 10طرق لتنظيف الرئتين

تتعرض الرئتان لكميات كبيرة من الملوثات ،مما يؤدي الحتقان والتهاب،
وتراكم المخاط ،فما هي الطرق التي تساعد على تنظيف الرئتين؟ []12
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تقلصت مساحات األراضي الزراعية في اليمن (عيسى أحمد/فرانس برس)

الحدث

كورونا :عقار أميركي يثبت فاعليته ضد «أوميكرون»
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة «م ـ ـيـ ــرك آن ـ ــد ك ـ ــو» وشــري ـك ـت ـهــا
«ريدجباك بيوثيرابيوتكس» األميركيتان أن ست
دراســات مخبرية أظهرت أن عقارهما التجريبي
«مولنوبيرافير» ّفعال ضد املتحور «أوميكرون»
مــن ف ـيــروس كــورونــا الـجــديــد .وقـيـمــت البيانات
فعالية كبسوالت «مولنوبيرافير» وغيرها من
ال ـعــاجــات امل ـض ــادة لـلـفـيــروســات ف ــي الـتـصــدي
لـلـمـتـحــورات املـثـيــرة للقلق مــن ك ــورون ــا ،وقــالــت
الشركتان إنهما لم تختبرا بعد «مولنوبيرافير»
في مواجهة أوميكرون في دراسات على البشر.
يشار إلى أن السلطات املعنية بالواليات املتحدة

أجازت استخدام «مولنوبيرافير» وأقراص أخرى
م ــن إن ـت ــاج شــركــة «ف ــاي ــزر» ل ــأدوي ــة األمـيــركـيــة
ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،ويـعـتـبــر
هــذان العالجان من الوسائل األساسية ملواجهة
«أوميكرون» .وفيما بدا مفاجئًا ،وصل فيروس
كورونا الجديد إلى أرخبيل كيريباتي النائي في
املحيط الهادئ ،األمر الذي دفع الحكومة إلى إعالن
«وض ــع ال ـك ــارث ــة» .وارت ـف ــع ع ــدد ال ـح ــاالت األول ـيــة
اإليجابية من  36حالة إلى  181حالة بحلول يوم
أمس .وحني بدأ فيروس كورونا الجديد بالتفشي
في جميع أنحاء العالم ،أغلق األرخبيل حدوده ملدة

عامني ،إال أنه أعاد فتحها خالل الشهر الجاري.
وتـقــول خبيرة اللقاحات فــي جامعة «أوكــانــد»
في نيوزيلندا هيلني بيتوسيس هاريس« :بشكل
عام ،هذا أمر ال مفر منه .ستصل العدوى إلى كل
ركــن من أركــان العالم .إنها مسألة شــراء الوقت
الكافي لالستعداد».
من جهة أخــرى ،رفعت العاصمة الهندية دلهي
حظر التجول في عطلة نهاية األسبوع وسمحت
بــإعــادة فـتــح املـطــاعــم واألسـ ــواق بـعــد انخفاض
كبير في عدد اإلصابات الجديدة بكوفيد.19-
وأعلن ممثل الحكومة االتحادية في دلهي أنيل

بــايـجــال أن ــه بـمــوجــب األوامـ ــر ال ـجــديــدة ،ستظل
ً
املــديـنــة خاضعة لحظر الـتـجــول لـيــا وستبقى
املــدارس مغلقة .وسيسمح للمطاعم والحانات
ودور الـسـيـنـمــا بــالـعـمــل بـسـعــة تـصــل إل ــى 50
في املائة .إلــى ذلــك ،أعلن وزيــر الصحة األملاني
كـ ــارل الوت ــرب ــاخ (الـ ـص ــورة) أن ال ـتــزايــد الـحــاد
في أعــداد اإلصــابــات بفيروس كــورونــا الجديد
في أملانيا املــدفــوع بمتحور أومـيـكــرون ،ما زال
«تحت السيطرة» على الرغم من أرقــام العدوى
القياسية الجديدة.

(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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الحدث

جاء استهداف مطار بغداد الدولي ،أمس
الجمعة ،بستة صواريخ كاتيوشا ،والذي أثار
إدانــات واسعة ،في ظل حالة من االنسداد
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السياسي يعيشها العراق ،ال سيما على صعيد
ملف تشكيل الحكومة ،الذي يراوح مكانه
بين «التيار الــصــدري» و«اإلطـــار التنسيقي»،

استهداف
مطار بغداد

للحديث تتمة...

رسائل بينت
الواضحة
نضال محمد وتد

ال ُيعير رئيس حكومة االحتالل،
نفتالي بينت ،كما اتضح من
مقابالته أمس الجمعة مع خمس
صحف إسرائيلية ،أي أهمية للسلطة
الفلسطينية وقادتها ،وال للقاءاتهم
مع وزراء في حكومته ،مهما كانت
مناصبهم عالية ،كلقاء الرئيس
الفلسطيني محمود عباس مع وزير
األمن اإلسرائيلي بني غانتس ،ولقاء
رئيس هيئة الشؤون املدنية حسني
الشيخ مع وزير الخارجية يئير لبيد.
فهو يحشر هذه اللقاءات ،في ما
توافق عليه مع الوزيرين اإلسرائيليني
في الخطوط العريضة عند تشكيل
الحكومة بـ«اإلبقاء على الوضع
القائم» شعارًا ،وتكثيف االستيطان
ً
على األرض فعال .والواقع ّأن أهم ما
نطق به بينت ،بما يخص الشعب
الفلسطيني ومن هم على رأسه
والذين يفترض أنهم يقودون هذا
الشعب ،هو توضيحه بما ال يترك
ً
مجاال للشك مهما كان صغيرًا ،ولو
أحب بعض الفلسطينيني أن يسموه
بارقة أمل أو نقطة ضوء ،هو تأكيده
على أن غانتس ولبيد غير مخولني
الخوض في قضايا سياسية ومسار
سياسي مع الفلسطينيني .وبالتالي،
فإنه ما دامت لقاءاتهما ال تخوض في
هذا األمر ،فهي غير ضارة ،بل مفيدة
إذا كانت تعزز التعاون االقتصادي
والتبادل التجاري مع الفلسطينيني.
وما يهمنا في هذا ،التأكيد أن بينت
يسحب عمليًا البساط من تحت
أقدام قادة السلطة الفلسطينية؛ سواء
ّ
مثلهم الرئيس محمود عباس ،أو من
يرجون أن يخلفوه في املنصب ،مثل
حسني الشيخ .حاول األخيران تبرير
لقاءاتهما األخيرة في «قلب إسرائيل»،
بالتأكيد على وجوب «لجم»
املستوطنني ،وخلق أفق سياسي .لكن
ُ
تصريحات بينت تعيد األمور إلى
ُ
نصابها ،وتوضح أن دولة االحتالل
ليست في وارد إطالق عملية تسوية
سياسية مع الفلسطينيني ما دام
بينت على رأسها ،أو حتى في حال
تنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبني لبيد.
فقد أكد بينت أن أي محاولة للذهاب
التفاق «أوسلو جديد» ،ستؤدي إلى
سقوط الحكومة.
يفترض أن تؤدي هذه التصريحات
بمن يقودون املركبة الفلسطينية،
إلى وقف الهرولة املهينة إلى منزلي
وزيري األمن والخارجية اإلسرائيليني،
ما دام اتضح أن مفاتيح الحل ليست
َّ
مخولني إدارة
معهما ،و«أنهما غير
مباحثات سياسية مع الطرف
الفلسطيني» .وكذلك وقف استجداء
«املساعدات املالية» املمزوج بالقلق
على انهيار التنسيق األمني وانهيار
السلطة ،وإعمال التفكير بمشروع
مقاومة وتحرر حقيقي ،يليق بالشعب
الفلسطيني ،يبدأ بتوجيه الجهود
لترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق
ً
املصالحة الفلسطينية أوال.

بغداد ــ عادل النواب

ل ـ ــم تـ ـثـ ـم ــر زي ـ ـ ـ ـ ــارة زع ـ ـيـ ــم «الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري» مـ ـقـ ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر إل ــى
الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد ع ــن أي
اتفاق مع املعسكر السياسي الحليف إليران،
وال ــذي يـنـضــوي ضـمــن مــا يـعــرف ب ــ«اإلط ــار
التنسيقي» ،ويتزعمه رئيس الوزراء األسبق
نــوري املــالـكــي .يأتي ذلــك فــي وقــت تتصاعد
امل ـخ ــاوف مــن أن ي ــؤدي االن ـغ ــاق السياسي
فــي ال ـبــاد إل ــى مــزيــد مــن التصعيد األمـنــي،
بـعــد اس ـت ـهــداف م ـطــار ب ـغــداد ال ــدول ــي بستة
صــواريــخ كــاتـيــوشــا أمــس الـجـمـعــة ،تسببت
بخسائر مادية فادحة في أجــزاء من املطار،
وحــديــث رئـيــس الـ ــوزراء مصطفى الكاظمي
عن أن الهجوم يأتي في سياق االستهدافات
ّ
املسيرة للمنشآت
بالصواريخ أو الطائرات
املدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية،
ومقار األحزاب السياسية في الفترة األخيرة.
قصف مطار بغداد

واس ـت ـي ـق ـظــت ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـغ ــداد ف ـج ــر أم ــس
ال ـج ـم ـع ــة ع ـل ــى س ـل ـس ـلــة ان ـ ـف ـ ـجـ ــارات عـنـيـفــة
بجانب منطقة الكرخ ،تبني أنها ناجمة عن
ق ـص ــف صـ ــاروخـ ــي اس ـت ـه ــدف م ـط ــار ب ـغ ــداد
ال ــدول ــي غــربــي الـعــاصـمــة .وتـسـبــب الـهـجــوم
ً
ال ــذي ط ــاول الـجــزء املــدنــي مــن امل ـطــار ،فضال
عن الجزء العسكري حيث «قاعدة فيكتوريا»
التي يقيم فيها العشرات من قوات التحالف
ال ــدول ــي ،ب ــأض ــرار عـ ــدة ،ط ــاول ــت خـصــوصــا
طــائــرتــن مــدنـيـتــن وأج ـه ــزة رص ــد ومــاحــة
جوية .وأعلنت خلية اإلعالم األمني التابعة
لـلـحـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ،أم ـ ــس ،ع ــن «ال ـتــوصــل
إلــى خـيــوط مهمة» حــول مستهدفي املـطــار،
مـعـتـبــرة أن ه ــذا االس ـت ـهــداف «ف ـعــل إرهــابــي
يسعى إلــى تقويض جهود اسـتـعــادة الــدور
اإلقليمي للعراق» .وذكر بيان للخلية ،نقلته
وكالة األنـبــاء العراقية (واع) ،أن «عصابات
ال ــادول ــة اإلرهــاب ـيــة أقــدمــت عـلــى اسـتـهــداف
مطار بغداد الدولي فجر اليوم (أمس) بستة
ص ــواري ــخ م ــن ن ــوع كــات ـيــوشــا ،ف ــي مـحــاولــة
الس ـت ـهــداف م ـق ــدرات ال ـب ـلــد» .وأشـ ــار إل ــى أن

تقرير

استنفار أمني في بغداد
عقب استهداف المطار
(أحمد الربيعي/فرانس برس)

االنسداد
السياسي يترجم
تصعيدًا أمنيًا
الحلبوسي:
استهداف للدولة
قال رئيس مجلس
النواب العراقي ،محمد
الحلبوسي ،في تغريدة
عبر حسابه بموقع «تويتر»
أمس ،إن «استهداف
مطار بغداد الدولي
يمثل استهدافًا مباشرًا
لسيادة الدولة ومنشآتها،
ويشكل تهديدًا لسمعة
العراق» .وأضاف« :ال بد من
العمل الجاد إليقاف هذه
الممارسات اإلرهابية» .كما
أصدر رئيس الوزراء األسبق،
حيدر العبادي ،بيانًا قال فيه
«ارحموا الدولة ...فالدول
ال ُتبنى باالدعاء واالستقواء
واإلقصاء ،وكما ال تتحقق
المصالح بالشعارات ،فال
تتحقق باالنفالت».

«ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ س ـق ـط ــت ع ـل ــى مـ ـك ــان ان ـت ـظ ــار
طـ ــائـ ــرات ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،مــا
أدى إل ــى أض ــرار بـطــائــرتــن كــانـتــا جاثمتني
ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــدرج» .وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان أن «هـ ــذا
الفعل اإلرهــابــي يسعى إلــى تقويض الجهد
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـ ـ ــدور اإلق ـل ـي ـمــي
لـ ـلـ ـع ــراق ،وإعـ ــاقـ ــة نـ ـش ــاط جـ ـه ــود ال ـخ ـطــوط
الـجــويــة الـعــراقـيــة فــي أن تـكــون فــي الطليعة
بمجال النقل واملالحة الجوية» .ولفت البيان
إلــى أنــه «فــور حصول هــذا العمل اإلرهــابــي،
شرعت األجـهــزة األمنية واالستخبارية في
إج ــراءاتـ ـه ــا ،وعـ ـث ــرت ع ـلــى ث ــاث ــة ص ــواري ــخ
داخــل منصة لإلطالق في قضاء أبــو غريب،
قرب أحد املنازل ،وتمكنت مفارز املعالجة من
إبـطــال مفعولها» .وتــابــع «كـمــا تــم التوصل
إلى خيوط مهمة حول الجناة بهدف القبض
عليهم واتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة
بحقهم وتقديمهم لـلـعــدالــة ،فــي حــن قامت
مـ ـف ــارز األدل ـ ـ ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة ب ــرف ــع ال ـب ـص ـمــات
والتحرز على املبارز الجرمية».
م ــن جــان ـبــه ،اعـتـبــر رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي،
مصطفى الكاظمي ،فــي بـيــان ،أن «استهداف
مطار بغداد ،يمثل محاولة جديدة لتقويض
سـمـعــة ال ـع ــراق ،وت ـعــريــض مـعــايـيــر الـطـيــران
ال ــدول ــي لـلـمـطــارات الـعــراقـيــة لـلـخـطــر ،ونشر
أجــواء من الشكوك حول األمــن الداخلي ،كون
م ـط ــار بـ ـغ ــداد الـ ــدولـ ــي ه ــو إحـ ـ ــدى واج ـه ــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد» .وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة
اإلره ــاب ـي ــة الـ ـغ ــادرة ت ــأت ــي امـ ـت ــدادًا لسلسلة
مــن االس ـت ـهــدافــات بــالـصــواريــخ أو الـطــائــرات
ّ
املسيرة للمنشآت املدنية والعسكرية التابعة
للدولة العراقية ،ومـقــار األح ــزاب السياسية،

خلية اإلعالم األمني:
توصلنا لخيوط مهمة
حول المهاجمين
العامري :ال نقبل
باالتفاق على استثناء
طرف شيعي واحد

وتـعـبــر عــن م ـح ــاوالت مـحـمــومــة لـكـســر هيبة
الدولة والقانون والنظام أمام قوى الالدولة،
وت ـق ــوي ــض إن ـ ـجـ ــازات ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
العراقية ،والطعن بمصالح الشعب» .وفيما
تــوعــد ب ـ ــ«رد ح ــاس ــم» لـلـقــوى األم ـن ـيــة «عـلــى
هــذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف
خلفها أج ـنــدات ال تــريــد لـلـعــراق خ ـي ـرًا» ،دعــا
الكاظمي «جميع القوى واألحزاب ،والتيارات

هجوم غويران« :قسد» مطالبة بأجوبة

عماد كركص

عـ ـل ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ــان «ق ـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» (قسد) ،ليل األربعاء الخميس
املاضي ،عن سيطرتها على الوضع في سجن
الصناعة بحي غــويــران فــي الحسكة ،إال أن
األخـبــار ال ــواردة مــن محيط السجن ،وحتى
داخله ،تفيد بتجدد املواجهات بني مسلحني
من تنظيم «داعش» ومقاتلي «قسد».
وبعد أسـبــوع كامل مــن املــواجـهــات الحامية
ف ــي ح ــي غ ــوي ــران بــالـحـسـكــة وال ـت ــي تـقـتــرب
مــن نهايتها ،تبقى األسـئـلــة مـطــروحــة أمــام
«قـ ـس ــد» ،وح ـت ــى حـلـيـفـهــا األمـ ـي ــرك ــي ،حــول
الـثـغــرات األمـنـيــة الـتــي أدت إل ــى ه ــذا الـخــرق
الكبير ،وكيفية التعامل مــع الـهـجــوم ،برغم
اإلمكانات الكبيرة التي استخدمتها «قسد»،
ب ــدع ــم أم ـي ــرك ــي ،مل ــواج ـه ـت ــه ،وق ـب ــل ذلـ ــك عــن
الهشاشة األمنية على صعيد املعلومات.
ك ـم ــا أن امل ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ح ـص ـلــت عـلـيـهــا
«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،وت ـف ـي ــد ب ـت ـم ـكــن ع ــدد
م ــن عـنــاصــر وقـ ــادة «داعـ ـ ــش» ،ال ــذي ــن كــانــوا
م ـح ـت ـج ــزي ــن داخ ـ ـ ــل سـ ـج ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،مــن
ال ـفــرار بــاتـجــاه الـبــاديــة الـســوريــة ،والـحــدود
العراقية  -السورية ،تفتح الباب حول سؤال
ع ــن مـصـيــر هـ ــؤالء ،وإم ـكــان ـيــة تـحــركـهــم في
املرحلة املقبلة لشن عمليات أخرى على غرار
غ ــوي ــران .وإن ك ــان ه ــدف «داعـ ــش» مــن وراء
الـعـمـلـيــة تـحــريــر سـجـنــائــه ومـحـتـجــزيــه من
السجن ،ليكون لديه العامل البشري الكافي
لتحقيق الـتــوســع والـتـمــدد الـجـغــرافــي ،فــإن
أنباء هروب بعض القادة والعناصر توحي
ً
بأن التنظيم قد حقق جزءًا مقبوال من أهدافه
من العملية األخيرة.
وقـ ــال مـحـمــود حـبـيــب ،قــائــد «ل ـ ــواء الـشـمــال
الــدي ـم ـقــراطــي» ال ـتــابــع ل ــ«ق ـســد» ،فــي حــديــث
لـ«العربي الجديد» ،إن «السياسة الشرعية،

خصوصًا بعد فشل الزيارة األخيرة لمقتدى
الصدر إلى بغداد بإحداث أي خرق .فبعدما
كان مقررًا أن تجري حوارات بين أطراف في

وح ـج ــة ال ـ ـض ـ ــرورات ،وخ ــدع ــة الـ ـح ــرب ل ــدى
لتنظيم ،تسمح بنقض الـعـهــود واالن ـقــاب
عـلــى االت ـف ــاق ـي ــات» .وأوضـ ــح أن ــه «ع ـلــى هــذا
األساس أعلن عناصر التنظيم استسالمهم،
وقبلوا مبادلة األســرى بالجرحى ،وهــذا ما
تــم» .لكنه أضــاف «فوجئ رفاقنا بالعشرات
منهم وقد لبسوا األحزمة الناسفة وبايعوا
ب ـي ـع ــة امل ـ ـ ــوت وقـ ـ ــد أخ ـ ـ ـ ــذوا بـ ـع ــض األسـ ـ ــرى
كرهائن».
ونـ ـف ــى ح ـب ـي ــب أن «ي ـ ـكـ ــون لـ ـ ــدى قـ ـس ــد عـلــم
ب ــال ـع ـم ـل ـي ــة» ،وق ـ ـ ـ ــال« :كـ ــانـ ــت هـ ـن ــاك بـعــض
امل ـع ـلــومــات غ ـيــر املـكـتـمـلــة ،وال ـت ــي ال تشكل
حقيقة واضحة .فقد أسفر التحقيق مع خاليا
داعــش عــن معلومات تؤكد أنهم سيقومون

مواجهات متقطعة
بين قوات «قسد»
ومسلحي «داعش»

بعمليات تخريبية من دون تفاصيل واضحة
أو ثابتة يمكن البناء عليها» .وأشــار إلى أن
«مــا حــدث فــي الحسكة محاولة لإلرهابيني
إلح ــداث فــوضــى وج ــر املنطقة إل ــى ال ـخــراب.
وما زلنا نعتقد أن تركيا تقف خلف الهجمة».
وقــال« :أمــا كيف استطاعت هــذه الجماعات
ال ــوص ــول إل ــى سـجــن الـحـسـكــة ،ف ــأق ــول إنـهــا
قــد وصـلــت سابقًا إلــى واشنطن ونيويورك
وبــرلــن وروم ــا وب ــاري ــس ،ول ــدى ه ــذه ال ــدول
كــل مـعــايـيــر األمـ ــن» ،وأضـ ــاف« :ل ــم يـكــن أحــد
مــن رفــاقـنــا مـخـتــرق ،وق ــد ضـحــى الـكـثـيــرون
بأرواحهم للقضاء على اإلرهابيني ،وال نلقي
ً
باال لكثرة اإلشاعات واملغرضني».
وحـ ـ ــول اإلعـ ـ ــان ع ــن ان ـت ـه ــاء ال ـع ـم ـل ـيــة قـبــل
استكمالها فعليًا ،قال حبيب« :كما أسلفت،
لقد أعـلـنــوا استسالمهم وإن ـهــاء العصيان،
وبالفعل إثر ذلك سلم  2500معتقل أنفسهم
لقواتنا ،وبعد ذلك تم اإلعــان» .لكنه أوضح
أنه «أثناء التفتيش الدوري للسجنُ ،وجدت
تلك املجموعة التي أحدثت خرقًا باالتفاق».
وعــن األوض ــاع الراهنة في غــويــران ومصير
معتقلي «داع ــش» الـبــاقــن ،والـفــاريــن أيضًا،
أشــار حبيب إلــى أنــه «قبل هــذه العملية كنا
دائـ ـم ــا ف ــي ح ــال ــة ب ـح ــث وتـ ـق ــص ع ــن خــايــا
لداعش ،وقد ألقينا القبض على الكثير منهم،
وأحبطنا العديد من محاوالت التخريب أو
عمليات االغتيال التي كانوا يخططون لها»،
وأض ــاف «اآلن سيستمر رفــاقـنــا فــي الـقــوات
العسكرية واألمنية بهذا العمل في غويران
وكــامــل جغرافيا شــرق ال ـفــرات» .وأش ــار إلى
أنه ال يملك أرقامًا محددة للفارين« ،لكن ما
أعلمه أنــه بقيت خــارج السجن أع ــداد قليلة
جـدًا ،متحصنة في بعض البيوت واألحياء
ال ـتــي ن ــزح عـنـهــا سـكــانـهــا ،وي ـج ــري تطهير
املنطقة وسيتم إلقاء القبض عليهم».
من جهته ،رأى رئيس تحرير موقع «الشرق

«اإلطــار التنسيقي» والصدر ،غادر األخير من
دون عقد أي لقاءات ،وسط مواصلة كل
طرف التشبث بشروطه

ن ـي ــوز» اإلخـ ـب ــاري ف ــراس ع ــاوي أن «قـســد
كــانــت مــرتـبـكــة ج ـ ـدًا ،عـلــى ك ــل املـسـتــويــات،
إعالميًا وأمنيًا وعسكريًا ،وحتى سياسيًا،
رغ ــم دراي ـت ـه ــا بــاح ـت ـمــال وقـ ــوع ال ـه ـجــوم».
واعـتـبــر أن «ه ــذا دلـيــل عـلــى الـفـشــل األمـنــي
لديها ،وعلى ضعف تواصلها مع التحالف.
فهم يعرفون كل التفاصيل (بشأن الهجوم)
باستثناء التوقيت ،وهــذه مشكلة إهمال».
واعـ ـتـ ـب ــر عـ ـ ـ ــاوي ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،أن «الـفـشــل يــدلــل عـلــى أن هناك
ف ـســادًا داخ ــل قـســد ،يـضــاف إلـيــه االخ ـتــراق
األمني .وسبب هذا االختراق األمني يكمن
ف ــي أن ــه ب ـعــد س ـي ـطــرة ق ـســد ع ـلــى املـنـطـقــة،
انضم الكثير من عناصر داعــش السابقني
إليها ،ومــن غير املعقول أن يـكــون والؤهــم
جـمـيـعــا ت ـغ ـيــر» .وقـ ــال« :أم ــا ال ـخ ــرق األكـبــر
ف ـي ـك ـمــن ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــا بـ ــن امل ـح ـت ـجــزيــن
داخــل السجن واملهاجمني خارجه .يضاف
إل ــى ذل ــك مـنــع قـســد مــن اسـتـقــدام تـعــزيــزات
إلــى منطقة السجن ،وأيـضــا تأخر اشتراك
الـتـحــالــف فــي عملية صــد الـهـجــوم إل ــى ما
بعد يوم من العملية .وهو تدخل كان بداية
عــن طريق الـطـيــران ،الــذي ال يأتي بنتيجة
مع االلتحام املباشر داخل السجن» .وتابع
عالوي أن «قسد أيضًا فشلت حتى بعملية
الـ ـتـ ـف ــاوض ،م ــا أدى إلـ ــى عـ ــدم سـيـطــرتـهــا
ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل حـ ـت ــى اآلن عـ ـل ــى ال ـس ـج ــن.
وإح ـ ـ ــدى أه ـ ــم دالالت ال ـف ـش ــل بــال ـت ـفــاوض
أنها أعلنت ست مــرات عن انتهاء العملية
والسيطرة الكاملة ،ولم يكن األمر حقيقيًا».
وأش ــار إلــى أن «الـتـعــامــل السيئ لقسد مع
الـبـيـئــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي مـنــاطــق
س ـي ـطــرت ـهــا هـ ــو س ـب ــب ع ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــاون مــن
الحاضنة أو األهالي معها ،وهــذا يجعلها
غـيــر ق ــادرة عـلــى الـتـعــاطــي األم ـنــي ،فــي ظل
حسابات كثيرة».

السياسية ،والفعاليات املختلفة إلى التعبير
عــن رفضها وإدانـتـهــا الصريحة والواضحة
لهذا الهجوم الخطير ،ودعم قواتنا األمنية في
عملياتها ضد مطلقي الصواريخ» ،مضيفًا أن
«الـصـمــت عـلــى ه ــذا ال ـنــوع مــن االسـتـهــدافــات
بــات املجرمون يعدونه غطاء سياسيًا لهم».
مــن جـهـتـهــا ،أعــربــت بـعـثــة األم ــم املـتـحــدة في
الـعــراق (يــونــامــي) عــن قلقها ج ـ ّـراء استهداف
م ـطــار ب ـغ ــداد بــال ـصــواريــخ .وق ــال ــت ف ــي بـيــان
إنـهــا «ت ـعــرب عــن قلقها الـعـمـيــق إزاء املــوجــة
الحالية من الهجمات التي تستهدف مكاتب
األح ــزاب السياسية واملساكن والشركات في
ال ـع ــراق ،وآخ ــره ــا الـهـجــوم ال ـصــاروخــي على
م ـطــار ب ـغــداد ال ــدول ــي» .وأض ــاف ــت أن ــه «يجب
عـلــى جميع املعنيني عــدم االكـتـفــاء بــاإلدانــة،
وال ـت ـحــرك ال ـف ــوري الك ـت ـشــاف مــن يـقــف خلف
تلك الهجمات ،وفي الوقت ذاته يجب تكثيف
الحوار من أجل تجاوز أي خالف سياسي».
ال لقاءات بين الصدر
و«اإلطار التنسيقي»

غادر بغداد ،مساء أول من أمس الخميس ،من
دون أن يلتقي بأي من قيادات وممثلي قوى
«اإلطار التنسيقي» ،على الرغم من تصريحات
سابقة لـقـيــادات سياسية فــي ب ـغــدادّ ،
عولت
على الزيارة من أجل التوصل إلى تفاهمات

م ـش ـتــركــة ت ـن ـهــي األزم ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وك ــان
مقربون من «التيار الصدري» قد اعتبروا أن
زيــارة الصدر ،الــذي كان قد وصل إلى بغداد
األرب ـ ـعـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،رس ــال ــة م ــوج ـه ــة لـلـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـش ـي ـع ـيــة ،بــرغ ـب ـتــه ف ــي تغليب
املصالحة والـخــروج مــن بـغــداد بنتائج .لكن
أي ــا مــن ذل ــك لــم يتحقق ،إذ غ ــادر ال ـصــدر من
دون أن يلتقي بــأي مــن الـقـيــادات السياسية
ال ـش ـي ـع ـيــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،واخ ـت ـت ــم زيـ ــارتـ ــه مــن
م ــديـ ـن ــة ال ـك ــاظ ـم ـي ــة شـ ـم ــال ــي ب ـ ـغـ ــداد بـشـكــل
مفاجئ .وفــي السياق ،قــال مصدر مقرب من
«الـتـيــار ال ـص ــدري» ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
الجديد» ،إن زيــارة الصدر إلــى بغداد «ألقت
الـكــرة بملعب باقي الـقــوى الشيعية ،وكانت
أســاســا مــن أج ــل إع ـطــاء فــرصــة لبعض قــوى
اإلط ــار التنسيقي للتحاور والـتـفــاوض معه
للدخول في كتلة واحدة وتشكيل حكومة ،مع
اإلبـقــاء على شــرط عــزل املالكي عنها» .وأكــد
املـصــدر أن «ال ـصــدر خــال زيــارتــه ب ـغــداد ،لم
يتلق أي اتـصــال مــن قــادة اإلطــار التنسيقي،
بل كانت هناك تغريدات من قبل بعض قادة
اإلطار (نوري املالكي ،قيس الخزعلي) ،أثارت
امـتـعــاض ال ـص ــدر ،خـصــوصــا أن ـهــا أك ــدت أن
اإلطار ما زال يرفض عزل املالكي ،ولذلك قرر
الصدر بشكل مفاجئ الرجوع إلــى النجف».
وشرح املصدر نفسه املوقف السياسي حتى
ظهر أمس الجمعة بالقول إنه «حتى اللحظة،
ال توجد أي اتصاالت أو حوارات مباشرة بني
التيار الصدري واإلطار التنسيقي».
م ــن ج ـه ـتــه ،وفـ ــي أول م ــوق ــف ل ــه ب ـعــد فشل
انعقاد اللقاء الــذي كــان يفترض أن يجمعه
وبقية قـيــادات قــوى «اإلط ــار التنسيقي» مع
ال ـص ــدر ،دع ــا زع ـيــم تـحــالــف «ال ـف ـتــح» هــادي
ال ـ ـعـ ــامـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ــى
ال ـت ــواف ــق ع ـلــى تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
وإدارة املــرحـلــة املـقـبـلــة ،وح ــذر فــي تسجيل
صــوتــي م ــن «اح ـت ـم ــال ال ــوص ــول إل ــى طــريــق
م ـس ــدود ي ـكــون الـشـعــب ه ــو ال ـخــاســر األكـبــر
ف ـيــه» .وخــاطــب ال ـعــامــري ال ـقــوى السياسية
ب ــالـ ـق ــول« :هـ ـ ــذا ال ـع ـن ــاد ي ـج ــب أن ي ـن ـت ـهــي»،
مـ ـط ــالـ ـب ــا ب ـ ـ ــ«وضـ ـ ــع م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق فــي
املقدمة ،واالبتعاد عن الجري وراء املصالح
ال ـخ ــاص ــة» .وقـ ــال ال ـع ــام ــري إن ــه ال ي ـعــارض
«تشكيل حكومة أغلبية وطنية ،تــؤدي إلى
وج ــود جــزء مــن األح ــزاب فــي املـ ــواالة ،وجــزء

ضغط للحصول على تنازالت

اعتبر الناشط المدني العراقي أحمد حقي أن الهجوم على مطار بغداد
«قد يكون في إطــار موجة تصعيد أمنية جديدة تنفذها فصائل
مسلحة للضغط على التيار الصدري ،وأيضًا على حكومة مصطفى
الكاظمي للحصول على تنازالت» .وأضاف حقي ،في حديث مع «العربي
الجديد» ،أن «عودة فرض حظر التجول الليلي في بعض المناطق القريبة
من أهداف ومواقع مهمة ،من قبل قوات األمن ،قد ينبئ بوجود
مخاوف حقيقية من تصعيد أمني ،وهو أكثر ما يقلق العراقيين».

ويأتي التصعيد األمني بعدما كان الصدر قد

خاص

آخــر فــي املـعــارضــة» ،لكنه تــابــع «أم ــا أن يتم
االت ـفــاق عـلــى اسـتـثـنــاء ط ــرف شيعي واح ــد،
فهذا ال نقبل به» ،في إشارة إلى املالكي.
من جهته ،قال القيادي في «التيار الصدري»،
ري ــاض امل ـس ـع ــودي ،ف ــي حــديــث م ــع «الـعــربــي
الجديد» ،إن «هناك ائتالف قــوي يضم ثالثة
أطــراف هي التي تملك الرقم األكبر تحت قبة
مجلس النواب ،وهي؛ الكتلة الصدرية ،الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،وتحالف السيادة
(يتألف من كتلتي عزم وتـقــدم)» .وشــدد على
أن «هذه األطراف قادرة على تشكيل الحكومة
ب ـم ـف ــرده ــا وم ـن ــح أغ ـل ـب ـيــة أص ـ ـ ــوات ال ـب ــرمل ــان
ملــرشــح رئــاســة الجمهورية ورئــاســة ال ــوزراء،
إضــافــة إلــى مرشحي الحقائب ال ــوزاري ــة ،من
دون ال ـحــاجــة ألح ـ ــد» .واسـ ـت ــدرك امل ـس ـعــودي
«لكن التيار الصدري ال يريد شق صف أحد
إطالقًا ،وفتح الباب ملن يريد بأن يكون ضمن
م ـش ــروع ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري بـتـشـكـيــل حـكــومــة
أغلبية وطـنـيــة .وطبعًا هــذا الـبــاب فتح أمــام
جـهــات م ـحــددة .وفــي حــال رفـضــت ،فمشروع
ـاض» .وتطرح تصريحات
حكومة األغلبية مـ ٍ
املـسـعــودي سـيـنــاريــو غـيــر مـسـبــوق بالنسبة
ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ب ـع ــد ال ـغ ــزو
األميركي للعراق .ويتضمن إمكانية الذهاب
للبرملان مــن دون اتـفــاق سياسي مسبق بني
القوى السياسية النافذة في البالد ،وتحكيم
ل ـغــة األغ ـل ـب ـيــة داخـ ــل مـجـلــس الـ ـن ــواب أي ـضــا،
وليس لغة االتفاق.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «اإلط ـ ـ ـ ــار
التنسيقي» ،علي الـفـتــاوي ،فــي حــديــث مع
«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «قـ ــوى اإلط ـ ــار حتى
ال ـل ـح ـظ ــة ،ت ــرف ــض ذه ـ ـ ــاب أجـ ـ ـ ــزاء م ـن ـه ــا مــع
التيار الصدري لتشكيل الحكومة ،بل نحن
مـصــرون على الــذهــاب بكل أطــرافـنــا ،أو أخذ
دور املعارضة ،وقــد نذهب ملقاطعة العملية
السياسية بــالـكــامــل ،فــي ح ــال رف ــض التيار
الـ ـص ــدري م ـشــاركــة ك ــل أط ـ ــراف اإلط ـ ــار معه
بتشكيل الحكومة» .وأضاف أن «قوى اإلطار
التنسيقي كــانــت تنتظر مــن ال ـصــدر إج ــراء
اتـصــاالت معها بعد زيــارتــه بـغــداد ،من أجل
إك ـم ــال ال ـت ـف ــاوض ،لـكـنــه ل ــم ي ـت ـصــل ،ك ـمــا أن
ق ـي ــادات اإلطـ ــار ل ــم تـتـصــل بـ ــه» .وأوضـ ــح أن
«ع ــدم ح ـصــول اج ـت ـمــاعــات ،ال يـعـنــي نهاية
كاف إلجراء الحوار،
التفاوض ،بل هناك وقت ٍ
وهناك نية لعقد جوالت جديدة للحوار خالل
الـســاعــات املـقـبـلــة» .فــي الـسـيــاق ،ق ــال املحلل
ال ـس ـيــاســي الـ ـع ــراق ــي ،أح ـم ــد ال ـش ــري ـف ــي ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،إن «الصدر أراد
التواصل مع األطراف الصديقة له في اإلطار
التنسيقي خالل زيارته إلى بغداد ،لكنه وجد
هــذه األط ــراف مــا زالــت مصرة على موقفها،
وهو التمسك باملالكي»ّ .
وعبر الشريفي عن
اعـتـقــاده بــأن «األم ــور ذاهـبــة نـحــو االعـتـمــاد
على التحالف الثالثي بني التيار الصدري،
والحزب الديمقراطي الكردستاني ،وتحالف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
أغ ـل ـب ـيــة ك ـمــا ي ــري ــده ــا ال ـ ـصـ ــدر» .ول ـف ــت إلــى
أنــه «بــذلــك ،ستكون الحكومة خالية مــن أي
طرف سياسي شيعي ،غير التيار الصدري،
وبصراحة هذا األمــر ال يريده الصدر أيضًا،
فـهــو ال يــريــد أن يتحمل املـســؤولـيــة لــوحــده
خالل املرحلة املقبلة».

خبراء عسكريون مصريون في جنوب اليمن

القاهرة ــ العربي الجديد

تشهد الـســاحــة الـيـمـنـيــة ،فــي الــوقــت الــراهــن،
ت ـطــورات متسارعة على املستويني امليداني
وال ـس ـيــاســي ف ــي ض ــوء الـتـقــاطـعــات الــدول ـيــة،
وس ـ ـ ــط تـ ـص ــاع ــد األزم ـ ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ـل ــى وق ــع
اس ـت ـهــداف الـحــوثـيــن ل ــأراض ــي اإلم ــارات ـي ــة،
ومــواص ـل ـت ـهــم ق ـصــف األراض ـ ـ ــي ال ـس ـعــوديــة.
يأتي هذا فيما لم تفلح قنوات االتصال غير
امل ـع ـل ـنــة ،ب ــن ال ــري ــاض وأب ــوظ ـب ــي وطـ ـه ــران،
ف ــي وقـ ــف اس ـت ـه ــداف أراضـ ـ ــي ال ــدول ـت ــن ،من
جــانــب ج ـمــاعــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـحــوث ـيــن)،
وال ـت ــي ت ـعــد أح ــد أذرع ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي في
املنطقة ،وفقًا لتوصيف السعودية واإلمارات.
وكشفت مـصــادر خــاصــة ،تحدثت لـ«العربي
الـجــديــد» ،عــن تـطــورات مفاجئة فــي التعاطي
امل ـص ــري م ــع امل ـش ـهــد الـيـمـنــي أخـ ـيـ ـرًا .وقــالــت
إن «خ ـب ــراء عـسـكــريــن مـصــريــن وص ـلــوا إلــى
اليمن ،وتحديدًا الجنوب ،خالل األيام القليلة
املاضية ،في أعقاب الهجمات الحوثية التي
اسـتـهــدفــت أبــوظ ـبــي ودبـ ــي ،ب ـهــدف مــراجـعــة
خطط القوات التابعة لتحالف دعم الشرعية».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «املـجـمــوعــة ،املكونة
من سبعة خبراء عسكريني مصريني رفيعي
املـ ـسـ ـت ــوى ،يـ ــوجـ ــدون ف ــي غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
امل ـي ــدان ـي ــة ،ألل ــوي ــة ال ـع ـمــال ـقــة ،ال ـت ــي خــاضــت
معارك ضارية أخيرًا ضد املقاتلني الحوثيني
أدت إلخراجهم من محافظة شبوة».
وأشارت ،في الوقت ذاته ،إلى أنه «على الرغم
من رمزية الخطوة املصرية ،إال أنها تحمل
رسائل للحوثيني ،بعد تهديد األمن املالحي
في مضيق باب املندب ،في أعقاب اختطاف
إحـ ــدى ال ـس ـفــن اإلم ــاراتـ ـي ــة ق ــرب ال ـح ــدي ــدة».
وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن «مـ ــن ب ــن امل ـهــام
املوكلة للخبراء العسكريني املصريني تجهيز
خطط لتطوير الهجوم البري من جانب قوات

أخرجت «ألوية العمالقة» الحوثيين من شبوة (صالح العبيدي/فرانس برس)

الـتـحــالــف ،ضــد مـنــاطــق سـيـطــرة الحوثيني،
م ــع إعـ ـ ــداد خ ـطــط مـحـكـمــة ل ـتــأمــن امل ـنــاطــق
ال ـح ـيــويــة ،بــالـتـنـسـيــق م ــع ق ـي ــادة الـتـحــالــف،
الداعم للشرعية ،في الرياض».
وك ــان ــت اإلم ـ ـ ــارات أع ـل ـنــت ،اإلث ـن ــن امل ــاض ــي،
اعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ص ـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ــن بـ ــال ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن ف ــي
أج ــوائ ـه ــا ،قــالــت إن «ال ـحــوث ـيــن أطـلـقــوهـمــا
باتجاه أراضـيـهــا» .وأش ــارت إلــى أن «تدمير
الـصــاروخــن لــم تنجم عنه خسائر بشرية،
وأن ال ـب ـق ــاي ــا س ـق ـطــت ف ــي م ـن ــاط ــق مـتـفــرقــة
ح ــول إم ـ ــارة أب ــوظ ـب ــي» .وأوضـ ـح ــت أن هــذا
االسـ ـتـ ـه ــداف «ك ـ ــان ال ـث ــان ــي م ــن ن ــوع ــه ،بعد
تنفيذ هجوم للحوثيني عبر طائرات مسيرة،
وص ـ ــواري ـ ــخ ب ــال ـس ـت ـي ــة ،اسـ ـتـ ـه ــدف م ـط ــاري
أبوظبي ودب ــي ،ومستودعًا لتخزين النفط
في منطقة مصفح إيكاد في قلب العاصمة
أبوظبي ،وسط تهديدات من جانب الحوثيني
بتنفيذ هجمات أخ ــرى ،داع ــن املــدنـيــن في
اإلمارات إلى االبتعاد عن املنشآت الحيوية».
أما الرياض فقد أعلنت ،مساء األحد املاضي،

إصابة شخصني في سقوط صاروخ بالستي
أط ـل ـقــه ال ـحــوث ـيــون ع ـلــى ج ـ ــازان ف ــي جـنــوب
امل ـم ـل ـكــة .وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،قـ ــال «ال ـت ـحــالــف
الدفاعات
العربي لدعم الشرعية في اليمن» إن ُ
السعودية «دم ــرت صــاروخــا بالستيًا أطلق
بــات ـجــاه ظ ـه ــران ج ـنــوب امل ـم ـل ـكــة» .وبحسب
املصادر فإن «التطور املصري الجديد يأتي
عـلــى ض ــوء الـتـقــارب امل ـصــري الـسـعــودي من
جهة ،ومحاوالت إنهاء التوتر في العالقات
املصرية اإلماراتية من جهة أخرى» .وأشارت
إل ــى أن «ال ــري ــاض أودع ــت  3م ـل ـيــارات دوالر
ك ــودي ـع ــة ف ــي ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي املـ ـص ــري قـبــل
نهاية الـعــام املــاضــي ،ملـســاعــدة الـنـظــام على
الوفاء بتعهداته ،ودعمه في مواجهة األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة» .وأكـ ـ ــدت «اس ـت ـع ــداد تـحــالــف
ب ـن ــوك خـلـيـجـيــة ،بـيـنـهــا ب ـن ـكــان إم ــارات ـي ــان،
ل ـت ـقــديــم قـ ــرض ل ـل ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة بـقـيـمــة
 2.5مـلـيــار دوالر ،ب ـخــاف تـعـهــد ول ــي عهد
أبوظبي (محمد بــن زايــد) للرئيس املصري
(عبد الفتاح السيسي) ،خــال زيــارة األخير

ل ــإم ــارات مـنــذ أي ــام ،بتقديم ودي ـعــة جــديــدة
بالبنك املــركــزي امل ـصــري ،بعد مــا رفــض في
أوق ــات مـتـفــرقــة ،خ ــال ال ـعــام املــاضــي ،تلبية
م ـط ــال ــب م ـص ــري ــة م ـت ـك ــررة ب ـت ـقــديــم ودي ـع ــة
دوالرية جديدة إلنعاش االقتصاد املصري».
فــي الـسـيــاق نفسه ،أش ــار دبـلــومــاســي غربي
إلــى أن «البعثة الدبلوماسية املصرية لدى
الواليات املتحدة األميركية ،تلعب دورًا قويًا،
خالل األيام األخيرة ،لدعم أبوظبي والرياض،
بهدف إقناع اإلدارة األميركية بإعادة إدراج
جـمــاعــة الـحــوثـيــن عـلــى قــائـمــة التنظيمات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة» .وأوض ـ ـ ـ ــح أن «دور ال ـق ــاه ــرة
الدبلوماسي لم يتوقف عند هذا الحد ،حيث
ب ــدأت الـبـعـثــة الــدبـلــومــاسـيــة املـصــريــة هناك
ات ـص ــاالت ل ــدى الـ ــدول األع ـض ــاء فــي مجلس
األمن ،لدعم اإلمارات بعد الضربات األخيرة،
بهدف صــدور قــرار من املجلس ضد األعمال
الحوثية التي استهدفت مناطق مدنية».
وكــان السيسي قد زار ،بشكل مفاجئ ولعدة
ساعات ،العاصمة أبوظبي األربعاء املاضي،
وعقد خــال ذلــك جلسة مباحثات مــع محمد
بــن زاي ــد .كما عقد قمة ثالثية بمشاركة ملك
الـبـحــريــن حـمــد بــن عـيـســى ،حـضــرهــا رئـيــس
الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وح ــرص الـسـيـســي ،خ ــال ال ــزي ــارة ،عـلــى «بــث
رسائل متعلقة بدعم مصر لدولة اإلم ــارات».
وأك ــد «إدان ــة مصر ألي عمل إرهــابــي تقترفه
مليشيا الـحــوثــي ،السـتـهــداف أمــن واستقرار
وســامــة دولــة اإلم ــارات ومواطنيها» .وشــدد
ع ـلــى «دع ـ ــم م ـصــر ل ـكــل م ــا ت ـت ـخــذه اإلمـ ـ ــارات
م ــن إجـ ـ ــراءات لـلـتـعــامــل م ــع أي عـمــل إرهــابــي
ي ـس ـت ـهــدف ـهــا» .وت ــأت ــي ال ـت ـح ــرك ــات امل ـصــريــة
األخ ـي ــرة عـلــى صـعـيــد املـشـهــد الـيـمـنــي ،رغــم
محادثات مصرية غير معلنة مع الحوثيني،
استهدفت التأكيد على عــدم املـســاس بأمن
املالحة في مضيق باب املندب.
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شرق
غرب
تعليق مفاوضات فيينا
النووية أليام
أفـ ـ ـ ــادت وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة
الرسمية (إرنا) ،أمس الجمعة ،بأنه
تقرر تعليق مفاوضات فيينا أليام
عـ ــدة ب ـن ــاء ع ـلــى اتـ ـف ــاق ب ــن جميع
األطراف ،مشيرة إلى أن املفاوضات
تمضي قــدمــا فــي مـســار تـقــدم على
الرغم من التعقيدات التي تواجهها.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

اإليــرانــي حسني أمـيــر عبد اللهيان
(الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،خــال
اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة األم ــن ال ـقــومــي في
البرملان ،إرادة بالده «للتوصل إلى
اتـفــاق جيد وثــابــت يمكن التعويل
عـلـيــه» مــن خ ــال مـفــاوضــات فيينا
ب ـ ـشـ ــأن إح ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
اإلي ــران ــي .وكـ ــان عـبــد الـلـهـيــان قــال
في اتصال هاتفي أمــس ،مع األمني
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،أن ـطــون ـيــو
غــوت ـيــريــس إن «م ـس ــار م ـفــاوضــات
فيينا إيجابي».
(العربي الجديد)

الجزائر :مقتل عسكريَ ْين
باشتباك مع «إرهابيين»
أع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـجــزائــريــة
ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،مـقـتــل
عـسـكــريــن اث ـنــن و«ال ـق ـض ــاء على
إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن اثـ ـ ـن ـ ــن واسـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــاع
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،خ ـ ـ ــال اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات مــع
مـجـمــوعــة إره ــاب ـي ــة ،ف ــي واليـ ــة إن
ق ــزام» على الشريط الـحــدودي مع
م ــال ــي .ولـ ــم ت ـع ـلــن ال ـ ـ ـ ــوزارة هــويــة
هــؤالء املسلحني وما إذا كانا أتيا
من مناطق شمال مالي.
(العربي الجديد)
رئيسة هندوراس تعد
بدولة «اشتراكية
وديمقراطية»
وعدت زيومارا كاسترو (الصورة)،
أول سـ ـي ــدة ت ـت ــول ــى ال ــرئ ــاس ــة فــي
ه ـ ـ ـنـ ـ ــدوراس ،ب ـع ــد أدائـ ـ ـه ـ ــا ال ـي ـمــن
أول مـ ــن أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،ل ــوالي ــة
م ــدت ـه ــا أرب ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،بـتــأسـيــس
«دولــة اشتراكية وديمقراطية» في
الـبــاد .وقــالــت كاسترو فــي خطاب
تنصيبها أمام حشد جماهيري إن

«دولة هندوراس ُدفعت إلى اإلفالس
خالل السنوات الـ 12املاضية» التي
حكم خاللها اليمني .ووعدت بأنها
س ـتــركــز ج ـه ــوده ــا ع ـلــى «الـتـعـلـيــم
والصحة واألمن والوظيفة».
(فرانس برس)

تحجم تقريرًا
شرطة لندن
ّ
حكوميًا عن انتهاك
قواعد اإلغالق
يــرجــح أن يشهد تحقيق حكومي
بشأن تجمعات في مقر الحكومة
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة انـ ـتـ ـهـ ـك ــت قـ ــواعـ ــد
مـكــافـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مــزيـدًا
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ط ـل ـبــت
الـشــرطــة الـتــي تحقق بــدورهــا في
ه ــذه ال ـت ـج ـم ـعــات« ،اإلش ـ ـ ــارة بــأقــل
ما يمكن» لتقرير الحكومة .وكان
متوقعًا إع ــان التقرير الحكومي
هذا األسبوع ،لكن ذلك أرجئ حتى
الثالثاء املقبل .وقالت الشرطة في
بـيــان أم ــس «طلبنا اإلشـ ــارة بأقل
ما يمكن لتقرير مكتب الحكومة».
وتهدد هــذه التحقيقات املستقبل
السياسي لرئيس الــوزراء بوريس
جونسون.
(رويترز)
تعليق عضوية بوركينا
فاسو في «إيكواس»
علقت مجموعة دول غــرب أفريقيا
(إيكواس) ،أمس الجمعة ،خالل قمة
اف ـتــراض ـيــة ل ـهــا ،عـضــويــة بــوركـيـنــا
فاسو في املجموعة ،وفق ما قال أحد
املشاركني في القمة لوكالة «فرانس
ب ـ ـ ـ ـ ــرس» .كـ ـم ــا ط ــالـ ـب ــت امل ـج ـم ــوع ــة
بــاإلفــراج عــن الرئيس املخلوع روك
مــارك كريستيان كابوري املوضوع
رهن اإلقامة الجبرية وعن مسؤولني
آخرين معتقلني.
(فرانس برس)
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الحدث

يتمادى قادة االنقالب في السودان بالقتل منذ انقالب  25أكتوبر
الماضي ،لعجزهم عن إبراز مسار غير عنفي ،على الرغم من الرفض
األمــمــي لــذلــك .فــي المقابل ،يــواصــل المتظاهرون السودانيون
احتجاجاتهم في مختلف المدن والمناطق

تمهيد لتصعيد جديد ضد أهالي النقب

بينت :لن أسمح بدولة فلسطينية

السودان
تما ٍ
د في القتل

أثارت تصريحات رئيس
حكومة االحتالل
نفتالي بينت ،الذي أكد
رفضه إقامة دولة
فلسطينية ،ردات فعل
فلسطينية غاضبة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تصعيد القمع في
ثالث أشهر االنقالب

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ي ـت ــزاي ــد ال ـع ـن ــف ب ـح ــق مـنــاهـضــي
االن ـق ــاب الـعـسـكــري فــي ال ـســودان
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،فـ ـ ــي ظــل
االن ـس ــداد ال ــواض ــح ألف ــق الـحـلــول السياسية
ّ
لألزمة التي خلفها انقالب  25أكتوبر/تشرين
األول املاضي .وفي شهر يناير/كانون الثاني
الحالي ،الثالث من عمر انقالب قائد الجيش
ال ـفــريــق أول ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان ،ارتـفـعــت
مـعــدالت القتلى واملـصــابــن واملعتقلني ،بعد
انـخـفــاض نسبي فــي شهر ديسمبر /كانون
األول امل ــاض ــي ،وهـ ــو ال ـش ـهــر ال ـ ــذي صــادفــت
بدايته عودة رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك
إل ــى منصبه بـعــد إقــالـتــه بــواسـطــة الـبــرهــان،
وذلـ ـ ــك بـ ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق ب ـي ـن ـه ـم ــا .وح ـي ـن ـهــا
ق ــال ح ـمــدوك بـعــد الـتــوقـيــع عـلــى االت ـف ــاق ،إن
ه ــدف ــه ،م ــن ضـمــن أهـ ــداف أخـ ــرى ،حـقــن دم ــاء
الـســودانـيــن .لكن مــع استقالة حـمــدوك فــي 2
يناير الـحــالــي ،ع ــادت أدوات القتل لتصطاد
مــزي ـدًا مــن الـضـحــايــا ،حـتــى بـلــغ ال ـعــدد خــال
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي  24ش ـخ ـصــا م ــن امل ـشــاركــن
فــي ال ـحــراك ال ـثــوري ضــد االن ـق ــاب ،مــن أصــل
ً
 78قـتـيــا هــم حصيلة الـقـتـلــى مـنــذ االنـقــاب
العسكري .ووفــق هذه األرقــام سقط في شهر
يناير ،حتى الـيــوم ،ثاني أكبر عــدد قتلى في
أشـهــر االن ـق ــاب ،بـعــد شـهــر نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي .وشهد نوفمبر املاضي ،مقتل
 29متظاهرًا 16 ،منهم سقطوا في مليونية 17
ً
نوفمبر .في املقابل ،سقط  16قتيال في أكتوبر
امل ــاض ــي ،أغـلـبـهــم فــي ال ـيــوم األول لــانـقــاب،
بينما سجل شهر ديسمبر املاضي ،أقل عدد
من القتلى بسقوط تسع ضحايا .وتصاعدت
الحصيلة أخيرًا ،خصوصًا بعد مقتل ضابط
برتبة عميد في الشرطة ،واتهمت التحقيقات
الشرطية اثنني من املتظاهرين البارزين في
الـحــراك الـثــوري بقتله طعنًا بالسكني ،خالل
مـ ُـواكــب  13يـنــايــر الـحــالــي بــوســط الـخــرطــوم.
وق ـت ــل ف ــي امل ــوك ــب الـ ــذي ت ــا ال ـح ــدث ثـمــانـيــة
مـتـظــاهــريــن ،مــع ج ــرح أكـثــر مــن  150آخــريــن،
معظمهم بالرصاص.
ولم يكن يناير شهرًا للموت فقط ،فقد أصيب
املـئــات خــال ثمانية مــواكــب خرجت فــي أيــام

م ـت ـفــرقــة خـ ــال ال ـش ـه ــر ،ب ــإص ــاب ــات مـتـفــاوتــة
معظمها بالرصاص ،طبقًا إلحصاءات لجنة
أط ـب ــاء الـ ـس ــودان امل ــرك ــزي ــة .وف ــي نـهــايــة شهر
ديسمبر املاضي ،منح قائد االنقالب الفريق
أول عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،وبـمــوجــب قــانــون
الطوارئ ،السلطة من جديد لجهاز املخابرات
الـعــامــة وال ـق ــوات الـنـظــامـيــة األخـ ــرى للقبض
على األشـخــاص ،ولــو تحت قاعدة االشتباه،
وحجز األمــوال واملمتلكات ،وحظر أو تنظيم
حركة األشخاص ،مع منح أفراد القوات التي
تنفذ القانون ،حصانة تحول دون اتخاذ أية
إجــراءات قانونية في مواجهتهم إال بإذن من
مجلس الـسـيــادة .وذل ــك ،بتقدير كثيرين ،ما
ّ
وســع دائ ــرة االعـتـقــال ،على املستوى األفـقــي،
باعتقال العشرات من ناشطي لجان املقاومة
السودانية ،الجسم الذي يقود ويوجه حاليًا،
الـحــراك الـثــوري بأشكاله املتنوعة .وتجنبت
سـلـطــات االع ـت ـق ــال ،حـتــى اآلن ،امل ـس ــاس بــأي
مــن الـقـيــادات الحزبية أو الـقـيــادات الناشطة
فــي املجتمع املــدنــي ،باستثناء حالة توقيف
رئ ـي ـس ــة م ـ ـبـ ــادرة «ال ل ـق ـهــر الـ ـنـ ـس ــاء» ،أم ـي ــرة
عثمان ،يوم السبت املاضي.
ويزيد ارتداد السلطة االنقالبية ومحاوالتها
ت ـش ــدي ــد قـبـضـتـهــا األمـ ـنـ ـي ــة ،ق ـل ـقــا وإح ـب ــاط ــا
لــدى كثير من الجهات الدولية التي انتزعت
ت ـع ـ ّـه ــدات م ــن ال ـس ـل ـطــة ب ــوق ــف ال ـع ـنــف تـجــاه
املتظاهرين السلميني ،مثل الواليات املتحدة
التي أوفــدت مساعدة وزيــر الخارجية مولي
فـ ــي ،واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـق ــرن األف ــري ـق ــي
ديفيد ساترفيلد للخرطوم ،وخــرجــا فــي 20
يناير الحالي بالتزامات من العسكر ،بإنشاء
واس ـت ــدام ــة بـيـئــة سـلـمـيــة لـلـسـمــاح للعملية
الـسـيــاسـيــة بــامل ـضــي ق ــدم ــا .ودان امل ـس ــؤوالن
األمـيــركـيــان ،اسـتـخــدام الـقــوة غير املتناسبة
ضد املتظاهرين ،وال سيما استخدام الذخيرة
الحية ،والعنف الجنسي ،وممارسة االحتجاز
التعسفي .ودعوا إلى إجراء تحقيقات شفافة
وم ـس ـت ـق ـلــة ،ف ــي ال ــوف ـي ــات واإلصـ ــابـ ــات الـتــي
حدثت ،ومحاسبة جميع املسؤولني عنها.
وما أن ختم املسؤوالن األميركيان زيارتهما
ل ـل ـســودان ،حـتــى تــواصـلــت األســالـيــب نفسها
ب ـحــق امل ـت ـظــاهــريــن ،م ــا دفـ ــع م ــول ــي فـ ــي ،إلــى
التغريد على حسابها على «تــويـتــر» ،إلبــداء

تصاعد القمع بعد
مقتل ضابط برتبة عميد
في الشرطة
محمد األسباط:
تعتقد السلطات أن القتل
سيوقف االحتجاجات
متظاهر في مليونية  24يناير بالخرطوم (محمود حجاج/األناضول)

استنكارها ملــا حــدث عقب مقابلتها لرئيس
مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو
«حـمـيــدتــي» ،والـتــزامـهـمــا الـصــريــح بــالـحــوار.
واع ـت ـب ــرت أن أف ـعــال ـه ـمــا ت ـخــالــف أقــوال ـه ـمــا،
بالتعامل بمزيد من العنف مع املتظاهرين،
واالعـ ـتـ ـق ــاالت ف ــي أوسـ ـ ــاط ن ـش ـطــاء املـجـتـمــع
امل ــدن ــي ،ال ـتــي س ـي ـكــون ل ـهــا ت ـب ـعــات ،وف ـقــا ملا
جاء في التغريدة .أما اإلحباط األكبر نتيجة
ال ـع ـنــف امل ـت ــزاي ــد ب ـحــق امل ـت ـظــاهــريــن ،فـلــربـمــا
أصــاب بعثة األمــم املتحدة في السودان لدعم
االنتقال الديمقراطي ،والتي تجري مشاورات
سـيــاسـيــة ،دخـلــت أسـبــوعـهــا الـثــالــث ،تمهيدًا
لحوار بني السودانيني ينهي األزمة الحالية،
وي ـخــرج بـتــوافــق إلدارة مــا تـبـقــى مــن الـفـتــرة
االنتقالية .وتــرى البعثة أن استمرار العنف
يقوض جهودها .ودانــت البعثة أخيرًا مقتل
ثــاثــة مـتـظــاهــريــن خ ــال مـلـيــونـيــة  24يناير
الـ ـح ــال ــي .ك ـم ــا ان ـت ـق ــدت ب ـش ــدة ق ـ ــرار تــوقـيــف
ّ
مشددة في
رئيسة مبادرة «ال لقهر النساء»،
أكـثــر مــن مناسبة على وج ــوب اح ـتــرام الحق
في التعبير.
وح ـيــال ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،يـفـســر ال ـق ـيــادي في
تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير ،شهاب
إب ــراهـ ـي ــم ،لـ ـج ــوء ال ـس ـل ـطــة االن ـق ــاب ـي ــة نـحــو
زي ــادة وتـيــرة العنف ،للتباين داخــل السلطة
ـث مــع «الـعــربــي
بــن ت ـيــاريــن .وي ــرى فــي حــديـ ٍ
الجديد» ،أن التيار األول يراهن على استخدام
كل ما هو ممكن لوقف الحراك الثوري ،وتفكيك

ال ـحــركــة الـجـمــاهـيــريــة ،بـيـنـمــا يـسـعــى الـتـيــار
الثاني إلى الحوار مع القوى السياسية ،شرط
تــوف ـيــر ض ـم ــان ــات ل ـل ـم ـكــون ال ـع ـس ـكــري بـعــدم
املحاسبة على كــل االنـتـهــاكــات فــي السنوات
املــاضـيــة ،بـمــا فــي ذلــك جــريـمــة فــض اعتصام
محيط قـيــادة الجيش فــي عــام  .2019ويشير
إبــراهـيــم إلــى أن تيار العنف لــن يحقق هدفه
بإخماد نــار املقاومة الشعبية ضــد االنقالب
العسكري ،مهما كان الثمن ،ولن يكون هناك
مجرد تراجع ولو طفيفا ،بل ستكون النتائج
عـكــس مــا يشتهيه تـيــار الـعـنــف .ويــوضــح أن
الحرية والتغيير تسعى لتقليل العنف والحد
معه بطريقتني .الطريقة األولى هي استحداث
أدوات ووســائــل جــديــدة للمقاومة لــم يكشف
ع ـن ـهــا ،وال ـثــان ـيــة ه ــي تــوح ـيــد ص ـف ــوف قــوى
الـثــورة الحية ،وهــي خطوة يقول إنها تسير
ب ـبــطء بـسـبــب إفـ ـ ــرازات الـسـنـتــن املــاضـيـتــن،
لكنها ستصل في النهاية لغايتها.
أما املتحدث باسم تجمع املهنيني السودانيني،
حديث مع «العربي
محمد األسباط ،فيرى في
ٍ
الجديد» أن سلطات االنقالب وخالل أكثر من
ش ـهــر ،ل ـجــأت إل ــى اس ـت ـخــدام آخ ــر أسلحتها،
باستخدام أسلوب التخويف ،عبر الرصاص
وإط ـ ـ ــاق الـ ـن ــار م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى امل ـت ـظــاهــريــن،
واس ـت ـخ ــدام كــافــة أش ـك ــال الـعـنــف م ــن اعـتـقــال
وإخفاء قسري ،ظنًا منها أن هذا سيوقف حركة
االحتجاجات الشعبية .ويعتبر أنها بذلك تقرأ
من نفس كتاب كل الطغاة ،ويفوتها أن سقوط

ش ـه ـيــد واحـ ـ ــد س ـي ـش ـعــل امل ــزي ــد م ــن الـغـضــب
ويوسع دوائره .ويستشهد األسباط بما جرى
فــي األســابـيــع املــاضـيــة ،فمع كــل شهيد يــزداد
املشاركون في الحراك الثوري ،سواء بالعدد أو
بتزايد عديد األمكنة واملــدن املنتفضة ،مؤكدًا
أن كل ذلــك سيؤدي إلــى نتيجة واح ــدة ،سبق
أن وقــع مثلها فــي أكتوبر  1964وفــي إبريل/
ن ـي ـســان  1985وفـ ــي دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول
 ،2018والتي أدت جميعها إلى سقوط األنظمة
العسكرية عـبــر ال ـث ــورات الشعبية ،وستقود
حتمًا لسقوط االنقالب الحالي.
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول يــوســف ح ـمــد ،أم ــن وزارة
اإلعالم بوالية الخرطوم ،بعهد رئيس الوزراء
املستقيل عبد الله حمدوك ،إن املالحظة األولى
املــرئ ـيــة لــان ـقــاب ه ــي مـســارعـتــه السـتـخــدام
أقـ ـص ــى درج ـ ـ ـ ــات ال ـع ـن ــف ضـ ــد امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
الـسـلـمـيــن ،أع ــاه ــا ال ـق ـتــل ،وه ــو ُمـتـهــم بقتل
ن ـحــو  80ش ـخ ـصــا م ـنــذ وق ـ ــوع االنـ ـق ــاب فــي
ـث مــع
أك ـت ــوب ــر املـ ــاضـ ــي .وي ــوض ــح ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن «االنـ ـق ــاب يستخدم
مـسـتــويــات أخ ــرى مــن الـعـنــف واالع ـت ـقــال ،وال
ي ـبــدو فــي ال ــواق ــع ،أم ــام ق ــادة االن ـق ــاب ســوى
الحلول األمنية واستخدام عنف الدولة للجم
الــرفــض ال ــواس ــع ال ــذي يــواجـهـهــم» .ويضيف
حمد ،أن االنـقــاب يعتمد على تلك الوسيلة
دون غيرها مــن الــوســائــل ،ألنــه نشأ بخطاب
يبرر خطوة االستيالء على السلطة ،ويقنع
ً
بها شعبا ثائرا أصال من أجل حياة سياسية

تقرير

يـ ــواجـ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس س ـعـ ّـيــد
انتقادات من قوى املعارضة واملجتمع املدني
بـسـبــب االس ـت ـشــارة اإللـكـتــرونـيــة ،معتبرين
أن ـ ـهـ ــا ت ــوظـ ـي ــف فـ ــاضـ ــح ل ـ ـفـ ــرض م ـش ــروع ــه
ّ
سعيد ،في
الخاص على التونسيني .وأطلق
مطلع شـهــر يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي الـحــالــي،
االستشارة الوطنية على منصة إلكترونية،
مشيرًا إلى أنها تهدف إلى «تعزيز مشاركة
التونسيني في عملية التحول الديمقراطي»،
غير أن العمل بها تأخر إلى منتصف الشهر
الـحــالــي بـسـبــب ع ــدم جــاهــزيـتـهــا فــي املــوعــد
امل ـ ـحـ ــدد .وق ــوب ـل ــت االسـ ـتـ ـش ــارة ب ــان ـت ـق ــادات
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ق ـ ــوى امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملدنية ،حتى من أحزاب تدعم الرئيس ،مثل
حركة الشعب ،وتواترت الدعوات ملقاطعتها.
ّ
سعيد ســوى أقــل من شهرين عن
وال يفصل
مــوعــد نـهــايـتـهــا ،إذ أعـلــن ســابـقــا نـيـتــه نشر
تفاصيل نتائج االسـتـشــارة فــي  20مــارس/
آذار املقبل ،الــذي يتزامن مع ذكــرى استقالل
البالد عن فرنسا في عــام  ،1956فيما يتجه
العـ ـتـ ـم ــاد ن ـتــائ ـج ـهــا فـ ــي ص ـي ــاغ ــة م ـح ـتــوى
االستفتاء على تعديل املنظومة القانونية
للحكم في  25يوليو/تموز املقبل.
واس ـت ـعــار س ـعـ ّـيــد ،أول م ــن أم ــس الـخـمـيــس،
خ ــال اج ـت ـمــاع ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،بـعـضــا من
نـتــائــج مـبـكــرة لـهــذا االس ـت ـشــارة ،معلنًا عبر
ف ـيــديــو ،بـثـتــه صـفـحــة ال ــرئ ــاس ــة ع ـلــى مــوقــع
«فـيـسـبــوك» ،أن « 82فــي املــائــة مــن املواطنني
يـفـضـلــون الـنـظــام الــرئــاســي ،و 92فــي املــائــة

أكد بينت أن حكومته
لن تذعن ألي اتفاق مع
الفلسطينيين
الشيخ :رحيل االحتالل
وقيام دولة فلسطين
حتمية تاريخية

بينت :هب ّة النقب ووجهت بقبضة حديدية بناء على أوامري (إميل سلمان/فرانس برس)

متابعة

انتقادات تونسية لالستشارة الوطنية :تخدم أجندة سعيّد
تونس ــ آدم يوسف

مدنية ،مــا يحتم عليه أن يستند إلــى العنف
ليكون خطابه في الشارع .لكن رئيس تحرير
صحيفة «اليوم التالي» الطاهر ساتي ،يملك
رأيًا مختلفًا ،إذ يشير إلى أن الكثير من الناس
تنظر وتركز حاليًا على األعــراض وتتجاهل
حديث
األم ــراض وكيفية عالجها ،مؤكدًا في
ٍ
مع «العربي الجديد» ،أن الطريق الوحيد نحو
وقف العنف والعنف املضاد ،هو املشاركة في
املـشــاورات التي تجريها األمــم املتحدة حتى
ت ـس ــارع ال ـخ ـطــى وت ـت ــوج بـتـحـقـيــق أهــداف ـهــا،
ودون ذلك هو االستمرار في تلك الدوامة التي
يتحمل مسؤوليتها الجميع.
وي ـض ـيــف أنـ ــه ف ــي ك ــل ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي دول
الـعــالــم يـتــم اسـتـخــدام ال ـغــاز املـسـيــل للدموع
وال ـ ــرص ـ ــاص املـ ـط ــاط ــي ف ـي ـه ــا ،ألنـ ـه ــا تـخـلــق
مـشـهـدًا مــن الـفــوضــى يمكن أن يـحــدث بعده
كــل ش ــيء ،خـصــوصــا أن تـظــاهــرات ال ـســودان
ت ـس ـت ـهــدف الـ ــوصـ ــول ل ـل ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي أو
ّ
التحرش بالشرطة
قيادة الجيش ،ويتم فيها
وتـخــريــب امل ــراف ــق الـعــامــة وإغـ ــاق الـطــرقــات.
وي ـش ـيــر ســاتــي إل ــى أن ــه س ـبــق أن ق ـتــل فيها
ض ــاب ــط بــرت ـب ــة ع ـم ـي ــد ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أهـمـيــة
ض ـبــط ال ـن ـفــس ل ــدى ك ــل األطـ ـ ــراف ،وال ـع ــودة
للحوار كمخرج للجميع .ويؤكد أنه في حال
فشلت جـهــود األم ــم املـتـحــدة فــا مـجــال غير
االنـتـخــابــات املـبـكــرة ،كــوجــه مــن أوج ــه حسم
املـ ـع ــارك ب ـص ـنــدوق االن ـت ـخ ــاب ــات ،وبــالـتــالــي
يمكن أن تنتهي األزمة وينتهي معها العنف.

