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الحدث

كورونا :بريطانيا تتحسب لتفادي موجة ثالثة
قــال مكتب اإلحـصــاءات الوطنية الهولندي ،أمس
الثالثاءّ ،إن عــدد الوفيات في البالد سجل أعلى
معدل منذ الحرب العاملية الثانية هذا العام بسبب
ّ
جائحة كــورونــا .وذكــر املكتب أنــه حتى األسبوع
املاضي سجلت هولندا نحو  162ألف وفاة وهو ما
يزيد بنحو  13ألفًا عن املتوقع في عام عادي .وقال
املكتب ّإن عــدد الوفيات خــال املــوجــة األول ــى من
كورونا بني مطلع مــارس /آذار ومطلع مايو /أيار
املاضيني ،زاد عن املعدل املعتاد بنحو تسعة آالف
شخص ،بينما جرى تسجيل أكثر من ستة آالف
وفاة إضافية منذ بدء املوجة الثانية في منتصف

سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي .عــامل ـيــا ،س ـجــل حتى
مساء أمــس ،أكثر من  58مليون حالة شفاء من
الفيروس ،فيما تجاوز عدد اإلصابات  82مليونًا،
وبلغت الوفيات نحو مليون و 788ألـفــا ،بحسب
موقع «ورلد ميترز» .في بريطانيا ،خلصت دراسة
أجرتها كلية لندن للصحة والطب االستوائي ،إلى
ّ
أن ــه ينبغي عـلــى ال ـبــاد تطعيم مليوني شخص
أسبوعيًا لتفادي حــدوث موجة ثالثة من تفشي
الفيروس .وقالت الدراسة ّإن «السيناريو الوحيد
ال ــذي ن ــراه لتخفيف ال ـعــبء عــن وحـ ــدات العناية
املركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات املوجة

األول ـ ــى ه ــو تـطـبـيــق ق ــواع ــد امل ـس ـتــوى ال ــراب ــع في
جميع أنحاء البالد وإغالق املــدارس خالل يناير/
كــانــون الـثــانــي املـقـبــل ،وتطعيم مليوني شخص
ّ
أسبوعيًا» .وفــي ظــل غياب طــرح ملموس للقاح،
ّ
فإن «اإلصابات وأعداد من يدخلون املستشفيات
ووح ـ ــدات الـعـنــايــة امل ــرك ــزة وال ــوف ـي ــات ف ــي 2021
ستتجاوز مثيالتها في  »2020بحسب الدراسة.
ّ
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت أنها نجحت
في تأمني  357مليون جرعة لقاح عبر اتفاقات مع
عدة شركات مصنعة .إلى ذلك ،كشفت إيران ،عن
ّ
لقاح محلي مضاد للفيروس ،مشيرة إلى االنتهاء

من املرحلة الثالثة لتجاربه السريرية من خالل
اختبار اللقاح على البشر .وصنعت اللقاح شركة
تابعة للجنة «تنفيذ أمر اإلمــام الخميني» وسبق
لوزارة الصحة اإليرانية اإلعالن عن نجاح اختبار
اللقاح على الحيوانات .وتـ ّـم اختبار اللقاح ،أمس،
على ثالثة ّ
متطوعني ،اثنان منهم من مديري لجنة
«تنفيذ أمــر اإلم ــام الخميني» باإلضافة إلــى ابنة
رئيس اللجنة محمد مخبرُ .ويفترض أن يختبر
اللقاح على  56شخصًا آخرين خالل األسبوعني
املقبلني ،واإلعالن عن النتائج الحقًا.

(العربي الجديد ،رويترز)
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طهران تنأى بنفسها عن الهجمات

بعد فشل المفاوضات حول الملف الحدودي بين إثيوبيا والسودان ،اتجهت
الخرطوم الستعادة األراضي التي تقول إن مليشيات إثيوبية تسيطر عليها ،عبر
جيشها ،الذي أعلن السيطرة على مساحات واسعة ،مع الحديث عن خوضها حربًا
«مع قوات نظامية» ،فيما كانت أديس أبابا تحذر من المس بسيادتها

تمديد التأهب في بغداد
يبدو أن قرار السلطات
العراقية تمديد حالة
التأهب في بغداد
يعود إلى فشلها
بإخضاع المليشيات
المسلحة ،التابعة
إليران ،والتي تستهدف
السفارة األميركية
بالصواريخ

السودان :نخوض
حربًا ضد قوات
إثيوبية نظامية

بغداد ،طهران ــ العربي الجديد

الخرطوم تعلن استعادة معظم األراضي
«المحتلة» ...وأديس أبابا تتمسك بحماية سيادتها
للحديث تتمة...

الجزائر...
تدور كلبنان
عثمان لحياني

الفنانة ماجدة الرومي طرحت في حفل
ً
تأبني جبران تويني سؤاال له مغزى
سياسي :ملاذا يتعني على اللبنانيني
أن يدفعوا ثمن كل خالف أو مأزق
يحدث بني اثنني في الصني؟ هي لم
تكن تقصد الصني كبلد ،ولكنها
تقصده كبعد .فكان صدى كل حدث،
أو خالف ،أو تقارب حتى ،يحدث بني
السعودية وسورية ،أو بني الواليات
املتحدة وإيران ،يصب بتأثيراته في
لبنان .في لحظة ما يشعر الجزائريون
أنهم والحالة اللبنانية سواء ،تقودهم
البروباغندا السياسية وكثافتها إلى
الشعور في كل لحظة أنهم معنيون
بكل ما يحدث في نصف الكرة
األرضية .كل حركة وسكون قريبني
من الجغرافية السياسية هما من
ضمن االستهدافات املوجهة إلى
الجزائر .طبيعة التنشئة السياسية،
وتكثيف التحليل التآمري لألحداث
والتصريحات في العالم والجوار،
مهما كانت قيمتها ومصدرها ،عززا
بشكل بالغ هذا الشعور في الجزائر.
في ظل التطبيع املغربي ،والتوترات
القائمة في مالي وليبيا ،ورصد
القنوات األجنبية لتنامي القوة
العسكرية الجزائرية ،قال رئيس
مجلس األمة الجزائري صالح قوجيل،
إنه ّ
يتعي على الجزائريني الصبر
لسنوات أخرى لبناء الجزائر الجديدة،
وإن حدود البالد ملغمة وتواجه
تهديدات محتملة .هذا املضمون
السياسي نفسه يسمعه الجزائريون
من املسؤولني على مر األجيال.
ال غنى عن القول إن اإلخفاقات
السياسية واالقتصادية ملنظومة
الحكم املتعاقبة في الجزائر،
وعجزها عن إيجاد الحلول لألزمات
االجتماعية ،وتمسكها بالسلطة منعًا
ألي تأسيس ديمقراطي ،ال يبقي لها
خيارًا سوى تكثيف هذا النوع من
الخطاب التآمري.
املشكلة األساس أن تكثيف هذا
السياق السياسي إلى حد التطرف،
قاد إلى تطرف مقابل ،بحيث صار
قطاع من الجزائريني ال يؤمن مطلقًا
بوجود مخاطر خارجية .هنا يمكن
طرح سؤال :إذا كان من الظلم دفع
الجزائريني إلى االعتقاد بأن البلد
مركز الكون ،وأنه يتعرض إلى مؤامرة
خارجية ،هل من العدل نفي وجود
استهداف أو خطط لتحجيم البلد؟
في الحقيقة ال يمكن ذلك .كل بلد في
هذا العالم ،وفقًا لجغرافيته السياسية
ومقدراته ودوره التاريخي وحيويته،
من الطبيعي أن يدخل في تصورات
القوى التي تتقاسم التأثير الدولي،
في كيفية السيطرة على تحوالته
الداخلية وتوظيفه ورسم حدود ودور
له .لكن املهندس الدولي يكون بحاجة
دائمًا إلى سلطة فاشلة تدور في حلقة
مفرغة ،ليسهل عليه تحييد القوة أو
رسم الدور.

الخرطوم ــ العربي الجديد

يـ ـتـ ـف ــاق ــم الـ ـ ــوضـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
السودانية اإلثيوبية وتحديدًا في
منطقة الفشقة الـحــدوديــة التابعة
ل ــوالي ــة ال ـق ـضــارف ال ـســودان ـيــة ،حـيــث يعمل
أراض يقول
الجيش السوداني على استعادة
ٍ
إن مليشيات إثيوبية تحتلها منذ نحو 25
ع ــام ــا ،لـيـعـلــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أج ـ ــزاء كـبـيــرة
منها ،مع حديثه عن خوض حرب ضد «قوات
نـظــامـيــة إثـيــوبـيــة ولـيـســت مـلـيـشـيــات» .في
املقابل ،تؤكد أديس أبابا أنها ال تريد حربًا
مع جارتها ولكنها ستدافع عن سيادتها.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ال ـف ــري ــق رك ـ ــن خ ــال ــد عــابــديــن
الـشــامــي ،أمــس الـثــاثــاء ،اسـتـعــادة الجيش
 80فـ ــي املـ ــائـ ــة مـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي كــانــت
تسيطر عليها مجموعات إثيوبية ،مضيفًا:
«نخوض حربًا مع قــوات نظامية إثيوبية
وليست مليشيات إثيوبية» ،كما نقلت قناة
«الجزيرة» عنه أمس .وكان الشامي قد قال
أرض فقدتها بالده
اإلثنني إنه تم استعادة
ٍ
منذ  20عامًا في منطقة الفشقة الحدودية
مع إثيوبيا ،مؤكدًا أن الجيش سيستعيد ما
أراض بـ«طرق أخرى» .وأضاف أن
تبقى من
ٍ
«كل ما قمنا به هو استعادة أرضنا املعلومة
للجميع ،مساحة مقدرة من أراضينا تحت
السيطرة الكاملة» .وشــدد على أن الجيش
ال يعتزم تجاوز الحدود الدولية مع جارته
ال ـش ــرق ـي ــة وال ي ــدع ــو إل ـ ــى ح ـ ــرب مـ ــع دول
الـجــوار .وتــابــع« :الــدولــة (ال ـســودان) عندها
ق ـي ــم ،أال ت ـع ـتــدي ع ـلــى الـ ـجـ ـي ــران ،وتـحـفــظ
حسن الجوار ...ولكن إذا شعرنا بأن أرضنا
محتلة من غير السودانيني ومستعملة من
غير السودانيني ،فلن نتركها ،كل ما فعلناه

أنـنــا استعدنا أرضـنــا املعلومة للجميع».
وزاد أن «الـجـيــش قــام بــواجـبــه الــدسـتــوري
فــي حماية ال ـحــدود ،ولــن يفرط فــي األرض
الـ ـس ــودانـ ـي ــة» .واسـ ـتـ ـط ــرد« :الـ ـط ــرف اآلخ ــر
(إثيوبيا) يعلم أين هي الحدود الدولية ،لم
َ
نتعد تلك الحدود ،ولن نتعداها ،وال ندعو
للحرب مع دول الجوار» .ودعا السودانيني
إلـ ـ ــى وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـصـ ــف وت ـ ـج ـ ــاوز ال ـص ـغ ــائ ــر
وامل ــرارات مــن أجــل الــوطــن وعــزتــه وكرامته،
وذلك ألجل حماية كل شبر من أرض الوطن،
وتعهد بدعم املنطقة الشرقية واالرتقاء بها
لصد أي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ت ــأكـ ـي ــد الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم س ـع ـي ـهــا
السـتـعــادة أراضـيـهــا ال ـحــدوديــة ،ف ــإن أديــس
أبابا تؤكد أنها ال تريد الحرب مع جارتها.
هذا املوقف جدد تأكيده املتحدث باسم وزارة
الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي ،الذي قال في
تـصــريـحــات صحافية أم ــس إن ــه ال مصلحة
لبالده في الدخول بحرب مع السودان ،وإنها
ستعزز جهودها لحل الصراع على الحدود،
ل ـك ـن ــه أك ـ ــد أن أدي ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا س ـت ـت ـخــذ كــافــة
اإلج ـ ــراءات لـحـمــايــة سـيــادتـهــا ،و«مـسـتـعــدة
للدفاع عنها».
وي ـ ـعـ ــود ال ـ ـخـ ــاف الـ ـ ـح ـ ــدودي بـ ــن ال ـب ـلــديــن
ح ــول منطقة الـفـشـقــة إل ــى سـتـيـنـيــات الـقــرن
امل ــاض ــي ،وت ـج ـلــى خ ـصــوصــا ع ــام  1995مع
الـتـغــول اإلث ـيــوبــي فــي األراضـ ــي الـســودانـيــة
والذي وصل إلى ما بني  25إلى  30كيلومترًا
فـ ــي ال ـع ـم ــق ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ط ـب ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات
الخرطوم ،منها أكثر من مليون فدان زراعي
يستخدمها نحو  1600مــزارع إثيوبي .كما
ع ـم ــدت أديـ ــس أب ــاب ــا ،إل ــى ب ـن ــاء ق ــرى وم ــدن
فــي املـنـطـقــة ،وتــأسـيــس ع ــدد مــن املــؤسـســات
الحكومية خصوصًا الخدمية .وبدأ الجيش
السوداني في يونيو/حزيران املاضي ،إعادة

دفع الجيش السوداني بتعزيزات كبيرة للحدود (إبراهيم حميد/فرانس برس)

الجيش السوداني:
استعدنا  80في المائة
من األراضي
الخارجية اإلثيوبية:
سنتخذ كافة اإلجراءات
لحماية سيادتنا

تمركزه على الحدود مع إثيوبيا ،ودخل في
مفاوضات مباشرة مع أديــس أبابا من أجل
استكمال عملية ترسيم الحدود ،واالنسحاب
من األراضي السودانية ،من دون إحراز تقدم،
ُ
لتعقد مفاوضات سودانية إثيوبية ،األربعاء
املاضي في الخرطوم ،انتهت من دون التوصل
إلى إتفاق لطي ملف الخالفات على الحدود
وتوتراتها األخيرة .وجاء ذلك بعد مباحثات
ب ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـســودان ـيــة عـبــد الـلــه

حـمــدوك ،ونظيره اإلثيوبي آبــي أحمد علي،
حول ترسيم الحدود ،خالل مشاركتهما في
قمة الهيئة الحكومية للتنمية ل ــدول شرق
أفريقيا (إيغاد) في جيبوتي.
وفي الفترة األخيرة ،أرسل الجيش السوداني
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ع ـس ـك ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة إلـ ـ ــى الـ ـح ــدود
لــ«اسـتـعــادة أراضـيــه املغتصبة مــن مليشيا
إث ـيــوب ـيــة» ف ــي ال ـف ـش ـقــة ،وف ــق وك ــال ــة األن ـبــاء
ال ـســودان ـيــة (س ــون ــا) .وجـ ــاء ذل ــك بــال ـتــوازي
مــن إع ــان الـجـيــش عــن خـســائــر فــي األرواح
واملـعــدات جــراء تعرض قــواتــه «الع ـتــداء» من
أراض قرب الفشقة
«مليشيا إثيوبية» داخل
ٍ
قبل نحو أسبوعني.
واسـتـفــادت الـخــرطــوم مــن امل ـعــارك العنيفة
الـ ـت ــي ش ـه ــده ــا إق ـل ـي ــم تـ ـيـ ـغ ــراي اإلث ـي ــوب ــي
الحدودي مع السودان ،في نوفمبر/تشرين
ال ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،ب ــن ال ـج ـي ــش اإلث ـي ــوب ــي
وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»،
وال ـت ــي أج ـب ــرت أك ـث ــر م ــن  58أل ــف إثـيــوبــي
على اللجوء إلى السودان ،بحسب إحصاء
حكومي سوداني.
وتـحـظــى مـعــركــة الـجـيــش ال ـســودانــي بدعم
كـبـيــر م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة في

البالد .وأكد مجلس شركاء الفترة االنتقالية
فــي ال ـس ــودان ،األحـ ــد ،ضـ ــرورة اإلسـ ــراع في
ت ــوف ـي ــر كـ ــل الـ ــدعـ ــم ل ـج ـن ــود ال ـج ـي ــش عـلــى
الـحــدود الشرقية مع إثيوبيا .جــاء ذلــك في
اجـتـمــاع للمجلس بــرئــاســة رئـيــس مجلس
ال ـس ـيــادة االن ـت ـقــالــي عـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان،
بحسب وكــالــة األن ـبــاء الـســودانـيــة (ســونــا).
وي ـض ــم امل ـج ـلــس  29عـ ـضـ ـوًا ،ه ــم ال ـب ــره ــان
رئيسًا ،إضافة إلى رئيس الــوزراء وأعضاء
مــن ق ــوى «الـحــريــة والـتـغـيـيــر» وعسكريني.
وقـ ــالـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم املـ ـجـ ـل ــس ،مــريــم
ال ـصــادق امل ـهــدي ،إن «االجـتـمــاع استعرض
األوضاع في الحدود الشرقية ،واطمأن على
املـعـنــويــات الـعــالـيــة لـجـنــود الـجـيــش ،الــذيــن
ي ـح ــرس ــون سـ ـي ــادة ال ــوط ــن ،وأك ـ ــد ضـ ــرورة
اإلسراع في توفير كل الدعم لهم».
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ح ـ ـيـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
ال ـق ــوات املـسـلـحــة بــاسـتــرجــاع أجـ ــزاء مهمة
م ــن األراض ـ ـ ــي ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع إث ـيــوب ـيــا.
وقــال املتحدث باسم الحزب فتحي الفضل
ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـس ــودان ـي ــة
«سونا» ،إن إثيوبيا استغلت ضعف النظام

أراض
الـســابــق واس ـتــولــت ع ــام  2006عـلــى
ٍ
زراعية سودانية خصبة على الحدود بني
الـبـلــديــن .وأك ــد الـفـضــل أن الـفـشـقــة الكبرى
والصغرى هي جزء ال يتجزأ من الوطن وال
تـنــازل عــن شبر مــن أراض ــي الــوطــن .وتابع:
«نتطلع إلى أن يتم استرداد كافة األراضي
ال ـســودان ـيــة امل ـس ـلــوبــة» .واسـتـنـكــر الفضل
ما قــال إنها مــراوغــة إثيوبية حــول ترسيم
الحدود بني البلدين ،مشددًا على أن ترسيم
الحدود يجب أن يسبق أي اتفاق آخر حول
االستفادة املشتركة من األراض ــي الزراعية
الخصبة في تلك الحدود .كذلك ،وخالل لقاء
مــع نــائــب رئـيــس أرك ــان الجيش السوداني
ي ــوم اإلث ـن ــن ،أك ــد مـمـثــل أه ــال ــي الـقـضــارف
حــامــد يــوســف عـبــد الـلـطـيــف ،الـتـفــاف كافة
مــواط ـنــي ال ــوالي ــة خ ـلــف الـ ـق ــوات املـسـلـحــة،
م ـش ـي ــدا ب ـم ــا س ـم ــاه ــا االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـتــي
حققتها هذه القوات في الفشقة والتي ظلت
في أيــدي اإلثيوبيني لربع قــرن ،مشيرا إلى
أهمية وخصوصية أرض الفشقة الزراعية
ال ـخ ـص ـب ــة ،م ــؤكـ ـدًا ج ــاه ــزي ــة أه ـ ــل ال ــوالي ــة
لـتـقــديــم ال ـن ـفــس وامل ـ ــال لــدعــم ع ــزة وكــرامــة
السودان ممثال في قواته املسلحة.

أدى ارتفاع منسوب التوتر في الساحة
الـعــراقـيــة ،مــع اق ـتــراب الــذكــرى السنوية
األولــى ملقتل قائد «فيلق القدس» قاسم
س ـل ـي ـم ــان ــي ب ـ ـغـ ــارة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وت ــزاي ــد
الـهـجـمــات بــالـعـبــوات مـسـتـهــدفــة قــوافــل
وأرت ــاال تنقل م ـعــدات لـصــالــح التحالف
الدولي ،الذي تقوده واشنطن ،بالسلطات
العراقية إلى تمديد حالة التأهب األمني
فــي بـغــداد إلــى  20يناير/كانون الثاني
امل ـق ـبــل .وح ـ ــاول الـسـفـيــر اإلي ــران ــي لــدى
ال ـع ــراق إي ــرج مـسـجــدي ،أم ــس الـثــاثــاء،
النأي بطهران عن الهجمات الصاروخية
الـتــي تستهدف الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
املنطقة الخضراء ببغداد .ونقلت وكالة
«تسنيم» عــن مسجدي قــولــه إن «إي ــران
ال تدعم أي جماعة ربما تكون قد شنت
الهجوم» ،على السفارة .وأعلن أن طهران
«تحتفظ بحقها في االنتقام من الواليات
املتحدة الغتيالها سليماني» ،لكنه أشار
إلــى أن االنتقام «قــد ال يكون بالضرورة
عـسـكــريــا» .ونـفــى املـتـحــدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ع ـلــي رب ـي ـعــي ،من
جهته ،وقــوف بــاده خلف الهجوم على
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة .وق ـ ــال إن «ه ـن ــاك
م ـج ـم ــوع ــات ك ـث ـي ــرة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق لــديـهــا
مطالب عراقية بــدوافــع وطنية وقومية
ألج ــل إن ـه ــاء االحـ ـت ــال ،وتـصــرفــاتـهــم ال
عالقة لها بجمهورية إيران اإلسالمية».
وكشفت مصادر عسكرية عراقية ،أمس
الـثــاثــاء ،عــن ق ــرار تمديد حــالــة التأهب
األمني بالعاصمة بغداد ،حتى العشرين
من الشهر املقبل ،وذلك في مؤشر جديد
ع ـلــى ت ـع ـثــر م ـه ـمــة إخـ ـض ــاع املـلـيـشـيــات
املسلحة الحليفة إلي ــران إلرادة الــدولــة،
وضبط تهديداتها باستهداف املصالح
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد .وت ـن ـفــذ ال ـق ــوات
ال ـع ــراق ـي ــة م ـن ــذ  9أي ـ ــام ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـشــار
عـ ـسـ ـك ــري ــة واس ـ ـع ـ ــة ب ـم ـح ـي ــط امل ـن ـط ـق ــة
الخضراء في بغداد ،واألحـيــاء السكنية
الـتــي تنشط فيها الـجـمــاعــات املسلحة،

مسجدي :االنتقام
الغتيال سليماني قد ال
يكون بالضرورة عسكريًا

عـبــر دوري ـ ــات راج ـل ــة وح ــواج ــز تفتيش
ون ـق ــاط مــراق ـبــة ،ع ــدا ع ــن ط ـي ــران مسير
ألغراض املراقبة ،في مسعى منها ملنع أي
اعتداء صاروخي جديد يطاول السفارة
األميركية ،أو مطار بغداد .وقال مسؤول
ع ـس ـك ــري عـ ــراقـ ــي فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ع ـم ـل ـيــات
ّ
بغداد ،لـ«العربي الجديد» ،إن السلطات
قررت اإلبقاء على حالة التأهب وعملية
االنتشار األمني الحالية حتى العشرين
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـق ـ ـبـ ــل« ،م ـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
بعمليات الــرصــد واملتابعة ألي أنشطة
خ ــارج ــة ع ــن ال ـق ــان ــون» ،ف ــي إش ـ ــارة منه
إليران
لتحركات فصائل مسلحة موالية ّ
في بغداد .وأضاف املسؤول ،الذي فضل
ع ــدم الـكـشــف عــن هــويـتــه ،أن ــه تــم تفعيل
نظام العقوبات لكل مسؤول أمني تشهد
املنطقة التي يشرف عليها أي خرق أمني
في هذا اإلطار.
وي ـت ـخــوف م ـســؤولــون عــراق ـيــون م ــن رد
ف ـعــل ع ـس ـكــري أم ـيــركــي ف ــي ح ــال ت ـكــرار
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـسـ ـف ــارة ب ـب ـغ ــداد،
وال ـتــي شـهــدت األس ـبــوع املــاضــي قصفًا
واسعًا بـ 21صاروخ «كاتيوشا» تمكنت
منظومة الصواريخ األميركية املوجودة
فــي حــرم الـسـفــارة مــن إسـقــاط معظمها.
ّ
وأوض ـ ــح املـ ـس ــؤول أن «ع ـن ــاص ــر األم ــن
نفذت حمالت تفتيش ليلية في عدد من
املناطق شرقي العاصمة (مناطق نفوذ
املليشيات) ،عبر حواجز أمنية متحركة
فيها» .وفــي هجوم هو الــرابــع من نوعه
خ ــال أس ـبــوع يـسـتـهــدف قــوافــل وأرت ــاال
تنقل مـعــدات لـصــالــح الـتـحــالــف الــدولــي
ب ـق ـيــادة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ال ـع ــراق،
انفجرت أمس الثالثاء عبوة برتل يحمل
معدات دعم لوجستي للتحالف الدولي
في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وت ــرف ــض الـحـكــومــة ضـغــوطــا تـمــارسـهــا
ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ،م ــرت ـب ـط ــة بــال ـف ـصــائــل
املسلحة ،من خالل نوابها في لجنة األمن
ال ـبــرملــان ـيــة ،تــدفــع بــات ـجــاه إن ــاط ــة مهمة
ملف مالحقة واعتقال مطلقي الصواريخ
إلى «الحشد الشعبي» .وقال عضو لجنة
األمن البرملانية ،النائب عن «ائتالف دولة
القانون» ،كاطع الركابي ،إنه «لم يصدر
حتى اآلن توجيه من قبل رئيس الــوزراء
مصطفى الكاظمي ،أو قـيــادة العمليات
املشتركة بتكليف الحشد بهذه املهمة».
ّ
وأوضح ،في تصريح ،أن «القوات األمنية
العراقية تحتاج إلــى توجيهات من قبل
الـكــاظـمــي لضبط ال ـش ــارع» .وش ــدد على
أن «املـ ـل ــف ي ـح ـتــاج إلـ ــى قـ ـي ــادة مــركــزيــة
وصحيحة من قبل الكاظمي».
وج ــدد الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صــالــح،
خ ــال اج ـت ـمــاع م ــع مـمـثـلــة األم ــن الـعــام
لألمم املتحدة في العراق ،جينني هينيس
بالسخارت ،أمس الثالثاء ،تأكيده على
إب ـعــاد ب ــاده عــن ال ـتــوتــرات الـحــالـيــة في
املنطقة ،ورفضه أن يكون العراق ميدانًا
ل ـل ـنــزاعــات .وأك ــد م ـس ــؤول ع ــراق ــي ب ــارز،
لـ«العربي الجديد» ،أن «هناك توافقًا بني
الرئاسات الثالث (الجمهورية والبرملان
وال ـح ـك ــوم ــة) ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـع ـمــل ملنع
ان ـ ــزالق ال ـع ــراق ألن ي ـكــون ســاحــة حــرب
بالنيابة ،ومنع الــذهــاب مع محور ضد
آخر» ،في إشارة الى أميركا وإيران.

درعا والسويداء :تسويات روسـية تصطدم بانعدام الثقة
تصطدم محاوالت
التسوية التي تقودها
روسيا في محافظتي
السويداء ودرعا،
بشكوك من قبل أهالي
وفعاليات المحافظتين،
الذين ال يثقون بالنظام
وال يجدون أي ظروف
مشجعة
عماد كركص

أهالي درعا غير واثقين بالتسوية األخيرة التي رعاها الروس (محمد يوسف/فرانس برس)

تسعى روسـيــا لفرض التسوية السياسية
والعسكرية في محافظة السويداء جنوبي
س ـ ــوري ـ ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم م ـم ــا ي ـع ـت ــرض تـلــك
الـتـســويــة مــن عــوائــق محلية فــي املحافظة
تؤخر إبرامها وفق شروط محددة .وأخيرًا
أك ــد مــركــز املـصــالـحــة الــروســي فــي ســوريــة،
ّ
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوده ع ـس ـك ــري ــون روس ،أن تـلــك
التسوية باتت في طــور االكتمال إلدخالها
حـيــز الـتـنـفـيــذ الـفـعـلــي ف ــي امل ـحــاف ـظــة ،على
ّ
غـ ــرار الـتـســويــة األخ ـي ــرة ف ــي درعـ ــا .بـيــد أن
املعلومات ال ــواردة من السويداء تشير إلى
ع ـكــس ذل ـ ــك ،إذ ال ي ـ ــزال وجـ ـه ــاء املـحــافـظــة
غير مقتنعني بانتفاء األسباب التي تعيق
الـتـســويــة ،وال سيما ع ــودة أبـنــاء املحافظة
لاللتحاق بالخدمة العسكرية فــي صفوف
قوات النظامّ .أما في درعا ،فال يزال املدنيون
وال ـع ـس ـك ــري ــون غ ـيــر واثـ ـق ــن م ــن الـتـســويــة
األخيرة التي رعاها الروس في املحافظة في

بداية الشهر الحالي ،فالعسكريون يدركون
أن ذهــابـهــم لــان ـخــراط فــي الـتـســويــة يعني
إما اعتقالهم أو زجهم على جبهات القتال
ن ـظ ـرًا ل ــأزم ــة ال ـتــي تـعــانـيـهــا ق ــوات الـنـظــام
لناحية الحاجة للعنصر البشري ال سيما
في البادية وإدلب.
وف ـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك ع ـق ــد فــي
دمشق أول من أمس اإلثنني ،بني مسؤولني
عسكريني روس من مركز املصالحة الروسي،
وآخــريــن مــن خــارجـيــة الـنـظــام للحديث عن
ع ــودة الــاج ـئــن ،دع ــا مـمـثــل امل ــرك ــز ،ال ـلــواء
فياتشيسالف سيتنيك ،من وصفهم بـ«قادة
التنظيمات غير الشرعية إلــى التخلي عن
االس ـت ـف ــزازات املـسـلـحــة وال ـس ـيــر ف ــي طــريــق
التسوية السلمية في املناطق الواقعة تحت
ّ
سيطرتهم» .وقال سيتنيك إن «سكان درعا
واملـحــافـظــات امل ـج ــاورة يـنـظــرون بإيجابية
إلى عمل لجنة التسوية التي بدأت في األول
مــن الـشـهــر الـحــالــي فــي درعـ ــا» ،مضيفًا أنــه
«مــن املتوقع أن تبدأ لجنة مشابهة العمل
قريبًا في السويداء».
وتنافي تلك التصريحات للضابط الروسي
الواقع في محافظتي السويداء ودرعا ،إذ لم
تنجح الوفود الروسية التي زارت السويداء
خ ــال ال ـف ـتــرة امل ــاض ـي ــة ،ف ــي ال ــوص ــول إلــى
ص ـي ـغــة ُم ــرض ـي ــة إلنـ ـج ــاز ال ـت ـســويــة ضمن
شــروط روسـيــا والـنـظــام ،وال سيما مسألة
إنـ ـ ـه ـ ــاء اسـ ـتـ ـنـ ـك ــاف أبـ ـ ـن ـ ــاء املـ ـح ــافـ ـظ ــة عــن
االلـتـحــاق بالخدمة العسكرية فــي صفوف
قوات النظام.
وكــانــت قـيــادة الـقــوات الــروسـيــة فــي سورية
ق ــد أرسـ ـل ــت إلـ ــى الـ ـس ــوي ــداء وف ــدي ــن؛ األول
الـتـقــى بــاألم ـيــر ل ــؤي األطـ ــرش أح ــد وجـهــاء
السويداء وجبل العرب إلى جانب عدد من
وجـ ــوه امل ـحــاف ـظــة ف ــي  14ديـسـمـبــر/كــانــون
األول الحالي ،فيما قصد الوفد الثاني في

 17ديسمبر املرجعيات الروحية والدينية،
فالتقى بشيخ العقل األول ،حكمت الهجري،
وشيخ العقل الثاني يوسف جربوع .وطرح
ال ــوف ــدان الـقـضــايــا ذات ـهــا إلن ـجــاز التسوية،
تـتـعـلــق بــال ـفــاريــن واملـتـخـلـفــن ع ــن الـخــدمــة
اإلل ــزام ـي ــة وامل ـط ـلــوبــن بـقـضــايــا أم ـن ـيــة من
ّ
أبناء املحافظة .غير أن الوفد الثاني توجه
بـعــد لـقــائــه امل ـشــايــخ إل ــى ف ــرع أم ــن ال ــدول ــة،
التابع للنظام ،في السويداء للتنسيق في
تــرتـيـبــات ال ـت ـســويــة ،حـيــث ب ــدأ يـنـشــط هــذا
ال ـفــرع فــي املـحــافـظــة إلن ـجــاز الـتـســويــة ،مع
ّ
الـعـلــم أن امل ـلــف األم ـنــي للمحافظة ال يــزال
بعهدة فرع األمن العسكري.
في السياق ،أشار مصدر من وجوه السويداء،
فضل عدم الكشف عن اسمه ،في حديث مع
«العربي الـجــديــد» ،إلــى أنــه إلــى اآلن لــم يتم
افـتـتــاح أي مكتب للتسوية فــي املـحــافـظــة،
والـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـض ــم م ـم ـث ـلــن
ع ــن األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ب ــاإلض ــاف ــة لـتـعـيــن
ـاض عـسـكــري إلجـ ــراء تـســويــة للمنشقني
قـ ـ ٍ
واملتخلفني عن الخدمة العسكرية.
ّ
ولـفــت املـصــدر إلــى أن الـلـقــاء األخـيــر للوفد
ال ــروس ــي م ــع مـشــايــخ ال ـع ـقــل ،شـهــد نقاشًا
واسعًا حول عدم انتفاء األسباب التي دفعت
الشباب لالستنكاف عن الخدمة العسكرية
وحتى الفارين من الخدمة .وكشف املصدر
عن «وعــود ومغريات تم تقديمها من قبل
الــوفــد الــروســي إلن ـهــاء ه ــذه الـحــالــة ،إال أن
الوجهاء ومشايخ العقل أشاروا للوفد إلى
ّ
أن الــوضــع فــي ال ـبــاد ال ي ــزال غـيــر مستقر
وغـ ـي ــر م ـش ـج ــع ل ـل ـش ـب ــاب عـ ـل ــى االلـ ـتـ ـح ــاق
بــال ـخــدمــة ،وأن م ـب ــادرة ال ـت ـســويــة ستلقى
مصير الفشل بسبب استمرار الوضع داخل
ق ــوات الـنـظــام على مــا هــو عليه ،مــن فساد
وم ـعــام ـلــة ع ـن ـصــريــة وس ــرق ــة مـخـصـصــات
الجنود مــن طعام ولـبــاس ،واأله ــم مــن ذلك

االعتقاالت مستمرة

قال المتحدث باسم تجمع «أحــرار حــوران» عامر الحوراني ،لـ«العربي
الجديد» ،إن «حملة االعتقاالت ال تزال مستمرة في درعا حتى بعد
اإلعالن عن التسوية األخيرة» ،الفتًا
إلى «سوق الكثير من المنخرطين
فــي التسوية للخدمة اإللزامية
أو االحــتــيــاطــيــة» .وأوضــــح ّ
أن
مــن أقــدمــوا على التسوية من
المطلوبين أمنيًا ،أبلغوا بشطب
أسمائهم من السجالت األمنية ،من
دون تقديم إي إثبات لهم على
ذلك ،في حين تم رفض تسوية
وضع الكثير من الراغبين بالتسوية.

امل ـع ــارك غـيــر املـجــديــة والـعـبـثـيــة بــن أبـنــاء
البلد الواحد».
ّ
وق ــال امل ـص ــدر إن «ه ـن ــاك م ــا يـشـيــر إل ــى عــدم
ت ــواف ــق ب ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ل ـل ـن ـظــام حــول
ّ
مسألة التسوية في الـســويــداء» ،الفتًا إلــى أن
«الروس ّ
ينسقون إلنجازها مع رئيس فرع أمن
الــدولــة فــي الـســويــداء ،العميد سالم الحوش،
ال ـس ــاع ــي ل ـت ـح ـســن س ـي ــرت ــه الــوظ ـي ـف ـيــة ل ــدى
ّ
قيادة النظام ،في حني أن الجانب األمني في
املحافظة ال يزال بقبضة فرع األمن العسكري،
وهناك لجنة دائمة في الفرع إلجراء تسويات
ل ـل ــراغ ـب ــن مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء امل ـح ــاف ـظ ــة وال سـيـمــا
العسكريني؛ املستنكفني واملنشقني».
ّ
وأض ــاف امل ـصــدر أن هـنــاك تــوجـهــا مــن قبل

الـ ـ ـ ــروس وفـ ـ ــرع أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة ل ـل ـس ـيــر ب ـهــذه
ال ـت ـســويــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن رجـ ــال ال ــدي ــن وحــركــة
«رج ــال ال ـكــرامــة» ذات الـحـضــور ال ـقــوي في
ال ـســويــداء ،وذل ــك بـعــد اسـتـشـفــاف نظرتهم
السلبية حــول التسوية .ونـ ّـبــه املـصــدر إلى
ّ
أن «عـ ــدم م ـبــاركــة رجـ ــال ال ــدي ــن والــوج ـهــاء
ل ـل ـت ـســويــة ف ــي حـ ــال إق ـ ــراره ـ ــا ،سيضعفها
لجهة عدم التجاوب املجتمعي معها».
فــي درع ــا كــذلــك ،ال ت ــزال التسوية الجديدة
التي انطلقت مطلع الشهر الحالي برعاية
روسـيــة ال تلقى صــدى إيجابيًا بــن شبان
امل ـح ــاف ـظ ــة وال س ـي ـمــا ال ـع ـس ـكــريــن مـنـهــم؛
امل ـن ـش ـقــن ع ــن قـ ــوات ال ـن ـظ ــام أو املـتـخـلـفــن
عــن الـخــدمــة الـعـسـكــريــة .وتـقـضــي التسوية

ب ـش ـطــب أسـ ـم ــاء امل ـط ـلــوبــن لـ ـف ــروع ال ـن ـظــام
األمنيةّ ،أمــا املنشقون السابقونُ ،
فيعطون
مهلة لاللتحاق بقطعاتهم العسكرية خالل
مدة  6أيام غير ُمجبرين على ذلك ،وفي حال
ّ
التخلف ،يصدر بحق املنشق «بالغ فرار».
ّ
ويدعي الروس والنظام أن التسوية الحالية
هي تصحيح للتسوية القديمة التي جرت
كذلك برعاية روسية في صيف عــام .2018
إذ ستأخذ التسوية الحالية طابعًا قضائيًا
مــن خ ــال ع ــرض الــراغ ـبــن بــالـتـســويــة على
قاض عسكري وتسوية أوضاعهم ،في حني
ٍ
أنـهــا ستشمل األف ــرع األمنية كــافــة ،بعد أن
كانت التسوية السابقة بيد فرع أمني واحد
وهو فرع األمن العسكري .وفي حني تستمر
االع ـت ـق ــاالت ف ــي امل ـحــاف ـظــة وح ــال ــة الـفـلـتــان
األمني منذ إبرام التسوية عام ّ ،2018
يدعي
ّ
النظام أن سبب االعتقاالت هو عــدم اطالع
األف ــرع األمـنـيــة كــافــة على قــوائــم املطلوبني
والراغبني بإجراء التسوية ما أدى العتقال
الكثير منهم ،في حني تشير مصادر ميدانية
ّ
فــي درع ــا إلــى أن الكثير مــن املنخرطني في
تسوية عام  2018تم اعتقالهم حتى من قبل
األفرع التي أجروا التسوية فيها.
إلى ذلــك ،قال املتحدث باسم تجمع «أحــرار
ح ـ ـ ـ ـ ــوران» عـ ــامـ ــر ال ـ ـح ـ ــوران ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
ً
ال ـجــديــد» ،إن «ه ـنــاك إق ـب ــاال عـلــى التسوية
الجديدة ،ولكن من قبل املدنيني املطلوبني
ّ
أمنيًا» .وأشار إلى أن العسكريني وال سيما
املـنـشـقــن ،ال ي ــزال ــون غـيــر واث ـق ــن بتعامل
قـ ــوات ال ـن ـظــام م ـع ـهــم ،إذ تـقـضــي الـتـســويــة
الحالية بــأن يعود املنشقون إلــى قطعاتهم
العسكرية إلكمال مدة خدمتهم العسكرية،
ّ
الفتًا إلى أن هذه الشريحة «ال تزال تخشى
خ ـط ــر االعـ ـتـ ـق ــال وال ـ ـ ــزج ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ،مــا
جعلها حذرة من اإلقدام على التسوية ،على
األقل خالل الفترة األولى من إطالقها».

3

شرق
غرب
الرجوب :مقاومة
شعبية لمواجهة
المستوطنين

أك ـ ـ ــد أم ـ ـ ــن س ـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة امل ــرك ــزي ــة
ل ـح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ج ـب ــري ــل ال ــرج ــوب
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،مـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس
االثنني ،أن اجتماعًا للجنة املركزية
لحركة «فتح» سيعقد بعد الذكرى
ال ــ 56للحركة ،فــي  1يناير /كانون
الـثــانــي املـقـبــل ،وسـيـنــاقــش العالقة
مـ ــع اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
والـ ـع ــاق ــة مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال والـ ـع ــرب
أي ـض ــا .وأوض ـ ــح ال ــرج ــوب ف ــي لـقــاء
مـ ــع ت ـل ـف ــزي ــون ف ـل ـس ـطــن ال ــرس ـم ــي
«أن االج ـت ـم ــاع س ـي ـنــاقــش الــوضــع
ال ــداخ ـل ــي ،واالس ـت ـي ـطــان وامل ـقــاومــة
ال ـش ـع ـب ـيــة مل ــواج ـه ــة امل ـس ـتــوط ـنــن،
وهـ ــذا يـقـتـضــي ح ـ ــوارًا م ــع فـصــائــل
منظمة التحرير الفلسطينية».
(العربي الجديد)

المغرب :دعوى قضائية
إلسقاط التطبيع
تقدم املنسق العام لـ«املؤتمر القومي
اإلسالمي» ،خالد السفياني ،مساء
أول م ــن أمـ ــس االثـ ـن ــن ،ب ـط ـعــن في
قـ ـ ـ ــرارات ال ـس ـل ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة ذات
العالقة بالتطبيع مع إسرائيل أمام
محكمة النقض ،وهي أعلى محكمة
ف ــي املـ ـغ ــرب .وط ـلــب الـسـفـيــانــي في
ال ـ ــدع ـ ــوى« :إل ـ ـغـ ــاء ك ــاف ــة ال ـ ـقـ ــرارات
املتخذة من قبل السلطة الحكومية
مع الكيان اإلسرائيلي؛ باعتبارها
م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـعـ ــام امل ـغ ــرب ــي
ومل ـق ـت ـض ـي ــات الـ ــدس ـ ـتـ ــور ومل ـي ـث ــاق
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة والتـ ـف ــاقـ ـي ــة فـيـيـنــا
ل ـل ـم ـع ــاه ــدات ول ـل ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة
لحقوق اإلنسان».
(العربي الجديد)
السودان :تظاهرات
احتجاجًا على مقتل
نوري
ت ـظ ــاه ــر مـ ـئ ــات األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،أم ــس
الـثــاثــاء ،فــي العاصمة السودانية
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ومـ ــدي ـ ـنـ ــة أم درمـ ـ ـ ـ ــان،
احتجاجًا على مــوت الناشط بهاء
الدين نوري ،نتيجة التعذيب بعدما
أفراد من قوات الدعم السريع.
خطفه ُ
ونـ ـ ــوري خ ـط ــف ف ــي  16ديـسـمـبــر/
كــانــون األول الحالي مــن مقهى في
ح ــي ال ـكــاك ـلــة ج ـنــوبــي ال ـخ ــرط ــوم،
على يد رجال ّ
بزي مدني في سيارة
ال تحمل لــوحــات تسجيل ،حسبما
ن ـشــر ف ــي ال ـص ـحــف امل ـح ـل ـيــة .وعـثــر
ع ـل ــى ج ـث ـتــه ب ـع ــد خ ـم ـســة أي ـ ــام فــي
مشرحة مستشفى أم درمان.
(فرانس برس)
«أف بي آي»:
 500طن فقط انفجرت
في مرفأ بيروت
كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف
األعـ ـم ــال ف ــي ل ـب ـن ــان ،ح ـس ــان دي ــاب
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ـ ـ ــس ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،أن
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي
األم ـيــركــي «أف ب ــي آي» ق ـ ّـدر كمية
نـ ـت ــرات األم ــونـ ـي ــوم ال ـت ــي ان ـف ـجــرت

داخل مرفأ بيروت في  4أغسطس/
آب بـ ـ ــ 500ط ــن .وسـ ــأل «أيـ ــن ذهـبــت
 2200طن املتبقية؟» .وكان دياب قد
حينه إلــى حريق
عــزا االنـفـجــار فــي ُ
نشب في مستودع خزنت فيه 2700
ّ
طن من نترات األمونيوم.
(فرانس برس)

اليمن :الوزراء يصلون
إلى عدن اليوم
كشف مصدر حكومي يمني ،أمس
ال ـث ــاث ــاء ،أن ح ـكــومــة املـحــاصـصــة
الجديدة ستصل اليوم األربعاء إلى
العاصمة املؤقتة عــدن ،وذلــك رفقة
ق ـ ـيـ ــادات ان ـف ـصــال ـيــة م ــن «امل ـج ـلــس
االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي» املـ ــدعـ ــوم
إماراتيًا .وأضاف أن رئيس الوزراء
معني عبد امللك سيصل ومعه نحو
 22وزيرًا من إجمالي  ،24باستثناء
وزير الدفاع ،محمد املقدشي ،ووزير
اإلدارة املحلية ،حسني األغبري.
(العربي الجديد)
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ستحتفظ األجهزة التي توصف بـ«السيادية» في مصر بدور كبير في
إدارة النشاط العلمي ،وذلك في إطار القانون الذي أصدره الرئيس بشأن
تنظيم التجارب اإلكلينيكية ،والذي تعثرت إجراءاته خالل الجائحة

تنظيم المادة 60
بالنظر إلى النص الذي صدر به قانون
تنظيم التجارب اإلكلينيكية الجديد،
يتضح أنه ينظم المادة  60من الدستور
المصري ،التي تنص على أن «لجسد
اإلنسان حرمة ،واالعــتــداء عليه ،أو
تشويهه ،أو التمثيل بــه ،جريمة
يعاقب عليها القانون .ويحظر االتجار
بأعضائه ،وال يجوز إجــراء أية تجربة
طبية ،أو علمية عليه بغير رضاه الحر
الموثق ،ووفقًا لألسس المستقرة
في مجال العلوم الطبية ،على النحو
الذي ينظمه القانون».

مصر :االستخبارات
في تجارب اللقاح

قانون االختبارات السريرية :دور األجهزة السيادية باق ٍ
القاهرة ــ العربي الجديد

ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ل ـ ـ ـجـ ـ ــذب امل ـ ــزي ـ ــد
م ــن الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة ال ـتــي
تضمن حصصًا أكـبــر ملـصــر من
الـلـقــاحــات وال ـعــاجــات ال ـجــديــدة لـفـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،أص ـ ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـبــد
الفتاح السيسي ،قبل يومني ،قانون تنظيم
ال ـت ـج ــارب اإلكـلـيـنـيـكـيــة ،ب ـعــد تــأخــر أرب ـعــة
أش ـهــر تـقــريـبــا مــن مــوافـقــة مـجـلــس ال ـنــواب
عليه .وقــد استغرقت الــرئــاســة مــدة طويلة
ملراجعته ،وعــرض صياغته النهائية على
مـخـتـلــف ال ـج ـهــات امل ـخ ـت ـصــة ،وك ــذل ــك على
عــدد مــن الجهات الــدولـيــة ،لضمان تأثيره
اإليـجــابــي عـلــى مـجــال الـتـجــارب السريرية
الــدوائـيــة الــذي كــان منتعشًا فــي مصر قبل

فترة جائحة كورونا .وعلى عكس املنتظر،
تعثرت إجراءاته خالل الجائحة ،نظرًا لعدم
ثقة املواطنني في املشاركة بالتجارب ،التي
أجــريــت بــرعــايــة الحكومة املـصــريــة ،ممثلة
في وزارة الصحة على اللقاحني الصينيني،
اللذين انتهت بالفعل الـتـجــارب السريرية
على أولهما «سينوفارم» بمشاركة مصرية
أقــل مما كــان منتظرًا ،مــا أثــر بالسلب على
حصتها األولية من اللقاحات.
وفـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي بـ ـ ــدأت ف ـي ــه دول غــربـيــة
وعربية توزيع اللقاحات في حمالت وطنية
على الفئات األولــى بالرعاية ،ما زالت مصر
ال تـسـتـطـيــع ب ــدء حـمـلـتـهــا لـحـصــولـهــا على
عدد ضئيل من لقاح كورونا الصيني ،وعدم
توصلها إلــى اتفاقات سريعة وكافية حتى
اآلن ،م ــع امل ـن ـت ـجــن األس ــاسـ ـي ــن ال ـحــال ـيــن

المسؤولية على المواطن

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض
تاج الدين ،كما نقلت عنه وسائل إعالم مصرية أمس الثالثاء ،أنه من
غــيــر الــمــتــوقــع نــهــايــة فــيــروس
كــورونــا بشكل قاطع في عام
 .2021وقال إن «المرحلة الحالية
هــي ذروة االنــتــشــار بالموجة
الثانية للجائحة» .وشــدد على
أن «المسؤولية األولــى واألخيرة
لصحة كــل مــواطــن تقع على
عاتقه» ،الفتًا إلى أن «على الجميع
التعامل مع اآلخر باعتباره حام ًلا
للفيروس ،من دون أعراض».

واملتوقعني .وقــال مصدر في وزارة الصحة،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن م ـصــر ل ــم تستطع
تـ ــأمـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـ ـص ــف ع ـ ـ ــدد امل ـت ـب ــرع ــن
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة عـلــى
اللقاح ،بعد فشل الحملة الدعائية الرسمية
ب ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام املـخـتـلـفــة واملـسـتـشـفـيــات
وم ــراك ــز ال ـت ـحــال ـيــل ال ـح ـكــوم ـيــة .ي ــأت ــي ذلــك
بسبب تخوف املواطنني ،األصحاء واملرضى
ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء ،م ــن ال ـخ ـض ــوع ل ـل ـت ـجــارب،
على الرغم من أن األعــراض الجانبية األكثر
خـ ـط ــورة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـتــرتــب ع ـلــى أخــذ
الـلـقــاح ،تقل كثيرًا عــن أع ــراض أخ ــرى يمكن
أن ت ـتــرتــب ع ـلــى ع ــاج ــات وأدوي ـ ــة ،يـنـخــرط
مئات املرضى املصريني سنويًا بموافقتهم،
في تجارب سريرية عليها في املستشفيات
الحكومية املختلفة.
وأضاف املصدر أن مصر لم تتمكن في الفترة
املاضية من اجتذاب فرص املشاركة في عدد
مــن الـتـجــارب الـســريــريــة ،الـتــي تـجــرى حاليًا
ع ـلــى ل ـق ــاح ــات وع ــاج ــات أخ ـ ــرى ل ـك ــورون ــا،
بسبب غياب القانون املنظم لتلك األنشطة،
ألن ال ـشــركــات املـخـتـصــة كــانــت أك ـثــر حرصًا
على وجــود إطــار تشريعي منظم للتجارب
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
ب ــالـ ـج ــائـ ـح ــة ،أكـ ـث ــر مـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــا بـنـفــس
االشتراطات في األوضاع العادية ،ليس فقط
بسبب اهتمام الرأي العام العاملي ،وانصباب
ع ـيــون املـنـظـمــات الــدول ـيــة ومـعــاهــد املــراقـبــة
الـصـحـيــة عـلــى ه ــذه ال ـت ـج ــارب .ول ـكــن أيـضــا
بغية الــوصــول إل ــى نـتــائــج دقـيـقــة وسريعة
ب ـص ــورة أك ـبــر م ــن امل ـس ـت ـح ـضــرات الــدوائ ـيــة
العادية ،بما في ذلك التي تعالج أو تقي من
أمراض ربما تفوق كورونا خطرًا ،لكنها أقل
انتشارًا وليست وبائية.
وتعد مصر وفقًا لتقديرات معاهد الصحة
األم ـي ــرك ـي ــة واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ث ــان ــي أكـ ـب ــر دول ــة
أف ــري ـق ـي ــة اس ـت ـض ــاف ــة ل ـل ـت ـج ــارب ال ـســريــريــة
بعد جـنــوب أفــريـقـيــا ،ومــن أكـثــر ال ــدول التي
اسـتـخــدمــت الخ ـت ـبــارات األدوي ـ ــة فــي الـشــرق
األوس ــط ،ليس فقط بسبب انخفاض تكلفة

الـبـحــث ،ولـكــن أيـضــا لكثافة أع ــداد املــرضــى،
من مختلف األعمار والـظــروف الصحية ،ما
يمثل قيمة علمية مضافة ،وسهولة منحهم
حوافز عالجية ومالية ،بسبب افتقار ماليني
املـصــريــن ملظلة تأمينية تتيح لـهــم الـعــاج
باملجان .ويجعل هذا األمر املشاركة في تلك
التجارب أم ـرًا إيجابيًا لشرائح عريضة من
امل ـح ـتــاجــن ،خ ـصــوصــا ف ــي ع ــاج األمـ ــراض
املزمنة واألورام التي يتكلف عالجها بمصر
مبالغ مالية باهظة.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن ه ـنــاك تــزام ـنــا بني
إص ــدار السيسي لـلـقــانــون ومـطــالـبــة مصر
لعدد من شركات األدويــة العاملية ،التي لم
تطرح لقاحاتها وعالجاتها بشكل رسمي
حتى اآلن ،للمشاركة في التجارب السريرية
الخاصة بها ،مقابل الحصول على حصص
مــن تـلــك املـسـتـحـضــرات .وت ـح ــاول الـقــاهــرة
تــافــي ت ـك ــرار تـجــربــة ل ـقــاح «س ـي ـنــوفــارم»،
إذ أصـ ـب ــح ح ـج ــم ح ـص ــة م ـص ــر م ـن ــه ره ــن
امل ـســاعــدات اإلم ــارات ـي ــة ،وال ـق ـبــول الصيني
لعرض القاهرة الفتتاح خط إنتاج له داخل
مصر خالل الشهور الستة املقبلة ،على أمل
توفير حصص إضافية منه للتداول داخل
البالد .وتحاول وزارة الصحة واملخابرات
املصريتان حاليًا إقـنــاع مسؤولي الشركة
واملمولني الصينيني لتصبح القاهرة مركزًا
لتصنيعه وتوزيعه على مستوى أفريقيا.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـق ــان ــون بـصـيـغـتــه
الـنـهــائـيــة ُيـخـفــف م ــن ال ـع ــودة لـلـمـخــابــرات
ال ـع ــام ــة ووزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـ ـنـ ــص ع ـل ـي ـهــا
صياغته األولــى منذ عامني ،فــإن األجهزة،
الـ ـت ــي ت ــوص ــف ف ــي م ـص ــر بـ ــ«الـ ـسـ ـي ــادي ــة»،
ستحتفظ بــدور كبير بشكل عــام فــي إدارة
هــذا النشاط العلمي .فالقانون ينص على
«اس ـت ـطــاع رأي ج ـهــاز امل ـخــابــرات الـعــامــة،
فــي ح ــال ال ـب ـحــوث ال ـتــي ت ـجــرى مــع جهات
أجـنـبـيــة والـ ــدراسـ ــات ال ـعــامل ـيــة امل ـش ـتــركــة»،
بـعــد الـحـصــول عـلــى «مــوافـقــة هيئة ال ــدواء
املصرية ،وموافقة واعتماد املجلس األعلى،

يتخوف المصريون من الخضوع للتجارب اإلكلينيكية (خالد دسوقي/فرانس برس)

حرصت الشركات المختصة
على وجود إطار تشريعي
منظم للتجارب
هناك مصطلحان
يتضمن القانون شرحًا
لهما في التعريفات

الحدث

مناورة الركن الشديد :قرار غزة في الميدان موحدًا
أكدت الفصائل
الفلسطينية في قطاع
غزة ،عبر المناورة
العسكرية المشتركة،
وحدة صفها ،بحيث
يكون القرار في الميدان
موحدًا ،وذلك بالتزامن
مع تهديد إسرائيلي
غزة ــ يوسف أبو وطفة

لـ ـس ــاع ــات اسـ ـتـ ـم ــرت امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ال ـع ـس ـك ــري ــة
املـشـتــركــة للفصائل الفلسطينية فــي قطاع
غـ ــزة ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،وح ـم ـلــت اس ــم «الــركــن
الشديد» ،وهي األولى من نوعها فلسطينيًا،
وتحمل رسائل سياسية وعسكرية لالحتالل
اإلسرائيلي ،الذي يواصل حصاره وتهديده
لغزة ،إضافة إلى رسائل بالتمسك بالسالح،
ورفض كل اإلغراءات في ظل موجة التطبيع
م ــع االحـ ـت ــال .تـخـلــل املـ ـن ــاورة ،ال ـتــي ش ــارك
فيها  12جناحًا عسكريًا فلسطينيًا ،أبرزها
«كتائب القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»،
و«سرايا القدس» الذراع العسكرية لـ«الجهاد
اإلسالمي» ،والذراعان العسكريان للجبهتني
ال ـش ـع ـب ـيــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وأط ـ ــر عـسـكــريــة
محسوبة على حركة «فتح» ،وآخرون ،إطالق
صواريخ تجاه البحر في رشقات تجريبية.
وت ـ ــزام ـ ــن إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ م ـ ــع ت ـن ـف ـيــذ
تــدريـبــات تحاكي تـصــدي وح ــدات الفصائل
الفلسطينية لعمليات تسلل بــري تجريها
ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،بــاإلضــافــة إلى
تدريبات نفذتها عناصر الضفادع البشرية
بــالــذخـيــرة الـحـيــة ،حــاكــت خــالـهــا التصدي
لقوات البحرية اإلسرائيلية .وترافقت مناورة
«الركن الشديد» مع انتشار واضح لعناصر

من عدة وحــدات قتالية في مختلف املناطق
فــي غ ــزة ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـطــائــرات املـسـيــرة،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـغ ــب ه ــي األخ ـ ـ ــرى ع ــن املـ ـن ــاورة
الكبرى ،إذ كانت حاضرة منذ اللحظة األولى
إلعالن انطالقها.
وأعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـتـ ـح ــدث عـ ـسـ ـك ــري بـ ــاسـ ــم ال ـغ ــرف ــة
املشتركةّ ،في مؤتمر صحافي قبيل انطالق
امل ـنــاورة ،أنـهــا دفاعية ،مــؤكــدا على جهوزية
املقاومة للدفاع عن الشعب الفلسطيني في
ك ــل األحـ ـ ــوال وت ـح ــت ك ــاف ــة الـ ـظ ــروف .وش ـ ّـدد
ّ
على أن قيادة املقاومة «جــاهــزة لخوض أية
معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ،ولن نقبل
بأن يتغول العدو على أهلنا» .وقال املتحدث
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ال ـ ـ ــذي غـ ـط ــى رأس ـ ـ ــه بــال ـكــوف ـيــة
ّ
الفلسطينية ،إن «سالحنا حــاضــر ،وقــرارنــا
ُ
مــوحــد فــي خــوض أيــة مــواجـهــة تـفــرض على
شعبنا فــي أي زمــان ومـكــان» .ووجــه حديثه
ّ
إلــى قـيــادة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ب ــأن عليها
ّ
أن ت ـ ــدرك بـ ــأن م ـج ــرد ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي م ـغــامــرة
ضــد الشعب الفلسطيني ستواجه بكل قوة
ووح ــدة ،وستحمل الكثير مــن املـفــاجــآت .أما
األجـهــزة األمنية الحكومية فــي غــزة التابعة
ل ـحــركــة «حـ ـم ــاس» فــان ـت ـشــر ع ـنــاصــرهــا فــي
مختلف املناطق فــي الـقـطــاع ،وأخـلــت جانبًا
من مقارها ،فيما أغلق الشريط الساحلي أمام
عمل الصيادين حتى انتهاء املـنــاورة ،ومنع
ال ـنــاس مــن الــوصــول إل ـيــه .جـمــاهـيــريــا ،تابع
سكان القطاع باهتمام شديد هــذه املـنــاورة،
ال ـت ــي تـعـتـبــر ح ــدث ــا غ ـيــر م ـس ـبــوق بــالـنـسـبــة
لـهــم مــن نــاحـيــة الـعـمــل الـفـصــائـلــي املـشـتــرك.
ووثــق بعضهم جانبًا منها عبر نشر صور
وف ـيــديــوهــات عـبــر صـفـحــاتـهــم وحـســابــاتـهــم
املختلفة في مواقع التواصل االجتماعي.
وت ــزام ــن تـنـفـيــذ امل ـ ـنـ ــاورة م ــع زخـ ــم إعــامــي
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق م ـ ــن قـ ـب ــل وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام،
خصوصًا التابعة للفصائل ،والتأكيد على
أهميتها ،وأنـهــا تحمل رســائــل ذات دالالت
سياسية لالحتالل واملحيط ،في ظل موجة
التطبيع الحاصلة واسـتـمــرار حـصــار غــزة.
وفــي الـسـيــاق ،قــال الـبــاحــث الفلسطيني في

الشأن العسكري رامي أبو زبيدة ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن امل ـق ــاوم ــة ت ـس ـت ـعــرض قــوتـهــا
العسكرية وقدراتها التي تمتلكها ،تزامنًا مع
تهديد وتوعد إسرائيلي ،أعقب سلسلة من
املناورات التي أجراها االحتالل خالل اآلونة
األخـ ـي ــرة .وأض ـ ــاف أن ه ــذه املـ ـن ــاورة تعطي
زخـمــا للمقاومة وتــوحــد الـجـهــود امليدانية،
باإلضافة إلى أنها ترفع الــروح املعنوية من
خــال العمل امليداني املشترك ،الــذي يتزامن
مع مواصلة حصار غزة ،ومحاولة تركيعها

شارك في مناورة
«الركن الشديد»
 12جناحًا عسكريًا

إلج ـ ـبـ ــارهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن س ــاحـ ـه ــا.
وبحسب الباحث في الشأن العسكري ،فإن
مناورة املقاومة ركــزت على البعد الدفاعي
ولـ ـ ــم ت ـس ـت ـخ ــدم أيـ ـ ــا مـ ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
ال ـه ـجــوم ـيــة ،ع ـبــر سـلـسـلــة الـعـمـلـيــات الـتــي
ح ــاك ـت ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال صـ ــد ال ـت ـس ـل ــل ال ـب ــري
والبحري وإطــاق الصواريخ تجاه البحر.
وب ــرأي ــه تـشـيــر املـ ـن ــاورة إل ــى ت ـطــور واض ــح
ف ــي ع ـمــل ال ـغــرفــة امل ـش ـتــركــة ال ـت ــي تــأسـســت
قبل قرابة عامني ،ومحاولة ملأسسة العمل
فـيـهــا ،عـبــر ال ـتــدريــب املـشـتــرك بــن عناصر
األذرع العسكرية املختلفة ،وزي ــادة العمل
املشترك ،عسكريًا واستخباراتيًا ،بما يخدم
امل ـقــاومــة .وال يـنـكــر أب ــو زب ـيــدة وج ــود قلق
ً
إســرائـيـلــي واض ــح مــن مـشــاركــة  12فصيال
عسكريًا ،على رأسها «سرايا القدس» الذراع
العسكرية لــ«الـجـهــاد» ،و«كـتــائــب القسام»
الـ ــذراع العسكرية ل ــ«ح ـمــاس» ،فــي مـنــاورة

أطلقت خالل المناورة صواريخ باتجاه البحر (محمود الهمص/فرانس برس)

مشتركة .واعـتـبــر أن هــذه امل ـنــاورة ستقلب
الرواية التي يحاول رئيس وزراء االحتالل
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ت ـص ــدي ــره ــا لـجـبـهـتــه
الــداخـلـيــة ،والـتــي كــان يـحــاول فيها تثبيت
مـعــادلــة الـتـفــرد بـكــل فصيل فلسطيني من
دون حضور للفصيل اآلخر.
من جهته ،أشــار الكاتب واملحلل السياسي
مـصـطـفــى الـ ـص ــواف ،ف ــي حــديــث لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن املـ ـن ــاورة تـحـمــل رســائــل
ّ
موجهة للداخل والخارج .وأوضح أن الغرفة
املـشـتــركــة لـفـصــائــل امل ـقــاومــة تـهــدف لتأكيد
وح ــدة الـصــف ،وتـعــزيــز الـعــاقــة الفصائلية
امل ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـت ـص ـع ـيــد
وال ـت ـهــدئــة ،بـحـيــث ي ـكــون ال ـق ــرار فــي امل ـيــدان
مــوح ـدًا بـعـيـدًا عــن الـتـفــرد .وامل ـن ــاورة تبعث
برسائل واضحة لالحتالل ،وفــق الصواف،
ّ
الــذي اعتبر أن املـقــاومــة قالت فيها إنها لم
تـعــد كـمــا كــانــت فــي ال ـســابــق ،وإن ـهــا تمتلك
مـ ــن ال ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــا ي ـم ـك ـن ـهــا مــن
ردع ــه وص ــد أي ع ــدوان إســرائـيـلــي محتمل،
بــاإلضــافــة إلــى رســائــل ميدانية ذات دالالت
ع ـس ـك ــري ــة .وهـ ـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورة ت ـح ـمــل رس ــائ ــل
للمحيط الـعــربــي ،خصوصًا فــي ظــل موجة
ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـح ــاص ـل ــة مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وه ــي
تـحــاول ،عبر املشاركة الفصائلية الواسعة
ف ـي ـه ــا ،ت ــأك ـي ــد ت ـم ـســك املـ ـق ــاوم ــة بـســاحـهــا
ورفــض كــل التهديدات واإلغـ ــراءات ،بحسب
الصواف .وعن التحديات التي تواجه غرفة
العمليات املشتركة ،لفت إلى أن هذه املناورة
س ـت ـســاهــم ف ــي زيـ ـ ــادة الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون
امل ـش ـت ــرك ،وسـ ـت ــؤدي إل ــى مــأس ـســة حقيقية
للغرفة املشتركة على صعيد اتـخــاذ القرار
وطبيعة الرد ،وكثافة الرد على أي عدوان أو
ً
تصعيد إسرائيلي مستقبال.
ُ
ويـعـتـبــر ال ـقــرار املـشـتــرك عسكريًا أح ــد أبــرز
التحديات التي كانت تشكل موضع خالف
فصائلي خالل السنوات املاضية ،خصوصًا
فــي ملف املصالحة الفلسطينية ،حيث كان
يطرح أن يكون قــرار التهدئة والحرب تحت
إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

في حال البحوث الطبية اإلكلينيكية ،التي
تشمل استخدام ُمركبات دوائية مستحدثة،
أو بيولوجية ،أو دواعي استعمال جديدة،
أو أشكال أو مستلزمات ،أو أجهزة طبية لم
تستخدم فــي جـســم اإلن ـســان مــن قـبــل ،ولــم
تحصل على اعتماد الجهات الدولية ،مثل:
منظمة الغذاء والدواء األميركية ،أو منظمة
ال ـطــب األوروبـ ـي ــة ،عـلــى أن ت ـجــرب فــي دول
مرجعية في ذات الوقت».
ك ـم ــا ت ــم ت ـع ــدي ــل ت ـش ـك ـيــل امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ملـ ــراج ـ ـعـ ــة أخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ال ـط ـب ـي ــة
اإلكلينيكية ليصبح تابعًا لرئيس الوزراء،
وسيضم ثالثة من أعضاء هيئات التدريس

في الجامعات ،واثنني من الباحثني باملراكز
وامل ـع ــاه ــد وال ـه ـي ـئــات ال ـب ـح ـث ـيــة ،ومـمـثـلــن
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،وم ـم ـث ــل ل ـك ــل م ــن وزارة
الدفاع ووزارة الداخلية واملخابرات العامة
ومجلس الــدولــة ،وثــاث شخصيات عامة.
وسيكون لهذا املجلس أمانة عامة تتولى
الـقـيــام بما يكلفها بــه مــن مـهــام ،ويرأسها
أم ــن ع ــام يـتـفــرغ لـعـمـلــه .ويـمـنــح الـقــانــون
لهيئة الــدواء املصرية اختصاصات مهمة،
أسـ ــوة بـهـيـئــة الـ ـغ ــذاء وال ـ ـ ــدواء األم ـيــرك ـيــة،
مثل تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل
اإلكلينيكية وخــالـهــا ،واملــراجـعــة العلمية
ل ـل ـم ـس ـت ـح ـضــر ال ـ ــدوائ ـ ــي أو ال ـب ـي ــول ــوج ــي،

وذلــك قبل البدء في إجــراء البحوث الطبية
اإلكلينيكية .ويسمح لها بتقييم املخطط
ال ـب ـح ـث ــي والـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـت ــى تـ ـ ــرد ع ـل ـيــه،
ومراجعة املستندات الخاصة باملستحضر
محل البحث الطبي ،وذلك بقصد التأكد من
تحقيق املمارسة الطبية الجيدة للتصنيع
والتداول والحفظ ،والتفتيش على الجهات
الـبـحـثـيــة ال ـتــي ي ـجــرى بـهــا الـبـحــث الطبي
اإلكلينيكي والجهات ذات الصلة ،بغرض
التحقق من املمارسة الطبية الجيدة.
وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـص ـط ـل ـح ــان ي ـت ـض ـم ــن الـ ـق ــان ــون
شــرحــا مقتضبًا لهما فــي التعريفات ،لكن
ـاف فــي م ــواده،
لــم يتم تفصيلهما بشكل ك ـ ٍ

عـلــى الــرغــم مــن اعـتـبــارهـمــا مــن أســاسـيــات
نشاط التجارب السريرية العاملية .أولهما
امل ـم ــارس ــة الـطـبـيــة ال ـج ـي ــدة ،وال ـت ــي عـ ّـرفـهــا
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ــأنـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـ ـبـ ــادئ
واملـعــايـيــر املـتـعــارف عليها دولـيــا ومحليًا
التي تطبق بشأن تخطيط ،وإدارة ،وتنفيذ،
وم ــراق ـب ــة ،وت ــدق ـي ــق ،وت ـس ـج ـيــل ،وتـحـلـيــل،
وتـ ـق ــري ــر ال ـب ـح ــث الـ ـطـ ـب ــي ،ب ـق ـص ــد تــوف ـيــر
الثقة في تمتع البيانات والنتائج املعلنة
للبحث باملصداقية والدقة وصــون سالمة
املـبـحــوثــن املـتـطــوعــن وحـقــوقـهــم وســريــة
بياناتهم مــن أي س ــوء .وثانيهما املوافقة
املـسـتـنـيــرة ،وال ـت ــي عــرفـهــا ال ـقــانــون بأنها
الـتـعـبـيــر امل ـك ـتــوب امل ـب ـنــي ع ـلــى إرادة حــرة
وطواعية كاملة ،الذي يصدر عن الشخص
ذي األهلية ،ويتضمن موافقته الصريحة
توقيعًا ،وبصمه على املشاركة في البحث
الطبي اإلكلينيكي بعد إعــامــه وتبصيره
بجميع جوانب هذا البحث ،وعلى األخص
اآلث ــار أو األخ ـطــار املحتملة الـتــي قــد تؤثر
على قراره باملشاركة .وتصدر هذه املوافقة
من املمثل القانوني له.
وذكـ ــرت امل ـص ــادر أن ــه سـيـسـتـعــان ب ـعــدد من
ال ـقــوانــن األج ـن ـب ـيــة ،واالت ـفــاق ـيــات الــدول ـيــة،
ل ــوض ــع شـ ــروط تـحـقــق امل ـم ــارس ــات الـجـيــدة
واملوافقة املستنيرة في الالئحة التنفيذية،
التي من املقرر إصــدارهــا خــال ثالثة أشهر.
كـمــا تضمن الـقــانــون تـعــديــل جــريـمــة إخــراج
عينات مصرية للتحليل في الخارج ،لتنص
املـ ــادة الـعـقــابـيــة عـلــى أن «ي ـعــاقــب بالحبس
وب ـغــرامــة ال تـقــل عــن  500أل ــف جـنـيــه (نـحــو
 32ألف دوالر أميركي) وال تزيد على مليون
جنيه ،أو بــإحــدى هاتني العقوبتني ،كــل من
ســاهــم بــأي ص ــورة كــانــت فــي خ ــروج عينات
بـ ـش ــري ــة ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـ ــي األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـط ـب ـيــة
اإلكلينيكية أثناء إجرائها ،أو بعد انتهائها،
دون الحصول مسبقًا على املوافقات املتطلبة
وفقًا ألحكام القانون».
وك ـ ــان ال ـس ـي ـســي ق ــد اعـ ـت ــرض ع ـلــى تضمني
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون حـ ـظ ــر ت ـح ـل ـي ــل ع ـي ـنــات
املـصــريــن فــي ال ـخ ــارج ،وأن يـنــص الـقــانــون
على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب
عـلـيــه عـقــوبــات سـجــن وغ ــرام ــة ،حـتــى ال يتم
العبث بالجينات املصرية .وقال ،في خطابه
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للبرملان ،إن الجينات املصرية تمت دراستها
بواسطة عــدد مــن الـجـهــات ،ومنها مؤسسة
أمـيــركـيــة .كما يــوجــد  10مــايــن مـصــري في
الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات
م ــن ج ـي ـنــات ـهــم .وأش ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـنــص
يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث،
وإج ـ ــراء ال ـب ـحــوث امل ـش ـتــركــة ،كـمــا أن إرس ــال
ال ـع ـي ـنــات يـتـيــح ال ـف ـحــص بــأج ـهــزة ال تـكــون
متوفرة محليًا.
وم ـ ــرت مـ ـح ــاوالت إصـ ـ ــدار ق ــان ــون لتنظيم
ال ـت ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة ب ـم ــراح ــل غــري ـبــة عن
السياق املعتاد إلص ــدار الـقــوانــن فــي عهد
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وال ـ ـتـ ــي فـ ــي الـ ـغ ــال ــب ال ت ـطــول
م ـنــاق ـشــات ـهــا ،وال ت ـب ــدو ب ـشــأن ـهــا خــافــات
واسعة بني أجهزة الحكم .وكانت الحكومة
قد وضعت ُمشروع قانون في العام ،2017
ون ـ ــوق ـ ــش وأقـ ـ ـ ـ ــر م ـن ـت ـص ــف  ،2018وس ــط
اعتراضات علمية واسعة ،ليرفض السيسي
إق ــراره فــي أكتوبر/تشرين األول مــن العام
نـ ـفـ ـس ــه .ث ـ ــم ت ـ ــراخ ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـج ـلــس
ال ـنــواب فــي عــاج املـشــاكــل وإق ــرار املـشــروع
منذ ذلــك الوقت ،حتى نهاية أغسطس/آب
املاضي ،عندما وافقت على مشروع معدل
يتضمن االسـتـجــابــة ملــاحـظــات السيسي،
فــي عـجــالــة ال تـعـكــس ط ــول ف ـتــرة االنـتـظــار
ال ـتــي ط ــرأت خــالـهــا الـجــائـحــة ،وزادت في
ظلها حاجة املجتمع لضمانات تشريعية
للتجارب السريرية.
وكان االعتراض األساسي على املشروع في
ال ــدوائ ــر الـعـلـمـيــة عـلــى خـلـطــه ب ــن األب ـحــاث
العلمية والطبية التي تتم ملصلحة جامعات،
أو معاهد ،في مصر والخارج ،والتي تهدف
ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى أسـ ـب ــاب األم ـ ـ ـ ــراض ون ـتــائــج
العقاقير ،وبــن التجارب الدوائية التي تتم
لحساب شركات أدويــة شهيرة ،خارج مصر
بــاألســاس ،والتي تهدف للتأكد من مطابقة
ال ـن ـتــائــج امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار ل ـل ــدراس ــات
الـنـظــريــة وال ـت ـج ــارب ال ـســابــق إج ــراؤه ــا في
مناطق أخــرى مــن الـعــالــم ،تمهيدًا العتماده
والـسـمــاح ب ـتــداولــه .أم ــا السيسي فـكــانــت له
مآخذ أخــرى على املـشــروع ،مثل املــواد التي
تتضمن نصوصًا تشترط مــوافـقــة املجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـج ــام ـع ــات واملـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـع ــام ــة
والهيئات الرقابية على بــروتــوكــول البحث
والتفتيش عليه .ونظرًا ألن األبحاث الطبية
تشمل رسائل املاجستير والدكتوراه والحرة
واملمولة فــي كليات الطب البشري والعلوم
وال ـص ـي ــدل ــة ،فـ ــإن هـ ــذا ي ـع ـنــي وج ـ ــود أعـ ــداد
ه ــائ ـل ــة ك ــل ش ـه ــر يـسـتـحـيــل م ـع ـهــا مـتــابـعــة
جميع األبحاث .كما اعترض على انخفاض
ع ــدد ممثلي الـجــامـعــات املـصــريــة واملـعــاهــد
في املجلس األعلى للبحوث الطبية ،املتمثل
في أربعة فقط من أصــل  ،15مع العلم أن 97
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ت ـجــرى في
الجامعات واملعاهد التابعة للتعليم العالي.
واعترض أيضًا على أن يتولى األمانة العامة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى رئ ـي ــس اإلدارة املــركــزيــة
للعلوم الطبية في وزارة الصحة ،مع العلم
ً
أن الــوزارة ال تمثل إال جــزءا ضئيال جـدًا من
مـجـمــل ه ــذه األب ـح ــاث ف ــي م ـصــر .واع ـتــرض
السيسي كذلك على أن تكون املواد العقابية
من املادة  28إلى املادة  35مشددة ،وال تأخذ
ف ــي ع ــن االع ـت ـب ــار طـبـيـعــة ال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
وتعتبر املـخــالـفــات مـتـســاويــة بـغــض النظر
عن طبيعة وتصميم البحث ،ما يحدث خوفًا
شديدًا لدى الباحثني ،ويتسبب في إعراضهم
عن البحث العلمي.

