ّ
تشغل الفلسطينيين
إسرائيل عندما

المتقدمة
إعالن نفتالي بينت السماح للفلسطينيين بالعمل في شركات التكنولوجيا
ّ
اإلسرائيلية ،هل يخدمهم أم يكرس التبعية االقتصادية ووأد الحل السياسي؟ []20
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الحدث

أوروبا تجيز استخدام عقار  Paxlovidالمضاد لكورونا
أجازت الهيئة األوروبية الناظمة لألدوية استخدام
عقار «فايزر» املضاد لكوفيد ،19-وهو أول عالج
من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم يحصل
ع ـلــى تــرخ ـيــص ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا .وق ــال ــت ف ــي ب ـيــان:
«نــوصــي بــاسـتـخــدام باكسلوفيد ()Paxlovid
لعالج كوفيد 19-لدى البالغني ممن هم في خطر
اإلصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض».
يأتي ذلك في وقت أعلنت شركة األدوية األميركية
«موديرنا» أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية
ع ـلــى جــرعــة ل ـقــاح ت ـعــزيــزيــة مـصـمـمــة ملكافحة
املتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا الجديد.

وسيشارك في التجارب  600شخص بالغ تلقى
نصفهم جرعتني من لقاح «موديرنا» منذ ستة
أشهر على األقــل ،في حني تلقى النصف اآلخر
جرعتني باإلضافة إلى جرعة تعزيزية سبق أن
نــالــت «مــوديــرنــا» ترخيصًا بـهــا .وق ــال الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة سـتـيـفــان بــانـسـيــل« :نشعر
باالطمئنان الستمرار وجــود األجسام املضادة
ض ــد أوم ـي ـك ــرون بـعــد سـتــة أش ـهــر م ــن الـجــرعــة
التعزيزية الحالية» .من جهتها ،قالت لجنة توجيه
استراتيجية التلقيح الفرنسية إنه ال حاجة ّ
مبررة
حاليًا لتلقي جرعة رابـعــة مــن اللقاحات ،لكنها

قد تراجع موقفها إذا ّ
تطورت البيانات العلمية.
واالسـتـثـنــاء الــوحـيــد يشمل األش ـخــاص «الــذيــن
يـعــانــون مــن ضـعــف شــديــد فــي امل ـنــاعــة والــذيــن
ُ
ن ـص ـحــوا بـتـلـقــي جــرعــة ت ـعــزيــزيــة ث ــان ـي ــة» .كما
أعلن رئيس املراكز األفريقية ملكافحة األمراض
والوقاية منها جون نكينغاسونغ (الصورة) أن
القارة األفريقية في طريقها للوصول إلى هدفها
املتمثل فــي تلقيح مــا ال يـقــل عــن  70فــي املــائــة
من سكانها ضد كوفيد 19-بحلول نهاية العام
الجاري .وحصل  11في املائة من سكان القارة
الـبــالــغ عــددهــم  1.3مليار نسمة على اللقاحات

بشكل كــامــل .إلــى ذلــك ،رفعت بريطانيا جميع
القيود تقريبًا الهادفة ملكافحة تفشي كوفيد،19-
ّ
على أمل أن يعتاد سكان البالد على التعايش مع
ّ
كوفيد 19-وكأنه إنفلونزا ،على حد تصريحات
مسؤولي الحكومة .كما ستخفف إيطاليا القيود
على الوافدين من دول االتحاد األوروبي اعتبارًا
من الشهر املقبل ،وستطلب منهم إبــراز شهادة
تعاف من كوفيد 19-حديثة أو اختبار
تلقيح أو
ٍ
ك ــوف ـي ــد 19-ســال ـبــة ،وسـتـلـغــي إل ــزام ـي ــة الـحـجــر
الصحي.
(رويترز ،فرانس برس)Getty ،
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الحدث

تشي التصريحات الروسية واألميركية
بإمكانية عودتهما إلى طريق المفاوضات
لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا ،وذلك على
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الرغم من «الخيبة» الروسية من الرد األميركي
على مطالبها «التعجيزية» .وقد يكون الرد
األميركي بمثابة «سلم النزول» لموسكو

األزمة
األوكرانية

للحديث تتمة...

بوتين وشبح
البيريسترويكا
ناصر السهلي

يمضي الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني ،بعد أكثر من عقدين له في
الحكم ،نحو عامه الـ 70وهو في
ذروة أزمته مع الغرب .قبل سنوات،
ّ
تحدث الرجل بصراحة عما اعتبره
«مأسوية» تفكك االتحاد السوفييتي.
وعلى الرغم من اعترافه باستحالة
عكس التاريخ ،فإنه يستفيد من
سردية منظرين قوميني ،على رأسهم
ألكسندر دوغني.
ُ
ّ
تقوم فلسفة املعسكر القومي ،املطعم
ببعض ّ
تدين مقصود ،على سردية
ّ
ّأن الحلف األطلسي ،استغل ضعف
روسيا في التسعينيات وبداية األلفية
ّ
ليتوسع شرقًا.
الثانية،
ّ
بالطبع ،استغل األميركيون خلق
ضجيج حول «مدفع العراق العمالق»
وتضخيم قدراته الصاروخية ،لحشد
األوروبيني ،وتوسيع الحلف ونشر
مزيد من الصواريخ «الدفاعية» ،تحت
أعني موسكو.
في املقابل ،فإن بعض األوروبيني
يعتقدون أن خشية روسيا على
وحدتها ،ومن النزعة االستقاللية
والنموذج الغربي في الحكم ،هو
ما يحرك مواجهاتها مع الغرب.
فمشهد خروج دول البلطيق (ليتوانيا،
إستونيا ،التفيا) من فلكها ،ال يزال
ً
ماثال عند القومينيُ .ويسقط هؤالء
من الحسابات مواجهة عسكرية
شاملة بني موسكو والغرب ،بناء على
معرفتهم لحدود قوة الجانبني ،والردع
النووي جزء من ذلك.
وأفعال موسكو على األرض،
بتدخالتها إلنقاذ أنظمة تشبهها،
وعمل الجناح القومي الروسي على
بناء عالقات مع مثيله األوروبي،
ً
فضال عن جهود أوسع لتشتيت
مواقف القارة العجوز ،كلها عوامل
تعزز من حذر وتشكك األوروبيني من
سياسات موسكو.
بالطبع أيضًا ،تبدو جهود موسكو
في سياقات مراكمة النقاط ،مفهومة.
فتجربة دول البلطيق؛ التي ترسل
اليوم ،بمعية واشنطن ،سالحًا متطورًا
ألوكرانيا ،إلى جانب غيرها من الدول
في خواصر روسيا ،والتي جربت
نمط حياة غربيا ،وباألخص إعادة
بناء مؤسسات حكم ديمقراطية
واعتماد التعددية السياسية وفصل
السلطات وتكريس حرية الرأي
والصحافة ،تزيد من بواعث القلق لدى
الحكام في الكرملني.
في كل األحوال ،ربما أراد الكرملني
تقليد الصني في محاصرة
التأثير الغربي بمقارعة اقتصادية
ودبلوماسية ال تتوفران ملوسكو.
ّ
فعلى رقعة الشطرنج ،يظل استعراض
القوة والهرولة إلنقاذ أنظمة حليفة
وتأسيس مثلها في كييف ،من
أهم أدوات خلق وسائد صد إلبقاء
النموذج البوتيني في الحكم ،وإلبعاد
شبح «بيريسترويكا (إعادة البناء
والهيكلة) وغالسنوست (انفتاح)»
سياسي وقومي ،بما يطيح بأحجار
دومينو في روسيا ومحيطها ،ويهدد
حتى وحدة البالد.

سامر إلياس

كـشــف الـتـعـلـيــق ال ــروس ــي عـلــى الــرد
األمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى مـ ـش ــروع م ـعــاهــدة
ال ـض ـم ــان ــات األمـ ـنـ ـي ــة ع ــن «خ ـي ـبــة»
موسكو ،إال أن الطرفني أبقيا الباب مفتوحًا
أمـ ـ ــام امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات حـ ـ ــول قـ ـض ــاي ــا ث ــان ــوي ــة،
فـيـمــا ظـهــر بـصـيــص أم ــل بــإمـكــانـيــة تخفيف
االحتقان ،إثر االتفاق في باريس أمس األول،
بــن مـفــاوضــن روس وأوكــران ـيــن ووسـطــاء
فــرن ـس ـيــن وأمل ـ ـ ــان ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع ج ــدي ــد فــي
فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،بـ ـش ــأن م ـل ــف ش ــرق
أوكرانيا.
وفــي حــن كانت برلني تحذر موسكو ،أمس
ال ـخ ـم ـيــس ،م ــن «ع ــواق ــب وخ ـي ـمــة» ف ــي حــالــة
االعتداء على أوكرانيا ،ملوحة بأن العقوبات
يـمـكــن أن تـشـمــل خ ــط أنــاب ـيــب ال ـغ ــاز «ن ــورد
ستريم  ،»2فــإن روسـيــا حصلت ،فــي املقابل،
على دعــم صريح مــن الـصــن ،التي أكــد وزيــر
خارجيتها وانغ يي لنظيره األميركي أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ف ــي ات ـص ــال هــات ـفــي ،أن «امل ـخ ــاوف
األمـنـيــة املنطقية» لــروسـيــا «يـجــب أن تؤخذ
ع ـلــى م ـح ـمــل الـ ـج ــد» .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
الخارجية األميركية نيد بــرايــس ،فــي بيان،
أن بلينكن أكــد لوانغ يي أن «عــدوانــا روسيًا
على أوكرانيا يهدد األمن واالقتصاد العاملي،
وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما
السبيل املسؤول للسير قدمًا» إلى األمام.
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفـ ــروف ،أم ــس الـخـمـيــس ،أن ال ــرد األمـيــركــي
على مشروع معاهدة الضمانات األمنية «لم
يتضمن إش ــارات إيـجــابـيــة» بـشــأن القضايا
األساسية التي عرضتها بالده ،لكنه لم يغلق
الباب أمام التفاوض ،مشيرًا إلى أنه يمكن «أن
نأمل في بدء حوار جاد حول قضايا ثانوية».
وفي إطار مواصلة موسكو محاوالتها تبديد
املـخــاوف الغربية ،قــال املتحدث باسم وزارة
الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف ،أمس
ال ـخ ـم ـيــس ،إن ح ـتــى ف ـكــرة ان ـ ــدالع ح ــرب بني
أوكــرانـيــا وروس ـيــا «غـيــر مـقـبــولــة» .وأض ــاف:
«لقد قلنا مــرارًا وتكرارًا إن روسيا ال تخطط

تقرير

ت ـس ـت ـع ــد ت ــركـ ـي ــا ل ـل ـع ــب دور ال ــوسـ ـي ــط فــي
حـ ــوار روسـ ــي أوك ــران ــي ي ـنــزع فـتـيــل الـتــوتــر
بــن البلدين ،بعد احتقان كبير بــن روسيا
وال ـغــرب بـشــأن أوكــران ـيــا .وف ــي حــن تخشى
الدول الغربية من سيناريو حرب تهدد أمنها
ومصالحها االقـتـصــاديــة ،تخشى تركيا أن
تربك الحرب حساباتها ومصالحها.
وأعـ ـلـ ـن ــت روس ـ ـيـ ــا ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،ق ـبــول
ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن دع ـ ـ ــوة ن ـظ ـيــره
الـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان لــزيــارة تركيا،
وفـ ـ ــق مـ ــا أفـ ـ ـ ــاد املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن
ديمتري بيسكوف ،في تصريحات صحافية،
ً
قائال إن دعوة أردوغان لبوتني طرحت خالل
محادثاتهما في الفترة املاضية.
اإلع ــان الــروســي عــن قـبــول الــدعــوة ،والــذي
تـحــدث عــن اجتماع املجلس االستراتيجي
األعلى املشترك مع الجانب التركي فقط ،لم
يشر إلى أي محادثات ربما تقودها تركيا
م ــع أوك ــرانـ ـي ــا ،ول ـك ــن ال ـت ـصــريــح وامل ـق ــارب ــة
التركية يشيران إلــى أنها بداية ملرحلة من
ال ــدور الـتــركــي لتقريب وج ـهــات الـنـظــر بني
البلدين ،وتخفيف حدة التوتر في املنطقة،
نـظـرًا ملصالحها املـشـتــركــة مــع الـبـلــديــن كل
على حدة .وبحسب وزير الخارجية التركي
م ــول ــود جـ ــاووش أوغ ـل ــو ،ف ــإن زيـ ــارة بــوتــن
س ـت ـك ــون ع ـق ــب ال ـق ـم ــة ال ـت ــرك ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة
املنتظرة في  3فبراير/شباط املقبل ،وتحديد
امل ــوع ــد م ــع عـ ــودة ب ــوت ــن م ــن م ـشــارك ـتــه في
افـتـتــاح أومل ـب ـيــاد بـكــن الـشـتــوي فــي الـ ــ 4من
الشهر املقبل .وقال جاووش أوغلو ،في مؤتمر
صحافي ،أمس الخميس« :نؤكد موقف تركيا
الـ ـ ــذي ن ـق ــل ل ـل ـطــرفــن الـ ــروسـ ــي واألوك ـ ــران ـ ــي
واألطــراف الدولية ،ونرغب باستمرار الحوار
بني روسيا واألطلسي ومع الغرب ،وال يمكن

لعدم الدخول في حرب قد تكون كلفتها
االقتصادية باهظة جدًا ،إذ إنها وافقت للمرة
األولى منذ العام  2019على توقيع وثيقة

لم يستبعد بلينكن
عقد لقاء جديد مع
الفروف قريبًا ()Getty

فرصة جديدة
للحوار األميركي
الروسي
ألمانيا تدافع
عن سياستها
دافعت وزيرة الخارجية
األلمانية أنالينا بيربوك،
أمس الخميس ،عن سياسة
بالدها اتجاه أوكرانيا ،في
ظل اتهامات لبرلين بعدم
تقديم دعم كاف لكييف.
وقالت بيربوك أمام البرلمان
االتحادي «البوندستاغ»:
«ألمانيا تدعم أوكرانيا
عسكريًا ،نحن نوفر
بناء على
خوذًا واقية ً
طلب كييف» .وأضافت:
«يطلب البعض اآلن منا
تسليم أسلحة إلى أوكرانيا،
ولكن يجب منع انسداد
السبل الدبلوماسية ،نحن
بحاجة إلى تقوية أوكرانيا
اقتصاديًا وماليًا».

لـغــزو أي أح ــد .ونـحــن نعتبر أن حـتــى فكرة
ال ـح ــرب ب ــن شـعـبـيـنــا غـيــر مـقـبــولــة تـمــامــا».
وم ــن جــانـبــه ،أش ــار الـنــاطــق بــاســم الكرملني
دواع
دميتري بيسكوف إلى أنه «ليس هناك
ٍ
كثيرة للتفاؤل» بشأن رد الــواليــات املتحدة
على املبادرة الروسية .وأوضح أنه «ال يمكن
ال ـق ــول إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ـل ــف شـمــال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) راع ـيــا اع ـت ـبــارات روسـيــا
بشأن الضمانات األمنية في ردهما على هذه
املقترحات ،أو أظهرا استعدادًا ألخذ مباعث
قـلــق مــوسـكــو فــي عــن االع ـت ـب ــار» .ودع ــا إلــى
«عدم االستعجال وانتظار تحليل الرد» الذي
ّ
اط ـلــع عـلـيــه الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن .وفــي
إطــالــة ن ــادرة على الصحافة ،شــدد الرئيس
السابق ونائب رئيس مجلس األمن الروسي،
ديـمـتــري مـيــدفـيــديــف ،فــي تـصــريـحــات أمــس
الخميس ،على أن بالده ال تسعى للحرب ،وأن
املفاوضات بشأن الضمانات األمنية «أفضل
سـبـيــل» لـحــل األزمـ ــة املـتـصــاعــدة مــع ال ـغــرب.
وفي إطار التخفيف من التوتر ،أعلنت وزارة
الــدفــاع فــي بـيــاروسـيــا أن ال ـقــوات الــروسـيــة
س ـت ـغــادر ال ـب ــاد بـمـجــرد ان ـت ـهــاء الـتــدريـبــات
العسكرية املشتركة في  20فبراير املقبل.
وك ــان ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة رمـ ــت الـ ـك ــرة فــي
ملعب روس ـيــا وخـ ّـيــرتـهــا بــن الدبلوماسية
ومــواصـلــة التصعيد العسكري .ولــم يكشف
بلينكن عن نص ّ
الرد األميركي على مشروع
مـعــاهــدة الـضـمــانــات األمـنـيــة الــروس ـيــة .لكن
تصريحاته ،مساء األربـعــاء املــاضــي ،كشفت
عــن رفــض مطلق لطلب إغــاق بــاب «الناتو»
فــي وج ــه أوكــران ـيــا ،وال ــوج ــود الـعـسـكــري في
أوروب ـ ــا ال ـشــرق ـيــة .وأك ــد اس ـت ـعــداد واشـنـطــن

دعت الصين ألخذ
المخاوف األمنية لروسيا
على محمل الجد
اعتبر ديمتري ميدفيديف
أن المفاوضات
أفضل سبيل لحل األزمة

وحلفائها ملختلف السيناريوهات ،مع إبقاء
الباب مفتوحًا أمام مفاوضات بشأن البنود
األخرى.
وف ــي إش ـ ــارة ذات م ـغ ــزى ت ــؤك ــد ع ـلــى وح ــدة
املوقف على ضفتي األطلسي ،أعلن «الناتو»
أنــه سلم رد الحلف على اتفاقية الضمانات
األمنية إلــى السفارة الروسية فــي بروكسل.
وأوضح مسؤول في الحلف أن «حلف شمال

وساطة تركية مرتقبة بين موسكو والغرب

إسطنبول ـ جابر عمر

بشأن التزام المتمردين في دونباس بوقف
إطالق النار ،وعقد اجتماع جديد لمجموعة
«نورماندي» الشهر المقبل

حل املشاكل بورقة أو اثنتني باجتماع واحد
أو ب ــاث ـن ــن» .وأضـ ـ ــاف «ال ـش ـفــاف ـيــة مـطـلــوبــة
وخ ـطــوات تخفيض التصعيد مهمة .وعند
سؤالنا عن إمكانية استضافة االجتماع على
مستوى اجتماع مينسك ،أجبنا باملوافقة،
ولدى تركيا مع أوكرانيا وروسيا آليات عمل
مشتركة ،اللقاء االستراتيجي مــع أوكرانيا
س ـي ـك ــون ف ــي ك ـي ـيــف بـ ــاأليـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،وم ــع
روسيا سيكون هــذا العام في تركيا ،وتمت
دعــوة بوتني لذلك ،وخــال الفترة املقبلة مع
عودة بوتني من أوملبياد بكني ،سيتم تحديد
املــوعــد» .وت ـحــاول تركيا أن ت ــؤدي دورًا في
حــل األزم ــة بشكل م ــواز للجهود األميركية،
وسط تساؤالت عن جوهر الــدور ،خصوصًا
أن موقفها بات واضحًا وتكرر أكثر من مرة

أردوغان :غزو
أوكرانيا ليس عقالنيًا
بالنسبة لروسيا

على لسان أردوغ ــان ،وآخــرهــا أول مــن أمس
ّ
األرب ـع ــاء ،بـقــولــه« :أتـمـنــى أل تـقــدم موسكو
على عمل عسكري ضد أوكرانيا ،فمثل هذه
الخطوة ال يمكن أن تكون عقالنية بالنسبة
لروسيا واملنطقة».
وط ـ ــورت تــرك ـيــا عــاقــات ـهــا بـشـكــل كـبـيــر مع
أوكــرانـيــا ،وصــل إلــى حــد التعاون فــي إنتاج
الـ ـط ــائ ــرات امل ـس ـي ــرة ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،م ـقــابــل
حـ ـص ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــركـ ــات مـ ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
األح ـ ـجـ ــام واالسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بــال ـص ـنــاعــات ال ــدف ــاع ـي ــة ،ف ـت ـحــولــت لـعــاقــة
اسـتــراتـيـجـيــة ف ــي ظ ــل ح ـظــر ع ــدد كـبـيــر من
ال ـ ـ ــدول ت ـص ــدي ــر ق ـط ــع ت ـس ـت ـخــدم ف ــي تــركـيــا
بالصناعات الدفاعية ،وأي احتالل ألوكرانيا
يعني تـعــرض استراتيجية تركيا ألض ــرار،
فضال عن مخاطر من تعرض التوازنات مع
روسـيــا بمناطق أخ ــرى ،فــي ســوريــة وليبيا
وأذربيجان ،ألضرار متعددة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد» ،إن
«تركيا ستحاول االستفادة من عالقاتها مع
الطرفني ،من خالل محاولة تأكيدها ملوسكو
ع ـل ــى بـ ــذل م ــزي ــد م ــن ال ـج ـه ــود داخ ـ ــل حـلــف
األط ـل ـســي كــونـهــا ثــانــي ق ــوة م ــوج ــودة فـيــه،
لطمأنتها وإزال ــة مـخــاوفـهــا ،مقابل تجديد
تــأك ـيــدهــا ل ـل ـجــانــب األوكـ ــرانـ ــي ع ـلــى مــوقــف
الحلف ،لتأسيس نــوع من الثقة الــذي يقود
إلــى الـلـقــاءات املـبــاشــرة بينهما ،مــن دون أن
تلعب دور الوسيط بينهما ،بمعنى أن يكون
ال ـل ـقــاء م ـبــاشــرا لـحــل كــل ال ـخــافــات وت ـبــادل
وج ـهــات الـنـظــر ،وتــأسـيــس ن ــوع مــن الـحــوار
ليستمر مستقبال ويــؤدي إلى تخفيف حدة
التوتر وتعزيز لغة الحوار» ،وهذا يدل على
أن تــرك ـيــا ال تـمـلــك م ــن األدوات م ــا يكفيها
ســوى الـعــاقــات الـتــي تجمعها مــع الطرفني
ووجودها في حلف األطلسي.
أستاذ العالقات الدولية بجامعة قطر علي

بــاكـيــر ق ــال لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ال أعتقد
أن تــرك ـيــا تـمـتـلــك وس ــائ ــل ض ـغــط ع ـلــى أي
ط ــرف م ــن األط ـ ــراف أو أي إمـ ـ ــاءات ،ولـكــن
ت ـح ــاول أن تـخـفــف م ــن ال ـتــوتــر ال ـقــائــم وأن
ت ـخ ـفــف ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان م ــن حـ ـص ــول ص ــدام
عسكري بــن الطرفني ،وال أعتقد أن تركيا
سـتـقــود م ـفــاوضــات بــن الـطــرفــن ب ـقــدر ما
س ـت ـك ــون م ـن ـصــة ل ـل ـت ـبــاحــث حـ ــول وس ــائ ــل
وسبل تخفيف التوتر والتصعيد وإبعاد
شبح الحرب».
مــن ناحيته ،قــال الباحث فــي الـشــأن التركي
والعالقات الدولية ،طه عودة أوغلو لـ«العربي
الـجــديــد»« :أن ـقــرة إلــى هــذه اللحظة تتلمس
ط ــري ــق الـ ـحـ ـي ــاد ف ــي ع ــاق ــات ـه ــا م ــع روس ـي ــا
وأوكرانيا ،وبينما تمضي بشكل مستقر في
طــريــق تطوير عالقاتها مــع موسكو ،فإنها
عـلــى خــط م ــواز تتمسك بـكــل حــزم بموقفها
بـتـعــزيــز عــاقــات ـهــا الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
مــع أوكــران ـيــا ،مقابل إيـجــاد حــل لخالفاتها
سـلـمـيــا إدراك ـ ــا مـنـهــا ل ـل ــدور امل ـح ــوري ال ــذي
تؤديه كييف في ضمان االستقرار والسالم
في منطقة البحر األسود».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن قـ ـب ــول بــوتــن
دعــوة أردوغ ــان لــزيــارة تركيا ،فــإن الرئيس
ال ــروس ــي ل ــن يـسـمــح ألردوغـ ـ ــان بـلـعــب دور
الــوســاطــة ب ــن روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا ف ــي ظل
التعقيدات املتشعبة فــي املـلــف األوكــرانــي،
لكن هذا األمر ال ينفي حقيقة أن تركيا ترى
فــي األزم ــة فرصة الختبار قوتها الناعمة،
لتظهر للمعسكر الغربي ،خصوصا أميركا،
أنها يمكن أن تكون طرفًا قويًا للتعامل مع
قـضـيــة ح ـســاســة جـ ـدًا ف ــي املـنـطـقــة ت ـطــاول
روس ـي ــا م ـبــاشــرة وتـضـيــق ال ـخ ـنــاق عليها
في مياه البحر األسود ،فتكسب بذلك ورقة
تفاوضية قوية مــع واشنطن املستاءة من
سياسات أردوغان».

األطلسي نقل مقترحاته لروسيا بعد ظهر
ال ـيــوم (أم ــس األول األربـ ـع ــاء) ،بــال ـتــوازي مع
الواليات املتحدة» .ومعلوم أن روسيا سلمت،
منتصف الشهر املــاضــي ،الجانب األميركي
م ـشــروع مـعــاهــدة ح ــول الـضـمــانــات األمـنـيــة.
وتـضـمـنــت ثـمــانـيــة مـطــالــب روس ـي ــة ،أهـمـهــا
التعهد بمنع تــوســع «الـنــاتــو» شــرقــا ،وعــدم
ان ـض ـم ــام دول م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــات ال ـســاب ـقــة
لالتحاد السوفييتي إلى الحلف.
ورغ ــم ال ـتــزام الـطــرفــن بـعــدم نشر نــص الــرد
ً
األميركي كامال بناء على طلب من واشنطن،
كـ ـشـ ـف ــت تـ ـص ــريـ ـح ــات ب ـل ـي ـن ـك ــن ،األرب ـ ـع ـ ــاء
املــاضــي ،أن الــرد لــن يكون مرضيًا بالنسبة
لروسيا .وفــي مقدمة لعدم إطــاق أي تعهد
يمكن الـبـنــاء عليه ،أكــد بلينكن أن الـجــواب
األميركي ال يعد وثيقة مفاوضات رسمية،
بــل إنــه اق ـتــراح ،أطـلــق عليه اســم «مجموعة
من األفكار» لتهدئة األوضاع حول أوكرانيا.
وي ـم ـثــل ه ــذا األمـ ــر إش ـ ــارة واض ـح ــة إل ــى أن
واشنطن تــرفــض فــي شكل مباشر مناقشة
ال ـض ـمــانــات األم ـن ـيــة ال ـت ــي وص ـف ـهــا ال ــوزي ــر
األم ـي ــرك ــي بـ ــ«املـ ـخ ــاوف ال ــروسـ ـي ــة» .وش ــدد

متابعة

ع ـلــى أن «أبـ ـ ــواب ال ـنــاتــو مـفـتــوحــة وسـتـظــل
مفتوحة» .وحدد بلينكن قائمة من املجاالت
م ــن ض ـمــن املـ ـخ ــاوف ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي يمكن
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ،ب ـن ــاء ع ـلــى م ـب ــدأ املـعــامـلــة
ب ــامل ـث ــل ،وي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـف ــاوض ح ــول ـه ــا ،وه ــي

الحد من التسلح ،وزيــادة شفافية األنشطة
العسكرية ،وتقليل املخاطر.
وفــي إش ــارة إلــى عــدم نجاح روسـيــا فــي «دق
إس ـف ــن» ب ــن واش ـن ـطــن وب ــروك ـس ــل وكـيـيــف،
أك ــد بـلـيـنـكــن أن بـ ــاده تـلـقــت ردوده ـ ــم حــول
امل ـق ـتــرحــات ال ــروس ـي ــة ،وأدرج ـت ـه ــا ف ــي رده ــا
الخطي ملوسكو .وفــي إطــار التأكيد على أن
واشنطن لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وبلدان
شرق أوروبا املتخوفة من غزو روسي ،أوضح
بلينكن أن بــاده ستواصل تــزويــد أوكرانيا
بالعتاد الالزم ،وأنها مستعدة إلرسال مزيد
من الجنود إلى شرق أوروبــا .وشدد على أن
ل ــدى ال ــوالي ــات املـتـحــدة خ ـي ــارات كـثـيــرة ملنع
أي غزو روســي ،منها العقوبات االقتصادية
«باهظة الثمن» .وأكد أن بالده تواصل البحث
مع كبار منتجي الطاقة في العالم حول كيفية
تـغـطـيــة أي نـقــص ف ــي ال ـغ ــاز ف ــي ح ــال ق ــررت
روسيا قطع اإلم ــدادات .وخلص بلينكن إلى
أن «الكرة في ملعب موسكو ،ونحن جاهزون
لجميع السيناريوهات» .ولــم يستبعد عقد
لقاء جديد مع الفروف في األيام املقبلة ملزيد
م ــن امل ـبــاح ـثــات .وكـشـفــت م ـص ــادر لصحيفة
«كوميرسانت» الروسية أن «اللقاء يمكن أن
يعقد في جنيف األسبوع املقبل».
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد األمـ ــن ال ـع ــام لـحـلــف شـمــال
األط ـل ـس ــي ي ـنــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ أن «ال ـن ــات ــو»
غير مستعد لتقديم أي تـنــازالت عن مبادئه
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــق أي دول ـ ـ ـ ــة ب ــاخ ـت ـي ــار
االنضمام إليه.
ورغم أن الرد األميركي كان متوقعًا ،فإن الرد
ال ــروس ــي يـكـشــف ع ــن خـيـبــة ،لـكـنــه ق ــد يمنح
مــوس ـكــو «س ـلــم الـ ـن ــزول» ب ـعــدم ال ــدخ ــول في
حرب مضمونة النتائج عسكريًا ،لكن كلفتها
االقتصادية باهظة جـدًا .وتشي تصريحات
مـيــدفـيــديــف األخـ ـي ــرة ب ــأن روس ـي ــا مستعدة
للتفاوض مع الغرب على جميع القضايا.
وال يستبعد أن تــوافــق مــوسـكــو عـلــى مزيد
مــن املـبــاحـثــات وامل ـف ــاوض ــات ،فـهــي ت ــدرك أن
ال ـض ـم ــان ــات األم ـن ـي ــة ال ـت ــي عــرض ـت ـهــا تعني
بداية نهاية النظام الذي تحكم في العالم بعد
الحرب الـبــاردة ،ووضــع قواعد جديدة تكون
روسيا فيها طرفًا أساسيًا على قدر املساواة
مع الواليات املتحدة األميركية.
وربـ ـم ــا ت ـس ــوق مــوس ـكــو ل ـل ـم ـفــاوضــات على
أن ـهــا جـ ــاءت ملـنــاقـشــة مـطــالــب تـعـيــد روسـيــا

جندي يقتل رفاقه

أمر الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ،أمس الخميس ،الشرطة
بفتح تحقيق بشأن عملية إطالق نار نفذها عنصر من الحرس الوطني،
ليل األربعاء الخميس ،وأسفرت عن مقتل  5أشخاص وإصابة مثلهم
بجروح بالغة .واعتقل الجندي بعدما كان الذ بالفرار عقب قتله أربعة
من رفاقه ومدنيًا .ووقع إطالق النار حين تسلم الجاني سالحه للقيام
بجولة حراسة في مصنع تابع لمجموعة «يوجماش» في مدينة
دنيبرو وسط البالد ،الذي يصنع صواريخ وقاذفات إلى الفضاء.

إلــى مكانتها العاملية مــن دون حــرب كبرى،
نظرًا ألن املطالب «التعجيزية» التي طرحتها
روس ـيــا ع ــادة مــا ت ـعــرض عـلــى ط ــرف خــاســر
نتيجة ح ــرب طــاحـنــة .وف ــي الــوقــت ذات ــه ،من
غير املتوقع أن يتراجع التصعيد العسكري
بـشـكــل فـ ــوري ،إذ يــواصــل كــل ط ــرف سياسة
الضغط القصوى مــن أجــل تثبيت رأيــه على
طاولة املفاوضات.
وخ ــرج ــت م ــن ب ــاري ــس ،أم ــس األول ،إش ــارات
إيـجــابـيــة ،عـقــب اجـتـمــاع مـسـتـشــاري رؤس ــاء
م ـج ـمــوعــة «نـ ــورمـ ــانـ ــدي» بـ ـش ــأن أوك ــرانـ ـي ــا،
وتــأك ـيــدهــم االل ـت ــزام بــوقــف إط ــاق ال ـنــار في
دونباس ،وتوقيع روسيا على الوثيقة للمرة
األولى منذ  .2019واتفق املجتمعون على عقد
اجتماع جديد في برلني في  2فبراير املقبل.
وأشــادت فرنسا بما رأت أنــه «إشــارة جيدة»
على «ال ـعــودة إلــى االل ـت ــزام» بـهــذا املـســار من
الجانب الــروســي ،قبل محادثة بــن ماكرون
وبوتني اليوم الجمعة.
وق ّــال م ـســؤول فــي الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة« :لقد
تلقينا ّإشارة العودة لاللتزام (باملفاوضات)
التي كنا نسعى إليها» ،في إشــارة الى وقف
النار الهش في شرق أوكرانيا.
ورح ـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ــول ــودي ـم ـي ــر
زي ـل ـي ـن ـس ـكــي أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ب ــامل ـح ــادث ــات
ال ــرب ــاعـ ـي ــة مـ ــع روس ـ ـيـ ــا وف ــرنـ ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا
ووصفها بأنها مفيدة وخطوة نحو السالم.
وأع ـل ـنــت الــرئــاســة األوك ــران ـي ــة ،فــي ب ـيــان ،أن
«زيلينسكي ّ
يقيم بشكل إيجابي االجتماع
ً
وطبيعته الـبـنــاءة فـضــا عــن النية ملواصلة
املحادثات الهادفة ملدة أسبوعني في برلني».
كـ ـم ــا رج ـ ـ ــح وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
ديـمـيـتــرو كوليبا أن تـلـتــزم روس ـيــا باملسار
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ف ــي ت ـعــام ـل ـهــا م ــع أوك ــران ـي ــا
والـغــرب ملــدة أسبوعني على األق ــل .وعبر في
ت ـغــريــدة ع ــن ارت ـي ــاح كـيـيــف ل ـلــرد األم ـيــركــي.
وك ـت ــب« :رأيـ ـن ــا الـ ــرد امل ـك ـت ــوب م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة قبل تسليمه لروسيا .ال اعتراض من
الجانب األوك ــران ــي» .فــي املـقــابــل ،طلب حزب
«روس ـي ــا امل ــوح ــدة» مــن بــوتــن تــزويــد إقليم
دونباس بأسلحة متطورة .ويبحث مجلس
ال ــدوم ــا (ال ـب ــرمل ــان) ال ــروس ــي ،الـشـهــر املـقـبــل،
االع ـتــراف باستقالل جمهوريتي لوغانسك
ودونيتسك املعلنتني من طرف واحد .وطلب
املمثل الرئيسي لالنفصاليني في دونيتسك
دينيس بوشيلني من موسكو تقديم أسلحة
للمتمردين .وقــال بويلني «نحتاج للتصدي
(لـطــائــرات) بيرقدار» املسيرات التركية التي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـقـ ــوات األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ال ـع ــام
املاضي على الرغم من اعتراضات روسيا.
ورغم أن الغرب نجح في عملية كسب الوقت،
ملنع أو تأخير عملية عسكرية في أوكرانيا،
كــان يمكن أن تهز ص ــورة الــواليــات املتحدة
كـطــرف ال يــدافــع عــن حـلـفــائــه ،وأك ــدت الـتــزام
«ال ـن ــات ــو» بـسـيــاســة األب ـ ــواب امل ـف ـتــوحــة ،فــإن
ال ـض ـغــط ال ــروس ــي م ــن أج ــل تـنـفـيــذ ات ـفــاقــات
مينسك للتسوية يمكن أن يؤدي في النهاية
إلــى إغــاق أب ــواب الحلف فــي وجــه أوكرانيا،
ن ـظ ــرا ألن ال ــوض ــع الـ ـخ ــاص لـلـجـمـهــوريـتــن
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ــه فـ ــي االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات يـمـنــح
دونيتسك ولــوغــانـســك الـحــق فــي االعـتــراض
على االنضمام إلى حلف «الناتو».

مساهمة قطرية بمحاولة إحياء االتفاق النووي

طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
حـ ــط ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وزي ــر
الـخــارجـيــة الـقـطــري ،الـشـيــخ محمد بــن عبد
الرحمن آل ثاني ،أمس الخميس ،في طهران،
ح ـيــث ع ـقــد م ـبــاح ـثــات م ــع ن ـظ ـيــره اإلي ــران ــي
حسني أمير عبد اللهيان والرئيس إبراهيم
رئـ ـيـ ـس ــي .وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة فـ ــي خـضــم
مباحثات إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء
االتفاق النووي ،وقبل أيام من لقاء أمير قطر
الـشـيــخ تـمـيــم ب ــن حـمــد آل ث ــان ــي ،بــالــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ج ــو بـ ــايـ ــدن ،ف ــي واش ـن ـط ــن ي ــوم
اإلثـنــن املـقـبــل ،حيث يتوقع أن يـكــون امللف
النووي اإليراني على جــدول املباحثات بني
الزعيمني.
وقبل توجهه إلــى واشنطن استباقًا لزيارة
أمير قطر لـلــواليــات املـتـحــدة ،وصــل بــن عبد
ال ــرحـ ـم ــن ،أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة
اإلي ــران ـي ــة ط ـه ــران ،وبـ ــدأ زي ــارت ــه بـلـقــاء عبد
اللهيان .وحسب بيان للخارجية اإليرانية،
فــإن الــوزيــريــن بحثا خــال اللقاء «العالقات
الثنائية واملــواضـيــع وال ـت ـطــورات اإلقليمية
املهمة ،ومنها في أفغانستان واليمن» .وأكد
عبد اللهيان ،خالل اللقاء على «ضرورة إجراء
مشاورات أكثر بني إيران وقطر إلقامة السالم
واالسـتـقــرار فــي اليمن وأفغانستان بالنظر
إلــى ســرعــة الـتـطــورات اإلقليمية والــدولـيــة».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــري،
خالل اللقاء ،حسب بيان الخارجية اإليرانية،
إن ب ــاده «قـلـقــة ب ـشــأن زيـ ــادة ال ـتــوتــرات في
املنطقة» ،مؤكدًا أن «األزمة اليمنية ليس لها
حل عسكري ويجب حلها عبر الحوار وهذا
الوضع ليس لصالح أي من األطراف».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،ذك ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «ق ـن ــا»
القطرية الــرسـمـيــة ،أنــه جــرى خــال اجتماع
بن عبد الرحمن وعبد اللهيان« ،استعراض

خالل زيارة عبد اللهيان إلى قطر في  11يناير الحالي (األناضول)

عــاقــات ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي بــن قـطــر وإي ــران
وسـبــل تـطــويــرهــا .كـمــا تــم الـتـطــرق إل ــى آخــر
املـسـتـجــدات اإلقليمية ،وت ـبــادل اآلراء حيال
عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك ،حيث
أكــد بــن عبد الرحمن على مــوقــف دول ــة قطر
الثابت بأن التهدئة والدبلوماسية والحوار،
هــو السبيل األم ـثــل لتحقيق االس ـت ـقــرار في
امل ـن ـط ـقــة» .والح ـق ــا ،الـتـقــى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
القطري ،الرئيس اإليــرانــي إبراهيم رئيسي،
مسلمًا إياه دعوة من أمير قطر للمشاركة في
قمة الــدول املصدرة للغاز التي تستضيفها
الــدوحــة الشهر املقبل .ووفــق موقع الرئاسة
اإليرانية ،فــإن رئيسي أكــد خــال اللقاء على
ً
«أهـمـيــة الـعــاقــة بــن الـ ــدول الـ ـج ــارة» ،قــائــا
إن ذلــك «يحقق األم ــن» .وأش ــار رئيسي إلى
«ف ــرص لـلـتـعــاون ب ــن ط ـه ــران وال ــدوح ــة في
امل ـ ـجـ ــاالت امل ـخ ـت ـل ـفــة س ـيــاس ـيــا واق ـت ـص ــادي ــا
وثـقــافـيــا» .كما أكــد أن «حـضــور الـغــربــاء في
الشرق األوسط يزيد من القالقل والتوترات».
من جهته ،قال وزير الخارجية القطري ،وفق

موقع الرئاسة اإليــرانـيــة ،إن الــدوحــة بصدد
رفــع مستوى التعاون مــع إي ــران ،مضيفًا أن
«قطر أيضًا ترى أن وجــود القوات األجنبية
في املنطقة له آثار سيئة» ،داعيًا دول املنطقة
إلى «اتخاذ مسار السالم واالزدهار من خالل
اعتماد التعاون اإلقليمي».
وتــأتــي زي ــارة بــن عـبــد الــرحـمــن إل ــى طـهــران
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـخ ــوض إي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـق ـ ــوى ال ـك ـب ــرى
مـبــاحـثــات ف ــي فـيـيـنــا ،ب ـهــدف إح ـي ــاء اتـفــاق
الـعــام  2015بشأن برنامج طـهــران الـنــووي.
وت ـش ـك ــل ال ـ ــدوح ـ ــة الـ ـت ــي ت ــرب ـط ـه ــا ع ــاق ــات
ج ـي ــدة ب ــواش ـن ـط ــن وط ـ ـهـ ــران ع ـل ــى الـ ـس ــواء،
محور نشاط دبلوماسي إيــرانــي في اآلونــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .فـ ـلـ ـق ــاء أم ـ ـ ــس ه ـ ــو ال ـ ـثـ ــانـ ــي بــن
ال ــوزي ــري ــن ال ـق ـطــري واإلي ــران ــي ه ــذا الـشـهــر،
بعدما التقيا خالل زيارة قام بها عبد اللهيان
إلــى الــدوحــة فــي  11يناير الـحــالــي ،تخللها
أيضًا لقاؤه بأمير قطر .كما أجرى الوزيران
ً
اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا ،أول م ــن أمـ ــس األربـ ـع ــاء،
بحثا خالله آخر املستجدات اإلقليمية.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» ،هذا األسبوع،
إن عبد اللهيان طلب مــن قطر خــال زيــارتــه
لها في  11يناير ،التوسط في صفقة إطالق
سراح أميركيني وأوروبيني من أصول إيرانية
مـعـتـقـلــن ف ــي إيـ ـ ـ ــران .ولـ ــم ي ـت ـض ــح ،بـحـســب
«رويترز» ،ما إذا كانت قطر قد وافقت على هذا
الطلب .ومن املتوقع وصول وزير الخارجية
الـقـطــري إلــى واشـنـطــن الـيــوم الجمعة ،قبيل
زيــارة الشيخ تميم للواليات املتحدة اإلثنني
املقبل ،حيث يعقد محادثات مع الرئيس جو
بــايــدن .وف ــي الـسـيــاق ،ق ــال م ـســؤول حكومي
قـطــري لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس» فــي الــدوحــة،
أم ــس ،إن «قـطــر تـحــاول املـســاعــدة فــي إحـيــاء
االتفاق النووي» .وأضاف املسؤول الذي طلب
عدم كشف اسمه ،أن «هــذا األمــر سيتم بحثه
بني األمير وبايدن في واشنطن اإلثنني».
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
الـقــومــي األم ـيــركــي جـيــك ســولـيـفــان ،أول من
أمــس األربـعــاء ،إن أميركا ملتزمة بالجهود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة «ك ــال ــوس ـي ـل ــة ال ـف ـض ـلــى ملـنــع
إيـ ــران مــن ح ـيــازة س ــاح ن ــووي وتـعـكــف في
الــوقــت ذات ــه عـلــى إعـ ــداد خ ـي ــارات أخ ــرى في
ح ـ ــال ف ـش ـلــت ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود» .وذكـ ـ ــر مــوقــع
«والــاه» اإلسرائيلي ،أن سوليفان الذي كان
يـتـحــدث عـبــر الـفـيــديــو فــي إط ــار امل ـحــادثــات
«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ال ـت ــي تـجــريـهــا واشـنـطــن
وت ــل أب ـيــب ب ـشــأن إيـ ــران ،أك ــد أن «ال ـخ ـيــارات
التي تعكف واشنطن على إعــدادهــا كبدائل
فـ ــي ح ـ ــال ف ـش ـلــت الـ ـجـ ـه ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
ستناقشها مع شركائها».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ع ـب ــد ال ـل ـه ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،أن
«معيار أي حكم بشأن املفاوضات النووية،
ه ــو ال ـس ـلــوك الـعـمـلــي ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة»،
مضيفًا عـبــر «تــوي ـتــر» أن ــه «ي ـجــب تحقيق
مصالح إيــران الكاملة وبشكل ملموس في
ما يتعلق برفع العقوبات».
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شرق
غرب
ّ
تحذر مواطنيها
أميركا
من السفر لإلمارات
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
األميركية ،أمس الخميس ،تحديثًا
لتحذيرها للمواطنني األميركيني
بعدم السفر إلى اإلم ــارات ،مشيرة
إلـ ــى وج ـ ــود ت ـه ــدي ــدات ع ــن وق ــوع
هـجـمــات بــاسـتـخــدام ص ــواري ــخ أو
طـ ــائـ ــرات مـ ـس ـ ّـي ــرة .وأبـ ـق ــت وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـح ــذي ــر
بـشــأن السفر لــإمــارات عند أعلى
درج ــة ف ــي اإلرش ـ ـ ــادات ال ـتــي جــرى
تحديثها ،والتي تحث األميركيني
أيضًا على عدم السفر إلى اإلمارات
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى مـ ـخ ــاط ــر اإلصـ ــابـ ــة
بفيروس كورونا.
(رويترز)
المغرب يطالب فرنسا
بأرشيف قائد الريف
طــالــب «املـجـلــس الــوطـنــي لحقوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان» (هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
ت ـع ـنــى ب ـح ـمــايــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
والنهوض بها فــي املـغــرب) ،أمس
ال ـخ ـم ـي ــس ،ال ـس ـل ـط ــات الـفــرنـسـيــة
بــاسـتــرجــاع أرش ـيــف قــائــد الـثــورة
الــريـفـيــة فــي بــدايــة ال ـقــرن املــاضــي
ض ــد االس ـت ـع ـمــار اإلس ـ ّب ــان ــي ،عبد
الـكــريــم الـخـطــابــي .وحــثــت رئيسة
املـجـلــس آمـنــة بــوع ـيــاش ،بموجب
م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ك ـ ـتـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ــوج ـ ـهـ ــة إلـ ــى
األرش ـيــف الــدبـلــومــاســي الفرنسي
ال ـتــابــع ل ـ ــوزارة أوروب ـ ــا وال ـش ــؤون
الخارجية ،على أهمية استرجاع
املغرب ألرشيف الخطابي.
(العربي الجديد)
شولتز إلى واشنطن
في  7فبراير

أعـ ـلـ ـن ــت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األب ـي ــض ،جــن ســاكــي (ال ـص ــورة)،
أن الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
س ـي ـس ـت ـق ـبــل املـ ـسـ ـتـ ـش ــار األملـ ــانـ ــي
أوالف ش ــولـ ـت ــز ف ـ ــي  7فـ ـب ــراي ــر/
شباط املقبل .وأضافت أن الرجلني
سـيـنــاقـشــان «الـتــزامـهـمــا املـشـتــرك
بالدبلوماسية الجارية والجهود
املشتركة لــردع روسيا عن شن أي
عدوان ضد أوكرانيا».
(فرانس برس)

توتر على الحدود
الطاجيكية ـ القرغيزية
أع ـل ـن ــت ل ـج ـنــة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي فــي
قــرغـيــزسـتــان ،أم ــس الـخـمـيــس ،أن
حرس الحدود الطاجيكية أطلقوا
النار على نظرائهم القرغيزيني ،في
تـجـ ّـدد لالشتباكات على الـحــدود
امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع ع ـل ـي ـه ــا بـ ــن الـ ـج ــارت ــن
املـتـنــافـسـتــن فــي آس ـيــا الــوسـطــى،
ّ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي خـ ــل ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ــاضـ ــي
عـشــرات القتلى .وأضــافــت اللجنة
فــي بـيــان ،أن «الجانب الطاجيكي
يستخدم قذائف الهاون وقاذفات
قنابل يــدويــة» فــي قصفه للقوات
القرغيزية.
(فرانس برس)

إرجاء حوارات تشاد
أعـلـنــت الــرئــاســة ال ـت ـشــاديــة ،أمــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أن الـ ـ ـح ـ ــوار ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـش ـ ــام ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذي وع ـ ـ ـ ــد املـ ـجـ ـل ــس
الـعـسـكــري االنـتـقــالــي الـحــاكــم منذ
رح ـ ـيـ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس إدريـ ـ ـ ـ ــس دي ـب ــي
إتـ ـن ــو ،بـتـنـظـيـمــه ت ـم ـه ـي ـدًا إلجـ ــراء
انتخابات تشريعية ورئاسية في
البالد ،أرجئ من  15فبراير/شباط
املـقـب ُــل إل ــى  10م ــاي ــو/أي ــار املـقـبــل.
كما أرجئ الحوار التمهيدي الذي
كان ّ
مقررًا إجــراؤه مع املجموعات
املـتـمــردة مــن نهاية يناير/كانون
ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي إل ـ ــى  27ف ـبــرايــر
امل ـق ـب ــل ،ب ـح ـســب م ــا أكـ ــد م ـس ــؤول
ت ـش ــادي لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس».
وأشـ ــار إل ــى أن م ـكــان ان ـع ـقــاد هــذا
ال ـ ـحـ ــوار ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـطــريــة
ال ــدوح ــة لــم يـتـغـ ّـيــر .وي ـعــود سبب
تأجيل الحوار إلــى غياب التوافق
ّ
بني مختلف املجموعات املسلحة.
(فرانس برس)
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أجراها في إسطنبول
عبسي سميسم

العبدة :نتخوّ ف من
إعادة تأهيل النظام
عبر األمم المتحدة
(العربي الجديد)

يتحدث رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية ،أنس العبدة،
في مقابلة مع «العربي الجديد» ،عن مختلف ملفات القضية
السورية ،بما في ذلك ملف اللجنة الدستورية ،والخالفات داخل
هيئة التفاوض

تدعيم المعارضة
وال أجسام جديدة
قــال أنــس الــعــبــدة ،إن الــنــدوة التي
ّ
ينظمها رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق
المنشق ريــاض حجاب ،في فبراير/
شـــبـــاط الــمــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة
القطرية الدوحة «تندرج في سياق
مبادرة من أجل تدعيم المعارضة
بمقترحات ودراسات تدعم القضية
السورية» .وأضاف« :ال أظن أن هذه
الندوة تعمل على أجسام جديدة
أو تغيير األجسام الحالية ،نحن لسنا
في هذا السياق على اإلطالق ،وإنما
في سياق جمع صفوفنا وتوحيد
كلمتنا ،وأن يكون عندنا تحرك ذو
زخم على جميع المستويات».

ال توافق على تعليق اللجنة
الدستورية

■ ه ــل ال ت ـ ــزال امل ـش ــاك ــل م ـس ـت ـمــرة داخ ـ ــل هيئة
ال ـت ـفــاوض؟ وم ــا هــو الـتــوجــه لحلها ،ال سيما أن
منصة مــوسـكــو تـعــد بحكم املنسحبة ،ومنصة

خ ـي ــارات؛ إم ــا االن ـخ ــراط مــع الـنـظــام بشكل
كامل واالنصياع ملتطلباته ،أو التفاهم مع
قوى الثورة واملعارضة ،أو تحصيل حماية
أم ـيــرك ـيــة طــوي ـلــة األم ـ ــد .وه ــم يـعـلـمــون أن
الخيار األخير غير ممكن ،واملطلوب منهم
كي يكونوا جزءًا من املعارضة فك االرتباط
ب ـح ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي ،وك ــذل ــك فك
االرتباط بالنظام.

ندفع ثمن الخالفات بين اإلدارة
األميركية الحالية والسابقة
جمعنا آالف األدلة
التي تدين مجرمي الحرب
في سورية

ال ـق ــاه ــرة مـنـقـسـمــة ع ـلــى نـفـسـهــا ،وه ـن ــاك أيـضــا
مشكلة املستقلني؟
ال ت ـ ــزال ل ــدي ـن ــا م ـش ـك ـلــة ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة داخـ ــل
ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض تـتـعـلــق بــامل ـس ـت ـق ـلــن ،إذ
ل ــم ت ـحــل ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،وأس ـ ــاس املشكلة
أن ب ـعــض امل ـك ــون ــات ك ــان ــت ت ــرى أن هـنــاك
هيمنة لــائـتــاف وحـلـفــائــه عـلــى ال ـقــرارات
التنظيمية داخــل الهيئة ،ألنـهــم يمتلكون
أكثر من خمسني في املائة من األصوات ،أما
القرارات السياسية ،فهي تتطلب  72باملائة
م ــن األص ـ ـ ـ ــوات ،وال م ـش ـك ـلــة ع ـل ـي ـهــا .وأن ــا
كــرئـيــس للهيئة ،قــدمــت مقترحًا لــم يكتب
له النجاح .ومع ذلك ،عمل الهيئة مستمر،
ونـ ـعـ ـق ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات بـ ـمـ ـش ــارك ــة خ ـم ـســة
م ـكــونــات ،فـمـنـصـتــا مــوسـكــو وال ـق ــاه ــرة ال
تحضران االجتماعات ،ولكن نضعهما في
صورتها.
■ بالنسبة للجنة الدستورية ،يبدو أن املعارضة
هي الوحيدة فقط املتمسكة بهذا املسار من بني
كــل األط ــراف؛ س ــواء الـســوريــة أو الــدولـيــة ،وهناك
م ــن ي ـطــال ـب ـكــم بــامل ـقــاط ـعــة واالنـ ـسـ ـح ــاب نـتـيـجــة
العقم الحاصل على هذا املستوى .هل هناك نية

سيرة
¶ يشغل أنس العبدة منصب
رئيس هيئة التفاوض
السورية منذ يونيو/حزيران
.2020
¶ كثف نشاطه السياسي
المعارض منذ عام ،2006
إذ أسس حركة «العدالة
والبناء» من لندن عام ،2006
بوصفها حركة معارضة
لنظام بشار األسد ،وأصبح
رئيسًا إلعالن دمشق في
المهجر (.)2013-2009
¶ تدرج في المناصب داخل
االئتالف السوري المعارض
منذ عام  ،2013وتولى
رئاسة االئتالف مرتين :األولى
من مارس/آذار  2016وحتى
إبريل/نيسان  ،2017والثانية
من يوليو/تموز  2019حتى
يوليو .2020

لالتجاه نحو هــذا الخيار ،وفــي حــال كــان القرار
بالبقاء ،ملاذا؟
نحن حني وافقنا على اللجنة الدستورية،
وافقنا عليها كأحد مـســارات الـقــرار ،2254
ولـيــس كبديل لــه ،أو كمسار وحـيــد للحل.
وخــال عمل اللجنة ،كنا نطالب بمنهجية
واضـ ـح ــة ،وقـ ــد طــال ـبــت ب ـي ــدرس ــن ف ــي آخــر
لقاء بــأال يدعو إلــى جولة جــديــدة مــن دون
منهجية واضـحــة يمكن مــن خاللها إحــراز
تـ ـق ــدم .وبــال ـن ـس ـبــة مل ــوض ــوع ت ـع ـل ـيــق عـمــل
اللجنة الدستورية ،فهو واحد من الخيارات
املـطــروحــة .ولكن هــذا الـقــرار سياسي ،غير
م ـنــوط بـشـخــص ،وال بـمـكـ ّـون مــن مـكــونــات
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وإنـ ـ ـم ـ ــا يـ ـج ــب أن يـ ـت ــم ات ـ ـخـ ــاذه
بالتوافق بني مكونات هيئة التفاوض .وقد
تــم ط ــرح ه ــذا األم ــر عـلــى امل ـكــونــات ،وحتى
اآلن ه ــي ال ت ــرى أن ــه م ــن امل ـنــاســب تعليق

ع ـمــل الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،وال ـب ــدي ــل ال ــذي
ت ــراه عــن التعليق ،هــو فتح بقية املـســارات
(مـســار هيئة الحكم االنـتـقــالــي واملعتقلني
واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب) .وم ـط ـل ــوب من
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ــوض ـي ــح س ـب ــب عـ ــدم فـتــح
ب ـق ـي ــة امل ـ ـ ـسـ ـ ــارات ووض ـ ـ ــع الـ ـع ــراقـ ـي ــل أمـ ــام
امل ـســار الــوحـيــد املـفـتــوح .وبالنسبة لطرح
بيدرسن فكرة «الخطوة مقابل الخطوة»،
نــؤكــد أن ـهــا منهجية غـيــر واض ـح ــة ،وغـيــر
مــؤطــرة ،يطرحها املـبـعــوث األم ـمــي كبديل
للقرار  .2254علمًا أن األمــم املتحدة ليست
وظيفتها أن تعيد التفاوض حــول قــرارات،
وإنما تنفيذ القرارات ،ولدينا ّ
تخوف من أن
تتم شرعنة النظام من خالل األمم املتحدة.
■ اإلدارة الــذات ـيــة ال ـتــي ي ـقــودهــا ح ــزب «االت ـح ــاد
الــديـمـقــراطــي» والـتــي تسيطر على أكـثــر مــن ثلث

ســوريــة ،تسعى فــي اتـجــاهــن؛ األول نحو تفاهم
مع النظام ،والثاني تحصيل تمثيل ضمن قوى
امل ـعــارضــة ،وخـصــوصــا ضـمــن هيئة الـتـفــاوض.
مــا ال ــذي يمنع الـتــوافــق مــع هــذه اإلدارة وكسبها
ملصلحة املعارضة؟
بالنسبة للتمثيل الكردي في الهيئة ،لدينا
«امل ـ ّج ـلــس الــوط ـنــي ال ـ ـكـ ــردي» ،وه ــو طبعًا
يـمــثــل جـ ــزءًا م ــن األك ـ ــراد ال ـس ــوري ــن ،ولـكــن
بــالـنـسـبــة ل ـحــزب «االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي»،
فنحن لدينا مشكلة معه ،إذ إننا ال نعلم من
يتخذ القرار في هذا الحزب .وكي نتحدث
فــي الــوقــائــع ،فـقــد ج ــرت أك ـثــر مــن مـحــاولــة
لـ ـلـ ـح ــوار وال ـ ـتـ ـ ّ
ـوصـ ــل ل ـت ـف ــاه ــم مـ ــع اإلدارة
ال ــذات ـي ــة ،ولـكـنـهــا كــانــت ت ـصــل إل ــى طــريــق
م ـس ــدود .وأن ــا أعـتـقــد أن «مـجـلــس ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (م ـس ــد) حــال ـيــا أم ـ ــام تـحـ ٍـد
حقيقي ،وليس أمامه سوى واحد من ثالثة

■ ه ـنــاك ف ـتــور غــربــي ،وأم ـيــركــي ت ـحــدي ـدًا ،تجاه
القضية السورية ،وباألخص تجاه دعم املعارضة،
ما أسباب هذا الفتور؟ وهل ّ
ترهل املعارضة برأيك
أدى إل ــى ه ــذه الـنـتـيـجــة؟ وه ــل م ــن خـطــط لديكم
لتحريك امللف السياسي وتفعيل دور املعارضة؟
ال شـ ــك فـ ــي أنـ ـن ــا ك ـم ـع ــارض ــة ن ـم ــر ب ـحــالــة
ص ـع ـب ــة ،ول ــدي ـن ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـح ــدي ــات،
ولكن مــوضــوع تــراجــع االهـتـمــام بالقضية
السورية يجب أن ينظر لــه مــن زواي ــا عــدة.
فــالـنـظــام وحـلـفــاؤه يـتـصــرفــون ضــد كــل ما
يتعلق بالحل السياسي بغض النظر عن
وضــع املعارضة ســواء كانت موحدة أم ال.
األم ــر اآلخ ــر ،خ ــال زيــارتـنــا األم ــم املتحدة
أخيرًا ،الحظنا أنه للمرة األولــى في تاريخ
ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــة ال يـ ـك ــون ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ض ـم ــن أول ــوي ــاتـ ـه ــا .وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـتــراخــي
األمـيــركــي ،كــان ل ــإدارة الحالية موقف من
اإلدارة السابقة ونحن دفعنا الثمن ،واآلن
ّ
يتحسن املوقف األميركي تجاه
نأمل بــأن
القضية السورية.
■ بالتوازي مع كل اإلحباط في امللف السياسي،
تمت أخـيـرًا فــي أملانيا محاكمة متهمني بجرائم
حــرب كــانــا موظفني لــدى الـنـظــام ،كيف تعاطيتم
كمعارضة مــع هــذا الـحــدث؟ وكـيــف يمكن البناء
عليه س ــواء لناحية تقديم أكـبــر عــدد ممكن من
مجرمي الـحــرب للمحاكمة ،أو لناحية فتح ملف
املعتقلني؟
ملف املحاسبة واملساءلة هو ملف أساسي
بالنسبة لهيئة التفاوض والسوريني ،وأي
إن ـج ــاز ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ه ــو أم ــر مـهــم يمكن
البناء عليه ،ونحن في هيئة التفاوض لدينا
لـجـنــة مـتـخـصـصــة ف ــي ه ــذا األم ـ ــر ،ولــديـنــا
الجهات الدولية املعنية
عــاقــات جيدة مــع ّ
به .وفي هذا اإلطار ،نبشر بأنه تم جمع آالف
األدل ــة الــواضـحــة التي ال تقبل الشك والتي
تجرم كل مجرمي الحرب في سورية.

تقرير

أزمة سجن الصناعة في الحسكة مستمرة
تنته أزمة سجن
لم
ِ
الصناعة في الحسكة
السورية ،وفقًا
للمعطيات األخيرة ،التي
تفيد بأن األزمة مستمرة
هناك بين «قسد» وعناصر
من تنظيم «داعش»
أمين العاصي

عناصر من «قسد» خارج سجن الصناعة في الحسكة (فرانس برس)

ان ـت ـق ــل م ــا يـ ـج ــري ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة فــي
أقصى الشمال الشرقي من سورية إلى أروقة
مجلس األمن الدولي ،مع جذب الهجوم على
أكبر السجون التي تضم مقاتلني وقياديني
مــن تنظيم «داع ــش» انتباه املجتمع الدولي
إلــى املـخــاطــر الناجمة عــن التساهل مــع هذا
امل ـل ــف .وي ـب ــدو أن الـقـلــق اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي
جـ ـ ــراء م ــا ح ـ ــدث ف ــي ال ـح ـس ـك ــة ،دف ـ ــع «ق ـ ــوات
سورية الديمقراطية» (قسد) للمسارعة إلى
اإلع ــان عــن سيطرتها عـلــى الـسـجــن وإنـهــاء
االستعصاء فيه مساء أول من أمس األربعاء،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن وج ـ ــود خ ــاي ــا مـسـتـعـصـيــة
للتنظيم داخل السجن .ودحضت االشتباكات
الـتــي ال ت ــزال دائـ ــرة فــي سـجــن الـصـنــاعــة في
ح ــي غ ــوي ــران بــالـحـسـكــة ،رواي ـ ــة «ق ـس ــد» عن

رسائل إسرائيلية لـ«حماس»
القاهرة ـ العربي الجديد

أنس العبدة
■ شهدت العاصمة القطرية الدوحة
حراكًا سياسيًا للمعارضة أخيرًا ،إذ
التقى رئيس االئتالف سالم املسلط،
برفقتكم مــع (رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـســابــق املـنـشــق)
ريـ ـ ــاض حـ ـج ــاب و(رئ ـ ـيـ ــس االئ ـ ـتـ ــاف ال ـس ــاب ــق)
معاذ الخطيب .كما التقيتم بنائب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الخارجية القطري ،محمد بن عبد
الــرحـمــن آل ثــانــي ،ال ــذي الـتـقــى بـ ــدوره ع ــددًا من
مـكــونــات املـعــارضــة األخ ــرى ،قبل لقائه املبعوث
األممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الجزائري
رمطان لعمامرة الــذي تستضيف بــاده اجتماع
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة امل ـق ـبــل .م ــا ه ــي ال ــوع ــود الـتــي
حصلتم عليها مــن الــوزيــر القطري؟ وهــل هناك
دور مقبل لـلــدوحــة فــي إع ــادة تــرتـيــب املـعــارضــة
السورية؟
ب ـ ــداي ـ ـ ًـة ّ
أود أن أؤك ـ ـ ــد أن زيـ ـ ـ ــارة ال ــدوح ــة
كــانــت مهمة مــن ناحية الـهــدف واملضمون
والتوقيت .ونعلم أن قطر أحد أهم الداعمني
األس ــاس ـي ــن لـقـضـيــة ش ـع ـب ـنــا ،وبــالـنـسـبــة
ل ـنــا كـهـيـئــة تـ ـف ــاوض ،ال ـب ـعــد ال ـعــربــي مهم
ج ـ ـدًا ،وه ــو ال ـحــامــل األس ــاس ــي لقضيتنا.
لذلك كانت زيــارة قطر ،التي التقينا فيها
وزي ــر الـخــارجـيــة ،وال ــذي ك ــان واض ـحــا في
دعــم قطر قضية الشعب الـســوري وموقف
قـ ــوى الـ ـث ــورة واملـ ـع ــارض ــة ،ف ــي م ــا يتعلق
بالعملية الـسـيــاسـيــة .ناقشنا مــع اإلخ ــوة
ه ـن ــاك األوض ـ ـ ــاع ب ـش ـكــل عـ ــام ف ــي س ــوري ــة،
وأيـ ـض ــا وض ـ ــع ال ـق ـض ـيــة الـ ـس ــوري ــة ضـمــن
ال ـحــاضــر ال ـعــربــي عـلــى مـسـتــوى الـجــامـعــة
ال ـع ــرب ـي ــة .كـ ــان ه ـن ــاك ل ـق ــاء الحـ ــق لـلـقــائـنــا
م ــع ال ــوزي ــر ال ـق ـط ــري ،ب ــن األخـ ـي ــر ووزيـ ــر
الخارجية الجزائري الذي تستضيف بالده
القمة العربية املقبلة ،وقال لنا اإلخــوة في
قطر إن موقفهم ثابت في االعـتــراض على
ع ــودة ال ـن ـظــام إل ــى الـجــامـعــة الـعــربـيــة ،ألن
األسباب التي من أجلها تم إخراجه منها
ّ
تتغير بعد ،وال يوجد أي مبرر إلعادته
لم
إلى الجامعة.

خاص

انتهاء األزمــة داخــل السجن .وكــان قائد هذه
الـقــوات مظلوم عبدي ،قد أعلن على حسابه
على «تويتر» ،مساء األربعاء ،إلحاق «هزيمة
جديدة» بتنظيم «داعش» في مدينة الحسكة،
و«إحباط خططه واملستفيدين منه».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ذك ــر امل ـت ـحــدث بــاســم «ق ـســد»،
فــرهــاد الـشــامــي ،فــي تـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر»،
أن «ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» اسـتـعــادت
ال ـس ـي ـطــرة بــال ـكــامــل ع ـلــى س ـجــن ال ـص ـنــاعــة،
م ــؤك ـدًا أن جـمـيــع مـقــاتـلــي تـنـظـيــم «داعـ ــش»
الباقني الــذيــن كــانــوا يتحصنون فــي مهاجع
الـ ـس ــور ال ـش ـمــالــي لـلـسـجــن اس ـت ـس ـل ـمــوا .في
املقابل ،شككت شبكات إخبارية محلية منها
«الـ ـخ ــاب ــور» ب ـه ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ،م ـش ـيــرة إلــى
أن صـبــاح أم ــس الـخـمـيــس ،شـهــد إط ــاق نــار
كثيف في حي غويران ،مؤكدة أن االشتباكات
تزامنت مع تحليق طيران التحالف الدولي
في سماء مدينة الحسكةّ .كما أكــدت الشبكة
أن الـ ــوحـ ــدات الـ ـك ــردي ــة ش ــن ــت أمـ ـ ــس ،حـمـلــة
مداهمات في حي الزهور في مدينة الحسكة
وفـ ــي ب ـلــدتــي م ــرك ــدة وال ـ ـشـ ــدادي ف ــي ريـفـهــا
الجنوبي .وأف ــادت مـصــادر محلية «العربي
ال ـجــديــد» بــأنــه ُس ـمــع أم ــس ،إط ــاق ن ــار عند
دوار ال ـغــزل فــي حــي الـصــالـحـيــة بالحسكة،
ناجم على األرجح عن اشتباكات بني «قسد»
وعناصر من «داعش» ،فيما استهدف السجن
نـفـســه بــالـقـصــف امل ـبــاشــر ع ـبــر ث ــاث غ ــارات
جــويــة أحــدثــت دم ــارًا واس ـعــا بــأقـســام كبيرة
من السجن ،مع تحليق للطيران االستطالعي

والـ ـح ــرب ــي وامل ـ ــروح ـ ــي فـ ــي سـ ـم ــاء امل ـن ـط ـقــة.
وكشفت أن نحو  15في املائة من السجن ،ما
زال تـحــت سـيـطــرة «داع ـ ــش» ،ويـتـحـصــن في
هذه البقعة أكثر من مائة عنصر من التنظيم.
وأوض ـحــت أن املـهــاجــع الـتــي كــان يستعصي
فيها مسلحو «داع ــش» فــي القسم الشمالي
مــن الـسـجــن ،لــم يتم تفتيشها بـعــد .وال تــزال
األحياء املحيطة بالسجن غير مؤمنة بشكل
ك ــام ــل ،وهـ ــي م ـن ــاط ــق ق ــد ي ـك ــون ل ـج ــأ إلـيـهــا
عناصر التنظيم بسبب ّ
خلوها من السكان.
ب ــدوره ،أكــد املــركــز اإلعــامــي لــ«قــوات سورية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،أم ـ ــس ،اس ـت ـس ــام «ح ــوال ــي
 3500مــن املــرتــزقــة املعتقلني الــذيــن شــاركــوا
ف ــي االس ـت ـع ـصــاء األخـ ـي ــر ،وان ـض ـم ــام امل ـئــات
منهم إلى املرتزقة الذين هاجموا السجن من
ال ـخ ــارج» .وأوض ــح أن ــه «ب ــدأت قــواتـنــا حملة
تمشيط دقـيـقــة وم ـســح أم ـنــي وع ـس ـكــري في
مهاجع ّالسجن التي تحصن فيها املرتزقة،
الذين نــفــذوا عمليات إرهابية ضد قواتنا»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «خـ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة الـتـمـشـيــط
وجمع املعلومات ،كشفت قواتنا عن جيوب
إره ــاب ـي ــة م ـمــوهــة ض ـمــن امل ـهــاجــع الـشـمــالـيــة
ّ
يتحصن فيه ما بني  60و 90مرتزقًا
للسجن،
ويحاولون الحفاظ على مسافة لالشتباك».
وأكــد املركز أن «قــوات سورية الديمقراطية»
تــاحــق «خــايــا إرهــاب ـيــة نــائـمــة لــداعــش في
الــريــف الغربي الجنوبي على أطــراف مدينة
الحسكة» .وفي حديث مع «العربي الجديد»،
قــال قيادي في «قــوات سورية الديمقراطية»

شككت شبكات إخبارية
محلية بأنباء السيطرة
على سجن الصناعة
مـحـمــود حـبـيــب ،إن الـتـنـظـيــم «ن ـقــض اتـفــاقــا
يـتـضـمــن م ـبــادلــة األس ـ ــرى لــديــه ف ــي الـسـجــن
بـعــاج جــرحــاه» ،مشيرًا إلــى أن «ع ــدد الذين
انقلبوا على االتـفــاق مــع قــوات قسد يتراوح
بني  60و 90عنصرًا».
وح ـت ــى اآلن ل ــم ت ـج ــب «قـ ـس ــد» ع ـل ــى الـكـثـيــر
مــن األسـئـلــة ،تـحــديـدًا لجهة عــدد القتلى من
املهاجمني ومن األســرى وعــدد الذين تمكنوا
مــن ال ـهــروب إل ــى خ ــارج مــديـنــة الـحـسـكــة ،في
ّ
ظل كشف مصادر محلية أن نحو  400أسير
من «داعش» باتوا خارج أسوار السجن .ومن
الواضح أن «قسد» ال تنوي اإلبقاء على سجن
الصناعة كمكان احتجاز لعناصر التنظيم
«داعـ ـ ــش» .وتـمـلــك ه ــذه ال ـق ــوات أك ـثــر م ــن 10
م ــراك ــز اح ـت ـجــاز ألسـ ــرى الـتـنـظـيــم ،مـنـتـشــرة
خصوصًا في ريف محافظة الحسكة .وأفادت
مصادر مطلعة «العربي الجديد» بأنه جرى
نقل أسرى التنظيم إلى سجون في القامشلي
واملالكية والرميالن .إلى ذلك ،تحاول روسيا
الحصول على مكاسب للنظام الـســوري من
وراء أح ـ ــداث ال ـح ـس ـكــة ،ب ـعــد دعـ ــوة مــوسـكــو

إل ـ ــى ع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مل ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــدول ــي
لبحث التطورات األخـيــرة .وفــي السياق ،قال
النائب األول ملندوب روسيا الدائم لدى األمم
املـتـحــدة ديـمـتــري بوليانسكي ،فــي تصريح
للصحافيني« :نشعر بقلق عميق إزاء التقارير
املتعلقة عــن هـجـمــات «داعـ ــش» األخ ـي ــرة في
شمال شــرق ســوريــة والــوضــع الـعــام فــي ذلك
الجزء من البالد».
مــن جــانـبــه ،س ــاوى م ـنــدوب الـنـظــام الـســوري
ال ــدائ ــم ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة ب ـســام ص ـبــاغ بني
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» وقـ ـ ــوات «قـ ـس ــد» والـ ـق ــوات
األميركية التي وصفها بـ «املحتلة» .ونقلت
صحيفة «الــوطــن» املوالية للنظام عنه قوله
خالل جلسة ملجلس األمن ،مساء أول من أمس
األرب ـع ــاء ،اطـلــع مــن خــالـهــا عـلــى إحــاطــة من
املندوب األممي إلى سورية غير بيدرسن عن
اللجنة الدستورية ،أن على حكومات بعض
ال ـ ــدول «ت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيــاتـهــا ف ــي اس ـت ـعــادة
مواطنيها من املقاتلني اإلرهابيني األجانب
وعائالتهم املحتجزين في مخيمات ومراكز
اعتقال في شمال شرق سورية ،ومحاكمتهم
وإعـ ــادة تأهيلهم عـلــى أراض ـي ـهــا ،بـمــا يضع
وبشكل نهائي حدًا لوجودهم على األراضي
ٍ
السورية» .بــدوره ،علق بيدرسن على أحداث
ال ـح ـس ـكــة ب ــال ـق ــول إن ه ـج ــوم الـتـنـظـيــم على
الـسـجــن رســالــة واض ـحــة عــن أهـمـيــة االتـحــاد
ملكافحة تهديد الجماعات اإلرهابية الدولية،
ول ـح ــل ال ـ ـصـ ــراع األوس ـ ـ ــع ال ـ ــذي ي ــزده ــر فـيــه
اإلرهاب ال محالة.

قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة بني حكومة االحتالل اإلسرائيلي
وفصائل املـقــاومــة الفلسطينية فــي قـطــاع غ ــزة ،إن الــوفــد األمـنــي املـصــري ،ال ــذي زار
القطاع أخيرًا ،نقل مجموعة من الرسائل اإلسرائيلية لقيادة حركة حماس .وكانت
القاهرة تلقت الرسائل خالل زيارة وفد أمني مصري رفيع املستوى إلسرائيل ،التقى
خاللها عددًا من كبار املسؤولني األمنيني في حكومة االحتالل .وأوضحت املصادر،
في أحاديث خاصة لـ«العربي الجديد» ،أن الرسائل جاءت على صعيد أكثر من ملف،
لكنها في النهاية مرتبطة بحالة الهدوء في قطاع غزة .وأشارت إلى أن إحدى الرسائل
كــان مفادها أنــه لــن يتم التصديق اإلسرائيلي على اإلج ــراءات املعني بها الجانب
املصري في قطاع غزة من أجل إعادة اإلعمار ،بدون تقديم ضمانات واضحة بالحفاظ
على حالة التهدئة .ولفتت املصادر إلى أن «أهم ما يشغل حكومة االحتالل ومصر في
الوقت الراهن هو الدور اإليراني في القطاع» .وبحسب ما تنقل املصادر فإن «تل أبيب
تخشى من تطويق طهران لها عبر حلفائها في املنطقة».
ً
واستطردت املصادر أن هناك سجاال متكررًا داخل حركة حماس ،التي تتولى إدارة
القطاع في الوقت الراهن ،بشأن االنفتاح بدرجة أكبر على إيران .وأشارت إلى تبني
فريق داخــل الحركة رأيــا بــأن الوسيط املصري ال ينظر للفصائل أو القطاع بنظرة
الحليف أو الصديق ،وأنه يتبنى ،في بعض األحيان ،مواقف أقرب للجانب اإلسرائيلي.
وأوضحت أن فريقًا آخر داخل الحركة يؤيد االلتزام بالتعهدات مع الجانب املصري،
والـتــي تتضمن أم ــورًا متعلقة بخفض مستوى التنسيق مــع طـهــران ،رغــم السخاء
اإليراني في التعاطي مع أزمات القطاع .وقالت املصادر إن وجهة نظر القاهرة ،التي
نقلها الوفد األمني الذي زار تل أبيب أخيرًا ،ترى ضرورة الشروع في إجراءات عاجلة
متعلقة بمعيشة سكان القطاع في القطاعات شديدة التردي ،حتى ال تؤدي املماطلة
في تصعيد األوضاع للسماح بثغرة تمر منها طهران.
وع ـلــى صـعـيــد الــرســائــل ،أوض ـحــت امل ـص ــادر أن ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي ط ــرح ال ـعــودة
ملـفــاوضــات األس ــرى م ـجــددًا ،تـحــت الــوســاطــة املـصــريــة .وأكـ ــدت ،فــي الــوقــت ذات ــه ،أن
هناك حالة تململ لدى قيادة «حماس» ،الستشعارها عدم جدية حكومة االحتالل
اإلسرائيلي في هذا املسعى ،واستخدامها للملف لتحريك الشارع اإلسرائيلي صعودًا
وهـبــوطــا .وأوضـحــت املـصــادر أن «حـمــاس» أك ــدت للوفد املـصــري ،ال ــذي زار القطاع
أخيرًا وتم التكتم على تفاصيله ،أنها غير معنية بمحاوالت ترويج حكومة االحتالل
للصفقة وفق أهدافها .وأكدت ،في الوقت ذاته ،بحسب املصادر ،أنها تملك من األدوات
ما يمكنها من إتمام اتفاق تحرر به األسرى .ورجحت املصادر أن التفسير املصري،
هــو أن يكون التلويح بــورقــة إي ــران مــن بــن أوراق الضغط على إسرائيل مــن جانب
الحركة .ولفتت إلى أن «حماس» تتحدث بثقة كبيرة في هذا امللف في الوقت الراهن.
وكـشـفــت امل ـصــادر عــن ح ــراك مـصــري فــي الــوقــت الــراهــن بـشــأن تـمــويــل عملية إع ــادة
اإلعمار ،التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب توقف املعركة األخيرة في القطاع ،في
ّ
شهر مايو/أيار املاضي .وأكــدت أن القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي بشأن
تنفيذ أولــى خطوات املـبــادرة ،والتي ستنطلق مشاريعها بالتوازي داخــل األراضــي
املـصــريــة فــي سيناء وداخ ــل الـقـطــاع .وأوض ـحــت أن مــن بــن مـشــاريــع إع ــادة اإلعـمــار
إقامة مستودعات تخزين ،متعلقة بتسيير حركة التجارة بني مصر والقطاع الحقًا،
ومحطة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.
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حملة إسرائيلية
لشيطنة
لجنة تحقيق
حرب غزة

ذكــر موقع «وااله» ،أمــس الخميس،
أن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل شـ ــرعـ ــت ف ـ ــي ح ـم ـلــة
ل ـش ـي ـط ـنــة ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق ان ـب ـث ـقــت
عــن مجلس حـقــوق اإلن ـســان التابع
لألمم املتحدة للتحقيق في الجرائم
ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت خـ ـ ــال حـ ـ ــرب غ ــزة
األخـ ـي ــرة .وأكـ ــدت وزارة الـخــارجـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ب ــرقـ ـي ــة ح ـصــل
عليها املوقع اإلسرائيلي ،التزامها
بالعمل على منع اللجنة من إصدار
قرارات والتشويش عليها إلى جانب
تــوسـيــع الـحـمـلــة ض ــد املـجـلــس قبل
التئامه في مارس/آذار املقبل.
وح ـ ـسـ ــب امل ـ ــوق ـ ــع ،ف ـ ـ ــإن مـ ـس ــؤول ــن
إسرائيليني عبروا عن قلقهم البالغ
من إمكانية أن يتم تضمني التقرير
الـصــادر عــن لجنة التحقيق ،والــذي
يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـصـ ــدر فـ ــي ي ــون ـي ــو/
حــزيــران املـقـبــل ،بـنـدًا ينص على أن
إسرائيل دولة فصل عنصري .وحذر
املـســؤولــون مــن أن ص ــدور مـثــل هــذا
التقرير بشأن إســرائـيــل مــن منظمة
أم ـم ـيــة س ـيــؤثــر ب ـش ـكــل س ـل ـبــي ج ـدًا
على مكانة إسرائيل وصورتها أمام
املجتمع الدولي .ولفت املوقع إلى أن
مجلس حـقــوق اإلن ـســان مـنــح لجنة
الـتـحـقـيــق ف ــي ح ــرب غ ــزة األخ ـي ــرة،
وال ـتــي شكلت بعيد انـتـهــاء الـحــرب
فــي مــايــو/أيــار املــاضــي ،صالحيات
كبيرة لم يتم منحها للجان سابقة.
(العربي الجديد)

إيزنكوت:
قتلنا المئات
من «داعش»

مناصرون لـ«االتحاد االشتراكي» في سبتمبر الماضي (فضل سنا /فرانس برس)

المغرب :حسم صراعات «االتحاد»
الرباط ـ عادل نجدي

حسم القضاء املغربي ،أمــس الخميس ،الـصــراع بــن الكاتب األول (األم ــن العام)
لحزب «االتـحــاد االشـتــراكــي للقوات الشعبية» (أكـبــر حــزب مـعــارض فــي املـغــرب)،
إدريس لشكر ،ومعارضيه داخل الحزب ،الذين يطالبون بتأجيل املؤتمر الوطني
املنتظر انطالقه اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة ،جنوب العاصمة املغربية الرباط.
وبينما جــاء الـقــرار ملصلحة معسكر لشكر ،الــذي ينتظر أن يترشح لوالية ثالثة
لـقـيــادة ال ـحــزب ،بعد إدخ ــال تـعــديــات على قــوانــن «االت ـحــاد االش ـتــراكــي» ،إال أن
ع ــددًا مــن املــراقـبــن ي ـحــذرون مــن أن هــذا الـتــوجــه قــد يساهم فــي إضـعــاف الـحــزب.
وقـضــت املحكمة االبـتــدائـيــة فــي ال ــرب ــاط ،أم ــس الـخـمـيــس ،بــرفــض طـلـبــات تأجيل
املؤتمر الـحــادي عشر لحزب «االت ـحــاد االشـتــراكــي للقوات الشعبية» ،التي تقدم
بها معارضون لوالية ثالثة للكاتب األول الحالي إدريــس لشكر .وبقرار املحكمة،
يكون لشكر قد قطع شوطًا كبيرًا نحو الظفر بالوالية الثالثة على رأس الحزب،
على الرغم من املعارضة التي أبداها قياديون في الحزب .في املقابل ،يرى مراقبون
أن ظفر لشكر بالوالية الثالثة ،بعد إدخال تعديالت على قوانني الحزب ،سيسهم
فــي املــزيــد مــن إضـعــاف «االت ـحــاد االشـتــراكــي للقوات الشعبية» ،الــذي قــاد تجربة
التناوب التوافقي مع القصر ،في عام  1998بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي
الذي شكل حينها ما عرف بحكومة التناوب .ويعيش حزب «االتحاد االشتراكي»،
منذ أسابيع ،على وقع خالفات حــادة ،على خلفية إقــرار املجلس الوطني (برملان
الحزب) تعديالت على قانون الحزب ،تمهد النتخاب الكاتب األول الحالي ،لوالية
ثالثة في املؤتمر الوطني الـ ،11بعد أن أمضى واليتني من أربع سنوات لكل واحدة
منهما .ويـقــول معارضو تلك التعديالت إنها صيغت على مقاس لشكر ،وإنها
تطوع القانون على هوى هذا األخير وأنصاره ،بعدما تحكم في مفاصل الحزب
التنظيمية ،كذلك فإنها تتعارض مع قيم الحزب .فيما يرى مؤيدو الكاتب األول،
ّ
وتعبر عن رغبة
أن هــذه التعديالت احترمت الشروط الديمقراطية والتنظيمية،
أغلبية املجلس ،ويبقى للمشاركني في املؤتمر حرية االختيار بني لشكر وغيره من
املرشحني .وكانت املحكمة االبتدائية في الرباط قد أرجــأت أكثر من مــرة ،الحسم
فــي  17دعــوى ألعـضــاء املجلس الوطني للحزب ،طالبوا فيها بتعليق أو تأجيل
عقد املؤتمر الــوطـنــي ،وأخضعت الــدعــاوى لـلــدراســة ،قبل أن تدرجها فــي جلسة
أمس الخميس ،أي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر الحزب .ومن أبرز الشكاوى التي
عرضت على القضاء االستعجالي ،تلك التي رفعها عضو املجلس الوطني للحزب،
واملرشح للكتابة األولــى ،محمد بوبكري ،الــذي طعن في التعديالت التي أدخلت
على قوانني الحزب .كذلك طالبت عضو املجلس الوطني لـ«االتحاد االشتراكي»،
رشيدة آيت حمي ،ببطالن اللجنة التحضيرية للمؤتمر .فيما طالب أعضاء آخرون
أن رئاسة املجلس الوطني لم
في املجلس الوطني بتأجيل أعمال املؤتمر بدعوى
ُ َ
توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس ،التي أدخلت فيها التعديالت على
قوانني الحزب ،للتمهيد للوالية الثالثة للشكر .وينعقد املؤتمر الوطني املنتظر
ّ
للحزب ،الــذي تمتد أعماله على مــدى ثالثة أيــام ،في ظــل ظــروف جائحة كورونا،
وعن بعد ،وعدم
التي فرضت على الحزب تنظيم املؤتمر عبر صيغتني ،حضوريًا
ُ
تجاوز عدد الحاضرين في القاعات ،املائة شخص كحد أقصى .وقد خ ِّص َصت 12
منصة رقمية في مناطق مختلفة باملغرب ،إضافة إلى املنصة املركزية في بوزنيقة.
وسينطلق املؤتمر الـيــوم ،بجلسة افتتاحية ،ثم ُيـصـ َّـدق على مقرر يحدد كيفية
انـتـخــاب الـكــاتــب األول وأع ـضــاء املجلس الــوطـنــي واملـكـتــب السياسي واألجـهــزة
ً
املسيرة ،ثم ُي َّ
قدم التقرير األدبي واملالي ،وصوال إلى تقديم الترشيحات ملنصب
الكاتب األول ،على أن يجري التصويت على املرشحني يوم غد السبت.

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة أرك ـ ـ ـ ـ ــان ج ـيــش
االح ـت ــال الـســابــق ج ــادي إيــزنـكــوت
إن إسرائيل قتلت املئات من عناصر
تنظيم «داعش» .وفي الجزء الثاني
م ـ ــن املـ ـق ــابـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أجـ ــرت ـ ـهـ ــا م ـعــه
صحيفة معاريف ونشرت مقتطفات
منها أمس الخميس ،أشار إيزنكوت
إلــى أن إسرائيل شاركت في الحرب
على داعش «ونفذنا عددًا كبيرًا من
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـخــاصــة ض ــد الـتـنـظـيــم
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ـي ــوش عـ ــدد كـبـيــر
مــن ال ــدول ،حيث تــم املــس بالتنظيم
بشكل كبير» .وأضــاف« :يمكنني أن
أقـ ــدر أن ــه ف ــي إطـ ــار الـعـمـلـيــات الـتــي
ن ـفــذنــاهــا ،ق ـتــل امل ـئ ــات م ــن عـنــاصــر
داع ــش وج ــرح أكـثــر مــن ألــف عنصر
آخ ــر ،ودم ــرن ــا مــرافــق وب ـنــى تحتية
للتنظيم».
(العربي الجديد)

كوريا الشمالية
تجري سادس
تجربة صاروخية
أعـ ـل ــن ال ـج ـي ــش ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـنــوبــي
أن بـيــونــغ يــانــغ أطـلـقــت صــاروخــن
بــال ـي ـس ـت ـيــن ق ـص ـي ــري امل ـ ــدى نـحــو
ال ـب ـح ــر ق ـب ــال ــة س ــاح ـل ـه ــا ال ـش ــرق ــي،
الخميس ،فــي عملية هــي السادسة
م ـنــذ مـطـلــع ال ـع ــام ال ـح ــال ــي .ونـقـلــت
وكــالــة أنـبــاء «يــونـهــاب» املحلية عن
مسؤول في هيئة األرك ــان املشتركة
لـكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،لــم تـسـ ّـمــه ،قوله
إن «ال ـص ــواري ــخ أط ـل ـقــت م ــن مــديـنــة
هامهونغ الساحلية شــرقــي كوريا
الشمالية» .وأضــاف املـســؤول ،الذي
طلب عــدم الكشف عــن هويته كونه
غـيــر م ـخــول الـتـصــريــح ل ــإع ــام ،أن
«سـلـطــات االسـتـخـبــارات فــي سيول
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـج ــري حــالـيــا
ً
ً
تحليال مفصال» .وأوضــح املسؤول
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي أن ــه «ف ــي عملية
اإلط ـ ــاق الـ ـس ــادس م ــن نــوع ـهــا منذ
م ـط ـلــع الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ي ـف ـتــرض أن
ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ق ــد ح ـ ــددت ه ــدف ــا فــي
جــزيــرة غير مأهولة قبالة الساحل
الـشــرقــي» .وأض ــاف أن جـيــش بــاده
«يراقب عن كثب التحركات الكورية
الشمالية ذات الصلة ،ويحافظ على
وضـعـيــة االس ـت ـع ــداد» .مــع الـعـلــم أن
واش ـن ـطــن فــرضــت ع ـقــوبــات جــديــدة
ضد  5كوريني شماليني على عالقة
ببرامج الصواريخ الباليستية.
(األناضول)
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تقرير

في خطوة تصعيدية الفتة بوجه انقالب الرئيس قيس سعيّد ،نجح
البرلمان التونسي ،أمس الخميس ،في عقد جلسة عامة افتراضية
بمناسبة الذكرى الثامنة العتماد دستور ما بعد الثورة ،وذلك للمرة
األولى منذ تعليق أعمال البرلمان في  25يوليو/تموز الماضي ورفع
الحصانة عن نوابه

مخاوف من تعثر استكمالها بسبب الخالفات والتهديدات

االنتخابات النيابية في الصومال

البرلمان
يتحدى سعيّد

على الرغم من
مواصلة الصوماليين
االقتراع لنوابهم ،فإن
تحديات أمنية تلوح
في األفق ،قد تؤدي
لتعثر هذا األمر

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

جلسة لمجلس النواب
بعد  6أشهر من تعليقه

تونس ـ آدم يوسف ،بسمة بركات

رفـ ــع م ـع ــارض ــو انـ ـق ــاب الــرئ ـيــس
ّ
سعيد ،مستوى
التونسي ،قيس
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس،
وتحديدًا في املؤسسة التشريعية ،حيث عقد
البرملان التونسي جلسة افتراضية له ،بعد 6
أشعر من تجميده ورفع الحصانة عن نوابه،
ف ــي خ ـط ــوة تـصـعـيــديــة الف ـت ــة ب ــوج ــه ان ـف ــراد
س ـع ـ ّـيــد ب ــال ـح ـك ــم ،وم ــواص ـل ـت ــه االن ـق ـض ــاض
على السلطات الواحدة تلو األخرى .وخارج
البرملان ،كانت تحركات أخرى تجري بهدف
مـحــاصــرة االن ـقــاب ،حيث أك ــدت «تنسيقية
األح ـ ــزاب الــديـمـقــراطـيــة» ،أن ــه «ي ـجــري بحث
تشكيل جبهة وطـنـيــة تـتـصــدى لــانـقــاب»،
ستكون جــاهــزة قبل  20مـ ــارس/آذار املقبل،
وهــو موعد انتهاء االسـتـشــارة اإللكترونية
الـ ـت ــي ح ـ ـ ّـدده ـ ــا سـ ـع ـ ّـي ــد بـ ـش ــأن مـ ــا ي ـع ـت ـبــره
إصالحات سياسية.
ون ـج ــح ال ـب ــرمل ــان ال ـت ــون ـس ــي ،أمـ ــس ف ــي عقد
جـلـســة عــامــة اف ـتــراض ـيــة بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
الثامنة للدستور .وتعد هذه الجلسة ،األولى
مـنــذ تعليق أع ـمــال الـبــرملــان فــي  25يوليو/
تموز املاضي ورفع الحصانة عن البرملانيني
ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن سـ ـع ـ ّـي ــد .ولـ ــوحـ ــظ أم ـ ــس وجـ ــود
تعزيزات أمنية كثيفة أمام مقر البرملان وفي
مـحـيـطــه ،تــزام ـنــا م ــع دعـ ــوة رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» راشـ ــد
الغنوشي ،لعقد الجلسة عن ُبعد.
وشـ ــارك فــي الـجـلـســة إل ــى جــانــب الـغـنــوشــي،
نــائـبـتــه األول ــى سـمـيــرة ال ـشــواشــي ،ورؤس ــاء
كتل نيابية ونواب مستقلون .ودعا الغنوشي
ف ــي كـلـمـتــه االف ـت ـتــاح ـيــة ،إل ــى «ح ـ ــوار وطـنــي
شــامــل ح ــول ال ـخ ـي ــارات ال ـك ـبــرى الـسـيــاسـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،ب ــن مختلف
النخب ،على أال يقصي هذا الحوار طرفًا ،على
غرار حوار  .»2013وتابع «يمكن لهذا املجلس
أن ي ـس ـهــم ف ــي الـ ـ ـح ـ ــوار ،م ــن أج ـ ــل ال ــوص ــول
لتنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية».
وق ـ ــال ال ـغ ـن ــوش ــي «ت ـ ــم ي ـ ــوم  25ي ــول ـي ــو مــن
ال ـس ـن ــة امل ـن ـق ـض ـيــة ،االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى املـكـســب
ال ــوط ـن ــي ال ـك ـب ـيــر (الـ ــدس ـ ـتـ ــور) وتـ ــم تـمــزيــق
وحدة التونسيني التي تجلت في دستورهم،

واسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـخ ـ ــروج عـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور فـ ــي كــل
املمارسات واألوامــر التي صــدرت عن رئيس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» .وت ـ ــاب ـ ــع «ل ـ ـقـ ــد ت ـ ــم ت ـع ـط ـيــل
املؤسسات وإغــاق الهيئات الدستورية من
أجل تجميع السلطات في يد شخص واحد».
ولـ ـف ــت ال ـغ ـن ــوش ــي إل ـ ــى أن ـ ــه «تـ ـم ــت شـيـطـنــة
مــؤس ـســة ال ـب ــرمل ــان بـتــدبـيــر مـسـبــق م ــن أجــل
االستعداد لإلجهاز عليه ملا يمثله من رمزية
وم ــن تـ ــوازن بــن الـسـلـطــات وكــانــت سياسة
ً
التشفي دليال آخر على النية املبيتة» .وأشار
إلى أن «ديمقراطيتنا الناشئة تمر بمطبات
وصعوبات كبيرة ،ولكن إصالحها ال يكون
بــاالن ـقــاب عليها وال ــذه ــاب نـحــو املـجـهــول،
بــل يكون مــن داخلها ،وليس الـخــروج عنها
بالدعوة إلــى فاشيات جاثمة أو شعبويات
تائهة أو ترتيب استشارات شكلية لتسويغ
وتمرير خيارات أحادية».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ك ـت ـلــة ح ـ ــزب «ق ـلــب
ت ــون ــس» ،أس ــام ــة ال ـخ ـل ـي ـفــي خـ ــال الـجـلـســة
«كانت عندنا ديمقراطية ،ولكنها أصبحت
دك ـتــاتــوريــة» ،داع ـيــا إل ــى «االعـ ـت ــذار للشعب
التونسي عــن األخ ـطــاء بــاســم الـبــرملــان ،على
الرغم من أن ترذيل املؤسسة البرملانية كان
م ـق ـصــودًا م ــن أحـ ــزاب ونـ ــواب لــديـهــم بــرامــج
معلومة» .وتابع الخليفي «سنواصل الدفاع
عــن الدستور وعــن التشاركية والـحــوار إزاء
الـعـبــث» ،مقترحًا أن تبقى هــذه الجلسة في
حالة انعقاد دائم ومتواصل.
بدوره ،قال رئيس كتلة «ائتالف الكرامة» ،سيف
الــديــن مـخـلــوف ،إن «الــدسـتــور ينص على أن
يبقى املجلس في حالة انعقاد دائم حسب البند
ّ
سعيد فــي إجــراءاتــه)
( 80ال ــذي استند عليه
وك ــان يـفـتــرض أن تنعقد الـجـلـســة مـنــذ وقــت
بعيد» .وشدد على أن «هذا الدستور لن يتغير
وسنتمسك بــه ولــن يتم تعديله إال بوسائل
دسـتــوريــة» .وتــابــع «مــا حصل فــي  25يوليو
ّ
سعيد على الشعب عندما
انقالب ،وقد كذب
تـحــدث عــن تـهــديــد ال ـبــاد واسـتـقــالـهــا ،وأنــه
سيحترم الدستور ،فيما جمع كل السلطات
بيديه ،مما أوصل البالد إلى اإلفالس».
وطالب النائب املستقل ،املالحق من املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،راشـ ـ ــد الـ ـخـ ـي ــاري ،ب ـ ــأن «ت ـعـقــد
ّ
سعيد ألن الشعب رفضه
جلسة عاجلة لعزل

دعا الغنوشي إلى
«حوار وطني شامل
حول الخيارات الكبرى»
األحزاب الديمقراطية
تبحث تشكيل جبهة
لمقاومة االنقالب

وأص ـب ــح خ ـط ـرًا ع ـلــى الـ ــدولـ ــة» .فـيـمــا اق ـتــرح
النائب املستقل عياض اللومي بأن «تنطلق
لجنة النظام الداخلي في البرملان في تعديل
ال ـن ـظــام الــداخ ـلــي وال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي من
أجل وضع نظام برملاني متكامل واالنطالق
فــي اإلع ــداد النتخابات تشريعية ورئاسية
م ـب ـكــرة» ،داع ـيــا إل ــى «مــراج ـعــة عميقة ونقد
ذاتي شجاع من البرملان واألحزاب».
وت ـســاءل الـنــائــب املستقل عـصــام البرقوقي
«مــاذا تحقق اليوم بعد  6أشهر من االنفراد
بــالـحـكــم وإل ـغ ــاء املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة؟»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «سـ ـع ـ ّـي ــد ومـ ـع ــاونـ ـي ــه ص ـنــاعــة
مـ ـخ ــاب ــراتـ ـي ــة» .أم ـ ــا الـ ـن ــائ ــب امل ـس ـت ـق ــل رض ــا
ال ـ ـجـ ــوادي ،ف ـق ــال إن ــه «م ــن ح ــق الـتــونـسـيــن
ط ـل ــب ت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور ،ولـ ـك ــن ل ـي ــس عـبــر
االنقالب وعبر قوة السالح ،بل عبر اآلليات
الــدس ـتــوريــة» .ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب املستقل
الصافي سعيد «نحن اليوم نمثل الشرعية
غ ـص ـب ــا عـ ــن كـ ــل غـ ــاصـ ــب ،ويـ ـج ــب م ـق ــاوم ــة
الفاشية والدكتاتورية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب ع ــن حـ ــزب «ق ـلــب
تونس» ،رفيق عمارة ،في حديث مع «العربي
الـجــديــد» ،أن «هــذه الجلسة تــأخــرت كثيرًا»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «مـ ــا ي ـنــاهــز  109بــرملــانـيــن
طالبوا بعقد جلسة في وقت سابق ،باعتبار
أن ق ـ ـ ــرارات س ـعـ ّـيــد غ ـيــر شــرع ـيــة ومـخــالـفــة
للدستور» .وبني عمارة «النواب غير ملزمني
بــاحـتــرام أم ــر أق ــل درج ــة مــن الــدسـتــور الــذي

تقرير

القمة األفريقية تدرس طرد إسرائيل
الجزائر ـ عثمان لحياني

نجحت الضغوط واملساعي التي قامت بها
الجزائر ،إلى جانب عدد من الدول األفريقية
كجنوب أفريقيا ،والــدول العربية في القارة،
كمصر وتونس ،في إدراج ملف طرد إسرائيل
م ــن عـضــويــة االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،عـلــى رأس
الئحة امللفات التي ستناقش في قمة الرؤساء
األفارقة املقررة في  5فبراير/شباط املقبل في
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا .وذكر مصدر
دبلوماسي جــزائــري لـ«العربي الجديد» أن
املساعي الجزائرية التي قادتها الجزائر منذ
أشهر ،تكللت بالنجاح في إدراج بند «طرد
إسرائيل من االتحاد األفريقي» ،على أجندة
القمة األفريقية الـ ،35مشيرًا إلى أن «الجزائر
تنسق مواقفها مع الدول األفريقية والعربية
ّ
القاري ،لتحقيق هدف
العضوة في االتحاد
س ـح ــب ص ـف ــة م ــاح ــظ ف ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ،كــانــت
حصلت عليها إسرائيل بقرار إداري منفرد
اتخذه مسؤول في االتحاد».
وفي  3أغسطس/آب املاضي ،قدمت سفارات
سـ ـب ــع دول ع ــربـ ـي ــة ع ـ ـضـ ــوة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األفريقي ،وهي الجزائر ومصر وجزر القمر
وت ــون ــس وج ـي ـبــوتــي ومــوري ـتــان ـيــا ولـيـبـيــا،
مذكرة شفهية إلى رئيس مفوضية االتحاد
م ــوس ــي ف ـك ــي ،أكـ ــدت فـيـهــا اع ـتــراض ـهــا على
قراره قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا باالتحاد.
وطــال ـبــت ال ـ ــدول بـ ـ ــإدراج الـ ـق ــرار لـلـمـنــاقـشــة،
لـكــون الطلب اإلســرائـيـلــي لــم يتم النظر فيه
وفق نظام االتحاد ،ولم يطرح ألي نقاش أو
تشاور بني أعضاء منظمة االتحاد األفريقي،

وه ــو مــا يـمـثــل ت ـج ــاوزًا إجــرائ ـيــا وسـيــاسـيــا
«غ ـي ــر م ـق ـبــول م ــن ج ــان ــب رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
لسلطته التقديرية».
وق ــادت الـجــزائــر وج ـنــوب أفــريـقـيــا و 24دولــة
أخ ـ ـ ــرى ،ح ـم ـلــة داخـ ـ ــل االت ـ ـحـ ــاد ل ـل ــدف ــع نـحــو
مراجعة «قرار انفرادي اتخذه مفوض االتحاد
موسى فكي في يوليو/تموز املاضي ،بمنح
إس ــرائ ـي ــل ص ـفــة م ــراق ــب ف ــي االت ـ ـحـ ــاد» .وفــي
أكتوبر/تشرين األول املاضي ،وافــق املجلس
الـتـنـفـيــذي لــاتـحــاد عـلــى مــراجـعــة ال ـقــرار في
اجتماع وزراء خارجية الدول األفريقية الذي
عقد  14و 15أكتوبر ،لكن الوزراء رفعوا امللف
إلى مؤتمر القمة التي يتوقع أن تقرر سحب

الصفة من دولــة االحـتــال ،خصوصًا في ظل
توافق الدول األفريقية الكبرى ،الجزائر ومصر
ونيجيريا وجنوب أفريقيا ،بشأن امللف.
وكانت الخارجية اإلثيوبية قد راسلت دول
ال ـق ـ ّـارة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إلبــاغـهــا بموعد
انعقاد القمة في أديس أبابا ،نفيًا ملحاوالت
ج ــرت لنقل الـقـمــة إل ــى خ ــارج ال ـبــاد ،بسبب
الحرب الــدائــرة مع إقليم تيغراي .واختارت
مفوضية االتحاد للقمة شعار «بناء املرونة
فــي ال ـقــارة األفــريـقـيــة والتنمية االجتماعية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة» .وس ـت ـش ـه ــد ال ـق ـم ــة تـسـلــم
السنغال الرئاسة الدورية لالتحاد األفريقي
خلفًا للكونغو الديمقراطية.

أصدر فكي قرارًا فرديًا بمنح إسرائيل صفة «مالحظ» في االتحاد (ميناسي وونديمو هايلو/األناضول)

الغنوشي خالل مشاركته في الجلسة البرلمانية االفتراضية أمس (ياسين قائدي/األناضول)

ي ــؤس ــس ل ـس ـل ـط ــة ت ـش ــري ـع ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة عــن
السلطة التنفيذية ،وبالتالي فإن املجلس ما
زال قائمًا وشــرعـيــا» .واعـتـبــر أنــه «لـيــس في
هــذه الجلسة أي اسـتـفــزاز ،بــل إن االستفزاز
الحقيقي يكمن في ازدراء الرئيس للدستور
واحـ ـتـ ـق ــاره ل ـص ــوت ال ـش ـع ــب وإرادت ـ ـ ـ ــه ال ـتــي
انتخبت برملانًا ونوابًا تم سلبهم وظائفهم
بالقوة من دون العودة إلى الشعب صاحب
الـ ـسـ ـي ــادة واإلرادة ال ـ ــذي ف ــوض ـه ــم ال ـق ـيــام
بالسلطة التشريعية».
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،اعـ ـت ــرض عـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
امل ـعــارضــن لـلـغـنــوشــي ،عـلــى عـقــد الـجـلـســة،
ب ـس ـبــب م ــا اع ـت ـب ــروه مـ ـح ــاوالت م ــن األخ ـيــر
السـ ـتـ ـغ ــال الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي ،لـ ـلـ ـب ــروز مــن
جــديــد عـلــى حـســابـهــم ،مــؤكــديــن أن الجلسة
غير شرعية وال أســاس قانونيًا لها في ظل
غـلــق ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة مــن قـبــل الـسـلـطــات.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـب ــر الـ ـن ــائ ــب عـ ــن «ال ـت ـي ــار
الديمقراطي» ،هشام العجبوني ،عن رفضه
م ــواك ـب ــة ال ـج ـل ـســة .وك ـت ــب ف ــي م ـن ـشــور عبر
«فيسبوك»« :ال يستحون ،ملتزمون بالنفاق.
أنا سأحضر في ّ
أي جلسة برملانية افتراضية
ي ـت ـض ـ ّـم ــن ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال ـه ــا ن ـق ـط ــة واح ـ ـ ــدة:
االحتفال بإقالة أو استقالة راشد الغنوشي».
مــن جهته ،قــال نائب رئيس الـبــرملــان ،طــارق
الفتيتي ،قبل انعقاد الجلسة إنه «غير معني
بها ولم أستشر حول تنظيمها أو املشاركة
فيها ،وكــان حـ ٌّ
ـري بمن سهر على تنظيمها
بأن يعمل على توسيع االستشارة وتشريك
رؤس ـ ــاء ال ـك ـتــل ودع ـ ــوة مـكـتــب امل ـج ـلــس قبل
الدعوة إلى جلسة مماثلة» .وشدد في الوقت
نفسه عـلــى أن ــه «ض ــد الـحـكــم ال ـف ــردي وعلى
قيس سعيد أن يتدارك أموره».
وأصـ ـ ــدر م ـج ـلــس ن ـ ــواب ال ـش ـع ــب ،ب ـيــانــا إثــر
الجلسة قال فيه إن «مجمل تدخالت النواب

ش ـ ــددت ع ـلــى م ـكــانــة ال ــدس ـت ــور ف ــي ال ـح ـيــاة
السياسية الوطنية ودوره املحوري في بناء
مستقبل بــادنــا واسـتـقــرارهــا .كما تناولوا
عدة مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب
الـتــونـســي وكـيـفـيــة ال ـخــروج مــن أخـطــر أزمــة
دسـتــوريــة ومــالـيــة واقـتـصــاديــة واجتماعية
في تاريخ تونس الحديث».
وحيا البيان ،الجهود التي تبذل اليوم «في
مـعــركــة ال ـعــودة للديمقراطية مـنــذ االنـقــاب
على الدستور في  25يوليو»ّ .
وعبر النواب عن
«رفضهم املطلق للخرق الجسيم الــذي أقدم
ّ
سعيد يوم  25يوليو ،وتعليقه ألعمال
عليه
مـجـلــس ن ــواب الـشـعــب ورف ــع الـحـصــانــة عن
النواب ،وحل الحكومة املنتخبة في تناقض
تام وجلي مع ما ينص عليه الفصل الـ 80من
الدستور» .وشددوا كذلك على «رفضهم التام
لـجـمـيــع املــراس ـيــم وال ـ ـقـ ــرارات الــادس ـتــوريــة
ّ
سعيد ،وحله
والالقانونية التي أقدم عليها
وت ـه ــدي ــده لـلـهـيـئــات الــدس ـتــوريــة املـنـتـخـبــة،
وحربه الشعواء وتحريضه وابتزازه الكريه
وغـيــر األخــاقــي للسيدات وال ـســادة القضاة
األفاضل وهياكلهم املنتخبة ،وفي مقدمتها
امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء» .وح ـم ــل ال ـن ــواب
ّ
سعيد «املسؤولية القانونية واألخالقية لكل
ما يحدث في تونس ويهدد دولتنا وتــوازن
مـجـتـمـعـنــا م ـنــذ خ ــرق ــه ال ـج ـس ـيــم لـلــدسـتــور
وإل ــى أن ت ـعــود تــونــس لـلـمـســار الــدسـتــوري
واملؤسسات املنتخبة والديمقراطية».
فــي غـضــون ذل ــك ،أك ــدت «تنسيقية األح ــزاب
ّ
تضم التيارين
الديمقراطية» في تونس ،التي
«ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» و«ال ـج ـم ـه ــوري» و«الـتـكـتــل
الــدي ـم ـقــراطــي م ــن أج ــل ال ـع ـمــل وال ـح ــري ــات»،
وعـ ـ ـ ــددًا م ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،أم ــس
الـخـمـيــس ،أن ــه «ي ـجــري بـحــث تشكيل جبهة
وطنية تتصدى لالنقالب» ،ستكون جاهزة

رصد

الحوثيون :هجمات أبوظبي «مجرد تحذير»

التحالف يحقق في غارة صعدة

عدن ـ العربي الجديد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ،أمس الخميس ،أنه سيباشر تحقيقًا في
تقارير في وسائل اإلعــام وبيانات من جهات رسمية ،عن الهجوم الــذي طاول
سجنًا في محافظة صعدة اليمنية في  21يناير/كانون الثاني الحالي ،ما أسفر
عن سقوط ما ال يقل عن  82شخصًا وإصابة أكثر من  ،265بحسب منظمة أطباء
بال حدود .وبعد أيام من نفي تنفيذ ضربات جوية في املكان ،ذكر الفريق املشترك
التابع للتحالف ،أنه «باشر منذ الساعات األولــى لتداول األخبار املتعلقة بهذا
امل ــوض ــوع ،إجـ ــراءات التحقيق وجـمــع كــافــة املـعـلــومــات والــوثــائــق املتعلقة بــه».
ً
وأضاف الفريق ،الذي أنشأه التحالف لتقييم الضربات الجوية التي تثير جدال
وتوقع ضحايا مدنيني ،أنه سيقوم باإلعالن عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.
وكــانــت األمــم املتحدة قــد اعتبرت الحادثة بأنها «األس ــوأ لجهة عــدد الضحايا
املدنيني في اليمن منذ ثالث سنوات» ،واتهمت فيها التحالف بشكل صريح .كما
أكدت منظمة «أطباء بال حــدود» الدولية ،أنه «ال توجد أي طريقة إلنكار الغارة
غير املبررة».
وعـلــى الــرغــم مــن االتـهــامــات األمـمـيــة للتحالف باملسؤولية عــن الـهـجــوم ،إال أن
رئيسة منظمة «مواطنة لحقوق اإلنسان في اليمن» ،رضية املتوكل ،أملحت إلى
دور لجماعة الحوثيني فــي تصفية الـسـجـنــاء .وقــالــت املـتــوكــل فــي إحــاطــة أمــام
مجلس األمن الدولي ،يوم الثالثاء املاضي ،إن «عددًا من جرحى السجن ،سقطوا
بالذخيرة الحية التي أطلقتها عليهم جماعة أنصار الله (الحوثيني)» .ولم يصدر
أي تعليق من جماعة الحوثيني حول االتهامات التي وجهتها املنظمة.
وفي سياق التصعيد العسكري ،ذكــرت جماعة الحوثيني ،أمس الخميس ،أنها
ق ــادرة «أكـثــر مــن أي وقــت مضى على مــواجـهــة أس ــوأ االح ـت ـمــاالت» ،مــع اشـتــداد
الخناق عليها في مــأرب .وقــال وزيــر الدفاع في الحكومة الحوثية غير املعترف
بها دوليًا ،محمد العاطفي ،في تصريحات نقلتها قناة «املسيرة» الناطقة بلسان
الجماعة ،إن الهجمات األخيرة التي طاولت العمق اإلماراتي «ما هي إال رسائل
تحذيرية».
ميدانيًا ،أكدت مصادر عسكرية حكومية لـ«العربي الجديد» ،أن قوات الجيش في
محور تعز العسكري ،حققت أمــس الخميس ،مكاسب جديدة بعدما استعادت
السيطرة على سلسلة جبال األحطوب ،غربي تعز.

قبل  20مارس/آذار املقبل ،وهو موعد انتهاء
ّ
سعيد.
االستشارة اإللكترونية التي حددها
وأوضح هؤالء أن «الدولة ّ
مهددة باالنهيار،
ّ
سعيد عـ ّـمــق األزم ــة بعد م ــرور  6أشهر
وأن
ع ـل ــى االن ـ ـق ـ ــاب» ،م ـش ـي ــري ــن ،خ ـ ــال مــؤت ـمــر
صـحــافــي أم ــس ،بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الثامنة
لصدور الدستور ،وستة أشهر على التدابير
ـى تـشـكـيــل
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،ومـ ــائـ ــة يـ ـ ــوم عـ ـل ـ ّ
حكومة نـجــاء ب ــودن ،إلــى أن «تـعــقــد األزمــة
يفترض وجود جبهة وطنية تخلق التوازن
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ـس ـع ــى ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـص ــورات
للخروج من األزمة».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــ«ال ـت ـي ــار
الــديـمـقــراطــي» غ ــازي الـشــواشــي ،فــي تصريح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ي ـت ــم ال ـع ـمــل على
ت ــوحـ ـي ــد ال ـج ـب ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
لتتصدى لالنقالب» ،موضحًا أن «التنسيقية
س ـت ـض ــم الـ ـطـ ـي ــف ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي واألح ـ ـ ـ ــزاب
االجتماعية الــديـمـقــراطـيــة ،وذل ــك فــي مرحلة
أولى ،وخصوصًا األحزاب الرافضة لـ 25يوليو،
لتتوحد ثــم لتتقدم بـمـبــادرة تـحــدث مشهدًا
متوازنًا وتقود نحو حوار وطني لإلنقاذ».
بدوره ،أكد األمني العام لـ«الحزب الجمهوري»
عـ ـص ــام الـ ـش ــاب ــي ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار سـ ـيـ ـك ــون ج ــام ـع ــا،
باستثناء من يقصي نفسه ،بمعنى أن حركة
النهضة والحزب الدستوري الحر ،سيكونان
موجودين في الحوار ،إال من يرفض منهما،
فالبالد تتسع للجميع» ،مبينًا أنه «ال بد من
خلق قوة ضغط ليكون الحوار في مناخ جيد
وسليم»ّ .
وبي الشابي أن «رئيس الجمهورية
رفـ ــض ال ـ ـحـ ــوار ،رغـ ــم ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـب ــادرات
وال ــدع ــوات» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «أص ـبــح يتنمر
وينتقد امل ـبــادرات ،وبالتالي ال يمكن البقاء
في موقف املتفرج والبالد تنهار».

بـعــد تـعـثــر دام ش ـه ــورًا ،انـطـلــق الـسـبــاق
االن ـت ـخــابــي ملـجـلــس ال ـش ـعــب (ال ـب ــرمل ــان)
فـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة فــي
الصومال .إال أن مواصلة عملية االقتراع
تــواجــه تحديًا أمنيًا مــزدوجــا فــي واليــة
هــرشـبـيـلــي خ ـصــوصــا ،إذ إن مسلحني
عشائريني يــرفـضــون هــذا األم ــر ،كما أن
حــركــة «ال ـش ـب ــاب» ت ـحــذر امل ــواط ـن ــن من
املشاركة فيها.
وت ـســابــق الـحـكــومــة الـصــومــالـيــة الــزمــن
ل ــال ـت ــزام ب ـمــواع ـيــد االن ـت ـخ ــاب ــات ،الـتــي
أبرمت في املؤتمر التشاوري بني رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـص ــوم ــال ـي ــة م ـح ـمــد حـســن
روب ـل ــي ورؤس ـ ـ ــاء ال ــوالي ــات ال ـف ـيــدرال ـيــة
الخمس املنعقد في العاصمة مقديشو،
بــن  3و 9يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ،ونــص
على استكمال االنتخابات التشريعية،
ال ـت ــي ك ــان ــت تــوق ـفــت ف ــي  10ديـسـمـبــر/
كـ ــانـ ــون األول املـ ــاضـ ــي ج ـ ـ ــراء خ ــاف ــات
سياسية ،قبل  25فبراير /شباط املقبل.
وأطلقت الــواليــات الفيدرالية في البالد،
وهــي هرشبيلي ،وجـلـمــدغ ،وبونتالند،
وج ــوب ــاالن ــد ،وج ـنــوب غــربــي الـصــومــال،
عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع مل ـج ـمــوعــة م ــن امل ـقــاعــد
الـنـيــابـيــة ،وس ــط مـشــاركــة ع ــدد كبير من
امل ـق ـت ــرع ــن وح ـ ـضـ ــور الف ـ ــت ل ـل ـمــراق ـبــن
وأعـ ـض ــاء ف ــي امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي وش ـيــوخ
ال ـع ـش ــائ ــر .وان ـط ـل ـق ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
مدينة بيدوا ،مركز حكومة والية جنوب
غــربــي الـصــومــال ،فــي  20يناير الحالي.
وانتخب ،حتى األربعاء املاضي 22 ،نائبًا
مــن أص ــل  69مـقـعـدًا لـلــواليــة فــي مجلس
الشعب الــذي يضم  275عضوًا .وانتخب
في والية جوباالند  12نائبًا من أصل ،43
فيما تم انتخاب  5من أصل  39في والية
بونتالند .وفي جلمدغ انتخب  9أعضاء
من أصل  36يمثلون الوالية في البرملان.

في املقابل ،لم تنطلق بعد عملية االقتراع
في والية هرشبيلي ،التي تستحوذ على
 37مـقـعـدًا نـيــابـيــا .ويــأتــي ذل ــك ألسـبــاب
أمنية ،باإلضافة إلى أن قبيلة البنادري
لـ ــم ت ـج ــر ان ـت ـخ ــاب ــات ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
مقاعدها الخمسة ،بسبب خالفات داخل
الـقـبـيـلــة .وأث ـ ــار ان ـت ـخــاب  24نــائ ـبــا ،من
ً
أصل  ،46ألرض الصومال جدال واسعًا،
إذ إن عملية االقتراع جرت في مقديشو.
وأدى ه ــذا األم ــر إل ــى إحـ ــداث ش ــرخ بني
م ـم ـث ـلــي رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـعـ ـش ــائ ــر ،بـ ــن مــؤيــد
وم ـع ــارض لكيفية تـنـظـيــم االنـتـخــابــات
فــي الـعــاصـمــة .وبـحـســب مـتــابـعــن ،فقد
أدت عملية انتخاب  75نائبًا ،حتى اآلن،
إلــى ظـهــور وج ــوه جــديــدة على الساحة
ال ـبــرملــان ـيــة ،واإلط ــاح ــة ب ـن ــواب ب ــارزي ــن،
ش ـغ ـلــوا أي ـضــا م ـنــاصــب وزاري ـ ـ ــة .وات ـهــم
وزي ــر املــالـيــة عبدالرحمن دعــالــي بيلي،
املقرب من الرئيس املنتهية والية محمد
عـبــدالـلــه فــرمــاجــو ،فــي مــؤتـمــر صحافي
عقب خسارته منصبه ،الثالثاء املاضي،
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة ب ــاإلط ــاح ــة ب ــه،
بسبب وقفه مخصصات مالية إضافية
للوزارات ،وعدم خضوعه ألوامر روبلي.
ومــن بــن الــوجــوه الـجــديــدة فــي البرملان
الـ ـح ــادي ع ـش ــر ،م ــدي ــر ش ــرط ــة مـقــديـشــو
ال ـس ــاب ــق ال ـج ـن ــرال ص ـ ــادق ع ـمــر ح ـســن،
الذي أدى خالفه مع فرماجو ،في إبريل/
نـيـســان امل ــاض ــي ،إل ــى مـحــاولـتــه بــالـقــوة
منع عقد جلسة برملانية للتمديد ملجلس
النواب والرئاسة .وكان القرار ألغي الحقًا
بعد أزم ــة سياسية وتــوتــرات أمنية في
مقديشو .ومن بني الوجوه التي ستغيب
عن أروقة البرملان الجديد رئيسه السابق
محمد عـثـمــان جـ ــواري ،ال ــذي ك ــان أعلن
أخـيـرًا أنــه قـ َّـدم أوراق ترشحه إلــى لجنة

أثار انتخاب نواب أرض
الصومال في مقديشو
جدًال واسعًا
تواجه والية هرشبيلي
تحديات أمنية وخالفات
عشائرية

االنتخابات الفيدرالية في واليــة جنوب
غ ــرب ــي الـ ـص ــوم ــال ،إال أنـ ـه ــا ل ــم تـتـسـلــم
الطلب مـنــه .وأش ــارت منظمات مجتمع
م ــدن ــي ،ت ــراق ــب عـمـلـيــة االقـ ـت ــراع ،إل ــى أن
ه ــذا األم ــر يـخــالــف ال ـلــوائــح االنتخابية
بالوالية ويضرب نزاهتها .كما أن وزيرة
املـ ــرأة ف ــي الـحـكــومــة ال ـف ـيــدرال ـيــة حنيفة
محمد حابسدي فقدت مقعدها النيابي.
وتواجه والية هرشبيلي تحديات أمنية
وخـ ــافـ ــات ع ـش ــائ ــري ــة ت ـع ــرق ــل إم ـكــان ـيــة
ان ـ ـطـ ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ف ـي ـهــا.
ويرفض مسلحون من عشيرة «حوادلي»
ال ـق ــاط ـن ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة بـ ـل ــدوي ــن ،وال ـت ــي
تنتقد اإلدارة الـفــدرالـيــة املحلية ،إجــراء
االنتخابات .وهم كانوا منعوا ،األربعاء
املاضي ،رئيس الوالية علي جودالي من
زيارة املدينة .ويتخوف سكان املدينة من
إمكانية اندالع اشتباكات بني املسلحني
القبليني ووحدة عسكرية خاصة وصلت
إلى بلدوين ،بهدف تعزيز األمن وتوفير
أجـ ــواء آم ـنــة لــرئـيــس ال ــوالي ــة لــزيــارتـهــا،
لبحث املشاكل السياسية مــع القيادات
العشائرية.
وبحسب مـصــادر صحافية ،فــإن مدينة
ب ـلــدويــن ت ــواج ــه خ ـط ـرًا أمـنـيــا أي ـضــا من
ق ـب ــل ح ــرك ــة «ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» ،الـ ـت ــي وج ـهــت
تـ ـه ــدي ــدات ل ـل ـمــواط ـنــن ل ـع ــدم امل ـش ــارك ــة
فــي االن ـت ـخــابــات .وأدى رف ــض مسلحي
العشيرة وتهديدات «الشباب» إلى نزوح
ع ـش ــرات األسـ ــر م ــن م ـك ــان سـكـنـهــا قــرب
أحــد املــراكــز ،التي يتم تجهيزها إلجــراء
االنتخابات فيها.
في موازاة ذلك ،تحاول قوات حفظ السالم
األفــريـقـيــة تــأمــن امل ـقــار االنـتـخــابـيــة في
مقديشو وعواصم الــواليــات الفيدرالية.
وقامت بنشر وحدات عسكرية وحواجز
ك ــونـ ـك ــريـ ـتـ ـي ــة ،ملـ ـن ــع وص ـ ـ ـ ــول س ـ ـيـ ــارات
مفخخة إلــى الــدوائــر االنتخابية .يشار
إل ــى أن ال ـبــرملــان الـصــومــالــي يـتــألــف من
غــرف ـتــن ،األول ـ ــى وه ــي مـجـلــس الـشـعــب
الــذي يضم  275نائبًا ،والثانية مجلس
الشيوخ الــذي يضم  54عضوًا .وكــان تم
في أغسطس/آب املاضي انتخاب جميع
أعـضــاء مجلس الـشـيــوخ ،فــي مقابل 75
مقعدًا فقط فــي مجلس الشعب .وتمهد
عملية إكـمــال انتخاب أعـضــاء الغرفتني
الـطــريــق أم ــام إج ــراء انـتـخــابــات رئاسية
بحلول إبريل املقبل ،إلنهاء مرحلة الفراغ
الدستوري في الصومال واملتواصل منذ
نحو عامني.

يشارك عدد كبير من الصوماليين في االنتخابات (مصطفى سعيد/فرانس برس)

متابعة

الصدر في بغداد ...وجلسة برلمانية في  7فبراير

يستمرّ الحراك السياسي
في العراق من أجل
تشكيل الحكومة،
مع وصول زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر
إلى بغداد
بغداد ـ عادل النواب
أكثم سيف الدين

يـ ـت ــواص ــل الـ ـ ـح ـ ــراك الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي بـ ـغ ــداد،
لحسم موضوع التحالفات في شــأن تشكيل
الحكومة العتيدة ،على وقع استعداد البرملان
الستئناف عمله ،بعد إقرار املحكمة االتحادية
العليا دستورية الجلسة األولى له التي ُعقدت
في  9يناير/كانون الثاني الحالي.
وشـ ـه ــد ي ـ ــوم أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،س ـل ـس ـلــة مــن
االج ـت ـمــاعــات ال ـخــاصــة بـتــرتـيــب الـتـحــالـفــات
في امللف الحكومي ،مع وصــول زعيم التيار
الـ ـ ـص ـ ــدري م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
العراقية .وعقد الرئيس املنتهية واليته برهم
صــالــح اجـتـمــاعــا م ــع رئ ـيــس ال ـبــرملــان محمد
الحلبوسي ،كما ُعقد اجتماع مغلق بني زعيم
ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» هـ ــادي ال ـع ــام ــري ،ورئ ـيــس
حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني ،بافل
الطالباني ،الــذي أكــد فــي بـيــان ،أن الجانبني
بحثا ملف تسمية رئيس الجمهورية ،وأهمية

ّ
حل الخالف حول ذلك قبل إغالق باب الترشح
يوم اإلثنني املقبل.
في غضون ذلك ،أصدر رئيس الوزراء السابق،
زعيم تحالف «دولــة القانون» ،نوري املالكي،
موقفًا جــديـدًا لــه رد فيه على إص ــرار الصدر
على إقصائه من املشهد الحكومي الجديد ،من
دون تسميته .وقــال املالكي في تغريدة على
حسابه في موقع «تويتر»« :اعتدت في حياتي
السياسية واالجتماعية أال يصدر عني رد على
من يتجاوز ويشخصن الخالفات السياسية،
وردي عليهم في امليدان السياسي واألمني».
وأضاف« :من موقع القوة واالقتدار ،والشعور
باملسؤولية ،أقول لكل من يبحث عن خالفات
وتنفيس أح ـقــاد وكــراه ـيــة ،إن ي ــدي مـمــدودة
ألفضل العالقات ،إذا كانت فيها مصلحة العراق
وشعبه ،ومن دونها ال أحب وال أرحب بأي عالقة
وشراكة مع أي طــرف يضر بمصلحة العراق
وكرامة الناس».
م ــن ج ـه ـتــه ،أص ـ ــدر زع ـي ــم ج ـمــاعــة «ع ـصــائــب
أهــل الـحــق» ،قيس الخزعلي ،بيانًا رحــب فيه
بوجود الصدر في بغداد .وقال إن «يد اإلطار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي م ـ ـمـ ــدودة ل ـك ــل م ــا ف ـي ــه مـصـلـحــة
العراق ،وتفويت الفرصة على األعداء ،ونأمل
أن تـكــون بــدايــة زي ــارة ال ـصــدر مـشــروعــا لحل
ّ
ال ـخ ــاف ــات ومل ـل ـمــة ال ـب ـيــت ال ـش ـي ـع ــي» .وذكـ ــر
ال ـخ ــزع ـل ــي الـ ـص ــدر ب ـح ــدي ــث لـ ــوالـ ــده مـحـمــد
الصدر ،بشأن املصالح العامة وتغليبها.
ومن املقرر أن تشمل لقاءات الصدر في بغداد،
عددًا من قادة قوى «اإلطار التنسيقي» ،الذي
يسعى لثني زعيم التيار الصدري عن مشروع
ح ـكــومــة األغ ـل ـب ـيــة ال ـ ــذي ي ـطــالــب ب ــه وإب ـع ــاد

تحالف املالكي عن املشهد بالحكومة املقبلة.
وكشفت مـصــادر مطلعة لـ«العربي الجديد»
أن «قيادات وممثلي قوى (اإلطار التنسيقي)
لم يلمسوا وجــود تنازالت من الصدر في ما
يتعلق باألزمة الراهنة».
وحول هذه التطورات ،رأى النائب السابق عن
حديث مع
تحالف «النصر» طه الدفاعي ،في
ٍ
«العربي الجديد» ،أن «املدد الدستورية املتبقية
ملنصبي رئيسي الجمهورية وال ــوزراء تحتم
على الطرفني (اإلطار والتيار الصدري) حسم
خالفهما بأسرع وقت ممكن» ،كاشفًا أن «هناك
وساطات ستحصل للتقريب بني الجانبني».
ّ
وشدد على أنه «خالل اليومني أو الثالثة املقبلة
ُّ
سيحسم األمر ،إما توجه اإلطار مجتمعًا نحو
املعارضة ،أو ذهاب جزء من اإلطار مع التيار
الـصــدري لتشكيل الـحـكــومــة» ،مشيرًا إلــى أن
«الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل
اإلطار للحسم».
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،مــا زال ائـتــاف «دولــة
ال ـقــانــون» يستبعد فـكــرة ع ــدم دخــولــه ضمن
الحكومة املقبلة ،معلقًا آماله على جولة الحوار
املرتقبة للتقرب من الصدر .وعن هذا املوقف،

المالكي :ال أرحب بأي
عالقة مع طرف يض ّر
بمصلحة العراق

أك ــد الـنــائــب عــن االئ ـت ــاف ،داخ ــل راض ــي ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أنه «بعد حسم
ٍ
املحكمة االتحادية ملف الجلسة األولى ما زالت
التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري ،وأن
األيام املقبلة ستشهد انفراجة بني الطرفني».
في سياق آخــر ،أعلنت رئاسة البرملان ،أمس،
أنـهــا حــددت  7فـبــرايــر /شـبــاط املقبل ،موعدًا
لـعـقــد جـلـســة ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد لـلـبــاد.
وأف ـ ــاد ب ـي ــان لــرئــاســة ال ـب ــرمل ــان ب ــأن ــه «ع ـقــدت
للتباحث حول
رئاسة مجلس النواب اجتماعًا ّ
األحكام واإلجراءات املتعلقة بالترشح ملنصب
رئيس الجمهورية» .وأضاف أنه ّ
«تقرر خالل
االجتماع إعالن أسماء املرشحني ملنصب رئيس
الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط
اإلجراءات
القانونية في  31يناير ،بعد استكمال
ّ
الـقــانــونـيــة اس ـت ـنــادًا لـقــانــون أح ـكــام الـتــرشــح
ملنصب رئيس الجمهورية رقم  8لسنة .»2012
ووفـقــا للمادة  70مــن الــدسـتــور ،فــإن البرملان
ينتخب أحد املرشحني لتولي منصب رئيس
وي ّ
الجمهورية بأغلبية الثلثنيُ .
عد هذا الشرط
من أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بني الكتل
الـفــائــزة لجمع نحو  220صــوتــا مــن مجموع
عدد أعضاء البرملان البالغ عددهم  329نائبًا.
وفي حال فشل أي من املرشحني في نيل ثقة
ثلثي عدد أعضاء البرملان ،يجري االختيار بني
أعلى مرشحني اثنني للمنصب ،ويكون رئيسًا
للجمهورية من يحصل على أعلى األصــوات
بعد إجراء عملية االقتراع الثانية داخل البرملان.
ووفقًا للمادة  76من الدستور ،يكلف رئيس
الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا
بتشكيل الحكومة خالل  15يومًا.
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شرق
غرب
 22ألف منزل مهددة
بالهدم في القدس
أع ـل ــن أح ـم ــد ال ــروي ـض ــي ،مـسـتـشــار
ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون
الـ ـق ــدس ،أن  22أل ــف م ـن ــزل م ـهــددة
ب ــال ـه ــدم ف ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
محافظة القدس املحتلة ،منها 250
متوقع هدمها خــال األيــام املقبلة.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـنـ ــازل
املهدمة في جبل املكبر سينظمون
وقفة شعبية يوم األحد املقبل أمام
بلدية االحتالل بالقدس ،في رسالة
رافـضــة لسياسة الـهــدم الـتــي تهدد
وجودهم.
(العربي الجديد)
وليامز تدعم انسحاب
المرتزقة من ليبيا

ب ـح ـث ــت املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمـ ـمـ ـي ــة فــي
ليبيا ستيفاني وليامز (الصورة)،
أمــس الخميس ،مــع رئيس األركــان
ال ـع ــام ــة ال ـت ــاب ــع ل ـح ـكــومــة ال ــوح ــدة
الــوط ـن ـيــة ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد الـ ـح ــداد،
جهود توحيد املؤسسة العسكرية.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ول ـ ـي ـ ــام ـ ــز ،ع ـ ـبـ ــر عـ ــدة
تغريدات في «تويتر» ،أن اجتماعها
مع الحداد تناول أيضًا سبل الدفع
بقضية انسحاب الـقــوات األجنبية
واملرتزقة من الـبــاد ،وشــددت على
دعم األمــم املتحدة للجهود الرامية
لتحقيق ذلك.
(العربي الجديد)

«المؤتمر السوداني»
يعلن اعتقال اثنين من
قياداته
أع ـلــن ح ــزب «املــؤت ـمــر ال ـس ــودان ــي»،
أم ــس الـخـمـيــس ،اع ـت ـقــال اث ـنــن من
قـ ـي ــادات ــه واقـ ـتـ ـي ــادهـ ـم ــا إل ـ ــى جـهــة
غير معلومة .ووف ــق بـيــان للحزب،
«اعـتـقـلــت ق ــوات االنـقــابـيــن ،مساء
األرب ـع ــاء (أول مــن أمـ ــس) ،عضوي
ال ـح ــزب بــال ـخــرطــوم مـحـمــد عــوض
ال ـك ــري ــم وخ ــال ــد م ـح ـمــد إب ــراه ـي ــم».
وأوضــح البيان أنــه «تــم اقتيادهما
إلى جهة غير معلومة».
(األناضول)
بوركينا فاسو :المجلس
العسكري يقيّد تحركات
سياسيين
حـ ـ ـ ــذر امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري فــي
بـ ــورك ـ ـي ـ ـنـ ــا فـ ـ ــاسـ ـ ــو ،الـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ـ ــاح
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وزراء س ــابـ ـق ــن مــن
مغادرة العاصمة أو عرقلة ضباط
الـ ـجـ ـي ــش ،حـ ـس ــب مـ ــا ذكـ ـ ـ ــر ،أم ــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،وزيـ ـ ـ ــر سـ ــابـ ــق حـضــر
اجتماعًا مــع العسكر وطلب عدم
ذكـ ــر اسـ ـم ــه .واج ـت ـم ــع الـلـفـتـنــانــت
ك ــول ــونـ ـي ــل بـ ــول-ه ـ ـنـ ــري دامـ ـيـ ـب ــا،
وه ــو زعـيــم الـضـبــاط الــذيــن ق ــادوا
االن ـقــاب ويـطـلـقــون عـلــى أنفسهم
اسـ ــم ال ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة لـلـحـمــايــة
واالستعادة ،مع أعضاء الحكومة
الـســابـقــن أول مــن أم ــس األرب ـعــاء.
وقـ ــال ال ــوزي ــر ال ـســابــق إن دامـيـبــا
حــذرهــم مــن فـعــل أي ش ــيء يعرقل
عمل املجلس العسكري أو السفر
إلــى خــارج العاصمة ،لكنه أضاف
أنه يرحب بأي مساهمة منهم في
املرحلة االنتقالية.
(رويترز)
جهود دبلوماسية
إلطالق سائح روسي
في القاهرة

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة فــي
القاهرة ،أمس الخميس ،أن جهودًا
دبلوماسية تبذلها إلخ ــاء سبيل
سـ ــائـ ــح روسـ ـ ـ ـ ــي يـ ــدعـ ــى أرس ـي ـن ــي
ك ــوت ــوف م ـع ـت ـقــل ف ــي ق ـس ــم شــرطــة
منشأة ناصر في العاصمة املصرية،
م ـنــذ أول م ــن أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء .وتــم
اعتقال السائح على خلفية مشادات
مع السكان املحليني في حي منشأة
ن ــاص ــر ،غ ــرب ــي الـ ـق ــاه ــرة ،امل ـع ــروف
أي ـض ــا ب ــاس ــم «ح ــي ال ــزب ــال ــن» ،إثــر
ال ـت ـق ــاط ــه صـ ـ ــورًا ومـ ـق ــاط ــع ف ـيــديــو
للسكان املحليني.
(العربي الجديد)
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وجه الجيش األردني ،عبر قتله  27مهربًا للمخدرات على الحدود مع سورية ،رسالة عن تغييره قواعد االشتباك .وقد تضغط
العملية على النظام السوري ،الذي تنتشر قواته على الحدود ،خصوصًا مع اتهامات لمجموعات ترتبط به تقوم بالتهريب

توتر الحدود مع سورية

يعدل األردن قواعد االشتباك؟
هل
ّ
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

مـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي،
أمــس الخميس ،مقتل  27مهربًا،
وإصــابــة عــدد آخ ــر ،وفــرارهــم إلى
العمق السوري ،يتضح أن قواعد اللعبة على
الحدود األردنية السورية قد تغيرت .وتظهر
العملية أن عـمــان ب ــدأت بـتـجــاوز حساسية
الـ ـتـ ـح ــرك ــات األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـت ــاخـ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــدود،
خصوصًا أن الوضع امليداني تغير في درعا،
وهــو مــا يثير قلق األردن الــذي ال يرغب في
وجود مليشيات موالية إليران قرب أراضيه،
ونفوذ واسع لتنظيم «داعش».
وم ــن ال ــواض ــح أن مــوقــف األردن تـغـيــر ،منذ
انـطــاق ال ـثــورة فــي ســوريــة فــي الـعــام ،2011
ب ـح ـســب ال ـ ـظـ ــروف وامل ـع ـط ـي ــات ع ـل ــى أرض
الــواقــع .فبعد أن كــان ينظر فــي الـعــام 2014
إلى رئيس النظام السوري بشار األسد على
أنه فاقد للشرعية ،بدأ يعيد حساباته بشكل
متكرر ،إذ إن بقاء النظام طــوال هــذه الفترة
يعني ع ــدم رغـبــة أو ق ــدرة ال ـقــوى اإلقليمية
على تغييره ،وعدم وجود بديل له.
وكان مدير املخابرات العامة األردنية اللواء
أح ـمــد حـسـنــي حــاتــوقــاي ق ــال ،فــي أكـتــوبــر/
تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،إن «األردن يتعامل
مـ ــع املـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ك ــأم ــر واقـ ـ ـ ــع ،ح ـي ــث لــم
نـتــدخــل بـشــأنــه الــداخ ـلــي ،كــونــه دول ــة جــوار
ودولـ ــة ح ــدودي ــة» .لكنه ح ــذر مــن أن «هـنــاك
جماعات على الـحــدود األردنـيــة السورية ال
بد من التعاطي معها ،حفظًا ألمن واستقرار
اململكة ،إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب
األسلحة واملخدرات» .واعتبر اللواء املتقاعد
والخبير العسكري األردن ــي ،فايز الــدويــري،
فــي تصريح لـ«العربي الـجــديــد» ،أن مهربي
امل ـخــدرات يتم استخدامهم وعندما ينتهي
دورهم ال أحد يتبناهم .وأشار إلى أن إحدى
النقاط األساسية التي تم االتفاق عليها بني
األردن وال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،عـنــدمــا استقبل
رئيس هيئة األركــان املشتركة اللواء يوسف
الحنيطي وزيــر الــدفــاع فــي النظام السوري
العماد علي أيــوب في أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،أمــن ال ـحــدود بــن الـجــانـبــن .واتهم
«حـ ــزب ال ـل ــه» الـلـبـنــانــي وب ـعــض املـلـيـشـيــات
املقربة من إيــران و«الفرقة الــرابـعــة» ،بقيادة
ماهر األسد ،بالوقوف وراء تهريب املخدرات.
وأضاف الدويري :ال نقول إن النظام السوري
هو من يقوم بالتهريب ،لكن من يقوم بهذا
األمــر جهات ترتبط بالنظام السوري ،وهي
ع ـصــابــات داخ ــل املـنـظــومــة ال ـس ــوري ــة ،تـقــوم
بتهريب املـخــدرات لجني األم ــوال والـثــروات
بطريقة غير مشروعة.
واع ـت ـبــر أن ه ــؤالء لـيـســوا مـهــربــي م ـخــدرات
ف ـقــط ،بــل جـمــاعــات مسلحة ت ـحــاول إشـغــال
حرس الحدود ليتمكن املهربون من تحقيق
أه ــداف ـه ــم .وأوض ـ ــح أن ال ـت ـهــريــب ان ـت ـقــل من
التسلل عبر األودية إلى إطالق النار باتجاه
نقاط املراقبة األردنية إلشغالها.
ووف ـ ــق ال ــدوي ــري ف ــإن ــه ال يـمـكــن ت ــوق ــع م ــاذا

قتلت القوات األردنية على الحدود السورية  27مهربًا ()Getty

نضال الطعاني :الحدود
السورية خاصرة رخوة
لألردن
سـيـحـصــل ف ــي امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة ،ف ـقــد تــأخــذ
األمور منحى تصعيديا .واعتبر أن هذا األمر
يعني ضرورة رفع جاهزية الجيش األردني
وحرس الحدود ،ووضع قواعد اشتباك أكثر
ص ــرام ــة ،ت ـس ـمــح ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة وح ــرس
ال ـحــدود بالعمل ضــد األه ــداف املشتبه بها
بعمق  4أو  5كيلومترات داخل سورية.
ب ـ ــدوره ،وص ــف الـخـبـيــر األم ـنــي والـعـسـكــري
جــال الـعـبــادي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،تغيير
ق ــواع ــد االشـ ـتـ ـب ــاك ،ال ـ ــذي أع ـل ــن ع ـنــه رئـيــس
هيئة األركان للقوات املسلحة األردنية ،بأنه
ق ــرار خـطـيــر وغ ـيــر س ـهــل .وأوضـ ــح أن األمــر
يعني تـغـيـرًا فــي مـعــالـجــة ال ــدول ــة ،سياسيًا
وعسكريًا ،ألي معضلة أمنية تواجهها ،من
حـيــث نــوعـيــة ال ـســاح وقــوتــه وطبيعة ال ــرد.
وأض ــاف أن «الـكــرة اآلن فــي امللعب الـســوري.

فاألردن ّ
عبر عن مخاوفه في ما يتعلق بملف
الـجـنــوب ال ـســوري وارتـبــاطــه بأمنه القومي
وانعكاساته عليه» .وأشار إلى أن «الجنوب
الـ ـس ــوري أص ـب ــح مـنـطـقــة إلن ـت ــاج امل ـخ ــدرات
وتصنيعها ،وت ـ ّ
ـدر امل ـل ـيــارات مــن ال ــدوالرات
سنويًا على املليشيات اإليــرانـيــة والجهات
املـقــربــة منها كـحــزب ال ـلــه» .وتــوقــع العبادي
ً
حـ ـص ــول امل ــزي ــد م ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات م ـس ـت ـق ـبــا،
خـصــوصــا أن امل ـهــربــن يـعـمـلــون م ــع قــواعــد
إس ـنــاد ،تـقــوم بــإلـهــاء جـنــود ح ــرس الـحــدود
عــن عملهم .ورأى أن «األردن هــدف رئيسي
ل ــداع ــش ،الـ ــذي يـقـتــرب م ــن ال ـبــاديــة وشـمــال
ال ـع ــراق» .وق ــال« :ال نستطيع تبرئة داعــش،
فهو ليس فقط شخصا يحمل حزامًا ناسفًا،
ب ــل مـنـظــومــة إره ــاب ـي ــة ،ت ـح ــاول إع ـ ــادة بـنــاء
نفسها مــن جــديــد» .وت ـس ــاءل« :مل ــاذا ال نــرى
عملية لداعش في إسرائيل أو إيران؟».
ورأى الـبــاحــث االستراتيجي األردن ــي عامر
الـسـبــايـلــة ،فــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»،
أن قتل الـقــوات األردنـيــة ل ــ 27مهربًا محاولة
ل ـب ـع ــث رسـ ــالـ ــة واض ـ ـحـ ــة وح ـ ــازم ـ ــة لـجـمـيــع
األط ــراف الفاعلة فــي الجنوب الـســوري ،بأن
امل ـط ـلــوب لـيــس فـقــط إب ـع ــاد م ـص ــادر الخطر
عن الحدود ،بل تصفيتها بطريقة مباشرة.

