرعــة
ّ
ّ
كبيرة ونحرص على اتخاذ كــل اإلجــراءات
امل ـم ـك ـنــة إلبـ ـط ــاء ان ـت ـش ــار ه ـ ــذا املـ ـتـ ـح ـ ّـور».
وب ـي ـن ـم ــا اقـ ـت ــرح ــت امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة
تعليق ال ــرح ــات اآلت ـيــة مــن ج ـنــوب ال ـقــارة
األفريقية إلــى دول االتـحــاد األوروب ــي على
خلفية رصــد املـتـحـ ّـور الـجــديــد ،بحسب ما
غـ ـ ّـردت رئـيـسـتـهــا أورس ـ ــوال ف ــون دي ــرالي ــن،
أعلن وزير الصحة األملاني املنتهية واليته
ّ
ينس شبان أن أملانيا ســوف تمنع غالبية
الرحالت الجوية من جنوب أفريقيا ودول
م ـ ـجـ ــاورة لـ ـه ــا ،ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن مـ ـس ــاء (أم ـ ــس)
الـجـمـعــة .وس ــوف ُيـسـمــح فـقــط للمواطنني
األملان بالعودة الى البالد ،مع وضعهم في
الحجر الصحي ّ
ملدة  14يوما حتى لو كانوا
ّ
محصنني.
م ــن جـهـتـهــا ،ح ـظــرت املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة منذ
ّ
املتحور
يــوم الخميس ،تــاريــخ اإلع ــان عــن
ّ
ال ـج ــدي ــد ،ك ــل ال ــرح ــات ال ـجــويــة اآلت ـي ــة من
س ـ ّـت دول ه ــي ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ونــامـيـبـيــا
ولـ ـيـ ـس ــوت ــو وإيـ ـس ــواتـ ـيـ ـن ــي وزيـ ـمـ ـب ــاب ــوي
ً
ابتداء من ظهر (أمس) الجمعة.
وبوتسوانا،
ص ـح ــة ال ـب ــري ـط ــان ــي ســاجــد
ـ
ل
ا
ـر
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ـ
ّ
ّ
ـؤش ــرات ّ
األول ـي ــة الـتــي ّلدينا
جــاويــد إن «امل ـ
ّ
بخصوص هــذا املـتـحــور تشير إلــى أنــه قد
ّ
املتحور دلتا
يكون أكثر قابلية لالنتقال من
ّ
وأن اللقاحات التي لدينا حاليًا قــد تكون
ّ
ّ
أق ــل فـعــالــيــة» فــي مـنــع اإلصــابــة بـهــا .ولفت
ّ
جاويد إلى أن العلماء البريطانيني «قلقون
ّ
املتحورة.
جـدًا» من هــذه النسخة الجديدة
ّ
أضـ ـ ـ ــاف ج ـ ــاوي ـ ــد« :سـ ـ ـ ــوف ن ـط ـل ــب مـ ــن ك ــل
ً
ابتداء
شخص يصل من إحــدى تلك الــدول
من الساعة الرابعة من صباح (غــد) األحد،
أن يحجر نفسه في فندق» ،قائال إن الذين
يـصـلــون مــن تـلــك الـ ــدول قـبــل ه ــذا الـتــاريــخ
ّ
يتعي عليهم أن يـحـجــروا أنفسهم
ســوف
ف ــي م ـنــازل ـهــم وأن يـخـضـعــوا إل ــى اخـتـبــار
تفاعل بوليميراز املتسلسل «بــي ســي آر»
في اليوم الثاني لوصولهم ،واختبارًا ثانيًا
ً
مماثال بعد ستة أيــام من ّ
األول .وقد ّ
بررت
ّ
ّ
اململكة املتحدة قرارها بأن العلماء يرون أن
ّ
املتحور املكتشف أخيرًا في جنوب أفريقيا
هو األبــرز على اإلطــاق .ودافــع وزيــر النقل

«رحمة الديار» أفضل لنازحي أفغـانستان
كابول ـ صبغة اهلل صابر

ت ـتــواجــد ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
النازحني داخليًا بسبب املعارك التي اندلعت
بـ ــن ح ــرك ــة ط ــالـ ـب ــان وال ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة
ق ـبــل س ـق ــوط ك ــاب ــول ف ــي ن ـهــايــة أغ ـس ـطــس/
الفرصة
آب املــاضــي .بعضهم مـشــردون ،ألن
ّ
لم تتهيأ لعودتهم إلــى منازلهم رغــم توقف
ً
ال ـح ــرب ،وآخ ـ ــرون عـ ــادوا ف ـعــا إل ــى ديــارهــم
ل ـك ـن ـهــم ي ــواجـ ـه ــون م ـش ــاك ــل ه ــائ ـل ــة بـسـبــب
الـخـســائــر الـتــي لحقت بمنازلهم وأعمالهم
وحقولهم ،وأحدهم جمشيد خان روزي الذي
عاش أشهرًا من املعاناة في حديقة شهر نو،
وسط العاصمة كابول ،بعدما ترك منزله في
إقليم قندوز (شمال).
يـخـبــر جمشيد «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :عشنا
أي ــام ــا صـعـبــة ف ــي ك ــاب ــول .مـكـثـنــا ف ــي خيمة
صـغـيــرة ،واش ـتــد ال ـبــرد عـلــي وع ـلــى أوالدي
مــن دون أن نملك وســائــل لـلـتــدفـئــة .لـكــن ما
ّ
خفف معاناتنا تسلمنا بعض املساعدات من
أثرياء ومن أهل الخير» .ويشتكي من وقوع
كثير من الغش في عملية توزيع املساعدات،
«إذ ك ـ ــان ي ــأت ــي م ـت ـس ــول ــون إل ـ ــى ال ـحــدي ـقــة
ويتسللون وســط النازحني ،قبل أن يعودوا
ً
إلى منازلهم ليال ،ثم يتواجدون مجددًا في
الخيم صباحًا لتسلم املساعدات».
وتنفيذًا ملشروع إعادة النازحني داخليًا إلى
مـنــازلـهــم وال ــذي أطلقته مــؤسـســة «الـنـســاء
املتطوعات» التي ّ
تمولها أفغانيات يقمن
خ ــارج ال ـب ــاد ،معظمهن فــي أملــان ـيــا ،غ ــادر
آالف آخرين حديقة شهر
جمشيد خــان مع ّ
ن ــو ف ــي ب ــاص ــات وف ــرتـ ـه ــا امل ــؤس ـس ــة ال ـتــي
منحت كل أسرة أيضًا مبلغ  10آالف أفغانية
( 101دوالر).
ي ـقــول مــديــر مــؤسـســة الـن ـســاء املـتـطــوعــات،
واج ــد أحـمــد صــافــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«قمنا بمشروع كبير ،إذ اعتقدت املؤسسة
ف ــي الـ ـب ــداي ــة أن عـ ــدد الـ ـن ــازح ــن ق ـل ـيــل وال
ي ـت ـجــاوز أل ـفــي أس ـ ــرة ،ل ـكــن ت ـبــن أن ال ـعــدد
أضـعــاف ذل ــك ،وقمنا بـتــوزيــع املـنــح املالية
التي في حوزتنا ،وهي عشرة آالف أفغانية،
على  1055أسرة ،ووفرنا مواصالت العودة
ـف السـتـكـمــال
لـلـجـمـيــع ،ل ـكــن امل ـب ـلــغ ل ــم ي ـك ـ ِ
املساعدات املادية».
ي ـض ـي ــف« :أعـ ــدنـ ــا  3500أسـ ـ ــرة ن ــازح ــة إل ــى
 22واليـ ــة ،أكـثــرهــا فــي ال ـش ـمــال .وه ــي كانت
تتواجد في ثالث حدائق رئيسية في كابول
هـ ــي شـ ـه ــر نـ ــو وس ـ ـ ـ ــراي شـ ـم ــال ــي وجـ ـ ــوالي
ب ــارك .كما أجلينا أس ـرًا تــواجــدت فــي أماكن
متفرقة في أماكن مختلفة ،بينها  120أسرة
مــن سـكــان والي ــة دايـكـنــدي كــانــت تعيش في
منطقة دشتي برجي ،غرب كابول».
ومــن األش ـخــاص الــذيــن ع ــادوا إلــى منازلهم
م ــن دون أن ي ـت ـس ـل ـمــوا امل ـن ـحــة امل ــال ـي ــة عبد

املنعم بغالني الــذي مكث فــي حديقة ســراي
ش ـم ــال ــي ،وع ـ ــاد أدراجـ ـ ـ ــه إلـ ــى م ــدي ـن ــة بــولــي
خمري .ويقول لـ«العربي الجديد» :واجهنا
خـيــاريــن صعبني ،أولـهـمــا الـبـقــاء فــي كابول
والتعرض للبرد الــذي كاد أن يقتل أطفالنا،
أو العودة إلى ديارنا ،وهو ما فعلناه حيث
نعيش اآلن في منزل أحد أقاربنا ،ألن منزلنا
ّ
دمر بالكامل خالل املعارك التي اندلعت بني
طالبان والقوات الحكومية السابقة».
ويـقــع مـنــزل اب ــن عــم عـبــد املـنـعــم ق ــرب مقار
حكومية لم تتعرض لقصف .أما منزله ففي

مؤسسة «النساء
المتطوعات» ساعدت
في عودة  3500أسرة
نازحة من  22والية

خيم النازحين ما زالت كثيرة (بولنت كيليتش /فرانس برس)

ضواحي مدينة بولي خمري ،حيث اندلعت
مواجهات شرسة دمرته مع عشرات املنازل
األخرى.
من جهته ،يقول مسؤول الحمالت امليدانية
في مؤسسة «وطــن للمساعدات االجتماعية
والـتـقـنـيــة» الـتــي تـســاعــد ال ـنــازحــن داخـلـيــا،
فضل أكبر وزيري ،إن «آالف األسر تعيش في
حالة صعبة وفي خيم عند أطراف العاصمة
كابول والــواليــات ،ألنها ال تستطيع العودة
إلى مناطقها حيث دمرت الحرب بيوتها».
وعن املشاكل التي يواجهها النازحون ،يقول
وزيــري إن «أهمها هو الحرمان من الرعاية
الـصـحـيــة ،فمعظم املـسـتـشـفـيــات الحكومية
تعاني من نقص في الكوادر واملــواد الطبية
ب ـعــد س ـي ـطــرة طــال ـبــان ع ـلــى ال ـح ـكــم ،وكــذلــك
شح املــواد الغذائية وفـقــدان املياه الصالحة
للشرب ،وحرمان األطفال من التعليم».
وكــانــت وزارة ش ــؤون املهاجرين األفغانية
أع ـل ـن ــت ق ـب ــل ي ــوم ــن م ــن س ـي ـط ــرة طــال ـبــان
عـلــى كــابــول أن نـحــو  60أل ــف أس ــرة نزحت
داخ ـل ـيــا بـسـبــب ال ـحــرب وامل ـع ــارك الطاحنة

الـتــي انــدلـعــت بــن مقاتلي طــالـبــان وق ــوات
ال ـح ـكــومــة خـ ــال ش ـه ــري ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران
ويوليو/تموز املاضيني.
وف ــي أكـتــوبــر/تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،حثت
مـنـظـمــة الـصـلـيــب األح ـم ــر املـجـتـمــع الــدولــي
عـلــى الـتــواصــل مــع «طــال ـبــان» ،مـشــددة على
أن جـمــاعــات اإلغــاثــة لــن تستطيع بمفردها
تجنب ان ــدالع أزم ــة إنـســانـيــة .وق ــال روب ــرت
م ــاردي ـن ــي ،امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـمـنـظـمــة« :نـكـثــف
جهودنا مع منظمات أخرى في أفغانستان،
لكن دعم املجتمع الدولي الــذي يسلك نهجًا
ح ــذرًا فــي الـتـعــامــل مــع طــالـبــان ،يلعب دورًا
حاسمًا في توفير الخدمات األساسية».
وأنـشــأت األم ــم املتحدة فــي أكتوبر/تشرين
األول املاضي أيضًا صندوقًا خاصًا لتوفير
ال ـس ـي ــول ــة املـ ـب ــاش ــرة ل ــأفـ ـغ ــان ،وق ــال ــت إن ــه
«سيحل املشكلة لثالثة أشهر فقط».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الصحة العالمية :ال لتقييد السفر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّها ال تنصح الدول بفرض قيود على
المتحور األخير من فيروس كورونا الجديد الذي رُصد في
السفر بسبب
ّ
وشدة
المحدد لمستوى انتقاله
جنوب أفريقيا ،في غياب الفهم
ّ
ّ
عدواه .وقال كريستيان ليندماير« :اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي:
منظمة الصحة العالمية توصي الدول باالستمرار باعتماد نهج علمي
يستند إلى المخاطر ( )...في المرحلة الراهنة ،نكرر مرّة جديدة أنّنا ال
ننصح بفرض قيود على السفر».

الـبــريـطــانــي غــرانــت شــابــس عــن ق ــرار حظر
ً ّ
الرحالت الجوية ،قائال إن الدرس املستفاد
ّ
ّ
التحرك املبكر
من جائحة كوفيد 19-هو أن
أمر أساسي.
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،رأت ج ـنــوب أفــريـقـيــا أن ق ــرار
بريطانيا حظر الرحالت الجوية من الدول
ال ـس ـ ّـت الــواق ـعــة جـنــوبــي ال ـق ــارة األفــريـقـيــة
ّ
ي ـب ــدو «مـ ـتـ ـس ـ ّـرع ــا»ُ .ي ــذك ــر أن الـ ـخـ ـب ــراء لــم
صـ ــابـ ــات قـلـيـلــة
يـ ــرصـ ــدوا ح ـ ّت ــى اآلن إال إ ّ
باملتحور الجديد ،لكنهم قلقون من
نسبيًا
ّ
املتحور ،األمر
عدد الطفرات الكبير في هذا
الذي قد ّ
يعوق االستجابة املناعية للجسم

المتحور الجديد
لدى
ّ
قدرة على االنتشار بسرعة
كبيرة بحسب مكتشفيه

ّ
ويـجـعـلــه أكـثــر قــابـلـيــة لــانـتـقــال .وإزاء كــل
الدعوات إلى تعليق السفر وتشديد القيود
عليه سـ ً
ـواء من قبل دول أوروبية أو أخرى
البحرين ،أفــادت منظمة
غير أوروبـيــة مثل ّ
الـصـحــة الـعــاملـيــة بــأن ـهــا ال تـنـصــح بـفــرض
قيود على السفر بسبب املـتـحـ ّـور الجديد.
وقـ ــد أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا كــريـسـتـيــان
ّ
ّ
املتحور
ليندماير أن فهم مستوى انتقال
ُ
الجديد من الفيروس الذي رصد في جنوب
أف ــري ـق ـي ــا وشـ ـ ّـدتـ ــه ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى «أس ــاب ـي ــع
ّ
للمنظمة بشأن
عدة»ّ .أما املبعوث الخاص
ّ
ـارو فـ ــرأى أنـ ــه «مــن
ك ــوف ـي ــد 19-دي ـف ـيــد ن ــاب ـ ّ
ّ
متحور جديد
الصواب القلق» بشأن تفشي
م ــن الـ ـفـ ـي ــروس ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا .وف ــي
البريطانية «بــي.
حديث إلــى هيئة اإلذاع ــة
ّ
بي .سي» ،أعاد نابارو ذلك إلى أنه «بحسب
ما يبدو ،سوف تكون للفيروس قدرة أكبر
ع ـلــى اإلف ـ ــات م ــن ال ــدف ــاع ــات ال ـت ــي ّبـنـتـهــا
أجسادنا نتيجة اللقاحات التي تلقيناها
منذ بداية هذا العام».

إيكولوجيا
الدندر والسياج االجتماعي
محمد أحمد الفيالبي

عندما تكون املوارد محدودة ويستمر البشر في التكاثر ،تلوح الكارثة
ّ
املدمرة .هذا ما يحدث في محمية الدندر جنوب شرقي السودان ،حيث
ّ
تتعقد مشكلة استخدام املــوارد الطبيعية ،وتتعمق في ظل االعتقاد
الـســائــد فــي كــل املجتمعات الفقيرة بــأن مــن حــق األف ــراد أن ينجبوا
ويتكاثروا في حرية طاملا أن املوارد متاحة .وهذا هو حال البدوي الذي
يطمح إلى زيادة حجم قطيعه في املرعى املشاع ،من دون أن يدرك ّأن
هذا املرعى لن يتحمل أكثر من طاقته.
لقد فطنت إدارة مشروع تطوير محمية الدندر لهذا األمــر بني عامي
 2000و ،2005حني خصصت مــوارد ألنشطة مجتمعية هدفت إلى
بناء سياج اجتماعي حول املحمية .ونجحت مساعيها إلى حد كبير،
لكن املشروع ّ
املمول من برنامج األمــم املتحدة للتنمية توقف بسبب
تقاعس حكومات الواليات عن دفع مساهمتها املحلية ،ما يؤكد خطر
االعتماد على التمويل األجنبي للمشاريع ،وضرورة أن يكون اإلسهام
األكبر محليًا.
يشرح الخبير هاشم محمد الحسن أن «محمية (حـظـيــرة) الدندر
أنـشـئــت خ ــال حقبة االسـتـعـمــار ( ،)1935مــا جعلها ول ـيــدة ثقافة
غربية لديها أسس وتقاليد راسخة تتعلق باإلدارة الرشيدة للموارد
الطبيعية .وجرى الحفاظ على املحمية من خالل هذه الثقافة ،حيث
لم تهددها أية مخاطر ،فاملوارد الطبيعية املتاحة كانت تفوق حاجة
سـكــان املنطقة والــرعــاة ،كما أن قــوانــن حماية الـحـيــاة الـبــريــة كانت
رادع ــة وســريـعــة الـنـفــاذ ،مــا أدى إلــى نمو وتـكــاثــر حـيــوانــات املحمية
بطريقة طبيعية».
وفي عام  ،2003نشر الخبير الدكتور معتصم نمر ورقة ذكر فيها أن
«بني مصادر التهديدات ذات األثر السلبي على مستقبل املحمية ،غياب
ّ
وتحول املحمية إلى أشبه
أي استراتيجية ملجابهة الهجرات السكانية،
بجزيرة معزولة وسط أنماط متضاربة من استخدام األراضي واملوارد
الطبيعية» .وتمثلت التعديات في تسلل الرعاة إلى داخل املحمية بحثًا
عــن املــأكــل وامل ــاء ،ومـمــارســة الصيد الـجــائــر ،وقطع األش ـجــار ،وجمع
الثمار ،وإشعال الحرائق كوسيلة لجمع العسل.
أغ ــرى ضـعــف الـعــائــد االق ـت ـصــادي مــن املـحـمـيــة خــاصــة بـعــد تــراجــع
السياحة في السودان عمومًا والدندر تحديدًا بعض املسؤولني املحليني،
وعلى رأسهم حكام الواليات التي تقع املحمية في نطاقها ،بالتفكير
في االستثمار الزراعي داخلها ،فتصدى لهم أهل االختصاص حينها.
ثم صعد األمر إلى السطح مجددًا بتأثير اإلهمال الذي طاول املحمية
أخيرًا مع كثافة النزوح والتوسع االستيطاني حولها ،وازديــاد رقعة
الزراعة اآللية وتوغلها في أراضي املراعي الطبيعية ،علمًا أن عام 2021
هو العام املخصص لالحتفاء بمحميات املحيط الحيوي.
(متخصص في شؤون البيئة)

خوف على الحياة البرية في ليبيا
ال يلتزم هواة الصيد في ليبيا
بالقوانين التي تحمي البيئة
والطيور والحيوانات من
االنقراض ،ما يدفع ناشطين
إلى التحذير من األسوأ
طرابلس ـ العربي الجديد

يشكو ناشطون ليبيون عــدم التزام هــواة الصيد
بــاملــواســم الــرسـمـيــة امل ـحــددة للصيد ،األم ــر الــذي
يؤثر على البيئة البرية .وتمنع القوانني الليبية
الـصـيــد ف ــي م ــواس ــم تـكــاثــر وت ـ ــزاوج ال ـح ـيــوانــات،
وال ـت ــي تـخـتـلــف بــاخ ـتــاف أن ــواع ـه ــا سـ ــواء كــانــت
ط ـيــورا أو ح ـيــوانــات بــريــة أو بـحــريــة .لـكــن خــال
السنوات األخيرة ،وبسبب غياب تطبيق القانون
وال ــرق ــاب ــة ،ت ـحــولــت ك ــل أش ـهــر ال ـع ــام إل ــى مــواســم
للصيد ،كما يقول عضو الجمعية الليبية للتنمية
البيئية صـبــري الـطــالـبــي .ويــوضــح فــي حديثه لـ
«الـعــربــي الـجــديــد» أن «ه ــواة الـصـيــد زاد عــددهــم
بشكل كبير فــي الـجـنــوب الليبي بعد عــام ،2014
بسبب الهدوء األمني في الجنوب ،وسط انتشار
واسـ ــع لـلـســاح وال ـس ـي ــارات ذات ال ــدف ــع الــربــاعــي
واملناظير املتطورة».
ويؤكد الطالبي أن سلسلة جبال أكاكوس ومدينة
أوب ــاري فــي وادي الحياة جنوبي ليبيا وغيرها
أصبحت مرتعًا للسيارات الصحراوية والقنص
الجائر .يضيف« :من الطبيعي أن تمر بني األودية
وتـ ـج ــد ع ـظ ــام ــا م ـت ـن ــاث ــرة لـ ـع ــدد م ــن ال ـح ـي ــوان ــات
كــال ـغــزال أو ال ـضــأن ال ـبــربــري (ال ـ ــودان فــي ليبيا)
النادر» ،مضيفًا أنه «عادة ما يتم قنصه بواسطة
األسـلـحــة املـتـطــورة مــن مـســافــات بـعـيــدة ملمارسة
هواية القنص وليس الصيد».
يـتــابــع« :غ ــادرت غالبية الـحـيــوانــات تلك املناطق
بعدما كانت مرتعًا خصبًا لها حيث تتوالد فيها
بسبب تــزايــد عمليات القنص والصيد الجائر»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه أج ـ ــرى اتـ ـص ــاالت ب ـنــاش ـطــن في
دول الجوار الليبي ،بينهم ناشطون من الجزائر،
وأكــدوا له تزايد أعداد الحمير البرية والــودان في
البالد نتيجة هجرتها ليبيا.
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول نـ ــاش ـ ـطـ ــون عـ ـل ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ـ ـ ــورًا وفـ ـي ــدي ــوه ــات م ـن ـق ــول ــة عــن
ناشطني في مجال البيئة والحياة البرية ،أو من
صـفـحــات ه ــواة الـصـيــد والـقـنــص ،تظهر عـشــرات
الحيوانات املعلقة فــي األشـجــار بعد قنصها ،أو
على سيارات صحراوية ،في مشهد يعكس مدى
تفشي ظاهرة التعدي على الحياة البرية من قبل
هواة .ويؤكد الطالبي أنهم «ال يملكون تراخيص
قــانــونـيــة لـلـصـيــد وال مـعــرفــة بـمــواسـمــه أو حتى
بالحيوانات التي يتم قنصها».
وتبدو الطيور ،بصنفيها املهاجر واملتوطن ،أكثر
عرضة للخطر .وبحسب تقرير لجمعية الطيور
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يقتل في ليبيا سنويًا
نحو  500ألف طائر ما بين
مائي وجارح وبري

الــدولـيــة عــام  ،2015يقتل فــي ليبيا سنويًا نحو
 500ألــف طائر ،ما بني طائر مائي وطائر جارح
وطائر بري .ويؤكد األستاذ في قسم علم الحيوان
فــي جــامـعــة طــرابـلــس عـبــد الـبــاســط املـثـنــانــي ،أن
ه ــذه اإلح ـص ــائ ـي ــات غ ـيــر م ـت ــوف ــرة ل ــدى أي جهة
رسمية في البالد ،موضحًا أن «الوضع في البالد
ربما يشير إلى أن نسبة التعدي على الطيور قد
تكون أكبر مما ذكرته الجمعية» .ويصف موسم
ص ـيــد ال ـط ـي ــور املـ ـه ــاج ــرة ،خـ ــال ش ـهــر أك ـتــوبــر/
تشرين األول في مناطق شرق البالد ،بـ «املعركة
الحقيقية» ،الفتًا إلــى أن «كــم الــرصــاص املتطاير
يشعرك بأنك في حرب ولست بني صيادين».
ويلفت املثناني ،في حديثه لـ «العربي الجديد»،
إلى أن اإلقبال الكبير على ممارسة هواية الصيد
مرتبط بصيد الطيور الجارحة التي تباع لهواة
الطيور مــن دول أجنبية الــذيــن يــأتــون إلــى ليبيا
بقصد شرائها بمبالغ ضخمة .ويـقــول املثناني
إنــه أشــرف على دراس ــات ميدانية لطالبه أشــارت

إلى تغير مسارات بعض أنــواع الطيور املهاجرة
الـتــي كــانــت تمر فــي تلك املناطق نتيجة التعدي
عليها وصيدها ،مضيفًا أن بعض أنــواع الطيور
املائية انقرضت مثل الغر ذي املنقار الطويل.
وي ـ ـ ــروي ال ـط ــال ـب ــي أن ـ ــه س ـ ــأل أح ـ ــد هـ ـ ــواة الـصـيــد
مـ ــن م ـس ـل ـحــي م ـل ـي ـش ـيــات الـ ـجـ ـن ــوب ال ـل ـي ـب ــي عــن
سـبــب قتلهم لـلـحـيــوانــات وتــركـهــا فــي ال ـعــراء من
دون أكـلـهــا ،فــأجــابــه ب ــأن الــديــن اإلســامــي يحرم
أك ـل ـه ــا ،م ـع ـل ـقــا أن «الـ ـف ــوض ــى ب ــات ــت ك ـب ـي ــرة إل ــى
أقصى ال ـحــدود» .وتنشط فــي الـبــاد العديد من
الجمعيات األهلية املعنية بالحفاظ على البيئة
والتنوع الحيواني والنباتي .وأعلنت الجمعية
الليبية لحماية الحياة البرية ،في مناسبات عدة،
عن إطالقها برامج تطوعية من أجــل جلب أنــواع
مــن الـحـيــوانــات الـبــريــة إل ــى املـحـمـيــات الطبيعية
بعدما تناقص عددها أو انقرضت ،منها الثعالب
والسالحف والغزال والقط البري وأنواع أخرى.
وف ــي وق ــت يثني الـطــالـبــي عـلــى الـجـهــود األهلية
إلن ـق ــاذ ال ـح ـيــاة ال ـب ــري ــة ،ي ـق ــول بــامل ـقــابــل إن ـه ــا لن
تـسـتـطـيــع ت ـعــويــض م ــا ي ـتــم ف ـق ــدان ــه س ـنــويــا من
ّ ً
معوال في هذا
األنــواع النادرة في البيئة الليبية،
اإلطــار على «وعــي املــواطــن للحفاظ على التوازن
البيئي» .ويشير إلى أنه يتوجب على املؤسسات
األهلية إطالق حمالت أخرى أكثر أهمية لتوعية
املــواطــن ح ــول مـخــاطــر الـصـيــد الـجــائــر والـقـنــص،
وخ ـصــوصــا األن ـ ــواع ال ـبــريــة املـتــوطـنــة ال ـتــي تعد
جزءا من البيئة املحلية.
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كيف يمكن فهم الحروب والصراعات الحاصلة في إثيوبيا اليوم وماضيًا؟ ما أسباب هذه الصراعات؟ هل يفسر البعد السياسي
وخيارات النخب الحاكمة وحدهما ما يحصل هناك؟ أم أن األمر يعود إلى ما هو أبعد من ذلك ،إلى الدولة ذاتها وكيفية بنائها،
موسعة تشرح معضالت بناء الدولة في أفريقيا
سواء في إثيوبيا أو القارة السمراء بأسرها؟ هنا الجزء الثاني واألخير من قراءة
ّ
مدخال لفهم الحالة اإلثيوبية

