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اإلمارات ــ ليكس

ّ
تنمر ّبن زايد على بن سلمان

قضية خاشقجي نموذجًا!
إبراهيم األمين
يحرص الجانبان اإلماراتي والسعودي
ع ـلــى إخ ـف ــاء ال ـت ـبــاي ـنــات بـيـنـهـمــا حــول
أم ــور كـثـيــرة .لـكــن األم ــر ال يـكــون على
هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو لـ ـ ــدى الـ ـجـ ـه ــات امل ـت ــاب ـع ــة،
ســواء فــي محيط قــادة البلدين ،أو لدى

الدبلوماسية العربية والغربية النشطة
فــي العاصمتني .وال ـبــارز فــي أن وثائق
س ــري ــة تـثـبــت م ــا يـنـقـلــه دبـلــومــاسـيــون
عملوا فــي الـجــزيــرة العربية عــن أن في
أب ـ ــو ظ ـب ــي مـ ــن ي ـش ـك ــو ض ـي ــق هــامــش
املـ ـ ـن ـ ــاورة ب ـس ـبــب ط ـب ـي ـعــة ول ـ ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد
السعودي محمد بن سلمان .لكن هؤالء

الدبلوماسيني ّقلما ّ
تحدثوا عن الجانب
األكثر تعقيدًا في العالقة ،وهو املتصل
بـسـعــي اإلم ـ ـ ــارات ال ــدائ ــم لـلـقـيــام ب ــدور
"ال ــوص ــي الــرق ـيــب" عـلــى س ـلــوك اإلدارة
السعودية الجديدة .ولذلك ،تهتم قيادة
اإلم ــارات بــأن يعمل دبلوماسيوها في
الــريــاض ،وبـعــض الباحثني املتعاقدين

مع وزارة الخارجية وأجهزة األمن ،على
إعداد تقارير تخص الوضع السعودي.
دبلوماسي فرنسي عمل في أبو ظبي،
ق ــال لــزمـيـلــه الـلـبـنــانــي إن مـشـكـلــة أبــو
ظـبــي مــع الــريــاض مـثــل مشكلة لبنان
مــع ســوريــا قـبــل عــام  .2005حـيـنــذاك،
لم يكن بمقدور القيادة اللبنانية القيام

بــأي خـطــوة ذات بعد استراتيجي من
دون ال ـح ـصــول عـلــى مــواف ـقــة دمـشــق.
وهـ ـ ــا هـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـن ـت ـظ ــر م ــواف ـق ــة
الـ ـ ــريـ ـ ــاض عـ ـل ــى أي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة .وم ـت ــى
ت ـص ــرف ــت مـ ــن ت ـل ـق ــاء ن ـف ـس ـهــا ارت ـف ــع
الـصــوت فــي قـصــر الـيـمــامــة ...لـكــن في
ّ
اإلمارات يتجنبون رفع الصوت .وأكثر

املتضررين هو محمد بن راشــد ،الذي
يشعر بضيق األم ــور على دب ــي ،فهو
من جهة يبدو مكبل اليدين ،ويرى بأن
بن سلمان يريد منافسة إمــارتــه على
وجــه الـتـحــديــد ،وأن محمد بــن زاي ــد ال
يفعل له شيئًا.
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واض ــح أن ق ـيـ
ّ
بعالقة مختلفة مــع الــريــاض بعد تولي
محمد بن سلمان أمور البالد ،تصرف
م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ع ـل ــى أن ولـ ــي الـعـهــد
الـسـعــودي سـيـكــون شــريـكــا كـبـيـرًا في
مشروع توسيع نفوذ دول الخليج في
املنطقة والعالم .وتعامل معه على أساس
ّ
أنـهـمــا يـمــثــان الـعـقــل الـجــديــد للجزيرة
الـعــربـيــة .تحالفهما يـتـجــاوز اإلض ــرار
بخصمهما األول تـمـيــم ب ــن حـمــد في
ق ـطــر ،ب ــل يـشـمــل تــركـيــا أي ـض ــا .ولــذلــك
وضــع بن زايــد ثقله في تطوير العالقة
الشخصية مع بن سلمان ،الى أن حصل

فجأة ما ّ
غير األمور.
يقول الدبلوماسي الغربي :فجأة ،تغيرت
األح ـ ـ ــوال .ص ــار ب ــن س ـل ـمــان يـتـصــرف
بطريقة مختلفة .ومــا إن أنـجــز عملية
استيالئه على كامل السلطات في بالده،
ونجح فــي إطــاحــة خصومه مــن العائلة
وخارجها ،حتى صار يتصرف مع بن
زايد بطريقة مختلفة.
ولـ ـف ــت ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ن ـف ـس ــه الـ ـ ــى أن
ال ــري ــاض اسـ ـت ــاءت م ــن أداء الـجــانـبــن
اإلم ــارات ــي وامل ـص ــري ف ــي قـضـيــة قتل
جمال خاشقجي ألنها كانت تتوقع أن
يقفا الى جانبها بقوة .وهو أمر تظهره
وثائق سرية حصلت عليها «األخبار».
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن س ـ ـلـ ــوك ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ّ
اإلماراتية تجاوز موقع املتابع ،ليركز
عـلــى تـفــاصـيــل تـظـهــر الــرغ ـبــة الــدفـيـنــة
ب ـت ـغ ـي ـيــرات داخـ ــل املـمـلـكــة م ــن شــأنـهــا
إضعاف محمد بن سلمان وعودته الى

"بيت الطاعة" كما كان عليه األمــر يوم
ّ
توليه املسؤولية .ومــا تظهره الوثائق،
يكشف حجم التوغل اإلمــاراتــي داخل
األوساط الحاكمة في السعودية ،وقدرة
فــريـقـهــا عـلــى اس ـت ـخــاص املـعـلــومــات،
مــا يشير الــى الـقــدرة على بـنــاء شبكة
عالقات قوية ،أو رغبة املعارضني لنب
سلمان في إيصال صوتهم الى خارج
أسوار الرياض ،ولو عن طريق أبو ظبي.
بل يظهر بوضوح "حالة التشفي" التي
ت ــوازي فعل "الـتـنـ ّـمــر" مــن جــانــب فريق
بن زايد على فريق بن سلمان.
في هذه الحلقة ،تنشر "األخبار" بعض
الــوثــائــق ال ـصــادرة عــن جـهــات إمــاراتـيــة
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى ،تـعــرض لـجــوانــب من
هذه األزمة ،وكيفية قراءتها النعكاسات
مــا ي ـجــري عـلــى ول ـ ّـي الـعـهــد الـسـعــودي
وحـكـمــه داخ ــل املـمـلـكــة وع ـلــى صــورتــه
وموقعه ودوره خارج السعودية.

معلومات أبو ظبي وتقييمها ألزمة خاشقجي
● الملك غضب من ّ
ولي العهد...
وأدرك خطأه بمنحه هذه السلطات
● موفد ّ
سري عند إردوغان
وتخفيف الضغط عن األمراء المعارضين

ّ
امل ــوظ ــف ال ـنــاشــط فــي الــدبـلــومــاسـيــة
اإلم ــارات ـي ــة( ،وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
الـخــارجـيــة) أن ــور قــرقــاش ،يتابع مع
مـكـتـبــه وس ـف ــارة بـ ــاده ف ــي الــريــاض
ت ـف ــاع ــات قـضـيــة تـصـفـيــة امل ـع ــارض
ال ـس ـع ــودي ج ـم ــال خــاشـقـجــي داخ ــل
الـسـعــوديــة وخــارج ـهــا ،وانـعـكــاســات
األزمـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ص ـ ـ ــورة املـ ـل ــك س ـل ـمــان
وولي العهد محمد بن سلمان داخل
امل ـم ـل ـك ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وي ـ ـعـ ــرض فــي
ب ــرق ـي ــات يــرس ـل ـهــا إلـ ــى رؤس ــائ ــه من
وزير الخارجية عبدالله بن زايد إلى
ولــي عهد أبــو ظبي (الحاكم الفعلي
لإلمارات) محمد بن زايد ،ما يرد إليه
م ــن مـعـطـيــات وتـ ـق ــدي ــرات .وم ــن بني

أوراق قرقاش ،ننشر وثيقتني وردتا
فــي خــانــة «س ـ ّـري لـلـغــايــة» ،فــي شهر
تشرين األول  .2018في ما يلي ّ
نص
البرقيتني:

■■■

البرقية األولى
بتاريخ  11تشرين األول  ، 2018وفي
خــانــة «س ــري لـلـغــايــة» يــرســل قــرقــاش
إلى الشيخ محمد بن زايــد ما عنوانه
«تقرير خاص حول وضع ولي العهد
الـسـعــودي وامل ـس ــارات الصعبة ألزمــة
خاشقجي» .ويرد فيه:
ّ
«( )...تجلت صعوبة موقف ولي العهد
ّ
السعودي ،بتبدل مواقفه من الصمت

إل ــى إن ـكــار ال ـحــادثــة إل ــى امل ــراوغ ــة ،ثم
اإلق ـ ـ ـ ــرار ب ـه ــا واالض ـ ـ ـطـ ـ ــرار ل ــات ـص ــال
بالرئيس إردوغــان وانتظار موافقته.
كـمــا أن اضـ ـط ــراره لـلـتـبـ ّـرع والـسـمــاح
للسلطات التركية بدخول القنصلية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة  -فـ ــي س ــاب ـق ــة تــاري ـخ ـيــة
 وال ـب ـح ــث وال ـق ـي ــام ب ـكــل م ــا ت ــري ــده،واالدعـ ـ ــاء ب ــأن لـيــس لــديــه م ــا يخفيه،
ّ
ك ـ ــل ذل ـ ــك ق ــد ج ـع ــل م ـص ــداق ـ ّي ـت ــه عـلــى
ّ
املـحــك داخليًا ودولـيــا .وبـغــض النظر
عن الخطأ الفادح في كيفية استدراج
وتـ ـصـ ـفـ ـي ــة خ ــاشـ ـقـ ـج ــي داخـ ـ ـ ـ ــل م ـقــر
دبـلــومــاســي س ـعــودي ،فــا شــك فــي أن
ً
الحادثة منحت أمــا للمعادين لولي
الـعـهــد فــي الــداخــل وال ـخ ــارج لتوجيه

ّ
الـ ـض ــرب ــات إلـ ـي ــه؛ ح ـي ــث ظـ ــل شـخــص
ولي العهد وحيدًا هو الهدف الرئيس
مــن ه ــذه األزمـ ــة ،فــي فــرصــة تاريخية
لـ ـخـ ـص ــوم ــه ،قـ ــد ال تـ ـتـ ـك ــرر ،ل ـهــزي ـمــة
املشروع السعودي الذي ّ
قدمه األمير.
وف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ،رب ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
املستقبل السياسي لولي العهد تحت
وطأة مسارات ثالثة:
امل ـســار األول :رغ ــم ثـبــوت إدان ــة فريق
ول ــي الـعـهــد ،ومـنـهــم مــن ت ـ ّـم إعـفــاؤهــم
ب ــأم ــر م ـل ـكــي م ـث ــل امل ـس ـت ـش ــار س ـعـ ّـود
القحطاني وفــريـقــه األمـنــي ال ــذي نفذ
العملية ونــائــب رئيس االستخبارات
العامة أحمد عسيري وثالثة ألوية من
مساعدي رئيس االستخبارات العامة،

«أحمد ًبن عبد العزيز قد يكون
مقبوال في الداخل ويصلح لهذه
المرحلة التي تتطلب شخصية
هادئة وتقليدية»

ّ
سعوديان على اإلمارات
طحنون :استياء وعتب
تحت عنوان ّ
«سري للغاية» ،كتب طحنون بن زايد مستشار األمن الوطني
إلى وزير الخارجية عبدالله بن زايد ،تقريرًا حول «عتب» السعودية على
اإلمارات بشأن طريقة تعاملها مع أزمة خاشجقي .وجاء في البرقية:

تفاعالت العالقات السعودية اإلماراتية في ظل أزمة
خاشقجي
في إطار التعاون املستمر بني املجلس األعلى لألمن الوطني ووزارة
الخارجية ،نفيد ّ
سموكم باملعطيات الخاصة الــواردة ،حول تفاعالت
العالقات السعودية اإلماراتية في ظل أزمة خاشقجي ،لتقدير املوقف.
يسري عتب سعودي كامن على غموض موقف أبو ظبي السياسي،
فقد اعتبر العديد من ّ
املقربني من ولي العهد محمد بن سلمان بأن
املوقف السياسي العلني من القيادة السياسية واألمنية في أبو ظبي
َ
تـحــديــدا حـيــال وض ــع املـمـلـكــة الـصـعــب مــع أزم ــة خــاشـقـجــي لــم يــرق
إلى الطموحات السعودية ،باعتبار أن أبو ظبي هي الحليف األقرب
ل ـلــريــاض ،فــي وق ــت يـتـعـ ّـرض ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ألش ــرس حملة
بغيضة لــم يـتـعـ ّـرض لـهــا مـنــذ ع ــام  ،2015وك ــان ال ـســؤال األه ــم في
الرياض طيلة شهر هو :ملــاذا لم يزر الشيخ محمد بن زايــد الرياض
ولو ّلساعات؟
«تــوقـعــات الـقـيــادة الـسـعــوديــة مــن أبــو ظبي هــي أكـبــر مــن ص ــدور بیان
تضامن» ،برغم بیان وزارة الخارجية اإلماراتية في  14أكتوبر 2018
وتأكيد التضامن مع اململكة ضد كل من يحاول املساس بسياساتها
وموقعها ومكانتها اإلقليمية ،وتأكيد وزير الخارجية والتعاون الدولي،

الشيخ عبدالله بن زايد« ،نقف مع السعودية دومًا ألنها وقفة مع الشرف
والعز واالستقرار واألمــل» ،وكذلك (تصريحات) وزيــر ّ الدولة للشؤون
الخارجية ،د .أنور قرقاش ( )...إال أن ذلك لم ُيرض توقعات ولي العهد
السعودي ،وربما بسبب ارتفاع نسبة «العشم» السعودي تجاه القيادة
اإلماراتية.
باإلضافة إلى تنامي حالة استياء نخبوي سعودي من اإلمــارات .فمع
أزمة خاشقجي ،لوحظ تنامي مشاعر استياء من قبل نخب سياسية
وأمنية وثقافية سعودية ضد اإلمارات (خاصة أبو ظبي) ،وانتشر القول
في املجالس الخاصة وداخل مكاتب موظفي الدولة بأنها هي من ّ
ورطت
ولــي العهد السعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتحول إلى

شخص مندفع ،ويخرج عن تقاليد املدرسة التقليدية السعودية
ّ
والتحمل والحلم .بل إن بعضًا من األمنيني
القائمة على الصبر
املحافظني ذهــب مع الــروايــة التركية الرسمية بــأن لــإمــارات دورًا
ما في الحادثة.
ّ
ّ
مــن جــانــب آخ ــر ،اهـتــمــت ال ــدوائ ــر امل ـقــربــة مــن مـكـتــب ول ــي العهد
السعودي برسائل وتوقيت املـقــاالت التي كتبها د .عبد الخالق
عبدالله في موقع  CNNوخاصة ُمقال (جمال خاشقجي الذي
أعرفه) في  10أكتوبر  .2018وقد طرحت العديد من التساؤالت،
ّأول ـهــا هــل ه ــذه املـقــالــة تمثل مــوقـفــا شخصيًا مــن الـكــاتــب تجاه
صديقه كما ورد في املقال أم أنها تعبر عن موقف تيار سياسي
ما في دولة اإلمارات؟

ّ
ي ـت ـب ــق ــى م ــدي ــر م ـك ـت ـبــه ال ـ ـخـ ــاص ب ــدر
العساكر ،وال ــذي ثبت اتـصــال الفريق
األمني به هاتفيًا من داخل القنصلية،
وفي حال ثبوت إدانــة بما يستخرجه
األتــراك من أدلة ويعلنونها تدريجيًا،
فيظل القلق من وجود دليل ضد ولي
ّ
ال ـع ـهــد ،وحـيـنـئــذ سـتـتـعــزز روايـ ــة من
ُ
يتهمونه ،وسيكون ذلــك محرجًا جدًا
للملك سلمان ،وقد يوضع في موقف
يكون ال ّ
مفر له من تنحيته.
ّ
ُ
املـســار الثاني :أل يـخــرج األت ــراك أدلــة
ق ــاطـ ـع ــة ضـ ــد ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،ومـ ـ ــن ثــم
ُ
ت ـصــدق ال ــرواي ــة الـسـعــوديــة الرسمية
أو جزء منها ،وحينئذ سيبقى األمير
محمد بــن سلمان فــي واليـتــه للعهد،
ل ـكــن صــدمــة ه ــذا ال ـح ــدث وتــداع ـيــاتــه
وارت ـ ـ ــدادات ـ ـ ــه س ـت ـج ـع ـلــه أضـ ـع ــف مـمــا
كـ ـ ــان ،وربـ ـم ــا س ـت ـف ــرض ع ـل ـيــه إعـ ــادة
حساباته فــي املستقبل؛ ســواء فــي ما
يـخــص نـهـجــه الـسـيــاســي أو الـحــرص
على اختيار مستشارين أكـثــر كفاءة
وعـقــانـيــة ،مــع ال ـتــزامــه بـعـمــل الــدولــة
ّ
املؤسسي.
املسار الثالث :أن يكون بحوزة األتراك
دل ـي ــل ق ــاط ــع ض ــد ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،وتـتــم
صـفـقــة ب ــن املـمـلـكــة وتــرك ـيــا تــرعــاهــا
أميركا على حماية ولي العهد ،ونفي
أي ت ـ ــورط م ـبــاشــر ف ــي هـ ــذه الـقـضـيــة
مـقــابــل ش ــروط سياسية واقـتـصــاديــة
يمليها الجانب التركي؛ وهذا وحسب
التيار السعودي املحافظ ربما يكون
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة واألسـ ـ ـ ــرة
املــالـكــة ومـصـلـحــة تــركـيــا ،وق ــد يــؤدي
إلى تقارب سعودي تركي بعد جفوة
األع ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة ،ل ـك ــن ،ف ــي امل ـقــابــل،

سيتم دفع ثمن سياسي واقتصادي.

سيناريو «البديل عن ّ
ولي العهد»:

ف ـي ـمــا ل ــو رأى امل ـل ــك س ـل ـمــان ضـ ــرورة
تنازله عن امللك أو تنحي ولــي العهد
عن منصبه ،وهو أفضل من عزله؛ فإن
ال ـخ ـي ــارات سـتـكــون مـفـتــوحــة ،وربـمــا
يكون من البدائل املحتملني:
 -1األم ـي ــر أح ـمــد ب ــن عـبــد الـعــزيــز،
ً
فقد يكون مقبوال في الداخل ويصلح
لـهــذه املــرحـلــة الـتــي تتطلب شخصية
هادئة وتقليدية ،لكن ال يضمن قبوله
مــن طــرف الــدوائــر األميركية ،وبعض
الــدوائــر الـغــربـيــة؛ لرفضه فتح أبــواب
الـتـعــاون األم ـنــي مــع واشـنـطــن وميله
لـلـمــؤسـســة الــدي ـن ـيــة الـت ـق ـل ـيــديــة .لكن
ب ـس ـبــب ال ـه ـج ـمــة ال ـع ــامل ـي ــة ض ــد ول ــي
العهد والقناعة بأنه أصبح خطرًا على
املـمـلـكــة واألم ـ ــن اإلق ـل ـي ـمــي ف ـقــد يـكــون
األمـيــر أحـمــد خـيــارًا مؤقتًا خصوصًا
بـعــد مــواقـفــه الـنــاقــدة ضمنيًا للحرب
ف ــي ال ـي ـم ــن ،وت ــروی ــج ب ـعــض ال ــدوائ ــر
الغربية له منذ أشهر.
 -2األم ـي ــر م ـقــرن ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز،
رب ـم ــا ت ـك ــون ح ـظــوظــه ال ــدول ـي ــة أق ــوى
م ــن املـحـلـيــة ،بــرغــم أن ــه يـحـمــل (قيمة
ّ
يتحملها األمير أحمد بن
شرعية) ال
ُ
عـبــد ال ـعــزيــز ،ف ـ ــاألول ك ــان مـعـيـنــا من
ّ
كولي ولي عهد،
امللك الراحل عبدالله
وبعد وفــاة امللك عبدالله تمت بيعته
بيعة شرعية كولي عهد وبرعاية امللك
سـلـمــان وبــإج ـمــاع مــن األس ــرة امل ُــالـكــة
وال ـش ـع ــب ،وال ـج ـم ـيــع ي ـع ـلــم أنـ ــه أكـ ــره
على التنازل عــن واليــة العهد  -وكــان
بإمكانه الرفض  -لكنه وافــق من دون
ت ــردد أو نـقــاش؛ حـفــاظــا عـلــى تماسك
وهيبة الحكم.
 -3األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن ن ــاي ــف ،وهــو
م ـق ـبــول غــرب ـيــا وأم ـيــرك ـيــا ،وال سيما
في ملف مكافحة اإلرهــاب ،لكنه قد ال
ينسى عــزلــه مــن جــانــب األمـيــر محمد
بــن سلمان فــي رمـضــان قبل املــاضــي،
وقـ ـ ــد تـ ـك ــون لـ ــه ردة فـ ـع ــل ت ـم ـن ــع مــن
تمكينه إال بضمانات عدم االنتقام من
محمد بن سلمان ،وهــي ضمانات قد
ال يثق بها من يأخذها عليه ولو كان
عمه امللك سلمان.
 -4األم ـيــر خــالــد بــن سـلـمــان ،وهــو
خ ـي ــار م ـح ـت ـمــل ،ورب ـم ــا األك ـث ــر حـظــا؛
ألنـ ــه األخ ال ـش ـق ـيــق واألقـ ـ ـ ــرب ملـحـمــد؛
ول ـئ ــا ي ـخ ــرج ال ـح ـكــم ع ــن أوالد املـلــك
س ـل ـم ــان ،ل ـكــن ق ــد ال ي ــرض ــى ب ــه کـبــار
أفـ ــراد األسـ ــرة ،وه ــذا يـمـكــن معالجته
كما عولج قبولهم ملحمد من قبل .وقد
ال يقبل به املجتمع الدولي على اعتبار
أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون فـ ــي الـ ــواج ـ ـهـ ــة ويـ ـك ــون
املـ ـتـ ـص ـ ّـرف فـ ــي الـ ـظ ــل أخ ـ ـ ــوه م ـح ـمــد،
ورب ـم ــا يـفـتـعــل امل ـع ــارض ــون لتعيينه
مــن الـ ــدول والـشـخـصـيــات السياسية

)أ ف ب(

واإلعالمية األميركية والغربية حملة
ض ــده بـمــا س ـ ّـرب مــن قـبــل لــإعــام أنــه
اسـتــدرج خاشقجي من واشنطن إلى
إسطنبولّ ،ويجعلونه جــزءًا مــن هذه
القضية املعقدة».

■■■

البرقية الثانية
وف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ( 11تـشــريــن األول
 ،)2018يــرســل قــرقــاش إل ــى ول ــي عهد
أب ــو ظـبــي ،محمد بــن زاي ــد آل نهيان،
تقريرًا ثانيًا حول «انعكاسات قضية
مـق ـتــل خــاش ـق ـجــي ع ـلــى م ــواق ــف املـلــك
سلمان وقراراته» ،وفيه:
«( )...أفيدكم بتقرير خاص لسفارتنا
ف ــي ال ــري ــاض ب ـن ـ ً
ـاء مل ـص ــادره ــا ،حــول
ان ـع ـكــاســات قـضـيــة مـقـتــل خــاشـقـجــي
على مواقف امللك سلمان وقراراته.
 -1قلق امللك وغضبه :تؤكد املعلومات
املـنـقــولــة مــن ال ــدائ ــرة املـقـ ّـربــة مــن امللك
س ـل ـمــان أنـ ــه ل ــم ي ـمــر ب ـحــالــة مــزاج ـيــة
سيئة وقلق جدي منذ عقد كما مر بها
بعد انکشاف مقتل خاشقجي ،وكانت
الـ ـص ــدم ــة ل ــدي ــه م ـض ــاع ـف ــة ألسـ ـب ــاب،
منها أن املــرتـبــط بـهــا هــو ول ــي عهده
وأك ـث ــر أب ـنــائــه ح ـظــوة ل ــدي ــه ،وم ــا زاد
من قلقه وغضبه أن القضية أضعفته
فــي الــداخــل ،ولــم يسلم امللك مــن اللوم
ّ
املباشر واملجازي ،ألن األزمة قللت من
ً
هيبة اململكة في الـخــارج؛ فهو  -مثال
 اض ـطــر مــرتــن لــات ـصــال بــالــرئـيــسإردوغ ــان ،الغاضب واملـســاوم الشرس
وال ـل ـئ ـي ــم ،ك ـم ــا أنـ ــه وبـ ـع ــد اضـ ـط ــراره
إلرس ــال مبعوث إلــى الرئيس التركي

(األمير خالد الفيصل) فرض الرئيس
إردوغ ــان أن يكون لـقــاؤه مــع املبعوث
َ
معلن ،كما ّ
تعمد الرئيس
امللكي غير
التركي تأخير تلقي االتصال من ولي
الـعـهــد الـسـعــودي لـيــوم ونـصــف يــوم،
ما يشير إلى ضعف املوقف واالعتبار
ال ـس ـع ــودي اإلق ـل ـي ـمــي ،بـسـبــب فــداحــة
الـخـطــأ وصـعــوبــة مـعــالـجــة تــداعـيــاتــه
دون دفع أثمان شخصية وباهظة.
 -2اضـ ـط ــاع امل ـل ــك س ـل ـم ــان ب ــدور
أكـثــر نـشــاطــا فــي أم ــور الـحـكــم املحلي
والعالقات الخارجية :فمن أجل إنقاذ
امل ــوق ــف أو ج ـ ــزء مـ ـن ــه ،وم ـ ــع ب ــداي ــات
أك ـتــوبــر  ، 2018ب ــدا امل ـلــك سـلـمــان في
ال ـق ـي ــام ب ـ ــدور أق ـ ــوى م ــن ال ـس ــاب ــق في
اإلدارة املباشرة لشؤون الحكم؛ بسبب
خيبة أمـلــه وقلقه مــن تـ ّـداعـيــات مقتل
جـمــال خاشقجي .وبـغــض النظر عن
مدى استمرارية ذلك ،فاملؤكد أن امللك
سلمان اكتشف متأخرًا خطأ منح ابنه
محمد سـلـطــات واس ـع ــة ،دون ضبط،
أساء استخدامها وألسباب شخصية،
وبالتالي فمن املنطقي أن امللك سلمان
سيفرض عليه أن يكون أكثر انفتاحًا
ع ـلــى االس ـت ـم ــاع ألصـ ـ ــوات أخ ـ ــرى من
أفراد في ّ األسرة املالكة وبشكل أوسع.
وقــد تمثلت مظاهر الـنـشــاط الجديد
للملك سلمان في التالي:
تولي ملف إدارة أزمة مقتل خاشقجي
إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا ،وق ــد ظ ـهــر ذل ــك في
إدارة األزم ـ ـ ـ ــة مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
إردوغان ،كما أن امللك أسهم كثيرًا في
امـتـصــاص الـغـضــب األم ـيــركــي ،وكــان
التصاله بالرئيس بوتني دور حاسم
في كسب املوقف الروسي.
تـكـثـيــف ال ـن ـشــاط ال ـيــومــي واسـتـقـبــال

املزيد من أفراد األسرة املالكة والنخب،
وهــذا ظهر على برنامج امللك سلمان
ال ـي ــوم ــي؛ ح ـيــث ع ــاد ال ــزخ ــم ل ـلــديــوان
املـلـكــي واسـتـقـبــل املـلــك أمـ ــراء وعـلـمــاء
ون ـخ ـبــا اج ـت ـمــاع ـيــة ،وألول م ــرة منذ
أشهر.
التدخل للسماح بعودة أمراء غاضبني
أو مـعــارضــن وتـقــديــم ضـمــانــات لهم،
ع ـل ــى رأسـ ـه ــم األمـ ـي ــر أح ـم ــد ب ــن عـبــد
العزيز ،أي أن األزمة دفعت امللك سلمان
لـيـكــون أكـثــر حــزمــا وم ـب ــادرة مــع ولــي
العهد؛ فتدخل لعودة األمير أحمد مع
ّ
التعرض له ،وقبل شفاعة األمير
عدم
خ ــال ــد ال ـف ـي ـصــل ف ــي ع ـ ــودة ابـ ــن أخـتــه
الهارب إلــى فرنسا منذ أشهر ،األمير
خالد بن سعود بن خالد.
ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار س ــري ــع ل ـل ـق ـي ــام ب ــأول ــى
زيارات ملكية ملناطق القصيم وحائل
وال ـح ــدود الـشـمــالـيــة مــن أج ــل تجديد
الشرعية الشعبية وفي القصيم ،التي
بدأ في زيارتها في  6نوفمبر الجاري،
ّ
وجه امللك سلمان بإطالق سراح جميع
ال ـس ـج ـن ــاء امل ـع ـس ــري ــن م ــن امل ــواط ـن ــن
بالقصيم في قضايا حقوقية ،وليست
جنائية ،ممن ال تزيد مديونياتهم عن
مـلـيــون ري ــال وثـبــت إعـســارهــم شــرعــا،
وتـ ـس ــدي ــد املـ ـب ــال ــغ امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ـي ـهــم،
وسيشمل ذلــك املناطق التي يزورها
ُ
امل ـلــك .وتـعـتـبــر ه ــذه ال ــزي ــارات امللكية
أول جــولــة مــن نوعها يـقــوم بها امللك
س ـل ـم ــان م ـن ــذ ت ــول ـي ــه ال ـح ـك ــم ف ــي ع ــام
( 2015ويرافقه ولي العهد) .وسيزور
َ
بعد القصيم منطقتي حائل والجوف،
َ
وسـ ـي ــدش ــن مـ ـش ــروع ــات فـ ــي م ـج ــال ــي
التعليم والبنية األساسية.
 - 3غ ـم ــوض الـ ـق ــرار ال ـن ـهــائــي للملك
س ـل ـم ــان بـ ـش ــأن م ـص ـيــر ول ـ ــي ال ـع ـهــد:
رغ ـ ــم غـ ـم ــوض م ــوق ــف املـ ـل ــك ال ـح ــال ــي
فــإن هناك مــؤشــرات إلــى تعرض امللك
لضغوط نفسية هائلة ومستمرة من
كبار رجــال األســرة املالكة ومــن رجــال
دول ـ ــة م ـع ــروف ــن أوح ـ ــت ل ــه ب ـض ــرورة
ع ــزل ول ــي الـعـهــد ،ول ــو بصفة مؤقتة؛
المـتـصــاص الغضب الـعــاملــي والعتب
الــداخـلــي .وتــؤشــر بعض الــدالئــل إلى
أن ــه ،وف ــي ح ــال ات ـخــاذ األسـ ــرة املــالـكــة
موقفًا جماعيًا أو حتى شبه جماعي،
وشعور امللك سلمان بوجود أي خطر
عليه ،أو على األس ــرة املالكة ،أو على
الـ ــدولـ ــة ع ــام ــة ب ـس ـبــب هـ ــذه ال ـح ــادث ــة
فــإنــه ق ــد يـضـطــر ل ــإق ــدام عـلــى ك ــل ما
مــن شــأنــه تــافــي ذل ــك ،وحـفــظ الــدولــة
ومؤسسة الحكم واألسرة املالكة ،ولو
أدى ذلك إلى تنازله عن الحكم لغيره،
أو إعفاء ولي العهد أو غيره من األمراء
واملسؤولني ،ولن ّ
يرده عن هذا األمر إال
عدم قدرته عليه أو سيناريو القبض
على امللك بأوامر من ولي العهد ،وهذا
سيناريو كارثي أيضًا».

قرقاش عن انعكاسات األزمة على أفراد العائلة الحاكمة

الغالبية شامتة ومجموعة لزمت الصمت
وآخرون قلقون
في برقيتني منفصلتني ،األولى بتاريخ  1تشرين الثاني  2018والثانية في العاشر من الشهر نفسه،
يرفع وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ،إلى رئيسه عبدالله بن زايد برقيتني ّ
أعدهما مدير
مكتبه علي مطر املناعي عن تفاعالت أزمة خاشقجي استنادًا إلى مصادر السفارة اإلماراتية في
الرياض ،ويرد فيهما اآلتي:

برقية 2018/11/1
أزمة خاشقجي تكشف تجاوزات ّ
ولي العهد السعودي في إدارة المملكة
بعد األوامــر امللكية األخيرة احتفظ األمير محمد بن سلمان بجميع مناصبه؛ ولــي العهد ونائب
َ
مجلسي الشؤون األمنية والسياسية ،والشؤون االقتصادية.
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس
ّ
قرارات سيادية تضبط عمل مؤسسات الدولة ،بعد االعتراف بأن السبب األساسي وراء
تم اتخاذ ّ
ّ
األزمة التي ولدها قتل خاشقجي هو تغول رجال ولي العهد (رموز الدولة املوازية) في مؤسسات
الدولة ،وتجاوز األنظمة والقوانني والقضاء ،واللجوء إلى األوامر الشفهية وأوامر «الوتساب» (مثل
أمر القنصل في إسطنبول للحضور إلى القنصلية وهو في إجازة من أجل لقاء خاشقجي دون أن
يعلم ّأي شيء عما ُيرتب له) ،وهذا األمر كان مثار قلق ّ
جدي من امللك سلمان ،ولذلك سعت كثير
من قراراته األخيرة ملعالجة تداعيات ما حدثّ ،
لتحد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من صالحيات
ولي العهد املطلقة ،والتي لم تعد كما كانت قبل الثاني من أكتوبر .2018
وهكذا ،وبعد مرور أكثر من  7سنواتّ ،
تضمن أهم األوامر السيادية التي صدرت في  27ديسمبر
 2018إعــادة "ديــوان مجلس ال ــوزراء» ،وجــاء في األمــر امللكي أن ذلك لضمان تطوير أجهزة الدولة
بما يحقق مزيدًا من الجودة في األداء والسرعة في اإلنجاز .والقرار ّ
موجه باألساس إلى تقليص
صالحيات ولي العهد باعتباره كان بالفعل رئيسًا للديوان امللكي .وبعد إعفاء خالد التويجري في
يناير  ،2015ورث غالبية صالحياته املستشار سعود القحطاني ،وزاد عليها ،األمر الذي أوصل
اململكة إلى حادثة الثاني من أكتوبر  ،2018والتي لم تعد األوضاع في البلد كما كانت قبلها.
وفي مؤشر مهم يحمل دالالت ،هو غياب الوزير السبهان عن لقاء رئيس مجلس النواب العراقي
مع وزيــر الخارجية السابق عــادل الجبير في وزارة الخارجية ،وكذلك إحالة أحد أبــرز مساعدي
السبهان ،وهو املستشار عبد العزيز الربدي ،للتقاعد برغم التمديد لزمالئه اآلخرين .وقد تشير
هذه األحــداث إلى العودة للعمل ّ
املؤسسي ،وربما انتهاء مرحلة كان ّ
يتعمد فيها الوزير السبهان
تجاهل القواعد في التراتبية ،والتصرف وكأنه وزير خارجية خاص لولي العهد والتحدث باسمه
وباسم اململكة ،من دون التنسيق أو الرجوع إلى وزير الخارجية.