واعـتـبــر أن ــه ال يــوجــد اخ ـتــاف بــن عمليات
التهريب واإلره ــاب .وحــول العالقة األردنية
مع النظام الـســوري ،اعتبر السبايلة أن هذا
امل ـلــف ي ـح ـتــاج إل ــى إع ـ ــادة تــرت ـيــب .وأوض ــح
أن الـســوريــن معنيون بــالــدخــول مــع األردن
بعملية بناء ثقة ،وهــذه تحتاج إلــى تعاون

كــامــل م ــن قـبــل ال ـس ــوري ــن ،ول ـعــب دور أكـبــر
بـمـنــع ال ـت ـهــريــب إلـ ــى األردن ،وال ـع ـم ــل على
تصفية املـهــربــن .وأش ــار إلــى وجــود تقارير
تربط الكثير من عصابات التهريب بجهات
داخل النظام السوري.
ووفق السبايلة ،فإن عملية تهريب املخدرات
ل ـي ـس ــت م ــرت ـب ـط ــة بـ ـمـ ـك ــان جـ ـغ ــراف ــي م ـع ــن،
فهناك شبكات في سورية ولبنان والعراق،
ومليشيات إيــرانـيــة .واعتبر أن قتل القوات
األردن ـيــة املهربني رســالــة مــن عمان للجميع
أن ال ت ـهــاون فــي ه ــذا امل ــوض ــوع ،مـشـيـرًا إلــى
أن تـغـيــر قــواعــد االش ـت ـبــاك يـعـنــي أن األردن
فــي حــالــة ح ــرب مــع ه ــذه ال ـظــاهــرة .وقـ ــال :ال
يوجد أي طرف سياسي يعترف أنه حاضن
ل ـل ـج ــري ـم ــة وتـ ـه ــري ــب املـ ـ ـخ ـ ــدرات ،لـ ـك ــن ه ــذا
موضوع مرتبط باستهداف أمني وسياسي
ل ــأردن مــن قـبــل مليشيات أو تنظيمات أو
جهات تعتقد أن السياسية االردنـيــة تسبب
لها الضرر.
من جهته ،رأى الرئيس السابق للجنة الشؤون
الخارجية في مجلس النواب األردني ،نضال
ال ـط ـعــانــي ،فــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن الحدود السورية خاصرة رخــوة لــأردن،
خــاصــة أن ان ـت ـشــار جـيــش ال ـن ـظــام ال ـســوري
غ ـيــر ك ــام ــل ع ـلــى الـ ـح ــدود .وق ـ ــال« :ي ـج ــب أن
تكون هناك لغة حــوار وتنسيق بــن األردن
والـنـظــام فــي ســوريــة على أعلى املستويات،
من أجــل محاولة خلق حــدود آمنة بالنسبة
ل ـل ـطــرفــن» .وب ـح ـســب ال ـط ـعــانــي ف ــإن األردن
متضرر بشكل كبير مــن اإلرهــابـيــن وتجار
املخدرات ،وكذلك سورية .ولفت إلى أن األردن
كــان على عالقة وثيقة مــع جيوش العشائر
(في سورية) ،وكان له في هذه املناطق نفوذ
كبير ،معتبرًا أن هـنــاك قــوة خــارجـيــة تفوق
األردن وسورية تعمل على التحريض ،وهي
ال تريد عالقة سليمة بني الجانبني .واعتبر
الطعاني أن محاربة آفة املخدرات أمر مشترك
بــن البلدين ،ولـهــذا فإنه ال يتوقع أن يكون
للعملية األخـيــرة انعكاسات سياسية على
العالقات مع النظام السوري.

سياسات متناقضة لعمالقي االقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تسير كــل مــن ال ــوالي ــات املتحدة
األميركية والصني في اتجاهني
مختلفني إلنقاذ اقتصاديهما من
الـخــراب الــذي أحــدثــه فـيــروس كــورونــا .ففي
حــن يــذهــب الـبـنــك املــركــزي األمـيــركــي نحو
التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة ،يتوسع
البنك املــركــزي الصيني فــي دعــم االقتصاد
واعتماد األدوات النقدية التيسيرية.
وتتباين أدوات عمالقي االقتصاد بوضوح.
فـقــد ح ــذر املــركــزي األم ـيــركــي (االحـتـيــاطــي
ال ـف ـيــدرالــي) ،فــي بـيــان مـســاء األرب ـع ــاء ،من
أن «االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ال يـ ــزال يعتمد
عـلــى مـســار ال ـف ـيــروس» .فـقــد أوج ــد الــوبــاء
مجموعة مزعجة من قيود العرض والطلب
ال ـتــي دف ـعــت الـتـضـخــم إل ــى أع ـلــى مستوى
لــه فــي  40عــامــا ،وأش ــار الـفـيــدرالــي إلــى أنه
«س ـي ـكــون م ــن امل ـنــاســب قــري ـبــا» ال ـب ــدء في

رفع أسعار الفائدة ،لكنه توقف عن اتخاذ
إج ــراءات فــوريــة .االت ـجــاه هــو رفــع الفائدة
فــي م ــارس /آذار املقبل والـتــوقـعــات اجــراء
 4زيـ ـ ــادات ف ــي  ،2022وي ـق ــول دان ـي ـيــل دي
مارتينو بــوث ،الرئيس التنفيذي واملدير
االسـتــراتـيـجــي لـشــركــة «كــويــل أنتلجنس»
الـبـحـثـيــة ،إن ــه «م ــن غـيــر املــرجــح أن تــؤدي
التقلبات األخـيــرة فــي الـســوق إلــى تحويل
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ع ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات رف ــع
أسعار الفائدة وخفض امليزانية العمومية
التي كان يقوم بها منذ أشهر».
ويـ ـش ــرح ب ـ ــوث ف ــي ح ــدي ــث م ــع «واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت»« :مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي الـفـيــدرالــي
ي ـ ــواج ـ ــه أهـ ـ ـ ــون ال ـ ـشـ ــريـ ــن :ت ـن ـف ـي ــذ ت ــداب ـي ــر
ال ـس ـيــاســة ال ــازم ــة لـكـبــح ج ـم ــاح الـتـضـخــم
امل ـتــزايــد ،أو امل ـخــاطــرة بــالـحــد مــن الـنـشــاط
الـ ـتـ ـج ــاري وسـ ـح ــب األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن اق ـت ـص ــاد
متباطئ بالفعل .التضخم هو أكبر مخاوف
االحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي».

فــي امل ـقــابــل ،ت ـحــول بـنــك الـشـعــب الـصـيـنــي،
ع ـل ــى ع ـك ــس ب ـن ــك االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ـي ــدرال ــي
األميركي ،إلى اعتماد التحفيز لحماية أكبر
مـحــرك نمو فــي العالم مــن رك ــود الـعـقــارات،
ولـ ـلـ ـخ ــروج م ــن ت ـب ـع ــات اإلغ ـ ـ ــاق وارتـ ـف ــاع
تكاليف االقتراض العاملية.
ويتمتع بنك الشعب الصيني باستقاللية
ج ــدي ــدة ل ــم ي ـكــن م ــن امل ـم ـكــن ت ـصــورهــا قبل
عـقــد مــن ال ــزم ــان ،وال ـتــي قــد ت ـكــون حاسمة
فــي الـحـفــاظ على تــوســع الـصــن فــوق  5في
املــائــة هــذا ال ـعــام .وأدت عـقــود مــن اإلصــاح
إل ــى ت ـحــركــات أك ـث ــر ح ــري ــة لـلـسـيـطــرة على
العملة ،وإلى وضع املزيد من ضوابط رأس
املال الدقيقة ،ما يعني أنه حتى مع مسارعة
بنك االحتياطي الفيدرالي نحو رفــع سعر
الفائدة ألول مرة منذ عام  ،2018يتمتع البنك
امل ــرك ــزي الـصـيـنــي بــاالس ـت ـقــال ـيــة لـلـتـحــرك
ف ــي االت ـ ـجـ ــاه اآلخـ ـ ــر .وي ـس ـت ـع ــد االق ـت ـص ــاد
الصيني إل ــى جــرعــة ثــاثـيــة مــن الــدعــم ،من

زيــادة اإلقــراض وخفض تكاليف االقتراض
وربما خفض سعر اليوان ،الذي من شأنه أن
يعزز الصادرات ،وفقًا لتقرير نشرته وكالة
«بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة .وق ــام بنك الشعب
الـصـيـنــي بــالـفـعــل بــالــدفـعــة األولـ ــى لخفض
أسعار الفائدة ،ويتوقع معظم االقتصاديني
امل ـ ــزي ـ ــد ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل .وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـعــاي ـيــر
الصينية ،الهدف هو منع استمرار االنزالق
في النمو أكثر من دفع عجلة تسارع النمو.
وإذا تمكن املركزي الصيني من تحقيق ذلك،
فــإن التحفيز يجب أن يـعــوض ،على األقــل،
بعض العبء على النمو العاملي من تشديد
بنك االحتياطي الفيدرالي.
يــأتــي ذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي تظهر توقعات
صـنــدوق النقد الــدولــي أن الصني مستعدة
للمساهمة بأكثر من ربع الزيادة اإلجمالية
في الناتج املحلي العاملي حتى عــام ،2026
مـتـجــاوزة حصة الــواليــات املتحدة البالغة
 19في املائة تقريبًا.

■ مليشيا الحوثي ترتكب مذبحة بحق سكان مدينة #مأرب :استشهاد
خمسة مدنيني بينهم امرأة وجرح  23آخرين جراء إطالق املليشيا الحوثية
صاروخًا بالستيًا على املدينة ...لكن الحوثي محترف بدور املظلوم ،وهو
ظالم #اليمن
■ ال كهرباء ،وال حطب ،والغاز باهظ الثمن ،وتغذية املولدات معظمها ال
تكفي للتدفئة وتكلفتها خيالية .لقد تحولت منازل الناس في لبنان إلى
برادات للموتى.
■ مثل كل عاصفة ،مثل كل ثلجة ...الصهاينة بيقطعوا الكهرباء عن القرى/
املدن/الحارات الفلسطينية عشان الضغط على الكهرباء ،وعشان ما
تنقطعش عند املستوطنني.
■ ليلة ختم الدستور التونسي كنت هناك ،كان يومًا شاقًا وليلة طويلة
نهايتها الدموع والفرح .فرح اإلنجاز للوطن ودموع أن هذا اإلنجاز لم يكن
بالسهولة التي يتصورها البعض ...الكل شارك وهلل وبارك بمن فيهم
قيس سعيد ،واليوم يتنكر لهذا الدستور؟ يا لها من خيبة يا #تونس
ً
■ ليعود قيس سعيد بالبالد ملسار ديمقراطي ،يجب أوال على املعارضة
املتشرذمة أن تتوحد مؤقتًا وتنسى جميع اختالفاتها ،يا ننقذ البالد
بمشاركة الجميع يا الغرق ينتظرنا ،ليس هناك خطر داهم أكبر من هذا.
■ الشيء الوحيد املمكن يحفظ ما تبقى من بلدنا السودان الجميل هو:
عدم تدخل العسكر في السياسة ابتعاد الساسة عن السلطة أقلها في هذه
الفترة االنتقالية .تشكيل مجلس تشريعي انتقالي ثوري.
■ عدم استجابة الغرب ملطالب بوتني تضعه في مأزق .التحرك العسكري
سيواجه بعقوبات اقتصادية مؤملة .والتراجع سيشكل ضربة قاتلة لهيبته
في الداخل والخارج .في  ،2014ربح بوتني القرم ،لكنه خسر أوكرانيا .وفي
األزمة الراهنة ،قد يحقق بعض املكاسب لحفظ ماء الوجه ،لكنه ُ
سيكرس
خسارة أوكرانيا إلى األبد.
■ قضايانا العربية املختلفة أصبحت اليوم مجرد تفاصيل في لعبة األمم
والقوى الكبرى التي تتنافس اآلن على قيادة العالم أو تقاسمها .ركزوا
أنظاركم على النظام الدولي الجديد الذي تلوح مؤشراته من أوكرانيا
وتايوان.

عــاد الحديث عــن احتمال تشكيل حكومة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ت ـش ـم ــل جـمـيــع
ّ
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ال ـت ــي ظ ــل ــت خ ــارج
حكومة طالبان التي أطاحت حكم أشرف
غني في أغسطس/آب املاضي .نفت حركة
طــال ـبــان اح ـت ـمــال تـشـكـيــل ح ـكــومــة تشمل
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـس ــاب ـق ــن ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
ّ
تضم
مؤكدة أن الحكومة الحالية للحركة
جميع األطـيــاف واإلثـنـيــات .وش ـ ّـددت على
أن الشعب األفـغــانــي لــن يــرضــى بانضمام
ال ـس ـي ــاس ـي ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن إلـ ـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة،
م ـع ـت ـب ــرة أن األه ـ ـ ــم ل ـط ــال ـب ــان هـ ــو مـطـلــب
الشعب .وقال املتحدث باسم الحركة ذبيح
الله مجاهد ،في تصريحات صحافية ،إن
هناك تفاوتًا في الرؤية الدولية للحكومة
الشاملة ،وطالبان طلبت مرارًا من املجتمع
ال ــدول ــي أن ي ـع ـ ّـرف ل ـهــا مـعـنــى «الـحـكــومــة
الـشــامـلــة» ومـعــايـيــرهــا .وأك ــد مـجــاهــد أنــه
إذا كان الهدف من «الحكومة الشاملة» هو
تشكيل حكومة تضم السياسيني السابقني،
فهو مطلب غير وارد ،ألن الشعب األفغاني

من أعلى مستوى منذ أكثر من
 7سنوات ،بعدما أعلن الفيدرالي
أنه سيبدأ ً
قريبا رفع سعر الفائدة
لكبح التضخم ،مما أدى إلى
تقويض شهية املستثمرين نحو
األصول الخطرة ومن بينها السلع.
وارتفعت أسعار النفط منذ بداية
 2022مع استمرار التعافي في
استهالك الطاقة ،وتسبب االرتفاع
في تأجيج الضغوط التضخمية في
أنحاء العالم مما دفع االحتياطي
الفيدرالي للتلميح بأنه سيبدأ رفع
الفائدة على الدوالر من مارس.

أعلنت شركات «رينو» و«نيسان
موتور» و«ميتسوبيشي موتورز»
عن ضخ استثمارات مشتركة في
مجال السيارات الكهربائية ،كجزء
من دفعة بقيمة  23مليار يورو (26
مليار دوالر) مع سعي التحالف إلى
املنافسة في هذا املجال .وستنفق
األموال على مدى خمس سنوات
على منصات التصنيع املشتركة
والبطاريات وأنظمة التشغيل.
وحسب بيان الشركات فإنها ستزيد
عدد املنصات املشتركة للمركبات
ً
الكهربائية إلى خمس بدال من أربع،
وبحلول عام  2030سيكون لديها
خط سيارات كهربائية مجمع يضم
 35مركبة .وقال رئيس رينو ،جان
دومينيك في بيان« :هذه استثمارات
ضخمة ال يمكن ألي من الشركات
الثالث القيام بها بمفردها».

طالبان مص ّرة على مواصلة عمل حكومتها

كابول ـ العربي الجديد

ارتفعت أسعار النفط خالل
تعامالت الخميس وتجاوز سعر
خام «برنت» حاجز ً 90
دوالرا ،مع
متابعة التوترات في شرق أوروبا،
وبعد اجتماع السياسة النقدية لدى
االحتياطي الفيدرالي .وفي وقت
سابق من اليوم تراجعت األسعار

أستثمار  26مليار دوالر
في السيارات الكهربائية

إضاءة

تتمسك حركة طالبان
بحكومتها في
أفغانستان ،على الرغم
من مطالبة المجتمع
تضم
الدولي بأن
ّ
الحكومة أطرافًا عدة.
في المقابل ،يستمر التوتر
الحدودي مع باكستان

سعر النفط
يتجاوز  90دوال ًرا للبرميل

قال البيت األبيض األربعاء إنه يواجه
تحديات في العثور على مصادر
بديلة إلمدادات الطاقة إلى أوروبا
إذا غزت روسيا أوكرانيا وتعطلت
تدفقات الطاقة من روسيا ،لكنه
أضاف أنه سيواصل املحادثات
مع شركات ودول .وقالت املتحدثة
باسم البيت األبيض جني ساكي
للصحافيني عندما سئلت عن
تقارير بأن الصناعة ليس لديها طاقة
فائضة تذكر لتقديم إمدادات الطاقة
املطلوبة« ،ال شك أنه توجد تحديات
لوجستية ،خصوصا في نقل الغاز
الطبيعي» .وأضافت قائلة «ذلك
جزء من مناقشاتنا مع الكثير من
الشركات والدول ،لكن هذه املحادثات
مستمرة ونحن ال ننوي الفشل».

أعلن الجيش األردني في  24يناير/كانون الثاني الحالي ،إحباط محاولة
تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة عبر الحدود من سورية .وفي
الـ 16من الشهر الحالي ،كشف أيضًا مقتل ضابط وإصابة ثالثة أفراد من
قوات حرس الحدود بنيران مهربين انسحبوا إلى العمق السوري .وكان
أعلن ،أخيرًا ،أنه أحبط ،خالل  ،2021نحو  361محاولة تسلّل وتهريب من
سورية إلى األردن ،وضبط ما يقارب  15.5مليون حبة مخدرات ،و760
كيلوغرامًا من الحشيش.

ال يــريــد ذل ــك ،ومــا يهم طــالـبــان هــو مطلب
الشعب األفـغــانــي .ورأى أنــه إذا كــان هدف
املجتمع الــدولــي مــن «الـحـكــومــة الشاملة»
ه ــو ضـ ّـمـهــا جـمـيــع اإلث ـن ـيــات وال ـعــرق ـيــات،
فـهــذا مــوجــود فــي حـكــومــة طــالـبــان حاليًا.
ويـ ـطـ ـل ــب امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي مـ ــن ط ــال ـب ــان
تشكيل حكومة تشمل الجميع ،وقد تكرر
هــذا املطلب خــال اجتماعات وفــد الحركة
الذي ترأسه هذا األسبوع وزير الخارجية
امل ـ ـ ــا أم ـ ـيـ ــر خ ـ ـ ــان مـ ـتـ ـق ــي إل ـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
النرويجية أوسلو ،للقاء مندوبي االتحاد
األوروب ـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ويــرفــض
املجتمع الدولي االعتراف بحكومة طالبان
إل ــى ح ــن تـطـبـيــق ال ـحــركــة م ـطــال ـبــه ،ومــن
ض ـم ـن ـهــا ت ـش ـك ـيــل «ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــام ـل ــة»،
ومـ ـن ــح نـ ـس ــاء أف ـغ ــان ـس ـت ــان ح ــري ــة ال ـع ـمــل
والتعليم .ووصــف متقي زيــارتــه األخـيــرة
إل ـ ــى أوس ـ ـلـ ــو واجـ ـتـ ـم ــاع ــات ــه ب ــامل ـس ــؤول ــن
الدوليني بـ «املثمرة» ،مؤكدًا أن تلك الزيارة
قد تكون بداية مرحلة جديدة في العالقات
بني طالبان واملجتمع الدولي.
في سياق آخر ،أكد مستشار األمن القومي
الـبــاكـسـتــانــي مـعـيــد ي ــوس ــف ،أن األراضـ ــي
األفـغــانـيــة ال ت ــزال تـسـتـخــدم ضــد املصالح
الباكستانية ،وأن هناك شبكة منسقة تعمل
ع ـلــى األراضـ ـ ــي األف ـغــان ـيــة ض ــد بــاكـسـتــان.
وأضاف خالل تقديم إيجاز حول التحديات
ال ـتــي تــواجـهـهــا بـ ــاده داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا،
للجنة الـبــرملــانـيــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة ،أن
ب ــاك ـس ـت ــان ال ت ـت ــوق ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن حـكــومــة
طالبان في الوقت الراهن ،إذ إن هناك شبكة
منسقة تستخدم األراض ــي األفـغــانـيــة ضد
املصالح الباكستانية.
وقــال إن طالبان الباكستانية خرجت عن
وق ــف إط ــاق ال ـنــار بشكل أح ــادي ،ولكننا
نـ ــؤكـ ــد أن ك ـ ــل م ـ ــن يـ ـعـ ـب ــث بـ ــأمـ ــن ب ــادن ــا
سنتعامل معه بيد من حديد ،ولن نقبل أي

أخبار

بايدن يواجه تحديات تنويع
إمدادات الطاقة إلى أوروبا

 361محاولة تسلل في 2021

مساومة على سـيــادة دولتنا ومصالحنا
الوطنية.
وحـ ـي ــال خـ ـط ــوات أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة م ــن أجــل
ال ـت ـصــدي ألي عـمــل أم ـن ــي ،ق ــال يــوســف إن
الخطة الوطنية إلقــرار األمــن في البالد قد
وضـعــت نــواتـهــا األول ــى فــي عــام  2014بيد
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية
سرتاج عزي ،وتم تطويرها خالل السنوات
امل ــاض ـي ــة ،ل ـكــن ق ـبــل إع ـت ـم ــاد ال ـب ــرمل ــان لها
ال يمكن تطبيقها ،غـيــر أن أج ـهــزة الــدولــة
عملت بشكل مكثف مــن أجــل إح ــال األمــن
وقمع التنظيمات املسلحة التي تعبث بأمن
بــادنــا .وكـشــف أن الخطة الوطنية تشمل
ال ــوض ــع األم ـن ــي واالق ـت ـص ــادي واملـعـيـشــي،
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ـهــا خ ـطــة شــام ـلــة لجميع
الحياة في باكستان.
مناحي ُ
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ق ـ ـتـ ــل شـ ـخ ــص واحـ ـ ـ ــد وأصـ ـي ــب
العديد جراء الهجمات الصاروخية للقوات
الباكستانية في مديرية سركانو في والية
كنر ،شرقي أفغانستان .وقال املتحدث باسم
لواء القوات الحدودية في شرق أفغانستان
ح ـمــد ال ـل ــه ،ل ــوس ــائ ــل إع ــام ـي ــة م ـح ـل ـيــة ،إن
الـ ـق ــوات الـبــاكـسـتــانـيــة ت ــواص ــل هـجـمــاتـهــا
الـصــاروخـيــة عـلــى األراضـ ــي األفـغــانـيــة في
والي ــة ك ـنــر ،م ـش ـ ّـددًا عـلــى أن ق ــوات طــالـبــان
لــن تـتــرك الـهـجـمــات الباكستانية مــن دون
رد قـ ــوي .ك ـمــا أك ــد املـ ـس ــؤول أن الـهـجـمــات
الصاروخية الجديدة أدت إلى مقتل مواطن
أف ـغــانــي ،وت ـضــرر سـكــان مــديــريــة ســركــانــو
ماليًا ،بعد نفوق مواشيهم ّ
جراءها.
في املقابل ،أكد أحد سكان املديرية ،ويدعى
نــور الـلــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن الهجمات
الصاروخية للقوات الباكستانية الجديدة
لــم تسفر عــن خسائر بشرية كبيرة ،ولكن
الحياة تعطلت بسببها بشكل شبه كامل،
موضحًا أن قوات طالبان ترد باملثل على ما
تقوم به القوات الباكستانية.
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بنوك سويسرا تتحوط
ضد المخاطر العقارية

()Getty

قفزة األرباح
الصناعية
للصين

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية لإلحصاء ،أمس الخميس ،أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصني ارتفعت بنسبة  34.3في املائة على
أساس سنوي في عام  2021مع استمرار تعافي اإلنتاج الصناعي .وذكرت البيانات أن الشركات الصناعية التي ال تقل العائدات السنوية لكل منها عن 20
مليون يوان (حوالي  3.16ماليني دوالر) ،سجلت أرباحا بقيمة  8.71تريليونات يوان في العام املاضي .وكانت األرباح الصناعية للعام املاضي بأكمله أعلى
بنسبة  39.8في املائة من مستوى  ،2019مما يضع متوسط النمو السنوي لعامي  2020و 2021عند  18.2في املائة .وفي عام  ،2021ارتفعت اإليرادات املجمعة
للشركات املذكورة بنسبة  19.4في املائة على أساس سنوي.

أمرت الحكومة السويسرية البنوك
باالحتفاظ برأس مال إضافي
كحاجز ضد املخاطر الناجمة عن
زياده أسعار العقارات .ووفق القرار
فإن البنوك ستضطر إلى االحتفاظ
بنسبة  %2.5إضافية من األصول
ُ
املرجحة للمخاطر املرتبطة بالرهون
العقارية اعتبارًا من سبتمبر/أيلول.

قيمة البيتكوين واإليثريوم قد تتجاوز الذهب في 2030
لندن ـ العربي الجديد

أظهر تقرير بحثي لشركة «آرك إنفست» االستثمارية،
ال ـتــي تـتـخــذ م ــن ن ـيــويــورك م ـقــرا ل ـهــا ،رؤي ــة متفائلة
ألس ـعــار أش ـهــر عملتني مـشـفــرتــن وه ـمــا البيتكوين
واإليـثــريــوم بنهاية هــذا العقد ،وتــوقــع وصــول سعر
البيتكوين إلى مليون دوالر واإليثريوم عند  180ألف
دوالر .وتأتي هذه التوقعات الحديثة في الوقت الذي
شهدت فيه أسعار العمالت املشفرة تراجعا ملحوظا
فــي األي ــام األخ ـيــرة عـقــب تلميح مجلس االحتياطي
الفيدرالي (البنك املركزي األميركي) برفع سعر الفائدة

بــدءا مــن شهر مـ ــارس/آذار ،وتــوقــع مؤسسات مالية
دخول هذه العمالت مرحلة البيات الشتوي والجمود
خالل الفترة املقبلة مع الزيادات املتواصلة في سعر
الفائدة على العمالت الرئيسية .ووفق توقعات «آرك
إنفست» فإن القيمة السوقية للبيتكوين واإليثريوم
ً
حاليا
قــد تـتـجــاوز القيمة الـســوقـيــة لـلــذهــب الـبــالـغــة
ح ــوال ــي  10تــريـلـيــونــات دوالر بـحـلــول ال ـع ــام .2030
وبحسب الشركة االستثمارية التي تديرها املستثمرة
الشهيرة ،كاثي وود ،فــإن سعر البيتكوين قــد يصل
إل ــى مـلـيــون دوالر بـحـلــول ع ــام  ،2030بينما القيمة
السوقية لإليثريوم قد تسجل  20تريليون دوالر.

وقالت ياسني املنجرة املحلل لدى «آرك إنفست» في
تقرير صادر هذا األسبوع :ال تزال القيمة السوقية
ً
للبيتكوين تمثل ً
جزء ا بسيطا من األصول العاملية،
ومــن املــرجــح أن ترتفع مــع تبني ال ــدول لها كعملة
قانونية .وقــال االحتياطي الفيدرالي األربـعــاء إنه
من املرجح أن يكون من املناسب البدء في رفع سعر
ال ـفــائــدة قــريـ ًـبــا ،فــي إشـ ــارة إل ــى احـتـمــالـيــة تحريك
الـفــائــدة فــي اجـتـمــاع م ــارس املـقـبــل .فــي تـطــور آخــر
ارتفعت عمليات غسل األمــوال عبر ســوق العمالت
املشفرة فــي الـعــام املــاضــي بنسبة  ،%30مــع نشاط
سوق األصول الرقمية بشكل عام.

وبـحـســب الـتـقــريــر ف ــإن االرتـ ـف ــاع ال ـح ــاد ف ــي نـشــاط
غسل األموال في العام املاضي لم يكن مفاجئًاً ،
نظرا
للنمو الكبير فــي نـشــاط التشفير امل ـشــروع وغير
القانوني في  .2021ويشير مصطلح غسل األموال
إلى عملية إخفاء مصدر األمــوال التي تم الحصول
عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويلها إلى
شركات مشروعة .ووفقًا للتقرير ،فإن حوالي %17
من إجمالي عمليات غسل األموال املسجلة في العام
املاضي توجهت إلى تطبيقات التمويل الالمركزية،
في إشارة إلى القطاع الذي يسهل املعامالت املالية
املقومة بالعمالت املشفرة خارج البنوك التقليدية.
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تونس

تقرير

مصير غامض لموظفي «مكافحة الفساد»

ليبيا تعود إلى الظلمة:
تخريب متعمد للكهرباء
عادت ليبيا لتعاني
مجددًا من الظلمة
ّ
في العاصمة طرابلس
والعديد من المدن
األخرى ،رغم اإلنفاق الكبير
على قطاع الكهرباء
حسب بيانات رسمية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس
ومـنــاطــق ليبية عــديــدة ،انقطاعا
في التيار الكهربائي ،استمر أكثر
في املناطق النائية إلى عشر ساعات يوميا،
فيما أعلنت وزارة املالية بحكومة الــوحــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ب ـ ــأن اإلن ـ ـفـ ــاق م ــن ب ـ ــاب الـ ـط ــوارئ
لـلـعــام  2021بـلــغ  2.50مـلـيــار دي ـن ــار (نـحــو
 550م ـل ـيــون دوالر) ع ـلــى م ـشــاريــع الـشــركــة
العامة للكهرباء .وقال مدير اإلعالم بالشركة
العامة للكهرباء ،لطفي عزمه ،في تصريحات
لـ«العربي الجديد» إن طرح األحمال للفترتني
ال ـص ـبــاح ـيــة وامل ـس ــائ ـي ــة نـتـيـجــة الن ـخ ـفــاض
الطاقة املنتجة من محطات اإلنتاج وزيــادة
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـط ــاق ــة واالسـ ـتـ ـه ــاك امل ـف ــرط
وعــدم الترشيد في استهالك الطاقة من قبل
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن .وأضـ ـ ــاف أن ه ـن ــاك ع ـج ــزا في
إنتاج الشركة العامة للكهرباء.

 219( 2010مـلـيــون دوالر بـسـعــر الــديـنــار
في هذا التوقيت).
لجوء المواطنين للمولدات

ويلجأ بعض سكان ليبيا ،في ظل االنقطاع
امل ـت ـك ــرر ل ـل ـت ـيــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،إلـ ــى امل ــول ــدات
الكهربائية التي تعمل على البنزين ،وترتفع
كلفة املولد الواحد إلى ما يقارب  500دوالر،
ب ـس ـبــب ال ـط ـلــب امل ـت ــزاي ــد ع ـل ـي ـهــا ،خـصــوصــا
خالل فترة الشتاء والصيف.
وت ـب ـل ــغ ت ـس ـع ـيــرة ال ـك ـي ـل ــووات لــاس ـت ـهــاك
املـ ـن ــزل ــي ق ــرش ــن وب ــال ـن ـس ـب ــة لــاس ـت ـهــاك
التجاري  6.2قروش للكيلو (الدينار = 100
قرش) .ويبلغ سعر صرف الدوالر األميركي
 4.48دن ــان ـي ــر رس ـم ـي ــا .وقـ ـ ــال املـ ــواطـ ــن عــز
الــديــن الـحــامــدي مــن منطقة الجبل الغربي
لـ«العربي الجديد» إن الكهرباء تنقطع عن
املنطقة أكثر من عشر ساعات يوميا منها
 7س ــاع ــات ف ــي ال ـن ـه ــار وال ـب ــاق ــي ف ــي الـلـيــل
مما يزيد املعاناة على املواطنني ،وفــي ظل
نقص الـكـيــروســن يلجأ أغـلــب الـسـكــان في
تلك املناطق للحطب لغرض التدفئة ودرجة
الـحــرارة تصل إلــى صفر ليال .وكــان رئيس
ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ع ـب ــد الـحـمـيــد
الدبيبة قال خالل شهر مارس/آذار من العام
املاضي إن أزمة الكهرباء سوف تحل بشكل
نهائي خالل عشرة أشهر.

تخريب متعمد

تونس ـ إيمان الحامدي

يواجه موظفو هيئة مكافحة الفساد مصيرا مجهوال بعد أن
أوصــدت سلطات تونس أبــواب الهيئة منذ شهر أغسطس/
آب املــاضــي ،وأحــالــت الـعــامـلــن فيها إل ــى إجـ ــازات قـســريــة ال
يـعــرفــون تــاريــخ نـهــايـتـهــا .وواص ــل أم ــس الـخـمـيــس ،موظفو
الهيئة اعتصامهم املفتوح بأحد املقرات املركزية والذي بدأوه
يوم الثالثاء املاضي ،مطالبني بتوضيح مصيرهم املهني بعد
أن توجهوا بمراسالت عديدة إلى رئاسة الحكومة بحثا عن
ردود لتساؤالتهم غير أنهم لم يحصلوا على أي إجابة .ويؤكد
املوظفون في هيئة مكافحة الفساد بحكومة نجالء بودن ،أن
عدم تجديد عقودهم يجعل مصائرهم في مهب الرياح.

معاناة القطاع

ويـ ـع ــان ــي قـ ـط ــاع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا مــن
أزمـ ـ ــات ع ــدي ــدة أدت إلـ ــى ت ـهــالــك جـ ــزء كبير
مــن الشبكة وتـكــرار انقطاع الكهرباء .وكــان
ديوان املحاسبة الليبي (حكومي) ،ذو الدور
الــرقــابــي ،قــد انـتـقــد فــي وق ــت ســابــق اإلدارة
السيئة للشركة العامة للكهرباء ومشاريعها
غير املنجزة وكــذلــك استثماراتها .وتــواجــه
شركة الكهرباء ضعف وتهالك البنى التحتية
مـنــذ ع ـشــرة أع ـ ــوام ،بـيـنـمــا ه ـنــاك حــاجــة في
معظم املحطات إلى عمليات صيانة واسعة
النطاق ،إال أن اإلدارات املتعاقبة في الشركة
لم تستطع إنجاز هذه املهمة.
وت ـعــرضــت ع ـش ــرات خ ـطــوط ال ـتــوتــر الـعــالــي
التيار الكهربائي للتدمير خالل الهجوم
لنقل ّ
الــذي شنه اللواء املتقاعد خليفة حفتر على
العاصمة طرابلس بني إبريل /نيسان 2019
ويونيو /حزيران .2020
وأدت م ـغ ــادرة ش ــرك ــات أجـنـبـيــة ال ـب ــاد إلــى
تــأخــر تشييد مـنـشــآت جــديــدة .وبــال ـتــوازي،
تزدهر التجارة في أسالك النحاس املسروقة
الـ ـت ــي تـ ـب ــاع فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،حـســب
مصادر لـ«العربي الجديد» .ويؤكد الباحث
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وئ ـ ــام املـ ـص ــرات ــي ،أن مـشـكـلــة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن ال ـص ـع ــب ح ـل ـه ــا ع ـل ــى املـ ــدى
القصير .وقال املصراتي لـ«العربي الجديد»
إن املشكلة في ســوء اإلدارة وصــرف األمــوال
ع ـبــر ت ـعــاقــدات هـنــا وه ـن ــاك ،م ـشـيـرًا إل ــى أن
الـكـهــربــاء تـحـتــاج إل ــى خـطــة م ــدروس ــة لرفع
الطاقة اإلنتاجية للشبكة مع اتخاذ خطوات
أخـ ـ ــرى ل ـل ـم ـشــاريــع االس ـت ـث ـم ــاري ــة امل ـتــوق ـفــة
ومعالجة ملفات الفساد.

صمت رسمي

وق ــال املـتـحــدث بــاســم مــوظـفــي الـهـيـئــة ع ــادل الـعـبـيــدي ،في
تصريح لـ«العربي الجديد» إن أكثر من  150موظفا يعملون
فــي امل ـقــر امل ــرك ــزي بــالـعــاصـمــة وامل ـق ــرات الـجـهــويــة فــي باقي
املحافظات انتهت عقودهم بتاريخ  31ديسمبر /كانون األول
املاضي ،غير أنهم ال يعرفون إذا كانوا سيواصلون عملهم أم
جرى االستغناء عنهم بسبب الصمت الرسمي إزاء ملفهم.
وأفاد العبيدي أنه منذ اإلذن بإخالء مقر املقر املركزي لهيئة
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي واص ــل
املــوظـفــون الحصول على رواتـبـهــم دون مباشرة العمل مع
االكتفاء بتشغيل مصالح التصريح باملكاسب فقط.
وأض ـ ـ ــاف أن «أكـ ـث ــر م ــن  150م ــوظ ـف ــا ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارات امل ــرك ــزي ــة
وال ـج ـهــويــة لـلـهـيـئــة تــربـطـهــم ع ـقــود م ـح ــددة األجـ ــل انـتـهــت
بـتــاريــخ  31ديسمبر  2021وال يـعــرفــون مصيرهم حاليا».
وأف ــاد أيـضــا أن فــي م ـقــرات الهيئة نـحــو  140أل ــف تصريح
باملكاسب لكبار املوظفني واملسؤولني املطالبني بالتصريح،
معتبرا أن ه ــذه الــوثــائــق فــي غــايــة األهـمـيــة ويـتـعــن توفير
الحماية لها داخل املقرات .كذلك قال املتحدث باسم موظفي

الهيئة ،أن املدير اإلداري واملالي املكلف بتسيير املرفق منذ
إخالئه من املوظفني راسل رئاسة الحكومة عدة مرات إلعالم
املكلف بامللفات االجتماعية بهذه الوضعية إال أنه لم يحصل
ع ـلــى أي رد ب ـخ ـصــوص ت ـجــديــد الـ ـعـ ـق ــود .وفـ ــي أغـسـطــس
ّ
سعيد أمــرا بإنهاء
املــاضــي أصــدر الرئيس التونسي قيس
مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أنور بن
حسن ،على أن يتولى املكلف بالشؤون اإلداريــة واملالية في
الهيئة تصريف األعمال بشكل مؤقت .وكانت قوات األمن قد
أخلت مقر الهيئة ،وأخــرجــت جميع املوظفني العاملني في
املبنى ،دون تحديد أسباب هذا اإلجراء.
تفاقم الفساد

ولم يتضح سبب إغالق مقر الهيئة املكلفة بقانون صدر عام
 2011بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة املخالفات
إلى القضاء ،كما لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار
هــذا ال ـقــرار .وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع امللفات
واسـتـقـبــال الـشـكــاوى املتعلقة بشبهات الـفـســاد وتقديمها
إل ــى ال ـق ـضــاء .وتـعــانــي تــونــس مــن ارت ـفــاع مـنـســوب الفساد
الــذي يكلف اقتصادها أكثر من مليار دوالر سنويا نتيجة
تفشي شبكات التالعب باملال العام وتراجع سلطة املراقبة
الحكومية ،فيما تحيل الهيئة سنويا على أنـظــار القضاء
املــالــي مـئــات املـلـفــات وال ـش ـكــاوى الـتــي يــودعـهــا مبلغون أو
تكشفها املهمات الرقابية ملصالح الرقابة العامة.
وتم إنشاء الهيئة عام  2011خلفا للجنة تقصي الحقائق
عــن الـفـســاد وال ــرش ــوة ال ـتــي أنـشـئــت مـبــاشــرة بـعــد ال ـثــورة
التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي .وكان
يفترض وفق دستور  2014أن ّ
تعوض هيئة مكافحة الفساد
بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
غ ـيــر أن ال ـب ــرمل ــان أخ ـفــق ف ــي ان ـت ـخــاب أع ـضــائ ـهــا ف ــي ثــاث
مناسبات فيما يرجئ تعليق أعمال البرملان إحداث الهيئة
الجديدة إلى سنوات قادمة.

االستيراد لتخفيف العجز

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت عن
سرقة  4200متر أسالك ضغط عال بمناطق
مختلفة ،فيما ال تزال ظاهرة سرقة األسالك
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ت ــره ــق ك ــاهـ ـلـ ـه ــا ،وت ـت ـس ـبــب
فـ ــي ضـ ـع ــف أداء ش ـب ـك ــة ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع فـضــا
ع ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـخــريــب امل ـت ـع ـمــدة لبعض
املحطات ملجموعات خارجة عن القانون في
مناطق الجبل الغربي وضواحي العاصمة
طرابلس ،حسب مصادر لـ«العربي الجديد».
وت ـن ـفــق لـيـبـيــا س ـنــويــا  800م ـل ـيــون دي ـنــار
( 178م ـل ـيــون دوالر) ،ل ــدع ــم ال ـك ـهــربــاء في
البالد ،بحسب تقديرات حكومية ،في حني
ال يـســدد املــواطـنــون فــواتـيــر الـكـهــربــاء منذ
عام  .2011وكانت معدالت الجباية لرسوم
الكهرباء تناهز  300مليون دينار خالل عام

800

تــنــفــق ليبيا ســنــويــً 800
مليون دينار ( 178مليون
دوالر) ،لدعم الكهرباء،
بــــحــــســــب تــــقــــديــــرات
حكومية ،فيما ال يسدد
الـــمـــواطـــنـــون فــواتــيــر
الكهرباء منذ عام .2011

وف ــي إط ــار م ـح ــاوالت الـحـكــومــات املتعاقبة
ل ـت ـغ ـط ـي ــة الـ ـعـ ـج ــز فـ ــي ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ات ـج ـهــت
ل ــاس ـت ـي ــراد مـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة .وك ــان ــت
م ـ ـصـ ــادر أكـ ـ ـ ــدت لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» فــي
ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ،ق ـي ــام وزارة الـكـهــربــاء
املصرية ،بإعداد تصور كامل لرفع قدرة خط
الــربــط الكهربائي القائم بــن مصر وليبيا،
والــذي تقدر طاقته الحالية بــ 240ميغاوات،
ليصل إلى  500ميغاوات كمرحلة أولى ،وذلك
ضمن الخطط املصرية للحصول على حصة
كبيرة من عملية إعادة إعمار ليبيا ،إلنعاش
االقـتـصــاد املـصــري .كما أعلنت الـجــزائــر في
وق ــت س ــاب ــق اس ـت ـع ــداده ــا لـتـصــديــر الـطــاقــة
الكهربائية إلــى ليبيا ،والــربــط الكهربائي
بني البلدين عبر تونس.

مظاهرة سابقة تطالب بمحاسبة الفاسدين (األناضول)

بنية متهالكة لشبكة الكهرباء (محمود تركية/فرانس برس)

تقارير عربية
تمويل

إقبال العراقيين على االقتراض ينعش القطاع الخاص
بغداد ـ عمار حميد

ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد ن ـس ـبــة ال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـ ـع ــراق،
توجهت الحكومة العراقية إلــى دعــم القطاع
ال ـخــاص مــن خ ــال تـقــديــم ال ـق ــروض املـيـســرة
ومــا تـعــرف بــامل ـبــادرات املــالـيــة لــدعــم الشباب
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة .وأعلن البنك
املركزي العراقي ،األسبوع املاضي ،مضاعفة
مخصصات مبادرته املتعلقة بدعم املشاريع
الصغيرة واملتوسطة ،في إطار محاولة الحد
مــن مستويات البطالة املرتفعة .وقــال البنك
امل ــرك ــزي ف ــي بـ ـي ــان ،إنـ ــه زاد ح ـجــم م ـبــادرتــه
إلقـ ـ ــراض املـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة وامل ـت ــوس ـ َط ــة
البالغة تريليون دي ـنــار ،لتصبح تريليوني
دينار( ،الدوالر =  1456دينارًا) .وخفض البنك

املــركــزي أخ ـي ـرًا قيمة الـفــائــدة املـمـنــوحــة على
تلك الـقــروض .وقــال إن الخطوة تأتي ملراعاة
ال ـظــروف االستثنائية الـحــالـيــة الـتــي تتعلق
ب ــال ـجــانــب امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي وت ــداع ـي ــات
أن ف ــائ ــدة ق ــروض
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،م ـب ـي ـنــا ُ
امل ـشــاريــع لـلـقـطــاع ال ـخــاص خـفـضــت إل ــى %1
ً
بدال من  %2وقروض اإلسكان من  4إلى .%2

الحكومة تستهدف
تخفيف البطالة
عبر توسيع القروض

مبادرات لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة (فرانس برس)

دعم القطاع الخاص

في حديث مع «العربي الجديد» ،قالت عضو
البرملان العراقي السابق واملختص بالشؤون
االقـتـصــاديــة نجيبة النجيب ،إن «الحكومة
ال ـعــراق ـيــة أجـ ــرت دراس ـ ــات اق ـت ـصــاديــة لــدعــم
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـ ـق ـ ــروض،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ب ــاب ــا م ـه ـم ــا ل ــدع ــم االق ـت ـص ــاد
العراقي» .وأوضحت أن «الحكومة منذ عام
 2015وضـعــت خـطــة ق ــروض أنـفـقــت خاللها
ن ـحــو  6تــري ـل ـيــونــات ديـ ـن ــار ع ــراق ــي شملت
م ـشــاريــع ف ــي ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي والـصـنــاعــي
والـعـقــاري» .وأضــافــت أن «ال ـقــروض تنوعت
ما بني صغيرة ال تزيد على  50مليون دينار،
ومتوسطة تراوح ما بني  100إلى  200مليون
دينار ،وكبيرة تبدأ من مليار دينار وأكثر،

لتطوير عمل القطاع الخاص ،ليكون عصبًا
رئـيـسـيــا فــي م ـجــال اسـتــراتـيـجـيــة التخفيف
م ــن ال ـف ـقــر وال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـ ـب ــاد وم ـشــاركــة
القطاع العام املسؤولية» .وأشــارت النجيب
إلـ ــى أن «ال ـ ـقـ ــروض امل ـي ـس ــرة ال ـت ــي تـقــدمـهــا
الحكومة واملـصــارف األهلية أسهمت كثيرًا
في السنوات األخيرة بدعم القطاع الخاص
وتشغيل اآلالف من األيادي العاملة املحلية،
ولـ ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ال ت ـ ـ ــزال امل ـش ــاري ــع
االستثمارية في القطاع الخاص تعاني من
غياب دعــم املنتج املحلي وعــدم الـقــدرة على
املنافسة في السوق املحلية».
اللجوء لالقتراض

ومــن جهته قــال عضو جمعية االقتصاديني
الـعــراقـيــن ،أحـمــد امل ـن ــدالوي ،فــي حــديــث مع
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن «تـ ــدهـ ــور األوض ـ ــاع
املعيشية ألكثر مــن  %60مــن العراقيني دفع
ّ
الكثير إلــى تسلم قــروض تشغيلية ،تنوعت
مــا بــن قــروض سكنية وصناعية وزراعـيــة.
ّ
والحقيقة أن هذه القروض أسهمت كثيرًا في
تحسني األوضــاع االقتصادية ألعــداد كبيرة
من العراقيني».
وأضاف أن «العراق شهد في اآلونة األخيرة
ً
إقباال كبيرًا من قبل املواطنني على القروض
املصرفية ،وخاصة الشخصية واالستهالكية
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «ه ـ ــذا اإلق ـب ــال
ارتـفــع نتيجة لحاجة الـنــاس إلــى الـقــروض،
باإلضافة إلى اإلغــراءات واملنافسة الشديدة
بني الوسط املصرفي».
ّ
وبي املندالوي أن «استمرار البنك املركزي
وامل ـص ــارف األهـلـيــة والـحـكــومـيــة بسياسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض أس ـ ـهـ ــم ب ــالـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى نـسـبــة
لـيـســت بــالـقـلـيـلــة م ــن الـبـطــالــة ب ــن أوس ــاط
الـشـبــاب ،وذل ــك مــن طــريــق بعض املشاريع
ال ـت ــي ن ـج ـحــت بـتـشـغـيــل آالف ال ـع ــراق ـي ــن،
وكذلك املساهمة في تنمية السوق النقدية،
م ـ ــن طـ ــريـ ــق زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــن األوراق
التجارية املالية والسندات وتشجيع األفراد
على التعامل مع هذه األسواق».

حزمة مبادرات

وك ــان ــت ح ـكــومــة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء مصطفى
الكاظمي ،قد أعلنت في العام املاضي إعداد
حزمة مـبــادرات وقــوانــن جــديــدة تهدف إلى
تطوير عمل القطاع الـخــاص ليكون عصبًا
رئـيـسـيــا فــي م ـجــال اسـتــراتـيـجـيــة التخفيف
م ــن ال ـف ـقــر وال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـ ـب ــاد وم ـشــاركــة
القطاع العام املسؤولية ،وخصصت قروضًا
للعراقيني كــافــة ،بما فيها قــروض لإلسكان
وإنشاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ذل ـ ــك ،ش ـ ــدد امل ـس ـت ـش ــار امل ــال ــي
لــرئـيــس ال ـ ــوزراء مظهر محمد صــالــح ،على
ضـ ــرورة إعـ ــادة تــوجـيــه الـتـمــويــل الحكومي
ل ـس ــد اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .وق ــال
صالح في تصريح صحافي له إن «االهتمام
ب ــالـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص وتـ ـم ــويـ ـل ــه ال ـح ـك ــوم ــي
بــالـقــروض املـيـ ّـســرة كـمـبــادرة البنك املــركــزي
العراقي االستثنائية في التمويل اإلسكاني
امليسر للقطاع األهلي التي بلغت نحو ثالثة
تــري ـل ـيــونــات ديـ ـن ــار ،ح ـفــز وسـيـحـفــز نـشــاط
السكن اإلجمالي».
لـكــن الـخـبـيــرة االق ـت ـصــاديــة س ــام سميسم،
قــالــت ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن
«ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص م ـنــذ عـ ــام  2003ول ـغــايــة
ال ـل ـح ـظــة ي ـعــانــي م ــن اإله ـ ـمـ ــال ،رغـ ــم حــديــث
الجهات املعنية عن دعم هذا القطاع الحيوي
واملـ ـه ــم ،ل ـكــن ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد ال ي ــوج ــد أي
دع ـ ـ ــم ح ـق ـي ـق ــي لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض ب ـ ــواق ـ ــع ال ـق ـط ــاع
الخاص ،بسبب العقليات التي تدير العملية
االقتصادية ،لكونها ال تؤمن بشراكة القطاع
الـخــاص ،مشيرة إلــى أن الــدعــم اقتصر على
املشاريع االستثمارية التابعة لشخصيات
معينة ومتنفذة داخل هذا القطاع املهم».
وأوضحت أن «الحكومة بالتعاون مع البنك
امل ــرك ــزي أطـلـقــت الـكـثـيــر مــن امل ـب ــادرات لدعم
الـقـطــاع ال ـخــاص مــن خ ــال تـقــديــم ال ـقــروض
بمختلف أنــواع ـهــا ،ول ـكــن فــي حقيقة األمــر
أغـلـبـهــا تـنـفــق بـشـكــل خــاطــئ بـسـبــب آل ـيــات
اإلقراض التي ما زالت تدور في ذات الدوامة
من الروتني والبيروقراطية وعدم فهم البعد
الحقيقي آلليات القرض الصحيح».

ارتفاع فائض
الميزان التجاري
القطري

قـ ـف ــز ف ــائ ــض املـ ـ ـي ـ ــزان ال ـتـ ـج ــاري
السلعي لــدولــة قطر ،وال ــذي يمثل
الـ ـف ــرق ب ــن إج ـم ــال ــي الـ ـصـ ــادرات
وال ــواردات ،بنحو  198.9في املائة
خـ ـ ــال ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر/ك ــان ــون األول
املـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـن ــوي،
بينما سجل زيــادة بنحو  4.7في
املائة على أســاس شهري مقارنة
مع نوفمبر/تشرين الثاني .2021
وقــال جهاز التخطيط واإلحصاء
فـ ــي بـ ـي ــان ن ـق ـل ـتــه وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
ال ـق ـطــريــة «ق ـن ــا» ،أم ــس الـخـمـيــس،
إن فائض امليزان التجاري للدولة
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى  25.7مـ ـلـ ـي ــار ريـ ــال
( 7م ـل ـيــارات دوالر تـقــريـبــا) في
ً
ديـسـمـبــر املــاضــي مـسـجــا بذلك
ارتـفــاعــا ق ــدره  17.1مليار ريــال،
مـقــارنــة مــع ديسمبر  ،2020في
ح ــن زاد ن ـحــو  1.2م ـل ـيــار ري ــال
ً
تقريبًا مقارنة مع شهر نوفمبر
مــن الـعــام  .2021وتفيد البيانات
بأن قيمة الصادرات القطرية بلغت
 35.6مليار ري ــال قـطــري تقريبًا
في ديسمبر.

مطالب بـ«السيادة الدوائية» بعد كورونا
يطالب املستثمرون في قطاع األدويــة
ب ـت ـك ــري ــس األف ـض ـل ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـتــي
تـعـطــي األول ــوي ــة للمنتجني املحليني
في مجال تصنيع األدوية التي كشفت
الجائحة ضــرورة تشجيعها لتحقيق
الـسـيــادة الــدوائـيــة الـتــي تتطلب زيــادة
اإلنتاج املحلي وتقليل الواردات.
ويتطلع املغرب ،كما تجلى من مؤتمر
مـســاء أول مــن أم ــس ،بــالــدار البيضاء
حــول السيادة الــدوائـيــة ،إلــى مضاعفة
رقـ ــم م ـب ـي ـعــات األدويـ ـ ـ ــة ،م ــع اس ـت ـبــدال
واردات بمنتجات مصنعة محليًا في
سـيــاق تكريس الـسـيــادة الــدوائـيــة ،في
الــوقــت نفسه ال ــذي يــرنــو إلــى تشجيع
التصدير إلى القارة السمراء وأوروبا.
ذل ــك طـمــوح حـفــزتــه ل ــدى الـفــاعـلــن في
ق ـطــاع األدوي ـ ــة خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة،
األزمة الصحية التي كشفت عن ارتهان
امل ـم ـل ـك ــة فـ ــي ج ـ ــزء مـ ــن ح ــاج ــات ـه ــا مــن
األدوية لخارج.
وال تمثل صـنــاعــة األدويـ ــة فــي املـغــرب
سوى  1.5في املائة من الناتج الداخلي
الـخــام ،حيث تراجعت مساهمتها في
السوق املحلية العشرين عامًا األخيرة
من  80في املائة إلى  45في املائة.
وذه ـب ــت رئـيـســة ال ـف ـيــدرال ـيــة الــوطـنـيــة
للصناعة الــدوائـيــة ،ملـيــاء ال ـتــازي ،إلى
أن ال ـق ـطــاع يـتـطـلــع إل ــى مـضــاعـفــة رقــم
املعامالت في أفق  2026من  1.6مليار
دوالر إلى  3.5مليارات دوالر ،وهو ما
يبقى رهينًا بــاإلنـتــاج املـحـلــي ،بما له
من تداعيات على فرص العمل.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ال ـف ــاع ـل ــن ال ــذي ــن
ي ـم ـث ـلــون أربـ ـع ــن ع ــام ــة ف ــي ال ـس ــوق
املغربية ،عبر تفعيل سياسة استبدال
الواردات بالتصنيع املحلي التخفيف
ع ــن ف ــات ــورة امل ـش ـتــريــات م ــن ال ـخ ــارج،
عـ ـب ــر ت ــوفـ ـي ــر أدوي ـ ـ ـ ــة م ـح ـل ـي ــا بـقـيـمــة
 310م ــاي ــن دوالر .وت ــؤك ــد ال ـت ــازي

أخبــار
العرب
الجزائر :دعوة المستوردين
لتقديم برامجهم التقديرية
دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات
الجزائرية ،أمس الخميس ،املتعاملني
االقتصاديني الناشطني في مجال
استيراد البضائع الخام ،إلى تقديم
برامجهم التقديرية السنوية لالستيراد.
وحسب وكالة األنباء الجزائرية ،يأتي
هذا اإلجراء تطبيقًا للمادة الـ  15من
دفتر األعباء املتعلق بالتزامات
الشركات التجارية التي تمارس
نشاط استيراد املواد األولية واملنتجات
املوجهة إلعادة البيع على حالتها وفق
القانون املحدد لكيفيات ممارسة
نشاطات استيراد
املواد األولية .وحددت الوزارة تاريخ 15
فبراير /شباط املقبل كآخر أجل لتقديم
البرنامج السنوي التقديري بالنسبة إلى
الشركات الحائزة شهادة إثبات احترام
الشروط املطلوبة ملمارسة نشاط استيراد
املواد األولية واملنتجات املوجهة إلعادة
البيع على حالتها .وبعد هذا التاريخ،
تعتبر كل شهادات اإلثبات غير املرفقة
ببرنامج سنوي تقديري ملغاة ،وفق
البيان.
دبي :غرامة ضخمة على
مؤسس أبراج منهارة
فرضت سلطة دبي للخدمات املالية غرامة
قدرها نحو  136مليون دوالر على عارف
نقوي ،مؤسس مجموعة أبراج لالستثمار
املباشر ،ومنعته من القيام بأي نشاط
في املركز املالي في اإلمارة ،بسبب أخطاء
جسيمة تتعلق بالشركة .وقالت السلطة
إن نقوي اعترض على ما توصلت إليه،
وإن الطرفني سيلجآن اآلن إلى محكمة
املركز املالي .وأضافت سلطة دبي للخدمات
املالية في بيان على موقعها إن العقوبة
املالية ستعلق لحني صدور قرار املحكمة،
في حني أن الحظر على ممارسة النشاط
سيظل ساريًا.
وقالت سلطة دبي إن نقوي شارك عن
علم في تضليل املستثمرين في ما يتعلق
بإساءة استخدام أموال أبراج لالستثمار
املحدودة ،وهي شركة مسجلة في جزر
كايمان لم تعتمدها سلطة الخدمات املالية.
وأضافت أن الغرامة الكبيرة املفروضة
على نقوي تعكس جسامة هذه املخالفات،
وهي مبنية على دخله من مجموعة أبراج.
كذلك فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2
مليون دوالر على وقار صديقي ،املدير
السابق لألبراج.

أخبــار
العالم

المغرب
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أن الـفــاعـلــن املـغــاربــة ي ـتــوافــرون على
حوالى نصف قدراتهم اإلنتاجية الذي
يمكن تسخيره من أجل زيادة اإلنتاج،
بهدف توفير األدويــة للسوق املحلية
والتصدير.
تــذهــب املــديــرة الـعــامــة لـشــركــة األدوي ــة
«فــارمــا  ،»5مــريــم لحلو الـفـيــالــي ،إلى
أن امل ـغ ــرب ي ـتــوافــر ع ـلــى خ ـبــرة كـبـيــرة
فــي مـجــال األدوي ــة ،حيث يحتل املركز
ال ـثــانــي ف ــي ال ـق ــارة األفــري ـق ـيــة ،غـيــر أن
التصدير يبقى دون التطلعات.
وسجلت أن الصادرات ال تتعدى  10في
املائة ،ما يدفع ملياء التازي بدورها إلى
التأكيد أنــه يمكن رفــع ال ـص ــادرات من
 110ماليني دوالر إلى  1.1مليار دوالر
في العشرة أعوام املقبلة.
واعتبرت الفياللي أنه من أجل تحقيق
ه ـ ــدف الـ ـسـ ـي ــادة الـ ــدوائ ـ ـيـ ــة ،ي ـف ـتــرض
الـتــوجــه نحو تكريس مـبــدأ األفضلية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى إعـ ـط ــاء
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ـج ــن املـ ـح ـلـ ـي ــن فــي
الصفقات العمومية.
وت ـ ـ ــرى أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـت ـك ــال ـي ــف،
مثل تلك ذات الصلة بــالـطــاقــة ،يعتبر
الـقـطــاع تنافسيًا ،إذ رغ ــم ع ــدم تفعيل
األفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر،
يستطيع الـفــاعـلــون فــي الـقـطــاع الـفــوز
ب ـح ــوال ــى ن ـص ــف ال ـص ـف ـق ــات بــامل ـغــرب
وحتى في الخارج في مواجهة الهنود
والصينيني.
وأكدت أنه يجب ،في ظل قدرة الصناعة
املحلية عـلــى ول ــوج ال ـســوق األفريقية
وال ـ ـس ـ ــوق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،تـ ـس ــري ــع مـنــح
التراخيص لعرض األدويــة في السوق
وإنجاز دراســات استراتيجية من أجل
فتح أسواق جديدة ودعم الترويج على
الصعيد الدولي.
وي ـت ـص ــور ال ـف ــاع ـل ــون ف ــي ال ـق ـط ــاع أنــه
ي ـم ـك ــن ع ـب ــر ت ـش ـج ـيــع قـ ـط ــاع األدوي ـ ـ ــة
باملغرب والتوجه نحو التصدير أكثر،
توفير العملة الصعبة التي تبذل من

أج ــل اسـتـيــراد بـعــض األدويـ ــة وإتــاحــة
فرص عمل جديدة.
وم ــن جــان ـب ــه ،أك ــد املـ ـس ــؤول بـمــديــريــة
األدويـ ـ ـ ــة وال ـص ـي ــدل ــة بـ ـ ـ ــوزارة الـصـحــة
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،ن ــاج ــم
باسماعيل أن األزم ــة الصحية أبــرزت
أه ـم ـي ــة ت ـك ــري ــس الـ ـسـ ـي ــادة ال ـص ـح ـيــة
والتوافر على صناعة أدوية قوية.
وأشار إلى أن كوفيد أبرز أهمية صناعة
األدوية باملغرب ،في الوقت نفسه ،الذي
كشفت عن االرتهان للخارج ،ما فرض
وض ــع رؤي ــة ج ــدي ــدة م ــن أج ــل الـتــوافــر
على صناعة دوائية ومنتجات الصحة
تتيح السيادة الصحية.
وشدد على أن السياسة الدوائية يجب
أن تتوافر على منتجات أضحت تعد
استراتيجية وحيوية للمغرب ،حيث
إن ه ــذا ال ـتــوجــه يـتـيــح أعـ ــادة تصنيع
امل ـ ـغـ ــرب فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال وال ــوط ـن ـي ــة
االقتصادية.
وأكـ ـ ــد أن ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــدوائـ ـي ــة ال ـتــي
تنهجها الــدولــة فــي الـسـيــاق الـجــديــد،
ت ـق ــوم ع ـلــى تـشـجـيــع اإلنـ ـت ــاج املـحـلــي،
وإن ـ ـجـ ــاز االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـت ــي ت ــراع ــي
الحاجيات الوطنية ،وتشجيع إنتاج
األدوي ـ ـ ــة الـجـنـيـســة م ــع ال ـح ــرص على
إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة.
ويشار إلى أن املغرب دخل في تحالف
مع الصني من أجل تعبئة اللقاحات في
مــرحـلــة أول ــى لــاسـتـجــابــة للحاجيات
املستعجلة قـبــل االن ـت ـقــال إل ــى مرحلة
التصنيع الــذي يــراد منه أن يجعل من
اململكة منصة عاملية لتوفير ذلك النوع
من اللقاحات.
وتـ ـ ـ ـ ــرى وزارة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة والـ ـحـ ـم ــاي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أن ال ـس ـي ــادة الـلـقــاحـيــة
املناسبة على مخاطر نــدرة اللقاحات
والخطر املتمثل بظهور أوبئة جديدة،
تـ ـن ــدرج ض ـمــن خــري ـطــة ط ــري ــق تـهــدف
إل ــى ضـمــان الـحــاجــات املستعجلة من
لقاحات كوفيد على املدى القريب.

تراجع الربح التشغيلي
لـ«إل جي لإللكترونيات»
قالت شركة إل جي لإللكترونيات أمس
الخميس ،إن أرباحها التشغيلية تراجعت
بنسبة  %21في الربع الرابع مقارنة بعام
ماض ،بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات
ٍ
اللوجستية واملواد الخام ،واإلنفاق األقل من
املتوقع في العطالت على األجهزة املنزلية.
قالت الشركة في تقرير دوري إن أرباح
التشغيل تراجعت إلى  677.7مليار وون
( 563مليون دوالر) في الفترة من أكتوبر/
تشرين األول إلى ديسمبر /كانون االول.
كانت أرباح التشغيل أقل من توقعات السوق
في استطالع أجرته يونهاب إنفوماكس،
الذراع املالية لوكالة يونهاب لألنباء .ولكن
على النقيض من ذلك ،وصلت مبيعاتها
إلى أعلى مستوى ربع سنوي بلغ 21.01
تريليون وون في فترة الثالثة أشهر،
بزيادة  %20.7على العام السابق ،مدعومة
بنشاطها القوي في مجال األجهزة املنزلية.
ارتفاع أرباح الشركات
المملوكة للدولة في الصين
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها
وزارة املالية ،أن األرباح املجمعة للشركات
اململوكة للدولة في الصني قفزت بنسبة
 30.1في املائة على أساس سنوي لتبلغ
 4.52تريليونات يوان (حوالى  715مليار
دوالر) في عام  .2021وحققت الشركات
اململوكة للدولة  75.55تريليون يوان من
عائداتها التشغيلية العام املاضي ،بزيادة
 18.5في املائة على أساس سنوي ،بحسب
البيانات .وارتفع إجمالي أرباح الشركات
اململوكة للدولة املدارة مركزيًا في الصني
بنسبة  27في املائة عن العام األسبق ،ليصل
إلى  2.86تريليون يوان ،فيما بلغت إيراداتها
التشغيلية  41.73تريليون يوان تقريبًا،
بزيادة  17.7في املائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أنه في عام  ،2021سجلت
الشركات املحلية اململوكة للدولة في الصني
نموًا قويًا في أرباحها وعائداتها املجمعة.
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رؤية

مال وسياسة
تتزايد التساؤالت حول اآلثار التي سيتركها تدخل البنك المركزي التركي
في السوق للسيطرة على سعر صرف الليرة ،حيث تسود مخاوف
على االحتياطي النقدي األجنبي الذي يعتبر ركنًا أساسيًا للمتانة النقدية

العملة التركية
فقدت نحو %45
من قيمتها في
( 2021أدم ألتان/
فرانس برس)

أشار الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغـ ـ ـ ــان ،ن ـهــايــة ع ــام  2021إلــى
أن ب ـ ــاده تـمـتـلــك م ــا يـ ـع ــادل 115
مـلـيــار دوالر مــن احـتـيــاطــي الـنـقــد األجـنـبــي،
خ ـ ـ ــال وص ـ ـ ــف م ـ ــا تـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه ب ـ ـ ـ ــاده مــن
«ح ــرب اق ـت ـصــاديــة» وتــأك ـيــده أن تــركـيــا غير
مدينة لصندوق النقد الــدولــي ،بــل ال تجري
مـحــادثــات معه ،ردًا على مــا قيل خــال شهر
ديـسـمـبــر /كــانــون األول ،عــن احـتـمــال لجوء
البالد إلى الصندوق وقت هوى سعر الصرف
إلى نحو  18ليرة مقابل الدوالر.
ول ـك ــن ح ـج ــم االح ـت ـي ــاط ــي األج ـن ـب ــي ت ــراج ــع
مـجــددًا ،كما يؤكد مختصون ،بعدما لجأت
تــرك ـيــا إل ــى ال ـت ــدخ ــل امل ـب ــاش ــر ب ــال ـس ــوق عبر

مساع للسيطرة
على هبوط سعر
العملة وخفض
معدل التضخم

تساؤالت عن
تبعات تدخل البنك
المركزي

بـيــع الـ ــدوالر مــن احـتـيــاطــاتـهــا لــوقــف تــراجــع
سعر الصرف .بل ال تزال حكومة أنقرة ،برأي
البعض ،تعتمد على دوالر املصرف املركزي
لتوازن العرض مع الطلب املتزايد بالسوق،
مـسـتــدلــن ع ـلــى ذلـ ــك ،ب ـث ـبــات س ـعــر ال ـصــرف

أدوات لمنع تقلبات الليرة

تشير مصادر اقتصادية تركية ،لـ«العربي الجديد» ،إلى «نهج مستمر»
يعتمده المصرف المركزي التركي لرفع االحتياطي األجنبي بنحو
 85مليار دوالر خــال  ،2022عبر
تطبيق أدوات يضمن عبرها زيادة
االحــتــيــاطــي ومــنــع تقلبات سعر
الصرف وتخفيض نسبة التضخم.
ولــجــأت تركيا إلــى طــرق وأدوات
مالية ونقدية «مختلطة» للرد على
هبوط عملتها وزيــادة التدفقات
النقدية .وطرحت الشهر الماضي
جــمــلــة تــدابــيــر تــهــدف لحماية
اإليداعات بالعملة المحلية ،الليرة.