أزمة الدولة في القارّة بعد االستعمار

الحالة اإلثيوبية
وتشابكات القرن األفريقي []2/2

محمد عبد الكريم أحمد

فــي ال ـجــزء األول مــن ه ــذا املـقــال،
ت ـحــدث الـكــاتــب عــن أزم ــة الــدولــة
األفريقية بعد االستعمار ،مبينا
أسباب ضعفها وأمراضها املزمنة بفعل ما
خلفه اإلرث االسـتـعـمــاري مــن إعــاقــة إقامة
«بيروقراطية ذات كـفــاءة» ووج ــود أشكال
من «الدولة الوراثية الجديدة» ،إضافة إلى
ال ـب ـحــث ف ــي جـ ــذور املـشـكـلــة اإلث ـيــوب ـيــة من
خ ــال دراس ـ ــة مــوس ـعــة ل ـس ـيــاســات األرض
وت ـط ـ ّـورات ـه ــا ،بــالـنـظــر إل ــى ع ــدة اع ـت ـبــارات
أبرزها طبيعة املجتمع اإلثيوبي الزراعي-
ال ــرع ــوي وت ـج ـس ـيــدهــا لـطـبـيـعــة ال ـعــاقــات
بــن «ال ــدول ــة» /السلطة واملــواط ـنــن .وهنا
(ف ــي ال ـج ــزء ال ـث ــان ــي) ي ـت ـحــدث ال ـكــاتــب عن
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي إثـ ـي ــوبـ ـي ــا وع ــن
فـكــرة «اإلثيوبيانية» ألبــي أحـمــد و«إع ــادة
تشكيل» القرن األفريقي.
االنـتـقــال الـسـيــاســي فــي إثـيــوبـيــا :م ــآزق ما
بعد اإلمبراطورية
ي ـ ــاح ـ ــظ بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـوه «االن ـ ـت ـ ـقـ ــال
ال ـس ـيــاســي» ف ــي أرج ـ ــاء الـ ـق ـ ّ
ـارة األفــري ـق ـيــة،
س ـي ـمــا أن أغ ـل ــب األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة في
ّ
أفــريـقـيــا لــم تتشكل ح ــول بــرامــج سياسية
أساس مما يطلق
واضحة ،لكنها قامت على
ٍ
عليه عالقة «السيد  -التابع» patron-client
 ،relationshipأو ال ـصــات الشخصية بني
الـقــادة واملــواطـنــن ،وعــاقــات مثل االنتماء
العشائري  clannishnessوالجماعة اإلثنية -
القبلية ،واألرض ،والدين واملبادئ املشابهة.
ّ
وتجسد جمهورية إثيوبيا الفيدرالية التي
ظلت تملك أغلبية كبرى من األحزاب القائمة
ً
ً
عـلــى أس ــس إث ـن ـيــة ،م ـث ــال ب ـ ــارزا عـلــى ذل ــك.
وعلى الرغم من أن «تنظيم تسجيل األحزاب
للعام Regulation on the Registration 2008
 )2008/of Parties (Proc. No. 573لم يعترف
إال ب ـ ــاألح ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
مستويات قومية أو إقليمية ،فإن  70%من
ّ
املسجلة بالفعل (حتى العام 2014
األحزاب
ّ
على األق ــل) كــانــت بسميات إثـنـيــة ،وتشير
إلــى انتمائها لجماعة لغوية معينة تقيم
ف ــي إح ـ ــدى واليـ ـ ــات إث ـي ــوب ـي ــا .ع ـ ــاوة على
ذلك ،فإن أحزابا كثيرة مسجلة على أساس
قــومــي لــم تـخــف انـتـمــاء هــا لـجـمــاعــة إثنية
معينة ،واستخدامها ذلــك االنتماء لحشد
السكان وراء أجنداتها السياسية.
ويمكن ّ
تلمس أزمــة هــذا االنتقال في حالة
الثورة اإلثيوبية  ،1974حيث شهد الحراك
ال ـع ـم ــال ــي والـ ـط ــاب ــي واأله ـ ـلـ ــي ضـ ــد قـمــع
ن ـظــام هـيــاسـيــاســي ف ــي مــرحـلــة مـتــأخــرة
قوات عسكريةٍ وأمنيةٍ ،
من الثورة انضمام
ٍ
ّ
طاملا استخدمت لقمع أية تطلعات شعبية.
وكانت أبرز مطالب الثورة مسألة الجنسية
 ،nationalityوامل ـس ــاواة الــديـنـيــة ،وإص ــاح
سياسات األراضي ،وتحسني ظروف العمل
وأج ـ ـ ــور الـ ـعـ ـم ــال ،واإلصـ ـ ـ ــاح ال ــدسـ ـت ــوري،
وإعــادة تنظيم الدولة ،وعنت هذه املطالب
وغيرها وضــع نهايةٍ «للوضع القائم» في
إثيوبيا ،وتولى الجيش اإلثيوبي مقاليد
األم ــور نيابة عــن «ال ـحــراك الـشـعـبــي» ،عبر
تكوين لجنة «ال ــدرج»  Dergueثــم املجلس
اإلداري الـعـسـكــري االنـتـقــالــي Provisional
)Military Administrative Council” (PMAC
الذي بادر بتعليق عمل البرملان والدستور
اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري .وف ـ ــي ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـن ـهــائــي
للتجربة «الديمقراطية» قبل الـعــام ،1991
حـســب دراس ــة وثــائـقـيــة دقـيـقــة لكاساهون
بيرهانو  Kassahun Berhanuعــن البرملان
ونظام الهيمنة الحزبية في إثيوبيا (،)2005
ف ــإن مــؤسـســات الـحـكــم الــرئـيـســة بـمــا فيها
املـجـلــس الـتـشــريـعــي «الـشـيـنـجــو» Shengo
ال ـتــابــع  ،PDREظـلــت غـيــر فـعــالــة وعــاجــزة
في مواجهة الوجود الطاغي لحزب العمال
اإلث ـي ــوب ــي Worker’s Party of Ethiopia
( )(WPEالــذي تكون في العام  1985كحزب
سـيــاســي وحـيــد بــال ـبــاد) ،ال سيما الــرجــل
القوي الــذي تصرف كطاغية تقليدي .وفي
ض ــوء ه ــذه الـحـقـيـقــة قـضــى ب ــرمل ــان PDRE
آخ ــر عـهــده مــن دون لـعــب أي دور قانوني
وت ـشــري ـعــي ،يــذكــر ف ــي مــراق ـبــة امل ـمــارســات
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وان ـت ـه ــاك ــات ـه ــا .وف ـ ــي غ ـضــون
األع ــوام الـثــاثــة الـتــي قــام فيها املجلس لم
يسجل املشرعون (على ًاملستويات القومية
ً
واحدا في مراقبة
والقومية الفرعية) موقفا
األعمال التنفيذية أو انتقادها أو معارضة
مشروعات القوانني املقترحة.
ّ
ومــثــل الـعــام  1991نقطة تـحـ ّـول فــي النظام
السياسي اإلثيوبي بعد سنوات طويلة من
املركزية ،وبدأت البالد بعدها مسارها نحو
«ديمقراطية ّ
تعددية» مع إقرار دستور العام
 1994ال ــذي قـ ّـســم إثيوبيا إلــى أقــالـيــم على
أســس إثنية ،ودعــا إلــى انتخابات ّ
تعددية
ج ـ ــرت ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي  ،1995ف ـ ــاز بـهــا
تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الذي

التربة اإلثيوبية .وتمكن املفارقة هنا في
أن مساعي أبي أحمد قادت ،في واقع األمر،
إل ــى إع ــادة إن ـتــاج ه ــذا ال ـص ــراع الــدول ـتــي -
املجتمعي وتشابكاته بمستويات جديدة.

أبي أحمد خالل حفل لدعم القوات العسكرية في أديس أبابا في )Getty( 2021 /11/7

اخ ـتــار نـيـغــاســو غ ـي ــدادا Negasso Gidada
رئ ـي ـ ًـســا ل ـل ـب ــاد ،وم ـي ـلــس زيـ ـن ــاوي رئـيـ ًـســا
ل ـلــوزراء ال ــذي خلفه ديـســالــن هيالميريام
فــي  ،2012وظــل فــي منصبه حتى استقال
منه فــي فبراير /شباط  2018ليخلفه أبي
أح ـمــد ،فــي انـتـقــال سـيــاســي حــزبــي ضيق،
لــم يشهد أدن ــى قــدر مــن الـتـشــاور الشعبي،
بل قــرأه بعضهم اختيارا فرض في ظروف
غامضة حتى على أعمدة التحالف الحاكم
حينذاك.

أبي أحمد واإلثيوبيانية :إعادة
األوتوقراطية
استلهام
ّ
أع ـل ــن أبـ ــي أح ـم ــد مـ ـ ـ ـ ً
ـرارا ت ـبــن ـيــه م ـق ــارب ــات
وحــدويــة إلع ــادة أمـجــاد إثيوبيا كما رآهــا
مـتـجـ ّـســدة ف ــي فـكــرتــه ع ــن «اإلثـيــوبـيــانـيــة»
ً
 ،Ethiopianismمـ ـتـ ـج ــاوزا ح ـق ـي ـقــة ت ـكــون
هــذه الـفـكــرة على «أن ـقــاض» تهميش إثني
وس ـيــاســي ودي ـن ــي واق ـت ـص ــادي لـجـمــاعــات
«إث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــة» ش ـ ـتـ ــى ،س ـي ـم ــا ف ـ ــي امل ـن ــاط ــق
الجنوبية والغربية مــن إثيوبيا الحالية،
وبـ ـم ــا ي ـت ـف ــق مـ ــع الـ ـخـ ـط ــوط االق ـت ـص ــادي ًــة
والسياسية التي عرضت أع ــاه .وانطالقا
مــن مـقــاربــة ه ــذه الـفـكــرة املـغـلــوطــة ،تكشف
األزمــة الحالية عن تداعيات أزمة «دولــة ما
بـعــد االسـتـعـمــار» وتقاطعها مــع التجربة
اإلثـيــوبـيــة بـشـكــل مـلـفــت لـلـغــايــة .ووف ــق ما
الح ـظــه ب ـغ ــورن بـيـكـمــان Bjorn Beckman
ف ــي م ـق ــال ح ــول دولـ ــة م ــا ب ـعــد االسـتـعـمــار
ـور ث ــاث ــة فــي
( )1988وجـ ـ ــود أوجـ ـ ــه ق ـ ـصـ ـ ٍ
مـ ـق ــارب ــات دولـ ـ ــة مـ ــا ب ـع ــد االس ـت ـع ـم ــار فــي
ّ
الجدي
أفريقيا ،أولـهــا الفشل فــي التعامل
مــع الطبقات الحاكمة ،بما فيها قاعدتها
ّ
املادية املتسعة والتزاماتها األيديولوجية
(الـ ـ ـن ـ ــزع ـ ــة ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة) ،وس ـ ـبـ ــل ت ـك ــوي ـن ـه ــم
«امل ــؤسـ ـس ــات ال ـط ـب ـق ـي ــة»؛ ال ـت ـق ـل ـيــل ال ـك ـلــي
م ــن شـ ــأن ال ـع ــام ــل ال ـخ ــارج ــي ف ــي عـمـلـيــات
تكوين الــدولــة والطبقة الحاكمة .كما رأى
بـيـكـمــان وجـ ــوب ال ـن ـظــر إل ــى دولـ ــة م ــا بعد
االس ـت ـع ـمــار أن ـهــا م ـش ــروع «ع ــاب ــر لـلـحــدود

مثّل العام 1991
تحول في
نقطة
ّ
النظام السياسي
اإلثيوبي بعد
سنوات طويلة من
المركزية ،وبدأت
البالد بعدها مسارها
نحو «ديمقراطية
تعددية»
ّ
الوضع الراهن بقيادة
أبي أحمد ،يعيد إنتاج
جذور هذه األزمة
تصميم دؤوب من
النخبة السياسية
الحاكمة على إنكار
خطورة استدعاء
التجارب التاريخية ،بدلًا
من الدفع بمشروع
توافق وطني

إعادة إنتاج األزمة
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مرارًا تبنّيه مقاربات وحدوية إلعادة
متجسدة في فكرته عن «اإلثيوبيانية» ،متجاوزًا
أمجاد إثيوبيا كما رآها
ّ
تكون هذه الفكرة على «أنقاض» تهميش إثني وسياسي
حقيقة
ّ
وديني واقتصادي لجماعات «إثيوبية» شتى ،سيما في المناطق
الجنوبية والغربية من إثيوبيا الحالية .وانطالقًا من مقاربة هذه الفكرة
المغلوطة ،تكشف األزمة الحالية عن تداعيات أزمة «دولة ما بعد
االستعمار» وتقاطعها مع التجربة اإلثيوبية بشكل ملفت للغاية ،فهل
يعمل أبي أحمد على إعادة أنتاج األزمة؟

الــوط ـن ـيــة»  .transnational projectوثــالــث
أوج ــه الـقـصــور هــذه وج ــود قـصـ ٍـد لتجاهل
ال ـت ـج ــرب ــة الـتـنـظـيـمـيــة ال ـن ــام ـي ــة لـلـطـبـقــات
التابعة ،وقدرتها على فــرض نفسها على
إدارة سلطة الدولة.
وي ـم ـك ــن ب ـ ـلـ ــورة جـ ــانـ ـ ٍـب مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـف ـك ــرة
املـهـمــة ،وال ـتــي يـتــم تـجــاهـلـهــا فــي الـتـنــاول
الحالي لألزمة اإلثيوبية بشكل كبير ،في
تأثير السياسة الخارجية األميركية تجاه
ّ
ال ـن ـخــب اإلث ـيــوب ـيــة ال ـحــاك ـمــة ال ـت ــي مــكـنــت
األخيرة من االستغالل االقتصادي والقمع
ال ـس ـيــاســي املـنـتـظــم وامل ـن ـه ـجــي لـجـمــاعــات
بـحـجــم األورومـ ـ ــو (ف ــي كـشــف ل ــدالل ــة فـكــرة
ً
تاريخيا) ،وإن لوحظ املسار
اإلثيوبيانية
ً
ـات مقاربةٍ من الــدول
نفسه تقريبا وبــدرجـ ٍ
الغربية ودول الكتلة الشرقية وتمييزاتها
املـسـتـمــرة ضــد األوروم ـ ــو وبـقـيــة الـشـعــوب
املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــرة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى «داخ ـ ـ ـ ـ ــل إث ـي ــوب ـي ــا
الحالية» في التعامالت الدولية مع أديس
أب ــاب ــا ،والـ ـت ــي تـ ـف ــادت ،ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح ،أي
تـ ـن ــاول نـ ـق ــدي مل ـش ـك ــات األوروم ـ ـ ـ ــو (ع ـلــى
سبيل املثال) عبر قبول
معلومات مغلوطةٍ
ٍ
ور ّف ـ ــض أيـ ــة أفـ ـك ــار ت ـت ـع ـلــق إمـ ــا ب ـض ــرورة
تـبــنــي «سـيــاســة ديـمـقــراطـيــة» أو الـتــوصــل
إل ـ ــى حـ ـل ــول ل ـل ـت ـن ــاق ـض ــات بـ ــن األورومـ ـ ـ ــو
واألحباش (األمهرا والتيغراي ً
معا بحكم
الـ ـح ــدود ال ـج ـغــراف ـيــة لـلـهـضـبــة الـحـبـشـيــة
ً
تاريخيا).
ك ـم ــا لـ ــم ي ـن ـج ــح أب ـ ــي أحـ ـم ــد وفـ ـك ــرت ــه تـلــك
فـ ــي ت ـف ـك ـيــك ال ـص ـل ــة ال ـق ــائ ـم ــة بـ ــن ال ــدول ــة
واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا «امل ـس ـي ـح ـي ــة» ال ـض ـي ـقــة،
ّ
تتجسد فــي «اإلثـيــوبـيــانـيــة» ،ومــوقــع
كـمــا
ج ـم ــاع ــات ك ـب ـيــرة غ ـيــر مـسـيـحـيــة ف ــي هــذه
األفـكــار .ففي تقديمه عمله الـبــارز والفريد
ح ــول فـهــم الــديــن والـتـغـيــر االجـتـمــاعــي في
إث ـيــوب ـيــا ( ،)2012يـك ـشــف م ـحـمــد جـيــرمــا
 M. Girmaع ــن م ـف ــارق ــةٍ م ـه ـمــةٍ ف ــي عــاقــة
ال ــدي ــن بــالــدولــة ف ــي إث ـيــوب ـيــا ،تــرت ـكــز على
منطقية هــذه العالقة ووثاقتها في العهد
ّ
اإلم ـ ًب ــراط ــوري ،حـيــث ظ ــل الــديــن املسيحي
ً
رئيسا في بنية نظام الحكم ،بينما
مكونا
ظلت تجربتا «الــدرج» (النسخة اإلثيوبية
م ــن امل ــارك ـس ـي ــة) وال ـج ـب ـه ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ال ـثــوريــة الـشـعـبـيــة (يـمـكــن وصـفـهــا بــأنـهــا
ن ـظــام ف ـيــدرالــي  -إث ـنــي اسـتـلـهــم بــدايــة من
«االشـ ـت ــراكـ ـي ــة األلـ ـب ــانـ ـي ــة») ت ـم ـي ــز بـشـكــل
واض ـ ـ ــح ،وفـ ــق دس ـ ـتـ ــوري ال ـن ـظ ــام ــن ،بــن
الـ ــدولـ ــة والـ ــديـ ــن ،غ ـي ــر أن هـ ــذه ال ـخــاصــة
«ال ـن ـظــريــة» ال تــأخــذ ف ــي اع ـت ـبــارهــا امل ــأزق
الوجودي الــذي مـ ّـرت به إثيوبيا مع بداية
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،وال ـ ــذي يـمـكــن تلخيصه
في صراع مجتمع عتيق ضد دولة جديدة
ّ
أراض
(توسعية باألساس وقائمة على ضم
ٍ
مـ ـج ــاورة لـلـهـضـبــة الـحـبـشـيــة ف ــي إقـلـيـمــي
التيغراي واألمهرا الحاليني) ،وتوصل إلى
خــاصــة دالـ ــة ،أن فــرضـيــة ت ـح ـ ّـرر إثـيــوبـيــا
(فــي عـهــدي درج والـجـبـهــة) مــن كينونتها
الــديـنـيــة لــم تـتـجـ ّـســد إال فــي الــدولــة وليس
املـجـتـمــع ،وأن جـهــود «الـعـلـمـنــة» الـتـ ّـي قــام
بها النظامان ظلت بعيدة عن التجذر في

إثيوبيا «وإعادة تشكيل» القرن
األفريقي
ً
تماما
ال يخفى أن إقـلـيــم ال ـقــرن األفــري ـقــي،
ك ــإقـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،كـ ـم ــا ي ــاح ــظ
الدبلوماسي األميركي بول ب .هينزي P. B.
 Henzeفي كتابه القرن األفريقي من الحرب
للسالمً ( ،)1991من أكثر األقاليم في العالم
ارت ـه ــان ــا ب ــال ـت ــاري ــخ ،وأن أح ـ ــداث ال ـتــاريــخ
مالحظاته عن كثب
القديم والوسيط (حسب
ً
بحكم عمله في املنطقة) ،عوضا عن العصر
ّ
مستمرة بني
نقاشات
الحديث ،ال تزال محل
ٍ
الـســاســة (كـمــا ت ـ ّ
ـردد فــي خـطــاب أبــي أحمد
بشكل ملفت) واملجموعات الدينية واإلثنية،
وح ـتــى األفـ ــراد ال ـعــاديــن فــي املـنـطـقــة ،كما
تداخل التاريخ والدين في الشأن السياسي،
م ــع اس ـت ـم ــرار ت ــرك ــز الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي في
اإلق ـل ـي ــم ح ـتــى وقـ ــت ق ــري ــب ف ــي مــؤسـسـتــي
الـكـنـيـســة وامل ـس ـجــد .ويـتـســق هــذ التفسير
ت ـم ـ ً
ـامــا م ــع ط ــرح األن ـث ــروب ــول ــوج ــي ال ـب ــارز
فــي ش ــؤون ال ـقــرن األفــري ـقــي ي ــوان مـيــرديــن
لــويــس ( Ioan Myrddin Lewisف ــي كتابه
ح ــول ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث ألرض ال ـصــومــال،
ّ
املوحدة التي
 )1965أن اإلسالم كان «القوة
لعبت ً
دورا بالغ األهمية في غــزو الحبشة
ً
في القرن السادس عشر ،وال يزال حيا بني
الصوماليني والكثير من شعوب «إثيوبيا
ّ
الـ ـح ــالـ ـي ــة» ».وقـ ــد ع ــل ــق األوروم ـ ـ ـ ــو (ال ـغ ــاال
 )Gallasفــي حــروب بناة اإلمـبــراطــوريــة من
ّ
املسيحيني واملسلمني .ويؤكد داريل بيتس
( D. Batesفــي دراسـتــه املهمة حــول املسألة
الـحـبـشـيــة وح ـم ـلــة م ــاج ــداال ،1868-1867
 )1979م ــراق ـب ــة األوروم ـ ـ ـ ــو ف ــي املــرت ـف ـعــات
باهتمام
الجنوبية والغربية هــذا الـصــراع
ٍ
ب ــال ــغ ،وأن ـه ــم ذاقـ ــوا األم ـ ّـري ــن م ـنــه ،ولـطــاملــا
ترقبوا نتيجة الصراع الستعادة أراضيهم
املنتزعة منهم .واسـتـمـ ّـرت الـصــراعــات بني
األح ـب ــاش واألوروم ـ ـ ــو م ــن ال ـق ــرن ال ـســادس
عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر ،عندما
احتل األحباش أراضي األورومو بمساعدة
االستعمار األوروبي.
ّ
كـمــا لــخــص هــاغــاي إلــريــك ،Haggai Elrich
فــي تـنــاول مهم بعنوان «اإلس ــام والـحــرب
والسالم في القرن األفريقي» ( )2013فكرة
مهمة ،مفادها بأن متابعة تاريخ العالقات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة  -امل ـس ـي ـح ـي ــة فــي
ال ـقــرن األفــري ـقــي ت ـقــود حـتـ ًـمــا إل ــى التركيز
ع ـلــى ح ـق ـب ـتــن ،أول ـه ـم ــا  1920-1880الـتــي
م ــر خــالـهــا ال ـصــومــال والـ ـس ــودان بــإحـيــاء
ـت أخ ــذت فيه
«اإلس ــام الـسـيــاســي» ،فــي وق ـ ٍ
«إثيوبيا» (الحبشة املسيحية) في التوسع
ب ــداف ــع م ــن نــزع ـت ـهــا ال ـق ــوم ـي ــة امل ـس ـي ـح ـيــة.
وت ــأث ــرت األحـ ـ ــداث ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،حسب
إلريك ،بتباين املفاهيم اإلسالمية وبمواقف
مختلفة عــديــدة للمسيحيني املحليني إزاء
اإلســام واملسلمني .أمــا الفترة الثانية فإن
مدارها حول املثلث الصومالي -اإلثيوبي-
ال ـس ــودان ــي نـفـســه عـنــد مـطـلــع تسعينيات
القرن العشرين حتى الوقت الراهن (مطلع
الـعـقــد ال ـثــانــي م ــن األل ـف ـيــة ال ـحــال ـيــة) وهــي
فترة تميزت بــإعــادة تفعيل اإلس ــام هوية
سياسية في السودان والصومال ،وإحياء
الــديــن عــامــل سـيــاســي فــي إثـيــوبـيــا ،سيما
فــي فـتــرة الـتــدخــل اإلثـيــوبــي الـعـسـكــري في
الصومال .2009-2006
خالصة
ت ــوض ــح الـ ـق ــراءة ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـج ــذور أزم ــة
ال ـ ــدول ـ ــة األف ــريـ ـقـ ـي ــة وح ــال ـت ـه ــا اإلث ـي ــوب ـي ــة
الـحــالـيــة أن الــوضــع الــراهــن بـقـيــادة رئيس
هذه
الــوزراء ،أبي أحمد ،يعيد إنتاج جذور ً
األزم ـ ــة ع ـلــى ن ـحـ ٍـو يـثـيــر ال ــده ـش ــة ،مـضــافــا
إليه تصميم دؤوب من النخبة السياسية
ال ـح ــاك ـم ــة ع ـل ــى إنـ ـك ــار خـ ـط ــورة اس ـت ــدع ــاء
ً
ه ــذه الـتـجــارب الـتــاريـخـيــة ،ب ــدل مــن الــدفــع
بـمـشــروع تــوافــق وطـنــي ،يعالج التهميش
التاريخي والسياسي واالقتصادي ،وربما
الديني الــذي عانت منه مجموعات كبيرة
من اإلثنيات املكونة لدولة إثيوبيا الحالية،
ً
ودفع مشروع الدولة الوطنية بدل من إعادة
ً
إنتاج نظم إثنية – دينية ،استنادا لهيمنة
وتـ ـ ـص ـ ــورات ت ــاري ـخ ـي ــة م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـق ــرن
ّ
األوضاع
التاسع عشر ،ربما تقود إلى تفجر ّ
في إقليم القرن األفريقي ،حسبما تؤشر له
أن ـب ــاء تــوغــل جـمــاعــة «ش ـب ــاب املـجــاهــديــن»
ال ـصــومــال ـيــة ف ــي األراضـ ـ ــي اإلث ـيــوب ـيــة قبل
نهاية نوفمبر /تشرين الثاني  ،2021وما
يعنيه ذلــك (بـغــض النظر عــن دواف ـعــه) من
ّ
تجدد االنقسامات والصراعات
احتماالت
التقليدية في اإلقليم.
(باحث مصري)

MEDIA

أخبار

الناشطون التايالنديون الذين دعوا
إلى إصالح النظام الملكي هم
من بين  17شخصًا على األقل في
تايالند قالوا إن شركة «آبل» قد
حذرتهم ،بشأن استهدافهم من
قبل مهاجمين «ترعاهم الدولة»،
ببرمجية «بيغاسوس» التي طورتها
 NSOاإلسرائيلية.