■■■

برقية 2018/11/10
حول انعكاسات مقتل خاشقجي على األسرة المالكة
 - 1موقف األم ــراء واألم ـيــرات :سيطر الصمت على مــواقــف أغلب أف ــراد األس ــرة املالكة مــن مقتل
خاشقجي ،وراحــوا يتابعون تداعيات الحدث وتقييم انعكاساته الداخلية وردود الفعل التركية
والدولية.
قسم الشامتني واملغتبطني دون
أقسام:
ثالثة
إلى
املؤثرين
واألميرات
األمراء
مواقف
تقسيم
ويمكن
ُّ
ُّ
وحقق معهم في فندق «الريتز»
حدود (وهم الغالبية) ،خاصة من األمــراء الذين اتهموا بالفساد،
ُ
واســتــردت منهم أمــوال اعتبرها ولــي العهد منهوبة واعتبروها مسلوبة بــدون قــرار قضائي .أما
القسم الثاني فهم املغتبطون بما جرى مع شعورهم بالخوف من تداعيات القضية التي قد تعصف
بالبلد أو بمؤسسة الحكم ،فيفقدون كل شيء ،وهذا القسم أكثر عقالنية من القسم األول ،وأبعد
عن العواطف واالنتقام .أما القسم الثالث فهم الذين يفضلون بقاء الوضع القائم على ما هو عليه،
بما يعني تفضيل نجاح الرواية السعودية ،وإخماد ملف القضية ،وعودة األمور كما كانت قبلها.
ويرى هذا التيار أنه ال يوجد خيار أمام العائلة املالكة في الوقت الراهن إال الوقوف خلف امللك وولي
العهد ،مهما كانت الخلفيات واألسباب في قضية خاشقجي.
ّ
 - 2انعكاسات قضية خاشقجي على وضع األمراء الشخصي .أثرت قضية خاشقجي في أوضاع
بعض األمراء السعوديني كالتالي:
تعزيز ال ــدور السياسي لألمير خالد الفيصل :فقد قـ ّـدمــت األزم ــة لألمير خالد الفيصل فرصة
سياسية ،حيث إنــه وبحكم عالقته الوثيقة السابقة مع خاشقجي لعب دورًا أساسيًا في إطفاء
التوتر مع تركيا خالل األسابيع الثالثة األولى ،ونجح جزئيًا في نقل القضية من مسار التصادم
التركي السعودي إلى التعاون األمني ،وقد نجم عن لقاء خالد الفيصل بالرئيس التركي ،االتفاق على
تشكيل لجنة التحقيق املشتركة .ومن جهة أخرى ،استفاد األمير خالد الفيصل من أزمة خاشقجي
وشفع مباشرة لدى امللك سلمان البن اخته الهارب األمير خالد بن سعود بن خالد ،الذي وصل إلى
الرياض منتصف أكتوبر املاضي.
ّ
 - 3تولي األمير تركي الفيصل دور التواصل مع عائلة خاشقجي :فلم ُيخف األمير تركي الفيصل
صدمته بفقدان صديق وعميل قديم ،كما اعترف أن امللك سلمان استعان به للتواصل مع أبناء
خاشقجي وزوجته السابقة في الواليات املتحدة األميركية.
 -4األمير الوليد بن طالل ودفاعه عن ّ
ّ
ومصلحيتها
«تقدمية» محمد بن سلمان :رغم متانة العالقة
مع جمال خاشقجي ،فإن األمير الوليد أظهر شخصيته البراغماتية في التفاعل مع الحادثة .فقد
غـ ّـرد األمير للمرة األولــى منذ اختفاء خاشقجي في  14أكتوبر  2018لكنه تجاهل التعليق على
حادثته ،واكتفى بالدفاع عن اململكة في ظل الهجمة الشرسة التي بدأت ّ
تتعرض لها .وبعد شهر
ويومني من الحادثة (وبتنسيق مع ولي العهد)ّ ،
تحدث األمير الوليد ملحطة «فوكس نيوز» اإلخبارية
ّ
األميركية مساء  4نوفمبر ( )...ودافع بقوة عن ولي العهد ووصفه بـ«األمير التقدمي».
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لبنان

لبنان

رسائل
إلى المحرر
ّرد من شارل عربيد
ج ـ ـ ــاء ن ـ ـ ــا م ـ ـ ــن رئ ـ ـي ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس
االق ـت ـصــادي االجـتـمــاعــي ،شــارل
عربيدّ ،
الرد اآلتي:
ل ـق ــد طــال ـع ـت ـنــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» فــي
ع ـ ــدده ـ ــا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ي ـ ـ ـ ــوم أمـ ــس
بمقال يحمل عنوان «البطريرك
مـصـ ّـر عـلــى انـتـخــابــات «مجلس
الـ ـ ـك ـ ــاث ـ ــولـ ـ ـي ـ ــك» :ان ـ ـق ـ ـسـ ــام حـ ــول
جــريـصــاتــي» ،تناولني فــي جزء
منه بشكل مغاير كليًا لحقيقة
األمــور ،لــذا ّ
أود توضيح النقاط
اآلتية:
لم أكن يومًا ضمن أي اصطفاف
سياسي أو حزبي ،في بلد أؤمن
بأنه أحوج ما يكون إلى قواسم
تجمع الناس ال ّ
تفرقهم.
إن االجتماع املذكور في موضوع
امل ـق ــال ق ــد ت ــداع ــى إل ـيــه ع ــدد من
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ذات ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور والـ ـحـ ـيـ ـثـ ـي ــة،
وه ــي شـخـصـيــات ال ارت ـبــاطــات
س ـي ــاس ـي ــة وح ــزبـ ـي ــة لـ ـه ــا ،وأنـ ــا
كغيري مــن الحاضرين حريص
على عدم إدخــال املجلس األعلى
«ب ــزواري ــب الـسـيــاســة الـضـيـقــة»،
لكونه إطــارًا جامعًا يتعالى عن
الـصـغــائــر الـتــي ي ـحــاول البعض
حـشــره فيها لحسابات خاصة،
و«دل ــع» سياسي لــم يعد خافيًا
علي الكثيرين.
دوم ـ ـ ــا كـ ـن ــت مـ ــن امل ــؤمـ ـن ــن ب ــأن
«املجلس األعلى» يجب أن يبقى
خارج أية اصطفافات سياسية،
وذلــك مــن خــال ضمه أشخاصًا
مـسـتـقـلــن ق ــادري ــن ع ـلــى الـقـيــام
بمهماتهم جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
غبطة البطريرك يوسف العبسي
ال ــذي يعلم أكـثــر مــن أي شخص
آخر مصلحة الطائفة وحاجاتها
وشجونها.
ل ــذا ال ي ـجــوز أن ي ـكــون املـجـلــس
ً
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــدخـ ـ ــا أو م ـس ـت ـق ـرًا
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـع ـ ــض إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــم
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره ـ ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي أو
السترجاعه أو للمحافظة عليه.
فالوقت غير مناسب للمناكفات
وال ـتــراشــق وال ـت ـبــارز اإلعــامــي،
فـهــل ب ــات ه ـ ّـم الـكــاثــولـيــك الـيــوم،
كسائر اللبنانيني وخاصة جيل
ال ـش ـب ــاب ،ه ــو بــاف ـت ـعــال م ـعــارك
وانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات وهـ ـمـ ـي ــة؟ وملـ ـ ــاذا
تـ ـك ــون الـ ـح ــرك ــة ال ـق ــائ ـم ــة ح ــول
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى مـ ـج ــرد حــركــة
م ــوسـ ـمـ ـي ــة كـ ـ ــل ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات
قـبــل مــوعــد االنـتـخــابــات ليدخل
بعدها املجلس في سبات وعدم
إنتاجية؟
وأخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،إن األص ـ ـ ـ ــول امل ـه ـن ـيــة
لـلـعـمــل الـصـحــافــي املــوضــوعــي،
ّ
تتطلب بالحد األدن ــى أل تبنى
ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــات وكـ ــأن ـ ـهـ ــا «حـ ـق ــائ ــق
مطلقة» على مصادر ومتابعات،
ب ـي ـن ـم ــا ال ي ـ ـتـ ـ ّـم ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
ال ـش ـخ ــص امل ـع ـن ــي الس ـت ـي ـضــاح
حقه في التوضيح واإلجابة عن
أي استفسارات كانت.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــم مـ ـ ـن ـ ــي خـ ـ ــالـ ـ ــص الـ ـشـ ـك ــر
والتقدير
شارل عربيد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

قضية

مقالة

االنتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟
تتجه رئاسة الجمهورية
إلى الدفع نحو إجراء
االنتخابات النيابية الفرعية
في أول أحد من شهر
ُحزيران المقبل .الموضوع
وضع على طاولة البحث،
ففي ميزان الربح والخسارة،
إجراء هذه االنتخابات لملء
المقاعد التسعة في ست
دوائر يعطي األفضلية
لقوى السلطة؛ خصوصا
أن  5دوائر منها ستخوض
االنتخابات وفقًا للنظام
األكثري
رلى إبراهيم
ال ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة م ـب ـك ــرة ،ليس
األمـ ـ ـ ــر بـ ــامل ـ ـفـ ــاجـ ــأة ،ف ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـنــواب املستقيلني الثمانية (م ــروان
حـمــادة ،هنري حلو ،بــوال يعقوبيان،
نـ ــديـ ــم ال ـ ـج ـ ـمـ ـ ّـيـ ــل ،سـ ــامـ ــي الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل،
إلـيــاس حنكش ،نعمة اف ــرام وميشال
م ـع ــوض) بــاالس ـت ـقــالــة ع ـقــب انـفـجــار
املــرفــأ ظـنــا منهم أن ذلــك سـيـقــود الــى
حـ ــل ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ن ـت ـي ـج ــة ت ــوق ـع ـه ــم ك ـ ّـر
سـبـحــة االس ـت ـق ــاالت ،ب ــاءت لحظتها
بالفشل ،وال سيما أن تعويلهم على
ل ـحــاق ق ــوى  14آذار بـهــم م ــن أح ــزاب
ال ـقــوات واملستقبل واالش ـتــراكــي أتــى
في غير محله .وبالتالي ،خسر هؤالء
مقاعدهم النيابية ّولم يربحوا شيئًا
في املقابل .يومها ،وقع وزير الداخلية
محمد فهمي مرسوم دعــوة الهيئات
ال ـنــاخ ـبــة إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
الـفــرعـيــة ل ـهــذه امل ـقــاعــد ،وأرس ـل ــه الــى
الحكومة موصيًا بإجراء االنتخابات
الفرعية قبل تاريخ  13تشرين األول،
أي خــال شهرين ُمن تاريخ الشغور.
إال أن ّال ـح ـكــومــة املـ ـص ـ ّـرف ــة لــأع ـمــال
ل ــم ت ــوق ــع املـ ــرسـ ــوم ،ودخـ ـل ــت مـســألــة
عــدم تعيني موعد لالنتخابات خالل
شهرين من تاريخ االستقالة في إطار
املـخــالـفــة الــدس ـتــوريــة .لـكــن م ــع وف ــاة
النائب املتني ميشال املر أخيرًا ،عاد
الحديث عــن إج ــراء انتخابات فرعية
مللء شغور  9مقاعد موزعة على ست
دوائر .وعلمت «األخبار» أن املوضوع
كان مدار بحث في قصر بعبدا ،وثمة
اتجاه لدى رئاسة الجمهورية للدعوة
إلى تعيني موعد لالنتخابات الفرعية
يوم األحد  6حزيران املقبل.
قــرار رئيس الجمهورية ميشال عون
ب ـمــلء ال ـش ـغــور ف ــي امل ـقــاعــد الـنـيــابـيــة
يعني أن  6دوائــر ستكون على موعد
م ــع م ـع ــارك انـتـخــابـيــة م ـب ـكــرة .ورغ ــم
أن ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـجــري وفــق
«ق ــان ــون ال ـن ـس ـب ـيــة» ،إال أن  5دوائـ ــر
مـ ــن أص ـ ــل  6س ـت ـق ـت ــرع وف ـ ــق ال ـن ـظــام
األك ـ ـثـ ــري ،وذل ـ ــك ألن ال ـف ـق ــرة الــراب ـعــة
م ــن املـ ـ ــادة  43م ــن ق ــان ــون االن ـت ـخــاب
 2017/44تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ت ـج ــري
االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة ال ـفــرع ـيــة ملــلء
املقعد الـشــاغــر على مستوى الــدائــرة
الصغرى العائد لها هذا املقعد ،وفقًا
لـنـظــام االقـ ـت ــراع األك ـث ــري عـلــى دورة
ُ
وت ّ
حدد مراكز االقتراع ضمن
واحــدة،
هــذه الــدائــرة بقرار من الــوزيــر .أمــا إذا
ّ
تخطى الشغور املقعدين في الدائرة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ،اع ـت ـم ــد ن ـظــام
االق ـ ـتـ ــراع ال ـن ـس ـبــي ِوف ـ ــق أحـ ـك ــام هــذا
ال ـق ــان ــون» .م ــا ت ـقــدم يـعـنــي أن قـضــاء
ال ـش ــوف سـيـخــوض انـتـخــابــاتــه وفـقــا
ل ـل ـن ـظــام األكـ ـث ــري ملـ ــلء ش ـغ ــور مقعد
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النائب املستقيل مروان حمادة ،كذلك
األم ــر بــالـنـسـبــة إل ــى املـقـعــد امل ــارون ــي
الشاغر في عاليه بعد استقالة هنري
ال ـح ـلــو .وألن ع ــدد امل ـقــاعــد ال ـشــاغــرة
في دائــرة بيروت األولــى هو مقعدين
(ن ــدي ــم ال ـج ـمـ ّـيــل وب ـ ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان)،
فــإن االنتخابات ستجري أيضًا على
أس ـ ـ ــاس الـ ـنـ ـظ ــام األك ـ ـث ـ ــري .فـ ــي امل ــن
الشمالي ،ثالثة مقاعد شاغرة ،وذلك
َ
ي ـق ــود الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات وفـ ـق ــا لـلـنـظــام
ال ـن ـس ـبــي ع ـلــى امل ـق ـعــديــن امل ــارون ـي ــن
(خـ ـلـ ـف ــا لـ ـس ــام ــي الـ ـجـ ـمـ ـي ــل وال ـ ـيـ ــاس
حنكش) واملقعد األرثــوذكـســي (خلفًا
مل ـي ـشــال امل ـ ــر) .أم ــا ف ــي كـ ـس ــروان الـتــي
اس ـت ـقــال مـنـهــا ال ـنــائــب نـعـمــت افـ ــرام،
ف ـسـ ُـي ـع ـت ـمــد ال ـن ـظ ــام األكـ ـ ـث ـ ــري .األم ــر
نفسه في زغرتا حيث استقال ميشال
معوض.
ما سبق ،يرجح كفة األحزاب على كفة
املستقلني أو املجتمع املدني .وذلك ألن
«ب ـل ــوك» األحـ ــزاب فــي األقـضـيــة كفيل
بميل الدفة لصالحهم عند احتساب
النتائج بواسطة النظام األكثري ،وال
سيما أنــه ال بـلــوك مقابل ملجموعات
املجتمع املدني بل مجموعة تحالفات
مـسـتـقـلــة بـعـضـهــا ع ــن ب ـع ــض .وثـمــة
من يرى أن ترشح النواب املستقيلني
إلـ ــى امل ـق ــاع ــد نـفـسـهــا مـ ــرة أخ ـ ــرى في
ان ـت ـخــابــات فــرعـيــة ال ع ــام ــة ،ه ــو «مــن
دون طائل» سياسيًا ،اذ ما الدافع إلى
استقاالتهم اذًا ،إن كــانــوا سيعيدون

الـتــرشــح إل ــى مـقــاعــد اسـتـقــالــوا منها
بـ ــإرادات ـ ـهـ ــم ب ـح ـج ــة سـ ـق ــوط شــرع ـيــة
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي وإص ـ ــراره ـ ــم عـلــى
االنـتـخــابــات النيابية املـبـكــرة فــي كل
لبنان؟
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث فـ ـ ـ ــي ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات م ـح ـم ــد ش ـم ــس ال ــدي ــن
فـ ــإن «خ ـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـفــرع ـيــة
عـلــى أس ــاس الـنـظــام األك ـث ــري فــي كل
م ــن ال ـش ــوف وع ــال ـي ــه ،ي ـضــع مـفــاتـيــح
املقعدين في جيب الحزب االشتراكي.
كــذلــك بــالـنـسـبــة إل ــى املـقـعــد املــارونــي
فــي زغــرتــا الــذي ُيـعـ ّـد محسومًا لتيار
املـ ـ ـ ــردة .أمـ ــا الـ ــدوائـ ــر ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
ت ـش ـهــد مـ ـع ــارك ف ـهــي بـ ـي ــروت األولـ ــى
واملنت الشمالي وكسروان» .ففي دائرة

سيعمد التيار
الى ترشيح وجوه
مستقلة وغير نافرة،
نظرًا الى أنه لم يخسر
أي مقعد نيابي

ب ـيــروت األول ــى الـتــي تـضــم األشــرفـيــة
والرميل والصيفي وامل ــدور ،النتائج
مــرت ـب ـطــة بــال ـت ـحــال ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة،
علما بــأن نسبة االق ـتــراع فيها كانت
 ،%33.2وه ــي األدنـ ــى فــي كــل لـبـنــان.
ويقول شمس الدين إن «نسبة االقتراع
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـفــرع ـيــة تنخفض
حكمًا» .في العام  ،2018حازت الئحة
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر  18373صــوتــا
مـقــابــل  16772صــوتــا ل ـقــوى  14آذار
التي ّ
ضمت يومها القوات والكتائب
وميشال فرعون وأنطون صحناوي،
فـيـمــا جـمـعــت الئ ـحــة املـجـتـمــع املــدنــي
«كـلـنــا وط ـنــي»  6842صــوتــا والئـحــة
«نحنا بيروت» التي رأستها ميشال
جبران تويني  1272صوتًا.
يـ ـت ــوق ــع أن ك ـت ـل ــة ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـن ــاخ ـب ــة
ت ــراج ـع ــت ،نـتـيـجــة األداء الـسـيــاســي
وج ـ ــزء م ــن أص ـ ـ ــوات امل ــرش ــح ال ــراح ــل
م ـس ـعــود األشـ ـق ــر .ل ـكــن إع ـ ــادة تجمع
ق ـ ــوى  14آذار ب ـع ـض ـه ــا م ـ ــع ب ـعــض
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
وحـ ــزب ال ـطــاش ـنــاق سـتـشـعــل مـعــركــة
ف ــي الـ ــدائـ ــرة ،اال أن خ ـ ــروج الـكـتــائــب
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف وكـ ــذلـ ــك ف ــرع ــون
وصحناوي يعني أن القوات وحدها
فــي امل ـيــدان ،وقــد نــال مرشحها عماد
واكـ ـ ـي ـ ــم ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ري ـ ـ ــاض ع ــاق ــل،
ن ـح ــو  4آالف ص ـ ــوت فـ ـق ــط .الـ ـس ــؤال
الرئيسي هنا هــل سيشارك املجتمع
املدني في االنتخابات الفرعية؟ تقول

النائبة السابقة بوال يعقوبيان إنهم
«مستمرون في مواجهة هذه السلطة
وال ـت ـم ـســك بــال ـح ـيــاة الــدي ـم ـقــراط ـيــة».
وتـ ـشـ ـك ــك فـ ــي حـ ـص ــول االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ْ
الفرعية «إن تأكدت السلطة أن القوى
املدنية ستشارك» .في جميع األحوال،
ت ـض ـيــف ي ـع ـقــوب ـيــان« ،س ـن ـس ـيــر وفــق
قـ ـ ــرار ال ـت ـح ــال ــف واملـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـتــي

ّ
ننسق معها .أما رأيي الشخصي فهو
بضرورة املشاركة دائمًا ،لفتح املجال
أمام الناس للتعبير عن نبض الثورة
داخ ـ ــل ال ـص ـن ــادي ــق .ف ـ ــدور امل ـعــارضــة
هو الــوقــوف في وجــه السلطة في كل
االنتخابات ،أكانت نيابية أم نقابية
أم بـلــديــة أم طــابـيــة وتـقــديــم مـشــروع
بــديــل .ينبغي تفعيل دور التصويت
الـ ـعـ ـق ــاب ــي لـ ـكـ ـس ــره ــم» .أمـ ـ ــا مـ ـص ــادر
ال ـك ـت ــائ ــب ،ف ـت ـش ـيــر الـ ــى أن م ــوض ــوع
املشاركة أو عدمها يناقش في حينه
في املكتب السياسي ومع املجموعات
املدنية التي نتحالف معها.
فــي امل ــن الـشـمــالــي ،حـيــث ستخوض
أح ـ ـ ــزاب ال ـ ـقـ ــوات والـ ـتـ ـي ــار وال ـك ـتــائــب
(إذا ات ـخــذ ق ــرار امل ـش ــارك ــة) والـقــومــي
وال ـط ــاش ـن ــاق امل ـع ــرك ــة وف ـق ــا لـلـنـظــام
الـنـسـبــي وع ـلــى ثــاثــة م ـقــاعــد .وهـنــا
ث ـمــة ارتـ ـب ــاك ل ــدى األحـ ـ ــزاب ح ــول من
سيخلف النائب الــراحــل ميشال املــر،
وكـيــف سـتـصـ ّـوت كتلته وال ــى جانب
أي أحـ ــزاب ،وإذا مــا ك ــان ابـنــه الــوزيــر
ال ـســابــق ال ـي ــاس املـ ــر ،أو اب ــن شقيقه
ميشال املر ،سيترشحان .ومن املتوقع
أن ي ـت ـحــالــف ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
وال ـط ــاش ـن ــاق وال ـق ــوم ــي ،لـنـيــل مقعد
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وت ــوق ــع ال ـح ـص ــول عـلــى
ـان بــواسـطــة الـكـســور .رغــم أن
مقعد ث ـ ٍ
الـتـحــالـفــات الـسـيــاسـيــة أي ـضــا تلعب
دورًا مهما فــي قلب الـنـتــائــج ،إضافة
الى هوية املرشحني.
وت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ــى أن ال ـت ـي ــار
سيعمد الــى ترشيح وج ــوه مستقلة
وغ ـي ــر ن ــاف ــرة ف ــي ك ــل الـ ــدوائـ ــر ،وذل ــك
ألن ــه ل ــم يـخـســر فـعـلـيــا أي ن ــائ ــب ،بل
سيضيف ربحًا غير متوقع في حال
الفوز.
في كسروان ،ثمة مجموعة من القوى
التي تتحكم في اللعبة .النائب فريد
ّ
وسينسق قراره مع تيار
الخازن قوة
املردة ،نعمة افرام قوة ،التيار الوطني
الـحــر ق ــوة .بــن الـثــاثــة ثـمــة أرجحية
لـلـتـيــار ،مــع الـعـلــم ب ــأن ال ـقــوى الـثــاث
شبه متكافئة .يلي هــذه القوى حزب
القوات ثم منصور البون .تتحرك هذه
الخارطة مع تحرك التحالفات.
في هذا الصدد ،يرى شمس الدين أن
االنتخابات الفرعية كما االنتخابات
النيابية املبكرة وفق قانون العام 2018
نفسه ،لن ّ
تؤسس لنتائج جذرية ،ألن
أي تغيير فــي أي دائـ ــرة يـحـتــاج الــى
تـبــدل م ــزاج مــا بــن  3آالف و 10آالف
ناخب .القانون األنسب إلنجاز تغيير
حقيقي يكمن في اعتماد لبنان دائرة
واحــدة وفــق النظام النسبي ،على أن
يحق لكل ناخب االقتراع ملرشح واحد
يختاره.

خيار التمديد للمجلس
أو قانون انتخاب جديد
الحصول على أكثرية تسمح بانتخاب رئيس جديد من
هيام القصيفي
خط سياسي مختلف ،إضافة الى أن هذه األكثرية سبق
منذ أشـهــر ،وال ـكــام عــن االنـتـخــابــات النيابية يتقدم في أن وصلت الى املجلس ملرتني ،ولم تحقق نتائج سياسية
املـجــالــس الـسـيــاسـيــة ،متقاطعًا مــع ال ـكــام عــن مستقبل تذكر.
االنتخابات الرئاسية ،واحتماالت الفراغ وفــق السيناريو وألن اقتراح االنتخابات املبكرة لم يالق ردود فعل مؤيدة،
املعتاد عند انتهاء كل واليــة رئاسية .لكن الــواضــح حتى ب ــدأت حـمـلــة سـيــاسـيــة فــي ات ـجــاه إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
اآلن أن االنتخابات ومستقبل املجلس النيابي ال يشغالن مــوعــدهــا بــالـحــد األدنـ ــى ،وتـكـثـيــف الـضـغــط ملـنــع التمديد
بال سوى القوى املسيحية وحدها ،وفق اعتبارات ورؤى للمجلس .وهذه الحملة تكثفت في االيام االخيرة ،وتوسعت
مختلفة حيال هذا االستحقاق.
قاعدة املشككني في إجــراء االنتخابات .وما يجمع هؤالء
جديد
قانون
حول
النقاش
بري
قبل أشهر ،فتح الرئيس نبيه
املشككني هو أنهم ينتمون الــى الفريق السياسي نفسه.
بني
والبحث
اللجان
طاولة
على
لالنتخاب ،وبدأ يضع امللف
فــاسـتـبــاق مــوعــد االسـتـحـقــاق وال ـس ـي ـنــاريــوات املـتــوقـعــة،
االطــراف السياسيني ،ضاغطا في اتجاه تعديله ،رغــم أن ينطلق من خشية أن تكون املواجهة املقبلة بني مشروعني:
اإلش ــارت االول ــى أظـهــرت بــدء اصطفاف مسيحي ضــده .التمديد أو إقرار قانون انتخاب جديد ،ألن مؤيدي تعديل
تـضــافــرت جـهــود ال ـقــوات اللبنانية والـتـيــار الــوطـنــي الحر القانون من بــري واملستقبل وجنبالط ،لن يتراجعوا عن
ملواجهة تمرير أي مشروع قانون انتخاب جديد ،في مقابل مطالبتهم بتعديل القانون كي ال يتعذر ذلك الحقًا بسبب
تأييد بري واملستقبل ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي ضيق الــوقــت ،وهــو األمــر الــذي انطلق منه بــري وحلفاؤه
وليد جنبالط للبحث في تغيير القانون الحالي ،وكل واحد لـطــرح امل ـشــروع للنقاش ،الـعــام الـفــائــت .ال بــل إن األزم ــات
ألسباب تتالقى في نهاية املطاف
السياسية الحالية واملــواجـهــات
حــول تــأمــن السيطرة على عدد
ح ــول ال ـح ـكــومــة ،ت ـضــاعــف من
من املقاعد التي ذهبت إلى أحزاب
حججهم لتغيير صورة املجلس
وتيارات أخرى.
وتعزيز حصصهم النيابية .إال
ك ـ ــان م ــوق ــف الـ ـق ــوى املـسـيـحـيــة لم يعد النقاش مجديًا بشأن
أن وضــع الـبــاد أمــام نــوع جديد
حـ ــازمـ ــا فـ ــي ت ــرح ـي ــل الـ ـق ــان ــون،
االنتخابات النيابية المبكرة،
مــن امل ـب ــارزة الـسـيــاسـيــة تتعلق
ب ــن ك ــام ال ـنــائــب ج ــورج ع ــدوان بسبب تكتل قوى سياسية تؤيد ب ــال ـت ـم ــدي ــد قـ ــد ت ـخ ـل ــق م ـت ـغ ـي ـرًا
حـيـنـهــا أن «املـشـكـلــة لـيـســت في
آخ ـ ــر .ف ــاالص ـط ـف ــاف ل ــن يـكــون
تعديل القانون الحالي
تغير القانون بــل محاولة تغيير
بــالـضــرورة على الـصــورة ذاتها
النظام» ،وكــام النائب أالن عون
كما فــي االنقسام الحالي حول
أن «أه ــم إن ـجــاز لـلـقــانــون الحالي
قانون انتخاب جديد ،إذ إن هناك
تمثيل املكونات كافة ،وال يجوز
ش ـكــوكــا ب ـش ــأن م ــوق ــف ال ـت ـيــار
ّ
واملهدد
العودة عنه» .انتهت جلسات اللجان على ترحيل النقاشات ،الوطني املعارض تقليديًا للتمديد للمجلس النيابي،
ودخ ــل البلد فــي أزم ــة الحكومة وتشكيلها .لكن لــم يكد بالتظاهرات ضــده ،بــأن ال يكون في الحدة نفسها ،ال بل
البحث يطوى مرحليًا حول القانون ،حتى بدأ بعض القوى قد يصبح أقــرب الــى القبول بــه .ينطلق التيار من مقاربة
املسيحية تحديدًا ،يلفت الــى احتماالت التمديد للمجلس معاكسة ملقاربة القوات بعد املتغيرات التي طالت قاعدته
النيابي ،وسط استعادة القوات طرح االنتخابات النيابية ألسباب عامة لها صلة بأداء العهد ،وداخلية تتعلق بالتيار
املبكرة الذي كان سبق أن اقترحه حزب الكتائب .عمليًا لم وتحالفاته االنتخابية وما لحق بكتلته النيابية ،قد يعترف
يعد النقاش مجديًا بشأن االنتخابات النيابية املبكرة ،ليس بـهــا كــام ـلــة .وب ــن اح ـت ـمــاالت خ ـس ــارة مـقــاعــد ف ــي تكتله
بسبب الوقت الــذي لم يعد سانحًا إلجرائها وحسب ،بل النيابي والتمديد للمجلس النيابيّ ،
يرجح الخيار الثاني،
أيضًا بسبب تكتل قوى سياسية هي نفسها التي تؤيد مع االستعداد لتقديم تبريرات كافية بحجة امليثاقية وبقاء
تعديل القانون الحالي.
املــواقــع املسيحية وع ــدم املــس بــالـتــوازنــات داخ ــل املجلس
تنطلق «ال ـقــوات» مــن مـبــدأ أن االنـتـخــابــات املقبلة ستغير ومواجهة احتماالت الـفــراغ .وهــذا من شأنه أن يفتح بابًا
خــريـطــة املـجـلــس الـحــالــي وتــركـيـبـتــه وأك ـثــري ـتــه ،وبــالـتــالــي خالفيًا جــديـدًا داخــل الـقــوى املسيحية ،ويـعـ ّـزز االنقسام
تسمح بانتخاب رئيس جديد انطالقًا من أكثرية مغايرة عـلــى أبـ ــواب ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة .وس ـي ـضــاف ال ــى سجل
للسائدة حاليًا ،علمًا بأنها تــواجــه بــانـتـقــادات منها أنها الـعـثــرات الـتــي راف ـقــت الـعـهــد ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة العماد
تحاول تحسني حصتها املسيحية في االنتخابات املبكرة ميشال عون الذي بنى مطالعاته السياسية مع التيار على
على قاعدة املتغيرات التي جرت منذ أقل من سنتني وطالت رفــض التمديد والـفــراغ في كل أشكاله ،قبل أن يصل الى
العهد ،وضاعفت قاعدتها الشعبية .لكنها في املقابل لم سدة الرئاسة .فهل ينهي عهده بالتمديد للمجلس بعدما
تعد تملك التحالفات التي كانت تخولها سابقًا مع حلفائها وقف والتيار ضده في بداية عهده؟

اخبار

إطالق صاروخ نحو طائرة
معادية فوق الجنوب
في خطوة تؤكد سعي املقاومة إلى التصدي لطائرات العدو اإلسرائيلي
ّ
التي تخترق األجــواء اللبنانية ،منذ سقوط ّ
مسيرة إسرائيلية مفخخة
وانـفـجــار أخ ــرى فــي منطقة مـعــوض فــي الضاحية الجنوبية لبيروت
عــام  ،٢٠١٩أطلقت املـقــاومــة أمــس صــاروخــا بــاتـجــاه طــائــرة استطالع
إسرائيلية كانت تحلق فــوق الجنوب .وقــال املــراســل العسكري للقناة
ال ـ  12االسرائيلية نير دفــوري إن «حــزب الله أطلق صــاروخــا ُمضادًا
ُ
للطائرات نحو طائر ٍة من دون طيار ،ولم تحدث أي إصابات» .وفي وقت
الحق ،أعلن الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي جوناثان كونريكس أنه تم

«إطالق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة ّ
مسيرة إسرائيلية في نشاط
عادي كانت تحلق فوق لبنان ولم تتم إصابتها» .ويتخوف جيش العدو
من تثبيت هذه املعادلة ،وقال املحلل العسكري في القناة الـ  ،12روني
دنيال ،إن الجيش اإلسرائيلي يجري حاليًا نقاشات حول «إمكانية الرد
ّ
املسيرة في لبنان .وهناك
على إطــاق النار تجاه الطائرة اإلسرائيلية
تخوفات من أن عدم الرد قد يؤدي إلى تهديدات أخرى ضد الطائرات».
(األخبار)

توقيف خلية لـ«داعش» في عرسال
أوقـفــت اسـتـخـبــارات الجيش  18شخصًا بشبهة االنـتـمــاء إلــى تنظيم
«داعش» في بلدة عرسالّ ،
ليتبي ّأن عددًا منهم كان موقوفًا في سجن

روم ـيــة امل ــرك ــزي .وكـشـفــت املـعـلــومــات ّأن خمسة منهم هــم لبنانيون،
فيما الـ ١٣الباقني من التابعية السورية ،يشكلون جميعًا خلية واحدة.
وعن ارتباطهم بتنظيم «داعش» ،أشار مصدر أمني لـ«األخبار» إلى ّأن
ّ
تلقى رسالة مفادها ّأن «إخوتكم في سوريا والعراق ّ
تحركوا،
بعضهم
ّ
فماذا تنتظرون؟» .واعتبر املصدر أن لجوء التنظيم إلى إعــادة تجنيد
سجناء سابقني ّ
مرده إلى ّأن هؤالء يكونون من ذوي الخبرة ،وال سيما
في ظل عدم إمكانية التدريب التي كانت متاحة سابقًا في األراضي التي
كانت تخضع لسيطرة «داعــش» .كما أشــارت املصادر إلى ّأن املشتبه
فيهم كانوا يحاولون تعلم تصنيع املتفجرات عبر اإلنترنت ،الفتة إلى
ُ
أنــه لم يكن لديهم أسلحة نوعية ،حيث ضبطت معهم بنادق رشاشة
وقنابل يدوية فقط.
(األخبار)

6

الخميس  4شباط  2021العدد 4263

الخميس  4شباط  2021العدد 4263

لبنان

لبنان

ّ
كهرباء لبنان تقلص اإلنتاج احتياطيًا
قضية اليوم

كورونا

ال عتمة وال استقرار

لبنان ليس ذاهبًا إلى العتمة،
بسبب عاملين :االتفاق مع العراق
على الحصول على  500ألف طن
من الفيول ،ونجاح مناقصات
« »Spot cargoفي تأمين حاجة
معامل اإلنتاج من هذه المادة.
في
لكن ذلك ال يعني أن االستقرار ً
اإلمدادات سيكون مضمونًا .أوال ألن
ارتفاع أسعار النفط يمكن يجعل
سلفة كهرباء لبنان غير كافية ،وثانيًا
ألن االستقرار يحتاج إلى عقد طويل
األمد وإلى تأمين مصرف لبنان حاجة
القطاع من الدوالرات
إيلي الفرزلي
طمأن وزيــر الطاقة ريمون غجر إلى
أن «لـبـنــان ليس ذاهـبــا إلــى العتمة».
لـكــن ه ــذا ال ـت ـفــاؤل لــم يـمـنــع مؤسسة
كـهــربــاء لـبـنــان مــن الـقـيــام ب ــإجــراءات
ً
احتياطية تضمن عدم الدخول فعال
ف ــي ال ـع ـت ـم ــة .ت ـق ــول مـ ـص ــادر مـعـنـيــة
إن م ـخ ــزون ال ـف ـيــول يـك ـفــي ،بــالـطــاقــة
الكاملة للمعامل ،حتى العشرين من
شـبــاط ،وبــالـتــالــي إذا لــم تتأمن هذه
امل ــادة قبل ذلــك الـتــاريــخ فــإن التغذية
ستنخفض بشكل كـبـيــر .عمليًا ،كل
املـعــامــل األســاسـيــة قلصت إنتاجها،
ب ـمــا أوصـ ــل إج ـمــالــي االن ـت ــاج حــالـيــا
ً
إل ــى  1200م ـي ـغــاواط بـ ــدال م ــن 1600
مـ ـيـ ـغ ــاواط .وهـ ـ ــذا يـ ـق ــود إل ـ ــى زي ـ ــادة
ـارجـهــا ثالث
التقنني فــي بـيــروت وخـ ّ
ســاعــات« .اإلن ـت ــاج املـتـحــفــظ» مفهوم
بالنسبة إل ــى امل ـص ــادر ،عـلــى اعتبار
ً
أن تــراجــع الـتـغــذيــة قـلـيــا أضـمــن من

شركة يونانية تفوز
بأول مناقصة spot cargo
لتأمين فيول Grade B
مناقصات «الفيول أويل»
تحقق وفرًا بقيمة
مليوني دوالر شهريًا
ال ــوص ــول إلـ ــى ان ـق ـط ــاع ت ـ ــام .ول ــذل ــك،
ك ــان ــت ال ـب ــواخ ــر ال ـتــرك ـيــة ق ــد أط ـفــأت
رب ــع مــولــداتـهــا ،بـمــا أدى إل ــى تــراجــع
ُإنتاجها نحو  100ميغاواط ،وكذلك
ق ـل ـصــت س ــاع ــات اإلنـ ـت ــاج ف ــي معمل
دير عمار ،ريثما تصل شحنة «الغاز
أويل» من الكويت في  22شباط ،فيما
حــافــظ معمل الــزهــرانــي عـلــى طاقته
االنتاجية .وبالرغم من انخفاظ إنتاج
مـعـمـلــي الـ ـ ــزوق وال ـج ـ ّـي ــة ال ـجــديــديــن
نحو  50في املئة ،إال أن السبب لم يكن
التوفير في الفيول ،بل حاجتهما إلى
قـطــع غ ـيــار وزيـ ــوت ل ــم يـتــم تأمينها
بانتظار فتح اعتمادات بالدوالر.
م ــع ذلـ ــك ،ف ـقــد طـلـبــت ك ـهــربــاء لـبـنــان
مــن ال ـبــواخــر الـتــركـيــة ،أم ــس ،إضــافــة
تـ ــوربـ ــن ج ــدي ــد إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ،بـمــا
أوحى أنها صارت أكثر اطمئنانًا إلى
عملية تأمني الفيول .وهذا يعود إلى
ع ــدة عــوامــل ،أبــرزهــا مــوافـقــة الـعــراق

رسميًا على تزويد لبنان ب ــ 500ألف
طن من الفيول .وبالرغم من أن امللف
صــار على سكة التنفيذ ،إال أن وزير
الـطــاقــة ريـمــون غجر أبـلــغ «األخ ـبــار»
أن تفاصيل العقد لم تنجز بعد ،وهي
قيد الـتـفــاوض مــع الـجــانــب الـعــراقــي،
بمعنى أنه لم يتم تحديد السعر ،وال
طريقة التسليم وال كيفية استبدال
الفيول األسود بالفيول الذي يناسب
املـعــامــل اللبنانية .لـكــن غـجــر أك ــد أن
ه ــذه األمـ ــور لــن تــأخــذ وق ـتــا ،بـعــد أن
تحقق األسـ ــاس ،أي مــوافـقــة مجلس
الوزراء العراقي.
إذا كــان االتـفــاق مع الـعــراق سيضمن
حـصــول لبنان على ربــع حاجته من

الفيول أويل بفئتيه (تحتاج املعامل
إلـ ــى م ـل ـي ــون ط ــن م ــن ال ـف ـي ــول grade
 Bوم ـل ـي ــون ط ــن م ــن ال ـف ـي ــول grade
 ،)Aف ــإن املـطـلــوب الـبـحــث عــن تأمني
ال ـك ـم ـيــة ال ـب ــاق ـي ــة .وإلـ ـ ــى ح ــن ات ـف ــاق
وزارة ال ـطــاقــة م ــع إدارة املـنــاقـصــات
ع ـلــى ال ـش ــروط ال ـتــي تـسـمــح بــإطــاق
املناقصة ،وبعد أن أقفل ملف التعاون
مــع ســونــاطــراك نـهــائـيــا (م ــن دون أن
ي ـت ـضــح املـ ـس ــار ال ـق ـض ــائ ــي) ،ل ــم يبق
ســوى اللجوء إلــى عقود .Spot cargo
ً
وهذا خيار لم يكن قد ُجـ ّـرب قبال ،إال
في إطار تأمني منشآت النفط ملادتي
املــازوت والبنزين بأسعار تنافسية.
وإذا كــانــت وزارة الـطــاقــة تــوقـعــت أن