خاص

كورونا مصر :توصيات حكومية لالستعانة بالجيش
تسعى اللجان العاملة
على خط مواجهة
فيروس كورونا في
مصر لالستعانة بالجيش
لمواجهة التفشي
المتسارع للوباء
القاهرة ـ العربي الجديد

طالبت وزارة الصحة املصرية ،خالل اجتماع
الـلـجـنــة الـعـلـيــا ألزمـ ــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا يــوم
األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ــدخـ ــول الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
ووزارة الـتـعـلـيــم الـعــالــي بـكــامــل إمكاناتهما
في مجال الرعاية الصحية العاجلة ملصابي
كــورونــا .وهــو مــا كشفته مـصــادر مطلعة في
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ووزارة الـصـحــة لــ«الـعــربــي
الجديد» ،مشيرة إلى أن االجتماع استعرض
إحصائيات حــول عــدم قــدرة وح ــدات العناية
امل ــرك ــزة عـلــى اسـتـيـعــاب امل ـصــابــن املسجلني
ف ــي املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة واملـسـتـشـفـيــات
الـجــامـعـيــة الـقـلـيـلــة ،ال ـتــي دخ ـلــت حـيــز العمل
خ ــال امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة م ــن ال ــوب ــاء .وأضــافــت
املصادر أن اللجان التنسيقية املكلفة متابعة
ال ــوض ــع الــوبــائــي أوص ــت ب ـض ــرورة التفعيل
الـعــاجــل للمستشفى امل ـيــدانــي ،ال ــذي ّ
جهزته
الـقــوات املسلحة فــي أرض املـعــارض الجديدة
فــي الـتـجـ ّـمــع الـخــامــس شــرقــي ال ـقــاهــرة ،وهــو
مستشفى افـتـتـحــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة عبد
الفتاح السيسي في يونيو /حزيران املاضي،
من دون استضافة أي مصاب من خارج ضباط
وأف ـ ـ ــراد الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة وأسـ ــرهـ ــم .وذكـ ــرت
املصادر أن هذه التوصية ُ
ووجهت بتحفظ من
املخابرات العامة ،التي ما زالت تعتبر أنه من
ّ
يتسبب إعالنها
املبكر اتخاذ خطوات يمكن أن
ف ــي إح ـ ــداث ح ــال ــة م ــن «الـ ــذعـ ــر» ف ــي ال ـش ــارع
املصري .وتجاهلت في هذا السياق املالحظات

العامة في كل املحافظات تقريبًا ،حول الزيادة
املطردة في أعــداد اإلصابات والوفيات ،سواء
م ــن ال ـح ــاالت ال ـتــي ت ــم تشخيصها كمرضى
كورونا أو من دون تشخيص .وارتفعت نسبة
الـحــاالت املسجلة املعلنة يوميًا بشكل كبير،
ّ
مع أنها تبقى أقل بكثير عن األعداد الحقيقية
الـتــي تــرصــدهــا الحكومة بـطــرق ع ــدة ،ومنها
ال ـن ـم ــوذج االف ـت ــراض ــي امل ـح ــدث الـ ــذي تطبقه
اللجنة التنسيقية العلمية ،وع ــدد الــوفـيــات
املـسـجـلــة ف ــي م ـكــاتــب ال ـص ـحــة ع ـلــى مـسـتــوى
الـجـمـهــوريــة ،والـتـحــالـيــل غـيــر املــركــزيــة التي
تجرى في املعامل الخاصة.
وأوضحت املصادر أن من املؤشرات الخطيرة
ال ـت ــي رصــدت ـهــا ل ـج ــان مـتــابـعــة مستشفيات
العزل والـصــدر والحميات في األيــام العشرة
األخ ـ ـيـ ــرة انـ ـخـ ـف ــاض م ـت ــوس ــط الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
يقضيه مـصــاب كــورونــا فــي وح ــدات العناية
املــركــزة بتلك املستشفيات .وع ــددت املـصــادر
أس ـ ـبـ ــاب ذلـ ـ ـ ــك ،ومـ ـنـ ـه ــا ال ـت ـس ـج ـي ــل امل ـت ــأخ ــر
لــإصــابــات وع ــدم إج ــراء الـتـحــالـيــل املطلوبة
م ـب ـك ـرًا ،خـصــوصــا فــي امل ـحــاف ـظــات واملـنــاطــق
ال ـش ـع ـب ـي ــة .ومـ ـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب أيـ ـض ــا ص ـعــوبــة
اس ـت ـي ـعــاب ج ـم ـيــع الـ ـح ــاالت ال ـخ ـط ـيــرة الـتــي
ُ
ت ـح ـ ّـول بـشـكــل مــرك ــزي إل ــى املـسـتـشـفـيــات في
املناطق التابعة لها جغرافيًا ،بسبب ضعف
ال ـطــاقــة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة واس ـت ـم ــرار انـخـفــاض
ك ـم ـيــات أس ـط ــوان ــات األك ـس ـج ــن امل ـت ــاح ــة في
املستشفيات الحكومية منذ منتصف الشهر
الـحــالــي ،حتى بعد زي ــادة الـضــخ والتصنيع
وفقًا ملا أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق.
وأشـ ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أنـ ــه وف ـق ــا لـلـنـمــوذج
ال ـخــاص ب ــاألع ــداد املـتــوقـعــة لـلـمـصــابــن ،فــإن
عدد اإلصابات حاليًا تخطى  28ألفًا .وهو رقم
قــريــب مـمــا ك ــان متوقعًا فــي منتصف الشهر
الـحــالــي ،بـنــاء عـلــى ع ــدد اإلص ــاب ــات الرسمية
امل ـس ـج ـلــة ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وع ـ ــدد الـنـتــائــج
اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي امل ـعــامــل امل ــرك ــزي ــة وال ـخــاصــة،
وح ــاالت االشـتـبــاه املسجلة فــي املستشفيات
الحكومية والخاصة ،ومتوسط عدد التحاليل
التي كان من املفترض إجراؤها قياسًا بحاالت

أعراض الموجة الثانية من تفشي الفيروس أضعف من الموجة األولى ()Getty

لن تبلغ مصر
ذروة الموجة الثانية إال
في شهر فبراير
ُ
ُ
االشتباه تلك .وتمثل كل هذه الحاالت خمس
إجمالي الحاالت املصابة املوجودة في الشارع،
فــي مـحــاكــاة قريبة لـنـمــاذج افـتــراضـيــة أخــرى
ـدد مــن ال ــدول ،خصوصًا
عــديــدة متبعة فــي ع ـ ٍ
أمل ــانـ ـي ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وفـ ــرن ـ ـسـ ــا .وأوضـ ـح ــت
املصادر أنه بعد أسبوعني من بدء االستنفار
في املوجة الثانية ،أظهرت املؤشرات الحالية
أن م ـصــر رب ـم ــا ل ــن ت ـب ـلــغ ذروة هـ ــذه املــوجــة
إال فــي فـبــرايــر /شـبــاط املـقـبــل ،خـصــوصــا إذا
استمرت اإلجــراءات الحكومية الضعيفة التي
يتمادى النظام فيها ،على خلفية التخوف من
التأثيرات السلبية اقتصاديًا وسياحيًا .وكان
اجـتـمــاع اللجنة العليا لــأزمــة قــد أسـفــر عن

اتخاذ قرارات اعتبرها مراقبون أضعف بكثير
من التصدي للوضع الوبائي الحالي ،متمثلة
في االكتفاء بإلغاء االحتفاالت بمناسبة رأس
السنة واتخاذ إجراءات الغلق ألي منشأة تقوم
بتنظيم أي احتفالية .كذلك دعــت اللجنة إلى
وق ــف الـفـعــالـيــات واالح ـت ـفــاالت واملـهــرجــانــات
واإلغ ــاق الـكــامــل ل ــدور املـنــاسـبــات ،مــع فرض
غـ ــرامـ ــة فـ ــوريـ ــة تـ ـب ــدأ مـ ــن  50ج ـن ـي ـهــا (3.18
دوالرات) لألفراد الذين ال ُيطبقون اإلجــراءات
االحـتــرازيــة فــي املــواصــات الـعــامــة ،وغــرامــة 4
آالف جنيه ( 254.6دوالرًا) مع إغــاق املنشأة
ملدة أسبوع ،لألماكن التي ال تلتزم باإلجراءات
االحترازية ،وذلك ابتداء من األحد املقبل.
وسبق ملصادر حكومية أن ذكرت منذ شهرين
ّ
ّ
أن الـنـقــاشــات الـتــي دارت فــي الـلـجـنــة عطلت
اهتمام ا ّل ــوزراء بما جــاء فــي تقارير الصحة،
التي تحذر من كارثة إذا ما توحشت مؤشرات
املوجة الثانية من الوباء .ودعــا ممثلو وزارة
الــداخـلـيــة وامل ـخ ــاب ــرات إل ــى ضـ ــرورة التعامل
«ب ــروي ــة» م ــع امل ــواط ـن ــن وأص ـح ــاب املـصــالــح
االقتصادية ،تحسبًا إلمكانية حدوث انفجار

اجـتـمــاعــي ،نتيجة ضـعــف املــداخ ـيــل وحــاجــة
املواطنني للوظائف ،والعمل في أشغال عدة
ّ
تضرر بعض القطاعات
يوميًا ،وتطرقوا إلى
مــن ف َـتــرة الـتــوقــف األول ــى بسبب ال ــوب ــاء ،ولــم
تتعاف حتى اآلن مــن آثــار ضعف امل ــوارد ،بل
ازدادت قــرارات فصل واستبعاد مئات اآلالف
من العمال املؤقتني ،ال سيما مع تزامن فترة
التوقف وتفشي الــوبــاء مــع ق ــرار وقــف البناء
على مستوى الجمهورية ،الــذي استمر حتى
األس ـبــوع األخ ـيــر مــن شـهــر نــوفـمـبــر /تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي .كــذلــك دخ ــل عـلــى ال ـخــط في
امل ـن ــاق ـش ــات وزراء امل ـج ـم ــوع ــة االق ـت ـص ــادي ـ ّـة،
تحديدًا وزير املالية محمد معيط ،الذي حذر
م ــن ان ـت ـكــاســة ك ـب ــرى ف ــي ح ـجــم ت ــدف ــق الـنـقــد
األجنبي اليومي ،وقدرة الحكومة على التعامل
مع آثــار األزمــة .وذكــر خصوصًا مسألة فرض
التدابير ،من بينها وقف الرحالت الجوية أو
تقييد االنتقال بني املدن الساحلية على البحر
األح ـمــر وال ـقــاهــرة واألق ـصــر وأسـ ــوان ،وحتى
وقف االحتفاليات الثقافية والفنية ،من بينها
مهرجانا املوسيقى العربية القاهرة والجونة
السينمائيان الــدولـيــان ،بسبب ظـهــور أعــداد
كبيرة من اإلصابات وحاالت االشتباه.
ووفـ ــق ت ـقــريــر م ــن الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة ملـكــافـحــة
ك ــورون ــا ،سـبــق أن نـشــرت «الـعــربــي الـجــديــد»
تـفــاصـيـلــه ،ف ــإن امل ــوج ــة الـثــانـيــة تـخـتـلــف عن
األولـ ـ ـ ـ ــى ،فـ ــاإلصـ ــابـ ــات تـ ـب ــدو أكـ ـث ــر وأسـ ـ ــرع
انـتـشــارًا ،مما سينعكس فــي ارتـفــاع األع ــداد.
ك ـمــا أن ال ــوف ـي ــات بــاتــت أك ـثــر ق ـيــاســا بـبــدايــة
املــوجــة األول ــى ،ولكن فــي الــوقــت نفسه تتسم
األع ـ ـ ـ ـ ــراض ب ــأنـ ـه ــا خ ـف ـي ـف ــة ومـ ـت ــوسـ ـط ــة فــي
مجملها ،إذا مــا قيست ب ــاألع ــراض الـســائــدة
فــي املــوجــة األول ــى .وتستند اللجنة العلمية
في هذا االستنتاج إلى زيادة أعداد املتعافني
سريعًا من املصابني املسجلني ،وعدم وصول
الـحــاالت املسجلة إلــى املستشفيات بالكثافة
ال ـت ــي ك ــان ــت عـلـيـهــا ف ــي ش ـه ــري م ــاي ــو /أي ــار
ويونيو /حزيران املاضيني ،واستقرار حالة
معظم ال ـحــاالت املسجلة املــوجـهــة إلــى العزل
املنزلي وعدم تفاقمها.
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حزمة من األهداف السياسية بينها استدراج مشاركة
األحزاب والقوى المختلفة

السلطة واالنتخابات المبكرة في الجزائر
ما إن أعلن الرئيس
الجزائري عبد
المجيد تبون ،عن
التوجه إلجراء
انتخابات نيابية
ومحلية مبكرة،
حتى سارعت
السلطة إلى العمل
على استدراج
القوى السياسية
واألحزاب للمشاركة
في هذه االنتخابات
المتوقعة
قبل إبريل/نيسان
المقبل ،وتبتغي
منها السلطة
تحقيق حزمة من
األهداف السياسية،
فضًال عن المضي
بمشروع تبون
السياسي

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـرع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر
ال ـخ ـط ــى ل ـح ــث الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
وامل ــدن ـي ــة ع ـلــى ال ــدخ ــول م ـب ـك ـرًا في
أجـ ـ ــواء االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ـنــذ أن أمـ ــر الــرئ ـيــس
عـبــد املـجـيــد ت ـبــون قـبــل أس ـبــوعــن بتجهيز
قــانــون االنتخابات الـجــديــد ،تمهيدًا إلجــراء
انـتـخــابــات نـيــابــة ومحلية مـبـكــرة .ويــاحــظ
تكثيف املسؤولني الحكوميني تصريحاتهم
ب ـشــأن ه ــذه االن ـت ـخــابــات والـتـعـهــد بـضـمــان
ن ــزاه ـت ـه ــا ،الس ـ ـتـ ــدراج األح ـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
لالنخراط في معتركها.
وتبرز أسئلة كثيرة حول دوافع إقدام السلطة
على طــرح مشروع انتخابات نيابية مبكرة
في الجزائر .غير أنه إضافة إلى كونها إحدى
االلتزامات السياسية التي تعهد بها تبون
ـوارات
خالل تسلمه السلطة ،وفي سلسلة حـ ُ ّ
صحافية أجــراهــا مـبــاشــرة بـعــد ذل ــك ،تمثل
هذه االنتخابات املتوقعة قبل نهاية إبريل/
نـيـســان امل ـق ـبــل ،رهــان ــا تـبـتـغــي مـنــه السلطة
ت ـح ـق ـي ــق ح ــزم ــة مـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـس ـيــاس ـيــة
البالغة األهمية ،واملتعلقة بمشروع اإلصالح
السياسي والدستوري الــذي يقترحه تبون،
ورسم توازنات جديدة تساعد على ذلك ،بما
فيها نـقــل ال ـحــراك الشعبي مــن ال ـشــارع إلــى
الـبــرملــان ،حيث تتوفر اإلمكانية السياسية
للسيطرة على املواقف واملكونات املعارضة
في الغالب.
وت ـش ـيــر ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـع ـط ـيــات الـسـيــاسـيــة
ّ
إل ــى أن تـبــون قــد يعمد ســريـعــا إل ــى تنفيذ
خـطــوتــن مـهـمـتــن .ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى إلـغــاء
العتبة االنتخابية (ضمن قانون االنتخابات
الجديد املـقــرر اإلع ــان عنه قريبًا) لضمان
أكبر مشاركة من القوى السياسية والقوائم
ّ
امل ـس ـت ـق ـل ــة ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه املـ ـش ــارك ــة
سـتــوســع فــي املـقــابــل وتـحـفــز عـلــى مشاركة
أكـبــر لـلـنــاخـبــن ،وبــالـتــالــي ت ـفــادي هاجس
املقاطعة والعزوف االنتخابي ،كالذي حدث
بشكل غير مسبوق في االستفتاء الشعبي

على الدستور في األول من شهر نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي.
وقــد تأتي هــذه الخطوة استجابة ملطالبات
أح ـ ــزاب سـيــاسـيــة عـ ــدة ،ال سـيـمــا ت ـلــك الـتــي
أخفقت في الحصول على مستوى أربعة في
املائة من األصوات في آخر انتخابات سابقة،
ما سيتيح لها الدخول بسهولة في املنافسة

االنتخابية املقبلة ،من دون أن تكون قوائمها
املرشحة مضطرة للحصول على توقيعات
مــن الـنــاخـبــن .وتـعـتـبــر ه ــذه األح ـ ــزاب ،ومــن
ب ـي ـن ـهــا «جـ ـي ــل جـ ــديـ ــد» و«جـ ـبـ ـه ــة ال ـن ـض ــال
ال ــوطـ ـن ــي» و«االت ـ ـ ـح ـ ــاد م ــن أج ـ ــل ال ـت ـن ـم ـيــة»
ّ
وغ ـيــرهــا ،أن اإلب ـقــاء عـلــى الـعـتـبــة سيحصر
املنافسة االنتخابية ،كما كان الوضع سابقًا،

بني األحزاب الكبيرة املهيمنة على املجالس
ّ
ويحد من مشاركة القوى الفتية،
املنتخبة،
وتلك التي نشأت بعد الحراك الشعبي .وفي
السياق ،اقترح رئيس حزب «صوت الشعب»،
ملـ ــن ع ـص ـم ــان ــي ،فـ ــي ن ـ ـ ــدوة ع ـق ــده ــا حــزبــه
األحــد املاضي ،تنظيم االنتخابات النيابية
واملحلية بالتزامن «لتشهد مشاركة قوية،

قد يعمد تبون لتنفيذ
خطوتين مهمتين لضمان
مشاركة واسعة
تراهن السلطة على
كسر التحالفات القائمة
بين قوى المعارضة

فإذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من العزوف
ونساهم في رفع نسبة املشاركة».
ويـسـتــدعــي إن ـجــاز الـخـطــوة األول ــى مــن قبل
ال ـس ـل ـطــة ،خ ـطــوة ثــان ـيــة ،وه ــي اإلسـ ـ ــراع في
ال ـتــرخ ـيــص ل ـعــدد ه ــام م ــن األحـ ـ ــزاب الـفـتـيــة
ال ـتــي أنـشــأتـهــا ق ـي ــادات شــابــة ومـجـمــوعــات
منبثقة من الحراك الشعبي ،وذلك في سياق

طلب  12سنة سجنًا ألويحيى
طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ،وسط العاصمة
الجزائرية ،أمس ،عقوبة السجن  12عامًا في حق رئيس الحكومة السابق
أحمد أويحيى ،بتهم تتعلق بسوء استغالل الوظيفة وتبديد أموال
عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل األعمال محمد
بن فسيح .وتعد هذه القضية الخامسة من نوعها التي يالحق فيها
أويحيى بالفساد ،إذ كان قد واجه أربع قضايا فساد أخرى ،تخص أيضًا
استفادات غير قانونية لعدد من رجال األعمال.
تسعى السلطة لضمان مشاركة واسعة في االنتخابات (رياض كرامدي/فرانس برس)

تشجيع السلطة للشباب على االنخراط في
املـمــارســة السياسية ،وبـمــا يسمح بتجديد
املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ت ـمــاش ـيــا
م ــع ال ـش ـعــار امل ــرك ــزي الـ ــذي تـتـبـنــاه السلطة
الحالية «الجزائر الجديدة» و«أخلقة العمل
ّ
الـسـيــاســي» ،خـصــوصــا أن تـبــون تعهد بــأن
يتضمن قــانــون االنتخابات الـجــديــد ،بنودًا
املقدم على خوض
توفر الدعم املادي للشباب ِ
املنافسة االنتخابية.
وعن ذلك ،قال الباحث في الشؤون السياسية،
كمال حجام ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «السلطة تدفع إلى تكثيف النقاش حول
االنـتـخــابــات املـسـبـقــة ،بـهــدف جــر كــل الـقــوى
الحزبية إلى هذا النقاش ،وقد بدأ ذلك يحدث
ّ
فـعـلـيــا .وأع ـت ـقــد أن األم ــر ال يـتـعـلــق بحاجة
السلطة إلى برملان جديد وتجديد مؤسسات
الــدولــة ،لـكــون الـبــرملــان الـحــالــي ال ــذي مــا زال
في عهدته سنة ونصف السنة (حتى مايو/
أيــار  )2022أكثر خدمة للسلطة ومــرونــة ،إذ
تـهـمــن عـلـيــه أح ــزاب ـه ــا .ول ـكــن األمـ ــر يتعلق
برغبة السلطة فــي تأكيد تمسكها بتنفيذ
خريطة الـطــريــق الـتــي أعلنها تـبــون منذ ما
قبل انتخابه ،وكــذلــك تـجــاوز كــل حديث عن
ّ
مبادرات حوار سياسي ،واعتبار أن الحوار
الــوح ـيــد ه ــو ع ـبــر ص ـنــاديــق االن ـت ـخ ــاب ــات».
ّ
وأضــاف حجام أن «هناك معطى ثالثًا يبدو
ّ
مهمًا ،وهو أن السلطة تريد أن توجه رسالة
ل ـلــداخــل وال ـخ ــارج بــوجــود س ـي ــرورة تغيير
سياسي طبيعية ،وأنــه ال وجــود ملا تصفها
املعارضات املختلفة بــاألزمــة السياسية في
البالد».
ّ
وت ــذه ــب قـ ـ ـ ــراءات س ـيــاس ـيــة أخـ ـ ــرى إل ـ ــى أن
ّ
السلطة تعتبر أن إجــراء انتخابات مسبقة،
سيسهم فــي نقل وتصدير معركة الشرعية
ُ
من جدار السلطة ،التي تتهم من قبل الشارع
السياسي بعدم حيازتها على الشرعية ،إلى
املعارضات السياسية التي سيفرض عليها
خــوض معركة الشرعية االنتخابية ،إضافة
إلى ّأن ّ
أي انتخابات تمثيلية مقبلة ،ستؤدي
إلى كسر التحالفات القائمة بني مجموعات
امل ـعــارضــة .وتــؤســس الـسـلـطــة ه ــذه املـقــاربــة
عـلــى تـجــربــة ســابـقــة حــدثــت ف ــي ع ــام .2014
ففي يونيو/حزيران من ذلــك العام ،توافقت
قوى املعارضة والشخصيات املستقلة على
أرضية انتقال ديمقراطي ،رفضت من خاللها
اإلقــرار بشرعية الرئيس حينها عبد العزيز
بوتفليقة (ك ــان قــد حــاز على والي ــة رئاسية
ّ
رابعة ،على الرغم من مرضه) ،وظــل تنسيق
امل ــواق ــف عــالـيــا ب ــن ه ــذه ال ـق ــوى ،لـكــن حــدثــا
واحدًا كان كافيًا لتفجير هذا التنسيق ،وهو
االنتخابات النيابية لعام  ،2017حني قررت
ك ـب ــرى أحـ ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة املـ ـش ــارك ــة ،بينما
تمسكت ق ــوى أخ ــرى بــاملـقــاطـعــة ،وك ــان ذلــك
نهاية التنسيق السياسي ،وهو ما استفادت
منه السلطة.
ل ـك ــن ب ـع ــض الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـع ــارض ــة
تـ ـب ــدو ف ــي امل ـق ــاب ــل م ـن ـت ـب ـهــة إل ـ ــى ح ـســابــات
السلطة ،فـ«جبهة القوى االشتراكية» ،أقدم
أحـ ــزاب امل ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـجــزائــر،
كانت حذرت تبون مما وصفتها بـ«مغامرة
انتخابية» جديدة ،قبل إجراء حوار سياسي
يوفر الظروف املناسبة والقواعد األساسية
ملثل هذه االنتخابات ،كتنفيذ حزمة إجراءات
تهدئة ،وإطالق الناشطني املعتقلني ،وتحرير
اإلعالم والفضاء العام .وقد اعتبر السكرتير
األول لـلـحــزب ،يــوســف أوش ـيــش ،فــي مؤتمر
ّ
سياسي عقد قبل أسـبــوع ،أن «االنتخابات
لـيـســت أول ـيــة بــالـنـسـبــة ل ـل ـحــزب» .كـمــا أعلن
«حزب العمال» (اليساري) عن املوقف نفسه،
فيما طالبت حركة «مجتمع السلم» بحوار
س ـيــاســي ي ـس ـبــق أي اس ـت ـح ـقــاق ان ـت ـخــابــي.
غير أنــه ال ُيعرف ما إذا كانت هــذه األحــزاب
السياسية قادرة على الصمود في موقفها.

تقرير

«العدالة والتنمية» المغربي :أزمة تنظيمية وسياسية
يعيش حزب «العدالة
والتنمية» المغربي أزمة
داخلية ،جراء التباين
الشديد بين مواقف
هيئاته التنظيمية من
خطوة التطبيع مع
إسرائيل

الرباط ـ عادل نجدي

يقف حزب «العدالة والتنمية» ،قائد االئتالف
الـحـكــومــي ال ـحــالــي ف ــي امل ـغ ــرب ،ال ـي ــوم ،على
أعتاب مرحلة جديدة قد تدفع في اتجاه إعادة
الـنـظــر فــي مــرجـعـيـتــه ،وتــؤثــر عـلــى شعبيته
وح ـظ ــوظ ــه ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
امل ـ ـقـ ــررة ص ـي ــف  ،2021وس ـ ــط م ـ ـخـ ــاوف مــن
ّ
ت ـص ــدع داخـ ـل ــه ،ف ــي ظ ــل ت ـبــايــن امل ــواق ــف في
صفوفه من خطوة إعادة العالقات بني املغرب
وإسرائيل .ومنذ العاشر من ديسمبر/كانون
األول الحالي ،تــاريــخ إعــان العاهل املغربي
امل ـلــك مـحـمــد الـ ـس ــادس وال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي

تخوف من تأثير التطبيع على حظوظ الحزب االنتخابية (فاضل سنا/فرانس برس)

دونــالــد تــرامــب ،عــن االت ـفــاق عـلــى استئناف
الـ ـع ــاق ــات ب ــن املـ ـغ ــرب وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،يـعـيــش
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ع ـلــى ص ـف ـيــح ســاخــن،
جــراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية التي
لــم تستفق بعد مــن صــدمــة خـطــوة التطبيع،
ب ــن م ــوق ــف راف ـ ــض ل ـهــا ع ـ ّـب ــرت ع ـنــه ك ــل من
الدعوية
حركة «التوحيد واإلصــاح» ،الذراع
ّ
لـل ـحــزب ،والـتـنـظـيــم الـشـبــابــي ،وآّخ ــر تجنب
إعــان مــوقــف صــريــح مباشر تمثل باألمانة
العامة للحزب.
وف ـي ـمــا وج ـ ــدت قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب ،ال ـ ــذي يبني
عـقـيــدتــه الـسـيــاسـيــة مـنــذ نـشــأتــه عـلــى رفــض
ال ـت ـط ـب ـيــع ،ن ـف ـس ـهــا ف ــي م ــوق ــف م ـح ــرج أم ــام
قواعدها وال ــرأي الـعــام ،وهــي تصطدم بقرار
استئناف العالقات مع تل أبيب ،ألقى توقيع
األم ـ ــن ال ـع ــام ل ــ«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،سعد
الــديــن العثماني ،بصفته رئيسًا للحكومة،
على اإلع ــان الثالثي بــن الــربــاط وواشنطن
وتــل أبـيــب ،بظالله على الـحــزب ،ووصــل إلى
ح ــد املـطــالـبــة بــإقــالـتــه وال ــدع ــوة إل ــى مؤتمر
استثنائي لإلطاحة به من على رأس الحزب.
ّ
وبــدا أن االرتباك سيد املوقف ،إذ لم يستطع
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ح ـســم مــوق ـفــه خشية
انـفـجــار األم ــور فــي ح ــال عـقــد بــرملــان الـحــزب
(املجلس الوطني) ،وهو ما كان مقررًا األحد
املاضي ،ولكن تم التراجع في آخر لحظة عن
الخطوة بدعوى أن «الوقت غير مناسب» لها،
وذلــك بالتزامن مــع حديث عــن تهديد األمــن
العام باالستقالة .وبقدر ما كــان إرجــاء عقد
املجلس الوطني من دون تحديد موعد جديد
ّ
لتنظيمه ،م ــرده إلــى أن مخرجات االجتماع
ّ
لم تكن لتسهم في الحل ،إال أن الثابت وسط
مــرحـلــة االرت ـب ــاك ه ــذه ،والـتـقــاطــع السياسي
ّ
والشعبي ،أن التوتر التنظيمي الــذي أحدثه

أرجأ الحزب عقد المجلس
الوطني فيه من دون
تحديد موعد جديد
استبعد قيادي في
الحزب أن يؤدي «زلزال
التطبيع» إلى تصدعه
التطبيع لن يتوقف ،وأن ما قبل هذه املرحلة
ليس كما بعدها بالنسبة للحزب اإلسالمي
ال ــذي ك ــان يـمـنــي الـنـفــس بـقـيــادة حـكــومــة ما
بعد انتخابات  ،2021في مؤشر على استمرار
عـنـفــوانــه الـسـيــاســي ال ــذي ب ــدأ مــع لحظة 20
فـبــرايــر/شـبــاط ( 2011النسخة املغربية من
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي) وت ـ ــوج ب ـق ـي ــادة حـكــومـتــن
متتاليتني.
وإلى اآلن ،يبدو أن املساعي لتطويق ارتدادات
التطبيع على البيت الداخلي وتجنيب الحزب
انـعـكــاســات أزم ــة كـبـيــرة ،لــن تـكــون بــا ثمن.
فسواء راهنت قيادة «العدالة والتنمية» على
عامل الوقت المتصاص الغضب العارم الذي
يسود فــي قــواعــد الـحــزب وهيئاته املختلفة،
أم على تدخل األمــن العام السابق عبد اإلله
بنكيران ،للجم غضب املناصرين ومعارضي
ّ
خطوة التطبيع ،فإن واقع الحزب اليوم يشير
إلى أنه يعيش على إيقاع أزمة داخلية خانقة.
ومنذ إبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة في
 25م ــارس/آذار  2017وتشكيل حكومة سعد
ال ــدي ــن ال ـع ـث ـمــانــي ،والـ ـح ــزب ي ــواج ــه مـشــاكــل

داخ ـل ـيــة ،أصـبـحــت مــع م ــرور الــوقــت تتعمق
ّ
أكـثــر فــي ظــل تـبــاعــد اآلراء واملــواقــف وغـيــاب
أي مـ ـب ــادرة الحـ ـت ــواء ال ــوض ــع .وع ـل ــى الــرغــم
م ــن إطـ ــاق ال ـق ـي ــادة ال ـحــال ـيــة ح ـ ــوارًا داخـلـيــا
لــرأب الصدع الــذي أحدثه ما بــات يعرف في
املـغــرب بــ«الـبـلــوكــاج» ال ــذي أط ــاح ببنكيران،
ومحاوالتها املستمرة للتغطية على األزمــة،
إال أنـهــا لــم تفلح إلــى حـ ّـد اآلن فــي مسعاها،
ليأتي اتفاق استئناف العالقات بني املغرب
وإسرائيل ويزيد األزمة الداخلية للحزب.
ّ
وإذا ك ــان «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» قــد تـمــكــن من
تقديم نموذج سياسي فريد ،في قدرته على
الـتـنـظـيــم ال ـح ــزب ــي ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وحــدتــه
الــداخـلـيــة فــي أصـعــب امل ــراح ــل الـتــي مــر بها،
إال أن ح ــدث الـتـطـبـيــع ي ـفــرض تـحــديــا كبيرًا
عليه في مواجهة األحزاب السياسية األخرى
التي تسعى للوصول إلى السلطة وتعارض
استمرار الحزب ذي التوجه اإلسالمي فيها.
ويسود تخوف في صفوف مناضلي الحزب،
الذي ارتبطت نجاحاته منذ نشأته في 1998
بفاعليته في إدارة أزماته الخارجية ،من أن
يؤثر قــرار التطبيع على شعبيته وحظوظه
في االستحقاقات االنتخابية املـقــررة صيف
 ،2021وســط خشية مــن تـصــدع داخـلــه جــراء
اسـتـقــاالت متوقعة فــي صـفــوفــه ،مــن دون أن
يصل األمر إلى حدوث انشقاق.
وت ـج ــد قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب نـفـسـهــا أم ـ ــام مـفـتــرق
طرق من أجل إعادة ترتيب أوراقها باإلجابة
ع ــن سـ ــؤال رئ ـي ـســي ه ــو :ك ـيــف يـمـكــن لـحــزب
بمرجعية إسالمية ،التوفيق بني الشعارات
امل ـلــزمــة ال ـتــي رف ـع ـهــا م ـنــذ والدتـ ـ ــه ،وطبيعة
الدولة املغربية؟ وبعبارة أخــرى ،هل الحزب
مستعد للمشاركة فــي مؤسسات الــدولــة مع
تـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة الـسـيــاسـيــة لـكــل ال ـق ــرارات

بحلوها ومرها ،أم أنه غير قادر على ّ
تحمل
كلفتها السياسية مــع مــا يقتضيه ذل ــك من
تموقع خارج البيت الحكومي؟
بــالـنـسـبــة لـعـضــو األم ــان ــة ال ـعــامــة لــ«الـعــدالــة
ّ
والتنمية» ،عبد العزيز أفتاتي ،فــإن املرحلة
الـجــديــدة الـتــي دخـلـهــا امل ـغــرب بـعــد التوقيع
على اتـفــاق التطبيع مــع إســرائـيــل «تقتضي
ً
تأهيال سياسيًا للحزب ،ومؤسسات جديدة
وق ـيــادة جماعية منسجمة ،وب ـلــورة مقاربة
على املــدى املتوسط ،وكــذلــك التفكير بهدوء
ملرحلة مواجهة املشروع الصهيوني» .واعتبر
ّ
أفتاتي في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
«موقف املغاربة الرافض لكل أشكال التطبيع
م ــع ال ـك ـي ــان ه ــو امل ــؤط ــر ل ـل ـعــدالــة والـتـنـمـيــة
وباقي األحــزاب املغربية ،لكن مع االستماتة
فــي الــدفــاع عــن القضية الوطنية (فــي إشــارة
لـقـضـيــة ال ـص ـح ــراء) ،أي رص ـيــد ال ـت ــراك ــم في
شأن الحسم النهائي للنزاع املفتعل من قبل
ال ـجــزائــر ،لـكــن مــن دون أي الـتـبــاس بمسألة
رفض مقايضة القضية الوطنية باملوقف من
الكيان الصهيوني».
وف ـي ـم ــا اس ـت ـب ـعــد أف ـت ــات ــي أن ي ـ ــؤدي «زل ـ ــزال
ال ـت ـط ـب ـي ــع» إلـ ـ ــى تـ ـص ــدع ال ـ ـحـ ــزب وان ـ ـفـ ــراط
عـقــده ،مــؤكـدًا «ض ــرورة توفير قـيــادة الحزب
أرضـيــة مواجهة التطبيع واإلع ــداد للتأهيل
الـتـنـظـيـمــي» ،ق ــال أس ـتــاذ الـعـلــوم السياسية
فــي الـكـلـيــة مـتـعــددة الـتـخـصـصــات فــي ت ــازة،
ُإسماعيل حمودي ،إنه «من خالل ردود الفعل
امل ّ
عبر عنها علنًا إلــى حـ ّـد اآلن ،ملسنا وجود
غضب قوي بني قواعد الحزب وقياداته ،لكن
ح ـ ّـدت ــه ت ــراج ـع ــت تــدري ـج ـيــا ،خ ـصــوصــا بعد
حملة تــواصــل داخـلـيــة قــام بها األم ــن العام
ال ـســابــق لـلـعــدالــة والـتـنـمـيــة بــات ـجــاه هيئات
وط ـن ـي ــة وم ـح ـل ـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـح ــزب ،عـلــى

رأس ـه ــا أع ـض ــاء ف ــري ــق األخ ـي ــر ف ــي ال ـبــرملــان.
وي ـش ـكــل أع ـض ــاء ه ــذه ال ـه ـي ـئــات ن ـحــو ثلثي
أع ـضــاء املـجـلــس الــوطـنــي لـلـحــزب» .وأض ــاف
ّ
حمودي ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
قيادة «العدالة والتنمية نجحت ،مؤقتًا ،في
امـتـصــاص الـغـضــب ال ـحــزبــي ،وق ــد ســاعــدهــا
بنكيران على األقل إلى اآلن ،وذلك في انتظار
انـعـقــاد املـجـلــس الــوطـنــي ملـعــرفــة التوجهات
القائمة داخ ــل الـحــزب مما ج ــرى ،ومــا يمكن
أن يترتب عن ذلــك» .ورجح أن «تتراجع حدة
الغضب مع مرور الوقت ،إذ ّ
مر الحزب بوقائع
مشابهة ّ
رجح من خاللها مرجعيته الوطنية
ّ
ع ـل ــى م ــرج ـع ـي ـت ــه ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــذا ال ـت ــوج ــه
ّ
سيتعمق أكـثــر فــي املستقبل ،فنحن بصدد
حزب يتحول تدريجيًا من حزب ذي مرجعية
ً
إسالمية إلى حزب ذي مرجعية وطنية أوال».
وعن مدى انعكاس التطبيع على حظوظه في
االنتخابات املقبلة جراء األزمة التي يعيشها
حاليًا ،قــال حمودي« :هناك رأي معني داخل
ال ـح ــزب وخ ــارج ــه يــؤكــد أن م ــواق ــف ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة خـ ــال الـ ــواليـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ب ـق ـيــادة
العثماني ،من قضايا الديمقراطية وحقوق
اإلنـ ـس ــان وأخـ ـيـ ـرًا الـتـطـبـيــع ،ق ــد تــؤثــر سلبًا
وبـشـكــل جــوهــري عـلــى قــاعــدتــه االنـتـخــابـيــة،
لـكــن ال ش ــيء يــدفــع إل ــى تــرجـيــح ه ــذا ال ــرأي،
كونه يتوقف كذلك على الطريقة التي سيبرر
بـهــا ال ـح ــزب تـلــك امل ــواق ــف ألع ـضــائــه أســاســا
ول ـق ــاع ــدت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ح ـتــى
لــو افـتــرضـنــا أن تــأثـيــر املــوقــف مــن التطبيع
مرجح ،أتصور أنه سيكون محدودًا ،بالنظر
ّ
إلى عوامل عدة ،منها أن العدالة والتنمية ال
ي ــزال ال ـقــوة التنظيمية األول ــى حــزبـيــا ،وألن
غالبية املعارضني لقرار التطبيع ال يصوتون
في االنتخابات أساسًا».

فرنسا تأمر حفتر باالمتناع
عن األعمال العدائية
طرابلس ـ العربي الجديد

سـيـطــر ع ـلــى امل ـش ـهــد الـلـيـبــي ال ـحــديــث عن
موعد االنتخابات ،وســط تــراجــع عــن فكرة
سلطة تنفيذية جديدة ،تقود فترة تمهيدية
تفضي لالنتخابات ،مــن املـقــرر أن يفرزها
مـلـتـقــى الـ ـح ــوار ال ـس ـيــاســي ،ال ـ ــذي ال ي ــزال
االخ ـ ـتـ ــاف ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى أع ـض ــائ ــه ب ـشــأن
آليات اختيار هذه السلطة .ودعت باريس،
أمس الثالثاء ،اللواء الليبي املتقاعد خليفة
حفتر إلى «االمتناع عن استئناف األعمال
ال ـع ــدائ ـي ــة» ،وإلـ ــى «تــرك ـيــز ال ـج ـه ــود» على
إي ـجــاد حــل سـيــاســي .وق ــال مـتـحــدث باسم
وزارة الخارجية الفرنسية «ال حل عسكريًا
ف ــي لـيـبـيــا .األول ــوي ــة لتطبيق ات ـف ــاق وقــف
إط ــاق الـنــار ال ــذي تــم التوصل إلـيــه فــي 23
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول (املـ ــاضـ ــي) ،وال ــذي
يلحظ خ ــروج ال ـقــوات األجـنـبـيــة واملــرتــزقــة
األجانب ،كما استكمال العملية السياسية
ب ــإش ــراف األم ــم امل ـت ـحــدة» .وأعـلـنــت البعثة
األممية ،أول من أمس ،عن انعقاد االجتماع
الثاني للجنة القانونية املنبثقة عن ملتقى
الـ ـح ــوار ال ـس ـي ــاس ــي ،ع ـبــر تـقـنـيــة الـفـيــديــو
اليوم األربـعــاء ،لبحث القواعد التشريعية
وال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة إلج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
نهاية العام املقبل .وكانت اللجنة القانونية،
الـتــي تضم  18عـضــوا مــن أعـضــاء امللتقى،
ب ــدأت األس ـبــوع املــاضــي ،أول اجتماعاتها
ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلـ ــى تــرت ـي ـبــات قــانــونـيــة
ودس ـت ــوري ــة مـنــاس ـبــة لــان ـت ـخــابــات ،الـتــي
قرر ملتقى الحوار السياسي أن تجرى في
ديسمبر/كانون األول .2021
ورغ ـ ــم تـعـثــر ج ـ ــوالت الـ ـح ــوار ب ــن أع ـضــاء
املـلـتـقــى ،إال أن م ـص ــادر مـقــربــة مـنــه أك ــدت
أن البعثة األممية أبلغت األعـضــاء عزمها
استئناف جوالت الحوار بشكل مباشر في

السابع من الشهر املقبل ،لـ«حسم» الرؤية
ال ـخــاصــة بــاملــرحـلــة الـتـمـهـيــديــة واألج ـس ــام
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي سـ ـتـ ـق ــوده ــا .ورجـ ـح ــت
املصادر ،التي تحدثت لـ«العربي الجديد»،
أن تستمر الـجــولــة املـقـبـلــة ألك ـثــر مــن يــوم،
لـكـنـهــا نـقـلــت ع ــن ع ــدد م ــن أع ـض ــاء ال ـحــوار
استشعارهم تصميمًا مــن البعثة على أن
تـكــون الـجــولــة املقبلة هــي النهائية ،وسط
عــدة خ ـيــارات مـطــروحــة ،مــن بينها اإلبـقــاء
على الهياكل السياسية الحالية مع إعادة
ت ــرم ـي ـم ـه ــا ،وه ـ ــو م ــا ي ـ ــراه ع ـض ــو مـجـلــس
الـنــواب محمد عبد الحفيظ «خـيــارًا فرضه
األم ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع» .وان ـط ـل ـقــت أعـ ـم ــال ملتقى
الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر/
تشرين الـثــانــي املــاضــي ،واسـتـمــرت تسعة
أيام ،حيث تمكن أعضاؤه من التوافق على
تحديد ديسمبر من العام املقبل موعدًا لبدء
انتخابات وطنية تمر عبر مرحلة تمهيدية
عمرها  18شهرًا ،وتقودها سلطة تنفيذية
جديدة .لكن الخالفات سادت أجواء الجولة
األولى بشأن آليات اختيار شاغلي السلطة،
ل ـت ـت ـحــول ال ـ ـجـ ــوالت ال ــاح ـق ــة ع ـب ــر تـقـنـيــة
ال ـف ـيــديــو ،وال ـت ــي ل ــم ت ـتــوصــل ه ــي األخ ــرى
إل ــى أي تــوافــق ب ـشــأن ن ـقــاط ال ـخــاف حــول
تلك اآلليات ،رغم التصويت على مقترحني
يقضيان بتقليص أعضاء املجلس الرئاسي
وإنشاء حكومة موحدة منفصلة عنه .وفي
الفترة األخيرة ،تراجع الحديث بشكل كبير

اجتماع للجنة
القانونية المنبثقة عن
ملتقى الحوار اليوم
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عــن الرغبة فــي تكوين سلطة جــديــدة تحل
م ـحــل األجـ ـس ــام الـسـيــاسـيــة ال ـث ــاث ــة ،وهــي
املجلس الرئاسي ومجلس النواب واملجلس
األع ـل ــى ل ـلــدولــة ،وه ــو م ــا أظ ـهــرتــه بـيــانــات
وتصريحات عدة .ورأى النائب محمد عبد
الحفيظ ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن التصعيد العسكري مــؤخـرًا كانت تقف
وراءه شـخـصـيــات سـيــاسـيــة مـتـنـفــذة في
مفاصل الحكم ،سواء في طرابلس أو شرق
الـبــاد ،بهدف فــرض أمــر واقــع يوجب على
املجتمع الدولي التعامل معه ،والبديل هو
عودة الحرب .ورأى الصحافي الليبي سالم
الورفلي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن األطراف اإلقليمية التي تتقاسم اإلمساك
ب ــزم ــام امل ـلــف الـلـيـبــي ل ــن تـسـمــح ب ـم ـغــادرة
حـلـفــائـهــا ال ـقــاب ـعــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،ف ـهــي لن
تـضـمــن والء أي وج ــوه سـيــاسـيــة جــديــدة،
وبالتالي فاإلبقاء على الــوضــع السياسي
ال ـحــالــي مـنــاصـفــة ب ــن امل ـج ـلــس الــرئــاســي
ال ـح ــال ــي ل ـط ــرف وح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة لـطــرف
آخــر ممكن جـدًا لقيادة املرحلة التمهيدية.
لكن الورفلي لفت إلــى أن التأثير اإلقليمي
املتسارع في امللف الليبي قد يشكل ضغطًا
جــديـدًا على مستجدات الـحــوار السياسي،
موضحًا أن وصــول األوضــاع إلــى أن تكون
طــراب ـلــس نـقـطــة ت ـم ــاس ف ــي ال ـت ـنــافــس بني
ال ـقــاهــرة وأن ـق ــرة «أم ــر فــي غــايــة الـخـطــورة
قـ ــد ي ـف ـض ــي إل ـ ــى انـ ـهـ ـي ــار األوضـ ـ ـ ـ ــاع كـلـهــا
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد» .ورأى أن س ـي ـن ــاريــو اإلب ـق ــاء
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـح ــال ـي ــن «ب ـ ــات شـبــه
مــؤكــد ف ــي ال ـكــوال ـيــس الـلـيـبـيــة ،وم ـظــاهــره
واضحة في مواقف القادة الذين أدركوا منذ
اللحظة األولــى أن حلفاءهم اإلقليميني لن
ي ـت ـخ ـلــوا ع ـن ـهــم ،ح ـيــث ال ـب ــدي ــل الـسـيــاســي
ل ــن ي ــوف ــر لـلـحـلـفــاء اإلقـلـيـمـيــن أي ضـمــان
الستمرار مكاسبهم».
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العقوبات األميركية ُتمتّن تعاونهما

تركيا ـ روسيا:
تجديد التفاهمات
أرسى الطرفان الروسي
والتركي تفاهمات
جديدة لتمتين التعاون،
في لقاء مشترك،
أمس الثالثاء ،هو األول
من نوعه منذ فرض
واشنطن عقوبات
على أنقرة
أظهر االجتماع الثامن ملجموعة
التخطيط االستراتيجي املشترك
ال ــروس ــي ـ ال ـتــركــي ف ــي ســوتـشــي
على سواحل البحر األســود ،أمــس الثالثاء،
بـ ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفـ ــروف وال ـتــركــي مــولــود جـ ــاووش أوغـلــو،
متانة العالقات بني البلدين ،رغم العقوبات
األمـيــركـيــة األخ ـيــرة على أنـقــرة على خلفية
ش ــرائـ ـه ــا م ـن ـظ ــومــة «أس  »400ال ــروسـ ـي ــة.
وتـطـ ّـرق الجانبان خــال االجـتـمــاع ملختلف
امل ـل ـفــات امل ـت ـشــاب ـكــة ،م ــن س ــوري ــة إل ــى ليبيا
إلـ ــى إق ـل ـيــم ن ــاغ ــورن ــو كـ ــارابـ ــاخ ،بــاإلضــافــة
للتعاون في الشؤون النفطية واالقتصادية
وال ـع ـس ـك ــري ــة .وأكـ ـ ــد الفـ ـ ـ ــروف أن ال ـت ـع ــاون
الـعـسـكــري بــن مــوسـكــو وأن ـقــرة سيتواصل
رغ ــم ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
الرئيس فالديمير بوتني «يـقـ ّـدر عــزم تركيا
على مواصلة الـتـعــاون فــي هــذا املـجــال رغم
الضغوط غير الشرعية لواشنطن» .واعتبر
الف ــروف أن الـعــاقــات الــروسـيــة ـ الـتــركـيــة ال
تخضع لضغط العقوبات الغربية .وأضاف
أن «واشنطن تمارس ضغوطًا شديدة على
أن ـق ــرة ب ـطــرق غـيــر م ـشــروعــة ،ورغـ ــم ذل ــك لم
تتراجع تركيا ،وهذا مثير لإلعجاب».
ف ــي امل ـلــف الـ ـس ــوري ،شـ ـ ّـدد الفـ ــروف عـلــى أن
ّ
(يضم تركيا وروسيا وإيران)،
مسار أستانة

ه ــو الـصـيـغــة األك ـث ــر فــاعـلـيــة ف ــي م ــا يتعلق
ّ
بــالـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة ،م ــذك ـرًا بــدعــم موسكو
لعمل اللجنة الدستورية سياسيًا.
في امللف الليبي ،أكــد الفــروف على ضــرورة
مـ ـس ــان ــدة وق ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي الـ ـب ــاد
م ــن خ ــال دع ــم الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة الليبية
ّ
(تضم  5ضباط من حكومة
املشتركة «»5+5
الـ ــوفـ ــاق و 5آخ ــري ــن م ــن م ـل ـي ـش ـيــات الـ ـل ــواء
املـتـقــاعــد خليفة حـفـتــر) .وأض ــاف أن النفط
في ليبيا هو الثروة املشتركة للشعب ،وعلى
جميع األط ــراف أن تأخذ نصيبًا من الدخل
ال ـ ــذي ي ـت ــم ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن صـ ــادراتـ ــه.
وحول إقليم ناغورنو كاراباخّ ،
شدد الفروف
على أن االتفاق الروسي ـ التركي يضمن عدم
تسلل املرتزقة األجانب إلى املنطقة.
مــن جهته ،رأى ج ــاووش أوغـلــو ،أن «لدينا
(م ــع روس ـيــا) مــوقـفــا مشتركًا إزاء مختلف
الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة» .ولـفــت إلــى
أن ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة امل ـف ــروض ــة على
شخصيات ب ــارزة فــي مؤسسة الصناعات
ال ــدف ــاع ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ت ـع ـت ـبــر اعـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء عـلــى
الحقوق السيادية لبالده .وأوضح أن تركيا
لــن تـتــراجــع عــن خـطــواتـهــا الــرامـيــة لتعزيز
ص ـنــا ُعــات ـهــا ال ــدف ــاع ـي ــة ب ـس ـبــب ال ـع ـقــوبــات،
التي فرضت في  14ديسمبر/كانون األول
الحالي .وحول منظومة «أس  ،»400قال إن
«قــرار العقوبات خاطئ قانونيًا ،ألن اتفاق
شــراء منظومات الــدفــاع الـجــوي بــن تركيا
وروسـ ـي ــا ت ــم تــوق ـي ـعــه ق ـبــل ص ـ ــدور قــانــون
كــات ـســا (ق ــان ــون م ـ ّكــاف ـحــة أعـ ـ ــداء ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ال ـ ـ ــذي وق ـ ـعـ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـخ ــاس ــر
بالرئاسيات األميركية دونالد ترامب في 2
أغسطس /آب .»)2017
ولفت جاووش أوغلو إلى أن تركيا اختارت
ّ
حل جميع املشاكل بما فيها املتعلقة بـ«أس
 »400عن طريق الحوار ،والــواليــات املتحدة
أب ــدت رغـبــة فــي الـتـعــاون عـبــر ال ـحــوار عقب
قرار العقوبات .ولتبديد املخاوف األوروبية
واألطـ ـلـ ـسـ ـي ــة ،اع ـت ـب ــر ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـت ــرك ــي ،أن
ً
«العالقات التركية مع روسيا ليست بديال

المغرب :آخر فرصة لمهربي األموال
الرباط ـ مصطفى قماس

تنتهي في ختام العام الجاري  2020آخر فرصة
مـنـحـهــا املـ ـغ ــرب ل ـل ـمــواط ـنــن ال ــذي ــن ي ـتــوفــرون
ع ـلــى أم ـ ــوال ف ــي الـ ـخ ــارج دون احـ ـت ــرام قــوانــن
الصرف .وكان املغرب سن تدبير التصريح بهذه األرصدة
للمصارف املحلية ،مع االستفادة من اإلعفاء ،الذي أكدت
السلطات العمومية أن الهدف منه إشاعة مناخ من الثقة
أكثر منه الرغبة في تحصيل عائدات .وقرر مكتب الصرف،
بعد تدابير الحجر الصحي التي سنت في مــارس /آذار
املاضي ،تمديد األجل األقصى للقيام باإلقرار باملمتلكات
وامل ــوج ــودات املنشأة بــالـخــارج وأداء املساهمة اإلبرائية
املتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل األشخاص املعنيني،
حـيــث أوضـ ــح أن األجـ ــل ال ـجــديــد ح ــدد ف ــي  31ديـسـمـبــر/
كــانــون األول الـجــاري بــدال مــن  31أكـتــوبــر /تشرين األول
املاضي ،كما كان متوقعا في قانون املالية الــذي عدل في
يوليو /تموز املاضي.
وص ـ ــرح م ـص ــدر م ــن م ـك ـتــب الـ ـص ــرف (ح ـك ــوم ــي) ل ــ»ال ـعــربــي
الجديد» بأن مبلغ التصريحات وصل إلى  335مليون دوالر،

جاووش أوغلو والفروف في سوتشي أمس ()Getty

جاووش أوغلو:
لدينا موقف مشترك إزاء
مختلف القضايا
عــن عالقاتها مــع حلف شـمــال األطـلـســي أو
االتحاد األوروبي».
في امللف الليبي ،أوضح جاووش أوغلو أن
تركيا بذلت جهودًا حثيثة مع روسيا من
أجــل وقــف إطــاق النار في ليبيا ،والنقطة
التي وصال إليها هي تتويج لتلك الجهود

املشتركة .وذك ــر أن تركيا تــؤمــن بــأن الحل
السياسي هو الوحيد في ليبيا ،مستدركًا:
«إال أن االنقالبي حفتر أظهر إرادة مغايرة
لــذلــك ،وهجم على طــرابـلــس ،ولكن الوضع
تـ ـ ــوازن ع ـلــى املـ ـي ــدان ب ـف ـضــل ال ــدع ــم امل ـقــدم
م ــن تــرك ـيــا ل ـل ـح ـكــومــة امل ـش ــروع ــة بـمــوجــب
اتـفــاق مـعـهــا» .وأش ــار إلــى أن تركيا وقعت
اتفاقيات مع الحكومة الشرعية في ليبيا،
ومــع الحكومات السابقة ،مضيفًا أن «هذه
االت ـف ــاق ـي ــات ه ــي أس ـ ــاس وجـ ــودنـ ــا ه ـن ــاك،
كتقديم االستشارات العسكرية والتدريبية.
وجودنا قانوني ومشروع ،لذلك ال يحق ألي
دولة أو شخص بما في ذلك حفتر املطالبة
بمغادرة تركيا لألراضي الليبية ،والوضع

ه ـك ــذا ط ــامل ــا االت ـف ــاق ـي ــات سـ ــاريـ ــة» .وح ــول
العالقات االقتصادية بني تركيا وروسيا،
أعلن أن البلدين يهدفان إلى تبادل تجاري
بقيمة  100مليار دوالر ،إال أن وباء كورونا
عرقل األم ــر .لكنه تطرق إلــى إزال ــة الرسوم
واملعوقات األخــرى أمــام الحركة التجارية،
معربًا عن ترحيبه بزيادة روسيا حصص
الـصــادرات التركية .وأبــدى أمله في إنشاء
املركز املشترك ملراقبة وقف إطالق النار في
ناغورنو كاراباخ في أســرع وقــت» .وكشف
أن أنقرة تسعى لتصنيع لقاح «سبوتنيك
فـ ــي» ال ــروس ــي املـ ـض ــاد ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
محليًا.
(العربي الجديد ،األناضول ،رويترز ،فرانس برس)

الحدث

الكونغرس يُسقط «فيتو» ترامب

ُي ـف ـتــرض ب ـعــد ن ـحــو  3أســاب ـيــع أن ت ـط ــوي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة صـفـحــة الــرئ ـيــس ال ـخــاســر فــي انـتـخــابــات 3
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي دونالد ترامب ،لتبدأ
واليـ ــة الــرئ ـيــس املـنـتـخــب ج ــو ب ــاي ــدن رسـمـيــا ف ــي 20
يناير/كانون الثاني املقبل .وال يبدو أن خروج ترامب
ّ
مــن البيت األبـيــض سيكون عــاديــا ،فــي ظــل الصخب
الـ ــذي ي ـمــارســه ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ّ
م ــن ج ـه ــة ،وفـ ــي ظـ ــل ال ـت ـف ـكــك ال ـج ـم ـهــوري م ــن حــولــه
مــن جـهــة أخ ــرى .وعـشـيــة ال ـســادس مــن يـنــايــر املقبل،
امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض لـتـحـشـيــد أن ـص ــار ت ــرام ــب مـيــدانـيــا
رفضًا لنتائج الرئاسيات ،سقط حق النقض «فيتو»
الــرئــاســي لـلـمــرة األول ــى فــي عـهــد تــرامــب فــي مجلس
النواب ،في مشروع موازنة الدفاع ،في أضعف موقف
تشريعي للرئيس الـ.45
في ملف موازنة الــدفــاع ،ألغى مجلس النواب «فيتو»
ترامب على مشروع املوازنة ،وهو أول إبطال من نوعه
في عهد الرئيس الخاسر .مع العلم أن ترامب استخدم
الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانني خالل واليته ،لكن
الكونغرس لم يتمكن من جمع األصوات الالزمة إللغاء
أي منها .وواف ــق  322نائبًا على مـشــروع القانون في
مقابل  78نائبًا ،مــع تصويت  109جمهوريني إللغاء
ّ
ويتعي أيضًا الحصول على موافقة مجلس
الفيتو.
ّ
ال ـش ـيــوخ ،ال ــذي مــن امل ـتــوقــع أن ي ـصــوت فــي األس ـبــوع
الـحــالــي عـلــى ت ـجــاوز تــرامــب ،بأغلبية الـثـلـثــن .وكــان
ترامب قد رفض املشروع األسبوع املاضي ألنه لم يشمل
إلغاء املادة  ،230التي تؤمن الحماية ألصحاب شركات
اإلن ـتــرنــت م ــن امل ـض ـمــون ال ــذي يـنـشــره املـسـتـخــدمــون،
معتبرًا أنه فشل في فرض قيود على شركات التواصل
االجتماعي ،التي ّادعى أنها كانت متحيزة ضده خالل
حملته االنتخابية.
كما يـعــارض تــرامــب أيـضــا اللغة الـتــي تسمح بــإعــادة
تسمية ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة الـتــي تحمل أس ـمــاء قــادة
الكونفيدرالية فــي الـحــرب األهلية األميركية ( 1861ـ
ُ
 .)1865تجدر اإلشارة إلى أن القانون يتيح زيادة رواتب
ّ
القوات األميركية بنسبة  3في املائة ،ويفوض أكثر من
 740.5مليار دوالر للبرامج العسكرية واإلنشاءات.
بدورها ،أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي،
عـقــب الـتـصــويــت أن «امل ـج ـلــس ق ــام بـ ــدوره لـضـمــان أن
يصبح مشروع املوازنة قانونًا ،على الرغم من جهود
الرئيس التخريبية الخطيرة» .أما رئيس لجنة القوات
املسلحة بمجلس الشيوخ ،السيناتور الجمهوري من
أوكــاهــومــا ،جيم إينهوفي ،فوصف مـشــروع القانون
بأنه «حيوي للغاية ألمننا القومي وقواتنا» .وسبق
ل ـتــرامــب أن ن ـجــح ف ــي ف ــرض االن ـض ـب ــاط ال ـحــزبــي في
الكونغرس طيلة عـهــده ،لكن التصويت على مــوازنــة
الدفاع أظهر حــدود تأثيره في األسابيع األخيرة قبل
مغادرته منصبه .وجــاء تصويت املجلس بعد دقائق
مــن تصويت  130جمهوريًا فــي مجلس ال ـنــواب ،ضد
خـطــة يــدعـمـهــا تــرامــب ل ــزي ــادة م ـســاعــدات اإلغ ــاث ــة من
فيروس كورونا من  600دوالر إلى  2000دوالر.
وك ـ ــان ت ــرام ــب هـ ــدد ألي ـ ــام ب ـع ــدم ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى خطة
الـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــادي ف ــي مــواج ـهــة تــداع ـيــات األزم ــة
ّ
الــوبــائ ـيــة ،رغ ــم أن وزي ــر ال ـخــزانــة فــي إدارت ـ ــه ستيفن
مينوتشني ،شــارك في صياغتها وحــازت دعمًا واسع
النطاق من الحزبني في الكونغرس.
ّ
وس ــل ــط م ــا جـ ــرى ال ـض ــوء ع ـلــى مـ ــدى ت ــراج ــع الــدعــم
الجمهوري املستمر لترامب .وفي مؤشر إلى تراجع

واردات الصين
وصادراتها:
 9ماليين دوالر
كل دقيقة
ق ــال ــت وزارة ال ـت ـج ــارة
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة إن ق ـي ـم ــة
ال ـ ـصـ ــادرات وال ـ ـ ــواردات
الـصـيـنـيــة ف ــي الــدقـيـقــة
ال ـ ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ 60
م ـل ـي ــون ي ـ ــوان (ح ــوال ــي
 9.186مـ ــايـ ــن دوالر
أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي) .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت
وزارة ال ـت ـجــارة إل ــى أن
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـسـ ـج ــل
ن ـمـ ّـوًا ب ــارزًا رغ ــم تفشي
جــائـحــة ك ــوف ـي ــد ،19-إذ
ح ــافـ ـظ ــت الـ ـ ـب ـ ــاد ع ـلــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ف ـ ــي ك ـ ــل مــن
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والـسـلـسـلــة الـصـنــاعـيــة
وس ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض
وح ـص ـت ـهــا ف ــي ال ـســوق
الدولي ،األمر الذي أدى
إل ــى اس ـت ـق ــرار ال ـت ـجــارة
الخارجية واالستثمار
األجـ ـنـ ـب ــي ب ـش ـك ــل عـ ــام.
هـ ـ ــذا وش ـ ـهـ ــدت ال ـص ــن
تـحــول النمو التراكمي
للتجارة الخارجية من
سلبي إلــى إيجابي في
ف ـ ـتـ ــرة يـ ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  -س ـب ـت ـم ـب ــر/
أي ـلــول ،وبلغت الــزيــادة
 1.1ب ــامل ــائ ــة فـ ــي ف ـتــرة
يناير /كانون الثاني -
أكتوبر /تشرين األول.