دخلت الروبوت الفنان «أيدا»
التاريخ ،بعدما ألقت علنًا شعرًا
كتب بواسطة خوارزمياتها للذكاء
االصطناعي ،وذلك في معرض
أقيم بمناسبة الذكرى السبعمائة
لوفاة الشاعر اإليطالي دانتي مساء
الجمعة ،في متحف «أشموليان»
في مدينة أكسفورد البريطانية.

أعلن فرع شركة «غوغل» في
أيرلندا ،الخميس ،عن موافقته
على دفع  218مليون يورو (183
مليون جنيه إسترليني) كضرائب
متأخرة للحكومة األيرلندية.
الشركة األميركية ا ُتهمت بتجنب
مئات الماليين من الضرائب في أنحاء
أوروبا كافة.
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كشفت هيئة تنظيم اإلنترنت في
الصين عن منع المشاهير من
التباهي بثرواتهم أو بتبذيرهم
عبر منصات التواصل االجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن حسابات
المشاهير ومعجبيهم «عليها اتباع
النظام العام والعادات الحميدة،
وتعزيز قيم االشتراكية».

صحافيو أفغانستان :هروب وبطالة جماعية واعتداءات
تتواصل معاناة الصحافيين والصحافيات األفغانيات ،منذ استعادت حركة «طالبان» السيطرة على الحكم في البالد ،قبل أكثر من مائة
يوم ،إذ يجدون أنفسهم مجبرين على الهرب أو البطالة ،أو في مواجهة يومية مع االعتداءات واإلهانات
صبغة اهلل صابر

امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــة ت ـ ـعـ ــد مـ ـ ــن بــن
القطاعات األكثر تضررًا جــراء التحوالت
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،بـ ـع ــد عـ ــودة
ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان» إل ــى ال ـح ـك ــم ،منتصف
أغسطس/آب املاضي .وفيما توقفت أكثر
مــن مــائـتــي مــؤسـســة إعــامـيــة عــن العمل
ألسباب إقتصادية أو بسبب ضغوط من
عناصر في «طالبان»ّ ،
فر  70في املائة من
الصحافيني مــن ال ـبــاد ،أو أج ـبــروا على
البطالة ،وفقًا ملا كشفته منظمات حقوقية.
قال رئيس إذاعة محلية توقفت عن العمل
أخـ ـيـ ـرًا ،ف ــي واليـ ــة ل ـغ ـمــان شــرقــي ال ـبــاد،
ويـ ــدعـ ــى م ــدي ــر كـ ـ ـ ــاوش ،ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
محلية ،إن الــوضــع االقـتـصــادي الصعب،
إضــافــة إل ــى الـضـغــوطــات ال ـتــي تفرضها
«طالبان» جعال من استمرارية العمل في
اإلذاعـ ــة شــديــدة الـصـعــوبــة .وأف ــاد كــاوش
ب ــأن  16شخصًا كــانــوا يعملون مـعــه في
اإلذاعة ،بينهم امرأتان.
ُ
وفـ ـق ــا مل ــؤس ـس ــة م ـح ـل ـيــة ت ـع ـن ــى ب ـش ــؤون
الصحافيني األفغان ،أقفلت  257مؤسسة
إعالمية في البالد منذ سيطرة «طالبان»،
و 70فــي املــائــة مــن الـعــامـلــن فــي الـقـطــاع
وجـ ـ ــدوا أن ـف ـس ـهــم أم ـ ــام خ ـي ــار ال ـه ــرب من
ال ـبــاد أو الـبـطــالــة ،بينما نـقـلــت وســائــل
إعالم محلية عن توجه الكثير نحو مهن
مختلفة تمامًا.
وذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـح ـل ـيــة قـصــة
اإلع ــام ــي وح ـي ــد ال ـل ــه وح ـ ــدت م ــن والي ــة
هلمند الــذي وجــد نفسه بــا عمل أخيرًا،
فـ ـب ــدأ ي ـع ـمــل ف ــي ت ـص ـم ـيــم امل ـ ـنـ ــازل ون ـقــل
ال ـطــوب .وسـلـطــت مــواقــع إخـبــاريــة أخــرى
الـضــوء على صحافيات وج ــدن أنفسهن
يـعـمـلــن ف ــي ال ـت ـطــريــز وال ـخ ـي ــاط ــة ،ج ــراء
األوضاع هذه.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لـلـصـحــافـيــن ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ع ــن رصــد
 30حــادثــة إع ـت ــداء مـنــذ تــولــي «طــال ـبــان»
ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ــذرة ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،الـشـهــر
امل ــاض ــي ،م ــن مـغـبــة م ــا ت ـمــارســه الـحــركــة
في حق اإلعالميني .كشفت النقابة أيضًا
أن  70فــي املــائــة مــن الــذيــن طلبوا اللجوء
فــي بــاد أخ ــرى ،منذ سيطرة «طــالـبــان»،
بصفتهم إعالميني ،ليسوا كذلك.
واح ـت ـلــت أف ـغــان ـس ـتــان املــرت ـبــة الـخــامـســة
فــي مــؤشــر «لـجـنــة حـمــايــة الـصـحــافـيــن»
ال ــدول ـي ــة ل ــإف ــات م ــن ال ـع ـق ــاب ،ال ـص ــادر
مطلع الشهر الحالي .وتغطي آخر بيانات
اللجنة الـفـتــرة مــا بــن  1سبتمبر/أيلول
 2011ح ـتــى  31أغ ـس ـط ــس/آب  ،2021إال
أن ـهــا ال تـعـكــس ع ـلــى ن ـحــو كــامــل الـخـطــر
امل ـتــزايــد ال ــذي يــواجـهــه الـصـحــافـيــون في

أفغانستان .وبينما لم تتغير مرتبة البلد
عـلــى املــؤشــر ،إال أن الــوضــع عـلــى األرض
تــدهــور بـســرعــة لـلـمــراسـلــن الصحافيني
خــال الـعــام الـحــالــي ،بعد سيطرة حركة
«طالبان» على البالد.
وأشـ ـ ـ ــارت «ل ـج ـنــة ح ـمــايــة ال ـص ـحــاف ـيــن»
إل ـ ـ ــى أن م ـ ـئـ ــات الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن فـ ـ ـ ــروا مــن
أفغانستان« ،بسبب خشيتهم من السجل

أقفلت  257مؤسسة
إعالمية أفغانية منذ
سيطرة «طالبان»

صحافيات أفغانيات أُجبرن على البطالة (وكيل كوشار /فرانس برس)

إطالق سراح اإلعالمي التونسي
عامر عيّاد
تونس ـ العربي الجديد

قـ ـ ــررت امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ت ــون ــس،
الخميس ،إط ــاق س ــراح مـقــدم بــرامــج في
تلفزيون مقرب من «حركة النهضة» كان
مــوقــوفــا مـنــذ نـحــو شـهــريــن ،إث ــر انـتـقــاده
ّ
سعيد.
الشديد للرئيس التونسي قيس
وقـ ـ ــال امل ـح ــام ــي س ـم ـيــر ب ــن ع ـم ــر «ق ـ ــررت
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى عــامــر
عياد في حالة سراح» .ويبقى عامر ّ
ّ
عياد
على ذمــة التحقيق فــي القضية ،وعينت
املحكمة جلسة فــي يناير/كانون الثاني
امل ـق ـبــل .وأوقـ ـف ــت قـ ــوات األمـ ــن الـتــونـسـيــة
مطلع أكتوبر/تشرين األول مقدم البرامج
في قناة «الزيتونة» الخاصة عامر ّ
عياد،
والنائب عبد اللطيف ُالعلوي في املجلس
املـجـ ّـمــدة أعـمــالــه ،وقــد أطـلــق ســراحــه بعد
أيام قليلة.
وعزا املحامي سمير بن عمر آنــذاك سبب
التوقيف إلــى «التعبير عــن بعض اآلراء
خ ــال الـبــرنــامــج» مـشـيـرًا إل ــى أن «عملية
الـ ـت ــوقـ ـي ــف جـ ـ ـ ــاءت ب ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـق ـض ــاء
العسكري» ،والتهمة «هي التآمر املقصود
به تبديل هيئة الدولة» .ووجه عامر عياد
ف ــي م ـقــدمــة بــرنــام ـجــه ان ـت ـق ــادات شــديــدة
ّ
لسعيد ،وقال في تعليقه على قرار تعيني

الوحشي لحركة (طالبان) في مجال حرية
الصحافة ،وما قد يعنيه حكم هذه الحركة
بالنسبة ألمن الصحافيني».
وأكـ ــدت أن تحقيق ال ـعــدالــة للصحافيني
الـ 17الذين قتلوا في أفغانستان ،في فترة
املــؤشــر املـمـتــدة  10س ـنــوات« ،أم ــر صعب
ً
املـ ـن ــال أص ـ ـ ــا» ،وأن «إفـ ـ ــات ال ـج ـن ــاة من
العقاب قــد يصبح راسـخــا بقدر رسوخه

رئيسة الحكومة نجالء ب ــودن« :هــي أول
امرأة تنال شرف قيادة االنقالب ،لن تكون
رئيسة حكومة ...بل ستكون فقط خادمة
ل ـل ـس ـل ـطــان وم ـن ـف ــذة ألوامـ ـ ـ ـ ــره» .وأضـ ــاف
ّ
(سعيد) لم يستطع ترويض
«الشعبوي
رجل ليصبح خاتمًا في إصبعه».
وعبد اللطيف العلوي نائب في املجلس
املـ ـج ـ ّـم ــد عـ ــن حـ ـ ــزب «ائـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـك ــرام ــة»
املتحالف مع «حركة النهضة» ،وكــان من
بني ضيوف البرنامج الذي بث على قناة
«ال ــزي ـت ــون ــة» ال ـتــي يـعـتـبــرهــا ال ـعــديــد من
السياسيني موالية لـ«حركة النهضة».
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي خ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـلـ ـق ــة« :ن ـح ــن
نـقــول بشجاعة :هــذا ان ـقــاب ،ونـعــارضــه،
ونـتـمـســك بــالـشــرعـيــة» .وأضـ ــاف «نـجــاء
ب ــودن ت ـقــدم كـقــربــان لتبييض االن ـقــاب،
هذه إهانة للمرأة».
ف ــي  25ت ـمــوز/يــول ـيــو قـ ـ ّـرر الــرئ ـيــس قيس
س ـع ـ ّـيــد ت ـج ـم ـيــد أعـ ـم ــال م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
وأق ــال رئيس الحكومة ،وتــولــى السلطات
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــانـ ــة عـ ـ ــن كــل
ّ
الـنــواب ،ولــوحــق بعضهم قضائيًا .وكلف
سـعـ ّـيــد ،نهاية سبتمبر/أيلول ،األسـتــاذة
الـجــامـعـيــة املتخصصة فــي الجيولوجيا
وغـيــر امل ـعــروفــة فــي األوسـ ــاط السياسية،
ن ـج ــاء ب ـ ـ ــودن ،ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة.

ف ــي الـ ـص ــوم ــال والـ ـبـ ـل ــدان األخ ـ ـ ــرى ال ـتــي
تتصدر املؤشر».
يحكي اإلعالمي وحيد الله كاكر ،لـ«العربي
الجديد» ،قصة االعتداء عليه .ويقول إنه
في الـ 21من أكتوبر/تشرين األول املاضي
ت ــوج ــه إل ـ ــى م ـح ـيــط الـ ـسـ ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة
ف ــي الـعــاصـمــة ك ــاب ــول ،لـتـغـطـيــة تـظــاهــرة
نـســائـيــة .وح ــن وص ــل هــو وزمـ ــاؤه ،قــال
أحد قادة «طالبان» لعناصره من دون أي
تمهيد :اضربوا اإلعالميني ،وأخرجوهم
ً
كاكر للضرب،
من الساحة .وفعال ،تعرض ُ
ُ
وه ـ ــدد ب ــإط ــاق ال ـن ــار ع ـل ـيــه ،وأخـ ـ ــرج من
الساحة دفعًا.
املـصــور شكيب أح ـمــدي ،مــن شــركــة «جي
بي إس لإلعالم» ،يقول لـ«العربي الجديد»
إنه أيضًا تعرض في اليوم نفسه للضرب
من قبل مسلحي «طالبان» ،ال لذنب سوى
أنه وزمالء له كانوا يغطون املسيرة.
وفـيـمــا اكـتـفــى كــاكــر وأح ـم ــدي بــامل ـغــادرة
بعد ما تعرضا له ،توجه الصحافي عبد
الــرشـيــد كــاشـفــي إل ــى مكتب وكـيــل وزارة
الثقافة ،وهو الناطق بإسم الحركة ،ذبيح
الله مجاهد ،وأخبره أنه تعرض للضرب
مــن قبل املسلحني .وق ــال إن وكـيــل وزارة
الثقافة تعامل معه بشكل جيد ،ونصحه
أال يغطي أي نشاط محظور.
وقــد دعــت وزارة األمــر باملعروف والنهي
عن املنكر في حكومة «طالبان» القنوات
التلفزيونية األفغانية إلى التوقف عن بث
مسلسالت تظهر فيها الـنـســاء ،فــي ُ إطــار
التعليمات الدينية الجديدة التي نشرت
األحد املاضي .كما جاء في مستند صادر
عــن ال ــوزارة ومــوجــه لوسائل اإلع ــام ،أنه
يـنـبـغــي عـلــى ق ـن ــوات الـتـلـفــزة أن تتجنب
عرض مسلسالت رومانسية تلعب النساء
فيها أدوارًا.
كـ ـ ـم ـ ــا ط ـ ـل ـ ـبـ ــت «ط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان» أن ت ـ ــرت ـ ــدي
الصحافيات الـحـجــاب اإلســامــي عندما
َ
يظهرن على الشاشة ،من دون تحديد ما
إذا كــانــت تـتـحــدث عــن وض ــع غ ـطــاء على
ً
الـ ـ ــرأس ،وه ــو م ــا تـعـتـمــده أصـ ــا الـنـســاء
ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،أو ارت ـ ـ ــداء
ح ـجــاب ك ــام ــل .دع ــت «ط ـ ّـال ـب ــان» الـقـنــوات
األفغانية أيضًا إلى تجنب البرامج التي
تتعارض مع القيم اإلسالمية األفغانية،
وك ــذل ــك تـلــك ال ـتــي ت ـســيء لـلــديــن أو الـتــي
ُ
تـظـهــر الـنـبــي ورف ــاق ــه .و فــي ه ــذا ال ـشــأن،
قــال الناطق باسم وزارة األمــر باملعروف
والنهي عــن املنكر مــولــوي محمد صــادق
عاكف مهاجر ،لـ«العربي الجديد» ،إن «ما
فرضناه من قيود على وسائل اإلعالم هو
مطلب الشعب» ،وإن «شــرائــح الشعب قد
سئمت مــن املسلسالت األجنبية التي لم
تأت لنا بالخير في السنوات املاضية».

إيطاليا تستقبل
«موناليزا األفغانية»
روما ـ العربي الجديد

(فيسبوك)

وتقول جماعات حقوقية إن تونس تشهد
تسارعًا في املمارسات التي ّ
تهدد الحريات
امل ـك ـت ـس ـبــة ب ـش ــق األن ـ ـفـ ــس ،وس ـ ــط ت ــراج ــع
الديمقراطية في البالد .وحــذرت «منظمة
العفو الدولية» (أمنستي) أخيرًا من «زيادة
مـثـيــرة لـلـقـلــق» فــي املـحــاكـمــات العسكرية
الـتــي تستهدف املــدنـيــن ،وأف ــادت بــأنــه تم
خالل األشهر الثالثة املاضية التحقيق مع
عشرة مدنيني أو محاكمتهم أمــام محاكم
ع ـس ـكــريــة ،بـيـنـمــا ي ــواج ــه أربـ ـع ــة مــدنـيــن
امل ـح ــاك ـم ــة النـ ـتـ ـق ــاده ــم ال ــرئـ ـي ــس ،بـيـنـهــم
يــاســن ال ـع ـيــاري ال ــذي يـحــاكــم بــاتـهــامــات
تتعلق بمنشورات على «فيسبوك» انتقد
ّ
سعيد ،ووصفه بأنه «فرعون» ،وبأن
فيها
قراراته «انقالب عسكري».

أعلن مكتب رئيس الــوزراء اإليطالي ماريو دراغــي ،الخميس ،أن بالده قدمت مالذًا
آمنا لشربات غــوال التي لقبت بـ«موناليزا األفغانية» ،بعد تصدرها غــاف مجلة
«ناشيونال جيوغرافيك» عام  ،1985بصورة التقطها ستيف ماكوري ،وكانت حينها
في العاشرة من عمرها .واختصرت صورتها ويالت التهجير والحرب في بالدها.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء بأن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت غوال املساعدة
ملغادرة أفغانستان ،في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على البالد في أغسطس/
آب ،مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع إلجالء املواطنني األفغان ودمجهم.
املصور األميركي ستيف مــاكــوري التقط صــورة غــوال عندما كانت طفلة تعيش
في مخيم لالجئني على الحدود الباكستانية األفغانية .الصورة أبــرزت عينيها
الخضراوين املدهشتني ،وأكسبتها شهرة عاملية .لكن هويتها لم تعرف إال عام
 ،2002عـنــدمــا عــاد مــاكــوري إلــى املنطقة واقـتـفــى أثــرهــا .وأوض ـحــت «نــاشـيــونــال
ً
جيوغرافيك» حينها أن محلال في مكتب التحقيقات االتحادي ،ونحاتًا تشريحيًا،
ومخترع التعرف على األشخاص عبر بصمة العني ،تحققوا كلهم من هويتها.
ع ــام  ،2016اعتقلت بــاكـسـتــان غ ــوال ،بتهمة تــزويــر بـطــاقــة هــويــة باكستانية في
مـحــاولــة للعيش فــي الـبــاد .وقـضــت فــي السجن  15يــومــا ،نصفها فــي الــزنــزانــة،
ونصفها الثاني في املستشفى حيث عولجت من مرض الوباء الكبدي.
وملا أدركت السلطات الباكستانية السمعة السيئة التي ستلحق بها ،عرضت على
شربات غول اإلقامة فيها ،لكنها رفضت العرض .زوجها وابنتها الكبرى توفيا في
بيشاور ،ودفنا هناك .واستقبلها الرئيس األفغاني آنذاك أشرف غني لدى عودتها،
ووعد بمنحها شقة تضمن لها «العيش بكرامة وأمان في وطنها» .ومنذ استيالء
حركة «طالبان» على السلطة ،تعهد قادتها باحترام حقوق املرأة بما يتوافق مع
الشريعة اإلسالمية .لكن في ظل حكم «طالبان» السابق ،من  1996إلى  ،2001لم يكن
مسموحًا للمرأة بالعمل ،ومنعت الفتيات من الذهاب إلــى املــدارس .وكــان يتعني
على النساء أيضًا تغطية وجوههن ،وأن يرافقهن محرم عند مغادرة منازلهن.
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

سعيد المزواري

ّ
ك ـث ـي ـرًا ُم ــا ي ـت ـســلــل ال ـض ـع ــف إل ــى
ّ
األفالم امل ّ
كونة من أقسام عدة (على
ٌّ
نمط اللوحات الثالثية) .يحكي كل
ّ
ّ
منها ّ
قصة مستقلة ،نظرًا إلى تشتت الطرح،
مالمسة عمق األشياء ،في الوقت
وعجزه عن
ّ
ّ
القصير نسبيًاُ ،امل ّ
خصص لكل قصة ،إال إذا
ّ
ٌ
ك ــان ه ـنــاك خـيــط نــاظــم يـعـبــر ال ـك ــل ،تنصهر
وفقه املواضيع واملناخات ،ومـســارات ّ
تطور
الشخصيات ،في رؤية ِّ
موحدة.
ٍّ
ّ
ـن ،اس ـت ـطــاع امل ـخ ــرج الـيــابــانــي
ت ـحــد غـيــر هـ ـ ٍ
ْ
ري ــوس ــوك ــي ه ــام ــاغ ــوت ـش ــي ( 42عـ ــامـ ــا) أن
يخوضه فــي فيلمه الطويل «عجلة ّ
الصدفة
ـازي ــا» (Wheel of Fortune and
والـ ـف ــانـ ـت ـ ُ
 ،)Fantasyاملـتـ َّـوج بـ«الجائزة الكبرى للجنة
التحكيم» ،في الــدورة الـ 1( 71ـ  5مــارس/آذار
 )2021لـ«مهرجان برلني السينمائي».
أدوار
رغ ــم ح ـضــور شـخـصـيــات رجــالـيــة فــي
ٍ
رئيسية ،تبقى أغـلــب أدوار الفيلم وأهمها،
ّ
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـ ّ
ـؤدي ـه ــا ال ـن ـس ــاء ،م ــا ي ــؤك ــد املـيــل
الــواضــح لهاماغوتشي ،في أفالمه السابقة،

يقسم المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي ،فيلمه األخير،Wheel of Fortune and Fantasy ،
ّ
إلى ثالث لوحات منفصلة ،يجمعها موضوع واحد :مصائر النساء في حيوات عادية

الصدفة والفانتازيا
عجلة ّ
ثالث نساء في ثالث حكايات

كــ«حــواس» ( )2015و«أساكو  1و،)2018( »2
ّ
إل ــى نـســج ب ّــورتــري ـهــات ُمــرك ـبــة لشخصيات
نسائية ،مؤثرة بتعقيدها ،وغنى الوضعيات
ّ
العاطفية واالجتماعية التي تختبرها .يتعلق
الثابت الثاني في فيلموغرافيا هاماغوتشي
ب ـم ـحــوريــة الـ ـ ــدور ال ـ ــذي يـلـعـبــه الـ ـح ــوار بني
ما يدفع كثيرين إلــى تصنيفه
الشخصياتّ ،
روم ـ ــر ،رغ ــم الـفــرق
فــي خــانــة امل ـتــأثــر بـ ـ إري ــك ِ
الكبير بينهما فــي الحساسيات واإلخ ــراج،
ّ
املتمثل أساسًا في الوازع األخالقي ،الحاضر

ّ
بـقـ ّـوة أكبر عند املعلم الفرنسي ،فــي تحديد
مـضــامــن الـ ـح ــوارات ودواف ـ ــع الـشـخـصـيــات،
ون ــزع ــة امل ـخ ــرج ال ـيــابــانــي إل ــى الـتــركـيــز على
تـ ّ
ـرسـبــات املـشــاعــر فــي ال ــذاك ــرة ،وأثــرهــا على
العالقات اإلنسانية.
يتموضع أسـلــوب هاماغوشي فــي منتصف
ال ـطــريــق ب ــن جـهـبــذيــن ك ــوري ــن :شـعــريــة لي
شونغ دونــغ الحاملة ،والسحرية في لحظات
نــادرة ،وحساسية هونغ سانغ سو في رسم
ّ
لوحات عاطفية ُمركبة ،تنشأ غالبًا من تفاعل

يتأثر هاماغوشي في
أعماله بكل من لي شونغ
دونغ وهونغ سانغ سو

ّ
مثلثات ّ
حب ،من دون نسيان اشتراكه مع هذا
ً
األخ ـيــر فــي غ ــزارة اإلن ـت ــاج 13 :فيلمًا طــويــا
(م ـن ـهــا  4وثــائ ـق ـيــة) أخــرج ـهــا هــامــاغــوتـشــي
فــي  10أع ــوام فـقــط ،كافية لتجعله أحــد أهـ ّـم
املخرجني في العالم.
فـ ــي الـ ـقـ ـص ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن «عـ ـجـ ـل ــة ال ـ ّـص ــدف ــة
ّ
والفانتازيا» ،بعنوان «السحر» (أو شيء أقل
ً
ط ـمــأنــة) ،تـحـكــي غــومــي ـ فــي مـشـهــد ح ــواري
ـت وط ــوي ــل ـ لـصــديـقـتـهــا امل ـق ـ ّـرب ــة مـيـكــو،
ث ــاب ـ ٍ
ع ــارض ــة األزيـ ـ ـ ــاء ،ف ــي عــودت ـه ـمــا م ــن الـعـمــل

نجاح
متواصل
يبدو ّ
أن المخرج
الياباني ريوسوكي
هاماغوتشي (الصورة)
يتّجه ليكون أحد أبرز
الوجوه اإلخراجية
السينمائية في العقد
الجديد .فبعد نجاح
الصدفة والفانتازيا»
«عجلة ّ
ها هو فيلمه «درايف ماي
كار» ( )2021أيضًا يحصد
ردود فعل نقدية إيجابية،
خصوصًا بعد فوزه بثالث
جوائز في الدورة األخيرة
ّ
كان السينمائي
من مهرجان
الفرنسي .الفيلم مقتبس
من قصة قصيرة تحمل
االسم نفسه للكاتب الياباني
هاروكي موراكامي.
تلعب الصدفة دورًا أساسيًا في الفيلم ()Imdb

اليف ستايل

ي ـ ـعـ ــانـ ــي ب ـ ـعـ ــض األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص مـ ـ ــن ص ـع ــوب ــة
االس ـت ـي ـق ــاظ ب ــاكـ ـرًا وي ـش ـع ــرون بــالــرغ ـبــة في
ّ
مـ ـع ــاودة ال ـن ــوم ل ـف ـتــرة أط ـ ــول ،غ ـيــر أن هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن الـ ـع ــادات الـصـحـيــة ال ـتــي ينصح
ب ــات ـب ــاع ـه ــا فـ ــي الـ ـصـ ـب ــاح ل ـت ـح ـســن ال ـح ــال ــة
النفسية والشعور بالحيوية والنشاط.
عدم الضغط على زر الغفوة

يـقــول الـخـبــراء إن ــه يـجــب ع ــدم االعـتـمــاد على
الغفوة ألن الغفوات القصيرة تدخل الجسم
في دورة نوم جديدة وتربك الساعة الداخلية
لـلـجـســم وت ـســاهــم فــي ال ـش ـعــور بــالـتـعــب عند
االستيقاظ ،لذلك ينصح باالستيقاظ مباشرة
بعد رنني املنبه.