تجد فــي األس ــواق الفيول املخصص
مل ـع ـم ـلــي الـ ـ ـ ــزوق والـ ـج ـ ّـي ــة ال ـقــدي ـمــن
( ،)Grade Aف ــإن ــه ك ــان ُي ـخ ـشــى عــدم
ّ
ّ
املخصص
التمكن من إيجاد الفيول
ل ـل ـبــواخــر ال ـتــرك ـيــة وم ـع ـم ـلـ ْـي الـ ــزوق
والجية الجديدين ( )Grade Bبسبب
مواصفاته املرتفعة .لكن أمــس ّ
تبي
أن هــذه الخشية لــم تكن فــي محلها.
فبعد أن كانت مديرية النفط أطلقت
ف ـ ــي  26ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـن ــاق ـص ــة
لـلـحـصــول عـلــى  35أل ــف طــن مــن هــذا
الـنــوع مــن الفيول ،أقفل بــاب التقديم
أم ـ ــس ،وت ـب ــن وج ـ ــود ع ــرض ــن ،ك ــان
الفائز بينهما عرض شركة ELINOIL
ال ـيــونــان ـيــة ،ال ـتــي ي ـف ـتــرض أن تسلم
(هيثم الموسوي)
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نسبة الوفيات ضعف المعدل العالمي «المقبول»

الـشـحـنــة مــا بــن بــن  17و 22شباط
ال ـح ــال ــي .ه ــذا ال ـن ـج ــاح ط ـم ــأن وزارة
الطاقة إلى إمكان تأمني االستقرار في
إمدادات الفيول إلى املعامل ،إلى حني
تــوقـيــع عـقــد طــويــل األمـ ــد ،عـلـمــا بــأن
مــديــريــة الـنـفــط سـبــق أن أطـلـقــت ،في
 14كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،مناقصة
ل ـش ــراء  70أل ــف ط ــن ف ـيــول .Grade A
ومـ ــع إقـ ـف ــال بـ ــاب ال ـت ـق ــدم ف ــي  21من
الشهر نفسه ،كانت ثالث شركات قد
قــدمــت مـلـفــاتـهــا :شــركــة «لـيـتــاسـكــو»
الذراع التسويقية لشركة «لوك أويل»
الروسية ،وشركة  ELINOILوشركة
 ZRenergieاللبنانية (آل رحـمــة) ،إال
أن األخيرة هي التي فازت باملناقصة،
بعد انسحاب «ليتاسكو» ،ويفترض
أن ت ـص ــل ال ـش ـح ـن ــة األولـ ـ ـ ــى ق ـب ــل 15
شباط.
أمــا بشأن مــادة الـغــاز أوي ــل ،فــا تــزال
ت ــؤم ــن مـ ــن خ ـ ــال ال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع مــع
شركة النفط الكويتية ،التي يفترض
أن ت ـس ـت ـم ــر فـ ــي ت ــأم ــن هـ ـ ــذه املـ ـ ــادة
حـتــى نـهــايــة شـهــر آذار ،عـلــى أن يتم
بعدها ضم هذا النوع من الفيول إلى
مناقصات السبوت كارغو ،علمًا بأن
ال قلق لــدى ال ــوزارة بشأن تأمني هذا
النوع ،نظرًا إلى وفرته في األسواق.
وه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
الـ ـفـ ـي ــول ع ـب ــر املـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـف ــوري ــة
انـعـكــس أي ـضــا وف ـ ـرًا م ــادي ــا ملــؤسـســة
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،وبــال ـتــالــي للخزينة
الـ ـع ــام ــة ،ح ـي ــث ي ـت ــم ال ـح ـص ــول عـلــى
عـ ـ ــروض ب ــأس ـع ــار ت ـنــاف ـس ـيــة .وع ـلــى
سبيل امل ـثــال ،فــإن عــرض ZRenergie
ت ـض ـم ــن «ب ــريـ ـمـ ـي ــوم» (كـ ـلـ ـف ــة شـحــن
وتأمني وأرباح…) بقيمة  22.2دوالرًا
للطن ،في حني كان هذا «البريميوم»
يـ ـق ــارب  30دوالرًا ل ـل ـطــن ف ــي الـعـقــد
املوقع مع سوناطراك .وهــو أمــر لفت
إليه وزيــر الطاقة بعد زيارته رئيس
الجمهورية ،حيث أعلن أن كل شحنة
«سـ ـب ــوت ك ــارج ــو» ت ــؤم ــن وفـ ـ ـرًا على
الخزينة يصل إلى  500ألف دوالر ،ما
يعني توفير مليوني دوالر شهريًا.
بحسب مصادر «كهرباء لبنان» ،فإن
الثبات في تزويد املؤسسة بالفيول
ل ــن ي ـك ــون ك ــاف ـي ــا ل ــرف ــع اإلن ـ ـتـ ــاج إل ــى
م ـس ـتــويــاتــه ال ـع ـل ـيــا .ف ـهــي ت ـضــع في
ال ـح ـس ـب ــان أي ـض ــا األسـ ـع ــار ال ـعــامل ـيــة
للنفط ،وإمكانية أن ال تكفي السلفة
امل ـ ـخـ ـ ّـص ـ ـصـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة لـ ـت ــأم ــن
حاجتها من الفيول.
ُ
فــي مــوازنــة  ،2020سبق أن خصص
مـبـلــغ أل ــف و 500م ـل ـيــار ل ـي ــرة لـهــذه
الغاية (تجددت بفعل القاعدة االثني
عشرية ،كما تضمن مشروع موازنة
 2021املبلغ نفسه) ،ونظرًا إلى انهيار
أس ـع ــار الـنـفــط إل ــى م ــا دون عشرين
دوالرًا للبرميل ،فقد فاض هذا املبلغ
عــن حــاجــة املــؤس ـســة .ول ــذل ــك ،هــي ال
تــزال تنفق منه لتأمني حاجتها من
الـ ـفـ ـي ــول ،ح ـت ــى ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء الـشـهــر
األول من العام الجديد .لكن وصول
أسعار النفط إلى  58دوالرًا للبرميل،
جعل املؤسسة تقلق مجددًا .بحسب
دراساتها ،فإن مبلغ املليار دوالر ،في
حــال استمر مـصــرف لبنان فــي فتح
االعـ ـتـ ـم ــادات الـ ــدوالريـ ــة لـلـمــؤسـســة،
يـمـكــن أن يـكـفــي حــاجـتـهــا إذا وصــل
سعر النفط إلــى  45دوالرًا للبرميل.
والعجز يمكن أن يصيبها إذا زاد عن
هذا الحد ،وهو ما يتوقع أن يحصل
إذا م ــا اس ـت ـم ــرت هـ ــذه األسـ ـع ــار في
االرتفاع ،ما ستتعامل معه املؤسسة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ت ـق ـنــن
اإلنتاج.

تستعد اللجنة الوزارية
لكورونا التخاذ القرار
القاضي بإنهاء القفال
العام أو اإلستمرار فيه،
على وقع ّ
عداد وفيات
سجل أمس  89إصابة
واحدة .القرار
دفعة ً
ليس سهال ،على ما تقول
الجهات العلمية ،خصوصًا
أن لبنان غير ّ
مهيأ صحيًا
لقرار العودة ،وال هو
ّ
مهيأ اقتصاديًا لمواصلة
اإلقفال

والـ ـصـ ـح ــي» ،ب ـح ـســب رئـ ـي ــس لـجـنــة
الصحة النيابية ،عاصم عراجي ،الذي
يميل إلى استمرار اإلقفال ألسبوع أو
أسبوعني ،خصوصًا في ظل «سلبية
املؤشرات األساسية التي تقول إننا ال
نــزال في مرحلة الخطر» ،مع وصول
العدد اإلجمالي للضحايا إلى .3315
ولئن كانت أعــداد اإلصــابــات ّ
سجلت
تراجعًا ،إال أن «ذلك ال يعني أن البالد
ّ
مهيأة صحيًا» ،خصوصًا مع تجاوز
نسبة الوفيات بالفيروس عتبة الـ،%1
فـيـمــا امل ـع ــدالت الـعــاملـيــة «امل ـق ـبــولــة» ال
يـنـبـغــي أن ت ـت ـجــاوز  ،%0.5وه ــو ما
اعتبره رئيس اللجنة العلمية ملكافحة
كورونا ،الدكتور عبد الرحمن البزري،
«رقمًا غير مريح ونحتاج إلى دراسته
أكـثــر» .واألم ــر نفسه ّ
عبر عنه املدير

سلبية المؤشرات
األساسية تؤكد أننا ال
نزال في مرحلة الخطر

ال ـعــام ملستشفى ب ـيــروت الـحـكــومــي،
ال ــدكـ ـت ــور فـ ـ ــراس األب ـ ـيـ ــض ،مـعـتـبـرًا
أن األرقـ ـ ــام األخـ ـي ــرة كــانــت «مـخـ ّـيـبــة
لــآمــال» ،والفتًا إلــى أن «لبنان سجل
الـشـهــر املــاضــي ع ــدد وف ـيــات يـعــادل
ت ـقــري ـبــا الـ ـع ــدد اإلجـ ـم ــال ــي ل ـلــوف ـيــات
امل ـس ـجــل ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وهـ ــذا ثمن

راجانا حمية

باهظ ندفعه عندما يستفحل الوباء
إذا تم اتخاذ خيارات خاطئة».
أمــا معيار الخطر اإلضــافــي ،فيتعلق
بمؤشر إيجابية الفحوص التي بلغت
في األيام الـ  14املاضية  ،%22ووصلت
األحد املاضي الى  .%48وثمة معيار
ث ــال ــث ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـس ـبــة الـ ــدخـ ــول إل ــى
غ ــرف الـعـنــايــة الـفــائـقــة ،وال ـتــي تشهد
تـصــاعـدًا .أمــا املعيار الــرابــع ،فيتعلق
بفشل العودة التدريجية الى الفتح في
اإلقـفــاالت السابقة التي كانت تنتهي
دائمًا بفتح البلد دفعة واحدة.
لكل هذه األسباب ،قد يكون األفضل
تمديد اإلقـفــال ،وإن كــان املعارضون
ل ـق ــرار الـفـتــح ي ـقــرنــون ذل ــك «بــإعـطــاء
م ـس ــاع ــدات ل ـل ـن ــاس ك ــي ت ـح ـمــل ه ــذا
األمـ ـ ـ ــر» .ص ـح ـي ــا ،ب ـح ـســب م ـخ ـبــاط،
(هيثم الموسوي)

بني اليوم والغد ،يصدر القرار النهائي
عــن اللجنة الــوزاريــة لـكــورونــا بشأن
مصير اإلقـفــال الـعــام وســط انقسام
«اللجان» والنقابات الطبية والعلمية
بني خيارين «أحالهما مـ ّـر» ،على ما
يـقــول الــدكـتــور جــاك مـخـبــاط ،عضو
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة مل ـكــاف ـحــة ك ــورون ــا.
الخيار األول اإلبقاء على اإلقفال مع
ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية،
والثاني فتح البالد مع ما يعنيه ذلك
من تداعيات صحية .فــأي الخيارين
ستتخذ اللجنة ،وهل تحتمل  -نيابة
ع ــن ال ـج ـم ـيــع  -ف ـتــح الـ ـب ــاد ف ــي ظل
وصــول عــدد الوفيات إلــى مستويات
قياسية للمرة األولى منذ بدء انتشار
الفيروس؟
أي قرار يفترض أن يأخذ في االعتبار
«الـ ـت ــوازن بــن املـعـطـيــن االقـتـصــادي

«ال سبب لفتح الـبــاد ( )...والــوضــع
صـحـيــا يـعـنــي أن نـقـفــل وم ــا نخلي
حدا من الناس يتحرك» .لكن ،في ظل
األزمــة التي تعني أن كل يوم تسكير
هو حرمان للناس من لقمة عيشهم،
ً
ف ــإن «ال ـق ــرار لـيــس س ـهــا فــي الــوقــت
ال ـح ــاض ــر ،ل ــذل ــك ُي ـف ـت ــرض أن يـكــون
الـنـقــاش ح ــول املعطيني االقـتـصــادي
والصحي» .وهذا يستتبع طرح العديد
م ــن األس ـئ ـل ــة« :ه ــل نـسـتـطـيــع إق ـفــال
البالد بطريقة صحيحة؟ وهــل نحن
قــادرون على ضبط الوضع في حال
الفتح؟ وهل يمكن اتخاذ القرار الفتح
بطريقة منظمة؟» .أسئلة ال يملك أحد
إجابات عنها.
مرحلة التمنيع المجتمعي
مــع دخ ــول أول دفـعــة مــن الـلـقــاحــات،
ي ـف ـتــرض أن ي ـب ــدأ ل ـب ـنــان ف ــي األيـ ــام
املقبلة «مــرحـلــة التمنيع املجتمعي»،
كـمــا يصفها رئـيــس اللجنة العلمية
ملكافحة كورونا عبد الرحمن البزري،
موضحًا «أننا سنحاول تلقيح أكبر
ع ــدد ممكن مــن الـلـبـنــانـيــن» .وش ـ ّـدد
عـلــى أن «الـتـمـنـيــع وال ـل ـقــاح هـمــا أحــد
الحلول الرئيسية املتاحة للخروج من
أزم ــة كــورونــا الـتــي سـتـكــون كارثية
في حال استمر تفشي الفيروس في
لبنان أو غيره».
وبعد وصــول الدفعة األول مــن لقاح
«فـ ـ ــايـ ـ ــزر» ،ي ـف ـت ــرض وص ـ ـ ــول ل ـقــاح
«استرازينيكا» ،أمــا اللقاح الروسي
«فسنبدي رأيـنــا فيه الجمعة املقبل
ّ
نصر على إدخ ــال اللقاح
( )...ألننا
الذي أثبت جدواه وسالمته من خالل
دراسـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـيــة مـ ــدروسـ ــة ،ال مــن
خالل أخبار متواترة».

تقرير

روابط القطاع العام توافق على إعادة النظر بنظام التقاعد
فاتن الحاج
نـ ـج ــح وزيـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ــازي وزنـ ـ ـ ــة فــي
ام ـت ـص ــاص تـ ـح ــرك رواب ـ ـ ــط املـعـلـمــن
واملــوظـفــن فــي الـقـطــاع الـعــام بتقديم
وعــود ُينتظر أن تترجم في نصوص
مـ ـ ــواد مـ ــوازنـ ــة  .2021وكـ ـ ــان امل ـك ـتــب
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر ق ـ ــد وزع ب ـي ــان ــا
مقتضبًا اكتفى فيه بالقول إنه جرى
تـعــديــل بـعــض امل ــواد وفـقــا ملالحظات
تم االتفاق عليها من دون ذكر ما هي
هذه املواد.
بعد الــوعــد بإلغاء امل ــادة  ،105حافظ
أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي الــرسـمــي
ومــوظـفــو الـفـئــة الـثــالـثــة عـلــى الــدرجــة
األول ــى فــي االسـتـشـفــاء .لكن الــروابــط
ل ـ ـ ــم تـ ـمـ ـن ــع ض ـ ـ ـ ــرب ن ـ ـظ ـ ــام الـ ـتـ ـق ــاع ــد
بشطب امل ــادة  102املتعلقة بتوحيد
التقديمات االجتماعية لكل األســاك
الــوظـيـفـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ،والـتــي
هي في الواقع استعادة لنص املادتني
 31و 33م ــن ق ــان ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والــرواتــب  2017/46املتعلقتني بهذا
العنوان.
م ــا ج ــرى ف ــي اج ـت ـمــاع ال ـ ـ ــوزارة أمــس
ه ــو االتـ ـف ــاق ع ـل ــى دمـ ــج امل ــادت ــن 93

و ،102أي إلـغــاء التوحيد على سقف
تـعــاونـيــة املــوظ ـفــن م ــن دون تحديد
س ـقــف آخ ـ ــر .ل ـكــن بـ ــات ه ـن ــاك اقـتـنــاع
ل ـ ــدى امل ـع ـل ـم ــن وامل ــوظـ ـف ــن ب ــأن ــه لــن
يـجــري اعـتـمــاد السقف الـعــالــي (منح
وتقديمات صندوق تعاضد األساتذة
ف ــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة) ب ــل السقف
األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى (الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي).
وه ــذا يـعـنــي ،بـحـســب رئ ـيــس الهيئة
التنفيدية لرابطة األساتذة املتفرغني
ف ــي ال ـجــام ـعــة ي ــوس ــف ض ــاه ــر ،أنـهــم
«ضــربــوا بـمــادة وحـيــدة منح أساتذة
الجامعة وصـنــدوق التعاضد ،وهما
ال ـس ـبـبــان األس ــاس ـي ــان ف ــي اإلض ـ ــراب.
ويـ ـح ــاول ــون إرضـ ــاء نـ ــا ب ـع ــدم وض ــع
س ـق ــف ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ح ـي ـلــة لــن
تنطلي على أحد».
ووفق ضاهر ،فإن إبقاء جملة «الباقي
بـ ـ ــدون تـ ـع ــدي ــل» ،ف ــي املـ ـ ـ ــادة  ،98هــو
مل ـص ـل ـحــة ال ـج ــام ـع ــة ب ـح ـيــث سـتـبـقــى
مدة الـ  15سنة خدمة للحق باملعاش
التقاعدي كما في السابق .أمــا املــادة
 99الـ ـت ــي ت ـت ـك ـلــم عـ ــن م ـن ــع ال ـت ـقــاعــد
املسبق أو السماح به مع إلغاء املعاش
التقاعدي فبقيت نفسها .هــده املــادة
مرتبطة ،بحسب الـقـيــادي فــي التيار

ال ـن ـق ــاب ــي امل ـس ـت ـق ــل ج ـ ـ ــورج سـ ـع ــادة،
ب ـتــوح ـيــد ال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
ب ــاع ـت ـب ــار أن ت ـع ــوي ــض الـ ـص ــرف فــي
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام يـخـتـلــف ع ــن تعويض
الصرف في الضمان االجتماعي .وإذا
مــا تــوحــدت الـعـطــاءات عند السقوف
الدنيا فسيخسر املوظف نحو نصف
تعويضه.
ل ــم ي ـط ــل ال ـت ـع ــدي ــل امل ـ ـ ــادة  103ح ــول
إلغاء التعويض العائلي واملــادة 107
الـتــي تعطي  40فــي املـئــة مــن املـعــاش
التقاعدي فقط للورثة .وهذا ،بحسب
ضــاهــر« ،إج ـحــاف تــاريـخــي لـيــس من

التموينية
البطاقة ً
ليست بديال من سلسلة
رواتب جديدة تستعيد
ما سلب من الحقوق

السهل القبول به».
وم ـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــات ت ــأجـ ـي ــل امل ـش ـك ـلــة
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى املـ ـ ـ ــادة  106املـتـعـلـقــة
بـحــرمــان املــوظــف الـجــديــد ال ـقــادم إلــى
ّ
العامة من املعاش التقاعدي
الوظيفة
ُ
بعد إقــرار املوازنة ،ومعاملته معاملة
امل ـن ـت ـس ـبــن إلـ ــى الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ،عـبــر اسـتـثـنــاء
امل ـت ـع ــاق ــدي ــن فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرس ـم ــي
وامل ـت ـفــرغــن ف ــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة.
ل ـكــن ع ـلــى املـ ــدى ال ـق ــري ــب ،ل ــن يحصل
املتعاقدون الجدد الذين قد يتفرغون
فــي الجامعة ،وموظفو القطاع العام
ال ـ ـج ـ ــدد ،عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــاش تـ ـق ــاع ــدي وال
ع ـلــى ص ـن ــدوق ت ـعــاضــد أو تـعــاونـيــة.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون «م ـ ــرب ـ ــوط ـ ــن» ب ـن ـظ ــام
شـيـخــوخــة ال أح ــد ي ـعــرف عـنــه شيئًا.
كما لم يثر املتحاورون الخفض الدي
لحق بموازنة الجامعة اللبنانية ولم
ي ــأت ــوا عـلــى س ـيــرة تـصـحـيــح األجـ ــور.
ً
وبالتالي فإن «ما جرى هو الحد قليال
من الخسائر فحسب» كما قال ضاهر.
الـ ـتـ ـي ــار ال ـن ـق ــاب ــي امل ـس ـت ـق ــل ،بـحـســب
سعادةّ ،
يحمل روابــط هيئة التنسيق
النقابية مسؤولية عدم حماية حقوق
األســاتــذة واملــوظـفــن ومــا سيصيبهم

مـ ــن «ج ـ ــرائ ـ ــم» اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وص ـح ـيــة
ّ
وشدد على أنه «ال يمكن
واجتماعية.
الـقـبــول بـبـطــاقــة اإلع ــاش ــة (ف ــي إش ــارة
إلـ ــى ت ـل ـقــي الـ ــروابـ ــط وع ـ ـدًا بـحـصــول
مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ع ـلــى اإلعــانــة
ال ـت ــي س ـت ـقــدم ـهــا ل ــأس ــر األكـ ـث ــر فـقـرًا
ً
وتــوازي مليونًا و 300ألفّ ليرة) بدال
م ــن تـصـحـيــح روات ـ ــب ت ــدن ــت قيمتها
بنسبة  85في املئة» .ودعــا إلى تنفيذ
«الوسيلة التصعيدية الناجعة التي
تـسـقــط املـ ــواد املـشـبــوهــة ف ــي امل ــوازن ــة
وتضرب دولة الرعاية االجتماعية».
لقاء النقابيني الثانويني ،مــن جهته،
ي ـس ـت ـع ــد ،كـ ـم ــا قـ ـ ــال الـ ـنـ ـق ــاب ــي حـســن
مظلوم ،لـ«مرحلة مقبلة من املواجهة
عـبــر تـعـلـيــق اإلض ـ ــراب لـفـتــرة وجـيــزة
ي ـ ـج ـ ــري خـ ــال ـ ـهـ ــا انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار ت ــرجـ ـم ــة
التعديالت والسعي إلى توحيد جبهة
املـعــارضــة النقابية واسـتـعــادة الـقــرار
ّ
وصد موجات تدمير الحقوق
النقابي
ّ
وامل ـك ـت ـس ـب ــات وان ـ ـتـ ــزاع م ــا تـ ــم سـلـبــه
م ــن ال ـق ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة» .وأدان الـلـقــاء
قبول رابطة أساتذة التعليم الثانوي
ً
بالبطاقة التموينية «بدال من الشروع
بسلسلة رتب ورواتب جديدة تستعيد
كل ما جرى سلبه».
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رياضة

رياضة

حول العالم

بريميرليغ

توتنهام  Xتشيلسي
أندية لندن «تتصارع» على مقاعد األبطال
ّ
يحل نــادي تشيلسي اللندني ضيفًا على
نظيره توتنهام ،وذلك في قمة الجولة
 22من الدوري اإلنكليزي الممتاز .ستلعب
ال ـم ـبــاراة ال ـيــوم عـلــى ملعب توتنهام
بيروت) وسط
هوتسبير 22:00( ،بتوقيت َ
أجواء تنافسية ،نظرًا لصراع الفريقين على
ٍ
مقاعد المقدمة
حسين فحص
ّ
يحتل توتنهام املــركــز ال ـســادس ب ـ 33
نـقـطــة مــن  20م ـب ــاراة ،فــي حــن يحتل
تشيلسي املــركــز الـســابــع بـنـفــس عــدد
ال ـن ـقــاط م ــع لـعـبــه م ـب ــاراة زائ ـ ــدة .لـقــاء
ّ
اليوم قد يعزز مركز أحد الفريقني في
م ـق ــدم ــة ال ـت ــرت ـي ــب ،كـمــا
ّ
س ــوف يـشــكــل االخـتـبــار
األول ل ـل ـمــدرب الـجــديــد
تـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــاس ت ـ ــوخـ ـ ـي ـ ــل،
وذلـ ـ ــك عـ ـن ــد م ــواج ـه ـت ــه
جوزيه مورينيو خارج
القواعد.
ب ـ ـ ـع ـ ـ ــد سـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة مـ ــن
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــات ،أقـ ـ ـ ـ ــال
■ كأس ملك إسبانيا
ت ـ ـش ـ ـي ـ ـل ـ ـس ـ ــي مـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــه
بيلباو
ريال بيتيس  xأتليتيك
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ف ـ ــران ـ ــك
ّ
22:00
الم ـ ـبـ ــارد وع ـ ــن م ـكــانــه
األملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس
■ الدوري اإلنكليزي
ت ـ ــوخـ ـ ـي ـ ــل .تـ ــأق ـ ـلـ ــم هـ ــذا
توتنهام  xتشلسي
األخـ ـي ــر ب ـس ــرع ــة ،حـيــث
22:00
ح ـص ــد خ ـ ــال أس ـبــوعــه
األول داخـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـ ــوار
ستامفورد بريدج أربع
■ كأس العالم لألندية
ن ـ ـقـ ــاط م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراتـ ــن،
نيغريس أونال املكسيكي x
تعادل سلبي
جاءت إثر
أولسان هيونداي الكوري
ٍ
مـ ـ ــع وولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون
16:00
الـ ـق ــوي ،وفـ ــوز بثنائية
الدحيل القطري  xاألهلي
نظيفة أمام بيرنلي.
املصري
كان الفتًا تأثير توخيل
19:30
ع ـلــى امل ـن ـظ ــوم ــة .بـعـيـدًا
عــن ال ـتــوازن الكبير بني
َّ
خطي الهجوم والــدفــاع
الذي حافظ على نظافة
شباكه في املباراتني ،ظهر جليًا أسلوب
لعب واض ــح ومختلف عــن تشيلسي-
الم ـبــارد .مــع توخيل ،تـعـ ّـددت الحلول
وكثرت الخيارات .ففي مباراته األولى،
ظـهــر تفضيله لـعـنــاصــر الـخـبــرة على

أبرز مباريات
اليوم

التطبيع الرياضي :العين
اإلماراتي يلعب في األراضي
المحتلة

تــواصــل اإلم ــارات توسيع دائ ــرة التطبيع مع
الـكـيــان الـصـهـيــونــي .وت ــم اإلع ــان ي ــوم أمــس
َ
األربعاء عن مباراتني وديتني بني نادي العني
اإلمــاراتــي ومــاكــابــي حيفا الصهيوني تحت
ُ
عنوان «السالم» ،األولى تلعب في مدينة العني
اإلماراتية والثانية في األراضــي الفلسطينية
املحتلة .وجــاء اإلعــان عن األمــر بعد توقيع
مــا ُوص ــف فــي مــذكــرة التفاهم بــن الناديني،
وذلــك بعد تطبيع العالقات في منتصف آب
املاضي.
ويــأتــي هــذا اإلع ــان فــي وقــت تــواصــل العديد
من املنظمات الحقوقية ،بينها «هيومن رايتس
ووتش» ،التأكيد أن سلطات االحتالل تستخدم
ّ
الفلسطينية املـحـتـلــة بــال ـقــوة ،لكي
األراض ـ ــي
ي ـمــارس املـسـتــوطـنــون الــريــاضــة عـلــى حساب
الفلسطينيني .كـمــا أن االح ـت ــال يـقــوم بهدم
م ــاع ــب الـفـلـسـطـيـنـيــن ل ـب ـنــاء امل ـس ـتــوط ـنــات.
وك ــان ــت ب ــاك ــورة ان ـع ـكــاس «تـطـبـيــع ال ـعــاقــات
على الجانب الــريــاضــي» ،تعاقد نــادي النصر
اإلمــاراتــي مع الالعب ضياء سبع الــذي يحمل
جـ ــواز س ـفــر ال ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي ،ق ــادم ــا من
غــوانـغـجــو ايـفــرغــرانــد الـصـيـنــي ،ليصبح أول
العب «إسرائيلي» يلعب في الدوري اإلماراتي.

إنكلترا تواجه النمسا ورومانيا
ّ
وديًا
ّ

أكـ ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم أن

فاز توتنهام في مباراتين فقط من آخر  11مباراة في الدوري (ا ف ب)

حـســاب الـشـبــاب ،وذل ــك بـهــدف تعديل
املسار والعودة إلى سكة االنتصارات،
ك ـم ــا ظ ـه ــر ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ع ــدم
ّ
بأسماء محددة،
تشبث املدرب األملاني
ٍ
ّ
ف ـ ــي رس ـ ــال ـ ــةٍ مـ ـب ــطـ ـن ــةٍ إل ـ ــى ال ــاع ـب ــن
«املـهـمـشــن» ب ــأن األوضـ ــاع ستختلف
ع ـم ــا كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه األم ـ ـ ــر مـ ــع الم ـ ـبـ ــارد.
العبون مثل أنطونيو روديغر ،ماتيو
ك ــوف ــاس ـي ـت ــش ،ج ــورج ـي ـن ـي ــو ،ك ــال ــوم
هــودســون أودوي ومــاركــوس ألونسو
ع ـ ــادوا ل ـل ـعــب ب ــان ـت ـظ ــام .هـ ــذا األخ ـي ــر
سـ ّـجــل أمـ ــام بـيــرنـلــي هــدفــا مـمـيـزًا في
امل ـشــاركــة األولـ ــى ل ــه مـنــذ  4أش ـهــر مع
ّ
الفريق .يتضح أيضًا تفضيل توخيل
ل ـل ـك ــرة ال ـه ـج ــوم ـي ــة مـ ــن ال ـع ـم ــق عـلــى
حـســاب الـعــرضـيــات الـتــي اشـتـهــر بها
ال ـفــريــق م ــع المـ ـب ــارد ،وه ــو م ــا ســوف
َ
يخدم إلى ٍّ
الوافدين األملانيني
حد كبير
كاي هافرتز وتيمو فيرنير.
فــي الـجـهــة املـقــابـلــة ،يـعــانــي تــوتـنـهــام
األمـ ّـريــن أخـيـرًا ،حيث وصلت حصيلة
انتصاراته إلى فوزين فقط من آخر 11

مباراة في الدوري ،بعد تعادله السلبي
في مـبــاراة الــذهــاب مع تشيلسي .وقد
زاد األمر سوءًا ،إصابة مهاجم الفريق
ـارة القاسية
ه ــاري كــايــن أث ـنــاء ال ـخ ـسـ ّ
أم ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول ( ،)1-3م ــا أث ـ ــر سـلـبــا
على الفريق ليخسر مباراته األخيرة
من برايتون ،وهــو أحــد الفرق املهددة
بهدف نظيف.
بالهبوط،
ٍ
على املستوى الفردي ،يمكن أن يسجل
مــوريـنـيــو بـعــض األرقـ ــام السلبية في
مـبــاراة الـيــوم .فشل امل ــدرب البرتغالي
من الفوز أمــام تشيلسي في ّآخــر ست
مـبــاريــات لــه ،وفــي حــال التعثر الـيـ ُـوم،
سـ ــوف ي ـك ـســر أطـ ـ ــول م ـس ـي ــرة ل ــم يــفــز
خــالـهــا ً عـلــى اإلط ــاق ضــد خـصــم مــا،
مناصفة مع برشلونة (.)7
ف ــي ح ــن أن األرق ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة الـتــي
ي ـم ـكــن أن يـسـجـلـهــا مــوري ـن ـيــو ال ـيــوم
ليست بــاألرقــام الـتــي تــدعــو للتباهي،
ّ
إل أن تــوخـيــل ق ــد يـصـبــح أول م ــدرب
لـتـشـيـلـســي م ـنــذ  2004ي ـحــافــظ عـلــى
نظافة شباكه فــي أول ثــاث مباريات

له ،وهو إنجاز حققه مورينيو نفسه.
من غير املـ ّ
ـرجــح أن يشارك ندومبيلي
ف ــي م ـب ــاراة ال ـي ــوم ب ـعــد أن خ ــرج أم ــام
بــرايـتــون بسبب اإلصــابــة ،فــي حــن أن
سـيــرجـيــو ريـغــويـلــون وجـيــوفــانــي لو
سيلسو سـيـكــون خ ــارج الـلـقــاء بشكل
مؤكد.
ش ــارك غــاريــث بــايــل ضــد بــرايـتــون في
محاولةٍ الستعادة لياقته لكنه استبدل

سيكون توخيل
جاهزًا إلشراك متوسط
الميدان الفرنسي
نغولو كانتي

منتخبه الوطني سيخوض مباراتني وديتني
ضد النمسا ورومانيا في حزيران /يونيو
املقبل ،ضمن مبارياته التجريبية لخوض
غ ـمــار ك ــأس أوروب ـ ــا املــؤج ـلــة إل ــى الـصـيــف
املـقـبــل وال ـت ــي تـنـطـلــق ف ــي  11م ـنــه .وكــانــت
املباراتان مقررتني في  2و 7حزيران /يونيو
املاضي لكنهما تأجلتا بعد إرجــاء البطولة
القارية لعام واحــد بسبب تداعيات جائحة
كوفيد.19-
وستلتقي إنكلترا بالتالي مــع النمسا في
 2ح ــزي ــران /يــونـيــو املـقـبــل عـلــى أن تلتقي
رومانيا في  6منه ،وستقام املـبــاراتــان في
إنكلترا على ملعبني ّ
يحددان الحقًا.
ُيـ ــذكـ ــر أن م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا مـسـتـضـيــف
م ـبــاريــات امل ـجـمــوعــة الــراب ـعــة سـيـلـتـقــي في
ال ـن ـه ــائ ـي ــات الـ ـق ــاري ــة م ــع ك ــرواتـ ـي ــا ف ــي 13
ح ــزي ــران /يــون ـيــو ع ـلــى مـلـعــب وي ـم ـب ـلــي ،ثم
اسكتلندا في  18منه ّفتشيكيا في .22
كما أن إنكلترا تستهل مـشــوار تصفيات
م ــون ــدي ــال  2022ف ــي ق ـطــر ب ـخ ــوض ثــاث
مباريات ضد سان مارينو والبانيا وبولندا
في  25و 28و 31آذار /مارس املقبل تواليًا.

ّ
كورونا يعطل بطولة أستراليا
المفتوحة
ّ

أعلن منظمو دورات كــرة املـضــرب املقامة
حاليًا في مدينة ملبورن األسترالية ،إلغاء
جميع املباريات املقررة اليوم الخميس إثر
القرار بعزل املئات من الالعبني واملوظفني
املشاركني فــي بطولة أستراليا املفتوحة،
أولــى الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى فــي الغراند

أخبار محلية

س ــام ،بـعــد حــالــة إيـجــابـيــة ألح ــد العاملني
ُ
ف ــي ال ـف ـنــادق املـخـصـصــة لــاع ـبــن .وت ـقــام
حاليًا ســت دورات للرجال والـسـيــدات في
مــدي ـنــة م ـل ـب ــورن ف ــي إط ـ ــار االسـ ـتـ ـع ــدادات
للبطولة الكبيرة .بيد أن رئيس وزراء والية
فيكتوريا دان ـيــال ان ــدروز اعتبر بــأن هذه
الخطوة لن يكون لها أي تأثير على البطولة
األسـتــرالـيــة الـتــي تنطلق االثـنــن املقبل في
ملبورن.
وكشف انــدروز أن الشخص املصاب كان
موظفًا فــي فـنــدق «غــرانــد حـيــاة» وبالتالي
كل الالعبني الذين يمكثون في هذا الفندق
ُيعتبرون من املخالطني.
وأضاف اندروز الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا
على عجل في وقت متأخر (بعد منتصف
الليل بالتوقيت املـحـلــي) «ثـمــة 600 ،500
شخص بينهم العبون وموظفون وآخرون
ُيعتبرون مخالطني وبالتالي سيتم عزلهم
إلى حني خضوعهم لفحص تأتي نتيجته
سلبية وهذا االمر سيحصل الخميس».
وكـ ــون ال ـن ـتــائــج غــال ـبــا م ــا تــأتــي خ ــال 24
س ــاع ــة ،فـ ــإن ال خ ـطــر ع ـلــى إق ــام ــة بـطــولــة
أسـتــرالـيــا املـفـتــوحــة مطلع األس ـبــوع املقبل
وبالتالي «ال تأثير على البطولة بحد ذاتها
في هذه اللحظة» بحسب قوله.
وكــان الالعبون والالعبات املشاركون في
بطولة أستراليا خضعوا للحجر الصحي
فـ ــي غ ـ ــرف ف ـ ـنـ ــادق م ـخ ـص ـصــة ل ـه ــم ل ــدى
وصولهم قبل نحو  20يومًا إلى استراليا
وذلــك تنفيذًا لــإجــراءات الصحية املعتمدة
في البالد على القادمني إليها.

بـعــد م ــرور ســاعــة مــن عـمــر ال ـل ـقــاء ،ما
يـ ّ
ـرجــح إشـ ــراك ك ــارل ــوس فينيسيوس
في مباراة اليوم.
من جهة ثانية يعود الجناح املغربي
غياب
حكيم زيــاش إلى املنظومة بعد
ٍ
في املباراة األخيرة .وأوضح توخيل أن
غياب زياش في عطلة نهاية األسبوع
كـ ــان ب ـس ـبــب حــاج ـتــه إلـ ــى ال ــراح ــة لــذا
يـجــب أن يـكــون عـلــى مــا ي ــرام فــي هــذه
املواجهة.
سيكون توخيل جــاهـزًا أيضًا إلشــراك
م ـت ــوس ــط املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـف ــرن ـس ــي ن ـغــولــو
كانتي بعد تعافيه تمامًا مــن مشكلة
فــي أوتـ ــار الــرك ـبــة ،وه ــو مــا سيضيف
التوازن والقوة للمنظومة.
ل ـق ــاء الـ ـي ــوم ه ــو ال ـل ـق ــاء رقـ ــم  169بني
الـنــاديــن فــي جميع املـســابـقــات ،حيث
ح ـق ــق تـشـيـلـســي  72ف ـ ــوزًا م ـق ــاب ــل 55
ان ـت ـص ــارًا ل ـتــوت ـن ـهــام .ال ـن ـق ــاط ال ـثــاث
س ــوف ت ـعــزز مــركــز أح ــد الـفــريـقــن في
املقدمة ،وســط تنافسيةٍ شــديــدة قــد ال
تتضح معاملها حتى نهاية املوسم.