اشتكى بايدن من عرقلة مساعدي ترامب المرحلة االنتقالية
(فرانس برس)

نـ ـف ــوذه ،ن ـشــرت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك ب ــوس ــت» الـتــي
يملكها روبــرت مــردوخ ،وهو واحــد من أبــرز مؤيدي
تــرامــب ،مقالة افتتاحية يــوم األح ــد املــاضــي ،تطلب
منه «إيقاف الجنون» واإلقــرار بخسارة االنتخابات.
وج ــاء فــي الصحيفة« :الـسـ ّـيــد الــرئـيــس ،حــان الوقت
إلنهاء هــذه الكوميديا الـســوداء ،لكن االستمرار في
هــذا الـطــريــق أمــر مـ ّ
ـدمــر .إذا كنت مـصـ ّـرًا على قضاء
ّ
أيامك األخيرة في املنصب مهددًا بإحراق كل شيء،
ُ
فهكذا ستذكر».
لكن تــرامــب لــم يرفع العلم األبـيــض بعد ،ويعمل على
حـشــد مــؤيــديــه ف ــي واش ـن ـطــن فــي  6يـنــايــر امل ـق ـبــل ،في
م ـحــاولــة أخ ـي ــرة لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـكــون ـغــرس م ــن أجــل
عــدم املـصــادقــة على فــوز بــايــدن فــي االنـتـخــابــات .ومن
املتوقع أن ينزل آالف املؤيدين لترامب الذين ينتمون
ملجموعات مختلفة مــن كــل أنـحــاء الـبــاد ،إلــى شــوارع
العاصمة األميركية ،تأييدًا لتصريحات عير مدعومة
ّ
بأدلة لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق.
كما يعمل الــرئـيــس الـخــاســر على عرقلة عمل بــايــدن،
ال ــذي كشف أول مــن أمــس االث ـنــن ،أن املــوظـفــن الذين
ّ
الدفاع (البنتاغون) يعرقلون
عينهم ترامب في وزارة ّ
عملية انتقال السلطة .وحــذر من أن الواليات املتحدة
قــد تــواجــه مـخــاطــر أمـنـيــة ج ــراء ذل ــك .وبـعــد تلقيه مع
نائبته كاماال هاريس إحاطة حــول األمــن القومي من
طاقمه املكلف ترتيب االنتقال ،قال بايدن إن املوظفني
اإلداريني في البنتاغون وكذلك مكتب اإلدارة وامليزانية
يضعون «عوائق».
في املقابل ،يبدي الرئيس املنتخب ثقته بالتعاون مع
الجمهوريني فــي املرحلة املقبلة .وذكــر املحلل كريس
سيليزا في مقال له على موقع «سي أن أن» ،أن «بايدن
يعتبر الجمهوريني أكثر انفتاحًا على التسوية مما
أظـ ـه ــروا خ ــال ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع امل ــاض ـي ــة» .وأض ــاف
سيليزا أن «الكاتب في صحيفة وول ستريت جورنال،
ج ـيــرالــد أف س ــاي ــب ،ك ـشــف ع ــن م ـحــادثــة اع ـت ـبــر فيها
بــايــدن أنــه مــن املمكن جـدًا إحـيــاء فكرة الوسطية ،وأن
ّ
املشرعني الجمهوريني املستعدين
هناك عددًا كافيًا من
ملقابلته في منتصف الطريق ،حتى يتمكن من إنجاز
األمور في الكونغرس».
(رويترز ،أسوشييتد برس ،فرانس برس)

مشيرا إلى أن هناك إقباال كبيرا في األيام األخيرة على البنوك
من أجل القيام بالتصريحات ،علما أن التوقعات رجحت في
البداية أن تتراوح القيمة بني  450و 550مليون دوالر.
وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يعمد إليها املغرب ،حيث
أطـلــق عملية مماثلة قبل ستة أع ــوام ،كشفت عــن التصريح
بأموال قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من  2.9مليار دوالر.
ويعود املغرب إلطالق تلك العملية في هذا العام ،من منطلق
فــرضـيــة أن م ـغــاربــة مـقـيـمــن بــاملـمـلـكــة أخ ــرج ــوا أمـ ــواال دون
التصريح بها ،كما تقضي بذلك القوانني الجاري بها العمل
في مجال الصرف .وتعتبر هذه الفرصة األخيرة التي أتيحت
للمستهدفني بها ،حيث يراد من وراء ذلك التدبير آنذاك طي
صفحة املــاضــي ،قبل الـشــروع في التبادل اآللــي للمعلومات
ألهداف جبائية ،خاصة أن املغرب كان صادق على االتفاقية
املتعددة األطــراف حول املساعدة اإلداريــة املتبادلة في مجال
الجباية ،وهي االتفاقية التي تتيح التعاون الجبائي الدولي
من أجل محاربة التهرب الجبائي.
وستدخل االتفاقيات حول التبادل اآللي للمعلومات مع بلدان
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيز التطبيق اعتبارا
من  ،2021حيث كان وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

محمد بنشعبون ،شدد في مناسبة سابقة على أن العملية
الثانية التي يطلقها املغرب خالل  ،2020ستتيح لألشخاص
املعنيني تسوية وضعيتهم قبل انطالق التبادل اآللي.
وي ـش ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـغ ــرب ــي ،م ـح ـمــد ال ــره ــج ،ف ــي حــديـثــه
لـ»العربي الجديد» إلــى أن الـقــرار الــذي اتـخــذه املـغــرب بمنح
فــرصــة ملــن ي ـتــوفــرون عـلــى أمـ ــوال فــي ال ـخ ــارج ،يـمـثــل فرصة
لبعض املتهربني ،مؤكدا أن السلطات التي تتكفل بالجباية
قـ ــادرة بـمــا تــوفــر لــديـهــا مــن وســائــل تقنية ومـعـطـيــات على
اإلحاطة باملمارسات املخالفة لقوانني الصرف والجباية.
ويعتبر الــرهــج أن هــذه اإلمكانية متاحة للسلطات حتى
قبل العمل بالنظام اآللي لتبادل املعلومات مع الدول التي
يتوفر فيها رعايا مغاربة على أموال أو ممتلكات ،علما أن
هذه اآللية ستساهم أكثر في توضيح الرؤية حول وضعية
تلك األموال.
وتقرر رصد نصف اإليــرادات املتأتية من املساهمة اإلبرائية
املفروضة على األمــوال التي يتوفر عليها مغاربة بالخارج
ب ـطــري ـقــة ت ـخــالــف ق ــوان ــن الـ ـص ــرف ،والـ ـت ــي س ـي ـتــم إيــداع ـهــا
باململكة ،إلــى صـنــدوق التماسك االجـتـمــاعــي ،بينما يحول
النصف الثاني إلى صندوق تنويع تمويل إصالح التعليم.

()Getty

لقطات

طائرة جديدة تضاف للخطوط اليمنية
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية ،إضافة طائرة جديدة
إلى أسطولها الجوي ،بحسب بيان صادر عن الخطوط
الجوية عبر حسابها بموقع فيسبوك .وأورد البيان أن
الخطوط الجوية اليمنية ،أضافت إلى أسطولها الجوي
طائرة إيرباص  ،AFD-A320والتي تحمل اسم سيئون (اسم
مدينة شهيرة في محافظة حضرموت) .ووصلت
الطائرة إلى العاصمة األردنية عمان قادمة من مدينة
تولوز بفرنسا ،إذ تعد الرابعة التي تضم أسطول
الخطوط الجوية اليمنية .وتأثرت حركة الطيران
ومطارات اليمن خالل أزيد من  9سنوات من التوترات
والمعارك ،وارتفعت حدتها منذ  ،2015ما دفع إلى
تعليق حركة الطيران فترات طويلة خالل األزمة.

تركيا تنتظر استثمارات لشركات هواتف ذكية
تحولت تركيا إلى قبلة في قطاع صناعة الهواتف
الذكية ،في استمرار لتوافد عديد القطاعات الصناعية
األخرى ،كالسيارات ،والتكنولوجيا ،والتعدين ،مع
توفر مختلف أسباب النجاح الصناعي في البالد .في
مقابلة مع األناضول ،قال وزير الصناعة والتكنولوجيا
التركي ،مصطفى ورانك ،إن شركات عمالقة من
الصين والشرق األقصى تعمل في مجال صناعة
الهواتف الذكية ،تعتزم بدء اإلنتاج في تركيا اعتبارا
من فبراير /شباط المقبل.
«ورانك» ذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية،
تعمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز مكانة البالد على
قائمة المراكز العالمية لالستثمارات.

األردن يتسلم  45مليون دوالر من أميركا
تسلّم األردن الدفعة الثالثة من المنحة النقدية األميركية
السنوية لعام  ،2020بقيمة  45.2مليون دوالر ،بحسب
وزير التخطيط والتعاون الدولي ،ناصر الشريده .وأضاف
الشريده في حديث لقناة المملكة ،أمس ،أن «الدفعة
الثالثة هي األخيرة من المنحة النقدية األميركية للعام
الحالي ،وتعادل  32.546مليون دينار أردني» .وتبلغ
قيمة المنحة النقدية األميركية لألردن العام الحالي 845
مليون دوالر ،تم توقيع الدفعة األولى في  27يوليو/
تموز الماضي ،بقيمة  699.9مليون دوالر ،وتحويلها
بالكامل إلى حساب الخزينة العامة .كما تسلّم األردن
في نهاية شهر سبتمبر /أيلول الماضي الدفعة الثانية
من قيمة المنحة النقدية األميركية السنوية للعام ذاته.

...2021
العرب في
مفترق طرق
مصطفى عبد السالم

ضع أمامك خريطة املنطقة في العام
 ،2021وتوقع سيناريوهات لهذه
السنة التي ربما ال تقل أهميتها عن
 2020الذي شهد أحداثا جسيمة
منها تفشي كورونا ،ماذا ترى
بالضبط؟
امللمح األساسي الذي تراه في
 2021هو حالة الغموض الشديد
وعدم اليقني التي قد ترافقها
وستسيطر على كل شيء،
بما فيها املشهد السياسي
واالقتصادي ،فال خارطة واضحة
لدى الحكومات العربية للتعامل
مع تبعات كورونا االقتصادية،
وال خطط قصيرة األجل لتحسني
مستوى املواطن والخدمات
الصحية والتعليمية وتوفر فرص
العمل ،وال خطط متوسطة وطويلة
األجل تخرج الشعوب من أتون
الفقر والبطالة والغالء والفساد،
وال حتى خطط بالتوقف عن زيادة
الضرائب والرسوم ورفع أسعار
السلع وخفض الدعم وإغراق
األجيال املقبلة في بحار من
الديون .وبسبب حالة الغموض تلك
قد ترى أنت الصورة قاتمة السواد
في  ،2021حيث تتوقع زيادات في
رغيف الخبز والوقود والكهرباء
واملياه والنقل وخفضًا للرواتب
والدخول وتراجع فرص العمل
املتاحة وزيادة الفقر املدقع ،وقد
يراها غيرك سنة قمة في التفاؤل،
إذ ستنطلق االقتصادات واألسواق
واملشروعات وحركة األموال
وفتح املطارات والحدود بعد نشر
لقاح كورونا ّ
وطي صفحة 2020
الصعبة ،وبالتالي سيتم خلق
فرص عمل ورفع الرواتب واألجور،
وزيادة اإليرادات العامة ،وهو ما
ّ
يمكن الحكومات من التوسع في
اإلنفاق على الخدمات بما فيها
الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.
في املقابل ،قد يتوقع البعض
حدوث مزيد من التدهور
االقتصادي في املنطقة خالل
العام الجديد يصاحبه توقف دول
عن سداد أعباء الديون ورواتب
املوظفني ،وقد يتوقع غيرك بداية
انفراجة لألزمات املعيشية القائمة،
في حني يتوقع فريق ثالث اندالع
ثورات شعبية ،وأن تشهد املنطقة
إصالحات سياسية بدعم من إدارة
جو بايدن ،وأن أنظمة ستختفي،
وأن الشعوب هي التي تنتصر في
النهاية.
في كل األحوال ،نحن أمام
مشهد عربي غامض وملتبس
في العام الجديد ،ولذا تظل كل
السيناريوهات مطروحة ،منها
سيناريو بقاء األمور على ما هي
عليه ،واستمرار الحروب األهلية
في بلدان عربية عدة منها سورية
واليمن وليبيا ،وقد تتسع دائرة
الحروب في املنطقة ،يصاحب تلك
الحروب تزايد األزمات االقتصادية
في دول عربية أخرى منها مصر
والسودان وتونس والجزائر
والعراق واملغرب واألردن ،واعتماد
أكبر من قبل األنظمة الحاكمة على
االقتراض الخارجي ،واتساع رقعة
األزمات املالية التي تمر بها دول
الخليج ،خاصة مع تراجع أسعار
النفط بسبب قلة الطلب وزيادة
االعتماد على الطاقة النظيفة.

الكويت تقرر استئناف الرحالت الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية
الكويت ـ العربي الجديد

أعـلـنــت إدارة ال ـط ـيــران املــدنــي الـعــامــة الـكــويـتـيــة ،أمــس
الثالثاء ،عن استئناف رحالت الطيران من وإلى مطار
ال ـك ــوي ــت ،ي ــوم ال ـس ـبــت امل ـق ـبــل ،بـحـســب وك ــال ــة األن ـب ــاء
الكويتية (كونا) .وكان مجلس الوزراء الكويتي قد ّقرر
إعادة الرحالت الجوية وفتح الحدود البرية والبحرية،
بـعــد إغــاق ـهــا بـسـبــب جــائـحــة ك ــورون ــا ،فــي خ ـطــوة قد
تخفف من التداعيات االقتصادية الناجمة عن اإلغالق
املتكرر منذ بداية العام بسبب الجائحة .وقال املجلس،
فــي بـيــان ،عقب اجتماعه األسـبــوعــي ،فــي وقــت متأخر

ّ
م ــن م ـســاء اإلث ـن ــن ،إن ال ــرح ــات ال ـجــويــة ستستأنف،
فيما تفتح الحدود البرية والبحرية يوميًا من الساعة
الـتــاسـعــة صـبــاحــا وح ـتــى الـثــالـثــة ع ـص ـرًا ،اع ـت ـبــارًا من
السبت املقبل .وجاء قرار الحكومة الكويتية عقب تقديم
عرض من وزير الصحة باسل الصباح ،خالل االجتماع،
أكــد فيه عــدم اكتشاف أي ســاالت جديدة بكورونا في
ّ
الكويت حتى تاريخه .وذكر أن اإلحصاءات والبيانات
تشير إلى انخفاض أعداد اإلصابات والوفيات ،إذ بلغ
إجمالي عدد الحاالت املسجلة منذ ظهور الوباء 149.6
ألف إصابة ،تعافى منهم أكثر من  145.5ألفًا ،في حني
بلغ إجمالي عدد الوفيات  931وفاة .وفي  21ديسمبر/

كــانــون األول ال ـج ــاري ،أعـلـنــت الـكــويــت تعليق رحــات
ال ـط ـي ــران ال ـت ـج ــاري م ــن وإلـ ــى م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي،
وإغالق املنافذ الحدودية البرية والبحرية ،من الحادية
ً
مساء من اليوم ذاته حتى يوم الجمعة  1يناير/
عشرة
كــانــون الـثــانــي  .2021وك ــان أمــن ســر اتـحــاد السياحة
والسفر في الكويت ،أحمد عبد الوهاب الفهد ،قد قال
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،يــوم السبت املــاضــي ،إن خسائر
وقف الرحالت الجوية األخير تقدر بنحو  130مليون
دوالر ،مشيرًا إلى أنه تسبب في إلغاء حجوزات ألكثر
من  40ألف تذكرة كان قد تم حجزها خالل أعياد رأس
السنة .وتواجه مختلف األنشطة االقتصادية للقطاع
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ال ـخ ــاص وك ــذل ــك الـحـكــومـيــة ضـغــوطــا مــالـيــة مـتــزايــدة
بسبب أزمــة كــورونــا التي فاقمت العجز املالي الناجم
باألساس عن تراجع أسعار النفط .وأظهر تقرير صادر
عن وزارة املالية اطلعت عليه «العربي الجديد» أن عجز
ميزانية العام املالي الجاري قد تجاوز  40مليار دوالر،
وس ــط ت ـحــذيــرات مــن ع ــدم ق ــدرة الـحـكــومــة عـلــى ســداد
رواتــب العاملني في املؤسسات العامة خالل الشهرين
املقبلني .وأش ــار التقرير إلــى أزم ــة شـ ّـح السيولة التي
تشهدها الحكومة خالل العام املالي الجاري ،خصوصًا
فــي ظــل تـفــاقــم عـجــز املـيــزانـيــة واس ـت ـمــرار الـسـحــب من
صندوق االحتياطي الذي أوشك على النفاد.
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اقتصاد
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اليمن

قروض

موازنة تونس بال موارد:
مأزق التمويالت الخارجية
تواجه حكومة تونس
مأزقًا في الحصول على
قروض خارجية ،وسط
غموض المفاوضات
بشأن برنامج التعاون
الجديد مع صندوق
النقد الدولي
تونس ـ إيمان الحامدي

لم تكشف حكومة هشام املشيشي،
عن خطتها لتعبئة موارد خارجية
بـن ـحــو  16م ـل ـيــار دي ـن ــار (ن ـح ــو 6
م ـل ـيــارات دوالر) تـحـتــاجـهــا لـتـمــويــل مــوازنــة
 ،2021ف ــي ظ ــرف ت ـب ــدي دوائ ـ ــر ص ـنــع ال ـق ــرار
امل ــال ــي ال ـع ــامل ــي ق ـل ـقــا ب ـش ــأن ت ــداع ـي ــات تــوتــر
املناخ السياسي على اقتصاد البالد وقدرته
على تجاوز مخلفات الجائحة الصحية التي
أط ــاح ــت بــال ـن ـمــو إلـ ــى م ـس ـتــويــات تــاري ـخ ـيــة.
ومنذ مصادقة البرملان على مشروع املوازنة
ف ــي  10دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ال ـحــالــي ،لم
تقدم الحكومة أي توضيحات بشأن خطتها
لتعبئة املوارد الخارجية ومصير املفاوضات
بشأن برنامج التعاون الجديد مــع صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي أو قـيـمــة ال ـق ــرض ال ــذي تـنــوي
طلبه.
ويبقي الغموض بشأن خارطة تعبئة موارد
موازنة العام القادم مجرد أرقام ،دون تحديد
م ـص ــادر ال ـت ـمــويــات .وت ـق ــول الـحـكــومــة إنـهــا
تدرس أيضًا إمكانية إصــدار صكوك لتمويل
جزء من العجز ،دون أن تحدد حجم أي إصدار.
وق ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر املـ ــالـ ــي ،ول ـي ــد ب ــن ص ــال ــح ،إن
حكومة تونس لم تبادر بعد بفتح املفاوضات
األولية مع صندوق النقد الدولي ،مشيرا إلى

أن تأخير قروض الصندوق سينعكس سلبا
على خــروجـهــا املــرتـقــب إلــى الـســوق العاملية،
حيث سيكون االق ـتــراض املباشر مــن السوق
الدولية جد مكلف بما ّ
يعمق أزمة الديون في
البالد .وأكد بن صالح في تصريح لـ«العربي
الجديد» أن تونس تطرح سندات على السوق
ّ
بمعدل فائدة مرتفع «بلغ في أحدث
الدولية
طرح  ،»%7.75في حني حصلت دول مجاورة
عـلــى ق ــروض بنسبة فــائــدة فــي ح ــدود  2في
املائة.
ّ
ورجـ ــح أن يــؤثــر الـتــأخـيــر فــي تعبئة امل ــوارد
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ملـ ـ ــوازنـ ـ ــة  2021ع ـلــى
مخزونات البالد من العملة الصعبة ،وقيمة
الــديـنــار ال ــذي يـحــافــظ عـلــى اسـتـقــراره مقابل
اليورو والدوالر ،مدفوعا بتحسن املوجودات

% 6.6

وافــق برلمان تونس على
ميزانية بقيمة  19مليار
دوالر فــي الــعــام المقبل
 ،2021تنطوي على عجز
مالي نسبته  6.6في المائة،
وتــبــحــث الــحــكــومــة عن
قروض خارجية للحد من
عجز الموازنة الجديدة.

للعملة ف ــي رص ـيــد الـبـنــك املــركــزي
الـصــافـيــة
ّ
الـتــونـســي .وت ــوق ــع الـخـبـيــر املــالــي أن تتأخر
االت ـفــاقــات مــع املــانـحــن الــدول ـيــن وال سيما
صـنــدوق النقد الــدولــي إلــى الــربــع الثاني من
سـنــة  ،2021مـشــددا عـلــى أهـمـيــة اإلس ــراع في
إع ــداد امللفات الفنية للقروض والــدخــول في
ب ــرن ــام ــج إص ــاح ــي ش ــام ــل ي ـه ـيــئ األرضـ ـي ــة
لـلـحـصــول عـلــى ق ــرض جــديــد م ــن الـصـنــدوق
الذي سيكون أكثر صرامة بشأن اإلصالحات
املتأخرة ،وفق قوله.
وتــوقـعــت مجموعة الـبـنــك الــدولــي فــي تقرير
نشرته يوم  22ديسمبر /كانون األول الجاري
أن يــرتـفــع نـمــو اق ـت ـصــاد تــونــس إل ــى  5.8في
امل ــائ ــة سـنــة  2021مـقــابــل ان ـك ـمــاش ب ـ ــ 9.2في
املــائــة متوقع نهاية السنة الـحــالـيــة .واعتبر
ال ـت ـقــريــر ال ـس ـن ــوي مل ـج ـمــوعــة ال ـب ـنــك ال ــدول ــي
بـعـنــوان «املــرصــد االقـتـصــادي الـتــونـســي» أن
تباطؤ النمو سـيــؤدي إلــى تــراجــع فــي برامج
واس ـتــرات ـي ـج ـيــات خـلــق ف ــرص الـعـمــل والـحــد
مــن الـفـقــر ،متوقعا زي ــادة فــي نسبة السكان
املهددين بالسقوط في براثن الفقر.
وأظهر مشروع موازنة العام املقبل في تونس،
أن االقتراض يمثل أكثر من ثلث املوارد املقدرة
خــال  ،2021األم ــر ال ــذي يشير إلــى استمرار
ال ـص ـعــوبــات امل ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة ،ال ـت ــي ت ـضــررت
ب ـشــدة مــن جــائـحــة ك ــورون ــا .فــي امل ـقــابــل ،قــال
الخبير االقتصادي ،محمد املنصف الشريف،
لـ«العربي الجديد» إن الحكومة التي تأخرت
ف ــي ك ـش ــف خ ــارط ــة ت ـع ـب ـئــة مـ ـ ـ ــوارد امل ــوازن ــة
ستكون مجبرة على تأخير جزء من مشاريع
االستثمار العمومي إلــى النصف الثاني من
السنة الجديدة بهدف االستفادة من األمــوال
املعبأة لتمويل نفقات التسيير واألجور.
وانتقد الشريف مواصلة اإلنفاق واالقتراض
م ــن أجـ ــل دفـ ــع ال ـ ــروات ـ ــب ،م ـق ــاب ــل ت ــوق ــف ت ــام
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات الـ ـع ــام ــة وانـ ـحـ ـس ــار ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص نتيجة تعكر مـنــاخ األع ـمــال بسبب
األزمة السياسية وتواتر الحكومات.

يهدد محاصيل البقوليات
القات
ّ
صنعاء ـ محمد راجح

األسواق تضررت بشدة من جائحة كورونا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

تطوق السوريين :طوابير الغالء والجوع
األزمات
ّ
عبد اهلل البشير

مع اقتراب نهاية عام  ،2020يواصل املواطنون
على امتداد الجغرافية السورية الصراع مع
أزمــات تطوقهم وتفتك ببعضهم .يقفون في
الطابور على الخبز في سبيل الحصول على
أرغفة محدودة العدد منه .وأحيانا تتقاسم
األس ـ ـ ــرة ال ــرغ ـي ــف وك ــأن ــه األخـ ـي ــر لـ ـه ــم .وق ــد
يـفـتــرشــون األرض وي ـنــامــون عـلــى الـطــرقــات
أليام للحصول على الوقود ،في الوقت الذي
يـتـخـلــون ف ـيــه ع ــن ال ـك ـمــامــة امل ـه ـمــة ملــواجـهــة
ف ـيــروس ك ــورون ــا وي ـش ـتــرون بثمنها ال ـغــذاء
ألطفالهم ،وكــأن حياتهم هي صــراع من أجل
البقاء.
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة دم ـ ـشـ ــق أقـ ـ ـ ــدم ع ــاصـ ـم ــة فــي
التاريخ ،خط الفقر يبتعد مسرعا واألهالي
ي ـج ــرون ف ــي م ـحــاولــة عـبـثـيــة لـتـخـطـيــه دون
جدوى ،فاملصائب بالنسبة لهم تأتي تباعا،
تأبى املجيء فــرادى لتمنحهم وقتا اللتقاط
أنفاسهم واستجماع ما بقي لديهم من قوة

ملواجهتها .أزمات كثيرة في الغاز والكهرباء
والخبز واأللبسة والـغــذاء ،كلها جاثمة فوق
صدر املواطن وال خالص منها بالنسبة له.
وس ــط ش ــوارع الـعــاصـمــة ت ــرى وج ــوه الـنــاس
شاحبة ،وال يمكن التخمني إن كانت بسبب
الـ ـب ــرد أو ب ـس ـبــب م ــا ي ـع ــان ـي ــه ال ـ ـنـ ــاس ،كـمــا
يقول عمر أبــو املجد لــ«العربي الجديد» ،إذ
إن بــاصــات الـنـقــل الــداخ ـلــي تـغــص بــالــركــاب
الساعني خلف أعمالهم ،يحاولون النجاة من
األسعار الطاحنة واألزمات.
ويـ ـق ــول أبـ ــو املـ ـج ــد« :أن ـ ــا م ـح ـظ ــوظ لـبـقــائــي
م ـحــاف ـظــا ع ـلــى قـ ــواي الـعـقـلـيــة ح ـتــى الــوقــت

المعاناة تطاول
المواطنين في مناطق
النظام والمعارضة

حتى الخبز أصبح صعب المنال في سورية (دليل سليمان/فرانس برس)

ال ـحــالــي ،فـعـنــدمــا أف ــرغ مــن التفكير بــإيـجــار
امل ـ ـنـ ــزل ،أب ـ ــدأ بــال ـت ـف ـك ـيــر ب ـم ــا ي ـن ـقــص امل ـن ــزل
مــن م ــواد غــذائ ـيــة أســاس ـيــة ،كــالـسـكــر واألرز
والبرغل والفاصولياء ،وفــي األصــل ال نفكر
ف ــي س ــواه ــا ،ال ـل ـحــوم وال ـف ــواك ــه والـحـلــويــات
أصبحت من املحرمات ،نراها على واجهات
املحال التجارية فقط نشتم رائحتها ونتمتع
بمناظرها».
وأضـ ــاف امل ــواط ــن ال ـس ــوري أن سـعــر الكيلو
الواحد من لحم الغنم يساوي نصف إيجار
املنزل الذي يقطنه حاليا والبالغ  40ألف ليرة
ســوريــة ( 14.5دوالر) .ويـتــابــع« :ه ــذا غيض
مــن فـيــض ،الحمص وال ـعــدس والفاصولياء
واملـعـكــرونــة ،هــي وجـبــاتـنــا الــرئـيـسـيــة ،وهــي
ال ـت ــي تـبـقـيـنــا ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة وس ــط هــذه
الـظــروف ،واألسـعــار الخيالية التي نشهدها
ه ـنــا ،أن ــا أع ـمــل ف ــي ورش ــة ن ـج ــارة وزوج ـتــي
مـ ــدرسـ ــة ،رات ـ ـ ـ ّـب زوج ـ ـتـ ــي نـ ـس ــدد بـ ــه إي ـج ــار
البيت ومــا أحققه مــن دخــل يجب أن يكفينا
ب ـق ـيــة ال ـش ـه ــر ،ك ــل لـ ـي ــرة م ـح ـس ــوب ل ـه ــا أي ــن

ّ
يـجــب أن ت ـصــرف وك ـيــف؟ وإل ستحاصرنا
الديون ونبقى جوعى على الــدوام» .ويعاني
املـ ــواط ـ ـنـ ــون فـ ــي دمـ ـش ــق مـ ــن غ ـ ــاء األسـ ـع ــار
بــالــدرجــة األول ــى ،والكهرباء السيئة ونقص
الخبز والــوقــود وغ ــاز الطهو املـنــزلــي وغــاء
السلع بالعموم ،التي تضاعفت بشكل كبير
عن العام املاضي في حني بقيت الرواتب على
حــالـهــا حـيــث يبلغ مـتــوســط ال ــرات ــب  60ألــف
ليرة سورية ( 21.8دوالرا).
أما في مناطق شمال غرب سورية ،حيث بدأت
تظهر تــداعـيــات مــأســاة ال ـنــزوح جليا ،نظرا
لـعــدد الـسـكــان الـكـبـيــر ،واملـخـيـمــات املترامية
ال ـتــي يـقـطـنـهــا ن ــازح ــون يـتــرقـبــون الـخــاص
مـنـهــا ف ــي ك ــل ي ــوم ،يـتــرقـبــون االس ـت ـق ــرار في
مـنــازلـهــم مــن جــديــد ،وإس ـن ــاد ظـهــورهــم إلــى
ّ
ج ــدران ـه ــا ،فـقــد قــلــت ف ــرص الـعـمــل وتـنــوعــت
ّ
وتعددت معها املصاعب والتحديات
العمالت
أم ــام ال ـنــاس .ويـتـحــدث املــواطــن ب ــال العمر،
عــن ال ــواق ــع الـحــالــي فــي املـنـطـقــة حـيــث يقول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :الـيــوم أسـطــوانــة الغاز
يبلغ ثمنها  73لـيــرة تــركـيــة ،وأن ــا كشخص
أعمل في صيانة الــدراجــات النارية أقيم في
مخيم للنازحني ،أقبل بما يعطيه لي الناس
من عمالت ،بالكاد أوفر ثمن توفير الكهرباء
والخبز والطعام ألفراد عائلتي ،كلها ضغوط
يومية نعيشها».
ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــري ــر ص ـ ــدر عـ ــن م ـك ـت ــب تـنـسـيــق
الـ ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة ال ـتــابــع ل ــأم ــم املـتـحــدة
«أوتـ ـش ــا» ف ــي ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
امل ــاض ــي ،ي ــوج ــد  237000ش ـخــص ب ـحــاجــة،
يعانون من أزمــة غــذاء حقيقية وهــم بحاجة
مــاســة ملـســاعــدات غــذائـيــة عاجلة فــي مناطق
شمال غرب سورية ،وبعموم املنطقة املحررة
م ــن مـحــافـظــة إدلـ ــب ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي يفتقر
فيه  1.3مليون شخص ألي شكل من أشكال
خــدمــات املـيــاه والـصــرف الصحي والنظافة.
كـمــا يـتـقــاســم ك ــل  103أش ـخــاص دورة مـيــاه
واح ــدة ،كـمـعــدالت فــي بـعــض املـنــاطــق ،حيث
يتشارك  50شخصا دورة مياه واحدة بنسبة
 41بــاملــائــة مــن مـنــاطــق شـمــال غ ــرب ســوريــة،
حسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
وفي املقابل ،يوضح الحاج أبو أحمد النازح
مــن مدينة معرة النعمان واملقيم فــي مدينة
كفر تخاريم لـ«العربي الجديد» أن األسعار
ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام ،حيث تبلغ
تكلفة إيجار املنزل  100دوالر.
وأضاف أبو أحمد« :يقيم مع في املنزل ابنى
وأحفادي ،وتبلغ تكلفة الحصول على املياه
والكهرباء ما بني  70و 90دوالر شهريا ،دون
احـتـســاب بــاقــي املتطلبات الرئيسية كمواد
الـتــدفـئــة ،ونـحــن نحتاج شهريا مــا بــن 500
و 550دوالرا ،نحاول االقتصاد على الحاجات

الــرئـيـسـيــة بـشـكــل دائ ـ ــم» .وت ــاب ــع« :بــالـنـسـبــة
لـ ـش ــراء امل ــاب ــس واألحـ ــذيـ ــة ن ـف ـضــل األط ـف ــال
دائما بهذا األمر على أنفسنا ،فنحاول شراء
حاجياتهم فـقــط وإن تــوفــر لـنــا امل ــال الكافي
ن ـش ـت ــري ألن ـف ـس ـن ــا ،أمـ ــا الـ ـع ــوائ ــل ال ـت ــي يـقــل
أفــرادهــا عن خمسة قد تكتفي شهريا بنحو
 350دوالرا مــا بــن إيـجــار مـنــزل والـحــاجــات
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ك ــالـ ـغ ــذاء وغ ـ ــاز ال ـط ـه ــي وامل ـ ــاء
والكهرباء» .وفي مناطق شمال شرق سورية
الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية ،حيث من
املفترض أن يكون الوضع أفضل من الناحية
االقتصادية بالنسبة للمواطنني ،نظرا لغنى
املنطقة بالثروة النفطية واملشاريع اإلنمائية
التي تنفذها العديد من الدول منها الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ي ـقــل ال ــوض ــع س ــوءا
عــن باقي املناطق الـســوريــة ،واألزم ــات ذاتها
تعصف باملواطن هناك.
يقول جاسم محمد طارق لـ«العربي الجديد»:
ال ـح ــدي ــث ي ـط ــول ع ـمــا ن ـعــان ـيــه ه ـن ــا ،فــال ـغــاز
بالكاد يتوفر ،والكهرباء أحيانا تتوفر لعشر
دق ــائ ــق وت ـن ـق ـطــع ل ـخ ـمــس س ــاع ــات ،حــاولــت
خــال األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة الـحـصــول على
أسطوانة غــاز بسعر قليل لكن دون جــدوى،
رغم وجود بطاقة تمنحها اإلدارة الذاتية لنا،
كــون أسـطــوانــة واح ــدة ال تكفينا فــي الشهر،
وتباع في السوق بمبلغ مرتفع جدا يتجاوز
 12ألف ليرة سورية ( 4.36دوالرات) رغم أن
سعرها املفروض وفق البطاقة هو  2400ليرة
سورية ( 0.87دوالر).
ولـلـعـيــش ب ـشــيء م ــن االرتـ ـي ــاح يــؤكــد ط ــارق
أن العائلة فــي مدينة القامشلي املكونة من
خمسة أفراد تحتاج بالحد األدنى لنحو 550
ألف ليرة سورية ( 200دوالر) على اعتبار أن
البيت مملوك لها ،أما املستأجرون املقيمون
ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي ف ـهــم ب ـحــاجــة إلي ـج ــار امل ـنــزل
إضافة لتكاليف املعيشة وغيرها.
ويتشارك املواطنون على امتداد الجغرافية
السورية هموما في مقدمتها توفير الغذاء،
إضافة للماء يليها الحصول على الكهرباء
وخــدمــات اإلنـتــرنــت والـتــدفـئــة الـتــي تختلف
تـكــالـيـفـهــا م ــن مـنـطـقــة إلـ ــى مـنـطـقــة وحـســب
وسيلة التدفئة املستخدمة.
ك ـمــا أن الـ ـغ ــذاء ه ــو أزم ـ ــة حـقـيـقـيــة ال يمكن
تجاهلها حيث تحدث األمــن العام للشؤون
اإلنـســانـيــة ومـنـســق اإلغ ــاث ــة ال ـطــارئــة ،مــارك
لوك ،في إحاطته ملجلس األمن منتصف شهر
ديسمبر /كانون األول الجاري ،حول مخاوف
بـشــأن الـحـصــول عـلــى املـســاعــدات اإلنسانية
مع انخفاض درجــات الحرارة ،مشيرا إلى أن
التمويل الحالي لن يسمح لألمم املتحدة إال
بالوصول لنحو  2.3مليون محتاج من أصل
 3ماليني بحاجة ماسة لها.

يـشـهــد الـيـمــن تــوسـعــا مـضـطــردا فــي زراعـ ــة نـبـتــة «ال ـقــات»
والذي يأتي على حساب العديد من املنتجات واملحاصيل
الزراعية مثل البقوليات بمختلف أصنافها من فاصوليا
وفول وعدس ولوبيا.
وأث ــر ذلــك على الـخـيــارات الغذائية لليمنيني الـتــي تضيق
بـسـبــب ال ـص ــراع ال ــدائ ــر ف ــي ال ـب ــاد وال ـ ــذي فــاقــم األوضـ ــاع
اإلنسانية على مختلف األصعدة في ظل تدهور اقتصادي
ومعيشي وارتفاع قياسي للتضخم يزيد على .%70
وع ـلــى الــرغــم مــن ال ـج ـهــود ال ـتــي بــذلــت فــي الـيـمــن الـعــامــن
املاضيني لزيادة املساحات املزروعة بالبقوليات ورفع نسبة
إنتاجيتها وتشجيع ومساعدة املــزارعــن واألســر اليمنية
في املناطق الزراعية إلنتاج مثل هذه املحاصيل الغذائية،
إال أن أحدث البيانات الصادرة عن إدارة اإلحصاء الزراعي
تشير إلــى مـحــدوديــة تأثير هــذه الجهود على البقوليات
التي تدهورت عملية زراعتها بشكل كبير منذ بداية الحرب
في البالد قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها «العربي الجديد» ،فقد
تــراجــع إنـتــاج اليمن مــن البقوليات مــن  80ألــف طــن نهاية
العام  2014من مساحة مزروعة تبلغ نحو  41ألف ُهكتار،
إل ــى  60أل ــف طــن ال ـعــام  2018مــن مـســاحــة م ــزروع ــة ق ــدرت
بنحو  38ألــف هكتار .فــي حــن تــرجــح البيانات ارتفاعها
العام الحالي  2020إلى نحو  93ألف طن نتيجة لتمكن هذه
الـجـهــود مــن ان ـتــزاع مساحة زراع ـيــة طفيفة لــزراعــة بعض
أص ـنــاف الـبـقــولـيــات مـثــل الـفــاصــولـيــا وال ـع ــدس ،إذ يرجح
ارتفاع املساحة املزروعة من إلى  48ألف هكتار.
الخبير الزراعي ،ياسر املجيدي ،يحذر من خطورة انحسار
زراع ــة املـحــاصـيــل الـغــذائـيــة كالبقوليات وال ـتــي يعتبرها
ال ـع ـمــود ال ـف ـقــري ف ــي م ــوائ ــد الـيـمـنـيــن ال ـتــي ال تـخـلــو من
الـفــاصــولـيــا وال ـف ــول والـ ـع ــدس ،ف ــي ظ ــل أوضـ ــاع معيشية
متردية.
وي ــوض ــح امل ـج ـي ــدي ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
زراع ــة الـقــات تستهلك كميات ضخمة مــن املـيــاه مــع تغير
امل ــواس ــم الــزراع ـيــة وت ــراج ــع مـنـســوب سـقــوط األم ـط ــار ،إلــى
جانب ما يتعرض له اليمن من تغيرات مناخية وعواصف
وفيضانات ،إذ اجتمعت كل هذه العوامل لتحد من عملية
التوسع مــن زراع ــة البقوليات وعــديــد املحاصيل الزراعية
األخرى.
تقدر آخر بيانات مسح ميزانية لألسر في اليمن الصادرة
قـبــل ال ـحــرب عــن الـجـهــاز املــركــزي لــإحـصــاء إنـفــاق حــوالــي
مليون و 562ألــف أس ــرة يمنية على البقوليات بنحو 23
مليار ريال ،تستحوذ الفول والفاصوليا املستوردة واملعلبة

توسع في زراعة القات في اليمن (محمد حويس /فرانس برس)

على النسبة األكبر من اإلنفاق بما يقارب  19مليار ريــال.
فيما ينفق اليمنيون على نبتة «ال ـقــات» ،بحسب بيانات
مسح ميزانية األسرة التي اطلعت عليها «العربي الجديد»،
نحو  149مليار ريال.
وتأتي البقوليات في املرتبة األخيرة بني املحاصيل الزراعية
من حيث الكمية املنتجة حيث تشكل نسبة  %2باملتوسط
مــن إجـمــالــي الـكـمـيــة املـنـتـجــة مــن املـحــاصـيــل الــزراع ـيــة في
الـيـمــن .وتشهد أسـعــارهــا ارتـفــاعــات قياسية فــي األس ــواق
املحلية في اليمن ،إذ وصل سعر الكيلوغرام من الفاصوليا
إلى نحو  1200ريال بعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد ال
يزيد على  600ريال.
ويبرر املــزارع في سهل تهامة الزراعي غربي اليمن ،سيف
امل ـش ــول ــي ،س ـبــب ع ـ ــزوف املـ ــزارعـ ــن ف ــي ال ـي ـمــن ع ــن زراعـ ــة
امل ـحــاص ـيــل ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ب ـع ــدم ج ــدواه ــا م ــن نــاح ـيــة الـعــائــد
املــادي الــذي ال يغطي تكاليف زراعتها الشاقة ،إلــى جانب
م ـح ــدودي ــة ال ـت ــدخ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وفـ ــق ح ــدي ــث امل ـشــولــي
لـ«العربي الجديد» ،ملساعدة املزارعني ليس فقط في تسويق
مـنـتـجــاتـهــم ومـحــاصـيـلـهــم وتــوف ـيــر احـتـيــاجــاتـهــم لــزراعــة
بعض هذه املحاصيل مثل الحبوب ،بل وعــدم مساعدتهم
فــي مــواجـهــة مــا يــواجـهــونــه مــن مـعــانــاة نتيجة التغيرات
املناخية والسيول الجارفة التي تأتي في طليعة األضــرار
التي تعرضون لها خالل العامني املاضيني.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـ ـح ــرب ،تـعـتـبــر ال ـت ـغ ـيــرات امل ـنــاخ ـيــة من
ال ـعــوامــل األســاس ـيــة ال ـتــي أض ــرت كـثـيـرًا بــاإلن ـتــاج املحلي
للغذاء وحالة األمــن الغذائي في البالد ،ومن ذلك األضــرار
التي خلفتها الزوابع واألعاصير والفيضانات التي ضربت
املناطق اليمنية خالل الفترة .2019 – 2010
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أخبــار
العرب
أربيل تلتزم باالتفاق النفطي
مع بغداد
قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان
شمالي العراق قوباد طالباني ،أول من أمس،
إن أربيل أبلغت بغداد التزامها بتسليم 250
ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تصدير
النفط الوطنية (سومو) ،مقابل إقرار املوازنة
االتحادية لعام  .2021جاء تصريح طالباني
خالل مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع
مع برملان اإلقليم .وقال طالباني« :أبدينا
استعدادنا في السابق لتسليم  250ألف
برميل نفط لشركة سومو ،واآلن نحن نبدي
التزامنا بتسليم  250ألف برميل للشركة
وفقا ملا جاء في قانون املوازنة لعام .»2012
بيع أصول لبنك عودة اللبناني
قال رئيس مجلس إدارة «كابيتال بنك»
األردني ،باسم السالم ،إن املجموعة أتمت
أمس ،اتفاقا لالستحواذ على أنشطة لفروع
بنك عودة اللبناني فيالعرا ق واألردن في
مسعى لتنويع وتوسيع عملياته .وقال السالم
لرويترز إن كال الطرفني اتفقا على عدم
اإلفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد
الحصول على املوافقات الالزمة من البنكني
املركزيني في األردن والعراق .وأضاف السالم:
«تتماشى االتفاقية مع خطط كابيتال بنك
لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه
اإلقليمي واملحلي في األردن والعراق».
هبوط حيازة البنوك
السعودية للسندات
هبطت حيازة البنوك العاملة في السعودية
للسندات الحكومية ،حتى نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي ،بنسبة  0.4في
املائة على أساس شهري ،إلى  430مليار
ريال ( 114.7مليار دوالر) .كانت حيازة
البنوك (تشمل الوطنية واألجنبية) قد
بلغت  431.6مليار ريال ( 115.1مليار
دوالر) حتى أكتوبر/تشرين األول السابق
له .ويضم القطاع املصرفي السعودي11 ،
بنكًا محليًا وفروعا لـ 15بنكًا أجنبيًا.
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رؤية

تقرير
تتجه دول االتحاد األوروبي لتوقيع اتفاقية استثمارية مع الصين خالل
األسبوع الجاري ،لكن خبراء يرون أن االتفاقية ربما تثير خالفات للكتلة
األوروبية مع إدارة الرئيس جو بايدن التي تنوي وضع استراتيجية احتواء
للصين بالتعاون مع االقتصادات الرأسمالية

الرئيس شي
والمستشارة
األلمانية ميركل
خالل لقاء سابق
ببرلين ()Getty

االتفاقية تمنح مزايا
استثمارية للشركات
األوروبية بالصين أكثر
من األميركية

أوروبا تغامر
بـ«استراتيجية
احتواء بكين»
مع إدارة بايدن

لندن ــ موسى مهدي

الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري بينهما ،وإن نقطة
الـ ـخ ــاف ال ــوحـ ـي ــدة امل ـت ـب ـق ـيــة ت ـخ ــص ح ـقــوق
العمال فــي الـصــن .وتوقعت الصحيفة التي
تصدر في هونغ كونغ ،إبــرام االتفاقية خالل

انكماش الصادرات األلمانية

قال اتحاد التجارة األلماني ،أمس الثالثاء ،إن صادرات ألمانيا انكمشت
بما ال يقل عن  12في المائة هذا العام مع انهيار الطلب من الواليات
المتحدة وبريطانيا بسبب جائحة
كـــورونـــا ،فــي حــيــن ظــلــت آسيا
الموقع المشرق الوحيد لصادرات
أكبر اقتصاد في أوروبا .وهبطت
الــصــادرات األلمانية إلــى الواليات
المتحدة ،أكبر سوق لمبيعاتها
الخارجية خارج االتحاد األوروبــي
بنسبة  16فــي المائة ،فــي حين
تراجعت الــصــادرات إلــى بريطانيا
 18.5في المائة.

األسـبــوع ال ـجــاري .وتمنح االتفاقية املرتقبة
ال ـش ــرك ــات األوروبـ ـي ــة م ــزاي ــا اس ـت ـث ـمــاريــة في
ال ـصــن أك ـبــر مــن امل ــزاي ــا ال ـتــي تمنحها بكني
حاليًا للشركات األميركية.
ونسبت «س ــاوث تشانيا مورنينغ بوست»
إلــى مـصــادر أوروب ـيــة قولها إن أملانيا التي
ت ـ ـ ــرأس ح ــال ـي ــا رئـ ــاسـ ــة امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي
األوروب ـ ــي عــرضــت َاالت ـفــاق ـيــة االسـتـثـمــاريــة
ُ
على األعضاء ،ولم تثر اعتراضات عليها.
وفي ذات الصدد ،قال تقرير بصحيفة «وول
ستريت جــورنــال» األميركية أمــس الثالثاء،
إن املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أنـ ـجـ ـي ــا م ـيــركــل
متحمسة لـهــذه االتـفــاقـيــة االسـتـثـمــاريــة مع
الصني وتدفع إلكمالها قبل تنصيب الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن فــي  20يـنــايــر /كانون
ال ـثــانــي .وت ــواج ــه مـيــركــل ضـغــوطــا متنامية
من الشركات األملانية التي تتزايد مصالحها
التجارية واالستثمارية في السوق الصيني،
إذ إن هـنــالــك نـحــو  5200شــركــة أملــانـيــة لها
ارتباطات تجارية واستثمارية مع الصني.
وال يـسـتـبـعــد خـ ـب ــراء ف ــي الـ ـش ــؤون األملــان ـيــة
أن ت ـ ـكـ ــون املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة مـ ـي ــرك ــل ت ـس ـع ــى مــن
خ ــال اإلسـ ـ ــراع بـتــوقـيــع ه ــذه االت ـفــاق ـيــة إلــى
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ك ـ ـسـ ــاح ضـ ـغ ــط عـ ـل ــى اإلدارة
األميركية الجديدة ،إلزالة العراقيل التجارية
التي وضعتها إدارة الرئيس دونــالــد ترامب
أمام انسياب السلع األملانية للسوق األملانية
ب ــأس ــرع ف ــرص ــة ،إذ إن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة بــايــدن

الحـتــواء الصني تقوم على كسب أوروب ــا إلى
جــان ـب ـهــا .وت ـق ــوم االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي أعـلــن
ع ـن ـهــا ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخ ــب ج ــو ب ــاي ــدن عـقــب
انتخابه على «احتواء التمدد الصيني» عبر
تشكيل تحالف مــن االقـتـصــادات الرأسمالية
ملحاصرة التمدد الصيني .وتستهدف اتفاقية
االسـتـثـمــار وال ـت ـجــارة األوروبـ ـي ــة مــع الصني
إزالة الحواجز الخاصة باالستثمار األوروبي

بـ ــال ـ ـصـ ــن .وتـ ـشـ ـم ــل االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة م ـت ـط ـل ـب ــات
الصفقات التجارية املشتركة وسقف امللكية
األجنبية فــي بعض الـصـنــاعــات .كما تغطي
االتـفــاقـيــة االسـتـثـمــار فــي قـطــاعــات الصناعة
والخدمات املالية والعقارات وخدمات البيئة
وقطاع اإلنشاءات والخدمات الخاصة بالنقل
البحري والطيران .لكن مصادر أميركية ترى،
أن االتـفــاقـيــة تــواجــه بـعــض االع ـتــراضــات من

ألمانيا 50 :ألف متجر يهددها اإلفالس
يواجه نحو  50ألف
متجر في ألمانيا أزمات
مالية ربما تؤدي إلى
إغالق أبوابها في 2021
برلين ــ العربي الجديد

معظم متاجر وسط برلين مغلقة أثناء فترة األعياد ()Getty

تــواجــه العديد مــن املتاجر األملــانـيــة أزمــات
مالية حادة ،ربما تقود إلى إفالسها بسبب
إجراءات العزل االجتماعي املشددة ،وتقييد
الحركة والتجمعات في املدن األملانية الذي
أقرته الحكومة منذ شهر نوفمبر /تشرين
الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي .وإلـ ـ ــى ج ــان ــب إجـ ـ ـ ــراءات
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا الـ ـت ــي ت ـم ـنــع امل ـت ـســوقــن
م ــن زي ــارتـ ـه ــا ،ت ــواج ــه امل ـت ــاج ــر الـتـقـلـيــديــة
فــي أملــانـيــا املنافسة الـشــرســة الـتــي تجدها
م ــن ق ـبــل ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـت ـســوق
«أونــايــن» .وبحسب تقرير لوكالة فرانس
ب ــرس ،ف ــإن نسبة ع ــدد املـتــاجــر املـغـلـقــة في
م ــدي ـن ــة ل ــوب ـي ــك األمل ــانـ ـي ــة ب ـل ـغــت  %20مــن
إجـمــالــي ال ـعــدد الـكـلــي للمتاجر فــي وســط
املدينة .وتشير أوليفيا كمبه ،التي تترأس
جمعية «لوبيك مانجمنت» لتعزيز التنمية
امل ـح ـل ـيــة ،ل ـلــوكــالــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،إلـ ــى متجر
للمالبس فــي وس ــط املــديـنــة أعـلــن إفــاســه،
موضحة أن «بـعــض املـتــاجــر كــانــت تعاني
من وضع صعب حتى قبل األزمة الصحية،
ول ـك ــن ت ــراج ــع ع ــدد ال ــزب ــائ ــن ق ـضــى عليها
اآلن» .وتندد كمبه باملراكز التجارية الكبرى
في ضواحي املدينة ،وتنتقد كومبه ارتفاع
اإليـجــارات التجارية في وقــت تحاصر فيه
مبيعات اإلنترنت املتاجر .ومن املتوقع أن
تـكــون املبيعات عبر الـتـجــارة اإللكترونية
ومـشـتــريــات ال ــ«أونــايــن» الـتــي حــدثــت بني
نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر /كانون

إخفاء الحقائق
عن المصريين
شريف عثمان

تقارب تجاري
أوروبي صيني

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا بـ ـ ــاتـ ـ ــت دول االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي على وشك توقيع اتفاق
ت ــاري ـخ ــي ل ـل ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار
م ــع ال ـص ــن ،حـســب م ــا ذكـ ــره دبـلــومــاسـيــون
أوروبيون أمس الثالثاء ،قال خبراء إن دول
االت ـحــاد األوروبـ ــي تـغــامــر عـبــر ه ــذا االتـفــاق
االستثماري باالستراتيجية املشتركة التي
عرضتها قبل أسابيع على الرئيس األميركي
جــو بــايــدن لكبح تـمــدد الـنـفــوذ االقـتـصــادي
والتجاري الصيني في العالم.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لصحيفة
«سـ ـ ــاوث ت ـشــان ـيــا مــورن ـي ـنــغ ب ــوس ــت» ،أمــس
ال ـث ــاث ــاء ،إن ه ـنــالــك ت ـقــدمــا ف ــي امل ـفــاوض ــات
الـجــاريــة بــن بــروكـســل وبـكــن بـشــأن االتـفــاق
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األول قــد ارتـفـعــت بنحو الـثـلــث فــي أملانيا
مقارنة مــع مــا كانت عليه فــي الـعــام .2019
وتــأتــي هــذه املبيعات على حساب املتاجر
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ل ـهــا م ـق ــار فـعـلـيــة ف ــي امل ــدن
األملــانـيــة ،حسب مــا تــؤكــد جمعية التجارة
األملانية.
وتـخـشــى الـجـمـعـيــة أن يـغـلــق نـحــو  50ألــف
متجر أبــوابــه فــي أملــانـيــا خ ــال ال ـعــام املقبل
بسبب كوفيد .19-وفي حال حدوث ذلك فإن
اإلغ ـ ــاق ال ـجــزئــي لـلـمـتــاجــر وحـ ــده سيكلف
أص ـح ــاب امل ـتــاجــر ف ــي وس ــط املـ ــدن األملــان ـيــة
مبلغًا قد يصل إلى  16.9مليار يورو ،بحسب
بيانات معهد «أي دبليو» األملاني .وأوضح
املعهد أن عــدد زوار املـتــاجــر تــراجــع بنسبة
 %50في املدن األملانية خالل شهر ديسمبر/
كانون األول .ويرجح أن ترتفع هــذه األرقــام
بعد إغالق كل املتاجر غير األساسية.
وفي ذات الصدد ،قال وزير االقتصاد األملاني
بيتر التماير في نوفمبر/تشرين الثاني ،إن
التبضع لــدى صغار التجار «بمثابة واجب
وط ـنــي» ،لكن ســرعــان مــا سقط مفعول هذه
الرسالة مع تشديد قيود العزل االجتماعي
والحركة ملكافحة جائحة كورونا.
وإل ـ ــى ج ــان ــب املـ ـس ــاع ــدات الـ ـط ــارئ ــة ،تـبـحــث
ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة ف ــي فـ ــرض رس ـ ــوم على
الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة تـحــول إيــرادات ـهــا إلــى
ال ـت ـج ــار ف ــي وسـ ــط امل ـ ــدن ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن مــن
إنقاذها من مهاوي اإلفالس.
وخصصت الحكومة االتحادية في أملانيا
 25مـلـيــون يـ ــورو لـلـعــام  2021بـغـيــة وقــف

عدد زوار المتاجر تراجع
بنسبة  %50في المدن
خالل ديسمبر

قـبــل بـعــض الـ ــدول األوروبـ ـي ــة وتـتـنــاقــض مع
اإلجراءات املشددة التي اتخذتها أوروبا ضد
االستثمار الصيني في قطاع شركات التقنية
بــالــدول األع ـضــاء فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي .في
شأن ما تثيره االتفاقية من خالفات مستقبلية
ب ــن ب ــروك ـس ــل وواشـ ـنـ ـط ــن ،ق ــال ــت ال ـخ ـب ـيــرة
بـمـعـهــد غـيـتـسـتــون ال ـســوي ـســري ل ـلــدراســات
االستراتيجية ،جوديث بيرغمان ،إن االتفاقية

تــأتــي فــي وقــت حـظــرت الــواليــات املـتـحــدة 28
ً
مـســؤوال صينيًا مــن بينهم أعـضــاء كـبــار في
ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي .ورب ـم ــا تخاطر
ه ــذه االتـفــاقـيــة فــي ح ــال توقيعها بتقويض
دعــوة االتـحــاد األوروب ــي للرئيس جــو بايدن
إلى تبني استراتيجية مشتركة تجاه الصني.
ووف ــق دراسـ ــة ملـعـهــد غـيـتـسـتــون ل ـلــدراســات
االستراتيجية السويسري ،بهذا الخصوص،

ف ــإن االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
القوية مع الصني سيقود الحقًا إلــى تعزيز
النفوذ السياسي لبكني في أوروبا ،مثلما هو
حــادث حاليًا بالنسبة للنفوذ الروسي على
أوروبــا عبر تصدير الغاز ،وهو ما تتخوف
منه الــواليــات املـتـحــدة الـتــي تخطط إلنشاء
تحالف عريض ملحاصرة التنني الصيني.
وتتفق دول االت ـحــاد األوروبـ ــي مــع الصني
حــول مواضيع رئيسية مــن بينها العوملة
وحــريــة ال ـت ـجــارة وقـضــايــا امل ـن ــاخ ،ولكنها
تـ ـخـ ـتـ ـل ــف مـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــات
السياسية والـضـغــوط األمنية على هونغ
كونغ التي تتمتع بحكم ذاتــي مستقل عن
ال ـبــر الـصـيـنــي ومـتـطـلـبــات ح ـقــوق امللكية
الـ ـفـ ـك ــري ــة .كـ ـم ــا أن هـ ـن ــال ــك بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
األوروبية التي ترى أن االتفاقية ستقود إلى
مزيد من تمدد السلع الصينية في أوروبا
من بينها فرنسا وبولندا .وتأتي االتفاقية
فــي وق ــت يـتـنــامــى ع ــدم الـقـبــول الـشـعـبــي في
أوروبــا وأميركا للصني ،إذ أعلن العديد من
الدول األوروبية حظر تقنيات شركة هواوي،
ك ـم ــا أجـ ـ ـ ــازت امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة خ ــال
الصيف املاضي إجراءات استثمارية جديدة
ت ـحــدد سـقــف اسـتـثـمــار ال ـشــركــات الصينية
فــي شــركــة التقنية األوروب ـي ــة وتمنعها من
حيازات التملك للشركات التقنية الحساسة.
وح ـ ـسـ ــب إحـ ـص ــائـ ـي ــات يـ ـ ـ ــورو س ـ ـتـ ــات فــي
بروكسل ،بلغ حجم التجارة املشتركة بني
الصني وأوروبــا  650مليار دوالر في العام
امل ــاض ــي  2019وي ـم ـي ــل امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري
لصالح الـصــن .وتشير اإلحـصــائـيــات إلى
أن حجم ال ـصــادرات األوروب ـيــة إلــى الصني
بلغ  242مليار دوالر ،بينما بلغت الواردات
األوروبية من الصني نحو  442مليار دوالر
في العام  .2019ولكن هنالك تقارير تشير
إلى أن حجم التجارة املشتركة بني أوروبــا
والـ ـص ــن رب ـم ــا ي ـك ــون ارتـ ـف ــع خـ ــال ال ـع ــام
الجاري ليعادل أو ربما يتفوق على حجم
التجارة مع الواليات املتحدة.
يذكر أن الصني استفادت من أزمة املال العاملية
التي ضربت األس ــواق املالية واملـصــارف في
العام  ،2008وأدت إلى ركود اقتصادي كبير
فــي ال ــدول الغربية فــي الـتـمــدد الـتـجــاري في
األسواق األوروبية عبر تصديرها للبضائع
الرخيصة .ويتخوف أوروب ـيــون مــن حــدوث
ن ـفــس ال ـش ــيء ب ـعــد ان ـت ـهــاء جــائ ـحــة كــورونــا
التي تضرب االقتصادات الرأسمالية بينما
خرجت الصني مبكرًا من الجائحة.

البنوك تكسب أكثر رغم كورونا
النزيف الذي تعاني منه املتاجر في وسط
املـ ــدن .وت ـطــالــب جمعية ال ـت ـجــارة األملــانـيــة
بـ«صندوق طوارئ للمدن» تكون ميزانيته
السنوية حوالى  1.5مليار يورو.
ونبه غيرد الندسبرغ رئيس الجمعية إلى
أن ــه ف ــي ح ــال ع ــدم اع ـت ـمــاد ه ــذا الـصـنــدوق
«ل ــن نـتـمـكــن م ــن ال ـت ـعــرف عـلــى مــدنـنــا بعد
الـ ـج ــائـ ـح ــة ،وع ـل ـي ـن ــا ب ــالـ ـت ــال ــي أن نـتـخــذ
إجراءات مضادة».
وت ـض ــاف م ـس ــاع ــدات الـ ـط ــوارئ الـحـكــومـيــة
إل ــى بــرنــامــج اسـتـحــدثـتــه وزارة الـبـنــاء في
العام  2002وتخصص له ميزانية سنوية
قدرها  790مليون يورو ملساعدة املدن على
تغيير صورتها .واستفادت منه حتى اآلن
 1081مدينة أملانية وكذا األشخاص الذين
يعانون من صعوبات في التنقل.
ويرى فرانك شفارتسه األستاذ في جامعة
« لــوب ـيــك الـتـقـنـيــة «وال ـخ ـب ـيــر ف ــي التنمية
الحضرية ،أن لوبيك تشكل نموذجًا ناجحًا
ويعتبر أن من شــأن املساعدات الحكومية
«الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح لـ ــوسـ ــط امل ـ ـ ـ ــدن ب ــالـ ـتـ ـكـ ـي ــف مــع
االسـتـخــدامــات الـجــديــدة» لجعلها «أمــاكــن
حياة» وليس أماكن استهالك فقط .وصمم
«الطراز القديم للمحال التجارية» في املدن
األملانية لجعل وسط املدن «مكانا للنزهات
ً
واللقاءات االجتماعية بــدال من االستهالك
والتسوق فقط» ،أي بمعنى جعل مساحات
أقــل للسيارات وأكـثــر للمشاة .وقــد سلكت
مدينة لوبيك هذا النهج بالفعل مع تجارب
عدة باشرتها قبل عام مع حديقة تشاركية
ف ـ ــي وس ـ ـ ــط املـ ــدي ـ ـنـ ــة وتـ ــوس ـ ـيـ ــع األرص ـ ـفـ ــة
ومـ ـع ــارض ثـقــافـيــة مـجــانـيــة وح ــرك ــة سير
محصورة في الشوارع.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي-
الديمقراطي يــان لينديناو لوكالة فرانس
بـ ـ ــرس :ل ـق ــد ت ـح ـس ـنــت ن ــوع ـي ــة ال ـح ـي ــاة فــي
املــدي ـنــة .ول ـكــن ك ــل ذل ــك ك ــان قـبــل إجـ ــراءات
املوجة الجديدة لجائحة كورونا.

لندن ـ العربي الجديد

جـمـعــت ال ـب ـن ــوك االس ـت ـث ـمــاريــة ح ــول الـعــالــم
مبلغًا قـيــاسـيــا مــن ال ــرس ــوم وامل ـصــاريــف في
العام الجاري قدرت بنحو  124.5مليار دوالر،
في ظل تدافع الشركات نحو االستدانة وجمع
السيولة ملواجهة تداعيات جائحة «كورونا»،
وحـســب بـيــانــات «ريفينيتيف» الـتــي نقلتها
صحيفة «فــايـنــانـشــال تــاي ـمــز» ،ف ــإن مكاسب
الـبـنــوك ج ــاءت بــدعــم مــن ال ــرس ــوم املـفــروضــة
على إصدارات األسهم والسندات لعمالء كبار
مثل شركات مثل «بوينغ» و«إير بي إن بي».
وقـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـح ـ ـلـ ــل لـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـص ـ ــرف «بـ ــارك ـ ـل ـ ـيـ ــز»
الـبــريـطــانــي ،جــاثــون غــولــدب ـيــرغ ،فــي تعليق
للصحيفة املالية البريطانية« ،إن  2020كان
عامًا قويًا في ما يتعلق باكتتابات السندات
واألس ـه ــم ،إذ سـعــت ال ـشــركــات لـلــوصــول إلــى
أس ــواق رأس املــال لدعم موازنتها املالية في
مواجهة حالة عدم اليقني املرتبطة بالوباء».

وح ـ ـسـ ــب تـ ـق ــري ــر « ف ــايـ ـن ــانـ ـشـ ـي ــال ت ــايـ ـم ــز»،
جمعت الـشــركــات فــي الـعــام الـجــاري مستوى
غـيــر مـسـبــوق مــن إص ـ ــدارات الــدي ــون بلغت 5
تريليونات دوالر ،وتمكنت البنوك من حصد
رســوم بلغت  13مليار دوالر عــن االكتتابات
العامة األولية بارتفاع بنحو  %90عن العام
املاضي .أما رسوم اكتتابات السندات فزادت
بنحو  %25إلى  42.9مليار دوالر ،بينما بلغت
الرسوم الخاصة باالندماج واالستحواذ 20.6
مليار دوالر .لكن رغــم ذلــك تــواجــه املـصــارف
التجارية الكبرى في العالم أزمة في توظيف

مصارف االستثمار
تحصد  124.5مليار دوالر
من الرسوم والمصاريف

حي المال في لندن حيث تتركز معظم مصارف االستثمار العالمية ()Getty

السيولة الضخمة التي جمعتها خالل العام
بسبب ضـيــق أدوات االسـتـثـمــار الـتــي تحقق
عــوائــد ،خــاصــة امل ـصــارف األمـيــركـيــة الكبرى؛
إذ تـمـكـنــت املـ ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــة م ــن زيـ ــادة
إيداعاتها بنحو تريليون دوالر ليبلغ حجم
السيولة لديها نحو  2.4تريليون دوالر في
نهاية النصف الثاني من العام الجاري ،بينما
تمكنت امل ـصــارف األمـيــركـيــة األرب ـعــة الكبرى
وه ــي «ج ــي ب ــي م ــورغ ــان» و«س ـي ـتــي غ ــروب»
و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» من زيادة
حجم السيولة النقدية بنحو  900مليار دوالر
خــال الـعــام ال ـجــاري ،وفقًا لبيانات مؤسسة
ضمان اإليداعات األميركية.
وبـحـســب األرقـ ــام ،ل ــدى امل ـصــارف األميركية
أكبر حجم مــن السيولة فــي الـتــاريــخ ،لكنها
تــواجــه أزم ــة فــي تحقيق عــوائــد مـجــزيــة من
ه ــذه الـسـيــولــة الـضـخـمــة بـسـبــب الـتــداعـيــات
الـ ـت ــي تــرك ـت ـهــا ج ــائ ـح ــة «ك ــوف ـي ــد  »19عـلــى
الـنـشــاط االقـتـصــادي فــي الــواليــات املتحدة،
وارتفاع معدالت البطالة ،وتضاؤل الدخول
التي تحققها عائالت الطبقة الوسطى التي
عادة ما ترفع من القوة الشرائية في السوق
ّ
األمـيــركــي .غير أن أزم ــة الربحية ال تقتصر
ع ـلــى املـ ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ،ولـكـنـهــا تـتـمــدد
كــذلــك إل ــى م ـصــارف أوروب ـ ــا وال ـي ــاب ــان الـتــي
تعاني بدرجة أكبر من نظيراتها األميركية
بسبب نسبة الـفــائــدة السالبة الـتــي تضرب
هوامش الربح من عمليات الـقــروض .ويرى
م ـح ـل ـلــون أن املـ ـص ــارف ال ـت ـج ــاري ــة الـعــاملـيــة
تــواجــه أرب ــع عـقـبــات رئـيـسـيــة فــي الـحـصــول
عـلــى ربـحـيــة مـجــزيــة مــن الـسـيــولــة املـتــوافــرة
ل ــدي ـه ــا .وهـ ـ ــذه ال ـع ـق ـب ــات ت ـت ـم ـثــل بــال ـفــائــدة
املـصــرفـيــة املنخفضة ،واملـخــاطــر املصاحبة
لالستثمار فــي أس ــواق امل ــال وتـجــارة صرف
العمالت ،ومخاوف عدم السداد في عمليات
اإلقراض في أسواق املال الناشئة ،واملخاوف
من ارتفاع ديون الشركات ومخصصاتها في
حال استمرار جائحة كورونا.

