عبد الحليم ...بحث في الصوت

يستدعي مرور  44عامًا على رحيل عبد الحليم حافظ ،وقفة عند موهبة
الرجل الذي أصبح معه «اإلحساس» أكثر أهمية من الصوت22[ .ـ]23
الثالثاء  30مارس /آذار  2021م  17شعبان  1442هـ □ العدد  2402السنة السابعة

أكثر من أي وقت مضى،
يواجه ريف درعا الغربي
خطر التعرض لالجتياح
من قبل النظام السوري.
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كيف تطور
إسرائيل نظام
«سكوربيون»
للدفاع الفرنسي؟

قناة السويس

اقتصاد العالم يتنفس الصعداء
هيئة القناة المصرية
تعلن تعويم السـفينة
التي سـدت الممر المائي
لقرابة أسبوع

مئات السـفن
العـالمية التي تحمل
كل أنواع البضائع تستعد
الستكمال طريقها

معالجة التداعيات
على المالحة الدولية
قد تستغرق أشهرًا رغم
إعادة الفتح

ستتواصل الحركة
لمـدة  24سـاعة يوميًا
إلنهاء التكدس
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فورة أسعار
العقارات :كورونا
ينعش المساكن
العالمية

ليست بخير

تقنية التشفير
«أن أف تي» :ثورة
للفن والعمالت
الرقمية

تتزامن الذكرى الـ45
لـ«يوم األرض» هذه السنة
مع توقيت هو األسوأ
بالنسبة للفلسطينيين،
في الداخل المحتل منذ
 1948وفي الضفة وغزة
والقدس والشتات.

حوار ٌ بلُغة
المعاجم:
تثاقف بين العربية
والالتينية
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«أشقاؤنا غير
المتوقعين» :أمين
معلوف ينقذ
البشرية بمعجزة
إغريقية

مدينة غزة( 2019 ،مجدي فتحي)Getty/

الحدث

منشأ كورونا «يحتاج إلى مزيد من البحث»
ّ
بعد أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا
الجديد ،رأى املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،
تـيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس ،أمــس اإلثنني،
ّأن ال ـفــرض ـيــات ح ــول مـنـشـئــه تـبـقــى مفتوحة
وتحتاج إلى مزيد من الــدراســات .أتى ذلك بعد
اطــاعــه على تقرير أخير حــول ّ
مهمة الخبراء
الذين قصدوا مدينة ووهــان ،في وسط الصني،
للتحقيق في أصل الفيروس الذي انطلق منها،
ّ
بحسب ما يتوفر من معطيات .وكــان التقرير
املشترك الصادر عن خبراء من منظمة الصحة
ال ـعــامل ـيــة وآخ ــري ــن صـيـنـيــن ،ق ــد ّ
رجـ ــح انـتـقــال

ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد إل ــى اإلنـ ـس ــان عبر
حيوان وسيط (لم ُي ّ
حدد بعد) سبق أن انتقلت
ّ
ّ
إلـيــه ال ـعــدوى مــن خــفــاش ،مـشـيـرًا إل ــى أن هــذه
الفرضية «محتملة إلى محتملة جدًا» ،في مقابل
ّ
لفرضية ّ
تسرب الفيروس من
«استبعاد تــام»
ّ
خلفية حــادثــة .كذلك ،لم يستبعد
مختبر على
ّ
الخبراء فرضية االنتقال عبر اللحوم املجلدة
والـ ـت ــي تـ ّ
ـرج ـح ـهــا ب ـك ــن .وال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــذي طــال
ـأت استنتاجاته مفاجئة ،بعد 15
انتظاره لم تـ ِ
شهرًا على ظهور أولــى اإلصــابــات بكوفيد19-
في ووهان ،في نهاية ديسمبر/كانون األول من

ّ ّ
عــام ُ .2019يذكر أنــه مــذاك الحني ،بلغ إجمالي
ع ــدد إصــابــات كــورونــا نـحــو  128مـلـيــونــا ،من
َ
بينها نحو مليونني و 800ألــف وفــاة ،في حني
تعافى أكثر مــن  103ماليني مـصــاب ،بحسب
بيانات موقع ّ«ورلد ميترز» ،أمس اإلثنني.
ّ
وفــي حــن تــوقــع كثيرون أن يحل التقرير لغز
ّ
مـنـشــأ ف ـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،فــإنــه اكتفى
بــال ـت ـشــديــد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة إج ـ ـ ــراء تـحـقـيـقــات
أخرى تشمل نطاقًا جغرافيًا أوسع في الصني
يتبي ،فـ ّ
وخــارجـهــا كــذلــك .وبحسب مــا ّ
ـإن هذا
ّ
التقرير يؤكد االستنتاجات األولية التي قدمها

الخبراء في التاسع من فبراير/شباط املاضي
ف ــي ووهـ ـ ــان .وبـيـنـمــا شـ ــددت مـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية على ضــرورة التحلي بالصبر من أجل
ّ
التوصل إلى أجوبة على التساؤالت املطروحة،
ّ
ّ
فإنه من املتوقع أن تجدد استنتاجات التقرير
االت ـه ــام ــات املـ ّ
ـوج ـهــة إل ــى املـنـظـمــة بــاسـتــرضــاء
ال ـصــن .وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،يشير مــراقـبــون
إلى ّأن الخبراء الدوليني لم يحصلوا على املجال
الكافي للعمل بحرية ،في خالل األسابيع األربعة
التي قضوها في املدينة الصينية.

(العربي الجديد ،فرانس برس)
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الوجود الفلسطيني مهدد
دعوات للوحدة بوجه تغول االحتالل

تحل الذكرى الـ 45ليوم األرض وسط انقسام في الداخل الفلسطيني ،في ظل
خالفات سياسية بين األحزاب المشاركة في الكنيست ،وذلك بالتوازي مع استمرار
التضييق اإلسرائيلي ،وسياسات التمييز العنصري ،والتقاعس الفاضح للشرطة اإلسرائيلية
في مواجهة انتشار الجريمة في الداخل

يوم األرض

تغيب الفعاليات
الجماهيرية هذا العام
إلحياء الذكرى  45ليوم
األرض مع تفشي وباء
كورونا ،غير أن ذلك
ال يعكس الصمود
الفلسطيني والتمسك
باألرض

في عامه الـ45

رام اهلل ،غزة ـ العربي الجديد

ت ـك ـش ــف األرق ـ ـ ـ ـ ــام امل ـس ـج ـل ــة ف ـ ــي الـ ــذكـ ــرى
الـ ـ ــ 45ل ـيــوم األرض ،ك ـيــف ع ـمــل االح ـتــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى الـ ـتـ ـغ ــول فـ ــي األرض
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ن ــاشـ ـرًا امل ـس ـت ــوط ـن ــات فــي
أنـحــاء الضفة الغربية واألغـ ــوار وغيرها
م ــن األراض ـ ــي املـحـتـلــة .ب ــال ـت ــوازي ،عملت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى طـ ــرد
الفلسطينيني من أراضيهم وهدم منازلهم،
ب ــذرائ ــع مختلفة .لـكــن عـلــى الــرغــم مــن كل
هذه الظروف ،وغياب القضية الفلسطينية
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ع ـ ــن األجـ ـ ـن ـ ــدات الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
وخ ـ ــذالن ب ـعــض األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ،يـصـ ّـر
الفلسطينيون على التمسك بأرضهم التي
هي محور الـصــراع .وبينما يعون أهمية
هــذا الـيــوم ،إال أن الفعاليات الجماهيرية
إلحياء الذكرى ستغيب هــذا العام للسنة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ــي ظ ــل ان ـت ـشــار
فيروس كورونا.
ُ
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي نـ ـش ــره ــا امل ــرك ــز
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضــي
امل ـح ـت ـل ــة «ب ـت ـس ـي ـل ــم» ،أن أكـ ـث ــر مـ ــن 200
مستوطنة أقيمت في أنحاء الضفة الغربية
منذ العام  1967وحتى نهاية  ،2017منها
أكثر من  131مستوطنة اعترفت بها وزارة
الداخلية اإلسرائيلية كبلدات ،وكذلك نحو
 110م ـس ـتــوط ـنــات أق ـي ـم ــت ب ــا م ـصــادقــة
ُ
رس ـم ـيــة ت ـع ــرف بــأن ـهــا ب ــؤر اسـتـيـطــانـيــة،
ولـكـنـهــا أقـيـمــت بــدعــم وم ـســاعــدة وزارات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وإل ـ ــى ال ـج ـن ــوب م ــن الـضـفــة
ال ـغــرب ـيــة ،يــوجــد ف ــي مــديـنــة الـخـلـيــل عــدد
مــن الـجـيــوب االستيطانية ،بينما يوجد
فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة  11حـيــا استيطانيًا
أقيمت على أراض ّ
ضمتها إســرائـيــل إلى
ٍ
م ـن ـط ـقــة نـ ـف ــوذ ال ـ ـقـ ــدس ،وك ــذل ــك عـ ــدد مــن
ال ـج ـيــوب االسـتـيـطــانـيــة ف ــي قـلــب األح ـيــاء
الفلسطينية في القدس الشرقية ،إضافة
إل ــى وج ــود  16مـسـتــوطـنــة أخ ــرى أقيمت
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة وأرب ـ ـ ــع م ـس ـتــوط ـنــات فــي
ش ـمــال الـضـفــة الـغــربـيــة ت ـ ّـم تفكيكها عــام
 ،2005ضـمــن تـطـبـيــق «خ ـطــة االن ـف ـصــال»
ال ـتــي أع ـلــن عـنـهــا رئ ـيــس وزراء االح ـتــال
حينها أريـيــل ش ــارون .ووف ــق «بتسيلم»،
فـ ــإن عـ ــدد امل ـس ـتــوط ـنــن ال ــذي ــن يـسـكـنــون
فــي تـلــك املـسـتــوطـنــات أك ـثــر مــن  620ألــف
مستوطن ،منهم  413,400في مستوطنات
الـضـفــة الـغــربـيــة باستثناء شــرق الـقــدس،
(وف ـقــا ملعطيات دائ ــرة اإلح ـصــاء املــركــزيــة
اإلســرائـيـلـيــة امل ـحـ ّـدثــة نـهــايــة ع ــام ،)2017
ونحو  209,270في أراضي الضفة الغربية

انقسام في الداخل
الفلسطيني وتمييز إسرائيلي
عنصري وإهمال للمجتمع
العربي

للحديث تتمة...

ماذا يريد
الحوثيون؟
زكريا الكمالي

ال يبحث سؤال ماذا يريد الحوثيون
عن إجابة حول أهداف جماعة «أنصار
الله» ،فهذا ليس لغزًا يصعب تفكيكه.
ومن خالل ملحة بسيطة ملا يردده
قادتها ،يمكن إدراك أن الجماعة تريد
االستمرار في الحروب لعقود من
الزمن ،وتحطيم الرقم القياسي لحرب
اإلمبراطورية البيزنطية مع األتراك
السالجقة ،التي اندلعت في القرن
العاشر ،واستمرت  260سنة.
في هذا الشق تحديدًا ،األهداف
الحوثية واضحة .فالجماعة تتوهم
أنها تواجه حربًا كونية ومؤامرات،
ليس من إسرائيل وأميركا فحسب،
ولكن من معاوية بن أبي سفيان،
مؤسس الدولة األموية قبل 1400
سنة ،والذي استحضره الحوثيون
عند طرح املبادرة السعودية األخيرة،
بالقول إن معاوية لن ينتصر مجددًا.
اللغز املبهم ،والذي يحتاج إلى إجابة
شافية ،إلى أين يريد الحوثيون
الذهاب باليمن؟ وخصوصًا بعد
رفض مبادرات الحل .وما هو السقف
الزمني املطروح منهم لعمر الحرب؟
يطرح املجتمع الدولي أمام املليشيات
 3مبادرات ،سعودية وأميركية وأممية،
فيتم التعاطي معها بالتصعيد
العسكري ،وتكثيف الهجمات على
مأرب ،وتشريد آالف النازحني.
يقولون إن املبادرات ال تلبي طموحات
اليمنيني ،وإنه يتوجب فصل امللف
اإلنساني عن العسكري والسياسي،
رغم أنهم يفرضون حصارًا خانقًا
على تعز ،ويعرفون جيدًا أن رفع
الحظر عن مطار صنعاء ،ولو نحو
وجهات محددة ،ال يلبي طموحات
إيران فقط .الجواب على مبادرات
السالم ّ
عبر عنه زعيم الجماعة عبد
امللك الحوثي ،في خطاب الذكرى
السادسة للحرب ،عندما قال إنهم
قادمون على العام السابع بإمكانيات
عسكرية أكبر .وسبقه في ذلك رفض
السفير اإليراني بصنعاء ،حسن
إيرلو ،الذي اعتبر أن املبادرة السعودية
«مشروع حرب دائمة».
على املجتمع الدولي إدراك هذه
ُ
الحقيقة املرة ،وهو أن مليشيات
الحوثيني ال يمكن أن تتوقف عن
الحرب ،وأن إيران ال تريد السالم
لليمنيني ،بل االحتفاظ باليمن كورقة
البتزاز الغرب والسعودية .تدرك
جماعة «أنصار الله» أن استمرارها
مرهون بإطالة أمد الحرب فقط ،ولذلك
ستواصل املناورة فقط بطرح شروط
ُ ّ
تعجيزية ،حتى تجنب سلطنة عمان
الحرج أمام املجتمع الدولي.
إيقاف الحرب بمثابة حكم إعدام
بالنسبة للمليشيات .تدرك الجماعة
أن مجدها الهش ،الذي صنعته طيلة
 6سنوات من الحرب ،سينهار في
غمضة عني .ستفقد أدوات الحشد
والتعبئة القتالية بشكل تام ،وساعتها
ستبدأ مرحلة تصفية الحسابات
وفرز مغانم الحرب.

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يـحـيــي الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ــي الــداخــل
الـفـلـسـطـيـنــي ،ف ــي الـجـلـيــل واملـثـلــث
والنقب ،الذكرى السنوية الخامسة
واألرب ـعــن لـيــوم األرض ،هــذا ال ـعــام ،فــي ظل
ت ــداعـ ـي ــات االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـي ــاس ــي ل ــأح ــزاب
امل ـش ــارك ــة ف ــي الـكـنـيـســت ،وال ـت ــي رمـ ــزت لها
الـقــائـمــة املـشـتــركــة ،ال ـتــي انـشـقــت ه ــذا الـعــام
ف ــي االن ـت ـخــابــات إل ــى قــائـمـتــن مـتـنــاحــرتــن
ع ـلــى أصـ ـ ــوات ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ،وســط
حــرب إعــامـيــة ،افتقرت ألي خـطــوط حـمــراء.
فتطايرت االتـهــامــات بــن التخوين مــن قبل
مـ ـس ــؤول ــن ونـ ـشـ ـط ــاء وم ــؤي ــدي ــن ل ــأح ــزاب
الثالثة التي ظلت في إطار القائمة املشتركة
برئاسة أيمن عودة ،للخصم الرئيسي الذي
ّ
مثلته ه ــذا ال ـعــام الـقــائـمــة الـعــربـيــة املــوحــدة
برئاسة منصور عباس ،وقابلتها اتهامات
بــ«الـتـكـفـيــر» م ــن الـقــائـمــة الـعــربـيــة املــوحــدة
املـشـكـلــة ب ــاألس ــاس م ــن ال ـحــركــة اإلســام ـيــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة وت ـح ــال ـف ـه ــا مـ ــع رئـ ـي ــس ب ـلــديــة
سخنني السابق مازن غنايم.
ولـيــس أدل على حــالــة االنـقـســام (عـلــى األقــل
ب ــن جـمـهــور األح ـ ــزاب امل ـشــاركــة ف ــي اللعبة
ال ـبــرملــان ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة) م ــن ال ــدع ــوة الـتــي
وجـهـتـهــا لـجـنــة املـتــابـعــة الـعـلـيــا للجماهير
العربية في الداخل الفلسطيني ،للترفع عن
ّ
الخالفات السياسية وما خلفته االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة وال ـتــي ج ــرت األس ـبــوع
املــاضــي .واختتمت اللجنة بيانها الرسمي
بالقول« :تهيب لجنة املتابعة العليا جماهير
ش ـع ـب ـنــا ب ــاملـ ـش ــارك ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام
بقرارات املتابعة بمنع كل املظاهر الحزبية،
ورفــع العلم الفلسطيني وحــده ،والشعارات
الـتــي تحددها لجنة املتابعة ،لتكون ذكــرى
يــوم األرض لتعزيز بـنــاء الــوحــدة الوطنية،
ورصها وترسيخها».
ج ــاءت ه ــذه امل ـنــاشــدة مــن قـبــل الـلـجـنــة على
ضــوء استمرار التراشق وتـبــادل االتهامات
ب ــن مـخـتـلــف األحـ ـ ــزاب األربـ ـع ــة ال ـت ــي كــانــت
ّ
تشكل معًا القائمة املشتركة قبل انشقاقها،
وهـ ــي ق ــائ ـم ــة ال ـج ـب ـهــة وال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـيــوعــي
اإلسرائيلي ،والتجمع الوطني الديمقراطي،
وال ـح ــرك ــة اإلس ــام ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،وال ـحــركــة
العربية للتغيير ،بعد أسبوع من االنتخابات
ال ـت ــي ك ـش ـفــت ح ـجــم ت ــراج ــع ال ـت ـصــويــت في
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ــداخ ــل إلـ ــى 42
فــي املــائــة ،مـمــا انـعـكــس عـلــى تــراجــع تمثيل
هــذه األح ــزاب من  15عضوًا في االنتخابات
املاضية إلى  10أعضاء 4 ،منهم ضمن القائمة
العربية املوحدة برئاسة منصور عباس و6
في القائمة املشتركة .وتنازعت هذه األحزاب
حول سبب تراجع نسبة التصويت وبالتالي
ع ــدد الـ ـن ــواب ف ــي الـكـنـيـســت ،وم ــن امل ـســؤول
ع ــن ذلـ ــك ،وكـ ــأن الـتـمـثـيــل ف ــي الـكـنـيـســت هو
الـقـضـيــة األهـ ــم لـلـمـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي في
الداخل ،بعد أن كان االنقسام املذكور عمليًا
على خلفية سياسية باألساس تتصل بقرار
وإعالن القائمة برئاسة منصور عباس أنها
ال ت ــرى مشكلة فــي دعــم حـكــومــة إسرائيلية
جديدة ،أيضًا برئاسة نتنياهو ،والتنسيق
معها ،في حال تم قبول شروطها ومطالبها
لـخــدمــة املـجـتـمــع الفلسطيني وع ــدم الـبـقــاء
أسيرة لتحالفات مع أحزاب الوسط واليسار
مقابل تمسك األحزاب الثالثة األخرى بشعار
ومــوقــف إس ـقــاط حـكــومــة نـتـنـيــاهــو .وكــانــت
املفارقة أن الخصمني رفعا شعار «لسنا في
جيب أحد».
لكن الخالف السياسي حــول هــذه املسألة لم
يكن الخالف الوحيد ،علمًا أن الطرفني تعاونا
قبل فك القائمة املشتركة في أكثر من مناسبة
مع حكومة نتنياهو تحت مسميات تفاهمات
مع أحزاب الحريديم ،بل امتد الخالف الحقًا
إلـ ــى ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة على
خ ـل ـف ـيــة ت ـص ــوي ـت ــات ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت لـبـعــض
ن ـ ــواب ال ـقــائ ـمــة م ــع ق ــان ــون ي ـح ـظــر «ال ـع ــاج
القسري» للمثليني ،وتمت استعادة الخالف
حول هذا التصويت الذي حصل في يوليو/
تموز ورفـعــه إلــى مكانة الـصــدارة بما يخدم
ال ـطــرفــن ف ــي الـحـمـلــة ال ــدع ــائ ـي ــة ،خـصــوصــا
بعد أن رفعت القائمة العربية املوحدة شعار

تردي األوضاع
االقتصادية
بحسب دراسات مختلفة وتقارير
لمنظمات وجمعيات عربية
مثل جمعية «بــلــدنــا» ومركز
«أمـــــان» فـــإن تـــردي األوضـــاع
االقــتــصــاديــة فــي المجتمع
الفلسطيني في الداخل وارتفاع
نسبة مــن يعيشون تحت خط
الفقر ،خصوصًا بعد تفشي
جــائــحــة كـــورونـــا ،زادت من
اللجوء لالقتراض من «السوق
السوداء» ،من دون قدرة على
سد هذه القروض ،وبالتالي زاد
استفحال جــرائــم القتل ،فقد
سقط بجرائم مرتبطة بالعصابات
المنظمة في العام الماضي
العشرات مــن أصــل  113قتيًال.
كل هذه المعطيات تزيد حالة
االحتقان والقلق في المجتمع
الفلسطيني ،من انسداد األفق
وانعدام حل في المستقبل.
من إحياء الذكرى عام  2019في سخنين (أحمد غرابلي/فرانس برس)

أول مواجهة في الداخل

 30مارس يوم فارق

ُي ـع ـ ّـد ي ــوم األرض ،الـ ــذي ان ـف ـجــر في
الـتــاســع والـعـشــريــن مــن م ـ ــارس/آذار
ع ــام  1976ف ــي م ــواج ـه ــات ف ــي قــريــة
ع ــراب ــة ب ــن األه ــال ــي الـفـلـسـطـيـنـيــن
واالحتالل اإلسرائيلي ،مع استشهاد
خير ياسني ،ثم توالي سقوط الشهداء
فــي الـثــاثــن مــن م ــارس ،يــومــا فــارقــا
في تاريخ الفلسطينيني في الداخل،
باعتباره أول مواجهة شعبية شاملة
بــن الفلسطينيني فــي الــداخــل ،وبني
الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود.
وان ـف ـجــرت ال ـت ـظــاهــرات ف ــي الـثــاثــن
م ــن مـ ــارس ردًا ع ـلــى قـ ــرار الـحـكــومــة
اإلســرائـيـلـيــة م ـصــادرة نـحــو  40ألــف
دون ـ ــم م ــن أراضـ ـ ــي س ـخ ـنــن وع ــراب ــة
وديـ ــر ح ـنــا امل ـع ــروف ــة ب ــأراض ــي امل ــل،
وذل ـ ــك لـتـخـصـيـصـهــا إلق ــام ــة امل ــزي ــد
م ــن امل ـس ـت ــوط ـن ــات ،ف ــي ن ـط ــاق خـطــة
تهويد الجليل ،وتفريغه من سكانه
العرب ،وهو ما أدى إلى إعالن لجنة
الــدفــاع عن األراض ــي اإلض ــراب العام،
وخــرجــت التظاهرات على الــرغــم من
إع ــان الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة فــرض
ن ـظ ــام م ـنــع ال ـت ـج ــول .وقـ ــد اشـتـعـلــت
م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة ب ــن املـتـظــاهــريــن
وب ــن عـنــاصــر الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة

«صوت واقعي مؤثر ومحافظ» ،مقابل شعار
املشتركة «كرامة وحقوق».
لـكــن ذكـ ــرى ي ــوم األرض ال تــأتــي ه ــذا الـعــام
فقط في ظل نتائج االنتخابات ،بل أيضًا في
سياق استمرار سياسات التمييز العنصري
التي يقوننها اليوم قانون القومية اليهودي

أوقعت خمسة شهداء باإلضافة إلى
الشهيد خير ياسني الــذي سقط في
 29مارس وهم :خديجة شواهنة ،رجا
أبو ريــا ،خضر خاليلة  ،محسن طه،
ورأفت زهري (واألخير من مخيم نور
شمس في الضفة الغربية) .وخالل تلك
املواجهات ،سقط أيضًا مئات الجرحى،
ً
فضال عن اعتقال مئات آخرين ،وفصل
آالف العمال الــذيــن استجابوا لقرار
اإلضــراب من أماكن عملهم .ورفضت
حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،برئاسة
إسحاق رابني ،في ذلك الوقت ،التحقيق
في حاالت سقوط الشهداء والجرحى،
وحملت املسؤولية لقيادات الجماهير
العربية.
وتفيد معطيات لجنة املتابعة العليا،
الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي
 ،48وفـ ــق م ــا ن ـشــرتــه وك ــال ــة األن ـب ــاء

انفجرت التظاهرات
بعد قرار مصادرة
نحو  40ألف دونم

الفلسطينية «وفا» أمس اإلثنني ،بأن
إسرائيل استولت على نحو مليون
ونـصــف مليون دون ــم منذ احتاللها
لفلسطني حتى العام  ،1976ولم يبق
ب ـح ــوزة الـفـلـسـطـيـنـيــن ه ـنــاك ســوى
نحو نصف مليون دونم ،عدا ماليني
الدونمات من أمالك الالجئني وأراضي
املشاع العامة.
وفي مناسبة الذكرى  45ليوم األرض،
ّ
تطرقت الهيئة االسالمية املسيحية
لنصرة القدس واملقدسات ،في بيان
لها أمس اإلثنني ،إلى مواصلة سلطات
االحتالل انتهاكاتها الجسيمة بحق
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة وك ــل م ــا هو
فلسطيني .وقــالــت «إن  45عاما تمر
عـلــى ي ــوم األرض وال ـعــالــم ال يـحــرك
ســاكـنــا ،وتــأتــي هــذه الــذكــرى فــي ظل
ت ـصــاعــد االس ـت ـي ــاء ع ـلــى األراض ـ ــي،
وبـ ـن ــاء وت ــوس ـي ــع امل ـس ـت ــوط ـن ــات فــي
القدس والضفة الغربية ،واستهداف
الوجود الفلسطيني» .ودعت الهيئة
ف ــي ب ـيــان ـهــا إل ــى اس ـت ـم ــرار مــواجـهــة
املخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى
تهويد األرض الفلسطينية وطمس
معاملها العربية.
نضال...


ّ
ال ــذي ســنــه الكنيست اإلســرائـيـلــي فــي العام
 2018واعتبر أن فلسطني كلها ،ووفق مسمى
القانون «أرض إسرائيل الكاملة» ،كلها وطن
الشعب اليهودي وله وحده حق تقرير املصير
فيها ،وأن تعزيز االستيطان اليهودي في كل
فلسطني لــه أولــويــة عـلــى بــاقــي االع ـت ـبــارات.

وان ـع ـك ـس ــت ت ــداعـ ـي ــات الـ ـق ــان ــون ح ـت ــى عـلــى
مستوى املواصالت وتمويل مواصالت طلبة
عرب يعيشون في بلدة كرميئيل التي أقيمت
على أراض ــي قــرى مجد الـكــروم ودي ــر األســد
والبعنة في الشاغور ،ويتعلمون في القرى
العربية املذكورة .إلى ذلك ،تستمر سياسات

ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ت ـق ـل ـيــص م ـس ـط ـحــات ال ـب ـنــاء
للبلدات الـعــربـيــة ،مــع تــواصــل سياسة هدم
البيوت العربية وخصوصًا في النقب ،بزعم
البناء غير املــرخــص ،وفــرض غــرامــات عالية
بـمـئــات آالف ال ـشــواقــل ف ــي الـجـلـيــل واملـثـلــث
وال ـن ـقــب عـلــى أص ـح ــاب ال ـب ـيــوت قـيــد الـبـنــاء
واإلنشاء.
وفي موازاة هذه السياسات ،يعيش املجتمع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ك ـم ــا ف ــي األعـ ـ ــوام
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة خـ ـط ــر اس ـت ـف ـح ــال
ّ
جــرائــم القتل وتــوغــل نـشــاط اإلج ــرام املنظم،
وســط تقاعس فاضح للشرطة اإلسرائيلية،
خصوصًا مع الكشف عن وجود أكثر من 500
ألــف قطعة ســاح ،غالبيتها بنادق رشاشة،
ُسرقت من مستودعات الجيش .ومــع ذلــك ال
تقوم الشرطة اإلسرائيلية ال بجمع السالح
غير القانوني ،وال بحل الجرائم ومكافحتها،
فـيـمــا ت ـح ــاول ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة إل ـقــاء
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
و«ثقافته» لتمرير مخططات لتجنيد الشباب
الـفـلـسـطـيـنــي لـلـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة وإقــامــة
مراكز للشرطة ،على الرغم من أن وجود مراكز
ك ـهــذه ف ــي ع ــدة ب ـل ــدات ومـ ــدن ل ــم يـســاهــم في
ّ
الحد مــن الجريمة املنظمة ،كما تشهد على
ذلــك جرائم القتل التي وقعت أخيرًا في مدن
مثل أم الفحم والطيرة وقلنسوة.
وتــأتــي ه ــذه املـعـطـيــات مــع سـقــوط شـعــارات
الـتــأثـيــر عـلــى الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،الـتــي
رف ـع ـت ـه ــا األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـش ــارك ــة فــي
االنـتـخــابــات ،بعد أن أدار لها الـجـنــرال ّبني
غــان ـتــس ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ظ ـه ــره ،وفــضــل
الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية مع بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ح ـص ــول ــه عـلــى
التكليف لتشكيل الحكومة بفضل توصية
ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة ق ـبــل تـفـكـيـكـهــا ،بـنــوابـهــا
الـ ،15لتشكيل حكومة برئاسة غانتس بديلة
ّ
املتغير
لحكومة برئاسة نتنياهو .أخيرًا لعل
الوحيد في سياق أوضاع الفلسطينيني في
الداخل ،هو تراجع «صفقة القرن» التي كان
اعتمدها الرئيس األميركي السابق دونالد
ّ
وتضمنت في بنودها أيضًا ،تبادل
ترامب،
أراض مع السلطة الفلسطينية مقابل إبقاء
ٍ
أراض
املستوطنات ،ليس مــن خــال إرج ــاع
ٍ
فلسطينية ،وإنما من خالل ضم قرى وبلدات
فلسطينية ف ــي ال ــداخ ــل ،ف ــي مـنـطـقــة املثلث
ووادي عارة ،إلى الدولة الفلسطينية.

ُ
الـتــي ضـمــت إل ــى مسطح بـلــديــة االحـتــال
فــي الـقــدس (وفـقــا ملعطيات معهد القدس
ألبحاث إسرائيلّ ،
محدثة في نهاية .)2016
وتـهــدم إســرائـيــل املباني الفلسطينية في
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ب ـ ّـذرائ ــع مـخـتـلـفــة ،منها
ال ـب ـن ــاء «غ ـي ــر املـ ــرخـ ــص» ،وتـ ــم هـ ــدم 494
منشأة فلسطينية بحجة عــدم الحصول
على ترخيص منذ عام  2017وحتى ،2021
كما تـهــدم إســرائـيــل تلك املـبــانــي كوسيلة
للعقاب وتم هدم  38منشأة منذ عام 2017
وحـتــى  2021بـهــذه الــذري ـعــة ،إضــافــة إلــى
هدم عشرات املباني بذريعة االحتياجات
العسكرية.
وح ـ ـ ــاول االح ـ ـتـ ــال إخـ ـ ــاء ت ـج ـ ّـم ــع ال ـخ ــان
األح ـمــر ال ـب ــدوي ش ــرق ال ـقــدس لـكـنــه فشل
ف ــي ذل ــك عــامــي  2017و ،2019ول ــو نجح
إخالء الخان لهجر قرابة  46تجمعًا تمتد
مــن شــرقــي ال ـقــدس إل ــى الـبـحــر امل ـيــت .كما
انطلقت مــرحـلــة أخ ــرى مــن التهجير بعد
إط ــاق خـطــة ال ـضــم فــي ال ـعــام  ،2020عبر
تهجير حـمـصــة ،وه ــو مــا يـعـنــي التهيئة
لتهجير  30تجمعًا بدويًا في تلك املنطقة.
وبنظرة سريعة على املشهد ،فإن االحتالل
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى  95ف ــي امل ــائ ــة م ــن أراضـ ــي
األغ ـ ــوار الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـع ــدة تـصـنـيـفــات،
م ـن ـهــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى  42ف ــي امل ــائ ــة مــن
مساحة األغــوار كمناطق تدريب عسكري،
وأكثر من  25في املائة كمحميات طبيعية،
و 10ف ــي امل ــائ ــة مـسـتــوطـنــات ومـعـسـكــرات
لجيش االحتالل.
ه ــذه األرقـ ــام تكشف ك ـ ّـم املـخــاطــر الكبيرة
ال ـتــي تعيشها الـقـضـيــة الفلسطينية في
الـ ــذكـ ــرى  45لـ ـي ــوم األرض ،وت ـع ـي ــد إل ــى
الواجهة أولوية دعم صمود الفلسطينيني
في أرضهم وإمــدادهــم بمقومات املواجهة
والـصـمــود فــي ظــل مــوجــات الـهـجــرة التي
لــوحــظ أن ـهــا بـ ــدأت تـنـتـشــر ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـيــرة وبــاتــت تــأخــذ منحى تصاعديًا.
ّ
ويحمل الفلسطينيون السلطة والفصائل
جميعًا مسؤولية مــا وصلت إليه الحالة
الــوط ـن ـيــة ،وي ــدع ــون إل ــى إخ ـ ــراج القضية
مـ ــن ن ـف ــق االنـ ـقـ ـس ــام وإحـ ـ ـي ـ ــاء م ـش ــروع ــي
ال ــوح ــدة وامل ــواج ـه ــة الس ـت ـع ــادة الـحـقــوق
وإج ـبــار االح ـتــال عـلــى أن يــوقــف عــدوانــه
واستيطانه.
وتـغـيــب الـفـعــالـيــات الـجـمــاهـيــريــة إلحـيــاء
ذكــرى يــوم األرض فــي ظــل انتشار املوجة
الـثــانـيــة مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا .وف ــي قطاع
غــزة ،ستقتصر الفعاليات التي دعــت لها
الفصائل الفلسطينية على التغريد عبر
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وفـعــالـيــة

هدمت  494منشأة
في الضفة بحجة عدم
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االحتالل يسيطر على
 95في المائة من أراضي
األغوار الفلسطينية

م ـح ــدودة عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة للقطاع
م ــع األراض ـ ــي املـحـتـلــة ب ــدع ــوة م ــن الهيئة
الوطنية ملسيرات العودة سيتخللها غرس
أشتال.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»،
إسماعيل رضوان ،في حديث مع «العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن الـخـطــر ال يـ ــزال يـحــدق
ب ـ ـ ــاألرض الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـغــول
االستيطاني واالستيالء ومصادرة أمالك
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ظ ــل ح ـكــومــة بـنـيــامــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤمـ ــن ب ــال ـت ــران ـس ـف ـي ــر.
ّ
وأوضـ ـ ـ ــح رضـ ـ ـ ــوان أن االح ـ ـتـ ــال يـنـتـهــج
س ـيــاســة ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
فــي الــداخــل املـحـتــل عـبــر إشــاعــة الفوضى
وال ـق ـت ــل امل ـن ـظ ــم وال ـض ـغ ــط لـسـلـخـهــم عــن
هويتهم الوطنية وتفريغهم من أرضهم،
لكن املسيرات التي تخرج في الداخل أكبر
دليل على فشل هــذا املسعى االسرائيلي.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـت ـ ــال
وط ــول أم ــد بـقــائــه واالسـتـيـطــان لــن تنهي
الــوجــود الفلسطيني ،مـشـيـرًا إل ــى تمسك
الفلسطينيني بــأرض ـهــم ،عـلــى ال ــرغ ــم من
الـخــذالن وهــرولــة بعض األنظمة العربية
ت ـجــاه االح ـت ــال وال ـت ــي أم ــدت ــه بـمــزيــد من
أدوات القهر للفلسطينينيّ .
وبي القيادي
ّ
في «حماس» أن تحقيق الوحدة الوطنية،
ض ـم ــان ــة مل ــواج ـه ــة م ـش ــاري ــع االس ـت ـي ـطــان
واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـلــى األرض الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وهذا يستدعي من السلطة وقف كل أشكال
الـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع االحـ ـت ــال ،وسـحــب
االعـتــراف بالكيان ،وض ــرورة دعــم صمود
امل ــواط ـن ــن وال ـت ــوج ــه ل ـل ـســاحــات الــدول ـيــة
ملالحقة قادة االحتالل ،إضافة إلى التوافق
ع ـل ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وط ـن ـي ــة ل ـل ـمــواج ـهــة
الشاملة ،وهــو ما يتطلب تفعيل اتفاقات
الـ ـق ــاه ــرة ومـ ـخ ــرج ــات اجـ ـتـ ـم ــاع األمـ ـن ــاء
العامني في بيروت ورام الله.
فــي السياق ،أكــدت حركة «فـتــح» فــي بيان
بمناسبة الــذكــرى ،أن «األرض هي جوهر
ال ـص ــراع ،وأن شعبنا سـيــواصــل صـمــوده
ع ـل ــى أرض وطـ ـن ــه ال ـت ــاري ـخ ــي فـلـسـطــن،
ويـ ـق ـ ّـدم م ــن أج ــل ت ـحــريــرهــا م ــن االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ك ــل ال ـت ـض ـح ـي ــات» ،م ـش ــددة
ع ـلــى أن «ك ـف ــاح شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي لن
يـتــوقــف حـتــى تحقيق حــريـتــه سـيـدًا على
أرضـ ــه» .مــن جـهـتــه ،ق ــال املـجـلــس الوطني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن إح ـ ـيـ ــاء ي ــوم
األرض تــأك ـيــد أن «األرض ه ــي الـقـضـيــة
ال ـج ــوه ــري ــة ف ــي ص ــراع ـن ــا م ــع االحـ ـت ــال،
وتعبير على تمسك شعبنا بــأرض آبائه
وأجـ ـ ــداده ورف ـض ــه لـسـيــاســات وإج ـ ــراءات
االسـتـعـمــار االسـتـيـطــانــي الـتــي تستهدف
وجــوده الوطني والتاريخي على أرضــه».
ودعا املجلس في بيان «شعبنا في أماكن
ت ــواج ــده كــافــة لـلــدفــاع عــن أرض ــه وتعزيز
وح ــدت ــه ال ــوط ـن ـي ــة وم ـق ــاوم ـت ــه لــاح ـتــال
واالسـتـيـطــان والـتـهــويــد بكافة األش ـكــال».
وأشار إلى خطورة السياسات واإلجراءات
االسـتـيـطــانـيــة والـتـهــويــديــة الـتــي تنفذها
دول ــة االح ـت ــال فــي األرض الفلسطينية،
خصوصًا في القدس واألغوار ،محذرًا من
مواصلة االحتالل لالستيطان واستحداث
وزارة ل ــاس ـت ـي ـط ــان وت ـق ــدي ــم تـسـهـيــات
ضــري ـب ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــن ودع ـ ــم وحـمــايــة
إرهابهم ضد شعبنا.
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شرق
غرب
السودان :بدء محاكمة
عناصر أمن بقتل
متظاهرين

بـ ـ ــدأت ف ــي م ــدي ـن ــة ع ـط ـب ــرة ،ش ـمــال
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،أول ـ ــى
ج ـل ـس ــات م ـحــاك ـمــة  4م ــن عـنــاصــر
جهاز األمن واملخابرات ،بتهمة قتل
م ـت ـظــاهــريــن سـلـمـيــن ف ــي املــدي ـنــة،
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري .وع ـق ــدت
ال ـج ـل ـس ــة ،وس ـ ــط إجـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة
م ـش ــددة .وأل ـقــى ال ـنــائــب ال ـعــام تــاج
الـ ـس ــر ال ـح ـب ــر (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،خ ـطــاب
ً
االتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــي ،قـ ـ ــائـ ـ ــا إن
«القانون السوداني لم ُيجز ألفــراد
جهاز األمن استخدام القوة في فض
ّ
التجمعات» ،مشيرًا إلى أن الجرائم
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا امل ـت ـه ـمــون األرب ـع ــة
توصف بأنها «ضد اإلنسانية».
(العربي الجديد)

أمير قطر يتلقى اتصاًال
من بن سلمان
تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن
ً
حمد آل ثاني ،أمس اإلثنني ،اتصاال
هــاتـفـيــا مــن ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
مـحـمــد بــن س ـل ـمــان .وأف ـ ــادت وكــالــة
األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة «قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا» ،ب ــأن ــه
جـ ــرى خـ ــال االتـ ـص ــال اس ـت ـعــراض
إع ـ ــان ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي عن
م ـبــادرتــي «ال ـس ـعــوديــة ال ـخ ـضــراء»
و«الشرق األوسط األخضر» ،اللتني
تتضمنان أهمية العمل املشترك في
املنطقة ملواجهة التحديات البيئية
التي تمر بها .كما جرى استعراض
العالقات بني البلدين وسبل دعمها
وتعزيزها.
(العربي الجديد)
«حماس» تقدم قائمتها
لالنتخابات التشريعية
ق ـ ــدم ـ ــت ح ـ ــرك ـ ــة «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» ،أمـ ــس
اإلث ـ ـن ـ ــن ،ق ــائ ـم ـت ـه ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية ،إلــى لجنة االنتخابات
املــركــزيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وذلـ ــك قبل
ي ــوم ــن مـ ــن إغ ـ ـ ــاق بـ ـ ــاب ال ـت ــرش ــح
لــانـتـخــابــات املــزمــع عـقــدهــا فــي 22
مــايــو/أيــار املقبل .وتحمل القائمة
شعار «القدس موعدنا» .ولم تعلن
«حماس» أسماء مرشحيها الــ،132
ّ
غير أن مسؤولني في الحركة قالوا
ّ
قبل أيام إن عضو املكتب السياسي،
خليل الحية يـقــود الـقــائـمــة ،وإنها
تـ ـ ـض ـ ــم ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـضـ ـف ــة
الغربية وقطاع غزة.
(العربي الجديد)
مشاورات تشكيل
الحكومة اإلسرائيلية
اإلثنين المقبل

عدن ـ العربي الجديد

أخفقت ال ـجــوالت املكوكية الـتــي ينفذها
امل ـب ـع ــوث ــان إلـ ــى ال ـي ـم ــن :األمـ ـم ــي م ــارت ــن
غريفيث ،واألميركي تيموثي ليندركينغ،
بـ ـ ــن مـ ـسـ ـق ــط وال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ح ـ ـتـ ــى أمـ ــس
اإلثـ ـن ــن ،ف ــي تـحـقـيــق أي ت ـق ــدم مـلـمــوس
ل ــدف ــع ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة ل ـ ــأزم ـ ــة ،مــع
ّ
اسـتـمــرار تصلب الحوثيني وعــدم تقديم
ّ
يخص املبادرة التي كانت
تنازالت في ما
السعودية قد طرحتها لوقف إطالق النار
في  22مارس /آذار الحالي.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،إن امل ـ ـش ـ ــاورات امل ـك ـث ـفــة ال ـتــي
ش ـهــدت ـه ــا ال ـع ــاص ـم ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة م ـس ـقــط،
والعاصمة السعودية الرياض ،في األيام
ّ
األخيرة ،تتجه إلى طريق مسدود في ظل
ّ
تعنت الحوثيني في ما يخص قبول املبادرة
ال ـس ـعــوديــة ،واشـ ـت ــراط الـجـمــاعــة تحقيق
مـكــاســب إضــاف ـيــة .وأشـ ــارت امل ـص ــادر إلــى
ّ
أن غريفيث وليندركينغ عادا إلى مسقط،
أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،ب ـعــد زيـ ـ ــارة إلـ ــى ال ــري ــاض
للقاء قيادة الحكومة اليمنية ومسؤولني
ّ
سعوديني ،ولكن في ظل آمال منخفضة في
تلبية شــروط الحوثيني .وأك ــدت املصادر
أن الـ ـجـ ـم ــاع ــة اشـ ـت ــرط ــت فـ ــي مـ ــا ي ـخ ـ ّـص
توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب
مشترك ،أن يتم معها توريد مبيعات النفط
ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ح ـض ــرم ــوت وم ـ ــأرب إلــى
الحساب ذاته ،وتسخيرها لصرف مرتبات
مــوظ ـفــي ال ــدول ــة امل ــدن ـي ــن وال ـع ـس ـكــريــن،
وه ـ ــو مـ ــا رف ـض ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة.
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع وص ـ ــول امل ـب ـع ــوث ــن إلــى
مسقط ،أعـلــن املـتـحــدث بــاســم الحوثيني،
ك ـب ـيــر م ـف ــاوض ــي ال ـج ـم ــاع ــة م ـح ـمــد عـبــد
السالم ،أنه «ال مكان ألنصاف الحلول في
ّ
مــا يتعلق بامللف اإلنـســانــي» ،فــي إشــارة
إل ـ ــى رف ـ ــض ت ـح ــدي ــد وج ـ ـهـ ــات ال ــرح ــات
ال ـتــي ستنطلق مــن م ـطــار ص ـن ـعــاء ،وفــق
امل ـب ــادرة .وأك ــد عـبــد ال ـســام ،فــي تغريدة

مقاتلون حوثيون في صنعاء (محمد حمود)Getty/

على «تويتر» ،تمسك الحوثيني بموقفهم
«الثابت في عدم إخضاع امللف اإلنساني
ّ
ألي مقايضة باملطلق» ،الفتًا إلى أن «عدم
الرغبة في فصل امللف اإلنساني عن غيره
مــن امل ـل ـفــات ،دالل ــة عـلــى ع ــدم الـجــديــة في
التوصل لحل سلمي شامل وعادل».
وعلى الرغم من الحراك السياسي الدائر
ّ
بــن مـسـقــط وال ــري ــاض ،إال أن الهجمات
الحوثية على محافظة م ــأرب تصاعدت
ب ـش ـكــل الفـ ــت خـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ج ـب ـهــة الـ ـكـ ـس ــارة .وف ــي
السياق ،قالت مصادر عسكرية لـ«العربي
ّ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مـ ــن م ـقــات ـلــي
ال ـح ــوث ـي ــن س ـق ـط ــوا ،أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،فــي
مواجهات عنيفة بجبهة الكسارة ،وذلك
غ ــداة تشييع الـجـمــاعــة  39ضــابـطــا ،أول
م ــن أم ــس األح ـ ــد ،ف ــي أك ـب ــر م ـع ــدل يــومــي
لـلـخـســائــر ال ـب ـشــريــة .م ــن جـهـتـهــا ،نقلت
وك ــال ــة «س ـب ــأ» بـنـسـخـتـهــا ال ـتــي يــديــرهــا
ال ـح ــوث ـي ــون ،ع ــن م ـص ــدر ع ـس ـكــري قــولــه
إن «ط ـيــران ال ـعــدوان (فــي إش ــارة لطيران
ّ
الـتـحــالــف) ش ــن  28غ ــارة عـلــى مديريتي

صرواح ومدغل بمحافظة مأرب» أمس.
ف ــي امل ـقــابــل ،شـيـعــت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة،
أمـ ــس ،ج ـث ـمــان قــائــد املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة
ُالـ ـس ــادس ــة ،الـ ـل ــواء أمـ ــن ال ــوائـ ـل ــي ،ال ــذي
قـتــل فــي مـعــارك الـكـســارة ،مـســاء الجمعة
املاضي.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،ذك ــرت «س ـب ــأ» الـتــابـعــة
ً
لـلـحــوثـيــن ،ن ـقــا ع ــن امل ـص ــدر الـعـسـكــري
ّ
ال ــذي تـحــدث لـلــوكــالــة أن «ق ــوى ال ـعــدوان
واص ـل ــت خ ــرق ات ـف ــاق وق ــف إطـ ــاق الـنــار
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،إذ ارتـ ـكـ ـب ــت 118
خــرقــا ،مــن بينها اسـتـحــداث تحصينات
ق ـتــال ـيــة ف ــي مـنـطـقـتــي الـجـبـلـيــة والـ ـف ــازة
وشـ ـ ــن غـ ــارتـ ــن ع ـل ــى م ـن ـط ـق ـتــي ال ـل ـح ـيــة
وال ـ ــدريـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــي» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة أن
«ال ـ ـخـ ــروقـ ــات ت ـض ـم ـنــت ك ــذل ــك إل ـ ـقـ ــاء 10
قــذائــف مــن طــائــرة تجسسية عـلــى مطار
ال ـح ــدي ــدة وم ـن ــاط ــق ال ــدري ـه ـم ــي والـ ـف ــازة
وكيلو  ،16و 11خرقًا بقصف مدفعي و80
ً
خرقًا باألعيرة النارية املختلفة» ،مشيرة
كذلك إلــى «إفـشــال محاولة تسلل جنوب
غرب مديرية التحيتا».

أع ـلــن ديـ ــوان الــرئ ـيــس اإلســرائـيـلــي
رؤبــن ريفلني (ال ـصــورة) ،فــي بيان
أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،أن األخـ ـي ــر ي ـع ـتــزم
بــدء امل ـشــاورات مــع الكتل املختلفة،
لـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف أحـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــادة األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة،
يوم اإلثنني املقبل .وبحسب البيان،
سـيـخـصــص ري ـف ـلــن ي ــوم ــن لـهــذه
املشاورات قبل تكليف أحد أعضاء
الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة.
وينص القانون على تكليف عضو
الكنيست ال ــذي يحظى عـلــى األقــل
بـتــوصـيــة  61عـضـوًا مــن الكنيست
لتشكيل الحكومة.
(العربي الجديد)

الجزائر :حزب ثالث يقاطع
االنتخابات
أع ـ ـلـ ــن ح ـ ـ ــزب «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد م ـ ــن أج ــل
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وال ـ ـ ــرق ـ ـ ــي» الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري،
عـ ــن قـ ـ ـ ــراره م ـق ــاط ـع ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية املـقــررة فــي  12يونيو/
حــزيــران املقبل ،لينضم إلــى حزبي
«ال ـ ـع ـ ـمـ ــال» الـ ـيـ ـس ــاري و«ال ـت ـج ـم ــع
م ــن أج ــل ال ـث ـقــافــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة»
اللذين اتخذا القرار نفسه .واعتبر
الـ ـح ــزب ،وف ــق ب ـي ــان أم ــس اإلث ـن ــن،
أن االنتخابات املقبلة «ال يمكن أن
ً
تـشـكــل ح ــا ل ــأزم ــة ،ب ــل سـتــزيــدهــا
تعقيدًا».
(العربي الجديد)
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في ظل التعاون العسكري بين فرنسا وإسرائيل ،تشارك تل أبيب في
برنامج «سكوربيون» الذي سيشكل أساس استراتيجية القوات الفرنسية،
وهو ما يضيء عليه هذا الموضوع الذي تنشره «العربي الجديد»
بالتزامن مع «أوريان »21

غموض حجم
المبيعات

خـــارج بــرنــامــج ســكــوربــيــون ،الــذي
ال ُتـــعـــرف فــيــه الــتــكــلــفــة الــمــالــيــة
للمهندسين اإلســرائــيــلــيــيــن ،يراقب
الــبــرلــمــان الفرنسي حجم تــبــادالت
األسلحة .خــال الفترة ،2019-2010
حسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية،
بلغت قيمة األسلحة التي سلّمتها
فرنسا إلسرائيل  208ماليين يورو .في
المقابل ،ال يُــعــرف مبلغ مبيعات
إسرائيل لفرنسا من األسلحة واألنظمة
األمنية .الغموض الذي يميز سوق
األمــن السيبراني يجعل من الصعب
تكوين فكرة عن حجم المبيعات.

سكوربيون

كيف تطور إسرائيل القلب المستقبلي
للدفاع الفرنسي؟
جان ستيرن

فـ ــي ظـ ــل غـ ـم ــوض ت ـ ـ ــام ،ي ـت ـع ــاون
عسكريون ومهندسون فرنسيون
وإسرائيليون على حرب املستقبل
التي تجمع بني القيادة الرقمية والطائرات
بال طيار والــروبــوتــات ،وذلــك على الرغم من
ك ــون ال ـب ـلــديــن مـتـنــافـســن أي ـض ــا ف ــي مـجــال
مـبـيـعــات األس ـل ـحــة ،خـصــوصــا فــي أفــريـقـيــا.
ّ
مصدر لألسلحة
إذا كانت فرنسا ثالث أكبر
فــي الـعــالــم ،فــإســرائـيــل تحتل حــالـيــا املرتبة
الثامنة ،وهو «إنجاز» الفت نوعًا ما بالنظر
إل ــى ح ـجــم ه ــذه ال ــدول ــة .وإذا ك ــان للبلدين
عالقات ودية في العديد من املجاالت ،فاألمر
يبدو أكثر تعقيدًا في مجال الدفاع .فمن جهة
يـجــد صناعيو الـبـلــديــن أنفسهم فــي بعض
األحيان في وضعية املتنافسني ،كما يشتهر
اإلســرائ ـي ـل ـيــون ب ــ«ك ـســر» األس ـع ــار م ــن أجــل
االس ـت ـيــاء عـلــى أسـ ــواق ال ـس ــاح .وم ــن جهة
أخــرى ،وعلى الخصوص ،ألن اإلسرائيليني
يــوج ـهــون أن ـظ ــاره ــم ب ــإص ــرار ن ـحــو محمية

تقليدية للجيش وتجار السالح الفرنسيني:
أفريقيا .فمنذ اتفاقيات أوسـلــو ،استثمرت
إسرائيل كثيرًا في القارة األفريقية ،ال سيما
في مجال «حماية» السلطات القائمة.
يقول مهندس في القطاع العسكري« :نحن
في تنافس كبير في السوق األفريقية ،لكننا
فــي الــوقــت الـحــالــي م ـت ـج ــاوزون .لـقــد أخــذت
إسرائيل األس ــواق في املناطق الخطرة مثل
نيجيريا ،الـبـحـيــرات األفــريـقـيــة ،زيمبابوي
ومــاالوي .أما صناعيونا ،وال سيما تاليس
وس ـ ــاف ـ ــران ،ف ـه ــم م ـن ـق ـس ـم ــون ،فـ ــي حـ ــن أن
اإلسرائيليني متحدون ج ـدًا» .أخـيـرًا ،وربما
هــذا هــو األه ــم ،يـعــود ذلــك لـكــون الـعــاقــة قد
انعكست :ففي الخمسينيات والستينيات من
الـقــرن املــاضــي ،كانت فرنسا تبيع األسلحة
إلس ــرائـ ـي ــل .أمـ ــا الـ ـي ــوم ف ــإس ــرائ ـي ــل تـبـيـعـهــا
أنـظـمــة املــراق ـبــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة وط ــائ ــرات بال
طيار وحتى الجنود اآلليني .يعد ذلك مزعجًا
ب ـع ــض الـ ـش ــيء ل ـل ـع ــزة املـ ـف ــرط ــة لـعـسـكــريــي
وصناعيي قطاع الدفاع الفرنسي .وإذا كان
أعضاء جماعات الضغط في «إلنت» وممثلو

مناورات مشتركة

في يوليو/تموز  ،2018أجريت عمليات مشتركة بين قوات البحرية
الفرنسية واإلسرائيلية قبالة تولون وكورسيكا بحضور قادة أركانهما،
األدمـــيـــرالـــيـــن إيـــلـــي شــارفــيــت
وكريستوف بـــرازوك (الــصــورة).
وكانت بمثابة سابقة للبحريتين منذ
عام  ،1963وإن كان سبق أن أجريت
مـــنـــاورات جــويــة مشتركة في
كورسيكا في نوفمبر/تشرين الثاني
 .2016وعلى الرغم من الخالفات،
فإن إسرائيل فعًال صديقة الجيش
الفرنسي .فيما فلسطين في هذا
الصدد «ليست موضوعًا».

ال ـت ـجــارة الـفــرنـسـيــة-اإلســرائـيـلـيــة ال يكفون
عن اإلشــادة بجودة «الحوار االستراتيجي»
بني البلدين ،والــذي يمكن ترجمته من دون
لغة خشبية على النحو التالي« :من يبع أية
أسلحة وملــن ،عليه أال يمشي على مجالي»،
فـ ــإن األصـ ـ ـ ــوات ت ـص ـبــح ج ــد خ ــاف ـت ــة عـنــدمــا
يتعلق األمر بالحديث عنها بدقة أكبر.
تطوير «سكوربيون»

ه ـ ـكـ ــذا ال ي ـ ـعـ ــرف املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــون وال ـج ـم ـه ــور
العريض على الـســواء مشاركة إسرائيل في
ال ـبــرنــامــج ال ـخ ـفــي امل ـس ـمــى «ت ـ ــآزر االت ـص ــال
امل ـ ـع ـ ــزز بـ ـتـ ـع ــدد االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات وت ـث ـم ــن
املعلومات» (سكوربيون/العقرب) ،وهو في
قلب استراتيجية ال ـقــوات الـبــريــة الفرنسية
لـلـعـشــريــات املـقـبـلــة .يـتـمـثــل ال ـجــانــب املــرئــي
منه في تجديد املركبات املــدرعــة ،مع إطالق
املــركـبــة امل ــدرع ــة «غــري ـفــون» ( )Griffonالتي
سـيـتــم نـشــرهــا فــي الـســاحــل فــي خــريــف عــام
 .2021لكن محرك برنامج سكوربيون يتمثل
في تطوير قيادة رقمية واحــدة تعتمد على
وصلة مشتركة تسمح للجنود املنتشرين في
امليدان ،وكذلك لــأدوات العسكرية الجديدة
مـثــل ال ـطــائــرات بــا طـيــار وال ــروب ــوت ــات ،بــأن
تـ ـك ــون م ـت ـص ـلــة فـ ــي وقـ ـ ــت واح ـ ـ ــد لـتـسـتـبــق
بالتالي ردود فعل العدو.
تـشــرح متخصصة« :سـنـجــد فــي قـلــب حــرب
املستقبل جنديًا بحمولة أخ ــف .هــو يحمل
اليوم ما يصل إلى  38كيلوغرامًا مقابل 40
كيلوغرامًا خــال حــرب  .1918-1914ال يــزال
هامش التحسني ضخمًا .في نهاية املطاف،
لن يكون للجندي سوى شاشة نظام تحديد
امل ــواق ــع ال ـعــاملــي ( )GPSوبـنــدقـيـتــه وقنينة
املــاء الخاصة بــه .وسيتم توجيهه بواسطة
البوصلة الرقمية وتساعده طائرات بال طيار
للحصول على رؤية واسعة و«بغال-روبوت»
لنقل األحمال الثقيلة وإجــاء الجرحى عند
الحاجة».
ستكون إذًا املعلومات املتاحة للجندي على
ج ـه ــاز ت ـحــديــد امل ــواق ــع ( )GPSالـ ـخ ــاص به
عبر سكوربيون حاسمة ،وتطوير الوصلة
الــرقـمـيــة هــو فــي صـمـيــم ال ـت ـعــاون الفرنسي
اإلســرائ ـي ـلــي ال ـس ــري .وت ـتــابــع املـتـخـصـصــة:
«ال ـف ـكــرة املــركــزيــة ف ــي بــرنــامــج سـكــوربـيــون
هي الحرب من دون ضوضاء ،وإن أمكن ذلك

تفادي حرب الدم ،أي أن يكون هناك أقل عدد
ممكن من القتلى الجنود .ينظم سكوربيون
التشغيل املتوافق بني دبابة وسفينة ودراجة
نــاريــة وط ــائــرة بــا طـيــار وروبـ ــوت وجـنــدي
على األرضّ .إنه برنامج مهم للغاية ،يشارك
فيه كبار مصنعي األسلحة الفرنسيني ،ولكن
أيضًا شركة إلبيط اإلسرائيلية التي اكتسبت
خبرة كبيرة في مجال األنظمة املستقلة».
اكتسبت إســرائـيــل هــذه الخبرة التي تسهل
الـتـحـلـيــل الـتـفـصـيـلــي ملـ ـي ــدان م ـع ـ ّـن بفضل
طــائــراتـهــا بــا طـيــار املـنـتـشــرة فــي األراض ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـح ـت ـل ــة .تـ ـق ــول امل ـه ـن ــدس ــة:
ً
«إسرائيل ّ
تتقدم في ثالث نقاط رئيسية .أوال،
محو ضجيج املحرك الصوتي للطائرات بال
طـيــار .إنــه تـقـ ّـدم كبير ،نحن بـصــدد تحقيق
إخفاء الضجيج ،وهــو موضوع نعمل عليه
كثيرًا أيضًا في فرنسا».
ثم هناك تصغير حجم الطائرات بال طيار.
ال ـط ــائ ــرات-ال ـح ـش ــرات ب ــا ط ـي ــار ال ـت ــي تثير
مرحنا فــي أف ــام جيمس بــونــد هــي بالفعل
فــي الخدمة وتــم اختبارها مــن قبل الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي غـ ـ ــزة .ت ــؤك ــد املـتـخـصـصــة
أن ـه ــم «ي ــدم ـج ــون م ـج ــال تـقـنـيــات ال ـطــائــرات
بال طيار في الطبيعة» .وأخـيـرًا هناك محو
اآلث ـ ــار الــرقـمـيــة وت ـحــديــد إش ـ ــارات «ال ـع ــدو»
االستراتيجية ،ألن القيادة الرقمية هي في
قلب بــرنــامــج سـكــوربـيــون/الـعـقــرب»ُ .يعتبر
س ـك ــورب ـي ــون م ـه ـمــا جـ ـ ـدًا ل ـص ـنــاع ــة ال ــدف ــاع
ً
الفرنسية ألن البرنامج يهدف ،فضال عن أن
الجيش زبونه خالل اإلطالق ،إلى التصدير.
مشتر
وليس من املستغرب أن نعرف أن أول
ٍ
لسكوربيون هي أبوظبي.
تحول سنوات 2000
نقطة
ّ

قبل أن تصبح فرنسا وإسرائيل مهووستني
بالرقمية ،أعيد إطالق التعاون العسكري بني
الـبـلــديــن فــي بــدايــة س ـنــوات  2000فــي قطاع
الطائرات بال طيار .يوضح خبير عسكري:
«لــم تكن فرنسا متقدمة جـدًا في هــذا املجال
في ذلــك الوقت .وكــان عليها أن تحرز تقدمًا
في مجال حروب املدن ،وهي مسألة حساسة
بشكل خاص في أفريقيا ،إذ ُيعتبر استعمال
ً
ط ــائ ــرات هـلـيـكــوبـتــر حـ ــا مـكـلـفــا وصــاخ ـبــا
ل ـل ـغــايــة .وك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل آن ـ ــذاك س ـيــدة في
مـيــدان الـطــائــرات بــا طـيــار .فحتى لــو كانت

«بــي إيــه إي» ( )BEAالبريطانية ( 37،5في
املائة من رأس املال لكل منهما) ،إلى إسرائيل
ذخائر موجهة عن بعد وصــاروخ «سبايك»
( )Spikeاملضاد للدبابات.
دور ساركوزي

تحضر إسرائيل في معارض األسلحة الفرنسية (جيرار جوليان/فرانس برس)

إسرائيل تبيع فرنسا
أنظمة مراقبة وطائرات
بال طيار
الفكرة المركزية في
سكوربيون هي الحرب من
دون ضوضاء

ميانمار :إدانات دولية لـ«السبت الدموي»
تزداد اإلدانات الدولية
ضد قادة انقالب
ميانمار بعد ارتكاب
العسكر مجزرة يوم
السبت الماضي بحق
المتظاهرين

بعد نحو شهرين على انـقــاب  1فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،بـ ــات ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث عن
م ــرح ـل ــة ف ــاص ـل ــة بـ ــن ان ـق ــاب ـي ــي م ـيــان ـمــار
وامل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ،ب ـ ــدءًا م ــن ي ــوم الـسـبــت
املاضي ،بعد املجزرة التي ارتكبها العسكر
فــي ش ــوارع ال ـبــاد ،وسـقــط ضحيتها أكثر
مــن  114مـتـظـشــاهـرًا ،بينهم  7أط ـفــال على
ّ
األقـ ـ ـ ــل .وشـ ــكـ ــل «الـ ـسـ ـب ــت ال ـ ــدم ـ ــوي» نـقـطــة
تـحـ ّـول لــدى املجموعة الــدولـيــة ،الـتــي دعت
املجموعة االنقالبية م ــرارًا إلع ــادة السلطة
إلـ ــى امل ــدن ـي ــن .ف ــي ال ـس ـي ــاق ،دان الــرئ ـيــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،مـســاء أول مــن أمــس
األحد ،ما ّ
سماه «القمع الدموي املشني جدًا»
للمتظاهرين في ميانمار .وقال في تصريح
مقتضب أدل ـ ّـى بــه فــي مسقط رأس ــه بوالية
دي ــاوي ــر« :إنـ ــه أم ــر مـ ـ ّ
للغاية،
ـروع ومـشــن
ُ
ً
وبناء على التقارير التي تلقيتها فقد قتل
ّ
داع
عــدد كبير مــن األشـخــاص مــن دون أي ٍ
على اإلطالق».
ب ــدوره دان االت ـحــاد األوروب ــي «التصعيد
غ ـي ــر امل ـق ـب ــول ل ـل ـع ـن ــف» ،واصـ ـف ــا م ــا جــرى
في ميانمار بـ «يوم الرعب والـعــار» .وذكر
وزيــر خارجية االتـحــاد األوروب ــي جوزيب
بـ ــوريـ ــل فـ ــي بـ ـي ــان «أك ـ ـ ـ ـ ّـرر إدانـ ـ ـ ـ ّـة االتـ ـح ــاد
األوروب ــي للعنف األع ـمــى ،وأح ــض الـقــادة
ّ
الـعـسـكــريــن عـلــى الـتـخــلــي عــن ه ــذا املـســار

الجنوني .هــذه املــأســاة يجب أن تنتهي».
وأض ـ ـ ـ ــاف «س ـ ـنـ ــواصـ ــل اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام آلـ ـي ــات
االتحاد األوروبــي ،بما في ذلك العقوبات،
الس ـت ـه ــداف مــرت ـك ـبــي أع ـم ــال ال ـع ـنــف هــذه
واملسؤولني عن إعــادة مسار الديمقراطية
ّ
وشدد على ضرورة
والسالم إلى الخلف».
«مـ ـح ــاسـ ـب ــة م ــرت ـك ـب ــي هـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـه ــاك ــات
الجسيمة لـحـقــوق اإلن ـســان عـلــى أفعالهم
امل ـخــزيــة» .مــن جهتها ،أب ــدت روس ـيــا على
لـســان املـتـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن ،ديمتري
بيسكوف ،قلقها من «تزايد عدد الضحايا
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن» ،م ـض ـي ـف ــا أن روسـ ـ ـي ـ ــا ت ـط ــور
عالقاتها مــع ميانمار ،لكنها لــم تتغاض
عن العنف.
وف ــي ب ـيــان م ـش ـتــرك ،قــالــت م ـفــوضــة األم ــم
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل
ب ــاش ـل ـي ــه وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة الـ ـخ ــاص ــة ل ــأم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة مل ـن ــع اإلبـ ـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة أل ـيــس
ويريمو نديريتو ،إنه «يجب وقف األعمال
امل ـخــزيــة وال ـج ـبــانــة والــوح ـش ـيــة لـعـنــاصــر
ال ـج ـيــش والـ ـش ــرط ــة ،ال ــذي ــن ص ـ ـ ـ ّـوروا وهــم
ي ـط ـل ـق ــون الـ ـن ــار ع ـل ــى امل ـت ـظ ــاه ــري ــن أث ـن ــاء
فـ ـ ــرارهـ ـ ــم ،ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـث ـن ــوا حـ ـت ــى األطـ ـف ــال
الصغار».
وكان املعارضون قد شاركوا في تظاهرات
ضخمة يــوم السبت ،بالتزامن مــع تنظيم
ع ــرض ع ـس ـكــري أمـ ــام قــائــد ال ـج ـيــش ال ــذي
بات يرأس اآلن املجموعة العسكرية ،وهو
الجنرال مني أونغ هالينغ .وخالل خطابه
في اليوم التقليدي للقوات املسلحة ،دافع
ه ــاي ـن ــغ م ـ ـجـ ــددًا عـ ــن االنـ ـ ـق ـ ــاب ،م ـت ـع ـه ـدًا
بتسليم الـسـلـطــة بـعــد انـتـخــابــات جــديــدة.
ّ
ل ـكــنـ ّـه وج ــه ت ـه ــدي ـدًا ج ــدي ـدًا لـلـمـعــارضــن،
مـحــذرًا مــن أن أفـعــال «اإلره ــاب التي يمكن
أن ت ـض ــر ب ــاس ـت ـق ــرار وأمـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــاد» غـيــر
ّ
م ـق ـب ــول ــة .وقـ ـ ــال إن «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـتــي
نــرغــب بـهــا سـتـكــون غـيــر منضبطة إذا لم

يحترموا القانون وإذا انتهكوه» .ومساء
ال ـس ـبــت خ ــال م ـســاب ـقــة ج ـم ــال دول ـي ــة في
بانكوك ـ تايلند ،غصت مرشحة ميانمار
ه ـ ــان الي ب ــال ــدم ــوع داعـ ـي ــة إل ـ ــى الـ ـس ــام.
ً
وقــالــت فــي خ ـطــاب مــؤثــر «أن ــا آس ـفــة فـعــا

االتحاد األوروبي يدعو
لمحاسبة مرتكبي المجازر
في ميانمار

لكل االش ـخــاص الــذيــن فـقــدوا حياتهم في
ال ـش ــارع» ،مضيفة «ســاعــدوا مـيــانـمــار من
فضلكم ،نحن بحاجة ملساعدتكم الدولية».
وال ي ـب ــدو أن الـعـسـكــر مـسـتـعــد لـلـتــراجــع،
ً
م ــع ق ـتــل قـ ــوات األمـ ــن أم ــس االث ـن ــن رج ــا
ف ــي مــدي ـنــة ي ــان ـغ ــون ،خـ ــال ت ـظــاهــر آالف
املحتجني في العديد من البلدات ،مظهرين
ع ــزم ـه ــم ع ـل ــى رفـ ــض ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـح ـكــم
الـع ـسـكــري .وأفـ ــادت ُ وســائــل إعـ ــام ،وأحــد
ً
الشهود ،بأن رجال قتل وأصيب عدد آخر،
عـنــدمــا أطـلـقــت ق ــوات األم ــن ال ـنــار فــي أحــد
أحـيــاء يــانـغــون .وقــال الشاهد ثيها سوي
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» إن ال ـق ـت ـيــل ( 20عــامــا)

ُ
قتل شخص أمس وأُصيب آخرون في اشتباكات مع االنقالبيين (فرانس برس)

امليكانيكا أملــانـيــة غالبًا واملـكــونــات صينية
أو فــرنـسـيــة ،فـهــم ي ـعــرفــون كـيــف يصممون
ويجمعون آالت عالية األداء».
أمــام مــأزق واضــح لصناعتها ،كانت فرنسا
بحاجة ماسة إلــى تجهيز نفسها بطائرات
بال طيار مستوردة .خالفًا لالعتقاد السائد،
لـيــس الــرئـيــس نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،املـعــروف
بمشاعره املــؤيــدة إلســرائـيــل ،هــو مــن ّ
تسبب
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ـ ّـول األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي ال ـع ــاق ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة م ــن خـ ــال ال ـس ـمــاح
للجيش بتجهيز نفسه بـطــائــرات بــا طيار
إسرائيلية.
ي ـ ـشـ ــرح فـ ــريـ ــديـ ــريـ ــك إن ـ ـس ـ ـيـ ــل ،ال ـ ـ ـ ــذي ع ـمــل
«م ـس ـت ـش ــارًا» لـ ــدى «ه ـي ـئ ــات م ـع ـت ـمــدة» في
وزارة الــدفــاع ،أن التغيير الحقيقي «حصل