عـلــى نـحــو  13.5ل ـيــرة ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد .بــذا،
تتزايد املخاوف على االحتياطي من التبديد.
وي ـع ـت ـبــر عـ ــدد م ــن ال ـخ ـب ــراء أن أهـ ــم أهـ ــداف
الـحـمـلــة ض ــد عـمـلـتـهــم خ ــال ال ـع ــام املــاضــي
(وقــت تراجعت مقابل الــدوالر من  7.4ليرات
إلى أكثر من  13ليرة) ،كان دفع الحكومة إلى
اس ـت ـخــدام االح ـت ـيــاطــي ،وبــال ـتــالــي ،إضـعــاف
مــوقــف تركيا االقـتـصــادي وربـمــا السياسي.
فهل انجرت تركيا إلى ساحة املضاربني؟
يرى أستاذ النقد مسلم طاالس خالل حديثه
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أنــه مــع تــراجــع املــوارد
وال ـق ـط ــع األج ـن ـب ــي ب ـس ـبــب هـ ـب ــوط ع ــائ ــدات
الـسـيــاحــة وال ـت ـصــديــر واالس ـت ـث ـم ــار ،خــاصــة
خــال عــام كــورونــا ومــا ت ــاه ،مــن حــق تركيا
وأي دول ــة بالعالم أن تستخدم االحتياطي
األجنبي في مصرفها املركزي ،ألن من أهداف
االحتياطي ،حماية سعر العملة ،فما قامت به
تركيا ،وفقًا لطاالس ،مشروع ومتعارف عليه
عامليا وإن كان ربما الحل األسهل.
ً
ولكن ،يستدرك طاالس قائال «علينا أن نتفق
ً
عـلــى أم ــر أوال ،هــل سـعــر الـعـمـلــة الرخيصة
ك ــان هــدفــا تــركـيــا ل ــزي ــادة الـ ـص ــادرات أم ال؟
ألن ــه إن ك ــان هــدفــا ضـمــن الـسـيــاســة الـعــامــة
الـتــوسـعـيــة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى جــانــب زي ــادة
ال ـص ــادرات الـصـعــود بنسبة الـنـمــو خاصة
ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،فــال ـس ــؤال
ملـ ــاذا تــدخ ـلــت ال ــدول ــة ف ــي ال ـس ــوق وخ ـســرت
املليارات؟» .ويضيف« :أما إن لم تكن العملة
ال ــرخ ـي ـص ــة ه ــدف ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا لـلـحـكــومــة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ف ـتــدخ ـل ـهــا ك ـم ــا ق ـل ـنــا اق ـت ـص ــادي

وم ـ ـشـ ــروع» .وي ـتــابــع ط ـ ــاالس« :ل ـكــن تظهر
أس ـئ ـل ــة أخ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة ،ت ـت ـع ـلــق بــالـسـيــاســة
االق ـت ـصــاديــة ال ـعــامــة ال ـتــي تــدلــل عـلــى نهج
ال ـتــوســع امل ــال ــي وال ـن ـق ــدي لـتـحـقـيــق نـتــائــج
وأرق ـ ــام مــرتـفـعــة .كـمــا أن الـتــركـيــز عـلــى رقــم
صـ ــادرات قـيــاســي بقيمة  225مـلـيــار دوالر
ال ـع ــام امل ــاض ــي ك ـنــا نـ ــراه ه ــدف ــا رئ ـي ـســا إلــى

ج ــان ــب نـسـبــة ال ـن ـمــو املــرت ـف ـعــة ،م ــا يـعـيــدنــا
إلى السؤال حول تعمد تركيا الوصول إلى
س ـعــر عـمـلــة رخـ ـي ــص» .وحـ ــول أث ــر تــراجــع
حـجــم االحـتـيــاطــي عـلــى االقـتـصــاد وال ـقــرار
التركي ،يؤكد طاالس أن االقتصاد التركي
ّ
ومتنوع ،وهذه حقيقة رغم املبالغات
قوي
أحيانًا وعــدم تسمية األشياء بمسمياتها،

دول تزيد اإلنتاجية بخفض أيام العمل
يخوض عدد من
الدول تجربة لزيادة
إنتاجية الموظفين،
تقوم على خفض
أسبوع العمل إلى أربعة
أيام ،وتستند التجارب
إلى نجاحات سابقة
لندن ـ كاتيا يوسف

 30شركة في بريطانيا تشارك في التجربة ()Getty

ب ـ ــدأت امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ت ـجــربــة ج ــدي ــدة هــذا
الـشـهــر ،تـقـضــي بــالـعـمــل مل ــدة أرب ـعــة أي ــام في
ً
األسـ ـ ـب ـ ــوع ب ـ ـ ــدال مـ ــن خ ـم ـس ــة ،بـ ـه ــدف زي ـ ــادة
اإلنتاجية .وتستمر هذه التجربة التي تشارك
فـيـهــا  30شــركــة عـلــى األق ــل مل ــدة سـتــة أشـهــر،
وتـطــالــب املــوظـفــن بــاالل ـتــزام بــالـحـفــاظ على
إن ـتــاج ـيــة ال ت ـقــل ع ــن  100ف ــي امل ــائ ــة ،مـقــابــل
الحصول على يوم إجازة إضافي ومن دون أي
تخفيض في األجور .ويعني أسبوع عمل ملدة
أربعة أيام ،تنقل أقل ما قد يقلل من انبعاثات
اململكة املتحدة بما يصل إلى 127
الكربون في ً
مليون طن ،وفقا ملنظمة بيئية بالتفورم لندن
و«حملة  4أيام في األسبوع».
ّ
وي ـق ــول الـنـشـطــاء إن امل ــزاي ــا ال تـقـتـصــر على
سـحــب  27مـلـيــون س ـيــارة مـ ًـن الـطــريــق خــال
ّ
يصرون أيضا على أن الوقت
ساعة الذروة ،بل
اإلضــافــي خــارج العمل يمكن أن يوفر الوقت
ً
بيئيا ،على سبيل
التـخــاذ خـيــارات إيجابية
ً
املثال ،القيام برحالت ً
سيرا على األقــدام بدال
مــن الـسـيــارة .إلــى جــانــب مجموعة كاملة من
الفوائد املزعومة ومعالجة البطالة والصحة
والــرفــاهـيــة وحـتــى أزمــة املـنــاخ .فالعمل أليــام
أقل ،يمنح املوظفني وقتًا أطول مع عائالتهم
وفترة جيدة للتعافي قبل العودة إلى العمل

بعد  11عام ثورة :
اقتصاد مصر للمجهول
عبد الحافظ الصاوي

االحتياطي
األجنبي التركي
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

13

وإجــازات مرضية أقل .ويؤدي أسبوع العمل
األقـصــر إلــى تقليل الطاقة املطلوبة لتشغيل
أمــاكــن ال ـع ـمــل .فـفــي ع ــام  ،2007م ــددت واليــة
يوتا األميركية ساعات العمل من اإلثنني إلى
الخميس حتى ال يعمل الناس أيــام الجمعة.
في األشهر العشرة األولــى من هــذه الخطوة،
وفرت الوالية ما ال يقل عن  1.8مليون دوالر من
ّ
فواتير الطاقة .ويرى خبراء أن قطاع خدمات
ال ـص ـحــة الــوط ـن ـيــة ي ـجــب أن يـعـتـمــد أس ـبــوع
عمل مدته أربـعــة أيــام ملعالجة اإلره ــاق الــذي
يؤدي إلى استقالة املوظفني فيه أو تقاعدهم
ً
مبكرا ،حيث يؤثر نقص العمالة على العديد
مــن قـطــاعــات االق ـت ـصــاد الـبــريـطــانــي .ويظهر
اس ـت ـطــاع رأي حــديــث لـشــركــة «ٍ»Survation
ّ
العضو في مجلس االقتراع البريطاني ،أن 64
في املائة من الناس في جميع أنحاء اململكة
امل ـت ـحــدة ي ــؤي ــدون ف ـكــرة الـعـمــل ألرب ـع ــة أي ــام،
بينما يعارضها  13في املائة فقط.
ف ـفــي ع ــام  ،2019ق ــال ح ــزب ال ـع ـمــال إن ــه كــان
من املمكن تقديم  32ساعة عمل بــدوام كامل
في األسـبــوع من دون خسارة في األجــور في
غضون  10سنوات ،وهي الفكرة التي هاجمها
حزب املحافظني ،الــذي قال إنها ستؤدي إلى
«شل خدمات الصحة الوطنية».
وبعد مرور عامني ّ
جربت حكومات وشركات
في بلدان مثل أيسلندا واليابان ونيوزيلندا
وإسـبــانـيــا الـعـمــل مل ــدة أرب ـعــة أيـ ــام ،وشـهــدت
ً
ط ـ ـفـ ــرات فـ ــي اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فـ ـض ــا عـ ــن تـحـســن
الصحة العقلية .كما لوحظ أحيانًا عدد أيام
مــرضـيــة أق ــل .وبـحـســب االسـتـطــاع يــريــد ما

تستفيد الدول من خالل
خفض التلوث وتقليص
استهالك الطاقة

كما أن االحتياطي النقدي الحالي ،ال يزال
كبيرا جدًا .ولكن ،يختم طاالس« ،لنتفق أن
لـيــس كــل مــا يـجــري فــي تــركـيــا هــو مــؤامــرة
خ ــارج ـي ــة ،ألن ذلـ ــك ي ـع ـفــي امل ـس ــؤول ــن من
ت ـح ـمــل وزر قـ ــرارات ـ ـهـ ــم ،وهـ ـن ــا أشـ ـي ــر إل ــى
ال ـت ــدخ ــل ال ـس ـيــاســي ب ــال ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
والنقدي والذي كان له السبب األهم بتراجع

الثقة ،وبالتالي تراجع سعر صرف الليرة».
بـ ــدوره ،يــؤكــد الـبــاحــث االق ـت ـصــادي محمد
كامل ديميريل لـ«العربي الجديد» أن تراجع
احتياطي تركيا من العمالت األجنبية بعد
خ ـمــس ج ـل ـســات تــدخــل ف ــي ال ـس ــوق نـهــايــة
العام املاضي ،هو نهج غير متبع في البالد،
وآخر مرة لجأت إليه تركيا على نحو محدد

ومؤقت ،كان عام  .2014ويتابع أنه في عام
 2021بعد الـتــراجــع املستمر بسعر الليرة
التي فقدت نحو  45فــي املــائــة مــن قيمتها،
اضطرت تركيا للجوء إلى هذا الحل لوقف
نزيف العملة ،خاصة أن التراجع كــان يلي
قرارات لجنة السياسات باملصرف املركزي
بتخفيض سعر الفائدة.
وي ـض ـي ــف دي ـم ـي ــري ــل« :ك ــان ــت األول ـ ــوي ـ ــة فــي
الخطط التركية ،االبـتـعــاد عــن سعر الفائدة
املرتفع وإن كــانــت لــه تكاليف ،ألن الحكومة
أص ــرت عـلــى تخفيض سـعــر ال ـفــائــدة بهدف
ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـع ـل ــن خ ــال
ع ــام  ،2023س ــواء نـسـبــة الـنـمــو أو التضخم
وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة ،بـ ـع ــد إخ ـ ـ ـ ـ ــراج اإليـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــات مــن
خــزائــن امل ـص ــارف إل ــى الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة
والخدمية».
ويقدر ديميريل حجم التدخل «املعلن» بنحو
 9مليارات دوالر ،ولكن ربما هناك تدخالت
أو طــرائــق لــم تعلنها الـحـكــومــة ،كــان هدفها
«تلقني املضاربني درسًا» وزيادة ثقة السوق
واملتعاملني بالليرة التركية.
بيد أن وزير املالية التركي ،نور الدين النبطي
وخ ــال تـصــريـحــات صحافية مــؤخ ـرًا ،أشــار
إل ــى تــراجــع االحـتـيــاطــي األجـنـبــي باملصرف
املركزي بنحو  18مليار دوالر.
ويؤكد أستاذ املالية بجامعة باشاك شهير
بإسطنبول ،فراس شعبو لـ«العربي الجديد»
أن تـ ــدخـ ــل امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي «اقـ ـتـ ـص ــادي
وسـلـيــم» خــاصــة خ ــال األزمـ ــة ال ـتــي عصفت
بالليرة ،ولـكــن الــركــون إلــى هــذا الـحــل يشكل
مخاطر تـنــذر بتبديد االحتياطي األجنبي،
ألن املضاربات لم تنته ،وال بد من استخدام
أدوات ن ـق ــدي ــة وم ــالـ ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة ،لـلـحـفــاظ
على سعر ال ـصــرف ،مــن دون مخاطر تبديد
االحتياطي أو ترك أمراض اقتصادية أخرى،
بمقدمتها التضخم الذي زاد عن  36في املائة
والتوقعات أن يتعدى  40في املائة هذا العام.
وفـ ــي ح ــن ال يـسـتـبـعــد ش ـع ـبــو اس ـت ـهــداف
االقتصاد والعملة التركية ،مــن مضاربني
بالداخل ودول ومـصــارف ،بــل ومؤسسات
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ب ــال ـخ ــارج ،ي ــرى أن
تركيا احتاطت ولم تبالغ بالتدخل املباشر،
وع ــرف ــت ك ـي ــف ت ـم ــرر ع ــاص ـف ــة امل ـض ــارب ــات
خ ـ ــال ال ــرب ــع األخـ ـي ــر م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
واملؤشرات اليوم تدل على تحسن باألرقام
وال ـن ـس ــب ،وب ــال ـت ــال ــي اس ـت ـق ــرار أو تــذبــذب
بسيط بسعر الليرة التركية.

«نورد ستريم  »2في الكماشة
يقرب من  50في املائة من الجمهور البريطاني
ً
صباحا
إلـغــاء فـتــرة العمل األسبوعية مــن 9
حـتــى  5م ـسـ ً
ـاء .وم ــن بــن أول ـئــك الــذيــن كــانــوا
يــؤيــدون إلـغــاء هــذا ال ــدوام ،قــال  42فــي املائة
إنـهــم يــريــدون ســاعــات عـمــل أق ــل وأيــامــا أقــل.
يتبع ذلــك  38في املائة ممن يريدون ساعات
عمل أقل وأيامًا أكثر ،وهو ما يمكن أن يجمع
بني العمل املرن والعمل بدوام جزئي.
وت ـج ــري أيــرل ـنــدا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وكـنــدا
وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا ت ـ ـجـ ــارب م ـمــاث ـلــة
للمملكة املتحدة ،فيما حققت أيسلندا نجاحا
باهرا في أكبر تجربة لهذا املفهوم في العالم
بــن عــامــي  2015و .2019وق ــال الـبــاحـثــون إن
اإلنتاجية ظلت كما هي أو أفضل في غالبية
أماكن العمل وإن ما يقرب من  86في املائة من
إجمالي السكان العاملني في أيسلندا انتقلوا
اآلن إمــا إلــى العمل لساعات أقــل أو اكتسبوا
الحق في تقصير ساعات عملهم.
في السياق قال ويل سترونغ ،مدير األبحاث
في شركة «أوتونومي» لألبحاث االقتصادية
ّ
إن هــذه الــدراســة فــي أيسلندا تظهر أن أكبر
تجربة على اإلطــاق في العالم ألسبوع عمل
القطاع العام حققت بكل املقاييس
أقصر في ً
ً
نجاحا ساحقا .وهو ما يظهر أن القطاع العام
ً
مهيأ ليكون رائدا في أسابيع العمل األقصر.
ويمكن للحكومات األخرى تعلم الدروس».
وك ــان ــت ش ــرك ــة «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ق ــد ب ــدأت
اسـتـخــدام أسـبــوع العمل ملــدة أربـعــة أي ــام في
ال ـي ــاب ــان ف ــي ع ــام  ،2019وج ـ ــاءت اإلنـتــاجـيــة
أف ـضــل بـكـثـيــر ،حـيــث ارت ـف ـعــت املـبـيـعــات لكل
موظف بنسبة  40في املائة مقارنة بعام .2018
ّأمــا إسبانيا فبدأت تجربة العمل ملــدة أربعة
األسبوع في إبريل/نيسان من العام
أيام في
ً
امل ــاض ــي .ووف ــق ــا لـتـقــريــر ص ــادر عــن صحيفة
ذا غ ــاردي ــان ،سـتـسـتـمــر الـتـجــربــة عـلــى مــدى
ثالث سنوات مع تخصيص  50مليون يورو
ملساعدة الشركات على تقليل ساعات العمل
بأقل قدر من املخاطر.

برلين ـ شادي عاكوم

تسعى شركة «نورد ستريم إي جي» املشغلة
لخط الغاز الروسي نحو أملانيا إلــى تذليل
العقبات املتواصلة ،وذلك مع إعالن تأسيس
ال ـشــركــة الـفــرعـيــة املـطـلــوبــة لـلـحـصــول على
ت ــراخ ـي ــص ت ـش ـغ ـيــل خ ــط األن ــابـ ـي ــب «نـ ــورد
ستريم  »2عمال بمتطلبات القوانني األملانية.
إال أن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـي ــد ب ــراي ــس أكـ ــد أن ال ـخ ــط لــن
يمضي قدما إذا غزت موسكو أوكرانيا.
وقــد أعلنت الشركة الــروسـيــة األم مـحــدودة
املـســؤولـيــة لـنـقــل ال ـغــاز «غ ــاز ف ــور ي ــوروب»
ع ــن إطـ ــاق شــركــة فــرع ـيــة ف ــي أمل ــان ـي ــا ،وأن ــه
تم تعيني راينهارد أونتيد مديرا تنفيذيا،
والذي يمتلك الخبرة وعمل في إدارة العديد
من شركات الطاقة ،و«أن الجهود ستنصب
اآلن على تلبية متطلبات استيفاء املطالب
ال ـخــاصــة بــاسـتـئـنــاف إج ـ ـ ــراءات الـتـصــديــق

على املشروع الــذي تم إنجاز العمل فيه في
سبتمبر /أي ـلــول مــن ال ـعــام  .»2021وذك ــرت
الشركة في بيانها أن الشركة ستمتلك الجزء
األمل ــا ّن ــي مــن خــط األنــاب ـيــب ن ــورد سـتــريــم 2
وتشغله ،وهذا سيشمل القسم البالغ طوله
 54كـيـلــومـتــرا فــي امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة األملــانـيــة
ومحطة التفريغ فــي مدينة لــوبـمــن .إال أن
عملية التصديق على تشغيل خط األنابيب
ستبقى معلقة حـتــى يـتــم االنـتـهــاء مــن نقل
األص ـ ــول الــرئـيـسـيــة واملـ ـ ــوارد الـبـشــريــة إلــى
الشركة التابعة ،وبعدها ستكون السلطات

الشركة أنشأت فرعًا
ألمانيًا وفق المتطلبات
القانونية

تشغيل الخط يحتاج إلى خطوات إضافية (بيتر كوفاليف)Getty /

األملــان ـيــة الـنــاظـمــة قـ ــادرة عـلــى الـتـحـقــق من
م ـس ـت ـن ــدات الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرع ـي ــة ل ـل ـت ــأك ــد مــن
قانونيتها.
لكن برايس قال في حديث تلفزيوني« :أريد
أن أك ــون واض ـ ًـح ــا لـلـغــايــة ،إذا غ ــزت روسـيــا
أوكرانيا بطريقة أو بأخرى ،فلن يتحرك نورد
ستريم  2إلى األمام .لن أخوض في التفاصيل.
سنعمل مع أملانيا لضمان عدم املضي ً
قدما».
وم ـش ــروع ال ـطــاقــة األك ـثــر إثـ ــارة لـلـخــاف في
أوروبا ،نورد ستريم  2مصمم ملضاعفة كمية
الغاز املتدفق من روسيا مباشرة إلى أملانيا،
ً
متجاوزا دولة العبور التقليدية أوكرانيا.
وواج ـ ـ ــه امل ـ ـشـ ــروع م ـق ــاوم ــة داخ ـ ــل االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ،وك ــذا مــن قبل الــواليــات املتحدة
وكــذلــك أوكــرانـيــا على أس ــاس أنــه يــزيــد من
اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا
التي تتفادى رســوم عبور أوكرانيا ،ويأتي
ذلــك في ظل مواجهة محتدمة بني موسكو
والغرب .ويتخوف األوروبيون من استخدام
روسيا ورقة الغاز لتقوية نفوذها الدولي،
ف ـي ـمــا أص ـب ـح ــت احـ ـتـ ـم ــاالت غ ـ ــزو مــوس ـكــو
ألوكــران ـيــا جــديــة ،فــي مـقــابــل تـهــديــدهــا من
قبل أميركا وأوروب ــا وبريطانيا بعقوبات
واسعة النطاق.
وكــانــت وكــالــة الشبكات الفيدرالية األملانية
أوق ـفــت عملية الـتـصــديــق عـلــى تشغيل خط
«ن ــوردس ـت ــري ــم  »2خـ ــال نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
الثاني املاضي ،وأشارت الى أن مشغل شبكة
نقل الغاز يجب أن يخضع للقانون األملاني
عبر إنـشــاء شركة محلية ،ال سيما وأن مقر
«ن ــورد ستريم  2إي جــي» مــوجــود فــي إقليم
تسوغ السويسري .وتم إطــاق بناء مشروع
أنابيب الغاز نورد ستريم  2في العام ،2018
بتكلفة وصلت إلى  10مليارات يورو ،ويقوم
عـلــى نـقــل ح ــوال ــي  55مـلـيــار مـتــر مـكـعــب من
الغاز من روسيا إلى أملانيا كل عام .وبحسب
الـشــركــة املشغلة يمكن أن ي ــزود املـشــروع 26
مليون أسرة بالغاز.

«مصر دولــة متقدمة» ،هكذا كــان حلم الشباب وكــل مــن شــارك في
ُ
ثورة يناير  ،2011لذلك كثرت مشاركات الجميع حول كيف تنهض
مصر من دولة نامية ،إلى مصاف الدول الصاعدة ثم املتقدمة .لكن بعد
االنقالب العسكري في يوليو  ،2013ومرور ً 11
عاما على ثورة يناير،
أصبح الوضع االقتصادي واالجتماعي بمصر أســوأ مما كان عليه
قبل الثورة ،على الرغم من الفرص االقتصادية التي حصل عليها نظام
ً
السيسي ،من مساعدات خارجية ومنح وقــروض .وبــدل من توجيه
هذه املساعدات والقروض لرفع إنتاجية قطاعي الصناعة والزراعة،
تم تبديد هذا املــوارد ،في توسعة قناة السويس ،بال ضــرورة ،وكذلك
الـخــروج ملـشــروعــات الـكـبــاري واألن ـفــاق وال ـطــرق ،دون حاجة تنموية
ُمـلـحــة .فالبنية األســاسـيــة يتم إنـشــاؤهــا أو التوسع فيه ،فــي ضوء
التخطيط العمراني ،وإال تحولت مشروعات البنية األساسية إلى عبء
على كاهل االقتصاد .وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة املــوارد،
معاناة الحكومة اآلن ،من التزاماتها تجاه شركة سيمنس األملانية ،التي
نفذت محطات للكهرباء ،من خالل قروض بنحو  10مليارات دوالر،
حيث أدى وجود هذه املحطات وتشغيلها بالكامل ،إلى تحقيق فائض
من إنتاج الكهرباء ،تعجز مصر عن تسويقه بسعر اقتصادي ،ولذلك
تضطر لبيع الفائض لدول أخرى ،بسعر أقل من التكلفة ،أو على األقل
أدنى من السعر الذي تباع به الكهرباء ً
محليا.
ثمار ُمرة

ارت ـف ـع ــت حـصـيـلــة ال ـض ــرائ ــب م ــن  305م ـل ـي ــارات جـنـيــه ف ــي عــام
 ،2015/2014إلــى مستهدف فــي  2022/2021بنحو  983مليار
جنيه ،وكذلك ارتفعت الــديــون املحلية من  1.8تريليون جنيه عام
ً
 2015/2014إلى  4.7تريليونات في  ،2021وأيضا الدين الخارجي
ارتفع من  48مليار دوالر في  2014إلى  137مليار دوالر في .2021
ومع ذلك زاد الفقر ،ليصل إلى  %29.8من السكان ،ويذهب البنك
الدولي إلى أن  %60من املجتمع املصري إما فقراء ،أو معرضون
للفقر ،بسبب تقليص الدعم بصورة كبيرة ،ورفــع أسعار السلع
والـخــدمــات الحكومية .كما تغيب الـخــدمــات الـضــروريــة للسكان،
فهناك  %64من سكان الريف بمصر ال يحصلون على خدمات
الصرف الصحي اآلم ــن .أمــا عن التعليم ،فهو ال يحظى باهتمام
السلطة في مصر ،والتي عبر عنها السيسي بمقولته «يعمل إيه
التعليم في وطن ضايع» ،كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس
ال ـنــواب ،بــأن مصر لديها عجز فــي املعلمني يبلغ  320ألــف معلم،
وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى  250ألف فصل ،ومع ذلك نرى
اإلنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب املوميات أو طريق الكباش،
أو مؤتمرات الشباب.
األزمة التمويلية

تأتي األزمــة التمويلية ملصر من مصدرين أساسيني ،األول عجز
املوازنة العامة للدولة ،والبالغ  475.5مليار جنيه بموازنة 2022/2021
(ما يعادل  30.1مليار دوالر) ،ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا
العجز من االقتراض املحلي بنحو  18مليار دوالر ،وكذلك اللجوء
لالقتراض الخارجي بنحو  12مليار دوالر .واملصدر الثاني لألزمة
التمويلية ،هو عجز ميزان تجارة السلع والـخــدمــات ،حيث تشير
بيانات عام  2021/2020إلى وجود عجز بقيمة  582مليار جنيه
(ما يعادل  36.9مليار دوالر) ،ولن يكون هناك عالج لهذا العجز إال
بزيادة مصر إلنتاجها من كافة السلع والخدمات ،وبما يؤدي إلى
ً
زيادة نسبة االكتفاء الذاتي ،فضل عن التوجه للتصدير .ومعالجة
الحكومة لألزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية ،بلجوئها
لتدوير القروض ،أو استهالك القروض الجديدة بالقروض القديمة،
ولــذلــك تـبـعــاتــه ،مــن حــرمــان األج ـيــال الـحــالـيــة مــن تــوفـيــر الـخــدمــات
بشكل جيد ،وتحميل األجيال القادمة أعباء الديون الحالية.
زيادة معدالت الفساد

أتى ترتيب مصر في املرتبة  117من بني  180دولــة ،وذلــك وفق
بيانات مؤشر مــدركــات الفساد ملنظمة الشفافية الــدولـيــة ،لعام
 ،2020وكــانــت مـصــر تحتل املــرتـبــة  106ع ــام  .2019ورصــد
تـقــريــر ملنظمة الـشـفــافـيــة ،ع ــدة م ـمــارســات تتسم بــالـفـســاد من
قبل مصر في القروض التي حصلت عليها ،من صندوق النقد
الدولي ،ملواجهة جائحة كورونا ،منها :أن النظام املصري تعمد
إضعاف القضاء ،ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل
قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات ،وذلك
مــن أجــل اإلطــاحــة باملستشار هشام جنينة .واملخالفة الثانية،
أن حكومة مصر طلبت من صندوق النقد تأجيل نشر بيانات
القرض والتقرير الخاص بها لعدة أشهر ،بينما املتعارف عليه
أن يتم النشر خــال أيــام بعد تقديم الـقــرض ،ولــم تقم الحكومة
املصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في األموال
الـتــي حصلت عليها مــن صـنــدوق الـنـقــد .واملـخــالـفــة الثالثة التي
رصدها تقرير منظمة الشفافية ،أن ما يقوم به النظام املصري
من قمع وانتقام ،يحول دون مشاركة الصحافيني والسياسيني
ً
وأخيرا
من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها.
وليس أخـيـ ًـرا ،فممارسات السيسي في كثير من إدارة وإسناد
املشروعات العامة ،ذات التكلفة الكبيرة يتم التصرف فيها بطريقة
تخالف القانون ،وتفتقر للشفافية ،ومنها على سبيل املثال ،ما تم
من إسناد طريق «دشنا» في محافظة قنا ،تصل تكلفته لحوالي
 2.5مليار جنيه إلــى الـحــاج سعيد (مـقــاول مـصــري) بتعليمات
شفاهية ،دون اعتبار ألنظمة املراجعة واملراقبة.
التخلف التكنولوجي

م ـع ـلــوم أن صـ ـ ــادرات الـتـكـنــولــوجـيــة امل ـت ـقــدمــة مل ـصــر ،ع ــام 2020
بلغت  343مليون دوالر فقط ال غـيــر ،وذل ــك حسب أرق ــام قاعدة
بيانات البنك الــدولــي ،علما بــأن ص ــادرات مصر السلعية في عام
 2021/2020كانت بحدود  28.6مليار دوالر ،منها  8.5مليارات
صــادرات بترولية .ويتضح من تواضع الصادرات السلعية ملصر،
غياب القيمة املضافة العالية ،إذ إن غالبية صادرات مصر السلعية
ً
مــن امل ــواد الـخــام ،والسلع التقليدية ،فضل عــن أن مصر إلــى اآلن
عاجزة عن إنتاج خطوط اإلنتاج ملصانعها ،ويتم استيرادها وقطع
غيارها ،من الخارج .وإن كان من الضروري القول بأن مصر لديها
كـفــاءات علمية ،ولـكــن اإلرادة السياسية غائبة عــن توظيفها ،وال
ترغب في التطوير واالستفادة منها ،وهــو ما يشجع على هجرة
العلماء إلى الخارج.
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هانت يا أصحاب

استقالة أم أزمة حكم في تونس؟

عائشة بلحاج

يجلس أصدقاء إلى طاولة عشاء ،بمنتهى الظرافة واملرح .تجمعهم ّ
محبة وصداقة
ّ
مديدة في الـ ّـزمــن .حينها ،قد تشعر بــاألســى ،ألنــك غير محظوظ بأصدقاء بهذا
الــوفــاء واالنـسـجــام .األصــدقــاء الــذيــن على قــول الشاعر األيــرلـنــدي ويليام ييتس
«املـنــزل الوحيد الــذي أملكه» .ومــن ال يملك أصــدقــاء بــدفء املـنــازل فقير فــي هذه
الحياة .تنتابك الحسرة أمام املشاهد األولى ،تمامًا كما في مشاهد البداية ألفالم
ُ
جميل تحيطه حديقة
لبيت
ُّالرعب واإلث ــارة ،حيث تبدأ هــذه األخيرة
بكادر ٍ
بعيد ٍ
ٍ
ٍ
ومنظر بانورامي .تقترب الكاميرا من نوافذ بيت األحالم هذا ،تتراءى لك
ُم
دهشةٌ ،
ٌ
ُ ّ
ّ
أسرة جميلة تتناول العشاء في إضاءة دافئة  ..تفكر ،هذه هي الحياة التي تستحق
ُ
ّ
أن تعاش ،وتحمل املعنى الحقيقي للحياة .وطاملا أنك ال تملك هذا البيت وهذا الجو
فأنت مظلوم وعيشتك ضنكىّ ،الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.
ّ
الزوجة أو ّ
مقنعون البيت ،يقتلون ّ
الزوج واألوالد أو يختطفونهم،
فجأة ،يقتحم رجال
ّ
ُ
ّ
ّ
وخالل ذلك تشاهد بحسرة بيت األحــام وهو يدمر كليا تحت لعلع ِة الرصاص.
ّ
يبقى كل من البطلة أو البطل وحيدًا يقاتل ألجل االنتقام أو إلنقاذ عائلته ،التي أخفى
ٌ
ّ
جاسوس أو ٌّ
ٌ
لص أو قاتل محترف .حينها ،تحمد الله على بيتك اآلمن ،الذي
عنها أنه
ّ
كيفما كان فهو منزل حقيقي ،وأنك على الرغم من عدم رضاك عن حياتك ،فأنت
ّ
ٌ
ٌّ
حقيقي ال يعيش في وهم ،وهو أشبه بنبت ٍة مزيف ٍة في مزهرية ثمينة .أو
شخص
ّ
مثل أفالم ّالرعب التي تبدأ برحلة رومانسية ،أو رحلة ترفيه لعدد من األصدقاء
ُ
بعيدًا عن هــواء املدينة املـلـ ّـوث .تسلب ل ّبك الغابة التي تحتضنهم ،والـكــوخ ّالدافئ
ٌ
ٌ
الذي يقيمون فيه .قبل أن يظهر قاتل له شكل بني اإلنسان والوحش ،ليقتل الجميع
ُ
شر قتلة .حينها ،تحمد الله على أريكتك اآلمنة ،وتنهض لت ّ
واحدًا واحدًا ّ
عد كوبًا من
ّ
الشاي ،وتقلب الشاشة بحثًا عن فيلم حقيقي .مستعيدًا الحكمة القائلة أل شيء
ّ
كما يبدو عليهّ ،
وأن خلف الجمال ٌ
قبح كثيف .قد ال يكون ذلك صحيحًا دائمًا ،لكنك
ّ
الصحيح من ّ
املزيف ،لذا تشك في الجميعّ ،
ال تعرف ّ
تحسبًا.
ّ
ه ــذا كــلــه ي ـحــدث مـعــك وأن ــت تـشــاهــد الـفـيـلــم اإلي ـطــالــي «غ ــرب ــاء تـمــامــا» (perfect
ُ
مرة ،جديدها ّ
 ،)strangersالذي استنسخ أكثر من ّ
عربيا مع فيلم «أصحاب ...وال
ّ
ّ
ٌ
أعز» ،الذي أثار ّ
ضجة لم يسبقه إليها فيلم عربي ،وهي مزيج من النقدين ،الفني
ّ
ّ
واالجتماعي ،شارك فيها كثيرون ،ألنها في ظنهم تتعلق ب ِقيم مجتمعاتهم التي
ُ
يهددها هذا الفيلم .مع أن الواقع أسوأ من ّأي وج ٍه قد تريه لنا السينما ،التي ّقدمت
ُ
في هــذا الفيلم في نظر منتقديه ،نوعًا من ّ
السلوك املخالف لواجهة املجتمع ،مع
العلم أن ما خفي كان أكثر مخالفة من ذلك .ولكن هذه ليست قضية الفيلم ،والعرب
ّ
ّ
ّ
تضم عناصر غريبة عن املجتمع في رأيهم .بينما قضية الفيلم
ركزوا عليها ألنها
الساحرة والحياة املمتعة ألصدقاء مدهشني في ّ
تتناول ما سبق ،أي البداية ّ
تنوعهم
ووفائهم وفي لقاءاتهم.
ّ
ّ
سيدمر هذا الجمال الظاهري ،غير أنه الوحش الذي
ثم فجأة ،يظهر الوحش الذي
ّ
يكمن في كل إنسان ،ال الوحوش اآلتية من الخارج .وإذا كان العامل الذي يخرج
ّ
الــوحــش مــن «اإلن ـســان الــذئــب» (وول ــف م ــان) ،اكـتـمــال الـقـمــر ،مثلما هــو ال ــدم عند
مصاصي ّالدماء ّ ..
فإن العامل ُامل ّ
حرك هنا هي الحقيقة التي تكشف الوحش داخل
ّ
األصدقاء ّ
السبعة ،فيلتهمون بعضهم بعضا حتى آخر لحظة ود وإنسانية بينهم.
ُ
ّ
ّ
وامل ّ
حرض على الحقيقة ،لعبة بسيطة تتضمن كشف األسرار ،القنابل النائمة في
ّ
صدر جل الناس .حيث يضع الجميع هواتفهم على الطاولة ،وكل من وردت مكاملة
أو رسالة لهاتفه عليه أن يشاركها مع البقية .ليروا من الذي ُيخفي خالف ما ُيظهر.
ومع مرور الوقت ،تتساقط األقنعة .ويكتشف الجميع نذالتهم ،حيث يخرجون في
ّ ّ
ّ
كليا ،ألنهم يكتشفون أنهم ليسوا األشخاص
النسخة األولى من النهاية ،وهم غرباء
يظن أنهم عليه .فينتهي بك األمر ،وأنت ّ
الذين كان كل منهم ّ
تردد املثل املغربي «إذا
ّ
خيابت دابــا تزيان» (إذا ســاءت سرعان ما ستتحسن) ،والعكس هنا ،إذا كانت
األمور ّ
جيدة فسرعان ما ستسوء.

دساتير في مواجهة
كورونا وحالة الطوارئ
عبداهلل هداري

عـنــدمــا ن ـح ــاول إع ـم ــال مـقـيــاس الـتـحــول
السياسي فــي ال ــدول العربية ،نستوعب
قيمة انعطافة الـثــورات الديمقراطية في
املنطقة ،التي جعلتنا نعي املغايرة التي
بــدأت تـ ّ
ـدب في جسم األنظمة السلطوية
(وإن شكليًا) ،واملغايرة في وعي الشعوب
ال ـثــائــرة ،حـيــث ص ــارت األول ــى تستشعر
أرض غير ثابتة تطبعها
أنها تقف على
ٍ
ضبابية التوقع ،فكانت هذه األنظمة في
أح ـســن حــاالتـهــا ت ـقــاوم مــن طــريــق ردود
ّ
وتصيد الهفوات املمكنة ،ســواء
األفـعــال
مــن داخــل جسم األنظمة القديمة ،أو من
ّ
املضادة للثورات .وصارت
جهات القوى
ال ـثــان ـيــة ت ــؤم ــن ،ي ــوم ــا ب ـعــد آخـ ــر ،بقيمة
حراكاتها ،وتعي أنها ال تعود إلى الصفر
مهما ساءت أوضاع بلدانها ديمقراطيًا.
الجديد فــي املـعــادلــة أن مقياس التحول
السياسي والديمقراطي في هذه البلدان
سـيـبــاغـتــه وبـ ــاء ك ــورون ــا ،الـ ــذي سيكون
بمثابة هدية لألنظمة القديمة والكامنة
داخ ـ ـ ــل ج ـس ــم ه ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول ،وبـ ــذلـ ــك ك ــان
ال ـت ـحــول نـحــو «ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ» فاتحة
ج ـه ـ ّنــم ع ـل ــى اجـ ـتـ ـث ــاث رصـ ـي ــد ال ـ ـثـ ــورات
ـرارات
الـهــش ،فـبـ ّـررت األنظمة اتخاذها قـ
ٍ
ً
ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة تـ ـكـ ـب ــح الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات األسـ ــاسـ ـيـ ــة
والطبيعية للمواطنني ،بــذريـعــة حماية
الـجـمـيــع ،ق ـ ــرارات ال يـسـتـشــار فـيـهــا رأي
ال ـش ـع ــوب أو ي ـت ـخــذ ل ـه ــم اع ـت ـب ــار فـيـهــا.
وقــد يقول قائل إنها معادلة َســرت على
جميع شـعــوب املـعـمــورة ،وذل ــك صحيح،
ولكن األنظمة العربية استغلتها أيضًا
ملصلحتها في إعادة توطني ُسلطويتها،
فصار الــذي ّ
يقرر ويحكم طــوال السنتني
من عمر الفيروس هم املسؤولني األمنيني
في جميع البلدان العربية.
واملـعـيــار الـثــانــي ال ــذي قــد نقيس بــه هذا
الـتـحـ ّـول الـسـيــاســي ،كـيــف أسـهـمــت حالة
ال ـ ـط ـ ــوارئ ه ـ ــذه فـ ــي ال ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن قـيـمــة
املؤسسات ثانيًا ،وقيمة الدستور ثالثًا،
فصارت املجالس املنتخبة والحكومات
م ـج ـ ّـرد ق ـن ــوات ل ـل ـتــواصــل م ــع املــواط ـنــن
فـ ـ ـق ـ ــط ،وع ـ ـط ـ ـلـ ــت جـ ـمـ ـي ــع ص ــاح ـي ــات ـه ــا
األخ ـ ـ ــرى .وأم ـ ــا ال ـ ـقـ ــرار ،ف ـت ـت ـخــذه جـهــات
جعلت نفسها وصية مطلقًا على مصير
هـ ــذه ال ـش ـع ــوب .ولـ ـ ــذا ،بـمـنـطــق املـقـيــاس
السياسي ،فإننا عدنا إلى ما هو أسوأ من
الـنـظــام الـسـلـطــوي ،وهــو الشمولي الــذي
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يــدمــج ك ــل امل ــؤس ـس ــات ف ــي ج ـهــة واحـ ــدة،
ويجعل ال ـقــرارات كلها ذات منبع واحــد،
ويجعل الجهة الكفيلة بمعرفة املستقبل
والحرص عليه الجهات الحاكمة.
ال ـت ـحــول ال ـثــانــي ف ــي س ـلــم ه ــذا املـقـيــاس
ال ـع ــاق ــة ب ــال ــدس ــات ـي ــر .ن ـع ـلــم ت ـل ــك الـهـبــة
الدستورانية التي عرفتها شعوب املنطقة
بعد ثــورات الربيع الديمقراطي ،وبينت
تطورًا في الوعي بأهمية القانون ودولة
ال ـقــانــون والــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة ف ــي حل
الخالفات والسير بالتحول الديمقراطي
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى أسـ ـ ــس دس ـ ـتـ ــوريـ ــة واض ـح ــة
َ َ
ُ
هــي الــحــكــم النهائي .وعلى الــرغــم مــن أن
ّ
تشرب الثقافة الدستورية ليس املطالبة
ب ــال ــدسـ ـت ــور ،ح ـس ــب م ــاح ـظ ــة ال ـب ــاح ــث
املـغــربــي ،حسن ط ــارق ،ظــل فعل املطالبة
بـتـثـبـيــت ه ــذه الــوثـيـقــة أو تـجــديــدهــا أو
ن ـســج دســات ـيــر تـنـسـجــم وروح ال ـث ــورات
آن ـ ـ ــذاك ،س ـلــوكــا م ـه ـمــا ف ــي ف ـعــل ال ـت ـحــول
السياسي والــديـمـقــراطــي .هــذه السردية
ستواجه عراقيل كما يعلم الجميع أمام
ّ
املؤسسات العسكرية التي لم تكن لتقبل
بتسييد الــدسـتــور ،كما فــي حــالــة مصر،
أو الـجــزائــر ،إلــى جــانــب تـحـ ّـركــات القوى
املـ ـض ــادة ل ـل ـث ــورات ف ــي إفـ ـش ــال أي بـنــاء
غرضه ذلك ،كما حصل في ليبيا ،وتدخل
بعض الدول في مسار البناء الديمقراطي
لهذا البلد املمزق.
ُ
الطارئ على هذه املواجهة التي تخاض
من أجــل تثبيت قيمة الوثيقة القانونية
في ذهنية شعوب ما بعد الثورات التقليل
م ــن قـيـمـتـهــا ان ـطــاقــا م ــن م ــدخ ــل قــانــون
ً
الطوارئ ،الذي جعلته األنظمة مدخال إلى
جعل املتسيد هو السلطة الحاكمة وليس
الدستور ،فكان هذا التجميد للمؤسسات
والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور طـ ــري ـ ـقـ ــا ن ـ ـحـ ــو ال ـت ـش ـج ـي ــع
عـلــى مــزيــد م ــن ال ـت ـحــول نـحــو ع ــدم منح
الدساتير قيمة كـبــرى ،ومــزيــد مــن سلب
قيمتها مــن داخــل الــوعــي الشعبي ،وهو
ما شهدنا أثره في السلوك الذي بادر به
ّ
سعيد ،في بناء
الرئيس التونسي ،قيس
ـاب على الوثيقة نفسها الـتــي جعل
ان ـقـ ٍ
مــن نفسه سـيــد تــأويـلـهــا ،وف ــي بـلـ ٍـد ُيـ َـعــد
ّ
سباقًا ضمن الــدول العربية في صياغة
دستوره ( ،)1959ما يعني غيابها حرفيًا،
ً
ليكون الحاضر في املعادلة أوال وأخيرًا
«السيد الــرئـيــس» ،ال ــذي يعلو على هذه
الوثيقة ،بل ويعلمنا كيف نفهمها.
(كاتب مغربي)

سالم لبيض

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن صـ ــدور األمـ ــر الــرئ ــاســي،
عــدد  50لسنة  ،2022الــذي «ينهي تكليف
الـ ـسـ ـي ــدة نـ ــاديـ ــة ع ـك ــاش ــة ب ـم ـه ــام م ــدي ــرة
الــديــوان الــرئــاســي» ،املنشور في الجريدة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة (الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــد ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي) ل ـل ـب ــاد
التونسية الصادر في  25جانفي (يناير/
كانون الثاني)  ،2022فإن االستقالة التي
أعلنتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي
م ــن مـنـصـبـهــا ي ــوم  24م ــن الـشـهــر نفسه،
ً
التي القت أهمية وتداوال كثيفًا في وسائل
اإلعـ ــام وامل ـن ـ ّـصــات االت ـصــال ـيــة وال ــدوائ ــر
السياسية املحلية التونسية واألجنبية،
لم تفقد بريقها واحتاللها صدارة الوقائع
السياسية ذات األهمية والتأثير املباشر
فــي ال ــرأي ال ـعــام .وال يـعــود ه ــذا االهـتـمــام
ّ
وال ـتــداول االستثنائي لخبر التخلي عن
املنصب إلى وظيفة نادية عكاشة اإلدارية
والتنظيمية في أعلى سلم التراتب اإلداري
في مؤسسة رئاسة الجمهورية ،فقد تولى
ه ــذه الــوظـيـفــة فــي زم ــن حـكـ َـمــي الرئيسني
السابقني املنصف املرزوقي والباجي قائد
السبسي آخرون واستقالوا منها من دون
إث ــارة أي لغط أو ج ــدل ،وإنـمــا يــرجــع إلى
الـ ــدور الـسـيــاســي ال ـه ــام واملـ ـح ــوري ال ــذي
تــولـتــه رئـيـســة ال ــدي ــوان الــرئــاســي سنتني
ّ
سعيد
متتاليتني أو يزيد ،بعد فوز قيس
في االنتخابات الرئاسية سنة  .2019فقد
اسـتـطــاعــت أن ت ــازم رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

ّ
ك ـظــلــه ف ــي مـخـتـلــف األن ـش ـطــة ال ـت ــي يـقــوم
بـهــا داخـ ــل قـصــر ق ــرط ــاج وخ ــارج ــه ،وفــي
أثناء زيــاراتــه الخارجية ومهامه الدولية
واسـتـقـبــال ضيوفه األجــانــب وتوديعهم،
فـهــي ص ـنــدوق أسـ ــراره وحــافـظــة بياناته
وم ـ ـ ّ
ـدون ـ ــة أف ـ ـكـ ــاره وم ـس ـت ـش ــارت ــه األول ـ ــى
ً
وجليسته الـتــي ال تغيب عــن مـنـتــدى من
منتدياته ،وخصوصًا لقاءاته مع رؤساء
الـ ـ ـ ــدول ،وم ـج ــال ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــي تــرســم
السياسات العامة وتــوافــق على املراسيم
واألوامـ ـ ـ ــر ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وج ـل ـس ــات مجلس
األمن القومي التي تنعقد بحضور وزيري
الدفاع الوطني والداخلية وقادة الجيوش،
وت ـن ـظــر ف ــي ق ـضــايــا اإلره ـ ــاب وال ـجــري ـمـ ّـة
املنظمة العابرة للحدود ،وتتداول في أدق
أسرار األمن الوطني وخفاياه وارتباطاته
ب ـ ــال ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى ال ـش ـق ـي ـق ــة وال ـص ــدي ـق ــة
والحليفة واملناوئة وباملصالح اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة واملـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ال ـح ــام ـي ــة لـتـلــك
املصالح وصراعاتها األمنية والعسكرية.
وقـ ــد ت ـض ــاع ــف هـ ــذا ال ـ ـ ــدور وتـ ـ ّ
ـدعـ ــم بـعــد
أحــداث  25جويلية (يوليو /تموز) 2021
ّ
املتقدم
التي عاشتها عكاشة من موقعها
ج ـ ـدًا فـ ــي الـ ــدولـ ــة وقـ ـص ــر قـ ــرطـ ــاج ،فـهــي
تـعــرف أس ــرار ال ـحــراك االحـتـجــاجــي لتلك
ّ
الـلـيـلــة وق ــادت ــه وم ـنــظ ـم ـيــه ودور ال ـقــوى
ّ
الداخلية والخارجية في تأجيجه والقوة
الـصـلـبــة ال ـتــي أس ـنــدتــه ،وأم ـنــت للرئيس
اتـخــاذ قــراراتــه الخطيرة واخـتـيــاراتــه في
تـجـمـيــد ال ـب ــرمل ــان وغ ـل ـقــه ،ف ــي ســاب ـقــةٍ لم

تعرفها تــونــس مــن قـبــل ،وتنحية هشام
ّ
املشيشي وإسقاط حكومته ليحل محلها
فــريــق ن ـجــاء ب ــودن ال ـح ـكــومــي ،وتعليق
العمل بالدستور التونسي لسنة ،2014
واس ـت ـب ــدال ــه بــال ـن ـظــام امل ــؤق ــت لـلـسـلـطــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة امل ـ ـعـ ــروف بـ ــاألمـ ــر ال ــرئ ــاس ــي
عــدد  117امل ــؤرخ فــي  22سبتمبر /أيلول
 ،2021م ــا س ــاع ــد ال ــرئ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد عـلــى
ّ
تــولــي الـسـلـطــات كــافــة ،واالس ـت ـفــراد بها،
ّ
بـعــد أن كــانــت مــوزعــة بــن قـصــور الحكم
في بــاردو والقصبة وقــرطــاج ،كما ّ
ينص
عـلــى ذل ــك الــدس ـتــور ال ـتــون ـســي ،فـقــد كــان
ل ـن ــادي ــة ع ـك ــاش ــة دور ك ـب ـيــر ف ــي تـسـمـيــة
ال ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـحـ ـك ــوم ــات ،ف ـهــي م ــن ج ــاءت
بـهـشــام املـشـيـشــي مـسـتـشــارًا ل ــدى رئيس
الجمهورية ،ثم وزيرًا للداخلية في حكومة
إلـ ـي ــاس ال ـف ـخ ـف ــاخ ،ث ــم رئ ـي ـس ــا لـحـكــومــة
الرئيس الثانية ،وهي من هندس حكومة
ب ـ ــودن واق ـت ــرح ــت أغ ـل ــب وزرائ ـ ـهـ ــا ،وك ــان
لـهــا دور ب ــارز فــي الـتـسـمـيــات املفتاحية
والوظائف العليا في الدولة التونسية.
وال ي ـف ـي ــد ف ـ ــي شـ ـ ـ ــيء ،بـ ـع ــد ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدور
ّ
املتقدمة ملديرة الديوان الرئاسي
واملكانة
فـ ــي سـ ـل ــم الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي تـ ــونـ ــس ،االكـ ـتـ ـف ــاء
بتفسير االستقالة أو اإلقــالــة بــاملــؤامــرات
وال ــدس ــائ ــس وصـ ـ ــراع م ــراك ــز ال ـن ـف ــوذ في
قصر الرئاسة ودوائر السلطة ،بني جماعة
وزير الداخلية املتحالف مع لوبيات نافذة
تجد الدعم من عائلة قيس ّ
سعيد وعكاشة
ال ـتــي عـمـلــت عـلــى حـمــايــة مــوقـعـهــا ،ثاني

إيران في ورطة
المحكمة العراقية العليـا
سمير صالحة

ّ
تتصدر أنباء املحكمة االتحادية العراقية
العليا وقراراتها املشهد العراقي والرصد
اإلق ـل ـي ـمــي ل ـت ـط ــورات ال ــوض ــع ف ــي ال ـب ــاد.
ليست مهمتها سهلة إطالقا ،وهي تتعامل
مع طلبات طعون سياسية ،بشأن نتائج
االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة وال ـع ـمــل الـبــرملــانــي
والحكومي من مجموعات غاضبة تملك
الـ ـس ــاح ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،و َهـ ــي ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ف ــرض نفسها إذا لــم يــؤخــذ قضائيا بما
تريد وتقول.
م ــرك ــز ال ـن ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـتـفــاع ـلــة
فــي الـعــراق هــذه امل ـ ّـرة هــو ق ــرارات املحكمة
ال ـع ـل ـي ــا ،امل ـع ـل ـنــة أخ ـ ـيـ ــرا ،والـ ـت ــي خـيـبــت،
للمرة الثانية وخــال أسابيع ،آمــال قوى
«اإلط ــار التنسيقي» الــذي يجمع األحــزاب
والـقــوى الشيعية املدعومة إيرانيا تحت
سـقــف سـيــاســي جــديــد .أول ق ــرار اتخذته
املحكمة الدستورية كــان رد طلب الطعن
بنتائج االنتخابات البرملانية التي جرت
ف ــي مـطـلــع ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
املـ ـنـ ـص ــرم .والـ ـث ــان ــي رف ـ ــض دع ـ ـ ــوى ع ــدم
االعتراف بشرعية الجلسة األولى للبرملان
الـعــراقــي الـجــديــد ،وعملية انـتـخــاب هيئة
الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير/
كانون الثاني الحالي.
اإلجماع في األوساط السياسية والحزبية
الـعــراقـيــة أن ال ــرد امل ـيــدانــي الـســريــع الــذي
ح ـصــل ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى قـ ــرار املـحـكـمــة
أخـيــرا كــان عبر تنفيذ هـجــوم صــاروخــي
اس ـت ـهــدف م ـنــزل رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان ،محمد
ال ـح ـل ـبــوســي ،ف ــي مــدي ـنــة ال ـك ــرم ــة شــرقــي
ـات
األن ـ ـبـ ــار ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـن ـف ــوذ م ـج ـم ــوع ـ ٍ
عسكرية محسوبة عـلــى الـتـيــار الشيعي
الجديد كما يقال .ردود الفعل السياسية
ع ـلــى ال ـه ـجــوم وتــوق ـي ـتــه وال ـج ـه ــات الـتــي
تـقــف مــن ورائ ــه بــدأهــا الــرئـيــس الـعــراقــي،
بــرهــم صــالــح ،عـبــر وص ــف االع ـت ــداء بــأنــه
«ع ـم ــل إرهـ ــابـ ــي ،وأن تــوق ـي ـتــه يـسـتـهــدف
اس ـت ـح ـق ــاق ــات وط ـن ـي ــة ودس ـ ـتـ ــوريـ ــة» فــي
البالدّ .
ردة الفعل الثانية كانت من الجناح
املحسوب على تـيــار الـصــدر ال ــذي قــال إن
ال ـه ـج ــوم «رس ــال ــة تــره ـيــب ب ـش ــأن سـبــاق
ت ـش ـك ـيــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وت ــأكـ ـي ــد ع ـل ــى م ــدى
خطورة السالح املنفلت وتهديده العملية
السياسية ككل».
الورقة الدستورية املتبقية بيد املعارضني
لنتائج االنتخابات والتحالفات الحزبية
والـسـيــاسـيــة ال ـجــديــدة هــي طـلــب تعريف
الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة األك ـبــر ال ـتــي مــن حقها
تشكيل الحكومة العراقية ،وحيث تستعد
املحكمة العليا لحسم املوضوع في مطلع
الشهر املقبل (فبراير /شباط) ،لكن الزعيم
الشيعي ،مقتدى الصدر ،الفائز األول في
االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـس ـت ـعــد ه ــو اآلخ ـ ــر إلع ــان
مــواصـلــة تحالفاته السياسية مــع الكتل
السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني
ب ــرئ ــاس ــة مـ ـسـ ـع ــود الـ ـ ـب ـ ــارزان ـ ــي مـ ــن أج ــل
ّ
الـحـصــول عـلــى األغـلـبـيــة الـتــي تمكنه من
ت ـس ـم ـيــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـجّــدي ــد ،وك ـمــا
يقتضي العرف أن يكون املــرشــح شيعيًا.
ف ـمــا الـ ــذي س ـي ـجــري ح ـتــى ذل ــك ال ـتــاريــخ؟
هـ ــل ي ــذه ــب الـ ـب ــرمل ــان الـ ـج ــدي ــد ،مـ ــن دون
تــريــث ،إلــى جلسة انتخاب رئيس البالد،
حـيــث يــأتــي ق ــرار املـحـكـمــة الـعـلـيــا خـطــوة
دستورية داعـمــة ملواصلة عملية اختيار
قـ ـي ــادات ال ـس ـل ـطــات الـ ـث ــاث؟ وهـ ــل يعقب

مقتدى الصدر
براغماتي ،ولن يف ّرط
بعالقاته مع إيران،
خصوصا إذا ما أعطته
الحصة الحكومية
التي يريدها

ذلك تجميد املواجهة في موضوع رئاسة
الوزراء ،بانتظار قرار املحكمة العليا حول
تــوصـيــف الكتلة الـبــرملــانـيــة األك ـبــر؟ أم أن
الـصــدر سيقبل تسوية سياسية ترعاها
إي ــران ،وتشمل إبقاء نــوري املالكي بعيدا
عــن السلطة مقابل تحالف شيعي جديد
يجمع التيار الصدري وأحزابا من «اإلطار
التنسيقي»؟ .وقــد فتحت قــرارات املحكمة
الطريق أمام املضي في املرحلة الدستورية
الجديدة التي بدأت بعد اإلعالن عن نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،ث ــم الـتـحـضـيــر
لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد،
تمهيدا لحسم موضوع الكتلة البرملانية
األكبر تحت سقف البرملان ،ومن سيكلف
بـتـسـمـيــة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدي ــد .ولـكــن
م ــا ق ــام ــت ب ــه ك ـ ــان أكـ ـب ــر وأهـ ـ ــم م ــن ذل ــك،
ف ـه ــي ق ـل ـبــت م ـعــاي ـيــر وت ـ ــوازن ـ ــات ك ـث ـيــرة،
وتسببت بصدمتني كبيرتني للسياسيني
التقليديني الــذيــن اعـتــادوا تقاسم النفوذ
وفرض أنفسهم على املشهد ،وكأن دستور
التحاصص املعلن عام  2005ال يكفيهم.
مـ ــن أي ـ ــن ت ـس ـت ـمــد امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا ه ــذه
الـقــوة ملواجهة تـيــارات حزبية وسياسية
ّ
تـتـحــكــم ب ـكــل ش ـ ــاردة وواردة ف ــي ال ـبــاد،
وتـقـطــع الـطــريــق عـلــى األبـ ــراج السياسية
ال ـتــي ش ـيــدت ـهــا ،وكـ ــان ل ـهــا دائ ـم ــا الـكـلـمــة
النهائية في كل شيء؟ ربما من شجاعتها
واستقالليتها وحياديتها في الدفاع عن
مواد الدستور في دولة مثل العراق عانت
عـقــودا مــن تــدخــل السياسة والسياسيني
فــي كــل ش ــيء ،وهـيـمـنــة الع ـبــن إقليميني
عــديــديــن على لعبة ال ـتــوازنــات الداخلية،
ورسـ ـ ـ ــم م ـ ـسـ ــار م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـع ـ ــراق وق ـ ــدر
م ــواطـ ـنـ ـي ــه؟ فـ ـه ــل س ـي ـك ـف ـي ـه ــا االحـ ـتـ ـم ــاء
بـ ــال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة وت ـف ـس ـي ــره ــا
ملساعدة العراقيني على اسـتــرداد الحلم؟
أم هي ستتسبب باضرام النار في جبهات
ال ــداخ ــل الـسـيــاســي واألم ـن ــي ،مــن دون أن
ت ـش ـعــر خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد قـ ــرارهـ ــا ال ـثــالــث
املنتظر خالل أيام؟ قد ال تعني هذه املسألة
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا ك ـث ـي ــرا ،ل ـك ــن االم ـت ـح ــان
األصـ ـع ــب ف ــي تـ ـط ــورات امل ـش ـهــد ال ـعــراقــي
يـعـنــي إيـ ــران قـبــل غ ـيــرهــا ،كــونـهــا تعتبر
ن ـف ـس ـهــا ال ــاع ــب اإلق ـل ـي ـم ــي األول امل ــؤث ــر
ف ــي ت ــوازن ــات ال ــداخ ــل ال ـع ــراق ــي الـحــزبـيــة
والـسـيــاسـيــة والــدي ـن ـيــة .ال ف ــرق بــن قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني،
الجنرال قاسم سليماني ،وخلفه الجنرال
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ق ـ ــاآن ـ ــي ،ألن خـ ـي ــوط ال ـل ـع ـبــة
ت ـح ـ ّـدده ــا ط ـه ــران ف ــي إطـ ــار ه ــدف واح ــد،
مصالح إي ــران الـعــراقـيــة .وإس ــراع القيادة

اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي إرس ـ ـ ــال ق ــاآن ــي لــاج ـت ـمــاع
بالقوى الشيعية العراقية التي انقسمت
إلى نصفني اليوم في التعامل مع املشهد
السياسي أبعد من عملية محاولة قــراءة
م ــوق ــف أو ج ــس ن ـبــض أو وس ــاط ــة خـيــر.
هــي ل ـقــاءات تحذير مباشر بـعــدم تجاوز
ال ـخ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــراء الـ ـت ــي ت ـت ـع ــارض مــع
مصالح طهران في العراق أو املساس بها،
ألنها ستكون ّ
مقدمة الستهداف حسابات
إي ـ ــران ون ـف ــوذه ــا إقـلـيـمـيــا ،وت ـح ــدي ــدا في
الدوائر ،الخليجية واللبنانية والسورية
واليمنية .وستساعدنا معركة انتخابات
رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ع ـلــى
اس ـت ـش ـف ــاف م ـع ــال ــم امل ــرحـ ـل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .ه ـ ــل ت ـت ـف ــاه ــم الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـك ــردي ــة
الرئيسية فيما بينها على تسمية الرئيس
ُ
ستحدث
املقبل بدعم الصدر أم أن مواجهة
ب ــن ب ــره ــم ص ــال ــح وه ــوشـ ـي ــار زيـ ـب ــاري،
ّ
تكرس التوازنات واالصطفافات الحزبية
والـسـيــاسـيــة الـقــائـمــة فــي ال ـب ــاد؟ مــواقــف
األحــزاب والقوى العراقية املحسوبة على
إيران حيال الصدر والحلبوسي ومسعود
البارزاني حلفاء اليوم ستذهب في منحى
ت ـص ــاع ــدي أكـ ـب ــر ،ع ـنــدمــا ت ـت ـضــح األمـ ــور
أك ـث ــر ،ب ـعــد االق ـ ـتـ ــراب م ــن تـسـمـيــة رئـيــس
الـ ــوزراء املـكـلــف ،وهــو االمـتـحــان األصعب
ل ـل ـعــراق وال ـعــراق ـيــن رب ـمــا ب ــن الـخـضــوع
ل ـقــرار املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة واح ـتــرامــه أو
الــذهــاب وراء خـيــار التصعيد السياسي
واألمني ،خصوصا إذا ما حسمت املحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة املـ ـس ــأل ــة لـ ـص ــال ــح الـ ـص ــدر،
وحصل على ما يريده.
املـ ـه ــم اآلن م ـع ــرف ــة ك ـي ــف س ـت ـك ــون ردود
فعل الـصــدر ومــواقـفــه فــي املرحلة املقبلة.
ـات ج ــدي ــدة مــع
ه ــل س ـي ــدخ ــل ف ــي ت ـف ــاه ـم ـ ٍ
طهران ،تبقيها في صــدارة املشهد مقابل
ض ـبــط امل ـح ـســوبــن عـلـيـهــا ،أم أن ط ـهـ ّـران
ستعطيه فرصة زمنية قصيرة ،ثم تتبنى
الــدعــوة إل ــى انـتـخــابــات بــرملــانـيــة جــديــدة،
ت ـع ـيــد األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى مـ ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه قـبــل
أعـ ــوام؟ اإلجــابــة هــي أيـضــا عـنــد الالعبني
اإلقليميني الذين بــدأوا يعلنون مواقفهم
ال ــداع ـم ــة لـلـتـغـيـيــر ،وف ـت ــح ال ـط ــري ــق أم ــام
مــرحـلــة سياسية جــديــدة فــي ال ـع ــراق .هل
سيدخلون في مواجهةٍ مع طهران ،أم أنهم
ـات
ـات وتـســويـ ٍ
سيلتحقون بخطة تـفــاهـمـ ٍ
على الطريقة اللبنانية تبقي األمــور بني
املعلق واملطلق؟
أغضب اتساع رقعة ّ التفاهمات بني قيادة
الصدر والقوى السنية الصاعدة والكردية
املحسوبة على مسعود البارزاني الجناح
الشيعي املحسوب على إيــران في العراق.
وج ـ ــاء إرس ـ ــال ق ــاآن ــي إلـ ــى بـ ـغ ــداد بـهــدف
املـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى حـ ــل األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الـقــائـمــة بــن ال ـقــوى الشيعية ه ـنــاك ،لكن
ّ
التحركني ،التركي والخليجي ،في الوقوف
إل ــى ّج ــان ــب الـ ـع ــراق ي ــوص ــف ب ــأن ــه تــدخــل
«س ــن ــي» ف ــي ش ـ ــؤون ال ـب ــاد وخ ـي ــار دعــم
لطرف على حساب طرف آخر؟
ٍ
م ـق ـت ــدى الـ ـص ــدر ب ــراغ ـم ــات ــي ،ولـ ــن ي ـف ـ ّـرط
بعالقاته مع إيران ،خصوصا إذا ما أعطته
الحصة الحكومية التي يريدها .واألزمــة
«الشيعية الشيعية» فــي ال ـعــراق ظرفية.
ول ــن تسمح إي ــران بــاسـتـمــرارهــا أكـثــر من
ذلـ ــك ،فـهــدفـهــا ه ـنــاك سـيــاســي اقـتـصــادي
استراتيجي بطابع إقليمي ،قد يكون أبعد
مما يقال عن الخيارات املذهبية.
(كاتب وأستاذ جامعي تركي)
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بشير البكر

ال يمتلك رئيس
ً
معرفة
الجمهورية
واسعةً بالشخصيات
التي تتوافر فيها
كاريزما الحكم
والتسيير والتجربة
والحنكة

الدولة التونسية،
أهــم شخصية في سلم
ً
حتى إنها صــارت أكثر أهمية من رئيسة
الحكومة ،بدعم بعض ّ
املدونني املساندين
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،م ـ ــع غـ ـل ــق ن ـ ــواف ـ ــذ الـ ـت ــواص ــل
ال ــرئ ــاس ــي م ــع ش ـ ـ ّـراح املـ ـش ــروع الــرئــاســي
ومفسريه ،وكسب ّ
ّ
ود قاد ٍة
للبناء القاعدي
أمنيني ســابـقــن ،وتمكينهم مــن مناصب
هــامــة فــي الــداخــل وال ـخ ــارج ،مــا قــد يكون
عـ ّـجــل بــرحـيـلـهــا .وإن ـم ــا تـحـصــل ال ـفــائــدة
ّ
سعيد قدم
باالعتراف بــأن الرئيس قيس
ـال من
ـ
ـ
خ
ـي
ـ
م
إل ــى الـسـلـطــة ب ـم ـشــروع ه ــا
ٍ

كاريكاتير

الــواقـعـيــة ،فـهــو لــم ي ـقـ ّـدم بــرنــامـجــا للحكم
فــي ح ــدود مــا يمنحه الــدسـتــور مــن نفوذ
وص ــاح ـي ــات ب ـعــد ان ـت ـخــابــه س ـنــة ،2019
ّ
ولــم يضع خطة للحكم وإنـقــاذ الـبــاد من
أزماتها االقتصادية واملالية واالجتماعية
والـقـيـمـيــة ال ـتــي تــراك ـمــت ف ــي أث ـن ــاء عشر
سنوات من حكم اإلسالم السياسي وإدارته
ال ــدول ــة الـتــونـسـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ثـنــائـيــة
الغنيمة والتمكني ،بعد أن أنطق الفصل الـ
ّ ّ
وجمع كل
 80من الدستور بما ال ينطق،
الـسـلـطــات فــي ي ــده .وبـعــد سـتــة أشـهــر من
يلعب
«الـنـظــام الــرئــاســي الـخــالــص» ال ــذي ّ
فيه الرئيس دور الحاكم املـشـ ّـرع واملنفذ،
الـ ـب ــاح ــث عـ ــن ح ـ ّـي ــز س ـل ـط ــةٍ فـ ــي «امل ــرف ــق
القضائي» ،وفــق التسمية الرئاسية ،بما
ً
يتالءم مع األوضــاع الجديدة ،فإن مشكال
جديدًا ،هو مشكل الديمقراطية والشراكة
السياسية والتداول السلمي على السلطة
ُ
ق ــد أضـ ـي ــف إلـ ــى م ـخ ـت ـلــف األزمـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تـكـ ّـدســت وبــاتــت مستعصية ال ـح ـلــول .إذ
ت ـع ـيــش ت ــون ــس الـ ـي ــوم ع ـق ـمــا اق ـت ـصــاديــا
وماليًا يحول دون تعبئة  20مليار دينار
ّ
املقدرة بـ  57مليار دينار،
مليزانية الدولة
وه ــي ف ــي ح ــاج ــة إل ــى الـ ـق ــروض لـتـســديــد
م ــا عـلـيـهــا م ــن دي ـ ــون بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة،
م ــع وجـ ــود رف ــض واضـ ــح م ــن املــؤسـســات
املالية الدولية إلقراض الحكومة ،لفقدانها
ّ
تحولت إلى
الشرعية الديمقراطية الـتــي
عـ ـن ــوان أزم ـ ــة ح ـكــم ه ـي ـك ـل ـيــة ،ع ـلــى الــرغــم
ّ
من القبول بكل الـشــروط املجحفة واملذلة

لصندوق النقد الدولي ،وهذا األمر يقابله
بمناكفات سياسيةٍ دورية
اهتمام رئاسي
ٍ
وقضايا ثانوية واستشارات واستفتاءات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وهـ ـمـ ـي ــة ال ت ـص ـن ــع ب ــرام ــج
ّ
سياسية ومخططات تنموية وتصورات
إنقاذ اقتصادية.
لم يدرك رئيس الجمهورية بعد أن وضع
بـ ــرامـ ــج ال ـح ـك ــم الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى ال ـن ـه ــوض
ب ـ ــال ـ ــدول واملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ت ـس ـب ــق اخ ـت ـي ــار
األشـ ـخ ــاص ألج ــل ال ــوظ ــائ ــف وامل ـنــاصــب،
وأن تحقيق األه ــداف السياسية النبيلة
تقتضي مالءمة امللمح الشخصي ملا ُيراد
تنفيذه من مهام وخطط واستراتيجيات
مختلفة سياسية وتنموية وغير تنموية،
مــا جعله يلجأ إلــى التجربة والخطأ في
ّ
اختيار الشخصيات التي تتولى املناصب
ـي ال ــدول ـ ًـة وال ـح ـكــومــة ،فـهــو ال
ال ـق ـيــاديــة ف ـ ً
يمتلك معرفة واسعة بالشخصيات التي
تـتــوافــر فـيـهــا كــاريــزمــا الـحـكــم والتسيير
والتجربة والحنكة ،وليس له منبت حزبي
ّ
أو مــدنــي يـتــولــى الـتــدريــب وإع ــداد الـكــادر
السياسي ملزاولة الحكم يستعيض به عن
ّ
املفسرين الذين جمعتهم حملته
جمهور
االنتخابية من دون وجود رابط فكري أو
وح ــدة مــوقــف س ـيــاســي ،وإال مــا وق ــع في
شـ ــراك االس ـت ـق ــاالت املـتـتــالـيــة ال ـتــي بــاتــت
عنوان أزمــة حكم حـ ّ
ـادة ،حتى ممن اعتقد
أن ـه ــم م ــن م ـقـ ّـرب ـيــه وم ــري ــدي ــه ،وجــديــدهــم
أخيرًا رئيسة ديوانه نادية عكاشة.
(وزير تونسي سابق)

عماد حجاج

ّ
ّ
تشكل عودة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في سورية والعراق خرقا أمنيا ،يتسع
عمليات كبيرة ،وتبقى «غــزوة» سجن غويران
مداه تدريجيا ،حتى صرنا نشهد
ٍ
في مدينة الحسكة ،جديرة باالهتمام منذ القضاء على التنظيم في العراق 2017
ّ
تصب في محاولة «داعش» استعادة املبادرة بقوة ،بعد أن قام،
وسورية  ،2019ألنها
خالل األشهر األخيرة ،بعدة هجمات تخريبية في البادية السورية ومناطق ّ
متفرقة
من العراق .وفي سوريةّ ،
تتحمل قوات سورية الديمقراطية (قسد) مسؤولية الخلل
األمني ،كونها لقيت تدريبا جيدا ،ودعما من التحالف الدولي ،عسكريا ولوجستيا،
وإسنادا عسكريا أميركيا مباشرا ،يتمركز ًفي عدة قواعد في رميالن والشدادي
وحقل العمر .ولذا بقيت مدينة الحسكة خالية من أي وجود للتنظيم في داخلها،
وليس هناك سوى بضعة آالف من سجناء «داعــش» األجانب ،من الدرجة الثالثة
ٌ
محروس جيدا من «قسد»،
الذين رفضت بلدانهم استعادتهم .وباعتبار أن السجن
فــإن الــروايــات عن العملية التي ّ
تعرض ً لها ليلة الخميس في العشرين من شهر
يناير /كانون الثاني الحالي ،تبقى حافلة بالغموض ،وتحيل ،إلى حد ما ،إلى رواية
ّ
سقوط املوصل بيد «داعش» في  ،2014حيث تمكن مئات من املقاتلني من السيطرة
على املدينة التي كانت ترابط فيها عدة ألوية من الجيش العراقي.
ما جرى في مدينتي الحسكة السورية وديالى العراقية من هجمات لـ«داعش» في
وقت متقارب ليس بال سياق سياسي ،غير بعيد عن عدم نجاح «قسد» في إدارة
منطقة الجزيرة السورية سياسيا وأمنيا واجتماعيا ،حتى أنها ال تحظى بتأييد
تام من ّ
املكون الكردي ،واألمر ذاته ينسحب على الحشد الشعبي في العراق الذي
تأسس ملحاربة «داعــش» ،وأصبح بال عمل وال دور بعد معركة املوصل .وبعيدا
عن فشل مشروع «قسد» أو نجاحه في الجزيرة السورية ،فإن دورهــا الوظيفي
لقطع طريق عودة «داعش» يبقى قائما ،على الرغم من أنه محفوف باملخاوف من
أن ينتهي القتال ،في حــارات األحياء العربية وشوارعها في الحسكة ،إلى وصم
هذا القسم من املدينة بالدعشنة .وسيواجه ،في هذه الحال ،مصير املوصل ّ
والرقة
مــن تدمير وتهجير .ثــم إن توقيت هجمات «داع ــش» فــي الـعــراق فــي هــذا الظرف
يشكل هدية ثمينة إليران وأنصارها الذين خسروا مواقعهم عن طريق صناديق
االقتراع .ويجري اليوم توظيف عودة «داعش» إلى خلط األوراق ،وقطع الطريق على
توجهات مقتدى الصدر الذي حاز تياره على املرتبة األولى في مجلس النواب ،وهو
يحاول تشكيل حكوم ٍة غير خاضعة للنفوذ اإليراني ،ومن شأن التلويح بـ«داعش»
واالستنفار من أجل املجهود الحربي أن ّ
يهمش مساعيه السياسية.
منذ إعالن الواليات املتحدة إنهاء «داعش» في العراق في ديسمبر /كانون األول
 ، 2017وفي سورية في مارس /آذار  ،2019لم تجر أي محاولة سياسية ّ
جادة
في البلدين .وكــان في وسع أميركا بوصفها القوة الكونية الكبرى التي أخذت
على عاتقها مهمة الـتـصـ ّـدي ملـشــروع «داع ــش» االرهــابــي ،أال تقف عند حــدود
القضاء على الجسم العسكري في معركتي املوصل ّ
والرقة ،وهي التي تعرف
أن فلول هذا التنظيم ال تزال موجودة في الصحارى واملرتفعات الجبلية ،وتدرك
نسخ من هــذا الوحش في املخابر اإليرانية والــروسـيــة ،وتلك التابعة
أن تفريخ
ٍ
ٌ
وقت ال تزال الظروف السياسية
في
السهولة،
منتهى
في
أمر
السوري،
للنظام
ٍ
واالجتماعية واالقتصادية التي ّ
تسببت ببروز التنظيم موجودة .وبالتالي ،بقيت
الحاجة قائمة ملقاربات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية للقضاء على
ّ
ّ
املتطرف .وعدا عن عدم معالجة اآلثار السياسية التي ترتبت على معركتي
الفكر
ّ
ّ
الرقة واملوصل ،فإن واشنطن لم تجرف الركام ،أو تعمر بيتا واحدا من بني ماليني
ّ
مخيمات
املنازل التي تهدمت ،وتركت ماليني العراقيني يعيشون بني الركام ،وفي
ٍ
حر الصيف وبرد الشتاء ،واألمر ذاته في محافظة ّ
ّ
الرقة ،األمر الذي
ال تقي من ً
ّ
يتطلب مراجعة جادة بعيدا عن األسلحة.