نشر موقع هيئة اإلذاعــة البريطانية األسبوع املاضي تقريرًا عن
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-وحاالت
الوفاة املرتبطة به في مصر ،أكد فيه باإلحصاءات وشهادة الشهود
من العاملني في مجال الرعاية الصحية تجاوز األعداد الحقيقية
لضحايا الــوبــاء األرق ــام املعلنة بواسطة الحكومة املصرية ،على
نحو توقعه الكثيرون ممن رأوا دائرة املصابني بالفيروس تتسع
لتشمل أحباءهم ،ولم ينكره إال املدافعون عن النظام الحاكم ،تمامًا
كما يفعلون مع كل إخفاق يظهر لألعني من سياساته.
وفــي الــوقــت ال ــذي أظـهــرت فيه إح ـصــاءات وزارة الصحة أن عدد
الوفيات املؤكدة بالفيروس بلغ نحو  7300حالة ،أكد التقرير أن
هناك اعتقادًا بــأن األرقــام الحقيقية أكبر بكثير من تلك املعلنة،
وهــو ما ردت عليه الحكومة بــأن الوفيات املسجلة تقتصر على
مــن تــأكــدت إصــابـتــه قـبــل وفــاتــه عـبــر فـحــص  PCRفــي معامل
ومستشفيات حكومية فقط ،في إشــارة إلى أن قلة الفحوصات
لعبت دورًا في عدم تسجيل الكثير من الوفيات ضمن اإلحصاءات
اليومية لضحايا الفيروس.
ونـقــل التقرير عــن أحــد األط ـبــاء ،وهــو عضو باللجنة الحكومية
ملكافحة كورونا ،قوله إن «األعــداد الحقيقية لإلصابات بكورونا
في مصر قد تكون عشرة أضعاف الرقم الرسمي املعلن ،الذي
حصي فقط مــن يتوجهون للعالج أو الفحص داخــل املنظومة
ُي ِ
ُ
الطبية الحكومية ،فيما ال تسجل الحاالت التي تجري التحاليل
وتتلقى الـعــاج فــي املستشفيات الـخــاصــة» ،مشيرًا إلــى وجــود
منظومة طبية خــاصــة ،تشمل معامل ومستشفيات وعـيــادات،
يعرف الجميع أن األغلبية الكاسحة من الطبقة املتوسطة ،وبالطبع
كل الطبقة الفقيرة ،ال تستطيع تحمل تكلفة تلقي العالج فيها.
ونقل التقرير عن طبيب آخــر يترأس الفريق الطبي بمستشفى
إسنا الحكومي التخصصي الواقع في صعيد مصر أن عدد من
توفي بأعراض الفيروس دون أن يسجل في إحصاءات الوفيات
ً
املرتبطة به «أكبر بكثير ممن ُسجلوا» ،معلال ذلك بأن املسحات
لم تكن تكفي الجميع ،وأن بعض املرضى كانوا يأتون متأخرين،
بسبب بعد املسافة عن املستشفى ،ويموتون فور وصولهم قبل
ُ
أن تسحب منهم العينة .وقال طبيب آخر لكاتب التقرير إن بعض
الحاالت توفيت في العزل املنزلي قبل ظهور نتيجة االختبار ،أو
قبل إجراء االختبار أصال ،فلم تدرج هذه الحاالت في إحصاءات
كورونا أيضًا.
وتسبب ارتفاع تكلفة فحص  PCRفي وضــع قيود كبيرة على
استخدامه في مستشفيات الحكومة ،واقتصر إجراؤه على بعض
مــن ظـهــرت عليهم أع ــراض متوسطة أو شــديــدة ،بينما اعتمدت
وزارة الـصـحــة عـلــى تحاليل أخ ــرى مـثــل تحاليل ال ــدم واألشـعــة
املقطعية على الصدر ،لتشخيص املرض وصرف األدوية للمشتبه
في إصابتهم بكوفيد .19-ورغم تقييدها على الراغبني في إجراء
االختبار داخل املعامل واملستشفيات التابعة لها ،تجاهلت الوزارة
نتائج الفحص التي وردت عن االختبارات التي جرت في معامل
املستشفيات الجامعية أو املعامل الخاصة ،رغم أن عددها يتجاوز
عـشــرة آالف معمل تـتــوزع فــي املـحــافـظــات املـصــريــة ،مــن شمال
البالد إلى جنوبها.
لــم يكن التعتيم على اإلح ـصــاءات الحقيقية لضحايا الفيروس
جديدًا على النظام الحالي في مصر ،التي لم يعرف مواطنوها ملاذا
وقعت على اتفاق سد النهضة قبل أكثر من خمسة أعوام بينما
مازالت املفاوضات جارية حتى اآلن ،ولم يوضح لهم أحد أسباب
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ،ولم يخبرهم مسؤول عن
الحد الذي يمكن أن تصل إليه الديون املصرية مع االندفاع الحالي
في شراء األسلحة من الواليات املتحدة وأملانيا وإيطاليا وفرنسا
ودول أخرى ،ولم يبرر لهم أحد أسباب اتفاق مصر على شراء ما
تصل قيمته إلى  19مليار دوالر من الغاز الطبيعي من إسرائيل
على مدار األعوام العشرة القادمة.
لم ُيعر النظام الحالي أكثر من مائة مليون مواطن أي اهتمام،
وتم تجاهل أولوياتهم في توفير أماكن الرعاية في املستشفيات
وأدوات اخـتـبــار اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ،كـمــا متطلبات الــرعــايــة
الصحية والتعليم والبحث العلمي بصفة عــامــة ،مقابل حفر
تفريعة لقناة السويس لم تضف شيئًا يذكر إلي ــرادات القناة،
وبناء قصور رئاسية في عدة مواقع تتميز باملبالغة الشديدة في
فخامتها ،وتشييد عاصمة إدارية سحبت املليارات من ميزانية
الدولة رغم االدع ــاءات السابقة بعدم تحملها جنيهًا واحـدًا في
تكلفة إنشائها.
ال ت ـص ــارح الـحـكــومــة امل ـصــريــة مــواطـنـيـهــا بـحـقـيـقــة األوضـ ــاع
االقـتـصــاديــة فــي ال ـب ــاد ،وتـسـخــر أبــواق ـهــا اإلعــام ـيــة للتهليل
إلن ـج ــازات وهـمـيــة مــع كــل جـســر يـتــم ب ـن ــاؤه ،وك ــل ش ــارع يتم
رصـفــه ،وكــل  %1يتم إضافتها لقيمة الجنيه مقابل ال ــدوالر،
بينما تتجاهل تمامًا أوضــاع الدين الخارجي املتزايد بمعدالت
غير مسبوقة ،والــذي وصل ألعلى مستوى في تاريخه بنهاية
ً
يونيو /حزيران من العام الحالي ،مسجال  123مليار دوالر ،وما
زالت الحكومة مستمرة في االحتفال بكل دوالر جديد تتمكن
من اقتراضه.
تخدع الحكومة املواطن املصري باإلعالن عن معدالت نمو تدور
حــول الخمسة فــي املــائــة خــال السنوات الـثــاث األخـيــرة ،وتــروج
لفكرة أن البالد ستكون من الــدول القليلة التي تحقق معدل نمو
إيجابيا خالل العام الحالي ،بينما تخفي عن املواطن البسيط أن
أسباب وجود معدل نمو إيجابي ،إن كان صحيحًا ،ال تعكس بأي
حال مستويات الدخل التي يحققها املواطنون ،وأنه لم يكن واردًا
تحقيقها لــوال التوسع فــي االق ـتــراض مــن ال ـخــارج ،ورفــع أسعار
الكهرباء والوقود والغاز واملياه ورغيف الخبز على املواطنني ،دون
تحقيق أي قيمة مضافة لهم ،وهو ما نلحظه في تزايد أعداد من
يعانون من انخفاض مستويات املعيشة من الطبقة املتوسطة ،كما
فــي املــايــن الــذيــن نــزلــوا إلــى مــا تحت خــط الفقر خــال السنوات
السابقة.
إخ ـف ــاء ال ـح ـقــائــق ع ــن امل ـصــريــن أص ـب ــح مـنـهـجــا دائ ـم ــا لـلـنـظــام
الـحــالــي فــي كــل مــا يخص أمــورهــم الحياتية ،وال نـعــرف إن كان
ً
ذلــك دلـيــا على ســوء نية كــل مــن اتخذ ال ـقــرارات السابقة ،أم أنه
يرجع الستخفاف النظام بقدرات ووعي املواطنني ،فيكتفي بإلقاء
الفتات إليهم ليقتاتوا عليه ،دون السماح لهم باملشاركة في اتخاذ
مــا يخصهم مــن ق ــرارات ،وهــو أمــر ال أعتقد أن الشعب املصري
سيخضع له لفترات طويلة ،مهما بدا لعكس ذلك من مؤشرات.
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إسرائيل ،بايدن وأوروبا
أنطوان شلحت

على أعتاب تسلم الرئيس األميركي املنتخب ،جو بايدن ،مهمات منصبه يــوم 20
الشهر املقبل (يناير /كانون الثاني  ،)2021تتعامل إسرائيل مع عدة فرضيات ،كما
ّ
يمكن أن ُيستشف من آخر التقارير البحثية ،منها فرضية أنه سيتم فتح صفحة
«منظومة العالقات العابرة لألطلسي» ،وأن من املتوقع أن تبذل
جديدة في ما تسميها
ً
ً
جهودا ملفتة لتنسيق املواقف مع االتحاد األوروبي ،في سلسلة من
الواليات املتحدة
القضايا التي ستشكل الواقع الجيو ـ استراتيجي خالل العقود املقبلة ،بعضها ذو
صلة وأهمية بالنسبة إلى دولة االحتالل ،وفي طليعتها قضية فلسطني والبرنامج
الـنــووي اإليــرانــي .ولهذه الفرضية ّ
منطقي ،يستند إلــى ما ّ
ّ
عبر عنه الحزب
مسوغ
الديمقراطي األميركي في برنامجه االنتخابي الرسمي ،وكذلك الرئيس الجديد ،خالل
املعركة االنتخابية وإثــرهــا ،ناهيك بنشر االتحاد األوروب ــي اقتراحا لجدول أعمال
عابر لألطلسي وللتعاون الكوني ،يأخذ في الحسبان موازين القوى والواقع الجيو-
ُ
سياسي والتكنولوجي ّ
املتغير في الساحة الدولية .وقد نشر املخطط التفصيلي الذي
صاغته مفوضية االتحاد األوروبي في هذا الشأن ،تحت عنوان «جدول أعمال جديد
لالتحاد األوروبي والواليات املتحدة من أجل التغيير العاملي» ،باإلضافة إلى توصيات
َّ
مجموعة التفكير في إطار «الناتو  2030ـ ُمت ِح ّدون نحو عهد جديد».
غير أنــه فــي ثنايا هــذه الفرضية ،يمكن العثور على مــا تعتبرها إسرائيل بمثابة
تغيير جــوهــري ،برسم تلك الصفحة
مـضـ ّـادات حيوية ،تــدرأ عنها احتمال حــدوث
ٍ
الـجــديــدة ،سيما فــي مــا يرتبط بسياستها حـيــال الفلسطينيني وقضيتهم .وهي
ّ
ّ
مضاد ٌات ال تشكل آخر التطورات اإلقليمية الناجمة عن اتفاقات التطبيع املتسلسلة
ُ
مصدرها الوحيد ،بل تشتق مما سبقها من فروق ،سواء في املواقف أو في السلوك
ً
ّ
العام .مثل ،تؤكد ورقة سياسات صادرة عن معهد أبحاث األمن القومي في إسرائيل،
ً
أخيرا ،أنه في وقت يوجد اتفاق بني الحزب الديمقراطي األميركي واالتحاد األوروبي
ٍّ
على الحاجة إلــى حــل متفق عليه للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني على أســاس
ّ
مبدأ «دولتني للشعبني» ،إال أنه ليس ّثمة تماثل بينهما بشأن املركبات املركزية لهذا
الصراع .فعلى عكس موقف االتحاد األوروبــي ،ال يذكر البرنامج السياسي للحزب
الديمقراطي حدود الرابع من يونيو /حزيران ّ .1967
وثمة في البرنامج الديمقراطي
ٌ
اعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل من دون أي ّ
تطرق خاص ،منفصل ،إلى القدس
الشرقية ،بينما يتعامل االتحاد األوروبي مع القدس الشرقية جزءا من األراضي التي
احتلتها إسرائيل في  .1967وعلى الرغم من االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
ً
ّ
موضوعا للمفاوضات في
ينوه برنامج الحزب الديمقراطي بأن مكانة القدس تبقى
إطار املباحثات بشأن التسوية النهائية.
وبـيـنـمــا يـكـتـفــي بــرنــامــج ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ب ــاإلع ــراب ع ــن مـعــارضـتــه تــوسـيــع
املستوطنات اإلسرائيلية فــي أراض ــي الضفة الغربية ،يـعــارض االتـحــاد األوروب ــي
املستوطنات .وقبل أكثر من شهر ،قــال املمثل األعلى لالتحاد األوروب ــي للشؤون
الخارجية والسياسة األمـنـيــة ،جــوزيــب بــوريــل ،خــال جلسة مناقشة فــي البرملان
ً
األوروب ـ ــي ح ــول ال ـشــرق األوسـ ــط ،إن الــوضــع عـلــى األرض ال ي ــزال مـقـلــقــا للغاية،
ً
وخصوصا بسبب استمرار التقدم في بناء املستوطنات غير القانونية واالرتفاع
ّ
ّ
ً
ّ
ُ
الكبير في عمليات الهدم ،مشددا على أنه ما انفكت هناك حاجة إلى التخلي عن خطط
ً
الضم اإلسرائيلية وليس تعليقها مؤقتا .غير أنه بالتالزم مع هذه األقــوال ،سيبقى
ً
ماثل في الخلفية أن إسرائيل تتجاهل االتحاد األوروبي منذ فترة طويلة وبات هذا
ّ
صديقات لدولة االحتالل في االتحاد ،مثل هنغاريا ورومانيا
التجاهل أشد مع وجود
ٍ
دول أخــرى فيه ملقاربة تجريم أي معارض ٍة
خضوع
ـع
ـ
م
و
وسلوفاكيا وتشيكيا،
ٍ
ّ
وتتردد إلى اآلن أصداء
لالحتالل ،وإقامة املساواة التامة بينها وبني معاداة السامية.
قول بنيامني نتنياهو خالل لقاء مغلق مع زعماء تلك الدول الصديقة« :لدينا مشكلة
في مكان واحد في العالم فقط» ،بينما خريطة العالم من ورائه ،وهو يشير عليها إلى
الجزء الغربي من أوروبا ،ومالمح وجهه ُت ّ
عبر عن استخفاف عميق ،ما يعني أنه إذا
ً
ً
ّ
كانت أوروبا راغبة في التأثير فعل ،فعليها تبني نهج سلوك جديد.

كورونا ...شخصية العام
عبد اللطيف السعدون

ُ
من يا ترى يستحق لقب «شخصية العام»
أك ـثــر مــن ه ــذا الـكــائــن ال ـخــرافــي املـمـعــن في
التضاؤل والصغر ،وال يراه املرء وال يسمع
وقع خطاه ،قبل أن ّ
يغرز شوكاته في ثنايا
الجسد ليوهنه ،ويجعله ال يقوى على إدامة
حياته ،حتى إذا استقر في مكمنه فتك به،
وأرداه طريحا من غير حركة وال نأمة!
إنه فيروس كوروناّ ،
يسمونه أيضا كوفيد
 ،19قـ ــاد ح ــرب ــا ك ــون ـي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـع ــام،
اح ـت ــل فـيـهــا ك ــل املـ ــدن واألم ـ ـصـ ــار ،وت ـف ـ ّـوق
ّ
الشريرة
العقول
فيها على كــل مــا أنتجته
ّ
م ــن أس ـل ـح ــة ف ـت ــك ودم ـ ـ ـ ــار ،وم ــث ــل ت ـهــديــدا
لحياة سبعة مليارات بشري ،وهيمن على
«األخبار العاجلة» و«مانشيتات» الصحف.
واستطاع ،في عامنا األسود الذي يغادرنا
ّ
تحف به اللعنات ،أن يطيح ثمانني مليونا،
وما زال على قوته ووحشيته ،حتى زاد من
ّ
شوكاته،
وتحور جينيا في أكثر من ساللةٍ
جديد ٍة كي يمكنه الحركة والفتك بأسرع مما
بدأ ،كما وأصاب بالشلل مرافق ومنظومات
وسياسات دول لم تضع في حسابها أنها
ّ
تتعرض لجائحة مثله .وقد أفاقنا على
قد
هشاشتنا وضعفنا بشرا ،وعلى غطرستنا
وغرورنا بما أنجزته الحضارات من علوم
وفـنــون وآداب .وك ــان يرافقنا شـعــور زائــف
باألمن واألمان .وقد دفعنا كوفيد إلى الشك
في كل ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا،
وفي كل ما صنعناه على مدى قرون ،وعرفنا
أن الدنيا صغيرة ،وأن أية دولةٍ مهما ّ
تنمرت
ّ
وتصورت أنها في مكانةٍ تتيح
في عزلتها،
ُ
لها أن تخضع العالم لها ســوف تصل إلى
اكـتـشــاف أنـهــا كــانــت ضحية فـخــاخ كبيرة،
وأن ق ـنــاعــات ـهــا ،وح ـت ــى اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا،
محض هراء ،وعليها أن تعيد النظر في ما
آمنت به وخططت له.
قيل في منشأ هذه الجائحة التي لم تشهد
مثلها البشرية من قبل الكثير ،وتضاربت
اآلراء ،وتـ ـع ـ ّـددت ال ـن ـظ ــري ــات ،وتـخــاصـمــت
األيديولوجيات بشأنها من دون أن ُيفضي
نتيجة خالصة ،رأى بعضنا فيها
ذلك ًإلى ً
عامليةّ ،
دبرتها قــوى شـ ّـريــرة بعدما
مكيدة
عجزت الثروات العامة عن إطعام املليارات
وإسكانهم ،ولم يعد
من سكان هذا الكوكب ّ
من حل سوى إفناء املسنني منهم الذين لم
تعد لديهم القوة ،وال القدرة ،على فعل شيء.
فيما قال آخرون إنها تمثل غضب الطبيعة
على البشر الذين استهانوا بقدرتهاّ ،
وخيل

إليهم أنهم أتقنوا ترويضها حتى هيمنوا
عليها ،ف ـ ّ
ـردت الطبيعة على دعــاواهــم بما
ّ
هــو أكـثــر ش ــرا .وع ــزا فــريــق ثــالــث األم ــر كله
إل ـ ــى ص ـ ــراع الـ ـق ــوت ــن ال ـع ـظ ـم ـي ــن ،ال ـصــن
والواليات املتحدة ،ودخولهما في منافسة
ّ
حادة على الفوز بالجائزة الكبرى في حقول
االقـتـصــاد والتكنولوجيا وزعــامــة الـعــالــم.
وك ــان أن تــم ت ـبــادل االت ـهــامــات بينهما في
ّ
تحمل مسؤولية تصنيع الفيروس ،ثم في
نشره .فيما رأى فريق آخر أن هذه الجائحة
محض ناتج طفرة وبائية أفرزتها ظروف
وم ــآالت ،كما فــي أيــة طفرة وبائية أصابت
الـبـشــريــة مــن قـبــل ،وعـلــى مــؤسـســات العلم
والتكنولوجيا أن ُتضاعف ّ
همتها للوصول
إلــى مــا يـصـ ّـد الغائلة ويعيد األم ــل .ودخــل
علماء االقـتـصــاد على الـخــط ،لـيـنــذرونــا أن
ُ
الجائحة املاثلة قد تفضي ،أو هي أفضت،
بــالـفـعــل ،إل ــى إف ـقــار مـتـصــاعــد وت ــراج ــع في
ال ـث ــروة ال ـعــامــة ،وف ـق ــدان لــأع ـمــال ،وبـطــالــة
شائعة ،وأن حظوظ ماليني من البشر سوف
تنقسم بني املوت بالجائحة أو املوت جوعا!
ومهما تكن التفاسير ،فإننا ،نحن البشريني
الـبـسـطــاء ،لــم نجد مناصا مــن أن نستسلم
لهذا القدر الشرير ،وأن ّ
نغير من سلوكياتنا
وع ــادات ـن ــا عـلــى وف ــق م ــا ي ــري ــده ،وه ــا نحن
محبوسون في منازلنا ،نراقب كل ما نفعله،
نمتنع عن معانقة أحبائنا أو مصافحتهم،
ونتباعد حتى ونحن داخل أسرنا ،ونشعر
ّ
ب ــاألس ــى ع ـنــدمــا ال نـتـمــكــن م ــن ت ــودي ــع من
ُ
نحب ،حني يطيحهم الوباء ويجبرهم على
الرحيل .وفــي محابسنا هــذه ،نتابع أخبار
اللقاحات التي دخلت ،هي األخرى ،في دوامة
التفاسير والنظريات والـصــراعــات ،لكنها،
فــي كــل األحـ ـ ــوال ،ب ــدأت تـشـيــع فــي ّأعماقنا
ّ
األمل ،وتعزز إيماننا بالحياة ،وتحثنا على
التعلم من الوباء وعنه ،وعلى زيادة خبراتنا
فــي عـلــوم الـطــب والـصـحــة ،وحـتــى فــي أمــور
يومية بسيطة كنا نمارسها بعفوية ،وال
نـصــرف الــوقــت لـلــدرايــة بـهــا ،وبمفاعيلها،
ك ـغ ـســل أي ــدي ـن ــا م ـ ـ ــرارا ب ــامل ــاء والـ ـص ــاب ــون،
وت ـع ـق ـي ــم أدواتـ ـ ـن ـ ــا ،وتـ ـع ــري ــض أج ـس ــادن ــا
ل ـل ـش ـم ــس ،وتـ ـق ــوي ــة م ـن ــاع ـت ـن ــا ،وت ـح ـصــن
صحتنا النفسية ،عدنا أطفاال كما ولدنا.
بــامل ـخ ـت ـصــر امل ـف ـي ــد ،كـ ــان عــام ـنــا ال ـســالــف
«فوضويا» ،عاما «خالقا» ،أخذ منا الكثير
وأع ـطــانــا الـقـلـيــل ،ذل ــك كـلــه فـعـلــه فـيــروس
كورونا .. .أال يستحق بعد هذا الذي فعله
بنا أن يكون شخصية العام بحق؟
(كاتب عراقي)
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لبنان :الوحدة في االضطهاد

الثورة بين الماء والحليب
معين الطاهر

فـ ـ ــي ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة والـ ـخـ ـمـ ـس ــن
النطالقة الثورة الفلسطينية املعاصرة،
خـطــر فــي بــالــي ل ـقــاء جمعني والــراح ـلــة
ال ــروائـ ـي ــة والـ ـن ــاق ــدة املـ ـص ــري ــة ،رض ــوى
الزمني
عــاشــور ،تساءلت فيه عــن املــدى
ّ
الـ ـ ـ ــازم ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر بـ ــن ثـ ـ ـ ــور ٍة لـ ــم ت ـحــقــق
أهــداف ـهــا كــامـلــة ،لكنها مــا زال ــت تــداعــب
مـخـيـلـتـنــا ون ـت ـع ـلــق ب ــأه ــداب ـه ــا ،وأخ ــرى
نــرنــو إلـيـهــا ،ونـتـعـ ّـجــل شــرارت ـهــا ،ونقف
م ـش ــدوه ــن أم ـ ــام عـ ــدم اش ـت ـعــال ـهــا ،على
ال ــرغ ــم م ــن قـنــاعـتـنــا ب ــأن الـسـيــل ق ــد بلغ
ُ
ال ــزب ــى ،وأن ال ـظ ــرف امل ــوض ــوع ــي يحتم
بدايات جديدة.
لم نستطع اإلجابة عن سؤال الزمن الالزم
ٌ
ليستجمع الشعب قواهّ ،
إرهاصات
فثمة
تتكرر ّ
ّ
وهبات تشتعل عند كل منعطف،
ّ
م ــن دون أن تـ ـ ــؤدي إلـ ــى تـغـيـيــر شــامــل،
ّ
وم ــن دون أن تـمــكـنـنــا م ــن ح ـســم م ــا إذا
ً
كنا نشهد حــراكــا ال يلبث أن يخفت ،أم
نقف على أبواب ثور ٍة انطلقت بعد تراكم
ال ـه ـ ّـب ــات وت ـصــاعــدهــا .ع ــددن ــا ال ـس ـنــوات
ما بني ثــورة عرابي في مصر وثــورة 23
يــولـيــو ،فـكــانــت نـحــو سبعني عـ ً
ـامــا ،ومــا
بينها وبــن إطــاحــة حكم حسني مبارك
فكانت قرابة الستني ً
عاما .وفي فلسطني،

انطلقت حركة فتح في  ،1965/1/1بعد
ً 17
عاما على نكبة عام  ،1948لكن اتفاقية
أوسلو ما زالت جاثمة على صدورنا منذ
نحو ثالثني ً
عاما ،وما كان ّ
محر ًما قبلها
ً
أصبح اليوم مباحا .واملضحك املبكي في
الحالة الفلسطينية أن الـثــورة املجيدة،
والـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي ،كــاه ـمــا صـ ــدرا عن
الـ ـح ــرك ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف الـ ــزمـ ــان
والرجال.
تـ ـح ـ ّـدث ال ـب ـي ــان األول ل ـل ـق ـي ــادة ال ـعــامــة
ل ـق ــوات ال ـعــاص ـفــة ع ــن عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ُدمـ ّـر فيها نفق عيلبون ،وهــي عملية لم
ُ
تـنــفــذ ،على عكس مــا هــو شــائــع ،بسبب
املجموعة ً الفدائية،
صـعــوبــات واجـهــت ُ
ُ ّ
ووزع
لـكــن بـيــانـهــا ك ــان ق ــد أع ــد س ـلــفــا،
على اإلعــام فــور انطالق املجموعة إلى
ه ّــدف ـه ــا ،ف ــي ح ــن أن م ـج ـمــوعــة ثــان ـيــة
 ،1965 /1/7عملية عسكرية
نفذت ،في
ً
اسـتـهــدفــت بـعــضــا مــن مـنـشــآت تحويل
مـجــرى نـهــر األردن ،وق ــد اع ـتــرف الـعــدو
الصهيوني بـهــذه العملية ،إال أن ً
نفيا
للبيان األول لم يـصـ ُـدر ،واستمرت فتح
تحتفل بــذكــرى انطالقتها ،وبعمليتها
األول ـ ـ ــى ،ف ــي األول م ــن ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
ـوام
ال ـثــانــي مــن كــل ع ــام .وع ـلــى م ــدار أع ـ ٍ
س ــاب ـق ــة ،دأب ك ــات ــب امل ـق ــال ــة ع ـل ــى نـشــر
م ـقــاالتــه ب ـهــذه املـنــاسـبــة ،وال ـتــي حملت

أرنست خوري

عناوين مــن مثل «فـتــح :تبديل القاطرة
أم ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـك ــة ،و«فـ ـت ــح ف ــي عـيــدهــا
الخمسني :بقيت الفكرة» ،و«مــاذا تبقى
من فتح؟» ،وجميعها ال تخلو من إشارة
إلى أن حركة فتح التي نراها اليوم هي
غير «فتح» التي نعرفها .ومثير للدهشة
أنـهــا ،وعـلــى الــرغــم مــن تـبـ ّـدل شعاراتها
من «فتح ديمومة الثورة وشعلة الكفاح
املـسـلــح» ،ال ــذي راف ــق احـتـفــاالتـهــا ّ
وزيــن
ملصقاتها وأكــدتــه ممارستها العملية
ً
ـارات تـتـمـحــور
أعـ ــوامـ ــا ع ـ ــدة ،إلـ ــى ش ـ ـعـ ـ ٍ
ح ــول ال ــوالء واالن ـت ـم ــاء ،فــإنـهــا مــا زالــت
تحظى بامتداد جماهيري واسع ،وهي
ّ
مرشحة ،وفق استطالعات الرأي العام،
للحصول على نسبة كبيرة من أصوات
الـنــاخـبــن ،تــؤهـلـهــا لـلـبـقــاء فــي السلطة
في أي انتخابات مرتقبة.
ثـ ّـمــة ت ـح ـ ٌ
ـوالت ك ـبــرى طـ ــرأت عـلــى حــركــة
ّ
ف ـت ــح م ـن ــذ ات ـف ــاق ـي ــة أوس ـ ـلـ ــو ،وت ـعــم ـقــت
بـعــد اسـتـشـهــاد الــرئـيــس يــاســر عــرفــات،
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج «أوس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــو» فـ ـ ــي ع ـهــد
ال ــرئـ ـي ــس م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس الـ ـ ــذي ت ـمـ ّـيــز
بــاسـتـبــاحــة ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي امل ــدن
الفلسطينية ،وتعميق التنسيق األمني،
وب ـنــاء أج ـهــزة األم ــن الفلسطينية وفــق
ع ـق ـيــدة ج ــدي ــدة ،وت ـق ـل ـيــص صــاح ـيــات
السلطة الفلسطينية وحــدود ما تسمى

هل تتعاون تركيا ومصر في ليبيا؟
محمود علوش

زار وف ــد أم ـنــي م ـصــري رف ـيــع املـسـتــوى
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ط ــرابـ ـل ــس ،فـ ــي 27
دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول ال ـ ـجـ ــاري ،فــي
خـطــوة مـفــاجـئــة ،وبـحــث مــع املـســؤولــن
ف ــي حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي ،املـعـتــرف
ب ـ ـهـ ــا دول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ــن
الجانبني ،واستئناف الرحالت الجوية
املتوقفة بني طرابلس والقاهرة منذ عام
 .2014وض ــم الــوفــد نــائــب رئـيــس جهاز
املخابرات ومسؤولني كبارا من وزارتي
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـ ــدف ـ ــاع ،وجـ ـ ــاء ت زي ــارت ــه
بعد نحو أسبوع من لقاء رئيس جهاز
امل ـخ ــاب ــرات امل ـصــريــة ،ع ـبــاس ك ــام ــل ،في
بنغازي ،مع كل من الجنرال خليفة حفتر
ورئـيــس الـبــرملــان الليبي عقيلة صالح.
ولـ ــذلـ ــك ت ـك ـت ـس ــب ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات امل ـص ــري ــة
الــراهـنــة أهـمـيــة بــالـغــة عـلــى ع ـ ّـدة صعد،
وتعكس رغبة مصر فــي لعب دور أكثر
فاعلية في مساعي التسوية السياسية،
من خــال إبــراز نفسها وسيطا محايدا
ـراع ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت في
ب ــن ط ــرف ــي الـ ـص ـ ً
الفترة املاضية داعمة لتحالف حفتر في
الشرق .وهي التي ،منذ بــروز حفتر في
املشهد الليبي فــي عــام  ،2014انخرطت
ـف ي ـض ــم اإلمـ ـ ـ ــارات وف ــرن ـس ــا،
ف ــي ت ـح ــال ـ ٍ
وأطــرافــا أخــرى أقــل فاعلية ،لدعم حفتر
في مواجهات الفصائل املحسوبة على
ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ف ــي ال ـغــرب
الـلـيـبــي .وســاه ـمــت مـصــر عـسـكــريــا إلــى
جانب الحلفاء اآلخرين في دعم عمليات
حفتر ضــد جماعة أنـصــار الشريعة في
ال ـش ــرق الـلـيـبــي ،وش ــارك ــت ف ــي مـحــاولــة
منع تحالف قــوات فجر ليبيا في 2014
طرابلس .كما دعمت
من السيطرة على
ّ
الـهـجــوم الـفــاشــل ال ــذي شــنــه حفتر على
العاصمة في  12ديسمبر /كانون األول
 .2019وبـ ـع ــد ال ـه ــزي ـم ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ُم ـن ــي ب ـهــا حـفـتــر ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة،
إث ـ ــر الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري الـ ـت ــرك ــي إل ــى
ج ــان ــب ح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق ب ــرئ ــاس ــة فــائــز
ال ـ ـسـ ــراج ،م ـن ـت ـصــف عـ ــام  ،2020غ ـ ّـي ــرت
م ـص ــر مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ،وط ــال ـب ــت
بوقف التصعيد العسكري ،واستئناف
العملية السياسية ،وهـ ّـددت ،في نهاية
ي ــونـ ـي ــو /حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،بــال ـتــدخــل
عسكريًا ضــد قــوات «الــوفــاق» املدعومة
تركيًا ،في حال واصلت ّ
تقدمها باتجاه
مدينة سرت وسط البالد.
ه ـن ــاك خ ـم ـســة أسـ ـب ــاب رئ ـي ـس ـيــة دف ـعــت
الـ ـق ــاه ــرة إلـ ــى إح ـ ـ ــداث هـ ــذا ال ـت ـمــوضــع:
ّأولها ،فشل الرهان على الجنرال حفتر
ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة،
والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ـســوبــة
على جماعة اإلخــوان املسلمني .ثانيها،
ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي إن ـ ـجـ ــاح م ـ ـسـ ــار ال ـت ـس ــوي ــة
ّ
مجددًا
السياسية لضمان عــدم الـعــودة
إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري
املـ ـب ــاش ــر ،مل ــا ي ـح ـم ـلــه ذلـ ــك م ــن م ـخــاطــر
الدخول في صدام مباشر مع تركيا.
ث ــال ـث ـه ــا ،أن أي ع ـ ـ ــود ٍة إل ـ ــى الـتـصـعـيــد
العسكري ستعني مــزيـدًا مــن االنـخــراط
العسكري التركي في الـصــراع ،وهــو ما
ال تريده القاهرة.
راب ـع ـهــا ،اقـتـنــاع صــانــع ال ـق ــرار املـصــري
ب ـض ــرورة إي ـج ــاد م ـســافــةٍ ب ــن املـصــالــح
املصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم
لحفتر واملصالح املصرية منفردة ،ألن
ُ
م ـثــل ه ــذه امل ـس ــاف ــة ت ـس ــاع ــده ــا ف ــي فتح
خ ـط ــوط ت ــواص ـ ٍـل م ــع األطـ ـ ــراف الـلـيـبـيــة
األخرى واألطراف الخارجية األخرى من
خارج هذا التحالف كتركيا.
وخ ــامـ ـس ــا ،رغ ـب ــة م ـص ــر ف ــي ل ـع ــب دور

فشل رهان القاهرة
على حفتر في
السيطرة على
المنطقة الغربية،
والقضاء على
الفصائل المحسوبة
على اإلخوان
المسلمين

فـ ـع ــال فـ ــي الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،بـ ـع ــدم ــا ت ــراج ــع
دوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة
لـحـســاب أطـ ــراف إقـلـيـمـيــة أخ ــرى منها
ما هو حليف كاإلمارات ومنها ما هو
منافس كتركيا.
ول ـي ـب ـيــا س ــاح ــة م ــن س ــاح ــات الـتـنــافــس
التركي املـصــري فــي اإلقليم ،حيث تقف
أنـقــرة والـقــاهــرة على طــرفــي نقيض في
الصراع .وقد ساهمت القطيعة املصرية
التركية بعد عام  ،2013وما أعقبها من
استقطاب إقليمي حــاد في املنطقة ،في
تعميق الـخــافــات التركية املصرية في
ليبيا ،وحالت دون حصول تعاون بني
ال ـجــان ـبــن ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األه ــداف
الرئيسية لكال البلدين في ليبيا تلتقي
في إنهاء االنقسام بني الشرق والغرب،
والحفاظ على وحــدة األراض ــي الليبية.
ً
وق ــد أخ ــذ الـتـنــافــس بــن الـطــرفــن شكال
ً
ص ــدامـ ـي ــا ،بـ ـ ــدال مـ ــن أن يـ ـك ــون ت ـع ــاون ــا
ت ـنــاف ـس ـيــا ُيـ ــراعـ ــي م ـص ــال ــح ال ـج ــان ـب ــن،
ُ
ويــديــر خالفاتهما بحيث ال تـخــرج عن
ٍّ
الـسـيـطــرة .وفــي ظــل عجز أي مــن طرفي
ال ـ ـص ـ ــراع ال ـل ـي ـب ــي ع ـ ــن حـ ـس ــم ال ـ ـصـ ــراع
لصالحه ،تبرز أهمية التعاون املصري
ال ـت ــرك ــي ح ــا وس ـط ــا ُي ـم ـكــن أن ُي ـســاهــم
فــي إنـهــاء الـصــراع ،بما يــراعــي املصالح
التركية واملصرية في هذا البلد.
تساؤالت
تثير هذه االنعطافة املصرية
ٍ
بـشــأن أبـعــادهــا واملــوقــف الـتــركــي منها.
وكان الفتًا أن الزيارة املصرية لطرابلس
تزامنت مــع زي ــارة تركية أخــرى رفيعة،
أجـ ــراهـ ــا وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع خ ـل ــوص ــي أك ــار
وقادة آخرون في الجيش.
ول ــدى أن ـقــرة عــاقــة جـ ّـيــدة مــع ال ـســراج
ونـفــوذ كبير عـلــى الـفـصــائــل الرئيسية
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،لــم
تستخدم هــذا النفوذ لعرقلة ّاالنفتاح
بني طرابلس والقاهرة ،في مؤشر على
ُ
أنـهــا ال ت ـعــارض ،مــن حـيـ ّـث امل ـبــدأ ،مثل
هـ ــذا االنـ ـفـ ـت ــاح ،م ــا دام أن ـ ــه ي ـص ــب فــي
األهــداف الرئيسية نفسها التي تعمل
عليها ،وهــي إعــادة االعـتـبــار اإلقليمي
والدولي لشرعية حكومة الوفاق ،على
الــرغــم مــن أن األخـيــرة لــن تستمر فترة
ط ــوي ـل ــة ،إذا م ــا ن ـجــح الـ ـح ــوار الـلـيـبــي
ً
فــي اخ ـت ـيــار سـلـطــة ج ــدي ــدة ،ف ـضــا عن
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى م ــرك ــزي ــة ال ـس ـل ـط ــة فــي
ل ـي ـب ـي ــا ،ومـ ـن ــع ت ـك ــري ــس االنـ ـقـ ـس ــام بــن
الشرق والغرب.
س ـب ــق ل ـت ــرك ـي ــا أن دعـ ـم ــت ات ـ ـفـ ــاق وق ــف
إطــاق الـنــار الــذي تــم التوصل إليه بني
األط ــراف الليبية بــرعــايــة األم ــم املتحدة
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امل ــاض ــي ،وأي ـ ــدت قـ ــرار ح ـكــومــة ال ــوف ــاق
وقــف العمليات العسكرية على أطــراف
بتهيئة األرضية
ســرت ،فــي رغبة منها
ّ
ُ
بد
إلطالق حوار سياسي .كما أنها لم ت ِ
اعـتــراضــا عـلــى زي ــارة وفــد مــن طرابلس
إل ــى ال ـقــاهــرة بـعــد نـحــو شـهــر مــن إب ــرام
اتـفــاق جنيف .وتسعى أنـقــرة مــن خالل
تسهيل دور مـصــري أكـبــر إل ــى تحقيق
ً
ثـ ــاثـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة .أوال ،إبـ ـ ــداء
احـتــرامـهــا املـصــالــح املـصــريــة فــي ليبيا،
وإقناع القاهرة بفوائد تعاونها معها،
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن انـ ـخ ــراطـ ـه ــا فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف
الفرنسي اإلمــاراتــي ،وتهميش الدورين
الـفــرنـســي واإلم ــارات ــي الـلــذيــن ُيـعــرقــان
ُ
ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة مـ ـت ــوازن ــة ،ال تـعـطــي
األفضلية لحفتر .ثانيًا ،رغبة أنقرة في
ُ
أن تشكل ليبيا بوابة إلعــادة استئناف
الـعــاقــات مــع مـصــر ،وتحويل التنافس
مـعـهــا مــن تـنــافــس صــدامــي إل ــى تـعــاون
تنافسي ،على غــرار التعاون التنافسي
ال ـت ــرك ــي الـ ــروسـ ــي ف ــي ل ـي ـب ـيــا وس ــوري ــة
وج ـن ــوب ال ـق ــوق ــاز .ثــال ـثــا ،تــرك ـيــز ُأن ـقــرة
ّ
على تفكيك التحالف اإلقليمي املشكل
ّ
ضدها في شرق املتوسط ،وإبعاد مصر
ع ــن ال ـي ــون ــان وقـ ـب ــرص ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلب ــرام
اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية.
وقد قال املتحدث باسم الرئاسة التركية
إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،ف ــي  14ال ـش ـهــر املــاضــي
(نوفمبر /تشرين الثاني) ،في حوار مع
قـنــاة محلية تــركـيــة ،إن ب ــاده مستعدة
ل ـل ـت ـجــاوب م ــع م ـص ــر ،ف ــي ح ــال أظ ـهــرت
ّ
التحرك بأجندة إيجابية
األخيرة إرادة
في القضايا اإلقليمية .وعلى الرغم من
أن لغة املنطق والجغرافيا تفرض على
م ـص ــر وت ــرك ـي ــا الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ال ـق ـضــايــا
ّ
عقبات
اإلقـلـيـمـيــة ،ومـنـهــا ليبيا ،إل أن
ٍ
حالت دون حصول هذا التعاونُ ،
ويمكن
ت ـل ـخ ـي ـص ـهــا بـ ـث ــاث رئ ـي ـس ـي ــة :انـ ـخ ــراط
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب إق ـل ـي ـمــي ح ـ ّ
ـاد
ي ـت ـجــاوز ال ـج ـغــراف ـيــا الـلـيـبـيــة ،ويـتـعـلــق
بـ ـص ــراع ع ـل ــى ث ـ ـ ــروات شـ ــرق امل ـت ــوس ــط.
ال ـتــأث ـيــر ال ـفــرن ـســي واإلمـ ــاراتـ ــي الـكـبـيــر
ع ـلــى ال ـق ــاه ــرة ي ـض ـغــط ب ــات ـج ــاه عــرقـلــة
أي انفتاح مصري على تركيا .معضلة
حفتر في املشهد الليبي ،إذ تــراه أنقرة
جــزء ا رئيسيا من املشكلة ،وال ُيمكن أن
يـكــون مـشــاركــا فــي ال ـحــل ،فـيـمــا ال تريد
الـقــاهــرة املـجــازفــة بتأثيرها فــي ُ الشرق
م ــن خـ ــال إبـ ـع ــاد ح ـف ـت ــر ،ألنـ ــه امل ـه ـي ـمــن
بالفعل على املنطقة هناك.
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن هـ ــذه ال ـع ـق ـب ــات ،إال أن
ال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـس ـيــاس ـتــن،
املصرية والـتــركـيــة ،فــي ليبيا تفيد بأن
ُ
القاهرة وأنقرة باتتا تــدركــان ،أكثر من
أي وقت مضى ،أهمية تجاوز الخالفات
الـثـنــائـيــة ،وامل ـض ــي ف ــي م ـســار الـتـعــاون
فــي الـســاحــة الليبية ،وع ــزل هــذا املـســار
عــن تــأثـيــر الـقـضــايــا الـخــافـيــة األخ ــرى،
كـ ــال ـ ـصـ ــراع فـ ــي شـ ـ ــرق امل ـ ـتـ ــوسـ ــط .ع ـلــى
ليبيا
م ــدى ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،شـهــدت ّ
ع ـ ّـدة م ـب ــادرات لـلـحــل الـسـيــاســي ،لكنها
جـمـيـعـهــا وص ـل ــت إل ــى ط ــري ــق م ـس ــدود،
بفعل غياب التوافق اإلقليمي والدولي
لدعم الحل السياسي .لذلك ،سيعطي أي
تـعــاون مصري تركي فــي الفترة املقبلة
زخـمــا أكـبــر ملـســار التسوية السياسية،
وسيعود بالفائدة على مصالح البلدين،
وعـلــى الـشـعــب الليبي ال ــذي لــم يـعــد في
ّ
تحمل سـنــوات إضــافـيــة من
استطاعته
ّ
االنقسام السياسي ،ويتطلع إلى مرحلة
ّ
ّ
ُ
انتقالية تلبي تطلعاته التي علق اآلمال
عليها بعد ثورة  17فبراير.
(كاتب لبناني)

يعيش جمهور
«فتح» العريض،
وجزء كبير من
كوادرها ،وكأنه
ٌ
منفصل تمامًا عن
يتحدث عن
الواقع،
ّ
«فتح» أخرى

س ـي ــادت ـه ــا ،ون ـم ــو االس ـت ـي ـط ــان ،وق ـضــم
ّ
األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ــا ع ـ ــزز هـيـمـنــة
ّ
االح ـتــال عليها ،وتحكمه بكل مناحي
الحياة فيها.
املـفــارقــة أن ــه ،فــي وســط هــذا كـلــه ،يعيش
جمهور «فتح» العريض ،وجزء كبير من
ٌ
ً
تماما عن هذا
كــوادرهــا ،وكأنه منفصل

كاريكاتير

ال ــواق ــع ،فـهــو يـتـحـ ّـدث عــن «ف ـتــح» أخــرى
غير التي أصبحت تحت سيطرة السلطة
وأجهزتها األمنية؛ يصفق لرفض صفقة
تــرامــب  -نتنياهو ،واجـتـمــاع الفصائل،
واملـصــالـحــة مــع حــركــة حـمــاس ،وق ــرارات
وق ـ ـ ــف ال ـت ـن ـس ـي ــق وس ـ ـحـ ــب االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف،
ّ
ويسترد فيها روحه املفقودة ،ثم يصمت
أمــام عــودة التنسيق األمني ،من دون أن
يـحـتـفــي بــاالن ـت ـصــار امل ــزع ٌــوم الـ ــذي قيل
إنــه قــد تحققُ .يـصــاب بعض باإلحباط،
وي ـص ـمــت آخـ ـ ــرون ،لـكـنـهــم ي ـب ـقــون أب ـنـ ً
ـاء
لـفـتــح «ال يـهـتـفــون ل ـغ ـيــرهــا» ،يعيشون
ع ـلــى م ـ ــاض ثـ ـ ـ ٍّ
ـوري م ـج ـيـ ٍـد ال ي ـفــارق ـهــم،
ٍ
لكنه في املقابل يمنع كثيرين منهم من
رؤية واقع الحال ،والبعيد كل البعد عن
ن ـض ــال م ــارس ــوه ،وأفـ ـك ــار خــاقــة تـ ّ
ـربــوا
ٍ
ً
ع ـل ـي ـهــا ،ف ـن ــراه ــم م ـث ــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
النقابية والـطــابـيــة يـهــربــون مــن أسئلة
«أوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو» ،واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان ،وال ـس ـل ـط ــة،
والتنسيق األمـنــي ،إلــى «فتح» التي هي
أول الــرصــاص ،وأول الحجارة ،والطلقة
األولى ،والتي ّ
قدمت عبر مسيرتها آالف
ال ـش ـه ــداء واألسـ ـ ــرى وال ـج ــرح ــى ،وكــانــت
حركة الشعب الفلسطيني بحق.
مــن الـعـبــث أن نبحث عــن «ف ـتــح» األول ــى
ّ
املتقدمة لـ«فتح» اليوم ،إال
في الصفوف
من رحم ربي .هناك انتهت مرحلة الثورة

في أذهان كثيرين منهم .أما لدى الجيل
الـ ـص ــاع ــد ،والـ ـق ــواع ــد ال ـش ـع ـب ـيــة ،وع ـلــى
الــرغــم مــن ال ـهــروب مــن األسـئـلــة الصعبة
ح ــول واقـ ــع «ف ـت ــح» الـ ـي ــوم ،ومستقبلها
ومستقبل الشعب الفلسطيني غـ ًـدا ،وما
ينبغي فعله ،أو التوقف عنده ،أو اإلقالع
عنه ،فما بقي في «فتح» هو أهم ما فيها؛
فكرتها األولى ،ومن الفكرة تندلع الثورة.
ً
صداما مع جيش
في كل يوم يمر ،نشهد
ً
االحتالل ،أو اشتباكا مع املستوطنني ،أو
ً
غضبا على التطبيع ،أو عمليات طعن
ّ
بسكني ،أو دهس بسيارة ،فمتى يتحول
ذلك إلى انتفاضة شعبية واسعة؟ وكيف
ّ
التحوالت أو نتوقعها؟ تجيب
نرقب تلك
رض ــوى عــاشــور ب ــأن ال ـث ــورة فــي بــادنــا
ال تشبه غليان امل ــاء ،بــل ف ــوران الحليب،
ارتفاع درجة حرارته
فاملاء يمكن متابعة
ّ
روي ـ ـ ًـدا روي ـ ـ ًـدا ،ل ـنــرى فــقــاعــاتــه تتصاعد
ن ـح ــو س ـط ـحــه ت ــدريـ ـج ـ ًـي ــا ،أم ـ ــا الـحـلـيــب
فــا ن ـ ّـرى مـنــه غـيــر سـطــح أبـيــض ه ــادئ،
ّ
تحوالته
ال يـشــف عما تحته ،وال نــرقــب
وتموجاته ،لكنه يفور فجأة ،فال تركنوا
إلــى ما يبدو هـ ً
ـدوء ا في فلسطني ،أو في
ً
عاملنا الـعــربــي ،فالحليب سيفور يــومــا،
وت ـحــت سـطـحــه ب ــراك ــن ت ـث ــور ،وإن غ ـ ًـدا
لناظره قريب.
(كاتب فلسطيني)

عماد حجاج

ما هي مشكلة لبنان مع الالجئني ومخيماتهم عمومًا؟ هل هي ّ
مجرد «عنصرية
ّ
عادية» غير محصورة في هذا البلد ،لكنها تطفو على السطح كلما تقلصت فرص
العمل ومــوارد الدخل؟ أم إن القصة كــره للذات من فئات لبنانية وازنــة تنتقم من
تاريخها ،بما أن اللبنانيني تعريفًا مجموعة الجئني اجتمعوا على مراحل زمنية
ً
فضاء آمنًا نسبيًا من االضطهاد ،أو ببساطة
متتالية في بقع ٍة أتاحت جغرافيتها
مكانًا ألحالم صغيرة بخوض مغامرات مهنية وشخصية؟ أو إن األصل في فهم
جرائم مثل تلك التي حرقت مخيم الالجئني السوريني قرب ِامل َنية (شمال) يكمن في
عجز اللبنانيني عن إشعال حرب أهلية في ما بينهم نظرًا إلى اختالل توازن مريع
ملصلحة حزب الله ،فتراهم يبحثون ،في كل املناطق وبشكل عابر للطوائف ،عن الفئة
األكثر هشاشة ،بهدف تفريغ فائض الكراهية في وعاء ضعفهاَ .ومن أضعف من
الالجئني السوريني ،وهم بال نظام يريدهم في بلدهم ،وال سالح بيدهم في شتاتهم،
وال معارضة تتحدث باسمهم ،وإن انتفضوا لبستهم تهمة «داعش» وتسابق العالم
على ذبحهم؟ أو إن الحكاية عبارة عن لبنانيني يريدون الثأر من النظام السوري
وسجله األسود معهم ،فتراهم يضطهدون ضحايا األسدية األصليني؟
أغلب الظن أن شيئًا من هــذا كله مجموعًا يمكنه تقديم مالمح وصــف لهذا العار
اللبناني الذي ال يمسحه سوى شباب وشابات تختلف أسماؤهم في كل مرة يتعرض
فيها الالجئون لجريمة عنصرية في منطقة لبنانية ما ،وتتشابه سلوكياتهم في
اإلي ــواء والـحـمــايــة بـقــدر اإلم ـكــان واإلن ـقــاذ واإلط ـعــام واإلس ـكــان وجـمــع املـســاعــدات
ملحاولة إثبات أنــه ال يــزال هناك بشر يستحقون صفتهم اآلدمـيــة .هــؤالء وحدهم
ينقذون «اللبنانيني» من هــذه ال ــ«ال» التعميمية .هــؤالء ،بغض النظر عن نسبتهم
املئوية ،يعتذرون للسوريني املرميني في الجحيم اللبناني عن حقارة العنصريني من
أبناء بلدهم ،ويجهدون لتخفيف وقع بهائمية بعض زمالئهم في املواطنة .وحدهم،
بأفعالهم الكثيرة وكلماتهم القليلة ،يطلبون الصفح من السوريني عن قتلهم في
ســوريــة وفــي لبنان .فــي ســوريــة قتلهم وال يــزال ينكل بهم حــزب هـ ّـرب نـ َ
ـاســه إلى
هناك طلبًا للنجدة خالل حرب يوليو/تموز  .2006ثم تكفل بعض ناسه في لبنان
ً
ً
بمواصلة رد الجميل ،اضطهادًا أو تحريضًا أو قتال وحرقًا وتشغيال بالسخرة.
ً
َ
أحدث وحدة وطنية بني طوائف اللبنانيني .يكاد ينعدم ذكر اسم
اضطهاد الضعفاء
بلدة واحــدة من دون استذكار حادثة عنصرية يغيب عنها في الكثير من األحيان
تنديد أو غضب شعبي أو اعـتــراض ُيعتد بــه فــي أوس ــاط اللبنانيني .فــي ذلــك البلد،
تفرض املجالس البلدية على الالجئني السوريني حظر تجوال يوميًا منذ املغيب حتى
الفجر .استنفر متذاكون لربط الحظر بمعطيات أمنية ،فصدرت اإلحصاءات اللبنانية
الرسمية لتكذبهم ،بما أن الجنايات والجرائم املسجلة في لبنان على يد سوريني ،ال
تزيد عن النسبة الطبيعية لعددهم البالغ نحو مليون ونصف املليون ،من بينهم الشهم
واملجرم ،والسارق والطيب ،واملتطرف واملعتدل ،مثلما هو حال مختلف شعوب األرض.
لم ُيقتل الجئ واحد في جريمة املنية .لم تكن هناك حاجة إلى القتل .فعل الحرق
كتعبير عن كراهية جماعية ،أي عن العنصرية ،يبقى أعنف سلوك بشري .فيه
نزع إلنسانية الفئة املستهدفة ،وبعد هذا النزع ،يصبح القتل تحصيل حاصل.
أمــا األصـعــب فــي كــل الـقـصــة ،إنـمــا هــو االع ـتــراف بــأن العنصريني كثر بيننا،
وبالتالي ال مجال إال للتحاور معهم بدل أن يكون مكانهم السجن .وعلى سيرة
الكثرة والقلة ،يصعب ،بل يستحيل قياس نسبة العنصريني في لبنان وفي أي
بلد آخر .يتطلب األمر تحاليل وأدوات عجز العلم والطب عن اختراعها .لكن بغض
النظر عن أعداد العنصريني في مقابل اإلنسانيني ،فإن العنصري يقتل ،يكره،
يحرق ،يعتدي ،يضطهد ،بينما غير العنصري يكتب ،يتضامن ،يحزن بصمت،
ّ
ّ
يغرد ،وإن انفجر غضبًا فإنه يشتم وربما ينتحر إحباطًا .معادلة مختلة لم تعد
ُ
تحتملها القيم املتبقية في هذا العالم ،وهي ال تنتج إال إرهابًا يوميًا كذلك الذي
وبشري في األمس ،وقبلهما تل الزعتر وصبرا وشاتيالّ .
ّ
كأن
استضافته املنية
مجزرتيهما حصلتا للتوّ.

في رحيل 2020
مروان قبالن

عام الوباء
علي أنوزال

غــدا ي ـ ّ
ـودع العالم واح ــدا مــن أكثر األعــوام
التي سيخلدها التاريخ اإلنساني ضمن
قائمة أعوام الكوارث واألوبئة التي عانت
منها الـبـشــريــة جـمـعــاء .إن ــه ع ــام فـيــروس
كورونا ،أو عام كوفيد ـ  ،19الفيروس الذي
ظهر نهاية عام  ،2019وسرعان ما انتشر
فــي جميع أرج ــاء العالم عــام ّ ،2020
وأدى
ان ـت ـشــاره إل ــى أزم ــة عــاملـيــة غـيــر مسبوقة،
جعلت اإلنسانية كلها تترقب وداعه بفارغ
الصبر ،مع اعتقاد واهــم بـأن نهاية العام
قــد تحمل معها نـهــايــة الــوبــاء واختفائه
إلى األبد ،خصوصا مع بدء حملة التلقيح
الواسعة في معظم البلدان.
ف ــي م ـث ــل ه ـ ــذا ال ــوق ــت م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ك ــان ــت م ـفــاه ـيــم م ـث ــل «ع ـم ـل ـي ــات اإلغـ ـ ــاق»
و«وضــع ّ
الكمامة» و«التباعد االجتماعي»
غ ـيــر م ـعــروفــة ملـعـظـمـنــا ،والـ ـي ــوم ه ــي جــزء
مــن لغتنا اليومية ومــن نمط عيشنا ،بما
أن الــوبــاء ما زال مستمرا في التأثير على
جميع جــوانــب حياتنا .وعلى مــدار االثني
ً
شهرا املاضية ،لم يستثن هــذا الوباء
عشر
اللعني األغنياء واملشاهير وزعـمــاء الــدول،
مع أنه أضر أكثر بالفقراء والضعفاءّ ،
وهدد
بدفع ماليني آخرين إلى ّ
هوة الفقر ،ويعتقد
محللون اقـتـصــاديــون أن عــدد الــذيــن باتوا
مصنفني فــي خــانــة ال ـف ـقــراء ،بـسـبــب تأثير
الـجــائـحــة ،يـفــوق  88مـلـيــون شـخــص .وفــي
سيناريو أسوأ ،يتوقع خبراء البنك الدولي
أن يتجاوز العدد  115مليون ملتحق بقائمة
«الـفـقــراء ال ـجــدد» ،أغلبهم فــي جـنــوب آسيا
ومنطقة أفــريـقـيــا جـنــوب الـصـحــراء وغــرب
ـت نستعد فيه
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة .وف ــي وق ـ ٍ
لوداع العام الذي سيمضي ،ما زالت البشرية
ت ـقــف ح ـي ــرى ال ت ـع ــرف ال ـك ـث ـيــر ع ـمــا حــدث
وكيف ومتىّ ،
تخوفها سرعة تحول عاملها
ّ
وتقلب أحــوالــه ،لكن الـشــيء الوحيد املؤكد
هي اإلحصائيات الصارخة عن عدد الذين
فتك بهم الداء ،وتجاوز عددهم أكثر من 1.7
مـلـيــون وفـ ــاة وع ـش ــرات مــايــن اإلص ــاب ــات
فــي جميع أصـقــاع الـعــالــم ،ومــا زال ــت أعــداد
الوفيات واإلصابات في تصاعد.
عـ ــام ص ـعــب واس ـت ـث ـنــائــي ب ـكــل امل ـقــاي ـيــس،
ج ـ ـ ـ ّـرب ف ـي ــه اإلنـ ـ ـس ـ ــان كـ ــل ش ـ ـ ــيء ،ال ـخ ــوف

واملرض والضعف واملوت والحزن والفرح،
والفوضى واالضطراب ،وعاش فيه تجربة
الـ ـع ــزل ــة والـ ـتـ ـب ــاع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وإغ ـ ــاق
الحدود ومنع السفر ،وأغلقت فيه املدارس
واملعامل ،وحظر فيه التجوال ،وفرغت فيه
امل ــدن وال ـش ــوارع وال ـطــرقــات ،وام ـتــأت فيه
املستشفيات باملرضى ،وتــم إجهادها إلى
أقصى حدودها .إنه عام املقابر الجماعية،
ّ
غصت فيه املقابر بالنعوش ،وغــاب عنها
املشيعون والنعاة ،وتحولت الوفيات إلى
ّ
أرقام جافة وخطوط بيانية جامدة .ولكنه
أيضا عام العلم بامتياز ،وضع العالم أمام
ت ـ ٍّ
ـوق،
ح ــد ع ـل ـمــي ،غ ـيــر ع ـ ــادي وغ ـي ــر مـسـبـ ّ
ّ
وغير وتيرة الرؤى واألبحاث العلمية ،وأثر
في مناهج البحث العلمي ،وجعل العلماء
ـات واب ـت ـك ــار
ي ـت ـس ــاب ـق ـ
ـون إلي ـ ـجـ ــاد ع ـ ــاج ـ ـ ٍ
ّ
لقاحات تمكنها من السيطرة على الوباء،
ٍ
إلى درجة لم يسبق لها أن ّ
تقدم بها العلم
بهذه السرعة في أي زمان أو عصر سابق.
ال يمكن أن نصف العام املنتهي بأنه األسوأ،
على الــرغــم مــن أن البشرية لــم تعرف مثله
منذ زهاء قرن ،ألنه ال أحد يعرف ما تخبئه
لنا الطبيعة من مفاجآت غير ّ
سارة ،ويجب
دائـمــا االسـتـعــداد للقادم وقــد يـكــون أســوأ.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـس ــاوة ه ــذا ال ـع ــام ال ــذي
م ـضــى ،ال يـجــب أن نـنـســى نـقــاطــا مضيئة
أن ـ ـ ــارت ط ــري ــق اإلن ـس ــان ـي ــة خـ ــال ال ـش ـهــور
االثني عشر املاضية ،تلك املتمثلة في ثقافة
الـعـيــش امل ـش ـتــرك ف ــوق ال ـكــوكــب نـفـســه ،مع
أمــل أن تستمر التغييرات اإليجابية التي
أحدثها الــوبــاء فــي سلوكنا ونمط عيشنا
وطــري ـقــة نـظــرتـنــا إل ــى ال ـح ـيــاة والـطـبـيـعــة،
فالوباء لم يكن سوى ناقوس خطر صغير،
ّ
جاء ليذكرنا بمدى هشاشة وجودنا وقوة
الطبيعة التي تفاجئنا كل يوم بما هو جميل
فيها ،يدخل الفرحة على قلوبنا والسعادة
إلـ ــى ح ـيــات ـنــا ومـ ــا ه ــو أسـ ـ ــوأ ،ومـ ــا أك ـث ــره،
نجهله أو نتجاهله حتى يباغتنا فيفتك
ـات
بـنــا .لـ ًقــد أث ــار تــأثـيــر ه ــذا ال ــوب ــاء مـقــارنـ ٍ
ع ــدي ــدة بـمــا سـبــق أن عــاشـتــه الـبـشــريــة من
ك ــوارث وأوب ـئــة فــي الـتــاريــخ املـعــاصــر ،مثل
األنفلونزا اإلسبانية قبل زهــاء مائة عــام،
والـحــربــن العامليتني فــي ثــاثـيـنــات الـقــرن
املــاضــي وأربعيناته ،واألزم ــة االقتصادية
ال ـعــامل ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ن ـهــايــة ال ـع ـشــري ـنــات من

يعتقد محللون
أن عدد الذين
باتوا مصنفين
في خانة الفقراء
يفوق  88مليونًا

ال ـقــرن نـفـســه ،وف ـي ـ ًمــا ت ـبــدو ه ــذه ال ـكــوارث
واألزمـ ــات مــأســاويــة إلــى حــد ص ــادم ،إال أن
الوباء الحالي كــان له تأثير واســع النطاق
ّ
على كل جانب من جوانب الحياة ،ولن يقل
تأثيره عــن ذلــك الــذي أحدثته تلك األزمــات
التي سبقته ،كما لن ُيعرف الحجم الكامل
لهذا التأثير إال في السنوات املقبلة ،عندما
ّ
تتأكد البشرية بأنها قضيت عليه وإلى غير
رجعة ،وعندما تنتهي من إحصاء موتاها
وخسائرها التي ال ُيعرف متى ستتوقف،
وأك ـثــر مــن ذل ــك م ــدى تــأثـيــرهــا عـلــى مــا هو
ُمقبل من األيام واألعوام.
املـثـيــر لـلـصــدمــة أن ــه ال ي ــزال ه ـنــاك بيننا
م ــن ي ـع ـت ـق ــدون أن األمـ ـ ــر ب ــرم ـت ــه مـفـتـعــل،
وأن الـفـيــروس ال ــذي تـسـ ّـبــب بــالــوبــاء غير
م ــوج ــود ،وأن م ــا ن ـشــاهــده م ـج ـ ّـرد دعــايــة
سـ ـمـ ـج ــة ،ي ـح ـب ـك ـه ــا م ـ ـتـ ــآمـ ــرون يـ ــريـ ــدون
السيطرة على العالم وإخـضــاع البشرية
مل ـصــال ـح ـهــم ،إلـ ــى غ ـيــر ذلـ ــك م ــن ن ـظــريــات
املــؤامــرة الـتــي تجبر بعضهم على وضع
قـ ّـب ـعــات ال ـج ـهــل ع ـلــى رؤوسـ ـه ــم ،ب ــدل من
وضــع قناعات واقـيــة على أوجـهـهــم .وفي
خيارات
الحالة ،يجد املرء نفسه أمام
هذه
ٍ
ً
صعبة حقا ،هل يبتلع حقيقة غباء أولئك
املـطـلــق ،وينتظر حـتــى ي ـقـ ّـوض مــن حوله
الـطـبـيـعــة وال ـع ــال ــم ،أو ه ــل يـنـتـصــر لقيم
العلم والحفاظ على الطبيعة مــن الجهل
األسطوري املقدس؟  ..الخيار لنا جميعا.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ونحن نطوي أيامه األخيرة ،يبرز العام  2020في التقييم العام باعتباره استثنائيا.
وألول مــرة ربما ،منذ عقود عــديــدة ،تجد البشرية نفسها ،وقــد داهمها وبـ ٌـاء قاتل،
ّ
متحدة في الهم واملصير ،وإن اختلفت في اإلمكانات وسبل املعالجة .في األحــوال
العادية ،تتفاوت التقييمات حول الحصيلة نهاية كل عام ،لكن هناك إجماعا حول أن
العام الذي نـ ّ
ـودع كان صعبا ،استحوذت عليه ثنائية كورونا – ترامب بصورة كلية
تقريبا .مع ذلــك ،أبى العام أن يغادرنا من دون أن يترك بارقة أمــل ،تتمثل في نجاح
اإلنسان في إيجاد لقاح ملواجهة الوباء ،على الرغم من أن الطريق ما زالت أمامنا طويلة،
وتحمل في طياتها مخاوف مشروعة كثيرة ،كما طوى العام ،برحيله أيضا ،مرحلة
تــرامــب التي يتفق كثيرون على أن أداءه ــا كــان بائسا فــي املـجــاالت كــافــة ،بما فيها
مواجهة الوباء ،إلى درجــة أنها وقعت هي نفسها ضحية له .تحت هذين العنوانني،
من الصعب أن ّ
يقدم املــرء جرعة مماثلة من التفاؤل ،عندما ينتقل إلى الحديث عن
منطقتنا ،إذ ّ
يرجح أن تستمر أخبار الوباء في الهيمنة على الفضاء العام فيها لجزء
كبير من السنة الجديدة ،فاإلمكانات الضعيفة للدول املكنوبة ،خصوصا ،لن تسمح
فترات قريبة ،كما ستستمر األوضاع االقتصادية
لكثيرين بالحصول على اللقاح في
ٍ
نتيجة ذلك في التدهور ،ما يعني استئناف نشاط الحركات االحتجاجية في املنطقة
املمتدة من إيران إلى الجزائر والسودان .ستسيطر أيضا بشكل كبير طبيعة العالقة
التي ستنشأ بني الواليات املتحدة تحت إدارتها الجديدة والقوى الخمس الرئيسة في
منطقتنا ،وهي روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل والسعودية ،وانعكاساتها على أزمات
املنطقة في سورية والعراق واليمن ،واألراضي الفلسطينية املحتلة.
بحسب سـيــرة طــاقــم اإلدارة األميركية الـجــديــدة وتــوجـهــاتــه ،فــي مـجــال السياستني
الخارجية واألمنية ،سوف تنزلق العالقات الروسية – األميركية ،على األرجــح ،نحو
مرحل ٍة جديد ٍة من التوتر ،فاإلدارة القادمة تتهم اإلدارة املنصرفة باللني في التعامل مع
روسيا ،ما ّ
حدود كثيرة ،بما فيها القيام بأوسع هجوم سيبراني
شجعها على تجاوز
ٍ
ّ
ضد وكــاالت وهيئات فيدرالية أميركية وقطاعات حساسة مرتبطة باألمن القومي.
وبحسب تجربة السنوات الخمس املاضية ،ال بد أن ينعكس أي تدهور في العالقات
األميركية  -الروسية سلبا في األوضاع األمنية على األرض في مناطق االحتكاك بني
الطرفني ،وتأتي سورية في مقدمتها .وإذا ساءت العالقات األميركية  -التركية بالتوازي
مع ذلك ،كما يتوقع كثيرون ،وترافق هذا مع زيادة الدعم األميركي لألكراد في مناطق
ً
ديناميات جديدة على األرض
شرق سورية ،كما وعد بايدن ،فاألرجح أن يخلق ذلك
ٍ
تترجم بتقارب روســي  -تركي كبير بخصوص املسألة السورية التي تنتظر سنة
حاسمة مع اقتراب استحقاق االنتخابات الرئاسية .بهذا املعنى ،سوف ّ
تقرر طبيعة
العالقة بني أضالع املثلث األميركي – التركي  -الروسي اتجاهات الصراع في األرض
السورية وعلى طاولة املفاوضات خالل العام املقبل ،واإلشارات هنا ليست إيجابية.
ماذا عن مثلث السعودية – إيــران  -إسرائيل؟ إذا ذهبت إدارة بايدن ،كما صرحت
خالل الحملة االنتخابية ،باتجاه نفخ الروح في االتفاق النووي مع إيران ،على الرغم
ّ
التحديات التي تواجهها على هذا الصعيد ،وأرفقت ذلك برفع بعض العقوبات
من
عنها ،خصوصا في مجال تصدير النفط وولوج النظام املصرفي العاملي ،لتشجيعها
مفاوضات جديدة تتناول
على العودة إلى االلتزام ببنود االتفاق ،وربما الدخول في
ٍ
برنامجها الصاروخي وسياساتها اإلقليمية ،فسوف ينعكس ذلك سلبا في العالقات
ّ
تتوجس من عــودة سياسات حقبة أوبــامــا .إسرائيل
بني واشنطن والــريــاض التي
ْ َ
أيضا ستعارض هذا التوجه ،وإن تبق عالقتها بواشنطن ،بحكم عوامل عديدة ،أكثر
ّ
سيؤدي ذلك في حال حصوله إلى تقارب أكبر بني السعودية وإسرائيل،
استقرارا.
حتى لو ظلت العالقة دون مستوى التطبيع العلني ضمن هذه املعطيات ،يبدو كأن
العام  2020مستمر معنا بعض الوقت ،على الرغم من انقضاء أيامه رسميا.
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آراء