ف ـ ــي ظ ـ ــل حـ ـك ــم ج ـ ـ ــاك شـ ـ ـي ـ ــراك ودوم ـي ـن ـي ــك
دوف ـي ـل ـب ــان ف ــي  .2006-2005كـ ــان ش ـي ــراك
معجبًا بــأريـيــل شـ ــارون ال ــذي وف ــى بــوعــده
بــإخــاء املـسـتــوطـنــات اإلســرائـيـلـيــة فــي غــزة
صيف  .2005أقنع دوفيلبان الرئيس شيراك
بأن الدول العربية ال يمكن االعتماد عليها،
وأن فــرن ـســا مـتـخـلـفــة ف ــي م ـجــال ال ـطــائــرات
بــا ط ـيــار .بـبــراغـمــاتـيــة ش ـي ــراك ،تــم توقيع
االتفاقيات التجارية بتكتم».
كــانــت هــي أيـضــا اللحظة الـتــي بــاشــر فيها
شـ ـي ــراك ،ب ـعــد الـ ـح ــرب ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ت ـقــاربــا
مــع إســرائـيــل لتسهيل الـحــوار مــع الــواليــات
امل ـت ـحــدة .مـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،اش ـت ــرت فــرنـســا
ّ
وسوقت طائرات إسرائيلية بال طيار تحت
نـظــام الـتــرخـيــص .سمحت هــذه االتفاقيات

مع «داســو» و«إيــربــاص» و«ساجيم» (التي
أصـبـحــت فـيـمــا بـعــد شــركــة س ــاف ــران) أيضًا
بشراء طائرات بال طيار إسرائيلية «إيغل»
( )Eagleفــي  2007و«ه ـي ــرون» ( )Heronفي
 2009و .2010اغتنم دوفيلبان وشيراك هذا
ال ـت ـجــديــد ل ـل ـت ـعــاون ال ـع ـس ـكــري لـلـتــرخـيــص
ل ــ«ي ــوروك ــوب ـت ــر» (وه ـ ــو فـ ــرع ت ــاب ــع لـشــركــة
إيرباص) ببيع ست طائرات هليكوبتر من
طــراز «بانثر» للبحرية اإلسرائيلية ،والتي
أعــادت تسميتها «أتــالــف» (خـفــاش) .كل من
ه ــذه ال ـطــائــرات بــاهـظــة الـثـمــن ،بـمــا فــي ذلــك
الصواريخ ،يكلف عشرات املاليني اليوروات.
ستبيع الشركة األوروبية الرائدة في مجال
الصواريخ «إم بي دي إيه» ( ،)MBDAوالتي
تمتلك «إيرباص» فيها حصة متساوية مع

يــوضــح سـفـيــر ســابــق أن س ــارك ــوزي وقـبــل
خ ــاف ــه مـ ــع رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بنيامني نتنياهو وعند وصــولــه إلــى قصر
اإلليزيه فــي عــام  ،2007لــم يـ َـر نفسه «ملزمًا
ب ـث ـقــل ح ــرك ــة وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وم ـخ ــاوف
كبار الضباط» .وأطلق ســاركــوزي «الحوار
االسـتــراتـيـجــي» الـفــرنـســي اإلســرائـيـلــي عــام
 ،2008وه ــو ل ـقــاء س ـنــوي يــركــز عـلــى تـبــادل
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ب ـ ــن عـ ـسـ ـك ــري ــي وج ــواسـ ـي ــس
البلدين .وكــان وزيــر الداخلية ،أو الشرطي
األول في فرنسا ،الــذي أنشأ منصب امللحق
األمني في السفارة الفرنسية بتل أبيب عام
 ،2006يــريــد قبل كــل شــيء ّ تطوير التعاون
البوليسي بني البلدين .ووقــع خالل زيارته
الرسمية في يونيو/حزيران  2008اتفاقية
تتعلق بمكافحة الجريمة واإلره ــاب .أثارت
هذه االتفاقية ذات املعالم الغامضة العديد
من التحفظات في البرملان ولم تتم املصادقة
ع ـل ـي ـه ــا .ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم إقـ ــامـ ــة تـ ـع ــاون
بوليسي بــن البلدين فــي تكتم شــديــد ،من
خالل اجتماعات دورية وتبادل معلومات.
م ــن ج ــان ــب ال ـص ـن ــاع ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،تـتـكـثــف
األعمال إلنتاج طائرات بال طيار .ويوضح
مـهـنــدس ف ــي األس ـل ـحــة أن «ل ـكــل ط ــائ ــرة بال
ط ـيــار خـصــائـصـهــا واسـتـعـمــاالتـهــا ملــراقـبــة
األراض ـ ـ ـ ــي أو ل ـع ـم ـل ـيــات أكـ ـث ــر ه ـج ــوم ـي ــة».
والنموذجان اإلسرائيليان األكثر نجومية
ف ــي الـ ـس ــوق ه ـم ــا ف ــي األول «ه ــرم ــز »900
ل ـشــركــة «إل ـب ـي ــط» املـ ـس ــوق م ـنــذ  2012وتــم
ب ـي ـعــه ل ـل ـم ـك ـس ـيــك وك ــول ــوم ـب ـي ــا والـ ـب ــرازي ــل
وتشيلي ،وأيضًا في سويسرا وأذربيجان،
وه ـ ــو م ـخ ـصــص ل ـل ـم ــراق ـب ــة وقـ ـم ــع «أعـ ـم ــال
ال ـش ـغ ــب» .وال ـن ـم ــوذج اآلخـ ــر ه ــو «ه ـي ــرون»
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـج ــه شـ ــركـ ــة صـ ـن ــاع ــات ال ـف ـض ــاء
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وه ــو ي ـبــاع فــي جـمـيــع أنـحــاء
الـعــالــم ،بما فــي ذلــك املـغــرب وتــركـيــا .تتمثل
م ـيــزتــه الــرئـيـسـيــة ف ــي وق ــت ال ـط ـي ــران ال ــذي
ّ
يصل إلــى  48ساعة من دون توقف .شكلت
ه ــذه ال ـط ــائ ــرات ب ــا ط ـيــار أسـ ــاس ال ـت ـعــاون
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بني «تاليس» و«إلبيط» بخصوص نماذج
«وات ـش ـك ـي ـب ــر» ( )Watchkeeperو«ه ــرم ــز»
( )Hermesوبني مجموعة «إيرباص» وشركة
صـنــاعــات الـفـضــاء اإلســرائـيـلـيــة بخصوص
نموذج «هارفانغ» ( )Harfangو«هيرون »1
و«هيرون-تي بي» .وتدين الطائرة بال طيار
«بــاتــرولــر» املصنعة مــن شــركــة «س ــاف ــران»،
بــال ـك ـث ـيــر ل ــات ـف ــاق ـي ــات امل ـب ــرم ــة ب ــن شــركــة
«ساجيم» (اســم سافران سابقًا) املبرمة في
عام  2010مع شركة «إلبيط».
وتستمر األعـمــال على املستويني الفرنسي
واألوروبــي .في اآلونــة األخيرة ،قامت وكالة
السالمة البحرية األوروبـيــة بتقديم طلبية
ّ
إل ــى كــون ـســورت ـيــوم مـشــكــل م ــن «إي ــرب ــاص»
م ــن ج ـهــة وص ـن ــاع ــة ال ـط ـي ــران اإلســرائ ـي ـل ـيــة
و«إلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــط» م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى لـ ـت ــزوي ــده ــا
بـ ـط ــائ ــرات ب ــا ط ـي ــار «ه ـ ـيـ ــرون» و«ه ــرم ــز»
لتحديد موقع القوارب التي تنقل املهاجرين
في البحر األبيض املتوسط .وفقًا لصحيفة
«الغارديان» البريطانية ،تقدر قيمة العقدين
بـ 50مليون يورو لكل منهما.
أخ ـي ـرًا ،قـ ـ ّـدم الـجـيــش الـفــرنـســي طـلـبـيــة إلــى
شركة «روبوتيم «( )Roboteamاإلسرائيلية
لـ ـت ــزوي ــده بـ ــروبـ ــوتـ ــات ع ـس ـك ــري ــة م ـع ــروف ــة
باسم « »Probot mulesأي «بـغــال-روبــوت»،
املخصصة لنقل املـعــدات وإج ــاء الجرحى.
ويـ ـك ــون ق ــد ت ــم ن ـش ــر هـ ــذه ال ــروب ــوت ــات فــي
مـنـطـقــة ال ـســاحــل ف ــي ص ـيــف ع ــام  2020في
إطار عملية «برخان» .تؤكد مجلة «شاالنج»
( )Challengesالـتــي كشفت عــن وج ــود هــذا
العقد ،بأنه كــان محل معركة نفوذ ضارية
في الكواليس بني ّمؤيدي «روبوتيم» وأولئك
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـفــض ـلــون ن ـم ــوذج ــا أنـتـجـتــه
امل ـج ـمــوعــة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـل ـم ـن ـشــآت الـبـحــريــة
والصناعية املتوسطية ( ،)CNIMبشراكة
مع املجموعة اإلستونية «ميلريم» ()Milrem
التي تنتج روبوت «تيميس» ( )Themisوهو
نـمــوذج نــاجــح يـبــاع فــي العديد مــن البلدان
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وامل ـم ـل ـكــة
املتحدة.
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـج ـ ـلـ ــة «ش ـ ـ ـ ـ ــاالن ـ ـ ـ ـ ــج» أن
«روبوتيم» ،املرتبطة بشراكة مع ما يسمى
باللغة الفرنسية بـ«أنف زائف» فرنسي (أي
هــويــة م ــزي ـف ــة) ،ل ـجــأت إل ــى ك ـســر أس ـعــارهــا
لكسب الصفقة ،وهي ممارسة معتادة لدى
صناعيي قـطــاع الــدفــاع اإلســرائـيـلــي للفوز
بالعقود .ولكنها شنت أيـضــا ،وفقًا ملصدر
مطلع ،حملة ضغط مكثفة .يعود أيضًا غضب
الصناعيني وبعض العسكريني الفرنسيني
لسبب آخــر ،فشركة «روبوتيم» ،التي باعت
ً
روبوتاتها أوال للجيش اإلسرائيلي ،قامت
أخيرًا بجمع أمــوال من الصني وسنغافورة.
وتشعر األوس ــاط الدفاعية الفرنسية بقلق
إزاء وجود تحالفات جديدة بني بعض الدول
األفريقية والصني وإسرائيل في مجال األمن
وبيع األسلحة.
ي ـحــدث ك ــل ه ــذا ف ــي ال ـكــوال ـيــس ،وك ــل شــيء
ع ـلــى م ــا ي ـ ــرام رس ـم ـيــا ف ــي م ـج ــال ال ـت ـعــاون
العسكري بني البلدين .فرنسا التي تعد من
كبار تجار األسلحة تهوى تنظيم معارض
تجارية :يوروساتوري ،يورونافال ،معرض
باريس الجوي-لو بورجيه ،وأيضًا صالون
ميليبول املـخـصــص للحفاظ عـلــى الـنـظــام.
وإسرائيل تهوى أن تكون هناك للمشاركة.
وفـقــا لبيانات جمعتها بــاتــريــس بوفيريه،
ك ــان ــت  51ش ــرك ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــاض ــرة فــي
يوروساتوري في عام  ،2016مقابل  17شركة
في عام  .1998نفس التقدم الالفت يالحظ في
صالون ميليبول 16 :شركة ممثلة في 1997
و 57في .2015
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أفغانستان :هل تنقذ استراتيجية «إدارة المخاطر» أميركا؟
«أص ـي ــب ب ــرص ــاص ــة ف ــي رأس ـ ــه» .وأض ــاف
«كانوا يطلقون النار عشوائيًا ،حتى على
فريق الصليب األحمر.
واسـتـنــادًا إلــى حصيلة «جمعية مساعدة
جـنــاء الـسـيــاسـيــن» املستقلة املحلية،
الـسـ ُ
ف ـقــد ق ـت ــل  460مــدن ـيــا م ـنــذ االنـ ـق ــاب .لكن
رغـ ــم أعـ ـم ــال ال ـع ـن ــف ،خ ــرج ــت ح ـش ــود فــي
بلدات بمختلف أرجاء البالد وفقًا لوسائل
اإلع ــام ومـنـشــورات على مــواقــع التواصل
االجتماعي.
ودع ــت لـجـنــة اإلض ـ ــراب ال ـع ــام لـلـقــومـيــات،
وهي إحدى جماعات االحتجاج الرئيسية،
في رسالة مفتوحة على موقع «فيسبوك»
األقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين
ّ
وشددت اللجنة
يتصدون «لقمع» الجيش.
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة أن «تـ ـحـ ـم ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
العرقية املسلحة الناس».
وسـبــق أن نــدد ق ــادة الـجـيــش فــي  12دولــة
ب ـي ـن ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وب ــري ـط ــان ـي ــا
وال ـي ــاب ــان وأمل ــان ـي ــا ،بــاس ـت ـخــدام مـيــانـمــار
ال ـق ــوة ال ـقــات ـلــة ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن املــدنـيــن
ال ـعــزل .وج ــاء فــي بـيــان مـشـتــرك «بصفتنا
قــادة أرك ــان ،ندين استخدام القوة القاتلة
ضد أشخاص عزل من قبل القوات املسلحة
وأجهزة األمن» ،مضيفًا أن «جيشًا محترفًا
يـتـبــع امل ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة ف ــي س ـلــوكــه لهو
مـســؤول عــن حـمــايــة الـشـعــب ال ــذي يخدمه
وعـ ــدم إيـ ــذائـ ــه» .وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان «نـحــض
ال ـق ــوات املـسـلـحــة ف ــي مـيــانـمــار عـلــى وقــف
ال ـع ـن ــف وال ـع ـم ــل ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة احـ ـت ــرام
ال ـش ـع ــب وث ـق ـت ــه ب ـع ــدم ــا ف ـقــدت ـه ـمــا بـسـبــب
ت ـص ــرف ــات ـه ــا» .وك ــان ــت األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة قــد
أش ــارت إلــى تـقــاريــر تـتـحــدث عــن «عـشــرات
الـقـتـلــى بـيـنـهــم أط ـف ــال وم ـئ ــات ال ـجــرحــى»
فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريس
بـ»أشد العبارات» بهذه «املجزرة».
(فرانس برس ،رويترز)

قبل أكثر من شهر بقليل
من الموعد المفترض
لالنسحاب األميركي من
أفغانستان ،يطرح البعض
مسألة اعتماد استراتيجية
إلدارة المخاطر

تـتـســارع الـخـطــوات فــي املـلــف األفـغــانــي على
مسارين أساسيني ،األول اإلبقاء على فرص
الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة املـمـكـنــة ب ــن الـحـكــومــة
وحركة «طالبان» ،أما الثاني فيرتبط بالتفلت
األمني املحتمل في حــال لم تنسحب القوات
األميركية في  1مايو /أيار املقبل ،املوعد الذي
أقـ ّـره اتفاق الــواليــات املتحدة و«طالبان» في
الدوحة القطرية في  29فبراير /شباط .2020
في امللف السياسي ،يبدو «مؤتمر إسطنبول
لـلـســام ح ــول أفـغــانـسـتــان» ،امل ـقــرر عـقــده في
إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـبــل ف ــي تــرك ـيــا ،مـحــوريــا
في الـحــوار األفغاني .ومــع أن املؤتمر يهدف
ً
إلــى تعزيز الـحــوار القائم أص ــا فــي الــدوحــة
ب ــن ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة و«ط ــالـ ـب ــان» ،غير
أن محوريته تكمن مــن وجـهــة نظر أكـثــر من
مسؤول أفغاني تحدث لوكالة «األنــاضــول»،
فــي كونه املنعطف األخـيــر قبل حلول موعد
انسحاب الـقــوات األميركية مــن الـبــاد فــي 1
مايو .وأظهرت تحضيرات املؤتمر واملواقف
املــواك ـبــة ل ــه ،م ــدى ال ــره ــان عـلـيــه ل ـت ـفــادي أي
ت ـط ــور م ـيــدانــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان .وبـ ــرز ذلــك
ف ــي م ــوق ــف م ـح ـمــد م ـح ـق ــق ،وهـ ــو مـسـتـشــار
الرئيس األفغاني أشــرف غني لشؤون األمن
وال ـس ـي ــاس ــة وأيـ ـض ــا زعـ ـي ــم حـ ــزب «ال ــوح ــدة
اإلس ــام ــي ال ـش ـع ـبــي» ،ح ــن اع ـت ـبــر أن أن ـقــرة
ق ـ ــادرة ع ـلــى «أداء دور م ــؤث ــر ف ــي ال ـخ ــروج

بـنـتــائــج إيـجــابـيــة فــي امل ـح ــادث ــات» .وأوض ــح
أن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة و«طــال ـبــان» لديهما
م ـطــالــب وت ـط ـل ـعــات مـخـتـلـفــة ،وأن ال ــوالي ــات
املتحدة قدمت تصورًا مخالفًا لرأي الطرفني،
ولذلك ال بد من إيجاد حل وسط.
مــن جهته ،اعتبر الرئيس األفـغــانــي السابق
حــامــد ك ــرزاي أن الـســام ال يمكن أن يتحقق
إال بــالـحــوار بــن األف ـغــان ،مضيفًا أن «قبول
طــالـبــان االن ـض ـمــام إل ــى الـحـكــومــة األفـغــانـيــة
ال ـح ــال ـي ــة س ـي ـك ــون أس ـه ــل ط ــري ـق ــة لـلـتــوصــل
إل ــى ح ــل ،وب ــذل ــك سـيـتـمـكــن جـمـيــع األطـ ــراف
م ــن ال ـع ـمــل م ـعــا م ــن أج ــل تـلـبـيــة احـتـيــاجــات
الـبــاد ،كما يمكنهم إج ــراء تعديل دستوري
إذا اق ـت ـضــى األم ـ ـ ــر» .وشـ ـ ـ ّـدد ع ـلــى أنـ ــه يجب
على «طــالـبــان» وعـلــى كــل الـقــوى السياسية
بالبالد أن يدركوا جيدًا أن الشعب األفغاني
يؤيد السالم ويرغب في تقدم البالد ،وأن من
أهــم متطلبات التقدم الحفاظ على الحقوق
والـ ـح ــري ــات .وأكـ ـ ــد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة االه ـت ـم ــام
بـتـعـلـيــم املـ ــرأة وتـمـكـيـنـهــا م ــن ال ــوص ــول إلــى
أعلى املناصب وتمتعها بكافة الحقوق.
أمــا السفير األفـغــانــي فــي أنـقــرة أمـيــر محمد
رام ـ ــن ،ف ـك ـشــف أن الـ ـه ــدف م ــن امل ــؤت ـم ــر هــو
ً
«إع ــان وقــف إط ــاق الـنــار أوال ،ثــم بعد ذلك
إحالل السالم العادل والدائم في أفغانستان».
وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ـف ــاصـ ـي ــل ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد امل ــؤتـ ـم ــر
واملشاركني فيه ،أوضــح أن التاريخ النهائي
لعقده لم يحدد بعد ،إال أنه يتوقع أن يكون في
منتصف إبريل املقبل ،مشيرًا إلى أنه سيضم
وزراء خارجية وممثلني رفيعي املستوى عن
االتحاد األوروبي واألمم املتحدة .وذكر رامني
أن الــرئ ـيــس األف ـغــانــي أعـ ــرب ع ــن اس ـت ـعــداده
التام للمشاركة باملؤتمر في حال شارك زعيم
حركة «طالبان» هيبة الله أخوند زاده .لكن
رئـيــس املجلس األعـلــى للمصالحة الوطنية
ً
األفغاني عبد الله عبد الله لم يكن متفائال.
فـ ــي الـ ـش ــق امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،ب ــوش ــر الـ ـح ــدي ــث عــن

جنود أميركيون عائدون من أفغانستان في ديسمبر /كانون األول الماضي ()Getty

قدم بلينكن مقترحًا
ّ
لتفعيل السالم لكنه
يتطلّب بقاء األميركيين
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات بـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فــي
أفـغــانـسـتــان بـعــد  1مــايــو املـقـبــل ،عـلــى ضــوء
إق ــرار الرئيس األميركي جــو بــايــدن ذلــك ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي لــه ي ــوم الـخـمـيــس املــاضــي،
وإن حـ ــاول ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «ت ـ ـصـ ـ ّـوره» بـعــدم
ب ـق ــاء الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي عـ ــام  2022في
أفغانستان .وجاء في تقرير ملوقع «وور أون
ذا روكس» األميركي املتخصص في مناقشة
التحليالت واالستراتيجيات العسكرية ،أن

الـخـيــارات األميركية فــي أفغانستان صعبة
ل ـل ـغ ــاي ــة .وذكـ ـ ــر ال ـك ــات ــب س ـم ـيــر اللـ ــوانـ ــي أن
الـفــرضـيــة املــرجـحــة هــي نـشــوب ح ــرب أهلية
فــي ح ــال لــم ينسحب األم ـيــرك ـيــون ،والــرهــان
على القدرات الذاتية للحكومة للقضاء على
«طالبان» .ووصف هذا التقهقر في الخيارات
ب ــ«عــدم نـجــاح االستراتيجية األمـيــركـيــة في
أفغانستان لعقدين» ،أي منذ اجتياح الجيش
األم ـي ــرك ــي ال ـب ــاد مل ـط ــاردة ّزع ـيــم «ال ـقــاع ــدة»
أســامــة بــن الدن ،بـسـبــب شــنــه اعـ ـت ــداءات 11
سبتمبر /أيلول  2001في الواليات املتحدة.
ً
وأض ـ ــاف ال ـكــاتــب أن ــه بـ ــدال م ــن ال ـخ ــوض في
نـقــاشــات ح ــول الـبـقــاء وال ـخ ــروج واالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة األف ـغ ــان ـي ــة ،فــإنــه
يـتــوجــب عـلــى واشـنـطــن الـتــركـيــز عـلــى وضــع
استراتيجية إلدارة املخاطر بعد  1مايو.
وتطرق اللواني إلى تفاصيل االستراتيجية،

معتبرًا أن على إدارة بــايــدن وضــع عناوين
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة وع ـس ـك ــري ــة مل ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد 1
مــايــو .ورأى أن ــه يـجــب عـلــى بــايــدن تحضير
استراتيجية ال ـخــروج مــن أفـغــانـسـتــان ،على
الرغم من املساعي لتحقيق السالم .ومن شأن
ذلك االبتعاد عن نهج اإلدارة السابقة ،بقيادة
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـتــي أعـلـنــت ع ــودة الـجـنــود
األميركيني إلى ديارهم من دون استراتيجية
واضـ ـح ــة مل ـس ـت ـق ـبــل أف ـغ ــان ـس ـت ــان .وفـ ــي رأي
الـكــاتــب ،فــإن «مكافحة اإلره ــاب» هــي الهدف
األه ـ ــم لــأم ـيــرك ـيــن ،ل ـكــن ع ـلــى واش ـن ـط ــن أن
تديرها من دون وجود قوات لها على األرض،
بالتالي فإن هذا النهج ُ
سيجبر الحكومة على
إبداء نوايا حسنة في التفاوض مع «طالبان»
من جهة ،وسيدفع الحركة إلى تأخير «هجوم
الربيع» السنوي من جهة أخرى.
وبرأي الكاتب ،فإن خطة «هايل ماري» (السالم
ملريم) ،التي اقترحها وزير الخارجية أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ت ـت ـضـ ّـمــن ن ـهـجــا م ـت ـعــدد املـ ـس ــارات
وتطلق عملية السالم من خالل تحديد شروط
ترتيبات تقاسم السلطة ،ووقف إطالق النار
وتشكيل حكومة أفغانية انتقالية .وبغض
النظر عــن مــزايــا االسـتــراتـيـجـيــة ،الـتــي أشــاد
بها البعض ،إال أنها تتطلب تأجيل انسحاب
ال ـقــوات مــن أفغانستان إلــى مــا بعد  1مايو.
وك ـشــف الل ــوان ــي أن اإلدارة ت ــدرس التمديد
لبقاء القوات األميركية في أفغانستان من 6
إلى  8أشهر .واعتبر الكاتب أن تمديد الوجود
األميركي في أفغانستان قد يكون ضروريًا،
ألنـ ـ ــه مـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل ت ـق ـن ـي ــا إت ـ ـمـ ــام عـمـلـيــة
االنسحاب في  1مايو ،كاشفًا عن وجود أكثر
مــن  8500أم ـيــركــي فــي ال ـب ــاد 2500 :جـنــدي
و 6آالف متعاقد .وأش ــار إلــى احـتـمــال قبول
«ط ــال ـب ــان» وم ــن خـلـفـهــا بــاك ـس ـتــان ،بتمديد
مـ ـح ــدود مل ــوع ــد خ ـ ــروج الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة،
ّ
ويمنع في الوقت نفسه شن الهجمات عليها.
(العربي الجديد ،األناضول)
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قضية

أشارت مصادر محلية
في محافظة درعا،
إلى تعزيز النظام
السوري ،وتحديدًا
الفرقة الرابعة،
مواقعها في ريف
درعا الغربي ،وال
سيما في محيط
بلدة المزيريب ،وهو
ما ولّد مخاوف
لدى أبناء البلدة
ومحيطها ،من
نية هذه الفرقة
بالتصعيد واقتحام
المنطقة

ريف درعا
الغربي
اعتقاالت
في «الهول»

اعتقلت مليشيا «قوات
سورية الديمقراطية»
(قسد) ،نحو  10أشخاص،
أمس اإلثنين ،جلهم من
العراقيين ،خالل عملياتها
األمنية بمخيم «الهول»
بمحافظة الحسكة،
شمال شرقي سورية .من
جانبه ،جدد القائد العام
لـ«قسد» مظلوم عبدي،
في تغريدة أمس ،مطالبة
الدول األجنبية باستعادة
مواطنيها من المخيم.

يعتمد النظام سياسة تعميم الفوضى األمنية في عموم درعا (يوسف قروشان /فرانس برس)

تعزيزات النظام تحيي
مخاوف تجدد التصعيد

أمين العاصي

عززت قوات النظام السوري أخيرًا
مــواقـعـهــا فــي ري ــف درع ــا الـغــربــي،
مــا فـ ّـجــر مـخــاوف لــدى السكان من
ع ـ ــودة ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـكــري إلـ ــى املـنـطـقــة
التي لطاملا حاولت هذه القوات اقتحامها،
ولكنها فشلت بسبب مقاومة كبيرة تبديها
مجموعات مسلحة محلية ترفض أي عودة
عسكرية أو أمنية للنظام تحت أي ذريعة.
وقــال الناشط املـعــارض ،محمد الحوراني،
ّ
في حديث مع «العربي الجديد» ،إن قوات
الـ ـنـ ـظ ــام أح ـ ـضـ ــرت ،أول مـ ــن أم ـ ــس األح ـ ــد،
تعزيزات عسكرية إلــى نقاطها فــي محيط
بـلــدة املــزيــريــب بــريــف درع ــا الـغــربــي ،جلها
دخل إلى مبنى مؤسسة الري ،بينما تمركز
بـعـضـهــا ع ـلــى طــري ـقــي ال ـ ـيـ ــادودة وط ـفــس.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ـحـ ــورانـ ــي أن الـ ـتـ ـع ــزي ــزات ضـمــت
عـنــاصــر وآل ـي ــات مــدرعــة وس ـي ــارات م ــزودة

برشاشات ثقيلة ،تابعة لـ«الفرقة الرابعة»
الـتــي يـقــودهــا مــاهــر األسـ ــد ،شقيق رئيس
ّ
النظام بشار األسد ،موضحًا أن الكثير من
العناصر الذين جلبتهم الفرقة إلى املنطقة،
هم من املنتسبني الجدد للمليشيات املحلية
ال ـتــي شـكـلـهــا ال ـن ـظــام م ـنــذ ع ــام  ،2018من
أهالي درعا ومحيطها .ولفت الحوراني إلى
«مـخــاوف جدية لــدى أهالي بلدة املزيريب
ومحيطها ،من نية الفرقة الرابعة اقتحام
البلدة ،وإح ــداث نعرات عائلية وعشائرية
بني أبناء محافظة درعا».
ّ
من جهتها ،ذكرت مصادر محلية ،أن الفرقة
الــراب ـعــة رف ـعــت ســواتــر تــراب ـيــة عـلــى طــريــق
امل ــزي ــري ــب-الـ ـي ــادودة ،وع ـ ــززت ت ـلــك املنطقة
بــالـســاح والـعـنــاصــر ،ومنعت املــدنـيــن من
سـلــوك ذلــك الـطــريــقّ .
وبينت هــذه املـصــادر،
ّ
املــوجــودة فــي بـلــدة ال ـي ــادودة ،أن املعطيات
ّ
امل ـي ــدان ـي ــة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن «ال ـف ــرق ــة الــراب ـعــة
بصدد القيام بعمل عسكري في ريف درعا

ال ـغــربــي» .وك ــان قـتــل فــي منتصف م ــارس/
آذار الحالي ،أكثر من  23من عناصر «الفرقة
الرابعة» في اشتباكات مع قيادي سابق في
فصائل املعارضة الـســوريــة ،هــو أبــو طــارق
الصبيحي ،ومجموعته ،ومسلحني من أبناء
املنطقة ،إثــر محاولة الفرقة اعتقاله .ومنذ
ّ
ذلــك الـحــن ،تـعــزز الـفــرقــة الــرابـعــة مواقعها
وح ــواج ــزه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ــدف ــع فـعــالـيــات
مدنية محلية للتفاوض لتسليم مطلوبني
وتهجير مقاتلني رافـضــن ألي تسوية مع
النظام .وتقع منطقة املزيريب في ريف درعا
الغربي ،غير بعيد عــن الـحــدود السورية –
األردنـيــة .ويضم ريــف درعــا الغربي العديد
من البلدات والقرى التي لم تخضع لقوات
النظام ،التي تسعى جاهدة لفرض السيطرة
املطلقة على مجمل الجنوب السوري.
وكـ ــانـ ــت ف ـص ــائ ــل املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة فــي
م ـح ــاف ـظ ـت ــي درع ـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة املـ ـ ـج ـ ــاورة،
اضـ ـط ــرت إلـ ــى تــوق ـيــع ات ـف ــاق ــات ت ـســويــة مع
النظام منتصف عــام  ،2018برعاية الجانب
ال ـ ــروس ـ ــي ،والـ ـت ــي تـ ـب ـ ّـن الحـ ـق ــا أنـ ـه ــا كــانــت
مجرد مدخل للنظام للعودة إلى املحافظتني
وال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات ان ـت ـقــام واس ـع ــة الـنـطــاق.
وتتلطى إي ــران خـلــف «الـفــرقــة الــراب ـعــة» ،ملـ ّـد
نفوذها في الجنوب السوري عامة ،وفي ريف
ّ
درعــا الغربي خاصة ،إذ من املعلوم أن والء
الفرقة منذ بدء الثورة السورية هو للجانب

أحضرت قوات النظام
تعزيزات لنقاطها بمحيط
بلدة المزيريب
المعطيات تفيد بأن
الفرقة الرابعة بصدد
القيام بعمل عسكري

اإليراني ،الــذي يشرف على تدريب وتسليح
عناصر هــذه الـفــرقــة الـتــي تنتشر الـيــوم في
عموم املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
وكانت نصت اتفاقات التسوية مع الجانب
ال ــروس ــي ،ع ـلــى ع ــدم دخـ ــول قـ ــوات الـنـظــام
واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــه إلـ ــى امل ــدن
والبلدات التي تقع تحت سيطرة الفصائل،
مـ ـق ــاب ــل تـ ـه ــدئ ــة دائ ـ ـمـ ــة وت ـس ـل ـي ــم الـ ـس ــاح
الثقيل ،ونقل رافضي االتفاقات إلى الشمال
ال ـســوري .وحــاولــت ق ــوات الـنـظــام منذ ذلك
الـحــن ،تـجــاوز هــذا االت ـفــاق واقـتـحــام مدن
وب ـلــدات مـثــل :جــاســم ،وط ـفــس ،واملــزيــريــب،
والصنمني ،ولكنها فشلت بسبب مقاومة
مجموعات كانت منضوية ضمن «الجيش
ال ـســوري الـحــر» ال ت ــزال تحتفظ بسالحها
الفردي واملتوسط .كما حاولت قوات النظام
أكثر من مرة اقتحام حي «درعا البلد» تحت
ذرائ ـ ــع مـخـتـلـفــة ،ول ـكــن م ـحــاوالت ـهــا منيت
بــالـفـشــل .وف ــي  18م ــارس ال ـحــالــي ،خرجت
ت ـظــاهــرات ف ــي درع ــا ف ــي ال ــذك ــرى الـعــاشــرة
محافظة على أبرز
للثورة السورية ،وبدت
ِ
ش ـع ــارات ه ــذه ال ـث ــورة وال سـيـمــا املـطــالـبــة
بـ ــ«إسـ ـق ــاط الـ ـنـ ـظ ــام» ،ف ــي رس ــال ــة واض ـحــة
لألخير أنه من الصعوبة بمكان عودة قوات
النظام وأجهزة أمنه إلى مناطق خرجت عن
سيطرته لسنوات عدة.
في السياق ،أشار املحلل العسكري ،العميد
أس ـع ــد ال ــزعـ ـب ــي ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن «ال ـن ـظــام يـبـحــث ع ــن أي
ثغرة يستطيع من خاللها تفريغ الضغط
الشعبي الذي يتعرض له» ،مضيفًا« :حاول
فــي البداية التوجه إلــى محافظة إدلــب في
الـشـمــال الـغــربــي مــن س ــوري ــة ،وف ـشــل ،ومــن
ثـ ـ ّـم رك ــز ع ـلــى تـنـظـيــم داع ـ ــش ف ــي ال ـب ــادي ــة،
وفشل كــذلــك .والـيــوم يتجه إلــى درعــا التي
يظنها الـخــاصــرة ال ــرخ ــوة» .ورأى الزعبي
أن محاوالت النظام في ريف درعــا الغربي
«س ـت ـف ـش ــل أيـ ـ ـض ـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا« :ه ـ ـ ــذه آخ ــر
امل ـحــاوالت» .وعــن موقف الضامن الروسي
الـ ــذي أشـ ــرف ع ـلــى ات ـف ــاق ــات ال ـت ـســويــة عــام
 ،2018قــال الزعبي« :ال ــروس دومــا يعطون
ال ـض ــوء األخ ـض ــر لـلـنـظــام ال ـس ــوري ف ــي كل
عـمـلـيــة بـشـكــل سـ ــري ،ف ــإن نـجـحــت أعـلـنــوا
أنـهــم هــم الـسـبــب ،وإن فشلت تنصلوا من
املسؤولية وتدخلوا كقوة فصل وسالم».
وي ـع ـت ـمــد ال ـن ـظ ــام س ـيــاســة تـعـمـيــم الـفــوضــى
األم ـن ـيــة ف ــي ع ـمــوم مـحــافـظــة درع ـ ــا ،وه ــو ما
ي ـس ـمــح ب ــال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات اغ ـت ـي ــال واس ـع ــة
النطاق بحق معارضني ومنتسبني سابقني
لفصائل املعارضة السورية .في املقابل ،تنشط
في محافظة درعا مجموعات ُيعتقد أنها جزء
من «املقاومة الشعبية» في الجنوب السوري،
ف ــي اس ـت ـه ــداف ع ـنــاصــر ف ــي أجـ ـه ــزة ال ـن ـظــام
األمـنـيــة ومـتـعــاونــن محليني مـعـهــا .وكــانــت
«املقاومة الشعبية» أعلنت عن نفسها أواخر
العام  ،2018ل ــ«ردع قــوات األســد واملليشيات
ّ
املوالية لها ،في ظــل استمرارها باالعتقاالت
واالنتهاكات بحق مناطق الجنوب السوري»،
صدر عنها في حينه.
وفق بيان ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وثـ ـ ــق «ت ـج ـم ــع أحـ ـ ـ ــرار حـ ـ ــوران»
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ،خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط
امل ــاض ــي 22 ،ح ــال ــة اع ـت ـق ــال ،بـيـنـهــا امـ ــرأة،
نفذتها قــوات النظام بحق أبـنــاء محافظة
ُ
درعا ،أفرج عن  3من املعتقلني خالل الشهر
ذات ــه ،وفــق مكتب التوثيق فــي «التجمع».
وأش ـ ـ ــار امل ـك ـت ــب ف ــي بـ ـي ــان إل ـ ــى أن «أعـ ـ ــداد
املـعـتـقـلــن أك ـب ــر م ــن ال ــرق ــم امل ــوث ــق ،بسبب
امتناع بعض أهالي املعتقلني في درعا ،عن
ّ
لتخوفات
اإلدالء بمعلومات عــن أبـنــائـهــم
أم ـن ـيــة» .وسـ ّـجــل «ال ـت ـج ـمــع» ،خ ــال الشهر
ذاتــه ،مقتل  33شخصًا بينهم امــرأة وطفل،
فــي محافظة درع ــا ،منهم أربـعــة أشخاص
قـضــوا تـحــت الـتـعــذيــب فــي مــراكــز احتجاز
ُ
تابعة للنظام ،ومــن ضمنهم اثـنــان اعتقال
ع ـق ــب إج ــرائـ ـه ــم ال ـت ـس ــوي ــة .ووثـ ـ ــق املـكـتــب
كــذلــك  30عملية ومـحــاولــة اغـتـيــال أسفرت
عــن مقتل  18شخصًا وإصــابــة  12بجروح
متفاوتة ،ونجاة  6آخرين.

خاص

اجتماع مصري تركي ليبي لبحث الشراكة األمنية
اجتمع مسؤولون
استخباريون من تركيا
ومصر وليبيا لبحث التشارك
في معالجة ملفات أمنية
عالقة في ليبيا ،فضًال
عن إعادة اإلعمار
القاهرة ،طرابلس ـ العربي الجديد

ت ـب ـح ــث الـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـش ــأن ال ـل ـي ـبــي،
وعلى رأسها مصر وتركيا ،اللتان تسيران
ف ــي م ـحــاولــة ل ـل ـت ـقــارب ،إم ـكــان ـيــة ال ـت ـشــارك
ّ
والتعاون في حــل املسائل العالقة في هذا
الـبـلــد ،بـعــد تشكيل حـكــومــة وح ــدة وطنية
في طرابلس .ويحتل امللف األمني أولوية،
خصوصًا بالنسبة إلى مصر ،فيما ال يزال
التفلت ّ
سيد املوقف في عدد من مدن الشرق
الليبي ،ومنها بنغازي.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ذكـ ــرت م ـص ــادر مصرية
خــاصــة ،أن لـقـ ً
ـاء على مستوى استخباري
ُعقد منذ ثالثة أيــام بــن مسؤولني أمنيني
مـ ـص ــري ــن ،وأت ـ ـ ـ ـ ــراك ،وآخ ـ ــري ـ ــن مـ ــن ل ـي ـب ـيــا.
وأوضحت املصادر ،التي تحدثت لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـح ــث األوضـ ـ ــاع
األمـنـيــة فــي ليبيا وال ـشــراكــة بــن األط ــراف
ال ـثــاثــة فــي مـلــف إعـ ــادة إع ـمــار ه ــذا الـبـلــد.
وأشــارت إلــى أن االجتماع تناول ملفًا آخر

بــالــغ األهـمـيــة والـحـســاسـيــة ،وه ــو الــوضــع
في شرق املتوسط ،وإمكانية إقامة شراكة
بني األطــراف الثالثة في قطاع الغاز ،حيث
ستصبح ليبيا الع ـبــا هــامــا ملــا تملكه من
مـخــزون احتياطي عبر سواحلها املمتدة
على البحر املتوسط .ويأتي ذلك باإلضافة
إلى الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن
ال ـغ ــاز ،فــي وق ــت تسعى فـيــه مـصــر جــاهــدة
لـتـصـبــح م ــركـ ـزًا إق ـل ـي ـم ـيــا ل ـل ـطــاقــة .ولـفـتــت
امل ـص ــادر إل ــى أن ه ـنــاك م ــؤش ــرات إيجابية
بشأن تحسن العالقة بــن الـقــاهــرة وأنقرة
على ضوء املتابعة الدقيقة الخاصة بملفات
إثارة التوتر بني البلدين ،مؤكدة في الوقت
نفسه أنه من السابق ألوانه ظهور التحسن
في العالقة بني الجانبني املصري والتركي
للعلن ،نظرًا لضرورة استيفاء تلك الخطوة
مجموعة من املحددات ،التي تسير معظمها
حتى اآلن بشكل جيد.
وأشارت املصادر إلى أن من بني األمور التي
ّ
تم طرحها خالل االجتماع الثالثي ،مقترحا
خ ــاص ــا ب ــال ـج ــان ــب ال ـل ـي ـب ــي ،بـ ـش ــأن إق ــام ــة
منتدى اقـتـصــادي دولــي فــي ليبيا ،ليكون
بمثابة قوة دفع لحكومة الوحدة الوطنية
الليبية التي تحظى بدعم مصري وتركي
في الوقت الــراهــن .ويعتبر الجانب الليبي
أن مشاركة البلدين بشكل فاعل فــي إدارة
وتـنـظـيــم امل ـن ـتــدى عـلــى األراضـ ـ ــي الـلـيـبـيــة،
س ـت ـك ــون ب ـم ـثــابــة رس ــال ــة ه ــام ــة ل ــأط ــراف
الدولية الفاعلة.
وع ـل ــى صـعـيــد امل ـطــال ـبــات امل ـص ــري ــة بـشــأن
ال ـت ــواج ــد ال ـتــركــي امل ــؤث ــر ف ــي لـيـبـيــا ،قــالــت

املـصــادر ،إن مصر اقترحت أن يكون هناك
تــوازن بشأن التواجد والنفوذ التركي ،في
ّ
ظ ــل اسـتـمــرار الـخـبــراء العسكريني األت ــراك
ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا حـ ـت ــى بـ ـع ــد ال ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي سـحــب
امل ـقــات ـلــن األج ــان ــب ال ــذي ــن دع ـم ــوا معسكر
غــرب ليبيا .كما كشفت أن الـقــاهــرة تطرح
نفسها لتقديم خبراء مماثلني في الشؤون
األمنية والشرطية ،وتوليها الجانب األكبر
بشأن هيكلة وبناء األجهزة األمنية ووزارة
الداخلية الليبية ،كون األوضاع األمنية في
ليبيا ّ
تمس مصر مباشرة.
فــي األث ـنــاء ،ال ي ــزال ال ـلــواء املتقاعد خليفة
حفتر مـ ّـصـرًا على البقاء فــي املشهد ،فيما
ت ـع ـم ــل م ـل ـي ـش ـيــاتــه ع ـل ــى ت ـم ـي ـيــع وإخـ ـف ــاء

انتهاكاتها لحقوق اإلنـســان وتجاوزاتها
فــي بـنـغــازي .وحـضــر حفتر ،أمــس اإلثـنــن،
«اخـتـتــام الـتـمــريــن الـتـعـبــوي عـلــى مستوى
كتيبة دبــابــات لـلــواء  106مجحفل» ،الــذي
ي ـق ــوده نـجـلــه صـ ـ ــدام ،وف ــق صـفـحــة ق ـيــادة
مليشياته على «فيسبوك» ،من دون تحديد

تعمل مليشيات حفتر
على إخفاء انتهاكاتها
في بنغازي

ال يزال الخبراء العسكريون األتراك موجودين في ليبيا (محمود تركية/فرانس برس)

امل ـك ــان الـ ــذي ج ــرى ف ـيــه اخ ـت ـتــام ال ـتــدريــب،
ف ـي ـم ــا ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ل ـي ـب ـي ــة عـ ــن سـعــي
جـهــات أمنية فــي بنغازي إلغ ــاق سجالت
االن ـت ـهــاكــات وال ـج ــرائ ــم وتـسـجـيـلـهــا «ضــد
مجهول» وإخفاء أخرى ،استباقًا ألي تغير
فــي املـشـهــد الـلـيـبــي .وك ــان آخ ــر مــا شهدته
ب ـن ـغ ــازي ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،اغ ـت ـي ــال «ق ــائ ــد
اإلع ــدام ــات» فــي مـلـيـشـيــات حـفـتــر محمود
ال ــورفـ ـل ــي ،امل ـط ـل ــوب لـلـمـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
ال ــدول ـي ــة ،األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،ف ــي ب ـن ـغــازي.
وتطابقت معلومات املصادر التي تحدثت
لـ«العربي الجديد» ،حول قيام فرقة تابعة
ل ــ«ال ـلــواء  106مـجـحـفــل» ،بــإخـفــاء ع ــدد من
امللفات خــال عملية نقل جــزء مــن أرشيف
إدارة ال ـت ـحــريــات وال ـق ـبــض ال ـتــابــع لجهاز
البحث الجنائي ،إلــى أماكن مجهولة على
أطراف املدينة .وأكدت املصادر أن عددًا من
ملفات القضايا املفتوحة أمام التحقيق تم
إغالقها بتواريخ رجعية ،وسجل بعضها
«ضد مجهول» ،فيما تم نقل ملفات أخرى
إلى مقر تابع للواء في منطقة بنينا.
إلى ذلك ،وفي إطار املسار السياسي الجديد
في ليبيا ،واصل املبعوث األممي إلى ليبيا
يان كوبيتش ،أمس ،لقاءاته مع املسؤولني
الليبيني ،حيث بحث مع رئيس املفوضية
العليا لالنتخابات في ليبيا عماد السائح،
خ ــال لـقــائــه بــه فــي طــراب ـلــس ،سـبــل تقديم
الــدعــم الــدولــي للمفوضية ،مــؤك ـدًا «ال ـتــزام
األمـ ــم امل ـت ـحــدة بــاس ـت ـك ـمــال م ــراح ــل امل ـســار
الديمقراطي بمساندة املفوضية فــي هذه
املرحلة املهمة من تاريخ» هذا البلد.

تقرير
بغداد ـ براء الشمري

شـ ـه ــدت الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة تـ ـب ــادل
زيـ ـ ـ ــارات ب ــن م ـس ــؤول ــن عــراق ـيــن
وآخ ـ ــري ـ ــن مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،
فــي مــؤشــر على وجــود تـقــارب بــن حكومة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،ون ـظ ــام ب ـشــار األس ــد،
والتوصل إلى تفاهمات في قضايا مختلفة
أم ـن ـيــة واق ـت ـصــاديــة وث ـقــاف ـيــة ،وذلـ ــك فيما
ت ـب ـقــى الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن مـحـكــومــة
بــاعـتـبــارات سياسية ،ومـقـ ّـيــدة بالعقوبات
الـتــي يفرضها «قــانــون قيصر» األمـيــركــي،
السوري شائك ويحمل
خصوصًا أن امللف
ّ
أبعادًا إقليمية ودولية .ووقع وزير التربية
ال ـع ــراق ــي ع ـلــي ح ـم ـيــد ال ــدل ـي ـم ــي ،ف ــي وقــت
ســابــق م ــن الـشـهــر ال ـحــالــي ،م ــذك ــرة تفاهم
مــع وزي ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة
فــي النظام الـســوري محمد سامر الخليل،
ّ
تضمنت مــا ق ــال عـنــه بـيــان رسـمــي عــراقــي
إنـ ـه ــا «تـ ـ ـب ـ ــادل ل ـل ـخ ـب ــرات وال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فــي
امل ـج ــاالت العلمية وال ـتــربــويــة» .سـبــق ذلــك
بأيام قليلة زيارة وزير املوارد املائية والري
في النظام الـســوري ،تمام محمد رعــد ،إلى
بغداد ،للمشاركة في مؤتمر بغداد للمياه
بدعوة رسمية من العراق .ونهاية ديسمبر/
كانون األول املاضي ّ زار وفد من وزارة النقل
العراقية دمشق ووقــع اتفاقًا هناك يقضي
بتفعيل التعاون في مجال النقل السككي.
وف ــي م ـجــال األمـ ــن ،ع ـقــدت لـجـنــة مــا يعرف
بــ«الـتـحــالــف ال ــرب ــاع ــي» ،ال ــذي يـضــم إي ــران
وروس ـ ـي ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري،
اجتماعًا جديدًا في بغداد ضم ممثلني عن
ال ــدول األرب ــع ،لتكون قــد عـقــدت اجتماعني
منذ مطلع العام الحالي.
وح ـ ــول م ــا إذا كـ ــان ه ـن ــاك ق ـ ــرار أو ت ـ ّ
ـوجــه
حكومي عراقي لتطوير العالقات مع نظام
األس ــد على خلفية ال ــزي ــارات األخ ـيــرة ،قال
مسؤول حكومي عراقي لـ«العربي الجديد»،
إن «العالقات لم تنقطع أساسًا ومستمرة،
لـكـنـهــا مـ ـح ــدودة بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ألس ـبــاب
معروفة تتعلق بالوضع الـعــراقــي» ،مبينًا
أن «الزيارات األخيرة ترتبط بامللف األمني
ال ـ ــذي ي ـش ـمــل الـ ـح ــدود امل ـش ـت ــرك ــة ،واملـ ـي ــاه،
وهذان امللفان يعتبرهما العراق ضروريني».
وأضاف املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه،
أن الكاظمي سبق أن بعث برسالة خطية
لــرئـيــس الـنـظــام ال ـســوري بـشــار األس ــد ،من
خالل رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح
ّ
الـفـيــاض نهاية الـعــام املــاضــي ،رك ــزت على
قضية الحدود وامللف األمني ،لكن العالقة
«تبقى مـقـ ّـيــدة بالعقوبات األمـيــركـيــة على
النظام السوري وأيضًا اعتبارات سياسية

دلّــت الفترة األخــيــرة على وجــود تقارب بين حكومة مصطفى
الكاظمي ،ونظام بشار األسد ،بعد تبادل زيارات والتوصل إلى تفاهمات،
غير أن تلك العالقات تبقى محكومة باعتبارات سياسية

زيارات
عراقية
سورية

عالقات مقيدة بالعقوبات
والحسابات السياسية

تتعلق بالوضع في املنطقة عمومًا» .ولفت
إلى أن «أبرز امللفات املشتركة التي يتم فيها
التواصل مع النظام هي الحدود املشتركة
والتنسيق إلغــاقـهــا ووق ــف التسلل منها
والـتـهــريــب وت ـب ــادل املـعـتـقـلــن ،إضــافــة إلــى
ملف املـيــاه خصوصًا تنسيق املــواقــف من
م ـســألــة ان ـخ ـفــاض مـنــاسـيــب الـ ـف ــرات بفعل
مشاريع السدود التركية ،وغير ذلك يمكن
اع ـت ـبــاره مـجــامـلــة ح ــذرة وم ـل ـفــات تـجــاريــة
واقتصادية ،كان من بينها املطالبة بمرور
ش ــاح ـن ــات الـ ــوقـ ــود ال ـع ــراق ـي ــة إلـ ــى ب ـي ــروت
مــن خــال األراض ــي ال ـســوريــة» .وأش ــار إلى
أن الـبـضــائــع ال ـســوريــة مــن مـنــاطــق النظام
«مستمرة بــالــدخــول عبر منفذ الـقــائــم إلى
ّ
العراق ،لكنها ال تشكل رقمًا مهمًا للعراق،
ع ـلــى ع ـكــس ال ـج ــان ــب الـ ـس ــوري إذ يحصل
مـنـهــا ع ـلــى الـعـمـلــة ال ـص ـع ـبــة» ،مـعـتـبـرًا أن
«الغرب عمومًا يفهم جيدًا الجانب املتعلق
بالجماعات العراقية الدينية التي تقاتل مع
النظام السوري وعدم قدرة العراق الرسمي
على القيام بشيء لوقفها».
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال ع ـض ــو الـ ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي
عـبــاس الــزامـلــي ،إن ب ــاده سبق أن «عانت
مــن تـصــرفــات الـنـظــام ال ـس ــوري وتــدخــاتــه
في الشأن العراقي خالل الفترة املمتدة بني
عامي  2003و ،»2010موضحًا في تصريح
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن الـنـظــام فــي سورية

قام بـ«تصدير اإلرهابيني إلى العراق» خالل
تلك الفترة .وأوضــح أن أي تعاون عسكري
ب ــن ال ـب ـلــديــن غ ـيــر م ــرغ ــوب ب ــه ف ــي الــوقــت
الحاضر ألن بغداد تريد أن تبقى بعيدة عن
الصراع اإلقليمي بكل تفاصيله ،مشيرًا إلى
وأياد عاملة سورية حاليًا
وجود منتجات
ٍ
فــي الـعــراق تجعل حكومة الكاظمي تتجه
لعقد تفاهمات مع الجانب السوري.
في املقابل ،قال عضو البرملان العراقي حسن
شويرد ،إن هناك مصالح وامتدادًا اجتماعيًا
وتقاليد تجمع العراقيني بالسوريني يمكن
أن تغلب على األشياء األخرى ،موضحًا في
تصريح لـ«العربي الجديد» أن سورية بلد

الزيارات ترتبط بالملف
األمني على الحدود
إضافة إلى المياه
الفصائل العراقية تنقل
مقاتلين وأسلحة إلى
الجانب السوري

مهم بالنسبة للعراق بسبب وجــود حــدود
جغرافية بني البلدين .واعتبر أن على العراق
النظر إلى مصلحته قبل مصالح اآلخرين،
داعيًا إلى االبتعاد عن سياسة املحاور التي
وصفها بـ«البائسة».
وال تقتصر العالقات بني الـعــراق وسورية
على التبادل التجاري ،واالتفاقات العلمية
والثقافية ،واألم ــن على الـحــدود ،إذ توجد
قـضـيــة أخـ ــرى مـهـمــة ت ـق ـصــدت الـحـكــومــات
ال ـع ــراق ـي ــة امل ـت ـعــاق ـبــة غ ــض الـ ـط ــرف عـنـهــا،
وعدم الحديث عنها بشكل واضح ،وتتمثل
ب ــوج ــود ف ـص ــائ ــل ع ــراق ـي ــة م ـس ـل ـحــة تـقــاتــل
إل ــى جــانــب ن ـظــام األسـ ــد .وأك ــد ضــابــط في
حــرس الـحــدود العراقي ،طلب عــدم الكشف
عــن هــويـتــه ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» أن حركة
الـفـصــائــل املـسـلـحــة ال ت ــزال مـسـتـمــرة حتى
الـيــوم ،على م ــرأى ومسمع الـقــوات األمنية
ً
ال ـت ــي ال ت ـم ـت ـلــك ت ـخ ــوي ــا ل ـل ـت ـعــامــل مـعـهــا
أو م ـن ـع ـه ــا ،م ــوض ـح ــا أن ه ـ ــذه ال ـف ـصــائــل
تـقــوم بنقل مقاتلني وأسـلـحــة إلــى الجانب
السوري ،من دون أن يعترض طريقها أحد.
وت ـتــواجــد فـصــائــل عــراقـيــة ع ــدة فــي الــوقــت
الـحــالــي فــي مــواقــع مختلفة داخ ــل ســوريــة،
لتقديم الدعم للقوات التابعة لنظام األسد،
أب ـ ــرزه ـ ــا« :كـ ـت ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـع ــراق ـي ــة
و«النجباء» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب
سيد الشهداء» .وشــارك عناصر املليشيات
العراقية في معارك ضد فصائل املعارضة
السورية في ريف دمشق والقلمون وحلب
والغوطة الشرقية وحمص والقصير وريف
إدلب والنبك والبوكمال ودير الزور وريف
دير الزور ومناطق حدودية مع العراق شرق
ّ
ووج ـهــت منظمات أمـمـيــة ودولـيــة
دم ـشــق.
مختلفة لهذه املليشيات اتهامات بجرائم
قتل وتعذيب واغتصاب وسرقة ارتكبتها
بحق السوريني ،إلى جانب مليشيات أخرى
إيرانية وأفغانية تقاتل مع نظام األسد.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة
بغداد حسان العيداني ،أن التقارب العراقي
مع سورية يجب أن يكون مدروسًا ،مؤكدًا
في حديث لـ«العربي الجديد» أنه يجب أن
يقتصر عـلــى ال ـجــوانــب االقـتـصــاديــة فقط.
وت ــاب ــع« :أم ــا دخ ــول ال ـع ــراق ف ــي تـفــاهـمــات
عسكرية وأمنية مع نظام األســد فقد ّ
يجر
العراق باتجاه املحور اإليــرانــي-الــروســي»،
مــؤكـدًا أن ذلــك قــد يؤثر على الـعــاقــات بني
ب ـغــداد وواش ـن ـطــن .ولـفــت إل ــى أن االنـفـتــاح
ع ـلــى امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي ُي ـع ــد أمـ ـ ـرًا إيـجــابـيــا
بالنسبة لـلـعــراق ،مستدركًا بــالـقــول« :لكن
القضية السورية تمثل ملفًا شائكًا يحمل
أبعادًا إقليمية ودولية ال بد من الحذر عند
التعامل معه».
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شرق
غرب
األردن :تعيين وزيرين
جديدين للصحة والعمل
صــدر مــرســوم ملكي أمــس اإلثنني،
ف ــي األردن ،ق ـضــى بــاملــواف ـقــة على
إجـ ـ ــراء ت ـعــديــل ع ـلــى ح ـكــومــة بشر
ال ـخ ـصــاونــة ،يـشـمــل تـعـيــن ف ــراس
إب ــراهـ ـي ــم أرشـ ـي ــد ال ـ ـهـ ــواري وزي ـ ـرًا
ل ـل ـص ـحــة ،وي ــوس ــف م ـح ـم ــود عـلــي
الشمالي ،وزي ـرًا للعمل ،وذلــك بعد
اسـتـقــالــة وزيـ ــري الـصـحــة والـعـمــل
ال ـس ــاب ـق ــن ،ن ــذي ــر ع ـب ـي ــدات وم ـعــن
القطامني .وقـ ّـدم عبيدات استقالته
إث ــر وف ــاة  7مـصــابــن بـكــورونــا في
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ـل ــط ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع
األوكسجني عنهم ،فــي  13مــارس/
آذار الحالي ،فيما استقال القطامني
احتجاجًا على تعديل وزاري سابق
في  7مارس.
(العربي الجديد)
ساحل العاج :مقتل 3
جنود بهجمات مسلحة
ق ـتــل  3ج ـنــود وأص ـي ــب  7آخـ ــرون،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ف ــي س ــاح ــل ال ـع ــاج،
في هجمات مسلحة على موقعني
ل ـل ـج ـيــش شـ ـم ــال الـ ـ ـب ـ ــاد .وذك ـ ــرت
م ـ ـصـ ــادر ل ــوك ــال ــة «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ،أن
ُ
اثـنــن مــن املهاجمني قتال واعتقل
 4آخـ ـ ـ ــرون ،ف ـي ـمــا أك ـ ــد مـ ـص ــدر مــن
الـجـيــش تـحــديــد هــويــة املهاجمني
ع ـل ــى أنـ ـه ــم مـ ــن ب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو.
وح ـص ـلــت ال ـه ـج ـمــات ف ــي كــافــولــو
وتـيـهـيـنــي الـقــريـبـتــن مــن ال ـحــدود
مع هذا البلد.
(رويترز)
موزمبيق« :داعش»
يسيطر على بالما
ق ـتــل عـ ـش ــرات امل ــدن ـي ــن ف ــي هـجــوم
بــدأ األربـعــاء املاضي ،لـ«جهاديني»
بــاي ـعــوا «داعـ ـ ــش» ،ف ــي مــديـنــة بــاملــا
الساحلية ،شمال شــرق موزمبيق،
فـيـمــا أع ـلــن الـتـنـظـيــم أم ــس اإلثـنــن
س ـي ـط ــرت ــه عـ ـل ــى املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وأك ـ ــدت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ــوزم ـب ـي ـق ـي ــة أول مــن
أمــس األح ــد ،مقتل  7أشـخــاص في
كـمــن أث ـن ــاء مـحــاولـتـهــم ال ـف ــرار من
فندق لـجــأوا إلـيــه ،وذلــك بعد مقتل
العشرات خالل أيام الهجوم .وأعلن
ّ
األمنية
الباحث في معهد الدراسات
فــي بــريـتــوريــا ،مــارتــن إوي ،فـقــدان
أكثر من مائة شخص.
(فرانس برس)
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مصر تسعى لتبديد مخاوف أميركا من اآللية الرباعية

سد النهضة :تردد حيال الوساطة اإلماراتية
أكد السودان فقط
لإلمارات استعداده
لحضور اجتماع الوساطة
المقترح بين الخرطوم
والقاهرة وأديس أبابا
في أبوظبي ،بشأن أزمة
سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

قالــت مصــادر دبلوماســية
مصريــة إن مشــاورات اســتمرت
بني القاهرة والخرطوم وأبوظبي
حتــى ظهــر أمــس اإلثنــن ،للتباحــث حــول
الفائــدة املرجــوة مــن االجتمــاع الــذي دعــت
اإلمــارات لعقــده اليــوم الثالثــاء ،بــن وزراء
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا ،برعاية
إماراتيــة ،لبحــث ســبل العــودة إلــى طاولــة
املفاوضــات للتوصل إلــى اتفاق نهائي على
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضافــت املصــادر ،التــي تحدثــت لـ«العربي
الجديــد» ،أن الرئيــس املصــري عبدالفتــاح
السيســي ،بحــث مســاء أمــس األول ،هاتفيــا
مــع رئيــس املجلــس الســيادي الســوداني
االنتقالــي الفريــق عبدالفتــاح البرهــان
الخطــوة اإلماراتيــة املقترحــة ،وتبعــات
التصريحــات األخيــرة لرئيــس الــوزراء
اإلثيوبــي أبــي أحمــد ،الــذي أكــد ،أمــام
برملــان بــاده األســبوع املاضــي ،اســتعداده
للتفــاوض حــول «جميــع القضايــا العالقــة
مــع مصــر والســودان ،عــدا املســاس بجــدول
املــلء الثانــي واملواعيد املحــددة إلنجاز هذه
املرحلــة بحلول نهايــة يوليو/تموز املقبل».
وأوضحــت املصــادر أن الســودان هو الطرف
الوحيــد الــذي أكــد لإلمــارات اســتعداده
لحضــور اجتمــاع الوســاطة املقتــرح فــي
أبوظبــي ،تقدي ـرًا ملبــادرة ولي عهــد أبوظبي
محمــد بــن زايــد لحــل املشــكلة الحدوديــة
بــن الخرطــوم وأديــس أبابــا ،والتــي تســعى
حكومتــا البلديــن إلنهائهــا ســريعًا نظ ـرًا
الســتنزافها املزيــد مــن األرواح واملجهــودات
واإلنفاق العسكري .لكن في املقابل لم تؤكد
مصــر وال إثيوبيــا حضورهمــا االجتمــاع
حتــى منتصــف يــوم أمــس ،مــا يهــدد بعــدم
إقامتــه .بــل إن الســفير اإلثيوبــي بالقاهــرة
ماركــوس تيكلــي اســتبق املوعــد املقتــرح

بإعــان نيته عقد مؤتمر صحافي بالقاهرة
لتوضيــح موقــف بالده أمام اإلعالم املصري
والعربي ،ما يشي بأنه ال اتفاق على أي آلية
بني األطراف املختلفة.
وذكــرت املصــادر أن مشــكلة مصــر مــع هــذا
االجتمــاع -حتــى وإن حضــر بالفعــل وزيــر
الخارجيــة ســامح شــكري -أن اإلمــارات لــم
تقــدم أي ضمانــات لحمــل إثيوبيــا علــى
االلتــزام بالنقطــة األهم في مســار التفاوض،
وهــي ضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق قبل امللء
الثانــي ،خاصــة وأن التقديــرات الفنيــة علــى
ضوء مستويات األمطار املسجلة حاليًا في
هضبة الحبشــة تشــير إلى احتمالية تبكير
موعــد الفيضــان ،وبالتالــي إمكانيــة إنجــاز
املــلء الثانــي للســد قبــل املوعــد املحــدد ،ومن
ثــم وضع مصر والســودان أمــام األمر الواقع
للمرة الثانية على التوالي.
وأشــارت املصــادر إلــى أن اإلمــارات طرحــت
هــذه املبــادرة مــن منطلــق التنافــس مــع
الســعودية ،بعــد إطــاق األخيــرة مبــادرة،
الشــهر املاضــي فــي نفــس املوضــوع،
واقتراحها عقد قمة بني زعماء الدول الثالث
فــي الريــاض ،وتباحــث الســفير الســعودي
بأديــس أبابــا مــع القيــادات اإلثيوبيــة حــول
إمكانيــة تدخل الرياض للوســاطة املباشــرة
ً
وصوال لحل ،أو الوساطة املحدودة لتقريب
وجهــات النظــر حــول اســتئناف التفــاوض
تحــت رعايــة االتحــاد األفريقــي وحــده،
أو إقنــاع إثيوبيــا بقبــول آليــة الوســاطة
الرباعية املقترحة من السودان ومصر.
وســبق أن كشــفت مصــادر مصريــة،
لـ«العربــي الجديــد» ،أن مصــر طلبــت مــن
الســعودية واإلمــارات لعــب دور ملموس في
األزمــة ،نظ ـرًا لعالقتهمــا الوثيقــة بإثيوبيــا،
لكــن دائمــا كانــت هنــاك محــاوالت مــن
الجانبــن لجعــل الــدور فــي إطــار «تحســن
أجــواء التفــاوض بــن األطــراف املتنازعــة»،
وليس بهدف «تقديم حلول نهائية» .ولذلك
كان البلــدان أبعــد مــن أطــراف أخــرى غربيــة
وشرقية في متابعة قضية السد ،وأن مصر
«باتــت تتفهــم» منــذ عامــن تقريبــا أن الدول
الخليجيــة ســتكون مــن أبــرز املســتفيدين
مــن مشــروع ســد النهضــة ،ســواء بزيــادة
اســتثماراتها الزراعيــة أو فــي مجال الطاقة،
«وبالتالــي فلــم تعــد تراهــن كثي ـرًا علــى
وســاطات خليجيــة» .لكنهــا اســتدركت أن
«التصريــح الســعودي الجديــد ربمــا يحمــل
تغيي ـرًا فــي املســتقبل ،لكنــه غيــر مجــدول
حتــى اآلن» ،مشــددة فــي الوقــت نفســه علــى
«ثقــة القاهــرة فــي شــخص (وزيــر الدولــة
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الســعودي للشــؤون األفريقيــة أحمد) قطان،
الــذي كان علــى اطــاع واســع علــى القضيــة
منذ بدايتها».
وفــي ســياق متصل ،قالت املصــادر إن اللقاء
األخيــر الــذي جمــع املبعــوث األميركــي إلــى
الســودان دونالــد بــوث بعــدد مــن قيــادات
الخارجيــة املصريــة ،الســبت املاضــي ،ركــز
بشــكل أساســي على رغبة الواليات املتحدة
فــي لعــب دور وســاطة مقبــول مــن األطــراف

لم تؤكد مصر
أو إثيوبيا حضورهما
اجتماع أبوظبي
رغبة أميركية في لعب
دور وساطة مقبول من
األطراف الثالثة

الثالثــة ،ومخاوفهــا مــن تكــرار مــا حــدث فــي
مفاوضــات واشــنطن مطلــع العــام املاضــي.
ُ
وأشــارت إلــى أن هــذه املخــاوف تســتغل مــن
قبــل عــدد من القيــادات الديمقراطية القريبة
مــن دائــرة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن،
لخدمــة مصالــح إثيوبيــا ،وتعطيــل أي
تصعيد ممكن من قبل مصر.
وســبق أن قالــت مصــادر غربيــة بالقاهــرة
إن مــن أســباب حالــة الفتــور األوروبــي تجاه
االنخــراط فــي آليــة الوســاطة الرباعيــة
املقترحــة أن اإلدارة األميركيــة الجديــدة لــم
تحســم أمرهــا بعــد مــن املقتــرح الســوداني
املصــري ،وأنــه يظهــر عليهــا اتجــاه إلبقــاء
الوضع على ما هو عليه ،واقتصار جهودها
علــى منــع تطــور القضيــة إلــى مواجهــة
عسكرية بني مصر وإثيوبيا .ومن األسباب
أيضًا أن املقترح ،وعلى الرغم من أنه يعطي
صالحيــات واســعة لآلليــة الرباعيــة ،إال أنــه
قــد يتســبب فــي «حساســيات» مــع االتحــاد
األفريقي ،بسبب اختالف االتجاهات الفنية
بــن بعــض العواصــم األوروبيــة ومفوضيــة
االتحــاد حــول األزمــة ،وفقــا ملــا ســبق وأبــداه
خبــراء االتحــاد مــن آراء خــال الجلســات

األخيرة من املفاوضات نهاية العام املاضي
قبل تعثرها.
وحــول تســريع هــذه األجــواء الفاتــرة
لخطــوة مصر والســودان املتوقعــة باللجوء
ملجلــس األمــن مــرة أخــرى لبحــث حــل جديــد
للقضيــة ،قالــت املصــادر الغربيــة إن «تكــرار
هــذه الخطــوة ســيكون مــن ســبيل مصــادرة
اســتخدام الحــل العســكري أو التلويــح بــه
الحقــا» .وأضافــت أن «املصريــن باتــوا أكثــر
دراية بتبعات هذه الخطوة مما كانوا عليه
العام املاضي» ،وأن املســؤولني األوروبيني -
وخاصــة الفرنســيني  -نصحــوا بعــدم اتخاذ
هــذه الخطــوة ،مــن واقــع خبرتهــم الخاصــة
عندمــا فشــلوا فــي توفيــق وجهــات النظــر
بــن واشــنطن وبكــن إلصــدار بيــان يطالــب
بعــدم اتخــاذ أي خطوات أحادية ،في إشــارة
لضرورة امتناع إثيوبيا عن ملء السد ألول
مــرة قبــل التوصــل إلــى اتفــاق ،األمــر الذي لم
يتم ،وأفشل املساعي املصرية التي جرت في
يونيو/حزيــران املاضــي ،بــل وألقــى بامللــف
فــي جعبــة االتحــاد األفريقــي ،الــذي ســمحت
وتيــرة املفاوضــات التــي يرعاهــا إلثيوبيــا
بإتمام عملية امللء األول للسد دون إخطار.
وفي ذلك الوقت كانت مصر تسعى ،مدعومة
من اإلدارة األميركية السابقة ،لطرح مشروع
قــرار يتضمــن ثالثــة أقســام ،األول يؤكد على
دعــوة كل مــن مصــر وإثيوبيــا والســودان
إلــى اســتئناف املفاوضــات الفنيــة للتوصــل
إلــى اتفــاق بشــأن قواعــد مــلء وتشــغيل ســد
النهضــة بشــكل مســتدام ،يضمــن مصالــح
الجميــع ويمنــع إلحــاق الضــرر بــأي طــرف.
والقســم الثانــي يتضمــن دعــوة الــدول إلــى
االلتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي في حماية
الحقــوق املائيــة لجميــع الــدول املشــاطئة
للنيل األزرق ،وأن يكون االتفاق منظمًا آللية
دائمــة لفــض النزاعــات التــي قــد تنشــأ بــن
األطــراف .أمــا القســم الثالــث فيدعــو جميــع
األطــراف -واملقصــود بذلــك إثيوبيــا بالطبع-
إلــى عــدم اتخــاذ أي خطــوات أحادية الجانب
بشأن السد إال بعد التوصل إلى اتفاق.
فــي املقابــل ،اســتطاعت إثيوبيــا ،مدعومــة
مــن االتحــاد األفريقــي ودول أعضــاء فــي
مجلس األمن كالصني وجنوب أفريقيا ،إلى
إبقــاء النــزاع محصورًا تحــت رعاية االتحاد
األفريقــي ،بحجــة أن املنظمــات القاريــة هــي
األجــدر بالنظــر فــي النزاعــات الداخليــة،
وهــي النقطــة التــي ركــز عليهــا ممثــل أديــس
أبابــا فــي مجلــس األمــن ،فــي طلبه عــدم نظر
املوضــوع فــي مجلــس األمــن واعتبــاره غيــر
مختص به.

