الصين :العقيدة المقدسة للرئيس
تعزيز مركزية الحزب الشيوعي الصيني في كل مفاصل الحياة ،يجري تنفيذًا
لعقيدة الرئيس شي جين بينغ ،المتوقع أن يجدد الحزب واليته6[ .ـ]7
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الحدث

كورونا :الذعر من «دلتا» يجمع بين الصين وأميركا

ُيثير ّ
تطور املتحور «دلتا» من فيروس كورونا
ٍّ
ال ـجــديــد قـلــق ال ـصــن ال ـتــي رصـ ــدت ب ــؤر تـفــش
جديدة في منطقتني ،مع أكبر عودة للوباء منذ
أشهر فــي الـبــاد .وكشفت السلطات الصحية
ع ــن إص ــاب ــات ف ــي م ـقــاط ـعــة ف ــوج ـي ــان وب ـلــديــة
تشونغتشينغ اللتني تضافان إلــى املقاطعات
األربع والعاصمة بكني ،حيث أعلن عن إصابات
بـ ـ «دل ـت ــا» م ــن ق ـبــل .وأمـ ــرت سـلـطــات نانجينغ
(شرق) كل املواقع السياحية واألماكن الثقافية
بعدم فتح أبوابها أمــس ،بسبب زيــادة معدالت
انتقال الـعــدوى ،في وقــت يخضع مئات اآلالف

للعزل في مقاطعة جيانغسو .وفي وقت ذكرت
فيه منظمة الصحة العاملية أن «دلـتــا» ،فــي ظل
انـتـشــاره الـســريــع ،يشكل تـحــذيـرًا قـبــل ظهور
متحورات أخطر ،كشفت وثائق رسمية أميركية
أن ه ــذا املـتـحــور يتمتع ب ـقــدرة عـلــى االنـتـشــار
تعادل قدرة جدري املاء ،وقد يكون له آثار أخطر
من الفيروس السابق ،موضحة أن املصابني به
ينقلونه بــالــدرجــة نفسها س ــواء تــم تطعيمهم
أو ال .أرف ـق ــت الــوثــائــق األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي وردت
في مذكرة داخلية يجري تداولها حاليًا داخل
«م ــراك ــز الــوقــايــة م ــن األم ـ ــراض ومـكــافـحـتـهــا»،

وه ــي الــوكــالــة الـصـحـيــة الــرئـيـسـيــة ف ــي ال ـبــاد،
بتحذير للمسؤولني يفيد أن «الحرب تغيرت».
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
بايدن (الصورة) إن توصيات أو قيودًا صحية
ُ
جديدة «يمكن» أن تفرض في الواليات املتحدة.
وفي فرنسا ،يتفشى «دلتا» في أماكن العطالت
وخصوصًا في أقاليم ما وراء البحار .مع ذلك،
ال يتوقع أن تضعف التعبئة ضد توسيع فرض
الشهادة الصحية اعتبارًا من التاسع من الشهر
الـ ـج ــاري ،والـتـطـعـيــم اإلجـ ـب ــاري لـتـشـمــل بعض
امل ـه ــن ،عـلـمــا أن قـ ــوات األمـ ــن تـسـتـعــد ملــواجـهــة

االح ـت ـج ــاج ــات .وب ـع ــد ن ـحــو أس ـب ــوع ع ـلــى بــدء
األلـعــاب األوملـبـيــة ،مــددت اليابان حالة الـطــوارئ
في طوكيو حتى نهاية الشهر الجاري ،وقد قفز
عدد اإلصابات قفزة قياسية بلغت  4058حالة
أمس ،متجاوزًا  4000حالة للمرة األولى ،وهو ما
يلقي بظالله على املنافسات.
إلى ذلك ،حضت السلطات الصحية البريطانية
الحوامل على تلقي اللقاحات املضادة لكورونا،
بعدما أظهرت دراسة وطنية أن «دلتا» يضاعف
مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.

(فرانس برس ،رويترز ،أسوشييتد برس)
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مليشيات عراقية تواصل
التصعيد ضد األميركيين

ّ
تترقب درعا في الجنوب السوري مصيرها ،بعد عجز قوات النظام عن تحقيق
تقدم خالل محاولتها اقتحام أحياء درعا البلد في األيام الماضية ،بل إنها تعرضت
ّ
النتكاسة ،فيما وقفت روسيا على الحياد ،لتسعى اليوم لتطبيق تسوية جديدة،
تؤسس لتهدئة شاملة في الجنوب السوري

تسعى مليشيات
عراقية موالية إليران
في بغداد إلى مواصلة
الهجمات ضد
األميركيين ،رغم اإلعالن
عن انسحاب قواتها
القتالية نهاية العام

درعا :مغامرة
فاشلة للنظام

بغداد ـ عادل النواب

ّ
ترقب مصير المفاوضات وجيش
األسد يضغط بتعزيز قواته
للحديث تتمة...

حدود معركة
درعا
عبسي سميسم

فوجئت قوات النظام السوري،
ممثلة بالفرقة الرابعة ذات الوالء
اإليراني ،بردة فعل غير متوقعة من
قبل سكان درعا ،على التصعيد
األخير الذي قامت به تلك القوات،
بصمود سكان درعا البلد التي
حاول النظام اقتحامها ،كما فوجئت
بحجم املساندة التي تلقتها درعا
البلد من املناطق األخرى في شتى
أرجاء محافظة درعا ،األمر الذي
أدى إلى طرد النظام من عشرات
النقاط والحواجز التي كان يسيطر
عليها في املحافظة ،إضافة إلى
أسر عدد من عناصر النظام في
تلك املناطق .وعلى الرغم من تراجع
النظام في معظم املناطق التي حاول
ّ
التقدم إليها ،إال أن روسيا أخذت
ّ
دور املتفرج ولم تتدخل إال حني
وصلت املعركة إلى طور املفاوضات،
األمر الذي يفسر التصعيد األخير
على أنه جاء بدفع من إيران .ولكن
على الرغم من ّ
التقدم الذي حققه
أهالي املحافظة ،إال أنه يقع ضمن
إطار التطور الذي ّ
يحسن شروط
التفاوض على مطالب محددة،
من دون الوقوع في املبالغات التي
بدأت ّ
تحول جرعة الحماس التي
تلقاها سكان محافظة درعا،
إلى أحاديث عن تحرير مناطق،
واستعادة املنطقة إلى سابق عهدها
تحت سيطرة املعارضة .هذا األمر
يبدو شبه مستحيل في املرحلة
الحالية ،فسكان مناطق درعا
حاليًا ال يمتلكون أكثر من أسلحة
خفيفة وفي أحسن األحوال أسلحة
متوسطة ،كما أن قوات اللواء الثامن
ّ
هي وحدة عسكرية تتحكم بها
روسيا وبالطبع لن تسمح لها بلعب
أي دور في استعادة أي شبر من
محافظة درعا لصالح املعارضة،
ّ
فعدم التدخل الروسي في بداية
التصعيد لم يكن أكثر من رسالة
ّ
إليران لتنبيهها إلى خطورة تدخلها
بشؤون محافظة درعا.
في املقابل ،وعلى الرغم من الحشود
التي يدفع بها النظام باتجاه درعا
تحسبًا لفشل املفاوضات ،إال أنه
من الصعب عليه في الوقت الحالي
القيام بعملية واسعة من دون موافقة
موسكو ،كما أن عملية عسكرية
واسعة في املحافظة تتطلب حشودًا
كبيرة وتعزيزات على حساب قواته
املوجودة في إدلب ،في ظل ضعف
في عديد قوات النظام وانحسار
مواردها إلى الحدود الدنيا ،األمر
الذي يجعل من الصعوبة التعامل مع
منطقة واسعة تضم مئات البلدات
والقرى مثل محافظة درعا .ومع
إدراك أهالي درعا وقوات النظام لهذه
املعطيات ،يبقى التصعيد القائم في
إطار كسب النقاط لتحسني شروط
التفاوض حول اتفاق ال تتعدى
شروطه عدد الناس الذين يفترض
إبعادهم عن املحافظة ،وأماكن
تمركز حواجز قوات النظام واإلفراج
عن األسرى.

أمين العاصي

يـ ـت ــرق ــب س ـ ـكـ ــان م ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ــا،
ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج
االجتماعات املتواصلة منذ أول من
أمس الجمعة ،الجارية بني اللجان املركزية
ف ــي ه ــذه املـحــافـظــة وب ــن ال ـن ـظــام ال ـســوري
برعاية من الجانب الروسي ،لحسم مصير
أحـ ـي ــاء درعـ ـ ــا ال ـب ـل ــد ،الـ ـت ــي ح ــاول ــت ق ــوات
ال ـن ـظــام ومـلـيـشـيــات ت ـســانــدهــا اقـتـحــامـهــا
مـنــذ أي ـ ــام ،إال أن ـهــا جــوبـهــت بـمـقــاومــة من
مقاتلني محليني أجـبــروهــا على الـتــراجــع.
وحـ ــول ه ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ،ي ـقــول الـنــاشــط
اإلع ــام ــي أح ـم ــد امل ـس ــامل ــة ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«العربي الجديد» ،إنه من املقرر أن تستمر
االجـتـمــاعــات بــن وفــد مــن اللجان املركزية
الـتــي تمثل أهــالــي املحافظة وبــن الجانب
الروسي ،مشيرًا إلى أن األمور «تتجه نحو
تـهــدئــة وتـســويــات وتنظيم انـتـشــار جيش
النظام في عموم محافظة درعــا» .ويوضح
أن الفصائل املحلية التي وقفت بوجه قوات
ال ـن ـظــام ف ــي ال ـعــديــد م ــن مـنــاطــق املـحــافـظــة
أعــادت العشرات من عناصر النظام الذين
ك ــان ــت ق ــد أســرت ـهــم ف ــي االش ـت ـب ــاك ــات الـتــي
جــرت الخميس ،مشيرًا إلــى أنــه «تــم تبادل
أربع جثث للثوار مع جثة ضابط من قوات
الـ ـنـ ـظ ــام» .وي ـك ـش ــف أن ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي
«يـ ـبـ ـح ــث عـ ــن تـ ـه ــدئ ــة ش ــامـ ـل ــة فـ ــي ج ـن ــوب
سورية» ،الفتًا إلى أن موسكو «تــدرك أنها
فـقــدت ثـقــة أهــالــي الـجـنــوب ال ـس ــوري ،لذلك
تـضــع ال ـل ــواء ال ـثــامــن مــن الـفـيـلــق الـخــامــس
املدعوم منها بالواجهة لتنفيذ طلباتها».
ّ
وكــانــت روسـيــا قــد شكلت هــذا الـلــواء الــذي
يقوده القيادي السابق في الجيش السوري
الحر أحمد ال ـعــودة ،فــي عــام  ،2018ويضم
املـ ـئ ــات م ــن ال ـع ـنــاصــر ال ــذي ــن ك ــان ــوا ضمن
فصائل املـعــارضــة الـســوريــة الـتــي اضطرت

إلى توقيع اتفاقات تسوية مع النظام منذ
ثالث سنوات ،لم يلتزم األخير بها ،وهو ما
يدفع األوضــاع في املحافظة نحو التعقيد.
وعـلــى الــرغــم مــن إع ــان روسـيــا عــن توصل
نظام األسد وممثلي أهالي درعا إلى اتفاق
لــوقــف إط ــاق ال ـنــار فــي املـحــافـظــة اعـتـبــارًا
مــن أول مــن أمــس الجمعة ،إال أن معطيات
ّ
ميدانية تــؤكــد أن الـنـظــام ال ـســوري ال يــزال
يحشد قوات في املحافظة استعدادًا لجولة
جــديــدة كـمــا يـبــدو لـلـقـتــال ،فــي ح ــال فشلت
املباحثات التي يرعاها الروس.
وح ـي ــال ه ــذه امل ـس ـت ـجــدات ،يـشـيــر الـنــاشــط
حديث لـ«العربي
أبو محمد الحوراني في
ٍ
الـ ـج ــدي ــد» إل ـ ــى أن «ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ك ـب ـي ــرة مــن
الفرقتني األول ــى والـعــاشــرة ،تضم دبــابــات
وراجـ ـم ــات ص ــواري ــخ ،انـطـلـقــت م ــن منطقة
الـكـســوة ،فجر أمــس الـسـبــت ،ووصـلــت إلى
مدينة ازرع ،في حني اتجه قسم منها نحو
مدينة درعــا» .ويبدي اعتقاده بأن «النظام
يحاول كما يبدو تجميع قواته في مناطق
محدودة ،مع سحبه قسمًا من قواته مساء
ال ـج ـم ـعــة م ــن ال ــري ـف ــن ال ـش ــرق ــي وال ـغ ــرب ــي،
وأيضًا سحب كامل قواته من بلدة املليحة
الشرقية إلى اللواء  52قرب الحراك ومعبر
نصيب الحدودي .كما نقل آليات عسكرية
ودبــابــات مــن منطقة الــري ومجمع السالم
بــريــف درعـ ــا ال ـغ ــرب ــي ،إل ــى ح ــي الـضــاحـيــة
بـمــديـنــة درع ـ ــا» .مــن جـهـتـهــا ،ذك ــرت شبكة
«ف ــرات بــوســت» الـتــي تتابع الـتـطــورات في
مـنــاطــق ش ــرق س ــوري ــة ،أن ال ـفــرقــة الــرابـعــة
التابعة للنظام سحبت نقاطها العسكرية
املتمركزة على طريق دير الزور  -البوكمال
في ريف دير الزور الشرقي باتجاه محافظة
درعــا وأبقت على نقطة واحــدة بالقرب من
بلدة البلعوم.
وي ـبــدو أن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ال ي ــزال مـصـ ّـرًا
على تسليم املقاتلني املحليني ألسلحتهم،

حاول النظام السوري السيطرة على أحياء درعا البلد (فرانس برس)

الفصائل المحلية أعادت
عشرات عناصر النظام
الذين أسرتهم
تأخر االتفاق بسبب
رفض أبناء المنطقة
تسليم سالحهم

وهــو مــا ترفضه الـلـجــان املــركــزيــة فــي درعــا
الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب ب ــان ـت ـش ــار «ال ـ ـلـ ــواء ال ـث ــام ــن»
ال ـتــابــع لـلـجــانــب ال ــروس ــي ف ــي أح ـي ــاء درع ــا
الـبـلــد ،واستبعاد أي وج ــود لـقــوات النظام
واألجهزة األمنية التابعة له .ويؤكد القيادي
السابق في فصائل املعارضة في الجنوب
السوري ،العميد إبراهيم جباوي في حديث

مع «العربي الجديد» هذا األمر ،مشيرًا إلى
أن «تــأخــر ال ـخــروج بــاتـفــاق فــي املـفــاوضــات
ال ـجــاريــة بــرعــايــة روس ـيــة ي ـعــود إل ــى رفــض
الثوار تسليم أي سالح للنظام ،ويرفضون
أيضًا إقامة أي نقاط أمنية أو حواجز لقوات
النظام داخل أحياء درعا البلد».
ويبدو أن عدم تدخل موسكو في مجريات
ال ـص ــراع الـعـسـكــري ،والـ ــذي تـقــدمــت خالله
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ـل ـي ــة ،كـ ــان رس ــال ــة واض ـح ــة
للنظام واإليرانيني أنهم غير قادرين على
الحسم مــن دون تــدخــل روس ــي مباشر من
خــال القصف الـجــوي .ويبدو أن أي اتفاق
سـيـحـ ّـد مــن ا ّل ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي فــي محافظة
درعـ ـ ــا ،امل ـت ـمــثــل ب ــ«ال ـف ــرق ــة ال ــرابـ ـع ــة» الـتــي
ي ـقــودهــا مــاهــر األس ـ ــد ،ومـلـيـشـيــات أخ ــرى
تابعة لها ،والـتــي حــاولــت فــرض سطوتها
بــال ـقــوة ع ـلــى أح ـي ــاء درعـ ــا ال ـب ـلــد ،إال أنـهــا
فشلت وتكبدت خسائر كبيرة وظهرت أنها
عاجزة عن تحقيق أي تقدم على األرض.
وإزاء ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ي ـع ـت ـب ــر امل ـح ـل ــل
العسكري العميد مصطفى الـفــرحــات ،في
حديث مــع «العربي الـجــديــد» ،أن «الجانب

ال ــروس ــي ل ــم يـسـتـطــع ضـبــط قـ ــوات الـنـظــام
واملليشيات اإليرانية وحــزب الله في درعا
على الــرغــم مــن أنــه كــان الـضــامــن التفاقات
التسوية الـتــي ج ــرت» ،مضيفًا أنــه «وصــل
األم ــر بـهــذه ال ـقــوات إل ــى حــد اعـتـقــال شبان
مــن محافظة درع ــا عـلــى الـحــواجــز وزجـهــم
ف ــي م ـع ــارك ال ـش ـمــال ال ـغــربــي م ــن س ــوري ــة».
ويـ ـش ـ ّـدد ع ـلــى أن «امل ـع ــادل ــة اآلن ف ــي درع ــا
إمــا االسـتـجــرار إلــى امل ــوت مــن خــال العمل
مع قــوات النظام ،أو الــوقــوف في وجهها».
وي ـع ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده بــأنــه «ال يـمـكــن عــزل
املعطى السياسي عن املعطى العسكري في
سورية» ،مشيرًا إلى احتمال «حصول اتفاق
روسي أميركي بعد قمة الرئيسني الروسي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن واألمـ ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
ف ــي ج ـن ـيــف ال ـســوي ـســريــة ف ــي  16يــون ـيــو/
حــزيــران املــاضــي ،إليـجــاد حــل سياسي في
سورية وهو ما يقلق النظام» .ويشير إلى
أن الجانب الروسي «لم يدخل املعركة التي
جرت في درعــا ،بل إن اللواء الثامن التابع
لـلــروس ق ـ ّـدم تسهيالت للفصائل املحلية،
التي واجهت قوات النظام التي لم تعد تملك

إرادة قتال وباتت عاجزة تمامًا عن تحقيق
تقدم من دون الغطاء الجوي الروسي».
وي ـص ــف ال ـف ــرح ــات م ــا ح ـصــل ف ــي مـحــافـظــة
درعا خالل األيام القليلة املاضية بـ«النصر
الكبير للثوار بأسلحة خفيفة» ،الفتًا إلى أن
«الـثــوار تعاملوا بوعي كبير وإنسانية مع
أسرى النظام من ضباط وعناصر» ،مضيفًا:
اضطر األهــالــي إلــى مواجهة النظام بسبب
ش ــروط ــه ال ـت ـع ـج ـيــز ّيــة .والـ ـي ــوم بـ ــات الــوفــد
امل ـف ــاوض ال ــذي يـمــثــل أهــالــي درع ــا بموقف
تفاوضي أقوى مع رفض تسليم السالح ،أو
انتشار قوات النظام في احياء درعا البلد ،أو
تهجير أحد من األهالي إلى الشمال السوري.
وتنقسم مدينة درع ــا مــركــز املحافظة التي
تحمل ذات االسم إلى قسمني ،يفصل بينهما
وادي متفرع مــن نهر الـيــرمــوك ،هـمــا :درعــا
املـحـطــة الـتــي لــم تـخــرج عــن سـيـطــرة النظام
السوري طيلة سنوات الصراع في الجنوب
الـســوري ،ودرع ــا البلد وال ــذي يشمل طريق
الـســد (نسبة للسد املــائــي) واملـخـيــم (نسبة
ملخيمني يضمان فلسطينيني ،ونازحني من
الجوالن السوري منذ عام .)1967

أفاد القيادي في مليشيا «عصائب أهل
الحق» الحليفة إليــران في الـعــراق سعد
ال ـس ـعــدي ،أم ــس ال ـس ـبــت ،ب ــأن الـفـصــائــل
ال تعترف بنتائج الـحــوار مــع الــواليــات
املتحدة ،مؤكدًا استمرار العمل العسكري
ضـ ــد األهـ ـ ـ ـ ــداف وامل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـع ـس ـكــريــة
األميركية في العراق .وجاء حديثه بعد
يومني من هجمات متتالية تعرضت لها
املنطقة الـخـضــراء فــي ب ـغــداد ،وع ــدد من
األرتال التي تحمل معدات غير عسكرية
لـ ـص ــال ــح الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي بـ ـقـ ـي ــادة
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ــاد
ووسطها .ونقلت وســائــل إعــام محلية
عــراقـيــة عــن الـسـعــدي قــولــه إن «الحديث
عــن أي هــدنــة مــع الــواليــات املتحدة غير
صحيح ،ومــا رشــح مــن نتائج بالحوار
االستراتيجي بجولته الرابعة بني بغداد
وواش ـن ـط ــن ه ــو حـ ــوار إم ــائ ــي م ــن قبل
اإلدارة األميركية على حكومة مصطفى
الـكــاظـمــي ،وفـصــائــل املـقــاومــة ال تعترف
بنتائج هذا الحوار كونها كذبًا وزورًا».
وذك ــر أن «فـصــائــل املـقــاومــة مــاضـيــة في
مواجهة القواعد األميركية بكل الوسائل
والـسـبــل الـعـسـكــريــة وغـيــرهــا ،وال هدنة
إطالقًا بني الهيئة التنسيقية للمقاومة
واالحتالل األميركي».
مــن جهته ،كشف املـتـحــدث بــاســم حركة
«أن ـص ــار ال ـلــه األوفـ ـي ــاء» ،املـنـضــويــة في
حديث
التنسيقية ،عــادل الكرعاوي ،في
ٍ
مع «العربي الجديد» ،أن «بعض الجهات
ترجمت بيان الفصائل أخيرًا بخصوص
نتائج الحوار االستراتيجي بأنه دخول
ف ــي هــدنــة ج ــدي ــدة ،ل ـكــن ه ــذا األمـ ــر غير
حقيقي ،فال توجد أي هدنة» .ولفت إلى
أن الفصائل اتفقت على «استمرار العمل
الجهادي ضد القوات املحتلة األميركية
ل ـحــن إف ـ ــراغ ك ــل ال ـق ــواع ــد م ــن أي ق ــوات
أميركية» .وتحدث عن وجــود وساطات
بالوقت الحالي لوقف الهجماتّ ،
مشددًا
عـلــى أن «الـفـصــائــل امل ـقــاومــة ال تعترف
بنتائج الحوار االستراتيجي».
وكانت ما تعرف بـ«الهيئة التنسيقية
للمقاومة الـعــراقـيــة» قــد أصـ ــدرت ،يــوم

«العصائب» :الحديث
عن أي هدنة مع
أميركا غير صحيح

األربـعــاء املــاضــي ،بيانًا أكــدت فيه أنها
ستبقي عـلــى جاهزيتها لـحــن تنفيذ
ات ـفــاق انـسـحــاب ال ـقــوات األمـيــركـيــة من
ال ـعــراق ،مشككة فــي جدية الحكومتني
العراقية واألميركية بشأن االنسحاب.
وت ـضـ ّـم «الـهـيـئــة» ع ــددًا مــن املليشيات
الحليفة إلي ــران ،أبــرزهــا «كتائب حزب
الـ ـ ـل ـ ــه» و«الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــاء» و«ال ـ ـع ـ ـصـ ــائـ ــب»
و«ال ـ ـخـ ــراسـ ــانـ ــي» و«س ـ ـيـ ــد الـ ـشـ ـه ــداء»
ّ
و«ال ـط ـفــوف» ،وفصائل مسلحة أخــرى
ّ
تـتـلـقــى دع ـم ــا م ــن إي ـ ــران .وتـ ــم اإلع ــان
عـ ــن ت ـش ـك ـيــل ه ـ ــذا الـ ـكـ ـي ــان الـتـنـسـيـقــي
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ب ـعــد ن ـحــو أسـ ـب ــوع مــن
مـقـتــل زع ـيــم «فـيـلــق ال ـق ــدس» اإلي ــران ــي
قــاســم سليماني وال ـق ـيــادي بـ«الحشد
الـشـعـبــي» أب ــو م ـهــدي املـهـنــدس بـغــارة
أميركية قرب مطار بغداد ،في  3يناير/
كانون الثاني .2020
وشـ ـه ــدت الـ ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة هـجـمــات
متعددة في مدن عراقية مختلفة بعبوات
نــاسـفــة اسـتـهــدفــت أرت ــال دعــم للتحالف
ً
ال ــدول ــي ،ف ـضــا ع ــن اس ـت ـه ــداف املنطقة
ّ
الخضراء ،التي تضم السفارة األميركية
وسط بغداد ،بصاروخي «كاتيوشا» لم
يسفرا عن أي خسائر.
وح ـ ــول هـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ،يـ ــرى الـخـبـيــر
حديث مع «العربي
أحمد الشريفي ،في
ٍ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـف ـص ــائ ــل
ب ــالـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ضـ ـ ــد األهـ ـ ـ ـ ــداف
وامل ـصــالــح األم ـيــرك ـيــة يـعـنــي اسـتـمــرار
ال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ضــد
مـ ـق ــرات وش ـخ ـص ـي ــات ت ـل ــك ال ـف ـصــائــل،
وهــذا قد يفتح بــاب ّ املواجهة املباشرة
بني الطرفني» .ويـحــذر من أن استمرار
ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــن قـ ـب ــل تـلــك
ال ـف ـص ــائ ــل «س ـي ـك ــون ل ــه ت ــأث ـي ــر بـشـكــل
خ ـط ـي ــر ع ـل ــى م ـج ـم ــل الـ ــوضـ ــع األم ـن ــي
فــي ال ـعــراقــي ،وحـتــى الـسـيــاســي .وهــذا
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي ربـ ـم ــا ي ــدخ ــل مــرح ـلــة
املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،س ـ ـت ـ ـكـ ــون ل ــه
انعكاسات على االنتخابات البرملانية
املبكرة (املقررة في  10أكتوبر/تشرين
األول املـقـبــل) ،فالعملية االنتخابية ال
يـمـكــن أن ت ـجــرى دون وج ــود اسـتـقــرار
أمني وسياسي في عموم البالد».
ويـضـيــف الـشــريـفــي أن «ه ـنــاك مساعي
(وفـ ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات) م ـ ــن قـ ـب ــل أطـ ـ ــراف
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وح ـك ــوم ـي ــة
لغرض إجراء حوار مع الفصائل املؤثرة،
بـ ـه ــدف إيـ ـق ــاف ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
لحني تنفيذ االتـفــاق األخير بني بغداد
وواش ـن ـط ــن ،ع ـبــر س ـحــب كــامــل ال ـقــوات
القتالية من العراق نهاية العام الحالي،
ل ـك ــن ال ـف ـص ــائ ــل ت ــرف ــض هـ ـك ــذا خ ـطــوة
حتى اللحظة» .واستهدف أكثر من 50
هجومًا املصالح األميركية فــي العراق
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـ ـعـ ــام ،ال س ـي ـمــا ال ـس ـف ــارة
األميركية فــي بـغــداد وقــواعــد عسكرية
ّ
تضم أميركيني ،ومطاري بغداد
عراقية
وأرب ـيــل .وحـتــى اآلن ،لــم تعلن أي كتلة
سياسية موقفًا رافضًا لنتائج الحوار
االس ـتــرات ـي ـجــي ب ــن ب ـغ ــداد وواش ـن ـطــن،
ال ـ ـ ــذي وقـ ـع ــه ال ـك ــاظ ـم ــي ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
املاضي عقب لقائه بالرئيس األميركي
جو بايدن في البيت األبيض.

«مكافحة اإلرهاب الفكري» ذراع للفصائل في العراق
تعمل «هيئة الحشد
الشعبي» على تفعيل
دور دائرة «مكافحة
اإلرهاب الفكري» في
العراق بعناوين علنية،
مثل «معالجة المخلّفات
الفكرية لتنظيم داعش»،
تروج
لكنها في الواقع ّ
للنفوذ اإليراني في العراق
بغداد ـ زيد سالم

يريد «الحشد» السيطرة على المساجد (فرانس برس)

في موازاة االنتشار املسلح لعشرات الفصائل
العراقية املنضوية ضمن «الحشد الشعبي»،
داخـ ــل م ــدن ال ـش ـمــال ال ـع ــراق ــي وغ ــرب ــه ،تـبــرز
واجهات عديدة وبأسماء وعناوين مختلفة
تابعة باملجمل لفصائل بارزة في «الحشد»،
مثل «املكاتب االقتصادية» املتهمة بالتدخل
بـعـقــود اإلع ـمــار ومـنــاقـصــات تــأهـيــل املباني
والبنى التحتية املــدمــرة فــي املــوصــل وسهل
نـيـنــوى وص ــاح ال ــدي ــن .وت ـبــرز أي ـضــا لـجــان
«التدقيق واملـعـلــومــات» ،ومــديــريــة «مكافحة
اإلره ــاب الـفـكــري» ،التي نشطت بشكل كبير
في األشهر املاضية ،مع إبعادها الكثير من
ّ
واملدرسني أو تجميد
الخطباء ورجال الدين
عملهم تحت عناوين مختلفة.
وتنشط هذه املديرية ،التي يمكن اعتبارها
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع األح ـ ـ ـ ـ ــدث لـ ـ ــ«الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد» ،ف ـ ــي م ــدن
ومحافظات األنـبــار وصــاح الــديــن وديالى
وكركوك ونينوى إضافة إلى بغداد .وتتولى

إدارت ـ ـهـ ــا ش ـخ ـص ـيــات م ــن ج ـمــاعــة «ال ــرب ــاط
املـ ـحـ ـم ــدي» ،وهـ ــي ج ـمــاعــة دي ـن ـيــة صــوفـيــة
بـ ــرزت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ال ـتــي أعـقـبــت
تحرير املــدن مــن تنظيم «داع ــش» بدعم من
«الـحـشــد» ،بــاإلضــافــة إلــى بـعــض الــزعــامــات
فــي «الـحـشــد الـعـشــائــري» املــرتـبــط تنظيميًا
بـ«هيئة الحشد الشعبي».
«وحدة التبليغ الديني»

وتأسست الــدائــرة في نهاية عــام  2017باسم
«وحدة التبليغ الديني» ،قبل أن يتغير اسمها
إلى «دائــرة مكافحة اإلرهــاب الفكري» ،كقسم
جديد داخل «هيئة الحشد الشعبي» .وهو ما
يصفه مــراقـبــون بــأنــه مخالف للقانون الــذي
على أساسه تم إنشاء الهيئة عام  ،2016وحدد
سـلـفــا وح ــدات ـه ــا وأق ـســام ـهــا كـمـظـلــة جــامـعــة
ً
وم ـن ـظ ـمــة ل ـع ـمــل ن ـح ــو  80ف ـص ـي ــا مـسـلـحــا.
وت ـظ ـهــر أن ـش ـطــة ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــدي ـن ــي ال ـجــديــد
ضمن املــوقــع اإللكتروني الرسمي لـ«الحشد
الشعبي» ،عبر فعاليات مختلفة ،مثل حوار
األديان والتسامح بني الطوائف وإعادة النظر
بالخطاب الديني وتعزيز الوسطية.
وحيال هذه املواضيع ،تحدثت مصادر مقربة
من «الحشد الشعبي» عن أن دائرة ُ«مكافحة
ّ
اإلره ــاب الـفـكــري» مهمتها مراقبة املخلفات
الـفـكــريــة ال ـتــي تــركـهــا تنظيم «داع ـ ــش» ،بعد
سيطرته على مناطق واسعة شمالي العراق
ـث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
وغ ـ ــرب ـ ــه .وت ـض ـي ــف فـ ــي حـ ــديـ ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،أن ال ــدائ ــرة تـقــوم بعمليات إبـعــاد
وتدقيق على هــذا األســاس في الهيكل العام
للمساجد والـجــوامــع واملنظمات اإلسالمية
الخيرية والدعوية ،إال أن مسؤولني محليني
وسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ب ـي ـن ـه ــم ن ــائ ــب فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان،
ّ
اتـهـمــوهــا بـكــونـهــا تـتــولــى أنـشـطــة سياسية
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج لـ ـلـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة األك ـ ـثـ ــر
ارتـبــاطــا بــإيــران ،تحديدًا مليشيات «كتائب

ح ــزب ال ـلــه» و«ال ـن ـج ـبــاء» و«س ـيــد ال ـش ـهــداء»
و«عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» و«بـ ــدر» .ويـشـيــرون
ُ
ّ
وتقرب
إلــى أنها تقصي شخصيات محددة
أخــرى وفقًا لوالئها وتوجهاتها السياسية
والفكرية ،وتفرض نهجًا معينًا مستندة إلى
سلطة ونـفــوذ املليشيات الـتــي تمتلكها في
تلك املناطق.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـت ـحــدث ن ــائ ــب ب ـ ــارز ع ــن ب ـغــداد
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،عما يصفه بـ«عمليات
إق ـ ـص ـ ــاء ل ـ ـع ـ ـشـ ــرات م ـ ــن خـ ـطـ ـب ــاء الـ ـج ــوام ــع
واملساجد واملعلمني واملــدرســن في املــدارس
الدينية منذ عــام  2019ولغاية اآلن ،وصلت
إل ـ ــى إب ـ ـعـ ــاد ب ـع ــض خـ ـ ـ ـ ّـدام الـ ـج ــوام ــع بـفـعــل
إجراءات دائرة مكافحة اإلرهاب الفكري التي
بــاتــت تـفــرض قــرارات ـهــا عـلــى جـ ّهــات عــدة في
املدن املحررة ومنها الوقف السني ،مستمدة
نفوذها من هيمنة فصائل الحشد الشعبي
وليس من القانون أو اإلجراءات الجزائية في
القضاء العراقي» .ويضيف أن «القائمني على
هذه الدائرة يستخدمون شعار محاربة الفكر
السلفي التكفيري فــي عمليات إق ـصــاء غير
قــانــونـيــة بـعـضـهــا يـحـمــل جــوانــب شخصية
وأخرى سياسية» ،واضعًا اإلجراءات األخيرة
فــي إط ــار «م ـحــاولــة ف ــرض إرادات وسـيـطــرة
ع ـل ــى امل ـس ــاج ــد وم ــدي ــري ــات األوقـ ـ ـ ــاف ودور
تحفيظ القرآن الكريم ،إضافة إلى فرض نمط
معني ومحدد من خطب الجمعة واملحاضرات
الدينية» ،ويعتبر أن مهمة الدائرة تحولت من
محاربة أفكار «داعــش» إلى عزل شخصيات
واستقدام أخرى موالية لـ«الحشد الشعبي»،
بما يـفــرض إرادات على التوجهات الدينية
والعقائدية لسكان تلك املناطق.
وح ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،ي ـ ـقـ ــول ال ـب ــاح ــث
ف ــي ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة والـ ـف ــرق فـ ــاروق
الظفيري ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «مكافحة
اإلرهاب الفكري» تعمل على إقصاء املخالفني

ضحايا هجمات «داعش»

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شهدتها مدن عدة في العراق إلى
 18قتيًال و 32جريحًا ،غالبيتهم مدنيون ،في مؤشر جديد على تصاعد
اعتداءات خاليا تنظيم «داعش»،
على الرغم من اإلعالنات المتكررة
للسلطات األمنية في بغداد ،حول
اعتقال وتفكيك شبكات تابعة
للتنظيم .وتركزت الهجمات في
محافظات األنبار وديالى وصالح
الــديــن التي كانت األكــثــر دموية
فــي وقــت دخــلــت قـــوات األمــن
بحالة تأهب تحسبًا من وقوع
اعتداءات جديدة قريبًا.

ل ــ«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» ووج ـ ــوده ف ــي املـنــاطــق
الشمالية والـغــربـيــة مــن ال ـعــراق ،و«وصمهم
بــالــدعـشـنــة» .ويضيف الظفيري أن املديرية
التي يرأسها عبد القادر األلوسي وينوب عنه
محمد نــوري العيساوي ،متورطة بالترويج
إليـ ــران بـشـكــل م ـبــاشــر ،وأق ــدم ــت أخ ـي ـرًا على
ّ
ويشدد على أن
فتح فروع في مختلف املــدن.
العنوان الــذي تتخذه املديرية للتحرك ،مثل
الــوسـطـيــة وم ـحــاربــة اإلره ـ ــاب ،م ـجــرد غطاء
ألنها بالحقيقة تعمل على خدمة مليشيات
محددة وتمكينها في تلك املناطق.
في املقابل ،يدافع عــادل الكرعاوي ،املتحدث
بــاســم حــركــة «أن ـصــار الـلــه األوف ـي ــاء» ،إحــدى
ف ـص ــائ ــل «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ال ـن ــاش ـط ــة فــي

م ـن ــاط ــق عـ ــدة ش ـم ــال ــي الـ ـب ــاد وغ ــربـ ـه ــا ،عــن
حديث لـ«العربي الجديد»،
املديرية .ويقول في
ٍ
إن «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي ي ــدرك أهـمـيــة مـحــاربــة
الخطاب الديني املتطرف وأن هــذا الخطاب
كــان سببًا لــوالدة تنظيمات إرهابية كثيرة،
ورب ـم ــا م ــا زال ال ـخ ـطــاب امل ـت ـطــرف م ــوج ــودًا
ويؤثر على شباب العراق في املناطق املحررة،
لــذلــك يتم تنقية رج ــال الــديــن الــذيــن يعتلون
املنابر فــي تلك املناطق ،شــرط أن يكون ذلك
وفق آلية حكومية ونظامية وليس تعسفية».
ويضيف أن «األفـكــار اإلقصائية والتكفيرية
مــا زال ــت م ــوج ــودة فــي ال ـع ــراق وتـحـتــاج إلــى
حمالت إلنهاء هذا الخطر ،بالتالي فإن مهمة
الحشد الشعبي ليست قتالية فقط ،بل تسعى

مزيد من
إلى عدم السماح للمتطرفني بكسب
ٍ
العراقيني إلى صفوفهم».
عمل الدائرة

لـ ـك ــن الـ ـخـ ـبـ ـي ــر بـ ــال ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ــؤي ــد
ال ـج ـح ـي ـش ــي ،يـ ـش ــرح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
ت ـف ــاص ـي ــل ع ـم ــل دائـ ـ ـ ــرة «م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ــاب
ال ـ ـف ـ ـكـ ــري» ،وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أنـ ـه ــا خ ـ ـ ــارج إطـ ــار
ال ـقــانــون ،وقــائـمــة عـلــى اج ـت ـهــادات العاملني
ف ـي ـهــا .وي ـض ـيــف أن «أغ ـل ــب أن ـش ـطــة الـحـشــد
الشعبي حــالـيــا ليست أمـنـيــة أو قـتــالـيــة ،بل
بــاتــت تـتــدخــل فــي مجتمعات امل ــدن ،وكأنها
منظمات أو أجهزة رقابية متجاوزة القانون
والقضاء وحتى اإلجراءات األصولية للدوائر
وامل ــؤسـ ـس ــات ،وت ـع ـمــل ت ـحــت ح ـجــة مـحــاربــة
داعــش والتطرف وغيرها مــن هــذه األه ــداف،
ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـه ــدف كـ ــل ص ــوت
معارض لوجودها».
وي ـك ـشــف أن «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد تـمـكـنــت خــال
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن م ــن تــأس ـيــس جـمـعـيــات
ودوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ودي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي س ـب ـي ــل
ت ـقــديــم نـفـسـهــا لـلـمـجـتـمـعــات ف ــي ت ـلــك امل ــدن
وال ـت ــروي ــج ،وخ ــال الـفـتــرة املــاضـيــة شهدت
امل ـح ــاف ـظ ــات امل ـ ـحـ ــررة افـ ـتـ ـت ــاح س ـل ـس ـلــة مــن
م ــدارس األطـفــال ،بعناوين مستفزة ،ومنها
(روح ال ـل ــه ال ـخ ـم ـي ـنــي) ف ــي ن ـي ـن ــوى ،و(أبـ ــو
م ـه ــدي امل ـه ـن ــدس) ف ــي صـ ــاح ال ــدي ــن ،وهــو
م ــا ال يـنـسـجــم م ــع طـبـيـعــة املـجـتـمـعــات ذات
الـطـيــف الــواحــد فــي تـلــك املـ ــدن» .ويـلـفــت إلــى
ُأن «ب ـعــض خـطـبــاء ال ـجــوامــع ورجـ ــال الــديــن
أبعدوا باإلكراه عن دور العبادة ،ومنعوا من
التواصل مع األهالي عبر خطب الجمعة ،وتم
تعويضهم بآخرين من املــدن نفسها لكنهم
منسجمون مــع الفصائل املسلحة ،وجميع
هـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات ه ــي ذات ط ــاب ــع س ـيــاســي،
وعلى السلطات أن تنتبه لذلك».
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شرق
غرب
«حماس» تنتقد بيع
أميركا أسلحة إلسرائيل
انـ ـتـ ـق ــدت ح ــرك ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،أم ــس
السبت ،مواصلة الواليات املتحدة
تقديم الــدعــم العسكري إلسرائيل.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـح ــرك ــة،
حـ ـ ــازم ق ــاس ــم إن «قـ ـ ـ ــرار ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـت ـق ــدي ــم ص ـف ـقــة أس ـل ـحــة
كبيرة للكيان الصهيوني ،يشجع
االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ع ــدوان ــه
ع ـلــى شـعـبـنــا وم ـق ــدس ــات ــه ،ويــزيــد
من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب
أرض ـ ــه» .وك ــان ــت وزارة الـخــارجـيــة
األميركية ،قــد وافـقــت على بيع 18
طــائــرة هليكوبتر مــن ط ــراز «ســي.
إتــش ـ  53كيه» إلسرائيل ،بموجب
ص ـف ـق ــة تـ ـص ــل ق ـي ـم ـت ـه ــا إل ـ ـ ــى 3.4
مليارات دوالر.
(األناضول)
العراق :تشديد
على إجراء االنتخابات
بموعدها

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح
(ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس ال ـس ـبــت ،بــإجــراء
االنتخابات البرملانية املبكرة في 10
أكتوبر/تشرين األول املقبل .وجاء
ذل ــك خ ــال لـقــائــه رئ ـيــس الـحـكــومــة
مصطفى الكاظمي ،بقصر السالم
ف ــي بـ ـغ ــداد .وش ـ ـ ّـدد ب ـيــان لـلــرئــاســة
عـلــى ضـ ــرورة «تــوف ـيــر مستلزمات
إجراء االنتخابات بمعايير النزاهة
والعدالة في مختلف مراحلها ،بما
يحقق اإلرادة الحقيقية للناخبني
ف ــي اخ ـت ـي ــار مـمـثـلـيـهــم ب ـع ـي ـدًا عــن
التزوير والتالعب».
(األناضول)

وساطة جزائرية لمعالجة
أزمة سد النهضة
أفـ ــاد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـج ــزائ ــري،
رمـ ـط ــان ل ـع ـم ــام ــرة ،أم ـ ــس ال ـس ـبــت،
أن ب ـ ـ ـ ــاده تـ ـسـ ـع ــى عـ ـب ــر الـ ـجـ ـه ــود
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ملـعــالـجــة أزمـ ــة سد
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ب ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان وم ـص ــر
وإثيوبيا ،وذلك بـ«الدفع اإليجابي
لتوفير اإلرادة والثقة لدى األطراف
لـ ـفـ ـت ــح آف ـ ـ ـ ــاق ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض» .وك ـ ــان
لـ ـعـ ـم ــام ــرة ق ـ ــد وص ـ ـ ــل م ـ ـسـ ــاء أول
م ــن أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،إل ــى الـعــاصـمــة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،آتـ ـي ــا مــن
إثيوبيا ،قبل توجهه إلى مصر.
(العربي الجديد)
السودان :إيرادات
النيل األزرق تنقص
مكعب
 2.8مليار متر
ّ
كشفت لجنة الفيضانات في وزارة
الري واملــوارد املائية في السودان،
أم ــس ال ـس ـب ــت ،إن إي ـ ـ ــرادات الـنـيــل
األزرق م ــن ال ـه ـض ـبــة اإلث ـي ــوب ـي ــة،
ن ـق ـصــت ب ـم ـق ــدار  2.8م ـل ـي ــار مـتــر
مـكـعــب ،خ ــال شـهــر يــولـيــو/تـمــوز
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،بـ ـع ــد م ـق ــارن ـت ـه ــا بـ ــذات
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وج ـ ــاء
اإلع ــان بعد تنفيذ إثيوبيا املــلء
الـثــانــي للسد بــن  6يوليو/تموز
املاضي و 19منه.
(العربي الجديد)

مصر :رفع الكفاءة
القتالية في الجنوب
ذك ــر ب ـيــان لـلـجـيــش امل ـص ــري ،أمــس
الـ ـسـ ـب ــت ،أن رئـ ـي ــس أرك ـ ـ ـ ــان ح ــرب
ال ـق ــوات املـسـلـحــة امل ـصــريــة الـفــريــق
مـحـمــد ف ــري ــد ،ت ــاب ــع إج ـ ـ ــراءات رفــع
ال ـك ـف ــاءة الـقـتــالـيــة إلحـ ــدىوح ــدات
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
(على الـحــدود مع ال ـســودان) ،وذلك
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى مـ ـ ــدى جــاهــزي ـت ـهــا
ّ
لتنفيذ ك ــل م ــا تـكــلــف ب ــه م ــن مـهــام
لـتــأمــن ح ــدود مـصــر عـلــى االت ـجــاه
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـج ـن ــوب ــي .وأف ـ ــاد
م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
امل ـصــريــة ،أن فــريــد الـتـقــى ع ــددًا من
رجــال املنطقة الجنوبية العسكرية
عبر تقنيه «فيديو كونفرانس» مع
باقي وحــدات املنطقة وعناصر من
األفرع الرئيسية.
(العربي الجديد)
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أحــدثــت قـــرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة مــن االرتــبــاك
واالنقسامات في الساحة الحزبية ،وبينما اختارت أحزاب التنديد بها
ووصفها بـ«االنقالب» ،وقفت أخرى مع سعيّد ،فيما أمسك غيرها
العصا من منتصفها ،في وقت يرتقب فيه تداعيات هذه المرحلة

خاص

اعتراضات السيسي وحساسيات األجهزة

كواليس إرجاء التعديل الوزاري المصري

المشهد
الحزبي
في تونس
ارتباك وانقسامات بعد
قرارات سعيّد

تونس ـ آدم يوسف

يعيش املشهد الحزبي والسياسي
الـ ـت ــونـ ـس ــي عـ ـل ــى وق ـ ــع ت ـ ـحـ ـ ّـوالت
عميقة مـنــذ إع ــان الــرئـيــس قيس
س ـعـ ّـيــد ع ــن قـ ــراراتـ ــه ،األحـ ــد امل ــاض ــي ،وال ـتــي
اعتبرها شق من األحزاب «انقالبًا» فيما شق
آخــر وصفها بـ«تصحيح للمسار» وتأرجح
آخــرون بينهما مطالبني بضمانات للخروج
م ــن األزمـ ـ ــة .وح ـ ّـول ــت قـ ـ ــرارات س ـعـ ّـيــد مـســرح
الصراعات واالنقسامات من الشارع التونسي
إلى الجسم الحزبي وداخــل هياكل األحــزاب،
ّ
تتخبط داخليًا بني الرفض واملساندة
التي
وع ـ ــدم االنـ ـحـ ـي ــاز ،ل ـت ـبــرز ت ـحــال ـفــات جــديــدة
وتـطـفــو األح ـ ــزاب غـيــر الـبــرملــانـيــة م ــن جــديــد
على الساحة وتتصدر املشهد بالتصريحات
بعد تجميد الـبــرملــان وتعليق قــواعــد اللعبة
الديمقراطية .وفيما يتوقع مراقبون تبعات
كبيرة على األحــزاب واملشهد السياسي بعد
هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ،م ــع ت ــراج ــع ب ـع ـض ـهــا ،مـقــابــل
ّ
سعيد أو
صعود أخرى سارعت لدعم قرارات
ّ
غيرت رأيها من الرفض إلى املساندة لركوب
موجة الشعبوية.
وت ـســارعــت م ــواق ــف األح ـ ــزاب مـنــذ الـســاعــات
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي دي ـنــام ـي ـك ـيــة م ـل ـف ـت ــة ،ف ـســارعــت
األح ـ ــزاب الـبــرملــانـيــة ال ـثــوريــة إل ــى مناهضة
موقف ّ
سعيد بتفعيل الفصل  80من الدستور
الـقــاضــي بتجميد ال ـبــرملــان ورف ــع الحصانة
ع ــن ن ــواب ــه وإعـ ـف ــاء رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة هـشــام
املشيشي .ووصـفــت هــذه األح ــزاب مــا حصل
بـ«االنقالب» و«الـخــرق الدستوري الجسيم»
و«إس ـقــاط الـنـظــام الـجـمـهــوري» وأعــربــت عن
قلقها مــن «ال ـعــودة إلــى نظام الحكم الفردي
امل ـط ـل ــق» و«ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة» ف ـي ـمــا ســانــدت
أح ـ ـ ـ ــزاب صـ ـغـ ـي ــرة أخـ ـ ــرى خـ ـ ـي ـ ــارات س ـع ـ ّـي ــد.
وتعاملت مجموعة ثالثة من األحــزاب بحذر
شديد مع القرارات بني تبرير قبولها لخطورة
الــوضــع االجتماعي واالقـتـصــادي واملطالبة