لــم يـكـتــف رئ ـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
نفتالي بينت بتأكيد أنه أسقط موضوع
الدولة الفلسطينية من أجندة االحتالل،
عـ ـب ــر رفـ ـض ــه أي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات س ـيــاس ـيــة
للوصول إلــى هــذا األمــر ،بــل شــن هجومًا
عـلــى فلسطينيي ال ــداخ ــل .وم ـنــح بينت،
أمس الجمعة ،مقابالت موسعة للصحف
الرئيسية فــي إســرائـيــل ،فــي محاولة هي
األولى من طرفه للرد على تحريض رئيس
الحكومة السابق بنيامني نتنياهو عليه،
وات ـهــامــات األخ ـيــر لــه بــأنــه لــم يـعــد يمثل
اليمني في إسرائيل ،وال أفكاره.
وت ـج ـن ــب ب ـي ـنــت ف ــي م ـق ــاب ــات ــه ،م ــع كــل
مــن «مـعــاريــف» و«يــديـعــوت أحــرونــوت»
و«هـ ـ ـ ــآرتـ ـ ـ ــس» ،الـ ـح ــدي ــث ب ــإسـ ـه ــاب عــن
الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــدس
امل ـح ـت ـلــة ،مـكـتـفـيــا ب ــال ـق ــول ،ل ــ«يــدي ـعــوت
أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،إن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة
توافقت على الحفاظ على الوضع القائم
فــي ال ـشــأن الـفـلـسـطـيـنــي ،وإن ــه أك ــد أمــام
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن معارضة
حكومته إلع ــادة فتح قنصلية أميركية
للفلسطينيني في القدس.
وأب ـ ـ ــرز ب ـي ـن ــت ،ف ــي م ـقـ ًـاب ـل ـتــن م ــع أك ـثــر
ص ـح ـي ـف ـت ــن يـ ـمـ ـيـ ـن ـ ّـي ــة ف ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
«يسرائيل هيوم» و«مكور ريشون» ،أنه
ّ
أول رئـيــس حـكــومــة يمينية تـمــكــن «مــن
إس ـق ــاط م ــوض ــوع ال ــدول ــة الفلسطينية
ع ــن األج ـن ــدة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،م ــن دون أن
يلقى مـعــارضــة مــن شــركــائــه فــي اليسار
والوسط» .أما في مقابلته مع «يسرائيل
ه ـ ـيـ ــوم» ،ف ــأك ــد ب ـي ـن ــت أن ح ـك ــوم ـت ــه لــن
تــذعــن ألي اتـفــاق وتـســويــة سياسية مع
الفلسطينيني ،على غرار اتفاقية أوسلو،
وأنه ال يــزال ،كما كان ،متمسكًا بمواقفه
وعـقــائــده اليمينية مــن دون أي تغيير.
وقــال إنــه «مــا دمــت رئيسًا للحكومة لن

ي ـك ــون ه ـن ــاك أوسـ ـل ــو .وفـ ــي حـ ــال حــدث
ذلك لن تكون هناك حكومة .أنا أعارض
إقامة دولة فلسطينية ،وال أسمح أيضًا
بمفاوضات سياسية باتجاه إقامة دولة
فلسطينية».
وأك ــد بـيـنــت ،تعقيبًا عـلــى ل ـقــاءات وزيــر
األم ـ ــن ف ــي ح ـكــوم ـتــه ب ـن ــي غ ــان ـت ــس ،مــع
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة مـحـمــود
عباس ،ولقاء وزير الخارجية يئير لبيد،
م ــع وزيـ ــر ال ـش ــؤون املــدن ـيــة ف ــي السلطة
الفلسطينية حسني الشيخ ،أن غانتس
ولبيد ال يملكان صالحيات للتحرك في
امل ـجــال الـسـيــاســي .وق ــال« :أن ــا لــن ألتقي
م ــن ي ــاح ــق ج ـن ــود ال ـج ـيــش ف ــي اله ــاي
(املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة) ،ويـحــول
األمـ ــوال للقتلة .شــريـكــاي بـنــي غانتس
وي ـئ ـيــر لـبـيــد ي ـح ـمــان م ــواق ــف تختلف
ع ـ ــن مـ ــواق ـ ـفـ ــي ،ف ـه ـم ــا يـ ـمـ ـث ــان م ــواق ــف
اليسار ،وهذا شرعي ،ما دمنا في عملنا
الـفـعـلــي ن ـت ـحــرك وف ــق ال ـقــاســم املـشـتــرك
الــذي حددناه» .وأوضــح أن «سابقي في
الوظيفة (نتنياهو) التقى هو اآلخر بأبو
مــازن (عـبــاس) ،وفــي أكثر مــن مــرة ،ومع
وضــع أعــام فلسطني فــي الخلفية .هذه
ليست نهاية العالم ،أسمح لهما باللقاء،
لكنهما ال يملكان صالحيات في املجال
ال ـس ـيــاســي .ه ـمــا ي ـت ـحــدثــان ف ــي قـضــايــا
االق ـت ـص ــاد ،وأن ـ ــا أؤي ـ ــد ت ـعــزيــز ال ـت ـبــادل
التجاري بيننا وبني الفلسطينيني».
وهاجم بينت فلسطينيي الداخل املحتل،
مدعيًا أن أحداث النقب األخيرة ،وأحداث
هبة الكرامة (االحتجاجات التي اندلعت
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي بـ ـل ــدات ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي
واملــواجـهــات بــن الفلسطينيني واليهود
ف ــي املـ ــدن ال ـتــاري ـخ ـيــة ،م ـثــل حـيـفــا وعـكــا
ويافا واللد) ،كانت بمثابة «إنذار للدولة

اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،وأن الـحـكــومــة لــن تسمح
ب ــوض ــع ي ـهــاجــم ف ـيــه ال ـع ــرب م ــن ال ــداخ ــل
قــوافــل لنقل الـجـنــود واملـقــاتـلــن والعتاد
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي حـ ــال ان ـ ـ ــدالع حـ ــرب عـلــى
الـجـبـهــة الـشـمــالـيــة .ول ـفــت إل ــى أن الـهـ ّـبــة
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي ال ـن ـق ــب ووج ـ ـهـ ــت بـقـبـضــة
حــديــديــة ،بـنــاء على أوام ــر مـبــاشــرة منه،
لـتــأمــن ق ــوات كـبـيــرة وم ـع ــززة لعمليات
«تـحــريــج» أراض ــي قــريــة سـعــوة األط ــرش
ف ــي ال ـن ـقــب ،مـضـيـفــا أن أع ـم ــال الـتـحــريــج
ستستمر .وفجرت مقابالت بينت غضبًا
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا .وأكـ ـ ــد ح ـس ــن ال ـش ـي ــخ ،فــي
تغريدة أمس الجمعة ،أن رحيل االحتالل
وقـيــام دول ــة فلسطني لــن تنتظر موافقة
بينت ،ألنها حتمية تاريخية .وأضــاف:
«عليه أن يعلم أن عــدد دول العالم التي
تـعـتــرف بــدولــة فلسطني أكـبــر وأكـثــر من
عدد املعترفني بإسرائيل ،واألمن واألمان
واالستقرار والسالم لن يكون إال برحيل
االح ـ ـتـ ــال وقـ ـي ــام دولـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ــن» .مــن
جهته ،قال عضو املجلس الثوري لحركة
«فتح» ،املتحدث الرسمي باسمها أسامة
القواسمي ،في بيان نقلته وكالة «معا»
أمــس الجمعة ،إن «دول ــة فلسطني قائمة
ومعترف بها من قبل  139دولة في العالم،
وب ـق ــرار أم ـمــي ص ــادر عــن األم ــم املـتـحــدة
بتاريخ  29نوفمبر/تشرين الثاني ،2012
موضحًا أن «نضالنا هو من أجــل إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي عنها».
واعتبر القواسمي أن «الدولة الفلسطينية
حاضرة وبقوة في كل املؤسسات الدولية،
وهي عامل استقرار في املنطقة ،والخطر
الحقيقي الذي يهدد األمن واالستقرار في
املنطقة هــو االحـتــال اإلســرائـيـلــي ،الــذي
يحمي ع ــدوان مستوطنيه اإلرهــاب ـيــن،
ويستولي على األرض ،ويـهــدم البيوت
ويهجر املواطنني اآلمنني من ممتلكاتهم،
ويستمر في بناء جــدار الضم والتوسع
العنصري ،وتنفيذ سياسة األبارتهايد
ض ــد ش ـع ـب ـن ــا» .وش ـ ــدد ع ـل ــى أن «بـنـيــت
واه ــم إن ظــن أنــه يستطيع محو شعبنا
الفلسطيني وهويته الوطنية ،وحقوقه
السياسية الراسخة ،واملتمثلة بالعيش
بـحــريــة واس ـت ـقــال ف ــي دول ـت ــه فلسطني،
ً
ً
بعاصمتها القدس ،عاجال أم آجال ،وفقا
للشرعية الدولية» .إلى ذلــك ،دعت لجنة
املتابعة العليا للجماهير العربية ،في
ب ـي ــان أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،إل ــى امل ـش ــارك ــة في
تـظــاهــرة دع ــم ألهــالــي الـنـقــب ،غ ـدًا األحــد
أمام مكتب بينت في القدس املحتلة.

يؤيدون سحب الثقة من النواب البرملانيني».
وأضـ ــاف أن « 89فــي املــائــة مــن املــواط ـنــن ال
يثقون بالقضاء ،و 81في املائة يؤيدون مبدأ
ّ
تولي الدولة تنظيم الشؤون الدينية» .وقال
سـعـ ّـيــد إن «ه ــذه األرقـ ــام ليست مــزيـفــة ،ولــم
يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات».
وفــي سـيــاق متصل ،ذك ــرت وزارة الداخلية،
ف ــي ب ــاغ رس ـم ــي ،أن امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـشــؤون
ال ـج ـهــويــة ق ـ ــام ،ن ـيــابــة ع ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
على جلسة
توفيق شــرف الــديــن ،بــاإلشــراف ُ
ع ـمــل ع ــن ب ـعــد م ــع امل ـح ــاف ـظ ــن .وخـ ّـص ـصــت
الجلسة بحسب الـبــاغ «ملتابعة مــدى ّ
تقدم
سير االستشارة الوطنية اإللكترونية بكامل
جـهــات الـجـمـهــوريــة ،وكيفية تعميمها لدى
م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئ ــات امل ـج ـت ـم ـع ـيــة وامل ــؤس ـس ــات
الشبابية والـتــربــويــة ،والـعـمــل على دفــع كل
التونسيني والتونسيات للمشاركة فيها».
وحول هذه التطورات ،قال املحلل السياسي
ـث مــع «الـعــربــي
أي ـمــن الـبــوغــانـمــي ،فــي حــديـ ٍ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «ه ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة وض ـعــت
ع ـلــى املـ ـق ــاس ل ـخــدمــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
وه ــي وسـيـلــة للتنميق وف ــرض املـشــروعـيــة
ولتمرير مشروع سياسي خاص به» .وأبدى
ّ
سعيد
استغرابه «مـمــن يستغرب استغالل
االس ـت ـش ــارة الــوط ـن ـيــة وتــوظـيـفـهــا لـتــوجـيــه
الـ ــرأي ال ـع ــام ،فـلـيـســت ل ـهــذه االس ـت ـش ــارة أي
مشروعية دسـتــوريــة وال أي قيمة قانونية
وال قـيـمــة عـلـمـيــة» .وأضـ ــاف الـبــوغــانـمــي أن
ومضمونها
«االستشارة وضعت في شكلها ُ
لخدمة هــذا املـشــروع ،وال يجب أن نفاجأ أو
نـسـتـغــرب مــن أي اسـتـغــال سـيــاســي ،ســواء

من رئيس الجمهورية أو من حكومته أو من
محافظيه أو من أنصاره».
وح ـ ـ ــول إع ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس عـ ــن ن ـت ــائ ــج م ـب ـكــرة
ل ــاس ـت ـش ــارة ،قـ ــال ال ـبــوغــان ـمــي« :بــال ـصــدفــة،
ّ
سعيد،
كــل الـنـتــائــج تتفق تـمــامــا مــع رغ ـبــات
وهــو شــيء معلوم سلفًا ،فمن شــارك فــي هذه
االستشارة هم فقط من يناصرونه ،وال أقول
إنــه يغالط بــاألرقــام ،فمن يعارضون الرئيس
لـ ــم ي ـ ـشـ ــاركـ ــوا فـ ــي االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة وي ــرفـ ـض ــون
االع ـت ــراف ب ـهــا» .ورأى أن «سـعـ ّـيــد سيحصل
عـلــى الـن ـتــائــج ال ـتــي ي ــري ــد ،وف ــي ك ــل األحـ ــوال
ال قيمة قانونية لـهــا» ،مشيرًا إلــى أن «هناك
أشياء تتجاوز مجرد الــرأي وتتجاوز الرغبة
التي قد يعبر عنها الناس ،عن علم في أحيان

وعن جهل في أحيان أخرى» .من جهته ،اعتبر
الـقـيــادي فــي حــزب ائـتــاف الـكــرامــة املـنــذر بن
ـث مــع «الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
عـطـيــة ،فــي حــديـ ٍ
«هـ ــذه االس ـت ـش ــارة م ـجــرد ضـحــك عـلــى ذق ــون
التونسيني ،فــي غـيــاب أي شفافية أو عملية
رقـ ــابـ ــة ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف م ــراحـ ـلـ ـه ــا ،وت ـح ـصــل

البوغانمي :لم يشارك
في االستشارة الوطنية
سوى أنصار سعيّد

تشهد تونس تظاهرات متكررة اعتراضًا على إجراءات سعيّد (الشاذلي بن إبراهيم)Getty/

بعثة فرنسية إلى السعودية لمتابعة تحقيقات «دكار»
ف ــي س ـيــاق ان ـق ــاب غــاشــم غـ ّـيــب أي شـكــل من
أش ـكــال امل ـشــاركــة الــديـمـقــراطـيــة وال ـت ـعــدديــة».
وأضــاف« :املضحك أن يقوم املنقلب بصياغة
معطيات موجهة ويعرضها على أنصاره في
ظــل مقاطعة كــل املـعــارضــن بتعليمات منه،
وبالتالي ،كل األمور بيده في غياب أي رقابة
من املجتمع املدني أو مالحظني ،ثم لم يشارك
سوى أقل من  1في املائة من التونسيني ،هذا
ً
إذا سلمنا ج ــدال أن هناك  100ألــف مـشــارك».
واع ـت ـب ــر ب ــن ع ـط ـيــة أن «ال ـع ـم ـل ـيــة ضـ ــرب مــن
ت ــزيـ ـي ــف ال ـ ــواق ـ ــع لـ ـف ــرض م ـ ـشـ ــروع س ـيــاســي
شخصي جاهز ،حتى ّ
ّ
للعالم
(سعيد)
يسوق
أنه تم تشريك التونسيني في وضع نظام ُقدّ
عـلــى مـقــاســه ،إلق ـصــاء كــل امل ـعــارضــن وحتى
املساندين من األحزاب» .بدوره ،اعتبر القيادي
ب ـح ــرك ــة ال ـش ـع ــب (املـ ـس ــان ــدة ل ـل ــرئ ـي ــس) عـبــد
الرزاق عويدات ،في حديث سابق مع «العربي
الجديد» ،أن «حركة الشعب تعتبر أن الطريقة
األف ـق ـيــة الـقــائـمــة عـلــى تـعــديــل الــدس ـتــور عبر
االسـتـشــارة الوطنية لــن ت ــؤدي إلــى نتيجة».
وت ـ ـسـ ــاءل« :إذا ت ــم ت ـق ــدي ــم أس ـئ ـل ــة وان ـت ـظ ــار
أجــوبــة ،فـمــا ال ــذي سيتم اعـتـمــاده جــوابــا إذا
تعددت األجوبة بنسب متقاربة أو متفاوتة؟».
وأش ـ ــار ع ــوي ــدات إل ــى أن «ه ـن ــاك ال ـعــديــد من
الـتــونـسـيــن ال ــذي ــن ال يـمـتـلـكــون ه ــوات ــف وال
وس ــائ ــل تـكـنــولــوجـيــة ل ـل ـم ـشــاركــة ،ف ـمــا بــالــك
باإلنترنت؟»ّ ،
مشددًا على أن «تعديل الدستور
يجب أن يكون قائمًا على حــوار حقيقي بني
الناس املؤمنني بهذا التعديل ،وهم املساندون
لـ 25يوليو (في إشارة إلى تاريخ إعالن ّ
سعيد
اإلجراءات االستثنائية قبل ستة أشهر)».

يصل محققون
فرنسيون قريبًا إلى
السعودية لمتابعة
التحقيقات بشأن حادثتين
طاولتا سيارتين لمتسابقين
في رالي دكار ،وسط
تعاون الرياض مع باريس
ت ـت ــواص ــل ت ــداع ـي ـ ُـات األحـ ـ ـ ــداث ال ـت ــي راف ـقــت
رالـ ــي دك ـ ــار ،الـ ــذي أق ـي ــم ف ــي ال ـس ـعــوديــة بني
 1ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ال ـحــالــي و 14مـنــه،
ت ـح ــدي ـدًا ع ـلــى ص ـع ـيــد وق ـ ــوع ح ــادث ــن غـيــر
ري ــاض ـي ــن ف ـي ــه .وي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر بــاالن ـف ـجــار
ال ــذي وق ــع أسـفــل س ـيــارة ك ــان فـيـهــا الـســائــق
الفرنسي فيليب بــوتــرون فــي  30ديسمبر/
ض ــي ،وأدى إل ــى إصــابـتــه
ك ــان ــون األول امل ــا ُ
ب ـ ـجـ ــروح خ ـط ـي ــرة نـ ـق ــل ب ـع ــده ــا ع ـل ــى عـجــل
إلــى بــاريــس لتلقي الـعــاج .وق ــال نجله بعد
أس ـب ــوع ع ـلــى ال ـح ــادث ــة ،إن وال ـ ــده خ ــرج من
غيبوبة ،لكن ساقيه تعانيان مــن»إصــابــات
خـطـيــرة» .ويتعلق ال ـحــادث الـثــانــي بنشوب
حريق ،سبقه انفجار ،في شاحنة دعم تابعة
لفريق السائقة الفرنسية ـ اإليطالية كاميليا
ليباروتي في  31ديسمبر.
وك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــدر ف ــرنـ ـس ــي مـ ـطـ ـل ــع ل ــوك ــال ــة
«روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» ،أم ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،أن مـحـقـقــن
فرنسيني يستعدون للسفر إلــى السعودية

قــري ـبــا ف ــي «إط ـ ــار تـحـقـيـقـهــم ف ــي اس ـت ـهــداف
مواطنني فرنسيني خالل سباق رالي دكار».
وقــال املصدر« :نعتزم إرســال بعثة في وقت
قــريــب جـ ـدًا» ،مضيفًا أن ــه بـخــاف مــا ذكــرتــه
بعض وســائــل اإلع ــام الفرنسية «لــم يمانع
السعوديون أبدًا» في التعاون .وذكر املصدر
أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لسفر املحققني
ال ـفــرن ـس ـيــن إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة ،ألن ـه ــم بـ ــدأوا
تحقيقهم بــاسـتـجــواب الـشـهــود الفرنسيني
ب ـعــد عــودت ـهــم م ــن امل ـم ـل ـكــة .وأف ـ ــاد ب ــأن هــذه
املرحلة من التحقيق انتهت اآلن.
وفتح ممثلو االدعاء الفرنسيون في مكافحة
اإلرهاب تحقيقًا أوليًا هذا الشهر بخصوص
انفجار سيارة بــوتــرون بعد فترة قليلة من
مغادرته الفندق في مدينة جدة للتوجه إلى
مــوقــع بــدايــة الـسـبــاق .وق ــال فــي حينه وزيــر
الخارجية الفرنسي جــان إيــف لــو دري ــان إن
«ثمة فرضية» بأن الحادث الذي أصيب فيه
بــوتــرون «كــان هجومًا إرهــابـيــا» .واعتبر أن
مـســألــة وق ــف رال ــي دك ــار « 2022م ـطــروحــة»،
لكن رئيس رالي دكار دافيد كاستيرا استبعد
إن ـ ـهـ ــاء امل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي ح ـي ـن ــه ،وق ـ ـ ــال إلذاع ـ ــة
«فــرانــس إن ـفــو» إن «ال ـس ــؤال لــم يـطــرح حتى
اللحظة» ،وإن السلطات السعودية «اتخذت
إجراءات أمان كافية لضمان سالمة السباق».
وأشار منظمو السباق والسلطات السعودية
في حينه إلى عدم وجود اشتباه جنائي في
االنفجار ،لكن فرنسا حــذرت مواطنيها في
ال ـس ـعــوديــة وط ـل ـبــت مـنـهــم ت ــوخ ــي «أق ـصــى
درج ـ ــات الـيـقـظــة م ــن امل ـخــاطــر األم ـن ـيــة» في
أعقاب االنفجار .وذكرت الوزارة في إرشادات

م ـحــدثــة ع ـلــى مــوق ـع ـهــا ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت «لــم
ُيستبعد احتمال وقــوع عمل إجــرامــي» .لكن
وزارة الخارجية السعودية ذكرت في  8يناير
الحالي ،أن التحقيق املبدئي في االنفجار لم
يثر أي شبهة جنائية .واستبعدت السلطات
السعودية ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما
وصفته ب ــ«ال ـحــادث» ،مــؤكــدة أنــه «ال يوجد
أي ش ـب ـهــات ف ــي ال ـ ـحـ ــادث» .ل ـكــن الـسـلـطــات
عززت اإلجراءات األمنية للمشاركني وملسار
السباق.
وأكد املصدر الفرنسي لوكالة «رويترز» ،أمس
أنهم سمعوا أيضًا من شهود عن حادث ثان
وقع لشاحنة دعم تابعة للمتسابقة ليباروتي
ّ
شبت بها الـنـيــران ،فــي  31ديسمبر املاضي.
وذكرت إذاعة «آر.إم.سي» أن املتسابقة سمعت
«ان ـ ـف ـ ـجـ ــارًا» ق ـب ــل نـ ـش ــوب الـ ـح ــري ــق .وك ـت ـبــت
ليباروتي بنفسها على موقع «انستغرام» في
مطلع الشهر الحالي ،أن سبب الحريق غير
واض ــح .وذك ــرت اإلذاع ــة أن جـهــاز املـخــابــرات
الفرنسي كان مهتمًا أيضًا بما جرى لسيارة
دعم ليباروتي .ونشرت اإلذاعة على موقعها
اإللكتروني لقطات مـصــورة للشاحنة وهي
تحترق ،مشيرة إلى أن خزان الوقود الخاص

تع ّرض سائق وسائقة
لحادثتين قبل انطالق
السباق رسميًا

بها ُوجد على بعد  50مترًا منها وبه فتحة.
وأضــافــت اإلذاعـ ــة أن الـســائــق سـمــع انـفـجــارًا
فقفز خــارج الشاحنة ،ولــم ُيصب أحــد بــأذى.
وامـ ـتـ ـن ــع امل ـ ــدع ـ ــون الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون امل ـع ـن ـي ــون
بمكافحة اإلره ــاب عــن التعليق .كما لــم ترد
وزارة الخارجية الفرنسية على الـفــور على
طلب للتعليق على تقرير اإلذاعــة الفرنسية،
وكذلك لم ترد الحكومة السعودية أيضًا .وقال
متحدث باسم شركة (إيـ ــه.إس.أو) الفرنسية
التي تنظم رالي دكار ردًا على تساؤالت وكالة
«رويـ ـت ــرز»« :أحــاط ـنــا فــريــق إك ــس ري ــد علمًا
بما جرى لشاحنة دعم كاميليا ليباروتي».
وأضاف« :قال لنا فريق إكس ريد إنها كانت
مشكلة كهربائية على األرج ــح .ال نــزال على
هـ ــذه ال ـف ــرض ـي ــة ل ـك ــن إذا ظ ـه ــر مـ ـص ــدر آخ ــر
واس ـتــدعــى ذل ــك تحقيقًا فـمــن ال ــواض ــح أنـنــا
سنكون مستعدين للتعاون في ذلك».
وكــان السباق املعروف سابقًا باسم باريس
 دك ـ ـ ــار ،ي ـن ـط ـلــق م ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــةف ــي طــريـقــه إل ــى عــاصـمــة الـسـنـغــال كمحطة
أخيرة منذ بدايته في عام  ،1979قبل تغيير
م ـس ــاره بـسـبــب امل ـخــاطــر األم ـن ـيــة املـتـفــاقـمــة
في دول الساحل األفريقي الخمس :النيجر
فاسو وتشاد وموريتانيا.
ومالي وبوركينا ُ
وبموجب هذا األمر نقل السباق إلى أميركا
الجنوبية بــن عــامــي  2009و ،2019قـبــل أن
ّ
ي ـحــط ال ــرح ــال ف ــي ال ـس ـعــوديــة بـ ــدءًا م ــن عــام
ّ
 .2020ومن املقرر ،وفق الرزنامة ،أن تتشعب
مسارات السباق إلى خارج السعودية ،ولكنه
يبقى في الشرق األوسط ،بدءًا من عام .2023
(العربي الجديد ،رويترز)
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شرق
غرب
رئيس كازاخستان يتولّى
رئاسة الحزب الحاكم
ت ــول ــى رئ ـي ــس ك ــازاخ ـس ـت ــان قــاســم
جومارت توكاييف (الصورة) ،أمس
الجمعة ،رئاسة حزب «نور الوطن»
الـحــاكــم ،مـعــززًا بــذلــك سلطته ،بعد
اح ـت ـج ــاج ــات دم ــوي ــة م ـط ـلــع ال ـعــام
ال ـح ــال ــي ،وم ـن ـتــزعــا م ــن سـلـفــه نــور
سـلـطــان نــزاربــايـيــف منصبًا مهمًا
آخـ ـ ــر ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد اإلطـ ــاحـ ــة ب ــه مــن

رئ ـ ــاس ـ ــة م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي.
وأع ـل ـنــت رئ ــاس ــة ك ــازاخ ـس ـت ــان ،في
تـ ـغ ــري ــدة ،أنـ ــه «ب ـ ـقـ ــرار م ــن املــؤت ـمــر
االسـتـثـنــائــي الـ ــ 21لـلـحــزب ،انتخب
رئ ـ ـيـ ــس كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ب ــاإلجـ ـم ــاع
رئيسًا لحزب نور الوطن».
(فرانس برس)

واشنطن «قلقة»
من استئناف المعارك
في إثيوبيا
اعـتـبــرت واش ـن ـطــن ،أم ــس األول ،أن
إع ــان مـقــاتـلــي «الـجـبـهــة الشعبية
لتحرير تيغراي» الثالثاء املاضي،
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف املـ ـ ـع ـ ــارك ف ـ ــي م ـن ـط ـقـ ًـة
ع ـف ــر أم ـ ــر «م ـق ـل ــق ج ـ ـ ـ ـدًا» ،م ـ ّ
ـرحـ ـب ــة،
فــي الــوقــت نـفـســه ،ب ـقــرار الحكومة
اإلث ـي ــوب ـي ــة إنـ ـه ــاء ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
املــرتـبـطــة بــال ـحــرب .وق ــال املـتـحــدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة األميركية
ن ـي ــد بـ ــرايـ ــس إن «الـ ـتـ ـق ــاري ــر ح ــول
استئناف االشتباكات فــي املنطقة
م ـق ـل ـقــة جـ ـ ـ ـدًا .نـ ـك ــرر دع ــواتـ ـن ــا إل ــى
جميع الجهات مــن أجــل إيـقــاف كل
الـعـمـلـيــات الـهـجــومـيــة ال ـتــي تعيق
وصــول املساعدات اإلنسانية» إلى
املواطنني.
(فرانس برس)
السيسي وبن سلمان
يحضران افتتاح ألعاب
بكين
ذك ــر الـتـلـفــزيــون الــوطـنــي الصيني،
أمــس الجمعة ،أن الرئيس املصري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي وول ـ ـ ــي
ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األم ـ ـيـ ــر مـحـمــد
ب ــن س ـل ـمــان س ـي ـح ـضــران ،م ــع أكـثــر
مــن  20شخصية أجـنـبـيــة ،افـتـتــاح
األلـ ـ ـع ـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة ال ـش ـت ــوي ــة فــي
بـكــن فــي  4فـبــرايــر /شـبــاط املقبل.
ويأتي حضورهما وسط «مقاطعة
دب ـلــومــاس ـيــة» لــأومل ـب ـيــاد م ــن قبل
الواليات املتحدة وبعض حلفائها
بـسـبــب ات ـهــام ـهــم ال ـصــن بــارت ـكــاب
انتهاكات لحقوق اإلنسان.
(فرانس برس)
بولسونارو يزور روسيا
أواخر فبراير
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي جــايـيــر
بـ ــول ـ ـسـ ــونـ ــارو (الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
الجمعة ،أنــه سيزور روسيا نهاية
فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر /ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وق ـ ـ ــال،
ألنـ ـص ــاره أمـ ــام ق ـصــر أل ـ ـفـ ــورادا في
ب ــرازي ـل ـي ــا« :س ــأك ــون ه ـن ــاك الـشـهــر
امل ـق ـبــل لـتـعــزيــز ال ــرواب ــط وتـحـســن

ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة» .وأش ـ ـ ــارت
ص ـحــف ب ــرازي ـل ـي ــة إلـ ــى أن ال ــزي ــارة
س ـت ـك ــون ج ـ ــزءًا م ــن ج ــول ــة سـتـقــود
بولسونارو إلى املجر أيضًا.
(فرانس برس)

وقف نار بين طاجكستان
وقرغيزستان
أعـلـنــت طاجكستان وقــرغـيــزسـتــان،
أم ــس الـجـمـعــة ،وق ـفــا إلط ــاق ال ـنــار،
ب ـ ـعـ ــد اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،لـ ـي ــل ال ـخ ـم ـيــس
املاضي .وأشارت طاجكستان إلى أن
االشتباكات أدت إلى مقتل اثنني من
مواطنيها ،وإصابة  ،10فيما أشارت
وزارة الصحة فــي قرغيزستان إلى
إصابة  11شخصًا في االشتباكات.
وقـ ــالـ ــت ل ـج ـن ــة األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فــي
ق ــرغـ ـي ــزسـ ـت ــان إنـ ـه ــا ت ــوصـ ـل ــت إل ــى
اتـ ـف ــاق ب ـش ــأن «وق ـ ــف ك ــام ــل إلط ــاق
النار» مع طاجكستان خالل اجتماع
عـلــى ال ـحــدود بــن حـكــام املقاطعات
ومسؤولي خدمة الحدود.
(فرانس برس)
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أجراها من موسكو
رامي القليوبي

بوشيلين :األسلوب األوكراني
الرئيسي بمواجهة
دونباس هو االستفزاز
(نيكوالي تريشين)Getty/

يتحدث رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» غير المعترف بها دوليًا ،في جنوب شرقي
أوكرانيا ،دينيس بوشيلين ،في مقابلة مع «العربي الجديد» ،عن مختلف التطورات بهذه
المنطقة وصراعها مع كييف منذ عام  ،2014ويتطرق للدعم الروسي لها ،وكذلك لألزمة
األوكرانية الروسية

تعاون بقضية
الطائرة الماليزية

دينيس بوشيلين

■ ب ـ ــداي ـ ــة ،ل ـن ـع ــد إل ـ ــى انـ ـ ـ ــدالع األزم ـ ــة
السياسية والعسكرية فــي أوكــرانـيــا
فـ ــي ع ـ ــام  ،2014مـ ــا هـ ــي أس ـبــاب ـهــا
الحقيقية؟ هل كان يمكن تجنبها؟
 2013فــي
ـام
ـ
ـ
ـ
ع
بـ ـ ــدأ كـ ــل شـ ـ ــيء فـ ــي ن ـه ــاي ــة
ُ
ســاحــة «املـ ـي ــدان» ف ــي كـيـيــف ،حـيــث نظمت
احتجاجات بدعم من الخارج وفق سيناريو
«الثورات امللونة» .لم يدعم سكان دونباس
هــذه االحـتـجــاجــات ،ألن ش ـعــارات «امل ـيــدان»
ذات الـطــابــع الـقــومــي املـتـشــدد كــانــت غريبة
علينا .وبموجب إحدى الوثائق التشريعية
األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي تـ ــم ت ـب ـن ـي ـهــا بـ ـع ــد االنـ ـق ــاب
(ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي آنـ ـ ــذاك فـيـكـتــور
يانوكوفيتش) في فبراير/شباط  ،2014بدأ
الـتـضـيـيــق عـلــى الـحـقــوق الـلـغــويــة للسكان
الناطقني بالروسية على الرغم من أنها من
حقوق اإلنسان األساسية .طالبت دونباس
ب ــإج ــراء اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ،ولـكــن
لــم تـتــم االسـتـجــابــة لطلبها .حـيـنـئــذ ،أعلن
سكان مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في
دونباس عن قيام الجمهوريتني الشعبيتني،
وع ـبــروا عــن عزمهم على إج ــراء االستفتاء
بمعرفتهم .إال أن املـجــرمــن الــذيــن وصـلــوا
إلى سدة الحكم في كييف نتيجة لالنقالب،
اسـتـخــدمــوا الـجـيــش ضــد سـكــان دون ـبــاس،
وهو أمر يتعارض أيضًا مع القانون الدولي.
■ شهد عام  ،2021مخاطر متكررة بشأن إمكانية
ّ
تحول التوتر العسكري إلى مواجهة مفتوحة في
دونباس .في حالة التصعيد ،هل يمكن أن تتدخل
روس ـيــا بشكل مـبــاشــر فــي ال ـن ــزاع مــع االع ـتــراف
بــاسـتـقــال «جـمـهــوريـتــي دونـيـتـســك ولــوغــانـســك
الـشـعـبـيـتــن» وف ــق ن ـم ــوذج االعـ ـت ــراف بــاسـتـقــال
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا
في عام 2008؟
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ال ي ــوج ــه إل ـي ـن ــا ،وإنـ ـم ــا إل ــى
روسـ ـ ـي ـ ــا .مـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــرن ــا ،فـ ـ ــإن جـمـيــع
األحــاديــث عــن الـتــدخــل الــروســي فــي الـنــزاع
ب ـ ــن كـ ـيـ ـي ــف ودونـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ه ـ ــي مـ ـض ــارب ــات
واس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز سـ ـي ــاس ــي .نـ ـظـ ـرًا ل ـت ـصــري ـحــات
املمثلني الغربيني ،فإن مثل هذا السيناريو
يصب في مصلحة أوكرانيا وحــدهــا .نأمل
كثيرًا بتحلي القيادة في كييف باملسؤولية
أم ــام الـشـعــب األوك ــران ــي ،لـعــدم ب ــدء مرحلة
ســاخـنــة م ــن ال ـح ــرب ،حـتــى ال ت ـكــون نهاية
ألوكــران ـيــا كــدولــة ،وه ــو مــا ح ــذر فالديمير
بوتني كييف منه.
ّ
■ تـصــنــف كـيـيــف وال ـغ ــرب س ـكــان «جـمـهــوريـتــي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتني» كانفصاليني،
بينما تصنفهم موسكو كأنصار الفيدرالية في
أوكرانيا .هل تتوقعون بقاء أوكرانيا دولة موحدة
أم استمرار تفككها على أرض الواقع؟

الحدث

في مسألة إسقاط طائرة «بوينغ»
الماليزية فــوق منطقة دونباس،
في يوليو /تموز  ،2014قال دينيس
بوشيلين إنه «بعد الفاجعة مباشرة،
شكلنا علنًا لجنة دولية للوصول
إلـــى مــوقــع الــكــارثــة فـــي أســـرع
وقـــت ،وقــدمــنــا مختلف أنـــواع
الدعم في إطــار تسليم الجثامين
وقطع الطائرة .وبمجرد العثور
على الصندوقين األســوديــن ،تم
تسليمهما للجانب الماليزي .يعني
ذلــك ،أننا أظهرنا أعلى درجــة من
االنفتاح واالهتمام بالتحقق من
أسباب الحادثة بأسرع وقت».

الحرب ضد دونباس ستشكل
نهاية أوكرانيا كدولة
ممتنون لروسيا وفالديمير
بوتين على الدعم السياسي

الغربيون يحتاجون إلــى تصوير مقاومة
دون ـ ـبـ ــاس ع ـل ــى أنـ ـه ــا مـ ــن ق ـب ــل إره ــابـ ـي ــن.
وق ـبــل ب ــدء الـتـحـقـيــق ،وب ـعــد أيـ ــام م ـعــدودة
عـ ـل ــى الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،تـ ــم فـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
روس ـيــا .لننظر إل ــى الـحـقــائــق .أوكــران ـيــا لم
تغلق مجالها الـجــوي فــوق أراض ــي الـنــزاع
العسكري .وتــم فضح واقـعــة فبركة فيديو
نقل «بوك» باتجاه روسيا بعد الحادثة .فقد
تم االستناد إلى مقطع فيديو غير محترف
صوره أحد سكان بلدة سنيجنويه ،واعترف
بأنه التقطه قبل الواقعة بكثير ،وأن «بوك»
كانت متجهة صوب أوكرانيا .لم تكن تتوفر
لــدى قــوات الــدفــاع الشعبي الـكــوادر الالزمة
لـلـتـحـكــم ف ــي م ـثــل هـ ــذه امل ـن ـظــومــة امل ـع ـقــدة
لـ ـل ــدف ــاع ال ـ ـجـ ــوي .ك ـم ــا ل ــم تـ ـق ــدم ال ــوالي ــات
املتحدة صور األقمار الصناعية التي كانت
ترصد منطقة الكارثة في ذلك الوقت .نأمل
كثيرًا أن يتم الوصول إلى املتسبب الحقيقي
في هذه الجريمة ومعاقبته.

زيلينسكي يفتقر لإلرادة
السياسية التخاذ القرارات التي
تصب في مصلحة الشعب
سيرة
¶ يشغل دينيس بوشيلين
منصب رئيس «جمهورية
دونيتسك الشعبية» المعلنة
من جانب واحد ،منذ
نوفمبر/تشرين الثاني .2018
¶ ولد في  9مايو/أيار ،1981
في مدينة ماكييفكا
بمقاطعة دونيتسك.
وقد عمل نائبًا لمحافظ
دونيتسك على مدار فترة
طويلة.
¶ شغل منصب المندوب
الدائم لـ«جمهورية
دونيتسك الشعبية» أثناء
عملية التفاوض ضمن
مجموعة االتصال في
مينسك.
¶ في  11سبتمبر/أيلول عام
 ،2015انتخب رئيسًا للمجلس
الشعبي (برلمان دونيتسك)،
إذ صوت لصالحه  76نائبًا.

جميع رؤســاء أوكرانيا بعد تفكك االتحاد
السوفييتي ،بال استثناء ،بنوا سياساتهم
وفــق مـبــدأ «ف ـ ّـرق تـســد» ،وعـلــى تباين رؤى
غ ــرب أوكــران ـيــا وج ـنــوب شــرقـهــا ،وتـعـمــدوا
جـمـيـعــا دق األس ــاف ــن ب ــن امل ــواط ـن ــن على
طــريــق ف ــرض «األك ــرن ــة» وتـحــريــف الـتــاريــخ
وت ـشــويــه ص ــورة روس ـيــا وتـمـجـيــد أوروب ــا
ون ـم ــط ال ـح ـيــاة ال ـغ ــرب ــي .م ــا ك ــان مل ـثــل هــذه
الـسـيــاســات الـتــي اسـتـمــرت لـسـنــوات ،إال أن
ت ــؤدي إلــى تفكك أوكــران ـيــا ،وهــو مــا حــدث،
وهذه ليست النهاية .ومنذ عام  ،2014ازداد
ال ــوض ــع س ـ ــوءًا ،إذ ازدادت حـ ــاالت انـتـهــاك
ح ـقــوق ال ـن ــاس ،وت ــراج ــع مـسـتــوى املعيشة
بشكل كبير ،وتراجع عدد السكان .مع مثل
هــذه التوجهات ،ليست هناك فــرص كثيرة
لـلـحـفــاظ عـلــى ه ــذا ال ـب ـلــد .ف ــي إط ــار عملية
تسوية النزاع ،نسترشد باتفاقات مينسك.
ً
إذا بدأت كييف بالوفاء بها بدال من استمرار
محاكاة العملية التفاوضية ،فهذا سيساعد
أوكرانيا نفسها.
■ على الرغم من التوصل إلــى اتفاقات مينسك،
إال أن ال ــوض ــع ف ــي دونـ ـب ــاس ال يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا عن
الـتـســويــة ،وي ـصـ ّـر كــل ط ــرف عـلــى تفسير رؤيـتــه
ل ـه ــذه االتـ ـف ــاق ــات .ك ـي ــف ت ـ ــرون املـ ـخ ــرج م ــن ه ــذا
امل ـ ــأزق؟ ه ــل يـمـكــن أن ي ـحــدث ت ـح ـ ّـول نـهــائــي في
مرحلة النزاع املتجمد على غرار الوضع في إقليم
ترانسنيستريا في مولدافيا؟

يـمـكــن بــالـطـبــع أن ي ـحــدث ال ـت ـحــول .وهـنــاك
جـ ـ ــدال حـ ــول م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـف ـس ـي ــرات لـبـنــود
اتفاقات مينسك على الرغم من أن كل شيء،
وفــق رأيـنــا ،مكتوب بــوضــوح ،فخذ وافعل.
يمكن تبادل االتهامات بانتهاك نظام وقف
إط ــاق ال ـنــار ،على الــرغــم مــن أنــه حتى هنا
تــوجــد مـعــايـيــر م ـح ــددة لـتـحــديــد املتسبب
فــي القصف ،إن كانت هناك رغبة فــي ذلــك.
لكن مــن الــواضــح تمامًا أن هناك مــن يعيق
الـعـمـلـيــة ،ف ــي ح ــال نـظــرنــا إل ــى االل ـتــزامــات
الـسـيــاسـيــة ل ــأط ــراف .ك ــان ع ـلــى أوكــران ـيــا

ت ـث ـب ـي ــت ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـج ـم ـهــوري ـتــي
دون ـ ـبـ ــاس امل ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه ف ــي ات ـف ــاق ــات
مـيـنـســك ،عـلــى مـسـتــوى الــدس ـتــور ،ولكنها
ل ــم تـفـعــل ذل ــك خ ــال سـبــع س ـن ــوات .ل ــم يتم
تـبـنــي تـشــريـعــات ع ــدم مــاحـقــة األش ـخــاص

الرهان على نموذج القرم
قال دينيس بوشيلين «كنا نراهن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين على نموذج انضمام القرم لروسيا» .وحول ما الذي منع
موسكو من التعامل بحزم أكبر في إطار تحقيق هذا األمر ،أوضح
«ال يكمن األمر في عدم حزم موسكو ،وإنما بتصرف روسيا وفق
القانون دائمًا .كان وضع الحكم الذاتي بالقرم يتيح إجراء استفتاء
استعادة الوحدة مع روسيا ،بينما فضلت النخب السياسية األوكرانية في
دونيتسك ولوغانسك الهروب بدًال من دعم تطلعات الناس».

املشاركني فــي الـنــزاع .عرقلت كييف تبادل
األشخاص املحتجزين بتخاذلها عن الوفاء
بجميع االلتزامات املتعلقة بهذا الشأن .هذه
أمور موضوعية يمكن مراجعتها بسهولة.
لكن املــرعــب أنــه ال ت ــزال هـنــاك ح ــوادث قتل
وإص ــاب ــة س ـكــان مــدن ـيــن وأطـ ـف ــال .امل ـخــرج
هــو بــالــوفــاء باتفاقات مينسك وبالعملية
التفاوضية البناءة بني طرفي النزاع؛ كييف
م ــن ج ــان ــب ،ودون ـي ـت ـس ــك ول ــوغ ــان ـس ــك مــن
جانب آخــر .لكن كييف ليست لديها إرادة
سياسية لذلك ،تحت حكم اإلدارة الحالية.
■ تقول الــروايــة الرسمية األوكــرانـيــة إن األحــداث
في دونباس ليست حربًا أهلية ،وإنما مواجهة مع
روسيا .ما هو نطاق الدعم العسكري  -السياسي
الروسي املقدم لدونباس؟
وفقًا التفاقات مينسك املدعومة بـقــرار من
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،ف ــإن طــرفــي ال ـنــزاع
هـ ـم ــا أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وجـ ـمـ ـه ــوريـ ـت ــا دون ـ ـبـ ــاس.
أم ــا فــرنـســا وأملــان ـيــا وروس ـي ــا ،فـهــي ال ــدول
الضامنة لـهــذه االتـفــاقــات الـتــي ال تحتوي
ّ
يتعي على موسكو تنفيذه.
على أي بند

لـكــن كييف الـتــي تــواصــل ال ـت ـفــاوض للعام
الـســابــع ،تستمر فــي قصف أراضـيـنــا وقتل
ال ـس ـك ــان امل ــدن ـي ــن ف ــي دون ـ ـبـ ــاس ،وتــدم ـيــر
امل ـنــازل والـبـنـيــة التحتية االجـتـمــاعـيــة ،مع
محاولتها تبرئة نفسها من هــذه الجرائم.
واآلن تتهم بـعــض الـ ــدول الـغــربـيــة روسـيــا
بأنها تريد مهاجمة أوكرانيا .وهناك سؤال
إلــى كييف يـفــرض نفسه :مــع مــن تحاربتم
حتى اآلن؟ ممتنون كثيرًا لروسيا ورئيسها
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ع ـل ــى ال ــدع ــم ال ـس ـيــاســي
واملـســاهـمــة فــي الـتـســويــة السلمية لـلـنــزاع.
ن ـقــول ش ـك ـرًا لـلـشـعــب ال ــروس ــي عـلــى الــدعــم
اإلن ـس ــان ــي .ف ــي ب ــداي ــة الـ ـح ــرب ،ح ـضــر إلــى
دون ـبــاس مـتـطــوعــون روس ملساعدتنا في
حماية أرضنا .وخالل فترة الحرب األهلية،
لم تؤكد أي منظمة دولية ،بما فيها منظمة
األمن والتعاون في أوروبــا ،وجود الجيش
ال ــروس ــي ف ــي دونـ ـب ــاس .ن ــداف ــع ع ــن أرضـنــا
بأنفسنا.
■ خالل السنوات املاضية ،تم إشراك دونباس في
الحياة السياسية واالقتصادية الروسية بنشاط.

تمد أوروبا بالغاز
روسيا «ال تريد الحرب» ...وأميركا
ّ
سعت روسيا
إلى التخفيف
من لهجتها
التصعيدية في
ما يتعلق باألزمة
األوكرانية من
خالل اإلعالن أنها ال
تريد الحرب ،فيما
تتواصل االتصاالت
السياسية لمحاولة
احتواء التوتر
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على الرغم من املؤشرات التي تفيد باحتمال
حصول تهدئة على خط األزمــة األوكرانية،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
الروسية على قاعدة أن موسكو «ال تسعى
للحرب» ،إال أن مــؤشــرات التصعيد ال تزال
قائمة وسط استمرار السباق بني الحوارات
والتحشيد العسكري.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،سـعــت فــرنـســا ألداء دور في
عملية الـتـهــدئــة ،بـعــد ات ـصــال م ـطــول ،أمــس
الـجـمـعــة ،بــن الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
ماكرون ونظيره الروسي فالديمير بوتني.
وأفـ ـ ــاد ال ـكــرم ـلــن بـ ــأن ب ــوت ــن أب ـل ــغ نـظـيــره
الـفــرنـســي ب ــأن رد واش ـن ـطــن وح ـلــف شـمــال
األطلسي على املطالبة بالضمانات األمنية
لم يأخذ في االعتبار الهواجس األساسية
ل ــروس ـي ــا .وأض ـ ــاف ال ـكــرم ـلــن ف ــي ب ـي ــان ،أن
املحادثة ركزت على مسألة تقديم ضمانات
أمنية طويلة األمد لروسيا ،بما في ذلك على
ضوء املحادثات الروسية األميركية األخيرة
ف ــي ج ـن ـيــف واجـ ـتـ ـم ــاع «م ـج ـل ــس روسـ ـي ــا ـ
األطلسي» فــي بروكسل .وأش ــار بوتني إلى
أن الجانب الروسي سيدرس بعناية الردود
املكتوبة التي وردت يــوم األربـعــاء املاضي،
من الواليات املتحدة والحلف على مشروعي
اتفاقيتني بشأن الضمانات األمنية ،وبعد
ذلك سيقرر بشأن اتخاذ إجراءات الحقة.
ولفت بوتني إلى حقيقة أن الــردود لم تأخذ
في االعتبار الهواجس األساسية لروسيا،

م ـثــل م ـنــع ت ــوس ــع األط ـل ـس ــي ،ورف ـ ــض نشر
أنـ ـظـ ـم ــة األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـضـ ــاربـ ــة ب ــالـ ـق ــرب مــن
الحدود الروسية ،إضافة إلى عودة القدرات
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة لـلـكـتـلــة في
أوروبــا إلى املواقع التي كانت تحتلها عام
 ،1997عندما تم توقيع الوثيقة األساسية
للعالقات بني روسيا واألطلسي ،وأضاف أن
الردود تجاهلت املسألة املحورية املتمحورة
حول كيفية عزم الواليات املتحدة وحلفاؤها
على اتباع مبدأ «عدم قابلية األمن للتجزئة»،
ال ــذي تتضمنه الــوثــائــق األســاسـيــة ملنظمة
«األم ـ ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ـ ــا» و«مـجـلــس
روسيا ـ األطلسي» ،والذي ينص على أنه ال
ينبغي ألي طرف أن يعزز أمنه على حساب
ّ
وشد بوتني على أهمية
أمن الدول األخــرى.
امـتـثــال كييف ال ـص ــارم التـفــاقـيــات مينسك
وغيرها مــن االتـفــاقـيــات ،وبــالــدرجــة األولــى
في ما يخص فتح حوار مباشر مع إقليمي
دون ـي ـت ـســك ول ــوغ ــان ـس ــك االن ـف ـصــال ـيــن في
الشرق األوكراني ،وإضفاء الصفة الشرعية
على الوضع الخاص ملنطقة دونباس (التي
ّ
تضم اإلقليمني).
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي ال ــرئ ــاس ــة
الفرنسية إن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره
ال ــروس ــي ب ــأن عـلــى روس ـيــا اح ـت ــرام سـيــادة
ج ـيــران ـهــا .وأضـ ــاف امل ـس ــؤول أن الــزعـيـمــن
اتفقا ،في اتصال هاتفي ،على أن بلديهما
س ـ ـيـ ــواصـ ــان املـ ـن ــاقـ ـش ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة

الرباعية ضمن ما يعرف بصيغة نورماندي
(تـ ـض ــم ط ــرف ــي األزم ـ ـ ــة روسـ ـي ــا وأوك ــرانـ ـي ــا
وبـ ـحـ ـض ــور ف ــرنـ ـس ــا وأمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا) ،فـ ــي إطـ ــار
ال ـج ـهــود امل ـب ــذول ــة لـتـخـفـيــف ح ــدة ال ـتــوتــر.
وت ــاب ــع امل ـس ــؤول «الــرئ ـيــس بــوتــن ق ــال إنــه
يريد الحوار وإن من املهم العمل على تنفيذ
اتفاقات مينسك» ،مشيرًا إلى أن بوتني شدد
على أنه ال يريد تصعيد الوضع.
ً
وك ـ ــان مـ ــاكـ ــرون ق ــد أج ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاال ،م ـســاء
أمـ ـ ــس ،ب ــال ــرئ ـي ــس األوك ـ ــران ـ ــي فــولــودي ـم ـيــر
زيلينسكي ،فــي سـيــاق املـحــاولــة الفرنسية
لتهدئة الوضع .بدوره ،أكد وزير الخارجية
الـفــرنـســي ج ــان إي ــف ل ــودري ــان أن ــه سـيــزور
الـعــاصـمــة األوك ــران ـي ــة كـيـيــف «قــري ـبــا ج ـدًا»

دعوة استخباراتية
للمؤسسات البريطانية
لتعزيز أمنها اإللكتروني
بوتين :الردود لم تأخذ
في االعتبار الهواجس
األساسية لروسيا

وكـ ــان بــإم ـكــان أك ـثــر م ــن  700أل ــف م ــن الـسـكــان
املحليني الــذيــن حصلوا على الجنسية الروسية،
التصويت في انتخابات مجلس الــدومــا (الـنــواب)
الروسي في الخريف املاضي .كما تم فتح السوق
الــروس ـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك املـشــاركــة فــي مشتريات
الدولة ،أمام املصانع املحلية ،ويتم استخدام الروبل
الروسي إلجراء املعامالت في دونباس .هل يمكن
القول إن دونباس اليوم أوكرانية من وجهة النظر
القانونية ،ولكنها فعليًا أصبحت روسية؟ وما هي
اآلفاق املستقبلية للتكامل؟
فعلت كييف الرسمية كل ما بوسعها إلبعاد
دونباس .وما يزيد من الفجوة بني الطرفني،
هو قصف املدنيني والحصار االقتصادي،
والـقــوانــن الـتــي يتم تبنيها بحق السكان
الناطقني بالروسية وماضيهم التاريخي
وقـيـمـهــم ال ــروح ـي ــة .بــال ـط ـبــع ،م ــا ك ــان أم ــام
دونباس إال أن تعود في هذه الظروف ،إلى
جــذورهــا وماضيها الـقــريــب ،عندما كانت
قلبًا صناعيًا لروسيا الكبرى .عندما حرمت
أوك ــرانـ ـي ــا س ـك ــان دونـ ـب ــاس م ــن حـقــوقـهــم،
ق ــام ــت روسـ ـي ــا بــاس ـت ـعــادت ـهــا بـخـطــواتـهــا
اإلنـســانـيــة .هـكــذا ك ــان األم ــر ،عـنــدمــا أصــدر

بــرفـقــة نـظـيــرتــه األملــان ـيــة أنــالـيـنــا بـيــربــوك.
مــن جهته ،ش ـ ّـدد وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سيرغي الفروف في مقابلة موسعة أجرتها
معه عدة محطات إذاعة روسية ،أمس ،على
أنه «إذا كان األمر متروكًا لروسيا ،فلن تكون
هناك حرب .نحن ال نريد الحروب .لكننا لن
نسمح أيـضــا ب ــأن تـهــدد مصالحنا بـشــدة،
أو نتجاهل تلك الـتـهــديــدات» .لكن الفــروف
ل ــم يـسـتـبـعــد «وج ـ ـ ــود أط ـ ـ ــراف ت ـس ـعــى إل ــى
تأجيج الحرب في جنوب شرقي أوكرانيا»،
معتبرًا أن «كييف ال تسيطر ّعلى جــزء من
قــوات ـهــا» ،وش ـ ّـدد عـلــى أن «تـبــنــي واشنطن
حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون
بمثابة قطع للعالقات» ،واصفًا التهديدات
األميركية بـطــرد السفير الــروســي أناتولي
أنتونوف من الواليات املتحدة بـ«القبيحة»،
وتــوقــع أن يلتقي نظيره األميركي أنتوني
بلينكن «مرة أخرى في غضون أسابيع».
وكـ ــان لــرئ ـيــس مـجـلــس «ال ــدوم ــا» الــروســي
فـيــاتـشـيـســاف ف ــول ــودي ــن م ــوق ــف ج ــاء فيه
أن روس ـيــا وأوك ــران ـي ــا بـحــاجــة إل ــى الـســام
والواليات املتحدة وأوروبا ال تحتاجان إلى
ح ــرب ن ــووي ــة ،حسبما كـتــب عـلــى صفحته
الخاصة على «تيليغرام».
فــي غـضــون ذل ــك ،صــدر أمــس بـيــان مشترك
متعلق بإمدادات الطاقة للرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ورئ ـي ـســة املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
أورســوال فــون ديــراليــن .وجــاء في البيان أن

ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن م ــرس ــوم ــا ب ــاالعـ ـت ــراف
بالوثائق الصادرة في الجمهوريتني .وزاد
من فرحتنا ،قرار تسهيل إجراءات الحصول
ع ـلــى الـجـنـسـيــة ال ــروس ـي ــة .ت ـنــص ات ـفــاقــات
مينسك على التعاون العابر للحدود .لذلك
الـتـعــاون االقـتـصــادي مــع روسـيــا هــو طوق
ن ـج ــاة ل ـص ـنــاعــات الـجـمـهــوريـتــن املــوجـهــة
للتصدير.
■ في يوليو/تموز  ،2014تم إسقاط طائرة «بوينغ»
املــالـيــزيــة ف ــوق دون ـب ــاس ،وك ــان أغـلــب ركــابـهــا من
الرعايا الهولنديني .تشير رواية الجانب الهولندي
إلــى أنــه تم إسقاط الطائرة بصاروخ من منظومة
«بــوك» من منطقة بلدة بيرفومايسكي الخاضعة
لسيطرة مقاتلي دونباس .كيف تــردون على هذه
االتهامات؟
األسـلــوب األوكــرانــي الرئيسي فــي مواجهة
دونباس هو االستفزاز .لألسف ،فإن نطاق
الــوقــاحــة وال ـت ــداع ـي ــات امل ــأس ــاوي ــة ال تثني
قـ ــادة ه ــذا ال ـب ـلــد .ف ــي ه ــذه ال ـق ـصــة امل ــروع ــة
املتعلقة بـ«بوينغ» املاليزية يجب التساؤل:
مــن املستفيد؟ كــانــت أوكــران ـيــا وشــركــاؤهــا

الطرفني يعمالن «إلمــداد االتحاد األوروبــي
بالغاز الطبيعي بشكل مستمر وك ــاف من
مـصــادر مـتـنــوعــة» ،وأض ــاف أن األميركيني
«م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــون بـ ــأم ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا
واستدامته» .وأكد البيان أن الطرفني يعمالن
«لتجنب صدمات اإلم ــداد بالغاز بما فيها
ما قد ينجم عن غزو روسي ألوكرانيا» ،كما
ذكر أن «واشنطن تعمل على تزويد أوروبا
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي» ،وهو
مـ ــا ك ـش ـف ــت ع ـن ــه ص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت
جورنال» األميركية بقولها إن «أكثر من 20
ناقلة غاز في طريقها من الواليات املتحدة
إلى أوروبا ،وستتبعها  33أخرى».
مــن جـهـتــه ،ق ــال األم ــن ال ـعــام لـحـلــف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ي ـن ــس س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،أم ـ ـ ــس ،إن
الغرب مستعد ألشكال مختلفة من العدوان
الــروســي عـلــى أوكــران ـيــا ولـيــس بــالـضــرورة
وقوع هجوم ّ
بري ،وأضــاف ،في نقاش على
اإلنترنت نظمه مركز أبحاث في واشنطن،
أن ق ـيــام روس ـي ــا بـحـشــد ق ــوات عـلــى ح ــدود
أوكــرانـيــا وفــي بـيــاروسـيــا يمكن أن يــؤدي
إلى «غزو روسي شامل» ،لكن هناك أساليب
أخ ــرى ،منها هـجــوم إلـكـتــرونــي ،ومـحــاولــة
ً
ان ـقــاب ،وعمليات تـخــريــب ،قــائــا «نحتاج
إلى أن نكون مستعدين لسلسلة واسعة من
أشكال العدوان املختلفة».
وف ـي ـم ــا أفـ ـ ـ ــادت املـ ـن ــدوب ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
األم ــم املـتـحــدة فــي نـيــويــورك ليندا توماس

■ في إطار حملته االنتخابية في عام  ،2019وعد
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسالم
في دونباس .من وجهة نظركم ،ما الذي منعه من
الوفاء بوعوده؟
نعمّ ،
صوت مواطنو أوكرانيا لزيلينسكي
ب ــدرج ــة ُك ـب ـي ــرة ب ـس ـبــب وع ـ ـ ــوده ب ــال ـس ــام،
ولكنهم خدعوا مرة أخــرى ،وهناك بضعة
ً
تـفـسـيـ ّـرات ل ــذل ــك .أوال ،الـسـبــب ال ـخــارجــي،
ويـ ـتـ ـم ــث ــل ب ـ ـعـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
واعتمادها السياسي واملــالــي والعسكري
على الغرب .والسبب الثاني داخلي ،إذ إن
كييف أخرجت املارد من القمقم بالرهان في
امليدان على اليمني القومي الراديكالي الذي
شـعــر خــال هــذه الـسـنــوات بـقــوتــه وإفــاتــه
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــاب .ي ـت ـخ ــذ زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي جـمـيــع
ال ـق ــرارات مــع مــراعــاة مــواقــف الراديكاليني
الــذيــن يـعـتـبــرون اتـفــاقــات مينسك بمثابة
خ ـي ــان ــة ل ـل ـم ـصــالــح ال ــوط ـن ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة.
وعالوة على ذلك ،يضع الرئيس األوكراني
تداعيات أزمــة الطاقة واألزمــة االجتماعية
 االقتصادية على عاتق الحرب .لذلك أكررأن زيـلـيـنـسـكــي يـفـتـقــد ل ـ ــإرادة الـسـيــاسـيــة
التـخــاذ ال ـقــرارات الـتــي تصب فــي مصلحة
الشعب األوكــرانــي .يــرى سكان البالد هذا،
ول ــذل ــك نـسـبــة تــأي ـيــده ه ــو وح ــزب ــه (خ ــادم
الشعب) في تدهور مستمر.

ـ غرينفيلد ب ــأن بــادهــا دع ــت لعقد جلسة
م ـف ـتــوحــة مل ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ملـنــاقـشــة
الــوضــع على ال ـحــدود األوكــران ـيــة الروسية
ب ـعــد غ ــد اإلثـ ـن ــن ،ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
املـ ـج ــري ب ـي ـتــر س ـي ــارت ــو ،ف ــي إفـ ـ ــادة نـشــرت
على صفحته على «فيسبوك» ،أن الواليات
امل ـت ـح ــدة ب ـح ـثــت م ــع املـ ـج ــر إم ـك ــان ـي ــة نـشــر
قــوات أميركية بشكل مؤقت على أراضيها.
وأض ــاف سـيــارتــو أن وزارة الــدفــاع املجرية
تدرس هذا األمر.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن ،فـ ـط ــال ــب امل ـ ــرك ـ ــز ال ــوط ـن ــي
ال ـب ــري ـط ــان ــي ل ــأم ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،ال ـت ــاب ــع
ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،امل ــؤس ـس ــات
ال ـك ـبــرى بـتـعــزيــز أمـنـهــا اإلل ـك ـتــرونــي .وقــال
مدير العمليات فــي املــركــز بــول تشيشستر
إنه «على مدار عدة سنوات رصدنا نموذجًا
لـ ـتـ ـح ــرك ــات روس ـ ـيـ ــة خ ـب ـي ـث ــة فـ ــي ال ـف ـض ــاء
السيبراني».
ّ
تستعد البحرية الروسية إلجــراء
ميدانيًا،
ت ــدريـ ـب ــات ق ـب ــال ــة الـ ـس ــواح ــل األي ــرلـ ـن ــدي ــة،
حسبما أعلن قطاع صيد السمك األيرلندي،
مـســاء أول مــن أم ــس الـخـمـيــس .وق ــال وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ــدفـ ــاع األي ــرلـ ـن ــدي ســاي ـمــون
كوفيني إن دبلن ال تتمتع بسلطة منع قيام
التدريبات وإنه أعلم السفير الروسي يوري
ف ـيــاتــوف ب ــأن ال ـتــدري ـبــات الــروس ـيــة «غـيــر
ّ
مرحب بها».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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باريس تبحث عن تعديل عملياتها

أزمة مالي وفرنسا
«خارج السيطرة»
تتفاقم الخالفات بين
عسكر مالي وفرنسا،
مهددة بتزايد المخاطر
األمنية في الساحل
األفريقي ،وسط توجه
باريس لتعديل العمليات
ضد المتشددين

ت ـس ـت ـمـ ّـر األزم ـ ـ ــة ف ــي م ــال ــي ،بــن
ال ـح ـك ــم ال ـع ـس ـك ــري الـ ـ ــذي رف ــض
ن ـق ــل ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى امل ــدن ـي ــن فــي
فبراير/شباط املقبل واقترح تمديد الفترة
االن ـت ـقــال ـيــة خ ـمــس سـ ـن ــوات ،وبـ ــن ال ـقــوى
األوروبـ ـي ــة ،وعـلــى رأس ـهــا فــرنـســا .وه ــو ما
دف ــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي ج ــان إيــف
ل ــودري ــان ،إل ــى اإلق ـ ــرار ،أم ــس الـجـمـعــة ،بــأن
امل ــواجـ ـه ــة ال ـق ــائ ـم ــة ف ــي م ــال ــي م ــع مـجـلــس
ع ـس ـكــري «خ ـ ــارج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة» ال يمكن
أن تـسـتـمــر ،كــاش ـفــا أن ب ــاري ــس تـبـحــث مع
الشركاء كيفية تعديل عملياتها ملواصلة
ّ
الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـم ـت ـش ــددي ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ،ف ـ ــي ظ ــل
املخاطر مــن تمدد الجماعات املسلحة في
دول ال ـســاحــل األف ــري ـق ــي (بــورك ـي ـنــا فــاســو
وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) .وقال
لــودريــان في تصريحات إلذاعــة «آر.ت ــي.إل»
امل ـح ـل ـيــة« :امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري خ ـ ــارج عــن
السيطرة بـحــق» ،ووصـفــه أيـضــا بــأنــه غير
شــرعــي .وتــابــع «تـشـهــد ال ـق ــوات األوروب ـي ــة
والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها .في
ظل هــذا الوضع وفــي ظل تمزق أطــر العمل
السياسية والعسكرية ،ال يمكننا املواصلة
على هذا املنوال».
وت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات لـ ــودريـ ــان ب ـعــد إع ــان
الدنمارك ،أول من أمس الخميس ،أنها ستبدأ
سحب كتيبتها املؤلفة من نحو مائة جندي

أزمات غذائية في شمال سورية
عبد اهلل البشير

م ــن م ــال ــي ،تـلـبـيــة لـلـطـلـبــات امل ـت ـك ــررة الـتــي
ّ
وجهها املجلس العسكري إلــى كوبنهاغن.
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــدن ـم ــارك ــي ،ييبا
كــوفــود ،قــد أعـلــن مـســاء الخميس أن بــاده
ستسحب قواتها ،التي كانت تعمل في إطار
قوة «تاكوبا» األوروبية التي خلفت عملية
«برخان» الفرنسية ،في أعقاب تشكيك مالي
ّ
وشدد على أن بلده «ال يمكنه
في شرعيتها.
التعايش مع ذلك التشكيك وبالتالي قررنا
سحب الجنود» .واعتبر الوزير الدنماركي
أن السلطات العسكرية االنقالبية في مالي
«تحاول خلق انقسامات وإبعاد االنتباه عن
املـشــاكــل الـتــي تعاني منها عــن طــريــق لفت
االنتباه إلى الدنمارك» .ولم يستبعد كوفود
وجــود أصابع روسية «فيما يتعلق بإثارة
االضطرابات ثم االنقسامات حول املهمة».
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـل ــوزي ــر ال ــدنـ ـم ــارك ــي «ت ـ ـجـ ــري فــي
بـ ــامـ ــاكـ ــو لـ ـعـ ـب ــة ق ـ ـ ـ ــذرة م ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ،ح ـيــث
يعمل جـنــراالت االنـقــاب أكـثــر مــع املرتزقة
ال ـ ــروس» ،داع ـيــا إل ــى ضـ ــرورة «ال ـب ـحــث مع
الشركاء األوروبيني عن خطوات أكثر حكمة
فــي مــواجـهــة ذل ــك» .ول ــم تستبعد الباحثة
فــي املــركــز الــدن ـمــاركــي ل ـلــدراســات الــدولـيــة
«دي ـيــس» ،سينا كــولــد رافنكيلد ،أن يكون
التورط الروسي مع انقالبيي مالي «يهدف
إلى نزع شرعية الوجود العسكري الغربي
ّ
ف ــي م ــال ــي» .ون ــوه ــت ال ـبــاح ـثــة ف ــي تعقيب
لصحيفة «بوليتيكن» بأنه «ال يمكن فقط
ربط ما يجري بالتدخل الروسي ،بل هناك
أي ـض ــا ع ــام ــل آخـ ــر م ـل ـم ــوس ع ـل ــى األرض،
ويــرت ـبــط ب ـتــزايــد م ـشــاعــر الـ ـع ــداء لـلــوجــود
الـعـسـكــري الـفــرنـســي ف ــي م ــال ــي» .ويحظى
املجلس العسكري فــي مالي بــدعـ ٍـم روســي،
تجلى خـصــوصــا بــانـتـشــار مــرتــزقــة فاغنر
ً
في البالد في الفترة األخيرة ،فضال عن أن
زعـيــم االنـقــابـيــن ،أسـيـمــي غــويـتــا ،خضع
لــدورة تدريبية في موسكو في عــام ،2020
سبقت انقالب أغسطس من العام نفسه.
ُ
وتشكل االنـقــابــات والـتـطــورات املتسارعة

تصاعدت معاناة املــواطـنــن من
ش ــح وارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار عـ ــدد مــن
السلع الغذائية بمناطق شمال
سورية خالل الفترة األخيرة .وجــاءت أزمة
السكر فــي مقدمة األزم ــات االقتصادية في
مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية»
(قسد) .وفي هذا السياق ،أكد محمد العمار
من أهالي مدينة منبج ،لـ«العربي الجديد»،
أن األزمــة سببها الحقيقي االحتكار وليس
نقص الكميات ،وتبرير اللجنة االقتصادية
التابعة ل ــإدارة الــذاتـيــة لــأهــالــي كــان على
الشكل التالي «إن كميات السكر املوجودة
فــي املـسـتــودعــات هــي مـخــزون احتياطي ال
يمكن طرحه في السوق».
وأضاف العمار أن األزمة مستمرة منذ أكثر
مــن شـهــريــن ،مــع شــائـعــات عــن قــرب وصــول

دفعات جديدة من السكر ،ال سيما أن األمر
تسبب بــأزمــة حقيقية لــدى األهــالــي .وأزمــة
السكر تعاني منها كافة املناطق الخاضعة
لسيطرة (قسد) ،ال سيما في مدن الحسكة
وال ـقــام ـش ـلــي بـمـحــافـظــة ال ـح ـس ـكــة ،ومـنـبــج
فــي ريــف حلب الشرقي ،باإلضافة ملدينتي
الطبقة والــرقــة بمحافظة الــرقــة ،واملـنــاطــق
الخاضعة لسيطرتها في دير الزور.
وكـ ــانـ ــت «اإلدارة الـ ــذات ـ ـيـ ــة» رفـ ـع ــت سـعــر
السكر فــي مناطق شمال شــرق ســوريــة في
تعميم صــدر عن مديرية التموين وحماية
املستهلك التابعة لها ،مبررة أن سبب رفع
س ـعــر ال ـس ـكــر ف ــي م ـنــاطــق س ـي ـطــرت ـهــا جــاء
القترانه بسعر صرف الليرة السورية مقابل
ال ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــرقــب
وصول شحنات جديدة من السكر عن طريق
املعابر بني مناطق سيطرة «اإلدارة الذاتية»
ومـنــاطــق سـيـطــرة امل ـعــارضــة ال ـســوريــة .في

املـ ـق ــاب ــل ،أشـ ـ ــار مـ ـص ــدر م ـح ـلــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» إلــى أن إضــراب بائعي الفروج في
مدينة املالكية جــاء احتجاجا على أسعار
تنظيف وقطع الفروج وهامش الربح الذي
يـجــدونــه قـلـيــا .واإلضـ ــراب ب ــدأه البائعون
يوم األحد  16يناير /كانون الثاني.
ووفـقــا ملـصــادر محلية ،فــإن بائعي الفروج
طــالـبــوا بـهــامــش رب ــح ي ـتــراوح بــن  15و20
بــاملــائــة ،ك ــون هــامــش ال ــرب ــح ال ـحــالــي ج ــراء
بـيــع ال ـفــروج ال يـتـجــاوز  20أل ــف لـيــرة (5.5
دوالرات) ،وهو يعادل املصاريف التشغيلية
الـيــومـيــة ،مــن إي ـجــار مـحــل ومـصــاريــف غــاز
وأتعاب عمل.
وكـ ـ ــان س ــائ ـق ــو ح ــاف ــات ال ـن ـق ــل ف ــي مــديـنــة
الـ ـق ــامـ ـشـ ـل ــي ن ـ ـف ـ ــذوا إضـ ـ ــرابـ ـ ــا ل ـ ـعـ ــدة أي ـ ــام
احـتـجــاجــا عـلــى تــدنــي سـعــر تـعــرفــة الــراكــب
الواحد ،مطالبني بزيادة السعر.
وبـ ّـن سائق السرفيس في مدينة القامشلي

سليم الـعـلــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن سبب
اإلضراب عائد النخفاض سعر تعرفة الراكب
ال ــواح ــد وال ـب ــال ــغ  300ل ـي ــرة س ــوري ــة (0.08
دوالر) ،الفتا إلى أن مطالب السائقني هي رفع
التعرفة إلــى  500ليرة ( 0.13دوالر) .وسبب
ه ــذا املـطـلــب ي ـعــود الرت ـف ــاع أس ـعــار امل ــازوت
وعدم توفره ،وارتفاع أجور الصيانة وقطع
غيار السيارات ،وأكثر الخطوط التي أضربت
ع ــن ال ـع ـم ــل خ ــط م ــرك ــز امل ــديـ ـن ــة ك ــورن ـي ــش،
ح ـيــث يـجـتـمــع ال ـســائ ـقــون ف ــي ن ـهــايــة الـخــط
وي ـضــربــون عــن الـعـمــل ل ـســاعــات ،وبعضهم
يعودون للعمل كونهم ال يمكنهم البقاء من
دون عمل أو خدمة للناس ،ولتلبية الحاجات
اإلنسانية للمواطنني .ويواجه السوريون في
مختلف املـنــاطــق أزم ــات معيشة متصاعدة
فــي ظــل تـهــاوي سعر العملة املحلية مقابل
الــدوالر ،األمر الذي فاقم من أعباء محدودي
الدخل والفقراء.