الشعوب العربية والفلسفة
بيار عقيقي

لبنان وحروبه غير األهليّة
شادي عالء الدين

ق ــال رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي األس ـبــق،
سعد الحريري ،في خطاب إعالنه تعليق
ّ ّ
ّ
اللبنانية،
املشاركة في
الحياة السّياسية َ
ّ
ّ
الحريرية تتمثل بعنواني منع
إن روح
ّ
األهلية وتأمني ّ
الرفاه للمواطنني،
الحرب
ّ
نجح فــي األول ،بينما فشل
ـه
ـ
ن
أ
واعتبر
ّ
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق الـ ــثـ ــانـ ــي .وه ـ ــو ي ـن ـك ــر ،فــي
ّ
ّ
ّ
ّخـطــابــه ال ــذي ش ــاءه مشبعًا بــالــدرامــيــة،
ّ
حرب أهلية،
أنه جاء إلى السلطة نتيجة
ٍ
كان اغتيال والده أبرز فصولها .والحرب
التي ينسب إلى نفسه الفضل في منعها
ّ
ّ
مستمرة ،وأبرز دليل أن معناها ّوروحها
وسياقاتها ونتائجها تصنع الشرعيات،
ّ
ـات ارت ـض ــت وض ـعــه في
وت ــؤس ــس س ـل ـطـ ٍ
الواجهة كإعالن لنهاية هذه الشرعيات،
بينما تحكم باسمها ومن خاللها.
ارتـ ـض ــى الـ ـح ــري ــري الـ ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن بـطــل
حـ ــرب أه ـل ـيــة أن ي ـك ــون خ ـ ــادم أب ـطــال ـهــا،
واليتيم على مائدة لئامها الكثر الذين
ّ
اجتهد أن يكون منهم ،واعتقد أن دخوله
ّ
نــادي الفساد والتغطية عليه سيجعله
ً
أصـيــا فــي هــذا امل ـجــال ،ويسمح بمنحه
ُ
االمـتـيــازات التي تعطى لفرسان الحرب
األهـ ـل ـ ّـي ــة األص ـ ـلـ ـ ّـيـ ــن .وال ـن ـت ـي ـج ــة كــانــت
محسومة سلفًا ،ولم يكن الخطاب أخيرًا
ّ
ّ
ســوى تأكيد ملــؤكــد ،ولكن الجديد يكمن
ّ
في تغيير طبيعة الحرب وتوسع دائرتها
ّ
ّ
دولية على الحزب
عربية
لتصبح حربًا
الـ ّـذي أمسك زمــام األمــور في البلد ،وذلك
ألن ــه ل ــم ُي ـبــق ان ـت ـصــاره ضـمــن م ـعــادالت
ّ
األهلية املـحــدودة ،وصــار جزءًا
الـحــروب
ّ
ّ
حرب إقليمية ودولية تتجاوز البلد.
من
ٍ
سقطت كل الحدود مع إسقاط حزب الله
ح ــدود ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة امل ـع ـتــرف لــه بـهــا،
ّ
وال ـتــي كــانــت تـ ّ
ـؤمــن لــه سلطة عـلــى البلد
ّ
وناسه ،تشتغل ضمن سلةٍ من التوازنات
تلحظ الحد األدنــى من األمــن ّ
والسياسة
واالستقرار .وجاء عزوف الحريري كإعالن
ّ
محمية
لـنـهــايــة حـقـبــة ك ــان ل ـب ـنــان فـيـهــا
ّ
طبيعية ،يمكن صيانتها بقدر مــا تبقى

ً
كلفة هــذه الصيانة محصورة في حدود
ّ
ـرف
الـبـلــد ،وك ــان ممنوعًا أن يشكل أي طـ ٍ
أو تيار حالة تتجاوز هذه الحدود ،وهو
مــا فهمه بشكل واض ــح رفـيــق الـحــريــري،
بينما لــم يستوعبه وريـثــه سعد ،وكذلك
لــم يستوعبه حــزب الـلــه .وذلــك كله يعني
ّ
أن ال ـ ّـدور املتعاظم لحزب الله في اإلقليم
وان ـ ـت ـ ـشـ ــاره ال ـ ــدول ـ ــي ال ي ـع ـط ـي ــه م ـنــاعــة
مفتوحة ،بل ّ
يقصر من عمره االفتراضي
الــذي بــدأ العد العكسي له مع دخوله في
الحرب ّ
السورية ،وها هو يكتمل اآلن مع
ّ
دوره في الحرب اليمنية.
ُيبنى مصير لبنان واملواقف منه انطالقًا
ّ
من هذا املناخ ،وتتوالى اإلشارات املؤكدة
الك ـت ـم ــال ــه ون ـض ـج ــه ف ــي ال ـ ّـرس ــال ــة ال ـتــي
ساقها وزيــر الخارجية الكويتي ،أحمد
ّ
نــاصــر املـحـمــد ال ـص ـبــاح ،وال ـت ــي تحمل،
فــي ّ
طياتها ،مطالبة بتطبيق جملة من
ّ
ّ
ّ
الـقــرارات الدولية ،تتضمن سحب سالح
املليشيات ،وإج ــراء إصــاحــات جوهرية
صــاد واإلدارة ،واعـتـمــاد
ف ــي بـنـيــة ّاالق ـت ـ ّ
سياسة النأي بالنفس .كذلك تقول أجواء
ّ
الــتـفــاوض األمـيــركــي اإليــرانــي ،واألخـبــار
ع ــن ع ــدم مـمــانـعــة أم ـيــركــا االن ـت ـق ــال إلــى
ّ
ّ
ال ــتـ ـف ــاوض امل ـب ــاش ــر م ــع اإلي ــرانـ ـي ــن ،إن
ّ
هناك طبخة قد شارفت على النضج ،وإن
ّ
اإليرانية
موضوع حزب الله واملليشيات
ليس مــدرجــا فيها ،بــل مـتـ ٌ
ـروك لتفاوض
ـات تتعلق
الح ّــق مــع الـ ــروس ب ـشــأن م ـل ـفـ ٍ
بالنفوذ في املنطقة والعالم.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـبــرز مـســاعــي روسـيــا
ّ
والسيطرة
لتمكني نفوذها فــي ســوريــة،
عـلــى مـطــار دمـشــق بـعــد سيطرتها على
مــرفــأ الــاذق ـيــة ،واألخ ـب ــار املـتــاحـقــة عن
شـ ـ ـ ــروع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ب ـت ـن ـظ ـيــف امل ـن ـط ـقــة
ال ـح ـ ّ
ـدودي ــة ب ــن لـبـنــان وس ــوري ــة ّملسافة
عـ ـش ــرة ك ـي ـل ــوم ـت ــرات م ــن نـ ـف ــوذ ال ــن ـظ ــام
األسـ ـ ـ ــدي ،م ــا ي ـش ــي ب ـ ــأن األم ـ ـ ــور ذاه ـب ــة
إلــى ص ــدام بــن جماعتي األس ــد وإي ــران،
ّ
سـيـكــون لـبـنــان مـيــدانــه وســاحـتــه .ولـعــل
ّ
اإلش ـ ـ ـ ــارات ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ف ــي هـ ــذا ال ـص ــدد
تتجلى فــي تموضع أب ــرز حلفاء األســد،

يمكن أن ُتترك
لطوائف لبنان وأحزابه
وتياراته إدارة شؤون
حروبهم الخاصة

ّ
فرنجية ،في موقع رفض إقامة
سليمان
تحالف انتخابي برعاية حزب الله بينه
ّ
ّ
الوطني الحر ،الــذي يبحث
وبــن التيار
ّ
ع ـ ّـن ت ـعــويــم م ــا م ــن م ــدخ ــل ال ــت ـف ــاه ــم مع
ّ
الــنـظــام الـ ّـسـ ّ
ـوري ،بعد أن بــدا لــه أن لعب
ّ
ورقة إيران قد ال يصب في مصلحته في
املقبل من األيام.
وال ـح ــال أن ال أح ــد يــريــد الـسـيـطــرة على
ّ
ّ
مسؤولية هــذه السيطرة،
وتحمل
البلد
ـاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ـ
ـ
ل
ـع
ـ
ي
ـ
ـ
م
ـ
ـ
ج
ـ
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ع
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ي
ب ـ ــل
ّ ّ
االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ،مـ ــا يـ ــؤكـ ــد أن ـ ـ ــه ف ـق ــد وزنـ ــه
وصيغته ،وتـحـ ّـول إلــى عـنــوان لتصدير
األزمات واملشكالت.
االستثمار في خرابه بــات مفتوحًا على
مصراعيه ،انعكاسًا ملــا آلــت إليه األمــور
ً
ف ـيــه ،حـيــث إن ــه لــم يـعــد قــابــا للسياسة
والـ ـ ـف ـ ــرص ّال ـ ـتـ ــي ت ـت ـي ـح ـهــا وال ٍّ
ألي مــن
ّ
الضبط ،بل ّ
تحول إلى بؤرة فساد
أنواع
ّ
ومخزن صواريخ ومخدرات .من هنا ،فإن
ّ
عربيًا محروسًا بموقف دولي قد
إجماعًا
ّ
نضج بـضــرورة إ ّنـهــاء مــا تسمى الحالة
ّ
ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،بـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــرع ــن مـفــاعـيــل
ّ
ّ
هــذا ال ـقــرار على عـمــوم الــلـبـنــانــيــن ،فــإذا
ّ
كـ ــان الـ ـع ــرب ي ـل ــوم ــون الــل ـب ـنــانـ ّـيــن على
ع ــدم تـصـ ّـديـهــم لـحــزب ال ـلــه ،ف ــإن املرحلة
الجديدة تشهد عــدم ممانعتهم تدميره
على رؤوسهم ورأس حزب الله.
(كاتب لبناني)

الفلسفة عــادة ابنة املجتمعات بكل تفاصيلها الدينية والــاديـنـيــة ،السياسية،
االقتصادية ،االجتماعية وغيرها .فيها تتكتل عناصر التفكيك عن جزئيات الفرد
واملجتمع .تنبع من أحداث ناعمة أو صادمة ،لتضع مسارًا فكريًا يشرح الوعيًا
ٌ
صحيح أن التوجهات الفكرية التي تلت مرحلة الحرب العاملية الثانية
يغفله الوعي.
( ،)1945 - 1939ثــم استنباط م ــدارس فكرية ناشئة مــن منظومات سياسية
رسمت ثقافة ُع ّدت جديدة في زمنها ،إال أن الغريب أن مثل هذه املدارس لم تنشأ
بعد في الدول العربية ،بما يشبه عصفًا فكريًا ال يسمح فقط في وضع أنفسنا
ً
مكان «اآلخر» ،بل تضع نفسها بيننا وبني «اآلخر» .في لبنان مثال ،يحلو التفكير
في كيفية انبثاق فلسفة ما ،يقرأها أو يشاهدها إنسان املستقبل .في غالب الظن،
لن توجد مثل هذه املدرسة .كذلك في اليمن وسورية والعراق وليبيا والسودان،
أزمات كأنها ُصنعت ألجله.
وطن يعاني من
ٍ
وكل ٍ
ّ
املفهوم الفلسفي عمليًا حــاجــة ال بــد منها ،حتى لــو ظــن بعضهم أن الفلسفة
ّ
غير ضرورية في عالم رأسمالي منظم أو استهالكي مدمر ،ألن العكس هو ما
يحصل ،أي والدة نظرية فلسفية من رحــم الرأسمالية أو االستهالكية .إذا ،ما
الذي ستستولده األفكار اللبنانية أو اليمنية أو الفلسطينية أو السورية أو غيرها
من الدول العربية من فلسفة ّ
محددة؟ في الواقع إن الغد ،الذي قد يكون بعد عقد
أو  50عامًا أو قرن كامل ،سيحمل معه مجموعة نظريات فلسفية فارغة ،قد ال
ينطبق عليها مفهوم التطور املرتبط بالتقدم التقني أو األدب أو الفن ،بل سيكون
ما سينتج فارغ املضمون ،وال يمكن البناء عليه .وأهمية الفلسفة هنا تكمن في
وضعها أسسا ملستقبل مختلف بناء على ماض زاخــر بالتجارب التصاعدية
ال التنازلية .والتنازل أو العودة إلى املفاهيم الغرائزية في زمن يفترض أن يكون
الوعي قد أوجد مساحة فكرية ّ
جدية فيه ،لن تسمح بديمومة أي مجتمع ،سواء
بقي اإلطار القومي نفسه أو ّ
تبدل.
ّ
لذلك ،من امللح أن تخرج الشعوب من الهامش العسكري لخالفاتها املتناسلة ،والذي
يحرمها من االستفادة من املــوارد املتاحة أمامها ،على الرغم من محدوديتها،
كي تسعى وراء تأمني ما ينقصها في سبيل إيجاد الركائز التي ستدفعها إلى
تحرير العقل من الغرائز .لكن الواقعية املفرطة ،بوصفها عنصرا يفرض الظالمية
الفكرية ،تبقى أقوى حتى إشعار آخر .هذه الواقعية بالذات ال تحرم املجتمعات من
ّ
النمو فحسب ،بل تصيغ مجموعة من القواعد والقوانني ،التي تدفعها إلى قبول
ً
الواقع الحالي كمسار حياتي ال ُيمكن تغييره وال نسفه ملصلحة مسار أكثر ميال
إلى اإلنسان الفرد واملجتمع.
الجوهر هنا أن الواقعية أسيرة املتطلبات اليومية التي لم تبلغ مرتبة «البديهيات»
ّ
املفترض أن تكون ّ
كحق لها ال منة من أحد .وليس صعبًا تشارك
مؤمنة للناس،
ٍ
معظم الشعوب العربية عناوين اجتماعية بديهية ،قياسًا على الزمن الذي بلغته
البشرية .اليمني يريد خبزه والسوري أيضًا .اللبناني يريد طبابته والفلسطيني
أيـضــا .الـعــراقــي يريد تعليمه والليبي أيـضــا .الـســودانــي يريد أمــانــه االجتماعي
ومواطن جنوب السودان أيضًا .ومفهوم أن كل تغيير ينبثق من إطاحة نظام أو
حكام أو منظومة تزيد األوضاع سوءًا ،ومفهوم أيضًا أن القدرة على ذلك أضعف
ً
تالق بني الشعوب في سبيل
انطالقًا من قوة السلطات وعنفها ،فضال عن أن أي ٍ
تأمني البديهيات بــدأ يندثر ملصلحة خطابات عاملية ،تشبه في بعض زواياها،
خطابات عشية الحرب العاملية الثانية.
بالتالي ،الفلسفة كنمط ُيــراد منه تغيير حياة الشعوب إلى األفضل ،على الرغم
يمس في صميم ّ
من بساطة العبارة وكثرة استهالكها ،أمر ّ
نمو اإلنسان ،ككائن
طموحات أكثر ويسعى إلى ترجمتها .وهنا املعضلة ،هل ينجح
واع يبحث عن
ٍ
ٍ
ّ
إنساننا العربي في عكس مساره الحالي؟ طاملا يحتل الخبز أولوية هذا اإلنسان،
وهذا حقه ،فإن التغيير سيبقى بعيدًا.
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آراء

هل تتحالف إسرائيل مع الصين بدل أميركا؟
رزان شوامرة

ـت ي ـش ـهــد ح ـق ــل الـ ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة
ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
ن ـقــاشــات كـب ـيــرة ب ـشــأن ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي بنية
ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي ،بـفـعــل ال ـص ـع ــود الـصـيـنــي
وت ــراج ــع الـ ـ ــدور األم ـي ــرك ــي ع ــامل ـي ــا ،تـتـعـ ّـمــق
العالقات اإلسرائيلية  -الصينية في املجالني،
ال ـث ـق ــاف ـ ّـي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي،
بما يــؤشــر بــالـضــرورة على تنامي عالقات
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة طــوي ـلــة األم ـ ــد ب ــن ال ـطــرفــن.
أثــار تنوع هــذه العالقات وتعمقها مخاوف
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وتـ ـع ـ ّـرض ــت إس ــرائ ـي ــل
للنقد من مفكرين وسياسيني في واشنطن.
يطرح هذا كله السؤال :هل تحاول إسرائيل
اسـتـبــاق األحـ ــداث وإن ـش ــاء ق ــوة وتــأثـيــر لها
في الداخل الصيني ،في حال تحقيق الصني
حلمها بأن تصبح القوة العظمى في العالم
بحلول منتصف القرن الحالي (العام ،)2050
بـحـســب «ال ــرؤي ــة الـصـيـنـيــة» ال ـتــي تتبناها
ال ــدول ــة وال ـ ـحـ ــزب؟ ي ـع ـيــد هـ ــذا الـ ـس ــؤال فتح
النقاش بشأن العالقة التاريخية بني الحركة
الصهيونية وال ـقــوى العظمى ،حيث سعت
األول ــى ،بــاسـتـمــرار ،إلــى االنـتـقــال مــن حضن
قوة عظمى تنهار إلى أخرى تصعد.
في أواخــر القرن التاسع عشر وأوائ ــل القرن
ال ـع ـش ــري ــن ،ك ــان ــت أمل ــان ـي ــا أح ـ ــد أه ـ ــم م ــراك ــز
الثقل لنشاط الحركة الصهيونية ،إذ احتل
اليهود األملــان موقعًا مــؤثـرًا فــي قلب الفكرة
الصهيونية ،وعـمـلــوا ،أســاســا ،عـلــى تعزيز
في الداخل األملاني ،وكانت
الثقافة اليهودية ّ
مــديـنــة مـيــونــخ مــرشـحــة الحـتـضــان املــؤتـمــر
ال ـص ـه ـيــونــي األول عـ ــام  .1897ول ـك ــن بـعــد
هــزيـمــة أملــان ـيــا فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة األول ــى،
ســرعــان مــا نـقـلــت الـصـهـيــونـيــة مــركــز ثقلها
إل ــى بــريـطــانـيــا ،وان ـت ـقــل املـجـلــس التنفيذي
للمنظمة الصهيونية إلى لندن .وعلى الرغم
من أن بريطانيا كانت في مرحلة تراجعها
ً
قــوة عاملية ،إال أنها كانت األق ــوى فيما بني
ّ
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة آنـ ـ ـ ــذاك .وف ـ ــي م ــا ي ـخــص
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ف ــي ذروة
ص ـعــودهــا وقــوت ـهــا ،فـقــد انـتـهـجــت سـيــاســة
االنعزال بعد الحرب ،فلم يكن لديها اهتمام
ف ــي م ــا ي ـحــدث خ ــارج ح ــدوده ــا الـجـغــرافـيــة.
وفــي  ،1917بفعل دور الحركة الصهيونية،
أصدرت الحكومة البريطانية تصريح بلفور
لليهود ،وبقيت الدولة الراعية ملشروع إقامة
دولة يهودية في فلسطني ثالثة عقود.
مــع انتهاء الـحــرب العاملية الثانية ،خرجت
بريطانيا من معادالت القوة في بنية النظام
ّ
ال ــدول ــي ،وت ــول ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ق ـيــادة

الـعــالــم ال ـغــربــي ،متخلية بــذلــك عــن سياسة
االن ـعــزال الـتــي انتهجتها بــن الـحــربــن .بدأ
ال ـت ـح ـض ـيــر ال ـص ـه ـيــونــي ل ــان ـت ـق ــال ال ـثــانــي
واس ـت ـغــال ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي ت ــوزي ــع ال ـق ــوة في
الـنـظــام ال ــدول ــي ملصلحة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
خضم الحرب العاملية الثانية ،وتمثلت
في
نـقـطــة االن ـع ـطــاف الـصـهـيــونــي نـحــو أمـيــركــا
بــان ـع ـقــاد مــؤت ـمــر بــال ـت ـي ـمــور ف ــي ن ـيــويــورك
ُ
سـنــة  .1942نـلـحــظ أن ان ـت ـقــال الصهيونية
من ركاب قوة عظمى إلى أخرى ال يأتي بعد
االنهيار الكامل للقوة العظمى ،بل في مرحلة
ّ
والتحول في النظام الدولي ،إذ تبدأ
التغير
أدوار نشطة في الدولة األقوى
بلعب
الحركة
ٍ
املـحـتـمـلــة .اسـتـخــدمــت الـحــركــة الصهيونية
في داخل الواليات املتحدة أدواتها الثقافية،
واس ـت ـغ ـل ــت ال ـه ــول ــوك ـس ــت ،وت ـع ــزي ــز أهـمـيــة
األميركي،
الشرق األوسط في الفكر السياسي ّ
للتأثير في صناع القرار من أجل تبني قيام
ال ــدول ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ودع ـم ـهــا .وأن ـت ــج ذل ــك،
كما نعلم ،االعتراف الفوري بإسرائيل ،الذي
أعلنه الرئيس األميركي ،هاري ترومان ،بعد
 11دقـيـقــة م ــن إع ــان «اس ـت ـقــال إســرائ ـيــل».
مـ ـن ــذ ذل ـ ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة الراعي األول في العالم للصهيونية
ومشروعها الدولة اإلسرائيلية.
ّ
الـ ـي ــوم ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ال ـص ـعــود الصيني
ّ
ه ــو ال ـح ــدث األوح ـ ــد الـ ــذي سـيـغــيــر مــوازيــن
القوى في القرن الـحــادي والعشرين ،فعليه
يكون الـســؤال ،في ضــوء سـيــرورات االنتقال
واالستبدال :هل تسعى الحركة الصهيونية
ً
ممثلة بمشروع دولتها «إسرائيل» للدخول
ف ــي مــرح ـلــة االن ـت ـق ــال ال ـثــالــث تــدري ـجــا نحو
الـصــن؟ ب ــدأت الحركة الصهيونية الظهور
في الصني في بدايات القرن املاضي .وكانت
إســرائـيــل الــدولــة األول ــى فــي الـشــرق األوســط
الـتــي اعـتــرفــت بـجـمـهــوريــة الـصــن الشعبية
ع ــام  .1950وت ـعــزز ال ــوج ــود ال ـي ـهــودي فيها
بـعــد ل ـجــوء مــا ي ـقــارب عـشــريــن أل ــف يـهــودي
إلـيـهــا ف ـتــرة ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،ولكن
نشاطًا واضحًا
لم تشهد الساحة الصينية
ّ
لـلـحــركــة الـصـهـيــونـيــة إال ب ـعــد ت ـبــنــي ديـنــغ
ش ـي ــاو ب ـي ـنــغ س ـيــاســة اإلصـ ـ ــاح واالن ـف ـت ــاح
ع ــام  .1978ق ـبــل ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ،وف ــي سـيــاق
الـصــراع بــن املعسكرين ،الشرقي والغربي،
اعـتـبــرت الـصــن إســرائـيــل أداة لإلمبريالية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ودع ـ ـمـ ــت مـنـظـمــة
الـتـحــريــر الفلسطينية بــاملــال وال ـس ــاح في
ّ
مواجهتها .ولكن مع إصالحات دينغ ،تخلت
الصني عن الفكر األيديولوجي في سياستها
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة

الصينية براغماتية ،تتناسب مع مصالحها
في النظام الــدولــي .بعد انفتاح الصني على
الغرب ،وخصوصًا أميركا ،وانضمامها إلى
األمم املتحدة ،والحصول على مقعد دائم في
مجلس األم ــن ،انـحـصــر دوره ــا فــي الـصــراع
الفلسطيني اإلســرائـيـلــي على دعــم الجانب
الفلسطيني على الصعيد األمـمــي معنويًا،
وإدانة العدوان اإلسرائيلي خطابيًا.
ك ـيــف اسـتـغـلــت الـصـهـيــونـيــة ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول؟
بـعــد إع ــان سـيــاســة االنـفـتــاح الصينية ،قــام
رج ــل األع ـم ــال ال ـي ـه ــودي ،ش ـ ــاؤول أيــزن ـبــرغ،
ال ــذي انـتـقــل مــع عــائـلـتــه فــي ال ـحــرب العاملية
الـثــانـيــة إل ــى ال ـصــن ،بتسهيل عـقــد صفقات
ســاح سـ ّـريــة بــن وزارة الــدفــاع اإلسرائيلية
وال ـص ــن ،مــا يـعـنــي أن الـحــركــة الصهيونية
ب ــدأت نشاطها فــي الـصــن قـبــل  14عــامــا من
تـطـبـيــع ال ـعــاقــات رسـمـيــا ب ــن الـبـلــديــن عــام
 .1992اع ـت ـم ــدت اس ــرائ ـي ــل اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
الثقافية في االنتقال من مركز إلى آخر (كما
أشير سابقًا) .ولتعزيز وجودها وبدء العمل
للحصول على الدعم السياسي املستقبلي في
الداخل الصيني ،رسخت إسرائيل حضورها
ف ــي مـ ـج ــاالت عـ ــديـ ــدة ،ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة.
وف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي أعـقـبــت تـطـبـيــع الـعــاقــات
وحتى عام ّ ،2014
سجلت  283بــراءة اختراع
فــي ال ـصــن .وف ــي الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة،
شهدت الصني بناء الجامعات اإلسرائيلية
وافتتاحها أربعة فروع لها في الصني :جامعة
تل أبيب ،وجامعة حيفا ،والتخنيون (املعهد
اإلسرائيلي للتكنولوجيا ،وهي أول جامعة
إسرائيلية في الصني وواحــدة من جامعتني
أجنبيتني فقط سمح لها بتأسيس برنامج
جامعة مــوسـكــو) ،وجــامـعــة بن
مستقل بعد
ِّ
غوريون .كذلك ُوقع اتفاق يهدف إلى تأسيس
تحالف بني الجامعات في البلدين عام 2015
خ ــال زي ـ ــارة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلســرائ ـي ـلــي،
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان ،الـصــن مــع نــائــب رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـص ـي ـن ــي ،ل ـي ــو ي ـ ــان دونـ ـ ـ ــغ ،الـ ــذي
ُع ــرف بــاســم «خـطــة العمل الثالثية للتعاون
االبتكاري بني الصني وإسرائيل».
ّأدى ه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ُـ ــي ل ـل ـح ــرك ــة
الصهيونية داخ ــل ال ـصــن ،وامل ـع ــزز رسميًا
ّ
تصورات
من الدولة اإلسرائيلية ،إلى إنتاج
إيجابية عند الصينيني ،إذ ّ
عبر سياسيون
وأكاديميون صينيون عن إعجابهم بالثقافة
والتقاليد اليهودية وتشابهها مــع الثقافة
ّ
ال ـك ــون ـف ــوش ــوس ـي ــة .وي ـ ــذك ـ ــر هـ ـ ــذا ال ـت ـف ـع ـيــل
واالف ـت ـعــال الـثـقــافــوي بـخـطــابــات املسيحية
الصهيونية وتـنـظـيــراتـهــا عــن الـتـمــاثــل بني
الـيـهــوديــة واملسيحية وتـكــامـلـهــا ،س ــواء في

الصعود الصيني هو
الحدث األوحد الذي
سيغيّر موازين القوى
في القرن الحادي
والعشرين
تعلّم بن غوريون
اللغة الصينية بعد
تجاوزه الستين من
عمره ،مقتنعًا بأن
الصين ستصبح القوة
العظمى في القرن
الحادي والعشرين

أوروب ـ ـ ــا أو الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .اسـتـطــاعــت
وجودها الثقافي ،ووصلت
إسرائيل تعزيز
ّ
إلى املرحلة التي تتبنى فيها الصني بنفسها
دع ــم الـثـقــافــة الـيـهــوديــة ،فـبــاإلضــافــة إل ــى ما
سـبــق ،أطـلــق الـصـيـنـيــون ع ــام  2017مـبــادرة
«أس ـب ــوع إســرائ ـيــل ال ـث ـقــافــي» ،ويـعـتـبــر أول
حــدث ثقافي يحتفل بــإســرائـيــل فــي الصني.
وفــي الـعــام نفسه ،أعلنت جامعة شنغهاي
مشروعها الجديد في إنشاء قاعدة بيانات
عن الالجئني اليهود في الصني ،تعاطفًا مع
ضحايا الهولوكوست.
املفارقة في العالقة ما بني إسرائيل والغرب،
وإسرائيل والصني ،أن الدول الغربية هي التي
أنشأت الدولة اليهودية كجزء من مشروعها
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ــاري ،ووض ـ ـ ـعـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ع ــات ـق ـه ــا
مسؤولية حمايتها ودعمها ماديًا ومعنويًا
وعسكريًا .في املقابل ،وفي حالة الصني ،نجد
أن ه ـنــاك سـعـيــا حـثـيـثــا وم ـج ـه ــودات هــائـلــة
ت ـقــوم ب ـهــا إس ــرائ ـي ــل نـفـسـهــا م ــن أج ــل جــذب
الدعم واالهتمام الصيني ،وهناك محاوالت

السترضاء الصني ،على الرغم من معارضة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ذل ــك ،وت ـك ــرار انـتـقــاداتـهــا
لتنامي الـعــاقــات بــن الطرفني بشكل كبير،
وخصوصًا في املجال االقتصادي.
اقتصاديًا ،لعب رجال األعمال اليهود أدوارًا
رئيسية في قيام الدولة اإلسرائيلية وتأمني
دع ــم ال ـق ــوى الـعـظـمــى ال ـغــرب ـيــة وحـمــايـتـهــا،
وأبرزهم آل روتشيلد الذين منحتهم الحكومة
البريطانية وعــد بـلـفــور ،وأيــزنـبــرغ املــذكــور
ســاب ـقــا .الـ ـي ــوم ،تـلـعــب ال ــدول ــة اإلســرائـيـل ـيــة
ه ــذا ال ـ ــدور بـشـكــل رئ ـي ـســي ف ــي مـحــاوالتـهــا
السـتــرضــاء الـجــانــب الصيني قــوة صــاعــدة.
وهناك أدلــة عديدة ،أولها انضمام إسرائيل
عام  2015إلى بنك التنمية اآلسيوي (،)AIIB
والذي يعتبر أحد أعمدة الصعود الصيني،
والشاهد األبــرز على التنافس الصيني مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،بــاع ـت ـبــاره «ب ــدي ــا» عن
البنك الدولي ،األميركي املنشأ .ثانيًا ،وجود
إسرائيل على خريطة املشروع العاملي القديم
الحديث «طريق الحرير البحري» ،إذ تستثمر
ال ـص ــن ف ــي ب ـن ــاء م ـي ـن ــاءي ح ـي ـفــا وأس ـ ــدود
وإعـ ـ ـ ــادة تــرم ـي ـم ـه ـمــا ،وه ـ ــو امل ـ ـشـ ــروع ال ــذي
سيجعل ال ـصــن مــرك ـزًا لــاقـتـصــاد الــدولــي.
ثالثًا ،إسرائيل هي الشريك األول للصني في
قــارة آسيا ،والشريك الثالث في العالم بعد
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي.
لم تتوقف سياسة االسترضاء اإلسرائيلية
عـ ـن ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي وال ـث ـق ــا ّف ــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ب ــل تـ ـع ـ ّـدى ذل ـ ــك إل ـ ــى تـبــنــي
خطابات إسرائيلية تــرى فــي الصني فرصة
مستقبلية كبرى .على سبيل املثال ،سياسيًا،
ّ
تـ ـع ــل ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األول إلس ــرائـ ـي ــل،
دي ـف ـيــد ب ــن غ ــوري ــون ،ال ـل ـغــة الـصـيـنـيــة بعد
ّ
ت ـ ـجـ ــاوزه ال ـس ـت ــن م ــن عـ ـم ــره ،م ـق ـت ـن ـعــا ب ــأن
ال ـصــن ستصبح ال ـقــوة الـعـظـمــى فــي الـقــرن
الـحــادي والعشرين .ووصــف رئيس الــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـس ــاب ــق ،ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
الـ ـع ــاق ــات ال ـص ـي ـن ـيــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة بــأن ـهــا
«زواج ُعقد في السماء» .وفي خطاب له ،قال
السفير اإلســرائـيـلــي الـســابــق فــي واشـنـطــن،
مــايـكــل أوريـ ــن إن «إس ــرائ ـي ــل تـعـتـبــر الـصــن
فرصة» .وفي السياق نفسه ،وعلى الصعيد
األكاديمي ،قالت الباحثة شيرا إيفرون« :من
وجهة نظر اإلسرائيليني ،الصني بلد الفرص
ال ـج ــدي ــدة» .ال تـتـســع املـســاحــة امل ــوج ــزة هنا
لعرض معطيات إضافية ،لكن السؤال املهم،
هل تكون الصني املحطة القادمة للتموضع
االستراتيجي الجديد للحركة الصهيونية
ومشروعها الدولة اإلسرائيلية؟
(طالبة دكتوراه وباحثة فلسطينية)

الواليات المتحدة و«لعنة القوة العظمى»
أسامة أبو ارشيد

م ـ ــن دون الـ ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل األزم ـ ـ ــة
األوك ــران ـي ــة ومـسـتـجـ ّـداتـهــا ،مــا نـشـهــده اآلن
تعبيرات عــن إزاح ــات جيوسياسية كبرى،
ق ــد تـفـضــي إل ــى ن ـظ ــام ع ــامل ــي ج ــدي ــد ،ينهي
عصر األحادية القطبية األميركية الذي ساد
منذ مرحلة ما بعد الحرب الـبــاردة وانهيار
االتحاد السوفييتي ،مطلع تسعينيات القرن
املــاضــي .كــذلــك ،قــد تـقــود هــذه اإلزاحـ ــات إلى
حرب كونية ثالثة ،أكثر تدميرًا من سابقتيها.
ٍ
خصوم الــواليــات املتحدة ،وتحديدًا روسيا
والـصــن ،على قناعةٍ بــأن قوتها وهيمنتها
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ط ـ ــور تـ ــراجـ ــع ،وه ـ ــم مـ ـص ـ ّـرون
على إع ــادة صياغة النظام العاملي وتغيير
طــابـعــه وم ـعــادالتــه الـتــي حــابــت األمـيــركـيــن
عقودًا طويلة .واليوم ،تجد واشنطن نفسها
أمــام ٍّ
تحد غير مسبوق ،فخصومها يبدون
متفقني على استنزاف قوتها ،فيما تتراجع
ث ـقــة حـلـفــائـهــا ب ـهـ ّـا ،واألدهـ ـ ــى أن ال ـخــافــات
ّ
وتتعمق فــي الــداخــل
واالنـقـســامــات تتفشى
التي
ـم
ـ
ظ
ـ
ع
األ
ـوة
ـ
ق
ـ
ل
ا
لعنة
األمـيــركــي .هــل هــي
ً
ّ
تتمدد ما وراء إمكاناتها وقدراتها ،مدفوعة
بنشوة القوة ،لتكتشف بعد ذلك محدوديتها،
مهما عـظـمــت؟ أم هــي الـشـيـخــوخــة؟ أم أنها
فــرصــة ل ـص ـحــوة ض ــروري ــة ،وإعـ ـ ــادة تنظيم
اس ـتــرات ـي ـجــي لــإم ـكــانــات واألولـ ــويـ ــات؟ من
الصعب تقديم إجابة حاسمة اآلن.
ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،ق ــد ت ـك ــون أم ـي ــرك ــا تعيش
ً
مــرح ـلــة ل ـع ـنــة الـ ـق ــوة األعـ ـظ ــم فـ ـع ــا ،فــال ـقــوة
الـ ـه ــائـ ـل ــة ،خـ ـ ّـيـ ــرة ك ــان ــت أو شـ ــريـ ــرة ،تــرتــب
مـ ـس ــؤولـ ـي ــات عـ ـل ــى ص ــاحـ ـبـ ـه ــا .وف ـ ــي ح ــال
الــواليــات املـتـحــدة ،فإنها مطالبة الـيــوم بأن
تصارع على أكثر من جبهة عاملية ،دع عنك
أزمتها االقتصادية ،بنيويًا وهيكليًا .واألهم
ت ـش ــرذم نـسـيـجـهــا ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
داخـلـيــا ،بـشـكـ ٍـل أصـبــح مــن الـصـعــب تحقيق
إجـمــاع مـعــه ،أو حتى غالبية أميركية وراء
أي م ــوق ــف .ك ــل ش ـ ــيء أصـ ـب ــح م ـسـ ّـي ـســا فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي الـعـقــديــن األخ ـيــريــن،
صــالـحـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وبـشـكــل
ح ـتــى مـ ً
ً
أكثر كثافة وخـطــورة فــي الـسـنــوات الخمس
املاضية .من السهل جدًا أن نلوم هنا الرئيس

ال ـســابــق ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وشـعـبــويـتــه ،لكن
الحقيقة أن تــرامــب وفوضويته وسفاهاته،
ال ـتــي تـتـبـنــاهــا ق ــاع ــدة شـعـبـيــة عــري ـضــة ،ما
ّ
هم إال تعبير عن إمبراطورية هائلة تتفكك
داخـ ـلـ ـي ــا ،ب ـش ـكــل ت ــدريـ ـج ــي ،وت ـع ـي ــش حــالــة
مــن الـتــوهــان االسـتــراتـيـجــي وغ ـيــاب الـهــدف
والــدافـعـيــة لــانـطــاق نـحــو األمـ ــام .إنـهــا من
عــامــات الـشـيـخــوخــة ،س ــواء استحكمت في
أميركا راهنًا ،أو ال يــزال من املمكن تفاديها
وإع ـ ـ ــادة ت ـجــديــد ش ـب ــاب الـ ـق ــوة .ف ــال ــوالي ــات
املتحدة ،على الرغم من كل شيء ،ما زالت قوة
عظمى ،وتملك إمكانات وقدرات ال يمكن أبدًا
التهوين منها .لكن هــل تــوجــد إرادة وقــدرة
على تحقيق ذلك؟ هذه أيضًا مسألة تحتاج
بحثًا آخر أعمق وأوسع.
عـ ـ ــودة إل ـ ــى م ـس ــؤول ـي ــات الـ ـق ــوة األم ـي ــرك ـي ــة
عامليًا ولعنتها .في األزمــة األوكــرانـيــة ،تجد
ّ
بالتصدي لخصم
واشنطن نفسها مطالبة
ّ
عمالق وقــوي .يــدرك األميركيون أن الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتني ،يريد إعادة عقارب
الخرائط الجيوستراتيجية والجيوسياسية
ثالثة عقود إلى الوراء .هو ليس مهتمًا فقط
ّ
التمدد شرقًا وإفشال
بمنع حلف الناتو من
ِّ
مـ ـح ــاوالت االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـض ــم كييف
ترتيبات جديد ٍة
إليه ،بل األهــم عنده فــرض
ٍ
على األميركيني و«الناتو» في شرق أوروبــا
ووس ـط ـهــا وف ــي دول الـبـلـطـيــق ،ال ـتــي كــانــت
ي ــوم ــا ف ــي ق ـلــب ح ـلــف وارس ـ ــو الـســوفـيـيـتــي،
وتـمـثــل ال ـيــوم الـجـبـهــة الـشــرقـيــة لــ«الـنــاتــو»
على ال ـحــدود الغربية لــروسـيــا .بــوتــن ،كما
كثيرون من الروس ،يشعرون بجرح الكرامة
الــذي ترتب عن انهيار االتحاد السوفييتي،
وال ــواق ــع الـجـيــوسـتــراتـيـجــي امل ـج ـحــف ،كما
يرون ،الذي فرضته الواليات املتحدة عليهم
مستغلة الفوضى التي سادت روسيا حينها
وضعفها االقتصادي .املسألة تتعلق بأمنهم
الـ ـق ــوم ــي ،وب ــأمـ ـج ــاد ع ـظ ـمــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة
السوفييتية الـغــابــرة خــال الـحــرب الـبــاردة.
أمـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ح ـس ــب م ـق ــارب ــة ال ـك ــرم ـل ــن ،ف ــإن
برئيس طامح إلــى االعتراف
روسيا تتمتع
ٍ
به زعيمًا لدولة عظمى يعامله األميركيون
ّ
بندية .إنها تصفية حساب.
ل ــدى ال ـصــن ،كــذلــك ،مــرارات ـهــا مــع الــواليــات

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

املتحدة .يعود التوتر بــن البلدين إلــى عام
 ،1949عقب سيطرة الشيوعيني على الحكم
بزعامة ماو تسي تونغ .وعلى الرغم من أن
إدارة ريتشارد نيكسون اعترفت بجمهورية
ال ـص ــن الـشـعـبـيــة ع ــام  ،1979وأق ـ ـ ـ ّـرت مـبــدأ
«صني واحدة» ،بمعنى أن تايوان جزء منها،
إال أنها حالت دون ضـ ّـم هــذه إليها ،بذريعة
أن ذلك ال ينبغي أن يحصل بالقوة واإلرغام.
ُ
وال تخفي الـصــن شعورها بــاإلهــانــة أيضًا
من تعامل الواليات املتحدة معها ،على مدى
ع ـقــود ،أن ـهــا ضعيفة اقـتـصــاديــا وعـسـكــريــا،
وهـ ــذا م ــا أج ـبــرهــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،في
املاضي ،على االستجابة لضغوط أميركية،
كاإلفراج عن مدافعني عن حقوق اإلنسان ،أو
قبول شروط واشنطن لالنضمام إلى منظمة
التجارة العاملية .بقية قصة التوترات الراهنة
معروفة ،من املعارك الجمركية ،إلى املنافسة
االقتصادية عامليًا ،إلى نزاع النفوذ في بحر
الصني الجنوبي ،تحديدًا ،وفي شرق آسيا،
ولكن صني اليوم ليست صني أمس،
عمومًا.
ٌ
وه ــي ع ـم ــاق ف ــي طــريـقــه إلط ــاح ــة ال ــوالي ــات
املتحدة ،قريبًا ،عن عــرش العالم اقتصاديًا.
وهي قوة عسكرية وسياسية وتكنولوجية
ّ
مصرة
عظمى صــاعــدة بسرعة ،كذلك فإنها
عـلــى إب ـعــاد ال ـقــوة العسكرية األمـيــركـيــة عن
تخومها ،وتوحيد تايوان معها ،ولو بالقوة،
وإع ــان محيطها الجيوستراتيجي منطقة
صينية خالصة.
وألن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة هـ ــي «ق ـ ـ ــوة األمـ ــر
ال ــواق ــع» ال ـيــوم ،وإن كــانــت فــي ط ــور تــراجــع،
فــإنـهــا تـسـعــى ،بـكــل مــا أوت ـيــت مــن ق ــوة ،إلــى
ّ
املتمردة» ،وتحديدًا
الحد من طموح «القوى
ّ
املتمردة»
الصني« .قوة األمر الواقع» و«القوة
م ـص ـط ـل ـحــان م ـ ـتـ ــداوالن ف ــي ح ـق ــل دراسـ ـ ــات
الـعــاقــات الــدولـيــة .لــم تـتـ ّ
ـردد إدارة الرئيس،
جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،فـ ــي إع ـ ـ ــان الـ ـص ــن «امل ـن ــاف ــس
الجيوسياسي» األساس .هذا تقدير أميركي
ي ـت ــداول رسـمـيــا وعـلـنــا مـنــذ اإلدارة األول ــى
للرئيس األسبق ،بــاراك أوباما .ومن َّ
ثم كان
َ
أن ح ــول ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ث ـلــثــي قــوتـهــا
البحرية نحو بحر الصني الجنوبي وشرق
آسـيــا ،فــي منطقة املحيط ال ـهــادئ ،الحـتــواء
الصني .ثلثا التجارة العاملية يمران من هناك.
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يدرك األميركيون أن
بوتين يريد إعادة
عقارب الخرائط
الجيوستراتيجية
والجيوسياسية ثالثة
عقود إلى الوراء
تحذيرات في
الدوائر األكاديمية
واإلعالمية والسياسية
والعسكرية األميركية
من احتماالت وقوع
حرب أهلية عام 2024

ثـ َّـم جــاء بــايــدن ا ّل ــذي سحب ق ــوات ب ــاده من
أفغانستان وخــفــف وجــودهــا العسكري في
ّ
للتفرغ للصني .لكن للعنة
الـشــرق األوس ــط،
القوة العظمى رأي آخر واشتراطات أخرى.
ألن أميركا هي القوة العظمى ،فإن حلفاءها
في الشرق األوسط يتوقعون منها حمايتهم
والــوقــوف معهم ضــد إي ــران التي ت ــزداد قوة
وشــراســة .ومــا قصف الحوثيني فــي اليمن،
ح ـل ـف ــاء ط ـ ـهـ ــران ،أخـ ـيـ ـرًا اإلم ـ ـ ـ ــارات إال دل ـيــل
آخــر على ذل ــك .أيـضــا ،ألن أمـيــركــا هــي القوة
العظمى ،وتريد أن تحافظ على مصداقيتها
ّ
ال ـتــي اهـ ـت ــزت ك ـث ـي ـرًا خ ــال س ـن ــوات تــرامــب،
ث ـ َّـم بـعــد االن ـس ـحــاب ال ـفــوضــوي ل ـبــايــدن من
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¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
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الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

أف ـغــان ـس ـتــان ،ص ـيــف ال ـع ــام امل ــاض ــي ،فــإنـهــا
ّ
اضطرت إلى أن تعود إلى أوروبا لحمايتها
من روسيا الطامعة .ينطبق األمــر ذاتــه على
كــوريــا الشمالية وصــواريـخـهــا الباليستية
وت ـج ــارب ـه ــا الـ ـن ــووي ــة ،وت ـه ــدي ــده ــا حليفني
أم ـيــرك ـيــن ،ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة وال ـي ــاب ــان ،بل
وتهديدها اآلن ّ
البر األميركي نفسه.
تستنزف لعنة القوة هــذه الــواليــات املتحدة،
ّ
وت ـشــتــت تــرك ـيــزهــا ،وتـجـعـلـهــا مـطــالـبــة بــأن
تـ ـك ــون ف ــي س ــاح ــات ك ـث ـي ــرة وعـ ـل ــى جـبـهــات
مـتـعـ ّـددة فــي آن واح ــد .يــدرك خصومها ذلــك،
ومن َّ
ثم فهم ال يتوقفون عن افتعال الصداع
واألزم ــات لها هنا وهـنــاك .وه ــم ،على الرغم
م ــن خــافــات ـهــم ،ال يـمــانـعــون ف ــي مـسـتــويــات
معينة من التنسيق بينهم ،كما تفعل الصني
وروس ـ ـيـ ــا وإي ـ ـ ـ ــران .م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر ي ـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،أجـ ــرت ه ــذه ال ــدول
الـثــاث مـنــاورات بحرية ،هــي الثالثة بينها،
ف ــي امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ .أيـ ـض ــا ،ي ـ ــدرك خـصــوم
ّ
املتمردة» ،أن «قوة األمر
واشنطن ،أو «القوى
ال ــواق ــع» األمـيــركــي تعيش اسـتـنــزافــا داخليًا
غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ع ـصــرهــا ال ـح ــدي ــث .هـنــاك
جائحة كورونا الذي ما زالت أميركا عاجزة
عن احتوائها .هناك التضخم املنفلت من كل
عيار .هناك األزمة االقتصادية .وهناك ارتفاع
ح ـ ـ ّـدة االس ـت ـق ـط ــاب املـج ـتـمـعــي وال ـس ـيــاســي.
وهناك عشرات املاليني من األميركيني الذين
ال يعترفون ببايدن رئيسًا شرعيًا .واألدهــى
أن ه ـنــاك ت ـحــذيــرات فــي ال ــدوائ ــر األكــاديـمـيــة
واإلعالمية والسياسية والعسكرية األميركية
من احتماالت وقــوع حــرب أهلية ،عــام ،2024
ّ
وتـفــكــك ال ــوالي ــات املـتـحــدة إذا مــا ح ــدث نــزاع
آخر على نتائج االنتخابات.
ان ـه ـيــار أم ـيــركــا أو ان ـت ـهــاء ن ـفــوذهــا الــدولــي
ال ـك ـب ـي ــر ل ـي ـس ــا أمـ ــريـ ــن ح ـت ـم ـي ــن ،وال حـتــى
مـ ّ
ـرج ـح ــن ح ــال ـي ــا .لـ ـك ــن ،ت ــراج ــع هـيـمـنـتـهــا
ّ
وسطوتها عامليًا أمر مؤكد ،فنوع التحديات
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ،وم ـس ـت ــوى ال ـق ــوى
ال ـت ــي ت ـنــاف ـس ـهــا ،ق ـط ـعــا س ـي ـع ـيــدان تـشـكـيــل
الـنـظــام الــدولــي ،وسـتـكــون الــواليــات ضحية
التزاماتها الكثيرة .هــذا هــو الجانب املظلم
للقوة العظمى ،أو لعنتها.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)
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 4600أسير فلسطيني يعانون من البرد

أعلنت هيئة شــؤون األس ــرى واملـحــرريــن أن األس ــرى فــي السجون اإلسرائيلية يعانون مــن البرد
الشديد ،ويفتقرون لألغطية ووسائل التدفئة .أضافت أن نحو  4600أسير يعانون من البرد إثر
تدني درجــات الـحــرارة بشكل كبير ،مشيرة إلــى أن «جميع األســرى واملعتقلني يعانون من نقص
في املالبس واألغطية ،وعدم توفر وسائل التدفئة التي تحميهم من هذا البرد الشديد» .وقالت إن
الظروف الحياتية املفروضة على األسرى «صعبة ومعقدة ،وتحديدًا في ظل هذه األجواء الباردة،
(األناضول)
وتدني درجات الحرارة بشكل كبير ،وتساقط الثلوج وهطول األمطار بغزارة».
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بايدن يج ّرم التحرش الجنسي لدى القوات العسكرية

ّ
وقع الرئيس األميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا ّ
يجرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري،
في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل .وهــذه الخطوة التي نص
عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام  2022الذي يتضمن امليزانية السنوية للبنتاغون ،حملت
أيضًا تكريمًا للجندية فانيسا غيلني ،التي قتلت على يد جندي زميل لها بعد تعرضها للتحرش
الجنسي .وقال بايدن إنه «سيوقع على أمر تنفيذي لتجريم التحرش الجنسي في قانون القضاء
العسكري» ،الفتًا إلى أن األمر يهدف إلى «تعزيز استجابة الجيش للعنف األسري»( .فرانس برس)

عالج
للسرطان
قد يطرد
«اإليدز»
أعـ ـل ــن ب ــاح ـث ــون يـ ـج ــرون دراس ـ ـ ــة عـلــى
استخدام مرضى نقص املناعة املكتسبة
(إيدز) املصابني بالسرطان أيضًا عقار
«كيترودا» لعالج السرطان ،الذي تنتجه
شــركــة «م ـيــرك» ،أن هــذا الـعــاج املناعي
قد يساعد في طرد الفيروس من خاليا
املناعة البشرية.
وأب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «سـ ــاي ـ ـنـ ــس
ترانسليشينال ميديسن» أن تحليلهم
الـ ـن ــات ــج عـ ــن دراسـ ـ ـ ــة أجـ ــريـ ــت ع ـل ــى 32
شخصًا يعانون مــن الـســرطــان واإليــدز
معًا «يشكل اكتشافًا يثير االهتمام في
دراس ــة عــاج ال ـعــدوى املــزمـنــة بفيروس
إتش آي في» ،علمًا أن العالجات املضادة
ل ـل ـف ـيــروســات االرت ـج ــاع ـي ــة ت ـس ـمــح بــأن
ُ
يعيش مصابون كثر باإليدز حياة عادية،
لكن عقاقيرها ال تخلص الجسم بالكامل
مــن الـفـيــروس .وعـقــار «ك ـي ـتــرودا» ،الــذي
يعرف أيضا باسم «بيمبروليزوماب»،
مـضــاد مصمم ملـســاعــدة جـهــاز املناعة
ع ـل ــى ال ـت ـص ــدي ل ـل ـس ــرط ــان ،م ــن خ ــال
منع بــروتــن يـعــرف بــاســم «مستقبالت
املــوت املبرمجة» الــذي تستخدمه األورام
ل ـت ـف ــادي ال ـخ ــاي ــا ال ـت ــي ت ـكــافــح املـ ــرض.
وه ــو يـسـمــح ل ـخــايــا امل ـنــاعــة بــالـتـعــرف
عـلــى ال ـخــايــا الـســرطــانـيــة ومهاجمتها
بالطريقة نفسها التي تحارب بها عدوى
اإلصابة ببكتيريا وفيروسات.
وق ــال الباحثون إنـهــم توصلوا إلــى أدلــة
عـلــى أن ه ــذه ال ـع ـقــار ق ــادر عـلــى إبـطــال
ق ـ ـ ــدرة ف ـ ـيـ ــروس «إت ـ ـ ــش آي فـ ـ ــي» عـلــى
ّ
«االختباء» داخل الخاليا .وعلقت مديرة
مـعـهــد بـيـتــر دوارت ـ ــي ل ـل ـعــدوى واملـنــاعــة
في ملبورن بأستراليا ،شــارون ليوين،
بأن «بيمبروليزوماب قادر على إحداث
اضطراب في مخزون فيروس إتش آي
في .وسيتواصل العمل لفهم كيف يعدل
العقار االستجابة املناعية للفيروس».
(رويترز)

(براكاش ماتيما /فرانس برس)

إسرائيل والعواصف تشردان الفلسطينيين
الخليل ـ فاطمة مشعلة

يواجه أهالي املناطق املهددة بالترحيل
ج ـن ــوب ــي ال ـخ ـل ـي ــل فـ ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
غـ ـط ــرس ــة امل ـس ـت ــوط ـن ــن فـ ــي نـ ـح ــو تـســع
مستوطنات مقامة على أراضيهم بالقوة ،وتنكيل
ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،ومنعهم مــن البناء
أو تـعـبـيــد ال ـط ــرق ــات ،وحــرمــان ـهــم م ــن ال ـخــدمــات
األس ــاس ـي ــة ،كــال ـك ـهــربــاء .وم ــا زاد ال ـط ــن ب ـلــة هو
املنخفضات الجوية املصحوبة باألمطار الغزيرة
والبرد القارس في ظل شح وسائل التدفئة.
ف ــي م ـســافــر ي ـطــا ،ج ـنــوبــي ال ـخ ـل ـيــل ،ال ـتــي تعتبر
رأس ال ـحــربــة ف ــي مــواج ـهــة االحـ ـت ــال ف ــي الــريــف
الفلسطيني وال سـيـمــا مـحــافـظــة الـخـلـيــل ،تـبــدو
معاناة األهالي كبيرة خالل الشتاء .ويقول الناشط
نـصــر الـنــواجـعــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :يتخوف
األهالي خالل ذروة العاصفة ومع اشتداد الرياح
من تضرر أو فقدان بيوتهم ،وخصوصًا أنها غير
مجهزة كونها مبنية من الصفيح أو الطني ،فيما
يقطن البعض في خيام».
وي ـح ــاول أه ــال ــي مـســافــر يـطــا ال ـحــد م ــن األضـ ــرار
مــن خــال تدعيم أسقف املـنــازل بالحديد وتأمني
وسـ ــائـ ــل ت ــدفـ ـئ ــة ،ك ــإشـ ـع ــال ال ـح ـط ــب فـ ــي امل ــداف ــئ

املعدنية املغلقة أو املــواقــد الحجرية وغـيــر ذلــك،
بحسب النواجعة.
ويوضح النواجعة أنه «في حال لم يتمكن األهالي
مــن تثبيت مـنــازلـهــم أو تدعيمها خ ــال الـشـتــاء،
يلجأ بعضهم إلى الكهوف كونها توفر لهم دفئًا
أكبر باملقارنة مع الخيام أو بيوت الصفيح .لكنهم
يــواج ـهــون خ ـط ـرًا أك ـبــر وه ــو انـهـيــارهــا مــن جــراء
التدريبات العسكرية لجيش االحتالل في املنطقة،
والتي أضعفت بنية وتماسك الكثير من التشكالت
الصخرية الطبيعية في املنطقة».
وليس الـحــال أفضل فــي قرية زنــوتــة ،جنوب شرق
ب ـلــدة ال ـظــاهــريــة ،جـنــوبــي الـخـلـيــل ،كــونـهــا منطقة
مهمشة يعيش جزء من أهلها في الخيام أو بيوت
من صفيح أو حجارة ليست مخصصة للبناء .كما
أن التيار الكهربائي ضعيف للغاية ويعتمد األهالي
على الطاقة الشمسية .لكن ذلك ليس كافيًا إلشعال
املدافئ الكهربائية ،كما يقول رئيس مجلس قروي
زنوتة فايز سويلم الطل لـ«العربي الجديد».
يضيف« :ال تتوفر لدى املجلس القروي أي إيرادات
تمكننا من تحسني أحــوال الناس في زنوتة خالل
املنخفضات الجوية ،أقله تزويد املنازل بالحطب من
أجــل التدفئة» ،مشيرًا إلــى أن «الحطب هو خيارنا
الــوحـيــد فــي الــوقــت الـحــالــي للتدفئة .ول ــو أعطينا

الخيار الخترنا مدافئ الكهرباء تجنبًا لالختناق،
وخ ـصــوصــا ل ــدى ك ـب ــار ال ـس ــن وامل ـص ــاب ــن ببعض
األمــراض املزمنة .وإذا ما تجاوزنا مسألة التدفئة
فــي امل ـن ــازل ،نــواجــه خـطــر االنـ ــزالق عـلــى الـطــرقــات،
وخـصــوصــا أن زنــوتــة منطقة جبلية وع ــرة بعض
الشيء .وأحيانًا ،يتعرض بعض األهالي إلصابات
خالل املنخفضات الجوية من جراء االنزالقات».
ويخشى أهالي زنوتة من اندالع حرائق في البيوت
أو ال ـخ ـيــام نـتـيـجــة امل ــداف ــئ ال ـتــي يستخدمونها،
باإلضافة إلى أضرار قد تصيب الثروة الحيوانية
التي يعتاشون من تربيتها .ويقول الطل« :انهار
كهف فــوق قطيع من األغنام خــال ذروة منخض
جوي تعرضت له املنطقة قبل بضع سنوات أدى
إلى نفوق نصف القطيع».
وف ــي تجمع «ال ـجــوايــا» الـقــريــب مــن مـســافــر يطا،
جنوبي الخليل ،تقطن غالبية السكان فــي مبان
مــن ح ـجــر .وت ـقــول الـنــاشـطــة ع ــدن ال ـنــواج ـعــة ،في
حديث لـ«العربي الجديد»« :حــال البيوت جيدة.
إال أن ض ـعــف شـبـكــة ال ـك ـهــربــاء وان ـق ـطــاع ـهــا بني
ال ـح ــن واآلخ ـ ــر يـجـعــل أه ـل ـهــا ي ـعــانــون م ــن ج ــراء
الصقيع .ويسعى البعض إلى تأمني الحد األدنى
من التدفئة للمواشي في الخيام أو الكهوف .كما
تـقـضــي غــالـبـيـتـهــم ال ــوق ــت ف ــي إزاحـ ــة ال ـث ـلــوج عن

ال تدفئة
تقول الناشطة عــدن النواجعة ،القاطنة في
تجمع «الجوايا» القريب من مسافر يطا ،جنوبي
الخليل« :حالنا سيئ جــدًا .وتتعرض منطقتنا
لتساقط الثلوج التي تتراكم لمدة زمنية أطول ،ما
يعني أن األضرار ستكون أكبر .كما أن ضعف التيار
الكهربائي يدفع السكان إلى الحد من استخدام
األجهزة الكهربائية للتدفئة».

البالستيك الذي يضعونه حول الحظائر» .وتشير
إل ــى أن ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي يـنـقـطــع كـثـيـرًا بسبب
ضـعــف الـشـبـكــة ،مــا يـجـعــل األه ــال ــي عــاجــزيــن عن
تــأمــن وســائــل الـتــدفـئــة .وتـتـعــرض بعض املـنــازل
ألخطار معينة خــال الشتاء ،وتوضح النواجعة
أن الرياح أدت إلى اقتالع أحد األعمدة الكهربائية
بشكل جــزئــي ،وقــد تأخر إصــاح األم ــر ،وخشيت
إحــدى العائالت من سقوط العمود على منزلها،
وقد استغرق إصالحه أربعة أشهر.

18

مجتمع

الجمعة  28يناير /كانون الثاني  2022م  25جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2706السنة الثامنة
Friday 28 January 2022

تلوث الهواء

تحقيق
روﺳﻴﺎ

األلعاب األولمبية مهددة بالضباب الدخاني

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﺑﻜﻴﻦ

اﻟﺼﻴﻦ
ﻧﻴﺒﺎل
ﺗﺎﻳﻮان

الجمعة  28يناير /كانون الثاني  2022م  25جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2706السنة الثامنة
Friday 28 January 2022

ﺑﻮرﻣﺎ

ﺑﻨﻐﻼدش

ﻓﻴﺘﻨﺎم

في الوقت الذي تستعد فيه الصين الستضافة
األلعاب األولمبية الشتوية ،تواجه مشكلة تلوث
الهواء ،األمر الذي قد يؤثر على أداء الرياضيين

بكين ـ العربي الجديد

مــع ب ــدء ال ـعـ ّـد الـعـكـســي السـتـضــافــة
ب ـكــن األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة الـشـتــويــة،
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد إح ـ ــدى أهـ ــم امل ـنــاس ـبــات
الرياضية على مستوى الـعــالــم ،والـتــي تبدأ
فــي الــرابــع مــن الـشـهــر املـقـبــل وتـسـتـمــر حتى
الـعـشــريــن م ـنــه ،تـسـعــى الـسـلـطــات إل ــى الحد
م ــن ت ـلــوث ال ـه ــواء الـ ــذي ق ــد يــؤثــر عـلــى سير
هــذه األل ـعــاب .وعـلــى الــرغــم مــن الخطط التي
وضـعـتـهــا ســابـقــا ملــواجـهــة ف ـيــروس كــورونــا
الجديد من خالل تشديد اإلجراءات الصحية،
إال أن تـ ـح ـ ّـدي ــا جـ ــدي ـ ـدًا قـ ــد ي ـش ـك ــل ت ـه ــدي ـدًا
للسلطات في ظل انتشار الضباب الدخاني
الذي يلف العاصمة.
واعترفت وزارة البيئة ،في أحــدث تقرير لها
نقلته وكــالــة «شينخوا» الرسمية فــي الرابع
وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،بـمـخــاطــر
الضباب الدخاني ،مشيرة إلــى أن مستويات
الـضـبــاب مــا زال ــت مــرتـفـعــة .وبـحـســب مؤشر
جـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـه ـ ــواء ،س ـج ـل ــت بـ ـك ــن ف ـ ــي الـ ــرابـ ــع
والعشرين من الشهر الجاري معدالت مرتفعة
من التلوث هي األعلى خالل الشهر الجاري،
إذ إن تــركـيــزات الجسيمات الدقيقة (,PM10
 )2.5وصلت إلى  205ميكروغرامات لكل متر
مكعب في بكني ،علمًا أن الحدود املسموح بها
ال تتجاوز  60ميكروغرامًا لكل متر مكعب.
وت ــرك ـي ــزات الـجـسـيـمــات الــدق ـي ـقــة ع ـب ــارة عن
جزيئات صغيرة من املــواد امللوثة املنتشرة
في الهواء تؤدي إلى تشكل الضباب ،ما يعني
أن قضاء يوم واحد في بكني في ظل الضباب
الدخاني يوازي تدخني  40سيجارة ،بحسب
تقرير سابق نشرته مجلة «ذا إيكونوميست»
يتعلق بتلوث املدن.
ص ـح ـي ــح أن م ـس ـت ــوي ــات تـ ـل ــوث ال ـ ـهـ ــواء فــي
الصني شهدت تحسنًا كبيرًا خالل السنوات
القليلة املاضية ،إال أن جودة الهواء ما زالت
أقل بكثير من املعايير التي حددتها منظمة
الصحة الـعــاملـيــة ،األم ــر ال ــذي يـطــرح عالمات
استفهام حول قدرة السلطات الصينية على
تحقيق «الحياد الكربوني» (الحياد املناخي،
أي خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد)،
خالل األلعاب األوملبية الشتوية.
انعكاسات على الرياضيين

تـتـنــاول الـعــديــد مــن الـتـقــاريــر م ــدى انـعـكــاس
ّ
تلوث الهواء على صحة القادمني إلى بكني من
ّ
جهة ،والرياضيني من جهة أخرى .وفي تقرير
نشرته مجلة « »Sport and Societyاألميركية
بالشراكة مع شبكة «بي بي سي» البريطانية،
الـعــام املــاضــي ،تبني أن التحدي الــذي يواجه
ّ
الرياضيني يتعلق بجودة الهواء ،مشيرة إلى
أنهم معرضون لخطر أكبر من بقية املشاركني

يعمل رغم الضباب الدخاني الكثيف (نويل سيليس /فرانس برس)

ما ال تعرفونه عن إيطاليا

عندما يـتـحـ ّـدث الـنــاس عــن إيطاليا،
ف ــإن أول م ــا ي ـت ـبــادر إل ــى ال ــذه ــن هو
امل ـع ـكــرونــة وال ـب ـي ـتــزا وال ـت ـس ـ ّـوق في
إحـ ـ ـ ــدى ع ـ ــواص ـ ــم امل ـ ــوض ـ ــة ال ـع ــامل ـي ــة
م ـ ـيـ ــانـ ــو ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى املـ ــواقـ ــع
التراثية التي أدرجتها منظمة األمم
امل ـت ـحــدة لـلـتــربـيــة وال ـع ـلــم والـثـقــافــة
«يـ ــون ـ ـس ـ ـكـ ــو» عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــراث
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي .لـ ـك ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـس ـكــان
امل ـح ـل ـيــن ،ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن األم ــور
وال ـت ـفــاص ـيــل وال ـت ـقــال ـيــد ال ـت ــي ق ــد ال
يراها املــرء في بلدان أخــرى .في هذا
اإلط ــار ،يشير مــوقــع «بــرايــت سايد»
إلى أمور عدة ،منها:
 - 1رمي األثاث من الشباك
فــي ليلة رأس السنة ،يـحــاول الناس
ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـب ـل ــدان إتـ ـم ــام بعض
األمور العالقة ،كشراء هدايا ما زالت
عـلــى ال ـقــائ ـمــة .لـكــن ل ــدى اإليـطــالـيــن
تقليد غـيــر ع ــادي فــي ه ــذا ال ـيــوم ،إذ
يرمون القدور واملقالي وحتى األثاث
من النوافذ .ويرمز هــذا التقليد إلى
السعي للتخلص مما هو قديم لفتح
الباب لبداية جديدة.
 - 2ال بيض على اإلفطار
قد يبدو البيض املقلي والخبز والزبدة
وجبة إفطار مثالية إذا لم تكن إيطاليًا.
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـف ـضــل ال ـس ـك ــان امل ـح ـل ـيــون
ت ـنــاول ط ـعــام حـلــو فــي ال ـص ـبــاح ،مثل
ال ـح ـب ــوب أو ال ـب ـس ـك ــويــت وال ـف ــاك ـه ــة.
ويقول اإليطاليون« :هل تريد البيض
على اإلفطار؟ ّ
جرب لندن».
 - 3املوضة
ربما قــرأت الكثير مــن املـقــاالت حول
أن ــاق ــة امل ـ ــرأة اإلي ـط ــال ـي ــة .وهـ ــذا ليس
م ـف ــاج ـئ ــا ألن مـ ـي ــان ــو تـ ـع ــد إح ـ ــدى

عــواصــم املــوضــة فــي ال ـعــالــم .ويهتم
اإلنـ ـ ــاث والـ ــذكـ ــور ب ـم ـتــابـعــة املــوضــة
وال ـب ـق ــاء أن ـي ـقــن ب ـغــض ال ـن ـظــر عما
ّ
يـفـعـلــونــه .وحــتــى ل ــدى ذهــابـهــن إلــى
محالت البقالة ،تكون املرأة اإليطالية
رائعة وساحرة.
 - 4تقشير الفاكهة قبل تناولها
ع ــادة مــا ال يــأكــل الـنــاس فــي إيطاليا
الفاكهة ،كالتفاح والكمثرى والدراق
قـبــل تـقـشـيــرهــا ،األم ــر ال ــذي يعتبره
معظم األجانب غير معتاد .ويدل هذا
على رغبتهم في تناول طعام صحي،
إذ يعتقدون أن املبيدات الحشرية ال
تزال عن قشرتها حتى بعد غسلها.
 - 5تناول العشاء في وقت متأخر
يــأكــل اإلي ـطــال ـيــون ال ـع ـشــاء ف ــي وقــت
م ـتــأخــر جـ ـ ـدًا ،وال ت ـفـتــح ال ـك ـث ـيــر من
املـطــاعــم حـتــى الـســابـعــة أو السابعة
والـنـصــف مـســاء بحسب كــل منطقة.
وي ـت ـنــاول ال ـنــاس الـعـشــاء عـنــد نحو
ً
مساء .ويمكن تفسير هذا
الساعة 9
االت ـ ـجـ ــاه م ــن خـ ــال ح ـق ـي ـقــة أن ل ــدى
اإليـطــالـيــن اسـتــراحــة طويلة مدتها
ســاع ـتــن ف ــي مـنـتـصــف ي ــوم الـعـمــل.
لذلك يتأخرون في تناول العشاء.
 17 - 6رقم مشؤوم
ف ــي م ـع ـظــم الـ ـبـ ـل ــدان ،ي ـعــد ال ــرق ــم 13
مـشــؤومــا ،إال أنــه الــرقــم  17بالنسبة
لإليطاليني .إذ إن إعادة ترتيب الرقم
الـ ــرومـ ــانـ ــي  XVIIي ـم ـك ــن أن يـخـلــق
ُ
ك ـل ـمــة « »VIXIوالـ ـت ــي ت ــرج ـم ــت مــن
الالتينية على أنها «انتهت حياتي».
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،حـتــى بـعــض الـفـنــادق
فــي إيطاليا ال تحتوي على الطابق
السابع عشر.
(ربى أبو عمو)

«ب ـعــد ان ـف ـجــار مــرفــأ بـ ـي ــروت ،ارت ـف ـعــت نسب
ّ
النفسية لدى األطفال
اإلصابة باالضطرابات
ّ
ويسجل االكتئاب نسبة
واملراهقني في لبنان.
ثــاثــن فــي املــائــة ،والقلق خمسة وسـتــن في
املــائــة ،واض ـطــرابــات ال ـكــرب مــا بـعــد الصدمة
نسبة اثـنــن وخـمـســن فــي املــائــة» .هــذه أبــرز
نتائج دراس ــة علمية حــول الصحة النفسية
ل ـ ــدى األطـ ـ ـف ـ ــال واملـ ــراه ـ ـقـ ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان بـعــد
ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،أع ــده ــا ب ــاح ـث ــون من
كليتي العلوم الصحية والطب في الجامعة
األميركية في بيروت ،ومنهم الدكتورة ليليان
غندور والدكتور فادي معلوف.
وشملت الــدراســة  802طفل ومــراهــق من 591
عائلة ،تراوح أعمارهم ما بني ثمانية وسبعة
اللبنانية
عشر عامًا ،معظمهم من الجنسية
ُ
وأ ّ
عدت
بنسب متساوية بني الذكور واإلنــاث.
الــدراســة بعد م ــرور أربـعــة أشـهــر على وقــوع
انفجار بيروت في شهر أغسطس /آب .2020
وكانت نسبة  82في املائة من العينة موجودة
في مدينة بيروت لحظة وقوع االنفجار.
وتشير نتائج الــدراســة إلــى أن نسبة  73في
امل ــائ ــة م ــن األطـ ـف ــال ،ال ــذي ــن ت ـ ــراوح أع ـمــارهــم
م ــا ب ــن ثـمــانـيــة وأحـ ــد ع ـشــر ع ــام ــا يـظـهــرون
عوارض قلق .وترتفع نسب اإلصابة بأعراض
نفسية لدى األطفال واملراهقني الذين تأثروا
بـ ـج ــروح خ ـ ــال االنـ ـفـ ـج ــار ،أو ال ــذي ــن مل ـحــوا
ضحايا ،أو الذين تضررت بيوتهم .وترتبط
م ـع ــدالت ظ ـهــور عـ ــوارض نـفـسـيــة مـثــل القلق
أو االك ـت ـئــاب بـعــوامــل أخـ ــرى ،ومـنـهــا الـحــالــة
االقتصادية للعائلة ،وتاريخ الصحة النفسية
ل ــدى ال ـعــائ ـلــة ،ووج ـ ــود ص ـعــوبــات تعليمية
وأكــادي ـم ـيــة ،وامل ـســافــة الـفــاصـلــة ب ــن منطقة
وجــود األوالد واملراهقني واملنطقة املتضررة
لحظة وقوع االنفجار.
ُ
ويـشـيــر الـطـبـيــب املـتـخـصــص بــاالضـطــرابــات
الـنـفـسـيــة ل ــدى األط ـف ــال وامل ــراه ـق ــن ،ورئـيــس
قـســم الـطــب النفسي فــي الـجــامـعــة األميركية
في بيروت فادي معلوف ،إلى ارتفاع معدالت
انـ ـتـ ـش ــار االك ـ ـت ـ ـئـ ــاب والـ ـقـ ـل ــق لـ ـ ــدى األط ـ ـفـ ــال
واملراهقني في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت،
مقارنة بدول أخرى شهدت كوارث طبيعية أو
حروبًا .وتشير أبــرز البحوث العاملية إلــى أن
نـســب ظ ـهــور أعـ ــراض الـقـلــق واالك ـت ـئــاب لــدى
ّ
األطـفــال واملــراهـقــن لــم تتخط نسبة عشرين
ف ــي امل ــائ ــة بـعــد ح ــدوث ك ــارث ــة مـعـيـنــة .وعـلــى
سبيل املثال ،سجلت نسب أعراض القلق لدى
األطفال بعد هجمات  11سبتمبر /أيلول في
الواليات املتحدة األميركية ثالثني في املائة.
ويعيد معلوف ارتفاع هذه النسب في لبنان
مقارنة باملعدالت العاملية إلى تراكم األزمــات
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة التي
يعانيها لبنان خالل فترة وقوع االنفجار ،ما

جعل األطفال واملراهقني أكثر عرضة لإلصابة
بأعراض نفسية مقارنة بدول أخرى.
ُ
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تــاحــظ ال ــدراس ــة انـخـفــاض
مـعـ ّـدالت الحصول على تدخل أو دعــم نفسي
ملــواج ـهــة ه ــذه االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ،إذ لم
تتخط نسبة طلب املتابعة النفسية املهنية
 17في املائة.
ّ
ويشرح معلوف أن األطفال واملراهقني الذين
يعانون من اضطرابات نفسية أكثرعرضة
ملواجهة صعوبات تعلمية ودراسية تعوق
تحصيلهم العلمي وإنتاجيتهم ،ومشاكل
ّ
صحية تشكل عبئًا على النظام الصحي.
وفي حال عدم معالجة العوارض النفسية،
يظهر األطفال واملراهقون عند الكبر ،خطرًا

تالحظ الدراسة انخفاض
معدالت الدعم النفسي
ّ
لمواجهة االضطرابات

أكبر لإلصابة باالكتئاب ،أو إدمان الكحول
وامل ــواد املـخــدرة .لذلك ،يشدد معلوف على
ضــرورة تنبه األهالي والـكــوادر التعليمية
في املــدارس للصحة النفسية للتالمذة في
حال ظهورعالمات حزن أو توتر أو مشاكل
أخــرى يمكن مواجهتها والـحــد مــن آثارها
ـات امل ـت ــاح ــة.
ب ـش ـكــل م ـب ـكــر ب ـف ـضــل الـ ـع ــاج ـ ّ
فــي املقابل ،يشير معلوف إلــى أن ــه ،لحسن
الـ ـح ــظ ،ي ـم ـلــك الـ ــدمـ ــاغ ق ـ ــدرة ع ـل ــى امل ــرون ــة
النفسية بـعــد األزمـ ــات الـتــي تخفف أعـبــاء
هذه األعراض لدى األطفال واملراهقني ،عند
أغلب الحاالت ،بعد مرور فترة زمنية على
التعرض لحادث ما.
وت ـس ـجــل ن ـتــائــج الـ ــدراسـ ــة ال ـح ــدي ـث ــة ،بعد
انفجار بيروت ،ارتفاعًا بمعدالت اإلصابة
بــأعــراض نفسية ل ــدى األط ـفــال واملــراهـقــن
في لبنان مقارنة بالدراسات السابقة .على
سبيل املثال ،كشفت دراســة محلية أجريت
ً
ع ــام  ،2018وشـمـلــت  1517ط ـفــا ومــراهـقــا
تراوح أعمارهم ما بني خمسة وسبعة عشر
عامًا ،أن ثلث األطـفــال واملراهقني يظهرون
أعراضًا نفسية ،بينما ارتفعت نسبة ظهور

ما بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت (حسام شبارو /األناضول)

إيكولوجيا

تقصير متوسط األعمار
لتلوث الهواء المزمن أدى
قالت منظمة الصحة العالمية إن التعرّض
ّ
ّ
المتوقع في الصين بأكثر من أربع سنوات.
إلى تقصير متوسط األعمار
وأعلنت دراسة نُشرت في مجلة «النسيت» الطبية وفاة ما يقدر بنحو
 1.24مليون شخص بسبب التعرض لتلوث الهواء في الصين عام .2017
وتعد الصين أكبر مصدر سنوي النبعاثات غازات االحتباس الحراري في
العالم منذ عام  ،2006وتتزايد انبعاثات هذه الغازات باطراد.