بضمانات لحماية الديمقراطية .في املقابل،
ّ
ب ــدا مــوق ــف امل ـنــظ ـمــات الــوط ـن ـيــة وال ـن ـقــابــات
والهيئات أكثر تناغمًا مــن األح ــزاب ،وأكــدت
تـمـ ّـسـكـهــا بــاملـكــاســب الـقــانــونـيــة والـحـقــوقـيــة
من دون التعبير الصريح عن رفــض مبادرة
ّ
سعيد أو دعمها.
ّ
وأوجـ ـ ــدت قـ ـ ــرارات س ـعــيــد ان ـق ـســامــات داخ ــل
األحــزاب ،طاولت أكثرها تنظيمًا وانضباطًا
مؤسساتيًا على غرار حركة «النهضة» التي
ت ــدف ــع م ـج ـمــوعــة م ـه ـمــة ف ـي ـهــا إلـ ــى الـتـغـيـيــر
داخـلـهــا ،ووصـلــت إلــى حـ ّـد املطالبة بتغيير
ال ـق ـي ــادة ال ـح ــال ـ ّي ــة .وتـ ـب ــدو األوضـ ـ ـ ــاع داخ ــل
«ال ـن ـه ـضــة» م ـعــقــدة ،فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن اتـفــاق
ّ
قياداتها مع قواعدها على أن ما أقــدم عليه
ّ
سعيد خرق للدستور وتهديد للديمقراطية
ّ
وللمؤسسات ،فإن طيفًا هامًا من النهضويني
ّ
ي ـ ـ ــرون أن هـ ـن ــاك إخـ ـف ــاق ــا فـ ــي فـ ـه ــم ال ــواق ــع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وفـ ـ ــي االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـم ـطــالــب
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،عـ ــازيـ ــن ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى أخ ـ ـطـ ــاء عـلــى
مـسـتــوى ق ـيــادة الـحــركــة تستوجب املــراجـعــة
والـتـصـحـيــح .ودع ــا أك ـثــر مــن  130شــابــا من
حركة «النهضة» ومن بينهم خمسة نواب ،في
بيان تحت عنوان «تصحيح املـســار» رئيس
الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب املصلحة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وات ـ ـخـ ــاذ م ــا يـ ـل ــزم م ــن إج ـ ـ ــراءات
مــن أج ــل تــونــس ،لـتــأمــن ع ــودة الـبــرملــان إلــى
س ـي ــره ال ـ ـعـ ــادي واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـق ــة ف ــي ه ــذه
املــؤسـســة .كما دعــا أصـحــاب الـبـيــان ،القيادة
الحالية للحركة ،إلى ّ
تحمل املسؤولية كاملة
ع ــن الـتـقـصـيــر ف ــي تـحـقـيــق م ـطــالــب الـشـعــب
التونسي ،وتفهم حالة االحتقان والغليان،
إذ ل ـ ــم تـ ـك ــن خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية واالجتماعية وطريقة إدارتها
ل ـل ـت ـحــال ـفــات واألزم ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة نــاجـعــة
ف ــي تـلـبـيــة حــاج ـيــات امل ــواط ــن» .مـقــابــل ذل ــك،
أك ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
«االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـقــديــم تـ ـن ــازالت ش ــرط ع ــودة
امل ــؤس ـس ــات وح ـمــايــة امل ـس ــار الــدي ـم ـقــراطــي»

تدفع مجموعة مهمة
في حركة «النهضة»
إلى تغيير داخلها
انقسمت «الكتلة
الديمقراطية» إلى شقين
تجاه قرارات سعيّد
ّ
مشددًا ،في جميع أحاديثه ،على أن ما حدث
ّ
انقالب وخرق للدستور ،وأن تبعاته ستكون
وخـيـمــة عـلــى جميع املـسـتــويــات .واستنجد
ال ـغ ـنــوشــي بــال ـتــون ـس ـيــن ل ـح ـمــايــة ثــورت ـهــم
وديمقراطيتهم بشكل سلمي.
كما سجل املشهد الحزبي انقالبًا في موقف
حلفاء الحكم ،إذ ســارع حــزب «قلب تونس»
ال ـشــريــك األس ــاس ــي ف ــي الـتــولـيـفــة الـبــرملــانـيــة
املساندة لحكومة املشيشي املقال ،إلى القفز
مــن مــركــب ال ــدف ــاع عــن الـشــرعـيــة االنتخابية
وع ــن املــؤسـســات الــديـمـقــراطـيــة ،فـســرعــان ما
ّ
غير الحزب موقفه من رفض الخرق الجسيم
ل ـلــدس ـتــور إلـ ــى ق ـب ــول ال ـ ـقـ ــرارات وال ـتــرح ـيــب
بـقـيــادة سـعـ ّـيــد للمرحلة ،حـتــى التنصل من
التحالف مع «النهضة».
ولــم تقف االنقسامات الداخلية عند أحــزاب
الـحـكــم ،بــل كــانــت تـبـعــات الـ ـق ــرارات واضـحــة
ع ـل ــى املـ ـع ــارض ــة ،ف ـف ــرق ــت ب ــوض ــوح تـحــالــف
«الكتلة الديمقراطية» البرملانية ( 38عضوًا)
ال ـتــي انـقـسـمــت إل ــى ش ـقــن ،فــان ـحــازت حــركــة
«ال ـش ـعــب» ( 16نــائ ـبــا) إل ــى س ـعـ ّـيــد ،معتبرة
ّ
أن قــراراتــه تدخل في سياق تصحيح املسار
الديمقراطي .فيما ذهب «التيار الديمقراطي»
ملـعــارضــة هــذا امل ـســار وعـ ّـبــر عــن اخـتــافــه مع

ّ
ظل عدم حسم
في
ملف التعديل الوزاري
في مصر ،إال أنه كان
الفتًا اعتماد النظام على
رأي المخابرات العامة
في اختيار الوزراء

القاهرة ـ العربي الجديد

أنزلت «النهضة» مناصريها في  26يوليو إلى الشارع لالحتجاج (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تأويل الرئيس للفصل  80من الدستور ،معلنًا
رفـضــه مــا تــرتــب عليه مــن ق ــرارات وإج ــراءات
خارج الدستور.
ولم يسلم «التيار الديمقراطي» من انقسامات
داخلية ،فسارع عدد من قياداته إلى التعبير
عـ ــن م ــواق ـف ـه ــم الـ ــراف ـ ـضـ ــة وم ـخ ــال ـف ــة ب ـيــانــه
ّ
الرسمي ،وأعلنت القيادية فيه سامية عبو أن
ّ
سعيد دستورية وتاريخية وجــاءت
ق ــرارات
الستعادة البالد من الفاسدين .وشاطر عبو
الــرأي عــدد مــن الـنــواب والـقـيــادات ،على غــرار
النائبة منيرة العياري.
وقـ ـصـ ـم ــت ق ـ ـ ـ ـ ــرارات سـ ـع ـ ّـي ــد وحـ ـ ـ ــدة الـ ـح ــزب
الجمهوري املعارض (غير ممثل في البرملان)
ال ــذي اختلف قــادتــه بــن شــق يتزعمه األمــن
ال ـع ــام ع ـصــام ال ـش ــاب ــي ،املـ ـع ــروف بــانـحـيــازه
للثورة والديمقراطية ،والــذي ســارع العتبار
ّ
سعيد انقالبية ،وبــن شق آخــر على
ق ــرارات
مـسـتــوى مــركــزيــة ال ـحــزب يبحث عــن إح ــداث
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي امل ـش ـهــد وإبـ ـع ــاد «ال ـن ـه ـضــة»،
ل ـي ـخ ـتــار إع ـ ــان م ــوق ــف م ـســانــد ل ـس ـعـ ّـيــد ،ما
فاجأ الــرأي العام بصدور بيانات متناقضة
وتعليقات متعارضة تحمل شعار الحزب.
ّ
سعيد إلــى انقسام أيضًا
كما دفعت ق ــرارات
داخ ـ ــل ج ـس ــم ال ـي ـس ــار ال ـت ــون ـس ــي املـ ـع ــارض،
فــاخ ـتــار حــزبــا ال ـع ـمــال وال ـق ـطــب رف ــض هــذه
الـ ـ ـق ـ ــرارات بـ ـش ــدة ،ف ـي ـمــا ذهـ ــب األم ـ ــن ال ـع ــام
ل ـحــزب ال ـع ـمــال ،حـمــة ال ـه ـمــامــي ،إل ــى وصــف
ّ
سعيد بالديكتاتور ،داعيًا إيــاه إلــى الرحيل
مع كامل املنظومة ،معتبرًا ما قام به انقالبًا
وجمعًا للسلطات فــي يــد فــرد واح ــد .مقابل
ذلــك ،اجتمعت مجموعة مــن أح ــزاب يسارية
أخـ ــرى م ــن بـيـنـهــا ح ــزب الــوط ـن ـيــن امل ــوح ــد،
والتيار الشعبي ،والديمقراطي االشتراكي،
وح ــزب تــونــس إل ــى األمـ ــام ،فــي خــانــة الـحــذر
ً
ّ
سعيد،
أوال ،وامتنعت عــن التنديد بـقــرارات
مع ترحيبها بإزاحة منظومة الحكم.
واعتبر املحلل السياسي شكري بــن عيسى،
ّ
ّ
سعيد
فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن

ّ
ض ــرب األسـ ــس الــواق ـع ـيــة ل ــأح ــزاب ،ذل ــك أن
ت ـح ــرك  25ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي جـ ــاء مــن
ّ
ّ
خارج األحزاب التي تخلفت عنه ،بما يثبت أن
ّ
هذه األحــزاب ليست لها فاعلية ،إذ إن القرار
ّ
سعيد جــاء من فــرد من
الشعبي الــذي اتخذه
خـ ــارج األح ـ ــزاب ،وبــا ّل ـتــالــي سـتـتــم محاسبة
ه ــذه األح ـ ــزاب عـلــى أن ـه ــا ل ــم تـكــن فــاعـلــة ولــم
تـصــوب البوصلة عندما احـتــاج لها الــوطــن.
ّ
ولـفــت إلــى أن «ال ــزل ــزال ال ــذي أحــدثـتــه ق ــرارات
ّ
سعيد خلق انقسامات وصراعات داخلية في
األحزاب التي لم ّ
تعدل ساعتها على ما حدث
قبل  25يوليو ،لتجد نفسها اليوم في حالة
اتضاح الرؤية والضبابية
ارتباك شديد لعدم
ّ
التي تسودها» ،معتبرًا أنــه «ال يوجد تــداول
وتشاركية داخل أبرز هذه األحزاب ،وبالتالي
ّ
فــإن هذه املحطات من شأنها أن تبرز اإلدارة
ّ
العقيمة داخـلـهــا» .وأش ــار بــن عيسى إلــى أن
«هناك نوعني من األحزاب ،التي كانت حاكمة
وجـ ـ ــاء ض ــده ــا م ـن ـع ــرج  25ي ــول ـي ــو ،وأخـ ــرى
مـعــارضــة كالتيار وح ــزب الـعـمــال» .وأض ــاف:
«بــالـنـسـبــة للنهضة ك ــان منتظرًا أن تحصل
ّ
خــافــات بــاعـتـبــار أن الـ ـق ــرارات األولـ ــى كانت
أح ــادي ــة م ــن ال ـغ ـنــوشــي ،ول ــم ت ـتــم اس ـت ـشــارة
ال ـحــركــة بـشـكــل م ـعـ ّـمــق ،وه ــو م ــا يـفـســر هــذا
االنشقاق داخــل النهضة» .وأضــاف «بوجود
تحريض ضد النهضة ودعوات الستئصالها
ومـنـعـهــا مــن ال ــوج ــود الـقــانــونــي ،ع ــزز ظهور
شــق داخــل النهضة مقابل الـشــق الراديكالي
لنور الدين البحيري وراشد الغنوشي وعلي
الـ ـع ــري ــض ،ه ــو ش ــق ب ــراغ ـم ــات ــي ي ـب ـحــث عــن
املحافظة عما يمكن املحافظة عليه فــي هذه
ّ
الــزوبـعــة الـعـنـيـفــة» .ولـفــت بــن عيسى إل ــى أن
«التيار الديمقراطي يعاني بني الشق املتمسك
بــالـشــرعـيــة ال ـقــانــون ـيــة وال ـش ــق الـ ــذي يبحث
ع ــن ال ــرك ــوب ف ــي سـفـيـنــة ال ــراب ـح ــن بمنطق
الشعبوية وراء أغلبية الجماهير» ،مضيفًا
ّ
أن «اليسار التونسي مشتت ويغلبه منطق
الــزعــامــاتـيــة ب ـقــدر مـنـطــق امل ـبــدئ ـيــة» .واعـتـبــر

الحدث

ي ـتــواصــل الـبـحــث ف ــي تــونــس ل ـلــوصــول إلــى
خريطة طريق للخروج من املــأزق السياسي
عمقته قرارات الرئيس قيس ّ
الذي ّ
سعيد ،يوم
األحد املاضي ،بتجميد عمل البرملان وإقالة
الحكومة ،وما رافقهما من إجراءات وصفها
ب ــ«االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،تتجه
األنـ ـظ ــار إل ــى ح ــرك ــة «ال ـن ـه ـضــة» خـصــوصــا،
والتي دعت أمس السبت ،الرئيس التونسي،
إلـ ــى «ت ـغ ـل ـيــب امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة وإف ـس ــاح
امل ـجــال ل ـحــوار يـلـتــزم الجميع بمخرجاته»،
فيما أكــد القيادي فيها ،عبد اللطيف مكي،
أن «النهضة» بدأت بالفعل نوعًا «من املبادرة
الخفية» ،للخروج من الوضع الراهن ،مبنية
على الحوار.
ً
وفــي بـيــان أصــدرتــه أم ــس ،متابعة النعقاد
م ـك ـت ـب ـه ــا الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ــاضـ ــي،
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت حـ ـ ــركـ ـ ــة «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـضـ ـ ــة» ،عـ ـ ـل ـ ــى أن
اإلج ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ل ـجــأ إلـيـهــا
س ـعـ ّـيــد ،ه ــي «خ ــارق ــة لـلــدسـتــور ولـلـقــانــون،
وتتضمن اع ـتــداء صريحًا على مقتضيات
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـف ــردي ــة
واملـ ــدن ـ ـيـ ــة ل ـل ـش ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي ،وت ــوريـ ـط ــا
ملؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن
القيام بواجبها في خدمة الوطن واملواطن».
ورأت الحركة أن هذه «اإلجراءات ،التي قدمت
بصفتها استجابة ملطالب مشروعة للشعب
التونسي للخروج مــن أزم ــة ودائ ــرة مقفلة،
ًّ
ال تمثل ح ــا للمشاكل املــركـبــة واملـتــراكـمــة،
بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة

منح السيسي صالحيات
أوسع للمخابرات العامة
لالختيار
الرئاسة غضبت من
انتشار أنباء عن اعتذار
ثالثة مسؤولين

ترجحيات بإطالة عهد وزارة سامح شكري (إبراهيم حميد/فرانس برس)

متابعة

«مبادرة خفية» من «النهضة» للخروج من األزمة
تونس ـ العربي الجديد

ّ
أن ّ «جميع األحــزاب تعيش التمزق والتشتت
ألنها تطغى عليها الزعاماتية من دون منطق
ديمقراطي وإدارة عقالنية تشاركية».
م ــن ج ـه ـت ــه ،رأى امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي مــاجــد
البرهومي ،في حديث مع «العربي الجديد»،
سعيد من األحزاب السياسية ُت ّ
ّأن مواقف ّ
بي
رفضه ملنظومة األحزاب من خالل انتقاده لها
في العديد من املناسبات ،وهو ّ
حمل املنظومة
ال ـحــزب ـيــة والـ ـب ــرمل ــان ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة
مسؤولية تــردي األوض ــاع ،وبــرز هــذا املوقف
بــرف ـضــه إطـ ــاق حـ ــوار م ــع األح ـ ـ ــزاب ،وحـتــى
عند التشاور على التشكيل الحكومي تفادى
الـجـلــوس مـعـهــا واخ ـت ــار مــراسـلـتـهــا كتابيًا،
ف ـي ـمــا تـ ـش ــاور وال ـت ـق ــى امل ـن ـظ ـم ــات الــوط ـن ـيــة
ّوممثلي املجتمع املدني .وأضاف البرهومي
أنه خالل السنتني األخيرتني منذ انتخابات
 2019ت ـشـ ّـوهــت ص ــورة األح ـ ــزاب السياسية
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ب ـس ـبــب مـ ـم ــارس ــات ق ـيــادات ـهــا
وح ـيــادهــا عــن ال ـخ ـيــارات الحقيقية للشعب
وعـ ــن م ـطــال ـبــه ،وقـ ــد ان ـع ـكــس ذلـ ــك بــوضــوح
فــي نتائج اسـتـطــاعــات ال ــرأي وفــي الـعــزوف
الـ ــواضـ ــح ع ــن ال ـت ـص ــوي ــت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
ال ـب ـلــديــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،مـعـتـبـرًا أن انـتـخــاب
ّ
سعيد بوصفه شخصية مستقلة ومن خارج
األحزاب في  2019بنسبة مهمة من األصوات
يـ ـع ـ ّـب ــر عـ ــن رفـ ـ ــض جـ ـ ــزء مـ ـه ــم مـ ــن ال ـش ـع ــب،
وخ ـصــوصــا م ــن ال ـش ـبــاب ،األح ـ ــزاب ورغـبـتــه
فــي أن ي ـكــون الـتـغـيـيــر مــن خــارج ـهــا .وأش ــار
ّ
الـبــرهــومــي إلــى أن تبعات ال ـقــرارات األخـيــرة
ّ
على األحزاب واملشهد السياسي ككل ستكون
فــاص ـلــة ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون تــأثـيــرهــا
واض ـحــا عـلــى شعبية األحـ ــزاب وحـضــورهــا،
فـهـنــاك أحـ ــزاب ستتقهقر وأخـ ــرى ستصعد
بشكل الفت ،ما يفسر مسارعة بعض األحزاب
الـصـغـيــرة وغـيــر املـمـثـلــة فــي ال ـبــرملــان والـتــي
خ ـس ــرت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،لـ ـ ــإدالء بـمــواقــف
مـســانــدة لـسـعـ ّـيــد ،أو تغيير بـعــض األح ــزاب
مواقفها من الرفض إلى املساندة.

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة م ـص ــري ــة ،أن
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
ّ
تسبب في تأخير التعديل الوزاري ،الذي
كــان مـقــررًا األسـبــوع املــاضــي ،العتراضه
ع ـلــى ع ــدد م ــن األسـ ـم ــاء ال ـتــي رشـحـتـهــا
املـخــابــرات العامة مــن ال ــوزراء املغادرين
واملــرشـحــن الـجــدد للحقائب .وأضــافــت
أن الـسـيـســي ّ
وج ــه ب ــدراس ــة ح ــول إع ــادة
ت ـق ـس ـيــم ب ـع ــض ال ـح ـق ــائ ــب واسـ ـت ــرج ــاع
بـعــض ال ـ ــوزارات الـتــي سـبــق دمـجـهــا ،أو
إسناد اإلشراف عليها لرئيس الحكومة
مصطفى مــدبــولــي ،وعـلــى رأسـهــا وزارة
االس ـت ـث ـم ــار .وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إل ــى أن
ال ـع ــرض قـبــل الـنـهــائــي ألس ـم ــاء الـ ــوزراء
املغادرين والجدد تم رفعه إلى السيسي
يوم األحد املاضي لدراسته ،بعدما كان
قد وافق مبدئيًا على إبعاد بعض الوزراء
وقـبــل اعـتــذار وزراء آخــريــن يرغبون في
التقاعد أو االبتعاد عن العمل الحكومي.
ل ـك ــن املـ ـخ ــاب ــرات ف ــوج ـئ ــت م ـس ــاء األح ــد
املاضي باعتراضات عديدة من الرئاسة
واملقترحة ،بما
على األسماء املستبعدة
ُ
ف ــي ذلـ ــك ب ـعــض الـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن أب ـل ـغــوا
بالفعل بإبعادهم.
وذكــرت املـصــادر أن النظام اتبع منهجًا
جديدًا في املـشــاورات األخيرة للتعديل،
فبعدما كان معتادًا أال يتم إبالغ رئيس
الحكومة ونواب البرملان إال بعد التوافق
الـكــامــل على الشخصيات املـخـتــارة بني
جـمـيــع أج ـه ــزة ال ـن ـظــام ،ث ــم عـقــد ل ـقــاءات
بينهم وبــن رئـيــس الحكومة لتسجيل
املالحظات األخـيــرة ،منح السيسي هذه
املرة صالحيات أوسع للمخابرات العامة
لالختيار والتفاهم مع رئيس الحكومة
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب وامل ــرش ـح ــن م ــع عــرض
ال ـقــائ ـمــة ال ـن ـهــائ ـيــة عـلـيــه ق ـبــل إحــالـتـهــا
رسميًا إلى البرملان .وأوضحت املصادر

أن هــذه الطريقة الـجــديــدة غير املعتادة
تـسـ ّـبـبــت فــي إثـ ــارة بـعــض الحساسيات
بني املخابرات العامة والرقابة اإلداريــة
َ
الجهازين
واألم ــن الــوطـنــي ،باعتبار أن
األخ ـيـ َ
ـريــن مكلفان بــإعــداد الـتـقــاريــر عن
ال ــوزراء ،لجهة الكفاءة واألداء والسيرة
واالتصاالت والعالقات الداخلية .ولفتت
إل ــى أن ه ــذه الـحـســاسـيــات تـسـ ّـبـبــت في
تـســريــب بـعــض املـعـلــومــات عــن التعديل
قبل إتـمــامــه ،إلــى ن ــواب حــزب «مستقبل
وط ــن» امل ــوال ــن لــأمــن الــوط ـنــي وبعض
اإلعــامـيــن القريبني مــن الـجـهــاز نفسه.
وهو ما أثار غضب الرئاسة واملخابرات،
ال سـيـمــا بـعــد تـ ــداول بـعــض املـعـلــومــات
غ ـيــر الــدق ـي ـقــة ع ــن وزراء ي ـح ـظــون بثقة
السيسي بالفعل ،وترغب بعض األجهزة
في إبعادهم أو إثارة الشكوك حولهم ،أو
مرشحني لم يكونوا قد ُحسم ترشيحهم
لتولي الوزارة.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت امل ـ ـص ـ ــادر بـ ـ ــأن ال ــرئ ــاس ــة
غضبت خصوصًا من انتشار أنباء عن
اعـ ـت ــذار ثــاثــة م ـســؤولــن ع ــن اسـتـكـمــال
مـهــامـهــم ،وه ــم وزراء الـخــارجـيــة سامح
ش ـ ـ ـكـ ـ ــري وال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــاء م ـ ـح ـ ـمـ ــد ش ــاك ــر
واالتصاالت عمرو طلعت ،نظرًا لغضب
الـسـيـســي ال ـشــديــد م ــن ف ـكــرة اع ـت ــذار أي
م ـســؤول ،وســابـقــة رفـضــه اع ـتــذار شاكر
تحديدًا مرتني عن استمراره في الوزارة.
وي ـع ـت ـبــر ال ـس ـي ـســي أن هـ ــذه امل ـســؤول ـيــة
تكليف ال يـجــوز الـتــراجــع عنه إال بقرار
م ـن ـف ــرد م ـن ــه ولـ ـي ــس ب ــرؤي ــة الـ ــوزيـ ــر أو
ظروفه الشخصية.
وارت ـب ــاط ــا بـ ــالـ ــوزراء ال ـث ــاث ــة ت ـحــدي ـدًا،
أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم ي ـتــم
االس ـت ـقــرار عـلــى خلفائهم .لـكــن تأجيل
الـتـعــديــل م ــع اسـتـبـعــاد دعـ ــوة الـبــرملــان
قـطــع إج ــازت ــه خـصـيـصــا إلقـ ــرار تعديل

خ ــال فـتــرة الـصـيــف ،فــي ظــل ق ــرب عقد
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة فــي
نـ ـي ــوي ــورك م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر سـبـتـمـبــر/
أيلول املقبل ،وتفكير السيسي بشدة في
السفر للمشاركة فيها هــذا العام ،كلها
ظــروف ترجح إطالة عهد وزارة سامح
ش ـكــري ،عـلــى الــرغــم مــن كــل املــاحـظــات
سجلتها عليه املخابرات العامة،
التي ُ
والـتــي أبلغت لــه بـصــورة رسمية خالل
األس ــابـ ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة .ك ـم ــا أن
السيسي غير متحمس لالستغناء عن
خــدمــات محمد شاكر قبل إيـجــاد بديل
كـ ــفء لـ ــه ،ي ـك ــون ع ـلــى درايـ ـ ــة بمختلف
املشاريع التي تتشارك فيها الدولة في
قطاع الكهرباء والطاقة مع املستثمرين
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـ ــن أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
والواليات املتحدة .واألمر نفسه تقريبًا
يتكرر مع وزير االتصاالت.
أمـ ــا ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـت ــي ّ
وجـ ـ ــه الـسـيـســي
بإجرائها على هيكل الحكومة ،فأبرزها،
وإن كان ال يزال تحت الدراسة ،هو عودة
وزارة االس ـت ـث ـمــار بـعــد إشـ ــراف رئـيــس
الوزراء عليها لنحو عامني ،وذلك لخلق
آل ـي ــة م ـتــاب ـعــة أك ـث ــر دقـ ــة ل ـل ـعــاقــات مع
املستثمرين العرب واألجانب ،واملشاكل
الـتــي تـطــرأ معهم وتـحــركــاتـهــم داخليًا
وخ ــارج ـي ــا إزاء ه ـ ـ ــا .وب ـح ـســب امل ـص ــادر
فهذا التصور مرتبط بشكاوى ّ
قدمها
ب ـعــض رجـ ــال األعـ ـم ــال ل ـلــرئــاســة خــال
األشهر القليلة املاضية ،وتفيد بافتقار
هذا امللف للمرونة والتفرغ من قبل وزير
مـ ــدرك ج ـي ـدًا ألب ـع ــاد عـمـلـهــم .ورج ـحــت
املـصــادر إسـنــاد هــذه الحقيبة فــي حال
االس ـت ـق ــرار عـلــى عــودت ـهــا إل ــى مـســؤول
بــارز في وزارة املالية ،بترشيح خاص
من رئيس الــوزراء ووزيــر املالية محمد
م ـع ـيــط ،ع ـلــى أن يــرت ـبــط تـسـيـيــر املـلــف
بأعمال املالية وعلى ضوء احتياجاتها
ً
املـتـغـيــرة ،فـضــا عــن اإلشـ ــراف املشترك
عـلــى لـجــان تـســويــة امل ـنــازعــات .وتتجه
األمـ ـ ــور إلـ ــى ال ـع ـكــس بــالـنـسـبــة ل ـ ــوزارة
قطاع األعمال العام ،الذي يرى البعض
ف ـ ــي ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ودائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أن
اخـتـصــاصــاتـهــا م ــا زال ــت غـيــر منتجة،
فـ ــي ظـ ــل ت ــداخـ ـلـ ـه ــا مـ ــع اخ ـت ـص ــاص ــات
وزارات أخــرى كالتخطيط واالستثمار
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وضـ ـع ــف مـ ـ ـ ــردود جـمـيــع
الوزراء الذين أداروها بسبب الخالفات
م ـ ــع م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـق ــابـ ـض ــة،
وصعوبة تنفيذ املهام املسندة إليهم.

الشعب التونسي ،بضرب االستقرار واألمن
ّ
االجتماعي واالقـتـصــادي للشعب» .وأكــدت
أن «امل ـخ ــرج املـمـكــن وال ـفـ ّـعــال ل ـهــذه املـشــاكــل
لن يتم عبر االستفراد بالحكم» ،الــذي قالت
إنــه «يــزيــد فــي انتشار الفساد واملحسوبية
والظلم امل ــؤدي لـخــراب الـعـمــران» .واعتبرت
أن «الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي،
مــؤسـســات تشريعية وتنفيذية وسياسية
ومــدنـيــة ،وه ــي مـســؤولـيــة تقتضي أن يكف
الجميع عــن الـتـجــاذب ،وأن يـتــداعــوا لحوار
ال ي ـق ـصــي أح ـ ــدا ،تـغـلـيـبــا ملـصـلـحــة الــوطــن
وامل ــواط ــن» .كما دعــت «كــل الـقــوى الوطنية،
أحـ ــزابـ ــا وم ـن ـظ ـم ــات وج ـم ـع ـي ــات ،ل ـل ـتــوافــق
على حد أدنــى وطني يضمن سرعة العودة
ل ـل ـح ـيــاة ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـش ــرع ـي ــة ،ويـحـمــي
استقرار البالد ووحدتها».
في األثناء ،أكد القيادي في «النهضة» ،عبد
اللطيف امل ـكــي ،أن الـحــركــة ب ــدأت «نــوعــا من
امل ـبــادرة الخفية ،ولــن تتأخر فــي أي جهود
وط ـن ـيــة ل ـل ـخــروج م ــن ال ــوض ــع االسـتـثـنــائــي
ال ــراه ــن» .واعـتـبــر امل ـكــي ،فــي حــديــث لــوكــالــة
«األن ـ ــاض ـ ــول» ،أن «م ــا ح ـصــل م ــن إج ـ ــراءات
استنادًا إلى املادة  80من ّ
الدستور (تفسيرات
صالحيات الرئيس في حالة «الخطر الداهم»
ّ
سعيد) ،هو انقالب وتطبيق
بحسب تأويل
وتأويل خاطئ لهذه املادة ،واستيالء مؤسسة
ف ــي ال ــدول ــة ع ـلــى اخ ـت ـص ــاص ــات مــؤس ـســات
أخــرى تشريعية وتنفيذية ،وانتهاك جسيم
للقانون» .وقال املكي إن الحركة «بدأت نوعًا
مــن امل ـبــادرة الخفية ،وهـنــاك تـحــرك باتجاه
ح ــوار وطـنــي لـتـجــاوز هــذا الــوضــع امل ـتــأزم».

واعتبر أن «األيــام واألسابيع القليلة املقبلة
ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ــرح ـل ــة بـ ــدايـ ــة ح ـ ــوار بــن
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة واألحـ ـ ـ ــزاب وامل ـن ـظ ـمــات،
لترتيب ال ـعــودة للحياة الطبيعية واملـســار
الديمقراطي».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر رئ ـيــس «مــركــز ال ــدراس ــات
اإلس ــام ـي ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،رضــوان املصمودي ،وهو مستشار
ّ
سعيد
رئيس «النهضة» راشد الغنوشي ،أن
«اسـتـغــل مـشــاكــل ال ـبــاد للتفرد بالسلطة»،
مؤكدًا لـ«األناضول» ،أن قرارات األخير «هي
محاولة انقالب واضحة ضد الديمقراطية».
واتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم املـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــودي مـ ـ ـص ـ ــر واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
بالتخطيط لــ«االنـقــاب» منذ أشـهــر ،معربًا

عن القلق من «االنحدار نحو الديكتاتورية»
في تونس .ولفت إلى أن «هدفنا اآلن تجنب
أي ص ــدام كـبـيــر مــع الـجـيــش أو ال ـشــرطــة .ال
نرغب فــي أي أعـمــال عنف فــي ال ـشــوارع ،وال
نرغب في وقوع ضحايا أو إراقة أي دماء».
وك ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـ ــد واص ـ ــل أول

يرتفع منسوب القلق
في تونس على الحقوق
والح ّريات

تدخل إجراءات سعيّد ضمن تأويله للمادة  80من الدستور (فتحي بلعيد/فرانس برس)

بالرد على مهاجمة سفينتها
تهدد إيران
إسرائيل
ّ
ّ

م ــن أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،الـ ــدفـ ــاع ع ــن إجـ ــراءاتـ ــه
«االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» ،مـتـعـهـدًا ب ــأال ي ـت ـحــول إلــى
«دي ـك ـتــاتــور» ،وراف ـض ــا االت ـهــامــات املــوجـهــة
إليه بتنفيذه انقالبًا ،وذلك تزامنًا مع اعتقال
عضوين في البرملان في اليوم ذاتــه .ونقلت
ّ
سعيد ،قــولــه« :أعلم
الــرئــاســة التونسية عــن
ج ـ ّـيـ ـدًا ال ـن ـص ــوص ال ــدس ـت ــوري ــة وأح ـتــرم ـهــا
ودرس ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ولـ ـي ــس ب ـع ــد هـ ـ ــذه امل ـ ـ ــدة كـلـهــا
سأتحول إلــى ديكتاتور كما قــال البعض».
وجاء كالم ّ
سعيد ،متزامنًا مع ارتفاع منسوب
ّ
القلق في البالد على الحقوق والحريات ،بعد
اعـتـقــال الـبــرملــانــي واملـ ــدون يــاســن الـعـيــاري
(بتهمة املس بكرامة الجيش قبل  3سنوات)،
وق ـب ــل س ــاع ــات م ــن اع ـت ـقــال ال ـنــائــب وعـضــو
ح ــزب «ال ـكــرامــة» اإلس ــام ــي ،مــاهــر زي ــد (فــي
قضية تعود للعام  .)2017وأعلن زيد ،أمس،
أن ــه ت ـ ّـم اإلفـ ــراج عـنــه .إل ــى ذل ــك ،ذك ــر الـقـضــاء
التونسي أنه فتح تحقيقات مع  4أشخاص
على صلة بـ«النهضة» ملحاولتهم «ارتـكــاب
أع ـم ــال ع ـن ــف» أث ـن ــاء اح ـت ـجــاج ض ــد قـ ــرارات
ّ
سعيد اإلثنني .من جهته ،ذكر اإلعالم املحلي،
ومصدر أمني تحدث لوكالة «رويترز» ،أمس،
أن ق ــوات األم ــن التونسية وضـعــت القاضي
بشير العكرمي ،رهن اإلقامة الجبرية ،وذلك
ب ـع ــد أس ـب ــوع ــن ع ـل ــى ص ـ ــدور ق ـ ــرار ملـجـلــس
القضاء العدلي بإحالة العكرمي إلى النيابة
ال ـعــامــة ،عـلــى خـلـفـيــة شـبـهــات الـتـسـتــر على
ملفات متعلقة بــاإلرهــاب ،من بينها اغتيال
األمني العام لحزب «الوطنيني الديمقراطيني
املوحد» شكري بلعيد ،والقيادي في «التيار
الشعبي» محمد البراهمي ،في .2013

هدد اإلسرائيليون
ّ
بالرد على إيران بسبب
ّ
مهاجمتها سفينة
«ميرسر ستريت» قبالة
السواحل العمانية،
مرتين ،ليل الخميس
وصباح الجمعة
صالح النعامي

هـ ــددت إس ــرائ ـي ــل ب ــال ــرد ع ـلــى ال ـه ـجــوم ال ــذي
اس ـت ـهــدف ،لـيــل الـخـمـيــس وص ـب ــاح الـجـ ّمـعــة،
س ـف ـي ـنــة «م ـي ــرس ــر س ـت ــري ــت» ال ـت ــي تـشــغـلـهــا
شــركــة «زودي ـ ــاك مــاري ـت ـيــم» لـصــاحـبـهــا إي ــال
عــوفــر ،قـبــالــة ســاحــل عـمــان وأسـفــر عــن مقتل
شـخـصــن ،رومــانــي وبــريـطــانــي .ونـقــل موقع
«والــا» عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن
«إســرائ ـيــل سـتــرد عـلــى الـهـجــوم لـكــن املـســألــة
تتعلق بالكيفية والـتــوقـيــت» .وأش ــار املوقع
إلــى أن الـقـيــادات السياسية والعسكرية في
إسرائيل أجــرت مساء أول من أمــس الجمعة،
مشاورات مكثفة حول سبل الرد على الهجوم.
وشــارك وزيــر األمــن اإلسرائيلي بني غانتس
ورئـيــس هيئة أركــان الجيش أفيف كوخافي
وقيادات عسكرية وأمنية أخرى في االجتماع.
وحسب املــوقــع فقد اطلع غانتس وكوخافي
عـلــى املـعـلــومــات االسـتـخـبــاريــة عــن الـهـجــوم،

وبـحـثــا أش ـك ــال ال ــرد الـعـسـكــري والـسـيــاســي.
وت ـ ّـم االت ـفــاق عـلــى تــزويــد وزارة األم ــن وزارة
الخارجية باملعلومات التي بحوزتها من أجل
إطــاع املجتمع الــدولــي على حقيقة الهجوم.
وأفاد موقع «واي نت» اإلخباري اإلسرائيلي
أن التقييمات تشير إلى وقوع هجومني على
الـسـفـيـنــة تـفـصــل بـيـنـهـمــا بـضــع س ــاع ــات .لم
يتسبب األول فــي أض ــرار لكن الـثــانــي أصــاب
غرفة القيادة والتحكم مما أسفر عن سقوط
القتيلني .ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله:
«س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل غض
الطرف» عن هذا الهجوم.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـئ ـيــر ل ـب ـيــد ع ـلــى ح ـســابــه على
«تويتر» مساء الجمعة« :أنا على اتصال دائم
بوزير الخارجية البريطاني (دومينيك راب)،
وأبـلـغـتــه ب ـضــرورة ال ــرد بـشــدة عـلــى الهجوم
على السفينة التي قتل فيه مواطن بريطاني».
وأض ـ ــاف« :إي ـ ــران لـيـســت مـشـكـلــة إســرائـيـلـيــة
فقط ،بل هي مصدر لــإرهــاب والــدمــار وعدم
االسـتـقــرار ال ــذي يضر بنا جميعًا ،علينا أال
نظل صامتني أبدًا في وجه اإلرهاب اإليراني،
ّ
بحرية املالحة».
الذي يضر أيضًا
ب ـ ـ ـ ــدوره ،رأى امل ـع ـل ــق ال ـع ـس ـك ــري ــة لـصـحـيـفــة
«ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ــرن ـ ــوت» رون بـ ــن ي ـ ـشـ ــاي ،أن
ّ
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى الـسـفـيـنــة دل ع ـلــى أن ــه ق ــد تم
اإلعداد له بشكل مسبق ،وأثبت أن إيران تملك
قدرات استخبارية متقدمة .وفي تحليل نشره
املوقع ،توقع بن يشاي أن ترد إسرائيل بشكل
مــؤكــد ع ـلــى ال ـه ـجــوم الـ ــذي «خ ـلــط األوراق»،
وأظ ـه ــر أن إي ـ ــران مـسـتـعــدة لـتـحـمــل مـخــاطــر

م ـقــابــل رده ـ ــا ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة.
ولفت إلــى أن إعــان وسائل إعــام إيرانية أن
الهجوم على السفينة جاء للرد على الهجمات
اإلسرائيلية فــي ســوريــة ،تحديدًا على مطار
الضبعة ،يدل على أن الحرس الثوري اإليراني
نفذ مــا يبدو أن حــزب الله عاجز عــن تنفيذه
انطالقًا من سورية.
وح ـس ــب ب ــن ي ـش ــاي ف ــإن ــه م ــن غ ـيــر املـسـتـبـعــد
وض ــع الـهـجــوم فــي إط ــار رســالــة إيــرانـيــة إلــى
الــرئـيــس األم ـيــركــي ج ــون ب ــاي ــدن ،مـفــادهــا أن
طـ ـه ــران ل ــن تـ ـت ــردد ف ــي إشـ ـع ــال ال ـخ ـل ـيــج فــي
ح ــال ل ــم ي ـتــم ت ــأم ــن مـصــالـحـهــا ف ــي االت ـف ــاق
ال ـن ــووي .وذك ــر املــوقــع أن ــه حـســب الـتـقــديــرات
األميركية ،فإن الهجوم تم باستخدام طائرة
من دون طيار ،الفتًا إلى أن السفينة تعرضت
لـهـجــومــن ،أحــدهـمــا مـســاء الخميس واآلخــر
ص ـب ــاح ال ـج ـم ـعــة .وذكـ ـ ــرت ال ـق ـي ــادة املــركــزيــة
األميركية ،أمــس السبت ،أن حاملة الطائرات
األم ـيــرك ـيــة «رون ــال ــد ري ـغ ــان» راف ـق ــت الـنــاقـلــة
اإلسرائيلية ،التي ترفع علم ليبيريا وتملكها
الـيــابــان .وأضــافــت الـقـيــادة الـتــي تـشــرف على
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط وآس ـ ـيـ ــا ال ــوسـ ـط ــى «ه ـ ـنـ ــاك خ ـب ــراء

واشنطن:
يُعتقد أن قوات إيرانية
استهدفت الناقلة

مفرقعات تابعون للبحرية على منت السفينة،
ل ـض ـمــان ع ــدم وجـ ــود م ـخــاطــر إضــاف ـيــة على
الطاقم وهــم مستعدون لدعم أي تحقيق في
الهجوم» .ونقلت قناة «سي أن أن» األميركية
عن مسؤول دفاعي أميركي ،قوله إن الناقلة
أبلغت عــن هـجــوم فــاشــل بـطــائــرة مسيرة في
وقــت ســابــق وسقطت فــي البحر .وأض ــاف أن
ُ
الناقلة استهدفت بطائرة مسيرة ُيعتقد أن
ق ــوات إيــرانـيــة تشغلها قبالة ســواحــل عمان.
وأع ـل ـنــت امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية جالينا بــورتــر ،مساء الجمعة ،أن
اإلدارة األمـيــركـيــة «تــراقــب الــوضــع عــن كثب.
ون ـن ـســق م ــع شــركــائ ـنــا ال ـخــارج ـيــن م ــن أجــل
الوقوف على الوقائع».
واعتبرت مصادر أوروبـيــة وأميركية مطلعة
على تقارير مـخــابــرات إن إي ــران هــي املشتبه
بــه الرئيسي فــي الــواقـعــة ،لكنها ش ـ ّـددت على
أن الحكومات ال تــزال تسعى للحصول على
أدلــة دامغة .ونقل تلفزيون «العالم» اإليراني
الناطق باللغة العربية عن مصادر قولها إن
الهجوم على السفينة جــاء ردًا على الهجوم
على مـطــار الضبعة ال ـســوري .ولــم يـصــدر رد
فعل رسمي مــن إي ــران على االتـهــام بأنها قد
تكون مسؤولة عن الهجوم .ومساء الجمعة،
ً
أوردت وكالة األنباء العمانية نقال عن مصدر
مسؤول في «مركز األمــن البحري» العماني،
قوله إن الهيئة «تلقت معلومات حول تعرض
نــاقـلــة بـحــريــة تــرفــع عـلــم جـمـهــوريــة ليبيريا
ل ـح ــادث خـ ــارج امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة الـعـمــانـيــة».
وت ــاب ــع امل ـص ــدر «فـ ــور تـلـقــي امل ـع ـلــومــات ،قــام
املركز على الفور باتخاذ اإلجراءات الالزمة».
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شرق
غرب
واشنطن ال ترغب
بالتصعيد مع طهران
أبـلــغ السفير األمـيــركــي فــي بـغــداد،
م ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــو تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــر ،أمـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت،
املـســؤولــن الـعــراقـيــن ،بـعــدم رغبة
بـ ـ ـ ـ ــاده ب ــالـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد مـ ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران،
خـصــوصــا فــي ال ـع ــراق .وذك ــر بيان
مل ـك ـت ــب م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،قـ ــاسـ ــم األعـ ـ ــرجـ ـ ــي ،إث ــر
استقباله تولر أن الطرفني ناقشا
م ـخ ــرج ــات زي ـ ـ ــارة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي مـ ـصـ ـطـ ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي
إل ــى واش ـن ـط ــن ،فـيـمــا أك ــد الـسـفـيــر
األم ـي ــرك ــي أن ب ـ ــاده «ت ــرح ــب بــأي
دبلوماسي يفضي إلى إعادة
جهد
ً
العالقة طبيعية مع إيران».
(العربي الجديد)
إيران :أميركا تستغل
مفاوضات فيينا

قـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـض ـ ــو ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
امل ـفــاوض فــي فيينا إلع ــادة إحـيــاء
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،كـ ــاظـ ــم غ ــري ــب
أبــادي (الـصــورة) ،أمــس السبت ،إن
«أميركا واألط ــراف الغربية أصـ ّـرت
على إدراج بند في االتـفــاق إلجــراء
مزيد من املباحثات مستقبال حول
ث ــاث ق ـضــايــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن من
هـ ــذه امل ـط ــال ــب «خ ـف ــض ال ـت ــوت ــرات
واتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات ب ـن ــاء ال ـث ـقــة من
خ ــال ال ـح ــوار فــي املـنـطـقــة» .ورأى
أن امل ـ ـط ـ ـلـ ــب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر «ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض
بـشـكــل س ــاف ــر م ــع أه ـ ــداف وأج ـن ــدة
مباحثات فيينا» ،متهمًا واشنطن
واألوروب ـ ـيـ ــن ب ــ«مــواص ـلــة السعي
ل ـج ـع ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق جـ ـسـ ـرًا ل ـل ـخــوض
فــي القضايا اإلقليمية والبرنامج
الصاروخي» إليران.
(العربي الجديد)

ماليزيا :تظاهرات
الستقالة رئيس الحكومة
احـتـشــد م ـئــات ال ـش ـبــاب املــالـيــزيــن
ب ـم ــاب ــس س ـ ـ ـ ــوداء ،أم ـ ــس ال ـس ـبــت،
ف ــي وسـ ــط ك ــواالملـ ـب ــور ،لـلـمـطــالـبــة
بــاس ـت ـقــالــة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء مـحــي
الدين ياسني بسبب سوء تعامله مع
أزمة كورونا .وتجاوزت اإلصابات
الـيــومـيــة بــالــوبــاء ال ـ ــ 10آالف حالة
ف ـ ــي  13يـ ــول ـ ـيـ ــو/ت ـ ـمـ ــوز املـ ــاضـ ــي.
ودعـ ــا امل ـت ـظ ــاه ــرون ،إل ــى «ال ـق ـتــال»
فــي وجــه الحكومة ،طــارحــن ثالثة
مطالب ،وهي استقالة محي الدين
واس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـل ـســات الـبــرملــانـيــة
ال ـعــاديــة ،ووق ــف ال ـقــروض تلقائيًا
ملساعدة املتضررين من الوباء.
(أسوشييتد برس)
ّ
يحث على إنهاء
ماكرون
حرب تيغراي بالحوار
دع ــا الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مــاكــرون (ال ـص ــورة) ،أمــس السبت،
إلى بدء محادثات إلنهاء العمليات
ال ـق ـت ــال ـي ــة ل ـل ـج ـيــش اإلثـ ـي ــوب ــي فــي
إق ـل ـي ــم تـ ـيـ ـغ ــراي ،وامل ـس ـت ـم ــرة مـنــذ
خ ــري ــف  .2020وش ـ ـ ـ ـ ّـدد مـ ــاكـ ــرون،
وف ــق ب ـيــان لــإل ـيــزيــه ،إث ــر اتـصــالــه
ب ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي أب ــي
أحـ ـم ــد ونـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـسـ ــودانـ ــي عـبــد
ال ـلــه ح ـم ــدوك ،عـلــى ض ـ ــرورة «رف ــع
جـمـيــع ال ـق ـيــود لـلـسـمــاح بتوصيل
املساعدات اإلنسانية في تيغراي».
(رويترز)

اجتماع عسكري
صيني ـ هندي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــع ك ـ ـب ـ ــار ق ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـي ـش ــن
ـي ،أم ــس السبت،
الـهـنــدي والـصـيـنـ ّ
ملناقشة اإلسراع بفض االشتباكات
الحدودية العسكرية بني الطرفني،
وامل ـس ـت ـم ــرة م ـنــذ  15شـ ـهـ ـرًا .وق ــال
امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـج ـيــش ال ـه ـنــدي،
ال ـك ــول ــون ـي ــل س ــوده ـي ــر ش ــام ــول ــي،
إن االجـ ـتـ ـم ــاع ح ـص ــل أمـ ـ ــس ،عـلــى
الـجــانــب الـصـيـنــي مــن ال ـح ــدود في
منطقة الداخ الـشــرقـيــة ،وذل ــك بعد
بعد أسبوعني من اجتماع وزيــري
خــارجـيــة الـبـلــديــن ،وان ــغ يــي وإس
جايشانكار ،في طاجكستان.
(أسوشييتد برس)
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تتجه الصين لتعزيز مركزية الحزب الشيوعي
الحاكم في كل مفاصل الحياة ،كما تتجه أكثر
فأكثر ،نحو حكم رجل واحد ،هو الرئيس شي
جين بينغ ،الذي سيجدد الحزب العام المقبل
على األرجــح واليته الرئاسية .وتصب عملية
التحشيد واألدلــجــة القصوى التي يجريها
الحزب في هذا اإلطار

أزمة خالفة

رأى تقرير لـ«سي أن أن» أن مؤتمر الحزب الشيوعي المقبل ،قد يشير إلى
اسم خليفة محتمل لشي جين بينغ بعد  5سنوات .واعتبر محللون أن
دمــر آليات تــداول الحكم ،ال
شي
ّ
سيما بعد تحييد سياسيين كبيرين،
هما سون جينكاي وهيو شونهو،
في  ،2018عبر سجن األول بتهم
قبول رشوة وعدم ترقية الثاني.
أما القيادات الرفيعة التي منحها
شــي مناصب عليا فــي السلطة،
فطاعنة في السن ،كنائب رئيس
الوزراء ليو هي ،ونائب الرئيس وانغ
كيشان (الصورة).