االسـتـيـقــاظ فــي غــرفــة مظلمة يمكن أن يربك
ال ـع ـق ــل وي ـج ـع ــل ال ـج ـس ــم م ـت ـع ـبــا .ل ــذل ــك ف ــور
االسـتـيـقــاظ مــن ال ـنــوم ينصح بفتح الـنــوافــذ
واالسـتـمـتــاع بـضــوء الشمس ومــا تقدمه من
ف ــوائ ــد ع ــدي ــدة لـلـصـحــة ال ـع ــام ــة م ـثــل زيـ ــادة
إفــراز مــادة السيروتونني التي تزيد الشعور
بــالـسـعــادة ،ووق ــف إف ــراز هــرمــون امليالتونني
املحفز على النوم ،وإمداد الجسم بفيتامني د.

تنظيف األسنان

شرب الماء قبل الكافيين

عدم تفقد البريد اإللكتروني

مــن أكـثــر ال ـع ــادات غـيــر املستحبة الـتــي يقوم
ب ـهــا األشـ ـخ ــاص ف ــي ال ـص ـب ــاح ت ـف ـقــد ال ـبــريــد
اإللـكـتــرونــي ووســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـس ــاه ــم ف ــي ع ــرق ـل ــة ال ـي ــوم
بأكمله ،ألن العقل سوف يتشتت عن الروتني
الـ ـصـ ـب ــاح ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب الـ ـقـ ـي ــام بـ ـه ــا ف ــور
االستيقاظ مثل التمارين الخفيفة أو كتابة
الـيــومـيــات أو الـتــأمــل .لــذلــك ينصح بتعطيل
جميع إشعارات الهاتف وتأجيل تفقد رسائل
البريد اإللكتروني إلى وقت الحق.

غسل الوجه بالماء البارد

ً
فـضــا عــن فــوائــد امل ــاء ال ـبــارد فــي زي ــادة تنبه
الجسم ويقظته ،فإن غسل الوجه باملاء البارد

يساعد تشغيل الموسيقى
في الصباح على تحسين
المزاج والشعور بالطاقة

عدم النهوض مباشرة من السرير

يميل معظم األشـخــاص إلــى مـغــادرة السرير
ف ــور االسـتـيـقــاظ مــن ال ـنــوم ،لـكــن ينصح بعد
االس ـت ـي ـقــاظ بــال ـج ـلــوس ع ـلــى ح ــاف ــة الـســريــر

لـبـضــع ثـ ــوان قـبــل ال ـن ـهــوض بـسـبــب خـطــورة
تغيير وضعية الجسم من االستلقاء للوقوف
بـشـكــل م ـفــاجــئ ،ألن ـه ــا ق ــد تـسـبــب انـخـفــاض
ضغط الدم والشعور بالدوار والهبوط.

ي ـم ـكــن أن ي ـســاعــد شـ ــرب كـ ــوب م ــن امل ـ ــاء قبل
فنجان القهوة أو الشاي في ترطيب الجسم
وزيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـغ ــذائ ــي ،إذ ق ــد يـتـسـبــب
الجفاف في حدوث أعراض مثل االرتباك وقلة
التبول واإلرهاق والدوخة خالل اليوم.

تفقد وسائل التواصل االجتماعي عند االستيقاظ من النوم يعرقل اليوم بأكمله ()Getty

طوني الغزال ...شغف اإلخراج
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ض ـمــن ف ـعــال ـيــات ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة ل ــ«م ـهــرجــان
ّ
أجيال السينمائي» الذي تنظمه مؤسسة الدوحة
لــأفــام ،شــارك املـخــرج اللبناني ،طوني الـغــزال،
بفيلمه الــوثــائـقــي «أط ـ ــال» .واس ـت ـمـ َّـر املـهــرجــان
ّ
من  7حتى  13نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،
ُ
وعً ِرض «أطالل» الذي شاركت بلقيس الجعفري
أيــضــا فــي إخــراجــه فــي برنامج «صنع فــي قطر»
ضمن املهرجان.
الغزال من مواليد قطر ،ويعود شغفه باإلخراج
الـسـيـنـمــائــي ل ـس ـنــوات ال ــدراس ــة .وأثـ ـم ــرت أول ــى
م ـحــاوالتــه الـنــاجـحــة فــي الـكـتــابــة واإلخ ـ ــراج عن
فيلم «بيت العمر» وتبعه فيلم «ابن البلد» ،وقد
عــرضــا خ ــال افـتـتــاح مبنى التصميم واإلب ــداع
فــي مدينة مشيرب فــي الــدوحــة مطلع نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري.
حـ ــول فـيـلـمــه األخـ ـي ــر ،ي ـق ــول الـ ـغ ــزال ف ــي حــديــث
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــيْ ال ـ ـجـ ــديـ ــد»(« :أط ـ ـ ـ ـ ــال) ف ـي ـل ــم خ ـيــال
تــوث ـي ـقــي ،إذ ي ـق ــوم رج ــل فـلـسـطـيـنــي خمسيني
(بـســام) ،برحلة تنقل فــي الــذكــريــات بــن املاضي
والحاضر» .ويسترجع الغزال في الفيلم ذكرياته
عن حياته وطفولته في قطر.
وم ــن خ ــال األرش ـيــف الشخصي وامل ـقــابــات مع

ُ
«بـســام» وزوجـتــه «لـيـلــى» ،ت ــروى القصص التي
تميل إلــى الـخــواطــر الحزينة التي تجسد حنني
«بـســام» إلــى األمــاكــن واملــاضــي الجميل .أمــا فيلم
«اب ــن ال ـب ـلــد» ،فيختلف بنكهته الـكــومـيــديــة عن
ّ
ّ
أردني لبناني
صبي
«أطالل» ،وتدور أحداثه حول
يبلغ من العمر تسع سنوات ،ويحاول التأقلم من
جديد ،بعد أن شعر بأنه غريب في بلده.
ويوضح الغزال أن الفيلم يتناول االضطرابات
الشخصية التي يعاني منها األشـخــاص الذين
يـحـمـلــون أك ـثــر م ــن هــويــة ف ــي م ـحــاولــة إلرض ــاء
األطـ ــراف كــافــة .مـشـيـرًا إل ــى أن «اب ــن الـبـلــد» كــان
إنتاجًا صعبًا ،بـ ً
ـدء ا من أول مسودة للسيناريو
أثناء الحجر الصحي جراء جائحة كورونا ،وذلك
بسبب االضطرار إلى تنفيذ جزء من اإلخراج عن
َّ
ُبعد .حتى أن السيناريو نفسه شكل تحديًا فنيًا
مع العديد من املواقع واملمثلني األطفال ،ال سيما

«ابن البلد» يتناول
االضطرابات التي يعاني
منها مزدوجو الهوية

مع وجــود طفل رضيع .ويعترف املخرج الشاب
َّ
بــأن «ابــن البلد» كــان أسلوبًا جديدًا بالنسبة له
ّ
ّ
من حيث القصة السينمائية والجمالية الفنية
على حد سواء ،مؤكدًا أنه حاز إعجاب الجمهور
بسبب ارتباط الناس برسالته.
وح ــول أول تـجــربــة ل ــه عـبــر فـيـلــم «ب ـيــت الـعـمــر»
والذي يحكي قصة أرملة لبنانية تسعى لتكريم
زوج ـه ــا ال ــراح ــل ،بـكــل ال ـط ــرق املـمـكـنــة عـلــى رغــم
الخطر الــذي يواجه حياتها في منزلها القديم،
ويــروي صراعًا بني أم تقليدية وابنها الحداثي،
يقول املخرج الـغــزال ،إن التحدي كــان في إيجاد
طريقة ليبدو املنزل الذي صورت فيه األحداث في
قطر شبيهًا بمنزل في قرية في ريف لبنان .وأشار
إلى أن الفيلم يدور حول ضرورة التغيير الذي ال
مفر منه ،وهو موضوع برز أثناء االحتجاجات
والتظاهرات اللبنانية وبعد االنفجار املأساوي
ملرفأ بيروت.في أغسطس /آب .2020
وأش ــاد الـغــزال بـ«مهرجان أجـيــال السينمائي»،
وال ــدور الــذي يلعبه في دعــم املبدعني وصانعي
األف ــام مــن الشباب العربي ،وأكــد أنــه سيواصل
مشواره في عالم السينما كتابة وإخراجًا ،معبرا
ع ــن إصـ ـ ــراره بــإن ـتــاج أفـ ــام ق ـص ـيــرة اجـتـمــاعـيــة
تالمس قلوب الناس ،ومؤكدًا مواصلة العمل في
املستقبل إلخراج فيلم سينمائي طويل.

لصوص الساعات الجدد في باريس :قاصرون وعنيفون
يزيد أيضًا من تدفق الدم في األوعية الدموية
ف ــي ال ــوج ــه مـمــا يـقـلــل م ــن ال ـت ــورم وي ــزي ــد من
ويقلل
نضارة البشرة ،كما أنــه يغلق املسام،
ً
بالتالي من احتمالية ظهور الحبوب وخاصة
ذات الرؤوس السوداء.

عدم االستيقاظ في الظالم

تجربة

يسترجع الغزال
في فيلم
«أطالل» ذكرياته
عن حياته
وطفولته في
قطر (المكتب
اإلعالمي للفنان)

الجريمة

عادات صحية ينصح باتباعها عند االستيقاظ من النوم
يارا حسين

فــي سـيــارة أج ــرةً ،كيف وقـعــت فــي حـ ّـب رجـ ٍـل
خلب عقلها ،واصفة حيثيات لقائهما ّ
األول،
ّ
ّ
واسـ ـتـ ـم ــرار ت ــأث ــر ال ــرج ــل ب ـف ــض عــاق ـتــه مع
رفيقته السابقة قبل عامني ،بعد اكتشافه أنها
تـخــونــه .مــا إن تـغــادر غــومــي الـسـيــارة ،حتى
تطلب ميكو مــن السائق أن يذهب إلــى جهة
ّ
ّ
مـعـ ّـيـنــة غـيــر مـنــزلـهــا ،فـتــتـضــح مـعــالــم مثلث
حـ ّـب ،لعبت ّ
الصدفة ـ القدر دورًا أساسيًا في
رسمهّ .
ثم يأخذ الحوار الطويل ،مرة أخرى،
ـاهـ ـ َـد الـ ـغ ــوص ف ــي دواخ ـ ـ ــل ال ـش ـخ ـص ـيــات
شـ ـ ِ
وتناقضاتها ،في فضاءات مغلقةّ ،
جسدتها
ً
سيارة األجرة ّأوال ،باعتبار السيارات إحدى
ّ
وسط
الفضاءات املفضلة لهاماغوتشي .ثــم ّ
بـهــو امل ـكــاتــب املـفـتــوحــة ،فــي ســاعــةٍ مـتــأخــرة
مــن الـلـيــل ،مــا أسـبــغ على الـنـقــاش بــن ميكو
وحـبـيـبـهــا ال ـســابــق خـلـيـطــا م ــن الـحـمـيـمـيــة،
ّ
أكن أعلم أن
وشعورًا دفينًا
بفوات األوان« :لم ً
ْ
الحوارات ُيمكن أن تكون إيروتيكية إلى هذا
ّ
تسر تسوغومي مليكو ،في إشارة ّ
الحد»ّ ،
ذكية
مــن املـخــرج إلــى إيمانه بـقــدرة الـحــوار الذكي
ّ
وامل ـل ـهــم ع ـلــى إرس ـ ــاء درام ــات ــورج ـي ــا خــاقــة،
ان ـطــاقــا م ــن ت ـحــريــك دواخ ـ ــل الـشـخـصـيــات،
ّ
ل ـت ـط ـف ــو عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح أحـ ــاس ـ ـيـ ــس م ــرك ـب ــة
ومناخات مثيرة.
ي ـ ــروي ال ـق ـســم ال ـث ــان ــي« ،بـ ـ ـ ٌ
ـاب م ـف ـتــوح على
مصراعيه» ،قصة الطالب سازاكي ،الذي ّ
يلح
في استجداء ّ
مدرسه ساغاوا ملراجعة النقطة
اللغة الفرنسية،
مادة
في
عليها
التي حصل
ّ
ّ
ألنـهــا ت ـ ّ
حلمه في
ر
وتبخ
ـه،
ـ
ب
ـو
ـ
س
ر
ـى
ـ
ل
إ
ي
ـؤد
ّ ُ
ْ
ّ
ُ
ّ
أن يصبح مقدم نشرة األخبار .لكن املــدرس
يواجه طلبه بالرفض القاطع .بينما يتابع
ّ
ســازاكــي عـلـّـى الــتـلـفــاز ،عـنــد وج ــود خليلته
م ــاو ف ــي شــق ـتــه ،خ ـبــر ن ـيــل س ــاغ ــاوا جــائــزة
آكــوتــاغــاوا األدبـيــة عــن آخــر روايــاتــه ،تخطر
ـاوا ،باالتفاق
بباله فـكــرة االنـتـقــام مــن ســاغـ
م ــع نـ ــاو ،بـنـصــب ف ـ ٍّـخ «ج ـن ـســي» ُملـ ّ
ـدرسـهـمــا
السابق ،بغية تلويث سمعته.
ي ـج ـمــع امل ـش ـهــد ال ـث ــان ــي نـ ــاو وسـ ــاغـ ــاوا في
ً
مكتب األخير ،حيث تقرأ ناو مقطعًا طويال
من الرواية ،اختارته بعناية ،بسبب طابعه
ّ
الشبقي املثير ،ما يضفي على مناخ املشهد
م ــزي ـج ــا م ــن اإلي ــروت ـي ـك ـي ــة ّ(ج ـم ـل ــة الـ ـ ّح ــوار
م ــن الـقـ ُصــة األولـ ـ ــى) ،وال ـت ــرق ــب املـتـمــثــل في
رفـ ــض املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس مـ ـح ــاوالت نـ ــاو إغ ـ ـ ّـاق بــاب
املكتب ،وبالتالي استدراجه إلى فخ العالقة
الجنسية في الجامعة.
ّ
متدر ٍج
يبرع املخرج في إفــراغ املشهد بشكل
ـس مــن ه ــذا ال ـ ّـره ــان ،نـحــو ت ـك ـ ّـو ٍن رابــط
وس ـلـ ٍ
روح ـ ـ ــي بـ ــن األسـ ـ ـت ـ ــاذ وط ــال ـب ـت ــه ال ـس ــاب ـق ــة،
انطالقًا مــن ح ــوار حميمي ،قــوامــه االعـتــراف
واملـ ـص ــارح ــة ،تـنـتـفــي ف ـي ــه ،بـشـكــل تــدريـجــي
ّ
وخــاق ،الحدود بني املصطنع والصادق في
ّ
اعترافات نــاو ،واملتحكم فيه من املنقاد إلى
ّ
العاطفة فــي تـصــرفــات ســاغــاوا .لـكــن انقالبًا
درامـ ـي ــا م ـفــاج ـئــا ،تـلـعــب ف ـيــه ال ـ ّـص ــدف ــة دورًا
أساسيًاّ ،
مرة أخرى ،يأخذ القصة إلى خاتمة
ّ
غير ُمتوقعة ،تأتي ،كعادة املخرج ،إثر اختزال
زم ـنــي ،نـتــابــع بـعــده فـعــل الــزمــن واخ ـت ـيــارات
الشخصيات في رسم مساراتها في الحياة.
تبدأ القصة الثالثة واألخـيــرة« ،مـ ّـرة أخــرى»،
بـلــوحــة مـكـتــوبــة تــوضــح كـيــف ّأدى انـتـشــار
ف ـيــروس مـعـلــومــاتــي ،ع ــام  ،2019إل ــى إفـشــاء
أسـ ــرار ص ـنــاديــق الــرســائــل اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ما
عـ ــاد ب ــال ـع ــال ــم إلـ ــى ع ـص ــر م ــا ق ـب ــل االت ـص ــال
اإللـكـتــرونــي ،واستعمال التلغرام والرسائل
ال ـبــريــديــة ُم ـ ـجـ ـ ّـددًا .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،تصل
ناتسوكو إلى لقاء ّمع زميالتها في الدراسة
الجامعية سابقًا ،لكنها ال تندمج في األجواء،
فتغادر .تقودها ّ
الصدفة البحتة إلى لقاء مع
زمـيـلــة دراسـ ــة ،واس ـتــذكــار الـعــاقــة الحميمة
ّ
ْ
ّالتي كانت تجمعهما ،قبل أن ّتدرك كل منهما
أنها ليست الشخص الذي تظنه األخرى.
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يوصى بتنظيف األسنان في الصباح بسبب
تشكل طبقة من «البالك» على األسنان أثناء
النوم ،والتي قد تتسبب في اإلصابة بنزيف
األسنان والتهاب اللثة .كما ينصح بتنظيف
األسـنــان بعد شــرب الـقـهــوة ،الحتوائها على
مادة الكافيني التي تهدد طبقة مينا األسنان.
ممارسة الرياضة

تساعد مـمــارســة بعض الـتـمــاريــن الرياضية
ال ـب ـس ـي ـطــة ،م ـث ــل ت ـم ــاري ــن ال ـت ـم ــدد واإلط ــال ــة
واملـشــي ،فــي تنشيط ال ــدورة الــدمــويــة وتدفق
الدم إلى العضالت والتغلب على شعور الكسل
والخمول الذي يسيطر على األشخاص حال
االستيقاظ من النوم.
نشر رائحة عطرية

يساعد وضع موزع للزيوت العطرية في غرفة
النوم واستنشاق رائحة زيت عطري مثل زيت
النعناع والـبــرتـقــال والـلـيـمــون والـقــرنـفــل إلى
إيقاظ الحواس وتجديد الطاقة.
االستماع للموسيقى

يساعد تشغيل املوسيقى فــي الـصـبــاح على
تحسني امل ــزاج والـشـعــور بــالـطــاقــة ،كـمــا أنها
قــد تساعد على اسـتـعــادة االنـتـبــاه والشعور
بالحماس لبدء يوم جديد.

يتميز سارقو الساعات
الفاخرة الجدد في باريس
بأنهم من سكانها ،وبأن
بينهم نسبة كبيرة من
القاصرين ،ويغلب العنف
على عملياتهم
برز الجيل الجديد من اللصوص خصوصًا
في العاصمة الفرنسية باريس منذ صيف
 ،2019وتفاقمت الظاهرة مطلع عــام ،2021
حتى وصولها إلى الضواحي القريبة.
ف ـفــي ب ــاري ــس ،س ـجــل امل ـح ـق ـقــون  617ســرقــة
ســاعــات عــام  ،2020و 668عــام  ،2019و644
عام  ،2018مع ارتفاع معدل التحقيقات التي
توصلت إلى معرفة الفاعلني .وأوضــح قائد
األمن اإلقليمي في باريس جيل إيربو أن «ال
زيادة في الظاهرة ،بل هناك تطور في طريقة
العمل» .أما قائدة األمن اإلقليمي في منطقة
أو دو س ــن غ ــرب ب ــاري ــس ،فــانـيـلــي رافـ ــرو،
فشرحت أن اللصوص «يــرصــدون الضحية
في باريس ،ثم يتعقبونها بوسيلة نقل عام
أو على دراجــة سكوتر إلى منزلها ،وعندما
تدخل ردهة املبنى الذي تقيم فيه ،يعمدون
إلى خنقها».
والحـ ــظ مـحـقــق م ـت ـمــرس م ــن ف ــال دو م ــارن
ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة أن «املـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــش أنـ ـه ــم
يتصرفون بعنف شديد ،وأنهم قاصرون أو
بالغون شباب».
وأفاد جوليان إيربو بأنهم عمومًا باريسيون

ف ــي ال ـع ـشــري ـن ـيــات م ــن ال ـع ـم ــر ،ت ـب ـلــغ نسبة
ّ
القاصرين منهم  44في املائة .وكلف نحو 30
محققًا في باريس متابعة هذه الظاهرة .أما
أهداف اللصوص فهي «الجميع .فما يهمهم
هو الساعة ال الشخص».
إال أن إيربو قال إن خبرة هذا الجيل الجديد
ف ــي ال ـس ــاع ــات «مـ ـ ـح ـ ــدودة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
املـجـمــوعــات الصغيرة املـكــونــة مــن ثــاثــة أو
أربـعــة أشـخــاص تمكنت مــن الحصول فقط
على «ساعتني أو ثالث» من طراز «رولكس»،
يعيدون بيعها على الشبكات االجتماعية،
من دون شبكة إخفاء منظمة.
وفــي نانتير امل ـجــاورة للعاصمة ،أدت هذه
الـظــاهــرة إل ــى فـتــح تحقيقات قضائية عــدة
ُ
ض ــع معظم الشبان املعنيني،
عــام  .2021وو ِ
وه ــم فــي كثير مــن األح ـيــان مــن الـقــاصــريــن،
ره ــن الـحـبــس االحـتـيــاطــي .وبــاإلضــافــة إلــى
املكاسب السهلة التي يحققها هؤالء الشبان
ّ
من سرقة الساعات ،فهي تشكل أيضًا نوعًا
مــن «طـقــوس امل ــرور» لـهــم ،إذ يـفــاخــرون بما
ح ـق ـق ــوه ،م ـمــا ي ــرف ــع م ـكــان ـت ـهــم ف ــي أوسـ ــاط
الجريمة ،على ما شرحت فانيلي رافرو.
ّ
وأقر املحامي الباريسي آالن فاجبيمي الذي
تولى الدفاع عن عدد من هؤالء الشبان هذه
السنة بأنهم «عنيفون ج ـدًا أثـنــاء السرقة،
ويحاولون إظهار قوتهم ،لكن عندما أراهم
وحدهم خالل توقيفهم يجهشون بالبكاء».
ّ
وذكــر جوليان إيربو بــأن سرقات الساعات
الفاخرة كانت سابقًا حكرًا على مجموعات
أكثر تنظيمًا .ففي عام  ،2013كان ينشط في
ُ
هــذا املجال شبان عشرينيون تطلق عليهم
تسمية «ال ـجــزائــريــون» ،فــي املـثـلــث الذهبي
ال ـبــاري ـســي (ال ــدوائ ــر  8و 16و ،)17وكــانــوا

سجل المحققون  617سرقة ساعات عام  2020في باريس (إيريك فيفربرغ/فرانس برس)

ي ـس ـت ـهــدفــون ال ـس ـي ــاح .وك ـ ــان ه ـ ــؤالء الــذيــن
تـبـلــغ أع ـم ــاره ــم ن ـحــو  25ع ــام ــا يـخـضـعــون
للتدريب في قراهم في الجزائر ،وينتشرون
في عواصم أوروبـيــة عــدة .ولكن على عكس
الجيل الجديد ،كانوا يرتكبون سرقاتهم من
دون عـنــف ،فــي ال ـشــوارع ،وكــانــوا يختارون
أغـ ـل ــى مـ ــوديـ ــات ال ـ ـسـ ــاعـ ــات .وكـ ـ ــان لــدي ـهــم

شبكة إخـفــاء فــي ال ـخــارج .حلت مجموعات
«ال ـن ــاب ــول ـي ـت ــان ـي ــن» مـ ـك ــان«الـ ـج ــزائ ــري ــن»،
ومـ ــا زال ـ ــت م ـحــل اه ـت ـم ــام امل ـح ـق ـقــن .ودرج
«ال ـن ــاب ــول ـي ـت ــان ـي ــون» ع ـلــى رصـ ــد أش ـخــاص
ي ـ ـق ـ ــودون س ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم ،ف ـي ـت ـب ـع ــون ـه ــم عـلــى
دراجتي سكوتر .وتتولى مجموعة السكوتر
األولــى نــزع مــرآة الــرؤيــة الخلفية الجانبية،

ومــا إن يـخــرج الـســائــق ذراع ــه إلع ــادة مرآته
إل ــى مـكــانـهــا ح ـتــى تـنـقــض عـلـيــه مجموعة
السكوتر الثانية ،وتنتزع ساعته.
وكان هؤالء اللصوص خبراء أيضًا ،يسطون
على ساعات عالية القيمة ،وينطلقون بها
عائدين بسرعة إلى إيطاليا.
(فرانس برس)
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رحيل

سالي روني
ليست وحيدة

ّ
مترجم في القاهرة
محطات
همفري ديفيز
ِ

جيرة عربية طويلة
برحيل المترجم
البريطاني هذا الشهر،
تخسر الثقافة والكتابة
العربيّتان صديقًا لم
ّ
يوفر جهدًا لنقلهما
في أفضل صورة إلى
لغة شكسبير

سبعون كاتبًا يدعمون الكاتبة األيرلندية
في مقاطعة «إسرائيل»
تصويب

د
ِ
أستنج ُ
بالماء

مصطفى قصقصي

ُ
أنساك
أستنجد باملاء كي
ِ
أل ـ ـ ّـوح ل ــه بـجـفــافــي وأص ــداف ــي
الفارغة
ُّ ِ
ـواره
ـ
ـ
س
أ
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـي
ـ
س
ـا
ـ
ف
ـ
ن
ُأدق بــأ
ِ
حرب وشيكة
كطبول
ِ
ٍ
الحصينة
خنادق ِه
أزحف في
َِّ
ِ
ٍّ
ـول خـ ِـســر كــل
كـجـنــدي مـجـهـ ٍ
هزائم ِه
ِ
أرض
ـى
ـ
ل
ـ
ـ
ع
اآلن
ـن
ـ
ـ
ـ
ـراه
ُوي ـ ـ ـ
ِ
ٍ
محروقة أخيرة
ٍ
ّ
ُيرابط فيها كبحير ٍة متجمدة
ّ
ّ
يهبط
أو كـفــزاعـ ٍـة للحب الــذي ِ
طيور ضارية
بأقنعة
ِ
ٍ
ُ
أخ ـ ِـم ــش وجـ َـهــه بـحــزنــي الــذي
َ
كشوك في حنجرتي
ن َب َت
ٍ
أشـ ـك ــو إلـ ـي ــه ص ـ ــدأ م ـع ــادن ــي
ّ َ
صلصالي
وتصدع ِ
أرمـيــه بحجر الفالسفة الــذي
َّ َ
فتته األلم
ّ
يصهرني أو ّ
ُ
يرم ُمني،
عله
أو ُ
كصرخة من ِملح
يكتمني
ٍ
ّ
ّ
ل ـ ــكـ ـ ـن ـ ــه يـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــق ع ـ ـ ــن ق ـل ـب ــي
م ـص ـب ــوب ــا ف ــي ب ـ ـئـ ـ ِـر ِه األول ـ ــى
ّ
باليونتولوجي:
كلغز
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ك ــائ ــن داك ـ ــن ك ـث ـيــر األجـنـحــة
ُ
كثير الـثـقــوب ،لــه ذكــاء البحر
ّ
و ِلحاء الشجر.
ُ
شبه أحيانًا َوحشًا صغيرًا
وي ّ ِ
ّ
ً
وهـ ــشـ ــا ت ـ ـغـ ــذى طـ ــويـ ــا عـلــى
جلود الحيتان الوحيدة.
(شاعر من فلسطني)