بعد مائة عام ...ماذا بقي من الحزب الدستوري التونسي؟
سالم لبيض

ن ـه ــاي ــة س ـن ــة  ،2020يـ ـك ــون ال ـ ـحـ ــزب ال ـحــر
الدستوري التونسي الذي ّ
قرر الشيخ عبد
ال ـعــزيــز ال ـث ـعــال ـبــي ،وم ـج ـمــوعــة م ــن رفــاقــه،
فــي حــركــة الـشـبــاب الـتــونـســي ،وف ــي التيار
ّ
اإلصالحي ،تأسيسه سنة  ،1920قد تخطى
ال ـ ـقـ ــرن ،فـ ـك ــان ثـ ـم ــرة لـ ـق ــاء ج ـم ــع خـ ّـري ـجــي
جامع الزيتونة األعظم ،بنزعتهم املحافظة
والحاصلني على دبلوم املدرسة الصادقية
منبت النخبة العصرية ،أفـضــى إلــى بعث
حــزب وطـنــي ،يــرمــي إلــى اسـتــرجــاع تجربة
دس ـت ــور عـهــد األمـ ــان لـسـنــة  ،1861ويـكــون
ب ـم ـثــابــة األداة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي سـتــرعــى
الـ ـفـ ـك ــرة ال ــوط ـن ـي ــة وتـ ـنـ ـش ــره ــا ،وت ـخ ــوض
معركة مقاومة االستعمار الفرنسي الــذي
ق ــام ف ــي ت ــون ــس ،مـسـتـنــدا إل ــى ات ـفــاق ـيــة 12
مــاي (مايو /أيــار) سنة  .1881نشأ الحزب
الـحــر الــدسـتــوري على الطريقة األوروب ـيــة
فــي تــأسـيــس األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ،وانتظم
على قاعدة قانون أساسي ،أو نظام داخلي،
ي ـض ـب ــط ه ـي ـك ـل ـتــه وم ــؤسـ ـس ــات ــه وشـ ـ ــروط
االنتماء إليه بالنسبة للتونسيني املسلمني
منهم واليهود ،تشرف عليه لجنة تنفيذية،
تـتــركــب م ــن أم ــن ع ــام وأم ـي ـنــن مـســاعــديــن
وأمني مال عام وأمني مال مساعد ،ومجلس
يماثل املجلس الوطني في أحزاب اليوم.
وضــع الـحــزب برنامجا يـهــدف فــي مجمله
إل ـ ــى «ت ـح ــري ــر الـ ـب ــاد ال ـت ــون ـس ـي ــة م ــن نـيــر
الـعـبــوديــة حـتــى يتمكن الـشـعــب التونسي
من التمتع بالحقوق والحريات التي تتمتع
ب ـهــا ك ــل ال ـش ـعــوب ال ـ ـحـ ـ ّـرة» ،وف ــق م ــا ّ
دون ــه
املؤرخ التونسي ،علي املحجوبي ،في كتابه
«جــذور الحركة الوطنية التونسية» ،الذي
ّ
فصل الـقــول فــي مختلف املطالب الوطنية
والصيغ التنظيمية واملمارسات النضالية
وتـضـحـيــات ه ــذا ال ـح ــزب وق ـي ــادات ــهً .ولـكــن
الـ ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري س ـي ـش ـهــد م ــوج ــة مــن
االنشقاقات ،أهمها انشقاق جماعة العمل
الـتــونـســي ،بـقـيــادة الحبيب بورقيبة الــذي
ال ـت ـح ــق ب ــال ـح ــزب ف ــي م ــاي ــو /أيـ ـ ــار ،1933
وم ـغــادرتــه فــي شـهــر سـبـتـمـبــر /أي ـلــول من
السنة نفسها ،وتأسيسه ،في شهر مارس/
آذار  ،1934ال ـحــزب الــدس ـتــوري الـجــديــد أو
ّ
مسوق في الصحافة
النيو -دستور كما هو
والـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالسـ ـتـ ـع ــام ــاتـ ـي ــة
االستعمارية وفــي اصـطــاحــات املــؤرخــن،
وذلك كله في غياب زعيم الحزب ومؤسسه،
عبد العزيز الثعالبي ،الــذي نفته سلطات

االحتالل الفرنسي إلى بلدان املشرق العربي
واإلســامــي  ،1937-1923ولــم تفلح عودته
ومـحــاولـتــه رأب الـصــدع وتــوحـيــد الشقني،
قبل أن يعتزل السياسة ،ويـتـفـ ّـرغ للكتابة
والتأليف ،واستكمال فكره اإلصالحي.
اس ـت ـفــاد ح ــزب ال ـن ـيــو -دس ـت ــور م ــن أح ــداث
 9أفــريــل (إب ــري ــل /نـيـســان)  ،1938املطالبة
ب ـبــرملــان تــون ـســي ،عـلــى الــرغــم مــن طابعها
امل ـ ــأس ـ ــاوي ،ومـ ــن ان ـ ــدالع الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية ،فقد كــان لتلك األح ــداث كبير األثر
على تجربة املجتمع السياسي التونسي
ككل ،لكنها عرفت تراجعا وانكماشا وربما
ان ــدث ــار ال ـح ــزب ال ـح ــر ال ــدس ـت ــوري ال ـقــديــم،
املعروف باللجنة التنفيذية .في حني أصبح
ال ـح ــزب ال ـجــديــد ه ــو م ــن يــرمــز إل ــى الـعـمــل
الوطني ويقود الحركة الوطنية ،خصوصا
وأن تلك الفترة عرفت تولي الزعيم صالح
ب ــن ي ــوس ــف خ ـط ــة األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،م ــا ّأدى
إلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم الـ ـح ــزب ع ـل ــى أسـ ــس ج ــدي ــدة،
تتجاوز الطابع النخبوي الذي ّ
ميز العمل
السياسي التقليدي إلــى االمـتــداد الشعبي
فــي مختلف امل ــدن وال ـق ــرى واألريـ ـ ــاف ،هــذا
زيـ ــادة عـلــى دوره الـتــأسـيـســي فــي انـبـعــاث
بعض املنظمات الوطنية ،كاتحاد الصناعة
والـتـجــارة بقيادة الفرجاني بلحاج عمار،
واالتحاد العام للفالحة التونسية بزعامة
الـحـبـيــب املــول ـهــي ،واالتـ ـح ــاد ال ـع ــام لطلبة
تونس الــذي تولى أمانته العامة منصور
معلى ،وكسب دعم االتحاد العام التونسي
لـلـشـغــل ب ـق ـي ــادة ف ــرح ــات ح ـش ــاد وال ـش ـيــخ
الـ ـف ــاض ــل ب ــن عـ ــاشـ ــور .وب ـ ـعـ ــودة الـحـبـيــب
بــورقـيـبــة م ــن امل ـش ــرق ال ـعــربــي سـنــة ،1949
س ـي ـخــوض ح ــزب ال ـن ـيــو  -دس ـت ــور تـجــربــة
الـحــوار مع املستعمر الفرنسي ،واملشاركة
ف ــي ح ـك ــوم ــة م ـح ـمــد ش ـن ـيــق ال ـت ـفــاوض ـيــة،
لـكــن ه ــذه الـتـجــربــة انـتـهــت ســريـعــا ،بسبب
ّ
تمسك فرنسا بالسيادة املــزدوجــة ،وسجن
أغـلــب ال ـقــادة الــدسـتــوريــن ،ولـجــوء الــوزيــر
صالح بن يوسف إلى القاهرة التي تعيش
على وقــع ث ــورة  23يوليو ( ،)1952قبل أن
يـ ـش ــارك ف ــي مــؤت ـمــر ب ــان ــدون ــغ س ـنــة 1955
الذي سيعرف ظهور منظمة عدم االنحياز،
وتشكل العالم وفــق نتائج الحرب العاملية
الثانية ،ويعود إلى تونس شهر سبتمبر/
أيـ ـل ــول  .1955وفـ ــي ت ـلــك ال ـس ـن ــة ،سيشهد
ّ
تصدعا عميقا
الحزب الدستوري الجديد
وانقساما ّ
حادا سيتحول إلى صراع دموي،
وح ــرب تصفيات واسـعــة بــن شـقــن ،األول
يقوده الحبيب بورقيبة ويعرف بالديوان

السياسي ،والثاني يمثله صالح بن يوسف
وأن ـصــاره ،ويـعــرف بــاألمــانــة الـعــامــة ،وذلــك
عـلــى خـلـفـيــة امل ــوق ــف م ــن تــوقـ ّيــع اتـفــاقـيــات
االس ـت ـق ــال ال ــداخ ـل ــي ال ـت ــي وق ـع ـهــا رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ال ـتــون ـس ـيــة ،ال ـط ــاه ــر ب ــن ع ـمــار،
فــي بــاريــس فــي  1يــونـيــو /ح ــزي ــران ،1955
واعتبرها بورقيبة خطوة إلى األمام ،بينما
اع ـت ـبــرهــا ب ــن ي ــوس ــف خ ـط ــوة إلـ ــى الـ ـ ــوراء،
داعـيــا املقاومة الوطنية املسلحة التي قام
بتنظيمها ف ــي ح ــزب ج ــدي ــد ،يــدعــى حــزب
األم ــان ــة ال ـعــامــة ،إل ــى مــواص ـلــة ال ـك ـفــاح من
أجل االستقالل التام ،معتبرا أن ال استقالل
لـتــونــس ب ــدون تـحــريــر بقية أق ـطــار املـغــرب
العربي ،وأن اتفاقيات االستقالل الداخلي
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ـتـ ــام هـ ــي خـ ـي ــان ــة ل ـل ـث ــورة
الجزائرية.
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــركـ ــة ب ـت ـص ـف ـي ــة أغـ ـل ــب
مناضلي الـحــركــة اليوسفية ،أو سجنهم،
أو تهجيرهم بعد تجريدهم من أسلحتهم
وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم ،وت ـن ـف ـيــذ ح ـكــم اإلع ـ ـ ــدام في
قادتهم ،بمن فيهم صالح بن يوسف نفسه
ُ
ال ــذي نـفــذ فـيــه الـحـكــم اغـتـيــاال سـنــة ،1961
ـات ص ــوري ــةٍ تــولـتـهــا محكمة
بـعــد م ـحــاك ـمـ ٍ
اسـتـثـنــائـيــة ،هــي محكمة الـقـضــاء العليا،
ّ
الحر الدستوري الجديد
ليستفرد الحزب
الـ ــذي غ ـ ّـي ــر اس ـم ــه س ـنــة  1964إل ــى ال ـحــزب
االش ـت ــراك ــي ال ــدس ـت ــوري بــال ـح ـكــم ،ب ـعــد أن
ف ــاز ض ـمــن الـجـبـهــة ال ـقــوم ـيــة ال ـت ــي ضـ ّـمــت
االت ـح ــاد ال ـع ــام الـتــونـســي لـلـشـغــل بجميع
م ـقــاعــد امل ـج ـلــس ال ـق ــوم ــي ال ـتــأس ـي ـســي في
االنتخابات التي جرت في إبريل /نيسان
 .1956وقد تولى بورقيبة رئاسة الحكومة،
بتكليف من األمني باي ،لكنه أنهى بسرعة
حكم البايات الحسينيني يــوم  25يوليو/
تموز  ،1957وأعلن الجمهورية التي تولى
رئــاس ـت ـهــا ق ـبــل أن ي ـضــع ح ــدا س ـنــة 1963
ّ
للتعددية الحزبية والـحـيــاة الديمقراطية
الـفـتـيــة وحــريــة الـصـحــافــة ،بـحـظــره نشاط
الحزب الشيوعي التونسي ،وما تبقى من
ال ـحــزب الـحــر الــدس ـتــوري الـقــديــم ،كمقدمة
إلقـ ـ ــرار ال ــرئ ــاس ــة مـ ــدى ال ـح ـي ــاة ب ــداي ــة مــن
 .1975ولـكــن تلك اإلجـ ــراءات التسلطية لم
تيارات معارضةٍ من داخل
تحل دون ظهور
ٍ
ال ـح ــزب ال ـن ـيــو -دس ـت ــوري أو م ــن خــارجــه،
ك ـحــركــة ال ــوح ــدة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي أسـسـهــا
الزعيم النقابي والــوزيــر أحمد بن صالح،
وحــركــة الــديـمـقــراطـيــن االشـتــراكـيــن التي
انبعثت على يــد أحـمــد املستيري ورفــاقــه،
وح ــرك ــة الـتـجـمــع ال ـقــومــي ال ـعــربــي بـقـيــادة

نداء تونس ومشروع
تونس وتحيا تونس
وقلب تونس والحزب
الدستوري الحر
ٌ
تشكيالت تلتقي
في التزام البورقيبية
وتستبطن في أغلبها
الوالء لبن علي
تع ّرض الحزب
الدستوري ،في
التجمعية ،إلى
نسخته
ّ
عملية انتقام شعبية
وعفوية ال مثيل
لها ،بحرق مق ّراته
ومصادرة أمالكه

البشير الصيد ،وحركة االتجاه اإلسالمي
بــزعــامــة راش ــد ال ـغ ـنــوشــي ،وحــرك ـتــي آف ــاق
والعامل التونسي ،وحــزب البعث العربي
االشتراكي .وقد عرفت عشرية الثمانينيات
أرذل األيـ ـ ــام ف ــي ع ـمــر الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
الدستوري ،بتزوير االنتخابات التشريعية
س ـنــة  1981وإعـ ـف ــاء ال ــوزي ــر األول محمد
مــزالــي مــن منصبه ،وهــروبــه إلــى الـخــارج،
واشـتـعــال حــرب خــافــة الــرئـيــس بورقيبة،
وانـهـيــار الــدولــة االقـتـصــادي واملــالــي سنة
 ،1986وهي الظروف التي تهيأت تلقائيا،
أو بفعل فاعل ،ليتولى الرجل القوي ،زين
الـعــابــديــن بــن ع ـلــي ،مـقــالـيــد الـسـلـطــة سنة
 .1987وكـ ـ ــان ب ــن ع ـل ــي مـ ـخ ـ ّـي ــرا ب ــن بـعــث

ح ــزب جــديــد بــاقـتــراح مــن عــالــم االجـتـمــاع،
عـبــد الـبــاقــي ال ـهــرمــاســي ،أو إعـ ــادة هيكلة
ال ـح ــزب ال ــدس ـت ــوري م ــع ت ـغ ـي ـيــرات طفيفة
في التسمية والقيادة والبرمجة واملقاربة.
اخـ ـت ــار ب ــن ع ـلــي ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي ،بـتــأثـيــر
مــن ق ـيــادات ال ـحــزب الـنــافــذة ومــراكــز ق ــواه،
ّ
بمسمى
لينعقد مؤتمره األول سنة ،1988
ّ
التجمع الــدسـتــوري الــديـمـقــراطــي ،ويعود
ب ــه ك ـم ــا كـ ــان س ـن ــة ب ــداي ــة م ــن س ـن ــة 1956
ال ـحــزب الــواحــد ال ــذي يهيمن عـلــى الحياة
السياسية ،ويتولى تسيير الدولة ،ويراقب
امل ـج ـت ـم ــع ض ـم ــن مـ ـق ــارب ــة أم ـن ـي ــة ش ــام ـل ــة.
أم ــا بـقـيــة األحـ ــزاب والـتـنـظـيـمــات املختلفة
ّ
يتعدى دورهــا
واملـعــارضــة والــرافـضــة ،فــا
ال ــدي ـك ــور ال ـس ـيــاســي أو ال ـن ـشــاط الـثـقــافــي
وال ـن ـقــابــي وال ـح ـق ــوق ــي ،وإذا ه ــي حــاولــت
ت ـجــاوز املـســاحــة املــرســومــة لـهــا ،فسيكون
مـ ـصـ ـي ــره ــا الـ ـتـ ـتـ ـب ــع األم ـ ـ ـنـ ـ ــي والـ ـسـ ـج ــون
واملعتقالت واملحاكمات الصورية ،وحتى
القتل والتشريد والتجويع ،واألمثلة على
ذلك كثيرة من ّ
مقربي النظام ومناوئيه.
ت ـع ـ ّـرض ال ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري ،ف ــي نسخته
ال ـت ـج ـ ّـم ـع ـي ــة ،إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــام شـعـبـيــة
وع ـ ـفـ ــويـ ــة ال م ـث ـي ــل ل ـ ـهـ ــا ،ب ـ ـحـ ــرق مـ ـق ـ ّـرات ــه
ومصادرة أمالكه ،وحفظ ما بقي من وثائقه
ونصوصه وبياناته ،في األرشيف الوطني،
وحله بحكم قضائي في شهر مارس /آذار
سنة  ،2011بعد أن ّامـحــت مــن ذاك ــرة أغلب
التونسيني أفـضــال هــذا الـحــزب ودوره في
الحركة الوطنية ومقاومة االستعمار بني
 1920و ،1956أو تأسيسه ّ الــدولــة الوطنية
وقـ ـي ــادتـ ـه ــا الح ـ ـقـ ــا .وت ـ ـعـ ــثـ ــرت امل ـ ـحـ ــاوالت
ّ
مسميات
امل ـت ـكـ ّـررة لبعثه مــن جــديــد تـحــت
مختلفة ،منها نداء تونس ومشروع تونس
وتـ ـحـ ـي ــا تـ ــونـ ــس وق ـ ـلـ ــب تـ ــونـ ــس وال ـ ـحـ ــزب
الــدس ـتــوري ال ـحــر ،وه ــي تـشـكـيـ ٌ
ـات تلتقي
جميعها في التزام البورقيبية أيديولوجيا
ورؤي ـ ــة س ـيــاس ـيــة ،وتـسـتـبـطــن ف ــي أغـلـبـهــا
الـ ـ ــوالء ل ــن ع ـلــي وح ـك ـم ــه ،وت ـف ـ ّـرق ـه ــا لعبة
امل ـص ــال ــح وامل ـ ــواق ـ ــع وال ـغ ـن ـي ـمــة واألمـ ـج ــاد
ّ
الشخصية .ول ـعــل مــن أس ـبــاب فـشــل إع ــادة
إنتاج التجربة الحزبية الدستورية وتنقية
صــورتـهــا مما علق بها مــن شــوائــب وآثــام
ومقتضيات
ضعف الــرصـيــد الــديـمـقــراطــي
ّ
الـتـعــايــش واالخ ـت ــاف وال ـت ــداول ،وتضخم
األنـ ــا الــزعــام ـيــة ،وم ـح ــاول ــة ال ـتــأس ـيــس من
لحزب كان ،في يوم ما ،حزب
خارج الدولة
ٍ
الدولة بامتياز.
(كاتب ووزير تونسي سابق)
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قطر :زيادة الحضور في المدارس إلى  50في المائة

قررت وزارة التعليم والتعليم العالي ،في قطر ،زيادة متوسط نسبة الحضور في جميع املدارس
الحكومية واملـ ــدارس وري ــاض األط ـفــال الـخــاصــة إل ــى نسبة تـصــل إل ــى  50فــي املــائــة مــن الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة ،طبقًا ل ـجــدول الـحـضــور الـتـنــاوبــي األس ـبــوعــي ،مــع إلــزامـيــة الـحـضــور فــي الفصل
الدراسي الثاني بداية من  3يناير /كانون الثاني  2021للمدارس الحكومية ،أما للمدارس الخاصة
فطبقًا لتقويمها األكاديمي وبحد أقصى إلى  10يناير  ،2021على أن يطبق نظام التعليم املدمج
(قنا)
طبقًا لجداول الحضور التناوبي األسبوعي.

وصل عدد املخفینی قسریًا في مصر خالل سبع سنوات ،إلى  11224حالة ،تشمل مختلف األعمار،
من ضمنها  3045حالة إخفاء قسري في عام  2020وحده ،ومن بني املخفيني قسريًا  39سیدة وفتاة،
وذلك بحسب التقرير األخير لعام  ،2020من مركز الشهاب لحقوق اإلنسان (مجتمع مدني) .أضاف
ّ
التقرير أن  59مخفيًا قسريًا قتلتهم القوات النظامية خارج نطاق القانون ،بعد ادعــاءات بتبادل
ّ
إطــاق نــار ،وجــرى إعــان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق على اإلعــان .وأشــار إلى أن عدد
(العربي الجديد)
املحتجزين الذين توفوا داخل السجون عام  ،2020بلغ  72حالة.

كورونا يُفقر األمهات العازبات
م ــع ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد والـقـيــود
امل ـت ـنــوعــة ال ـتــي ت ــراف ـق ــه ،ك ــان األثـ ــر االق ـت ـصــادي
كبيرًا ،ال سيما على النساء اللواتي يعملن بقطاع
الخدمات في الواليات املتحدة.
فعلى سبيل املثال ،عندما ّ
تسبب كورونا بإغالق
املطاعم في والية كاليفورنيا األميركية ،خسرت
ال ـنــادلــة أل ـيــدا رام ـيــريــز م ـصــدر رزق ـه ــا ،فـغــرقــت،

كغيرها من ّ
األمـهــات الـعــازبــات ،في دوامــة الفقر
ّ
م ــع تـ ـك ـ ّـدس اإليـ ـ ـج ـ ــارات غ ـي ــر امل ـ ـسـ ــددة وت ــزاي ــد
االت ـك ــال عـلــى ب ـنــوك الـ ـغ ــذاء .اض ـط ــرت أل ـي ــدا إلــى
ّ
التخلي عن عملها الثاني كعاملة توصيل ّ
ملنصة
«إنستاكارت» لتعتني بابنتها البالغة  11عامًا،
وابن أحد أشقائها ( 21عامًا لديه ّ
توحد) وحدها،
إذ اعتقل زوجها في يوليو /تموز املاضي بتهمة

العنف املنزلي .ولم ّ
تسدد راميريز منذ أكتوبر/
تشرين األول املاضي إيجار مسكنها في سان
ّ
«علي أن أختار بني الطعام
فرانسيسكو .تقول:
أو اإليجار».
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ل ـجــأت إل ــى قـســائــم غــذائ ـيــة من
مـ ــدرسـ ــة اب ـن ـت ـه ــا وأخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ك ـن ـي ـســة يـمـكــن
ّ
استخدامها في أحــد متاجر الـحـ ّـي .كذلك ،تتكل

على رات ــب قريبها ال ــذي يعمل فــي أحــد مطاعم
الوجبات السريعة ،بدوام جزئي لتسديد اشتراك
اإلنترنت ،كي تتمكن ابنتها من متابعة تعليمها
ّ
عن ُبعد ،ولتوفر أقساط تأمني ّ
السيارة ،بل إنها
تـحــرم نفسها مــن األك ــل فــي كثير مــن األحـيــان،
لتوفير املال.
(فرانس برس)

سورية ونهاية العقد الثالث للقضاء على االستعمار
سوسن جميل حسن

تسقط غدا الورقة األخيرة في تقويم العام
ّ
ّ
املنجمون ،الذين يقال
 ،2020عــام استهله
ّ
كذبوا ولو صدقوا ،بتنبؤات الشؤم
عنهم
ّ
ال ــذي يـلـتــف ح ــول الـبـشــريــة ،فــا الطبيعة
ً
رحيما ،في
كانت رحيمة ،وال اإلنسان كان
توليفةٍ عجيبةٍ دفعت الغالبية من سكان
الكوكب ،ومن منطقتنا املنكوبة على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،إلـ ــى ال ـل ـه ــاث خ ـل ــف خ ـب ـ ٍـر أو
إشاعةٍ مهما بدت بعيدة عن العقل ،يبنون
عليها من الوهم ما يكفيهم ملواجهة حيا ٍة
ـرق ال ت ـع ـ ّـد وال
ت ــأخ ــذ ب ـهــم إلـ ــى امل ـ ــوت بـ ـط ـ ٍ
تـحـصــى .تسقط ورق ــة الــروزنــامــة ،بـعــد أن
كانت قــد سقطت قبلها ورقــة الـتــوت التي
س ـتــرت ع ــورات ه ــذا الـعــالــم ال ــوق ــح ،الـشــره
للدماء وحصد أرواح بني جنسه ،بعدما
ازداد ّ
تكبره وتـجـ ّـبــره ،وبلغا مستوى من
ّ
الكون كله بال سقف أو حدود
في
التغول
َ
ولــن ـهــم رؤوس األمـ ــوال ال ـتــي ال
ـه،
ـ
ع
ألط ـمــا
ِ
تـشـبــع مــن ال ـحـ َ
ـوال
ـ
م
أ
والدة
ـوالدة،
ـ
ـ
ـ
ل
وا
ـل
ـ
ـب
ٍ
ً
من بعضها بعضا ،واإلمعان في السيطرة
وإمساك العالم من عنقه ،عصابات املال في
العالم تصنع للدول سياساتها وللشعوب
مـصــائــرهــا ،وه ــي تـمـتـ ّـص نـســغ الـبـشــريــة،
وت ــرم ــي امل ـس ـت ـض ـع ـفــن ف ــي عـ ـم ــاء ال ـج ـهــل
والـعــوز والـفــاقــة والـتـنــاحــر ،حتى ال يبقى
ٌ ّ
فــي أفـقـهــم م ـكــان إال لـلـفــوز بــالـعـظــام التي
ترميها لهم ،بعد أن يتقاتلوا ويتذابحوا
عليها.
ل ـك ــن ع ــال ــم م ــا ب ـع ــد ك ــوف ـي ــد  19ل ـي ــس كـمــا
قبله ،املشترك الكبير الذي يمكن االعتراف
بــه أن الـصــراعــات فــي العالم على الحيازة
وال ـس ـيــادة م ـس ـت ـمـ ّـرة ،لـكــن ال ـعــالــم سيعيد
ت ــرت ـي ــب ن ـف ـس ــه ب ـم ــوج ــب قـ ــوانـ ــن ج ــدي ــدة
يـفــرضـهــا اقـتـصــاد ك ــورون ــا .أج ــل ،كــورونــا
سـ ــوف ي ـك ــون ل ــه الـ ـق ــول ال ـف ـص ــل ف ــي ه ــذه
املــرحـلــة املفصلية مــن تــاريــخ الـشـعــوب أو
األم ــم عـلــى هــذا الـكــوكــب ال ــذي يـعــانــي ،هو
اآلخـ ــر ،كـبــاقــي مـخـلــوقــاتــه مــن ظـلــم وجــور
وحش ال يشبه وحوشه األخرى،
وغطرسة
ٍ
يتفوق عليها مجتمعة ،اإلنسان.
تــاريــخ الـبـشــريــة املـ ـ ّ
ـدون إل ــى ال ـيــوم يحمل
ً
ً
ـارخـ ــا ،الـ ـح ــرب ث ــم الـ ـح ــرب ثــم
ع ـن ــوان ــا صـ ـ ٌ
ٌ
الحرب ،تاريخ قائم على االقتتال .أمــا في

ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،فـيـمـكــن ال ـق ــول إن ال ـعــالــم،
ب ـ ـقـ ــواه ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،تـ ـن ـ ّـب ــه إلـ ـ ــى مـ ــا أح ــدث ـت ــه
الـ ـث ــورات ال ـســاب ـقــة ،ف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـث ــورة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،م ـل ـه ـم ــة الـ ـشـ ـع ــوب وص ــان ـع ــة
ّ
ال ـثــورات ،وراح يشكل منظماته وهيئاته
الدولية ،التي يبدو ،وبعد صراعات كثيفة
وعنيفة ،تغيرت معها خريطة العالم ّ
مرات
ك ـث ـيــرة ،عـلــى األق ــل بـعــد حــربــن عــاملـيـتــن،
تلتهما حـ ٌ
ـرب ب ــاردة أيــام كانت هناك قوة
أخ ــرى ،تلتحق بها بعض ال ــدول ،وتشكل
قوة وازنــة في وجه أميركا وحلفائها هي
االت ـحــاد السوفييتي ،مــا زال ــت آثــارهــا ،أن
ّ
مـعـظـمـهــا ال يـمـلــك ال ـق ــوة ال ـتــي تـمــكـنــه من
فرض قراراته ،خصوصا إذا كانت تنتصر
ً
ق ـل ـي ــا ،ول ـي ــس ك ـث ـي ـ ًـرا ،ل ـق ـضــايــا ال ـش ـعــوب
املستضعفة ،منظمات تبدو في غالبيتها
تنفيس لغضب الشعوب،
اليوم كأنها آلية
ٍ
لكنها غـيــر ق ــادرة أو ال تملك مــن الـكـفــاء ة
والتأثير على تطبيق األه ــداف العريضة
التي تشهرها.
أك ـثــر م ــن سـبـعــن ع ـ ً
ـام ــا ،م ـنــذ إعـ ــان قـيــام
دولـ ـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب أصـ ـح ــاب
األرض ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ن ـ ـمـ ـ ً
ـوذجـ ــا فـ ــاجـ ـ ًـرا
لالحتالل االستيطاني ،وال ـقــرارات تصدر
وتـ ـ ـط ـ ــوى وت ـ ــو ٌض ـ ــع ف ـ ــي األدراج ،ب ـي ـن ـمــا
إسرائيل ماضية في مشروعها بال هوادة
وبمباركة معظم أقطابه
على مرأى العالم،
ٌ
ٌ
وق ـ ـ ــواه .ه ـن ــاك م ـح ــاول ــة م ـس ـت ـم ـ ّـرة إلن ـكــار
للشعب
ال ـح ـقــوق الـتــاريـخـيــة والـقــانــونـيــة ٌ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل م ــدع ــوم ــة مــن
أميركا ،تواصل تجاهلها املجتمع الدولي،
وتضرب عرض الحائط بالقانون الدولي،
وت ـن ـت ـه ــك حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
غ ـيــر م ـك ـتــرثــةٍ ب ــال ـس ــام الـحـقـيـقــي واألم ــن
والـتـعــايــش وتـلـقــي الـتـبـعــات بـكــل صـفــاقــةٍ
على الفلسطينيني ،مثلما جاء في تصريح
امل ـ ـنـ ــدوب الـ ــدائـ ــم اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـ ــدى األم ــم
املتحدة ،جلعاد إردان :الـســام فــي الشرق
األوسط يمكن تحقيقه فقط عبر املفاوضات
ـي
امل ـبــاشــرة بــن األطـ ــراف ،وال ـتــدخــل األمـمـ ً
غير ضروري ،بل قد يحمل نتائج عكسية
على ّ
حد تعبيره .بل اعتبر أن قرارات األمم
املتحدة ال تفشل فحسب في تعزيز السالم،
بل كل واحد منها مدمر للسالم.
ينتهي الـعــام الـكــارثــي ،أو السنة الكبيسة

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

بـ ـمـ ـعـ ـن ــاه ــا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي  ،2020والـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األمـ ـي ــرك ــي ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،مـ ـص ـ ّـر عـلــى
املضي بمشروعه حتى يومه األخير ،بعد
أن ّ
تبرع إلسرائيل بالقدس والجوالن ،على
ال ــرغ ــم م ــن ع ـش ــرات الـ ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة في
هــذا الـشــأن ،وأقـ ّـر للمغرب بسيادتها على
الصحراء الغربية ،على الرغم من أن األمم
املـتـحــدة قــد صنفتها إقـلـيـمــا غـيــر متمتع
بــال ـح ـكــم الـ ــذاتـ ــي ،ومـ ــن ح ــق ال ـش ـع ــب فـيــه
استفتاء
تقرير مصيره عــن طــريــق إج ــراء
ٍ
يـخـتــار فـيــه بــن االس ـت ـقــال عــن امل ـغــرب أو
االندماج معه ،لقاء التطبيع مع إسرائيل،
ويـ ـمـ ـض ــي ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ـط ـب ـي ــع جـ ـ ـ ـ ًّ
ـارا
ال ــدول ٌ الـعــربـيــة مــن رقــابـهــا الـتــي تعتليها
أنـظـمــة تنتمي إلــى مصالحها وداعميها
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ول ـي ــس إلـ ــى ش ـع ــوب ـه ــا ،إل ــى
ً
ال ـت ـط ـب ـي ــع ،وتـ ـ ــاركـ ـ ــا سـ ــوريـ ــة مل ـص ــائ ــره ــا
الـتــي مــا زال ــت مجهولة ،تلعب بها القوى
الدولية واإلقليمية ،وحتى بعض األنظمة
ّ
دولية للقضاء
العربية .وبعد ثالثة عقود
على االستعمار ،كان العقد الثالث آخرها،
فقد ّ
أقرته الجمعية العامة في العام 2010
تحت الرقم /60/119أ أعلنت فيه الفترة ما
بني  2011و 2020مرصودة له.
وب ـح ـس ــب األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة،
أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو غـ ــوت ـ ـيـ ــريـ ــس ،م ـ ـسـ ــألـ ــة إن ـ ـهـ ــاء
االستعمار من أهم الفصول في تاريخ األمم
امل ـت ـحــدة .وم ــع ه ــذا ،يـنـتـهــي الـعـقــد بـحــالــةٍ
كــارث ـيــةٍ بــالـنـسـبــة لـلـشـعـبــن ،الفلسطيني
والـ ـس ــوري ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .س ــوري ــة بعد
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـ ـشـ ــر مـ ـ ــن االقـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــال والـ ـ ـح ـ ــرب
وال ـت ـه ـج ـي ــر انـ ـتـ ـه ــت إلـ ـ ــى دول ـ ـ ــة م ـق ـ ّـس ـم ــة،
تــرفــرف فــي سـمــائـهــا رايـ ـ ٌ
ـات م ـلـ ّـونــة ،وتقع
مناطقها تحت نفوذ قوى عديدة ،بعضها
مـســانــد لـلـنـظــام وبـعـضـهــا اآلخ ــر اسـتـبــاح
األرض الـ ـس ــوري ــة ،وقـ ـ ــام بـ ـغ ــزو ع ـس ـكــري
ّ
بحجة محاربة اإلره ــاب وحماية الشعب.
ـرف مـ ــن األط ـ ـ ــراف
أمـ ـ ــا اإلره ـ ـ ـ ــاب ف ـل ـك ــل ط ـ ـ ـ ٍ
املسيطرة إرهابه الخاص .أما الشعب فقد
ـراره الجهة املسيطرة ،وطرحت
صــادرت قـ ً
نفسها ممثلة حـصــريــة ل ــه ،إن ك ــان لجهة
النظام أم املعارضة .ينتهي العقد األخير
ً
تعقيدا من دون
والقضية السورية تــزداد
أي بصيص نــور في نهاية النفق ،ويبقى
االستعمار يتغلغل في األراضي السورية،
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مقسمة ،ترفرف في
ّ
ملونة،
رايات
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ّ
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ويشرعن وجــوده باتفاق عاملي وب ــازارات
مصالح ،حتى لو كانت تقام بدماء الشعب،
وبــإشـعــال امل ـعــارك فــي مـنــاطــق عــديــدة ،بل
صــار قسم مــن الشباب الـســوري يستخدم
حروب بعيدة لصالح أطراف النزاع.
في
ٍ
ومــا زال األوص ـيــاء على الشعب الـســوري،

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 :

عـلــى الــرغــم مــن كــل ال ـقــرائــن ال ـتــي يقدمها
ال ــواق ــع عـلــى أن ال ال ـع ـقــود وال امل ـعــاهــدات
ال ــدولـ ـي ــة وال األنـ ـظـ ـم ــة أو غ ـي ــره ــا كــانــت
صــديـقــة لـلـشـعــب ،وداع ـم ــة لـقـضــايــاه ،وأن
كل الهيئات واملنظمات الدولية تقع تحت
خـيـمــة الـسـيــاســة ،وال اسـتـقــال لـقــراراتـهــا
عـنـهــا ،وغــالـبـ ّـيـتـهــا غـيــر مـلــزمــة .واملجتمع
ّ
الـ ـ ــدولـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة مـ ــطـ ــاطـ ــة بـ ـي ــد األقـ ـ ــويـ ـ ــاء،
وال ـش ــرع ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة م ــن الـ ـعـ ـب ــارات ال ـتــي
ص ــارت تــدعــو إل ــى االش ـم ـئ ــزاز ،خصوصا
ّ
ّ
األنظمة
عندما يتفوه بها ويتدرع رؤساء ً
امل ـس ـت ـه ـل ـكــة الـ ـت ــي ال ت ـم ـت ـلــك ش ــرعـ ـي ــة مــن
ش ـع ــوب ـه ــا ،وأن ن ـت ـي ـجــة ال ـس ـي ــاس ــة ال ـتــي
أدارت األزمـ ــة ال ـســوريــة ّ كــانــت كــارث ـيــة ،ما
زال ـ ـ ــوا م ــاض ــن ف ــي ت ـعــن ـت ـهــم ،ومـخـلـصــن
عليهم داعموهم
لألجندات التي يفرضها ً
وممولوهم ،وال يفعلون شيئا غير تبديل
ـت لــم يعد
الـطــرابـيــش فيما بينهم ،فــي وق ـ ٍ
ل ـس ــوري ــة ه ــوي ــة ت ـخ ـص ـهــا ع ـل ــى األص ـع ــدة
كافة ،فعلى ماذا يراهنون؟ وهل من بني ما
يـقــارب  23مـلـيــون س ــوري مــوزعــن فــي كل
بقاع األرض ،بني مقيمني في الداخل ،تحت
ّ
متعددة ،وموزعني على
حكم قوى وأنظمة
دول الـلـجــوء الـقــريـبــة والـبـعـيــدة ،ال يوجد
عـ ـش ــرة أشـ ـخ ــاص ج ــدي ـ ّـري ــن ب ـ ــأن ي ـكــونــوا
لشعب
ق ــادري ــن عـلــى اس ـتــام دف ــة املّـصـيــر
ٍ
ي ــؤمـ ـن ــون بـ ـقـ ـض ــاي ــاه وي ـ ـتـ ــألـ ــون ل ــواق ـع ــه
ّ
املتربص
الكارثي ،وينظرون إلى املستقبل
بــالـعــالــم بـعــن تـتـمـتــع بــالــرؤيــة السليمة؟
مستقبل ي ـ ّ
اآلن ،وإذا كانت
ـرج الـعــالــم مــن
ً
ب ــواب ــات ال ــدخ ــول إل ـيــه م ـتــاحــة بـكـثـيــر من
الـجـهــد والـعـمــل واإلن ـج ــاز قـبــل ال ـيــوم ،فــإن
ً
لو
هــذا الــدخــول سيكون مستحيال ،فيما ً
بـقـيــت قـضـيــة ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري مـخـنــوقــة
فــي عـنــق زجــاجــةٍ بــات الـكـلــس يحاصرها.
وهــل بــات قــدر هــذا الـشـعــب أن يـكــون رهــن
ـاالت جــديــد ٍة أمــام أعــن منظمة األمــم
اح ـتـ
ٍ
امل ـت ـح ــدة وال ـش ــرع ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة وامل ـج ـت ـمــع
ال ــدول ــي فــي نـهــايــة الـعـقــد الـثــالــث للقضاء
على االستعمار؟ ستسقط الورقة األخيرة
ـوت بعد
مــن الــروزنــامــة ،وليس مــن ورقــة تـ ٍ
الـيــوم تستر ع ــورات هــذا املجتمع الــدولــي
ال ـج ــائ ــر ،وأول ـئ ــك امل ـ ّـدع ــن شــرع ـيــة تمثيل
الشعب ،ويتكلمون باسمه.
(كاتبة سورية في برلني)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end
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¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :

(نوام غاالي)Getty /

سكان دمشق :أين الكهرباء؟

ريان محمد

يـ ـ ـ ـ ــزداد وض ـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء تـ ـ ــدهـ ـ ــورًا فــي
العاصمة السورية دمشق وجوارها ،كما
في غيرها من مناطق النظام ،يومًا بعد
آخر ،في الوقت الذي كان فيه كثير من السوريني
ً
ي ـع ـقــدون عـلـيـهــا اآلم ـ ــال ل ـت ـكــون ب ــدي ــا ع ــن وق ــود
التدفئة والـغــاز املنزلي اللذين فقداهما ،وهــو ما
يفاقم معاناتهم املعيشية اليومية.
ً
ومن ينظر إلى دمشق ليال من سفح جبل قاسيون
ّ
املطل عليها ،يلحظ كثيرًا من أحيائها الغارقة في
ّ
الظالم ،وقد يلفت انتباهه أن مناطق تتكرر فيها
االن ـق ـطــاعــات ســري ـعــا ،إذ ال يـمـضــي عـلــى وص ــول
التيار الكهربائي ،أكثر من  15دقيقة حتى ينقطع
مجددًا فتمضي ساعة من دونه ،وهكذا ...أما موعد
ّ
االنقطاع املتعارف عليه (التقنني) فيجري بكل دقة
من دون أي تأخير ،وال تتخلله بالتأكيد ساعات
تغذية كهربائية أو حتى دقائق .ومن يتجول في
ّ
العاصمة الـســوريــة ،يلحظ أن الـظــام يخيم على
أحياء عدة ،وإن توجه إلى أسواق العاصمة يسمع
ّ
ضجيج مولدات الكهرباء تطغى على كل ما عداها
من أصوات للباعة املتجولني وغيرهم.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ضـجـيــج األسـ ـ ــواق يـجـتـمــع أب ــو عــامــر
ج ــاب ــر ( 47عـ ــامـ ــا) ،امل ــوظ ــف ف ــي إحـ ـ ــدى ال ــدوائ ــر
الرسمية ،مع عائلته في منزله الكائن على أطراف

ّ
دمشق الشمالية ،يتدثرون ببعض األغطية عل ّهم
يشعرون بالدفء فالطقس هذه األيــام بــارد ،لكنه
لــم يستطع بعد تــأمــن ثمن وق ــود التدفئة .تبدو
اإلضـ ــاءة خــافـتــة فــي تـلــك الـغــرفــة ال ـتــي يجلسون
فيها ّ،فبالكاد يرى الواحد منهم اآلخر ،على الرغم
من أنهم عند الحادية عشرة صباحًا ،فالكهرباء
مقطوعة ،ولم يتمكن من شحن بطارية اإلضــاءة،
ـأت الكهرباء أيضًا لعطل ما في
فمساء أمس لم تـ ِ
الشبكة ،بحسب حديثه إلى «العربي الجديد» .ال
جابر بالضبط نظام برنامج تقنني الكهرباء
يعلم ّ
اليوم ،لكنه ،يقول« :في األيام األخيرة ازداد التقنني
من  3ساعات قطع و 3ساعات تغذية ،إلى نحو 5
ساعات قطع وساعة تغذية ال تخلو من انقطاعات
بدورها».
تعتبر الكهرباء آخر الحلول لألزمات التي تعصف
بــالـســوريــن فــي مـنــاطــق ال ـن ـظــام ،بـحـســب حديث
في
أبو محمد الغوطاني ( 36عامًا) وهو موظف َ
القطاع العام .يقول لـ«العربي الجديد»« :لــم يبق
أمامنا سوى الكهرباء لنطهو عليها طعامنا ،في
ّ
ّ
ظــل تخصيص أسطوانة غـ ّـاز واحــدة كــل شهرين،
لـلـعــائـلــة ال ــواح ــدة ،عـلـمــا أن ـه ــا ال تـكـفــي أك ـثــر من
شـهــر عـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـتـقـشــف ال ـشــديــد ،لـكــن مع
نظام التقنني الحالي وتكرار االنقطاعات لم يعد
ّ
لنعد وجـبــة طعامنا ،فأيام
لدينا الــوقــت الكافي
كـثـيــرة تـمـضــي نكتفي فـيـهــا بــأكــل الـخـبــز والـلــن

أو الصعتر والــزيــت بحسب مــا قــد يتوفر» .يبدو
ً
الغوطاني مثقال بهموم الحياة ،فيقول« :نختنق
ب ـبــطء شــديــد ،لـكـثــرة األزم ـ ــات ال ـتــي تـعـصــف بنا.
حتى الحلول البديلة باتت مكلفة ،وهي غالبًا غير
مجدية ،ففي اإلنــارة ،على سبيل املثال ،هناك من
لجأ إلــى الـلــدات واملــدخــرات (بـطــاريــات) واملــدخــرة
ال ـص ـغ ـيــرة ( 9أم ـب ـيــر) ثـمـنـهــا ن ـحــو  30أل ــف لـيــرة
سورية ( 43دوالرًا أميركيًا بالسعر الرسمي) وهذا
السعر يشكل نحو نصف راتب موظف في الدولة،
ّ
ها غالبًا ما تكون من النوعيات الرديئة ،ما
كما أن ّ
أكثر ،وربما تعمل
يعني أنها قد تعمل أسبوعًا ال
ّ
ّ
سنة كاملة ،من يعلم!؟ لكن املشكلة أنها في حاجة
إل ــى شـحــن كـهــربــائــي لـســاعـتــن عـلــى األقـ ــل ،حتى
توفر اإلنارة لثالث أو أربع ساعات ،ففي ظل عدم
توفر الكهرباء ،ال يمكن شحنها أو استخدامها،
ّ
كما أن عدم الشحن جيدًا واالنقطاعات التي تطرأ
ّ
عـلـيــه ،يـقــصــران مــن عـمــر الـبـطــاريــة االف ـتــراضــي».
يضيف« :اإلنارة اليوم حاجة أساسية ،خصوصًا
ّ
أن أب ـن ــاء ن ــا ي ـس ـت ـعــدون لــام ـت ـحــانــات الـنـصـفـيــة،
والشمس تغيب باكرًا ،كما يحتاجون إلى الدفء
ّ
والــوج ـبــات الـســاخـنــة .ك ــل األسـ ّـاس ـيــات أصبحت
مرتبطة بالكهرباء ،التي يبدو أننا بدأنا نفقدها،
ّ
بعدما باتت التغذية أربع ساعات فقط في كل 24
ساعة».
وك ــان مــديــر مــؤسـســة نـقــل وت ــوزي ــع الـكـهــربــاء في

مناطق سيطرة النظام
معظم مناطق سيطرة النظام السوري تعاني
مــن تــدهــور وضــع الكهرباء .وبينما تعتمد
المناطق التي كانت سابقًا خاضعة لسيطرة
المعارضة في ريف دمشق ،واستعادها النظام
عام  ،2018على المولدات الكهربائية وتوزيع
ّ
فإن
الكهرباء بحسب نظام االشــتــراك باألمبير،
مناطق أخــرى مثل ريــف درعــا ،تكاد ال تتجاوز
ساعات التغذية الكهربائية فيها ساعتين يوميًا.

ّ
سورية ،فواز الضاهر ،قد ذكر سابقًا أن «محطات
ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م ـ ـحـ ــدودة بـحـســب
محدودية واردات الوقود من الغاز والفيول» الفتًا
ّ
ّ
إلى أنه «كلما زاد االستهالك يزداد التقنني لثبات
كمية اإلنتاج».
وق ـ ـ ــال« :لـ ــن ن ـع ــد امل ــواطـ ـن ــن بـ ـش ــيء ال نـسـتـطـيــع
تـحـقـيـقــه ،ف ــواق ــع ال ـك ـهــربــاء مـسـتـمــر ع ـلــى وضـعــه
الـحــالــي» متمنيًا أن تتحسن إم ـ ــدادات ال ـغــاز في
وزارة ال ـك ـهــربــاء ،ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،م ــا سـيـحـســن من
وضع الكهرباء.
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العديد من الجرائم التي شهدتها مصر أخيرًا ارتكبها «مسجلون
خطر» ،من دون أن تكون هناك أي إجراءات من قبل المعنيين

تحقيق

مسجلون خطر
ّ
جريمة وبلطجة في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـش ـفــت جــري ـمــة اإلس ـك ـن ــدري ــة عن
وجـ ـ ـ ــود ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األش ـ ـخـ ــاص
املـ ـصـ ـنـ ـف ــن فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــات األمـ ـ ــن
ك ـخ ـط ـي ــري ــن (مـ ـسـ ـج ــل خ ـ ـطـ ــر) ،فـ ــي مـخـتـلــف
املحافظات املصرية ،بحسب سجالت البحث
الجنائي في وزارة الداخلية ،ويصل عددهم
إلى ما بني  120و 140ألفًا .إال أن مراكز بحثية
مـصــريــة ،مــن بينها املــركــز الـقــومــي للبحوث
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـج ـنــائ ـيــة ،أك ـ ــدت أن عــددهــم
ي ـت ـجــاوز امل ـل ـيــون ش ـخــص ،وجـمـيـعـهــم وق ــود
لـلـمـشــاكــل واألزم ـ ــات وامل ـع ــارك فــي ال ـش ــوارع،
م ــن بـيـنـهــا أع ـم ــال ال ـق ـتــل ال ـع ـمــد أو ال ـش ــروع
ب ــه ،وال ـس ــرق ــة ب ــاإلك ــراه وال ـس ـطــو وال ـت ــروي ــع،
وتـ ـع ــاط ــي امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات واالغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب وح ـم ــل
األسلحة البيضاء ،وفــرض اإلت ــاوات وجرائم
الخطف ،وغيرها.
ليلة مرعبة

واش ـت ـع ـلــت ال ـن ــار ف ــي ف ـيــا  -مـصـحــة لـعــاج
االدم ـ ـ ـ ــان ت ـق ــع فـ ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وي ــدي ــره ــا
شـخــص «مـسـجــل خ ـطــر» ،مــا أدى إل ــى مقتل
 6مــن نــزالء املصحة بعد احتراقهم وإصابة
اثنني آخرين .وأظهرت التحريات األمنية أن
املصحة غير مرخصة ويديرها مسجل خطر
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فــي وح ــدات املـبــاحــث فــي أق ـســام الـشــرطــة في
املحافظات ،إلرشــادهــم إلــى الـجــرائــم فــي عدد
من املناطق التي يقيمون فيها لتسهيل عملية
الـبـحــث ،مـشـيـرًا إل ــى أن ع ــدد املسجلني خطر
يـتـجــاوز بكثير مــا هــو مـسـجــل فــي محاضر
الشرطة ،ويصل عددهم إلــى أكثر من مليون
شخص ،من بينهم نساء كن أقارب أو زوجات
لهؤالء املجرمني الخارجني عن القانون.
فرض إتاوات

وت ــوض ــح دراس ـ ــة أعــدت ـهــا أسـ ـت ــاذة ال ـقــانــون

وظيفة

يكشف م ـســؤول فــي املــركــز الـقــومــي للبحوث
االجتماعية والجنائية في القاهرة ،فضل عدم
الكشف عــن اسـمــه ،أن جــرائــم املسجلني خطر
و»البلطجة» زادت خــال الـسـنــوات املاضية،
وت ـح ــول ــت إلـ ــى وظ ـي ـف ــة ي ـم ــارس ـه ــا ال ـب ـعــض.
ووصـ ــل األمـ ــر إل ــى ل ـج ــوء ب ـعــض األش ـخ ــاص
إلى هؤالء لحل بعض املشاكل ،باإلضافة إلى
تأجيرهم بنظام الساعة والتي من املمكن أن
تصل إلى  500جنيه (نحو  32دوالرًا) وأكثر.
كــذلــك ،يـسـتـعــان بـهــم لـتــأمــن الـحـمــايــة خــال
االنتخابات البرملانية ،علمًا أن هناك مكاتب
مـتـخـصـصــة ل ـتــأمــن األشـ ـخ ــاص املـنــاسـبــن
ب ـح ـســب امل ـ ـهـ ــام امل ــوكـ ـل ــة إلـ ـيـ ـه ــم .ي ـض ـيــف أن
غالبية الجرائم التي يرتكبها هــؤالء تحدث
ً
ل ـي ــا .يـضـيــف امل ـس ــؤول أن عـ ــددًا م ــن ضـبــاط
رؤس ــاء املـبــاحــث يستعينون باملسجل خطر

حدة البطالة

إض ــاف ــة إلـ ــى امل ـ ـخـ ــدرات ،تـ ــرى أسـ ـت ــاذة علم
االج ـت ـمــاع ف ــي جــامـعــة ع ــن شـمــس سامية
الساعاتي ،أن املناطق العشوائية تعد بيئة
خطيرة ألع ــداد املسجلني خـطــر ،خصوصًا
ف ــي م ـحــاف ـظــات ال ـق ــاه ــرة ال ـك ـب ــرى وال ــوج ــه
ال ـب ـحــري ،ع ــدا ع ــن ان ـت ـشــار مـشــاهــد العنف
ف ــي األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،التي أصبحت جزءًا من مشاهد
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة بــالـنـسـبــة ل ـعــدد كـبـيــر من
ال ـش ـبــاب وال ـف ـت ـيــات .ك ـمــا أن ارتـ ـف ــاع نسبة
البطالة ساهم في زيادة الفراغ والجهل.

من «المسجلين خطر»
تتراوح أعمارهم ما بين
 18و 30عامًا بحسب
المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية.
حفظ األمن أولوية في ظل كثرة الجرائم (فرانس برس)

ّ
الـبـيــانــات «نــامـبـيــو» ،للعام الـحــالــي ،إال أن
ّ
تقرير الـعــام املــاضــي لسنة  ،2019أظهر أن
ّ
تحتل املركز األول في ّ
معدل الجريمة
ليبيا
في الشمال األفريقي .يلفت الناشط املدني

 18جريمة قتل في
مناطق حكومة الوفاق
ُ
قبض على الجناة فيها
هذا العام

وسط دمار المعارك السابقة في تاورغاء (محمود تركية /فرانس برس)

تهديد

ليست جريمة اإلسكندرية األولى من نوعها،
فقد سبقتها جرائم هزت الرأي العام املصري،
ارت ـك ـب ـهــا م ـس ـج ـلــون خ ـط ــر ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ــار
ت ـســاؤالت ح ــول أس ـبــاب ت ــرك املـعـنـيــن هــؤالء
يعبثون باملجتمع ويهددون أمنه ويرتكبون
جــرائــم قــد تهدد السلم االجتماعي .ومــن بني
الـجــرائــم املــروعــة الـتــي شهدتها الـبــاد خالل
العام الجاري ،ذبح أمني شرطة أثناء خدمته
في مجمع الكنائس في مصر القديمة ،جنوب
القاهرة .كذلك ،شهد حي الشرابية ،وهو أحد
أحياء شمال القاهرة ،واقعة مأساوية عندما
أق ـ ــدم م ـس ـجــل خ ـطــر ع ـلــى ق ـتــل ج ـ ــاره بسبب
خ ــاف ــات ب ــن الـ ـجـ ـي ــران .وفـ ــي روض ال ـف ــرج،
شمال القاهرة ،قتل طبيب داخل شقته على يد
مسجل خطر بدافع السرقة .ومن أبرز الجرائم
ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـقــاهــرة واق ـع ــة سـحــل «فـتــاة
امل ـع ــادي» بــدافــع الـســرقــة ،ليتبني أن السائق
مـسـجــل خ ـطــر .وف ــي مـحــافـظــة اإلسـمــاعـيـلـيــة،
اغـتـصــب مـسـجــل خ ـطــر ،بـمـســاعــدة ثــاثــة من
أصدقائه ،سيدة أمــام زوجها في املقابر .كما
عمد مسجل خطر إلــى قتل ام ــرأة حــرقــا أمــام
أحـفــادهــا ،كونها أبلغت الشرطة عــن سرقته
ش ـقــة س ـك ـن ـيــة ،ف ـخ ــرج وان ـت ـق ــم م ـن ـهــا بسكب
البنزين عليها وحرقها حية في منزلها.
انتشار المخدرات
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ّ
الليبي ،مالك هراسة ،إلى أن هناك انخفاضًا
ملحوظًا فــي مـعــدالت الجريمة ألسـبــاب ال
تتعلق بحرص السلطات على ضبط األمن
بقدر ما تتعلق بدوافع سياسية.
ف ـ ــي األول م ـ ــن أك ـ ـتـ ــوبـ ــر /تـ ـش ــري ــن األول
املـ ــاضـ ــي ،أع ـل ـن ــت م ــدي ــري ــة أمـ ــن ال ـعــاص ـمــة
طرابلس انعقاد اجتماع ّ
موسع ملسؤوليها،
ٍ
اس ـت ـعــرض «ت ـقــاريــر أمـنـيــة ع ــن اإلج ـ ــراءات
املـ ـتـ ـخ ــذة وال ـ ــواج ـ ــب اتـ ـخ ــاذه ــا ل ـل ـح ـ ّـد مــن
م ـس ـتــوى ال ـجــري ـمــة وم ـتــاب ـعــة م ــدى تنفيذ
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـ ـصـ ــادرة ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص،
ً
وص ـ ـ ــوال ل ـل ـح ـ ّـد م ـن ـهــا والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـي ـهــا».
ّ
وكانت املديرية قد أشارت إلى أن «االجتماع
تمخض عــن خـطــة أمـنـيــة تستهدف تأمني
ب ـل ــدي ــة حـ ـ ّـي األنـ ــدلـ ــس ل ـل ـح ـ ّـد م ــن ال ـج ــرائ ــم
الواقعة في نطاقها».
في املقابل ،أعلنت أجهزة أمنية في مدينة
بنغازي أوام ــر قـيــادة قــوات الـلــواء املتقاعد
خليفة حفتر ،فــي مطلع نوفمبر /تشرين
ال ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،ب ــإط ــاق «ع ـم ـل ـيــة ف ــرض
الـقــانــون والـقـضــاء على الجريمة والقبض
عـلــى كــل الـجـنــاة وال ـخــارجــن عــن الـقــانــون
داخ ــل مــديـنــة ب ـن ـغــازي» .وبـحـســب بـيــانــات
متالحقة مــن الـغــرفــة األمـنـيــة فــي بـنـغــازي،
فقد انتهت مرحلتان مــن العملية ،وبــدأت
خــال الشهر الـجــاري املرحلة الثالثة التي
تستهدف مناطق أخرى خارج بنغازي.
ّ
ورغ ــم ك ــل ه ــذه الـخـطــط ،يــؤكــد ّهــراســة ،في
حديثه إلى «العربي الجديد» أنها ال تدوم
ّ ّ
ّ
يصب فــي مصلحة
كثيرًا .يتابع أن «كلها
الـسـيــر الــذات ـيــة الـتــي يـحــرص ق ــادة املشهد
ف ــي لـيـبـيــا بـحـشــوهــا بـمـنـجــزاتـهــم األمـنـيــة
وفـ ــق م ـطــالــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ل ـل ـحـ ّـد من
ظـ ــاهـ ــرة االن ـ ـه ـ ـيـ ــار األم ـ ـنـ ــي واإلفـ ـ ـ ـ ــات مــن
العقاب» .ويتساءل« :إذا كانت خطط حفتر
ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم وم ـ ـ ـ ّـرت ب ـمــرح ـل ـتــن ،ف ـل ـمــاذا
قـتـلــت الـنــاشـطــة واملـحــامـيــة ال ـب ــارزة حنان
الـبــرعـصــي فــي وضــح الـنـهــار فــي بـنـغــازي؟
وأين هم الجناة؟».
م ــع ت ــأك ـي ــد األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ح ــرص ـه ــا عـلــى
ّ
متابعة الجرائم في ليبيا ،فإن رئاسة مركز
املعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية
ف ــي حـكــومــة ال ــوف ــاق ،امل ـع ـتــرف بـهــا دول ـيــا،
ّ
تؤكد أن جهود وزارة الداخلية تشير إلى
نجاحها باالعتماد على نفسها .ويكشف

ّ
مـســؤول فــي املــركــز أن أجـهــزة أمــن ال ــوزارة،
تمكنت مــن تحقيق نجاحات كبيرة خالل
العامني الجاري واملاضي .ويقول لـ«العربي
الـجــديــد»« :تمكنت الـجـهــات األمـنـيــة خالل
ال ـعــام املــاضــي مــن تـحــريــر واح ــد وعشرين
مختطفًا مــن جنسيات مختلفة ،وثمانية
وع ـش ــري ــن آخ ــري ــن خـ ــال ُالـ ـع ــام الـ ـج ــاري».
قضايا القتل التي قبض على الجناة
وحول
ّ
فيها ،يقول إنها «بلغت ثماني عشرة قضية
خ ـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي وواحـ ـ ـ ــدة وع ـشــريــن
قـضـيــة خ ــال ال ـعــام الـ ـج ــاري» .ويـلـفــت إلــى
ضبط جرائم أخرى ،من قبيل ست وثمانني
جريمة سرقة سيارات العام املاضي ومائة
وواح ـ ــدة وث ــاث ــن أخ ـ ــرى ،ال ـع ــام ال ـج ــاري.
ّ
ويؤكد أن األرق ــام تشير إلــى تراجع نسبي
َ
ُ
فــي ظــاهــرة الجريمة ،بينما يــاحــق تسعة
وثمانون شخصًا ّ
تهربوا من العقاب ،وهم
قيد التحقيق واملتابعة حاليًا.
أمــا املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية
فــي الحكومة املــوازيــة ،شــرقــي الـبــاد ،طــارق
ّ
ال ـ ـخـ ــراز ،ف ـيــؤكــد أن الـعـمـلـيــة األم ـن ـي ــة الـتــي
ت ـش ـهــدهــا ب ـن ـغ ــازي ح ــال ـي ــا مـ ـج ــردة م ــن أيّ
ّ
دوافع سياسية .ويلفت إلى أن شكل ُ الجرائم
وامل ـش ـت ـبــه فـيـهــم بــارت ـكــاب ـهــا م ـمــن ضـ ِـب ـطــوا
ال يـتـصــان بــالـجــانــب الـسـيــاســي .ويـعـتــرف
ال ـخ ــراز ف ــي حــديـثــه إل ــى «ال ـعــربــي الـجــديــد»
بـ ـتـ ـج ــاوزات ك ـب ـي ــرة ارت ـ ّك ـب ـت ـهــا م ـج ـمــوعــات
ّ
مسلحة فــي بنغازي .لكنه يؤكد أن حــوادث
االغتيال ،ومن بينها مقتل الحقوقية حنان
البرعصي ،منتصف نوفمبر /تشرين الثاني
امل ــاض ــي ،م ــا زال ـ ــت ق ـيــد الـتـحـقـيــق وال ـب ـحــث
الـ ـجـ ـن ــائ ــي .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـح ـف ـظــه عــن
ُ
إع ــان أرق ــام تـحـ ّـدد جـهــود العملية األمنية،
ّ
لكونها ال ت ــزال قــائـمــة ،ف ــإن املـتـحــدث باسم
ّ ّ
داخلية الحكومة املــوازيــة ،يــؤكــد أن انتشار
التفتيش داخــل بنغازي
الــدوريــات وحواجز
ّ
وفي مداخلها الرئيسية وفــر قــدرًا كبيرًا من
ّ
األم ــن للمواطن .ويـقــول« :ال يمكن الـقــول إن
الجريمة انعدمت ،بل هي ما زالــت منتشرة،
ّ
كبير ج ـدًا» .ويؤكد
بشكل
لكنها انخفضت
ٍ
ٍ
ُ
ّ
الـ ـخ ــراز أن ال ـج ــرائ ــم ال ـت ــي م ــا زالـ ــت تـسـجــل
دوريــا تتعلق بالسرقات او االتجار بالبشر
ّ
لكونهما ظاهرتني منتشرتني في كل البالد.
ّ
لكنه ينفي انتشار جرائم منظمة في املدينة،
وال سيما في أعقاب إطالق العملية األمنية.

قصة الجئ

الشخص كتب عليها رقم تسجيله في ملفات
املسجلني والفئة التي ينتمي إليها.

ويـعــزو استشاري الطب النفسي فــي جامعة
ع ــن ش ـمــس إب ــراه ـي ــم مـ ـج ــدي ،زيـ ـ ــادة أعـ ــداد
املـ ـسـ ـجـ ـل ــن خـ ـط ــر إل ـ ـ ــى ان ـ ـت ـ ـشـ ــار امل ـ ـخ ـ ــدرات
واملشروبات الكحولية ،مؤكدًا أن  69في املائة
م ــن ال ـج ــرائ ــم تــرت ـكــب ت ـحــت تــأث ـيــر امل ـخ ــدرات
وحـبــوب الـهـلــوســة ،وهــو مــا حــدث فــي واقعة
م ـص ـح ــة عـ ـ ــاج اإلدم ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة.
ويــوضــح أن امل ــواد الكيميائية ال ـضــارة التي
تحتويها امل ـخــدرات لها تأثير سلبي خطير
على الدماغ ،وقد تدفع متعاطيها إلى ارتكاب
الـ ـج ــرائ ــم فـ ــي أي وق ـ ـ ــت .ويـ ـط ــال ــب امل ـع ـن ـيــن
بـ ـض ــرورة ال ـت ـشــديــد ع ـلــى تـ ـج ــارة املـ ـخ ــدرات
والقضاء عليها داخل البالد.

عند هروب أهله من فلسطين حملت أمه الوسادة من الخوف،
بدًال من شقيقته .عاش الترحال حتى استقر بمخيم مار الياس

كمال فياض

فدائي من مخيمات لبنان
بيروت ـ انتصار الدنان

ُ
لم يولد كمال ديب فياضً ،املنحدر من بلدة فارة بفلسطني ،التي تقع شمال مدينة
صفد ،في بلده ،بل ُولد الجئا في بلدة يارون في بنت جبيل ،جنوبي لبنان .كمال
ّ
ليستقر في النهاية في مخيم مار الياس
مكان إلى آخــر،
عاش حياة ترحال من
ٍ
لالجئني الفلسطينيني في بيروتُ .يخبر كمال عن هجرة أهله من فلسطني ،فيقول:
ً
«عند هروبنا مــن امل ـعــارك ،حملت أمــي الــوســادة خــال الـهــرب بــدل مــن أن تحمل
أختي ،جـ ّـراء الخوف الــذي أصابها وقــت اللجوء .وبعد سير أمــي ملسافة طويلة
انتبهت أنـهــا تــركــت أخـتــي فــي امل ـنــزل ،وع ــادت مــن جــديــد إلــى ف ــارة إلحـضــارهــا».
ويضيف« :بعد أن ترك أهلي فلسطني ،ولــدت في يــارون عام  ،1953وهناك عانى
أهلي كثيرًا ،فانتقلوا للعيش في مخيم الرشيدية ،في صور ،جنوبي لبنان».
يتابع« :عشنا حياة مأساوية في مخيم الرشيدية  5سنوات ،ولم تكن الخدمات
ّ
مـتــوفــرة بشكل جـ ّـيــد» .يضيف« :عـنــدمــا بلغت الـســادســة مــن الـعـمــر ،تعلمت في
مدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) حتى
ّ
الصف التاسع األســاســي ثم التحقت بالعمل الـفــدائــي» .يضيف أن «امل ــرارة التي
عشناها في لبنان كانت في التعامل معنا ،إذ لم تكن هناك مساواة بني الناس،
ّ
وكل ذلك دعانا إلى التمسك بالبندقية .كذلك ،لم تكن لنا ّ
أي
فقد كنا نعامل بإذالل،
حقوق .ما زلت أذكر حتى اليوم نكسة عام  .1967منذ ذلك الوقت ّبدأ العمل الفدائي
ينشط ويتم تــدريــب الشباب على حمل الـســاح» .ويشير إلــى أنــه عندما التحق
ً
بمعسكر كشفي وفيه كان يجري التدريب« :كنت أعمل
بالعمل الفدائي ،التحق أوال
ٍ
ّ
أيضًا في توزيع البيانات بطريقة سرية .العمل الوطني بالنسبة لي أتى عن قناعة
به وباألهداف التي ّ
حددناها ،وهي تحرير فلسطني والعودة إليها ،وقد كان للعمل
ّ
ً
الوطني في ذلك الوقت رمزيته ،علما أن هناك من شوه تلك الصورة» .يضيف« :كان
لنا مكتب فــي مخيم الرشيدية ،وكــان العديد مــن الشبان املــوجــوديــن فــي املقهى
لحزب يساري».
يستهزؤون بي إذ إنني كنت أنتمي
املقابل ملكتبنا
ٍ
ّ
بعد هــذه الفترة ،يقول إنــه انتقل للعيش في بـيــروت ،تحديدًا في محلة حارة
حريك ،في الضاحية الجنوبية لبيروت ،عام  ،1974وبقي هناك طوال السنوات
األولى من الحرب األهلية اللبنانية ( )1990 -1975إلى أن وقعت حرب املخيمات
(حرب بني ميليشيات لبنانية ومنظمات فلسطينية ،في بيروت الغربية ،بدأت
عــام  ،)1986وبعد املضايقات التي طاولته ،كما قــال ،انتقل للعيش في شارع
الحمراء في بيروت ،وبقي فيها مع عائلته حتى عام  ،1990ليستقر بعدها في
مخيم مار الياس.