العقيدة المقدسة
للرئيس الصيني

الحزب الشيوعي :شي جين
بينغ  3مرات في اليوم
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـل ــة الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات الـ ـت ــي
ُ
سالت حني استهل عهد الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن بـ ــإدانـ ــة
قضائية لقاتل املواطن من أصول أفريقية،
ج ـ ــورج ف ـل ــوي ــد ،ال ـش ــرط ــي األب ـي ــض ديــريــك
ٌ
ش ــوف ــن ،واحـ ـ ـ ــدة ح ـم ـلــت ط ــاب ـع ــا خــارج ـيــا
مــوجـهــا لـلـصــن ،وم ـفــادهــا أن عـهــد بــايــدن
أراد التصالح مع املواطنني السود ،لحشد
دعمهم فــي الـحــرب األميركية املقبلة ،بعد
حــرب فيتنام وال ـحــرب على اإلرهـ ــاب .وإذا
كان هذا البعد التحليلي أكبر مما يحتمل
ـدث ،إال أن اسـ ـتـ ـع ــادت ــه تـ ـب ــدو ال ـي ــوم
الـ ـ ـح ـ ـ ً
م ـنــاس ـبــة ،م ــع س ـيــل ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي تـخــرج
عــن ال ـصــن ،مـنــذ ف ـتــرة ،فــي سـيــاق «ال ـثــورة
الجديدة» الجارية داخــل الحزب الشيوعي
الصيني ،والتي يواصل إرساءها الرئيس
الصيني شي جني بينغ ،منذ إطالق عقيدته
وف ـك ــره رس ـم ـيــا ،ب ــن عــامــي  2017و،2018
ض ـمــن اس ـم ــه وفـلـسـفـتــه ف ــي الــدس ـتــور.
وت ـ ّ
وبغض النظر ،عن أن شي نجح في أن يكون
الرئيس األقــوى في البالد منذ عقود ،وهو
يواصل ذلك صعودًا ،بعد تحدي «مكافحة
الفساد» مع بداية واليته األولــى في ،2013
فــإن أميركا تدخل في صلب حملة التشدد
الــدائــرة الـتــي يخوضها الـحــزب الشيوعي
الصيني الحاكم.
وم ــن ذل ــك ،لـيــس فـقــط مــا يتعلق بتكريس

ال ـح ــزب وع ـق ـيــدة ش ــي كـبــوصـلــة للمجتمع
األم ـيــركــي ،بــل بـمـعــايـيــر االن ـت ـمــاء لـلـحــزب،
وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي أصـ ـبـ ـح ــت أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا
وصعوبة .وليس أدل من ذلك ،اعتبار شبكة
«سي أن أن» األميركية ،في تقرير لها نشر
أمس السبت ،أن شي يريد من كل ذلك «حزبًا
قويًا يستطيع تحشيده بقوة ،عندما تدعو
ال ـحــاجــة» ،مــع تــزايــد االس ـت ـعــداء األمـيــركــي
لبالده ،وفق منظور صيني.
وي ــأت ــي م ـص ـط ـلــح «م ـ ــع األخـ ـ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار
الخصائص الصينية»ُ ،مــرافـقــا دائـمــا لكل
واملالحق ،التي يتواصل
الوثائق والخطط
ّ
ج ـم ـع ـهــا ،م ـن ــذ عـ ـق ــد ،ل ـتــش ـكــل ع ـق ـي ــدة شــي
ج ــن بـي ـنــغ ،الـ ــذي ي ــواص ــل تـعــزيــز سلطته

أصبحت متطلبات
االنتماء للحزب أصعب
وتركز على النوعية
ال يعني التخلص
من حزبيين مجرد طردهم
بل معاقبتهم

وسلطة الحزب الشيوعي الصيني ،في ّ
البر
الـصـيـنــي ،تـمـهـيـدًا للمؤتمر ال ـ ــ 20لـلـحــزب،
فــي النصف الثاني مــن الـعــام املقبل ،حيث
يتوقع التجديد لشي لوالية ثالثة ،بعدما
أل ـغــى املــؤتـمــر ع ــام  ،2018حـصــر الــواليــات
للرئيس الصيني باثنني.
وبـعــد والي ــة أول ــى أطـلــق فيها ش ــي ،عهده
األول ،كــ«صــائــد لـلـنـمــور» ،ضـمــن مــا عــرف
بـحـمـلــة ال ـت ـط ـه ـيــر داخ ـ ــل الـ ـح ــزب وال ــدول ــة
مل ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،ث ــم ج ـن ــوح ــه ف ــي ع ـهــده
الثاني لتعزيز قبضته من منطلق شيوعي
بـ«خصائص صينية» ،مع الكشف رسميًا
حينها عــن «فـكــره» حــول «االشتراكية ذات
الـخـصــائــص الصينية لحقبة ج ــدي ــدة» ،ال
ي ــزال الــرئـيــس الـصـيـنــي ،ال ــذي يـعــد األق ــوى
منذ حقبة ماوتسي تونغ ،يهجس بتفكك
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ،فــي  .1991لـكــن هــذا
ال ـه ــاج ــس ،ل ـيــس وحـ ــده م ــا ي ـفـ ّـســر الـحـمـلــة
املشددة اليوم ،إلدماج عقيدة الرجل في كل
شيء تقريبًا في الصني ،بحيث تهدف إلى
جعل الحزب الحاكم مركزًا لحياة املجتمع
الصيني ،وتـعــزيــز قبضة شــي ،الـتــي تبدو
ّ
الـيــوم منيعة ،بعدما ظللتها املـخــاوف في
 ،2013من تمرد عسكري.
وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة فـ ــي ال ـح ــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الثاني املــاضــي ،خطة جــديــدة لبناء «حكم

يبحث شي أوًال عن المؤمنين بعقيدته ()Getty

الـ ـق ــان ــون» ،ي ـف ـتــرض أن تـتـبـلــور م ــع بــدايــة
 ،2025وتطبيقها كــامـلــة مــع حـلــول .2035
وتــدعــو الـخـطــة إل ــى االل ـت ــزام بـشـكــل ح ــازم،
ب ـم ـس ــار ح ـك ــم الـ ـق ــان ــون االش ـ ـتـ ــراكـ ــي «م ــع
خـصــائــص صـيـنـيــة» ،م ــع الـتـمـســك بـقـيــادة
م ــرك ــزي ــة وم ــوح ــدة ل ـل ـحــزب ال ـح ــاك ــم ،على
أن تـكــون «أف ـكــار» شــي حــول حكم القانون
إحــدى أهم العقائد املرشدة .وتقول الخطة
إنه «بينما سيلعب مؤتمر الشعب الوطني
(ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة) دورًا ف ــي الـعـمـلـيــة

التشريعية (للخطة) ،ولكنه يجب أن يتبع
تعليمات الـقـيــادة املــركــزيــة ،وهــو مــا يجب
أن يـفـعـلــه أي ـضــا امل ـس ــؤول ــون ع ــن الـقــوانــن
املـحـلـيــة» .وإذ رأى محللون ،أن شــي يدفع
ســري ـعــا ن ـحــو «الـ ـق ــان ــون األوتـ ــوري ـ ـتـ ــاري»،
اع ـت ـب ــر آخـ ـ ـ ــرون أن ـ ــه يـ ـه ــدف إل ـ ــى اإلس ـ ـ ــراع
بتنفيذ خطته االستراتيجية التي تتضمن
«ال ـ ـشـ ــوامـ ــل األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة» ،ل ـك ــي تـ ـك ــون حـجــر
األساس للسياسات الصينية ،ومنها إدارة
ال ـح ــزب ب ــ«ان ـض ـبــاط ص ـ ــارم» .وألج ــل ذل ــك،

الحدث

تاريخ دونالد ترامب يالحقه
على الرغم من استمرار
مالحقته بملفات عدة،
يؤكد الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب أنه
ال يزال رقمًا صعبًا داخل
الحزب الجمهوري
ال يـ ــزال ت ــاري ــخ الــرئ ـيــس األم ـي ــركــي الـســابــق
دونالد ترامب ،قبل عهده الرئاسي بني 2016
و ،2020وخالله ،يالحقه ،بعد أكثر من  7أشهر
على مـغــادرتــه البيت األبـيــض .وبعد إطــاق
مجلس النواب األميركي ،أخيرًا ،عمل اللجنة
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـخ ــاص ــة لـلـتـحـقـيــق ف ــي اق ـت ـحــام
أنصار الرئيس السابق ملقر الكونغرس في 6
يناير/كانون الثاني املاضي ،تعرض ترامب
لـنـكـسـتــن جــديــدتــن ،تـتـعـلــق األول ـ ــى بملف
التهرب الضريبي املفتوح ضــده منذ ،2019

والثانية بـ«نظرية املؤامرة» التي بناها بني
أنصاره حول «تزوير» االنتخابات الرئاسية
فــي  .2020لكن ذلــك ال يلغي بقاء امللياردير
الـجـمـهــوري شخصية قــويــة داخ ــل حــزبــه ،ال
سيما مــع اس ـت ـعــداد املـحــافـظــن النـتـخــابــات
الـكــونـغــرس الـنـصـفـيــة خــريــف ال ـعــام املـقـبــل،
ح ـيــث ســاعــد ت ــرام ــب ف ــي ج ـمــع أك ـثــر م ــن 56
م ـل ـيــون دوالر م ــن مــان ـحــن ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي،
لحزبه وللجماعات الـتــي أنشأها ويسيطر
عليها داخله.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
النتكاستني ،أول مــن أمــس الجمعة ،عندما
م ـ ّـه ــدت وزارة الـ ـع ــدل ال ـط ــري ــق ل ــإف ــراج عن
سجالته الضريبية ،كاشفة فــي الــوقــت ذاتــه
ّ
عــن مــذكــرة تـظـهــر أن ــه ح ــث مـســؤولــن كـبــارًا
العام املاضي على االدعــاء زورًا بأن هزيمته
االنتخابية كانت «مشوبة بفساد» ،في تبدل
ملــوقــف ال ـ ـ ــوزارة م ــن الـنـقـيــض إل ــى النقيض
م ـق ــارن ــة ب ــالــوض ــع ال ـس ــاب ــق ع ـنــدمــا ك ــان في
السلطة.
ومـ ّـهــدت ال ــوزارة أخـيـرًا ،الـطــريــق أم ــام وكالة

استجوبت لجنة التحقيق باقتحام الكونغرس ضباطًا في الشرطة ()Getty

وصف الديمقراطيون
قرار وزارة العدل بأنه
مسألة أمن قومي
اإلي ـ ـ ــرادات الــداخ ـل ـيــة ،لـكــي تـسـلــم الـسـجــات
الـضــريـبـيــة ال ـخــاصــة ب ـتــرامــب إل ــى محققي
ّ
الكونغرس ،وهي خطوة ظل األخير يحاربها
لفترة طويلة ،إذ أصبح أول رئيس للواليات
املتحدة في  40عامًا (منذ ريتشارد نيكسون)
يمتنع عــن الكشف عــن سجالته الضريبية
ووثــائــق أخ ــرى ،ساعيًا للحفاظ على سرية
ثـ ــروتـ ــه وأنـ ـشـ ـط ــة ش ــرك ـت ــه األم« ،م ــؤس ـس ــة
تـ ــرامـ ــب» .وق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة إن ل ـج ـنــة ال ـطــرق
والــوســائــل فــي مجلس ال ـنــواب ،الـتــي طلبت
سجالت تعود لست سنوات يعتقد البعض
إنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها،
لديها سبب مشروع لالطالع على البيانات،
وذل ــك بعد رفــض املحكمة العليا األميركية

في فبراير/شباط املاضي ،منع طلب بتسليم
اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـض ــري ـب ـي ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
إل ــى م ــدع ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،يـحـقــق ف ــي أعـمــالــه
ّ
وتـعــامــاتــه املــالـيــة الشخصية .وإذا ُسلمت
السجالت للجنة مجلس النواب التي تريدها
لتحقيق تـجــريــه مصلحة ال ـضــرائــب ،ي ــزداد
احتمال الكشف عنها للعامة .وكانت وزارتا
الخزانة والعدل ،في عهد ترامب ،قد رفضتا
الطلبات املقدمة لتسليم السجالت ،ما أجبر
اللجنة على رفع القضية لدى املحاكم .وقال
رئيس اللجنة ،ريتشارد نيل ،أول من أمس،
إن أعضاءها يطالبون بالكشف عن العائدات
ملـ ـع ــرف ــة كـ ـي ــف تـ ـج ــري م ـص ـل ـح ــة الـ ـض ــرائ ــب
عمليات التدقيق الحسابي لرؤساء ،وما إذا
كــان ترامب مــارس «تأثيرًا ال داعــي لــه» على
الــوكــالــة .وتـبــرز شـكــوك فــي أن يـكــون ترامب
قــد تــاعــب بــالـقــانــون الـضــريـبــي لــدفــع مبلغ
ضئيل ج ـدًا ،وربما انتهك قوانني الضرائب
بشكل كبير ،بحسب ما يتهمه التحقيق في
نيويورك.
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق االن ـ ـت ـ ـكـ ــاسـ ــات أيـ ـ ـض ـ ــا ،ت ــرس ــم
املالحظات املكتوبة بخط اليد ،التي ّ
دونها
القائم بأعمال نائب وزيــر الـعــدل ،ريتشارد
دونوهيو في ديسمبر /كانون األول املاضي،
ونشرتها لجنة الرقابة واإلصالح في مجلس
ال ـ ـنـ ــواب األمـ ـي ــرك ــي ،أول م ــن أمـ ـ ــس ،ص ــورة
ل ـتــرامــب وه ــو يـسـعــى ب ـق ــوة لـحـمــل ال ـ ــوزارة
عـلــى ات ـخــاذ خـطــوة غـيــر مسبوقة بالتدخل
فــي مـحــاولــة لقلب نتيجة انـتـخــابــات 2020
التي خسرها أمام جو بايدن .ويمثل سماح
وزارة العدل بتسليم هذه املالحظات ملحققني
ً
في الكونغرس ،تحوال مثيرًا عن اإلجــراءات
التي كانت تتخذ خالل إدارة ترامب لتجنب
الخضوع لتدقيق سلطتي مجلسي النواب
وال ـش ـي ــوخ .وت ـن ـقــل إحـ ــدى امل ــاح ـظ ــات ،قــول
ترامب لجيفري روزي ــن ،قبل أيــام من تعيني
األخير قائمًا بأعمال وزير العدل (بعد إقالة
ترامب لوزير العدل ويليام بار ،لرفض األخير
دعــم مزاعمه بشأن تزوير االنتخابات) ،في
اتصال يوم  27ديسمبر املاضي« :فقط قل إن
االنتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي
ولنواب الكونغرس الجمهوريني» ،فيما أبلغ
روزي ــن تــرامــب أن ال ــوزارة «ال تستطيع ،ولن
تغير نتيجة االنـتـخــابــات .األم ــور ال تجري
ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـح ــو» .ل ـكــن ت ــرام ــب كـ ــان يــريــد
بشدة تغيير نتائج االنتخابات ،وعاد ليقول
مل ـح ــاوره« :نـحــن مـلــزمــون ب ــأن نـقــول للناس
إن االنـتـخــابــات كــانــت غير شرعية وشابها
فساد» .وكانت صحيفة «واشنطن بوست»،

قد أفــادت يوم الخميس املاضي ،بأن ترامب
ّ
بعدما حل محل بــار ،بـ«شكل
اتصل بــروزن
ّ
ش ـبــه ي ــوم ــي» ل ـحــضــه ع ـلــى ال ـس ـيــر ب ـمــزاعــم
التزوير.
وع ـلــى ال ـف ــور ،خ ــرج الـتــرحـيــب الــديـمـقــراطــي
ب ـقــرار وزارة ال ـعــدل اإلفـ ــراج عــن املــاحـظــات،
حيث اعتبرته رئيسة مجلس النواب نانسي
بيلوسي ،أول من أمــس ،بأنه يشكل «مسألة
أمــن قــومــي» .واعتبرت رئيسة لجنة الرقابة
واإلص ـ ـ ــاح ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ك ــاروالي ــن
مــالــونــي ،أن «هــذه التقارير املـ ّـدونــة ّ
تبي أن
الــرئـيــس تــرامــب أع ـطــى تــوجـيـهــات مـبــاشــرة
ألع ـل ــى وك ــال ــة إلنـ ـف ــاذ ال ـق ــان ــون ف ــي ب ــادن ــا،
ّ
ب ــات ـخ ــاذ خ ـط ــوات إلب ـط ــال ان ـت ـخــابــات ح ـ ّـرة
ونزيهة في األيام األخيرة من واليته».
وإذا ك ــان ــت «مـ ـ ـط ـ ــاردة ال ـ ـسـ ــاحـ ــرات» ،وه ــو
امل ـص ـط ـلــح ال ـ ــذي أط ـل ـقــه ت ــرام ــب ع ـلــى سعي
الديمقراطيني خــال عـهــده لــإطــاحــة بــه ،قد
تـخـطــت والي ـت ــه ال ــوح ـي ــدة ،م ــع سـيــر املـلـفــات
ال ـتــي ت ـطــاولــه ق ــدم ــا ،إال أن ذل ــك ل ــم يحجب
ال ـن ـف ــوذ ال ـ ــذي راكـ ـم ــه ال ــرج ــل داخ ـ ــل ال ـحــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،وه ـ ــو م ــا ي ـس ـعــى ح ــال ـي ــا إل ــى
توظيفه في حمالت جمع التبرعات للحزب،
ع ـلــى أن يـ ــؤدي ذل ــك إل ــى أن ي ـك ــون ل ــه كلمة
فاصلة في االستحقاقات االنتخابية املقبلة،
وال ـتــي يسعى فيها الـجـمـهــوريــون إلــى قلب
ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي م ـن ـيــوا ب ـهــا ف ــي ان ـت ـخــابــات
خريف  .2020وفي هذا الصدد ،أظهر تقرير
ع ــن ت ـم ــوي ــل ال ــدع ــاي ــة ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
األميركي أن ترامب ساعد في جمع أكثر من
 56مليون دوالر مــن مانحني عبر اإلنترنت
خ ــال األش ـهــر الـسـتــة األول ــى مــن ه ــذا الـعــام،
فــي دالل ــة عـلــى ن ـفــوذه داخ ــل ال ـح ــزب .وأف ــاد
التقرير الــذي أعــدتــه منصة «ويـنــريــد» ،أبــرز
منصات جمع التبرعات للجمهوريني عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،أن لـجـنــة «ت ــرام ــب اج ـعــل أمـيــركــا
عظيمة مجددًا» ،التي تجمع األموال للحزب
الـجـمـهــوري ولـجـمــاعــات جـمــع األم ــوال التي
يسيطر عليها الرئيس السابق ،جلبت أكثر
مــن  34مليون دوالر خــال هــذه الـفـتــرة .كما
نجحت لجان جمع األموال الخاصة بترامب،
إل ــى جــانــب مـجـمــوعــة أخ ــرى تـجـمــع األم ــوال
حـصــريــا لـهــا ،فــي جـلــب أكـثــر مــن  22مليون
ُ
دوالر مــن خ ــال مـنـصــة «وي ـنــريــد» .وتـظـهــر
امل ـبــالــغ املـجـمـعــة أن ت ــرام ــب م ــا زال يحظى
بنفوذ قــوي على القاعدة الشعبية للحزب،
حتى بعد انتهاء فترة واليته املضطربة التي
استمرت أربع سنوات في يناير املاضي.
(رويترز ،فرانس برس)

ب ــدأ ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي تغييرات
بــداخ ـلــه ،تـشــي ب ــأن ال ـتـ ّ
ـوجــه هــو ل ــ«ال ـنــوع»
عـلــى ح ـســاب الـكـمـيــة .ويـتـبـلــور ذلـ ــك ،وفــق
تقارير عدة ،مع جنوح الحزب نحو تعزيز
سيطرته األيــديــولــوجـيــة عـلــى نـحــو مليار
ونصف املليار من الصينيني ،مع إصــداره
ب ـح ـلــول مـنـتـصــف يــول ـيــو/ت ـمــوز امل ــاض ــي،
ً
«دل ـ ـ ـيـ ـ ــا جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا» حـ ـ ــول الـ ـعـ ـم ــل ال ـح ــزب ــي
واأليــديــولــوجــي ،يستهدف لـيــس أعـضــاءه
ف ـقــط ،بــل «ك ــل املـجـتـمــع» .وك ــان ال ـحــزب قد

أطلق منذ وصــول شي إلى السلطة ،إحدى
أشد حمالته للتحشيد القومي منذ عقود،
بالتزامن مع حملة قمعية قاسية ضد من
يعتبرهم من املعارضني أو املنشقني ،محذرًا
من «تغلغل» األفكار الغربية .ورغم ذلك ،فإن
قلقًا داخليًا يترافق مع فورة اإلنترنت ،يدفع
الحزب اليوم ملضاعفة «التثقيف والتعليم
الحزبي» على كل الجبهات.
وتـ ـ ـق ـ ــوم الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ،عـلــى
الترويج لـ«عقيدة شي للحقبة الجديدة»،

ال ـتــي يـتــم تــدريـسـهــا ل ـل ـكــادرات فــي الـحــزب
خــال االجـتـمــاعــات ،وتملك تطبيقًا خاصًا
على الـهــواتــف الــذكـيــة ،لتعلمها والترويج
لـهــا .وبحسب الــدلـيــل الـجــديــد ،فــإن الحزب
«ي ــري ــد لـلـمـجـتـمــع األوس ـ ــع ت ـعــزيــز حـ ّـسـهــم
الـ ـه ــوي ــات ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــي واأليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي
والنظري» بـ«عقيدة شي».
وب ـح ـســب وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـص ـي ـن ـيــة ،فــإن
الـحـمـلــة «ب ـ ــدأت ال ـع ـمــل ع ـلــى إدخـ ـ ــال» هــذه
ال ـع ـق ـيــدة ف ــي «ال ـن ـص ــوص امل ــدرس ـي ــة ،وفــي
الصفوف التعليمية في املدارس ،وفي عقول
التالميذ» ،بعدما بدأت مؤسسات جامعية
ف ــي ال ـب ــاد ،مـنــذ ال ـخــريــف امل ــاض ــي ،إط ــاق
محاضرات تعريفية بـ«عقيدة شي للحقبة
الجديدة».
وتحدث التقرير الجديد لـ«سي أن أن» ،عن
مــدى الصعوبة التي يواجهها الصينيون
لالنتساب للحزب ،الذي بلغ مئويته العام
ال ـح ــال ــي ،وم ـن ـهــم ك ـث ـيــرون ب ــداف ــع الـتـسـلــق
ال ــوظ ـي ـف ــي .ورأى ال ـت ـقــريــر أن ش ــي «يــريــد
أن ي ـن ـه ــي ه ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع» ،وي ـج ـع ــل ه ــدف
املنتسبني «اإليمان بعقيدته».
وب ـح ـس ــب أسـ ـت ــاذ ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
جامعة جورج تاون في واشنطن ،والخبير
ف ــي الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،ب ــروس
ديكسون ،فإن «عــدد االجتماعات للراغبني
باالنتساب ،باإلضافة إلى العمل التطوعي،
فــي ازدي ـ ــاد ،بـعــدمــا ك ــان االن ـض ـمــام لتكون
عضوًا في الحزب ،قبل عقد ،يتطلب شروط
الحد األدن ــى ،مــا جعل عــدد املنتسبني يقل
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة (قـبـلــت
عضوية  4.7ماليني صيني جدد بني يناير
 ،2020ويونيو/حزيران املاضي)».
وأك ــد ن ــوس غــرون ـبــرغ ،املـحـلــل فــي «معهد
مــركــاتــور ل ـلــدراســات الـصـيـنـيــة» ،للشبكة،

أن الـ ـ ـح ـ ــزب يـ ــريـ ــد «مـ ــؤم ـ ـنـ ــن ح ـق ـي ـق ـيــن»
ب ـ ـ ــه ،و«الـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ـ ــن ك ـ ــل أولـ ـ ـئ ـ ــك ال ــذي ــن
يستخدمونه لصعود الساللم».
وال يـعـنــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ح ــزب ـي ــن ،مـجــرد
طــردهــم ،بــل مالحقتهم ومعاقبتهم .ورأى
غرونبرغ أن «النظام أصبح يــراقــب بشكل
أكـثــر دق ــة ،وف ــي تفاصيل مــا يفعله الـنــاس
وكـيــف يـتـصــرفــون» .وأفـ ــاد ب ــأن فـكــرة أشـ ّـد
لـ«تطهير» الحزب ،قد جرى التخلي عنها،
بـعــدمــا وج ــد الـنـظــام أن ذل ــك قــد ي ــؤدي إلــى
تـقـلــص عـ ــدد امل ـن ـت ـس ـبــن ،م ــا ي ــوج ــب عليه
دائمًا «عقد نوع من املوازنة بني الحصول
ع ـل ــى ال ـن ـخ ـبــة األكـ ـث ــر ت ـع ـل ـي ـمــا ،والـتـمـثـيــل
ال ــواس ــع فــي املـجـتـمــع» .وبـحـســب صحيفة
«س ـ ــاوث تـشــايـنــا مــورن ـي ـنــغ ب ــوس ــت» ،فــإن
الحزب وضع في العام  ،2013سقفًا سنويًا
للنمو بمعدل  1.5في املائة خالل السنوات
العشر املقبلة منذ ذلك العام.
ويـشــدد الـحــزب قبضته ومعاييره ليخرج
أيـضــا منتصرًا فــي املـعــركــة التكنولوجية،
والتي جعلها شي في رأس سلم أولوياته،
وذلــك عبر التركيز على األيديولوجيا في
كافة مناحي الحياة الصينية ،من الحكومة
ً
إلى الشركات إلى املناطق الريفية ،وصوال
إلـ ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ب ـح ـســب ال ــدل ـي ــل ال ـج ــدي ــد.
ومـ ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن ال ـش ــرك ــات مـجـبــرة
على دمج العمل األيديولوجي والسياسي
ب ــاإلن ـت ــاج ال ـيــومــي وت ـطــويــر اإلدارة .وفــي
ال ـقــرى ،تـجــري مضاعفة الـتــرويــج الحزبي
مــن مـكـبــرات للصوت وضـعــت وفــق أسطح
املـ ـن ــازل .ف ـفــي مـقــاطـعــة ه ـي ـبــي ،ق ــرب بـكــن،
ت ـجــري «ت ـ ــاوة» عـقـيــدة ش ــي « 3مـ ــرات في
اليوم» .وفي آنهوي ،وضعت مكبرات فوق
حوالي  10آالف منزل لـ«أدلجة املزارعني».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
أفغانستان :الحكومة
تصد هجومًا لـ«طالبان»
ّ
في هرات
أعلنت السلطات املحلية فــي إقليم
ه ـ ــرات األفـ ـغ ــان ــي امل ـ ـجـ ــاور إلي ـ ــران،
أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت ،أن ق ـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
األفغانية تمكنت من إحباط هجوم
كـبـيــر لـحــركــة «ط ــال ـب ــان» ك ــان هــدفــه
الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى امل ــديـ ـن ــة وال ـس ـي ـط ــرة
عـلـيـهــا .وأفـ ـ ــادت ال ـح ـكــومــة املـحـلـيــة
في اإلقليم أن الحركة حاولت مساء
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة الـتـسـلــل إلــى
داخل مدينة هــرات ،لكن قوات األمن
األفغانية ،والـقــوى الشعبية املمثلة
بـ ـق ــادة ال ـج ـه ــاد ال ـســاب ـقــن وق ـبــائــل
املنطقة ،تصدت للحركة.
(العربي الجديد)
اغتيال رئيس هايتي:
اتهام قاضية سابقة
وج ـه ــت ش ــرط ــة هــاي ـتــي ،م ـس ــاء أول
مــن أمــس الجمعة ،اتـهــامــات جديدة
للقاضية السابقة باملحكمة العليا
وي ـن ــدي ــل كـ ــوك ث ـي ـل ــوت ،بـخـصــوص
صلتها باغتيال الرئيس جوفينيل
مـ ـ ــويـ ـ ــس ،فـ ـ ــي  11يـ ــول ـ ـيـ ــو /تـ ـم ــوز
امل ــاض ــي .وأشـ ـ ــارت ال ـشــرطــة إل ــى أن
القاضية التقت مــع بعض املرتزقة
الكولومبيني املتهمني بقتله .وكــان
مـ ــويـ ــس ق ـ ــد أط ـ ـ ـ ــاح الـ ـق ــاضـ ـي ــة مــن
مـنـصـبـهــا م ــع قــاض ـيــن آخ ــري ــن في
ف ـبــرايــر /ش ـبــاط امل ــاض ــي ،واتهمهم
بتدبير انقالب ضده.
(رويترز)
ّ
لحل
مالي :إجراءات
األزمة السياسية
وض ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـ ــالـ ـ ــي،
ت ـشــوجــويــل م ــاي ـغ ــا ،أمـ ــس ال ـس ـبــت،
خـطــة إلن ـهــاء األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وتـ ـعـ ـه ــد ب ـت ـح ـس ــن األم ـ ــن
وإج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات ذات مـصــداقـيــة
إلن ـ ـهـ ــاء ال ـح ـك ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .وحـ ــدد
مــايـغــا األول ــوي ــات الــرئـيـسـيــة لخطة
عمل حكومته في األشهر املقبلة أمام
أعضاء معينني في املجلس الوطني
ّ
االنتقالي ،الذي تولى دور الجمعية
الــوط ـن ـيــة (الـ ـب ــرمل ــان) ف ــي الـعــاصـمــة
بـ ـ ــامـ ـ ــاكـ ـ ــو .وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك تـ ـع ــزي ــز
اإلصــاحــات وإج ــراء انـتـخــابــات في
فبراير /شباط املقبل.
(األناضول)
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تفرّد صالح ينذر بتعقيدات

تهديدات للمسار السياسي في ليبيا
يسعى رئيس البرلمان
الليبي عقيلة صالح إلقرار
اإلطار الدستوري لالنتخابات
خالل جلسة للبرلمان غدًا
اإلثنين ،وسط مخاوف من
أن يؤدي ذلك إلى انهيار
العملية السياسية
طرابلس ـ العربي الجديد

ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات الـ ــدول ـ ـيـ ــة
امل ـت ــزاي ــدة لـتـمـهـيــد ال ـطــريــق أم ــام
االنتخابات الليبية فــي موعدها
املقرر في  24ديسمبر /كانون األول املقبل،
وإزال ــة كــل العقبات أمــامـهــا ،تـبــرز تعقيدات
ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـنـ ــذر لـ ـي ــس فـ ـق ــط بـ ـتـ ـه ــدي ــد ه ــذا
االسـتـحـقــاق بــل انـهـيــار العملية السياسية
بــرمـتـهــا ف ــي لـيـبـيــا ،وذلـ ــك م ــع سـعــي رئـيــس
مـجـلــس ال ـن ــواب عـقـيـلــة صــالــح إلق ـ ــرار إط ــار
دستوري لالنتخابات الرئاسية والبرملانية
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـش ـك ــل م ـن ـف ــرد وم ـ ــن دون إش ـ ــراك
املجلس األعـلــى لـلــدولــة ،وباعتماد انتخاب
رئيس الدولة مباشرة من الشعب ومع توزيع
جديد للدوائر االنتخابية ،وسط ّ
تخوف من
أن يـكــون ذل ــك اس ـت ـمــرارًا ملـبــدأ املحاصصات
اإلقليمية ،وفي ظل اتهامات ألطراف خارجية
بدعم خطوة صالح.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـمــرار الـبـعـثــة األمـمـيــة
فــي التعويل على ملتقى الـحــوار السياسي
إلن ـ ـجـ ــاز اإلطـ ـ ـ ــار الـ ــدس ـ ـتـ ــوري لــان ـت ـخــابــات
وتـجــاوز الخالفات التي طــرأت بني أعضائه
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــم ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي،
وذلــك مــن خــال لجنة التوافقات التي بــدأت
أعـمــالـهــا اإلث ـن ــن امل ــاض ــي عـبــر ال ـف ـيــديــو ،إال
أن عقيلة صالح دعــا النواب إلــى جلسة غدًا
اإلثنني ،حول «قانون االنتخابات الرئاسية
وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــة ،واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ــدوائ ـ ــر
االنتخابية» ،وفــق بيان للمتحدث الرسمي
للمجلس عبد الله بليحق ،الــذي أوضــح أن
عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـق ــان ــون سـتـجــرى
«بمن حضر» من النواب.
وقالت مصادر برملانية لـ«العربي الجديد»
إن م ـق ـتــرح ال ـق ــان ــون امل ـن ـت ـظــر ط ــرح ــه خــال
جلسة البرملان اإلثـنــنّ ،
ينص على انتخاب

رئـيــس الــدولــة بشكل مباشر وفـقــا لتوزيعة
ج ــدي ــدة لـ ـل ــدوائ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد.
وأوضــح أحــد املـصــادر أن «انتخاب الرئيس
سـيـكــون وف ـقــا لتقسيم  32دائـ ــرة انتخابية
ً
بـ ــدال م ــن  13دائـ ـ ــرة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن صــالــح
سيطلب من الـنــواب التصويت على املقترح
ً
كامال بماديته الخاصتني بانتخاب الرئيس
والتوزيع الجديد للدوائر االنتخابية.
وك ــان صــالــح قــد استبق الجلسة بالتحذير
من أن ليبيا ستعود «إلى املربع األول» وإلى
االضـطــرابــات إذا تأجلت االنـتـخــابــات .وقــال
لوكالة «رويترز» بداية األسبوع الحالي «إذا
ّ
تـعــطـلــت االن ـت ـخــابــات ،س ــوف نــرجــع للمربع
األول» ،محذرًا من أن حكومة جديدة موازية
ستظهر في الشرق .وعن فشل ملتقى الحوار
السياسي في االتفاق على اإلطار الدستوري
لالنتخابات خالل اجتماعه بداية هذا الشهر،
ق ــال صــالــح إن ــه ال حــاجــة الج ـت ـمــاع أع ـضــاء
الـلـجـنــة الـبــالــغ عــددهــم  75ع ـض ـوًا .وأض ــاف
«لدينا إعالن دستوري ...نحن لسنا بحاجة
إلى االلتفاف وضياع الوقت .وال مساومة».
وفــي أول تعليق على دع ــوة صــالــح لجلسة
اإلثنني ،قال املتحدث الرسمي باسم املجلس
األعلى للدولة محمد عبد الناصر إن «تنسيب
ً
قــانــون االنـتـخــابــات لـلـنــواب فقط يعد جهال
فاضحًا بنصوص ومواد اإلعالن الدستوري
واالت ـف ــاق الـسـيــاســي» ،مضيفًا فــي تصريح
«ل ــن نسمح بتمرير ه ــذه ال ـتــرهــات» .وفيما
ات ـه ــم ص ــال ــح بـ ــ«إفـ ـس ــاد وت ـع ـط ـيــل وتــأج ـيــل
االنتخابات والطعن في مشروعيتها»ّ ،
حمل
عبد الناصر البعثة األممية واملجتمع الدولي
مسؤولية إصدار مجلس النواب «تشريعات
باطلة لالنتخابات» ،ومحاولة فرضها .وكان
املجلس األعلى للدولة ،قد أكد في بيان صدر
عنه في  22يوليو /تموز املاضي أن «إقــرار
قانون االنتخابات العامة هو من اختصاص
مجلسي ال ـنــواب وال ــدول ــة ...وأن أي تصرف
أح ــادي مــن الجهتني يعتبر مــرفــوضــا طبقًا
للنصوص الدستورية».
وتــأتــي جلسة ال ـبــرملــان بـعــد اجـتـمــاع روم ــا،
الذي بدأ اإلثنني املاضي ،بني أعضاء اللجنة
ّ
البرملانية املشكلة مــن قبل صــالــح لصياغة
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ــع رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
العليا لالنتخابات عماد السائح .وفيما لم
تعلن اللجنة البرملانية عن نتائج اجتماعها
بــالـســائــح فــي رومـ ــا ،ال ــذي انـتـهــى الخميس
املــاضــي بشكل رسـمــي ،أكــدت مـصــادر ليبية
لـ«العربي الجديد» أن االجتماع واجه ارتباكًا
كبيرًا بعد رفــض أعـضــاء اللجنة البرملانية

حذر صالح من عودة ليبيا للمربع األول ()Getty

دعا صالح لجلسة
برلمانية غدًا لبحث
قانون االنتخابات
مشاركة ممثلي املجلس األعـلــى للدولة في
االجتماع ّ إثر مطالبة البعثة األممية بذلك.
وأثار تدخل السائح في عملية إعداد القوانني
االنتخابية اعـتــراضــات سياسية ،ومـخــاوف
م ــن ج ـ ّـر املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات إلــى
أتون الصراع السياسي والسماح لها بتجاوز
دورها الفني الذي ّ
نص عليه قانون إنشائها.
حتى إن عضو مجلس الـنــواب عـمــار األبـلــق،
وصـ ــف دور ال ـس ــائ ــح ّبـ ــ«املـ ـشـ ـب ــوه» ،مـتـهـمــا
أطرافًا دولية بدعم تدخله لـ«صب الزيت على
النار» لصالح مكاسبها .وتحدث األبلق ،في
لتلفزيون ليبي ،عن وجود العديد من
تصريح
ّ
الدالئل عن تدخالت دولية في عمل املفوضية
وتوجيه رئيسها ،منها تلقي املفوضية أكثر
من مليون يورو من فرنسا ،وتنظيم إيطاليا
لــاج ـت ـمــاع األخ ـي ــر الـ ــذي ت ــم إق ـص ــاء مجلس
الــدولــة مـنــه .ورأى األبـلــق أنـهــا شــواهــد تثير

ّ
الشبهة بتدخل تلك األطراف في مقترح إعادة
ّ
ت ــوزي ــع ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة ال ـتــي ت ـق ــدم بها
السائح لتمرير مصالح بعض الدول ،معتبرًا
أن «تقسيم الـســائــح لـلـبــاد إل ــى أقــالـيــم برقة
وطــراب ـلــس وفـ ــزان لـيــس لــه وج ــود دس ـتــوري
وال سند قانوني ،ألنه يريد بذلك فرض واقع
جديد وتقسيم الدولة إلى ثالث دول».
وع ــن ذلـ ــك ،رأى أس ـت ــاذ ال ـع ـل ــوم الـسـيــاسـيــة
الليبي ،املتابع للمسار الدستوري في البالد،
ع ـي ـســى ال ـ ـغـ ــزوي ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» ،أن «صــالــح يستخدم صالحياته
كرئيس ملجلس النواب لخدمة مواقفه التي
بــات مــن الصعب تـبـ ّـن أهــدافـهــا الحقيقية»،
معتبرًا أن عزمه تمرير القانون االنتخابي
بمن حضر مستندًا على ثغرات في الالئحة
الــداخ ـل ـيــة ي ـهــدف إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـســار
الدستوري لتوجيهه نحو القبول بالقانون
امل ـق ـتــرح م ــن قـبـلــه واس ـت ـث ـمــار ع ــام ــل الــوقــت
ال ـفــاصــل ع ــن م ــوع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـ ــذي بــدأ
يتبدد.
ول ـف ــت إلـ ــى أن امل ـخ ــاط ــر ت ـت ـصــل بـمـضـمــون
مقترح قانون االنتخابات املنتظر أن يطرح
عـلــى ال ـنــواب ي ــوم غــد اإلث ـنــن ،وتـحــديـدًا في
جانب التوزيع الجديد للدوائر االنتخابية،
مــوضـحــا أن «م ــا ت ـسـ ّـرب حـتــى اآلن عــن عــدد

ال ــدوائ ــر ال ـج ــدي ــدة ه ــو زي ـ ــادة  19دائ ـ ــرة عن
العدد السابق ،لكن املخاوف حول إمكان أن
يخدم ذلك حديث عقيلة صالح املستمر عن
العودة إلى األقاليم الثالثة التاريخية (برقة
وطرابلس وفزان)» ،معتبرًا ان إصرار صالح
على إقصاء مجلس الدولة والتفرد بإصدار
قانون االنتخابات مقدمة ملزيد من التأزيم
السياسي .وعــن مشاركة السائح باجتماع
رومـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ال ـ ـغـ ــزوي «م ـ ــن س ـي ـق ـبــل ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ب ــإش ــراف ع ـمــاد ال ـســائــح ال ــذي
أصـبــح يـســانــد طــرفــا عـلــى آخ ــر واالن ـت ـقــادات
كبيرة جدًا له».
ً
ورأى الـ ـغ ــزوي أن دوال مـتــدخـلــة ف ــي ليبيا
تـسـعــى ل ـت ـكــريــس مـنـطــق امل ـحــاص ـصــة وفــق
األقاليم الثالثة في عملية انتخاب املجلس
الرئاسي وتشكيل الحكومة الحالية من قبل
ّ
ملتقى الحوار السياسي الذي شكلته البعثة
األم ـم ـيــة ،مـعـتـبـرًا أن م ـســار ال ـتــأزيــم الـحــالــي
هــدفــه تجديد العملية السياسية وفــق هذا
امل ـن ـط ــق وإال ان ـه ـي ــار ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
برمتها.
وعن دور البعثة األممية واملسار الذي تعمل
عليه مع ملتقى الحوار السياسي من خالل
لجنة التوافقات ،اتهم الغزوي البعثة بترك
فــراغ في مسار اإلعــداد للعملية االنتخابية،
مــا سـمــح للمعرقلني وعـلــى رأس ـهــم مجلس
النواب للتحرك بحرية ،مشيرًا إلى أن البعثة
قــد تـكــون تسير فــي رك ــاب سـيــاســات بعض
الدول التي تنتهج العمل من خالل حلفائها
املحليني لضمان مصالحها قبل إنتاج طبقة
سياسية جديدة قد تفرزها االنتخابات.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ت ـب ــرز أي ـض ــا م ـخ ــاوف من
تأثير بقاء املرتزقة في ليبيا على االنتخابات
املرتقبة .ودعا خبراء حقوقيون تابعون لألمم
املتحدة ،الجمعة ،جميع املرتزقة واملتعاقدين
الخاصني املرتبطني بهم إلى مغادرة ليبيا،
م ـع ـت ـبــريــن أن رحـ ـي ــل ه ـ ــؤالء ش ـ ــرط مـسـبــق
ح ـي ــوي إلج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات سـلـمـيــة .وقــالــت
جيلينا أب ــاراك ،رئيسة فــريــق األم ــم املتحدة
العامل املعني باستخدام املرتزقة ،في بيان،
إن «اس ـت ـمــرار تجنيد املـتـعــاقــديــن واملــرتــزقــة
ووجــودهــم فــي ليبيا بعد  9أشهر مــن وقف
ّ
التقدم في عملية السالم،
إطالق النار يعوق
ّ
وي ـش ــكــل ع ـق ـبــة أم ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة».
ُ
وأضافت «إذا كانت االنتخابات ستجرى في
ديسمبر  2021كما هو مقرر ،فيجب أن يكون
الليبيون قــادريــن على القيام بهذه العملية
في بيئة آمنة ،ووجود هذه الجهات الفاعلة
يعوق ذلك».

وقائع وأرقام عن المأساة السورية

عدنان عبد الرزاق

يـ ــرى األك ــاديـ ـم ــي الـ ـس ــوري عبد
الناصر الجاسم أن الدول الغنية
وامل ـن ـظ ـمــات اإلن ـســان ـيــة الــدولـيــة
«تكتفي بتوصيف مشاكل الفقر والـجــوع
ً
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ب ـ ـ ــدال مـ ــن تـ ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـل ــول».
فالسوريون ،وفق الجاسم ،يعيشون اليوم
«أسـ ـ ـ ــوأ ال ـ ـحـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة
فــي ال ـعــالــم ،بـعــدمــا ت ـعــدت نـسـبــة الـفـقــر 90
ف ــي امل ـ ــائ ـ ــة» .ويـ ـش ــرح أن شـ ـ ــراء ضـ ـ ــرورات
االس ـت ـه ــاك ال ـي ــوم ــي يـ ـ ــزداد ص ـع ــوب ــة ،إلــى
جانب انقطاع التيار الكهربائي لعشرين
ساعة يوميًا ،وتقنني مياه الشرب ،وارتفاع
أس ـع ــار امل ـي ــاه امل ـع ـبــأة «لـتـصـبــح أغ ـلــى من
البنزين».
وفي حني يلفت إلى ارتفاع تكاليف معيشة
األس ـ ــرة ال ـس ــوري ــة ن ـحــو  18ض ـعــف الــدخــل
ً
«ملن يمتلك دخــا ثابتًا طبعًا» ،يشدد على

أن متوسط األجــور والــرواتــب بعد الزيادة
األخيرة ال يزيد عن  72ألف ليرة.
وك ــان ــت مـنـظـمــة األغ ــذي ــة والـ ــزراعـ ــة «ف ــاو»
حـ ـ ــذرت ،ال ـج ـم ـعــة ،م ــن ارتـ ـف ــاع مـسـتــويــات
ان ـعــدام األم ــن الـغــذائــي ال ـحــاد فــي  23دولــة
حــول العالم ،خــال األشهر األربعة املقبلة،
من بينها سورية .وأشار التقرير إلى وجود
حــاجــة مــاســة للعمل اإلن ـســانــي ،للحيلولة
دون تـفـشــي ال ـج ــوع وامل ـجــاعــة وامل ـ ــوت في
جميع البؤر الساخنة.
وي ـق ــول امل ـه ـن ــدس ال ــزراع ــي يـحـيــى ت ـنــاري
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن ــه «رب ـم ــا ل ـيــس من
املستغرب أن نرى أنجوال وإثيوبيا وتشاد،
أو حتى لبنان واليمن ضمن تقرير «الفاو»،
ولكن أن يدرج السودان الذي يعتبر خزانًا
غــذائـيــا يكفي املنطقة بــأســرهــا ،وأن تكون
سورية بني الــدول التي يعاني شعبها من
مجاعة ،فهذا واقــع يشير إلــى حجم األزمــة
في البالد» .ويشرح أن سورية كانت تنتج

أكـثــر مــن  3.5مــايــن طــن مــن القمح ،أي ما
يـ ــوازي ضـعــف حــاجـتـهــا ،ولــدي ـهــا زراع ــات
ّ
تصدر أكثر من 400
متنوعة ،بحيث كانت
ألــف طــن مــن الحمضيات ومثلها مــن زيت
الزيتون ،ويزيد إنتاج الخضر والفواكه عن
ضعف حاجة السكان.
ويضيف تناري أن لألسباب املناخية جزءا
من تراجع اإلنتاج الزراعي في سورية ،لكن
الجزء األهم يكمن في ارتفاع أسعار البذار
واألسمدة وأجور العمالة ،يضاف إلى ذلك
تهجير املــزارعــن من جــراء الحرب وتبوير
أراض خ ـص ـب ــة ،ف ــي وس ـ ــط وشـ ـم ــال غ ــرب
سورية.
ويعتقد املهندس الـســوري أن أزمــة الجوع
وغالء األسعار في بلده «مرشحة للزيادة،
ف ــي واق ـ ــع اس ـت ـم ــرار ال ــاح ــل وال ـت ـه ـج ـيــر»،
لتصل نسبة الفقراء في سورية إلى أكثر من
 95فــي املــائــة مــن السوريني الــذيــن ّ
يؤمنون
كـلـفــة مـعـيـشـتـهــم ب ــال ـح ــدود الــدن ـيــا ال ـي ــوم.