«كالسيكو عربي» يسبق اختبار بايرن ميونيخ
يـ ـصـ ـط ــدم األهـ ـ ـل ـ ــي املـ ـ ـص ـ ــري ب ـم ـس ــار
صعب فــي كــأس الـعــالــم لــأنــديــة التي
ّ
يستهلها ال ـيــوم الخميس بمواجهة
الدحيل القطري املضيف على استاد
املــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ( 19:30بـتــوقـيــت
بـيــروت) ،في مسعى ألن يصبح ثالث
فريق إفريقي يبلغ املـبــاراة النهائية.
وصـحـيـ ٌـح أن األه ـلــي مــرشــح لتخطي
الـ ــدح ـ ـيـ ــل بـ ـط ــل ق ـ ـطـ ــر ،عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق،
نـظـرًا إل ــى تــاريـخــه الـعــريــق وهيمنته
اإلف ــري ـق ـي ــة ،إال أن ال ـع ـم ــاق األمل ــان ــي
بــايــرن ميونيخ بطل أوروب ــا سيكون
بانتظاره في نصف النهائي.
وي ـه ـي ـمــن األهـ ـل ــي ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر عـلــى
الـ ــدوري امل ـصــري مــع  42لقبًا ودوري
أب ـطــال إفــريـقـيــا بـتـتــويــج قـيــاســي بلغ

واكب األهلي جمهور كبير بعد وصوله إلى الدوحة (ا ف ب)

ت ـســع م ـ ــرات ،ل ـك ــن م ـع ـظــم م ـشــاركــاتــه
الست في كأس العالم لألندية جاءت
خجولةّ ،
وودع فيها من الدور األول.
ُ
وتـ ـع ـ ّـد م ـش ــارك ـت ــه ف ــي عـ ــام  2006مــع
ّ
جيل النجم السابق محمد أبو تريكة
ّ
األبـ ـ ــرز ،ع ـنــدمــا ح ــل ثــال ـثــا بـخـســارتــه
أمــام إنترناسيونال الـبــرازيـلــي ()2-1
ال ــذي أح ــرز اللقب الحـقــا على حساب
برشلونة اإلسباني.
وإض ــاف ــة الـ ــى ب ــرون ــزي ـت ــه ف ــي نـسـخــة
 ،2006بلغ األهلي نصف نهائي 2012
حيث ّ
ودع أمام كورنثيانس البرازيلي
(صـ ـف ــر )1-الـ ــذي أحـ ــرز ال ـل ـقــب الح ـقــا،
فيما حل الفريق القاهري رابعًا وراء
مونتيري املكسيكي.
ويـ ـحـ ـل ــم األهـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــرر إنـ ـج ــاز

إدراج البعثات الرياضية الخارجية
ضمن أولوية اللقاحات
نــاق ـشــت وزيـ ـ ــرة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة فــارتـيـنـيــه
أوهانيان مع وزير الصحة حمد حسن مجموعة
مــن الـنـقـ ّـاط ذات االهـتـمــام املـشـتــرك ،وخصوصًا
تلك املتعلقة بالجانب الرياضي في ظل األوضــاع
الصحية القائمة.
ّ
فقت مع الوزير
ات
أنها
أوهانيان
وأعلنت الــوزيــرة
ّ
حسن على مجموعة إج ــراءات تتعلق بالبعثات
ّ
الرياضية اللبنانية التي تمثل لبنان في الخارج،
ّأولها أن يكون خضوعها لفحص الـ ( )PCRعلى
نفقة وزارة الصحة قبل  48ساعة من ّأي سفر،
وثــانـيـهــا هــو إدراج امل ـشــاركــن فــي ه ــذه البعثات
األولــويــة األولــى ملنح اللقاحات ،شريطة أن
ضمن ّ
ُيـ َ
ـدرس كل طلب من ِقبل اللجنة الوطنية ملكافحة
كورونا.
متصل ،أعلنت أوهــانـيــان أن ال ــوزارة
ـاق
ـ
ي
ـ
س
وفــي
ّ
سوف تبدأ بتلقي الطلبات املتعلقة باالستثناءات
للجهات الرياضية على اختالفها خــال اإلقفال
الـ ـع ــام ،ع ـلــى أن ي ـتــم ذل ــك ع ـبــر امل ـن ـصــة املـعـتـمــدة
لـهــذه الـغــايــة ،وفــي الـخــانــة املستحدثة املخصصة
لـلــريــاضــة .وقــالــت أوهــان ـيــان إن ال ـ ــوزارة ستقوم
ب ــدراس ــة ّأي طـلــب ي ـ ِـرده ــا ،بـحـيــث ت ـكــون املــوافـقــة
ّ
مــرت ـب ـطــة بـتـمــتـعــه ب ـص ـفــات ال ـع ـج ـلــة والـ ـض ــرورة
وااللتزام الخارجي للبنان ،وأن ُتكون الجهة املعنية
ُ
ق ــادرة عـلــى تــأمــن الـضــوابــط املـلــزمــة الـتــي تطلب
منها ،ومن بينها تحديد الزمان واملكان ،والقدرة
على حجز املجموعة املطلوب االستثناء لها في
مكان واحد طوال املدة.
وفي حال موافقة الوزارة ،أضافت أوهانيان ،فإنها
تحيل الطلب إلــى رئــاســة مجلس ال ــوزراء التخاذ
القرار النهائي ،مؤكدة أن هــذه الــدورة اإلداري ــة لن
تــدخــل فــي الــروتــن بــل سـتـكــون ســريـعــة ،شــاكــرة
لرئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور ّ
حسان
دياب موافقته على هذه اآللية.
وبناء لطلب الوزيرة أوهانيان بضرورة استحداث
ثان أو أكثر في قضاء املنت إلى جانب مركز
مركز ٍ
مستشفى ضـهــر الـبــاشــق ال ــذي ال يكفي وحــده
ملنح اللقاحات ،خصوصًا في ظل التفشي الواسع
للوباء ،وعــد الــوزيــر حسن بــذلــك ،كما تــم االتفاق
على إنشاء مجموعات من خالل جمعيات أهلية
صـحـ ّـيــة تـتــولــى تـنـظـيــم وض ــع م ــن ه ــم ف ــوق سن
ّ
الخامسة والستني ويتعذر عليهم ملء االستمارات
وفق األصول لنيل اللقاح.

ّ
اتحاد السباحة يدعم ترشيح
طوني نصار للجنة األولمبية

مونديال األندية

مــازيـمـبــي الـكــونـغــولــي الــديـمــوقــراطــي
وص ـي ــف  2010وال ــرج ــاء الـبـيـضــاوي
املـ ـغ ــرب ــي وصـ ـي ــف  ،2013امل ـتــأه ـلــن
الــوحـيــديــن مــن إفريقيا الــى النهائي.
وح ـصــد "ال ـح ـمــر" بـطــاقــة ال ـتــأهــل إلــى
ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـع ــد ت ـتــوي ـج ـهــم
الـ ـق ــاري ف ــي أول ن ـهــائــي ب ــن فــريـقــن
مــن دولــة واح ــدة ،على حساب غريمه
التاريخي الزمالك ( )1-2في القاهرة.
وي ـخــوض األه ـلــي الـبـطــولــة بصفوف
ش ـب ــه م ـك ـت ـم ـلــة ،ح ـي ــث يـ ـع ـ ّـول امل ـ ــدرب
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس مـ ـح ـ ّـم ــد ال ـ ـش ـ ـنـ ــاوي،
وع ـلــى الع ـبــي الــوســط مـحـ ّـمــد مـجــدي
"أفـشــة" ،ومحمود عبد املنعم "كهربا"
وحسني الشحات الذي تمنى مواجهة
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العــب بــايــرن تــومــاس مولر فــي نصف
الـنـهــائــي .فـيـمــا تـضــم الئ ـحــة أجــانـبــه:
امل ـغــربــي ب ــدر ب ــان ــون ،الـتــونـســي علي
معلول ،املالي أليو ديينغ ،النيجيري
ج ـ ــون ـ ـي ـ ــور أج ـ ـ ــاي ـ ـ ــي وال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــولـ ــي
الديموقراطي والتر بواليا .وخرج من
القائمة رامــي ربيعة ومحمود وحيد
ل ـع ــدم ال ـجــاهــزيــة ال ـف ـن ـيــة ،فـيـمــا راف ــق
البعثة ولـيــد سليمان ،لكنه استبعد
لإلصابة.
وت ــول ــى مــوس ـي ـمــانــي امل ـســؤول ـيــة في
تـ ـش ــري ــن األول /أك ـ ـتـ ــوبـ ــر امل ــاض ــي
ع ـقــب الــرح ـيــل امل ـفــاجــئ لـلـســويـســري
ري ـن ـيــه ف ــاي ـل ــر ،ف ـن ـجــح ف ــي اسـتـكـمــال
املـشــوار اإلفريقي بالفوز على الــوداد
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاوي املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ف ـ ــي ن ـصــف

ال ـن ـه ــائ ــي ،ق ـب ــل أن ي ـت ـف ـ ّـوق ال ــزم ــال ــك
لـيـعـيــد األه ـل ــي إل ــى مـنـصــة الـتـتــويــج
ب ــال ــذه ــب اإلف ــريـ ـق ــي ب ـع ــد غـ ـي ــاب دام
س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات .وس ـت ـك ــون امل ـش ــارك ــة
ال ـث ــان ـي ــة ملــوس ـي ـمــانــي ف ــي م ــون ــدي ــال
األن ــدي ــة ،ب ـعــد مــام ـي ـلــودي صـنــداونــز
الذي ّ
ودع باكرًا من ربع نهائي 2016
ّ
ث ــم ح ــل س ــادس ــا .وأكـ ـ ــد مــوسـيـمــانــي
ً
( 56ع ــام ــا) ع ـلــى ق ــوة الــدح ـيــل قــائــا
"سـ ـن ــواج ــه ف ــري ـق ــا ق ــوي ــا ي ـم ـت ـلــك بــن
صفوفه العديد من العناصر املميزة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم وال ـ ــوس ـ ــط"،
م ـش ـ ّـددًا ع ـلــى س ـعــادتــه بــالــدعــم ال ــذي
ي ـل ـقــاه م ــن الـجـمــاهـيــر ال ـتــي سـتــدخــل
بنسبة  %30من الطاقة االستيعابية
للملعب بـسـبــب بــروتــوكــول فـيــروس

كورونا .وتابع العب الوسط السابق
"األهلي يمثل إفريقيا بأكملها وليس
ال ـك ــرة امل ـصــريــة ف ـقــط ،ويـمـلــك العـبــن
على أعلى مستوى ولديهم طموحات
كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة".
فــي املـقــابــل ،رفــض الـحــارس الشناوي
قــائــد األهـلــي التعليق على احتمالية
م ــواج ـه ــة ب ــاي ــرن ،ب ــرغ ــم الـتـعـبـيــر عن
رغبته بمالقاة حارسه مانويل نوير،
وق ـ ــال "أي ح ــدي ــث ع ــن مـ ـب ــاراة بــايــرن
ميونيخ مــرفــوض تمامًا ،وخصوصًا
أنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ـ ــور خ ـط ــوة
بخطوة ،ومن أجل الوصول إلى مباراة
ال ـفــريــق األمل ــان ــي ،عـلـيـنــا أن نتخطى
ً
الدحيل القطري أوال ،وجميع الالعبني
يدركون هذا األمر بشكل جيد جدًا".

ّ
مــن جــان ـبــه ،أك ــد امل ــداف ــع امل ـغــربــي بــدر
ب ــان ــون ،م ــداف ــع األهـ ـل ــي ،أن "ال ـج ـهــاز
الـفـنــي يـتـحــدث مـعـنــا بـشـكــل مستمر
عــن أهمية م ـبــاراة الــدحـيــل ،وض ــرورة
تـحـقـيــق ال ـف ــوز م ــن أج ــل ال ــذه ــاب الــى
أبعد نقطة في كأس العالم لألندية".
وت ـح ـ ّـدث امل ـهــاجــم مـحـ ّـمــد شــريــف عن
التحضيرات ملباراة الدحيل "حضرنا
إل ــى قـطــر مـبـكـرًا ل ـلــوصــول إل ــى أعـلــى
معدالت التركيز بهدف تحقيق نتائج
تليق ببطل قارة أفريقيا" ،فيما كشف
ّ
محمد هاني تطورات إصابته
املدافع
فــي العضلة الخلفية لـفـخــذه "األم ــور
تسير بشكل جيد ،بدأت أمس تدريبات
الجري الخفيف ،وإن شاء الله سأكون
موجودًا في مباراة الدحيل".

عقدت اللجنة اإلداريــة لالتحاد اللبناني للسباحة
اجتماعًا عاديًا عبر تطبيق «زوم» برئاسة رئيس
االت ـحــاد الــدكـتــور طــونــي ن ـصــار ،وبـحـضــور عــدد
مــن األع ـضــاء .ووض ــع الــرئـيــس األع ـضــاء بــأجــواء
انـتـخــابــات اللجنة األوملـبـيــة امل ـنــوي انـعـقــادهــا في
الخامس والعشرين من شباط املقبل ،حيث ّ
تقرر
بــاإلجـمــاع دع ــم تــرشـيــح الــرئـيــس الــدكـتــور طوني
نصار على الئحة رئيس اتحاد املبارزة املحاضر
األوملبي الدولي جهاد سالمة .وتقرر إطالق دورة
ـان وثــالــث عبر
صـقــل لـلـمــدربــن مـسـتــوى أول وث ـ ٍ
تطبيق «زوم» وسـيـحــاضــر فيها رئـيــس اللجنة
الفنية الخبير الفرنسي جان لوي مورا .كما تقرر
أي ـضــا إرسـ ــال رســالــة إل ــى األن ــدي ــة الـلـبـنــانـيــة ،ملن
يــرغــب بالترشح إلــى لـجــان االتـحــاد وهــي اللجان
الفنية ،لجنة املنتخبات الطبية ،التسويق ،القانونية،
اإلعالمية في موعد أقصاه األول من آذار املقبل.
وب ـنــاء ل ـقــرار وزيـ ــرة الـشـبــاب والــريــاضــة الـسـيــدة
فارتينيه أوهــان ـيــان كـيـفــوركـيــان لناحية تجميد
نشاطات االتحادات الرياضية ّ
تقرر تأجيل تنفيذ
روزنامة االتحاد ملوسم .2021
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مصطفى شلش *
ه ــل الـ ـص ــن ت ـش ـكــل ت ـه ــدي ـدًا مـ ـت ــزايـ ـدًا تـجــب
مواجهته ب ـجــرأة ،أم مشكلة يمكن التعامل
م ـع ـه ــا بـ ـصـ ـب ــر؟ ه ـ ــل ي ـم ـك ــن الـ ـت ــوفـ ـي ــق بــن
امل ـف ــاه ـي ــم ال ـص ـي ـن ـيــة  -األم ـي ــرك ـي ــة املـخـتـلـفــة
ل ـل ـن ـظ ــام اإلق ـل ـي ـم ــي وال ـ ــدول ـ ــي؟ ك ـي ــف يـمـكــن
للواليات املتحدة أن تستوعب رغبة الصني
فـ ــي ال ـق ــوم ـي ــة امل ـن ـغ ـل ـق ــة ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
َ
فــوائــد الـتــرابــط االقـتـصــادي املـعــولــم ،والـحـ ّـد
ّ
مــن املـخــاطــر العسكرية الـتــي تشكلها بكني
ل ـح ـل ـفــاء واش ـن ـط ــن ف ــي آسـ ـي ــا؟ ك ـي ــف يـمـكــن
االسـتـمــرار فــي تعزيز نظام عاملي قائم على
الحكومة التمثيلية والقيم الليبرالية في ظل
وج ــود ال ـن ـمــوذج الـصـيـنــي لـلـحــزب الــواحــد؟
وإذا كانت اإلجابة قابلة للتفاوض ،فما الذي
ستعتبره واشنطن دورًا مناسبًا للصني في
منطقة آسيا واملحيط الهادئ وعلى الصعيد
العاملي؟ هذا ما سأله مدير تخطيط السياسة
األسـ ـب ــق ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ميتشيل ريــس ،في مقال بعنوان «مشكلتنا
م ــع ال ـ ـصـ ــن» ،م ـس ـت ـن ـدًا إلـ ــى أربـ ـ ــع دراسـ ـ ــات
صــدرت حديثًا ،في عــام  ،2020عن العالقات
األميركية  -الصينية.
فــي الـبــدايــة ،نـعــود إلــى أوائ ــل السبعينيات،
ح ــن كـ ــان االن ـف ـت ــاح م ــع ال ـص ــن والـتـطـبـيــع
الــاحــق لـلـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة مــدفــوعـ ْـن
ب ــال ـس ـي ــاس ــة ّ األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ل ـل ـحــرب
ال ـبــاردة .ودشـنــت هــذه الدبلوماسية ملرحلة
مختلفة مع دنغ شياو بينغ ودخــول الصني
منظمة التجارة العاملية ،في عــام .2001
إلــى ّ
لـقــد مــثـلــت ال ـصــن تـجــربــة ُمــذه ـلــة بالنسبة
إل ــى املـجـتـمــع األم ـي ــرك ــي ،ح ـيــث خ ــرج مـئــات
امل ــاي ــن م ــن الـ ـن ــاس م ــن أس ـف ــل خ ــط ال ـف ـقــر،
ّ
وتحمست الشركات األميركية للوصول إلى
أس ــواق للمستهلكني الصينيني ،واستغالل
منشآت اإلنتاج املنخفضة التكلفة .ولكن مع
استمرار بكني في تجميع الثروة والسلطة،
ّ
ّ
ح ــذرت أقـلـيــة مــن أن واشـنـطــن كــانــت عمياء
ّ
التحديات االستراتيجية التي تفرضها
عن
ّ
الصني على تنافسيتها الصناعية ،واملوقف
األمني للواليات املتحدة في آسيا ،واملعايير
الديمقراطية على نطاق أوســع .وكــان صوت
ُ ّ
امل ـحــذريــن مــن خطر الـصــن أعـلــى مـ ّـن صوت
ّ
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــأم ـل ــون ّف ــي أن ـ ــه كــلـ ّمــا
أصبحت الـصــن أكـثــر ث ـ ً
ـراء ،فــإنـهــا ستتبنى
تــدريـجـيــا املـعــايـيــر الــديـمـقــراطـيــة والـحــريــات
ُ
الفردية ولن تزعج النظام العاملي الليبرالي،
النظام
وتدخل في فلك
القيادة األميركية لهذا ّ
ّ
العاملي ،لكن يبدو أن هذه اآلمال لم تتحقق.
مـ ــع إدارة دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أصـ ـب ــح ال ـن ـهــج
األميركي أكثر ّ
تشددًا ضد الصني ،وفي رأي
ّ
ٌ
ميتشل أن هــذا ناتج عن زيــادة االعتقاد في
ّ
واشنطن ،بــأن أميركا على موعد جديد من
«مـنــافـســة ق ــوة عـظـمــى»ُ .
ويـنـظــر إل ــى الصني
ّ
ع ـل ــى أنـ ـه ــا م ـن ــاف ـس ــة ق ــري ـب ــة م ــن األق ـ ـ ـ ــران ال
تسعى إلــى أقــل من «الهيمنة الدولية» ،على
ح ـ ّـد تعبير وزي ــر الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو.
ك ــذل ــك ،ي ـت ـ ّـم ت ـقــديــم تـحـلـيــل تـنــافـســي وأك ـثــر
ً
اعتداال من قبل العديد من األكاديميني ذوي
ال ـخ ـبــرة والـعـلـمــاء وامل ـســؤولــن الحكوميني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـع ـتــرفــون
بالعديد من الجوانب املزعجة لسلوك بكني،
ّ
ّ
ّ
ول ـك ــن ـه ــم ال ي ـع ـت ـق ــدون بـ ـ ــأن الـ ـص ــن ت ـشــكــل
تهديدًا استراتيجيًا وجوديًا ،وال تطمح إلى
استبدال واشنطن كقطب عاملي وحيد ،كما
ّ
يعتقدون بــأن التكامل االقـتـصــادي املشترك
األم ـيــركــي  -الـصـيـنــي يـجـعــل مــن ال ـضــروري
للبلدين العمل معًا.
لـ ـس ــوء ال ـ ـحـ ــظ ،ال تـ ـس ــاع ــد هـ ـ ــذه املـ ـق ــارب ــات
االخ ـتــزال ـيــة كـثـيـرًا ف ــي اإلج ــاب ــة ع ــن األسـئـلــة
ّ
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا أن
ج ــائ ـح ــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ك ـش ـفــت م ـ ــدى صـعــوبــة
ال ـع ـثــور ع ـلــى ت ـفــاهــم م ـش ـتــرك ب ــن ال ــوالي ــات
املتحدة والصني اآلن .وكانت إحدى السمات
ال ـبــارزة ،خــال عــام  ،2020هــي االفـتـقــار شبه
ال ـ ـتـ ــام ل ـل ـت ــواص ــل وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ــن ال ـق ــوت ــن
الرائدتني في العالم ،اللتني انخرطتا علنًا في
نوبات من تبادل االتهامات ،وتوجيه اللوم.

آسيا االستراتيجية
يـشـيــر ميتشيل ري ــس إل ــى اإلص ـ ــدار األخـيــر
من سلسلة «آسيا االستراتيجية» السنوية،
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن املـ ـكـ ـت ــب ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـحــوث
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث عـ ــن تـ ـح ــذي ــر آش ـل ــي
ت ـي ـل ـيــس م ــن ج ــوان ــب صـ ـع ــود الـ ـص ــن ال ـتــي
تعمل على تغيير النظام الــدولــي .فــي نظرة

ً
ـادةّ ،
يحدد تيليس
وموجزة عـ
عامة واضحة
ُ
ّ
السلوك الصيني املقلق الذي يتضمن تهديد
األص ــدق ــاء والـحـلـفــاء األمـيــركـيــن فــي جميع
أن ـح ــاء آس ـي ــا ،واالن ـ ـخـ ــراط ف ــي االس ـت ـصــاح
غير القانوني لألراضي والعسكرة في بحر
الصني الجنوبي ،وإمــالــة الـســوق التجارية،
وإضـعــاف نظام الـتـجــارة الـعــاملــي ،وتشجيع
الحمائية والحروب التجارية من خالل دعم
الـشــركــات اململوكة لـلــدولــة ،وتفضيل بعض
الشركات في إطــار برنامج Made in China
 ،2025وم ـحــاولــة ت ـقــويــض ت ـف ـ ّـوق ال ــوالي ــات
املتحدة في غرب املحيط الهادئ بشكل عام.
تـهــدف الـصــن إل ــى إزاح ــة ال ــوالي ــات املتحدة
ً
أوال إقليميًا ،ثم عامليًا.
ّ
تـســلــط فـصــول اإلصـ ــدار عـلــى تـ ّ
ـوســع ق ــدرات
ال ـص ــن وت ــأث ـي ــره ــا ع ـبــر وظ ــائ ــف ّوم ـج ــاالت
مـحـ ّـددة .في جوارها املباشر ،تتبنى الصني
مجموعة من السياسات التي يمكن وصفها
ُ
بأنها تبقي الكوريتني ُمحاصرتني ،واليابان
تحت ضـغــط ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة بعيدًا عن
الحدود الصينية.
ال تشمل الطموحات االستراتيجية للصني
مـ ـس ــاع ــدة واشـ ـنـ ـط ــن ،ل ـل ـت ــوس ــط فـ ــي صـفـقــة
ن ــزع ال ـســاح ال ـن ــووي مــع كــوريــا الـشـمــالـيــة،
أو ح ـتــى ض ـبــط ب ـيــونــغ يــانــغ بـشـكــل ه ــادف
عـلــى تـطــويــرهــا املـسـتـمــر لــأسـلـحــة الـنــوويــة
وال ـصــواريــخ الباليستية .تـشــرح باتريشيا
ّ
م .كيم أن الصني تسعى إلــى االستقرار على
طول حدودها ،مع تقليص النفوذ األميركي
وال ـق ـضــاء فــي الـنـهــايــة عـلــى ن ـظــام التحالف
األميركي في غرب املحيط الهادئ .وتأمل في
تكييف سلوك جيرانها والحث على االحترام
لتفضيالتها ،من خالل خلق تبعية اقتصادية
ّ
عبر الوصول إلى السوق الصينية .لكن كيم
ّ
تكسب بعد والء املنطقة
تقول إن الصني «لم ّ
أو اإلعجاب بها ،كما أنها لم تضعف بشكل
أساسي نظام التحالف األميركي».
أح ــد األس ـبــاب الرئيسية هــو الـنـهــج الـحــازم
ال ــذي تتبعه ال ـيــابــان ،عـلــى الــرغــم مــن تأكيد
الــرئ ـيــس ت ــرام ــب ع ـلــى األعـ ـب ــاء االق ـت ـصــاديــة
«ال ـب ــاه ـظ ــة» ل ـل ـح ـلــف ودعـ ـم ــه ال ـف ــات ــر وغ ـيــر
املنتظم لرئيس الــوزراء السابق شينزو آبي.
تمكنت طوكيو ،املنافس الرئيسي للصني في
املنطقة ،من الحفاظ على عالقة تجارية قوية
حتى في الوقت الذي رفضت فيه التنازل عن
ّ
القيادة اإلقليمية لبكني ،حيث ظل خالفهما
دياويو نقطة اشتعال
حول جزر سينكاكو /
ّ
رئـيـّسـيــة .مـنــذ ع ــام  ،2012كــثـفــت الـصــن من
ت ــوغ ــات ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،بينما
ّ
ومهمة قــوات الــدفــاع الذاتي
زاد آبــي مــوازنــة
اليابانية مع استمراره في استضافة  54ألف
جندي أميركي على األراضي اليابانية.
ُ
وف ـي ـمــا ال ت ـظ ـهــر ت ــاي ــوان سـ ــوى ال ـق ـل ـيــل من
اإلشارات على قبول هيمنة الصني اإلقليمية،
ّ
فـ ـ ــإن ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ال ي ـس ـت ـط ـيــع تـحـقـيــق
هــدفــه املتمثل فــي «الـقــومـيــة الـصـيـنـيــة» ،من
دون إع ــادة اسـتـيـعــاب ت ــاي ــوان ،كـمــا يخبرنا
ّ
مــايـكــل س .تـشـيــس .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن سياسة
الـعـصــا وال ـج ــزرة الـتــي تتبعها الـصــن ضــدّ
ت ــاي ــوان كــانــت ذات نـتــائــج عـكـسـيــة إل ــى حـ ّـد
ك ـب ـيــر ،م ـنــذ ان ـت ـخــاب «الـ ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
ّ
تضمنت
ال ـت ـقــدمــي» ( )DPPف ــي ع ــام .2016
ّ
واملتعددة األبعاد
حملة الضغط املتصاعدة
«العزلة الدبلوماسية ،والترهيب العسكري،
واإلك ـ ـ ــراه االق ـت ـص ــادي وع ـم ـل ـيــات ال ـض ـغــط».
ّ
ي ـب ــدو أن ال ـص ــن ت ـخ ــوض م ـعــركــة خ ــاس ــرة،
بــاس ـت ـخــدام األس ـل ـحــة ال ـخ ـطــأ ،لـكـســب قـلــوب
وعـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـتـ ــايـ ــوان ـ ـيـ ــن ،وخـ ـص ــوص ــا ج ـيــل
ّ
ال ـش ـبــاب .كـمــا أن تـعــامــل ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
الصيني مع احتجاجات عام  2019في هونغ
كونغ وقمعه املستمر لأليغور فــي مقاطعة
ّ
شينجيانغ ،يؤكدان فقط على عدم تسامحه
مــع حــريــة التعبير وحــريــة الــديــن والحريات
الفردية عمومًا.
ّ
ّ
ي ـق ــول ج ــا إي ـ ــان ت ـشــونــغ إن ال ـص ــن حــقـقــت
نجاحًا أكبر في التأثير في سلوك دول منظمة
«آس ـي ــان» (راب ـط ــة دول جـنــوب ش ــرق آسـيــا).
ّ
التنبؤ والتناقض في
«أدى عدم القدرة على
إدارة ترامب إلى زعزعة الثقة في جنوب شرق
آس ـيــا ب ـشــأن مـصــداقـيــة واش ـن ـطــن كـشــريــك»،
ّ
لـكــن الـعــوامــل الرئيسية هــي ال ـقــرب وال ـقــوة،
مــا يسمح لبكني بــإبـعــاد األع ـضــاء الفرديني
(باستثناء إندونيسيا) عن طريق التهديدات
أو الـ ــوعـ ــود .ل ــذل ــك ،م ــن امل ــرج ــح أن تـتـفــاقــم
التقليدية لرابطة
مشاكل الـتـعــاون املشترك ّ
ّ
دول جـنــوب ش ــرق آس ـيــا .يـتــوقــع تـشــونــغ أن
ّ
املرجح
«مبادرة اآلسيان والحكم الذاتي من

ّ
أن ّتتراجع» ،وأن «واشنطن ال ينبغي لها أن
ّ
تتوقع مــن التجمع أن يلعب دورًا كبيرًا في
تـعــديــل س ـلــوك جـمـهــوريــة ال ـصــن الشعبية،
ناهيك بأن يكون بمثابة عازل لالحتكاك بني
الواليات املتحدة والصني».
في مناقشته «للقيم العاملية الجديدة» للصني،
يـشــرح فــرانـســوا جــوديـنــت كـيــف تـتـ ّـم مقارنة
م ـف ـهــوم ال ـصــن امل ـقـ ّـيــد بــأف ـكــارنــا ع ــن حـقــوق
اإلن ـس ــان الـعــاملـيــة وال ـح ـقــوق ال ـفــرديــة .تعمل
ال ـصــن عـلــى تـعــزيــز «ن ـظ ــام دول ــي منخفض
الـتـكـلـفــة وع ــدي ــم الـقـيـمــة نـسـبـيــا ،ويـتـمـحــور
ّ
ـذي يركز
حــول املصلحة الذاتية للبالد» ،وال ـ ّ
على السيادة الوطنية (أي عــدم التدخل في
ال ـشــؤون الــداخـلـيــة) وال ـت ـجــارة ال ـح ـ ّـرة .كانت
ال ـصــن أسـ ــوأ مـنـتـهـكــي حــريــة اإلن ـت ــرنــت في
العالم ملدة أربع سنوات متتالية ،حيث وصلت
ّ
متطرفة
الرقابة في العام املاضي إلى «حاالت
غير مسبوقة» ،خالل إحياء الذكرى الثالثني
ملــذب ـحــة مـ ـي ــدان ت ـيــانــان ـمــن واالح ـت ـج ــاج ــات
املستمرة فــي هــونــغ كــونــغ .أغلقت السلطات
الصينية حسابات فردية على منصة وسائط
اجتماعية تحظى بشعبية كبيرة سياسية
ّ
كانت أو حتى متعلقة بشؤون البيئة ،بحسب
تـقــريــر «ف ــري ــدوم ه ـ ــاوس» ،كـمــا تـ ّ
ـوسـعــت في
ع ـم ـل ـي ــات الـ ــرقـ ــابـ ــة .تـ ــزامـ ــن ه ـ ــذا ال ـج ـه ــد مــع
طــرح السلطات الصينية هــذا الـعــام لــ»درجــة
ّ
االئ ـت ـمــان االجـتـمــاعــي» لـكــل مــواطــن صيني،
ُ
وال ـت ــي تـسـتـخــدم ل ــإش ــارة إل ــى موثوقيتها
السياسية وبــالـتــالــي تحديد فــرص التعليم
والعمل والسفر.
لــم تـعــد الــرقــابــة عـلــى عـمـلـيــات ال ـتــواصــل في
الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي مـقـصــورة داخ ــل حــدود
ّ
ال ـصــن .فـفــي حــن أن الـحـكــومــة كــانــت دائـمــا
ّ ّ
حـ ّـســاســة تـجــاه صــورتـهــا فــي ال ـخــارج ،إل أن
بـكــن تـعـمــل اآلن عـلــى تــوسـيــع قــدرت ـهــا على
ّ
تشكيل املعلومات والخطاب املتعلق بالصني
ّ
في الخارج ،خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا
الـتــي تعتبرها بكني جــوهــر شرعية الـحــزب،
مثل تايوان ،والتيبت ،وحقوق اإلنسان.
ه ـن ــاك ف ـص ــان م ــن أقـ ــوى ال ـف ـص ــول ف ــي هــذه
ُ
ال ــدراس ــة يــوض ـحــان بــالـتـفـصـيــل كـيــف تـغـ ّـيــر
الصني املشهد اإلقليمي واملالي .يشرح جويل
ّ
ووث ـنــو كـيــف أن م ـبــادرة «ال ـح ــزام والـطــريــق»
( ،)BRIوه ــي جـهــد ال ـصــن ال ـهــائــل لتطوير
املمرات البرية والبحرية عبر آسيا إلى الشرق
األوسط وأفريقيا وأوروبا ،تحتوي على ثالث
استراتيجيات منفصلةّ .
تعد مبادرة الحزام
والطريق وسيلة لتعزيز مكانة شي والحزب
الـشـيــوعــي الـصـيـنــي ،إلي ـجــاد مـنــافــذ جــديــدة
الصني
لتخفيف الطاقة الصناعية الزائدة في ّ
ومساعدة الشركات اململوكة للدولة املتعثرة،
ولشراء األصدقاء وكسب النفوذ دبلوماسيًا.
ومع ذلك ،يشير ووثنو إلى ّأن هناك أقل ّ
مما
ّ
ّ
تــراه العني هنا ،ويـشـ ّـك فــي ّ أن  BRIستحقق
أهدافها العديدة ،ويالحظ أنه ال توجد قائمة
ّ
كــام ـلــة ب ــامل ـش ــاري ــع ،وأن ال ـتــرك ـيــز وال ـن ـطــاق
ّ
تغيرا بـمــرور الــوقــت .ويكتب ووثـنــو« :قيود
ّ
ّ
الصني الخاصة ،والتحوط من قبل شركائها
والتمويل البديل الــذي ّ
تقدمه الــدول األخــرى
ّ
واملنظمات الــدولـيــة ،كــل ذلــك يمكن أن يقاوم
املبادرة» .في فصل تكميلي عن استراتيجية
ّ
املـســاعــدة اإلنـمــائـيــة للصني ،تتفق سامانثا
ّ
كـسـتــر وم ـي ـشــال ج ــي تـيــرنــي عـلــى أن «ق ــدرة
ب ـكــن ع ـلــى ت ـحــويــل تـمــويـلـهــا ال ــرس ـم ــي إلــى
ت ـص ــورات شـعـبـيــة لـتـحـســن ُسـمـعــة الـصــن،
ً
ف ـضــا عــن ال ـت ـنــازالت االق ـت ـصــاديــة واألمـنـيــة
ً
املـنـفـصـلــة مــن ال ـق ــادة األج ــان ــب ،لـيـســت فـعــا
مضمونًا وال دائ ـم ــا» .وتـكـفــي األضـ ــرار التي
على الصني ترميمها في صورتها في أعقاب
جائحة «كوفيد .»19 -
ّ
حــقـقــت الـصــن نـجــاحــا أكـبــر فــي إن ـشــاء بنية
ّ
مــالـيــة بــديـلــة تـشــكــل ت ـهــدي ـدًا رئـيـسـيــا طــويــل
املــدى لقيادة الــواليــات املتحدة .يوضح راش
ّ
دوشي أن هدف الصني هو «التآكل التدريجي
للمركز املركزي للدوالر في االقتصاد العاملي».
ّ
مصممة
لقد أوجدت ترتيبات مالية منافسة
لتقليل أهمية ال ــدوالر كعملة احتياطية في
العالم ،بما في ذلك تدويل الرنمينبي (عملة
الجزء ّ
القاري من جمهورية الصني الشعبية)؛
ت ـطــويــر ب ــدائ ــل  SWIFTل ـل ـم ـعــامــات املــال ـيــة
الــدول ـيــة؛ وبـ ــدأت وكـ ــاالت تصنيف ائتماني
ّ
ّ
املرجح
بديلة .ويحذر راش من أن «بكني من
أن تضعف بشكل علني الركائز املالية لقوة
الــواليــات املـتـحــدة مــع تـعــزيــز الــركــائــز املالية
التي تدعم بناء النظام الصيني فــي آسيا»،
ّ
وأن الــرن ـم ـي ـن ـبــي ي ـم ـكــن أن ي ـص ـبــح الـعـمـلــة
املهيمنة في املنطقة خالل العقد املقبل.