المغرب :فاتورة الوقود تعود لالرتفاع
الرباط ـ مصطفى قماس

تتوقــع الحكومــة املغربيــة عــودة
فاتورة اســتيراد الوقود لالرتفاع،
ما يضغط على ميزانها التجاري
مــن جديــد ،ويعيــد أســعار املســتهلكني فــي
مختلــف الســلع والخدمــات للصعــود ،بينمــا
كانــت قــد حصلــت علــى هدنــة خــال العــام
املاضــي بفعــل انخفــاض أســعار النفــط
عامليــا ،فــي ظــل تداعيــات جائحــة فيــروس
كورونــا الجديــد .ووفــق تقريــر حديــث للبنــك
املركزي ،فإن ســعر البترول ســيواصل منحاه
االرتفاعــي ،متوقعــا أن يرتفــع متوســط ســعر
خــام برنــت مــن  42.3دوالرا للبرميل في العام
املاضــي ،إلــى حوالــي  60دوالرًا للبرميــل
فــي العــام الجــاري .فــي هــذه األثنــاء ،تعتبــر
املندوبيــة الســامية للتخطيــط (حكوميــة) ،أن
املنحــى الصعــودي ألســعار البترول املســجلة
فــي فبراير/شــباط املاضــي ،سيســاهم

فــي زيــادة أســعار املــواد األوليــة الفالحيــة
(الزراعيــة) وتســريع وتيــرة ارتفــاع التضخــم
فــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري .وكانــت
فاتورة واردات الطاقة قد ارتفعت خالل العام
املاضــي بنســبة  ،%34.7مقارنــة بالعــام الــذي
قبلــه ،لتبلــغ نحــو  5مليــارات دوالر ،متأثــرة
بانخفــاض أســعار الــواردات بنســبة ،%33.5
والكميــات املســتوردة بنســبة  ،%9.8حســب
مكتب الصرف الحكومي.
بينمــا ارتفعــت أخي ـرًا أســعار الســوالر
والبنزيــن ،حيــث تقتــرب مــن املســتويات التي
كانــت عليهــا قبــل أزمــة كورونــا .فقــد وصــل
ســعر لتــر الســوالر إلــى حوالــي  9.33دراهــم
( 1.03دوالر) ،بينمــا بلــغ ســعر البنزيــن
حوالي  10.33دراهم للتر.
وكان خبــراء اقتصــاد قــد دعــوا ،املغــرب ،إلــى
االســتفادة مــن انخفــاض ســعر النفــط عامليــا
فــي ظــل الحجــر الصحي العــام املاضي ،حيث
تراجــع إلــى  20دوالرا فــي إبريل/نيســان

 ،2020قبــل أن يبــدأ فــي االرتفــاع اعتبــارًا مــن
مايو/أيــار املاضــي ،غيــر أنهــم شــددوا أكثــر
علــى التــزود بالنفــط املكــرر ،فــي ظــل إغــاق
مصفاة «ســامير» في املغرب .ويقول الحسني
اليمانــي ،منســق جبهــة الدفــاع عــن مصفــاة
ســامير ،فــي تصريــح لـ«العربــي الجديد» ،إنه
كلمــا ارتفــع ســعر النفــط الخام فــي العالم إلى
نحــو  60دوالرًا للبرميــل ،تجــاوز ســعر اللتــر
مــن الســوالر  9دراهــم ،وعندمــا يصــل إلــى 70
دوالرا يقترب من  10دراهم للتر.
وكان املغــرب بــدأ العــام املاضي بســعر برميل
فــي حــدود  65دوالرًا ،قبــل أن يتراجــع إلــى
حوالــي  40دوالرًا فــي بعــض الفتــرات مــن
العام املاضي ،ما انعكس إيجابا على فاتورة
الــواردات مــن املنتجــات الطاقيــة .ويتصــور
اليمانــي ،أن لجــوء املغــرب إلــى اســتيراد
املنتجات البترولية املكررة ،يؤدي إلى ّ
تحمل
املزيــد مــن األعبــاء املاليــة ،مشــيرا إلــى أنــه لــو
كانــت «مصفــاة ســامير» تعمــل القتصــدت

مبالــغ تصــل ســنويا إلــى  700مليــون دوالر،
وانعكس ذلك على األسعار املحلية.
ويــرى أن املصفــاة التــي توقفــت قبــل بضعــة
أعــوام ،كانــت تعطــي املغــرب قــوة تفاوضيــة
عنــد شــراء الخــام ،كمــا تســاعد علــى تكويــن
مخــزون منــه عند انخفاض األســعار الدولية،
وهــو مــا يســاعد علــى ضبط األســعار محليا،
خاصة بعد تحرير سعر الوقود.
وأعربت الحكومة مؤخرًا عن توجهها لتوفير
مخــزون مــن النفــط املكــرر ،تحســبًا الرتفــاع
األســعار فــي الســوق الدوليــة ،حيــث طرحــت
استئجار خزانات النفط التابعة ملصفاة
فكرة ِ
«سامير» املتوقفة عن اإلنتاج منذ أغسطس/
آب  .2015ورأى املدافعــون عــن اســتئجار
تلــك الخزانــات ،أنــه ســيتيح تأمــن جــزء مهــم
مــن املخــزون بســعر منخفــض ،خاصــة أن
«ســامير» تتوفــر علــى قــدرات تخزينيــة فــي
حــدود مليونــي متــر مكعــب ،أي حوالــي 60
يومًا ،ما يؤشر إلى أهمية املصفاة.
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لقطات

سامسونغ تستحوذ
على  %42من سوق
الهواتف بالخليج

أظهر تقرير أن شركة سامسونغ
لإللكترونيات الكورية الجنوبية،
حافظت على موقعها الرائد في
سوق الهواتف الذكية في منطقة
مجلس التعاون الخليجي ،في الربع
األخير من العام املاضي ،2020

تليها «آبل» األميركية .وارتفعت
شحنات الهواتف الذكية إلى منطقة
الخليج العربي بنسبة  %2.3على
أساس ربع سنوي إلى  4.26ماليني
وحدة ،لتستحوذ سامسونغ على
 %42من الحصة السوقية ،وفقا ملا
نقلت وكالة يونهاب الكورية ،أمس،
عن شركة «أي دي سي» ألبحاث
السوق ،بينما استحوذت «آبل»
على .%23
تركيا تتوقع تضاعف
الصادرات

توقع اتحاد املصدرين األتراك ،أن
تبلغ صادرات تركيا ،نحو 330.4
مليار دوالر ،بحلول عام ،2035
مشيرا إلى بلوغها  169.5مليار
دوالر خالل العام املاضي ،بينما
من املستهدف تحقيق  184مليار
دوالر بنهاية  .2021وذكر االتحاد
في تقرير له ،وفق وكالة األناضول،
أمس ،أن الصادرات ستصل إلى
 204.3مليار دوالر في عام 2025
 ،و 258مليار دوالر في عام ،2030
و 330.4مليار دوالر في عام ،2035
بزيادة تصل إلى  %95عن األرقام
املحققة بنهاية العام املاضي.
الحكومة الفلسطينية
تتوقع عجزا بمليار دوالر

توقعت الحكومة الفلسطينية أن
يصل العجز املالي للموازنة العامة
في  ،2021إلى مليار دوالر ،مؤكدة
سعيها إلى سد هذه الفجوة .وقال
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
أشتية ،في كلمة له في مستهل
الجلسة األسبوعية للحكومة في
مدينة رام الله ،أمس االثنني ،إن
مصادقة الرئيس محمود عباس،
على املوازنة «ستتم بعد أن ُيجري
مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة
والنهائية لها ،وسط توقعات بفجوة
عجز حوالي مليار دوالر ،وستعمل
الحكومة كل ما تستطيع من أجل
سد هذه الفجوة ،عبر إصالحات
هيكلية إدارية ،ومالية».
البنوك السعودية تقلص
شراء السندات الحكومية

()Getty

نصف الطاقة
في الصين من
الفحم

َّ
أظهــرت دراســة عامليــة أن  %53مــن إجمالــي الطاقــة التــي أنتجتهــا الصــن خــال العــام املاضــي  2020مولــدة من الفحــم ،بزيادة بلغت نســبتها  %9عن إنتاجها
قبــل خمــس ســنوات ،وذلــك علــى الرغــم مــن تعهداتهــا بخفــض االنبعاثات الكربونيــة وبناء املئات من محطــات الطاقة املتجددة .وذكرت الدراســة التي أجرتها
شركة «أمبير» ،التي تعمل في مجال أبحاث املناخ والطاقة وتتخذ من لندن مقرا لها ،أنه على الرغم من أن الصني أضافت رقما قياسيًا بلغ  71.7غيغاواطًا
مــن طاقــة الريــاح و 48.2غيغاواطــا مــن الطاقــة الشمســية العــام املاضــي ،فقــد كانــت الدولة الوحيدة في مجموعة العشــرين التي شــهدت قفزة كبيــرة في توليد
الطاقة بالفحم .ووفق البيانات التي أوردتها رويترز أمس ،بلغت حصة الفحم في إنتاج الطاقة في الصني نحو  %68على مدى السنوات العشر األخيرة.

قلصت البنوك العاملة في السعودية
حيازتها من السندات الحكومية إلى
 438.2مليار ريال ( 116.9مليار
دوالر) في نهاية فبراير /شباط
املاضي ،بتراجع بلغت نسبته
 %1.8عن يناير /كانون الثاني الذي
وصلت خالله إلى  446.4مليار
ريال ،وفق اإلحصاءات الشهرية
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي (البنك املركزي) ،مساء
األحد .وفي مقابل االنخفاض على
األساس الشهري ،ارتفعت حيازة
البنوك بنسبة  %9.5على أساس
سنوي ،حيث كانت قد سجلت في
فبراير /شباط من العام املاضي
 400.2مليار ريال.

نفاد الوقود يغلق محطة كهرباء لبنانية ...وقرض لتفادي العتمة
بيروت ـ العربي الجديد

أعلنــت مؤسســة كهربــاء لبنــان أن محطــة معمــل
الزهرانــي فــي جنــوب البــاد توقفــت بالكامــل بعــد
نفــاد الوقــود ،فيمــا أقر مجلس النــواب ،أمس ،إعطاء
ســلفة خزينــة بقيمــة  200مليــون دوالر للمؤسســة
الحكومية.
وأرجعت شركة كهرباء لبنان توقف محطة الزهراني
إلى تأخير في تفريغ شحنة وصلت إلى البالد نتيجة
مشــكالت تتعلــق بأســلوب اختبــار املــازوت .واملحطــة
واحــدة مــن أربــع محطــات توليــد كهربــاء رئيســية في

لبنان .وكان من املقرر وصول شحنة وقود أخرى من
الكويت ،لكنها عالقة في قناة السويس بسبب إغالق
القناة منذ أسبوع إثر جنوح سفينة.
ويفتقــر لبنــان ،الــذي يواجــه أزمــة ماليــة طاحنــة
نتيجــة تراكــم الديــون ،لطاقــة توليــد كهربــاء كافيــة،
ولذلك تواجه املنازل والشــركات انقطاعات في التيار
الكهربائي لعدة ساعات يوميا.
وفــي األثنــاء ،وافــق البرملــان اللبنانــي علــى قــرض
َ
يخصــص لصالــح واردات
بقيمــة  200مليــون دوالر
الوقــود الالزمــة لتوليــد الكهربــاء .وجــاءت موافقــة
املجلــس بعــد أن قــال وزيــر الطاقــة إنــه لــم تعــد هنــاك

أمــوال لشــركة الكهربــاء بعــد مــارس /آذار الجــاري.
واعتبــر رئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري ،في افتتاح
الجلســة العامــة للبرملــان ،صبــاح أمــس ،أن «البلــد
كلــه بخطــر إذا لــم تتألــف حكومــة ،وســنغرق كســفينة
التايتانيــك مــن دون اســتثناء» .وقــال« :حســنا فعلــت
اللجــان املشــتركة بإعطــاء ســلفة الكهربــاء ،ألننــا أمام
تعتيم البلد نهائيا ،وبني أن يقول الناس إن املجلس
النيابــي عتــم البلــد أو أعطــى الســلفة ،فالخيــار األول
أكثر مرارة من الثاني».
وقــال النائــب إبراهيــم كنعــان ،الــذي يــرأس لجنة املال
واملوازنــة النيابيــة« :علــى الحكومــة تصريف األعمال

ال إيقــاف األعمــال وعليهــا االجتمــاع اســتثنائيًا
ألخــذ قــرارات فــي املوازنــة وترشــيد الدعــم ال تقــاذف
املســؤوليات والنــاس تدفــع الثمــن» ،مضيفــا أن
«سياسات الدعم للحكومات املتعاقبة كلفت  11مليار
دوالر ســنويًا وهــذه السياســات كان يجــب أن تتغيــر
منذ زمن بعيد ومن دون ّ
املس بأموال املودعني».
ومنذ أكثر من عام ،يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية
منذ انتهاء الحرب األهلية عام  ،1990أدت إلى انهيار
مالــي غيــر مســبوق ،وتراجــع حــاد فــي احتياطــي
العمالت باملصرف املركزي ،وارتفاع جنوني بأسعار
السلع الغذائية واملحروقات.
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نقل

الحدث

قناة السويس :أسواق
العالم تتنفس الصعداء
مع ظهور بوادر انفراج
وإعادة فتح قناة
السويس ،تنفست أسواق
العالم الصعداء ،وزادت
اآلمال بحل أزمة تكدس
مئات البواخر وتعطل
 %12من تجارة العالم
القاهرة ـ العربي الجديد

بعد مــرور  7أيــام على إغــاق قناة
ال ـس ــوي ــس ،ظ ـه ــرت ب ـ ــوادر ان ـف ــراج
ألزمــة سفينة الحاويات العمالقة
الجانحة ،إذ أعلنت هيئة قناة السويس في
بيان ،أمس ،تعويم السفينة التي سدت املمر
املائي لقرابة أسبوع .وقالت إن حركة املالحة
ُ
فــي املـمــر املــائــي ستستأنف .وأظ ـهــرت خدمة
لتتبع السفن والـتـلـفــزيــون املـصــري السفينة
فــي منتصف القناة .وكــان رئيس هيئة قناة
ال ـســويــس أس ــام ــة رب ـي ــع ،ق ــد أوض ـ ــح ،صـبــاح
أمس ،أنه تم «تعديل مسار» سفينة الحاويات
«إيفرغيفن» الجانحة في القناة منذ أسبوع.
وأك ــد رئ ـيــس هـيـئــة ق ـنــاة ال ـســويــس أن عـبــور
السفن املنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق
«ثالثة أيام ونصف اليوم تقريبا» بعد تعويم
السفينة البنمية الجانحة في املجرى املالحي
الــدولــي مـنــذ أس ـبــوع .ونـفــى ربـيــع معلومات
نشرتها وك ــاالت أنـبــاء ووســائــل إعــام دولية
ح ــول ع ــودة السفينة إل ــى وضعيتها األول ــى
قبل تحريرها بسبب الرياح الشديدة .وكانت
وسائل إعــام ووكــاالت أنباء قد قالت ،أمس،
إن السفينة العالقة عادت مرة أخرى للجنوح
بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها املنطقة.
ويبلغ إجمالي عدد السفن العالقة على طرفي
ال ـق ـنــاة  370سـفـيـنــة ون ــاق ـل ــة ،ح ـســب مــؤتـمــر
صـحــافــي ،أم ــس ،ملـسـتـشــار الــرئـيــس املـصــري
لشؤون قناة السويس واملوانئ مهاب مميش.
إنهاء األزمة

قــال الــرئـيــس املـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي،
أم ــس« :لـقــد نـجــح امل ـصــريــون فــي إن ـهــاء أزمــة
ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـج ــان ـح ــة ب ـق ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس رغ ــم
ال ـت ـع ـق ـيــد ال ـف ـن ــي ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي أح ـ ــاط ب ـهــذه
ال ـع ـم ـل ـيــة مـ ــن كـ ــل جـ ــانـ ــب ،وب ـ ــإع ـ ــادة األم ـ ــور

مل ـســارهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ،ب ــأي ــد م ـصــريــة ،يطمئن
العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته
التي يمررها هذا الشريان املالحي املحوري».
وتابع السيسي« :وإنني أتوجه بالشكر لكل
مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء
هــذه األزم ــة .لقد أثبت املـصــريــون الـيــوم أنهم
عـلــى ق ــدر املـســؤولـيــة دوم ــا ،وأن الـقـنــاة التي
حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق
مـصــر فـيـهــا بـ ــأرواح آبــائ ـهــم ..سـتـظــل شــاهــدا
على أن اإلرادة املصرية ستمضي إلــى حيث
يـقــرر امل ـصــريــون ،وســامــا يــا ب ــادي» .وقـنــاة
السويس التي ُينقل عبرها  %12مــن تجارة
العالم ،تسبب إغالقها في تكدس الحاويات
على مدخليها الشمالي والجنوبي .والسفينة
ال ـعــال ـقــة مـنـعــت يــوم ـيــا مـ ــرور ت ـج ــارة عــاملـيــة
بقيمة تسعة مليارات دوالر ،خــال األسبوع
امل ــاض ــي ،وأج ـه ــدت ســاســل ال ـتــوريــد املثقلة
بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.
السفن تترقب العبور

وحتى أمس ،ال تزال هناك مئات السفن تحمل
كل شيء ،من النفط الخام إلى السلع واملاشية،
تنتظر املرور عبر القناة ،بينما سلكت عشرات

3.1

قدر تقرير نشرته صحيفة
«وول ســتــريــت جــورنــال»
أن تبلغ الـــدعـــاوى التي
سترفع ضد مالك السفينة
«إيــفــرغــيــفــن» نــحــو 3.1
مــلــيــارات دوالر ،لتغطية
الــخــســائــر الــتــي تكبدها
أصــحــاب البضائع وسفن
الشحن التي تأخرت بسبب
إغالق قناة السويس.

غالء الشحن وتأخيرات باهظة التكلفة
لندن ـ العربي الجديد

زادت أسعار الشحن لناقالت املنتجات النفطية إلى املثلني
تقريبا بعد جنوح السفينة ،وأثر غلق القناة ملدة أسبوع على
سالسل اإلمداد العاملية ،مما هدد بحدوث تأخيرات باهظة
التكلفة للشركات التي تعاني أصال بسبب قيود كوفيد.19-
وقــررت بعض شركات الشحن تغيير مسار شحناتها إلى
طريق رأس الرجاء الصالح ،مما يعني زيادة فترة الرحالت
حــوالــي أسـبــوعــن ودف ــع تـكــالـيــف وق ــود إضــافــي .وج ــاء في
مذكرة لشركة إيــه.بــي .مولر ميرسك أنها أعــادت توجيه 15
سفينة على األقل إلى طريق رأس الرجاء الصالح ،بعدما رأت
أن مــدة الرحلة ستتساوى مــع التأخير الحالي الناجم عن
اإلبحار إلى السويس واالنتظار هناك.
وأض ــاف ــت مـيــرســك «بــالـنـظــر إل ــى ع ــدد الـسـفــن املـنـتـظــرة في
الــوقــت الـحــالــي ،فــإن األمــر قــد يحتاج إلــى ستة أيــام أو أكثر
لعبور الطابور بأكمله».
ّ
وقالت شركة «لــويــدز ليست» إن غلق قناة السويس يعيق
ً
يوميا بني
شحنات تقدر قيمتها بنحو  9.6مليارات دوالر
آسيا وأوروبــا .وأشــارت «لويدز ليست» إلى أن «الحسابات
التقريبية» تفيد ب ــأن حــركــة الـسـفــن الـيــومـيــة مــن آسـيــا إلــى
ُّ
در قيمتها بحوالي  5.1مليارات دوالر ومن أوروبا
أوروبا تق ُ ّ
إلى آسيا تقدر بنحو  4.5مليارات دوالر.
وف ــي ان ـت ـظــار اسـتـئـنــاف املــاحــة فــي ق ـنــاة ال ـســويــس ،قــررت
شــركــات مالحية كبرى مثل ميرسك الدنماركية أو الشركة
العامة املالحية (سيه ام آه سيه جيه ام) الفرنسية تحويل
بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح الــذي يتطلب
ال ــدوران حــول قــارة أفريقيا ،وهــو ما يعني  6آالف كيلومتر
إضافية إلــى الرحلة بــن سنغافورة وروتـ ــردام على سبيل
امل ـثــال .وأوض ــح متحدث بــاســم الـشــركــة الفرنسية لفرانس
برس أن «املجموعة ّقررت تحويل خط سير اثنتني من سفنها
املتجهة إلى آسيا لرأس الرجاء الصالح ،وأنها تدرس خيارات
أخــرى لعمالئها من بينها نقل البضائع على منت طائرات

ال ـس ـفــن األخ ـ ــرى ال ـطــريــق ال ـبــديــل ح ــول رأس
الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي ألفريقيا،
م ــا يـضـيــف ح ــوال ــي أس ـبــوعــن إل ــى الــرحــات
ويهدد بتأخير عمليات التسليم .وقالت أكبر
شــركــة شـحــن فــي الـعــالــم «مـيــرســك» إن إنـهــاء
أزمـ ــة ت ــراك ــم الـشـحـنــات بـسـبــب ان ـس ــداد قـنــاة
السويس نتيجة جنوح سفينة «إيفرغيفن»،
قــد يستغرق عــدة أشـهــر .وأوض ـحــت ميرسك
أنه حتى مع إعادة فتح القناة فإن التداعيات
املؤثرة على السعة واملـعــدات العاملية كبيرة،
كما أن تعطل حركة املالحة تسبب بالفعل في
سلسلة مــن االضـطــرابــات وتـكــدس الشحنات
ال ـعــامل ـيــة ال ـتــي ق ــد تـسـتـغــرق أســاب ـيــع ورب ـمــا
أش ـه ـرًا حـتــى يـتــم حـلـهــا .وح ـســب مـســؤولــن
في قناة السويس ،سيتم تسريع العمل بعد
استئناف مــرور السفن ،وستتواصل الحركة
مل ــدة  24ســاعــة يــومـيــا إلن ـهــاء ال ـت ـكــدس الــذي
حدث بعد إغالق القناة ملدة اسبوع.
خسائر شركات التأمين

أك ــدت وكــالــة فيتش للتصنيفات االئتمانية
أن إغالق قناة السويس قد يكبد قطاع إعادة
التأمني مئات املاليني من اليورو .وقالت فيتش
إن إغالق قناة السويس سيقلص أرباح شركات
إعادة التأمني العاملية لكن لن يؤثر كثيرا على
أوضاعها االئتمانية ،في حني أن أسعار إعادة
التأمني البحرية سترتفع أكثر .وتابعت فيتش:
«ستتوقف الخسائر فــي نهاية املـطــاف على
الفترة الزمنية التي تحتاجها شركة اإلنقاذ
لحلحلة مشكلة إيفر غيفن كليا واستئناف
حــركــة السفن الطبيعية» .كــانــت مـصــادر في
القطاع قد قالت ،األربعاء املاضي ،إن الشركة
امل ــال ـك ــة والـ ـش ــرك ــة امل ــؤم ـن ــة ع ـل ــي إي ـفــرغ ـي ـفــن
تواجهان تعويضات بماليني الدوالرات حتى
لو تم تعويم السفينة سريعا .أوضحت فيتش
أن جزءا كبيرا من الخسائر من املرجح إعادة
التأمني عليه من مجموعة عاملية من شركات
إعادة التأمني ،مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط
على أربــاح النصف األول من السنة .وتعاني
ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن م ــن وضـ ــع ص ـعــب بــالـفـعــل
جـ ــراء ك ـ ــوارث طـبـيـعـيــة ،م ــن بـيـنـهــا أعــاصـيــر
الشتاء في الــواليــات املتحدة وفيضانات في
أستراليا ،فضال عن الخسائر املرتبطة بجائحة
كوفيد .19-وقدر تقرير نشرته صحيفة «وول
ستريت جورنال» أن تبلغ الدعاوى التي سترفع
ض ــد مــالــك الـسـفـيـنــة «إي ـفــرغ ـي ـفــن» ن ـحــو 3.1
مليارات دوالر ،لتغطية الخسائر التي تكبدها
أصحاب البضائع وسفن شحن البضائع التي
تأخرت بسبب إغالق الحادث لقناة السويس.

هيئة قناة السويس أعلنت تعويم السفينة الجانحة ()Getty

أو عـبــر خ ـطــوط الـسـكــك ال ـحــديــديــة» .وح ـســب مــراق ـبــن فــإن
إعالن هيئة قناة السويس عن إنهاء أزمة السفينة الجانحة
سيدفع الشركات إلى تعديل قراراتها واالنتظار للمرور عبر
قناة السويس خالل األيــام املقبلة .وبث التلفزيون املصري
الرسمي ،مقطعا مصورا ،لتحرك السفينة في منتصف املمر
املالحي لقناة السويس ،يتقدمها ويجاورها  15قاطرة ،في
اتجاه منطقة البحيرات .وأوضح أن السفينة البنمية تسير
بمحركاتها بسرعة  1.5عـقــدة وبتوجيه مــن قــاطــرات قناة
السويس.
من جهته ّ
قدر رئيس هيئة قناة السويس ،أسامة ربيع السبت
املــاضــي الـخـســائــر الـيــومـيــة لـقـنــاة ال ـســويــس بـسـبــب تعطل
املــاحــة مــا بــن  12و 14مليون دوالر .وأعلنت وزارة النفط
«ترشيد
الـســوريــة بــدايــة األسـبــوع ال ـجــاري ،أنـهــا تعمد إلــى
ّ
تــوزيــع الـكـمـيــات امل ـتــوفــرة مــن املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة» لتجنب
انقطاعها ،بعدما تــأخــر وص ــول ناقلة كــانــت تحمل النفط
ومشتقات نفطية إلــى الـبــاد بسبب إغ ــاق قـنــاة السويس.
وأعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا أن  11سفينة
ّ
ّ
محملة باملاشية تأثرت بتعطل حركة العبور.
ّ
وحذرت منظمة «أنيمالز إنترناشونال» غير الحكومية من
«مأساة» محتملة تهدد نحو  130ألف حيوان .إال أن وزارة
الــزراعــة املصرية أف ــادت فــي بيان نشر على صفحة ال ــوزارة
على موقع فيسبوك أنها قررت إرسال فرق خدمات بيطرية،
وتقديم األع ــاف لها على ظهر السفن «حفاظا على صحة
هذه املواشي القادمة من أوروبا إلى األردن والسعودية».
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة «شوي كيسن» اليابانية،
ومـس ـج ـلــة ف ــي ب ـن ـمــا ،وم ـس ـتــأجــرة م ــن ش ــرك ــة «إي ـفــرغ ـي ـفــن»
التايوانية ،ويبلغ طولها  400متر ،وتحمل نحو  220ألف
طن من البضائع .وتراجعت أسعار النفط الخام بعد اإلعالن
عن إحراز تقدم في تعويم السفينة ،إذ تراجع خام برنت نحو
 0.45دوالر ليصل إلى  64.12دوالرا للبرميل .كما ارتفع سعر
سهم شركة إيفرغيفن املؤجرة للسفينة واملدرجة في تايوان
بنسبة  1.75باملئة.

بواخر تترقب عبور قناة السويس (أحمد حسن/فرانس برس)

تقارير عربية
األردن

حبس مؤجل للمدين ...وبرلمانيون يطالبون بتخفيف األعباء
عمان ـ زيد الدبيسية

أع ـ ـ ـ ــرب بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــون وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عــن
ترحيبهم بقرار الحكومة األردنية ،عدم حبس
املدين ،لكنهم أكدوا على ضرورة اتخاذ املزيد
من اإلجراءات للتخفيف من التداعيات املالية
املترتبة على املواطنني ومختلف القطاعات
االقتصادية بسبب جائحة فـيــروس كورونا
الـ ـج ــدي ــد .وق ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة ،مـ ـس ــاء األح ـ ــد،
اس ـت ـم ــرار إجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـق ــاض ــي ،دون تنفيذ
إجــراءات الحبس بحق املدين مع تثبيت حق
الدائن ،في ما يعرف بـ «أمر الدفاع  ،»28نافذًا
إلــى نهاية الـعــام ال ـجــاري  ،2021مــع التأكيد
على منع املدين من السفر لحني قضاء الدين.
وقــال وزيــر اإلع ــام ،صخر دودي ــن ،إن «األمــر
يــأتــي نـظــرا لـلـظــروف االقـتـصــاديــة الضاغطة

كورونا فاقم الصعوبات المعيشية (فرانس برس)

التي تسببت بها جائحة كــورونــا ،ومــن أجل
تعزيز قيم التكافل والتراحم بني أبناء املجتمع
األردن ـ ــي ال ــواح ــد ،وب ـمــا يـتـيــح إي ـج ــاد حـلــول
توافقية ،تضمن حق الطرفني ،مع التأكيد على
عدم التأثير على املراكز القانونية» .وحددت
الحكومة سقفًا للدين لغايات منع حبس املدين
بواقع  100ألف دينار(ما يعادل  141ألف دوالر)،
فيما يتم إيقاع عقوبة الحبس إذا زاد املبلغ عن

 % 57من المطلوبين في
قضايا مالية مدينون بأقل
من ألفي دينار

ذلك ،حيث تقع غالبية حاالت التعثر عن السداد
دون السقف املحدد .واعتبر خبراء اقتصاد قرار
رئيس الوزراء ،بشر الخصاونة ،خطوة مهمة،
لكنه غير كــاف ملــواجـهــة الـتــداعـيــات السلبية
للجائحة على املتعثرين ماليًا من املواطنني
وأصحاب املنشآت االقتصادية املختلفة.
وك ــان الـقـضــاء األردن ــي قــد قــرر بــاألســاس في
مــارس /آذار من العام املاضي تأجيل تنفيذ
األح ـك ــام الـجــزائـيــة عـلــى كــل مـحـكــوم عـلـيــه ال
يتجاوز مجموع قيم الشيكات املحكوم عليه
فيها مبلغ  100ألف دينار في ما يتعلق بإصدار
شيك من دون رصيد.
وقال ثابت الور ،رئيس هيئة االستثمار السابق
لـ«العربي الجديد» ،إن «تأجيل تنفيذ األحكام
الخاصة بحسب املدين مهم جدًا بسبب ارتفاع
أعداد املتعثرين ماليًا وعدم قدرتهم على الوفاء

بالتزاماتهم تجاه الدائنني بسبب تداعيات
أزمــة كــورونــا ،حيث يعطي القرار األشخاص
الفرصة لتصويب أوضاعهم وعمل تسويات مع
أصحاب الدين ،وبالتالي تفادي حدوث كارثة
اجتماعية في حال تنفيذ عقوبات الحبس».
ووف ـق ــا ل ـب ـيــانــات حــدي ـثــة صـ ـ ــادرة ع ــن الـبـنــك
املركزي ،ارتفعت قيمة الشيكات املرتجعة من
قبل البنوك العام املاضي إلى  2.3مليار دوالر
بزيادة بلغت نسبتها  %4عن عام  ،2019وذلك
من إجمالي قيمة الشيكات املتداولة في األردن
والتي بلغت قيمتها  48.4مليار دوالر.
وأش ــار رئـيــس هيئة االسـتـثـمــار الـســابــق إلى
أن ــه ال بــد مــن ات ـخــاد خ ـطــوات أخ ــرى لتعزيز
إج ـ ـ ــراءات ال ـح ـمــايــة لـلـمــواطـنــن واملـتـعـثــريــن
ماليًا ،ومن ذلك وقف بيع العقارات من شقق
وم ـنــازل سكنية وع ـق ــارات ومـمـتـلـكــات تعود
للمواطنني فــي امل ــزاد العلني ،بسبب التعثر
امل ــال ــي وعـ ــدم قـ ــدرة أص ـحــاب ـهــا ع ـلــى تـســديــد
االلتزامات املالية خالل هذه الفترة.
وأضاف« :يقع على األفراد وأصحاب األعمال
غنب في كثير من األحيان ،عندما يتم الحجز
ع ـل ــى مـمـتـلـكــاتـهــم وب ـي ـع ـهــا بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية ،ما
يرتب أعباء وخسائر كبيرة على املواطنني».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه م ــن خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــات ال ــرص ــد
لــإعــانــات ال ـصــادرة عــن الجهات القضائية،
يـتــم يــومـيــا طــرح ع ـقــارات وممتلكات خاصة
للبيع باملزاد العلني ،لعدم تمكن أصحابها من
تسديد األقساط والوفاء بالتزاماتهم املالية.
وب ـح ـســب ب ـيــانــات ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ت ـجــاوزت
مديونية األف ــراد  15مليار دوالر ،وهــو الرقم
املوثق في كشوفات البنوك املحلية ،فيما هناك
مديونية لجهات أخرى غير املصارف ،ما يرفع
حجم ديون األفرد عن هذا املبلغ بكثير .وبلغ
مجموع األقساط املؤجلة من قبل البنوك لكل
من العمالء األفراد والشركات خالل الفترة من
مارس /آذار وحتى نهاية يونيو/حزيران من
العام املاضي حوالي  1.7مليار دينار ( 2.4مليار
دوالر) ،منها  573.18مليون ديـنــار لــأفــراد،
و 1.113مليار دينار للشركات ،فيما اتخذت
البنوك قرارًا جديدًا األسبوع املاضي بتأجيل

االقساط عن شهر إبريل /نيسان املقبل لتخفيف
األعباء عن املواطنني.
ويــواجــه آالف األردن ـيــن الحبس بسبب عدم
قدرتهم على سداد ديونهم ،حيث إن «قانون
ال ـت ـن ـف ـي ــذ» ي ـج ـيــز ال ـس ـج ــن ل ـل ـم ــدي ــن املـتـعـثــر
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـصــاعــدت فـيــه نـســب الفقر
والبطالة وت ــردت األوض ــاع املعيشية بسبب
ت ــداعـ ـي ــات أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا .ف ــاق ـم ــت ال ـجــائ ـحــة
األوضاع االقتصادية .وبحسب أحدث بيانات
رسمية صدرت عن دائرة اإلحصاءات العامة
الـحـكــومـيــة فــي وق ــت ســابــق مــن م ــارس /آذار
ال ـج ــاري ،وصـلــت نسبة الـبـطــالــة إل ــى %24.7
خالل الربع األخير من العام املاضي ،بزيادة
 %5.7عن نفس الفترة من العام .2019
وقــال مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب
ض ــرار الـحــراسـيــس لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إنــه
يفترض بالتزامن مع قرار عدم حبس املدين،
أن تتخذ الحكومة إج ــراءات إضافية لتمكني
املدينني من تصويب أوضاعهم وإجراء تسويات
لتفادي حبسهم بعد انتهاء املهلة املحددة من
قـبــل الـحـكــومــة بنهاية ال ـعــام ال ـج ــاري .ووفــق
دراسة أعدتها لجنة حكومية مشكلة ملراجعة
قانون التنفيذ القضائي ،فإن  %57من الديون
املترتبة على املطلوبني أقل من ألفي دينار.
وقال الخبير االقتصادي مازن مرجي لـ«العربي
الجديد» إن تأجيل تنفيذ قرارات حبس املدين
مـهــم لـشــريـحــة كـبـيــرة م ــن األف ـ ــراد وأص ـحــاب
األع ـم ــال ،لـكـنــه بـمـثــابــة تــرحـيــل لــأزمــة لعدة
أشـهــر ،ومــن ثــم تعود املشكلة مـجــددًا وبعدد
متعثرين أكبر.
وأضاف مرجي أن املخاوف من أن تكون هنالك
ارت ـ ـ ـ ــدادات عـكـسـيــة ل ـل ـق ــرار بـض ـعــف الـن ـشــاط
االقتصادي وخاصة التجارة الداخلية من خالل
إحجام كبار التجار عن البيع لتجار التجزئة
بموجب كمبياالت أو شيكات مؤجلة ،ما يؤثر
سلبيًا على وضع السوق .ووفقًا لتصنيف البنك
الدولي يأتي األردن من بني  8اقتصادات نامية
في املنطقة ،التي تظهر فيها بشكل أكبر معدالت
الفقر بني السكان هذا العام نتيجة التأثيرات
السلبية لكورونا ،متوقعا أن ترتفع نسبة الفقر
في اململكة إلى .%27

نمو
المؤسسات
في ُعمان

سـجـلــت امل ــؤس ـس ــات الـصـغـيــرة
واملتوسطة ،املسجلة رسميًا في
سلطنة ع ـمــان ،نـمـوًا بــأكـثــر من
 %10على أساس سنوي في نهاية
فـبــرايــر /شـبــاط املــاضــي ،ليصل
عددها إلــى  50.6ألــف مؤسسة.
واس ـت ـح ــوذت مـحــافـظــة مسقط
على العدد األكبر من املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة حتى نهاية
الشهر املاضي ،بتسجيل ما يقرب
مــن  17أل ــف مــؤسـســة ،بــارتـفــاع
نسبته  %16على أساس سنوي،
وفــق بيانات ص ــادرة عــن املركز
الــوطـنــي لــإحـصــاء واملـعـلــومــات
الحكومي ،أوردتها وكالة األنباء
العمانية ،أمــس االث ـنــن .وجــاءت
محافظة شمال الباطنة في املرتبة
الثانية بنحو  7.9آالف مؤسسة،
بــزيــادة  %15.6مقارنة بالفترة
نفسها من العام املاضي،2020 ،
في حني سجلت محافظة الوسطى
أك ـب ــر نـسـبــة زي ـ ــادة س ـنــويــة بني
املحافظات بواقع  %35.2ليصل
عــدد املــؤسـســات فيها إلــى 660
مؤسسة.

العراق

إخفاق جديد في تمرير الموازنة
بغداد ـ عادل النواب

لـ ـلـ ـم ــرة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ي ـخ ـف ــق الـ ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ف ــي ت ـمــريــر مـ ـش ــروع قــانــون
املوازنة العامة للدولة للعام الجاري،
 ،2021ب ـس ـب ــب خـ ــافـ ــات حـ ـ ـ ــادة بــن
الكتل البرملانية على عدد من البنود،
بينما تـقــول الحكومة إن تــأخــر إقــرار
املوازنة تسبب في عرقلة عدة مشاريع
رئيسية.
وعـلــى خ ــاف م ــرات ســابـقــة ،لــم تحدد
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان أي مـ ــوعـ ــد ج ــدي ــد
للتصويت على املــوازنــة ،وســط بــروز
خ ــاف ج ــدي ــد ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
يتضمن املطالبة بــإعــادة سعر صرف
ال ــديـ ـن ــار إل ـ ــى  1200دي ـ ـنـ ــار لـ ـل ــدوالر
ال ــواح ــد ،بـعــد نـحــو  4أشـهــر مــن إق ــرار
الحكومة خطة لتقليل العجز العام في
البالد ،بتخفيض سعر صــرف العملة
الوطنية إلــى  1450ديـنــارا لكل دوالر،
في محاولة منها لتحقيق فارق مالي.
وق ــال عضو الـبــرملــان جــاســم البخاتي
إن «ال ـخــافــات ح ــول امل ــوازن ــة مــا زالــت
عميقة ،ولم تعد مختصرة على قضية
ح ـصــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـتــان م ــن امل ــوازن ــة،
بــل هـنــاك ف ـقــرات وم ــواد أخ ــرى عليها
خالفات بني قوى سياسية أخرى».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـخـ ــاتـ ــي ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «م ــن ضمن
املشاكل املطروحة ،االقتراض الحكومي
الـخــارجــي الـجــديــد ،وفـقــرة االستثمار
فــي مـشــاريــع ال ـطــاقــة ،وف ـقــرة املغيبني
واملختطفني وصــرف تعويضات لهم،
وق ـض ـي ــة س ـع ــر ص ـ ــرف ال ــديـ ـن ــار أم ــام
ال ــدوالر ،باإلضافة إلــى حصة اإلقليم،
التي لم تحسم هي أيضا».
وأض ـ ــاف أن «ت ـم ــريــر ق ــان ــون م ــوازن ــة
 ،2021يـحـتــاج إل ــى املــزيــد مــن الــوقــت
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات بـ ـغ ــرض الـ ـت ــوص ــل إل ــى
حلول ترضي كل األطراف السياسية».
وت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة املـ ــوازنـ ــة  127تــرل ـيــون

دينار ( 88مليار دوالر) ،بعجز يبلغ
أك ـثــر مــن  18مـلـيــار دوالر ،بـيـنـمــا تم
تقدير سعر برميل النفط فيها عند 45
دوالرًا ،في حني سجل الخام ارتفاعًا
منذ بداية العام الجاري ليالمس 70
دوالرًا للبرميل قبل أن يتراجع قليال
في األيام األخيرة.
وقال النائب كاطع الركابي إن «غالبية
الـ ـن ــواب م ــن ك ـتــل س ـيــاس ـيــة مختلفة
لديهم اعتراضات على مشروع قانون
املــوازنــة ،والكثير من الـنــواب قاطعوا
جلسة التصويت» ،مضيفا أن هناك
ً
كتال لم يسمها تريد «تمرير املوازنة
وف ـق ــا ل ـص ـف ـقــات س ـيــاس ـيــة ومـصــالــح
شخصية وكذلك الدعاية االنتخابية
ل ـهــا» .وتــابــع الــركــابــي فــي حــديــث مع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن ف ــي كتلة
دولة القانون لن نصوت على املوازنة
دون إجراء تعديالت جوهرية عليها،
خصوصًا املادة املتعلقة بسعر صرف
الدوالر أمام الدينار».
ووفق الركابي ،فإن «استمرار املوازنة
عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــي ع ـل ـي ــه دون ت ـع ــدي ــات
جــوهــريــة ،يـعـنــي اس ـت ـمــرار إخـفــاقــات
مـجـلــس ال ـن ــواب ف ــي تـمــريــر امل ــوازن ــة،
ف ـه ـنــاك خ ــاف ــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ف ـقــرات
عديدة في املــوازنــة ودون تعديلها ال
يمكن تمريرها ،رغــم كل الضغوطات
من قبل بعض القوى السياسية على
النواب».
فــي امل ـقــابــل ،ح ــذر م ـســؤول فــي مكتب
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي من
أن تأخر إقــرار املــوازنــة سيتسبب في
مزيد من املشاكل في البالد ،موضحا
ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع «الـ ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،أن هـنــاك عـشــرات املشاريع
مـتــوقـفــة عـلــى إقـ ــرار امل ــوازن ــة ،تتعلق
بالبنى التحتية واإلعمار ،خاصة في
املدن املنكوبة جراء الحرب ،وكذلك في
الـبـصــرة وذي قــار ومـيـســان واملثنى،
عدا عن مشاريع تشغيلية من شأنها

ت ــوفـ ـي ــر فـ ـ ــرص عـ ـم ــل لـ ـعـ ـش ــرات آالف
العراقيني.
وق ـ ــال املـ ـس ــؤول إن ال ـح ـكــومــة قــدمــت
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة مـ ـن ــذ  4أش ـ ـهـ ــر لـ ـلـ ـب ــرمل ــان،
وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـت ــأخـ ـي ــر ال
تتحمله الحكومة ،بل الكتل السياسية
داخل البرملان .بدروه ،قال رئيس كتلة
ال ـج ـمــاعــة اإلس ــام ـي ــة ال ـكــردس ـتــان ـيــة
فــي الـبــرملــان سليم هـمــزة ،فــي اتصال
ه ــاتـ ـف ــي ،إن «ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
تعرقل بشكل متعمد تمرير مشروع
قــانــون امل ــوازن ــة ،فـهــي كــانــت تتحجج
بـ ــاملـ ــادة  11امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـصــة إقـلـيــم
كردستان ،وعند الوصول إلــى حلول
وش ـبــه ات ـف ــاق عـلـيـهــا ،بـ ــدأت بــإشـعــال
خالفات على مواد جديدة».
وأوضـ ـ ـ ــح هـ ـم ــزة أن «ه ـ ـ ــذه ال ـك ـت ــل ال
تريد تمرير املــوازنــة حتى تبقى هي
املـسـتـفـيــدة ،كــونـهــا تسيطر وتهيمن
على وزارات ومــؤسـســات دول ــة ،فهي
ال تــريــد وجـ ــود مـخـصـصــات مـحــددة
لـهــا وف ــق ال ـق ــان ــون ،فـهــي تـسـعــى إلــى
ت ـكــرار قضية مــوازنــة  ،2014الـتــي لم
تقدم لغاية اآلن أي كشوفات ختامية
عنها ،وال نعرف أين ذهبت أموال تلك
املوازنة حتى اللحظة».
ويـ ــأتـ ــي ع ـ ــدم إقـ ـ ـ ــرار امل ـ ــوازن ـ ــة بـيـنـمــا
يعاني العراقيون من تردي الخدمات
في الكثير من القطاعات ومن ضغوط
معيشية م ـت ــزاي ــدة ،ال سـيـمــا ف ــي ظل
ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الجديد .ووفق تقرير صادر عن وزارة
التخطيط فــي نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي،
تصاعدت نسبة الفقر في البالد إلى
 ،%31.7مقابل  %20في نهاية .2018
وبـحـســب وزي ــر التخطيط خــالــد بتال
النجم ،فــإن تــداعـيــات كــورونــا تسببت
في إضافة  1.4مليون مواطن إلى الئحة
ال ـف ـق ــراء ،لـيـصــل إجـمــالـيـهــم إل ــى 11.4
مليون شخص ،بينما يؤكد برملانيون
أن نسبة الفقر تجاوزت .%40
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أخبــار
العرب
ارتفاع أسعار اإلنتاج الصناعي
في قطر
سجل مؤشر أسعار املنتج للقطاع الصناعي
في قطر  58.7نقطة في فبراير /شباط
املاضي ،بارتفاع بلغت نسبته ،%2.4
عن الشهر السابق له ،لكنه انخفض على
أساس سنوي بنسبة  .%2ويتكون املؤشر
الصادر عن جهاز التخطيط واإلحصاء من
ثالثة قطاعات رئيسية ،تتمثل في التعدين،
والصناعات التحويلية ،والكهرباء واملاء والتي
تمثل من قيمة املؤشر العام  ،%72.7و،%26.8
و %0.5على التوالي .وأظهرت بيانات الجهاز،
وفق وكالة األنباء القطرية «قنا» أمس االثنني،
أن مؤشر قطاع التعدين سجل في فبراير/
شباط ارتفاعا شهريًا بنسبة  ،%2.9نتيجة
ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز
الطبيعي بالنسبة ذاتها ،بينما انخفض
املؤشر على أساس سنوي بنسبة .%3.4
تباين مؤشرات بورصة
الكويت
تباينت مؤشرات بورصة الكويت خالل
تعامالت ،أمس االثنني ،ليغلق مؤشر السوق
العام على هبوط بنسبة  ،%0.23كما
انخفض مؤشر السوق األول  ،%0.33فيما
ارتفع في املقابل مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة .%0.06
تحويل النفايات إلى طاقة
في دبي
قالت شركة دبي القابضة ،إنها دخلت
في شراكة مع خمس شركات لتأسيس
منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1
مليار دوالر) لتحويل النفايات إلى طاقة.
وأوضحت الشركة في بيان لها ،أمس
االثنني ،أن ائتالف الشراكة في املشروع
يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي
زوسن إنوفا ،ومقرها سويسرا ،وإيتوشو
اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية
ومجموعة تك غروب املحلية للتشييد،
مشيرة إلى أن ائتالف الشركات سيتولى
بناء املشروع وتشغيله مع بلدية دبي
بموجب حق امتياز ملدة  35عاما .وأضاف
البيان« :سيمتلك املشروع ،املسمى بمركز
دبي ملعالجة النفايات في منطقة الورسان،
القدرة على معالجة  5666طنا من النفايات
البلدية الصلبة التي تنتجها اإلمارة يوميا،
وسيحول نحو  1.9مليون طن من النفايات
سنويًا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة
الكهرباء املحلية بنحو  200ميغاواط من
الطاقة النظيفة».

أخبــار
العالم
ارتفاع الديون الخارجية
للصين
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة
الوطنية للنقد األجنبي في الصني ،أن
الديون الخارجية غير املسددة للصني
بلغت  2.4تريليون دوالر أميركي في
نهاية العام املاضي .وقالت وانغ تشون
يينغ املتحدثة باسم الهيئة ،وفق وكالة
شينخوا ،أمس ،إن الرصيد أعلى بـ92.5
مليار دوالر عما كان في نهاية سبتمبر/
أيلول  ،2020بزيادة بلغت نسبتها .%4
لكنها أضافت أن املؤشرات الرئيسية
للديون الخارجية للبالد مثل نسبة
الديون الخارجية إلى الناتج املحلي
اإلجمالي ونسبة الديون الخارجية إلى
الدخل من الصادرات التجارية ونسبة
خدمة الديون ،تقع ضمن الحدود
املتعارف عليها دوليا ،مشيرة إلى أن
مخاطر الديون الخارجية العامة قابلة
للسيطرة عليها.
 % 43من كهرباء تركيا عبر
الطاقة المتجددة
شكلت مصادر الطاقة املتجددة
وفي مقدمتها الرياح والطاقة الشمسية،
 %43من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية
في تركيا ،خالل العام املاضي ،2020
وفق بيانات نقلتها وكالة األناضول،
أمس ،من مركز «أمبير» ألبحاث املناخ
والطاقة ،ومقره لندن .وأشارت املعلومات
إلى أن نسبة  ،%57من توليد الطاقة
الكهربائية في تركيا ،تأتي من مصادر،
كالفحم والغاز الطبيعي ،في حني أن
النسبة الباقية تأتي من مصادرة
متجددة .وتوضح املعلومات أن تركيا
تحتل املرتبة الخامسة بني دول
مجموعة العشرين ،في إنتاج الطاقة
املتجددة .ووفق البيانات فإن إنتاج الطاقة
الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية
في تركيا ،تضاعف ثالث مرات منذ
عام .2015
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رؤية

تقرير
في تطور مدهش للعديد من خبراء االقتصاد ،ساهمت جائحة كورونا
في إنعاش قطاع المساكن العالمية رغم آثارها المدمرة على النمو
االقتصادي .وسجلت أسعار المساكن في األشهر األولى من العام
الجاري وخالل العام الماضي ارتفاعات فاجأت العديد من بيوت الخبرة

مشتريات
المساكن ارتفعت
بنسبة  %50خالل
فبراير الماضي
()Getty

أدهشت فورة أسعار العقارات في
الدول الغربية خالل العام املاضي
واألشهر األولى من العام الجاري
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ،إذ إن ـه ــا ح ــدث ــت فــي
وقــت يئن فيه العالم تحت ضربات جائحة
ك ــورون ــا وت ــداع ـي ــات اإلغـ ــاق الـسـلـبـيــة على
النمو االقتصادي العاملي ،خاصة في منطقة
ال ـ ـيـ ــورو ال ـت ــي ال تـ ـ ــزال ت ـع ــان ــي م ــن تـشــديــد
إجراءات إغالق النشاط االقتصادي.
وتشير البيانات املتخصصة إلى أن أسعار
العقارات ترتفع حتى في دول مثل إيطاليا
وفرنسا واليونان ،التي عانت من االنهيار
الكبير في السياحة .وحسب بيانات موقع
«غلوبال بروبرتي غايد» الذي يراقب سوق
العقارات ،ارتفعت أسعار املساكن في منطقة
ال ـيــورو الـتــي تضم  19دول ــة بنسبة %5.75

البنوك المركزية تتخوف
من التداعيات السلبية
لدورة االنتعاش العقاري

كورونا ينعش
المساكن العالمية...
ومخاوف من
حدوث فقاعة

خــال الـعــام املــاضــي ،2020 ،رغــم االنكماش
االقتصادي الكبير الذي شهدته دول املنطقة.
وف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة س ــاه ـم ــت حــزمــة
اإلن ـعــاش االق ـت ـصــادي الـتــي أقــرهــا الرئيس

تفاؤل في األسواق األميركية

ارتفع سعر الــدوالر واألسهم في األســواق العالمية وسط تحسن
التوقعات االقتصادية ،كما شكل ارتفاع عوائد السندات األميركية
ضغطًا على الــذهــب وبعض
األدوات الــمــالــيــة األخـــــرى.
ويستفيد الـــــدوالر حــالــيــً من
هجمة استثمارية على شراء
األصــول األميركية وتوقعات
بارتفاع كبير في مؤشرات سوق
«وول ستريت» .ومن المتوقع
أن ينمو االقــتــصــاد األميركي
بنسبة تصل إلــى  ،%6.5حسب
البنك المركزي األميركي.

ج ــو ب ــاي ــدن وال ـبــال ـغــة  1.9تــري ـل ـيــون دوالر
وت ــوج ـه ــه ن ـحــو ض ــخ  3تــري ـل ـيــونــات دوالر
أخرى في البنى التحتية ،في رفع معنويات
املستهلكني وفتحت شهيتهم لشراء املساكن
الجديدة أو االنتقال وإعــادة تدوير القرض
العقاري .وتشير بيانات مؤسسة اإلقــراض
الفيدرالية األميركية «فــريــدي مــاك» إلــى أن
مبيعات امل ـنــازل املـسـكــونــة ارتـفـعــت بنسبة
 %5.6ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى  5.64مــايــن
مسكن.
وفي هذا الصدد ،تقول شركة «كور لوجيك»
إلدارة الـ ـعـ ـق ــارات ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،ف ــي ت ـقــريــر
األس ـبــوع املــاضــي ،إن أسـعــار املـســاكــن التي
ال ت ــزال عـلـيـهــا ق ــروض ع ـقــاريــة ف ــي أمـيــركــا
ارتفعت بنسبة  %16.2خالل العام املاضي،
لتبلغ قيمتها نحو  1.5تريليون دوالر.
وتشهد الواليات املتحدة في الوقت الراهن
فورة عقارية غير مسبوقة ،وترتفع املبيعات
خالل األشهر األولى من العام بنسبة كبيرة
ب ــات ــت ت ــرع ــب م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط ال ـف ــدرال ــي
(البنك املركزي األميركي) ،الذي يتخوف من
التضخم املتسارع.
وال يستبعد محللون ماليون حدوث فقاعة
ع ـق ــاري ــة الح ـق ــا ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،إذ
تــواصــل النمو الـقــوي فــي الــوظــائــف وســوق
املال األميركي.
ويذكر أن الفقاعة العقارية التي حدثت في

العام  2007كانت السبب الرئيسي وراء أزمة
امل ــال العاملية الـتــي ك ــادت أن ت ــؤدي إلفــاس
القطاع املصرفي األميركي .ويــرى محللون
أن احتمال حــدوث فقاعة عقارية فــي الــدول
الـغــربـيــة أصـبــح يقلق الـحـكــومــات والـبـنــوك
املركزية ،إذ إن انفجار مثل هذه الفقاعة الحقًا
قد يهدد بعمليات إفــاس واسعة للشركات
والـ ـبـ ـن ــوك واملـ ــواط ـ ـنـ ــن .ويـ ـق ــول مـحـلـلــون

بـمـصــرف «آي أن ج ــي» الـهــولـنــدي إن هــذه
االرتفاع املتواصل بالسوق العقارية يعود
إلــى ثالثة عــوامــل رئيسية ،وهــي :التمويل
الرخيص في االقتصادات الغربية ،خاصة
في أوروبــا ،التي تراجع فيها سعر الفائدة
إلى أقل من صفر ،وأموال التحفيز الضخمة
التي ضختها الحكومات والبنوك املركزية
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي وال ـت ــي قـ ــدرت بــأكـثــر

أسعار النفط تتجاهل تعويم «إيفرغيفن» ...وترتفع
تجاهل النفط،
أمس ،تعويم سفينة
«إيفرغيفن» في قناة
السويس ،فواصلت
أسعاره االرتفاع
لندن ـ العربي الجديد

ارتفاع أسعار الغازولين في الواليات المتحدة ()Getty

تغلبت مــوجــة الـتـفــاؤل بالنمو االقتصادي
ال ـ ـق ـ ــوي ف ـ ــي االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ع ـلــى
ال ـت ــداع ـي ــات اإلي ـجــاب ـيــة الن ـس ـي ــاب إمـ ـ ــدادات
النفط لألسواق العاملية ،بعد تعويم سفينة
«إيفرغيفن» الجانحة في قناة السويس وفك
االختناقات في القناة التي كانت تحجز نحو
 3ماليني برميل يوميًا من النفط وتمنعها
ال ــوص ــول إل ــى األس ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة .وكـسـبــت
الخامات البترولية في التعامالت التي جرت
على العقود املستقبلية ارتفاعات في لندن
ظهر االثنني .وبعد فترة التراجع التي حدثت
فــي الـتـعــامــات الـصـبــاحـيــة ،ع ــادت األسـعــار
ل ــارت ـف ــاع ،إذ كـسـبــت ع ـقــود غ ــرب تـكـســاس
لشهر مايو/أيار نحو  41سنتًا لترتفع إلى
 61.38دوالرا ،بينما كسبت عقود خام برنت
لنفس الـشـهــر  52سنتًا لترتفع إل ــى 65.09
دوالرا ،وذلك وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرغ
األميركية .وعلى الرغم من النجاح في تعويم
السفينة «إيفرغيفن» ،يشير تقرير لشركة
ميرسك النرويجية للشحن البحري ،أمس
االثنني ،إلى أنه حتى مع إعــادة فتح القناة،
فإن التداعيات املؤثرة على السعة واملعدات
العاملية كبيرة ،كما أن تعطل حركة املالحة
تتسبب بالفعل في سلسلة من االضطرابات
وتكدس الشحنات العاملية التي قد تستغرق
أس ــاب ـي ــع ،ورب ـم ــا أشـ ـهـ ـرًا ،ح ـتــى ي ـتــم حـلـهــا.
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن ن ــاق ــات ال ـن ـف ــط امل ـت ـكــدســة

إعادة اكتشاف
قناة السويس
عبد التواب بركات

فورة
أسعار العقارات
موسى مهدي
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على القناة سيتأخر وصولها إلى األسواق
األوروبـ ـي ــة .ولـكــن الـعــوامــل اإليـجــابـيــة التي
تدعم ارتفاع األسعار باتت أكبر من العوامل
السلبية .ويتوقع محللون أن تدعم منظمة
«أوبك  »+في اجتماعها املقبل أسعار النفط
أك ـثــر ،عـبــر اإلب ـقــاء عـلــى اإلم ـ ــدادات النفطية
الـحــالـيــة دون تـغـيـيــر .وهـ ــذا ال ـتــوجــه بــاتــت
تدعمه كــل مــن روسـيــا والسعودية .فــي هذا
الصدد ،قال مصدر مطلع على توجه روسيا
لرويترز ،أمس االثنني ،إنها ستدعم استقرار
إنتاج النفط لتحالف «أوب ــك ،»+الــذي يضم
مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم،
لنهاية مــايــو /أيـ ــار ،مــع سعيها للحصول
ع ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـح ـ ــدودة ن ـس ـب ـيــا إلن ـتــاج ـهــا
للوفاء بزيادة موسمية للطلب .ولم تحصل
رويترز على رد من وزارة الطاقة الروسية أو
مكتب ألكسندر نوفاك ،نائب رئيس الوزراء
واملسؤول عن عالقات موسكو مع «أوبك،»+
ي ــؤك ــد م ــوق ــف روس ـ ـيـ ــا مـ ــن س ـق ــف اإلنـ ـت ــاج
فــي مــايــو .وكــانــت م ـصــادر قــالــت ،األس ـبــوع
املــاضــي ،إن ــه يـتــوقــع ص ــدور ق ــرار مـمــاثــل ملا
صــدر عــن االجـتـمــاع األخـيــر ملنظمة «أوب ــك»
وحلفائها ،في االجتماع الذي يعقد في أول
إبريل/نيسان.
وفاجأت «أوبك ،»+التي تحجب نحو ثمانية
م ــاي ــن ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا م ــن ب ـي ـن ـهــا خـفــض
سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يوميًا،
ف ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار ،ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى مـسـتــوى
اإلنتاج دون تغير يذكر .لكنها سمحت لكل

تأخر دورة انتعاش
النفط الصخري يدعم
أسعار الخامات

م ــن  18تــري ـل ـيــون دوالر ،والـ ــوفـ ــورات لــدى
املــواط ـنــن واألث ــري ــاء مــن عـمـلـيــات اإلغ ــاق
وتقييد الحركة التي أدت لتقليل الصرف
االسـتـهــاكــي وارت ـف ــاع ح ـســابــات الـتــوفـيــر،
ك ـمــا أن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـح ـك ــوم ــات الـغــربـيــة
ً
ضخت أمواال مباشرة في جيوب املواطنني،
مـثـلـمــا حـ ــدث ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة .في
أوروبــا ،حذر البنك املركزي الدنماركي من

مخاطر االرتفاع الكبير في حجم القروض
اإلس ـكــان ـيــة بــال ـبــاد عـلــى دورة االنـتـعــاش
االق ـت ـص ــادي امل ـت ــوق ــع ب ـعــد ن ـهــايــة جــائـحــة
كورونا.
وفـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ي ـش ـي ــر ت ـح ـل ـي ــل بـمـجـلــة
«ان ـف ـس ـتــرز كــرون ـي ـكــال» ،األس ـب ــوع املــاضــي،
إلـ ــى ال ـن ـم ــو ال ـس ــري ــع ف ــي الـ ـس ــوق ال ـع ـق ــاري
الـبــريـطــانــي .وي ــرى الـتـحـلـيــل أن مـشـتــريــات

املساكن البريطانية ارتفعت بنسبة  %50في
شهر فبراير /شباط املاضي ،بسبب نهاية
اإلعـ ـف ــاء م ــن «دم ـغ ــة الـ ـق ــروض اإلس ـكــان ـيــة».
ولـكــن التحليل املتخصص يــرى أن السوق
ال ـع ـقــاري الـبــريـطــانــي يـتـجــه لـلـنـمــو بنسبة
 %10خالل العام الجاري.
وحسب بيانات وكالة «زوبــا» البريطانية
إلدارة ال ـع ـق ــارات ،سـجـلــت أس ـعــار املـســاكــن
أع ـلــى ارت ـفــاعــات ـهــا ف ــي م ــدن األق ــال ـي ــم ،مثل
مــان ـش ـس ـتــر ولـ ـي ــدز ولـ ـيـ ـف ــرب ــول .وفـ ــي ه ــذا
الـ ـش ــأن ،تــوق ـعــت وك ــال ــة ســاف ـيــل ال ـع ـقــاريــة
أن تنمو أسـعــار الـعـقــارات البريطانية في
املتوسط بنسبة  %7.3خالل العام الجاري،
.2021
وف ــي أملــانـيــا ،يشير مكتب اإلح ـص ــاءات في
برلني إلى أن أسعار املساكن ارتفعت بنسبة
 %7.8فــي الــربــع الـثــالــث مــن ال ـعــام املــاضــي،
 ،2020وهــو أعلى معدل نمو لها منذ العام
 .2016ويرى مصرف «آي أن جي» الهولندي،
ف ــي ت ـقــريــره بمنتصف الـشـهــر الـ ـج ــاري ،أن
أسـ ـع ــار امل ـس ــاك ــن ف ــي أمل ــان ـي ــا ت ـت ـجــه لـلـنـمــو
بنسبة أكبر خــال الـعــام الـجــاري مستفيدة
م ــن ال ـ ــوف ـ ــورات ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات امل ـصــرف ـيــة
وتراكم ثروات األغنياء ،وذلك على الرغم من
انكماش االقتصاد األملاني بنسبة  %10في
العام املاضي.
وفي فرنسا ارتفعت أسعار املساكن بنسبة
راوح ــت بــن  4إلــى  %5خــال الـعــام املاضي،
ومن املتوقع أن تنمو بنسبة تراوح بني 1.5
و %2.0خــال الـعــام ال ـجــاري بسبب املوجة
الثالثة من الجائحة.
وحـ ـت ــى إي ـط ــال ـي ــا الـ ـت ــي ضــرب ـت ـهــا جــائـحــة
ك ــورون ــا ب ـع ـنــف وخـ ـس ــرت م ـع ـظــم ع ــائ ــدات
السياحة ،فــإن أسـعــار املساكن ارتفعت في
املتوسط بنسبة  %1.5خالل العام املاضي.
وم ــن امل ـتــوقــع أن ت ـســاهــم خ ـطــط الـحـكــومــة
اإليـطــالـيــة الـخــاصــة بــدعــم التوظيف ومنع
ال ـش ــرك ــات م ــن تـطـبـيــق س ـي ــاس ــات اإلع ـف ــاء
والتقاعد اإلجباري في دعم سوق العقارات
بالبالد خالل العام الجاري .وفي إسبانيا،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأثـ ــر ق ـط ــاع ـه ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـ ـخ ــروج
بريطانيا مــن عضوية االتـحــاد األوروب ــي،
تشير بيانات «يورو ستات» إلى أن أسعار
ال ـع ـقــارات ارتـفـعــت فيها بنسبة  %2خــال
الـعــام املــاضــي .وع ــادة مــا ترتفع مشتريات
ال ـبــري ـطــان ـيــن ف ــي امل ـن ـت ـج ـعــات اإلس ـبــان ـيــة
بسبب الجو الدافئ ويختارها البريطانيون
من كبار السن كمكان مفضل للتقاعد.

معاملة مشبوهة في السوق األميركي
من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط
زيــادة طفيفة .وقــال املصدر إن روسيا ربما
تريد زيادة صغيرة أخرى.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــم ارت ـ ـفـ ــاع
أس ـع ــار الـنـفــط خ ــال األش ـه ــر املـقـبـلــة ،ربـمــا
إل ــى مـسـتــوى ف ــوق  70دوالرًا لـبــرمـيــل خــام
ب ــرن ــت ،ع ـ ــودة املـسـتـهـلــك األم ـي ــرك ــي للسفر
وقضاء اإلج ــازة ،إذ ارتفعت الحجوزات في
الــواليــات املـتـحــدة خــال شـهــر م ــارس /آذار
ال ـج ــاري عـلــى مـعـظــم ال ـخ ـطــوط األمـيــركـيــة،
وف ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات ال ـت ــي ن ـشــرت ـهــا « ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،ك ـمــا ارت ـف ــع عــدد
امل ـســافــريــن ع ـبــر املـ ـط ــارات األم ـيــرك ـيــة فــوق
مليون مسافر يوميًا ألول مرة .وذلك إضافة
ُ
إلــى الـسـفــر ال ـبــري .وتـعــد الــواليــات املتحدة
أكـ ـب ــر م ـس ـت ـه ـلــك ل ـل ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة فــي
الـعــالــم ،إذ تستهلك نحو  20مليون برميل
يوميًا .كما أن االقتصاد الصيني ،الذي يعد
م ــن أك ـبــر م ـس ـتــوردي ال ـخــامــات ف ــي الـعــالــم،
يـشـهــد انـتـعــاشــا ســريـعــا وك ـب ـي ـرًا هــو اآلخــر
خالل العام الجاري .وبالتالي فإن البيانات
اإليجابية للنمو االقتصادي العاملي باتت
تحرك املـضــاربــات على العقود املستقبلية.
وربـ ـم ــا سـيـتـمـكــن ال ـط ـلــب الـ ـق ــوي ف ــي آسـيــا
وأميركا على املشتقات النفطية من مقاومة
آث ـ ــار امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة لـلـجــائـحــة ف ــي ال ــدول
األوروب ـيــة .أمــا عامل اإلم ــدادات اآلخــر الــذي
يدعم أسعار النفط فهو تأخر دورة انتعاش
النفط الصخري األميركي ،الــذي أصبح في
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة «امل ـن ـتــج امل ــرج ــح» ال ــذي
يضرب دورة انتعاش أسعار النفط .وتواجه
ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري األم ـي ــرك ــي ،منذ
صعود الرئيس جو بايدن للحكم ،مجموعة
مــن املصاعب املالية بسبب تــردد املصارف
التجارية فــي تمويل الكشوفات والتنقيب
عن النفط ،كما منعت اإلجراءات التي أقرتها
اإلدارة األميركية أخيرًا التنقيب في العديد
من الواليات واملحميات الطبيعية.

نيويورك ـ العربي الجديد

تراجعت أسهم املصارف األميركية في بداية
التعامل أمس اإلثنني ،بسبب تصفية فوضوية
ملحفظة استثمارية كانت محط أنظار البنوك
التجارية .وتواجه محفظة «بيل هوانغ» ،وهو
مدير صندوق تحوط سابق اعتبره مصرف
«غولدمان ساكس» يمثل خطرًا ً
كبيرًا ورفض
الـتـعــامــل مـعــه فــي أواخ ــر ع ــام  ،2018تصفية
مــؤملــة وفــوضــويــة ،وت ـعــد واحـ ــدة مــن أصعب
عمليات التصفية ،وفقًا ملا ذكره مصدران على
دراية باألمر لوكالة «بلومبيرغ».
وح ـس ــب ال ــوك ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،أج ـب ــرت شــركــة
«هوانغ» «أركيجوز كابيتال مانجمنت» ،من
قبل مقرضيها على التخلص من أسهم بقيمة
أكثر من  20مليار دوالر يوم الجمعة في سلسلة
من التداوالت املضطربة بالسوق على نطاق
واسع .وفي السابق ،حذف «غولدمان ساكس»-
الذي جذبته العموالت التي يدفعها «هوانغ»

فرع مصرف جي بي مورغان في نيويورك ()Getty

لـلـمـتــداولــن املـنــافـســن وال ـتــي تـبـلــغ قيمتها
ً
سنويًا -اسمه من
عشرات املاليني من الدوالرات
ً
القائمة السوداء ،مما سمح له بأن يصبح عميال
رئيسيًا .وكما فعلت مصارف مثل «مورغان
ستانلي» و«كريدي سويس» ،ضخ «غولدمان
ساكس» ائتمانًا بمليارات الدوالرات لـ«هوانغ»
للقيام بمراهنات عالية االستدانة على أسهم
شركات مثل «بايدو»  .Baiduجدير بالذكر أنه
في عام  ،2012أقر «هوانغ» بالذنب نيابة عن
شركته «تايجر آسيا مانجمنت» في اتهامات
ً
اعتمادا
أميركية باالحتيال ،إذ تداولت الشركة

إجبار «أركيجوز كابيتال»
على التخلص من أسهم
بـ 20مليار دوالر

على معلومات غير عامة ،وحصدت أرباحًا غير
مشروعة في عامي  ،2008و.2009
وقادت عملية التصفية الفوضوية إلى تراجع
حاد في سعر سهم «كريدي سويس» في بداية
تعامالت اإلثنني بلغت نحو  ،%10بعدما حذر
من تداعيات ضخمة على نتائج أعمال الربع
األول من العام الجاري ،عقب إعالنه التخارج
مــن مــراكــز مــع صـنــدوق تحوط أميركي كبير
بعدما تخلف عن سداد طلبات تغطية الهامش.
وتستهدف طلبات الهامش الربحي من الوسيط
إضافة املزيد من األموال إلى الحساب لتغطية
الخسائر املحتملة.
وأكــد مصرف «كريدي سويس» السويسري،
أن هـنــاك ع ـ ً
ـددا مــن الـبـنــوك األخ ــرى ب ــدأت في
التخارج من مراكزها من الصندوق الــذي لم
تكشف عــن هــويـتــه .وذك ــر امل ـصــرف« :أن ــه من
السابق ألوانــه في هذا الوقت تحديد الحجم
الدقيق للخسارة الناتجة عن هذا الخروج ،فقد
يكون مؤثرًا على نتائج أعمالنا في الربع األول،
على الرغم من االتجاهات اإليجابية التي تم
اإلعالن عنها في بيان التداول الخاص بنا في
وقت سابق من هذا الشهر».
وانعكست تلك التطورات السلبية على أسواق
املـ ــال األم ـيــرك ـيــة ح ـيــث تــراج ـعــت ال ـعــديــد من
أسهم البنوك األميركية ،وتراجع سهم مصرف
«غولدمان ساكس» بنحو  ،%0.7كما انخفض
سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة ،%1.8
وفي التعامالت األوروبية ،هبطت أسهم العديد
من البنوك األوروبية.
وتراجعت أسهم البنوك على الرغم من األنباء
السارة الخاصة بإعالن شركة «موديرنا» عن
شحن  100مليون جرعة من لقاحها لفيروس
«كــوف ـيــد »19-إل ــى الـحـكــومــة األمـيــركـيــة ،وهــو
م ــا ي ـع ـنــي ال ـس ــرع ــة ف ــي م ـح ــاص ــرة الـجــائـحــة
وانـطــاق حركة االنـتـعــاش االقـتـصــادي .وفي
املقابل ارتـفــع مؤشر «داو جــونــز» الصناعي
بأقل من  %0.1أو بمقدار  18نقطة إلى 33091
نقطة عند بداية فتح سوق املال األميركي.