ويقترح زيادة املساعدات األممية للقطاعات
املنتجة «فــي مقدمتها الــزراعــة» ،ألن بالده
تـحـتــاج ،وفــق تـقــديــرات األم ــم املـتـحــدة ،إلى
أكثر من عشرة مليارات دوالر لعام ،2021
مــن أجــل دعــم الـســوريــن املحتاجني بشكل
ك ــام ــل ،وه ـ ــذا ي ـش ـمــل  4.2مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
عـلــى األق ــل لــاسـتـجــابــة فــي س ــوري ــة ،و5.8
مـلـيــارات دوالر لــدعــم الــاجـئــن الـســوريــن
واملجتمعات املضيفة لهم في املنطقة.
وكــان برنامج األغــذيــة العاملي قــد بـ ّـن ،في
الخامس من تموز/يوليو الـجــاري ،أن 4.8
مــايــن س ــوري يـعـتـمــدون عـلــى املـســاعــدات
الغذائية من برنامج األغذية العاملي للبقاء
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،وأن نـحــو  90فــي املــائــة
من العائالت السورية تتبع استراتيجيات
وأســال ـيــب تــأقـلــم سـلـبـيــة لـلـبـقــاء عـلــى قيد
الحياة .وأضــاف أن السوريني يلجأون إلى
تقليل كمية الطعام ،وجل السوريني يتبعون
االقتراض لشراء حاجاتهم األساسية.
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أخبار

تراجع منصات التنقيب
األميركية

تراجع عدد منصات التنقيب عن
النفط في الواليات املتحدة خالل
األسبوع الحالي ،كما انخفضت
منصات الغاز الطبيعي .وكشفت
بيانات شركة «بيكر هيوز»
األميركية أن عدد منصات التنقيب
عن النفط تراجع منصتني ليصل

إلى  385منصة في األسبوع
املنتهي في الثالثني من يوليو/
تموز .كذلك تراجع عدد منصات
التنقيب عن الغاز الطبيعي في
الواليات املتحدة منصة واحدة
ليسجل  103منصات.
تركيا تزيد تجارتها
مع باكستان

قال أحمد جنكيز أوزدمير رئيس
مجلس العمل التركي-الباكستاني
إنهم يستهدفون رفع التبادل
التجاري لـ 5مليارات دوالر بحلول
عام  .2023وذكر أوزدمير أن
اإلطار االقتصادي االستراتيجي
الذي وافق عليه البلدانّ ،
حدد خطة
العمل الخاصة بتطوير التجارة
واالستثمار وأن ذلك من شأنه أن
يكسب التبادل التجاري زخمًا
ملحوظًا .وأوضح أوزدمير أن حجم
التبادل التجاري بلغ العام املاضي
 889مليون دوالر ،وأن هذا الرقم
ال يعكس القدرات واإلمكانات
الحقيقية للتجارة بني البلدين.
وأضاف أوزدمير أن الحكومة
الباكستانية أعلنت عن حزمة دعم
بقيمة  1,2تريليون روبية في إطار
مواجهة التأثيرات السلبية لوباء
كوفيد 19-على االقتصاد.
واشنطن تصادر ناقلة نفط

أمرت محكمة فيدرالية أميركية
بمصادرة ناقلة نفط يملكها
ّ
سنغافوري متهمة بتسليم كوريا
الشمالية شحنات ،في انتهاك
للعقوبات األميركية املفروضة
على بيونغ يانغ .وقالت وزارة
ً
العدل األميركية في بيان نقال عن
وثائق قضائية ّإن ناقلة النفط «إم/
تي كوريجس» نقلت منتجات
بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا
الشمالية ،وأوصلت شحنات إلى
ميناء نامبو في كوريا الشمالية.
قاض فيدرالي في
وأصدر
ٍ
نيويورك حكمًا باحتجاز ناقلة
النفط يسمح للواليات املتحدة
بمصادرة السفينة الراسية حاليًا
في كمبوديا .وقرار القاضي
الفدرالي في نيويورك بمصادرة
السفينة يعني ّأن الحكومة
األميركية باتت تمتلك اآلن هذه
الناقلة.
مزارعون لبنانيون
يطالبون بالمازوت

(سيرجي ريبوريدو)Getty /

تراجع عملة
البيرو

سجلت عملة البيرو (السول البيروفي) تراجعًا غير مسبوق مقابل الدوالر ،وسط غموض حول هوية وزير املال املقبل ،ما أجج من أزمة ارتفاع األسعار
على املواطنني في األسواق .ويوم الخميس ،اختار الرئيس بيدرو كاستيو غالبية أعضاء الحكومة دون أن تشمل تلك األسماء الشخصيتني املرشحتني
لحقيبتي املال والعدل .وللمرة األولى تجاوز سعر صرف الدوالر عتبة أربعة سول بيروفي ليبلغ  .4,06والسول البيروفي كان يبلغ سعر صرفه 3,62
مقابل الدوالر في كانون األول /ديسمبر املاضي ،إذ تراجعت قيمته منذ ما قبل الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية في نيسان /إبريل .وتشهد البيرو
أزمة سياسية وفضائح فساد بلغت ذروتها في تشرين الثاني /نوفمبر املاضي عندما أصبح للبالد ثالثة رؤساء في أسبوع واحد.

طالبت نقابة تجمع مزارعي
الجنوب ،في بيان ،وزارة الطاقة
واملياه والجهات املعنية بـ«توفير
مادة املازوت للمزارعني لري
مزروعاتهم» .وشجبت «انقطاع
مادة املازوت وبيعها حصرًا في
السوق السوداء بما يتجاوز 3
أضعاف سعرها مما سيؤدي إلى
ارتفاع هائل في كلفة اإلنتاج».

حكومة األردن ترفع أسعار المحروقات
عمان ـ العربي الجديد
ّ

قررت الحكومة األردنية ،السبت ،رفع أسعار املحروقات
بنسب متفاوتة لشهر آب /أغسطس ،عازية الزيادة إلى
صعود أسـعــار النفط فــي الـســوق العاملية ،وفــق بيان
صادر عن وزارة الطاقة والثروة املعدنية .وعقدت لجنة
تسعير املشتقات النفطية فــي وزارة الطاقة والـثــروة
املعدنية اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة،
األمينة العامة لــوزارة الطاقة والثروة املعدنية أماني
العزام ،لتحديد أسعار بيع املشتقات النفطية محليًا
ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس .واس ـت ـعــرضــت الـلـجـنــة األس ـعــار

العاملية للنفط الخام واملشتقات النفطية خالل شهر
تموز /يوليو ومقارنتها بمثيالتها لشهر حزيران/
يونيو املاضي ،حيث أظهرت معدالت األسعار العاملية
ارتفاعًا ملحوظًا خــال شهر يوليو /تموز .وبحسب
الـبـيــان ،انـعـكــس هــذا االرت ـفــاع عـلــى أس ـعــار املشتقات
النفطية املحلية خالل نفس الفترة بنسب متفاوتة ،إذ
ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان  90خالل شهر تموز/
يوليو بمقدار  20فلسًا وعلى أوكـتــان  95بمقدار 30
فلسًا ،مع اإلبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7
دنانير( .الدوالر =  0.71دينار).
بـ ـ ــدوره ،ق ــرر مـجـلــس م ـفــوضــي هـيـئــة تـنـظـيــم قـطــاع

الطاقة واملـعــادن خــال اجتماع عقد برئاسة حسني
اللبون ،تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود
في فاتورة الكهرباء لشهر آب /أغسطس املقبل بقيمة
صـفــر ،وه ــي نـفــس القيمة الـتــي تــم تـحــديــدهــا لشهر
تموز/يوليو الحالي.
وبحسب البيان الحكومي فإن معدل سعر خام برنت
ارتفع إلى  75دوالرًا للبرميل في يوليو الحالي مقابل
 72.9دوالرًا للبرميل فــي حــزيــران /يونيو املــاضــي.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية هالة
زواتي قد كشفت في فبراير /شباط املاضي أن عوائد
املحروقات تناهز  1.4مليار دوالر سنويًا .أوضحت

زواتــي أن سبب ارتفاع أسعار املحروقات يعود إلى
«رفع الدعم» وفرض ضرائب على املنتجات النفطية.
وفيما دخل األردن في مفاوضات مع صندوق النقد
الــدولــي ،قــال الخبير االقـتـصــادي حـســام عــايــش ،في
تصريح ســابــق لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن حــالــة القلق
الـتــي تصاحب أي بــرامــج للتعاون مــا بــن الحكومة
وص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي م ـب ــررة ،بـسـبــب أن ــه مــع كل
بــرنــامــج يـتــم رف ــع ال ـضــرائــب واألسـ ـع ــار م ــن دون أن
ّ
والحد
يساهم ذلــك فــي تحسني الــوضــع االقـتـصــادي
م ــن ال ـف ـقــر وال ـب ـطــالــة وت ـخ ـف ـيــض امل ــديــون ـي ــة الـعــامــة
بشقيها الداخلي والخارجي.
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ليبيا

اقتصاد الناس

الغالء
يعم تونس
ّ

تطويرات تطاول البنية التحتية لالتصاالت
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ـع ــاق ــدت ش ــرك ــة ه ــات ــف ل ـي ـب ـيــا م ــع ال ـشــركــة
األميركية «إنفنيرا» لتحديث شبكة األلياف
ال ـب ـص ــري ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ،ول ـت ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـيــة
التحتية ،وخـلــق ف ــرص عـمــل فــي الـعــديــد من
القطاعات املرتبطة ،بما في ذلك الطاقة والبناء
والخدمات املالية وتشجيع االستثمار.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ش ــرك ــة ه ــات ــف ل ـي ـب ـي ــا ،مـحـمــد
ّ
بالرأس ،في تصريح لـ «العربي الجديد» ،إن
الـتـعــاقــد خـطــوة أول ــى نـحــو الـتـحــول الرقمي
في مختلف أنحاء البالد ،إذ سيطاول تطوير
الـشـبـكــة  200مــديـنــة عـبــر ال ـكــوابــل األرض ـيــة
والـبـحــريــة ،فــي مــدة زمـنـيــة تـنــاهــز  18شـهـرًا.
ّ
وأوضـ ــح ب ــال ــرأس أن املـنـظــومــة س ــوف تكون
م ـت ـكــام ـلــة ل ـت ــوف ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات امل ـع ـلــومــات ـيــة
ل ـل ـم ـصــارف ال ـت ـج ــاري ــة وامل ـن ــاف ــذ ال ـح ــدودي ــة
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر أرب ــع
مــراحــل ،وستكون البداية عبر مــدن الساحل
الليبي ،باإلضافة إلى املساهمة في استكمال
مخططات الجيل الرابع من االتصاالت ،والبدء
في مخطط الجيل الخامس عبر سعات كبرى.

المطالب بخفض األسعار
ال تكفي لكبح التضخم
يواجه التونسيون
ارتفاعًا كبيرًا في األسعار
بالتزامن مع تضاؤل
قدرتهم الشرائية ،وتتزايد
الدعوات إلى معالجة
جذور المشكلة ووقف
االحتكارات
تونس ـ إيمان الحامدي

يمثل الـغــاء واحـ ـدًا مــن األسـبــاب
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــزيـ ــد مـ ـع ــان ــاة
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــن ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا عـ ـج ــزت
ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة ع ــن ال ـس ـي ـطــرة عليه
نتيجة تعاظم سلطة االحتكارات في مسالك
ال ـتــوزيــع وت ـج ــارة الـجـمـلــة .وتـعـلــق شريحة
ً
واسـعــة مــن املواطنني آم ــاال بانفراجة قريبة
فــي األس ـعــار وتــراجــع م ـعــدالت ال ـغــاء ،فيما
ّ
يعتبر خبراء اقتصاديون أن إعــادة ترشيد
األسواق يحتاج إلى معالجة جذرية ألسباب
ال ـت ـض ـخ ــم الـ ـن ــات ــج أسـ ــاسـ ــا عـ ــن ص ـع ــوب ــات
اقتصادية هيكلية.
ّ
ورأى الخبير االقـتـصــادي خالد الـنــوري ،أن
لــوبـيــات ال ـغــذاء فــي تــونــس اسـتـمــدت قوتها
خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة مــن ضـعــف أجـهــزة
الرقابة الحكومية وتفكك آليات التخزين التي
كــانــت تعتمدها الـبــاد منذ عـقــود .وأضــاف
ّ
الـنــوري فــي تصريح لـ«العربي الـجــديــد» أن
انفراط عقد التحكم في السياسات الغذائية
الذي كان تحت رقابة حكومية مشددة تسبب

الغالف
عدن ـ محمد راجح

يـشـهــد ال ـي ـمــن أح ــداث ــا مـتـســارعــة
تفاقمت حدتها مع انزالق العملة
الوطنية إلــى مرحلة خطيرة من
التدهور .سعر صرف الدوالر الواحد تجاوز
حاجز األلف ريال ،وذلك ألول مرة منذ بداية
الحرب الــدائــرة في البالد قبل أكثر من ست
سنوات .شكل هذا التهاوي صدمة كبيرة في
اليمن الــذي يعاني من انقسام مالي كارثي
وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي
األسـ ــوأ عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم كـمــا تصنفها
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
(رف ـض ــت ال ـك ـشــف ع ــن هــوي ـت ـهــا) ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،عن ضغوط هائلة تمارسها أطراف
دول ـي ــة ع ـلــى طــرفــي الـ ـص ــراع ف ــي ال ـي ـمــن ،أي
الـحـكــومــة امل ـع ـتــرف بـهــا دول ـيــا والـحــوثـيــن،
ب ـهــدف إن ـهــاء االن ـق ـســام املــالــي وال ـن ـقــدي في
ّ
وتحمل هذه الجهات ،وفق املصادر،
البالد.
هذا االنقسام املسؤولية الرئيسة في التدهور
الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى كـ ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات وإحـ ـج ــام
املجتمع الدولي عن تقديم املساعدة املناسبة.
وأشـ ــارت إل ــى وج ــود تــوافــق مــن قـبــل جميع
األط ــراف املتنازعة على الـتـعــاون فــي تنفيذ
مــا سيتم ات ـخــاذه مــن قـ ــرارات مــن السلطات
النقدية ملعالجة االنقسام وإيـقــاف التدهور
االق ـت ـص ــادي وال ـن ـق ــدي .وأك ـ ــدت امل ـص ــادر أن
جزءًا كبيرًا من الوساطة العمانية التي برزت
مؤخرًا تدور في هذا الشأن ،إذ كانت تحركات
املسؤولني العمانيني ترتفع بنسق تدريجي
متواصل منذ الشهر املــاضــي ،ونجحت في
تحقيق اخ ـتــراق مـهــم فــي الــوصــول إل ــى حل
مؤقت ألزمة استيراد املشتقات النفطية عبر
مـيـنــاء ال ـحــديــدة غــربــي الـيـمــن ،مــع االق ـتــراب
من إيجاد تفاهم مناسب إلعــادة فتح مطار
صنعاء ،واملحاولة حاليًا تدور حول تحقيق
اختراق آخر في ملف العملة واالنقسام املالي.
تكرار التجربة اللبنانية

ورجـ ـ ــح م ـص ــرف ـي ــون وخ ـ ـبـ ــراء اق ـت ـص ــاد أن
يكون اليمن قد دخل رسميًا مرحلة «لبننة
العملة الوطنية» كما كان التوقع عقب قرار
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في تعاظم دور مسالك التوزيع املوازية التي
تـسـيـطــر ع ـلــى ت ـج ــارة الـجـمـلــة أي ـض ــا .وأم ــل
الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ف ــي أن تـتـمـكــن أجـهــزة
الــرقــابــة إخـ ــراج م ـخــزونــات مـهـمــة مــن امل ــواد
األســاسـيــة مــن م ـخــازن املحتكرين وضخها
ّ
ّ
ـاف
ف ــي ال ـ ـسـ ــوق ،غ ـي ــر أن ذلـ ــك ي ـظ ــل غ ـي ــر ك ـ ٍ
بحسب رأيه لكبح األسعار من دون املعالجة
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة امل ــرت ـب ـط ــة ب ـض ـعــف ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
اإلنفاق التي يعاني منها التونسيون عمومًا.
ّ
وتوقع أن تظل مستويات التضخم مرتفعة
في تونس وأن تلقي بظاللها على األســواق
واملقدرة الشرائية ألصحاب الدخل املحدود
واملتوسط نتيجة هبوط النمو االقتصادي
وارتفاع الديون األجنبية وضعف احتياطي
العملة الصعبة وزيادة كلفة الغذاء ،ال سيما
القمح والزيوت النباتية والسكر.
وك ـش ـف ــت ال ـب ـي ــان ــات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن امل ــرص ــد
ّ
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـفــاحــة أن طـ ـف ــرات الـ ــزيـ ــادة في
أس ـعــار ال ـخ ـضــروات ت ـجــاوزت  50فــي املــائــة
في بعض األصـنــاف خــال يونيو /حزيران
املاضي ،إذ ارتفع سعر البطاطا  52في املائة
والفلفل  15فــي املــائــة ،كما زاد سعر فاكهة
البطيخ  11فــي املــائــة ،وسـمــك الـســرديــن 11
في املائةّ .
وبينت األرقام الصادرة عن معهد
ّ
اإلحصاء الحكومي أن املــواد الغذائية زادت
خ ــال يــونـيــو  7.2فــي املــائــة ،بسبب ارتـفــاع
الخضر بـ  13في املائة وزيادة أثمان الزيوت

تأكيدات على ّ
أن أسباب
األزمة ترتبط بخلل بنيوي
في االقتصاد

الغذائية  16.5في املائة ،إلى جانب تسجيل
زيــادة بـ  8في املائة في الحليب ومشتقاته
و 7.6فــي املــائــة فــي األسـمــاك و 6.4فــي املائة
من اللحوم.
عــدد كبير مــن أصـحــاب الــدخــل امل ـحــدود في
تــونــس مـحــرومــون منذ سـنــوات مــن اللحوم
ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء واألس ـ ـ ـمـ ـ ــاك الـ ـت ــي لـ ــم يـ ـع ــد حـتــى
ملتوسطي الدخل القدرة على تحملها .وهبط
معدل استهالك لحوم الضأن والبقر من 15
كيلوغرامًا سنويًا قبل  10سنوات إلى أقل من
 6كيلوغرامات حاليًا.
وب ـ ــرزت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ال ـعــديــد من
ال ـت ـح ــرك ــات امل ـج ـت ـم ـع ـيــة امل ـط ــال ـب ــة بـتــأهـيــل
ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ك ـص ـمــام ل ــأم ــن ال ـغــذائــي
فــي ال ـبــاد ووق ــف ال ـف ـســاد واالح ـت ـكــار الــذي
ينخر ه ــذا الـقـطــاع .وم ــن أه ــم ال ــدواف ــع لهذه
ال ـت ـحــركــات غ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة
ون ـقــص ال ــدع ــم بــالـنـسـبــة ل ـص ـغــار امل ــزارع ــن
ف ــي م ـقــابــل اح ـت ـكــار األع ـ ــاف م ــن ق ـبــل كـبــار
الـشــركــات املـسـتــوردة وتفشي املـضــاربــة بني
كبار املنتجني واملستوردين.
وحـ ّـمــل الــرئـيــس التونسي قيس سـعـ ّـيــد ،في
ل ـقــاء جـمـعــه بــرئـيــس منظمة رج ــال األع ـمــال
سمير مــاجــول ،املنظمة ،مسؤولية الضغط
ع ـل ــى األس ـ ـعـ ــار ومـ ـس ــاع ــدة امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
تجاوز املرحلة الصعبة التي ّ
تمر بها البالد.
وتضع املنظمات املدنية حماية التونسيني
م ــن الـ ـغ ــاء ف ــي ص ـ ــدارة امل ـط ــال ــب املـحـمــولــة
ّ
سعيد ملعالجتها .وقــال املتحدث باسم
إلــى
منتدى الـحـقــوق االقـتـصــاديــة واالجتماعية
ّ
(منظمة مدنية) رمضان بن عمر ،إن مكافحة
ال ـغــاء ال تـحـتــاج إل ــى إع ــان ن ــواي ــا ،بــل إلــى
سياسات حكومية تعالج األسباب العميقة
ُ
لألزمة التي امتدت على سنوات وتــرك فيها
املواطنون ملصيرهم في مجابهة املضاربني.

ء رغم وفرة الغاز
زيادة فاتورة الكهربا 
القاهرة ـ عبداهلل عبده

وأكد بن عمر في تصريح لـ «العربي الجديد»
ض ــرورة وضــع استراتيجيات بديلة لألمن
الغذائي تقطع مــع التوجه املحلي والعاملي
الحالي الــذي يتميز بهيمنة منطق التجارة
الــدول ـيــة والـقـيـمــة الـتـبــادلـيــة املـعـتـمــدة على
الـتـسـلـيــع وهـيـمـنــة ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى على
أدوات اإلنتاج الغذائي بغاية تحقيق الربح
ّ
األق ـص ــى .واع ـت ـبــر بــن عـمــر أن ال ــدع ــوة التي
ّ
سعيد للتجار لخفض األسـعــار
تــوجــه بها
ّ
يمكن أن تـجــد اسـتـجــابــة ،غـيــر أن نتائجها

ً
سـتـكــون ظــرفـيــة ول ــن تـمـتــد ط ــوي ــا ،مـشــددًا
عـ ـل ــى مـ ـع ــالـ ـج ــة جـ ــوهـ ــر املـ ـشـ ـكـ ـل ــة وض ـ ــرب
مـنـظــومــات االح ـت ـكــار ومــراج ـعــة مـنـظــومــات
ّ
التوزيع .وقال إن الحلول الجوهرية تتطلب
تفكيك منظومات االحـتـكــار ،وتقليص دور
املحتكرين ،ومــراجـعــة السياسات الــزراعـيــة،
وتحقيق السيادة الغذائية للبالد.
ّ
وتؤكد األرقام الرسمية أن التبعية الغذائية
ل ـل ـتــون ـس ـيــن ف ــي م ـج ــال ال ـح ـب ــوب (امل ـص ــدر
األساسي لغذاء التونسيني) أصبحت عالية

اليمن في
سيناريو لبناني

الريال ينزلق ...واتجاه نحو دولرة االقتصاد

4.5

تريليونات ريــال هو حجم
المعروض النقدي الحالي
في اليمن ،فيما السوق
المحلية ال تحتمل أكثر من
 2.5تريليون ريــال في ظل
الــتــشــوهــات االقــتــصــاديــة
والــتــضــخــم الـــذي يسيطر
على األسواق

تحديث شبكة األلياف
البصرية لالتصاالت في
 200مدينة

مصر

تستمر محاوالت وقف االنقسام النقدي واالقتصادي في اليمن سعيًا للسيطرة على االنهيار
االقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية .إال أن االتجاهات السائدة تقوم على دولرة االقتصاد،
كما حصل إثر الحرب األهلية في لبنان ،وزيادة المعروض النقدي

الـحـكــومــة اليمنية نـقــل الـبـنــك امل ــرك ــزي من
العاصمة اليمنية صنعاء إلــى عاصمتها
املؤقتة عــدن في سبتمبر /أيلول من العام
 .2016وك ــذا ق ــرار الحوثيني فــي ديسمبر/
ك ــان ــون األول  2019ب ـم ـنــع تـ ـ ــداول الـعـمـلــة
ال ـج ــدي ــدة م ــن ال ـف ـئ ــات ال ــورق ـي ــة املـطـبــوعــة
وم ـصــادرت ـهــا ،وم ــا نـتــج عـنـهــا م ــن تبعات
ك ــارثـ ـي ــة ،م ــن ان ـق ـس ــام امل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
والسياسة النقدية ،وتوسع فوارق الصرف،
واخ ـ ـتـ ــاف ال ـع ـم ـلــة املـ ـت ــداول ــة ف ــي مـنــاطــق
ط ــرف ــي الـ ـح ــرب .وب ـ ــدأت آثـ ــار ذل ــك تتجسد
عـلــى أرض ال ــواق ــع ب ـصــورة أكـثــر وضـ ً
ـوحــا
منذ بداية العام الحالي بالنظر ملا يعيشه
ال ـي ـم ــن م ــن أزم ـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة ومـعـيـشـيــة
ح ـ ــادة ،ت ـنــذر ب ـتــوســع رق ـعــة الـ ـج ــوع ،ليعم
م ـع ـظــم م ـنــاطــق الـ ـب ــاد امل ـق ـس ـمــة واملـ ـج ــزأة
بني أطــراف الـصــراع .ويبرز ال ــدوالر والنقد
األجنبي في مختلف التعامالت والتداوالت
النقدية واالقتصادية والتجارية في البالد،
فــي ظــل واقــع غير معلن يؤكد عجز جميع
األطراف املحلية والدولية واألممية ،وشبه

ّواعتبر املحلل االقتصادي أبــو بكر الهادي،
ّ
أنها خطوة في االتجاه الصحيح ،وأن قطاع
ّ
االتـصــاالت ال يساهم حاليًا إل بنسبة  3في
املائة من الناتج املحلي اإلجمالي .ولفت إلى
ّ
أن تـطــويــر الشبكة املـعـلــومــاتـيــة يفتح آفــاقــا
جديدة لالستثمار .وفي حديثه مع «العربي
ّ
الجديد» ،أكد الهادي ،أن توقيع عقد مع شركة
أجـن ـب ـيــة يـعـطــي م ــؤش ــرات ج ـي ــدة لـلـشــركــات
األجنبية للمساهمة في برامج إعادة اإلعمار
أو القيام باستكمال مشاريعها املتوقفة.
ّ
ورأى ال ـبــاحــث ال ـت ـق ـنــي مـحـمــد ال ـق ــاض ــي أن
تطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت في
ليبيا ،يساهم بشكل كبير في تطوير مختلف
ال ـق ـطــاعــات الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة وتحسني

ال ـج ــودة فــي ال ـخــدمــة ،وه ــذه خ ـطــوة تــأخــرت
ّ
كـثـيـرًا .وق ــال ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن الخطة
تكمن في ربط ليبيا كحلقة وصل بني االتحاد
األوروبي وأفريقيا ،وهي خطوة تسهم بشكل
كبير في نقل التقنية وتوفير فرص العمل في
السوق املحلية.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن مـ ـص ــرف لـيـبـيــا
املركزي ،عن إطالق مجموعة من املشروعات
التي تعنى بالتحول الرقمي وسالمة النظام
املصرفي واالستدامة املالية والحوكمة وبناء
ّالقدرات .كما أكدت الهيئة العامة للمعلومات،
أنها تعكف على تنفيذ تسعة مشاريع «في
سـبـيــل ال ـن ـهــوض بـقـطــاع املـعـلــومــات كقطاع
حـ ـي ــوي ي ــدع ــم رؤيـ ـ ــة دولـ ـ ــة ل ـي ـب ـيــا ف ــي ب ـنــاء
اقتصاد قائم على املعرفة».
وتمتلك الحكومة جميع شركات االتصاالت
السلكية والــاسـلـكـيــة ،فيما تشغل بعضها
شركات أجنبية كشركة «هــواوي ،زد تي أي»
الصينية املؤسسة لشبكة «ليبيانا» للهاتف
املحمول ،والشركة الليبية للبريد واالتصاالت
وتقنية املعلومات الحكومية ،ويبلغ إجمالي
أصولها  20مليار دوالر أميركي.

االسـ ـتـ ـس ــام ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـه ــذه األزمـ ـ ــات
اإلنسانية الحادة ،التي يرزح تحت وطأتها
أكثر من ثلثي سكان البالد.
وش ــرح الـبــاحــث االق ـت ـصــادي ع ـصــام مقبل
لـ«العربي الجديد» ،أن الرئيس الراحل علي
عبدالله صالح بشر اليمنيني انتقامًا منهم
عقب ثورة  11فبراير /شباط «بالصوملة»

مساع لوقف االنقسام
النقدي واالقتصادي
والسيطرة على السوق
زيادة المعروض من
يعمق
العملة المحلية
ّ
من انهيار قيمتها

فــي إشـ ــارة إل ــى وضـعـيــة ال ـصــومــال آن ــذاك،
وال ـت ــي ك ــان ــت تـشـهــد ح ــرب ــا أه ـل ـيــة طــاحـنــة
وصراعات تسببت في تدميرها وتجزئتها.
وتابع« :ترافقت الحرب اليمنية مع التشتت
الجغرافي والتجزئة وتعدد سلطات النفوذ
في أكثر من منطقة» .وأضاف« :أيضا وصل
هــذا ال ـصــراع إلــى مستوى االنـقـســام املالي
واالقتصادي ونهب ثــروات ومــوارد البالد،
ودخ ــول ــه مــرحـلــة خـطـيــرة مـنــذ نـحــو ثالثة
أشهر بانفالت السوق النقدية واملصرفية
ووص ــول العملة واالق ـت ـصــاد الــوطـنــي إلــى
حافة الهاوية» .وقال مقبل« :هذا سيناريو
يشبه ما عاشه لبنان في ثمانينيات القرن
املاضي على إثر حرب أهلية طاحنة ال يزال
يـعــانــي مــن تبعاتها حـتــى اآلن ،والـشـبــه ال
يتوقف حصرًا على نظام الحكم واالنقسام
السياسي والجغرافي والسكاني ،بل يتركز
كــذلــك فــي االنـكـشــاف االق ـت ـصــادي وانـهـيــار
الـلـيــرة وبـ ــروز الـ ــدوالر كعملة تـ ــداول شبه
رس ـم ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ع ـبــر اع ـت ـم ــاد ال ــدول ــرة
لــاق ـت ـصــاد ،وه ــو ن ـفــس امل ـنــزلــق الـ ــذي بــدأ

األسعار تضغط على
القدرة الشرائية (فتحي
بلعيد /فرانس برس)

جدًا ،إذ تشير البيانات في الفترة املمتدة ما
بني  2008و 2018إلى زيادة بأكثر من  57في
املــائــة مــن الـحــاجـيــات االسـتـهــاكـيــة امل ــوردة
من الحبوب .وتسبب إهمال قطاع الحبوب
بـمـعـضـلــة ك ـب ـيــرة ت ـه ــدد غ ـ ــذاء ال ـتــون ـس ـيــن،
نتيجة احـتـكــار ال ـبــذور واألدويـ ــة واملـبـيــدات
ال ــازم ــة لـ ـل ــزراع ــة م ــن ق ـب ــل عـ ــدد م ـح ــدد مــن
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـسـيـطــر ع ـلــى ك ــل األنـشـطــة
املتعلقة بالحبوب من اإلنـتــاج إلــى الترويج
والتصدير.

اليمن مالمسته بصورة واضحة منذ مطلع
العام الحالي».
قرارات وتوقعات

وسارعت الحكومة اليمنية إلى اإلعالن عن
مجموعة قرارات صادرة عن البنك املركزي
في عدن قالت إنها تهدف إلى معالجة حالة
االنقسام في السوق االقتصادية ،والتشوه
ال ــذي أحــدثــه اخ ـتــاف سـعــر ص ــرف العملة
امل ـح ـل ـيــة م ــن ال ـف ـئ ــة الـ ــواحـ ــدة ف ــي امل ـنــاطــق
الــواق ـعــة تـحــت سـيـطــرة الـحـكــومــة املعترف
ّ
ً
دوليا واملناطق االخــرى الواقعة تحت
بها
نفوذ الحوثيني.
تـضـمـنــت الـ ـ ـق ـ ــرارات ض ــخ ال ـع ـم ـلــة املـحـلـيــة
م ــن ف ـئــة األل ـ ــف ري ـ ــال إلـ ــى الـ ـس ــوق لتشمل
مناطق الـبــاد كــافــة ،وتكثيف الـتــداول بها
ومعاودة تعزيز استخدامها في معامالت
ال ـب ـيــع والـ ـشـ ــراء ال ـن ـق ــدي ،وب ـح ـجــم تـعــامــل
أك ـبــر .إضــافــة إل ــى ات ـخــاذ إجـ ــراءات منظمة
لـخـفــض حـجــم امل ـع ــروض الـنـقــدي وإب ـقــاءه
في املستويات املقبولة واملتوافقة كميًا مع
حاجة السوق لها ،وذلك ً
بناء على الدراسات
التي أعدها الخبراء املختصون في البنك،
لـلـحــد م ــن أي ــة آثـ ــار تـضـخـمـيــة ،وانـعـكــاســه
سلبًا على قيمة عملتنا املحلية في عموم
ال ـس ــوق الـيـمـنـيــة وم ـخ ـتـلــف امل ـن ــاط ــق .كما
تضمنت القرارات إلزام البنوك ومؤسسات
ال ـت ـحــويــل وال ـص ــراف ــة وخـ ــال ف ـت ــرة قــريـبــة
قادمة بوقف فــرض عموالت جزافية وغير
واقعية للتحويالت الداخلية بني مختلف
مـنــاطــق الـيـمــن ،بــدواعــي التمييز السعري
بني فئات العملة املحلية الواحدة ،وتهديد
املخالفني بعقوبات مـشــددة يقررها البنك
املركزي اليمني بهذا الشأن.
معضلة العرض النقدي

وش ــدد الخبير املــالــي واالق ـت ـصــادي الـبــارز
فـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن أح ـ ـمـ ــد ش ـ ـمـ ــاخ فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،ع ـلــى أه ـم ـيــة ات ـخــاذ
قرارات صحيحة ومناسبة غير عبثية كما
ك ــان يحصل ســابـقــا لــوقــف ت ـهــاوي العملة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي« ،ف ـق ــد حـ ــان ال ــوق ــت
للتنفيذ وإلص ـ ــدار الـ ـق ــرارات ال ـتــي تساهم
فــي ضبط إيـقــاع العملة على أســس علمية
مــدروســة تبدأ بتحييد واستقاللية البنك
املــركــزي الـيـمـنــي» عـلــى حــد تـعـبـيــره .ودعــا
شماخ إلى ضــرورة وضع حد لعملية ضخ
ال ـن ـقــد ال ـج ــدي ــد وال ـح ــد م ــن ان ـت ـش ــار مـحــال
وشـ ــركـ ــات الـ ـص ــراف ــة ال ـت ــي ت ـس ــاه ــم بـشـكــل
رئـيــس فــي تــأجـيــج أزم ــة ال ـصــرف وتــدهــور

العملة .فــي املـقــابــل ،قلل الخبير املصرفي
ح ــاف ــظ ط ــرب ــوش م ــن ق ـي ـمــة هـ ــذه الـ ـق ــرارات
واإلجراءات ،إذ رأى أن عملية الضخ من الفئة
الـنـقــديــة الـكـبـيــرة إل ــى األسـ ــواق سـيــزيــد من
العرض النقدي للعملة الوطنية وبالتالي
املزيد من التدهور في قيمتها .واقترح في
حديثه مــع «العربي الـجــديــد» ،إيـقــاف ضخ
العملة املطبوعة إلى السوق املحلية والعمل
على تفعيل األنـشـطــة االقـتـصــاديــة وإع ــادة
تصدير النفط والغاز وتوريد عائداتها إلى
البنك املــركــزي ،إلــى جــانــب جميع إي ــرادات
الدولة من دون استثناء من ضرائب بجميع
أن ــواع ـه ــا والـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة وإي ـ ـ ــرادات
املنافذ البرية والبحرية.
موظف في
البنك المركزي
في صنعاء
(محمد
حويس /فرانس
برس)

تـبــاشــر وزارة الـكـهــربــاء املـصــريــة ،ب ــدءًا من
ال ـيــوم األح ــد ،تحصيل فــواتـيــر االسـتـهــاك
امل ـن ــزل ــي ب ــاألسـ ـع ــار الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي تـصــل
نسبة ارتـفــاعـهــا إل ــى حــوالــي  13فــي املــائــة.
وكـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض تـخـفـيــض األس ـع ــار أو
على األقــل تثبيتها ،نتيجة وفــرة في الغاز
امل ـح ـل ــي ال ـ ـ ــازم لـتـشـغـيــل م ـح ـط ــات تــولـيــد
الطاقة ،والــذي أدى إلــى تحقيق فائض عن
االستهالك يقدر بـ  20غيغاوات.
وأوض ـ ــح الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ع ـبــد الـنـبــي
ّ
عبد املطلب ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أن هناك
وفـ ـرًا كـبـيـرًا فــي إن ـتــاج الـطــاقــة الكهربائية
املصرية في الوقتالحالي .وطبقًا للمصادر
ّ
الــرسـمـيــة ،ف ــإن اإلن ـتــاج يـصــل إل ــىنـحــو55
غ ـي ـغــاوات ،فــي حــن يبلغ االسـتـهــاك نحو
ّ
 35غيغاوات .وبذلكيتضح أن هناك فائضًا
غير مستغل يقدر بنحو  20غيغاوات (36.6
في املائة).
ّ
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ف ـ ــي حـ ـ ــال تـ ـص ــدي ــر ه ــذا
الفائض ستقل التكلفة االستثمارية ،لكن
ّ
لن ينعكس ذلك على األسعار ،ألن الشركات
التي تنتج وتــوزع الكهرباء واملياه والغاز
وغـيــرهــامــن الـخــدمــاتاالسـتــراتـيـجـيــة هي

محطة إلنتاج الطاقة في مصر (خالد دسوقي/
فرانس برس)

ـاريــة ،تـضــع سـعــر خدماتها
شــركــات احـتـكـ ّ
ك ـمــا ت ــري ــد ،ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـت ـكــال ـيــف.
وأك ــد أح ــد مـسـتـشــاري الـحـكــومــة املـصــريــة،
ّ
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن هناك
بالفعل فائضًا فــي الطاقة الكهربائية عن
حاجة االستهالك ،داعيًا إلــى تطوير نظام
الشبكة الحالي الستيعاب الطاقة املتجددة
ع ـ ــن طـ ــريـ ــقالـ ـشـ ـبـ ـك ــات الـ ــذك ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ــو مــا

سينعكس على استقرار املنظومة. وأشــار
ّ
إلــى أن ارت ـفــاع األس ـعــار يــرجــعإلــى ارتـفــاع
تكلفة الكيلووات ،نظرًا للتكلفة الرأسمالية
املــرت ـف ـعــةل ـل ـم ـح ـطــات ال ـج ــدي ــدة (سـيـمـنــز)
والـتــي تــم إنـشــاؤهــا بـقــروضدوالري ــة قبل
التعويم.
مــن جــانـبــه ،أعـلــن املـتـحــدث الــرسـمــي باسم
ّ
وزارة الكهرباء ،أيمن حمزة ،أن مصر تنتج
حاليًا حوالي  60ألف ميغاوات ،منها  25في
املــائــة ّ زي ــادة عــن حــاجــة االسـتـهــاك. وأشــار
إلى أنه منذ نهاية  2014حتى نهاية،2019
جــرتإضــافــة أكـثــر مــن  28غـيـغــاوات ،الفتًا
ّ
إلى أن مجمع بنبانللطاقةالشمسية ينتج
ّ
 13ضعفًا عن قدرة السد العالي.
وأظهرت بيانات صادرة عن املركز املصري
لـلـفـكــر وال ـ ــدراس ـ ــاتاالس ـتــرات ـي ـج ـيــة (غـيــر
ّ
حكومي) أن تكلفة اإلنتاج ستظل أعلى من
سعر بيعالكهرباء للمواطن ،على الرغم من
االكتشافات الغازية الكبيرة والتيساهمت
فــي تقليل كلفة اإلن ـتــاج .وأش ــار املــركــز إلى
ّ
أن الدولة وفقًا للتسعير الجديد في ،2021
تتحمل  60فــي املــائــة مــن تكلفة الـفــاتــورة،
ويتحمل املــواطــن  40فــي املــائــة ،وأك ــد على
ّ
ّ
أن نـسـبــة ال ــدع ــم ت ـقــل م ــع زيـ ــادةالـشــريـحــة
االستهالكية.

توحيد القرار النقدي
يسعى البنك املركزي اليمني إلى توحيد قراراته النقدية ،ضمن محاوالت
وضع حد لالنقسام الحاصل .وقال البنك إن كافة األوراق النقدية من
العملة الوطنية بجميع فئاتها املـصــدرة واملـتــداولــة استنادًا إلــى قانون
البنك املــركــزي ،تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة
دفــع في جميع التعامالت الداخلية في الجمهورية اليمنية .وأكــد على
استمرار إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد ،وفرض
ً
االنضباط في أدائه .هذا اإلجراء ال يعتبر حال ألزمة تراجع قيمة العملة
الوطنية ،ولكنه يشكل جزءًا هامًا ضمن حزمة إجراءات ،إذ أوضح البنك

أنه سيتخذها في إطار خطواته ملعالجة هذه األزمــة وإصــاح املنظومة
املصرفية ومعالجة التشوه السعري لقيمة العملة وتحسني بيئة النشاط
االقتصادي بشكل عام .وفي املقابل ،يتزايد التشديد على السوق النقدية
من حيث االلـتــزام بـقــرارات قد تساهم في تهدئة العملة املحلية ووقف
انزالقها املـتـســارع .وفــي هــذا االتـجــاه ،أص ــدرت جمعية صــرافــي عــدن،
األربعاء املاضي ،تعميمًا يطالب شركات الصرافة وشبكات التحويالت
ً
بتثبيت سعر صــرف الــريــال السعودي عند  250ريــاال يمنيًا ،بعد أن
ً
وصل سعر صرفه في التعامالت إلى نحو  270رياال.
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نيسان سينترا» حلت في المرتبة الثانية بعد «سيفيك» ()Getty

أفضل  10سيارات صغيرة ومدمجة لعام 2021
نيويورك ـ العربي الجديد

منذ سنوات والسيارات الصغيرة
وامل ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــة (ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
واملتوسطة بالتعريف األميركي)
تشهد طلبا كبيرا حــول الـعــالــم ،ال سيما من
الـ ـش ــرك ــات والـ ـع ــائ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة واألفـ ـ ـ ــراد،
ن ـظــرا لـقــدرتـهــا الـعــالـيــة عـلــى تــوفـيــر الــوقــود
ُ
ورخـ ــص قـطــع غ ـيــارهــا وتـكــالـيــف صيانتها

ُ
الـ ـت ــي تـ ـع ــد م ـت ــواض ـع ــة ق ـي ــاس ــا ب ــال ـس ـي ــارات
الكبيرة والفخمة والــريــاضـيــة .وهــذا مــا دفع
بالشركات إلــى التنافس على تقديم األفضل
عبر تزويد مركباتها بالتكنولوجيا الحديثة
ووسائل الراحة في القيادة والركوب وتخزين
األغراض.
أفضل  10سـيــارات من هــذه الفئة أجــرى لها
م ــوق ــع «ك ــارم ــاك ــس»  CarMaxاملـتـخـصــص
ت ـص ـن ـي ـفــا ،اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى ب ـي ــان ــات مـبـيـعــات

جديد السيارات
«فولكسفاغن» تنافس «تويوتا هيلوكس»

يترقب عشاق سيارات الدفع الرباعي النموذج األحدث من مركبات «أماروك»
 Amarokمن «فولكسفاغن» التي يتوقع أن تكون أقوى منافس لسيارة «تويوتا
هيلوكس»  Toyota Hiluxاليابانية .فالصانعة األملانية تتعاون مع شركة
واكينشو»  Walkinshawإلنتاج سيارة «بيك آب» معدلة عن سيارات «أماروك»
تمتاز بقدرات عالية على اجتياز أصعب الطرقات ،عبر تزويدها بعجالت كبيرة
مخصصة للطرق الوعرة ،وعلى أنظمة تعليق خاصة ،فضال عن ممتصات
صدمات قوية مدعمة باملعدن ،ومصابيح أمامية وخلفية وكشافات مجهزة
بتقنيات «ليد» .LED
«كيا سيراتو» تغزو األسواق

جـمـعـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة ب ــن  1أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول و 31م ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ـن ـصــرمــن ،وك ــان
الفتا احتالل املنتجات اليابانية صدارة هذا
التصنيف.
« - 1هــونــدا سـيـفـيــك» :تـقــدم ع ــددا كـبـيــرا من
ال ـخ ـيــارات مــع  3أن ـمــاط وقــائ ـمــة طــويـلــة من
ال ــدي ـك ــورات ون ـم ــوذج ــن عــال ـيــي األداء هما
«سيفيك سي» والنوع «آر» لألعوام بني 2017
و.2019
« - 2ن ـي ـس ــان س ـي ـن ـت ــرا» :ف ـس ـي ـحــة ومــري ـحــة
ُ
وتتميز برحلة سريعة االستجابة ،وهي تعد
إضافة رائعة باستخدام محرك  1.8لتر رباعي
األسطوانات ينتج  124حصانا وعــزم دوران
 125رطل قدم ،وحظيت موديالتها بني 2017
و 2019بتقدير «وكالة حماية البيئة».
« - 3تــويــوتــا ك ـ ــوروال» :س ـيــدان صـغـيــرة ذات
مقصورة رحبة مصممة للتعامل مع رحالتك
ال ـيــوم ـيــة والـ ـخ ــاص ــة .وب ــامل ـس ــاح ــة الــواس ـعــة
املـخـصـصــة ل ــأرج ــل ف ــي امل ـق ـعــد الـخـلـفــي في
طرازات  ،2019-2017ال يشعر الركاب بالضيق
في داخلها.
« - 4شيفروليه كروز» :تتوافر موديالت -2017
 2019في  5فئات ،وتتمتع بالعديد من ميزات
االتصال ،بما في ذلك تكامل  Apple CarPlayو
 Android Autoفي جميع موديالتها.
« - 5فولكسفاغن جيتا» :تبدأ طــرازات -2017
 2019بمحرك رباعي األسطوانات بسعة 1.4
لتر مــزود بشاحن توربيني مــع  40ميال في
الغالون ونالت تقدير «وكالة حماية البيئة».
« - 6فورد فوكس» :تأتي موديالت 2018-2017
بشكل قياسي مع محرك رباعي األسطوانات
سعة  2.0لتر ونــاقــل حــركــة أوتــومــاتـيـكــي ،أو
م ـحــرك اخ ـت ـيــاري ربــاعــي األس ـط ــوان ــات سعة
 1.0لتر مزود بشاحن توربيني ،والذي ينقلك
 40ميال بغالون واحد ونالت بدورها تقديرا
بيئيا.
« - 7مـ ـ ـ ــازدا :»3م ـتــوافــرة ك ـس ـيــارة س ـي ــدان أو
ه ــات ـش ـب ــاك ،وت ــأت ــي مـ ــوديـ ــات 2018-2017
األساسية بمحرك  2.0لتر رباعي األسطوانات
بقوة  155حصانا وعزم دوران  150رطل قدم.
ويمنحك اختيار ط ــرازات  Touringأو Grand

النواب مصدر رئيسي للواسطة (صالح ملكاوي)Getty/

يجيب تحقيق «العربي الجديد» عن سؤال لماذا تنتشر الواسطة في األردن الذي يجرم قانونه الظاهرة؟ في حين
لم تشهد محاكمه سوى قضية واحدة أحالتها هيئة النزاهة إلى القضاء ،ليستمر اإلفالت من العقاب بسبب
غموض النص التشريعي

تويوتا كوروال» و«شيفروليه كروز» في المركزين الثالث والرابع ()Getty

الصدارة يابانية
لشركات «هوندا»
و«نيسان» و«تويوتا»
 Touringمـحــركــا ربــاعــي األس ـط ــوان ــات بقوة
 184حصانا و 2.5لتر للحصول على طاقة
إضافية.
« - 8نيسان فـيــرســا» :يوفر مقعدها الخلفي
مساحة  37بوصة في موديالت ،2019-2017

ّ
وتـسـتـهـلــك غــالــونــا واحـ ــدا لـتـقــلــك مـســافــة 34
ميال وحظيت بتقدير بيئي.
« - 9ف ــورد فييستا» :تتوافر كسيارة سيدان
أو ه ــات ـش ـب ــاك ،وهـ ــي سـ ـي ــارة ص ـغ ـيــرة تـقــدم
م ـج ـمــوعــة م ــن خـ ـي ــارات تــول ـيــد الـ ـق ــوة .تـبــدأ
موديالت  2019-2017بمحرك  1.6لتر رباعي
األسطوانات يولد  120حصانا وعــزم دوران
يبلغ  112رطل قدم.
« -10ســوبــارو إم ـبــريــزا» :إذا كنت تبحث عن
س ـيــارة س ـيــدان صـغـيــرة أو هــاتـشـبــاك م ــزودة
بنظام دفع رباعي قياسي ،فإن إمبريزا توفر
قوة دفع رائعة في الطقس الرطب.