وقفة
مع

إن كان ْ
رفض الكاتبة
األيرلندية قيام ناشر
إسرائيلي بترجمة كتابها
األخير قد حرّض الماكينة
ضدها ،فإنه
الصهيونية
ّ
ّ
ذكر بأنها ليست وحيدة
في النضال
لندن ـ ساندرا كرم

ّ
ّ
علمنا التاريخ أن كــل لفتة أو حركة
دعم للشعب الفلسطيني في نضاله
ض ـ ّـد االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي ال تـمـ ّـر
مــن دون إث ــارة حفيظة داع ـمــي الصهيونية،
خصوصًا إذا كان أحد البلدان الغربية مسرحًا
لهذا الدعم .هذا بالضبط ما حدث مع الروائية
ّ
الشابة سالي رونــي ( ،)1991التي
األيرلندية
ّ
رفـضــت ،فــي تشرين األول /أكـتــوبــر املــاضــي،
بيع حقوق ترجمة عملها األخير «أيها العالم
الجميل ،أيــن أنــت؟» ،إلــى دار نشر إسرائيلية
العبرية.
كانت ترغب بنقله إلى ِ

بطاقة

روني ،التي كانت قد وقعت ،إلى جانب آالف
َ
ّ
ال ـكــتــاب والـفـنــانــن مــن ح ــول ال ـعــال ــم ،بيانًا
فــي أي ــار /مايو يدين االحـتــال الصهيوني
ّ
ف ــي ع ــدوان ــه عـلــى ال ـق ــدس امل ـح ـتــلــة ،شــرحــت
رف ـ ّض ـهــا تــرج ـمــة رواي ـت ـه ــا ف ــي «إس ــرائ ـي ــل»
يصدر نـ ٌّـص لها لدى
بأنها ال ُ ترغب فــي أن ً ْ
دار «ال تـعـلــن ص ــراح ــة نــأ َي ـهــا بنفسها عن
ٍ
نـظــام الفصل العنصري (األبــارت ـهــايــد) وال
تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي ّ
تنص
ً
ّ
عليها (ق ــرارات) األمــم املــتـحــدة» ،معربة بال
ّأي ــة مــواربــة عــن موقفها مــن قـضـ ّـيــة الشعب
الفلسطينيّ :
«أعبر عن تضامني مع الشعب
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ن ـضــالــه م ــن أج ــل ال ـحــريــة
والعدالة
واملساواة»ٌ .
وكالعادة ،لم ّ
يمر موقف كهذا من دون إيقاظ
األص ــوات الصهيونية فــي اإلع ــام الغربي،
ح ـيــث ت ـعـ ّـرضــت لـلـنـقــد ،فـيـمــا دع ــا الـبـعــض
ُ
إل ــى مقاطعة رواي ـت ـهــا ،وه ــي الـتــي تـ َـعـ ّـد من
ً
ّ
أكثر كتاب بلدها شهرة ومبيعًا للروايات.
ً
ٌ
هجوم أظهر الكاتبة الشابة ،لوهلةٍ  ،وحيدة
بــن بــراثــن املــاكـيـنــة الــدعــائـيــة الصهيونية
ُْ
ف ــي الـ ـغ ــرب .غ ـيــر أن األم ـ ــر ل ــم ي ــط ـ ًـل ك ـث ـي ـرًا،
حـيــث خ ــرج سـبـعــون كــاتـبــا وكــاتـبــة بــارزيــن
ّ
ف ــي بــري ـطــان ـيــا وال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة لــدعــم
زميلتهم والدفاع عنها ،في رسالة نشروها
هــذا اإلثـنــن ،الثاني والعشرين مــن تشرين

 Sally Rooneyروائــيــة إيرلندية ،من
مواليد عام  1991في مدينة كاستلبار.
ّ
مبكرًا ،وصدرت روايتها
بدأت الكتابة
األولى« ،أحاديث مع األصدقاء» ،عام
 ،2017لدى الناشر المعروف «فايبر آند
فايبر» ،وقد رُ ّ
شحت إلى العديد من
الجوائز .ثم أبتعتها بـ «ناس عاديّون»
( ،)2018التي نالت جائزة «روايــة العام
اإليرلندية» ورُ ّ
شحت لنيل جائزة «بوكر»،
قبل أن تصدر روايتها الثالثة« ،أيها
العالم الجميل ،أين أنــت؟» في أيلول/
سبتمبر الماضي.

سليمان زوقاري

سالي روني (إليوس غرايس)

الثاني /نوفمبر ،ووصفوا فيها موقفها بأن
ُّ
ٌّ
ّ
ّ
يتعرض
مثالي على الظلم املتزايد الذي
«رد
له الفلسطينيون».
الــرســالــة ال ـتــي ج ــاءت بــدعــوة وتـنـسـيــق من
شبكة «فنانون من أجل فلسطني في اململكة
ّ
ّ
ـدة» ،حملت تــواقـيــع شخصيات كلها
املــت ـحـ ّ
ّ
من الصف األول في الفضاء األدبــي والفني
األنغلوساكسوني ،مثل الكاتب األيرلندي
كيفني ب ـ ّـاري (حــائــز «جــائــزة دبـلــن الــدولـيــة
لألدب» و«جائزة غولدسميث» املعروفتني)،
والباكستانية البريطانية كاملة شمسي،
التي سبق لها أن رفضت ،عام  ،2018ترجمة
رواي ـ ــة ل ـهــا ف ــي «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،واألس ـت ــرال ـي ــة
ـالــل (ع ـضــو لـجـنــة «ج ــائ ــزة بــوكــر»
كــارم ــن ك ـ ِ
لـسـنــوات) ،والـكــاتـبــة املسرحية البريطانية
ك ــاري ــل ت ـش ــرت ـش ــل ،والـ ـن ــاش ــر وال ـص ـح ــاف ــي
األم ـي ــر فــرانـسـيـسـكــو غ ــول ــدم ــان ،والــروائ ـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة راش ـ ـيـ ــل ك ــوشـ ـن ــر ،والـ ــروائ ـ ـيـ ــة
الـبــريـطــانـيــة الـبـنـغــاديـشـيــة مــونـيـكــا عـلــي،
واملـنـتــج السينمائي واملـ ـ ّ
ـدرس فــي «جامعة
كاليفورنيا» جيمس شــايـمــوس ،والــروائــي
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ح ــائ ــز أك ـب ــر عـ ــدد م ــن ج ــائ ــزة
«آرث ــر س .ك ــارك» املرموقة للخيال العلمي
ب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ت ـش ــاي ــن م ـي ــاف ـي ــل ،وامل ـت ــرج ــم
األمـيــركــي إلـيــوت وايـنـبــرغــر ،والـنــاشــر جاك
تسترد صــاحــب دار Fitzcarraldo Editions
إح ــدى أب ــرز دور الـنـشــر البريطانية الـيــوم،
والــروائـيــة املصرية أه ــداف ســويــف ،واملفكر

أسماء أدبية وفكرية
بارزة تساند الكاتبة في
موقفها
د من أكثر كتّاب
ع ّ
ُت َ
ً
شهرة ومبيعًا
بلدها
للروايات

الباكستاني طــارق عـلــي ،على سبيل املثال
ال ال ـح ـصــر .وجـ ــاء ف ــي ال ــرس ــال ــة« :بـصـفـ ِـتـنــا
ـاء ،ن ـ ـ ُّ
ك ـ ّـت ــاب ــا وزم ـ ـ ـ ـ ً
ـود ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن دعـمـنــا
لـلــروائـيــة ســالـ ُـي رونـ ــي .لـقــد دع ــا الـفـنــانــون
َ
الفلسطينيون نــظــراء هــم ح ــول الـعــالــم إلــى
وضع ّ
انتهاكات إسرائيل
حد لتواطؤهم مع
ّ
ٌ
لـحـقــوقـهــم ك ـب ـشــر ،وهـ ــو أم ـ ــر ي ـمــثــل واج ـ ّبــا
أخالقيًا واضحًا بالنسبة إلــى كثيرين منا.
ّ
َ
توقيع عقد مع
ولهذا ،فإن رفض سالي روني
ناشر إسرائيلي من التيار السائد معروف ـ
وهو ناشر يقوم ّبتوزيع أعمال وزير الدفاع
ُّ
اإلســرائـيـلــي ـ ـ يـمــثــل ّ
ردًا مـثــالـ ّـيــا عـلــى الظلم
ّ
يتعرض له الفلسطينيون».
الذي
املتزايد ّ
ّ
وذكـ ـ ــر امل ــوقـ ـع ــون ب ــأن ــه «ق ـب ــل أقـ ــل م ــن ع ــام،

ُ
ّ
خل ْ
صت منظمة ’هيومني رايتس ووتش‘ إلى
أن ’إســرائـيــل سلبت الفلسطينيني ،وقامت
بـعــزلـهــم ،وفـصـ ّلـهــم بــال ـقـ ّـوة ،وإخـضــاعـهــم‘،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـمــثــل ’ج ــرائ ـ َـم ف ـصـ ٍـل عـنـصــري
ّ
ّ
ـاد ض ـ ّـد اإلن ـس ــان ـي ــة‘ .ول ــم ت ـمـ ّـر إل
واض ــط ـه ـ ٍ
ّ
ـف ل ـغ ــزة ،وعلى
أشـهــر قليلة عـلــى آخ ــر قـصـ ٍ
آخــر
اقتحام للمسجد األقـصــى وآخــر جولةٍ
ٍ
ّ
من قرارات طرد السكان من القدس الشرقية
ّ
املحتلة».
وأض ـ ــاف ـ ــوا« :ه ـ ــذا ه ــو ال ـس ـي ــاق ال ـ ــذي يــأتــي
ً
فيه قــرار سالي رون ــي .وهــي ليست وحيدة
ّ
ْ
كانت
إذ تتخذ ق ــرارًا كـهــذا .فــي أي ــار /م ّــايــو،
ً
واحـ ـ ــدة م ــن أك ـث ــر م ــن  16أل ــف ف ــن ــان أدانـ ــوا
جرائم إسرائيل بـ’رسالة ّ
ضد نظام الفصل
العنصري (األبــارتـهــايــد)‘ .وقــد أشــار هؤالء
ال ـف ـنــانــون إل ــى أن ن ـظــام الـ ٌفـصــل الـعـنـصـ َـري
اإلسرائيلي ’يدعمه تــواطــؤ دولـ ّـي؛ وإنــه لن
ُّ
ّ
تنا الجماعية أن نزيل هذا الظلم‘«.
مسؤولي ّ
وخ ـتــم املــوق ـعــون رســالـتـهــم بــال ـقــول« :إن ـنــا،
بدعمنا لـســالــي رون ــي ،نعيد الـتــأكـيــد على
ّ
سنستمر
هــذه املسؤولية .كما أننا ،مثلها،
ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة لـ ـل ــدع ــوة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ــى
ُ
ُ
ّ
فعلي ،حالنا في هــذا حــال املاليني
تضامن
مــن األش ـخ ــاص الــذيــن دع ـمــوا الـحـمـلــة ضــدّ
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
س ـن ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم إل ـ ــى ال ـك ـفــاح
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ِّـس ـل ـم ــي مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـح ـ ّـري ــة
والعدالة واملساواة».

يحيى الشيخ

م ـ ــع م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري إلـ ـ ـح ـ ــاق ـ ــه ،ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــود
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،بـ ـص ــورة الـ ـع ــرب ف ــي الـ ـغ ــرب،
ً
فــإن ترجمة أدب منطقتنا بــات مغامرة
ي ـتـ ّ
ـردد كـثـيــرون فــي خــوضـهــا ،ويدخلها
عادة أكاديميون يرتبط تمرين الترجمة
عندهم بمشاغلهم البحثية.
ّ
لـ ـك ــن امل ـت ــرج ــم ه ـم ـف ــري دي ـف ـي ــز ( 1947ـ ـ
 )2021خ ــاض ه ــذه املـغــامــرة مــن منظور
مختلف .فقد كان على مسافة من الحياة
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،وك ـ ــان ارتـ ـب ــاط ــه بــالـثـقــافــة
العربية أق ــرب إلــى الـهـ ّـوايــة ،ب ــادئ األمــر،
وإن شـئـنــا بـعــض ال ــدق ــة قـلـنــا «ال ـهــوايــة
املـنـتـظـمــة» ،ال ـتــي تـحـ ّـولــت إل ــى اح ـتــراف،
وهو ما ُت ّ
بينه قائمة ترجماته الطويلة،
ّ
وي ـ ـبـ ـ ّـي ـ ـنـ ــه اتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع م ـ ـسـ ــاحـ ــة اهـ ـتـ ـم ــام ــه
بــوجــوه الثقافة العربية ،فــي مصر على
الخصوص.
غ ـ ـ ــادر دي ـف ـي ــز ع ــامل ـن ــا عـ ــن  74ع ــام ــا فــي
الثاني عشر من تشرين الثاني /نوفمبر
الجاري ،بعد أن أمضى ما يقارب ربع قرن
منها ٌوهــو يشتغل على الـســرد العربي.
ّ
استهلها سنة  1997مع ّ
القصتني
تجربة
الـقـصـيــرتــن « ّف ـ ــار» و«ال ـ ـشـ ــوق» لـلـكــاتــب
املسرحي واملمثل املصري ّ
ّ
سيد رجب ،وقد
أتــى هــذا االختيار في إطــار حالة افتتان
ّ
املصرية وتاريخها .هذه العودة
باللهجة
إلى املاضي البعيد للهجات العربية أمرٌ
ّ
ن ــادر فــي الـتــرجـمــات عــن الـعــربـيــة ،لكنه
ّ
املجلد ّ
ّ
األول
تجسد مع ديفيز في تحقيق
ّ
لكتاب «ه ــز الـقـحــوف بـشــرح قصيد أبي
ّ
العثمانية ليوسف
ش ــادوف» مــن مصر
ّ
الشربيني ،وترجمة املجلد الثاني .وقد
ّ
ّ
للت ّ
ّ
رجمية التي اعترضته
حديات الت
كان
ّ
أثر في نفسه ّ
مع ذلك النص ٌ
شجعه على
ً
جعل الترجمة ِحرفة.
ّ
ّ
درس هـمـفــري ديـفـيــز الــلـغــة الـعــربــيــة في
«جــام ـعــة ك ــام ـب ــري ــدج» ب ــن ع ــام ــي 1965
و ،1968ل ـي ـت ــاب ــع دراس ـ ـت ـ ـهـ ــا فـ ــي م ــرك ــز
ّ
ّ
العربية في الخارج ،التابع
دراســة اللغة
ّ
لــ«الـجــامـعــة األمـيــركــيــة» بــالـقــاهــرة ّحتى
 .1969وبـ ـع ــد ع ـم ـلــه فـ ــي مـ ـج ــال الــن ـشــر
وم ـش ــارك ـت ــه ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـح ـض ـيـ ّ
ـريــة
لـ ــ«مـ ـعـ ـج ــم ال ـ ّـلـ ـغ ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة املـ ـص ـ ّ
ـري ــة»
ملــارتــن هايندس ّ
والسعيد ب ــدوي ،سافر
ّ
إل ــى ال ــوالي ــات املــت ـحــدة لـيـتــابــع دراس ـتــه
وال ـح ـصــول عـلــى ش ـهــادة ال ــدك ـت ــوراه من
«جــامـعــة كاليفورنيا» فــي بيركلي سنة
ّ
 ،1981قبل أن يعود ويعمل لدى منظمات

غير حكومية تنموية في مصر وفلسطني
والسودان وتونس بني  1983و.1997
من األعـمــال األدبية
ترجم ديفيز العديد ّ
ّ
املهمة بطلب من قسم النشر في «الجامعة
ّ
بالقاهرة ،نذكر منها «كفاح
األميركية»
ّ
طيبة» و«زق ــاق امل ــدق» لنجيب محفوظ،
كما ترجم «عـمــارة يعقوبيان» و«نـيــران
ص ــديـ ـق ــة» و«ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ّـسـ ـ ـي ـ ــارات» ل ـعــاء
األس ـ ــوان ـ ــي ،و«م ـ ـتـ ــون األه ـ ـ ـ ــرام» لـجـ ّمــال
الـغـيـطــانــي ،و«الـ ّـدن ـيــا أجـمّــل مــن الـجــنــة»
البري ،و«ديروط الشريف» ّ
لخالد ّ
ملحمد
م ـس ـت ـج ــاب ،و«س ـ ـحـ ــر أس ـ ـ ـ ــود» ل ـح ـمــدي
ّ
الجزار ،و«أن تكون عباس العبد» ألحمد
ال ـع ــاي ــدي ،و«ف ــوض ــى الـ ـح ــواس» ألح ــام
مستغانمي.
ُ
ت ّوجت بعض ترجماته بجوائز معروفة،
مـنـهــا «ج ــائ ــزة سـيــف غ ـبــاش ـ ـ بــانـيـبــال»
ل ـت ــرج ـم ــة األدب الـ ـع ــرب ــي لــإن ـك ـل ـيــزيــة
ّ
مرتني ( 2006و )2010لترجمتيه لـ«باب
الشمس» و«يــالــو» إللياس خــوري ،فيما
ّ
ُرشحت ترجمته لرواية «واحــة الغروب»
لبهاء طاهر سنة  2010وترجمته لرواية

ّ
تنقل بين ترجمة
الرواية واالعتناء
باللهجة المصرية
«ولدت هنا ،ولدت هناك» ملريد البرغوثي
سنة  2012إلى نفس الجائزة .وفي سنة
 ،2018حصلت ترجمته لــروايــة «اسـمــي
آدم» إللياس الخوري على «جائزة القلم
ّ
البريطاني» العاملية للترجمةُ .
فــي الـعــديــد مــن الـ ـح ــوارات ال ـتــي أجــريــت
ّ ّ
م ـع ــه ،كـ ــان دي ـف ـيــز ي ــؤك ــد أن اخ ـت ـيــاراتــه
الـتــرجـمـيــة قــائـمــة أس ــاس ــا ّعـلــى إعـجــابــه
باألعمال بناء على قيمة النص وأحيانًا
عـلــى ن ــدرة أس ـلــوبــه ،مـثــل ك ـتــاب «ال ـســاق
عـلــى ال ـسـ ّـاق فيما هــو ال ـفــاريــاق» ألحمد
فــارس الــشــديــاق ،الــذي امـتــاز ّ
نصه بلغة
فريدة ومصطلحات قديمة صعبة ّاملراس
جـمـعــت بــن الـ ّـسـجــع واألم ـث ــال الشعبية

ّ
ّ
ّ
عصية عن الترجمة.
والنكات التي تعتبر
ّأمـ ـ ــا ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة ،ف ـق ــد اه ـت ــمّ
ّ
بنقل املعيش اليومي ومنظور الشعوب
الـعــربـ ّـيــة ومــوقـفـهــا مــن الـعــالــم ،مــع إيــاء
ّ
اهتمام خـ ّ
العامية الـ ّـدارجــة،
ـاص باللغة
ّ
ّوخـ ـص ــوص ــا ال ــل ـه ـج ــة املـ ـص ــري ــة ،بـحـكــم
أنـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــاش فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ن ـ ـحـ ــو خ ـم ـســن
التفاعل املـبــاشــر مع
سـنــة ،مستفيدًا مــن
ْ
ّ
أخـ ـذًا ّ
وردًا معهم
أغـلــب الـكــتــاب األح ـيــاء
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص م ـ ـقـ ــاصـ ــدهـ ــم مـ ـ ـ ّـن اخـ ـتـ ـي ــار
الكلمات ومعناها في سياق النص.
خــارج الترجمة ،من أبــرز ما تركه ديفيز
فـ ــي ال ـت ــأل ـي ــف ك ـ ـتـ ـ ٌ
ـاب بـ ـعـ ـن ــوان «ال ــدل ـي ــل
امليداني ألسماء شــوارع وســط القاهرة»
ـدي ،وقــد
ب ــاالش ـت ــراك م ــع لـيـسـلــي ل ـب ــاب ـي ـ ّ
بـحـثــا ف ـيــه ع ــن أصـ ــول أس ـم ــاء ال ــش ــوارع
وس ـب ــب تـسـمـيـتـهــا ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ـخــرائــط
القديمة وشهادات ّ
املؤرخني.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

همفري ديفيز

فعاليات

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية وجديد
يود مشاطرته مع قرّائه
إنتاجه وبعض ما
ّ
ترودنهايم (النرويج) ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
َ َ ُ
ـور ع ـلــى م ـخ ـطــوطــة أع ـ ّـده ــا
ع ــك ـف ـ ّـت م ـنــذ ش ـه ـ ٍ
األه ــم فــي سلسلة أعـمــالــي الـغــرافـيـكـيــة؛ إنها
ٌ
م ـخ ـطــوطــة ل ـق ـص ـيــدة «ت ـم ــري ــن ع ـلــى ال ـي ـقــن»
الرحمن طهمازي ،وتقع
للشاعر العراقي عبد
ً
ّ
صفحة مخطوطة ّومرسومة .أنتظر
في ستني
ُ
شـهــريــن حـتــى أن ـج ــز م ــا تـبــقــى مـنـهــا .العمل
جبل من املرمر.
عليها يشبه نحت
ٍ
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في مجال الرسم صدر لي كتاب «الغايات» عام
 .2018في الكتابة صدرت لي رواية «الشوق»
عــن دار «الــرافــديــن» عــام  ،2019وتحت الطبع
مجموعتي القصصية «أهواء الغربان» ،التي
ستصدر عن «الهيئة املصرية العامة للكتاب».
راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ ّ
راض كــل الــرضــا عـ ّـمــا أفعله ،مــا دام
ـا
أجــل ،أنـ
ٍ
ُي ــراك ــم م ـعــرف ـتــي ،وي ـس ـتــدعــي ّأي ــام ــا جــديــدة
أخ ــرى ،ويـجـبــرنــي عـلــى الـعـبــور عـلــى جسور
أعهدها من قبل .أنــا سعيد بالحفرة
ِقلقة لم
َ َّ ُ
العميقة التي خلفتها ورائي ،ويلزمني ردمها
بما يليق؛ لهذا تعوزني حياة أخرى ألنجز ما
جئت من أجله.

يحيى الشيخ
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■ ل ــو قـ ّـيــض ل ــك ال ـب ــدء م ــن ج ــدي ــد ،أي م ـســار كنت
ستختار؟
لو ُخ ِّي ُ
رت العودة إلى املاضي ،فلن أختار غير

ما اخترته سابقًا ،فقد ّ
تم بإرادتي ،وما جنيته
ّ ً
ّ
ـأس كـ ــان م ـتــاعـ ُـا حـقـيـقــيــا وفـ ــعـ ــاال ولــن
م ــن ّي ـ ـ ٍ
عنه ،حتى لو خ ِّي ُ
رت الفردوس.
أتخلى
العالم؟
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في ّ
أنتظر املــزيــد مــن ال ـخ ــراب ...مــا أري ــده حــقــا أن
يفهم البشر أن الـحـيــاة الـتــي يعيشونها في
ّ
أرضيٌ ،
ّ
وباء
ظل الرأسمالية ما هي إل جحيم
ّ
ّ
عليهم التغلب عليه ،ويلزمهم الكفاح ضــده
بأسنانهم إذا لزم األمر.
■ شـخـصـيــة م ــن امل ــاض ــي ت ـ ّ
ـود ل ـقــاءهــا ،وملـ ــاذا هي
بالذات؟
ُّ
أحن إلى لقاء صديقي عبد الرحمن طهمازي،
لنمشي من أقصى الكرخ إلى أقصى الرصافة؛
َّ
نتحدث عــن كــل شــيء ،ال أســألــه وال يسألني،
ً
فكالنا يعرف جواب اآلخر ،نأكل قليال ونشرب
ً
قليال ونحلم كثيرًا.
■ ماذا تقرأ اآلن؟
ب ـج ــواري «الـعـهــد ال ـقــديــم» و«ظـ ــال الـطـيــور»

أتعلّم كيف يسري
اإلحساس في أخاديد
المعدن وأسمع
صوت الخطوط

بطاقة

العمارة
فنان وشاعر وروائي عراقي ،من مواليد ِ
عام ّ .1945
تخرج في «معهد الفنون الجميلة»
بـبـغــداد عــام  ،1966ثــم غ ــادر ال ـعــراق منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات إل ـ ــى ي ــوغ ـس ــاف ـي ــا الس ـت ـك ـمــال
تحصيله العملي في فن الغرافيك ،حيث حصل
عـلــى مــاجـسـتـيــر ،ث ــم عـلــى دكـ ـت ــوراه ف ــي عـلــوم
الفن من «معهد البحوث النظرية» في موسكو
( .)1984أقـ ــام ال ـعــديــد م ــن املـ ـع ــارض ال ـفــرديــة
فــي دول عربية وغــربـيــة ،تنوعت بــن الغرافيك
ولــوحــات مصنوعة مــن الـصــوف الـلـ ّـبــاد وريــش
ّ
الطيور .من مؤلفاته « :سيرة الــرمــاد» (سيرة،
« ،)2013ساعة الحائط» (شعر« ،)2015 ،بهجة
األفــاعــي» (رواي ــة« ،)2016 ،أن ــزل النهر ّ
مرتني»
(ش ـعــر« ،)2017 ،ال ـغ ــاي ــات» (رس ـ ــوم،)2018 ،
«الشوق» (رواية.)2019 ،
ليانيس ريـتـســوس ،وب ــن ي ـ ّ
ـدي «الـكــومـيــديــا
اإللهية» لدانتيّ ،
املزينة برسوم الحفر (الحفر
ّ
الـغــائــر بــاملـنـقــاش) لـغــوسـتــاف دوريـ ــه ،أتعلم
م ـن ـهــا ك ـي ــف ي ـس ــري اإلحـ ـس ــاس ف ــي أخ ــادي ــد
املعدن وأسمع صوت الخطوط.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
ال يـفــارقـنــي شــوبــان ،فـهــو ُيـشـبــه الـفـجــر حني
ي ـ ـبـ ــزغ ،وح ـ ــده ي ـح ـم ــي روح ـ ــي مـ ــن الـ ـخ ــوف،
وأوصيكم باالستماع إلى كونشرتات البيانو.