لم يقف العالم بعد على حجم الخسائر التي سيتكبدها االقتصاد
الـعــاملــي بـسـبــب تــوقــف املــاحــة فــي قـنــاة الـســويــس بـعــد جنوح
سفينة الحاويات إيفرغيفن العمالقة التابعة للخط املالحي إيفر
جرين في املجرى املالحي للقناة منذ يوم الثالثاء  23مارس/
آذار .إغــاق القناة تسبب فــي تأخير الشحن وزي ــادة تكاليف
النقل وارتفاع أسعار النفط بنسبة  %5وتراجع مخزونات الغاز
والنفط وإرباك سالسل إمداد السلع واألغذية في أسواق أوروبا
وآسيا .وربما تؤدي الكارثة إلى تغيير الخريطة البحرية لخطوط
الشحن العاملية التقليدية ،وتـجــاوزهــا إلــى طــرق برية وبحرية
جديدة.
كشفت الحادثة عن أن قناة السويس ما زالت أهم شريان تجاري
في العالم منذ افتتاحها للمالحة ألول مرة في سنة  ،1869وأكثر
مـمــرات الشحن ازدحــامــا .فطولها ال ــذي ال يتجاوز  120ميال
يختصر املسافة والوقت بني قارتي آسيا وأوروبا بنسبة ،%43
ويوفر على ناقالت النفط الخليجي إلى أوروبــا مسافة 6000
ميل إضافية إذا قطعت طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور
حول قارة أفريقيا كلها.
ومــا زالــت القناة هي الطريق املفضل لناقالت النفط وحاويات
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي وس ـفــن الـبـضــائــع املـصـنـعــة والـ ـخ ــام ،الخفيفة
والثقيلة ،الغذائية والزراعية ،السلمية والعسكرية ،فهي تخفض
كلفة نقل البضائع بــن الـقــارتــن بمعدل  300ألــف دوالر من
تكاليف الوقود في الرحلة الواحدة.
وال أدل على أهمية القناة ملرفق التجارة العاملية من تضاعف
كلفة شحن حاوية  40قدما من الصني إلــى أوروب ــا إلــى أربعة
أضعاف ما كانت عليه قبل إغالقها .ذلك أن حوالي  %12من
مجمل التجارة العاملية يتدفق في مجرى القناة ،وتجاوز عدد
السفن العابرة فيها من آسيا إلى أوروبا والعكس نحو  19ألف
سفينة خالل العام املاضي ،وفق إحصاء هيئة قناة السويس.
ويتدفق حوالي ُعشر تجارة النفط والغاز الطبيعي املنقولة بحرًا
في العالم من خــال ممر قناة السويس ،وفــق إدارة معلومات
الطاقة األميركية في عــام  ،2018وتمر خاللها  50سفينة في
اليوم الواحد محملة بـ 1.2مليار طن من البضائع ،ربعها محمل
على ظهر حــاويــات عمالقة مثل تلك الـتــي جنحت فــي مجرى
القناة أخيرا وتسببت في األزمــة العاملية .وال تقل أهمية القناة
لالقتصاد املصري عن أهميتها لالقتصاد العاملي ،فهي ترفده
بــأكـثــر مــن  5مـلـيــارات دوالر فــي ال ـعــام ،فــي مـقــابــل  70مليار
دوالر ل ـل ـص ــادرات وت ـحــويــات الـعــامـلــن بــال ـخــارج والـسـيــاحــة
واالستثمارات األجنبية ،وفق بيانات الجهاز املركزي املصري
في .2019
تداعيات كارثية

إن تـعـطــل امل ــاح ــة ف ــي ق ـنــاة ال ـســويــس يـعـنــي إربـ ــاك الـصـنــاعــة
والتجارة والخدمات في الشرق والـغــرب .يعني تأخير وصول
البترول من الخليج العربي واملــواد الخام ،مثل القطن من الهند
وقطع غيار السيارات من الصني ،ملصانع اإلنـتــاج في أوروبــا.
توقف القناة يعني الدوران حول قارة أفريقيا وزيادة وقت وكلفة
النقل من آسيا والخليج العربي إلــى أوروبــا بنسبة  .%47لقد
زادت كلفة ناقلة الحاويات بأكثر من  2.2مليون دوالر خالل
األيـ ــام األرب ـع ــة املــاضـيــة ف ـقــط ،وف ــق م ـســؤول بـشــركــة بــرايـمــار
سنغافورة للشحن.
وقال تجار نفط أوروبيون إن كلفة استئجار ناقلة نفط من آسيا
إلى أوروبــا بعيدا عن قناة السويس ارتفعت بنسبة  %25هذا
األسـبــوعُ .عشر بضائع أملانيا تمر عبر قناة السويس ،وبــدأت
شــركــة أودي األملــانـيــة لصناعة الـسـيــارات فــي بحث استخدام
الـشـحــن الـجــوي األع ـلــى سـعــرا فــي نـقــل قـطــع غـيــار مــن الصني
لتجنب توقف اإلنتاج.
ً
إسبانيا وإيطاليا وفرنسا قد تشهد ارتفاعا في أسعار الغاز
ألنها تعتمد على شحنات النفط املنقولة عبر القناة .كما يمنع
إغالق القناة حاويات الشحن الفارغة من العودة إلى آسيا ،ما
يزيد من نقص الحاويات الناجم عن زيــادة الطلب على السلع
االستهالكية املرتبطة بوباء كورونا املستجد.
وأثبتت األزمــة أن تعطل املالحة في القناة لساعات قليلة رفع
سـعــر الـنـفــط بنسبة  .%5االرت ـف ــاع فــي سـعــر الـنـفــط ال يقاس
بالدوالر في البرميل ولكن يقاس بالسنت الواحد في البرميل.
يمر حــوالــي مليوني برميل مــن النفط ً
يوميا عبر القناة ،وفق
لويدز .وحولت سبع ناقالت غاز طبيعي مسال مسارها بعيدا
عن قناة السويس إلــى طريق رأس الــرجــاء الصالح لتصل إلى
أوروبا ،وفق شركة كبلر لتحليل البيانات.
بدائل متربصة

ورغم أهمية القناة االستراتيجية ،فقد كشفت الحادثة أيضا عن
ً
خطرا على التجارة
أنها ليست آمنة بالقدر الكافي ،ما يشكل
العاملية عامة ونقطة اختناق حرجة .وكذلك تمثل نقطة ضعف
في عصب التجارة العاملية ،حيث يعبر ممرها الضيق ما يقرب
من  10مليارات دوالر من البضائع كل يوم ،بتقدير مجلة ليودز
املتخصصة في أخبار الشحن ،والتي تقول إن بضائع بقيمة
 5.1مليارات دوالر تعبر القناة إلــى الغرب ،وأخــرى بقيمة 4.5
مليارات دوالر تعبرها إلى الشرق.
كشفت الـحــادثــة أيـضــا عــن تعامل الـنـظــام املـصــري مــع األزمــة
بتعتيم واسـتـهـتــار وغ ـيــاب عــن املـشـهــد وتـغـيـيــب للمعلومات
الحقيقية وتضليل لشركات الشحن والــرأي العام العاملي وبما
ال يتناسب وخطورة الحادثة وأهمية القناة االستراتيجية على
االقتصاد العاملي ،فخسر تعاطف العالم وتحول من مجني عليه
إلــى متهم بالكذب والفهلوة .فلم يظهر الجنرال السيسي في
موقع القناة ،وفي اليوم الثاني للحادثة أعلن رئيس الهيئة عن
تعويم السفينة وعــودة املالحة لطبيعتها ،ثم ثبت كذب االدعاء
ولم يعتذر .وقد عبر الكاتب الصحافي املشهور ديفيد هيرست،
في مقال نشر بموقع ميدل إيست آي بعنوان :السيسي ليس
خطرا فقط على مصر بل على العالم ،وقــال إن أزمــة السفينة
الـجــانـحــة أحــاطــت عـلــم الـعــالــم بــاسـتـمــرار أهـمـيــة الـقـنــاة ومصر
لحركة الشحن الــدولــي ،وبحقيقة أن السيسي يشكل خـطـ ًـرا،
ً
ليس فقط على شعبه وبلده ،ولكن أيضا على التجارة الدولية
واالستقرار.
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في أحوال الدولة العربية

وتحديات المستـقبل
اإلعالم الخارجي لقطر
ّ

ُ
 ...إذن ،ليس صحيحا أن دولة املواطنة العربية لم تنجز تماما بعد ،وإنما الصحيح أن
ُ
الدولة العربية َ
إلى
نفسها لم تنجز
تماما بعد ،بالقياس إلى مفهوم الدولة الذي يلتفت ٌ
ّ
وظائفها وأدوارها ومساحات مركباتها املؤسساتية واملجتمعية فيها ..هذه خالصة
ّ
متعجل أن يصل إليها ،بعد متابعته ،ما وسعه الجهد (وطول البال أيضا)
يمكن ملعلق
 31ورقــة ٍبحثية ،متنوعة في موضوعة الدولة العربية ،جاء ٌ
كثير منها على نماذج
ّ
ّ
ومعدوها ،في  15جلسة في خمسة
متعددة مشرقا ومغربا ،استعرضها كتابها

مهنا الحبيل

معن البياري

أيام األسبوع املاضي ،في مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية ،الذي ينظمه املركز
العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،بعنوان «الدولة العربية املعاصرة  ..التصور،
ّ
النشأة ،األزمــة» .وإذ يتنكب املركز ،في أنشطته وإصداراته وأوراشــه ،منذ انطالقته
قبل عشر سنوات ،التفكير في قضايا راهن العرب املوصول بماضيهم ،وعالقات
الجوار والعالم بهم ،فإنه عندما يبسط قضية الدولة العربية للسؤال والنقاش والبحث،
ّ
والتصورات على حال
وللحفر العلمي واألكاديمي ،وأيضا الختبار مطابقات املفاهيم
هذه الدولة ،إنما يستشعر أن النخبة العربية ،املثقفة واملتعلمة ،تظل في حاجة دائمة
ُ
إلى تقديم إجاباتها عن السؤال املركزي ،الجوهري ،املقلق واملحرج ،عما إذا كانت
ّ
املتحدث عنها أوفت ،أوال بالشروط النظرية ملفهوم الدولة نفسه .وما إذا كانت،
الدولة
تاليا ،أوفت بما تمليه عليها موجات الحداثة املتتابعة ،بشأن قضايا الحكم والتسيير
ومنظومات املجتمع  ..إلخ.
كان مفيدا أن نسمع (عبر تقنيات افتراضية) مداخالت األساتذة والباحثني والخبراء
في شــؤون ّ
متنوعة متصلة باملساحات الواسعة التي يتيحها عنوان املؤتمر ،بعد
اإلنصات إلى محاضرة عزمي بشارة االفتتاحية ،والتي طافت على مفاهيم تأسيسية
تداخالت وتقاطعات ومسافات ،من
بشأن الدولة واألمة ونظام الحكم ،بما بينها من
ٍ
قبيل أن املواطنة هي مركب الحقوق والواجبات املترتب على العضوية في الدولة.
ّ
وبالتسلح بهذا البعد في مفهوم املواطنة ،ندخل إلــى أوراق املؤتمر ،فيغشانا ٌ
فزع
كثير من النقصان الحاد في «عضوية» املواطن في الدولة العربية .الدولة في سورية،
ّ
مثالّ ،
املهددة بما ّ
يقوض وجودها السياسي والقانوني ،الدولة التي يفكك بنيتها،
الراهنة ،مــروان قبالن ،فيرى فيها زيــادة االعتماد على آليات اإلكــراه لضبط حركة
املجتمع ،وعلى نفوذ متعاظم لألجهزة األمنية .الدولة في الجزائر التي يرى حامي
ّ
حسان مشروع التنمية فيها متعثرا ستة عقود .ويراها نور الدين تينو قيد التشكل
والتكوين ،حيث الصلة بينها وبني الهوية عضوية .الدولة في املغرب التي أخفقت في
ّ
التحول نحو الديمقراطية وبناء تعاقد اجتماعي جديد ،على ما يذهب محمد أحمد
بنيس .الدولة التقليدية في جوهرها ،على الرغم من شكلها حديثة إلى حد ما ،في
ّ
ّ
يستمر فيها استشراء الفساد،
موريتانيا ،كما يشخصها أحمد أنداري .وهي التي
ويغيب عنها الحكم الرشيد ،وتسيطر نخبة تقليدية على القرار السياسي واملوارد
االقتصادية .الدولة التي يستفحل فيها العجز عن ّ
التقدم في البلدان املغاربية ،كما
يخلص رضا حمدي .الدولة في األردن التي يسهم االنقسام الديمغرافي في إعاقة
تشكيل الهوية الوطنية ،على ما يطرح محمد غــازي الجمل .الدولة في مصر التي
تساعد الالمركزية الالرسمية النظام السلطوي فيها على السيطرة على املجتمعات
املحلية .الدولة في العراق التي ُيخبرنا لؤي خزعل جبر أن بنيتها التسلطية نفسية
اجتماعية ،وتتفاعل ،بطريقة جدلية دينامية ،مع البنيات االقتصادية والسياسية،
فتنتج «ديناميات الخوف الجمعي» .الدولة في السودان التي ّ
تتمدد فيها القوات ذات
الطابع املليشياوي ،وهذا معطى تستأنس به رويــدة محمد عبد الوهاب في فحص
ّ
مؤشرات قياس الدولة الفاشلة.
ّ
ُ
ليس أن يتضاعف اإلحـبــاط فينا أكـثــر مما هــو متوطن فينا هــو امل ــراد مــن تقديم
ّ
املركز العربي هذه الرؤى ،وغيرها ،في مؤتمر متنوع املقاربات ،والنتف أعاله تخل
بمتانة أطــروحــات أوراق ــه وعلميتها وتماسكها ،وإنما أن ّ
نحدق في أعطاب جسد
ّ
الدولة العربية جيدا .ولعل مجد أبــو عامر أوجــز وأوفــى ،ملــا أفــاد بــأن الدولة العربية
تعاني فشال في البناء نتج عن إقصاء األمة من سيرورة بناء الدولة ،حيث احتكرت
الطبقة الحاكمة العنف من دون إدماج املجتمع ًسياسيا .وخلص إلى أن الدولة العربية
تواجه خلال في تأدية مهماتها الرئيسية وأزمة في شرعيتها .. .إذن ،ماذا نفعل؟

شيء ما ناقص
في مملكة المغرب
عبد الحميد اجماهيري

عندما قال هاملت ،في مسرحية شكسبير،
قبل قــرابــة خمسة ق ــرون« ،ش ــيء مــا نــن في
مملكة الدنمارك» ،كان يقصد ،في ما يشبه
ََ
املــثــل السائر ،أن هناك مشكلة مــا ،شيئا ما
ّ
منفلتا ،وي ـكــاد ي ـكــون غـيــر م ـحــدد املــامــح،
وأن ه ـنــاك فــي م ـكــان مــا مــن ال ـبــاد أم ــرا ما
َّ
زال غ ــام ـض ــا .. .ومـ ــن ك ــل ال ــط ـي ــف الـبــاغــي
فــي الـعـبــارة الشكسبيرية ،يبدو وك ــأن ملك
املغرب ،محمد السادس ،أخذ تأويله املفضل،
يخص عاهال على وشــك أن يتمم ربــع قرن
على تربعه عرش البالد .قال ،وهو ينظر في
اللوحة االجتماعية «شيء ما ينقصنا» في
اململكة .تفصيال ،فــي يــولـيــو /تـمــوز ،2018
قال امللك ،في ما اعتبره تثبيتا لفضيلة النقد
الــذاتــي ،إنــه «إذا كــان مــا أنـجــزه املـغــرب وما
تحقق للمغاربة ،على مــدى عقدين ،يبعث
على االرت ـيــاح واالع ـت ــزاز ،فــإنـنــي ،فــي نفس
الوقت ،أحس أن شيئا ما ينقصنا ،في املجال
االجتماعي .وسنواصل العمل» .. .هذا الشيء
الذي ينقص املغرب يمكن للمتتبع املسكون
بــأسـئـلــة ال ـيــومــي واملـسـتـقـبـلــي ف ــي الـحـيــاة
الفعلية للمغاربة ،وعـلــى ضــوء التحديات
املطروحة ،أن يستدل بعبار ٍة ،لعلها منسوبة
إلى الفيلسوف سبينوزا للتعبير عنه .تقول
ً
مملوء ا بهذا القليل
العبارة «كل شيء ما زال
الذي ينقصنا»!
والحقيقة ،أن مجريات الحياة العامة تنبئ
بــذلــك ب ـقــوة أك ـبــر ،فقبل أق ــل مــن أسـبــوعــن،
انـطـلـقــت ف ــي امل ـغ ــرب ثـ ــورة اجـتـمــاعـيــة بكل
املقاييسّ ،
سماها الخطاب الرسمي التغطية
ال ـص ـح ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،س ـت ـك ـلــف ق ــراب ــة
خـمـســن م ـل ـيــار درهـ ــم س ـنــويــا .وبــالـنـسـبــة
لــدولــة مداخيلها مـعــروفــة ،وال ت ـعـ ّـول على
أي ه ـب ــةٍ خـ ــارج الـطـبـيـعــة ،أو م ــن داخ ـل ـهــا،
ُيعتبر ذلك ثورة اجتماعية .وعلى الرغم من
إعــان فشل نموذجها التنموي العتيق في
إيـجــاد االستجابة الـضــروريــة لكل حاجات
امل ـغــاربــة ،اسـتـطــاعــت ال ـبــاد تــدبـيــر (إدارة)
قليل مــن ال ـجــرأة والـنـجــاح،
الجائحة بغير
ٍ
ح ـت ــى ب ــات ــت ال ـص ـح ــاف ــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،مـثــل
«الباييس» تتحدث عن «معجزة مغربية».
َ
 ..وه ــذا ال ــذي ينقص امل ـغــرب ،ألـ ــز َم بــه امللك

َ
األفق السياسي لبالده ،عندما وضعه نصب
عينيه ،وجعل منه قاعدة للمرحلة الجديدة،
وطــريـقــا لــإقــاع ال ــذي يــريــده شــامــا .وفــي
تـتـبــع االقـ ـت ــراب م ــن ال ـج ــواب ال ـشــافــي ،على
قلق ممض فــي اليومي املغربي ،يكاد املـ ُ
ـرء
يخلص إلى القول إن االنشغال بهذا التوجه
ّ
يكاد يكون غير ما تخطط النخبة للقيام به.
وامل ـت ـت ـبــع امل ــوض ــوع ــي ع ـنــدمــا ي ـق ــوم بـجــرد
ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـ ــذي ح ـصــل ي ـك ــون ف ــي وض ـ ـ ٍـع من
املفترض ،أو مــن املنطقي ،أن يطمئنه ،غير
أن ذلك ال يحدث .وفي خضم هذا التأرجح،
فــي امل ـغــرب ال ـيــوم ش ــيء مــا غـيــر س ــوي :كل
هذه املعضالت الكبرى التي يزيدها الوضع
ّ
والتحركات الجامحة في
الوبائي تعقيدا،
املحيط اإلقليمي وفي الداخل ،تتوارى عندما
تطغى على السطح قضايا ذات أفــق فــردي،
مـهـمــا كــانــت جــدارت ـهــا ف ــي جـ ــدول املـتــابـعــة
االعالمية ،أو حزبي ضيق .وفي هذا السياق،
ما زال صــدى قضية رجــل واحــد تمأل األفق
ف ــي الـتـصــريـحــات وال ـت ــراش ــق والـتـعـلـيـقــات
والـنـقــاش ال ـعــام ،فقد خــرج املعطي منجب،
املؤرخ واملعارض ،والذي تطرح قضيته منذ
 ،2015ليعلق على إطالق سراحه بالقول إن
الدولة في املغرب بوليسية ،وال بد من إلغاء
األم ــن الـبــولـيـســي… إل ــخ .ول ــم تـجــد الــدولــة
س ــوى وزارت ـه ــا فــي الــداخـلـيــة ،للتعبير عن
الــرفــض القاطع الدع ـ ٍـاء كهذا حسبها .وفي
املقابل ،بدا وكأن املنبع الطبيعي للتداول في
القضايا الوطنية ،أي مؤسسات املجتمع،
املــدنــي بــاألســاس ،واملـثـقـفــون واملـســؤولــون،
بـهــذه ال ــدرج ــة أو تـلــك ،عــن سـجــل كــامــل من
التاريخ الحديث للمغرب ،قــد نفد .وبــدا أن
النقاش السياسي الذي عرفه العهد الجديد
في العشرية األولى يعطي االنطباع أنه انتفى
وتــرك املـكــان لنوع مــن «التقية» السياسية،
يشترك فيها جــزء من اليسار والليبراليني
ألسباب
والوطنيني اليمينيني واإلسالميني،
ٍ
ليست تاريخية أو عقدية.
تلخيض املشهد املغربي يكمن في التسطير
ع ـلــى وج ـ ــود م ـف ــارق ــة ب ــن ح ـيــويــة املــرح ـلــة
(وتعقد رهاناتها) وميل الساحة العمومية
إل ــى مــا يشبه ال ــواق ــع «الــروتـيـنــي الـيــومــي»
الذي يطبع الوجود االفتراضي لألفراد.
(كاتب مغربي)

ك ـ ـقـ ــاعـ ــدة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الخارجية للمملكة املتحدة القوة الناعمة
ال ـتــي فــرضـتـهــا هـيـئــة اإلذاعـ ــة البريطانية
(بـ ــي ب ــي سـ ــي) م ـنــذ «ه ـن ــا لـ ـن ــدن» ،إح ــدى
ّ
مــؤسـســات الـنـفــوذ املـطـلــق ال ــذي لــم تتخل
عـ ـن ــه ال ـ ـ ـ ـ ــروح الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة (الـ ـعـ ـظـ ـم ــى)،
وواصـ ـ ـل ـ ــت ح ـف ــاظ ـه ــا عـ ـل ــى أق ـ ـسـ ــام ل ـغ ــات
مناطق مستعمراتها السابقة في الشرق.
ول ــم ت ـكــن ت ـلــك ال ـص ـنــاعــة اإلخ ـب ــاري ــة يــومــا
تـمـثــل أي أف ــق ت ـع ــاون وات ـح ــاد قــومــي بني
الوطن الشرقي ،أو تكاتف شرقي حضاري،
يــؤســس لـتـعــاون مـعــرفــي أو اقـتـصــادي أو
سياسي ،للسالم بني الشرق الكبير ذاته أو
مع الغرب .بل كانت سياسة «بي بي سي»
تلعب على املتناقضات ،ثــم توغلت اليوم
وغيرها من اإلعالمني ،الفرنسي واألملاني،
فـ ــي ص ـن ــاع ــة تـ ــاريـ ــخ فـ ـك ــري واج ـت ـم ــاع ــي،
ل ــم ي ـع ـت ـمــد ي ــوم ــا أص ـ ــول ت ـح ـق ـيــق ال ـف ـكــرة
ّ
للتقدم إلنسان الشرق،
األخالقية الحقوقية
في عدالة اجتماعية ،تضمن سعادة حياته
األس ــري ــة وط ـفــولــة أج ـي ــال ــه ،أو ف ــي إي ـجــاد
مسارات كفاح سياسي وطني جامع .وهذا
ال يعني خـلــو «ب ــي بــي س ــي» ،وال غيرها،
مــن م ـشــاركــات وب ــرام ــج مـفـيــدة ،وإط ــاالت
حاشدة لشخصيات الــرأي والفكر واألدب
الـعــربــي ،الـتــي مثلت منصة ح ـ ّـرة ساهمت

كاريكاتير

في إثراء الجدل املعرفي ،ونشر مساهمات
الفكر العربي املعاصر ،وإطالالته التراثية
الـجـمـيـلــة ف ــي األدب والـ ـت ــاري ــخ .وي ـضــاف
ّ
هذا إلى سياسات االنحياز املؤطر التي ال
تـخــرج عنها مــركــزيــة التحرير ،وإن تركت
م ـس ــاح ــة م ـ ـحـ ــدودة ل ـلــزم ـيــل اإلعـ ــامـ ــي أو
ّ
املحرر ،باسم حرية الرأي وإدارته ،لكنه ،في
النهاية ،يخضع لتوجهات الراعي واملالك
واملمول ،في صناعة االستراتيجية الكلية
لـلـخـطــاب امل ـ ّ
ـوج ــه إل ــى مـسـتـعـمــرات الـغــرب
ال ـقــديــم ،وال ـت ــي ال يـمـكــن فـصـلـهــا عــن بـقــاء
توجهات الكولونيالية الثقافية.
على الصعيد الفردي ،ال نسقط جهود ،أو
لشخصيات
م ـح ــاوالت أو الـكـفــاح املـهـنــي
ٍ
أو ك ـ ـ ـ ــوادر م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة مـ ــن «بـ ـ ــي بـ ــي س ــي»
وغيرها ،مثلت مساحة استقاللهم املمكنة،
ً
لوضعهم الوظيفي الحساس ،مجاال جيدًا
ل ـل ـس ـمــاح لـ ـل ــرأي اآلخ ـ ــر بـ ــأن ي ـع ـبــر .ولـكــن
الحديث هنا عن القوة املركزية الخطابية
ّ
املوجه إلى العرب ،وخضوعه
إلعالم الغرب
ملصلحة سياسات الدولة القومية الغربية،
بحسب إرث ـهــا االس ـت ـع ـمــاري ،وخصوصا
ب ــن ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا ،وربـ ـم ــا ت ــاري ــخ
األنجلوساكسون األكثر اتزانًا يشرح أيضًا
الفارق بني «بي بي سي» وخطاب «فرانس
 »24العدائي للمسلمني ،على الرغم من أن
استراتيجية القمع للشرق واحدة.
ال تـسـقــط ه ــذه امل ـقــدمــة الـ ـف ــارق الـضـخــم

ب ــن لـ ـن ــدن والـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،م ــن ح ـي ــث ال ـق ــوة
االستراتيجية ،ولكنها تساعد لتأسيس
ّ
تتحول
خـيــارات املستقبل لقطر ،وكيف
سياسة اإلع ــام الـخــارجــي إلــى منهجية
ـاب فــي ظــل الـتـحــديــات الـكـبـيــرة،
اسـتـقـطـ ٍ
واملــواجـهــات الدبلوماسية والسياسية،
ـوازن ال
وح ــاج ــة ال ــدو ُح ــة إل ــى مـســاحــة ت ـ ـ ٍ
ت ـه ـ ّـدده ــا ،وال ت ـف ـقــدهــا ،ال ـق ــوة الـنــاعـمــة.
ّ
التحدي هنا هــي كيف تحافظ
وثنائية
على مستوى قوة ناعمة للدولة ،وتحافظ
على توازنك االستراتيجي .والثالث كيف
تصنع للمشاهد العربي فارقًا سياسيًا
وفـ ـك ــري ــا وم ـن ـظ ــوم ــة حـ ـض ــاري ــة ،تـشـمــل
أط ـي ــاف ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وت ـك ــون مـنـبـرًا
إنسانيًا مختلفًا ،تحتشد عليه األنظار
ومتابعات الجمهور ،مــع ضبط اإليقاع
من دون االنحدار إلى سوق الرأي الهابط،
ف ــي الـ ـص ــراع ــات والـ ـ ـع ـ ــادات امل ـس ـت ـجــدة.
وه ــذا سـيـطــرح اعـتــراضــا عمليًا بحسب
ب ـع ـض ـهــم ،وربـ ـم ــا ال ـك ـث ـي ــر .ك ـي ــف ت ـطــرح
ه ــذه ال ــرؤي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وال ـت ــي قد
تترتب عليها مـغــادرة قــوة التأثير التي
تعتمدها التغطية الـســاخـنــة املـبــاشــرة،
ليس من حيث الحدث بالطبع ،ولكن من
حيث صناعة قالب الرأي بني املعارضات
والحكومات.
ال يعني الحديث هنا عــدم حاجة القوى
الثقافية العربية ،ومضمارها السياسي،

عماد حجاج

الدوحة اليوم محتاجة
لتقدير إمكانية األمن
االستراتيجي الذي
تحمله،
تستطيع
ّ
مع تعزيز صورة
إيجابية لها

إل ــى م ـنــابــر حـ ــرة ،تـسـتـفـيــد م ــن الـتـقــاطــع
م ــع م ـش ــروع ال ـق ــوة ال ـنــاع ـمــة لـقـطــر الـتــي
بالضرورة هي ذات هدف ملصلحة الدولة،
ولـ ـيـ ـس ــت تـ ـط ــوع ــا ل ــإحـ ـس ــان الـ ـخـ ـي ــري.
وتوضيحا ،هناك مبادئ فكرية وأخالقية
جــام ـعــة ،تــدعــم ال ـش ـعــوب ف ــي تأسيسها
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،والـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي
والـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــي .وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أح ـ ـ ـ ـ ــداث صـ ـ ــراع
سياسية تتغول فيها أنظمة االستبداد
العربي ،ويحتاج الناس إلــى مظلة خبر

العراق وصراع الهويات
إياد الدليمي

يمـ ـك ــن أن ي ـت ـج ـ ّـس ــد ع ـ ـنـ ــوان كـ ـت ــاب أم ــن
تجسيد
معلوف «الـهــويــات الـقــاتـلــة» خير
ٍ
ف ــي عـ ـ ــراق م ــا ب ـع ــد  ،2003ف ـل ـقــد بـ ــدا ه ــذا
ال ـعــراق ،ال ــذي ولــد مــن رحــم احـتــال وغــزو
عسكري نادر في قرن ما بعد األلفية ،غريبًا
متناقضًا ،غير مـعــروف الـطــابــع والـهــويــة،
ّ
عل
بل تحول وكأنه كــرة نــار ،تتدحرج من ٍ
ّ
بقوة مـطــردة ،تحرق نفسها وكــل من مرت
به أو المسته من قريب أو بعيد ،حتى كاد
هذا اإلقليم املتفجر أصــا ،أن يدمر نفسه،
ب ـع ــوام ــل ذاتـ ـي ــة ،ق ـبــل أن ت ـك ــون خــارج ـيــة،
فــانـتـشــرت لــوثــة الـهــويــة مــن ع ــراق مــا بعد
دول أخرى ،لوال أن أدركت بعض
 2003إلى ٍ
ّ
متفجر
أطراف اللعبة أن ما تقوم به من فعل
للهوية ،قــد ي ـ ّ
ـؤدي إلــى تفجر نـيــران أخــرى

في املنطقة ،تحرق ما بقي من يابسها .في
عراق ما بعد  ،2003برز سؤال الهوية فاقعًا
ـراق هــذا الــذي ينتمي إليه
صــارخــا ،فــأي ع ـ ٍ
ٌّ
العراقي؟ وسط هويات فرعية تتصارع ،كل
يـ ّـدعــي أهليته بانتماء الـعــراق إليه وليس
لتمضي ُسـنــة التغيير الـقـســري،
الـعـكــسّ ،
وتصل إلى دفة أول سلطةٍ شكلها االحتالل
لـحـكــم ال ُ ـع ــراق؛ مـجـلــس الـحـكــم االنـتـقــالــي،
والـ ـت ــي ق ـ ّـس ـم ــت ع ـل ــى  25ع ـض ـوًا يـمـثـلــون
مـكــونــات الـشـعــب ال ـعــراقــي ،لـيـبــدأ الـعــراقــي
الـتـعـ ّـرف على هوياته الفرعية التي ظلت،
عقودا ،كامنة تحت سلطة الدولة القوية.
لــم يـكــن ال ـع ــراق ،مـنــذ تــأسـيــس أول أشـكــال
الحكم الحديث فيه عام  ،1921سوى عراق
عــربــي ،وهــذا فــي التعريف العرقي .مسلم،
وه ـ ــذا ف ــي ت ـ ّحــديــد ال ـه ــوي ــة ال ــدي ـن ـي ــة ،ومــا
بينهما تتجذر فــي الـعــراق هــويــات فرعية
أخــرى .وليس العراق بدعًا بني الــدول التي
تشكلت جغرافيتها منذ أكثر من مائة عام،
غير أن هــذا الـعــراق لم ينجح ،وطــوال هذه
امل ــائ ــة عـ ــام ،ف ــي ت ـجــذيــر هــوي ـتــه الــوطـنـيــة،
ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ـصــل ف ــي إي ـ ــران أو تــركـيــا
املجاورتني ،على سبيل املثال.
لعل أول مــن شعر بخطورة هــذه الهويات
الـفــرعـيــة الـقــابـلــة للتفجر ك ــان املـلــك فيصل
األولّ .
تحدث ،في إحدى رسائله ،عن عراقات
مختلفة ،وإن كــان األم ــر ال يعني ع ــراق ما

يفشل نتنياهو وينجح أبو يائير
عيسى الشعيبي

تنقل معاناتهم ،أو تنقلهم إلــى مساحة
ض ـغــط ،وه ـن ــاك ص ــراع ــات سـيــاسـيــة بني
املعارضات داخلها ،وتقلبات في مواقف
ُ
هــذه املـعــارضــات ذات ـهــا .ال تلغي حقيقة
املـ ـب ــدأ الـ ـخ ــال ــد ُأله ـم ـي ــة حـ ـق ــوق ال ـش ـعــب
العربي في أي قطر للتقدم نحو نهضته
وحــريـتــه .ولـكــن ،وهنا املهم للغاية ،عبر
أفضل خيار سلمي .يمنع البلدان العربية
مــن الـسـقــوط فــي ح ــروب أهـلـيــة تضاعف
كارثتها .وهنا يلعب اإلعــام دورًا مهما
في هذا السياق.
قد يحتاج مقترح صاحب هذا املقال إلى
لجنة قومية فــي قـطــر ،تنظر فـيــه ،وكيف
ينظم مساره في توقيت دقيق تتقلب فيه
السياسات ،سواء على املستوى العربي-
الـعــربــي ،أو الصعيد اإلقليمي  -العربي،
أو الصعيد الــدولــي  -الـعــربــي .والــدوحــة
ال ـي ــوم مـحـتــاجــة لـتـقــديــر إم ـكــان ـيــة األم ــن
االستراتيجي الــذي تستطيع ّ
تحمله ،مع
ُ
ّ
تعزيز صورة إيجابية لها ،حول املحددات
ُ
ال ـك ـبــرى ال ـتــي ذك ــرت ـه ــا ف ــي آمـ ــال ال ـشــارع
ّ
العربي الواسع ،من دون أن تضطر للدخول
في مدارات متقلبة عاصفة .. .والقدرة على
تحويل مسار املبادئ والتغطية املنهجية
الــوازنــة ،وإضــافــة مــا يـشـ ّـوق لها املشاهد
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،م ـم ـك ـن ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ــي ظـ ــل خ ـب ــرة
إعالمية وشخصيات مهنية متمكنة في
مؤسسات قطر لــإعــام الـخــارجــي .ولكن

ّ
ومفصل فــي قضايا
وضــع إطــار مؤسس
ّ
ال ـت ـقــديــرات ال ـك ـبــرى ،ومـ ـح ــددات قـطــر في
س ـي ــاس ــة اإلع ـ ـ ــام الـ ـخ ــارج ــي ،سـتـســاعــد
فــي تثبيت ثالثة معالم لقطر :أوال ،بقاء
االهتمام بنبض الـشــارع العربي ،وطــرق
ق ـض ــاي ــاه ال ـح ـقــوق ـيــة وآم ــال ــه الـسـيــاسـيــة
بلغة هــادئــة عميقة ،تتجنب وضــع قطر
في مواجهات شرسة ،من دون الخضوع
لـشــروط الـنـظــام الــرسـمــي الـعــربــي .ثانيا،
ان ـف ـتــاح ال ــدوح ــة ع ـلــى م ـســاحــة أك ـب ــر من
الشارع العربي سيمثل لها خطاب اإلعالم
الـخــارجــي لقطر مظلة فكرية وسياسية
وح ــواري ــة ،تـحـتــاجـهــا أط ـي ــاف أوسـ ــع من
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ال ـك ـب ـي ــر .ث ــال ـث ــا ،دخ ــول
عالم الـحــوارات املعرفية والجدلية ،وهي
محل اهتمام واستقطاب كبيرين ،بمنبر
م ـتــوازن ُيـسـمــع فـيــه ص ــوت ال ـح ـضــارة ،ال
الـتـعـصــب وال ـت ـش ـ ّـدد ،وال الـ ــروح القهرية
االس ـت ـع ـمــاريــة ل ـل ـحــداثــة ال ـغــرب ـيــة ،وإن ـمــا
حداثة أخالق ونهضة عمران.
هـنــا ستبقى ق ــوة قـطــر الـنــاعـمــة فــي إطــار
ّ
استراتيجي متني وقوي .ومؤكد أن هناك
مـســارات مختلفة فــي بعض القضايا ،قد
تكون أولوية للدوحة ،لكن األهم أن تكون
رك ـيــزة االن ـطــاق الـثــانـيــة ثــابـتــة ،وتصنع
لقطر دبلوماسية شعبية واسعة ،تخدمها
وتخدم الشعب العربي عبرها.
(كاتب عربي في كندا)

الثورة السورية في آذارها العاشر
عمر الشيخ

بعد نهاية حقبة الــدولــة العثمانية ،فحال
غــالـبـيــة الـ ــدول ال ـتــي تشكلت عـقــب الـحــرب
العاملية األولــى متشابه ،إال أن ما جرى في
ال ـع ــراق مـنــذ تــأسـيــس دول ـتــه الــوطـنـيــة هو
فشل متتابع ألنظمةٍ كثيرة في تعزيز هوية
وطـنـيــة جــام ـعــة .ول ـعــل م ـ ّ
ـرد ذل ــك أي ـضــا أن
العراق هو األقل استقرارًا بني دول املنطقة،
لتهديدات قد تكون حالت
ما جعله عرضة
ٍ
بني تلك األنظمة والعمل على تجسيد هويةٍ
وطنيةٍ جامعة .ولعلنا هنا نستذكر جانبًا
م ــن املـ ـح ــاوالت ال ـت ــي س ـعــى إل ـي ـهــا الـنـظــام
امللكي في العراق ،قبل أن تطيحه ثورة تموز
عام  ،1958وما تبعها من دخول العراق في
ً
مـتــاهــات ال ـصــراعــات بــن عـسـكــره ،وص ــوال
إلى حرب األكراد منتصف سبعينات القرن
املــاضــي ،ثــم ح ــرب إيـ ــران ،وبـعــدهــا احـتــال
ً
الـكــويــت وال ـح ـصــار ،وص ــوال إل ــى االحـتــال
األميركي ،وتدمير ما بقي من نــواة وطنية
ج ــام ـع ــة ،كـ ــان ي ـم ـكــن أن ُي ـب ـن ــى ع ـل ـي ـهــا لــو
ٌ
نظام يسعى إلى ذلك .كان
قيض لهذا البلد
لالحتالل األميركي فعل الرصاصة القاتلة
ع ـلــى م ــا ب ـقــي م ــن ه ــوي ــة ع ــراق ـي ــة جــام ـعــة،
فـقــد ب ــدأ املـحـتــل مـسـيــرتــه بتقسيم ال ـعــراق
إلــى أع ــراق وطــوائــف ،وعلى أساسها شكل
أول مجلس للحكم االنـتـقــالــي ،حينها بدأ
ال ـعــراقــي يـتـعـ ّـرف أكـثــر فــأكـثــر عـلــى هويته
ْ
الفرعية الـتــي سبق أن تـعـ ّـرف عليها ،وإن
باستحياء ،خالل حرب إيران ،وقبلها حرب
األك ـ ــراد ،وبـعــدهـمــا ح ــرب تـحــريــر الـكــويــت
والـحـصــار ،يــوم أن كــانــت الــدولــة مــوجــودة
وقادرة على أن تضبط إيقاع الهويات.
ّ
انهيار الدولة في العراق عقب  ،2003وتفلت
ً
الـهــويــات مــن عقالها ،لــم يكن فـعــا عراقيًا
خالصًا ،فقد أسهمت فيه عوامل عــدة ،لعل
مــن أول ـهــا سلطة االح ـت ــال ،ولـيــس آخــرهــا
تــدخــات ال ــدول اإلقليمية الـتــي كــانــت ترى
العراق بعني مصالحها ،لتجد الدولة األكثر
ً
ق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـل ـعــب بـمـلــف ال ـه ــوي ــة ،نفسها
مسيطرة غالبة على ال ـعــراق بعد نحو 18
عــامــا م ــن اح ـتــالــه .وه ـنــا ي ـشــار إل ــى إي ــران
التي أدركت أن قوة نفوذها في عراق ما بعد
ُ
 2003تستمد من قوة تغلغلها داخل الهوية
الطائفية التي وجدت ،هي األخرى ،متنفسًا
لها بوجود دولة راعية .أسهم انهيار الدولة

بات البحث عن هوية
وطنية ليس من فعل
السلطة بقدر ما هو
فعل شعبي

الـعــراقـيــة وضـعــف مفاصلها الـتــي تشكلت
عقب االحتالل ،وضعف قوة القانون وانتشار
املليشيات املسلحة بمختلف هوياتها ،في
دفع العراقيني للبحث عن هوياتهم الفرعية،
ليس فقط لتوفير الحماية لهم ،وإنـمــا من
أج ــل البحث عــن خيمةٍ هــويــاتـيــةٍ لالرتماء
بأحضانها ،ما أفرز عراقًا بال هوية .اليوم؛
ونحن على أعتاب العام التاسع عشر على
ّ
اح ـتــال ال ـع ــراق وتـفــكــك دول ـت ــه ،ال يـبــدو أن
البلد قد تعافى من هوس التفكك الهوياتي،
فعلى الــرغــم مما أحدثته ث ــورة تشرين من
توافق شعبي على تجديد الهوية الوطنية،
إال أنـهــا لــم تـبــرح الـســاحــات وامل ـيــاديــن ،من
دون أن يـكــون لها فعل على أرض الــواقــع،
ولكنها مع ذلك أثبتت للجميع أن العراقيني
تــواقــون ،أكثر مــن أي وقــت مضى ،لتشكيل
هــويـتـهــم الــوطـنـيــة .ب ــات الـبـحــث عــن هوية
وطـنـيــة فــي ال ـع ــراق لـيــس مــن فـعــل السلطة
بقدر ما هو فعل شعبي ،ما يعني أنها يمكن
أن تكون أق ــدر على الثبوت والتخلص من
إرث ال ـصــراع الـهــويــاتــي ،فقط لــو أتـيــح لها
الفرصة لرعاية مؤسساتية .الدفع باتجاه
ت ـش ـك ـيــل الـ ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ي ـن ـب ـغــي أن
يقتصر على الجمهور الذي بات يرى فيها
خالصا له من تدخالت األطراف الخارجية،
وإنما يجب أن تكون هم أي حكومة عراقية
ً
تسعى فـعــا إل ــى إخ ــراج ال ـعــراق مــن أتــون
لعنة الهويات القاتلة التي استنزفت كثيرا
من الدم العراقي طوال سنوات خلت.
(كاتب وإعالمي عراقي)

ن ـ ّض ــج ج ـي ــل ك ــام ــل م ــن الـ ـس ــوري ــن عـلــى
ال ــش ـت ــات وال ـ ـصـ ــراع غ ـيــر امل ـت ـك ــاف ــئ ،بني
الشعب والسلطة العسكرية التي تحكم
فــي بلدهم ،فآخر مــا ّ
يهم النظام سالمة
األراضـ ـ ـ ـ ــي ووحـ ــدت ـ ـهـ ــا ،كـ ــرامـ ــة امل ــواط ــن
وحــريـتــه .. .ومـنــذ نـفــض ال ـســور ّيــون عن
أكتافهم عبودية بيت األس ــد ،كنا ّ
نقدر،
آن ـ ــذاك ،أن ال ـح ــوار سـيـكــون ب ــن الــدبــابــة
وال ـصــرخــات ،وأن ال ـن ــداءات والـشـعــارات
سوف ّ
ترد عليها الطائرات الحربية.
ّ
ت ـشــتـ ّـت الـ ـش ــارع ،ال ـق ــادم ّ أس ــاس ــا م ــن بنية
ّ
متنوعة ومعقدة ،حــرص نظام
اجتماعية
ّ
األس ــد على تقوية تفككها وزرع الـفــوارق
االجتماعية في مفهوم املواطنة بني أبناء
الـشـعــب الــواحــد ،بــدايــة مــن تــرتـيــب األرق ــام
«الوطنية» بنماذج مفتاحية على البطاقة
الشخصية لـلـســوريــن ،وكـتــابــة مـكــان قيد
ً
نـفــوسـهــم ،وص ــوال إل ــى ال ـفــرز والتصنيف
امل ـب ــاش ــر ،وف ــق املـنــاطـقـيــة وال ـطــائ ـفــة ،منذ
م ـط ـلــع س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،حـيــث
تحمل كل منطقة في سورية ،تقريبًا ،هوية
طائفية ،كــان قــد أمـعــن نـظــام حــافــظ األســد
ف ــي إبـ ــرازهـ ــا ح ـســب امل ـ ـ ــواالة وامل ـع ــارض ــة،
وتــوزيــع االم ـت ـيــازات االقـتـصــاديــة اعـتـمــادًا
على الطبقية االجتماعية والوالء للنظام.
ً
هــل كــان للبالد أص ــا فــرصــة لتكون في
ب ـن ـيــة دولـ ـ ــة م ــدن ـ ّـي ــة ،ودول ـ ـ ــة مــؤس ـســات
وقــانــون وعــدالــة؟ ربـمــا .ولكن ســوريــة لم
تشهد بعد االستقالل ،أواخر أربعينيات
القرن املنصرم ،ســوى بضع سنوات من
الحرية والعمل السياسي ،قبل أن يتداول
ال ـح ـك ــم ف ـي ـهــا ج ـ ـنـ ــراالت االنـ ـق ــاب ــات ثــم
تجربة «الوحدة» مع مصر ،والتي ّ
توجت
دكتاتورية حزب البعث داخل الجيش في
سورية ،بعد إقصاء كل األحزاب السورية
ّ
وحــل ـهــا بـحـســب ش ــرط الــرئ ـيــس الــراحــل
جمال عبد الناصر من أجل «الجمهورية
املتحدة»!
ُ
وطوال عقود ،إذا استثنيت تجربة الرئيس
الــراحــل شكري القوتلي ،لم تخرج سورية
مــن البيت العسكري للحكم ،وكلما كانت
ال ـ ـ ـ ــوالءات ال ــدولـ ـي ــة وال ـق ـب ـض ــةُ ال ـحــديــديــة
ل ـت ـل ــك األنـ ـظـ ـم ــة أكـ ـث ــر عـ ـنـ ـف ــا ،ق ـ ـ ّـدم ـ ــت لـهــا
الـضـمــانــات بــاالسـتـمــرار لتبقى الـبــاد في
ّ
تـخــلــف سـيــاســي وف ـكــري وث ـقــافــي وعلمي
عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة ،مــع ح ـســاب الـقــرب
الـجـغــرافــي لــوجــود االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
على الحدود وتهديد وجوده بأي شكل.
لقد تبلورت في املخيلة فكرة أن «الجيش
هو القائد والقائد هو الجيش» ،منذ وعينا
ف ــي املـ ـ ـ ــدارس .كـ ــان ل ـل ـتــدجــن االج ـت ـمــاعــي
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـقـطـيــع دور أس ــاس ــي في
األولويات «التربوية» خالل فترات الطفولة
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واملــدارس والجامعات ،كما فعلت األنظمة
ُ
ال ـش ـمــول ـيــة ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ ،إذا ك ـن ـ َـت تــريــد
الـقـضــاء عـلــى حــريــة مجتمع وسـلــب إرادة
أف ــراده ،عليك بتحويل املناهج التعليمية
إلى ّ
منصات إلدارة عقول األطفال ،ليكونوا
ق ـن ــاب ــل م ــوق ــوت ــة فـ ــي خ ــدم ــة ال ـق ـت ــل الـ ــذي
ٌ
ً
قتل ٌّ
ذاتي
«والء» ،إنما هو
تسميه األنظمة
ّ
لشخصية اإلنسان ،لحرية أفكاره ،ملقدراته
ومهاراته وطموحاته.
وكان نظام األسد األكثر «براعة» في قتل
ّ
السوريني ،قبل والدتهم حتى ،فدفع بهم
إلى حروبه الداخلية ضد املعارضة ،على
اختالف توجهها ،وشيطن كل من ّ
تسول
له نفسه التفكير خارج «منظومة البعث»
وشعارها «إلى األبد  ..إلى األبد يا حافظ
األسد» .ولن تكفي سنوات قليلة للقضاء
على فكرة «األب ــد» تلك .وت ــدرك مقاتالت
جيش األسد ،الجوية ،أنها وجدت لتردع
ك ــل أن ـ ــواع ال ــرف ــض االج ـت ـمــاعــي لسلطة
الدكتاتور ،فتزيل بسهولةٍ سلطة األمــر
ال ــواق ــع ،الــدمــويــة ،ق ــرى ومــدنــا ومـنــاطــق
عن الــوجــود ،كما حــدث في عقاب مدينة
حـمــاة فــي فـبــرايــر /شـبــاط  ،1982بسبب
ّ
تمردها وصدام حافظ األسد مع جماعة
اإلخوان املسلمني.
كان أحد العاملني في التلفزيون السوري،
زم ـيــل لـلـكــاتــب ،يـ ـ ّ
ـردد بــاس ـت ـمــرار «م ــا يتم
تــدم ـيــره اآلن لـيــس س ــوري ــة ،إن ـمــا ســوريــة
األسـ ــد» ،قـبــل أن تخفيه م ـخــابــرات «األم ــن
السياسية» األسدية ،تحت األرض بالفعل،
ك ــان الـ ـ ّ
ـرد ال ــواض ــح عـلــى ال ـث ــورة الـســوريــة
«األس ـ ــد أو ن ـح ــرق ال ـب ـل ــد» وق ــد ت ــم تنفيذ
الشعار بدقة ،عمل عليه نظام األسد عقودا،
ونفذه في السنوات العشر املاضية.
في املقابل ،حــاول الشارع تنظيم صفوفه،
بـضـعــة أش ـهــر .نـشــط ال ـح ــراك الـشـعـبــي في
كل مــدن سورية ،واستغربت سلطة األسد
م ــن االن ـت ـفــاضــةّ ،
وردت بـمــزيــد م ــن الـقـتــل،
فـكــانــت عـسـكــرة ال ـث ــورة ،بــدايــة لـلــدفــاع عن
املظاهرات ،ثم ّ
تحولت إلــى مفهوم إسقاط
املــدن وطــرد املوالني وعسكر األســد .وليس
املقام هنا الخوض في الفصائلية وطبيعة
ت ـل ــك ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـع ـس ـك ــري ــة امل ـح ـســوبــة
عـلــى ال ـث ــورة ،وال ـتــي كــانــت تــديــر امل ــدن من
دون درايــة كافية ،ولن تقارب املقالة نقديًا
مدى فهم األيديولوجيات ومدى تجربتها
امل ـتــواض ـعــة ،ف ــي ق ـي ــادة ال ـح ــراك الـشـعـبــي،
إنما سوف تقول إنها كانت فرصة ذهبية
للنظام وحلفائه الدوليني ّ
لجر الناس إلى
ملعبه :السالح.
ه ــل أدرك الـ ـس ــوري ــون أن أغ ـل ــب ق ـطــاعــات
ال ـج ـيــش وكـ ــل م ـخ ــاب ــرات ــه ه ــي م ــن طــائـفــة
الطاغية؟ وأنــه من املحال تحطيم ذلــك كله
ب ـب ـضــع ب ـنــدق ـيــات ودبـ ــابـ ــات؟ ف ـي ـمــا يملك
النظام ،الجو والطائرات وعددًا من األوراق

من فعاليات إحياء الذكرى العاشرة للثورة ،إدلب (محمد سعيد/األناضول)

كان للتدجين
االجتماعي والحفاظ
على القطيع دور
أساسي في األولويات
«التربوية» خالل فترات
الطفولة والمدارس
والجامعات

ّ
ْ
شخصي ،وال حتى عن شخصية روايــة واحــدة ذات
تتحدث هذه األسطر عن
ال
ٍّ
سياسي
العب
عن
منها،
الرئيس
الجزء
في
تدور،
وإنما
مزدوجني،
ودورين
وجهني
ٍ
واحــد اسمه بنيامني نتنياهوُ .يطلق عليه مريدوه ،في أوســاط اليمني اإلسرائيلي
ّ
املتطرف ،ألقابًا تفيض إعجابًا به وانبهارا بــأدائــه ،مثل الساحر وامللك والداهية،
ّ
بأوصاف ذميمة ،مثل الكذاب
فيما يقذفه الخصوم األشداء في محيطه ،وهم كثر،
ٍ
ّ
واملخادع والفاسد ،خصوصًا منذ بات الثعلب املاكر متهمًا بثالث قضايا جنائية،
كافية إلنهاء حياته السياسية ،وربما إيداعه السجن.
في األسـبــوع املــاضــي ،فشل نتنياهو ،بكل ما لــدى الـحــاوي من أرانــب متبقية في
القبعة ،وللمرة الرابعة على التوالي في عامني ،في تحقيق أغلبية برملانية تتيح له
البقاء رئيسًا للحكومة ،ليس فقط من أجل إشباع نهمه للسلطة ،وإنما أيضًا بغرض
تشريع
الهروب من املساءلة القضائية فترة إضافية ،يحاول ،في غضونها ،انتزاع
ٍ
ّ
يحول دونه ،كونه رئيس حكومة ،واملثول أمام محكم ٍة تعلق في عنقه تهم الفساد
والغش وخيانة األمــانــة .غير أن القصة ال تنتهي هنا ،وال يختتم نتنياهو لعبته
املتكررة عند هذا الحد الذي انتقل فيه «الساحر»ّ ،
ّ
املرة تلو األخرى ،من
االنتخابية
مفهوم ال سابق له ،أن السياسة فن املستحيل،
إلى
املمكن
فن
السياسة
مفهوم أن
ٍ
حيث فشل ،في الدورة الثالثة ،في تحقيق األغلبية البرملانية ،إال أنه نجح في قنص
وتفتيت جبهة خصومه من ائتالف الجنراالت املعروف باسم «أزرق أبيض» ،وأنهى
بذاك أول تهديد ّ
جدي بإخراجه من السلطة.
إذا كانت هناك مفاجأة ُي ّ
عتد بها فــي االنتخابات الرابعة هــذه ،والـتــي أوصلت
نتنياهو إلى الطريق املسدود ذاته ،فهي هنا بالتمام ،أي في هذا النجاح الصادم
ّ
حقًا في إخراج القائمة املوحدة (الحركة اإلسالمية) ،وهي إحدى مركبات القائمة
العربية املشتركة (تحالف الوطنيني والقوميني واليساريني) ،وبالتالي إحــداث
ُ
انقسام ال شفاء منه في الوسط العربي املجمع ،بطبيعة الـحــال ،على مقاومة
ٍ
سلبية بعيدة املدى على
تداعيات
التمييز واألسرلة واإلجحاف ،ومن ّثمة إيجاد
ٍ
ٍ
الحالة الفلسطينية في النطاق األوسع.
ً
ً
ملسعى
لم يكن هذا املشهد االنقسامي املخجل ابن ساعته األخيرة ،بل كان تتمة
تضليلي دؤوب ،قام به نتنياهو ،من تحت الطاولة ومن فوقها ،الستمالة القائمة
املوحدة بالوعود والتعهدات التي تخاطب احتياجات الجماهير العربية الفلسطينية
ّ
ومطالبها املحقة ،بما في ذلك االستجابة لحل مشكالت السكن وامليزانيات ،ومقاومة
آفة العنف والجريمة ،وكل ما من شأنه تسويغ انشقاق القائمة املوحدة التي لم تتعظ
مما جرى مع الجنرال املخدوع ،بيني غانتس ،قبل أشهر ،وبالتالي تبرير هذه الفعلة
االنقالبية املشينة أمام قاعدتها االنتخابية ،املؤمنة بقانون السمع والطاعة .أدهى
من ذلــك كثيرًا ،وأمـ ّـر منه أكثر ،أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،الــذي بنى الجزء
الرئيس من قوته االنتخابية على خطاب التحريض والكراهية ضد العرب ،لم يكتف
بجذب القائمة املوحدة نحوه ،بل راح ّ
يتودد للناخب العربي بصورة مبتذلة ،أو قل
يضحك عليه ما أمكن ،حيث زار الفاشي ّ
املحرض مدنا وبلدات عربية ،ومضارب
البدو خصوصاّ ،
متقربًا ومستجديًا أصوات ناخبيها ،مطلقًا على نفسه لقب «أبو
ُ
ضحك حد البكاء ،خصوصا عندما
مشهد م
ٍ
يائير» ،نسبة إلــى ابنه األكبر ،في ّ ٍ
ترى صورة جدارية لزعيم الليكود معلقة على مداخل البلدات العربية ،مع شعار
ّ
ّ
«كلنا أبو يائير» .وهكذا تتخلق هذه املفارقة العجيبة ،وتتجلى معها أشد السوابق
املثيرة للعواطف الوطنية ،واألحــزان فوق الشخصية ،ونعني بها تلك املفارقة التي
مرة إثر ّ
تخفق فيها جهود نتنياهو على الجبهة اليهوديةّ ،
مرة ،فيما تنجح مساعيه
نجاحات مدهش ٍة ،ومؤمل ٍة
الخبيثة فــي املــرور على الــذقــون الناعمة ،وفــي تحقيق
ٍ
في الوقت ذاتــه ،بما في ذلــك إدخــال حصان ط ــروادة داخــل أســوار القلعة العربية
الفلسطينية التي باتت اليوم ،بفعل فاعل معلوم ،ومع األسف ،متضعضعة.

الوافد والموروث وخرافات أخرى
السياسية واملـعـيـشـيــة ،الـتــي يـحـ ّـركـهــا في
ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج ،لـيـثـبــت أن ــه قـ ــادر على
الـتــدمـيــر ،وقـبــل كــل ش ــيء تــدمـيــر الـســوري
ً
أوال ،والتفاهم مع إسرائيل ثانيًا ودائمًا.
ّ
الحـ ـق ــا ،ج ـ ــرت حـ ــرب ال ـن ـظ ــام ض ــد الـشـعــب
ً
السوري ،دوال وجيوشًا ،لتقتسم حصتها
من الدعم ،وتغيير موازين القوى واستغالل
حــالــة التشقق االجـتـمــاعــي ،والـحــاجــة إلــى
أي سند خــارجــي مهما كــان الثمن ،فدخل
الجميع من دون استثناء ،كما نشهد اليوم،
إلى «حرب إقليمية» أصبحنا ّ
مجرد أدوات
ٍ
فيها أو بيادق! وحالت تلك «الحرب» دون
الرغبة بالثورة على الطغيان إلــى الرغبة
بــال ـت ـخ ـلــص م ــن االح ـ ـتـ ــاالت وامل ـل ـي ـش ـيــات
ـات جـغــرافـيــةٍ
الـكـثـيــرة ،املـقـيـمــة عـلــى ق ـطــاعـ ٍ
منفصلة من «سورية األسد».
خالصة القول إن السوريني في الخارج اآلن،
قــد يحملون فــي عقولهم فـكــرة أن الـعــودة
إلى بالدهم باتت شبه مستحيلة ،وأن ثمن
الحرية كــان الـصــراخ بــدايــة ضــد الظلم ،ثم
ت ـحـ ّـول إل ــى فــرصــةٍ اجـتـمــاعـيــةٍ للبحث عن
ً
الذات والحقوق ،كانت ثورة من أجل الذات
السورية املكتومة عقودا طويلة ،وهــا هي
الـيــوم بعد عقد مــن ال ـثــورة تـقــول كلمتها،
وترفض الطغيان ،وتبذل الجهود واألرواح
م ــن أجـ ــل الـ ـخ ــاص الـ ـس ــوري – الـ ـس ــوري،
ّ
ً
وليس إله سبيال ،على الرغم من الجيوش
املتقاتلة على أرضنا وضد وجودنا.
وفي الداخل ،يعاني ماليني الناس من أمر
الخضوع لسلطة القوي واإلفقار املعيشي
وتحميل الشارع أعباء العقوبات الدولية
ع ـلــى ال ـن ـظ ــام .وبــال ـتــالــي ،تــوك ـيــل جـمـهــور
املوالني والرماديني ومن سواه ،بالرد على
ال ـث ــورة ال ـســوريــة وم ــن تـبـنــاهــا وقــاتــل من
أجلها من دون أجندات خارجية ،ليعتبروه
ً
مسؤوال عما وصلوا إليه من غالء وإذالل،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن هـ ــدوء وت ـي ــرة امل ـع ــارك في
قطاعات كبيرة من البالد!
وعلى كال الجانبني ،في الداخل والخارج،
يغيب الــوعــي السياسي وإدراك الحقائق
لــدى شريحة كبيرة مــن الـســوريــن ،سـ ً
ـواء
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة األكـ ـ ـ ــراد أو مـنــاطــق
س ـي ـط ــرة املـ ـع ــارض ــة أو م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ويـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـضـ ــاف هـ ـن ــا إن ـه ــا
حليف
مـنــاطــق تـحــت وصــايــة دول ـيــة لـكــل
ٍ
يدعم قطاعاته على األرض ،وذاك الغياب
سببه األساسي مرور عقود على الطغيان
ّ
وتجذره بقوى في بنية املجتمع السوري.
ّ
وإذ يـعــول الـســوريــون مــن كــل بقاع األرض
إن ـمــا ي ـعـ ّـولــون عـلــى الــوعــي والـتـفـكــر الــذي
منحتهم إيــاه هــذه الـثــورة ،وأعطتهم ثقته
تلك األرواح والدماء املبذولة من أجل حرية
البالد وخالصها من هذا الطغيان العميل.
(كاتب سوري)

محمد طلبة رضوان

«ما وجدنا عليه آباءنا ّ « ..
العبارة ومنطقها بصيغ مختلفة في القرآن الكريم،
تكررت
ً
ّ
يتصوره أصحابه حجة في مواجهة الرسالة السماوية وصاحبها،
تشير إلــى ما
إليه ،ليس ألنه كــذاب ،أو ألن
يدعو
وما
هو
مرفوض،
وسلم
عليه
الله
فالنبي صلى
ً
ما يدعو إليه ال ينفع الناس ،ولكن ألن دعوته تحمل قطيعة مع املاضي ،مع العادات
ُ
فاملوروث أصيل ،والجديد متهم ،حداثته تهمة ،عصريته جريمة،
والتقاليد واملوروثات،
لم يعرفه اآلبــاء واألجــداد ،لم يقولوا به .هذا املنطق «الجاهلي» ُيعاد تدويره ،يوميا،
ُ
أصحابه لوصم أي فكر ٍة يعجزون عن
في حواراتنا الدينية والسياسية ،ويستدعيه
ّ
ويتحول الحوار إلى صراع ثم إلى عدم.
مواجهتها أو تفكيكها،
جاء املحتل إلى بالدنا أواخر القرن التاسع عشر يحمل أفكاره وأسلحته .وكان من
ّ
املتوقع أن يرفض جيل من املثقفني العرب التعاطي مع أفكار ّ
لص وقاتل ،يحتل األرض،
وينهب خيراتها .هذا مفهوم وبديهي ،وقد يكون مطلوبا في سياقه .وعلى الرغم من
ذلك ،وجدنا تيارين ،يعتقد أحدهما أن مقاومة املحتل تعني رفضه بخيره قبل ّ
شره،
ّ
واآلخر ّ
يفرق بني الجندي واملفكر ،السياسي والفيلسوف .رحل املحتل عن بالدنا،
ٌ
ّ
ّ
وجاء جيل جديد ،وواقع جديد ،وتحد جديد ،لكن شيئا لم يتغير .استمرت املعارك
القديمة ،وازدادت التوترات ،واالستقطابات ،والصراعات ،وعبرت هذه الحساسية عن
نفسها في كتابات أكثر ّ
تطرفا في عالقتها باألفكار الحديثة ،انحيازا ورفضا.
ساهمت األنظمة ،بشكل كبير ،في استمرار هذه املعارك ،وتأجيجها وقت اللزوم،
ـال هنا،
واسـتـخــدام كــل فــريــق على اآلخ ــر ،وإغ ــراء كــل فــريــق بــاآلخــر ،وصناعة أبـطـ ٍ
وشهداء هناك ،وكــان الهدف هو عــدم السماح ألفكار مثل الديمقراطية ،العلمانية،
ّ
وتحولها إلى مشروع
الحداثة ... ،إلخ ،باملرور إلى واقعنا ،ألن في وجودها الحقيقي،
ّ
سياسي خطرا على وجود هذه األنظمة ،واستمرارها .وانتقلت «عــدة النصب» من
استخدام املحتل ،واإلشارة إلى الدبابة في موضع الفكرة ،إلى العودة إلى «ما وجدنا
ٌ
مصطلحات ّبراقة
عليه آباءنا» ،واستخدام املاضي ،واألجداد ،والنوستالجيا .وراجت
والمعة ،مثل االستقالل الحضاري ،واألصــالــة ،وأخــاق القرية ،والصحوة املباركة،
والسلفية ،وثنائيات مثل الــوافــد وامل ــوروث ،واألصــالــة واملـعــاصــرة ،والعلم واإليـمــان.
وجرى التوسع في تقدير مساحة الوافد املرفوض ،وفق مصالح كل فريق ،وهو ما
حدث مع املــوروث أيضا ،الــذي ّ
تعرض بــدوره لقراءات انتقائية ،تحيي وتميت ،وفق
مصالح كل فريق ،وصاحبت ذلك فوضى حقيقية في استخدام هذه املصطلحات،
أنتجت أفكارا ّ
مشوهة امتدت إلى الحياة اليومية ،ونقلت الصراع إلى أبسط األشياء
وأهونها ،صارت تحايا الصباح واملساء والشكر والترحيب بالضيف والحلف بالنبي
محل صراع ديني وعقدي وهوياتي!
وكانت ثورات الربيع العربي دليال حيا ،ثوارها ،على اختالف والءاتهم األولى ،قدرتهم
على التجاوز ،شعاراتهم املدنية الجامعة ،نجاحاتهم األولى الرائعة واملبشرة ،سرعان ما
واملجرب ،والفعالّ ،
ّ
وتورطنا ،جميعا،
انتهى ذلك كله ،وجرى استدعاء «الكارت» الرابح،
ورغم أنوفنا ،في صراعات الهوية ،والتفاصيل شهيرة ومريرة .والسؤال :هل تفعلها
األنظمة وحدها؟ وملــاذا تنجح اللعبة في كل مـ ّـرة ،على الرغم من تكرارها ،بالطريقة
نفسها ،واألساليب نفسها ،وامللل نفسه؟ ّثمة مثقف ّ
يقدم خدماته ،بوعي أو بدونه،
بثمن أو لوجه الله ،وينحصر دوره في إعادة تدوير نفايات األفكار ،ومغازلة تيمة «ما
ّ
وجدنا عليه آباءنا» املتجذرة في ثقافتنا ووجداناتنا ،مثل الفتنة ،تنتظر من يوقظها،
ال لتلعنه ،بل لتعلنه قائدا وعرابا ورمزا وقيمة .وعلى قدر قدرة صاحبنا على النصب
واالحتيال ،ملتابعيه ومريديه ،وأحيانا لنفسه ،يأتي النجاح والتأثير .ساهم التلفزيون
في انتقال هذا النوع من التأثير من املثقف إلى الواعظ .وساهمت وسائل التواصل
االجتماعي في انتقاله من الواعظ إلى ّ
املدون و«اليوتيوبر» و«اإلنفلونسر» .واألخطر ما
نشهده اآلن من ّ
مسوخ شعبوية ملجاراة أصحاب التأثير،
تحول مثقفني حقيقيني إلى
ِ
مساحات للتأثير إلى جوارهم ،وتقديم مزيد من الخدمات
بدال من مقاومتهم ،وحجز
ٍ
املجانية لألنظمة االستبدادية ،تحت الفتات هوياتية وأحيانا ديمقراطية!