مقاعد السيارات
برلين ـ العربي الجديد

أعلنت «كيا» الكورية الجنوبية أن سيارة «سيراتو»  Ceratoبتصميمها الجديد
ستصل إلى األسواق العاملية قريبا ،وهي تتميز عن نموذجها السابق بتصميم
جديد كليا ،وخصوصا مــن ناحية شكل الواجهة األمــامـيــة ،إذ أصبح شبك
غطاء املبرد فيها أضيق وأصغر مع مصابيح أكبر ،كما تغير شكل الفتحات
الهوائية على الواجهة ،أما املصابيح فجهزت بخطوط إضاءة مميزة جدا وأحدث
تقنيات «ليد» لتوفير إنارة ممتازة .وداخليا أصبحت هذه املركبة أكثر عصرية
وتطورا ،إذ جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة ملسية متطورة بمقاس 10.25
بــوصــات ،إضافة إلــى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة ع ــدادات إلكترونية.
وجهزت أيضا بأنظمة ملتيميديا متطورة قــادرة على االتصال السلكيا مع
الهواتف واألجهزة الذكية ،وأنظمة صوت بمكبرات عالية األداء.
استدعاء «هوندا» لخلل مضخة الوقود

استدعت وزارة التجارة السعودية  5256سيارة «هوندا» من موديالت مختلفة
صنع عامي  2019و ،2020لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقف
املحرك أثناء القيادة ،بما يزيد خطر وقوع حادث ،وأشــارت الــوزارة إلى ضرورة
التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة ،داعية مالكي السيارات إلى ضرورة
التواصل مع «شركة عبدالله هاشم املحدودة» الستبدال مضخة الوقود مجانا.

ُ
تعد املقاعد أساس الراحة في قيادة السيارات
وخصوصا الفخمة منها ،وفي السياق ،يمكن
ع ــرض أكـثــرهــا ش ـهــرة« ،مــرس ـيــدس» و«رول ــز
رويـ ـ ــس» و«الم ـب ــورغ ـي ـن ــي» و«كــون ـي ـغ ـس ـيــغ»
و«ف ــول ـف ــو» ،اس ـت ـنــادا إل ــى تـقــريــر متخصص
أوردتـ ـ ـ ـ ــه ال ـش ـب ـك ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
«بلومبيرغ».
« - 1مــرس ـيــدس -بـنــز  »S580مــوديــل :2021
ينطلق سعرها من  116300دوالر ،والــرأس
املـيـكــانـيـكــي لـلـمـقــاعــد ال ـج ــدي ــدة ب ــات أق ــرب
إل ــى ال ـس ـطــح م ـمــا ك ــان عـلـيــه ف ــي ال ـس ـنــوات
ال ـســاب ـقــة ،بـمــا يـسـمــح بـمــامـســة أف ـضــل من
بــرامــج الـتــدلـيــك الـعـشــرة فــي ال ـس ـيــارة التي
تتميز أيضا بــأول سلسلة إنتاج في العالم
من الوسادة الهوائية للمقاعد الخلفية .أما
الجلود املبطنة في الفئة  Sالجديدة فناعمة
وأنيقة وأشبه بحقيبة اليد الراقية.

تشمل المجموعة
مرسيدس ورولز
والمبورغيني
وكونيغسيغ وفولفو

داخلية «مرسيدس -بنز إس 4 580ماتيك» بين األفخم عالميًا (الشركة)

غموض النص القانوني
يسهل اإلفالت من العقاب

عمان ـ هبة أبوطه
ّ

إليك أكثرها راحة بين العروض الفخمة
« - 2رول ــز روي ــس فــانـتــوم تيمبوس» موديل
 :2022يبدأ سعرها من  500000دوالر على طول
كل بــاب ،تنطلق أضــواء األلياف الضوئية من
ثقوب صغيرة لتشكيل أنماط ملتوية دوامية
تتكامل أسـقــف «رول ــز روي ــس» الـشـهـيــرة .في
قاعدة العجالت ،يوفر الجزء الخلفي مساند
أق ـ ــدام ووس ــائ ــد م ــن الـجـلــد امل ــدب ــوغ ،وجميع
مقاعدها األربعة مزودة بخيار التدليك.
« - 3المـبــورغـيـنــي أف ـي ـن ـتــادور  »SVJمــوديــل
 :2021س ـع ــره ــا يـ ـب ــدأ مـ ــن  517700دوالر،

الواسطة
في األردن

وم ـق ــاع ــده ــا ع ـلــى ش ـكــل دلـ ــو م ـس ـتــوحــاة مــن
الطائرات املقاتلة ،مبطنة بإحكام مع جوانب
طويلة إلبقاء السائق في مكانه أثناء السباق
حول املنعطفات .وتعانق خطوطها الصارمة
الوركني والكتفني ،بما يبقيه جامدا منتبها
م ــن دون مـنـعــه م ــن ت ـحــريــك رأسـ ــه ومــرفـقـيــه
وذراعـ ـي ــه .وامل ـقــاعــد مـغـطــاة بـجـلــد الـكــانـتــارا
وال ـج ـلــد امل ــدب ــوغ ،وه ــي مـتــوافـقــة م ــع أحــزمــة
السباق ذات الخمس نقاط.
« - 4كــون ـي ـغ ـس ـيــغ ج ـي ـم ـي ــرا» م ــودي ــل :2021
سـيــارة كهربائية خــارقــة ينطلق سعرها من
 1.7مليون دوالر ،تــم ضبط املقاعد الخلفية
أعلى قليال من املقدمة لضمان خطوط رؤية
واض ـح ــة وم ـســاحــة ق ـص ــوى .وت ـلــك األمــام ـيــة
قابلة للتعديل كهربائيا في  4اتجاهات ،وثمة
مـســاحــة كــافـيــة السـتـيـعــاب  4بــالـغــن بشكل
مريح ،إضافة إلى حقائب اليد .واملقاعد على
شـكــل دل ــو مـصـنــوعــة م ــن إسـفـنــج «مـيـمــوري
فـ ـ ـ ــوم» مـ ــدمـ ــج ل ـت ــوف ـي ــر دعـ ـ ــم مـ ـث ــال ــي ب ـط ــول
العمود الفقري كامال .واملقصورة خالية من
العوائق للركاب في األمام والخلف .وتتحمل
ح ــام ــات األك ـ ـ ــواب ال ـث ـمــانــي درجـ ـ ــات حـ ــرارة
ُ
ســاخـنــة وبـ ــاردة ،بينما ت ـضــاف إل ــى وســائــل
الراحة شاشات املعلومات والترفيه األمامية
والخلفية ،وأجهزة الشحن الالسلكية ،وأربعة
مصابيح للقراءة.
 - 5فولفو  XC90موديل  :2021يبدأ سعرها
من  49695دوالرا ،وبفضل إطاراتها الفوالذية
عالية الجودة ،يمكن لكل مقعد تقليل القوى
الرأسية بمقدار الثلث على الــركــاب ،ولديهم
ف ــي الـصـفــن ال ـثــانــي وال ـثــالــث سـتــائــر واقـيــة
قابلة للنفخ مدمجة في السقف ،إضافة إلى
وس ــادة هــوائـيــة للركبة على جــانــب السائق،
وث ـمــة خ ـيــار لـلـتــدلـيــك ف ــي  10ن ـق ــاط .ولـطــاملــا
كــانــت «فــول ـفــو» رائ ــدة فــي تـقـنـيــات الـجـلــوس
املستدامة وغير الجلدية ،إذ تستخدم مزيجا
خــاصــا بها ُمصنوعا مــن الـصــوف الحقيقي
والبوليستر املعاد تدويره.

تـمـكــن مــديــر ع ــام ســابــق ملؤسسة
التدريب املهني األردنية (تحتفظ
ال ـ ـجـ ــريـ ــدة بـ ــاس ـ ـمـ ــه) ،مـ ــن تـعـيــن
أب ـنــائــه ال ـثــاثــة ف ــي ج ـهــات مــرتـبـطــة بـ ــوزارة
الـعـمــل وال ـتــي كــانــت املــؤسـســة تتبعها ،عبر
الـ ــواس ـ ـطـ ــة ،وتـ ـب ــن أن امل ـش ـت ـك ــى ع ـل ـيــه قـبــل
الوساطة املقدمة إليه لتعيني ابنة املدير في
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني
وال ـت ـق ـنــي دون اإلعـ ـ ــان ع ــن وظ ـي ـفــة شــاغــرة
والتنافس على نيلها ،وهو ما اعتبره ديوان
الخدمة املدنية مخالفا للقوانني ،لكن عوضا
عــن إنـهــاء خدماتها جــرى نقلها إلــى وظيفة
أخ ــرى فــي وح ــدة مـتــابـعــة وتـقـيـيــم املـشــاريــع
فــي  15يــولـيــو/تـمــوز  ،2015بحسب مــا جــاء
فــي أوراق القضية الصلحية الـجــزائـيــة رقــم
 ،2019/4829واملنشورة على موقع قسطاس
(منصة قانونية تنشر التشريعات واألحكام
قضائية).
ُ
وو ِّج ـه ــت لـلـمــديــر تهمتا اسـتـثـمــار الوظيفة
والـتــدخــل فــي قـبــول الــواسـطــة واملـحـســوبـيــة،
وات ـهــم مــن ســاعــده وقـبــل الــوســاطــة ،بــإســاءة
استعمال السلطة ،وجنحة قـبــول الواسطة
واملحسوبية ،لكن محكمة صلح جــزاء غرب
عمان قــررت عــدم مسؤولية املــديــر عــن التهم
امل ــوج ـه ــة إل ـي ــه ،وع ـل ـلــت ق ــراره ــا ب ـت ـبــرئــة من
س ــاع ــده م ــن ال ـت ـه ـم ـتــن بـ ــأن ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـتــي
توصلت إليها لم تزن البينة وزنا دقيقا ،كون
الفعل املسند لــه يخرج عــن النطاق الزماني
للنص التجريمي.
لماذا لم يقع التجريم في القضية
السابقة؟

ي ـب ــدي امل ـح ـقــق ال ـس ــاب ــق ف ــي ه ـي ـئــة مـكــافـحــة
الفساد ،املحامي مشعل الرقاد ،والــذي سبق
له العمل في األمــن العام والقضاء الشرطي،
انــدهــاشــه مــن ق ــرار املحكمة بـعــدم مسؤولية
املتهمني في القضية السابقة ،موضحا «أن
جريمة الواسطة ارتكبت عندما كــان قانون
هـيـئــة مـكــافـحــة ال ـف ـســاد رق ــم  62ل ـعــام 2006

ساريا ،وينص في املــادة  5البند ط على أنه
«يـعـتـبــر ف ـس ــادا ل ـغــايــات ه ــذا ال ـقــانــون قـبــول
الــواس ـطــة واملـحـســوبـيــة ال ـتــي تـلـغــي حـقــا أو
تحق بــاطــا» ،وطاملا توفرت أركــان الجريمة
وأدل ـ ـ ــة االث ـ ـبـ ــات كـ ــان ي ـت ــوج ــب االت ـ ـجـ ــاه إل ــى
التجريم واإلدان ــة ،دون النظر لقانون هيئة
ال ـن ــزاه ــة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد ل ـعــام  2016ألن
الجريمة وقعت عــام  .»2015وتـكــررت وقائع
ال ـح ـك ــم الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ق ـض ـي ـتــن مـشــابـهـتــن
متعلقتني بــالــواس ـطــة ،إذ أصـ ــدرت املحكمة
بـعــد اسـتـئـنــاف امل ــدان حكما يقضي بــ«عــدم
املـســؤولـيــة» ألسـبــاب تـبــررهــا املحكمة ،وهو
م ــا يـ ـع ــزوه ال ــرق ــاد إلـ ــى غ ـم ــوض ف ــي ال ـنــص
ال ـق ــان ــون ــي ،م ـف ـس ــرا ذلـ ــك بـ ــأن ال ـن ــص يـعـيــق
ال ـق ـضــاء ع ــن إم ـكــان ـيــة إص ـ ــدار ال ـح ـكــم بـجــرم
الــواس ـطــة ألن ــه يـحـتــاج إل ــى تـحـلـيــل قــانــونــي
(ت ـف ـك ـي ــك الـ ـن ــص وت ـج ــزي ـئ ــه إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة
العناصر التي يتألف منها) مــا يقف عائقا
أم ـ ــام ال ـت ـط ـب ـيــق ،رغـ ــم ت ـجــريــم ال ــواس ـط ــة في
الفقرة  7من املادة  16من قانون هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد رقم  13لسنة  ،2016وتنص
على أنه «يعتبر فسادا قبول موظفي اإلدارة
العامة للواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا
أو تحق بــاطــا» .ويتسم نــص تجريم قبول
الــواس ـطــة ب ــ«االت ـس ــاع» ،واسـتـعـمــالــه ألـفــاظــا
قانونية غامضة وغـيــر مـحــددة مثل (قـبــول،
الواسطة ،تلغي حقا) ما يجعل من الصعوبة
إيجاد تفسير مدلوله دقيق ،بحسب ما قاله
الباحث فهد الكساسبة فــي دراســة مشتركة
مــع الــرقــاد ،بعنوان «جريمة قبول الواسطة
فــي التشريع األردن ــي وإشـكــالـيــة التطبيق»،
نشرت عام  ،2016والتي لفتت إلى أن جريمة
قـ ـب ــول ال ــواسـ ـط ــة ،ت ـت ـصــف ب ـكــون ـهــا صـعـبــة
اإلثـ ـب ــات ،ألن ـهــا تــرتـكــب ف ــي أجـ ــواء يكتنفها
التكتم لضمان نجاح تحقيق الحاجة التي
يـسـعــى أطـ ــراف الــواس ـطــة إلـيـهــا فــي الـخـفــاء،
ومن الصعوبة إقامة دليل إلثباتها.
قضية واحدة أحيلت إلى القضاء

ي ـك ـش ــف م ـل ــف ال ـق ـض ـي ــة رق ـ ــم ،7076/2018
والـ ــذي اطـلـعــت عـلـيــه «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن

قضية واحدة
متعلقة بالواسطة
أحالتها هيئة
النزاهة إلى القضاء
تحدث الواسطة
في الخفاء ما
يعيق إقامة الدليل
إلثباتها

محكمة صلح جــزاء عـمــان ،أدان ــت فــي الــرابــع
عـشــر مــن أكـتــوبــر/تـشــريــن األول ع ــام ،2018
طبيبا متخصصا بجراحة العظام واملفاصل
بجرم قبول الواسطة واملحسوبية ،استنادا
ألح ـ ـكـ ــام امل ـ ـ ـ ــادة /23أ مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـن ــزاه ــة
ومـكــافـحــة الـفـســاد بــداللــة املـ ــادة  16مــن ذات
الـقــانــون وامل ــواد  2و3و 4مــن قــانــون الجرائم
االق ـت ـصــاديــة ،وعــاقـبـتــه ب ـغــرامــة قــدرهــا 700
دي ـن ــارا ( 987دوالرا أمـيــركـيــا) ودف ــع رســوم
التقاضي.
واسـتـغــل امل ــدان صـلــة قــرابــة مــع وزي ــر صحة
س ــاب ــق (تـحـتـفــظ ال ـج ــري ــدة بــاس ـمــه) لـلـتـقــدم
المتحان بعد استنفاذه فرصا سابقة ،ووجه
الوزير الكتاب رقم تطوير /إقامة ،2358/في
 24مـ ــارس/آذار  ،2014إلــى أمــن عــام ال ــوزارة
فــي ذلــك الــوقــت ،للسماح لطبيب متخصص
فــي جــراحــة الـعـظــام واملـفــاصــل ك ــان قــد تقدم
الم ـت ـح ــان ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـس ـن ــوي ل ـس ـنــة اإلق ــام ــة
الثالثة في دورة ديسمبر/كانون األول ،2012
ورسب ثم تقدم لالمتحان في دورة ديسمبر
 2013ورس ـ ـ ــب ،فــان ـط ـب ـقــت ع ـل ـيــه تـعـلـيـمــات
الفصل مــن اإلقــامــة ،لكنه تـقــدم بطلب إعــادة
االمـ ـتـ ـح ــان ل ــوزي ــر ال ـص ـح ــة ل ـل ـم ــرة ال ـثــال ـثــة،
ف ـط ـلــب الـ ــوزيـ ــر م ــن م ــدي ــرة إدارة الـ ـش ــؤون
اإلداري ــة أن تقوم بــدراســة حــول إمكانية ذلك
وردت بعبارة (املفصولني يسمح لهم بإعادة
االخـتـصــاص بـعــد  6أش ـهــر) ،رغــم ذلــك سمح
الوزير للطبيب بإعادة االمتحان ،وعند علم
املـشـتـكــي امل ــذك ــور اس ـمــه فــي الـقـضـيــة وبقية
األطـ ـب ــاء ال ــذي ــن ل ــم يـحــالـفـهــم ال ـح ــظ تـقــدمــوا
بطلب إعادة االمتحان لوزير الصحة ،إال أنهم
قوبلوا بالرفض وجرت املالحقة ،وعقب إدانة
الطبيب طلب مــدعــي عــام الـنــزاهــة ومكافحة
الفساد اإلذن بمالحقة وزير الصحة السابق
بتهمة الواسطة واملحسوبية.
وه ــذه القضية تعد الــوحـيــدة الـتــي أحالتها
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلــى القضاء
فيما يتعلق بـجــرائــم الــواسـطــة ،منذ صــدور
قانون الهيئة عــام  2006ومباشرتها عملها
منتصف ع ــام  ،2008وف ــق تــأكـيــد املستشار
اإلعالمي للهيئة عمر عبندة ،الذي يبرر عدم
إحالة الشكاوى األخــرى املتعلقة بالواسطة
إلى القضاء بعدم وجود بيانات واضحة.
ويعتبر الــرقــاد أن تحويل هــذه الــواقـعــة إلى
الـقـضــاء خـطــوة فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح ،غير
أن م ــوض ــوع اإلثـ ـب ــات ف ــي غــال ـب ـيــة ال ـجــرائــم
الواقعة على الوظيفة العامة يكون في غاية
الصعوبة ،قائال« :لألسف نحن قمنا بتطبيق
تجريم الواسطة واملحسوبية بشكل متأخر
وخـجــول ،والحكم بعدم مسؤوليته قانونيا
ال يعني ال ـب ــراءة» .ورص ــدت مـعــدة التحقيق
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـس ـن ــوي ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ـه ـي ـئــة،
ل ـي ـت ـبــن أنـ ـه ــا ت ـل ـقــت  192إخ ـ ـبـ ــارا وش ـك ــوى
مـتـعـلـقــة بــالــواس ـطــة وامل ـح ـســوب ـيــة م ـنــذ عــام
 2010وحتى عام  ،2015في حني لم تدرج عدد
الـشـكــاوى فــي تقريرها السنوي لعام ،2016
وتلقت الهيئة  1679شكوى لم تفصل أنواعها
في عام  ،2017وارتفعت إلى  2797عام ،2018
وفي عام  2019وصل عددها إلى  3572شكوى
شملت قطاعات متنوعة ،دون تحديد املتعلقة
بالواسطة بشكل خاص.
النواب مصدر رئيسي للواسطة

فــي ال ـس ــادس مــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي عــام
 ،2021وجه النائبان في البرملان األردني ماجد
الــرواشــدة ونــواش القواقزة رسالة إلــى وزير
املــالـيــة يطلبان فيها تعيني نجليهما عــون

مــاجــد ال ــرواش ــدة ،وعـلــي ن ــواش الـقــواقــزة في
وظائف من الدرجة األولى في دائرة الجمارك،
ُ
وحملت الــرســالــة توقيع الـنــائـبــن ،إذ كتبت
خالل جلسة تحت قبة البرملان .وفي رده على
«الـعــربــي الـجــديــد» ح ــاول الـنــائــب الــرواشــدة
نفي لجوئه إلــى استخدام الواسطة لتعيني
ابنه واستغالل موقعه لتعيني أقاربه ،متذرعا
أن الرسالة لم تكن إال «للتسلية» ،مستنكرا
إث ـ ــارة ه ــذه الـقـضـيــة بـيـنـمــا رف ــض ال ـقــواقــزة
التعليق رغــم أنــه قــال في تصريحات سابقة
إن الرواشدة من كتب رسالتني لكل من وزيري
املالية والــزراعــة ،للمطالبة بتعيني ابنيهما.
ضلوع النواب بالواسطة واملحسوبية تؤكده
نتائج استبيان رأي غير قياسي أجرته معدة
التحقيق شـمــل  82م ـشــاركــا ،إذ أك ــد %41.5
منهم بأن مصدر الواسطة التي استخدموها
لتسيير أمر ما هم نواب حاليون أوسابقون،
تالها املوظفون الحكوميون بنسبة ،%16.9
ثــم الـقـضــاة بنسبة  ،%12.5وت ــوزع ــت باقي
الـنـســب ك ــاآلت ــي :املـتـنـفــذون  ،%7.6والـ ــوزراء
 ،%4.7واملسؤولون في األمن .%1.5
ويـعــزو مــديــر مــركــز الـحـيــاة لتنمية املجتمع
املدني «راصد» (بحثي يهتم بقضايا املجتمع
امل ــدن ــي) ال ــدك ـت ــور ع ــام ــر ب ـنــي ع ــام ــر ضـلــوع
النواب في الواسطة إلى ضعف الدور الرقابي
والتشريعي للبرملان ،مــا جعلهم يعوضون
ه ــذا الـنـقــص بـقـضــاء تـسـهـيــات ومـســاعــدات
للشعب للتغطية على ضعف أدائهم.
ثقافة مجتمعية

تتسم جريمة قـبــول الــواسـطــة بأنها ظاهرة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،لـ ـتـ ـك ــرار وقـ ــوع ـ ـهـ ــا ،والـ ـت ــوات ــر
واالسـتـمــرار ملحوظان بــوضــوح فــي حــدوث
الواسطة في املجتمع األردني ،حتى غدت من
األفـعــال التي تمارس بشكل يومي ،وال غنى
ألف ــراد املجتمع عنها رغ ــم ع ــدم شرعيتها»،
بحسب دراسة الرقاد والكساسبة.
بالفعل أصبحت الواسطة جــزءا من الثقافة
املجتمعية ،كما يــرصــد الــدكـتــور عــامــر بني
عــامــر ،مـشـيــرا إل ــى أن املــواطــن األردنـ ــي على
مستوى إنـجــاز معامالته فــي دوائ ــر الــدولــة
ي ـبــاشــر ق ـبــل ذه ــاب ــه بـ ـس ــؤال م ــن ح ــول ــه عن
شخص يعمل فــي الــدائــرة املعنية لتسهيل
أم ــوره ،ليذهب في اليوم التالي ويبلغه أنه
من طرف «فالن» ،حتى وإن لم يكن هناك داع
للواسطة .مبينا أن سكان املناطق األقل حظا
يـلـجــؤون للواسطة أكـثــر مــن غيرهم بسبب
ض ـعــف ال ـخ ــدم ــات امل ـقــدمــة وغ ـي ــاب ال ـعــدالــة،
عــاوة على أنهم يقطنون في بيئات طــاردة
لفرص العمل والرعاية الصحية والتعليمية،
ما يدفعهم إلى تلبية احتياجاتهم باللجوء
للواسطة ،وهو ما يؤكده استبيان الرأي ،إذ
قال  %76.5من أفراد العينة بأنهم استخدموا
الواسطة لتسيير أمورهم الحياتية ،وأجاب
 %44.7ب ــأنـ ـه ــم اسـ ـتـ ـخ ــدم ــوه ــا ل ـل ـح ـصــول
عـلــى عـمــل ،بينما اسـتـعــان  %12بالواسطة
ل ـت ـي ـس ـيــر أمـ ــورهـ ــم ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـس ـي ــر فـيـمــا
يتعلق باستصدار رخـصــة قـيــادة أو شطب
مخالفات السير .وأجاب  %89من املشاركني
ب ــأن الــواس ـطــة أم ــر ه ــام لـلـحـصــول عـلــى حق
في األردن ،ويــرى  %64أن الواسطة ُمجدية،
ووف ـقــا لــإجــابــات فـقــد ق ــدم مــا نسبته %34
م ــاال مـقــابــل الــواس ـطــة فــي حــن ق ــدم %25.6
مــن املستطلعة آراؤهـ ــم هــديــة ،لـكــن الـنــاطــق
اإلعالمي باسم ديــوان الخدمة املدنية خالد
غرايبة يؤكد بأن الديوان يخلو من الواسطة
وال مجال للتدخل بالتعيينات.
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انقالب بالفصحى
باسل طلوزي

ك ــان أج ــدى لـلــرئـيــس الـتــونـســي ،قـيــس سـعـ ّـيــد ،أن يستعني عـلــى قـضــاء «انـقــابــه»
ّ
غات مبتذل ٍة ال تقنع إال فلول اليساريني العرب ،فقد
بالكتمان ،بدل أن يدلي
بمسو ٍ
زعم فخامته ،في معرض تبريره تجميد البرملان ،أن أعضاء املجلس تطاولوا عليه
ً
انقالبا مكتمل األركان ،ال لتصويب مسيرة
بالقذف والشتم .بمعنى أن «جاللته» قاد
ملجرد ّ
ً
انتقاما ممن «آذوه» بالسبّ،
أو لتقرير مصير ،بل ّ
«رد االعتبار» لقداسته،
و«خدشوا» كرامته بعباراتهم النابية.
ّ
«شخصي» ،إذن ،في مبتداه ومنتهاه ،أو هكذا يريد «اإلمبراطور» قيس
هو انقالب
ّ
ّ
للتحول من رئيس منتخب إلى طاغية وديكتاتور
سعيد أن نفهم ،فهو على استعداد
ّ
ّ
ً
ّ
إن لزم األمر ،ردا على أدنى امتهان لشخصه املبجل ،حتى لو صدر هذا االمتهان من
ً
سلطة تشريعية منتخبة أيضا ،وهو قابل لوأد الديمقراطية «الوليدة» تحت التراب،
وإعادة تونس إلى ما قبل زمن زين الهاربني بن علي ،إن ّ
مسه نائب بشتيمة أو جازف
ّ
أحــد باالنتقاص مــن هيبته ومهابته .مــا زالــت ردة فعل «القيصر» تتعلق بالنواب
ّ
وحدهم .أما في ما يتصل بالشعب ،فعليه أن يحمد الخالق ألن فخامته لم تصل إلى
سمعه ّأي شتيمة شعبية ،وإال ملا كان تـ ّ
ـورع عن ارتــداء جلد نيرون وحــرق تونس،
فمقام الزعيم العربي ّ
مقدس ال يحتمل عبور ذبابة واحدة ،فكيف بشتيمة؟!
«املفوه» قيس ّ
في كل األحــوال ،برهن الرئيس ّ
سعيد أن ال فرق بني زعيم عربي بلغ
السلطة باالغتصاب أو االنتخاب ،فالنتيجة واحدة ،ألن كليهما ،في نهاية املطاف ،ال
ً
ّبد أن يعود إلى عرق االستبداد الغائر عميقا في نسيج ساللة الحكم العربية ،من
معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن سعيد ،مع حفظ «الفوارق» بالتأكيد ،ألن داهية
يتورط في تقديم ّ
ّ
مثل معاوية األول أكبر من أن ّ
«السب» والتحقير لتبرير
مسوغات
ّ
ّ
وتفرده بالسلطةً .
استبداده ّ
عموما ،يبدو أن الفصحى التي يتبجح بإتقانها سعيد لم
ً
ّ
تسعفه في تسويغ انقالبه هذه املرة ،كما أسعفته في الوصول إلى السلطة سابقا،
ًّ
ذلك أن من يتقن الفصحى ال ّبد أن يكون متمكنا من فهم العالم الديمقراطي املحيط
ً
به .ألم ّ
مثل ،أن يشاهد دمى زعماء أكبر الــدول كيف ّ
يتم تشكيلها على
يقيض له،
ّ
ّ
حيوانات تدون عليها عبارات أقذع من السب والشتم ،وتقاد في الشوارع على
هيئة
ٍ
ٌ
املقرات الرئاسية ،وتتناقلها وكـ ٌ
مــرأى من ّ
وفضائيات من البلد نفسه ،ليراها
ـاالت
الرؤساء املستهدفون بهذه السخرية الشعبية؟ ألم يكن يظهر دونالد ترامب ،بكل
ّ
استبدت به نزعة قيس ّ
سعيد
صالفته ،كدمية خنزير في شوارع أميركا ،فماذا لو
ً
الثأرية ،هل كان يجازف بضرب شعبه بالقنابل النووية ،مثلّ ،
لرد اعتباره؟ وماذا
ّ
لو تلقى قيس بن سعيد صفعة «شعبية» على غرار التي تلقاها الرئيس الفرنسي
مــاكــرون مــن مــواطــن غاضب فــي الـشــارع؟ هــل كــان األخـيــر سيثأر لكرامته بإبادة
الفرنسي بدباباته ومـ ّ
ّ
ـدرعــاتــه في ساحة الشانزلزيه،
بــاريــس ،أو سينشر الجيش
ّ
ويحاصر البرملان ،ويلغي الديمقراطية وتاريخ الثورة الفرنسية بجرة قلم؟
ّ
ـريــا بالرئيس ّ
كــان حـ ًّ
يتحدث بلغ ٍة مباشر ٍة ال
سعيد أن ينسجم مع فصحاه ،وأن
تحتمل الـتــأويــل :إن مــا أقــدم عليه هــو انـقــاب كــامــل ،بوحي ومساعدة وتمكني من
ّ
ّ
املستبد الجديد
متعهدي إجهاض ثــورات الربيع العربية .مثلما كان على ضحايا
ّ
ّ
(آخر طبعة) أن يستشعروا نزعات سعيد ومؤشرات انقالبه على ثورة الياسمني،
ّ
فقد كانت هناك ّ
مقدمات شتى ظهر بعضها عندما كان يستدعي فخامته وزراء
ونوابًا إلى قصره لتقريعهم ومعاملتهم معاملة األقزام على املأل اإلعالمي.
ً
ّأما فلول اليسار العربي الذين دبكوا ورقصوا على «الوحدة ّ
ونص» احتفال بانقالب
قيس ّ
سعيد على ما أسموه «مجلس اإلخوان» وحزب النهضة ،فال حاجة لتذكيرهم
ُّ
ّ
«زوج أراد أن يقهر زوجته فخصى حاله» ،ألن املستهدف
بالطرفة التي تتحدث عن
ٍ
ّ
ً
تنظيرا لها ،ونحمد
الوحيد من كل هذه االنقالبات هو الحرية نفسها التي أشبعونا
ّ
الله أنهم لم يتسلموا أي سلطة.
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سيّار الجميل

ال أح ـ ـ ـ ــد ب ــاسـ ـتـ ـط ــاعـ ـت ــه ال ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـهـ ــن ب ـم ــا
تــريــده الـسـيــاســة األمـيــركـيــة فــي الـعــالــم،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وإذا
كانت الصحافة األميركية تتفق مع تلك
«الـسـيــاســة» أو تـخــالـفـهــا ،فـلـيــس معنى
ذلــك أنها تــدرك ما الــذي وراء ما يرسمه
استراتيجيات خفية
أصحاب القرار من
ٍ
بمعزل عــن غيرهم أب ـدًا ..فهل مــن الغباء
ً
أن ت ـس ـي ـطــر ح ــرك ــة ط ــالـ ـب ــان مـ ـث ــا عـلــى
أغلب أراضــي أفغانستان إثر االنسحاب
األمـ ـي ــرك ــي م ـن ـه ــا؟ وه ـ ــل ت ـن ـف ــع ال ـن ـي ــات
ال ـح ـس ـنــة ه ـن ــا ،ف ــي أن ــه سـيـتــم تـعــويــض
أم ـيــركــا أف ـغــان ـس ـتــان ع ــن األضـ ـ ــرار الـتــي
أحــدثـتـهــا وحـجــم اآلالم وع ــدد الــوفـيــات
ّ
تسببت فيها؟ من السذاجة معالجة
التي
األمور بهذه «الطريقة».
إذ ال ي ـهــم م ــا يـكـتـبــه هـ ــذا أو م ــا يــذيـعــه
ذاك عــن خـســران أميركا فــي أفغانستان،
ولـكــن أح ـدًا ال يعلم مــا الصفقة الـقــادمــة
بني الفرقاء؟ وما االستراتيجية الجديدة
التي قد ّ
يتبعها األميركان في أفغانستان
أو مع العراق الحقًا.
نزل الشباب العراقي إلى الشوارع في عام
 2019لالحتجاج على  16عامًا من مفاسد
حكومات متتالية تعيسة ،اعتمدت على
طبقة سياسية طائفية فاسدة ،تعتبرها
ّ
مجرد دمــى لهما.
كل من أميركا وإي ــران
كــانــت االحـتـجــاجــات مـ ّ
ـوجـهــة ضــد فساد
الحكومات العراقية املتعاقبة وفشلها،

كاريكاتير

ً
وص ــوال إلــى تشكيل حكومة جــديــدة في
م ــاي ــو /أي ـ ــار  ،2020ب ــرئ ــاس ــة مصطفى
الـكــاظـمــي (يـحـمــل جـنـسـيــة بــريـطــانـيــة)،
وكـ ـ ـ ــان مـ ـن ــذ  2003ص ـح ــاف ـي ــا وم ـ ـحـ ــررًا
ّ
(مقره
ملوقع مونيتور اإلخباري العربي
ّ
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة) ،ث ــم ت ـســلــق لـيـكــون
ً
رئيسًا فاشال لجهاز املخابرات العراقية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن سـنــة
على تسلمه الحكم ،لــم يستطع فعل أي
ش ــيء ،بسبب ضعف قــدراتــه وإمكاناته
ّ
والحد من بطش
إليقاف انهيارات البالد،
امل ـل ـي ـش ـيــات امل ــوال ـي ــة وال ــوالئـ ـي ــة إلي ـ ــران،
ك ـم ــا ل ــم ي ــوق ــف أب ـ ـ ـدًا اسـ ـتـ ـش ــراء ال ـف ـســاد
واستفحال الجرائم.
وتعلم أميركا فشله وفشل من سبقوه في
حكم العراق ،ولكنها ،كما يبدو ،ال تقبل
بتغيير نظام الحكم الحالي ،كونه يخدم
وضعها تمامًا.
كــانــت جـمـلــة مـلـيـشـيــات كــالـتــي سموها
ّ
ق ــوات الـحـشــد الـشـعـبــي قــد تـشـكــلــت عــام
 2014ملـحــاربــة عـصــابــات تنظيم الــدولــة
اإلســامـيــة (داعـ ــش) ،وقــد سمح بإطالق
الـ ـعـ ـن ــان ل ـت ـل ــك امل ـل ـي ـش ـي ــات أن ت ـســاهــم
ّ
بوجود نفوذ إيراني متمكن في سورية
الـتــي بــاتــت رهـيـنــة بــواسـطــة تـلــك الـقــوى
العراقية .وتضم قــوات الحشد الشعبي
اآلن حوالي  130.000مقاتل يتوزعون في
 40وحدة ّمختلفة أو أكثر.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــدت م ـ ـع ـ ـظ ـ ـم ـ ـهـ ــم األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
والجماعات السياسية العراقية املوالية
لنظام خامنئي اإليراني ،لكنهم يموهون

وجــودهــم بــاعـتـبــارهــم ج ــزءًا مــن الـقــوات
املسلحة الـعــراقـيــة ،فيما هــي مليشيات
يمكن إليــران تشغيلها وإيقافها كسالح
ض ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،وهـ ــي وحـ ــدات
ل ـه ــا م ـصــال ـح ـهــا وه ـي ــاك ــل ص ـنــع ال ـق ــرار
الخاصة بها ،ومتنفذة في العراق ،ولها
قوة بطش تخشى منه الحكومة نفسها!
ومـ ـن ــذ اغـ ـتـ ـي ــال الـ ـق ــائ ــد الـ ـس ــاب ــق لـفـيـلــق
ال ـق ــدس ف ــي ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي،
الجنرال قاسم سليماني ،وقائد الحشد
الشعبي ،أبو مهدي املهندس ،في يناير/
كانون الثاني  ،2020بدأ الهتاف بإخراج
ّ
ال ـقــوات األمـيــركـيــة امل ـتــوزعــة فــي ال ـعــراق.
وات ـف ــق الـ ـع ــراق والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة في
أوائل إبريل /نيسان على مغادرة القوات
الـقـتــالـيــة األم ـيــرك ـيــة قــري ـبــا ،وه ــي قصة
تمويهية أخرى!
لــم يتم تحديد مــوعــد ،ولــم يـتـ ّـم التوقيع
عـ ـل ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ـف ـ ّـص ــل ب ـ ــن الـ ـع ــراقـ ـي ــن
واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــان ،ورئ ـ ـيـ ــس وزراء ال ـ ـعـ ــراق،
ّ
واألهلية
مصطفى الكاظمي ،فاقد للثقة
ّ
مــن ك ــل األط ـ ــراف ،وال ـعــالــم يشهد تــوالــي
ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،من
دون أي رد فعل مضاد .ولكن إيران ربما
تـبـيـعـهــم ف ــي ص ـف ـقــة م ــع األمـ ـي ــرك ــان في
مـحــادثــات فيينا بـشــأن االت ـفــاق الـنــووي
وخ ـط ــة ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة امل ـش ـت ــرك ــة ،مع
عـ ــرض ع ـس ـكــري كــرن ـفــالــي ف ــي يــون ـيــو/
حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2021ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ــذك ــرى
السابعة لتأسيس الحشد الشعبي .وفي
الـيــوم الـتــالــي ،قصفت الــواليــات املتحدة

فهد

لدى األميركيين
أسبابهم لالحتفاظ
بقواتهم في العراق
الذي يعتبرونه
قاعدة أمامية في
حربهم المحتدمة
على إيران

قـ ــوات الـحـشــد ف ــي ال ـع ــراق وس ــوري ــة ،ما
أثار إدانة علنية من الكاظمي وحكومته،
بــاع ـت ـبــاره ان ـت ـهــاكــا ل ـل ـس ـيــادة ال ـعــراق ـيــة.
ّ
وبعد شن ضربات انتقامية ،أعلنت قوات
الحشد الشعبي وقفًا جديدًا إلطالق النار
ف ــي  29ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران اس ـت ـم ـ ّـر ستة
أيـ ـ ــام ،ك ــي ي ـس ـتــأنــف ثــان ـيــة بــالـهـجـمــات
ال ـصــاروخ ـيــة وال ـط ــائ ــرات امل ـسـ ّـيــرة على
أه ـ ـ ــداف أم ـي ــرك ـي ــة .وه ـ ــدد ب ــاي ــدن ب ــال ــرد
بضربات جــويــةٍ  ،حتى أنــه لــم يسقط أي
ٍ
ً
ـا ّ
ردت الـقــوات
ضـحــايــا أمـيــركـيــن ،وف ـعـ
األميركية بضربات جوية أكثر أو أشد،

لميس أندوني

محمد أبو رمان

تونس العائدة إلى حضن
االستبداد العربي
غازي دحمان

لــم تحتمل األنـظـمــة العربية بـقــاء تونس
مـتـفـ ّـردة ،وتعبر ،بـســام ،مرحلة انتقالية
إلــى العالم الديمقراطي .كما أن بقاء هذا
ّ
ال ـن ـم ــوذج وتـ ـط ـ ّـوره ي ـشــكــل خ ـط ـرًا مقيمًا
ّ
فــي الجغرافيا العربية ،ويـهــدد املنظومة
السياسية العربية القائمة على االستبداد
وحكم الفرد ،بمعاونة العسكر واألجهزة
األم ـن ـيــة .ل ــذا ك ــان ال ب ــد م ــن مــواج ـهــة هــذا
الـ ـتـ ـح ـ ّـدي .إسـ ـق ــاط ال ـت ـجــربــة ال ـتــون ـس ـيــة،
ً
وعــاجــا ،كــان االستثمار السياسي األهم
ألنـظـمــة االس ـت ـبــداد ال ـعــربــي ،حـيــث سيتم
نظرية
إلثبات
االستناد إلى هذا السقوط
ٌ
ٌ
أن الــديـمـقــراطـيــة الـغــربـيــة تـجــربــة فــاشـلــة
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،وال تـسـتـلــزم إع ــادة
التفكير فيها أو تشجيعها ،وأي محاولةٍ
بهذا االتجاه بعد إثبات فشلها ،بالدليل
القاطع ،تعني استثمارًا باملوت والفوضى
والـ ــدمـ ــار .وبــال ـتــالــي ف ــإن تــأي ـيــد ال ـخ ــارج
للديمقراطية فــي املنطقة يكاد يرقى إلى
جريمة حرب موصوفة.
لم يكن خافيًا على أحد الصراع القائم على
تونس من األقطاب العربية واإلقليمية ،إذ
سعت تلك األقطاب إلى استقطاب املنظومة
السياسية الناشئة في تونس ،أو استقطاب
أجنحتها ،املختلفة واملتصارعة ،ومحاولة
ج ـم ـيــع ال ــاعـ ـب ــن ،الـ ـخ ــارج ــن ،ال ـح ـصــول
على حصةٍ مــن هــذه املنظومة ،األمــر الــذي
ّ
ـات ح ـ ّـادة عطلت السياسة،
انعكس صــراعـ ٍ
ّ
بلد أرهقت شعبه
وشلت الحياة العامة في ٍ
الظروف االقتصادية واملعيشية.
هــل نستطيع الـقــول إن تحالف االستبداد
ق ــد ف ــاز ف ــي امل ـعــركــة ع ـلــى ت ــون ــس؟ وحـتــى
نكون موضوعيني ،لم يكن التحالف اآلخر
ديمقراطيًا بقدر ما كــان أيديولوجيًا ،وأن
تونس بوصفها نموذجًا ديمقراطيًا كانت

حسام كنفاني

إل ـ ــى ال ـص ـف ـق ــة األصـ ـلـ ـي ــة .ولـ ـ ــدى س ــؤال ــه
ع ـم ــا إذا ك ــان ــت بـ ـ ــاده ق ــد ت ـن ـس ـحــب مــن
املفاوضات ،أو متى ستنسحب ،قال« :ال
يمكنني تحديد موعد لها ،لكنه يقترب».
وع ـل ـيــه ،ل ـيــس م ــن ال ـع ـقــل ح ـقــا انـسـحــاب
الـقــوات األميركية مــن الـعــراق ومماثلته
بأفغانستان ،فاألمر مختلف تمامًا بني
الـبـلــديــن فــي االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة.
كان الجيش األميركي يقصف العراق 26
عامًا في الثالثني عامًا املاضية .وتثبت
ّ
الحقيقة أنه ال يزال يشن «ضربات جوية
دفــاعـيــة» بعد  18عامًا مــن غ ــزوه ،2003
وما يقرب من عشر سنوات منذ النهاية
الرسمية للحرب ،فمن التعاسة أن يكون
العراق ميدانًا للكوارث من خالل تدخالت
اآلخرين في أراضيه وشؤونه.
 ..ينفذ الرئيس بايدن اليوم استراتيجية
خ ـف ـي ــة ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وق ـ ـ ــد أج ـ ـ ــاب:
«بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــذي ــن جـ ــادلـ ــوا ب ــأن ــه يـجــب
علينا الـبـقــاء ستة أشـهــر أخ ــرى فقط أو
سنة واحــدة أخــرى ،أطلب منهم التفكير
ف ــي دروس الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـحـ ــديـ ــث .»...ه ــذا
«ال ــدرس» ال يمكن تطبيقه على الـعــراق،
الـغــارق في املــوت والـبــؤس ،وقــد سحقت
عديد من مدنه الجميلة ،وشهد ولم يزل
ً
أشكاال رهيبة من العنف الطائفي ،وهو
ً
يختلف عن أفغانستان جملة وتفصيال،
وستشهد األيام املقبلة ّ
تحوالت غاية في
ال ـخ ـطــورة ،وسـتـكــون مــؤثــرة عـلــى عموم
الشرق األوسط.
ّ
(مؤرخ عراقي)

تونس الياسمين ال تستسلم
للديكتاتورية

تبدد االستثناء التونسي؟
هل ّ
التطورات التراجيدية في تونس منذ إعالن الرئيس ،قيس ّ
سعيد ،عن تجميد البرملان
والـتـفـ ّـرد فــي السلطات ،دفعت بتساؤالت مشحونة بالقلق لــدى قطاع عريض من
ّ
الشباب العربي ،فيما إذا كــان االستثناء التونسي ،الــذي طاملا شكل بصيصًا من
نور بإمكانية التحول الديمقراطي ،قد ّ
تبدد ،وعادت تونس إلى «السياق السلطوي»
العربي؟ قد يكون مبكرًا الجزم بهذا االحتمال ،وإن كان كثيرون يرون شبح الحالة
املصرية تلوح في األفــق التونسي ،ومــا نــزال نراقب «نــوايــا» الرئيس التونسي؛ ْ
وإن
كانت الخطوات التي قــام بها ،بصورة عامةّ ،
تعزز الهواجس بـ ّ
ـأن القطار التونسي
قــد انـحــرف عــن الطريق الديمقراطي .مــع ذلــك يبقى ســؤال مهم عــن حجم «العامل
الـخــارجــي» ،وعــن مــوقــف الجيش واألم ــن هـنــاك ،فـهــي ،بــالـضــرورة ،عــوامــل حاسمة
ومهمة ،وإن هنالك ،وفق شهادات موثوقة وعديدة ،حالة ترحيب وقبول بما قام به
الرئيس في أوساط الشباب التونسي!
جاءت اعترافات رئيس البرملان التونسي وزعيم حزب النهضة ،راشد الغنوشي ،قبل
ّ
يومني لوكالة األنباء الفرنسية ،متأخرة كثيرًا ،وتعكس مشكلة القراءة لدى التيار
ّ
اإلســامــي ،عمومًا ،للواقع السياسي ،مع اإلقــرار بـ ّ
ـأن إسالميي تونس تمكنوا من
السير بنجاح وسط «حقل األلغام» ،حتى جاءت قرارات الرئيس لتخلط األوراق ّ
مرة
أخرى .لسنا ،هنا ،في مقام تبادل قبعات «التالوم» بني القوى واألطراف املختلفة ،فيما
إذا كانت الظروف االقتصادية الصعبة التي وقعت فيها البالد هي السبب الرئيس
في وراء ما حدث ،أم أخطأ اإلسالميون في التعامل مع املرحلة االنتقالية ،واستعجلوا
ّ
صعب وحرج ،ولم يتمكنوا من إخراج الدولة من
قطف ثمار السلطة والحكم ،في وقت
ٍ
ّ
املركبة ،فدفعوا ثمنًا باهظًا لذلك .هل كان هناك بالفعل مسار آمن أفضل مما
األزمات
كان؟ وهل املطلوب من األحزاب اإلسالمية ،حصريًا ،االبتعاد عن السلطة السياسية
تجنبًا لتلك ّ
الفزاعة التي ما تزال تالحقهم من املعارضة إلى مقاعد الحكم؟ سؤال مهم
من الضروري أن يحظى بنقاش ّ
معمق .ولكن باعتراف الغنوشي نفسه كانت هنالك
ٍ
ّ
أخطاء ولم ينجح اإلسالميون ،على الرغم من حفاظهم على قاعدة معقولة تمكنهم من
االقتصادي املتدهور،
البقاء رقمًا صعبًا في االنتخابات ،في إخراج الناس من الواقع
ٌ
وهــو أمـ ٌـر لــن يحدث بــن يــوم وليلة ،لكن طبيعة املرحلة االنتقالية صعبة ومعقدة،
منعرجات خطير ٍة من السهل أن تنزلق فيها املركبة إلى الهاوية.
بمثابة القيادة في
ٍ ً
ّ
املشكلة ،غالبًا ،ليست محصورة في اإلسالميني ،فمن الواضح أن النخب السياسية
واألحــزاب التقليدية غرقت في حسابات الكعكة السياسية ،من دون أن تلتفت إلى
جيل الشباب الذي ّ
فجر الثورة ،وكانت لديه آمال كبيرة وعريضة في تغيير الواقع،
ّ
ْ
لكنه (هذا الجيل) وجد نفسه أمام حال ٍة ،وإن تتميز سياسيًا بمساحات واسعة من
ّ ّ
ّ
الحرية والديمقراطية ،إال أنها ،من زاوية آمالهم وطموحاتهم ،أدت إلى أوضاع سيئة
وتدهور في املجال االقتصادي وتراجع في الخدمات ،وهي نتائج مرتبطة ،بالضرورة،
ّ
بالتركة الثقيلة للمرحلة السابقة .في املقابل ،شكل اإلسالميون ،قبل الربيع العربي،
في مجتمعات عربية كثيرة ،القوى الرئيسية في املعارضةّ ،
وقدموا وعودًا هائلة في
ّ
حال ّ
تغيرت األوضــاع ،إال أنهم وجدوا أنفسهم في مرحلة الحكم في أزم ٍة أكبر من
ّ
ّ
أزمتهم في املعارضة التي تمكنوا من التكيف ،خالل عقود طويلة ،مع ديناميكياتها
وشروطها القاسية ،في أنظم ٍة سلطوي ٍة وشبه سلطوية ،ودفعوا ثمن ذلك غاليًا ،لكن
ّ
الثمن اليوم ال يقل حجمًا عن ثمن املعارضة.
في ضوء تصريحات الغنوشي ومحاولته الواضحة لتجنب السيناريو املصري :ماذا
يمكن أن يـقـ ّـدم حــزب النهضة اإلســامــي إلنـقــاذ الــوضــع هـنــاك؟ ومــا هــي التنازالت
(التي ّ
تحدث عنها) املطلوبة إلنقاذ النموذج التونسي من الوقوع في الفخ الخطير؟
دعا الرجل إلى حــوار وطني من أجل الخروج من الحالة السياسية الراهنة ،إلنقاذ
الديمقراطية التونسية ،وهو أمر يدفع ،بالفعل ،في ظل الظروف القاسية الحالة الكرة
ً
ألن األخير لم ّ
إلى ملعب الرئيس؛ ّ
يقدم أجوبة وحلوال واضحة لكيفية الخروج من
األوضاع االقتصادية  -االجتماعية التي انتقدها .هي أفكار أولية وتساؤالت نطرحها
في ضوء املؤشرات واإلشارات األولية الحالية املقلقة من تونس ،بعد قرارات الرئيس
قيس ّ
سعيد ّ
التفرد في السلطة.