مواطن من مالي يرفع علمًا روسيًا في مدينة كاتي (فلوران فرنيي/فرانس برس)

ستسحب الدنمارك
المكونة من 100
كتيبتها
ّ
جندي من مالي
فــي الـســاحــل األفــريـقــي خـطـرًا على أوروب ــا،
خ ـصــوصــا أن بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،املـتــاخـمــة
ملالي ،شهدت انقالبًا عسكريًا ،في  23يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي ،وصـ ــل بـمــوجـبــه
الجيش إلى السلطة في واغادوغو .وتعاني
ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن ال ـج ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـش ــددة أي ـض ــا.

الحدث

وي ــرى خ ـبــراء أن استراتيجية االسـتـنــزاف
التي يتبعها املتشددون في الساحل كانت
ح ــاس ـم ــة فـ ــي سـ ـق ــوط ن ـظ ــام ــن مـنـتـخـبــن
لـكـنـهـمــا ض ـع ـي ـفــان وفـ ـق ــدا مـصــداقـيـتـهـمــا.
وي ـ ـقـ ــول امل ـس ـت ـش ــار األم ـ ـنـ ــي فـ ــي بــورك ـي ـنــا
فاسو محمدو سافادوغو« :نحن نتعرض
مـ ـب ــاش ــرة ل ـت ـب ـع ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
فرضتها الجماعات الجهادية» .وكما حدث
ف ــي م ــال ــي ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب  ،2020تـ ـ ّ
ـذرع
املجلس العسكري فــي بوركينا فــاســو في
بيانه الصحافي األول «بالعجز الــواضــح
للسلطات» عن التصدي للتدهور املستمر
للوضع األمني «الذي يهدد أسس أمتنا».
يـشـتــرك انـقــابـيــو بــوركـيـنــا فــاســو ومــالــي

فــي شـعــورهــم بالسخط ب ــإزاء عجز الـقــادة
امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي ال ـت ـص ــدي
لـلـجـهــاديــن ،عـلــى الــرغــم مــن انـتـشــار قــوات
فــرنـسـيــة وأخـ ــرى أفــريـقـيــة أو تــابـعــة لألمم
املتحدة وتلقيهم دعمًا ماليًا دوليًا .ويصف
تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية
وج ـ ــود تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ب ــأن ــه قـ ــوي في
ً
شمال مــالــي ،فضال عــن كونه يعد مهيمنًا
في بعض األمــاكــن .ويعتقد انقالبيو مالي
وبوركينا فاسو أنهم ق ــادرون على ضبط
األوض ــاع األمنية ،لكن الباحث في منظمة
العفو الدولية عثمان ديالو ،يتساءل «إذا لم
ينجحوا ،ماذا سيحدث؟».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

ع ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــار الـ ـع ــاق ــات
ال ــروان ــدي ــة ـ األوغـ ـن ــدي ــة ،ب ـعــد ن ـحــو ثــاث
سنوات على إقفال مركز حــدودي رئيسي
بني البلدين ،تال فترة من التوترات .وأعلن
وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا،
أمس الجمعة ،عن إعادة فتح مركز غاتونا
الحدودي الرئيسي مع أوغندا يوم اإلثنني
امل ـق ـب ــل ،ب ـع ــد إغ ــاق ــه ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط
ُ
 ،2019ف ــي خ ـطــوة تـضـفــي طــابـعــا رسميًا
ع ـلــى إح ـي ــاء ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـج ــارت ــن في
شــرق أفريقيا .وأض ــاف بـيــروتــا فــي بيان،
أن «ح ـكــومــة روان ـ ــدا مـتـمـسـكــة بــالـجـهــود
الحالية لحل املشاكل العالقة بــن روانــدا
وأوغندا ،وتعتبر أن إعالن إعادة فتح املركز
الـ ـح ــدودي سـ ُـيـســاهــم بـشـكــل إي ـجــابــي في
التطبيع السريع للعالقات بني البلدين».
وش ـ ّـدد عـلــى أن «روانـ ــدا الحـظــت أن هناك
عملية لحل القضايا التي أثارتها ،وكذلك
االلـ ـت ــزام ــات ال ـت ــي ت ـعـ ّـهــدت ب ـهــا الـحـكــومــة
األوغندية ملعالجة العقبات املتبقية».
ولـ ـ ــم يـ ـ ــرد أي ت ـع ـل ـيــق أوغـ ـ ـن ـ ــدي رس ـمــي
عـلــى ال ـف ــور ،غـيــر أن ال ـج ـنــرال مــوهــوزي
كــاي ـن ـيــروغــابــا ن ـجــل الــرئ ـيــس األوغ ـن ــدي
يويري موسيفيني والحكومة األوغندية
أع ـ ـ ـ ـ ــادا ن ـ ـشـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ــروانـ ـ ـ ــدي ع ـلــى
ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ــرس ـم ـي ــة ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر».
ّ
ويأتي اإلعــان بعد أقــل من أسبوع على
زيــارة قــام بها كاينيروغابا إلــى كيغالي
حـيــث أب ــدى مــع الــرئ ـيــس ال ــروان ــدي بــول
كاغامي ،رغبة في «ترميم» العالقات بني

بادرة حسن نية
بــادرت أوغندا بخطوة إيجابية
تجاه روانــدا في سبتمبر/أيلول
الــمــاضــي ،مــع إطالقها ســراح
ـمــتــهــم
ل ــورن ــس مــوغــانــغــا ،الـ ُ
بالتجسس لمصلحة األخيرة .وكان
الجيش قــد اعتقل موغانغا،
الـــذي يعمل وكــيلاً لجامعة
فيكتوريا الخاصة ،في سبتمبر،
قبل أن يتدخل الرئيس األوغندي
يـــويـــري مــوســيــفــيــنــي ،الـــذي
أعــرب عن «صدمته» العتقال
الــرجــل وأمـــر بــإطــاق ســراحــه
وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وموغانغا مــواطــن أوغندي
متحدر من رواندا.
ّ

أُغلق معبر غاتونا بين أوغندا ورواندا في فبراير ( 2019لوك غراي)Getty/

اقتصاد ألمانيا ينكمش %0.7

أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء
االتحادي األملاني ،أمس الجمعة،
انكماش الناتج املحلي ألملانيا
بنسبة  0.7باملئة في الربع األخير
من عام  ،2021على أساس
سنوي ،بعد نمو  1.7باملئة في
الربع الثالث من نفس العام .وجاء
انكماش اقتصاد أملانيا في الربع

الرابع  2021في نطاق توقعات
للبنك املركزي األملاني صدرت
اإلثنني ،بانكماش بني  0.5باملئة
و 1باملئة .وأرجع املركزي األملاني
في حينه االنكماش ألكبر اقتصاد
في أوروبا إلى «القيود املفروضة
في إطار مكافحة املوجة الجديدة
لفيروس كورونا ،التي أثرت بشكل
ملحوظ في النشاط االقتصادي».
ولفت املركزي في تقرير إلى أن
«عوامل مثل اختناقات التوريد
ونقص املواد عرقلت اإلنعاش
االقتصادي».
الذهب يواصل النزيف

تطبيع العالقات بين رواندا وأوغندا
الــدولـتــن .وأج ــرى موسيفيني قبل أيــام
تغييرات رئيسية على أجهزته األمنية،
ف ـ ــأق ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة
أبـيــل كــانــديـهــو ،ال ــذي تـعــرض النـتـقــادات

أخبار

واصل الذهب خسائره ليفقد
حوالي  3باملئة في أسبوع ،في وقت
تتسع مكاسب الدوالر وعوائد
السندات األميركية ،إثر تصريحات
االحتياطي الفدرالي (البنك املركزي)
بشأن التحول نحو تشديد
السياسة النقدية .وعلى مدى
أسبوع ،فقدت عقود الذهب أكثر
من  51دوالرا أو بنسبة  2.8باملئة،
لتنحدر إلى أدنى مستوى في ثالثة
أسابيع .ويفقد الذهب جاذبيته كلما
يرتفع الدوالر ،إذ تصبح كلفة املعدن
األصفر أعلى على حاملي العمالت
األخرى .وارتفع مؤشر الدوالر،
الذي يقيس أداء العملة األميركية
أمام سلة من ست عمالت رئيسية
منافسة ،بنسبة  0.14باملئة إلى
 97.38نقطة ،مسجال أعلى مستوى
منذ أغسطس/آب  .2020وعلى
مدى أسبوع ،ارتفع مؤشر الدوالر
بنحو .%2

رصد

مـسـتـمــرة م ــن قـبــل روانـ ـ ــدا ،ي ــوم الـثــاثــاء
امل ــاض ــي .وي ـبــدو أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة كانت
استرضاء لكيغالي.
وكانت رواندا قد اتهمت أوغندا مرارًا بدعم
الجماعات املتمردة التي تخطط إلطاحة
الحكومة في كيغالي ،بينما اتهمت أوغندا
روانـ ـ ـ ــدا ب ــال ـق ـي ــام بــأن ـش ـطــة ت ـج ـســس غـيــر
مشروعة في كمباال .وأغلقت رواندا املعبر
ال ـحــدودي املــزدحــم فــي غاتونا فــي فبراير
 .2019وتصاعد التوتر بني البلدين مجددًا
ال ـع ــام امل ــاض ــي ب ـعــد ن ـشــر الـتـحـقـيــق حــول
بــرنــامــج التجسس «بـيـغــاســوس» ،والــذي
ي ـ ّـدع ــي أن روان ـ ـ ــدا اس ـت ـخــدمــت ال ـبــرنــامــج
خصوصًا الختراق هاتفي رئيس الــوزراء
األوغـنــدي روهــاكــانــا روغــونــدا ،بــن عامي
 2014و ،2021ووزيــر الخارجية األوغندي
س ــام كــوتـيـســا ،ال ــذي يـتــولــى منصبه منذ
عام .2015
وحــاولــت أنغوال والكونغو التوسط لحل
النزاع ،وتم تنظيم محادثات بني كاغامي
وموسيفيني برعاية الرئيسني األنغولي
جواو لورنسو والكونغولي دنيس ساسو
أنغيسوُ ،
وعقد االجتماع األخير في فبراير
 .2020ول ــم ت ـجـ ِـر أي م ـح ــادث ــات م ـنــذ ذلــك
ال ـحــن ،بـسـبــب تـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا .لكن
الوساطات فشلت في حل النزاع ،مما أجبر
أوغندا على التفاوض سرًا مع رواندا .ومن
املفترض أن يريح هذا التطور السكان في
البلدين بعد سنوات من املعاناة للشركات
ال ـت ــي ف ـق ــدت األس ـ ــواق والـ ـف ــرص األخـ ــرى.
ويـبــدو أن أوغ ـنــدا ،الـتــي حــرمــت مــن سوق
رئيسية لصادراتها ،خسرت أكثر في ذروة
ما وصفته بالحظر التجاري الفعال.
وقـ ـ ــد أدى إغ ـ ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــدود إلـ ـ ــى تـعـطـيــل
ال ــرواب ــط الـتـجــاريــة فــي املنطقة ب ـشــدة ،إذ
تـعـتـمــد روان ـ ــدا بـشـكــل أس ــاس ــي عـلــى ممر
نقل يمتد من ميناء مومباسا الكيني في
املحيط الهندي عبر كينيا وأوغندا ،ويمر
مــن الـطــريــق نـفـســه الـبـضــائــع عـبــر روان ــدا
إلــى بــورونــدي وشــرق جمهورية الكونغو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن ي ـكــون
استئناف الـتـجــارة الطبيعية عند املعبر
ال ـح ــدودي لـلـبـلــديــن داف ـعــا لتحقيق قـفــزة
فــي االق ـت ـصــادات اإلقليمية الـتــي تضررت
مــن آث ــار تــدابـيــر اح ـت ــواء ك ــورون ــاُ .
ويـشــار
إلــى أن روان ــدا وأوغـنــدا من أعضاء الكتلة
التجارية اإلقليمية في شرق أفريقيا ،إلى
جانب كينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب
السودان.
مــع العلم أن بــول كــاغــامــي (رئـيــس روان ــدا
م ـن ــذ ع ـ ــام  )2000ويـ ــويـ ــري مــوسـيـفـيـنــي
(رئ ـيــس أوغ ـن ــدا مـنــذ ع ــام  )1986حليفني
ّ
مقربني منذ الثمانينيات والتسعينيات،
ث ـ ــم م ـ ــع س ـي ـط ــرت ـه ـم ــا عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة فــي
بلديهما ،قبل أن يصبحا عدوين لدودين.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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دعا كيم إلى تعزيز الدفاعات الوطنية ()Getty

تجارب صاروخية قياسية
لبيونغ يانغ

أجرت كوريا الشمالية ،منذ مطلع عام ،2022
عددًا قياسيًا من االختبارات الصاروخية ،إذ
أطلقت صواريخ بعيدة املدى وأخرى بالستية
قـصـيــرة املـ ــدى ،فـيـمــا زار الــزع ـيــم كـيــم جونغ
أون مصنع ذخـيــرة ينتج «مـنـظــومــة أسلحة
رئ ـي ـس ـيــة» .وت ـصــاعــد ال ـتــوتــر ب ـشــأن سلسلة
م ــن س ــت تـ ـج ــارب ألس ـل ـح ــة أج ــرت ـه ــا ك ــوري ــا
الشمالية منذ بداية العام الحالي ،وهــي من
بني أكبر عــدد من عمليات إطــاق الصواريخ
التي أجرتها في شهر واحد ،ما أثار استنكارًا
دوليًا ،ودفع واشنطن للسعي من أجل فرض
ع ـقــوبــات ج ــدي ــدة دول ـي ــة ع ـلــى ب ـيــونــغ يــانــغ،
وهــو ما رفضته بكني وموسكو خــال جلسة
ملجلس األمن أخيرًا.
وذك ــرت وزارة الخارجية الــروسـيــة ،فــي بيان
أمس الجمعة ،أن موسكو تراقب عملية إطالق
بيونغ يــانــغ لـلـصــواريــخ ،لكنها اعـتـبــرت أنه
ال ت ــزال ه ـنــاك فــرصــة السـتـئـنــاف امل ـحــادثــات
ال ـســداس ـيــة ،ال ـتــي تـضــم ال ـصــن والـكــوريـتــن
والواليات املتحدة واليابان وروسيا ،من أجل
إيجاد حل للملف الكوري الشمالي.
وأج ــرت بيونغ يانغ عملية إطــاق تجريبية
سادسة منذ بداية العام الحالي ،بما في ذلك
ص ــواري ــخ ف ــرط صــوت ـيــة .وأملـ ـح ــت ،األس ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا قـ ــد ت ـس ـت ــأن ــف تـ ـج ــارب
األسلحة النووية واألسلحة بعيدة املدى التي
توقفت منذ عام .2017
يـشــار إلــى أن كــوريــا الشمالية لــم تختبر أي
صــواريــخ بالستية عابرة للقارات أو أسلحة
نووية منذ عام  .2017لكن سلسلة من عمليات
إطــاق الصواريخ قصيرة املــدى بــدأت ،وسط
تـعـثــر م ـح ــادث ــات ن ــزع ال ـس ــاح الـ ـن ــووي بعد
قـمــة فــاشـلــة مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي .2019
وتــأتــي ال ـت ـجــارب فـيـمــا تستعد بـيــونــغ يانغ
لالحتفال بالذكرى الثمانني مليالد والــد كيم،

الــزعـيــم ال ــراح ــل كـيــم جــونــغ إي ــل فــي فـبــرايــر/
شباط املقبل ،ثم الذكرى العاشرة بعد املائة
مليالد الزعيم املؤسس للبالد كيم إيل سونغ،
ف ــي إب ــري ــل /ن ـي ـس ــان امل ـق ـب ــل .وذك ـ ــرت وك ــال ــة
األنـ ـب ــاء ال ـك ــوري ــة الـشـمــالـيــة الــرس ـم ـيــة ،أمــس
الجمعة ،أن بيونغ يانغ أجرت ،خالل األسبوع
الحالي ،تجربة تحديث لنظام صاروخ بعيد
امل ــدى ،واخـتـبــارًا لتأكيد قــوة ال ــرأس الحربية
التقليدية لصاروخ تكتيكي أرض-أرض.
وأض ــاف ــت الــوكــالــة أن بـيــونــغ يــانــغ اخـتـبــرت،
ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،ص ــواري ــخ «ك ـ ــروز» بعيدة
امل ــدى ،حلقت ف ــوق الـبـحــر الــواقــع ش ــرق شبه
ال ـج ــزي ــرة (ب ـح ــر ال ـي ــاب ــان أو ال ـب ـحــر الـشــرقــي
ح ـس ــب ال ـت ـس ـم ـيــة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة) ،ووصـ ـل ــت إل ــى
«الجزيرة املستهدفة الواقعة على بعد 1800
ك ـي ـلــوم ـتــر» .وأوض ـح ــت أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
اخ ـت ـب ــرت ،أمـ ــس األول ،ص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة
قـصـيــرة امل ــدى أصــابــت «جــزيــرة ُمـسـتـهـ َـدفــة»،
مشيرة إلى أن ذلك ُ«يثبت أن القوة التفجيرية
لـلــرأس الحربي التقليدي مطابقة ملتطلبات
التصميم» .وأش ــارت الــوكــالــة إلــى أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مصنعًا
لـلــذخـيــرة .وفــي ص ــورة نشرتها الــوكــالــة ،بدا
كيم مبتهجًا ،وهو محاط بمسؤولني يرتدون
الـ ـ ـب ـ ــزات ال ـع ـس ـك ــري ــة .وأش ـ ـ ــاد كـ ـي ــم ،بـحـســب
الوكالة ،ببناء «املصنع الــذي حقق ابتكارات
ج ـمــاع ـيــة وت ـق ــدم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي إن ـت ــاج أسـلـحــة
رئيسية» .وقــال« :يحتل املصنع موقعًا مهمًا
ل ـل ـغــايــة ،ويـضـطـلــع بـمـســؤولـيــة ف ــي تـحــديــث
القوات املسلحة للبالد ،وتحقيق استراتيجية
تطوير الــدفــاع الــوطـنــي» .ولــم تـحــدد الوكالة
نوع األسلحة أو موقع املصنع .ودعا كيم إلى
تـعــزيــز الــدفــاعــات الــوطـنـيــة ملــواجـهــة الــوضــع
الدولي غير املستقر.
(فرانس برس ،رويترز)
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االقتصاد اإلسباني
من االنكماش
إلى النمو

نما االقتصاد اإلسباني بنسبة  5.2باملائة في كامل عام  ،2021بعد انكماش بنسبة  10.8باملائة في عام  ،2020وفق بيانات ملكتب اإلحصاءات
الوطني اإلسباني صدرت أمس .وقال مكتب اإلحصاءات إن الناتج املحلي اإلجمالي للبالد سجل نموا بنسبة  2باملائة في الربع األخير من العام
 ،2021مقارنة بنمو  2.6باملائة مسجل في الربع الثالث من نفس العام .ووفقا للبيان ،فإنه رغم هذا النمو إال أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل
الجائحة .والخميس ،أظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات اإلسباني تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام  .2008ووفقا للبيانات ،انخفض
معدل البطالة إلى  13.33باملائة في الربع الرابع  ،2021مقارنة بنسبة  14.57باملائة في الربع الثالث من نفس العام.

كشفت بيانات رسمية ،الخميس،
تراجع عجز موازنة تونس بنسبة
 15باملئة بنهاية نوفمبر /تشرين
الثاني  ،2021على أساس سنوي.
وقالت وزارة املالية في وثيقة
نشرتها حول نتائج تنفيذ املوازنة
إن العجز تراجع إلى  4.86مليارات
دينار ( 1.69مليار دوالر) خالل
فترة األحد عشر شهرا حتى
نهاية نوفمبر ،من  5.73مليارات
دينار ( 1.99مليار دوالر) بنهاية
الفترة املقابلة من  .2020وأرجعت
الوزارة التونسية هذا التراجع في
العجز أساسا إلى تحسن املداخيل
بنسبة  9.1باملئة ،لتبلغ  28.7مليار
دينار ( 9.97مليارات دوالر) .وفقا
للبيانات ،ارتفعت النفقات بنسبة
 6.7باملئة إلى  33.5مليار دينار
( 11.6مليار دوالر) .وبلغ حجم
الدين العام  102.7مليار دينار
( 35.69مليار دوالر) في نهاية
نوفمبر  ،2021مقارنة بـ 91.8
مليار دينار ( 31.88مليار دوالر)
في نهاية نوفمبر  ،2020مسجال
زيادة بـ  11.9باملئة.

أعلى نمو للناتج المحلي الفرنسي منذ  52عامًا
بعد انكماش قياسي ،سجل إجمالي الناتج املحلي
ل ـفــرن ـســا مـ ـع ــدالت ن ـمــو ج ـي ــدة ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي.
ّ
وكشفت بيانات ،أمس الجمعة ،أن إجمالي الناتج
املحلي لفرنسا سـ ّـجــل نـمـ ّـوًا بلغت نسبته ّ %7في
 ،2021في ارتفاع لم تشهده البالد منذ  52عامًا ،لكنه
جــاء بعد االنـكـمــاش القياسي فــي  2020ال ــذي بلغ
 ،%8كما أعلن املعهد الوطني الفرنسي لإلحصاء
(حكومي) .كما ّ
سجلت اقتصادات أخــرى أوربوية
معدالت نمو جيدة.
وقـ ــال وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد وامل ــال ـي ــة ال ـفــرن ـســي بــرونــو
ّ
لومير ،لقناة «فــرانــس  ،»2إن «االقتصاد الفرنسي

تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في
ّ
 2019وعاد إلى مستوى ما قبل األزمة» .وأضاف أن
«االقـتـصــاد الفرنسي يعمل بأقصى ســرعــة ولديه
ّ
وسجل «قفزة مذهلة
قدرة قوية على االستجابة»،
االقتصادية».
من شأنها أن تنهي األزمة
ّ
تفيد تـقــديــرات أول ــى للمعهد بــأنــه مــع النمو الــذي
ّ
ُسجل في الربع الرابع من  2021وبلغ  ،%0,7تمكن
االقتصاد الفرنسي من أن «يتجاوز بشكل واضح»
املستوى الذي كان عليه قبل األزمة الصحية.
ّ
وتـخــطــى أداء االق ـت ـصــاد الـفــرنـســي ال ــذي يـعــد بــأن
يـكــون أح ــد أق ــوى االق ـت ـصــادات فــي منطقة الـيــورو

تــوقـعــات املـعـهــد الــوطـنــي لــإحـصــاء وبـنــك فرنسا،
ال ـلــذيــن كــانــا يـتــوقـعــان ن ـم ـ ّـوًا بـنـسـبــة  %6,7للعام
ّ
املاضي .وقال املعهد الوطني الفرنسي لإلحصاء إن
ّ
لنمو إجمالي الناتج
السبب هو خصوصًا مراجعة
املحلي خالل األربــاع الثالثة األولــى من العام ،أدت
إلى زيادة قدرها  0,1نقطة.
وم ــع ذل ــك ،وع ـلــى م ــدى ع ــام  2021بــأكـمـلــه ،م ــا زال
إجمالي الناتج املحلي «أقل بنسبة  %1.6عن معدله
ّ
فــي  ،»2019حسب املعهد الــذي يشير بذلك إلــى أن
ع ــام  2021ال يـمـثــل عـ ــودة االق ـت ـص ــاد إل ــى الــوضــع
ّ
الـطـبـيـعــي تـمــامــا ألن ال ـجــزء األول مــن ال ـعــام شهد

فــرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد .19-وفي
ّ
النمو مدفوعًا خصوصًا بالزيادة الحادة
 2021كان
في إنتاج السلع والخدمات ( ،%7.4+بعد  %8.5-في
 ،)2020وإن كان إنتاج السلع «أقل بشكل كبير» ّعن
معدل  .2019ولم يعد استهالك العائالت الذي تأثر
إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف األول من
العام إلى املستوى الذي كان عليه قبل األزمة حتى
نهاية العام ،وسجل زيــادة بنسبة  %4,8في 2021
ّ
( %7,2-في  .)2020لكنه بقي خالل مجمل  2021أقل
من متوسطه في .2019
(رويترز)
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مصر

تونس

القطاع الخاص يرفض توريد األرز المدعم

التقشف يطاول
المتقاعدي

القاهرة ـ عبداهلل عبده

رفض بعض موردي األرز من القطاع الخاص
فـ ــي م ـص ــر تـ ــوريـ ــد األرز لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـمــويــن
والـ ــذيـ ــن رس ـ ــت ع ـل ـي ـهــم امل ـن ــاق ـص ــة األخـ ـي ــرة
باألمر املباشر ،على سعر  7500جنيه للطن،
يــرفـضــون ال ـتــوريــد ،مـقــابــل خـســارتـهــم مبلغ
التأمني .وأوضح صاحب أحد مضارب األرز،
لـ«العربي الجديد» ،أن سعر طن األرز الشعير
وصل إلى  6100جنيه (الدوالر =  15.7جنيهًا)
لعريض الحبة ،و 5300جنيه للرفيع ،بخالف
 500جـنـيــه تـعـبـئــة وت ـغ ـل ـيــف ،وه ــو م ــا ي ــراه
التجار بمثابة خسارة لهم عند السعر الذي
حددته وزارة التموين في املناقصة ،إذ إن طن
الشعير ينتج  650كغم أرزًا أبيض ،باإلضافة
إل ــى وص ــول أس ـع ــار األرز األب ـي ــض (عــريــض
الحبة) في أسواق الجملة إلى  10آالف جنيه
للطن والرفيع إلى  8آالف جنيه للطن.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات بني املوردين
وهيئة السلع التموينية (حكومية) حاليًا
لرفع سعر التوريد ،الفتًا إلى أن الحكومة قد
تضطر لرفع السعر ،وإال سيضطر املوردون

المعاشات في مرمى االقتطاعات
وانتقادات لإلجراءات الحكومية
فجر الخصم من
ّ
معاشات المتقاعدين
في تونس موجة من
االنتقادات بسبب تواصل
سياسة تعبئة الموارد
من جيوب المواطنين
بمختلف شرائحهم
تونس ـ إيمان الحامدي

ال ت ـس ـت ـث ـنــي األزم ـ ـ ـ ــات املـعـيـشـيــة
وإجراءات الحكومة التقشفية فئة
املتقاعدين في تونس ممن باتت
معاشاتهم في مرمى االقتطاعات وتداعيات
التضخم ،فيما تضطر الظروف بعضهم إلى
البحث عــن عمل أو التعويل على املساعدة
األسرية ملجابهة تكاليف املعيشة.
وت ـس ـحــب ال ـح ـكــومــة إج ــراءاتـ ـه ــا الـتـقـشـفـيــة
واالقتطاعات على معاشات أكثر من مليون
متقاعد ،حيث فوجئ املتقاعدون من موظفي
القطاع الحكومي بتنفيذ صـنــدوق التقاعد
اقتطاعًا على جزء من مرتبات شهر يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي م ــن دون إع ــام مـسـبــق ،قبل
أن يـصــدر الــرئـيــس ق ــرارًا بــوقــف الخصم من
رواتب هذه الفئة.
وف ـ ّـج ــر ال ـخ ـص ــم م ــن م ـع ــاش ــات امل ـت ـقــاعــديــن
موجة من االنتقادات بسبب تواصل سياسة
تعبئة املوارد من جيوب املواطنني بمختلف
شرائحهم.
وقــال صندوق املعاشات إنــه طبقًا للتشريع
الجاري العمل به ،يتحمل متقاعدو الوظيفة

تحقيق
صنعاء ـ محمد راجح

ب ــرزت كــارثــة التصحر فــي اليمن
كـمـعـضـلــة رئ ـي ـس ـيــة ت ـض ــاف إل ــى
قــائـمــة واس ـعــة مــن األزم ـ ــات الـتــي
ت ـهــدد الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة وس ـبــل العيش
وتـعـمــق مــن أزم ــة انـهـيــار األم ــن الـغــذائــي في
الـبــاد الـتــي يعصف بها ص ــراع طــاحــن منذ
نحو سبع سنوات ،أدى إلى تغافل السلطات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة عـ ــن م ــواجـ ـه ــة ع ــدي ــد األزم ـ ـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة ال ـت ــي فــاق ـمــت من
معاناة معظم سكان البالد.
وازداد الـ ـص ــراع ال ـع ـس ـكــري اش ـت ـعــاال خــال
ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،وخ ــاص ــة ب ــن ال ـحــوث ـيــن
واإلم ــارات إذ تـبــادل الطرفان القصف ،األمــر
الــذي انعكس سلبًا على مختلف القطاعات
اإلنتاجية ومنها الزراعة.

متعددة للتصحر
أشكال
ّ
وتـ ـشـ ـي ــر تـ ـق ــاري ــر رسـ ـمـ ـي ــة اطـ ـلـ ـع ــت عـلـيـهــا
«العربي الجديد» ،إلى انتشار التصحر في
اليمن بــأشـكــال مـتـعـ ّـددة حيث إن مــا يقارب
 %97من أراضــي البالد تعاني من التصحر
بدرجات متفاوتة.
ويتمثل ذلــك فــي تــدهــور األراض ــي الــزراعـيــة
واملراعي وتدمير النمو الشجري ،إضافة إلى
ظواهر االنجراف الذي يرجع إلى التضاريس
الجبلية ،إلى جانب تدهور املوارد الطبيعية
املختلفة من مياه ونبات ومحاصيل زراعية،
ع ــدا عــن الـتـعــريــة الـهــوائـيــة واملــائ ـيــة وتملح
التربة وزحف الرمال والتوسع العمراني.
وتـبـلــغ مـســاحــة األراض ـ ــي امل ــزروع ــة حــوالــي
 %3من إجمالي مساحة األراضــي في اليمن
ال ـبــال ـغــة ن ـحــو  52م ـل ـيــون ه ـك ـتــار (الـه ـكـتــار
= 10000متر مربع) ،فيما مساحة الصحراء
ت ـص ــل إل ـ ــى  ،%52.4ونـ ـح ــو  %40.8أراض
رعــويــة ،ومــا يـقــارب  %3.7مساحة الغابات
واألحراش.
وت ـ ـقـ ــدر بـ ـي ــان ــات ح ــديـ ـث ــة حـ ـج ــم األراضـ ـ ـ ــي
املـتــدهــورة الناتجة عــن الـتـغـيــرات املناخية،
منها االنجرافات املائية واالنجراف الريحي
والـ ـت ــده ــور ال ـك ـي ـم ـيــائــي ب ـن ـحــو  5.6مــايــن
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العمومية نسبة مساهمات املشغل بعنوان
الزيادات حيث تصبح املساهمات التي كانت
محمولة على املشغل محمولة على املنخرط،
وهو ما ينتج عنه انخفاض في املعاشات.
لـكــن رئ ـيــس نـقــابــة املـتـقــاعــديــن ،عـبــد ال ـقــادر
النصري ،يعتبر أن املتقاعدين في تونس فئة
هشة تدفع غاليًا ثمن األزم ــات االقتصادية
والسياسية في بالده ،مؤكدًا استعداد نحو
 1.1مليون متقاعد للتحرك من أجــل الدفاع
عن قوتهم.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــري فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» إن معاشات املتقاعدين في مرمى
االقـتـطــاعــات املـتـكــررة بسبب قــوانــن جائرة
وضـعـتـهــا الـسـلـطــة لـتـحـمـيــل امل ـحــالــن على
املـ ـع ــاش الـ ـض ــرائ ــب الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ع ـل ــى كــل
الزيادات في الرواتب التي يحصلون عليها.
وأضاف رئيس نقابة املتقاعدين« :الحكومة
تـصــرف زي ــادات فــي املـعــاشــات باليد اليمني
وتستعيدها باليد اليسار» ،مطالبًا باالنتباه
إلى وضع املتقاعدين الذين يعانون ضائقة
مالية كبرى فــي ســن متقدمة نتيجة الغالء
والتضخم اللذين يلتهمان الرواتب.
وأف ــاد النصري بــأن النقابة متأهبة للدفاع
عــن حـقــوق منظوريها واس ـت ـعــادة حقوقهم
امل ـ ـهـ ــدورة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ال ـظ ــرف الـصـحــي
وان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء م ـن ـعــا دع ـ ــوة امل ـت ـقــاعــديــن
إلــى الـنــزول إلــى الـشــارع لالحتجاج وتبليغ
أصـ ــوات ـ ـهـ ــم .وأكـ ـ ـ ــد ذات امل ـ ـصـ ــدر أن أغ ـل ــب

النصري :المتقاعدون فئة
هشة تدفع ثمن األزمات
االقتصادية والسياسية

املتقاعدين ال يجدون تبريرات لالقتطاعات
الـ ـشـ ـه ــري ــة الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذ مـ ــن ق ـب ــل ص ـن ــادي ــق
امل ـع ــاش ــات ،الف ـتــا إل ــى أن الـصـمــت إزاء هــذه
اإلجراءات لن يطول.
ويعتبر النصري أن املحالني على املعاش من
ً
القطاع الحكومي أفضل حاال من املتقاعدين
م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ــذي ــن يـشـكــون ضعف
الجرايات (املعاشات) بسبب عدم التصريح
عــن دخــولـهــم الحقيقية مــن قـبــل مشغليهم
أث ـن ــاء ف ـتــرة الـعـمــل أو ع ــدم دف ــع املــؤسـســات
الـ ـخ ــاص ــة املـ ـس ــاهـ ـم ــات بـ ـعـ ـن ــوان ال ـت ـق ــاع ــد
والتأمني على املرض.
ويـ ـ ــرى أن امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ي ـت ـع ــرض ــون مل ـظــالــم
مــزدوجــة بسبب تركهم فــي مهب مــا وصفه
بــ«ســرقــة» جهد عـمــرهــم ،لينتهي بهم األمــر
ف ـقــراء بـعــد انـتـهــاء س ـنــوات الـعـمــل واإلحــالــة
على املعاش.
وذكر أن آالف املتقاعدين يعيلون أسرًا وفيرة
العدد نتيجة عدم تمكن أبنائهم من االلتحاق
بسوق العمل ،ما يجعل مسؤولياتهم املالية
كـبـيــرة فــي حــن يـتـقــاضــون رواتـ ــب ضعيفة
وتزيدها االقتطاعات املتكررة ضعفًا.
ويقدر معدل معاشات املتقاعدين من القطاع
الحكومي بـ 1200دينار ( 428دوالرًا) ،في حني
ال يـتـجــاوز مـعــدل مـعــاشــات املـتـقــاعــديــن من
القطاع الخاص  850دينارًا ( 303دوالرات)،
ح ـس ــب بـ ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية.
وتـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــدة م ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم
نفيسة ال ـشــريــف إن ـهــا لــم تـعــد قـ ــادرة على
تحديد مبلغ معاشها ،إذ تختلف املبالغ
ّ
املحولة لحسابها البنكي ،مؤكدة
الشهرية
ف ــي حــدي ـث ـهــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ت ـكــرر
االقتطاعات بصفة دورية.
وبـسـبــب وضـعـهــم امل ــال ــي الـصـعــب يحتاج
 %41م ـ ــن املـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ال ـت ــونـ ـس ـي ــن إل ــى

مستثمرو السياحة يترقبون شروط الطيران
الرباط ـ مصطفى قماس

امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـع ــائ ـل ـي ــة لـ ـت ــأم ــن ن ـف ـقــات ـهــم
املعيشية ،وفقًا لبيانات رسمية كشف عنها
مــركــز اإلح ـصــائ ـيــات الــديـمـغــرافـيــة بمعهد
اإلحصاء الحكومي .ويضطر ضعف دخول
امل ـت ـقــاعــديــن لـطـلــب م ـس ــاع ــدات عــائـلـيــة من
أبنائهم أو ذويهم.
وحسب دراســة ملركز الــدراســات االجتماعية
ال ـت ــاب ــع التـ ـح ــاد ال ـش ـغ ــل ،ي ـب ـلــغ مـ ـع ــدل م ــدة
االنـ ـتـ ـف ــاع ب ــاملـ ـع ــاش ــات ل ـ ــدى ال ـت ــون ـس ــي 22
سنة وارت ـفــع متوسط العمر مــن  57.8سنة

عــام  1976إلــى  75سنة عــام  .2019وتصرف
امل ـعــاشــات مــن ص ـنــدوقــن ،وهـمــا الـصـنــدوق
الــوطـنــي للضمان االجـتـمــاعــي للمتقاعدين
م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وال ـص ـن ــدوق الــوطـنــي
للتقاعد والحيطة االجتماعية للمتقاعدين
من القطاع الحكومي.
وف ـ ــق الـ ـق ــان ــون الـ ـت ــونـ ـس ــي ،ي ـح ـس ــب م ـعــدل
املـعــاشــات عــن أعـلــى أج ــر يـتـقــاضــاه املــوظــف
خ ـ ــال ال ـع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن ف ـتــرة
العمل واملساهمة فــي الـصـنــدوق ،إذ تقتطع

كارثة التصحر
تحاصر اليمن

تخريب الزراعة يفاقم تدهور األمن الغذائي

%3

تــبــلــغ مــســاحــة األراضــــي
الــمــزروعــة نــحــو  %3من
إجمالي مساحة األراضــي
فــي الــيــمــن الــبــالــغــة نحو
 52مليون هكتار (الهكتار
= 10000متر مربع) ،فيما
مساحة الصحراء تصل إلى
 ،%52.4حسب تقارير رسمية

أبرز األسباب
الخبير في املناخ ،منصور الزبيري ،يشرح
لـ«العربي الجديد» ،األسباب التي أدت إلى
ب ــروز مشكلة الـتـصـحــر فــي الـيـمــن مــؤخـ ًـرا
وت ـحــول ـهــا إلـ ــى إح ـ ــدى أهـ ــم األزم ـ ـ ــات الـتــي
تعاني منها اليمن وتــؤثــر على أهــم قطاع
يستوعب مشغال لأليدي العاملة في البالد
ويهدد سبل العيش وتعميق أزمــة انهيار
األمن الغذائي.
وينوه الزبيري إلى أن الجفاف وشح األمطار
وت ـغ ـيــر م ــواس ــم هـطــولـهــا م ــن أه ــم ال ـعــوامــل
التي أدت إلى توسع رقعة التصحر ليقضم
م ـســاحــات شــاسـعــة م ــن األراض ـ ــي الـصــالـحــة
ل ـلــزراعــة ،إضــافــة إل ــى تـغـيــر امل ـنــاخ وارت ـفــاع
درجات الحرارة .وأشار إلى أسباب مرتبطة
بكوارث السيول والفيضانات والتي تقضي
ع ـلــى ط ـب ـقــات واسـ ـع ــة م ــن ال ـت ــرب ــة وت ـســاهــم
ب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــي ج ـع ـل ـه ــا ص ـل ـب ــة م ـت ـص ـح ــرة،

هناك مفاوضات بين
الموردين وهيئة السلع
التموينية لرفع سعر التوريد

المغرب

كشفت تقارير رسمية حديثة عن انتشار التصحر في اليمن بأشكال متعددة ،األمر الذي يعمق
من أزمة انهيار األمن الغذائي في البالد ،ويظهر ذلك في تخريب األراضي الزراعية والمراعي
وتدمير األشجار ،وتدهور الموارد الطبيعية المختلفة

ه ـك ـت ــار ،ف ــي ح ــن  %97م ــن أراض ـ ـ ــي الـيـمــن
تعاني التصحر بدرجات متفاوتة.

لـلـتـضـحـيــة بـمـبـلــغ ال ـتــأمــن حـتــى يتجنبوا
تكبد املزيد من الخسائر.
وي ــرى ال ـعــامــل بـمـجــال ت ـجــارة األرز ،فتحي
سالمة ،أن ما يحدث نتيجة لوجود خلل في
مـنـظــومــة تـســويــق األرز ،ملقيًا بــالـلــوم على
م ـ ــوردي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،ال ــذي ــن يــرفـضــون
ت ــوري ــد األرز بــال ـس ـعــر ال ـح ــال ــي ،خ ــاص ــة أن
معظم هؤالء اشتروا األرز الشعير في بداية
املوسم بأسعار ال تتعدى  4آالف جنيه للطن.
وأف ــاد مـســؤول بشركة امل ـضــارب (حكومية)
ب ــأن ــه ب ـح ـك ــم ت ـب ـع ـيــة الـ ـش ــرك ــة ل ــ«ال ـق ــاب ـض ــة
للصناعات الغذائية» ،فهي ملتزمة بتوريد
األرز بحسب سعر املناقصة عند  7500جنيه
لـلـطــن األب ـي ــض .وت ــاب ــع :بـحـكــم أن امل ـضــارب

ُ
تــورد أرزًا رفيع الحبة ،يكون سعره أقــل من
العريض ،بخالف بيع نواتج عملية الضرب،
وبعد حساب أجور التشغيل ،تكون املحصلة
متكافئة .وذكــر أحــد كبار تجار األرز ،طارق
ع ـل ــي ،أن الـ ـت ــوري ــد ل ـل ـح ـكــومــة ع ـل ــى الـسـعــر
الحالي فيه خسارة للموردين ،وهو ما أدى
إلــى تــوقــف الـتــوريــد مــن قبل البعض مقابل
التضحية بمبلغ التأمني.
وكانت الــوزارة قد أعلنت في شهر نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي عن مناقصة لتوريد
األرز ،على أن يبدأ التسليم اعتبارًا من يناير/
كــانــون الـثــانــي ال ـجــاري وحـتــى م ــارس /آذار
املقبل  ،2022بحد أدنــى  500طن شهريًا ،إال
أنها في وقت الحق أعلنت عن إلغاء املناقصة،
وأسندتها لصالح  37شركة باألمر املباشر.
وتتوقع شعبة األرز بغرفة صناعة الحبوب
باتحاد الصناعات املصرية أن يصل إنتاج
األرز األبيض هــذا العام إلــى ما بني  3.5إلى
 4مــايــن طــن أرزًا أبـيــض ،الفـتــة إلــى أن هذا
اإلنتاج سيعزز املخزون االستراتيجي حتى
نهاية  ،2022في حني يبلغ االستهالك املحلي
 3.2ماليني طن سنويًا.

وتحولها مــع مــرور الــزمــن وعــوامــل التعرية
إلى مواقع يستهدفها الزحف العمراني الذي
ال يـقــل فــي خـطــورتــه عــن مـثــل ه ــذه ال ـكــوارث
التي تهدد القطاع الزراعي في اليمن.
وت ـح ـت ــل ال ـي ـم ــن امل ــرتـ ـب ــة  172م ــن ب ــن 182
دولــة مــن حيث الـقــدرة على التكيف العاملي
واالس ـت ـع ــداد لـلـتـغـيــرات امل ـنــاخ ـيــة ،ف ــي حني

 %97من أراضي
البالد تواجه التصحر
بدرجات متفاوتة
المساحة المزروعة
تبلغ حوالي  %3من
إجمالي األراضي

تـتــوقــع تـقــاريــر دول ـيــة تـفــاقــم االن ـك ـمــاش في
االقتصاد اليمني بسبب تغير املناخ.

أضرار السيول واالحتطاب
خ ــال ال ـعــامــن امل ــاض ــن تــأثــر نـحــو  96ألــف
أسرة يمنية في  13محافظة بسبب السيول
والـفـيـضــانــات الـتــي ضــربــت ال ـبــاد وألحقت
أضرارا بالغة باألراضي الزراعية واملمتلكات
العامة والخاصة ،إضافة إلــى ظهور اآلفــات
الــزراع ـيــة ومـنـهــا ال ـج ــراد ال ـص ـحــراوي الــذي
يهدد اإلمدادات الغذائية من اإلنتاج الزراعي
املحلي وبالتالي األمــن الغذائي الــذي يهدد
بـ ـ ــدوره  16م ـل ـيــون ش ـخــص ف ــي ال ـي ـمــن بما
نسبته  %54مــن إجـمــالــي ع ــدد الـسـكــان ،من
بينهم  5مليون شخص يصنفون في املرحلة
الرابعة الطارئة ومعرضون لخطر املجاعة.
وت ـع ــان ــي الـ ــزراعـ ــة ف ــي ال ـي ـم ــن م ــن ت ــداع ـيــات
خطيرة وتدهور متواصل بسبب التغييرات
املـنــاخـيــة والـجـفــاف واإله ـم ــال ،واالن ـه ـيــارات
األرض ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي تـ ـض ــرب املـ ـن ــاط ــق امل ــأه ــول ــة
بــالـسـكــان فــي الـيـمــن م ــرة واحـ ــدة عـلــى األقــل

عدد المتقاعدين
يبلغ  1.1مليون
شخص ()Getty

امل ـس ــاه ـم ــات ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد سـ ـن ــوات الـشـغــل
بمساهمة مشتركة من األجير واملؤجر.
لكن بات الوضع املالي لصناديق املعاشات
ف ــي تــونــس ص ـع ـبــا ،م ــا يـنـعـكــس سـلـبــا على
وضعية املتقاعدين.
وينعكس الــركــود وتـبــاطــؤ النمو وتصاعد
البطالة على وضــع الصناديق التي تعاني
م ــن ض ـع ــف امل ـس ــاّه ـم ــات م ـق ــاب ــل زي ـ ـ ــادة فــي
نفقاتها وسط تعثر كل املحاوالت الحكومية
إلصالح وضعها املالي املتأزم.

كــل أربــع سـنــوات ،وانعكاسها على األنشطة
االقـتـصــاديــة الــوطـنـيــة بـمــا فــي ذل ــك الــزراعــة.
مـجـمــل ه ــذه اآلث ـ ــار وغ ـيــرهــا تـلـحــق أضـ ــرارا
بالغة في القطاع الــزراعــي وتــؤدي إلــى تآكل
األراضـ ــي الــزراع ـيــة وان ـخ ـفــاض ال ــرؤي ــة التي
تـتـسـبــب ف ــي تـعـطـيــل الـنـقــل ال ـج ــوي وال ـبــري
وأع ـم ــال ال ـب ـن ــاء ،إض ــاف ــة إل ــى تـعـطـيــل حــركــة
ال ـس ـي ــاح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة .ومـ ــن أه ــم
العوامل التي تؤثر على الغطاء النباتي في
اليمن هــي ظـهــور مشكلة االحـتـطــاب ،والتي
تـفــاقــم مــن ظــاهــرة الـتـصـحــر وت ـهــدد الـغـطــاء
النباتي في اليمن خاصة في السنوات الثالث
األخيرة ،حيث برزت مشكلة قطع األشجار في
املناطق الحراجية وأراضي الغابات في البالد
الستخدامها كوقود بديال عن الغاز املنزلي
جراء أزمة املشتقات النفطية .وتسببت عملية
االحتطاب الجائر بتفاقم املشكلة وأدت إلى
زيـ ــادة اسـتـغــال الـغـطــاء الـنـبــاتــي وتــدهــوره
في مختلف مناطق اليمن ،إذ يتمثل ذلك في
القطع الكلي لألشجار والنباتات الحرجية
إلنـتــاج األخ ـشــاب والـحـطــب وصـنــاعــة الفحم
واستهالكها كوقود ألغراض الطبخ.
وي ـت ــم ق ـطــع م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  866.44شـجــرة
ً
سنويا ،لتشغيل مخابز صنعاء فقط ،إذ يتم
ً
حــرق قرابة  17.500طن من الحطب سنويا،
م ــا ي ــؤدي وف ــق نـتــائــج مـســح أج ــرت ــه جـهــات
حكومية مختصة إلى القضاء على مساحة
ً
هكتارا من األراضي املزروعة.
قدرها 780
املـ ـس ــاح ــة قـ ــد ت ــزي ــد فـ ــي ح ـ ــال ش ـم ــل امل ـســح
محافظات اليمن التي تعاني من أزمة الوقود
بشكل مستمر طــوال سنوات الحرب الدائرة
فــي الـيـمــن ،وق ــد تـصــل إل ــى مــايــن األشـجــار
ً
سنويا.
التي تتعرض لالحتطاب

أزمة سكان األرياف
يؤكد أستاذ الزراعة في جامعة صنعاء ،أحمد
شمسان ،في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن
اليمن من أكثر الدول عرضة لتغير املناخ وقد
بدأت تأثيرات ذلك تظهر بشكل أوضح خالل
السنوات الخمس املاضية بشكل خاص ،وهو
مــا يــاحــظ فــي ان ـخ ـفــاض إن ـتــاج املحاصيل
االستراتيجية والحبوب واخـتــاف املواسم
التي أثرت على العملية الزراعية واملزارعني
الــذيــن أصـبـحــوا غـيــر قــادريــن عـلــى التعامل
معها ،وهو ما يالحظ في التوقف عن زراعة
كثير من املحاصيل وترك األراضي ،ما يؤدي
إل ــى تعرضها للتعرية والـتـصـحــر .وحسب
شـمـســان ،تـبــرز التحديات أكـثــر فــي تغيرات
املـنــاخ والـتــي بــدورهــا ت ــؤدي إلــى شــح املياه
وتــؤثــر عـلــى مختلف الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة

وسـ ـب ــل ال ـع ـي ــش ،وخ ــاص ــة سـ ـك ــان األريـ ـ ــاف
املعتمدين على املــوارد الطبيعية في توليد
الــدخــل ،فــي ظــل احـتـيــاج  16مـلـيــون شخص
للغذاء ،منهم  5.1ماليني بحاجة ماسة له.
وتركزت أزمة تغير املناخ بشكل ملحوظ في
 13محافظة يمنية ،كثير منها تعد بمثابة
السلة الغذائية الرئيسية فــي الـبــاد ،وهو
ً
تهديدا على مستقبل االقتصاد ،إذ
ما يمثل
يتوقع البنك الدولي أن ينكمش االقتصاد
اليمني على امل ــدى املتوسط بنسبة تصل
إل ــى  %24بـحـلــول ع ــام  ،2050بسبب تغير
املـنــاخ وتــوســع بعض الـظــواهــر كالتصحر
والــذي يؤثر على فرص العيش ويفاقم من
أزمة الغذاء.
نقص
المياه
والحرب
يهدّ دان
القطاع
الزراعي
(محمد
حمود/
)Getty

ي ـت ــرق ــب امل ـس ـت ـث ـم ــرون ف ــي ق ـط ــاع ال ـس ـيــاحــة
وم ـس ــاف ــرون تـفــاصـيــل شـ ــروط تـطـبـيــق ق ــرار
إعــادة فتح املجال الــذي اتخذه املغرب ،وهي
الحدود التي أغلقت منذ أكثر أكثر من شهر
ون ـص ــف ال ـش ـه ــر ،م ــا ع ـمــق أزم ـ ــة ال ـس ـيــاحــة.
وق ــررت الحكومة املغربية أمــس إع ــادة فتح
املجال الجوي في وجه الرحالت الجوية من
اململكة وإلـيـهــا اب ـتــداء مــن  7فـبــرايــر/شـبــاط
املقبل ،وهــو التدبير الــذي كــان أحــد مطالب
الفاعلني في قطاع السياحة.
وقالت الحكومة في بالغ لها ،مساء أول من
أمس ،إن هذا القرار جاء استنادا للمقتضيات
الـقــانــونـيــة املتعلقة بـتــدبـيــر حــالــة ال ـطــوارئ
الصحية ،وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية
وال ـت ـق ـن ـيــة ،وأخ ـ ــذا ب ـعــن االع ـت ـب ــار ت ـطــورات
الوضعية الوبائية باملغرب.
وأكــد مصدر من قطاع السياحة ،رفــض ذكر
اس ـمــه ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه ك ــان ينتظر
أن تتخذ الحكومة قــرار إعــادة فتح الحدود،
خــاصــة فــي ظ ــل ش ــروع بـعــض الـفــاعـلــن في
ق ـط ــاع ال ـس ـيــاحــة ف ــي االح ـت ـج ــاج ف ــي بعض
املدن السياحية ،التي تضرر فيها العاملون
في القطاع بسبب اإلغــاق .وبعد هذا القرار

توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحالت
الجوية (فاضل سنا/فرانس برس)

يـنـتـظــر م ــن ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـمــوم ـيــة تــوضـيــح
ش ـ ــروط دخ ـ ــول املـ ـس ــاف ــري ــن والـ ـسـ ـي ــاح إل ــى
اململكة ،من قبيل تلك ذات الصلة باالختبارات
للكشف عن كورونا أو الــدول التي سيسمح
بفتح الـحــدود أمــام الـطــائــرات الـقــادمــة منها
تبعا للوضعية الوبائية بها.
ويذهب رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين
السياحيني ،حسن جناح ،إلــى أن حالة من
الترقب تسود بــن املهنيني حــول الشروط
التي ستحيط بها الحكومة قرار إعادة فتح
الـحــدود الجوية .وأكــد جـنــاح ،فــي تصريح

لـ«العربي الجديد» ،أن العديد من منظمي
الــرحــات السياحية الــدولـيــن ،يتساءلون
مـنــذ ال ـيــوم ح ــول تـلــك ال ـش ــروط ،معتبرا أن
انتعاش السياحة يبقى رهينا بالتفاصيل
التي تهم تلك الشروط .وشــدد على أنه من
امل ــرج ــح أن تـعـلــن ال ـس ـل ـطــات املـخـتـصــة في
األيــام القليلة القادمة عن تفاصيل شروط
الدخول إلى التراب املغربي من قبل السياح
واملسافرين ،قبل تفعيله القرار في السابع
من فبراير املقبل.
وأكد أنه إذا كانت شروط الولوج إلى التراب
امل ـغ ــرب ــي م ـ ـشـ ــددة ،فـ ــإن ان ـت ـع ــاش ال ـس ـيــاحــة
سـيـكــون بـطـيـئــا ،مــؤكــدا أن ه ـنــاك ح ـجــوزات
لسياح ما زالت سارية.
وأف ـ ـ ـضـ ـ ــى إغـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود فـ ـ ــي الـ ـت ــاس ــع
وال ـع ـشــريــن م ــن نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
املــاضــي ،بعد انتشار متحورة أوميكرون،
إلى تأثيرات سلبية على السياحة التي كان
الفاعلون فيها يراهنون على عودة السياح
في نهاية العام.
وتراجعت إيرادات السياحة في املغرب خالل
 11شهرًا من العام املاضي إلى  3.3مليارات
دوالر ،وهو نفسه املستوى املسجل في الفترة
نفسها من  ،2020بعدما كانت في حدود 7.4
مليارات دوالر في .2019

قفزات كبيرة في أعداد الفقراء
حذرت تقارير دولية وخبراء اقتصاد من تفاقم الفقر في اليمن في ظل
تواصل الصراع العسكري وتدهور األمن الغذائي وتخريب الزراعة .وقال
مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،أخيم شتاينر ،إن اليمن يعيش أسوأ
أزمة إنسانية وتنموية في العالم» .وأضــاف في تقرير حديث لبرنامج
األمــم املتحدة اإلنمائي« :ال يــزال ماليني اليمنيني يعانون من الصراع،
وهم محاصرون في الفقر ولديهم فرص ضئيلة للحصول على فرص
عمل وسبل عيش» .وقــدر التقرير الخسائر التي تلقاها اليمن ،خالل
 6سـنــوات مــن الـحــرب بنحو  126مليار دوالر مــن النمو االقتصادي

املحتمل .ويرسم التقرير صورة قاتمة في حال استمرار الصراع حتى
عــام  2022ومــا بـعــده .ف ــإذا استمر ال ـصــراع حتى عــام  ،2030يتوقع
التقرير أنه سيودي بحياة  1.3مليون شخص بحلول ذلك العام ،كما
يتوقع ارتـفــاع عــدد األشـخــاص الــذيــن يعيشون فــي فقر مدقع إلــى 22
مليونا ،أي حوالي  65في املائة من سكان البالد.
وأكد التقرير أن الحرب دفعت بالفعل  4.9ماليني يمني إضافي إلى سوء
التغذية ،ويتوقع التقرير أن يرتفع هــذا العدد إلــى  9.2ماليني شخص
بحلول عام  2030إذا استمرت الحرب.
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تحقيقات

تتعرض الرئتان لكميات كبيرة من الملوثات ،مما يؤدي الحتقان والتهاب،
وتراكم المخاط ،فما هي الطرق التي تساعد على تنظيف الرئتين؟
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 10طرق
بسيطة وفعالة
لتنظيف الرئتين
محمد السنباطي

تشير إحصائيات منظمة الصحة العاملية
إلــى أن الـتـعــرض لتلوث ال ـهــواء يتسبب في
 4.2ماليني حالة وفــاة سنويا حــول العالم،
ح ـي ــث ت ـت ـع ــرض ال ــرئـ ـت ــان ل ـك ـم ـي ــات ك ـب ـيــرة
م ــن امل ـلــوثــات ك ــل ي ــوم م ــن دخـ ــان الـسـجــائــر،
وعوادم السيارات ،والهواء امللوث واملركبات
الكيميائية وغـيــرهــا ،األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إلى
احتقان أو التهاب أو تراكم املخاط بالرئتني،
مما ينتج عنه ضــرر فــي الرئتني ،والتسبب
فــي الـعــديــد مــن املـشــاكــل الـصـحـيــة بالجهاز
التنفسي ،وغيرها من أجهزة الجسم.
ل ــذا ينصح بتنظيف الــرئـتــن لتخليصهما
م ــن امل ـل ــوث ــات وامل ـه ـي ـجــات واملـ ـخ ــاط ال ــزائ ــد،
مما يساعد فــي تقليل الـشـعــور باالحتقان،
وفـتــح املـســالــك الـهــوائـيــة ،وتقليل االلـتـهــاب،
ومساعدة الرئتني على التحسن مرة أخرى.
ونتناول في هذا املقال عدة طرق بسيطة
لتنظيف الرئتني بسهولة ويسر.

تكاليف البناء في القدس شديدة االرتفاع ()Getty

يكشف تحقيق «العربي الجديد» عن تباينات في خطاب السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمي في مواجهة تهجير
إسرائيل للمقدسيين ،إذ تكتفي بدور هامشي شديد الضعف ،بينما تورطت الجهات المسؤولة عن المدينة في إهمال
ومخالفات قانونية

نصائح وطرق لتنظيف الرئتين

 .1اس ـت ـن ـش ــاق الـ ـبـ ـخ ــار :قـ ــد ي ـع ــان ــي بـعــض
امل ـصــابــن بــامل ـشــاكــل الـتـنـفـسـيــة م ــن تــدهــور
حالتهم بعد التعرض لهواء بــارد أو جاف،
حيث يتسبب كالهما فــي تجفيف األغشية
املخاطية باملسالك الـهــوائـيــة وتقليل تدفق
ال ـ ــدم ،وف ــي تـلــك األح ـ ــوال يـمـكــن السـتـنـشــاق
بـ ـخ ــار املـ ـ ــاء أن ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ف ـت ــح امل ـج ــرى
ال ـت ـن ـف ـســي ،وت ـص ـف ـيــة امل ـ ـخـ ــاط ،ح ـي ــث ي ـقــوم
البخار بإضافة الدفء والرطوبة إلى الهواء
ال ــذي يتم استنشاقه ،ومــن ثــم يساعد على
تحسني التنفس ،وتليني املـخــاط باملجاري
الهوائية والرئتني.
 .2ال ـس ـعــال امل ـت ـع ـمــد :ي ـعــد ال ـس ـعــال رد فعل
طبيعيا للجسم لـطــرد املـلــوثــات العالقة في
املـخــاط بالجهاز التنفسي ،وبالتالي يمكن
ل ـل ـس ـعــال امل ـت ـع ـمــد املـ ـس ــاع ــدة ف ــي تـخـلـيــص
الجهاز التنفسي من املخاط الزائد وما يعلق
به من ملوثات ،وينصح العديد من األطباء
مــرضــى ال ــداء الــرئــوي املـســد املــزمــن بالقيام
بالسعال املتعمد لتنظيف الرئتني من خالل
اتباع الخطوات التالية:
 ال ـج ـلــوس عـلــى كــرســي مــع إراحـ ــة الكتفنيوإبقاء كلتا القدمني على األرض.
 عقد الــذراعــن فــوق البطن ،ثــم أخــذ شهيقببطء من خالل األنف.
 إطالق زفير ببطء مع االنحناء لألمام ودفعالبطن بواسطة الذراعني.
 السعال  3-2مرات أثناء الزفير مع فتح الفمبـشـكــل ب ـس ـيــط ،ث ــم أخ ــذ شـهـيــق ب ـط ــيء عبر
األنف.
 الراحة ،ثم التكرار مرة أخرى تبعا للحاجة. .3التخلص من املخاط الزائد بتقنية النزح
املوضعي :يمكن القيام بممارسات تتطلب
اتـ ـخ ــاذ أوضـ ـ ــاع م ـع ـي ـنــة مل ـس ــاع ــدة الــرئ ـتــن
على التخلص من املخاط الزائد باستخدام
الجاذبية األرضية ،والتي يطلق عليها النزح
امل ــوض ـع ــي ،ح ـيــث يـمـكــن ل ـل ـت ـمــاريــن الـتــالـيــة
املساعدة فــي تحسني التنفس والــوقــايــة من
العدوى التنفسية عبر التخلص من املخاط
الزائد.
 النوم على الظهرأ .النوم على الظهر على األرض أو السرير،
ووض ــع وس ــادة تحت الخصر بحيث يكون
الصدر أكثر انخفاضا من الوركني.
ب .أخـ ـ ــذ ش ـه ـي ــق ب ـ ـطـ ــيء عـ ـب ــر األن ـ ـ ـ ــف ،ثــم
إطالق زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف
وقت الشهيق (تقنية التنفس  ،)1:2وتكرار
ذلك لعدة دقائق.
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 االستلقاء على الجانبأ .االسـتـلـقــاء عـلــى أح ــد الـجــانـبــن مــع إراح ــة
الرأس على الذراع أو وسادة ،ووضع وسادة
تحت الخصر.
ب .أخــذ شهيق بطيء عبر األنــف ،ثــم إطــاق
زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف وقت
الشهيق (تقنية التنفس  ،)1:2وت ـكــرار ذلك
لعدة دقائق .ثم تكرار التمرين على الجانب
اآلخر.
 على البطنأ .الــرقــود على البطن على األرض مع وضع
وسـ ــادة تـحــت الـبـطــن وع ـقــد ال ــذراع ــن تحت
الرأس ،ومراعاة إبقاء الصدر أكثر انخفاضا
من الوركني.
ب .أخــذ شهيق بطيء عبر األنــف ،ثــم إطــاق
زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف وقت
الشهيق (تقنية التنفس  ،)1:2وت ـكــرار ذلك
لعدة دقائق.
 .4تـقـنـيــة قـ ــرع الـ ـص ــدر :ي ـم ـكــن أي ـض ــا لـتـلــك
التقنية املـســاعــدة فــي تخليص الــرئـتــن من
امل ـخ ــاط ال ــزائ ــد ب ـص ــورة ف ـعــالــة ،حـيــث يـقــوم
الطبيب أو املعالج بوضع املريض على بطنه
مــع خفض رأس ــه ألسـفــل وال ـقــرع على ظهره
بــرفــق بـطــريـقــة مـعـيـنــة م ــن األع ـل ــى لــأسـفــل،
وعادة ما يتم استخدام تلك التقنية مع تقنية
النزح املوضعي املذكورة آنفا للحصول على
أفضل النتائج.
 .5مـمــارســة تـمــاريــن التنفس :يمكن لبعض
تمارين التنفس أن تساهم في تحسني أداء
ال ــرئ ـت ــن لــوظ ـي ـف ـت ـه ـمــا ،خ ــاص ــة لـ ــدى أول ـئــك
الذين يتعرضون للهواء امللوث أو املصابني
بـبـعــض أمـ ــراض الـجـهــاز الـتـنـفـســي املــزمـنــة،

يجب تنظيف الرئتين
لتخليصهما من الملوثات
والمهيجات والمخاط الزائد
ح ـي ــث ي ـن ـص ــح ب ـم ـم ــارس ــة ت ـق ـن ـيــة ال ـت ـن ـفــس
بـشـفـتــن مــزمــوم ـتــن وال ـت ـن ـفــس م ــن الـبـطــن
بـشـكــل خ ــاص ،أو ال ـل ـجــوء للطبيب املـعــالــج
للوقوف على أفضل تمارين التنفس املمكنة
في حال اإلصابة بمرض بالرئة.
 .6مـ ـم ــارس ــة ال ـت ـم ــاري ــن ال ــري ــاضـ ـي ــة :يـمـكــن
ملمارسة التمارين الرياضية ،خاصة تمارين
األي ــروبـ ـي ــك ،أن ت ـســاعــد ع ـلــى تـحـســن ق ــدرة
الــرئ ـتــن عـلــى الـتـنـفــس بـشـكــل أف ـضــل ،حيث
تــزيــد مــن مـعــدل الـتـنـفــس وإمـ ــداد العضالت
باألكسجني ،وتحسن الــدورة الدموية ورفع
كفاءة الجسم في التخلص من ثاني أكسيد
الكربون ،لذا ينصح باالنتظام في ممارسة
ت ـمــاريــن امل ـش ــي والـ ـج ــري ورك ـ ــوب ال ــدراج ــة،
بجانب ممارسة رياضات السباحة واملالكمة
وال ـ ـت ـ ـنـ ــس .إال أن ـ ــه ي ـ ـجـ ــدر عـ ـل ــى امل ـص ــاب ــن
بــأمــراض الــرئــة املزمنة عــدم ممارسة أي من
تلك التمارين قبل استشارة الطبيب املعالج
للوقوف على البرنامج الرياضي املالئم.
 .7تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة
وااللتهاب :يمكن لتناول األطعمة واملشروبات
ال ـغ ـن ـيــة ب ـم ـض ــادات األكـ ـس ــدة واالل ـت ـه ــاب أن
يـســاعــد عـلــى حـمــايــة الــرئ ـتــن م ــن امل ـلــوثــات؛
ل ــذا يـنـصــح ب ـت ـنــاول ال ـخ ـض ــروات وال ـفــواكــه

التي تحتوي على نسبة كبيرة من املركبات
املضادة لألكسدة وااللتهاب مثل الخضروات
املورقة الخضراء والتوت بأنواعه املختلفة،
ك ـم ــا ي ـم ـكــن ل ـش ــرب الـ ـش ــاي األخـ ـض ــر تـقـلـيــل
االلتهاب بالرئتني نظرًا الحتوائه على الكثير
من املركبات املضادة لألكسدة.
 .8استخدام جهاز تنقية الهواء :يقوم جهاز
تنقية الهواء بتخليص الهواء من الشوائب
واملـ ـ ـل ـ ــوث ـ ــات وض ـ ـبـ ــط حـ ـ ــرارتـ ـ ــه ورطـ ــوب ـ ـتـ ــه،
وبالتالي فــإن استخدام ذلــك الجهاز يحسن
من جودة الهواء املوجودة داخل املنزل ،األمر
ال ــذي يـســاعــد عـلــى إب ـقــاء الــرئـتــن نظيفتني
وتحسني حالة الجهاز التنفسي.
 .9التخلص من معطرات الجو الصناعية:
يعتقد العديد مــن األف ــراد أن تعطير الجو
ب ــاس ـت ـخ ــدام امل ـس ـت ـح ـض ــرات امل ـخ ـت ـل ـفــة مــن
البخاخات والـشـمــوع املعطرة والـفــواحــات
يـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ت ـن ـق ـي ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،إال أنـ ـ ــه فــي
حقيقة األم ــر تحتوي كــافــة معطرات الجو
الصناعية على مركبات كيميائية ملوثة
وضـ ـ ــارة بــال ـن ـس ـبــة ل ـلــرئ ـتــن ،لـ ــذا م ــن أجــل
تنظيف الرئتني ينصح بعدم استخدام تلك
املستحضرات واالعتماد على تعطير الجو
بشكل طبيعي إن أمكن.
 .10االبتعاد عــن دخــان السجائر :هــذا األمــر
ق ــد ي ـبــدو بــديـهـيــا لـلـغــايــة فــالـتــدخــن بكافة
أن ــواع ــه يـمـثــل خ ـط ــورة كـبـيــرة عـلــى الـجـهــاز
التنفسي وبخاصة الــرئـتــن ،لــذا يجب على
امل ــدخـ ـن ــن اإلقـ ـ ـ ــاع عـ ــن الـ ـت ــدخ ــن لـتـنـظـيــف
رئ ــات ـه ــم ،وبــالـنـسـبــة لـغـيــر املــدخ ـنــن يـجــدر
عليهم االنتباه لتجنب التدخني السلبي عبر
االبتعاد عن دخان السجائر لحماية رئاتهم.