االستراتيجية الكبرى تجاه الصين

ي ـق ـ ّـدم سـفـيــر ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـســابــق في
ال ـه ـن ــد وص ــان ــع ال ـس ـي ــاس ــات امل ـخ ـض ــرم فــي
واشنطن العاصمة ،روبرت بالكويل ،دراسة
بعنوان «تنفيذ االستراتيجية الكبرى تجاه
ال ـصــن :اثـنـتــان وع ـشــرون وصـفــة للسياسة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .ي ـع ـت ـقــد ب ــاك ــوي ــل أن ال ـصــن
تطمح ألن تصبح الـقــوة الــرائــدة فــي العالم،
ّ
وأن واشـنـطــن أس ــاءت فهم ّهــذه الطموحات
بشكل ص ــارخ لـعـقــود ،كـمــا أنـهــا فـقــدت وقتًا
ثمينًا ،بينما فرضت الصني تفضيالتها على
املنطقة .وبالتالي ،إذا أرادت الواليات املتحدة
ضمان نظام مستقر في آسيا والحفاظ على
دور قيادي في تشكيل النظام الــدولــي ،فهي
بحاجة إلى استراتيجية كبرى جديدة لعكس
التراجع األميركي واالستفادة من التحالفات
لـلـمـســاعــدة فــي تحقيق ال ـت ــوازن ض ـ ّـد الـقــوة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،مـ ــع تـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـي ــم ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة
واالنـخــراط دبلوماسيًا مع بكني في قضايا
ّ
ّ
مثل ّ
والحد من التسلح.
تغير املناخ
بالكويل ال عــاقــة لها
العديد مــن توصيات
ّ
بالصني في ّ
حد ذاتها ،لكنها أفكار منطقية
وق ــدي ـم ــة ب ـش ــأن ك ـي ـف ـيــة ت ـن ـش ـيــط االق ـت ـص ــاد
األميركي ،وإصــاح أنظمة الهجرة والتعليم
في الواليات املتحدة ،والحد من عدم املساواة
في الدخل واملشاحنات السياسية الحزبية،
وتعزيز قدرات الجيش األميركي والعمل على
ّ
رفــع فاعليته .كذلك ،ركــز على الدبلوماسية
ال ـن ـش ـطــة وس ـت ـك ــون ك ـث ـيــر م ــن األطـ ــروحـ ــات
القائمة على الدبلوماسية مــوضــع ترحيب
في ّإدارة جو بايدن.
ً
ت ـمــثــل دراس ـ ّــة بــاكــويــل ل ـع ــام  2020ت ـح ـ ّـوال
دق ـي ـقــا ،ول ـكــنــه مـهــم ف ــي تـفـكـيــره مـنــذ خمس
سـ ـن ــوات ،ع ـنــدمــا ش ـ ــارك م ــع آش ـل ــي تيليس
فــي تــألـيــف دراس ــة ســابـقــة ملجلس الـعــاقــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ح ـ ــول تـ ـح ـ ّـدي الـ ـص ــن .ف ــي ع ــام
ّ
 ،2015ت ـح ـ ّـدث امل ــؤل ـف ــون ع ــن «ال ـح ـفــاظ على
األسبقية األميركية» وضمان بقاء الواليات
املتحدة «في قمة الهرم العاملي» .بعد خمس
ّ
سنوات ،تخلى بالكويل عن إمكانية الهيمنة
ّ
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ال ـت ـف ــوق األم ـيــركــي
ّ
ف ــي املـنـطـقــة أص ـبــح اآلن «وه ـم ـي ــا» .وتـخــلــى
بــاكــويــل ع ــن إمـكــانـيــة الـهـيـمـنــة األمـيــركـيــة،
ّ
واع ـت ـب ــر أن أول ــوي ــة واش ـن ـط ــن ف ــي املـنـطـقــة
أصبحت اآلن «وهمية» .الواليات املتحدة «لم
يعد لديها خيار السيادة على نطاق واسع
في آسيا» وأفضل ما يمكنها فعله اآلن هو
موازنة مع القوة الصينية.
ال ُيستمد تقييم بالكويل النقدي من أخطاء
أمـيــركــا الـســابـقــة وان ـحــراف ـهــا االسـتــراتـيـجــي
فـحـســب ،ول ـكــن أي ـضــا م ــن ال ـن ـشــاط املستمر
ّ
ملحرك االقتصاد الصيني.

قبضة الحكومة الصينية
وب ــذك ــر االقـ ـتـ ـص ــاد ي ـس ـت ـنــد مـيـتـشـيــل ري ــس
إلــى كتاب «عــودة القبضة الحكومية :نهاية
اإلص ـ ــاح االق ـت ـص ــادي ف ــي الـ ـص ــن؟» ،حيث
ّ
ي ـش ـي ــر نـ ـيـ ـك ــوالس س .الردي ،وه ـ ــو م ـفــكــر
ّ
ومتمرس وخبير قديم في االقتصاد
ُمدقق
ال ـص ـي ـنــي ،ولـ ــه م ـس ـيــرة طــوي ـلــة ف ــي «مـعـهــد
ّ
ب ـي ـت ــرس ــون ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـ ــدول ـ ــي» ،إلـ ـ ــى أن
واشنطن قد يكون لديها املزيد من األسباب
ّ
ل ـل ـخــوف م ــن ال ـص ــن ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل .يـســلــط
الردي ض ــوءًا مـمـ ّـيـزًا على األداء االقـتـصــادي
للصني عـلــى م ــدى الـعـقــود القليلة املــاضـيــة،
وأسـبــاب التباطؤ األخـيــر ،واإلجـ ــراءات التي
ي ـت ـع ـ ّـن ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي
وزع ـي ـمــه ،ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ،ات ـخ ــاذهــا لـلــدفــع
بمزيد من النمو في املستقبل .يخلص الردي
ّ
إلى أن تقدم الصني قد تباطأ منذ عام ،2012
فــي املـقــام األول بسبب الـخـيــارات السياسية
التي اتخذها الحزب في االبتعاد عن النمو
القيادي للقطاع
الــذي يقوده السوق والــدور
ّ ً
ً
ال ـخ ــاص .وبـ ــدال مــن ذل ــك ،مـفــضــا السياسة
الصناعية التي تقودها الدولة والتي أساءت
للمؤسسات غير ّ
ّ
الفعالة
تخصيص امل ــوارد
والخاسرة اململوكة للدولة ،ودمــج الشركات
الصغيرة اململوكة للدولة إلنشاء احتكارات
غير ّ
فعالة ،وتقويض حقوق امللكية الخاصة،
وبالتالي تثبيط االستثمار.
بحلول عام  ،2016كانت أكثر من  43في املئة
ّ
تتكبد خسائر ،وكان
من الشركات الحكومية
م ـق ــدار األم ـ ــوال ال ـتــي خـســرتـهــا أك ـبــر بسبعة
أضعاف ّ
مما كانت عليه في عــام  ،2005وفقًا
ل ـب ـيــانــات وزارة امل ــال ـي ــة .وســاه ـمــت ف ــي هــذه
الـنـتــائــج سـهــولــة االئ ـت ـمــان مــن بـنــوك الــدولــة،

والفساد ،وسوء تخصيص رأس املال .ويشير
ّ
الردي إلــى أن هــذه الخسائر أقــل مــن قيمتها
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ب ـس ـبــب ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي ،ال ــذي
س ـمــح ل ـل ـب ـنــوك امل ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ب ـمــواص ـلــة
تقديم القروض إلى الشركات اململوكة للدولة
ّ
الخاسرة .في عام ّ ،2018
سجل الناتج املحلي
اإلجمالي للصني أبطأ ّ
معدل نمو منذ أوائــل
الـتـسـعـيـنـيــات ،وبـلـغــت ال ـف ـجــوة ب ــن عــائــدات
الشركات اململوكة للدولة والشركات الخاصة
أعلى مستوى لها على اإلطالق.
مــن املــرجــح أن يتباطأ نمو الـصــن ،مــا يلقي
بـظــالــه عـلــى آفــاقـهــا املستقبلية .لـكــن الردي
ي ــدرك ّأن إصــاحــا اقـتـصــاديــا إضــاف ـيــا ّ
مهمًا
يعيد الصني إلــى مسار يسمح لقوى السوق
ّ ّ
ويقدر أن النمو السنوي
بتخصيص املــوارد،
بنسبة  8في املئة ممكن ،وربما أعلى ،وعلى
ّ
عكس الـعــديــد مــن املحللني اآلخــريــن  ،يعتقد
ّ
أن ه ــذا امل ـعـ ّـدل يمكن أن يستمر خ ــال العقد
أو الـ ـعـ ـق ــدي ــن املـ ـقـ ـبـ ـل ــن .وهـ ـ ــو ي ــرف ــض ع ــبء
الــديــون املتزايد باعتباره ركـيــزة لهذا النمو،
ّ
وال ــذي يمكن حــلــه مــن خــال تخصيص أكثر
ك ـف ــاءة لـ ــرأس املـ ــال؛ كـمــا أن ــه يــرفــض القنبلة
الديموغرافية املــوقــوتــة املقبلة ،والـتــي يمكن
ت ـعــوي ـض ـهــا جــزئ ـيــا ب ــزي ــادة اإلن ـت ــاج ـي ــة ،مــن
خــال استثمار املزيد من امل ــوارد في التعليم
ّ
والتدريب ورفــع ســن التقاعد .من بني قراءته
االقتصادية لبكني ،أنه يمكنها السماح ببدء
خصخصة الشركات اململوكة للدولة الفاشلة
والخاسرة وتركها لكيانات ناجحة لتدويرها.
ّ
يـ ـج ــادل الردي أن ه ـ ــذه خ ـ ـيـ ــارات سـيــاسـيــة
يمكن أن يتخذها ش ــي ،مــا يسمى بــ»رئـيــس
ّ
ك ــل شـ ــيء» ،عـلــى ال ـف ــور .إذا فـ ّعــل ذل ــك ،يمكن
لــاق ـت ـص ــاد ال ـص ـي ـنــي أن ي ـح ــقــق مـ ــرة أخ ــرى
نموًا قــويــا ،مــا يتيح لــه بسهولة أكبر ضمان
ط ـمــوحــات ب ـكــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .الردي هو
خبير اقتصادي وليس عاملًا سياسيًا ،لذلك
مــن غير الـعــدل أن نتوقع منه أن يجيب على
األسئلة التي يطرحها تحليله :ملــاذا لم يؤيد
شـ ــي ن ـ ــوع اإلص ـ ــاح ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي

ملصق
دعائي من
المرحلة
ّ
الماوية

املاوية الجديدة بالبقاء فحسب ،ولكن أيضًا
ملاذا استمعوا إلى شكاواهم وقاموا بتعديل
ال ـس ـي ــاس ــة ال ــرس ـم ـي ــة .ف ــي جـ ــوهـ ــره ،ي ــواج ــه
الصيني أزمة طويلة األمد
الحزب الشيوعي
ّ
لـلـشــرعـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة .إنـ ــه «حـ ــزب شـيــوعــي
مرتبك أيديولوجيًا» مرتبط باشتراكية حقبة
ّ
ماو ووعده باملساواة الراديكالية حتى مع أن
شعبيته منذ الثمانينيات كانت قائمة على
تـقــديــم مـسـتــويــات أع ـلــى م ــن ال ــرخ ــاء املـ ــادي.
ال ـت ـح ــدي ال ـ ــذي ي ــواج ــه الـ ـقـ ـي ــادة ه ــو كـيـفـيــة
م ــوازن ــة اإلص ــاح ــات االق ـت ـصــاديــة والـحـفــاظ
على «السيادة بال منازع» للحزب الشيوعي
الصيني (بما في ذلك إرث ماو املثير للجدل).
جـعــل ه ــذا ال ـتــوتــر ال ـحــزب عــرضــة التـهــامــات
ّ
ّ
والعمال.
اليسار بأنه تخلى عن االشتراكية
يـ ّ
ـؤرخ بالنشيت هــذه االن ـت ـقــادات الـيـســاريــة،
خـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات( ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك الـقـمــع
ال ـع ـن ـي ــف ل ـل ـط ــاب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي م ـي ــدان
ت ـيــانــان ـمــن) ،وخـ ــال ج ــول ــة دن ــغ الـجـنــوبـيــة
لعام  ،1992التي قلبت التوازن مرة أخرى إلى
اإلص ــاح واالن ـف ـتــاح ،ثــم خــال قـيــادة جيانغ
زيـ ـم ــن وه ـ ــو ج ـي ـن ـت ــاو ،بـصـفـتـهـمــا ت ــأرج ــح
الحزب بني هذه األهداف املتنافسة.
تحت حكم شــي جــن بينغ ،الحاصل رسميًا
ع ـلــى درجـ ــة عـلـمـيــة ف ــي ال ـن ـظــريــة املــاركـسـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم األي ــدي ــول ــوج ــي وال ـس ـي ــاس ــي مــن
جامعة تسينغهوا ،تأرجح األمر بشكل حاسم
ّ
نحو سيطرة أكـبــر لـلـحــزب ،وهــو خــط يتفق
مع موقف «املاويني الجدد» .كتب بالنشيت:
«بصفته ابن زعيم أسطوري للحزب وقضى
ّ
كــامــل حياته املهنية فــي العمل لـلـحــزب ،فــإن
اس ـت ـث ـمــار ش ــي ف ــي ح ـمــايــة اح ـت ـك ــار ال ـحــزب
ال ــدائ ــم لـلـسـلـطــة ه ــو اس ـت ـث ـمــار ك ــام ــل» .لقد
ّ
أســيء فهم مــؤهــاتــه اإلصــاحـيــة على نطاق
واس ــع .بالنسبة إلــى شــي ،ال يعني اإلصــاح
السماح للسوق بــأن يكون له تأثير أكبر في
االق ـت ـص ــاد ،ب ــل يـعـنــي تـعــزيــز قـبـضــة الـحــزب
ّ
عـلــى االقـتـصــاد ،ولـيــس الـتـخــلــي عـنــه .األزمــة
ال ـت ــي ش ـهــدهــا ش ــي ل ــم ت ـكــن ضـ ـ ــرورة مـلـ ّـحــة
لــإصــاحــات االقـتـصــاديــة وهيكلة الشركات
اململوكة للدولة ،بل كانت أزمة سياسية داخل
الحزب الشيوعي.
ّ
إن ال ـعــواقــب الـسـيــاسـيــة لـتـحـلـيــل بالنشيت
ّ
كبيرة .وطــاملــا ظــل شــي فــي السلطة وامتياز
ال ـحــزب عـلــى قــوى ال ـســوق ،فـمــن غـيــر املـ ّ
ـرجــح
تعود الصني إلى األداء االقتصادي القوي
أن
ّ
الثمانينيات والتسعينيات،
في
قته
حق
الذي
ّ
وال ــذي يـقــول الردي إن ــه ممكن فــي املستقبل.
ال ي ـم ـك ـن ـهــا الـ ـحـ ـف ــاظ ح ـت ــى ع ـل ــى وت ـيــرت ـهــا
االقتصادية األخيرة من دون املزيد من حريات
ّ
ال ـســوق وتـقـلـيــل سـيـطــرة ال ـح ــزب .إن الصني
األق ــل ديـنــامـيـكـيــة م ــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة
سـ ـتـ ـك ــون م ـح ـف ــوف ــة ب ــامل ــدي ــونـ ـي ــة والـ ـفـ ـس ــاد
والبطالة واالستياء االجتماعي ،وينبغي أن
ّ
تشكل تهديدًا أقــل ملصالح الــواليــات املتحدة
وأص ــدق ــائ ـه ــا وح ـل ـفــائ ـهــا ف ــي آسـ ـي ــا ،نــاهـيــك
بقيادة أميركا العاملية.

يــدافــع عنها الردي إلط ــاق إم ـكــانــات الصني
الكاملة؟ ملاذا تراجع عن ّ
تعهده لعام  2013بأن
السوق سيكون له «دور حاسم في تخصيص
امل ـ ــوارد»؟ مل ــاذا ق ـ ّـرر شــي وال ـح ــزب الـشـيــوعــي
عـ ـمـ ـدًا ع ـ ــدم ت ـع ـظ ـيــم ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن م ـخــاطــر ال ـحــوك ـمــة ال ـتــي ت ـن ـطــوي عليها
وتيرة أبطأ للنمو االقتصادي ،ملــاذا صادفت
زيادتها تنفير الجمهور ،وإثارة االضطرابات
االجتماعية ،وتشويه سمعة الحزب الشيوعي
الصيني؟

ّ
تأزم بكين ونهوض واشنطن

تكمن اإلجــابــات فــي نظر ميتشيل ريــس في
ك ـت ــاب «الـ ـح ــرس األح ـم ــر ال ـص ـي ـنــي ال ـجــديــد:
ع ــودة الــرادي ـكــال ـيــة ووالدة م ــاو تـســي تــونــغ
ث ــانـ ـي ــة» ب ـق ـل ــم جـ ـ ــود دي ب ــانـ ـشـ ـي ــت .ي ـق ــدم
ب ــانـ ـشـ ـي ــت تـ ــاري ـ ـخـ ــا فـ ـك ــري ــا ل ـف ـك ــر م ـ ــا ب ـعــد
ّ
م ــاوُ ،مـســلـطــا ال ـضــوء عـلــى الـتــأثـيــر املستمر
ّ
لــأيــديــولــوجـيــا فــي صـنــع ال ـق ــرار .ولـقــد حــدد
مجموعة فضفاضة من األكاديميني والعلماء
وأع ـضــاء ال ـحــزب املـحــافـظــن الــذيــن «رفـضــوا
انتصار الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية
ّ
الغربية ،وكــانــوا متشككني فــي العوملة التي
تهيمن عليها الــواليــات املتحدة ،ودع ــوا إلى
االش ـتــراك ـيــة امل ـت ـســاويــة تـحــت ق ـيــادة الـحــزب
الـشـيــوعــي الصيني ال ـقــومــي» .يطلق عليهم
اسم «املاويني الجدد» ،معتبرًا أنهم يجمعون
بــن الـحـنــن إل ــى م ــاو مــع مـعــارضــة ان ـجــراف
الحزب نحو الرأسمالية والفساد و»استغالل
ال ـع ـ ّـم ــال ف ــي الـ ـب ــاد ،ال ـف ــاح ــن وغ ـي ــره ــم من
الفئات املهمشة» جزئيًا للمساعدة في حماية
أنفسهم من قمع الدولة .إنهم انعكاس لبعض
االنـقـســامــات العميقة فــي املجتمع الصيني،
ُ
ويعطي صوتًا ألولئك الذين تركوا في العراء
خ ـ ــال اإلص ـ ـ ــاح ال ـص ـي ـنــي واالنـ ـفـ ـت ــاح عـلــى
الغرب ،والذين أصبح «حلم الصني» بارتفاع
مستويات املعيشة سرابًا بالنسبة إليهم.
يشرح بالنشيت ملاذا لم يسمح شي والحزب
الشيوعي الصيني لهذه الحركة السياسية

هــذا التناقض هــو مـجــرد واح ــد مــن العديد
م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـت ــي س ـت ـقـ ّـيــد ط ـمــوحــات
بـكــن فــي ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة .قــد تطمح هــذه
األخ ـ ـي ـ ــرة إلـ ـ ــى إزاح ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
كبطل العالم للوزن الثقيل بال مـنــازع ،لكن
س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب عـلـيـهــا ال ـق ـيــام بــذلــك.
يــواصــل ال ـحــزب الـشـيــوعــي الصيني إنـفــاق
أك ـث ــر م ــن ن ـص ــف م ــوازنـ ـت ــه ال ــدف ــاع ـي ــة عـلــى
األمــن الداخلي .تحتاج الصني إلى أصدقاء
ّ
وحلفاء ،ولكن ال يمكنها االعتماد إل على
روس ـيــا مــن بــن ال ـقــوى الـكـبــرى فــي الـعــالــم،
وبـ ـع ــد ذل ـ ــك ف ـق ــط ل ـب ـعــض الـ ــوقـ ــت ،تـسـتـنــد
ه ــذه الـعــاقــة إل ــى الـتـفــاهــم الـعــابــر أكـثــر من
املبادئ والقيم األساسية .عــاوة على ذلك،
الـهـيـمـنــة الـصـيـنـيــة ل ـي ـســت ه ــدف ــا مـشـتــركــا
بني دول أخــرى في املنطقة ،والتي ستقاوم
هذه النتيجة .ستستمر الصني في كفاحها
لفرض رؤيتها لنظام آسيوي من دون إثارة
مـعــارضــة مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة وجيرانها
ّ
سينضمون معًا إلحباط
اإلقليميني الذين
ّ
مخططات بكني.
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،أث ـ ـ ـ ــارت ت ـ ـحـ ـ ّـركـ ــات ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارج ـيــة ال ـعــدوان ـيــة لـبـكــن ف ــي الـسـنــوات
القليلة املاضية رد فعل مضادًا في آسيا ،ما
أدى إلــى مــزيــد مــن الـتـعــاون األمـنــي وتـبــادل
املعلومات االستخبارية .حتى جهود الصني
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـح ـك ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــن خ ــال
«مبادرة الحزام والطريق» ّأدت إلى ّ
رد فعل

الماويون الجدد

كانت سياسة
العصا والجزرة
تتبعها
التي
الصين ضدّ
تايوان ذات
نتائج ّعكسية
إلى حد كبير

عنيف من قبل املانحني من قبل املجتمعات
املــدنـيــة فــي جـمـيــع أن ـحــاء أفــريـقـيــا وجـنــوب
ش ــرق آس ـيــا ،وال ـتــي تشير إل ــى م ـخــاوف من
اإلقراض املفترس ،وشراك الديون ،والفساد.
وب ـم ـجــرد ان ـت ـهــاء أزمـ ــة «كــوف ـيــد  ،»19 -من
املحتمل أن يكون هناك حساب عــام سيجد
ّ
أن أفـعــال الـصــن إجــرامـيــة ،على حـ ّـد وصف
مـيـتـشـيــل ري ـ ــس ،خ ـصــوصــا خـ ــال امل ــراح ــل
األول ـ ــى ال ـتــي ك ــان م ــن امل ـم ـكــن فـيـهــا اح ـتــواء
الفيروس.
ّ
تحديات للواليات املتحدة
الصني ستشكل
عـلــى م ــدى الـعـقــد امل ـق ـبــل .وسـتـبـقــى خصمًا
ّ
متعددة ،وستظل
ذكيًا وحازمًا في مجاالت
التجسس اإللكتروني ضدّ
ّ
منخرطة بقوة في
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة والـشــركــات األمـيــركـيــة،
وكـ ـم ــا أظ ـ ـهـ ــرت أزم ـ ـ ــة ف ـ ـيـ ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا»،
سـتـظــل ان ـت ـهــازيــة ف ــي ال ـتــرويــج لـنـمــوذجـهــا
ً
الــرأسـمــالــي االس ـت ـبــدادي .نـظــام حـكــم بــديــا
للديمقراطية الليبرالية ي ــرى ميتشيل أنــه
ال يمكن الـتــوفـيــق بــن املـفــاهـيــم الصينية -
األم ـيــرك ـيــة لـلـنـظــام اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،في
أي وقــت قــريــب .قــد تعترف بكني وواشنطن
بــاملـصــالــح ال ـجــوهــريــة لبعضهما الـبـعــض،
ولكن ال يمكنهما القبول بها ،وهكذا تبدو
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـص ــن مــتـجـهـتــن إلــى
فترة مفتوحة من العداء والصراع في أسوأ
األح ـ ـ ــوال .ق ــد ي ـتـ ّـم تــأج ـيــل ب ـعــض الـقـضــايــا،
وبعضها قد يتم استبعاده ،وبعضها يجب
أن تـتــم مــواجـهـتــه ،مــن الـنــاحـيــة املـثــالـيــة من
خالل الدبلوماسية .مع قيام بكني بتحديث
ترسانتها من األسلحة النووية ،والصواريخ
الباليستية ،وخصوصًا القدرات الفضائية،
ي ـجــب أن ت ـك ــون امل ـنــاق ـشــات ال ـث ـنــائ ـيــة حــول
ّ
والحد من التسليح،
االستقرار االستراتيجي
على رأس جدول األعمال الدبلوماسي.
ت ـح ـت ــاج ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ـ ـ ّـى أن ت ـكــون
بشأن مــا يمكن أن تتوقعه ،ومــا ّ ال
واضـحــة
ّ
يمكن أن تتوقعه من الصني .يجب أن نتوقع
مــن الـصــن تـعــزيــز مصالحها ال ـخــاصــة ،ما
يعني االستمرار في بناء منظمات إقليمية
بديلة حيث يمكنها ممارسة تأثير أكبر في
ّ
كل من جدول األعمال والنتائج ،واالنخراط
في سرقة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
الـقـســري ،ورعــايــة مـشــروع ُصـنــع فــي الصني
تسيطر عليه الــدولــة .ال ينبغي
 ،2025الــذي
ّ
لــواشـنـطــن أن تـتــوقــع مــن الـصــن أن تصبح
«صاحب املصلحة املسؤول» في نظام عاملي
لـيـبــرالــي حــافـظــت عليه أمـيــركــا ،مـنــذ نهاية
الحرب العاملية الثانية .األمل األكثر منطقيًا
ه ــو أن تـسـتـمــر ب ـكــن ف ــي كــون ـهــا «صــاحــب
مـصـلـحــة ان ـت ـقــائ ـيــا» ،تــدعــم ال ـع ـنــاصــر الـتــي
تفضلها ،مثل التجارة الحرة ومعايير عدم
االعتداء والحقوق السيادية ،بينما تعارض
والحريات الفردية.
حقوق اإلنسان،
ّ
كان صعود الصني يعقد ،بالفعل ،حسابات
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ج ـم ـي ــع امل ـ ـجـ ــاالت،
خصوصًا عندما قلبت إدارة ترامب أولويات
السياسة الخارجية األميركية .وتحت عباءة
ً
«أميركا أوال» ،تراجع الرئيس السابق ترامب
ّ
عــن مـســؤولـيــات دول ـيــة طــويـلــة األم ــد ،وقــلــل
عـلـنــا م ــن األص ــدق ــاء وال ـح ـل ـفــاء الـتـقـلـيــديـ َـن،
ّ
ك ـمــا ق ــل ــل م ــن أه ـم ـيــة ال ـت ـحــال ـفــات ،وت ــواف ــق
مــع الــديـكـتــاتــوريــن واملـسـتـبـ ّـديــن ،وتـصـ ّـرف
ّ
ّ
ّ
متهور ومتقلب  -حتى أثناء دفع كل
بشكل
ّ
األطـ ــراف الـفــاعـلــة تـجــاه مــوقــف أكـثــر تـشــددًا
بشأن الصني .أدت هذه االتجاهات مجتمعة
إلـ ــى ت ـس ــري ــع الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن هـ ــدف أم ـي ــرك ــا،
والذي تزامن مع صعود الشعبوية اليمينية
والشكوك الذاتية األوسع بني الديمقراطيات
الليبرالية .بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم
ذكــريــات عــن املــاضــي ،هــذا يعيد الـعــالــم إلى
ل ـح ـظــات ال ـب ــؤس ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات بسبب
ّ
م ـخــاوف ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــن أن االت ـحــاد
السوفياتي ينتصر فــي الـحــرب ال ـبــاردة ،أو
إلــى الـحــرب الـتـجــاريــة بــن أمـيــركــا والـيــابــان
خــال الثمانينيات ،عندما ّ
تقدمت األخيرة
ُم ّ
هددة عرش اقتصاد الواليات املتحدة.
ّ
لسوء الحظ ،ال يمكن ألي من هذه الدراسات
ّ
التنبؤ بمصير الـصــن أو
األرب ــع املــدروســة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة .لـكــن ،فــي حــالــة الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،عـلــى األق ــل ،سـيـبــدأ تـحــديــد مــا إذا
كانت واشنطن بحاجة إلى حشد قوة اإلرادة
مرة أخرى ملواجهة تحديات اليوم من خالل
ال ـخ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـتـخــذهــا إدارة
الرئيس الجديد جو بايدن.
* كاتب مصري
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العالم

العالم

سوريا

تقرير

«غزوة» جديدة
لـ«داعش»
في حماة

ّ
صعدت خاليا «داعش» نشاطها في المناطق الخاضعة
لسيطرة الـجـيــش ال ـســوري فــي ال ـبــاديــة ،فــي محاولة
إلنعاش وجود التنظيم في المنطقة ،وسط اتهامات
لواشنطن بالعمل على دعم نشاط هذه الخاليا عبر نقل
سجناء دواعش إلى المنطقة ،لكن الجيش يشن عمليات
محدودة لتحييد عناصر «داعش» ومنعهم من قطع
طريق دير الزور

ّ
في هجوم جديد شنه «داعش»
ف ــي مـنـطـقــة ال ـبــاديــة أم ــس ضـ ّـد
مــواقــع لـقــوات ُالجيش الـســوري
ش ــرق ح ـمــاة ،قـتــل نـحــو عشرة
عـنــاصــر مــن الـجـيــش و«ال ــدف ــاع
الوطني» ممن كانوا متمركزين
في تلك املنطقة ،مع مقتل عدد
م ــن امل ـه ــاج ـم ــن .وان ــدل ـع ــت إثــر
الـهـجــوم اشـتـبــاكــات عنيفة بني
الـ ـط ــرف ــن انـ ـتـ ـه ــت ب ــان ـس ـح ــاب
مـ ـجـ ـم ــوع ــات «داعـ ـ ـ ـ ــش» ش ــرق ــا
ّ
ويصعد التنظيم
باتجاه البادية.
في املدة األخيرة وتيرة هجماته
عـلــى ال ـج ـيــش ،م ــا يـعـكــس وفــق
املـ ــراق ـ ـبـ ــن صـ ـع ــوب ــة ال ـق ـض ــاء
الـ ـح ــاس ــم عـ ـل ــى خـ ــايـ ــاه ال ـت ــي
تنشط فــي الـبــاديــة املـمـتـ ّـدة من
شرق محافظتي حماة وحمص
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـص ـ ــى شـ ــرق
محافظة دير الزور.

عمليات للجيش في البادية

ٌ
ممنوع قطع طريق
دمشق ــ دير الزور
أيهم مرعي
يعمل الجيش ال ـســوري على تأمني
ال ـبــاديــة ال ـســوريــة وطــريــق دمـشــق ـ ـ
ديــر ال ــزور عبر السعي الــى تنظيف
ه ــذه املـنــاطــق مــن أي وج ــود لخاليا
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» اإلره ـ ــاب ـ ــي ،ال ـتــي
ك ـ ّـررت هجماتها فــي امل ــدة األخ ـيــرة،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة
م ـ ـحـ ــدودة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أطـلــق
الجيش بدعم من الطائرات الروسية

عاود العدو اإلسرائيلي القصف
جنوب سوريا مساء أمس
حـمـلــة تـمـشـيــط واس ـع ــة ف ــي الـبــاديــة
ال ـت ــي ت ــرب ــط م ـحــاف ـظــات ديـ ــر الـ ـ ّـزور
وحـ ـم ــص وح ـ ـمـ ــاة وال ـ ــرق ـ ــة ل ـت ـعــقــب
نـ ـش ــاط خ ــاي ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـق ـض ــاء
عليها ،ومنعها من شن أي هجمات
ج ــدي ــدة .وظ ـه ــر ذل ــك ف ــي الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة امل ـ ـحـ ــدودة ال ـت ــي نـفــذهــا
بالتعاون مع قوات «الدفاع الوطني»
في بادية ديــر الــزور املتاخمة لحقل
التيم النفطي ،حيث نجحت عملياته
في القضاء على ثمانية من مسلحي
التنظيم وتدمير آليات لهم.
وفـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة سـ ــوريـ ــة
ّ
تحدثت إلــى «األخ ـبــار» ،تهدف هذه
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة إل ــى «الـقـضــاء
ع ـل ــى نـ ـش ــاط خ ــاي ــا داعـ ـ ـ ــش ،ورفـ ــع
م ـس ـتــوى ح ـمــايــة ط ــري ــق دي ــر ال ــزور
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ـ ـ ـ ـ دمـ ـش ــق» ،مـضـيـفــة أن «الـتـمـشـيــط
ال ـبـ ّـري وال ـج ـ ّـوي مستمر ملــراقـبــة أي
تـ ـح ـ ّـرك ــات م ـش ـبــوهــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة».
لكن ال يـبــدو نـشــاط خــايــا التنظيم
ً
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــادي ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة م ـن ـف ـص ــا
ع ــن ّخ ــاي ــاه ف ــي الـ ـع ــراق ،م ــا يعطي
ـاع إلعـ ــادة إحـيــاء
م ــؤش ــرات ع ــن م ـس ـ ٍ
التنظيم في البلدين ،والهدف ضرب
استقرار املناطق الخاضعة لسيطرة
ُ
وت ّ
وجه
الجيش السوري في املنطقة.
ّ
أصـ ــابـ ــع االت ـ ـ ـهـ ـ ــام إلـ ـ ــى األم ـي ــرك ـي ــن
ال ــذي ــن ي ـس ـت ـث ـمــرون وج ـ ــود قــوات ـهــم
على مقربة مــن ال ـحــدود الـســوريــة ـ ـ
العراقية لتقديم الدعم االستخباري
إلــى «داعــش» وأيضًا الدعم البشري
َ
سجناء من «داعــش» من
عبر نقلهم
س ـجــون «ق ـس ــد» إل ــى مـنـطـقــة التنف
ّ
وال ـحــدود العراقية ـ ـ الـســوريــة .لعل
هذا يبدو منطقيًا مع حاجة واشنطن
إلى ذريعة للحفاظ على وجودها في
ال ـعــراق وس ــوري ــا ،وتـحــديـدًا مناطق
س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد» ،ب ـح ـ ّـج ــة مــاح ـقــة
خ ــاي ــا «داعـ ـ ـ ـ ــش» ه ـ ـنـ ــاك ،وإلثـ ـب ــات
استمرار خطر التنظيم على البلدين.
ّ
مــا يـعــزز هــذه الفرضية تصريحات
ص ـ ـ ـ ـ ــدرت أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ع ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول «عـ ـ ـ ـج ـ ـ ــز ق ـس ــد
وح ــده ــا ع ــن حـمــايــة ال ـس ـجــون الـتــي
فـيـهــا مـعـتـقـلــو داعـ ــش ف ــي محافظة
الـحـسـكــة» .وم ــن ه ـنــا ،قــد ُيـفـهــم هــذا
ال ـت ـصــريــح ع ـلــى أنـ ــه ب ــداي ــة لـتـعــزيــز
القوات األميركية في الحسكة ودير
ال ـ ـ ــزور ،خ ــاص ــة أن امل ـع ـت ـقــات الـتــي
ت ـحــوي مـقــاتـلــي الـتـنـظـيــم تـتــواصــل

تقرير

ّ
ّ
القاهرة ال تمل الدبلوماسية

الكونغو وسيطًا
في أزمة «النهضة»
ّ
تتمسك أديس أبابا بتخزين
المياه خالل الملء
من
المزيد
ّ
المقبل ،بغض النظر عن
ّ
كمية األمطار (أ ف ب)

ً
ال يبدو نشاط «داعش» في البادية السورية منفصال عن نشاطه في العراق (أ ف ب)

مـشـكـلــة تــأم ـي ـن ـهــا ،وال ت ـ ــزال دول ـهــم
ّ
ت ــرف ــض إع ـ ـ ــادة اس ـت ـق ـبــال ـهــم .يـعــلــق
م ـصــدر ّم ـيــدانــي سـ ــوري بــال ـقــول إن
ّ
كــل امل ــؤش ــرات تــؤكــد «تـنــامــي نشاط
داع ــش فــي ال ـبــاديــة ،وال سـيـمــا بعد
ّ
الحوامات
نقل سجناء التنظيم عبر

األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى م ـن ــاطــق ق ــري ـب ــة مــن
نقاط الجيش السوري» هناك .وينقل
ّ
املـصــدر أن هناك «معلومات مؤكدة
عن استخدام إرهابيي داعش مناطق
قــري ـبــة م ــن ال ـق ــاع ــدة غ ـيــر الـشــرعـيــة
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ّ
ك ـلــم ،ل ـشــن هـجـمــاتـهــم األخ ـي ــرة على
طريق دير الزور ـ ـ دمشق» ،مستدركًا:
«الجيش السوري قطع الطريق على
إنعاش داعــش عبر حمالت
محاولة ّ
تمشيط مكثفة مــع ض ــرب أوكــارهــم
فــي الـبــاديــة بـهــدف الـقـضــاء على أي

ن ـش ــاط م ـس ـت ـجـ ّـد لـ ـه ــم» .واألهـ ـ ــم هو
«ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع الـ ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي
لضبط األمن على حدود البلدين في
الـبــوكـمــال وال ـبــاديــة ،وذل ــك للقضاء
ع ـل ــى أي م ـ ـحـ ــاوالت إلع ـ ـ ــادة إح ـي ــاء
داعش» ،الفتًا في الوقت نفسه إلى أن

القاهرة ـــ جالل خيرت
اسـ ـتـ ـبـ ـق ــت مـ ـص ــر الـ ــوسـ ــاطـ ــة ال ـت ــي
ُيـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـق ــوم بـ ـه ــا ال ـك ــون ـغ ــو
خ ــال رئــاسـتـهــا االت ـحــاد األفــريـقــي،
ّ
املـقــرر أن تتسلمها األسـبــوع املقبل
مــن جـنــوب أفــريـقـيــا ،بمناقشة أزمــة
«سد النهضة» مع رئيس الكونغو،
فليكس تشيسكيدي ،خــال زيارته
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وذل ـ ـ ــك ض ـم ــن ال ـض ـغ ــوط
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ع ـل ــى أدي ـ ـ ــس أب ــاب ــا
مــن أج ــل الـتــوقـيــع عـلــى ات ـفــاق ملزم
ف ــي آل ـيــة م ــلء ب ـح ـيــرة س ــد الـنـهـضــة
وط ــريـ ـق ــة عـ ـم ــل ال ـ ـسـ ــد ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
مـ ــا ب ـع ــد املـ ـ ـ ــلء .ويـ ـت ــزام ــن ال ـت ـح ــرك
املـ ـ ـص ـ ــري م ـ ــع ت ـ ـحـ ــركـ ــات إث ـي ــوب ـي ــة
لتحييد ب ــرازاف ـي ــل ،عـلـمــا بــأنــه رغــم
انتهاء الوساطة الجنوب أفريقية،
سيظل هـنــاك دور لكيب ت ــاون عبر
«الـ ـت ــرويـ ـك ــا األف ــريـ ـقـ ـي ــة» .وال ت ــزال
أروق ـ ــة الـ ـق ــرار امل ـصــريــة ت ـع ـ ّـول على
ق ــرار نـهــائــي مــن ات ـحــاد ال ـق ــارة قبل
ت ـم ــوز /يــول ـيــو امل ـق ـبــل ،م ــوع ــد امل ــلء

«عمليات الجيش السوري املحدودة
ف ــي ب ــادي ــة ديـ ــر ال ـ ــزور أس ـه ـمــت فــي
زيـ ـ ــادة ت ــأم ــن امل ـن ـط ـق ــة ...الـعـمـلـ ّـيــات
ّ
ستستمر ،والطريق سيبقى مقطوعًا
أمـ ـ ـ ــام أي م ـ ـح ـ ــاوالت ل ـ ـضـ ــرب أم ـ ــان
املنطقة من جديد».
مــن جهة أخ ــرى ،يسعى األميركيون
إلــى استغالل نشاط خاليا التنظيم
في زعزعة أمــان الطريق الــذي يربط
دمشق ببغداد عبر بادية دير الزور
ومعبر البوكمال ،في محاولة لقطع
أي ت ــواص ــل عـسـكــري وم ـيــدانــي بني
ً
البلدين وصــوال إلى طهرانُ .يضاف
إلــى ذلــك سعيهم إلــى استخدام هذه
ال ـخ ــاي ــا ل ـض ــرب الـ ـق ــوات املــدعــومــة
م ــن إيـ ــران ف ــي ال ـبـلــديــن ،لـيـكــون ذلــك
ً
مـكـ ّـمــا لـلـغــارات الـتــي يشنها العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـص ــورة م ـت ـك ـ ّـررة ضد
أه ـ ّــداف ل ـه ــذه ال ـ ـقـ ـ ّـوات ،ف ــي مـحــاولــة
للضغط عليها لالنسحاب من هذه
املـنــاطــق .وحـتــى وقــت متأخر مساء
أم ـ ـ ــس ،وردت تـ ـق ــاري ــر مـ ــن اإلعـ ـ ــام
الـ ـعـ ـب ــري ،ال ـق ـن ــاة ال ـ ـ ـ ــ ،13ع ــن ه ـجــوم
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـجـ ــوالن،
فيما قالت «وكالة األنباء السورية»
(سانا) ،إن الدفاعات الجوية تصدت
لهجوم استهدف املنطقة الجنوبية
من البالد.

ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـ ـخ ـ ــزان ال ـ ـسـ ــد م ـ ــع ب ــداي ــة
الـفـيـضــان .كما تسعى الـقــاهــرة إلى
موافقة االتـحــاد على تصعيد األمر
إلــى مجلس األمــن فــي حــال التعنت
اإلث ـي ــوب ــي ،لـكـنـهــا ت ـصـ ّـر عـلــى الـحــل
الــدبـلــومــاســي بعيدًا مــن العسكري،
مع تأكيدها قدرتها على الدفاع عن
حقوقها املائية.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،اتـ ـص ــل ال ــرئ ـي ــس
املـ ـ ـص ـ ــري ،عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
بنظيره في جنوب أفريقيا ،سيريل
رامافوزا ،طالبًا منه عرض تطورات
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات فـ ــي ال ـق ـم ــة األف ــري ـق ـي ــة
األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل وتــوض ـيــح الـنـقــاط
ُ
الخالفية التي لم تحسم ،ما يعكس
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار االخـ ـ ـت ـ ــاف فـ ــي وجـ ـه ــات
النظر بني القاهرة وكيب تاون بشأن
تفاصيل كثيرة ،رغم ما أسفرت عنه
االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي ال ـش ـهــور األخ ـي ــرة
ح ــول إي ـج ــاد ط ــرق ع ــدة لـلـتـفــاوض.
وال ـت ـحــرك الــدبـلــومــاســي لــم يـعــد في
الـقــاهــرة فـقــط ،بــل امـتــد عبر لـقــاءات
وات ـص ــاالت أخـ ــرى؛ أب ــرزه ــا الجلسة
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ال حماسة بين العراقيين
تحتدم املنافسة بني األحــزاب والقوى
السياسية العراقية ،مع اقتراب موعد
ّ
َّ
واملقرر
التشريعية املبكرة،
االنتخابات
إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا فـ ــي الـ ـع ــاش ــر مـ ــن ت ـشــريــن
ّ
األول /أكتوبر املقبل ،وسط تطمينات
ح ـكــوم ـيــة ب ــأن «امل ــوع ــد ن ـهــائــي وغـيــر
ق ــاب ـ ٍـل ل ـل ـت ـعــديــل» .ق ــان ــون ـي ــا ،تـتـضـ ّـمــن
آلـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة تـ ـسـ ـجـ ـي ــل األحـ ـ ـ ـ ــزاب
لـ ـ ــدى «املـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا امل ـس ـت ـق ـلــة
لالنتخابات» ،والتي ّ
تقرر من بعدها
م ـن ــح إجـ ـ ـ ــازة ال ـت ــأس ـي ــس ل ـل ـح ــزب مــن
ع ــدم ـه ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب املـ ـص ــادق ــة عـلــى
الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات بـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـقـ ــوى
نفسها ،كضمانةٍ «قــانــونـ ّـيــة» لخوض
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي
ـدد مـمـكــن من
ال ـح ـصــول ع ـلــى أك ـب ــر عـ ـ ٍ
املقاعد.
ويـ ـشـ ـي ــر مـ ـص ــدر مـ ــن املـ ـف ــوضـ ـي ــة ،فــي
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن «ع ــدد
األحزاب السياسية املجازة في العراق،
ب ـلــغ ح ـتــى ي ــوم أمـ ــس ،»235 ،ف ــي حني
وصل عدد «األحزاب قيد التسجيل إلى
 ،69وتــم رفــض منح إج ــازة تأسيس لـ
 121حــزبــا ألسـبــاب قانونية ،فــي وقت
انـسـحــب فـيــه  17حــزبــا مــن املـنــافـســة».
ويـ ـضـ ـي ــف املـ ـ ـص ـ ــدر إن «الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
السياسية املـصـ َ
ـادق عليها في البالد،
ّ
منذ االنتخابات املاضية (أي ــار /مايو
 ،)2018لغاية اآلن ،بلغت  28تحالفًا؛
م ـن ـهــا ث ــاث ــة ت ـح ــال ـف ــات جـ ــديـ ــدة و25
قديمة ،بينما بلغ عدد التحالفات قيد
التسجيل داخل املفوضية أربعة ،حتى
يوم أمــس»ُ .
وينتظر أن تشهد الساحة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـحــال ـفــات؛
بعضها قــد يـبـصــر ال ـنــور فــي غضون
األيـ ــام القليلة املـقـبـلــة ،وخـصــوصــا أن
ّ
فعليًا
االجتماعات بني األح ــزاب بــدأت ّ
لحسم أمرها مبكرًا ،من أجل أن يتسنى
لها التعامل مع الدعاية االنتخابية.
وي ــؤك ــد م ـص ــدر س ـيــاســي ،ف ــي حــديـثــه
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،أن «ع ـ ـ ــدد األح ـ ـ ــزاب
ال ـتــي أبـ ــدت رغـبـتـهــا ف ــي امل ـشــاركــة في
ّ
إلحصائية
االنـتـخــابــات املـقـبـلــة ،وفـقــا
رسـمـيــة مـسـجـلــة ل ــدى امل ـفــوض ـيــة ،بلغ
 52حـتــى ي ــوم أم ــس ،فـيـمــا وص ــل عــدد
ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي أبـ ــدت
ّ
رسميًا ،خمسة،
رغبتها في املشاركة،
حتى يوم أمس أيضًا» .بدورها ،أعلنت
«م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» ع ــن تـمــديــد
ف ـتــرة تسجيل الـتـحــالـفــات السياسية
الراغبة في املشاركة حتى العاشر من
شباط /فبراير الجاري ،وكذلك تمديد
ّ
فترة تسلم قوائم املرشحني لغاية األول
من آذار /مارس.

االف ـتــراض ـيــة املــوس ـعــة ال ـتــي عـقــدهــا
سفير مـصــر فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
مـعـتــز زهـ ــران م ــع م ـســاعــدي أعـضــاء
الكونغرس ،موضحًا لهم أن موقف
ب ـ ـ ــاده هـ ــو «ت ـش ـج ـي ــع ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
إث ـي ــوب ـي ــا م ــن دون أن ت ـت ـس ـبــب فــي
اإلضرار بمصر ومصالحها املائية».
الـ ــافـ ــت أن واشـ ـنـ ـط ــن ت ـح ــول ــت فــي
األي ـ ــام األخ ـي ــرة إل ــى ســاحــة تـنــافــس
خلفي بني القاهرة وأديــس أبابا مع
الــدور الكبير الــذي تقوم به سفارتا
الـبـلــديــن إلقـنــاع أعـضــاء الكونغرس
ً
ب ـ ـمـ ــوقـ ــف كـ ـ ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
ت ـكــويــن رأي ع ــام داعـ ــم ف ــي املـحــافــل
الــدولـيــة .ومـصــريــا ،تـجــرى الـلـقــاءات
فــي واشـنـطــن بتنسيق مـشـتــرك بني
الخارجية واملـخــابــرات ،مع توقعات
بتولي السفير زهــران منصب وزير
ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ـت ـعــديــل الـحـكــومــي
املرتقب خــال أسابيع خلفًا لسامح
شكري.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف ال ـ ـثـ ــالـ ــث فـ ـ ــي األزم ـ ـ ـ ــة،
السودان ،فيدخل دوامة االنشغال في

تواجه ّ
مفو ّ
ضية
االنتخابات عقبات ّ
ّ
عدة ،منها ما يتعلق
بانتخابات العراقيين
في الخارج

وال ت ــواج ــه امل ـف ــوض ـي ــة ص ـع ــوب ــات أو
م ـش ــاك ــل بـتـسـجـيــل األحـ ـ ـ ــزاب وال ـق ــوى
اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي الـ ـ ــدورة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،وال س ـي ـم ــا أن رئ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة ،مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،سبق
أن ّ
وجــه املؤسسات الحكومية املعنية
ّ
بضرورة تأمني كل احتياجاتها املالية
وال ـل ــوج ـس ـت ـ ّـي ــة إلنـ ـج ــاح االس ـت ـح ـق ــاق
امل ــرتـ ـق ــب؛ لـ ـك ــن ،وعـ ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ــر،
تواجه املفوضية عقبات ّ
عدة ،منها ما
ّ
يتعلق بانتخابات املواطنني العراقيني
املقيمني خارج البالد .لكنها تقول إنها
ّ
شكلت ،هذه املــرة ،لجنة أطلقت عليها
اسم إدارة انتخابات الخارج ،يقع على
عاتقها وضع إجراءات تسجيل بيانات
الناخبني وتحديثها في خارج العراق،

وك ــذل ــك ت ـن ـس ـيــق ال ـع ـم ــل ب ـي ـن ـهــا وب ــن
مـ ّ
الخارجية
ـؤسـســات الــدولــة ك ــوزارات
ً
والهجرة واملهجرين والداخلية ،إضافة
إلــى اللجنة العليا للصحة والسالمة
ال ــوط ـن ـي ــة ،مـ ــن أج ـ ــل أخ ـ ــذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الالزمة التي تضمن مشاركة الناخبني
م ـ ــن عـ ــراق ـ ـيـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،وم ـ ـ ــن ض ـمــن
ّ
مهماتها أيضًا وضع ضوابط التعاقد
لـلـمــوظـفــن امل ــزم ــع اخ ـت ـيــارهــم للعمل
ّ
بصفة موظف تسجيل.
كــذلــك ،ثمة مشكلة أخ ــرى تــواجــه عمل
امل ـف ــوض ـي ــة؛ وهـ ــي ت ـح ــدي ــث ال ـب ـيــانــات
واع ـت ـمــاد الـبـطــاقــة الـبــايــومـتــريــة .وفــي
هــذا الصدد ،قالت املفوضية ،في بيان
لها ،إنه «منذ أن انطلقت عملية تحديث
ّ
سجل الناخبني في الثاني من كانون
الثاني /يناير املاضي ،والتي ستستمرّ
ل ـغ ــاي ــة  31آذار ،ب ـل ــغ ع ـ ــدد امل ـح ـ ّـدث ــن
لبياناتهم  573369ناخبًا ،منهم 5688
ناخبًا نازحًا» ،علمًا بأن هذه العمليات
ت ـ ـجـ ــرى بـ ـمـ ـس ــان ــدة الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـج ــوال ــة،
وال ـ ـبـ ــالـ ــغ عـ ــددهـ ــا  1168ت ـ ـشـ ــارك فــي
ّ
تسجيل الناخبني النازحني وموظفي
ّ
مؤسسات الــدولــة وذوي االحتياجات
ّ
الـ ـخ ــاص ــة ،إذ ت ـص ــل ه ـ ــذه الـ ـف ــرق إل ــى
أب ـعــد نـقـطــة يـنـتـشــر فـيـهــا ال ـنــاخ ـبــون،
ّ
ول ــذا فـقــد بـلــغ ال ـعــدد الـكــلــي للناخبني
ّ
املسجلني بايومتريًا  15054754ناخبًا،
ّ
فيما وصل عدد البطاقات املوزعة إلى
 12929701بطاقة بايومترية.
(األخبار)

ال تواجه المفوضية صعوبات أو مشاكل بتسجيل األحزاب والقوى استعدادًا لالنتخابات (أ ف ب)

التعديالت الــوزاريــة الـتــي ُيتوقع أن
يكون لها تأثير واضــح فــي موقفها
من السد قريبًا ،وال سيما أن سلوك
ال ـخ ــرط ــوم الـ ــذي ش ـهــد تـصـعـيـدًا في
األسابيع األخيرة لم يرتبط بالقاهرة،
رغم تشابه املطالب بضرورة االتفاق
على آلـيــة ملزمة للجانب اإلثـيــوبــي،
مع اختالف اآلليات ووجهات النظر
بني البلدين ،وهو ما ترى فيه أديس
أبابا فائدة كبيرة لها ،كي تظهر أن

ّ
تحولت واشنطن
إلى ساحة عمل مصرية
وإثيوبية للضغط
على الكونغرس

ّ
الـخــافــات ليست مرتبطة بتعنتها،
بــل بصعوبة تحقيق تــوافــق يرضي
جميع األطــراف .وفي األيــام األخيرة،
نفت مصر مــا تــردد عــن تدخلها في
إثيوبيا بالتحريض ضــد الحكومة
إلسقاطها ،وهــي التصريحات التي
طلبت األجهزة السيادية من وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام تـ ـج ــاهـ ـلـ ـه ــا ،مـ ـ ـش ـ ــددة ع ـلــى
الترويج أن ّمصر تتمسك باالتفاقات
الدولية املوقعة بشأن نهر النيل من
دون التراجع عن أي اتفاق سابق ما لم
يتم التفاهم على اتفاق جديد .وجزء
مــن االستراتيجية املصرية الـجــاري
ص ـي ــاغ ـت ـه ــا ه ـ ــو وض ـ ــع «الـ ـخـ ـط ــوط
الـ ـحـ ـم ــر» الـ ـت ــي لـ ــن ت ـس ـمــح ال ـق ــاه ــرة
ألديـ ــس أب ــاب ــا ب ـت ـج ــاوزه ــا ،وخــاصــة
مــع تمسك األخ ـيــرة بالحصول على
م ــزي ــد م ــن امل ـي ــاه خ ــال املـ ــلء املـقـبــل،
بغض النظر عن كمية األمطار ،علمًا
بــأن القاهرة ترفض الطلب بتقسيم
التفاوض على شقني :األول التوافق
على آلية امللء ،ثم التفاوض على آلية
التشغيل.
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العالم

العالم

اليمن
ّ
ُ
يؤشر توالي االنشقاقات ًعن القوات التابعة لهادي وأخــرى توالي
السعودية واإلمارات مباشرة ،إلى ّ
تصدع كبير في صفوف ميليشيات
العدوان ،خصوصًا في جبهات ّ
الحد الجنوبي والساحل الغربي ومأرب
والجوف .انشقاقات تكشف أيضًا هشاشة بنيان هذه الميليشيات التي
البينية إلى نقطة الالعودةّ ،
وصلت صراعاتها ّ
فقرر بعضها أن «يتوب»
عبر االنضمام إلى قوات صنعاء التي تركت باب العفو مفتوحًا

االنشقاقات تستنزف جبهات العدوان

صنعاء تحتضن
«التائبين»
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
انـشــق عــدد مــن الـكـتــائــب العسكرية
ال ـتــاب ـعــة لـ ـق ـ ّـوات ال ــرئ ـي ــس املـنـتـهـيــة
واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ــادي،
وأعـ ـلـ ـن ــت والء هـ ـ ـ ــا ل ـ ـقـ ـ ّـوات ال ـج ـيــش
و«الـلـجــان الـشـعـبـيــة» .انـشـقــاق جــاء
في أعقاب إعالن املئات من املقاتلني
ّ
القبليني في جبهة العبدية جنوبي
ّ
م ـ ـ ـ ــأرب ،ت ـخ ــل ـي ـه ــم ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـتـ ــال فــي
صفوف قوات هادي ،وتسليم املواقع
العسكرية كافة في هذه الجبهة إلى
قــوات صنعاء ،فــي م ــوازاة استقبال
«املــركــز الــوطـنــي لـلـعــائــديــن» التابع
ل ــوزارة الــدفــاع فــي حـكــومــة اإلنـقــاذ،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،كـتـيـبــة عسكرية
م ــن املـيـلـيـشـيــات املــوال ـيــة ل ــإم ــارات
في الساحل الغربي .في هذا اإلطار،
ّ
أكــدت مصادر عسكرية وصول 150
جنديًا وضابطًا إلى مدينة الحديدة

بـ ـع ــد انـ ـشـ ـق ــاقـ ـه ــم ع ـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـيــات
طــارق صــالــح ،نجل شقيق الرئيس
ال ـي ـم ـن ــي الـ ـس ــاب ــق ،ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـلــه
ص ــال ــح .وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن
االنـشـقــاقــات العسكرية فــي صفوف
امليليشيات املــوالـيــة ألب ــو ظـبــي في
الساحل الغربي ،متواصلة من دون
ّ
ّ
تــوقــف ،إل أن انشقاق الكتيبة هذه
ُّ
ُيـعــد األكـبــر مـنــذ سـنــوات فــي جبهة
الساحل.
وك ـش ـفــت ص ـن ـعــاء ال ـت ــي أب ـق ــت بــاب
الـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـعـ ــام مـ ـفـ ـت ــوح ــا ،ه ـشــاشــة
الـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـت ـل ــك ال ـ ـقـ ـ ّـوات
ّ
مـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل ،ب ـع ــدم ــا ت ـم ــك ـن ــت مــن
اخ ـتــراق ـهــا اس ـت ـخ ـبــارات ـيــا ،وه ــو ما
أثــار رعــب قيادتها الـتــي غلب على
تعاملها مع القيادات امليدانية في
مختلف الجبهات املناهضة لقوات
ّ
الشك،
الجيش و«اللجان الشعبية»
وت ـس ـ ّـب ــب ف ــي أزمـ ــة ث ـقــة ب ــن ق ـيــادة

تـ ـل ــك امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ودول ت ـح ــال ــف
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان .واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت ال ـس ـل ـط ــة
امل ـح ـل ـي ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـح ــدي ــدة،
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،ق ــائ ــد الـكـتـيـبــة
ال ـســادســة فــي مـيـلـيـشـيــات «ح ـ ّـراس
الـجـمـهــوريــة» ،امل ـقـ ّـدم يحيى عــريــك،
ب ــرفـ ـق ــة م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى  150ف ـ ــردًا
بـكــامــل عـتــادهــم الـعـسـكــري .وخــال
ل ـقــائ ـهــم م ـحــافــظ ال ـح ــدي ــدة ،مـحـمــد
عـ ـي ــاش ق ـح ـي ــمّ ،
رح ـ ــب هـ ــذا األخ ـي ــر
ّ
«ب ـ ـصّـ ــف ضـ ـب ــاط وأف ـ ـ ـ ــراد ال ـك ـت ـي ـبــة
املنشقة من أبناء تهامة ،وعودتهم
إلـ ــى ص ــف الـ ــوطـ ــن» ،وأشـ ـ ــاد «ب ـكــل
األحـ ـ ــرار م ـ ّـم ــن ال ي ــزال ــون ف ــي صــف
ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،وي ـع ـم ـل ــون بـشـكــل
كامل مع الجيش واللجان الشعبية
في تسهيل عودة الكثير من املغرر
بـ ـه ــم وت ـس ـل ـي ــم امل ـ ــواق ـ ــع وال ـ ـسـ ــاح،
بعمليات مدروسة وتنسيق مسبق
ُ
مع شعب االستخبارات العسكرية

فـ ــي الـ ـس ــاح ــل ال ـ ـغـ ــربـ ــي» .وان ـ ـضـ ـ ّـم
إل ــى ه ــؤالء  140ف ــردًا ع ـس ـكـ ّ
ـريــا من
َ
محوري «آزال» و«حــرس الحدود»،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــوا انـ ـشـ ـق ــاقـ ـه ــم ،ي ـ ـ ــوم أم ـ ــس،
ع ــن ق ـ ـ ّـوات ه ـ ــادي ،وت ـ ّ
ـوج ـه ـه ــم إلــى
صنعاء.
وقـ ـ ـ ـ ّـدرت ّمـ ـص ــادر ع ـس ـك ــري ــة أع ـ ــداد
املـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات هـ ـ ـ ـ ــادي
وامليليشيات التابعة لدول العدوان
بشكل مباشر ،في األشهر املاضية،
ب ـ ـ  10آالف ج ـن ــدي وضـ ــابـ ــط .لـكــن
ً
م ـ ـ ـصـ ـ ــدرًا عـ ـسـ ـك ــري ــا مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوال ف ــي
ّ
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاءّ ،أك ـ ـ ـ ــد ،ل ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،أن
أعداد املنشقني الذين تواصلوا مع
«املركز الوطني للعائدين» تتجاوز
ال ـ ـ ـ ـ  6آالف ،مـ ـشـ ـي ــرًا إل ـ ـ ــى «ع ـ ـ ــودة
اآلالف بطرق غير رسمية ،إذ يعود
ال ـك ـث ـيــر م ــن ه ـ ــؤالء إلـ ــى مـنــاطـقـهــم
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـ ــع ش ـخ ـص ـي ــات
اجتماعية في نطاق القرى والعزل،
وبضمانات زعماء القبائل».
ويـ ـع ـ ُّـد ال ـت ـعــامــل ال ــدون ــي وال ـف ـســاد
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــري وان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام ال ـ ـث ـ ـقـ ــة فــي
ص ـفــوف ال ـق ــوات املــوال ـيــة للتحالف
ً
ال ـس ـع ــودي  -اإلمـ ــاراتـ ــي ،ف ـضــا عن
ت ـصــاعــد ال ـص ــراع ــات الــداخ ـل ـيــة في
مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ــه ،واالن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـت ــي
ّ
يتعرض لها املقاتلون في صفوفه،
مــن أبــرز دواف ــع االسـتـنــزاف فــي تلك
الجبهات .فحالة الـصــراع احتدمت
فـ ـ ــي أوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــن لـ ـ ــإمـ ـ ــارات
فـ ــي الـ ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ،خ ـصــوصــا
ب ــن مـيـلـيـشـيــات ط ـ ــارق ص ــال ــح مــن
جـ ـ ـه ـ ــة ،ومـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات مـ ـ ــا ي ـس ـ ّـم ــى
بـ «املقاومة التهامية» وميليشيات
«الـ ـعـ ـم ــالـ ـق ــة» ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ــن جـهــة
ثــانـيــة ،ووص ـلــت إل ــى ح ـ ّـد املــواجـهــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة
وت ـبــادل االخـتـطــافــات واالغ ـت ـيــاالت.
وت ـع ـيــش ج ـب ـهــات الـ ـح ـ ّـد الـجـنــوبــي
للمملكة حالة تصادم بني مقاتلني
من املرتزقة اليمنيني وبني الجانب
الـسـعــودي ال ــذي يـتـهـ ّـرب مــن صــرف
أج ــور تـلـ َـك املـيـلـيـشـيــات مـنــذ أشـهــر.
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة تـ ـص ــاع ــد االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ف ــي أوس ـ ـ ــاط م ـع ـس ـك ــرات امل ـج ـنــديــن
ّ
املغرر بهم ،ارتفعت أعداد
اليمنيني
َ
املعتقلني من ِقبل القوات السعودية،
ما ّأدى إلى عــودة املئات لالنضمام
إل ــى ص ـفــوف ق ــوات ص ـن ـعــاء .كــذلــك،
ّأدى صـ ـ ـ ــراع ال ـ ـن ـ ـفـ ــود والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
امل ـح ـت ـ ِـدم وس ــط أروق ـ ــة وزارة دف ــاع
هادي بني املوالني لإلمارات وآخرين
م ــوال ــن ل ـ ـ ـ «اإلص ـ ــاح» ،إل ــى ت ـصـ ّـدع
تلك الـقــوات وانـشـقــاق املـئــات عنها.
ّ
وتفيد مصادر مط ّلعة في صنعاء،
ب ـ ــأن أع ـ ـ ــداد امل ـن ـش ــق ــن ف ــي ج ـب ـهــات
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ّ
«االنتقالي» يلوح بالتطبيع
ًّ
ـزيــة للتطبيع مع
«املجلس االنتقالي الجنوبي» جــاهـ
على خطى راعيته اإلمــاراتـيــة ،يبدي َ َّ
حقق انفصال الجنوب ،كما يأمل .هذا ما ّ
عبر عنه
إسرائيل متى سنحت الفرصة ،أي متى ت
رئيسه ،عيدروس الزبيدي ،الذي ّ
تحدث عن ّنية إقامة عالقات كاملة مع ّ
العدو« ،في حال
استعادة دولة جنوب اليمن» ،واستعداده الفتتاح سفارة إلسرائيل في «العاصمة» عدن،
واصفًا تطبيع أبو ظبي واملنامة والخرطوم والرباط مع تل أبيب ،بـ«العمل املثالي» لتحقيق
.السالم في املنطقة
ـوار مع قناة «روسيا الـيــوم» ،قبل أيــام ،أنــه ال توجد اتصاالت مع
ـ
ح
في
وأوضــح الزبيدي،
ّ
ولكنه أشــار إلــى ٍ مباركته تطبيع بعض الــدول عالقاتها مع تل أبيبّ ،
مبينًا أنه
إسرائيل،
ّ
فمن حقهم أن يعرضوا
إذا أصبحت له ولجماعته «دولــة ذات سيادة عاصمتها عــدن»ِ ّ ،
ّ
قضية الجنوب هي مفتاح الحل لألزمة اليمنية .وقال
التطبيع .واعتبر ،في هذا اإلطار ،أن
إن «اتفاق الرياض» كان ضروريًا ،وإن «االنتقالي» شارك في «حكومة املناصفة» للخروج
ّ
مؤكدًا أنه من الضروري
من األزمة ،ومن أجل أن يكون له وفد تفاوضي في إطار الحكومة،
ّ
بناء ّ مؤسسات فــي الجنوب .وفــي شــأن الـشــق العسكري فــي «اتـفــاق الــريــاض» ،ذكــر ّأنه
يتطلب التفاهم أكثر مع الرئيس املنتهية واليته ،عبد ربــه منصور هــادي ،في ما يتعلق
َ
بالقيادات العسكرية واألمنية على مستوى وزارتــي الدفاع والداخلية الستيعاب الوحدات
التابعة للمجلس ،الفتًا إلى أنه سيحافظ على قواته ،وسيبقى في حالة توافق مع «الحكومة
».الشرعية
)األخبار(

ال ـ ـحـ ـ ّـد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،اح ـت ـل ــت امل ــرت ـب ــة
األولى من إجمالي املنشقني ،يليهم
امل ـن ـش ـق ــون عـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـيــات طـ ــارق
صــالــح فــي جبهة الـســاحــل الـغــربــي،
ّ
فـيـمــا يـحـتــل املـنـشـقــون عــن جبهات
مأرب والجوف املركز الثالث.
وخ ــال األس ـبــوعــن املــاض ـيــن ،عــاد

ّ
مصادر عسكرية
قدرت
ّ
أعداد المنشقين عن قوات
هادي وميليشيات العدوان
بـ  10آالف جندي وضابط

ّ
يمثل انعدام
الثقة
في ّ
القوات
صفوف
الموالية للتحالف
أبرز دوافع
االستنزاف في
جبهاته (أ ف ب)

املـ ـئ ــات م ــن امل ـج ـن ــدي ــن ف ــي ص ـفــوف
ق ـ ـ ــوات ه ـ ـ ــادي مـ ــن جـ ـبـ ـه ــات مـ ـ ــأرب،
وأعـلـنــوا انشقاقهم عــن تلك القوات
وانـضـمــامـهــم إل ــى صـنـعــاء .فــي هــذا
ّ
الـسـيــاق ،أك ــدت م ـصــادر محلية في
مـ ـ ــأرب انـ ـشـ ـق ــاق ق ـ ـيـ ــادات ع ـس ـكــريــة
رفيعة مــن الـلــواء  159مـشــاة املـمـ ّـول
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة بـ ـعـ ـش ــرات امل ــاي ــن
من الــريــاالت في جبهة مــراد .ووفق
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ـقـ ــد انـ ـ ـش ـ ــق ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي

العسكري في قوات هادي في جبهة
الـ ـعـ ـب ــدي ــة جـ ـن ــوب ــي م ــديـ ـن ــة مـ ـ ــأرب،
ال ـع ـم ـي ــد ب ــوج ــخ الـ ـحـ ـج ــوري ،قــائــد
م ــا ي ـس ـ ّـم ــى ب ـ ـ «م ـق ــاوم ــة ح ـج ــر» فــي
ه ــذه الـجـبـهــة ،وأع ـلــن انـضـمــامــه مع
العشرات من قواته إلى صنعاء بعد
تسليمه املواقع العسكرية كافة التي
كان يسيطر عليها ،وما بحوزته من
عتاد وسالح .وتزامن ذلك مع إعالن
جـمـيــع أب ـن ــاء قـبـيـلــة «آل ث ــاب ــت» في
ج ـب ـهــات ج ـنــوبــي مـ ــأرب انـشـقــاقـهــم
عــن ق ــوات هـ ــادي .ه ــذه االنـشـقــاقــات
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة
لـتـحــالــف الـ ـع ــدوان ،شـمـلــت ق ـيــادات
عسكرية رفيعة املستوى واملئات من
املجندين من جبهات الجوف أيضًا.
ووف ـقــا مل ـصــادر فــي ه ــذه املـحــافـظــة،
فــإن ع ــددًا مــن الـكـتــائــب انـسـحــب من
مواقعه في جبهة برفا الواقعة في
نطاق مديرية خب والشعب القريبة
مــن الـحــدود السعودية .ويــأتــي هذا
االنـشـقــاق الـكـبـيــر فــي ال ـجــوف عقب
ان ـش ـق ــاق ل ـ ــواء ال ـع ــز ال ـع ـس ـك ــري فــي
هذه الجبهة بكامل أفــراده وعتاده،
وان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه إل ـ ـ ــى صـ ـ ـف ـ ــوف قـ ـ ــوات
الجيش و«اللجان الشعبية».

ّ
َ
ّ
األمم المتحدة تبرئ هادي و«التحالف» :لم نر فسادًا!
صنعاء ــ رشيد الحداد

ّ
يتهم التقرير حكومة صنعاء بتحصيل قرابة  1,8مليار دوالر سنويًا ،كإيرادات ضريبية وجمركية (أ ف ب)

أث ــار تـقــريــر فــريــق ال ـخ ـبــراء التابعني
ً
لـ ــأمـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة جـ ـ ـ ــدال واسـ ـ ـع ـ ــا فــي
َ
األوس ــاط اليمنية ،فيما عكس الــدور
الـهــش للمنظمة األمـمـيــة وتعاطيها
السطحي مع القضية .فريق الخبراء
ّ
الدوليني ،الذي لم يكلف نفسه زيارة
صـ ـنـ ـع ــاء أو عـ ـ ــدن خـ ـ ــال ُ الـ ـسـ ـن ــوات
املــاضـيــة ،اكتفى بنقل مــا أمـلــي عليه
ّ
مــن مـعـلــومــات مضللة مــن الجانبني
ال ـس ـع ــودي واإلمـ ــاراتـ ــي .ك ـمــا تـعــامــل
مع اليمن كجزيرة خلفية للسعودية،
فــأسـقــط الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـقــا ّئــق ،فيما
س ـ ّـوق لـهــذه األخ ـيــرة على أنـهــا دولــة
ّ
منقذة لليمن ،متناسيًا كــل الـكــوارث
االق ـت ـص ــادي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـنــاتـجــة
عــن عــدوانـهــا عليه .مــن هــذا املنطلق،
اقتصر حديثه عن االقتصاد اليمني
بتالعب بنك عــدن بعمليات السحب
م ـ ــن الـ ــودي ـ ـعـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة املـ ـ ـق ـ ـ ّـدرة

بـ ـمـ ـلـ ـي ــاري دوالر ،وال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا
ّ
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،م ـط ـل ــع عـ ـ ــام  .2018ل ـك ــن
اتـ ـه ــام ــات ف ــري ــق الـ ـخـ ـب ــراء ال ــدول ـي ــن
لبنك عدن بالتحايل في عملية صرف
الــودي ـعــة واس ـت ـخــدام ط ــرق مشبوهة
تـنــدرج فــي إط ــار جــرائــم غسل أم ــوال،
ن ـفــاهــا ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـق ـ ّـرب
ّ
من البنك ،وحيد الفودعي ،الــذي أكد
ّ
لـ ــ»األخـ ـب ــار أن «ال ـف ــري ــق اس ـت ـنــد إلــى
ّ
ف ــارق سعر صــرف ال ــدوالر املـقــدم من
ّ
للتجار بأقل من سعر
البنك املركزي
صرف الــدوالر في السوق املــوازي في
السياسة تنفيذًا
اليمن» ،معتبرًا تلك
ّ
لـشــروط مـقـ ّـدم الــوديـعــة .لكنة تحدث
ع ــن مـخــالـفــات أخـ ــرى ل ــم يـ ِـشــر إلـيـهــا
ّ
التقرير تتعلق بسياسة دعم الواردات
غـ ـي ــر امل ـ ـجـ ــديـ ــة ،وب ـم ـص ـي ــر إي ـ ـ ـ ــرادات
الوديعة السعودية بالريال اليمني،
والتي ُصرفت من دون أن يكون للبنك
املركزي في عدن أي عالقة.
املغالطات التي حملها تقرير الخبراء

ال ــدول ـي ــن املـ ـق ـ ّـدم إل ــى مـجـلــس األم ــن
الـ ــدولـ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أثـ ــارت
َ
ح ــرب َب ـيــانــات ب ــن م ـحــافــظــي الـبـنــك
ال ـســابــقــن ،مـحـمــد زمـ ــام الـ ــذي شغل
مهام املحافظ حتى أواخر عام ،2019
وحافظ معياد الذي أطيح في حزيران
ّ
 /يونيو املاضي .لكن شبهة الفساد
ـاحـ ــق ج ـم ـيــع امل ـحــاف ـظــن
ال ت ـ ــزال تـ ـ ّ ِ
ال ــذي ــن تـ ـق ــل ــدوا إدارة ال ـب ـن ــك ،خ ــال
الـسـنــوات األرب ــع املــاضـيــة؛ فالخبراء
ّ
الدوليون سبق أن اتهموا قيادة بنك
عــدن بالضلوع في جريمة املضاربة
بالعملة بهدف الكسب غير املشروع،
خ ــال ع ــام  ،2018وطــال ـبــوا بتشكيل
لجنة للتحقيق حــول شبهات فساد.
ُ
ولكن في التقرير األخير ،جرى تجاهل
الحديث عن جرائم العدوان وحكومة
هـ ـ ـ ـ ــادي ب ـ ـحـ ــق االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ال ـي ـم ـن ــي
واليمنيني؛ فالوديعة السعودية التي
ّ
رك ــز الـفــريــق الــدولــي اهتمامه عليها
ال تتجاوز قيمتها  %30من إجمالي

مــا يـجــري نهبه مــن إي ـ ــرادات وطنية
بالعملتني املحلية واألجنبية سنويًا.
ّ ّ
ّ
اليمن
ورغ ــم أن ه ــذا الـتـقــريــر أك ــد أن ّ ّ
يواجه أزمة اقتصادية خانقة ،إل أنه
أغـفــل الحديث عــن أسبابها الناتجة
عــن نهب الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات أكثر
مـ ــن  1,5م ـل ـي ــار دوالر سـ ـن ــوي ــا ،مــن
إيـ ــرادات الـنـفــط اليمني ال ــذي يجري
تـصــديــر أكـثــر مــن  2,7مـلـيــون برميل
منه بصورة علنية ،إضافة إلى قرابة
مـلـيــون بــرمـيــل شـهــريــا يـتـ ّـم تهريبها
عبر سفن أجنبية تــرســو فــي موانئ
ب ــدائـ ـي ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة شـ ـب ــوة ش ــرق
البالد.
ول ــم يـتـحـ ّـدث عــن قــرابــة مـلـيــار دوالر
كـ ــإيـ ــرادات س ـنــويــة ي ـص ــادره ــا حــزب
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» مـ ــن حـ ـق ــول ال ـن ـف ــط فــي
م ـحــاف ـظــة م ـ ــأرب ،ك ـم ــا أس ـق ــط وض ــع
ميناء بلحاف االستراتيجي الــواقــع
تحت سيطرة قــوات إماراتية ،والــذي
ّ
يعد ثاني أكبر ميناء في املنطقة للغاز

املسال ،بعدما تجاوزت كلفة إنشائه
وبسبب
 6مليارات دوالر عــام .2006
َ
السيطرة اإلماراتية على امليناء ،فقد
ملياري دوالر
االقتصاد اليمني قرابة ُ
سنويًا من مبيعات الغاز املسال .ولم
ي ـت ـطـ ّـرق ال ـت ـقــريــر إل ــى صـفـقــة تــأجـيــر
ص ـف ــاة عـ ــدن ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـت ــي كــانــت
مـ ّ
تغذي السوق اليمني بأكثر من %40
من احتياجاته النفطية قبل الحرب.
ورغم أهمية املصفاة التي ّ
تعد ركيزة
أســاسـيــة فــي دع ــم االقـتـصــاد اليمني
بمليارات الرياالت شهريًاّ ،
تم تعطيل
نفط كبير
نشاطها وتسليمها لتاجر ٍ
م ـقـ ّـرب مــن الــرئـيــس املنتهية واليـتــه،
عبد ربه منصور هــادي ،في الرياض
مقابل  12مليون دوالر سنويًا.
ّ
من جهة أخــرى ،اتهم التقرير الدولي
ح ـك ــوم ــة ص ـن ـع ــاء ب ـت ـح ـص ـيــل ق ــراب ــة
 1,8مـلـيــار دوالر س ـنــويــا ،ك ــإي ــرادات
ّ
ضــري ـب ـيــة وج ـم ــرك ـي ــة ،وق ـ ــال إن تلك
اإليـ ـ ــرادات بــإمـكــانـهــا أن ت ـسـ ّـد حاجة

ّ
حكومة هادي لصرف رواتب موظفي
ً
الدولة ،متجاهال الحديث عن مصير
اإليـ ــرادات الحكومية فــي املحافظات
ال ـخــارجــة عــن ص ـن ـعــاء ،وال ـتــي كانت
ّ
ت ـغ ــط ــي  %70م ــن إج ـم ــال ــي امل ــوازن ــة
ّ
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة ف ــي ص ـن ـعــاء ،امل ـق ــدرة

لم ّ
يحمل التقرير حكومة
هادي مسؤولية حرمان أكثر
من  800ألف موظف رواتبهم
بـ ــ 14مـلـيــار دوالر وف ــق آخ ــر مــوازنــة
عام  .2014ولم ّ
يحمل التقرير حكومة
هادي مسؤولية حرمان أكثر من 800
ألف موظف يمني رواتبهم األساسية،
ك ـم ــا ل ــم ي ـف ـتــح م ـل ــف م ـص ـيــر الـعـمـلــة
ّ
ُ
املحلية التي طبعت من قبل حكومة
هادي ،خالل السنوات املاضية ،والتي
وصلت أواخر عام  2019إلى أكثر من

 1,7تــريـلـيــون ري ــال .وتـشـيــر مـصــادر
ُ
ّ
مصرفية إلى أن ما طبع ،خالل العام
ذات ــه ،وصــل إلــى أكـثــر مــن  800مليار
ريال يمني.
ّ
ورغـ ــم ال ــوف ــرة املــال ـيــة ال ـتــي حققتها
ّ
ّحـكــومــة ه ــادي ،خ ــال ع ــام  ،2019إل
أن ـهــا لــم تنعكس إيـجــابــا عـلــى حياة
اليمنيني ولم تسهم في استقرار سعر
ص ــرف الـ ــدوالر أم ــام العملة املحلية.
ّ
وتفيد التقارير املحلية بأن معظم تلك
ُ
الكتلة النقدية الكبيرة استخدمت من
قبل قـيــادات عسكرية وسياسية في
سحب العمالت األجنبية من األسواق
ال ـي ـم ـن ـيــة وت ـهــري ـب ـهــا ل ـل ـخ ــارج .وفــي
ظل محدودية تغذية السوق اليمني
بالعمالت األجنبية ،وســط استمرار
ال ـح ــرب وال ـح ـص ــار ،تـسـحــب حكومة
هـ ــادي شـهــريــا  90مـلـيــون دوالر من
الـســوق اليمني لتغطية روات ــب كبار
ّ
بمعدل سنوي
موظفيها في الخارج،
يصل إلى  1,1مليار دوالر.