16

مجتمع

الثالثاء  30مارس /آذار  2021م  17شعبان  1442هـ ¶ العدد  2402السنة السابعة
Tuesday 30 March 2021

آراء

الثالثاء  30مارس /آذار  2021م  17شعبان  1442هـ ¶ العدد  2402السنة السابعة
Tuesday 30 March 2021

ً
قضية في «الجنائية الدولية»
كي تصبح فلسطين
عائشة البصري

مضى أزيد من اثني عشــر عاما على وضع
ملــف فلســطني في رفـ َّـوف املحكمة الجنائية
الدوليــة ،ومــا زال ُيصنــف بـ ـ «الحالــة» ،ولــن
َ
يصبــح «قضيــة» حتــى ت ْصـ ُـدر مذكــرات
توقيــف أو أوامــر بالحضــور بحــق متهمــن
إســرائيليني وفلســطينيني .أخضــع ّ
االدعــاء
العام باملحكمة الطلب الفلسطيني من أجل
التحقيــق فــي جرائــم إســرائيل لدراســتني
تمهيديتني ،دامتا أزيد من ثماني ســنوات،
ثــم أعلنــت ّ
املدعيــة العامــة فــي املحكمــة،
فاتــو بنســودا ،فــي نهايــة  ،2019اســتيفاء
جميع الشــروط لفتــح تحقيق ،لكنها طلبت
ّ
حكمــا قضائيــا أكــد ،بعــد أزيــد مــن عــام ،أن
اختصــاص املحكمــة يشــمل األراضــي التــي
ّ
تحتلهــا إســرائيل منــذ عــام  ،1967كمــا أكــد
قابــل للمراجعــة إذا مــا تمــت
أن قــراره
هــذا ِ
ّ
مجددا.
إثارته
ملــاذا كل هــذا الشــد والجــذب واملماطلــة؟
وهــل حقــا شــرعت بنســودا بالتحقيــق؟
وهــل املحكمة مســتقلة وقادرة على تحقيق
العدالــة الدوليــة في فلســطني؟ وملاذا يســود
الصمــت حــول خطــر مالحقــة املحكمــة
لشــخصيات فلســطينية بتهم جرائم حرب؟
أســئلة يفرضها عامل الوقت الذي أضاعته
املحكمــة علــى الفلســطينيني ،مثلمــا أضاعه
عليهــم الجميــع في زمن االحتالل.
لــو لــم يكــن العالــم مشــغوال فــي ســبتمبر/
أيلــول  2020املاضــي بأخبــار الرئيــس
األميركــي الســابق ،دونالــد ترامــب،
َ
لت َصـ َّـدرت فضائــح محكمــة الهــاي عناويــن
الصحافــة الدوليــة ،عنــد صــدور ثانــي أهــم
تقريــر للقاضــي الجنــوب أفريقــي البــارز،
ريتشــارد غولدســتون ،الــذي اقتــرن اســمه
بتقريــره األول عــن الحــرب اإلســرائيلية
علــى غــزة عــام  .2009فــي نهايــة ،2019
تــرأس غولدســتون فريقــا ضــم ثمانيــة
خبــراء دوليــن حققــوا عشــرة أشــهر فــي
تفاصيــل أداء كل أجهــزة املحكمة الرئيســية
وكفاء تهــا وفاعليتهــا ،وجــاء تقريــره عــن
«اســتعراض نظــام املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ونظــام رومــا األساســي» صادمــا
اختالالت عدة على
بــكل املقاييــس ،فاضحا
ٍ
جميــع املســتوياتّ ،
تكرســها ثغــرات نظــام
ـي والتباســاته وتناقضاتــه،
رومــا األساسـ ُ
املعاهــدة التــي أنشــئت بموجبهــا املحكمــة
في مدينــة الهاي الهولندية.
أوضــح التقريــر اســتغالل مكتــب ّ
االدعــاء
ثغــرة فــي نــص املعاهــدة التــي ال تحـ ّـدد
ســقفا زمنيــا للدراســات األوليــة ،فحطــم
املدعــي العــام الســابق للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،لويــس أوكامبــو ،الرقــم القياســي
ألقصــر دراســة بفتحــه تحقيقــا فــي ليبيــا
ّ
فــي غضــون خمســة أيــام ،وحطمت بنســودا
أطولهــا بإبقائهــا ملــف كولومبيــا في حالة
فحــص تمهيــدي تســع ســنوات .وأوصــى
ّ
تقريــر غولدســتون بــأال تســتمر الدراســات
التمهيديــة أكثــر مــن ســنتني ،حتى ال تحول
دون مباشــرة التحقيــق خــارج املحكمــة،
وتؤخــر عمليــة جمــع األدلــة علــى األرض.
وأشــار إلــى أن بعــض األدلــة تتضـ ّـرر جـ ّـراء
عامــل الوقــت ،بمــا فــي ذلــك الســجالت
املصرفيــة وســجالت االتصــاالت واإلنترنت

التــي عــادة مــا يحذفهــا ّ
مقدمــو الخدمــات
بعــد بضــع ســنوات .وأضــاف التقريــر إن
األدلة املستقاة من شهادة الشهود تتدهور
بدورهــا مــع مــرور الوقــت ،وتتدهــور معهــا
ذاكــرة األحــداث .أبــان الخبــراء عــن مــدى
افتقــاد مكتــب ّ
املدعــي العــام الشــفافية فــي
انتقــاء القضايا وتدبيرهــا ،وغياب معايير
موضوعيــة عنــد فتح الدراســات التمهيدية
وغلقهــا ،وتحديــد األولويــات بشــأنها،
وانتقــد ضعــف مســتوى التحقيــق وأخطــاء
املرافعــة ،مــا يفســر أن  %38مــن اتهامــات
االدعــاء فقــط تــم تأكيدهــا خــال إجــراء ات
مــا قبــل املحاكمــة .وبعــد أن عـ ّـرى مواضــع
الخلــل باملحكمــة ،أوصــى الفريــق بضــرورة
ّ
وإدارة
إخضــاع عمــل مكتــب املدعــي العــام َ ْ َ
أنشــطة العدالــة فــي دوائــر املحكمــة ِللجنــة
مراجعــة قضائيــة ،وفــاق عــدد توصياتــه الـ ـ
 ،384عــدد صفحــات التقرير الـ .348
مـ ّـر تقريــر غولدســتون الثاني مــرور الكرام،
فــي ظــل العقوبــات التــي فرضتهــا إدارة
ترامب على كبار موظفي املحكمة ،وإعجاب
كثيريــن بتحـ ّـدي بنســودا كال مــن أميــركا
وروســيا وإســرائيل ،وإصرارهــا علــى فتــح
تحقيقــات فــي جرائمهــم فــي أفغانســتان
وجورجيــا وفلســطني .ولكــن الحديــث عــن
ُ
فتــح تحقيــق ف ٌــي الجرائــم التــي ارتكبــت في
فلســطني وصــف غيــر دقيــق ،فبعــد الفحص
التمهيــدي املطـ ّـول ،دخــل ملــف فلســطني
مرحلــة «الشــروع فــي التحقيــق» ،حســب
تعبيــر بنســودا الــذي ُيحيــل إلــى عنــوان
املــادة  53مــن نظـ ّـام رومــا .وبعبــارة أدق،
دخــل مرحلــة التحقــق من مقبوليــة ّ
الدعوى
فــي إطــار مبــدأ التكامــل ،الحجــر األســاس
للمعاهــدة .ذلــك أن الجنائية الدولية ّ
مكملة
ً
الوطنيــة ،وليســت بديــا
فقــط للمحاكــم ّ
عنها ،فهي ال تحقق وال تقاضي إال عندما
تكــون الســلطات الوطنيــة غيــر راغبــة فــي
التحقيــق واملقاضــاة ،أو غيــر قــادرة علــى
ُ
وعمــا بهــذا املبــدأ ،ال تعتبــر الدعــوى
ذلــكً .
مقبولــة إطالقــا فــي الهــاي ،إذا كانــت
الســلطات الوطنيــة قــد حققــت أو بصــدد
التحقيــق في املزاعم نفســها.
وخطــوة أولــى فــي عمليــة الشــروع فــي
التحقيــق ،بعثــت الجنائيــة الدوليــة يــوم
 9مــارس /آذار الجــاري إلــى فلســطني
وإسرائيل إشعارا ُيعرف بـ «طلب التنازل»،
لتحديــد الجهــة التــي ستباشــر التحقيــق
ومقاضــاة جرائــم يشــتبه أن الجيــش
اإلســرائيلي والســلطات اإلســرائيلية
ارتكباهــا فــي فلســطني مــن جهــة ،وحركــة
حمــاس ومجموعــات فلســطينية مســلحة
أخــرى مــن جهــة ثانيــة .ومــع نهايــة أول
أســبوع مــن إبريــل /نيســان املقبــل ،علــى
كل طــرف إبــاغ املحكمــة رســميا بوضــع
قضائــه تجــاه الدعــوى نفســها ،فــإذا
أبلغتهــا إســرائيل أو فلســطني أنهــا أجــرت
أو ســتجري التحقيقــات مــع رعاياهــا أو
غي ــرهم فــي املزاعــم ذاتهــا ،تتنــازل بنســودا
للدولــة املعنية عن التحقيق ،مع إخضاعها
لتقييم دوري للتحقق من حقيقة مزاعمها،
ّ
ويحــق ملكتــب املدعــي العام إعادة النظر في
هــذا التنــازل الحقــا ،إن اتضــح أن الدولــة
أصبحــت غيــر قادرة على القيام بالتحقيق.
مــن املتوقــع أن تتنــازل فلســطني ملكتــب

ّ
بنســودا ،عن ممارســة حقهــا وصالحياتها
فــي مقاضــاة رعاياهــا الفلســطينيني ،مــا
دامــت لــم تحقــق فــي هــذه الدعــوى ،وقــد ال
تحقــق فيهــا مســتقبال العتبــارات سياســية
أو لضعــف القــدرات القضائيــة ،أو االثنــن
معــا .وفــي هــذا املوقــف مجازفــة بالقضيــة
ذاتهــا التــي قــد تتضـ ّـرر جــراء مالحقــة
شــخصيات فلســطينية بتهــم جرائــم حرب،
ّ
املتعمــدة علــى املدنيــن
تشــمل الهجمــات
عبــر إطــاق صواريــخ عشــوائية ضــد
املدنيني اإلســرائيليني ،واســتخدام املدنيني
دروعــا بشــرية فــي أوقات القتــال ،فضال عن
القتــل العمــد واملعامــات الالإنســانية .وال
بد أن يستغرب املرء ترحيب قادة «حماس»
واحتفاء هــم بقــرار فتــح التحقيــق ،وكأنهــم
غيــر معنيــن بتهــم خطيــرة تخدم ّادعاء ات
إســرائيل أن الفلســطينيني ّ
يحرضــون علــى
ّ
يضطرهــا إلى اســتخدام «القوة
العنــف ،مــا
غيــر املتناســبة» مــن حــن إلــى آخــر .إصــرار
بعضهــم علــى أنــه ليــس لديهم ما يخشــونه
من محكمة الهاي في ظل شــرعية املقاومة،
ٌ
فيــه تجاهــل لضوابــط هــذه الشــرعية التــي
ّ
املطبق
يحكمهــا القانــون اإلنســاني الدولي
علــى القتــال ،والــذي يعتبــر اســتهداف
املدنيــن أو تعريــض حياتهــم للخطــر
جريمة حرب.
ولــو اتحــد الفلســطينيون ،طــوال الســنوات
األخيــرة ،وعملــوا علــى بنــاء منظومــة
قضائيــة موحدة ،وترســانة قانونية ّ
تخول
لهــم النظــر فــي الجرائــم التــي تدخــل فــي
اختصــاص الجنائيــة الدوليــة ،لضمنــوا
ّ
حــق مقاضــاة أبنــاء شــعبهم بأنفســهم،
بــدل تســليمهم ملحكمــة خاضعــة لســلطة
مجلــس األمــن ،قــد ّ
تحولهم إلى املتهم األول
فــي القضيــة .انقســام الصــف الفلســطيني
يحرمــه مــن حريــة املنــاورة القضائيــة
التــي تحــرص عليهــا حكومــة أفغانســتان،
ّ
بعــد أن رفضــت التنــازل ،وأبــت إال أن
ُ
قاضــي مواطنيهــا فــي محاكمهــا ،علــى
ت ِ
الرغــم مــن هشاشــة مؤسســاتها .ويبــدو
أن هــذه القضايــا غيــر مطروحــة للنقــاش،
علنيــا علــى األقــل ،لفــرط تركيــز الجانــب
الفلســطيني علــى جرائــم إســرائيل ،مــع أن
تقريــر بنســودا الصــادر بتاريــخ  22يناير/
كانــون الثانــي ،)12-18/01-ICC( 2020
أوضــح ،فــي الفقــرة  ،99أنــه ال يتعــن علــى
ّ
املدعــي العــام النظــر فــي أحــداث ّ
معينــة ،بــل
فــي الحالــة فــي فلســطني بمجملهــا ،بمعنى
أن جرائــم االحتــال ســتقابلها جرائــم
ّ
ضحايــا االحتــال .وتتضــح أكثــر محاولــة
املــوازاة بــن التهــم املوجهــة للطرفــن ،فــي
اســتبعاد إدراج جرائــم إســرائيل فــي نطــاق
أوســع يشــمل الجرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم العــدوان وجرائــم أخــرى قــد ترقــى
إلــى اإلبــادة ،إذا مــا ُوضعــت فــي ســياقها
التاريخــي والتراكمــي .إبقــاء الطرفــن فــي
نطــاق جرائــم الحــرب فيــه تغليــب لســردية
النــزاع التــي تخــدم إســرائيل ،علــى حســاب
ســردية االحتــال التــي توضــح مظلوميــة
الفلســطينيني .واألخطر أن التهم املنســوبة
ـاون
لحركــة حمــاس قــد يســهل إثباتهــا بتعـ ٍ
مــع إســرائيل ،فــي حــن أن جرائــم الجيــش
االسرائيلي سيصعب التحقيق فيها .هكذا
حاولــت بنســودا االتســام بـ «املوضوعيــة»
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لتحمــي املحكمــة مــن شــر تهمــة املعــاداة
للســامية التــي ســتالحقها طــوال تناولهــا
هذا امللف.
وتقــود إســرائيل حربــا علــى جميــع
الجبهــات ،لحمايــة جيشــها وقادتهــا مــن
خطــر املســاء لة الــذي تواجهــه ألول مــرة فــي
تاريخهــا االســتعماري .وفــي ظــل موقفهــا
الرســمي الحالــي الرافــض اختصــاص
املحكمــة ،بحجــة أنهــا ليســت طرفــا فيهــا،
وأن فلســطني ليســت دولــةُ ،يســتبعد أن
تطلــب الســلطات االســرائيلية مــن بنســودا
التنــازل لهــا عــن مباشــرة الدعــوى ،ألن
ـراف كهــذا باختصــاص املحكمــة
فــي اعتـ ٍ
ُ
ُيخضعهــا ملراجعــة دوريــة ســتظهر حتمــا
أنهــا ال تســتطيع النظــر فــي فظائــع تهجيــر
ّ
تجرمهــا قوانينهــا ،بــل
واســتيطان ال
ّ
تكرســها سياســاتها ،وســينتهي بهــا األمر
إلــى إجبــار مكتــب ّ
املدعــي العــام بالجنائيــة
الدوليــة مباشــرة التحقيــق فــي جرائمهــا،
ومقاضــاة مجرميها.
وألن هــذا الســيناريو يضمــن الحــد األدنــى
مــن العدالــة الدوليــة ،ســتعمل علــى تعطيله
علــى األرض ،ولــن تســمح للمحق ًقــن ولــوج
مســارح جرائمهــا ليجمعــوا أدلــة تدينهــا،
وتنتهــي بمذكــرات قبــض علــى كبــار
مجرميها.
وتحظــى إســرائيل بتواطــؤ إدارة الرئيــس
األميركــي ،جــو بايــدن ،التــي أبقــت علــى
العقوبــات ضــد موظفي املحكمة ،اســتجابة
لطلبهــا ،وقــد تلجأ إلــى تفعيل البند  16من
معاهــدة رومــا الــذي يمنــح مجلــس األمــن

ســلطة إرجــاء التحقيــق واملقاضــاة فــي
الجنائيــة الدوليــة مدة عام قابلــة للتجديد.
ّ
مسيســة
وألن «محكمــة املــاذ األخيــر»
باألســاس ،فلــم تقطــع الحبــل الســريري
الــذي يربطهــا بمجلــس األمــن الــذي يملــك
ّ
الحــق فــي أن ُيحيــل إليها مــن يريد ،ويعطل
تحقيقهــا متــى قـ ّـرر وجــود تهديـ ٍـد للســلم
واألمــن الدوليــن ،بموجــب الفصــل الســابع
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة وبموافقــة تســعة
أعضاء من دون استخدام حق النقض .وقد
اســتخدم املجلــس البنــد  16فــي القراريــن
 1422و 1487ملنــح حصانــةٍ مــن املالحقــة
القضائيــة لقــوات حفـ ًـظ الســام األمميــة
ـدان لــم تكــن طرفــا فــي نظــام رومــا،
مــن بلـ ٍ
وفــي مقدمتهــا أميــركا وروســيا والصــن.
قــد يكــون اللجــوء ملجلــس األ َمــن آخــر ورقــة
َ
حمــراء بيــد أميــركا ،إن قـ ّـرر خلــف بنســودا،
البريطانــي كريــم خــان ،الشــروع الفعلي في
التحقيقــات املتعلقة بملف فلســطني.
خالل الشــهور املقبلة ،قد تخوض فلســطني
معركــة قانونيــة لــم تخــض مثلهــا مــن قبــل؛
معركــة نجحــت فــي تعليــق قــرار إســرائيل
ضــم غــور األردن وأجــزاء أخــرى مــن الضفــة
الغربيــة ،وأعــادت القضيــة إلــى األجنــدة
الدوليــة ،فعــادت واشــنطن تتحــدث عــن
عمليــة الســام وطاولــة املفاوضــات وحــل
الدولتــن ،وغيرهــا مــن املنــاورات املعتــادة،
ملساعدة إسرائيل على ربح مزيد من الوقت
ّ
وتتحرر من
كي تبتلع ما تبقى من األرض،
الشــعب الفلســطيني بــدل أن يتحـ ّـرر منهــا،
وتصبــح فلســطني الدولــة فكــرة ُم َجـ َّـردة.
فــي األســابيع والشــهور املقبلــة ،قــد يبتكــر
حلفــاء إســرائيل منــاورات سياســية جديدة
إلزاحــة الحــل القانونــي ،وتفــادي الحديــث
عــن أطــول احتــال فــي العصــر الحديث ،عن
قــرن مــن االحتفــاء الغربــي بترســانةٍ مــن
القوانــن الدوليــة اإلنســانية التــي تجــرم
االحتــال وضــم األراضــي بالقــوة إال عندما
يتعلــق األمــر باملشــروع االجتثاتــي فــي
فلسطني.
ال تخشــى إســرائيل صواريــخ ّ
القســام بقــدر
ّ
مــا ْ
تســعد بهــا ،بذريعتهــا املفضلة الرتكاب
الفظائــع ،وتكريــس صــورة مظلوميتهــا .ما
تخشــاه دولــة االحتــال أن ينجــح التحقيــق
فــي تغليــب ســردية االســتعمار وحــق
الفلســطينيني فــي اســترجاع أراضيهــم
املحتلــة ،علــى ســردية «الحــرب علــى
اإلرهــاب» و«األراضــي املتنــازع عليهــا» .مــا
خطاب
يرعبها أن ينجح التحقيق في نشر
ٍ
يشـ ّـوش علــى األســاطير املؤسســة لكيانهــا،
ويقنــع شــرائح مــن املجتمــع االســرائيلي
بإجراميــة دولتهــم املحتلــة ،ومظلوميــة
الفلســطينيني ،وضــرورة وضــع حـ ّـد لهــا.
أمــا مــا نخشــاه علــى فلســطني أال تكــون
هــذه املعركــة القانونيــة ســوى ورقــة ضغــط
سياســية أخرى في نفق املساومة املسدود،
كمــا حــدث بعــد معركــة الهــاي األولــى التــي
ّ
جرمــت فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة جــدار
الفصــل والضــم االســتيطاني .مــن الواضــح
أنــه كــي يتطــور ملــف فلســطني مــن «حالــة»
إلــى «قضيــة» فــي رفــوف املحكمــة ،يحتــاج
الضحايــا إلــى قيــاد ٍة ترقــى إلــى مســتوى
القضية.
(كاتبة مغربية)

أستراليا :تعديل وزاري بعد اتهامات باالغتصاب

َ
ُجـ ّـرد اثنــان مــن أبــرز أعضــاء الحكومــة األســترالية ،أمــس اإلثنــن ،مــن حقيبتيهمــا وتـ ّـم خفــض
َ
َ
رتبتيهما في الســلطة التنفيذية على أثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياســية في البالد
وأرغمتــا رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون علــى إجــراء التعديــل الــوزاري .وأعلــن موريســون تبديل
وزيرة الدفاع ليندا رينولدز ّ
واملدعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير املستشارين
ّ
العدليــن للحكومــة ،فــي حــن أشــار إلــى ترقيــة عــدد مــن النســاء داخــل الحكومــة ،مؤك ـدًا أن الفريــق
(فرانس برس)
الجديد يتميز بـ«أكبر تمثيل للنساء» في تاريخ الحكومات األسترالية.
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اإلكوادور :اكتشاف  185سلحفاة داخل حقيبة سفر

اكتشفت سلطات مطار اإلكوادور ومحمية غاالباغوس الوطنية في حقيبة سفر نحو  185سلحفاة
مــن بينهــا عشــر نافقــة ،كان حاملهــا يعتــزم نقلهــا مــن األرخبيــل إلــى البــر الرئيســي ،على مــا أفادت
وزارة البيئــة اإلكوادوريــة ،يــوم األحــد .وأوضحــت الــوزارة على «تويتر» أن « 185ســلحفاة اكتشــفت
في حقيبة بمطار بالترا كان يتم نقلها إلى البر الرئيسي لإلكوادور» .وتقع جزر غاالباغوس على
بعد ألف كيلومتر من الساحل اإلكوادوري ،وتتميز بنباتات وحيوانات فريدة من نوعها .وأشارت
(فرانس برس)
الوزارة إلى أن اكتشاف السالحف جرى «خالل تفتيش روتيني».

هاجس خسارة الذوق والشم
بعــد ثالثــة أيــام علــى رصــد إصابتهــا بفيــروس
كورونــا الجديــد ،فــي مــارس/آذار  ،2020فقــدت
إليزابيت ميدينا ،حاســتي الشـ ّـم والذوق .وبعد عام،
ّ
تخشــى األميركيــة ،البالغــة  38عامــا ،أال تســتعيد
هاتني الحاستني .راجعت هذه املستشارة املدرسية
في نيويورك ،أطباء من اختصاصات مختلفة ،كما
استخدمت بخاخات لألنف ،وانضمت إلى مجموعة

مرضى يجربون عالجًا محضرًا من زيت الســمك.
ولتحفيز حاسة الشم ،تضع إليزابيت كميات كبيرة
مــن التوابــل فــي أطباقهــا ،ومــن األعشــاب العطر ّيــة
فــي الشــاي ،كمــا ال تتوقــف عــن شـ ّـم ســوار معطــر
بالزيــوت األساســية .لكـ ّـن هذه الجهــود ذهبت هباء.
ّ
ّ
فهذه ّ
األم لطفلني تقول إنها فقدت الكثير من امللذات
اليوميــة ،مــن بينهــا األكل والطهــو .كذلــك ،انعكســت

الحالة سلبًا على وضعها النفسي .تنتمي إليزابيت
ميدينا إلى مجموعة متنامية من األشخاص الذين
ً
فقــدوا حاســة الشــم ،وهــو اضطــراب بقــي مجهــوال
ً
وجــرى التقليــل مــن أهميتــه طويــا ،قبــل أن يصبــح
مــن األعــراض الرئيســية لكورونــا .وفيمــا يســتعيد
أكثريــة األشــخاص الذيــن يفقــدون الشــم والــذوق
بســبب كورونا هاتني الحاســتني في غضون ثالثة

أسابيع إلى أربعة «تستمر هذه الحاالت أشهرًا لدى
 10فــي املائــة إلــى  15في املائة» وفق االختصاصية
النفسية في جامعة «تمبل» في فيالدلفيا ،فالنتينا
بارمــا ،التــي تشــير إلى ّأن هــذه االضطرابات تطاول
أكثــر مــن مليونــي شــخص فــي الواليــات املتحــدة،
وأكثر من عشرة ماليني في العالم.

(فرانس برس)

لماذا كل هذا «القلق األردني»؟
محمد أبو رمان

ّ
علــى الرغــم مــن أن تداعيــات وبــاء كورونــا
تعتبر مسألة عاملية وجبرية ،وليست حالة
أردنيــة خاصــة وال اختياريــة ،وأن التنافــس
بــن الــدول اليــوم لعلــه يكمــن فــي محاولــة
ّ
الحد من حجم الخسائر البشرية والصحية
واالقتصاديــة ّ ،وال توجــد نظريــة واحــدة
ّ
يمكــن القــول إنهــا أثبتــت فعاليتهــا ،إال أن
تداعيات الجائحة أردنيًا تتجاوز الحالتني،
ّ
والصحيــة ،إلــى املــزاج العــام
االقتصاديــة
الــذي وصــل إلــى مرحلــة ملحوظــة وصادمة
من القلق وعدم اليقني تجاه املستقبل.
مــن الطبيعــي أن أســباب القلــق األردنــي
ً
مرتبطــة أصــا بالظــروف االقتصاديــة
الســيئة التــي تعانــي منهــا شــريحة واســعة
مــن املجتمــع ،وفــي ظــل ارتفــاع تصاعــدي
ملمــوس علــى معــدالت الفقــر والبطالــة فــي
البــاد ،منــذ بدء الجائحة .ولكن املزاج العام
األبعاد إلى الجانب السياسي
يتجاوز هذه
ّ
الذي من الواضح أنه ّ أصبح مسكونًا بحالةٍ
ـاب للبوصلــة
مــن أزمــة ثقــة متجــذرة وغيـ ٍ
فــي عالقــة الحكومــات باملواطنــن بالقــوى
السياسية عمومًا.
ّ
تمثلــت القناعــة الرســمية ،خــال األعــوام
األخيــرة ،بأولويــة املشــكالت االقتصاديــة
ّ
واملاليــة بوصفهــا تشــكل جوهــر األزمــة
الداخليــة ،وكان العمــل جاريــا علــى اعتبــار
مشــكلة البطالــة امللــف رقــم  1علــى طــاوالت

املســؤولني ،وبمحــاوالت جاهــدة لرفــع
معــدالت النمــو االقتصــادي ،تأسيســا علــى
ّ
فرضيــة أن تحســن الظــروف االقتصاديــة
ّ
واملالية سيؤدي إلى تحسني املزاج الشعبي
العــام ،وإغــاق البــاب أمــام الخطابــات
الراديكاليــة أو «العدميــة» (بوصــف
املســؤولني) التــي تحــاول توظيــف الظــروف
االقتصادية ألهداف سياسية.
جــرت الريــاح بما ال تشــتهي ســفينة الدولة،
ّ
وعــززت الجائحــة مــن األزمــة االقتصاديــة
ّ
واملاليــة ،ورفعــت منســوب القلــق ،ووســعت
مــن مســاحة املطالبــات باإلصــاح ،مــا دفــع
مـ ّـرة أخــرى إلــى العــودة إلــى الحديــث عــن
اإلصالح السياسي.
وكان امللــك عبداللــه الثانــي قــد التقــط هــذا
املنــاخ العــام ،وأطلــق ،غــداة االنتخابــات
النيابية التي انتظمت في نوفمبر /تشرين
الثانــي املاضــي ،دعــوة إلــى اإلصــاح وإلــى
مراجعــة التشــريعات السياســية ،فــي ســياق
ّ
احتفاليات املئوية ،إال أن حالة االحتقان في
الشــارع ارتفعــت ،خــال األســابيع املاضيــة،
وانطلقت دعوات إلى إحياء ذكرى « 24آذار»
مــن جديــد ،وازدهــرت املعارضــة الخارجيــة
التــي اســتقطبت مئــات آالف مــن املشــاهدين
كظاهرة سياسية وإعالمية غير مسبوقة.
انتهــت احتجاجــات إحيــاء « 24آذار»
(بمناســبة مــرور عقــد علــى حركــة أخــذت
االســم نفســه فــي ذروة الربيــع العربــي،
وشــهدت حضــورًا كبي ـرًا لــآالف علــى دوار

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

الداخليــة فــي العاصمــة ّ
عمــان) بحضــور
شعبي محدود ،ربما بسبب ظروف جائحة
ّ
كورونــا ،أو أن الشــرط املوضوعــي ليــس
متوفرًا كما هي الحال فيما سبق ّ ،أو بسبب
الضغــوط األمنيــة والحضــور املكثــف لألمن
والتلويــح بالعقوبــات ضــد مــن يحضــرون.
بالنتيجــة ،تـ ّـم اعتقــال عشــرات الناشــطني
وتحويلهــم إلــى محكمــة أمــن الدولــة بتهمــة
اإلقــال بالراحــة العامــة ،وهــي «رســالة
سياســية» ســتؤدي إلــى رفــع وتيــرة األزمــة
الداخلية ،في سياق أزمة مزدوجة (تتضافر
فيهــا حالــة عدم الثقة مع أوضاع اقتصادية
وماليــة ســيئة) ال تخفــى علــى من ُيحســنون
أبجديــات القــراءة السياســية؛ حتى وإن كان
ذلك بذريعة قانون الدفاع والوضع الوبائي
وحمايــة هيبــة الدولــة ّأو تطبيــق القانــون،
ّ
ألن املفارقة األخرى تتمثل بانعدام الظروف
والشــروط الصحيــة األساســية للمعتقلــن،
وهم جميعًا من النشطاء السياسيني.
يقودنــا هــذا إلــى جوهــر املعضلــة الرئيســية
ّ
الحاليــة ،أن هــذا املنــاخ القلــق واملتوتــر
يأتــي فــي ظــل االســتعداد إلطــاق الحــوار
ســية
الرســمي لتعديــل التشــريعات السيا ّ
لتطويــر العمليــة الديمقراطيــة! وكأننــا
ً ّ
فقدنــا البوصلــة تمامــا :مــاذا نريد فعال؟ ألن
الرســائل التــي تصــدر عن مؤسســات الدولة
تبدو متناقضة أو في اتجاهات متضاربة!
ّ
صحيــح أن الحكومــة تأخــرت فــي
االســتجابة للدعــوة امللكيــة بإطــاق نقــاش
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من الضروري أن
نعود إلى العناوين
الرئيسية ،قبل الغرق
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الحكومة برنامجها
السياسي المقبل

حــول تعديــل التشــريعات الرئيســية ،مثــل
قانونــي االنتخــاب واألحــزاب وغيرهمــا،
لكــن أســتطيع ،شــخصيًا ،إدراك الســبب
الحقيقــي وراء هــذا التأنــي الحكومــي ،فــأي
دعــوة إلــى حــوار سياســي فــي ظــل املنــاخ
الحالــي ســتعيد إلــى األذهــان تجــارب
«الحوار الســابقة» (لجنــة األجندة الوطنية،
الحــوار الوطنــي ،التعديــات الســابقة علــى
التشريعات السياسية ،بما فيها التعديالت
ّ
الدســتورية) التــي عــززت مــن فجــوة الثقــة
بــن الحكومــات والقــوى السياســية ،فمــن

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

خــال أي صيغــةٍ يمكــن أن تأخــذ الحكومــة
عمليــة تعديــل التشــريعات ،وتتجنــب تكرار
التجارب السابقة!
فــي ضــوء مــا ســبق ،يمكــن فهــم حالــة
القلــق العــام ،إذ تتجــاوز املســألة األوضــاع
االقتصاديــة الصعبــة والقلقــة ،والظــروف
الصحيـ ّـة املقلقــة املترتبــة علــى الجائحــة
ً
إلــى تجــذر أزمــة الثقــة ،وصــوال إلى الشــعور
ّ
العــام بــأن هنالــك أزمــة فــي ترســيم رؤيــة
متماســكة للمرحلــة املقبلــة ،تقنــع
صلبــة
ّ
الجميــع بأننــا نســير فــي اتجــاه صحيــح
وليــس خاطئــا ،حتــى وإن ازدادت الظــروف
االقتصاديــة ســوءًا ،أو تأخــرت الحلــول ،لكن
في النهاية هنالك أفق.
مــن الضــروري ،والحــال كذلــك ،أن نعــود
إلــى العناويــن الرئيســية ،قبــل الغــرق فــي
التفاصيــل الصغيــرة .وأقصــد هنــا ترســيم
الحكومــة برنامجها السياســي املقبل ،فقبل
الولــوج إلــى مناقشــة التعديــات املقترحــة
على القوانني االنتخابية ،األهم هو الدخول
فــي حــوار جوهــري واضــح فــي كيفيــة ردم
الفجــوة املتناميــة فــي الثقــة ،وكيفيــة بنــاء
توافــق وطنــي علــى املســار املقبــل ،ومــا هــي
االســتراتيجية الفاعلة إلدماج جيل الشباب
فــي العمــل السياســي .وهــذا وذاك يقتضيان
تحديــد الخطــوط الواضحــة ملــا نريــد أن
نصل إليه ،وخريطة الطريق والخط الزمني
لتحقيق ذلك.
(كاتب ووزير أردني سابق)

¶ 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 :

(جون كريستوف فيراغين /فرانس برس)

قرن على قانون المخدرات البلجيكي

بروكسل ـ لبيب فهمي

ملناســبة الذكــرى املئويــة للنص التشــريعي
البلجيكي حول املخدرات ،تطالب مجموعة
من املنظمات بإعادة النظر في التشريع من
أجل تطويره ،وذلك من خالل فتح نقاش واسع حول
املوضــوع ،يمكــن أن يكــون أفقــه ،إذا لــزم األمــر ،إلغــاء
تجريم تعاطي املخدرات وتقنني الحشيش.
تقييم

فــي  24فبرايــر /شــباط املاضي ،أصبــح عمر قانون
املخدرات البلجيكي قرنًا من الزمن ،لذا حان الوقت
لتقييمــه مــن أجــل تطويــره .هــذه هي الرســالة التي
وجههــا تجمعــان بلجيكيــان ،همــا «ســتوب »1921
و«ســمارت اون دروكس» ،اللذان يضمان مجموعة
مــن الجمعيــات واملواطنــن ،إلــى جانــب النخبــة
السياســية ،مــن خــال حملــة أطلقــوا عليهــا اســم
«عيــد ميــاد غيــر ســعيد» .وتهــدف الرســالة إلــى
فتــح نقــاش واســع حــول موضــوع منــع املخــدرات،
واملطالبــة بالنظــر فــي إمكانيــة إلغــاء تجريــم
ّ
تعاطيهــا .ويؤكــد برونــو فالكنيــرز ،املتحـ ّـدث
ّ
الرســمي باســم الحملــة ،لـ«العربــي الجديــد» ،أن
األمــر متــروك للعمــل البرملانــي ،الــذي ســيعتمد
علــى استشــارة الخبــراء ،إلخــراج النموذج األنســب
مللــف املخــدرات .ولكننــا نشـ ّـدد علــى ضــرورة تــرك

الســؤال مفتوحــا ،فبغض النظر عــن النموذج الذي
ســيتم اختيــاره ،نريــد أن يتــم تقييمــه بانتظــام
حتــى يمكــن تكييفــه إذا لــزم األمــر» .ولتعزيــز طلــب
التقييــم هــذاّ ،
وجهــت املجموعتــان انتقــادات الذعة
ّ
للتشــريع الحالــي ،الذي يســتند إلى حــد كبير على
القمــع ،وأشــارتا إلــى عــدم فعاليــة مثــل هــذا النهــج.
«اليــوم ،علــى الرغم مــن الحظر ،يتعاطى املواطنون
املخــدرات بشــكل متزايــد .فالقانــون ال يمكــن أن
يمنعهــم بشــكل عملــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد
تـ ّـم تكثيــف الجهــود للقضــاء علــى االتجــار باملــواد
املخـ ّـدرة ،لكــن تأثيــر هــذه السياســة ضئيــل للغايــة
علــى مســألة تداول املخــدرات .ربما في العام ،1921
خال
عالم ٍ
كان مهندسو القانون يأمنون بيوتوبيا ٍ
مــن املخــدرات ويأملــون في تحقيق ذلــك .لكن اليوم
ّ
يبــدو كل شــيء مغاي ـرًا .فاملخــدرات متوفــرة بشــكل
سهل جدًا» ،بحسب فالكنيرز.
إلغاء القانون

وبحســب هــذه املنظمــات والشــخصيات ،فإلغــاء
تجريــم املخــدرات الــذي يطالبــون بــه ،ال يخـ ّـص فقــط
القنب الهندي أو الحشيش ولكن أيضًا جميع أنواع
املخــدرات األخــرى .فكمــا ّ
يفســر برونــو فالكنيــرز،
«األشــخاص األكثــر إدمانــا علــى أخطــر أنــواع
املخــدرات ،هــم أيضــا األكثــر عرضــة للخطــر .فهــؤالء
هــم األقــرب إلى الجريمــة واالعتقاالت ،باإلضافة إلى

اآلثــار الضــارة للمســارات القانونيــة عليهــم والتــي
قــد تجعــل منهــم أشــخاصًا يواجهــون احتمــاالت
عــدم نجــاح عمليــات إعــادة إدماجهــم فــي املجتمــع».
وأعـ ّـدت الحجــج التــي طرحتهــا املجموعتــان نخبــة
ّ
املتخصصني في املخدرات ،اعتمادًا على تجارب
من
ســنوات من العمل .وتقول كريســتني جيالن ،أستاذة
القانــون الجنائــي ،والتــي ســهرت علــى إعــداد هــذه
ّ
الحجــج ،لـ«العربــي الجديــد» ،إن «التجريــم لم يوقف
مطلقًا استهالك املخدرات والسلوكيات املرتبطة به.
وإذا كان إلغــاء التجريــم يمكــن أن يشـ ّـجع على زيادة
االســتهالك فــي البدايــة ،فاألمــر ســيعود إلــى الوضع
الطبيعي .على ّ
أي حال ،هذا ما الحظناه في هولندا
بخصــوص القنــب الهنــدي بعد الســماح بتناوله في
ـاه خاصــة» .من جانبه ،يقــول إيمانويل هيرمانز،
مقـ ٍ
أستاذ علم الصيدلة ،في مقال رأي ،إنه «من الصعب
معرفــة تأثيــر إلغــاء التجريــم بدقــة علــى االســتهالك.
ّ
ّ
التعرض
لكــن مــن ناحيــة أخرى ،ال يبــدو لي أن خطر
للعقاب واملقاضاة يخيف األشخاص الذين يعانون
مــن إدمــان قــوي .فتأثيــر املخــدرات عليهــم قــوي جدًا.
فهــي قــادرة علــى التأثيــر في نظــام التحكم الطبيعي
لدينــا بأكملــه ،عبــر ملــس مناطــق معينة مــن دماغنا.
مــا يــؤدي إلــى اضطــراب القيــم ووقــف إمكانيــات
الخيارات العقالنية».
بالنســبة لكريســتني جيــان ،فــإن الرغبــة فــي إلغــاء
ّ
التجريــم يجــب أن تنفــذ جنبــا إلــى جنب مــع فكرة أن

البرتغال مثاًال
يقول المتحدث باسم حملة «عيد ميالد غير
سعيد» برونو فالكنيرز« :قــررت البرتغال إلغاء
تجريم استخدام جميع المخدرات في عام ،2001
والحد
تخص تعزيز الوقاية
مصحوبًا بإجراءات
ّ
ّ
من المخاطر ورعاية األشخاص المدمنين .ونتيجة
ـورت األرقــام
لذلك ،لم يرتفع االستهالك وتــطـ ّ
الصحية بشكل إيجابي للغاية».

الســاح اإلجرامي ،املخدرات هنا ،تســبب آثارًا ّ
ضارة
«عدم تجريــم املخدرات
تتطلــب هــي أيضــا املواجهــةّ .
والســلوك الذي يحيط بها ،يجنب امللفات القضائية
وما تعنيه من اعتقاالت ومالحقات وإدانات وحبس
للمسّــتهلكني .بالطبــع لــم يعــد األمــر كذلــك بالنســبة
ملدخنــي القنــب الهنــدي في بلجيكا ،ولكن من ناحية
أخــرى ،مــا زال بإمــكان مســتخدمي الهيرويــن أن
يجدوا أنفسهم خلف القضبان بسبب اإلدانات التي
يمكــن أن تتراكــم ،خاصــة عندما يكون املســتخدمون
مذنبــن بارتــكاب جرائــم لضمــان الحصــول علــى
املخدرات الستهالكهم الخاص».
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غزة :وثائق أراضي األجداد

لمناسبة يوم األرض الذي يحييه الفلسطينيون في 30
مارس/آذار من ّ
كل عام ،بعدما عمدت سلطات االحتالل
اإلسرائيلي إلى مصادرة آالف الدونمات من األراضي،
مهمشة
محاولة لإلضاءة على صمود مناطق
ّ

يوم األرض ،في
غزة ،مليء بمشاعر
مؤلمة ،إذ يعيد
األهالي إلى أحداث
مسيرات العودة،
عامي  2018و،2019
التي قتل االحتالل كثيرًا
من المشاركين فيها

يوم األرض
الخليل ــ فاطمة مشعلة

ع ـ ـنـ ــد ط ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـض ـ ـفـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
َ
محافظتا
الجنوبي ،حيث توجد
ّ
الخليل وبيت لحم اللتان تئنان
ّ
التوحش االستيطاني ومصادرة
تحت وطأة
األراض ـ ــي ،ثـ ّـمــة مـنــاطــق ال يـعــرفـهــا كـثـيــرون،
وق ــد يـسـتـغــرب ع ــدد مــن الفلسطينيني عند
السماع بها للمرة األول ــى .وعـلــى الــرغــم من
اشتداد تنكيل االحتالل اإلسرائيلي بسكان
ّ
املهمشة ّ والتضييق عليهم من
هذه املناطق
ّ
قبل املستوطنني ،إال أنهم متشبثون بأرضهم
ومنازلهم بقوة ،وي ــزداد عزمهم على البقاء
ّ
وسط كل املصاعب التي يخلقها االحتالل.
ُ
تـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ّـد م ـن ـط ـق ــة مـ ـس ــاف ــر ي ـ ـطـ ــا ،ف ـ ــي ج ـن ــوب
ّ
الـخـلـيــل ،أب ــرز املـنــاطــق الـتــي يــركــز االحـتــال
ومـسـتــوطـنــوه ج ـهــودهــم لــاسـتـيــاء عليها
وط ـ ــرد س ـكــان ـهــا ،وه ـ ــذا م ــا ل ــم ي ـح ـصــل منذ
احـتــال الضفة الغربية فــي عــام  .1967وفي
امل ـســافــر ال ـتــي يـصـفـهــا سـكــانـهــا بــاملـهـمـشــة،
والـ ـت ــي ت ـم ـتــد ع ـل ــى م ـس ــاح ــة  95ألـ ــف دون ــم
وي ـ ـنـ ــازع االح ـ ـتـ ــال س ـك ــان ـه ــا ع ـل ــى  35أل ـفــا
ّ
يعيشون عليها اليوم ،فإن عني هذا االحتالل
وهي قرية
على أكثر قراها وخربها تهميشًاّ ،
أو خــربــة لـصـيـفــر غـيــر امل ـع ــروف ــة ،لـكــنـهــا قد
تكون أكثر قرى مسافر يطا ّ
تعرضًا للتنكيل
وسياسة التهجير من دون مبالغة.
تقع قرية لصيفر في الجهة الغربية ملنطقة
مـســافــر يـطــا الـتــي تـضــم  35تجمعًا فالحيًا
وبدويًا ،عزلها االحتالل ،تطبيقًا لـ«سياسة
الجدار العازل» عن قرى املسافر األخرى ،وعن
مــديـنــة يـطــا الـقــريـبــة فــي ع ــام  ،2008بسياج
محكم ّ
يقدر طوله بنحو ثالثة كيلومترات،
وي ـخ ـن ــق سـ ـك ــان الـ ـق ــري ــة ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـبــالــغ
ّ
عــددهــم  100فــرد تقريبًا ،علمًا أن جميعهم
م ــن عــائ ـلــة واحـ ـ ــدة ه ــي عــائ ـلــة أبـ ــو قـبـيـطــة.
وعند مدخلها ،أقــام االحتالل حاجزًا يصفه
ّ
السكان بالبغيض .وإن تخلصت لصيفر من
ّ
الـجــدار ،فــإن مستوطنات وبــؤرا استيطانية
ّ
عـ ـ ّـدة ت ـحــاصــر أرض ـه ــا م ــن ك ــل االت ـج ــاه ــات.
فمن الشمال نجد الحاجز ومستوطنة «بيت
َ
يتير» الـتــي تلتف على القرية حتى جهتي
الـجـنــوب وال ـغ ــرب ،وم ــن جـهــة ال ـشــرق تجثم
َ
عـلــى أرض ـه ــا مـسـتــوطـنــتــا «خ ــاف ــات طــالـيــا»
و«متسافي يائير».
عثمان أبو قبيطة من سكان هذه القرية ،يخبر
«العربي الجديد» وإن رغــب في عــدم الكالم:
«والـ ـل ــه ال أعـ ــرف مـ ــاذا أق ـ ــول ،خ ـصــوصــا عن
الحاجز املقام عند مدخل لصيفر .فالجنود
ّ
امل ـت ـمــركــزون ه ـنــاك ي ـنــك ـلــون ،ع ـبــر إج ـ ــراءات
ّ
التفتيش الصارمة واملبالغ فيها ،بأي فرد من
القرية مهما بلغ عمره» .يضيف« :إذا صادف
مروري بالحاجز مع أطفالي األربعة وكانوا
ّ
نـيــامــا فــي املــركـبــة ،ف ــإن الـجـنــود يوقظونهم
أو يجبرونني على إيقاظهم من أجــل املشي
صوب غرفة التفتيش .كذلك يجبرونني على
ّ
لتفحصها،
إنــزال عجلة املركبة االحتياطية
وال يـسـمـحــون ب ـب ـقــاء ّ
أي ش ــيء ف ــي املــركـبــة
عند التفتيش .بعد ذلك ،يأخذون املركبة إلى
غرفة أسفلها حفرة عميقة ،فيتفحصونها
ويحتجزونها ما بني نصف ساعة وأربعني
ّ
دقيقة» .من جهة أخــرى ،فإن النساء اللواتي

غزة ـ أمجد ياغي

صمود مناطق
مهمشة في
ّ
الضفة الغربية

ّ
َ
َّ
يلدن في كل أنحاء العالم،
يتلقي قسطًا من
ُ
ّ
ّ
الــراحــة وتــراعــى ظــروف والدت ـهــن .لكن روان
أبـ ــو قـبـيـطــة ( 28ع ــام ــا) زوج ـ ــة ع ـث ـمــان أبــو
قبيطةّ ،
تعرضت إلى تنكيل من قبل الجنود
عند الحاجز هي ومولودها ،على الرغم من
ّ
أن ساعات فقط انقضت منذ ّ والدتها .تقول
روان ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إنـ ــه «ق ـب ــل شهر
وضعت ابني األصغر بهاء .وبحسب العادة،
التعرض إلــى ّ
ّ
أي
ووليدها
ُيمنع على امل ــرأة
ّ
ت ـيــار ه ــواء بـ ــارد .لـكــنـنــي ف ــي خ ــال عــودتــي
من املستشفى إلى منزلي في لصيفر ،أوقف
جنود االحتالل املركبة ولــم يراعوا ظروفي،
ال بــل أجـبــرونــي عـلــى ال ـنــزول مـنـهــا .وكــونــي
ال أستطيع الحركة بسهولة بسبب الوضع،
ســاعــدنــي زوج ــي عـثـمــان حـتــى وص ـلــت إلــى
غرفة التفتيش».
ـف ج ـن ــود االح ـ ـتـ ــال ب ــإج ـب ــار ّ
األم
ولـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
على مغادرة املركبة وســط املطر والـبــرد ،بل
أجـبــروهــا على ال ـعــودة مــرة أخ ــرى إلحضار
م ــول ــوده ــا ل ـت ـفـ ّـح ـصــه ه ــو اآلخـ ـ ــر ف ــي غــرفــة
ّ
ال ـت ـف ـت ـيــش .وت ـش ـيــر روان بــاس ـت ـيــاء إل ــى أن
حلقها مــا زال يــؤملـهــا وم ــا زال ــت غـيــر ق ــادرة
على الكالم بوضوح ،باإلضافة إلــى آالم في
ّ
األط ــراف والظهر ،مضيفة أن «طفلي ما زال
مريضًا بسبب إنزالنا من املركبة والتنكيل
ب ـن ــا ع ـل ــى الـ ـح ــاج ــز .ه ــو ي ـع ــان ــي ض ـي ـقــا فــي
ّ
ويتقبل الرضاعة
التنفس وجفافًا في الصدر
بصعوبة».

من قرية جميلة إلى سجن
وي ـع ـي ــش الـ ـسـ ـك ــان ب ـص ـع ــوب ــة فـ ــي ل ـص ـي ـفــر،
فــاالح ـتــال حـ ّـول ـهــا إل ــى سـجــن حـقـيـقــي ،في
ح ــن ي ــواص ــل مـسـتــوطـنــوه االعـ ـت ــداء عليهم
في أثناء الرعي أو الزراعة .وال قدرة لألهالي

ﺳﻮرﻳﺔ
اﻻردن

ﻟﺒﻨﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻣﺼﺮ

عـلــى طـلــب م ـســاعــدة س ـكــان ال ـق ــرى األخ ــرى،
ّ ّ
ألن كل من حولهم مستوطنون يرغبون في
ّ
اقتالعهم من أرضهم .ومن املحزن أن لصيفر
ُ
ّ
كــانــت تـسـ ّـمــى قديمًا املـشــاهــد ،ألن أراضيها
الـعــالـيــة تـطــل عـلــى الـبـحــر امل ـيــت واألراضـ ــي
األردن ـ ـيـ ــة وجـ ـن ــوب ف ـل ـس ـطــن ،ح ـي ــث الـنـقــب
الصحراوي ومناطق شمالي الخليل.
وق ـب ــل ب ـن ــاء جـ ــدار ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري ،كــان
األهــالــي يستمتعون بالطبيعة الخالبة في
الـقــريــة ومـطــاتـهــا املــرتـفـعــة ( 925مـتـرًا فــوق
مستوى سطح البحر) خصوصًا فــي فصل
الــربـيــع ،ويـمــارســون الــرعــي بحرية ملسافات
ّ
بـ ـعـ ـي ــدة .لـ ـك ــن االحـ ـ ـت ـ ــال ص ـ ـ ــادر ن ـح ــو 300
دون ــم مــن أراضـيـهــا بـهــدف إن ـشــاء محميات
إســرائ ـي ـل ـيــة ،بـحـســب م ــا ي ـق ــول أب ــو قـبـيـطــة،
وح ـصــر أه ــال ــي ال ـقــريــة ا ّل ــذي ــن يـمـلـكــون تلك
املحميات .ويشير إلــى أنــه «ألهــالــي لصيفر
كــامــل الـحــريــة فــي ّم ـغــادرة قريتهم والعيش
فــي مدينة يـطــا ،لكنهم يــرفـضــون ذل ــك ،على
الــرغــم مــن ال ـعــروض الـتــي ّ
يقدمها االحـتــال
ومستوطنوه لهم ،والتي تشمل مبالغ مالية
فــي مقابل تــرك لصيفر» .ويــؤكــد أبــو قبيطة
«ن ـحــن أص ـح ــاب ح ــق وال أسـتـطـيــع م ـغــادرة
أرض ـ ـ ــي ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـ ـعـ ــروض امل ــال ـي ــة
واإلغــراءات .ال أستطيع املساومة على حقنا
ف ــي ال ـب ـق ــاء ،وذل ـ ــك بـصـفـتــي قــائ ـمــا بــأع ـمــال
ال ـق ــري ــة .ف ــأن ــا اسـتـلـمــت ب ـعــد وال ـ ــدي مـعــركــة
ّ
الثبات في األرض ،مع العلم أن منازل القرية
كـلـهــا ،وال ـتــي تختلف مــا بــن خـيــام وبـيــوت
صـفـيــح وك ـه ــوف ،تـلـقــت إخـ ـط ــارات وم ـهــددة
بــال ـهــدم ف ــي ّ
أي وقـ ــت .ون ـح ــن ن ـخ ــوض عبر
محامني ومؤسسات حقوقية معركة قضائية
مع االحتالل ،وإن شاء الله سوف نكسبها».
ّ
ويشدد أبو قبيطة« :هذه أرضي ...هنا ولدت».
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ّ
المحتل إلى مستعمرة عتصيون (حازم بدر/فرانس برس)
هناك أرض لنا حوّ لها

تتشبّث بالصمود
وس ـ ـ ــط الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي ال ـض ـخ ــم
«عـتـصـيــون» امل ـقــام إل ــى ج ـنــوب بـيــت لحم،
َ
بالقرب من الجهة الفاصلة بني محافظتي
بيت لحم والخليل ،يناضل  650فلسطينيًا
م ــن س ـك ــان ق ــري ــة ب ـيــت س ـك ــاري ــا ،أو خــربــة
الشيخ زكــريــا ،مــن أجــل البقاء فــي أرضـهــم.
وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـت ـّغـ ّـول فـيــه مستوطنة
«عـ ـتـ ـصـ ـي ــون» وت ـ ـضـ ــخ ح ـك ــوم ــة االحـ ـت ــال
مــايــن الـ ــدوالرات مــن أجــل إنـعــاش اليمني
املتطرف فيها وإنـشــاء مــزيــد مــن الــوحــدات
االستيطانيةُ ،يـحــارب املــواطــن عامر عودة
من أجــل بناء بيت ســوف يهدمه االحتالل،
ّ
وربـ ـم ــا يـحـصــل ذلـ ــك ق ـبــل م ــواص ـل ــة قـ ــراءة

95.000

دونم هي مساحة منطقة مسافر يطا
في محافظة الخليل ،جنوبي الضفة
تضم  35تجمعًا فالحيًا وبدويًا
الغربية ،التي
ّ

ه ــذه الـجـمـلــة .وردًا عـلـ َـى س ــؤال لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ح ــول مــا ُيـمــنــع عـلــى سـكــان بيت
سـكــاريــا الـقـيــام ب ــه ،يـجـيــب ع ــودة غــاضـبــا:
ً
ّ
«ما املسموح أصال لنا!»ُ .يذكر أن االحتالل
ّ
كان قد هدم منزل عــودة في عام  ،2007أما
ّ
فأصر على إعــادة بنائه قبل أن يهدمه
هو
ّ
االح ـتــال مــن جــديــد وبـكــل بساطة فــي عام
ّ
لكن عودة ّ
أصر على تكرار ّ البناء بعد
.2012
أربعة شهور فقط ،ولم يأبه لتلقيه إخطارًا
ّ
بهدم منزله سـ ّـت م ـ ّـرات ،على الــرغــم مــن أن
ذلــك يزيد مــن صعوبة العيش عليه وعلى
زوجته وأوالدهما األربعة.
ويمنع االحـتــال سكان قرية بيت سكاريا
ال ـص ـغ ـيــرة ،م ـنــذ اح ـتــال ـهــا ف ــي ع ــام ،1967
مــن الـبـنــاء أو الـتــوســع ال ـع ـمــرانــي ،بحسب
ّ
ع ـ ــودة ال ـ ــذي ي ــوض ــح أن «ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ــراءات
أجبرت جــزءًا كبيرًا من السكان على تركها
واالستقرار في قرى مجاورة من قبيل بيت
فـجــار وإرط ــاس والـخـضــر ،ليصير عددهم
في خارج قريتهم نحو خمسة آالف نسمة».
ّ
يضيف أن «من بقي منهم في القرية ينتمي
ّ
إل ــى ع ــائ ــات عـ ــودة وأس ـع ــد وصـ ــوي وأب ــو
ّ
شــاهــن والـ ـص ـ ّـراف ،مــع الـعـلــم أن االحـتــال
ّ
ش ـت ــت ش ـم ــل ع ــائ ــات أخـ ـ ــرى وص ـ ـ ــادر ك ــل
أراضيها منذ االحتالل في أواخر ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي ،وأب ــرزه ــا عــائـلــة إسماعيل.
والـ ــذيـ ــن بـ ـق ــوا م ــن األهـ ــالـ ــي ي ـع ـي ـشــون فــي
ً
 60م ـنــزال ،كلها مخطرة بــالـهــدم» .ويتابع
ّ
عــودة أن «صـمــود أهــالــي بيت سكاريا هو
بـمـعــرفـتـهــم املـسـبـقــة بـمـصـيــر امل ـن ــازل الـتــي

يشيدونها ،وهو الهدم ،وعلى الرغم من ذلك
يــواص ـلــون الـبـنــاء وي ـصــرون عـلــى الـبـقــاء».

إنتاج زراعي محاصر
تـتـمـ ّـيــز قــريــة بـيــت إس ـكــاريــا بطبيعة خالبة
ارتـ ـبـ ـط ــت ب ـج ـم ــال م ـن ـط ـقــة كـ ـف ــار عــاص ـيــون
ُ
ق ـب ــل االحـ ـ ـت ـ ــال ،وم ـ ــا زالـ ـ ــت تـ ـع ــرف ب ـ ّج ـمــال
أحراشها وأراضيها .ويمارس من تبقى من
ُ
األهــالــي ال ــزراع ــة ،وتـ َـعـ ّـد الـلــوزيــات مــن قبيل
الخوخ واملشمش باإلضافة إلى الفصولياء
والقرنبيط والفقوس والعنب أبرز الزراعات.
ّ
ل ـ ـكـ ــن م ـس ـت ــوط ـن ــي «عـ ـتـ ـصـ ـي ــون» وبـ ــؤرهـ ــا
االستيطانية ،خصوصًا «الحبيلة» و«آلــون
شـ ــافـ ــوت» و«هـ ــوس ـ ـتـ ــوريـ ــم» ،ال ي ـتــركــون ـهــا
ّ
تكمل دورة ّ
نموها .ويخبر عــودة أن «هؤالء
املستوطنني ينتظرون حتى تثمر األشجار
أو ح ـتــى ت ـصــل إلـ ــى مــوس ـم ـهــا م ـثــل دوالـ ــي
ال ـ ّع ـنــب ،لـكــي يـقـضــوا عـلـيـهــا أو يـقـطـعــوهــا.
كأنهم بذلك يخططون لذلك بعناية ،فيتركون
ّ
يهتم بها لسنوات وعند اقتراب موعد
املزارع
انتفاعه منها يقضون عليها» .يضيف عودة
ّ
بمرارة أن «سكان قرية بيت سكاريا يحاولون
تسويق ما ينجو من منتجاتهم الزراعية في
ّ
س ــوق مــديـنــة بـيــت لـحــم عـلــى بـسـطــات ،لكن
إجراءات البلدية وضعف اإلقبال على الشراء
يحول دون نجاهم في ذلك ،وهو ما ُيجبرهم
على رمي املنتجات بعد تلفها أحيانًا».
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن بعد أيام يبدأ موسم
الـ ـح ــراث ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،وي ـت ـخ ــوف س ـكــان
ب ـيــت س ـكــاريــا م ــن اع ـ ـتـ ــداءات املـسـتــوطـنــن

مسافر يطا من المناطق
التي يحاول االحتالل طرد
أهلها منها
يتشبّث الفلسطينيون
المهمشة
بمناطقهم
ّ
رغم ّ
كل ما يواجهونه
ّ
املتوقعة وتنكيل جنود االحـتــال وحــراس
املستوطنات بهم ،لــدرجــة مطالبة األهالي
ّ
بإنهاء الحراثة بني حني وآخــر كما في كل
م ــوس ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـع ـ ّـرض امل ــزارع ــن
إلى االعتداء بالضرب من قبل املستوطنني
والجنود وتدمير ممتلكاتهم ومركباتهم.
ّ
ّ
ويشدد عودة على أن «سكان بيت سكاريا
يحاربون مـحــاوالت اجتثاثهم من أرضهم
ّ
بزراعة كل سنتيمتر فيها .فاالحتالل صادر
 7500دونم من أراضي القرية منذ احتاللها،
ـزرع ـه ــا
وأبـ ـ ـق ـ ــى لـ ـن ــا نـ ـح ــو  1500دونـ ـ ـ ــم ن ـ ّ
الرغم من معرفتنا بأنها قد
بمعظمهاّ ،على ُ
ُ
ُ
دمر أو نحرم من ثمارها أو ربما
تقتلع أو ت
تتلف الـثـمــار املتبقية مــن دون تصريفها.
ّ
لكننا نستثمر ّ
أي مساحة ممكنة من أرضنا
لحمايتها من االحتالل ،بما فيها األراضي
املحيطة بمنازلنا املسقوفة بالصفيح».

عدا عن ذكريات األلم والفقد التي يتسبب
بها يــوم األرض للفلسطينيني في قطاع
غزة ،ممن خسروا أحباءهم في مسيرات
العودة ،التي نظمت إلى الحدود الشرقية
لـلـقـطــاع ،وفـتـحــت ق ــوات االح ـت ــال الـنــار
ّ
ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــن ف ـي ـه ــا ،ف ـ ــإن هـ ـن ــاك مــن
تشغلهم وثــائــق وخــرائــط وصــور قديمة
وم ـفــات ـيــح ،ورث ــوه ــا ع ــن أج ــداده ــم ممن
عــاشــوا نـكـبــة ال ـعــام  .1948وه ــي الـكـنــوز
ال ـتــي نـقـلــوهــا مـعـهــم ف ــي تـهـجـيــرهــم إلــى
مناطق الشتات املختلفة ،ومنها غزة .في
القطاع ،يحتفظ األبناء واألحفاد ،اليوم،
ّ
يصرون على توريثها
بتلك الوثائق التي
من جيل لجيل بما يحفظ ذاكرة العودة.
أده ـ ــم ادي ـ ــب س ـل ـيــم امل ــده ــون ( 32عــامــا)
ناشط شبابي من غزة ،تعود أصول أهله
إلــى مدينة املـجــدل املحتلة خــال النكبة
الفلسطينية عــام  .1948عائلته من أكبر
ال ـع ــائ ــات م ــن مــدي ـنــة املـ ـج ــدل ،وأق ــام ــت
طــاع
ب ـعــد ال ـه ـجــرة ف ــي أك ـب ــر مـخـيـمــات قـ ّ
غــزة التابعة لوكالة األون ــروا ،حتى أنها
أصبحت تعتبر من أكبر عائالت القطاع
ّ
املهجرين .عاش جده في البداية
اليوم ،من
في مخيم الشاطئ ،وأنجب  13ابنًا ،منهم
من ولد في املجدل .يحافظ املدهون على
وث ــائ ــق مـلـكـيــة جـ ــده ألراض ف ــي مــديـنــة
امل ـ ـجـ ــدل تـ ـع ــود إل ـ ــى أرب ـع ـي ـن ـي ــات ال ـق ــرن
املــاضــي ،وقــد غلفها كــي ال تهترئ أكثر.
تـحـمــل الــوثــائــق خـتــم حـكــومــة فلسطني،
وعليها تــاج ملكي وأســد فــي إش ــارة إلى
االن ـ ـتـ ــداب ال ـبــري ـطــانــي .كـ ــان جـ ــده تــاجــر
ّ
قماش قبل النكبة ،وفــي غــزة علم أبناءه
الخياطة فعملوا فيها .كان جده كثيرًا ما
يــأمــل بــالـعــودة إلــى أرضــه ويحافظ على
املستندات أكثر مما يحافظ على غيرها
مما يملك ،بحسب حفيده .يقول املدهون
لـ«العربي الجديد»« :هــذه األوراق إثبات
للملكية في أرض فلسطني ،وعلى العكس
ّ
ملكية
من الرواية اإلسرائيلية ،فإن وثائق ّ
ج ــدي تـثـبــت مـلـكـيـتــه  150دونـ ـم ــا ،لـكــنــه
تــوفــي فــي السبعينيات ،وأصـبــح لجدي
أح ـف ــاد م ــن ب ـعــض أحـ ـف ــاده .وص ــل نسل
جدي وحده إلى نحو  100فرد ،لكن حتى
اليوم ،في اللقاءات الشبابية وحتى أمام
السياسيني ،أتحدث عن إثباتات امللكية
التي نحافظ عليها ،وسنورثها ألبنائنا
وأحفادنا».
فــي مـخـيــم ال ـشــاطــئ ،غــربــي مــديـنــة غــزة،
ي ـم ـلــك أح ـم ــد ُص ـي ــام ( 42ع ــام ــا) وثـيـقــة
أراض خ ـت ـمــت ب ـع ـب ــارة :حـكــومــة
مـلـكـيــة
ٍ
ع ـمــوم فـلـسـطــن .ت ـبـ ّـن ال ـخــري ـطــة ملكية
ج ــده املـتــوفــى قـبــل  15عــامــا فــي عـمــر 87
عامًا ،فريد صيام تلك األرض التي تبلغ
مساحتها عشرين دونـمــا .كانت من أهم
الــوثــائــق الـتــي أخــرجـهــا ج ـ ّـده مـعــه خــال
التهجير من قرية الجورة التي تقع على
شاطئ البحر األبيض املتوسط على بعد
كيلومترين إلى الغرب من مدينة املجدل.
ُ
كان جده يحتفظ ،عندما ه ّجر من أرضه،
بوثائق ملكية األراض ــي ،وبـجــواز سفره
امل ـس ـجــل بــاســم ح ـكــومــة ع ـمــوم فلسطني
ك ــذل ــك ،وال ـ ـ ــذي كـ ــان بــال ـل ـغ ـتــن ال ـعــرب ـيــة
ّ
واإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ودف ـت ــر ال ـعــائ ـلــة ،عـلـمــا أن
ُ
بعض أنسبائه هـ ّـجــروا إلــى مدينة غــزة،
ف ـي ـمــا جـ ــزء آخـ ــر غـ ـ ــادروا إلـ ــى مـخـيـمــات
الضفة الغربية واألردن .وبعد وفاته جرى
ّ
توزيع كل واحدة من الوثائق واملستندات

عـلــى األبـ ـن ــاء ،واح ـت ـفــظ إبــرا ّه ـيــم صـيــام،
والد أحمد ،بوثيقة امللكية ألنه األكبر بني
أشقائه السبعة .يقول صيام ،لـ«العربي
الـجــديــد»« :عندما احتل قطاع غــزة ،عام
 ،1967وب ــدأ أهــالــي القطاع يذهبون إلى
األراضي املحتلة للعمل ،كان جدي يسأل
ّ
والــدي في كل مــرة :هل شاهدت الجورة؟
أو هل مررت منها؟ وفي مرة ،دخل جدي
إلــى األراض ــي املحتلة فــي الثمانينيات،
رفـقــة والـ ــدي ،وشــاهــد أرض ــه املغتصبة،
وبكى كثيرًا .وجــدهــا مــزروعــة بالفواكه،
فنادى مسؤول املزرعة فرحب به األخير
ّ
في البداية ،لكن جدي نظر إليه وقال له:
ه ــذه أرض ـ ــي ،فـغـضــب م ـس ــؤول امل ــزرع ــة،
وصرخ في وجه جدي :روخ (ارحل)».
شـلـبــي هـ ــارون ( 50عــامــا) يـقـيــم فــي حي
الرمال بمدينة غــزة ،تعود أصــول أسرته
إل ــى ق ــري ــة وادي ح ـن ــن ،إل ــى ال ـغ ــرب من
مــديـنــة الــرمـلــة املـحـتـلــة ،عـلــى بـعــد تسعة
كيلومترات منها .وال ــده سـعــدي هــارون
كـ ــان يـحـتـفــظ ب ــوث ــائ ــق مـلـكـيــة األراض ـ ــي
فــي يــافــا ووادي حـنــن .وال ـيــوم ،يحتفظ

بـهــا شـلـبــي ،ويــرفــض الـتـفــريــط بـهــا .كــان
والــده تاجر زيتون وحمضيات ،وتوفي
ع ــام  2005عــن عـمــر مــائــة ع ــام .ك ــان لــدى
وال ـ ــده  43دون ـم ــا ف ــي ي ــاف ــا ،وكـ ــان ي ــزرع
ّ
ويصدرها
فيها الزيتون والحمضيات،
ال ــى تــركـيــا وق ـبــرص وإيـطــالـيــا ،كـمــا كــان
يملك  4دونمات في وادي حنني ،إذ كان
يــزرع بالقرب من منزله أشجار النخيل،
ّ
وعـلــم فــي بــدايــة التسعينيات أن منزله
ك ــان ال ي ــزال عـلــى حــالــه ،وحـتــى النخيل.
ّ
ّ
لـ ـك ــن ش ـل ـبــي ال يـ ـع ــرف ش ـي ـئــا ع ـ ّـم ــا ح ــل
باملنزل اليوم .يقول لـ«العربي الجديد»:
األراض ـ ـ ــي ل ـي ـســت مـجــرد
«أوراق مـلـكـيــة ّ
عقود عــاديــة ،بل إنها لكثيرين فلسطني
التاريخية .الحسرة كانت أكبر لــدى من
الثبوتية خالل التهجير،
ضاعت أوراقهم
ّ ّ
فــال ـج ـم ـيــع كـ ــان ي ـظ ــن أنـ ـه ــا م ـســألــة أي ــام
ق ـبــل الـ ـع ــودة إلـ ــى أم ــاك ـه ــم وأراض ـي ـه ــم،
خـصــوصــا بـعــد ق ــرار األم ــم املـتـحــدة 194
بــال ـس ـمــاح لــاج ـئــن ب ــال ـع ــودة لــديــارهــم
وتـعــويـضـهــم» وه ــي الـغــربــة ال ـتــي طالت
أكثر من  72عامًا ،حتى اليوم.