معلومة تهمك
المتحور أوميكرون
رصد نسخة جديدة من
ّ
ّ
املتحور أوميكرون
يرصد العلماء عن كثب نسخة جديدة من
ُ
 ،11.529.Bاكتشفت قبل بضعة أسابيع وتبدو أقرب إلى فيروس
كورونا األصلي .بني سالالت فيروس كورونا الخاضعة
ً
تقريبا.
للمراقبة ،فإن املتحور أوميكرون ( )1.BAهو املهيمن
إال أن بعض املعطيات تلفت االنتباه ،فقد أصبحت نسخة
أخرى هي ( )2.BAمهيمنة في الهند والدنمارك ،حيث بدأ عدد
اإلصابات باالرتفاع منذ بضعة أيام.
ّ
وصرح خبير األمراض املعدية أنطوان فالهولت بأن «األمر
الذي يفاجئنا هو سرعة انتشار هذه النسخة في الدنمارك».
وتابع« :كانت البالد تنتظر بلوغ ذروة عدد اإلصابات في
منتصف كانون الثاني/يناير ،لكن ذلك لم يحصل ،وربما نجم

ّ
املتحور التي تبدو شديدة العدوى
ذلك عن هذه النسخة من
ً
لكنها ليست أكثر ضراوة» من الفيروس األصلي.
وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن «ما ّ
يهمنا هو ما
ّ
املتحور أوميكرون لديها
إذا كانت هذه النسخة الجديدة من
ّ
خصائص مختلفة عن أوميكرون نفسه في ما يخص العدوى
والهروب املناعي والضراوة» .ورغم حذرهم ،فإن العلماء يرون
أنه ال يزال من املبكر ً
جدا القلق ،لكن «اليقظة» ضرورية .ودعا
خبراء إلى ضرورة «وضع تقنيات غربلة من أجل رصد جيد»
لإلصابات بالنسخة الجديدة من املتحور أوميكرون واكتشاف
ّ
املتحورات املكتشفة يجب أال
«ماهية خصائصها بسرعة» .وأن
تثير تساؤالت حول فعالية اللقاحات ضدها.

سؤال في الصحة

خ ـض ـع ــت ل ـع ـم ـل ـي ــة قـ ـل ــب مـ ـفـ ـت ــوح م ـنــذ
ع ـش ــرة أي ـ ــام ،واآلن أع ــان ــي م ــن الـتـهــاب
رئوي وانزياح في عظم القص ..ما هي
اإلجـ ــراءات الـتــي سيعمل عليها الطبيب
وما هي نسبة الخطورة؟
األخ الكريم؛
ربـمــا تـحــدث الـتـهــابــات رئــويــة بعد
الـعـمـلـيــات الـجــراحـيــة الـكـبـيــرة مثل
عـم ـل ـيــات ال ـق ـلــب امل ـف ـت ــوح ،وتـسـبــب
هذه االلتهابات ارتفاعًا في الحرارة،
ويرافقها عادة سعال وبلغم وضيق
فــي الـتـنـفــس ...وق ــد ي ــؤدي ذل ــك إلــى
ال ـش ـع ــور ب ـح ــرك ــة ف ــي ع ـظ ــم ال ـقــص
ب ـس ـبــب الـ ـسـ ـع ــال املـ ـتـ ـك ــرر ووج ـ ــود
الشق الجراحي الذي لم يشف بعد.
وت ـس ـت ــدع ــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ال ـع ــاج
باملضادات الحيوية القوية بحسب
نـتــائــج زرع الـقـشــع (ال ـب ـل ـغــم) ،وإذا
وجـ ــدت ع ــام ــات ال ـت ـهــاب ف ــي جــرح
العملية فيجب إجــراء زرع املفرزات
في مكان الجرح إن وجدت ،وإعطاء
امل ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــادات ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة
لـلـقـضــاء عـلــى ال ـجــراث ـيــم امل ــوج ــودة
بــالـسـيـطــرة عـلــى االل ـت ـهــاب الــرئــوي
وال ـت ـه ــاب ج ــرح الـعـمـلـيــة م ـهــم ج ـدًا
لتجنب تطور الحالة إلى التهابات
أع ـمــق وأص ـع ــب ال سـمــح ال ـل ــه .كما
ي ـق ــوم ال ـف ــري ــق ال ـط ـبــي وال ـت ـمــريــض
بــإجــراء عالجات تنفسية للمريض
لتحسني خروج البلغم ،وإذا ظهرت
عــامــات الـتـهــاب فــي ج ــرح العملية
وظهور مـفــرزات منه مع عــدم ثبات
ع ـظــم ال ـق ــص ،ف ـقــد يـضـطــر األط ـب ــاء
لـتـنـظـيــف الـ ـج ــرح وإعـ ـ ـ ــادة تـثـبـيــت
عظم القص بعملية جراحية ثانية
ال تتعلق بالقلب ،إنما فقط لتنظيف
الجرح وتثبيت العظم .ربما يسبب
التهاب الرئة والتهاب جرح العملية
مـصــاعــب أكـثــر لـلـمــريــض ،ويحتاج
عـ ـ ــادة إل ـ ــى ب ـق ــائ ــه فـ ـت ــرة أطـ ـ ــول فــي
املستشفى حتى يطمئن األطباء إلى
السيطرة على االلتهابات تمامًا.
د .عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر
ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

تهجير إسرائيل
للمقدسيين
دعم لفظي من السلطة للمتضررين

رام اهلل ـ مجد علي

اض ـط ــر األرب ـع ـي ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي
مـ ـنـ ـتـ ـص ــر أبـ ـ ـ ــو ف ـ ــرح ـ ــة وزوجـ ـ ـت ـ ــه
وأطفالهما الخمسة ملغادرة مدينة
الـقــدس واسـتـئـجــار مـنــزل فــي بـلــدة كفر عقب
خارج أسوار املدينة ،بعد هدم االحتالل بيته
مل ــرت ــن ،األول ـ ــى ف ــي ع ــام  2017وال ـثــان ـيــة في
 ،2019بذريعة البناء دون ترخيص.
لـكــن مـعــانــاتــه لــم تنته بالتهجير ،إذ ال يــزال
يسدد تكاليف البناء املتراكمة ،والـتــي تبلغ
 200أل ــف دوالر بــاإلضــافــة ملـبـلــغ  800دوالر
شهريا إيجار املنزل الذي يسكنه حاليا ،رغم
أنه ال يتناسب وحجم عائلته ،كما يوضح في
إفادته لـ «العربي الجديد».
يضيف أبو فرحة أنه توجه ملحافظة القدس
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مـ ــن أج ــل
مساعدته في تسديد اإليجار الشهري ،كونها
الجهة التي تقدم املساعدات ملن هدم االحتالل
منازلهم ،لكنه تلقى مبلغ  8آالف دوالر فقط
فــي  ،2017بينما قــوبــل طلبه بــاملـســاعــدة عن
الهدم الثاني في  2019بالرفض.
مـعــانــاة أب ــو فــرحــة م ـت ـكــررة ،إذ هــدمــت قــوات
االحتالل خالل الفترة الواقعة بني بداية العام
ال ـج ــاري و 14سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــي 117
مـنــزال ومنشأة فــي الـقــدس ،مــا تسبب بضرر
لـ ـ  1146شـخـصــا ،اض ـطــر  210مـنـهــم لهجرة
املــدي ـنــة ،أي أن م ــا نـسـبـتــه  %18م ــن املـهــدمــة
منازلهم ،وفــي عــام  2020هــدم االحـتــال 174
منزال ومنشأة في املدينة ،ما أدى إلى تضرر
 747شخصا ،اضطر  391منهم للهجرة ،أي ما
نسبته  %52من املتضررين ،وفق إحصائيات
أعدها مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية في األراضي املحتلة.
ماذا جرى لخطة إنقاذ القدس؟

واف ـق ــت الـ ــدول الـعــربـيــة خ ــال قـمــة س ــرت في
ليبيا عام  2010على خطة فلسطينية بعنوان
«إن ـقــاذ ال ـقــدس» وتـقـضــي بــرفــع م ـقــدار الــدعــم
املالي من  150مليون دوالر كما كان مقررا في
قمة بيروت  2002إلى  500مليون دوالر ،لكن
ذلــك لم يترجم واقعا ُ
ور ِّحـلــت املساعدات إلى
عدة قمم بعدها دون نتيجة ،كما يقول نائب
مـحــافــظ ال ـقــدس عـبــد ال ـلــه ص ـيــام فــي إفــادتــه

لـ«العربي الجديد» ،مشددا على أن املطلوب
هو إنشاء صندوق عربي قادر على دفع مبالغ
كالتي تترتب على املقدسيني املهدمة بيوتهم
ودعم صمودهم في املدينة.
ويشير صيام إلى عملية هدم  120شقة بوادي
الحمص فــي صــور باهر خــال يوليو/تموز
 ،2019بذريعة قربها من الـجــدار الفاصل ،إذ
شكلت ثــانــي أكـبــر عملية ه ــدم جـمــاعــي بعد
اح ـتــال املــديـنــة ع ــام  ،1967قــائــا« :مـتــوســط
ث ـمــن ال ـش ـقــة ال ــواح ــدة ي ـصــل ك ـحــد أدنـ ــى إلــى
 150ألف دوالر ،وفي هذه الحالة نتحدث عن
 18مليون دوالر خسرها املقدسيون في أقل
مــن  48ســاعــة ،وهــذه مبالغ ال يمكن التعامل
معها أو تعويضها ،وتــابــع« :تكاليف البناء
فــي ال ـقــدس مــرتـفـعــة ،وعـمـلـيــات ال ـهــدم كثيرة
وفــي ازدي ــاد ،وال يمكن للسلطة الفلسطينية
أن تعوض أصحاب املنازل بمبالغ كبيرة ،في
ظل أنها تعيش حالة من تجفيف الدعم املالي
الذي يشبه الحصار».
تقييم وعود السلطة

فـ ــي  22ي ــولـ ـي ــو  2019ق ـ ــال عـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
التنفيذية ملنظمة الـتـحــريــر ال ــراح ــل ،صائب
عريقات ،إن الحكومة قــررت وبتعليمات من
الــرئ ـيــس مـحـمــود ع ـبــاس وض ــع ك ــل م ــا يـلــزم
ل ـج ـبــر الـ ـض ــرر ع ــن ال ـع ــائ ــات امل ـت ـض ــررة فــي
الـقــدس مــن إسـكــان وتعويض كــامــل ،وفــي 27
يوليو وعد رئيس الوزراء محمد اشتية ،خالل
الـجـلـســة األس ـبــوع ـيــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بــدعــم
الـحـكــومــة ألص ـح ــاب ال ـب ـيــوت ال ـتــي تعرضت
لـلـهــدم ف ــي ح ــي وادي ال ـح ـمــص ،وتــوف ـيــر كل
متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاوالت
تهجيرهم عن أرضهم.
لكن محمد أبو طير ،أحد أعضاء لجنة أهالي
وادي الـحـمــص ،وال ــذي فـقــد بـنــايــة كــامـلــة في
ع ـم ـل ـيــة الـ ـه ــدم ،ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
«الحكومة التزمت بدفع ثمن الشقق ألصحابها
عـلــى  20دف ـع ــة ،غـيــر أن ـهــا تـتـلـكــأ ف ــي تطبيق
ق ــراره ــا بـحـجــة ال ــوض ــع امل ــال ــي« ،وأصـبـحـنــا
نتنقل بني الوزارات والهيئات من أجل معرفة
ملاذا يتم التعامل مع قضيتنا بهذا التهميش،
لكن لـســان حالهم يـقــول «حـلــوا عـنــا» ،متفقا
بذلك مع ما أكده عضوا هيئة العمل الوطني
واأله ـل ــي فــي ال ـق ــدس (هـيـئــة تـضــم الـفـصــائــل

ترفض المؤسسات
الفلسطينية
تقديم القروض
للمقدسيين
 160ألف مقدسي
من أصل  380ألفًا
هاجروا من المدينة

الــوطـنـيــة واإلس ــام ـي ــة وامل ــؤس ـس ــات الـعــامـلــة
بــاملــديـنــة) ،م ــازن الـجـعـبــري وراس ــم عـبـيــدات،
بــأن السلطة الفلسطينية تنصلت أصــا من
االلتزامات التي وعــدت سكان وادي الحمص
بـهــا ،ولــم تــوفــر لهم االحـتـيــاجــات األســاسـيــة،
وهذا األمر ينسحب وفق إفادتهما لـ«العربي
الـجــديــد» عـلــى عمليات ال ـهــدم األخ ــرى ،التي
تواصال بشأنها مع املؤسسات الرسمية لكن
دون جدوى.
وي ــؤك ــد ال ـج ـع ـبــري ،وه ــو بــاحــث ف ــي الـسـلــوك
اإلســرائ ـي ـلــي بــال ـقــدس املـحـتـلــة ف ــي مــؤسـســة
الــدراســات العربية ،أن السلطة الفلسطينية
يمكنها أن تمنع نسبة مهمة من عمليات هدم
املنازل إما من خالل املساهمة في ثمن رسوم
رخــص البناء املرتفعة ،أو مــن خــال تسهيل
مـعــامــات ال ـقــروض للمقدسيني عبر البنوك
الفلسطينية وهو ما يمكنهم من االستئجار
أو البناء ،خاصة وأن النسبة األكبر لعمليات
الهدم تتم بذريعة البناء بغير ترخيص ،كما
يـشـيــر االئـ ـت ــاف األه ـل ــي ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
املـقــدسـيــن( ،يـضــم مـجـمــوعــة مــن املــؤسـســات
األهلية) ،في دراســة أعدها حــول هــدم املنازل
بني عامي .2007 - 1967
لكن بعض الـعــائــات التي هدمت منازلها
يجتمع في تفاصيل قصتها أكثر من سبب
للمساعدة ،كما في حالة محمد الشرباتي،
ال ــذي ال يـقــوى عـلــى املـشــي ب ــدون عـكــازيــن،
وهو ما يمنعه من العمل وسداد مبلغ 200
ألف دوالر ترتب عليه ألصحاب مواد البناء
وم ـخــال ـفــات بــذري ـعــة ع ــدم الـتــرخـيــص بعد
هــدم منزله عــام  ،2019مــا اضـطــره ملـغــادرة
املدينة باتجاه بلدة عناتا الواقعة شمال
شرقي القدس كما يقول لـ«العربي الجديد»،
مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية منحته
م ـســاعــدة بقيمة  3آالف دوالر ف ـقــط ،فيما
ساهمت بإيجار املنزل الذي لجأ إليه لفترة
 3أشهر فقط.
ويكشف الشرباتي الذي يعيش مع زوجته
وابنيه االثنني بال معيل ،أنه تلقى مساعدة
من مؤسسات دولية بما مجموعه  10آالف
يــورو ،وحــاول الحصول على مساعدة من
السلطة الفلسطينية لـســداد مخالفة عدم
الترخيص التي ترتبت عليه بقيمة  7آالف
دوالر كــون ـهــا مـسـتـعـجـلــة وع ـ ــدم س ــداده ــا
قــد يــؤدي لسجنه ،لكنه لــم ينجح فــي ذلــك.
م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه اض ـط ــر الس ـت ــدان ــة املـبـلــغ،
بينما ال ي ــزال غـيــر ق ــادر عـلــى س ــداد ديــون
عملية البناء.
إهمال ومخالفات قانونية

يكشف التقرير السنوي الثاني ألعمال اللجان
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـ ــذي نـ ـش ــره م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الفلسطيني في سبتمبر  2021أنه تقرر خالل
العام املاضي سحب صالحيات لجنة القدس
الــوزاريــة الدائمة التي تشكلت برئاسة وزير
القدس وتسعة وزراء آخرين من بينهم وزير
الشؤون االجتماعية ،واعتبارها لجنـة فنيـة
في إطـار اللجنـة الوطنيـة العليـا للقـدس التي
يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويوضح أيضا أن وزيــر القدس لم يشارك إال
فــي لجنة واح ــدة مــن أص ــل  65لجنة وزاري ــة
شكلتها الحكومة في السنة الثانية من عملها
والتي تمتد من  14إبريل/نيسان  2020وحتى

تــاريـ ـ ــخ  13إبــريــل  ،2021وأن نصيب وزارت ــه
من املشاركة في اللجان هو األقــل من بني كل
الـ ــوزارات األخ ــرى« .ويـعـكــس ذلــك إمـعــانــا في
إه ـمــال قـضــايــا املــدي ـنــة» ،وف ــق عـضــوي لجنة
العمل األهلي والوطني عبيدات والجعبري.
وبحسب التقرير السنوي الثامن للشكاوى
فــي الــدوائــر الحكومية الـصــادر عــن الحكومة
الفلسطينية فــي سبتمبر املــاضــي ،فــإن أعلى
ن ـس ـب ــة ش ـ ـكـ ــاوى ت ـص ــل مـ ــن ال ـ ـقـ ــدس تـتـعـلــق
باملساعدات العاجلة للمهدمة منازلهم.
ويشير التقرير إلى أن نسبة معالجة الشكاوى
التي تقدم بها املواطنون إلى محافظة القدس
هي األقل بني نظيراتها ،وقد بلغت  %44بفارق
 %50عــن مـحــافـظــة طــول ـكــرم ال ـتــي تـلـتـهــا في
الترتيب .كما وحــازت املحافظة على النسبة
األكبر في الشكاوى َّ
املرحلة (غير املعالجة) في
عــام  2019بنسبة وصلت إلــى  .%56ويكشف
تقرير رسمي صادر عن ديوان الرقابة املالية
واإلداريــة في أغسطس/آب املاضي أن اللجنة
الوطنية للقدس عاصمة الثقافة العربية لم
تلتزم ببروتوكول التوأمة مع اللجنة العليا
ل ـب ـغــداد عــاص ـمــة ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،وه ــو ما
حــرم املقدسيني مساعدات بقيمة  2.8مليون
شيكل ( 835.000دوالر) ،موضحا أن اللجنة
الفلسطينية املعنية بدعم القدس (رسمية) لم
تقم بــأي نشاط خــال الـعــام املــاضــي واكتفت
بصرف رواتب ومكافآت ملوظفيها.
وبـحـســب ع ـب ـيــدات ،ف ــإن ه ــذه الـنـســب تكشف
ال ـف ـجــوة ب ــن خ ـط ــاب ال ـسـل ـطــة ت ـج ــاه ال ـقــدس
واه ـت ـم ــام ـه ــا ال ـف ـع ـل ــي ب ــامل ــدي ـن ــة ،م ـت ـف ـقــا مــع
زحايكة والجعبري فــي أن  160ألــف مقدسي
مــن أصــل  380ألفا هــاجــروا مــن الـقــدس خالل
ال ـخ ـم ـســة ع ـش ــر ع ــام ــا امل ــاض ـي ــة ب ـس ـبــب ع ــدم
قدرتهم على التكيف مع تكاليف البناء وعدم
وجود حد أدنى من التعويضات املالئمة من
قـبــل الـسـلـطــة الفلسطينية ،وه ــذا يـصــب في
املـصـلـحــة اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تسعى إلح ــداث
تغيير فــي ال ـتــوازن الديموغرافي فــي املدينة
لصالح املستوطنني.
حرمان المقدسيين من القروض

تـ ــرفـ ــض املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ت ـقــديــم
ال ـق ــروض لـلـمـقــدسـيــن ،بــذري ـعــة ع ــدم وج ــود
ضمانات تلزم املقدسي بالسداد بحكم أنه من
حملة الهوية الزرقاء (اإلسرائيلية) وبالتالي
ال تستطيع جهات إنفاذ القانون الفلسطيني
مـتــابـعـتــه م ــال ـي ــا« ،ورغـ ـ ــم طـلـبــاتـنــا امل ـت ـكــررة
لـلـجـهــات الــرس ـم ـيــة وتــأك ـيــدنــا ع ـلــى أن منح
القروض يحد من الهجرة إلى خارج القدس،
إال أننا نواجه بــرد غير واضــح في كل مــرة»،
بـحـســب م ــا ي ـقــولــه م ـح ـمــود زح ــاي ـك ــة رئـيــس
اتـحــاد التجمع املـقــدســي لــإسـكــان (مؤسسة
غير ربحية تعنى بمتابعة مشاكل اإلسكان
الفنية والقانونية).
وي ـض ـيــف زحــاي ـكــة ف ــي مـقــابـلــة م ــع «ال ـعــربــي
الـجــديــد» أن الـجـهــات الــرسـمـيــة الفلسطينية
ت ـط ـلــب ش ــروط ــا ت ـع ـج ـيــزيــة مل ـن ــح امل ـقــدس ـيــن
قروضا بهدف البناء ،أو استصدار الرخص
التي تكلف ما بني  80إلــى  90ألــف دوالر ،من
بينها أن يكون لــه عقار فــي الضفة الغربية،
وأن تـكــون األرض الـتــي يـنــوي الـبـنــاء عليها
مسجلة فــي الـطــابــو ،مشيرا إلــى أن  %90من
أراضي املقدسيني تفتقد للشرط الثاني.

14

آراء

السبت  29يناير /كانون الثاني  2022م  26جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2707السنة الثامنة
Saturday 29 January 2022

«صحوة الموت»...
دعوة إلى حل وسط تاريخي
محمد أبو الغيط

ّ
يقدم الكاتب املصري ،عبد العظيم ّ
حماد ،في كتابه «صحوة املوت :الفصل األخير في
رواية يوليو  ،»1952رؤية بانورامية ملاضي نظام الحكم املصري وواقعه ومستقبله.
مقاالت سبق نشرها ،إال أن الترتيب الدقيق لها،
وعلى الرغم من أن الكتاب تجميع
ٍ
وكذلك ما أضافه لها تنقيحا أو تفصيالّ ،أدى إلى خروج الكتاب في صورة متصل ٍة
يندر أن نجدها في كتب املقاالت الشبيهة .وقد أمضى حماد جل حياته املهنية في
صحيفة األهرام ،الحكومية العريقة ،ووصل إلى منصب رئيس تحريرها بعد ثورة
يناير ،ولعل هــذا مــن أسـبــاب فهمه العميق بنية الــدولــة املصرية ،وكــذلــك سعيه إلى
الوصول لحلول آمنة ،غرضها إصالح مؤسسات الدولة ،ال هدمها.
يحمل الباب األول من الكتاب عنوان «األساطير ِّ
املؤس َسة لضرورة استمرار نظام
يوليو» ،ويفرد مساحة واسعة للرد على أسطورة أن الشعب املصري غير مؤهل
للديمقراطية .يفند ّ
حجة شرط انتشار التعليم قبل الديمقراطية .تاريخيا ،لم يكن
عــامــة األمـيــركـيــن متعلمني ،حــن كـتــب اآلب ــاء املــؤسـســون دسـتــورهــم ،وه ــذا نفسه
ما ينطبق على اإلنكليز ،وقــت إقــرار «الوثيقة العظمى» ،أو الفرنسيني ّإبــان الثورة
الفرنسية .ومن زاوية أخرى ،أثبت شعبنا املصري ،منذ زمن بعيد ،أهليته السياسية،
انتخابات نزيه ٍة لحزب الوفد ّإبــان املرحلة الليبرالية بني
فقد منح األغلبية في كل
ٍ
 1919و .1952ول ــم تفلح كــل وســائــل االح ـتــال الـبــريـطــانــي وامل ـلــك فــي تغيير هــذا
االختيار .يتشدق بعضهم بلوم الشعب الذي انتخب اإلخوان املسلمني مقابل «الزيت
والسكر» ،لكن ّ
حماد يشير إلى مفارقة أن الرواية الرسمية تقول إن ثالثني مليون
مصري قد شاركوا في مظاهرات « 30يونيو» ،فكيف يستقيم نعت الشعب بالجهل
حني انتخبهم ،ثم امتداح وعيه حني خرج ّ
ضدهم ،ثم العودة إلى نعته بالجهل ّ
تهربا
من االستحقاق الديمقراطي؟ وينتقل ّ
حماد إلى تفنيد أسطورة أن الشعب املصري
ً
مطوال ضد أسطورة «املؤامرة العاملية» التي تمتدّ
كسول عبر أمثلة عدة ،ثم يجادل
ّ
منذ هزيمتنا في حــرب  1967ونهاية بالربيع العربي ،وكذلك تطرق إلــى أسطورة
ّ
نجاح دولة يوليو في ضمان االستقرار في مصر ،والتي فندها بتتبع تاريخي دقيق.
في الباب الثاني «الجيش واملجتمع» ،يناقش ّ
حماد أسئلة جدلية ،مثل هل حقا ّثمة
عــاقــة خــاصــة ومختلفة عــن بــاقــي ال ــدول بــن الجيش املـصــري والـشـعــب املصري
تـحــديــدا؟ يجيب حـ ّـمــاد مستعينا بتجارب دول عــديــدة ،مثل سنغافورة والجزائر
ُ
وتركيا وباكستان وفرنسا ،ليخلص إلى تشابهات في أنماط تلك «العالقة الخاصة»،
وكذلك إلى أن أحد الفروق الرئيسية بني دول ناجحة وأخرى فاشلة يعود تاريخيا
ّ
للفارق بني نظام سلطوي حقق شرعية اإلنجاز عبر نجاحه في بداية مسار النهضة،
ثم أمكنه ،اعتمادا على مؤسسات ذات كفاءة ،أن ينتقل إلى ّ
التحول الديمقراطي ،وبني
أنظمة سلطوية لم تنشئ أي ّ
مؤسسات حقيقية ،وجرفت الحياة السياسية الجتثاث
أي بديل .يشرح ّ
حماد بأسلوبه املنظم املعهود أسباب قناعته بــأن دولــة يوليو لن
ّ
تعود إلى صباها ،وتتلخص األسباب في تناقضات النظام الداخلية ،وكذلك تحوالت
املجتمع املـصــري ،فضال عــن تـحــوالت البيئة الــدولـيــة واإلقليمية ،ونهاية بالفروق
الفردية بني القيادات في املراحل األربع لهذا النظام.
أنهى ّ
حماد الكتاب بالباب الثالث تحت عنوان «البحث عن خالص» ،وفيه يدعو إلى
«حــل وســط تاريخي» ،يتلخص في انسحاب الجيش من الحكم املباشر ،وإسناد
السلطة للمدنيني عبر انتخابات نزيهة ،وكذلك تغيير بنية الدولة املركزية بتوزيع
السلطة عبر ّ
مؤسسات مستقلة وانتخابات محلية ،بينما يحتفظ الجيش بــدور
ً
رئيسي فــي ملفات األم ــن الـقــومــي أس ــوة بـتـجــارب أخ ــرى ،فللجيش الـتــركــي الــرأي
ّ
ـرارات مثل انسحاب تركيا من حلف
الحاسم عبر قنوات دستورية مـحــددة في ق ـ ٍ
األطلسي (الناتو) أو بقائها فيه ،أو في إغالق القواعد األميركية.
ّ
يؤكد حماد دور القوى الديمقراطية والنخب السياسية في الدفع بذلك االتجاه ،وليس
ّ
انتظار تحققه تلقائيا ،إال أنه يشدد أيضا على وجود أسباب تدفع «الدولة العميقة»
إلى أن تصل ،في النهاية ،إلى حقيقة أنها لن تستطيع مواجهة املشكالت املصرية
ّ
الوجودية الضخمة من دون مشاركة حقيقية من مجتمع منظم وقوي.
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نجالء أبو مرعي

يواجه رئيس الــوزراء البريطاني بوريس
ج ــون ـس ــون« ،ف ـض ـي ـحــة ح ـف ــات دوان ـي ـنــغ
ستريت» ،وهي مواجهة سيخوضها ،على
ما يبدو ،على طريقته وبأسلوبه.
هو «بــو جــو» .هــذا لقبه وهــذا نهجه .وبه
سيحاول أن ينجو من التحقيق معه في
وتصميم ،في
ضلوعه ،عن سابق إصــرار ُ
خــرق إج ــراءات الحظر الـتــي فــرضــت على
البريطانيني ّ
جراء جائحة كورونا.
ي ــرف ــض االس ـت ـم ــاع إلـ ــى دعـ ـ ــوات زمــائــه
«املـ ـح ــافـ ـظ ــن» ،أو خ ـص ــوم ــه مـ ــن ح ــزب
العمال ،أو حتى الزعيمة اإلسكتلندية،
نيكوال ستيرغن ،له إلى الرحيل .والسؤال
ع ــن ق ــدرت ــه عـلــى ت ـج ــاوز ال ـحــواجــز الـتــي
سـتــرفــع فــي وجـهــه عـلــى م ــدى األســابـيــع
املقبلة ،أو عن مدى إمكانه االستفادة من
اللعب بورقة «إنجاز تنفيذ بريكسيت»،
سيكون ،بالتأكيد ،مـطـ ً
ـروحــا فــي الفترة
املقبلة.
ل ــن ي ــوف ــر «ب ـ ــو جـ ـ ــو» ،امل ـ ـعـ ــروف بــأل ـعــابــه
ّ
الـبـهـلــوانـيــة ال ـتــي مــكـنـتــه مــن ال ـعــوم فــوق
حيلة ليقطع
سطح كــل هفواته السابقة،
ّ
الـطــريــق على املـنــاوئــن أو املنفضني عنه
داخـ ـ ــل ح ــزب ــه .وربـ ـم ــا يـ ـك ــون اسـ ـتـ ـع ــداده
ل ـل ـت ـجــاوب م ــع تـحـقـيــق ال ـشــرطــة م ـن ــاورة
تسمح لــه بــاالسـتـمــرار مــن دون الـخــوض

كاريكاتير

ـات مـ ـبـ ـك ـ ّـرة .ل ـك ـن ـهــا ،ف ــي كــل
ف ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ٍ
األحـ ـ ـ ـ ــوال ،م ـ ـنـ ــاورة م ـح ــرج ــة لـ ــه ّول ـح ــزب
امل ـح ــاف ـظ ــن الـ ـ ــذي ي ـف ـخــر وي ـت ـغ ــن ــى بــأنــه
الضامن للنظام والـقــانــون .ولكن حقيقة،
ل ـيــس هـ ــذا م ــا ي ـش ـغــل الـ ـب ــال ،وإنـ ـم ــا أن ــه،
فــي مساءلته عــن هــذه «الفضيحة» التي
دافــع عــن نفسه بشأنها ،قــال إنــه «لــم يكن
ً
مرتاحا ومطمئنا بما تتيح له
يعلم» .كان
رغبته العارمة باستعادة منطق «مناعة
القطيع» ،إلعــان أنــه اعـتـبـ ًـارا مــن مــارس/
ً
تماما،
آذار املقبل سترفع إجــراءات العزل
وذلـ ــك ف ــي وق ــت أص ـب ــح ن ـحــو  %64,3من
ّ
محصنني بالجرعة الثالثة
البريطانيني
ّ
(امل ـعــززة) من الللقاحات ضد كــورونــا .قد
يـقــول قــائــل إن ه ــذا اإلع ــان يمثل واح ــدة
مــن أوراق الـلـعــب ال ـتــي رمــاهــا جــونـســون
فــي وج ــه املـنــافـســن عـلــى ال ـطــاولــة ،أو إن
ّ
املحصنة كافية للتخفيف من أثر
النسبة
كل العوامل التي تعرقل عجلة االقتصاد،
ت ـح ــدي ـ ًـدا ف ــي ص ـف ــوف أصـ ـح ــاب األع ـم ــال
الـحـ ّـرة أو املـيــاومــن البسطاء .ســواء أكــان
هذا أم ذاك ،إنه يقول :حان وقت التعافي.
ول ـك ــن ت ـب ــدو هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ،م ــن مـتــابـعــة
تحذيرات منظمة الصحة العاملية ،والتي
ل ــم ت ـق ــل ب ـع ــد إن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ـخ ـفــف مــن
حذرنا بينما ّنبحر في عام  ،2022أكثر من
ٌ
التفكير بالتمني ،بل هي ً
فعليا عمل به.
م ــا يـعـنـيـنــي ويـقـلـقـنــي الـتـفـكـيــر ب ــأن كل

أماني العلي

الفيتوري شعيب

يـتـنــاول املـقــال االسـتـبــداد مــن منظور آخــر،
أي ليس من منظور الحكم واالستالء على
السلطة ،أو حتى ذلك االستبداد السياسي
الـ ــذي ي ـك ــون م ــن أع ـل ــى ال ـه ــرم إل ــى أسـفـلــه،
وإن ـم ــا يــرت ـكــز ال ـحــديــث ع ـلــى م ــا يـمـكــن أن
ُيطلق عليه «االستبداد املجتمعي» ،والذي
ينطلق من القاعدة املجتمعية أو الشعبية
في التأسيس له ،ومن َّ
ثم يكون أمـرًا واقعًا
ُ ّ
الحكام في تكوين االستبداد
يتعامل معه
ال ـت ـق ـل ـي ــدي والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة بـ ــه ع ـل ــى ال ـح ـك ــم،
ومفاصل الدولة ،واقتياد الشعوب املنشئة
لــه .االسـتـبــداد االجتماعي بمنظوره العام
ّ
هو استغالل (أو تحكم) فئة مجتمعية من
الشعب لفئة أخــرى ،بحيث ُي ّ
قسم املجتمع
َ
عـلــى هــذا املـقـتـضــى ،ومــن ث ـ َّـم تتقلص هــذه
ّ
املستبدة» إلى أن تصل إلى أحادية
«الفئة
الرأس ،وتلغي ما كان معها ،وتتكون بذلك
االستبدادية الحاكمة التقليدية املتمثلة في
ً
الفرد أو حتى العائلة الحاكمة ،والتي عادة
ما يكون أساسها (ونشأتها) مرتبطًا بالفقر
أو الطبقية ،في املجتمع ،فيتولد على إثرها
االستبداد املؤسساتي ،أو حتى االستبداد
القانوني املمنهج املرتبط بالحياة اليومية
ّ
متعددة،
والواجبات والحقوق ،عبر عوامل
اقتصادية وفكرية ،وحتى تربوية ،لتكون
إلزامية بناء نظام أخالقي تربوي يقف أمام
االستبداد املجتمعي األساس والفيصل في
ّ
للحد مــن هــذه الـظــاهــرة،
أوس ــاط املجتمع،
كما يذهب إلــى ذلــك الكواكبي فــي «طبائع
االستبداد ومصارع االستعباد».
افـتــرض الكواكبي فــي هــذا الـشــأن والنوع
من االستبداد أن أساس قوامه هو العامل
االجتماعي الذي كان نواة تكوين املستبد
الحاكم من الناحية التربوية االجتماعية،
ف ـي ـق ــول« :امل ـس ـت ـب ـ ّـدون ي ـت ــواله ــم مـسـتـبــد،
واألحرار يتوالهم األحرار» .وبمعنى آخر،
يمكن فهم املقصود وامل ــراد بــأن الظواهر
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي م ـج ـت ـمـ ٍـع م ــا ه ــي ال ـتــي
ّ
تحدد النمط السياسي السائد في البالد
ُ
بطريقة أو أخ ــرى ،لتكون النتيجة حكمًا
استبداديًا أو غيره.
وفي املقابل ،النموذج املثالي للتخلص من
«االستبداد املجتمعي» الــذي يقود ،حتمًا،
إل ــى االس ـت ـب ــداد الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي،
وحتى الفكري ،هو العلم ،ســواء من علوم
الحياة «مثل الحكمة النظرية أو الفلسفة
العقلية ،وحقوق األمــم وطبائع االجتماع

التقييم ،وكذلك التخلص منه ،في حني بات
من الـضــروري اليوم االتـجــاه نحو التقييم
ال ــداخ ـل ــي لــاس ـت ـبــداد املـجـتـمـعــي وإي ـج ــاد
طرق وبدائل تمنع من انتشاره في املجتمع،
خصوصًا بعد الـثــورات العربية وتعثرها
ّ
فــي بعض مــن الـبـلــدان ،األم ــر ال ــذي يتطلب
ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـنــع االسـ ـتـ ـب ــداد املـجـتـمـعــي،
والـ ــذي بـنـجــاحــه ستنجح املـجـتـمـعــات في
ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـبـ ــداديـ ــن ،ال ـس ـيــاســي
والسلطوي ،الحاكمني لها.
(كاتب ليبي)

في بداية الوباء،
لم يتوان «بو جو»
عن المصافحات،
جاهر بها فيما كان
المستشار العلمي
في داونينغ ستريت
ينصح باالمتناع عنها

ّ
ع ــادوا يـعــرفــون غـيــرهــا ،والـتـخــلــي عنها
ً
يعني لهم ً
عريا كامل أمام تسونامي من
اضطراب القلق.
ح ـمــل ال ــوب ــاء إل ــى مـعـظـمـنــا ح ــول الـعــالــم
الـ ـت ــروم ــا .ورايـ ـ ــة ال ـت ـعــافــي ال ـس ــري ــع الـتــي
يــرفـعـهــا «ب ــو ج ــو» لــن ت ـبـ ّـدد طـبـقــات هــذه
صدور كثيرين ممن
التروما الواطئة على ً
ـات
ـ
ب
ـو
ـ
ن
ـار
ـ
ب
ـ
ت
ـ
خ
ال
ـة
أص ـب ـحــوا أك ـث ــر ع ــرض ـ
ٍ
مــن القلق الـشــديــد فــي كــل م ـ ّـرة يضطرون

محمود الريماوي

تحوالت المشهد اللبناني
ّ
بعد انسحاب الحريري
بشار نرش

املـشـهــد الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي قـبــل تعليق
الرئيس سعد الـحــريــري عمله السياسي،
وع ــزوف ــه ع ــن دخ ـ ــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،وع ــدم
ّ
التقدم بترشيحات باسم «تيار املستقبل»،
لــن يكون كما بـعــده ،فستكون لهذا القرار
انعكاسات وت ـ ّ
ـرددات كثيرة على املعادلة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ّل ـب ـنــان ـيــة وعـ ـل ــى األصـ ـع ــدة
ك ــاف ــة ،سـ ّـي ـمــا أنـ ــه يــأتــي ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
الـبــرملــانـيــة امل ـق ـ ّـررة فــي مــايــو /أي ــار املقبل،
ويـ ـت ــزام ــن م ــع ت ـ ـطـ ــورات إق ـل ـي ـم ـيــة ع ــدي ــدة
يدخل لبنان في صلبها ،كالورقة العربية
التي حملها وزير خارجية الكويت ،أحمد
ناصر الصباح ،إلى املسؤولني اللبنانيني،
وكـ ــذلـ ــك مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا بـ ـش ــأن امل ـلــف
النووي اإليــرانــي ،واملفاوضات السعودية
 اإلي ــرانـ ـي ــة .وي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ثــاثــةجوانب رئيسة ،ستكون األكثر حضورًا في
تحوالت املشهد السياسي اللبناني ،بعد
تعليق الحريري عمله السياسي.
ي ـت ـع ـل ــق األول ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل «الـ ـح ــري ــري ــة
السياسية» .يرى بعضهم قرار الحريري،
ت ـع ـل ـيــق ع ـم ـلــه ال ـس ـي ــاس ــي وعـ ـ ــدم ال ـت ـق ـ ّـدم
ب ـت ـش ــري ـح ــات ب ــاس ــم «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل»،
هروبا من املواجهة ُ
ويشكل بداية النهاية
ّ
لـ ـ «الـحــريــريــة الـسـيــاسـيــة» ،خـصــوصــا أن
ّ
عمته بهية تـتـقـ ّـدم بالعمر ،فيما شقيقه
األكـ ـب ــر ب ـه ــاء ال ـح ــري ــري يـفـتـقــد لـلـتـجــربــة
وامل ــؤه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال يـحـظــى بــأي
شعبية ،باستثناء مجموعات صغيرة في
ب ـيــروت وطــراب ـلــس .غـيــر أن آخــريــن يــرون
ّ
متقدما لتغيير وقائع
هــذا الـقــرار موقفا
اللعبة السياسية اللبنانية بالشكل الذي
ّ
ً
ي ـع ــزز دور ال ـح ــري ــري وتـ ـي ــاره مـسـتـقـبــا،
ّ
على اعـتـبــار أن «الـحــالــة الـحــريــريــة» التي
ّأسـ ـ ــس ل ـه ــا رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ف ــي ال ــدول ــة
ّ
مجرد نموذج اقتصادي
اللبنانية ليست
ُ
جامد اعت ِمد بعد اتفاق الطائف ،بل هي،
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،م ـج ـمــوعــة م ــن األف ـ ــراد
امل ــوزع ــن ف ــي م ـنــاصــب ع ـل ـيــا ف ــي إدارات
ال ــدول ــة ك ـل ـهــا ،وي ـع ـم ـلــون وفـ ــق مـنـظــومــة

لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن املـ ـ ـن ـ ــازل أو ع ـن ــد تـنـبـهـهــم
إلـ ــى ازدي ـ ـ ــاد عـ ــدد امل ـح ـي ـطــن ب ـه ــم .وه ــذه
ل ـي ـســت سـ ــوى ع ـ ـ ــوارض ق ـل ـي ـلــة أو أب ـســط
مــن ع ــوارض أخــرى إضافية تـنــدرج تحت
خانة عــوارض اضطراب ما بعد الصدمة.
ً
تنبها ،على
خدمة الصحة الوطنية أكثر
ما يبدو ،من رئيس الوزراء البريطاني إلى
ذل ــك ،إذ تكثف مــن رسائلها ونصائحها
ّ
متدرجة،
للمواطنني لتأمني ع ــودة آمـنــة،
متصالحة مــع االنـطــوائـيــة الحديثة التي
ت ـش ـك ـلــت ،أو تـ ـط ــورت ،لـ ــدى ك ـث ـيــريــن فــي
العامني املاضني ،وتدعوهم إلى االستفادة
م ــن خ ــدم ــة االسـ ـتـ ـش ــارة واملـ ـس ــاع ــدة على
ّ
تخطي هذه العوائق النفسية والذهنية.
خدمة الصحة الوطنية نفسها قــد تكون
ع ـ ـنـ ــد مـ ـنـ ـعـ ـط ــف ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــودي ب ـ ـجـ ــودة
خدماتها أو انهيارها .ثمانون ألف موظف
في خدمة الصحة الوطنية ليسوا ملقحني
ح ـت ــى اآلن ،أي ن ـح ــو  %10مـ ــن ال ـط ــاق ــم
الصحي العامل في عدد من املستشفيات
وع ـيــادات الطبابة الـعــامــة .وه ــؤالء اليوم
أم ــام مـصـيــر إم ــا الـلـقــاح أو عــواقــب أقلها
ً
تــوق ـي ـف ـهــم ع ــن ال ـع ـم ــل ولـ ــو م ــؤق ــت ــا .وق ــد
استبق بعضهم نهاية املهلة فــي الثالث
مــن فـبــرايــر /شـبــاط وق ـ ّـدم استقالته .أراد
ه ـ ــؤالء اإلم ـ ـسـ ــاك بـ ــزمـ ــام األمـ ـ ـ ــور وإبـ ـق ــاء
ال ـس ـي ــادة ع ـلــى أج ـس ــاده ــم ،ك ـمــا ي ـقــولــون.
س ــؤال احـتـمــاالت اجـتـيــاح سـيــادة أجساد

اآلخرين بفيروس ،هم ناقلون له عن غير
ً
تماما
قـصــد ،إنـمــا بــوعــي ف ــردي منفصل ً
عن ال «إيكو سيستم» ،ال يجد مكانا في
الحيثية األخــاقـيــة التي يتفاعلون فيها
ومعها .لكن ماذا لو بالفعل بقي  %10من
الطاقم الصحي خارج الخدمة ،أال يتحقق
انهيارها؟ وهــذا ما كــان من أبــرز عناوين
خـشـيــة ال ـعــام األول قـبــل ال ـل ـقــاح ،وه ــو أن
تسقط الـخــدمــة الصحية أم ــام تسونامي
املرضى الذين يحتاجون إلــى االستشفاء
في املراكز الصحية.
ه ــل ت ــوض ــع خ ـش ـيــة االن ـه ـي ــار أو تحققه
ُ
فــي كـفــة ت ــوازي كـفــة بريكسيت؟ َم ــن ي ـ ِـزن
م ــاذا؟ بــوريــس جونسون الــذي شاهدناه
ُينقل إلــى املستشفى ً
طلبا ملتابعة طبية
جراء إصابته بالفيروس ،وهو الــذي ،في
بداية الوباء ،لم يتوان عن املصافحات ،بل
جاهر بها في وقت كان املستشار العلمي
في «داونينغ ستريت» ينصح باالمتناع
عـنـهــا ،لــن يحيد عــن املـشـهــد ال فــي داخــل
ح ــزب ــه وال ع ــن رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء بـسـهــولــة
إال إذا ثبت أنــه كــذب .ومــع ذلــك ،قد ينجو
ّ
ً
تماما ،كما تمكن من محو هفوات وزالت
ل ـســان وم ــواق ــف ســابـقــة ت ــورده ــا م ـج ـ ّـدداً
الصحافة البريطانية ،يوم كذب بشأنها
«ب ـ ــو جـ ـ ــو» ،وأكـ ـم ــل ط ــري ـق ــه ن ـح ــو ق ـي ــادة
الحزب ورئاسة الحكومة.
(إعالمية لبنانية في التلفزيون العربي)

نجاح باهر في تسميم األجواء

االستبداد من منظور آخر
وال ـس ـي ــاس ــة امل ــدنـ ـي ــة ،والـ ـت ــاري ــخ امل ـف ـصــل،
والخطابة األدبـيــة ،ونحو ذلــك مــن العلوم
الـ ـت ــي ت ـك ـ ّـب ــر الـ ـنـ ـف ــوس وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع ال ـع ـق ــول،
وت ـعـ ّـرف اإلن ـســان مــا هــي حـقــوقــه ،وكــم هو
مغبون فيها ،وكيف الطلب ،وكيف النوال،
وكـيــف الـحـفــظ» ،وم ــا إل ــى ذل ــك مــن العلوم
والـ ـط ــرق ال ـت ــي تـجـعــل م ــن اإلنـ ـس ــان عــامــل
بناء في محيطه ،ومن َّ
ثم مجتمعه ،وكذلك
دولته ،بحيث ال يمكن االكتفاء بالتخلص
من االستبداد وغياب العوامل التي تمنع
ّ
عـ ــودتـ ــه .ي ــت ـض ــح م ـم ــا س ـب ــق ب ـ ــأن حـقـيـقــة
االستبداد املجتمعي تكون في غياب العلم،
وع ــدم مـعــرفــة الــواج ـبــات وال ـح ـقــوق ،حيث
إن ــه كـلـمــا ك ــان الـجـهــل عـنــد ال ـع ــوام وعــامــة
ّ
الشعب يولد عندهم الخوف الذي يقود إلى
االستسالم للمستبد ،بعكس إذا ما انتشر
ال ـع ـل ــم واملـ ـع ــرف ــة ،فـ ــإن ال ـش ـع ــوب تـكـتـســب
ح ـي ـن ـئــذ ال ـ ـجـ ــرأة ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ــالـ ـث ــورات
وامل ـط ــال ـب ــة ب ـح ـقــوق ـهــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـكــون
ّ
«املستبدة
وخوف عند السلطة
قلق
ٍ
مصدر ٍ
ّ
املستبدة» .وبالتالي ،ال يمكن
منها أو غير
أن يـسـتـقــر االس ـت ـب ــداد ،إن وجـ ــد ،ف ــي هــذا
النظام أو ذاك ،بناء على املعطيات املعرفية،
واملـ ـط ــالـ ـب ــة ال ـح ـق ــوق ـي ــة الـ ـت ــي اكـتـس ـبـتـهــا
الشعوب علمًا ومعرفة.
لـ ـيـ ـس ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد
ٌ
االج ـت ـمــاعــي ول ـي ــدة الـ ـي ــوم ،ب ــل ه ــي ن ـظــرة
خ ــاض فـيـهــا ك ـث ـيــرون م ــن أص ـح ــاب الـفـكــر
والرأي في محاولة منهم للمقاربة والفهم،
مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـنـ ـش ــأة والـ ـتـ ـك ــوي ــن ،ومـ ـ ــن ثــم
ّ
تتكرر مآالتها السيئة
املعالجة ،بحيث ال
ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب ب ـح ـقــوق ـهــا،
كـمــا أن ه ــذه الـنـظــرة ،مــن جـهــة أخ ــرى ،وإن
كانت هي لـ ُّـب تكوين االستبداد السياسي
بلدان كثيرة ،إال أنها
والسلطة الحاكمة في
ٍ
ال تـ ّجــد ،فــي الــوقــت الـحــالــي واملـعــاصــر ،من
يشخصها التشخيص الطبيعي والسليم،
ُّ
الجل يتجه إلى االستبداد السلطوي في
بل

البؤس الفلسطيني
وليس الكاريكاتير

هل يقلق بوريس جونسون؟
جهد بذل في العامني املاضيني سيذهب
ُسـ ــدى .وكــأن ـنــا أمـضـيـنــا كــل ه ــذا الــوقــت
ٌ
نمأل دلو املاء قطرة تلو قطرة ،وأتى طفل
َ
ً
اله رك ــل الــدلــو وارت ـمــى ضــاحــكــا .وكــأنــه
ٍ
ً
ً
يمنح مناهضي اللقاح فوزا سهل .كيف
يمكن أن تتواصل حملة التلقيح بالزخم
املطلوب ،إذا كــان املـتـ ّ
ـرددون سيسمعون
اعـ ـتـ ـب ـ ً
ـارا م ــن ال ــرب ـي ــع امل ـق ـبــل أن الـحـفـلــة
قائمة ،وليس عليهم سوى ارتــداء بهجة
ال ـعــودة إلــى «الـحـيــاة الطبيعية» .ومــاذا
عــن ارتـ ــداء الـكـ ّـمــامــة الـتــي لــن تسقط عن
ح ــدود األن ــف فـقــط ،بــل ستدوسها أقــدام
ك ــل املــوظ ـفــن ال ـعــائــديــن إل ــى شــركــاتـهــم
الكمامة التي نالت َ
ومهامهمّ .
مجدها عن
جــدارة في حمايتنا .كثيرون لم يتخلوا
عنها فــي أوق ــات ســابـقــة خففت خاللها
السلطات من إجراءات فرض االلتزام بها.
ّ
متمسكني بها .ليس
وربما هم سيظلون
ألنهم أكثر حـ ً
ـرصــا مــن «بــو جــو» ،أو ألن
هـ َّـم إيـصــال الـلـقــاح إلــى كــل الـشـعــوب بال
تـمـيـيــز أو إج ـح ــاف يــأكـلـهــم م ــن الــداخــل
ً
لـ ـي ــا ،وي ـ ـ ــرون أن م ـســاه ـم ـت ـهــم ب ــارت ــداء
ّ
ال ـكــمــامــة سـيـكــون لـهــا فـضــل بـسـيــط في
ّ
متحور جديد بينها ،وال
تأخير انتشار
ً
حتى ألنهم أقل أنانية أو إيثارا لذواتهم
الـ ـت ـ ّـواق ــة السـ ـتـ ـع ــادة مـ ـس ــاح ــات ال ـتــألــق
املــاض ـيــة امل ـم ــزوج ــة بــالـحـنــن والـتـلـهــف
إلى «الحياة ما قبل الوباء» .بل ألنهم ما

مـتـنــاسـقــة مــع الـسـيــاســة ال ـحــريــريــة .ومــن
ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـعـلـيــق ال ــرئ ـيــس ال ـحــريــري
عـمـلــه ال ـس ـيــاســي وخ ــروج ــه م ــن ّ الـسـلـطــة
م ــؤق ــت ،فــال ـحــريــري ال يـ ــزال ّ ُي ـمــثــل ال ـقــوة
األساسية داخل الشارع السني في لبنان،
وله حضوره الكبير في مدن كبرى ،بيروت
وص ـيــدا وطــراب ـلــس وع ـكــار وغ ـيــرهــا ،ولــه
رمزيته التي ال يمكن تجاوزها في الشارع
اللبناني ،على الرغم من تراجع شعبيته.
ّ
لذلك يمكن القول إن من يراهن على زوال
ّ
«الحريرية السياسية» التي شكلت إحدى
الــركــائــز السياسية األســاسـيــة للتوازنات
الــوطـنـيــة خ ــال ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة املــاضـيــة
واهـ ـ ــم ،فـ ـض ــرورات امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة هي
التي فرضت على ّالحريري تعليق عمله
ّ
السياسي ،ومؤكد أنها مرحلة لن تطول،
لـيـعــود ال ـحــريــري وف ــق ت ــوازن ــات جــديــدة،
بعيدة عن سطوة حزب الله وعبث إيران.
يتعلق الـجــانــب الـثــانــي بملف انتخابات
م ـ ــاي ـ ــو /أي ـ ـ ـ ــار امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،فـ ـس ـ ُـيـ ـح ــدث ق ـ ــرار
ً
ال ـحــريــري خ ـلــا واض ـحــا فــي االنـتـخــابــات
البرملانية (فــي حــال إجرائها) ونتائجها،
من ناحيتني :خريطة التحالفات وتوزيع
ُ
اللوائح ،وخصوصًا في بيروت التي تشكل
ّ
مركز الثقل لتيار املستقبل .وأن القرار قد
يدفع قيادات أساسية أخــرى ،في قراءتها
موقف الحريري من باب الواقع اللبناني،
إل ــى تـعـلـيــق م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة ب ــدل االن ـخ ــراط فـيـهــا ،لتتدحرج
بذلك حجارة الدومينو الواحد تلو اآلخر،
«امليثاقية الوطنية»،
تحت عـبــاءة فـقــدان
ّ
ـرف ورك ـ ٍـن ســنــي أســاســي من
مــع غـيــاب ط ـ ٍ
امل ـع ــرك ــة ،األمـ ــر الـ ــذي ق ــد ي ـق ــود ال ـب ـلــد إلــى
تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات ،وبــال ـتــالــي ،الــدخــول
فــي فوضى إلــى حــن حصول التسوية أو
الحلول املرتقبة.
وبالتالي ،يبقى الثابت من دون شك بأن
ّ
هذا القرار ُيشكل منعطفًا خطيرًا بالحياة
ّ
السياسية اللبنانية ،كونه ال يتعلق فقط
بــال ـحــركــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـن ـيــة ،ب ــل أيـضــا
بالحياة السياسية اللبنانية كـكــل ،فهذا
ّ
القرار قد ُيشكل صدمة سياسية ووطنية

س ُيحدث قرار الحريري
خلًال واضحًا في
االنتخابات البرلمانية
ونتائجها

قد تفتح بوابة النقالبات كبرى ستشهدها
الساحة اللبنانية حتى موعد االنتخابات
البرملانية ،قد تطيحها.
يتعلق الجانب الثالث باملرحلة اللبنانية
ال ـجــديــدة الـتــي تــدفــع نـحــوهــا دول عربية
ع ــدي ــدة ،وخـصــوصــا الـخـلـيـجـيــة ،ملــواجـهــة
حــزب الله داخليًا ،فالحريري ،قبل إقدامه
ّ
ليس على
على ق ــراره ،فكر مليًا بتبعاتهّ ،
مستوى حزبه وطائفته فقط ،وإنـمــا على
مستوى لبنان ككل ،آخذًا باالعتبار الدوافع
الشخصية واملواقف العربية ،وخصوصًا
الـخـلـيـجـيــة ،ال ــراف ـض ــة هـيـمـنــة حـ ــزب الـلــه
وإيــران ،وعجز املجتمع الدولي عن تنفيذ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات األمـ ـمـ ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ق ـ ــراري
مجلس األمن  1559و ،1701اللذين يدعوان
إلى تحرير لبنان من سالح حزب الله ،وإلى
استعادة سيادة الدولة اللبنانية بواسطة
قواتها الشرعية ،فالحريري ،بـقــراره هذا،
يضع الفرقاء اللبنانيني فــي الــداخــل أمــام
مسؤولية استمرارهم في إضفاء شرعية
ّ
وهمية على واقع غير شرعي يقوده حزب
الله ،وخصوصًا بعد الورقة العربية التي
حملها وزير خارجية الكويت إلى بيروت،
وال ـت ــي ت ـت ـضـ ّـمــن ب ـن ــودًا ع ـ ـ ّـدة ع ـلــى لـبـنــان
أن ينفذها السـتـعــادتــه الــدعــم ،أبــرزهــا ما
ّ
يتعلق بسالح حــزب الـلــه ،وتنفيذ قــرارات
األمم املتحدة املتعلقة بذلك.
(كاتب سوري)
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س ــواء نـشـبــت ال ـح ــرب أم ال ،ف ــإن الــرئـيــس
الروسي ،فالديمير بوتني ،ينجح نجاحا
بــاهــرا ،عبر اتـبــاع سياسة حــافــة الهاوية
في األزمة بشأن أوكرانيا ،بتسميم األجواء
في ّ
نحو أعاد
قارة بكاملها ،أوروبا ،وعلى
ٍ
إلى األذهــان ّ
مقدمات الحربني الكونيتني.
وهــذا هو حتى تاريخه اإلنـجــاز امللموس
لسياسة التحشيد والتصعيد ضد البلد
الصغير املجاور ،وهــذه هي الخدمة التي
يـتــم تقديمها لقضية األم ــن وال ـســام في
ـات مــن الـغــرب
ال ـعــالــم ،وي ـتــم طـلــب ض ـمــانـ ٍ
تـحــت طــائـلــة «ال ـت ـحـ ّـرك» نـحــو ه ــذا الـبـلــد،
تـحـ ّـركــا أوس ــع مـمــا ج ــرى فــي ال ـعــام 2014
ضد املناطق الشرقية منه ،والتي أوقعت
 14ألف قتيل ،واستتبع ذلك باحتالل شبه
جزيرة القرم (ينتمي سكانها إلى التتار،
وقد تم تشتيتهم والتنكيل بهم منذ عهد
ال ـق ـيــاصــرة وخـ ــال الـحـقـبــة السوفييتية
وإحالل سكان آخرين محلهم).
ّ
يتحمس في أوروبا للحرب ،وهو
ال أحد
ما تدركه القيادة الروسية جيدا ،ولهذا
تــرفــع مــن وت ـيــرة الـتـصـعـيــد والـتـحـشـيــد.
فيما ّ
تكرر واشنطن أنها لن ترسل قوات
إلى أوكرانيا غير العضو في حلف شمال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) .وف ــي تـلــك األث ـن ــاء ،ال
يطلب بــوتــن مــن أوكــران ـيــا ضـمــانــات أو
غيره ،فوريث االتحاد السوفييتي يخاطب
الـ ــدولـ ــة ال ـع ـظ ـم ــى ،وال ي ـخ ــاط ــب ال ــدول ــة
ال ـص ـغ ـيــرة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت ه ــي املـعـنـيــة
األول ــى .ومنذ أن أبــدى رغبته باستعادة
األم ـج ــاد الــروس ـيــة وأس ـفــه الـشــديــد على
كـ ــارثـ ــة انـ ـهـ ـي ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي،
فــإنــه يـتـعــامــل م ــع الـ ــدول ذات الـعـضــويــة
الـســابـقــة فــي املـنـظــومــة االشـتــراكـيــة على
أن ـهــا ف ــي مـنــزلــة دول «م ـت ـم ـ ّـردة» ال دول
مستقلة .ويتجاهل الرئيس الــروســي أن
االتحاد السوفييتي قد انهار من داخله،
وليس بفعل ضغط خارجي أو مواجهة
ع ـس ـك ــري ــة ،وأن دول ش ـ ــرق أوروب ـ ـ ـ ــا قــد
ّ
انفكت بدورها عن املنظومة االشتراكية
بفعل انتفاضات شعبية ،وليس نتيجة
مــؤامــرة إمبريالية .وأن خيار االنضمام
إلــى «الـنــاتــو» كــان أيـضــا خـيــارا داخليا،
وعبر برملانات منتخبة ،وكذلك االنضمام
إلى االتحاد األوروب ــي ،وأن بناء عالقات
ت ـع ــاون مـثـمــر م ــع ه ــذه ال ـ ــدول ه ــو ال ــذي

يكفل إقصاء شبح الحروب والتدخالت،
وهــو الــذي قد يدفع مستقبال هــذه الــدول
إلى القناعة بعدم الحاجة لالنضمام إلى
حلف خارجي مثل الناتو.
ّ
يــركــز م ـســؤولــون روس عـلــى أن الـعــالــم
ّ
انتقل إلــى تـعــدديــة قطبية ،وأن ال مكان
ل ـق ـط ــب واحـ ـ ـ ــد .ح ـس ـن ــا مـ ــن األف ـ ـضـ ــل أال
ً
ي ـكــون ه ـنــاك أي ق ـطــب ،وذل ــك ب ــدي ــا عن
ّ
التعددية القطبية.
القطب الــواحــد وعــن
وخالل ذلك ،فإن النفوذ الخارجي (ضمن
ّ
الطموح ّ
لتعددية قطبية) ال يتأتى بالقوة
ّ
العسكرية وحدها ،بل بالتقدم الصناعي
والعلمي وبرفاهية الـشـعــوب وتمتعها
بحقوقها األســاسـيــة ،فــي إدارة حياتها
واختيار من يمثلها ويحكمها ،وفي نبذ
استخدام القوة لحل النزاعات بني الدول،
وفــي عــدم التمييز السلبي أو اإليجابي
ب ــن دول كـبـيــرة وأخـ ــرى ص ـغ ـيــرة ،وهــو
م ــا م ـنــح أوروبـ ـ ــا امل ـكــانــة ال ـت ــي تـبــوأتـهــا
م ـنــذ م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة.
وهــو مــا جعلها تستقبل مــايــن البشر
م ــن الـ ـق ـ ّ
ـارات الـخـمــس م ــن مستعمراتها
السابقة ،ومــن غير املستعمرات لإلقامة
والعمل ،وهو ما جعلها تستقبل الجئني
من الـعــراق وســوريــة وأفغانستان ودول
أفريقية والتينية بال عــدد .هل تستقبل
روسيا أحـدًا من الساعني إلى النجاة أو
إلى حياة أفضل؟
مـ ــن حـ ــق روس ـ ـيـ ــا ت ـن ـظ ـيــم عـ ــاقـ ــات ال ـق ــوة
وم ـع ــادالت ـه ــا م ــع الـ ـغ ــرب وغـ ـي ــره ب ـصــورة
دوريـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إال أن ال ـت ـح ـش ـي ــد وال ـت ـص ـع ـي ــد
والتهديد باالجتياح ليس مدخال إلى بناء
هــذه الـعــاقــات ،يصعب تـصـ ّـور أن روسيا
ت ـقــع ف ــي م ــرم ــى ال ـت ـهــديــد م ــن دولـ ـ ــةٍ  ،مـثــل
أوكرانيا ،وقبل ذلك من جورجيا ..وإذا كان
«الناتو» يمثل حلفا عدوانيا ،فماذا ّ
يسمى
قضم روسيا أراضي هاتني الدولتني :شرق
أوكرانيا ،وسلخ إقليم أبخازيا وأوسيتيا
الجنوبية مــن جــورجـيــا؟ ومــع ذلــك ،يصف
مـ ـس ــؤول ــون ج ـه ــود روسـ ـي ــا ع ـل ــى امل ـس ــرح
ال ــدول ــي ،مـنــذ ب ــدء األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ،بأنها
جهود لصنع السالم ،فإذا أضيف إلى ذلك
ضــم شـبــه جــزيــرة الـقــرم بــالـقــوة ،والـتــدخــل
العسكري الروسي في سورية الــذي أوقف
كل حل سياسي ألزمة هذا البلد ،ثم التدخل
في ليبيا إلى جانب الجنرال خليفة حفتر
في سعيه إلــى االنقضاض على العاصمة
طرابلس ،فــإن هــذه النماذج تكفي وحدها

بوتين ينجح نجاحًا باهرًا عبر اتباع سياسة حافة الهاوية ()Getty

الفت أن جنوح أوروبا
إلى الحلول السياسية
والدبلوماسية
لمعالجة أزمة
أوكرانيا ال يقابل إال
بتصعيد من موسكو

للتدليل على أن روسيا تستثمر في األزمات
والتوترات ،ال في السالم والتسويات.
والفـ ـ ــت أن جـ ـن ــوح أوروب ـ ـ ـ ــا إل ـ ــى ال ـح ـلــول
السياسية والــدبـلــومــاسـيــة ملعالجة أزمــة
أوك ــران ـي ــا (م ــواق ــف أملــان ـيــا وفــرن ـســا على
ال ـخ ـص ــوص) ال ي ـقــابـّـل إال بـتـصـعـيــد من
م ــوس ـك ــو ،وك ـ ــأن ت ـجــنــب الـ ـح ــرب امل ــدم ــرة
َ
يـعـكــس وه ـن ــا وخ ـ ــورا ،ول ـي ــس إحـســاســا
ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ووع ـ ـيـ ــا مـسـبـقــا
بحجم مخاطر الحرب وأهوالها .علمًا أن
ثـ ّـمــة دول نــوويــة فــي أوروب ــا شأنها شأن
روسيا ،وال تشكو من ضعف في قدراتها
الـعـسـكــريــة والتصنيعية والـعـلـمـيــة ،بما
فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـتـ ـف ــوق ال ـت ـق ـن ــي ال ـ ـ ــذي يـشـمــل
األم ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،ب ـم ـخ ـت ـلــف ج ــوان ـب ــه
واستخداماته السلمية وغير السلمية.
ّ
إنه ٌ
ألمر يستحق التأمل أنه بينما يتطلع
العالم لنجاح مفاوضات فيينا بني الغرب
(ومن ضمنه هنا روسيا) وإيران ،وبينما
يـ ِـجـ ّـد العالم فــي مكافحة جائحة كورونا
وم ـت ـح ـ ّـورات ال ـف ـيــروس ،وف ــي الـتـنـبــه إلــى
مخاطره على الحياة البشرية ،وعلى دورة
االقـتـصــاد ،وبينما تعبر أوروب ــا ،ومعها
روسـيــا وأمـيــركــا الشمالية ،فصل الشتاء
األش ــد ق ـســوة ،تـخـتــار مــوسـكــو أن تشغل
الـعــالــم بالتحشيد ضــد ال ـجــارة أوكــرانـيــا
ّ
والتلويح املطرد بالحرب عليها ،ومن دون
أن تبدر عن كييف أية ّمبادرة أو محاولة
للمساس بموسكو ،وأن ــى لها ذلــك ،وهي
تدرك موازين القوى ،كما تدرك أن موسكو
ّ
تتطير من مجرد وجود أوكرانيا مستقلة،
فكيف إذا بدرت عنها بادرة عدائية؟
ف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــات امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس عــن
احتمال نصب أسلحة استراتيجية على
األراضي األوكرانيةّ ،
تهدد موسكو وحتى
الـكــرمـلــن ،فـقــد تـبــن ،بـعــدئـ ٍـذ ،أن موسكو
تقف ضد أي مستوى من التسليح تلجأ
إليه هذه الدولة ،شأنها في ذلك شأن بقية
الدول ،وأن األمر ال يتعلق بأسلحةٍ فتاكة،
وذات طبيعة استراتيجية .وبهذا ،تتطلب
األمـجــاد الروسية ،حسب موسكو ،وضع
شعوب أخرى تحت طائلة التهديد املباشر
وامل ـس ـت ـم ــر ،وذل ـ ــك ع ـقــابــا ع ـلــى الـخـطـيـئــة
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة ..وه ـ ــي ال ـت ـم ـت ــع ب ــاالس ـت ـق ــال.
علمًا أن ثـ ّـمــة رابـطــة بــاســم «راب ـطــة الــدول
املستقلة» تضم ،منذ ثالثني عاما ،روسيا
وأوكرانيا معا ،ومعهما عشر جمهوريات
سوفييتية سابقة ،لكن وجود هذه الرابطة
لم يمنع الغضب الروسي على كييف في
ع ــام  ،2014حــن قــامــت انـتـفــاضــة شعبية
ضــد الرئيس األوكــرانــي السابق ،فيكتور
يــوش ـي ـنـكــو ،املـ ـق ـ ّـرب م ــن مــوس ـكــو ،وال ــذي
ك ــان يــرفــض انـضـمــام ب ــاده إل ــى االت ـحــاد
األوروبي ،خالفًا لرغبة شعبية.
(كاتب من األردن)

معن البياري

كثيرا بالنسب العالية ألعداد ذوي التعليم العالي بينهم ،وبأنهم
ُيتباهى الفلسطينيون ّ ً
ٌ
ومعلوم
متقدمة عامليا في نسب امللتحقني باملدارس والجامعات.
تصنيفات
يحرزون
ٍ
أن األسرة الفلسطينية ،تاريخيا ،تعد تعليم أبنائها سالحا وشأنا بالغ الضرورة .وإذ
يجوز اعتزاز هذا الشعب في وطنه املوحد ،وفي شتاته ،بهذا األمر ،فإن وقائع ،تتوالى
منذ سنوات ،تبيح القول إنه صار على الفلسطينيني أن ّ
يعدوا للعشرة قبل أن يتباهى
ٌّأي منهم بهذا .وال يغالي صاحب هذه الكلمات ،أو ّ
يتطرف ،عندما يجهر ،في تعليقه
ُ
هــذا ،بــأن الهجمة الشنيعة التي استهدف بها معرض «فلسطني ويــاســر عرفات»
ّ
ٌ
ٌ
ومعيب،
مقطع شــائـ ٌـن،
الــذي نظم ،قبل أيــام ،في متحف ياسر عرفات في رام الله،
ّ
شنها من َ
يحسبون
في راهن الحالة الفلسطينية البائسة التي تقيم في القاع ،وقد
ّ
أنفسهم وحدهم الغيارى على صورة القائد ّالراحل ،ياسر عرفات ،عندما ادعت أن
رسوم كاريكاتير في املعرض أساءت له ،فقد دل الكالم الوفير الذي ُرميت به الرسوم
ّ
تعليم
نخب غير قليل ٍة من الشعب الفلسطيني ،ذات
على
نقصان فــادح في تعل ّم ٍ
ٍ
ٍ
عال ورفيع ،ولها مواقع متقدمة في العمل العام ،بديهيات الفن والتعبير واملعرفة ،ال
بالكاريكاتير فحسب ،بل أيضا بكيفيات استقبال اإلبداع والفنون والجماليات .ذلك
أنه فيما لك الحق أن ال تستسيغ رسما أو أن ال يعجبك عمل فني ،ال يجوز أبدا (نعم
ُ
تشيع
أبدا) ٌلك إهانته والتجرؤ عليه ،وتفتئت عليه بما في دماغك ،وليس فيه .وعندما
ّ
ويتقدم فرسانها في
ثقافة مثل هذه بني الفلسطينيني ،بخصوص عرفات أو غيره،
«السوشيال ميديا» ،وفــي ميادين رام الله وشــوارعـهــا ،أبطاال مدافعني عن صورة
ّ
الشهيد الرمز ،فيما غيرهم متساهلون ،متواطئون ،فــإن حــاال كهذا يؤشر إلــى أن
العطب كبير في القاع الفلسطيني .وعندما نصادف تصريحا لقيادي من حركة
حماس ،يفتري على املعرض ومنظميه ،فإن عجبا غزيرا يدفعك إلى التساؤل عما
الحس الجمالي الرفيع بالفنون ،والحرص على عدم ّ
إذا كان ّ
املس بالثوابت والرموز
ٌ
(بتعبيره) قد ّ
تسربا إلى الحركة العتيدة وأنت غافل عن هذا.
ّ
ّ
ضم املعرض الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات نحو  350لوحة ،شارك بها أكثر
عشرين)،
(نحو
ٌ
من مائة رسام من  43دولة .وهذا يعني أن مصادرة تلك اللوحات ٌ
وإص ــدار البيانات وإعــان التصريحات التي قــرأنــا وسمعنا ،فضيحة فلسطينية
عاملية بكل معنى الكلمة .وال ي ــدري واحـ ُـدنــا مــا ال ــذي أحــدثــه هــذا الفعل فــي أفهام
يرد إليهم أن شعبا
رسامني عديدين مناصرين ُلشعب ُفلسطني وقضيته ،عندما ِ
وإسهامات
إبداعات
مثقفا ،مناضال ،أعطى ٌشعراء وأدباء ومفكرون منه اإلنسانية
ٍ
ٍ
سدنة فيه فن بورتريه الكاريكاتير ،وال ّ
يميزون بني ما اإلساءة
عالية القيمة ،يجهل
ً
مطالبات عريضة شـ ّـددت على وجوب تحقيق في
ونقيضها .ومن بالغ الشذوذ أن
ٍ
تعمده من ّ
أمر هذا «التدبير» الذي ّ
تعمده في مؤسسة ياسر عرفات للسخرية من
الزعيم الشهيد .وليس عسيرا على املدقق في الزوبعة املفتعلة أن يلحظ أن ثمة «وراء
األكمة ما وراءها» في غضبة بعض الغاضبني ،من قبيل تصفية حسابات ،وتسجيل
ُ
نقاط ،وإشهار مزايدات ،فال يمكن حسبان حديث املزاح من رئاسة مؤسسة ياسر
وصفه هذا أن الكاتب مع إزاحته) ،ناصر القدوة ،إنه ال يستبعد
عرفات( ،ال يعني ّ
أن وراء اإلساءة «مخططا» ما ،في غير هذه املواضع .ومع االتفاق مع وصفه الحالة
الفلسطينية بأنها بائسة ،ومــع التسليم بقوله إن مــا يجري فــي املؤسسة يعكس
الــوضــع الفلسطيني ال ـعــام ،فــإن كــامــا صحيحا مـثــل هــذا ال ُيـجـيــز أب ــدا الــوصــايــة
التي افترضها القدوة في نفسه على أهل الكاريكاتيرّ ،
فيعرفهم باملسيء من غير
املسيء .واألمر نفسه ينطبق على الشاعر ،وزير الثقافة السابق ،عضو مجلس أمانة
مؤسسة ياسر عــرفــات ،إيـهــاب بسيسو ،الــذي كــان غريبا منه نعته املـعــرض بأنه
ُ
متهورة» ،في ّ
«عبث» ،و«مغامرة ّ
مطولة أشهرهاّ ،
تضمنت كثيرا مما يستحق أن ترفع
بصدده أكثر من نقطة نظام ،فيما كان في وسعه أن يكتفي بعدم إعجابه بالرسوم،
ِ
وبأنها ال تلتقي مع ذائقته.