16

الخميس  4شباط  2021العدد 4263

العالم

العالم

ّ
بايدن لم يتصل بعد بنتنياهو:
عودة العالقات إلى «سياقها»؟
تقرير

ّ
ال جدال في أن اإلدارات األميركية،
ّ
وتوجهاتها ،تلتزم أمن
على اختالفها
إسرائيل وتراعي مصالحها وتحفظها،
ال بوصفها حليفًا فحسب ،بل بما يصل
عمليًا إلى التعامل معها كواحدة من
وإدارة جو بايدن
األميركية.
الواليات
ّ
ّ ّ
ليست استثناء ،إل أن عدم اتصاله ببنيامين
نتنياهو إلى اآلن ،يثير االستغراب

املتبوع ،وربما إلى ّ
حده األقصى ،بما
ّ
يضر بمصلحة التابع وال يتناقض
ال
معها.
قـ ــد ي ــأت ّــي االتـ ـ ـص ـ ــال ال ـ ـيـ ــوم أو غ ـ ـدًا،
ّ ّ
إل أن أصــل
أو ي ـتــأخــر أك ـثــر أو أ ّق ــلّ ،
يعد ش ــاذًا ويحمل
التأخير إلــى اآلن

أك ـث ــر م ــن داللـ ــة ع ـلــى «ان ـت ـف ــاء ال ــود»
بــن بــايــدن ونـتـنـيــاهــو ،بـمــا ينعكس
سلبًا عـلــى ال ـعــاقــات بــن الـجــانـبــن،
ويـ ـنـ ـسـ ـح ــب بـ ـشـ ـك ــل أو بـ ــآخـ ــر ع ـلــى
امل ـصــالــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي أك ـث ــر من
اتجاه.

وال يـخـفــي اإلســرائ ـي ـل ـيــون خشيتهم
مــن دالالت «ال ـ ـ ّ
ـاود» عـلــى اآلت ــي ،في
ّ
مرحلة ّ
تعد حساسة جــدًا واليقينية
ٍّ
في ّ
أهم تحد أمني يصل في تداعياته
وتأثيره إلى أبعاد وجودية ،وتحديدًا
في ما يتعلق بامللف النووي اإليراني،

بعد رهان طويل على إمكان «تركيع»
إيــران بواسطة اإلدارة السابقة ،التي
خرقت معادالت التحالف مع إسرائيل
وق ــواع ــده ،وخــالـفــت سـيــاســات ثابتة
جدًا في هذه العالقة ،حتى وإن كانت
على حساب املصلحة األميركية.
على ذلك ،أوجب الالاتصال على ّعدد
ّ
م ــن امل ـعــل ـقــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ال ـتــوقــف
ً
ط ــوي ــا أمـ ـ ــام الـ ـ ـ ــدالالت وال ـب ـح ــث فــي
م ـعــان ـيــه ال ـع ـم ـل ـيــة وت ــأثـ ـي ــره ال ـج ــدي
على إسرائيل ـ ـ الــدولــة .فــإذا كــان هذا
ّ
ّ
االت ـص ــال ال قـيـمــة ل ــه إل بـمــا يتعلق
باملعنى والـتــأثـيــر املـعـنــويــن لبعض
ـروريـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،ب ـ ــل ق ـ ــد ال ي ـ ـكـ ــون
ضـ ـ ّ
ّ ّ
ومنتظرًا لدى دول أخرى ،إل أن تأخره
ف ــي ال ـح ــال ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ي ـع ـ ّـد دالل ــة
على سلبية مقبلة فــي الـعــاقــات بني
الجانبني ،قد ال تقتصر على السلبية
الشخصية بني نتنياهو وبايدن.

قد ال تقتصر اإلشكالية المقبلة على السلبية الشخصية بين نتنياهو وبايدن (من الويب)

يحيى دبوق
ال ـس ــؤال ال ــذي ي ـت ـقـ ّـدم ج ــدول اهـتـمــام
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن هـ ـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،رغـ ــم
االن ـ ـش ـ ـغـ ــال بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـق ـب ـل ــة
ّ
للكنيست ،يتعلق بامتناع الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ع ــن االت ـص ــال
ب ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
بنيامني نتنياهو ،ودالالت ذلك ،رغم
مـ ــرور  15ي ــوم ــا ع ـلــى دخ ــول ــه الـبـيــت
األبيض.
بــال ـط ـبــع ،االتـ ـص ــال ب ــذات ــه ،امـتـنــاعــا
ّ
أو ت ــأخ ـي ـرًا ،ال يـعـنــي ش ـي ـئــا ،إل أنــه
إشـ ــارة مــن اإلدارة ال ـجــديــدة ،تنضمّ
إلى إشــارات أخرى ،بشأن ّ
توجهاتها
وأول ــوي ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي يـ ـق ـ ّـدر أن ت ـكــون
مغايرة لإلدارة السابقة ،وفي أساسها
العودة إلى مستوى العالقات مع تل
ً
أبيب شكال ومضمونًا ،وفقًا ملعادلة
التابع (إسرائيل) واملتبوع (أميركا)،
مــع مــراعــاة مصلحة التابع ملصلحة

ول ـل ـق ـي ــاس ،اس ـت ـغ ــرق جـ ـ ــورج ب ــوش
األب ستة أي ــام بعد تنصيبه رئيسًا
ّ
لـلــواليــات املـتـحــدة ليتصل بإسحاق
شـ ــام ـ ـيـ ــر؛ وات ـ ـص ـ ــل بـ ـي ــل ك ـل ـي ـن ـت ــون
بإسحاق رابني بعد أربعة أيام ،وهي
املـ ـ ّـدة نـفـسـهــا ال ـتــي انـتـظــرهــا ج ــورج
ّ
بوش االبن ليتصل بإيهود باراك ،أما
ّ
بــاراك أوباما فانتظر يومني ليتصل
ّ
بإيهود أومل ــرت ،وثالثة أيــام ليتصل
دونالد ترامب ببنيامني نتنياهو.
وللتوضيح أكثر ،من املفيد التذكير
باآلتي:
في القاعدة ،تنظر اإلدارة األميركية،
م ــع اخـ ـت ــاف ال ـت ـفــاص ـيــل ب ــن إدارة
ج ـم ـه ــوري ــة وأخـ ـ ـ ــرى دي ـم ــوق ــراط ـي ــة،
إلـ ـ ـ ــى املـ ـصـ ـلـ ـح ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة مــن
م ـن ـظ ــور أوس ـ ــع وأش ـ ـمـ ــل لـلـمـصــالــح
ّ
األميركية نفسها ،يعني أن الرئيس
األميركي يعمل على تطويع املصالح
اإلسرائيلية بما ينسجم مع املصالح
األم ـيــرك ـي ــة .وهـ ــذا م ــا ي ـقــدر أن يـقــدم
عليه بــايــدن ،فــي تناقض لسياسات
س ـل ـفــه دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ـ ــذي وضــع
أول ــوي ــة م ـصــالــح إس ــرائـ ـي ــل ،وأي ـضــا
أولــويــة مصالح زعـمــائـهــا ،بوصفها
العامل الذي ّ
يحرك قراراته وأفعالها.
ـودة إل ــى دالالت ال ــاات ـص ــال،
وف ــي عـ ـ ّ
ّ
لينضم إلى جملة
يشار إلى أنه يأتي
أفـ ـع ــال وال أفـ ـع ــال أم ـيــرك ـيــة ص ــدرت
ع ــن اإلدارة ال ـج ــدي ــدة ،تــؤكــد م ــا كــان
مـ ـق ـ ّـدرًا ف ــي إس ــرائ ـي ــل وهـ ــو اخ ـتــاف
مقاربة اإلدارة الجديدة عن سابقتها،
والعودة إلى املعادلة األساسية التي
تحكم العالقات بني الجانبني :مراعاة
املـ ـص ــال ــح اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي س ـيــاق
تحقيق املصالح األميركية.
ّ
ال يـعـنــي ذل ــك أبـ ـ ـدًا ،أن إدارة بــايــدن
ّ
ستضر بأمن إسرائيل ومصالحها،
وهــي لن تتراجع بطبيعة الحال عن
معظم أفعال ّ وقرارات اإلدارة السابقة
ال ـت ــي ث ـبــت أن ـه ــا ل ــن ت ـض ـ ّـر املـصـلـحــة
األمـيــركـيــة ،بــل ستبني عليها لتزيد
ّ
ّ ّ
م ـن ـهــا .إل أن ّال ـف ــرق يـتـعــلــق بــأفـعــال
وق ـ ـ ــرارات ت ــؤث ــر سـلـبــا ع ـلــى مـصــالــح
شـ ـم ــل وع ـل ــى
أمـ ـي ــرك ــا مـ ــن مـ ـنـ ـظ ــور أ ّ
م ـ ــدي ـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،ي ـ ـتـ ــوقـ ــع ل ـ ـ ـ ــإدارة
ال ـجــديــدة أن تــراع ـي ـهــا .وف ــي املـقــدمــة

فحتى لو أتت املكاملة في
دم نتنياهو»ّ ّ ،
نهاية املـطــاف ،إل أنـهــا ستكون إشــارة
ّ
ّ
مهمة إلى أن بايدن ال يرى في نتنياهو
(على األقل) حليفًا مهمًا.
وتثير الصحيفة واحـدًا من أهم عوامل
ال ـق ـل ــق ل ـ ــدى الـ ـخـ ـب ــراء اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن،
ًّ
مـ ّـمــا كــان مـحــا للتحذير فــي السنوات
املاضية وتأثيره السلبي على املصالح
اإلســرائـيـلـيــة وال ـع ــاقــات م ــع ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،إذ «راه ـ ـ ـ ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـلــى
الجمهوريني ّوعلى ترامب بصورة غير
مسبوقة ،وتدخل في السياسة الداخلية
لـلــواليــات املـتـحــدة ،بطريقة لــم يفعلها
قبله أي رئيس حكومة إسرائيلي .راهن
سـيــق
وح ـظ ــي ب ــأرب ــع س ـن ــوات م ــن الـتـنـ ّ
الكامل مع إدارة ترامب .لكن كما حذرنا
ط ــوال الـطــريــق ،هــذه املــراهـنــة لها ثمن.
ومن شأنها اإلضــرار بأحد أكبر أصول
دولة إسرائيل ـ ـ أي أن يدعمها الحزبان
(ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري والـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي) فــي
الواليات املتحدة».
ّ
وبسبب نتنياهو ،يضيف التقرير ،إنه
«بدل أن يتنافس الحزبان في ما بينهما
من يحب إسرائيل أكثر ،باتت إسرائيل
م ـح ـســوبــة ع ـل ــى الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري.
لـلـعــار ،فــي هـجــوم أن ـصــار تــرامــب على
ّ
تلة الكابيتول (الكونغرس) ،إلى جانب
أع ــام ورم ــوز الـنــازيــة ال ـجــديــدة ،رفــرف
بفخر أيضًا علم ّإسرائيل .وكمقامر ال
ٍ
ي ـعــرف مـتــى ي ـتــوقــف ،واص ــل نتنياهو
املراهنة على الجمهوريني إلى اللحظة
األخيرة».

مقاربة اإلدارة للملف النووي اإليراني،
الــذي ال تخفي تل أبيب الرسمية وغير
الرسمية خشيتها منها.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ب ـح ــث اإلع ـ ـ ــام ال ـع ـب ــري فــي
الـ ـ ـ ــدالالت واآلت ـ ـ ــي م ــن قـ ـ ـ ــرارات وأف ـع ــال
أميركا التي ّ
يقدر أنها ستكون مغايرة
ّ
عـمــا اع ـتــادت إســرائـيــل أن «تـتـنــعــم» به
خــال الـسـنــوات األرب ــع املــاضـيــة .ووفقًا
لصحيفة «زمان إسرائيل» ،تكمن أهمية

ال يخفي اإلسرائيليون
خشيتهم من دالالت
ّ
مرحلة
في
»
«الالود
تعد حساسة ّ
ّ
جدًا

هذه املكاملة في إجرائها ،وما يقال فيها
أق ـ ــل أه ـم ـي ــة .س ــرع ــة م ـ ـبـ ــادرة الــرئ ـيــس
(األم ـي ــرك ــي) ال ـجــديــد إل ــى رف ــع سماعة
ّ
الـهــاتــف واالت ـصــال تشكل فــي األع ــراف
الدبلوماسية إش ــارات ورســائــل بشأن
(وج ـ ـهـ ــة) الـ ـع ــاق ــات امل ـه ـ ّـم ــة ل ـل ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وامل ــواضـ ـي ــع امل ــرك ــزي ــة ال ـتــي
ستعمل عليها اإلدارة .ولــذلــك «نشف

ّ
ألمانيا تلوح بالعقوبات :ال خطر على «السيل الشمالي »2
تسلك العالقات بني روسيا والغرب
ط ــريـ ـق ــا وع ـ ـ ـ ـ ـرًا؛ إذ ال ت ـ ـكـ ــاد ت ــأت ــي
املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ل ـض ـب ـط ـهــا،
حـتــى تـعــود ســريـعــا إلــى االنـ َّتـكــاس.
وفي موازاة الخرق الذي تحقق بني
واشنطن وموسكو على خط إعادة
ّ
«الحد من األسلحة
تفعيل معاهدة
ّ
االستراتيجية»« ،نيو ستارت» ،ملدة
خمس سنوات إضافية اعتبارًا من
يــوم أم ــس ،عــاد ال ـغــرب ،مــن الـبــوابــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـيــرفــع س ـقــف الـضـغــط
ع ـلــى روس ـي ــا ،ف ــي قـضـيــة امل ـعــارض
أليكسي نــافــالـنــي ،ال ــذي ُحـكــم عليه

ّ
مشروع «السيل
أن
برلين
دت
أك
ّ ّ
لمد خط أنابيب غاز
الشمالي »2
روسي إلى ألمانيا سيتواصل

ّ
إضافية (أ ف ب)
معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو لخمس سنوات

غـ ـي ــر م ـس ـت ـب ـع ــد» ،ل ـك ـن ــه ش ـ ـ ـ ـ ّـدد ،فــي
الوقت ذاته ،على أن مشروع «السيل
ّ
ال ـش ـمــالــي  »2ملـ ـ ّـد خـ ــط أن ــاب ـي ــب غــاز
روســي إلــى أملانيا ،سيتواصل على
رغــم الــدعــوات ،خصوصًا الفرنسية،
ّ
إلى التخلي عنه.
ّ
وهذه ليست املرة األولــى التي تلوح

فيها بروكسل بعصا العقوبات ّ
ضد
مــوسـكــو؛ فـمـنــذ ع ــودة نــافــالـنــي إلــى
بالده قادمًا من أملانيا ،حيث تعافى
ُ
ّ
«تسمم» مــزعــوم ،اتـهــم الكرملني
مــن
ب ــال ــوق ــوف وراءه ،وب ـ ـ ــدء تـجـيـيــش
مناصريه لـلـنــزول إلــى ال ـشــارع ّ
ضد
ّ
الحكومة الروسية ،ملحت أوروبا إلى

احتمال فرض عقوبات جديدة ،عبر
توسيع تلك «الرمزية» التي كانت قد
فرضتها في تشرين األول /أكتوبر
املــاضــي ،على الخلفية نفسها .وردًا
ع ـل ــى الـ ـتـ ـه ــدي ــدات األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،قــالــت
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية ،ماريا زاخاروفا ،إن الدول

الـ ـغ ــربـ ـي ــة «ال تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ح ـجــج
حقيقية لفرض عقوبات جديدة على
روسيا» .وأضافت« :إنهم (الغرب) ال
ّ
يهتمون بجوهر املسألة بالتأكيد،
ّ
إنهم يستخدمون أي حجة كــانــت....
وإذا لم تكن موجودة فسيخلقونها
بأنفسهم ،وهذا هو التكتيك الذي كان

إعالن تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان
ُ
تعلن بلدية املكنونية – جزين عن رغبتها
بتلزيم تشحيل وتقليم أشجار سنديان
م ــن الـ ـح ــرج ال ـع ــائ ــد ل ـل ـب ـلــدة وقـ ــد عـ ّـيـنــت
جلسة امل ــزاد الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر من
نهار السبت  27/2/2021على الراغبني
االشتراك االتصال على الرقم 160585/71
الستالم دفتر الشروط.
رئيس البلدية
جوزف عون

قالت املتحدثة باسم البيت األبيض،
جني ساكي ،إنها تتوقع أن يهاتف
الرئيس األميركي جو بايدن ،رئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو،
في األسابيع املقبلة .رغم ّأن بايدن
اتصل بأكثر من رئيس أجنبي في
األيام القليلة املاضية ،من دون أن يكون
.نتنياهو واحدًا منهم
ولدى سؤال ساكي أمس عن ّأن
من «املستغرب» امتناع بايدن عن
االتصال بنتنياهو رغم كونه «حليفًا»،
قالت« :ال أعرف ما إذا كانت مفاجأة،
فهو لم يتصل بكل زعيم أجنبي حتى
اآلن .إنه بالتأكيد ّ
يود قضاء املزيد من
الوقت في التحدث إلى القادة األجانب.
فكما تعلمون ّ
حبه األول هو السياسة
الخارجية ،لكنني أتوقع أنه سيستمر
في االنخراط في ارتباطات إضافية،
».في األسابيع املقبلة
)األخبار(

إشتراكات
إعالنات
رسمية
ومبوبة
وفيات

هاتف 01-759500
فاكس 01-759597

استراحة
3660 sudoku

كلمات متقاطعة 3 6 6 0
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روسيا

◄ إعالنات رسمية ►

ّ
ّ
اتصال متوقع
األسبوع المقبل

2

ب ــالـ ـسـ ـج ــن مل ـ ـ ــدة س ـن ـت ــن وث ـم ــان ـي ــة
أشهر.
وفـ ــي خ ـط ــوة ال تـنـفـصــل ع ــن سـيــاق
ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك الـ ـ ــدولـ ـ ــي املـ ـتـ ـص ــاع ــد ض ـ ّـد
مــوس ـكــو ،أخ ــذت الـحـكــومــة األملــانـيــة
على عاتقها إعــان احتمال اللجوء
إلى العقوبات األوروبية ّ
مجددًا على
خلفية الحكم على نافالني .وفي هذا
اإلطــار ،أفــاد الناطق باسم الحكومة
األملانية ،شتيفن زايبرت ،بأنه «بعد
هذا الحكم ،ستكون هناك محادثات
ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاء م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروب ـ ــي ،وف ــرض عـقــوبــات جــديــدة
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4
5

3

6

قائمًا في أعوام  2020و 2016و،2011
وهـ ــذه ه ــي س ـيــاســة م ـحــاولــة ال ــردع
ال ـتــي تـتــم مـمــارسـتـهــا مـنــذ سـنــوات
ّ
ط ــوي ـل ــة» .م ــن جــان ـبــه ،عــلــق الـنــاطــق
باسم الكرملني ،ديمتري بيسكوف،
عـلــى الـتـنــديــد الـغــربــي بـشــأن تعامل
الـشــرطــة الــروس ـيــة مــع املـتـظــاهــريــن،
بــال ـقــول ّإن «ال ــدع ــوات إل ــى ال ـت ـحـ ّـرك
غير املــرخــص لها تشكل اسـتـفــزازًا...
والشرطة ّ
ّ
ومبرر».
ردت بشكل حازم
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن «االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات فــي
ّ
روس ـي ــا أم ــر طـبـيـعــي ،ل ـكــن يـجــب أن
تكون مرخصة».
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،أث ـم ــرت املـ ـش ــاورات
الروسية ـ ـ األميركية التي بــدأت في
أع ـقــاب تنصيب جــو بــايــدن رئيسًا،
ت ـ ـمـ ــدي ـ ـدًا إضـ ــاف ـ ـيـ ــا مل ـ ـعـ ــاهـ ــدة «ن ـي ــو
س ـت ــارت» مل ـ ّـدة خـمــس س ـن ــوات .وفــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األم ـيــركــي ،أنـتــونــي بلينكن« ،تعهد
ال ــرئـ ـي ــس (ج ـ ـ ــو) بـ ــايـ ــدن ب ــال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب األمـ ـي ــرك ــي ف ــي مــأمــن
م ــن ال ـت ـهــديــدات ال ـن ــووي ــة ،م ــن خــال
استعادة القيادة األميركية في مجال
الـحـ ّـد مــن التسلح ومـنــع االنـتـشــار»،
ّ
م ـض ـي ـفــا« :الـ ـي ــوم اتـ ـخ ــذت ال ــوالي ــات
املتحدة الخطوة األولــى نحو الوفاء
ّ
التعهد عندما م ـ ّـددت معاهدة
بهذا
نيو ستارت مع االتحاد الروسي ملدة
خ ـمــس سـ ـن ــوات» .وجـ ـ ــاءت املــواف ـقــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـع ــد ن ـح ــو أس ـ ـبـ ــوع مــن
توقيع الرئيس الــروســي ،فالديمير
بوتني ،على تمديد املعاهدة.
(األخبار)
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أفقيا

 -1اإلنهيار الثلجي – حرف عطف –  -2مؤسس الكشفية العاملية –  -3صلة قربى
– من ال أخمص لقدميه – ّ
تحرك واضطرب – ُ -4جحر العنكبوت – مدينة جزائرية –
 -5يتفق على موعد – مدينة مصرية –  -6والد األب أو األم – من الحشرات –  -7قادم
– أوقع النساء في الحب بالكالم ّ
املنمق – خالف غلط –  -8لعبة فارسية –  -9غزال
ّ
أبيض – جــزيــرة بريطانية –  -10صحابي مــن املسلمني األوائ ــل أبــوه ياسر وأمــه
ّ
سمية أول شهيدين في اإلسالم

عموديًا

 -1فيلسوف وطبيب عــربــي ُع ــرف بالشيخ الرئيس – إلــه مـصــري –  -2أق ــدم كهف
فرنسي حـضــاري فــي العالم – وقــت باألجنبية –  -3تمشي على يديها ورجليها
ّ
وتلهب – حــرف جــزم –  -4عملة آسيوية – من الحيوانات – -5
كالطفل – إضطرم
أرخبيل بريطاني – طائر الشؤم –  -6من األعداد – منطقة هضاب رملية واسعة بني
بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ تغطيها غابات كثيفة –  -7خصب – يدهن املنزل –
نوتة موسيقية –  -8بريق – أداة إستثناء –  -9من مستلزمات البناء – أصل البناء
– ُ -10منخفض في سلسلة جبال لبنان الشرقية تجتازه طريق بيروت دمشق

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3660
1

 -1مجاهدي خلق –  -2جرش – مراسيم –  -3دم – داجن – اي –  -4اعبر – يانس –  -5إنكا – شوح –
هني –  -9ور – نيسا – ّ
 -6لير – النضال –  -7نا – كي – سنجر –  -8هاجر – ّ
مد –  -10شمس – رئة

عموديًا

حل الشبكة 3659

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1مجد – النقوش –  -2جرمانيا – رم –  -3اش – عكر –  -4دبا – كان –  -5دمار – إيجيه – -6
ّ
يرج – شل – رس –  -7خان يونس – ار –  -8لس – أحضنه – ِ -9ق َيان – أجندة –  -10ميس الريم

4

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الفقه فــي العصر الحديث.
عالم ســوري ( )1999 -1904مــن أبــرز علماء
ّ
ظهر مصلحًا للمجتمع ونهضته في وقت كان يئن تحت نير اإلستعمار
اإلنكليزي والفرنسي
 = 10+9+8+11+7+6من األلوان ■  = 5+4+3+2+1مختار ُمنتقى ■ 9+8
= في القميص

حل الشبكة الماضية :اريك اريكسون
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

وثائقي
ُيخطئ كثيرون باعتقادهم أن العداء
ببنية النظام
األميركي البريطاني إليران مرتبط
الحالي وسياساته في المنطقة ،أو ّأنه نتاجٌ
ّ
لحرص اإلمبراطورية على تمتع الشعب
ّ
بالديمقراطية وسعيًا لتحريره من
اإليراني
ّ
ّ
المزعومة .يعرف ّاإليرانيون ذلك
الديكتاتورية ّ
تمامًا ،وهم تعلموا من درس التاريخ البليغ
في عام  1953عندما تواطأت المخابرات
األميركية والبريطانية مع عمالئها في
الداخل على تنفيذ انقالب أطاح بحكومة
ّ
ّ
ديمقراطيًا .تفاصيل ذلك
مصدق المنتخبة
االنقالب لم تعد ّ
المخابرات
أفرجت
فقد
ًا،
سر
ُ ّ
ّ
ودونت
األميركية عن وثائق ّمن تلك الفترة،
عنها ٌ
كتب ممتازة ،لكن وثائقي «انقالب »53
ّ
البريطانيون منع عرضه ،يمنح
الذي يحاول
جيلنا الذي ال يقرأ كثيرًا فرصة استعادة تلك
المرحلة من خالل عمل بصري مشغول بكثير
من العناية والشغف

ّ
ّ
وثائقية سابقة لسرد الحكاية
أرشيفية كثيفة وأفالم
يستند الشريط إلى مادة

الغربية على محمد ّ
بريطانيا تحاول منع عرض الشريط الذي يستعيد المؤامرة ّ
مصدق

ّ
ّ
«انقالب  ...»53اإليرانيون استوعبوا درس التاريــخ جيدًا
سعيد ّ
محمد
ت ـف ـت ـق ــد ال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ت ـه ـي ـم ــن ع ـل ـي ـه ــا األجـ ـنـ ـح ــة ال ـف ـك ـ ّ
ـري ــة
للنخب الــرأسـمــالـ ّـيــة الـحــاكـمــة بشكل
ّ
ّ
فتقدم
متعمد إلــى أي عمق تاريخي،
األح ـ ــداث عـلــى صـيـغــة ج ــزر مـنـعــزلــة،
مـنـفـصـلــة ع ــن سـيــاقــاتـهــا والـعـنــاصــر
الفاعلة فيها ،وتصاغ بخطاب مجتزأ
ومـ ــزدوج املـعــانــي ـ ـ ـ كـلـمــات أو صــورًا
سـ ـ ّـيـ ــان ـ ـ ـ ـ ف ـي ـمــا ت ـس ـت ــذك ــر ال ـل ـح ـظــات
ال ـتــاري ـخـ ّـيــة ـ ـ ـ ع ـنــد ال ـحــاجــة ـ ـ ـ غــريـبــة
مبتسرة ،كأنها من كوكب آخــر حيث
فـعــل أنـ ــاس غــريـبــو األط ـ ــوار األش ـيــاء
بشكل مختلف .تتضافر تلك التغطية
ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة م ـ ــع ج ـ ـهـ ــود م ـم ـن ـه ـجــة
ملـخـتـلــف ال ـج ـهــات امل ـع ـنـ ّـيــة بالتعليم
وال ـت ـن ـش ـئ ــة االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة تـسـتـهــدف
تشجيع الجمهور على عــدم التفكير
ّ
تاريخيًا ،واالكتفاء بعيش
في عاملنا
اللحظة اآلن – هنا ،ال على حقيقتها،
ب ــل دائ ـم ــا ك ـمــا ُيـ ـ ــراد ل ـهــم أن ي ــروه ــا.
ً
ك ـث ـيــرون م ـثــا يـعـتـقــدون ب ــأن ال ـعــداء
األميركي ـ البريطاني إليــران مرتبط
بـبـنـيــة ال ـن ـظ ــام ا ّل ـح ــال ــي وس ـيــاســاتــه
َ
في املنطقة ،أو أنــه ت ِركة مرحلة ثورة
 1979وأزمة رهائن السفارة األميركية
ّفي طهران التي استمرت  444يومًا ،أو
ٌ
نتاج لحرص اإلمـبــراطـ ّ
ـوريــة على
أنــه
ّ
ّ
تمتع الشعب اإليراني بالديمقراطية
وس ـع ـيــا ل ـت ـحــريــره م ــن «االس ـت ـب ــداد»
ّ
ّ
يكتاتورية وحكم «والية الفقيه»،
والد
األوسط
ومنح شعوب منطقة الشرق
ّ
الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـت ـع ــاي ــش ب ـ ـسـ ــام ي ـق ــض
ّ
مـضـجـعــه ح ـص ـرًا ال ـت ـســلــح اإلي ــران ــي.
ّ
لـكــن الـتــاريــخ – كـمــا يعلمنا مــاركــس
– سـيــرورة دائـمــة ال تـتــوقــف ،تترابط
فـيــه األحـ ــداث بــن املــاضــي والـحــاضــر
وت ـت ـش ــاب ــك األس ـ ـبـ ــاب وال ـن ـت ــائ ــج فــي
أن ـس ــاق تحكمها ع ــاق ــات وتـفــاعــات
ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ـب ــض ع ـل ـي ـه ــا وت ـح ـل ـي ـل ـهــا
وإجـ ـ ــراء امل ـق ــارن ــات بـشــأنـهــا وال ـب ـنـ ّـاء
عليها إلدارة املستقبل .والحقيقة أنه
ّ
ت ـجــن عـلــى الـ ــذات فــي الـعــالــم الـعــربــي
ق ـبــل اآلخ ــري ــن أن ن ـقــع فــري ـســة سهلة
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـغ ــرض ــة ـ ـ ـ ـ ـ أم ـي ــرك ـي ــة أو

مـتــأمــركــة ـ ـ ـ ع ــن إيـ ــران وشـعـبـهــا دون
ّ
بذل ولو أقــل جهد لوضع املسألة في
سـيــاقـهــا ال ـك ـلــي ال ـتــاري ـخــي .وثــائـقــي
«ان ـ ـقـ ــاب  120 ،2019( »53دق ـي ـقــة)
للمخرج البريطاني اإليــرانــي األصــل
تاجي أمـيــرانــي يمنح جيلنا الــذي ال
يقرأ كثيرًا فرصة نادرة لفهم لحظتنا
ّ
اإليرانية املعاصرة – إن جاز التعبير
ّ
– ع ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــادة م ــرح ـل ــة مـفـصـلــيــة
مهمة في تاريخ إيران واملنطقة جاءت
ّ
مستمر للعدوان
ضمن مسار تراكمي
اإلمـ ـب ــري ــال ــي الـ ـغ ــرب ـ ّـي إل ـ ــى لـحـظـتـنــا
ال ـ ّـراهـ ـن ــة ،وإن ت ـغ ـ ّـي ــرت ال ـي ــوم بعض
ّ
الفرعية :أي االنـقــاب على
تفاصيله
ّ
ح ـكــومــة رئ ـي ــس وزراء إي ـ ــران مـحــمــد
م ـص ـ ّـدق صـيــف  ،1953م ــا ي ـعــرف في
ّ
«عملية أجاكس»
أروقــة املخابرات بـ
Ajax Operation

ُ
بــال ـســاب ـقــة ال ـتــاري ـخـ ّـيــة امل ـق ـل ـقــة الـتــي
ق ــد يـشـكـلـهــا ان ـت ـص ــار اإلي ــرانـ ـي ــن إن
تحقق ،وانعكاسات ذلك على مصالح
اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وأق ــربـ ـه ــا
ق ـنــاة الـســويــس حـيــث مـفـتــاح املــاحــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون امل ـن ـت ـش ــون
ب ــانـ ـتـ ـص ــاره ــم الـ ـسـ ـه ــل ف ـ ــي الـ ـح ــرب
ّ
العاملية كانوا بدورهم شرعوا بتعزيز

أي من ّ
ّ
تتقدم ّ
منصات
لم
ّ
الستريمنغ األميركية أو البريطانية
ّ
بأي عرض لشراء الشريط
موقعهم ّ
املكرس حديثًا بحكم الواقع
ّ
املــوضــوعـ ّـي ك ـقــوة هيمنة إمبريالية
عــامل ـيــة ،ووراث ـ ــة ال ـن ـفــوذ الـبــريـطــانــي
املـتــراجــع فــي الـشــرق األوس ــط وغـيــره.
وهم عمدوا إلى فرض تواجد لهم على
ّ
اإليرانية منذ عام  1945كجزء
الساحة

■ الحدث
رغ ــم ان ـت ـصــارهــا ،خــرجــت بــريـطــانـيــا
ّ
محطمة مــن الـحــرب العاملية الثانية
ّ
( ،)1945 – 1939ول ــذا ازدادت أهمية
ال ـ ـ ّـدخ ـ ــل ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ت ـت ـح ـ ّـص ــل عـلـيــه
م ــن ن ـفــط مـسـتـعـمــراتـهــا ف ــي الـخـلـيــج
ال ـ ـفـ ــارسـ ــي ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا إي ـ ـ ـ ــران ال ـت ــي
يهيمن مــوقـعـهــا اإلسـتــراتـيـجــي على
خطوط الشحن البحري لنقل النفط
ّ
الرخيص من املنطقة إلى العالم .جن
جـنــون الـحـكــومــة الـبــريـطــانـ ّـيــة عندما
ّ
ّ
مصدق رئيس الحكومة
محمد
أعلن
ّ
اإلي ــران ـ ّـي ــة املـنـتـخـبــة دي ـم ـقــراطــيــا في
ع ــام  1951عــن تــأمـيــم صـنــاعــة النفط
اإليــرانـ ّـيــة .فــامـتــاك الـشـعــب اإليــرانــي
ل ـ ـثـ ــروتـ ــه ك ـ ـ ــان ي ـع ـن ــي ح ـت ـم ــا ت ــدن ـي ــا
إضافيًا فــي مستوى عيش الناخبني
ال ـبــري ـطــان ـيــن (ف ــي ع ــام  1950كــانــت
حـ ـ ّـصـ ــة حـ ـك ــوم ــة ص ــاحـ ـب ــة الـ ـج ــال ــة
مـ ــن عـ ــوائـ ــد ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط األن ـغ ـل ــو-
إي ــرانـ ـي ــة حـ ــوالـ ــى  51م ـل ـي ــون جـنـيــه
سـتــرلـيـنــي م ـقــابــل  16مـلـيــون جنيه
إ ّ
ّ
اإليرانية ،هذا سوى
تلقتها الحكومة
خ ــط س ـ ـ ّ
ـري ل ـس ــرق ــة ال ـن ـف ــط اإلي ــران ــي
م ــن خ ـ ــال إرسـ ــالـ ــه إل ـ ــى مـ ـص ــاف فــي
الـعــراق ،والتالعب بحسابات الشركة
لـتـقـلـيــل ع ــوائ ــد أه ــل الـ ـب ــاد) ،نــاهـيــك