عودة إلى «المستبد العادل»

في تباين االستراتيجيات األميركية إزاء أفغانستان والعراق
ك ــون األم ـي ــرك ــان ي ــدرك ــون أن الـهـجـمــات
إي ــران ـي ــة ب ــأي ــد ع ــراق ـي ــة .واض ـ ــح أن لــدى
األميركيني أسبابهم لالحتفاظ بقواتهم
في العراق الذي يعتبرونه قاعدة أمامية
فــي حــربـهــم املـحـتــدمــة عـلــى إيـ ــران .وكــان
الرئيس بايدن قد ابتلع ،من دون وعي،
ال ـح ـ ّـبــة ال ـســام ــة ل ـس ـيــاســة سـلـفــه تــرامــب
تجاه إيران ،من خالل استخدام «الضغط
األقصى» ،واحدًا من أشكال «النفوذ» ،ما
ّأدى إلى تصعيد لعبة القط والفأر التي
ال نـهــايــة ل ـهــا ،وال ـت ــي سـتـفــوز ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ب ـهــا ف ــي ال ـن ـهــايــة .وه ــو تكتيك
ب ــدأ أوب ــام ــا ي ـمــارســه ق ـبــل س ــت س ـنــوات
م ــن خ ــال تــوقـيــع خـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة
املشتركة .وال يزال مصير االتفاق النووي
اإليــرانــي غير مؤكد .وقــد انتهت الجولة
السادسة من الدبلوماسية املكوكية في
فيينا يــوم  20يونيو /حــزيــران املاضي،
ولم يتم تحديد موعد للجولة السابعة.
وي ـبــدو ال ـت ــزام الــرئـيــس بــايــدن بــاالتـفــاق
أك ـث ــر اهـ ـت ــزازًا م ــن أي وق ــت م ـض ــى ،وقــد
أعلن الرئيس اإليراني املنتخب ،إبراهيم
رئـ ـيـ ـس ــي ،أنـ ـ ــه لـ ــن ي ـس ـم ــح لــأم ـيــرك ـيــن
بمواصلة رسم املفاوضات.
رفــع وزيــر الخارجية األميركية ،أنتوني
بلنكني ،يوم  25يونيو /حزيران الرهان،
ّ
مهددًا باالنسحاب من املحادثات تمامًا.
ّ
وق ــال إنــه إذا اسـتـمــرت إي ــران فــي تدوير
أج ـه ــزة ط ــرد م ــرك ــزي أك ـث ــر تـ ـط ـ ّـورًا على
مـسـتــويــات أعـلــى سيصبح مــن الصعب
لـلـغــايــة عـلــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـعــودة

تـهـ ّـم أن ـصــار الــديـمـقــراطـيــة ومـ ّ
ـؤيــديـهــا من
مثقفني ونـشـطــاء وث ــوري ــن ،والــذيــن ليس
تمثيل أو صفة رسمية في أي من
لهم أي
ٍ
الدول العربية.
نـعــم ،ف ــاز تـحــالــف االس ـت ـبــداد ،ول ــو مؤقتًا،
ـرف فــي اللعبة
نتيجة استقطابه أق ــوى ط ـ ٍ
السياسية التونسية ،الرئيس قيس ّ
سعيد،
ـرف بـمـعـنــى أنـ ــه الـشـخــص
وهـ ــو أق ـ ــوى ط ـ ـ ٍ
الوحيد الذي يحظى بأكبر إجماع تونسي،
بـحـصــولــه عـلــى مـلـيــونــن ون ـصــف مليون
صـ ــوت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،لـكــن
األهم من ذلك كله ألنه الطرف الذي يعطيه
الــدسـتــور حقوقًا ال يعطيها لـغـيــره ،حتى
ل ــو ك ــان ه ـنــاك خ ــاف ب ـشــأن تـفـسـيــر مــدى
الـصــاحـيــات املمنوحة لــه ،وتـلــك إشكالية
فــي صياغة الــدسـتــور ،وتـحــديـدًا امل ــادة 80
سعيد ،والتي لم ّ
ّ
تحدد
التي استند إليها
آل ـ ـيـ ــات وم ـع ــاي ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
ـاالت الـخـطــر ال ــداه ــم» ،وتــركــت املـســألــة
«حـ ـ ً
خاضعة للتقدير الذاتي للرئيس.
ّ
سعيد أوراق قـ ّـوة مهمة في مواجهة
يملك
القوى السياسية التونسية الحالية ،دعم
الـجـيــش ،وقـ ـ ّـوة خــارجـيــة م ــؤث ــرة ،وغضب
ش ـع ـبــي م ــن ك ــام ــل امل ـن ـظــوم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وس ـي ـع ـيــد تـشـكـيــل امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي في
تونس ،باتجاه تركيز الحكم بيديه بدرجةٍ
ك ـب ـيــرة ،ل ـيــأخــذ ت ــون ــس إل ــى ن ـم ــوذج حكم
ً
الـفــرد ،مستغال انهيار بريق الديمقراطية
نـتـيـجــة ص ــراع ــات امل ـن ـظــومــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ــايـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــوانـ ـ ـس ـ ــة ،وكـ ـشـ ـف ــوا
مشكالتها وعاشوا أزماتها.
وم ـ ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن سـ ـع ـ ّـي ــد وض ـ ـ ــع خ ـطــة
مـتـكــامـلــة لـبـلــوغ أه ــداف ــه ،ت ـقــوم عـلــى أكـثــر
من مرحلة ،لكن تطبيقها سيكون سريعًا
ق ـبــل خ ـ ــروج ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن حــالــة
ّ
سعيد.
الصدمة التي أوقعتها بها قــرارات
ّ
تضمنت املرحلة األولى إقالة الحكومة
وقد

لم يكن خافيًا على
أحد الصراع القائم
على تونس من
األقطاب العربية
واإلقليمية

وتجميد الـبــرملــان واس ـتــام مـهــام املحكمة
الــدس ـتــوريــة ،والـثــانـيــة فـتــح تحقيق بتهم
ال ـف ـس ــاد وم ـح ــاول ــة اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس ،مع
ـات مفصليةٍ فــي أحـ ــزاب السلطة
شـخـصـيـ ٍ
الـحــالـيــة ،وت ـبــدو نـتـيـجــة ه ــذه املـحــاكـمــات
واض ـحــة ،وخـصــوصــا تهمة اإلره ــاب التي
ال يستبعد أن تكون استنساخًا للتجربة
املصرية في محاكمة املعارضة.
وم ــن ال ــواض ــح أي ـضــا أن ال ـق ـ ّـوة السياسية
الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ت ــون ــس قـ ــد تـ ــم ح ـش ــره ــا فــي
ـارات
مــوقــف دف ــاع ــي ،ووضـعـهــا ضـمــن خ ـيـ ٍ
صـعـبــة ،فــإمــا ال ــرض ــوخ وال ـت ـفــاوض ضمن
الشروط التي ّ
ّ
سعيد ،بما يعنيه
يحددها
ّ
ذلــك من قبول إعــادة سعيد تشكيل املجال
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـت ــونـ ـس ــي وت ـ ـحـ ــديـ ــد أدوار
ال ـف ــاع ـل ــن وت ــرات ـب ـي ـت ـه ــم ،أو ال ـل ـج ــوء إل ــى
ال ـع ـن ــف ،ف ــي اسـ ـتـ ـع ــاد ٍة ل ـت ـجــربــة ال ـجــزائــر
وهو
املريرة في تسعينيات القرن املاضيّ ،
ٌ
خيار انتحاري في كل األح ــوال ،ال يتمنى
أحــد الــوصــول إليه ،كــون نتائجه الكارثية
معلومة مسبقًا.
(كاتب فلسطيني)

ّ
تتحمل كل األطراف التونسية مسؤولية
ت ـفــاقــم األزمـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
االقتصادية املركبة التي ّأدت إلى فقدان
ث ـ ـقـ ــة ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــن ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ج ـيــل
الشباب ،في رؤيــة انتفاضةٍ أحيت األمل
بالتغيير في العالم العربي ،لكن انقالب
الــرئ ـيــس ،قـيــس سـعـيــد ،عـلــى الــدس ـتــور،
وانفراده بالسلطة ،يمثالن نكسة كبيرة
لكل الحركات الشعبية في الوطن العربي.
فـ ـ ـ ُ
ـرح تــون ـس ـيــن ك ـث ـيــريــن م ـف ـه ــوم ،فـهــم
ضـ ـ ــل ،ف ــان ـت ـف ــاض ــة
ي ـ ـ ــري ـ ـ ــدون حـ ـ ـي ـ ــاة أف ـ ـ ـ ً
الياسمني كانت صــرخــة ضــد االستبداد
والـتـهـمـيــش واإلفـ ـق ــار ،ول ــم يـكــن هدفها
حزب أو مجموعة ،لكن الجيل
تمكني أي
ٍ
ال ـ ـشـ ــاب أف ـ ـ ــاق ع ـل ــى أح ـ ـ ــام لـ ــم ت ـت ـح ـقــق،
فاللحظة التاريخية في إسقاط الرئيس
زين العابدين بن علي ال تعني له شيئا،
فهو يبحث عن لحظته التاريخية في ظل
أزمــة اقتصادية خانقة ،وتداعياتها من
الفقر والبطالة ،وانسداد أفق التغيير.
هــذا جــزء مهم مما يـحــدث على الساحة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،وال ي ـم ـك ــن إن ـ ـ ـكـ ـ ــاره .وف ــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ه ـن ــاك ح ـمــى ص ـ ــراع بني
التيارين العلماني ،بتنويعاته القومية
والليبرالية واليسارية ،والديني ،تجتاح
تـ ــونـ ــس وخ ـ ــارج ـ ـه ـ ــا ،تـ ـخـ ـت ــزل امل ـش ـه ــد
ـف م ــن إسـ ـق ــاط حـ ــزب الـنـهـضــة
م ــن م ــوق ـ ٍ
(اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي) ،وب ــال ـت ــال ــي نـ ــرى تـخـنــدقــا
ليس داخل تونس ٌفحسب ،بل في العالم
العربي ،وهــو سياق غير دقيق ،يحجب
ق ـض ــاي ــا رئ ـي ـس ـي ــة ،كـ ــان ي ـج ــب أن ت ـكــون
عماد االنتفاضات الغربية ،من بناء دولة
املؤسسات والحفاظ على الحريات إلى
وضــع أســس االقـتـصــاد املنتج والـعــدالــة
االجتماعية.
أس ــس التغيير الـتــي كــانــت ت ـنــادي بها،
ـزاب وح ــراك ـ ٌ
وم ــا تـ ــزال ،أحـ ـ ٌ
ـات عــربـيــة ،لم
تكن املعيار األهم الذي يحكم املوقف من
ـاءات قليلة،
أح ـْـداث تــونــس ،فـعــدا اسـتـثـنـ ٍ
وإن كانت مهمة ،فإن املوقف من «اإلخوان
املسلمني» ووصــولـهــم إلــى السلطة ،عن
ط ــري ــق صـ ـن ــدوق االق ـ ـتـ ــراع ،إض ــاف ــة إلــى
التجاذب بني دول خليجية ،هو املعيار
الذي حكم مواقف مثقفني عرب عديدين.
وال ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن الـ ـطـ ـم ــوح إل ـ ــى ب ـنــاء
دول ــة مــدنـيــة ت ـعــدديــة ،عـلـمــانـيــة ،تفصل
الدين علن السياسة ،غير مشروع ،ولكن
إس ـق ــاط اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي ،ع ــن طــريــق
االن ـق ــاب ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ك ـمــا ف ــي مـصــر،
أو ان ـق ــاب الــرئ ـيــس عـلــى الــدس ـتــور كما
فــي تــونــس ،يــدمــر فـكــرة بـنــاء املؤسسات
والدولة املدنية.
ّ
بشفافية ،أؤمــن بالعلمانية ،وال أتمنى
رؤي ـ ــة أحـ ـ ــزاب دي ـن ـيــة ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،لكن
ـاب ،ملـ ـج ـ ّـرد أن الـ ـه ــدف هــو
ت ــأي ـي ــد انـ ـ ـق ـ ـ ٍ
التيار اإلســامــي ،يفقد النضال من أجل
ّ
ّ
والتحرري ،وال
التقدمي
التغيير محتواه
يمثل سوى انتقام ال يليق بأي مشروع
نـ ـهـ ـض ــوي ،ن ـت ـب ـ ّـج ــح بـ ــه أو ن ـ ـنـ ــادي ب ــه،
فاالنقالب في مصر لم ينب دولة القانون
وال ـت ـح ـ ّـرر ،ب ــل ّأدى إل ــى مــأسـســة جــرائــم
اإلق ـصــاء والـقـمــع والـسـجــون والتعذيب،
ألي آخ ــر ال ي ــري ــده ال ـن ـظــام ،وأث ـب ــت عبد
الـفـتــاح السيسي أن ــه األك ـثــر تـعــاونــا مع

إس ــرائ ـي ــل م ــن ك ــل ســاب ـق ـيــه م ـنــذ تــوقـيــع
معاهدة كامب ديفيد .وتركيز السلطات
فــي يــد الــرئـيــس فــي تــونــس ،مهما كانت
ص ـفــاتــه ،ه ــو تــأس ـيــس الس ـت ـب ــداد ال ـفــرد
الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه املـنـقــذ األع ـظ ــم ،وإن
مــن الصعب تصديق مثل هــذه الــدوافــع،
واس ـت ـب ـع ــاد ال ـش ـك ــوك ب ــأن ــه مـ ــدعـ ـ ٌ
ـوم مــن
قـ ـ ـ ــوى داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة أو خ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ،وكـ ـي ــف
نـ ـن ــادي ب ــال ـح ــري ــات واح ـ ـتـ ــرام الــدس ـتــور
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ف ـي ـم ــا ن ــؤي ــد االنـ ـق ــاب ــات
العسكرية والدستورية ،بحجة ضــرورة
التخلص من التيار اإلسالمي؟
ّ
سعيد (مــع الـفــروق
لــو كــان السيسي أو
بني االثنني) من اإلسالميني ،هل ستكون
لــدي ـنــا ردة ال ـف ـعــل نـفـسـهــا ع ـلــى الـعـبــث
ب ــال ـح ــري ــات وال ــدس ــاتـ ـي ــر؟ ه ــل س ـي ـكــون
رد ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ـن ــا ،امل ـت ـخ ـن ــدق ــن تـحــت
شـعــارات العلمانية واليسار والقومية،
ن ـف ـس ــه؟ وال ـ ـسـ ــؤال ن ـف ـســه مـ ـط ــروح عـلــى
قوى التيار اإلسالمي ،لو انعكست اآلية.
فــي املـحـصـلــة ،هــل نــدعــس عـلــى مبادئنا
انتصار غير مشروع ضد غريمنا
لتبرير
ٍ
األيديولوجي ،غير مكترثني بالتداعيات
التدميرية على مجتمعاتنا؟
هناك مشكلة موقف مبدئي من الحريات،
وح ـت ــى ال ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ــي قلب
القوى والحراكات التي تقول إنها تدافع
عن حقوق الشعوب ،إن كانت في مرحلة
املـعــارضــة ،وبـعــد الــوصــول إلــى السلطة،
مـ ــن انـ ـ ـج ـ ــرار آلـ ـ ــة ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـف ـئ ــوي ــة
والفرعية إلى الصراع على السلطة ،بعد
ال ــوص ــول إل ــى ال ـح ـكــم ،وإه ـم ــال مــركــزيــة
التحرر والعدالة االجتماعية .وبالتالي
أدارت ظهرها عن املطالب التي اختزلها
شعار «عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية»،
ً
فـبــدت عــاجــزة فــي الحكم وخ ــارج الحكم
عــن انـتــاج رؤى تغيير حقيقية وبــرامــج
تـســاعــدهــا فــي ال ـت ـحـ ّـرر مــن أذرع الــدولــة
الـ ـعـ ـمـ ـيـ ـق ــة املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ـ ّـدة الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ت ـع ـت ــرف
بهزيمتها.
والــدولــة العميقة ،في الحالة التونسية،
عـ ـ ــادت إل ـ ــى ت ـث ـب ـيــت أق ــدامـ ـه ــا ب ـع ــد ف ــوز
الباجي السبسي في انتخابات الرئاسة،
ّ
في مؤشر على امتدادات للدولة العميقة
ـات ال تــريــد ان تخسر
وتـحــالـفـهــا مــع ف ـئـ ٍ
ام ـت ـي ــازات ـه ــا ف ــي ال ـن ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد ،لـكــن
خــذالن طموحات الشعب التونسي كان
ف ــي اس ـت ـم ــرار نـهـجــا اق ـت ـصــاديــا ع ـمــاده
النيوليبرالية ،خصوصا بعد الرضوخ
لشروط النقد الدولي ،أشهرا بعد إسقاط
النظام ،إذ كانت واشنطن حريصة على
عـ ــدم امل ـس ــاس ب ـه ــذا ال ـن ـهــج ،ف ـلــم تمض
أيـ ــام عـلــى االن ـق ــاب عـلــى ال ــدس ـت ــور ،في
 25الشهر املاضي (يوليو /تموز) ،حتى
دعت الواليات املتحدة الرئيس التونسي
إل ـ ــى االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال ب ــإنـ ـه ــاء املـ ـف ــاوض ــات
مــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،ألن تثبيت
التبعية االقـتـصــاديــة أه ــم مــن الـحــريــات
والدساتير ،وضمانة لهذه التبعية.
ت ــده ــور ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي وتـثـبـيــط
أح ــام الـعـمــال واملـضـطـهــديــن مسؤولية
ّ
تتحملها كــل األح ــزاب الـتــي شــاركــت في
الـصـيــغ الـتــوافـقـيــة الـتــي حكمت تــونــس،
بـمــا فيها ح ــزب الـنـهـضــة ،لـكــن الجميع
تـجــاهــل األص ـ ــوات اآلت ـي ــة م ــن «ال ـحــوض
املنجمي» في تونس ،والتي كانت طوال
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ال نقوى على
فقدان األمل في
األمل الذي بزغ
من تونس ،وآمالنا
معقودة على منع
القوى التونسية
دخول بلدها إلى
الديكتاتورية

العقود املاضية مهد انـطــاق الحراكات
العمالية ،بعد أن فقدت تونس موقعها
ّ
مصدرة للفوسفات ،ولم تتحقق أي
دولة
مــن املطالب العمالية الـتــي كــانــت إحــدى
املظالم الرئيسة في انتفاضة الياسمني.
وقـ ــد رفـ ــع ش ـب ــاب «ال ـ ـحـ ــوض امل ـن ـج ـمــي»
شعار «الهجرة أول املوت» ،فيما انشغلت
األح ــزاب بالتصارع فــي مــا بينها ،وبــدا
ح ــزب الـنـهـضــة ع ــاج ــزا ع ــن تـقــديــم رؤي ــةٍ
مختلفة ،فبعد ال ــوص ــول إل ــى الـحـكــم لم
ّ
يتحد أحــد مــن املشاركني فــي مؤسسات
ال ــدول ــة ال ـص ـيــغ االق ـت ـصــاديــة امل ـفــروضــة
على تونس ،فيما انشغلت أحـ ٌ
ـزاب ترفع
راية العلمانية ًباعتبار «النهضة» العدو
األكبر ،متجاهلة معاناة العمال والفئات
ّ
املهمشة.
قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون ه ـ ـنـ ــا ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ل ـل ـم ــراج ـع ــة
ولـ ـلـ ـمـ ـس ــاء ل ــة ،ولـ ـ ــم يـ ـك ــن دعـ ـ ــم ال ـش ـب ــاب
التونسي مرشح الرئاسة ،قيس سعيد،
ّ
إال م ـ ــؤش ـ ــرا ع ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــاره ــم شـخـصــا
خ ـ ـ ــارج ت ــرك ـي ـب ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،لـ ـك ــن ذلـ ـ ــك ال
يجعل انـقــابــه وتـقــويــض الديمقراطية
م ـشــروعــا ،وه ــو فـعــل أول م ــا ف ـعــل ،بعد
إعالنه ما سماها «تدابير استثنائية»،
اإلي ـع ــاز بــاقـتـحــام مـكـتــب ق ـنــاة الـجــزيــرة
وإغالقه ،على الرغم من جهده في توطيد
عالقته مع صحافييها ،وترحيبه الدائم
بــال ـظ ـهــور ع ـلــى ّ شــاش ـت ـهــا ،م ــا يـعـنــي أن
فعلته ه ــذه مــؤشــر عـلــى نــزعــة انتهازية
وق ـم ـع ـي ــة فـ ـي ــه ،ال ت ـت ـن ــاس ــب م ــع ص ــورة
املـثـقــف ،بــل مــع شـخـصـيــةٍ كــانــت تخطط
ّ
بروية لالستحواذ على كل السلطة.
ال نـسـتـطـيــع أن نـ ّنـكــر ع ـلــى الـتــونـسـيــن
فرحتهم ،فهو مؤشر على فقدان ثقتهم
بـمــا ي ـقـ ّـدم لـهــم ،ولـكــن احـتـكــار السلطات
ال ينبئ بمرحلة إنـقــاذ وطـنــي .أمــا فرح
العلمانييني بهزيمة اإلســامـيــن فيدل
على فهم ضحل ،فليست فكرة العلمانية
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـص ــر ،وإن ـ ـمـ ــا خـ ـس ـ َـر م ـف ـهــومــا
الديمقراطية والتعددية .ولكن ال نقوى
ع ـلــى ف ـق ــدان األم ـ ــل ف ــي األم ـ ــل ال ـ ــذي بــزغ
م ــن ت ــون ــس ،وآمــال ـنــا اآلن م ـع ـقــودة على
منع القوى التونسية دخــول بلدها إلى
الديكتاتورية.
(كاتبة من األردن)

منذ نجاح بعض الدول العربية في إنهاء الحكم الرئاسي بعد الهبات الشعبية في
 ،2011بدأ الحديث عن دساتير برملانية ال تتيح لرجل واحد التحكم بالسلطة ،بعد
مــا عانته هــذه ال ــدول ،وغيرها ،مــن تسلط الشخص وتـفــرده فــي اتـخــاذ الـقــرارات.
في الظاهر ،كانت هذه الخطوة مثالية في طريق االنتقال من حكم الفرد إلى حكم
املجموعة ،أي الرئيس والحكومة والبرملان ومعهم األحزاب املمثلة وغير املمثلة في
املجالس النيابية .غير أنه في الباطن ،ال يبدو أن الشعوب العربية جاهزة حاليا ملثل
هذا النوع من الحكم ،وال تزال تحن إلى حكم الفرد ،رغم ما يحمله من عودة إلى
االستبداد ،والذي من املفترض أن هذه الشعوب ثارت عليه.
ً
كان من املعروف أن التحول إلى النظام البرملاني لن يكون سهال لشعوب اعتادت
حكم الرجل الواحد ،وخصوصا أن مثل هذا النظام من الطبيعي أن يخلق تعارضا
بني االستراتيجيات واألفكار املختلفة للمكونات السياسية الحديثة الوالدة ،والتي
من املؤكد أنها تحتاج إلى الكثير من التدريب والتأقلم ،قبل بلوغ مرحلة النضوج
السياسي الحقيقي الذي يؤدي إلى التسليم بحكم األغلبية إلى حني .وهذا ما عاشته
العديد من الــدول العربية في فترة ما بعد الثورات ،وأدى إلى نكسات في ما كان
من املمكن أن يكون مسارًا ديمقراطيًا مؤسسًا ملرحلة التحول إلى الدولة الحديثة.
ومــن دون التقليل مــن الـتــأثـيــرات الخارجية لبعض ال ــدول املـعــاديــة للديمقراطية،
والتي ّ
مولت إلى أقصى حد الثورات املضادة ،غير أن هذه الــدول وجدت األرضية
الشعبية والسياسية غير املستعدة اآلن للتحول الكلي إلى النظام املتعدد القابل
لتداول السلطة سلميًا .فاالنتفاضات العربية ،والتي ّ
تحولت إلى «الربيع العربي»،
لم تقم باألساس لتطبيق نظام ديمقراطي ،مع أن هذا املطلب كان غاية فئات قليلة
ّ
مشاركة فيها ،بل قامت ضد الظلم والفساد الذي ولد الفقر والجوع والبطالة .فإقامة
النظام الديمقراطي بشكله الحديث بحاجة إلى أرضية تثقيفية تأسيسية لم تكن
متاحة أمام هذه الشعوب ،ولم يتم العمل على إيجادها بعد انتصار بعض الثورات،
بل جرى التحول مباشرة إلى املمارسة السياسية الجديدة ،وكأن األرضية ّ
مهيأة
لتقبل هذا التغيير ،وهو ما اتضح أنه غير صحيح.
من التجارب التي عاشتها بعض الدول العربية التي خرجت من ثــورات ،وتحديدًا
مصر في عام  2013واليوم تونس ،يتضح أن املزاج الشعبي العام يميل إلى فكرة
ّ
نظر لها اإلمــام محمد عبدهّ ،
وفصلها املفكر محمد عابد
«املستبد الـعــادل» التي
الـجــابــري .وهــي الفكرة التي انحرفت مــع الــزمــن إلــى نظام حكم الـفــرد ،وجسدها
العديد من الرؤساء العرب الذين تحولوا مع الزمن إلى رموز للديكتاتورية ،إذ تحول
االستبداد من مفهومه اللغوي القائم على «الحزم» و«الجرأة» ،كما يشرح الجابري،
إلــى «الـطـغـيــان» ،وهــو مــا مــارســه كــل الــزعـمــاء الـعــرب الــذيــن امتطوا الفكرة نظريًا
للوصول إلــى الحكم .ورغــم الفرق بني مفهومي االستبداد والطغيان من املنطلق
اللغوي والتراثي العربي ،إال أنه ال يبدو أن هناك قدرة شعبية على التمييز بينهما،
خصوصًا عندما يتم تطعيم الطغيان بمقادير من الشعبوية ،وهو الــذي مارسه
زعماء عرب في الطريق إلى انقالبهم على محاوالت التحول الديمقراطي التي ُولدت
بعد الثورات العربية .نموذج واضح أمامنا اليوم حول هذه املمارسات ،هو انقالب
عبد الفتاح السيسي في مصر ،والذي أعاد البالد سنوات طويلة إلى الوراء سياسيًا،
وهو أمر ال خالف عليه حتى لو اختلفت النظرة إلى النتائج االقتصادية والتنموية
التي أنتجها االنقالب وسياساته ،فال خالف على أن مرحلة الحريات والتعددية
انتهت في مصر ،فال صوت إال صوت النظام.
اليوم تونس بعد ق ــرارات الرئيس قيس ّ
سعيد تسير على الخطى نفسها ،حتى
وإن اختلفت األدوات .قد تكون تونس ليست مصر ،كما يحاول بعض أهل البالد
تبرير قــرارات الرئيس ،لكن املعطيات بني حدثي  2013و 2021هي نفسها ،وهي
االنقالب على التعددية املمثلة في البرملان ،تمهيدًا إلعادة صورة «املستبد العادل»
املقبولة شعبيًا.

ماذا تعني العقوبات
األميركية الجديدة؟
فاطمة ياسين

ُ
لم ت ِبد إدارة الرئيس األميركي ،جو بايدنّ ،أي ميل إلى التدخل السياسي في الحرب
السورية ،فحافظت على مستويات تحالفاتها وقدرتها العسكرية املوجودة منذ
عهد الرئيس دونــالــد تــرامــب .واستبق بايدن لـقــاءه ،في قمة مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتني قبل شهر ،باستثنائه شركتني مملوكتني لرجال أعمال محسوبني
ّ
مجاالت طبي ٍة
على رأس النظام السوري ،من العقوبات ،تحت بند أنهما تعمالن في
ٍ
لها عالقة بالسيطرة على مرض كورونا .كما تم اإليعاز بمتابعة التعاون مع النظام
الـســوري فــي هــذا املـجــال ،واملـبـ ّـرر هنا إنساني وصحي متعلق بمكافحة املــرض
ّ
العاملي .بعد ذلــك اللقاء بني الرئيسني ،لم يتم التطرق للموضوع السوري إل عن
استمرار عبور املساعدات اإلنسانية إلى ثالثة ماليني سوري موجودين في مناطق
ّ
محررة في الشمال ،ليحصلوا على مستلزماتهم األساسية من معبر باب الهوى..
ُ
املمانعة األساسية التي تبديها إدارة بايدن هي في وجه مشاريع إعــادة اإلعمار
ٌ
ومـحــاولــة إنـعــاش االقـتـصــاد ال ـســوري ،وهــو مــوقــف يتعلق بشكل أكـبــر بروسيا
وإيران املستفيدتني الرئيسيتني من إعادة تشغيل االقتصاد في سورية.
كــان تــرامــب أكـثــر نشاطًا وجـ ّـديــة فــي معاقبة الـنـظــام ال ـســوري ،حــن وصــل عدد
الكيانات والشخصيات التي شملتها العقوبات في فترة حكمه إلى  ،114استهدفت
قطاعات السياسة واالقتصاد واألمن وحقوق اإلنسان .واليوم يتجاوز عمر إدارة
بايدن في البيت األبيض ستة أشهر ،ويبدأ أعضاء في الكونغرس ،من الحزبني
الجمهوري والديمقراطي ،بتوجيه انتقادات للرئيس لعدم إصداره ّأي عقوب ٍة ضد
ّ
فتتحرك وزارة الخزانة األميركية ،وتوجه مجموعة من العقوبات إلى كيانات
النظام،
عشر ،تابعة للنظام ،منها ثمانية كيانات
ثالثة
عددها
بلغ
سورية
وشخصيات
ً
والبقية من األفراد .يتقاسم املعاقبون صفة حرصت قرارات العقوبات على إبرازها،
لتؤكد كيف تنظر اإلدارة األميركية الجديدة ،بقيادة بايدن ،إلى الحرب السورية،
فأتت جميعها تحت يافطة «انتهاك حقوق اإلنسان» إذ أطلق وصف السجون على
الكيانات الثمانية ،وبصورة بديهية ،أصبحت الشخصيات الخمسة املعاقبة ،لها
صفة «سجانني» .وعلى الرغم من ّأن املخابرات العسكرية السورية ،وهي إحدى
عقوبات
الجهات األمنية األربع التي تتولى األمن والقمع داخل سورية ،مشمولة في
ٍ
سابقة ،وأدرجتها وزارة الخزانة األميركية ،منذ مايو/أيار  ،2011ضمن فئة من
يستخدمون القوة والقمع ضد املتظاهرين واملدنيني ،فقد تم اليوم إدراج ستة من
سجون فروعها األمنية ،باإلضافة إلى سجن صيدنايا الشهير ،ضمن العقوبات
الجديدة! كما شمل القرار سجنًا تابعًا إلدارة املخابرات العامة املعروف بأمن الدولة،
أو سجن الفرع .251
تـقــارب إدارة بــايــدن الـحــرب الـســوريــة مــن بــاب األزم ــة اإلنـســانـيــة وانـتـهــاك حقوق
اإلنسان ،ويبدو الرئيس األميركي أكثر اهتمامًا بالشأن اإلنساني في سورية من
ّ
أي موضوع سياسي ،فجميع ما اتخذه من قرارات ،وكل نشاطات إدارته السياسية،
موجهة بشكل كبير إلى هذا الشأن .وقد ضغطت إدارته ّ
جديًا على روسيا لتمرير
اتفاق بخصوص املعبر الوحيد الذي تدخل منه املساعدات اإلنسانية إلى الشمال
ٍ
السوري .وتأتي هذه العقوبات الخاصة بالكيانات الثمانية والشخصيات الخمسة
ّ
التوجه ،وكأنها تختصر سنوات الحرب العشر التي أقحم فيها الشعب
لتؤكد هذا
السوري ملطالبته بتغيير سياسي بمجموع ٍة من القرارات اإلنسانية ،وتغطية واحد
من جوانب املطالبات ،وهذا ال يكفي بالتأكيد لتفكيك املأزق السوري السياسي في
ّ
املقام األول .أما التبعات اإلنسانية واالقتصادية فهي أثر جانبي نشأ عن تصلب
ّ
النظام واستقوائه بروسيا وإيران ،وهذه التبعات مرشحة للزيادة التراكمية ،مهما
بلغت درجة التداخل األميركي «اإلنساني».
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آراء

ترقيع النظام اللبناني ال إعادة إنتاجه
مالك ونوس

ي ـس ـت ـمـ ّـر ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـن ــانــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ــام فــي
الـ ـ ـ ــدوران ف ــي ح ـل ـقــة الـ ـف ــراغ ال ـح ـكــومــي ال ــذي
َّ
سببه فشل أقطاب النظام اللبناني باالتفاق
عـلــى تشكيل حـكــومــة ،بسبب صــراعـهــم على
ح ـق ــائ ــب وزاري ـ ـ ـ ــة سـ ـي ــادي ــة ،ي ــري ــد ك ــل ف ــري ـ ٍـق
سياسي منهم أن يتناهش ما بقي من جثثها،
بعد أن دخلت البالد في طور االنهيار املالي
واالقـتـصــادي .وبـعــد اعـتــذار أحــد أهــم أقطاب
النظام اللبناني ،سعد الحريري ،عن تشكيل
من تكليفه وبعد
الحكومة ،بعد تسعة َأشهر َ
آخر من
قطب
تسمية
الفراغ الحكومي ،اقترح
ٍ
ٍ
متهم بقضية إث ــراء غير
أقـطــاب هــذا الـنـظــام،
ٍ
مـ ـش ــروع ،رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة األسـ ـب ــق ،نجيب
مـيـقــاتــي ،لتشكيل ال ـح ـكــومــة .ثــم س ــرعــان ما
أصــدر رئيس الجمهورية ،ميشيل عــون ،قرار
ّ
التكليف وسلمه مليقاتي .وبالنظر إلــى عدم
تغير الــوقــائــع على األرض ،وباالستناد إلى
ّ
تاريخ ميقاتي في وزارتيه ،يتأكد لدى جميع
املــراق ـبــن أن ه ــذا ال ـن ـظــام وص ــل إل ــى مــرحـلــة
ترقيع نفسه من أجــل ضمان استمرارهً ،بعد
ّ
أن باتت ّ
دوريًا صعبة.
مهمة إعادة إنتاجه
قيل إن االتجاه إلــى تكليف ميقاتي بتشكيل
الحكومة اللبنانية جــاء نتيجة موقفه حول
ضـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة إن ـ ـقـ ــاذ ،تـسـتـنـيــر
إصالحات
باملبادرة الفرنسية من أجل إجراء
ٍ
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وف ـ ــق ال ـص ـي ـغ ــة الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي وم ــؤتـ ـم ــر س ـي ــدر
ل ـل ـمــان ـحــن ال ــدول ـي ــن ال ـ ــذي ُعـ ـق ــدت جـلـســات
عديدة له في باريس .ولكن هل يمكن لحكومة
سيشكلها ميقاتي إج ــراء اإلص ــاح ــات التي
وعــدت الطبقة السياسية الرئيس الفرنسي،

إيمانويل ماكرون ،مــرارًا ،بإجرائها ،حني زار
بيروت عشية انفجار املرفأ ،في  4أغسطس/
آب  ،2020وبعد ذلك؟ إذا كانت تستطيع فعل
ذلــك ،فــإن زمــاء ميقاتي فــي الطبقة الحاكمة
سيمنعونه ،ألن إصالحًا كهذا هو بمثابة حفر
هذه الطبقة قبرها بنفسها .إضافة إلى ذلك،
أي إصالح سيتضمن مكافحة الفساد وإعادة
األمــوال املنهوبة من املصارف اللبنانية ومن
مــؤسـســات الــدولــة إل ــى مستحقيها ،وه ــو ما
ل ــن يـفـعـلــه مـيـقــاتــي ،املـتـهــم بـقـضــايــا الـتـ ُّ
ـربــح
عبر قروض اإلسكان التي َّ
جيرها ملؤسساته،
وحــرم منها الشباب اللبناني واستحق على
إثــرهــا اتـهــام النيابة العامة االستئنافية في
جبل لبنان له بتحقيق مكاسب غير مشروعة،
ـاد أخــرى في
عــاوة على اتهامه بقضايا فـسـ ٍ
ح ـقــل االت ـ ـصـ ــاالت .ي ـخــالــف تـكـلـيــف مـيـقــاتَّــي
تطلعات املواطنني اللبنانيني ،ولكنه متوقع
م ــن هـ ــذه ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ـح ــاول
النجاة بأي طريقة ،على الرغم مما يعترضها
ـط شـعـبــي بـسـبــب أزم ــة ال ـب ــاد الـتــي
م ــن ض ـغـ ٍ
انـ ـه ــارت فـيـهــا ق ـطــاعــات ال ـص ـحــة وال ـك ـهــربــاء
وامل ـ ـص ـ ــارف وغـ ـي ــره ــا .وف ـ ــي إط ـ ـ ــار م ـخــال ـفــة
تطلعات املواطنني ،وفي إطار الهجوم الدائم
واملتواصل على املعارضني منهم ،واملستمر
منذ اندالع انتفاضة  17تشرين األول (،)2019
ي ـخ ــرج م ـح ـل ـلــون س ـيــاس ـيــون م ـمــن ي ـ ــدورون
فــي فـلــك ه ــذا ال ـن ـظــام عـلــى شــاشــات الـقـنــوات
الـفـضــائـيــة الـلـبـنــانـيــة ،مــن أج ــل تلميع صــور
أقطاب هــذا النظام .وآخــر ما قاله أحــد هؤالء
ـام :من يحلم بتغيير النظام اللبناني
قبل أي ـ ٍ
فهو واهم ...وفي لغة جازمة تشبه في جزمها
حسن
مــا خ ــرج بــه األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــهَّ ،
نصر الله ،عشية انتفاضة تشرين ،حني بشر

ً
اللبنانيني قائال« :هــذا النظام ال يسقط ،وإن
العهد (عهد الرئيس ميشيل عون) ال يسقط»،
أردف هـ ــذا امل ـح ـلــل ج ــازم ــا« :ه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام ال
َّ
يتغير ،بل ُيعاد إنتاجه في كل مرحلة ليكون
على مقاس ًاملرحلة» .ثم ،ولتأكيد نبوءته ،ال
يرى غضاضة في تذكير اللبنانيني بأن كل ما
جرى في لبنان من حروب أهلية وانتفاضات
ومـ ـظ ــاه ــرات وتـ ـح ـ ّـرك ــات م ـط ـل ـب ـيــة ،عـمــالـيــة
ونقابية وأهـلـيــة ،وغيرها مــن الـتـحـ ّـركــات ،لم
ـام هو
تستطع ِّتغيير ال ـن ـظــام .ول ـكــن أي ن ـظـ ٍ
ال ــذي ُي ـبــشــر ه ــذا املـحـلــل بـصـعــوبــة تـغـيـيــره؟
إنــه الــذي يــواصــل أقطابه البقاء فــي السلطة،
على الرغم من افتضاح صفقاتهم املشبوهة
ُّ
بـعــد تحكمهم بـمـفــاصــل ال ـبــاد االقـتـصــاديــة
وم ــراف ـق ـهــا ال ـح ـي ــوي ــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى إهـمــالـهــم
الذي ّأدى إلى انفجار مرفأ بالدهم األساسي،
وتدمير ثلث عاصمتهم وقتل عــدد كبير من
أبنائها ،من دون أن يؤثر ذلك على مشاعرهم،
أو يدفع أحدهم إلى الخجل ،ومن ثم االنتحار
ت ـحــت ض ـغــط تـبـكـيــت ض ـم ـيــره ب ـعــد مـشــاهــد
الخراب التي ّأدى إليه االنفجار .ليست مشكلة
ّ
هذا املحلل ،أو غيره ،ممن يدافعون عن النظام
ِّ
اللبناني ،ويـنــظــرون لصعوبة تغييره ،أنهم
يـعـيـشــون تـحــت ضـغــط م ــرض «خ ــط الــزمــن»
الذي ال يستطيعون الفكاك منه ،بل مشكلتهم
ـراب تدفعهم إلى
أنهم يعيشون في حالة اغـتـ ٍ
إن ـكــار ال ــواق ــع ال ــذي ي ـقــول إن أق ـطــاب الـنـظــام
يـ ّ
ـؤس ـســون لـسـقــوطـهــم م ــع ب ــدء االن ـه ـيــار في
البالد .كما أنهم في حالة إنكار أن التغيير في
مــزاج أتـبــاع زعـمــاء الطوائف وفــي والئـهــم قد
بدأ ،وهو يحدث على الرغم من بطئه ،وأن هذا
النظام ال يفعل شيئًا سوى إدارة أزمة البالد
واالستثمار في انهيارها املالي واالقتصادي

يخالف تكليف
ميقاتي تشكيل
الحكومة تطلعات
اللبنانيين ،ولكنه
َّ
متوقع من الطبقة
السياسية التي تحاول
النجاة بأي طريقة

إلــى أبعد حــد ،قبل حصول االنهيار الشامل.
ل ـقــد ان ـح ـصــر هـ ـ ُّـم أقـ ـط ــاب ال ـن ـظ ــام الـلـبـنــانــي
ّ
ووسائلهم اإلعــامـيــة ومحلليهم واملنظرين
لبقائهم فــي طمس املشكالت الحقيقية التي
تعاني منها الـبــاد بسبب سياساتهم ،عبر
ـات أخـ ـ ــرى ت ــدخ ــل ف ــي صـلــب
اف ـت ـع ــال م ـش ـك ـ ٍ
ٌ
مشكالت تتعلق بتشكيل
إدارة الــدولــة .وهــي
الـحـكــومــة وف ــي نــوعـهــا؛ سـيــاسـيــة أم حكومة
تكنوقراط .كما نفخوا فــي املشكالت املزمنة
ِّ
ثلث معط ٍل
التي تمنع تشكيل الحكومة ،من ٍ
ومـ ــن أح ـق ـيــة ب ـعــض ال ـح ـقــائــب ل ـه ــذا ال ـطــرف
أو ذاك ،عـلــى الــرغــم مــن االنـهـيــار ال ــذي يــرون
لحظة .وإذا
كيف تكبر كرته أمــام أعينهم كل ٌ
راض
حليف
كــان تبادل األدوار بني الحلفاء،
ٍ

وحليف رافض ،والصراع على الحصص ،هما
ما منعا سعد الحريري من تشكيل حكومته،
ف ــإن مــامــح ظ ـهــور ه ــذا ال ـت ـبــادل ل ـ ــأدوار مع
ميقاتي قد بــدأت ،حني َّأيــد حــزب الله تكليف
ميقاتي ،في حني رفض حليفه ،رئيس التيار
الوطني الحر ،جبران باسيل ،تأييد تكليفه.
ول ــم يفعل بــاسـيــل ذل ــك فـحـســب ،بــل ع ــاد إلــى
ن ـق ـطــة االنـ ـط ــاق األول ـ ــى ال ـت ــي سـ ّـب ـبــت فـشــل
الحريري ،وهي املطالبة بحصته ،بدءًا بوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ح ـتــى ق ـبــل اس ـت ــام مـيـقــاتــي ق ــرار
تكليفه الرسمي من رئيس الجمهورية.
عـمـلـيــة تــول ـيــد ال ـحــاضــر م ــن امل ــاض ــي تـ ْـحـكـ ُـم
ع ـلــى ال ـحــاضــر الـ ــذي ُي ـ ــراد تــول ـيــده بــالـفـشــل،
إذ م ــا ل ــم يـسـتـطــع م ـي ـقــاتــي أن ي ـقــدمــه خــال
الـح ـكــوم ـتــن ال ـل ـتــن شـكـلـهـمــا ،سـنـتــي 2005
و ،2011أي خــال أي ــام الــراحــة وقـلــة األزم ــات،
لن يستطيع أن ّ
يقدمه في طور انهيار البالد.
وإذا استنتج محللو الـنـظــام اللبناني ،عبر
س ــرد تــاريــخ الـحــركــات االحـتـجــاجـيــة فـيــه ،أن
الـنـظــام عـصـ ٌّـي عـلــى الـتـغـيـيــر ،ف ــإن عليهم أن
يستنتجوا ن الحكومات التي يشكلها أقطاب
هــذا الـنـظــام ستبقى عــاجــزة ،أو متمنعة عن
إج ــراء إص ــاح ينفي وجــودهــا ،وهــو إصـ ٌ
ـاح
ـروض ال يريدون أن
ربطه الدائنون بتقديم قـ
ٍ
تجد طريقها إلــى جـيــوب فــرقــاء الـنـظــام ،كما
ـاح
حـصــل مــع ق ـ
ٍ
ـروض سبقتها ،بــل إل ــى إص ـ ٍ
لن يتم ما دامــت الــوجــوه هي ذاتها وتتبادل
األدوار ذاتها .من هنا ،يمكن القول إن تشكيل
الحكومة اللبنانية على يد نجيب ميقاتي ،إذا
تم ،سيبقي النظام اللبناني أعرج فاقدًا قدرة
العمل ،وهــي ،وإن عجزت عــن إع ــادة إنتاجه،
فلن يتسنى لها حتى ترقيعه.
(كاتب سوري)

في الحاجة السورية إلى مركزية مضادة
راتب شعبو

الحقيقة التي نتعثر بها دائـمــا ،وال نرغب
ّ
برؤيتها ،أن العمل السياسي املنظم للنضال
ض ــد س ـل ـطــات م ـس ـت ـبـ ّـدة وش ــدي ــدة املــركــزيــة
ي ـح ـتــاج إلـ ــى تـنـظـيـمــات س ـيــاس ـيــة شــديــدة
املركزية بدورها ...نظرة سريعة إلى الواقع
ُال ـســوري ال ـيــوم ،بعد ال ـصــراع الــدامــي الــذي
ّ
ٌ
تضحيات هائلة ،تظهر أن القوى
قدمت فيه
الــوحـيــدة الـتــي ثبتت على األرض ،وحــازت
مكاسب فعلية ،هي شديدة املركزية ،والتي
ُ َ
يحوز مركز القرار فيها على سلطةٍ ال تنازع،
فيما ّ
تهمشت أو تالشت القوى التي قامت
على أســاس ديمقراطي داخـلــي ،وخلت من
سلطةٍ مركزيةٍ راسـخــةٍ وق ــادر ٍة على ضبط
الجسد التنظيمي.
لم يقطف السوريون ثمرة مفيدة من بروز
الـقــوى شــديــدة املركزية التي واجـهــت نظام
ّ
األسد ،وتمكنت في املرحلة التي تلت الثورة
ّ
الـســوريــة .السبب أن هــذه الـقــوى استبدلت
ً
السياسة بالجغرافيا ،فبدال من أن تتصارع
ّ
وتحد ،على نحو متبادل،
أرض واحد ٍة
على
ٍ
من احتكار السلطة ،استقلت كل منها على
أرض ،وحــاف ـظــت ك ــل مـنـهــا ع ـلــى سلطتها
ّ
املـحـتـكــرة .أي أن الـنـظــام األس ــدي (املحتكر
األول) اش ـتــرى اسـتـمــرار احـتـكــاره للسلطة
بــالـتـخـلــي عــن أجـ ــزاء مــن األرض الـســوريــة،
ٌّ
ّ
املستجدة ،وأقامت كل
ارتضتها السلطات

منها «دولتها» عليها .هكذا ّ
تحول الصراع
السوري إلى صراع خارجي ،أي صراع بني
ّ
سلطات لكل منها مجال جغرافي مستقل
ٍ
ع ــن األخ ـ ـ ــرى ،ب ـش ـكـ ٍـل ج ـعــل الـ ـص ــراع نفسه
ً
مستقال عن البعد الديمقراطي.
ّ
امل ـف ــارق ــة ال ـت ــي ُيـ ـش ــار ه ـنــا إل ـي ـهــا ت ـق ــول إن
التنظيم الذي يحترم املبدأ الديمقراطي ،في
ّ
مستبدة وراسخة،
نضال ضد سلطة
ظروف
ٍ
غالبًا ما ينتهي إلى الفشل ،نظرًا إلى هشاشة
م ـثــل ه ــذا الـتـنـظـيــم أمـ ــام صــابــة «تـنـظـيــم»
ّ
السلطة املـسـتـبـ ّـدة .هـكــذا يـبــدو أنً النضال
ّ
لكسر احتكار سلطةٍ يحتاج سلطة مضادة
ّ
ََ
ُمحتكرة .على هذا ،يبدو كما لو أن النضال
الديمقراطي يحتاج إلى تنظيم ديكتاتوري،
أو ّأن االسـتـبــداد ُيـ َ
ـواجــه باستبداد مضاد.
وهو ما يثير حيرة (وسخط) املتطلعني إلى
الخالص من االستبداد السياسي املزمن في
ّ
بلدانهم ،فمن الطبيعي أن هؤالء ال يتقبلون
ّ
تنظيمات تقول
أي سلوك ديكتاتوري فــي
ّ
ٍ ّ
وقت تتطلب
إنها تواجه الديكتاتورية ،في
ٍ
فـيــه م ـجــريــات ال ـن ـضــال الـفـعـلــي ،تنظيمات
ّ
مــركــزيــة و»اح ـت ـك ــار» للتمثيل ،أي يتطلب
نوعًا من الديكتاتورية التنظيمية .الثائرون
ض ـ ــد سـ ـلـ ـط ــةٍ مـ ـسـ ـتـ ـب ـ ّـدة يـ ـ ــريـ ـ ــدون ت ـن ـظ ـيــم
بآليات ديمقراطيةٍ يؤمنون بها،
نضالهم
ٍ
ويتطلعون ،في الوقت نفسه ،إلى الفاعلية
وال ـتــأث ـيــر ف ــي مــواج ـهــة الـسـلـطــة املـسـتـبــدة.
ّ
والـحـقـيـقــة أن ف ــي ه ــذا ج ـمــع مل ــا ال ُيـجـمــع.