اضحك مع موازنة لبنان
بيار عقيقي

ّ
ملن اطلع على قانون املوازنة العامة اللبنانية لعام ُ ،2022يمكن أن تنتابه موجة من
الضحك .الضرائب والــرســوم املفروضة على كل فــرد في البالد أكبر من املدخول
ّ
عمل مــا .في الغالبية العظمى من
املمكن أن يجنيه ،هــذا في حــال تمكن من تأمني ٍ
بنودها ،ال ّ
تتطرق املوازنة إلى كيفية تنظيم الضرائب بطريقة تصاعدية ،أي أن تبدأ
ً
ّ
أوال مع أصحاب الثروات الذين راكموا أموالهم بسبب الفوائد الضخمة التي قدمتها
املصارف ،وال إلى كيفية إعادة األموال املنهوبة من اللبنانيني إلى خزانة الدولة ،وال إلى
كيفية ضبط إيرادات املعابر الشرعية بحرًا ّ
وبرًا وجوًا ،وال إلى السيطرة على املعابر
غير الشرعية وإقفالها .ال ّ
تتطرق املوازنة نفسها إلى االقتصاد البديل الذي قد يكون
حزب الله أكبره ،لكنه ليس الوحيد في ذلك .هذا النوع من االقتصاديات أنقذ الوضع
املالي اللبناني في خمسينيات القرن املاضي وستينياته ،بسبب تهريب الحشيش من
ّ
«السرية املصرفية»
جهة ،وتدفق األموال غير الشرعية إلى املصارف اللبنانية بسبب
ّ
من جهة أخرى .لكن هذا النوع حاليًا يفكك الدولة املركزية ملصلحة المركزية تائهة
بني الخطابات الشعبوية والتفكير الهادئ.
املــوازنــة اللبنانية نفسها ال تبالي باستثمار إنـفــاقــي ،يسمح بتبديد هــواجــس أي
مستثمر ،داخلي وخارجي ،بدءًا من تأمني املواصالت والكهرباء واملشتقات النفطية
ً
واإلنترنت واالتصاالت ،وصوال إلى تسهيل اإلجراءات البيروقراطية الطويلة .ولهذه
اإلج ــراءات قصة أخــرى ،ذلــك أنــه بسبب الحاجة إلــى «تنفيع» املوظفني الوهميني ،أو
ّ
ممن ُع ّينوا باسم األحــزاب في الدولة لكسب أصواتهم االنتخابية في أي استحقاق
ُ
نيابي ،اعتمد نظام بيروقراطي أشبه بالسير في دهاليز عشوائية ،فقط لدفع الرشى
لكل موظف مــن ه ــؤالء ،بغية تمرير معامل ٍة بسيطة .أســاســا ،فــي زمــن املكننة كل
شيء مفترض أن يكون أسهل لخدمة املجتمع .ال تشير املوازنة إلى كيفية استرداد
أمــاك الــدولــة ،تحديدًا البحرية منها ،وال إلــى كيفية تغريم أصحابها .أمــا في ملف
تأمني الطاقة ،فإن الحكومة تبحث عمليًا ،في كيفية إحقاق التوازن بني شركة الدولة
الرسمية ،التي ُيفترض أن تؤمن عشر ساعات تغذية كهربائية من أصل  ،24اعتبارًا
ّ
من مطلع شهر إبريل /نيسان املقبل ،وبــن أصحاب املــولــدات الخاصة الذين باتوا
جيشًا من املحسوبني على أحزاب وسياسيني .وطبعًا ،في زمن املوسم االنتخابي ،ال
ُ
ُيمكنك أن تغضب أحدًا كي ال ينتخبك.
ّ
عــدا ذلــك ،يعد عــدم توحيد سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الليرة اللبنانية مجزرة
حقيقية لكل شخص في البالدّ .أدت السياسة الهجينة بني الليرة والــدوالر إلى
صيغة
إذابة موجودات املودعني الصغار ،الذين وحدهم تأثروا وسيتأثرون بأي
ٍ
لتوزيع الخسائر ،والتي ّقدمتها الدولة إلــى صندوق النقد الــدولــي ،وقيمتها 69
مليار دوالر .وفي حني لم تضع املوازنة سعر صرف ّ
موحدًا ،أو أقله يتمتع بهامش
ّ
ّ
ضيق للبناء عليه في اإليــرادات والتصدير والجباية ،فإنها ،في املقابل ،لم تقدم
ّ
شــرحــا وافـيــا بـشــأن كيفية حماية املــواطـنــن مــن ارتـفــاع أسـعــار السلة الغذائية
وكلفة الطبابة والتعليم ،بل ّ
تكرر الحكومة أنها في صدد تأمني تمويل «بطاقة
لدعم األســر األكـثــر فـقـرًا» .مــع العلم أن عــدد هــذه األســر سيرتفع فــي هــذا العام
ّ
ّ
تتحدث الحكومة ،في ظل
جباية ومداخيل
وفي العامني املقبلني .بالتالي ،فعن أي
ٍ
ّ
ُ
ّ
مستمرة بخروج آالف األشخاص
توقعات
ظل
تراجع حجم اإليرادات املجباة ،وفي
ٍ
من سوق العمل؟ ال جــواب ،سوى فوضى خطابية لــوزراء الحكومة ،حتى لو أن
بعضهم ُوضع في الواجهة «بعد خراب البصرة» في اللحظة األخيرة.
أمــا الخبر األغــرب ،فيتعلق بمن يريد الهجرة من لبنان ،إذ بــات عليه أن يدفع ثمن
ٌ
صحيح أن االستثمار باملغتربني ليس شأنًا جديدًا في
هروبه من البالد ،وبالدوالر.
بند يسمح
إضافة
املوازنة
واضعي
على
كان
لكن
الخيال.
لبنان ،لكن «االبتكار» فاق
ٍ
ّ
سيدون اسمه في سجالت اللجوء.
بجباية األموال من كل الجئ لبناني
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آراء

الدولة الواحدة بين المتخيل والواقع والمنطلق الوطني الفلسطيني
سامية عيسى

لم تكن الــدولــة العلمانية الديمقراطية على
كامل التراب الفلسطيني متخيال غير واقعي
فــي وعــي النخبة الـقـيــاديــة لـحــركــة التحرير
الــوط ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي (ف ـت ــح) ال ـت ــي أطـلـقــت
ش ـ ــرارة الـ ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي م ـثــل هــذه
األيــام من عــام  ،1965وتبنتها تاليا منظمة
الـتـحــريــر الفلسطينية .لــم تـكــن م ـجـ ّـرد حلم
لشعب طرد من أرضه ،بل هدف نهائي يرسم
ٍ
م ـســار ال ـن ـضــال ال ــوط ـن ــي ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
متغيرات مــوازيــن الـقــوى الدولية والـظــروف
ّ
املتبدلة للشعب الفلسطيني أينما
السياسية
ّ
وجــد .سيما أنـهــا ح ــددت املـ ًـامــح األساسية
لهذه الــدولــة ،بوصفها دول ــة يتساوى فيها
مــواط ـنــوهــا م ــن دون أي تـمـيـيــز ف ــي ال ـعــرق
وال ـج ـنــس وال ــدي ــن ،يـعـيــش فـيـهــا املـسـلـمــون
وامل ـس ـي ـح ـيــون وال ـي ـه ــود ب ـس ــام .ل ــذل ــك حني
يـجــري الـحــديــث عــن «الــدولــة الــواحــدة» على
أرض فلسطني التاريخية حال مقترحا يتيح
إمكانية منطقية وعادلة للنزاع الفلسطيني
ُ
اإلسرائيلي فهو مبدأ ليس جديدا .بل طرح
م ــن ب ــداي ــات ان ـط ــاق ــة الـ ـث ــورة الفلسطينية
مـنــذ  57ع ــام ــا ،قـبــل اح ـت ــال بـقـيــة األراضـ ــي
 ،1967بــل هــو املـبــدأ الــذي
الفلسطينية عــام ِّ
ت ــم ت ـجــاه ـلــه ح ــن ُوقـ ـ َـعـ ــت ات ـف ــاق ـي ــة أوس ـل ــو
التي ّ
نصت على «حــل الدولتني» (الجائر؟)،
وت ـ ـجـ ــاهـ ــل أصـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ال ـتــي ن ـشــأت م ــع االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي إثــر
نكبة ع ــام  ،1948وتــالـيــا «ال ــدول ــة الــواحــدة»
العلمانية الديمقراطية ليست خيارا للشعب
الفلسطيني ،بــل قــدر وحيد ومحتوم .وهــذا
ي ـع ـن ــي أن ال ـس ـي ــر ب ــاتـ ـج ــاه ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر هــو
الطريق املنطقي والوحيد للنضال الوطني
الفلسطيني القديم واملـتـجـ ّـدد .فقط ،تصبح
إزال ــة العقبات دون ــه ال ـســؤال املـتـجـ ّـدد ،ليس
ّ
الشابة
لحركة فتح وحدها ،سيما لقواعدها
املـخـلـصــة ،ب ــل أي ـضــا لـعـمــوم الفلسطينيني
والفلسطينيات.
ع ـ ـلـ ــت أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،ت ـع ـت ـبــر
«ال ــدول ــة ال ــواح ــدة» خـيــانــة فــي حــق الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي .وف ــي ه ــذه األص ـ ــوات ن ــوع من
ق ـصــر ن ـظ ــر ،ب ــل رب ـم ــا ت ـح ـمــل ن ــواي ــا سـيـئــة
«مـتـعـمــدة» ،تعمل على التشويش على أي
محاولة للخروج من النفق املظلم الذي ّ
تمر
فيه القضية الفلسطينية .وألن هنالك دائما
نقطة ضوء يجب أن يبدأ منها الخروج من
الـنـفــق ،فــا ب ــأس فــي ال ـعــودة إل ــى الـبــدايــات.
لـيــس ألن الـنـخــب الفلسطينية عــاجــزة عن
ـول تــواصــل بــه النضال الوطني
اجـتــراح حـلـ ٍ
بـ ــرؤيـ ــة وط ـن ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،بـ ــل ألن م ـش ــروع
ال ــدول ــة ال ــواح ــدة ل ــم ي ـن ـفــذ ،أو ب ــاألح ــرى لم
ي ــأخ ــذ ح ـي ــزه م ــن الـتـطـبـيــق الـ ـج ـ ّـدي .سيما
بسبب دخ ــول القضية الفلسطينية ،طــوال
تجربتها النضالية املعاصرة ،إلى متاهات

ّ
التحديات
عديدة .كان للتبعثر الداخلي ،قبل
وال ـت ـع ـق ـي ــدات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،حصة
األس ــد فـيـهــا ،فـقــد ان ـتــاب «ف ـتــح» والفصائل
األخــرى الوهن بسبب انحرافها عن مبادئ
عــديــدة انطلقت مــن أجلها .بــل شــاب سلوك
قـيــاداتـهــا مظاهر فـســاد سياسي وسلوكي
ت ـج ـ ّـس ــد ب ــأس ــال ـي ــب ع ـش ــائ ــري ــة ذكـ ــوريـ ــة فــي
«عـقـلـيــة األبـ ـ ــوات» ،فـضــا عــن املحسوبيات
«لـجـمــع ال ـ ــوالءات الـسـلـطــويــة» ،كـمــا ظــواهــر
الـفـســاد امل ــادي ال ــذي ط ــاول الـفـصــائــل كــافــة،
وعلى مدار  57عاما هي عمر الثورة.
نعم ،مياه كثيرة جرت تحت هذا الجسر ،لكن
ذلك ال يعني أن املضامني النضالية الوطنية
ل ـه ــذه ال ــدول ــة ل ــم ت ـعــد صــال ـحــة الـ ـي ــوم ،كما
غيرها من املبادئ ،ولكنها تحتاج املراجعة
ْ
والتقويم ،إن لجهة أشكال النضال ،أم لجهة
ّ
ال ـخ ـي ــارات الـتـكـتـيـكـيــة ال ـتــي ت ـصــب ف ــي هــذا
املـبــدأ ،فما لم يعد صالحا وغير مقبول هو
تلك املـمــارســات واالنـقـســامــات والسياسات
التي أوصـلــت الشعب الفلسطيني إلــى هذه
شمس تشرق
الحالة املزرية ،على الرغم من
ٍ
ه ـن ــا وض ـ ـ ــوء ي ـن ـب ـع ــث مـ ــن هـ ـن ــاك بـ ــن حــن
ـات وه ـ ّـب ــات آخــذة
وآخ ــر عـلــى شـكــل ان ـت ـفــاضـ ٍ
ف ــي ال ـن ـض ــوج والـ ـتـ ـط ــور ،ل ــن ت ـل ـبــث إلـ ــى أن
تصل إلــى مبتغاها ،وهــي «تجديد الثورة».
ّ
وبتصورات
وهي خطوة ينتظرها الجميع،
م ـت ـن ــوع ــة ت ـح ـت ــاج أن ت ـخ ـت ـمــر فـ ــي أوس ـ ــاط
النخب امليدانية الشابة ،وتفرز أطرا وقيادات
بديلة شابة «بالضرورة» عن تلك «القيادات
ال ـف ــاس ــدة املــرت ـه ـنــة» ال ـتــي ف ـ ّـرط ــت بمصالح
شعبها ملصالح إقليمية ودولية لقاء حفنة
م ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات وال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ال ــزع ــام ــة،
وجعلت من أبناء الشعب الفلسطيني وقودا
الرت ـهــان ـهــا ،سـيـمــا سـلـطـتــي رام ال ـلــه وغ ــزة.
هــذا ناهيك عــن خــرق قـيــادات «فـتــح» نفسها
مواثيق النظام الداخلي ومبادئها الوطنية،
وع ـط ـلــت اآللـ ـي ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـتــي يجب
الـعـمــل بـهــا لـلـتـقـيـيــم وامل ــراج ـع ــة وتصحيح
املسار .وهو ما أثر على آلية تطبيق املبادئ
التي قامت «الثورة» من أجلها ،وفي مقدمتها
تحرير فلسطني كل فلسطني وإقــامــة الدولة
العلمانية الــديـمـقــراطـيــة عـلــى كــامــل الـتــراب
الفلسطيني ،والذي لو أعيد العمل بها ليس
داخل فتح وحدها ،بل أساسا داخل مؤسسات
منظمة التحرير ،شــرط إعــادة إحيائها على
أسس تمثيلية ديمقراطية ،فإن ذلك سيدفع
الشعب الفلسطيني إلى طرح السؤال األكثر
جــرأة على نفسه :كيف؟ كيف نفعل ذلــك في
ّ
وغ ِّيه في
ظل واقع إسرائيلي متنام
بتطرفه ِ
انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني
ت ــزداد تــوحـشــا ولـصــوصـيــة ،وال تقيم وزنــا
لــاتـفــاقــات والـ ـق ــرارات الــدول ـيــة .كـيــف يمكن
ل ـهــذه ال ــدول ــة أن ت ــرى ال ـن ــور ف ــي ظ ــل وقــائــع
على األرض ومــوازيــن دولـيــة وإقليمية غير
م ــائ ـم ــة ،تـ ـت ــازم م ــع اس ـت ـش ــراء «امل ـض ـمــون

ال ـص ـه ـي ــون ــي» لـ ــدولـ ــة إس ــرائـ ـي ــل بــوص ـف ـهــا
اس ـتـعـمــارا اسـتـيـطــانـيــا إحــال ـيــا .سـيـمــا مع
تنامي» نـظــام األبــارتـهــايــد» فيها وقوانينه
الـعـنـصــريــة ض ــد ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي عبر
«القانون القومي اليهودي» و«تشريع سرقة
أمالك الفلسطينيني» في القدس (حي الشيخ
ّ
جراح مثاال) ،و«قضم مزيد من األراضــي في
الضفة الغربية وإنشاء املستوطنات عليها»
و«ال ـت ـط ـب ـيــق غ ـيــر ال ـشــرعــي ل ـضــم م ــزي ــد من
أراضـ ــي ال ـض ـفــة» ،إل ــى جــانــب ج ــدار الفصل
العنصري وتقطيع أوص ــال امل ــدن واألحـيــاء
الفلسطينية املحتلة عــام  ،1967والـتــي كان
يفترض أن تقوم عليها دولة «اتفاق أوسلو»،
وال ُيـ ـنـ ـس ــى ب ــال ـط ـب ــع حـ ـص ــار غـ ـ ــزة .فـضــا
ع ــن إج ـ ــراءات ت ـهــويــد ال ـق ــدس ع ـبــر الـسـنــن،
خصوصا سحب الجنسية من كل من يغادر
ال ـق ــدس م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ث ــاث ــة أش ـه ــر أو
يحصل عـلــى جنسية أخ ــرى (ال يطبق هــذا
عـلــى الـيـهــود وغالبيتهم يـحـمـلــون جنسية
مزدوجة) .ذلك كله وأكثر بكثير من ممارسات
ع ـن ـصــريــة يــوم ـيــة تـ ـم ــارس ب ـحــق أه ـل ـنــا في
األراض ــي املحتلة عــام  ،1948فضال عــن عدم
تطبيق ق ــرار األم ــم املـتـحــدة  194بـشــأن حق
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم.. .
إلى غير هذا كله من قرارات واعتقاالت آلالف
األسرى واألسيرات واألطفال.
مــن هـنــا ،يصبح ال ـســؤال كيف نقيم الــدولــة
ال ـ ــواح ـ ــدة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة عـلــى
كــامــل الـ ـت ــراب الـفـلـسـطـيـنــي سـ ــؤال «ال ـث ــورة
امل ـت ـجـ ّـددة» .وم ــن هـنــا أي ـضــا ،يـجــب أن تبدأ
حـمــات مـتــواصـلــة وطـنـيــة وسلمية دؤو ّب ــة
ضـ ــد «الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة» الـ ـت ــي ي ـت ـج ــذر
فـيـهــا ن ـظــام الـفـصــل ال ـع ـن ـصــري ،بتجلياته
القانونية وغير القانونية ،بهدف تقويض
هــذا الـنـظــام وتفكيك املـضـمــون الصهيوني
ل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال ،وت ـ ـث ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـ ـسـ ــرديـ ــة
الفلسطينية بـمــواجـهــة الـســرديــة
الــوطـنـيــة
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـه ــش ــة .وج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى جـنــب
م ــع م ــواص ـل ــة ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ف ـضــح «ن ـظــام
الفصل العنصري» في كل املحافل الدولية،
وبالتوازي على مستوى الرأي العام العاملي،
دوال وشعوبا ،خصوصا مع وجــود قانون
دولـ ـ ــي يـ ـج ـ ّـرم ال ـع ـن ـص ــري ــة ونـ ـظ ــام ال ـف ـصــل
العنصري أينما وجــد .بل يصبح فضح أي
دول ــةٍ تــدعــم نـظــام األبــارت ـهــايــد اإلســرائـيـلــي
أمـ ـ ـ ـ ــام شـ ـعـ ـبـ ـه ــا نـ ـ ـض ـ ــاال وط ـ ـن ـ ـيـ ــا وواجـ ـ ـب ـ ــا
أخــاق ـيــا ألحـ ــرار ال ـعــالــم ،يـســاهــم بالضغط
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــات هـ ــذه ال ـ ـ ــدول وب ــرمل ــان ــات ـه ــا،
تماما كما حصل فــي انتفاضة مــايــو /أيــار
ّ
 2021التاريخية» ،من حمالت منظمة على
ّ
جميع مواقع التواصل االجتماعي شوهت
سمعة إســرائـيــل حتى بــن الـيـهــود أنفسهم
فـ ــي الـ ـ ـغ ـ ـ ّـرب .وأضـ ـعـ ـف ــت ص ـ ـ ــورة ال ـض ـح ـيــة
ـون،
الـتــي تـقــنــع خلفها الـســاســة اإلســرائـيـلـيـ ّ
لتحل الضحية الفلسطينية محلها وتــدق

حين يجري الحديث
عن «الدولة الواحدة»
على أرض فلسطين
التاريخية حًال مقترحًا
يتيح إمكانية منطقية
وعادلة للنزاع
الفلسطيني اإلسرائيلي
فهو مبدأ ليس جديدًا
السؤال كيف نقيم
الدولة الواحدة
العلمانية الديمقراطية
على كامل التراب
الفلسطيني سؤال
المتجددة»
«الثورة
ّ

بعذاباتها على ج ــدران الضمير اإلنساني
فــي ال ـعــالــم .الـعـمــل الـ ــدؤوب وامل ـثــابــر بغير
تقطع وانقطاع في فضح نظام األبارتهايد
شرط (ومهمة) القادة الجدد املستقبليني من
أبناء الشعب الفلسطيني وبناته في شوارع
املدن وحاراتها في فلسطني التاريخية ،كما
في الجاليات املنتشرة عبر العالم .هو طريق
ّ
الـجـلـجـلــة ال ـجــديــد ال ــذي سـيـفــكــك املـضـمــون
الـصـهـيــونــي ال ـع ـن ـصــري إلس ــرائ ـي ــل ،وال ــذي
يمكن أن يقود إلى إيجاد شركاء إسرائيليني
ّ
التحدث
صادقني «غير صهيونيني» ،يمكن
مـعـهــم بـعـيــدا ع ــن ن ـظــام الـفـصــل الـعـنـصــري
االسـتـيـطــانــي اإلح ــال ــي ،للبحث عــن فرصة
م ــا ف ــي ط ــري ــق «الـ ــدولـ ــة الـ ــواحـ ــدة» لجميع
مواطنيها .ولكن من غير التفريط قيد أنملة
ب ـح ـق ــوق ال ــاج ـئ ــن وح ـق ـه ــم ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
أراض ـي ـهــم ،بــل وال ـح ـصــول عـلــى تعويضات
عــن سـنــوات اللجوء والـتـشـ ّـرد التي عانوها
وم ــا ي ــزال ــون يـعــانــونـهــا ،فـضــا عـ ّـمــا عــانــاه
أجــدادهــم وجـ ّـداتـهــم وآبــاؤهــم وأمهاتهم في
مـخـيـمــات ال ـل ـجــوء وال ـش ـت ــات ،وم ــا ي ــزال ــون.

ال ــدول ــة الـ ــواحـ ــدة ح ــل ي ـب ـحــث ع ــن مصلحة
الفلسطينيات والفلسطينيني أينما وجدوا،
ل ـك ـنــه ح ــل ُي ـج ـب ــر ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـسـط ـيـنــي أن
ي ـب ـحــث عـ ــن نـ ـق ــاط ت ـق ــاط ــع مـ ــع شـ ــركـ ــاء مــن
ال ـش ـعــب اإلســرائ ـي ـلــي يــؤم ـنــون ب ـهــذا ال ـحــل،
ويسعون جنبا إلى جنب مع الفلسطينيني
على تقويض نظام األبارتهايد الــذي ّ
يهدد
وجودهم ،بقدر ما ّ
يهدد وجود الفلسطينيني
ومستقبل أبنائهم .والقضية الفلسطينية
ال ت ـش ـب ــه أيـ ـ ــة ق ـض ـي ــة ،إن فـ ــي م ـض ـمــون ـهــا
وتداعياتها املرعبة على الفلسطينيني ،أو
على الـســام العاملي ،أو فــي توسط «ساحة
املواجهات في فلسطني» ّ
قارات العالم القديم
ّ
فــي مـفـتــرق اسـتــراتـيـجــي ح ــس ــاس ،ال يمكن
ت ـجــاهــل تــأث ـيــراتــه الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
الجيوسياسية على هذه الـقـ ّـارات ،وامتدادا
لتأثيرها الحضاري في التاريخ اإلنساني
حيث بــدأ كــل ش ــيء ،كمهد جــامــع للديانات
الـسـمــاويــة ال ـثــاث األك ـبــر تــأثـيــرا فــي تــاريــخ
ال ـب ـشــريــة ولـلـتـفــاعــل ال ـح ـض ــاري اإلن ـســانــي
عبر التاريخ .وسيشكل تجاهل حل القضية
ّ
الفلسطينية عبئا ثقيال لن تتمكن البشرية
ت ـحـ ّـمــل وب ــال ــه ،ب ــل سـيـشـكــل تـ ـك ــرارا مــرعـبــا
ل ــذاك ــرة بـشــريــة مـحـ ّـمـلــة بـفـظــاعــات الـحــروب
ما تزال تعيد إنتاج الفظاعات نفسها .ومن
ْ
هذه االعتبارات ،إن لم يتعاون الجميع على
وقف هذه الفظاعات التي تمارسها إسرائيل
على الفلسطينيني ،لن ينجو أحد من وبالها
إرث بغيض
وما ستتركه هذه الفظاعات من ٍ
ألجيال من البشرية قادمة يستمر قرونا.
نظام األبارتهايد اإلسرائيلي اآلخذ بالتطور
في السنوات األخيرة بوحشية غير مسبوقة،
وبوتيرة متسارعة ،مستفردا الفلسطينيات
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،ه ــو ش ــر مـسـتـطـيــر ي ـهــدد
ال ـج ـم ـي ــع .شـ ــر ي ـس ـت ـغــل انـ ـشـ ـغ ــاالت ال ـع ــرب
ب ـحــروب ـهــم اإلق ـل ـي ـم ـيــة وم ــآزق ـه ــم وحــروب ـهــم
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ـع ــال ــم «ب ـك ــوف ـي ــده  ،»19وهــو
م ــا ي ـت ـط ـلــب ح ــا م ـس ـت ــدام ــا ق ـب ــل أن ت ـخــرج
األم ـ ــور ع ــن ال ـس ـي ـطــرة .وهـ ــذا ال ـحــل ه ــو بيد
ّ
الشابة أينما وجــدوا،
األجـيــال الفلسطينية
وكــي ال تبقى «الــدولــة ال ــواح ــدة» العلمانية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـجـمـيــع مــواط ـن ـي ـهــا سجينة
املـ ـتـ ـخـ ـي ــل .يـ ـتـ ـع ــايـ ـش ــون فـ ـيـ ـه ــا م ـت ـس ــاوي ــن
ّ
بالحقوق .هذا املسار سيفكك أيضا «منظومة
الفساد الفلسطينية» املهيمنة على مصير
الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية،
وفــي مخيمات اللجوء وكــل أنـحــاء الشتات،
لكنه يتطلب وعـيــا عاليا وأش ـكــاال نضالية
مـتـنـ ّـوعــة تـعـطــل ال ـقــوة الـعـسـكــريــة الغاشمة
ّ
لجيش االحتالل في الداخل ،ال يتمكن معها
م ــن اس ـت ـخ ــدام ط ــائ ــرات ــه وص ــواري ـخ ــه ،فيما
ّ
يتكبد من سمعته ما لن ُينسى عبر التاريخ،
نظام كهذا في مستقبل
بما يضمن عدم قيام
ٍ
البشرية جمعاء.
(كاتبة وإعالمية فلسطينية في بيروت)

هل تعبّد كوبلنز الطريق لمحاكمة األسد
سعد كيوان

م ــن نــوري ـن ـبــرغ إل ــى كــوب ـل ـنــز ..م ــن م ـفــارقــات
الــزمــن أن مدينة نورينبرغ األملانية شهدت،
ق ـب ــل أك ـث ــر م ــن  75س ـن ــة ،م ـحــاك ـمــة مـجــرمــي
ال ـحــرب ال ـنــازيــن ،بـعــد انـتـصــار الـحـلـفــاء في
الحرب العاملية الثانية .واليوم تشهد مدينة
أمل ــانـ ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ك ــوب ـل ـن ــز ،م ـح ــاك ـم ــة ضــابــط
سابق فــي جهاز مخابرات النطام الـســوري،
دي ــن ب ـم ـمــارســة ال ـت ـعــذيــب وق ـتــل امل ـعــارضــن
املعتقلني في سجون النظام األســدي ،وحكم
ع ـل ـيــه بــال ـس ـجــن امل ــؤب ــد .إن ـه ــا خ ـط ــوة يصح
وصفها بالتاريخية ،على األقل في رمزيتها،
فهل تـ ّ
ـؤســس لفتح ملف الـجــرائــم والفظائع
التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه منذ
اندالع الثورة عام 2011؟
ال تـ ـص ـ ّـح ربـ ـم ــا مـ ـق ــارن ــة م ـح ــاك ـم ــة كــوبـلـنــز
بمحاكمات نورينبرغ ،إال أنها مهمة من حيث
ال ـج ــرأة وتـصـ ّـديـهــا ل ـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة
ارتـكـبــت ومــا زال ــت ترتكب فــي ســوريــة ،على
الرغم من االختالف في املعطيات والظروف
ال ــدول ـي ــة ،وف ــي حـجــم الـفـظــائــع ومـفــاعـيـلـهــا،
ّ
وتحدي نظام استبدادي
وفي موازين القوى
قـمـعــي م ــا زال يـلـقــى دع ـم ــا وح ـص ــان ــة على
امل ـس ـت ــوي ــن ،اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي .وقـ ــد ديــن
الـعـقـيــد ال ـســابــق أنـ ــور رسـ ــان ف ــي  27حــالــة
قتل و 25حالة ّ
تحرش جنسي واملشاركة في
عمليات تعذيب وقتل املعتقلني في سجون
ال ـن ـظــام فــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي ك ــان فـيـهــا ضابطا
مسؤوال في أحد فروع أجهزة االستخبارات،
خ ــال أول سـنـتــن م ــن ب ــداي ــة ان ـط ــاق ث ــورة
الـ ـس ــوري ــن ،ق ـبــل أن ي ـل ـجــأ إلـ ــى أمل ــان ـي ــا عــام
 ،2014حيث اعتقد انه سيلقى الحماية .فهل
يمكن أن ينسحب األمــر على مجرمي حرب
الـنـظــام اآلخــريــن ،وهــم كـثــر ،مــا مــن شــأنــه أن
يفتح ثغرة في جدار اإلجرام السميك ،ويمهد
الطريق ملحاكمة النظام وسيده؟
م ـحــاك ـمــة أخ ـ ــرى ف ــي أمل ــان ـي ــا ،ت ـلــت كــوبـلـنــز،
ف ــي ف ــران ـكــوفــرت ،تـسـتـهــدف أي ـضــا نـمــوذجــا

ّ
آخ ــر م ــن أب ـشــع ن ـم ــاذج جـ ـ ــزاري ال ـن ـظ ــام ،هو
الطبيب عالء موسى ،املتهم بارتكاب جرائم
حـ ـ ــرب ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى تـشــريــن
ال ـع ـس ـكــري ف ــي ح ـم ــص .كـ ــان هـ ــذا املـتــوحــش
ي ـم ــارس قـتــل املــدن ـيــن ال ـجــرحــى واملـصــابــن
فــي داخ ــل املستشفى؟ اعـتــرف أم ــام املحكمة،
حــرفـيــا وب ـصــراحــة اسـتـثـنــائـيــة ،بـمــا تقشعر
له األب ــدان« :قتلت في املستشفيات السورية
الجرحى املعارضني لنظام بشار األسد ألنهم
ّ
يجسد هذا الطبيب ،بشكل فاقع
إرهابيون».
وصارخ ،نهج النظام األسدي ووحشيته ،وهو
النظام الــذي يتقن عملية غسل دمــاغ أدواتــه.
وقــد حــاول موسى لعب الــورقــة التي يلعبها
النظام لتسويق نفسه مع الغرب ،منذ بداية
ال ـث ــورة ،مـعـ ّـرفــا عــن نـفـســه بــأنــه «مـسـيـحــي»،
ل ـكــي ي ـس ـتـ ّ
ـدر ع ـطــف ال ـ ــرأي ال ـع ــام األوروب ـ ــي
والغربي املسيحي الــذي يتعاطف جـ ٌ
ـزء منه
مــع األس ــد ،وال ــذي صــدق مقولة إنــه «يحمي
املـسـيـحـيــن وي ــداف ــع عـنـهــم ف ــي وج ــه داع ــش
واإلرهــابـيــن» التي ّ
روجـهــا جيش مــن رجــال
الــديــن وبـطــاركــة الـكـنــائــس فــي ســوريــة ،وفــي
بعض أوساط اإلرساليات والدوائر الكنسية
املتزمتة في أوروب ــا ،والقــت استحسانا لدى
بعض القوى السياسية األوروبـيــة اليمينية
امل ـحــاف ـظــة وال ـع ـن ـصــريــة ،وأي ـض ــا ال ـي ـســاريــة
ّ
املتطرفة منها التي ترى في بشار األسد رجال
علمانيا ،ومــن أبطال «مقارعة االمبريالية»،
كما كــان شافيز وخليفته م ــادورو اليوم في
فنزويال ،واملعجبة بشكل خاص بحزب الله!
وق ـب ــل ق ـض ـيــة م ـحــاك ـم ـتــي رس ـ ــان وم ــوس ــى،
ك ــان ال ـق ـضــاء األمل ــان ــي ق ــد حـكــم ف ــي فـبــرايــر/
شباط  2020بالسجن أربــع سـنــوات ونصف
الـسـنــة عـلــى س ــوري آخ ــر ،هــو إي ــاد الـغــريــب،
بـتـهـمــة اع ـت ـقــال  30مـتـظــاهــرا عـلــى األق ــل في
مــديـنــة دومـ ــا ،ك ـبــرى م ــدن ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة
قرب دمشق في أكتوبر /تشرين األول ،2011
ون ـق ـل ـهــم إلـ ــى م ــرك ــز اع ـت ـق ــال وت ـع ــذي ــب تــابــع
ألجهزة املخابرات.
وتـ ـع ـ ّـرف ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب ،بـحـســب اتـفــاقـيــات
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

جـنـيــف ،بــأنـهــا الـتــي تنتهك قــوانــن الـحــرب،
وتشمل استهداف املدنيني وتعذيبهم وقتل
أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم .أما الجرائم
ضد اإلنسانبة فهي جرائم ترتكب كجزء من
هجوم واســع النظاق أو منظم ضد املدنيني
في أوقات الحرب أو السلم ،وتشمل االختفاء
ال ـق ـس ــري وال ـق ـت ــل وال ـت ـعــذيــب وال ـتــرح ـيــل أو
النقل القسري للسكان وعمليات االغتصاب
الجماعي املمنهجة .وخالل عشر سنوات من
الحرب ،طــاول الشعب السوري نصيب كبير
مــن مــآســي مـمــارســة الـنـظــام لكلتا الحالتني.
وتتم محاكمة هوالء بناء على
شهادات حيةٍ
ٍ
لضحاياهم الــذيــن ش ــاءت األقـ ــدار ،أو حسن
الضيافة األملانية ودولــة القانون والحقوق،
أن تـجـمـعـهــم ب ـس ـفــاح ـي ـهــم ف ــي ب ـل ــد ال ـل ـجــوء
الـ ــواحـ ــد .وب ـح ـســب م ـب ــدأ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي،
يمكن محاكمة الـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة في
أي مكان ،بغض النظر عن البلد الذي ارتكبت
فيه ،بشرط أن يكون املتهم حاضرا في قاعة
املحكمة .وقد سبق ملحاكم أملانية أن حاكمت
مــرتـكـبــي م ـج ــازر ض ــد األي ــزي ــدي ــن ،وم ـجــازر
اإلب ـ ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة ف ــي روان ـ ــدا وجـمـهــوريــة
الكونغو الديمقراطية .وبالتالي ،ليس حكم
محكمة كوبلنز الذي صدر بحق أنور رسالن
مـجـ ّـرد محاكمة شخص أو معاقبته ،وإنما
لنظام بكامله ،إذ لــم يـمــارس هــذا العسكري
السابق التعذيب والقتل بــدوافــع شخصية،
وإنـ ـم ــا ألنـ ــه كـ ــان ضــاب ـطــا رف ـي ـعــا وم ـس ــؤوال
ع ــن «ق ـس ــم ال ـت ـح ـق ـي ـقــات  -فـ ــرع  ،»251وه ــو
السجن سيئ الصيت واملـعــروف باسم «أمن
الــدولــة  -ف ــرع الـخـطـيــب» ،وال ــذي م ــارس فيه
التعذيب ،بحسب إفادات الشهود ،ضد أربعة
آالف مـ ـع ــارض ف ــي االعـ ـتـ ـق ــال .وب ـع ــد عــامــن
ّ
مــن ان ــدالع ال ـث ــورة ،تـمــكــن رس ــان مــن الـفــرار
ع ـبــر األردن وت ــرك ـي ــا ،وح ـصــل ع ـلــى الـلـجــوء
الـسـيــاســي ع ــام  2014فــي أملــانـيــا ،إال أن أحــد
ضـحــايــاه تـعــرف إلـيــه ذات ي ــوم وه ــو يمشي
مـطـمـئـنــا ف ــي أح ــد شـ ــوارع املــدي ـنــة األملــان ـيــة،
بـحـســب ت ـقــاريــر ّ
زودتـ ـه ــا ال ـشــرطــة لـلـقـضــاء،
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حوكم أنور رسالن
بناء على جرائم
وأفعال ارتكبها
بشخصه ،ولكنه كان
ينتمي إلى جهاز أمني
تابع لنظام يمارس
القمع واالستبداد
وزج المعارضين
ّ
في السجون

واس ـت ـمــر ف ــي مــراق ـب ـتــه ،وم ــن ث ــم ّادعـ ــى عليه
ع ــام  .2019حــوكــم رس ــان ب ـنــاء عـلــى جــرائــم
وأفعال ارتكبها بشخصه ،ولكنه كان ينتمي
إلــى جـهــاز أمـنــي تــابــع لنظام يـمــارس القمع
واالستبداد ّ
وزج املعارضني في السجون منذ
أوائ ــل السبعينيات إث ــر االن ـقــاب العسكري
الـ ــذي ق ــام ب ــه حــافــظ األسـ ــد لــاسـتـيــاء على
الـسـلـطــة فــي س ــوري ــة ،ن ـظــام ي ـمــارس تغذيب
املعتقلني واملعارضني الذين يمألون السجون
السورية بــاآلالف ،ومنهم من قتل وآخــرون ال
يزال مصيرهم مجهوال ،مثل سجن صيدنايا
ال ــذي نـفــذ فـيــه الـنـظــام خ ــال خـمــس سـنــوات
م ــن ب ــداي ــة ال ـ ـثـ ــورة ،ب ـح ـســب م ـن ـظ ـمــة الـعـفــو
الــدول ـيــة ،إع ــدام ــات جماعية سـ ّـريــة بـحــق 13
ألف معتقل غالبيتهم من املدنيني املعارضني،
أو سجن تدمر سيئ الصيت الــذي شهد ،في
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ظل حكم األســد األب في أوائــل الثمانينيات،
أفـظــع وأكـبــر مـجــزرة أودت بحياة مـئــات من
السجناء من مختلف املستويات االجتماعية
والساسية ،ممن هم محسوبون في غالبيتهم
على جماعة اإلخوان املسلمني الذين لم يتوان
حافظ األسد عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
بـحـقـهــم ،مـمــارســا سـيــاســة األرض املـحــروقــة
ع ـن ــدم ــا ارتـ ـك ــب أكـ ـب ــر وأفـ ـظ ــع ع ـم ـل ـيــة إبـ ــادة
ممنهجة فــي حـمــاة عــام  ،1982إذ لــم يتورع
عن قصفهم بالطيران وسحقهم بالدبابات،
وقاربت حصيلة املجزرة عشرين ألــف قتيل.
أما خليفته وابنه بشار فقد استنبط وسائل
أخـ ــرى و«أح ـ ـ ــدث» لـلـقـتــل ال ـج ـمــاعــي وسـحــق
املـنـتـفـضــن ع ـلــى حـكـمــه االسـ ـتـ ـب ــدادي ،عبر
رم ــي ال ـبــرام ـيــل امل ـح ـش ـ ّـوة ب ــامل ــواد املـتـفـجــرة
مــن الـجــو عـلــى املــدن ـيــن ،فيما دبــابــاتــه تـ ّ
ـدك
امل ـنــازل والـسـكــان اآلمـنــن باملدفعية ،ناهيك
عــن استعماله الـســاح الكيميائي ،مثل غاز
ال ـســاريــن ،ضــد املــدن ـيــن ،فــي أك ـثــر مــن مكان
وم ـن ــاس ـب ــة ،ل ـع ــل أف ـظ ـع ـهــا مـ ـج ــزرة ال ـغــوطــة
الشرقية التي ارتكبت في صيف ّ ،2013
وقدر
عــدد ضحاياها بنحو  1500شـخــص ،بفعل
استنشاقهم غاز األعصاب السام!
ربما علينا أن نترحم على اإلدارة األميركية
ّ
السابقة ،أقله في هذه القضية ،وتذكير إدارة
ج ــو ب ــاي ــدن ال ـحــال ـيــة ،ال ـت ــي م ــا زالـ ــت تــرفــض
إع ـ ــادة االع ـت ـب ــار ل ـن ـظــام األس ـ ــد ،ب ــأن جيمس
جيفري الــذي كــان مكلفا بامللف الـســوري في
إدارة تــرامــب ص ـ ّـرح أكـثــر مــن م ــرة ب ــأن بشار
األسد «عار على البشرية ومجرم حرب ،وربما
أكبر مجرمي الحرب في عالم اليوم وأشدهم
قسوة» ( 18نوفمبر /تشرين الثاني .)2019
أل ـي ـس ــت ك ــل ه ـ ــذه امل ـ ـجـ ــازر وال ـف ـظ ــائ ــع ال ـتــي
تساوي عملية إبادة جماعية ممنهجة لشعب
كافية لفتح ملف محاكمة هذا النظام الذي ال
يختلف ،بطبيعته وبأساليبه ،وبما ارتكبه
عن الجرائم التي ارتكبتها النازية ،مع الفارق،
طبعًا ،في شمولية الجرائم واتساعها؟
(كاتب لبناني)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

األمم المتحدة :نقص حاد في الغذاء في تيغراي

أعلن برنامج األغــذيــة العاملي التابع لألمم املتحدة أن أكثر مــن ثلث السكان فــي إقليم تيغراي
املحاصر في إثيوبيا «يعانون من قلة بالغة في الغذاء» .وقال« :استنفدت األسر كل السبل لتغذية
نفسها .كما أن ثالثة أرباع السكان يستخدمون استراتيجيات تأقلم متطرفة للنجاة» ،مشيرًا إلى
ارتفاع في نسبة التسول واالعتماد على وجبة واحدة فقط يوميًا .ودعا كل أطراف الحرب إلى فتح
«ممرات نقل يتفق عليها رسميًاُ للمساعدات بعد  15شهرًا من الحرب» .وقال إنه لم يسمح بدخول
(أسوشييتد برس)
أي قوافل مساعدات منذ منتصف ديسمبر /كانون األول املاضي.
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المغرب :مصنع إلنتاج لقاحات مضادة لكوفيد19-

أعلن املغرب إطالق مشروع لبناء مصنع إلنتاج اللقاحات ،وال ّ
سيما منها تلك املضادة لكوفيد،19-
ّ
ّ
يبدأ اإلنتاج في نهاية يوليو /تموز املقبل .وأفادت وكالة األنباء املغربية بأن امللك محمد
على أن
ّ
السادس ترأس في منطقة بن سليمان قرب الدار البيضاء حفل إطالق أشغال بناء املصنع الذي
ّ
الحيوية ،من
يهدف إلى تعبئة وتصنيع «املــواد النشطة ألكثر من  20لقاحًا ومنتجًا للعالجات
مضادة لكوفيد »19-لم ُت ّ
ّ
ّ
حدد بعدُ .
ويرتقب أن يبدأ إنتاج العبوات التجريبية
ضمنها  3لقاحات
(فرانس برس)
لهذه اللقاحات في  30يوليو /تموز املقبل.

«آنا»
تُغرق
أفريقيا
الجنوبية
ت ــواص ــل ف ــرق الـ ـط ــوارئ ف ــي مــدغـشـقــر
وموزامبيق ومــاالوي جهودها إلصالح
ّ
املتضررة ،وإغاثة عشرات
البنى التحتية
آالف املنكوبني من العاصفة االستوائية
ّ
ً
«آنـ ــا» ال ـتــي خــلـفــت أك ـثــر م ــن  77قتيال
فــي ال ــدول الـثــاث الـتــي تقع فــي أفريقيا
الجنوبية .وجلبت العاصفة االستوائية
«آنـ ـ ــا» أمـ ـط ــارًا غ ــزي ــرة ،ب ـعــدمــا ضــربــت
مدغشقر اإلثنني املاضي ثم انتقلت إلى
موزامبيق وم ــاالوي .وال ت ــزال سلطات
الدول الثالث ّ
تقيم األضرار.
وأعلنت مدغشقر عن مقتل  48شخصًا
على األقــل على أراضـيـهــا ،فيما حــددت
مــوزامـبـيــق حصيلة قـتــاهــا ب ـ  18على
األقل ومــاالوي بـ 11على األقــل .وطاولت
العاصفة زيـمـبــابــوي مــن دون أن توقع
ضحايا فيها.
ّ
تضررت
وعلى صعيد الخسائر املادية،
عـ ـش ــرات آالف امل ـ ـنـ ــازل ف ــي مــدغـشـقــر
ومــوزامـبـيــق ومـ ــاالوي ،وان ـهــار بعضها،
م ــا أدى إلـ ــى م ـح ــاص ــرة ض ـحــايــا تحت
األن ـ ـقـ ــاض .وج ــرف ــت ف ـي ـضــانــات األن ـهــر
ً
ج ـس ــورًا وغ ـم ــرت ح ـق ــوال وتـسـبـبــت في
مواش ،ما قضى على مصادر رزق
غرق
ٍ
عائالت كثيرة في األرياف .وفي مدغشقر
ت ـحــدي ـدًا ،اضـطــر  130أل ــف شـخــص إلــى
ال ـ ـن ـ ــزوح .وتـ ـح ـ ّـول ــت مـ ـ ـ ــدارس وص ـ ــاالت
الرياضة في العاصمة أنتاناناريفو إلى
مالجئ تقدم خدمات الطوارئ.
ّ
ودم ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـع ــاصـ ـف ــة  10آالف م ـن ــزل
ف ــي م ــوزام ـب ـي ــق ،إض ــاف ــة إلـ ــى ع ـشــرات
واملستشفيات وخطوط التيار
امل ــدارس
ّ
الكهربائي .وتوقعت مصلحة األرصــاد
ّ
الـجــويــة فــي ال ـبــاد أن تتشكل عاصفة
أخــرى فــوق املحيط الهندي خــال أيــام،
في وقت يرتقب حدوث نحو  6أعاصير
مــداريــة قبل انـتـهــاء مــوســم األم ـطــار في
مارس /آذار املقبل.
(فرانس برس)

(ريجاسولو /فرانس برس)

حكاية هدم منزلي عائلتي كرامة وقرش
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ت ـ ـحـ ـ ّـول املـ ـ ـن ـ ــزالن الـ ـ ـل ـ ــذان ك ــان ــا ي ــؤوي ــان
ع ــائ ـل ـت ــن م ـق ــدس ـي ـت ــن إلـ ـ ــى رك ـ ـ ــام خ ــال
سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات .ب ـ ـب ـ ـسـ ــاطـ ــة ،ع ـ ـمـ ــد االح ـ ـت ـ ــال
اإلســرائـيـلــي إلــى هــدم املـنــزلــن ،وقـضــى على حلم
عائلتي كرامة وقرش .ولم تكن عملية الهدم التي
نفذتها جــرافــات االحـتــال عصر الثالثاء املاضي
بالسهولة التي توقعها االحتالل في ظل مقاومة
عائلتي كرامة وقرش دفاعًا عن منزليهما في حي
جـبــل ال ـط ــور ف ــي مــديـنــة ال ـق ــدس ،أحــده ـمــا تملكه
عــائـلــة كــرامــة والـثــانــي تقيم فـيــه عــائـلــة ق ــرش في
مقابل بدل إيجار شهري.
وواجـ ـ ــه االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـن ــاد الـعــائـلـتــن
الـلـتــن أصــرتــا عـلــى مـقــاومــة عملية ال ـهــدم وقمع
الصحافيني مــن خــال إطــاق الــرصــاص املطاطي
وقنابل الغاز املسيل للدموع ،األمر الذي أدى إلى
وقوع عشر إصابات نقلت  6منها إلى املستشفى،
فــي حــن اعتقل ثالثة شبان مــن أبـنــاء العائلتني،
كما اعتدي على النساء بالضرب.
وقــاب ـلــت قـ ــوات االح ـت ــال ه ـتــافــات الـتـكـبـيــر الـتــي
ان ـط ـل ـقــت ف ــي م ـح ـيــط املـ ـن ــزل ب ــإط ــاق امل ــزي ــد مــن

الــرصــاص املـطــاطــي وال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع .ولــم
يـتــردد االحـتــال فــي توجيهها على الصحافيني،
األمر الذي أدى إلى إصابة املصور الصحافي أحمد
غرابلي .ما حدث مع عائلتي كرامة وقرش يعكس
ً
فصال من فصول مقاومة املقدسيني لسياسة هدم
منازلهم .فقبل نحو أسبوع ،وقفت عائلة محمود
صالحية في حي الشيخ جــراح في مدينة القدس
فــي وجــه سياسة ال ـهــدم ،وه ــدد أبـنــاؤهــا بــإحــراق
أنفسهم وتفجير منزلهم .واعتقل نحو  20شخصًا
بـيـنـهــم م ــال ــك امل ـن ــزل م ـح ـمــود صــال ـح ـيــة ،وبـعــض
أفــراد العائلة ومتضامنون .واستخدمت الشرطة
اإلسرائيلية القوة في تنفيذ االعتقال املباغت.
وعلى مدى  11عامًا ،حاولت عائلة كرامة الحصول
ع ـل ــى ال ـت ــرخ ـي ــص ال ـ ـ ــازم ل ـل ـم ـنــزلــن ،حـ ــال جـمـيــع
املقدسيني املحرومني من رخــص البناء ،لكنها لم
تتمكن من ذلــك ،فباغتتها قــوات االحتالل بعملية
ال ـه ــدم ك ـمــا ي ـقــول امل ـلــك مـحـمــد ك ــرام ــة لـ ـ «ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» .وكـ ـم ــا ح ـص ــل م ــع ع ــائ ـل ــة ال ـصــال ـح ـيــة،
انضمت عائلتا كرامة وقرش إلى عشرات العائالت
التي هدمت بلدية االحتالل في القدس منازلها منذ
مطلع العام الجاري .وتزداد عمليات الهدم وتصل
إلى نحو عمليتي هدم يوميًا .في املقابل ،تتواصل

عمليات البناء على مــدار الساعة في مستوطنات
ال ـقــدس ،وقــد أعـلــن أخـيـرًا عــن بـنــاء أكـثــر مــن 3500
وحدة استيطانية جنوبي القدس املحتلة.
مــا واجـهـتــه عــائـلـتــا كــرامــة وق ــرش ينسحب على
عشر عــائــات مقدسية فــي بـلــدة ال ـطــور ،وتــواجــه
خطر هدم منازلها وباتت مهددة بالتشرد والبقاء
في العراء في ظل منخفض جوي شديد البرودة،
بعدما تسلمت إخطارات بهدم بيوتها في مبنى
مؤلف من خمسة طوابق بحجة عــدم الترخيص،
ويقطنها أكثر من  80مقدسيًا معظمهم أطفال.
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «ال ـع ــرب ــي
الجديد» مــن مركز الـقــدس للمساعدة القانونية،
فـ ــإن م ـج ـمــوع ع ـم ـل ـيــات الـ ـه ــدم ف ــي الـ ـق ــدس خــال
السنوات الست املاضية بدءًا من عام  2016وحتى
عام  ،2021بلغ  1076عملية هدم ،بينها  784عملية
هــدم نفذتها قــوات االحـتــال ،و 292عملية عملية
هــدم نفذها أصحابها بــأمــر مــن االحـتــال تفاديًا
لفرضها غرامات باهظة.
وعــام  ،2016نفذت  190عملية هــدم منها  173من
قبل االح ـتــال ،و 17مــن قبل أصحابها .وفــي عام
 ،2017نـفــذت  151عملية هــدم منها  133مــن قبل
االحتالل و 18من قبل أصحابها .وفي عام ،2018

اعتقاالت وتشرد
وجـــدت عائلة الصالحة ،الــتــي عمد االحــتــال
اإلسرائيلي إلى هدم بيتها واعتقال  20شخصًا من
أفرادها والمتضامنين ،نفسها بال مأوى .وما زال
خمسة منهم قيد االعتقال ،فيما لجأ آخرون
إلى بيوت أقاربهم في القدس .وطلبت النيابة
اإلسرائيلية العامة مواصلة اعتقالهم ريثما تعد
التماسًا للمحكمة المركزية.