شارك في
االنقالب
الرئيس
األميركي
دوايت دي
أيزنهاور،
وونستون
تشرشل،
ومصالح
النفط
والشركات،
و«هيئة
اإلذاعة
البريطانية»

ّ
استراتيجية كبرى للسيطرة على
من
ّ
م ــوارد الـنـفــط الـعــاملــيــة ومـنــع شعوب
املستعمرات األوروبـ ّـيــة مــن التحالف
مــع االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي فــي مـعــارك
الـتـحــرر الــوطـنـ ّـي ،وقــد كــان تقييمهم
ّ
مصدق وحكومته
سلبيًا بشأن وجود
في موقع السلطة في طهران.
لــم يـكــن مـصــدق شيوعيًا وال ّ
معممًا
وال ديـ ـكـ ـت ــات ــورًا وال ح ـت ــى م ـع ــادي ــا
ل ـل ـغ ــرب .ولـ ـك ــن ك ـم ــا تـ ـك ــرر األمـ ـ ــر مــع
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـنــاصــر وتــأم ـيــم قـنــاة
السويس عــام  ،1956فــإن اإلمبريالية
الـعــاملـ ّـيــة أقلقتها شعبيته الضخمة
ّ
اليسارية ،وتصميمه غير
وتوجهاته
القابل لإلفساد على ضمان استخدام
مـ ــوارد ب ــاده لــرفــع مـسـتــوى معيشة
الشعب اإليراني بعد طول هوان على
يــد املستعمر .وهـكــذا ت ـقـ ّـررت إزاحـتــه
م ــن ال ـس ـل ـطــة ع ـبــر ت ـق ـن ـيــات انـقــابـيــة
م ــن إب ـ ــداع املـ ـخ ــاب ــرات ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة،
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ــألـ ــوفـ ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ب ـع ــدم ــا
ّ
اح ـت ـض ـن ـت ـهــا وعـ ــززت ـ ـهـ ــا املـ ـخ ــاب ــرات

ّ
ّ
األميركية الحديثة التأسيس،
املركزية
ّ
وخصصت لدعمها موازنات ضخمة،
ّ
وحــول ـت ـهــا إل ــى مـنـهــج ع ـمــل إلس ـقــاط
األن ـظ ـمــة امل ـع ــادي ــة لـهـيـمـنــة ال ــوالي ــات
املتحدة حول العالم.
ك ــان ــت أولـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوات ب ـع ــد تــأم ـيــم
مـ ـص ـ ّـدق ص ـن ــاع ــة ال ـن ـف ــط أن سـحـبــت
بــري ـطــان ـيــا ك ــل كـ ــوادرهـ ــا الـهـنــدسـيــة
والفنية من إيران وأوقفت تصدير قطع
الغيار للمعدات ،وفرضت حظرًا ّ
دوليًا
على النفط اإليــرانــي ،فتراجع اإلنتاج
إلــى مستوى  %4فقط مــن مستويات
الـعــام الـســابــق .نجحت بسبب األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــان ـقــة ال ـنــاج ـمــة عن
ذلــك فــي هدفها بإضعاف مصدق من
خالل التسبب بمعاناة كبيرة للناس
ال ـعــاديــن ،ونـشــر ع ــدم االس ـت ـقــرار في
ال ـب ــادّ .
ودب ـ ــرت تــالـيــا عـمـلـ ّـيــة اغـتـيــال
الجنرال محمود أفسهارث ،قائد األمن
ّ
اإليــرانـ ّـي ال ــذي ّ
عينه مـصــدق ،وكلفت
ُش ـق ـي ـق ــة ال ـ ـشـ ــاه ب ـت ـش ـج ـيــع شـقـيـقـهــا
املـتـ ّ
ـردد للموافقة على خطة االنقالب

ومـنــح قــادتــه شرعية دسـتــوريــة .كما
ّ
تمت رشــوة رؤس ــاء تحرير الصحف
ّ
اإليـ ــرانـ ــيـ ــة ل ـن ـشــر مـ ـق ــاالت وأك ــاذي ــب
بـ ــال ـ ـغـ ــة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر بـ ـسـ ـمـ ـع ــة مـ ـص ــدق
وح ـكــوم ـتــه أع ـ ـ ّـدت نـصــوصـهــا وكــالــة
ُ
االستخبارات املركزية ،وكانت تنشر
ّ
ّ
بحرفيتها كما تصل من دون
يوميًا
تـعــديــات .وط ــوال ربـيــع وصـيــف عام
 ،1953لــم يـمـ ّـر يــوم واح ــد مــن دون أن
ّ
يندد أحد العمالء صحافيًا ،أو معلقًا
إخباريًا أو سياسيًا برئيس الــوزراء
ّ
مصدق.
ال ـبــري ـطــان ـيــون واألم ـي ــرك ـي ــون كــانــوا
قــد ّأس ـســوا ن ــواة صلبة مــن النشطاء
اإلي ــرانـ ـي ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة وال ـك ـف ــاءة
ال ـعــال ـيــة ال ــذي ــن أمـ ـض ــوا سـ ـن ــوات في
تجميع شبكة سرية من السياسيني
اليمينيني املتعاطفني مع االستعمار
وضـبــاط الجيش الطموحني ورجــال
الـ ــديـ ــن وم ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرري ال ـص ـح ــف وقـ ـ ــادة
عـصــابــات ال ـش ــوارع كــانــت مـخــابــرات
ال ـب ـلــديــن تــدفــع ل ـهــم ش ـهـ ّ
ـريــا ع ـشــرات
اآلالف مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات فـ ــي ال ـش ـه ــر.
وشملت الــرشــاوى أيـضــا الـعــديــد من
أعـضــاء الـبــرملــان ،والــوجـهــاء األثــريــاء
مستقلة ظاهريًا
وشخصيات دينية
ّ
مـثــل آي ــة الـلــه كــاشــانــي الــنــافــذ (أطـلــق
تصريحات ضد رئيس الوزراء ،اتهمه
فـيـهــا بــالـخـيــانــة وان ـت ـه ــاك الــدس ـتـ ّـور
وعـ ـ ـ ــدم ط ــاع ــة ال ـ ـشـ ــاه بـ ـع ــدم ــا ت ـلــقــى
ُّ
مقابلها  10آالف دوالر نـقـدًا) .وكلف
عـ ـم ــاء إي ــرانـ ـي ــون تـ ـظ ــاه ــروا بــأن ـهــم
ّ
ملصدق ،بتوجيه
شيوعيون مؤيدون
إه ــان ــات ل ــرج ــال ال ــدي ــن وبـتـهــديــدهــم
بـ ـعـ ـق ــاب وح ـ ـشـ ــي إن ه ـ ــم عـ ــارضـ ــوا
م ـصــدق ،وت ـع ـ ّـرض م ـنــزل أح ــد هــؤالء
بالفعل العـتــداء ،فيما ّ
تفجرت موجة
احتجاجات جماهيرية كانت تنظمها
م ــافـ ـي ــات ال ـ ـش ـ ــوارع وي ـ ـت ـ ـ ّ
ـورط فـيـهــا
ّ
الـجـهـلــة وامل ـغــف ـلـ ّـون ،ثــم ت ـقـ ّـدم للعالم
ّ
الخارجي على أنها «ثــورة» شعبية،
و«ربيع» طهران.
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ل ـ ــم يـ ـك ــن س ـ ـقـ ــوط مـ ـص ـ ّـدق
ح ـت ـم ـي ــا ،إذ أن أغ ـل ـب ـ ّـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــن
القطاعات
كانت تثق به والعديد من
ّ
ّ
العسكرية كانت موالية للبالد ،لكنه

ّ
يتصرف بشكل حاسم ،ولم يصدر
لم
أوامـ ـ ـ ــر مل ــؤي ــدي ــه بـ ـع ــزل االن ـق ــاب ـي ــن،
ب ــل ن ـص ـح ـهــم ب ـع ــد ت ـن ـف ـيــذ االنـ ـق ــاب
الـعـسـكـ ّ
ـري بـيـ ّـوم واح ــد بــالـعــودة إلــى
منازلهم لتجنب سفك الدماء .وهكذا
سقطت حـكــومـتــه ،وت ـعـ ّـرض أنـصــاره
للقمع والـتـصـفـيــة واإلع ــدام ــات وفــق
قوائم ُم ّ
عدة مسبقًا.
ّ
بالطبع لم يكن االنقالب مجرد عمل
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي م ـ ـحـ ــض ،ب ـ ــل ش ـ ــارك
فـيــه بـفــاعـلـ ّـيــة قـتـلــة آخـ ــرون :الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دواي ـ ـ ـ ــت دي أيـ ــزن ـ ـهـ ــاور،
ورئيس الوزراء البريطاني ونستون
تشرشل ،ومصالح النفط والشركات،
و«هيئة اإلذاعة البريطانية» وغيرها
مــن الـجـهــات الـشــائـنــة .مــن دون شــك،
ك ــان ع ـم ــاء امل ـخ ــاب ــرات الـبــريـطــانـ ّـيــة
األكـ ـث ــر ف ـخ ـرًا بــالـنـتـيـجــة ال ـب ــاه ــرة لـ
ُ
«أج ـ ــاك ـ ــس» (اس ــت ــوح ــي اس ـم ـه ــا مــن
م ــارك ــة س ــائ ــل ال ـت ـن ـظ ـيــف ال ـش ـه ـيــر)،
لـكــن امل ـخ ــاب ــرات األم ـيــرك ـيــة حـ ّـولـتـهــا
إلــى دلـيــل عمل تــم تطبيق تعليماته
بنجاح تاليًا في غواتيماال عام ،1954
وتـبــاهــى حينها كيرميت روزف ـلــت -
ّ
متخصصي هندسة االنقالبات
أحد
في وكالة املخابرات األميركية  -علنًا
بــأن نظام هوشي منه الشيوعي في
فيتنام هو التالي على القائمة.
ّ
ل ـكــن الـفـيـتـنــامـيــن لــم ي ـكــونــوا بـلـهــاء،
ّ
إذ تـ ـع ــلـ ـم ــوا م ـ ــن دروس إيـ ـ ـ ـ ــران 53
وغ ــواتـ ـيـ ـم ــاال  54وك ـ ـسـ ــروا الـ ـع ــدوان
األم ـيــركــي الـعـسـكــري بـعــدمــا أفـشـلــوا
ّ
ّ
ّ
وتصدوا
االنقالبية
تقنيات املخابرات
ل ـل ـع ـمــاء ،وك ــذل ــك ف ـع ـلــت ك ــوب ــا .ومــن
ّ
امل ــؤس ــف أن ه ــذه الــت ـق ـن ـيــات ال ـت ــي لم
تـعــد سـ ّ
ـريــة ،كـمــا تطبيقاتها األحــدث
باإلفادة من التكنولوجيات الحديثة
فــي االت ـصــال واإلعـ ــام ،ال ت ــزال فاعلة
ومـسـتـخــدمــة لــإطــاحــة بــالـحـكــومــات
ّ
الوطنية كما أظهرت األحــداث األقرب
فــي ليبيا وس ــوري ــا وال ـع ــراق ولـبـنــان
وه ــون ــغ ك ــون ــغ وف ـن ــزوي ــا وبــولـيـفـيــا
وحــالـ ّـيــا فــي روس ـي ــا ،وال ت ــزال ق ــادرة
ع ـل ــى ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي ج ـم ـه ــور عــريــض
ً
ـا أن ّ
أي وصــف ملــا يجري
يعتقد كـسـ
أمــامــه بالعمل االسـتـخـبــاراتـ ّـي املـ ّ
ـدبــر
ّ
«نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة م ـ ــؤام ـ ــرة» .ل ـك ــن اإلي ــران ـي ــن
ّ
استوعبوا دروس انقالب  1953جيدًا،
ّ
ّ
الديمقراطية التي يغلف
وخبروا كذبة
ّ
ب ـهــا ال ـغ ــرب ط ـمــوحــاتــه اإلم ـبــريــالــيــة،
وهـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ـ ّـددوا الـ ـحـ ـس ــاب ل ــأم ـي ــرك ــي
والـبــريـطــانــي بإسقاطهم حـكــم الـشــاه
رب ـي ـب ـهــم ف ــي ع ــام  1979وتــأسـيـسـهــم
ّ
ّ
جمهورية مستقلة صار عمرها اليوم
ّ
أرب ـعــن عــامــا ونــيـفــا ،وت ــزداد صـمــودًا
ّ
ك ــل ي ــوم حـتــى ص ــارت عـقــدة املـشــروع
األميركي في الشرق األوسط ّ
برمته.

ّ
الوثائقي
■

هاجر والــد أميراني إثر انقالب 1953
إل ــى املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة حـيــث كـبــر ابـنــه
تــاجــي ودرس الـفـيــزيــاء فــي الجامعة.
وقـ ـ ــد دفـ ـع ــه ه ــوس ــه ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا إل ــى
احـ ـت ــراف ص ـنــاعــة ال ــوث ــائ ـق ـي ــات ،لكن
بقي عالقًا في ذهنه دائمًا ذلك الحدث
املـفـصـلـ ّـي الـهــائــل ال ــذي عـلــى نـحــو ما
صنع قدره الشخصي كما أقدار بالده
األص ـلـ ّـيــة ،وحـتـمــا انـتـهــى إل ــى تتويج
مهنته بانجاز وثائقي عنه مشغول
بكثير من العناية والشغف ،أنفق في
إنتاجه  13عامًا كاملة.
يستند الـشــريــط إل ــى م ــادة أرشـيـفـ ّـيــة
ـام وثــائـقـ ّـيــة ســابـقــة لسرد
كثيفة وأف ـ ّ
الحكاية ،لكنه يضيف ملمسًا شخصيًا
ذاتـ ـ ـي ـ ــا أي ـ ـضـ ــا عـ ـب ــر ح ـ ـضـ ــور ص ــان ــع
الـفـيـلــم كـ ــراو رئ ـي ــس ،ك ـمــا وش ـه ــادات
إي ــران ـي ــن ع ــاص ــروا مــرح ـلــة االن ـقــاب
مــن ال ــدائ ــرة امل ـقـ ّـربــة مل ـص ـ ّـدق ،وخ ـبــراء
ّ
متخصصني
أمـيــركـيــن وبــريـطــانـيــن
مثل ستيفن كينزر مؤلف كتاب «كل
رجال الشاه» عام  ،2003وكذلك عمالء
ســاب ـقــن ف ــي امل ـخ ــاب ــرات الـبــريـطــانـ ّـيــة
ّ
واألميركية عثر ُأميراني على سلسلة
مـقــابــات مـنـهــم أعـ ــدت ملصلحة فيلم
وث ــائـ ـق ــي ت ـل ـف ــزي ــون ـ ّـي ق ـب ــل  35عــامــا
ّ
اإلمبراطورية –  )1985وكانت
(نهاية
مــدفــونــة فــي أرش ـيــف معهد السينما
ب ـم ــن ف ـي ـهــم الـ ـج ــاس ــوس ال ـبــري ـطــانــي
ال ـ ّـراح ــل ن ــورم ــان دارب ـي ـشــايــر (ي ــؤدي
دوره في الشريط املمثل رالف فينيس
ال ــذي ك ــان ق ـ ّـدم دور مــديــر امل ـخــابــرات

ّ
البريطانية في سلسلة أفــام جيمس
ّ
ّ
بــونــد) .ويعتقد أن داربـيـشــايــر نسق
املـســاهـمــة الـبــريـطــانـ ّـيــة فــي االن ـقــاب،
ّ
وأكــد في شهادته (عثر أميراني على
ُ
نسخة مكتوبة مهملة منها لم تنشر
بالكامل سابقًا) على تورط مخابرات
ب ــاده ،رغ ــم صـمــت األخ ـي ــرة الــرسـمـ ّـي
املـ ـطـ ـب ــق بـ ـش ــأن دوره ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ــى الـ ـي ــوم،
بينما سمحت امل ـخــابــرات األميركية
بـنـشــر بـعــض الــوثــائــق بـشـكــل جــزئــي
ون ـشــرت تـفــاصـيــل االن ـق ــاب صحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ،وت ـح ـ ّـدث بشأنه
الرئيس أوبــامــا علنًا .ثــروة املقابالت
وال ـغــراف ـي ـكــس املــذه ـلــة ،م ــع االهـتـمــام
غـيــر ال ـع ــادي بــالـتـفــاصـيــل ،ش ــارك في
ص ـن ـع ـهــا والـ ـت ــر مـ ــورتـ ــش ،الـ ـ ــذي ف ــاز
ب ـج ــائ ــزة أوس ـ ـكـ ــار مل ــون ـت ــاج ال ـص ــوت
والـ ـص ــورة ع ــن ف ـي ـلـ َـمــي Apocalypse
 ،Nowو  .The English Patientولــذا
كانت النتيجة مثيرة لإلعجاب.

■ الحصار
لقي الفيلم لدى تقديمه في مهرجانات
ّ
ّ
عاملية ترحيبًا واسعًا من
سينمائية
ّ
النقاد واعتبره كثيرون بمثابة عمل
أساسي لفهم عالقة بريطانيا بالشرق
ّ
األوســط وتاريخ إيــران واملنطقة .لكن
جـهــات فــي بريطانيا تـحـ ّـركــت نهاية
الـ ـع ــام امل ــاض ــي قــانــون ـيــا مل ـنــع عــرض
الفيلم بـعــدمــا شـكــا صــانـعــو وثائقي
«نـهــايــة اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة» بــأن ادع ــاءات
ال ـشــريــط ت ـق ـ ّـوض سـمـعـتـهــم بــاق ـتــراح
ّ
البريطانية
أنهم تآمروا مع الحكومة
إلخفاء شهادة داربيشاير ،في الوقت
ال ــذي س ــارع فيه تلفزيون  ،ITVمالك
حقوق املــادة إلــى سحب إذنــه بعرض
األجــزاء التي استعارها «انقالب ،»53
ّ
مــا قــد يعني منع الفيلم مــن الــتــداول
مــا لــم يتم التوصل إلــى اتـفــاق قريب،
ويضع أميراني وموريش أمــام خيار
خـ ــوض م ـع ــرك ــة ق ــان ــون ـي ــة ط ــوي ـل ــة أو
تعديل الفيلم بشكل جذري.
وك ـ ـ ــان ب ــاحـ ـث ــون مـ ــن ط ــاق ــم وث ــائ ـق ــي
ّ
اإلمبراطورية» أجــروا في عام
«نهاية
 1985مقابلة مــع نــورمــان داربيشاير
وه ــو ضــابــط اس ـت ـخ ـبــارات بــريـطــانــي
ســابــق ّادعـ ــى ق ـيــام إدارت ـ ــه بّــاالنـقــاب
وق ـ ّـدم تفاصيل عــدة منها أن ــه كجزء
مــن «عملية الـتـمـهـيــد» ،أنـفــق «مبالغ
طائلة من املال أكثر بكثير من مليون
ون ـص ــف م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي»
لشراء الــذمــم ،وكــان شخصيًا «يعطي
األوام ـ ــر وي ــوج ــه ان ـت ـفــاضــة ال ـش ــارع»
واعـتــرف بمسؤولية مـخــابــرات بــاده
عن حادثة خطف قائد األمن اإليراني
وقتله .ولــم يــوافــق وقتها داربيشاير
ّ
على تصويره بحسب الباحثني ،لكن
أم ـيــرانــي يّـعـتـ ُقــد أن املـقــابـلــة ُصـ ـ ّـورت
بالفعل لكنها أخـفـيــت .مــع ذل ــك ،فقد
تم تسجيل ّ
نصها في نسخة مكتوبة
وجــدت طريقها إلــى الصحافي في الـ
«أوبزرفر» نايجل هوكس قبل أسبوع
من بث الحلقة في عام  ،1985وقد نشر
معطياتها من دون اإلش ــارة إلــى اسم
ّ
ّ
البريطانية
داربيشاير ،لكن السلطات
فرضت طوقًا حديديًا غير معلن ملنع
إعــادة نشرها ،وفرضت تعديل حلقة
ّ
اإلمبراطورية» إلسقاط مقابلة
«نهاية
داربـيـشــايــر حـتــى نسيت تـمــامــا .وقــد
توفي داربيشاير في عام .1993
ّ
وبغض النظر عن نتيجة املفاوضات،
فمن الواضح أن البريطانيني يبذلون
جهودًا من وراء الكواليس ملنع عرض
ال ـف ـي ـلــم ع ـلــى ن ـط ــاق ج ـم ــاه ـي ــري ،ولــم
ت ـت ـقـ ّـدم ّ
أي م ــن م ـنـ ّـصــات الـسـتــريـمـنــغ
ّ
ّ
األميركية أو البريطانية بــأي عرض
ل ـش ــرائ ــه ح ـت ــى اآلن .ويـ ـب ـ ّـدو أن ه ــذه
ّ
النوعية من األفالم ال يتوقعها الغرب
م ــن م ـخــرج إي ــران ــي ف ــي االغـ ـت ــراب ،إذ
هــم يـفـضـلــون أفــامــا تـغـمــز مــن طــرف
النظام اإليراني الحالي ،وتخفي دور
ّ
املتأصل في التآمر على الشعب
الغرب
اإليراني في السنوات املئة األخيرة.
ّ
البريطانيون في مسعاهم،
قد ينجح
لكن إخفاء الفيلم لن يكون كافيًا اآلن
لتجميل الوجه البشع لإلمبرياليات
الـغــربـ ّـيــة ال ــذي ص ــارت تـعــرفــه شعوب
ال ـ ـج ـ ـن ـ ــوب جـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ـدًا ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رأس ـ ـهـ ــم
ّ
اإليرانيون الذين ال يسمحون للتاريخ
بإعادة نفسه ،ولن يكون هناك انقالب
 53في بالدهم ّ
مرة أخرى.
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هل ّهذه «دفعة بيروت»
أم شلة بيروت؟
علي أحمد الديري *
على الرغم من أن املخرج علي العلي ،كــان محاصرًا في بيروت وســط أزمــة كورونا
والحقا عالقًا بني ارتدادات انفجار مرفأ بيروت ،وقبلها وبعدها وبينها معضلة بيروت
السياسية واالقتصادية ،على الرغم من كل ذلــك ،فإنه نجح في أن يخلق لنا صورة
ً
ّ
جميلة لبيروت تبعث أمال وتذكرنا بجمال هذه املدينة االستثنائية في مسلسل «دفعة
بيروت» (تأليف هبة مشاري حمادة ـ شاهد .نت).
ّ
كادر الصورة أخاذ ،حتى إنك تحب أن تبقى فيه ،ينقلك إلى عالم الستينيات وميالد
أحــام جيل عربي فــي حــراك سياسي وفـكــري يؤمن بالتغيير على جبهات فكرية
ّ
متعددة ،وتطلعات شباب يرون الحياة في صور مختلفة ،يأخذون حظهم من املتعة
والغرام والحب.
لـ ّ
ـدي مـجـمــوعــة مـلـحــوظــات عـلــى كـتــابــة سـيـنــاريــو املـسـلـســل ،أتـمـنــى أال تــأخــذ على
محامل التصعيد واالستهداف ،فالكاتبة هبة مشاري ،لها حضورها املميز وأعمالها
الجماهيرية.
عنوان القصة جميل «دفعة بيروت» ،وقبلها كانت «دفعة القاهرة» لكن تجميع الدفعة
في سكن واحــد ،جعلهم أقــرب إلى شلة ،يعيشون في مكان واحــد ويرتادون جامعة
واح ــدة ،ويكاد يكونون في صف واحــد كما في دفعة القاهرة أو صفني اثنني فقط،
ُ
واألنشطة خــارج الصف أيضًا مشتركة بينهم .األكثر من ذلك ّأن مشاكلهم تناقش
كدفعة واحدة بشكل جماعي ،ويتصرفون كأنهم على قلب واحد ،وكلهم أبطال تقريبًا
ال يمكن االستغناء عــن أي شخصية منهم طــوال ثالثني حلقة ،حتى أصبح هناك
عقد ضمني مع املشاهد يطمئنه على أنك لن تفقد أي شخص من طاقم الدفعة ،كلهم
سيبقون حتى نهاية املسلسل.
شخصيات الدفعة تعيش كلها أزمات عاطفية ،ليس هناك شخص شغلته السياسة
واألفـكــار بشكل جـ ّـدي حتى عصفت بمصير حياته ،ما يعصف بهم هو الحب وال
شيء آخر ،حتى مشاهد الحرب التي شاهدناها في «دفعة القاهرة» ،ال تشعر بجديتها
في مصائر الشخصيات ،كلهم بقوا أحياء ُيرزقون وأكملوا قصص حبهم .قصص
الحب الكثيرة أثقلت املسلسل ،وبدل أن نتابع قصص الشخصيات وأحالمها الفكرية
في سياق درامي ،صرنا نتابع قصص الحب الكثيرة ،حتى إنك تشعر أحيانًا بخجل
في متابعة القصة ،كأنها مكتوبة لجمهور من املراهقني واملغرمني بقصص الحب،
وال عالقة لها بالتاريخ الــذي عاشه جيل الخمسينيات والستينيات ممن أث ــروا في
ّ
وشكلوا الصفوة ّ
وتبوؤوا مراكز قيادية في املعارضات
حراك مجتمعاتهم في الخليج
واألحزاب والدول.
أظن أن االعتماد على صيغة املجموعة املتكاتفة التي تعيش األجواء نفسها وتتعاضد
فــي مــا بينها ،ومهما حــدث مــن خــافــات تعود إلــى االنسجام نفسه ،أضعف حبكة
السيناريو ،حتى صرنا نعرف سلفًا أن كل خالف بعد لحظات سيتحول إلى انسجام
ومحبة ّ
وأخوة وحياة جميلة ّ
تجسد فكرة زمن الطيبني.
ّ
هناك مشاهد مكتوبة بشكل رائــع ومخرجة في صـ ّـورة أخــاذة ،لكن مع األســف تأتي
سريعًا وتختفي من املسلسل سريعًا ،وال تخلق توقعًا عند املشاهد ّ
ألن السيناريو
محبوك على إيقاعها .يمكن أن أستحضر من املشاهد :قلم الرصاص وتوظيفه في
ق ـصــة ال ـح ــب ب ــن «ش ــاه ــة» فــاطـمــة
الصفي واملمثل العراقي ذو الفقار
خ ـضــر ف ــي دور «كـ ــريـ ــم» ،وكــذلــك
مشهد استحضار ذاكــرة االعتداء
الـجـنـســي فــي الـطـفــولــة عـلــى شاهة
وح ـســاسـ ّـي ـت ـهــا م ــن مل ــس جـســدهــا
مــن قـبــل أي رج ــل ،وهـنــا ال بــد من
أن أشيد بقدرة فاطمة على تمثيل
االنـفـعــاالت ،لكن مشاهد انفعالها
صـ ــارت مـ ـك ـ ّـررة وم ـح ـفــوظــة حتى
كأنها تمثل شخصية واحــدة .على
العكس من ذلك ّ
فإن حمد أشكناني
ّ
في دور مبارك الذي يعاني من مرض التوحد ،قدم بناء شخصية رائعة جدًا .تشعر
ً
أنه فنان فعال يتحدى نفسه ويتحدى املشاهد ،ال يمكن أن تصدق أنه نفسه في دور
ّ
األعمى في «دفعة القاهرة» .من املشاهد الرائعة أيضًا مشهد مخدات النوم وحكاياتها
ً
في افتتاحية إحدى الحلقات ،كان مذهال ،ومشهد ناعسة وهي تكتشف قصة حرق
أهلها عبر القصاصة املكتوبة ،فقد أبدعت هبة في كتابته وأبــدع العلي في إخراجه
وأبدعت روان الصايغ في تمثيله.
قصة اإلخوان املسلمني ُمقحمة في السيناريو ،وواضح أن الكتابة واملعالجة هدفهما
شيطنة تيار سياسي يعيش خالفًا سياسيًا معاصرًا مع أنظمة سياسية ّ
معينة .مع
ذلك ال ّبد من القول إن شخصية الفنان علي كاكولي التي ّ
جسدت الدور كانت خفيفة
ً
ً ّ
ظل وجميلة ،واملمثل متمكن من أداء دوره أعطى نكهة محببة خففت من حرج متابعة
قصص الحب الفائضة.
أقول إن قصة اإلخــوان مقحمة ،ليس ألنها شيطنتهم فقط ،بل ألن املسلسل حقيقة
ال ُيبرز سياق األحــداث السياسية الكبرى في ذلك الوقت ،وأنا هنا ال أعني اإلشارات
الخجولة املنزوعة الدسم .ال يكاد يكون هناك طالب خليجي أو عربي في ذلك الوقت ما
تأثر بهذه األحداث وانخرط فيها بقوة.
تقول كاتبة السيناريو هبة« :التعايش هو الفكرة األساسية التي نريد تسويقها في
العمل ،وأن اآلخر هو شريك في األرض واللغة والهواء واملــاء واملحتوى الثقافي» .هل
كانت هذه الحقبة مهمومة بفكرة التعايش؟
ما كانت هذه الحقبة مهمومة بفكرة التعايش ،هذه فترة تاريخ ّ
تحرر وأفكار ثورية ،ال
يصلح أن نسقط عليها أفكارًا معاصرة ورغبات الحقة ،ومشهد الزوج املسلم والزوجة
املسيحية في الجبل ،ال ّ
يعبر عن االنقسام اللبناني الحاد الذي قاد إلى الحرب األهلية
ً
في السبعينيات ،لذلك ال تجده متصال ومتسقًا مع حبكة السيناريو ،ولو حذفه املخرج
لن تحدث فجوة ،هو في حقيقته يعبر عن فكرة تريد الكاتبة أن ّ
تسوقها كما قالت،
لكن ال يمكنك أن ّ
تسوق في التاريخ ما ال يحتمله وعي وهموم الناس في تلك الحقبة.
* كاتب من البحرين
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االحتفـال مـع بدايـة أول شـهر قمـري فـي
ُيعتبـر رأس السـنة الصينيـة أو مـا ُيعـرف باسـم السـنة القمريـة الجديـدة أحـد أهـم االحتفـاالت الصينيـة .يبـدأ
ُ
السـنة الصينية ،وينتهي في اليوم الخامس عشـر من ذلك الشـهر .يسـمى أول يوم باسـم «عيد الفانوس» فيما تعرف ليلة العيد باسـم «تشوشـي».
ُيحتفـل بهـذا العيـد فـي العديـد مـن المناطـق حـول العالـم حيث توجـد الجاليـات الصينيـة 2021 .هو عـام الثور ،وسـتبدأ السـنة الصينيـة الجديدة في
 12شـباط (فبرايـر) الحالـي ،وستسـتمر حتـى  31كانـون الثانـي (ينايـر) مـن عـام  .2022وفـي الصـورة جـرو بانـدا محـاط بزينة العيـد في «محميـة ولونغ
الطبيعيـة الوطنيـة» الواقعـة فـي مدينة ينشـوان (أ ف ب)

ّ
استعادي في الشارقة
معرض

محمد شعير يواصل البحث عن نجيب محفوظ

باية ...ألوان الجزائر وشمسها
ّ
لطاملا ظلت سيرة الفنانة باية
محي الدين ( 1931ـ ،)1998
على أعمالها ولوحاتها
تطغى ُ
التي لم تعرض في العالم
العربي .سيرة مثيرة وغنية،
كاف
لم تفسح املجال بشكل
ٍ
ّ
ربما لالطالع على إرث ّ الفنانة
ّ
ُ
ّ
الغني وامللون الذي صنف
ّ
البدائي،
مرارًا في خانة الفن
بحفاظها على ألوانها ووجوه
الفنانات وتأثيرات الفن
القبلي في الجزائر والزخارف
َ
املستخد مة في املنسوجات
ّ
ّ
اليدوية .أما سيرتها ،فتشتمل
على بدايات فقيرة في
الجزائر حيث عملت كفالحة
وفي الخدمة املنزلية ،غير
أن لوحتها وفدت باكرًا إلى
باريس ،حيث ّ
قد مها أندريه

بروتون للجمهور الباريسي
في األربعينيات وهي ما
زالت في السابعة عشر من
عمرها ،رغم أنها رفضت أن
تندرج أعمالها تحت خانة
السوريالية .في فترة الحقة،
ارتبط اسمها ببيكاسو ،حيث
ألهمت مجموعة أعماله «نساء
جزائريات» .هذا الشهر،
ُ
ستعرض أعمال ولوحات
ّ
للمرة
الفنانة الجزائرية
األولى في املنطقة ،ضمن
ّ
ّ
استعادي تنظمه
معرض
«هيئة الشارقة للمتاحف»
ابتداء من  24شباط (فبراير)
ّ
يستمر حتى 31
على أن
تموز (يوليو) في «متحف
الشارقة للفنون» ضمن
سلسلة معارض «عالمات
فارقة» السنوية في دورتها
ّ
يضم املعرض
الحادية عشرة.
 70لوحة من أعمال باية ،التي
يقبع معظمها في سويسرا،
منها لوحاتها األولى ّالتي
ُعرضت في باريس .يسلط
املعرض الضوء على حياتها
وتجربتها الفنية الغنية،
وستكون فرصة لالطالع على
ّ
امللونة والصاخبة
لوحاتها
عن قرب ،تلك اللوحات
ّ
تظهر نسوة وفالحات
التي
وورود
عصافير
تجاورها
ّ
ّ
طبيعية ضمن تدفق
وعناصر
ّ
ّ
وحركي الفت.
لوني

سكاي فيتزجيرالد:
يوميات المجاعة في اليمن
ّ
يصور فيلم «عنبر الجوع»
( )Hunger Ward - 2020لسكاي
فيتزجيرالد يوميات املجاعة
في اليمن .تدخل عدسة املخرج
األميركي إلى اثنني من مراكز
الرعاية الصحية في اليمن
سنة  ،2018إذ ّ
يتتبع اثنتني
من العامالت في مجال الرعاية
في املركز هما الطبيبة عايدة
ّ
واملمرضة مكية مهدي
الصديق،
في محاولتهما إلنقاذ حيوات
األطفال الجائعني ،بينما ّ
تهدد
ً
ً
املجاعة جيال كامال من اليمنيني
ّ
كما أشار تقرير لـ «األمم املتحدة»
سنة  ،2018بأن ما يقارب 10
ماليني يمني يواجهون خطر
املجاعةُ .
سيعرض الشريط اليوم
الخميس أونالين بالتعاون بني
 FCNLو ،Spin Filmيليه نقاش
مع املخرج سكاي فيتزجيرالد
بمشاركة الطبيبة اليمنية
عائشة جمعان ،وآخرين.
عرض فيلم «عنبر الجوع» ()2020
للمخرج سكاي فيتزجيرالد ،يليه
نقاش مع املخرج –  18:00مساء
اليوم – رابط العرض:
https://www.fcnl.org/yemenfilm

لم ينته محمد شعير من سيرة وحياة
نجيب محفوظ (/ 2006 – 1911
الصورة) بعد .يواصل الصحافي
والكاتب املصري النبش في أرشيف
ّ
الروائي املصري الراحل ،في مؤلفه
الجديد «أعوام نجيب محفوظ –
البدايات والنهايات» الذي سيصدر
قريبًا عن «دار الشروق» في مصر.
ويأتي الكتاب الجديد بعد «أوالد
حارتنا  -سيرة الرواية املحرمة»
( )2018الذي ّ
تتبع فيها كواليس كتابة
رواية «أوالد حارتنا» ،والسجاالت
واملعارك التي واجهتها ،وآليات عمل
ً
انتهاء بمحاولة
الرقابة في مصر،
اغتيال محفوظ.
باالستناد إلى األرشيف الشخصي
لعميد الرواية العربية ،وألرشيف
الصحف واملجالت واملراجع األخرى،
ّ
يرجع شعير في مؤلفه الجديد
ّ
إلى طفولة محفوظ ،والبيت األول
لحكاياته ،على يد أمه التي كانت
ّ
الحكاءة األبرز في حياته .باإلضافة
ّ
إلى املحطات األولى ،يستعيد شعير

لحظات أساسية من حياة محفوظ،
منها مشاهدته ألحداث ثورة 1919
مشاهد وأحداث
من شرفة منزله،
ّ
سياسية ّ
عامة بلورت فنه وكتاباته
الحقًا .يدعونا الكتاب أيضًا إلى
ّ
والخاصة للكتابة
املساحة الداخلية
لدى محفوظ ،من خالل بعض
النصوص غير املنشورة واملسودات.
إذ يقع القارئ على نص غير منشور
ملحفوظ هو «األعوام» كتبه على غرار
«األيام» لطه حسني .النص الذي فقده
محفوظ ،عثر عليه شعير ّ
مجددًا ضمن
أوراق أخرى في بيت الروائي الراحل.
يكشف لنا الكتاب أيضًا عن مسودات
«أصداء السيرة الذاتية» التي تظهر
معارك محفوظ الشخصية مع اللغة
وتحريرها .علمًا أن هذه السيرة تأتي
بعد أعمال أخرى لشعير في البحث
والوثائق
والتنقيب في األرشيفات
َ
ّ
والخاصة كما في مؤلفيه
الجماعية
«كتابات نوبة الحراسة :رسائل عبد
الحكيم قاسم» ( )2010و«مذكرات
اآلنسة أم كلثوم» (.)2018