مصادر التلوث

كـثـيــرة هــي ال ـعــوامــل ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى تـلــوث
الهواء في الصني .فباإلضافة إلى كون بكني
مــديـنــة صـنــاعـيــة بــام ـت ـيــاز ،ن ـشــرت صحيفة
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــوسـ ــت» تـ ـق ــريـ ـرًا جـ ـ ــاء فـ ـي ــه أن
مصادر تلوث الهواء في بكني ليست مرتبطة
بــاملـصــانــع ف ـقــط ،بــل تــرتـبــط أي ـضــا بالنقص
فــي امل ــوارد الطبيعية .أضــافــت أن التغيرات
املناخية أدت إلــى تــدنــي نسبة املتساقطات
بـمــا ال يـكـفــي لـســد االح ـت ـيــاجــات األســاس ـيــة.
بالتالي ،تشكل نــدرة املـيــاه فــي بكني مصدر
قلق هذا العام ،وتحد من املحاوالت لتحقيق
«الحياد الكربوني» خــال األلـعــاب األوملبية
الشتوية ،إذ إن ندرة املياه ستدفع السلطات
إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمينها.
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى قـ ـ ــد ت ـ ــؤث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـي ـئ ــة
خـ ــال اس ـت ـضــافــة ب ـكــن األلـ ـع ــاب األومل ـب ـيــة
الشتوية ،تتمثل في استيراد الصني الثلج
االص ـط ـنــاعــي .وك ــانــت الـسـلـطــات قــد وعــدت
«بـحــريــة اسـتـخــدام الـثـلــج» وتجهيز متاجر
خاصة لبيعه على أن يكون صديقًا للبيئة،
إال أن عــامــات استفهام ت ــدور حــول مصدر
هذا الثلج في ظل ندرة املياه .وليس واضحًا
كيف يمكن لبكني ضمان توفير كميات هائلة
م ــن الـثـلــج االص ـط ـنــاعــي م ــن دون اسـتـنـفــاد
إمـ ـ ـ ــدادات املـ ـي ــاه .ع ــام ــل آخـ ــر ال ي ـقــل أهـمـيــة
ي ــؤث ــر ع ـلــى تـحـقـيــق «ال ـح ـي ــاد ال ـكــرب ــون ــي»،
يتعلق بــاألثــر البيئي ملـشــاركــة  300مليون
صيني في الرياضة الشتوية ،التي تقام قبل
ب ــدء الـ ــدورة األومل ـب ـيــة .وتـقــع معظم مناطق
التزلج الطبيعية في أقصى الشمال الشرقي
والشمال الغربي بعيدًا عن املراكز الحضرية
التي توليها السلطات االهتمام األكـبــر في
العمل على مكافحة التلوث.

لبنان :اكتئاب وقلق لدى األطفال والمراهقين
بيروت ـ مالك مكي

االهتمام بالموضة من األولويات في إيطاليا (فينسينزو بينتو /فرانس برس)

فــي الـحــدث ،ألن األنشطة ستكون فــي الـهــواء
الـطـلــق .أضــافــت أن الـجــزيـئــات الـصـغـيــرة في
الهواء ،والتي ال يمكن رؤيتها ،يمكن أن تكون
مـضــرة على امل ــدى الـطــويــل ،األم ــر ال ــذي يؤثر
على أداء الرياضيني.
وخ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،أث ـي ــرت مـخــاوف
م ـمــاث ـلــة ب ـش ــأن ج ـ ــودة الـ ـه ــواء ق ـبــل األل ـع ــاب
األوملبية الصيفية عام  .2008حينها ،اتخذت
السلطات تدابير للحد من التلوث ،منها إقفال
املصانع في املناطق املحيطة بموقع األلعاب
ال ــري ــاضـ ـي ــة .وعـ ـ ــام  ،2015أع ـل ـن ــت «الـ ـح ــرب
عـلــى ال ـت ـلــوث» بـعــدمــا وق ــع عليها االخـتـيــار
الستضافة األلعاب األوملبية ،فأغلقت عشرات
مـصــانــع الـفـحــم ونـقـلــت ال ـص ـنــاعــات الثقيلة
إل ــى مـنــاطــق أخ ــرى .لـكــن فــي الــوقــت الـحــالــي،
قــد ال تـكــون ه ــذه اإلج ـ ــراءات مـجــديــة فــي ظل
ال ـت ـغ ـي ــرات امل ـن ــاخ ـي ــة الـ ـح ــادة وال ـس ـيــاســات
الدولية املتخذة في هذا الصدد.

عارض نفسي لدى الفئة العمرية بني اثني
عشر عــامــا وسبعة عشر عــامــا إلــى خمسة
وأربعني في املائة .وارتبطت هذه املعدالت
املرتفعة بعوامل صحية واجتماعية ،منها
تــاريــخ العائلة ،التنمر ،اإلصــابــة بــأمــراض
مــزم ـنــة ،ال ــدخ ــل امل ـ ــادي لـلـعــائـلــة ومـسـتــوى
الـتـحـصـيــل الـعـلـمــي وغ ـيــرهــا .ول ــم تحصل
س ــوى نـسـبــة خـمـســة ف ــي امل ــائ ــة م ــن الــذيــن
يعانون أعراضًا نفسيًا على العالج .أما في
عام  ،2012فبينت دراسة علمية شملت 510
ّ
أطفال ومراهقني في لبنان ،أن نسبة  26في
املائة من العينة يظهرون اضطرابًا نفسيًا
واحدًا على األقل ،بينما لم تتجاوز املعدالت
الـعــاملـيــة نـسـبــة واح ــد وعـشــريــن فــي املــائــة.
ّ
وأظـهــرت الــدراســة أن نسبة ستة فــي املائة
فقط من األطفال واملراهقني الذين يعانون
اضـ ـط ــراب ــا ن ـف ـس ـيــا ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ال ـع ــاج
املناسب في لبنان.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

خطط

ال تنفي الصني تلوث الهواء في العاصمة أو
املـنــاطــق الـتــي تستضيف ال ـحــدث الــريــاضــي،
مشيرة إلــى وضعها خطة ط ــوارئ للحد من
ُ
الضباب الناتج عن التلوث .وتفيد صحيفة
«شاينيز دايلي» ( )Chinese Dailyاليومية بأن
بكني اتـخــذت تدابير وقائية للحد مــن تلوث
الهواء خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية
ف ــي سـعـيـهــا إلق ــام ــة ال ـب ـطــولــة ف ــي ظ ــل «بـيـئــة
جـيــدة» .ويـقــول املتحدث بــاســم وزارة البيئة
ل ـيــو ي ــوب ــن إن ال ـط ـقــس ال ـش ـت ــوي ي ـت ـعــارض
والـجـهــود املـبــذولــة لـضـمــان ه ــواء نظيف في
املناطق التي تستضيف الحدث الرياضي.
وب ـح ـســب ب ـيــانــات ن ـشــرت ع ـلــى مــوقــع وزارة
الـبـيـئــة الـصـيـنـيــة ف ــي ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن من
ال ـش ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري ،تـ ـن ــوي ال ـس ـل ـط ــات ات ـخ ــاذ
اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة خ ــال األل ـع ــاب األوملـبـيــة

تتناول تقارير مدى
تلوث الهواء
انعكاس ّ
على صحة الرياضيّين

الـشـتــويــة ،مـنـهــا مــراقـبــة املـصــانــع واملــركـبــات
التي تسبب مستويات عالية من التلوث.
وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ أن وق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــار ع ـ ـلـ ــى الـ ـص ــن
الستضافة األلعاب األوملبية الشتوية عام
 ،2015تحاول السلطات تحسني مواصفات
وق ــود املــرك ـبــات ،وإغ ــاق الـشــركــات امللوثة
للبيئة وخفض استهالك الفحم .وبحسب
الخطة املوضوعة ،ستسعى السلطات إلى
عــدم التأثير على الــوضــع االقـتـصــادي في
حال اتخاذ بعض التدابير ،كإقفال املعامل
وال ـشــركــات الـعــامـلــة فــي قـطــاعــي الصناعة
والـ ـتـ ـج ــارة ،م ــن دون أن ت ـح ــدد الـسـلـطــات
اآلل ـي ــات ال ـتــي ستتخذ ب ـهــذا ال ـص ــدد .وفــي
ظــل بقاء أيــام قليلة فقط على بــدء األلعاب
األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـث ـف ــت ال ـ ـصـ ــن م ـ ــن ج ـه ــوده ــا
لـلـتـصــدي لتفشي ك ــوف ـي ــد ،19-وخـصــوصــا
في بكني ،التي أبلغت عن إجمالي  36حالة
أعراض محلية منذ  15الشهر الجاري.
وت ـبــدأ ب ـكــن ،ال ـتــي أبـلـغــت عــن ســت إصــابــات
ج ــدي ــدة م ـن ـقــولــة م ـح ـل ـيــا ،ج ــول ــة ج ــدي ــدة من
اختبارات فيروس كورونا الجديد بني سكانها
ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم م ـل ـيــونــي ن ـس ـم ــة .وت ـت ـعــامــل
الصني مع حاالت اإلصابة بكوفيد 19-كما لو
كانت في حالة حرب ،لكنها في الوقت الحالي
خففت من بعض إجراءاتها.

حيلة الطيور للحصول
على طعام
غسان رمضان الجرادي

تحدثنا سابقًا عن الحيلة التي تستخدمها الطيور للهرب من مفترس،
أو إلبـعــاد عــدو عــن الـعــش وحـمــايــة الـصـغــار ،أو الـتـصــرف بــذكــاء في
حل تاهت .ونكتب اآلن عن حيلتها للحصول على طعام .فالبلشون
األخضر يبدع في استعمال قطعة الخبز التي يرميها أمامه إلى املاء،
تأت سمكة لتأكلها وبدأ املاء في سحب الخبز بعيدًا ،يمد عنقه
وإذا لم ِ
ليصل بمنقاره الطويل إلــى الخبز ويلتقطه من أجــل استرجاعه ،ثم
يكرر رميه إلى املاء ،وما أن تأتي سمكة يسرع في التقاطها بمنقاره
كالسهم .أما مالك الحزين الرمادي الطويل الرقبة والساقني فيقف على
ً
ساق واحــدة وقتًا طويال موهمًا األسماك بأن ساقه نبتة قد تجد ما
تأكله عليها ،فتقترب من مالك الحزين الذي يباغتها بضربة منقار
بسرعة السهم.
وهناك البلشون األســود الــذي يتحول إلــى مظلة حني يقف في املــاء،
فيفتح جناحيه إلــى األم ــام حتى يغطي رأس ــه ويـظــل منتظرًا قــدوم
سمكة صغيرة فيقبض عليها بسرعة ويبتلعها.
أمــا طائر النحام أو الفالمنغو فيعمل منقاره فــي شكل مصفاة أو
فلتر الستخالص املواد الغذائية الدقيقة من املاء .لذا نجده يستعمل
قدميه لتحريك الطني تحت املاء الذي يصبح بدوره عكرًا ومليئًا باملواد
املغذية ،فيتناوله ويصفيه بمنقاره ويعيد املاء إلى الخارج.
وهناك أيضًا الغراب الذي يتعاون مع أخيه الغراب في حيلة الحصول
على طـعــام ،فــإذا حصل أن شــاهــدا حيوانًا آخــر يأكل لحمًا أو خبزًا
أو مــا شــابــه يــأتـيــه أحــدهـمــا ويـنـقــر الـحـيــوان مــن الـخـلــف ويـهــرب إلــى
مسافة صغيرة .ويغري هذا الهروب املــدروس الحيوان لالنقضاض
على الغراب تاركًا الطعام في مكانه فيركض الغراب الثاني إلى الطعام
ويسرقه ،ويطير بــه إلــى شـجــرة .وعندما يوقن الـغــراب املــاحــق بـ ّ
ـأن
الطعام صار مع رفيقه يطير إليه ليتقاسماه.
ومن طرق الحيلة ضرب النسر املصري بيض النعام القاسي القشرة
بحجارة كي يكسره ويأكل محتوياته ،وقيام طيور الباز والباشق
بمناورات إللهاء أمهات الطيور في أعشاشها ،كالعصافير والعقبان،
فتقترب من العش كالشبح ،ما يجعل األم تطاردها فتبتعد ،فيأتي
الباز أو الباشق إلى العش قبل عودة األم ويسرق الصغار.
أم ــا طــائــر أب ــو زري ــق فـيـسـتـخــدم ع ـيــدانــا صـغـيــرة ف ــي ث ـقــوب ج ــذوع
وأغصان األشجار ليستخرج منها الديدان التي تشكل له ولصغاره
غذاء غنيًا بالبروتينات الحيوانية في فصل التفريخ .وهو يطلق عند
العثور على طعام وفير أصــواتــا تقلد صــوت البواشق إلخافة باقي
أنواع الطيور التي قد تأتي ملشاركته الطعام .وهكذا يستفرد بالطعام
وحده باستعمال الحيلة.

(متخصص في علم الطيور البرية)

الحكومة الليبية تعتزم بناء  1500مدرسة
تعاني ليبيا من أزمة تعليمية
متفاقمة ،بعد أن تضررت
مئات المدارس في مناطق
عدة شهدت حروبًا خالل
السنوات الماضية
طرابلس ـ أسامة علي

أصـ ـ ـ ــدرت ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة امل ــؤقـ ـت ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ،فــي
منتصف شهر يناير /كانون الثاني الحالي ،قــرارًا
ّ
يخول وزارة التربية والتعليم بالتعاقد خــال عام
 ،2022على بناء  1500مدرسة موزعة على مختلف
مـنــاطــق ال ـبــاد ،وذل ــك خ ــال فـتــرة ال تـتـجــاوز ثــاث
سنوات ،بواقع  500مدرسة في كل سنة.
وأوصى القرار الحكومي بأن تكون األولوية إلنشاء
مـ ــدارس بــديـلــة لـتـلــك املـتـهــالـكــة ومـ ــدارس الصفيح،
ووف ـقــا لـلـمــواصـفــات املـعـتـمــدة مــن مصلحة املــرافــق
التعليمية ،وطالب بضرورة العمل على وضع تصور
للمراحل الفنية ،وما يلزمها من تمويل ،مشيرًا إلى
أن خـطــة بـنــاء املـ ــدارس ب ــدأت فعليًا فــي نـهــايــة عــام
 ،2021عبر البدء ببناء  146مدرسة جديدة ،على أن
ُي َ
شرع ببناء  200مدرسة أخرى خالل عام .2022
ّ
ويــؤكــد تــربــويــون أن عــدد امل ــدارس الـجــديــدة املعلن
ـاف لـتـجــاوز أزم ــة ن ــدرة امل ــدارس الـتــي تعاني
غير ك ـ ٍ
منها جميع مناطق البالد ،خصوصًا بعد أن تضرر
الكثير مــن املـ ــدارس الـقــائـمــة خ ــال س ـنــوات الـحــرب
األخـ ـي ــرة .وفـيـمــا ع ـ ّـبــرت الـحـكــومــة ع ــن اسـتـنـكــارهــا
إلهـمــال صيانة امل ــدارس بعد بنائها ،ال ــذي ّ
يسبب
ســرعــة تـهــالـكـهــا ،أكـ ــدت ض ـ ــرورة مـتــابـعــة مصلحة
املرافق التعليمية ألوضاع املدارس العاملة ،وإجراء
الصيانة الالزمة لها بصفة دورية.
وت ـ ـضـ ــررت م ـئ ــات املـ ـ ـ ــدارس ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـن ــاط ــق،
وخصوصًا مناطق املواجهات مثل بنغازي ،ودرنة،
ومناطق الـهــال النفطي ،وفــي العاصمة طرابلس،
وترهونة ،وغــربــان ،باإلضافة إلــى مناطق الجنوب
مثل أوباري ،ومرزق ،وسبها وغيرها.
وتـشـكــك هـبــة األنـ ـص ــاري ،املـعـلـمــة بــإحــدى امل ــدارس
ّ
الثانوية في ّ
جنوبي طرابلس،
حي قصر بن غشير،
في صدق ّ
النيات الحكومية الخاصة بإعادة النظر
في أوضاع املــدارس ،مشيرة إلى بيان سابق لوزارة
التعليم ،في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،كشفت
فيه عن حاجة أربعة أحياء في طرابلس إلى عشرات
املــدارس البديلة ،ما يعني أن العدد املطلوب في كل
مناطق البالد أكبر بكثير من  1500مدرسة.
وقــالــت األن ـصــاري لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «البيان
ك ــان يـتـحــدث ع ــن ال ـحــاجــة إل ــى  170م ــدرس ــة بديلة
من مــدارس الصفيح التي يدرس فيها الطالب ،فإذا
ً
كان هذا عدد مدارس الصفيح التي ُبنيت بديال من
املدارس املتضررة من الحرب ،فماذا عن عدد املدارس
املتهالكة بمرور الزمن؟ يمكن القول إن أحدث مدرسة
في البالد قد شيدت قبل نحو  30سنة ،وبالطبع ال
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المدارس التي لم تتضرر من
الحروب ،تضررت بسبب النازحين
بعد أن تحولت إلى مالجئ لهم
وتعاني املــدارس الحكومية من
تجري صيانتها».
ُ
اكتظاظ كبير للطالب ،إذ ض َّم طالب مدارس تهدمت،
أو تضررت بشكل كبير ،إلى املــدارس القريبة كأحد
الـحـلــول املــؤقـتــة ،وتــؤكــد األن ـص ــاري أن «أغ ـلــب تلك
امل ـ ــدارس امل ـت ـض ــررة وامل ـه ــدم ــة ال يـ ــزال ف ــي انـتـظــار
ق ــرارات الحكومة بــإعــادة تأهيلها ،ومنها عــدد من
مدارس بلدية عني زاره ،التي لم تستقبل الطالب هذا
العام ،ونقل طالبها إلى مدارس أخرى».
وأشار بيان ملراقبة التعليم في بلدية عني زارة ،في
شهر نوفمبر املــاضــي ،إلــى بــدء الـعــام الــدراســي في
 31مدرسة فقط ،وتأجيله في ثماني مدارس أخرى
لــ«عــدم جاهزيتها الستقبال ال ـطــاب» ،مشيرًا إلى
توزيع طالب املدارس املتضررة على املدارس العاملة
«إلى حني صيانتها» .وفي سرت ،التي شهدت حربًا
ضروسًا ضد تنظيم الدولة خالل عام  ،2016تضرر
أغـلــب املـ ــدارس ،وال ـحــال نفسه فــي بـنـغــازي ،ودرنــة
اللتني عانتا من حروب ملدة أربع سنوات.
ويــؤكــد حسني درب ــاش ،وهــو مهندس فــي مصلحة
التقنيات وصيانة املرافق التعليمية الحكومية ،أنه
«حـتــى امل ــدارس الـتــي خــرجــت مــن الـحــروب مــن دون
أض ــرار ،تـضــررت بسبب الـنــازحــن ،بعد أن تحولت

إلــى مــاجــئ لهم عقب فقدانهم ملـنــازلـهــم» .وأضــاف
ّ
دربـ ـ ــاش ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ع ـ ــدد امل ـ ــدارس
املستهدف إنشاؤها من قبل الحكومة قد يسد نسبة
كبيرة من العجز القائم ،لكنه لن ينهي األزمــة ،ولن
تكون مبالغة إن قلت إن كل مــدارس البالد تحتاج
إلـ ــى ص ـيــانــة ب ـس ـبــب قـ ــدم ب ـنــائ ـهــا .ن ـج ـحــت بـعــض
البلديات في صيانة عدد من املدارس بجهود فردية،
لكن العجز ال يــزال كبيرًا» .وأوض ــح« :فــي بنغازي،
ع ــان ــت أك ـث ــر م ــن  160م ــدرس ــة م ــن وي ـ ــات ال ـح ــرب،
وبعضها ُس ِّويت بــاألرض بسبب تمترس املقاتلني
فيها ،واألم ــر نفسه حــدث أيضًا فــي مناطق جنوب
طــراب ـلــس ،إذ اتـخــذهــا طــرفــا الـقـتــال م ـق ــرات ،وأدارا
من داخلها عمليات حربية ،والعديد منها لم تعد
ق ــادرة عـلــى اسـتـقـبــال ال ـطــاب بسبب األل ـغ ــام التي
وجدت مزروعة فيها ،ويحتاج األمر إلى وقت طويل
لتنظيفها ،وإخراج مخلفات الحرب منها».
اض ـط ــرت م ــدرس ــة ال ــوح ــدة لـلـطــاب امل ـك ـفــوفــن ،في
مدينة الخميس شرقي طرابلس ،إلى تحويل مطبخ
املدرسة إلى فصل دراسي بسبب تزايد عدد الطلبة،
وك ـش ــف ع ـبــد ال ـس ــام ض ــو ،وه ــو والـ ــد أح ــد طــاب
املدرسة ،لـ«العربي الجديد» ،أنها «املدرسة الوحيدة
للمكفوفني ،لـيــس فــي مــديـنــة الـخـمـيــس ،بــل فــي كل
املنطقة املـجــاورة لها ،وال حلول أمامي ســوى قطع
مـســافــة تــزيــد عـلــى  100كــم يــومـيــا مــن منطقتي في
قصر األخيار إلى مدينة الخميس ،كي يتعلم طفلي
الكفيف ،على الرغم من أن املدرسة ال تتوافر فيها كل
اشتراطات تعليم املكفوفني الالزمة ،إذ كانت مجرد
مـبـنــى ح ـكــومــي ُح ـ ـ ِّـول إل ــى م ــدرس ــة ف ــي ع ــام ،2015
وحصل ذلك بطريقة عشوائية».
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المتقدمة اإلسرائيلية.
أعلن رئيس وزراء حكومة إسرائيل نفتالي بينت إنه سيسمح للفلسطينيين بالعمل في شركات التكنولوجيا
ّ
مــا أســباب هذا القــرار؟ هل يخدم الفلســطينيين واالقتصاد الفلســطيني أم أنه يأتــي لتكريس التبعية االقتصاديــة ووأد الحل
السياسي؟

«سالم اقتصادي» أم تكريس للهيمنة؟

إسرائيل وتشغيل الفلسطينيين
في شركات التكنولوجيا

إيهاب محارمة

صرح رئيس وزراء حكومة نظام
االسـتـعـمــار اإلســرائـيـلــي نفتالي
بينت ،في كلمة عبر تقنية املؤتمر
عــن ُبـعــد باملنتدى االقـتـصــادي العاملي في
دافوس في سويسرا ،في  18يناير /كانون
الثاني الحالي ،إنه سيسمح للفلسطينيني
املتقدمة
بالعمل في شركات التكنولوجيا
ّ
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وج ـ ــاء هـ ــذا ال ـت ـصــريــح بعد
أك ـث ــر م ــن ش ـهــريــن ع ـلــى م ـص ــادق ــة حـكــومــة
بـيـنــت ع ـلــى تـشـغـيــل تـجــريـبــي لـنـحــو 500
عامل فلسطيني في شركات التكنولوجيا
املتقدمة فــي السنوات الـثــاث املقبلة ،على
ّ
أن يتضاعف العدد في السنوات التي تليها
إلى أكثر من  1500عامل.
اعتمد نـظــام االسـتـعـمــار اإلســرائـيـلــي ،منذ
نشأته في خمسينيات القرن املاضي ،على
الـتـكـنــولــوجـيــا املـتـقـ ّـدمــة فــي زيـ ــادة الـنــاتــج
املحلي اإلجمالي السنوي من جهة ،وتعزيز
مستفيدا
نـظــامــه األم ـنــي مــن جـهــة أخـ ــرى،
ً
مــن املـهــاجــريــن الـيـهــود الــذيــن وص ـلــوا إلــى
فلسطني املحتلة بعد نكبة الفلسطينيني
عام  ،1948وساهموا في تعزيز االستثمار
املتقدمة،
في التكنولوجيا والتكنولوجيا
ّ
وال سيما في قطاعات البرمجيات والبحث
والتطوير والسلع .وفي السنوات األخيرة،
ش ـه ــدت ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـت ـقـ ّـدمــة
ً
ـوظــا ظـهــر مــع نـمــو مساهمتها
ن ـمــوا مـلـحـ ً
فــي الـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي ،ال ــذي ارتـفــع
مــن  10%ع ــام  ،2004ليصل إل ــى  17%عــام
 ،2019وبـ ــرقـ ــم ق ـي ــاس ــي ي ـب ـل ــغ ن ـح ــو 45.8
مليار دوالر ،أي حــوالــي  46%مــن إجمالي
فضل عن العوائد
الصادرات اإلسرائيلية.
ً
امل ــالـ ـي ــة ،ي ـس ـت ـغــل امل ـس ـت ـع ـ ِـمــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ّ
ً
رئيسا
مصدرا
تطوره التكنولوجي ليبقى
ً
املتقدمة في العالم (األمنية
للتكنولوجيا
ّ
ت ـحــديـ ًـدا) ،ولـيـعــزز مــن ثــروتــه املعلوماتية
األم ـن ـي ــة ع ــن ح ـ ّك ــوم ــات وس ــاس ــة وص ـن ــاع
سياسات ونشطاء بلدان عدة.
أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ف ــي
التكنولوجيا املتقدمة فهذا لم يحدث فجأة.
إنه شكل جديد من أشكال خنق االقتصاد
الـفـلـسـطـيـنــي وت ـكــريــس تـبـعـيـتــه القـتـصــاد
نظام االستعمار اإلسرائيلي ،املستمر منذ
نـهــايــة سـتـيـنـيــات ال ـقــرن الـعـشــريــن .ولفهم
خنق االقتصاد الفلسطيني ،تجب العودة
إلــى السياسة االستعمارية التي بــدأت في
أع ـق ــاب نـكـســة الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي يــونـيــو/
حزيران  ،1967عندما بدأ الفلسطينيون في
التدفق للعمل في إسرائيل ومستوطناتها.
وقـ ــد ت ـضــافــر ع ــام ــان رئ ـي ـس ــان ف ــي زيـ ــادة
هــذا الـتــدفــق :حــاجــة امل ـشــروع االستيطاني
إل ــى تــوظـيــف ال ـع ـمــال ك ــي ي ــزده ــر ،وحــاجــة
ـاســة إل ــى الـتــوظـيــف ،بعد
الفلسطينيني املـ ّ
أن ب ــات االق ـت ـصــاد الفلسطيني مــدمـ ًـرا في
أع ـق ــاب ال ـح ــرب .وح ـتــى مـطـلــع تسعينيات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،تـمـ ّـكــن ن ـظــام االسـتـعـمــار
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى أهـ ــم
عـنـصــر م ــن عـنــاصــر اإلن ـت ــاج الــرئـيـســة في
االق ـت ـصــاد الفلسطيني ،مـجـبـ ًـرا نـحــو 116
ألف فلسطيني على التخلي عن العمل في
الــزراعــة الـتــي كــانــت مـصـ ً
رئيسا لعيش
ـدرا
ً
الفلسطينيني ،والبحث عن فرص عمل في
إسرائيل ومستوطناتها.
وبـ ـع ــد ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــات أوسـ ـل ــو ف ــي ع ــام
 1993ودم ــج االق ـت ـصــاد الفلسطيني قـسـ ًـرا
بـ ــاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،ف ـ ـ ــرض ن ـظ ــام
ـودا عـلــى حركة
االسـتـعـمــار اإلســرائ ـي ـلــي ق ـي ـ ً
العمال الفلسطينيني ،وحـ ّـدد عدد تصاريح
الـ ـعـ ـم ــل املـ ـمـ ـن ــوح ــة ل ـ ـهـ ــم .ومـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،زاد
تــدفــق الـعـمــال الفلسطينيني إل ــى إســرائـيــل
ومـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــاتـ ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا فـ ــي أعـ ـق ــاب
االنتفاضة الفلسطينية الثانية .ومنذ ذلك
ال ـحــن ،ارتـفــع عــدد الـعــامـلــن الفلسطينيني
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وم ـس ـتــوط ـنــات ـهــا املـسـجـلــن
ً
رسميا في قيود الجهاز املركزي لإلحصاء
ألفا في عام  2005إلى 145
الفلسطيني من ً 35
مس ّجل
ألف عامل عام  ،2021وهذا أعلى رقم ُ
مـنــذ ب ــدء عـمــل الفلسطينيني فــي إســرائـيــل
علما أنــه ُيـتــوقــع أن يكون
ومستوطناتهاً ،
العدد أعلى من ذلك بكثير ،في حال إضافة
العاملني الــذيــن يعملون مــن دون تصاريح
عـمــل ،والـعــامـلــن الــذيــن يحملون تصاريح
تجار أو احتياجات خاصة ألغراض العمل.
وت ــأك ـي ـ ًـدا عـلــى اس ـت ـمــرار مـسـعــى الـحـكــومــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـن ـ ــق االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
الـفـلـسـطـيـنــي وت ـكــريــس تـبـعـيـتــه ،صــادقــت
الحكومة ،فــي أغسطس /آب املــاضــي ،على
منح تراخيص عمل جديدة لنحو  15ألف
عــامــل فلسطيني للعمل فــي قـطــاع الـبـنــاء،
عمال من قطاع غــزة ،في خطوة
من بينهم ّ
ه ــي األول ـ ـ ــى م ـن ــذ وق ـ ــف إس ــرائـ ـي ــل إص ـ ــدار
ت ـصــاريــح الـعـمــل لـقـطــاع غ ــزة عـقــب ان ــدالع
االنتفاضة الفلسطينية الثانية .ولكن أخذ
تقليصا
ه ــذا الـتــدفــق فــي ظــاهــره بــوصـفــه
ً

MEDIA

أخبار

تعهد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان بـ«معاقبة» الصحافية
التلفزيونية التركية سديف كاباش
المتهمة بإهانته ،والتي تخضع
للحبس االحتياطي .وفي مقابلة
مع قناة «إن تي في» الخاصة ،حذر
أردوغان من ّ
أن «هذه الجريمة لن
تمرّ من دون عقاب».

استدعت النيابة العامة في
أبوظبي أشخاصًا شاركوا
فيديوهات على وسائل التواصل
االجتماعي لقوات الدفاع اإلماراتية
في أثناء اعتراضها صواريخ
أطلقها الحوثيون من اليمن على
عاصمة البالد ،وفقًا لتقرير نشرته
وسائل إعالم رسمية األربعاء.

أعلنت الحكومة الجزائرية
توجهها نحو توفير دعم
للصحافة اإللكترونية ،وقرب
إصدار قانون إعالم جديد وقانون
لإلذاعة والتلفزيون ،لتسوية
وضعية عشرات القنوات المحلية
التي تعمل في ظل وضع غير قار ّ
من الناحية القانونية.
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أوقفت الشرطة اإليرانية
أصحاب صفحات عبر الشبكات
االجتماعية ّ
نفذوا مقالِب «كاميرا
خفية» لزيادة اإلقبال على
حساباتهم ،لتسبّبهم بـ«ذعر» لدى
المواطنين في الشوارع ،ووصل
عددهم إلى  17شخصًا ،وفق
وسائل إعالم محلية.

تتأهب لمواجهة التهديد السيبراني
فرنسا
ّ

ّ
تتحضر فرنسا لمواجهة الهجمات السيبرانية التي ترتفع تزامنًا مع االنتخابات الرئاسية فيها ،في خط ٍر يزداد منذ عام  ،2017وتشتمل
على حمالت تضليل ومحاوالت التأثير على الرأي العام

قوات أمن إسرائيلية تتحقق من وثائق العمال الفلسطينيين في قرية مقيبلة بالقرب من جنين في ( 2021 /9 /6فرانس برس)

ملـ ـع ــدل ال ـب ـط ــال ــة فـ ــي ف ـل ـس ـطــن وم ـس ــاع ــدة
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
وتحسني ظروفهم االقتصادية واملعيشية،
املستعمر اإلسرائيلي ،سيكون
يدعي
ِ
كما ّ
خطأ .يشل عمل الفلسطينيني في إسرائيل
ّ
وم ـس ـتــوط ـنــات ـهــا االقـ ـتـ ـص ــاد الـفـلـسـطـيـنــي
ً
بشكل مـلـحــوظ ،فـنـظــرا إل ــى تقييده حركة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وتـ ـقـ ـيـ ـي ــده تـ ـ ـب ـ ــادل امل ـ ــواد
األولـيــة والسلع والبضائع داخــل فلسطني
وخارجها ،وإيجاده فجوة كبيرة بني أجر
ال ـعــامــل الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
وقـطــاع غــزة مـقــارنــة بالعامل الفلسطيني
فــي إســرائـيــل ومستوطناتها ،أوج ــد نظام
ـروف ــا أج ـبــرت
االس ـت ـع ـم ــار اإلس ـ ًـرائ ـي ـل ــي ظ ـ ً
قسرا على التخلي عن العمل
الفلسطينيني
ف ــي أراضـ ـيـ ـه ــم أو ل ـح ـســاب ـهــم الـ ـخ ــاص أو
فتح مشاريع اقتصادية تـ ّ
ـدر دخـ ًـا عليهم.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،أح ــدث ن ـظــام االسـتـعـمــار
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـ ـجـ ــوة ه ـي ـك ـل ـي ــة م ـل ـحــوظــة
فـ ــي ت ـك ــال ـي ــف اإلن ـ ـتـ ــاج بـ ــن االق ـت ـص ــادي ــن،
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،ول ـص ــال ــح
األخـيــر ،مــا ّأدى إلــى زي ــادة نسبة ال ــواردات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة إل ــى األراضـ ـ ــي الفلسطينية،
وساهم في زيادة مضطردة في عجز امليزان
ال ـت ـجــاري الـفـلـسـطـيـنــي .ف ــي ح ــن أن تــدفــق
العاملني الفلسطينيني للعمل في إسرائيل
ومـسـتــوطـنــاتـهــا ب ـغ ــرض خ ـنــق االق ـت ـصــاد
الفلسطيني وتـكــريــس تبعيته لالقتصاد
ً
اإلسرائيلي ال يعد ً
جديدا،
استعماريا
سببا
ً
إال أن ـهــا امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ـص ــادق فيها
حكومة إسرائيلية على تشغيل فلسطينيني
علما أن
في شركات التكنولوجيا
ّ
املتقدمةً ،
ثـمــة ت ـج ــارب م ـح ــدودة لـعـمــل فلسطينيني
وش ــرك ــات فلسطينية ل ــدى بـعــض شــركــات
املتقدمة اإلسرائيلية .وهناك
التكنولوجيا
ّ
أسباب أخرى يمكن سردها هنا:
أول ،حــاجــة نـظــام االسـتـعـمــار اإلسرائيلي
ً
ـاس ـ ــة ل ـت ـم ـكــن ال ـت ـق ــاط ــع بـ ــن س ـيــاس ـتــه
امل ـ ـ ّ
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة (اس ـت ـع ـمــار
استغاللي) مع سياسته القائمة على الطرد
واإللغاء واملحو (استعمار استيطاني) .من

تشغيل الفلسطينيين
في التكنولوجيا
المتقدمة شكل
جديد من أشكال خنق
االقتصاد الفلسطيني
وتكريس تبعيته
يشل عمل الفلسطينيين
ّ
في إسرائيل
ومستوطناتها
االقتصاد الفلسطيني
بشكل ملحوظ
«السالم االقتصادي»
يخدم المشروع
االستعماري فقط،
حتى وإن ساهم
في تحسين أوضاع
الفلسطينيين المعيشية
واالقتصادية مؤقتًا

االقتصاد بديًال للسياسة
المزاعم االستعمارية القائمة على دعــم الفلسطينيين وتحسين
أوضاعهم المعيشية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة،
والتي تعزّزها لقاءات فلسطينية إسرائيلية ،برزت ،أخيرا ،مع التفاهمات
المعلن عنها في لقاء الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،ووزير
األمن اإلسرائيلي ،بني غانتس ،أواخر الشهر المنصرم (ديسمبر /كانون
األول) ،تؤكد أن إسرائيل اختارت مسار االقتصاد بدي ًلا للعملية السياسية
المؤجلة إلى أجل غير مسمى .وما يعزز ذلك بالنسبة إلسرائيل ،عدم
وجود ضغط أميركي لتحقيق تقدم سياسي.

وجـهــة نظر نـظــام االستعمار اإلسرائيلي،
قائما لضمان
يجب أن يظل هــذا التقاطع
ً
ديمومة املشروع االستعماري اإلسرائيلي،
ن ـ ـظـ ـ ًـرا إل ـ ــى غـ ـي ــاب ب ــدي ــل ح ـق ـي ـقــي يـضـمــن
ذلـ ــك .وه ـن ــا يـمـكــن ف ـهــم أط ــروح ــة «ال ـس ــام
االقتصادي» ،التي شهدت ذروتها في عهد
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،ويـفــرضـهــا اآلن نـفـتــالــي بينت،
مشابهة إلى حد ما ترتكز على
مقاربة
ضمن
ٍ
ٍ
أطروحة «تقليص الصراع» ،أي التقليل من
مظاهر االستعمار من دون تفكيكه ،وتقديم
تسهيالت حياتية واقـتـصــاديــة ملموسة،
ً
ماليا
مــن خــال دعــم السلطة الفلسطينية
وتعزيز اقتصادها ،وزي ــادة عــدد العاملني
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل وم ـس ـت ــوط ـن ــات ـه ــا ،وإنـ ـش ــاء
مناطق صناعية فلسطينية – إسرائيلية.
ث ـ ـ ــان ـ ـ ـ ًـي ـ ـ ــا ،سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
املتقدمة حــافــزا لها لتعويض النقص في
ّ
ً
املستوطنني اإلسرائيليني من جهة،
عمالة
ّ
وبديل يعوض تشغيل عاملني من الواليات
ً
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـ ـ ــا .وم ــن خــال
تشغيل عاملني فلسطينيني مهرة وبتكلفة
أقــل من استقطاب عاملني من الـخــارج ،وال
سيما بـعــد شـكــوى شــركــات التكنولوجيا
املتقدمة اإلسرائيلية من التكلفة الباهظة
ّ
لـجـلــب ع ـم ــال ـ ٍـة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،يـضـمــن نـظــام
االسـتـعـمــار اإلســرائ ـي ـلــي تحقيق مكاسبه
االسـتـغــالـيــة االسـتـيـطــانـيــة ال ـتــي تضمن،
وفـ ًـقــا ل ــه ،ديـمــومــة مـشــروعــه االسـتـعـمــاري.
ومـ ــن خـ ــال ت ـش ـغ ـيــل ك ـ ـفـ ــاءات فـلـسـطـيـنـيــة
م ـتـعـ ّـلـمــة ،مـهـنــدســن وم ـبــرم ـجــن ،تضمن
منظومة االستعمار اإلسرائيلي استقطاب
جديدة غير الشريحة العاملة في
شريحة
ٍ
ٍ
مجال البناء والصناعة والزراعة والخدمات
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وم ـس ـت ــوط ـن ــات ـه ــا .وإلثـ ـب ــات
ج ــدوى اس ـت ـغــال ال ـك ـف ــاءات الفلسطينية،
يستحضر بعض ساسة نظام االستعمار
اإلسرائيلي قصة نجاح الفلسطينيني في
تعويض النقص الحاصل في قطاع الصحة
اإلســرائ ـي ـلــي ،إذ يـعـمــل قــرابــة خـمـســة آالف
فلسطيني من األرض املحتلة عام  1948من
ألفا في قطاع الصحة.
أصل أربعني ً
ثالثا ،ضمان عملية مراقبة الفلسطينيني
ً
وض ـ ـب ـ ـط ـ ـهـ ــم وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـكـ ـ ــم ب ـ ـ ـهـ ـ ــم .يـ ـحـ ـت ــاج
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل
تصدر
ومستوطناتها إلــى تصاريح عمل
ُ
ع ـ ــن سـ ـلـ ـط ــات االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وتـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــح م ـن ـظ ــوم ــة
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار عـ ـل ــى إدارة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
وضـبـطـهــم وح ـص ــره ــم .م ــع تـفـشــي كــوفـيــد
 ،-19طلبت سلطات االستعمار اإلسرائيلي
مــن الـعـ ّـمــال الفلسطينيني تحميل تطبيق
«املنسق» ،وهو تطبيق إسرائيلي للهاتف
ّ
معد إلدارة طلبات الفلسطينيني
املحمول
ّ
الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ـص ــاري ــح
إســرائ ـي ـل ـيــة .وت ـف ـيــد ت ـقــاريــر حـقــوقـيــة بــأن
ال ـت ـط ـب ـيــق ي ـض ـم ــن ل ـس ـل ـط ــات االس ـت ـع ـم ــار
اإلسرائيلي مراقبة الفلسطينيني وابتزازهم
واستغاللهم وإذاللـهــم .ومــن خــال تشغيل

كـ ـف ــاءات فـلـسـطـيـنـيــة مـتـعـلـمــة ف ــي شــركــات
املتقدمة اإلسرائيلية ،تضمن
التكنولوجيا
ّ
ال ـس ـل ـط ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وضـ ـ ــع شــري ـحــة
فـلـسـطـيـنـيــة ج ــدي ــدة ت ـحــت رح ـم ــة الـضـبــط
واملراقبة اإلسرائيليني.
املـ ــزاعـ ــم االس ـت ـع ـم ــاري ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى دع ــم
الفلسطينيني وتحسني أوضاعهم املعيشية
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـطــاع
غ ـ ــزة ،والـ ـت ــي ت ـع ــززه ــا لـ ـق ــاءات فلسطينية
إســرائـيـلـيــة ،بـ ـ ّ
ـرزت ،أخ ـي ـ ًـرا ،مــع الـتـفــاهـمــات
املـعـلــن عنها فــي لـقــاء الــرئـيــس الفلسطيني
محمود عباس ووزير األمن اإلسرائيلي بني
غانتس ،أواخــر الشهر املنصرم (ديسمبر/
ـؤكــد أن إســرائ ـيــل اخ ـتــارت
كــانــون األول) ،تـ ّ
مـســار االقـتـصــاد بــديـ ًـا للعملية السياسية
املــؤج ـلــة إل ــى أج ــل غ ـيــر م ـس ـمــى .وم ــا ي ـعــزز
ّ
ضغط
ذلــك بالنسبة إلســرائـيــل عــدم وج ــود

أمـيــركــي لتحقيق ت ـقـ ّـدم سـيــاســي ،ال سيما
أن مـلـفــي القنصلية األمـيــركـيــة فــي الـقــدس
ومـكـتــب منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية في
واش ـن ـطــن ،لــم يتحقق أي ت ـقـ ّـدم فـيـهـمــا ،في
مقابل استئناف الواليات املتحدة املساعدات
األمـيــركـيــة للفلسطينيني .ع ــاوة على ذلــك،
ع ــدم وج ــود ضـغــط إقليمي عــربــي لتحقيق
تقدم سياسي ،ال سيما أن اتفاقات التحالف
العربي مع إسرائيل ّأكدت أن ال حاجة ملسار
سياسي مع الفلسطينيني في وجود عالقات
ً
وأخيرا ،وجود
عربية طبيعية مع إسرائيل.
قناعة إسرائيلية بوجود سلطة فلسطينية
ال ت ـع ـتــرض ع ـلــى هـ ــذا املـ ـس ــار ،ال سـيـمــا أن
األخ ـيــرة تعاني أزم ــة مــالـيــة ،وأزم ــة شرعية
ومـصــداقـيــة فــي نـظــر الفلسطينيني ،وأزم ــة
حسم الـصــراع الداخلي في حركة فتح على
خليفة محمود ّ
عباس ،وأزمة خوفها من أن
يفضي ذلك كله إلى أن تقود حركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) الفلسطينيني.
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن ت ـش ـغ ـيــل
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ـار قــديــم
املـتـقـ ّـدمــة ،والـ ــذي يــأتــي ضـمــن م ـسـ ٍ
ٍ
جــديـ ٍـد يعرف باسم «الـســام االقـتـصــادي»،
يخدم املشروع االستعماري فقط ،حتى وإن
ســاهــم فــي تحسني أوضـ ــاع الفلسطينيني
املـعـيـشـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة م ــؤق ـ ًـت ــا .وال ــواق ــع
أيضا أن هذا املسار الذي يمنح الفلسطينيني
ً
استقاللية اقتصادية وهمية ،كما منحهم
سابقا ،ما كان
استقاللية سياسية وهمية
ً
لــه أن يـعــود ال ـيــوم تـحــت مـسـ ّـمــى «تقليص
الصراع» ،لوال حاجة املشروع االستعماري
ـروع ــا
إلعـ ـ ـ ــادة إن ـ ـًتـ ــاج ن ـف ـس ــه ب ــوص ـف ــه م ـش ـ ً
ـاريــا تـتـقــاطــع ف ـيــه الـنـيــولـيـبــرالـيــة
اس ـت ـع ـمـ
االقـتـصــاديــة مــع االسـتـعـمــار االستيطاني،
وه ــذه املـ ـ ّـرة ب ـ ــأدوات اق ـت ـصــاديــة .ال يحدث
ه ـ ــذا ب ـس ـب ــب ش ـم ــول ـي ــة نـ ـظ ــام االس ـت ـع ـم ــار
اإلســرائ ـي ـلــي ووحـشـيـتــه ،بــل بـسـبــب غياب
حــركــة وطـنـيــة فلسطينية تـجــابــه املـشــروع
االستعماري ،ووقوع الفلسطينيني فريسة
ألولى نتائج التحالف العربي مع إسرائيل،
وعدم مباالة املجتمع الدولي بما وصل إليه
املشروع االستعماري في فلسطني.
(باحث فلسطيني)

ي ـ ــزداد ال ـح ــذر م ــن ال ـه ـج ـمــات الـسـيـبــرانـيــة
ّ
واملعلوماتية كل خمس سنوات في فرنسا،
ّ
ّ
أي ق ـبــل كـ ــل خ ـم ـس ـيــة رئ ــاس ـي ــة .وت ـتــأهــب
أجهزة الدولة هذا العام قبيل االنتخابات
الرئاسية التي ستجري في نيسان/إبريل
املقبل ،بغية مواجهة خطر تدخالت أجنبية
عبر مواقع التواصل االجتماعي وهجمات
سيبرانية.
تـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراوح الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــران ـ ـيـ ــة
وامل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة بـ ــن «ح ـ ـمـ ــات ال ـت ـض ـل ـيــل
وم ـح ــاوالت الـتــأثـيــر عـلــى مـجـتـمـعــات ذات
أصول أجنبية في فرنسا ،والترويج ألجندة
سياسية أو دينية تهدف إلى التأثير على
النقاشات ،وهجوم سيبراني ّ
ضد وزير أو
ح ــزب ،ونـهــب بـيــانــات سياسية ،وتسريب
مـشــروع للحكومة أو لبرنامج سياسي».
وال ـت ـه ــدي ــدات م ـس ـت ـمـ ّـرة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وال
يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا س ـت ـت ــراج ــع .غ ـي ــر أن اقـ ـت ــراب
موعد االنتخابات ال يسمح للسلطات بأن
تتهاون مع الخطر القائم .ويقول األستاذ
ف ــي ج ــام ـع ــة «س ـي ــان ــس بـ ــو» ف ــي ب ــاري ــس،
أل ـك ـس ـن ــدر ب ــاب ــاي ـم ــان ــوي ــل «إن م ـنــاس ـبــات
ممارسة الديمقراطية هي مناسبات مهمة
من املناورة والتنسيق ألجهزة املخابرات».
ّ
واتسمت االنتخابات السابقة التي أفضت
ً
إل ــى ان ـت ـخــاب إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون رئـيــســا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،أي قـ ـب ــل خـ ـم ــس سـ ـن ــوات،
بالعديد من حمالت التضليل والقرصنة،
مثلما هي الحال قبل االنتخابات في دول
ً
ً
معلوما
أخرى .ففي واشنطن مثل ،أصبح
أن ّفوز دونالد ترامب في انتخابات 2016
تـحــقــق بـشـكــل كـبـيــر بـفـضــل نـشــاط أجـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات الــروس ـيــة .غـيــر أن صعوبة
تكمن
التعامل مع ّهذا النوع من التهديدات ُ ّ
في «أننا نتكلم عنها بهدوء بعد أن تنفذ»،
ب ـح ـســب أح ـ ــد ال ـع ــام ـل ــن ف ــي أح ـ ــد أج ـه ــزة
االس ـت ـخ ـب ــارات .وي ـض ـيــف « ّل ـك ـن ـنــا نــواجــه
دائ ـ ًـم ــا خـطــر أن ن ـكــون م ـتــأخـ ّـريــن» ،فضال
عن أنه من شبه املستحيل توقع تأثير أي
حملة على الرأي العام.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2021أط ـل ـق ــت ال ــدول ــة
هيئة حكومية
الفرنسية
ّ
«فيجينوم» ،وهي ّ
مـ ـس ــؤول ــة ع ـ ــن تـ ـع ــق ــب ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ــرق ـم ــي
األجنبي ،وتخضع لسلطة األمــانــة العامة
للدفاع واألمن القومي .والهيئة مخصصة
لتعزيز ال ـتـعــاون بــن اإلدارات وال ـ ــوزارات

حــول هــذا املــوضــوع ،بهدف مراقبة نشاط
م ــواق ــع ال ـت ــوص ــل االج ـت ـم ــاع ــي واك ـت ـش ــاف
«اص ـط ـن ــاع أوامـ ـ ــر م ــن الـ ـخ ــارج تـسـتـهــدف
املصالح» الفرنسية ،بحسب املـســؤول في
االسـتـخـبــارات .وال ي ــزال طيف التهديدات
ّ
يتوسع أكثر فأكثر منذ عام .2017
املحتملة
ُ ّ
ـوقــع مــن هـيـئــة «فـيـجـيـنــوم» أن ت ـ ّ
ـؤدي
وي ـتـ

أطلقت فرنسا
ّ
لتتعقب
«فيجينوم»
التدخ ّل الرقمي األجنبي

ُ ّ
دور املبلغ عن التهديدات في حال حصول
أي حــركــة مشبوهة على مــواقــع التواصل
ُ
االجتماعي .تحيل الهيئة املعلومة في ما
ّ
املعنية ،لكي
بعد إلــى ال ــوزارات والهيئات
يحصل تنسيق ال تشوبه شائبة .ويعتبر
ج ــولـ ـي ــان ن ــوش ـي ـت ــي ،الـ ـب ــاح ــث فـ ــي مــركــز
«جـيــود» (الجغرافيا السياسية في مجال

اتسمت الحملة قبيل رئاسة ماكرون بحمالت التضليل والقرصنة (لودوفيتش مارين/فرانس برس)

ُ
«تشارك
البيانات) في جامعة باريس  ،8أن
ً
املـعـلــومــات أمــر ًحقيقي فـعــا ،لـكــن ال تــزال
هناك حصون أيضا يجب الدفاع عنها».
ّ
وي ــؤك ــد أل ـك ـ ّس ـنــدر بــابــاي ـمــانــويــل أن «فـهــم
ال ــوض ــع م ـعــقــد أك ـث ــر ع ـنــدمــا ي ـك ــون لــديـنــا
أج ـهــزة اسـتـخـبــاراتـيــة قــد ت ـبــدو مـقـ ّـسـمــة».
ّ
ويـتــابــع «لــكــل شـخــص ج ــزء مــن الحقيقة.
ّ
كــون التهديد يمكن أن يتخذ عــدة أشكال،
نصل إلى نتيجة من خالل التنسيق .وهذا
ّ
يتطلب تغيير ثقافة بعضنا البعض».
وتقول مصادر لجأت إليها وكالة «فرانس
برس» إن التهديد السيبراني واملعلوماتي
لـفــرنـســا م ـص ــدره روس ـي ــا وتــرك ـيــا وإيـ ــران
م ـج ـت ـم ـع ــةُ .
ويـ ـشـ ـي ــر أح ـ ــد ه ـ ــذه امل ـ ـصـ ــادر،
ب ـس ـخــريــة ،إل ــى أن «ال ـخ ـطــأ غ ـيــر وارد مع
ّ
ال ـ ــروس .ك ــل مــا يمكنهم أن يـلـحـقــوه بكم،
ي ـقــومــون ب ــه» ،فــي وق ــت ت ـتــزايــد ال ـتــوتــرات
بــن روسـيــا وال ــدول الغربية بـشــأن األزمــة
األوك ــران ـي ــةّ .أم ــا ال ـصــن ،فـهــي ق ــوة عاملية
رئيسية فــي مـجــال الهجمات السيبرانية
ً
مـثـلـمــا ه ــو واضـ ــح ف ــي ت ــاي ــوان م ـث ــا .لكن
«نـ ـظ ـ ًـرا ل ـق ــدرات ـه ــا وأج ـن ــدت ـه ــا الـسـيــاسـيــة
ـوصــا ،م ــن غـيــر امل ـ ّ
الــداخ ـل ـيــة خ ـصـ ً
ـرج ــح أن
تـتــدخــل ال ـصــن ف ــي الـحـمـلــة» االنـتـخــابـيــة
الفرنسية ،بحسب بول شارون ،وهو باحث
ف ــي م ـع ـهــد الـ ـبـ ـح ــوث االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
املدرسة العسكرية .وفيما تسلمت فرنسا
رئاسة االتـحــاد األوروب ــي الــدوريــة« ،تبقى
دول ــة معتدلة بنظر الـصــن الـتــي قــد تريد
االعتماد عليها».
غير أن ًالتهديد من داخل األراضي الفرنسية
ٌ
قائم أيضا .ويشير مصدر أمني إلى خطر
التسلل األجنبي من شبكات داعمي نظرية
املــؤامــرة أو غير املـ ّ
ـؤيــديــن ألخــذ اللقاحات
املـ ـض ــادة ل ـك ــوف ـي ــد 19-أو ش ـب ـكــات الـيـمــن
ّ
املتطرف النشطة داخل فرنسا.
ويـ ـق ــول ج ــول ـي ــان نــوش ـي ـتــي «إن ال ـج ـهــات
ال ـف ــاع ـل ــة م ـث ــل روسـ ـي ــا ال ت ـخ ـلــق ال ــدع ــاي ــة
ّ
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـ ــل تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ح ـ ـ ـ ــاالت ع ــدم
االس ـت ـقــرار وال ـش ــك» .ويـضـيــف «إن اإلط ــار
ً
استقطابا مع شكل من
الوطني أصبح أكثر
أشـكــال تفتيت النقاش ليصبح هستيرياً
ّ
حــتــى .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،زادت الجائحة
من نسبة عدم االستقرار .ويمكن بسهولة
ً
سياسيا».
استغالل هذا السياق
(فرانس برس)

منصة للتطرف في الجائحة
ألمانيا« :تيليغرام»
ّ
برلين ـ العربي الجديد

ال ت ـ ـ ــزال ق ـض ـ ّـي ــة «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» فـ ــي أمل ــان ـي ــا
ّ
تـ ـتـ ـف ــاع ــل ،إذ ت ــتـ ـه ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ـط ـب ـيــق
ب ــال ـت ـط ـ ّـرف ،وت ــدع ــو م ـســؤول ـيــه إل ــى ال ـت ــزام
قوانينها ،فيما تهدد بحجبه ،بعد انتشار
«ال ـج ــرائ ــم» و«ال ـت ـط ـ ّـرف» ع ـبــره .واألرب ـع ــاء،
ّ
أعلن مسؤول أمني أملاني أن وكالته أنشأت
فرقة عمل للتحقيق مع األفــراد املشتبه في
اسـتـخــدامـهــم «تـيـلـيـغــرام» الرت ـكــاب جــرائــم،
وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف مـ ـت ــزاي ــدة م ــن أن تـطـبـيــق
املراسلة أصبح «وسيلة للتطرف» .حاولت
الحكومة األملانية منذ سنوات ،دون نجاح
يــذكــر ،جـعــل تيليغرام يـلـتــزم قــواعــد الـبــاد
بشأن إزالة املحتوى غير القانوني.
وأواخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،وع ـ ـل ـ ــى وقـ ــع
االح ـت ـجــاجــات الـعـنـيـفــة مــن قـبــل مـعــارضــي
إج ــراءات جائحة كــورونــا ،وتزايد املخاوف
م ــن ال ـت ـط ــرف ،دع ــا م ـس ــؤول ــون سـيــاسـيــون
أملـ ــان شــرك ـتــي «آب ـ ــل» و«غ ــوغ ــل» إل ــى إزال ــة
«تيليغرام» من متاجر التطبيقات الخاصة
ّ
بهما ،على اعتبار أن املتظاهرين املناهضني
ّ
لكورونا ينظمون أنفسهم بنحو متزايد عبر
هــذا التطبيق .وطالبوا بتوضيحات حول
كيفية التعامل مع خدمات مثل «تيليغرام»،
لـكــونـهــا «لـيـســت شـبـكــة تــواصــل اجتماعي
باملعنى الكالسيكي» ،ولكن لها تأثير ومدى
أوسع بكثير من خدمات املراسلة البسيطة،
ّ
حـ ـي ــث تـ ـم ــك ــن «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» امل ـس ـت ـخــدمــن
م ــن ال ـتــواصــل بـنـحــو مـشـفــر وت ـب ــادل صــور
وم ـقــاطــع الـفـيــديــو وب ـيــانــات أخـ ــرى .وحــذر
م ـك ـتــب ال ـش ــرط ــة ال ـج ـنــائ ـيــة االتـ ـح ــادي ــة في
أملــان ـيــا ،هــولـغــر مــوي ـنــش ،األربـ ـع ــاء ،م ــن أن
تطبيق «تـيـلـيـغــرام» يـسـتـخــدم السـتـهــداف
السياسيني والعلماء واألطباء لدورهم في

يستخدم التطبيق مناهضو إجراءات كورونا ومتطرفون بشكل «ال يمكن السيطرة عليه» (يينغ تانغ/نورفوتو)

مواجهة جائحة فيروس كورونا .وقــال في
بيان« :لقد أسهمت جائحة فيروس كورونا
على وجه الخصوص في تحول الناس إلى
الـتـطــرف عـلــى تـيـلـيـغــرام ،بتهديد اآلخــريــن
وح ـتــى نـشــر دعـ ــوات إل ــى ال ـق ـتــل» .وأكـ ــد أن
فرقة العمل ستسعى للحصول على تعاون
تطبيق «تيليغرام» ،ولكنها ستتخذ أيضًا
إجراءات إذا لم يفعل ذلك.
ّ
هذا التهديد ليس األول هذا الشهر ،إذ يبدو أن
ّ
األملانية ضاقت ذرعًا بـ«تيليغرام»
السلطات

الكراهية والتحريض
والعنصرية تنتشر عبر
«تيليغرام»

وتـتـجــه لـخـطــوات رسـمـ ّـيــة ض ـ ّـده .فـقــد قالت
وزي ــرة الداخلية األملــانـيــة نانسي فـيــزر ،في
تصريحات نقلتها «رويترز» ،بداية يناير/
كــانــون الـثــانــي الـحــالــي ،إن أملــانـيــا قــد تغلق
تطبيق «تـيـلـيـغــرام» للرسائل إذا استمرت
هــذه الـخــدمــة ،الـتــي يشيع استخدامها بني
جماعات اليمني املتشدد واملعارضني للقيود
املـتـعـلـقــة بــال ـجــائ ـحــة ،ف ــي ان ـت ـهــاك ال ـقــانــون
األملـ ــانـ ــي .وق ــال ــت لـصـحـيـفــة «دي تـســايــت»
األسبوعية« :ال يمكننا استبعاد ذلــك ...قرار

اإلغ ــاق سـيـكــون خـطـيـرًا ،وه ــو خـيــار أخير
بكل تأكيد .يجب استنفاد جميع الخيارات
ً
األخرى أوال» .وأضافت أن أملانيا تبحث مع
شركائها في االتحاد األوروبي كيفية تنظيم
خدمة تطبيق «تيليغرام».
ّ
األملانية
أواخر العام املاضي ،دقت الحكومة
االت ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ن ـ ــاق ـ ــوس الـ ـخـ ـط ــر م ـ ــن خ ــدم ــة
«ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» ال ـت ــي ت ـضــم ح ــوال ــى مـلـيــونــي
ّ
مـسـتـخــدم مـسـجــل ف ــي أملــان ـيــا ،وال ـت ــي ُيـبــث
ّ
عـبــرهــا «م ـح ـتــوى إج ــرام ــي» ،وال سـيـمــا أن
الشركة املشغلة «غير ملموسة» للسلطات
األملانية .إذ أبــرزت تقارير أواخــر عــام ،2021
أن الـ ـك ــراهـ ـي ــة والـ ـتـ ـح ــري ــض وال ـع ـن ـص ــري ــة
وم ـعــاداة السامية تنتشر عبر «تيليغرام»،
فيما يستخدمه مناهضو إجــراءات كورونا
وم ـت ـطــرفــون يـمـيـنـيــون وج ـه ــادي ــون ،بشكل
«ال يمكن الـسـيـطــرة عـلـيــه» .حـتــى إن ــه تـقـ َّـدم
عبره شهادات التطعيم املزيفة ضد كورونا.
ّ
ّ
اإلعالمية إلى أن السلطات
وأشارت التقارير
ّ
األم ـن ـي ــة م ـق ـت ـن ـعــة ب ـ ــأن ب ـع ــض امل ـح ـتــويــات
ال ـت ــي ي ـج ــري ت ـبــادل ـهــا وب ـث ـهــا ب ـحــريــة على
«تيليغرام» تساهم فــي تـطــرف مــن يسمون
أنفسهم «املفكرين الجانبيني» .وكشف بحث
أجرته القناة الثانية في التلفزيون األملاني
ّ
«زد دي إف» ،أن «املـعــارضــن الراديكاليني
لـلـتـطـعـيـمــات ت ـب ــادل ــوا اآلراء ف ــي مجموعة
دردش ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» ح ـ ـ ــول خـطــط
ارتكاب جريمة قتل ضد رئيس وزراء والية
سكسونيا ميشائيل كراتشمر» ،فيما يحقق
مكتب الشرطة الجنائية بالوالية في القضية،
ّ
ونفذ مداهمات بمشاركة القوات الخاصة.
ّ
وبحسب «أسوشييتد ب ــرس» ،فــإن الشركة
الـتــي تقف وراء التطبيق ،والـتــي تــدعــي أن
لديها مئات املاليني من املستخدمني حول
العالم ،مقرها اإلمارات العربية املتحدة.
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منوعات فنون وكوكتيل
قضية

عمر بقبوق

أثـ ــار فـيـلــم «أص ـ ـحـ ــاب ...وال أع ــز»
م ــوج ــة مـ ــن ال ـ ـجـ ــدل ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،انقسمت
فيها اآلراء بني فريقني ،األول غالى بانتقاد
صـ ـن ــاع ال ـف ـي ـل ــم وأب ـ ـطـ ــالـ ــه ،مـ ــن م ـن ـط ـل ــق أن
الفيلم «يمثل خــروجــا عــن القيم املجتمعية
املحافظة في العالم العربي» ،بسبب األلفاظ
ال ـنــاب ـيــة ال ـت ــي تـضـمـنـهــا ال ـ ـحـ ــوار ،وبـسـبــب
«ت ــروي ـج ــه لـلـمـثـلـيــة واالن ـ ـفـ ــات ال ـج ـن ـســي»،
بحسب توصيف أصحاب هــذا الــرأي ،الذين
ص ـبــوا ج ــام غضبهم عـلــى املـمـثـلــة املـصــريــة
منى زكــي ،بسبب مشهد يمر ببداية الفيلم
تخلع فـيــه الــ«كـيـلــوت» (لـبــاسـهــا الــداخـلــي).
أما الفريق الثاني ،فقد دافع عن الفيلم وعن
حرية اإلب ــداع الفني ،وسخر مــن االنتقادات
الذكورية التي ربطت الشرف والقيم العربية
باللباس الداخلي ملنى زكي.
املوقف الثاني تبنته نقابة املهن التمثيلية
ف ــي م ـص ــر ،ال ـت ــي أظـ ـه ــرت دع ـم ـهــا ال ـكــامــل،
وأك ــدت أنـهــا لــن تقف مكتوفة األي ــدي أمــام

مع الضجة التي أثارها فيلم «أصحاب وال أعز» ،خرجت أصوات تدعو إلى محاكمة القيمين
على الفيلم ،أو سخرت منه بدوافع أخالقية ،من هذه األصوات ،اليوتيوبر ،محمد طاهر

نقاد وسائل التواصل
ّ

الذكورية ورعب نسخ األفالم العربية
أي اع ـت ــداء لـفـظــي أو تــرهـيــب مـعـنــوي ألي
فـنــان م ـصــري ،كـمــا تـبـنــاه معظم العاملني
ف ــي ال ـص ـحــافــة ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ،لتنتشر
عـ ـش ــرات املـ ـق ــاالت وال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي تنتقد
ازدواج ـ ـيـ ــة امل ـعــاي ـيــر ،وال سـيـمــا أن الفيلم
اإليطالي األصلي ،الذي استنسخ عنه فيلم
«أصحاب ...وال أعز» ،شارك قبل ستة أعوام
في مهرجان القاهرة ،وحصل على جائزة
فيه .بهذا ،نفهم أن االنتقادات التي انصبت
عـلــى الـفـنــانــة املـصــريــة ،مرتبطة باملفاهيم

الــذكــوريــة ال ـســائــدة ،ال ـتــي تـعـطــي املجتمع
حق الوصاية على امل ــرأة ،وليست مرتبطة
بمحتوى الفيلم.
وفي هذه الضوضاء ،جاء صوت اليوتيوبر
املـ ـ ـص ـ ــري املـ ـ ـع ـ ــروف ،م ـح ـم ــد ط ـ ــاه ـ ــر ،ال ـ ــذي
ت ــم ت ـكــري ـســه أخـ ـيـ ـرًا م ــن خـ ــال االح ـت ـف ــاء به
واسـتـقـبــالــه فــي املـهــرجــانــات الـفـنـيــة ،ليغرد
عاليًا بصوته النشاز ،ويدعم قطيع األفكار
الرجعية الشعبوية املحافظة ،فــي امللخص
ال ــذي أع ــده للفيلم ،تـحــت ع ـنــوان «امللوخية

تلقت النسخة
اإليطالية من الفيلم
احتفاء بين الجمهور
ً

في زمــن العالقات الجنسية» ،والــذي يسيء
فـيــه بـشـكــل واض ــح لـكــل املـمـثـلــن املـشــاركــن
في الفيلم ،وخصوصًا منى زكي ،التي يذكر
ً
اسمها بدال من اسم الشخصية التي تؤديها،
في سياق مشني ،يرى فيه أنها خلعت شرفها
مع الـ«كيلوت» في بداية الفيلم.
هذا األمر أدى إلى انقالب على محمد طاهر
فــي الــوســط الـفـنــي امل ـص ــري ،لينشر املـخــرج
أح ـم ــد ال ـب ــرغ ــوث ــي ع ـلــى «ف ـي ـس ـب ــوك» ،دع ــوة
لعدم التساهل مع طاهر وعــدم االحتفاء به

الموقف
اللبناني
انضم نقيب الفنانين
المحترفين في لبنان،
جهاد األطرش ،إلى نقابة
المهن التمثيلية في مصر،
مدافعًا عن «أصحاب...
وال أعز» وأبطاله ،خالل
مداخلة هاتفية مع
برنامج «حديث القاهرة».
وقال األطرش إن العمل
ال يستحق هذا الهجوم،
معتبرًا أن نجومه لطالما
كانوا الوجه المشرّف للبنان.
كما استنكر ما تتعرض
له الممثلة المصرية
منى زكي ،مشيدًا بفنها
و«ثقافتها الراقية»
و«أعمالها العظيمة».
تعرضت الفنانة منى زكي لحملة تنمّ ر كبيرة (سيدريك ريبيريو)Getty/

إضاءة

هــل يحتاج غريندايزر إلــى مقدمة؟ الرجل
اآللــي الـقــادم من الفضاء ،مع صاحبه دوق
فليد ،ال ــذي نجا مــن إب ــادة كوكبه على يد
ق ـ ّـوات فيغا ،أســر مخيلة األطـفــال لعشرات
ال ـس ـنــوات ،بــالــرغــم مــن بــث  74حـلـقــة فقط،
ب ــدأت فــي ال ـيــابــان ع ــام  1975وانـتـهــت عــام
 ،1977ودب ـل ـج ــت ب ـعــدهــا إلـ ــى ال ـك ـث ـيــر من
الـلـغــات .وبــالــرغــم مــن تـطــور شكل الــرســوم
املتحركة اآلن ،لكن يبق لـ غريندايزر نكهة
خاصة ،مملوءة بالنوستالجيا ،خصوصًا
أن أغلب املعجبني به اآلن ،أصبحوا بالغني،
يـحـتـفـظــون ف ــي مخيلتهم ب ــاألوق ــات الـتــي
ق ـض ــوه ــا ي ـت ــاب ـع ــون مـ ـغ ــام ــرات دوق فـلـيــد
وفريقه ضد غزو فيغا.
م ــا م ــر م ــن دون الـكـثـيــر م ــن االح ـت ـف ــاء ،هو
صدور نسخة جديدة من غريندايزر نهاية
العام املاضي على شكل كوميكس ،النسخة
الفرنسية تحمل اســم  ،Goldorakوأنجزها
كل من  Alexis SentenacوXavier Dorison
و Denis Bajramو ،Brice Cossuفي احتفاء
ب ـ غــريـنــدايــزر ،وفـتــح الـبــاب أم ــام مغامرات
جديدة لــدوق فليد بالتعاون مع أصدقائه
الـ ـق ــدام ــى ،وأخـ ـت ــه م ــاري ــا ،ل ـل ــوق ــوف بــوجــه
غــزو يهدد اليابان وكوكب األرض بأكمله.
ً
فــالـشـخـصـيــات ال ـتــي ك ـبــرت بــالـعـمــر قـلـيــا،
ودوق فليد الذي كان سجينًا على األرض،
وجــدوا أنفسهم فجأة بمواجهة لورد فيغا
مرة أخرى ،ووحش يهبط فجأة في اليابان،
م ــدم ـرًا م ــا ح ــول ــه ،طــالـبــا م ــن الـبـشــر إخ ــاء
البالد باسم شعب فيغا ،ألن كوكبهم ّ
دمر،
وعـلـيــم االس ـت ـقــرار فــي مـكــان جــديــد قـبــل أن

فنانون معادون لثورة يناير
القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

رغـ ــم مـ ـ ــرور  11ع ــام ــا ع ـل ــى ق ـي ــام ثـ ـ ــورة  25يـنــايــر
امل ـص ــري ــة ،إال أن ال ـج ـم ـهــور ل ــم ي ـنــس أب ـ ـدًا مــواقــف
بعض الفنانني ،ممن كانوا في بداية اندالع الشرارة
األولــى منها ،معادين لها ،بل وأهــانــوا الثوار وكل
من طالب بالحرية والعدالة االجتماعية ،وبإسقاط
حكم نظام الرئيس املخلوع ،الراحل حسني مبارك.
يــأتــي ذل ــك رغ ــم م ـحــاوالت ه ــؤالء الـفـنــانــن تجميل
وجوههم وإيجاد مبررات ملواقفهم املاضية ،بحثًا
عن استعادة مكانتهم وحب الجمهور وثقته فيهم،
ولكن ذلــك لــم يـحــدث ،وال يــزال هــؤالء الفنانون في
ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء ف ــي ع ـي ــون ج ـم ـهــورهــم .املـمـثـلــة
إلهام شاهني ،رغــم ما كانت تملكه من جماهيرية
لسنوات ،إال أنها استطاعت أن تهد مكانتها تماما
لدى كثير من محبيها ،وبالتالي تقلصت أعمالها،
إذ رف ــض كـثـيــر مــن املـنـتـجــن الـعـمــل مـعـهــا بسبب
موقفها املعادي للثورة ،واختفت من الساحة الفنية
لفترة .وعندما عــادت ،كانت بأعمال من إنتاجها،
ولم تلق أيضا أي نجاح يذكر.
كانت شاهني قــد خرجت أيــام الـثــورة ،ورفـضــت أن
يرحل نظام مبارك بالطريقة التي ّ
تمت ،ووصفت
ال ـثــورة نصًا فــي أحــد تصريحاتها بأنها «ودتـنــا
فــي داه ـيــة» ،وأعـلـنــت مـعــاداتـهــا لـهــا ،قائلة إنـهــا ال
تؤمن بها ،واعتبرتها فخا للقضاء على الجيوش
العربية ،موضحة أنها ال تعتبر ما يحدث في الدول

العربية ،ربيعًا عربيًا ،بل هو «الزفت العربي» ،على
حد تعبيرها .تقلصت أيضا نجومية املمثلة سماح
أنــور تمامًا بعد موقفها املـعــادي للثورة .وحينما
اختفت وعادت من خالل املشاركة في تقديم بعض
الـ ـب ــرام ــج ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت والـ ـظـ ـه ــور «اليـ ـ ـ ــف» ،مــع
جمهورها كانت تتعرض لسلسلة من السباب الذي
ال ينقطع ،ويأتي ذلــك بسبب عــدم قــدرة جمهورها
على نسيان مــا قالته عــن ث ــورة يـنــايــر .ومـنــذ عدة
شهور ،قالت أنــور في تصريحات تلفزيونية لها،
إنـهــا رغــم عــدم ندمها على تصريحاتها ،إال أنها
رأيها ،ولكنها،
نادمة فقط على أسلوب تعبيرها عن
ْ
كما تشير ،دفعت ثمن ما قالته من خالل رفض كثير
من املنتجني واملخرجني تشغيلها.
وال تزال الفنانة غادة عبد الرازق تدفع ثمن رفضها
الـقــاطــع ل ـثــورة يـنــايــر ،وتــراج ـعــت أسـهـمـهــا بشكل
كبير ،سواء على النطاق السينمائي أو التلفزيوني.
وبـعــد عملها فــي كثير مــن أفــام مــع املـخــرج خالد
يــوســف ،ال ــذي كــان مــن أشـهــر داعـمــي ال ـثــورة ،قبل

ال يزال الملحن عمرو
متمسكًا بدعمه
مصطفى
ّ
لحسني مبارك

أن ينقلب للتمهيد والترويج لالنقالب العسكري،
حــدثــت مـقــاطـعــة فـنـيــة مـنــه ل ـهــا ،ول ــم يـعـمــل معها
سوى في فيلم واحد فقط بعد سنوات من الخصام،
وكان ذلك من خالل فيلم «كارما» عام  ،2018الذي
لم ينجح أبدًا لتستعيد غادة نجوميتها من خالله،
إذ إن الكثير مــن جـمـهــورهــا ،ال ي ــزال محتفظًا في
ذاك ــرت ــه بـمـشـهــد وج ــوده ــا ف ــي مـ ـي ــدان مـصـطـفــى
محمود ،وتــرديــدهــا هتافات لصالح نظام مبارك
الرئاسي ،وطالبت بصوت جهوري بعدم رحيله،
ضاربة بكل آراء الثوار عرض الحائط.
ي ـعــد تــامــر ع ـبــد امل ـن ـعــم م ــن املـمـثـلــن ال ــذي ــن اتـخــذ
ال ـج ـم ـهــور م ـنــه مــوق ـفــا ال ي ـ ــزال ال ـك ـث ـيــريــن مـنـهــم
مصرًا عليه ،وذلــك بسبب عدائه الصريح للثورة
امل ـصــريــة وتــأي ـيــده لـنـظــام م ـب ــارك ،والـ ــذي ال يــزال
حتى اآلن متمسكًا به؛ إذ يؤكد دائمًا حبه الشديد
ل ـ آل مـبــارك ،وصــداقـتــه بــأفــراد أســرتــه ،ربما تأثرًا
ب ــوال ــده الـ ــذي عـمــل لـفـتــرة مـتـحــدثــا صـحــافـيــا في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،بعهد املـخـلــوع م ـبــارك .وفــي
كل لقاءاته وتصريحاته ،يحرص امللحن واملطرب
ع ـمــرو مـصـطـفــى ،عـلــى ال ـحــديــث بـحــب شــديــد عن
مبارك ،مشيرًا إلى أنه يزين منزله بصورة كبيرة
ل ــه .ووص ــف ال ـثــورة دائ ـمــا بــأنـهــا ال تـعــد أكـثــر من
كونها نكسه ومؤامرة وممولة من الخارج ،وحتى
اآلن مــع كـتــابــة عـمــرو عـبــر حـســابــاتــه عـلــى أي من
مواقع التواصل االجتماعي ،يلقى هجومًا شديدًا،
وتذكيرًا بموقفه املعادي للثورة املصرية.