سجال فحوص كورونا السريعة

حكومتا ليبيا تؤكدان مكافحة الجريمة
ت ـكــافــح ال ـس ـل ـطــات ال ـل ـي ـب ـيــة ،ف ــي حـكــومـتــي
الـغــرب والـشــرق ،مــع ِجـهــات حقوقية أهلية
ملنع ظاهرة اإلفالت من العقاب ،بعد تفشي
الجريمة بمختلف أشكالها ،جراء سنني من
الحرب واالنفالت األمني الواسع .ورغم عدم
وجود رصد حقيقي ّ
ملعدل الجرائم وشكلها
ٍ
في البالد من جانب سلطات البالد األمنية،
ّ
إال أن ت ـقــاريــر أمـمـيــة تـشـيــر إل ــى اسـتـمــرار
ارتفاع معدالت الجريمة.
وف ـي ـمــا ُي ـن ـت ـظــر ص ـ ــدور ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي
ملـ ــؤشـ ــر الـ ـج ــريـ ـم ــة ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،وفـ ـ ــق ق ــاع ــدة

الـ ـجـ ـن ــائ ــي ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـقـ ــومـ ــي ل ـل ـب ـح ــوث
االجـتـمــاعـيــة والـجـنــائـيــة ،فــاديــة أب ــو شهبة،
ح ــول ظ ــاه ــرة الـبـلـطـجــة ،ت ـص ـ ُّـدر مـحــافـظــات
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة الـ ـكـ ـب ــرى (ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ـ ـ ـ الـ ـجـ ـي ــزة –
القليوبية) أعـمــال البلطجة ،بــاإلضــافــة إلى
محافظات اإلسكندرية والغربية والدقهلية.
وتقل الظاهرة في محافظات الحدود ،وهي
ش ـمــال وج ـنــوب سـيـنــاء وم ـط ــروح وأسـ ــوان،
فــي ظــل انـخـفــاض الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة فيها،
مــؤكــدة أن  50فــي املــائــة مــن املسجلني خطر
تراوح أعمارهم ما بني  18و 30عامًا .أضافت

أن ب ـع ــض هـ ـ ــؤالء يـ ـلـ ـج ــأون إل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام
ألـقــابـهــم لـفــرض اإلت ـ ــاوات ،ومـمــارســة أعـمــال
الـبـلـطـجــة عـلــى املــواط ـنــن ،حـيــث يستغلون
سجناء سابقني
خوف البعض منهم
كونهم ّ
ل ـ ـفـ ــرض سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــمُ .
ويـ ـ ـص ـ ــن ـ ــف ب ـع ـض ـهــم
ف ــي م ـل ـف ــات «م ـس ـج ـلــن خ ـط ــر» ف ــي وحـ ــدات
م ـبــاحــث أق ـس ــام ال ـش ــرط ــة ،وت ـض ــم مـلـفــاتـهــم
ب ـي ــان ــات تـفـصـيـلـيــة ب ــاالت ـه ــام ــات املـنـســوبــة
إليهم ،وتاريخ ارتكابها ،واألحكام الصادرة
بحقهم ،وبصمات أصابع اليدين والقدمني،
إل ــى جــانــب صــورتــن فــوتــوغــرافـيـتــن لوجه

بالشراكة مع خمسة آخرين لعالج املدمنني،
األمر الذي أدى إلى ازديــاد حالتهم الصحية
س ـ ــوءًا ،وق ـي ــام أح ــده ــم ،وه ــو مـسـجــل خـطــر،
ب ـحــرق امل ـك ــان بـعــد إش ـع ــال ال ـن ــار ف ــي فــرشــة.
وألن امل ـك ــان مـغـلــق ب ــأب ــواب ح ــدي ــدي ــة ،تـعــذر
هرب الضحايا .وأحيل املتهمون إلى النيابة
العامة التي قــررت حبسهم  4أيــام على ذمة
التحقيقات بعد اعترافهم.

اﻟﺴﻮدان

طرابلس ـ العربي الجديد

إلعادة تأهيلهم أو ما شابه .وفي النتيجة ،تزداد المخاوف
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فسبكة

أجرت صفحة
«جهاز المباحث الجنائية
في ليبيا» (حكومة
خاصًا
الوفاق) حوارًا
ّ
مع مدير إدارة اإلحصاء
والمعلومات الجنائية
في الجهاز ،يوسف
المهدي بن حميدة،
فشرح مهام إدراة
اإلحصاء وما تقوم به
من متابعة وتوثيق
للجرائم ومالحقة
المطلوبين وإحصاءات
شهرية وتقرير سنوي.
الالفت في تعليقات
المستخدمين ما اتسمت
رحبوا
به من إيجابية ،إذ ّ
بعمله وبشخصه.
كذلك ،طالبت التعليقات
بدعم اإلدارة الستكمال
تطويرها ومتابعة
أعمالها.

يعول علماء
ّ
على دور فحوص
المستضدات التشخيصية
الحد
السريعة لكورونا في
ّ
من تفشي الفيروس،
رغم انتقادات حول
مدى دقتها
لندن ـ العربي الجديد

ّ
للحد من
فــي إطــار السعي إلــى إيـجــاد حلول
انتشار فيروس كورونا الجديد ،أعلن علماء
شـ ــاركـ ــوا فـ ــي ّأول ت ـج ــرب ــة ف ـح ــص ج ـمــاعــي
ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي مــدي ـنــة ل ـي ـفــربــول في
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،عـ ــن نـ ـج ــاح فـ ـح ــوص األجـ ـس ــام
املـ ـض ــادة ال ـســري ـعــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تشكيك
خبراء وعلماء في القطاع الصحي ،في دقتها.
وقالت رئيسة كلية الصحة وعلوم الحياة في
جامعة «ليفربول» البروفيسور لويز كيني،
ّ
إن ب ـعــض امل ــواق ــف ال ـس ـل ـب ـيــة حـ ــول فـحــوص
التدفق الجانبي (املستضدات التشخيصية)
كانت «غير أخالقية».
وي ـع ـت ـبــر ال ـف ـح ــص ال ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى وخ ــز
اإلصبع قادرًا على تحديد ما إذا كان الشخص
قـ ــد أصـ ـي ــب ي ــوم ــا بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا خ ــال
عشرين دقيقة فقط .وكشفت األرقام الصادرة
عن برنامج الفحوص الجماعية في ليفربول
ّ
في وقــت سابق من هــذا الشهر ،أن الفحوص
أخـ ـط ــأت بـنـسـبــة  30ف ــي امل ــائ ــة ف ــي ال ـح ــاالت
الفيروسي العالي .وتعليقًا على
ذات الحمل
ّ
النتائج ،قالت كيني إنه «ما من فحص كامل،
وال توجد رصاصة سحرية أو تذكرة ذهبية.
ّ
ل ـكــن م ــا لــدي ـنــا ه ــو تــدخــل ص ـحــي ع ــام مفيد
للغاية» .أضافت« :أعتقد أن بعض االنتقادات
الـ ـت ــي س ـم ـع ـنــاهــا خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع الـقـلـيـلــة
سأقول
ّاملاضية غير مفيدة حقًا .وفي الواقع،
ّ
إنها غير أخالقية وغير مهنية ،ال سيما أننا
وسط أزمة صحية عامة غير مسبوقة».
وجهة نظر كيني هذه تبناها أستاذ الطب في
جامعة «أوكسفورد» السير جون بيل ،واصفًا
فـحــوص الـتــدفــق الـجــانـبــي بكونها «مــركــزيــة

وت ـس ــاه ــم ّف ــي الـ ــدفـ ــاع ال ـج ـي ــد ض ــد ف ـي ــروس
ك ــورون ــا ألن ـه ــا ســري ـعــة ورخ ـي ـص ــة ومـتــاحــة
لالستخدام املتكرر» على العكس مــن تفاعل
ال ـبــول ـي ـم ـيــراز امل ـت ـس ـل ـســل ( .)PCRفـصـحـيــح
ّ
أن األخ ـيــر أكـثــر دق ــة ،لـ ّكــن يـجــب إرســالــه إلــى
املختبر ،األمر الذي يؤخر ظهور النتائج.
وتفيد البيانات الصادرة عن مدينة ليفربول،
ّ
وال ـت ــي ن ـشــرت م ــؤخ ـرًا ،بـ ــأن ن ـقــص الــوصــول
إلى املعلومات عبر اإلنترنت ،والخوف ،كانا
ال ـعــام ـلــن الــرئ ـي ـس ـيــن ف ــي ق ـلــة اإلقـ ـب ــال على
ال ـف ـحــص .وي ـق ــول ال ـبــروف ـي ـســور إيـ ــان بــوكــان
مــن كلية الـصـحــة وعـلــوم الـحـيــاة فــي جامعة
ّ
«لـيـفــربــول» إن ثلث املـنــاطــق فــي املــديـنــة تعد
م ـحــرومــة ،عـلـمــا أن ع ــدد ال ـح ــاالت اإليـجــابـيــة
أعلى بثالث مرات باملقارنة مع مناطق أخرى.
وأظهرت فحوص املستضدات التشخيصية

السريعة ،أو التدفق الجانبي ،التي أنتجتها
شـ ــركـ ــة «شـ ــورس ـ ـكـ ــريـ ــن دي ــاغ ـن ــوس ـت ـي ـك ــس»
وتـتـخــذ مــن ديــربــي فــي بــريـطــانـيــا مـقـرًا لها،
ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ف ــي الـ ــدراسـ ــات ال ـســريــريــة
ال ـتــي أج ــراه ــا بــاح ـثــون ف ــي هـيـئــة الـخــدمــات
الـصـحـيــة الــوط ـن ـيــة وجــام ـعــة «أوك ـس ـف ــورد»

يخشى البعض من
عدم دقة الفحوص ما
قد يؤدي إلى تفشي
الفيروس

مقارنة مستمرة مع فحوص «بي سي آر» (لوكا داكسكوبلر)Getty /

وفقًا ملا ذكــره عاملان مشاركان في املراجعة.
ّ
وشكل إيجاد فحوص جديدة في بريطانيا
أولــويــة بالنسبة للحكومة ،التي تسعى إلى
ضمان إمــدادات موثوقة للفحوص السريعة
بعدما أصبح من الصعب الحصول عليها من
الواليات املتحدة والصني.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،قـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ّال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،إن ـ ــه بحث
مدى جــودة هذا الفحص مع علماء في قطاع
الصحة العامة في بريطانيا ،وقد رأوا «تقدمًا
حقيقيًا في فحص التدفق الجانبي ،املصنوع
فــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة» لـكــن لــم ي ـحــدد الـشــركــة
املصنعة ،فيما تساءل بعض الخبراء عما إذا
بالدرجة الكافية،
كانت هذه الفحوص دقيقة
ّ
إذ أش ــارت بعض الــدراســات إلــى أنـهــا تلحظ
أقل من نصف اإلصابات النشطة بالفيروس.

وأنـفـقــت الحكومة البريطانية مــا ال يقل عن
 1.8مليار جنيه إسترليني ( 2.4مليار دوالر
أم ـي ــرك ــي) ع ـلــى تـكـنــولــوجـيــا ف ـحــص الـتــدفــق
الجانبي .والهدف من الفحوص التشخيصية
السريعة معرفة ما إذا كان شخص ما معديًا
ف ــي غ ـض ــون دق ــائ ــق .ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية التي تسجل أكبر نسبة من الوفيات
حــول الـعــالــم ،يمكن أن تشكل هــذه الفحوص
فرقًا .وبحسب النتائج التي ظهرت في مدينة
ّ
لـيـفــربــول ،ف ــإن النتائج تـبــدو واع ــدة ،ويمكن
التوسع في إجرائها في عدد كبير من املناطق
الـتــي تشهد ارت ـفــاعــا فــي م ـعــدالت اإلصــابــات
بكورونا ،أو تلك التي ما زالت تفرض اإلغالق.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،م ـن ـحــت إدارة
الغذاء والدواء األميركية ( )FDAاملوافقة على
استخدام أقسام الطوارئ لجهاز فحص جديد
(بـحـجــم بـطــاقــة االئ ـت ـمــان) لـفـيــروس كــورونــا
بكلفة  5دوالرات ،وهــو فحص يعطي نتائج
في غضون  15دقيقة.
ّ
وبحسب العلماء ،ف ــإن فـحــوص املستضدات
تـكـشــف ال ـبــروت ـي ـنــات امل ــوج ــودة ع ـلــى سطح
الفيروس ،ويمكن أن تحدد األشخاص األكثر
ّ
عرضة لإلصابة .ويرى بعض العلماء أن هذه
الـفـحــوص قــد تغير قــواعــد الـلـعـبــة ،وتساعد
ّ
فــي منع انتشار الــوبــاء .لكن ذلــك مرتبط من
جـهــة املـنـتـقــديــن بــالـنـتــائــج الـصـحـيـحــة لـهــذه
الـفـحــوص .فـفــي املـقــابــل ،يخشى الـبـعــض من
ع ــدم دق ــة فـحــوص املـسـتـضــدات مــا قــد يــؤدي
إلى تفشي كورونا في البلدان التي سيطرت
إلى ّ
حد كبير على الفيروس ،تبعًا الستخدام
ف ـح ــوص غ ـيــر دق ـي ـق ــة .وف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي،
ي ـت ــم إجـ ـ ــراء فـ ـح ــوص امل ـس ـت ـض ــدات م ــن قـبــل
ّ
متخصصني ،لكن بعض الشركات تسعى إلى
تطويرها لتكون متوفرة منزليًا وفي متناول
الجميع بسعر مقبول.
مــن جـهـتــه ،ق ــال أس ـتــاذ الـكـيـمـيــاء فــي جامعة
«جــامـعــة إلـيـنــوي فــي إرب ــان ــا  -شــامـبــن» في
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،الـ ــذي شـ ــارك ف ــي تـطــويــر
ّ
الفحوص ،إن «إجــراء الفحوص بشكل أسرع
وأرخص وأسهل هو الهدف بالتأكيد ،وأعتقد
ّ
السبيل للوصول
أن فحص املستضدات هو ّ
إلـ ــى امل ـب ـت ـغ ــى» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـ ــه ف ــي ال ــوق ــت
ُ
الحالي ،تستخدم هــذه الفحوص على نطاق
واسـ ــع ف ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــي تشهد
ارتفاعًا في أعداد اإلصابات بكورونا.
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أصبحــت المملكــة المغربية رابع دولة عربية تعلن تطبيع العالقات مع إســرائيل بعد أن شــهدت الرباط في  22ديســمبر ،2020
مراســم توقيع «إعالن مشــترك» بين كل من المغرب والواليات المتحدة األميركية وإســرائيل .هنا تقدير موقف للمركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،حول تفاصيل االتفاق وتداعياته.

دوافعه ومستقبله

اإلعالن األميركي ـ المغربي ـ اإلسرائيلي
المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات

جاء في اإلعالن ما يلي:
« .1تـ ـعـ ـت ــرف ح ـك ــوم ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــادة املـ ـغ ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل إق ـل ـي ــم
الـصـحــراء الـغــربـيــة ،وتـجــدد دعمها ملقترح
الحكم الذاتي املغربي الجاد والواقعي وذي
لحل
الصدقية ،باعتباره األس ــاس الوحيد
ٍ
عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية.
 .2تـ ـيـ ـسـ ـي ـ ًـرا ل ـل ـع ـم ــل مـ ــن أجـ ـ ــل بـ ـل ــوغ ه ــذه
الغاية ،ستشجع الواليات املتحدة التنمية
االقـتـصــاديــة واالجتماعية مــع املـغــرب ،بما
فــي ذلــك إقليم الصحراء الغربية ،وستقوم
ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ب ـف ـتــح قـنـصـلـيــة ف ــي مــديـنــة
الداخلة من أجل تعزيز الفرص االقتصادية
واالستثمارية لفائدة املنطقة».
أم ــا بـيــان الــرئـيــس تــرامــب ال ــذي تــم اإلع ــان
عنه في  11كانون األول /ديسمبر ،فأضاف
ما يلي:
 .1امل ـغ ــرب ه ــو أح ــد أقـ ــدم ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات
املـتـحــدة فــي شـمــال أفــريـقـيــا وأقــرب ـهــم ،وقــد
أكدت كل إدارة (أميركية) منذ إدارة الرئيس
ك ـل ـي ـن ـتــون دع ـم ـه ــا اق ـ ـتـ ــراح املـ ـغ ــرب لـلـحـكــم
الذاتي.
يحث الرئيس ترامب جميع األطــراف على
.2
ّ
املشاركة البناءة مع األمم املتحدة ،والنظر في
طرق مبتكرة وحقيقية ،لدفع عملية السالم.

نجحت حملة إلـكـتــرونـيــة فــي إع ــادة طفلة إلــى
منزلها بعد أن باعها والــدهــا بمبلغ  200ألف
ريـ ــال يـمـنــي (ن ـحــو  300دوالر أم ـي ــرك ــي) في
إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن .وأحدثت
الــواقـعــة الـتــي تـعــود إل ــى ال ـعــام املــاضــي ،صدمة
للرأي العام اليمني ،بعد أن نشر ناشطون في

سجلت في العام  2020انتهاكات كبيرة بحق اإلعالم مع قتل  50صحافيًا غالبيتهم في دول ال تشهد نزاعات فيما يقبع نحو  400في
السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بال حدود في تقريرها السنوي
باريس ـ العربي الجديد

تفاصيل االتفاق

أولًا .االعــتــراف األميركي بالسيادة
المغربية على الصحراء الغربية

الطفلة
ليمون

شادي ياسين

املحافظة ،األحد املاضي ،وثيقة رسمية ّ
معمدة
مــن القضاء (محكمة استئناف محافظة إب)
توثق عملية بيع الطفلة ليمون ياسر الصالحي.
قـصــة «ال ـب ـيــع» ت ـعــود إل ــى أواخـ ــر أغـسـطــس /آب
من العام املاضي ،عندما اتفق ياسر الصالحي
ع ـلــى ب ـيــع طـفـلـتــه ل ـش ــاب ي ــدع ــى مـحـمــد حسن
الفاتكي ،مقابل املبلغ ال ــذي سيسدد منه دينًا
لطليقته .وق ــال يــاســر ال ـصــاحــي وال ــد الطفلة

ُ
ليمون ( 8سنوات) ،في شريط فيديو نشر على
مواقع التواصل االجتماعيّ ،إن «شظف العيش
«اضـ ـط ــره» لـبـيــع طـفـلـتــه «م ــن أج ــل أن يضمن
لها مكانًا يؤمن لها الطعام والـشــراب» .الواقعة
أعـ ــادت قـضـيــة االت ـج ــار بــالـبـشــر إل ــى الــواج ـهــة،
خـصــوصــا مــع أخ ـبــار نـشــرتـهــا وســائــل إعــام
محلية خالل األشهر املاضية لوقائع بيع أعضاء
بـشــريــة نـتـيـجــة الـفـقــر واألوضـ ـ ــاع االقـتـصــاديــة

التي فاقمتها الـحــرب .وأطلق ناشطون وسمي
#ســاعــدوا_ل ـي ـمــون #أن ـق ــذوا_ل ـي ـم ــون ،للمطالبة
ب ـم ـســاعــدة ال ـط ـف ـلــة وإن ـق ــاذه ــا م ــن «امل ـش ـتــري»
ووال ــده ــا ال ــذي أق ــدم عـلــى بـيـعـهــا .ورغ ــم إع ــادة
الطفلة إلى منزلها ،لكن الواقعة أثارت غضبًا في
تدوينات اليمنيني على مواقع التواصل ،مطالبني
بمحاسبة والد الطفلة والرجل الذي قام بشرائها،
ً
فضال عن انتقادات لغياب دور أجهزة القضاء.

قتل الصحافيين «مستقر» ...بال حروب وال تغطيات

شـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة املـ ـغ ــربـ ـي ــة،
الـ ــربـ ــاط ،ف ــي  22ك ــان ــون األول/
ديـسـمـبــر  ،2020م ــراس ــم تــوقـيــع
«إعـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك» بـ ـ ــن كـ ـ ــل مـ ـ ــن امل ـ ـغـ ــرب
وال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وإســرائ ـيــل،
ليكون املغرب بذلك رابــع دولــة عربية تعلن
تطبيع العالقات مع إسرائيل ،خــال أربعة
أشهر ،بعد كل من اإلمارات العربية املتحدة
وال ـب ـح ــري ــن وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان .وحـ ـص ــل املـ ـغ ــرب،
ـراف من إدارة الرئيس
مقابل ذلــك ،على اعـتـ ٍ
األميركي املنتهية واليته ،دونالد ترامب ،بـ
«السيادة املغربية على كامل إقليم الصحراء
الـ ـغ ــربـ ـي ــة» ،ودعـ ـ ــم مل ـق ـت ــرح ال ـح ـك ــم ال ــذات ــي
املـغــربــي «بــاعـتـبــاره األس ــاس الــوحـيــد لحل
عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية».
كان الرئيس ترامب أعلن في  11كانون األول/
ديسمبر  2020اتفاق املغرب وإسرائيل «على
تطبيع العالقات بينهما» ،على أن يستأنفا
الحـ ًـقــا «ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة الـكــامـلــة».
وف ــي الـثــانــي والـعـشــريــن مــن الـشـهــر نفسه،
أقلعت أول طائرة تجارية إسرائيلية من تل
أبيب إلى الرباط على متنها وفدان؛ أميركي
بــرئــاســة مستشار تــرامــب وص ـهــره ،جاريد
كوشنر ،وإسرائيلي برئاسة مستشار األمن
القومي اإلسرائيلي ،مئير بن شبات .واتفق
ال ـط ــرف ــان ،ف ــي املــرح ـلــة األول ـ ــى ،عـلــى إع ــادة
َ
مكتبي االتصال في الرباط وتل أبيب،
فتح
َّ
وأغـلـقــا
،1994
ـام
ـ
ع
ـا
ـ
م
ـ
ه
ـ
ح
ـا
ـ
ت
ـ
ت
ـ
ف
ا
ـم
ـ
ت
ـن
ـ
ي
ـذ
ال ـلـ
ُ
عند اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية
أواخــر عــام  .2000في حني أعلنت واشنطن
أن ـهــا ب ـصــدد فـتــح قنصلية لـهــا ف ــي مدينة
الداخلة في الصحراء الغربية.
وقـ ــع امل ـغ ــرب وإســرائ ـيــل
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــكّ ،
أرب ـ ـ ــع م ـ ــذك ـ ــرات تـ ـف ــاه ــم ،ش ـم ـل ــت الـ ـطـ ـي ــران
امل ــدن ــي وأب ـح ــاث امل ـ ــوارد املــائ ـيــة والـتـمــويــل
وإعـ ـف ــاء حــام ـلــي ال ـ ـجـ ــوازات الــدبـلــومــاسـيــة
م ــن ال ـت ــأش ـي ــرات م ــع بـقــائـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
وق ـع ــت
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـع ــادي ــن .ف ــي املـ ـق ــاب ــلّ ،
ـرتــي تفاهم
الــواليــات املتحدة واملـغــرب مــذكـ َ
تـعـهــدت فيهما واشـنـطــن باستثمار ثالثة
مليارات دوالر في املغرب وإقليم الصحراء.
وقــد أبلغت إدارة ترامب الكونغرس ّ
نيتها
بـيــع امل ـغــرب طــائــرات ب ــدون طـيــار وأسلحة
موجهة عالية الدقة بقيمة مليار دوالر.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـع ــاق ــات امل ـغــرب ـيــة -
ً
رسميا أواخر
جمدت
اإلسرائيلية كانت قد ّ
اتصاالت
عام  ،2000فإن الطرفني حافظا على
ٍ
ّ
معلنة؛ حيث يزور املغرب
ٍ
دبلوماسية غير َ
كــل عــام مــا بــن  30ألــف إلــى  50ألــف سائح
إسرائيلي .كما أن التجارة البينية بينهما
ّ
لم تتوقف ،وقد بلغ حجم التبادل التجاري
ال ـث ـنــائــي ف ــي ال ـف ـت ــرة  2017 - 2014قــرابــة
 149م ـل ـيــون دوالر .واملـ ـع ــروف أن الـيـهــود
ّ
املنحدرين من أصول مغربية يمثلون نحو
 12%من سكان إسرائيل ( ،)700,000في حني
بقي نحو  3000يهودي في املغرب ،بعد أن
هاجرت غالبيتهم إلى فلسطني املحتلة بعد
قيام دولة إسرائيل عام .1948
موقف داعم
وحرص املغرب على التعبير عن
ٍ
لـحــل الــدول ـتــن ،عـلــى الــرغــم مــن أن اإلع ــان
ّ
ال ـثــاثــي امل ـش ـتــرك ال يـشـيــر إل ــى أي حــديــث
ع ــن «دول ـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .وي ـم ـك ــن تـقـسـيــم
اإلعالن املشترك ثالثة أجزاء :يتضمن األول
االع ـ ـتـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي ب ــال ـس ـي ــادة امل ـغــرب ـيــة
على الصحراء الغربية ،ويحيل الثاني إلى
موقف عام للمغرب من القضية الفلسطينية
ٍ
والـقــدس ،ويناقش الثالث التزامات املغرب
وإسرائيل بحسب االتفاق.
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لحل تفاوضي،
 .3يترك هذا االعتراف
مجال ٍ
ً
وت ـظــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مـلـتــزمــة بالعمل
مــع امل ـغــرب وجـبـهــة الـبــولـيـســاريــو وجميع
األط ــراف اإلقليمية والــدولـيــة الفاعلة لدعم
العمل الضروري في املستقبل وخلق منطقة
ً
وازدهارا».
سالما
أكثر
ً
ثان ًيا .موقف المغرب من القضية
الفلسطينية والقدس

ال يتحدث اإلعالن الثالثي عن حل الدولتني،
كما أنه ال يشير إلى الوضع السياسي ملدينة
ً
تذكيرا
القدس .وقد جاء في اإلعالن الثالثي:
بــوج ـهــات الـنـظــر امل ـت ـبــادلــة خ ــال االت ـصــال
بني امللك محمد السادس والرئيس دونالد
ت ــرام ــب ،ب ـشــأن ال ــوض ــع ال ــراه ــن ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،والـ ــذي ج ـ ّـدد خــالــه املـلــك
«مــوقــف اململكة املغربية امل ـتــوازن والثابت
بخصوص القضية الفلسطينية واملــوقــف
املـعـ ّـبــر عنه فــي مــا يخص أهمية املحافظة
املقدسة
على الطابع الخاص ملدينة القدس ّ
بالنسبة إل ــى الــديــانــات الـسـمــاويــة الـثــاث
وم ـكــانــة صــاحــب ال ـجــالــة بــوص ـفــه رئـيـ ًـســا
للجنة القدس».
ال نـفـهــم امل ـق ـصــود ب ـع ـبــارة «مــوقــف اململكة
امل ـغ ــرب ـي ــة امل ـ ـت ـ ــوازن والـ ـث ــاب ــت ب ـخ ـصــوص
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وك ــذل ــك املـقـصــود
ب ـع ـب ــارة «أه ـم ـي ــة امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـطــابــع
الخاص ملدينة القدس املقدسة بالنسبة إلى
الديانات السماوية الثالث» .وهذه الصياغة
ال ت ـت ـنــاقــض م ــع «س ـ ـيـ ــادة إس ــرائـ ـي ــل عـلــى
ال ـق ــدس امل ــوح ــدة» ،وال مــع كــونـهــا عاصمة
خصوصا
إلســرائـيــل ،وال ُيجلي الغموض،
ً
أن هذا االتفاق يندرج ضمن «اتفاق أبراهام»
جزء ا من «املواقع
الذي يجعل مدينة القدس ً
الـتــاريـخـيــة فــي إســرائ ـيــل» املـفـتــوحــة «أم ــام
املسلمني في جميع أنحاء العالم» ،لزيارتها
«وال ـص ــاة بـســام فــي املـسـجــد األق ـصــى في
القدس».

ثــالـ ً
ـثــا .نــطــاق االتــفــاق المغربي -
اإلسرائيلي

يشير االتفاق إلى أن الطرفني يعتزمان:
ّ
« .1الـتــرخـيــص لـلــرحــات الـجــويــة املباشرة
ب ــن امل ـغ ــرب وإس ــرائ ـي ــل ،ب ـمــا فـيـهــا رح ــات
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران اإلســرائ ـي ـل ـيــة واملـغــربـيــة،

جمدت العالقات
المغربية  -اإلسرائيلية
رسم ًيا أواخر عام
 ،2000لكن الطرفين
ٍ
اتصاالت
حافظا على
دبلوماسيةٍ غير معلنة
ال يتحدث اإلعالن
الثالثي عن حل
الدولتين ،وال يشير
إلى الوضع السياسي
لمدينة القدس
في وسع بايدن،
دستوريًا ،التراجع عن
قرار ترامب ،من خالل
إصدار قرار تنفيذي
عند توليه الرئاسة،
مرجح
لكن ذلك غير
ّ

مع تخويل حقوق استعمال املجال الجوي.
 .2االسـتـئـنــاف ال ـفــوري لــاتـصــاالت الرسمية
الكاملة.
 .3ت ـش ـج ـي ــع ت ـ ـع ـ ــاون ثـ ـن ــائ ــي اقـ ـتـ ـص ــادي
ديناميكي وخالق.
 .4مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت

هرولة ترامب وسياسة نتنياهو
جاءت موافقة الرباط على توقيع اتفاق تطبيع للعالقات مع إسرائيل
بهدف االستفادة من هرولة الرئيس األميركي المنتهية واليته ،ترامب،
ومعاونيه لتقديم ما أمكن من الخدمات إلسرائيل قبل رحيله ،بأسلوب
صفقات رجال األعمال الذي يتبعه في السياسة الخارجية ،بحيث تمنحه
إنجازا دبلوماسيا أخيرا ،وتحصل ،في المقابل ،على اعتراف أميركي
بسيادتها على الصحراء الغربية ودعم اقتصادي وعسكري.
وبالنسبة إلى إسرائيل ،يعزز التطبيع سياسة نتنياهو القائمة على شعار
«السالم مقابل السالم ،من منطلق القوة» ،وليس على قاعدة «األرض
مقابل السالم».

ال ـت ـجــارة ،واملــالـيــة واالسـتـثـمــار ،واالبـتـكــار
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،والـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران امل ـ ــدن ـ ــي،
والـ ـ ـت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرات والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة،
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ،وامل ـ ـي ـ ــاه وال ـ ـفـ ــاحـ ــة واألمـ ـ ــن
الـغــذائــي ،والتنمية ،والـطــاقــة واملــواصــات
السلكية والالسلكية ،وغيرها من القطاعات
وفقا ملا سيتم االتفاق بشأنه.
ً
َ
مكتبي االت ـصــال فــي الــربــاط
 .5إع ــادة فتح
وتل أبيب».
ويـنــص االت ـفــاق عـلــى تــوافــق ال ــدول الـثــاث
على:
« .1االلـ ـت ــزام ب ــاالح ـت ــرام ال ـكــامــل للعناصر
املتضمنة فــي هــذا اإلع ــان ،والـنـهــوض بها
والدفاع عنها.
 .2قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل اللتزاماته
وت ـحــديــد م ــزي ــد م ــن ال ـخ ـط ــوات ،وذلـ ــك قبل
نهاية كانون الثاني /يناير .2021
 .3ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف وف ـ ـ ًـق ـ ــا ل ـ ـهـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـلــى
املستويات الثنائية واإلقليمية واملتعددة
األطراف».
دوافع أطراف االتفاق

ج ــاءت مــوافـقــة ال ــرب ــاط عـلــى تــوقـيــع اتـفــاق
ت ـط ـب ـيــع ل ـل ـع ــاق ــات مـ ــع إسـ ــرائـ ـيـ ــل ب ـهــدف
االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــرول ــة ت ــرام ــب ومـعــاونـيــه
لـتـقــديــم م ــا أم ـكــن م ــن ال ـخــدمــات إلســرائـيــل
قبل نهاية رئاسته ،بأسلوب صفقات رجال
يتبعه في السياسة الخارجية،
األعمال الذي ّ
ً
دبلوماسيا أخـيـ ًـرا،
بحيث تمنحه إن ـجــازا
اعتراف أميركي
وتحصل ،في املقابل ً ،على
ٍ
بـسـيــادتـهــا عـلــى ال ـص ـحــراء الـغــربـيــة ودعــم
اقتصادي وعسكري.
وبــالـنـسـبــة إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،ي ـع ــزز التطبيع
مــع املـغــرب سياسة نتنياهو ّالقائمة على
شـعــار «ال ـســام مقابل ال ـســام ،مــن منطلق
الـقــوة» ،وليس على قــاعــدة «األرض مقابل
الـســام» في السياق الفلسطيني /العربي
– اإلسرائيلي» .وبموجب هذه السياسة ،ال
أراض
ينبغي إلسرائيل أن تنسحب من أي
ٍ
(فلسطينية وعــربـيــة) ،وإنـمــا يجب عليها
فقط الدخول في مسار سالم كامل وعلني
مــع ال ــدول العربية فــي شتى املـجــاالت ،بما
فيها املجال األمني».
أمـ ــا أمـ ـي ــرك ـ ًـي ــا ،ف ـي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ع ــدة
مستويات من الدوافع إلنجاز هذا االتفاق،
ّأولـهــا رغبة تــرامــب فــي تقديم قصة نجاح
ً
ً
وخارجيا،
داخليا
لرئاسة فوضوية،
يتيمة
ٍ
ضالته في موافقة بعض الــدول
ـد
ـ
ج
و
وقــد
ّ
الـعــربـيــة عـلــى الـتـطـبـيــع مــع ٍإس ــرائ ـي ــل .وال
يمكن هنا التقليل مــن دور «فــريــق السالم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ،إذ ي ـت ـب ـ ّـن ــى كـ ــل مـ ــن كــوش ـنــر
وال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـق ــدس املـحـتـلــة
دي ـف ـي ــد فـ ــريـ ــدمـ ــان ،واملـ ـبـ ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
للسالم في الشرق األوســط آفي بيركويتز،
وسلفه جيسون غــريـنـبــات ،أفـكــار اليمني
اإلسرائيلي.
ولم ُتخف هذه الشخصيات حرصها على
خــدمــة مـصــالــح إســرائ ـيــل ،حـتــى ول ــو على
حـســاب املـصــالــح األمـيــركـيــة .ويـبــدو هــؤالء
سباق مع الزمن ،لخدمة إسرائيل
كأنهم في
ٍ
قـ ـب ــل خ ــروجـ ـه ــم مـ ــن الـ ـحـ ـك ــم .وقـ ـ ــد س ــاي ــر
ت ــرام ــب أج ـن ــدة ه ــذه الـشـخـصـيــات األربـ ــع،
ّ
تحول إدارتــه إلــى قناة
نحو ّأدى إلــى
على
ٍ
لتمرير أجندة اليمني الصهيوني ،ومن ثم،
ـامــا بــن واشنطن وتل
شهدنا
انسجاما تـ ً
ً

أب ـي ــب خـ ــال إدارتـ ـ ـ ــه وح ـك ــوم ــة نـتـنـيــاهــو.
ً
إقليميا ،ال تخفي إدارة تــرامــب استنادها
إل ــى امل ـق ــارب ــة ال ـت ــي تـبـ ّـنـتـهــا م ـنــذ أشـهــرهــا
األولـ ـ ــى ف ــي ال ـح ـك ــم ،وم ـف ــاده ــا أن تحقيق
س ــام فلسطيني – إســرائ ـي ـلــي ل ــن يـتــم إال
عبر مـقــاربــة إقليمية ،على أس ــاس أن ذلك
سيخدم أجندة أوسع للواليات املتحدة في
وتحديدا احتواء إيــران ومحاربة
املنطقة،
ً
ـؤك ــد ب ـيــان تــرامــب ال ــذي أعلن
ـ
ي
و
ـاب.
اإلره ـ ـ
ّ
ف ـي ــه االت ـ ـفـ ــاق بـ ــن الـ ــربـ ــاط وت ـ ــل أبـ ـي ــب أن
«م ـ ـ ــع ق ـ ـيـ ــام امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
بتطبيع العالقات مــع إســرائـيــل ،ستصبح
ـرارا وأمــانــا وازدهـ ـ ً
املنطقة أكثر اسـتـقـ ً
ـارا».
ً
ـؤدي إلى
و«سيعزز ذلك أمن إسرائيل» ،ويـ ّ
«تحول ّ جيوسياسي» في الشرق األوســط
وأفريقيا.

مستقبل االتفاق

ـادة داخل الواليات
أثار االتفاق
ٍ
انتقادات حـ ّ
املتحدة ،تركزت حــول اعتراف إدارة ترامب
بالسيادة املغربية على الصحراء الغربية.
وكـ ــان الف ـ ًـت ــا أن ي ـت ـصـ ّـدر حـمـلــة االن ـت ـقــادات
هذه ثالث شخصيات جمهورية ،هي :وزير
الـخــارجـيــة األس ـب ــق ،جـيـمــس بـيـكــر ،وال ــذي
مبعوثا لألمم املتحدة للصحراء
أيضا
ً
عمل ً
الغربية ،ومستشار األمــن القومي السابق
لترامب ،جون بولتون ،ورئيس لجنة القوات
املسلحة في مجلس الشيوخ األميركي ،جيم
إينهوف.
وقــد دعــا الثالثة الرئيس املنتخب جوزيف
بايدن إلى التراجع عن االعتراف بالسيادة
امل ـغ ــرب ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء ،راف ـ ـضـ ــن رب ــط
ذلـ ــك ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،ومـعـتـبــريــن
أن ــه ف ــي ح ــال ق ـ ّـرر ب ــاي ــدن ال ـتــراجــع ع ــن هــذا
االعـتــراف فذلك لن ّ
يعرض االتـفــاق املغربي
 اإلسرائيلي للخطر .وقــد دعمت الوالياتاملـ ـتـ ـح ــدة ،ق ـب ــل االعـ ـ ـت ـ ــراف األخ ـ ـيـ ــر ،مــوقــف
األم ــم امل ـت ـحــدة ال ــداع ــي مـنــذ ع ــام  1991إلــى
إجراء استفتاء بني مواطني الصحراء على
حــق تـقــريــر املـصـيــر؛ إذ ت ــرى األم ــم املتحدة
واالت ـحــاد األوروب ــي واالت ـحــاد األفــريـقــي أن
الـصـحــراء منطقة مـتـنــازع عليها .فــي حني
أن السيادة املغربية على الصحراء قضية
إج ـمــاع وطـنــي فــي امل ـغــرب ،ال تـشـ ّـذ عـنــه أي
قوة سياسية مغربية.
ف ــي وس ــع ب ــاي ــدن ،دس ـت ـ ً
ـوري ــا ،ال ـتــراجــع عن

قــرار ترامب ،من خــال إصــدار قــرار تنفيذي
عند توليه الــرئــاســة ،لكن ذلــك غير ّ
مرجح،
خصوصا أن األمر يتعلق
سهل،
ولن يكون
ً
ً
بالعالقة مــع حليف فــي شمال أفريقيا هو
امل ـغــرب ،فـضـ ًـا عــن أن بــايــدن دع ــم اتـفــاقــات
ّ
التطبيع الـعــربـيــة مــع إســرائ ـيــل .وم ــع ذلــك،
فـ ــإن ح ـ ــدوث هـ ــذا األم ـ ــر غ ـيــر م ـس ـت ـب ـعــد؛ إذ
يتحدث ّ
مقربون من بايدن عن نيته تجميد
ّ
ب ـع ــض أج ـ ـ ــزاء ص ـف ـق ــات ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـعــربــي
م ــع إس ــرائ ـي ــل ،مـثــل بـيــع اإلمـ ـ ــارات طــائــرات
أف –  ،35والـتــي تجد معارضة واسـعــة في
الكونغرس ،وكذلك األمر بالنسبة إلى منح
ال ـس ــودان ح ـصــانـ ًـة س ـيــاديـ ًـة ضــد الــدعــاوى
القضائية بــذريـعــة اإلره ــاب .كما أن بايدن
ي ــري ــد إدم ـ ـ ــاج الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ات ـف ــاق ــات
ال ـســام ،كما أنــه يــؤيــد ال ـعــودة إلــى االتـفــاق
النووي مع إيران ،وهو ما ترفضه إسرائيل
ودول خليجية ،كاململكة العربية السعودية
واإلمارات والبحرين.

ُ
قـتــل مــا مـجـمــوعــه  50صـحــافـيــا فـ ًـي جميع
أن ـحــاء الـعــالــم فــي ع ــام  ،2020وفــقــا للجزء
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـج ــول ــة ال ـس ـن ــوي ــة لـلـمـعــامـلــة
التعسفية والعنف ضد الصحافيني ،التي
نـشــرتـهــا ال ـثــاثــاء مـنـظـمــة «م ــراس ـل ــون بال
ح ــدود» .وبينما يستمر عــدد الصحافيني
القتلى في البلدان التي تخوض ً
حربا في
االن ـخ ـفــاضُ ،يـقـتــل املــزيــد فــي الـبـلــدان التي
ليست في حالة حرب.
وأحـصــت «مــراسـلــون بــا ح ــدود»  50حالة
من الصحافيني الذين قتلوا بسبب عملهم
فــي الفترة مــن  1يناير/كانون الثاني إلى
األول  .2020وبقي هذا
 15ديسمبر/كانون ّ
«مستقرًا» ،إذ إنــه مشابه لعام 2019
العدد ُ
ً
صحافيا) ،على الــرغــم من
(عندما قتل 53
وجــود عدد أقل من الصحافيني في امليدان
هذا العام بسبب جائحة كوفيد.19-
ُ
ويـقـتــل املــزيــد مــن الصحافيني فــي البلدان
الـتــي تعتبر «فــي س ــام» ،بحسب املنظمة.
في عام  ،2016وقعت  58باملائة من وفيات
وسائل اإلعالم في مناطق الحرب .اآلن فقط
 32باملائة مــن القتلى هــم فــي البلدان التي
مزقتها الحروب مثل سورية أو اليمن أو في
بـلــدان ذات نــزاعــات منخفضة أو متوسطة
الـحــدة مثل أفغانستان وال ـعــراق .وبعبارة
أخرى ،فإن  68باملائة (أكثر من الثلثني) من
الـقـتـلــى هــم فــي ب ـلــدان «تـعـيــش فــي س ــام»،
وع ـلــى رأس ـهــا املـكـسـيــك (م ــع مـقـتــل ثمانية
ص ـحــاف ـيــن) وال ـه ـنــد (أربـ ـع ــة) والـفـيـلـيـبــن
(ثالثة) وهندوراس (ثالثة).
ُ
م ــن ب ــن جـمـيــع الـصـحــافـيــن ال ــذي ــن قـتـلــوا
بسبب عملهم في عــام  ،2020تم استهداف
 84بــاملــائــة عــن عمد وقتلهم عـمـ ًـدا ،مقارنة
ب ـ  63بــاملــائــة فــي ع ــام  .2019وع ـ ّـن عمليات
االغـتـيــال ه ــذه ،قــالــت املنظمة بــأنـهــا «على
قدر كبير من الوحشية».
فـ ــي املـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،تـ ــم الـ ـعـ ـث ــور عـ ـل ــى خــول ـيــو
فالديفيا رودري ـغ ـيــز ،مــراســل صحيفة «إل
موندو» اليومية ،مقطوع الــرأس في والية
فـيــراكــروز الشرقية ،فــي حــن تــم قطع رأس
فيكتور فرناندو ألفاريز شافيز ،وهو محرر
موقع إخباري محلي في مدينة أكابولكو.
وف ــي الـهـنــد ،تــم إح ــراق الـصـحــافــي راكـيــش
سينغ ،مراسل صحيفة راشتريا سواروب،
وهــو على قيد الحياة في ديسمبر/كانون
األول بعد أن ُصب عليه مطهر يدين شديد
االش ـت ـعــال وقــائــم عـلــى الـكـحــول فــي منزله
في واليــة أوتــار براديش الشمالية من قبل
رجال أرسلهم مسؤول محلي ُ كان قد انتقد
مـمــارســاتــه ال ـفــاســدة .بينما قـتــل إســرافـيــل
مــوســى ،وهــو مــراســل تلفزيوني فــي واليــة
تاميل نــادو جنوب شــرق الـبــاد ،باملناجل

حـتــى املـ ــوت .ف ــي إي ـ ــرانُ ،كــانــت ال ــدول ــة هي
التي تقوم بدور الجالد .أعــدم روح الله زم،
رئيس تحرير موقع «أمد نيوز» اإللكتروني
وق ـنــاة تـيـلـيـغــرام اإلخ ـب ــاري ــة ،بـعــد أن ُحكم
عليه بــاإلعــدام فــي محاكمة جــائــرة ،بعدما
تــم اسـتــدراجــه مــن ال ـخــارج .على الــرغــم من
شيوع عمليات اإلعدام في إيران ،إال أن هذه
هي املرة األولى منذ ً 30
عاما التي يتعرض

قتل  7صحافيين خالل
تغطيتهم االحتجاجات
في 2020

 68بالمائة من الصحافيين المقتولين في دول ال تشهد حروبًا (سقيب مجيد)Getty/

أبرز المنتجات التكنولوجية
في 2020
واشنطن ـ العربي الجديد

ل ــم ي ـم ـنــع فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا امل ـس ـت ـجــد مــن
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
والتطبيقات التي كان لها تأثير كبير على
حياة املستخدمني في عام استثنائي .نشرت
شبكة «ســي أن أن» قائمة بــأبــرز املنتجات
ّ
التكنولوجية التي أصدرت في  ،2020سواء
منتجات أو تطبيقات ،ننقلها إليكم هنا:
سـ ّـمــاعــات  :Boseأح ــدث س ـمــاعــات Bose
إللغاء الضوضاء .تبدو رائعة عند االستماع
إلـ ــى امل ــوس ـي ـق ــى أو ت ـل ـقــي م ـك ــامل ــة وت ـهــدئــة
املشتتات مــن حولكم ،ســواء كــان ذلــك نباح
كلب أو كنس أو حتى ضجة أعمال بناء.
نـظــام «واي ف ــاي»  :eero meshفــي زمــن
الـعـمــل وال ـح ـيــاة داخ ــل امل ـنــزل ط ــوال الـيــوم،
ّ
يحسن النظام بشكل كبير شبكة «واي فاي»
ويربط املحاور بكابل «إيثرنت».
 :245 Garmin Forerunnerنظرًا
لـ ـع ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى صــالــة
األل ـع ــاب الــريــاض ـيــة ،يـتـيــح ن ـظــام تحديد
املواقع  GPSاملدمج في هذه الساعة الذكية
تتبع الـجــري مــن دون الـحــاجــة إلــى حمل
ه ــات ــف :Poshmark .تـطـبـيــق يساعد
على إعــادة بيع جميع قطع املالبس التي
لم يعد املستخدم يريدها أو يحتاجها.

فيها صحافي لهذه املمارسة البربرية .وقال
األمني العام ملراسلون بال حدود كريستوف
دي ـلــوار« :ال ي ــزال الصحافيون يتعرضون
للعنف في العالم»« .قــد يعتقد البعض أن
ال ـص ـحــاف ـيــن ه ــم م ـج ــرد ض ـحــايــا ملـخــاطــر
مهنتهم ،ولكن يتم استهداف الصحافيني
بشكل مـتــزايــد عندما يحققون أو يغطون
مــواضـيــع حـســاســة .مــا يـتــم مهاجمته هو

 :Pixel Budsالجيل الثاني منها ،وهي
عـبــارة عــن سـمــاعــات أذن السلكية حقيقية
ومـجـهــزة بمساعد «غــوغــل» .يمكنه تعيني
ت ــذك ـي ــرات ،وسـ ــؤال «غ ــوغ ــل» ع ــن أي ش ــيء،
وترجمة املحادثة في الوقت الفعلي .وسوف
تــوقــف املوسيقى مؤقتًا عندما يــرن جرس
إن ـ ــذار ال ــدخ ــان ،أو يـنـبــح ال ـك ـلــب ،أو يبكي
الطفل .تطبيقا  AirDoctorوThink
 :Dirtyيـعـمــل  AirDoctorكـجـهــاز
لـتـنـقـيــة ال ـ ـهـ ــواء ش ــدي ــد ال ـت ـح ـمــل يـســاعــد
بـشـكــل كـبـيــر م ــن ي ـعــانــون الـحـســاسـيــة .و
 Think Dirtyتطبيق مجاني يصنف
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
«نظافتها» .يسهل التطبيق تجنب املواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة م ـث ــل الـ ـفـ ـث ــاالت والـ ـب ــاراب ــن
وال ـع ـط ــور االص ـط ـنــاع ـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
ت ـس ـبــب م ـشــاكــل ص ـح ـيــة .ه ـك ــذا يـسـتـبــدل
املـسـتـخــدم الـكـثـيــر م ــن املـنـتـجــات بـبــدائــل
أكثر أمانًا للعائلة :1Password .يخزن
تطبيق  1Passwordبشكل آمن جميع
معلومات تسجيل الدخول ملواقع الويب
املـخـتـلـفــة ف ــي م ـكــان م ــرك ــزي واحـ ــد ،لــذلــك
لــن يضطر املـسـتـخــدم إل ــى تــذكــر عـشــرات
كلمات السر :Peloton .دراجة ثابتة مع
ُ
فـصــول دراسـيــة تـعــرض بطريقة مسلية،
مثل خدمات مشاهدة األفالم واملسلسالت.

الـحــق فــي الـحـصــول على املـعـلــومــات ،وهو
حق للجميع».
كـمــا فــي املــاضــي ،ف ــإن أخـطــر الـقـصــص هي
التحقيقات فــي قـضــايــا الـفـســاد املـحـلــي أو
س ــوء اس ـت ـخــدام األمـ ــوال الـعــامــة (مـقـتــل 10
صـحــافـيــن فــي ع ــام  )2020أو التحقيقات
ف ــي أن ـش ـطــة ال ـجــري ـمــة امل ـن ـظ ـمــة ( 4قـتـلــى).
وفي تطور جديد في عام  ،2020قتل سبعة
صحافيني ُأثناء تغطيتهم لالحتجاجات.
في العراق ،قتل ثالثة صحافيني بالطريقة
ً
تماما :رصاصة في الرأس أطلقها
نفسها
م ـس ـل ـحــون م ـج ـه ــول ــون أثـ ـن ــاء تـغـطـيـتـهــم
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات .وقـ ـت ــل راب ـ ـ ــع فـ ــي إق ـل ـيــم
كــردسـتــان شـمــال ال ـعــراق أثـنــاء محاولته
الـ ـف ــرار م ــن اش ـت ـب ــاك ــات ب ــن ق ـ ــوات األم ــن
واملتظاهرين.
وفـ ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،وقـ ــع ص ـحــاف ـيــان ضحية
م ـن ــاخ ال ـع ـن ــف امل ـص ــاح ــب لــاح ـت ـجــاجــات،
وخاصة االحتجاجات ضد وحشية وحدة
ال ـش ــرط ــة امل ـك ـ ُل ـفــة بـمـكــافـحــة ال ـجــري ـمــة .في
ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،قـ ـت ــل م ــراس ــل م ـح ـطــة إذاعـ ـي ــة
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة بـ ــرصـ ــاصـ ــة أث ـ ـن ـ ــاء ت ـغ ـط ـي ـتــه
اح ـت ـجـ ً
ـاجــا ملـجـتـمـعــات ال ـس ـكــان األصـلـيــن
ضــد خصخصة األراض ــي املحلية الـتــي تم
تفريقها بعنف من قبل الشرطة النظامية
وشرطة مكافحة الشغب والجنود.
في التقرير السنوي لعام  2020للصحافيني
املـحـتـجــزيــن أو الــرهــا ُئــن أو املـفـقــوديــن في
نهاية ال ـعــام ،وال ــذي نـشــر فــي  14ديسمبر
 /كـ ــانـ ــون األول ،أفـ ـ ـ ــادت «مـ ــراس ـ ـلـ ــون بــا
ّ
حـ ـ ــدود» بـ ـ ــأن  387ص ـح ــاف ـيــا م ـح ـت ـجــزون
حاليًا بسبب عملهم .هــذا هو العدد نفسه
ت ـقــريـ ًـبــا م ـنــذ عـ ــام م ـضــى وي ـع ـنــي أن عــدد
الصحافيني املحتجزين فــي جميع أنحاء
ً
تاريخيا.
ـال
مستوى عـ ٍ
العالم ال يــزال عند ً
وشـهــد ع ــام  2020أيــضــا زي ــادة بنسبة 35
بــاملــائــة فــي ع ــدد الـصـحــافـيــات املـحـتـجــزات
ً
تعسفيا ،وزيادة أربعة أضعاف في اعتقال
الصحافيني خ ــال األش ـهــر الـثــاثــة األول ــى
م ــن ان ـت ـشــار ك ــوف ـي ــد 19-ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ال ـع ــال ــم .وال ي ـ ــزال  14ص ـح ــاف ـي ــا ،اع ـت ـق ـلــوا
بسبب تغطيتهم لـلــوبــاء ،رهــن االحـتـجــاز.
وشــددت املنظمة كذلك على تأثير جائحة
كوفيد 19-مع تسجيل «ذروة في انتهاكات
ح ــري ــة ال ـص ـحــافــة ال ي ـس ـت ـهــان ب ـه ــا» خــال
الربيع «سهلتها قوانني وإجراءات الطوارئ
املـتـخــذة» فــي غالبية ال ــدول .ورأت املنظمة
التي أطلقت في آذار/مارس املاضي مرصد
 19أن عمليات «التوقيف زادت أربع مرات»
بني آذار/م ـمــارس وأيــار/مــايــو .وأوضحت:
«شـكـلــت الـتــوقـيـفــات الـتـعـسـفـيــة  % 35من
املـ ـم ــارس ــات امل ـس ـج ـلــة م ــن أص ـ ــل أكـ ـث ــر مــن
 300ح ـ ــادث م ــرت ـب ــط م ـب ــاش ــرة بــالـتـغـطـيــة
الصحافية لألزمة الصحية».

الشبكات االجتماعية
األكثر استخدامًا
لندن ـ العربي الجديد

(إدوارد بيرثيلوت)Getty/

 :Discordتـطـبـيــق مـجــانــي مـشـهــور بني
الالعبني وفي الرياضات اإللكترونية .يمكن
اس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي ح ـف ــات م ـش ــاه ــدة األفـ ــام
وليالي املباريات وحتى نادي الكتاب.
م ـك ـبــر صـ ــوت  :UE Boomم ـك ـبــر ص ــوت
يعمل بتقنية البلوتوث .يمكن استخدامه
ل ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـح ـ ـفـ ــات امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة وس ـ ـمـ ــاع
البودكاست أثناء القيام باألعمال املنزلية
أو استراحات رقص.
مولد  :Honda EG2800iمولد كهرباء قوي
بما يكفي للحفاظ على عمل الثالجة و«واي
فـ ـ ــاي» واألسـ ــاس ـ ـيـ ــات .ي ـم ـكــن أن ي ـن ـقــذ فــي
لحظات الكوارث ،ويساعد على البقاء على
تواصل بالعالم في زمن الحجر الصحي.

واصل موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» ريادته في سوق الشبكات االجتماعية
في عام  2020أيضًا ،رغم مزاحمة تطبيقات أخــرى بسبب جائحة كوفيد .19-ليس
فقط بسبب امتالكه املنصة الزرقاء االجتماعية األكثر زيارة ،بل كذلك إلدراته ألكثر
من تطبيق ضمن قائمة األكثر استخدامًا .وكانت «فيسبوك» أول شبكة اجتماعية
تسجل أكثر من ملياري مستخدم شهريًا ،وباتت اليوم تتجاوز  2.7مليار مستخدم
نشط شهريًا .وتمتلك الشركة حاليًا أربعًا من أكبر منصات التواصل االجتماعي،
كلها تـتـجــاوز املـلـيــار مـسـتـخــدم ،وال ـتــي قــالــت «فـيـسـبــوك» إنـهــا حـصــدت مجتمعة
 3.2م ـل ـيــارات مـسـتـخــدم أســاســي ش ـهــريــا .وج ـمــع «واتـ ـس ــاب» م ـل ـيــاري مـسـتـخــدم،
و«ماسينجر» أكثر من مليار و 300ألف مستخدم ،و«إنستغرام» أكثر من مليار و100
ألف مستخدم .وظهرت منتجات أميركية أخرى إلى جانب شركة «فيسبوك» ضمن
قائمة األكثر استخدامًا خالل  .2020جاءت على رأسها «يوتيوب» في املرتبة الثانية
عامليًا بنحو ملياري مستخدم نشط .وتضم الواليات املتحدة والصني أكثر املنصات
االجتماعية شهرة في  ،2020إلى جانب املنصة الروسية «في كي» واملنصة اليابانية
«الي ــن» .وزاحـمــت التطبيقات الصينية التطبيقات األميركية على املــراتــب األولــى.
وجاء تطبيق «وي تشات» الصيني في املرتبة الرابعة بمليار و 200ألف مستخدم
نشط ،فيما جاء «تيك توك» في املرتبة السابعة بما يقرب من  700مليون مستخدم.
ََ
وتلت «تيك توك» تطبيقات صينية أخرى مثل «كيو كيو» ،ثم «دوين» الذي اكتسب
شعبية في مناطق معينة بسبب املحتوى املحلي الـجــذاب ،والــذي يعتبر النسخة
األم من تطبيق «تيك تــوك» الشعبي دولـيــا .وعــادة ما تكون الشبكات االجتماعية
الــرائــدة متاحة بلغات متعددة ،وتمكن املستخدمني من التواصل مع األصــدقــاء أو
الغرباء من دون حدود جغرافية أو سياسية أو اقتصادية .وتشير تقديرات موقع
«ستاتيستا» إلى أن مواقع الشبكات االجتماعية تضم اآلن  3.6مليار مستخدم .وال
يزال من املتوقع أن تنمو هذه األرقام مع تزايد استخدام األجهزة املحمولة والشبكات
االجتماعية في املوبايل في األسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات في السابق.
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منوعات فنون وكوكتيل

ذكريات

رحيل

فقدت الدراما
السورية واحدًا من
أهم مخرجيها
برحيل حاتم علي
الذي ترك بصمته في
الدراما االجتماعية
والفانتازيا التاريخية،
بأعمال أبرزها
«الزير سالم»

عدنان حمدان
علي أثناء تصوير مسلسل «العراب» (الشركة المنتجة)

ف ـ ـ ــارق امل ـ ـخـ ــرج الـ ـ ـس ـ ــوري حــاتــم
عـلــي ال ـح ـيــاة ،ي ــوم ال ـثــاثــاء ،في
ال ـع ــاص ـم ــة املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة،
عــن عـمــر  58عــامــا ،علمًا أن ــه ك ــان يستطلع
أم ــاك ــن ت ـصــويــر ل ـع ـمــل درامـ ـ ــي ج ــدي ــد كــان
بـ ـص ــدد إنـ ـ ـج ـ ــازه ل ـش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان امل ـق ـب ــل.
ُ
بحضور مؤثر في
وعـ ِـرف املخرج السوري
ٍ
الــدرامــا العربية ،بعد سلسلة مــن األعـمــال
التاريخية واالجتماعية ،ملهمًا لجيل كامل
ً
م ــن امل ـخــرجــن ال ـس ــوري ــن ون ــاق ــا ال ــدرام ــا
ال ـس ــوري ــة إل ــى ب ــر أك ـث ــر أم ــان ــا وم ـســاحــة ال
تقل إبداعًا عن ما تنجزه السوق املصرية.
وي ـقـ ّـدم مــع زوج ـتــه املـحــامـيــة دل ــع الــرحـبــي،
وبـشــراكــة مــع الكاتبة ريــم حـنــا ،واحـ ـدًا من
أشهر نصوص الدراما السورية «الفصول
األرب ـعــة» ال ــذي امـتـ ّـد على جــزئــن ،وحفرت
شخصياته في ذهن الجمهور.

نقل األعمال المحلية
إلى بر أكثر أمانًا ومساحة
أكثر إبداعًا

أثرى حاتم علي مكتبة المسلسالت السورية (العربي الجديد)

مهندس الدراما
السورية وصانع
شهرتها العربية

خارج إطار الكادر

الـعـمــل ال ــدرام ــي فــي يــد حــاتــم عـلــي لــم يكن
رؤي ــة بـصــريــة ف ـقــط ،بــل تـطــويــر عـلــى بنية
ال ـن ـ ّـص إلك ـســابــه حـيــويــة ت ـف ـ ّـرد ب ـهــا ،وه ــذا
ما بــدأ في مسيرته باكرًا مع املخرج هيثم
ّ
يتفرد في االنتقال إلى صنف
حقي ،فإذ به
جديد من الدراما الشعبية ،عبر تقديم قصة
«الزير سالم» عن مخطوط للكاتب الراحل
ممدوح عدوان ،ضامًا إلى الحكاية صفًا من
النجوم العرب الذين لم يسبق أن التقوا في
حكاية واحدة ،فكان سلوم حداد وعابد فهد
وف ــرح بسيسو ورف ـيــق عـلــي أحـمــد وبـســام
كوسا وسمر سامي ونجاح العبد الله وتيم
حسن.
أســس هــذا العمل بــدايــة ملرحلة جــديــدة من
األعمال التاريخية التي نقلت حاتم علي من
بيئة العمل في الدراما السورية االجتماعية
إل ـ ــى درامـ ـ ـ ــا ع ــرب ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ،ب ـن ـصــوص
تحاكي مراحل مفصلية في التاريخ العربي
واإلسالمي ،وكان أبرزها «ثالثية األندلس»
ال ـتــي أخــرجـهــا بـشــراكــة مــع الــدك ـتــور وليد
ُ
رجم بدخول علي إلــى السوق
سيف ،وثــم ت ِ
املـصــريــة عـبــر مسلسل «امل ـلــك ف ـ ــاروق» ،ثم
تقديمه سيرة الخليفة عمر بن الخطاب في
مسلسل «الفاروق».
صانع نجوم عرب

ّ
كــل مــن وقــف أم ــام كــامـيــرا حــاتــم علي أيقن
ّ
ف ــي قـ ـ ــرارة ن ـف ـسـ ًـه أن م ــا ب ـعــد الـ ـ ــدور ليس
كما قبله ،خاصة أن علي استطاع الولوج
إل ـ ــى ك ـب ــري ــات الـ ـش ــرك ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـعــرب ـيــة
واالنـ ـتـ ـق ــال ع ـب ــر ب ـي ـئ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ـ ــزارت

حاتم علي
ع ــدسـ ـت ــه امل ـ ـغـ ــرب ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت فــي
حــارات القاهرة واإلسكندرية وتجولت في
صـحــاري الخليج .وعـلــى مــن هــذه الرحلة
ّ
الــزاخــرة التي امـتــدت لربع قــرن تمكن علي
مــن مـنــح الـفــرصــة لـعـشــرات املمثلني الــذيــن
غـ ــدوا ن ـجــومــا واف ـت ـخ ــروا ب ـح ـضــورهــم في
مسلسالته.
دراما اجتماعية استثنائية

ً
ال َ
ريب أن كاميرا حاتم علي إذا دخلت منزال

ّ
ليكون ضمن أحداث مسلسل اجتماعي ،فإن
هذا املسلسل سيحضر في ذاكرة املشاهدين
حـتــى تـغــدو تفاصيل امل ـكــان حـ ّـيــة ولسنني
ط ــويـ ـل ــة ،ف ـم ــن ي ـن ـس ــى الـ ـغ ــرام ــاف ــون الـ ــذي
ح ـضــر ف ــي ص ــال ــون مـسـلـســات «ال ـف ـصــول
األرب ـ ـعـ ــة» و«عـ ـص ــي الـ ــدمـ ــع»؟ وك ـي ــف على
املشاهد أن ينسى بسهولة تأثير موسيقى
«الفصول األربعة» على مسامعه؟ والصورة
الجماعية لعائلة مسلسل «أحــام كبيرة»؟
ورحلة باسل خياط وسالفة معمار إلى آثار

تدمر في «الغفران»؟ والكوخ البحري على
رمال اإلسكندرية في «أهو ده اللي صار»؟
في قلب المجتمع

موقف صعب اتخذه الفنانون السوريون مع
بداية الثورة في بالدهم؛ البعض اتجه نحو
الخارج رافضًا البقاء تحت سلطة نظام بشار
األسد ،وهناك من اختار أن يوالي النظام للبقاء
فــي ال ـبــاد وأال يخسر ح ـضــوره فــي الــدرامــا،
وبني االثنني وقف حاتم علي ليكون مخرجًا

تعاون مع زوجته دلع الرحبي في «الفصول
األربعة» (كريس جاكسون)Getty/

ّ
تـمــكــن م ــن جـمــع مـمـثـلــي امل ـ ــواالة وامل ـعــارضــة
في أكثر من عمل ،من دون أن ّ
يهمش الجرح
السوري أو يتحيز لطرف دون اآلخر ،ليحضر
على قائمة أبطال مسلسل «أوركيديا» توليفة
من النجوم لم يسبق أن اجتمعت في مسلسل
واحد ،وينقل عبر كاميرته في شوارع مدينة
جـبـيــل أجـ ــواء أح ـيــاء دم ـشــق الـقــديـمــة ،ضمن
م ـس ـل ـســل الم ـ ــس ال ـ ـجـ ــرح ال ـ ـسـ ــوري وأرشـ ـف ــه
بعناية في «قلم حمرة» ،وإلــى جانبهما جاء
مسلسل «ال ـع ــراب» بجزئيه ليرصد التحول

مسار

مع ميريام فارس في العرض األول لفيلم «سيلينا» (فرانس برس)

ال إج ــاب ــات شــافـيــة ح ــول دور حــاتــم عـلــي في
ال ـن ـه ــوض ب ــال ــدرام ــا ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي ال ـع ـقــديــن
األخيرين .الرجل الصامت الذي يقضي وقته
ً
ك ــام ــا ف ــي ال ـع ـمــل ي ــرح ــل ب ـص ـمــت إثـ ــر نــوبــة
قلبية مفاجئة فــي الـقــاهــرة ،ويـطــوي صفحة
طويلة مــن أعـمــال أغـنــت الــدرامــا الـســوريــة ،ال
بــل وضـعــت حجر األس ــاس لنهضة هــذا الفن
فــي ســوريــة ثــم طــافــت الـعــالــم الـعــربــي ،بعدما
قرر منتصف التسعينيات الخروج من دائرة
املمثل ،واالتجاه إلى دنيا اإلخراج.
قــد ال يـصــدق أح ــد أن مـخــرج مسلسل «املـلــك
فاروق» ( )2007هواملخرج السوري حاتم علي
نـفـســه ال ــذي اكـتـســب مــن ت ـجــاربــه فــي دمـشــق
نقاط قوة دفعته إلى تفعيل أو تأسيس قاعدة
تحريك املمثل أمام الكاميرا ،وعدم االستهانة
بــالــواقـعـيــة املـفـتــرض أن تــؤســس لـلــدارمــا في
عصر االنقالبات التقنية.
تفرد علي في ذلك أكسبه ثقة كل من عمل معه
خ ــال عـشــريــن عــامــا ،وظ ــل إل ــى يــومــه األخـيــر
ً
حــامــا جنسيات وحـيــوات املجتمع العربي،
ب ــدءًا بــدمـشــق م ــرورًا بــدبــي وب ـيــروت الـتــي لم
ً
يهملها ووص ــوال إلــى الـقــاهــرة .وقــد كــان من
ُ
املخرجني السوريني القالئل الذين كرموا في
العاصمة اللبنانية.
لــم يبالغ املمثل جمال سليمان حــن قــال في
ت ـصــريــح خـ ــاص إن ح ــات ــم ع ـلــي رف ـي ــق درب ــه
م ــن ال ـب ــداي ــات أمـ ـ ـ ّـده ب ــاألم ــان ف ــي عـمـلــه بعد

حاتم المعلّم

الكثير من عـبــارات األســى والترحم انتشرت
عـلــى ع ـشــرات حـســابــات الـفـنــانــن فــي مــواقــع
التواصل االجتماعي ملخرج أجمع الشارعان
ال ـس ــوري وال ـعــربــي عـلــى ح ــب أع ـمــالــه ،فـكــان
مهندسًا ملشاهد لن تنسى من الشاشة ،فإن
غاب عمل حضر آخر ،وإن انتهى تدرب مخرج

محطة

الطموح الصامت المهاجر إلى اآلفاق
ربيع فران

االقـتـصــادي فــي الطبقة الحاكمة فــي سورية
التي أوصلت البالد إلى ما هي عليه.