فاعلية التنظيم تحتاج إلى سلطة مركزية
حاسمة.
حيازة سلطة مركزية حاسمة ال تأتي بقرار.
لـكـ ُـي ي ـ َحــوز مــركــز م ــا عـلــى سـلـطــةٍ حــاسـمــةٍ
ال ت ـنــازع ،ولـكــي يحتكر التمثيل ،ال يكفيه
ّ
الـتــوافــق الطوعي على سلطته (إذا سلمنا
بإمكانية مثل هذا الرضا العام الذي تعكسه
ً
أكثرية انتخابية مثال) ،فهذا التوافق يبقى
ً
ّ
عرضة للعرقلة ولالهتزاز والتفتت ،مع تقلب
الظروف واملعطيات في النضال السياسي،
ويبقى تحت ضغط الـنــزوعــات الشخصية
املتباينة أو امليول الزعامية املنافسة ...إلخ.
وصاحب
يحتاج املركز السياسي املسيطر
ّ
الـ ـق ــرار إلـ ــى م ــا ه ــو أهـ ــم م ــن الـ ـت ــواف ــق ،إن ــه
يـحـتــاج وس ــائ ــل ج ــذب وردع .يـنـطـبــق هــذا
عـلــى الـتـشـكـيــات ال ـك ـبــرى (دول مـسـتـبـ ّـدة)
كما على التشكيالت األقــل تعقيدًا (جماعة
أو ح ـ ــزب سـ ـي ــاس ــي) .بـ ـك ــام آخـ ـ ــر ،ي ـح ـتــاج
ّ
مستبدة
الـنـضــال الـسـيــاســي ضــد سـلـطــات
(أي ش ــدي ــدة املــركــزيــة وال تـعـتــرف بحقوق
التأثير ،إلى سلطةٍ
اآلخرين) ،لكي يستطيع ّ
تمثل الحقوق املسلوبة ،لكنها مشابهة في
ّ
يصح هذا أكثر كلما كانت السلطة
املركزية.
التي يجرى النضال ّضدها أكثر استبدادًا.
ّ
إذا صـ ّـح مــا سـبــق ،فــإنــه ي ــدل على صعوبةٍ
ب ــال ـغ ــة ،ف ـم ــن أيـ ــن ل ـت ـن ـظ ـيــم «م ـ ـعـ ــارض» أن
يحوز التماسك التنظيمي املطلوب؟ واألهم،
هــل يمكن لتنظيم «ديـكـتــاتــوري» أن يكون

التنظيم الذي يحترم
المبدأ الديمقراطي،
نضال
في ظروف
ٍ
مستبدة
ضد سلطة
ّ
وراسخة ،غالبًا ما
ينتهي إلى الفشل

ً
وسيلة ديمقراطية ،وأن يبقى وفيًا للحقوق
املسلوبة التي يمثلها؟
خ ـ ــال ال ـع ـق ــد املـ ـنـ ـص ــرم ،ك ــان ــت امل ـع ــارض ــة
ال ـس ــوري ــة م ـت ـع ـ ّـددة ال ـع ـن ــاوي ــن ،ع ـلــى طــول
ال ـخــط ،فــي حــن بـقــي لـنـظــام األس ــد عـنــوان
واحد .أي كان النظام بمركزية ثابتة (هناك
م ــرك ــز ق ـ ــادر ع ـل ــى إدارة وح ـس ــم ص ــراع ــات
املــراكــز األخ ــرى داخ ــل الـنـظــام) ،فيما كانت
ّ
متعددة املراكز ،األمر
التنظيمات املعارضة
ال ـ ــذي ي ـت ـضـ ّـمــن ال ـت ـنــافــر وال ـ ـصـ ــراع الـخـفــي
أو املعلن بــن هــذه املــراكــز ،وهــو مــا كشفته

ش ـ ـه ـ ــادات ف ــاعـ ـل ــن ك ـث ـي ــري ــن فـ ــي مـخـتـلــف
مؤسسات املعارضة.
يـ ّمـكــن الـنـظــر إل ــى ت ـعـ ّـدديــة امل ـعــارضــة على
ّ
أن ـهــا ملمح ديـمـقــراطــي ،وه ــذا صـحـيــح ،إل
ّ
ّ
أن مــن الصحيح أيـضــا أن ه ــذا املـلـمــح كــان
مــن أس ـبــاب ضـعــف أداء املـعــارضــة وتشتت
ق ــوت ـه ــا ،أو بـكـلـمــة أخ ـ ــرى كـ ــان م ــن أس ـبــاب
الـ ـفـ ـش ــل .وب ــامل ـع ـن ــى ن ـف ـس ــه ،ك ــان ــت ال ـق ــوى
الـ ـت ــي ت ـح ـمــل رايـ ـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،تـعــانــي
م ــن مـشـكـلــة داخ ـل ـيــة ،أســاس ـهــا ال ـتــوتــر بني
الفكرة الديمقراطية (املبادئ الديمقراطية)
واملهمة الديمقراطية (كسر احتكار السلطة
السياسية) .تدفع األولــى إلى إعــاء املبادئ
الــدي ـم ـقــراط ـيــة واح ـتــرام ـهــا داخـ ــل التنظيم
وخــارجــه .والثانية تــدفــع إلــى تقوية الــذات
ّ
املستبدة .تقوية الذات
في مواجهة السلطة
ت ـت ـط ـلــب ،ك ـم ــا ب ـ ّـي ـن ــت ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ــوري ــة،
تجميد الفكرة الديمقراطية لصالح مركزيةٍ
ّ
شديدة وحاسمة .غير أن املركزية التي تقوم
على الثقة أو التفويض الــواســع تبقى ،مع
ذل ــك ،أضـعــف مــن املــركــزيــة الـتــي تـقــوم على
ال ـج ـمــع ب ــن ال ـق ـســر وال ـت ــرغ ـي ــب ،ذلـ ــك حني
ت ـكــون ل ــدى امل ــرك ــز امل ـخ ـ ّـول وس ــائ ــل ترغيب
وترهيب ...وفي السلطة األسدية ،كان هناك
دائمًا اإلغراء الذي توفره االمتيازات ويوفره
ال ـف ـس ــاد ،وك ـ ــان ه ـن ــاك ال ـق ـســر ال ـ ــذي تــوفــره
أجهزة األمن أو الجيش عند الضرورة.
(كاتب سوري في فرنسا)

ضد الديمقراطية نكاية في اإلسالميين
عمر المرابط

مـنــذ ب ــزوغ فـجــر الــربـيــع ال ـعــربــي ،وإطــاحـتــه
أع ـت ــى الــدي ـك ـتــاتــوريــات ال ـعــرب ـيــة ،بـ ــرز إلــى
الوجود خطاب إقصائي يندب حظ الشعوب
العربية ،باختيارها ما ّ
تسمى األحــزاب ذات
املرجعية اإلسالمية للوصول إلــى السلطة.
أس ـق ـطــت الـ ـث ــورات أن ـظ ـمــة ،وأجـ ـب ــرت أخ ــرى
على القيام إمــا بإصالحات داخلية إلرضــاء
ال ـش ـعــب وام ـت ـص ــاص غ ـض ـبــه ،أو تـغـيـيــرات
شكلية لــاحـتـيــال عـلــى مـطــالـبــه فــي انتظار
فـتــور ال ـحــراك وع ــودة ال ـه ــدوء .ه ـكــذا اخـتــار
ال ـش ـعــب املـ ـص ــري حـ ــزب ال ـح ــري ــة وال ـع ــدال ــة،
واخ ـت ــار الـشـعــب الـتــونـســي حــركــة النهضة،
واخ ـ ـتـ ــار ال ـش ـع ــب املـ ـغ ــرب ــي ح ـ ــزب ال ـع ــدال ــة
والتنمية .أما الشعوب األخرى فقد أجهضت
ثوراتها وتحولت إلى حروب أهلية ،أتت على
األخضر واليابس.
مع بدء الثورة املضادة ،والتي من الطبيعي أن
يهلل لها فلول األنظمة السابقة ومن واالهم،
يـتـفــاجــأ امل ــرء بــابـتـهــاج مثقفني ومناضلني
وس ـيــاس ـيــن ع ــدي ــدي ــن ،مـنـتـمــن إل ــى بعض
ّ
والتحررية
الـتـيــارات التقدمية والليبرالية
التي قضت أغلب حياتها مناضلة ومنافحة

مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة وال ــدف ــاع عــن الحرية
والعدالة والكرامة ،وهم الذين لهم باع كبير
ف ــي ال ـن ـض ــال والـ ـكـ ـف ــاح ،ح ـيــث ل ــم ي ــأل ــوا أي
جهد فــي القيام بمعارضة األنظمة القائمة
للمطالبة باإلصالحات السياسية ،ودفعوا
ُ
ج ـ ّـراء مــواقـفـهــم الـتـضـحـيــات ال ـجـ ّـمــة ،بــل ز َّج
بعضهم فــي غـيــاهــب ال ـس ـجــون ،حـتــى خــرج
بشهادة النضال مطبوعة فوق جبينه.
ه ــم امل ـن ــاض ـل ــون .أمـ ــا وقـ ــد حـ ــان وقـ ــت قطف
ث ـم ــار ن ـضــال ـهــم ،ف ــا ي ـج ــوز أن ي ـك ــون ــوا في
الخلف ،بل في املقدمة ،فهم من أيقظ الشعب
م ــن س ـب ــات ــه .رفـ ـض ــوا ال ـظ ـلــم وال ـط ـغ ـي ــان في
حينه وأوانـ ــه ،ن ــادوا بالحرية والـتـحـ ّـرر من
كل القيود ،أيــرضــون اليوم أن يكون غيرهم
ّ
التحرر من الطغيان
من يقود التجربة بعد
واالس ـت ـبــداد ،ال سيما أن هــذا الـغـيــر ،حسب
قولهم ،يستعمل مبدأ التقية ،ولديه خطاب
ـزدوج ،ي ــؤم ــن ب ـًـالــدي ـم ـق ــراط ـيــة ف ـق ــط آل ـيــة
مـ ـ ـ ـ
ً
انتخابية ،ووسيلة آنية للوصول إلى الحكم،
وليس مفهوما شامال ومبدأ عاما ،وسيأتي
زم ـ ــن ل ـي ـح ـك ـم ـهــم ب ــاس ــم الـ ــديـ ــن ،ول ـي ـلــزم ـهــم
بالتعاليم ،ويجبرهم على احترام النصوص
الشرعية قبل احترام القانون.
ُ
ه ــم امل ـكــاف ـحــون ال ـت ـح ـ ّـرري ــون ،وال يـمـكــن أن

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ي ــرض ــوا ف ـقــط ب ــدرج ــة رقـ ـي ــب ،ك ـيــف لـلـثــورة
ُ َ
أن ت ـخ ــط َّــف م ــن أي ــدي ـه ــم ه ـك ــذا ،وه ــم الــذيــن
ّ
لطاملا منوا أنفسهم بحلم السلطة ،وتكبدوا
الصعاب من أجل بلوغها ،أيتركونها اليوم
ـال ي ـع ـت ـب ــرون ـه ــم «ظ ــامـ ـي ــن»،
بـ ــأيـ ــدي رج ـ ـ ـ ـ ٍ
و»مــاضــويــن» ،لــم يكن كثيرون منهم يؤمن
بالديمقراطية البتة ،بل كان يعتبرها دخيلة
إن ل ــم يـعـتـبــرهــا ك ـف ــرا ،ألن ـهــا ت ـنــاقــض مـبــدأ
الـحــاكـمـيــة لـلــه وتـعـطــي الـتـفــويــض للشعب،
كـ ـي ــف لـ ـه ــم أن ي ـم ـت ـط ــوا ح ـص ــان ـه ــا الـ ـي ــوم،
ويمسكوا بــزمــامــه ،تـ ّـبــا لـهــم ،وللديمقراطية
التي أتت بهم.
ك ـث ـيــرة ه ــي ال ــذرائ ــع ال ـت ــي يـمـكــن تقديمها
لرفض اإلسالميني ،وعديدة البراهني التي
يمكن أن تــؤخــذ ُمــن أدبـيــاتـهــم وكتاباتهم
ل ـلــداللــة ع ـلــى م ــا ذك ـ ــر ،وك ـب ـيــرة االت ـهــامــات
التي يمكن أن ّ
توجه إليهم ،وإذا أضفنا إلى
كــل هــذا قــوة اإلع ــام املـضــاد ،وت ــأزم الوضع
االجـتـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ،وتــأث ـيــر الـغــرب
لثورات ال تخدم مصالحه ،وأخطاء
املعادي
ٍ
اإلسالميني في تحالفاتهم وفي سلوكياتهم
الـسـيــاسـيــة ،نـكــون قــد جمعنا كــل مـكـ ّـونــات
ٌ
ّ
تصريحات
املضادة ،توابلها
طبخة الثورة
غـ ـي ــر م ـ ــدروس ـ ــة وم ـ ــواق ـ ــف غـ ـي ــر م ـف ـه ــوم ــة،
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استغل الخصوم
اإلسالميين منفذًا
إلى السلطة ،وصوًال
إلى المناصب
وتحقيقًا للمآرب

وبهاراتها عدم خبرة واضحة ،وقلة كفاءة
ف ــاض ـح ــة وأداء ب ــاه ــت ،لـ ُـي ـط ـهــى «ط ـج ــن»
النكوص واالنقالب على نار هادئة خافتة،
ُ
ولينضج ولو بعد حني.
ّ
ل ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـط ــع اإل ًس ـ ــامـ ـ ـ ًي ـ ــون أن يـ ـش ــكـ ـل ــوا
ـات قـ ــويـ ــة م ـب ـن ـي ــة ع ـل ــى ت ـق ــاط ــع فــي
تـ ـح ــالـ ـف ـ ٍ
ْ
ال ــرؤى ،وتقاسم فــي األفـكــار واآلراء ،بــلـ َـه ّفي
ّ
ال ـبــرامــج وامل ـق ـتــرحــات .ل ــم يـتـمــكـنــوا م ــن لــف

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

ـات سياسيةٍ
ال ـنــاس حــولـهــم ،وتـكــويــن جـبـهـ ٍ
ع ــري ـض ــة وم ـت ـم ــاس ـك ــة .أقـ ـص ــى مـ ــا ح ـق ـقــوه
تحالفات هجينة وتوافقات مرحلية قصيرة،
ٍ
لكنها انتهازية
ـم،
ـ
ه
ـ
ف
ـر
ـ
ط
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ق
ـاد
ـ
ص
لــربـمــا
ّ
ووصولية مــن طــرف غيرهم ،التفوا حولهم
طمعا ال رغـبــا ،جشعا ال قناعة ،انتفاعا ال
اقتناعا ،وأخيرا اضطرارا ال رضــا ،يظهرون
ُو ّدا ويضمرون حقدا.
اسـتـغـلـهــم خ ـصـ ُ
ـوم ـهــم م ـن ـفــذا إل ــى الـسـلـطــة،
وص ـ ــوال إلـ ــى امل ـن ــاص ــب وت ـح ـق ـي ـقــا ل ـل ـمــآرب،
فــي انتظار أفــول نجمهم وتــراجــع مكانتهم،
وتبيان عدم قدرتهم على اإلصالح والتغيير،
وع ـلــى مـكــافـحــة الـظـلــم وال ـف ـســاد ،وعـجــزهــم
عــن ضمان الحرية والـكــرامــة ،وعلى تحقيق
التنمية والرخاء للمواطن البسيط البئيس.
وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا وق ـ ـ ــع ل ـب ـع ـض ـه ــم ،فـ ـق ــد ت ـح ـ ّـم ـل ــوا
املسؤولية وخـيـبــوا اآلم ــال .حكموا ظاهريا
وب ـق ـي ــت ال ـس ـل ـطــة ب ــأي ــدي ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة
ف ـع ـل ـيــا ،رض ـخ ــوا ل ـهــا وأذع ـ ـنـ ــوا ،ظ ـنــا منهم
أنها ستعترف لهم يوما بجميل صنعهم،
وستجازيهم على معروفهم ،لكنها حفاظا
ع ـلــى مــواق ـع ـهــا وم ـصــال ـح ـهــا ال تـ ـج ــازي إال
«جزاء سنمار».
(كاتب مغربي في باريس)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
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عراقي يقتل ثالثة من أفراد أسرته بسبب نخلة

ً
ّ
قالت الشرطة العراقية في محافظة بابل ،جنوبي البالد ،إن رجال أقدم على قتل ثالثة من أفراد
أســرتــه وإصــابــة خمسة آخــريــن بسبب خــافــات بينهم على نخلة ،وذلــك فــي مؤشر واضــح على
استمرار جرائم العنف األسري في البالد ،التي سجلت أرقامًا قياسية خالل العام الحالي .وذكر
ّ
مسؤول في قيادة شرطة بابل ،أن الجريمة بدأت بخالف نشب بني بعض اإلخوة على نخلة في
ّ
أرض زراعية في منطقة «جبلة» شمالي املحافظة ،موضحًا أن الخالف تصاعد ،ما دفع أحدهم
(العربي الجديد)
الستخدام سالح ناري لالستيالء على النخلة .
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هولندا :الكشف عن مختبر للمخدرات الصناعية

ُ
كشف النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في هولندا ،في جنوب شرق
البلد ،وفــق مــا أعلنت الشرطة الهولندية .وكــان مــن املمكن تصنيع أكثر مــن  100كيلوغرام من
املخدرات في اليوم الواحد في هذا املختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق ،وفق ما أفادت
ّ
ً
ّوكالة األنباء الهولندية نقال عن الوحدة التي تولت تفكيك هذه املنشأة .وجاء في بيان الشرطة
أنــه «بحسب الخدمة الوطنية لتفكيك منشآت كهذه ،قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات
(فرانس برس)
الصناعية في هولندا وأكثرها تطورًا».

مناطق
الجوع
الساخنة
يتوقع أن ترتفع نسبة الـجــوع فــي 23
بــؤرة ساخنة في العالم خالل األشهر
ّ
الثالثة املقبلة .وتـحــذر منظمة األغذية
والـ ــزراعـ ــة «ال ـ ـفـ ــاو» وب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
ال ـعــاملــي مــن ح ــاالت كــارث ـيــة فــي إقليم
ت ـي ـغــراي امل ـ ــأزوم فــي إثـيــوبـيــا وجـنــوب
مــدغـشـقــر وال ـي ـمــن وج ـن ــوب ال ـس ــودان
وشمال نيجيريا ،وقــد قــاال في تقرير
جديد عن «مناطق الجوع الساخنة» ّإن
«انعدام األمن الغذائي الحاد من املرجح
أن ي ـت ـفــاقــم أك ـث ــر» ب ــن أغ ـس ـط ــس /آب
الحالي ونوفمبر /تشرين الثاني املقبل.
ووضعا إثيوبيا على رأس القائمة ،مع
اإلش ــارة إلــى أن عــدد األشـخــاص الذين
يواجهون الجوع واملــوت من املتوقع أن
يرتفع إلى  401ألف ،وهو أعلى رقم منذ
مجاعة  2011في الصومال ،إذا لم يتم
تقديم املـســاعــدات اإلنـســانـيــة بسرعة.
وفــي جنوب مدغشقر ،التي تعرضت
ألسـ ــوأ مــوجــة ج ـفــاف خ ــال األرب ـعــن
عامًا املاضية ،واآلفــات التي أثــرت على
املحاصيل األساسية ،وارتـفــاع أسعار
املــواد الغذائية ،من املتوقع دفع  14ألف
شخص إلى حالة انعدام األمن الغذائي
الحاد «الكارثية» التي تتسم باملجاعة
واملــوت بحلول سبتمبر /أيلول املقبل،
ومن املتوقع أن يتضاعف بحلول نهاية
ال ـعــام ،إذ يحتاج  28ألــف شخص إلى
مساعدة عاجلة .ودعــت املنظمتان إلى
اتخاذ إجــراءات إنسانية عاجلة إلنقاذ
األرواح فــي  23نقطة ســاخـنــة ،وقالتا
إن املـســاعــدة أمــر بــالــغ األهـمـيــة بشكل
خاص في خمسة أماكن ّ
تأهب قصوى
ملنع املـجــاعــة وامل ــوت .أضــافـتــا أن «هــذا
ال ـت ــده ــور م ــدف ــوع ف ــي ال ـغ ــال ــب بـحــركــة
ً
ال ـص ــراع ،فـضــا عــن تــأث ـيــرات جائحة
كوفيد ـ .»19
(أسوشييتد برس)

(إيريك الفورغ)Getty /

قصة الشهيد الطفل محمد العالمي
الخليل ـ فاطمة مشعلة

نـســي الـطـفــل الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد مـ ّ
ـؤيــد
الـعــامــي ( 12عــامــا) ،وهــو مــن قــريــة بيت
أمر شمال الخليل إلى الجنوب من الضفة
الغربية ،شــراء غــرض من الدكان في البلدة ،التي
قصدها بصحبة والــده مؤيد العالمي ( 35عامًا)
وشقيقته عنان ( 9أعوام) وشقيقه أحمد ( 5أعوام).
فطلب من والده العودة إلى الدكان .وما إن استدار
والـ ــده بــالـسـيــارة حـتــى أمـطــرهــم جـنــود االحـتــال
اإلسرائيلي املتمركزون قــرب املقبرة القديمة في
بلدة بيت أمر بالرصاص ،ما أدى إلصابة محمد
بـنـحــو خـمــس رص ــاص ــات فــي ال ـص ــدر ،وأدت إلــى
استشهاده مساء أول من أمس.
ّ
لم يكترث جنود االحتالل إلى أن محمد الجالس
ف ــي ال ـس ـي ــارة ،والـ ــذي ك ــان مـحــاطــا فـقــط بــأكـيــاس
الخبز والخضار والفاكهة والبطاطس املقرمشة
خطر عليهم ،فأردوه شهيدًا.
وغيرها ،ال يشكل أي
ٍ
وي ـق ــول ع ــم الـشـهـيــد أشـ ــرف ال ـعــامــي لـ ـ «الـعــربــي
الجديد»« :اعتاد شقيقي مؤيد اصطحاب أطفاله
إلى الدكان للتبضع.
ّ
وعندما عاد إلى منزله الواقع قرب املقبرة ،تذكر
طـفـلــه الـشـهـيــد ش ــراء أح ــد األغـ ـ ــراض ،وم ــا إن رآه

ج ـنــود االح ـت ــال عــائ ـدًا بــالـسـيــارة حـتــى أم ـطــروه
بالرصاص».
ي ـقــع م ـنــزل ع ــم الـشـهـيــد بــال ـقــرب م ــن امل ـق ـب ــرة ،لــذا
فـقــد رأى أشـ ــرف ال ـعــامــي مـشـهــد قـتــل اب ــن أخـيــه
ً
ّ
كــامــا .ي ـقــول« :جـنـنــت عـنــدمــا أيـقـنــت أن الـسـيــارة
تعود ألخي .جنود االحتالل لم يعطوه أي فرصة
للتوقف .كما لم يطلقوا النار لتحذيره .توقعت أن
جميع مــن كــان فــي الـسـيــارة ،أي شقيقي وأوالده،
قـ ــد اسـ ـتـ ـشـ ـه ــدوا .ن ــزل ــت مـ ــن ب ـي ـت ــي فـ ــوجـ ــدت أن
شقيقي ،ومــن شــدة خوفه على أطفاله مــن املــوت،
كــان قــد عــاد مسرعًا بالسيارة أثـنــاء إطــاق النار
مسافة كيلومتر تقريبًا إلــى الخلف ،حتى وصل
إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـب ـل ــدة .ث ــم راح يـتـفـقــد
ّ
أط ـفــالــه وق ــد ظ ــن أن جميعهم بـخـيــر عـلــى الــرغــم
مــن الــرصــاصــات الـ ـ  14الـتــي اسـتـهــدفــت سـيــارتــه،
لـيــاحــظ أن ال ــدم يـخــرج مــن فــم محمد عـلــى كتف
شقيقته ع ـنــان .ك ــان يلفظ أنـفــاســه األخ ـيــرة وهــو
جالس بني األكياس».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول أشـ ـ ـ ـ ـ ــرف« :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا وصـ ـ ـ ــل أخـ ـ ـ ـ ــي ،كـ ــان
يـصــرخ :قتلوا مـحـمــد ...قتلوا محمد .ثــار الناس
وت ـج ـم ـه ــروا ف ــي ب ـل ــدة ب ـي ــت أمـ ــر ون ـق ـل ــوا مـحـمــد
إل ــى أح ــد املـسـتــوصـفــات فــي الـبـلــدة ،قـبــل تحويله
إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ــى األهـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي م ــدي ـن ــة

الـخـلـيــل ،ويـعـلــن األط ـبــاء هـنــاك عــن اسـتـشـهــاده».
وتزامنًا مــع إصــابــة الطفل محمد العالمي ،نبش
جـنــود االح ـت ــال قـبــر رضـيـعــة عـمــرهــا ي ــوم واحــد
ف ـقــط ،دف ـن ـهــا وال ــده ــا ف ــي م ـق ـبــرة ال ـب ـلــدة الــواق ـعــة
بــالـقــرب مــن مـنــزل الشهيد الـطـفــل محمد بــادعــاء
االش ـت ـب ــاه ب ــدف ــن أح ــده ــم ش ـي ـئــا غ ـيــر امل ــوت ــى في
املقبرة .وتبني بعد نبشهم القبر أن فيه رضيعة
دفنها والدها قبل قتل محمد بقليل .وكل ما فعله
ُجنود االحتالل هو إجبار والدها على دفنها مرة
أخ ــرى ،غير آبهني أنهم أع ــادوا للقبر طفلني بعد
قتل محمد».
يصف أشرف العالمي حال والدة الشهيد محمد،
سمر العالمي ( 30عامًا) ،بالصعب بعد قتل ابنها
البكر على يــد جنود االحـتــال مــن دون أي مبرر.
ويقول« :الله يعينها ...الله يعينها» .أما عن محمد
الــذي لــم يتجاوز صفه الـســادس ،فتصفه عائلته
بأنه «متدين ،وتوقع استشهاده قبل ساعتني من
قتله فقط».
وي ـقــول« :أخ ـبــر محمد رحـمــه الـلــه وأع ــان عائلته
وأع ــانـ ـن ــا ،ابـ ـن ــي أمـ ـج ــد ب ــأن ــه ح ـل ــم أن ـ ــه ف ــي بـحــر
أبـيــض جميل ج ـدًا وواس ــع للغاية وقــد استشهد
فـيــه» .ساعتان فقط فصلت بــن قصة حلم أمجد
واستشهاده .شقيقته عنان طلبت منه أن يصبر

مطالبة بالتحقيق
طالبت القنصل البريطانية في القدس ،دياني
كورنر ،بالتحقيق في استشهاد الطفل محمد
العالمي ،الــذي قتلته قــوات االحتالل بــدم بارد
في بلدة بيت أُمر .وكتبت في تغريدة لها على

موقع «تويتر»« :يأتي مقتل محمد في أعقاب
مقتل طفل آخــر هــذا األســبــوع ،وهــو محمد
مؤكدة ّ
ً
أن مثل هذه األحــداث
منير التميمي»
تعد خسارة كبيرة لحياة صغار السن.
«المأساوية»
ّ

إلى حني عودتهم إلى املنزل لتفسير الحلم .وقالت
لــه« :اصـبــر يــا محمد بــس نرجع ع ال ــدار بفسرلك
إياها عالنت (اإلنترنت) هاذي الحلمة».
وأع ـل ـنــت بـلــديــة بـيــت أم ــر الـخـمـيــس امل ــاض ــي يــوم
حـ ـ ــداد عـ ــام وإضـ ـ ـ ــراب ي ـت ــم ف ـي ــه ت ـع ـط ـيــل ال ـب ـلــديــة
باستثناء أعمال الطوارئ ،حدادًا على روح الطفل
الشهيد محمد العالمي ،وقد ّ
شيع جثمانه مئات
الفلسطينيني في القرية.

18

مجتمع

األحد  1أغسطس /آب  2021م  22ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2526السنة السابعة
Sunday 1 August 2021

األحد  1أغسطس /آب  2021م  22ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2526السنة السابعة
Sunday 1 August 2021

ّ
ظل االرتفاع الكبير لدرجات
كما هي حال العديد من الدول ،في
الحرارة ،تشهد تركيا حرائق ما زال بعضها مشتعًال ،ويخشى

تحقيق

حرائق تركيا

خمس واليات منكوبة وخسائر كبيرة
إسطنبول ـ جابر عمر

ل ـل ـيــوم ال ـخ ــام ــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ّ
يستمر اشتعال حــرائــق ضخمة
فــي واليـ ــات تــركـيــة ع ــدة جنوبي
البالد وجنوب غربيها ،بــدأت شرارتها من
الغابات الخضراء ضمن األماكن السياحية
األشهر فيها ،وامتدت لتلتهم عددًا كبيرًا من
القرى وتقتل البعض وتصيب املئات بجروح
وح ــاالت اخـتـنــاق .وأدت الـحــرائــق املشتعلة
إلــى خسائر كبيرة فــي امل ـنــازل واملمتلكات
الخاصة والـثــروة الحيوانية ،ووصلت إلى
أط ـ ــراف ال ـف ـن ــادق ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـش ـه ـيــرة في
هذه الواليات ،خصوصًا في مناطق تابعة
لوالية أنطاليا ومنطقة مرمريس السياحية
الشهيرة ،بوالية موغال .وأعلن وزير الزراعة
والغابات التركي ،بكير باك ديميرلي ،أمس،
السيطرة على  88حريقًا من أصل  98حريقًا
اندلع في غابات  26والية تركية مختلفة ما
بني الخميس املاضي وأمس السبت .وعادة
م ــا تـشـهــد ال ـب ــاد ان ـ ــدالع ح ــرائ ــق م ـحــدودة
ّ
ّ
فــي هــذه الفترة مــن كــل عــام .إل أن كثافتها
وحجمها وسرعة انتشارها كــان الفتًا ،في
وق ــت مــا زال ــت الـجـهــود مستمرة ب ـرًا وج ـوًا
وع ـل ــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،بـحـســب امل ـســؤولــن،

أﻧﻘﺮة

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

اﻟﺒﺤﺮ اﺳﻮد
إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ

أﻧﻘﺮة

ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﺒﺤﺮ اﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

تسخيرها فرقًا كبيرة لعمليات اإلطفاء منذ
الحرائق ،بعد انتقادات املعارضة
بدء اندالع
ّ
بسبب ما قالت إنه بطء في عمليات اإلغاثة
واإلط ـف ــاء ونـقــص فــي امل ـع ــدات ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن ال ـ ــوزارة سـخــرت  6طــائــرات إط ـفــاء ،و45
مــروحـيــة ،و 9مـسـيــرات ،ومــروحـيــة مسيرة،
ودبابة إطفاء واحدة ،و 1080سيارة إطفاء،
ً
و 55ج ــراف ــة مـخـتـلـفــة األحـ ـج ــام ،ف ـضــا عن
مشاركة أكثر من  4آالف عنصر في عمليات
دون انقطاع.
اإلطفاء املتواصلة ّ
ك ـم ــا قـ ــال أردوغ ـ ـ ـ ــان إنـ ـ ــه جـ ــرت االس ـت ـعــانــة

المسؤولون من أن تمتد أكثر فأكثر إلى المناطق السياحية .وفي
الوقت الحالي ،يعملون ليل نهار من أجل إطفائها
بـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات إطـ ـ ـف ـ ــاء ق ـ ــادم ـ ــة م ـ ــن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وأذرب ـي ـج ــان وروس ـي ــا ف ــي ج ـهــود عمليات
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ،م ـ ــن دون تـ ـح ــدي ــد ع ـ ــدده ـ ــا ،فــي
ح ــن وج ـهــت امل ـع ــارض ــة ان ـت ـق ــادات شــديــدة
لـعــدم وج ــود طــائــرات إطـفــاء كــافـيــة .ويقول
رئيس حــزب الشعب الجمهوري املعارض،
ّ
كمال كلجدار أوغـلــو ،إن لديهم فــي ّ الحزب
م ـق ـتــرحــات لـعـمـلـيــات اإلط ـ ـفـ ــاء ،ل ـكــنــه فشل
بالتواصل مع رئيس هيئة الطيران التركية،
جناب أشجي.
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة

مانافغات قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى،
وت ـش ـت ـغ ــل بـ ــال ـ ـتـ ــوازي فـ ــي والي ـ ـتـ ــي أض ـنــة
ومـ ــوغـ ــا .ويـ ـع ــزو خـ ـب ــراء س ـب ــب ال ـح ــرائ ــق
وس ــرع ــة ان ـت ـش ــاره ــا إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ــات
ال ـحــرارة وانـخـفــاض نسبة الــرطــوبــة بشكل
ك ـب ـي ــر ،وهـ ـب ــوب ريـ ـ ــاح ج ــاف ــة س ــاه ـم ــت فــي
تهيئة البيئة املناسبة للحرائق ،وانتشارها
بـشـكــل ســريــع .فــي الــوقــت نـفـســه ،أك ــد وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة م ـ ــول ـ ــود ت ـ ـ ـشـ ـ ــاووش أوغ ـ ـلـ ــو،
امل ـتــواجــد فــي املـنـطـقــة ،أن ــه ج ــرى اع ـت ـقــال 3
أشخاص مشتبه بهم في افتعال الحرائق،

ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى الـ ـح ــرائ ــق امل ـش ـت ـع ـل ــة .مــن
جـهـتــه ،أع ـلــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان ،واليات أنطاليا وموغال ومرسني
وعـثـمــانـيــة وأض ـنــة «م ـنــاطــق مـنـكــوبــة» من
جراء الحرائق .وتشمل الواليات  18منطقة
ّ
شهدت انــدالع حــرائــق ،علمًا أن بعضها ما
زالــت النار مشتعلة فيه .وأسفرت الحرائق
عن مقتل  4أشخاص وإصابة املئات بجروح
وحاالت اختناق.
ُ
وت ــواص ــل ف ــرق اإلغــاثــة وال ـط ــوارئ التركية
«آف ـ ـ ـ ـ ــاد» ،إخ ـ ـ ــاء ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـقـ ــرى ال ـتــاب ـعــة
ملنطقة غيبيجة فــي والي ــة أنـطــالـيــا ،حيث
ما زالــت الحرائق مشتعلة مقتربة من قرية
أحمدالر ،ما أدى إلى إخالء املواطنني منها
عبر املركبات املتوفرة في القرية وسيارات
ف ــرق اإلغ ــاث ــة ،وق ــد نـقـلــوا إل ــى منطقة آمنة
وحـصـلــوا عـلــى مـســاكــن خــاصــة ،مــن بينهم
ُ 8أش ـخ ــاص ذوي إع ــاق ــة ،وم ـس ـن ــون ،فيما
قطعت الطريق البرية الواصلة بني منطقتي
م ــرم ــري ــس ودات ـ ـشـ ــا ال ـس ـيــاح ـي ـتــن ،بـسـبــب
الحرائق املستمرة.
وتتركز الجهود على إطفاء الحرائق بداية،
تتبعها عمليات تبريد منعًا من اشتعالها
مجددًا ،باإلضافة إلى عزلها حتى ال تتمدد.
وأعلنت وزارة الزراعة والغابات ،في بيان،
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حريقًا اندلعت في
غابات  26والية تمت
السيطرة عليها بحسب
وزير الزراعة بكير باك
ديميرلي
متطوع يشارك في إطفاء الحرائق (سيزغين بانكار /األناضول)

طرابلس ـ العربي الجديد

يزداد نشاط مهربي البشر ،بحسب مسؤولني
حكوميني ،على الرغم من الجهود الحكومية
الكبيرة ملالحقتهم على الطرقات واملـســارب
ال ـص ـح ــراوي ــة ،وتـكـثـيــف ال ــرق ــاب ــة ع ـنــد نـقــاط
ال ـت ـه ــري ــب ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـبــاد.
ويـقــول الـضــابــط فــي جـهــاز مكافحة الهجرة
ال ـس ــري ــة رمـ ـض ــان ال ـش ـي ـبــانــي ،إن «ال ـن ـشــاط
امل ـتــزايــد للمهربني يــرتـبــط بحصولهم على
دع ــم املليشيات املسلحة الـتــي كــانــت تبحث
عــن م ـصــادر جــديــدة لـلـتـمــويــل بـعــدمــا كــانــت
تقتات على أم ــوال الـحــرب التي يدفعها لهم

أطــراف الصراع املسلح .ويوضح الشيباني،
في حديثه لـ «العربي الجديد» ،أن قرار وقف
إطالق النار انعكس سلبًا على ملف الهجرة
ً
الـســريــة فــي ظــل ع ــدم تطبيقه كــامــا ليشمل
املجموعات املسلحة واملليشيات ،األمر الذي

اعترض خفر السواحل
الليبي أكثر من  15ألف
مهاجر العام الجاري

مهاجرون أفارقة وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس (محمود تركية /فرانس برس)

جـعــل مـجـمــوعــات م ــن األخ ـي ــرة تـتـحــالــف مع
مهربي البشر ،وتسهل لهم عمليات التهريب
لتشاركهم أرباح هذه التجارة.
واألس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أع ـل ــن خ ـف ــر ال ـس ــواح ــل
الليبي اعتراضه أكثر من  500مهاجر سري
ف ــي ع ــرض الـبـحــر عـنــد ش ــواط ــئ ف ــي مناطق
مختلفة (غرب البالد) ،كانوا على منت قوارب
عــدة .وبحسب منظمة الهجرة الــدولـيــة ،فقد
زاد عدد القتلى بسبب غرق قواربهم في اآلونة
األخيرة .ففي وقت لقي ما ال يقل عن العشرين
مهاجرًا ،بينهم نساء وأطـفــال ،حتفهم قبيل
عملية االعتراض التي نفذها خفر السواحل
الليبي ،أكــدت غــرق  57مهاجرًا آخرين قبالة
س ــاح ــل مــدي ـنــة ال ـخ ـم ــس ،غـ ــرب الـ ـب ــاد ،يــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي .وأوضـ ـح ــت امل ـن ـظ ـمــة أن
ال ـنــاجــن م ــن حـ ــادث ال ـغ ــرق أب ـل ـغــوا بــوجــود
ً
أكـثــر مــن عـشــريــن طـفــا وامـ ــرأة بــن الـغــرقــى،
مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجني من
قبل منظمات اإلغاثة الدولية ال تــزال قائمة.
وت ـش ـيــر إح ـصــائ ـيــات ال ـب ـحــريــة الـلـيـبـيــة إلــى
اعـتــراض خفر السواحل الليبي أكثر مــن 15
ألف مهاجر العام الجاري وذلــك حتى نهاية
يونيو /حــزيــران املــاضــي ،في مقابل  12ألف
فــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،فيما
قالت منظمة الهجرة الدولية إن عدد الغرقي
في عرض البحر خالل العام الجاري زاد عن
 250مـهــاجـرًا ،وبـلــع عــدد املفقودين أكـثــر من
 500مهاجر .وفي ظل االنتقادات الكبيرة التي
وجـهـتـهــا مـنـظـمــات دول ـيــة لـلـجـهــود الليبية
ملكافحة تهريب البشر ،تشير السلطات إلى
أن أراضيها نقطة عـبــور ،وتطالب بضرورة
مـعــالـجــة م ـلــف ال ـه ـجــرة م ــن ال ـ ــدول امل ـصــدرة
للمهاجرين.
وم ـط ـلــع م ــاي ــو /أيـ ــار امل ــاض ــي ،كــانــت وزي ــرة
الخارجية في الحكومة ،نجالء املنقوش ،قد
أعلنت أثـنــاء زيــارتـهــا للجنوب الليبي الــذي
يعد من أكبر بؤر تهريب البشر ،أن «الليبيني
لن يعملوا كحرس لحدود أوروبــا ،وال يمكن
أن تكون ليبيا معبرًا للمعاناة واالضطهاد
ضد إخواننا األفارقة» ،قبل أن تعلن منتصف
الشهر نفسه عن اتفاق حكومتها مع إيطاليا
وم ــال ـط ــا وم ـم ـث ــل ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي عـلــى
«حماية الحدود الجنوبية» لبالدها.
وإثـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ،نـ ـش ــط ج ـه ــاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية الحكومي في

قصة الجئ

دمرت الحرب المتواصلة حياة األفغان ،وجعلت كثيرين منهم
مشردين حول العالم كالجئين ،ال سيما في باكستان

ناصر خان

مصير أوالده يشبه مصيره
كابول ـ صبغة اهلل صابر

ّ
يؤكد الالجئ األفغاني ناصر خــان ،أنــه لو توفر األمــن واالسـتـقــرار في بــاده ملا
ّ
عاش هو وأسرته يومًا واحدًا في باكستان .ويقول لـ«العربي الجديد» إن «أبناء
ّ
الالجئني األفـغــان مـحــرومــون مــن كــل شــيء؛ التعليم ،والــرعــايــة الصحية ،وأدنــى
مقومات الحياة» .ولد ناصر خان ،ونشأ في مخيم «مندا» لالجئني في شمال غرب
باكستان ،وبــدأ منذ نعومة أظــافــره العمل ،مع والــده عبد الجبار خــان ،في مهن
مختلفة لتوفير لقمة العيش .لم يتمكن من الدراسة بحكم اللجوء ،وبحكم الوضع
مصانع الطوب ،وكان العمل
املعيشي الصعب ألسرته .عمل خان خالل شبابه في
ّ
شاقًا للغاية ،قبل أن يتزوج لتكوين أســرة .يقول ناصر إنــه لم يقبل على التعلم
ّ
ألنه يعرف صعوبة الحياة في باكستان ،وكان همه األول واألخير تحصيل مصدر
ّ
دخل« :أبي كان يصر على أن ندرس ،لكن األوضاع لم تكن مهيأة .كنت أكبر أبنائه
الذكور ،وبالتالي كنت مضطرًا إلى العمل» .أنجب ناصر ستة أطفال؛ خمسة ذكور
هم أصيل خان ،وجمالي خان ،وياسر خان ،ومحمد علي خان ،وحضرت علي خان،
وابنة تدعى آسيا بي بي ،وجميعهم يمضون يومهم بني بقالة والدهم وبني املنزل،
باستثناء أكبرهم أصيل خــان ،الــذي يدفع عربة صغيرة فــي ســوق الخضروات
لنقل الخضروات والفواكه ،ويكسب يوميًا ما يكفي لشراء الخضروات التي تكفي
ّ
أسرته .وكما حرم ناصر خان من التعليم رغم محاوالت والــده ،فإن أبناءه أيضًا
يترعرعون من دون دراســة ،وذلك بسبب الحالة املعيشية الهشة للعائلة ،واألمل
الوحيد لهم فــي أن تنجح عملية الـســام فــي أفغانستان ،ليعود ناصر وأسرته
ً
إلى بالدهم ،حيث يملكون أرضًا زراعية ومنزال في مديرية إمام صاحب ،بإقليم
ّ
قندوز ،شمالي البالد .يقول ناصر إن «العيش في أفغانستان نعمة ال تساويها أي
نعمة أخرى ،بينما العيش في بالد الغربة له تبعات سلبية كثيرة ،منها حرمان
األوالد من التعليم ،فكما حرمت من التعليم ،يوشك أوالدي أن يحرموا منه أيضًا،
وسيكون مصيرهم مثل مصيري ،لذا أرجو أن تنجح عملية السالم كي نعود إلى
ً
بالدنا ،ونحاول أن نؤمن ألوالدنا مستقبال أفضل من مصيرنا».
يعمل الالجئ األفغاني منذ الصباح الباكر حتى وقت العشاء في بقالة صغيرة
ً
بــالـقــرب مــن مـنــزلــه ،ويــرجــع بـعــد ص ــاة الـعـشــاء إل ــى امل ـنــزل حــامــا االحـتـيــاجــات
املعيشية اليومية ،وما يكسبه يكفي بالكاد لدفع إيجار املنزل ،ورسوم الكهرباء،
ً
فضال عن أن أبــاه وأمــه يحتاجان إلــى عناية كبيرة ،خصوصًا في توفير الــدواء
والغذاء ،وبالتالي يخصص جزءًا مما يكسبه لنفقات والديه .يقول ناصر« :والدي
تعب كثيرًا ،وقدم التضحيات من أجلنا ،لذا أنا أهتم به وبوالدتي».

الكويت« :تمييز» في تطعيم الوافدين

عودة نشاط مهربي البشر في ليبيا
مــاحـقــة املـهــربــن ،وأع ـلــن ال ـلــواء  444التابع
لرئاسة أركــان الحكومة عن تحرير أكثر من
 110مـهــاجــريــن غـيــر شــرعـيــن مــن جنسيات
أفريقية مختلفة واقتحام  16مقرًا لعصابات
تهريب البشر .وفــي عملية أخ ــرى ،اقتحمت
ستة مقرات أخــرى ملهربي البشر في املنطقة
نفسها .وتعد منطقة بني وليد الواقعة إلى
ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي م ــن طــراب ـلــس بـنـحــو 190
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،م ــن أهـ ــم م ــراك ــز ال ـت ـهــريــب حيث
ت ـت ــواج ــد ف ـي ـهــا عـ ـش ــرات امل ـ ـخـ ــازن ال ـت ــي يـتــم
اح ـت ـجــاز امل ـهــاجــريــن ال ـقــادمــن م ــن الـجـنــوب
بداخلها .وزار رئيس الحكومة عبد الحميد
ال ــدب ـي ـب ــة ،بــرف ـقــة عـ ــدد م ــن وزراء حـكــومـتــه،
املدينة للوقوف على احتياجاتها سيما في
الجانب األمـنــي .إال أن الشيباني يشير إلى
أن تأخر إنجاز الخطط األمنية في الجنوب
ودعــم الــدوريــات الصحراوية التابعة لجهاز
مكافحة الهجرة ،شجع املهربني على النشاط
مجددًا ،مؤكدًا أن عدم احتكار السالح وبقاءه
ف ــي أيـ ـ ــدي امل ـل ـي ـش ـي ــات ش ـك ــل ع ــام ــل ح ـمــايــة
للمهربني من املالحقات الحكومية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــؤك ــد الـ ـن ــاش ــط م ـح ـي ــي ال ــدي ــن
عــرعــارة ،قبض مجموعات مسلحة عمليات
على مهاجرين أفــارقــة فــي مــدن عــدة ،أبرزها
مدينة الزاوية غرب طرابلس ،بهدف ابتزازهم
م ــال ـي ــا أو ت ـس ـل ـي ـم ـهــم ل ـل ـم ـه ــرب ــن .وب ـح ـســب
مـتــابـعـتــه مل ـلــف ال ـه ـجــرة ال ـســريــة ف ــي ال ـبــاد،
يؤكد لـ «العربي الجديد» أن املهربني راكموا
خبرات لتجاوز املالحقات األمنية ،وأصبحت
لديهم القدرة على تغيير مواقع إطالق قوارب
الهجرة على امتداد الشاطئ.
يتابع عــرعــارة أن املجموعات املسلحة التي
مــا زالــت ترفض االنـخــراط فــي أجـهــزة الدولة
تـتـحــالــف م ــع امل ـه ــرب ــن ،وت ــوف ــر ل ـهــم تــأمـيـنــا
على طول الطرقات الصحراوية الرابطة بني
الجنوب وأقصى الشمال.
وفي مطلع الشهر املاضي ،أعلنت بلدية زوارة
الـحــدوديــة مــع تــونــس ،إح ــدى أنـشــط مناطق
تهريب البشر عبر البحر ،إطالق حملة أمنية
واسعة للقبض على األجانب غير النظاميني.
وعللت البلدية ،في بيان لها ،قرارها بتزايد
أع ـ ــداد األف ــارق ــة وامل ـه ــاج ــري ــن م ــن جـنـسـيــات
أخـ ـ ـ ــرى ،وخـ ـص ــوص ــا ف ــي امل ــديـ ـن ــة ال ـق ــدي ـم ــة،
وتــزايــد أعــداد الجثث التي يبلغ األهــالــي عن
العثور عليها على شاطئ املدينة.