نفذت  178عملية هدم منها  160من االحتالل و18
من قبل أصحابها.
وع ــام  ،2019نـفــذت  206عمليات ه ــدم منها 148
مــن قـبــل االح ـت ــال و 58مــن قـبــل أصـحــابـهــا .وفــي
عام  ،2020نفذت  175عملية هدم منها  77من قبل
االحتالل و 98من قبل أصحابها .وفي عام ،2021
ن ـفــذت  176عـمـلـيــة ه ــدم مـنـهــا  93م ــن قـبــل ق ــوات
االحتالل و 83من قبل أصحابها.
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ﻟﻴﺒﻴﺎ

جدال حقوقي مستمر في مصر

يستمر الجدال حول عقوبة اإلعدام في مصر ،وتطالب
المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات
بإعادة النظر في هذه العقوبة غير الرادعة للجريمة

تدعو منظمات دولية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (غوانلويجي غويرسيا /فرانس برس)

أميركا :ماليين إلى «االستقالة
الكبرى» بحثًا عن األفضل

أولوية للمرونة بين العمل والحياة بعد كورونا (براندون بيل)Getty /

ترك  20مليون أميركي وظائفهم بني
إبريل /نيسان وأغسطس /آب املاضي،
وتـبـعـهــم  4.4م ــاي ــن ف ــي سـبـتـمـبــر/
أي ـل ــول امل ــاض ــي .وال ــوت ـي ــرة مـسـتـمــرة
وتـتـســارع مــا يمثل مــوجــة «استقالة
كـبــرى» يمكن وصفها بأنها «هجرة
ج ـمــاع ـيــة ل ـل ـع ـمــل ،إلشـ ـب ــاع الــرغ ـبــات
القصوى في الحياة والعمل» .يشير
تقرير نشره موقع «بغ ثينك» إلى أن
تسمية «االستقالة الكبرى» ال ّ
تعبر
عن مضمون اللحظة ،ويكتب« :رغم أن
االلتفاف الكبير يشير إلى اضطرابات
خ ـص ــوص ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى أص ـح ــاب
ب ـعــض امل ـص ــال ــح .ل ـكــن بــالـنـسـبــة إلــى
العمال ،هناك تفاؤل بأن هناك شيئًا
أف ـض ــل .وب ـع ــد ح ـ ــوادث الـتـســريـحــات
والتعامل مــع قيود وبــاء كــورونــا في
ال ـعــامــن األخ ـيــريــن ،لــن يـقـبـلــوا بــأقــل
م ــن األف ـ ـضـ ــل» .وي ــوض ــح ال ـت ـقــريــر أن
األميركيني دأبــوا على تــرك وظائفهم
ف ــي الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات من
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،ل ـكــن ه ــذه الــوت ـيــرة
تباطأت في الثمانينيات بسبب تعثر
قوتهم الشرائية ،ما جعلهم ّ
يقيدون
أنـفـسـهــم بــوظــائـفـهــم لـلـحـصــول على
رعاية صحية ميسورة الكلفة ،وشبكة
أمــان مــالــي .مــن هنا يــرى محللون أن
«االستقالة الكبرى هي عودة لظهور
ال ـع ـم ــال األم ـيــرك ـيــن ال ــذي ــن ي ــدرك ــون
قيمة سحر البالد في توفير الفرص،
ويبحثون عن تعويضات متساوية،
بـ ـع ــدم ــا واج ـ ـ ـهـ ـ ــوا سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ق ـلــة
احتماالت تغيير الوظائف أو االنتقال
إل ــى دولـ ــة أخ ـ ــرى ،أو إن ـش ــاء شــركــات
جــديــدة» .وي ــرى التقرير أن «جائحة

كـ ـ ــورونـ ـ ــا ق ـل ـب ــت ح ـ ـيـ ــاة األم ـي ــرك ـي ــن
رأس ـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـق ــب ب ـس ـب ــب إج ـ ـ ـ ــراءات
اإلغــاق ،وعرضتهم لتدابير تسريح،
وحولتهم إلــى مــدرســن ب ــدوام كامل
ألوالدهم .وأولئك الذين حالفهم الحظ
في الحفاظ على وظائفهم يكافحون
حــال ـيــا لـلـتـكـيــف م ــع ال ـت ـح ــوالت الـتــي
ّ
شـهــدتـهــا مـصــالـحـهــم .وك ــل ذل ــك ولــد
ّ
ضـ ـغ ــوط ــا ه ــائـ ـل ــة ق ــلـ ـص ــت رف ــاهـ ـي ــة
الناس».
وت ـش ـهــد ال ـه ـج ــرات ال ـك ـبــرى املـصــالــح
الـ ـ ـت ـ ــي اه ـ ـ ـتـ ـ ــزت خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء م ـثــل
الـبـيــع بــالـتـجــزئــة والــرعــايــة الصحية
والضيافة والخدمات الغذائية ،علمًا
أن خ ــدم ــات الـبـيــع بــالـتـجــزئــة وامل ــواد
الغذائية تشهد معدالت دوران عالية
دائمًا ،في حني ترتبط مشاكل الرعاية
ال ـص ـح ـيــة بـ ــاإلرهـ ــاق ون ـق ــص ال ــدع ــم.
ويورد التقرير أن األميركيني يدركون
بعد مرحلة وباء كورونا خطورة رهان
االحـتـفــاظ بوظائفهم مــن أجــل األمــان
املالي ،وينقل عن استطالع أجراه على
مــوقــع «لينكد إن» أن «الـعــامـلــن اآلن
يـمـنـحــون أول ــوي ــة لـلـمــرونــة وال ـت ــوازن
بــن الـعـمــل وال ـح ـيــاة وتـحـقـيــق فــوائــد
أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب» .لـ ـك ــن أسـ ـت ــاذة
السلوك التنظيمي مارثا مازنيفسكي
تـ ـش ــدد ع ـل ــى أن أحـ ـ ـ ـدًا «ال يـسـتـطـيــع
االستقالة إال إذا امتلك خيارًا ،والدرس
املستفاد من هذه اللحظة في التاريخ
أن ال ـن ــاس ي ـق ــررون االس ـت ـقــالــة ألنـهــم
يــريــدون اغـتـنــام اللحظة ،والـعـمــل من
أجل شيء أفضل لهم .والجيد املتوفر
كاف».
بات غير ٍ
(كمال حنا)

القاهرة ـ العربي الجديد

يـتـجـ ّـدد ال ـجــدال حــول تنفيذ عقوبة
اإلع ــدام فــي مـصــر بـعــدمــا استغاثت
أم بالقاضي فــي محكمة الجنايات
باملنصورة لتخفيف عقوبة اإلعدام عن ابنها،
الــذي قتل شقيقته بسبب خالف على امليراث
ً
وحـكــم عليه بالسجن املــؤبــد ،ب ــدال مــن إحالة
أوراقه إلى املفتي تمهيدًا إلعدامه.
واستند القاضي في تخفيف حكمه إلى نص
املادة  17من قانون العقوبات املصري ،التي
تجيز في مواد الجنايات فقط «إذا اقتضت
أحوال الجريمة ورأفة القضاة تبديل العقوبة
ً
بتوقيع عقوبة السجن املؤبد أو املشدد بدال
من عقوبة اإلعــدام املقررة في املــادة  230من
الـقــانــون» .البعض لــم يستسغ إص ــدار حكم
اإلعدام على قاتل شقيقته ،بعد تنازل األم عن
حقها املــدنــي فــي الــدعــوى باعتبارها والــدة
الضحية والـجــانــي ،أمــا البعض اآلخ ــر ،فقد
أصــر على موقفه املناهض لعقوبة اإلعــدام
في كافة الجرائم كونها عقوبة تسلب الحياة
ال الحرية.
ومصر ليست من الدول العربية التي تستند
إلــى عفو أهــل الضحية عن الجاني لتخفيف
ع ـق ــوب ـت ــه أو مـ ــا يـ ـع ــرف ب ـ ــ«ت ـ ـنـ ــازل أص ـح ــاب
ال ــدم» ،بل إن الشريعة اإلسالمية هي مصدر
الـسـلـطــات فــي الــدس ـتــور .وع ـل ـيــه ،فـمـصــر من
الدول املطبقة ألحكام اإلعدام.
والالفت أن هــذا الجدل تجدد مع نشر مقطع
مصور من جلسة النطق بالحكم بحق قاتل
شقيقته بـعــدمــا أم ــره ال ـقــاضــي بتقبيل قــدم
أمـ ــه ،لـكـنــه ل ــم ي ـت ـجــدد ح ــن أص ـ ــدرت منظمة
العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة
اإلع ــدام في العالم ،والــذي أفــاد بــأن أربعًا من
أصل الدول الخمس األولى املنفذة لإلعدامات
ف ــي ال ـعــالــم ه ــي م ــن مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وشـمــال أفريقيا؛ إذ استأثرت إي ــران (،)+246
ومصر ( ،)+107والـعــراق ( ،)+45والسعودية
( ،)27بنسبة  88فــي املــائــة مــن كــافــة عمليات
ّ
اإلعــدام املبلغ عنها عامليًا في  ،2020من دون
احتساب الصني التي ُيعتقد بأنها تعدم آالف
األشخاص كل عام ،ما يجعلها الدولة األكثر
تنفيذًا لإلعدامات في العالم.
هذه املرتبة التي احتلتها مصر ،جاءت من
خالل أحكام صــادرة عن محاكم استثنائية
وم ـحــاك ـمــات شــابـتـهــا كـثـيــر م ــن املـخــالـفــات
للقواعد الدنيا إلجــراءات املحاكمة العادلة،
كــالـتـحـقـيــق م ــع املـتـهـمــن م ــن دون حـضــور
مـحــام ،وتعرضهم ملعاملة سيئة ،وانـتــزاع
االعـ ـت ــراف ــات ت ـحــت ال ـت ـع ــذي ــب ،وان ـت ـهــاكــات
أخ ــرى عــديــدة .وارت ـفــع ع ــدد اإلع ــدام ــات في
م ـصــر أك ـثــر م ــن ثــاثــة أض ـع ــاف م ــن  32في
 2019إل ــى  107فــي  ،2020م ـت ـجــاوزة بذلك

السعودية ،لتصبح مصر ثالث دولــة أكثر
تنفيذًا لإلعدامات في العام املاضي.
وبــالـعــودة إلــى جــدال تنفيذ حكم اإلع ــدام في
مـصــر ،فــإن الـخــاف حــول هــذه القضية ليس
ج ــدي ـدًا ،وق ــد ب ــدأ عـنــد إص ــدار الـعـهــد الــدولــي
ال ـخــاص بــالـحـقــوق املــدنـيــة والـسـيــاسـيــة عــام
 ،1966والذي دعا إلى الحد من عقوبة اإلعدام،
وقصرها على أشد الجرائم قساوة وإحاطتها
بأشد الضمانات .وعام  ،1989ألحقت بالعهد
وثـيـقــة اخ ـت ـيــاريــة ،وه ــي ال ـبــرتــوكــول الـثــانــي
امللحق بالعهد للدول التي توافق على حظر
عقوبة اإلع ــدام .ومـنــذ ذلــك الــوقــت ،تصاعدت
الدعوة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام.
وال يقتصر األم ــر عـلــى كــونــه مـجــرد جــدال
فقهي أو فلسفي ح ــول عـقــوبــة اإلع ـ ــدام ،إذ
دخل حيز التنفيذ بعد استجابة العديد من
الدول وإلغائها عقوبة اإلعدام ،حتى وصل
ع ــدد ال ــدول الـتــي ألـغــت عـقــوبــة اإلعـ ــدام في
القانون واملمارسة إلى أكثر من ثلثي دول
العالم البالغ عددها  198دولــة ،منها دول
ألـغــت الـعـقــوبــة بالنسبة لجميع الـجــرائــم،
وبلغ عــددهــا  108حتى عــام  .2020وهناك
دول ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
ال ـعــاديــة ،كــالـجــرائــم املـنـصــوص عليها في
القانون العسكري أو الجرائم التي ترتكب
ف ــي ظ ـ ــروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ك ــأوق ــات ال ـحــرب
ً
والكوارث مثال ،وبلغ عددها  9دول.
وه ـنــاك ال ــدول الـتــي تـنــص تـشــريـعــاتـهــا على
تـطـبـيــق عـقــوبــة اإلع ـ ــدام عـلــى ع ــدد مـعــن من
الـجــرائــم ،ولكنها ال تطبق هــذه العقوبة من
الناحية العملية ،إذ تمتنع عـن تنفيذ األحكام
الـصــادرة بعقوبة اإلع ــدام ،وقــد بلغ عــدد هذه
الدول  142دولة .ومن بني هذه الدول الجزائر
واملـغــرب اللتان تمتنعان عــن تنفيذ األحكام
الـ ـص ــادرة ب ـع ـقــوبــة اإلع ـ ــدام م ـنــذ ع ــام ،1992
وتونس التي تمتنع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام
م ـنــذ ع ــام  ،1991ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مــوريـتــانـيــا
وم ــال ــي .أم ــا ال ـ ــدول ال ـتــي تـبـقــي ع ـلــى عـقــوبــة
اإلعــدام ،فهي تلك التي تنص في تشريعاتها
عـلــى تـقــريــر عـقــوبــة اإلع ـ ــدام ك ـج ــزاء الرت ـكــاب
جرائم معينة ،وتنفذ األحـكــام الـصــادرة بها.
وبلغ عدد هذه الــدول  56دولــة ،وتدخل مصر
ض ـمــن هـ ــذه ال ـ ـ ــدول .وت ـع ـت ـبــر مـنـظـمــة الـعـفــو
الدولية في دعوتها إللغاء عقوبة اإلعدام في
الـعــالــم ،أنـهــا انتهاك لحقوق اإلن ـســان ،وعلى
وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في
عدم التعرض للتعذيب ،أو العقوبة القاسية،
أو ال ــاإن ـس ــان ـي ــة أو امل ـه ـي ـن ــة .وك ـ ــا الـحـقــن
يكفلهما اإلعـ ــان ال ـعــاملــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان،
الذي اعتمدته األمم املتحدة في .1948
وتستند منظمة العفو الدولية في مناهضة
عقوبة اإلع ــدام إلــى أن هــذه العقوبة ال رجعة
فيها وقــد تقع أخـطــاء فــي األح ـكــام .فــاإلعــدام

اإليفواريون في تونس :دخول سهل ثم مشاكل
تونس ـ إيمان الحامدي

يـ ــواجـ ــه امل ـ ـهـ ــاجـ ــرون اإليـ ـ ـف ـ ــواري ـ ــون ال ــذي ــن
يـشـكـلــون أك ـبــر جــالـيــة أفــريـقـيــة فــي تونس
مـخــاطــر االسـتـغــال االق ـت ـصــادي واالت ـجــار
ب ــال ـب ـش ــر ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــم ع ـل ــى دف ــع
غ ـ ــرام ـ ــات «حـ ـ ـ ــرق اإلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات» ،وانـ ـحـ ـس ــار
فــرص العمل التي قــد تسمح لهم بتسوية
أوضاعهم القانونية .
وي ـ ـس ـ ـمـ ــح الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي بـ ــدخـ ــول
اإلي ـ ـف ـ ــواري ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـ ــا تـ ــأش ـ ـيـ ــرة ،ل ـكــن
ت ـج ــاوزه ــم مـ ــدة اإلق ــام ــة امل ـم ـنــوحــة يحتم
دف ـع ـهــم غ ــرام ــات ل ـل ـم ـغــادرة م ـح ــددة ب ـ ـ 20
دي ـ ـنـ ــارا ( 6.88دوالرات) ع ــن ك ــل أس ـب ــوع
تأخير ،ما يضطر هذه الفئة من املهاجرين
إلــى الخضوع البتزاز املشغلني أو شبكات
اإلتجار بالبشر التي تساعدهم في الخروج
مــن تونس بطرق غير شرعية عبر قــوارب
امل ـ ــوت ال ـت ــي ت ـع ـبــر إلـ ــى ال ـض ـفــة الـشـمــالـيــة
للبحر األبيض املتوسط .
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،زاد وجـ ـ ــود
اإلي ـف ــواري ــن فــي تــونــس بـسـبــب تفضيلهم
اإلقامة الدائمة فيها ،بعدما اعتبرت سابقًا
ّ
.وتقدر بيانات
محطة لعبورهم إلى أوروبا
مفوضية شؤون الالجئني عدد اإليفواريني
امل ـق ـي ـم ــن ف ـ ــي تـ ــونـ ــس ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن ،3500
لكنها ال تملك على غــرار املنظمات الراعية
ل ـل ـم ـهــاجــريــن أرق ــام ــا ع ــن عـ ــدد امل ـهــاجــريــن
السريني الذين يتواجدون في البالد .
ّ
ويفسر الحضور الكبير لإليفواريني مقارنة
بباقي الجنسيات من دول جنوب الصحراء،
ب ـ ـحـ ــذف تـ ــونـ ــس ت ــأشـ ـي ــرة دخ ــولـ ـه ــم مـنــذ
سـنــوات ،لكن مــع إبـقــاء اإلجـ ــراءات اإلداري ــة
الـخــاصــة بحصولهم عـلــى اإلقــامــة املؤقتة
التي يجب تجديدها كل ثالثة أشهر ،شرط
توفير عقد عمل ووثيقة إليجار سكني .
يقول اإليفواري سايكا تراوري الذي يعيش
منذ أكثر من  4أعــوام في تونس لـ«العربي
ال ـجــديــد»« :تــونــس ال ـيــوم هــي أرض إقــامــة
ل ــإي ـف ــواري ــن ب ـعــدمــا ك ــان ــت ســاب ـقــا مـجــرد
محطة لعبورهم إلى دول أخرى .يحصلون
على تسهيالت لــدخــول تــونــس ،ثــم يواجه
قسم منهم صعوبات في تجديد إقاماتهم
نتيجة التشدد اإلداري ،ما يجبر مهاجرين
ُ
ك ـ ـثـ ــرا ع ـل ــى حـ ـ ــرق إق ــام ــاتـ ـه ــم فـ ــي ان ـت ـظ ــار
إعادتهم إلى بلدهم أو املغادرة إلى وجهة
أخــرى .والـخــروج بطريقة قانونية يتطلب
دفع غرامات يفرضها قانون اإلقامة بطريقة
إلى البحث
غير شرعية ،ما يدفع املهاجرين ّ
ع ــن طـ ــرق أخ ـ ــرى ل ـل ـم ـغ ــادرة وت ـج ــن ــب دفــع
أم ــوال ،وهــو ما يحصل غالبًا عبر وسطاء
ّ
السرية واالتجار بالبشر
لعمليات الهجرة
املحفوفة باملخاطر الكبيرة».
يـ ـضـ ـي ــف« :يـ ـ ـع ـ ــرض مـ ـه ــرب ــو الـ ـبـ ـش ــر دف ــع

رســوم مغادرة املهاجرين البالد في مقابل
تشغيلهم والحصول على جزء من رواتبهم
خــال مــدة مـحــددة ،فيحققون أربــاحــا على
قوت املهاجرين الذين قد يفضل جزء منهم
أيضًا دفع ما يدخرون من أمــوال للمهربني
لتأمني سفرهم إلــى أوروب ــا فــي ق ــوارب قد
تــوصـلـهــم جـثـثــا ع ـلــى ش ــواط ــئ ،وتـبـقـيـهــم
أرقامًا مجهولة في سجالت املوت» .
ويـ ـفـ ـي ــد مـ ـنـ ـت ــدى ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ت ــون ــس بـ ــأن «االتـ ـج ــار
بالبشر يمثل مشكلة حقيقية فــي تونس

أصبحت تونس
أرض إقامة لاليفواريين
بعد أن كانت سابقًا
محطة عبور

ودول مـ ـج ــاورة ،ويــرت ـبــط م ـبــاشــرة بــأزمــة
الـ ـهـ ـج ــرة فـ ــي ال ـب ـح ــر األب ـ ـيـ ــض امل ـت ــوس ــط،
باعتبار أن جزءًا كبيرًا من املهاجرين الذين
يـ ـح ــاول ــون عـ ـب ــوره ه ــم ض ـح ــاي ــا لــات ـجــار
البشر».
وي ــؤك ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم م ـن ـتــدى ال ـح ـقــوق
االقتصادية واالجتماعية رمضان بن عمر
أن ع ــددًا كبيرًا مــن املهاجرين اإليـفــواريــن،
ب ـي ـن ـه ــم طـ ـ ــاب وقـ ـ ـع ـ ــوا ضـ ـح ــاي ــا ش ـب ـكــات
االتـجــار بالبشر ،بسبب عــدم قدرتهم على
دفــع غــرامــات املـغــادرة بعدما أقــامــوا فترات
بطريقة غير شرعية في البالد.
وي ــوض ــح ب ــن عـمــر ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن
«امل ـن ـتــدى ومـنـظـمــات مــدنـيــة أخ ــرى نظمت
احتجاجات عــام  2019ملساندة املهاجرين
اإليـ ـ ـف ـ ــواري ـ ــن ،مـ ــا دف ـ ــع وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
التونسية إلــى إسقاط الغرامات املفروضة
على مــن يرغبون فــي املـغــادرة نهائيًا .لكن
القرار لم ينفذ بالكامل» .
وي ـش ــرح أن أح ــد أس ـب ــاب ح ــرق املـهــاجــريــن
االي ـ ـ ـفـ ـ ــواريـ ـ ــن إقـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــم وع ـ ـ ـ ــدم ت ـس ــوي ــة

وقع ضحية شبكات االتجار بالبشر (فتحي نصري /فرانس برس)

أوضاعهم يرتبط بطول اإلجراءات اإلدارية
ف ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس ،وم ـط ــال ـب ـت ـه ــم بـ ـعـ ـق ــود عـمــل
وإي ـج ــارات مـســاكــن ال تـتــوافــر لغالبيتهم.
ج ــار
وح ـ ــذر م ــن ت ـعــاظــم دور ش ـب ـكــات االت ـ ّ
بــال ـب ـشــر ال ـت ــي ت ـس ـت ـغــل األوضـ ـ ـ ــاع ال ـهــشــة
لهؤالء املهاجرين من أجل تحقيق مكاسب
مادية على حساب حياتهم» .
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2016أق ـ ـ ـ ـ ّـرت ت ــون ــس ق ــان ــون ــا
يـهــدف إلــى مكافحة االت ـجــار بالبشر ،لكن
س ـيــاس ـت ـهــا ت ـج ــاه م ـلــف ّامل ـه ــاج ــري ــن أبـقــت
هــذه الفئة فــي وضــع ه ــش ،ومـعـ ّـرضــة لكل
أنواع املخاطر .وقد نشرت الهيئة الوطنية
مل ـكــاف ـحــة االتـ ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص (االتـ ـج ــار
بالبشر) في تونس أخيرًا عن «دليل مرافقة
وإعادة إدماج ضحايا االتجار باألشخاص
فـ ــي ت ـ ــون ـ ــس» ،مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـط ــوي ــر اآللـ ـي ــات
الوطنية لتوجيه ضحايا االتجار بالبشر
إلى خدمات الرعاية املناسبة التي تضمن
حمايتهم ومرافقتهم .وتحدثت الهيئة عن
تــراجــع ع ــدد ضـحــايــا االت ـجــار بــالـبـشــر من
 1313عام  2019إلى  907عام .2020

أكاديميا

تعذيب وإخفاء قسري
صدر بحق ما ال يقل عن  23شخصًا من أصل الـ  107أشخاص الذين
أُعدموا في مصر حكم باإلعدام في حاالت تتعلق بالعنف السياسي،
إثر محاكمات بالغة الجور شابتها «اعترافات» قسرية وغيرها من
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،ومن ضمنها التعذيب ،وحاالت
اإلخفاء القسري .وارتفعت عمليات اإلعــدام في مصر في أعقاب
حادث أمني وقع في شهر سبتمبر /أيلول الماضي له صلة بسجناء
ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في سجن العقرب.

ن ـه ــائ ــي وال ي ـم ـكــن ت ـ ــدارك ـ ــه ،ك ـم ــا أن عـقــوبــة
اإلعــدام ال تردع الجريمة .فالبلدان التي تنفذ
عقوبة اإلع ــدام تنظر إليها على أنها وسيلة
لــردع الـنــاس عــن ارتـكــاب الـجــرائــم .وغالبًا ما
تستخدم في إطار أنظمة العدالة املنحرفة.
وكما منظمة العفو الدولية ،تتبنى منظمات
حـقــوقـيــة مـصــريــة ال ـخ ـطــاب نـفـســه ،وتـطــالــب
الـحـكــومــة املـصــريــة والـجـهــات املعنية فــي كل
مناسبة بــإعــادة الـنـظــر فــي الـعـقــوبــة وكيفية
اسـتـخــدامـهــا ووق ــف أو تـعـطـيــل االنـتـهــاكــات
املصاحبة للقضايا التي يحكم فيها باإلعدام،
وب ـش ـكــل عـ ــام م ــن أجـ ــل وقـ ــف هـ ــذا الـتـصــاعــد

ارتفع عدد اإلعدامات
في مصر أكثر من ثالثة
أضعاف من  32في 2019
إلى  107في 2020

امل ـت ـس ــارع ف ــي تــوق ـيــع ع ـقــوبــة اإلعـ ـ ـ ــدام ،ومــن
ضمنها تعليق العمل فــورًا بعقوبة اإلع ــدام،
ولـ ــو بـ ـص ــورة م ــؤق ـت ــة إلـ ــى ح ــن ف ـت ــح ن ـقــاش
مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بالكامل،
وإعادة النظر في قوانني العقوبات واإلرهاب
وامل ـخــدرات واألح ـكــام العسكرية لتقليل عدد
الجرائم املعاقب عليها باإلعدام ،على أال تطبق
تـلــك الـعـقــوبــة إال عـلــى ال ـجــرائــم األش ــد خطرًا
وفي أضيق نطاق .كما تطالب بتعديل قانون
امل ـن ـشــآت ال ـح ـيــويــة ع ـلــى أال ي ـح ــال املــدن ـيــون
املتهمون بجرائم معاقب عليها باإلعدام إلى
أي محكمة استثنائية أو عـسـكــريــة ،وإع ــادة
النظر فــي قــانــون اإلج ــراءات الجنائية ،وسد
الـثـغــرات امل ــوج ــودة فـيــه وال ـتــي تـخــل بحقوق
امل ـت ـه ــم األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا الـ ـح ــق فــي
املحاكمة الـعــادلــة املنصفة ،ومـنـهــا :التمثيل
الـقــانــونــي وح ــق ال ــدف ــاع ليصبح متسقًا مع
نصوص الدستور املصري ،وتحديدًا تعديل
املادة  124من قانون اإلجراءات الجنائية التي
تعطي للمحقق الـحــق فــي أن يـبــدأ التحقيق
ـام فــي حــاالت التلبس أو بسبب
مــن دون مـحـ ٍ
الخوف من ضياع األدلة.

تفشي الوباء والعدالة
المفقودة
زهير هواري

يشمل تــأثـيــر ال ـطــور املستجد مــن وب ــاء كــورونــا كــل الـفـئــات العمرية،
وخصوصًا العاملني في القطاع واألعمار املتمدرسة ،ســواء أكانت في
صفوف الحضانات أو حتى ما بعد املرحلة الجامعية ،أي طالب درجات
املاستر والــدكـتــوراه ،ناهيك بالباحثني الذين يشل حركتهم ،ويضغط
عليهم بأشكال متعددة.
لكن املضاعفات واألضرار ال تتوزع بعدالة على أبناء البشر .فاملعروف
أن االدع ــاءات التي أطلقت حــول الــوعــود بتوزيع اللقاحات بعدالة على
جميع سكان الكوكب بــأســره ،بما فيه الــدول الفقيرة من جانب الــدول
الغنية ،ذهبت أدراج الرياح.
ومن املعلوم أن فرض ضرائب على الشركات العمالقة واملصارف العابرة
ـاف لتوفير األم ــوال لتحصني سـكــان العالم
لـلـحــدود بنسبة مقبولة ك ـ ٍ
بأسره .فغالبية البلدان املحدودة الدخل ،ومن بينها ليست فقط الدول
األفريقية واآلسيوية وأميركا الالتينية ،ومن ضمن هذه الفئة العديد من
ُ
الدول العربية ،لم ت ِّبلغ عن الكثير من اإلصابات بالفيروس لقصور في
هياكل إداراتها الصحية .بل أن بعضها أنكر وجود الفيروس على أرضه
ً
أصال .وما دام ينكر وجوده ،فمن البديهي أن يثير ذلك شكوك املنظمات
والهيئات الصحية بشأن تقديم الخدمات الصحية والتأهب للمواجهة .ما
قاد إلى افتقارها القرار السياسي واالجتماعي باعتماد تحرك استباقي،
رغم تكرار النداءات والدعوات وإبداء االستعداد للمساعدة.
أزمة فيروس كورونا بتحوراته ،وآخرها «أوميكرون» بتوسع مداه على
الكوكب ،تؤكد أن التأهب ملواجهته أمر حاسم على مصير البشرية في
ظل العوملة القائمة .من خالل ضرورة اعتماد العديد من السيناريوهات
املختلفة والتي تصب في إطار الهدف العام باملكافحة َّ
الفعالة ،التي تضع
في االعتبار أن انتشاره سيحدث على شكل موجات متالحقة ال يفصل
ً
بني الواحدة والثانية سوى وقت قصير ،بل إن تداخال يحدث بني واحدة
وأخرى .أي أن عملية التصدي له يجب أن تكون دورية وشبه دائمة .وإنه
يتوجب على البلدان التي لم تتضرر من هــذه املــوجــات بعد ،أن تشرع
في تأمني مقومات االستعداد من خالل وضع خطط لالستجابة .وفي
املقدمة منها رفــع مستوى الوعي بمخاطر الــوبــاء على الصعيد العام،
وإشراك كل القطاعات في مهمة تعميم ثقافة الوقاية من مخاطره ،وإعداد
الكوادر البشرية ،وكذلك توفير ِّ
األسرة وأجهزة األوكسيجني واللقاحات.
مثل هــذا التوجه من شأنه أن يجعل عملية «التكيف» ممكنة بمجرد
حــدوث األزم ــة ،ويقلص مــن تأثيراتها السلبية إلــى أدنــى حــد ممكن.
ويـمـكــن أن تتضمن الـخـطــة اس ـت ـحــداث ب ــروت ــوك ــوالت تـضــم امل ــدارس
والجامعات ،وفرض إغالق املؤسسات التعليمية عندما يتطلب األمر،
وتوفير التعلم عن ُبعد ،وغير ذلك.
(باحث وأكاديمي)

نقص في األجهزة الطبية في سورية
يزيد إهمال القطاع الصحي
في المناطق الخاضعة
لسيطرة النظام السوري من
معاناة المواطنين .وتشهد
المستشفيات الحكومية
نقصًا كبيرًا في األجهزة
الطبية األساسية
عبد اهلل البشير

يـتـحـ ّـمــل امل ــواط ـن ــون ف ــي امل ـنــاطــق الـتــابـعــة لسيطرة
ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ت ـب ـعــات ن ـقــص األجـ ـه ــزة الـطـبـيــة
وتعطل الكثير منها في املستشفيات الحكومية ،التي
من املفترض أن توفر األجهزة الطبية الضرورية في
ظل عــدم قــدرة معظم األهالي على تحمل التكاليف
الباهظة في املستشفيات الخاصة .وتبرر الحكومة
التابعة للنظام هــذا النقص بالعقوبات املفروضة
عليها من قبل الغرب.
ويوضح املتخصص في طب التخدير عمار العلي
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن املـسـتـشـفـيــات
الحكومية فــي املناطق الخاضعة لسيطرة النظام
السوري ،وخصوصًا مستشفيات العاصمة دمشق
ل ــم ت ـح ـصــل ع ـل ــى أجـ ـه ــزة ط ـب ـيــة ج ــدي ــدة م ـن ــذ ع ــام
 ،2011الفتًا إلــى أن معظم األجـهــزة املــوجــودة فيها
خــارجــة عــن الـخــدمــة أو بـحــالــة سـيـئــة جـ ـدًا .ويلفت
إلــى أن الحكومة التابعة للنظام تعتمد فــي الوقت
الحالي على األجهزة الطبية املستعملة املستوردة
ً
مــن الـخــارج بــوســائــل غير شــرعـيــة ،قــائــا إنــه يمكن
إدخــال هــذه األجهزة من لبنان واملناطق الخاضعة
لسيطرة قوات سورية الديمقراطية «قسد» .يضيف:
«تـ ـع ــزو ال ـج ـه ــات املـ ـس ــؤول ــة األم ـ ــر إلـ ــى ال ـع ـقــوبــات
املـفــروضــة عليها وقــانــون «قـيـصــر» .ويــؤكــد أن هذا
ً
األمــر غير صحيح جملة وتفصيال على اعتبار أن
قطاع الصحة مستثنى من هــذه العقوبات ،مشيرًا
إلــى أن النظام من خــال تبريراته يسعى للحصول
على تمويل مــن قبل منظمة الصحة العاملية لدعم
املستشفيات واملراكز الصحية .ويتحدث العلي عن
الفساد الــذي يشهده القطاع الصحي ،وخصوصًا
املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة .فـفــي ع ــام  ،2006شـهــدت
مستشفى الـبــاســل-مــركــز جــراحــة الـقـلــب فــي دمشق
فضيحة بعد الكشف عن صفقة لشراء مستلزمات
طبية ،إذ تم شــراؤهــا بمبلغ نحو  550مليون ليرة
ســوريــة علمًا أن الحاجة لــم تتجاوز ال ـ  120مليون
ليرة سورية ،األمر الذي ما زال يتكرر حتى اليوم.
ّ
في املقابل ،يؤكد فني صيانة األجهزة الطبية عباس
األح ـمــد لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن الـسـبــب وراء تلف
األج ـه ــزة الـطـبـيــة هــو اعـتـمــاد الـنـظــام عـلــى شــركــات
استيراد تابعة له تسعى إلى تحقيق الربح من دون
االكتراث للجودة .كما تستورد بعض املستشفيات
أج ـه ــزة طـبـيــة قــدي ـمــة ك ـث ـيــرة األعـ ـط ــال ،ع ـلــى عكس
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في أحد مستشفيات دمشق (لؤي بشارة /فرانس برس)

بعض المستشفيات
تستورد أجهزة طبية
قديمة كثيرة األعطال
املستشفيات الخاصة التي يشتري بعضها أجهزة
حــدي ـثــة .يـضـيــف أن ص ـيــانــة األجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة في
مدينة حمص تتم عبر مركز مديرية صحة حمص،
وهــي متعاقدة بــدورهــا مع شركات خاصة يملكها
مهندسون يعملون لدى املديرية ،الفتًا إلى أن «هذا
يعد بابًا من أبواب الفساد .وغالبًا ما تكون األعطال
بسيطة ،إال أن كلفة الصيانة باهظة».
ويقول األحمد« :في الوقت الحالي ،يعتمد األهالي
عـلــى املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة وم ــراك ــز ال ـع ــاج الـتــي
تديرها منظمات تابعة لألمم املتحدة ،وخصوصًا
فــي ريــف حمص الـشـمــالــي .وفــي مــا يتعلق بــإجــراء
عمليات جــراحـيــة ،يلجأ األهــالــي إلــى املستشفيات
الخاصة على الرغم من الكلفة الباهظة».
في املقابل ،يؤكد مصدر في مستشفى املواساة
الجامعي في دمشق ،فضل عدم الكشف عن اسمه،
لـ «العربي الجديد» ،أن هناك وعــودا من التجار
إلدارة املستشفى من خالل توفير بعض األجهزة
الطبية ،وذلك بواسطة تهريبها من خارج املناطق
التابعة لسيطرة النظام ،بالتنسيق مع الجهات

املسؤولة تحت ذريعة العقوبات .ويسأل« :كيف
تـصــل ال ـس ـي ــارات الـحــديـثــة إل ــى مـنــاطــق سيطرة
النظام بينما تعجز حكومته عن شــراء األجهزة
الطبية وإدخالها؟».
كما تؤكد مصادر خاصة في دمشق في حديثها لـ
«العربي الجديد» أن بعض املستشفيات الحكومية
ل ـجــأت الس ـتـئ ـجــار أج ـه ــزة طـبـيــة م ــن املـسـتـشـفـيــات
الخاصة ،وفي مقدمتها أجهزة يحتاجها األشخاص
ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن أم ـ ــراض ص ــدري ــة» ،الف ـتــن إلــى
وجـ ــود ن ـقــص ف ــي أج ـه ــزة ق ـي ــاس األوك ـس ـج ــن .وال
يوجد أكثر من جهاز أو اثنني في كل قسم ،باإلضافة
إل ــى أج ـه ــزة ال ـق ـس ـطــرة الـقـلـبـيــة وال ـج ـب ـيــرة الـطـبـ ّـيــة
الـتــي يضطر الـنــاس إلــى شــرائـهــا وغـيــر ذل ــك .وكــان
وزي ــر الـصـحــة فــي حـكــومــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري حسن
الغباش قــد أعلن خــال جولة فــي مستشفى األســد
الجامعي ومستشفى دمشق (املجتهد) برفقة رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ح ـســن ع ــرن ــوس ووزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي والبحث العلمي بسام إبــراهـيــم ،أن «نقص
بعض املستلزمات الطبية واألدويــة عائد للحصار
الجائر» ،الفتًا إلى أن «العمل جار لتالفي النقص».
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن امل ــدي ــرة ال ـع ــام ــة ملستشفى
التوليد في طرطوس ريم العاتكي ،قولها إن جهاز
التصوير اإلشعاعي «املاموغرافي» في املستشفى
معطل لعدم قــدرتــه على تأمني قطع غيار للجهاز،
مــرددة كالم الغباش ذاته بأن السبب هو «الحصار
الجائر» .أضافت أن وزارة الصحة تتابع املوضوع
بسبب أهمية وجود هذا الجهاز.
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أفضل الفنادق
قد يحتار السائح في كيفية اختيار الفندق املناسب .بالتأكيد فإن هذه العملية تعتمد على نوعية الرحلة .يعد فندق
املامونية في مراكش املغربية ،نموذجًا للفخامة والترفيه .استوحى صانع األفالم ألفرد هيتشكوك الكثير من زينة
الفندق لتصوير أفالمه نظرًا ملا يحتويه من نماذج معمارية فريدة .جمال هذا الفندق ،انعكس على أسعاره ،إذ يصل
سعر اإلقامة الليلية إلى  600دوالر .ويعتبر فندق «ليوا وايلدورنيس» في كينيا خيارًا رائعًا لتمضية إجازة مليئة
باألنشطة .يمتد الفندق في قلب الغابات ،حيث رحالت السفاري املتنوعة .يقدم الفندق العديد من األنشطة الترفيهية
بما في ذلك التدريب على ركوب األحصنة ،الطيران فوق جبال كينيا ،واصطياد الحيوانات .هذه الباقة من األنشطة
الترفيهية ترفع سعر اإلقامة إلى  1400دوالر في الليلة الواحدة.

أخبار

اخترق قراصنة بعض القنوات
التلفزيونية واإلذاعية اإليرانية
لثوان ،ونشروا
الرسمية
ٍ
لقائدي منظمة
خاللها صو ًرا
َ
«مجاهدي خلق» اإليرانية
المعارضة .وتضمنت الرسالة التي
بثها المخترقون شعارات ضد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

أصدرت الهيئة العليا المستقلة
لالتصال السمعي البصري (الهايكا)
ومنظمة «المادة  »19ـ مكتب
تونس دليًال للصحافيين التونسيين
حول المعالجة الصحافية لخطابات
الكراهية في وسائل اإلعالم
ّ
ظل تنامي
السمعية البصرية ،في
الخطاب فيها.

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها
ستغلق منصة Nantes Révoltée
اإلعالمية التي يديرها ناشطون
وموقعًا إسالميًا يتعارض محتواه
مع «القيم الوطنية» ،في
سلسلة خطواتها األخيرة التي قال
حقوقيون ومحامون إنها تنتهك
الحريات.

قضت محكمة في أوزبكستان
بسجن المدون المسلم المعروف
بانتقاده للحكومة فضيل
هوجا عارف هوجاييف ،سبع
سنوات ونصفًا بسبب مشاركته
قائلة ّ
ً
إن
لمنشور على فيسبوك،
المنشور «أظهر أنه ينشر األصولية
الدينية».

مصورون عراقيون يبرزون معالم بلدهم
ّ

دليلك السياحي للرحالت الفاخرة
الكثير من الناس يبحثون عن الفخامة والعيش بترف .الكثيرون يحلمون بحياة
تشبه تلك التي يعيشها املليارديرات ،كأن يقضوا جل وقتهم متنقلني من جزيرة
ً
إلى أخرى مثال ،أو أن يسعوا إلى زيارة املطاعم الفاخرة الحاصلة على نجمات
ميشالن الـثــاث ،ليس للتذوق وحـســب ،بــل الكتشاف ســر الطهو االستثنائي
والفريد .الكثيرون أيضًا يريدون تقليد املشاهير في مالبسهم أو أنواع السيارات
التي يمتلكونها ،أو أسلوب حياتهم اليومية ،وحتى في رحالتهم السياحية.
ف ــإن كنتم مــن محبي تـجــربــة حـيــاة املـشــاهـيــر واألغ ـن ـيــاء ،أو كنتم مــن الطبقة
امليسورة ولكن ال تملكون أدوات تساعدكم الختيار أمــاكــن خالبة مــن الجزر
النائية الغريبة إلى الفنادق الساحرة أو املنتجعات االستثنائية ،ننصحكم بقراءة
دليلكم السياحي لألماكن الفاخرة...

الفخامة والترفيه

MEDIA
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مصورون صحافيون من كربالء فريقًا لتصوير معالم العراق وإبرازها ،بهدف توثيقها ونقلها باحترافيّة إلى العالم ،كما إحياء
أسس
ّ
السياحة الداخلية والخارجيّة
كربالء ـ علي لفتة سعيد

في رحالت استثنائية
أغلى الجزر
إذا كنت من بني الذين يحبون تجنب األماكن
ال ـس ـي ــاح ـي ــة املـ ــزدح ـ ـمـ ــة ،ن ـن ـص ـح ـكــم ب ــزي ــارة
مجموعة من أغلى وأرقــى الجزر حــول العالم.
وتقدم جزيرة فريغيت في السيشيل ،مزيجًا
رائعًا للخصوصية والترفيه .فهي مكان يجمع
محبي الــريــاضــات املائية ،تحتوي إضــافــة إلى
منتجعات فاخرة ،نحو سبعة شواطئ جميلة،
تـصــل الـتـكــالـيــف فــي الـلـيـلــة ال ــواح ــدة إل ــى نحو
 3500دوالر .فيما تعرف جزيرة «موستيك»
في الكاربيان ،بأنها جنة على األرض .تتمتع
بإطالالت مائية خالبة وفيالت خاصة فاخرة
حيث تصل تكاليف اإلقــامــة الــى  2500دوالر
في الليلة الواحدة .كما تعد جزيرة الكاكاو في
املالديف نموذجًا للترف والـفــرح ،والبقاء فوق
املـيــاه الـفـيــروزيــة تنعكس على أسـعــار اإلقــامــة
التي تبدأ من  750دوالرًا يوميًا.

إلى جانب عملهم في التصوير الصحافي،
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـ ــدد مـ ــن امل ـ ـصـ ــوريـ ــن ال ـع ــراق ـي ــن
ف ــي مــديـنــة ك ــرب ــاء جـنــوبــي ال ـب ــاد ،على
فريق كامل مهمته توثيق معالم العراق
ال ـح ـض ــاري ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـج ـغــراف ـيــة
ونـ ـقـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ـش ـك ــل وط ــريـ ـق ــة
اح ـت ــراف ـي ــة ،ض ـمــن ع ـمــل ت ـطــوعــي ،يـهــدف
ل ـســد ال ـن ـقــص ال ـك ـب ـيــر ال ـح ــاص ــل ف ــي هــذا
اإلطار ،وبما يمكنه من مساعدة السياحة
الداخلية والخارجية على االنتعاش.
الفكرة التي تحولت إلى مشروع تصوير
ضخم يشمل أغـلــب مــدن ال ـعــراق وبــآالف
الصور الجميلة وعشرات املعارض الفنية،
لــم تـعــد تقتصر عـلــى الـتـصــويــر فـقــط ،إذ
إن أع ـض ــاء ال ـفــريــق يـتـجـهــون إل ــى تعليم
حرفة التصوير وتنمية مهارات الشبان.
وأق ــام الـفــريــق لغاية اآلن  38معرضًا في
م ـخ ـت ـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـع ــراق ـي ــة وك ــذل ــك
الدول العربية واألوروبية ،وحصلوا على
العديد من الجوائز ،وفقًا ملا يقوله رئيس
الفريق ،املصور فاضل املياحي ،لـ«العربي
الجديد».
ويضيف املـيــاحــي أن «عملنا الصحافي
والتوثيقي ،جعلنا نفكر بتأسيس الفريق،
إذ وجدنا نقصًا ً
كبيرا في الدعم التوثيقي
للمعالم األثرية والسياحية والتراثية ،ألن
ّ
كل ما هو موجود عبارة عن
صور قديمةٍ
ٍ
ّ
أو سيئة وصغيرة ال ّ
تلبي طموح التحول
ّ
الـفــنــي واإلب ــداع ــي ال ــذي يشهده ال ـعــراق».
ّ
ويـ ــوضـ ــح «أسـ ـسـ ـن ــا الـ ـف ــري ــق ع ـ ــام 2013
وأق ـم ـنــا لـغــايــة اآلن  38مـعــرضــا مختلفًا
فــي الـعــديــد مــن املـنــاطــق وامل ــدن العراقية،
وك ــذل ــك خ ــارج ال ـع ــراق كـلـبـنــان والـســويــد
وفرنسا وإيران وغيرها» .ويؤكد املياحي
أن الفريق ومن أجل إشاعة فن التصوير
أخ ــذ عـلــى عــاتـقــه تـطــويــر امل ـه ــارات لـهــواة
التصوير فضال عن إقامة الورش العديدة
للمصورين الشباب في كيفية التعامل مع
الكاميرا وزوايا التقاطها وأهمية األماكن
التي يتم تصويرها وهــو يتم بالتعاون
م ــع امل ــؤسـ ـس ــات وال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخــاصــة
بالتصوير الفوتوغرافي.

من جهته ،يقول املصور الصحافي ذياب
الـ ـخ ــزاع ــي إن ال ـف ــري ــق أخـ ــذ ع ـل ــى عــاتـقــه
ت ـص ــوي ــر كـ ــل مـ ــا لـ ــه ع ــاق ــة ب ــال ـح ـض ــارة
واآلثـ ـ ـ ــار املـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى م ـس ــاح ــة األرض
العراقية.
ويضيف« :الفريق ومنذ سنوات يجوب
املدن العراقية واألماكن األثرية املشهورة

الفريق وثّق مواقع
مختلفة بأكثر
من  10آالف صورة

وغير املشهورة ،املكتشفة وغير املكتشفة،
وهــذه املهمة رغــم صعوبتها وتكاليفها
املالية ،ترافقها حملة إعالمية نقوم بها
مــن خ ــال مــؤسـســاتـنــا الـتــي نـعـمــل فيها
وك ــذل ــك ال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــات املـجـتـمــع
املدني بإقامة الورش واملعارض الفرعية
وكــذلــك إقــامــة امل ـحــاضــرات ألع ـضــاء هــذه

نقص في الدعم التوثيقي للمعالم األثرية والسياحية والتراثية (علي نجفي/فرانس برس)

املنظمات للتعريف بالسياحة واملــوا ّقــع
ّ
اآلث ــاري ــة» ،مـشـيـ ًـرا إل ــى أن «الـفــريــق وثــق
حتى اآلن مواقع مختلفة في  11محافظة
بما فيها محافظات في إقليم كردستان،
يصل الــى أكـثــر مــن  10آالف صــورة.
بما ّ
ك ـم ــا وثـ ـ ــق أكـ ـث ــر م ــن  190م ــوق ـع ــا أث ــري ــا
وتراثيًا وعادات وتقاليد شعبية موروثة
ّ
داخــل الـعــراق» .ويــؤكــد أن بعض الصور
ت ـح ـ ّـول ــت الـ ــى مـ ـ ـ ّ
ـادة ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـع ــامل ـي ــة واسـ ـع ــة االن ـت ـش ــار.
وي ــذك ــر ال ـخ ــزاع ــي أن ال ـفــريــق ال يقتصر
عمله على الصورة الفتوغرافية فحسب،
ب ــل ي ـق ــوم ب ــإن ـت ــاج أف ـ ــام ف ــي ال ـك ـث ـيــر مــن
املـنــاسـبــات الـتــي يشهدها ال ـعــراق ســواء
منها فنية أو إرشــاديــة وتوعية كما في
جائحة كورونا ،وكذلك أفالم عن املعارك
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ــدور ب ــن الـ ـق ــوات األم ـن ـيــة
والعناصر اإلرهابية.
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـت ـحــدث ع ـضــو ال ـف ــري ــق حكمت
ً ّ
الـعـيــاشــي عــن عملهم ،قــائــا إن «الـفــريــق
بشكل خاص وال توجد جهة تدعمه،
يعمل
ٍ
ب ــل إن شـ ــراء ال ـكــام ـيــرات الـحــديـثــة يـكــون
عـلــى حـســاب أع ـضــاء الـفــريــق ،وامل ـعــارض
الـتــي أقـمـنــاهــا س ــواء بـشـكـ ٍـل شخصي أو
بالتعاون مع الجهات املنظمة فإن العمل
ّ
كله يتم صرفه من الجيب الخاص رغم أن
الـفــريــق حـصــل عـلــى جــوائــز عــاملـيــة تعود
كلها إل ــى مـحــافـظــة كــربــاء بالخصوص
والعراق بشكل عام».
وع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز ال ـ ـت ـ ــي ح ـ ـصـ ــل ع ـل ـي ـه ــا
الـفــريــق ،يـقــول «حصلنا عـلــى جــوائــز في
مسابقة السفير الــدولــي واملــركــزيــن األول
مسابقة
والثالث والجائزة التقديرية في
ً
وم ـه ــرج ــان حـبـيــب ال ـلــه ال ــدول ــي ،إضــافــة
إل ـ ــى حـ ـص ــول الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى ال ـج ــائ ــزت ــن
األولـ ــى والـثــانـيــة فــي مـســابـقــة الـحـضــارة
والتراث التي أقامتها ويكيبيديا برعاية
السفارة األميركية ،وحصول الفريق على
الجائزتني الثانية والثالثة فــي مسابقة
ّ
ملبون التي أقامها املركز العاملي للثقافة
والـفـنــون إضــافــة الــى توثيق صــورنــا في
الجزء الثالث من كتاب (من العراق) والذي
جسد الدمار الحاصل في مدينة املوصل
بعد تحريرها».

تحريك الملف اإلعالمي في تونس
تونس ـ العربي الجديد

أرقى المطاعم
محبو االستمتاع بالوجبات الغريبة ،وخوض تجربة استثنائية خالل تناول الطعام ،ننصحكم بزيارة هذه املطاعم ،التي
يعد الوصول إليها بمثابة رحلة سياحية .في جزر املالديف ،قد تكون تجربة تناول العشاء في أول مطعم تحت املاء،
فكرة جديدة ومثيرة .يقع مطعم إيثا في جزيرة رانجالي في جزر املالديف ،يستمتع الزائر بتناول قائمة من املأكوالت
البحرية على عمق خمسة أمتار تحت املحيط الهندي مع إطالالت بانورامية ،وهو ما يرفع سعر الوجبة إلى  320دوالرًا.
إلى اليابان ،سيكون مطعم كيتشو أراشيياما في استقبالكم ،لتناول وجبات تقليدية يابانية يعود تاريخها ملئات السنني.
يقدم املطعم قائمة لتذوق عشرة أطباق فقط ،تصل تكلفتها إلى ما يقارب  570دوالرًا .يشتهر املطعم بزخارفه الجميلة.
تم تصميم املطعم على طراز منزل ياباني قديم ،مع حصائر من التاتامي وطاوالت منخفضة تطل على الحدائق الجميلة.

أجمل المقاهي
من منا ال يحب املقاهي؟ قائمة بأرقى املقاهي حول العالم قد تساعدك في االستمتاع
بتجربة فريدة .فعلى سبيل املثال ،منذ افتتاحه في يوليو  ،2003حقق VOGUE Café
في موسكو نجاحًا ملحوظًا حيث تمكن من مزج العادات األوروبية والروسية في تقديم
املشروبات الساخنة .،مع تصميم داخلي وأوان زجاجية كريستالية ،يمكنك احتساء
قهوتك الفرنسية مع إضافة نكهات وتوابل روسية ،بسعر ال يقل عن  90دوالرًا .في
سنغافورة ،قد تحتسي كوبا من الشاي مطليا بالذهب ،أو فنجانا من القهوة مع قشرة
ذهبية ،تمنحك شعور بالفخامة .يعتبر مقهى  Orioleمن أشهر املقاهي وأغالها حول
العالم .تبدأ األسعار من  70دوالرًا ،وترتفع إلى  800دوالر .جماله الداخلي ،مع األلواح
الخشبية واألضواء الخافتة ،تعطيك مزيدًا من الراحة والهدوء.

عــاد تحريك ملف اإلعــام التونسي بعدما
ّ
ظ ـ ـ ــل ع ــالـ ـق ــا ألشـ ـ ـه ـ ــر .فـ ـح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة
واالنفتاح اإلعالمي والتعددية اإلعالمية،
وهـ ــي ال ـع ـن ــاوي ــن ال ـ ـبـ ــارزة ل ـن ـجــاح ال ـث ــورة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،عـ ــرفـ ــت انـ ـتـ ـك ــاس ــة م ـ ــا ب ـعــد
ق ـ ـ ــرارات ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس سعيد
االسـتـثـنــائـيــة ي ــوم  25تـمــوز/يــولـيــو 2021
واملتمثلة في تجميد عمل البرملان وإقالة
حـ ـك ــوم ــة ه ـ ـشـ ــام امل ـش ـي ـش ــي واالسـ ـتـ ـئـ ـث ــار
ب ــال ـس ـل ـط ـت ــن ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة.
االنتكاسة تجسمت في حجم التضييقات
واالعتداءات التي مورست على اإلعالميني
الـتــونـسـيــن وشـجـبـتـهــا الـنـقــابــة الــوطـنـيــة
للصحافيني التونسيني والجامعة العامة
لإلعالم وعديد من املنظمات الدولية مثل
الكنفدرالية الدولية للصحافيني (الفيج)
و«م ـن ـظ ـمــة م ــراس ـل ــون ب ــا ح ـ ـ ــدود» .كــذلــك
ت ـج ـس ـمــت فـ ــي ال ـض ـب ــاب ـي ــة فـ ــي ال ـت ـعــاطــي
م ــع امل ـل ــف اإلع ــام ــي .ف ـقــد ع ــان ــت الـهـيــاكــل
النقابية والصحافيني ،وفقًا لتعبير نقيب
ال ـص ـحــاف ـيــن ال ـتــون ـس ـيــن ،مـحـمــد يــاســن
الـ ـج ــاص ــي ،مـ ــن غـ ـي ــاب م ـخ ــاط ــب رس ـمــي
ي ـم ـك ــن الـ ـت ــواص ــل م ـع ــه ل ـ ـتـ ــدارس امل ـل ـف ــات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة وح ـل ـح ـل ـت ـه ــا ،فـ ــي ظـ ــل رف ــض
الرئيس التونسي تعيني مستشار إعالمي
أو ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية،
ومن يتولى هذه الخطة يتولى في العادة
التفاوض مــع الهياكل النقابية .ومما زاد
الطني بلة ،غياب مستشار إعالمي لرئيسة
الحكومة التونسية يمكن التواصل معه من
قبل الصحافيني ،األمر الذي جعل الهياكل
النقابية والصحافيني ي ــدورون فــي حلقة
مفرغة ،ال يعلمون ملن يتوجهون لحلحلة
املشاكل التي تعترض عملهم.
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ع ــرف ــت ت ـغ ـي ـي ــرات كـبـيــرة

ملفات إعالمية عالقة بينها األزمة المالية في القطاع (ياسين قايدي /األناضول)

هــذا األسـبــوع ،إذ شرعت رئيسة الحكومة
ال ـتــون ـس ـيــة ن ـج ــاء ب ـ ــودن ف ــي سـلـسـلــة من
الـلـقــاءات مــع األط ــراف الفاعلة فــي املشهد
اإلعـ ــامـ ــي ال ـت ــون ـس ــي ،فــاس ـت ـق ـب ـلــت نـقـيــب
الـصـحــافـيــن الـتــونـسـيــن ورئ ـيــس الهيئة
العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري
(الـ ـه ــايـ ـك ــا) وم ـم ـث ـل ــن ل ـن ـق ــاب ــات أص ـح ــاب
اإلذاعــات الخاصة والتلفزيونات الخاصة
ول ـق ــاء م ــع جـمـعـيــة م ــدي ــري ال ـص ـحــف .مما
يوحي بأن رئاسة الحكومة التونسية هي

إدارة الملف اإلعالمي
من الصالحيات المباشرة
للرئيس التونسي

مــن سيتولى إدارة املـلــف اإلعــامــي بعد 6
أشهر من ق ــرارات الرئيس التونسي قيس
س ـع ـي ــد ،وأن ـ ـهـ ــا مـ ــن سـ ـيـ ـف ــاوض األط ـ ــراف
ّ
الفاعلة فيه إليجاد حــل للمشاكل العالقة.
وأهـ ــم ت ـلــك امل ـل ـفــات الـ ـظ ــروف االجـتـمــاعـيــة
ال ـص ـع ـبــة ل ـب ـعــض ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع،
واألزم ــة املــالـيــة ال ـحــادة الـتــي تعاني منها
اإلذاع ـ ــات والـتـلـفــزيــونــات الـخــاصــة وكــذلــك
الصحافة الورقيةُ ،ي ُضاف إليها التعجيل
بـتـعـيــن م ـس ــؤول ــن أ َول ع ـلــى مــؤسـسـتــي

اإلذاعة والتلفزة وهما من أكبر املؤسسات
اإلعــامـيــة التونسية الـلــذيــن يـعــانـيــان من
غياب مسؤول رسمي لتسيير كل منهما،
خ ــاص ــة أن مـ ــن ي ـت ــول ـي ــان ال ـت ـس ـي ـي ــر اآلن
معينان بصفة وقتية.
ل ـك ــن أطـ ــرافـ ــا مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة أكـ ــدت
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن م ــن ي ـتــولــى اآلن
اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى امل ـل ــف اإلع ــام ــي ه ــو وزي ــر
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة مــالــك ال ــزاه ــي ال ــذي
بــرز بشكل كبير فــي عملية الـتـفــاوض في
اإلض ــراب األخـيــر ال ــذي شنه العاملون في
ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي ال ـتــون ـســي ،وه ــو ما
اعتبر إقرارًا ضمنيًا بأن ملف إدارة اإلعالم
أصبح من صالحيات هذا الوزير املقرب من
الرئيس التونسي قيس سعيد.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـ ــرى أطـ ـ ــراف أخ ـ ــرى مـتــابـعــة
للشأن اإلعــامــي التونسي أن إدارة امللف
اإلعالمي من الصالحيات املباشرة للرئيس
ّ
الـتــونـســي قـيــس سـعـيــد وأن تكليف مالك
ال ــزاه ــي امل ـقــرب لــه ومل ــدي ــرة دي ــوان ــه ب ــإدارة
هذا امللف تأكيد لهذه الحقيقة ،خاصة أن
رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن ال
صالحيات فعلية لها فــي إدارة امللف وأن
دوره ــا يـكــاد يـكــون بــرتــوكــولـيــا ال غـيــر ،إذ
إنها ال تمتلك سلطة الـقــرار الحقيقية في
هــذا املـلــف أو غـيــره دون الــرجــوع مباشرة
إلى الرئيس قيس سعيد.
وي ـ ـبـ ــدو أن إدارة امل ـ ـلـ ــف اإلع ـ ــام ـ ــي مــن
الـ ـش ــواغ ــل الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ق ـص ــر ق ــرط ــاج
م ـق ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،ومـ ــن املـنـتـظــر
أن ي ـعــرف تـغـيـيــرات ك ـبــرى فــي األســابـيــع
املـقـبـلــة ،خـصــوصــا بـعــد أن أعـلـنــت نــاديــة
ع ـكــاشــة م ــدي ــرة ال ــدي ــوان ال ــرئ ــاس ــي الـتــي
تعتبر «املـ ــرأة ال ـقــويــة» فــي قـصــر قــرطــاج
م ـس ــاء االث ـن ــن امل ــاض ــي اسـتـقــالـتـهــا عبر
«فيسبوك» ،مما يفتح الباب مجددًا أمام
تغييرات في إدارة هذا امللف.
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

بغداد ـ عالء المفرجي

جمال أمني هو فنان عراقي أخرج
ال ـك ـث ـيــر م ــن األف ـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـ ّـيــة
والــدعـ ّـائـ ّـيــة وعـمــل فــي اإلعــانــات
ّ
التلفزيونية ومــثــل فــي أف ــام عــديــدة ،مثل
«صــائــد األضـ ــواء» للمخرج محمد توفيق
ع ــام  .2003أخ ـي ـرًا ،ي ـعــود ج ـمــال أم ــن إلــى
ْ
أعماله الفنية ،لكن هذه املرة وراء الكاميرا،
ُمنجزًا فيلمًا وثائقيًا عن ّ
الرسام والشاعر
ُ
الـعــراقــي ،املقيم فــي لـنــدن ،يوسف الناصر.
آخ ــر عـمــل لــه كممثل ك ــان مــع امل ـخــرج عــدي
مانع ،في «وراء الباب» .عن موضوع فيلمه
الجديدّ ،
تحدث أمني إلى «العربي الجديد»:
¶ ماذا عن فيلمك الجديد هذا؟
ّ
يتحدث عن مسيرة نصف
الوثائقي الجديد
قــرن من الرسم والسياسة والغربة واملهجر
واملنافي والنجاح والخذالن واألمل واليأس.
يــرصــد ه ــذه األش ـيــاء املـتـنــاقـضــة واملـتــوافـقــة
واملـتـمــاثـلــة ،مــن خ ــال سـيــرة فـنــان أكــاديـمـ ّـي
محترف ،وكاتب وناقد فني ،يوسف الناصر.

بوثائقي يروي سيرة الفنان يوسف الناصر التي تتداخل مع
جديد العراقي جمال أمين يتمثّل
ّ
التحوالت والتغييرات في الثقافة والفنون
سيرة العراق في  40عامًا من
ّ

جمال أمين

ٍ
فنان
أرصد  40عامًا من تاريخ العراق عبر سيرة
س ـي ـكــون الـفـيـلــم كــألــف لـيـلــة ول ـي ـلــة :قصص
كـثـيــرة ،وب ـلــدان كـثـيــرة ،ورص ـ ٌـد لــرحــات هذا
ّ
الفنان منذ والدته في محافظة ميسان ،حتى
سفره إلى بغداد ،ودراسته في «كلية الفنون»،
وإقــامـتــه فــي ب ـيــروت ،فــي نهاية سبعينيات
القرن الـ ،20وعيشه الحرب األهلية اللبنانية،
وعمله مع «منظمة التحرير الفلسطينية»،
ثــم إقــامـتــه فــي ســوريــة وق ـبــرص وال ـنــرويــج،
وأخ ـي ـرًا اسـتـقــراره فــي بريطانيا .ال يقتصر
الفيلم على تجربته في الرسم ،وهذه مهنته

ّ
ً ّ
ـزاء ،ك ــل ج ــزء فيه
ك ـف ـنــان ،لـكــنــه سـيـكــون أجـ ـ ـ
ُم ّ
حدد بتجربة له :مشروع معرض ،مشروع
ّ
مـنـجــز ث ـقــافــي ،إل ــخ .وأج ـ ــزاء أخ ــرى يـتـحــدث
فيها عن املنفى وتداعياته.
¶ ملاذا اخترت يوسف الناصر موضوعًا لفيلمك؟
يوسف الناصر فنان من جيل السبعينيات
املاضيةٌ .
ناقد ومحترف في إعداد املشاريع
الثقافية ،وطاقة إبداعية كبيرة .له أسلوب
م ـمـ ّـيــز ف ــي رس ـم ــه .ي ــرص ــد ال ـف ـي ـلــم لــوحــاتــه

الفيلم سفرٌ من
أسفار اإلبداع والخذالن
واألمل واليأس

ومشاريعه الفنية ومنجزاته ،على صعيد
ال ـل ــوح ــة وال ـك ـل ـم ــة وال ـ ـ ّصـ ــورة أيـ ـض ــا .عـمــل
ُ ّ
كثيرة .إنـهــا تجربة ال تشبه
مـعــدًا لبرامج ّ
تجارب غيره ،ألنها ممزوجة بمسيرة أكثر
م ــن  40عــامــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـع ــراق املـعــاصــر،
ـدد
وال ـت ــاري ــخ الـ ّثـقــافــي ل ـل ـعــراق ،وهـ ــروب ع ـ ٍ
كبير مــن مثقفي الـعــراق إلــى دول الشتات.
ٍ
ّ
التحوالت الكبيرة في مسيرة
باإلضافة إلى
التشكيل العراقي ،خاصة تجارب الفنانني
التشكيليني العراقيني في املنفى.

ّ
¶ ملاذا استغرق العمل على الفيلم كل هذا الزمن؟
املعروف ّأن ّ
مدته تتجاوز  90دقيقة.
ً
ّ
سيكون الفيلم طويال إلى هذا الحد ،نظرًا
ّ
إل ــى أنـ ــي أرصـ ــد أح ــداث ــا ك ـث ـيــرة م ــن خــال
الشخصية املـحــوريــة ،أي يوسف الناصر.
ّ
سأتطرق إلى شؤون كثيرة ،سياسية وفنية
ٌ
وف ـك ــري ــة .الـفـيـلــم س ـف ــر م ــن أس ـف ــار اإلبـ ــداع
ّ
ويتضمن مواد
والخذالن واألمــل واليأس،
الرئيسية ،ما
الفكرة
أرشيفية كثيرة ،تدعم
ُ
يمر بسالسة ُ
يجعله ّ
ويسر على املشاهد.
سأجعل معالجة الصورة تشويقية.
األف ـ ــام ال ـتــي ت ـت ـنــاول س ـيــرة ف ـنــان بحجم
ي ــوس ــف الـ ـن ــاص ــر ،وم ـ ــا رافـ ـ ــق ح ـي ـ ّـات ــه مــن
ّ
مشوقة ومؤثرة جدًا
ـداث وإبــداع ،تكون
أح ُـ ٍ
باملشاهد ،وهذا أسعى إليه في الفيلم .أنا ال
أحـ ّـدد الزمن ،بل األحــداث ُت ّ
ّ
والتنوع
حدده،
في التناول واملعالجة ُي ّ
حدد إيقاعه وزمنه.
ّ
ْ
ّ
ـدود  90دقـيـقــة،
أت ــوق ــع أن ت ـكــون مــدتــه ّب ـحـ ّ
ٌ
ّوربما يكون أكثر أو أقــل .لكني ّ متأكد من
وم ّ
أنه سيكون مختلفًا ُ
شوقًا ،ألنه يحتوى
ع ـلــى وث ــائ ــق ُم ـهـ ّـمــة جـ ـدًا وخ ــاص ــة ،ف ــي ما
يـخـ ّـص املـنــافــي الـكـثـيــرة لـلـعــراقـيــن .هناك
ُ
ّ
للمرة األول ــى ،ألدبــاء كبار،
وثائق تعرض
كـ ــان ي ــوس ــف ال ـن ــاص ــر عـ ــاش م ـع ـهــم ،فـكــان
شاهدًا عليهم ،وهم شهودًا عليه.
ّ
¶ ماذا عن أمكنة التصوير؟ هل تنقلت في أكثر
مــن م ـكــان ،أم اقـتـصــرت عـلــى ل ـنــدن ،حـيــث إقــامــة
الفنان؟
ّ
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـتـ ـص ــوي ــر ك ـ ـ ــان ف ـ ــي ل ـ ـن ـ ــدن ،ألن
يـ ــوسـ ــف الـ ـن ــاص ــر كـ ـ ــان فـ ــي مـ ـ ــدن ك ـث ـي ــرة،
وقبرص وباريس وأوسلو ،عاش
كبيروت
ف ـي ـهــا .اس ـت ـعـ ْـنـ ُـت بــوثــائــق ك ـث ـيــرةُ ،
وصـ ـ َـور
فوتوغرافية يحتفظ بها ،عن رحلة ّ
امتدت
نـحــو نـصــف ق ــرن ،ت ـبــدو فــي الـفـيـلــم أمكنة
ُمستعادة من هذه التجربة.
¶ ه ــل اسـتـعـنــت بـ ـك ــوادر عــراق ـيــة ف ـنـ ّـيــة إلن ـجــاز
الفيلم؟
نـعــم ،هـنــاك ك ــوادر ُمـحـتــرفــة فــي التصوير
وامل ــون ـت ــاج والـ ـص ــوت وامل ــوس ـي ـق ــى ،تعمل
ّ
مـ ـ ـع ـ ــي ،ب ـي ـن ـه ــم إح ـ ـ ـسـ ـ ــان اإلم ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــؤل ـ ــف
املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ،وع ـ ـ ـ ــدي م ـ ــان ـ ــع لـ ـلـ ـم ــونـ ـت ــاج،
وغيرهما.

يوسف الناصر
ولد الناصر في العمارة
جنوب العراق عام .1952
عام  1977أقام معرضه
الشخصي األول بعد
تخرجه من فرع الرسم،
أكاديمية الفنون الجميلة
ببغداد .غادر العراق عام
 1979إلى بيروت ،حيث
عمل هناك في صحف
ومجالت المقاومة
الفلسطينية .أقام معرضه
الشخصي الثاني هناك
عام  .1981بعد االجتياح
اإلسرائيلي عام  1982غادر
بيروت إلى دمشق ومنها
إلى قبرص إلى أن استقر
به الحال قبل أكثر من ربع
قرن في لندن .هناك أقام
مرسمه الذي كان بمثابة
صالة للعروض الفنية.

ّ
¶ هــل أن ـجــز الـفـيـلــم كــل ـيــا؟ وم ـتــى ي ـكــون جــاهـزًا
للعرض؟
بــــ ُ
ـدأت الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر /ت ـشــريــن
األول  ،2021وس ــأن ـت ـه ــي ب ــداي ــة ف ـب ــراي ــر/
شباط  .2022طبعًا ،هناك تحضيرات قبل
ـت طويل.
التصوير ،التي
احتاجت إلــى وقـ ٍ
ّ
حاليًا ،أستطيع القول إن الفيلم في طريقه
إلى اإلنجاز.
¶ ماذا عن مشاريعك املقبلة؟
أعـمــل عــل م ـشــروع سـيـنـمــائــي ،أعـلـنــت عنه
منذ زمن طويل :فيلم روائي طويل ّبعنوان
«ال ـش ـيــوعــي األخـ ـي ــر» .م ـش ـ ٌ
ـروع يـمــثــل حلم
حـ ـي ــات ــي .ال أزال أجـ ـم ــع ال ــدع ــم إلن ـت ــاج ــه،
والتحضير له ،وهناك نتائج جيدة.
¶ أين وصلت في مجال التمثيل؟
ٌ
فــي هــذا الـعــامُ ،عــرضــت عـلـ ّـي أعـمــال كثيرة
ّ
يتحدث
كممثل ،منها فيلم «هنا في لندن»،
عــن «داع ـ ــش» .ال أزال أدرس ال ـ ــدور .هـنــاك
ُ
مسلسل عــراقــي ّاقــتــرحــت عـلـ ّـي تــأديــة دور
ّ
البطولة فيه ،لكني رفضته ألن الشخصية
ال تـنــاسـبـنــي .أض ــف إل ــى ذل ــك بـطــولــة فيلم
ْ
روائــي ،من املحتمل أن يكون تصويره في
مارس /آذار املقبل ،وإنتاجه عراقي سوري
مشترك.
ّ
عمل سأفصح عنه عند البدء بتنفيذه.
كل
ٍ

أمين :سيكون الفيلم كألف ليلة وليلة :قصص كثيرة ،وبلدان كثيرة ،ورصدٌ لرحالت (من المخرج)

أمكنة

علي لفتة سعيد

وس ــط املــدي ـنــة الـقــديـمــة ف ــي الـنـجــف جـنــوبــي
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ي ـظ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا أح ـ ــد أب ـ ــرز م ـعــالــم
النجف التاريخية حيث مبنى خــان شيالن
الذي حمل في طياته أحداثًا مهمة في تاريخ
العراق والنجف بالقرنني املاضيني .وحققت
السلطات املحلية فــي النجف أخـيـرًا نجاحًا
في إعادة ترميم وتأهيل املبنى ليكون مقصدًا
لـ ـل ــزوار وال ـب ــاح ـث ــن ع ــن ت ـ ــراث امل ــدي ـن ــة ،لكن
أهالي النجف يقولون إن إعادة تأهيل املكان
مـهـمــة جـ ـدًا بــالـنـسـبــة لـلـجـيــل ال ـجــديــد حيث
تـشــرح ج ــدران خــان شـيــان ،ج ــزءًا مــن تاريخ
ه ــذه املــدي ـنــة .يـقــع خ ــان ال ـش ـيــان ف ــي مدينة
النجف ،ويأخذ شكل قلعة كبيرة شيدت في
القرن التاسع عشر كــدار ضيافة إبــان الحكم
الـعـثـمــانــي ل ـل ـبــاد ،قـبــل أن يـتـحــول إل ــى مقر
رئ ـيــس للحكومة الـعـثـمــانـيــة ملـنــاطــق ال ـفــرات
األوس ــط الحـقــا ،ثــم تـحـ ّـول إلــى مقر للحكومة
البريطانية بعد احتالل العراق عقب الحرب
الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،ث ــم إل ــى سـجــن بـعــد تفجير
ثورة العشرين في العراق حني أودع به الثوار
العشرات من العسكريني البريطانيني أسرى
في هذا املكان ،ولم تزل بعض كتاباتهم على
الجدران شاهدة على ذلك ،وبحسب مؤرخني
ف ــإن امل ـك ــان ت ـحــول أي ـضــا ملـقــر إدارة عمليات
االنتفاضة العراقية ضد البريطانيني آنذاك.
ال ي ـب ــدو ال ـب ـن ــاء غــري ـبــا ع ـلــى أه ــال ــي الـنـجــف
معروف لألجيال
القدماء ،لكنه قد يكون غير
ٍ
الجديدة ،فهذا املبنى كما يقول عنه الباحث
في الشأن النجفي ،حسني ياسر ،إنه بني عام
 1885واستمر العمل به حتى عام  1899وكان
على شكل قلعة كبيرة مساحتها  1500متر.