على يد حاتم علي ،أضــاف اسمًا جديدًا إلى
ّ
قــائـمــة امل ـت ــدرب ــن ،لـيـكــون ك ــل م ــن وق ــف أم ــام
عدسته كنجم للمرة األولــى وهو يضمن أنه
فــي ه ــذه الـلـحـظــة سيظهر كـمــا لــن يـبــدو في
ـان أو مع أي مخرج آخــر .وقد نعت
أي عمل ثـ ٍ
نقابتا املـهــن التمثيلية فــي مصر وســوريــة،
عـبــر «ف ـي ـس ـبــوك» ،امل ـخ ــرج ال ــراح ــل ،شأنهما
في ذلك شأن فنانني عرب كثر .وكتب املخرج
ال ـس ــوري الـلـيــث ح ـجــو ،وه ــو صــديــق َ مـقـ ّـرب
للمخرج الراحل ،عبر صفحته« :لم يرض هذا
ال ـعــام أن ينتهي مــن دون أن يعصر قلوبنا
وأرواحنا بالحزن على فــراق األحبة» ،مبديًا
«بالغ الحزن» على وفاة «األستاذ والصديق
والشريك حاتم علي» .كذلك كتب املمثل ومقدم
البرامج السوري أيمن زيدان الذي تعاون مع
علي تحديدًا فــي املسلسل التاريخي «ملوك
الـطــوائــف» سنة  ،2005عبر «فـيـسـبــوك»« :يا
ل ـهــذا الــرح ـيــل امل ــوج ــع ( )...أم ــا سـئـمــت أيـهــا
املــوت من خطف األحبة .حاتم رحيلك أوجع
مــن كلمات الــدنـيــا» .كما نعى املمثل ومقدم
البرامج السوري باسم ياخور املخرج الراحل،
ً
قــائــا فــي مـنـشــور عـبــر «ف ـي ـس ـبــوك»« :تــرجــل
الـفــارس مبكرًا عــن صهوة ج ــواده ،تــاركــا في
قلوب الكثيرين غصة وإبداعات لن تنسى».
وقـ ـ ــال ال ـف ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي ن ــاص ــر ال ـق ـص ـبــي:
«ف ـج ـعــت ص ـب ــاح ال ـي ــوم بـخـبــر وفـ ــاة امل ـخــرج
حــاتــم عـلــي رحـمــة الـلــه عـلـيــه ...جمعتنا أيــام
جميلة .كان يردد دائمًا بشكل عفوي وصوت
م ـس ـمــوع ي ــا رب ــي ســام ـح ـنــي .ســام ـحــه ي ــارب
واغ ـفــر لــه ب ـقــدر مــا أسـعــدنــا بــأعـمــال ال تــزال
محفورة في وجدان املشاهد العربي».
وقالت املمثلة السورية سالفة معمار« :الحزن
كـبـيــر ،وأص ـعــب مــا فــي امل ــوض ــوع إن ــو الــزمــن
فرقنا ومــا عــم نـقــدر نـكــون مــع بعض لنودع
الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم
الوداع .عزائي لزوجته األستاذة دلع الرحبي
وألوالدو غزل وعمر وغالية ولعائلتو .أعزي
أصدقائي وزمالئي فردًا فردًا على وداع قامة
من قامات بلدنا».

مقدرة
رحلة مصرية ُ
تـعــاونـهـمــا فــي مسلسل «ال ــزي ــر ســالــم» الــذي
قـلــب مــوازيــن ال ــدرام ــا ال ـســوريــة ،وت ـحــول إلــى
حالة ثابتة على الخريطة الدرامية للفانتازيا
التاريخية .وقــد نفذ علي املسلسل بتقنيات
عالية أراد عبرها تحدي نفسه والعبور إلى
ضفة التجدد وكسب ثقة الجمهور بتفاعلية
بعيدة عن التقليدية.
في الشكل ،بنى علي مشاريعه على اإلنتاجات
الـضـخـمــة ،ول ــم يـقــف عـنــد ح ــدود دم ـشــق ،بل
سعى بكل ما أوتي من جهد للبحث عن أوطان
أخرى ومكاسب أخرى تغني تجربته.
في دبي ،وقبل في القاهرة ،احتكر حاتم علي
الرؤية الخاصة بالدراما «البدوية» ،وساعده
ف ــي ذل ــك ال ــدع ــم امل ـع ـنــوي وامل ــال ــي الـ ــذي لقيه
وامليزانيات التي صرفت على أعمال ال تزال
عالقة في األذهــان إلــى الـيــوم ،مهما اختلفنا
على بنيتها النصية .نجاح مثل هذه األعمال
كـ ــان ح ـج ــر أسـ ـ ــاس الس ـت ـغ ــال ط ـب ـي ـعــة دول
الخليج وتوظيفها في املشاريع الدرامية.
ك ــل ذل ــك ل ــم يـشـغــل ح ــات ــم ع ـلــي ع ــن ال ـقــاهــرة،
فــدخــل ال ــدرام ــا املـصــريــة مــن ال ـبــاب الـعــريــض

جسد حيوات المجتمع
العربي من دمشق
إلى دبي والقاهرة

ً
حــامــا كــل ال ـخ ـبــرات الـســابـقــة ،مـعـتـمـدًا على
«النفس» املصري ،بعدما درسه بدقة اآلتي من
أجــل املنافسة .ونــال ثقة املصريني ،وتحولت
أع ـمــالــه إل ــى نـجـمــة ش ـبــاك ف ــي عــالــم اإلخ ــراج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي .ال يـمـكــن ل ـنــا تـقـيـيــم أو رواي ــة
تجربة حاتم علي الدرامية في سطور قليلة،
فـثـمــة م ــا ك ــان يـسـكــن ه ــذا ال ــرج ــل م ــن طـمــوح
هــادئ ،يجعله عابرًا للعواصم العربية حيث
يـصــارع على املحتوى الــدرامــي ،ويـجــادل في
النص والحركة ،ويقتل التكرار أثناء تصوير
املشهد سعيًا إلــى الـخــروج بنتيجة تستحق
ال ـث ـنــاء أو االلـ ـت ــزام بــامل ـع ـيــار الـتـقـنــي إن فقد
املوقف حماس النص أو حاول إضعافه.
هـ ـك ــذا ي ــرح ــل ح ــات ــم عـ ـل ــي ب ـص ـم ــت الـ ـكـ ـب ــار،
وهــو ال ــذي الـتــزم الصمت م ــرارًا ،ولــم يستغل
ّ
نـجــومـيـتــه إال لـصــالــح األع ـم ــال الـفـنـيــة الـتــي
وق ـع ـهــا .أع ـم ــال كــانــت ت ــزي ــده تــواض ـعــا وثـقــة
عـلــى قــاعــدة «الـعـمــل أسـ ــاس» ،وم ــا البقية إال
تـفــاصـيــل اخ ـت ــاف ض ــروري ــة .ي ــذك ــر أن علي
حـ ـص ــل خـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه الـ ـط ــويـ ـل ــة عـ ـل ــى 17
ج ــائ ــزة ،مـنـهــا أف ـض ــل م ـخ ــرج م ــن «م ـهــرجــان
القاهرة لــإذاعــة والتلفزيون» عن فيلم «آخر
الليل» ،وأفضل مخرج من «مهرجان القاهرة
ل ــإذاع ــة وال ـت ـل ـفــزيــون» ع ــن مـسـلـســل «س ـفــر»،
وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل «الزير
ســالــم» ،وذهـبـيــة «مـهــرجــان الـقــاهــرة لــإذاعــة
وال ـت ـل ـف ــزي ــون» ع ــن م ـس ـل ـســل «ص ـ ــاح ال ــدي ــن
األيــوبــي» ،وذهبية «مهرجان تونس لإلذاعة
والتلفزيون» عن «ملوك الطوائف».

عمر بقبوق

ع ــام  2017ق ــدم حــاتــم عـلــي آخ ــر مسلسالته
السورية ،وهو مسلسل الفانتازيا التاريخي
«أوركيديا» ،الذي كان أكبر سقطاته وأضعف
املحطات في مشروعه الفني الكبير ،لكنها
امل ـح ـط ــة الـ ـت ــي ج ـع ـل ـتــه ي ـع ـيــد ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
املسار الذي وصل إليه مشروعه الفني بعد
التصدعات كلها التي أصابت ركائز الدراما
السورية في سنوات الحرب ،وبعد أن دفعته
عاطفته الوطنية إلى أن يواصل لعب دوره،
غير آبه بعوامل الجزر واملد التي منعته من
السير بخطوات كبيرة في رحلته.
بعد «أوركيديا» ،أدرك حاتم علي أن ال فائدة
مــن مـحــاربــة طــواحــن ال ـهــواء ،ليترك مركب
الــدرامــا الـســوريــة قبل أن ينهار سوقها في
الـعــام الـتــالــي ،ويفتح طريقه بــإلـقــاء «حجر
جهنم» فــي مـصــر ،ويـبــدأ فيها رحـلــة نجاح
مــن نــوع آخ ــر ،فــي الـعــام نفسه ال ــذي عجزت
فيه معظم املسلسالت السورية عن الوصول
إلى شاشات العرض.
ب ــواب ــة م ـصــر ك ــان ــت م ـف ـتــوحــة ل ـحــاتــم عـلــي
ً
وتنتظره عـقـدًا كــامــا ،فهو ال ــذي تمكن من
ت ــرك بصمة خــاصــة فــي ال ــدرام ــا التاريخية
املصرية عندما أخرج مسلسل «امللك فاروق»
سنة  ،2007وغــادرهــا آنــذاك منتصرًا ليكمل
م ـســار مـشــروعــه الـفـنــي .لــم يـكــن حــاتــم علي
ي ـحــاول آن ــذاك مـغــازلــة ال ــدرام ــا املـصــريــة في
«امل ـل ــك فـ ـ ــاروق» ،ول ــم يـكــن ي ـنــوي م ــن خــالــه

اقـتـحــام ســوق إنـتــاجــي أكـثــر عــراقــة وأصــالــة
مــن ال ــدرام ــا الـســوريــة كـمــا أثـبــت مــع الــوقــت،
بـ ــل إن م ـس ـل ـســل «امل ـ ـلـ ــك ف ـ ـ ـ ــاروق» هـ ــو ج ــزء
مــن مـشــروعــه الـفـنــي الـتــاريـخــي ،وحـلـقــة من
السلسلة التي بدأ برسمها في مطلع األلفية
بمسلسل «الــزيــر ســالــم» وال ـتــي عــالــج فيها
درامـ ـي ــا ح ـكــايــات شـخـصـيــات إش ـكــال ـيــة في
التاريخ العربي.
شملت سلسلته «الزير سالم» و«صالح الدين
األيوبي» ،قبل أن ينتقل لتقديم حكايات ملوك
األندلس في «صقر قريش» و«ربيع قرطبة»
و«مـ ـل ــوك ال ـط ــوائ ــف» ،وع ـ ـ ّـرج ع ـلــى فلسطني
ليرسم حكاية «التغريبة الفلسطينية» ،قبل
أن يدخل مصر بـ«امللك فاروق» ،ويعود منها
إلــى الـجــزيــرة العربية بحكاية «ص ــراع على
الرمال» ومسلسل «عمر».
عندما عاد حاتم علي إلى مصر عام ،2017
لم يدخل من الباب الــذي غــادر منه ،ورفض
أن يتعكز على ماضيه ويلجأ إلــى الــدرامــا
التاريخية ليبني جـسـرًا يمهد لــه الطريق،
ليفاجئ الجميع بالدخول مــن بــوابــة درامــا
اإلث ـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـج ــريـ ـم ــة فـ ــي م ـس ـل ـس ــل «ح ـج ــر
جهنم» ال ــذي تمكن مــن خــالــه مــن أن يضع
حجر األســاس للخط الجديد الــذي بناه في
«أم الدنيا»؛ ليؤكد أنــه لم يلجأ إلــى الخيار
السهل أب ـدًا ،وهــو الــذي رفــض االنـخــراط في
مــوجــة ال ــدرام ــا الـعــربـيــة املـشـتــركــة عـلـمــا أن
طــريـقــه ك ــان مـمـهـدًا إلـيـهــا مـنــذ  ،2011حني
أشرف على «مطلوب رجال».

أثنت الفنانات على تواضعه رغم نجوميته (مارك ديفيس)Getty/

الحرفي وراء الكواليس
حاورت «العربي الجديد»
ممثالت مصريات عملن مع
المخرج حاتم علي ،وتحدثن
عن حرفيته وهدوئه وأسلوبه
في التعاطي مع فريق العمل
مروة عبد الفضيل

سارع املشاهير في الوسط الفني العربي إلى رثاء
املخرج السوري حاتم علي ،الذي رحل يوم الثالثاء
بعد إصابته بــأزمــة قلبية فــي العاصمة املصرية.
وق ــال ــت الـفـنــانــة ران ـي ــا يــوســف ال ـتــي ش ــارك ــت علي
فــي مسلسل «كــأنــه ام ـب ــارح» ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن الخبر وقــع على رأسـهــا مثل الـصــاعـقــة ،و«كــأن
ع ــام  2020يــأبــى أن يــرحــل م ــن دون أن يــأخــذ منا
أع ــز الـ ـن ــاس» .وأض ــاف ــت أن ال ــراح ــل «كـ ــان بسيطًا
ومتواضعًا ،وال يحب أجواء التوتر في االستوديو،
ويحث املمثلني على إخراج أفضل ما عندهم».
الـفـنــانــة مـنــة فـضــالــي ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي مسلسله
«امل ـلــك ف ـ ــاروق» ،وه ــو عمله األول فــي مـصــر ،قالت

إنها لم تعش أي تجربة كتلك التي كانت مع علي،
وأشارت إلى أنها فكرت في اعتزال الفن بعد عرض
املسلسل ،ألنها كانت ترى أنه أقوى أدوارها.
وقــالــت الـفـنــانــة شـيــريــن رض ــا ال ـتــي شــاركــت حاتم
عـلــي فــي مسلسل «ح ـجــر جـهـنــم» ،فــي تصريحات
لـ«العربي الجديد» ،إنها كانت تعشق كاميرا املخرج
الــراحــل ،مضيفة أنها كانت تتمنى أن تجمعها به
وراق
أعمال أخــرى .ووصفته بأنه «مخرج محترم
ٍ
ولسانه حلو ودقيق ،ويؤمن بالفنان الذي أمامه».
وكتب املخرج السوري هيثم حقي على «فيسبوك»:
«آه يــا حــاتــم .فطرت قلبي يــا أخــي وابـنــي وصديقي
ً
وشريكي في الفن ممثال ومخرجًا وكاتبًا وإنسانًا
تليق بك اإلنسانية .أي حزن يلف سوريتنا املقهورة؟
م ــا زلـ ــت ال أصـ ـ ــدق .آه ي ــا ح ــات ــم ب ـك ــرت ك ـث ـي ـرًا أيـهــا
الحبيب .ماذا أقول للغوالي دلع وعمرو؟ أقول عزائي
لكما ولنا وللسوريني على امتداد خارطة الدنيا».
وأض ـ ـ ــاف حـ ـق ــي« :يـ ـم ــر ي ــا ح ــات ــم ش ــري ــط أع ـمــال ـنــا
ً
املشتركة التي بــدأت بــك ممثال مبدعًا فــي ظهورك
األول الالفت في (دائــرة النار) و(صــور اجتماعية)
و(هجرة القلوب) ،لتتنوع مشاركاتك معي مخرجًا
ً
وكــات ـبــا وم ـم ـثــا ،ول ـي ـتــوج تـعــاونـنــا بـفـيـلــم (الـلـيــل
الطويل) الــذي أبــدعــت فيه يــا صديقي ونلت عليه
العديد من الجوائز العاملية».
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خطاب إلى بيتهوفن في نهايات عيده

من وإلى
تعال.
كنت تكره كل
ٍ
ّ
َ
مبكرًا لعبة
فهمت
الالمعنى التي تسكن
الهرمية االجتماعية .هناك
هرميات أُخرى .هل تعلم
أن األوروبيين يستشهدون
بأعمالك بالذات كي
ّ
تفوقهم الفنّي
يؤكدوا
ّ
دون بقية شعوب األرض؟
أية جريمة هذه حين
يستخدمون عبقريتك
ندية في العالم
لضرب كل ّ
شوقي بن حسن

ك ــان ُي ـف ـتــرض أن ت ـكــون حــاض ـرًا
ب ـي ـن ـن ــا ب ـ ـقـ ـ ّـوة هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،فـقــد
م ـ ّـرت  250سـنــة عـلــى والدت ـ ــك .ال
ّ
يـقــع ذل ــك ك ــل سـنــة .وق ــد تـهـ ّـيــأ لـهــذا الـحــدث
ّ
ُم ّ
حبوك فخططوا لتظاهرات كثيرة تحمل
اسمك ،وندوات تدرس ما تركت لنا ،وراجع
ال ـع ــازف ــون مـقـطــوعــاتــك فـقــد اع ـت ـقــدوا أنـهــم
سـيـعــزفــونـهــا أك ـثــر مــن أي سـنــة أخـ ــرى .ثم
ل ــم ي ـقــع م ــن ك ــل ذل ــك إال ال ـق ـل ـيــل ،ف ـقــد ح ـ َـرم
ال ــوب ــاء ال ـن ــاس م ــن الـتـجـ ّـمــع مـعـظــم شـهــور
العام ،أليس ما حدث من «سخرية األقدار»،
االسـ ــم الـ ــذي ع ـلــق ك ـع ـنــوان ش ـع ـبـ ّـي  -ربـمــا
بسيمفونيتك الخامسة.
دون رغبة منك -
ّ
ّ
الحس الشعبي محق إلى حد كبير،
غير أن
فضربات املدخل توحي بقهقهة ال تليق إال
ب ــاألق ــدار .وأن ــت الــوحـيــد ال ــذي يسمع هــذه
الخفية ُ
ّ
ويترجمها في املحسوس.
األصوات
ّ
ثم ها أن ما يحدث في سنة عيد ميالدك الـ
 250شكل من أشكال سخرية األقدار.
مــن حسن الـحــظ أن أعـمــالــك متاحة فــي كل
وق ـ ـ ــت .ال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى وسـ ــاطـ ــة كـ ــي تـبـلــغ
الناس .لقد َو َ
جدت مكانها في كل املكتبات
الصوتيةّ ،أولها يوتيوب الذي فرض نفسه،

حصاد 2020

ضد سخرية األقدار
اإلرادة
ّ

مع مواقع وتطبيقات أخرى ،كمحامل ملعظم
ّ
موسيقي فقط؟
تراثك .لكن هل إن تراثك
ش ـخ ـص ـي ــا ،ال أع ـت ـق ــد فـ ــي ذل ـ ــك ،وأن ـ ــا الـ ــذي
تمنعني فروقات الثقافة والعصر من ّ
تذوق
الكثير مــن مــوسـيـقــاك ،وال ي ــزال كثير منها
أكتشفه أو أنتبه إليه من حني إلى آخر وكأنك
ّ
ال تتوقف عن اإلنـتــاج حتى بعد املــوت .رغم
ذلك ،فأنت تسكن منطقة عميقة جدًا في ذاتي،
السكنى هــي سـ ّـرك األكـبــر.
وأعتقد بــأن هــذه
ُ
فــأنــت تسكن فــي نـفــوس ّ أن ــاس كثيرين منذ
أن أطللت على العالم بفنك؛ مؤلفًا موسيقيًا.
نعم .كشكل حضور بــارز ،ولكن أيضًا كثائر
ضـ ّـد الـتــراتـبـ ّـيــات الــواهـيــة ،وكـصــاحــب إرادة
ّ
ج ـ ّـب ــارة ،وكـمـفــكــر وإن لــم تستعمل املفاهيم
وال ـن ـظــريــات ،وق ـبــل ك ــل ش ــيء  -وبـبـســاطــة -
ّ
ـي النفوس كــإنـســان ،بــل لعلك
أنــت تحضر فـ ّ
منعطف في تمثل مفهوم اإلنسان ،وفي هذا
املقام ّ
أود أن يكون خطابي هذا.
ّ
ّ
س ــأص ــارح ــك ب ــأم ــر ،أنـ ــا م ــم ــن ال ي ـح ــب أن
ي ـت ــرك مـ ـص ــادر ذات ـ ــه ع ــاب ــرة طـ ـ ّـي بــواط ـنــه،
ّ
ّ
أخصصها ملن أعتبرهم
ولذلك لــدي دفاتر ّ
م ـص ــادر ل ــذات ــي ،أتـ ـغ ــذى م ــن إقــام ـت ـهــم في
روح ــي وأسـ ّـجــل وقــع خطواتهم فــي عمري
ّ
م ـح ــاورًا إي ــاه ــم .معظم ه ــؤالء مــن الـكــتــاب،
أي أن ال ـح ــوار مـعـقــود بيننا عـبــر ال ـقــراءة
والنصوص؛ دوستويفسكي ،هايدغر ،أبو
ال ـع ــاء املـ ـع ــريّ ،
روسـ ـ ــو ،غ ــرام ـش ــي ،نجيب
مـحـفــوظ ،وه ـنــاك بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات من
خ ــارج دوائـ ــر الـكـتــابــة ،مـثــل سـ ّـيــد دروي ــش
وفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروز وس ـ ـ ـعـ ـ ــاد حـ ـسـ ـن ــي وأن ـ ـ ـ ـ ــت .أنـ ــت
بـيـتـهــوفــن .ب ــل إن ل ــك مــوق ـعــا م ـت ـقـ ّـدمــا بني
هؤالء ،ولذلك لم أرد أن ّ
أفوت ذكرى ميالدك
ال ــ 250دون توجيه هــذا الخطاب إليك .هذا
نوع من َ
الدين النفسي تجاهك.
هــل يــوجــد منطق ملــوقـعــك ه ــذا فــي نفسي؟
ال أدري ولكني ســأحــاول .طبعًا لن ّ أتناول
مــوسـيـقــاك بالتحليل حـيــث ال أت ــوف ــر على
املؤهالت التقنية لذلك ،وإن ُ
كنت أشعر أن
جــوهــرهــا يـصـلـنــي ،وه ـنــا يـكـمــن س ــر آخــر

السيمفونية األولى

للكاتب المصري حسين فــوزي عمل
يمكن اعتباره المرجع األبــرز عربيًا في
قـــراءة تجربة بيتهوفن ،حيث يحلّل
ـســط ،ولــكــن عـــارف بتاريخ
بشكل مــبـ ّ
الموسيقى ،أهم أعماله ،ومن أطرف
ما جاء فيه تحليلُه للسيمفونية األولى
التي يقول عنها بأنها تبدو عمًال غير
مكتمل لــشــاب طــمــوح ،لكنها في
الحقيقة عالمة موسيقية المعة .من
سوء حظها أنها لفنان مثل بيتهوفن
ال يقبل إال أن تتجاوز أعماله الجديدة كل
منجزه السابق مهما كان متقنًا.

معرض
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فلسطين تحت وطأة وباءين

عام للخذالن والجائحة
الجائحة التي ضربت
بضبابها األسود معظم
شهور  2020ليست غير
ذريعة إضافية لتفسير
النكوص واالرتداد
على صعيد الثقافة
في فلسطين

أمير داود

بيتهوفن شابًا ،رسمة من نهايات القرن الثامن عشر ()Getty

مــن أسـ ــرارك حـيــث ت ـجـ ّـرد أحــاسـيــس دفينة
ك ــال ـح ـي ــرة والـ ـطـ ـم ــوح وال ـ ـحـ ــب والـ ـثـ ـق ــة ثــم
ّ
تذوبها فــي كــؤوس موسيقية .ولــذلــك أنت
رفيق مناسب لكل مغامرة ،تعرف على أي
األوتــار تضرب لتشحذ الهمم .ولقد فعلت
ّ
ذلك ّ
بأمتك األملانية في زمن تمزقها ،فكنت
لحظة فارقة في تاريخها .أنت بهذا املعنى
م ـح ـ ّـرر ،يـلـيــق بــك ذل ــك االس ــم ال ــذي أطلقته
ِّ
محرريها؛
شـعــوب أمـيــركــا الجنوبية على
ليبرتادور.
َي ــذك ــر ك ــات ـب ــو س ـي ــرت ــك ك ـي ــف ث ـ ــرت غـضـبــا
ّ
ومزقت نوتات سيمفونيتك الثالثة ،وكنت
ّ
سميتها «نــابـلـيــون» حــن ظننته م ـحـ ِّـررًا،
ِّ
مـ ـح ــررًا ل ــإن ـس ــان ف ــي م ـط ـل ـقــه ،ف ـل ـمــا أعـلــن
نفسه إمبراطورًا وبدأ يغزو جهات األرض
بشعارات «الـثــورة» قـ ّـررت أن ُيحذف اسمه
بــا رحـمــة مــن تــراثــك .جـ ـ ّـر َ
دت نــابـلـيــون من
وســام الفن منذ عرفت أنــه ال يستحقه ،ثم
ً
ُعــرفـ َـت الحـقــا أن ال أح ــد يستحق أص ــا أن
نشخصن الـقـيــم الـكـبــرى فـيــه ،فـلــم تـقــع في
الـخـطــأ م ـج ـ ّـددًا عـلــى الــرغــم مــن أن كثيرين
ك ــان ــوا ي ــرع ــون ــك ف ــي ف ـي ـي ـنــا وف ـ ــي امل ـمــالــك

ال يمكن أن تنحصر
اليوم في مج ّرد تراث
موسيقي
ّ
ّ
فن متح ّرر من رعاته
بل متح ّرر من ذائقة
الجمهور أيضًا

األملانية التي مررت بها ،ويطلبون أن تشير
إليهم في عناوينك وإهداءاتك.
إلــى ه ــؤالء كنت تـ ّ
ـوجــه نفس الـخـطــاب الــذي
ّ
وجهته إلى األمير ليشنوفسكي حني حاول
ّ
ّ
أن يتودد لضباط فرنسيني بدعوتك للعزف
لهم ،فانفعلت وقلت« :أيها األمـيــر ،ما لديك
أت ــاك بـفـضــل ال ـ ــوالدة ،أم ــا مــا ل ـ ّ
ـدي فــا أديــن
بــه إال لنفسي .األمـ ــراءُ ،وج ــد منهم كثيرون

ويــوجــدون وسـيــوجــدون ،ولـكــن ال يــوجــد إال
بيتهوفن واحد» .هذه اللهجة من ّ
الند ّية هي
ّ
ّ
سر آخر من أسرارك .في فنك ،كنت تضخ هذا
ّ
املعنى فتجعله متاحًا لكل إنسان .نار مقدسة
ّ
تمدها للفانني كأحد أبطال امليثولوجيا.
ّ
وكـمــا تـعـلــم ،ف ــإن معظم األب ـط ــال يحتكون
ّ
يحتك بها غيرهم.
بقسوة الــوجــود كما ال
ذلــك حظهم فــي الحكايات كما فــي الــواقــع.
وي ــا لـهــا م ــن ق ـســوة أن م ــن ُيـحـكــم عـلــى من
صنعته املوسيقى وأصــواتـهــا الدقيقة أن
يعيش نصف حياته أص ـ ّـم .رغــم هــذا القيد
ّ
املؤلم ،كنت تؤلف أكثر فأكثر ،بل استندت
إلــى إعــاقـتــك تلك لتدخل مناطق لــم يذهب
صــوب ـهــا أحـ ــد .ب ــات ــت املــوس ـي ـقــى تـ ــدور في
الذهن والقلب ،قبل أن تصل إلى األذن ،بل ال
ّ
يهم إن لم تصل إلى األذن أبدًا .هناك معنى
ُ
ّ
تطلقه ويـعــرف مستقره فــي الـنـفــوس ،ألنه
ّ
ّ
مــركــب مــن األبجدية األول ــى التي تخلصت
مــن كــل مــا اصطنعته املـجـتـمـعــات .كــم كــان
الشاعر الفرنسي فيكتور هوغو قريبًا من
الــدقــة حــن ق ــال« :ه ــذا األص ــم يـسـتـمــع إلــى
الــان ـهــائــي» .تـحـ ّـولــت الـلـعـنــة-املــؤامــرة إلــى

ألحان ضاربة في الــروح ،متدفقة ،سوناتا
ضوء القمر ّ
تحدثنا عن ذلك بشكل هامس
ّ
في حركتها األولى وبكل حدة وصخب في
الـحــركــة الـثــالـثــة ،أو نشيد ال ـفــرح فــي رابــع
ّ
تتحدث
حركات سيمفونيتك األخيرة ،وهي
باسم البشرية جمعاء.
ُ
بمناسبة ذكر هذه األعمال ،كيف تحضرك
مشاريع بهذا الحجم .يقال إن قمم املوسيقى
األوروبـ ـي ــة ث ــاث؛ ب ــاخ وم ـ ــوزار وأنـ ــت .كــان
مـ ـش ــروع األول الـتـعـبـيــر ع ــن املـ ـق ـ ّـدس عبر
املوسيقى ،وقام الثاني بالتعبير عن عظمة
الطبقة األرستقراطية فــي زمنها الذهبي،
وكــان هناك فــي كــا الحالتني طلب واضــح
إلن ـجــاز هــذيــن امل ـشــروعــن .لـكــن مشاريعك
تــذهــب بــاتـجــاه آخ ــر .ال أح ــد يطلبها .إنها
م ـش ــاري ـع ــك أنـ ــت وح ـ ـ ــدك ،م ـش ــاري ـع ــك ال ـتــي
تلتقطها مــن أعماقك .ومــن أعـمــاق الجنس
البشري .ولذلك هي لكل البشر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

دون مكولين فوتوغرافيا القسوة الدائمة

يضم المعرض المقام
حاليًا مئتين وخمسين
المصور
صورة التقطها
ّ
البريطاني أثناء تغطيته
حروب سورية وفيتنام
ولبنان وغيرها

لندن ـ العربي الجديد

امرأة تركية لحظة سماعها نبأ مقتل زوجها في الحرب األهلية القبرصية (من المعرض)

ّ
قبل أن يبلغ السادسةّ ،
املصور
تفرقت عائلة
الصحافي البريطاني دون مكولني ( )1935مع
اندالع الحرب العاملية الثانية بني ّ
عدة مدن في
بالده ،حيث قضى أشهرًا بال استحمام وأيامًا
دون طعام ،وما إن انتهت العمليات القتالية،
َ
اعتقد أن عليه االستعداد ملا أسماه «القسوة
ّ
الدائمة» ،حيث رائحة الفقر تشكل الذكريات
األولـ ـ ــى ُل ـط ـفــول ـتــه .ال ـط ـفــل ال ـ ــذي ع ــان ــى عسر
القراءة ،أجبر على مغادرة املدرسة في الرابعة
عشرة من عمره بسبب رحيل والده الذي كان
مصابًا ّبالربو ،والتحق بالجيش البريطاني
حيث ُجند في منطقة قناة السويس ،وهناك
رأى سـفــن دول أوروب ـي ــة ّ ت ــؤوب إل ــى بلدانها
ع ـقــب ال ـ ـثـ ــورات ال ـت ــي حــق ـقــت االس ـت ـق ــال في
مستعمراتها ،وع ــاد بـعــدهــا إلــى لـنــدن حيث
اس ـت ـط ــاع ب ـعــد ع ــام ــن أن ي ـب ـيــع أول ص ــورة
ل ــه بـخـمـســن جـنـيـهــا ،وت ـب ــدأ ب ـعــدهــا رحـلـتــه

سجلت عدسته الموت
ّ
والجوع واألوبئة من
فيتنام إلى سورية

مــا زال ــت الـســاحــة الـثـقــافـيــة الفلسطينية
ت ـ ــراوح م ـكــان ـهــا ،االنـ ـشـ ـغ ــاالت الـثـقــافـيــة
ذاتـ ـه ــا ،وه ـمــوم ـهــا ال ـك ـب ــرى ل ــم ت ـت ـجــاوز
هـ ّـم الــوجــود ال ــذي يــأخــذ طابعًا هوياتيًا
بــدائ ـيــا ،وكــذلــك األسـئـلــة إي ــاهــا .ال جديد
يذكر وال قديم ُيعاد في ّ
دوامة الهزيمة ذات
الــرأســن التي تعيشها الساحة الثقافية
ه ــذه األي ـ ــام ،هــزيـمــة وطـنـيــة ت ــرزح تحت
االحتالل ّوتتآكل أمام ضرباته املتواصلة
ال ـت ــي تـمــثـلــت أخـ ـط ــاره مـ ـ ّـرة بــاالسـتـيــاء
عـ ـل ــى األرض ب ـ ــ«ال ـ ـضـ ــم» (وعـ ـلـ ـيـ ـه ــا أن
ُ
ت ـق ــرأ «ال ـق ـض ــم») وم ــرة بــانـكـشــاف ظـهــره
ب ـم ــوج ــات ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـع ــرب ـي ــة األخـ ـي ــرة،
وهزيمة ّ
صحية تحت وطأة الجائحة ما
ّ
زالت دوامة أسئلتها تطن في كل مكان.
قد تبدو الجائحة التي ضربت بضبابها
األســود معظم شهور العام  2020ذريعة
ذات ق ـ ـ ــدرة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ال ـح ـم ــل لـكـثـيــر
مـ ــن أس ـ ـبـ ــاب الـ ـنـ ـك ــوص واالرتـ ـ ـ ـ ـ ــداد عـلــى
صعيد الثقافة في فلسطني ،إذ إن معظم
مؤسسات الثقافة التي انشغلت بتقديم
بــرامــج ثـقــافـيــة ت ـقــوم عـلــى ف ـكــرة حـضــور
الجماهير قــد أقفلت أبــوابـهــا مطلع هذا
الـعــام ،قبل أن تــأخــذ بــرامــج مثل سكايب
وزووم وغيرها من برامج التقانة الرقمية
عــالــم ال ـنــاس وحـيــاتـهــم وتستعيض عن
ال ـح ـض ــور إل ـ ــى ال ـق ــاع ــة فـ ـك ــرة امل ـش ــاه ــدة
واملشاركة من املنزل.
لــم تـعـ ّـوض هــذه الـبــرامــج كــارثـيــة انغالق
األب ــواب على صــدى صيحات «ابـقــوا في
بـيــوتـكــم واح ـف ـظ ــوا ســام ـت ـكــم» وح ـســب،
بــل ّ
تسببت هــذه الـبــرامــج ،وفــي كثير من
املناسبات ،باستسهال إقــامــة املؤتمرات
ـي الفعاليات التي،
والـنــدوات عبرها ،وهـ ّ
في كثيرها ،حملت الــرنــان من العناوين
والـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات دون إض ــاف ــة
معرفية تذكر أو إزاحــة ولــو حتى طفيفة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد املـ ـخ ــرج ــات أو امل ـعــال ـجــات
الـتــي يـبــدو أن أح ـدًا لــم يطالب أو يسائل
ّ
منظميها عــن نـتــائــج أو مـجــريــات مــا تم
تنفيذه هنا وهناك.
إال أنـ ــه وب ــال ــرغ ــم م ــن ف ــداح ــة ال ـع ـنــاويــن
ال ـك ـب ـي ــرة وض ــآل ــة م ـخ ــرج ــات ـه ــا ،ف ـ ــإن مــا
بــات يـعــرف بتقانة الفعالية الثقافية ّ أو
الفعاليات الثقافية عبر الفيديو ،مكنت
أو دفـعــت بالفعل الثقافي بكل مكوناته
إلـ ــى م ـس ــاح ــات أك ـث ــر رش ــاق ــة ج ـع ـلــت من
ف ـكــرة مـنــاقـشــة ك ـتــاب أو قـضـيــة أو حشد

رأي حــول حادثة أو مسألة أكثر سالسة
مــن إج ــراءات مــا قبل الجائحة وبالتالي
تبدو الوسيلة الجديدة واعدة بالرغم من
استسهال كثير من مؤسسات لها.
لم تتوقف آثار الجائحة عند إغالق املراكز
الـثـقــافـيــة وحـجــب التجمهر والـفـعــالـيــات
وت ـحــدي ـدًا تــأجـيــل إقــامــة مـعــرض الـكـتــاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــل ت ـع ـ ّـدت ـه ــا إلـ ــى تــأجـيــل
إصـ ـ ـ ــدار ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـك ـت ــب وان ـح ـج ــاب
وصول الجديد منها إلى األرض املحتلة
ّ
الصحي
بفعل إغالقات الطوارئ والحجر
الـ ــذي رافـ ــق إعـ ــان حـ ــاالت الـ ـط ــوارئ في
معظم ب ـلــدان الـعــالــم وت ـحــدي ـدًا امل ـجــاورة
منها ،األمــر الــذي أحــال اللحظة الثقافية
ف ــي إحـ ــدى ذروات ال ـجــائ ـحــة إل ــى لحظة
صفرية متوقفة قبل أن تعود العجلة إلى
ِ
الدوران ولو ببطء شديد.
كــانــت الثقافة الفلسطينية ،فــي بعديها
العملياتي والحفري ،قد راوحــت مكانها
فــي ع ــام الـجــائـحــة ه ــذا ،وه ــو ال ـعــام الــذي
كــان حريًا بالثقافة ،ال أن تقدم إجــابــات،
إذ إن ال ـث ـقــافــة ال ت ـق ــدم أج ــوب ــة ب ـق ــدر ما
تطرحها بالحفر عميقًا في زوايا مفاجئة

تمامًا ،بل غاب عنها في كثير من أوقاتها
منطق املساءلة واملحاججة والتناول من
ال ــزواي ــا ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ـضــيء وتكشف
الفائت ،على سوداويته
وتجعل من العام
ً
وغـمــوض مــآالتــه مسألة للتأمل وسحب
األدب الفلسطيني واملحلي والعربي إلى
مربعات جديدة تقارب الجائحة بالتاريخ
مرة ،وبالوقائع مرة ،وباالحتالل الجاثم
عـلــى ص ــدر الـشـعــب م ــرات ،لـكــن مــا يشفع
ل ـعــدم ن ـضــوج الـتـجــربــة هــو أن الجائحة
لم تسقط بعد عن ظهر الــواقــع حتى يتم
هضمها أدبًا في كل األحوال.
ثمة بقعة ضوء تمثلت في موقف شريحة
واسعة من املثقفني من التطبيع العربي،
ضمن مــواقــف رافـضــة وبيانات اعتراض

لم يخرج المثقف من
دوائر الشعور بالخذالن
نحو موجات التطبيع

وانـسـحــابــات متتالية مــن «جــائــزة بوكر
الـ ـع ــربـ ـي ــة» ل ـح ـظ ــة اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن مــرح ـلــة
التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي من مثقفني
عرب وفلسطينيني على وجه الخصوص
وهـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا
ً
سواء فائزين أو ضمن
فلسطينيون كثر،
لجان تحكيم أو كمراقبني أومتقدمني لها
على مدار أعوامها املاضية.
ال تـتـجــاوز ردة فعل املثقف الفلسطيني
عـلــى مــوجــات الـتـطـبـيــع الـعــربـيــة ،إيــاهــا،
دوائ ـ ـ ـ ـ ــر ضـ ـيـ ـق ــة م ـ ــن ش ـ ـعـ ــور ب ــالـ ـخ ــذالن
وس ــردي ــات الـخــديـعــة وال ــده ـش ــة ،ه ــذا ما
كشفت عنه مواقف وبيانات وردود فعل،
ال ال ـتــاريــخ يسعفه فــي مـطــالـعــة تــواريــخ
انـ ـتـ ـه ــاء الـ ــده ـ ـشـ ــات ،وال ك ـ ـثـ ــرة ج ـح ــور
الـطــريــق تجعله يكتفي بالجحر الثاني
الــذي ال ُيلدغ املؤمن منه ،ويتوقف عنده
بالضرورة .ال يقارب املثقف الفلسطيني
مــأســاة الخديعة بملهاة الخلق الجديد
واالنـ ـط ــاق وال ـب ـن ــاء ،ب ــل ي ـتــوقــف ه ـنــاك،
ً
يتوقف هناك مـطــوال ،ليأخذ العام 2020
فلسطينيًا ،عنوانًا أثـيـرًا مــرة أخ ــرى :إنه
عام للخذالن والجائحة.

هاني زعرب ،تفصيل من لوحة قيد العمل

فعاليات

رائحة الفقر والجوع والحروب
الطويلة مع الصورة والحروب .حتى التاسع
م ــن أي ـ ــار /م ــاي ــو امل ـق ـب ــل ،ي ـت ــواص ــل مـعــرضــه
الجديد فــي «متحف تـيــت» بمدينة ليفربول
البريطانية والذي افتتح في منتصف أيلول/
ّ
ويتضمن املـعــرض حوالي
سبتمبر املــاضــي،
م ـئ ـتــن وخ ـم ـســن ص ـ ــورة ال ـت ـق ـط ـهــا مـكــولــن
أثناء تغطيته الـحــروب والـنــزاعــات في بلدان
عديدة مثل سورية وفيتنام ولبنان وأيرلندا
الـشـمــالـيــة والـهـنــد ودول أفــريـقـيــة عـلــى مــدار
س ـتــن ع ــام ــا .ك ــان ــت أول ـ ــى ص ـ ــوره امل ـن ـشــورة
لشرطي بريطاني قتلته إحدى العصابات ،ثم
ذهب إلى برلني عام  1960ليلتقط هناك صور
إن ـشــاء ال ـســور ال ــذي فـ ّصــل بــن عــاملـ ْـن لنحو
ثــاثــة عـقــود ،حيث حققت تـقــاريــره املـصـ ّـورة
انتشارًا واسعًا آنــذاك ،لكنه سينال مزيدًا من
االنتشار مع نشر مقاالته حول ّ
عمال الصلب
في بلدة هارتلبول البريطانية؛ القضية التي
ّ
شــك ـلــت م ـح ــور اه ـت ـمــامـ َـه خـ ــال الـسـتـيـنـيــات
ّ
وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ح ــن ف ــق ــد آالف ال ـع ــم ــال في
امل ـ ـصـ ــانـ ــع وظ ــائـ ـفـ ـه ــم بـ ـسـ ـب ــب ّالـ ـسـ ـي ــاس ــات
الرأسمالية املتوحشة ،والتي يوثقها املعرض
ف ــي ع ــدد مــن ال ـص ــور .ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة أيـضــا،
سيغطي مكولني الحرب األهلية في قبرص،
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كما سيذهب إلــى الكونغو متنكرًا بــزي أحد
املــرتــزقــة الــذيــن شــاركــوا حينها فــي االقـتـتــال
الــداخ ـلــي بـعــد اسـتـقــال ه ــذا الـبـلــد األفــريـقــي
عن بلجيكا ،وأودى بحياة أكثر من مئة ألف
كونغولي ،ومنها انتقل إلى فيتنام عام 1965
موثقًا الفظائع التي ارتكبها األميركيون في
خمس عشرة زيارة خالل الحرب التي استمرت
ّ
املصور صاحب كتاب
عشرين عامًا .لم يخف
«بـيــروت :مدينة في أزمــة» ( )1983انحيازاته
السياسية وتضامنه مع العديد من القضايا،
التي ّ
يقر بأنه لم يع حقيقتها قبل أن يرصدها
بكاميرته ،ومنها اسـتـغــال سـكــان األم ــازون
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن ال ـت ـه ـم ـيــش االق ـت ـص ــادي
والقطع الجائر للغابات التي يسكنونها ،ما
ـؤدي إلى تهجيرهم قسرًا عن أرضهم .هكذا
يـ ّ
ّ
ممتدة
تمثل أعماله الفوتوغرافية بانوراما
ومثقلة برائحة البارود واملجاعات واألوبئة
والـ ـن ــزوح ،وال ـت ــي تــركــت أث ــره ــا ف ــي أك ـثــر من
ّ
محطة خــال حياة مكولني وأدت إلــى توقفه
ّ
عــن العمل فـتــرات ،حيث يتابع زوار املعرض
صــورة لــرجــل مــن زيمبابوي مـصــاب بــاإليــدز
وهــو يحتضر ،وأخ ــرى لألحياء التي ّ
دمرها
ق ـصــف ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ف ــي مــدي ـنــة حـمــص،
وثالثة لشبان ينتمون إلــى «حــزب الكتائب»
وه ـ ــم ي ـب ـت ـه ـج ــون وي ـح ـت ـف ـل ــون مل ـق ـت ــل ف ـت ــاة
فلسطينية خالل الحرب األهلية اللبنانية.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يتواصل معرض القاهرة للفنون ،المقام حاليًا في «غاليري تام» في العاصمة
المصرية حتى  31كانون الثاني /يناير ،بمشاركة  140فنانًا مصريًا حيث يجري
عرض أعمالهم بين لوحات وتجهيزات وأعمال كوالج ،وتتنوع المنحوتات
متنوعة من الرخام إلى
بين الكالسيكية والتجريبية والمعاصرة ،باعتماد خامات
ّ
األسالك.
تحت عنوان فن النصر ،يتواصل معرض الفنانة اللبنانية سمر مغربل في «غاليري
صالح بركات» في بيروت ،حتى نهاية كانون الثاني /يناير المقبل ،ويتضمن سلسلة
منحوتات منجزة من األنابيب الملحقة بالسيارات ،ترمز الفنانة من خاللها إلى النظام
الذي يعالج النفايات ويزيلها ،وتسلّط الضوء على إرهاق الحياة في بيروت اليوم
ونضوبها في أعقاب األزمات المستمرة بشكل مجازي.
يتواصل معرض الفنان البريطاني أوبرى بيردسلي في «متحف أورساي» في باريس،
حتى العاشر من كانون الثاني /يناير المقبل وهو معرض يقام بمناسبة مرور 120
عامًا على وفاة الفنان ،وهو واحد من معارض كثيرة احتفت بتجربة بيردسلي
في لندن وباريس وغيرها من العواصم األوروبية ،لكنه أول معرض استعادي له
في فرنسا.
يلقي المعماري إيهاب ماهر ،محاضرة افتراضية عند السابعة والنصف من مساء
الثالثاء 5 ،كانون الثاني /يناير المقبل ،تحت عنوان مدخل لفهم األبنية الذكية،
بتنظيم من مجلة «بيم آرابيا» المتخصصة في العمارة وتصدر في الدوحة .يتناول
ماهر تاريخ األبنية الذكية وفهم العالقة بينها وبين االستدامة.
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فيلم أو مخرج
عن «أفضل»
ٍ

ٌ
مسلّية
لعبة ُ
سهرات عابرة
في
ٍ
يُسأل كثيرون عن أفضل
خرج لهم في
فيلم أو ُم
ٍ
ٍ
عام فائت ،أو في أعوام
ٍ
عدة ،ما يُثير نقاشًا
سابقة ّ
حول مفهوم «األفضل»،
ومدى تأثيراته
نديم جرجوره

ي ـ ـس ـ ــأل الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض ،ف ـ ـ ــي س ـ ـ َهـ ــرات
َ
ّ
فيلم ُمشاهد
متنوعة ،عن أفضل
ٍ
ـام منصرم ،أو عــن أفضل
خـ ُـال ّ عـ ٍ
ٍّ
سينمائي
حبه ،أو عــن أفـضـ ِـل
ـرج ي
ٍ
فيلم ملـخـ ٍ
منصرم ،أو في أعوام سابقة ّ
عدة ،أو
عام
في ٍ
في تاريخ اشتغاله« .األفضل» سمة أساسية
ألسئلةٍ كهذه ،يرغب طارحوها حديثًا عابرًا،
ً
نقاش حول الفيلم أو املخرج.
أو مدخال إلى
ٍ
ّ
ورغـ ـ ــم أن طـ ــرح الـ ـتـ ـس ــاؤالت يـ ـح ــدث غــالـبــا
ُ
ِّ
ّ
ـرات ،تـضــم مـعــارف وأصــدقــاء ،تعبر
فــي س ـهـ ٍ
َ
اإلج ــاب ــات ،ومـعـظـمـهــا ُم ـقــت ـضـ ٌـب ،عــن عالقة
تـكــون انفعالية أكـثــر منها نقدية .أمــا جعل
ً
مدخال إلى نقاش ،فحدوثه ٌ
نادر،
التساؤالت
ٍ
ْ
ُ
ّ
تتسرب متعة إلى سهر ً ٍة ،فتزداد
وإن يحدث،
ُ
ُ
املتع فيها ،أو تصبح السهرة ممتعة فعليًا.
ّ ْ
ّ
منطقي ،إن يكن
لكن ً ســؤال «األفـضــل» غير
ّ
لعبة موزعة بني سؤال وجواب ،أو ال .اإلجابة
الفعلية تعجز عن حسم ّ مسألةٍ كهذه ،رغم
ّ
ّ
أن كثيرين ،وبعضهم نــقــاد ،متمكنون من
حـســم اإلج ــاب ــة ،فحماستهم للسينما داف ـ ٌـع
ّ
بسينمائي أو
لهم إلــى بـلــورة عالقة متينة
ـال ،يـصـعــب مـعـهــا تـبـيــان
ـوع أو بــاش ـت ـغـ ٍ
ب ـن ـ ٍ
مخرج
اشتغال
ـي
ـ
ف
ـع
ـ
ج
ـرا
ـ
ت
أو
خطأ
أو
خلل
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ّ
محبوب إلى ّ
خلل
كل
من
له
فيلم
تجريد
حد
ٍ
ٍ
ٍ
أو خطأ أو تراجع؛ أو باألحرى إلى ّ
حد تبرير
ٍ

ّ
شرس عن
بدفاع
خلل أو خطأ أو تراجع،
كل ٍ
ٍ
ٍ
ّ
السينمائي املـحـبــوب ،وعــن اشتغاالته
هــذا
ّ
شيء.
وأفالمه ومسالكه ،رغم كل
ٍ
ضــل» هــذا غير شبيهٍ بـلــوائــح تنشرها
«األف ـ
ص ـ ـحـ ـ ٌـف وم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـات ومـ ـ ــواقـ ـ ــع ومـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات
ّ
ـام
ـام فــي عـ ٍ
إعــامـيــة ،تتضمن «أفـضــل  10أف ـ ٍ
م ـن ـصــرم» ،أو «أف ـضــل  100فـيـلـ ٍـم فــي تــاريــخ
جــديــد» 3 ،أغسطس/
السينما» («الـعــربــي الـ ٌ
ْ
آب  .)2020ه ــذا ُم ـخ ـت ـلــف« .األف ـ ـضـ ــل» ،وإن
ُي َّ
حدد في تلك السهرات بفترة ّ
معينة أحيانًا،
ّ
غـيــر مـعـنــي بـتـلــك ال ـل ــوائ ــح ،ب ـقــدر م ــا يـهــدف
الـتـســاؤل عـنــه إل ــى مـعــرفــةٍ عــاديــة عــن عالقة
ُ
فيلم
أحدهم بالسينما ،الذي يسأل عن أفضل ٍ
َ َ
ُمشاه ٍد قبل أيام ،أو قبل «ألف ٌعام».
ُ
س ـ ــؤال «األف ـ ـضـ ــل» ه ـنــا م ـن ـب ـثــق م ــن تـقـلـيـ ٍـد،
ّ
ُمــت ـبــع ل ــدى كـثـيــريــن ،ي ـقــول بـفـيـلـ ٍـم واحـ ـ ٍـد أو
ّ
واحد ،غالبًا .لذا ،تصعب اإلجابة.
بسينمائي
ٍ
الـفـيـلــم ال ــواح ــد غـيــر م ــوج ــود ،والسينمائي
ّ
ال ــواح ــد ُي ـنـ ِـجــز أف ــام ــا ل ــن ت ـك ــون كــل ـهــا ذات
ســويــة جـمــالـيــة واح ـ ــدة .تـفـضـيــل فـيـلـ ٍـم على
أفالم كثيرة لن يبقى على حاله «إلى األبد»،
ُ ٍ
فمشاهدته عند عرضه تختلف أحيانًا عن
ُمشاهدته ّ
وظروف أخرى.
أوقات
مجددًا ،في
ٍ
ٍ
ـان ،يعرضه للمرة
ُمـشــاهــدة
فيلم فــي مـهــرجـ ٍ
ٍ
األولـ ــى عــامل ـيــا ،تـخـتـلــف ع ــن مـشــاهــدتــه بعد
مهرجان آخر.
فترة ،في عرض تجاري أو في
للناقد مشاعر ٍ وانطباعات وتفكيرّ ٍ ،
تتبدل
أح ـيــانــا عـنــد ُم ـشــاهــدة أخـ ــرى لـفـيـلـ ٍـم واح ــد،
وعند مشاهدات أخرى أيضًا.
هـ ـ ــذا لـ ــن ي ـن ـف ــي الـ ـج ــان ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي .امل ـه ـنــة
ـدرب على ّ
تنبه ن ـقـ ّ
ُت ـ ِّ
ـدي ،لــن تـحــول املشاعر
ّ
ُواالنـ ـطـ ـب ــاع ــات دون ب ـ ـ ـ ــروزه .لـ ـك ــن ظـ ــروف
املـشــاهــدة أســاسـ ّـيــة فــي الـنـظــرة األول ــى ،كما
ٌ
ـرات الحـ ـق ــة ،وامل ـ ـ ــزاج ال ـن ـق ــدي قــابــل
ف ــي نـ ـظ ـ ٍ
ّ
ـت يمنح الناقد معرفة
للتبدل مــع مــرور وقـ ٍ
واختبارات إضافية،
إضافية ووعيًا إضافيًا
ٍ
ُ
وللمشاهدات الكثيرة ٌ
دور في تطوير الوعي
ّ
املـعــرفــي لــديــه .ه ــذا كــلــه لــن يـمـنــع نــاق ـدًا من

إخراج غير متساوية (آن ـ كريستين بوجولو /فرانس برس)
كلينت إيستوود :جماليات
ٍ

هناك ّ
نقاد غير
مهتمين بـ«األفضل»
ّ
وغير منغمسين فيه
رؤي ــة نقدية ،تـكــون أس ــاس رأي ــه وانفعاالته
وانـطـبــاعــاتــه .ه ــذا كـ ّـلــه أيـضــا لــن ي ـ ّ
ـؤدي إلــى
ُ ٌ
تغيير ،أحيانًا ،فبعض األفــام ت َحف ،تحفر
ٍ
مخيلة ناقد وانفعاالته ّ
عميقًا في ّ
وتأمالته،
ٍ
فيلم أو عن
مــا يجعله صلبًا فــي دفــاعــه عــن
ٍ
سينمائي .ودفــاعــه الـتــزام وت ـ ّ
ّ
ـورط ،ثقافيان
ّ
وفــن ـيــان وأخ ــاق ـي ــان ،فــي عــاقــة متينة بني
ٍّ
وسينمائي.
وفيلم ،أو بني ناقد
ناقد
ٍ
ٍ
ُ ّ
لوقت قليل،
ية،
سل
م
لعبة
«األفضل»
يبقى
لذا،
ٍ

ّ ّ
ّ
مهتمني بها ،وغير منغمسني
مع أن نقادًا غير
فيها ،وغير موافقني على ممارستها .بعض
ّ
ال ـنــقــاد ينسحب مــن ال ـت ـســاؤل ،ويـمـتـنــع عن
ّ
ّ
اإلج ــاب ــةْ ،فـلـكــل فـيـلـ ٍـم وق ـتــه ،ول ـكــل ُمـشــاهــدة
ْ
ظروفها ،إذ ُيمكن لكلينت إيستوود أن ُيخرج
أفالمًا ّ
عدة متتالية ،تمتلك جماليات باهرة،
ِّ
بهتان وبساطة
ثــم ُيحقق فيلمًا يسقط فــي
ٍ
ّ
وارتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات .ورغ ـ ـ ــم أن ل ـي ــوس ــف شــاهــن
ّ
عشرات األفالم ،قلة منها تبدو «أفضل» من
ـاق سنني مديدة،
غيرها ،و«األفضل» ّ هذا بـ ٍ
مــن دون تـنــاســي أن «األف ـض ــل» ا ْلـقـلـيــل لن
َ
ي ـكــون ُمـشـتــركــا بــن كـثـيــريــن .وإذ ُيـشــاهــد
ٌ
بشغف ،يحاول اللحاق
فيلم لغسان سلهب
ٍ
ّ
ُ
بشغف امل ـخــرج بالسينما ،ف ــإن مشاهدته
ُم ـجـ ّـددًا ربـمــا لــن تمتلك الحماسة نفسها،
أو ربـمــا تمتلكها ،وأحـيــانــا بحماسة أكبر
ـف أقـ ــوى .و«امل ــواط ــن ك ــاي ــن» ()1941
وش ـغ ـ ٍ

سينمائي لألرشيف
«راديوغراف عائلة» انتصار
ّ

ّ
إيراني
جمال
ر
احتضا
ق
صور توث
ّ
ُ
َ
ٍ
قيس قاسم

ف ــي وث ــائ ـق ـ ّـي فـ ـي ــروزه خ ـس ــروان ــي (،)1971
«راديوغراف عائلة» ( ،)2020تخترق األشعة
السينية جلد املجتمع اإليراني وخاليا لحمه،
لتكشف كسورًا أحدثها االنقسام املجتمعي
ُ
ظهر
هيكلها الـعـظـمــي ،ولت ِ
والـسـيــاســي فــي ً
أوج ـ ــاع ـ ــا م ـن ـس ـح ـب ــة ع ـل ــى ع ــائ ـل ــة امل ـخ ــرج ــة
ّ
وط ـفــول ـت ـهــا .ف ــي س ــن ال ـن ـضــج ،وع ـبــر ذاك ــرة
ُم ّ
استرجاع
رممة بصريًا ،تحاول خسرواني
ّ
ُ
بيت ،كان يمكن تجنب
طفولة شهدت انهيار ٍ
انـ ـهـ ـي ــاره ،لـ ــوال ذلـ ــك االنـ ـفـ ـص ــال ال ـ ـحـ ـ ّ
ـاد بــن
ّ
تيارين ،ديني وعلماني ،تنقل بينهما بلدها
إيـ ـ ــران ،وج ــرف ــت س ـيــولــه (االن ـف ـص ــال) حـيــاة
والديها بفعل ّ
قوتهما (التياران).
إلى األرشيف تنتصر فيروزه خسرواني .به
ُ
ُ
ـور فوتوغرافية
تعيد ترميم
ذاكرتها .بـ ّـصـ ٍ
ُ
قديمة ،وتسجيالت مصورة بكاميرا سوبر
 8مم ،تكتب تاريخًا شخصيًا وسيرة عائلة.
ب ـحــوارات ُم ّ
تخيلة بــن والــديـهــا (كتابتها،
ّ
الصوتي الرائع فللممثلة سهيلة
أما اإللقاء
ُ
غولستاني) ،تحيي بها وجودهما .تمنح
ِ
يتحمالن ّ
ّ
قوة األشعة
الصورة دمًا ولحمًا،
الـسـيـنـيــة ،املـسـتــوحــاة تـعــابـيــرهــا املـجــازيــة
مــن عـمــل والــدهــا كطبيب أش ـعــة ،درس في
سويسرا ،في ستينيات القرن الـ ،20ثم عاد
إلى إيران.
ُ
ع ـلــى م ــا ت ـحــدثــه ال ـكــام ـيــرا (ت ـصــويــر محمد
ـراك ف ــي الـنـسـيــج
رض ــا جــاهــان ـب ـنــاه) م ــن حـ ـ ـ ٍ
املـكــانـ ّـي الـجــامــدُ ،يـتـ َـراكــم الكثير مــن معمار
السرد البصري املتخ ّيل لعالقته بوالدتها؛

صور ٌ قديمة
ُ
صورة
م
ّ
وتسجيالت ُ
تكتب تاريخًا عائليًا
فيروزه خسرواني :جماليّة االستعانة باألرشيف (أندرياس رانتز)Getty /

اجتماعي
ّ
جديد أمير رمسيس :حظرٌ
القاهرة ـ العربي الجديد

«حظر تجول» ٌجديد املصري أمير رمسيس
( ،)1979معروض للمرة األولــى في الــدورة
ال ــ 2( 42ـ  10ديسمبر /كانون األول )2020
لــ«مـهــرجــان الـقــاهــرة السينمائي الــدولــي».
عــن دوره ــا فيه ،تنال إلـهــام شاهني جائزة
أفضل ممثلة ،مناصفة مع الروسية ناتاليا
بافلينكوفا ،عن دورها في «مؤتمر» إليفان
آي .تفردوفسكي.
«عند سماع عبارة «حظر تـجـ ّـول» ،يتبادر
ّ
إلــى الــذهــن أن الفيلم ،حــامــل هــذا الـعـنــوان،
يتناول موضوعًا سياسيًا بامتياز» ،كما
ْ
ف ــي ت ـق ــري ـ ٍـر ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» .لـكــن

س ـيــس يـسـعــى إل ــى مـعــايـنــة ح ـظـ ٍـر آخ ــر،
رم ـ ّ
يتمثل بــوضـ ٍـع اجتماعي ،بتناوله جريمة
قـتــل تــرتـكـبـهــا «زوجـ ــة مـظـلــومــة» ،و«تــدفــع
ثمنها غاليًا» .األحــداث تجري فعليًا أثناء
ـروض عـلــى امل ـصــريــن من
حـظــر ت ـجـ ّـول م ـف ـ
ٍ
السلطة الحاكمة ،بعد إسقاطها «جماعة
اإلخوان املسلمني» عام  ،2013مع ّأن ّ
القصة
ّ
مبتعدة كليًا عن «ثــورة  25يناير» (،)2011
وتداعياتها ومساراتها.
رمسيس لــ«فــرانــس ب ــرس» ،عن
يقول أمير ّ
فكرة الفيلم ،إنــه يشعر ،عند تطبيق حظر
ال ـت ـجـ ّـول ،ب ــ«االخ ـت ـن ــاق» ،ال ــذي يــدفـعــه إلــى
التساؤل« :كيف يمكنني التواجد  12ساعة
مكان مغلق ،مع شخص غير راغـ ٍـب في
في
ٍ

ٌ
مواجهته» .هذا التساؤل عامل أساسي في
تـطــويــر «ف ـكــرة اخـتـيــار ه ــذا الــزمــن تحديدًا
لـســرد أح ــداث فـيـلـمــه» ،ال ــذي يـســرد حكاية
امـ ــرأة مـسـجــونــة لـ ــ 20عــامــا بـسـبــب جريمة
ْ ُ
قتل زوجها ،من دون أن تفصح البنتها عن
أسباب الجريمة ،بهدف حمايتها من حقيقة
ّ
ّ
متحرشُ ،يسيء معاملتها.
مرة :والدها
بداية كتابة السيناريو عائدة إلى عام ،2017
بعد متابعة رمسيس في الصحف لقضايا
ّ
عـ ّـدة متتالية عــن العنف ضــد امل ــرأة« :كلها
يجمعها شيء واحــد :الصمت» ،كما يقول،
ّ
ّ
التحرش واالغتصاب
ُمضيفًا أن «قضايا
وال ــزن ــى ،ف ــي املـجـتـمــع امل ـص ــري أو الـعــربــي
ّ
تتحول إلى جرائم
(املحافظ) ،تنفجر عندما

ألورسـ ـ ــون وي ـلــز يـبـقــى ف ــي املــرت ـبــة األول ــى
ف ــي  5اس ـت ـطــاعــات رأي مـتـتــالـيــة للمجلة
البريطانية «ســايــت أنــد ســاونــد» ،التابعة
ل ــ«م ـع ـهــد الـفـيـلــم ال ـب ــري ـط ــان ــي» ،ح ـتــى عــام
ّ
سلبية
انتقادات
 :2012هل يحول هذا دون
ٍ
ّ
لنقاد ومهنيني ُ
ومشاهدين «سينيفيليني»،
حني وآخر؟
تظهر بني ٍ
«األف ـضــل» مسألة شخصية بحتة ،كلوائح
«أفضل  10أفالم في العام املنصرم» ،املنشورة
ّ
أو «أف ـض ــل  100ف ـي ـلـ ٍـم في
ن ـهــايــة ك ــل س ـن ــة،
ّ ُ
تاريخ السينما» .لكنها تصبح ،أحيانًا ،لعبة
ُ ّ
ـاءات ،ال أك ـثــر ،رغــم
ـرات ولـ ـق ـ ٍ
م ّـســلـيــة فــي س ـهـ ٍ
ُ
منخرط
كترث بها ،وغير
أن البعض
ٍ
غير م َ ٍ
ّ
ّ
ُ
البعض غير متردد في
فيها؛ ورغم أن بعض
ِ
ّ
ـؤال كهذا ،بالقول إن «أفضل
اإلجابة على سـ
ّ
األفالم تلك التي لم ٍ ُت َ
نجز بعد» ،ولعل «أفضل
ً
املخرجني قاطبة ذاك الذي لم يولد بعد».

أفالم جديدة

وب ــالـ ـت ــولـ ـي ــف (ف ـ ــرهـ ـ ـن ـ ــاز ش ــريـ ـف ــي وج ـي ــا
إي ـبــاك ـت ـشــي وراي ـ ـنـ ــر أم .تــري ـن ـك ـلــر) وع ـل ـيــه،
ُي ـقــام الـهـيـكــل السينمائي ُمـتـمــاســك الـبـنــاء،
املـجـبــولــة ح ـجــارتــه ب ــرؤي ــة إخــراج ـيــة ثاقبة
لــزمـ ٍـن شـهــد انـقــابــا فــي تــاريــخ بـلــدهــا .إلـيــه،
عــادت خسرواني عبر مــآالت حياة والديها،
وتعاملت معه رغم قسوته ،من دون انفعاالت
ّ
الحزن احتفظت به لنفسها،
حادة أو غضب.
ّ
ّ
ّواع ـت ـبــرت أن مــن حــقـهــا الـتـعـبـيــر عـنــه طاملا
ُّ
ـرد أرادت ـ ــه ناعمًا
أن ــه شـخـصـ ٌّـي ،ال ي ـخــل ب ـسـ
ٍُ
ومتوافقًا مع نظرة طفلةٍ  ،لم ّ تــدرك تمامًا ما
ْ
كان يجري حولها .طفلة تمنت أن تبقى في
ْ
وأن ّ
ّ
يحبها الـطــرفــان :األم املتدينة
الــوســط،
واألب العلماني.
تاي ّ
زواج األب حسيني باألم ّ
تم عن ُ«بعد».
ف ــي زي ـ ــارة ل ــه إل ــى طـ ـه ــران ،رآهـ ــا م ــن بـعـيــد.
ِّ
أحـ ّـبـهــا ،وطـلــب الـ ــزواج مـنـهــاُ .رت ـبــت مــراســم
ال ــزواج بغيابه .لم يحضر بنفسه النشغاله
بـعـمـلــه ف ــي جـنـيــف .انـتـقـلــت إل ـي ــه ،ه ـنــاك في
ّ
املتحرر ،بعد استشارة رجل
البلد األوروبــي
ّ
دين ّ
ّ
(سيد) عن مدى ّصحة القرار .القصة ال
تخلو من غرائبية ،لكنها تتوافق مع عادات
َ
وتـقــالـيــد ،ت ـبـ ّـررهــا ش ـ ّـدة «ت ـشـ ُّـيــع» عائلتها.
ال ـغــرائ ـب ـيــة كـشـفــت وجـ ــود ت ـيــار دي ـنــي قــوي
كــامــن ف ــي أع ـم ــاق مـجـتـمــع ،ظــاه ــره علماني
غربي الثقافةّ ،في زمن الشاه.
ف ــي ج ـن ـيــف ،وف ـ ــر ل ـهــا الـ ـ ــزوج ح ـي ــاة ج ـيــدة.
أراد ّ
تكيفها وإع ــادة تكوينها وفــق عقليته
ُّ
ّ
الغربية .كان كلي الثقة بصحة عامله املنفتح
ّ
على ثقافة سويسرية ،لم تتعلم منها سوى
َ
ك ـل ـمــة «مـ ـسـ ـي ــو» .بــاط ـن ـهــا ُدال ع ـل ــى ت ـسـ ُّـيــد
وسيطرة ثقافية غير ُمعلنة .نطقها بفارسيةٍ
ُ
ٌ
ـول
ثـقـيـلــةٍ تـعـبـيــر عــن اسـتـُجــابــة م ـلـ ِـزمــة وق ـبـ ٍ
بعالم آخر .في العمق ،يشعرها التوافق معه
«معاص».
بـ«إثم» وبارتكاب
ٍ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

قتل .الفعل نفسه غير ُم َّ
جرم مجتمعيًا بما
يتناسب مــع حجم الـجــريـمــة» .ويشير الى
سعي ٍّأم إلى تبرير محاولة ابنها اغتصاب
ّ
أخته ،فيقول« :هذا املوقف مستفز لي أكثر
م ــن الـفـعــل نـفـســه .ه ــذا الـتـبــريــر املجتمعي
ٌ
سؤال يؤرقني».
ّ
تأخر إنجاز الفيلم ُ(يشارك فيه الفلسطيني
ك ــام ــل الـ ـب ــاش ــا)  3أعـ ـ ـ ــوام ،الن ـش ـغ ــال أم ـيــر
ّ
الفنية لـ«مهرجان الجونة
رمسيس بإدارته
السينمائي»ُ .يذكر أن عرضه في الصاالت
املصرية بدأ في  23ديسمبر /كانون األول:
ٍّ
ً
تمن ْأن ُي ّ
غير الفيلم نظرة املجتمع أوال
«لي
ُ
إزاء قضايا االنتهاكات الجنسية ،كي يمكن
مواجهتها قانونيًا».