قيمة تاريخية (محمد الحجار)

من جيل إلى جيل (محمد الحجار)

الجزائر :حاملو شهادة الدكتوراه ينتظرون التوظـيف
أزمة الدكتوراه في
الجزائر مزدوجة ،إذ
ترتبط بالخريجين ،كما
بالمتقدمين للدراسة.
هؤالء عاطلون
من العمل يطالبون
بتوظيفهم ،وأولئك
يتهمون السلطات بعدم
الشفافية في امتحانات
القبول
احتجاجات متواصلة أمام وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
(فاروق باطيش /فرانس برس)

الجزائر ــ فتيحة زماموش

ت ـش ـه ــد الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة ح ــال ــة مــن
الغضب ،من جراء انتظار أكثر من  12ألفًا من
حاملي شهادة الدكتوراه ،اإلفراج عن نتائج
مباريات التوظيف الخاصة بهم ،ما دفعهم
لتنظيم وقفات احتجاجية دوريــة أمــام مقر
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .وهو
غضب ينسحب على طالب الدكتوراه أيضًا
ّ
الذين يشعرون أن آفاق التوظيف املستقبلي
أمامهم مسدودة.
ّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
سلكتها الــوزارة بفتح امتحانات القبول في
الدكتوراه ،منذ مــارس /آذار ،حتى األول من
ً
إبريل /نيسان ،أثارت جدال في البالد ،بعدما
مـنـحــت ال ـح ـكــومــة وب ــأم ــر م ــن الــرئ ـيــس عبد
املـجـيــد ت ـب ــون ،ال ـفــرصــة لـجـمـيــع الـحــاصـلــن
على شهادة املاجستير ،باجتياز االمتحان،
تطبيقًا مل ـبــدأ امل ـس ــاواة بــن الـجـمـيــع ،ليبلغ
ع ــدد املــرشـيـحــن رقـمــا قياسيًا (أك ـثــر مــن 32

ّ
ألــف طــالــب) ،لتكون املـفــارقــة ب ــأن مــا بــن 70
و 75ف ــي امل ــائ ــة م ــن املــرش ـحــن ال ــذي ــن قبلت
ملفاتهم ّ
تغيبوا عن االمتحان.
ّ
الوطني للباحثني والدكاترة
وعلق االتحاد ُ َ
(نقابة طالبية تعنى بمشاكل العاطلني من
ّ
العمل) بأن اآلالف من الطالب فقدوا األمل في
ّ
اجتياز مسابقة الدكتوراه ،إذ يشكك كثيرون
في نزاهة االمتحان من جهة ،ومــن ضبابية
ً
مصير الحاصلني على الــدكـتــوراه مستقبال
من جهة أخرى.
وقال الطالب وليد بومهني في كلية العلوم
االقتصادية بجامعة دالي براهيم بالعاصمة
الـجــزائــريــة (حــاصــل عـلــى ش ـهــادة مــاسـتــر)»
«االمـ ـتـ ـح ــان ب ـ ــات ي ـن ـح ـصــر ب ـم ـقــاعــد قـلـيـلــة
ّ
ج ـدًا تصل إلــى ثالثة فــي كــل اخـتـصــاص ،ما
ّ
ّ
يعني أن فرصة النجاح ضئيلة ،معتبرًا أن
سبب مقاطعته يـعــود إلــى غـيــاب الشفافية.
يـتـســاءل بومهني ،فــي حــديــث إلــى «العربي
الجديد» ،عن جدوى إجراء امتحانات القبول
فــي جــامـعــة معينة وه ــي مـحـســومــة مسبقًا

ما بين  70و %75من
المرشحين الذين قبلت
ملفاتهم تغيّبوا
ُكلّفت لجنة بإعداد مشروع
قانون أساسي خاص
بالحاصلين على الدكتوراه
ملتخرجيها ب ــال ــذاتُ ،مـنـ ِّـبـهــا إل ــى مــا وصفه
ب ــ«اإلج ـح ــاف بـحــق كـثـيــر م ــن املـتـفــوقــن في
دفـعــات املــاسـتــر» وهــو مــا يـبــرر تــراجــع عدد
كبير من الطالب عن تقديم االمتحان الخطي،
بعد تقديم طلباتهم إلجرائه.
ّ
ّ
املسجلة في مراكز
وتسببت بعض األخطاء

ت ـص ـح ـي ــح مـ ـس ــابـ ـق ــات ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه بـبـعــض
ال ـج ــام ـع ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة ف ــي ت ــراج ــع اآلالف
ع ــن خ ـ ــوض االمـ ـتـ ـح ــان .وأثـ ـي ــر ج ـ ــدل كـبـيــر
فــي تـســريــب أسـئـلــة املـســابـقــات فــي ع ــدد من
ال ـجــام ـعــات ،م ــا دف ــع كـثـيــريــن إل ــى ال ـت ـســاؤل
حـ ــول أح ـق ـيــة تـصـحـيــح اآلالف م ــن األوراق
للطالب املمتحنني ،في مقابل غياب النزاهة
في املسابقة.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ح ــام ـل ــي شـ ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه،
ذك ـ ــرت تـنـسـيـقـيــة ال ـط ـل ـبــة ال ـح ــاص ـل ــن عـلــى
الدكتوراه (نقابة للحاصلني على الدكتوراه
ّ
من العاطلني من العمل) أن الحكومة تحاول
امـتـصــاص غضبهم عبر تحضير «مـشــروع
مـ ــرسـ ــوم ت ـن ـف ـي ــذي يـ ـح ــدد آل ـ ـيـ ــات تــوظ ـيــف
حــام ـلــي ش ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه ف ــي املــؤس ـســات
واإلدارات العمومية وفي القطاع االقتصادي
ّ
واالجتماعي» إذ كلفت وزارة التعليم العالي
لجنة إلعــداد مشروع قانون أساسي خاص
بالحائزين على الدكتوراه .ويهدف املشروع
إل ــى ت ـعــزيــز ف ــرص ال ـتــوظ ـيــف لـحــامـلــي هــذه

الـشـهــادة ًبمختلف الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـهــن الـتـعـلـيــم بــاملــؤسـســات
ال ـجــام ـع ـيــة .وي ــوض ــح املـ ـش ــروع ،بـحـســب ما
جاء في بيان الوزارة «كيفية توظيف حاملي
شـهــادة الــدكـتــوراه فــي منصب مستشار في
املــؤس ـســات الـعـمــومـيــة ذات الـطــابــع اإلداري
وال ـع ـل ـمــي وال ـث ـقــافــي وامل ـه ـن ــي ،الـ ــذي سيتم
ع ــن ط ــري ــق م ـســاب ـقــة ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـش ـهــادة
لـلـمــرشـحــن ال ـحــائــزيــن عـلــى ال ــدك ـت ــوراه ،أو
شهادة معادلة لها بحسب املركز اإلداري».
مصدر مطلع على املشروع لـ«العربي
وكشف ّ
الـجــديــد» أن ــه عـقــب ســريــان مـفـعــول املــرســوم
س ـي ـج ــري دمـ ــج امل ــوظ ـف ــن ال ـح ــاص ـل ــن عـلــى
ش ـ ـهـ ــادة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه فـ ــي الـ ــرتـ ــب امل ـص ـن ـفــة
بحسب السلم التراتبي لــدى القطاع املعني
بالتوظيف .وإل ــى حــن اإلف ــراج عــن املــرســوم
ّ
الـنـهــائــي ،ف ــإن امل ـشــروع «ي ـعــزز ال ـفــرص أمــام
حــامـلــي ش ـهــادات الــدك ـتــوراه غـيــر املــوظـفــن،
لالستفادة مــن مكافأة عــن نشاطات البحث
املنجزة ،ومن بدل شهري يحدد استنادًا إلى

الراتب التقاعدي الشهري للباحث الدائم في
رتبة أستاذ باحث» بحسب املصدر.
وفي هذا املنحى ،تنظر الدكتورة وهيبة عبد
الـ ــاوي ،مــن جــامـعــة الـعـلــوم والتكنولوجيا
بقسنطينة ،شــرقــي الـجــزائــر ،بعني الحسرة
ملــا يـعـيـشــه حــامـلــو ش ـه ــادات ال ــدك ـت ــوراه في
ًّ
الجزائر ،إذ اعتبرت املشروع حال مؤقتًا ألزمة
ّدائمة ،كما تقول لـ«العربي الجديد» .تضيف
انتقالية ولفترة محددة ،ما يضع
أنها حلول ّ
حافة البطالة ّ
مجددا فور انتهاء
اآلالف على
عقود العمل ،على ّ
حد قولها.
وف ـي ـمــا ت ــرف ــض تـنـسـيـقـيــة حـمـلــة ش ـه ــادات
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه فـ ــي ال ّـ ـجـ ــزائـ ــر ،هـ ـ ــذه ال ـح ـل ــول
«املجحفة» فــي حــق الباحثني الجزائريني،
وتحميلهم عبء البطالة مجددًا بعد عامني
م ــن ال ـتــوظ ـيــف ،ت ـت ـس ــاءل ع ـبــد الـ ـ ــاوي عن
جـ ــدوى فـتــح ام ـت ـحــان ال ـق ـبــول بــالــدك ـتــوراه
أمام اآلالف من طالب املاجستير واملاستر،
ّ
ّ
إذ إن الــواقــع يشير إلــى أن ذلــك يعني فتح
باب جديد للبطالة.
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خطــت المؤسســة الدينيــة في إيران خطوات عديدة للســير برجــال الدين التقليديين نحو حــركات تحديثية بعــد تدهور اآلليات
المستخدمة لصيانة إيمان المؤمنين .تحاول القراءة اآلتية كشف بعض تلك اإلجراءات التجديدية

ترقيق األحكام الشرعية وعصرنتها

علمنة المؤسسة الدينية
في إيران بعد الثورة
محمود بارجو

ظل عدم كفاءة مؤسسة التعليم
وال ـت ـع ـل ــم وال ـ ــدع ـ ــوة اإلس ــام ـي ــة
عمليًا ،منذ بداية تعرف املسلمني
علی أوروب ــا والحضارة الغربية الحديثة،
هاجسًا مركزيًا ألهــل الـشــؤون الدينية في
العالم اإلسالمي .كانت الهيئات التبشيرية
امل ـس ـي ـح ـيــة ن ـش ـط ــة ،وم ـن ـش ـغ ـلــة ب ــال ــدع ــوة،
فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،فــي أغـلــب البلدان
اإلسالمية .وتأثيرها ونجاحها كانا غالبًا
بفعل تقنيات حديثة ،مثل صناعة الطباعة،
واالتـ ـص ــاالت ،وال ـن ـقــل ال ـحــديــث ،واألنـظـمــة
واملؤسسات التعليمية الحديثة.
كـتــب امل ــؤرخ اإلي ــران ــي ،عـبــاس أم ــان ــت ،أنــه،
في زمــن لم يتوفر حتی املصحف الشريف
عامة األسر املسلمة إال بصعوبة،
في بيوت ّ
كتيبات معارضة
توزع الهيئات التبشيرية
ٍ
لـ ّ
ـإس ــام ب ـك ـثــرة م ــا ب ــن اإلي ــران ـي ــن .كــانــت

ف ــي أروم ـ ـيـ ــة ف ــي عـ ــام  ،1912وحـ ــدهـ ــا49 ،
مدرسة مسيحية نشيطة! وفي سائر البالد
اإلســام ـيــة كــانــت الــوت ـيــرة مـشــابـهــة؛ منها
أن املؤسسة التعليمية الحديثة فــي مصر
في بداية القرن العشرين كانت تحت أيدي
مبشرين مسيحيني ،بالكامل تقريبًا ،حيث
ّ
يمتلكون في عــام  ،1906نحو  170مدرسة
ابتدائية ،يتعلم فيها مــا يناهز أحــد عشر
ألف تلميذ.
ط ـب ـع ــا ل ـ ــم يـ ـك ــن خ ــافـ ـي ــا أمـ ـ ـ ــام أع ـ ـ ــن رج ـ ــال
الــديــن اإليــرانـيــن تــدهــور اآلل ـيــات التقليدية
املستخدمة لصيانة إيمان املؤمنني وترويج
«امل ــذه ــب ال ـح ــق» م ـقــارنــة بــالـنـظــام الكنسي
املقتدر .ومع أن بعض رجال الدين التقليديني
ي ـق ــاوم ــون ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة أح ـي ــان ــا ،إال
أن الـقـســم األع ـظــم مـنـهــم ي ــرون استخدامها
ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــی امل ــذه ــب،
وترويج املعارف الدينية ونشرها.
كــان النمو املتزايد للنزوع نحو املذهب في
املجتمع اإليراني في العقود الوسطى للقرن
العشرين ناتجًا ،إلی حد ما ،عن هذا القبول
واس ـت ـخــدام ه ــذه الـفـئــة مــن الــدعــاة الدينيني
تقنيات ،مثل الطباعة ومكبر الصوت
الواسع
ٍ
واملذياع .مع هذا ،لم تستقبل املدارس الدينية
استقباال مستحقا مــن توظيف املؤسسات
والطرق الحديثة للتعليم ،وقاومها غالبية
رجــال الدين .وكانت النتيجة أن يبقی نظام
التعليم الرسمي للمدارس الدينية ،بجانب
ك ـت ـب ـهــا الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،ب ـص ــورت ـه ــا ال ـت ـق ـل ـيــديــة
والقديمة ،حتی هذه العقود األخيرة.
رفـ ـ ــض رج ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــون ب ــرام ــج
اإلصــاحــات الـتــي تخص الـنـظــام التعليمي
للمدارس الدينية ،والتي يطرحها أشخاص،
مثل آية الله الخميني ،وقد حدثت شجارات
لفظية عنيفة مرات بني الطرفني ،إلی أن ضرب
الخميني ك ــوب شــايــه عـلــی ال ـجــدار فــي أحــد
هذه الشجارات ،احتجاجًا علی معارضة آية
الله البروجردي إصالحات املدارس الدينية،
ولم يشارك حتی في مراسم تشييعه ،ونعلم
أن البروجردي كان مرجعًا دينيًا بال منازع
لعالم التشيع.
وخ ــاف ــا ل ــرج ــال ال ــدي ــن ال ـت ـق ـل ـيــديــن ال ــذي ــن
يعتقدون بوقوع الفنت وغيبة الولي وكثرة
ال ـع ــدو وق ـلــة ع ــدد املــؤم ـنــن ،حـســب األدع ـيــة
امل ـش ـه ــورة ل ـل ـش ـي ـعــة ،ويـ ـ ــرون املـ ـخ ــرج منها
املجددون
االنتظار لظهور اإلمام العادل ،كان
ّ
م ـن ـه ــم راغ ـ ـبـ ــن فـ ــي أن يـ ـنـ ـص ــروا امل ــؤم ـن ــن
بــأيــديـهــم أنـفـسـهــم ،وه ــم يـعـتـبــرون أنفسهم
ورثة األنبياء ّ
ويحلون
ونواب اإلمام املهدي،
ّ
ما في الدين من ُعقد .لهذا لم يخالطهم شك
فــي استخدام األدوات الحديثة للرقي بــأداء
تعليم الدين وترويجه ،وغلبة املجتمع علی
املــدارس الضالة .لكنهم ،ولتحدي الخصوم،
وإبـ ــاغ رس ــال ــة ال ــدي ــن إل ــی مـخــاطـبــن أكـثــر،
وســاحــة جـغــرافـيــة أوس ــع ،هـنــاك حــاجــة إلــی
زيـ ــادة ع ــدد ط ــاب الـعـلــوم الــديـنـيــة ،بجانب
تـحـســن األداء ف ــي تـعـلـيـمـهــم ،وأي ـض ــا رفــع
نوعية الدعوة وطرقها ،وال يكون هذا ممكنا
إال ب ــاس ـت ـخ ــدام ش ــام ــل مل ـج ـم ــوع ــة األدوات
والتقنيات واألنظمة الحديثة.
ول ـ ـكـ ــن ال ـن ـق ـط ــة ال ـ ـهـ ــامـ ــة أن ه ـ ــذه األدوات
أوال ،وبــالــذات
والتقنيات ُأبــدعــت ُ
وصـنـعــت ً
للمضي باألهداف الدنيوية وتوسيع الحياة
املادية واالقتصادية .وال يتوافق استخدامها
ال ـش ــام ــل م ــع ال ــروحـ ـي ــة األخـ ــرويـ ــة لـلـتـشـيــع
التقليدي .ومــن خــال تعطش شديد لنجاة
عدد أكثر وأكثر من املؤمنني أخرويًا باتخاذ
األدوات الـحــديـثــة ،تـحـ ّـول االت ـجــاه األخ ــروي
للدين جذريًا ،وأصبحت روح الدين في طي
النسيان.

تحديث وروح جديدة
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كـ ــان ت ـحــديــث الـتـعـلـيــم وال ـت ـع ـلــم وال ــدع ــوة
أوال ،زي ـ ـ ــادة ع ــدد
ال ــدي ـن ـي ــة ت ـل ــزم ــه أم ـ ـ ــورً :
الـ ـ ـط ـ ــاب ،وه ـ ــي ب ــذاتـ ـه ــا م ـن ــوط ــة ب ـتــوف ـيــر
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ــال ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وح ـص ـي ـل ـت ـه ــا
ت ـ ـلـ ــوث بـ ـع ــض امل ـ ـجـ ـ ّـدديـ ــن ب ــالـ ـتـ ـج ــارة مــع
يخلف هــذا األم ــر مــن تـبـعــات ،أو
جميع مــا ّ

إيرانيون يشعلون النار خالل عيد النار في طهران( 2021/ 3/ 16 ،فرانس برس)

التعامل السياسي مع الحكم بغية التمتع
بالزبونية .ثانيًا ،اتخاذ األنظمة املصغرة
وعناصر النظام التعليمي املعاصر تجلب
معها القيم السائدة عليها ال محالة؛ منها
أن الهدف من التعاليم الدينية ،والــذي كان
كـســب رض ــا ال ـلــه ،وال ـح ـصــول عـلــی املـثــوبــة
األخـ ــرويـ ــة ت ـح ــول إلـ ــی اج ـت ـي ــاز ال ــوح ــدات
وتسلم الشهادات ،والعثور علی
الدراسية،
ّ
وظ ــائ ــف ح ـكــوم ـيــة .ث ــال ـث ــا ،االع ـت ـم ــاد علی
القوالب الحديثة املتبعة إلبداء اآلراء ،فهذا
أي ـضــا ّأدی إل ــی تــوطــن ال ــرؤي ــة العلمانية
املنطوية فــي هــذه الـقــوالــب ،منها أن رجــال
ال ــدي ــن ك ــان ــوا م ـج ـبــريــن ع ـل ــی اتـ ـخ ــاذ لـغــة
محايدة خالية من الهوية والقيم اإلسالمية
للتخاطب واسـتـقـطــاب شــريـحــة أوس ــع من
الـ ـن ــاس ،وخ ـصــوصــا ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن تمت
تربيتهم في املؤسسات التعليمية الحديثة.
عقلية استعالء املؤمنني
والرابعة ،سيطرة
ِ
مـ ــاديـ ــا ودنـ ـي ــوي ــا (ف ـ ــي سـ ـب ــاق مـ ــع ال ـك ـف ــار
لــاسـتـعــاء عـلـيـهــم) ،وال ـتــي كــانــت منوطة
باستمرار السلطة السياسية لرجال الدين،
وقد تم الحصول عليها بذبح قيم أخالقية
كثيرة.
خالفًا ملقاومة غالبية التقليديني من رجال
الدين لتحديث النظام التعليمي للمدارس
املجددين أسسوا
الدينية ،فإن رجال الدين
ّ
مراكز تعليمية دينية عدة بصورة منفردة
ف ــي ق ــوال ــب ح ــديـ ـث ــة .م ــدرس ــة ح ـق ــان ــي مــن
املــؤسـســات التعليمية الــديـنـيــة األول ــى في
قدوسي ،محمدتقي
قم ،والتي أسسها علي ّ
مصباح اليزدي ،أحمد جنتي ،محمدحسني
بهشتي ،علي مشكيني ،محمود طالقاني،
 ،..ب ـه ــدف ت ـطــويــر أداء ال ـن ـظــام التعليمي
املجددين في املدرسة
الديني .وأنشأ بعض
ّ
الدينية الشيعية معهد «در راه حق» (علی
درب الـ ـح ــق) ،وال ـت ــي ت ـح ـ ّـول ــت ،فـيـمــا بـعــد،
مؤسسة اإلمــام الخميني بيد مصباح
إلی
ّ
اليزدي .وأسس رجال الدين املقربون من آية
الله سيد محمد كاظم شريعتمداري «دار
التبليغ» ،والـتــي أصبحت فيما بعد حجر
أس ــاس «مــركــز اإلعـ ــام اإلس ــام ــي» فــي قــم.
كما وضع كل من الشيخ محمد رضا املظفر

رجال الدين
المجددون أسسوا
ّ
مراكز تعليمية دينية
عدة بصورة منفردة
في قوالب حديثة
تحول النظام
ّ
المصرفي المتبع في
فترة حكم محمد رضا
شاه بهلوي إلی نظام
فقهي «إسالمي»

ومحمد باقر الصدر ومحمد جــواد مغنية
كتبا دراسية بالنمط الحديث في طريقهم
إل ــی إص ــاح امل ــدرس ــة الــديـنـيــة فــي ال ـعــراق.
وثـ ّـمــة «املنطق وأص ــول الفقه» ملحمد رضا
امل ـظ ـفــر ،و«ح ـل ـق ــات ف ــي ع ـلــم أصـ ــول الـفـقــه»
للصدر ،مــن الكتب الــدراسـيــة املـتــداولــة في
املدارس الدينية حاليًا.
لقد نفخ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران
روحًا جديدة في جسم تيار تحديث الدين
ـورة ك ــان رجــال
وامل ــدرس ــة الــديـنـيــة ،وه ــي ث ـ ٌ
ال ــدي ــن املـ ـج ـ ّـددون وال ـش ـبــاب م ــن أنـصــارهــا
وقادتهاّ .
املجددين
حولت الثورة اإلسالمية
ّ
مــن رج ــال الــديــن إلــی قــوة ال مـنــازع لها في
املدارس الدينية ،كما جعلت املوارد الوفيرة
واملــؤسـســات القوية لحكومة حديثة ثرية

قوة ال منازع لها
نفخ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران روحًا جديدة في جسم تيار تحديث
المجددون
الدين والمدرسة الدينية ،وهي ثــور ٌة كان رجــال الدين
ّ
المجددين
اإلسالمية
حولت الثورة
والشباب من أنصارها وقادتها.
ّ
ّ
من رجال الدين إلی قوة ال منازع لها في المدارس الدينية ،كما جعلت
الموارد الوفيرة والمؤسسات القوية لحكومة حديثة ثرية في خدمة
أحالم يحلم بها
ترويج الدين والحياة المؤمنة .والحصيلة تحقيق
ٍ
المجددون لعشرات السنين ،وهي تعبئة اإلمكانات الحكومية إلقامة
ّ
مجتمع وحضارة دينية مثال َيين.

فــي خــدمــة تــرويــج الــديــن والـحـيــاة املؤمنة.
وال ـح ـص ـي ـل ــة ت ـح ـق ـي ــق أح ـ ـ ـ ــام ي ـح ـل ــم بـهــا
ٍ
املـ ـج ـ ّـددون ل ـع ـشــرات ال ـس ـنــن ،وه ــي تعبئة
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلقـ ــامـ ــة مـجـتـمــع
وحضارة دينية مثالية.

إجراءات المجددين

عمل امل ـجـ ّـددون عــدة إج ــراءات ،تــوردهــا هذه
املطالعة سعيًا إلى تفعيل مؤسسة التعليم
والتعلم والدعوة الدينية .كانت بعض هذه
اإلجراءات قيد التنفيذ ،كما سبق ذكره ،منذ
مــا قـبــل ال ـث ــورة ،لـكــن ال ـثــورة زادت سرعتها
ووسعت نطاقها.
ّ
األول ،إن ـ ـشـ ــاء م ــؤسـ ـس ــات ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ذات
ط ــابـ ـع ــن :أكـ ــادي ـ ـمـ ــي ودي ـ ـن ـ ــي؛ ف ـل ـه ــا ق ــال ــب
الـجــامـعــات الـحــديـثــة ،لـكــن مـحـتــواهــا مزيج
م ــن ال ـ ــدروس الــدي ـن ـيــة وال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
األكاديمية الرائجة في الجامعة .من أهم هذه
املــؤسـســات :جامعة اإلم ــام الـصــادق ،جامعة
م ـف ـيــد ،مـعـهــد الـ ـح ــوزة وال ـجــام ـعــة وجــامـعــة
ّ
يتصورون
املؤسسني
باقر العلوم .يبدو أن
ّ
أن امل ــؤس ـس ــة ال ـجــام ـع ـيــة ه ــي ق ــال ــب وجـســم
بــا روح ومـحــايــد ،يمكن أن ُيـصــب فيها أي

التمتع
محتوی ،ومـنــه الــديــن ،بحيث يمكن
ّ
ب ـم ـي ــزات امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـغــرب ـيــة
ال ـح ــدي ـث ــة م ــن دون الـ ـت ــأث ــر ب ـم ـح ـتــويــات ـهــا.
وف ــي الحقيقة ،ك ــان ال ـهــدف الــرئـيــس أسلمة
العلوم اإلنسانية الغربية ،لكن الحاصل هو
التلوين اإلسالمي (رش لون الدين واملقدس)
لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة الـحــديـثــة،
وإخضاعها الستخدام الدولة لها .ونتيجة
شرعنة هذه العلوم التي تعتبر اآلن إسالمية
تــروي ـج ـهــا الـ ــواسـ ــع ،م ــن دون أي م ــان ــع ،ما
بني العوام ورجــال الدين معًا .إذا كان رجال
الدين التقليديون ّ
يقبحون االنشغال بهذه
الـعـلــوم الـتــي يطلق عليها «ع ـلــوم ال تنفع»
فيما مـضــی ،فــإن املـجــدديــن اآلن ّ
يروجونها
ّ
بشكل واســع في املــدارس الدينية ،سعيًا في
ترويج الدين وتوسيع نطاقه .رجال الدين/
األكاديميون (امللقبون بفضيلة الدكتور وهم
يــدرســون فــي املـ ــدارس الــديـنـيــة والـجــامـعــات
فــي الــوقــت نـفـســه) تـغـلـغـلــوا فــي املــؤسـســات
التنفيذية أيما تغلغلّ ،
وطبقوا هــذه الرؤية
من األسلمة في الدولة.
ّ
تحول النظام املصرفي
علی سبيل املثال،
امل ـت ـب ــع ف ــي ف ـت ــرة ح ـك ــم م ـح ـمــد رضـ ــا ش ــاه
ب ـ ـه ـ ـلـ ــوي إلـ ـ ـ ــی نـ ـ ـظ ـ ــام فـ ـقـ ـه ــي «إسـ ـ ــامـ ـ ــي»
بــاس ـت ـخــدام ال ـح ـيــل ال ـشــرع ـيــة والـعـمـلـيــات
الـبـهـلــوانـيــة .ك ــان امل ـح ـتــوی ال ـش ــيء نفسه،
لـكــن ال ـقــالــب وال ـص ــورة ت ـعـ ّـرضــا للتعديل.
ّ
وب ــال ـن ـت ـي ـج ــةُ ،م ــه ــد ال ـط ــري ــق ل ــدخ ــول جــم
غفير مــن الـنــاس الـعــاديــن واملــؤمـنــن فيه،
والــذيــن كــانــوا يـعـتـبــرون الـنـظــام املصرفي
امللكي الـســابــق ربــويــا ،وال يستفيدون من
الـخــدمــات املـصــرفـيــة .وقــد جــری مــا يشابه
ـاالت أخ ـ ـ ــری .ع ــدة
ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ف ــي م ـ ـجـ ـ ٍ
ت ـغ ـي ــرات ص ــوري ــة ف ــي ال ـن ـظ ــام الـتـعـلـيـمــي
مثل :الفصل الجنسي ،فتح الباب لحضور
الـبـنــات فــي املـ ــدارس والـجــامـعــات بـصــورة
مكثفة ،وكانت أسر دينية كثيرة فيما قبل
تمتنع عن إرسال بناتهم إلی املدارس.

الثاني ،نسخت املدارس الدينية أغلب البنی
اإلدارية والتعليمية الجامعية ،ودخلت حيز
التنفيذ بتعديالت .وخــافــا للسابق ،حيث
مستقلة عن الحكومة
كانت املدارس الدينية
ً
إداري ـ ــا وم ــال ـي ــا ،ول ـه ــا ب ـن ـيــة غ ـيــر مـتـمــركــزة
ومـنـفــردة وغـيــر متجانسة ،جــرت مـحــاوالت
شاملة لتنسيق األنظمة اإلدارية والتعليمية
للمدارس الدينية ،وكذلك تبعيتها للدولة.
ّ
أس ـ ـ ــس آي ـ ــة ال ـلــه
وإب ـ ـ ـ ــان انـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـث ـ ــورةّ ،
الخميني املجلس األعلی للمدارس الدينية،
والتي أصبح نطاق نفوذها في إدارة الشؤون
اليومية للطالب الدينيني أكثر فأكثر علی
مـ ّـر الــزمــان .فــي العقد األول مــن الـثــورة ،كان
حـضــور مــراجــع تقليد ُيعتبرون نظائر آية
الله الخميني في املستوی العلمي ،مثل آية
الله الكلبايكاني مانعًا لتسرع وتـيــرة هذه
التحوالت إلــی حــد مــا ،وبعد رحيل املراجع
الكبار ،وفي فترة قيادة آية الله الخامنئي،
أخ ـ ــذت الـ ـتـ ـط ــورات س ــرع ــة أكـ ـث ــر ،ف ـقــد أنـشــأ
مركز إدارة املــدارس الدينية في قم ومشهد
وط ـ ـهـ ــران وأصـ ـفـ ـه ــان ،س ـع ـيــا إلـ ــى ال ـتــرك ـيــز
اإلداري للمدارس الدينية ،كما تمركز تعليم
الطالب األجانب في قالب مؤسستي «منظمة
املـ ـ ــدارس الــدي ـن ـيــة خـ ــارج الـ ـب ــاد» و«امل ــرك ــز
العاملي للعلوم اإلسالمية» اللتني اندمجتا
فيما بعد باسم «جامعة املصطفی العاملية».
وم ــن حـيــث الـبـنــی ،أصـبـحــت أغـلــب األنظمة
األكــاديـمـيــة املـصـغــرة (مـثــل نـظــام الـفـصــول،
اختبارات نهاية الفصول وأمثالها) متبعة
فــي امل ــدارس الــديـنـيــة .واألغ ــرب أن شـهــادات
جامعية مالئمة للمستوی الدراسي ُأعطيت
لــرجــال الــديــن ،بهدف تسهيل توظيفهم في
الجامعات واملؤسسات الحكومية.
ولـكــن املجتمع اإليــرانــي ،فــي الــوقــت نفسه،
يخطو خطوات جبارة في ثورة اجتماعية
ومعرفية نحو التحديث ،وتبعد عن الساحة
ال ـف ـكــريــة لـلـتــديــن األخـ ـ ــروي االتـ ـج ــاه يــومــا
بعد يــوم .ومن ناحية أخــری ،ال تقوم إدارة
ال ـشــؤون اليومية للحكومة الحديثة علی
أسس شرعية دائمًا ،ما ّأدی إلی ظهور هوة
مزدوجة ما بني الثقافة ومطالبات الشارع
والــديــن مــن جـهــة ،ومــا بــن إدارة الحكومة
وال ـش ــري ـع ــة م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــری ،وك ـ ــان الــديــن
والشريعة هو ُاملرغم علی التراجع ،وتوفيق
نفسه علی املطالبات العامة ،أو متطلبات
إدارة الـحـكــومــة فــي غــالــب ال ـح ــاالت .مـثــاال،
منذ بــدايــة الـثــورة أصــدر الفقهاء ّ
املقربون
من الحكومة فتاوی بشأن حلية املوسيقی
وكـلـفــت مؤسسة،
والـشـطــرنــج وأمـثــالـهـمــاُ ،
ُتــدعــی مجمع تشخيص مصلحة الـنـظــام،
بالنظر فــي عــدم الـتــوافـقــات مــا بــن الشرع
وم ـت ـط ـل ـبــات ال ـح ـك ــم .وع ـل ــی س ـب ـيــل امل ـث ــال،
لــزيــادة القبول الـعــام لألحكام الشرعية ما
بني الشبانُ ،أجبر متولو الشؤون الدينية
علی استخدام أدلــة نفعية ( )utilitarianمن
قبيل :الحفاظ علی الحجاب الشرعي مفيد
ّ
ضارة للسالمة.
إلحكام األسرة ،أو الكحول
ومن الطريف أنهم ُأرغموا علی تعديل اللغة
الدينية إلی لغة علمانية ،فـ«شرب الخمر»،
وهي عبارة محملة بالقيمة بالشدة ،ولها
ج ــذور فــي الـشــريـعــة والـعـقـلـيــة اإلســامـيــة،
ومالزمة للذنب والعقوبة اإللهية والغضب
اإللـ ـ ـه ـ ــي مل ـ ــن ت ـ ـ ّ
ـرب ـ ــی ف ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــاخ ال ـث ـق ــاف ــي
واالجتماعي والديني ،تحولت هذه العبارة
إل ــی «امل ـشــروبــات الـكـحــولـيــة» ،وه ــي عـبــارة
محايدة ،ومن دون أي تقييم مسبق أخالقيًا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا .وسـ ـبـ ـب ــه واض ـ ـ ـ ــح :امل ـص ـط ـل ـحــات
والعبارات ذات الشحنة القيمية املستخدمة
تقليديًا تجعل من املستحيل إمكانية إقامة
العالقة مع شريحة واسعة من املجتمع ،كما
عدلت الشرطة عبارة «دورية اإلرشاد» إلی
ّ
«مشروع الرقي باألمن االجتماعي» بسبب
مشابه.
ّأدت مـحــاوالت توسيع نطاق نفوذ الدين،
وتحميل النمط الديني للحياة علی قسم
أوس ــع مــن الـسـكــان ،وکــذلــك انـشـغــال رجــال
الــديــن ب ــاإلدارة التنفيذية اليومية للبالد،
إلــی ترقيق األحكام الشرعية وعصرنتها،
أو علی حد تعبيري إلــى إســام معلمن أو
«اإلسالم الهالمي» ( ،)Islamliteوهو إسالم
ال مشكلة له غالبًا مع املؤسسات الرئيسة
للعالم املعاصر ،وقد أخذ لونهاُ ،
ويحتفظ
فـيــه ببعض املـنــاســك ال ـصــوريــة ،والـبــاديــة
ل ـل ـع ـي ــان ب ـ ـشـ ــدة ،م ـث ــل الـ ـحـ ـج ــاب وال ـح ـظــر
مــن انـتـهــاك حــرمــة رم ـض ــان ،وم ــا شابهها
لجلب رضــا املتدينني فحسب .تكمن هذه
امل ـف ــارق ــة ب ــال ــذات ف ــي ال ــدع ــوة نـفـسـهــا إلــی
الدين في العالم الحديث (وحتی عالم ما
قـبــل ال ـحــداثــة) .الـسـعــي فــي تــوسـيــع الــديــن
يفضي إلی تفريغه من املحتوی .وقد ّ
تطرق
الكاتب إلی هذا املوضوع بتفصيل أكثر في
مقالة «علمنة الفقه فــي إي ــران املـعــاصــرة»
املنشورة أخيرًا في كتاب «Deconstructing
 Islamic Studiesب ــإش ــراف ك ــل م ــن مجيد
دان ـش ـكــر وأي ـ ــرون ه ـيــوجــز ،والـ ــذي نشرته
جامعة هارفارد.
(باحث إيراني)

MEDIA

أخبار

تستكشف إدارة شبكة التدوين
المصغر «تويتر» إمكانية
إضافة أزرار تفاعل في شكل
رموز تعبيرية ،إسوة بأزرار «فيسبوك»
التي أغنت زر «اليك» في الماضي.
ويبدو ّ
أن الشركة تفكر في إتاحة
اإلشارة إلى اإلعجاب أو عدم اإلعجاب
بالتغريدة.

انطلق معرض الفائزين بمسابقة
«وورلد برس فوتو» األحد ،في
هونغ كونغ ،في موقع خاص،
بعد تراجع جامعة خاصة عن
استضافته كما كان مقررًا ،ألسباب
أمنية جراء عرض صور للتظاهرات
المؤيدة للديمقراطية في المدينة
سنة .2019

قال التلفزيون اإليراني ،السبت،
إنّه جرى العثور على جثة مذيعته
السابقة ،آزادة نامداري ،في بيتها،
غربي طهران .ولم يشر التلفزيون
إلى سبب وفاتها ،إال ّ
أن وكالة «مهر»
اإليرانية أكدت ،نقًال
عن مصدر مطلعّ ،
أن المعاينات
أظهرت انتحارها.
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فتح النائب العام المصري،
المستشار حمادة الصاوي ،األحد،
تحقيقًا مع أستاذ اإلعالم في
جامعة «القاهرة» أيمن منصور
ندا ،في بالغ مقدم ضده من
رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم،
كرم جبر ،بسبب مقاالت تنتقد اإلعالم
عبر «فيسبوك».

ما هي تقنية التشفير «أن أف تي»؟

تتنامى شــعبية تكنولوجيا «أن أف تي» وهي أســلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة لالســتبدال ،منذ فترة قصيرة ال تتعدى ستة أشهر،
لكنّها تنمو سريعًا في سوق هواة جمع المنتجات الرقمية ،وتستقطب مليارات الدوالرات
نيويورك ـ العربي الجديد

ـبوع واحــد ،بيعــت أول تغريــدة على
فــي أسـ ٍ
«تويتــر» ،ومقالــة صحافيــة فــي «نيويــورك
تايمــز» بنســق «أن أف تــي» املصممــة وفــق
ً
ّ
تكنولوجيا «بلوك تشني» .يشكل ذلك ثورة
فــي عالــم الدفــع اإللكترونــي ،واملعــارض
ّ
الرقميــة،
الفنيــة ،كمــا األعمــال والعمــات
باإلضافــة إلــى التشــفير وفــق رمــوز غيــر
قابلــة لالســتبدال .يتيــح «أن أف تــي» (non-
 )fungible tokensوهــو أســلوب تشــفير
عبــر الرمــوز غيــر القابلــة لالســتبدال ،منــح
شــهادة تثبــت أصالــة أي منتــج رقمــي
ســواء أكان صــورة أو رســمًا تعبيريــا أو
فيديــو أو مقطوعــة موســيقية ،أو مقالــة
صحافيــة أو ســوى ذلــك .وهــذه الشــهادة
غيــر قابلــة للخــرق أو النســخ نظريــا ،وهــي
مصممــة وفــق تكنولوجيــا «بلــوك تشــن»
املســتخدمة فــي تشــفير العمــات الرقميــة
مثل البيتكوين .وبدأت شعبية «أن أف تي»
تتنامــى منــذ فتــرة قصيــرة ال تتعــدى ســتة
أشــهر ،مــا أدى إلــى نمــو ســريع فــي ســوق
هــواة جمــع املنتجات الرقميــة بعدما كانت
تقتصر على فئة محدودة ،وهي استقطبت
اســتثمارات بمليــارات الــدوالرات ،بحســب
«فرانس برس».
كانــت بدايــة املــزادات فــي  11مــارس /آذار،
حني بيع عمل رقمي للفنان األميركي بيبل
فــي مقابــل  69,3مليــون دوالر خــال مــزاد
لــدار «كريســتيز» ،فــي رقــم قياســي يشــهد
علــى الثــورة الحاصلــة فــي ســوق بقيــت
ســرية لفتــرة طويلــة .ومــع هــذا العمــل الذي
يحمــل عنــوان «إفريدايــز :ذا فيرســت 5000
دايز» وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة،
أنجــزت يوميــا علــى مــدى خمســة آالف يوم
علــى التوالــي ،بــات مايــك وينكلمــان ،وهــو
اســم بيبــل األصلــي ،بــن الفنانــن الثالثــة
أصحــاب األعمــال األعلــى ثمنــا خــال
حياتهم في العالم ،بما يشمل كل الوسائط
الفنية ،بحسب «فرانس برس».
ومــع أن الفــن الرقمــي موجــود منــذ عقــود،
فــإن ظهــور «إن إف تــي» طمــأن هواة الجمع
فــي شــأن أخطــار النســخ .فمــن املمكن نســخ
عمــل رقمــي ،ولكــن مــن غير املمكــن التالعب
بشــهادة «إن إف تــي» التــي تباع معه .وباع
مؤســس «تويتر» ورئيســها جاك دورســي،
يــوم االثنــن املاضــي ،أولــى تغريداتــه علــى
الشــبكة بنســق «أن أف تــي» فــي مقابــل 2.9
مليــون دوالر .يعــود تاريــخ التغريــدة إلــى
 21مــارس /آذار عــام  ،2006وكتــب فيهــا
دورســي« :أنشــأت حســابي علــى تويتــر».
ووفقــا للمنصــة الرقميــة «فاليبلــز َبــي
ســنت»  ،Valuables by Centحيــث أقيــم
املــزاد ،فــإن الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة

«أوراكل» ،سينا إستافي ،اشترى التغريدة.
وبــاع الصحافــي فــي «نيويــورك تايمــز»
كيفــن روس ،الخميــس املاضــي ،أحــد
مقاالتــه بنســق رقمــي فــي مقابــل 560
ألــف دوالر ،فــي أحــدث تجليــات الشــغف
املتصاعد بتكنولوجيا «ان اف تي» .وهذا
املقــال مخصــص ملبــادرة مــن الصحافــي
كانــت ترمــي إلى اختبار الســوق وتوســيع

باع الصحافي
كيفن روس أحد مقاالته
بنسق رقمي مقابل
 560ألف دوالر

من معرض نيويورك لألعمال الرقمية (تيموثي كالري/فرانس برس)

التضليل السياسي يتراجع
في غياب ترامب
ّ
علقــت شــركة «تويتــر» حســاب الرئيــس
األميركــي الســابق دونالــد ترامــب ،نهائيًا،
بعد أحداث الشغب الدامية في الكابيتول،
فــي  6يناير/كانــون الثانــي املاضــي ،علــى
ّ
تخوفهــا مــن مزيــد مــن التحريــض
وقــع
علــى العنــف ،بعــد أشــهر مــن التشــكيك في
نتائــج االنتخابــات الرئاســية التــي فــاز
بهــا جــو بايــدن .منــذ ذلك الحــن ،تراجعت
املزاعــم الخاطئــة واملضللــة حــول الشــؤون
السياســية األميركيــة ،وهــو ميــل تســعى
«تويتــر» و«فيســبوك»  -حظــرت ترامــب
أيضــا لكــن ربمــا تتراجــع عــن قرارهــا -إلــى
إبراز فضلها فيه.
ومــع إســكات ترامــب وحضــور بايــدن
الخجــول نســبيًا علــى املســتوى اإلعالمــي،
وغيــاب ّ
أي انتخابــات فــي األفــق ،يركــز
األميركيــون علــى التعافــي االقتصــادي
وطــرح لقاحــات كورونــا ،مــن دون أن
ينخرطــوا بالكامــل فــي السياســة ،كمــا
كانوا خالل .2020
ّ
وقال خبراء إن تراجع األكاذيب السياسية
عائــد إلــى التحــول فــي دورة األخبــار أكثــر
منــه إلــى تغيــر جوهــري فــي كيفيــة نشــر
ّ
الناس للمعلومات غير الدقيقة ،لكن «أهم
عنصــر منفــرد كان إبعــاد دونالــد ترامــب
عــن املنصــات اإلعالميــة» بحســب راســل

نطــاق األعمــال الرقميــة املباعــة بتقنيــة
«ان اف تــي» .حمــل مقــال كيفــن روس
عنــوان «اشــتروا هــذا املقــال علــى بلــوك
تشــن» ،مــع عنــوان فرعي جاء فيه «ملاذا ال
يمكــن لصحافــي أن يكــون جــزءا مــن طفرة
(أن أف تي)».
وبعــد مزايــدات محتدمــة اســتمرت 24
ســاعة ،فــاز هــاوي جمــع يســمي نفســه

مورهيــد ،املؤلــف املشــارك لكتــاب «الكثيــر
مــن النــاس يقولــون» ،وهــو العنــوان الــذي
يشــير إلــى أحــد أشــهر التعابيــر التــي
يســتخدمها ترامــب حــن يبــدأ الترويــج
لنظرياته غير املثبتة.
ّ
لكــن هــذا التأثيــر ســيكون مؤقتــا علــى
ّ
األرجح في بيئة إلكترونية ،تشكل األخبار
فيهــا مصــدرًا للمعلومــات املضللــة .فعلــى
ســبيل املثــال ،ازدهــرت نظريــات املؤامــرة
حول اللقاحات في .2021
وكان لــدى ترامــب أكثــر مــن  88مليــون
ّ
متابــع عندمــا ُعلق حســابه علــى «تويتر».
وإلــى جانــب منشــوراته علــى «فيســبوك»،
كانــت تغريداتــه عبــر «تويتــر» وســيلته
األساســية لطــرح ادعــاءات ،مــن دون أدلــة،
ّ
ّ
االنتخابــات كلفــه واليــة
تفيــد بــأن تزويــر
ّ
رئاســية ثانية ،علمًا أنه خســر أكثر من 60
قضية أمام القضاء ،بهذه االدعاءات.
يحلــل باحثــون ،فــي الوقــت الراهــن ،آثــار
املعلومات املضللة عن االنتخابات ،وحظر
ّ
ترامــب .لكــن دراســة مبكــرة فــي ديســمبر/
ّ
كانــون األول املاضــي ،أظهــرت أن إشــارات
التحذيــر اللطيفــة ،التــي تصــف تغريداتــه
ّ
بأنها تحتوي على معلومات غير مؤكدة،
لــم تمنــع مشــاركتها .فــي الواقــع ،مالــت
تلــك التغريــدات إلــى االنتشــار لفترة أطول

«فارزيــن» بالحــق فــي شــراء املقــال فــي
مقابــل  350إثيــروم ،وهــي مــن العمــات
الرقميــة الرئيســية ،مــا يــوازي حوالى 560
ألف دوالر ،بحســب «فرانس برس» .وعلق
كيفــن روس وهــو صحافي متخصص في
التكنولوجيــا الحديثــة ،بعــد دقائــق مــن
انتهــاء عمليــة البيــع ،عبــر حســابه علــى
تويتــر «أنظــر ببســاطة إلــى شاشــتي وال
أســتطيع التوقــف عــن الضحــك» .وكان
الصحافي أشار إلى أن ريع البيع سيصب
لتمويــل أعمال خيريــة تتوالها «نيويورك
تايمز» ،بعد حسم نسبة  % 15هي عمولة
منصــة «فاونديشــن» التــي اســتضافت
املزاد.
وفــي مؤشــر آخــر إلــى االهتمــام بالتقنيــات
الجديــدة ،أطلــق الــدوري األميركــي
للمحترفــن فــي كــرة الســلة (أن بــي إيــه)
منصــة للرمــوز املشــفرة بنســق «أن أف
تــي» ،تحمــل عنــوان «تــوب شــوت» وتطــرح
ـوان مــن املباريــات .وفي
مقتطفــات لبضــع ثـ ٍ
فبرايــر /شــباط ،بيــع مقطــع مصــور يظهــر
قفــزة الفتــة لنجــم «فريــق لــوس أنجليــس
ليكــرز» ،ليبــرون جيمــس ،خــال إحــدى
املباريــات ،مقابــل مبلــغ قياســي بلــغ 208
آالف دوالر أميركــي .وغالبــا مــا يعــزى إلــى
هيئــة «الرفــا البــز» الفضــل فــي إطــاق هــذا
العهــد الرقمــي الجديد ،إذ طرحت في 2017
مشروع «كريبتوبانكس» ،وهو سلسلة من
عشــرة آالف وجه مرســومة عبر الكمبيوتر،
وكلهــا مختلفــة بمالمــح نافــرة ،وفــق مــا
نقلت وكالة «فرانس برس» سابقًا.
ُ
وافت ِتــح فــي نيويــورك معــرض مخصــص
بالكامــل ملــا يســمى األعمــال الرقميــة «إن
إف تــي»  NFTيعـ ّـرف عــن نفســه بأنــه أول
مســاحة عــرض مــادي فــي العالــم مكرســة
لتكنولوجيــا التشــفير الجديــدة هــذه التــي
تجتــذب عــددًا متزاي ـدًا مــن هــواة الجمــع.
وغــداة افتتــاح املعــرض فــي نيويــورك،
الخميــس املاضــي ،والــذي يقــام فــي موقــع
قريــب مــن ميــدان «يونيــون ســكوير» فــي
مانهاتــن الســفلى ،ويمكــن االطــاع فيــه
علــى األعمــال وهــي بطبيعتهــا غيــر مادية،
علــى شاشــات عمالقــة أو بواســطة أجهــزة
أطلــق في شــنغهاي ايضًا معرض
العــرض؛ ِ
مخصــص لألعمــال الرقميــة التــي تبــاع
بتقنية «أن أف تي».
وسـ ُـت َ
عرض يوميــا أعمــال خمســة فنانــن
تتناوب على مدى  60يومًا حتى  25مايو/
أيــار املقبــل ،تعــود إلــى  300فنــان مختلفــي
االختصاصــات .ويوضــح إد زيبكــو،
املؤســس املشــارك ومديــر معــارض «ســوبر
ً
تشــيف» التي ّ
تقدم أعماال رقمية منذ العام
 2016أن كل عمــل معــروض فــي املعــرض
سيباع الحقًا باملزاد.

حساب مادورو على فيسبوك...
كورونا و«العقوبات»
كاراكاس ـ العربي الجديد

(مانديل نغان /فرانس برس)

وأبعــد ،وربمــا عكــس ذلــك والء مؤيــدي
ترامــب لــه .فقــط ،التحذيــرات القويــة مــن
تغريــدات كاذبــة ومضللــة لترامــبُ ،منعــت
مشــاركتها .وعلــق جوشــوا تاكــر ،أســتاذ
العلــوم السياســية والخبيــر فــي علــوم
البيانــات ووســائل التواصــل االجتماعــي
فــي جامعــة نيويورك« :كان املصدر الهائل
للمعلومــات املضللــة في عــام  2020يتعلق
بنزاهة تلك االنتخابات».
(فرانس برس)

تنتقل التجاذبات السياسية بني فنزويال والواليات املتحدة األميركية إلى شبكات
التواصــل االجتماعــي ،مــع حظــر «فيســبوك» حســاب الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس
مادورو ،ملدة شــهر ،الســبت املاضي ،بعد انتهاكات متكررة لقواعد املنصة ملكافحة
املعلومات املضللة املرتبطة بفيروس كورونا الجديد.
وقــال ناطــق باســم «فيســبوك»« :بســبب االنتهــاكات املتكــررة لقواعدنــا ،نجمــد
الصفحة ملدة  30يومًا ،ســتكون خاللها متاحة للقراءة فقط» ،أي ســيبقى الحســاب
مفتوحــا ومرئيــا ،لكــن لــن يكــون مســموحًا نشــر تعليقــات أو مــواد أخــرى عبــره ملدة
ّ
شــهر .وأوضــح أن «فيســبوك» أزال مقطــع فيديــو مــن صفحــة مــادورو «النتهاكــه
سياساتنا ضد املعلومات املضللة حول كورونا التي قد ّ
تعرض الناس لألذى».
ً
من جانبها ،ردت فنزويال على تجميد «فيسبوك» حساب مادورو ،معتبرة الخطوة
اســتبدادًا رقميــا .وقالــت وزارة اإلعــام الفنزويليــة في بيان« :نحن نشــهد اســتبدادًا
رقميــا تقــوم بــه شــركات عابــرة للــدول تريــد فــرض قوانينهــا علــى دول العالــم».
ّ
وقالت كاراكاس أيضًا إن «رقابة فيســبوك» هي «امتداد» للعقوبات األميركية ضد
فنزويــا ،فــي محاولــة لإلطاحــة بمــادورو .كذلــك ،أزال «فيســبوك» مقطــع فيديــو مــن
صفحة مادورو «النتهاكه سياساتنا ضد املعلومات املضللة حول كوفيد 19-التي
ّ
قــد تعـ ّـرض النــاس لــأذى» ،وأشــار املوقــع إلــى أن مســؤولي حســاب مــادورو تلقــوا
تحذيرات من قبل .في الوقت نفســه ،يواجه موقع «فيســبوك» انتقادات بشــأن نشــره
بالفيروس ،وهو يبذل جهودًا ملكافحتها.
معلومات مضللة متعلقة
ّ
وكان مــادورو قــد ّ
روج ملــا قــال إنــه عــاج «معجــزة» لكورونــا ،كمــا فعــل فــي الســابق
فاعليتها ،ونقل موقع «فيســبوك» في بيان ،عن إرشــادات
لعالجات أخرى لم تثبت ّ
من منظمة الصحة العاملية أنه «ليست هناك حاليًا عالجات للفيروس».
وبــدأت فنزويــا تلقيــح العاملــن الصحيني باللقــاح املضاد للفيــروس ،في فبراير/
شــباط املاضــي .وباتــت الســلطات قلقــة أخي ـرًا بشــأن االرتفــاع املتســارع فــي عــدد
اإلصابات وظهور نسخة متحورة برازيلية شديدة العدوى من الفيروس.
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منوعات فنون وكوكتيل
استعادة

 44عامًا تمرّ اليوم على رحيل العندليب األسمر .تجربة
بقدر ما حظيت بشعبية كبيرة ،بقدر ما هي إشكالية؛ إذ
رأى كثيرون أن صعوده ونجاحه كانا مسألة حظ أكثر
من كونها موهبة .هنا ،نتتبّع مسار هذا الصعود

عبد الحليم
حافظ
بقليل من الصوت
وكثير من البكاء
جمال حسن

ه ــل ان ـح ـس ــر ب ــري ــق ع ـب ــد الـحـلـيــم
ح ــاف ــظ فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة؟
على األق ــل ،لــم يعد ينافس نجوم
الـغـنــاء الحاليني على جمهور الـشـبــاب ،كما
كان في سابق األيام .يصادف اليوم مرور 44
عامًا على رحيله ،بعد مسيرة جعلته املغني
العربي األكثر تأثيرًا في النصف الثاني من
الـقــرن العشرين؛ إذ غير مــن أساليب الغناء،
تاركًا بصمة واضحة ال تشبه بصمة أحد .مع
هــذا ،كان له دور في إفساح املجال لألصوات
الضعيفة وحتى الرديئة لتحتل عالم الغناء.
عـنــد ظ ـه ــوره ،ك ــان ي ــدرك حـلـيــم أن متطلبات
الغناء السائدة ال تتناسب ومساحة صوته،
ه ــو أيـ ـض ــا ل ــدي ــه قـ ـص ــور ف ــي أداء امل ـق ــام ــات
الشرقية ،على خــاف أدائــه املقامات الخالية
مــن ثــاثــة أربـ ــاع ال ـص ــوت .ل ــذا ،سيعمل على
تـعــويــض ه ــذا ال ـق ـصــور ب ــاإلف ــراط الـعــاطـفــي.
فصاحب «فــي يــوم ،في شهر ،في سنة» ،قلب
مـفــاهـيــم ال ـغ ـنــاء ،وم ـعــه أص ـبــح «اإلح ـس ــاس»
أكـثــر أهمية مــن ال ـصــوت .ربـمــا أعـطــى الغناء
بعدًا مرهفًا لم يكن مسبوقًا ،لكنه أيضًا كان

م ــن الـ ـن ــوع الـ ـق ــادر ع ـلــى فـ ــرض حـ ـض ــوره ،إذ
امتلك كل مؤهالت النجومية ،وتمسك بالقمة،
رغــم ظــروف وآالم امل ــرض .فــرض عبد الحليم
شخصيته الغنائية بكل إيجابياتها وبعض
سلبياتها .وبعيدًا عن مساحة الصوت ،لديه
خامة صوت جميلة وطبقة تينور جذابة ،إذ
كــان الغناء العربي ينحاز للطبقة األصــوات
الـجـهـيــرة ،وت ـلــك الــذائ ـقــة تـغـيــرت .بمعنى أن
كل شيء ملسه عبد الحليم في مسيرته ،اتخذ
معنى جديدًا ومغايرًا ملا سبقه.
أجازته لجنة اإلذاعة كمطرب ،لكنه ظل يعمل
في فرقتها عازفًا لألوبواُ .يقال إن أول أغنية
سجلها كــانــت لـفـنــان آخ ــر ،ربـمــا عـبــد الغني
السيد ،لكن ظرفًا طارئًا حال من دون مجيئه.
قبض حليم على فرصته وأعـلــن أن بإمكانه

كان ذكيًّا في اختيار
الملحنين الذي عمل
معهم طوال مسيرته

ساهمت ثورة يوليو في صعوده شعبيًا ورسميًا ()Getty

تسجيلها .البعض تأتيه الـفــرص ويفقدها،
ل ـكــن ل ـيــس هـ ــو .خـ ــال أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،سجل
عشرات األغاني لإلذاعة .ربما لم يلفت انتباه
أحد ،أو قليلون من آمنوا بموهبته .وما ُيقال،
ً
إن عبد الغني السيد تنبأ قائال« :الظاهر إن
ال ــواد حيقعدنا فــي الـبـيــت»؛ أي أن ــه سيكون
سببًا في تقاعد فنانني آخرين .لم يكن السيد
مؤمنًا بموهبة حليم ،بقدر مالحظته جوانب
في شخصيته ،كانت تحمله للوصول إلى ما
يريد .األرجح أن عبد الحليم هو من طلب من
املسؤول في اإلذاعة أن يتبنى اسمه ،ليصبح
ً
«ح ــاف ــظ» ب ــدال م ــن «ش ـب ــانــة» .أغــان ـيــه األول ــى

نقد

متابعة

«أنا» ...سقطة تيم حسن
عمر بقبوق

ال يمكن أن نعطي وصفًا ملسلسل «أنا» ،أفضل
من كونه سقطة تيم حسن الكبرى« .أنا» ،الذي
عرضته منصة «شاهد» أخيرًا ،وألفته عبير
ش ــرارة وأخــرجــه سامر الـبــرقــاوي ،حضر فيه
نجمًا منفردًا ،ليكتب الفصل األخير
تيم حسن
ُ
للحكاية التي ن ّصب بها نجمًا فوق العادة.
حكاية حسن مع الدراما التلفزيونية بدأت مع
بداية األلفية الجديدة .قــدم حينها مجموعة
م ــن األدوار ال ـص ـغ ـي ــرة ف ــي م ـس ـل ـســات ك ــان
لبعضها صدى ،مع اإلشــارة إلى أن معظمها
ك ــان ــت تـنـتـمــي لـلـنـمــط ال ـت ــاري ـخ ــي ،إذ كــانــت
ال ـبــدايــة مــع شخصية «ه ـج ــرس» فــي «الــزيــر
سالم» .وكان دوره األبرز في تلك الحقبة ،هو
شخصية «علي» في «التغريبة الفلسطينية».
وف ــي سـنــة  ،2005جـ ّـســد حـســن دور الـشــاعــر
ال ـ ـسـ ــوري نـ ـ ــزار ق ـب ــان ــي ،ف ــي امل ـس ـل ـســل ال ــذي
يـحـمــل ذات االسـ ــم ،لـيـكــون ل ـهــذه الشخصية
الدور األبرز بسطوع نجمه ،فتغيرت املعادلة
سريعًا ،وانتقل اسمه إلى خانة نجوم الصف
األول في العام التالي ،ليلعب الدور الرئيسي

في مسلسلي «االنتظار» و«على طول األيام»،
ق ـبــل أن ي ـجـ ّـســد شـخـصـيــة امل ـل ــك ف ـ ــاروق عــام
 ،2007وتـبــدأ نجوميته تمتد إلــى باقي بالد
العالم العربي.
ّ
حينها ،تمكن حسن من ترك بصمته الخاصة
ال ـتــي يـصـعــب م ـحــوهــا .ك ــان حـيـنـهــا مـعــروفــا
ً
بكونه فنانًا مقال في أعماله ،فرغم نجوميته،
لم يكن يلعب ســوى دور أو اثنني في السنة.
ً
لم يكن ّالكم عامال مهمًا بالنسبة لحسن ،بل
كان يفضل أن يقدم شخصيات تحفر عميقًا
في الذاكرة.
ان ـت ـهــت ت ـلــك امل ــرح ـل ــة م ــع ش ـخ ـص ـيــة «أس ـعــد
الــوراق» ،التي أداها سنة  ،2010ليلجأ حسن،

في بداياته حرص
تيم حسن على أن
ليقدم
ينتقي أدواره
ّ
أعماًال مميزة

سجلها في اإلذاعة باسم عبد الحليم شبانة،
ول ـيــس كـمــا ج ــاء ال ــرواي ــة الـشــائـعــة .ي ـبــدو أن
معظم ما قدمه لم يكن من اختياره ،فكثير من
تلك األغاني لم تكن قادرة على إفساح املجال
لصوته ،وبني امللحنني الذين تعامل معهم في
تلك الفترة ،احتفظ بصديقيه كمال الطويل
ومحمد املوجي ،ويدين لهما بفضل كبير في
صقل أسلوبه ،وكانت ألحانهما من صنعته.
أغ ـل ــب ال ـظ ــن أن ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم ح ـ ــاول إن ـكــار
ب ـع ــض م ــام ــح ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،ف ـع ـنــد س ــؤال ــه
عــن أول اغـنـيــة سـجـلـهــا ،ك ــان يجيب بأنها
قصيدة «لقاء» من ألحان الطويل .والحقيقة

أنــه ّأدى عــدة أغ ــان قبلها ،لكن حليم أغفل
جانبًا في مسيرته فــرض عليه تسجيل أي
أغنية ُمتاحة يمكنها أن تجعل صوته على
اإلذاع ــة .ربما لم يكن يرغب بــإيــذاء صورته
لدى الجمهور .لهذا ،دائمًا ما يؤكد أن أغنية
«صافيني مرة» لحن املوجي هي أول أغنية
تلفت االنـتـبــاه إلـيــه .ربـمــا كــانــت أول أغنية
يـتـبـلــور فـيـهــا أس ـلــوبــه الـغـنــائــي بــوضــوح،
وتتيح لصوته إظـهــار جماليته بالتعبير
الـعــاطـفــي .جميعنا نـعــرف أن أغـنـيــة «على
ق ــد الـ ـش ــوق» ،م ــن ل ـحــن ك ـمــال ال ـط ــوي ــل ،هي
ّ
التي فتحت له باب النجاح ،ولم يتخل عن

عقب اندالع الثورة السورية ،إلى مصر ،ومن
ب ـعــدهــا إلـ ــى سـ ــوق الـ ــدرامـ ــا امل ـش ـت ــرك ــة ،الـتــي
حققت انتشارًا واسعًا رغــم رداءة نصوصها
وسذاجة حكاياتها؛ لكن ذلــك لم يؤثر بشكل
ك ـل ــي ع ـل ـي ــه ،ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـن ـج ــح فـ ــي كـ ــل م ــرة
بالنجاة من الغرق ،فيتقن دوره ويبدو وكأنه
يسير في عالم آخر ،عندما ينهار كل ما حوله.
إال أن انخفاض سوية األعـمــال التي يشارك
فيها ،كان له أثر طويل األمد ،إذ بات تيم مع
مــرور الــوقــت أكثر جـمــودًا ،يكاد ال يستخدم
ســوى إيـقــاع واح ــد بـصــوتــه ،ويـتـحــرك بثقل
كأن جسده قد تحجر .بهذه الطريقة ،وصل
إلـ ــى «ال ـه ـي ـب ــة» ،ال ـت ــي قـ ــدم ف ـي ـهــا شـخـصـيــة
«ج ـب ــل»؛ فـكــانــت ســاحــا ذا حــديــن ،إذ نجح
حسن فــي خلق شخصية شعبية متجاوزًا
كــل حــواجــز املـبــالـغــة والـفـبــركــة والــامـنـطــق،
ل ـكــن ال ـن ـج ــاح ال ـت ـج ــاري لـلـشـخـصـيــة فــرض
فــي امل ـقــابــل ش ــروطــا أك ـثــر المـنـطـقـيــة ،رضــي
بـهــا الس ـت ـمــراريــة ال ـعـمــل؛ لـتـبــدأ ص ــورة تيم
حسن القديمة تنهار تمامًا مع أجزاء الهيبة
املـتــاحـقــة ،ليحل محلها نـمــط شعبي قــادم
بأفكار وقيم من الخطأ تكريسها.

وديان الكوكب األحمر

شهد المريخ منذ  50ألف عام تغيرًا سريعًا للمناخ ()Getty

أظـ ـه ــرت دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة أجـ ــراهـ ــا ع ـل ـم ــاء م ــن م ـع ـهــد «ع ـل ــوم
الكواكب» في والية أريزونا األميركية ،أن تاريخ نشوء الوديان
العميقة الواقعة في القطب الشمالي للمريخ ،كشف أن الكوكب
األح ـمــر شـهــد مـنــذ  50أل ــف ع ــام تـغـيـرًا ســريـعــا لـلـمـنــاخ .وقــال
أحــد مؤلفي الــدراســة ،وكبير الباحثني في املعهد أليكسيس
رودريغز« :إن العلماء يعتبرون أن طبقات الجليد في مناطق
خطوط العرض الوسطى للمريخ تشكلت بعد ذوبان قبعتيه
ً
القطبيتني في الوقت الذي كان فيه محور الكوكب مائال ،وقد
خلفت تلك العملية آثـ ـ ً
ـارا ،مثل الــوديــان العميقة فــي القطب
الشمالي للمريخ» .وأوضح العلماء أن قطبي املريخ تغطيهما
القبعتان الجليديتان الكبيرتان ،اللتان تختلفان عن القبعتني
على األرض من حيث بنيتهما وأبعادهما ،وتتألفان من املاء
املتجمد وغاز ثاني أكسيد الكربون.
وفــي ما يتعلق بالقطب الشمالي للكوكب األحـمــر ،أوضحت
ال ــدراس ــة أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن ال ــودي ــان الضخمة يشقه بعمق

عــدة كيلومترات وط ــول عـشــرات الكيلومترات ،وأنـهــا تشكل
بنية حلزونية الشكل مــا زال ــت طبيعتها لـغـزًا بالنسبة إلى
عـلـمــاء ال ـكــواكــب ،إال أن عـلـمــاء ه ــذه ال ــدراس ــة يـعـتـقــدون أنهم
قد حلوا هــذا اللغز ،حيث يعتبرون أن الــزخــارف الحلزونية
للوديان ظهرت منذ  50ألف عام ،حني تغير ميل محور املريخ
إلى ذوبــان بعض أجــزاء قبعته الشمالية املوجهة نحو خطه
االس ـتــوائــي بـتــأثـيــر ض ــوء الـشـمــس .وي ــرى رودري ـغ ــز أن تلك
الظاهرة أصبحت ممكنة ،نتيجة تغير املناخ وارتفاع درجة
الـ ـح ــرارة ف ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ل ـل ـمــريــخ .وق ــد ن ـشــرت نـتــائــج
الدراسة في دورية ُ «ساينتفك ريبورتس» العلمية األميركية.
فــي هــذا الـسـيــاق ،نشير إلــى أنــه فــي الـعــام املــاضــي ،توصلت
دراس ــة لجامعة كولومبيا البريطانية ،إلــى أن ذوب ــان املياه
تحت الجليد هو املسؤول عن األشكال التي تشبه الوادي على
سطح املريخ ،وليس بسبب أنهار متدفقة كما كان يعتقد.
(قنا)

مسلسل

ً
نملة؟
«ذا ون» ...ماذا لو أصبح اإلنسان

من كواليس تصوير المسلسل (فيسبوك)

« 13نهج غاريبلدي»:
من القاتل؟
جرت العادة في تونس أن ّ
يتم إنتاج األعمال الدرامية لعرضها في شهر رمضان،
لكن قناة التاسعة الخاصة قررت خوض االستثناء من خالل إنتاجها لعمل درامي
بعنوان « 13نهج غاريبلدي» .هي سلسلة تلفزيونية بوليسية ستشرع القناة في
عرضها في األول من إبريل/نيسان املقبل .مسلسل « 13نهج غاريبلدي» هو عمل
ّ
ثنائية التشويق واإلثارة من خالل
بوليسي يرتكز ،وفقًا ملخرجه أمني شيبوب ،على
االعـتـمــاد على حركة الكاميرا املحمولة واللقطات القريبة ،ليتم العمل فــي نسق
درامي متسارع.
ّ
في ذات الوقت ،جريمة
املنفصلة،
املتصلة
حلقاتها
من
حلقة
كل
في
السلسلة
وتطرح
ّ
ّ
الرئيسي (املمثل
قتل غامضة يرتكبها مجهول ،لتتواتر األحــداث وينطلق املحقق
األسعد بن عبدالله) ومساعدوه (بالل سالطنية وإباء حملي وزياد عيادي) في ّ
فك
لغز الجريمة ومالبسات ارتكابها وكشف الجاني.
الجديد فى السلسلة أن املشاهد سيحاول هو اآلخر املساهمة في البحث عن املجرم،
ْ
عبر منصة إلكترونية سيتولى مــن خاللها املـشــاهــدون الكشف عــن املـجــرم ،وفقا
ّ
لتوقعاتهم ،ليتم في الحلقة التالية من السلسلة اإلعــان عن اســم القاتل .وهكذا
دوالـيــك مــع اإلع ــان عــن اســم املـشــاهــدة أو املشاهد الــذي فــاز بمسابقة الكشف عن
املـجــرم ،وهــي طريقة اعتمدتها القناة إلشــراك أكبر عــدد من املشاهدين ،وبالتالي
جلب املعلنني التجاريني من خــال زيــادة نسب مشاهدة السلسلة في تجربة هي
الثانية مــن نوعها فــي تــونــس ،بعد أن تـ ّـم إنـتــاج نفس النوعية مــن هــذه السلسلة
البوليسية في الثمانينيات من قبل التلفزيون الرسمي في سلسلة بعنوان «ابحث
معنا» .لكن الجديد هــو اعتماد منصة رقمية تفاعلية 13« .نهج غاريبلدي» من
إخراج أمني شيبوب ،وإنتاج شركة «فرتيغو فيلم» .تجمع السلسلة كوكبة من أبرز
ّ
التونسيني ،مثل األسعد بن عبد الله ،ونجالء بن عبد الله وخالد هويسة
املمثلني
ّ
سالطنية وإباء الحملي وزياد عيادي وليديا العسلي.
وبالل

في أية بقعة من بقاع األرض ،ومهما اختلف
ش ـكــل ال ـث ـقــافــة وال ـل ـغ ــة وال ـج ـن ــس والـ ـع ــرق،
س ـي ـض ـمــن ت ـط ـب ـيــق «ت ـح ـل ـيــل ال ـ ـحـ ــب» ،عـبــر
تـحـلـيــل ســريــع ل ـب ـيــانــات ال ـح ـمــض ال ـنــووي
ال ـخــاص ب ــاألف ــراد ،مـعــرفــة الـشــريــك املـثــالــي،
وبالتالي حياة عاطفية مثالية بني الشركاء
املتوافقة جيناتهم البيولوجية .هذه الفكرة،
خالصة مسلسل الجريمة والخيال العلمي
الـبــريـطــانــي« ،ذا ون» املـسـتــوحــى مــن رواي ــة
تـحـمــل ال ـع ـن ــوان نـفـســه لـلـكــاتــب اإلنـكـلـيــزي
جون مارس.
إن ح ـش ــرات م ـثــل ال ـن ـمــل ،تـنـتــج فـيــرمــونــات
هيدروكربونية جلدية ،وهي خليط من املواد
الكيميائية ،تساعدها على إيجاد شريكها
والتواصل ،معه دون أي حشرات أخرى ،ولو
كانت مــن الفصيل ّنفسه .بالتالي ،يــرى كل
من ريبيكا ويب (هانا وير) إلى جانب جيمز
وات ـس ــون (دي ـم ـتــري ل ـيــونــايــدس) ،أصـحــاب
ن ـظ ــري ــة «ال ـ ـتـ ــوافـ ــق» ،أن االس ـت ـج ــاب ــة ه ــذه،
عند الـنـمــل ،سببها تشاركهم فــي الطفرات
الجينية ذاتها.
وب ـع ــد م ـق ــارن ــة ب ـي ــان ــات تـسـلـســل الـجـيـنــوم
بــاملــركـبــات الـهـيــدروكــربــونـيــة الـجـلــديــة عند
النمل امل ـتــزاوج ،وجــدا أن الطفرات الجينية
املتشابهة تنتج الفيرمونات نفسها .وبذلك،
ي ـص ـبــح ل ــدي ـن ــا ق ـص ــة خ ـيــال ـيــة ذكـ ـي ــة ،حــن
يفترض النص اقتران نجاح ثنائية التماثل
ال ـعــاط ـفــي اإلن ـس ــان ــي بــال ـن ـظــام ال ـتــواص ـلــي
للحشرات االجتماعية .ليأخذ بطرق التزاوج
والتواصل في ما بينها ،قاعدة ،يبنى على
أس ــاسـ ـه ــا ،دعـ ــامـ ــات ال ـس ـي ـن ــاري ــو وحـبـكـتــه
وشخوصه.
مــا أن نــدخــل فــي م ـب ــررات املـنـطــق الـخـيــالــي
ل ـل ـف ـك ــرة ،ون ـق ـب ــل ن ـج ــاح ـه ــا درامـ ـ ـ ًـيـ ـ ــا ،حـتــى
يفتح لنا باب التكهنات والتفسيرات تجاه
املنطق الــواقـعــي لبناء الـعــاقــات العاطفية.
إذ ب ــن امل ـن ـطــق والـ ـخـ ـي ــال ،م ـســاحــة ضـيـقــة
اش ـت ـغــل عـلـيـهــا ال ـع ـمــل .ف ـهــو ل ــم ي ـخ ــرج عن
عصية
مـ ـ ــداره ،فـتـتـعـقــد ال ـح ـكــايــة وت ـص ـبــح
ً
عـلــى الـفـهــم .وال ي ـنــزوي فــي مـكــانــه مــراهــنــا
على بساطة حبكته ،فيسخف من حتميات
التوازن العاطفي التي يقترحها .كل عنصر
وضع في مكانه املناسب ،من دون مغاالة أو
توضيب متعمد للفكرة األساسية.
ل ــذا ،نشهد منذ بــدايــة الحلقة األول ــى حتى
األخ ـ ـيـ ــرة ،ث ــاث ــة مـ ـح ــاور ل ــم ت ــوظ ــف بـهــدف
ً
ّ
التوسع وخلق األح ــداث فحسب ،بل تنازل
من الكاتب عن حق التعنت ،وفتح حلقة جدال

أخبار
ترميم متحف سرسق
تـ ـع ـه ــدت ف ــرنـ ـس ــا ب ـت ـم ــوي ــل تــرم ـيــم
م ـت ـح ــف سـ ــرسـ ــق امل ـت ـخ ـص ــص فــي
الـفــن التشكيلي اللبناني الحديث
واملـ ـع ــاص ــر ،ب ـعــد ت ـع ـ ّـرض ــه ألضـ ــرار
بــال ـغــة ج ـ ـ ّـراء ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـيــروت
في الصيف الفائت ،بموجب اتفاق
أع ـل ـن ــه امل ـت ـح ــف الـ ـع ــري ــق وامل ـع ـه ــد
ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،فـ ــي ب ـيــان
الـج ـم ـعــة .وأف ـ ــاد ال ـب ـيـ ّـان ب ــأن وزارة
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـفــرن ـس ـيــة وقـ ـع ــت ات ـفــاقــا
مــع متحف ســرســق لتمويل ترميم
«الـ ـن ــواف ــذ وال ــواجـ ـه ــات الــزجــاج ـيــة
امللونة وإعادة تأهيل الطبقة األولى
التاريخية للمتحف».
موبايل فيلم أفريقيا

سالم أبو ناصر

محمد معمري

أدّ ى دورًا
متواضعًا في
مسلسل «أنا»
(فيسبوك)

ذلــك ،ليصبح صاحب القصة التي نعرفها.
على أن هناك جانبا دراماتيكيا الزمــه ،إلى
حد أنه ظل يتماهى معه طــوال الوقت .كان
ع ـبــد الـحـلـيــم رم ــزي ــة أخـ ــرى لـلـتـحــول ال ــذي
شهدته مصر بعد الثورة ،رمزية طغت على
العالم العربي بكل إرهاصاتها الخطابية،
وكـ ــان ص ــوت ع ـبــد الـحـلـيــم ُب ـعــدهــا الـحــالــم
والرومانتيكي .وحتى نمنحه حقه ،ال بد من
إظهار الجرأة غير املسبوقة للفتى الضئيل،
الذي رسم مشاعر مستمعيه باأللم والبكاء،
وكما لو أن أغانيه سيرة ذاتية يمسرحها
بصوته كقصص حب مستحيلة.
هكذا ،افتتح عبد الحليم قصة نجاحه معلنًا
عــن نفسه بطريقة درامـيــة ،فــي فيلمه الثاني
«ل ـيــالــي ال ـح ــب» بــاع ـت ـبــاره ن ـمــوذجــا لـحــداثــة
ً
غنائية ،متناوال أغاني املاضي بتهكم الفت
ف ــي أغ ـن ـيــة «ي ــا س ـي ــدي أم ـ ــرك» ،ال ـت ــي تسمح
لقوالب الغناء القديم بالدوران ،وفيها يغني
قوالب قديمة .األغنية تعالج موقف في الفيلم،
حيث وقــع فــي قبضة الـبــاشــا ،وحـتــى ال يزج
ً
بــه بالحبس ،غنى لــه أشـكــاال قديمة إلرضــاء
ذائ ـق ـتــه .لـكــن حـلـيــم يـ ــؤدي ال ـقــوالــب الـقــديـمــة
ب ـت ـع ـب ـيــر ت ـه ـك ـمــي ب ـ ــرع فـ ـي ــه ،خ ـص ــوص ــا فــي
قصيدة أم كلثوم «وحقك أنت املنى والطلب».
هل كان مغزاه السخرية من كل ممثلي التيار
القديم ،بمن فيهم أم كلثوم؟
لـ ـك ــن عـ ـب ــد الـ ـحـ ـلـ ـي ــم ،وبـ ـخـ ـب ــث الفـ ـ ــت ،يـخـتــم
ال ـكــوب ـل ـيــه ،لـيـعـلــن ع ــن ن ـف ـســه وب ـتـع ـب ـيــر أقــل
استخفافا «ولــي قصة يا سيدي ستغير من
م ـج ــرى ال ـ ـطـ ــرب» .ال ـج ـلــي أنـ ــه ف ـعــل ك ــل شــيء
بعناية ،حتى أنه اختار زوج ام كلثوم السابق
مـحـمــود الـشــريــف لتلحني األغ ـن ـيــة .مــع هــذا،
نتساءل :هل كان للعصر نفسه دور في تكوين
تلك السيرة ليصنع أحد أبطاله أو رموزه؟
تــزامــن نجاح حليم مــع وضــوح مالمح حقبة
ج ــدي ــدة ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد ص ـع ــود ج ـم ــال عبد
ال ـنــاصــر رئـيـســا مل ـصــر ،أي ع ــام  .1954كــانــت
ال ـث ــورة تـبـحــث ع ــن مـمـثــل ل ـهــا ،ول ـيــس هـنــاك
مــن هــو أق ــدر مــن حـلـيــم :س ـيــرة كـفــاحــه ،فقره
وم ــرض ــه ،ص ـع ــوده م ــن ال ـق ــاع إل ــى ال ـق ـمــة ،ثم
ت ـنــاولــه ال ـعــاط ـفــي ل ـل ـغ ـنــاء ،أي ت ـقــديــم نفسه
كممثل لتيار حديث وثوري ورومانسي.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أراد ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم تعميم
حـســرتــه عـلــى الـجـمـيــع؛ إذ ح ــاول أن يجعل
م ــن ح ــزن ــه وب ـكــائ ـيــاتــه أسـ ـل ــوب حـ ـي ــاة .كــان
غ ـن ــاء مــره ـفــا ،لـكـنــه ي ـع ــزز س ـمــات الـضـعــف،
االسـ ـتـ ـس ــام ل ـل ـع ــذاب وال ـت ـم ــاه ــي مـ ـع ــه .مــع
ه ــذا ،ال يمكن إغـفــال املــازوخـيــة العميقة في
الـثـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،تـلــك الـبـكــائـيــات مـتـجــذرة
فــي غـنــائـنــا ،لــم يبتكرها عـبــد الـحـلـيــم .لكنه
منح لنفسه حق إثارة التعاطف ،وجعل هذا
البكاء متمركزًا في ذاته .على خالف أم كلثوم
أو عبد الــوهــاب ،فمهما نشجا ال يــريــدان أن
نتعاطف معهما ،وهــو الـفــارق بــن التعالي
األرستقراطي والشعبوية الثورية.