هل انتهت موجة «الثنائي» في الدراما العربية؟
تنفد مــؤونـتـهــم .لــن نـخــوض فــي تفاصيل
املغامرة الجديدة كي ال نفسدها ملن يريد
قراءتها ،لكن القصة تقدم لنا تاريخ دوق
فليد ،وكوكبه الــذي نجا منه ،ثم محاولته
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وفـ ـشـ ـل ــه ،ثـ ــم إنـ ـ ـق ـ ــاذه لـ ــأرض
وت ـعــرضــه لـلـسـجــن كــونــه ل ــم ي ـعــد يــريــد أن
يتحكم بـ غريندايزر ،لكن التهديد الجديد
أجبره على العودة إلى دوره السابق.
نـتـعــرف أي ـضــا إل ــى كــوكــب فـيـغــا وسـكــانــه،
محاولني النجاة بأنفسهم ،بقيادة زعيمهم
ل ــورد فـيـغــا ،ال ــذي يـقــول إن ــه نسخة أفضل
م ــن كــريـسـتــوفــر كــولــوم ـبــس ،فـهــو وشعبه
م ـس ـت ـك ـش ـفــون ال ي ـ ــري ـ ــدون إبـ ـ ـ ــادة ال ـش ـعــب
الياباني ،كما حصل مع السكان األصليني،
بــل أعطوهم مهلة  24ساعة إلخــاء البالد
كي يستقروا فيها عوضًا عنهم.
الفرضية الـجــديــدة التي تقدمها السلسلة
ال ت ـع ـنــي أن ال ـن ـس ـخــة ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـحــررت
م ــن أصـ ـلـ ـه ــا ،ب ــل ن ـش ــاه ــد ك ــل «ال ـل ـق ـط ــات»
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،ون ـت ـع ــرف مـ ــرة أخـ ـ ــرى عـلــى
شـ ـخـ ـصـ ـي ــاتـ ـن ــا امل ـ ـح ـ ـب ـ ـبـ ــة ،وال ـ ـ ـش ـ ـ ـجـ ـ ــارات
بينها ،ودور كــل واح ــد منها فــي مساعدة
غ ــري ـن ــداي ــزر ،ك ـمــا يـظـهــر ف ــي ال ـن ـهــايــة طفل
فضائي ،يرعاه دوق فليد وأخته .هذا الطفل

ال يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه ال يقهر (باتريك باز  /فرانس برس)

رصد

نزلت غادة عبد
الرازق إلى ميدان
مصطفى
محمود وهتفت
لحسني مبارك
(وائل الدقي /
)Getty

مشهد

غريندايزر يعود إلى صفحات الكوميكس
عمار فراس
ّ

وتكريسه في املهرجانات واالحتفاالت الفنية
الكبرى ،مشيرًا إلــى أن النجاح بحصد عدد
كـبـيــر مــن الــاي ـكــات ،ال يـجـعــل مــن الشخص
نــاقـدًا فنيًا .وبالفعل ،يـبــدو أن هـنــاك دعــوى
قضائية قــد حركتها نقابة املهن التمثيلية
ض ـ ــده؛ إذ إن ط ــاه ــر ن ـش ــر ،أخـ ـيـ ـرًا ،مـنـشــورًا
ي ـت ــراج ــع ف ـيــه ب ـش ـكــل س ــاخ ــر ع ــن ان ـت ـقــاداتــه
للفيلم ،حني ذكر أن فيلم «أصحاب ...وال أعز»
يستحق األوسكار.
ق ــد ت ـك ــون هـ ــذه ال ـض ـجــة م ـنــاس ـبــة ملـنــاقـشــة
أس ـل ــوب مـحـمــد ط ــاه ــر ف ــي ان ـت ـقــاد األع ـم ــال
ال ــدرام ـي ــة وتـلـخـيـصـهــا؛ ف ـه ــذه لـيـســت امل ــرة
األولـ ــى ال ـتــي يـسـتـنــد فـيـهــا إل ــى التعليقات
الذكورية وإهانة النساء ،وإنما هو يعتمد
بشكل رئيسي على هذا األسلوب لالستظراف
وخلق الكوميديا؛ بل إن معظم الفيديوهات
التي يصورها ،ال تتضمن أي قيمة نقدية،
وغــال ـبــا م ــا يـكـتـفــي بــالـخـطــاب املـتـنـمــر على
امل ـم ـث ــات ال ـل ــوات ــي ي ـقــدمــن أدوارًا جــري ـئــة،
ليحاكمهن مــن منطلق اجتماعي محافظ،
يـفـتــرض فـيــه أن ــه يـمـتـلــك ال ـحــق والــوصــايــة
على كل بنات بلده .ذلك يبدو أكثر وضوحًا
م ــن خ ــال امل ـق ــارن ــة ب ــن مــراج ـعــاتــه لــأفــام
املـصــريــة ونظيراتها األجـنـبـيــة ،الـتــي تخف
حــدة السخط فيها ،مــع الـتــزامــه بالسخرية
من كل األفكار التي تدعو إلى التحرر وتقبل
اآلخــريــن ،وال سيما املثليني ،الــذيــن ال يوفر
أي مناسبة للسخرية منهم.
هذا التوجه الفكري ليس حكرًا على محمد
طاهر ،فهناك عدد كبير من الـ«يوتيوبرز»
الــذيــن يـطـلـقــون عـلــى أنـفـسـهــم صـفــة «نــاقــد
فـنــي» يملكون الـفـكــر ذات ــه؛ منهم الـســوري
عبد الــرحـمــن دنــدشــي ،ال ــذي يـقــدم برنامج
«حـمـصــوود» ،وال ــذي بــرر بحلقته األخيرة
انتقاد فيلم «أصحاب ...وال أعز» ،واإلعجاب
بــال ـف ـي ـلــم اإلي ـط ــال ــي األصـ ـل ــي ،بــاع ـت ـبــار أن
الـنـسـخــة الـعــربـيــة ل ــم يـتــم إع ــداده ــا بشكل
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع امل ـج ـت ـم ــع الـ ـعـ ــربـ ــي ،لـيـصــل
بــالـفـصــام إل ــى أع ـلــى درج ــة مـمـكـنــة؛ فصام
ت ــرج ـم ــه املـ ـخ ــرج ال ـ ـسـ ــوري الـ ــراحـ ــل ،حــاتــم
ع ـلــي ،ف ــي املـشـهــد الــوح ـيــد الـ ــذي ظـهــر فيه
ب ـم ـس ـل ـس ـلــه «الـ ـفـ ـص ــول األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة» ،ع ـنــدمــا
ف ـ ّـس ــر ت ـهــافــت ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى املـسـلـســات
املـكـسـيـكـيــة املــدب ـل ـجــة ل ـكــون ـهــا مـسـلـســات
ّ
تقدم باللغة العربية كل ما هو محظور في
الدراما العربية.
هــذه العقلية التي تبيح مشاهدة كل ما هو
ممنوع إذا ما كان أجنبيًا ،وال تقبله إذا قدمه
ال ـعــرب ،هــي عقلية قبلية تبني منطلقاتها
عـلــى أعـ ــراف بــدائـيــة ملـفـهــوم «الـ ـش ــرف» .لكن
مـحـمــد ط ــاه ــر ي ـب ــدو ال ـن ـم ــوذج األخ ـط ــر بني
ج ـم ـيـ ًـع أصـ ـح ــاب هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ،ألنـ ــه األك ـثــر
ظ ــراف ــة واألك ـث ــر إجـ ــادة ل ـســرد ال ـق ـصــة؛ وهــو
األم ــر ال ــذي جـعــل ع ــددا كـبـيــرا م ــن الـفـنــانــن
وامل ـث ـق ـفــن ي ـت ـغــاضــون ع ــن م ـح ـتــواه امل ــؤذي
بسبب موهبته بصياغة النكتة وقدرته على
اإلض ـح ــاك ،إل ــى أن ج ــاءت حـكــايــة مـنــى زكــي
التي يبدو أنها وضعت سقفًا له.
وفــي سـيــاق متصل ،علينا أن نشير إلــى أن
املواقف التي تبنتها نقابة املهن املوسيقية
والتي تحولت إلنجاز يحتفي به رواد مواقع
التواصل االجتماعي ،ليست سوى االستثناء
ّ
الذي شذ عن القاعدة؛ ففي مصر يتم تطبيق
ذات املعايير الــذكــوريــة بالحكم على فتيات
ال ــ«ت ـيــك تـ ــوك» ،وع ـلــى ال ـف ـنــانــات امل ـغ ـمــورات
ُ
ّ
تتحول إلى
اللواتي تنشر لهن خصوصيات
«ف ـضــائــح» ،بسبب اف ـتــراض وج ــود وصــايــة
اجتماعية تتحكم بــأجـســاد جميع الـنـســاء.
لكن األمــر يختلف فــي هــذه القضية ،بسبب
املكانة التي تتمتع بها منى زكي ،وربما كان
موقف النقابة سيختلف ،لــو أن ال ــدور ذاتــه
قدمته ممثلة أخرى ال تحظى بذات املكانة.
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الفرضية التي تقدمها
السلسلة ال تعني أنها
تحررت من أصلها

يمتلك قدرات ال نعلم عنها الكثير ،وال بد أن
نكتشفها في األعداد القادمة.
ال يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه
ال ي ـق ـهــر ،ب ــل ي ـت ـعــرض ل ـل ـهــزي ـمــة ،ويـشـكــك
بقدراته ،كما أن دوق فليد نفسه يبدو غير
واثق من مهمته ودوره في هذا العالم ،هو
ال ــذي فقد أســرتــه األصـلـيــة ،ثــم أســرتــه على
األرض ،فخروجه من السجن ،ونبذه لدوره
ك ـم ـحــارب نـتـلـمـســه ف ــي ت ـ ــردده ال ــدف ــاع عن
اليابان ،وهلعه من غريندايزر نفسه .لكن
وكـمــا فــي كــل حـكــايــة أط ـفــال ،يـتـجــاوز دوق
فليد أف ـكــاره ال ـس ــوداء ،ويـقـفــز إل ــى عمالقه
جاهزًا إلنقاذ الكوكب.
نتصفح في نهاية العدد األول من السلسلة
والدة هذه القصة املصورة ،إذ نقرأ الرسالة
التي تلقاها مؤلف سلسلة غريندايزر غو
ناغي من إكسافير غوريسون ،التي يطلب
فيها إذنه لتأليف الكتاب املصور ،ويخبره
فيها عن عالقته بـ غريندايزر ومدى تعلقه
ب ـهــذه الـشـخـصـيــة .كــذلــك ن ـقــرأ الـسـيـنــاريــو
السابق على بداية الرسم ،وكيفية تخطيط
الـشـخـصـيــات وتـخـيــل أشـكــالـهــا ال ـجــديــدة،
وك ـ ــأن ص ـن ــاع ال ـق ـصــة املـ ـص ــورة يــدعــونـنــا
إلى تأمل العملية التي أعــادوا فيها تقديم
غريندايزر وأبطاله.
يمكن الـقــول إن مــا بعد الحكاية ،أو الجزء
األخير من الكتاب ،أشبه بــدرس في كيفية
تصميم القصص امل ـصــورة ،وبنائها منذ
ال ـف ـكــرة األولـ ــى حـتــى ال ـح ـكــايــة ،ث ــم الــرســم،
ثــم تــوزيــع الـصــور على الصفحات ،وكأننا
أمــام «فــن معجبني» ( ،)Fan Artالكل مدعو
فيه لتقديم رؤيته الخاصة لحكاية رافقتنا
ألكثر من أربعني عامًا ،كبارًا وصغارًا.

ألكثر من عقد ،التزم
اإلنتاج الدرامي العربي
باستعراض «الثنائي»
كحالة ،في أدوار البطولة،
لكن يبدو أن حضور هذه
الثنائيات سيتراجع
إبراهيم علي

يجوز الـقــول إن عصر الثنائيات فــي الــدرامــا
العربية ،خصوصًا ما يعرف منها باملشتركة،
انـ ـتـ ـه ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــع فـ ــائـ ــض إنـ ـت ــاج
املـسـلـســات الـقـصـيــرة ،ال ـخــاصــة بــاملـنـ ّـصــات.
ه ـ ـكـ ــذا ،ت ـق ـت ــرب خـ ــارطـ ــة ال ـ ــدرام ـ ــا املــوس ـم ـيــة
(رمضان  )2022لتلغي دور الثنائي ،من خالل
ُ
اإلنتاجات املفترض أن تـعــرض ،ويشكل ذلك
ا ُن ـقــابــا جــدي ـدًا عـلــى عــالــم األع ـم ــال الــدرام ـيــة
املـشـتــركــة تـحــديـدًا .قبل  11عــامــا ،قــدم املنتج
السوري الراحل أديب خير ،أول تجربة إنتاج
(اقتباس ونص لـ كلوديا
مشتركة في «روبي»
ّ
مرشليان ،وإخراج رامي حنا) .بعدها ،تكاتفت
جـهــود املنتجني فــي لبنان لتكريس حضور
وإن ـتــاج هــذا الـنــوع مــن األع ـمــال ،الـتــي تجمع
عددًا من املمثلني العرب في قصة واحدة.
ن ـج ـحــت امل ـم ـث ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ن ــادي ــن نسيب
نـجـيــم ،ألك ـثــر م ــن ثـمــانــي س ـن ــوات ف ــي لعبة
«الـ ـثـ ـن ــائ ــي» الـ ـت ــي ب ــدأت ـه ــا ب ـم ـس ـل ـســل «ل ــو»
(إخراج سامر البرقاوي) ،وانتهت مع قصي
خولي في «عشرين عشرين» (إخــراج فيليب

أس ـمــر) .لـكــن املـنـتــج ،ص ــادق ال ـصـ ّـبــاح ،الــذي
تبنى موهبة نجيم وأطلقها عربيًا ،كــان له
الــرأي األخير في تكريس ظاهرة «الثنائي»،
ً
ال ـتــي وج ــد فـيـهــا تـفــاعــا جـمــاهـيــريــا كـبـيـرًا؛
ُ
فاعتمدت كصيغة رئيسية فــي فـكــرة إنتاج
اي مسلسل .بعيدًا عن التقييم والنقد ،يمكن
مكانها في
القول إن الدراما العربية وجدت ُ
السنوات األخيرة من خالل األعمال املشتركة،
لكن الــواضــح اليوم أننا أمــام تغير ُمستجد
على هذه الصناعة ،يتزامن مع زيادة الطلب
ع ـلــى األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة واألف ـ ـ ـ ــام ،لـصــالــح
امل ـنـ ّـصــات ،وه ــذا مــا أدى إل ــى قـلــب ال ـصــورة،
وإل ـغــاء حـكــايــات الـحــب والــرومــانـسـيــة التي
عاشت لسنوات.
ّ
لم يتمكن كتاب الدراما العربية ،حتى اليوم،
مــن تغليب قصة حــب على مسلسل قصير؛
األعمال املصورة ،أو تلك التي ُعرضت ،تتخذ
م ـســاحــة فــائ ـضــة م ــن ال ـت ـشــويــق املـصـطـنــع،
لـ ــزوم ال ـب ـيــع والـ ـت ــروي ــج .ق ـبــل ش ـه ــر ،انـتـهــى
ّ
عـ ــرض مـسـلـســل «ش ــت ــي ي ــا ب ـ ـيـ ــروت» ،قصة
الكاتب السوري بالل شحادات ،وإخراج إيلي
السمعان .تغلب الكاتب واملخرج في الطرح
االج ـت ـمــاعــي ع ـلــى ق ـصــص ال ـح ــب املـتــداخـلــة
في السيناريو؛ فألغى شحادات قصة الحب
ال ـتــي شـكـلــت ل ـف ـتــرة «ث ـنــائ ـيــة تـفــاعـلـيــة» في
م ـس ـل ـســات ك ـث ـي ــرة ،ل ـيــس آخ ــره ــا «عـشــريــن
عشرين» الذي كتبه شحادات أيضًا.
في «شتي يا بيروت» ،تحولت قصص الحب
إل ــى ثـنــائـيــات م ـحــوريــة ،ول ــم تنحصر بــدور
البطولة ،بداية بني عابد فهد واملمثلة ديما
بياعة ،التي حضرت فــي حلقة واح ــدة فقط،
ث ــم ُب ـن ــي امل ـش ـهــد ك ـم ـحــاولــة إع ـج ــاب تنتهي
بــالــزواج ،يستعيدها فهد بعد فقدان زوجته

شكلت نادين نسيب نجيم ثنائيًا ناجحًا مع تيم حسن لثالث سنوات ()MBC

م ــع شــري ـك ـتــه إلـ ـس ــا زغـ ـي ــب ،أمـ ـ ــام ص ــراع ــات
ومشاكل جمعتهما على مــدى ثالثني حلقة،
وك ــذل ــك ق ـصــص ح ــب م ــوازي ــة ،لـفـهــد زغ ـيــب،
جمعت بــن جـيــري غ ــزال وزي ـنــة مـكــي ،وبــن
إيـ ـه ــاب ش ـع ـبــان ولـ ــن غ ـ ـ ّـرة .وع ـ ــرف امل ـخــرج
رامي حنا الخروج من «مشكلة» الثنائي في

مسلسل «تانغو» ( ،)2018عندما منح األبطال
حكايات مترابطة قائمة على الحب والخيانة،
لكنه لم يحصرها بني ممثلني فقط.
الــواضــح أن سلة الــدرامــا الرمضانية ،2022
ستفتقد لـحـضــور «الـثـنــائـيــة» ه ــذا املــوســم..
ً
خ ـط ــوط مـتـقــاطـعــة م ـث ــا تـجـمــع ب ــن أب ـطــال

مـسـلـســل «بـ ـي ــروت ( »303ن ــص س ـيــف رضــا
حامد) ،الذي يجمع عابد فهد وسالفة معمار
ومـعـتـصــم ال ـن ـهــار ون ــادي ــن ال ــراس ــي ،واألم ــر
نفسه في «من ..إلى» لبالل شحادات (إخراج
م ـج ــدي سـ ـمـ ـي ــرة) ،الـ ـ ــذي ي ـج ـمــع ب ــن قـصــي
خولي وفاليري أبو شقرا.
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تاريخ ثقافي لمقاهي القدس

إضاءة
على قطعة أرضية
بالقدس ،بنت النمسا في
النصف الثاني من القرن
التاسع عشر نزًال سيُع َرف
باسم «الهوسبيس» ،وهو
االسم الذي سيحمله
مقهى سيفتتح بجانبه
ً
نهاية عشرينيات القرن
العشرين ،قبل أن يُصبح
أول من
مطعمًا هو ّ
سوق البيتزا اإليطالية في
ّ
القدس الشرقية
محمد .م األرناؤوط

ٌ
بني القهوة والثقافة عالقة تفاعلية
ّ
ظلت مثمرة على ّ
مر القرون ،سواء
في البالد التي جاورت بداية هذه
العالقة (املشرق) ،أو في العالم الجديد الذي
ّ
أخذ يتشكل مع االمتداد العثماني في أوروبا
ً
ُ
ّ
وصوال إلى العالم الجديد الذي أصبح يسمى
ّ
أم ـيــركــا .صـحـيــح أن ال ـق ـهــوة كــانــت اكـتـشــافــا
فــرديــا ،وانتشرت ابـتـ ً
ـداء من اليمن في القرن
ُ
شــروبــا للضيوف
الـخــامــس عـشــر لــتـصـبــح مـ ّ
واألصحاب في البيوت ،ولكنها خرجت بعد
ّ
قــرن فــي مكة إلــى ال ـشــوارع تبحث عــن فضاء
أو م ـك ــان خـ ــاص ب ـهــا أص ـب ــح ُي ـس ـ ّـم ــى الحـقــا
«بيت القهوة» في القاهرة ودمشق (مع عودة
ال ـحـ ّـجــاج وحـمـلـهــم لـلـمـسـتـجـ ّـدات سـ ــواء في
ّ
وألن ُّ
تطورًا
الفكر أو في الحياة االجتماعية).
حــدث مــع الفتح العثماني لبالد الـشــام ،فقد
ً
انـتـشــرت «بـيــوت الـقـهــوة» شـمــاال نحو حلب
ومنها إلــى إسطنبول ،وبـعــدهــا إلــى أوروب ــا
ً
وصوال إلى لندن التي أصبحت املقاهي فيها
بــامل ـئــات خ ــال ال ـق ــرن ال ـســابــع ع ـش ــر ،تـغـ ّـص
بالرجال الذين كانوا يبحثون عن فضاء عام
يستمعون فيه ويناقشون األفكار الليبرالية
الـجــديــدة ضــد امللكية املطلقة لصالح برملان

من «الهوسبيس» إلى «فـيينا»
قويُ ،ليثمر ذلك عن «ثورة كرومويل» وإعالن
الجمهورية عام  ،1648وعن ُّ
توجه نساء لندن
الحقًا بعريضة معروفة إلى عمدة لندن عام
 1674تطالبه بــإقـفــال «بـيــوت الـقـهــوة» ألنها
ّ
حرمتهن من أزواجهن.
فــي ه ــذه املـسـيــرة الـطــويـلــة لـلـقـهــوة و«ب ـيــوت
القهوة» من اليمن إلى نيو إنغالند ،من املخا
وإل ــى بــوس ـطــن ،أخ ــذت ب ـيــوت ال ـ ّق ـهــوة تنشر
ثـقــافــة جــديــدة فــي امل ـشــرق وت ـتــأثــر مــن حيث
ال ـش ـكــل وامل ـض ـم ــون بــال ـث ـقــافــة ال ـج ــدي ــدة فــي
املجتمعات األوروبـيــة واألميركية الحقًا .في
هذا السياق ،الذي يخلق خوفًا من الجديد ،لم
ُ
يخل األمر من محاوالت وحمالت ملنع وإغالق
«بـيــوت القهوة» فــي دمشق والـقــاهــرة وحتى
إسطنبول وسراييفو ،باالعتماد على فتاوى
ُ َّ
من رجــال ديــن ورسائل وأشعار كانت تؤلف
ّ
خصيصًا مــن «العلماء» لتخويف الجمهور
من مخاطر القهوة على اإلنسان ومن مخاطر
«الفساد» في «بيوت القهوة» التي أصبحت
ُت ّ
سمى «حانات املسلمني» في الغرب.

في فندق «الهوسبيس» الذي شيّدته
النمسا فــي النصف الثاني مــن القرن
التاسع ،افتُتح «مقهى فيينا» الذي نقل
تقاليد فيينا القرن التاسع عشر والقرن
مما يجعل
العشرين إلى قلب القدس،
ّ
الزبون يشعر فعًال بأنه في قلب فيينا
ّ
وبـــأن ما
وفــي قلب الــقــدس فــي آن،
يدفعه من دوالرات كثيرة في الفاتورة
ليست ألجل القهوة التي يشربها ،بل ألجل
الوقت الجميل الذي يقضيه والمكان
الفريد الــذي يسترخي فيه! (الــصــورة
لمقهى الهوسبيس عام .)1960

في حاجة الرواية إلى الوقت

حين تنتهي الحرب

ممدوح عزام

مدخل الهوسبيس (آية إسماعيل/ويكيبيديا)

ّ
«عـلـمــاء» الـقــدس مــن أن يــؤثــر اإلقـبــال عليها
ّ
إلى االنصراف عن «بيوت الله» ،ولذلك توجه
قــاضــي ال ـقــدس فــي نـهــايــة  1564بـكـتــاب إلــى
السلطان سليمان القانوني يشكو فيه من
مدى اإلقبال على «بيوت القهوة» ومخاطره،
ويـطــالـبــه ب ــإص ــدار أم ــر سـلـطــانــي بــإقـفــالـهــا،
وهو ما فعله السلطان بالفعل في الثالث من
كانون الثاني /يناير .1565
ولكن القهوة انتصرت الحقًا على املعارضة
فــي عــاصـمــة السلطنة (إس ـط ـن ـبــول) ،ومنها
ع ــاودت انتشارها فــي البلقان ،وعـبــره نحو
أوروبــا الوسطى (اإلمبراطورية النمساوية
ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي ح ــال ــة حـ ــرب م ـس ـت ـم ـ ّـرة مــع
«ال ـ ـعـ ــدو ال ـع ـث ـم ــان ــي» ول ـك ـن ـهــا ت ـقـ ّـب ـلــت مـنــه
ّ
ال ـق ـهــوة») .وم ــع أن افـتـتــاح «ب ـيــوت الـقـهــوة»
ّ
فــي إسطنبول شهد طفرة جــديــدة تعبر عن
امل ـج ـت ـمــع ال ـع ـث ـمــانــي ال ـج ــدي ــد ،م ـ ّـم ــا جعلها
م ــدي ـن ــة تـ ـع ـ ّـج ب ـم ـئ ــات امل ـق ــاه ــي امل ـتــواض ـعــة
ُ
والــوسـطــى والـفـخـمــة ،الـتــي ُكــانــت تـعـ ّـبــر عن
ّ ّ
أحوال زبائنها ،إل أن افتتاح أولى املقاهي في
فيينا أحدث طفرة جديدة من نمط جديد من
«بيوت القهوة» اشتهر الحقًا في كل العالم:

أمر سليمان القانوني
بإقفال «بيوت القهوة»
في دمشق والقدس
افتتح عارف الباسطي
«مقهى الهوسبيس»
في القدس عام 1927

«مقاهي فيينا» .وألجــل هــذا النمط الجديد
مــن امل ـقــاهــي ،ال ــذي يـتـمـ ّـيــز بـجــو االسـتــرخــاء
الذي يشجع على الحديث وأصبح ّ
يشد إليه
ّ
مثقفني بارزين ،فقد قامت النمسا بالترويج
الفييني» في بداية القرن الحالي،
لـ«املقهى
ّ
والذي ستصنفته «اليونسكو» ضمن التراث
غير املادي لإلنسانية في عام .2011

من «مقهى الهوسبيس» إلى
«مقهى فيينا» في الهوسبيس

عــرفــت الـقــدس بعد حــرب الـقــرم فــي النصف
الـ ـث ــان ــي ل ـل ـق ــرن الـ ـت ــاس ــع تـ ـغ ـ ُّـي ــرات عـكـســت
الــوجــود األوروبـ ــي (الـفــرنـســي والـنـمـســاوي
والبريطاني إلخ) املتزايد .وفي هذا السياق،
اشـتــرت فيينا قطعة مــن األرض فــي القدس
ب ـن ــت ع ـل ـي ـهــا «ال ـ ـنـ ــزل الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي» لـ ـل ـ ّ
ـزوار
والحجاج الذين ّ
ّ
يترددون على القدس ،وهو
ُ
ما اشتهر الحقًا باسم «الهوسبيس» .ومع
مطلع ال ـقــرن الـعـشــريــن وانـتـشــار الصحافة
بعد  ،1908عرفت القدس افتتاح مقاه جديدة
ت ـعـ ّـبــر ع ــن ال ـت ـط ـ ُّـور ال ـث ـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي
الجديد ،ومن هذه كانت «قهوة الصعاليك»
ع ـنــد ب ــاب ال ـخ ـل ـيــل ،وال ـت ــي ّأس ـس ـهــا الـكــاتــب
املـعــروف خليل السكاكيني ()1953 - 1878
ّ
وتحولت إلى َمنتدى لضيوفه من فلسطني
ُ
وخارجها ،تناقش فيها املوضوعات الفكرية
والـسـيــاسـيــة ،بــل غ ــدت عـنــوانــا مـثــل «مطعم
ف ـي ـص ــل» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي ج ـ ــوار ال ـجــام ـعــة
األم ـي ــرك ـي ــة .وض ـم ــن ازدي ـ ـ ــاد االرت ـ ـيـ ــاد على
امل ـق ــاه ــي ،قـ ــام ع ـ ــارف ال ـبــاس ـطــي عـ ــام 1927

بــافـتـتــاح مقهى جــديــد ُع ــرف بــاســم «مقهى
الـهــوسـبـيــس» لـكــونــه يـقــع فــي ج ـ ــواره .ومــع
ّ ّ
شهرة هذا املقهى ،إل أن األوضاع في القدس
ّ
ُّ
ب ـعــد  1967حـمـلــت ت ـغ ــيــرات ج ــدي ــدة ت ـحــول
فيها هذا املقهى إلى «مطعم الباسطي» الذي
ّ
يسوق البيتزا اإليطالية في
كان ّأول مطعم
ال ـقــدس الـشــرقـيــة .ول ـكــن عـلــى بـعــد خـطــوات
مـ ـن ــه ،بـ ـ ــدأت ب ـع ــد سـ ـن ــوات م ـع ــرك ــة ج ــدي ــدة
ب ــن الـنـمـســا واالحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي حــول
«الهوسبيس»؛ فقد ّ
حولت السلطات األردنية
ال ـجــديــدة  -إب ــان حكمها للضفة الـغــربـيــة -
هــذا املبنى التاريخي إلــى مستشفى باسم
َّ
الحكومي
«الهوسبيس» ،وبقي املستشفى
الـ ــوح ـ ـيـ ــد حـ ـت ــى  ،1967ول ـ ـكـ ــن ال ـس ـل ـط ــات
اإلســرائـيـلـيــة أقـفـلـتــه فــي  1982بـحـ ّـجــة عــدم
للشروط الصحية لكي تضع اليد
مراعاته
ُ
عليه ألغراض أخرى.
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تركي
وسط ضجيج
اسم
سيزان أكسو
ّ
ٌ
َ

أغنية ع ْبر نوافذ ضيّقة

قد يُطلق اختالف في
تأويل عبارة في أغنية
«سجاالت» بين ساخط
ٍ
على التطاول على
«المقدسات» ومناهض
ّ
ّ
لكل تضييق على الفن،
كما في تركيا هذه األيام

إسطنبول ـ أحمد زكريا

سيزان أكسو خالل مقابلة مع «راديو آجك»( 2017 ،راديو آجك)

إطاللة

حكايات الحرب المريعة
تضع الكتابة في مأزق.
يتفنّن المتقاتلون في
ابتكار الخراب ،بينما
لتأمل
تحتاج الرواية
ّ
ّ
والتفكر
صنائع اإلنسان
بمصائره

البداية في القدس

ّ
ضمن هــذه املسيرة ،يمكن الـقــول إن «بيوت
القهوة» أو «حوانيت القهوة» في دمشق قد
بــدأت في الظهور منذ  1536على األقــل ،كما
يشهد على ذلــك امل ـ ّ
ـؤرخ الدمشقي املخضرم
ابن طولون الدمشقي (رحل عام  ،)1545على
الرغم من احتدام املعركة بني أنصار القهوة
ومـعــارضـيـهــا ال ـتــي أوص ـل ـهــا عـلـمــاء دمشق
املحافظني إلــى السلطان سليمان القانوني
ف ــأم ــر بــإب ـطــال ـهــا ف ــي  .1546ولـ ـك ــن «ب ـي ــوت
اجتذاب املزيد
القهوة» سرعان ما عادت إلى ّ ُ
من الزبائن التي وجدوا فيها ملذات أخرى.
ويظهر هذا في القدس املجاورة ،التي يبدو
ّ
أن ّأول «بيت للقهوة» افتتح في تلك السنوات،
ولكنها سرعان ما زاد عددها واإلقبال عليها
ّ
ُّ
تحولها إلــى أمكنة للتمتع بالغناء
بسبب
واملــوس ـي ـقــى ،وه ــو م ــا أثـ ــار م ـخ ــاوف بعض

في مدينتين في وقت واحد

متابعة
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تطفو مــن حــن إل ــى آخ ــر أح ــداث فــي الساحة
ّ
ّ
يتحول
الفنية ُيخفي ضجيجها كــل الــواقــع.
مشهد في فيلم أو عبارة لكاتب في روايــة أو
ّ
تصريح إلــى ثقب أســود يبتلع كــل مــا حوله.
قديمة
أحيانًا يبدو األمــر مثل
ٍ
تقليب لدفاتر ّ
أو قفز على مــا يمكنه أن يـمـ ّـد حبل التشنج
واإلث ـ ــارة ،كـمــا ه ــو ال ـح ــال م ــع ال ـس ـجــال ال ــذي
عاشته تركيا في األيام املاضية ،والذي انهمك
ّ
وسياسيون ومستخدمو مواقع
فيه فنانون
التواصل االجتماعي .فرغم مرور أربع سنوات
على إطالق أغنية «الحياة شيء رائع» للفنانة
ّ
تتحول
التركية سيزان أكسو ( ،)1954ها هي
إلى «قضية الساعة» بعد أن أعادت نشرها في
احتفاالت رأس السنة األخيرة.
األغ ـن ـي ــة ال ـت ــي كـتـبـتـهــا وق ــام ــت بتلحينها

حني تنتهي الحرب ،تبدأ الرواية.
يبدو تــراكــم األح ــداث ،وكـثــرة الوقائع،
عــائـقــا حقيقيًا أم ــام الـكـتــابــة الــروائـيــة
فــي األزمـ ــان ال ـحــرجــة .وق ــد تـكــون هــذه
ّ ْ
واح ـ ـ ـ ــدة مــن
الـ ـف ــرضـ ـي ــة ،إذا ص ـ ــح ـ ــتّ ،
العقبات أو املوانع التي تؤخر التعبير
ـدث ك ـب ـي ــر ك ــال ـح ــرب.
ال ـ ــروائ ـ ــي عـ ــن ح ـ ـ ـ ٍ
ه ــذه واح ــدة مــن حـقــائــق تــاريــخ الـنــوع
ال ــروائ ــي .ب ــل ه ــذه ه ــي ال ـش ـهــادة الـتــي
ي ــدل ــي ب ـه ــا م ـع ـظ ــم الـ ــروائ ـ ـيـ ــن ،وذلـ ــك
بــال ـقــول إن حــدثــا كــال ـحــرب أو ال ـثــورة
يربك الجانب الفني في ّ
النص الروائي
ق ـبــل ّ
أي أم ــر آخـ ــر .ه ــذا دون أن نــذكــر
مـ ــوضـ ــوع الـ ـفـ ـك ــرة وامل ـ ــوق ـ ــف ال ـف ـك ــري
والسياسي واالجتماعي...
ً
خ ــذ مـ ـث ــا ال ـ ـحـ ــروب األهـ ـلـ ـي ــة ،وي ـم ـكــن
أن ت ـك ــون الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
ً
مثاال؛ ففي السنوات التي كان يشتعل
فـيـهــا ال ـق ـتــال بــن األط ـ ــراف املـتـحــاربــة،
ل ــم ت ـص ــدر ّأيـ ــة رواي ـ ــة تـقــريـبــا ع ــن تلك
الـ ـح ــرب ،وهـ ــذا ال يـعـنــي أن الــروائ ـيــن
كانوا بال مواقف ،بل ألن قدرتهم على
الـتـعـبـيــر ع ــن حـ ــدث ال ي ـع ــرف ــون شيئًا
ّ
مـ ــؤك ـ ـدًا ع ــن م ــآالت ــه ال ـن ـ ُّهــائ ـيــة تـصـبــح
ّ
َّ
موضع شك وقلق وتحفظ ممن يمتلك
ّ
قوة الضمير واملوقف الفكري الصادق.
ّ
بينما شهدنا نوعًا من التراكم الكمي
وال ـن ــوع ــي م ــن ال ـك ـتــابــة ال ــروائ ـي ــة لــدى
الــروائ ـيــن الـلـبـنــانـيــن ،بـعــد أن انتهت
ال ـحــرب ،وظـهــرت الكثير مــن أسبابها،
ومــن نتائجها .وشــاركـهــم فــي الكتابة
ع ـن ـه ــا بـ ـع ــض ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــن الـ ـس ــوري ــن
مـ َّـمــن ك ــان ــوا يـعـيـشــون ف ــي لـبـنــان ّإب ــان
اش ـ ـت ـ ـعـ ــال ـ ـهـ ــا ،م ـ ـثـ ــل ي ـ ــاس ـ ــن رفـ ــاع ـ ـيـ ــه.
وب ـ ـصـ ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن ال ـق ـي ـم ــة ال ـف ـن ـيــة
ّ
من تلك
املتفاوتة بني كل رواية وأخرى ٌ
الروايات ،فإن الحرب نفسها عائق أمام
الكتابة ،ومثلها الثورة ،أو االنتفاضة،
أو ّ
أي فعل كبير يحمل في معناه فكرة
التغيير أو االنقالب ُ في الحياة.
ح ـجــم ال ـح ـكــايــات امل ــري ـع ــة ف ــي ال ـحـ ّـرب
ي ـ ـضـ ــع ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــأزق؛ ي ـت ـف ــن ــن
املتقاتلون في ابتكارات الخراب ،بينما
تحتاج الرواية ُّ
لتأمل صنائع اإلنسان،
ُّ
وال ـت ـف ــك ــر ف ــي امل ـص ــائ ــر الـ ـت ــي تـمـضــي
إلــى الـعـبــث .وبـعــض تلك الـحـكــايــات ال
ّ
ُي َص َّدق ،فالسرد «يولد كآبات وأحزانًا
شديدة» ،وحضور الشهادة أو القصة

َ
ال ـش ـخ ـص ـيــة مل ـ ــن تـ ـع ـ ّـرض ــوا لـلـتـعــذيــب
والـطــرد والتهجير والــرعــب واالعتقال
ّ ً
سيترك أثرًا محبطا ،أو معطال للكتابة
عن الراهن.
ملــاذا يحتاج الــروائــي للزمن كي يكتب
عـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدث؟ ك ـث ـي ـرًا مـ ــا تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد ه ــذه
الـعـبــارة فــيّ ش ـهــادات الــروائ ـيــن ،وفــي
دراسات النقاد ،كما في التاريخ األدبي.
وثـ ّـمــة َم ــن يـلـعــن ال ـقــول ب ــأن ال ــرواي ــة ال
تستطيع أن تتبع إيقاع الـحــرب؛ يقال
إنها تصبح كالطعام البائت بال طعم
وال ل ـ ـ ــون .غـ ـي ــر أن الـ ـ ـح ـ ــروب ســري ـعــة
ّ
ومدمرة ،بينما الرواية بطيئة ومبنية
حجرًا فــوق آخــر .ال توجد حتى اليوم

تعليالت مقنعة أله ــل الـحــاضــر تـ ّ
ـؤيــد
ال ـت ــأج ـي ــل ،غ ـي ــر الـ ــروايـ ــة ن ـف ـس ـهــا ،فــا
توجد رواية تستطيع مرافقة الحروب،
ومـعـظــم األع ـمــال الـشـهـيــرة كتبت بعد
نهاية الـحــروب وال ـثــورات ،منذ ّ
«قصة

الحروب سريعة
ومدمرة والرواية
ّ
بطيئة ومبنية حجرًا
فوق آخر

مــديـنـتــن» إل ــى «ال ـحــرب والـ ِّـس ـلــم» إلــى
«وداع ــا لـلـســاح» إلــى «م ــوت أرتيميو
ّ ُ
كروث» :كلها كتبت في زمن السلم.
وقــد ّ
يخيب الــروائــي قـ ّـراء ه املعاصرين
ل ـ ـ ــه ح ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـبـ ــاطـ ــأ ف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
ألمنياتهم .وربما كان معظم الروائيني
ال ــذي ــن كـتـبــوا تـلــك ال ــرواي ــات م ــن جيل
األبـنــاء أو األحـفــاد ،وهــو أمـ ٌـر قــد يبدو
مـ ـح ــزن ــا ل ـج ـي ــل ك ــام ــل مـ ــن ال ــروائـ ـي ــن
ال ـعــرب الــذيــن عــاصــروا ث ــورات الربيع
الـعــربــي ،إذ تــؤول الحكاية عــن زمنهم
إلــى جـيــل آخ ــر ،ســوف يحكي عــن زمـ ٍـن
ماض خائب.
ٍ
(روائي من سورية)

«الدمار في سورية :مشهد داخل» لـ أيهم جابر (سورية) ،كوالج ووسائط مختلفة

فعاليات

ّ
امللحن الــراحــل يشار غــاغــا ،بقيت
أكسو مــع
ً
ّ
ّ
ف ــي ال ـظ ــل ل ـس ـنــوات ،ث ــم أث ـ ــارت ف ـج ــأة حملة
ّ
غضب واسـعــة فــي تــركـيــا ،وقــد تــزعـمــت هذه
الحملة شخصيات بــارزة من حزب «العدالة
والتنمية» الحاكم و»حزب الحركة القومية»
املـحــالــف ل ــه ،كـمــا تـظــاهــر الـبـعــض أم ــام بيت
ال ـف ـنــانــة ،إل ــى جــانــب رف ــع دع ـ ــاوى قـضــائـيــة
ّ
ضدها بتهمة «إهانة َ
القيم الدينية» بسبب
بعض الكلمات الواردة في األغنية ،من بينها
َ
وصف آدم ّ
وحواء بالجاهل ْي.
شــارك الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
أيضًا في النقاشات حول األغنية بقوله« :ال
يمكن للسان أحد أن يطاول ّ
سيدنا آدم ،من
ِ
واجـبـنــا قـطــع تـلــك األلـسـنــة عـنــد ال ـض ــرورة».
ك ـم ــا س ـخ ــر دولـ ـ ــت ب ـه ـج ـلــي ،رئـ ـي ــس «ح ــزب
ال ـح ــرك ــة ال ـق ــوم ـي ــة» ،م ــن أك ـس ــو ال ـت ــي يطلق
عليها األت ــراك لقب «العصفورة الصغيرة»،
ً
كنت عصفورة
قائال في
حديث صحافي« :إذا ِ
ِّ
فحاولي ُ أن تظلي عصفورة وال تحاولي أن
تكوني غرابًا» .كما أصــدرت رئاسة الشؤون
الدينية التركية بيانًا حول القضية ،طالبت
ّ
يتحدثون عن الشخصيات
فيه أولئك الذين

م ّرت أربع سنوات على
إطالق األغنية التي تثير
الجدل اليوم

التي َّ
كرمها اإلسالم بأن يكونوا أكثر حذرًا.
ُ َّ
مقابل ذلــك ،تضامن عــدد كبير مــن الكتاب
والـ ـفـ ـن ــان ــن األت ـ ـ ـ ـ ــراك م ـ ــع سـ ـ ـي ـ ــزان أكـ ـس ــو،
واع ـت ـب ــروا أن حـمـلــة الـغـضــب والـتـحــريــض
عليها ال تليق بتاريخها املوسيقي الـ ّـذي
يعود إلــى منتصف السبعينيات كمغنية
ّ
وملحنة صاحبة إضافة إلى
وكاتبة أغــان
مــوس ـي ـقــى الـ ـب ــوب ال ـت ــرك ـي ــة .م ــن ب ــن أب ــرز
األسـ ـم ــاء ال ـتــرك ـيــة امل ـت ـضــام ـنــة م ــع أك ـســو،
الكاتب واملوسيقي التركي زولفو ليفانلي،
ال ـ ـ ــذي ذكـ ـ ــر ع ـ ّـب ــر ح ـس ــاب ــه ال ـش ـخ ـص ــي فــي
«تــوي ـتــر»َ :
«م ــن ش ـ َّـوه ــوا كـلـمــات األغـنـيــة ال
عالقة لهم بالفن والكلمات والثقافة ،إنهم
يشاهدون بحر الفن من النوافذ السياسية
ّ
الضيقة .كلمة «جاهل» تستخدم في الشعر
الشعبي التركي بمعنى عديم الخبرة».
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ــروائ ـ ــي أح ـ ـمـ ــد أومـ ـ ـي ـ ــت فــي
تـصــريـحــات لـعــدد مــن الـصـحــف الـتــركـيــة أن
ّ
تتعرض له أكسو هو «محاولة للتغطية
ما
عـلــى األزمـ ــات االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة في
البالد» ،وأن َ
«من يستمع إلى األغنية سيفهم
ّ
ّ
أنها ال تمس أي مقدس أو نبي» .كما ّتضامن
ع ــازف البيانو فــاضــل ســاي مــع املغنية في
تصريحات صحافية قال فيها« :إننا بجانب
س ـيــزان بــالـطـبــع ،وي ـجــب أن نـتــركـهــا لـتـقـ ّـدم
ّ
فنها بالطريقة التي تحلو لها».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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السباق نحو سطح الحياة عنوان معرض للفنان اللبناني نديم الشوفي يستضيفه
منذ التاسع من الشهر الماضي وحتى التاسع والعشرين من نيسان /أبريل المقبل،
«مركز بيروت للفن» .يشتمل المعرض على فيلم وأعمال نحتية يُقارب من خاللها
ُّ
تهكمي ،مسائل البيئة والتكنولوجيا والمعمار المعاصر.
بشكل
الفنان،
ٍ
ّ
مؤسسة «اتّجاهات ــ ثقافة مستقلّة» ،عند التاسعة من مساء اليوم
تنظم
ّ
بتوقيت دمشق ،طاولة مستديرة افتراضية تحت عنوان الوصول إلى المستقبل،
المؤسسات في دعم اإلنتاج الفني السوري المعاصر.
يُسائل المشاركون فيها دور
ّ
منصاتها على مواقع التواصلّ ،
كل
المؤسسة عبر
يشارك في الجلسة ،التي تبثّها
ّ
ّ
من شيرين أتاسي (الصورة) ،وعبد اهلل الكفري ،وخالد بركة.
يقيم «غاليري سلمى الفرياني» ،عند السادسة من مساء اإلثنين المقبل بتوقيت
لقاء افتراضيًا مع الفنان ثامر الماجري ،ي ُ َب ّ
منصاتها على مواقع
ث عبر
تونس،
ّ
ً
يتحدث الماجري ـ المقيم حاليًا في فضاء الفنانين الخاص بالغاليري ـ عن
التواصل.
ّ
اشتغاله الذي سيُع َرض بدءًا من  12شباط /فبراير المقبل.

ّ
تنظم «مكتبة فرنسا
ضمن برنامج «دروس منهجية وشعبية في الفلسفة»،
الوطنية» في باريس ،عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهيرة الثالثاء المقبل،
ً
تقدمها األكاديمية
التفاهم،
جلسة تتمحور حول ثيمة
األول من شباط /فبراير،
ُ
ّ
ّ
ساموايّو ،التي ُتسائل المفهوم وعالقته باللغة والترجمة.
والناقدة تيفان
ْ
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ضجيج كثير ٌ حول «نتفليكس»

ّ
لكن
أسلوب
الرداءة
ٌ
الحرفية حاضر ٌ
ِ
ة
المنصة األميركية
ُتثير
ّ
«نتفليكس» ضجيجًا كثيرًا،
عربيًا وغربيًا ،في مقابل
ندرة نقاش هادئ ،بسبب
إنتاجاتها المختلفة
والمتناقضة كلّيًا
نديم جرجوره

ُ
تثير «نتفليكس» ضجيجًا ،بسبب
أعمال بصرية (أفــام ،مسلسالت،
ٍ
ُ
سـ ــاسـ ــل) ت ـن ـت ـج ـه ــا أس ـ ــاس ـ ــا ،إذ
ّ
إنـهــا تشتري حقوق عــرض إنـتــاجــات أخــرى
ّ
أي ـض ــا .الـضـجـيــج ع ــرب ـ ّـي غــال ـبــا ،ل ـكــن بعض
سلوك ،يراه (هذا البعض)
الغرب منزعج من
ٍ
ُمسيئًا إلــى السينما ،تحديدًا .سينمائيون
ّ
ّ
املنصة األميركية
غربيون يرفضون منطق
( 29أغسطس/آب  )1997في إنتاجها األفالم،
ّ
لكن بعضهم ينخرط في إنتاجاتهاُ ،منجزًا
ُ
أف ــام ــا ت ـظ ـهــر ع ـكــس م ــا يــرف ـضــونــه ســابـقــا.
ّ ُ
واملنصة تدرك تمامًا
األموال متوافرة بكثرة،
ّ
أن ت ـعــاون ـهــا م ــع س ـي ـن ـٌمــائ ـيــن ،فــاع ـلــن في
ُ
ّ
املشهد الــدولــي ،إضــافــة نــوعــيــة لـهــا ،ت ــوازن،
َ
إلى ّ
حد ما ،براعتها في إنتاج رداء ٍة بصرية،
لــن يـكــون الجنس سببًا لها (الـ ـ ــرداءة) ،كما
ّ
يـتـ ّ
اشتغال
ـردد عربيًا على األق ــل ،بــل أنـمــاط
ٍ
وإخـ ـ ـ ــراج وت ـم ـث ـي ــل ،إلـ ــى م ــواض ـي ــع وآل ـي ــات
معالجة درامية وجمالية.
ّ
ٌّ
بغالبيته الساحقة،
مبني،
الضجيج العربي
َ
ع ـل ــى م ـف ــاه ـي ــم مـ ـبـ ـت ــورة لـ ــأخـ ــاق والـ ـ ِق ــي ــم
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة واملـ ـ ـ ــوروث ال ـث ـق ــاف ــي ،املـتـعــلــق
بتربيةٍ وأشـكــال عــاقــات .وه ــذه ،بمعظمها،
ُت َ
مارس في االجتماع ،يوميًا ،وأحيانًا كثيرة

ً
ّ
خفاء مقصود ،لكن عمال ًما ُيعرض على
في
ٍ
َ
منصة أميركية ُ
ّ
وقيم
ـ
خ
أل
إهانة
صبح
ي
ـاق ِ
ٍ
ّ
ّ
تتعرض كلها إلهانات دائمة من
ـوروث،
وم ـ
ٍ
ُ
ـرب ،أس ــاس ــا .ازدواجـ ـي ــة مـقـيـمــة فــي صلب
عـ ـ ٍ
ُ
ّ
ح ـيــا ٍة عــربـ ّـيــة ،ت ـهــزهــا أع ـم ــال م ـنـ ّـصــةٍ تبغي
ربحًا ماليًا فــي زم ـ ٍـن ،ي ــزداد فيه الــركــون إلى
أحدث التقنيات ملواكبة ّ
تبدالت العصر (هذا
نقاش) ،ويمنحه كورونا
يحتاج،
بدوره ،إلى ّ ٍ
ّ
ـط مـ ـتـ ـن ـ ّـوع األشـ ـك ــال
ف ــرص ــة ذهـ ـب ــي ــة ل ـت ـس ــل ـ ٍ
واألساليب.
ْ
املـنــاهـضــون الـعــرب لـ«نتفليكس» (يـنــدر أن
ـاهــض ع ـ ٌ
ـرب مـنـ ّـصــات أخ ــرى منتشرة في
ُيـنـ ِ
العالم منذ أعــوام وأعــوام ،لجهلهم إياها ،أو
لـصـعــوبــة االش ـت ــراك ال ـعــربـ ّـي فـيـهــا ،أو ربما
«واع»
رفض
باألميركي ،رغم
واع»
ٍ
ٍ
ً
ٍ
لهيام «ال ٍ
وتعاملهم
يتوافق
بما
ناطقة
يريدونها
له)،
ّ
ّ
ال ـع ـل ـن ـ ّـي م ــع م ـس ــائ ــل وحـ ـ ـ ــاالت .ي ـظ ــن ــون أن
عـمـلـهــا م ـن ـصـ ٌّـب ف ـقــط ع ـلــى تـلـبـيــة رغـبــاتـهــم
التي ُيظهرونهاُ .يثيرون صخبًا ال طائل منه
تفكير فـ ّـي كيفية
وال فــائــدة ،مــن دون أدن ــى
ٍ
ـش ،ينقض على
ـ
ح
مــواجـهــة مــا يصفونه بــو ٍ
عاداتهم وتقاليدهم وقوانني عيشهم ،بعيدًا
ّ
عــن ك ــل ضـجـيــج وصـ ــراخ وغ ـضــب ودع ــاوى
وكالم فارغ.
قضائية
ٍ
ـرب ،يتعاملون مع
ـ
ع
ـ
ب
مرتبطة
غير
املـســألــة
ٍ
ـداء غـيــر ُم ـب ـ َّـرر .فــي ال ـغــرب،
«نـتـفـلـيـكــس» ب ـع ـ ٍ
س ـي ـن ـمــائ ـيــون ي ــرف ـض ــون امل ـن ـ ّـص ــة وأس ـل ــوب
ّ
اش ـت ـغ ــال ـه ــا ،ف ـ ُـيـ ـق ــول ــون ك ــام ــا ُي ـ ـحـ ــث عـلــى
ـاش .آخ ــر منتقدي املـنـ ّـصــة أح ــد كـبــار في
ن ـقـ ٍ
السينما األميركيةُ .م ٌ
ّ
بتمرده
خرج معروف
ّ
املؤسسة األميركية الحاكمة ،وبذهابه
على
ـيء م ــن ت ــاري ــخ أمـيــركــا
بـعـيـدًا ف ــي تـفـكـيــك شـ ـ ٍ
ون ــاس ـه ــا واج ـت ـم ــاع ـه ــا وإع ــامـ ـه ــا وأن ـم ــاط
ّ
وتبدالتها ،من دون التغاضي عن
تفكيرها
ُ
ـور أخــرى أيـضــا ،يجد فيها مــا يحيل إلى
أم ـ ٍ
بلده وشؤونه ،وإلــى ناس بلده وشجونهم.
أول ـي ـفــر س ـت ــون ـ املـنـهـمــك ف ــي ك ـشــف خـفــايــا

َّ
موفق (بول ماروتّا)Getty/
أوليفر ستون :انتقاده «نتفليكس» غير

سينمائيون غربيون
المنصة
يرفضون
ّ
وأسلوب اشتغالها
جــديــدة عــن اغتيال الرئيس األمـيــركــي جون
كينيدي ( 22نوفمبر/تشرين الثاني ،)1963
كانهماكه دائمًا في قراءة سينمائية ّ
معمقة
ّ
محطات ّ
عدة من سيرتها ـ يقول
ألميركا ،في
ُ ّ
ّ
إن «نتفليكس» تـقـتــرح «وثــائـقـيــات مسلية
عــن األس ــود وال ـن ـمــور» (املـجـلــة السينمائية

ال ـفــرن ـس ـيــة «ب ــوزي ـت ـي ــف» ،دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
ـات قليلةٍ
األول  .)2021جـمـلــة واحـ ــدة بـكـلـمـ ٍ
ت ـش ـط ــب ن ـت ــاج ــا وث ــائ ـق ـي ــا مـ ـه ـ ّـم ــا ،تـصـنـعــه
ّ
ـصــة ،أو تكتفي بـعــرضــه عـلــى شاشتها.
املـنـ ٌ
ّ
جملة واحدة تختص بالوثائقيات ،من دون
ـات ،تميل غالبيتها
أدن ــى إش ــارة إلــى روائ ـي ـ ٍ
نقيض
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـة،
ـ
ج
إل ــى رداءة اشـتـغــال ومـعــالـ
ٍ
ّ
واض ـ ٍـح لوثائقيات تعكس ،أقــلــه فــي األعــوام
القليلة املــاضـيــةِ ،حــرفـيــة بــاهــرة فــي تحويل
م ـس ـت ـن ــدات ووثـ ــائـ ــق وت ـس ـج ـي ــات صــوتـيــة
وبصرية ُ
وصور فوتوغرافية وريبورتاجات
إع ــامـ ـي ــة إلـ ـ ــى س ــاس ــل وث ــائـ ـقـ ـي ــة ،تـكـشــف
ٌ
جديدًا ،أو توضح قديمًا .الرداءة حاضرة في
«نتفليكس» ،كما التسلية التي ُي ّ
ٌ
نتاج
قدمها

«قصة حقيقية لحياة مزيّفة»
ّ

ممثًال أفضل منه مخرجًا
شون بن ُ
عبد الكريم قادري

يكتف شــون بن بعمله كممثل .قـ ّـدم أدوارًا
لم
ِ
ّ
مهمة في هذه املهنة ،التي نال بفضها جائزتي
«أوسـ ـ ـك ـ ــار» و«غـ ــولـ ــدن غـ ـل ــوب» ،وت ـكــري ـمــات
وتــرشـيـحــات وج ــوائ ــز .أراد أن يـكــون لــه ّدور
ليحقق
أوســع في السينما ،فاختار اإلخــراج،
ّ
التمثيل ،الذي كان يتلقى
ما لم يصل إليه في ُ ّ
وي ـنــفــذ ال ـبــرامــج ،ويعيش
مــن أجـلــه األوام ـ ــر،
ْ
وأن ُي ّ
الشخصيات .أراد ْأن ّ
قدم
يحرك أشياء،
كبيرة.
رؤية .لهذا ،اقتحم
مجال اإلخراج بثقة ّ
َّ
ـام ،ولم يوفق في أخــرى .لكنه لم
نجح في أفـ ٍ
ّ
رغم تباعد
الشغف،
هذا
ممارسة
يتوقف عن
ْ
املـســافــة الــزمـنـيــة بــن فـيـلـ ٍـم وآخ ــر ،إذ امـتـ ّـدت
ـوام بــن أف ــام ــه ،كــالـحــاصــل
ال ـف ـتــرة إل ــى  5أع ـ ـ ٍ
ب ــن «ح ـ ـ ــارس الـ ـعـ َّـب ــور» ( )1995و«الـ ــوعـ ــد»
( ،)2001ال ـلــذيــن مــثــل فـيـهـمــا ج ــاك نيكلسن،
وبني «إلى البرية» ( ،)2007و«الوجه األخير»
( ،2016تمثيل خافيير بــارديــم) ،الــذي شــارك
فــي املسابقة الرسمية ل ـلــدورة الـ ــ 11( 69ـ 22
ّ
 )2016ملهرجان «كان» السينمائي،
مايو/أيار ّ
وهاجمه النقاد .عــاد بن إلــى املهرجان نفسه
بعد  5أع ــوامُ ،مشاركًا فــي املسابقة الرسمية
ل ــدورت ــه ال ـ ـ ــ 6( 74ـ  17يــول ـيــو/ت ـمــوز )2021
بـ«يوم العلم (.»)Flag Day
َ
مقت ٌ
بس مــن كـتــاب «Flim-Flam
جــديــده هــذا
ّ
 :Manال ـق ـ ّـص ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـل ـح ـيــاة امل ــزي ـف ــة
ألبـ ــي» ( )2004لجينيفر فــوغــل (سـيـنــاريــو
َجــاز وجــون ـ هنري بــاتــروورث) ،التي كتبته
ً
اس ـت ـنــادًا إل ــى حـيــاتـهــا فــي شـبــابـهــا ،س ــاردة
ّ
فيه عالقتها بأسرتها .لعل الرابط العاطفي
العميق بني األب وابنته دفع بن إلى إخراجه،

ٌ
رغبة في
اإلخراج
أشياء ال يتسنّى
قول
ٍ
للممثل قولها
شون بن في حفلة «نقابة المخرجين في أميركا» إلطالق «يوم العلم» (فرايزر هاريسن)Getty/

كمون :بيروت م ّرة أخرى
ميشال ّ
بيروت ــ العربي الجديد

ّ
التحديات التي تواجهها صناعة السينما
بسبب واح ـ ٍـد .غياب
في لبنان غير مرتبطة
ٍ
ٌ
سبب.
سـيــاســات إنتاجية متكاملة وثــابـتــة
ان ـف ـض ــاض ل ـب ـنــان ـيــن ول ـب ـنــان ـيــات كـثـيــريــن
ـام ل ـب ـنــان ـيــة ،ت ـخ ــرج م ــن ال ـت ـج ــاري ـ
ع ــن أف ـ ـ ٍ
ّ
ّ
وروح
ذات
في
واألعمق
األهم
إلى
االستهالكي
ٍ
ٍ
واجـتـمــاع وعــاقــات وان ـف ـعــاالت ،سـبـ ٌـب آخـ ٌـر.
اش ـتــداد األز ٌم ــة االقـتـصــاديــة األخ ـيــرة عــائــق.
تحقيق مشاريع،
كورونا لعنة ،توقف إكمال ً
أو ت ـ ّ
ـؤجـ ـل ــه ،أو ت ـن ـت ـظــر ل ـح ـظ ــة م ــا إلط ــاق
ع ــروض األفـ ــام ت ـجــاريــا ،وف ــي املـهــرجــانــات.

م ـي ـشــال ك ـ ّـم ــون (ُ )1969مـ ـخ ـ ٌ
ـرج ُي ـثــابــر على
إي ـج ــاد مـ ـف ــردات سـيـنـمــائـيــة ت ـجــديــديــة ،في
ـاس .أفالمه القصيرة
مقاربة أحــوال ٍ
بلد وأن ـ ٍ
ٌ
وأحوال منفتحة
ذاتية
مفارقات
تنويع على
ٍ
ع ـلــى بـيـئــة واج ـت ـم ــاع« :ك ــات ــودي ــك» ()1993
ً
و«ظ ــال» ( )1995و«الـ ــدوش» ( )1999مثال،
ّ
تتعمق في مسائل كهذه ،وتكشف شيئًا من
هــواجــس سينمائية ،ترتبط بلغة الـصــورة
وآلية مقاربتها ،الفنية والتقنية والدرامية
وال ـج ـم ــال ـي ــة ،مـ ــا ي ـع ـي ـشــه ال ـ ـفـ ــردُ ،
وي ـع ــان ــي
تــداع ـيــاتــه ال ـيــوم ـيــة .أول روائـ ـ ـ ّـي ط ــوي ــل لــه،
ّ
ّ
«فــافــل» ( )2006يــؤكــد ،مـجـ ّـددًا ،أن السينما
ّ
ّ
ـات
هاجسه ،وأن بـيــروت مكانه ،وأن ارتـبــاكـ ٍ

ُ
تنقيب
ومشاغل وانفعاالت تثير فيه حماسة
ٍ
ـف وتفكيك .جــديــده،Beirut Hold’em ،
ُوكـشـ ٍ
املـنـجــز عــام  ،2019أي عشية انـفـجــار األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـف ـشــي ك ــورون ــا،
ُ
كمل شيئًا من تلك الهواجس السينمائية:
ي ِ
ُ
ُ
زيـكــو مـحـتـ ّـال ســابــق ،يبلغ  40عــامــا .يطلق
ســراحــه مــؤخ ـرًا مــن الـسـجــنّ ،فيشعر برغبة
ّ
خاصة أنــه ُي ّ
صر على
في استئناف حياته،
ً
استعادة كــارولُ ،
«حـ ّـب حياته» .يفتح محال
للعب القمارُ ،ي ّ
سميه «مركز تسلية» .يجتمع
الطفولة ،يشاركونه شغفه
مع أصدقاء له منذ
ٌ
باملقامرة ،بينهم صديق لشقيقه الراحلٌ .بعد
ّ
وقتُ ،يدرك زيكو أن وفاة شقيقه حاصلة في
ٍ

ّ
ّ
بالسينمائي .لكن الحرفية
يستحيل وصفه
املختلفة ،سمة لها أيضًا.
بأبعادها
املهنية،
ّ
ألنـهــا األسـهــل فــي ّ
تقبلها،
مطلوبة،
ـرداءة
ال ـ
ّ
إنتاجها.
في
واألخف
تسليتها،
في
واألبسط
ّ
ّ
ّ
الوثائقيات ،أقله تلك املعروضة مؤخر ًَا،
لكن
َ
َ
تكشف براعة إنتاج ،وجمال توليف ،وعمق
ّ
اش ـت ـغ ــال ،وه ـ ــذا ك ــل ــه م ـن ـصـ ٌّـب أس ــاس ــا على
ـراد لهم مكانتهم وحـضــورهــم فــي املشهد
أف ـ ٍ
ال ـع ــام ،وبـعـضـهــم غـيــر م ـعــروف جـمــاهـيــريــا،
كمافياويني أو نازيني سابقني ودائمني.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أفالم جديدة

مـ ّ
ـؤديــا فيه دور جــون فــوغــل ،وال ــد جينيفر،
ّ
التي أدت دورها ديالن ،ابنة شون.
ي ـطــرح «ي ــوم ال ـع ـمــل» أسـئـلــة قـلـقــة كـثـيــرة عن
حقيقة الـعــاطـفــة وال ــرا ّب ــط األسـ ــري بــن جــون
وجـيـنـيـفــر .عــاقــة مـعــقــدة وغــام ـضــة ،يصعب
ّ
ومزيف وغير
فهمها .فــاألب ُمتالعب وغريب
ْ
م ـس ــؤول ،ل ـكــن تـجـمـعــه بــابـنـتــه عــاطـفــة قــويــة
ً
وحـ ّـبــا عميقًا وم ـت ـبــادال بـيـنـهـمــا .مــع ه ــذا ،ال
ي ـقــوم ب ـ ّ
ـأي جـهــد لـلـحـفــاظ عـلــى ه ــذه الـعــاقــة.
يتالعب بالوقائع والحقائقُ ،مظهرًا لها أشياء
ّ
وتحبه أكثر ،ونجح
غير موجودة لتنبهر به
ُ
ّ
تحذيرات لها من مقربني
في هــذا دائمًا ،رغــم
ٍ
ّ
ّ
إلـيـهــا .حــتــى بـعــد تخليه عــن أســرتــه ،زوجـتــه
ّ
ْ
ْ
ّ
ينك) وابنه ِنك ( 3ممثلني أدوا
باتي (كاثرين ِو ِ
أعمار مختلفة للشخصية :كول
ْهذا الدور في
ٍ
فلن َ
وب ِكم كرافورد وهوبر بن) ،تاركًا الجميع
ِ
يــواجـهــون مصائرهم ومـعــاركـهــم مــع الحياة
ّ
يستقرون فيه ،ووظائف
بيت
وحدهم ،من دون ٍ
تـ ّ
ـؤم ــن ل ـه ــم مـ ـص ــدرًا م ــال ـي ــا ل ــدف ــع م ـصــاريــف
ْ
الحياة ،ومن دون أن يسأل عنهم أبدًا.
ْ
رغــم هــذه الـتـصـ ّـرفــات ،الـتــي ُيـفـتــرض بها أن
ّ
ُ
ُت ّ
حرضها على كرهه ،لم تتخل جينيفر قط
ّ
الحب الذي يجمعها به .كانت تراه بعني
عن
مختلفة ،ألن ــه ع ــرف كـ ّيــف يـصــل إل ــى قلبها،
أحبها بصدق ،لكنه لم ُي ِّ
فهو ّ
ضح من أجلها،
َ
بل واصل طيشه ،ولم يلتفت إليها ،رغم علمه
بهذا الـحـ ّـب الكبير .بعد أن أصبحت ّ
شابة،
ْ
حاله ،لكن من دون
حاولت
جينيفر إصــاح ّ
ّ
ّ
ُ
فــائــدة ،مــع أن ــه أظـهــر لها بــأنــه تـغــيــر .س ِجن
الرتـكــابــه جــرائــم ع ـ ّـدة ،وبـعــد إطــاق ســراحــه،
ّ
لتخرجها
أراد ُمصالحتهاُ ،م ّعلنًا فرحه بها
م ــن ال ـج ــام ـع ــة ،وألنـ ـه ــا أص ـب ـحــت صـحــافـيــة
ناجحة .لم يستثمر هذا ،بل عاد إلى ارتكاب
الـجــرائــم ُم ـج ـ ّـددًا ،لـيــواجــه مـصـيــره املـحـ ّتــوم.
ّ
أخيرًا ،تعطلت تلك العالقة العاطفية املعقدة،
ْ
بعد أن أنهى حياته بطريقة مأسوية.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

للدراجات الناريةُ ،
في ّ
سباق غير قانوني ّ
قرر
ٍ
إنقاذ صديق شقيقه هذا من املصير املميت
ّ
نفسه .مدفوعًا بــإراد ٍة قوية وصادقة وحاد ًة
لـلـنـجــاح فــي مـهـ ّـمـتــه ه ــذه ،يـبــدأ زيـكــو رحـلــة
فــي أعـمــاق املجتمع اللبناني املـعــاصــر بعد
مكان
الحرب األهلية ( 1975ـ  ،)1990أي في
ٍ
وحنان
عنف
مصنوع مــن مزيج غريب بــن
ٍ
ٍ
ّ ٍ
ّ
وخفة وجود وكثرة توتر.
بـهــذا ،يخطو ميشال كـ ّـمــون خطوة إضافية
فــي سـيــرة االشـتـغــال السينمائي اللبناني،
ً
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ــه أوال ،واملـ ــرت ـ ـبـ ــط بــال ـس ـي ـن ـمــا
اللبنانية ،املهمومة بالفرد وهــواجـســه ،من
كثير عن مآزق الجماعة.
ابتعاد
دون
ٍ
ٍ

¶  In The Heightsلجون شو ،تمثيل
ميليسا ّ
باريرا (الصورة) :مستوحى
من مسرحية موسيقية بالعنوان
نفسه ( ،)2005يروي الفيلم يوميات
أناس عديدين ُيقيمون معًا في منطقة
ٍ
«مرتفعات واشنطن» ،وتحديدًا في
مركز جغرافي ـ اجتماعي ـ ثقافي
ّ
ّ
خاص بذوي األصول اإلسبانية .لكن
انقطاع التيار الكهربائي عن املنطقة،
يضع الجميع أمام ّ
تحديات غير
مسبوقة ،فتنكشف ٌ
أمور كثيرة كانت
ً
ّ
مخبأة وقتًا طويال.