¶  The Midnight Skyلجورج
ً
َكلوني تمثيال وإخراجًا ،مع
فليسيتي جونز (الصورة) وديفيد
ّ
متقدم على الزمن
أويلوو :الزمن
الحالي ،فأحداث هذا الفيلم ،املنتمي
إلى الخيال العلمي ،تدور عام .2049
عال ٌم يبقى لوحده في ّ
مقر
أوغسطني ِ
ً
علمي في القطب الشمالي ،محاوال
فعل املستحيل ملنع رائدة الفضاء
سولي ورفاقها من العودةً إلى
ّ
ّ
كوكبية
األرض ،ألنه ُيدرك أن كارثة
غامضة ستحدث قريبًا.

ْ
¶  Happiest Seasonلكليا دوفال
(الصورة) ،تمثيل كريسنت ستيورات
وأليسن ْب ِري:
وماكنزي ديفيس
ّ
ّ
ّ
عائلي ،تتمنى شابة
احتفال
أثناء
ٍ
ْ
أن توافق حبيبتها على قبول الزواج
ّ
ّ
بها .لكن كل شيء ّ
بكثير من
يتبدل
ٍ
ّ
ّ
الحدة ،بعد اكتشافها أن حبيبتها
ُ
لم تخبر أفراد عائلتها املحافظة جدًا
موضوع كهذا.
عن
ٍ

ٌ
فيلم إيطالي
¶ La Belva
للودوفيكو دي مارتينو ،تمثيل
مونيكا ب ّ
سيدو (الصورة) وفابريزيو
ِ
ّ
غيفوني ولينو موزيل :ليونيدا
جندي سابق في الوحدات الخاصة،
يعاني مشاكل كثيرة تحول دون
عودته الساملة إلى الحياة املدنية.
ُ
وعندما تخطف ابنته تيريزا ،يبدأ
ّ
مكان.
بمطاردة الخاطفني في كل
ٍ

ال يزال سائق
سباقات الفئة
األولى (فورموال
 )1األلماني
مايكل شوماخر،
راقدًا في
غيبوبة منذ
سبع سنوات
بالتحديد بعد
تعرضه لحادث
تزلج في جبال
األلب الفرنسية.
وال يزال شوماخر
بطل العالم 7
مرات والبالغ
من العمر 51
سنة يخضع
للعالج بأحد
مستشفيات
باريس على أمل
االستفاقة .في
وقت أكدت
العائلة عدم
ظهور أي بوادر
تحسن في
عملية إفاقته
حتى اليوم.

غيبوبة ُمستمرة
شوماخر لم يُظهر أي تحسن بعد  7سنوات ()Getty

سيتيين يؤكد أنه
تجاوز حداد برشلونة
وعدم ندمه

أرسنال يؤكد
إصابة البرازيلي غابرييل
بفيروس كورونا

سولسكاير يأمل
بتمديد عقد كافاني
مع مانشستر يونايتد

أكد كيكي سيتيني ،املدرب السابق لبرشلونة أنه
تجاوز الحداد بعدما رحل عن الفريق الكتالوني
الصيف املاضي مشيرًا إلى أنه لم يندم على
الرحيل ،وغير نادم على قبول تدريب الفريق
قبل نحو عام .وقال سيتيني «لقد تجاوزت
الحداد الذي كان علي أن أمر به نظرًا ملا حدث في
برشلونة .خرجت بذكريات جيدة وسيئة ،لكن
التجربة بشكل عام كانت استثنائية رغم أننا لم
نستمتع بما كنا نريده».

أكد فريق أرسنال إصابة مدافعه البرازيلي غابرييل
بعد دخوله في عزل إثر اختالطه بأشخاص
مصابني .وأعلن الفريق اللندني في بيان رسمي
أنه« :نتيجة فحص غابرييل جاءت موجبة ،وهو
يخضع للعزل وفقًا لتوصيات الحكومة البريطانية
والبريميرليغ .سنواصل متابعة الوضع ودعم
الالعب الذي نثق في جهوزيته بعد املباراتني
املقبلتني» .وانضم غابرييل إلى قائمة املصابني
التي تضم توماس بارتي.

أعرب النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب
فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي عن أمله في
أن يمدد األوروغواياني إدينسون كافاني عقده
ً
مع فريق «الشياطني الحمر» قائال إنه أحد أفضل
الالعبني في الفريق .وقال سولسكاير «في الوقت
الحاليُ ،يظهر أنه ال يزال أمامه سنوات جيدة،
لذلك آمل بتجديد عقده .كان لكافاني تأثير كبير،
وأحدث فرقًا منذ وصوله .في سنه ال يزال أحد
أفضل الالعبني في الفريق».
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مباريـات
األسبـوع

تمكن بعض نجوم الرياضة العربية من تقديم أداء ناجح في جميع
البطوالت التي شاركوا فيها عام  ،2020ليرسموا البسمة على الجماهير
التي تابعتهم بشغف كبير ،رغم أزمة فيروس كورونا الكبيرة

إنجازات عربية
في 2020
محمد السعو

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن املـ ـع ــان ــاة ال ـتــي
عاشها العالم بــأســره ،وال يــزال،
ب ـس ـبــب فـ ـي ــروس ك ــورون ــا خــال
ع ــام  ،2020إال أن ث ـمــة فـسـحــة أم ــل كـبـيــرة
ت ـس ـبــب ب ـهــا ال ــري ــاض ـي ــون الـ ـع ــرب ف ــي هــذا
العام ،تماما مثلما حدث مع النادي األهلي
امل ـص ــري الـ ــذي ت ــوج بـلـقــب أب ـط ــال أفــريـقـيــا
وأب ـقــى الـلـقــب عــرب ـيــا ،كـمــا شـكـلــت النجمة
ال ـتــون ـس ـيــة أنـ ــس ج ــاب ــر وال ـن ـج ــم امل ـص ــري
محمد صالح بسمة كبيرة للعرب خالل هذا
الـعــام إلــى جانب قطر بإعالنها عــن إنجاز
استعداداتها للمونديال أو عبر املشاركة
التاريخية املنتظرة فــي تصفيات أوروب ــا
املؤهلة للمونديال.
األهلي أسعد العرب

سبب السعادة العربية في مسابقة دوري

نجحت قطر بتحقيق
العديد من اإلنجازات
الرياضية في عام 2020

أبطال أفريقيا لكرة القدم توزع بني فريقني
عــرب ـيــن م ـصــريــن ه ـمــا األه ـل ــي والــزمــالــك
ال ـل ــذان بـلـغــا ال ـن ـهــائــي الـ ـق ــاري ،وتـ ــوج فيه
األه ـل ــي ب ـطــا بــال ـتــاس ـعــة ،لـكـنـهـمــا نجحا
فــي إبـقــاء اللقب بصيغة عربية إلــى جانب
تقديمهما أداء الفـتــا فــي الـنـهــائــي ،حسمه
األهـ ـل ــي ال ـ ــذي سـيـمـثــل الـ ـع ــرب وم ـص ــر في
مونديال األنــديــة في قطر .وأعــرب محمود
الـخـطـيــب رئ ـيــس ال ـن ــادي األه ـلــي امل ـصــري،
عن أمله في أن يظهر الفريق األحمر بشكل
ّ
جيد خالل مشاركته في بطولة كأس العالم

لــأنــديــة لـكــرة الـقــدم فــي قطر الـعــام الـقــادم،
مشددًا على أن هدف األهلي دائما هو حصد
البطوالت .وأبــدى الخطيب في تصريحات
إعالمية ،فخره بتتويج األهلي بلقب دوري
أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه
عقب فــوزه على مواطنه وغريمه التقليدي
الزمالك في نهائي املسابقة القارية ،وتأهله
إلى مونديال األندية التي تجرى بالعاصمة
القطرية الدوحة في الفترة من األول حتى
 11فبراير/شباط املقبل.
وق ـ ـ ــال ال ـخ ـط ـي ــب« :ق ــدمـ ـن ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة رائ ـع ــة
أم ــام الــزمــالــك فــي الـنـهــائــي األفــريـقــي تليق
باسم الفريقني الكبيرين .نحمد الله على
النتيجة وحسم اللقب لصالحنا وتأهلنا
لكأس العالم لألندية مــرة أخــرى» ،مضيفا
أن «مونديال األندية بطولة كبيرة يشارك
فـيـهــا الع ـب ــون م ــن أع ـلــى م ـس ـتــوى ،ينبغي
عـلـيـنــا أن ن ـك ــون جــاهــزيــن م ــن الـنــاحـيـتــن
النفسية والفنية ونأمل أن نقدم أداء يليق
ب ـن ــا» .وأش ـ ــار الـخـطـيــب إل ــى أن «الــاع ـبــن
ت ـع ــرض ــوا ل ـض ـغــوط نـفـسـيــة ك ـب ـيــرة ط ــوال
ْ
املوسم ،لكن لدينا أمل في إمكانية اجتياز
تـلــك ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي نــواجـهـهــا جميعا.
هــدف ـنــا دائ ـم ــا ه ــو ال ـح ـصــول ع ـلــى األل ـقــاب
وإس ـ ـعـ ــاد ال ـج ـم ــاه ـي ــر» .ي ــذك ــر أن الـ ـن ــادي
األهلي املصري سيشارك في بطولة كأس
العالم لألندية للمرة السادسة في تاريخه،
ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية
واألفريقية مشاركة في املسابقة الدولية.
قطر ...استادات مدهشة
واللعب مع الكبار

أبهرت قطر العالم بافتتاح استاد أحمد بن علي المونديالي (محمد دبوس/األناضول)

خطفت النجمة التونسية أنس جابر األضواء في التنس (تيم كاليتون)Getty/

زرع ـ ــت ق ـطــر ال ـس ـع ــادة ف ــي ن ـف ــوس ال ـع ــرب،
لسببني :األول أنها واصلت إبهار الجميع
بمنشآتها الستضافة مونديال قطر 2022
ع ـبــر اف ـت ـت ــاح اسـ ـت ــاد الـ ــريـ ــان ،ال ـ ــذي أطـلــق
ع ـل ـيــه الح ـق ــا اسـ ــم اسـ ـت ــاد أح ـم ــد ب ــن عـلــي،
قبل فـتــرة قصيرة وال ــذي دشــن فــي نهائي
ك ــأس أم ـيــر قـطــر بــن ال ـســد وال ـعــربــي وهــو
النهائي ال ــذي أع ــاد الجماهير للمدرجات
فــي مشهد مـهـيــب .وأك ــد منظمو مــونــديــال
 2022ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ـت ـح ــدي م ــع جــائـحــة
كورونا من خالل االفتتاح الرسمي الستاد
أحمد بن علي» ليكون رابع استادات كأس
العالم ،التي يتم افتتاحها وذلــك قبل نحو
عامني على البطولة العاملية ،بحضور 20
أل ــف مـشــاهــد .وق ــال حـســن ال ـ ــذوادي األمــن
الـ ـع ــام ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـشــاريــع واإلرث
املسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال:
«يمثل اإلعالن عن جاهزية استاد أحمد بن
علي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر
إنجازا مهما على طريق اإلعداد للمونديال،
وي ـعــد تـتــويـجــا لـجـهــود ك ــل م ــن شـ ــارك في
إنجاح هذه الفعالية في ظل ظروف الوباء

بطولة مصر :األهلي يستعيد الصدارة
بفوز كبير على االتحاد السكندري
استعاد نادي األهلي صدارة الدوري املصري لكرة القدم بفوز عريض برباعية
نظيفة على ضيفه االتحاد السكندري ،في املباراة املؤجلة بينهما من الجولة
الثالثة .وشهدت املباراة عودة املدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة
األهلي بعد تعافيه من فيروس كــورونــا .وبهذه النتيجة رفــع األهلي رصيده
إلى  9نقاط ارتقى بها إلى املركز األول مع مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي
الزمالك ،في وقت تجمد رصيد االتحاد عند  4نقاط وتراجع إلى املركز الـ.15
وفي مباراة ثانية حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على مضيفه سموحة بهدفني
نظيفني على ملعب الجيش في برج العرب ،في اللقاء املؤجل بينهما من الجولة
الثالثة أيضًا .وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى  7نقاط في املركز الثالث،
في حني تجمد رصيد سموحة عند  5نقاط في املركز الثامن.
ليستر سيتي يتعادل أمام كريستال باالس
تعادل فريق ليستر سيتي أمام مضيفه كريستال باالس بهدف ملثله في املباراة
التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال ــ 16من بطولة ال ــدوري اإلنكليزي.
شهد اللقاء تألقا مبكرا لحارس مرمى كريستال باالس ،اإلسباني فيسينتي
جــوايـتــا ،الــذي تصدى لركلة جــزاء فــي الدقيقة  19مــن النيجيري كيليتشي
إيهيناتشو ،وفي الدقيقة  58تقدم أصحاب األرض عن طريق الجناح ويلفريد
زاها ،بينما نجح الالعب هارفي بارنز في إدراك هدف التعادل للضيوف في
الدقيقة  .83وبهذه النتيجة ،رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى  29في
الوصافة ،وكريستال باالس إلى  19نقطة في املركز الـ.13

الـعــاملــي» .وأض ــاف أن «االسـتــاد املونديالي
الـجــديــد واملنطقة املحيطة بــه مبعث فخر
لنادي الريان الرياضي ولكل من يعيش في
هذه املدينة التاريخية .ونحن على مشارف
عــام  ،2021ونتطلع للكشف عــن املــزيــد من
االس ـتــادات فــي الـعــام الـجــديــد ،ونــؤكــد على
االن ـت ـه ــاء م ــن ج ـم ـيــع اس ـ ـتـ ــادات امل ــون ــدي ــال
قبل انطالق منافسات البطولة بوقت كاف
يضمن اختبار جاهزيتها التشغيلية قبل
استقبال آالف املشجعني من أنحاء العالم
في .»2022
كما أن قطر أعلنت رسميا مشاركتها في
بـطــولـتــي كــوبــا أم ـيــركــا والـ ـك ــأس الــذهـبـيــة
إلــى جانب دعــوة «العنابي» للمشاركة في
التصفيات األوروب ـيــة املؤهلة للمونديال،
ب ـصــورة شــرفـيــة لــن تتضمن تــأثـيــر نتائج
املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي سـيـخــوضـهــا ع ـلــى فــرص
خصومها فيها وهــو املنتخب الــذي حجز
م ـس ـب ـقــا م ـق ـع ــده ف ــي امل ــون ــدي ــال بــاع ـت ـبــاره
مستضيف البطولة.

أستون فيال يفرض التعادل على تشلسي ويتخطاه
في ترتيب «البريميرليغ»
فرض أستون فيال التعادل اإليجابي بهدف ملثله على مضيفه تشلسي في
الدوري اإلنكليزي املمتاز .افتتح أوليفيه جيرو التسجيل لفريق «البلوز» على
ملعب ستامفورد بريدج في الدقيقة  34قبل أن يدرك أنور الغازي التعادل في
الدقيقة  .50وبهذه النتيجة رفع أستون فيال رصيده إلى  26نقطة في املركز
الخامس متفوقًا بفارق األه ــداف على تشلسي الـســادس في الترتيب ،علمًا
بأن فريق املدرب ديان سميث لعب مبارتني أقل من تشلسي .وبهذه النتيجة
واصــل أستون فيال نتائجه الجيدة هذا املوسم وأمسى على بعد سبع نقاط
من ليفربول املتصدر ،علمًا بأنه لعب  14مباراة فقط في مقابل « 15للريدز».

صالح األفضل

واصل النجم املصري محمد صالح مهاجم
نادي ليفربول تألقه في عام  .2020وبعدما
توج بلقب الــدوري اإلنكليزي املمتاز ولقب
دوري األبطال من قبله ،نجح في أن يكون
أفضل العــب إنكلترا هــذا الـعــام الــذي يبدو
أن تــألـقــه سـيـمـتــد لـلـعــام املـقـبــل باملنافسة
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـقـ ــب األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدره هـ ــدافـ ــي
«البريميرليغ».
أنس جابر

يـحـســب للنجمة الـعــربـيــة الـتــونـسـيــة أنــس
ج ــاب ــر أنـ ـه ــا ت ـس ـب ـبــت بـ ـسـ ـع ــادة ل ـك ـث ـيــريــن
فــي ال ـعــام ال ـحــالــي ،إذ أصـبـحــت أول العبة
عــربـيــة تـبـلــغ الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لبطولة
فرنسا املفتوحة للتنس (روالن غ ــاروس)
وذلــك بعد فــوزهــا على البيالروسية أرينا
سابالينكا بمجموعتني لــواحــدة بنتيجة
 )7-9( 6-7و 6-2و .3-6وقــالــت أن ــس جابر
لإلعالميني« :سأسعى إلــى الحضور بقوة
ّ
فــي كــل مسابقات التنس بـعــام  ،2021ولم
ال أتوج بأحد ألقاب البطوالت الكبرى ،لقد
حان الوقت لذلك ،وأطمح كذلك إلى دخول
ترتيب الالعبات العشر األوليات في العالم،
ول ـيــس م ــن الـصـعــب تـحـقـيــق ه ــذا األم ــر لو
قمت بعملي على أكمل وجه ،أتمنى فقط أن
تنتهي أزمــة فيروس كورونا حتى ال تؤثر
على مستقبل بطوالت التنس» .كما تمكنت
الالعبة املصرية ميار شريف من الوصول
لـنـهــائــي بـطــولــة ج ــران ك ـنــاريــا لـلـتـنــس في
إس ـب ــان ـي ــا وال ـ ـ ــذي ًخ ـس ــرت ــه ل ـت ـح ـتــل امل ــرك ــز
الـثــانــي ،لكنها أيــضــا نجحت فــي التتويج
ببطولة تشارلستون الدولية في أميركا.

تألق المصري محمد صالح مع ليفربول في عام ( 2020كولي نوت)Getty/

كورونا يلغي قمة السيتي وإيفرتون
تأجل لقاء السيتي
وإيفرتون بسبب عدد
اإلصابات المرتفع في
صفوف الفريق األول

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري (باول شيلدس/فرانس برس)

تسبب فيروس «كوفيد »19-بتأجيل مباراة
ثانية فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز لكرة
ال ـقــدم مـنــذ ان ـطــاق املــوســم ال ـجــديــد ،وذلــك
بسبب عــدد اإلصــابــات املرتفع فــي صفوف
مانشستر سيتي .وأرجئت املـبــاراة املقررة
بــن سيتي ومضيفه إيـفــرتــون فــي املرحلة
ال ـســادســة ع ـشــرة بـسـبــب الـنـتــائــج املــوجـبــة
العديدة في صفوف فريق املدرب اإلسباني
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،ال ـ ــذي ي ـع ـلــم تـمــامــا
م ــدى شــراســة ه ــذا ال ـف ـيــروس بـعــدمــا خسر
والدته بسببه في وقت سابق من هذا العام.
وقــال سيتي إنــه «بناء على نصيحة طبية
م ـش ــددة ،ق ــررت راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
املمتاز ،وبعد استشارة الناديني ،أن تؤجل
املباراة» .ويحتل سيتي املركز السادس بـ26
نـقـطــة ب ـف ــارق  6ن ـقــاط ع ــن لـيـفــربــول حــامــل
ال ـل ـق ــب واملـ ـتـ ـص ــدر ب ـع ــد  15م ــرح ـل ــة ،فـيـمــا
يتخلف إيفرتون عن «الحمر» بفارق ثالث
نقاط في املركز الثالث بفارق األهــداف عن
ليستر سيتي ال ــذي أصـبــح ثانيا بتعادله
مــع مضيفه كريستال ب ــاالس  .1-1وكشف
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فــريــق غ ــواردي ــوال ع ــن ظ ـهــور أربـ ــع ح ــاالت
موجبة يوم عيد امليالد تعود للمدافع كايل
ووكر والجناح البرازيلي غابريال جيزوس
وعاملني في طواقم الفريق .وتابع أنه «بعد
الجولة األخـيــرة مــن اخـتـبــارات كــوفـيــد،19-
تبني للنادي العديد من اإلصابات ،إضافة
إلــى األرب ــع الـتــي ظـهــرت يــوم عيد املـيــاد».
واع ـت ـبــر أن «ه ـن ــاك م ـخــاطــرة بــإمـكــانـيــة أن
ينتشر الـفـيــروس بشكل أكـبــر بــن أعـضــاء
الـ ـف ــري ــق ،ال ـط ــاق ــم وربـ ـم ــا أبـ ـع ــد م ــن ذل ـ ــك».
وس ـي ـغ ـل ــق ن ـت ـي ـجــة ذلـ ـ ــك م ــرك ــز ال ـت ـم ــاري ــن
الـخــاص بالفريق «لفترة غير مـحــددة» مع
إخ ـض ــاع الــاع ـبــن وال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـنــادي
ملزيد من االختبارات قبل إعادة فتحه .ومن
املـقــرر أن يحل سيتي ضيفا على تشلسي
األح ــد املـقـبــل فــي املــرحـلــة الـســابـعــة عـشــرة.
وه ــي امل ــرة الـثــانـيــة ال ـتــي يـتــم فـيـهــا إرج ــاء
م ـ ـبـ ــاراة ف ــي الـ ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز هـ ــذا امل ــوس ــم
بسبب «كوفيد ،»19-بعد لقاء أستون فيال
ونـيــوكــاســل فــي الــرابــع مــن الـشـهــر الحالي
بـ ـسـ ـب ــب إصـ ـ ــابـ ـ ــات ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف األخ ـ ـيـ ــر.

مانشستر سيتي
أعلن عن  4حاالت لكورونا
بين صفوفه

إدين هازارد يعود للظهور بعد شهر من الغياب
أصـبــح البلجيكي إدي ــن ه ـ ــازارد ،الع ــب ري ــال م ــدري ــد ،جــاه ـزًا لـلـظـهــور من
جــديــد مــع فريقه خــال مواجهة إلتشي الـيــوم وذل ــك بعد غيابه ملــدة شهر
بسبب إصابته في عضلة الفخذ اليمنى .ولليوم الثاني على التوالي ،حظي
املدرب الفرنسي زين الدين زيدان بخدمات جميع الالعبني ما عدا البرازيلي
رودريغو ،وكان هذا املران هو الثاني للفريق بعد  3أيام ونصف من الراحة
بسبب عطلة أعياد امليالد .وأظهر هازارد خالل املران تحسنا بدنيا واضحا
وبدا مستعدا للمشاركة مع الفريق من جديد بعد غياب دام ملدة شهر بسبب
اإلصابة التي لحقت به في  28تشرين الثاني/نوفمبر املاضي خالل مواجهة
أالفـيــس .وبــالـكــاد ش ــارك الــاعــب خــال  6مـبــاريــات مــع فــريــق «امليرينغي»
هذا املوسم ،والذي كان يأمل أن يظهر خالله قدراته الحقيقية عقب التغلب
على مشكلة إصابة الكاحل التي الزمته خــال موسمه األول مع الفريق.
في املقابل استعاد املدرب الفرنسي العبه مودريتش الذي عانى من حمل
عضلي زائــد فــي الفخذ اليسرى خــال مواجهة إيـبــار غــاب على إثــره عن
مواجهة الفريق املاضية أمام غرناطة ،حيث تدرب الالعب بشكل طبيعي مع
بقية املجموعة .ووفقا ملا أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي ،بــدأت الحصة
التدريبية بتدريبات تنشيطية للعضالت قبل أن يتدرب الالعبون بالكرة عبر
التسديد على املرمى من وضع الركض والحركة.

السلة األميركية :باليزرز يلحق الهزيمة الثانية بالبطل
وأشـ ــارت راب ـطــة الـ ــدوري املـمـتــاز فــي بـيــان،
إلى أن القرار بإرجاء لقاء سيتي ومضيفه
إيفرتون اتخذ كــإجــراء «اح ـتــرازي» ،معربة
ع ــن ثـقـتـهــا بـ ــأن الـ ـب ــروت ــوك ــوالت الـصـحـيــة
املطبقة مــن أجــل تجنب انتشار الفيروس،
ستعطي ثمارها رغم االرتفاع الحاد بعدد
اإلصــابــات في إنكلترا .وإدراك ــا منه بخطر
هــذا الـفـيــروس ،شــدد غــوارديــوال بعد فــوزه
ع ـل ــى ن ـي ــوك ــاس ــل -2ص ـ ـفـ ــر ع ـل ــى أن صـحــة
العبيه تبقى األولــويــة .وأوض ــح اإلسباني
أن «م ـ ــا نـ ــريـ ــده هـ ــو أال يـ ـت ــده ــور ال ــوض ــع
الصحي لغابريال وكايل ،وأال تكون هناك
معاناة من األعــراض وأن تمر عليهما هذه
األيــام الثمانية أو العشرة من دون أعراض
صعبة».
وتابع «كوفيد هنا .ليس هنا في مانشستر
سيتي وحـســب ،بــل فــي كــافــة أنـحــاء العالم
ويهاجم بشراسة ،لهذا السبب علينا توخي
الحذر .ما نريده في األيام القليلة املقبلة أال
يعاني الــاعـبــان مــن األع ــراض والتعافي».
وكـ ــان الـسـيـتــي ق ــد أع ـلــن ع ــن إص ــاب ــة  4من
أف ـ ــراده فــي ب ـيــان رس ـمــي كـتــب ف ـيــه« :يــؤكــد
ن ــادي مــانـشـسـتــر سـيـتــي إصــابــة غابرييل
جيسوس وكايل ووكر واثنني من املوظفني
بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19-س ـي ـخ ـضــع جـمـيــع
األفـ ـ ــراد األرب ـع ــة اآلن لـلـعــزل ال ــذات ــي ،وفـقــا
ل ـبــروتــوكــول ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي وحـكــومــة
اململكة املتحدة بشأن الحجر الصحي».
(فرانس برس)

انطالقة موسم اليكرز
سيئة جدًا حتى اآلن بعد
تعرضه لخسارته الثانية
في  4مباريات
أل ـحــق بــورتــانــد تــرايــل ب ــاي ــزرز بمضيفه
لوس أنجلوس اليكرز حامل اللقب الهزيمة
الثانية في أربع مباريات خاضها حتى اآلن
في املوسم الجديد من منافسات دوري كرة
السلة األميركي للمحترفني ،وذلــك بالفوز
عليه ( ،)107 – 115في وقــت حقق ممفيس
غريزليز فــوزه األول على حساب بروكلني
نتس ،لكنه خسر جهود نجمه الـشــاب جا
مورانت.
ورغــم جهود «املـلــك» ليبرون جيمس الذي
سجل  29نقطة مع  9متابعات و 6تمريرات
حــاس ـمــة ،واألمل ــان ــي ديـنـيــس شـ ــرودر الــذي
س ــاه ــم ب ـ ـ ــ 24ن ـق ـط ــة ،م ـن ــي ل ـي ـك ــرز بـهــزيـمــة
ثانية في املباريات األربــع األولــى للموسم
الـجــديــد الـتــي خاضها جميعها حتى اآلن
عـلــى مـلـعـبــه «سـتــايـبـلــس س ـن ـتــر» .وأوق ــف
باليزرز بفوزه الثاني تواليًا من أصل ثالث
مباريات له حتى اآلن ،مسلسل انتصارات
اليكرز في املباريات التي دخل فيها الربع
األخـيــر وهــو مـتـقــدم ،عند  59تــوالـيــا وذلــك
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من نقاطه الـ 31في الشوط الثاني من اللقاء.
وأم ــل م ــدرب ب ــاي ــزرز ت ـيــري سـتــوتــس «أن
نتمكن من البناء» على هذا الفوز ،مضيفًا
«ن ــدرك أنــه بامكاننا أن نكون فريقًا جيدًا.
لقد فزنا للتو على حامل اللقب ،وهم فريق
رائــع» .كما وتألق غاري ترنت جونيور من
خـ ــارج ال ـق ــوس بـتـسـجـيـلــه س ـبــع ثــاث ـيــات،
منهيا الـلـقــاء ب ــ 28نقطة ،فيما ســاهــم سي
دج ــاي مــاكــولــوم ب ــ 20نقطة مــع  11تمريرة
حاسمة.
في املقابل عكرت إصابة النجم الواعد جا
مورانت فوز ممفيس غريزليز على مضيفه
بروكلني نتس ( )111 – 116بعد التمديد.
وبعد أن بدأ املوسم بهزيمتني على التوالي،
خ ـســر غــريــزل ـيــز اآلن ج ـه ــود أف ـض ــل العــب
«مـبـتــدئ» للموسم املـنـصــرم بـعــد تعرضه
اللتواء في الكاحل في أواخر الربع الثاني،
ما اضطره للخروج من امللعب على الكرسي
املتحرك.
ورغ ــم األوج ـ ــاع ،ع ــاد م ــوارن ــت ال ــذي سجل
ما معدله  36نقطة في املباراتني األوليني،
الى مقاعد البدالء من أجل مساندة زمالئه
الذين أفــادوا على أكمل وجــه من الغيابات
في صفوف بروكلني لكي يمنحوا فريقهم
فــوزه األول للموسم بفضل سلة لبراندون
كـ ــارك قـبــل  41ثــانـيــة عـلــى نـهــايــة الـشــوط
اإلض ــاف ــي ،قـبــل أن يحسم الـضـيــوف اللقاء
نهائيا برمية حرة.
وأش ـ ــاد امل ـ ــدرب تــاي ـلــور جـنـكـيـنــز بــاعـبـيــه

ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزوا صـ ــدمـ ــة خـ ـ ـس ـ ــارة أح ــد
أف ـضــل عـنــاصــر ال ـفــريــق ،قــائــا «لـحـظــة من
هـ ــذا الـ ـن ــوع بــإم ـكــان ـهــا أن ت ـخ ـت ـبــرك ح ـقــا،
لكن شباننا واص ـلــوا قـتــالـهــم» .وتــألــق في
ص ـفــوف غــريــزلـيــز ك ــل م ــن كــايــل أن ــدرس ــون

باليزرز يُحقق فوزه الثاني على التوالي ()Getty

( 28نقطة) ودي ـلــون بــروكــس ( )24وكــارك
( )16والـلـيـتــوانــي يــونــاس فــاالنـسـيــونــاس
( 14نقطة مع  14متابعة) ،فيما كان كاريس
ليفيرت ( 28نقطة مع  11تمريرة حاسمة)
األفضل في صفوف نتس الذي مني بهزيمة

ثــانـيــة تــوالـيــا مـتــأثـرًا ب ـقــرار إراحـ ــة نجميه
كـيـفــن دورانـ ـ ــت وك ــاي ــري إيــرف ـي ـنــغ وغ ـيــاب
سـبـنـســر دي ـن ــوي ــدي ل ـت ـعــرضــه األح ـ ــد ضد
ت ـشــارلــونــت هــورن ـتــس ( )106-104لتمزق
جزئي في وتر أخيل كاحله األيمن.
وفي املباريات األخرى ،قاد الصربي نيكوال
يوكيتش دنـفــر ناغتس للفوز على ضيفه
ه ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس ( )111 - 124بـعــدمــا
حـقــق ال ــ«تــري ـبــل داب ـ ــل» الـ ـ ــ 42ف ــي مسيرته
بتسجيله  19نقطة مع  18تمريرة حاسمة
و 12متابعة ،مانحًا فريقه انتصاره األول
ل ـل ـم ــوس ــم عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ج ـي ـم ــس ه ـ ــاردن
( 34ن ـق ـطــة) ورف ــاق ــه ال ــذي ــن ت ـل ـقــوا هــزيـمــة
ثانية تواليًا فــي مستهل املــوســم متأثرين
ب ـغ ـيــاب ج ــون وول وديـ ـم ــارك ــوس كــازنــس
وإيــريــك غ ــوردون ومــايـســون جــونــز بسبب
بروتوكوالت فيروس «كورونا».
وحقق أتالنتا هوكس فــوزه الثالث تواليا
ف ــي مـسـتـهــل م ـش ــواره بتغلبه عـلــى ضيفه
ديترويت بيستونز  120-128بفضل جهود
تراي يونغ ( 29نقطة) ،فيما حقق يوتا جاز
ف ــوزه الـثــانــي خ ــارج قــواعــده مقابل هزيمة
تعرض لها فــي ملعبه ،وجــاء على حساب
أوكالهوما سيتي ثاندر ( )109 – 110بفضل
سلة لدونوفان ميتشل في آخر  7ثــوان من
اللقاء ،ما سمح لفريقه في أن ينهي سلسلة
مــن  17هزيمة متتالية فــي ملعب مضيفه
خالل املوسم املنتظم.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
عاشت الرياضة في عام  ،2020ظروفًا صعبة لم تقتصر فقط على التوقف
لفترات بسبب تفشي فيروس «كورونا» ،بل على فيروس أخطر وأكثر
فتكًا بالبشرية واإلنسانية وهو فيروس العنصرية الذي لم يفارق المالعب
الرياضية على مدى  12شهرًا

االتحاد العراقي يعاقب العب القوة الجوية
أصدر االتحاد العراقي لكرة القدم عقوبته بحق العب فريق القوة الجوية لؤي العاني ،وذلك بعد تصرفه غير الالئق تجاه الكاميروني
تاال محترف فريق النجف في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ 11ملنافسات دوري الكرة املمتاز .وبصق العب فريق القوة الجوية
على الكاميروني تاال العب النجف ،ما جعل الجماهير الرياضية تشعر بخطورة األمر ،كونه حدثًا غير مألوف في املالعب العراقية.
وقررت لجنة االنضباط في االتحاد معاقبة العب القوة الجوية لؤي العاني بالحرمان من اللعب ألربع مباريات ،وغرامة مالية قدرها
ُ
أربعة ماليني دينار ،على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار املخالفة .وأعلنت اللجنة في بيان رسمي« :بعد اطالع اللجنة على الفيديو
ُامل َ
صور من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الـ 11من الدوري املمتاز الذي يظهر فيه العب القوة الجوية لؤي العاني
بجانب العب النجف املحترف تاال ،وما َ
ومخالف
ومناف لألخالق الرياضية،
وتصرف ُمشني
سلوك غير رياضي
بدر من العاني من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للوائح االنضباط ،تقررت معاقبة الالعب .وبحسب العقوبة ،فإن الالعب لؤي العاني سيغيب عن مباريات فريقه القوة الجوية املقبلة
أمام نفط ميسان والكرخ وأربيل والشرطة.

حصاد 2020

كومان ينجو من العقوبة بعد انتقاداته لحكم الكالسيكو
قررت لجنة املسابقات في االتحاد اإلسباني لكرة القدم عدم معاقبة الهولندي رونالد كومان
مدرب برشلونة بعد االنتقادات التي وجهها للتحكيم وتقنية حكم الفيديو (فار) بعد لقاء ريال
مدريد في ملعب كامب نو في الجولة السابعة من منافسات «الليغا» .ورأت اللجنة «تجميد
وحفظ امللف املفتوح حول رونالد كومان» إثر انتقاداته للـ(فار) بعد انتهاء الكالسيكو الذي أقيم
في  24تشرين األول/أكتوبر املاضي.
وقال املدرب الهولندي آنذاك «ال أفهم قرار الحكم .يظهر الـ(فار) فقط حني تكون القرارات ضد
برشلونة .لعبنا خمس جوالت وجاءت القرارات دائمًا ضد برشلونة» ،وذلك بعد انتهاء مواجهة
النادي «امللكي» وبسبب ركلة جزاء احتسبت على لونغليه ملصلحة سرخيو رامــوس .وتنص
لوائح االتحاد اإلسباني على معاقبة أي شخص تنطبق عليه لوائح االنضباط الرياضي في حال
تشكيكه في نزاهة أو حيادية أي من أعضاء األطقم التحكيمية واستخدام أي كلمات هجومية
أو مهينة أو مسيئة بحقهم.

جائحة العنصرية تضرب المالعب

رياض الترك

لــم يـمــر شـهــر مــن ع ــام  ،2020من
دون أن تتحدث وســائــل اإلعــام
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ك ــل دول ال ـعــالــم
ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي عــن حادثة
عنصرية في املالعب الرياضية خصوصًا
ت ـجــاه الــاع ـبــن ،عـبــر رس ــائ ــل نـصـيــة ،عبر
تهديدات علنية وعبر منشورات إلكترونية.
وتـ ـص ــدرت كـلـمــة «ال ــرج ــل األسـ ـ ــود» قــائـمــة
الـكـلـمــات الـعـنـصــريــة الـتــي واج ـهــت الكثير
من العبي كرة القدم في املالعب األوروبية،
حتى أن البعض منهم تعرض للعنصرية
خــال خــوضــه مـبــاريــات فــريـقــه ،األم ــر الــذي

تعرض المصري
محمد صالح للعنصرية
من أحد المشجعين
دفــع بــاالتـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم إلصــدار
عقوبات صارمة بحق املخالفني.
وعـلــى مــدى  12شـهـرًا ،شـهــدت مــاعــب كرة
الـ ـق ــدم ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـح ــاالت ال ـت ــي تــوقـفــت
عندها وســائــل اإلع ــام كـثـيـرًا ،وخصوصًا
ف ــي م ـنــاف ـســات «ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ» .ف ــال ــدوري

اإلنكليزي شهد هذا العام الكثير من حاالت
ّ
العنصرية التي تطلبت تضامنًا كبيرًا من
الجماهير والالعبني ملكافحة هذه الظاهرة
السيئة.
وع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال م ــا ت ـع ــرض ل ــه العــب
فريق كريستال باالس ،ويلفريد زاها ،الذي
هــاجـمــه مـشـجــع بـكـلـمــات عـنـصــريــة عندما
وصفه «باألسود القذر» .ولم يتوقف األمر
ع ـنــد هـ ــذه ال ـح ــال ــة ف ـق ــط ،إذ حـلـقــت طــائــرة
تـحـمــل يــاف ـطــة ف ــوق مـلـعــب ف ــري ــق بـيــرنـلــي
ُ
خالل مباراة ضد مانشستر سيتي ،وكتب
عليها «حـيــاة البيض مهمة» ،وذل ــك خالل
الفترة التي عاشها العالم بعد مقتل الرجل
األس ــود فــي أمـيــركــا ج ــورج فـلــويــد ،واعتبر
ال ـج ـم ـيــع أن هـ ــذه ال ـيــاف ـطــة ع ـن ـصــريــة ضد
جميع نجوم «البريميرليغ» ذوي البشرة
السوداء.

وزير الرياضة اإلسباني :قرار عودة الجماهير اآلن لن يكون حكيمًا
قال وزير الثقافة والرياضة اإلسباني ،خوسيه مانويل رودريغث أوريبيس في مقابلة مع الوكالة اإلسبانية إن قرار عودة الجماهير
اآلن لحضور منافسات كرة القدم وكرة السلة االحترافية لن يكون حكيمًا ،لذلك فمن األفضل أن ينتظر املشجعون بعض الوقت.
واعتبر املسؤول أن عودة الجمهور إلى املدرجات في الوقت الحالي ليست أمرًا جيدًا ،ليس بسبب إجراءات األمن الصحي داخلها ،وإنما
بسبب حركة األشخاص الضخمة عبر الشوارع وفي امليترو .وأشار رودريغث إلى أن املشكلة الكبرى تكمن في التجمعات الناجمة
عن عملية الذهاب والعودة من وإلى الصروح الرياضية ،والتجمعات قبل دخولها .وأضاف رودريغث «كوزير للرياضة والثقافة ،أنا
مهتم جدًا بأال أظهر كمفسد للحظات السعيدة داخل هذه األجواء ،لكن األمر يتعلق بمسؤوليتنا كحكومة .ال أظن ،بل أنا متأكد أن
ذهاب  10آالف مشجع إلى امللعب وزيادة خطر العدوى ،أمر قد يصنع فارقًا مع ريال مدريد ،وهو الفريق الذي يشجعه».
المبارد :تشيلسي يفتقد الجناح المصاب زياش وقد يعود قريبًا جدًا
قال فرانك المبارد مدرب فريق تشيلسي إن فريقه يفتقد بشدة إبداع الجناح املصاب حكيم زياش الذي ربما يعود للتشكيلة في
املباراة املقبلة أمام مانشستر سيتي يوم األحد .وخرج زياش مصابًا في عضالت الفخذ الخلفية في انتصار تشيلسي على ليدز
يونايتد في الخامس من الشهر الحالي .وقال المبارد في هذا اإلطار« :أعتقد أن حكيم بالطريقة التي يلعب بها كان العبًا مؤثرًا جدًا
فيما يتعلق بصناعة األهداف والفرص وهز الشباك .كنا نلعب بسالسة كبيرة وقتها .نفتقر بشدة إلى العبني مثله وننتظر عودته».

«حياة السود مهمة»

والمعلق
لوكاكو
ُ
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تعرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لموقف عنصري من
المحلل الرياضي الــذي يعمل في قناة «تــوم كالشيو  »24لوشيانو
ُ
باسيراني وذلــك في إحــدى المباريات مع فريقه إنتر ميالن اإليطالي
عندما قال عن طريق الخطأ« :الطريقة الوحيدة إليقاف لوكاكو ،هي
وصنفت التصريحات في
أن تقول له هذه عشر موزات يمكنك أكلها»ُ .
خانة العنصرية ،خصوصًا بعد ما حدث مع الالعب في ملعب فريق
كالياري إثر هتافات الجماهير العنصرية.

خطف حــادث وفــاة الرجل األميركي جورج
فـلــويــد األض ـ ــواء فــي ع ــام  ،2020بـسـبــب ما
ُعــرف بعنصرية الشرطة تجاهه واالعتداء
عليه حـتــى وفــاتــه تـحــت ق ــدم أح ــد عناصر
ال ـش ــرط ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أش ـع ــل ثـ ـ ــورات ضد
«العنصرية» فــي كــل بـلــدان الـعــالــم ،وكانت
مــاعــب كــرة الـقــدم مسرحًا أيـضــا ملناهضة
هذا التصرف البشع.
وقبل قضية فلويد ،عاشت الرياضة وكرتا
السلة والقدم األميركيتان حوادث عنصرية
كـثـيــرة ،خصوصًا بعد تصريحات ترامب
ضــد «الـســود» والالعبني املهاجرين ،األمــر
ال ـ ـ ــذي خ ـل ــق ن ـق ـم ــة ري ــاضـ ـي ــة ع ـل ــى ت ــرام ــب
امتدت ألكثر من عامني في جميع املالعب
الــريــاضـيــة األمـيــركـيــة ،لـيــأتــي ح ــادث مقتل
فلويد ُ
ويعيد مشاهد التضامن من جديد
ضد العنصرية.
وش ـهــدت مختلف الــريــاضــات ح ــول العالم
ت ـضــام ـنــا ك ـب ـي ـرًا م ــع جـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد ودع ــا
الجميع ملكافحة العنصرية ،إذ بدأت حالة
التضامن لدى أندية كرة السلة األميركية،
وامتدت إلــى جميع مالعب كــرة القدم ومن
بـعــدهــا إل ــى جـمـيــع الــريــاضــات فــي الـعــالــم،
حـتــى أم ـســى ش ـعــار «ح ـيــاة ال ـســود مهمة»
أحد أبرز شعارات الجماهير والالعبني في
عام .2020
وشـهــدت السلة األميركية انـسـحــاب أندية
مــن مـبــاريــاتـهــا تضامنًا مــع حــادثــة فلويد
ضد العنصرية ،وشهدت وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ث ـ ــورة م ــن أب ـ ــرز ال ـن ـج ــوم ضد
م ـ ــا س ـ ـمـ ــوه ال ـع ـن ـص ــري ــة ض ـ ــد الـ ـ ـس ـ ــود فــي
أميركا ،ليغردوا وينشروا رسائل متنوعة
للتضامن مع فلويد ضد العنصرية.
وأمـ ـ ـس ـ ــى ش ـ ـعـ ــار «حـ ـ ـي ـ ــاة الـ ـ ـس ـ ــود م ـه ـم ــة»
ُ
الكلمات التي تزين املدرجات في ظل غياب
الجماهير ،وكذلك قمصان أبــرز نجوم كرة

محتمل لدييغو كوستا
رحيل ُ
أكدت مصادر مقربة من املفاوضات أنه ال يوجد اتفاق بني دييغو كوستا وأتلتيكو مدريد حتى اآلن حول رحيل املهاجم الذي طلب
بنفسه املغادرة ألسباب شخصية .ولم يتدرب الالعب مؤخرًا مع الفريق بعدما بات رحيله قريبًا واستعداد النادي لتركه للرحيل
إلى البرازيل ،وليس إلى أي منافسيه في إسبانيا أو أوروبا .وتم عقد االجتماع لتقييم وبحث الوضع بعد طلب الالعب األحد الرحيل
عن أتلتيكو الذي يرتبط معه بعقد حتى  30حزيران/يونيو  ،2021ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بانتظار أن يدرس املهاجم اإلسباني
الشروط التي عرضها النادي «املدريدي».

نجم السلة األميركية ليبرون جيمس وشعار «ال أستطيع التنفس» ()Getty

السلة األميركية خالل عمليات اإلحماء قبل
انطالق مباريات األدوار اإلقصائية ملوسم
.2020-2019
ولــم يقف اتـحــاد كــرة السلة األميركية ضد
هـ ــذه ال ــرس ــائ ــل ال ـت ـضــام ـن ـيــة ،ال ب ــل سـمــح
لجميع الالعبني بارتداء شعارات تضامنية
رغـ ــم أنـ ــه كـ ــان ي ـم ـنــع تــوج ـيــه رس ــائ ــل غير
رياضية في املالعب ،وهو األمر الذي يعود
للثورة الكبيرة التي شهدتها أميركا آنذاك
ضد العنصرية في زمن الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب.
في املقابل ومــع عــودة كــرة القدم بعد فترة
ال ـت ــوق ــف بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،أمـســى
الركوع على األرض قبل انطالق املباريات
بمثابة تقليد للتأكيد على الوقوف في وجه

الـعـنـصــريــة ف ــي ال ـعــالــم وك ــرة ال ـق ــدم بشكل
خاص .وال يزال العبو أندية «البريميرليغ»
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ي ــركـ ـع ــون ع ـل ــى ال ـ ـ ُـرك ـ ــب قـبــل
انطالق صافرة الحكم ،وذلك في تعبير عن
التضامن مع كل من يتعرض للعنصرية.
العنصرية لم تتوقف

رغـ ــم ك ــل ال ـت ـضــامــن ال ـ ــذي ش ـهــدتــه مــاعــب
الرياضة ملكافحة العنصرية ،إال أن األشهر
ُ
األربـ ـع ــة األخـ ـي ــرة م ــن عـ ــام  2020ل ــم تـخــل
م ــن األحـ ـ ـ ــداث ال ـع ـن ـصــريــة امل ـث ـي ــرة لـلـجــدل
والـتــي تصدرتها حــادثــة الحكم الــرومــانــي
ضـ ــد ع ـن ـص ــر مـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـفــريــق
باشاكشاهير التركي.
وفي التفاصيل ،شهدت مباراة باريس سان

ج ـيــرمــان الـفــرنـســي وبــاشــاكـشــاهـيــر الـتــركــي
حادثة عنصرية من الحكم الرابع سيباستيان
كوليستكو ،الذي وصف أحد أعضاء الجهاز
الفني للفريق التركي بذاك األسود ،األمر الذي
أشعل ثورة ضده في كل مكان.
ورفض الفريق التركي بعد الحادثة متابعة
امل ـب ــاراةُ ،ليعيد االت ـحــاد األوروبـ ــي جــدولــة
اللقاء في اليوم التالي وقرر معاقبة الحكم
وإيقافه عن تحكيم املباريات حتى إشعار
آخـ ــر ،م ــع الـتـنــويــه ب ــأن كــولـيـسـتـكــو اتـصــل
بـبـعــض أع ـضــاء فــريــق بــاشــاكـشــاهـيــر بعد
ذلك واعتذر عن التصرف الذي بدر منه.
وقبل نهاية العام ،تعرض كل من شيكاباال
نجم فريق الزمالك ومحمد صالح نجم فريق
ليفربول اإلنكليزي لحادثتني عنصريتني

أي ـض ــا ،ف ـ ــاألول ت ـع ــرض ل ـه ـجــوم ب ـشــع بعد
نـهــائــي دوري أب ـط ــال أفــري ـق ـيــا ،إذ هاجمه
بعض املشجعني بكلمات عنصرية وتمنوا
ل ــه امل ـ ــوت ،وه ــي ال ـت ـصــرفــات ال ـتــي أشـعـلــت
ث ـ ــورة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
وتضامن الكثيرون مع شيكاباال.
في املقابلُ ،منع مشجع لفريق ويست هام
اإلنكليزي من دخول امللعب لثالث سنوات،
ب ـس ـبــب ك ـل ـمــات ع ـن ـصــريــة وج ـه ـهــا للنجم
املصري محمد صالح نجم ليفربول .ووفقًا
لشبكة «بي بي سي» البريطانية ،فإن هذا
املشجع الذي يدعى برادلي ثوموود والبالغ
من العمر ( 48عامًا) اعترف بتوجيه كلمات
عـنـصــريــة وم ـعــاديــة لــإســام تـجــاه محمد
صالح.

عمر نياسي
وجه رياضي

نجم كرة قدم
سنغالي مثل
منتخب بالده في
عدة مناسبات
وخاض تجارب
احترافية في
الدوري اإلنكليزي
الممتاز والمسابقة
التركية

أيوب الحديثي

ُولد العب كرة القدم السنغالي عمر نياسي في  18إبريل/نيسان  ،1990وبدأ مسيرته
الكروية مع نــادي أوكــام في الدرجة الثانية ،حيث وقع أول عقد احترافي معه في عام
 ،2008وفي موسم  2009-2008ساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري بتسجيله 21
ً
ً
هدفا ،بعد أن لعب بمركز الجناح ،ثم لعب ً
رئيسيا في فوز أوكــام بلقب الــدوري
دورا
السنغالي املمتاز في عام  .2011بدأ بعدها تجربة مع نادي بران النرويجي في فبراير/
شباط  ،2012وبعدها تمت إعــارتــه ملــدة ستة أشهر لفريق تيبيلغاين .لكنه ،بسبب
اإلصــابــات ،عاد إلى السنغال بعد أن لعب ثالث مباريات فقط .بعد فترة تجريبية مع
نادي سانت إيتيان الفرنسيُ ،عرض على نياسي عقد لالنضمام إلى النادي الفرنسي
لكنه رفضه ،وانضم بعدها إلى املعسكر الصيفي لنادي بلدية آكهيسار سبور التركي
ثم وقع معه عقدا في أغسطس/آب  ،2013وسجل نياسي أول ظهور له في تركيا وأنهى
ً
املوسم بـ 15هدفا .وقبل موسم  ،2015-2014وقع نياسي مع نادي لوموكيتيف موسكو
الروسي في يوليو/تموز  2014مقابل  5.5ماليني يورو ،سجل هدف التعادل في نهائي
كأس روسيا ضد كوبان كراسنودار في  21مايو/أيار  ،2015ثم فاز فريقه في  1-3بعد

وقت إضافي .وانضم بعدها الالعب إلى نادي إيفرتون اإلنكليزي في  1فبراير/شباط
 2016مقابل  13.5مليون جنيه إسترليني بعقد مدته أربــع سنوات ونصف السنة،
وظهر ألول مرة مع النادي ضد بورنموث في  20فبراير/شباط .2016
بعد  152دقيقة من كرة القدم في أول موسم له في النادي ،لم ُيمنح فرصة إلثبات نفسه،
ناد
وأبلغه رونالد كومان مدرب إيفرتون في ذلك الوقت ،بأنه سيحتاج إلى البحث عن ٍ
جديد خالل االنتقاالت الصيفية .في  13يناير/كانون الثاني  ،2017وقع عقد إعارة مع
هــال سيتي حتى نهاية موسم  ،2017-2016مع خيار انتقال دائــم بقيمة  10ماليني
جنيه إسترليني ،ظهر ألول مرة في الفوز  1-3على أرضه ضد بورنموث .وعاد بعدها
إلى إيفرتون ،وظهر ألول مرة منذ في مباراة الدور الثالث لكأس االتحاد ضد سندرالند
في  20سبتمبر/أيلول  2017وسجل هدف إيفرتون الثالث بفوزه  .0-3في  18يناير/
كانون الثاني  ،2019انضم إلى فريق كارديف سيتي في الدوري اإلنكليزي املمتاز على
سبيل اإلعارة لبقية املوسم ،قبل أن يعود لفريقه السابق في موسم  .2020-2019على
املستوى الدولي ،تم اختياره ألول مرة مع املنتخب السنغالي في يناير/كانون الثاني
 ،2013وظهر في مباراة ودية أمام تشيلي .في  25مايو  ،2015سجل أول أهدافه الدولية
في الفوز  1-3على كوسوفو في جنيف.
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هوامش

أدرجت الـ«يونيسكو» ،أخيرًا ،المنمنمات العثمانية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي ،باعتبارها إرثًا مشتركًا لإلنسانية.
لهذه المنمنمات تاريخ فني طويل بدأ قبل قرون طويلة

المنمنمات العثمانية
إحدى المنمنمات التي تصوّ ر تحضير الدواء في القرن الـ)Getty( 17

الرحلة الطويلة نحو قائمة الـ«يونيسكو»
إسطنبول ـ ياسر غريب

استجابت الـ«يونيسكو» للطلب
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج املـ ـنـ ـمـ ـنـ ـم ــات
الـعـثـمــانـيــة ضـمــن قــائـمــة ال ـتــراث
الـثـقــافــي الـعــاملــي غـيــر املـ ــادي ،واعـتـبــارهــا
إرثًا مشتركًا لإلنسانية .القرار الذي صدر
في  17ديسمبر /كانون األول  2020اشتمل
أيضًا على لعبة عثمانية تقليدية تسمى
«املنقلة».
وامل ـن ـم ـن ـم ــات م ـص ـط ـلــح ف ـن ــي ي ـش ـي ــر إل ــى
ل ــوح ــات ف ـن ـيــة ص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم مــرســومــة
ب ــدق ــة ت ـس ـت ـع ـمــل عـ ـ ــادة ف ــي ت ــزي ــن ال ـك ـتــب
ذات املــوضــوعــات التاريخية أو األدبـيــة أو
العلمية ،وهي مشتقة من الكلمة الالتينية
 .Miniareاسـتـخــدمـهــا الـعـثـمــانـيــون بشكل
تقليدي لتسجيل التاريخ وتوثيقه ورصد
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد املـخـتـلـفــة ف ــي املـلـبــس
وامل ــأك ــل وج ــوان ــب ال ـح ـيــاة امل ـت ـنــوعــة .وزاد
من تألق املنمنمات العثمانية تفاعلها مع
َ
الثقافتني الفارسية والبيزنطية.
أصــل هــذا الفن يعود إلــى زمــن اإليـغــور في
منطقة تــوربــان بوسط آسيا فــي منتصف
القرن الثامن املـيــادي .ثم ورثــه السالجقة

األت ــراك وط ــوروه بعد تفاعلهم مع الثقافة
ً
الفارسية ،وصوال إلى الفترة العثمانية.
ف ـ ـ ــي عـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـفـ ــاتـ ــح
(1432ــ )1481برز االهتمام باملنمنمات من
خالل إنشاء ورشة الرسم الرومية في قصر
توب كابي في إسطنبول ،من أجل صناعة
الكتب الوثائقية والتاريخية ومــا يخص
ال ـس ـل ـطــان وحــاش ـي ـتــه .وف ــي عـهــد بــايــزيــد
الثاني ( 1481ـ  )1512أسست ورشة أخرى
ل ـلــرســوم ه ــي م ــدرس ــة ال ــرس ــوم الـفــارسـيــة
في قصر توب كابي أيضًا ،وكانت مكونة
مــن الــرســامــن الــذيــن تــم اسـتــدعــاؤهــم من
إيــران وتخصصت في الرسومات األدبية
وال ـش ـع ــر م ـثــل ال ـشــاه ـنــامــه وق ـص ــة ليلى
واملجنون وغيرها.
وم ــع ق ــدوم الـسـلـطــان سـلـيــم األول (-1512
 )1520ظهر املطرقجي نصوح وهــو رسام
ابتكر نـ ً
ـوعــا جــديـ ًـدا مــن املنمنمات يسمى
(ال ــرس ــم ال ـط ـبــوغــرافــي) ،ف ـقــام بــرســم امل ــدن
واملوانئ والقالع دون أي أشكال بشرية ،كما
أنشأ مجموعة مناظر ذات أبعاد مختلفة.
بينما بــدأ العصر الذهبي للمنمنمات مع
حكم سليمان القانوني ( 1520ـ ـ  )1566ثم
ً
سـلـيــم الـثــانــي (1566ـ ـ ـ ـ  )1574وصـ ــوال إلــى

م ــراد الـثــالــث (1574ـ ـ ـ ـ  ،)1595فـظـهــر آن ــذاك
أس ـلــوب املنمنمات الـكــاسـيـكــي .وم ــن أهــم
األع ـمــال الفنية املـتـكــامـلــة فــي تـلــك الـفـتــرة،
م ـج ـمــوعــة م ـج ـل ــدات (س ـي ــرة ال ـن ـب ــي) الـتــي
أخ ــذت فـكــرة الــرســومــات مــن أح ــداث كتاب
السيرة النبوية ملؤلفه مصطفى الضرير.
تـقــع املـجـمــوعــة فــي سـتــة مـجـلــدات ،رسمت
بها حوالي  800منمنمة ،وقصد الرسامون
عدم إظهار وجه النبي وكبار الصحابة في
الــرســومــات .مــن تلك املنمنمات مــا يصور
النبي في غار حراء وهو يتسلم خبر النبوة
من جبريل ،وصورة ملعجزة نبع املاء الذي
يفيض مــن بــن أصــابــع النبي ،وص ــورة له
يزوج فاطمة من علي.
أصــول الكتاب مــوجــودة في ثــاث مكتبات
عــامل ـيــة؛ املـجـلــد األول وال ـثــانــي وال ـس ــادس
فـ ــي م ـت ـح ــف (ت ـ ـ ــوب ك ـ ــاب ـ ــي) ،وال ـ ــراب ـ ــع فــي
م ـك ـت ـبــة (ت ـش ـي ـس ـتــر ب ـي ـت ــي) ف ــي دبـ ـل ــن فــي
أيرلندا ،واملجلد الثالث واألخير يقع ضمن
مجموعة (سـبـنـســر) فــي مكتبة نـيــويــورك
العامة ،واملجلد الخامس مفقود .وال يعرف
تحديدا اسم الفنان أو الفنانني الذين قاموا
بهذا العمل ،واألرجح أن األمر ّال يخرج عن
مشاهير الفنانني آنذاك ،وهم نقاش عثمان،

باختصار
املنمنمات مصطلح
فني يشير إلى لوحات
فنية صغيرة الحجم
مرسومة بدقة تستعمل
عادة في تزيني الكتب
ذات املوضوعات
التاريخية أو األدبية أو
العلمية
■■■
أصل هذا الفن يعود
إلى زمن اإليغور في
منطقة توربان بوسط
آسيا في منتصف
القرن الثامن امليالدي
■■■
اعتبرت في القرن
العشرين فنًا زخرفيًا،
إلى جانب فنون الكتاب
العثمانية األخرى التي
تدرس في قسم الفنون
الزخرفية التركية الذي
افتتح سنة 1936

وعـلــي جـلـبــي ،وم ــا قــاســم ،وحـســن بــاشــا،
ولطفي عبد الله.
مــع حلول عهد أحمد األول ( 1603ـ ـ )1617
بـ ـ ــدأ ي ـ ـتـ ــردد ال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى امل ـن ـم ـن ـم ــات بــن
الفني والــوظـيـفــي .وكــانــت املنمنمات ذات
ُ
الصفحة الواحدة التي تجمع في ألبومات
ش ــائـ ـع ــة ،واشـ ـتـ ـه ــر رس ـ ــم امل ـن ـم ـن ـم ــات بــن
مــواط ـنــي إس ـط ـن ـبــول .وظ ـه ــر م ــن يـسـمــون
(رســامــي الـبــازار) الــذيــن يفترشون أســواق
إسـطـنـبــول وي ـقــومــون بــالــرســم ب ـن ـ ً
ـاء على
ط ـل ــب املـ ــواط ـ ـنـ ــن .ولـ ـك ــن فـ ــي ع ـه ــد أح ـمــد
الثالث ( )1730-1703نشأ نوع ثقافي جديد
معروف في التاريخ العثماني باسم فترة
تــول ـيــب ،أو (ال ـ ـبـ ــاروك ال ـع ـث ـمــانــي) املـتــأثــر
بــالـبــاروك الفرنسي .ويمكن الــوقــوف على
هــذا التأثر فــي مجال املنمنمات مــن خالل
االط ـ ــاع ع ـلــى ك ـت ــاب ال ـف ـنــان ع ـبــد الـجـلـيــل
لـيـفـنــي ال ــذي يـحـكــي قـصــة م ـهــرجــان كبير
أق ـيــم لـطـقــوس خ ـتــان أح ــد أب ـنــاء السلطان
أحـ ـم ــد الـ ـث ــال ــث ،وشـ ـ ـ ــارك ف ـي ــه ال ـح ــرف ـي ــون
والفرق املسرحية واملهرجون واملوسيقيون
وراقـ ـص ــو األرجـ ــوحـ ــة وامل ــواطـ ـن ــون .حيث
يظهر تأثر أسلوب ليفني بالرسم الغربي،
فكانت منمنمات الكتاب مختلفة جــدا عن
املنمنمات السابقة.
بعد ذلك ،استمر تغريب الثقافة العثمانية،
ومع ظهور املطبعة والتصوير الفوتوغرافي،
أخ ـ ــذت امل ـن ـم ـن ـمــات ت ـف ـقــد م ـكــان ـت ـهــا الـفـنـيــة
والــوظ ـي ـف ـيــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـت ــرك ـي ــة .إلـ ــى أن
اعتبرت في القرن العشرين فنًا زخرفيًا ،إلى
جانب فنون الكتاب العثمانية األخرى التي
ت ــدرس فــي قسم الـفـنــون الــزخــرفـيــة التركية
الـ ــذي اف ـت ـتــح س ـنــة  1936ف ــي كـلـيــة الـفـنــون
الجميلة في إسطنبول.

وأخيرًا
نبَّاش القبور
سما حسن

ً
يـجــب أال يلقى ه ــذا التصنيف لــديـنــا ق ـبــول ،أن مهنة
ً
ِّ
واحدة ضمن خمس من ِّ
أهم
َّنباش القبور قد ُصنفت
املهن املنقرضة ،في النصف األخير من القرن املنصرم.
وألن السينما والدراما التلفزيونية والروايات قد أولت
ُ
ً
ً
قبض؛
اهتماما ،وأف ــردت ّ مكانا لهذا العالم الغريب امل ِ
فال يمكن أن تصدق أن هذه املهنة قد تنتهي ،فالشر
ِّ
فــي العالم يتسع ،والـعـقــول التي تفكر باستغالل كل
َّ
كــارثـ ٍة ال ت ــزال تعمل ،وتشحذ كــل إمكاناتها؛ لتفعل
َّ
ذلك .وقد ورد خبر صغير ،قبل مــدة ،ليست قصيرة،
عن عامل نظافة ،سرق قرطا ّ
ذهبيا صغيرا ،من أذني
َّ
مسنة ِّ
ِّ
توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا،
سيدة
في أحد املستشفيات .وقد تداعى إلى خاطري سرقة
ُ
وصلت إلى هذا الخبر ،فالسارق
القبور ،ونبشها ،حني
ُ
ال يبتعد ً
كثيرا عن َّنباش القبور ،فهو قد انتهك حرمة
امليت ،وقد ُجبلنا على تقديس األمور املبهمة ،فبعد أن
يصبح الجسد الخالي من الروح ،داخل القبرُ ،ي َع ُّد من
ُ
ُ
األمــور املبهمة التي تحاط بهال ٍة من القدسية ،وأصبح
َّ
ً
َّ
ـان غــادرتــه
مـتـعــارفــا لــدى الجميع أن امل ــس بجثة إن ـسـ ٍ

الحياة يشبه املـ َّـس بها ًّ
حيا ،بل إن ذلــك أشـ ُّـد ضــراوة.
ولذلك عمد األعداء إلى تحطيم شواهد القبور ،ونبشها،
والـتـمـثـيــل بجثث أصـحــابـهــا ،وبـعـثــرة عـظــامـهــم ،على
سبيل االنتقام من األحياء ،والتقليل من شأنهم.
ً
وغالبا ما تكون بداية ِّأي غزو ملنطقة آمنة العدوان على
َّ
مقابر املــوتــى ،وقــد فعل العباسيون ذلــك ،حني نبشوا
قبور خصومهم األمويني؛ بغرض االنتقام منهم ،ومن
ِّ
جــرائـمـهــم بـحــق الـهــاشـمـ ِّـيــن؛ مــا يـجـعــل نـبــش الـقـبــور
يحمل ً
ًّ
ًّ
أيديولوجيا .ولكن األديان الثالثة
سياسيا
طابعا
َّ
السماوية قد حرمته ،وانتهجه تنظيم داعش ،حني قام
بتسوية القبور باألرض ،ونبشها .وفي بعض األحيان،
تبتعد عادة نبش القبور عن هدف االنتقام؛ لكي تبقى
ِّ
في وظيفتها األصيلة والعتيدة ،وهي سرقة متعلقات
عصور مضت،
املوتى ،وقد كانت هذه املهنة رائجة ،في
ٍ
ِّ
َّ
وحيث ظلت عــادة دفــن املوتى مع متعلقاتهم الثمينة،
فيما حـ َّـرم اإلســام ذلــك ،بل حرص على تجريد ِّ
امليت
ِّ
بلفه بقماش أبيضُ ،ي َ
عرف
من زينة الدنيا ،واالكتفاء
بالكفن ،وأصـ َّـر ًاملثل الشعبي على أن هذا الكفن ليس
ل ــه ج ـي ــوب؛ داللـ ــة عـلــى أن اإلن ـس ــان ي ـخــرج م ــن الــدنـيــا
خالي الوفاض .نعود إلى حادثة سرقة القرط الذهبي

مــن أذنــي سيدة متوفاة ،وعلينا أن ّ
نتخيل ألــم أهلها،
ّ
حــن علموا بــالـحــادثــة ،خصوصا أن املـتــوفــن بسبب
َّ
فيروس كورونا ال ُيسلمون ألهاليهم إلجــراء مراسم
الــدفــن ،وتبقى الحسرة في قلوبهم؛ بسبب حرمانهم
مــن إلـقــاء نظرة ال ــوداع عليهم .وبـقــدر األســى والحزن
َّ
ِّ
واألل ــم ،هـنــاك مــن ينتهز ذلــك كــلــه ،ويـفــكــر بــأن ينتهك
ً
حرمة مـ ِّـيــت ،ويـســرق شيئا مــن متعلقاته ،مهما كان
ً
بخسا ،بل إن أحــد ّنباشي القبور قــال في اعترافاته،
إنه كان يحوم في القرية ،حول البيوت التي يكون فيها

الحديث عن القبور والمدافن،
مع نهاية العام ،حصاد ما مرَّ
ِ
لفقد األحبَّة ،فلم
وجع
بنا من
ٍ
ٍ
ومناسبات سعيدة
نهنأ بتهانئ

ٌ
منتظ ًرا لحظة اإلعــان عن وفــاتــه؛ لكي يتتبع
مريض
ِ
ً
الجنازة ،وينتظر أن يصبح وحيدا في قبره؛ فيسرق،
ً
مبتهجا بغنيمته ،قماش الكفن ،ومــا يجده من ُح ِل ِّي،
َّ
وحتى أسنان تم تركيبها من الذهب والفضة ،في حني
ِّ
حزن مقيم .وهكذا ،فلكل مصيبة
يكون أهل ُّالفقيد في ٍ
مــن يستغلها ملصلحته ،ولـعــل أس ــوأ مــا فــي األم ــر أن
بعض الـقـبــور قــد تـتـحـ َّـول م ــزارات ديـنـيــة ،ويـجــد فيها
َّ
العامة والبسطاء واسطة ُّ
للتقرب إلى الله .وكلما أوغلت
ِّ
الشعوب في فقرها وجدناها تقدس مثل هذه املقامات
واألضــرحــة ،بل يحمل بعضها أسماء ،ال ُّ
تمت بصل ٍة
ألصحابها ،مثل مقام النبي موسى قرب أريحا ،حيث
يتبادر إلى الذهن أن َّ
النبي نفسه قد دفن فيه .وقد جرى
تدنيسه ،قبل أيــام ،بحفل ماجن .والحقيقة أن صالح
ـاب سياسي ٍة عسكرية
الــديــن األيــوبــي قــد أقــامــه ألس ـبـ ٍ
بحتة ،ولـيــس تـقـ ُّـر ًبــا ،وع ـبــادة .ويـبــدو أن الـحــديــث عن
القبور واملدافن ،مع نهاية العام ،ما هو إال حصاد ما َّ
مر
ْ
لفق ِد َّ
ومناسبات
األحبة ،فلم نهنأ بتهانئ
وجع
ٍ
بنا من ٍ
ِّ
عام
خالل
كورونا،
فيروس
وباء
ي
تفش
بسبب
سعيدة؛
ٍ
َّ
ملل عن املوت
مضى ،وصرنا بال تخطيط ،نتحدث بال ٍ
واملدافن ،كما هذا املقال.
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