علوم
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يـ ـت ــواص ــل ع ـ ــرض ع ـ ـشـ ــرات األف ـ ــام
األف ــري ـق ـي ــة ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ضـمــن
م ـهــرجــان «مــوبــايــل فـيـلــم أفــريـقـيــا»
ألفـ ـ ـ ــام ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،وه ــي
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن املـ ـه ــرج ــان
الـ ــدولـ ــي امل ـخ ـص ــص لـ ـه ــذه الـ ـق ــارة،
والذي استضافته تونس .وتنافس
 23دول ــة أفــريـقـيــة في
 51فيلمًا مــن ُ
املهرجان الذي ألغيت دورته األولى
ع ـ ــام  2020ب ـس ـب ــب قـ ـي ــود جــائ ـحــة
كــورونــا .هــذا املهرجان الــذي انطلق
قـبــل  16عــامــا يــرفــع دائ ـم ــا ش ـعــاره:
«مــوبــايــل واح ــد ،فيلم واح ــد ،دقيقة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة» ،وبـ ـ ـ ــدأ ع ـ ــروض ـ ــه ف ـ ــي 17
فبراير /شباط املاضي.

بداية «دور العمر»

تبدأ املمثلة اللبنانية سيرين عبد
النور (ال ـصــورة) ،واملمثل اللبناني
عـ ـ ــادل كـ ـ ــرم ،ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـت ـصــويــر أول
مـشــاهــد مسلسلهما الـجــديــد «دور
الـ ـعـ ـم ــر» .ال ـع ـم ــل م ــن ك ـت ــاب ــة نــاصــر
فقيه ،وإخراج سعيد املاروق .وتقول
املعلومات إن املسلسل رومانسي-
تشويقي ،مــؤلــف مــن عشر حلقات،
وإن ع ــادل ك ــرم سـيـكــون أم ــام مهمة
ص ـع ـب ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،كـ ــونـ ــه س ـي ـظ ـه ــر فــي
شخصيتني فــي مضمونهما العام
الكثير مــن العمق والبعد الــدرامــي.
تجربة كــرم ،فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
ســــ ً
ـواء فـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل أو ال ـت ـق ــدي ــم
الـتـلـفــزيــونــي ،لــم تـلــق رواجـ ــا كبيرًا
ب ــن ال ـج ـم ـه ــور ،إذ ب ـقــي م ـح ـصــورًا
فــي بعض األع ـمــال الـكــومـيــديــة .هل
ينجح هذه املرة؟

جديد أبو وديع
بـ ــدأ ال ـف ـن ــان ج ـ ــورج وس ـ ــوف ال ـيــوم
ب ـت ـصــويــر أغ ـن ـي ـتــه الـ ـج ــدي ــدة« ،ي ــاه
عالزمن» .األغنية التي يؤديها أبو
وديع باللهجة املصرية ،من كلمات
أحـ ـم ــد امل ــال ـك ــي وأل ـ ـحـ ــان مـصـطـفــى
ش ـ ـك ـ ــري .واخـ ـ ـت ـ ــار امل ـ ـخ ـ ــرج ف ـ ــادي
حــداد تصويرها في بـيــروت ،وسط
إجـ ـ ـ ـ ــراءات وق ــائـ ـي ــة م ـ ـشـ ــددة ،مـنـعــا
ل ـل ـم ـق ــاب ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــة ،ل ـت ـفــادي
التجمعات بسبب انتشار فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا .وك ـ ــان وس ـ ــوف قـ ــد ط ــرح
س ــابـ ـق ــا أغـ ـنـ ـي ــة «صـ ــاحـ ــي الـ ـلـ ـي ــل»،
منذ أشهر قليلة ،من إخراج رودولف
جبر.
كوفيد منتصف رمضان

هل هناك شريك مثالي أوحد لكل منا؟ (نتفليكس)

يتط ّرق العمل
إلى فكرة األسرة وبُنيتها
وتبعات انهيارها

للمشاهد حــول ّ
ُ
تقبل فكرة الشريك األوحــد
املـثــالــي أو الـعـكــس ،تترجمها هــذه املـحــاور
بشكل انسيابي ومتزن ،ما سمح للسيناريو
باالبتعاد عــن االب ـتــذال القصصي ،وتدعيم
ال ـح ـب ـكــة م ــن خ ـ ــال ت ـقــوي ـم ـهــا وتــوج ـي ـه ـهــا
بمسارين زمنيني ،سمحت رؤيــة املخرجني،
الذين تناوبوا على إخراج الحلقات الثماني،

بثباتها .مفهوم الشريك املثالي ،هو مفهوم
ً
قياسا بالتجربة اإلنسانية الواسعة.
ضيق
فـبـنــاء عــاقــات عــاطـفـيــة وزوج ـي ــة ،ال يقاس
ب ــامل ـث ــال ـي ــات ،ب ـق ــدر م ــا ي ـق ــاس بــالـكـمــالـيــات
واالهتمامات .من هنا ،ندخل في صراعات
ف ـك ــري ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ي ـن ـجــح امل ـم ـث ـل ــون فــي
تصويرها وعرضها .فمنشأ الصراع ينطلق
من مشروع البطلة ريبيكا في توفيق أكبر
قــدر ممكن مــن الـنــاس ،لتواجهها انتقادات
ح ــول زعــزعــة امل ـش ــروع لـلـنـظــام االجـتـمــاعــي
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،وت ــوسـ ـي ـًـع ح ـل ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرخ بــن
العائالت املنهارة سلفا أو املتزنة ،ما يسمح
بــارت ـفــاع ح ــاالت ال ـطــاق وال ــوص ــاي ــات على
األطفال واألبناء.
جاذبية الفكرة تستقطب املاليني من عامة
الـ ـن ــاس ،ح ـتــى أف ـ ــراد ال ـن ـظ ــام وال ـق ــان ــون ال

يـشـكـلــون اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء .وم ــن ه ـنــا ،فــإنـنــا نــرى
تأثير املشروع على جميع شرائح املجتمع،
مــن منطق الحاجة العاطفية .غير أن هذا
امل ـن ـطــق ت ـشــوبــه ح ـقــائــق م ـت ـنــاق ـضــة تفند
صالحية املشروع املطلقة ،حيث مساحات
نقدية وفكرية نلمسها من خالل الصراعات
ً
املـتــداخـلــة فــي ح ـيــاة الـشـخـصـيــات .فـمـثــا،
شخصية تشارلوت ،املستشارة القانونية
للشركة صاحبة التطبيق ،والتي ترأسها
بـطـلـتـنــا ،ل ــم تـتـقــدم بـطـلــب ع ــرض الـشــريــك
املثالي لـهــا ،فهي على عــاقــة مــزدوجــة مع
رجـ ــل وام ـ ـ ــرأة ف ــي آن واحـ ـ ــد ،رغـ ــم عـشـقـهــا
لطرف ثالث خارج عالقاتها الثانوية .وهذا
ال يـفـســره ســوى جــوهــر اإلن ـســان ونــوازعــه
الـ ـت ــي ت ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى آلـ ـي ــة ع ـم ــل ال ـج ـي ـنــات
واألحماض النووية.

كشفت السيناريست إنجي عــاء أن
مسلسل «كوفيد  ،»25إخ ــراج أحمد
ن ـ ــادر ج ـ ــال ،ال ـ ــذي ك ـت ـب ـتــه ،ويـلـعــب
ب ـط ــول ـت ــه زوج ـ ـهـ ــا امل ـم ـث ــل امل ـص ــري
يوسف الشريف (الصورة) ،سيعرض
في النصف الثاني من شهر رمضان
 .2021وأعلنت الكاتبة املصرية في
تعليق على صفحتها على تويتر:
«كوفيد  25يا رب يعجبكم في الجزء
الثاني مــن رمـضــان  2021على ontv
و .»watchitب ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،يــدخــل
املسلسل السباق في النصف الثاني
مــن شـهــر رم ـض ــان ،عـلــى اعـتـبــار أنــه
يتألف من  15حلقة فقط.
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إضاءة
قد يعتقد بعضهم
أن عالقة العربية بالالتينية
ماتت مع «موت» هذه
ّ
لكن النصوص
األخيرة.
التي ُكتبت فيها ما تزال
حيّة ،وهي شاهد ٌة على
المتبادل.
الكثير من التأثّر
َ
المعاجم المزدوجة بين
اللغتين تنطوي على
حوارات بينهما ما تزال
ٍ
قائمة إلى اليوم
نجم الدين خلف اهلل

ّ
ـارئ ال ـعــربـ ّـي إلــى
قــلـمــا ينتبه ال ـق ـ
ّ
ّ
والالتينية
مــا انعقد بــن الــضــاد
العالقات الوثيقة ،على مــدار
مــن
َ
التاريخ ،بحكم ّأنها اليوم ُلغة ّ
ناءت
ت
تة،
مي
ِ
ٌ
ُ
ُ
ّ
عــن مشاغله امل ـعــاصــرة ،وال تتقنها إل قلة
من أهل االختصاص .ومع ذلك ،فالبحث في
التاريخ
مضمون هــذه الـعــاقــات ،مــن زاوي ــة
َ
ٌ
الثقافي َ
ّ
للمعاجم ،كفيل بأن يكشف لنا دقائق
ّ
ّ
مفيدة ُ
ويعني على فهم عوامل تطور العربية
ّ
ّ
وت ـ ـحـ ـ ّـوالت م ـعــان ـي ـهــا وح ــت ــى ت ــول ـ ِـد بعض
َ ْ
َ
الكلمات فــي ُمتونها بعد أن لــم تـكــن .حيث
كــا َنــت الــاتـيـنـيــة ،طيلة الـعـصــور الــوسـطــى،
َ
ّ
الرسمية،
العالة وقناة التواصل
َلغة الثقافة
ِ
َ
ً
ّ
فـضــا عــن كونها أداة تـبــادل اإلمـبــراطــوريــة
ّ
ّ
الــرومــانــيــة ،فــي عــز ازده ــاره ــا ،مــع مــا أحــاط
بـهــا مــن ال ـ ــدول .فـهــي ال ـتــي تــواص ـلــت معها
حـضــارة اإلس ــام منذ ظـهــورهــا إلــى مرحلة
ّ
الصليبيةّ ،
مما يجعل العالقات بني
الحروب َ
َ
َ
َ
ْ
َ
هذين اللسان ْي مثل أكمةٍ  ،وراء ها ما وراء ها
من األسرار واملفاجآت.
باستعراض ما جــرى بينهما
ولنكتف هنا
من التناظر عبر َاملعاجم املزدوجة .فـ ّ
ـأول ما
ُّ َ
ألف ،في هذا املضمارُ ،معجم فرنسيسكيوس

ٌ
ٌ
واقتراض وتثاقف بين العربية والالتينية
تاريخ

إطاللة

حوار ٌ بلُغة المعاجم
رافـلـنـجـيــوس ( Franciscus Raphelengiusـ
ع ــاش بـيـنــي عــامــي  1539و ،)1597م ـ ّ
ـدرس
ال ـع ـبـ ّ
ـريـ ّـة ف ــي «جــام ـعــة ًاليـ ــدن» ف ــي هــولـنــدا،
وقد سخر عشرين سنة إلتقان العربية ،من
 1570حتى  ،1590إلى جانب إتقانه العبرية
وال ـس ــري ــان ـي ــة واإلغ ــري ـق ـي ــة وب ــراع ـت ــه فـيـهــا.
َ َّ
ّ
الالتينية للكلمات
ـابــات
وقــد أثـبــت كــل مـقـ ّ ِ
ّ
الفصحى التي تضمنتها النصوص األدبية،
ُلي َ
طبع عمله هذا بعد وفاته ،سنة .1613
َ
وقام بعد ذلك املستشرق الهولندي جاكوب
غوليوس ( Jacob Goliusـ ـ عــاش بــن عامي
 1596و )1667ـ ـ وال ــذي ك ــان ُر َيــاضـ ّـيــا أيضًا
َّ
ـاب ـ ِقــه امل ــؤل ــف مــن 550
ـ ـ بــاسـتـيـعــاب عـمــل سـ ِ
َّ
ُص ـف ـحــة وتـنـقـيـحــه وإض ــاف ــة مـ ـ ــواد جــديــدة
ّ
ّ
الالتيني ،باالعتماد على
العربي -
ملعجمه
ك ـت ــاب «ال ـ ّـصـ ـح ــاح» ل ـل ـجــوهـ ّ
ـري (ت)1003 .
ّ
للفيروزآبادي (- 1342
و«القاموس املحيط»
ُ
َّ
مجرد ترجمة
معجمه هــذا
 .)1401فلم َيكن
ونـقــل ،بــل كــان تلخيصًا وتهذيبًا وتحقيقًا
َّ
لا في معاجمنا من مـ ّ
ّ
لغوية .ولعل هذا
ـواد
ِ
العمل هو ما أضفى على التعريفات طابع
ً
الــوضــوح واالخـتـصــار واالن ـت ـظــام ،ب ــدال من
تناثرها إلــى مــا ال نهاية لها ،كما نالحظه
ّ
الكالسيكية.
املعجمات
في ّ
َ
وقد تلقى جوليوس تعليمه على يد العالم
َ
إيبرنيوس ( ،Erpeniusوقد عاش بني سنت ْي
َ
 1584و ،)1624الـ ـ ــذي َس ـ َـب ــق ل ــه أن ط ـ َـب ــع،
ّ
وألول َم ــرة ،كـتـ َ
ـاب عبد الـقــاهــر الجرجاني،
ّ
َ
ّ
«العوامل ِاملئة» ،سنة  .1596ثم دعم تمرسه
بــال ـعــربـ ّـيــة ف ــي املـ ـغ ــرب األقـ ـص ــى ،م ــن خــال
ّ
املتوسط
سفارة هولندية هناك على ضفاف
ّ
حتى  ،1629حيث َج َمعَ
الشرقية ،من 1626
امل ـخ ـطــوطــات الـعــربـيــة م ــن دي ــارن ــا ،ونقلها
ّ
َ
الجامعية في اليــدن.
(سرقها؟) إلــى املكتبة
وظل بقية حياته يدرس الرياضيات واللغة
العربية.
ّ
وت ـجــدر اإل َش ـ ــارة ،فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،إل ــى أنــه
ك ــان أس ـت ــاذ الـفـيـلـســوف الـفــرنـســي دي ـكــارت

ٌ
نفسها
استكشاف للغتنا
ِ

استفاد عــدد من المعجميين العرب الحديثين من المناهج التي
أوًال ،ثم في سائر لغاتها األخرى ،وال
تطورت في أوروبا باللغة الالتينية ّ
ّ
سيّما اإلنكليزية والفرنسية .من
هــؤالء بطرس البستاني ،صاحب
«محيط المحيط» ،وجرجي زيدان
(الصورة) ،صاحب «األلفاظ العربية
والفلسفة اللغوية» .وهكذا،
ود إلى هذا اللون من التراث
َ
فالع ْ
األجنبي اللصيق بالضاد إنّما هو
ٌ
استكشاف لجوانب
في الحقيقة
مــن لغتنا نفسها ،ولعالقتها
باللغات األخرى.
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وحده الخراب كان حقيقيًا

خدعة الفن
بات القتل والتهجير
مادة لفبركة تمثيليات
ّ
وأفالم يوقّ عها
فن ّانون كانوا من إنتاج
عهود الطغيان.
ثمة
في المقابلّ ،
في المنافي فنٌّ
طليق وحرّ

فواز حداد
ّ

من مخطوط مترجم من الالتينية إلى العربية يعود إلى نهاية القرن الثالث عشر ()Getty

الراجح ّ
ّ
ياضيات ،ومن ّ
في علوم ّ
جدًا أنه،
الر
َ
ّ
َ
َّ
خ ــال مــراسـلـتـهـمــا ،درس ـ ــه الـعــربــيــة وشيئًا
مــن فلسفتها .ويـقــع ُمـعـ َـجـ ُـمــه هــذا فــي 1500
ُ
وط َ
بع سنة  ،1659وكــان في األصل
صفحة،
فرنسيسكيوس
ملعجم
وتعميقا
تحسينًا
ّ
ّ
راف ـل ـن ـج ـيــوس .وب ـم ــا أن ـ ــه كـ ــان ي ـت ــوف ــر على
َ
َ
ـات مــن املـعــاجــم الـعــربـيــة ،لــم يــرهــا
مـخ ُـطــوطـ
َ
ٍ ّ
سلفه ،فقد تمكن من إثراء معجمه ،وسريعًا
م ــا صـ ــار املـ ــرجـ ـ َـع ال ـ َّـرئـ ـي ـ َـس ف ــي الـ ــدراسـ ــات
الالتينية.
وم ــن أه ــم الـ ُـعـلـمــاء الــذيــن اه ـتـ ّـمــوا بصياغة
ُمعجم ُم ـ َ
ـزدوج ،عربي  -التيني ،املستشرق
األمل ــان ــي ج ـ ــورج فـيـلـهـلــم ف ــراي ـت ــاغ (Georg
ُ ،Wilhelm Freytagول ــد ع ــام ً  1788وتــوفـ ّـي
عام  .)1861كانت ّ
قص ُته الفتة :إذ كان ّ
الرجل
راهب لدى العسكر البروسي،
يشغل وظيفة
ٍ
حمالت 1813
في
الرتبة
هذه
بحكم
وشــارك
َ
وّ 1815
َ
وصاحب الجيش إليها،
ضد فرنسا،
ََ
ّ
وتفرغ لدراسة
لسنوات في باريس
فاستق َّر
ٍ
ً
ّ
اللغات الشرقية ،التي كانت مزدهرة آنــذاك،
َ
حـتــى ب ـ َّـرز فــي إت ـقــان الـعــربـيــة الكالسيكية،
َ
ث ـ ّـم ع ــاد إل ــى بـلــده سـنــة  ،1818أي بـعــد ست

العالقة بين اللغتين
ُتخفي وراءها أسرارًا
ومفاجآت
استفاد معجميّون
عرب معاصرون من
اشتغاالت الالتينيين
ّ
سنواتّ ،
ليدر َس العربية في «جامعة بون».
ّ
كان ُجل آثار هذا العالم مكتوبًا بالالتينية،
ومنه« :أغنية عربية» ( ،)1814و«مختارات
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ حـ ـل ــب» ( ،)1819إضـ ــافـ ــة إل ــى
ترجمته «ديوان الحماسة» في جزأين (1828
ّ َّ
و .)1852إل أن عمله األكـبــر ،بال مـنــازع ،هو
املعجم العربي  -الالتيني Lexicon Arabico

ُ َ
 ،Latinumامل ــرف ــق بملحق التـيـنــي  -عــربــي،
وال ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ــي أرب ـ ـعـ ــة أج ـ ـ ـ ــزاء بـ ــن سـنـتــي
 1830و ،1837وقــد أعـيـ َـد إص ــداره فــي طبعة
ُمختصرة سنة .1837
ولسائل أن َيسأل عن جدوى االهتمام اليوم
ٍ
ُ ّ
بهذه اللغة امل ّيتة؟ ت َعلل العودة إلى مثل هذه
ّ
على
األعمال املختصة بالرغبة ّ في الوقوف ّ
طور من أطوار اللغة العربية ،وعلى التحقق
ٍ
مراحل تحديثها.
من معانيها في مرحلة من
ّ
ُ
كما ت ِع ْي هذه العودة على التحقق من تلك
املعاني عبر آلية الترجمة وإيجاد املقابالت،
ّ
ّ
ّ
توضيحيًا
تفسيريًا
حيث ّأدت الترجمة دورًا
ّ
للمعاني .ومن جهة ثانيةَ ،تمكن من الوقوف
َ
على بعض الكلمات املقت َرضة ّمن الالتينية
إلــى العربية ،وهــي عديدة ولكنها مجهولة
ل ـع ـم ــق ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـوالت الـ ـص ــوت ـ ّـي ــة والـ ــداللـ ـ ّـيـ ــة
والـ َّـصــرفـ ّـيــة ال ـتــي ط ــرأت عـلـيـهــا .ويـكـفــي أن
ـردات شائعة
ن ــاح ــظ ،ف ــي ه ــذا ا ّل ـص ــدد ،مـ ـف ـ ٍ
لــديـنــا ال ـيــوم مــع َ أن أصــولـهــا أجـنـبـ ّـيــة مثل:
َ
و«ج ـنــس»
«ق ــان ــون» املـقـتــرضــة مــن ِ ،Canon
ً
من  ،Genusو«أخطبوط» من  ،Octopusفضال
َّ
ع ــن أن ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن أس ـم ــاء األمـ ــراض

َ
واألدوي ــة التي ذكــرهــا العلماء ،وأسهم األب
أنستناس الكرملي فــي معجمه «املـســاعــد»
كبير منها ،تنحدر من هذه
في تثبيت عدد
ٍّ
ال ـل ـغــة .وال نـنـســى أن الــاتـيـنـ ّـيــة كــانــت لغة
ّ
الـكـتــابــة ال ـعـ ِـالــة ف ــي أوروب ـ ــا حــتــى النصف
األول مــن الـقــرن التاسع عـشــر ،والـعــديــد من
ال ــدراس ــات األلـسـنـ ّـيــة إن ـمــا تعتمد امل ـقــوالت
ال ــات ـي ـن ـ ّـي ــة فـ ــي مـ ـق ــارب ــة ال ـن ـح ــو والـ ـص ــرف
ال ـع ــرب ـ َـي ـ ّـن ،م ـ ّـم ــا ي ـج ـعــل إت ـقــان ـهــا ض ـ ّ
ـروري ــا
ُ
ّ
لفهم أعـمــال املستشرقني ،وحــتــى املـحـ َـدثــن
ُُ
منهم .فكتب سيلفستر دو ساسي ،صديق
الـطـهـطــاوي وأسـ ـت ــاذه ،وريـجـيــس بــاشـيــر،
ُ
عاصرنا ،إنما تنهل
وحتى بيير الرشيه ،م ِ
م ــن املـصـطـلـحــات الـعـلـمـيــة الــاتـيـنـيــة مـثــل:
 ،Nomninafو ، Accusatifوكذلك  ،Génitifفي
ّ
الضم
توصيف حركات اإلع ــراب الثالث من
والفتح والخفض.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

توت عنخ آمون في انتظار المتحف الكبير

تبدو المتابعة الرسمية
واإلعالمية المكثّفة
لتهيئة قاعة كنوز
الفرعون كنوع من تبرير
تأخير افتتاح «المتحف
المصري الكبير» عن
موعد إطالقه في 2020

القاهرة ـ سناء أمين

عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر يفحص تابوت توت عنخ آمون)Getty( 1922 ،

ّ
في  ،2019مثل عرض كنوز توت عنخ آمون
ف ــي ع ــواص ــم مـثــل ب ــاري ــس ول ـن ــدن ومــدريــد
حدثًا ثقافيًا بــارزًا ليس فقط بسبب شهرة
هذا الفرعون وحضوره في املخيال العاملي،
بـ ــل أيـ ـض ــا إلعـ ـ ــان م ـص ــر أن ت ـل ــك ال ـجــولــة
سـ ـتـ ـك ــون األخ ـ ـي ـ ــرة حـ ـي ــث إن ك ـ ـنـ ــوز ت ــوت
عنخ آمــون ستجد مستقرًا نهائيًا لها في
«املتحف املـصــري الكبير» ،وال ــذي كــان من
املـفـتــرض أن يفتتح الـعــام املــاضــي ،وجــرى
اإلع ـ ـ ــان ع ــن ت ــأج ـي ــل ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ظ ــروف
جائحة كورونا.
ورغــم أن املتحف الجديد لــم ُيفتتح بشكل
ّ
ّ
رسمي ،فإن األضواء باتت مسلطة عليه .من
ذلــك االهـتـمــام الرسمي واإلعــامــي بتهيئة
قــاعــات الـعــرض الخاصة بكنوز تــوت عنخ

تأخُّ ر اكتشاف مقبرة
َ
أنقذها
توت عنخ آمون
من عبث س ّراق اآلثار

ُ
فــ َ
ـات زم ـ ــن ال ـن ــواي ــا ال ـح ـس ـنــة ،وس ــذاج ــة
ّ
االعتقاد أن الفنانني ،بأنواعهم ،يعيشون
في نعيم سماوات الفن ،الحافلة بالجمال
وال ـب ــراءة ،وامل ــرح واملـتـعــة ،وأن حياتهم
ّ ُ
الشخصية تماثل حياتهم على الشاشة.
درجـ ــت ه ــذه ال ـخــدعــة ف ــي زم ــن األب ـيــض
واألس ـ ـ ـ ــود ،وأف ـ ـ ــام ه ــولـ ـي ــوود ،صــانـعــة
األحالم الجامحة واألحزان الرهيفة .ولم
ّ
املستغرب أن الدموع كانت ،من
يكن من ّ
ـأثــر ،تفيض مــن الـعـيــون ،سـ ً
ـواء
ش ـ ّـدة الـتـ
دمــوع الفرح أو الـحــزن .ومــا زالــت بعض
َ
امل ـس ـل ـس ــات ال ـع ــر ُب ـي ــة ت ـل ـعــب ع ـل ــى وت ــر
العواطف ،فتسويقها رابـ ٌـح ،والدفاع عن
ّ
األسلوب مستساغ ،باعتبار أن الفن
هذا ٌ
ّ
عوالم البهجة،
إلى
الناس
لشد
محاولة
ّ
ل ـي ـن ـســوا م ـتــاعــب ال ـح ـي ــاة وي ــرف ـه ـُـوا عن
أنفسهم باألغاني واملوسيقى والفكاهة.
ّأم ـ ــا ب ـش ــأن الـ ــدمـ ــوع واألحـ ـ ـ ـ ــزان ،فـكــانــت
تطهيرًا للنفوس.
ّ
ه ــذه امل ــوج ــة ،ات ـس ــع ل ـهــا ال ــزم ــن امل ـق ــاوم
ٌ
ّ
واملـمــانــع ،وهــو زمــن امـتــد خمسة عقود.
ّ
وإن انتهت ّ
قصة املقاومة واملمانعة ،فإن
ّ
ُ
املسرح
التغني بها لم يفتر .خاللها ،رفع ّ
والــدرامــا التلفزيونية لــواء النقد البناء،
وهـ ــي ف ـت ــرة ذه ـب ـيــة ص ـعــد ف ـي ـهــا ن ـجـ ٌ
ـوم
َ ْ
ُ
ونجمات إلــى ّ
مهرجانات
صنعتها
قم
ةٍ ُ
النظام ،ومــا كانت تغدقه على الفنانني
من جوائز.
ّ
جـ ـ ّـرى االعـ ـتـ ـق ــاد ع ـن ــد ب ـع ـض ـهــم أنـ ـه ــم ال
يمثلون آالم الناس بقدر ما يعيشونها،
ّ
وأن ـ ـهـ ــم ي ـن ـت ـق ــدون م ــا ي ـق ــع ع ـل ـي ـهــم ،مــن
أجـ ــل غـ ـ ٍـد أفـ ـض ــل .ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ال يـمـكــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاء عـ ـل ــى اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـج ـم ـه ــور
ّ
ّ
بالتعرض إلــى موضوعات
والـنّــاس إل ّ
ت ـم ــس ـه ــم ،وتـ ـم ــث ــل م ـب ـع ــث ض ـي ـق ـه ــم ،أو
ّ
م ـص ــدر ع ــذاب ــات ـه ــم ،وأي ـض ــا تـطــلـعــاتـهــم
ّ
وطموحاتهم .فالفن يخاطب الناس بما
يعنيهم ومــا يكون األكثر التصاقًا بهم،
مــا ُيلغي املـســافــة بينهم وبــن الشاشة.
ليست السينما رســومــا مـتـحـ ّـركــة فقط.
خياالت على الشاشة؛
ّواملمثلون ليسوا
ٍ
ٌ
أشخاص مثلنا .وإذا
لحم ودم؛
إنهم من
اكتسبوا ٍ ّ
فإلحساسنا
الشعبية والشهرة،
ِ
ّ
نعانيه ،أو هــذا مــا قد
أنـهـّـم يـعــانــون مــا
ٌ
نظنه .لألسف ،ذلــك خطأ نقع فيه ،إذ ال
ُيـشـتــرط ،إن كــانــوا مثلنا ،أن يـعــانــوا ما

نـعــانـيــه ،بــل قــد يـكــونــون ضـ ّـدنــا إذا جـ ّـد
الجد ،فالتمثيل هو التمثيل.
إلى أن جاءت الثورة التي ّ
املنطقة.
ت
عم
ّ
ّ
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن ال ـف ــن ،الـ ــذي بــشــر
بها ،هــو األشــد إخــاصــا لها ،خصوصًا
ّ
أن ال ـح ـق ـي ـقــة اس ـت ـج ــرت ح ـق ــائ ــق كــانــت
ّ
خافية ،وفضحت ما كان معروفًا ،أي أن
ّ
ـونــه،
ال ـنــاس ت ـج ــرأوا عـلــى ق ــول مــا يـعــرفـ ّ
ولـ ــم يـ ـع ــودوا ي ـق ـب ـلــون بـ ــه ،ف ـلــم ت ـتــوقــف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات ،ب ــل غ ــدت
انتفاضة ،فثورة.
ّ
ت ـن ـ ّـبــأ ك ـث ـي ــرون ،ف ــي خ ـض ـ ّـم ال ـ ـثـ ــورة ،أن
كــام ـيــرات ال ـفــن ق ــد تـ ـح ـ ّـررت ،وستقتحم
املناطق املمنوع الدخول إليها ،وتخترق
الحمراء ،بعدما كان الحظر هو
الخطوط
ّ ً
ّ
السائد .لكن ممثال أو مخرجًا واحـدًا لم
ّ
يتجرأ على استعادة ما جرى في سجن
تدمر ـ ـ فــي ذلــك العهد امليمون الــذي بدأ
ّ
في السبعينيات ولم ينته حتى اآلن ـ وال
املخابرات
ما يجري في زنزانات أجهزة
ُ
تنكيل بالناس ،وال املشاهد املهينة
من
ٍ
في املداهمات ،أو الصفقات الجارية بني

ّ ً
ّ
ّ
ـادة
أرك ــان الـفـســاد ...كلها كانت تشكل مـ
لتوجيه االت ـهــام إلــى الـنـظــام عــن جرائم
ُ
كبت على مــدى نصف قــرن .فالدراما
ارت ّ
ل ــم ت ـك ــف ع ــن الـتـلـمـيــح واإلش ـ ـ ــارة الـيـهــا
بــأســالـيــب كــومـيــد ّيــة ،وأح ـيــانــا واقـعـ ّـيــة.
ّ
ل ــذل ــك ك ــان ــت ال ـت ــوق ـع ــات أن هـ ــذه املـ ــادة
الوفيرة ستكون سندًا ّللفن في معركته
ّ
األنظمة الشمولية كافة ،خصوصًا أن
مع
ّ
ّ
الثورة حققت ما دعا إليه الفن ،الذي كان
منتظرًا أن يكون داعمًا لها.
ّ
لن يكون لهذه التوقعات أن تتحقق ،مع
ّ
أن ّالفن لم ينقلب على نفسه ،بل انقلب
الفنانون على صورتهم ،وانساقوا إلى
ما كانوا ّ
ّ
وتقمصوا أدوارًا جديدة،
ضده،

ٌ
صنف من الفنّانين
حول
ّ
أكاذيب النظام السوري
إلى حقائق

ـام ع ــن الـشـعــب
تـ ـت ــاءم م ــع ص ـنــاعــة أفـ ـ ـ ٍ
اإلره ـ ــاب ـ ــي .أص ـب ــح شـ ّـب ـي ـحــة الـتـعـفـيــش
ً
أبطاالُ ،
وبورك الجنود في غزوات النهب،
ُ
واصــطـنـعــت مــن عسف مـخــابــرات القمع
م ـغــامـ ٌ
ـرات كشفت امل ــؤام ــرة الـكــونـيــة .أمــا
الديكور ،فالخراب والدمار ،وهي الشيء
ّ
حقيقيًا.
الوحيد الذي كان
َ
ً
ّ
ـرط في
ـ
ـ
ف
أ
.
ـا
ـ
ي
ـ
ث
ـ
م
ـ
ت
إل
ـل
ل ــم يـعــد الـتـمـثـيـ
ّ
ٌ
الـ ّـد َجــل .بعدما حـ ّـول صنف من الفنانني
أك ــاذي ــب ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري إل ــى حـقــائــق،
ّ ً
ـادة للتشهير بالثورة.
وعذابات شعب مـ
ّ
ل ـ ــم يـ ـع ــد الـ ـقـ ـت ــل والـ ـتـ ـهـ ـجـ ـي ــر إل م ـ ــادة
ل ــاس ـت ـخ ــدام واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال ،ف ــي ف ـبــركــة
ّ
ات وأفالم وروايات.
تمثيلي ٍ
ّ
ّ
ه ــذه قــصــة حــزيـنــة ل ـل ـفــن ،داخ ــل الـسـتــار
ُ
الـحــديــدي ،أبـطــالـهــا رعـيــل مـ ّـن الفنانني،
انـضـ ّـمــوا إلــى فصيلة مــن املثقفني كانت
ّ
مــن إ ًن ـتــاج ع ـهــود الـطـغـيــان .ل ـكــن هنالك
ُ
ّ
ق ـ ّـص ــة أخـ ــرى ت ـص ـنــع ف ــي ال ــداخ ــل ِسـ ــرًا،
وخارجًا ،في املهاجر واملنافي :فن طليق،
ّ
ّ
ومتحرر.
حر
(روائي من سورية)


« كيماوي  ،»2عالء حمامة ،سورية

فعاليات

الفرعون في متاهة جديدة
آمون في املتحف ،وبدء نقل كنوز الفرعون
إل ـي ـه ــا ،وهـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـح ـضــرهــا وت ـش ــرف
مباشرة شخصيات رسمية بشكل
عليها
ّ
منتظم بما يوفره ذلك من عناية إعالمية.
هــذا االهتمام له ما يـبـ ّـرره ،حيث إنها املرة
األول ـ ــى ال ـت ــي س ـي ـجــري فـيـهــا ع ــرض كــامــل
مقتنيات تــوت عنخ آم ــون كما ُوج ــدت في
مـقـبــرتــه ال ـتــي اكـتـشـفــت ع ــام  1922بــالـقــرب
من األقصر على يد عالم املصريات هاوارد
كارتر .وكانت قطع املجموعة تعرض بشكل
م ـج ـتــزأ ف ــي فـ ـض ــاءات «امل ـت ـح ــف امل ـص ــري»
كــونـهــا غـيــر ق ــادرة عـلــى إظـهــارهــا بالشكل
األن ـس ــب ،كـمــا يستحيل نقلها جميعًا في
معرض واحد.
مــن امل ـعــروف ّأن مـجـمــوعــة مقتنيات تــوت
فرعونية
عنخ آمــون تمثل أكبر مجموعة
ّ
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ،وي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى ت ــأخ ــر
اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب (يعتقد أنه
ّ
توفي قبل بلوغ العشرين) إلى عشرينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ح ـتــى ج ــرى االع ـت ـق ــاد بــأن
ّ
مجرد شخصية أسطورية
توت عنخ آمون
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عـلــى الــرغــم مــن حـضــور اسـمــه عـلــى الئحة
مصر القدماء.
ملوك
ّ
ه ــذا ال ـتــأخـ ُـر فــي اكـتـشــاف املـقـبــرة أنـقــذهــا
من عبث سـ ّـراق اآلثــار املحليني واألجانب،
فـفــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر وب ـعــد أن عــايــن
عـلـمــاء حـمـلــة نــابـلـيــون عـلــى م ـصــر ،حجم
ال ـل ـقــى األث ــري ــة ال ـف ــرع ــون ـي ــة ،ب ـ ــدأت مــوجــة
مــن الـتـنـقـيـبــات ،بعضها عـلـمـ ّـي وبعضها
عـ ـش ــوائ ــي ّأدت إلـ ـ ــى نـ ـه ــب م ـع ـظ ــم ك ـن ــوز
أضرحة الفراعنة ،وحني بدأ علم املصريات
يـتـمــأســس فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،مع
صـ ـع ــود وع ـ ــي مـ ـص ــري ب ـ ـضـ ــرورة ح ـمــايــة
اآلثـ ــار ،لــم يـبــق وقـتـهــا س ــوى مـقـبــرة تــوت
عنخ آمــون غير مـعــروفــة .تـقـ ّـدر «مجموعة
تــوت عنخ آم ــون» بخمسة آالف قطعة من
ّ
حـلـ ّـي وأزي ــاء وأس ـ ّـرة وعــربــات ،وتـظــل أهــم
ق ـط ـعــة ه ــي ت ــاب ــوت الـ ـف ــرع ــون ،وهـ ــي قـطــع
ـات تـهـيـئــة
ت ـح ـت ــاج ج ـم ـي ـع ـهــا إل ـ ــى ع ـم ـل ـي ـ
خ ــاص ــة ودقـ ـيـ ـق ــة ال ت ـ ـ ــزال ف ـ ــرق ُامل ـ ّ
ـرمـ ـم ــن
املـصــريــن تشتغل عـلـيـهــا ،مــع االسـتـعــانــة
بـمـخــابــر عــاملـيــة فــي صـيــانــة الـخـشــب وفــي
تـلــويــن بـعــض ال ـق ـطــع ،وك ـث ـي ـرًا م ــا ت ـتــداول
وسائل اإلعالم تقارير حول ّ
األشغال
تقدم
ّ
ولعل هذه التقارير تمثل
في هذا املضمار،
ّ
ت ـبــري ـرًا ضـمـنـيــا ل ـتــأخــر اف ـت ـتــاح «املـتـحــف
املـ ـ ـص ـ ــري ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،فـ ـم ــن غـ ـي ــر املـ ـعـ ـق ــول
أن ي ـف ـت ـتــح مـ ــن دون «ال ـ ـ ـ ــدرة امل ـك ـن ــون ــة»،
وه ــي ك ـن ــوز ت ــوت ع ـنــخ آم ـ ــون ،وإن كــانــت
التصريحات الرسمية ّ
تفسر هذا التأخير
بظروف الجائحة العاملية.

ٌ
معرض استعادي للفنان
حتى الخامس عشر من نيسان /أبريل المقبل ،يتواصل
المصري سعد كامل في غاليري المشربية في القاهرة ،تحت عنوان حكاوي
يضم المعرض أعماًال للتشكيلي الراحل ( 1924ــ  ،2012الصورة) الذي كان
شعبية.
ّ
أحد أبرز فنّاني الغرافيك المصريين ،وتتمركز اشتغاالته حول موضوعات تراثية.

ُتعرض عند السابعة من مساء اليوم في قاعة الفن الرابع بتونس العاصمة
تقدم الممثلتان بسمة العشي ومريم
مسرحية قمرة دم للمخرج معز المرابط.
ّ
شخصيتي امرأتين تهربان عشية ليلة خسوف القمر (ما يعرف بـ
الصياح (الصورة)
ّ
قمرة دم) ،بعد اغتيال امرأة في ساحة المدينة ،هي الشاعرة هادية والتي تظهر
كما لو كانت الم َثل األعلى لهما ،في إسقاطات على الراهن التونسي.
تقيم كلّيّة الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة محاضرة
بعنوان الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي والصيرفة المفتوحة :نمو يتجاوز
يتحدث فيها المصرفي عبد اإلله
غد األربعاء،
الرقمنة ،عند الرابعة من مساء
ّ
ٍ
التطورات في مجال التكنولوجيا المالية عالميًا.
بلعتيق (الصورة) حول آخر
ّ

تقدمها الباحثة دافينا كوينليفان،
الجغرافيا النفسية والسينما عنوان محاضرة
ّ
عند الثانية من بعد ظهر غد األربعاء ،في متحف فرويد في لندن .تناقش
والمالحة في القرن الحادي والعشرين من خالل
كوينليفان أفكارًا حول المشي
ِ
أفالم لعدد من المخرجين مثل جوانا هوغ (الصورة) ومايكل أنجلو أنطونيوني.
ٍ
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«أشقاؤنا غير المتو ّ
ّ
يقدم الكاتب اللبناني
قعين»،
في روايته الجديدة،
ّ
نصًا يولّف بين عناصر من الفانتازيا والواقعية ،وينتقل من
الفرنسي ّ
أجواء كارثية وديستوبية إلى عوالم يوتوبية .تنتصر األخالق ،مسنود ًة
بالعلم ،أمام األزمات الوجودية والسياسية
ِ

معجزة إغريقية بنسخة القرن الواحد والعشرين

أشقاء أمين معلوف
غير المتوقّعين
أرنست خوري

ّ
معلــوف
بقــدر مــا أن روايــة أمــن ًّ
األحدث« ،أشقاؤنا غير املتوقعني»
( Nos Frères Inattendusيبــدو
أن دار الفارابــي البيروتيــة اختــارت ترجمتــه
بعنوان «إخوتنا الغرباء») معجونة بعناصر
مــن الخيــال العلمــي ،بقــدر مــا تنتمــي إلــى
الواقعيــة الفاقعــة ،وبقــدر مــا هــي وجوديــة
فلســفية ،فإنهــا سياســية ـ ـ أخالقيــة ،وهــذا
ليــس بغريــب عــن أعمال حامل جائزة غونكور
 1993عــن روايــة «صخــرة طانيــوس» .وبــن
الخيــال والواقعيــة ،األكيــد أن روايتــه الجديدة
حالــة إلــى حـ ّـد
الصــادرة أواخــر عــام ِ ،2020
اليوتوبيــا ،ذلــك أنــه يتصــور حضارتنا مثلما
يتمنــى أن تكــون :أخالقيــة ،فائقــة القــدرات
العلميــةّ ،
خيــرة ،تــؤدي واجــب اإلنقــاذ من دون
مقابــل .العالــم عنــده يتجــه إلــى الــزوال أو على
األقــل إلــى كــوارث نوويــة وصحيــة أكبــر مــن
تلــك التــي عشــناها ونعيشــها ،وفجــأة يأتــي
بشــر مــن لحــم ودم ،لكــن مــن حضــارة أخــرى،
مــن أحفــاد امليثولوجيــا اإلغريقيــة ،فينقــذون
البشــرية بقدراتهــم العلميــة الخارقــة ،مــن دون
أن يكــون فــي بالهــم أي طمــوح بالســيطرة
وفــرض التبعيــة والهيمنــة وإهانــة كرامــة
حضارتنــا العاجــزة .ومــع ذلــك ،فــإن ّ
ردة فعــل
ناســنا وهوياتنــا القاتلــة ونزعاتنــا القوميــة
وجماعة الســيادة ،تبقى متوجسة منهم حتى
القتــل .ولئــن كان املــوت حتميــا بالنســبة إلــى
حضارتنــا ،فإنــه لــم يعــد كذلــك بالنســبة إلــى
«أشــقائنا غيــر املتوقعــن» ،فقــد تمكنــوا ،فــي
مكان ما من عاملنا ،ال نعلم عنوانه ،من تطوير
الطــب وبقيــة العلوم بشــكل أصبح الرحيل عن
دنيانــا أم ـرًا يمكــن تفاديــه ،وصــار عنــد هــذه
الحضــارة األخــرى ،وهــي تعيــش علــى كوكبنا
نفسه ،وزمننا نفسه ،عالج طبي لكل األمراض
ً
وللشــيخوخة حتــى ،وصــار العمــر قابــا ألن
يمتـ ّـد إلــى مــا ال نعــرف حــدودًا لــه مــن دون أي
إشــارة إلــى الفكــرة الدينيــة للخلــود فــي عالــم
ّ
آخــر .ومــا الــذي قد يشــكل صدمة وإرّبــاكًا أكبر
ً
من هذه الحقيقة لحضارتنا التي ظنت طويال
أنها ختمت العلم وأنجزت كل فصول التقدم؟
يبــدو أمــن معلــوف ( 72عامــا) فــي روايتــه
املكتوبة بالفرنسية (دار نشر  )Grassetحائرًا
بــن املــؤرخ والروائي .املكان :جزيرة متناهية
ّ
الصغــر علــى أرخبيــل مطــل علــى املحيــط
األطلســي فــي مــكان مــا مــن غربــي فرنســا.
جزيــرة معزولــة عــن العالــم ومتصلــة بــه فــي
آن واحــد ،مــن خــال َ حركــة املــد والجــزر التــي
تســمح بعبور ســاكني الجزيرة منها وإليها.
البحر والحضارات البحرية بطالن ضمنيان
لألحــداث ،وذلــك يبدو منطقيًا نظرًا إلى شــدة
تأثــر معلــوف بــكل مــا يتصــل بالحضــارة
األثينيــة البحريــة ،وباملعجــزة اإلغريقيــة
الحديثــةَ ،
البحريــة أيضًا ،فترى أبطال القصة
ّ
(النباتيــن ،باملناســبة) يظهــرون ثم يختفون
من البحر وفيه ،من خالل املستشفيات اآلتية
على ظهر الســفن لتقديم العمر املديد بمجرد
إدخال املرضى في «نفق الشفاء» العجيب.
عمر القصة شـ ٌ
ـهر واحد يتوقف فيه االنشــغال
بهمــوم الحيــاة مثلمــا نعرفها ،مــن  9نوفمبر/
تشــرين الثانــي حتــى  9ديســمبر/كانون األول
مــن عــام مــا ،لكنه ليــس ببعيد ،قد يكــون اليوم
ّ
أو غدًا ،فكل عدة شــغلنا (اإلنترنت خصوصًا)
تحتــل مكانــة رئيســية فــي حبكــة الحكايــة.
معالــم الكارثــة التــي تهـ ّـدد البشــرية بالفنــاء،
طريفــة :يســتفيق الــراوي ،رســام الكاريكاتيــر

أمين معلوف في جزيرة يو غرب فرنسا ()Getty

رياضة

كل أشكال الفانتازيا

في «أشقاؤنا غير المتوقعين» ،مساحات واسعة لكل أشكال الفانتازيا
والمنطق والسياسة والفلسفة وخاتمة غريبة عجيبة قد يجدها
كثيرون خارجة عن سياق القصة أو بالعكس ،تكريسًا لها .فيها أمكنة
تصور عالم تنقلب فيه
رحبة لألمل بالبشرية ،وليأس كبير منها .فيها
ّ
األولويات :المال والهرميات االجتماعية والسلطة والوقت والعمل
وموازين قوى يمكن أن تصبح ،في لحظة ما ،أكثر من هامشية.

أليــك ( ،)Alecالخمســيني وجارتــه الوحيــدة
إيــف ( )Eveالروائيــة الثالثينيــة علــى الجزيرة
النائيــة ،بــا معرفــة تجمــع بينهمــا ،ليكتشــفا
أن كل مــا يتعلــق بالتواصــل واالتصــاالت (مــن
الراديــو والتلفزيــون وكل وســائل املواصــات
والكهربــاء واإلنترنــت ...أي كل شــيء عمليــا)
ّ
معطل بالكامل ،فيخشيان أن يكون ذلك ناتجًا
مــن كارثــة نوويــة ،ذلــك أنــه فــي تلــك الفتــرة،
كان العالــم ،والغــرب تحدي ـدًا ،يعيــش تهدي ـدًا
نوويــا .ســنعرف الحقــا أن تعطيــل كل شــيء
كان مــن فعــل أشــقائنا أحفــاد اإلغريــق ،لكــن
ليس لتخريب حياتنا ،بل على العكس تمامًا،
إلنقــاذ حضارتنــا مــن الــزوال بفعــل االصطــدام
النووي الوشيك.
الروايــة منشــورة أواخــر عــام  ،2020ولكنهــا
مكتوبــة قبــل ظهــور الوبــاء الكبيــر (كورونــا)،
ال بــل قبــل كتابــة ونشــر كتابــه الســابق «غــرق

يبدو معلوف حائرًا ،في
عمله هذا ،بين الروائي
والمؤرّخ
ّ
تذكر بعم َل ْيه
ء
أجوا ٌ
«الهويات القاتلة»
و«غرق الحضارات»

الحضــارات» (أواخر  )2019بحســب ما يفصح
معلــوف نفســه فــي مقابلــة علــى قنــاة دار
«موال»  Mollatعلى «يوتيوب» .مع ذلك ،فإنها
ظروف وسياق الوباء
نموذجية لتتناســق مع ُ
الذي تعيشــه البشــرية منذ نشرت الرواية ،ويا
لصدفة التزامن .كذلك فإنها مكتوبة طبعًا قبل
االنتخابــات األميركيــة األخيــرة التــي قد تكون
األغــرب واألخطــر فــي تاريــخ الواليــات املتحدة
وربمــا العالــم .ولكــن الكتــاب ملــيء باإلحــاالت
إلــى خطــر الشــعبوية والنزعــة القوميــة
ومجموعــات التفـ ّـوق اإلرهابيــة فــي أميــركا
ممــن هاجمــوا ســفن الشــفاء اإلغريقــة وقتلــوا
منهــم تســعة أطبــاء وأكثــر مــن  100مواطــن
أميركــي ،كجــواب وحيــد امتلكــوه ضــد حقيقــة
أن منقــذي البشــرية مــن الكارثــة النوويــة ومــن
املوت الحتمي بسبب املرض والشيخوخة ،هم
أرقى أخالقيًا وعلميًا من ناسنا.
فكر
من
تغرف
«أشقاؤنا غير املتوقعني» رواية
ٍ
هيغلي يعيد كل أوجه الحضارة إلى اإلغريق،
من العلوم إلى املسرح والديمقراطية والفلسفة،
بمــا يمكــن أن ُيصطلح على تســميته «املركزية
َ
اإلغريقيــة» التــي يــرى مفكرون كثر أنها مبالغ
بهــا ،وأنهــا تنطلــق مــن خلفيــة أيديولوجيــة
تتجاهــل مســاهمات ثقافيــة هائلــة قدمتهــا
حضارات عديدة أخرى مثل العرب والفراعنة،
قبــل اإلغريــق وبعدهــم ،قبــل  24قرنــا وبعدهــا.
ومــا أســماء العلــم لألشــقاء اليونانيــن أبطــال
الروايــة ،إال تكثيفــا تاريخيــا لذهــول معلــوف
أمــام الحضــارة اإلغريقيــة :تجدهــم يحملــون
أســماء أغاميمنــون ( Agamemnonملــك مــن
أبطــال حــرب طــروادة فــي إليــاذة هوميــروس)،
وديموســتني ( Demostheneالسياسي األثيني
والخطيــب املفـ َّـوه في القــرن الرابع قبل امليالد)
وبوزانيــاس ( Pausaniasأحــد رمــوز انتصــار
اإلغريــق ضــد الغــزو الفارســي فــي القــرن
الخامــس قبل امليــاد) وأمبيدوكل Empedocle
(الفيلســوف اإلغريقــي الشــهير) وامللكــة إلكترا
(ابنــة امللــك أغاميمنــون) وغيرهــم .عنــد هــؤالء
ّ
بعاديةٍ مثلما هو حالنا،
القوم ،املوت ال ُيقابل
ذلــك أنــه نــادر الحدوث عندهــم ،وعندما يموت
أحدهــم ،تكــون نكبــة مكتملــة األركان .هكــذا،
يتمنــى معلــوف ،مــن خلــف راويــه ،أن يصــل
الطــب عندنــا إلــى مســتوى إطالــة العمــر إلــى
حــدود قصــوى ،وهــذا مــا ال يمنعــه مــن وضــع
«حكمــة» علــى لســان كبيــر أطبــاء «أشــقائه»،
بوزانيــاس« :مــن دون الصــراع مــع املوت ،تفقد
الحيــاة ُبعدهــا التراجيــدي ،وال تبقــى لهــا
النكهــة نفســها» ،قبــل أن تخــرج منــه نبــوءة
«كورونيــة» (للتذكيــر الروايــة مكتوبــة قبــل
ظهــور وبــاء كوفيد) ،فيقول فــي الصفحة :254
ً
«تصــوروا فيروســا قاتــا يضــرب العالــم مــن
دون أعراض» .أجواء «أشقاؤنا غير املتوقعني»
َ
فيهــا مالمــح مــن عملـ ْـي أمــن معلــوف (72
عامــا) الســابقني« ،الهويــات القاتلــة» ()1998
و«غــرق الحضــارات» (نهاية  ،)2019خصوصًا
لجهــة التشــاؤم الــذي ال يفــارق الــراوي حيــال
أحــوال عاملنــا ،إلــى حـ ّـد يالمــس اليــأس ،قبــل
أن تظهــر معجــزة مــا تحيــل دومــا إلــى تفــاؤل
بقــدرة اإلنســان علــى إنقــاذ نفســه وغيــره فــي
اللحظــة الحاســمة قبــل الــزوال .فــي «أشــقاؤنا
غير املتوقعني» ،مســاحات واســعة لكل أشــكال
الفانتازيــا واملنطــق والسياســة والفلســفة
وصنعــة الكتابــة بالفرنســية ،املتمكنــة للغايــة
لــدى صاحــب «الحــروب الصليبيــة كمــا رآهــا
العــرب» .فيهــا خاتمــة غريبــة عجيبــة قــد
يجدهــا كثيــرون خارجــة عــن ســياق القصــة
أو بالعكــس ،تكريســا لهــا .فيهــا أمكنــة رحبــة
لألمــل بالبشــرية ،وليــأس كبيــر منهــا .فيهــا
تصـ ّـور عالــم تنقلــب فيــه األولويــات :املــال
والهرميــات االجتماعيــة والســلطة والوقــت
والعمــل وموازيــن القــوى يمكــن أن تصبــح ،في
لحظــة مــا ،أكثــر من هامشــية عندمــا يلوح أمل
مــن وزن مــا يحملــه املنقــذون اليونانيــون .فــي
الروايــة ،راهــن ومســتقبل وهــوس بالتاريــخ ال
نلحظــه مع أنه يســكن كينونــة معلوف ،املؤرخ
والروائي.
لطاملــا قيــل إن أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث مــع
املوســيقى هــو الكتابــة عنهــا بــدل االســتماع
إليهــا ،وربمــا يكــون ألطــف مــا فــي «أشــقاؤنا
غير املتوقعني» هو قراءتها بدل الكتابة عنها.
(مدير تحرير صحيفة العربي الجديد)

الثالثاء  30مارس /آذار  2021م  17شعبان  1442هـ ¶ العدد  2402السنة السابعة
Tuesday 30 March 2021

نظرة أولى
ّ
يتتبع الباحثان معطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي
فــي كتابهمــا منصــف املرزوقي :حياتــه فكره (حوار
 ســيرة) ،الصــادر حديثــا ّعــن «املركــز العربــي لألبحاثودراســة السياســات» ،محطات أساســية في حياة رئيس
تونــس األســبق ،بــدءًا مــن انخراطــه فــي نضــاالت الطلبــة
العرب واألوروبيني ،خالل دراســته في فرنســا في أواخر
ســتينيات القــرن املاضــي ،مــرورًا بمعارضتــه الرئيســن
الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن بــن علــي ومــا تعـ ّـرض
ً
لــه مــن ســجن وطــرد مــن وظيفتــه الجامعيــة ،وصــوال إلى
ّ
املضادة إفشال
اندالع الثورة التونسية ومحاوالت الثورة
ّ
التحول الديمقراطي.
ّ
مــن عمــق ذاكــرة ثائــر عنــوان مذكــرات املناضــل
ّ
الجزائــري علــي بيبيمــون التــي جمعتهــا وأعدتهــا ابنتــه،
الباحثــة كلثــوم بيبيمــون ،وصــدرت حديثــا عــن «اآلن
ّ
يتضمــن الكتــاب تفاصيــل مــن
ناشــرون وموزعــون».
ُّ
ســيرة بيبيمــون الــذي لقــب بـ«صحــراوي علــي» خــال
التحريــر الجزائريــة ،ورؤيتــه ومواقفــه حيــال عــدد
ثــورة ّ
مــن املحطــات املهمــة أثنــاء مقاومة االســتعمار الفرنســي،
والتدريبــات والكمائــن واالشــتباكات التــي شــارك فيهــا،
ثــم تفاصيــل إصابتــه وســجنه وتعذيبــه في ســجن باتنة
وســجن عني التوتة ،وما تاله من بناء وصراعات داخلية
ّ
أعقبت االستقالل ،واملناصب التي تقلدها.
يتنــاول الباحــث تايلــر ســتوفال فــي كتابــه الحريــة
البيضــاء :التاريــخ العنصــري لفكــرة ،الصــادر
عــن «منشــورات جامعــة برنســتون» ،التاريــخ املتشــابك
للعنصريــة والحريــة فــي فرنســا والواليــات املتحــدة،
َ
اعتبرتــا ّ
الحريــة جــزءًا مــن هويتهمــا الوطنيــة.
اللتــن
ّ
مصطلحات عرقية وتصورات عنصرية
ينتقــد الكاتــب
ٍ
حــول تفـ ّـوق الرجــل األبيــض فــي تنظيــرات العديــد مــن
املفكريــن الفرنســيني واألميركيــنّ ،
مبينــا أن التمييــز
كان جــزءًا أساســيًا مــن تقاليــد الديمقراطيــة ،خالفــا ملا
ّ
ّ
يروج له البعض ،كما أن الهوية البيضاء تشــكل جوهر
األفكار الغربية حول الحرية.
فــي طبعــة مشــتركة بــن منشــورات «ســرد» ودار ممدوح
عــدوان» ،تصــدر قريبــا روايــة جديــدة للكاتــب الســوري
ممــدوح عــزام ( )1950بعنــوان حبــر الغــرابُ .يشــير
املؤلــف فــي تدوينــة لــه على موقــع «فيســبوك» ّ
خصصها
لإلعــان عــن العمــل الجديــد إلــى أنــه كتبــه خــال فتــرة
العــزل التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا .مــن أبــرز روايــات
عـ ّـزام األخــرى« :معــراج املــوت» ( ،)1987و«قصــر املطــر»
( ،)1998و«جهــات الجنــوب» ( ،)2000و«أرض الــكالم»
( ،)2005و«أرواح صخــرات العســل» ( ،)2018و«ال
تخبــر الحصــان» ( .)2019كمــا صــدرت لــه مجموعتــان
ّ
قصصيتان« :نحو املاء» ( ،)1985و«الشراع» (.)2000
بترجمة التونســي فتحي إنقزو ،صدرت حديثًا النســخة
العربيــة مــن كتــاب فــي الديــن :أحاديــث للمثقفــن
مــن بــن منكريــه للفيلســوف األملانــي فريديريــك
شــايرماخر عــن منشــورات «صوفيــا» .صــدر العمــل
َّ
ّ
ألول مــرة عــام ُ ،1799ويصنــف بــن كتابــات الشــباب في
ّ
تجربــة شــايرماخر ،بحيــث يــرى فيــه مؤرخــو الفلســفة
أث ـرًا للتكوينــات الفكريــة األولــى علــى أحــد أبــرز وجــوه
ّ
الفكــر التأويلــي فــي نهايــة القــرن  .18ويمثــل الكتــاب أحد
أهــم مــا جــرى تأليفــه فــي فلســفة الديــن غربيــا ،إذ يجعــل
الفيلســوف األملانــي ظاهــرة االعتقــاد موضوعــا فكريــا
بحتًا بعد أن كان يدرسها من منطلق الهوتي.
عــن «املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر» و«دار
السويدي» ،صدر حديثًا كتاب خطوات في شنغهاي:
فــي معنــى املســافة بــن مصــر والصــن للكاتبــة
املصريــة منصــورة عــز الديــن .ســبق للعمــل أن فــاز
بـ«جائــزة ابــن بطوطــة ألدب الرحلة» ،وفيه تعود عز الدين
إلــى زيــارات للصــن بــن  2018و 2019ضمــن إقامــات
أدبية .وعلى الرغم من كون العنوان يشير فقط إلى مدينة
شانغهاي ،فإن نصوص الكتاب تضيء العديد من املدن
الصينيــة التــي زارتهــا الكاتبــة املصريــة ،ومنهــا بيكــن
مرة ،تبرز الكاتبة البلد باعتباره ّ
وجوهاي .وفي ّكل ّ
قارة
تتنوع فيها املناخات والثقافات.
ّ
مســتقبل البســطاء :مصنــف موجــز عــن املقاومــة
عنــوان كتــاب لـ ـ جــان ُر ُوو صــدر حديثــا عــن منشــورات
«سوي»ّ .
يقدم املؤلف قراءة حول واقع البشرية اليوم في
ُ
ظل هيمنة الشركات الكبرى ،والتي يسميها «الوحوش»،
كمــا يديــن «األوليغارشــيا املاليــة» التــي ّ
حولــت كل شــيء
ّ
إلــى أرقــام يســتفيد منها قلة .يــرى روو أن تغييرًا جذريًا
ينبغــي أن يبــدأ مــن خــال عامــة النــاس ،ضاربــا مثــال
ّ
«مذبحــة الحيوانــات» التــي يمكن إنهاؤهــا في حال خفف
البشــر اســتهالكهم للحــوم ،وهــو أمــر ال يمكــن تحقيقــه
مــن دون تغييــر عــام فــي سياســات الغــذاء وفــي أنمــاط
السلوكيات االستهالكية.
ّ
الوحشــية :فقــدان الهويــة اإلنســانية كتـ ٌ
ـاب للمفكــر
الكاميرونــي آشــيل مبيمبــي صــدرت نســخته العربيــة
حديثــا بترجمــة وتحقيــق نــادرة السنوســي عــن «ابــن
النديــم للنشــر والتوزيــع» و«الشــبكة املغاربيــة للدراســات
الفلســفية واإلنســانية» .فــي هــذا العمــل ،يقــف مبيمبــي
عند ّ
الهوة القائمة بني ما كان يأمل اإلنســان في تحقيقه
ّ
ُ
ِمــن حقــوق وتكريــس لحــق املواطنــة وتجــاوز للتمييــز
العنصري بفضل ّ
التطور التكنولوجي ،وما يعيشه اليوم
مــن عنصريــة وحــروب ووحشــية وتدميــر للبيئة .يصف
ّ
املؤلف البشــر املعاصرين بـ«ديناصورات القرن الحديث،
التي تسير نحو فنائها دون وعي».

يسعى المنتخب
الفلسطيني
لتحقيق انتصار
مهم في
الجولة الخامسة
من التصفيات
اآلسيوية
المزدوجة
المؤهلة إلى
كأس آسيا 2023
ومونديال قطر
 ،2022وذلك
عندما يلعب
ضد المنتخب
السعودي
على أرض
األخير .وتحتاج
فلسطين للفوز
من أجل رفع
عدد النقاط
إلى  7واالقتراب
من مراكز
التأهل ،بينما
فوز السعودية
سيمنحها
صدارة
المجموعة
برصيد 11
نقطة.

فلسطين من أجل الفوز
منتخب فلسطين يسعى لتحقيق انتصاره الثاني في التصفيات ()Getty

خوانفران توريس
يستثمر في فريق من
الدرجة الثالثة

االتحاد الويلزي يُندد
باإلهانات العنصرية التي
تلقاها العبوه

فريق أندورا المملوك
لبيكيه يتأهل للدرجة
الثالثة اإلسبانية

انضم العب أتلتيكو مدريد السابق ،خوانفران
توريس ،لفريق إنتر سيتي ،كمستثمر بارز،
بحسب إعالن النادي الذي يلعب في دوري ّ
الدرجة الثالثة اإلسبانيّ .وقال خوانفران إنه قرر
االنضمام لهذا التحدي ألنه ينقل إليه «أمانًا وثقة
وشفافية» .وأضاف« :أعلم أن إنتر سيتي يعمل
بمهنية .من واقع خبرتي ،إذا كان هناك فريق
تنافسي ويعمل بتواضع والتزام وحماسة ،فإن
طريقه نحو النجاح يكون أبسط بكثير».

شجب االتحاد الويلزي لكرة القدم ،في بيان،
اإلهانات العنصرية التي تلقاها العبو املنتخب
الوطني عبر شبكات التواصل االجتماعي بعد
املباراة الودية التي خاضها الفريق ضد منتخب
املكسيك في كارديف .وجاء في البيان« :العنصرية
وجميع أشكال السلوك التمييزي هي أمور
مرفوضة تمامًا واالتحاد الويلزي يدينها بشكل
ّ
تام .االتحاد تواصل مع الشرطة للتأكيد على أن
هذا السلوك السيئ يجب اإلبالغ عنه».