بُني الخان عام 1885
واستمر العمل به حتى
عام 1899
نجحت سلطات النجف في إعادة ترميم وتأهيل المبنى (قاسم زين /فرانس برس)

مقاومة األغنية
الترفيهية
واكتساحها
(مهرجان الموسيقى
الصوفية/تويتر)

دردشة

دالين جبّور :أغاني اليوم استهالكية
أشرف الحساني

داخــل التجربة الغنائية ّ اللبنانية الجديدة ،يبرز
اس ــم عــازفــة ال ـعــود وال ـفــنــانــة دال ــن ج ـ ّـب ــور ،كــأبــرز
األص ـ ـ ـ ــوات ذات الـ ـع ــاق ــة ال ـ ُـع ـض ــوي ــة ب ــاالج ـت ـم ــاع
ال ـل ـب ـن ــان ــي .وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ـ ــال ع ـ ـشـ ــرات ال ـس ـه ــرات
ُ
ّ
املوسيقية والحفالت الغنائية التي تقيمها دالني
ّ
ّ
أغان ألم كلثوم
جبور ّ رفقة طاقمها املوسيقي وأداء ٍ
وم ـحــمــد ُعـبــد ال ــوه ــاب وب ــاق ــي األن ـم ــاط الـغـنــائـيــة
ـرى ّاملــرت ـب ـطــة ب ــال ـط ــرب ال ـع ــرب ــي واألن ــدل ـس ــي
األ
خـ ـ ـ ُ
ّ
وف ــن املــوش ـحــات وأن ـمــاط أخ ــرى قريبة مــن الغناء
ُ
الصوفي ،بطريقة تجعلها تقاوم األغنية الترفيهية
واكتساحها العارم للمشهد الغنائي العربي.
ـان ت ــأخ ــذ ُب ـع ـدًا ت ــراث ـي ــا بــالـنـسـبــة
ورغ ـ ــم أداء أغـ ـ ـ ٍ
ـن ج ـ ّـب ــور ع ـلــى تـغــذيـتـهــا
ـ
ـ
ل
دا
ـل
ل ـل ـحــاضــر ،ت ـع ـمـ
ّ
ّ
في نفس الوقت
تظل
ها
لكن
معاصرة،
بموسيقى
ُ
ّ
املوسيقية وقــدرتـهــا على
ُمحافظة على آالتـهــا
ُ
ـان ُمـلـتــزمــةٍ  ،بـقــدر مــا تـقـيــم فــي املــاضــي
صـنـ ّـع أغ ـ ٍ
ّ
ُ
مختلف ومتنوع:
حاضر
تتطلع ُمبتهجة صوب
ٍ
ٍ
عن تجربتها الغنائية وعالقتها بالعزف وراهن
ّ
العربية الـيــوم ،كــان لـ«العربي الجديد»
األغنية
هذه الوقفة معها:
دخلت إلى عالم العزف والجمع بينه وبني الغناء؟
¶ كيف
ِ
لقد ورثت موهبتي في الغناء أبا عن جد ،وكوني

نشأت في بيئة محافظة لم تكن فكرة دخول عالم
الفن واردة ،فقررت ،بعد أن حصلت على شهادة
الثانوية وكي ال أبتعد كل البعد عن املوسيقى،
أن أت ـخ ـص ــص ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ــرب ـي ــة املــوس ـي ـق ـيــة
ب ــال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا اك ـت ـشــف
مــوه ـب ـتــي أس ــات ــذت ــي وأص ــدق ــائ ــي فـشـجـعــونــي
كـثـيـرًا عـلــى أن ألـتـحــق بــاملـعـهــد ال ـعــالــي للفنون
حتى أصقل موهبتي وأتعمق في مبادئ الغناء
امل ـشــرقــي وأص ــول ــه ،وه ـك ــذا ح ـص ــل .أم ــا ال ـعــزف
على آلــة العود فهو تتمة لــدراســة أصــول الغناء
حيث يتحتم على كل مغن أن يختار آلة ملرافقته
بالغناء فوقع اختياري على العود.
¶ حـصـلـ ِـت عـلــى اإلج ـ ــازة ف ــي الـتــربـيــة املــوسـيـقـ ّـيــة من
الجامعة اللبنانية .إلى أي حد ُيمكن للدراسة في نظرك
ّ
أن تنمي مواهب الفنان على مستوى العزف والغناء؟
ال ـ ــدراس ـ ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة ال ـج ــام ـع ـي ــة هـ ــي ث ـقــاف ـيــة

نشأت في بيئة محافظة
لم تكن فيها فكرة دخول
الفن واردة

ب ــام ـت ـي ــاز ،فـيـمـكــن ألي ش ـخــص أن ي ـك ــون عــاملــا
م ــوس ـي ـق ـي ــا ،ولـ ـك ــن ل ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـكــون
العالم املوسيقي موسيقيًا محترفًا ،حتى تكون
موسيقيًا محترفًا عليك االلتحاق باملعهد العالي
للموسيقى وتتخصص باآللة التي ترغب بها أو
بالغناء.
ُ
¶ على خلفية الحفالت الكثيرة التي قمت بها إلى جانب
ّ
ّ
العربية
املوسيقية .كيف تتمثلني سيرة األغنية
فرقتك
الجديدة اليوم؟
األغ ـن ـي ــة الـ ـي ــوم ب ــات ــت اس ـت ـه ــاك ـي ــة ،وأن ـ ــا لـســت
ضدها ،فنحن بحاجة لجميع األنماط املوسيقية
ســواء كانت ثقافية أو استهالكية ،ولكن املعيب
باملوضوع أننا لم نعد نسمع سواها.
ّ
املوسيقية العاملية؟
¶ ماذا عن املهرجات
ً
أرى ف ــي األف ـ ــق أم ـ ــا ك ـب ـي ـرًا م ــن نــاح ـيــة اه ـت ـمــام
املهرجانات العربية باملوسيقى الثقافية ،حتى
ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة الـتــي عـهــدنــاهــا ال تسلط
ال ـض ــوء إال ع ـلــى ف ـنــانــي األغ ـن ـيــة االسـتـهــاكـيــة،
ب ــات ــت تـهـتــم بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ب ــإب ــراز األص ـ ــوات
القديرة واملثقفة ،فكما يقال ال يصح إال الصحيح
والتاريخ يعيد ماضيه ،فكلما وصلت املوسيقى
إلى ذروتها باالنحطاط وجب علينا أن ننهض
بها مجتمعني.

رصد

خان شيالن من مقر للحكم إلى سجن للبريطانيين
وكان الغرض منه إيواء الزوار الذين يقصدون
مــديـنــة الـنـجــف م ــن مـخـتـلــف مـنــاطــق الـعــالــم،
حـيــث كــانــوا ي ـق ـصــدون زيـ ــارة ضــريــح اإلم ــام
عـلــي بــن اب ــي طــالــب فــي املــديـنــة ول ـهــذا سمي
خان شيالن ويعني دار الضيافة.
ويـ ـش ــرح ال ـب ــاح ــث ي ــاس ــر م ـكــانــة هـ ــذا ال ـب ـنــاء
بالقول إن املدينة شهدت خالل فترة االحتالل
البريطاني اضطرابات مختلفة ،ومن ضمنها
انتقال مقر الحاكم العثماني من القشلة في
ب ـغــداد إل ــى ه ــذا امل ـك ــان ،لـيـكــون م ـق ـرًا للحاكم
العثماني مع مئتني وخمسني شرطيًا ،حيث
أص ـبــح م ـق ـرًا رئـيـسـيــا لـلـحـكــومــة الـعـثـمــانـيــة.
ويفيد بــأن مكانه الــذي يقع فــي قلب املدينة،
جعله أيضًا يكون مقرا للحكومة البريطانية
بعد احتاللها العراق.
ويذكر ياسر أنه بعد اندالع ثورة العشرين عام
 1920في الـعــراق ،حني انتفضت أغلبية مدن
ال ـبــاد ضــد االح ـت ــال الـبــريـطــانــي ،وحصلت
مــواجـهــات بــن ال ـثــوار واالح ـتــال فــي املدينة
وتم تطويق ّ
مقرات قوات االحتالل ،جرى أسر
 167جنديًا بريطانيًا مــن ضمنهم اثـنــان من
الـضـبــاط ،وتــم وضــع ه ــؤالء األس ــرى فــي هذا
الـخــان ،وبـعــد أربـعــة أشـهــر تــم تسليمهم إلى
الحامية البريطانية بالكوفة .ويؤكد إن آثار
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من بيروت ...هنا القاهرة
األسرى لم تزل موجودة لغاية اآلن على شكل
كتابات وعـنــاويــن على ال ـجــدران ،ولـهــذا فإنه
يشير إلى أن هذا املكان يمثل جــزءًا مهمًا من
تاريخ الفرات األوســط ،بل من تاريخ العراق،
خاصة أنه من هذا املكان كانت تصدر للمراجع
الدينية آنــذاك فتاوى الجهاد ،وتوجد الكثير
من الوثائق املشرفة ،وأغلبها عن معارك ثورة
العشرين.
مــن جانبه يـقــول مــديــر متحف وت ــراث مدينة
النجف ،حمزة الخالدي ،لـ«العربي الجديد»،
إن ما يشرحه هذا املكان هو العناية باألسرى،
الذين كانوا فيه ،وتم تخصيص طبيب لعالجهم
ورعايتهم ،بحيث أشاد هؤالء األسرى برعاية
أهالي النجف والعراقيني لهم .وهو ما قاله أحد
الضباط كما يقول الخالدي حــن صــرح بأن
بشكل خاص والعراقيني بشكل
أهالي النجف
ٍ
عام عاملونا بصورة حسنة بحسب شريعتهم
اإلسالمية على خالف ما كانت معاملة األسرى
تجري في أوروبا خالل الحرب العاملية األولى.
ّ
ويضيف أن الخان منذ عام  1920لغاية  2010ظل
ً
مهمال ،بل أصبح مخزنًا ومكانًا ألحد مولدات
الـكـهــربــاء ال ـتــي كــانــت ت ــزود الـعـتـبــة العلوية
املقدسة بالكهرباء عام  ،1933أما في زمن النظام
السابق فقد أتلف هــذا املكان ،وأصبح عبارة
عن خربة .ويشير إلى أنه في اآلونــة األخيرة
ّ
تحول املكان إلى متحف من طابقني ،الطابق
األرضي فيه مقتنيات تراثية وبعض األسلحة
التي شاركت في ثورة العشرين ،وكذلك بعض
الحلي ،وهناك جناح خاص هو بانوراما مللحمة
ثورة العشرين .أما الطابق العلوي فيحتوي
على مجموعة كبيرة من الوثائق والتماثيل
لقادة الثورة ،إضافة الى مخطوطات ومراسالت
وذكريات األسرى البريطانيني.

على الرغم من الوعود
التي قطعت لبعض
المنتجين اللبنانيين بالسماح
لهم بالعمل في
القاهرة ،إال أن شي ًئا من
ذلك لم يحصل ،وال تزال
القيود مستمرة
إبراهيم علي

ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض وص ــول املـمـثـلــة املـصــريــة
مـنــة شـلـبــي ،إل ــى ب ـيــروت لـلـبــدء فــي تصوير
مسلسل رمضاني بعنوان «بطلوع الــروح»،
كتبه محمد هـشــام عبية ،واإلخـ ــراج لكاملة
أب ــو ذك ـ ــري .تــأخــر مــوعــد ت ـصــويــر املسلسل
بسبب إصابة منة شلبي بفيروس كورونا،
بحسب األخبار املتداولة .وتم إجــراء فحص
 PCRوجاءت النتيجة موجبة ،في وقت يؤكد
مصدر من داخل شركة «الصباح» لـ«العربي
ال ـجــديــد»َّ ،أن اإلمـكــانـيــات جــاهــزة ومـ ّ
ـؤمـنــة،
ولــم يبق أمامنا ســوى املباشرة بالتصوير
وتجهيز خمس عشرة حلقة لشهر رمضان.
فــي السياق نفسه ،تـ ًصـ ّـور منة شلبي أيضًا
ً
م ـس ـل ـس ــا آخـ ـ ـ ــر ،أيـ ــضـ ــا مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ش ــرك ــة
«ال ـص ـبــاح» خــاصــا بــاملـنـصــات اإللـكـتــرونـيــة،
وهذا بعد أن أعلنت الشركة عن بدئها تصوير
مسلسل ثالث في بيروت بعنوان «توبة» من
إخـ ــراج أح ـمــد صــالــح ،وبـطــولــة ع ـمــرو سعد

ومـجـمــوعــة مــن الـفـنــانــن امل ـصــريــن .ال يــزال
قـ ــرار م ـنــع املـنـتـجــن الـلـبـنــانـيــن م ــن الـعـمــل
فــي الـقــاهــرة س ـ ً
ـاري ــا ،وذل ــك بـمـبــاركــة النظام
املـصــري ال ــذي يتقاسم الـعــائــدات واملداخيل
الـخــاصــة بـهــذه اإلنـتــاجــات عــن طــريــق شركة
واحـ ــدة ه ــي «س ـي ـنــرجــي» ،تـسـلـمــت مهامها
لفرض رؤيتها وطريقة تعاونها مع املنتجني
دون أسباب.
حكي كثيرًا عــن تـســويــات تــوالهــا عــدد كبير
مــن النافذين بشأن عــودة العمل فــي ّالــدرامــا
املصرية من قبل شركات عربية .وتدخل قبل
ُ
ع ــام املـسـتـشــار ال ـس ـعــودي تــركــي آل الـشـيــخ،
كـمـحــاولــة ف ــرض ش ــروط لـلــوصــي الـسـعــودي
عـلــى ه ــذا اإلن ـت ــاج .لـكــن االج ـت ـمــاعــات ذهبت
أدراج الـ ــريـ ــاح ،وأصـ ـب ــح ك ــل م ـن ـتــج ي ـصــور
«الـقـصــة امل ـصــريــة» فــي الـبـلــد ال ــذي يـخـتــاره.
لـلـسـنــة ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،تـنـفــذ شــركــة
«الصباح» ،مجموعة من األعمال املصرية في
بيروت .قبل عام ،صورت مسلسل «لحم غزال»
مــن بطولة غــادة عبد ال ــرازق وإخ ــراج محمد
أس ــام ــة .وت ــزام ــن ذل ــك م ــع ت ـصــويــر مسلسل
«ملوك الجدعنة» من إخراج أمني جمال.
حـصــدت ه ــذه اإلن ـتــاجــات نسبة عــالـيــة من
املـشــاهــدات وفــق إح ـصــاءات الـشــركــات ،وال
َّ
سيما فــي الـقــاهــرة .واح ـتــل مسلسل «لحم
غــزال» املراتب األولــى ،بحسب «ترند» على
«تــوي ـتــر» ع ــام  .2021وك ــذل ــك دخ ــل «مـلــوك
الجدعنة» كل البيوت املصرية ،وذلك بسبب
صـ ــور األب ـ ـطـ ــال وال ـت ـش ــوي ــق ال ـ ــذي يـحـظــى
بنسبة متابعة كبيرة بني الجمهور العربي.
كــل هــذه الـنـجــاحــات داخ ــل الـقــاهــرة ،ووفــاء
الجمهور املصري إلنتاجات مصرية تصور
ف ــي الـ ـخ ــارج ،دف ــع املـنـتـجــن إل ــى مــواصـلــة

هل تتمكن شركة الصبّاح من إنهاء «بطلوع الروح» قبل رمضان؟ (خالد دسوقي/فرانس برس)

طريقهم على الــرغــم مــن الهجرة املفروضة
عليهم ،والصعوبات التي يفرضها النظام
املصري.
وم ــع ذل ــك ،يـعـمــل املـنـتــج ج ـمــال س ـنــان على
مـ ـش ــارك ــة م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن شـ ــركـ ــات اإلنـ ـت ــاج
املصرية في التسويق للمسلسالت الجديدة،

نشاط
بعدما منع هو اآلخر من ممارسة أي ً
فعلي في الدراما من القاهرة .ويعمل أيضا
املنتج السوري محمد مشيش على سلسلة
مــن األف ـك ــار الـتــي ستنفذ قــريـبــا ،بـعــدمــا ملع
اس ـمــه ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ف ــي ال ـقــاهــرة،
ً
ـرة ون ـج ـ ً
ـاح ــا في
واس ـت ـط ــاع أن يـحـقــق شـ ـه ـ

مـجـمــوعــة أع ـم ــال قــدمـهــا ك ــ«غ ــران ــد أوت ـيــل»
و«ل ـي ــال ــي أوج ـي ـن ــي» وغ ـي ــره ــا م ــن األع ـم ــال
التي قلبت املعادلة وارتفعت عــن املضمون
التقليدي بطريقة مبتكرة جدًا ،لكنه كباقي
املنتجني العرب أصبح خارج اللعبة املصرية
في انتظار انتهاء القرار أو تعديله.
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د أن يترك الباب مفتوحًا
م َ
ع َّ
أحدهم َت َ
ُ

نصوص

إقامة وقتية

حــن تعلو األصـ ــوات كـنـ ُـت أح ـ ِّـدق
ِم ـ ـ ــن عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــريـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـ ــدوش
املـنـتـصــب ف ــوق رأسـ ــي .ينتابني اإلح ـســاس
ب ــأن ــه س ـي ـق ـطــر عـ ـل ـ ّـي ش ـي ـئــا أخـ ـض ـ َـر ُ ص ــدئ ــا،
َ
صــديـدًا مخاطيًا سـيـلـ ّـوث جـســدي املــتـلـ ِّـحــف
استلقائي .أسـمـ ُـع إيقاع
حتى حنكي أثـنــاء
ُ َ
التغليف املحكم للرأس بكيس
القطرات رغم
َْ
مــن النايلون ،ورغــم غــلــق الفم داخــل الكيس
بشريط ُالصق عريض.
ٍ
ال تـغـمــض عيني بـسـهــولــة .قــامــوا بتسليط
ّ
ُ
ّ
دفعت رأسي أعلى
فوهته تمامًا فوقي ،وكلما
ال ــوس ــادة تـحــاشـيــا مل ــا سـيـنـهـمــر ع ـلـ ّـي كـنــتُ
ُ ّ
أصطدم بخلط الحنفية من خلفي.
■■■
ّ
تشي جدرانها بالرائحة
ال
يمكن لزنزانةٍ إل أن ّ
َ
والصور .يافعة ،ال يكف جسدي عن الرجفة
طوال الليل ،ليس خوفًا فقط .لفرحي بهُ ،
كنت
جانبي .جسدي
أنظر في املرآة الصغيرة إلى ُ ّ
وهو ُيهدى إليه .تروح أظفاري تقشر طبقات
ّ
طالء الجدار َ
حذو السرير .مثل قطة بيتية ال
ّ
تملك وسائل أخرى لتنعم مخالبها .ترتسم
ٌ
ّ
أشـكــال غريبة .كيف ترين كــل هــذا؟ الفن في
ٌ
ٌ
مخنوقة تلوذ بالزوايا! رؤوس
الرؤية .أرواح َ
قــد اقـتـيــدت مــن شـ ْـعــرهــا ،هـنــاك فــي الــزاويــة،
ّ
ٌ
مجنونات معلقات في
بني السقف والجدار،
ٌ
ال ـهــواء .لــم ّ تــدخــل هــذا الـبـيـ َـت بـنــات غريبات
ْ
ق ـبـ َـلــك .لـكــنــي أرى ن ـس ـ ً
ـاء ،أق ـفــلــن ال ـب ــاب على
ِ ّ ُ َ ُ ُ ّ
أمرهن .ليس غير العنكبوت
ُأنفسهن ،ونسي
ّ
ّ
املسن َمن يسندهن.
ْ
ق ــد اع ـت ـن ــوا ق ـ ــدر اإلمـ ـك ــان بـتـنـظـيــف امل ـك ــان.
ال ت ـت ـجــاوز مـســاحـتــه امل ـتــريــن امل ـ ّ
ـرب ـع ــن .تـ ّـم
ُ
ّ
ت ـج ـه ـ ٌي ــزه ب ـس ــري ـ ٍـر م ـن ـخ ـفــض ام ـ ـتـ ــدت عـلـيــه
َحـشـ ّـيــة لــم تكن سميكة .وزنــي ال شــيء ،وقد

بطاقة

متابعة

وقفة
مع

احتجاز

دنى غالي

ٌ
مكان عانس

السبت  29يناير /كانون الثاني  2022م  26جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2707السنة الثامنة
Saturday 29 January 2022

عمان ـ العربي الجديد
ّ

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ـآالت الــواقــع
ـ
م
ـ
ب
تـتـحـ ّـدد مــامــح االنـشـغــال
ّ
ّ
ُ
ّ
ُّ
التردي على كافة الصعد،
العربي في ظل
ُ
لتعاد إلى الذهن حالة الغد والقادم وما
يرسم من إيقاع يميل الى األمــل؛ ففلسفة
كراسم للواقع ،هي ما يجب أن
املستقبل،
ٍ
نعمل له وما أعمل عليه حاليًا ،والنظرة
ليست نـظــرة تاريخية إحيائية بـقــدر ما
ّ
هــي قـ ــراءة لــاسـتـشــراف قـ ــادرة عـلــى بــث
وعي ناقد.
ٍ
بـ ـ ــدأت ب ـف ـك ــرة وس ـ ـ ــؤال ت ـف ـك ـي ـكــي ل ـلــواقــع
مـسـتـنـدًا إل ــى الـتـجــربــة الـتــاريـخـيــة :كيف
نـجـحــت ال ـق ــوى االس ـتـعـمــاريــة املـعــاصــرة
فــي تــوظـيــف الـفـكــر ال ـج ـهــادي التكفيري،
وتــوظ ـيــف مــا ُسـ ّـمــي بــالــدولــة اإلســامـيــة
(«داعــش») في الفترة األخيرة؟ هل هناك
ف ــي الـتـجــربــة الـتــاريـخـيــة م ــا يـحـمــل مثل
ّ
هــذا التوظيف؟ لــذا فــإن مشروعي ـ ـ الــذي
أعمل عليه ضمن هذا اإلطــار ـ هو دراسة
التوظيف االستعماري للجهاد في الحرب
العاملية األولى ضمن نموذجني :النموذج
األمل ــان ــي (م ــن دول ال ــوس ــط) ،وال ـن ـمــوذج
البريطاني (من الحلفاء).

ظالل

ّ
ّ ٌ
رطب َ
مهمل وقديم ،تهتز جدرانه
حيز ّصغير ُ ِ
ّ
في كل مرة تدوي قذيفة على إسفلت الشارع،
َ ّ
أو تنفلق في ّ
الجو .الباب ّ
ضيق ،ال ُيفتح إل إلى
الخارجُ ،أ ْق ُفله ّ
رخو من
بقفل
علي من الداخل
ٍ
ٍ ّ
ّ
متحابني كثيرًا ،لذا يظل
أنثى وذكر غير
نوع ّ
ّ
ّ
الطولي الرفيع يسرب ضوء الخارج
ذلك الشق
ٌ
أزواج من
ـوان ث ــم ي ـع ــود:
الـ ــذي يـنـحـجــب لـ ـث ـ
عيون نصف مفتوحةّ ٍ ،
متلصصة في ُرواحها
ّ
املنسي.
ومجيئها ،خارجًا في فضائهم
■■■
مواء متواصل

ح ــن تـهـيــج أص ـ ــوات ال ـق ـطــط ي ـت ـحـ ّـرك ش ـ ٌ
ـيء
ً
فـ ـ ّـي .أعـ ــرف أن ح ــرك ــة م ــا ق ــد ت ـك ــون اقـتــربــت
ّ
م ــن الـ ـب ــاب ال ـج ــان ـب ــي لـلـمـطـبــخ املـ ـط ــل عـلــى
الحديقة ومــوقــف الـسـ ّـيــارة .قــد يـكــون انفتح
ودخـ ــل أح ــده ــم أو ي ـك ــون ق ــد غ ـ ــادر .أتـخـ ّـيــل
ْ
حالة االستنفار التي تصيب الثالثة .ولكن
وجبة سمك أفقدت
قد يكون ملجرد إعدادهم ْ
ْ
القطط صوابها ،أو يكون طقس فــتـ ِـح أفــواه
ّ
ُْ َ
ِج ـ ــرار ال ـخ ـض ــراوات امل ـخــل ـلـ ُـة .كــا ُنــت تــلــطــش
بالطني ملنع تـسـ ّـرب الـهــواء .ألـصــق أذنــي في
ّ
يقرأن األدعية
الجدار
فأسمع البسبسة وهن َ َ
التي تقي ِّ
الجرار من اإلصابة بالعفن .أحيانًا

روائية وشاعرة ومترجمة عراقية من
مواليد البصرة عــام  ،1963تقيم في
كوبنهاغن منذ  .1992صــدر عملها
األول عــام  1998بعنوان «حــرب نامة»،
وأتبعته بالعديد مــن الــروايــات (مثل
«مــنــازل الوحشة» و»بطنُها الــمــأوى»)
والــمــجــمــوعــات الــشــعــريــة («حــديــقــة
تلوح
بعطر رجــل»« ،تلك المراوح التي
ّ
من بعيد») ،إضافة إلى نصوص سردية
وترجمات عن الدنماركية ،من آخرها
َ
َ
ُ
د ُه إليه» لـ نايا
الموت
أخذ
«إن
منك شيئًا ف ُر َّ
دم» لـ توم كريستينسن.
ماريا آيت
َ
و»ه ْ

دُ نى غالي (ف َنن عماد)

ّ
ي ـصــل ـنــي صـ ـ ـ ُ
ـوت ت ـس ــل ـ ِـق ال ـق ـط ــط وخــرب ـشــة
ِ
ّ
مخالبها للشبكة الناعمة على الباب األولي
َّ
ّ
ليصد الذباب والناموس ،أسمع
الذي ُيركب
صوت مناداتهن للقطط بأسماء اإلثني عشر
إمامًا ،أو زجرها.
■■■
ظهور وقتي

يـتـعـ ُـب جـفـنــاي ويـسـقــط ال ـك ـتــاب عـلــى إيـقــاع
ّ
ح ـســاب أي ـ ــام اإلق ــام ــة ًف ــي امل ـك ــان اآلمـ ــن ال ــذي
ّ
َ
وج َده لي .لم أكن ّ
مرئية حتى يتحد بي فأظهر.
فتحةِ الباب ،وال
أنهض ألطفئ الضوء أعلى
ُّ
َ
ّ
ضغط
بعد
تزرق
تسلم أصابع قدمي كل مرة.
ّ َ
الـ ّ
ـزر على يمني الباب إلطفائه .أنسى حتمية
االص ـطــدام بالحنفية املــدفــونــة أسـفــل الـجــدار
ّ
بالضد من
قريبًا من األرض إلى اليسار .ألعن،
إلي من الفتحات .صرتُ
الهذيانات التي تتسلل ّ
أعــرف اآليــات التي ّ
يطيرونها فــي فضاء هذا
البيت .لم تكن الحنفية لتخيفني حني يسقط
ً
عليها القليل مــن ال ـضــوء ل ـيــا ،لـكــن أسفلها
ّ
كــانــت ه ـنــاك ال ـبــالــوعــة ذات ال ـفــوهــة املــرب ـعــة.
ْ
رغــم أنــه قــام بغلقها بقطعةٍ مــن ورق مـقـ ّـوى

ثـ ّـبـتـهــا بـشــريــط الص ــق عــريــض ،ظ ـ َّـل الـصـ ُ
ـوت
ٍ
َ
الذي يطلع منها يشبه نواحًا ًأجوف له رائحة
عطنة .منعني من فتحها ثانية وتسليط ضوء
التورجاليت بداخلها.
■■■
ضحك وخوف

ّ
ـون م ـبــك ـرًا جـ ـ ّـدًا .أط ـفــئ ال ـض ــوء وأع ــود
ي ـنــامـ ُ
ّ
ملكاني .أمارس استذكار الدهشة في تخيلي
لقائناّ ،
ملرتني ،وملرتني متتاليتني قام بتزوير
َّ
إجازة النزول .نضحكُ ،وخارج ثنائية املحلل
َ
واملـ ـح ـ َّـرم تـنـسـحــق ف ــي ق ـبــلـ ِـتــه ح ـ ّـب ــات الــرمــل
ّ
يأت إل قبل
وهو لم ِ
الناعم ما بني أسنانناّ ،
أن يـسـتـحـ ّـم فــي الـنـهــر ،لـكــنــه ي ـعــود لـيــرتــدي
ّ
املطينة ذاتها.
املالبس العسكرية
■■■
دفاعات

ّ
ّ
بالسر .أال يمكن
كيف يمكن
للجدران أل تبوح ّ
ّ
ّ
أن ّ
وبشدة .كانت ستتنفس ،لذا كل
تود ذلك
ّ
تلك الـتـصــدعــات! تلك الـكـســوة الثقيلة التي
ّ
ّ
وتسد منافذه.
املكعب
تنزل على هذا البيت

اختاروا الحبس االنـفــرادي بداخلهّ .
ربما لم
يكن اختيارًا محضًا ،مثل املذهب أو الطائفة.
ّ
ٌ
عادات فحسب يصعب التخلص منها بمرور
ّ
ٌ
ال ــوق ــت .وجـ ــوه خــالـيــة إل مــن رع ــب الـحـيــاة.
ُ
الصوت غير واضح .هم يحذرون
يتصادى،
َّ
مــن تـبــادل كلمات تـخــرج عــن املـقــرر للحوار،
وال مجال للسؤال عن شيء ،أو جدوى من ّ
فك
بالخيال.
األسرار .كما من الحمق االستعانة
ّ
ّ
أتلصص .ال ّ
ال ّ
يهمني إل الجزء الذي يوضح
َ
وصلته هو بهذا املكان.
عالقتنا ِ
■■■
آب َ
ّ
منتصف تــاوة من الـقــرآن بــث املــذيــاع بيانًا
ّ
ّ
هامًا في املطبخ .لم أعــرف فحواه .تسلل مع
ْ
رائـحــة حــمــس الـبـصــل عـبــر املـشـبــك الصغير
ُ
ّ
العنكبوت
أعـ َلــى ال ـجــدار فــي الـحــمــام .أعـمــى ُ
ئت
الــهـ ِـرم
ـون املشبك لضجره .أ ِ
طف ِ
أغلب عـيـ ُ ِ
َ
البيت بعدها ،على غير عادته.
الـنـ ُـار وف ــرغ
انقطعت األص ـ ــوات .فــي ال ـعــادة ال ي ـغــادرون
ّ
غ ــرف ـه ــم إل ف ـ ّـي الـ ـث ــاث وجـ ـب ــات ال ـيــوم ـيــة،
ْ
وأوق ــات التوضؤ الخمسة .باإلمكان ضبط

ْ َ
ّ
ســاعــات الـعــالــم ِوفــق ـهــا .كــل مــا يفعلونه هو
ّ
التهيئة الــازمــة ملوتهم ،تتخللها تدريبات
على إسعافات أولية بسيطة.
ُ
ُ
فتحت الغرفة املجاورة لي.
تجرأت وخرجت.
ّ
الفتحة الـضــيـقــة تـحــت ال ـبــاب ت ـسـ ّـرب ضــوءًا
ساطعًا يثير استغرابي على الــدوام .لم يكن
ال ـب ــاب م ــوص ـدًا ك ـمــا ظ ـن ـنــت .ان ـف ـتــح بـمـجـ ّـرد
إدارة أك ـ ــرة الـ ـب ــاب .ك ــأن ــه الـ ـك ــون ب ــأس ــراره.
بامتالئه وفراغه ،بضجيجه وسكونه :أشياء
ّ
ّ
بمجرد ملسها ،أخــرى اختفت
كثيرة تتفتت
بعد ثانية مــن اسـتــدارتــي لرؤيتها .األشياء
ً
أصال تضيع هنا في هذا البيت .قبل يومني
ُ
اف ـت ـقــدت أح ــد ســراوي ـلــي الـتــي نـشــرتـهــا على
ّ
املخصص لــي .كــان ُمتاحًا لي
حبل الغسيل
ّ
سقف نصفي
التحرك في باحة صغيرة ،ذات
ٍ
ُ
بال تحتمي تحته قططهم .يتركن
ذي خشب ٍ
حـنـفـيــة ال ـح ــوض الـخـفـيــض تـقـطــر لـهــم امل ــاء
خوفًا من ّ
شر حرارة أشهر الصيف.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إغالق أتيليه اإلسكندرية هزيمة جديدة للذاكرة الثقافية

بعد إغالق «األتيليه»
تفقد اإلسكندرية معلمًا
ثقافيًا ،وقد يكون ذلك
مقدمة لهدمه وبناء
ّ
عمارة حديثة مكانه،
كحال الكثير من مباني
المدينة التراثية

اإلسكندرية ـ سناء أمين

ال شـ ّـك في أن الثالث والعشرين من كانون
األول /يناير الجاري يوم حزين في تاريخ
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة .إنـ ــه الـ ـي ــوم ال ـ ــذي أغ ـل ــق فـيــه
أح ــد أع ــرق ال ـف ـض ــاءات الـثـقــافـيــة للمدينة؛
«األتيليه» ،الــذي كــان مقرًا لـ»جمعية أدبــاء
وفناني اإلسـكـنــدريــة» .بعد هــذا اإلغ ــاق ال
يمكن أال نشعر بـتـشــريـ ٍـد للثقافة وتبديد
للذاكرة الثقافية في مدينة ال تنفك تخسر
سحرها بمرور العقود.
نلمس ذلــك ونحن نـقــرأ ،فــي ذات الـيــوم ،ما
كـتـبــه ال ـف ـنــان الـتـشـكـيـلــي عـلــي ع ــاش ــور في
تــدويـنــة فــي صفحته عـلــى فـيـسـبــوك« :يــوم
حــزيــن ..وداع ــا أتيليه اإلسـكـنــدريــة ،صرحًا
ثقافيًا وإبداعيًا ومعماريًا ال أبالغ إذا قلت
إنه خسارة إنسانيه فادحة».
وكتبت إحدى مرتادات «األتيليه» ،مارييت

م ــرق ــص ،ع ـلــى صـفـحـتـهــا« :س ـي ــاس ــة انـظــر
ّ
تتكرر كــل يــوم .هــل هــي صدفة
العصفورة
أن ي ـح ــدث ثـ ـ ــوران هـ ــذا «الـ ـت ــرن ــد» ال ـبــائــس
حول فيلم «أصحاب وال أعز» مباشرة قبل
إغالق أجمل ملتقى ثقافي في اإلسكندرية
لألبد ولم يهتم بذلك ٌُ
أحد من الذين اهتموا
بالفيلم».
ومـ ـ ــن ل ـ ـنـ ــدن ،كـ ـت ــب الـ ـش ــاع ــر ف ـ ـكـ ــري ع ـي ــاد
قصيدة ّ
قدمها بقوله« :تعيش اإلسكندرية
فــي عـتـمــة دوامـ ــة املـسـلـســات ال ـتــي شملت
بعض مرافقها التاريخية ،أكتب من نبض
مشاعري هذه املرثية» ،ونقرأ من القصيدة:
«يا لوعة الحزن ُ
وحرقة قلبك يا مدينتي..
أحضان ِك.
فراق ابنك من
ِ
َأ َخ ُ
ذوه ..اغتالوه ..انتزعوه من صدرك..
َ
ْ
َصـ َـمــتــت كــل األف ــواه ..ولـســانـ ِـك بــورقــة بالية
َ
ك ّم ُموه».
ّ
ُ
ك ـيــف يـمـكـنـنــا أن ن ـق ــرأ هـ ــذا ال ـت ـفــجــع على
م ـص ـيــر م ــدي ـن ــة م ـث ــل اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،ول ـعــل
أبــرز مــا ُيكتب أو ُي ــروى عنها  -قبل إغــاق

باتت اإلسكندرية
تستدعى في الفن
واألدب في شكل
مرثيات أساسًا

■ مــا هــو آخ ــر عـمــل ص ــدر لــك وم ــا هــو عملك
القادم؟
م ـشــروعــي ال ـجــديــد ق ـ ــراءة ف ــي م ـس ـ ّـودات
تـصــريــح بـلـفــور بــن  1تـ ّـمــوز /يــولـيــو و2
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر  ،1917وهــو
ّ
منشور في «مجلة جامعة الشارقة للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية» ( ،)2021إذ قامت
الـفـكــرة على البحث فــي س ــؤالَ :مــن الــذي
ّ
وظف اآلخر في خدمته؟ وهل كانت الحركة
ّ
الصهيونية ِمن القوة لتوظف بريطانيا؟
يخلص البحث إلى أن بريطانيا نجحت في
توظيف الحركة الصهيونية في مجهودها
الحربي ،وال ّ
سيما النجاح في ّ
ضم الواليات
املتحدة األميركية إلى جانبها في الحرب
الكونية األولى؛ وأن تصريح بلفور بقي بال
ّ
حتى تم تضمينه في ّ
صك االنتداب
قيمة
ّ
البريطاني على فلسطني ،واملتتبع يلحظ
ّ
تخبط السياسة البريطانية خــال فترة
العشرينيات وب ــداي ــات الثالثينيات في
فلسطني.
ّ
املشروع الذي أتمنى أن يرى النور خالل
الـسـنــة ال ـجــديــدة ه ــو دراس ـ ــات تــاريـخـيــة
حــول وســط أوروب ــا خــال الـقــرن التاسع
عشر؛ مشروع يكمل ما قد قمت فيه قبل
عدة سنوات والذي جاء بعنوان «التاريخ
الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي ألملــانـيــا-1789 ،
ُ
 ،»1848حيث كان وسط أوروبا ـ بالنسبة
ً
إلـ ــى األملـ ـ ــان ـ ـ ـ مـ ـج ــاال ح ـيــويــا جـ ــاء تحت
شـعــار»الـتـ ّ
ـوجــه األملــانــي لـلـشــرق» ،والــذي
ّ
تمثله اإلمبراطورية العثمانية وأمالكها
في املشرق العربي وأوروبا .ويحاول هذا
ّ
امل ـش ــروع أن يـلـقــي ال ـضــوء عـلــى الـتـشــكــل

القومي فــي تلك املنطقة املتداخلة إثنيًا
وم ــذهـ ـبـ ـي ــا؛ ك ـي ــف وصـ ـل ــت مـ ــع االتـ ـح ــاد
األوروبي إلى حالة جديدة فيها ٌ
غد أفضل
ُ
ملواطن تلك املناطق.
■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟
ســوف أخـتــار املـســار ال ــذي أنــا عليه اآلن.
كان خياري ورغبتي في بناء رؤيتي التي
أعتقد أنها ال تــزال فــي بداياتها ،وأعمل
عـلــى ت ـطــويــرهــا بــاس ـت ـمــرار ،م ــع اإلي ـمــان
ال ـع ـم ـيــق بـحـتـمـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــر وأن ال ـق ــادم
أفضل .فالتاريخ بالنسبة ّ
إلي ليس حقل
دراسة وحسب ،وإنما حقل الحياة ذاتها
ّ
بتلونها وجمالها؛ دراما ،ومسرح ،ونمط
فلسفي وعلمي.
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ّ
والتنوع .الجمال يكمن
احترام االختالف
ّ
فــي االخـتــاف ،فلو ّ
تخيلنا أن كــل البشر

التاريخ هو حقل
بتلونها
الحياة ذاتها
ّ
وجمالها

َ
بنفس الصورة والشكل والـلــون ،لــا ظهر
الجمال .وهذا يقود إلى االعتراف باآلخر
خارج الذات ،واالنفتاح في الفهم والقدرة
ع ـل ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــذات اإلن ـســان ـيــة
بطاقة

باحث أردني من مواليد عام .1971
حــاصــل عـلــى درج ــة ال ــدك ـت ــوراه في
تاريخ أوروبا الحديث واملعاصر عن
أطروحته «تجربة الوحدة األملانية من
خــال بــرملــان فــرانـكـفــورت- 1848 :
 .»1849أصدر العديد من الدراسات
وال ـك ـتــب ،مـنـهــا «ه ــرب ــرت صموئيل
وت ــأس ـي ــس إم ـ ـ ــارة ش ــرق ــي األردن:
 ،)2002( »1925 - 1920و»أثـ ــر
الـ ـث ــورة الـفــرنـسـيــة وح ـكــم نــابـلـيــون
على أملانيا،)2010( »1815 - 1789 :
و»اآلخر في فكر األمير عبد القادر:
دراس ـ ـ ــة ف ــي ف ـت ـنــة دم ـش ــق »1860
( ،)2016و»حركة الشباب الهيجلي
 1829ـ  ،)2017( »1848و»الـتـطـ ّـور
السياسي ملفهوم الجماعة في القرن
ّ
األول الهجري» ( ،)2018و»التغلغل
األمل ــان ــي ف ــي ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة من
خالل االستشراق في الربع األخير
من القرن التاسع عشر» (.)2018

ّ
التي هي واحــدة لدى كل البشر في األمل
ٌ
والطموح وحتى األلم .ما أحلم به إنسان
ح ـ ّـر يـسـيــر عـلــى فـكــرة الـخـيــريــة البشرية
وقـ ـ َـيـ ــم الـ ـع ــدال ــة واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ،وأن ي ـكــون
اإلن ـس ــان هــو م ـحــور ال ـعــالــم ول ـيــس رأس
ّ
املتوحش الذي يضع اإلنسان جانبًا.
املال
ما أحلم به عودة الحقوق إلى أصحابها.
■ شخصية من املاضي تود لقاءها ،وملاذا هي
بالذات؟
تخطر في البال شخصيات كثيرة كان
ل ـهــا بـصـمـتـهــا ال ــواض ـح ــة لـ ـ ـ ّ
ـدي ،فعلى
مستوى املغرب ابن رشد وابن خلدون،
ّ
واملـ ـ ـش ـ ــرق ابـ ـ ــن س ـي ـن ــا وال ـ ـك ـ ـنـ ــدي .ل ـكــن
الشخصية التي أثرت ّ
في هيً شخصية
ّ
ّ
ّ
ّ
وتصوفًا وحرية؛ فالحالج
الحالج ،شعرًا
ّ
ّ
كــان قريبًا من الناس ويعبر عما يفكر
ّ
املتصوفة .وكان
غيره من
فيه ،على عكس ّ
دائم الترحال والتنقل ،كثير النقد للحالة
ّ
ّ
العامة في عصره؛ ويذكرني
السياسية
ب ــال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي الـ ـي ــوم وامل ـح ــاك ـم ــات
ّ
الصورية التي تجري للمفكرين ،وكيف
ُّ
كــانــت نهايته بمحاكمة صــوريــة اتـهــم
فيها بالزندقة واإللحاد.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أمجد الزعبي

فعاليات

ما الذي يبقى من المدينة؟

مدخل المبنى (من صفحة الفنان التشكيلي علي عاشور)

أمجد الزعبي

تقف هذه الزاوية
مع مبدع عربي في
أسئلة حول انشغاالته
وجديد إنتاجه وبعض
يود مشاطرته مع
ما
ّ
قرّائه

ً
َّ
َصــف لــي فــي الـجــدار إلــى يمني الـبــاب ِخــزانــة
ّ
حديدية طويلة ضيقة ،تحوي قسمني ،تلك
ْ
دخلت
التي تستخدم في الدوائر الحكومية.
عبر الـبــاب مثل عـمــود كهربائي وانتصبت
ٌ
ذرور مــن ال ـصــدأ األح ـمــر تهمي من
أمــامــي.
ُ
ّ
ـاك .رائ ـح ــت ـه ــا ت ـع ـلــق بـ ـق ــو ٍة في
أدن ـ ــى احـ ـتـ ـك ـ
ٍ
ّ
أشـيــائــي الـقـلـيـلــة كــلـمــا فـتـحـ ُـت أح ـ َـد بـ َـابـ ْـيـهــا
الـضـ ّـيـقــن .قميصان أبـيـضــان ،زوج جــوارب
نايلون ،منشفتان ،ومــاذا بعد؟ مكياجي لم
ّ
ّ
وأحمر الشفاه .يستله
يتعدى قلم الكحل
يكن
ٌ
من جيبي ليستنشقه .شهيق بطيء وعميق.
■■■

األتيليه بكثير  -هــو هــذه املــرثـيــات؛ تجلى
ذلــك مــن أف ــام يــوســف شــاهــن إلــى رواي ــات
إبراهيم عبد املجيد.
ُي ــذك ــر أن مـثـقـفــي اإلس ـك ـنــدريــة ق ــد قــاومــوا
إغ ـ ـ ــاق األتـ ـيـ ـلـ ـي ــه ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،كـ ـ ــان أب ــرزه ــا
إط ــاق حملة الـعــام املــاضــيّ ،
سميت ب ــ»»ال
الغ ـت ـيــال ه ــرم اإلس ـك ـن ــدري ــة» ،ب ـعــد ص ــدور
الحكم القضائي بإخالء املبنى الــذي يعود
بـنــاؤه إلــى أكـثــر مــن مئة ع ــام ،بعد مطالبة
مالكيه باسترجاعه .لم تقتصر الحملة على
املطالبة باإلبقاء على املبنى كفضاء ثقافي
بــل كــانــت أولـ ّ
ـويـتـهــا هــو مـنــع هــدمـهــا ،فمن
املـعــروف أن الكثير من املباني الفريدة في
اإلسكندرية قــد جــرى إخــاؤهــا فــي مرحلة
أول ــى ،ثــم تــركـهــا عــرضــة لــإهـمــال ،وم ــن ثـ ّـم
ثم ّ
إصدار قرار هدمها ومن ّ
تسوى باألرض
ّ
وتتحول الحقًا إلى عمارة.
ّ
يذكرنا مصير «األتيليه» بأحداث مسلسل
«ال ــراي ــة ال ـب ـي ـضــاء» ( ،1988إخ ـ ــراج محمد
فاضل عن نص ألسامة أنور عكاشة) والذي
يروي قصة رجل مثقف يرفض كل اإلغراءات
املالية التي ُعرضت عليه للتفريط في فيال
ضــوع عبر الــدرامــا
أثــريــة .بــدا أن إث ــارة املــو ُ
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ق ــد ي ــؤت ــي أكـ ـل ــه ف ــي تــوعـيــة
الــدولــة واملجتمع ب ـضــرورة حماية ميراث
اإلسـكـنــدريــة املـعـمــاري ،ولـكــن مــا ح ــدث مع
«األتيليه» يثبت أنه لم يكن هناك أثر لهذا
الوعي .لعله من الوجيه أن ّ
يجدد الفنانون
ح ـم ــات ـه ــم ع ـب ــر م ــام ـس ــة م ـش ــاع ــر ال ـن ــاس
وليس من خالل الدعاوى القضائية.
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يعقد «مركز الصورة المعاصرة» في القاهرة ،عند السادسة من مساء اليوم،
ّ
الخشاب بعنوان اقتباسات المهرجانات .يناقش
لقاء مع األكاديمي المصري وليد
ً
ّ
كمؤسسة لنشر الثقافة والدعاية السياسية؛
الخشاب فكرة المهرجان السينمائي
ّ
وكوسيلة لصناعة سينما لها اعتبار معنوي «عالمي» ووطني تحرّري معًا.

تستضيف «مكتبة قطر الوطنية» في الدوحة ،عند الثالثة والنصف من عصر
األربعاء ،الثاني من الشهر المقبل ،أستاذة اللغة العربية وآدابها ،الباحثة األردنية
بسمة الدجاني ،في محاضرة بعنوان اللغة العربية وجماليات التواصل الثقافي.
ّ
تتركز دراسات الدجاني على مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعلى
األدب العربي بوصفه وسيطًا أساسيًا في حوار الحضارات.

حتى الخامس من الشهر المقبل ،يتواصل في «قاعة بوشهري للفنون» بالكويت
معرض مشترك للتشكيليّين السوريّين نزار صابور ( )1958وإدوار شهدا (،)1952
ّ
َ
يشكل المكان عنصرًا أساسيًا في تجربة صابور،
منتصف الشهر الجاري.
والذي افتُتح
بينما يعيد شهدا إنتاج المنمنمات اإلسالمية بأسلوب معاصر.

مارسيل بروست :رواية باريسية عنوان معرض افتتح في «متحف كارنافالي»
بالعاصمة الفرنسية منتصف الشهر الماضي ويتواصل حتى العاشر من نيسان/
ومواد
يضم المعرض متعلّقات شخصية ووثائق ومخطوطات
إبريل المقبل.
ّ
ّ
تصور أمكنة
أرشيفية للكاتب الفرنسي ( )1922-1871ولوحات ونماذج معمارية
ّ
تناولها في رواياته.
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سوق طنجة
في نهايات القرن
التاسع عشر ()Getty

غريب ،هــذا إذا افترضنا أنها بلد مستقل،
كون شخصيتها الحقيقية ال تظهر إال في
كتاب «ألف ليلة وليلة» .ال وجود في املدينة
للشقر مـمــن رأيـنــاهــم يحيطون بـنــا .وهــي
مدينة مطوقة بسور حجري محكم ،عمره
ال يـقــل عــن أل ــف ع ــام ،وبـيــوتـهــا تـتـكــون من
طابق أو طابقني على األكثر ،بنيت مستندة
على جدار سميك وطليت جدرانها بالجص
الـبـيــض ،مكعبة الـشـكــل ،تشبه الصناديق
الكبيرة .أبوابها على شكل قنطرة تميزها
عن غيرها من األبواب التي عرفناها ،وهي
تشبه الـلــوحــات املــرســومــة فــي مــراكــش .أما
أرضياتها فقد طليت ببالط متعدد األلوان
عـلــى شـكــن مـعــن م ـتــوازي األضـ ــاع ،داخــل
مربعات خزفية معشقة بزخارف ذات ألوان
مختلفة ،تم شيها في أفران فاس».
وبـ ـع ــد أن ي ـش ـي ــر إل ـ ــى ف ـق ــر غ ـ ــرف ال ـب ـي ــوت
ب ـ ـ ــاألث ـ ـ ــاث ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء قـ ــاعـ ــة االس ـت ـقـ ـب ــال
الفسيحة ،يقول توين إن طرقات املدينة ذات
طــابــع شــرقــي أصـيــل ،عــرض بعضها ثالث
أقــدام ،وبعضها ست أقــدام ،ولكن اثنني من
طرقاتها يزيد عرضهما على اثنتي عشرة
قــدمــا ،ويـقــول إن شخصًا بمفرده يمكن أن
يسد أحد هذه الطرق.
ناس وأزياء

حين قام مارك توين بهذه الرحلة كان صحافيًا مبتدئًا يوقع باسم
صموئيل النغهورن كليمنص ،وكانت هذه الرحلة التي نشرها على
حلقات ،تجربته األولى في الكتابة الساخرة

طنجة بعيون
مارك توين

تنوع في األزياء لكنها ال تشبه لوحات المستشرقين
تهديدات
اإلسبان
يـ ـشـ ـي ــر مـ ـ ـ ـ ــارك تـ ـ ــويـ ـ ــن ،ولـ ـك ــن
بـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب م ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ـكـ ـ ــم ،إل ـ ـ ــى
التهديدات اإلسبانية التي ال
تتوقف ضد مراكش ،عن طريق
إرسال السفن الحربية الهادفة
إل ــى إقـ ــاق راحـ ــة املــراك ـش ـيــن.
وي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول إن األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن
يمتلكون الكثير من األساطيل
الضخمة في البحر املتوسط،
ولـكـنـهــا ن ـ ــادرًا م ــا ت ـق ـتــرب من
املـ ـ ــوانـ ـ ــئ اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ول ــذل ــك
ف ـ ـ ــإن املـ ــراك ـ ـش ـ ـيـ ــن ي ـت ـل ـك ــؤون
ف ــي تـسـيـيــر أمـ ــور األمـيــركـيــن
واإلنكليز والفرنسيني ،بينما
ي ـ ـسـ ــرعـ ــون ب ـت ـل ـب ـي ــة م ـط ــال ــب
اإلسبان على الفور .ويقول إن
اإلسبان استولوا على مدينة
تـطــوان قبل خمسة أع ــوام ،ثم
ت ــوص ـل ــوا إلـ ــى ت ـس ــوي ــة زادوا
فيها مساحة األرض التابعة
لـهــم عـلــى ال ـســاحــل األفــري ـقــي،
وحـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات
مــن الـسـلـطــان املــراك ـشــي تـقــدر
بعشرين مليون من الدوالرات
دف ـعــت ن ـق ـدًا ،وك ــذل ــك الـتــوقـيــع
ع ـلــى م ـع ــاه ــدة س ـ ــام ،ق ـبــل أن
يعيدوا املدينة لهم.
وال يفوت توين هذه املناسبة
فيسخر مــن اإلس ـبــان سخرية
الذعـ ـ ــة ،إذ ي ـق ــول إن اإلس ـب ــان
لــم يـغــادروا تـطــوان إال بعد أن
التهموا جميع قطط املدينة،
وهو ما تسبب بإيغار صدور
املراكشيني على اإلسبان نظرًا
ملكانة القطط عندهم؟!
وينقل لنا كاتبنا طبيعة حياة
ال ـق ـن ــاص ــل األج ـ ــان ـ ــب ،وم ـن ـهــم
القنصل األميركي الذي تقضي
عائلته حياتها داخ ــل البيت،
وال تخرج إال للتنزه ،من دون
االخـ ـت ــاط ب ــأح ــد ،ول ــذل ــك فهم
ي ـن ـت ـظ ــرون الـ ـج ــرائ ــد ال ـق ــادم ــة
بالبريد الـبـحــري ،فيقرؤونها
أكثر من مرة ،ويتلهون بتناول
الـ ـطـ ـع ــام ،وال ـ ـ ـشـ ـ ــراب ،والـ ـن ــوم
طوال وقتهم.

تيسير خلف

حـظـيــت مــدي ـنــة طـنـجــة املـغــربـيــة
باهتمام الكاتب األميركي مارك
ت ــوي ــن فـ ــي ك ـت ــاب ــه «األب ـ ـ ـ ـ ــرار فــي
الغربة» ،وهو نص رحلة حج إلى األراضي
املـ ـق ــدس ــة ع ـ ــام  ،1867ن ـظ ـم ـت ـهــا «ج ـم ـع ـيــة
األصـ ــدقـ ــاء ال ــدي ـن ـي ــة» املـ ـتـ ـش ــددة امل ـع ــروف ــة
باالسم «كويكرز».
ومع أن أسلوب الكتاب اعتمد السخرية من
َّ
الحجاج ،ومن األماكن التي زارها ،إل أنه قدم
ً
وصفًا معقوال للمدينة املغربية الساحرة
حني زارها بصحبة بعض أصدقائه ،أثناء
استراحة السفينة «كويكر ستي» ،فتحدث
عــن موقعها ،وعـمــارتـهــا ،وتنوعها اإلثني
والديني ،ونشاطها االقتصادي.
ح ــن قـ ــام م ـ ــارك ت ــوي ــن ب ـه ــذه ال ــرح ـل ــة كــان
صـحــافـيــا مـبـتــدئــا ي ــوق ــع ب ــاس ــم صـمــوئـيــل
الن ـ ـغ ـ ـهـ ــورن ك ـل ـي ـم ـن ــص ،ي ـ ـكـ ــاد ال ـج ـم ـه ــور
األميركي ال يعرفه ،وكانت هذه الرحلة التي
نشرها في الصحافة األميركية على حلقات
تجربته األولى في الكتابة الساخرة .ولكنه
سرعان ما حقق شهرة واسعة بعد أن نشر
روايته «توم سوير».
من جبل طارق إلى طنجة

عادات اجتماعية

يالحظ توين (الـصــورة) وجــود الــرق في طنجة ،فثمة الكثير من الــزنــوج الــذي يــرزحــون تحت
نيره ،ولكن العبدة التي تصبح محظية لسيدها تنال حريتها ،والعبد الذي يحفظ السورة األولى
من القرآن ال يظل بعد ذلك عبدًا .وبعد ذلك يشير إلى وجود ثالثة أيام من العطلة األسبوعية،
ألن عطلة املسلمني الجمعة ،واليهود السبت،
والـقـنــاصــل املسيحيني األحـ ــد ،وي ـقــول إن
ال ـي ـهــود ه ــم األك ـث ــر ت ـش ــددًا ف ــي عـطـلـتـهــم،
بينما املسلم يذهب إلــى املسجد ظهر يوم
الجمعة ثم يعود لعمله .ويلفت توين النظر
إلى املكانة الرفيعة التي يحظى بها املسلم
املراكشي الذي يؤدي فريضة الحج ،فالناس
يلقبونه بالحاج ،ويصير بعد ذلك شخصية
ذات شأن ،ويقول إن املراكشيني يفدون كل
عام إلى طنجة ويتجهزون للسفر إلى مكة،
ويقطعون جانبًا مــن الطريق على بواخر
إنكليزية ،وتكلف الرحلة حوالي  12دوالرًا.
ولــذلــك تجد الكثيرين يعملون كــل مــا في
استطاعتهم لتحصيل ه ــذا املـبـلــغ ،وحــن
يـعــود واحــدهــم يظل مفلسًا لفترة طويلة.
وقد أدى ذلك ألن يصدر السلطان املراكشي
قرارًا يمنع الحج على الفقراء.

وصـ ــل ت ــوي ــن إلـ ــى ط ـن ـجــة ق ــادم ــا م ــن جـبــل
ط ـ ــارق ،ت ــارك ــا مـعـظــم ركـ ــاب الـسـفـيـنــة وقــد
توجهوا إلى إسبانيا لقضاء بعض الوقت،
حيث يقول« :فلينعم من ذهب إلى إسبانيا
بـمــا فـيـهــا ،أم ــا مجموعتنا الـصـغـيــرة فمن
األن ـ ـسـ ــب لـ ـه ــا أن تـ ـ ـ ــزور أراض ـ ـ ـ ــي س ـل ـطــان
مــراكــش ،ألنـنــا اكتفينا مــن إسبانيا كثيرًا
خالل وجودنا في جبل طارق ،فطنجة مكان
تشوقنا إلــى زيــارتــه ،حيث كنا نبحث عن
شيء جديد كل الجدة من الداخل والخارج،
وال يذكرنا بشيء عرفناه من قبل ،أو بأرض
زرناها فيما سبق .نعم رأينا شيئًا شبيهًا
ف ــي ل ــوح ــات ف ـن ـيــة ،ول ـك ـن ـنــا ال ن ـثــق كـثـيـرًا
ب ــال ـل ــوح ــات ،ب ـس ـبــب م ـبــال ـغــة فـنــانـيـهــا في
تصويرهم للغرابة».
هذا املوقف النقدي من فن االستشراق الذي
كــان واس ــع االنـتـشــار فــي ذلــك الــوقــت يشير
إلــى أن تــويــن لــم يكن يــؤخــذ بسهولة ،فهو
يعرف تمامًا التصورات املسبقة للغربيني
ح ـيــال ال ـش ــرق ،وه ــي رؤيـ ــة طــاملــا انـتـقــدهــا
في طيات كتابه .ولذلك حرص على تقديم
ص ـ ـ ــورة واقـ ـعـ ـي ــة ل ـل ـم ــدي ـن ــة ،ع ـ ـ ــارض فـيـهــا
تـ ـص ــورات رس ــام ــي االس ـت ـش ــراق الـخـيــالـيــة
التي ال تنقل إال نصف الحقيقة.
بلد غريب

وفــور دخوله إلى املدينة كتب« :طنجة بلد

السوق والسجن وسعاة البريد

يعود كاتبنا لوصف مشاهداته في مدينة
طنجة فـيـقــول فــي وص ــف ال ـســوق« :يـقــارب
حجم املتجر فــي طنجة حجم حمام عــادي
فــي بلد متحضر ،ويجلس كــل مــن التاجر
املسلم ،اإلسكافي اليهودي ،أو بائع الكعك
الحلو على أرضية متجره ممدد الساقني،
ويـ ـ ـن ـ ــادون ع ـل ـي ــك ،مـ ـ ــاذا ت ــري ــد أن تـشـتــري
م ــن دون أن ي ـبــرحــوا أم ـك ـن ـت ـهــم .تستطيع
استئجار صف من هــذه املحالت بخمسني
دوالرًا فــي الـشـهــر .يحتشد الـســوق بسالل
التني والتمر والبطيخ واملشمش التي يأتي
بها الباعة على حمير وبغال .يعج املشهد
بالحيوية والنشاط والجاذبية ،وتفوح منه
روائــح فواحة .وقــد أقــام الصرافون اليهود
أك ـشــاك ـهــم ف ــي أم ــاك ــن م ـتــاص ـقــة ،وت ــراه ــم
ال يـتــوقـفــون ط ــوال ال ـيــوم عــن عــد العمالت
الـبــرونــزيــة ونقلها فــي ســال الـحـبــوب إلى

س ـل ــة أخ ـ ـ ــرى ،وأظـ ـنـ ـه ــم ف ــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ــام ال
يحصون الكثير منها ،ألنـنــي لــم أر سوى
ال ـبــالــي وال ـقــديــم الـ ــذي ي ـعــود تــاري ـخــه إلــى
مئات السنني».
ويضيف« :لدى املراكشيني عمالت معدنية
وف ـض ـي ــة ص ـغ ـي ــرة ال ـح ـج ــم ،وهـ ـن ــاك أي ـضــا
بعض السبائك الفضية الرقيقة ما يعادل
فــي القيمة دوالرًا للسبيكة ال ــواح ــدة ،رغم
نــدرة تلك السبائك لــدرجــة أن فـقــراء العرب
حــن ي ــرون واح ــدة منها يطلبون تقبيلك.
لديهم أيضًا العمالت الذهبية التي تعادل
الدوالرين .يذكرني ذلك بقصة سعاة البريد
الذين كانوا ينقلون الرسائل عبر املدينة،
وي ـت ـق ــاض ــون م ـقــابــل ذلـ ــك رس ــوم ــا بــريــديــة
ك ـب ـيــرة ،وك ــان ــوا مــن حــن آلخ ــر يـقـعــون في
قـبـضــة ال ـلـصــوص فـيـنـهـبــون مــا مـعـهــم من
ن ـ ـقـ ــود ،ولـ ــذلـ ــك وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل االحـ ـتـ ـي ــاط،

كــانــوا بـعــد أن يـجـمـعــوا دوالريـ ــن يـقــومــون
بــاسـتـبــدالـهـمــا بـقـطـعــة ذه ـب ـيــة واح ـ ــدة من
تـلــك ال ـق ـطــع ،وح ــن ك ــان أول ـئ ــك الـلـصــوص
يهاجمونهم كانوا يبتلعون السبيكة على
الفور ،وبعد ذلك عرف اللصوص بالقصة،
وصـ ــاروا يـقــدمــون لـسـعــاة الـبــريــد ال ـصــادر
ً
دواء يـسـبــب الـقــيء
إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ويجلسون للمراقبة فقط».
ويـخـبــرنــا تــويــن ب ــأن ن ـظــام ال ـضــرائــب الــذي
كان يفرضه حكام مراكش كان يضطر بعض
سكان طنجة من املسلمني واليهود لالحتماء
ب ــال ـق ـن ـص ـل ـي ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة .وي ـس ـت ـع ــرض
م ـحــاول ـتــه ورف ــاق ــه زي ـ ــارة مـسـجــد مــراكـشــي
جميل مئذنته عالية مزينة بمربعات على
شـكــل رق ـعــة الـشـطــرنــج ،ومــزيـنــة ب ـخــزف من
شتى األلوان ،يشبه آثار الحمراء األندلسية.
ول ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن دخـ ـ ــول املـسـجــد

أم ـ ــا ال ـت ــرك ـي ـب ــة ال ـس ـك ــان ـي ــة الـ ـت ــي رآهـ ـ ــا فــي
ش ـ ـ ـ ــوارع ط ـن ـج ــة فـ ـق ــد وصـ ـفـ ـه ــا كـ ـم ــا ي ـل ــي:
«ثمة كثير من فرسان البادية املراكشيني،
ه ــؤالء الــذيــن يـفــاخــرون بـتــاريــخ يـصــل إلــى
الـقــرون الوسطى ،وهناك اليهود الذين فر
أسالفهم إلــى هــذا املكان منذ قــرون عديدة،
وهنا السمر الريفيون ،من منطقة الريف،
امل ـ ـش ـ ـهـ ــورون ب ــالـ ـقـ ـس ــوة ،وال ـ ـق ـ ــادم ـ ــون مــن
الجبال ،وهناك الزنوج القادمون من أصول
ال ت ـشــوب ـهــا ش ــائ ـب ــة ،وأيـ ـض ــا الـ ــدراويـ ــش،
وال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـع ــرب ،ومـ ــن ك ــاف ــة امل ـش ــارب
والنحل؛ ممن يحملون مالمح غريبة الفتة
للنظر».
وال يبخل علينا كاتبنا الـبــارع فــي وصف
األزيــاء التي لفتت نظره في شوارع طنجة:
«يخرج ما يرتدونه من ثياب عن املألوف،
ف ـث ـمــة م ــراك ـش ــي م ـب ــرن ــس ،ي ـع ـت ـمــر عـمــامــة
ً
ورداء ي ـث ـي ــر ال ـع ـج ــب،
بـ ـيـ ـض ــاء ضـ ـخـ ـم ــة،
ويـتـمـنـطــق ب ـح ــزام أح ـمــر يـتـخـلـلــه الــذهــب،
ً
وبنطاال يصل إلــى مــا تحت ركبته بقليل،
وسـيـفــا مـعـقــوفــا مــزخــرفــا بـشـفــرة وح ـيــدة،
ســاقــه عــاريــة وال يــرتــدي جــوربــا بــل خفني
ب ـل ــون أصـ ـف ــر ،ع ـلــى ك ـت ـفــه ب ـنــدق ـيــة طــويـلــة
بـشـكــل م ـبــالــغ ف ـي ــه ،وال ـغ ــري ــب أن ــه ج ـنــدي،
وليس إمبراطورًا».
ويـ ـت ــاب ــع وصـ ـف ــه ل ـه ـي ـئ ــات الـ ــرجـ ــال ال ــذي ــن
رآه ــم فـيـقــول« :ه ـنــا امل ـع ـمــرون املــراكـشـيــون
ذوو الـلـحــى واألرديـ ــة الـبـيـضــاء والـقــانــس
الـ ـفـ ـضـ ـف ــاض ــة ،وه ـ ـنـ ــا الـ ـ ـب ـ ــدو ب ـب ــران ـس ـه ــم
امل ـخ ـط ـط ــة وامل ـش ـب ــوك ــة ب ــال ـق ــان ــس ،وه ـنــا
الزنوج والريفيون حليقو الــرؤوس إال من
خصلة شعر مضفورة طويلة خلف األذن،
مرفوعة إلــى جانب فــروة ال ــرأس ،وهنا كل
جـمــاعــات الـبــربــر فــي ثـيــاب غــريـبــة األل ــوان.
وهنا النساء الالتي لففن أنفسهن من الرأس
إلى القدم في أردية بيضاء خشنة ،وينسب
لهن أنهم ينفردن بكشف عني واحــدة فقط.
وثمة خمسة آالف يهودي يرتدون سترات
زرق ـ ــاء ،ويـتـمـنـطـقــون بــأحــزمــة ،وينتعلون
خفافًا صفرًا ،ويعتمرون قبعاتهم الصغيرة
التي تغطي مؤخرات رؤوسهم».
نقش الكنعانيين

بـعــد ذل ــك يـسـتـعــرض تــويــن تــاريــخ املــديـنــة
ب ــأسـ ـل ــوب ال ي ـخ ـل ــو مـ ــن الـ ـسـ ـخ ــري ــة ،مـنــذ
ال ـف ـي ـن ـي ـق ـيــن وحـ ـت ــى ع ـص ــر ك ــول ــوم ـب ــوس،
ويـشـيــر إل ــى مـعـلــومــة م ـتــداولــة عـلــى نطاق
واس ــع حــول نقش تاريخي يتعلق بهجرة
كنعانيني من فلسطني إلى شمالي أفريقيا
ح ـيــث ي ـق ــول« :ت ـقــع عـيـنــي اآلن ع ـلــى مـكــان
م ـقــام فــوقــه نـصــب ت ــذك ــاري ذك ــر تفاصيله
املــؤرخــون الــرومــان منذ ما ال يقل عن ألفي
عام ،نقشت عليه عبارة« :نحن الكنعانيني،
نـحــن مــن طــردنــا مــن أرض كـنـعــان مــن قبل
اللص اليهودي يوشع» .ومع ذلك ال يمكن
التحقق من صحة ما قاله توين ،حول هذا
ال ـن ـقــش الـ ــذي ي ــزع ــم أن ــه رآه رؤي ال ـع ـيــان،
ف ـك ـيــف ت ـم ـكــن م ــن قـ ــراء تـ ــه ،وهـ ــل ك ــان ــت لــه
ترجمة ،وبأي لغة؟

بسبب منع دخول غير املسلمني .ويتعرض
لقصة يــرويـهــا بسخرية حــول عطل أصــاب
ساعة املسجد ،اضطر املسلمني لقبول دخول
مصلح ساعات برتغالي رغم أنه مسيحي.
وفي وصفه لسجن طنجة يقول إن السجناء
يصنعون الـســال والـحـصــر ،وهــو العقاب
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــؤدون ـ ــه فـ ــي س ـج ـن ـه ــم ،وي ـض ـي ــف:
«يعاقب القتل هنا باإلعدام .اقتيد منذ فترة
قصيرة ثالثة مــن القتلة إلــى خــارج أســوار
املدينة ،وأعدموا رميًا بالرصاص .وبنادق
امل ــراكـ ـشـ ـي ــن ردي ـ ـئـ ــة ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـع ـق ــول،
واألردأ م ـن ـهــا الـ ــرمـ ــاة امل ــراكـ ـشـ ـي ــون ،فـهــم
يقومون في البداية بجمع القتلة البؤساء
ف ــي ص ــف ط ــوي ــل ،ك ـ ــأي ه ـ ــدف لـ ـل ــرم ــي ،ثــم
يصوبون عليهم البنادق ،فيدفعونهم إلى
القفز والوثب تالفيًا للطلقات لنصف ساعة
حتى يتمكن الرامي من إصابة هدفه».

فتح مكتب
المدعي العام
في مدينة
برشلونة
اإلسبانية تحقيقًا
في إدارة فريق
برشلونة لكرة
القدم تحت
رئاسة مجلس
اإلدارة السابق
بقيادة جوزيب
ماريا بارتوميو.
وكان هذا
ما أفادت به
مصادر من
مكتب المدعي
العام بعد بالغ
مقدم من
مجلس اإلدارة
الحالي الذي
يترأسه خوان
البورتا ،والذي
قدم بالغًا أمام
النيابة على
خلفية تقرير
«فورينسك»،
وهو تقرير
يحلل بعمق
العقود المبرمة
مع الوسطاء
والرعاة أثناء
رئاسة بارتوميو.

تحقيق ضد بارتوميو؟
بارتوميو يواجه ُتهمًا حقيقية بشأن فساد خالل قيادته لفريق برشلونة ()Getty

توني كروس:
رغبتي أنا والنادي االعتزال
في ريال مدريد

مانشستر يونايتد
يُعير أماد ديالو إلى رينجرز
االسكتلندي

أتلتيكو مدريد يرفض
إعارة موراتا ويوافق
على البيع فقط

أكد األملاني توني كروس ،العب وسط ريال
مدريد ،أنه يرغب في االعتزال مع الفريق ،وفي
مقابلة مع التلفزيون اإلسباني ،قال الالعب ،الذي
وصل إلى ريال مدريد في موسم :2015-2014
«أنا سعيد جدًا هنا ،ليس أنا فقط ،ولكن أيضًا
عائلتي .فكرتي ورأي النادي االعتزال هنا».
وعن التعاقد مع مبابي قال كروس« :من الصعب
معرفة ما سيحصل ،يدهشني أن ريال مدريد
يريد التعاقد معه .إنه العب ممتاز».