األول /ديسمبر
في قصر الثقافة بالجزائر العاصمة ،يتواصل حتى  11كانون
ّ
يضم المعرض،
المقبل معرض استعادي ألعمال الفنّان الجزائري صالح حيّون.
ُّ
الذي انطلق األحد الماضي ،قرابة مئة لوحة للتشكيلي الراحل ( ،)2017 - 1936إلى
جانب بورتريهات رسمها عدد من أصدقائه تكريمًا له في ذكرى رحيله الرابعة.

عند التاسعة والنصف من صباح اليوم ،تنطلق في المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات بالدوحة أشغال الدورة  8من منتدى دراسات الخليج وتستمرّ ليومين.
يناقش المشاركون «استجابة دول الخليج العربية لجائحة كورونا» ،و«المصالحة
الخليجية :آفاقها وانعكاساتها على عالقات دول الخليج اإلقليمية والدولية».
يُعقد المنتدى حضوريًا و ُت ّ
منصات المركز.
بث جلساته عبر
ّ
حتى الخامس عشر من الشهر المقبل ،تتواصل في دار األوبرا بالعاصمة المصرية
الدورة  43من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .يشارك في التظاهرة ،التي
أول أمس 98 ،فيلمًا من  63بلدًا ،تتنافس ضمن فئات «المسابقة الدولية»،
انطلقت ّ
و«األفالم القصيرة» ،و«أفضل فيلم عربي» ،و«آفاق السينما العربية».

غد
ضمن ملتقى
فاعل :العمل الثقافي في ظروف صعبة ،الذي يستمرّ حتى ٍ
ِ
مؤسسة العمل لألمل في لبنانُ ،تقام اليوم ندوة عبر «زووم»
األحد ،بتنظيم من
ّ
والخاص والتمويل األجنبي» ،و ُتقام غدًا
حول «الثقافة المستقلّة بين المال العام
ّ
ندو ٌة بعنوان «الفنون والثقافة في ظروف القمع السياسي».
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رسم لقلعة صالح
الدين األيوبي في
القاهرة في القرن
التاسع عشر ()Getty

بالد العرب بــارد ،يتساقط الثلج فيه ،ويصل
ارتفاعه إلــى خمس أق ــدام أو قدمني أو ثــاث؛
وبالتالي فإن البسط ثمينة للغاية».
وصف السلطان والعرش

في وصفه لبالد العرب وسكانها يقول« :بالد العرب قوية ومليئة
بالحروب ،وتمتد على مساحات كبيرة ،وأهلها يتفوقون على جميع
سكان العالم األجانب بقدرتهم على الصبر والتحمل .جزء من مناخ
بالد العرب بارد ،يتساقط الثلج فيه؛ وبالتالي فإن البسط ثمينة للغاية»

العرب بعيون صينية
السجل اإلمبراطوري يوثّق العالقات
التجارية والرحالت الدبلوماسية
العباسيون
وبغداد
يــذكــر ت ـقــريــر س ـجــل الـشـعــوب
األجنبية أن ملوك الـعــرب من
بني مــروان كــان يطلق عليهم
اس ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ــرب ذوي األردي ـ ـ ـ ــة
الـبـيـضــاء ،بينما جـمــاعــة أبــو
العباس كان يطلق عليهم اسم
الـعــرب ذوي األردي ــة الـســوداء.
وي ـق ــول ال ـس ـجــل إنـ ــه ف ــي هــذه
الفترة كانت رحلة هينغ كني
ً
ح ــام ــا ال ـه ــداي ــا إل ــى املـنــاطــق
الـغــربـيــة؛ وب ـهــذه املـنــاسـبــة تم
تـسـلـيــم رس ــال ــة إم ـب ــراط ــوري ــة
إل ــى ملكهم لتجديد الـتـعــاون
والعالقات الــوديــة .واملقصود
هـنــا زي ــارة املـبـعــوث الصيني
للبالط العباسي في عهد أبي
جعفر املنصور ،حيث وصف
ب ـغ ــداد ب ـقــولــه :إن ـه ــا «ال ـس ــوق
ال ـع ــام لـلـسـكــان األص ـل ـيــن في
«الجنة الغربية» ،وهي املكان
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـج ـم ــع فـ ـي ــه ال ـت ـج ــار
األج ــان ــب .ي ــرت ــدي امل ـلــك ال ــذي
يـطـلــق عـلـيــه لـقــب «م ــا لـيـفــو»،
عـ ـم ــام ــة مـ ــن الـ ـح ــري ــر عـلـيـهــا
حـ ـ ـ ـ ــروف مـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـرزة بـ ــالـ ــذهـ ــب.
والـ ـع ــرش الـ ــذي يـجـلــس عليه
م ـغ ـط ــى بـ ـسـ ـج ــادة ح ــري ــري ــة.
ف ــي ق ـصــر امل ـل ــك يـسـتـخــدمــون
الكريستال في صنع األعمدة،
والـ ـ ـج ـ ــص عـ ـل ــى شـ ـك ــل ب ـ ــاط.
وتكثر الستائر على الجدران.
للقصر سبع بــوابــات ،يحرس
ً
كل منها ثالثون رجال».
وف ــي وصـفــه لـسـكــان ب ـغــداد في
ذلـ ــك ال ــزم ــن قـ ــال إنـ ـه ــم« :طـ ــوال
القامة ولهم بشرة مشرقة ،إلى
ح ــد م ــا م ـثــل ال ـص ـي ـن ـيــن ،وفــي
ال ـك ـت ــاب ــة ي ـس ـت ـخ ــدم ــون أح ــرف ــا
خــاصــة .إنـهــم يقصون شعرهم
وي ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــدون أثـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــا م ـ ـط ـ ــرزة.
لــدي ـهــم أي ـض ــا ع ــرب ــات صـغـيــرة
مغطاة بقماش أبيض وعليها
أعـ ـ ـ ـ ـ ــام .وعـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ـ ــول ال ـ ـطـ ــرق
تــوجــد مـحــارس مرتفعة بينها
أب ــراج لـلـمــراقـبــة .وف ــي الـطــريــق،
ي ـم ـك ــن مـ ـص ــادف ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
األســود التي تهاجم املسافرين
وتلتهمهم إن كانوا أقل من مائة
مسافر مسلح تسليحًا جيدًا».

ميناء مصر وتجارتها
يشير السجل إلى وجــود ميناء في مصر بعمق يزيد عن مائتي قــدم ،وعلى جانبي هذا
املرفأ ،يقيم الناس مساكنهم وهنا ينصبون سوقًا يوميًا ،ويتم حشد القوارب والعربات،
وكلها محملة بالقنب والقمح والدخن والفول والسكر والوجبات والزيت والحطب والطيور
واألغنام واإلوز والبط واألسماك والجمبري وكعك التمر ،والعنب والفواكه األخرى .ويقول
إن منتجات بالد العرب «تتكون من اللؤلؤ ،والعاج ،وقرون وحيد القرن ،واللبان ،والعنبر،
والـقــرنـفــل ،وج ــوزة الطيب ال ـجــاوي ،والـصـبــار ،وامل ــر ،ودم الـتـنــن ،واآلس ،والــزجــاج املعتم
والـشـفــاف ،والـصــدف ،واملــرجــان ،وعـيــون القطط ،وزه ــور الغردينيا ،ومــاء ال ــورد ،والـجــوز،
والشمع األصفر ،والبروكار الذهبي الناعم ،وقماش شعر الجمل ،والقطن».

تيسير خلف

يـحـتــوي األرش ـي ــف اإلم ـب ــراط ــوري
الصيني على الكثير من الوثائق
التي تتحدث عن العالقات القديمة
مع العرب املسلمني ،منذ عهد الخليفة عثمان
بــن عـفــان ،وحـتــى العصر األيــوبــي .وثـمــة في
ه ــذا األرش ـيــف كـتــاب يسمى سـجــل الشعوب
األج ـن ـب ـيــة ،يـتـضـمــن م ـع ـلــومــات مـفـصـلــة عن
ال ـش ـعــوب وامل ـمــالــك ال ـتــي قــامــت بـيـنـهــا وبــن
اإلم ـب ــراط ــوري ــات الـصـيـنـيــة ع ــاق ــات تـجــاريــة
ودبلوماسية .ورغــم أن هذا السجل مختصر
إلى حد كبير ،إال أنه يحيل في بعض األحيان
إلى تقارير مفصلة سابقة ،قد يرجع بعضها
إل ــى م ـئ ــات ال ـس ـنــن .وال ــاف ــت أن الـصـيـنـيــن
كانوا ينظرون إلــى العالم الــواقــع إلــى الغرب
منهم بعيون فارسية ،والسبب أن عالقاتهم
مــع الـفــرس قديمة وعميقة ،واسـتـمــرت طــوال
الفترة البارثية في القرن الثاني قبل امليالد،
حـتــى س ـقــوط ال ـســالــة الـســاســانـيــة ع ــام 651
م ـيــاديــة .والـسـجــل ال ــذي اسـتـقـيـنــا مـنــه هــذه
املـعـلــومــات تــرجـمــه إل ــى الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة كل
من :فريدريش هيرث ودبليو دبليو روكهيل
عام  ،1912وصدر بعنوان «العالقات التجارية
الصينية والعربية فــي القرنني الثاني عشر
والثالث عشر» عن األكاديمية اإلمبراطورية
لـلـعـلــوم فــي ســانــت ب ـطــرس ـبــورغ .وق ــد حــاول
املترجمان التعامل مع املصطلحات الصينية
ب ــأق ـص ــى ق ـ ــدر مـ ــن ال ـ ـحـ ــذر وال ـت ـب ـص ــر ،ن ـظ ـرًا
لـصـعــوبــة إي ـج ــاد م ـع ــادالت م ـعــروفــة ألسـمــاء
األماكن املقصودة .ومع ذلك وفقا في سعيهما
إلى حد كبير .وحافظا في نقلهما للنصوص
عـلــى حــرفـيـتـهــا ألن ه ــذه الـحــرفـيــة تـعـبــر عن
رؤية الصينيني لآلخر في تلك األوقات.
موقع بالد العرب

فــي البداية يحدد التقرير موقع بــاد العرب
وكـيـفـيــة ال ــوص ــول إل ـي ـهــا ف ـي ـقــول« :ت ـقــع بــاد
ال ـع ــرب (ت ــات ـش ــي) إلـ ــى ال ـغ ــرب وال ـش ـم ــال من
الـهـنــد ،عـلــى مـســافــة كـبـيــرة ج ـدًا مـنـهــا ،لذلك
ت ـجــد ال ـس ـفــن األج ـن ـب ـيــة ص ـعــوبــة بــال ـغــة فــي
ال ـتــوجــه إل ــى ه ـنــاك م ـبــاشــرة .بـعــد أن تـغــادر
هــذه السفن الهند ،تصل فــي غضون أربعني
يومًا إلى شمالي سومطرة ،حيث يعقد هناك
سوق للمتاجرة .في بعض األعوام ،حني تكون
الــريــاح هــادئــة تستغرق الــرحـلــة ستني يومًا.
يتم جلب معظم منتجات البالد العربية إلى
مملكة سانفوتسي (فــي بــاد املــايــو) ،حيث
ي ـتــم بـيـعـهــا ل ـل ـت ـجــار ال ــذي ــن يــرس ـلــون ـهــا إلــى
الـصــن» .وفــي وصفه لبالد الـعــرب وسكانها
يـقــول« :بــاد الـعــرب قوية ومليئة بالحروب،
وتـمـتــد عـلــى م ـســاحــات كـبـيــرة جـ ـدًا ،وأهـلـهــا
يتفوقون على جميع سكان العالم األجانب
بقدرتهم على الصبر والتحمل .جزء من مناخ

صالة الخليفة

ي ــذك ــر ال ـس ـجــل أن ه ـن ــاك ن ـف ـقــا ي ـصــل الـقـصــر
ب ـم ـك ــان ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة ،وي ـق ـص ــد امل ـس ـج ــد ط ـب ـعــا،
ويضيف أن امللك ،أي الخليفة «نادرا ما يخرج
إال لـتــرديــد ال ـص ـلــوات وال ـع ـب ــادة .وف ــي الـيــوم
ال ـســابــع م ــن األس ـب ــوع (ال ـج ـم ـعــة) يــذهــب عن
طريق النفق إلــى قاعة الـعـبــادة ،ويجلس في
ً
جناح يضم أكثر من خمسني رجــا .لكن قلة
يعرفون وجــه الخليفة ،فــإذا خرج
من الناس ً
ً
يركب حصانا مظلل بمظلة ،ورأس حصانه
مــزيــن بــالــذهــب والـيـشــم والـلــؤلــؤ وغـيــرهــا من
املجوهرات» .ويشير إلى وجود حكام آخرين
في املقاطعات التابعة لخليفة بغداد يرسلون
الخراج ،ويقول« :إذا حصل تمرد يرسل ملك
الـعــرب ق ــوات عسكرية للحفاظ على النظام.
ويضيف أن طعامهم يتكون بشكل أساسي
م ــن األطـ ـب ــاق امل ـط ـبــوخــة وال ـخ ـب ــز وال ـل ـح ــوم.
وال يـشــربــون الـخـمــر .ويـسـتـخــدمــون األوان ــي
املصنوعة من الذهب والفضة ،ويستخدمون

املـ ـغ ــارف ،وب ـعــد ت ـن ــاول ال ــوج ـب ــات ،يغسلون
أيديهم في أوعية ذهبية مليئة باملاء».
سجل تاريخي

ويـتــابــع السجل تـعــداد الــوفــود الـتــي أرسلها
مـ ـل ــوك ال ـ ـعـ ــرب إلـ ـ ــى الـ ـص ــن خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرات
الزمنية املمتدة فيقول« :في السنة األولى من
فترة كــاي بــاو (تـعــادل  968مـيــادي) أرسلوا
مبعوثني إلى بالدنا ،وفي السنة الرابعة (971
ميالدي) أرسلوا هدايا مع تشان شونغ وشو
بــو إلــى لــي يــو (أح ــد مـلــوك امل ــدن) ولــم يجرؤ
يــو عـلــى قـبــولـهــا ،لــذلــك ت ـقــدم مـبـعــوثــون إلــى
البالط اإلمبراطوري ،وصدر أمر في املجلس
بإحضار الهدايا من اآلن فصاعدًا».
ويقول إنه «في السنة الرابعة من فترة شون
ه ــوا ( 993م ـي ــادي) أرس ـل ــوا لـنــا ال ـهــدايــا مع
مبعوث صرح أمام الحضور في القاعة العامة
في القصر أن بلده من بالد العرب (تاتشي)،

وأنــه ينتج الـعــاج وقــرن وحيد الـقــرن ،وسأله
اإلمبراطور تاي تسونغ كيف تحصلون على
عــاج الفيلة وق ــرن وحـيــد ال ـقــرن؟ فــأجــاب :من
ً
أجل اصطياد األفيال ،نستخدم أفياال مزيفة
تمثل فخًا ،لنقترب منها كثيرًا حتى نتمكن
من اإلمساك بها بحبل كبير .أما القبض على
وح ـيــد ال ـق ــرن ،فـيـتـسـلــق رج ــل ب ـقــوس وسـهــم
ش ـجــرة ك ـب ـيــرة ،حـيــث ي ــراق ــب ال ـح ـيــوان حتى
يتمكن من إطالق السهم عليه وقتله .وصغار
وح ـيــد ال ـق ــرن ال تـطـلــق ال ـس ـهــام عـلـيـهــم نـظـرًا
لسوهلة اإلمساك بهم .وقد تم إهداء املبعوث
لباسًا ،وقبعة وحزامًا ،مقدارًا من الذهب».
ويضيف السجل« :في السنة الثالثة من فترة
يونغ هاي ( 986ميالدي) جاء مبعوثو العرب
إلى القصر بمهمة ،وفي السنة السادسة من
مني بينغ ( 1003مـيــادي) أرسـلــوا مبعوثني.
وفـ ـ ــي ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ك ـي ـن ــغ تـ ــو (1004
ميالدي) بقي املبعوث العربي في العاصمة،

وب ـم ــا أن ك ــات ــب هـ ــذا ال ـت ـقــريــر كـ ــان م ـعــاص ـرًا
لـلـعـصــر األي ــوب ــي ف ـقــد أك ــد أن عــاص ـمــة بــاد
العرب تقع في مصر ،ويقول« :هي مركز مهم
للتجارة الخارجية مــع باقي الـشـعــوب .امللك
يلبس عمامة مــن الديباج الحريري والقطن
األجـ ـنـ ـب ــي .ف ــي ك ــل ش ـه ــر ج ــدي ــد م ــع اك ـت ـمــال
القمر ،يرتدي غطاء رأس من الذهب الخالص،
مــرصــع بأغلى املـجــوهــرات فــي الـعــالــم .رداؤه
من الديباج الحريري ،ويتحزم بنطاق مزين
بحجر اليشم .ويرتدي بقدميه حـ ً
ً
ذهبيا.
ـذاء
فــي مقر إقــامـتــه ،كــانــت هـنــاك أعـمــدة وأق ــواس
حجرية ،وجدران من الحجر الشفاف ،والبالط
مــن الكريستال الـصـخــري .أمــا الستائر فهي
م ـص ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـبـ ــروكـ ــار ب ـت ـصــام ـيــم غـنـيــة
منسوجة بجميع أن ــواع األل ــوان مــن الحرير
وخيوط الذهب الخالص».
ويتابع وصفه لبالط السلطان األيوبي ،وهو
على األرجح امللك العادل ،شقيق صالح الدين،
فيقول إن «عــرشــه مرصع بالآللئ واألحـجــار
الـكــريـمــة ،ودرجـ ــات ال ـعــرش مـغـطــاة بــالــذهــب
ال ـخ ــال ــص .األثـ ـ ــاث وال ـت ـح ــف امل ـخـتـل ـفــة حــول
العرش من الذهب أو الفضة ،وثمة آللئ ثمينة
معقودة فــي حاجز خلفه .فــي مــراســم البالط
الكبير ،يجلس امللك في هذه األبهة ،يحيط به
وزراء الــدولــة وهــم يحملون تروسًا وخــوذات
ذهـبـيــة ،ومسلحني بالسيوف الثمينة .لديه
ض ـبــاط آخ ـ ــرون ،كــل واح ــد مـنـهــم ي ـقــود نحو
ع ـشــريــن أل ــف ف ـ ــارس .يـبـلــغ ارتـ ـف ــاع الـخـيــول
العربية سبع أق ــدام ،وهــي مــدرعــة بالحديد.
وج ـيــش ال ـع ــرب ش ـجــاع وم ـت ـفــوق ف ــي جميع
املعارك والتدريبات العسكرية».
شوارع وبيوت القاهرة

ويـ ـسـ ـتـ ـط ــرد ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ف ـ ــي وص ـ ـ ــف ش ـ ـ ــوارع
وبيوت القاهرة فيقول« :يبلغ عرض شوارع
العاصمة أكثر من خمسني قدمًا .في الوسط
طــريــق عــرضــه عـشــرون قــدمــا وارتـفــاعــه أربــع
أقـ ــدام الس ـت ـخــدام اإلب ــل وال ـخ ـيــول وال ـث ـيــران
ال ـتــي تـحـمــل الـبـضــائــع .عـلــى كــا الـجــانـبــن،
طرق مخصصة للمشاة لتأمني الراحة لهم،
وتــوجــد أرصـفــة مــرصــوفــة بــأحـجــار خضراء
وس ــوداء رائـعــة الـجـمــال .بيوت السكان مثل
بيوت الصينيني ،مع ذلك ثمة اختالف ،حيث
يتم استخدام أحجار ألواح البالط الرقيقة».
ويقول إن طعام سكان العاصمة يتكون من
األرز وال ـح ـب ــوب األخـ ـ ــرى ،إض ــاف ــة إل ــى لحم
الضأن املطهو مع شريحة من العجني ،والذي
يعتبر طعامًا شهيًا ،بينما يعيش الفقراء
على األسـمــاك والـخـضــروات والفاكهة فقط.
ويـفـضـلــون األط ـب ــاق ال ـح ـلــوة .ولــديـهــم نبيذ
م ــن عـصـيــر ال ـع ـنــب ،وك ــذل ــك م ـش ــروب مغلي
م ــن ال ـس ـكــر وال ـت ــواب ــل .وي ـض ـيــف أن الـتـجــار
األث ــري ــاء ج ـدًا يـسـتـخــدمــون م ــوازي ــن خــاصــة
ً
بالذهب أو الفضة ،بدال من املوازين املعروفة
فــي امل ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة .وي ـصــف األس ــواق
بقوله« :األس ــواق صاخبة ومكتظة ،ومليئة
بمخزون كبير من الذهب والفضة ،واألقمشة
املطرزة وما شابه ذلك من البضائع .ويتمتع
الحرفيون بمهارة فنية حقيقية».
المعتقدات وحياة الفالحين

أم ـ ـ ــا مـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ال ـ ـس ـ ـكـ ــان فـ ـيـ ـق ــول إن امل ـل ــك
واملـســؤولــن والشعب يسعون لبلوغ الجنة.
ويشير إلى وجود شخص مقدس عندهم مثل
ب ــوذا يسمونه مــاه ـيــاوو ،وه ــو عـلــى األرج ــح
النبي محمد صلى الـلــه عليه وسـلــم ،ويقول
إنهم يقصون شعرهم وأظافرهم في كل سبعة
أيــام .وفي كل سنة يصومون ملدة شهر كامل
ويرددون خالل الصوم الصلوات .أما الصالة
فهي خمس مــرات ،في اليوم يؤدونها بهدف
بلوغ الجنة .وفي وصفه لحياة الفالحني يقول:
«يعمل الفالحون في حقولهم دون خوف من
الفيضانات أو الجفاف؛ وهناك مقادير كافية
مــن امل ـيــاه لـلــري مــن خ ــال نـهــر ال أح ــد يعرف
مـصــدره .خــال الفصل الــذي ال يــزرعــون فيه،
يظل منسوب النهر مواكبًا للضفة؛ ومع بداية
فصل الــزراعــة يبدأ باالرتفاع يوما بعد يوم.
وه ـن ــاك ش ـخــص م ـس ــؤول ع ــن مــراق ـبــة الـنـهــر
وانتظار أعلى منسوب للمياه ،وعندما يحل
فصل الشمس ويحصد الـنــاس محاصيلهم
يكون لديهم ما يكفي من املياه ،ثم يعود النهر
إلى مستواه السابق».

مع مبعوثني من بــاد أخــرى لالحتفال بعيد
ال ـف ــوان ـي ــس ،وقـ ــد ت ـمــت مـعــامـلـتـهــم ف ــي هــذه
املناسبة بما يرضي قلوبهم باملال والنبيذ.
وف ــي الـسـنــة الــرابـعــة ( 1007م ـيــادي) رافـقــوا
اإلمبراطور شانغ شونغ في مهمة تكريمية،
وكــانــوا مستمتعني في هــذه املناسبة ونالوا
اه ـت ـمــامــا ك ـب ـي ـرًا ،وس ـم ــح ل ـهــم أي ـض ــا ب ــزي ــارة
املـ ـع ــاب ــد ال ـ ـبـ ــوذيـ ــة وال ـ ـط ـ ــاوي ـ ــة ،والـ ـح ــدائ ــق
واملتنزهات اإلمـبــراطــوريــة» .ويتابع السجل
ت ـعــداد الـبـعـثــات الـعــربـيــة إل ــى الـصــن إل ــى أن
يـصــل إل ــى ذك ــر بـعــض ال ـت ـجــار ال ـع ــرب الــذيــن
اس ـت ـقــروا فــي ال ـصــن ،ومـنـهــم شـخــص اسمه
بالكتابة الصينية «ووسيهولوهو» بلغ من
الـعـمــر مــائــة وثــاثــن عــامــا .كــان لــديــه حلقان
في األذن ،وكــان يتمتع بوسامة كبيرة .وكان
يـبــدي إعجابه بحضارة اإلمـبــراطــوريــة ،وقد
أه ــداه اإلمـبــراطــور ً
رداء مــن الــديـبــاج وحــزامــا
فضيا ،وأضاف إليه قطعة من الحرير.

تتجه األنظار
إلى الدوريات
األوروبية اليوم
السبت ،حين
يخوض برشلونة
مواجهة صعبة
ضد فياريال
على أرض األخير،
بقيادة المدرب
تشافي هيرنانديز
وهدفه تحقيق
الفوز الثاني
تواليًا في الليغا،
فيما يسعى
يوفنتوس
للتعافي
من سقطته
األوروبية حين
يلتقي أتاالنتا
في الدوري
اإليطالي بقمة
منتظرة بينهما،
وفي ألمانيا
يلتقي بايرن
ميونخ نظيره
أرمينيا بيليفيلد
وهدفه
تجاوز خسارته
الماضية في
البوندسليغا.

مباريات مهمة
يوفنتوس وأتاالنتا في قمة كبيرة بالكالتشيو (جوسيبي كوتيني)Getty/

إصابة العب التنس
اإلسباني كارلوس
ألكاراز بكورونا

ريفر بليت يتوج
بلقب الدوري األرجنتيني
للمرة الـ37

رينجرز يرافق ليون
للدور  32بالدوري
األوروبي

أصيب كارلوس ألكاراز ،العب املنتخب اإلسباني
في كأس ديفيز ،بفيروس كورونا (كوفيد،)19-
بعد االختبار الذي خضع له من قبل اللجنة
املنظمة في نهائيات كأس ديفيز املقامة
بالعاصمة اإلسبانية مدريد وانسبورك وتورينو.
وأعلن االتحاد اإلسباني للتنس واللجنة املنظمة
عن إصابة العب املنتخب اإلسباني بالفيروس
التاجيُ .يذكر أن ألكاراز واحد من الالعبني
الشباب املميزين الذين ينتظرهم مستقبل واعد.

توج ريفر بليت بلقب الدوري األرجنتيني للمرة
الـ 37في تاريخه بعدما اكتسح ضيفه راسينغ
برباعية بيضاء على ملعبه «مونومنتال» وسط
جماهيره التي شاركته االحتفال بالفوز .أحرز
رباعية ريفر في مباراة ضمن الجولة الـ 22من
ّ
البطولة كل من أغوستني باالفيسينو (د)32.
وخوليان ألباريز (د )48.وبرايان روميرو (د68.
و .)78وبهذا الفوز رفع ريفر رصيده إلى  52نقطة
موسعا الفارق مع مالحقيه لـ 12نقطة.