¶  Batgirlلعادل العربي وبالل فالح،
تمثيل ليسلي غرايس (الصورة):
يتمحور الفيلم حول شخصية
«باتغيرل» ،املستوحاة من «دي سي
كوميكز» ،واملعروفة أيضًا باسم
باربارا غوردن ،ابنة ّ
املفوض في
«غوتام سيتي» ،جايمس غودرون .في
ُ
فترة تفشي األعمال ُ
ّ
ضطر
الجرمية ،ت
باربارا إلى كشف هوية «باتغيرل»
في مطاردتها املجرمني ،وإلقاء
القبض عليهم.

¶  Samaritanليوليوس آفيري ،تمثيل
داشا بوالنكو (الصورة) :بعد  20عامًا
ّ
أسطوري ،مع
على اختفاء بطل خارق
بشكل مأساوي للغاية،
معركة
نهاية
ٍ
ٌ
يشرع مراهق في البحث عنه ،بعد
عيشه أعوامًا ّ
عدة في االستماع على
ُ
حكايات مختلفة ومثيرة عنه.

يسعى فريق
ليفربول
للحصول
على خدمات
األرجنتيني ،باولو
ديباال ،مهاجم
فريق يوفنتوس
اإليطالي،
ليدخل في خط
المنافسة على
ضمه مع فريق
مانشستر سيتي.
ووفقا لما
كشفته صحيفة
«توتو سبورت»
اإليطالية ،فإن
ليفربول دخل
في اتصاالت مع
محيط المهاجم
األرجنتيني ،الذي
لم يجدد عقده
مع «السيدة
العجوز»
للتفاوض
بخصوص ضمه،
ويأتي هذا في
ظل تأكيدات
برغبة مدرب
«سيتي» ،بيب
غوارديوال ،في
ضم ديباال.

بين ليفربول و«سيتي»؟
ديباال يُعاني مع يوفنتوس ويريد المغادرة مع نهاية الموسم (ماتيا أوزبوت)Getty/

نيمار يعود للجري
بعد شهرين
من اإلصابة القوية

روبيرتو مانشيني
يراهن على ماريو
بالوتيلي في الملعب

دانييل فاس
على أعتاب االنتقال
إلى أتلتيكو مدريد

عاد النجم البرازيلي ،نيمار دا سيلفا ،للجري
بعد شهرين من إصابته في الكاحل األيسر ،وذلك
بحسب ما أعلن عنه فريقه باريس سان جيرمان
الفرنسي .وقال النادي في بيان رسمي« :نيمار
عاد للجري وبدأ مرحلة التكيف مجددًا على أرض
امللعب»ُ .يذكر أن الالعب عانى من إصابة في
أربطة الكاحل خالل مواجهة سانت إيتيان في 24
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،وأعلن بعدها
الطاقم الطبي غيابه بني  6و 8أسابيع.

أكد روبيرتو مانشيني مدرب املنتخب اإليطالي
أن عودة ،ماريو بالوتيلي ،ليست رهانًا يائسًا
ألنه مهاجم صاحب مستوى فني رائع ُيمكنه
تقديم خيارات مهمة في امللعب .وقال املدرب في
مؤتمر صحافي خاص« :على املستوى الفني
بالوتيلي كان دائمًا جيدًا ،تجب رؤية حالته
البدنية .نحن لم نره عن قرب في الشهور األخيرة
وربما رؤيته ليومني مفيدة للغاية .بعدها يجب
أن يتأقلم مع املجموعة».

بات العب الوسط الدنماركي ،دانييل فاس،
قريبًا من االنضمام لصفوف أتلتيكو مدريد بعد
التوصل التفاق مع فريقه فالنسيا ،وذلك حسبما
علمت وكالة األنباء اإلسبانية (إفي) من مصادر
قريبة من املفاوضات .وكشفت هذه املصادر
أن الصفقة في طريقها لالنتهاء بني الناديني،
السيما وأن فالنسيا قريب من العب بديلُ .يذكر
أن عقد صاحب الـ 32سنة مع فريق «الخفافيش»
ينتهي في شهر حزيران/يونيو املقبل.
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مباريـات
األسبـوع

عاد الحديث عن دور السحر والتعويذات في
منافسات كرة القدم األفريقية ليطل برأسه من
جديد ،من بوابة األحداث الغريبة التي تشهدها
المقامة حاليًا
المسابقة في نُسختها رقم ُ ،33
في الكاميرون

ِ
السحر

الرياضيون لن يرتدوا الكمامات في منصة التتويج
خالل بكين 2022
سيكون مسموحًا للرياضيني الذين سيصعدون إلــى منصة التتويج في دورة
األلعاب األوملبية الشتوية املقبلة في بكني عدم ارتداء األقنعة الطبية (الكمامات) عند
تسلم امليداليات ،وفقًا ملا قرره املنظمون واللجنة األوملبية الدولية .وجرى تعديل
بروتوكول املنصة «للسماح للرياضيني بمشاركة مشاعرهم خالل هذه التجربة
الفريدة في السباق الرياضي ،مع مساعدة وسائل اإلعالم على التقاط صور لهذه
اللحظة»ُ .
وينص البروتوكول املتفق عليه على ضرورة ارتداء الرياضيني الكمامات
«منذ بداية الحفل حتى يبلغوا مراكزهم خلف املنصة» ،وسيجوز لهم بعد ذلك
ُ
خلع الكمامات الطبية وتسلم امليداليات .وبعد إعالن الفائز ،ستوجه إشارة أخرى
للرياضيني للعودة الرت ــداء األقنعة الطبية قبل التقاط الـصــورة الجماعية وقبل
النزول من املنصة ،ثم سيجوز لهم العودة إلى خلع األقنعة الطبية بعد ختام الحفل
اللتقاط صور فردية او جماعية مع مراعاة إجراءات التباعد االجتماعي.

وأمم أفريقيا

توتنهام يقدم عرضًا لبورتو
من أجل الكولومبي لويس دياز
كشفت وسائل إعالم برتغالية أن فريق توتنهام اإلنكليزي بات أول فريق يقدم
عرضًا رسميًا لنادي بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات الجناح
الكولومبي لويس ديــاز ،حيث أشــارت إلــى استعداد النادي «اللندني» لدفع 45
مليون يورو .وبحسب ما زعمت صحيفة ( )O Jogoذائعة الصيت في البرتغال،
ربما يرفع «السبيرز» عرضه إلى  50مليون يورو ،وهي القيمة التي سيرفضها

غرائب تفتح أبواب الخرافات
مجدي طايل

ش ـهــد ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة كــأس
ُاألم ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ل ُـك ــرة الـ ـق ــدم فــي
نسختها رقم  ،33املقامة حاليًا في
الـكــامـيــرون وتستمر حـتــى  6فـبــرايــر/شـبــاط
الـ ـق ــادم ،ال ـعــديــد م ــن ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة ،لعل
أبــرزهــا على اإلط ــاق مــا تــداولــه رواد مواقع
صور ألشياء غريبة
التواصل االجتماعي من ُ
بجوار مرمى املنتخبات املنافسة للمنتخب
 ،2021وح ــام ــل لقب
ال ـج ــزائ ــري ب ـطــل ال ـع ــرب
ُ
ب ـطــولــة األمـ ــم األفــري ـق ـيــة ف ــي نـسـخـتـهــا الـتــي
أقيمت في مصر  ،2019والــذي ودع من الدور
األول بشكل غريب ومريب ،بهزيمتني وتعادل

الجزائر ودعت مبكرًا
بشكل غريب ومريب
بهزيمتين ودون فوز
ودون فوزّ ،
سجل خاللها هدفًا واحدًا .وأصبح
ال ـحــديــث ع ــن «ال ـس ـحــر» وت ـع ــرض منتخبات
لــه فــي ال ــدور األول قضية الـســاعــة فــي الـقــارة
السمراء .ولم يجد كثيرون من أنصار الجزائر
إال السحر لتفسير ضياع أحالمه في حصد
اللقب ال ـقــاري ،وإيـقــاف مسلسل منتخب بال

منتخب الجزائر عانى األمرّين في البطولة (تشارلي تريباليو/فرانس برس)

الجماهير تلجأ للمشعوذين من أجل االنتصار ()Getty

هزائم الذي يعيشه «محاربو الصحراء» منذ
 3سنوات تحت قيادة جمال بلماضي املدير
الـفـنــي .الجماهير الـجــزائــريــة تقتنع وبشكل
واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق ب ـت ـع ــرض امل ـن ـت ـخــب لـلـسـحــر
األس ـ ــود ف ــي ال ـب ـطــولــة ،بـسـبــب ال ـغ ــراب ــة الـتــي
صــاح ـبــت ُم ـش ــارك ــة أقـ ــوى امل ـن ـت ـخ ـبــات ،وهــو
ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـب ـطــولــة خ ــال  3م ـب ــاري ــات لم
ّ
يسجل فيها ســوى هــدف واح ــد ،ولــم يحصد
سوى نقطة واحدة ،رغم امتالكه أقوى تشكيلة
بني الالعبني في ُكل املنتخبات الـ  24املشاركة
فــي الـبـطــولــة .واملـثـيــر أن املنتخب الـجــزائــري
ت ـعــرض لـشــائـعــات ك ـبــرى بـعــد ال ـخ ـســارة من
غينيا االستوائية بهدف دون رد في الجولة
ال ـث ــان ـي ــة ،م ـض ـمــون ـهــا ل ـج ــوء ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
وإدارة البعثة إلــى االستعانة بأحد الشيوخ
ً
من أجل تقديم رقية شرعية لالعبني ،أمال في
كسر أي أعمال سحرية ُمقامة له في البطولة
للفوز على ساحل الـعــاج فــي ُ الجولة الثالثة
وإنقاذ املنتخب من الخروج املبكر .واضطرت
إدارة بعثة املنتخب الجزائري إلصــدار بيان
رسمي ،أكــدت خالله عــدم صحة هــذه األنباء،
راق شرعي في
وعــدم التعامل مطلقًا مــع أي ٍ
ف ـتــرة إق ــام ــة ال ـب ـطــولــة ،وال ـت ـنــديــد بـمـثــل هــذه
األنـ ـب ــاء ال ـت ــي ك ــان ل ـهــا م ـف ـعــول عـكـســي على
العبي املنتخب الجزائري فيما بعد ،وخسروا
لقاء ساحل العاج( )3-1ليزداد يقني الجماهير
الجزائرية عبر مواقع التواصل االجتماعي،
لسحر أسود في
بتعرض املنتخب الجزائري ِ
ســاهــم فــي تــراجــع مـسـتــوى العبيه،
الـ ُبـطــولــة ُ
وم ـع ــان ــاة امل ـهــاج ـمــن م ــن ال ـف ــرص الـضــائـعــة،
وتبخر أحــام الفوز بالكأسُ .
ويمثل السحر
ن ـق ـطــة س ـ ـ ــوداء ك ـب ـي ــرة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة،
وهناك وقائع ال تنسى أثارت الجدل الضخم
حول مدى استخدام منتخبات لهذا األمر في
الوصول إلى منصة التتويج ،وحصد الكأس
وكتابة التاريخ.
ول ـع ــل أش ـه ــر ه ــذه ال ــوق ــائ ــع ت ـتــويــج منتخب
ساحل العاج ألول مرة في تاريخه عام ،1992
ً
بطال ُلكأس األمــم األفريقية ،بعد الـفــوز على
غــانــا املــرشــح األول للتتويج  10-11بــركــات
الترجيح بعد نهائي ُمثير انتهى بالتعادل.
وبعد التتويج ّ
فجر «ســاحــر»ُ ،يــدعــى غباس
ب ــوداب ــوُ ،م ـفــاجــأة مــن الـعـيــار الـثـقـيــل ،تتمثل
فــي اسـتـخــدامــه ت ـعــويــذات مــن أج ــل مـســاعــدة
«األف ـ ـيـ ــال» ع ـلــى ال ـت ـتــويــج ،وإسـ ـع ــاد الـشـعــب
ال ـعــاجــي ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى صـفـقــة ت ـمــت بـيـنــه وبــن
وزيــر الرياضة العاجي وقتهاُ ،ولكن األخير
لم ُيسدد له مستحقاته املالية املتفق عليها،

متصدر الدوري البرتغالي بشكل مبدئي .ويمتلك الالعب الدولي شرطًا جزائيًا
في عقده بقيمة  80مليون يورو ،بينما يمتلك بورتو  %80من حقوقه الرياضية،
أما الجزء الباقي فيمتلكه نادي جونيور بارانكيا الكولومبي .وانضم دياز إلى
صفوف «التنانني» قادما من بارانكيا في  ،2019وقــدم أفضل مستوياته في
املوسم الجاري ،حيث سجل  14هدفًا مع فريق بورتو هذا املوسم في الدوري.

آشلي بارتي تسعى للتتويج على أرضها وبين جمهورها ()Getty

بلغت األسـتــرالـيــة ،آشـلــي بــارتــي ،املصنفة
أول ـ ــى ع ــامل ـي ــا ،أول ن ـهــائــي ل ـهــا ف ــي بـطــولــة
أستراليا املفتوحة للتنس ،أولى البطوالت
األربـ ـ ــع ال ـك ـب ــرى ،وذل ـ ــك ب ـعــد ت ـفــوق ـهــا على
م ـن ــاف ـس ـت ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــادي ـ ـسـ ــون كـيــز
صـ ــاح ـ ـبـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ  51ب ـس ـه ــول ــة
( )1 – 6و(.)3 – 6
واحتاجت الالعبة املتوجة بلقبني كبيرين
إلى  62دقيقة لتصبح أول العبة أسترالية
ت ـب ـلــغ ن ـهــائــي هـ ــذه ال ـب ـطــولــة م ـنــذ وي ـنــدي
تورنبول عام  ،1980إذ ستواجه البولندية،
إيـ ـغ ــا ش ـف ـي ــون ـت ـي ــك ،ص ــاحـ ـب ــة ال ـت ـص ـن ـيــف
التاسع عامليًا أو األميركية دانيال كولينز
صاحبة التصنيف الـ .30
هذا وتأمل بارتي املتوجة في بطولة «روالن
غ ــاروس» عــام  2019وويمبلدون  ،2021أن
تـصـبــح أول أسـتــرالـيــة ت ـتــوج عـلــى أرضـهــا
ُ
منذ الــاعــب ،كــريــس أون ـيــل ،ال ــذي ت ــوج في
عام .1978
وبعد نهاية املباراة قالت بارتي ( 25سنة)
أمام الصحافيني بعد تحقيق بداية موسم

مارسيال سعيد بمواجهة بنزيمة
«األفضل في العالم»
أبدى املهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ،املنتقل إلى فريق إشبيلية اإلسباني
على سبيل اإلع ــارة حتى نهاية املــوســم مــن مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
سعادته الكبيرة بمواجهة مواطنه وزميله فــي منتخب فرنسا وقــائــد ريــال
مدريد ،كريم بنزيمة ،في منافسات «الليغا» ،والــذي وصفه بأنه «أحد أفضل
العبي العالم» .وأكــد املهاجم الدولي خالل املؤتمر الصحافي لتقديمه «كريم
العــب كبير ،هو أحــد أفضل العبي العالم .أعتقد أنــه قــادر على الفوز بالكرة
الذهبية هــذا الـعــام ،وأنــا سعيد للغاية ألنني سألعب معه في نفس البطولة».
كما اعترف صاحب الـ 26سنة بأنه لم يكن سعيدًا بنتائج فريقه السابق في
مواجهاته مع إشبيلية ،مشيرًا إلى أنه خسر مواجهات كثيرة أمامه .وبقميص
مانشستر يونايتد ،سقط الالعب مرتني أمام الفريق األندلسي :األولى في إياب
ثمن نهائي دوري األبطال موسم ( )2018-2017بنتيجة ( 2-1في أولد ترافورد
بعد التعادل سلبيًا ذهابًا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان) ،ثم في نصف
نهائي الدوري األوروبي في  ،2020التي توج بها إشبيلية في ما بعد.

خرافات السحر سمة الفتة في قارة أفريقيا (بن رادفورد)Getty/

وتــوعــد الـســاحــر «األف ـي ــال» بـتـعــويــذة شــريــرة
ســاحــرة تمنعه مــن الـحـصــول على اللقب 20
عــامــا .والغريب أن ساحل الـعــاج فشلت فيما
بعد في الفوز ببطولة كأس األمم ألكثر من 20
عامًا بالفعل ولم تصل ملنصة التتويج سوى
في عام  ،2015وفشل جيل ذهبي قاده ديديه
من مرة
دروغبا في إحــراز اللقب القاري أكثر ُ
في أعوام  2010 ،2008 ،2006رغم كونها املرشح
األول للتتويج وقتها .ومن الوقائع الحديثة،
ُ
والـ ـت ــي ت ـم ـث ــل ن ـق ـطــة سـ ـ ـ ــوداء ،ال ـت ـصــري ـحــات
النارية للمدرب غوران ستيفانوفيتش املدير
الفني ملنتخب غانا ،الذي ودع منافسات أمم

أفريقيا  2012في غينيا االستوائية والغابون
من الدور نصف النهائي.
وحـمــل امل ـ ِّ
ـدرب «الـ ِـسـحــر األس ــود» مسؤولية
الخسارة أمام زامبيا عبر تصريحات نارية
ق ــال فـيـهــا« :خـســارتـنــا أم ــام زام ـب ـيــا سببها
ال ـ ِـس ـح ــر األسـ ـ ـ ــود ،ك ـن ــا ف ــي ح ــاج ــة مل ـســانــدة
بعضنا الـبـعــض ،لـكــن بـعــض نـجــوم الفريق
ً
قــامــوا بــذلــك ضــد زمــائـهــم ب ــدال مــن تسخير
طاقتهم للتقدم في البطولة وليس استخدام
تلك األساليب لتدمير أنفسنا ونخسر لقبًا
كنا نستحق الفوز به في .»2012
وال أحد ينسى واقعة أخــرى ُمثيرة جرت في

أستراليا المفتوحة :أول نهائي لبارتي على أرضها
بارتي حققت المطلوب
ووصلت إلى أول نهائي
على أرضها والهدف
التتويج فقط
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رائعة مع  10انتصارات متتالية «بصراحة،
األمـ ــر ال ي ـص ـ ّـدق .أق ـ ـ ّـدم أف ـضــل مـسـتــويــاتــي
هـ ـن ــا» ،وأضـ ــافـ ــت ب ــارت ــي ال ـت ــي سـتـحـتـفــظ
بمركزها األول عامليًا حتى بحال خسارتها
ال ـن ـه ــائ ــي «ك ــان ــت الـ ـك ــرة أبـ ـط ــأ ،أث ـق ــل عـلــى
املضرب .حاولت أن أجــري وأتاقلم ،وأنجز
أك ـبــر ع ــدد م ــن ال ـك ــرات وأب ـق ــي مـ ــادي تحت
الضغط على إرسالها ،ألنها قادرة أن تقلب
الطاولة عليك فجأة» ،وعن منافستها كيز
قالت بارتي «مــن الــرائــع رؤيتها تعود الى
املكان الذي تستحق .هي إنسانة رائعة».
ُ
وت ـقــدم آشـلــي بــارتــي مـسـتــويــات رائ ـعــة في
مـلـبــورن ،فـلــم تخسر أي مجموعة وفـقــدت
إرس ــال ـه ــا م ــرة واح ـ ــدة ف ــي س ــت م ـبــاريــات،
ّ
وتفوقت على األوكرانية ليسيا تسورنكو
( – 6صـ ـف ــر) و( )1 – 6وفـ ـ ــي  54دق ـي ـق ــة،
اإلي ـطــال ـيــة لــوتـشـيــا بــرونـتـسـيـتــي ()1 – 6
و( )1 – 6فــي  52دقيقة ،اإليطالية األخــرى
ك ــام ـي ــا جـ ــورجـ ــي ( )2 – 6و( )3 – 6فــي
 61دق ـي ـقــة ،األم ـيــرك ـيــة أم ــان ــدا أنيسيموفا
( )4 – 6و( )3 – 6ف ــي س ــاع ــة و 14دقـيـقــة

تعاني ماديسون
كيز من بداية موسم
سيئة حتى اآلن

واألميركية جيسيكا بيغوال ( )2 – 6و(– 6
صـفــر) فــي  63دقيقةُ .يــذكــر أن بــارتــي التي
م ــارس ــت ري ــاض ــة «ال ـكــريـكـيــت» م ــع فريقها
لالسترخاء ،سيطرت على مجريات املباراة
م ــن خ ــال ضــربــات ـهــا األم ــام ـي ــة الـهـجــومـيــة
وكراتها الخلفية اللولبية (ساليس) ،وبعد
مجموعة أولــى مــن طــرف واح ــد ،استعادت
كيز أنفاسها في الثانية على أمــل تحقيق
إنـ ـج ــاز ب ـع ــد ت ـخ ـط ـي ـهــا اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،ب ــاوال
بـ ــادوسـ ــا ،ال ـثــام ـنــة وال ـت ـش ـي ـك ـيــة ،ب ــارب ــورا
كــراي ـت ـش ـي ـكــوفــا ،ال ــراب ـع ــة ف ــي طــريـقـهــا إلــى
الدوري نصف النهائي ،وبرغم الدخول في
أجواء املباراة ،إال ان بارتي حسمت الثانية
( )3 – 6وضمنت بطاقة النهائي.
في املقابل كانت كيز ( 26سنة) تخوض دور
األربعة للمرة الثانية في البطولة االسترالية
بعد عام  2015عندما خسرت أمام مواطنتها
سـيــريـنــا ول ـي ــام ــس .وإذا كــانــت ك ـيــز حــالـيــا
خارج الئحة الالعبات الـ 50األوليات (كانت
فــي املــركــز  87فــي  10كــانــون الـثــانــي/يـنــايــر
الـ ـح ــال ــي وسـ ـتـ ـع ــود االث ـ ـنـ ــن بـ ــن ال ـث ــاث ــن
األوليات) ،فسبق لها احتالل املركز السابع
ف ــي عـ ــام  2016ول ـع ـب ــت امل ـ ـبـ ــاراة الـنـهــائـيــة
لـبـطــولــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة امل ـف ـتــوحــة على
مــاعــب فالشينغ م ـيــدوز ع ــام  2017عندما
خ ـس ــرت أم ـ ــام مــواط ـن ـت ـهــا س ـل ــون سـتـيـفـنــز،
ون ـصــف الـنـهــائــي فــي ال ـعــام ال ـتــالــي قـبــل أن
تخرج على يد اليابانية نعومي أوساكا.
(فرانس برس)

مــالــي ع ــام  ،2002عـنــدمــا الـتـقــت  -أي مــالــي-
منتخب الكاميرون حامل لقب  2000في الدور
نصف النهائي ،حيث اتهم توماس نوكونو
ال ـ ـحـ ــارس األس ـ ـطـ ــوري ل ـل ـك ــام ـي ــرون ومـ ــدرب
حراس املرمى لـ«األسود» أحد رجال الشرطة
املــالـيــة بــإلـقــاء ت ـعــويــذات ســاحــرة عـلــى أرض
امللعب قبل بداية اللقاء ،ودخــا في مشاجرة
عنيفة أسفرت عن اعتقال نوكونو ،ليشتعل
الوضع ،ويرفض املنتخب الكاميروني خوض
اللقاء قبل اإلفراج عن مدرب الحراس ،وكذلك
ـدى الشخصيات
ُحــرص على االستعانة بــإحـ ُ
املرافقة للبعثة الكاميرونية ،ملعاينة امللعب،

وإط ـ ـ ــاق تـ ـع ــوي ــذات ت ـح ــت داعـ ـ ــي إبـ ـط ــال أي
أم ــور ســاحــرة قــد يـكــون تـعــرض لـهــا منتخب
الكاميرون الذي حقق بالفعل الفوز على مالي
ونجح فيما بعد في حصد اللقب القاري.
البطولة نفسها شهدت أزمة أخرى بعد لقاء
مصر والسنغال في الدور األول الذي خسره
الفراعنة بهدف مقابل ال شيء وقتها ،وكشف
ال ـج ـهــاز الـفـنــي للمنتخب امل ـص ــري ،بـقـيــادة
الراحل محمود الجوهري عقب اللقاء النقاب
عن معاناة من ســوء توفيق كبير تزامن مع
اك ـت ـشــاف وجـ ــود هـيــاكــل عـظـمـيــة ف ــي مــرمــى
حارسه عصام الحضري قبل بداية الشوط

أنشيلوتي يبدأ االستعداد لكأس الملك
من دون البرازيليين وفالفيردي
قاد اإليطالي ،كارلو أنشيلوتي ،مران فريق ريال مدريد بعد يومني من الراحة
وقــد غــاب عنه الـبــرازيـلـيــون كاسيميرو وفينيسيوس وميلياتو ورودريـغــو
واألوروغواياني فيدي فالفيردي الذين يشاركون مع منتخبات بالدهم .وربما
ال يلحق كل هؤالء بمباراة كأس امللك املقررة الخميس  3شباطِ/فبراير املقبل،
إذ سيستمرون مع منتخبات بالدهم حتى يوم  2شباط ،رغم تأهل البرازيل
بالفعل إلى مونديال قطر .وال يستبعد النادي أيضًا أن يلحق باملباراة الفرنسي
كريم بنزيمة الذي خضع لفحوصات طبية اإلثنني الفائت أكدت أنه ال يعاني من
تمزق عضلي ولكن من تقلص عضلي ،ولذلك عمل في صالة األلعاب البدنية
بهدف اللحاق بمباراة كأس امللك.

الثاني ،والذي شهد اهتزاز شباكه بهدف فوز
السنغال على مصر في افتتاح رحلة الفريقني
بالبطولة الـقــاريــة .وتـعــرض املــدرب املصري
الـشـهـيــر حـســن شـحــاتــة الت ـهــامــات باللجوء
إلى «سحرة ورجال دين» من أجل إفساد أي
سحر أسود يتعرض له املنتخب املصري في
م ـشــواره ،وحـصــولــه على تـعــويــذات يــرددهــا
فــي امل ـبــاريــات تـمـنــع أي سـحــر ضــد العـبـيــه،
ول ـكــن قــوبـلــت تـلــك االت ـهــامــات بـتـجــاهــل تــام
مــن جانب امل ــدرب املـصــري الــذي ُيعد املــدرب
الوحيد في تاريخ القارة الذي حصد الكأس
 3مرات متتالية.

السلة األميركية :ميامي يحتفظ بصدارة المنطقة الشرقية
حافظ فريق ميامي
هيت على صدارته في
الدوري وأكد منافسته
على اللقب

ّ
تمسك فــريــق ميامي هيت ب ـصــدارة املنطقة
الشرقية وســط منافسة مشتعلة عقب فوزه
املــريــح عـلــى حـســاب ن ـيــويــورك نـيـكــس (110
  )96ض ـمــن م ـنــاف ـســات دوري كـ ــرة الـسـلــةاألميركي للمحترفني األربعاء ،في وقت تابع
بروكلني نتس ابتعاده عن الصدارة بخسارة
جديدة أمام دنفر ناغتس (.)118 - 124
نجح فريق ميامي هيت في متابعة عروضه
القوية وســط صــراع قــوي مع شيكاغو بولز
عـلــى صـ ــدارة املـنـطـقــة ،ول ــم يــواجــه هـيــت أي
ً
تواليا بعدما
مشكلة في تحقيق فوزه الثاني
ه ــزم ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز اإلث ـن ــن (- 113
ّ
مسجل
 .)107وكــان دانكن روبنسون أفضل
لهيت بـ  25نقطة ،وأضاف إليه جيمي باتلر
 ،22فــي وق ــت ع ــاد تــايـلــر هـيــرو إل ــى املــاعــب
بعدما غــاب لثالث مباريات بسبب إصابته
بـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،وسـ ّـجــل  21نقطة بعد
دخوله من دكة البدالء.
ويملك هيت  31إنتصارًا مقابل  17خسارة
في صدارة الشرق بفارق فوز واحد عن بولز
ّ
( )17-30في املركز الثاني ،علمًا أن األخير فاز

على تورونتو رابـتــورز ( )105 - 111بفضل
تألق الثنائي ديمار ديــروزان الــذي أحــرز 29
نقطة مــع  7متابعات و 7تـمــريــرات حاسمة
وزاك الف ــن م ــع  23نـقـطــة و 8م ـتــاب ـعــات و8
تمريرات حاسمة.
وتابع كليفالند كافالييرز انتفاضته القوية
وانـ ـت ــزع امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي ال ـق ـســم الـشــرقــي
بـفــوزه ال ـنــاري على ميلووكي بــاكــس حامل
اللقب بنتيجة ( .)99 - 115وبرز من كافالييرز
العب االرتكاز كيفن لوف بتسجيله  25نقطة،
وأض ــاف إلـيــه سـيــدي أوس ـمــان  23نـقـطــة ،إذ
أحــرز الفريق  19ثالثية ناجحة فــي املـبــاراة
ليواصل عروضه النارية.
وبـكـلـمــات «ح ــدودن ــا ال ـس ـمــاء» و«ك ــان الـفــوز
ك ـب ـي ـرًا» ،عـ ّـبــر ل ــوف عـ ًـن فــرحـتــه بــالـفــوز على
أبطال الــدوري ،مضيفا «تغلبنا على خصم
ق ــوي جـ ـدًا جـ ـدًا ال ـل ـي ـلــة .وإذا حــاف ـظ ـنــا على
مـبــادئـنــا ف ــي الـلـعــب وطــريـقـتـنــا الصحيحة
ّ
كفريق ،أعتقد ان السماء هي حدودنا».
وكان باكس استعاد نجمه اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو بعد غيابه مل ـبــاراة واحــدة
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،وت ـم ـكــن «ال ــوح ــش» كما
ُيلقب من تسجيل  26نقطة ،في حني سجل
النجم اليوناني سبع كرات ضائعة «تورن
أوف ــر» مــن أصــل  19لفريقه ،وهــي الهفوات
ال ـتــي ّأدت إل ــى  31نـقـطــة ملصلحة «كــافــز».
وسـ ّـجــل أيـضــا لـبــاكــس بــوبــي بــورتـيــس 22
نقطة وكريس ميدلتون  ،21علمًا أن فريق
ميلووكي تـقـ ّـدم بـفــارق  12نقطة مــع نهاية

ّ
الربع األول ،قبل أن يتخلف بفارق ثماني
ّ
نـقــاط مــع اس ـتــراحــة الـشــوطــن ول ــم يتمكن
بعدها من استرجاع ّ
املقدمة.
وت ـ ـقـ ـ ّـدم ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ع ـل ــى ب ــروكـ ـل ــن نـتــس

ال ــراب ــع ال ــذي سـقــط أم ــام دن ـفــر نــاغـتــس في
ظــل اسـتـمــرار غـيــاب نجميه كيفن دوران ــت
وكــايــري إرفـيـنــغ ،ومـيـلــووكــي بــاكــس الــذي
ب ــات خــام ـســا .وك ــذل ــك افـتـقــد نـتــس لنجمه

ميامي هيت يُحقق فوزًا جديدًا في بطولة الدوري (كليف هاوكينز)Getty/

اآلخر جيمس هاردن الذي أحرز تريبل دابل
أمام ليكرز الثالثاء في املباراة التي خسرها
بروكلني أيضًا ،بسبب اإلصابةّ .
تقدم نتس
ّ
كان
( )54 - 65بعد النصف األول ،لكن دنفر ً
ال ـطــرف األف ـضــل فــي الــربــع الـثــالــث متفوقا
فـيــه بنتيجة  ،26-42ليقلب ال ـطــاولــة على
منافسه ويتجه نحو فوز مهم.
ّ
وسجل الصربي نيكوال يوكيتش  26نقطة
مع  10متابعات و 8تمريرات حاسمة ،حيث
كان يحتاج إلى تمريرتني حاسمتني فقط من
أجل تحقيق تريبل دابل (عشر أو أو أكثر في
ثالث فئات إحصائية) ،وأضاف إليه أوسنت
ريـفــرز  25نقطة وويــل بــارتــون  21نقطة مع
 10متابعات.
وف ــي ظ ــل غ ـيــاب ال ـثــاثــي الـتـهــديـفــي الكبير
عــن نتس ،أحــرز كاميرون تــومــاس  25نقطة
وأض ـ ـ ــاف إل ـي ــه ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب األس ـت ــرال ــي
باتريك مايلز  21نقطة و 6تمريرات حاسمة،
وتـبــدو املنافسة مختلفة تمامًا فــي املنطقة
ّ
الغربية حيث عزز فينيكس صنز موقعه في
الصدارة بعد فوزه على يوتا جاز (.)97 - 105
وينفرد صنز في صــدارة الغرب برصيد 38
ان ـت ـصــارًا و 9خـســائــر ،مـتـقــدمــا عـلــى غــولــدن
ستيت ووري ــورز الثاني بـ  35انتصارًا و13
خ ـس ــارة ،وك ــان ديـفــن بــوكــر أفـضــل مسجلي
ص ـن ــز واملـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ـ  43ن ـق ـطــة م ـح ـق ـقــا رق ـمــا
قياسيًا بتسجيل  40نقطة أو أكثر للمرة الـ
 16في مسيرته.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
األمم األفريقية لكرة
مشاركة ببطولة
ُ
منتخبان خطفا األضواء في أول ُ
ُ
القدم التي تقام حاليًا في الكاميرون ،هما منتخبا جزر القمر وغامبيا،
بعدما استطاعا أن يؤكدا للجميع تطور الكرة في بالدهما بتخطيهما
دور المجموعات ،وتقديم أداء مشرف لكسب احترام الجميع

عرض قطري إليسكو
أكــدت تقارير إسبانية أن العب خط وسط ريــال مدريد ،إيسكو أالركــون ،تلقى عرضًا
مغريًا لالحتراف في قطر سيتحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى  15مليون
يورو .وأوضحت صحيفة «ماركا» الرياضية أن «والد إيسكو تلقى عرضًا من أحد األندية
القطرية لنجله تضمن راتبًا ضخمًا» ،وأشارت إلى أن والد إيسكو رد على العرض بأن
نجله «يرغب في االستمرار باللعب في أوروبا» .هذا ويرغب ريال مدريد في االستفادة
من أي عائد من إيسكو عبر عرضه للبيع خالل موسم االنتقاالت الشتوية الحالي ،إذ
سينتهي عقده مع النادي «امللكي» في شهر حزيران/يونيو املقبل.

التألق الملفت
لجزر القمر

ياوندي ــ العربي الجديد

ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــأس ُ
األمـ ـ ـ ـ ــم
ُ
األفريقية ُلكرة القدم في نسختها
رقـ ـ ـ ـ ــم  33املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ُف ــي
الكاميرون إنجازًا حققه منتخب ُجزر القمر
في أول ُمشاركة لــه ،وإعـجــازًا حققه منتخب
غ ــام ـب ـي ــا ،ب ـع ــدم ــا واج ـ ــه األول ظ ـل ـمــا كـبـيـرًا
بشجاعة وخرج مرفوع الرأس ،وتأهل الثاني
للدور ُربع النهائي ألول مرة في تاريخه عبر
ُ
ـى األسطورية .وانتهت رحلة
مشاركته ُ األولـ ُ
منتخب ج ــزر الــقـمــر بـعــد الـتــواطــؤ فــي ملف
ُحراس املرمى ،واملعاملة السيئة من الجانب
ال ـكــام ـيــرونــي واالتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،حـتــى أن
الع ـبــي ال ـفــريــق اض ـط ــروا لتغيير مالبسهم
في الحافلة لضيق الوقت قبل املباراة ،لعدم
وجود حراسة للفريق في الطريق إلى امللعب،
إضــافــة إلــى ظ ــروف امل ـبــاراة نفسها وضغط
جماهيري كاميروني رهيب ،انتهى بحدوث
ّ
كارثة وسقوط قتلى ُ
ومصابني ،ومع كل ذلك
ُ
النقص العددي في مباراة غير متكافئة أمام
صــاحــب األرض ال ــذي يبحث ب ــأي شـكــل عن
تاريخه.
اللقب
السادس في ُ
ُ
ودع منتخب ُ
نافسات بالخسارة
امل
مر
الق
زر
ج
ُ
من الكاميرون ( )2-1من الدور ثمن النهائي،

غامبيا المميزة
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منتخب جزر القمر خاض
اللقاء منقوصًا
وفي ظروف صعبة
بشكل ُمميز وفي ظروف عصيبة ،منها الظلم
الـتـحـكـيـمــي ،ورفـ ــض «الـ ـك ــاف» ُم ـش ــارك ــة أي
حارس مرمى لديه في اللقاء ،رغم أن نتيجة
للحارس علي أحمادا كانت
مسحة «كورونا»
ُ
سالبة ،وكــذلــك تقديم نسخة رائـعــة فــي أول
ظهور قاري له بدأه بالخسارة أمام الغابون
(صفر ،)1-ثم بالخسارة أمام املغرب (صفر-
 ،)2قـبــل أن ي ـفــوز عـلــى غــا ُنــا ( )2-3ويـنـتــزع
بـطــاقــة الـتــأهــل إل ــى ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،ثم
أمام الكاميرون (.)2-1
يخرج بصعوبة ُ
ون ـج ـح ــت ُجـ ـ ــزر ال ــق ـم ــر ف ــي ُ ت ـح ـق ـيــق إن ـج ــاز
تــاري ـخــي ،لـيــس فـقــط عـبــر امل ـشــاركــة األول ــى،
بل من خــال الفوز على غانا ،وتحقيق أول
ان ـت ـصــار لـهــا فــي الـبـطــولــة ،وكــذلــك تسجيل
العبها املخضرم ألفاردو بن محمد أول هدف
تاريخي للبالد فــي ُأم ــم ُ أفريقيا ،ثــم التأهل
ُ
ل ـلــدور ثـمــن الـنـهــائــي واملـنــاف ـســة عـلــى بلوغ

قدمت غامبيا مجموعة ُمميزة من الالعبين ،يتصدرهم موسى
بــارو ،الهداف الموهوب ،ويوسوفا نغي ويوسف بوب وسليمان
مريح ومحمد بادوموسي وأبلي غالو وكولي والمين غالو وديميو
داريوي ،وتلعب بطريقة  ،3/3/4وتمتاز بقوة الدفاع ،إلى جانب السرعة
المرتدة ،وتجيد دفاع المنطقة بصورة
الشديدة في تنفيذ الهجمات ُ
رائعة ،وهــو ما كــان سببًا في تفوقها على منتخب تونس ،أحد
منتخبات المستوى األول في القارة السمراء ،وسط توقعات بارتفاع
كبير في تصنيف غامبيا في الفترة القادمة.

ُ
البلد املضيف
املربع الذهبي والسقوط أمام ُ
بصعوبة شديدة .وعاشت ُجزر القمر تحديًا
من نوع خــاص ،فهي خسرت من الكاميرون
رغ ــم خــوضـهــا ال ـل ـقــاء بـ ــدون حـ ــارس مــرمــى،
بـسـبــب إص ــاب ــة سـلـيــم ب ــن ب ــوان ــا قـبــل الـلـقــاء
وتعرض حارسني آخرين ،أحدهما املخضرم
علي أحـمــادا ،لإلصابة بفيروس «كــورونــا»،
ثم جاءت انفراجة بشفاء أحمادا وظهور أن
مسحته سالبة ،ولكن ظهرت األزمــة الكبرى
مــن خ ــال رف ــض الـلـجـنــة الـطـبـيــة ب ــ«ال ـكــاف»
ُ
ـاراةُ ،ليضطر أمير
مشاركة الـحــارس في اُملـبـ ُ
عـبــدو ،املــديــر الفني لــجــزر الــقـمــر ،إلــى الحل
الصعب ،وهو الدفع بالعب إلى مركز حراسة
املرمى ،وهو ظهيره األيسر شاكر الهدهور،
الـ ــذي ق ــدم مـ ـب ــاراة رائ ـع ــة ل ـل ـغــايــة ف ــي مــركــز
حــارس املــرمــى االض ـطــراري ،ودخــل التاريخ
األفــري ـقــي مــن أوس ــع أب ــواب ــه ،خــاصــة بعدما
أصبح أول العب يحرس مرمى منتخب بالده
في لقاء كامل ،وهو غير ُمقيد كحارس مرمى
بسبب غياب ُ
الحراس عن املباراة.
سعيد عـلــي ،رئـيــس ات ـحــاد ك ــرة الـقــدم
وأك ــد
ُ
في ُجزر القمر ،فخره التام بالعبي املنتخب
ُ
القمري ُعقب الخسارة أمام الكاميرون () 2-1
ووداع املنافسات.
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــى أث ـ ــره ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد فــي
ت ـص ــري ـح ـ ُـات ل ـق ـن ــاة «ب ـ ــي إن سـ ـب ــورت ــس»،
إن ُج ــزر الــقـمــر حـقـقــت اإلن ـج ــاز الـتــاريـخــي،
ُ
وخاضت مباراة لن تنسى أمــام الكاميرون
رغــم الـخـســارة بهدفني ُمقابل هــدف ووداع
الـبـطــولــة .وتــابــع آن ــذاك «كـيــف يمكن لــك أن
ت ــواج ــه م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــامـ ـي ــرون ع ـل ــى أرض ــه
ووس ـ ــط ج ـمــاه ـيــره وأن ـ ــت ال ت ـم ـلــك ح ــارس
م ــرم ــى ،م ــا ح ــدث أن (الـ ـك ــاف) ق ــام بتعديل
الئحته بدون سبب واضح وقال إن أي العب
تعافى من كــورونــا ،ال بد أن يخضع للعزل
 5أي ــام ،وكـنــا نتوقع السماح لنا ُ
بمشاركة
حارس مرمى بعد التعافي من كورونا قبل
اللقاء ،وأشكر الالعبني على ما قدموه في
ـويــة ،وأش ـك ــر م ــن تــولــى حماية
املـ ـب ــاراة ال ـقـ ُ
عرين ُجزر القمر في هذه املواجهة الصعبة
وأمام منتخب كبير وقوي».
وأضاف رئيس االتحاد «قبل اللقاء تحدثنا
مع الالعبني ،وسألنا ّ
عمن يرغب في اللعب
ك ـح ــارس م ــرم ــى ،الـجـمـيــع تـحـفـ ُـظ ع ــدا العــب
واح ــد وأش ـك ــره عـلــى املــوقــف الــش ـجــاع الــذي
ّ
وتحمل ُمسؤولية
خاضه في اللقاء الصعب
ض ـخ ـمــة م ــن أجـ ــل خـ ــوض ُج ـ ــزر ال ــق ـم ــر هــذه
امل ـب ــاراة ،ون ـغــادر الـبـطــولــة مــرفــوعــي ال ــرأس.
لدينا تاريخ نستند إليه في تطوير مستوانا
خالل السنوات القادمة ،وسنكون ُمجددًا في
ُأم ــم أفــريـقـيــا بـطـمــوحــات أكـبــر بـعــد اكتساب
املزيد من الخبرات».
تحقيق
في
الفني،
املدير
ونجح أمير عبدو،
ُ
الـ ـت ــاري ــخ األه ـ ـ ــم فـ ــي م ـن ـت ـخــب ُج ـ ـ ــزر ال ــق ـم ــر
بقيادته الجيل الحالي من الالعبني للتأهل

على هامش الحدث
إقامة مباراة اإلكوادور والبرازيل بحضور جماهيري
بنصف سعة الملعب
تقرر إقامة مباراة اإلكوادور والبرازيل ضمن الجولة الـ 15من تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة إلى مونديال  2022في قطر بنصف سعة ملعب «رودريغو باث» في العاصمة
اإلكــوادوريــة كيتو ،وذلك بعدما كان اللقاء سيقام دون جماهير .وقــررت لجنة عمليات
ال ـط ــوارئ املـعـنـيــة بتنسيق األم ــور الـعــاجـلــة الـنــاجـمــة عــن جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا في
اإلكوادور ،السماح بحضور جماهير تشغل نصف سعة امللعب ،وفقًا ملا أوضحه رئيس
اللجنة خــوان ثاباتا في مؤتمر صحافي .وأوضــح ثاباتا أن اللجنة اتخذت هــذا القرار
بعدما طلب رئيس اإلكــوادور جييرمو السو االثنني املاضي إعــادة النظر في قــرار منع
حضور املشجعني كوسيلة لكبح انتشار فيروس «كــورونــا» .وبموجب القرار الجديد،
سيحضر املباراة حوالى  21ألف مشجع ،وكان االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم قد باع منذ
شهر كانون األول/ديسمبر املاضي تذاكر حضور مباراة املنتخب مع البرازيل ،متصدرة
التصفيات ،التي ضمنت بالفعل التأهل إلى املونديال.

إلى البطولة ألول مرة عبر مجموعة صعبة
في التصفيات ،ضمت إلى جانبه منتخبات
مصر وتوغو وكينيا ،وكلها منتخبات لها
باع طويل في البطولة القارية ،ثم عمل مدربًا
ل ـن ــواذي ـب ـُـو امل ــوري ـت ــان ــي إلـ ــى ج ــان ــب ق ـيــادتــه
لـ ُـجــزر الــقـمــر فــي الــوقــت نفسه خ ــال الفترة
األخ ـي ــرة ،وأي ـضــا فــي ك ــأس ُ
األم ــم األفــريـقـيــة.

وكتبت مـبــاريــات البطولة إع ـجــازًا حقيقيًا،
بطله منتخب تم ترشيحه ليكون «حصالة
مـجـمــوعـتــه» ،ولـكـنــه تـحــول إل ــى فــريــق كبير
ُي ـق ــدم ال ـك ــرة ال ـج ـم ـي ـلــةُ ،
وي ـم ـتــع الـجـمــاهـيــر،
ُ
ُ
ويـفـجــر امل ـفــاجــآت ،ويـطـيــح بــالـكـبــار الــواحــد
ُ
تلو اآلخر حتى تأهل إلى الدور ربع النهائي.
ون ـجــح مـنـتـخــب غــام ـب ـيــا ،ت ـحــت ق ـي ــادة تــوم

ستينفيت ،املدير الفني ،في تحقيق ُمفاجأة
الـ ـعـ ـب ــور لـ ـل ــدور ُربـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ب ـع ــد ال ـف ــوز
ال ـتــاري ـخــي ل ــه عـلــى غـيـنـيــا ب ـهــدف مـقــابــل ال
شيء ّ
سجله نجمه موسى بارو.
ُ
ويعد هذا الفوز الثالث لغامبيا في البطولة،
ح ـيــث ن ـج ـحــت ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى وصــافــة
امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة بــرص ـيــد  7ن ـقــاط بعد

م ـفــاجــآت ُم ــدوي ــة ،مـنـهــا ال ـف ــوز عـلــى تــونــس
بهدف دون رد ،وأيضًا الفوز على موريتانيا
بالنتيجة نفسها ،بجانب التعادل مع مالي
القوية (.)1/1
وس ـ ّـج ـل ــت غــام ـب ـيــا ح ـتــى اآلن  4أهـ ـ ــداف في
البطولة خالل  4مباريات ولم تهتز شباكها
سوى مرة واحدة فقط من املنتخب املالي.

مدافع جزر القمر
تحول لحارس
مرمى في ظاهرة
غير مسبوقة
لمباراة كاملة
(كينزو تريبويار/
فرانس برس)

وجه رياضي

لويس فيليب
يقدم مدافع
التسيو لويس
فيليب أداء الفتًا
للغاية مع فريقه،
وهو األمر الذي
أهداه الدعوة
لالنضمام لصفوف
منتخب إيطاليا

زهير ورد

اختار روبيتو مانشيني ،مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم،
االعتماد على مدافع التسيو لويس فيليب ،الذي كان مرشحًا
ّ
لتمثيل منتخب البرازيل ولكنه قـ ّـرر اللعب ملنتخب إيطاليا
خالل مسيرته الرياضية مستفيدًا من أصوله اإليطالية وعدم
مشاركته سابقًا مع البرازيل .وتألق الالعب ( 24عامًا) ،مع
التسيو في بداية املوسم ،ليستفيد من املعسكر الجديد الذي
يقيمه املنتخب ويـعــزز صـفــوف «األزوري» ،ذلــك أن املــدرب
مانشيني يبحث عــن حلول دفاعية جــديــدة بعد املصاعب
ال ـتــي ظ ـهــرت عـلــى ن ـجــوم املـنـتـخــب .وكـ ــان فـيـلـيــب مرشحًا
ليصبح العبًا في املنتخب اإليطالي قبل سنوات ،حيث وجه
له مدرب املنتخب األوملبي لويجي دي بياجيو في سنة 2019
ّ
الدعوة للمشاركة في تصفيات األوملبياد ولكنه رفض تعزيز

صفوف املنتخب على أمــل أن يلعب ملنتخب البرازيل الذي
يملك فرصًا أكبر في التأهل إلى الدورات الكبرى.
ونـقـلــت صـحـيـفــة «ك ــوري ــري ديـلـلــو س ـب ــورت» تصريحه
مباشرة بعد إعــان موقفه ،حيث قــال« :أفـخــر بــأن توجه
لي الدعوة للمشاركة مع منتخب قوي مثل إيطاليا ،ولكن
بعد تفكير عميق قـ ّـررت تمثيل منتخب الـبــرازيــل .أشكر
االت ـحــاد اإليـطــالــي وامل ــدرب دي بياجيو على هــذه الثقة».
وكانت كل املعطيات تشير إلــى أن فيليب سيكون ضمن
منتخب «السامبا» ،وخاصة أنه متألق في الدوري اإليطالي
الــذي يعتبر مختبرًا حقيقيًا لتحديد قوة املدافعني ،ولكن
الحظ عانده ،بعدما تعرض إلصابة حرمته من املشاركة
بانتظام مــع منتخب الـبــرازيــل األومل ـبــي .فــي األثـنــاء انتظر
لويس فيليب أن يتمتع بفرصة الظهور األول مع منتخب
«السيليساو» ولكن وسط بروز جيل جديد وتألق تياغو

سيلفا وماركينيو ،فقد األمل في االنضمام إلى بطل العالم
 5م ـ ّـرات ،وبالتالي فضل املشاركة مــع املنتخب اإليطالي،
وخــاصــة أن تـقــدم كيليني وبــونــوتـشــي فــي الـســن يعطيه
فرصة أكبر للظهور واملشاركة في أهم املسابقات.
ويــديــن لــويــس فيليب بنجاحه إلــى املــديــر الــريــاضــي لنادي
التسيو ،تاري ،الذي راهن عليه وتعاقد معه وهو ينشط في
القسم الرابع البرازيلي وتــم انتدابه مقابل  500ألــف يــورو،
ولكن بعد بروزه بشكل الفت مع التسيو فإن سعره ارتفع
بشكل كبير ،وتفيد الـتـقــديــرات الصحافية اإليـطــالـيــة بأن
شراء عقده سيكلف أي فريق  20مليون يورو ،ما يعني أن
التسيو حقق مكاسب مضاعفة .وانضم لويس فيليب إلى
قائمة من الالعبني البارزين الذين ظهروا مع منتخب إيطاليا
رغم أن فرصتهم في املشاركة مع املنتخب البرازيلي كانت
قائمة ،وآخرهم جورجينهو ،العب ليون الفرنسي.

الكاف يطالب بضمانات أمنية وينقل  3مباريات إلى ياوندي
أعـلـنــت الـلـجـنــة املـنـظـمــة لـبـطــولــة ك ــأس أمــم
أفريقيا املقامة فــي الكاميرون أنها طلبت
ض ـمــانــات أمـنـيــة مــن الـبـلــد املـضـيــف لـعــدم
تكرار حــادث التدافع الــذي وقع يوم االثنني
املاضي على ملعب (أوليمبيه) ،وأن مباراة
نـصــف الـنـهــائــي امل ـقــررة إقــامـتـهــا عليه لن
ُ
ت َلعب هناك «مــا لم يتم استالم تقرير من
لجنة التحقيق» .وقــررت اللجنة نقل ثالث
مباريات ،اثنتني في ربــع النهائي ،وأخــرى
ف ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي م ــن مــدي ـن ـتــي دواال
وغـ ــاروا إل ــى ملعب (أح ـمــدو أهـيــدجــو) في
ياوندي .وطالبت اللجنة املنظمة في الوقت
ُّ َ
نفسه بـ«ضمانات بأنه اتـ ِـخــذت اإلج ــراءات
املناسبة لضمان عدم وقوع حادث مماثل»
في البطولة .وقررت نقل ثالث مباريات إلى ملعب (أحمدو أهيدغو) :مباراة مصر واملغرب
األحد املقبل في دور الثمانية ،والسنغال أمام الفائز من مواجهة مالي وغينيا االستوائية
الجارية اآلن ،وكذلك مباراة نصف النهائي في  2شباط/فبراير التي كان مقررًا إقامتها
في دواالُ .يذكر أنه توفي ثمانية أشخاص يوم االثنني املاضي وأصيب  38آخــرون في
حادث تدافع في مدخل بوابة ملعب (أوليمبيه) في ياوندي ،قبل مباراة ثمن النهائي بني
الكاميرون وجزر القمر.
أوليفر كان :نرغب في استمرار ليفاندوفسكي مع بايرن
لفترة طويلة
قال رئيس مجلس إدارة فريق بايرن ميونخ
األملــانــي ،وأسـطــورة حراسة املرمى سابقًا،
أوليفر كان ،إن النادي سيفعل كل ما يلزم
من أجل استمرار املهاجم البولندي ،روبرت
ليفاندوفسكي ،سنوات كثيرة مع الفريق.
وقــال كــان في تصريحات ملجلة (سبورت
ب ـي ـل ــد)« :روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي يـعـتـبــر
ظ ــاه ــرة ،لـيــس فـقــط بــأهــدافــه ،ول ـكــن أيضًا
بسبب املستوى الــذي يقدمه منذ سنوات.
ً
ال يمكن التفكير طويال ،سنحاول ،بطبيعة
الحال ،استمرار روبرت معنا» .ويمتد عقد
ليفاندوفسكي مع النادي «البافاري» حتى
شهر حزيران/يونيو  ،2023حيث سيكون
ً
عمره حينها  35سنة .وتابع كان تصريحاته عن النجم البولندي ،قائال« :بالنسبة إلينا،
هو بمثابة تأمني للحياة ،بسبب طريقته في ممارسة كرة القدم .ولهذا ،سنفعل كل شيء
حتى يستمر معنا لفترة طويلة» .وأشــارت مصادر من داخــل بطل أملانيا إلى أن إدارة
النادي تجهز خيارين لتمديد عقد ليفاندوفسكي ،األول تمديد العقد لعام إضافي فقط،
بذات بنود العقد الحالي ،التي يتقاضى بمقتضاها  24مليون يورو كراتب سنوي.
سانت إيتيان يستعيد ذاكرة االنتصارات في «الليغ »1
عــاد فريق سانت إيتيان إلــى درب االنـتـصــارات فــي «الليغ  »1بعد غياب طويل بفوزه
خارج قواعده على آنجيه بهدف دون رد في اللقاء املؤجل ضمن الجولة الـ 20في دوري
الــدرجــىة األولــى الفرنسي لكرة الـقــدم .وعلى ملعب (رايموند كــوبــا) ،جــاء هــدف اللقاء
الوحيد بمساعدة النيران الصديقة من طريق املدافع الشاب باتيستا ميندي في الدقيقة
ال ـ  .43وهــذا هو الفوز األول لسانت إيتيان في املسابقة منذ  7جــوالت ،وتحديدًا منذ
انتصاره بهدف نظيف في عقر داره تروا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر املاضي.
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هوامش

خالل تجربة زراعة كليتي خنزير في جسم إنسان ،لم يرفض الجسم البشري كلى الخنزير .وفي غضون  23دقيقة ،بعد إجراء
العملية ،التي استمرت  77ساعة ،بدأ في إفراز البول

فرانكن)Getty/
تم تعديل الكلى وراثيًا كي تتالءم وجسم اإلنسان (أوين
ِ

زراعة األعضاء

باختصار

هل ُتنقذ الحيوانات البشر؟
محمد الحداد

أعـ ـل ــن ب ــاحـ ـث ــون فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـطــب
بجامعة أالباما عن أول بحث عن
عـمـلـيــة زرع ك ـلــى خ ـنــزيــر مـعــدلــة
وراثـ ـي ــا ،وذات درجـ ــة س ــري ــري ــة ،ف ــي جسد
شـخــص مـيــت دمــاغ ـيــا ،لـتـحــل مـحــل الكلى
األص ـل ـيــة لـلـ ُـمـسـتـلــم .تــوضــح ه ــذه الـنـتــائــج
اإليجابية كيف يمكن أن يعالج زرع أعضاء
الـخـنــزيــر أزمـ ــة نـقــص األع ـض ــاء ُف ــي جميع
أنحاء العالم .في الدراسة التي نشرت يوم
 20من الشهر الجاري في املجلة األميركية
ل ــزراع ــة األع ـ ـضـ ــاء ،اخ ـت ـبــر ال ـب ــاح ـث ــون أول
ن ـم ــوذج قـبــل س ــري ــري ب ـشــري لـ ــزرع كليتي
خـنــزيــر معدلتني وراث ـيــا فــي جـســم بـشــري.
تمت زراعــة كليتي خنزير معدلتني وراثيا
في بطنه ،بعد استئصال كليتيه األصليتني.
جرى تعديل كلى الخنازير املزروعة وراثيًا
بعشرة تعديالت جينية رئيسية قد تجعل
الكلى مناسبة لزرعها للبشر.
يـقــول الـبــاحـثــون إن هــذا التعديل الــوراثــي
فـ ــي ك ـل ـي ـت ــي الـ ـخـ ـن ــزي ــر جـ ـ ــرى ملـ ـن ــع رف ــض

الـجـهــاز املـنــاعــي فــي جـســم اإلن ـســان لهما.
لم يتم رفض الكلى خالل الــ 77ساعة التي
اسـتـمــرت فيها الـتـجــربــة ،الـتــي أجــريــت في
 30سبتمبر /أيـلــول املــاضــي فــي الــواليــات
املتحدة .جــاءت الكلى من ساللة الخنازير
امل ـعــدلــة وراث ـي ــا نفسها ال ـتــي تــم زرع قلب
جــديــد منها لـلـمــريــض ديـفـيــد بـيـنـيــت ،في
السابع من الشهر الجاري.
وق ــال ــت ج ـي ـمــي ل ـ ــوك ،م ــدي ــرة م ـع ـهــد زراعـ ــة
األعضاء الشامل في جامعة أالباما والباحثة
الرئيسية في الــدراســة« :تمثل هذه اللحظة
الـتــي تغير قــواعــد اللعبة فــي تــاريــخ الطب
نقلة نوعية وعالمة فارقة في مجال زراعــة
األع ـض ــاء ،وال ـتــي يـمـكــن ال ـقــول إن ـهــا أفضل
حــل ألزمــة نقص األع ـضــاء» ،وأوضـحــت أنه
«لقد قمنا بسد الفجوات املعرفية الحرجة
وحصلنا على بيانات السالمة والـجــدوى
الالزمة لبدء تجربة إكلينيكية على البشر
األحياء املصابني بمرض الفشل الكلوي في
املرحلة النهائية».
وفي تصريح لـ«العربي الجديد» ،أوضحت
ل ـ ــوك أن ه ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج قـ ـب ــل الـ ـس ــري ــري

البشري هو وسيلة لتقييم سالمة وجدوى
ن ـق ــل األع ـ ـضـ ــاء م ــن ال ـخ ـن ــزي ــر إل ـ ــى ال ـب ـشــر
دون امل ـخ ــاط ــرة ب ــإن ـس ــان حـ ــي ،وأض ــاف ــت:
«وأوضحت دراستنا أنه قد تم التغلب على
العوائق الرئيسية التي تحول دون زراعة
األع ـض ــاء غـيــر ال ـب ـشــريــة ،وت ـح ــدد األمــاكــن
التي تتطلب معرفة جديدة لتحسني نتائج
زرع هذه األعضاء للبشر ،وتضع األساس
إلنـشــاء نـمــوذج بشري جديد قبل سريري
ملزيد من الدراسة».
يبلغ الـعـمــر الطبيعي للخنزير  30عــامــا،
ويمكن تربيته بسهولة ويمكن أن تكون
له أعضاء بحجم أعضاء اإلنسان .لذلك ،تم
اختبار كلى الخنازير املعدلة وراثيا على
نطاق واســع في الرئيسيات غير البشرية.
باإلضافة إلى االختبار في الرئيسيات غير
البشرية ،فإن تقييم كلى الخنازير املعدلة
وراث ـيــا فــي بـحــث ن ـمــوذج مــا قـبــل ســريــري
بـ ـش ــري ق ــد ي ــوف ــر م ـع ـل ــوم ــات م ـه ـمــة ح ــول
السالمة والفعالية املحتملة للكلى ملتلقي
الزراعة من البشر األحياء.
«هذه اللحظة التي تغير قواعد اللعبة في

هذا النموذج قبل
السريري البشري هو
وسيلة لتقييم سالمة
وجدوى نقل األعضاء
من الخنزير إلى البشر
دون املخاطرة بإنسان
حي
■■■
يبلغ العمر الطبيعي
للخنزير  30عامًا،
ويمكن تربيته بسهولة
ويمكن أن تكون له
أعضاء بحجم أعضاء
اإلنسان
■■■
تقييم كلى الخنازير
املعدلة وراثيًا في
بحث نموذج ما قبل
سريري بشري قد
يوفر معلومات مهمة
حول السالمة والفعالية
املحتملة للكلى

مـجــال زرع األع ـضــاء ،والـتــي يمكن القول
إنها أفضل حل ألزمــة نقص األعـضــاء .إن
ال ـهــدف مــن ال ــدراس ــة هــو تـمـهـيــد الـطــريــق
لـتـجــربــة ســريــريــة نــأمــل أن تـبــدأ فــي وقــت
الح ــق مــن ه ــذا ال ـع ــام» ،أضــافــت الـبــاحـثــة،
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي حـ ــن تـ ــم اقـ ـت ــراح
فـكــرة اخـتـبــار الـعــاجــات على األشـخــاص
املتوفني دماغيا من قبل ،فــإن فريقها هو
أول من يفعل ذلك.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـبــاح ـثــن ،ف ــإن ــه ال ي ـم ـكــن ع ــادة
زرع أعضاء الخنازير للبشر ألن الجهاز
امل ـنــاعــي ال ـب ـشــري يــرفـضـهــا ،حـتــى ل ــو تم
إعطاء األشخاص عقاقير مثبطة للمناعة.
ل ـك ــن الـ ـخـ ـن ــازي ــر الـ ـت ــي أن ـت ـج ـت ـهــا إحـ ــدى
الشركات األميركية تم تعديلها وراثيًا ملنع
رفض الجهاز املناعي البشري لها ،بفضل
تطوير تقنية كريسبر للتحرير الجيني،
ت ــم إيـ ـق ــاف أربـ ـع ــة ج ـي ـن ــات ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
بعض الجينات الـتــي تــرمــز للبروتينات
التي تثير االستجابة املناعية لدى البشر.
تحتوي الخنازير أيضًا على ستة جينات
بشرية مضافة.
خ ــال الـتـجــربــة ال ـتــي اس ـت ـمــرت  77ســاعــة،
لــم يــرفــض الجسم الـبـشــري كلى الخنزير.
وفي غضون  23دقيقة ،بدأ في إفراز البول.
ومــع ذل ــك ،فــي حــن أن الكلى تنتج الـبــول،
فإنها لم تزل مــادة تسمى الكرياتينني من
الــدم ،وهــي مقياس رئيسي لوظيفة الكلى
الطبيعية .الفريق البحثي غير متأكد من
سـبــب ح ــدوث ذل ــك ،ويـعـتـقــد أن ــه يـمـكــن أن
يكون مرتبطًا بحالة املتوفى نفسه.

وأخيرًا
تلك األيام في ووهان
معن البياري

ّ
ضج اإلعالم في العالم كله ،قبل عامني ،في مثل هذه
األي ــام واألســاب ـيــع ،بــاســم مــديـنـ ٍة فــي ال ـصــن ،لــم يكن
ذائـعــا ،ووه ــان ،بعد أن اكتشفت السلطات الصحية
فــي الـبـلــد ،ف ــادح املـســاحــة والـسـكــان ،أول ــى اإلصــابــات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجـ ّـد ،والـ ــذي سـ ّـمـتــه منظمة
الصحة العاملية تاليا «كوفيد  .»19وعلى مــا صرنا
نعرف ،يقطن املدينة  11مليون نسمة ،وهي السابعة
فــي الـصــن اكتظاظا بــالـسـكــان ،والـتــاسـعــة مــن حيث
ٌ
صناعات للحديد والفوالذ
األهمية االقتصادية ،وفيها
والسيارات ،وعـ ّـدة فروع ملئات الشركات العاملية .قبل
أن يـصــل ال ـف ـيــروس إل ــى بــادنــا الـعــربـيــة ،وب ـعـ ْـيــد أن
فعلها ووصل ،وقبيل اإلغالقات املعلومة واإلجــراءات
ّ
ننشد إلــى األخ ـبــار من
إيــاهــا وفــي غضونهما ،كنا
هناك ،من ووهان ،ومن الصني عموما ،ثم من أوروبا
ُ
وأميركا (إيطاليا أوال) .في األثناء ،اشتهر اسم طالب
لبناني ،يدرس الدكتوراة في االقتصاد ّ
(الكمي) ،في
هذه املدينة ،أدهم السيد ( 34عاما) .آثر البقاء فيها،
فلم يـغــادر مــع طلب ٍة ع ــرب قــدمــت إليهم طــائـ ٌ
ـرات من
ٍ
ّ
بلدانهم لنقلهم منها .لم يكن في أمـ ِـره هذا يستخف
بالفيروس ،ويهوى املغامرة ،وإنما ألن منظمة الصحة
ـوص بـمـغــادرة ووهـ ــان ،وألن الــرحـيــل ال
الـعــاملـيــة لــم ت ـ ِ

ٌ
يعني النجاة من اإلصابة ،وألنها إجـ ٌ
وتعليمات
ـراءات
ٌ
مـشـ ّـددة للوقاية فــي ُوسـعــه االلـتــزام بها .وأيـضــا ألن
ّ
املستجد» هذا تخوضها املدينة
حربا ضد «كورونا
ُ
التي ّ
يحبها ،ومعها الشعب الصيني الــذي يمحضه
إعجابا كبيرا ،وفـ ًـي وسعه أن يشارك فيها .وللحق،
أبدى أدهم شجاعة خاصة في قرارهّ ،
ونم سلوكه عن
مناقبي ٍة أخالقي ٍة ،ونضج ثقافي فيه.
عكف الشاب اللبناني ،في غضون ْ
الحجر املنزلي الذي
ّ
ألزم َ
املختصة وبعده،
نفسه به ،قبل أن تفرضه السلطات
ّ
ـات فــي «فيسبوك» تـعــرف قارئيها
على كتابة تــدويـنـ ٍ
بــأحــوال ووه ــان ،وبتفاصيل مــوجــزة ،وافـيــة إلــى حد
ما ،عن الحالة الوبائية ،وكذا االجتماعية العامة ،فيها،
وبــاإلجــراءات الرسمية وااللـتــزام املطلق بها .واشتمل
بـعــض تـلــك ال ـتــدوي ـنــات ،مـنــذ األي ــام األول ــى الكتشاف
الفيروس ،وحتى صارت اإلصابات في املدينة صفرا،
فيديوهات ّ
صورها
في  19مــارس /آذار  ،2020على
ٍ
وأرقام
وإحصاءات
ة
من حيث هو ،وعلى
رسوم بياني ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موثق ٍة منسوب ٍة إلــى مصادر رسمية وأخــرى علمية،
ودراسات متنوعة ،صينية
مطالعات في تقارير
وعلى
ٍ
ٍ
وأجنبية (أدهــم ال يعرف الصينية ،فاستعان بزميل ٍة
له للترجمة) .ولنشاطه هذا ،صار أدهم السيد ضيفا
ع ـلــى ش ــاش ــات ف ـضــائ ـيــات عــرب ـيــة ع ــدي ــدة ،وتـحــدثــت
إلـيــه صحف ومــواقــع عربية متنوعة (منها «العربي

الجديد») للحديث معه من ووهان .ولم تكن استجاباته
لكل هــذه الطلبات اإلعــامـيــة بــدافــع شـهــر ٍة ّ
يتوسلها،
وإن ـم ــا مل ــا اس ـت ـش ـعــره م ــن ض ـ ــرورة ج ــاء «حـقـيـقــة»
املشهد فــي املــديـنــة ،الشهيرة فــي حينه ،وفــي الصني
ـات دعائي ٍة
عـمــومــا ،أم ــام مــا صــار يــذيــع مــن اسـتـهــدافـ ٍ
وتوظيفات سياسي ٍة في اإلعالم ضد هذا البلد ،سيما
ٍ
ترامب في الــواليــات املتحدة ،والتي
الرئيس
من إدارة
ً
ّ
وجدت الفيروس فرصة ُم ًثلى للحط من سمعة الصني
ومكانتها .وليست منسية في األثناء تسمية ترامب
(ووزي ــر خارجيته بومبيو) إشــاعــة اســم «الـفـيــروس
فاضح لبديهي ٍة
خرق
الصيني» على «كوفيد  ،»19في ٍ
ٍ
طاملا ّ
شددت عليها منظمة الصحة العاملية ،عدم نسبة

ّ
جذاب للقراءة ،ال تخصم
كتاب
من قيمته الروح السجاليّة في
مطارح فيه ،والمطبوعة
ظاهر تجاه الصين
بحماس
ٍ
ٍ

شعب أو عــرق .وقــد بدا
بلد أو
ـرض إلــى ٍ
ٍ
أي وبـ ٍـاء أو مـ ٍ
أن أدهم السيد أناط بنفسه دورا في مواجهة هذا كله
ّ
معلومات
وغيره ،معتمدا ،ما أمكن ،على ما يوفره من
ٍ
م ـح ـق ـقــةْ ،
وإن م ــدف ــوع ــا ،م ــن ق ـبــل ومـ ــن ب ـع ــد ،بميله
الشخصي إلى الصني وخيارات السلطة فيها ،ونهجها
املعلوم ،ونأيه عن الرأسماليات وصنائعها.
تفاصيل أيام أدهم السيد تلك في ووهان ،واجتهاداته
قدر ظاهر من املوضوعية
وتدويناته فيها ،وهما على ٍ
والتحقق العلمي ،تجتمع في كتاب أصدره «كوفيد ،19
هكذا كانت ووهان ( »..دار الفارابي ،بيروت.)2020 ،
ّ
ّ
وعلميته
أقول إنه جذاب للقراءة ،ال تخصم من قيمته
ّ
بحماس
السجالية في مطارح فيه ،واملطبوعة
الــروح
ٍ
ظ ــاه ـ ٍـر ت ـجــاه ال ـصــن وإجـ ـ ــراءات سـلـطــاتـهــا لتطويق
وحماس مــواز في نقد القصور األميركي
الفيروس،
ِ
(وبـعــض األوروبـ ــي) فــي تلك األي ــام فــي شــأن التغلب
على الوباء .وأقول أيضا إن الكتاب ٌ
مقنع في تصحيح
أخبار ليست دقيقة ذاعت في تلك األيام (قصة الطبيب
الذي نشر أنه اكتشف أول إصابة واعتقلوه ثم مات،
مـثــا) .وأق ــول ،أخـيــرا ،أشـ ّـجــع على ق ــراءة هــذا الكتاب
علم
الذي ترجم
إلى اإلنكليزية والصينية ،ملا فيه من ٍ
ّ
وسمو أخالقي .أما الهوى السياسي فيه ،فال
ومعرفة،
ّ
أظنه أضعف املــادة العلمية والتوثقية فيه ،ومــن شاء
السجال مع مواضع هذا الهوى فليفعل.
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اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  10جنيهات ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