أعار فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي املهاجم
اإليفواري ،أماد ديالو ،إلى فريق رينجرز
االسكتلندي حتى نهاية املوسم .وخاض ديالو
الذي انضم إلى مانشستر يونايتد منذ عام قادمًا
من فريق أتالنتا اإليطالي مقابل  20مليون يورو،
 9مباريات مع الفريق األول لـ»الشياطني الحمر».
ُ
ويعد ديالو ثاني العب يرحل عن يونايتد في
خط الهجوم بعد أنتوني مارسيال الذي رحل إلى
إشبيلية على سبيل اإلعارة.

ذكرت مصادر من فريق أتلتيكو مدريد أن الفريق
غير مستعد إلعارة املهاجم ألفارو موراتا ،الذي
يقضي موسمًا ثانيًا على سبيل اإلعارة مع فريق
يوفنتوس اإليطالي ،والذي يسعى لالنتقال
لبرشلونة ،وأنه سيكون مستعدًا فقط للتفاوض
على بيعه .وأكدت املصادر أن أتلتيكو ال يفكر
في إعارة الالعب وأنه منفتح فقط على التفاوض
على بيعه ،وذلك في ظل محاولة برشلونة
التعاقد معه حاليًا.
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مباريـات
األسبـوع

يطمح منتخب تونس إلى تجاوز عقبة منتخب
بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس األمم األفريقية،
رغم أزمة فيروس كورونا ،التي يعيشها العبو
«نسور قرطاج» في المسابقة القارية الحالية
بالكاميرون

سيرجيو راموس يأمل العودة إلى منتخب إسبانيا
أكــد سيرخيو رامــوس مدافع باريس ســان جيرمان أنــه لم يغلق بــاب املنتخب
اإلسباني الــذي لــم يلعب لصفوفه منذ  31آذار/مـ ــارس ،مــن أجــل زي ــادة سجل
مبارياته الدولية املتوقف عند  180مباراة .وقال الالعب في فيديو دعائي نشره
فريقه «تمثيل بلدي هو مصدر فخر شديد لي ،وارتداء قميص إسبانيا بشعاره

ُمهمة قوية
لتونس

في كأس األمم األفريقية

مجدي طايل

ت ـب ــدأ رح ـل ــة ج ــدي ــدة م ــن األحـ ــام
ـأس األم ــم
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي س ـب ــاق كـ ـ ُ
األف ــري ـق ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،امل ـق ــام ــة
حاليًا في الكاميرون ،عندما يخوض منتخب
تــونــس مــواج ـهــة صـعـبــة ،بـ ُـمــاقــاة بوركينا
ف ــاس ــو فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ُرب ـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن عـمــر
الـبـطــولــة ،الـيــوم الـسـبــت ،بحثًا عــن مواصلة
انتصاراته القوية ،بعد إزاحة نيجيريا.
وت ـت ـج ــه األن ـ ـظـ ــار ف ــي «ال ـ ـكـ ــان» إلـ ــى مــوقـعــة
تونس وبوركينا فاسو ،وسط أحالم كبيرة
بنجاح «نـســور قــرطــاج» فــي تحقيق الـفــوز،
ووضع القدم العربية األولى في الدور نصف

يطمح منتخب غامبيا
لصناعة المفاجأة ضد
منتخب الكاميرون
النهائي واملربع الذهبي ،وتخطي «الخيول
البوركينية» أحد أبرز املنتخبات في البطولة
اللقاء فــي ظــروف
حتى اآلن .وتــدخــل تونس ُ
ُمـعـنــويــة ج ـي ــدة ،ب ـعــد األداء امل ـب ـهــر وال ـف ــوز
املميز على نيجيريا أفضل منتخبات الدور
األول ،بهدف دون رد سجله يوسف املساكني

يريد نجوم تونس بلوغ نصف نهائي «الكان» (دانييل أولمو/فرانس برس)

يعلم الجهاز الفني لتونس صعوبة لقاء بوركينا فاسو (هيكل هميما/األناضول)

ُ
فــي لـقــاء املنتخبني ب ــدور ثـمــن الـنـهــائــي في
وقت كان «نسور قرطاج» يواجهون أوضاعًا
صعبة ،في ظل غياب أكثر من  10نجوم كبار
ُ
صابني بفيروس كورونا املستجد.
م ُ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـخ ــوض م ـن ـت ـخ ــب ب ــورك ـي ـن ــا
ف ــاس ــو الـ ـلـ ـق ــاء ،وهـ ــو ُيـ ــراهـ ــن ع ـل ــى تـشـكـيـلــة
قــويــة ،يـتـصــدرهــا بـيــرتــرانــد تـ ــراوري وأدام ــا
غويرا ويوسوفا وعيسى كابوري وسايدو
سـ ـيـ ـمـ ـب ــوري وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم بـ ــاتـ ــي وم ـح ـم ــدج
ك ــون ــات ــي وإس ـم ــاع ـي ــا ودراوغـ ـ ـ ـ ــو وس ـت ـيــف
يــاغــو ،ويـلـعــب بـطــريـقــة لـعــب تكتيكية -3-4
 ،3وال ـ ـتـ ــي ي ـم ـي ــل ف ـي ـه ــا إل ـ ــى الـ ـهـ ـج ــوم عـبــر
ســاح االخـتــراقــات مــن جانب طرفي امللعب،
واالعـتـمــاد على العرضيات بشكل كبير في
الوصول ملرمى ُمنافسه ،والتسجيل وكذلك
ع ـبــر ان ـط ــاق ــات الع ـبــي ال ــوس ــط م ــن الـعـمــق،
والـتـســديــد مــن خ ــارج منطقة ال ـج ــزاء ،وهــي
أبــرز مالمح أسلوبه التكتيكي الــذي يعتمد
عليه كامو مالو املدير الفني لـ«الخيول».
وتــأه ـلــت تــونــس ل ـلــدور ُرب ــع الـنـهــائــي بعد
ب ــداي ــة ُم ـت ـع ـث ــرة ف ــي ال ـ ـ ــدور األول ،ش ـهــدت
اح ـ ـتـ ــالـ ــه امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة بـ ــرص ـ ـيـ ــد  3ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط م ـ ـ ــن فـ ــوز
وخـســارتــن فــي البطولة الـقــاريــة ،وسقطت
أمــام مالي وغامبيا بنتيجة واحــدة بهدف
دون رد ،ونجحت فيما بعد في الفوز على
ُنيجيريا بهدف مقابل ال شيء في لقاء الدور
ثـمــن الـنـهــائــي بـعــد تـقــديــم أفـضــل الـعــروض
الـتـكـتـيـكـيــة لـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة ،وتـبـحــث عن
الـفــوز على بوركينا فــاســو للتأهل لـلــدورة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ل ـل ـمــربــع ال ــذه ـب ــي،
والتواجد بني الرباعي الكبير واإلبقاء على
آم ــال املـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــل «ال ـك ــان» في
نسخته الجارية.
ُ
وتأهلت بوركينا فاسو للدور ثمن النهائي
بعد الحصول على املركز الثاني ووصافة
املجموعة األولــى برصيد  4نقاط من وراء
ال ـفــوز عـلــى الـ ــرأس األخ ـضــر وال ـت ـعــادل مع
إث ـي ــوب ـي ــا والـ ـخـ ـس ــارة ب ـص ـعــوبــة ف ــي ل ـقــاء
االف ـت ـتــاح أم ــام ال ـكــام ـيــرون بـهــدفــن مقابل
هدف ،ثم عبرت عقبة الغابون في الدور ثمن
الـنـهــائــي ب ــال ـف ــوز( )6/7بــركــات الـتــرجـيــح،
ب ـعــد ن ـهــايــة ال ــوق ـت ــن األصـ ـل ــي واإلض ــاف ــي
للمباراة بالتعادل اإليجابي( .)1-1
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد جـ ــال ال ـ ـقـ ــادري املـ ــدرب
امل ـس ــاع ــد لـلـمـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ،ال ـ ــذي قــاد
ال ـت ــدري ـب ــات ف ــي ظ ــل إص ــاب ــة ُم ـن ــذر الـكـبـيــر
امل ــدي ــر الـفـنــي ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،جــاهــزيــة

ورقمي .إنها مناسبة هامة ،أتمنى االستمرار في فعل ذلك ،لالستمرار في زيادة
عدد املباريات التي خضتها» .واعترف العب إشبيلية وريال مدريد السابق بأن
الفوز بمونديال  2010كان «مميزًا للغاية» ألنه «يجعلك تشعر بأن ال شيء بعد
ذلك» .وشارك راموس مع املنتخب الذهبي إلسبانيا ،والذي فاز بمونديال 2010
وبطولتي أمم أوروبا في  2008و ،2012وقال «إنه شيء يصعب تكراره وتصعب
معادلته ،ثالث بطوالت متتالية .إنه مرآة لعمل جيل فريد أتمنى أن يتكرر».
برشلونة يكثف المفاوضات لضم أداما تراوري
كثف فريق برشلونة املفاوضات مع فريق وولفرهامبتون لضم الالعب ،أداما
ت ــراوري ،لصفوفه خــال مــوســم االنـتـقــاالت الشتوية الـحــالــي .ويتطلع الـنــادي
«الكتالوني» للحصول على الالعب على سبيل اإلعارة لنهاية املوسم مع خيار
الشراء .وأفادت صحيفة «ماركا» بأن وكيل الالعبني ،خورخي مينديش ،يضغط
على البرسا التخاذ قرارات سريعة ،وأن اإلعارة ربما تتم مقابل  30مليون يورو.
ولعب تراوري  11مباراة أساسيًا مع فريق وولفرهامبتون من أصل  20شارك
فيها هذا املوسم في «البريمييرليغ» .كما وشارك أداما في ثماني مباريات مع
املنتخب اإلسباني ولم يسجل ولم يصنع أهدافًا .وكــان فريق توتنهام يسعى
للتعاقد معه أيضًا خــال ســوق االنـتـقــاالت الشتوية ووضــع على الـطــاولــة 20
مليون إسترليني من أجل ضمه.
جماهير إيفرتون تعترض على احتمالية تولي
فيتور بيرييرا تدريب الفريق
أبــدى مشجعون لفريق إيفرتون اعتراضهم على احتمالية اختيار البرتغال،
فيتور بيرييرا ،كبديل للمدرب اإلسباني رافا بينيتيزُ .ويعد املــدرب البرتغالي
أحد األسماء املطروحة لخالفة بينيتيز الذي أقيل األسبوع املاضي بسبب سوء
النتائج .ومــع ذلــك فــإن بيرييرا ال يحظى بــرضــا املشجعني الــذيــن كتبوا على
الـجــدران في ملعب «غوديسون ب ــارك» ،عبارة جــاء فيها «بيريرا إلــى الخارج،
عينوا المبارد» .باإلضافة إلى ذلك ،تجمع مائة مشجع ليلة األربعاء بالقرب من
االستاد لالحتجاج على الطريقة التي يدير بها مجلس اإلدارة النادي .وليست
هذه هي املرة األولــى التي يحدث فيها هذا في إيفرتون فبعد انتشار شائعات
بــأن بينيتيز ربما سينضم إلــى فريق في الصيف املــاضــي ،تم تعليق الفتات
تهدد املدرب اإلسباني ملاضيه في تدريب ليفربول .من جانبه قال بيرييرا في
تصريحات لشبكة ( سكاي سبورتس ) إنه غير قلق بشأن رد فعل الجماهير
على توليه تدريب النادي املحتمل ،وأن املحادثات التي أجراها مع النادي كانت
إيجابية للغاية وأن املجلس متحمس ملقترحاته.
يعتمد منتخب الكاميرون على نجمه فينسنت أبو بكر (أولريك بيدرسون)Getty/

«نـ ـس ــور ق ــرط ــاج» ل ـخ ــوض ل ـق ــاء بــوركـيـنــا
ف ُــاس ــو ،وم ــواصـ ـل ــة امل ـ ـشـ ــوار ب ـع ــد ال ـع ــرض
املميز في مواجهة نيجيريا بالدور السابق.
وقــال ال ـقــادري« :فــور الـفــوز على نيجيريا،
أشـ ـ ــرف امل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ُمـ ـن ــذر ال ـك ـب ـ ّـي ــر عـلــى
ترتيبات االستعداد ملباراة بوركينا فاسو،
لــن تكون مـبــاراة سهلة ،هــو منتخب يملك
العـ ـب ــن م ـح ـتــرفــن ول ــدي ـه ــم ل ـي ــاق ــة بــدنـيــة
ع ــال ـي ــة ،وك ــذل ــك م ــرون ــة تـكـتـيـكـيــة ،ويـمـلــك
خـ ـي ــارات هـجــومـيــة ق ــوي ــة ،سـنـلـعــب بشكل
متوازن ونسعى إلى فرض سيطرتنا على
اللقاء بشكل كامل».
وت ــاب ــع« :ل ـع ـب ـنــا ب ـطــري ـقــة تـكـتـيـكـيــة رائ ـعــة

ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة نـ ـيـ ـجـ ـي ــري ــا ،ول ـ ـكـ ــل م ـ ـبـ ــاراة
ّ
الكبير
تحضيراتها ومـعـطـيــاتـهــا ،امل ــدرب
كما الطاقم الفني عكف طوال األيام املاضية
على تجهيز الالعبني في ظل أجواء صعبة،
ب ـس ـبــب إص ــاب ــات «ك ـ ــورون ـ ــا» ،ال ـت ــي كــانــت
م ـص ــدر ت ـح ـ ٍـد بــالـنـسـبــة لـجـمـيــع الــاع ـبــن،
ومـ ــن يـ ـش ــارك قـ ـ ــادر ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة ال ـف ــارق
وقـيــادة املنتخب التونسي للفوز ،وهدفنا
تحقيق الـفــوز على بوركينا فاسو وبلوغ
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،ومــواصـلــة املـشــوار
في سباق املنافسة على لقب البطولة ،في
لقاء نيجيريا كنا األفضل طوال  90دقيقة،
ونسعى لـتـكــرار الـتـفــوق فــي لـقــاء بوركينا

بطولة أستراليا المفتوحة :نادال إلى النهائي
اقترب النجم اإلسباني،
رافاييل نادال ،من التتويج
بلقب بطولة أستراليا
المفتوحة

يسعى نادال للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام ()Getty

بلغ اإلسباني رافايل نادال املصنف خامسًا
عامليًا امل ـبــاراة النهائية لبطولة أستراليا
املـفـتــوحــة ،أول ــى ال ـب ـطــوالت األرب ــع الكبرى
في التنس لعام  ،2022وذلك بعد فوزه على
اإليطالي ماتيو بيريتيني السابع ()3 - 6
و( )2 - 6و( )3 - 6و( )3 - 6في ساعتني و55
دقيقة في نصف النهائي.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي نـ ـ ـ ـ ــادال ال ـ ـبـ ــالـ ــغ م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر 35
سـنــة وال ـســاعــي لـتـحـقـيــق الـلـقــب ال ـ ــ 21في
م ـنــاف ـســات «ال ـغ ــران ــد سـ ــام» ف ــي مـسـيــرتــه
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة وت ـح ـط ـي ــم الـ ــرقـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
الـ ــذي يـتـقــاسـمــه م ــع ال ـس ــوي ـس ــري روج ـيــه
فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش ،في
املباراة النهائية األحد مع الروسي دانييل
مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس
ت ـس ـي ـت ـس ـي ـبــاس الـ ــرابـ ــع الـ ـل ــذي ــن يـلـتـقـيــان
الحقًا.
ُ
وتعتبر هذه املرة الـ 29التي يبلغ فيها نادال
مباراة نهائية في منافسات «الغراند سالم»
بـفــارق مـبــاراتــن نهائيتني خلف صاحبي
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي فـ ـي ــدرر ودي ــوك ــوف ـي ـت ــش،
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والسادسة في البطولة األسترالية املتوج
بلقبها مــرة واحــدة عــام  2009على حساب
فـيــدرر الغائب األب ــرز عــن النسخة الحالية
بسبب اإلصابة.
وخ ـس ــر ن ـ ــادال م ـب ــارات ــن نـهــائـيـتــن عــامــي
 2012و 2019أم ـ ــام ن ــوف ــاك ديــوكــوف ـي ـتــش
الغائب بــدوره عن نسخة هذا العام بعدما
تـ ــم ت ــرح ـي ـل ــه مـ ــن أسـ ـت ــرالـ ـي ــا لـ ـع ــدم تـلـقـيــه
اللقاح املضاد لفيروس كورونا .كما خسر
«املاتادور» املباراة النهائية عام  2014أمام
السويسري ،ستانيسالس فافرينكا ،قبل أن
يثأر منه فيدرر عام .2017
وقال نــادال تعليقًا على الرقم القياسي في
عدد األلقاب في الغراند سالم «أنا أفكر فقط
فــي بـطــولــة أسـتــرالـيــا امل ـف ـتــوحــة» .وأض ــاف
«لعبت بشكل جيد جدًا في أول مجموعتني.
مـ ـ ــرت فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة م ـن ــذ أن ل ـع ـب ــت ب ـهــذا
املستوى» ،وتابع النجم اإلسباني حديثه
وقال «ثم لعب بيريتيني بشكل أفضل ،وأنا
لعبت شــوطــا مخيبًا عـنــدمــا ك ــان اإلرس ــال

خرج نادال من ربع النهائي
العام الماضي أمام
تسيتسيباس

ب ـحــوزتــي والـنـتـيـجــة ( .)3 - 4ل ـكــن يتعني
عليك القتال!».
وك ــان ن ــادال خ ــرج مــن ال ــدور رب ــع النهائي
العام املاضي بخسارته أمام تسيتسيباس
بعدما تقدم بمجموعتني نظيفتني ،ثم أغلق
سـقــف املـلـعــب بسبب هـطــول أم ـطــار غــزيــرة
مصحوبة برياح شديدة ،وعلق نادال على
ه ــذا األمـ ــر« :يـعـلــم الـجـمـيــع أنـنــي الع ــب في
الهواء الطلق .ولكن مع إغالق السقف هناك
أج ــواء أكـثــر وأح ــب ذل ــك .وعليه ال يمكنني
الشكوى».
وفــرض ن ــادال نفسه بقوة فــي املجموعتني
ً
األولى والثانية ،لكن مستواه تراجع قليال
في الثالثة حيث ارتكب  7أخطاء مباشرة،
أي ن ـصــف م ــا ارت ـك ـب ـتــه خ ــال املـجـمــوعــات
الـ ـث ــاث األول ـ ـ ــى ( .)14ث ــم فـ ــرض ال ـت ـع ــادل
نفسه فــي املجموعة الــرابـعــة حتى الشوط
الثامن عندما نجح «رافــا» في كسر إرسال
بيريتيني لـيـتـقــدم ( )3 - 5ثــم أن ـهــاهــا في
صالحه (.)3 - 6
وفــي حــال تتويجه بلقب بطولة أستراليا
امل ـف ـتــوحــة عـ ــام  ،2022سـ ُـي ـص ـبــح رافــاي ـيــل
ن ــادال العـبــا فــي عـصــر االح ـت ــراف ،والــرابــع
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ي ـ ـفـ ــوز بـ ـك ــل م ـ ــن الـ ـبـ ـط ــوالت
الكبرى مرتني على األقل ،وهو إنجاز حققه
ديوكوفيتش العام املاضي عندما فاز بلقب
بطولة «روالن غ ــاروس» للمرة الثانية في
مسيرته الرياضية.
(فرانس برس)

فاسو الــذي لن يقل صعوبة عن أي مباراة
ســابـقــة لـنــا فــي الـبـطــولــة ،وسـنـلـعــب للفوز
وإسعاد الشعب التونسي».
وبـعـيـدًا عــن لـقــاء تــونــس وبــوركـيـنــا فاسو،
ُ
تقام مباراة أخرى ُمرتقبة في سباق الدور
ُربـ ــع ال ـ ُن ـهــائــي ،حـيـنـمــا تـلـتـقــي الـكــامـيــرون
البلد املضيف غامبيا «الحصان األســود»
للبطولة القارية حتى اآلن.
ُ
وتـ ـمـ ـث ــل امل ـ ـب ـ ــاراة ت ـح ــدي ــا ق ــوي ــا بــال ـن ـس ـبــة
للكاميرون التي تأهلت للدور ُربع النهائي
صدارة املجموعة األولى ،ثم الفوز على
بعد ُ
ُجــزر القمر بهدفني مقابل هــدف فــي الــدور
ثـمــن النهائي ،فيما حلت غامبيا وصيفة

في املجموعة السادسة وعبرت عقبة غينيا
فــي مفاجأة كبيرة بالفوز بهدف مقابل ال
شــيء فــي ال ــدور املــاضــي ،ورفـعــت رصيدها
إلـ ــى  3انـ ـتـ ـص ــارات ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،وبـ ــدون
خـســارة ،لتكون األب ــرز بــن الـقــوى الكروية
الجديدة التي ظهرت في القارة السمراء.
ويـعـ ّـول منتخب الـكــامـيــرون على عنصري
األرض والجمهور ،باإلضافة إلى فينسنت
أبوبكر رأس الحربة ،وقائد الكاميرون في
حسم النتيجة لصالحه ،وهو الهداف األول
للبطولة الـقــاريــة حاليًا ،وسجل  6أهــداف،
ويعتبر أفضل العبي األمــم األفريقية على
اإلط ــاق ،إلــى جانب زميله كــارل إيكامبي،

والــذي صنع مع أبوبكر «دويتو» هجوميًا
م ــرع ـب ــا فـ ــي ت ـش ـك ـي ـلــة املـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
أنطونيو كونسيساو.
في املقابل ،يخوض منتخب غامبيا اللقاء،
مـعـتـمـدًا ع ـلــى ق ــوت ــه ال ـض ــارب ــة ،مـمـثـلــة في
مــوســى بـ ــارو وي ــوس ــف ب ــوب وأب ـل ــي غــالــو
وإي ـب ــو أدامـ ــس وغــوم ـيــز ،ويـلـعــب بطريقة
 ،3-3-4وح ـق ــق س ـل ـس ـلــة م ــن االن ـت ـص ــارات
الكبرى فــي البطولة ،أبــرزهــا التغلب على
تونس ( )0-1في الــدور األول ،وكذلك عبور
ُعـقـبــة غينيا بالنتيجة نفسها فــي ال ــدور
ثـمــن النهائي ولــم تخسر أي مـبــاراة حتى
اآلن في البطولة.

رونالدو هدف لالنتقادات بعد تصرف غريب
قرر النجم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،حظر املوقع األملاني «ترانسفر ماركت»
من قائمة املواقع التي تظهر بحاسوبه عادة ،كنوع من االحتجاج على إحصائية
َ
وضعها املختصون وتخص مهاجم مانشستر يونايتد الحالي .وشرح دانييل
بوش ،مدير املوقع في بريطانيا ،عبر تصريحات خص بها صحيفة «ذا أتلتيك»
اإلنكليزية ،أن تـصــرف رونــالــدو كــان مفاجئًا لـهــم ،خــاصــة أنـهــم وضـعــوه في
صدارة قائمة الالعبني الذين تتجاوز سنهم  33عامًا ،واألكثر قيمة بينهم في
سوق االنتقاالت .وقال بوش« :نشرنا قائمة بحسابنا على موقع إنستغرام ،بها
 10العبني يبلغون  33عامًا أو أكثر ،وهم األعلى قيمة سوقية في الوقت الحالي،
وتصدرها رونــالــدو ،لكنه لم يتقبل وراســل املسؤولني على حساباتنا وأبــدى
انزعاجه ،رغم أننا شرحنا له السبيل الذي جعلنا نختار تلك القيم» .واعتبرت
فئة كبيرة من الجماهير ،بتعليقات نشروها على مواقع التواصل االجتماعي،
أن تصرف رونالدو طفولي رغم شهرته الكبيرة ،في حني تفهم آخرون أنانيته
ورغبته الشديدة ليكون األفضل بفارق كبير جدًا عن الباقني.

السلة األميركية :فيالديلفيا سيكسرز يُكرم وفادة ليكرز

يسعى فريق فيالديلفيا
سفنتي سيكسرز
للمحافظة على
حظوظه في التأهل

أكـ ـ ــرم ف ــري ــق ف ـيــادل ـف ـيــا س ـف ـن ـتــي سـيـكـســرز
وف ــادة ضيفه ل ــوس أنجليس لـيـكــرز عندما
تغلب عليه ( ،)87 - 105في وقت واصل فريق
غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوزه على
ضيفه مينيسوتا تمبروولفز ()115 - 124
ف ــي مـنــافـســات دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفني.
في املـبــاراة األولــى على ملعب «ويلز فارغو
سـنـتــر» ،واص ــل الـنـجــم الـكــامـيــرونــي ،جويل
إمبيد ،تألقه الالفت في اآلونة األخيرة وقاد
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز لتحقيق فــوزه
الثالث تواليًا والـ 29في  48مباراة حتى اآلن
هذا املوسم ،وعلى الرغم من توقف السلسلة
الرائعة إلمبيد في املباريات األربــع األخيرة
الـتــي شـهــدت تسجيله عـلــى األق ــل  35نقطة
 10متابعات ،لكن النجم الكاميروني ساهم
بشكل كبير في فــوز فريقه على ليكرز الذي
غـ ــاب ع ــن ص ـف ــوف ــه ن ـج ـمــه «امل ـ ـلـ ــك» ل ـي ـبــرون
جيمس بسبب اإلصابة في ركبته اليسرى.
وسـجــل إمبيد  26نقطة مــع  9متابعات و7
تمريرات حاسمة ،وأضاف توبياس هاريس

 23نقطة مع خمس متابعات وأربع تمريرات
حــاسـمــة .وق ــال إمـبـيــد ال ــذي سـجــل  25نقطة
على األق ــل فــي امل ـبــاراة ال ــ 16تــوالـيــا« :لــم أكن
جـيـدًا الليلة ،لــذلــك كنت سعيدًا ألن زمالئي
في الفريق تمكنوا من مساعدتي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ف ــرض أن ـتــونــي دي ـف ـيــس نفسه
نجمًا لـلـمـبــاراة بتسجيله  31نقطة مــع 12
مـتــابـعــة فــي ثــانــي م ـب ــاراة لــه بـعــد غ ـيــاب 17
م ـب ــاراة بـسـبــب إصــابــة فــي الــرك ـبــة ،وأض ــاف
النجم اآلخر راسل وستبروك  20نقطة ،إال أن
ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب فريقهما الخسارة
الـ 25في  49مباراة هذا املوسم.
وبعد أن ّ
سجل ديفيس  23نقطة في الشوط
األول ،أجــرى سيكسرز تعديالت فــي الثاني
فاكتفى نجم ليكرز بتسجيل ثماني نقاط
فـقــط ،وعـلــق م ــدرب ليكرز فــرانــك فــوغــل على
ً
أداء ديفيس قائال «أنتوني لعب مباراة رائعة.
كان من الجيد أن نراه يستعيد مستواه ،قام
ببعض التدخالت الرائعة على إمبيد».
واعترف فوغل بأنه كان محبطًا من أن يجد
نـفـســه م ــرة أخـ ــرى غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى إح ـضــار
نجميه الثنائي جيمس وديفيس في امللعب
فــي نفس الــوقــت ،وقــال «لكن هــذا مــا يمر به
كل فريق في الــدوري .علينا أن نلعب بشكل
أفضل مما لعبنا الليلة».
وكانت األفضلية لسيكسرز في الربع األول
وحسمه في صالحه بفارق  10نقاط (،)22-32
ورد عليه لـيـكــرز ب ـفــارق  4نـقــاط فــي الثاني
( ،)22-26لـكــن أص ـح ــاب األرض س ــرع ــان ما

استعادوا توازنهم وضربوا بقوة في الثالث
ب ـفــارق  14نقطة ( ،)20-34قـبــل أن يتخلفوا
بفارق سلة في الربع األخير (.)19-17
وش ـ ـهـ ــدت الـ ــدقـ ــائـ ــق األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن امل ـ ـبـ ــاراة
اسـتـبـعــاد مشجعني اثـنــن لـفــريــق سيكسرز

من امللعب بسبب هتافات موجهة إلى الالعب
االحتياطي لليكرز كارميلو أنتوني .ودخل
بعدها األخير في مشادة ساخنة مع مشجع
ثــالــث ف ــي امل ـل ـعــب ح ـيــث تــدخــل إم ـب ـيــد لـنــزع
فتيل املواجهة ،وقال أنتوني في هذا اإلطار

فوز مهم ومُ ستحق لسيكسرز من أجل االستمرار في المنافسة على التأهل (تيم نواشوكو)Getty /

«قيلت بعض األشـيــاء» ،رافضًا الخوض في
التفاصيل ،ومضيفًا «إنه أمر غير مقبول».
وف ــي املـ ـب ــاراة الـثــانـيــة عـلــى مـلـعــب «تـشــايــس
سنتر» واصل فريق غولدن ستايت ووريورز
صـحــوتــه وح ـقــق ف ــوزه ال ــراب ــع تــوالـيــا عندما
تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز (124
  ،)115وعــوض النجم ستيفن كــوري بدايتهالبطيئة في املباراة وأنهاها بـ 29نقطة مع 8
مـتــابـعــات وس ــت تـمــريــرات حــاسـمــة ،وأض ــاف
ك ــاي طــوم ـســون  23نـقـطــة وك ــل م ــن الـكـنــدي
أندرو ويغينز والبديل جوردان بول  19نقطة.
واكتفى كوري بتسجيل ثماني نقاط فقط في
الشوط األول ،لكنه تألق في الثاني وسجل
 21نقطة ،بينها ســت ثالثيات مــن أصــل 10
م ـ ـحـ ــاوالت ،ف ـي ـمــا س ـج ــل ط ــوم ـس ــون خـمــس
ثالثيات .في املقابل ،برز كارل-أنتوني تاونز
ف ــي ص ـف ــوف ال ـخــاســر وكـ ــان أف ـض ــل مسجل
في املباراة برصيد  31نقطة مع  12متابعة،
وأض ــاف أنـتــونــي إدواردز  27نقطة لــم تكن
كافية لتفادي الـخـســارة األول ــى بعد فوزين
مـتـتــالـيــن وال ـ ـ ــ 24ف ــي  48مـ ـب ــاراة ح ـتــى اآلن
هــذا املــوســم .وجــاء الــربــع األول متكافئًا بني
الفريقني وانـتـهــى بــالـتـعــادل  ،29-29وتفوق
الـضـيــوف فــي الـثــانــي  ،28-32لكن ووري ــورز
غــرد خــارج السرب في الثالث ( ،)20-38قبل
أن يتخلف بـفــارق  5نـقــاط فــي الــربــع األخير
( )34-29من دون أن يؤثر ذلك على فوزه الـ36
في  49مباراة.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
اتسمت بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تدور رحاها في
الكاميرون بكثير من الظواهر الفنية ،سواء على مستوى النتائج أو على
مستوى الالعبين والمدربين ،وهو ما ظهر جليا في حصاد المسابقة منذ
نهاية الدور األول وحتى الوصول إلى الدور ربع النهائي في البطولة القارية

خيراردو مارتينو والحسم
أكد مدرب منتخب املكسيك ،خيراردو مارتينو ،أن منتخبه يحتاج لتحقيق انتصارات
من دون معاناة ،وذلك بعد الفوز بصعوبة على جامايكا ( )1-2ضمن الجولة التاسعة
لتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي املؤهلة إلى مونديال  .2022وفي مؤتمر
صحافي بعد نهاية املباراة« :إن الفوز بحسم في املباريات التي نتحكم بها مسألة عالقة
يجب حلها .فزنا باملباراة بشكل جيد وسيطرنا عليها بالكامل .تلقت شباكنا هدفًا
وواصلنا اللعب بالطريقة نفسها بحثًا عن النتيجة التي نريدها وفعلنا ذلك في الدقائق
العشر األخيرة ،لكن كان يمكننا تحقيق ذلك في وقت سابق».

حصاد
أمم أفريقيا
ياوندي ـ العربي الجديد

ُ
شـ ـه ــدت م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدور ث ـمــن
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس األم ـ ــم
األف ــريـ ـقـ ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم رق ـ ــم 33
املقامة حاليًا في الكاميرون ،وتستمر حتى
 6فبراير/شباط القادم ،العديد من الظواهر،
ما بني ظهور عربي ثالثي في ُربع النهائي،
ومـلـحـمــة تــونـسـيــة م ـصــريــة ،وت ــأل ــق رؤوس
الـحــربــة ،وتـفـشــي «الـلـعـنــة الـعــربـيــة» ،وتـقــدم
قوى جديدة.
ضــت اإلث ــارة نفسها بـقــوة ،على لـقــاءات
وفــر ُ
الدور ثمن النهائي الذي جمع بني  16منتخبًا
ف ــي رح ـل ــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـل ـق ــب ،وفــرضــت
املـ ـف ــاج ــآت ن ـف ـس ـه ــا ،وودعـ ـ ـ ــت ف ـ ــرق تـصـنــف
كمستوى أول مرشحة للتتويج بالبطولة،
تصدرها منتخب ساحل العاج قاهر الجزائر
(حامل اللقب) ،وكذلك منتخب نيجيريا قاهر
«ال ـفــراع ـنــة» فــي الـ ــدور األول ،وكــاهـمــا كــان
من أقــوى منتخبات الــدور األول بشكل عام،
للفوز
وت ــم وضـعـهـمــا عـلــى رأس املــرشـحــن ُ
بالبطولة ،ولحق بهما منتخب ُجــزر القمر
املنتخب العربي الــذي نــال احـتــرام الجميع،
رغم خسارته أمام الكاميرون بهدفني مقابل
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هدف ،ووداعه البطولة في لقاء خاضه بدون
حــارس مرمى ،معتمدًا على العب مدافع ُ في
تــولــي املـســؤولـيــة .وأول ــى ظــواهــر ال ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي ،نـسـبــة ن ـجــاح املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة
بمعدل وصل إلى  ،%75بعد تأهل  3منتخبات
مــن إجمالي  4منتخبات تــواجــدت فــي الــدور
إلى سباق ُربع النهائي ،بدأتها تونس بالفوز
على نيجيريا بهدف مقابل ال شيء ،ثم تأهل
مستحق للمغرب على ماالوي بهدفني مقابل
هـ ــدف ف ــي ل ـق ــاء ُم ـث ـي ــر ،وأخـ ـيـ ـرًا ت ــأه ــل ثــالــث
مستحق ملصر على حساب ساحل العاج (-5
 )4بركالت الترجيح ،فيما ودع منتخب ُجزر
ُ
القمر السباق مرفوع الرأس بعد خسارته من
ُ
الكاميرون  2-1في لقاء مثير وبــدون حارس

كرة هجومية و 12هدفًا

شهدت  8مباريات في ثُمن النهائي ظهور كرة هجومية ،إذ تم
تسجيل  12هدفًا بمعدل تهديفي  1.5هدف في المباراة الواحدة،
وكان األكثر غزارة فوز المغرب على ماالوي بنتيجة  3« 1-3أهداف»،
جزر ُ
القمر بهدفين مقابل هدف « 3أهداف»،
وفوز الكاميرون على ُ
ُ
سجلت
فيما
النهائي،
من
ث
الدور
في
سجلة
الم
ّ
أي نصف عدد األهداف ُ

السنغال هدفين ومنتخب تونس وبوركينا فاسو والغابون وغامبيا
هدفًا لكل منها ،وهو ما يعبر عن سيطرة الكرة الهجومية.

مــرمــى أس ــاس ــي أو احـتـيــاطــي عـلــى اإلطـ ــاق،
لـتـضـمــن املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة فــرصــة مــؤكــدة
لـلـتــواجــد فــي املــربــع الــذه ـبــي ،بـعــدمــا أوقـعــت
القرعة مصر واملغرب في الدور ُربع النهائي،
وس ـي ـتــأهــل ال ـفــائــز مـنـهـمــا إل ــى ال ـ ــدور نصف
النهائي.
ُ
وي ـم ـث ــل م ـن ـت ـخــب املـ ـغ ــرب ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
عـنـصـرًا إيـجــابـيــا عــرب ـيــا ،فـهــو األع ـلــى حاليًا
ً
تسجيال لالنتصارات في البطولة ،ونجح في
تخطي عقبة م ــاالوي بــالـفــوز بهدفني مقابل
ه ــدف ،لـيــرفــع رص ـي ــده إل ــى  3ان ـت ـص ــارات في
«ال ـكــان» مـنــذ انـطــاقـهــا بـعــدُ ال ـفــوز فــي الــدور
األول ع ـل ــى غ ــان ــا ُ
وج ـ ـ ــزر ال ــقـ ـم ــر ،وس ـج ــل لــه
الثنائية أشــرف حكيمي ويــوســف النصيري
املحترفني في باريس سان جيرمان الفرنسي
وإشبيلية اإلسباني (على الترتيب) ،ليواصل
مدربه البوسني وحيد حاليلوزيتش مسلسل
انتصاراته ونتائجه الجيدة في آخر  6أشهر
لــه مــع «أس ــود األط ـل ــس» ،فيما رفـعــت تونس
رصيدها بالفوز على نيجيريا بهدف مقابل
ال شــيء إلــى انتصارين فــي البطولة ،لتعادل
رقــم انـتـصــارات املنتخب امل ـصــري ،ال ــذي جاء
تأهله لـلــدور ُربــع النهائي مــن خــال التعادل
مــع ســاحــل الـعــاج ،والـتــأهــل عبر ورق ــة ركــات
الترجيح بالفوز (.)4/5
ولعب عدد من رؤوس الحربة دورًا كبيرًا في
ق ـيــادة منتخبات بــادهــم لـلـتــأهــل بـعـيـدًا عن
دائــرة الحسم من خــال ركــات الترجيح بعد
تسجيل األهـ ـ ُـداف بـنـجــاح وحـســم امل ـبــاريــات.
وشهد الدور ثمن النهائي تألق نجمي هجوم
منتخب الـكــامـيــرون فينسنت أبــوبـكــر وكــارل
إي ـكــام ـبــي ،وس ـ ّـج ــل ك ــل مـنـهـمــا ه ــدف ــا لـيـقـ ُـودا
«األسود الكاميرونية» للفوز على ُجزر القمر
بـهــدفــن مـقــابــل هــدف وب ـلــوغ دائ ــرة الثمانية
ال ـك ـب ــار ،وس ـ ّـج ــل ي ــوس ــف ال ـن ـص ـيــري مـهــاجــم
املنتخب املغربي أول أهداف املغرب في مرمى
مــاالوي ،كما ّ
سجل يوسف املساكني مهاجم
املنتخب التونسي هــدفــا غاليًا وحــاسـمــا في
مرمى نيجيريا قاد به «نسور قرطاج» للتأهل
إلى الدور ُربع النهائي ،ومواصلة املشوار في
نتيجة فــاجــأت الـتــونـسـيــن أنـفـسـهــم فــي ظل
الـظــروف الصعبة الـتــي عــانــى منها املنتخب
العربي في البطولة ،كما ّ
سجل ساديو ماني
مـهــاجــم الـسـنـغــال هــدفــا لــه فــي مــرمــى ال ــرأس
األخضر ،وساهم في تأهل منتخب بالده.
ظهرت ُ ركــات الترجيح  3مــرات في مباريات
الدور ثمن النهائي ،لتحسم تأهل  3منتخبات
دفعة واحدة إلى الدور ُربع النهائي ،في إثارة
كـبـيــرة شـهــدتـهــا مـنــافـســات الـبـطــولــة الـقــاريــة
الـ ـكـ ـب ــرى .وك ــان ــت ض ــرب ــة الـ ـب ــداي ــة ع ـب ــر ف ــوز
بوركينا فاسو على الغابون ( )6/7بركالت
ال ـتــرج ـيــح ب ـعــد ال ـت ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي بينهما
ب ـه ــدف ل ـكــل ف ــري ــق ،ث ــم جـ ــاء الـ ـف ــوز امل ـصــري
عـلــى مـنـتـخــب ســاحــل ال ـع ــاج ( )4-5بــركــات
الترجيح بعد الـتـعــادل السلبي بينهما في

على هامش الحدث

الوقتني األصلي واإلضــافــي ،ثم فــوز لغينيا
االستوائية على مالي ( )5-6بركالت الترجيح
في مفاجأة أخرى كبيرة بعد التعادل السلبي
في الوقتني األصلي واإلضافي أيضًا.
أمــا امل ــدرب الوطني  %50فكان عـنــوان فرض
نـفـســه ف ــي رح ـل ـتــه ،وذل ــك م ــن خ ــال مسلسل
تفوقه فــي كــأس األم ــم األفــريـقـيــة عبر حصد
الـ ـبـ ـط ــاق ــات األع ـ ـلـ ــى فـ ــي سـ ـب ــاق الـ ـ ـ ــدور ُربـ ــع
ّ
الكبير املدير الفني لتونس،
النهائي ،هم ُمنذر

وكــامــو مــالــو املــديــر الـفـنــي لبوركينا فــاســو،
وإليو سيسيه املدير الفني للسنغال ،وخوان
مـيـتـشــا امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـغـيـنـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة.
ويظهر املدرب األجنبي في خريطة الدور ُربع
النهائي عبر  4مدربني أيضًا ،هم البرتغالي
أنطونيو كونسيساو املدير الفني للكاميرون،
وكذلك مواطنه كارلوس كيروش املدير الفني
ملصر ،والبوسني وحيد حاليلوزيتش املدير
الفني للمغرب ،والبلجيكي تــوم سينتفيت

املــديــر الفني ملنتخب غامبيا ،وكلهم تألقوا
في البطولة.
ُومن الظواهر التي فرضت نفسها في الدور
ث ـمــن الـنـهــائــي كــذلــك ظ ـهــور «لـعـنــة عــربـيــة»،
إذ سقطت منتخبات سـبــق لـهــا ال ـفــوز على
منتخبات عربية فــي ال ــدور األول ،فاألفيال
ف ـ ــازوا ع ـلــى ال ـج ــزائــر ب ـثــاثــة أه ـ ــداف مـقــابــل
ه ــدف ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة ،لـيـخـســروا
أمام مصر بركالت الترجيح ( ،)4-5وتنتهي

رحلتهم في البطولة ،املصير نفسه عانى منه
منتخب مــالــي ال ــذي فــاز على تــونــس بهدف
االستوائية (-5
دون رد ،ثم خسر من غينيا ُ
 )6بركالت الترجيح في الدور ثمن النهائي،
وثأر منتخب تونس لنظيره املصري ،بالفوز
ع ـل ــى ن ـي ـج ـيــريــا ب ـه ــدف ي ــوس ــف امل ـســاك ـنــي،
ل ـي ـخــرج «ال ـن ـس ــور ال ـخ ـض ــر» م ــن ال ـب ـطــولــة،
وفــازت نيجيريا في الــدور األول على مصر
بهدف دون رد.

المنتخب
المغربي يواجه
مصر في ربع
النهائي (كينزو
تريبويالرد/فرانس
برس)

وجه رياضي

دراغان سكـوتشيك
تمكن المدرب
دراغان سكوتشيك
من تفادي
انتقادات الجماهير
الالذعة ،بعدما
قاد منتخب إيران
إلى كأس العالم
 2022في قطر

زهير ورد

تأهل منتخب إيــران إلــى نهائيات كــأس العالم قطر ،2022
وذلك قبل ثالث جوالت من نهاية السباق ،وهو إنجاز مهم،
خــاصــة أن ال ـتــوق ـعــات األولـ ــى كــانــت تـضــع مـنـتـخــب كــوريــا
الجنوبية ،مرشحًا بارزًا للحصول على بطاقة التأهل األولى
ً
في مجموعته .ويعتبر هذا النجاح دليال قاطعًا على تميز
املـ ــدرب ال ـكــرواتــي دراغ ـ ــان سـكــوتـشـيــك ،ال ــذي تــولــى قـيــادة
املـنـتـخــب فــي ع ــام  ،2020خـلـفــا لـلـمــدرب البلجيكي مــارك
فيلموتس ،وق ــد وج ــد الـتـعــاقــد مـعــه رفـضــا كـبـيـرًا مــن قبل
ً
ّ
اإلعالم والجماهير في إيران ،بما أنه ال يملك سجال يتماشى
مع تاريخ الكرة بالبالد ،حيث تأهل املنتخب في خمس مرات
سابقة إلى كأس العالم .ولم تكن معارضة تعيني سكوتشيك
ً
من فــراغ ،ألن صاحب الــ( 54عامًا) ال يملك سجال تدريبيًا

ّ
مميزًا يمكنه من قيادة واحد من أقوى املنتخبات في القارة
اآلسيوية ،ولهذا كانت املعارضة شديدة لتعيينه ،ليصبح
املدرب رقم  47الذي يقود رفاق مهدي طاريمي نجم بورتو
الـبــرتـغــالــي .وج ــاءت الـنـتــائــج لتثبت أن ال ـقــرار كــان صائبًا،
خاصة بعد البداية القوية التي حقق فيها املنتخب اإليراني
أرب ـع ــة ان ـت ـص ــارات ف ــي أول أرب ــع م ـبــاريــات ب ـق ـيــادة امل ــدرب
الكرواتي ،لينجح سكوتشيك في تفادي الغضب الجماهيري
وتتوفر الظروف املناسبة للعمل.
واستفاد املدرب الكرواتي من تجربته االحترافية ،حيث لعب
في كرواتيا قبل االنتقال إلى الدوري اإلسباني الذي ساعده
على تكوين خبرة مميزة من خالل مجاورة أفضل الالعبني،
قـبــل أن ي ـخــوض تـجــربــة فــي الـ ــدوري اإلم ــارات ــي مــع اتـحــاد
كلباء ،ويكون من أول الالعبني الكرواتيني الذين يخوضون
تـجــارب احـتــرافـيــة فــي الـعــالــم الـعــربــي .ويملك سكوتشيك،

ّ
تجربة في املالعب اآلسيوية ،خاصة وأنــه عمل مدربًا في
الــدوري اإليراني وخاض أربع تجارب ساعدته على تكوين
فكرة شاملة بخصوصيات العمل في إيــران ،وهو ما جعل
االتحاد يتعاقد معه بحكم درايته بكرة القدم اإليرانية ،ولم
يكن االتحاد يثق كثيرًا في قدرات املدرب ،بما ّأن العقد يمتد
إلى نهاية تصفيات كأس آسيا ملونديال قطر.
واع ـتــرف امل ــدرب الـكــرواتــي ،بــأن املهمة على رأس املنتخب
لــم تكن سهلة ،نـظـرًا لــانـتـقــادات الكبيرة والـضـغــط القوي
الذي رافقه منذ تولي مهامه ،وأشار في حوار مع صحيفة
«طهران تايمز» إلى أنه كان يعمل لساعات طويلة تصل إلى
 20ساعة في اليوم رفقة الجهاز املساعد ،من أجــل وضع
الـخـطــط ال ـتــي تـســاعــد املـنـتـخــب عـلــى ال ــوص ــول إل ــى أهــدافــه
وخاصة منها نهائيات كــأس العالم دون أن يولي اهتمامًا
كبيرًا باالنتقادات ألنه يثق في قدراته.

تصفيات أميركا الجنوبية «المونديالية» :تعثّر البرازيل
وانتصار األرجنتين
ف ـش ــل امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـ ــي مـتــابـعــة
ُ
سلسلة نتائجه املميزة في تصفيات قارة
أميركا الجنوبية املؤهلة إلــى بطولة كأس
العالم  ،2022وذلك بعد التعثر أمام صاحب
املركز الثالث منتخب اإلك ــوادور في إطار
الجولة الـ  15من املنافسات.
وانـ ـتـ ـه ــت م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل امل ـت ـص ــدرة
واإلك ــوادور الثالثة بالتعادل ( ،)1 – 1في
مواجهة لــم يعرف فيها نجوم «السامبا»
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص الـ ـت ــي
صنعوها ،في وقت لعب الدفاع اإلكوادوري
إلــى جانب حــارس املــرمــى دورًا كبيرًا في
إبـقــاء الـتـعــادل حتى نهاية امل ـبــاراة .وبهذه
النتيجة عــزز املنتخب البرازيلي صدارته
برصيد  36نقطة ضامنًا التأهل إلى بطولة
كأس العالم في قطر ،قي وقت ارتفع رصيد اإلكــوادور إلى  24نقطة في املركز الثالث،
ُ
وهي التي تنافس بقوة من أجل الوصول إلى البطولة الكروية الكبيرة .في املقابل خطف
املنتخب األرجنتيني انتصارًا مهمًا على منتخب تشيلي ( )1 – 2وعــزز تــواجــده في
مركز الوصافة برصيد  32نقطة ،في وقت تعقد موقف املنتخب التشيلي الذي يواجه
صعوبات كبيرة للتأهل إلى املونديال ،باحتالله املركز السابع برصيد  16نقطة فقط.
وكــان منتخب األوروغ ــواي أكثر املستفيدين من تعثر تشيلي ومنتخب اإلك ــوادور ،إذ
وبعد فوزه على الباراغواي في مواجهة صعبة جدًا ،عزز تمركزه في املركز الرابع املؤهل
برصيد  19نقطة بفارق نقطتني عن كولومبيا الخامسة و 3نقاط عن تشيلي ،كما قلص
ُ
الفارق مع اإلكوادور إلى  5نقاط فقط .وتختتم الجولة الـ 15اليوم بمواجهة بني منتخبي
كولومبيا وبيرو والتي ستكون مفتوحة على كل شيء ألن كل واحد يحتاج للفوز بأي
طريقة من أجل تحسني موقعه في الترتيب ،ففوز الكولومبي سيجعله يتقدم إلى املركز
الرابع برصيد  20نقطة ،وفوز بيرو يمنحه نفس امليزة.
تيتي يشكك في اختيار حكم كولومبي لمواجهة
البرازيل أمام اإلكوادور
طرح مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم ،تيتي ،تساؤالت بشأن تعيني مدرب من بلد تهمه
نتيجة اللقاء الذي جمع بني «السيليساو» واإلكــوادور ضمن الجولة الـ 15من تصفيات
أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال  2022في قطر .وجــاءت تصريحات مــدرب منتخب
البرازيل الذي سبق وضمن التأهل للمونديال ،في إشارة للكولومبي ويلمار رولدان ،الذي
أثارت إدارتــه للمباراة حالة من الجدل بعدما احتسب أخطاء وقــرارات بالطرد ،اعتبرها
حكم الفيديو املساعد (فار) في النهاية غير صحيحة .وأدركت اإلكوادور التعادل بشق
األنفس أمام ضيفتها البرازيل  1-1في املباراة التي جمعت بني املنتخبني ضمن الجولة
الــ 15من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال  2022في قطر ،لتواصل احتالل
املرتبة الثالثة وفي جعبتها  24نقطة بينما تستمر البرازيل في الصدارة .وعلى الرغم من
ثنائه على كفاءة الحكم الكولومبي ،أشار تيتي إلى حقيقة وجود الكثير من الضغط في
هذا النوع من املباريات ،ال سيما من جانب الجماهير ،لذلك شدد على ضرورة أخذ هذه
األمور بعني االعتبار عند تعيني الحكام.
كيلور نافاس خاض المباراة رقم  100مع منتخب كوستاريكا
خاض الحارس كيلور نافاس أمام منتخب
ب ـن ـمــا املـ ـ ـب ـ ــاراة رق ـ ــم  100ل ــه م ــع مـنـتـخــب
كــوس ـتــاري ـكــا والـ ـت ــي ان ـت ـهــت ب ـف ــوز فــريـقــه
ب ـه ــدف دون رد ض ـمــن ال ـج ــول ــة الـتــاسـعــة
مــن تصفيات أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي املؤهلة إلــى مونديال  2022في
ُ
قطر.ويعد نافاس عاشر العب وأول حارس
مــرمــى ي ـخــوض  100مـ ـب ــاراة م ــع منتخب
كوستاريكا الذي شارك معه ألول مرة في
 12تشرين األول/أوك ـتــوبــر عــام  2008في
انتصاره على سورينام ( ،)1 - 4ومن وقتها بات نافاس ( 35سنة) الحارس األساسي
للمنتخب باستثناء بعض الفترات .وشــارك حارس باريس سان جيرمان في تصفيات
مونديال جنوب أفريقيا  2010والبرازيل  2014وروسيا  2018باإلضافة إلى التصفيات
الحالية املؤهلة لقطر .وكان مونديال البرازيل  2014هو النقطة الفارقة في مشوار نافاس
الذي تألق فيه مع منتخب بالده الذي سبق أن تأهل ألول مرة إلى ربع نهائي كأس العالم.
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هوامش

تملّك الشغف اللبناني يوسف حجازي بمجرد أن رأى فاكهة تحولت إلى أشكال جميلة .فراح يتعلم الحفر عليها إلى أن أتقن
هذا الفن وباتت هذه الحرفة جزءًا أساسيًا من حياته

انتهى من حفر منحوتة طير (العربي الجديد)

يوسف حجازي

باختصار

لبناني يمتهن الحفر على الفاكهة
صور ـ عمر يحيى

يـمـتـلــك امل ـط ـبــخ ال ـل ـب ـنــانــي شـهــرة
واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـن ــاح ـي ــة
تـ ـن ــوع ال ـف ــاك ـه ــة وال ـ ـحـ ــرص عـلــى
تـقــديـمـهــا لـلـضـيــوف .إال أن الـحـفــر عليها
لـيــس شــائ ـعــا .وق ـلــة ه ــم الـلـبـنــانـيــون ال ــذي
يعرفون أو يحترفون هذه الحرفة ،وأبرزهم
فــي الــوقــت الـحــالــي أس ـتــاذ الـجـغــرافـيــا في
الجامعة اللبنانية يوسف حـجــازي ،الذي
حصل على امليدالية الذهبية فــي معرض
 HORICOالـعــاملــي فــي بـيــروت للحفر على
ال ـفــاك ـهــة وال ـخ ـض ــار ع ــام  .2017وي ـق ــول لـ
«العربي الجديد»« :نشأت هذه الحرفة منذ
زم ــن بـعـيــد ف ــي ج ـنــوب ش ــرق آس ـي ــا ،حيث
كانت املطاعم واألماكن السياحية في لبنان
تستعني بأشخاص للحفر على الفاكهة من
الفيليبني والصني وغيرهما لتأمني طلبات
الزبائن لكن بأسعار مرتفعة .إال أنها باتت
منتشرة في لبنان اليوم ،وهناك الكثير ممن
يمتهنون هذه الحرفة ،وإن كان املحترفون
ّ
ق ــل ــة .رب ـم ــا ي ـك ــون م ـن ـهــم م ــن ي ـع ـمــل خ ــارج
لبنان» .يضيف« :دورنا هو تعريف الناس
ع ـلــى هـ ــذه ال ـح ــرف ــة وأه ـم ـي ـت ـهــا وجـمــال ـهــا
لتصبح جزءًا من املطبخ اللبناني ،وآمل أن
تنتشر أكثر فأكثر في لبنان».
ي ـم ـل ــك ح ـ ـجـ ــازي ف ـ ــرن «سـ ــاحـ ــة ال ـض ـي ـعــة»

فــي بـلــدة معركة فــي قـضــاء صــور (جنوب
ل ـب ـنــان) .ه ـن ــاك ،ك ــان ك ــل ش ــيء ج ــاه ـزًا من
ع ـي ــدان األخـ ـش ــاب وال ـس ـكــاكــن وامل ـش ــارط
وغيرها مــن األدوات البسيطة ،باإلضافة
إلى اليقطني .يقول« :اخترت اليقطني كونه
من الفاكهة الصلبة التي تبقى ثابتة لوقت
أط ــول ،وســأبــدأ بحفر ال ـط ــاووس ألن ــه من
أجـمــل ال ـط ـيــور .وعـنــد حـفــره ونـحـتــه على
ً
اليقطني ،يبدو جميال» .يضيف« :أحفر ما
يطلبه الــز ّبــون مــن أن ــواع الطيور وغيرها
وحتى التنني .وعــادة ما يكون الطاووس
وط ـي ــور ال ـب ـجــع وال ـن ـســر وال ـب ــط وغـيــرهــا
م ـط ـلــوبــة أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــا لـ ــدى الــزبــائــن
نظرًا لجمالها عند عرضها .وإلكمال حفر
الـطــاووس ،يحتاج إلــى أكثر من  40قطعة
محفورة مــن اليقطني ،األمــر الــذي يتطلب
املوهبة والفن والتركيز والتأني والصبر».
ول ــدى ســؤالــه عــن كيفية تـعـ ّـرفــه عـلــى هــذه
ال ـحــرفــة ،ي ـقــول ح ـج ــازي« :ف ــي أح ــد األي ــام،
وج ـ ــدت ص ـ ــورة ه ــي عـ ـب ــارة ع ــن مـنـحــوتــة
ّ
لبطة من الجليد وإلــى جانبها بطيختان
منحوتتان .لفتت انتباهي وبدأت االطالع
على تفاصيل هــذه الحرفة ،والـتــدرب على
الحفر .وخــال عيد ميالد أحــد أصدقائي،
ّ
فنحت صورته على
ّقررت أن أقدم له هدية
البطيخ ،ونالت إعجاب الحضور».
ويوضح أن «الحفر والنحت على الفاكهة

ّ
يـتـطـلـبــان م ـع ــدات خــاصــة لـيـســت مـتــوفــرة
في لبنان .لذلك ،نضطر لشرائها من دول
أج ـن ـب ـيــة أو نـطـلـبـهــا أونـ ــايـ ــن .وأح ـي ــان ــا،
نستخدم أدوات بمتناول أيــديـنــا» .ويــرى
أنه «ال يمكن تعلم الحرفة من دون موهبة
رساما أو ّ
وشغف ،حتى لو كان املرء ّ
نحاتا.
ويــدهــش بـعــض الـفـنــانــن بسبب األشـكــال
ال ـف ـن ـيــة ال ـج ـم ـي ـلــة ال ـت ــي ت ـن ـتــج م ــن الـحـفــر
على الفاكهة ما يعني أنها تتطلب الرسم
وال ـن ـح ــت واإلح ـ ـسـ ــاس امل ــره ــف والـ ـح ــب»،
الفـتــا إلــى أن «الـخـطــأ ممنوع أثـنــاء الحفر
ع ـل ــى ال ـف ــاك ـه ــة ل ـص ـع ــوب ــة إصـ ــاحـ ــه ،وق ــد
تكون املعالجة من خــال تغيير الفكرة أو
املـجـ ّـســم امل ـنــوي حـفــره بـعــض ال ـش ــيء .لكن
الخطأ الكبير ال يمكن تصحيحه» .ويقول
إن الـبـعــض يـعـمــد إل ــى تـلــويــن امل ـجـ ّـســم أو
امل ـن ـحــوتــة« ،إال أن ـنــي أف ـضــل ب ـقــاء هــا على
طبيعتها».
ويـ ــؤكـ ــد ح ـ ـجـ ــازي أنـ ـ ــه «بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ً
الـيـقـطــن ،ف ــإن أك ـثــر الـفــاكـهــة ج ـم ــاال بعد
الحفر عليها هــي البطيخ كونها تجمع
ما بني األلوان األخضر واألبيض واألحمر
ّ
وأح ـي ــان ــا ال ــزه ــري ،ال سـيـمــا م ـ ّـم ــن يــتـقــن
الحفر بأسلوب ثــاثــي األب ـعــاد ،وه ــذا ما
أفعله خالل حفر الـطــاووس» .ويلفت إلى
أن «هـ ــذا األس ـل ـ ّـوب صـعــب جـ ـدًا ويـحـتــاج
ّ
إلى موهبة والدقة في الحفر والنحت ،إال

نشأت هذه الحرفة منذ
زمن بعيد في جنوب
شرق آسيا ،حيث
كانت املطاعم واألماكن
السياحية في لبنان
تستعني بأشخاص
للحفر على الفاكهة من
الفيليبني والصني
■■■
صحيح أن الطلب جيد
لكن املردود املادي أقل
ّ
مما كان عليه قبل
سنتني بسبب األزمات.
الهدف املباشر ليس
الربح ،بل نشر هذه
الحرفة لتصبح مقرونة
باللبناني

ّ ّ
ّ
للمجسم
جمالية قــل نظيرها
أنــه يعطي
وانطباعًا رائعًا لدى الناس».
وع ــن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي وأزم ـ ــة الـ ــدوالر
وجائحة كورونا ،يؤكد حجازي أن «الطلب
على الفاكهة املحفورة ما زال جيدًا ،ال سيما
من قبل املغتربني» .ويوضح أنه يكثر الطلب
عليها في بعض املناسبات كحفالت الزفاف
وأعـيــاد املـيــاد واالفـتـتــاحـيــات ،وخصوصًا
الـ ـف ــاكـ ـه ــة امل ـح ـل ـي ــة ك ــال ـي ـق ـط ــن وال ـب ـط ـي ــخ
وغـيــرهـمــا ،إذ إن سـعــر الـفــاكـهــة املـسـتــوردة
مرتفع باملقارنة مع القيمة الشرائية في ظل
انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل
الـ ـ ــدوالر» .يـضـيــف« :ن ــراع ــي ظ ــروف الـنــاس
وأوضاعهم املعيشية الصعبة ،وكل ما أريده
من مشاركتي في املعارض واملسابقات هو
رفع اسم لبنان عامليًا في هذه الحرفة».
ي ـض ـي ــف« :ص ـح ـي ــح أن ال ـط ـل ــب ج ـي ــد لـكــن
املردود املادي أقل ّ
مما كان عليه قبل سنتني
بسبب األزمـ ــات املـتــاحـقــة .ال ـهــدف املباشر
لـيــس ال ــرب ــح امل ـ ــادي ،ب ــل نـشــر ه ــذه الـحــرفــة
لتصبح مقرونة باللبناني كما فــي بعض
الــدول األخــرى في جنوب شرق آسيا ،وآمل
أن يصل اللبناني من خالل هذه الحرفة إلى
العاملية ،كما هو الحال في فن الطبخ».
ّ
ولشدة شغفه بهذه الحرفة ،يقول حجازي:
«م ـن ــذ س ـن ـتــن ،ك ـنــت ب ـص ــدد إنـ ـش ــاء معهد
لتعليم هذه الحرفة ،وإعطاء شهادة رسمية
من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في
لبنان .لكن بسبب األزمات املتالحقة ،تريثت
ً
ض ــاع االقتصادية
قليال حتى تتحسن األو ّ
واملعيشية الخانقة .وأتمنى على الكليات
واملـعــاهــد التي تــدرس الفندقية ،إيــاء هذه
الـحــرفــة االه ـت ـمــام الـ ــازم .وه ــذا مــا يتمناه
العديد من الطالب الذين يدرسون الفندقية،
ّ
إذ يــأتــون إل ـ ّـي كــي يتعلموا فــن الحفر على
الفاكهة والخضار».

وأخيرًا

ُ
أهديت نفسي باقة ورد
حين

رشا عمران

باألمس ،أهديت نفسي باقة ورود بيضاء جميلة ذات
رائحة عطرة .ليس األمر أنني فعلت ذلك بطريقة عادية،
متجر مــا ،ثــم أحملها معي
أن أشـتــري بــاقــة زهــر مــن
ٍ
إلــى البيت ،بــل قـصــدت متجر األزه ــار واخـتــرت نوعا
ّ
معينا ،واخترت نوع نبات أخضر للتشكيل ،واخترت
ّ
نوع الورق الذي سيغلفها ،ثم أعطيت البائع عنوان بيتي
واس ـمــي ،وطلبت منه أن يكتب على البطاقة املرافقة
ً
احتفاء بما ستأتي به
التالي« :إلـ ّـي  ..أنا رشا عمران،
لي األيام القادمة» .نظر إلي البائع الذي يعرفني سابقا،
بدهش ٍة وصدم ٍة واضحتني ،لم يستطع إخفاءهما ،ثم
ابتسم ابتسامة سخرية خافتة ،كما لو أنه يقول« :ما
بها هــذه الـسـيــدة ،كــأن عقلها أصـيــب بلوثة مــا؟ ربنا
يلطف بعباده» .لكنه التزم بما طلبت ،وأرسل إلي باقة
الورد مغلفة بشكل أنيق ،وعليها بطاقة بيضاء مكتوب
عليها العبارة التي تركتها له كما هي.
أعيش وحدي في القاهرة منذ عشر سنوات .تمر كل
املناسبات العامة والشخصية علي من دون أن يشاركني
أحـ ٌـد صباحاتها ،ولصباح املناسبات مــذاق آخــر ،كأن
تتشاركني أنت وآخر أو آخرين (عائلة أو أبناء أو صديقة
أو صديق يقيمون معك) التهنئة حني النهوض من النوم

صباحا ،أو أن تتشاركي مع أحدهم فنجان القهوة وخطط
هذا اليوم :ماذا سنطبخ وماذا سنفعل وأين سنقضي
هذه املناسبة ومن سيكون حاضرا وهكذا ،أو أن يفاجئك
أحد منهم بهدي ٍة صباحي ٍة إن كانت املناسبة ّ
خاصة بك،
باقة ورد أبيض ذي رائحة عطرة ،أعيش وحدي تماما
ولم ُ
يصدف أن حدث هذا معي خالل السنوات ُالعشر
ُ
املاضية ،لم يصدف أيضا أن كان أحد معي حني أصاب
ّ
بأزمات نفسي ٍة كبيرة .ال أجد من يحضنني ليخفف
ٍ
عني ،ال أجد من ّ
يهون علي األمر بالسخرية مني ،ال أحد
يعطيني نصائح ألخرج مما أنا فيه ،ال أحد يحضر لي
باقة ورد أبيض برائحة عطرة نوعا من الدعم املعنوي!
ستعتبرون األم ــر سخيفا ،أو ربـمــا تــرفــا ال يليق بي
ُ
ذكره ،بينما يحلم ماليني السوريني ببعض الدفء فقط
ّ
محمي،
بيت
أو بعض الخبز ،فأنا على األقل أعيش في ٍ
وفيه وسائل للتدفئة وللحياة الكريمة .ولدي في ثالجتي
ٌ
خبز ال آكله كي ال ّ
بزيادات مضاف ٍة إلى وزني.
أتسبب
ٍ
ّ
ربما أنتم محقون ،هذا محض افتراء على ما أنا فيه،
نكران للنعمة التي أعيش فيها قياسا بغيري من
محض
ٍ
السوريني ،كما لو كنت ال أملك ّ
امتنان ملا ٌأعطتني
ة
ذر
ٌ
الحياة إيــاه ولم تعطه لغيري ،هذه أنانية كاملة أظنكم
ترون ذلك معي .. .أليس صحيحا؟
غير أننا ،وبحسب املحلل النفسي الفرنسي ،سيرج

تيسيرون« ،ال يمكن لتعاطفنا مع اآلخــريــن أن يكون
مجديا إن لم نستطع اإلفصاح عما نعانيه علنا ،حتى
لو كان سيبدو سخيفا أمام معاناة اآلخرين» .يعتقد
أن من يظهرون القوة واملثالية في حياتهم الشخصية
ه ــم أك ـث ــر امل ـت ـعــاط ـفــن تــاع ـبــا واس ـت ـغ ــاال ملـشـكــات
اآلخــريــن ومعاناتهم .هــل مــا يــراه تيسيرون يجعلني
ّ
محقة حينما أكتب عن همومي الصغيرة ومشكالتي
غارق كله في البؤس؟
لوطن
(التافهة) ،أنا التي أنتمي
ٍ
ٍ
فــي الحقيقة ،ال يتعلق األمــر بما يقوله هــو فقط ،ذلك
أنني لست من النوع الذي يطبق نظريات اآلخرين في
تفسيرات
حياته العملية ،بل أنا من الذين يبحثون عن
ٍ

علي أن أشعر بدفء نفسي،
أن أخترع ما يقيني من االنهيار،
أن أستعيد محبّتي ذاتي كلما
فقدت الثقة بها

لسلوكهم عبر كتابات املختصني ونظرياتهم ،إذ لطاملا
كنت أعتقد أن مكابداتنا ،مهما كانت شخصية ،فهي
ليست ســوى جــزء من مكابدات جمعية مشابهة إلى
حــد كبير أو قـلـيــل .قــد تختلف مـكــابــداتــي بتفاصيل
معينة ،لكنني حتما أتشارك إطارها العام مع عدد ال
يستهان بــه مــن النساء الـلــواتــي لهن ظــروف مشابهة
لظرفي االجتماعي واالقتصادي والنفسي.
أشعر بالوحدة ،وبضغط ّ
التقدم في السن ،وبالخوف
من القادم املجهول ،ولدي كثير من خيبات األمل ،ومن
«الفشوالت» العاطفية والنفسية واملهنية .وليس لدي
مــن يعيدني إلــى أن أت ــوازن مـجـ ّـددا كلما ب ــدأت أسقط
فــي ه ــوة االكـتـئــاب س ــوى نـفـســي .قـضــت سـنـتــان من
عزلة الفيروس اللعني على ألفة التواصل الجسدي بني
األصدقاء ّ
واملقربني ،لصالح التواصل االفتراضي ،حتى
ألصدقاء املنطقة الواحدة ،حيث ال شيء سوى شاشة
تعكس صــورة بال رائحة ،أو حيث الصوت أيضا بال
رائحة ،بينما نحتاج أحيانا لحضن حقيقي ،لإلحساس
ب ــدفء أجـســاد اآلخــريــن ودفء أنفاسهم ،كــي نشعر
بأننا لسنا وحيدين .علي إذا أن أشعر بدفء نفسي،
أن أخترع ما يقيني من االنهيار ،أن أستعيد ّ
محبتي
ـيء أكثر جماال
ذاتــي كلما فقدت الثقة بها ،هل من شـ ٍ
من أن أهدي لنفسي باقة ورد أبيض؟!
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