حجز رينجرز االسكتلندي بطاقة التأهل الثانية
إلى الدور  32بالدوري األوروبي لكرة القدم بفوزه
بهدفني نظيفني على سبارتا براغا التشيكي.
وسجل هدفي رينجرز املهاجم الكولومبي
ألفريدو موريلوس ،ليرفع الفريق رصيده إلى
سبع نقاط في املركز الثاني خلف ليون املتصدر
بـ 15نقطة ،والذي حسم صدارة املجموعة مبكرا
وفاز  3-1على بروندوبي الدنماركي ،في لقاء
شهد تسجيل الجزائري إسالم سليماني هدفًا.
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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

سانشيز وتحضيرات قطر

السعودية
تسعى للتتويج
يعتبر المنتخب السعودي
أحد أبرز المرشحين
للوصول للمباراة النهائية
لبطولة كأس العرب في
قطر نظير تألقه في
التصفيات
الدوحة ـ العربي الجديد

يـ ـ ــدخـ ـ ــل امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
م ـن ــاف ـس ــات كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــرب تـحــت
ش ـ ـعـ ــار» ال ـت ـت ــوي ــج ال ـ ـثـ ــالـ ــث» ،إذ
يــواجــه املنتخب الـسـعــودي ،فــي ال ــدور األول
ً
كـ ــا م ــن األردن وف ـل ـس ـطــن واملـ ـغ ــرب ضمن
منافسات املجموعة الثالثة.
وي ـخ ــوض املـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي ،املـنــافـســات
وسط أجواء من الغموض واملفاجآت املدوية،
تصدرها إعالن الفرنسي هيرفي رينار املدير
ال ـف ـنــي ع ــدم ق ـي ــادة األخ ـض ــر ال ـس ـع ــودي في
البطولة ،للراحة وليس الرحيل عن منصبه
ك ـ ـمـ ــدرب ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ومـ ـن ــح الـ ـف ــرص ــة فــي
الوقت نفسه ملساعده لوران بونادي لتحمل
املـســؤولـيــة ،بـعــد فـتــرة مــن ضـغــط املـبــاريــات
عــاشـهــا ري ـن ــار ف ــي تـصـفـيــات آس ـيــا املــؤهـلــة
إل ــى بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  ،2022فيما كانت
الجماهير تتمنى تــواجــد ريـنــار فــي اإلدارة
الـفـنـيــة فــي ظــل طـفــرة الـنـتــائــج الـتــي حققها
منذ توليه املسؤولية وشخصيته القيادية
وخبراته الطويلة في عالم التدريب.
ويـمـيــل بــونــادي للعب بـطــرق لـعــب مختلفة
منها  1-3-2-4و ،3-3-4وسيكون له اإلشراف

الـفـنــي امل ـبــاشــر ،عـلــى أن ي ـكــون لــري ـنــار أراء
استشارية بعيدًا عــن املسؤولية الفنية في
البطولة كما أكد املدرب نفسه في وقت سابق.
وقال هيرفي رينار في تصريحات صحافية
ً
إن ـ ــه ل ــن يـ ـك ــون م ـ ـسـ ــؤوال ع ــن األخ ـ ـضـ ــر ،فــي
الـبـطــولــة الـعــربـيــة ،بـعــد تغيير خـطــة العمل
فــي ظــل التركيز على االع ــداد الستكمال ما
تبقى من مباريات للسعودية في تصفيات
كأس العالم مع إسناد املسؤولية إلى لوران
بــونــادي املــدرب املساعد ،مشددًا على أنــه لم
يترك عمله أو منصبه من خــال هــذا القرار،
بــل لتنفيذ الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب ،وإدارة ملف
التحضير للمباريات املقبلة ،لتحقيق حلم
الجماهير في التأهل إلى كأس العالم.
ويملك املنتخب الـسـعــودي ،تشكيلة تجمع
ب ــن الع ـبــي املـنـتـخــب األول ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
املنتخب األوملبي ،بناء على توصية هيرفي
ري ـ ـنـ ــار ،وسـ ــط ض ـغ ــوط ج ـمــاه ـيــريــة كـبـيــرة
ُ
تـ ـج ــرى س ـع ـيــا وراء اخ ـت ـي ــار أك ـب ــر عـ ــدد من
النجوم الكبار القادرين على وضع السعودية
في دائرة املنافسة على لقب بطل العرب ،مثل
سـعــود عبدالحميد وعـبــد الـلــه م ــادو وعبد
اإللــه العمري وسلطان الغنام ومحمد كنو
وفهد املولد وسامي النجعي وسلمان الفرج
وع ـبــداإللــه املــالـكــي وف ــراس الـبــريـكــان وعلي
الحسن وآخرين في التشكيلة.
وتـعــول الجماهير السعودية ،على النجوم

لوران بونادي سيقود
األخضر في كأس العرب
خلفًا للمدرب رينار

ال ـك ـبــار املـتــألـقــن ف ــي الـتـصـفـيــات األسـيــويــة
ل ـل ـم ــون ــدي ــال ف ــي امل ـن ــاف ـس ــة ،وح ـص ــد الـلـقــب
خاصة في ظل الطفرة الحالية التي يعيشها
األخـ ـض ــر ،م ـنــذ قـ ــدوم ه ـيــرفــي ري ـن ــار املــديــر
الفني لتحمل املسؤولية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ــاسـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـحـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـس ـعــودي ،أعـلــن فــي تـصــريـحــات صحافية
ل ـ ــه ،أن ال ـس ـي ـن ــاري ــو األق ـ ـ ــرب ل ــأخ ـض ــر ،هــو
خــوض البطولة عبر منتخب وطـنــي ،يضم
مزيجًا بني العبي املنتخبني األول واألوملبي،
ومنح راحة سلبية ملجموعة الالعبني ،الذين
خاضوا مباريات بالجملة في الفترة الدولية
األخ ـي ــرة ،بــداعــي إراح ـت ـهــم ،ب ـنــاء عـلــى طلب
من هيرفي رينار خشية من تعرض العبني
إلصابات قبل استكمال منافسات التصفيات
اآلسيوية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
ووعد مسحل ،الجماهير السعودية ،بتقديم
ب ـطــولــة ق ــوي ــة ف ــي ك ــأس الـ ـع ــرب ،ح ــال حسم
ملف تشكيل املنتخب في ظل الثقة بقدرات
وامكانيات الــاعـبــن ،ســواء نجوم املنتخب
األول ،أو الوافدين ممن سيجرى اختيارهم
م ــن امل ـن ـت ـخــب األومل ـ ـبـ ــي .وي ـس ـع ــى املـنـتـخــب
الـسـعــودي لتجنب شبح الـخــروج مــن الــدور
األول ،ويراهن على تحقيق الفوز على حساب
فلسطني واألردن على األقل ،بخالف التعادل
مع املغرب ،وتتجه الترشيحات صوب ذهاب
صدارة املجموعة في الدور األول إلى أي من
املنتخبني السعودي أو املغربي.
وت ـم ـلــك ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي جـعـبـتـهــا تــاريـخـيــا
لقبني لبطل العرب ،عبر مشاركاتها الطويلة
فــي البطولة ،كــانــت الـبــدايــة فيها بالتتويج
ألول مرة عام  ،1998بعد الفوز الشهير على
منتخب قـطــر  1-3فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ،ثم
الفوز في نسخة  2002على البحرين بهدف
مقابل الشيء في املباراة النهائية.

الدوحة ـ العربي الجديد

تـ ـح ــدث املـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،ف ـي ـل ـي ـكــس س ــان ـش ـي ــز ،عــن
تحضيرات املنتخب القطري لخوض منافسات بطولة
ك ــأس ال ـعــرب ،وق ــال سانشيز فــي حــديــث نـشــرتــه وكــالــة
األنـبــاء القطرية« :كما هــي الـعــادة دائـمــا ،نريد أن نقدم
دورًا جيدًا لكي يتعرف الجميع على املنتخب ويفخروا
به .ونسعى للمنافسة على اللقب ولكن يجب أن نكون
مستعدين لـكــي نحقق ذل ــك ،كـمــا أن املـنــافـســة ستكون
صعبة لحرص جميع املنتخبات املشاركة على التتويج

المنتخب السعودي يسعى للتتويج بلقب ثالث (مارك رالستون/فران برس)

ً
بــال ـل ـقــب» .وأض ـ ــاف ســانـشـيــز ف ــي حــدي ـثــه ق ــائ ــا «مـنــذ
قدومي إلى قطر أرى كل شيء قد تطور اليوم ،وأنا سعيد
فــي الــدوحــة وال يمكن نـسـيــان الـلـحـظــات الـتــي عشتها
بتحقيق انتصارين عظيمني خــال بطولة آسيا تحت
 19سنة ،التي أقيمت فــي ميانمار عــام  ،2014وبطولة
كأس آسيا ،التي أقيمت في اإلمارات عام ُ .»2019
ويعتبر
املدرب اإلسباني من أنجح املدربني الذين قادوا منتخب
قطر في السنوات املاضية ،إذ غير شكل املنتخب كثيرًا
وط ــور مــن أدائ ــه عـلــى أرض املـلـعــب ،ونـجــح فــي قيادته
لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا .2019

مدرب منتخب قطر جاهز لخوض منافسات البطولة (شارلز ماكوالين)Getty/

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

معلومات حول حفل االفتتاح وفعاليات كأس العرب
الدوحة ـ العربي الجديد

من سيرفع كأس
البطولة في النهاية
(محمد فرج)Getty/

تواصل اللجنة املحلية املنظمة لبطولة كأس العرب  ،2021جهودها لتوفير كافة
املعلومات لعشاق كرة القدم داخل دولة قطر وخارجها ،لضمان خوض تجربة
سلسة وممتعة خالل منافسات البطولة التي تنطلق منتصف األسبوع املقبل.
ُ
سيقام حفل افتتاح البطولة في  30تشرين الثاني/نوفمبر في استاد البيت،
وسيتضمن عروضًا موسيقية ملطربني مشهورين ،وعروضًا لأللعاب النارية،
وفقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية تروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.
ُ
تتاح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب في الوقت الحالي للمشجعني الراغبني
.FIFA.com/tickets
في شرائها وفق أسبقية الشراء من خالل املوقع اإللكتروني
ُ
ويمكن للمشجعني الراغبني بحضور منافسات البطولة شراء التذاكر املتاحة
حاليًا بأسعار في متناول الجميع  ،إذ تبلغ قيمة التذكرة الواحدة للفئة الرابعة
ً
ـاال قطريًا ،باستثناء مـبــاراتــي نصف النهائي والنهائي .هــذا ُ
وصممت
 25ري ـ
االستادات الستة املستضيفة ملنافسات بطولة كأس العرب لتكون متاحة ومهيأة
الستقبال املشجعني من ذوي اإلعاقة ومنحهم فرصة االستمتاع بخوض تجربة
ُ
رياضية فريدة تلبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم.

ستكون المالعب تجربة مُ ميزة لالعبين (محمد فرج)Getty/

تجهيزات مُ ميزة للمالعب من الداخل (محمد فرج)Getty/
ستستمتع
الجماهير
العربية
بهذه
التجربة
االستثنائية
(محمد
فرج)Getty/

المهاجم المغربي بوشعيب المباركي ()Getty

بوشعيب المباركي

ستكون بطولة كأس العرب تجربة مُ ميزة للجماهير (محمد فرج)Getty/

استاد البيت سيحتضن المباراة االفتتاحية (محمد فرج)Getty/

يملك املهاجم املغربي بوشعيب املباركي ،تجربة دولية
مهمة ،حيث كان ضمن قائمة املنتخب التي شاركت في
أهداف «أسوط األطلس»
كأس العرب  ،2002وسجل أول ّ
فــي البطولة ضــد الـكــويــت ،غير أن ــه لــم ينجح الحـقــا في
قيادة املغرب إلى النهائي بعد الهزيمة ضد السعودية

في نصف النهائي 2ـ .0وخاض املباركي عديد التجارب
ف ــي مـخـتـلــف ال ــدوري ــات ال ـعــرب ـيــة ،مـثــل قـطــر م ــع الــريــان
والعربي ،واإلمارات إضافة إلى تجربته مع الرجاء الذي
لعب له عديد املــواســم ،كما كانت له تجربة في الــدوري
الفرنسي مع فريق غرونوبل.
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على هامش الحدث

تقرير
بحس المغامرة ،يحاولون خوض
يتمتع العديد من األشخاص حول العالم
ّ
تجارب مثيرة وغير متوقعة ،وهذا بالفعل ما عاشه ماورو بروسبيري الذي
شارك في ماراثون الرمال الذي أقيم في المغرب عام  ،1994حين تاه في
الصحراء وعاش قصة مثيرة تخللها العديد من األحداث المأساوية

فورموال واحد وموتو جي بي يمددان عقديهما
مع حلبة كتالونيا حتى 2026
أعـلــن منظمو بطولتي الـعــالــم لـلــدراجــات الـنــاريــة والـفــورمــوال واح ــد تمديد عقديهما
ّ
مع حلبة كتالونيا اإلسبانية الواقعة بالقرب من برشلونة حتى عــام  .2026وقالت
شــركــة ميديا ليبرتي مالكة الـحـقــوق الـتـجــاريــة لبطولة الـعــالــم لـلـفــورمــوال واح ــد في
بيان «تنص هذه االتفاقية على وجه الخصوص على إجــراء تحسينات على الحلبة
واملرافق املحيطة بها قبل السباق في عام  ،2022والــذي سيقام في  22أيــار /مايو»
املقبل .وضمن السياق ذاتــه ،قال اإليطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي
للفورموال واحد «إن الفرق والسائقني يتطلعون دائمًا للتسابق على هذه الحلبة وزيارة
برشلونة ،وسيظل املشجعون اإلسـبــان قــادريــن على رؤيــة أبطالهم الوطنيني أمثال
فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز عن قرب» .وتقام جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة
مونتميلو بالقرب من برشلونة منذ عام  ،1991علمًا أنه تم بناؤها قبل أوملبياد 1992
في العاصمة الكاتالونية .وحذت بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» حذو
نظيرتها ،حيث تتضمن االتفاقية إدراج جائزة كتالونيا الكبرى ضمن روزنامة عام
 ،2022وتنظيم جولتني أخريني على األقــل بني  2023و ،2026بالتناوب مع حلبات
أخرى في شبه الجزيرة األيبيرية ،بحسب ما أفادت شركة «دورنا» اإلسبانية ّ
املروجة
لبطولة العالم للدراجات النارية في بيان صحافي منفصل.

العداء الناجي
ّ
من الموت
أيوب الحديثي

ي ـش ـت ـهــر م ـ ــاراث ـ ــون الـ ــرمـ ــال الـ ــذي
ّ
يقام كل عام في املغرب ،بمشاركة
أبــرز العدائني على مستوى قدرة
ّ
التحمل ،للتواجد بسباق السير على األقدام
ال ــذي يـمـتــد ل ـ ــ 250كــم خ ــال  6م ــراح ــل ،تحت
أشعة الشمس الحارقة ،واأليام الشاقة.
الـ ـع ــداء اإلي ـط ــال ــي م ـ ــاورو ب ــروس ـب ـي ــري ،كــان
مصممًا عـلــى ال ـفــوز فــي نـسـخــة  ،1994على
عـكــس شــريـكــه جـيــوفــانــي م ــان ــزو ،ال ــذي كــان
ي ـحــاول تـقــديــم نـفـســه ،فــي ه ــذا الـسـبــاق ،لكن
عــاصـفــة رمـلـيــة اسـتـمــرت  6ســاعــات ،وغـيــرت
طبيعة الكثبان الرملية ،أربكت حساباته.
بروسبيري ،ولــد في رومــا عــام  ،1955وعمل
ك ـض ــاب ــط ش ــرط ــة ف ــي ج ــزي ــرة ص ـق ـل ـيــة ،ك ــان
ريـ ــاضـ ـ ًـيـ ــا مـ ـ ــارس ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـخ ـم ـســة
لـ ـلـ ـخـ ـم ــاس ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث :امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارزة ،ال ـق ـف ــز
االسـتـعــراضــي ،السباحة ،الــرمــايــة باملسدس
وال ـجــري .واسـتـعــد بــروسـبـيــري بشكل مميز
للمشاركة في أول دورة ألعاب أوملبية له في
موسكو  ،1980لكن مقاطعة ال ــدول الغربية
بعد غزو االتحاد السوفيتي في أفغانستان،
دفـ ـع ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــري ــاضـ ـي ــن إل ـ ــى ع ــدم
املشاركة .وانتظر حتى األوملبياد التالي ،في
ً
احتياطيا،
لــوس أنجليس  ،1984حيث كــان
وعلى الرغم من عدم مشاركته ،حصل فريق
الخماسي اإليطالي الحديث الــذي شكل من
دانييلي ماساال وبيير باولو كريستوفوري
وكارلو ماسولو ،على امليدالية الذهبية.
ماراثون الرمال

اتخذ بروسبيري قرار املشاركة في ماراثون
الــرمــال دون اسـتـشــارة زوج ـتــه ،الـتــي تركها
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العداء نجا من
الموت بطريقة غريبة
وغير طبيعية

م ـســؤولــة ع ــن أط ـفــالــه ال ـث ــاث ــة ،ل ـل ـشــروع في
مغامرة بنتائج غير مضمونة.
وت ــم تـسـجـيــل م ـشــاركــة م ــا ي ـصــل إل ــى 1300
ريــاضــي فــي نسخة  ،1994ش ــارك منهم 134
فقط بالسباق ال ــذي شهد حــالــة وف ــاة لعداء
فرنسي أصيب بنوبة قلبية في عام .1988
اليوم الرابع المشؤوم

مــع وج ــود عــدد قليل ج ـ ًـدا مــن املـشــاركــن في
ص ـ ـحـ ــراء ت ـم ـت ــد ملـ ـس ــاح ــات ش ــاسـ ـع ــة ،خ ــرج
مــانــزو وبــروسـبـيــري مــع اآلخــريــن فــي بــدايــة
ّ
كــل مرحلة ،ولـكــن مــع تقدمهم ،تقلص حجم
املنافسني ،وفي املراحل الثالث األولى وصلوا
إلى خط النهاية بشكل منفصل.
املرحلة األول ــى ،كانت في  11أبــريــل /نيسان
 ،1994وعلى مسافة  29كــم عبر التضاريس
الـ ـصـ ـخ ــري ــة ،وع ـ ـبـ ــور أجـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ال ـص ـح ــراء
وانتهت عند بعض الجبال .وفي اليوم الثاني
من السباق ،أكمل املتسابقون مسافة  40كلم،
باملناطق الصخرية والكثبان الرملية ،وفي
ال ـيــوم الـثــالــث تـقــدمــت الـجــولــة عـبــر الكثبان
الـصـحــراويــة الـتــي تغطي  30كــم ،وفــي اليوم
الرابع كانت الرياح أقوى ،واحتاج العداؤون
ما بني  10و 36ساعة إلكمال مسافة  85كم بني
نقطة البداية والنهاية.
وبدأت درجة الحرارة في االرتفاع ،إذ وصلت

ع ـن ــد ال ـظ ـه ـي ــرة ل ـ ـ ــ 45درج ـ ـ ــة ،وبـ ـع ــد ال ـســاعــة
الواحدة بعد الظهر بقليل ،توقف بروسبيري
ع ـنــد ن ـق ـطــة االسـ ـت ــراح ــة ال ـث ــال ـث ــة ،لـلـحـصــول
على زجاجتني من املــاء ،وعالج رفيقه مانزو
مــن إصــابــة طفيفة فــي قــدمــه ،مــن ثــم واصلوا
طريقهم ولـكــن عــاصـفــة رمـلـيــة انــدلـعــت ،أدت
إلى انعدام الرؤية ملدة ست ساعات.
النجاة

صعد بروسبيري إلى أعلى الكثبان الرملية،
على أمــل البدء في رؤيــة بعض الــدالئــل ،لكن
م ـفــاجــأتــه ك ــان ــت ك ـب ـيــرة ،ع ـنــدمــا اك ـت ـشــف أن
امل ـش ـهــد ق ــد ت ـغ ـيــر ت ـم ـ ً
ـام ــا ،ل ـي ـقــرر أن يتتبع
خطواته للعودة إلى االستراحة الثالثة ،بعد
أن أدرك أنه ضاع .في اليوم الثاني من تجواله
في الصحراء ،سمع ضجيج طائرة مروحية،
أخ ــرج الشعلة وألـقــى بـهــا ،لكن مــدى الــرؤيــة
قصيرا ً
ً
نوعا ما ،وفي فجر اليوم الثالث
كان
ً
اكتشف عشا به ثالث بيضات أضطره الجوع
إلى أكلها ،وعلق على الرمال ،العلم اإليطالي
ال ــذي ك ــان يـحـمـلــه ،عـلــى أم ــل م ــرور مــروحـيــة
اإلنقاذ .صعد بعد ذلك إلى أعلى قمة رملية،
ووجـ ـ ــد م ـس ـت ـع ـمــرة م ــن ال ـخ ـف ــاف ـي ــش ،أم ـســك
بالقليل منها وقطع رؤوسـهــا ،وبسكني أزال
أحـشــاء هــا ليشرب دمــائـهــا ،وفــي ذلــك الـيــوم،
وص ــل امل ـش ــارك ــون ف ــي م ــاراث ــون ال ــرم ــال إلــى
املرحلة األخيرة من السباق.
محاولة االنتحار

ب ـ ــزغ ف ـج ــر ي ـ ــوم  18أبـ ــريـ ــل ،وم ـ ــن إي ـطــال ـيــا،
نظم روبــرتــو شقيق م ــاورو مجموعة إنقاذ
مـ ــع أصـ ــدقـ ــاء آخـ ــريـ ــن فـ ــي الـ ـش ــرط ــة لـلـسـفــر
إل ــى امل ـغــرب للبحث ع ـنــه .مــن جــان ـبــه ،سمع
مــاورو صــوت محرك طــائــرة ،التقط مصباح

وجه رياضي

جونيور ميسياس
العب برازيلي استطاع خطف األضواء في مباراة أتلتيكو مدريد بعدما
هزّ الشباك وقاد ميالن النتصار أول باألبطال

زهير ورد

ّ
تحول البرازيلي جونيور ميسياس إلى نجم في ميالن اإليطالي
خالل ظرف زمني قصير ،بعدما احتاج لبعض الدقائق ليسرق
األضواء من األسماء الكبيرة التي تضمها تشكيلة الروسونيري،
بعد أن دخل في نهاية اللقاء ضد أتلتيكو مدريد اإلسباني في
منافسات دوري األبطال ،يوم األربعاء املاضي.
ولعب القدر دورًا كبيرًا في انتقال ميسياس إلى ميالن بما أن
بــاولــو مالديني ،الــذي هندس قــدوم نجم الــوســط البرازيلي إلى
الفريق الصيف املاضي ،تابعه صدفة منذ سنوات قليلة.
وكان مالديني بصدد مشاهدة ابنه في إحدى املباريات للهواة
مع فريقه بروستو ضد نادي تشيري ،وشارك في اللقاء النجم
البرازيلي الذي كان بصدد قطع أول خطواته في إيطاليا ،ولعب
لـفــريــق تـشـيــري ،وكــانــت الـفــرصــة مـنــاسـبــة ملــالــديـنــي ملشاهدة
الــاعــب ال ـبــرازي ـلــي .وبـعــد س ـن ــوات ،تـغـيــرت األوض ـ ــاع ،وأصـبــح
مالديني مديرًا رياضيًا لفريقه التاريخي ،وله صالحيات اختيار
الالعبني الجددّ ،أما ميسياس فقد برز في الكالتشيو ،وخاصة
املــوســم املــاضــي مــع كــروتــونــي ،رغــم ن ــزول الـفــريــق إلــى الــدرجــة
الثانية .ويبدو أن مالديني اتفق مع ميسياس ،وانتظر آخر أيام
امليركاتو لتقديم عرض رسمي النتدابه خوفًا من طلبات فريقه.

بيليه في الذكرى السنوية لرحيل مارادونا:
أصدقاء إلى األبد
أحيا البرازيلي بيليه الذكرى السنوية األولى لوفاة األرجنتيني دييغو مارادونا ،مؤكدًا
أنه «سيظل صديقه لألبد» .وكتب بيليه على الشبكات االجتماعية «عــام بال دييغو،
سنظل أصدقاء لألبد» .ولم يتصادف بيليه ( 81عامًا) ومارادونا الذي توفى عن عمر
 60عامًا ،في املالعب ،ولكن التنافسية ظلت بينهما لسنوات في اإلعالم عن األفضل
منهما على مر التاريخ .وفي السنوات األخيرة ،رفض بيليه تلك املقارنات .وبعد أيام من
وفاة مارادونا العام املاضي ،أكد بيليه «اليوم أعلم أن العالم سيكون أفضل إذا لم نقارن
بعضنا البعض ،سنحب أنفسنا أكثر .ولهذا أريد أن أقول لك إننا ال يمكن مقارنتنا».

وفي سن  30عامًا ،عرفت مسيرة البرازيلي منعرجًا كبيرًا ،إذ
ّ
إنــه أصبح العبًا محترفًا منذ فترة قصيرة ،وقــد أثــارت قصة
ميسياس مع االحتراف اهتمام متابعي كرة القدم.
قبل سنوات قليلة كــان يعمل في إيصال الطلبات ،ولــم يخطر
بباله أن يصبح العبًا محترفًا يقود ميالن النتصار أول في
دوري األبطال بعد  8سنوات.
واعترف النجم البرازيلي أنــه استعاد سريعًا بعد الهدف الذي
ّ
سجله فــي مرمى الفريق اإلسـبــانــي كــل ذكــريــات معاناته قبل
أن ُيحقق اإلنجاز التاريخي ،فقد اقترن هدفه األول مع ميالن
بإحياء آمال فريقه في التأهل إلى دوري األبطال ،إذ تبدو مسيرة
ميسياس مشابهة ملعاناة ميالن في دوري األبطال هذا املوسم.
ّ
وذكــر ميسياس أنــه قــدم إلــى إيطاليا فــي سنة  ،2011ملتحقًا
بشقيقه الــذي يقيم فــي مدينة تــوريـنــو ،واضـطـ ّـر للعمل يوميًا
في مجال البناء لكسب قوته ،قبل أن يقع اكتشافه صدفة من
قبل إيزو روســي ،وهو العب محترف ،خالل الفترة بني 1980
و ،1990وقد عاينه في لقاء جمع بني عدد من الالعبني القادمني
من أميركا الجنوبية ،وقام بمساعدته على الخضوع الختبارات
فــي إيطاليا ليصبح الحـقــا العـبــا محترفًا ،بعد معاناة كبيرة
ومصاعب كثيرة ،توجها بهدف في أول مشاركة أوروبية ليكون
خامس العب يسجل مليالن في لقائه األوروبي األول.