أصبح فريق أندورا إف ســي ،اململوك لنجم
دفاع برشــلونة اإلســباني جيرارد بيكيه،
عض ـوًا جدي ـدًا في دوري الدرجة الثالثة
اإلســبانية في املوســم املقبل .وكان الفريق ،الذي
يدربه إيدر ســارابيا ،مســاعد مدرب برشلونة
الســابق ،كيكي ســيتني ،يحتاج إلى نقطة ،كي
يحتــل املركــز الثالث في جدول ترتيب املجموعة
الثالثــة ( ،)Aوهــو مــا تحقق بهدف قاتل في
شــباك فريق ييدا إسبورتي.
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تقرير
تمكن السودان من بلوغ بطولة كأس األمم األفريقية المقبلة
في الكاميرون ،بعدما غاب «صقور الجديان» عن المسابقة
منذ  ،2013عندما لعبوا في غينيا االستوائية والغابون

تصفيات
كأس أفريقيا
السودان يُكمل السداسية العربية

مجدي طايل

إن ـ ـجـ ــاز ت ــاريـ ـخ ــي ك ـب ـي ــر ،حـقـقــه
املنتخب ال ـســودانــي لـكــرة الـقــدم
بــالـتــأهــل لـنـهــائـيــات ك ــأس األم ــم
األف ــري ـق ـي ــة ،ب ــال ـف ــوز ع ـلــى ج ـن ــوب أفــريـقـيــا
بهدفني مقابل ال شيء في اللقاء الذي جمع
بينهما في إطار الجولة السادسة واألخيرة
مــن عـمــر مـنــافـســات املـجـمــوعــة الـثــالـثــة من
عمر التصفيات.
ورف ـ ـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـسـ ــودانـ ــي رص ـ ـيـ ــده إل ــى
 12نـقـطــة يـحـتــل بـهــا املــركــز ال ـثــانــي ،مقابل
 10ن ـقــاط لـجـنــوب أفــريـقـيــا ،محققا إن ـجــازا
كـبـيــرا بــالـتــأهــل للبطولة ،مــا جـعــل «صـقــور
الجديان» يرفعون عــدد املنتخبات العربية

إنجاز عربي

املتأهلة للمسابقة القارية إلى  6منتخبات.
ورغم سيطرة جنوب أفريقيا على اللقاء ،إال
أن صقور الجديان فرضوا أنفسهم نجومًا
ف ــي الـلـحـظــات ال ـحــاس ـمــة ،وخ ـط ـفــوا هــدفــن
رائ ـع ــن ،ع ـبــر ث ـنــائــي ال ـه ـجــوم س ـيــف تـيــري
ومحمد عبدالرحمن في الدقيقتني الخامسة
والـ( )32من اللقاء.
وتصدى دفاع املنتخب السوداني ألكثر من
فرصة ملنتخب األوالد ،وسط دعم جماهيري
سوداني كبير لالعبني عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي .وم ــا إن أط ـلــق ال ـح ـكــم ص ـفــارة
الـنـهــايــة حـتــى دب ــت االح ـت ـفــاالت عـلــى أرض
امل ـل ـع ــب ،وت ـس ــاق ـط ــت الـ ــدمـ ــوع ف ــي لـحـظــات
إنسانية مثيرة من عيون الالعبني ،باإلضافة
إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت

تــمــكــنــت الــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة من
تحقيق رقم قياسي ،بعدما التحق
السودان بركب المتأهلين لكأس األمم
األفريقية ،وذلــك بعد فــوز «صقور
الــجــديــان» على منافسهم جنوب
أفريقيا ( ،)0-2مــا يجعل الجماهير
تنتظر ما سيفعله منتخب موريتانيا
الــيــوم الــثــاثــاء .وستشهد النسخة
المقبلة من كأس األمم ظهورًا قياسيًا
للمنتخبات العربية.

تفوق منتخب السودان على جنوب أفريقيا في المباراة ()Getty

فيلود ،الذي بات استمراره في منصبه شبه
مؤكد عقب نجاحه في انتزاع بطاقة التأهل
رسميا.
وقـ ــال ف ـي ـلــود ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي عقب
ال ـل ـق ــاء« :ش ـك ــرا لــاع ـبــن ،أب ـط ــال دون شــك،
حققنا الحلم الـســودانــي ،صعودنا إلــى أمم
أفــري ـقـيــا إن ـج ــاز مـهــم لـلـغــايــة ،كـنــا بعيدين
تماما وخضنا آخر مباراتني بروح وطموح
كـبـيــريــن أس ـفــرا عــن ال ـفــوز مــرتــن وترجمنا
كفاحنا في التصفيات إلى إنجاز تاريخي».
وأضاف« :لعبنا على نقاط ضعف املنتخب
ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي ،الـعـمــق ه ــو كـلـمــة الـســر،
تحدثت مع الالعبني قبل اللقاء عن أهمية
التخلص مــن أي ضـغــوط عصبية واللعب
بـ ـ ـه ـ ــدوء ،وح ـ ـ ــدث مـ ــا ت ــوقـ ـعـ ـن ــاه فـ ــي أرض
املـلـعــب» ،فيما وعــد املــديــر الفني للسودان
ب ـت ـقــديــم م ـس ـتــوى م ـم ـيــز ف ــي ب ـطــولــة كــأس
األمم األفريقية ،والتركيز في األشهر املقبلة
على اإلع ــداد بشكل مكثف .وكــان الـســودان

استطاع منتخب تونس
جمع أكثر عدد من النقاط
في التصفيات
غــاب عن بطولة كــأس األمــم األفريقية ،منذ
عام  2012أي قبل  9سنوات حيث كان آخر
ظ ـه ــور ل ــه ف ــي ب ـطــولــة غـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة
والـغــابــون الـتــي جــرت عبر تنظيم مشترك
في ذلك الوقت.
وق ــرر االت ـحــاد الـســودانــي لـكــرة الـقــدم إقامة
احـتـفــالـيــة ك ـبــرى لــاعـبــن وال ـج ـهــاز الـفـنــي،
ب ـخــاف الـبـحــث عــن تـمــويــل م ـكــافــآت مالية
ضخمة لهم تـقــديــرا للمستوى املميز الــذي
ظهروا به في التصفيات.
ويعد خروج منتخب جنوب أفريقيا ضربة

ك ــروي ــة ك ـب ــرى وم ـف ــاج ــأة م ــدوي ــة ،وف ــي أول
ظهور دولــي لــأوالد بعد انتخاب باتريس
مــوتـسـيـبــي ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي رئ ـيــس ن ــادي
صــن داون ــز رئيسا لــاتـحــاد األفــريـقــي لكرة
القدم بالتزكية .وفي املجموعة نفسها ،فاز
منتخب غانا على ساوتومي بثالثة أهداف
م ـق ــاب ــل هـ ــدف ف ــي ل ـقــائ ـه ـمــا ض ـم ــن ال ـجــولــة
السادسة واألخ ـيــرة ،ليرفع العبو «النجوم
السوداء» رصيدهم إلى  13نقطة بالصدارة،
بعدما حسموا التأهل للمسابقة القارية في
الجولة املاضية.
وس ـ ـجـ ــل ث ــاثـ ـي ــة م ـن ـت ـخ ــب غ ـ ــان ـ ــا ،ك ـ ــل مــن
ن ـي ـكــوالس أب ــوك ــو وغ ـ ـ ــوردون أي ــو م ــن ركـلــة
جـ ــزاء ،وعـبــدالــرحـمــن بــابــا فــي الــدقــائــق ،12
 ،60 ،31فيما سجل أنيستا هدف ساوتومي
الوحيد قبل نهاية اللقاء بـ  7دقائق فقط .
وب ـع ـي ــدا ع ــن إن ـج ــاز ال ـ ـسـ ــودان ال ـتــاري ـخــي،
ش ـ ـهـ ــدت افـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـس ــادس ــة
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن عـ ـم ــر الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،حـســم

جائزة «موتو جي بي» قطر :بداية قوية لفينياليس
بدأ السائق اإلسباني
مافريك فينياليس
موسمه الجديد في
سباقات «موتو جي بي»
بفوز مهم على حلبة
«لوسيل» القطرية،
وذلك في إطار سعيه
للمنافسة بقوة
على لقب منافسات
عام 2021

أحــرز اإلسباني مافريك فينياليس سائق
فريق «ياماها» املركز األول في فئة «موتو
جــي بــي» فــي جــائــزة قطر الـكـبــرى ،املرحلة
األولى من بطولة العالم للدراجات النارية،
على حلبة لوسيل .وحسم فينياليس املركز
األول ل ـل ـس ـبــاق ال ـ ــذي ش ـهــد ري ــاح ــا رمـلـيــة
قوية ،بقطعه مسافة  118,36كيلومترا (22
لفة) بزمن  42:28.663دقيقة بمعدل سرعة
وسطي بلغ  167,1كلم/ساعة.
وتفوق فينياليس بفارق  1.092ثانية على
دراج فــريــق «دوك ــات ــي-ب ــرام ــاك» الـفــرنـســي،
ي ـ ــوان زارك ـ ـ ــو ،وبـ ـف ــارق  1.129ثــان ـيــة على
دراج «دوك ــات ــي» اإلي ـطــالــي فرانتشيسكو
بانيايا ،فيما حل بطل العالم العام املاضي
دراج سوزوكي اإلسباني جــوان مير رابعًا
بـفــارق  1.222ثانية .وقــال فينياليس بعد

فينياليس يُحقق أول  25نقطة له في الموسم الجديد ()Getty

ف ــوزه «ش ـع ــرت بــال ـقــدرة عـلــى الـتـعــامــل مع
ك ــل شـ ــيء بـ ـه ــدوء .ح ــاول ــت أن أك ـ ــون ذكـيــا
ج ـ ـدًا ،وهـ ــادئـ ــا ج ـ ـدًا .أخـ ـيـ ـرًا ف ـت ـحــت ف ـجــوة
وكنت أحاول الحصول على القوة» ،وتابع
«ال يمكنني أن أق ــول أكـثــر مــن كلمة شكرًا
ل ـعــائ ـل ـتــي ،وخ ـص ــوص ــا عــائ ـل ـتــي امل ـق ــرب ــة»،
ً
وأردف فينياليس قائال «أنتم تعرفون أنني
وزوجتي ننتظر مولودًا جديدًا».

السائقون اإلسبان
يريدون تقديم موسم
كبير في عام 2021

وتـغـلــب فـيـنـيــالـيــس عـلــى بــداي ـتــه البطيئة
للسباق ،إذ واجه منافسة قوية من دراجي
دوك ــات ــي ،قـبــل أن يخطف املــركــز األول قبل
ثماني لفات على النهاية مــن باينايا ،في
وق ــت ارت ـقــى مـيــر ال ــى املــركــز ال ــراب ــع بعدما
ان ـط ـلــق م ــن ال ـع ــاش ــر .واب ـت ـع ــد فـيـنـيــالـيــس
بفارق مريح قبل لفة واحدة من النهاية بلغ
أكـثــر مــن  1,5ثانية تــاركــا املنافسة حامية
الوطيس على املركزين الثاني والثالث بني
زاركو وباينايا ومير.
وع ـلــق زاركـ ــو عـلــى اح ـتــالــه امل ــرك ــز الـثــانــي
ً
قائال «أستمتع باللحظة وسأحلل السباق
الح ـقــا» ،مضيفًا «ك ــان سـبــاقــا جـيـدًا ولكنه
طويل .النهاية كانت صعبة .اعتقدت أنني
أمتلك السرعة ملـطــاردة فينياليس ،لكنني
ً
ت ــراج ـع ــت كـ ـثـ ـيـ ـرًا» ،وخـ ـت ــم ق ــائ ــا «ب ـف ـضــل
م ـحــركــي ،أن ـق ــذت امل ــوق ــف ب ــإح ــرازي املــركــز
الثاني».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ح ـ ــل االسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة االيـ ـط ــال ــي
ً
فــال ـن ـت ـي ـنــو روس ـ ـ ــي ،املـ ـت ــوج بـ ـط ــا لـلـعــالــم
تـســع م ــرات بينها سـبــع فــي الـفـئــة األول ــى،
ع ـ ــاشـ ـ ـرًا ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه ي ـ ــداف ـ ــع ع ـ ــن ال ـف ــري ــق
الرديف لياماها «إس آر تي» للمرة األولى
فــي مسيرته االحـتــرافـيــة .واعـتـقــد البعض
لــوه ـلــة أن «ال ــدكـ ـت ــور» ،وه ــو ل ـقــب روس ــي،
س ـي ـع ـت ــزل مـ ــع نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2020إال أن
واق ــع تقليص ع ــدد ج ــوالت بـطــولــة العالم
«مــوتــو جــي بــي» بسبب تــداعـيــات فيروس
كــورونــا ونـتــائـجــه املـخـيـبــة لــآمــال ،دفعت
الــدراج اإليطالي إلطالة فترة تواجده على
الحلبات ،فامللوك ال تتخلى عــن عروشها
بهذه السهولة!
ويغيب بطل الـعــالــم سبع م ــرات اإلسباني
مــارك ماركيس سائق فريق «هوندا» الذي
أص ـي ــب ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي ذراع ـ ــه الـيـمـنــى
وغـ ــاب ع ــن امل ــوس ــم بــأك ـم ـلــه ،ع ــن الـسـبــاقــن
األولني لبطولة هذا العام من فئة موتو جي
بي للدراجات النارية.
وبعد نهاية السباق كان ترتيب الدراجني
الخمسة األوائ ــل في سباق موتو جي بي:
-1اإلسـبــانــي مــافــريــك فينياليس (يــامــاهــا)
 42:28.663دقيقة -2الفرنسي يــوان زاركــو
(دوكــاتــي-بــرامــاك) بـفــارق  1.092ثانية-3 ،
اإليـطــالــي فرانشيسكو باينايا (دوكــاتــي)
بـ ـف ــارق -4 ،1.129اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خـ ـ ــوان مـيــر
(سوزوكي) بفارق  -1.2225الفرنسي فابيو
كــوارتــارارو (يــامــاهــا) بـفــارق  3.030ثانية.
في املقابل تصدر مافريك فينياليس سائق
فريق «ياماها» قائمة السائقني برصيد 25
نقطة ،وهــو الــذي يسعى لحصد لقب هذا

الـعــام مــن أجــل تعويض خيبة أمــل املوسم
امل ــاض ــي عـنــدمــا ح ــل س ــادس ــا ف ــي الـتــرتـيــب
النهائي ،إذ جمع  132نقطة فقط.
اإلس ـبــانــي ،خــوان
فــي املـقــابــل ف ــإن الـســائــق ٍ
مير ،يسعى لتكرار إنـجــاز املــوســم املاضي
والـتـتــويــج م ـجــددًا بلقب «مــوتــو جــي بــي»،
إذ أنهى منافسات عام  ،2020في الصدارة
برصيد  171نقطة جمعها مــن حلوله في
املركز األول مــرة ،في الوصافة  3مــرات ،في
املــركــز الثالث  3م ــرات ،فــي املــركــزيــن الــرابــع
والخامس مــرة واحــدة ،وفــي املركز السابع
مرة وفي املركز الـ 11مرة فقط.
في حني يبدو أن املنافسة ستكون مشتعلة
ب ــن ال ـس ــائ ـق ــن اإلس ـ ـبـ ــان ال ــذي ــن ح ـص ــدوا
 4مــراكــز مــن أول  6فــي الـتــرتـيــب الـنـهــائــي
املــوســم الـفــائــت ،فـخــوان مير أنـهــى املوسم
متصدرًا ،وأليكس رينس حل ثالثًا ،وبول
إس ـب ــارغ ــارو حــل خــامـســا وأخ ـي ـرًا مــافــريــك
فينياليس حل سادسًا ،وبالتالي سيكون
هـ ــذا ال ــرب ــاع ــي م ـنــاف ـســا ش ــرس ــا ع ـلــى لـقــب
منافسات عام .2021
أول بريطاني يتوج في افتتاح موتو 2

كـ ـ ــان املـ ــركـ ــز األول فـ ــي فـ ـئ ــة م ــوت ــو  2مــن
نصيب البريطاني سام لوفز سائق فريق
«كاليكس» بقطعه مسافة السباق البالغة
 107,6ك ـل ــم ( 20لـ ـف ــة) ب ــزم ــن 40:03.123
دق ـي ـقــة مـتـقــدمــا ع ـلــى زمـيـلـيــه ف ــي ال ـفــريــق،
األسـ ـت ــرال ــي ري ـم ــي غ ــاردن ــر بـ ـف ــارق 2.260
ثانية ،واإلطالي فابيو جانانطونيو بفارق
 5.228ثوان.
وبات لوفز أول بريطاني يحرز املركز األول
فــي املرحلة االفتتاحية لبطولة العالم في
فئة مــوتــو 2منذ عــام  ،1979وكــانــت املــراكــز
الخمس األول ــى مــن نصيب فريق كاليكس
حيث جــاء اإليـطــالــي اآلخــر مــاركــو بيزيكي
رابعًا بفارق  5.241ثوان ،واالسباني راوول
فرنانديس خامسا بفارق  6.145ثوان.
بطل فئة موتو 3

في املقابل وفي فئة موتو ،3أحرز اإلسباني
خــاومــي ماسيا ســائــق فــريــق «ك ــاي تــي إم»
املــركــز األول فــي فئة مــوتــو ،3وقطع ماسيا
مسافة السباق البالغة  96,84كلم ( 18لفة،
مسافة الواحدة  5,380كلم) بزمن 38:29.620
دق ـي ـقــة مـتـقــدمــا ب ـف ــارق  0.042ثــان ـيــة على
مواطنه وزميله في الفريق بيدرو أكوستا،
فـيـمــا ج ــاء ال ـج ـنــوب إفــري ـقــي داريـ ــن بيندر
(هوندا) ثالثا بفارق  0.094ثانية.
(فرانس برس)

مـنـتـخــب ت ــون ــس ق ـمــة امل ـج ـمــوعــة ال ـعــاشــرة
لـصــالـحــه ،وإن ـهــاء الـتـصـفـيــات بشكل جيد
بعد الفوز على غينيا االستوائية بهدفني
مقابل هدف في لقائهما بتونس.
ورفع نسور قرطاج رصيدهم إلى  16نقطة،
وهـ ــو أع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي حققها
مـنـتـخــب عــربــي ح ـتــى اآلن ف ــي الـتـصـفـيــات،
فيما تجمد رصـيــد غينيا االسـتــوائـيــة عند
 9نـقــاط فــي املــركــز الـثــانــي وتــأهـلــت بــدورهــا
للبطولة.
وش ـهــدت امل ـب ــاراة تــألـقــا الفـتــا لسيف الــديــن
الجزيري رأس حربة الزمالك املصري ،وأبرز
م ـك ــاس ــب «نـ ـس ــور قـ ــرطـ ــاج» ف ــي ال ـجــول ـتــن
الخامسة والسادسة ،ونجح في مواصلة هز
الشباك وأضــاف هدفه الشخصي رقــم  3في
التصفيات خالل آخر مباراتني بعد تسجيله
هدفني فــي مرمى ليبيا ،ثــم هدفًا فــي مرمى
غينيا االستوائية إلى جانب العبني آخرين،
مثل أنيس بــن سليمان وعلي الـعــابــدي في
إطار سعي منذر الكبير املدير الفني لنسور
قرطاج لتقديم وجوه جديدة وصناعة صف
ثــان لتونس قبل بــدء تصفيات كــأس العالم
في قطر .2022
وس ـجــل ثـنــائـيــة املـنـتـخــب ال ـتــون ـســي سيف
ال ـجــزيــري ف ــي الــدقـيـقــة  4وك ــارل ــوس أكــابــو
مــدافــع غينيا االسـتــوائـيــة لتونس بالخطأ
ف ــي م ــرم ــاه ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،52ف ـي ـمــا سجلت
غينيا هدفا عبر فراس شواط مهاجم تونس
بــال ـخ ـطــأ م ــن نـ ـي ــران ص ــدي ـق ــةٍ ف ــي ال ــدق ــائ ــق
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـلـ ـق ــاء بـ ـف ــوز تــون ـســي
بهدفني مقابل هدف.
وأع ــرب مـنــذر الـكـبـيــر املــديــر الـفـنــي ملنتخب
تونس ،عن سعادته بالحصاد الــذي وصل
إل ـيــه ن ـســور قــرطــاج فــي تـصـفـيــات الـبـطــولــة
وحـصــد  16نـقـطــة ،بـقــولــه« :قــدمـنــا مستوى
مميزا في الفترة األخيرة ،خاصة في الشوط
الثاني ملباراة ليبيا ،وتعافينا من اإلجهاد
سريعا وخضنا  60دقيقة رائعة أمام غينيا
االستوائية وحققنا الفوز».
وأضـ ـ ــاف« :أش ــرك ـن ــا  9الع ـبــن ف ــي مــواجـهــة
غينيا االستوائية على صعيد التغييرات،
وسجلنا هدفني وصنعنا  7فرص للتسجيل،
وأهــدرنــا لسوء التوفيق ،ولكن فــي النهاية
لدينا أكثر مــن فريق اآلن قــادر على تمثيل
املنتخب التونسي في املباريات املقبلة».
وفــي املجموعة نفسها ،خسرت ليبيا أمــام
تنزانيا بـهــدف مقابل ال شــيء فــي عقر دار
األخ ـي ــرة فــي خ ـتــام مسيرتها بالتصفيات
لـتــواصــل الـتـعـثــر ،بـعــد خ ـســارة ســابـقــة قبل
أي ــام قليلة مــن تــونــس  5-2لتغيب بــدورهــا
عن البطولة املقبلة .وشهدت املباراة ظهور
ال ـع ــدي ــد م ــن الع ـب ــي مـنـتـخــب لـيـبـيــا الــذيــن
ُيـ ـج ــرى تـجـهـيــزهــم لـلـتـصـفـيــات األفــري ـق ـيــة
امل ــؤهـ ـل ــة لـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي ي ـن ـت ـظ ــر أن
يواجهوا خاللها منتخبات مصر والغابون
وأنـغــوال ،دفــع بهم املــديــر الفني زوران مثل
إبراهيم بودبوس ومعتز املهدي واملعتصم
صبو وصالح فكرون وربيع الالفي ومحمد
صولة إلكسابهم خبرات املباريات الصعبة
التي تنتظر ليبيا.
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جائزة البحرين الكبرى:
هاميلتون يحسم سباقًا افتتاحيًا مثيرًا
يبدو أن المنافسة
ستكون نارية بين فريقي
«مرسيدس» و«ريد بول»
هذا الموسم ،وذلك
بعد المنافسة الشرسة
التي شهدتها الجولة
األولى من منافسات
عام  ،2021والتي حقق
الفوز فيها هاميلتون
أحـ ـ ــرز س ــائ ــق «مـ ــرس ـ ـيـ ــدس» ال ـب ــري ـط ــان ــي
لويس هاميلتون املــركــز األول فــي السباق
االفتتاحي لبطولة العالم لـفــورمــوال  1في
جائزة البحرين الكبرى على حلبة «صخير»
متفوقًا بفارق بسيط على الهولندي ماكس
فرستابن «ريــد بــول» لــدى اجتيازهما خط
ال ـن ـهــايــة ف ــي س ـب ــاق ُح ـب ـســت ف ـيــه األن ـف ــاس
حتى الــرمــق األخـيــر ،والــذي حــل فيه سائق
مرسيدس اآلخر الفنلندي فالتيري بوتاس
ثالثًا.
ُ
ويـع ـت ـبــر ه ــذا ال ـف ــوز الـ ـس ــادس والـتـسـعــون
لـلـبــريـطــانــي ف ــي م ـس ـيــرتــه ،عـلـمــا أن ــه تــوج
ً
بطال للعالم سبع مــرات ،آخرها في املوسم
املاضي (رقم قياسي بالتساوي مع األملاني
األسطورة ميكايل شوماخر) ،كما أنها املرة
األولى التي يفوز بها هاميلتون في السباق
االفتتاحي منذ عام .2015
وق ــال هاميلتون متوجهًا إلــى فريقه «لقد
قـمـتــم بـعـمــل رائ ــع أي ـهــا ال ـش ـبــاب .أن ــا ممنت
ج ـدًا لـكــم .الجميع فــي املصنع بــذل جهودا
شاقة .أعلم أننا لم نملك السرعة املطلوبة
لكننا نجحنا فــي تنفيذ املـهـمــة .إن ــه عمل
املـ ـجـ ـم ــوع ــة!» ،وأض ـ ـ ــاف «يـ ــا ل ــه م ــن س ـبــاق
صعب .كنا ندرك أن التوقف املبكر سيكون
صعبًا علينا ،لكن كان علينا أن نبقى على
مقربة من ماكس بعد النتائج القوية التي
حققها فريقه في نهاية األسبوع» .وأوضح
«عــانـيـنــا فــي الـلـفــات األخ ـيــرة وك ــان ماكس
يضغط علي بقوة ،لكنني نجحت في ابعاده.
إنه من أصعب السباقات التي خضتها منذ
فـتــرة طــويـلــة» ،أمــا فيرستابن ،فـقــال «إنها
حسرة لكن يجب أن ننظر إلى اإليجابيات.
نحن جــاهــزون ملواجهة مرسيدس وأعتقد
بأن األمر رائع في مستهل املوسم».
ويـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـسـ ــائـ ــق الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ــوي ــس
هاميلتون لتحقيق لقب جديد هذا املوسم.

هاميلتون يبدأ موسمه بفوز أول مهم ()Getty

والبداية القوية بتحقيقه الفوز األول تؤكد
أن ــه عـ ــازم ع ـلــى ع ــدم ال ـس ـمــاح ألي مـنــافــس
آ ُخــر في التفوق عليه في جميع السباقات
املعتمدة .وكان هاميلتون قد أنهى املوسم
املــاضــي فــي املــركــز األول بـعــدمــا جـمــع 347
ن ـق ـط ــة مـ ــن  11ف ـ ـ ــوزًا وحـ ـل ــول ــه فـ ــي امل ــرك ــز
الـثــالــث مــرة واملــركــز الــرابــع مــرة والــوصــافــة
م ــرة واحـ ــدة ،بــاإلضــافــة إل ــى املــركــز السابع
م ـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ــدة .وت ـ ـقـ ــدم ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــون
بفارق كبيرعلى الوصيف زميله في فريق
«مرسيديس» فالتيري بوتاس ،الذي جمع
 223نقطة مــن تحقيقه املــركــز األول مرتني
مقابل صعوده إلى منصة التتويج في 13
س ـبــاقــا .بـيـنـمــا يـسـعــى ال ـســائــق الـهــولـنــدي
مــاكــس فـيــرسـتــابــن ،ال ــذي ق ــدم جــولــى أولــى
عـظـيـمــة أمـ ــام هــامـيـلـتــون وكـ ــان قــري ـبــا من
خطف الفوز في انطالق السباقات ،ملنافسة
خطف اللقب
فريق «مرسيديس» ومحاولة
ُ
وإن ـهــاء سـيـطــرة الـفــريــق األملــانــي املستمرة
منذ سنوات.
وك ــان فـيــرســاتــن قــد حــل ثــالـثــا فــي املــوســم
املاضي بعدما حل في الصدارة مرتني ،وحل
وصيفًا في  6سباقات ،بينما حل في املركز
الثالث في  3سباقات ،في حني حل سادسًا
في سباق واحــد .وجمع السائق الهولندي
 214نقطة.
نقطة التحول

وكــانــت نـقـطــة الـتـحــول فــي الـسـبــاق عندما
نجح الهولندي في تجاوز البريطاني في

الـلـفــة  53أي قـبــل ث ــاث ل ـفــات مــن الـنـهــايــة،
لكن سيارته خــرجــت كليًا عــن الحلبة لدى
عملية التجاوز وهو أمر مخالف للقوانني،
فأعطى املــراقـبــون األم ــر لفريق «ري ــد بــول»
باإليعاز إلى فيرستابن بالتخلي عن املركز
األول وإال سيواجه عقوبة ،فانصاع الفريق
النمساوي لذلك.
وح ـ ــاول ف ـيــرس ـتــابــن تـ ـج ــاوز م ـنــاف ـســه فــي
الـلـفــات ال ـثــاث األخ ـي ــرة لـكـنــه لــم يـفـلــح في
ذلـ ــك ،وب ـ ــدأت «الـ ــدرامـ ــا» ف ــي ل ـفــة الـتـحـمـيــة
عـنــدمــا تعطلت س ـيــارة ســائــق فــريــق «ريــد
بــول» املكسيكي سيرخيو بيريس فــي أول
سباق رسمي له مع فريقه الجديد ،فأعيدت
ال ـل ـفــة ف ــي ح ــن دخ ــل ب ـيــريــس املـنـطـلــق من
ً
املركز الحادي عشر أصال إلى املرأب وانتظر
انطالق السباق ليلتحق بذيل الترتيب.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ي ـب ــدو أن ف ــري ــق «فـ ـي ــراري»
سـ ـيـ ـك ــون مـ ـن ــافـ ـس ــا هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم أيـ ـض ــا،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد الـ ـب ــداي ــة املـ ـت ــواضـ ـع ــة فــي
الجولة األولى بحلول سائقيه في املركزين
السادس والثامن ،فهل ينجح «فيراري» في
استعادة التوزان مجددًا قبل فوات األوان؟
حضور الجماهير

أق ـي ــم ال ـس ـبــاق ب ـح ـضــور ب ـعــض املـتـفــرجــن
الذين سمح لهم بمتابعته إما لخضوعهم
للقاح أو لشفائهم مــن فـيــروس «كــورونــا»،
وانطلق فيرستابن من املركز األول وصمد
لـ ــدى م ـح ــاول ــة هــام ـي ـل ـتــون اجـ ـتـ ـي ــازه عـنــد
املنعطف األول ،في حني خسر بوتاس املركز

الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير
مــن مــونــاكــو .وش ـهــدت الـلـفــة األول ــى حــادث
ارتـطــام السائق الــروســي نيكيتا مازيبني،
الـ ــذي ك ــان ي ـخ ــوض ب ــاك ــورة س ـبــاقــاتــه في
فورموال واحد ،في الحائط ،فدخلت سيارة
األم ــان ،ونجح بــوتــاس فــي استعادة املركز
الـثــالــث مــن لوكلير بـعــدمــا تـخـطــاه ببراعة
عـنــد أح ــد املـنـعـطـفــات فــي الـلـفــة ال ـســادســة،
قبل أن يخسر سائق اإلم ــارة املــركــز الرابع
بعد بثالث لفات لصالح البريطاني الندو
نوريس (ماكالرين-مرسيدس).
ودخــل هاميلتون لتغيير إطــارات سيارته
فــي اللفة الخامسة عـشــرة ،فــي حــن انتظر
فـيــرسـتــابــن ال ـل ـفــة ال ـثــام ـنــة ع ـشــرة لـيـخــرج
وراء الـبــريـطــانــي .وب ــدأ فيرستابن يقضم
ال ـفــارق بينه وبــن هاميلتون بــن اللفتني
ال ـ ـ ــ 25والـ ـ ـ ــ 29ح ـتــى ب ـلــغ أق ــل م ــن ثــانـيـتــن،
فــاضـطــر األخ ـيــر إل ــى الــدخــول م ــرة جــديــدة
إلى املــرأب لتغيير إطــارات سيارته لينتزع
منه الهولندي الصدارة .بيد أن فيرستابن
ســرعــان مــا تخلى عــن املــركــز األول مجددًا
لهاميلتون بعد دخوله إلى املرأب في اللفة
األرب ـع ــن ل ـيــدخــل الـحـلـبــة مـتـخـلـفــا ب ـفــارق
 9ث ـ ــوان ق ـبــل  16ل ـفــة م ــن ن ـهــايــة ال ـس ـبــاق،
وســرعــان مــا راح يقلص ال ـفــارق تدريجيًا
إل ــى أن ت ـجــاوزه فــي الـلـفــة  ،53لكنه أخــرج
سيارته بالكامل عن الحلبة ليضطر بعدها
مجبرًا إلى التخفيف من سرعته بتعليمات
م ــن فــريـقــه لـيـهــدي ال ـف ــوز إل ــى هــامـيـلـتــون.
ُيــذكــر أنــه لــو لــم يفعل الهولندي ذلــك لكان
عوقب في نهاية السباق من قبل املراقبني.
ونجح هاميلتون في تحطيم رقــم قياسي
جــديــد كأكثر ســائــق يتصدر مــع  5125لفة
منذ بداية مسيرته.
عودة ألونسو

ش ـهــد ال ـس ـب ــاق ع ـ ــودة اإلس ـب ــان ــي فــرنــانــدو
ألونسو بطل العالم مرتني بعد غياب دام
عامني مدافعًا عــن فريق ألبني رينو للمرة
الثالثة فــي مسيرته بعد فترة 2006-2003
و ،2009-2008بـيــد أن اإلس ـبــانــي لــم يكمل
الـسـبــاق واض ـطــر إل ــى االنـسـحــاب فــي اللفة
الثالثة والثالثني لعطل في املكابح.
ُي ــذك ــر أن ال ـس ــائ ــق ف ــرن ــان ــدو أل ــون ـس ــو (39
س ـن ــة) ،ه ــو ثــانــي أك ـبــر الـســائـقــن سـنــا في
البطولة هذا املوسم بعد سائق ألفا روميو
الفنلندي كيمي رايـكــونــن ( 41س ـنــة) ،كما
شارك ميك شوخامر ،نجل ميكايل ،في أول
سـبــاق رسـمــي لــه فــي مسيرته فــي صفوف
فريق هاس وأنهاه في املركز السادس عشر.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
ُتستكمل الجولة الثالثة من التصفيات األوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم  ،2022اليوم،
منتظرة للمنتخبات الكبيرة ،خصوصًا تلك التي تبحث عن تعويض خيبة األمل في الجولة
بمواجهات ُ
الماضية ،مثل البرتغال التي تعثر فريقها أمام صربيا بالتعادل ()2 - 2

انسحاب سوغانوفيتش
وتأهل أوساكا

تصفيات أوروبا

أعلنت الصربية نينا سوغانوفيتش انسحابها من بطولة ميامي ذات األلف نقطة بعد
تعرضها إلصابة عضلية ،مانحة اليابانية نعومي أوساكا بطاقة التأهل بسهولة إلى ثمن
النهائي .وبالتالي تضرب أوساكا موعدًا في الدور املقبل مع الفائزة من مباراة ستجمع
ُ
بني البلجيكية إليز ميرتنز واإلستونية آنيت كونتافيت .وتعد هذه هي املشاركة الخامسة
ألوساكا في ميامي ،إذ لم يسبق لها أن تجاوزت مرحلة ثمن النهائي .وفي مباراة أخرى،
واصلت اإلسبانية غاربينيي موغوروزا مسيرتها وتفوقت بصعوبة على الروسية آنا
كالينسكايا بمجموعتني لواحدة.

حسابات متفاوتة
رياض الترك

سـ ـتـ ـخ ــوض بـ ـع ــض امل ـن ـت ـخ ـبــات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر مــن
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،م ـن ـه ــا مـ ــن تـسـعــى
لتحقيق ال ـف ــوز ال ـثــالــث تــوال ـيــا ومـنـهــا من
تسعى للثاني وتعويض خيبة األمل التي
تـعــرضــت لـهــا ف ــي ال ـجــولــة املــاض ـيــة ،وذل ــك
ق ـب ــل الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى الـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة
ودوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـقـ ــادم
بـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ـ ــام «ف ـ ـي ـ ـف ـ ــا» ال ـ ـك ـ ــروي ـ ــة.

قطر ضد أيرلندا
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البرتغال وأهمية الفوز
شـ ـ ـه ـ ــدت امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
البرتغالي ضد صربيا أزمــة كبيرة بسبب
ع ـ ــدم احـ ـتـ ـس ــاب ه ـ ــدف ص ـح ـيــح لـلـمـهــاجــم
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،إث ــر
تخطي تسديدته لخط املــرمــى ،إال أن حكم
امل ــواج ـه ــة ل ــم يـحـتـســب الـ ـه ــدف ،وال تــوجــد
ت ـق ـن ـيــة «الـ ـفـ ـي ــدي ــو» فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات لـكــي
تفصل فــي صحة الـهــدف ،وهــو األم ــر الــذي
سـيــدفــع الــاع ـبــن لـتـ ُقــديــم أداء ق ــوي بغية
ت ـع ــوي ــض الـ ـتـ ـع ــادل املـ ـخـ ـي ــب فـ ــي ال ـج ــول ــة

يخوض المنتخب القطري مواجهته الثالثة في التصفيات األوروبية،
وهذه المرة ضد منتخب أيرلندا ،ويسعى لتحقيق الفوز الثالث تواليًا،
مع اإلشارة إلى أن نتائج منتخب «العنابي» ال ُتحتسب ،فهو يُشارك من
أجل كسب المزيد من الخبرة لخوض منافسات بطوالت كأس العالم
 .2022وستخوض قطر مواجهة مرتقبة ضد البرتغال وصربيا أقوى
منتخبات المجموعة في شهر أيلول/سبتمبر القادم ،وعليه سيكسب
العبو «العنابي» خبرة أكبر عبر خوض هذه اللقاءات.

تسعى منتخبات
البرتغال وبلجيكا لتعويض
نتيجة التعادل
امل ــاض ـي ــة .ويـ ـخ ــوض امل ـن ـت ـخــب الـبــرتـغــالــي
بقيادة رونالدو ،مواجهة في املتناول ضد
منتخب لــوكـسـمـبــورغ ،وعـيـنــه عـلــى الـفــوز
الـثــانــي فــي التصفيات األوروب ـي ــة مــن أجــل
تصدر املجموعة ،في ظل استراحة منتخب
صربيا في هذه الجولة ،وهو الذي يملك 4
نـقــاط حتى اآلن .وفــي حــال تـفــوق املنتخب
ال ـبــرت ـغــالــي ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ك ـمــا ه ــو م ـتــوقــع،
سـيــرفــع رص ـيــده إل ــى  7نـقــاط فــي ال ـصــدارة
بــان ـت ـظــار عـ ــودة م ـب ــاري ــات الـتـصـفـيــات في
األول من شهر أيلول /سبتمبرالقادم .ولن
تكون مهمة البرتغال صعبة أمــام منتخب
مـتــواضــع مـثــل لــوكـسـمـبــورغ ،وذل ــك بسبب
الـفــوارق الفنية الكبيرة بني املنتخبني .في
امل ـقــابــل ،ف ــإن كريستيانو رون ــال ــدو يسعى
لـتـعــويــض خـيـبــة األم ــل ف ــي أول م ـبــاراتــن،
وذلك بعدما فشل في هز الشباك على مدى
 180دق ـي ـقــة ،وي ـب ـحــث ع ــن أول أه ــداف ــه في
الـتـصـفـيــات األوروب ـ ـيـ ــة ،خ ـصــوصــا بـعــدمــا
أل ـغ ــى ح ـكــم امل ــواج ـه ــة ه ــدف ــا صـحـيـحــا لــه،
وهــي الـكــرة التي أث ــارت غضب املهاجم في
نـهــايــة م ـبــاراة صــربـيــا .وال تــريــد البرتغال
تعقيد األم ــور كثيرًا قبل أشهر مــن خوض
منافسات بطولة «ي ــورو  ،»2020وتحتاج
للفوز من أجل عدم التفكير كثيرًا في التأهل
ُ
إلـ ــى املـ ــونـ ــديـ ــال ،والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ض ــروري ــة
ُ
للمنتخب الذي يملك عناصر مميزة قادرة
على املنافسة على لقب البطولة األوروب ــة
والبطولة العاملية في قطر عام .2022

تركيا لمتابعة المفاجأة
بعدما قــدم املنتخب الـتــركــي مستوى الفتا
ف ــي أول م ـب ــارات ــن م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات بــال ـفــوز
على كل من هولندا ( )2 – 4وعلى النرويج
بثالثية نظيفة ،يسعى األول لتحقيق الفوز
ال ـثــالــث تــوال ـيــا ومـتــابـعــة امل ـفــاجــأة الـكـبـيــرة
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات .ول ــن ت ـك ــون امل ـه ـمــة صعبة
ع ـل ــى األت ـ ـ ـ ــراك ،ألن امل ــواجـ ـه ــة س ـت ـك ــون ضــد
منتخب التفيا املتواضع .ويتصدر املنتخب
التركي ص ــدارة املجموعة السابعة برصيد
 6نـقــاط مــع رصـيــد مـمــاثــل لــرصـيــد منتخب
م ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــرو ،ومـ ـتـ ـق ــدم ــا عـ ـل ــى امل ـن ـت ـخــب
ال ـهــول ـنــدي ال ـثــالــث الـ ــذي ج ـمــع  3ن ـقــاط من
ُ
فــوز وخ ـســارة حتى اآلن .وت ـقــدم تركيا كرة
ق ــدم قــويــة وتـمـلــك الع ـبــن ُمـمـيــزيــن قــادريــن
عـلــى حـســم أي م ـبــاراة وكــذلــك حـســم التأهل
إل ــى بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  .2022فــي املـقــابــل،
يسعى املنتخب الـهــولـنــدي لتحقيق الـفــوز
ال ـثــانــي تــوال ـيــا ف ــي مــواج ـهــة مـنـتـخــب جبل
طارق .ويمكن ملنتخب «الطواحني» أن يصل

إلى النقطة السادسة في التصفيات في حال
الـ ـف ــوز ،ألن ج ـبــل طـ ــارق مـنـتـخــب مـتــواضــع
وه ـن ــاك فـ ــوارق فـنـيــة كـبـيــرة ب ــن املنتخبني
على أرض امللعب .وفي منافسات املجموعة
نفسها ،يسعى منتخب مونتينيغرو لتأكيد
أحـقـيـتــه ف ــي امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ب ـطــاقــة الـتــأهــل
إلــى املونديال ،وذلــك عندما يواجه منتخب
ال ـن ــروي ــج .وي ـس ـعــى مـنـتـخــب مــونـتـيـنـيـغــرو
لتحقيق الـفــوز الثالث تواليًا وخلق ضغط
كبير عـلــى املنتخبني الـهــولـنــدي والـتــركــي،
ألنه سيرفع رصيده إلى  9نقاط كاملة من 3
مباريات لعبها حتى اآلن.

بلجيكا وتشيكيا لصدارة منفردة
بعد تعادلهما فــي الجولة املــاضـيــة ،يسعى
املنتخبان البلجيكي والتشيكي إلى تحقيق
ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـه ـم ــة ت ــرف ــع مـ ــن ح ـظــوظ ـه ـمــا
ف ــي امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـب ـطــاقــات امل ــؤه ـل ــة إلــى
امل ــون ــدي ــال .وت ـل ـعــب بـلـجـيـكــا ض ــد مـنـتـخــب
بيالورسيا في مواجهة في املتناول ،بينما
ي ـخــوض منتخب تشيكيا مــواج ـهــة صعبة
ض ــد ويـ ـل ــز خـ ـ ــارج األرض .وي ـم ـل ــك ك ــل مــن
بلجيكا وتشيكيا  4نـقــاط مــن مـبــاراتــن ،إذ
فاز كل منتخب منهما في الجولة األولى ثم
تعادل االثـنــان في املواجهة التي جمعتهما
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة .وف ـ ــي ح ـ ــال ف ـ ــاز أح ــد
الـفــريـقــن ،فـسـيـنـفــرد فــي صـ ــدارة املـجـمــوعــة
برصيد  7نقاطُ ،
ويعزز تقدمه في التصفيات
املؤهلة قبل العودة في شهر أيلول /سبتمبر
ال ـق ــادمُ .
ويـعـتـبــر املـنـتـخــب البلجيكي الـيــوم
أحد أفضل املنتخبات األوروبـيــة التي تملك
العبني قادرين على التفوق على أي منتخب
في امللعب ،وهو منتخب قادر على املنافسة
على األلقاب في السنوات القادمة.

على هامش الحدث
إبراهيموفيتش :لست بحاجة إلى تسجيل األهــداف ّ
ألن
هدفي األول مساعدة زمالئي
أشـ ــار ال ـن ـجــم ،زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ،قــائــد
مـنـتـخــب ال ـس ــوي ــد ،ب ـعــد ان ـت ـص ــار ب ـ ــاده على
كــوســوفــو ( )0-3فــي ثــانــي ج ــوالت املجموعة
الثانية فــي التصفيات املؤهلة ملونديال 2022
ّ
فــي قـطــر ،إل ــى أن ــه ك ــان يشعر بــالــرضــا ب ــدوره
ّ
كصانع لألهداف ،مؤكدًا أنه ال يحتاج لتسجيل
األهــداف .وواصــل «السلطان» مساعدة زمالئه
عقب عودته لقيادة املنتخب اإلسكندنافي بعد
 5سنوات من الغياب ،إذ صنع هدف انتصارهم
على جورجيا في املباراة االفتتاحية قبل أيام،
ثم صنع ،أول من أمس ،الهدف األول في شباك
كــوســوفــو .وق ــال مهاجم مـيــان اإليـطــالــي في
ّ
ت ـصــري ـحــات ب ـعــد املـ ـب ــاراة« :ق ـلــت ل ـهــم إن ـن ــي ال
ّ
أحتاج لتسجيل األهداف ،ألنني سجلت أهدافي
بالفعل .أساعد زمالئي على تسجيلها ،وهكذا سيقتربون من رقمي القياسي (62
هدفًا)» .وأضاف زالتــان« :كلما مرت األيــام ،معرفتي تزداد بالالعبني سواء داخل أو
خارجه .األمــور ســارت بشكل جيد بشكل عــام ،وليس فقط بيني وبني إيساك» في
إشارة لحالة التفاهم مع مهاجم ريال سوسييداد اإلسباني ،ألكسندر إيساك.

روسيا وكرواتيا والمنافسة
يبحث املنتخب الكرواتي عن تحقيق الفوز
الثاني في التصفيات عندما يواجه منتخب
مالطا في مواجهة في املتناول ،سعيًا وراء
تـضـيـيــق ال ـخ ـن ــاق ع ـلــى امل ـن ـت ـخــب ال ــروس ــي
املـتـصــدر ،وال ــذي حـقــق انـتـصــاريــن فــي أول
جــولـتــن م ــن الـتـصـفـيــات .ويـمـلــك املنتخب
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي وصـ ـي ــف م ــون ــدي ــال  ،2018كــل
اإلمكانيات لتخطي عقبة منافسه املالطي
دون مـشــاكــل كبير نـظـرًا لألفضلية الفنية
ف ــي امل ـل ـع ــب .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـل ـعــب امل ـت ـصــدر،
امل ـن ـت ـخــب الـ ــروسـ ــي ،م ــواج ـه ــة ص ـع ـبــة ضد
سلوفكايا خــارج األرض ،وهو الــذي يبحث
عن فوز ثالث ُيحافظ من خالله على صدارة
املـجـمــوعــة الـثــامـنــة بــرصـيــد  9نـقــاط كاملة.
أما منتخب سلوفينيا فيلعب مباراة سهلة
ضد منتخب قبرص ،هو الذي ُينافس أيضًا
على املــركــز األول ،إذ إن فــوزه فــي املواجهة
سيرفع رصيده إلى  6نقاط من  3مباريات.

سانيول :إسبانيا ستتأهل إلى المونديال
أعــرب الفرنسي ويلي ســانـيــول ،مــدرب منتخب جــورجـيــا ،عــن فخره بالعبيه ،رغم
الـخـســارة أم ــام إسبانيا بـهــدف مقابل هــدفــن ،وتــوقــع تــأهــل املنتخب اإلسـبــانــي إلى
مونديال قطر  .2022وقــال سانيول في مؤتمر صحافي ،بملعب دينامو أرينا ،في
العاصمة الجورجية تبليسي« :إسبانيا لديها أربــع نقاط .توجد في مركز جيد في
الترتيب .إسبانيا ستتأهل للمونديال» .وأشــاد سانيول ،الذي خسر منتخبه أيضًا،
األسبوع املاضي ،بهدف نظيف أمام السويد ،بجهود العبيه الذين أنهوا الشوط األول
ّ
بتسجيل هدف .وقال سانيول« :نحاول إظهار أفضل سمات .إنني فخور بالالعبني.
هذه املباريات تمنحنا الثقة في قوتنا وخبرتنا».
وبشأن املباراة املقبلة ،بعد غد الخميس ،في اليونان ،أوضح ّأن العبيه سيخوضون
املباراة بالرغبة في «حصد النقاط» .وختم املــدرب« :سنحاول السيطرة على املباراة،
ّ
لكن مشكلتنا تكمن في ّأن الالعبني الدوليني ال يلعبون في فرقهم  90دقيقة»ُ .يذكر
ّأن منتخب جورجيا ُيقدم مع املدرب سانيول كرة قدم جيدة وهناك تحسن فني كبير،
ومع بعض الخبرة والجهوزية من املمكن أن تتأهل جورجيا للمشاركة في املنافسات
القارية والعاملية خالل السنوات املقبلة.

رونالدو يبحث
عن هدفه األول
في التصفيات
األوروبية ()Getty

وجه رياضي

ليلى فيرنانديز
العبة تنس كندية
تحتل المركز الـ72
في التصنيف
العالمي للسيدات

ولــدت العبة التنس الكندية ،ليلى فرنانديز ،في السادس
من شهر أيلول/سبتمبر عام  ،2002وعاشت وتدربت على
التنس في مدينة فلوريدا األميركية ،وهي التي توجت بأول
لقب لها فــي بطولة «مونتيري» عــام  ،2021وتحتل اليوم
املركز الـ 72في تصنيف فئة «الفردي» والـ 150في تصنيف
فئة «الزوجي» .وصلت الالعبة الكندية في عام  ،2019إلى
أول نهائي لها في فئة «الفردي» للصغار ،وذلك في نهائي
بطولة أسـتــرالـيــا ،وخـســرت آن ــذاك مــن أم ــام الــاعـبــة كــارا
تاوسون .وفي الثامن من شهر حزيران/يونيو عام ،2019
تفوقت فيرنانديز على منافستها إيما نافارو في بطولة
ُ
فرنسا املفتوحة للصغار ،لتكون أول العبة كندية تتوج
بلقب في «الغراند ســام» للصغار ،منذ الالعبة أوجيني
بوشار التي حصدت لقب بطولة «ويمبلدون» عام .2012
ُ
وعلى صعيد مسيرتها االحترافية ،توجت فيرنانديز بلقب

بطولة «غاتينو» الدولية ،وتفوقت على منافستها الكندية،
ُ
كارسون ببرانستني .هــذا وتوجت الالعبة اليابانية بأول
لقب لها في فئة «الزوجي» في نفس البطولة ،عندما لعبت
إل ــى جــانــب زميلتها ريبيما نــاريـنــو مــن مــديـنــة فانكوفر
الـكـنــديــة .وت ـفــوق الـثـنــائــي آنـ ــذاك عـلــى الـفــريــق املــؤلــف من
املكسيكية مارسيال زاكارياس وهسو شي يو من تايوان.
شــاركــت فيرنانديز ألول مــرة فــي بطولة «غــرانــد ســام»
للكبار ،عندما خاض منافسات بطولة أستراليا املفتوحة
للتنس عــام  .2020وبـعــد تأهلها مــن التصفيات ،خاض
منافسات الــدور األول وتفوقت على لــوران ديفيس .وبعد
ذلك حققت أكبر فوز لها تاريخيًا ،وذلك عندما تفوقت على
املصنفة الخامسة آنذاك ،بيليندا بينسيش ،في منافسات
بطولة كأس «فيد» .وخالل مشاركتها في بطولة املكسيك
املفتوحة للتنس ،خسرت في الدور األول من أمام املصنفة

رقــم  69عامليًا ،هيثر واتـســون آن ــذاك .وبعد أسـبــوع واحــد
فقط ف ــازت فــرنــانــديــز على منافستها سـلــوان ستيفانز
لتصل إلــى ربــع نهائي بطولة «مونتيري» ،وبعدها تواجه
إيلينا سفيتولينا .لكنها نجحت في عام  ،2021في تحقيق
لقب بطولة «مونتيري» ،حني تفوقت في املـبــاراة النهائية
على صاحبة الـ 18سنة ،فيكتوريا غولوبيتش.
يبلغ ط ــول الــاعـبــة الـكـنــديــة حــوالــي مـتــر و 68سنتيمترًا،
وحققت أربــاحــا مالية خــال مسيرتها الرياضية قدرها
 547ألــف دوالر أمـيــركــي .وفــي منافسات فئة «ال ـفــردي»،
حـقـقــت فــرنــانــديــز  89ف ــوزًا مـقــابــل  52خ ـس ــارة ،بنسبة
انتصارت بلغت  ،%63بينما في منافسات فئة «الزوجي»،
ح ـق ـقــت ال ـك ـنــديــة  26ف ـ ــوزًا م ـقــابــل  19خـ ـس ــارة ،بنسبة
انتصارات بلغت .%57
رياض...

راموس لم يُشارك أمام جورجيا بقرار فني من إنريكي
ل ــم ُيـ ـش ــارك ق ــائ ــد وم ــداف ــع مـنـتـخــب إسـبــان ـيــا،
سيرخيو رام ــوس ،في انتصار منتخب بالده
القاتل على جورجيا ( )1-2فــي ثاني جــوالت
املجموعة الثانية في التصفيات املؤهلة ملونديال
 2022ب ـق ـطــر ،ب ـق ــرار ف ـنــي م ــن امل ـ ــدرب لــويــس
إن ــري ـك ــي مــارت ـي ـن ـيــز .وأوضـ ـ ــح إن ــري ـك ــي خــال
املؤتمر الصحافي بعد املباراة التي احتضنها
ملعب دينامو أريـنــا« :حــالــة سيرخيو ممتازة،
وع ــدم مشاركته فــي امل ـبــاراة ق ــرار فني بحت.
أعلم ّأن ّأي شيء أقوم به ،سيتسبب في جدال،
سواء شارك لخمس دقائق أو  90دقيقة ،أو لم
يشارك مطلقًا .أنا معتاد على مثل هذه األمور،
ولست مندهشًا .أنا مستعد ّ
ألي جدال».
السماح بحضور  11ألف مشجع في مباراة تركيا والتفيا
في تصفيات المونديال
ّ
أعلن االتـحــاد التركي لكرة الـقــدم ،أول من أمــس األحــد ،أن مـبــاراة تركيا والتفيا في
تصفيات التأهل ملونديال  ،2022التي ستقام اليوم الثالثاء في إسطنبول ،ستجري
في حضور جمهور لكن ّ
بحد أقصى  15في املائة من سعة امللعب .وذكر االتحاد في
بيان عبر موقعه اإللكتروني« :سيقام لقاء تركيا والتفيا في  30من الشهر الجاري
ضمن املجموعة السابعة من تصفيات كــأس العالم  2022بملعب أتــاتــورك األوملبي
بحضور  15في املائة من طاقة امللعب االستيعابية» .وتعادل هذه النسبة من ملعب
أتاتورك ،الذي تصل سعته اإلجمالية إلى  76ألف مقعد ،ما يوازي  11ألف مشجع .وأكد
االتحاد في بيانه ّأن هذا إجراء استثنائي ينطبق على هذه املباراة فقط ،مشددًا على
ضرورة احترام اإلجراءات الصحية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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هوامش

يهتم بعض الجزائريّين بتربية الخيول ،حفاظًا على التراث العربي واإلسالمي ،وحبًا فيها ،وإن كانوا يشكون عدم مساندتهم
من قبل السلطات

تربية الخيول
خالل تدريبه أحد الخيول (رياض كرامدي /فرانس برس)

باختصار

جزائريون متمسكون بإحياء التراث
الجزائر ـ كمال بوحدة

ّ
يعد الخيل مصدرًا أساسيًا للدخل
ف ــي ب ـعــض الـ ــواليـ ــات ال ـج ــزائ ــري ــة.
وي ـ ـ ـ ـ ّ
ـدر الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي مـ ـج ــال تــرب ـيــة
ً
الخيول مــاال جيدًا ،بسبب االستفادة منها
ف ــي ال ـس ـي ــاح ــة وحـ ـف ــات الـ ــزفـ ــاف واألفـ ـ ــام
واملـهــرجــانــات االستعراضية .مــا سبق دفع
الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـبــاب ال ـج ــزائ ــري إل ــى تربية
ال ـخ ـيــول لـلـعـمــل أو ال ـح ـفــاظ ع ـلــى املـ ــوروث
الثقافي العربي.
وفي منطقة سيدي راشــد ،التابعة ملحافظة
ت ـي ـبــازة غ ــرب ال ـعــاص ـمــة ،ت ـقــع م ــزرع ــة علي
ً
بــوطــاقــة ال ـتــي تـضــم أك ـثــر مــن  30خ ـيــا من
مختلف األعمار ،يقصدها العديد من هواة
ّ
ال ـفــروس ـيــة م ــن أج ــل ت ـعــلــم كـيـفـيــة الـتـعــامــل
مع الخيول في مختلف مراحلها العمرية،
واملبادئ األساسية لالعتناء بها وامتطائها.
وي ـق ــول بــوطــاقــة« :ف ــي ال ـب ــداي ــة ،كـنــت أعـمــل
ف ــي الـ ــزراعـ ــة ،وأح ـض ــر ب ـعــض امل ـهــرجــانــات
الخاصة بالفروسية في مختلف املحافظات
الجزائرية ،وتعلقت بالخيل إلى درجة فكرت
فــي إن ـشــاء مــزرعــة صـغـيــرة لـتــربـيــة الـخـيــل.
ب ــداي ــة ،اشـتــريــت مـهــريــن صـغـيــريــن ،إل ــى أن
ص ــار ل ــدي ال ـيــوم  30ح ـصــانــا» .يـضـيــف أن
البداية كانت صعبة «نظرًا النعدام خبرتي
فــي ه ــذا امل ـج ــال» .فللخيول خصوصيتها،

ّ
ويجب تعلم كيفية التعامل معها ،باإلضافة
إل ــى ص ـعــوب ــات أخ ـ ــرى ،مـنـهــا غ ــاء الـعـلــف
وت ــأم ــن اص ـط ـب ــات ت ـتــوفــر ع ـلــى املـعــايـيــر
األساسية .يقول« :إرادتــي وعشقي للخيول
حـ ــاال دون ف ـش ـل ــي .ف ــي م ــزرع ـت ــي أك ـث ــر مــن
 30ح ـصــانــا ت ـجــذب الـكـثـيــر م ــن ال ـعــائــات،
خـصــوصــا فــي أي ــام الـعـطــل .كـمــا أش ــارك في
امل ـهــرجــانــات املـحـلـيــة  -الـفــانـتــازيــا (تسمى
أيـ ـض ــا ال ـخ ـي ــال ــة وال ـ ـبـ ــارديـ ــة والـ ـت ـ ُـب ــوري ـ َـدة
وص ـح ــاب ال ـ ـبـ ــارود ،وت ـط ـلــق ع ـلــى ع ــروض
فروسية ،وتحاكي هجمات عسكرية تمارس
في بلدان املغرب العربي).
وسمح االستقرار األمني في البالد بإعادة
إح ـيــاء بـعــض ه ــذه األنـشـطــة الـتــي كــانــت قد
تــوق ـفــت ل ـس ـن ــوات ،ب ـس ـبــب ال ــوض ــع األم ـنــي
الــذي عاشته البالد خالل تسعينيات القرن
املــاضــي .وتــأثــرت تربية الخيول إلــى درجــة
كبيرة ،بسبب النزوح من الريف ،واستيالء
مـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة عـلــى ع ــدد كبير منها
لنقل معداتها ومؤونتها إلى الجبال ،حيث
كانت تتمركز .وفي الوقت الحالي ،ينضوي
مربو الخيول واملهتمون بها فــي كــل واليــة
ف ــي جـمـعـيــات للتنسيق وت ـب ــادل الـخـبــرات
والـ ـتـ ـج ــارب وت ـت ـبــع امل ـه ــرج ــان ــات ال ـخــاصــة
بالخيالة وغـيــرهــا مــن األنـشـطــة .فــي واليــة
ت ـي ـب ــازة ،ق ــرب ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،يــديــر
مصطفى ق ــدور بــن خـيــرة جمعية «فــرســان

املـتـيـجــة» (نـسـبــة إل ــى سـهــل مـتـيـجــة) ،وهــو
عضو في االتحادية الوطنية للفروسية .منذ
ّ
كــان صغيرًا ،أحــب الخيل ،وتمكن من إقناع
مجموعة من الشباب بتأسيس فرقة الخيالة
وتربية الخيول ،من خالل استئجار اصطبل
ق ــدي ــم م ــن أج ـ ــل االعـ ـتـ ـن ــاء ب ـخ ـيــول ـهــم ال ـتــي
أصبحت ،خالل السنوات األخيرة ،رفيقتهم
في كل املهرجانات التي يشاركون فيها.
وي ــؤك ــد ق ـ ـ ــدور ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
نضاله فــي هــذا املـجــال يهدف إلــى الحفاظ
على هذا املوروث الثقافي ،وأهمية االعتناء
بالخيول التي لها رمزية تاريخية ،إذ كانت
ترافق الصحابة وصانعي التاريخ العربي
االسالمي واملقاومني لالستعمار الفرنسي.
يضيف« :على الرغم من أن غالبية أنشطتنا
م ـح ـص ــورة ف ــي املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـف ـل ـك ـلــوريــة
والعروض واالستقباالت البروتوكولية مع
الجهات الرسمية ،إال أن حلمنا الذي نسعى
إليه هو نشر ثقافة تربية الخيول واالعتناء
بـهــا ،ال سيما األن ــواع وال ـس ــاالت العربية
األصـيـلــة امل ـه ــددة ب ــاالن ـق ــراض» .وي ـقــول إن
«االحـ ـتـ ـف ــاالت ال ـت ــي تـنـظــم ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ت ـهــدف أس ــاس ــا إل ــى ال ـت ـب ــادل ال ـث ـقــافــي بني
املحافظات الجزائرية ،وتشجيع السياحة
ال ــداخ ـل ـي ــة .ف ـفــي ك ــل مـ ــرة ،ن ــدع ــو جـمـعـيــات
الخيالة مــن والي ــات داخـلـيــة إلــى منطقتنا
لتنشيط الثقافة ،وإخراج البلدات الصغيرة

سمح االستقرار األمني
في البالد بإعادة إحياء
بعض هذه األنشطة
التي كانت قد توقفت
لسنوات ،بسبب الوضع
األمني الذي عاشته
البالد خالل تسعينيات
القرن املاضي .وتأثرت
تربية الخيول إلى درجة
كبيرة ،بسبب النزوح
من الريف ،واستيالء
مجموعات إرهابية على
عدد كبير منها لنقل
معداتها ومؤونتها إلى
الجبال ،حيث كانت
تتمركز
■■■
الهدف هو الحفاظ
على املوروث الثقافي،
وأهمية االعتناء
بالخيول التي لها
رمزية تاريخية ،إذ
كانت ترافق الصحابة
وصانعي التاريخ
العربي اإلسالمي
واملقاومني لالستعمار
الفرنسي

مــن حــالــة ال ــرك ــود الـثـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي».
وفي الفترة األخيرةّ ،
تحول اهتمام الكثير
مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب إل ـ ــى ت ــرب ـي ــة الـ ـخـ ـي ــول ،ن ـظ ـرًا
لكثرة الطلب عليها في عــروض الفانتازيا
وامل ـهــرجــانــات وس ـبــاق ال ـخ ـيــول ،كـجــزء من
السياحة الداخلية .ويتولى مربو الخيول
تأجيرها في الغابات واملنتزهات لألطفال
وال ـش ـب ــاب الـ ــذي ي ــود بـعـضـهــم أخ ــذ صــور
تذكارية معها في مقابل مبلغ مادي بسيط،
ّ
يصرون على امتطاء
خصوصًا أن كثيرين
الخيول مع عائالتهم.
وال تـخـلــو تــربـيــة الـخـيــول فــي ال ـجــزائــر من
املـ ـش ــاك ــل .ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـت ـح ــدث ق ــدور
عــن غ ــاء م ــادة الـشـعـيــر وال ـع ـلــف الرئيسي
لألحصنة ،إذ يصل سعر القنطار الــواحــد
إل ــى  40دوالرا .ويتمكن بـعــض املــربــن من
الحصول على بطاقة من الديوان الجزائري
للحبوب واملــركــز الــوطـنــي لتربية الخيول،
تساعدهم على تأمني الـغــذاء للخيول .كما
يشير إلــى صعوبة الحصول على البنادق
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا خ ـ ــال اسـ ـتـ ـع ــراض ــات ف ــرق
الـخـيــالــة ،إذ يعاقب الـقــانــون الـجــزائــري كل
من يملك ذخيرة أو بارودا من دون رخصة.
ويقول« :رغم أننا نلقب بناس البارود كفرق
خـيــالــة تـقــدم اسـتـعــراضــات يــرتــدي خاللها
الفرسان اللباس التقليدي ،إال أننا نعاني
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ـي ــه ،ون ـل ـج ــأ ف ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
األحـيــان إلــى وســائــل غير قانونية مــن أجل
تأمينه ،بهدف الحفاظ على هذا التراث .وقد
سـبــق أن عـقــدنــا اجـتـمــاعــات مــع مـســؤولــن
أمنيني لحل هــذه املشكلة ،إال أنــه ال حلول
في األفق حاليًا ،ناهيك عن الصعوبات التي
نتكبدها لنقل أحصنتنا إل ــى املـحــافـظــات
األخ ــرى ،نـظـرًا لضعف اإلمـكــانـيــات املــاديــة،
فــي ظــل انـعــدام الــدعــم واإلعــانــات املالية من
قبل السلطات».

وأخيرًا
أحقًا ال عزاء؟
نجوى بركات

ّ
كيف ّ
نواسي ذوا ِتنا
نتعزى عن ضياع هذا كله؟ كيف
ً
ً
ونحن قد أمضينا ّأي َامنا حروبًا ّ
أهلية وغربة وخوفا
ً
َ
ومــرارات .أجل ،وقد بدأ ُ
العمر يوصد أبوابه واحدا تلو
ّ
اآلخر ،دافعا ّإيانا إلى املخرج األخير .نستعد َّ
للرحيل،
ُمدركني ّأن جعبتنا من ّ
الزاد فارغةْ ،
ً
مبهجا
وأن ال شيء
نحمله معنا .ال مرآة ،ال عطر ،ال وهم ،ال ذكرى ،ال وجه.
فقط طـفــوالت مقضومة ،وأرواح منقوصة ،وحـيــوات
ّ
هباء إذ يندثر ُ
مرمدة تمضي ً
غبارها في الهواء .أيها
ِّ
ْ
َ
ُ
اإلخوة ،صدقوا أن ال عزاء .فما مضى لن يستعاد ،وما
ّ
ّ
ُ
خاو،
تبقى ،ليس أكثر من ِك ْسرة متعفنة
في عمق درج ٍ
ً ُ
ُ
ال تغني وال تزيد .لقد أحببنا بالدا لم تحببنا ،حملناها
ً
صدنا ّ
ولم تفعل سوى ّ
وردنا وإبقائنا عراة خارجها.
لطاملا تهافتنا إلــى أحضانها باكني مستنجدين ،فلم
ْ
تلتفت ،وما غسلتنا ،وما أطعمتنا ،وما أهدتنا ال شجرًا،
ً
ً
ً
َ
َ
ُ
ّ
ً
ً
ً
وال بحرا ،فقط حجرا مرا وبيضا فاسدا وقمحا أسود.
بالد تقول لناً ،
يوميا ،إننا لسنا منها
لقد انتمينا إلى ٍ
ْ
ّ
وإنها ليست لنا ،وإننا ،وإن عاندنا وتشبثنا وبقينا،

ُ
َ
أصابعنا ،ثم تنفضنا عنها ،ولن نجد
فسوف تحرق
ما ّ
نتمسك به لتفادي السقوط.
ْ
َ
ّ
أيها اإلخــوة ،تقبلوا أن ال عــزاء ،ألن الخديعة باتت هي
ّ
َ ْ
املخ َدع ،واملرارة هي اللحاف .ال تنظروا إلى سماء هذي
َ
الـبــاد ،فليس فيها رج ــاء ،وال تخاطبوا أرضـهــا فهي
ُ
ّ
ّ
الهوة واملصيدة ،وهي ّاللغم ُ
والس ّم والسكني .خساراتنا
ُ
ال تحصى .ومع ذلك ،ما زلنا نبكيها ونتوق إليها ونأمل
ّ
ُ
ّ
قتالها مــرمـ ّـيــون فــي ال ـعــراء ،جثثهم املتحللة
بحبها.
َ
ّ
تغطي السهول الواطئة ،ونحن مكشوفون أمــام غزاة
َ
ّ
ومــرتــزقــة يشحذون نصالهم على مــرأى مــنــا .املعدن
ّ
ـس ح ــارق ــة ،وال ـخ ـيــول مـبـقــورة
يـلـمــع تـحــت أشــعــة ش ـمـ ٍ
َ
البطون ملقية على جوانبها تلتقط أنفاسها األخيرة.
ُ
ُّ َ
ُ
واق ،وأطفالنا همدوا
والدم ،يا إلهي ،كم َهو كثير .الدم ّس ٍ
وقد أضاعوا أطرافهم الصغيرة .أما نساؤنا وعجائزنا
ُ َ
فـيـلـمـلـمــون ف ـتــات ـنــا وب ـقــايــانــا لـيـحـمـلــوهــا إل ــى مــدافــن
ّ
يصلون أن يعثروا عليها في مكان ما.
ّ
ُ
السماء فوق
أيها اإلخــوة ،تذكروا ْأن ال َعــزاء ،ولتسقط
ّ
ُ
لتبتلعنا األم ـ ُ
ْ
ـواج العاتية ،ولتنشق األرض
رؤوس ًـنــا،
ّ
متفتتة تحت أقــدامـنــا .نحن لسنا أبـنــاء الـحـيــاة .نحن

ُ
لسنا أهــا للحياة .نحن لم نخلق أصــا ،ومــا ُوجدنا،
ُّ
أثر في زمان أو
وسوف نمضي وال ّيكون ٌ لعبورنا أي ٍ
مستنقعات ِآسنة ال
مكان .يا للخديعة ،فقاعات تعلو
ً ٍ
َ
ُ
نقيقاُ ،
ُ
ُ
روائح تائهة
ضفادع تمأل الليل
الشمس،
تزورها
ُ
ُ
نقذها من الزوال ،هذا ما نحن عليه.
تبحث عن
ٍ
أجسام ت ً
َخ ّل َف ّ
جدي ألبي تركة من حكايا ووصايا في أصناف
العباد ّ
وحب ًالبالد .وخلف أبي لي ،تركة أبيه ،وأضاف
ً
إلـيـهــا مسبحة مــن عـقـيــق ،وب ـ ــروازا مــن خـشــب األرز،

يرددون كأنهم
أسمعهم ّ
من الجريمة براء :البالد تحتضر.
البالد تنهار .البالد تزول...
ّ
أحقا ال عزاء؟
وتسألونني،

وقـبــرا فــي أرض ّ
بهية مــزروعــة بالشجر والحشيش.
ٍ
نحن ،مــاذا سنترك ألوالدنــا الذين ما أن نلدهم ،حتى
ّ
َ
َ
وقوانني الهرب إلى البعيد؟ ألسنا
قواعد النجاة
نعلمهم
فلم ترانا ال ننجب إال أوالداً
ّ
أبناء أولئك األهل الطيبنيَ ،
ّ
وقماش ،يطيرون كيفما طيرتهم الريح ،وإذ
ورق
ٍ
من ٍ
نخرج من كوابيسهم ،ال نجدهم على مقربة ،كأننا ما
ُ
سقوف
بق العاصفة على
ولدناهم في البيوت ،حيث لم ت
ٍ
ِ
أو ج ـ ــدران .يــأتـيـنــي وال ــدي فــي الـحـلــم ،عــابـ ًـســا وراء
نحاس املغيب .يسألني مــاذا ُ
َ
أتيت
ُسمرته التي تشبه
ُ
ُ
ْ
َ
اجتمعت من حولي خيوط العناكب ،وكيف تركتها
ولم
ّ
َّ
هكذا تلتف من حولي حــد االختناق .تسيل دموعي،
ّ
وأت ـمــنــى ل ــو تـ ًمـتــد يـ ـ ُـده إلـ ـ ّـي فتسحبني م ــن محنتي،
َ
فأجدني جالسة فوق فخذيه أالعب شامته الكبيرة ٌالتي
في زاويــة فمه اليسرىّ .
لكن أبي ميت ،وأنــا مدركة أنه
إنما يخاطبني من الغياب .أنا لم أفـ ّـرط في تركتك ،يا
علي ،وسلبوني ّ
أبــي ،أقــول له ،هم من اجتمعوا ّ
عزتي،
ّ
ّ
وقوتي ،ولم ُيبقوا حتى على الحذاء .أسمعهم يرددون
كأنهم من الجريمة براء :البالد تحتضر .البالد تنهار.
ّ
البالد تزول  ..وتسألونني ،أحقا ال عزاء؟
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