اإلضــاءة ،لتشغيله لكن الجهاز لم يعمل ،ثم
كـتــب « »HELPلـكــن الــريــاح الـعــاصـفــة محت
ال ـ ـحـ ــروف .وب ـع ــد أن ي ـئ ــس ،أخـ ــذ ق ـط ـعــة من
ً
ً
أخيرا لزوجته ،يعتذر
خطابا
الفحم ،وكتب
ً
فيه عن جرأته وكونه زوجا وأبا سيئا ،التقط
معصمه األيـمــن ،لكن الــدم لم
سكينه وقطع
ً
يخرج ،ألنــه كــان كثيفا جـ ًـدا بسبب الجفاف
الذي حصل لجسمه.
الطوارق

بعدها رأى أنه ال يزال على قيد الحياة ،ليقرر
أن ي ــواج ــه ال ـص ـحــراء وح ـ ــده ،ب ــدأ ف ــي املـشــي
بنفس اليوم الــذي غــادر فيه جميع العدائني

ال ـب ــاد ل ـل ـعــودة إل ــى م ـنــازل ـهــم .وم ــع انـتـهــاء
ال ـط ـعــام املـجـفــف الـ ــذي ك ــان ب ـحــوزتــه ،تمكن
م ـ ــاورو م ــن ص ـيــد ف ــأر وث ـع ـب ــان ،فـيـمــا كــانــت
وجـبـتــه مصحوبة بخنافس وبـعــض جــذور
النباتات ،لتوفر له بعض القوت.
ً
وكـ ــان ال يـ ــزال م ـح ـظــوظــا ،ب ـعــد أن ق ــاب ــل في
طريقه واحة للمياه ،ولكن قبل أن يندفع إلى
الـشــرب ،أدرك أن معدته لــن تتقبل ،ليقرر أن
يأخذ رشفات صغيرة.
ف ــي ًص ـب ــاح ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،س ــار م ــرة أخ ــرى
باحثا عن بعض دالئل الحياة ،ومن أعلى تل،
ظهرت فتاة تبلغ من العمر حوالي  8سنوات
ً
قطيعا مــن املــاعــز ،طـلــب م ــاورو منها
تــرعــى

أمم أفريقيا بالكاميرون
والسوبر بالدوحة
حسم بــاتــريــس موتسيبي رئـيــس االتـحــاد
األفريقي لكرة القدم «كــاف» مستقبل كأس
األمم األفريقية باستمرار إقامة البطولة في
نسختها املقبلة فــي الكاميرون املـقــرر لها
في يناير /كانون الثاني العام املقبل.
وأكـ ـ ـ ــد م ــوت ـس ـي ـب ــي ،ب ـح ـس ــب قـ ـن ــاة بـ ــي إن
سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت ،خـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية لالتحاد األفريقي في العاصمة
املصرية القاهرة ،إقامة النسخة املقبلة في
الكاميرون ،وثقته الكاملة بنجاح األخيرة
في تنظيم البطولة بصورة رائعة ،بمشاركة
 24منتخبًا وعــدم نقلها ألي مكان آخــر أو
تــأجـيـلـهــا ك ـمــا ت ـ ــردد ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة.
وي ــأت ــي مــوقــف مــوتـسـيـبــي لـيـحـســم الـجــدل
املثار منذ فترة عن عدم جاهزية الكاميرون
الستضافة البطولة القارية ألسباب تخص
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة وعـ ـ ــدم إك ـ ـمـ ــال جــاهــزيــة
املالعب الخاصة بالبطولة.
وحـضــر وف ــد مــن اللجنة املنظمة للبطولة
بــرفـقــة ق ـي ــادات االت ـح ــاد الـكــامـيــرونــي لكرة
القدم في العاصمة القاهرة ملتابعة الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة وعـ ـ ــرض امل ــوق ــف األخـ ـي ــر عـلــى
باتريس موتسيبي ،مؤكدًا قدرة الكاميرون

موتسيبي رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم
(فيل ماجاكو)Getty /

عـلــى تنظيم الـبـطــولــة وع ــدم صـحــة املــزاعــم
األخيرة ،بعدما التقى إلى جانب موتسيبي،
أشـ ــرف صـبـحــي وزيـ ــر ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
املصري على هامش االجتماعات.
وكان االتحاد األفريقي قد منح الكاميرون
حق تنظيم كأس األمم األفريقية لعام ،2019
ق ـب ــل أن يـ ـج ــرى س ـح ــب ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـصــالــح
مصر ،ومنح الكاميرون عامني من اإلعــداد
ّ
استقر
جانب آخر
الستضافة البطولة .من
ٍ
املـكـتــب التنفيذي لــاتـحــاد األفــريـقــي لكرة
القدم على إقامة لقاء كأس السوبر األفريقي
املقرر له بني ناديي األهلي املصري والرجاء
البيضاوي املغربي في العاصمة القطرية
الدوحة ملوسم .2021
وق ــرر الـكــاف اسـتـمــرار الـتـعــاون بــن الكاف
وقطر في عقد الشراكة الشهير بسيناريو
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة وإق ـ ــام ـ ــة لـ ـق ــاء ال ـق ـمــة
العربية املرتقب بــن األهـلــي املـصــري بطل
دوري أبـ ـط ــال أفــري ـق ـيــا والـ ــرجـ ــاء امل ـغــربــي
بطل الكونفدرالية األفريقية في العاصمة
القطرية الدوحة.
وينتظر أن يعلن الكاف عن موعد اللقاء في
وقت الحق وفقًا لألجندة الدولية الخاصة
به ،في ظل االنشغال بإقامة مباريات بطولة
كأس األمم األفريقية املقبلة في الكاميرون
خـ ــال ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي وف ـب ــراي ــر/
شباط  2022ثم الــدور الثالث من تصفيات
كأس العالم في مارس /آذار املقبل.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـ ـك ـ ــاف عـلــى
استمرار نظام جولتي الذهاب واإليــاب في
حسم هوية املنتخبات األفريقية الخمسة
املتأهلة إلى كأس العالم  2022املقرر لها في
مارس /آذار املقبل.
وقـ ــرر ال ـك ــاف خ ــوض مـنـتـخـبــات املـسـتــوى
األول ،وه ـ ــي الـ ـج ــزائ ــر وامل ـ ـغـ ــرب وت ــون ــس
ون ـي ـج ـيــريــا وال ـس ـن ـغ ــال ،ل ـ ـقـ ــاءات ال ــذه ــاب
بالدور الثالث خارج مالعبها على أن تقام
م ـب ــاري ــات اإليـ ـ ــاب ع ـلــى مـلـعـبـهــا ومـنـحـهــا
األفضلية لكونها منتخبات املستوى األول،
فيما تـخــوض منتخبات املـسـتــوى الثاني
مصر والكونغو والكاميرون ومالي وغانا
ج ــول ــة ال ــذه ــاب ع ـلــى مــاع ـب ـهــا ث ــم تــواجــه
املستوى األول في اإلياب.
وك ــان ــت أن ـب ــاء ق ــد ت ـ ــرددت ف ــي وق ــت ســابــق
عن إمكانية خوض املباريات بنظام اللقاء
الفاصل في أرض محايدة ،قبل أن يستقر
ال ـكــاف خ ــال اجـتـمــاع املـكـتــب التنفيذي له
على استمرار نظام الذهاب واإلياب.

املـســاعــدة ،لتعود الفتاة إلــى جدتها وقاموا
ب ـج ـل ـبــه ال ـ ــى خ ـي ـم ـت ـهــم ،ح ـي ــث اتـ ـض ــح أن ـهــم
الطوارق ،قدموا له الشاي بالنعناع وحليب
املاعز ،من ثم قاموا بحمله على جمل ونقلوه
إلى مركز للشرطة.
متهم بأنه جاسوس

بعد الوصول للشرطة ،اتهموه بأنه جاسوس
ل ـل ـم ـغــرب ،ق ـ ــرروا نـقـلــه إل ــى ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
لـيـبــدأ التحقيق مـعــه ،وف ــي مــرحـلــة مــا أثـنــاء
االستجواب ،أخبرهم ماورو أنه رجل شرطة
في إيطاليا ،وعندها سأله ضابط عما إذا كان
مــاورو بروسبيري ،العداء املفقود ،استغرب

سـمــاع اسـمــه ،قبل أن ينقض الـضــابــط عليه
ويقول له« :مرحبًا بك في الجزائر .لقد تلقينا
بالغًا عنك من السلطات املغربية .سنوصلك
إلى املستشفى على الفور».
التعافي

في مستشفى جنوب غرب الجزائر ،تعافى
مــاورو من األيــام التسعة التي قضاها في
الصحراء ،حيث فقد  ٪20من كتلة جسمه،
بخسارة  14كيلوغراما ،وتمكن من التحدث
م ــع زوج ـت ــه قـبــل أن يـنـقــل إل ــى رومـ ــا حيث
تــم استقباله كبطل ،على الــرغــم مــن أنــه لم
يحصد أي جائزة.

قطع مسافة في
الصحراء المغربية مع
حرارة مرتفعة أمر
صعب للغاية
(جان فيليبي تشازيك/
فرانس برس)

 ...وكونميبول يجمع منتخب األرجنتين
بطل مونديال  86لتكريم مارادونا
اجـتـمــع الع ـبــو منتخب األرج ـن ـتــن ال ــذي ت ـ ّـوج بـمــونــديــال  1986فــي فـعــالـيــة نظمها
ات ـحــاد أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ل ـكــرة ال ـقــدم (كــونـمـيـبــول) بمونتفيديو لـتـكــريــم أس ـطــورة
«األلبيسيليستي» دييغو أراماندو مارادونا في الذكرى السنوية األولى لوفاته.
وفي هذه الفعالية قال الالعب السابق خورخي بوروتشاغا «أتذكر كيف كان ،بعيدًا
عن عبقرية الالعب ،كان دييغو يتمتع بسحر ينقله لباقي الالعبني ،كنا نشاهده يقوم
بحركات مدهشة في مونديال  ...1986وكنا ننظر إليه كاألطفال الذين يشاهدون
بهلوانًا في السيرك» .وأضاف الالعب السابق أن مارادونا الذي قاد األرجنتني للتتويج
بكأس العالم « 1986كــان مــن كوكب آخــر» عــاش الكثير مــن األشـيــاء داخــل وخــارج
امللعب «على طريقته» .وإلى جانب بوروتشاغا ،شارك أيضًا بعض زمالئه من مونديال
املكسيك في ذلــك العام ،مثل الالعبني السابقني نيري بومبيدو وأوسـكــار روجيري
وسيرجيو باتيستا وريكاردو جيوستي .واعتبر روجيري أن األرجنتني «محظوظة»
ألن صاحب القميص رقم  10ولد على أرضها ،وأن باقي الالعبني لم يفعلوا سوى أنهم
رافقوا «هذا القائد العظيم» .وتذكر الالعب السابق لبوكا جونيورز وريفر بليت وريال
مدريد أن مارادونا حني وصل إلى املكسيك لخوض مونديال  1986قال «سأغلق على
نفسي وسأتدرب طوال اليوم ،أنتم ستساعدونني وسنصل لليوم األخير».
وكان بومبيدو هو األكثر تأثرًا في هذه االحتفالية بأسطورة كرة القدم األرجنتينية،
حتى إنــه انفجر فــي البكاء قبل التحدث عــن زميله السابق الــذي قــال عنه إنــه «كــان
يسعد بأبسط األشياء» .من جانبه ،أبرز رئيس الكونمبيول ،الباراغوياني أليخاندرو
دومينغيز ،الــذي تــرأس حفل التكريم ،أن قصة مــارادونــا فــي تـجــاوز الصعاب تعد
مصدر إلهام لكرة القدم في كافة أنحاء أميركا الجنوبية .وقال «اليوم أصبحنا بدون
دييغو .كان وسيظل مصدر إلهام ألجيال قادمة».
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هوامش

يعتبر الوخز باإلبر أحد أقدم الطرق التقليدية لعالج األمراض ،ويعتمد على وخز مناطق محددة تمر بها حزم األعصاب
الطرفية ،بما يساعد على تخفيف األلم ،وإعادة التوازن إلى الجسم.

العالج باإلبر الصينية مستخدم منذ قرون طويلة (جي زاو)Getty/

الوخز باإلبر الصينية
لمحة عن الخرائط السرية للجسم
بكين ـ علي أبو مريحيل

ُ
تـ ـب ــرز ال ـث ـقــافــة الـصـيـنـيــة خــريـطــة
مسارات الطاقة الحيوية في جسم
اإلنسان ،والتي تعرف محليًا باسم
«تشي» ،وإذا مرض الشخص يتم تتبع هذه
املسارات املكونة من  365نقطة ،والتي يتركز
معظمها فــي منطقة الظهر ،لتحديد مكان
الخلل أو االن ـســداد بواسطة اإلبــر الدقيقة،
وبعدها يتم فتح املسام أمــام تدفق الطاقة.
وبــالــرغــم مــن اعـتـمــاد الــوخــز بــاإلبــر كعالج
في نحو  120دولة ،فإن كثيرا من األطباء لم
يحسموا أمرهم حياله ،ويقول رافضون له
إنه مجرد وهم يتم اللجوء إليه عندما يعجز
الـطــب عــن معالجة بعض األم ــراض .يعتقد
مـ ــؤرخـ ــون ص ـي ـن ـيــون أن م ـم ــارس ــة ال ــوخ ــز
باإلبر بــدأت في األلفية الثانية قبل امليالد،
في عهد اإلمبراطور هوانغ دي ،وأنه انتشر
بعد تلك الحقبة ،ويستند هــؤالء إلى عثور
عـلـمــاء آث ــار فــي منطقة منغوليا الــداخـلـيــة
ش ـمــالــي الـ ـص ــن ،ع ـلــى إبـ ــر ح ـجــريــة دقـيـقــة
يعود تاريخها إلــى أكثر مــن ألفي عــام قبل
امليالد .وحسب الرواية الشعبية ،فإن جنودًا
شـعــروا بنشاط غير معتاد بعد إصابتهم

بسهام خالل إحدى املعارك ،فبدأ الناس في
ً
تـجــربــة وخ ــز أج ـســادهــم بــالـسـهــام أم ــا في
الشفاء من بعض األمــراض ،وبمرور الوقت
تحولت السهام إلــى إبــر ،كانت حجرية في
ً
ال ـب ــداي ــة ،ث ــم م ـعــدن ـيــة ،وص ـ ــوال إل ــى الـشـكــل
الـفــوالذي الحالي .يقول جيانغ بــوو ،مدير
أحد مراكز الوخز باإلبر في بكني ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،إن «ممارسة الــوخــز جــاءت نتاج
تــراكــم معرفي تــوارثـتــه األج ـيــال عبر الطب
التقليدي .الشعب الصيني واجه العديد من
األمراض في مختلف الحقب الزمنية ،وحتم
ذلك البحث عن أساليب تساعده في التغلب
على تلك األم ــراض ،ومــن هنا ظهرت اإلبــر،
وحجامة الظهر ،وغيرها مــن طــرق العالج
التقليدية».
وي ـ ـشـ ــرح ال ـط ـب ـي ــب ال ـص ـي ـن ــي ،أن «ه ـن ــاك
مسارات محددة للطاقة في داخــل الجسم،
منها مــا يتصل بالقلب والـكـبــد والرئتني
والـكـلـيـتــن ،ومـنـهــا م ــا يــرتـبــط بــاألعـضــاء
الخارجية واألطـ ــراف» ،وأض ــاف أن «تتبع
ّ
هذه املسارات بواسطة اإلبر يمكن الطبيب
من تحديد مكان العلة ،فيعمل على ضبط
التوازن بتعديل منسوب الطاقة بني داخل
الجسم وخارجه ،ويستطيع أن يتنبه إلى

ذلــك مــن خــال عــوامــل بينها درج ــة حــرارة
الجسم ،ولون البشرة ،واتساع بؤبؤ العني،
وسرعة الدورة الدموية».
ولفت إلى أن ممارسة الوخز باإلبر الصينية
معتمد كعالج طبي في دول عدة من بينها
الواليات املتحدة ،وفرنسا ،وجنوب أفريقيا،
وال ـيــابــان ،وكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،وأن «الـطــب
التقليدي الصيني حـقــق نـجــاحــات كبيرة
بفضل البعثات الطبية التي ازدهر نشاطها
خــال العقدين املــاضـيــن ،ويــدلــل على ذلك
اإلقـ ـب ــال الـكـبـيــر م ــن األوروب ـ ـيـ ــن ع ـلــى هــذا
النوع من العالج بالرغم من أنــه يتعارض
م ــع امل ـع ـت ـق ــدات ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـيــل إل ــى
املادية ،على خالف إيمان الصينيني املطلق
بالطاقة الــروحـيــة» .ب ــدوره ،يـقــول الباحث
في معهد العلوم الوطنية بمقاطعة جيانغ
ش ــي ،ق ــوه ل ــي خـ ــوا ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
إن تقنية الــوخــز بــاإلبــر تـقــوم عـلــى فلسفة
صينية قــديـمــة ت ـعــرف ب ــ«ال ـيــن وال ـيــانــغ»،
ويرمز إليها بــدائــرة تمثل الـكــون ،وتنقسم
إلى نصفني متساويني :نصف أبيض يمثل
الطاقة اإليجابية ،وآخر أسود يمثل الطاقة
ُ
السلبية .وأضاف أن «هذه الفلسفة تستخدم
كمبدأ أساسي في الطب التقليدي الصيني،

باختصار
بدأت ممارسة الوخز
باإلبر في األلفية الثانية
قبل امليالد وعثر على
إبر حجرية في منغوليا
الداخلية
■■■
يستخدم الوخز باإلبر
كعالج في نحو 120
دولة من بينها الواليات
املتحدة واليابان
وفرنسا
■■■
يساعد الوخز على
ضبط منسوب الطاقة
بني داخل الجسم
وخارجه لتحقيق
التوازن

ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ج ـس ــم اإلن ـ ـسـ ــان ،كـســائــر
املخلوقات في الكون ،يتكون من مضادين:
الضعف وال ـقــوة ،أو الـجــن والـشـجــاعــة ،أو
الـبــرودة والسخونة ،وبالتالي فــإن أي علة
لها عالقة باختالل ما في التوازن ،ما يعني
أن مفهوم املرض وفق الثقافة الصينية ،هو
زيادة نسبة اليني على اليانغ أو العكس ،أي
اضـطــراب الــدائــرة الكونية الصغيرة داخــل
الجسم» .ويشرح أن «ارتفاع درجة الحرارة
يعني أن نسبة الـيــانــغ ،الـتــي تمثل الـجــزء
الساخن من الجسم ،بدأت بالزيادة بسبب
نقص نسبة اليني ،وهو الجزء البارد ،وهذا
أمــر يصاحبه ص ــداع فــي ال ــرأس ،واحـمــرار
وشـحــوب فــي الــوجــه ،فيكون الـعــاج بضخ
مزيد من الطاقة الحيوية في منطقة النقص
لتحقيق ال ـتــوازن ،ويـتــم ذلــك بــالــوخــز بإبر
دقـيـقــة فــي م ـس ــارات م ـحــددة لـفـتــح امل ـســام،
والوصول إلى األوعية الدموية التي تغذي
منطقة اليني».
وأظهرت دراسة ملعهد العلوم الوطنية ،أن
 75في املائة من الصينيني الذين استطلعت
آراؤهم ،يفضلون العالج بالطب التقليدي
على الذهاب إلى املستشفيات والعيادات
الطبية ،وفــي املقابل يــرى  22في املائة أن
الطب البديل لم يعد وسيلة ناجعة لعالج
األمــراض ،وأنه بحاجة إلى تطوير أدواته
ملــواك ـبــة ال ـع ـصــر .وأث ـب ـتــت أب ـح ــاث علمية
حــديـثــة نـجــاعــة ال ــوخ ــز ب ــاإلب ــر الصينية،
وأنه يحفز الدماغ على إفراز املورفني الذي
ً
يعمل على تخفيف اآلالم ،فضال عن قدرته
ع ـل ــى ت ـق ــوي ــة ال ـج ـه ــاز امل ـن ــاع ــي م ــن خ ــال
تـنـظـيــم ن ـب ـضــات ال ـق ـل ــب ،وال ـح ـف ــاظ على
مستوى ضغط الدم.

وأخيرًا
كيف تبرمجنا على قراءة العناوين
رشا عمران

وأنا أتصفح «فيسبوك» قبل أيامّ ،
مر معي عنوان لخبر
واحد من املواقع اإللكترونية السورية غير
منشور في ٍ
املعروفة« :بعد تخليه عن املعارضة ..جمال سليمان
في ظل العودة إلى الوطن  ..كيف سيكون االستقبال؟».
الخبر مــرفــق بـصــورة للنجم ال ـســوري الشهير .وألن
العنوان الفت لالنتباه ،قرأت الخبر ،ألعرف أن املوضوع
متعلق بمسلسل سوري سوف يقوم جمال سليمان
ببطولته ،وسيعرض في شهر رمضان املقبل ،عنوانه
«ظل العودة» .لم يذكر املقال من سيقوم بإخراجه ،ولم
يذكر أي تفاصيل عن قصته ،وهل املقصود بالعودة
إلى مكان ما أم إلى الحب أم إلى الشباب أم إلى الحلم
 ..إل ــخ ،وكـلـهــا مــواضـيــع صــالـحــة ألن ت ـكــون قصصا
ملسلسل تلفزيوني ُيشاهد في رمضان .لكن من صاغ
الخبر ووضع له العنوان إياه لم يهتم بهذه التفاصيل،
أراد أن يضع عنوانا مثيرا لخبره ،يمكن من خالله جذب
أكبر عدد من ّ
الصحافة
القراء ،وهو أمر بات معتادا في
ّ
الرقمية واملواقع غير املشهورة ،حيث نقرأ عناوين تدل
على أن كارثة ما حاصلة ليكون الخبر تافها وال معنى
له .غير أن الالفت في الخبر إياه ليس طريقة صياغته،

ومحاولة كاتبه اللعب على عـنــوان املسلسل املطروح
مــع تـصــريـحــات الـنـجــم ال ـس ــوري أخ ـيــرا عــن تجميده
دوره فــي الهيئة العليا للتفاوض مــع النظام ومنصة
الـقــاهــرة ،وإنـمــا التعليقات الـتــي ذيـلــت الخبر ،وكتبها
مئات مــن الـســوريــن ،معارضني للنظام ومؤيدين له.
لــم يـقــرأ أحــد منهم حــرفــا واح ــدا مما كتب فــي الخبر
نفسه .هل سيدهشكم القول إن أكثر من تسعني في
املئة من تعليقاتهم كانت شتائم ضد جمال سليمان؟
أعلن املؤيدون رفضهم استقباله في سورية ،واتهموه
بالخيانة والعمالةّ ،
وحملوه مسؤولية دم «الشهداء»،
وطــالـبــوا «األج ـهــزة املختصة» بانتظاره على الـحــدود
أو في املطار لنقله إلــى املعتقل .في الجهة املقابلة ،لم
ّ
يقصر املعارضون في شتائمهم واتهاماتهم له ،فهو
ّ
خائن للثورة وعميل قديم للنظام ،ومتسلق على دم
«الشهداء» ،متوقعني أنه موعود بمنصب سياسي مهم
لدى النظام ،بعد أن عجز عن ذلك إثر فشل املعارضة
فــي اسـتــام الحكم .وليس مستغربا أن بــن املؤيدين
واملعارضني من يضعون صــورة بشار األســد أو أبيه
أو أردوغان أو ّ
صدام حسني ،بدل صورهم الشخصية
على صفحاتهم ،لكن املستغرب واملؤسف أن تجد بني
كاتبي التعليقات مثقفا يفترض أنه رصني ،وتتوقع أنه

حتما سوف يقرأ ما تحت العنوان قبل أن يدلي بدلوه،
لكنه مثل غيره ،اكتفى بـقــراءة العنوان من دون املنت،
العنوان الــذي تناقلته مواقع وصفحات سورية كثيرة
بعناوين مختلفة ،كلها عن عــودة النجم إلــى «حضن
الوطن» ،حتى أن جمال سليمان اضطر إلى التصريح
على صفحته في «فيسبوك» يكذب فيه اإلشاعة التي
انتشرت خالل ساعات قليلة ،وتعامل معها كثيرون
بوصفها حقيقة دام ـغــة .ليست هــذه اإلشــاعــة األولــى
ع ــن ج ـمــال سـلـيـمــان ،فـطــاملــا ت ــم اق ـت ـطــاع تـصــريـحــات
لــه مــن سياقها وتسويقها على «الـســوشـيــال ميديا»

ال يعتذر أحد من ناشري
اإلشاعات أو كاتبي تلك األخبار
عن فعلته ،بعد تبيان عدم
صحة ما كتب

بــاعـتـبــارهــا تـصــريـحــات نـهــائـيــة ل ــه ،م ــا يـفـتــح املـجــال
للدهماء والغوغائيني بإطالق ما ّ
تيسر لهم من شتائم
واتهامات .وليس جمال سليمان أيضا االستثناء في
هــذا .يـحـ ُـدث ذلــك دائـمــا مــع شخصيات ســوريــة عامة،
سياسية أو ثقافية أو فنية .وال يعتذر أحد من ناشري
اإلشاعات أو كاتبي تلك األخبار عن فعلته ،بعد تبيان
عــدم صحة مــا كتب .ولــن يكون فــي وارد الغوغائيني
االع ـتــذار عــن شتائمهم .تثير الـحــادثــة هــذه التساؤل
بشأن تناولنا أخبار «السوشيال ميديا» ،وتعاملنا مع
العناوين املطروحة أمامنا ،وكيف تمت برمجتنا على
االكتفاء بقراءة العناوين ،وتكوين وجهة نظر سريعة
مــن خــالـهــا ،مــن دون االلـتـفــات إل ــى امل ــن أو االهـتـمــام
ّ
باملحتوى ،وكيف نبني مواقف مؤثرة بناء على قراءات
سريعة لعناوين مثيرة ،وكيف يمكن تشكيل رأي عام
نحت ّ
باالعتماد على هذه البرمجة التي ّ
الجدية والسؤال
عــن املـصــادر املــوثــوقــة لصالح اإلث ــارة والغوغائية في
نـقــل املـعـلــومــة أو الـخـبــر .ولـعــل مـطـبــات كـثـيــرة قاتلة
وقعت فيها الثورة السورية كانت بسبب هذه البرمجة
وتـحــويــل ال ــرأي ال ـعــام الجماهير الـثــائــرة نحو منحى
معني ما كانت لتذهب إليه ،لوال التدريب على احتقار
الرصانة لصالح االستسهال.
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