وي ـت ــم الـتـحـقـيــق مـعـهــم ل ـل ـتــأكــد م ــن وج ــود
شبهات بافتعال تلك الحرائق .وكانت هناك
حالة من التعاطف والتعاضد على وسائل
التواصل ،أدت إلــى تصاعد حمالت التبرع
مــن أجــل إع ــادة تشجير الـغــابــات الخضراء
وإع ــادت ـه ــا إل ــى حــالـهــا ال ـســابــق ،خصوصًا
خ ــال بــدايــة مــوســم الـخــريــف املـقـبــل وال ــذي
يرافقه هـطــول لــأمـطــار .أظـهــرت اللقطات
املـ ـص ــورة ال ـت ــي تــداول ـت ـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
خسائر كبيرة فــي البيوت املحترقة ،ســواء
ً
التاريخية منها والعادية ،فضال عن تضرر
اآلليات املختلفة واملــزارع واألشجار املثمرة
والبيوت البالستيكية ،باإلضافة إلى الثروة
الحيوانية.
وبحسب التقديرات األولية ،قضت الحرائق
عـ ـل ــى نـ ـح ــو  150أل ـ ـ ــف رأس م ـ ــن ال ـ ـثـ ــروة
الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن وآالف
خ ــاي ــا ال ـن ـح ــل .ك ـمــا ق ـضــت ال ـح ــرائ ــق على
عـشــرات الـقــرى حيث تــم إجــاء الـسـكــان ،في
ظل نقص الخدمات وتدمير البنى التحتية.
ونــاشــد األهــالــي بتأمني الــدعــم الـفــوري لهم
بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم.
ووع ـ ــدت ال ـح ـكــومــة بـتـعــويــض املـتـضــرريــن
بعد انتهاء حصر األضرار .وأظهرت لقطات
م ـت ــداول ــة اقـ ـت ــراب ال ـح ــرائ ــق م ــن ال ـســواحــل
الـسـيــاحـيــة وال ـف ـن ــادق الـفـخـمــة وخـصــوصــا
في واليــة أنطاليا ومنطقة مرمريس ،حيث
ّ
ش ــاه ــد ال ـس ـي ــاح الـ ـح ــرائ ــق ف ــي ظـ ــل ج ـهــود
اإلطفاء املستمرة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول م ـخ ـت ــار ق ــري ــة أح ـ ـمـ ــدالر،
ّ
شكري زور ،لـ «العربي الجديد» إن الحرائق
«اق ـتــربــت بـشـكــل كـبـيــر مــن الـقــريــة (تـقــع في
مـنـطـقــة م ـنــاف ـغــات ب ــوالي ــة أن ـط ــال ـي ــا) فنقل
األهــالــي إل ــى مـنــاطــق أكـثــر أم ـنــا ،خصوصًا
كـ ـب ــار الـ ـس ــن واألش ـ ـخ ـ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة،
فــي وق ــت بـقــي ع ــدد قـلـيــل مــن الـشـبــان فيها
ّ
ليكونوا آخــر من يخلي القرية ،ال سيما أن
الحرائق حاليًا تقع على بعد  10كيلومترات
ّ ّ
من القرية ،إل أن الظروف املناخية قد تؤدي
إلــى ســرعــة وصولها إلـيـهــا» .يتابع« :األمــر
ّ
ّ
مؤلم ومـحــزن ،لكن أرواحـنــا أهــم ونــأمــل أل
تصل الـحــرائــق إلــى الـقــريــة ،بــل تنتهي عند
ّ
وأل يـتـضــرر ّ
أي شـخــص آخ ــر،
ه ــذا ال ـح ــد،
بــاإلضــافــة إلــى تعويض جميع املتضررين
مما حصل» .من جهته ،يقول املواطن سردار
ُ
فقدت
إراي لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :لــأســف،
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن رؤوس املــاشـيــة خصوصًا
األبقار .لم أتمكن من إنقاذ سوى عدد قليل،
ّ
إذ حاصرتنا الحرائق في كل مكان ،وكانت
ّ
أصــوات الحيوانات تدل على حالة خوفها،
م ــن جـ ـ ــراء ال ـ ـحـ ــرارة ال ـع ــال ـي ــة ال ـن ــات ـج ــة عــن
الـحــرائــق ،وقــد دمــرت البيوت البالستيكية
وأطـ ـن ــان ــا م ــن األع ـ ـ ــاف واألسـ ـ ـم ـ ــدة وامل ـ ــؤن
واألطـعـمــة املـخــزنــة ،ول ــم يـبــق س ــوى القليل
من املاشية واملاعز ،ونأمل تعويضنا بأقرب
وقت ممكن».
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فسبكة

كثيرًا ما يتناول
ناشطون على موقع
«فيسبوك» أخبارًا
عن مهاجرين سريّين
يختارون ليبيا كمحطة
عبور إلى أوروبا،
والمآسي الناتجة عنها.
هؤالء المهاجرون
يتلقون الوعود
بحياة أفضل من قبل
شبكات التهريب ،لتكون
النتيجة في أحيان
كثيرة الغرق في البحر
األبيض المتوسط.
ويطالب ناشطون
الدول التي يتحدر منها
المهاجرون بتوفير
فرص عمل للشباب
والحد من االقتتال حتى
ّ
يتاح لهم البقاء في
بالدهم من دون أن
يعرضوا أنفسهم لهذا
الخطر.

في ذروة مكافحة
كورونا ،يعتبر التطعيم
حقًا للجميع يجب ألّا
أي تمييز ّ
ألن النتائج
يلحظ ّ
الصحية للوباء ال تفرّق
ّ
لكن ذلك لم
بين الناس.
يحصل في الكويت
الكويت ـ خالد الخالدي

ُ
يعاني وافدون كثر في الكويت ،ممن يشكلون
فعليًا نسبة  70في املائة من السكان ،من عدم
قــدرتـهــم عـلــى الـحـصــول عـلــى ل ـقــاح فـيــروس
ّ
كــورونــا ،في ظــل منح وزارة الصحة أولوية
لتطعيم املواطنني ،بحسب أطباء في الوزارة،
وواف ــدي ــن سـجـلــوا فــي بــرنــامــج التطعيم من
دون أن يحصلوا على ّ
أي موعد ،في ظاهرة
ممتدة منذ أشهر عدة.
الكويتية لـ
الصحة
وزارة
وتؤكد مصادر في
ُ
ّ
«العربي الجديد» أن جرعات اللقاح خصصت
للمواطنني عمومًا بالدرجة األولى ،ومن دون
منح ّ
أي أفضلية سواء لكبار السن أو مرضى
املزمنة وأصحاب املناعة الضعيفة،
بأمراض ّ
وتشير إلى أنها حددت أخيرًا مواعيد لتنفيذ
ح ـم ـلــة واسـ ـع ــة لـتـطـعـيــم ال ــواف ــدي ــن ،بـعــدمــا
أنجزت جداول تطعيم الكويتيني.
ّ
يـقــول طبيب ب ــارز فــي وزارة الـصـحــة فضل
عدم كشف اسمه ،خوفًا من دعــاوى قانونية
تستمر وزارة الصحة في رفعها ضد أطباء
يشككون في فعالية خطتها ملواجهة فيروس
كورونا ،والفشل في تنظيم عملية التطعيم،
لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ن ـظ ــام الـتـطـعـيــم في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت يـ ـ ـ ـ ــؤازر املـ ــواط ـ ـنـ ــن عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الــوافــديــن ،مهما كــانــت أعـمــارهــم ووضعهم
ّ
امللحة لنيل اللقاح أو
على صعيد الحاجة
ع ــدم ــه .ف ــامل ــواط ــن يـحـصــل ع ـلــى م ــوع ــد بعد
يــومــن أو ثــاثــة أي ــام مــن تسجيل اسـمــه في
املوقع املخصص ،أما الوافد فيحدد موعده
بعد  4أو  6أشهر».
ّ
ّ
املطعمني اآلن
يشير الطبيب إلــى أن غالبية
كويتيون ،في حني لم يتسلم معظم الوافدين

ّ
مــواعـيــد التطعيم إل فــي األســابـيــع األخـيــرة
إث ــر ض ـغــوط م ــورس ــت عـلــى وزارة الـصـحــة،
وجاءت بعدما فشلت الوزارة في إقناع باقي
الكويتيني بأخذ التطعيم ،بسبب خوفهم من
الـلـقــاحــات ألس ـبــاب مختلفة بينها حمالت
تحذير من أخطار اللقاح أطلقت على وسائل
الـ ـت ــواص ــل .ي ـض ـي ــف« :هـ ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة غـيــر
الواقعية تسببت في فضيحة كبيرة للكويت،
إذ تتحدث الـيــوم الصحف العاملية ومواقع
أنباء مثل أسوشييتد برس وبلومبيرغ عن
الوافدين،
حصول تمييز في عمليات تطعيم
ّ
وهو ما ال تستطيع وزارة الصحة نفيه ألنه
أمر حقيقي ،وحصل فعليًا» .ورفضت وزارة
الـصـحــة الـكــويـتـيــة طـلــب «ال ـعــربــي الـجــديــد»
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ــزاع ــم وجـ ـ ــود ت ـم ـي ـيــز ضــد

الوافدين .واكتفى مسؤول بارز فيها بالقول
لـ«العربي الجديد» ّأن «اإلعالم يجب أن ّ
يقدر
التضحيات التي ينفذها طاقمنا الطبي».
وي ــؤك ــد م ـصــري يــدعــى مـنـيــر س .يـعـمــل في
مـحــل لبيع ال ـهــواتــف فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ت ـعــرض الــواف ــديــن إل ــى تـمـيـيــز في
عـمـلـيــة الـتـطـعـيــم« ،ف ــأن ــا سـجـلــت اس ـمــي في

نظام التطعيم في
الكويت يؤازر المواطنين
على حساب الوافدين

التطعيم في الكويت يتعرّض النتقادات (ياسر الزيات /فرانس برس)

برنامج التطعيم قبل ثالثة أشهر ،من دون
ّ
تسجل
تـحــديــد مــوعــد لــي حـتــى اآلن ،بينما
مالك املتجر الــذي أعمل به والــذي يصغرني
بـسـنـتــن ،وح ـص ــل ع ـلــى م ــوع ــد ب ـعــد يــومــن
فقط».
وي ـ ّ
يقوله
ـا
ـ
م
م.
ـد
ـ
م
ـ
ح
أ
ـدي
ـ
ن
ـ
ه
ـ
ل
ا
ـف
ـ
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ـ
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ا
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ّ
س .ويتحدث لـ«العربي الجديد» بأنه
منير َّ
ل ــم يـتـلــق رس ــال ــة تـحــديــد امل ــوع ــد مـنــذ شـهــر،
بينما وصلت الرسالة نفسها إلى زمالء عمل
كويتيني فور تسجلهم.
ويـشـيــر كــويـتــي يــدعــى ظــاهــر ال ـش ـمــري (37
عامًا) إلى سياسات تمييز ضد الوافدين في
عملية التطعيم ،ويقول لـ «العربي الجديد»:
«تـسـجــل أفـ ــراد عــائـلـتــي لـلـتـطـعـيــم ،وبينهم
شباب في ال ـ  19من العمر ،وكذلك عاملتان

ّ
ّ
في منزلي وسائق ،لكنني فوجئت بأن موعد
نيلي التطعيم مع أفراد عائلتي تحدد فورًا،
ب ـخــاف مــوعــد ال ـعــام ـلــن ف ــي م ـنــزلــي الــذيــن
ل ــم يـتـبـلـغــوا بـ ـ ّ
ـأي مــوعــد م ـنــذ ش ـهــريــن على
الصحة عدم
تسجلهم» .يضيف« :زعم وزارة ّ
وجــود تمييز أمــر غير صحيح ،ألنني رأيت
ما يحصل واختبرته شخصيًا».
ّ
وكــان الفتًا أن وزارة الصحة سـ ّـرعــت وتيرة
تـطـعـيــم ال ــواف ــدي ــن ب ـعــدمــا ت ـصــاعــدت حملة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ضـ ــدهـ ــا ،وأنـ ـ ـش ـ ــأت مـسـتـشـفــى
ميدانيًا فــي منطقة الــوفــرة الــزراعـيــة أقصى
ج ـنــوب ال ـبــاد لتطعيم امل ــزارع ــن الــوافــديــن
ّ
الــذيــن يعملون هـنــاك .لـكــن عملية التطعيم
ش ـه ــدت ك ــارث ــة تـنـظـيـمـيــة ب ـس ـبــب ق ـل ــة ع ــدد
ّ
مــوظ ـف ـي ـهــا .وت ــوض ــح ال ـ ـ ـ ــوزارة أن حـمـلـتـهــا
تـهــدف إلــى تطعيم  160ألــف واف ــد مــن خالل
ّ
مستشفيات مـيــدانـيــة .لكن
بــرامــج تـنـفــذهــا
ّ
خبراء صحيني فيها يبدو أنهم ضاقوا ذرعًا
بفشل املنظومة الصحية في البالد ،يزعمون
ّ
أن هذه األعــداد مبالغ فيها وغير صحيحة،
ّ
معتبرين أن الـ ــوزارة «م ــا زال ــت تتخبط في
آليات تنفيذ عمليات تطعيم تخضع ملعايير
طبية فقط» .ويؤكد خبير صحي عمل سابقًا
فــي إدارة الـصـحــة الــوقــائـيــة الـتــابـعــة ل ــوزارة
ّ
الصحة لـ«العربي الجديد» أن نصيب األسد
من عمليات التطعيم كــان ملواطنني ،ويقول:
ّ
«ال يمكن أن تنفي وزارة الصحة واقع أن أكثر
من نصف عــدد املطعمني بجرعتني (حوالي
مليون) هم املواطنون الذين يشكلون نسبة
 30في املائة فقط من السكان».
ت ـقــول الـنــاشـطــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـسـ ّـان،
شيخة العلي ،لـ«العربي الجديد»« :رغم أننا
الــدولــة الــديـمـقــراطـيــة الــوحـيــدة فــي املنطقة،
يـعـتـبــر سـجـلـنــا ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الــوافــديــن
خالل جائحة كورونا األسوأ على اإلطالق».
تـضـيــف« :مـعــايـيــر عمليات التلقيح مزجت
بــن الـعـنـصــريــة وال ـخــوف ومـحــاولــة إرض ــاء
ّ
تيارات تكره الوافدين داخل البالد ،ما شكل
ّ
ً
مثاال حقيقيًا على التمييز ،رغم أن املرض ال
ّ
يفرق بني أحد».
ّ
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
ضـ ّـجــت بتعليقات ملــواطـنــن كويتيني حــول
زمــاء عملهم الــوافــديــن الــذيــن تــوفــوا نتيجة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ب ـع ــدم ــا انـ ـتـ ـظ ــروا مــوعــد
التطعيم طوال أشهر طويلة بال فائدة.
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مجتمع فالش

MEDIA

أخبار
كاذبة

نشرت صفحات معارضة
لـ«حركة النهضة» صورة قيل إن ّها
تُظهر نائبًا إسالميًا في تونس
ّ
يلقن تالميذ مدرسة كيفية غسل
األموات .لكنّ الرجل ليس نائبًا من
«حركة النهضة» كما أن الصورة
منشورة قبل سنوات على أن ّها
ملتقطة في العراق.

غداة إعالن الرئيس التونسي ،قيس
سعيّد ،تجميد أعمال البرلمان
وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه،
تداول مستخدمون مقطع فيديو
ادعوا أنّه يظهر احتفال الشعب
ّ
ّ
لكن
التونسي بالقرارات األخيرة.
الحتفال بفوز
المقطع قديم ،ويعود
ٍ
سعيّد بالرئاسة التونسيّة عام .2019

انتشرت على مواقع التواصل،
صورة قيل إنّها لرئيس البرلمان
التونسي ،راشد الغنوشي ،وهو
يتع ّرض للضرب .االدعاء خطأ،
والصورة الملتقطة عام 2011
تظهر استقبال الغنوشي في تونس،
بعد أكثر من عشرين عامًا ،قضاها
في منفاه في لندن.
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بعد أيام على تولّي الرئيس
التونسي السلطة التنفيذية
وتجميد عمل البرلمان ،تداول
مستخدمون فيديو قيل إنّه يُظهره
معلنًا تسليم السلطات إلى الجيش.
االدعاء غير صحيح ،والصوت في
المقطع ُمركّ ب على مشاهد خطاب
ألقاه سعيّد عام .2020

ياسين العياري ...تدوينات مصيرها السجن
وجه انتقادات متكررة في
مرة أخرى يجد النائب والمدون التونسي ياسين العياري نفسه مالحقًا ،إذ اعتقل يوم الجمعة ،بعدما ّ
السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقالب عسكري
تونس ـ العربي الجديد

أمرت السلطات في اليونان
بتعزيز دوريات الحرائق
وعمليات التفتيش على
صيانة البنى التحتية ،في وقت تشهد
البالد موجة حر مصحوبة بهواء
ساخن قادم من أفريقيا ،ويتوقع أن
ّ
وتتضمن
تستمر أكثر من أسبوع.
إجراءات الطوارئ جهودًا إلقامة مزيد
من املناطق مكيفة الهواء مفتوحة
للناس في مدن حول اليونان وفي
مراكز الالجئني ،على الرغم من عرقلة
الجهود بسبب قيود فيروس كورونا
الجديد ،التي تحد من عدد األشخاص
الذين يمكنهم التجمع معًا.
ويتوقع أن تقفز درجات الحرارة في
اليونان ودول مجاورة في جنوب شرق
أوروبا إلى  42درجة مئوية يوم غد
اإلثنني ،على أن تنخفض بعد نحو
أسبوع .وقال مسؤولون إن عمليات
التفتيش اإلضافية تهدف إلى منع
انقطاع الكهرباء واملياه ،في ظل زيادة
استخدام مكيفات الهواء .ويقول مدير
هيئة األرصاد الجوية الوطنية في
اليونان ،تيودوريس كوليداس« :هذه
ظاهرة جوية خطيرة.
كنا نقول هذا منذ بداية األسبوع».
أضاف« :األحوال الجوية ستكون
صعبة وستنخفض الحرارة تدريجيًا.
كتل هواء شديدة السخونة من سواحل
أفريقيا قادمة نحو منطقتنا» .ومع
ارتفاع درجات الحرارة ،دمرت ثالثة
حرائق غابات منفصلة عدة منازل
في جنوب اليونان خارج العاصمة
أثينا ،ومدينة باتراس غربي البالد.
من جهته ،قال مدير الحماية املدنية
نيكوس هاردالياس« :تغير املناخ يزيد
من خطورة اندالع حرائق» .تابع« :في
املتوسط (وسط الصيف) ،نتعامل مع
نحو  50حريق يوميًا ،وكثير منها في
أحوال صعبة .العدد يزيد بوضوح
كل عام» .أضاف أنها «ظاهرة تتفاقم
بالتدريج».
(أسوشييتد برس)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

حرّ اليونان

مناطق مكيّفة الهواء

أعلن حزب «حركة أمل وعمل» أول من أمس،
الـجـمـعــة ،اعـتـقــال الـنــائــب امل ـع ــارض ياسني
ال ـع ـيــاري مــن خ ــارج م ـنــزلــه .وق ــال محاميه
مختار الجماعي إن العياري اعتقل على ما
يبدو في ما يتعلق بإدانة محكمة له في 30
يونيو/حزيران املــاضــي ،لكنه لم يبلغ بما
هــو سـبــب اإلدان ـ ــة .وقــالــت زوج ــة الـعـيــاري،
سيرين فيتوري ،في تدوينة عبر صفحتها
عـلــى «فـيـسـبــوك» الـجـمـعــة« :أخـ ــذوا ياسني
للتو بكل عنف» .وأضــافــت ،في تصريحات
لوكالة «رويترز» ،أن قوات أمن بالزي املدني
اعـتـقـلــت زوج ـهــا مــن دون مـعــرفــة األس ـبــاب
ُ
وراء ذلك حتى اآلن .وأشــارت إلى أنه اعتقل
بــال ـقــوة بـيـنـمــا كــانــت وال ــدت ــه ت ـص ــرخ ،وأن
ق ـ ــوات األم ـ ــن «ط ـل ـب ــوا م ـنــا عـ ــدم ال ـت ـصــويــر
ب ــال ـه ــات ــف» .ل ـكــن «وك ــال ــة ت ــون ــس أفــري ـق ـيــا
لــأنـبــاء» الرسمية نقلت عــن وكــالــة الــدولــة
العامة للقضاء العسكري قولها إن العياري
أودع الـسـجــن املــدنــي صـبــاح ي ــوم الجمعة،
تنفيذًا لحكم قضائي بات صادر عن محكمة
االستئناف العسكرية في  6ديسمبر/كانون
األول عام .2018
أصدر مجلس نواب الشعب التونسي بيانًا
رسميًا نــدد فيه بــ«اإليـقــاف غير القانوني
ال ــذي يمس مــن حــرمــة ن ــواب الـشـعــب» .كما
عبرت «حركة النهضة» عن رفضها لتتبع
نـ ـ ــواب ال ـش ـع ــب أمـ ـ ــام امل ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـكــريــة.
«منظمة العفو الدولية» (أمنستي) عبرت
أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ع ـ ــن ق ـل ـق ـه ــا م ـ ــن إيـ ـق ــاف
ال ـع ـي ــاري ،م ـش ـيــرة إل ــى أن األخ ـي ــر «انـتـقــد
بشدة التدابير االستثنائية التي أعلن عنها
الرئيس قيس سعيد يــوم  25يوليو/تموز
بتعليق عمل الـبــرملــان ورفــع الحصانة عن
البرملانيني ووصفه باالنقالب العسكري».
وشــددت على إدانتها الشديدة لـ «محاكمة
املدنيني أمام املحاكم العسكرية ومحاكمات
ال ـ ــرأي أي ــا ك ــان ــت» .ك ــان ال ـع ـي ــاري ق ــد وجــه
انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس
س ـع ـيــد ،وات ـه ـمــه بـتـنـفـيــذ ان ـق ــاب عـسـكــري
خ ـط ـط ــت لـ ــه ف ــرن ـس ــا واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
امل ـت ـح ــدة ع ـلــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره ،ب ـعــد أن أق ــال
سـعـيــد ي ــوم األح ــد املــاضــي رئ ـيــس الـ ــوزراء
هـشــام املشيشي ،وجـمــد عمل الـبــرملــان ملدة
شهر ،وقــال إنــه يتولى السلطة التنفيذية.

انتقد العياري الجيش والحكومة ،وواجــه
م ـش ـكــات قــانــون ـيــة ف ــي امل ــاض ــي ،ل ـك ـنــه لــم
يـعــد يتمتع بــالـحـصــانــة الـبــرملــانـيــة بسبب
ق ــرارات الــرئـيــس التونسي األخ ـيــرة؛ كانت
النيابة الـعــامــة التونسية رفـعــت قضيتني
ض ــد ي ــاس ــن ال ـع ـي ــاري ب ـع ــد ف ـ ــوزه بـمـقـعــد
ب ــرمل ــان ــي ك ـمــرشــح مـسـتـقــل ف ــي ديـسـمـبــر/

العياري اتهم سعيّد
بتنفيذ انقالب خططت له
باريس وأبوظبي

كــانــون األول عــام  .2017حوكم مرتني أمــام
محاكم عسكرية عامي  2015و 2016بتهمة
إه ــان ــة ال ـج ـيــشُ ،
وس ـج ــن  4أش ـهــر ونـصــف
ُ
الـشـهــر ،وأفـ ــرج عـنــه فــي  16إبــريــل/نـيـســان
عــام  .2015غ ــادر الـعـيــاري ،وهــو ابــن عقيد
قـتــل ع ــام  2011خ ــال االش ـت ـبــاكــات األول ــى
ضد الجماعات اإلرهابية في البالد ،تونس

نشط العياري خالل االنتفاضة الشعبية التي أطاحت زين العابدين بن علي (فتحي بلعيد /فرانس برس)

في يوليو/تموز عام  ،2015بعد أن علم أن
املحكمة العسكرية فتحت تحقيقًا جديدًا
ض ــده بـتـهـمــة «ال ـخ ـيــانــة ال ـع ـظ ـمــى» ،وهــي
جريمة كبرى بموجب املــادة  61من قانون
العقوبات .في  29إبريل/نيسان عام ،2016
أسقط قاضي تحقيق في املحكمة العسكرية
االبـتــدائـيــة الـقـضـيــةُ .حـكــم عليه ع ــام 2018
بالسجن ثــاثــة أشـهــر بسبب منشور على
«فيسبوك» ينتقد الجيش .كما حكم عليه
بالسجن  16يــومــا فــي  27مـ ـ ــارس/آذار من
العام نفسه ملنشور على مدونة أخرى.
وال ـع ـي ــاري ( 30ع ــام ــا) مـ ــدون ســابــق نشط
خ ــال االن ـت ـفــاضــة الـشـعـبـيــة ال ـت ــي أطــاحــت
زيـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن ب ــن ع ـلــي م ــن ال ـس ـل ـطــة عــام
 ،2011وانتخب نائبًا في  2017ثم في .2019
وإث ــر توقيفه تعالت على مــواقــع التواصل
االجتماعي أصوات أبدت خوفها من العودة
إلى عهد القمع .وســارع رئيس الجمهورية
ّ
ّ
إل ــى ط ـمــأنــة ه ـ ــؤالء ،م ــؤك ـدًا ل ـهــم أن تــونــس
«بـلــد الـحـقــوق والـحــركــات وبـلــد الــدسـتــور».
ّ
ّ
ووج ــه سـعـ ّـيــد «رســالــة إل ــى ك ــل التونسيني
ّ
والـ ـع ــال ــم أجـ ـم ــع بـ ـ ــأن ت ـ ّـون ــس ،ب ــال ــرغ ــم مــن
األزمــة التي تعيشها ،فإنها تعمل في إطار
ّ
ضـمــان الـحـقــوق وال ـح ــري ــات» .وأك ــد رئيس
ّ
الجمهورية أن «ال خوف على حرية التعبير،
وال خ ـ ــوف ع ـل ــى ح ــري ــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،ول ـيــس
ّ
فــي هــذا الـســن ســأبــدأ مرحلة جــديــدة تقوم
على الديكتاتورية .أنــا أكــره الديكتاتورية
ّ ّ
سعيد إن أجـهــزة األمــن لم
وأمقتها» .وقــال
تعتقل أحدًا من دون وجه حق« ،إال إذا كانت
عليه قضايا».
لكن منذ استخدم سعيد يوم األحد سلطات
ال ـط ــوارئ للسيطرة عـلــى الـحـكــومــة وإقــالــة
رئيس الوزراء وتجميد عمل البرملان ،أعفي
رئ ـي ــس ال ـت ـل ـفــزيــون الــوط ـنــي مـحـمــد لسعد
الداهش من منصبه ،وداهمت الشرطة يوم
االثـنــن املــاضــي مكتب قناة «الـجــزيــرة» في
تونس ،مما دفع وزارة الخارجية األميركية
إل ــى ق ــول إن ـهــا مـنــزعـجــة م ــن ه ــذه الـخـطــوة
وح ـث ــت ع ـلــى «االح ـ ـتـ ــرام ال ـ ـصـ ــارم» لـحــريــة
الصحافةُ .
ومنع فريق «التلفزيون العربي»
م ــن ال ـت ـصــويــر وال ـن ـقــل امل ـبــاشــر ف ــي ســاحــة
بــاردو .وقالت مراسلة لصحيفة «نيويورك
تايمز» األربعاء إنها احتجزت لساعتني في
تونس ،لكن أطلق سراحها بعد ذلك وسمح
لها بمواصلة العمل.

بيروت :االعتداء على صحافيين أثناء زيارة رونالدينيو
بيروت ـ العربي الجديد

اع ـتــدى عـنــاصــر مــن ف ــوج إط ـفــاء العاصمة
اللبنانية بـيــروت ،يــوم الخميس املــاضــي،
بالدفع والضرب على مراسل قناة «إل بي
ســي آي» صــاح فـتــوح ،وم ـصـ ّـور صحيفة
«ال ـن ـه ــار» ح ـســام ش ـب ــارو ،وم ـص ـ ّـور مــوقــع
«املــدن» اإللكتروني مصطفى جمال الدين،
ومـ ـص ـ ّـور ص ـح ـي ـفــة «ن ـ ــداء ال ــوط ــن» فـضــل
ع ـي ـت ــان ــي ،وم ـ ـصـ ـ ّـور وك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد
بـ ــرس» األم ـيــرك ـيــة ب ــال ح ـس ــن ،وم ـص ـ ّـور
وكــالــة «شينخوا» الصينية بــال جويش،
أث ـن ــاء زي ـ ــارة الع ــب ك ــرة ال ـق ــدم ال ـبــرازي ـلــي
امل ـع ـت ــزل رون ــال ــدي ـن ـي ــو م ـق ـ ّـر الـ ـف ــوج تـحـيــة
لشهداء التفجير املأساوي املفجع.
وق ــال حـســام ش ـبــارو ،ل ـ «مــركــز الــدفــاع عن
الـحــريــات اإلعــامـيــة والثقافية» (سكايز)،
إن «مـ ــا ح ـص ــل كـ ــان ب ـس ـبــب سـ ــوء تـنـظـيــم
هـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــدث ،إذ كـ ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن
يلتقي رونالدينيو مع أهالي شهداء فوج
اإلط ـفــاء فـقــط ،ولـكــن وج ــود ع ــدد كبير من
األشخاص في املكان ،وبعد انتهاء الزيارة
وخــروج رونالدينيو ،ضــرب أحــد الضباط
كاميرتي لدفعي إلى الوراء ،لتأمني حماية
لــرونــالــدي ـن ـيــو ،وع ـنــدمــا اع ـت ــرض زمــائــي
الـبــاقــون ،اع ـتــدوا علينا ومــزقــوا قميصي،
وأدى االع ـت ــداء إل ــى ت ـضـ ّـرر عــدســة كاميرا
ال ــزمـ ـي ــل م ـص ـط ـفــى جـ ـم ــال ال ـ ــدي ـ ــن ،وهـ ــذه
القطعة مكلفة جدًا اليوم».
ويوم الجمعة دان نقيب محرري الصحافة
اللبنانية جوزف القصيفي بشدة االعتداء
الذي تعرض إليه الصحافيون واملصورون
عـلــى ي ــد عـنــاصــر م ــن ف ــوج إط ـف ــاء ب ـيــروت.
وق ــال فــي بـيــان« :نستنكر أشــد االستنكار
الـحــادث الــذي تعرض إليه هــؤالء الــزمــاء،

التقى رونالدينيو أهالي شهداء فوج اإلطفاء في بيروت (فرانس برس)

ونــدعــو إل ــى إنـ ــزال الـقـصــاص الـ ــرادع بهم.
ونـتــوجــه فــي الــوقــت نـفـســه إل ــى السلطات
امل ـع ـن ـي ــة ،م ـح ــذري ــن م ــن م ـغ ـبــة اس ـت ـس ـهــال
ال ـص ـحــاف ـيــن واإلع ــامـ ـي ــن واس ـت ـف ــراده ــم
واالع ـت ــداء عليهم ،خصوصًا وهــم يــؤدون
واجبهم املهني ويغطون التحركات على
األرض .ولن نرضى بأال يلقى اإلعالميون
امل ـع ــام ـل ــة الـ ـت ــي ي ـس ـت ـح ـقــون ،ول ـ ــن نـسـكــت
ع ــن امل ـع ـتــديــن ،وسـنــاحـقـهــم ونـكـشــف عن

ّ
حطم عناصر من
فوج اإلطفاء كاميرات
مصورين صحافيين

هوياتهم ،ولن ندع الصحافيني واملصورين
لـقـمــة ســائ ـغــة مل ــن اع ـت ــاد اس ـت ـي ـطــاء حــائــط
العاملني في املهنة» .في املقابل ،أكد «تجمع
نقابة الصحافة البديلة» متابعته للقضية،
خ ـصــوصــا لـجـهــة ال ـت ـعــويــض ع ــن تكسير
ال ـك ــام ـي ــرات .وك ـ ــرر دع ــوت ــه ل ـف ــوج اإلط ـف ــاء
للمحاسبة «بما يحفظ صورته اإلنسانية،
ال س ـي ـمــا أن ال ـع ـن ــاص ــر امل ـع ـت ــدي ــة الح ـقــت
الصحافيني إلى الخارج وطالبتهم بحذف

الـ ـص ــور ،وت ـصــرفــت بـشـكــل مـلـيـشـيــاوي ال
يليق بمناقبية عناصر الفوج وال احترام
العمل الصحافي» .ويضم التجمع عامالت
وعاملني في املجال اإلعــامــي في لبنان ال
تمثلهم النقابات الرسمية.
في السياق نفسه ،نشر «البرنامج الوطني
للصحة النفسية» الـتــابــع ل ــوزارة الصحة
مــا وصـفــه ب ـ «اع ـت ـبــارات أســاسـيــة للوقاية
من األذى النفسي املحتمل خــال التغطية
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـس ـن ــوي ــة ان ـف ـج ــار
مــرفــأ ب ـيــروت» فــي  4أغ ـس ـطــس/آب .ودعــا
العاملني فــي مـجــال اإلع ــام إلــى التخفيف
م ــن وطـ ــأة امل ـشــاهــد والـ ـص ــور ال ـت ــي تــوثــق
فــاجـعــة انـفـجــار امل ــرف ــأ ،عـبــر تـجـنــب عــرض
املشاهد التي تتضمن صورًا قاسية وصور
الضحايا واألشــاء قدر اإلمكان ،والتنبيه
املسبق إلــى احـتــواء التقارير على مشاهد
وصور قاسية قبل بثها ،وتنبيه األهل إلى
عــدم وج ــوب الـسـمــاح ألطفالهم بمشاهدة
هذه التقارير ،وعدم بث إعادة هذه املشاهد
بشكل متكرر في وسائل اإلعالم في أوقات
متفرقة من اليوم ،والتذكير بالخط الوطني
الساخن للدعم النفسي لألشخاص الذين
يعانون من ضغوط.
وفـ ــي حـ ــال أرادت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام إجـ ــراء
مقابالت مع الناجني من أهل الضحايا ،لفت
«البرنامج الوطني للصحة النفسية» إلى
أهمية عدم إجبارهم على استذكار لحظات
االنفجار أو سرد األحداث األليمة ،ومنحهم
ح ــري ــة ت ــوقـ ـي ــف املـ ـق ــابـ ـل ــة مـ ـت ــى يـ ـش ــاؤون
واحترام عدم قدرتهم على التعبير .أما في
م ــا يـخــص الـعــامـلــن ف ــي امل ـج ــال اإلعــامــي
فعليهم الحد قــدر املستطاع مــن التعرض
غير الـضــروري لتلك املشاهد حفاظا على
صحتهم النفسية.
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منوعات فنون وكوكتيل
سيرة

مريم الحبيب

قبل أسبوعني ّ
مر العام الـ 77على
رحيل أسمهان .وككل سنة تترافق
ه ــذه ال ــذك ــرى م ــع غ ـمــوض يشبه
رحيلها ،ويعود صحافيون لنبش تفاصيل
لعلهم يكتشفون الحقيقة املـجــردة لوفاتها
في حادث سير أثناء توجهها لقضاء إجازة
في منطقة رأس البر في مصر .لكن بعيدًا عن
ّ
مشوقة مرتبطة بوفاتها،
البحث عــن م ــادة
يبقى رحـيــل أسمهان ذكــرى حزينة ،لفنانة
ك ــان يـمـكـنـهــا أن ت ـق ـ ّـدم ال ـك ـث ـيــر لـلـمــوسـيـقــى
الشرقية .فنانة وجــد امللحنون فــي صوتها
كنزًا نــادرًا وق ــادرًا على إبــراز جمال األلحان
على اختالفها.
فريد غصن
بدأت مسيرة آمال األطرش (أسمهان الحقًا)،
مع امللحن اللبناني فريد غصن ،وهو واحد
مــن أهــم امللحنني فــي فـتــرة الثالثينيات من
القرن املاضي ،وقد كان من أهم عازفي العود،
م ــراف ـق ــا ل ـف ــرق ــة ب ــدي ـع ــة م ـصــاب َـنــي ل ـس ـنــوات
طويلةّ .
قدم غصن ألسمهان لحنني ،أشهرهما

منتصف الشهر الماضي مرّ  77عامًا على رحيل أسمهان في حادث سير ال يزال ّ
يلفه الغموض.
في ما يلي نستعيد سيرتها من خالل الملحنين الذين تعاونت معهم وساهموا في نجاحها

أسمهان بعد  77عامًا

ملحنون عبّدوا طريق نجوميتها

ألغنية «يا نار فؤادي» ،التي كانت على شكل
ُطقطوقة ،وقــد كــان هــذا اللحن من افضل ما
ّ
أعطي ألسمهان ،إذ عرف غصن كيف يستغل
ط ـب ـق ــات ص ــوت ـه ــا امل ـخ ـت ـل ـفــة وق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
التحول بني املقامات بكل سهولة.
زكريا أحمد

ومــع شيخ السلطنة وامللحنني زكريا أحمد
كــانــت طقطوقة «عــاهــدنــي يــا قلبي» (كتابة
م ـح ـمــود ح ـســن إس ـم ــاع ـي ــل) .اس ـت ـغــل أحـمــد

ص ــوت أسـمـهــان لتقديم مــا ط ـ ّـوره فــي شكل
الطقطوقة املـصــريــة الـشــرقـيــة .وأدت عوامل
ع ــدة إل ــى خ ــروج األغـنـيــة بشكل شـبــه كــامــل:
مــن صــوت أسمهان إلــى اللحن وأداء الفرقة
بشكل متكامل ،ثــم الــدمــج بــن أداء أسمهان
وأداء الـكــورس ،فكان الـكــورس يــرد باملذهب
وراء أسمهان .كذلك قــدم أحمد أغنية أخرى
ألس ـم ـه ــان ،ه ــي «ع ــذاب ــي ف ــي ه ـ ــواك» ،ولـكــن
تسجيالتها مفقودة ،علمًا أن برلنتي حسن
أعادت غناءها في وقت الحق.

وجد القصبجي
في أسمهان تعويضًا
عن توقف تعاونه
مع أم كلثوم

محمد القصبجي

وك ـم ــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ل ـص ــوت ب ـه ــذا ال ـج ـمــال،
تعاونت أسمهان مع محمد القصبجي الذي
طمع بالعمل معها ،خصوصًا بعد تحجيم
أم كلثوم له ،وميلها للشكل القديم من الغناء،
وعــدم رغبتها في التجديد .فكانت أسمهان
هــي منحة الـلــه للقصبجي ،وبــالـفـعــل صنع
القصبجي وأسمهان عدة ألحان كانت تنبئ
بشكل جــديــد لألغنية املـصــريــة ،ولـكــن موت
الفنانة السورية وضع حدًا لكل هذه األحالم.

غموض
مستمر

مدحت عاصم

ك ــان مــدحــت عــاصــم واح ـ ـدًا م ــن املوسيقيني
امل ـه ـت ـمــن بــاملــوس ـي ـقــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،وأل ــف
مقطوعات عــدة ،وكتب العديد مــن املـقــاالت،
وكان مدير املوسيقى في اإلذاعة املصرية .وقد
قدم ألسمهان لحنًا من أشهر وأهم ألحانها،
هو لحن «يا حبيبي تعالى الحقني» .وكان
اللحن في األســاس مقتبسًا من لحن كوبي،
قــدمــه مــدحــت عــاصــم ب ـصــوت م ــاري كويني
فــي فيلم «زوج ــة بــالـنـيــابــة» ( ،)1936بعدما
كتب كلماتها املمثل أحمد جالل ،زوج ماري
أي عام ،1940
كويني .وبعدها بأربع سنوات ّ
عـ ــادت أس ـم ـه ــان ل ـتــؤدي ـهــا وت ـح ــقــق نـجــاحــا
كبيرًا.
ل ـك ــن ك ــان ــت مل ــدح ــت ع ــاص ــم ت ـج ــرب ــة أخـ ــرى
مــع أسـمـهــان ،عبر لحن قــد يـكــون مــن أفضل
األل ـح ــان الـتـعـبـيــريــة ال ـتــي قــدمــت فــي تــاريــخ
املوسيقى العربية ،وهو لحن أغنية «دخلت
م ــرة ف ــي ج ـن ـي ـنــة» .ل ـحــن ج ـن ــائ ــزي ،لـكـلـمــات
تشبه «الـحــدوتــة» كتبها عبد العزيز ســام.
وقـ ــد أض ـ ــاف اس ـت ـخ ــدام آلـ ــة ال ـت ـم ـبــانــي منذ
بــدايــة األغـنـيــة الكثير مــن األج ــواء الرسمية
والجنائزية لألغنية.
عند استعادة سيرة أسمهان ،أول ما يخطر
في بال أي مستمع ألغانيها ،هي تلك األلحان
التي قدمها لها شقيقها امللحن والفنان فريد
األط ــرش .إذ ق ـ ّـدم هــذا األخـيــر مــع أخـتــه فيلم
«ان ـت ـصــار ال ـش ـبــاب» ( ،)1941ول ـ ّـح ــن جميع
أغاني الفيلم ،مثل «ليالي األنس في فيينا»،
و«يا بدع الــورد» ،كما قدم لها أغنية خفيفة
في آخر فيلم لها «غرام وانتقام» ( ،)1944هي
أغنية «أهوى» .كانت األغنية خفيفة وجميلة
وجديدة على أسمهان ،بعيدًا عن الطقاطيق
الحزينة أو القصائد.
رياض السنباطي

ريـ ــاض ال ـس ـن ـبــاطــي ،ص ــاح ــب أش ـه ــر أل ـحــان
ال ـق ـصــائــد ،وص ــاح ــب الــرح ـلــة األطـ ــول م ــع أم
كلثوم ،قــدم ألسمهان قصائد ،مثل «حديث
ال ـع ـيــون» .كـمــا ق ــدم لـهــا أيـضــا آخ ــر أغانيها
«نشيد األســرة العلوية» ،التي ماتت قبل أن
تكمل تصويرها ،وكان مطلعها يبدأ بجملة
أنا بنت النيل ،لتغرق أسمهان في النيل بعد
أيــام قليلة من تسجيل األغنية .ولــم يتوقف
التعاون بينهما على هذا النشيد ،بل ّ
قدم لها
مع أحمد رامي «أيها النائم» .وطيلة األغنية
ي ـبــدو ك ــأن أس ـم ـهــان تــرثــي نـفـسـهــا ،لـتـمــوت
بعدها بوقت قصير.

غرافيتي ألسمهان في بيروت (رسم يزن حلواني)

اليف ستايل

ً
عـلــى الـطــاقــة ب ــدال مــن حــرقـهــا .وال ـحــل لهذه
املشكلة هو استهالك النساء لسعرات حرارية
ّ
ي ــوم ـي ــة ال تـ ـق ــل ع ــن  1200سـ ـع ــرة ح ــراري ــة،
والرجال  1500سعرة حرارية.

يارا حسين

عـنــد مـحــاولــة إن ـقــاص ال ــوزن يلجأ كثيرون
إل ــى ات ـب ــاع أنـظـمــة وطـ ــرق غــذائ ـيــة مختلفة.
وقد يصاحب مرحلة الحمية أخطاء عدة قد
تحول دون خسارة الــوزن .فما هي أهم هذه
األخطاء؟ وكيف يمكن معالجتها؟

االنجذاب خلف التسميات الصحية

ينساق الكثيرون إلى املنتجات التي تحمل
ت ـس ـم ـيــات م ـغ ــري ــة ،م ـث ــل «ق ـل ـي ـلــة أو خــالـيــة
الدسم» أو «املصنوعة من الحبوب الكاملة»
أو «الخالية من الغلوتني» من دون االنتباه
إلـ ــى أن هـ ــذه امل ـن ـت ـجــات ل ـي ـســت ب ــال ـض ــرورة
منخفضة ال ـس ـعــرات ال ـح ــراري ــة .وال ـح ــل هو
قــراءة امللصقات الغذائية بدقة ملعرفة كمية
السعرات الحرارية التي يحتويها كل منتج،
والعناصر الغذائية ّ
املكونة له.

تخطي وجبات الطعام

يعتقد الكثيرون أن تخطي وجبات الطعام
كوجبة اإلفـطــار (أو أي وجبة فــي الـيــوم) قد
ي ـســاعــد ع ـلــى خ ـس ــارة امل ــزي ــد م ــن ال ـس ـعــرات
ال ـ ـحـ ــراريـ ــة .ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة تـ ـ ــؤدي ه ــذه
ال ـطــري ـقــة إلـ ــى ال ـش ـع ــور ب ــال ـج ــوع واإلف ـ ــراط
فــي تـنــاول الطعام بشكل ال يمكن السيطرة
عليه فــي الــوجـبــة الـتــالـيــة .لــذلــك يبقى الحل
ت ــوزي ــع ال ـس ـع ــرات ال ـح ــراري ــة ال ـيــوم ـيــة على
ث ــاث وج ـبــات رئـيـسـيــة ووج ـبــة أو وجبتني
خفيفتني م ــع الـتـحـكــم ف ــي حـصــص الـطـعــام
املتناولة .فتناول الطعام كــل بضع ساعات
سيساعد على التخلص من الشعور الدائم
بالجوع ثم الشراهة.

اتباع حميات الصنف الواحد

يلجأ البعض إلــى اتـبــاع نـظــام يعتمد على
تناول نوع واحــد من الطعام قليل السعرات
ال ـ ـح ـ ــراري ـ ــة ول ـ ـف ـ ـتـ ــرات ط ــويـ ـل ــة مـ ـث ــل حـمـيــة
امللفوف ،وحمية البروتني ،وحمية األلياف،
وح ـم ـيــات ال ـس ــوائ ــل .وتـعـتـبــر ه ــذه األنـظـمــة
مــن أخ ـطــر أنـ ــواع الـحـمـيــات ال ـتــي يـمــارسـهــا
الفرد ألنها تحرم الجسم من استهالك باقي

تناول سعرات حرارية قليلة جدًا

النوم لفترات قصيرة
جدا يؤدي إلى استهالك
ً
أكبر للطعام
تناول الشاي والقهوة مع السكر يساهم في زيادة الوزن (إكستريم ميديا)Getty/

تم تصوير العمل
في مدينة غازي
عنتاب ()Imdb

إضاءة

ذاكرة سوريّة متنقلة

عدنان عبد الرزاق

أخـ ـيـ ـرًا ،ح ـصــد فـيـلــم «ذاك ـ ـ ــرة م ـت ـن ـق ـلــة» ،لـلـمـخــرج
الـتــركــي دروي ــش زعـيــم ،جــائــزة أفـضــل فيلم عاملي
في مهرجان «سيدونا» الدولي لألفالم .لم ُيعرض
العمل ،الذي أنتجته مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
التركية  ،TRTإال ليوم واحد في إسطنبول ،قبل أن
ّ
يشد املخرج رحاله إلى خارج تركيا ،في جولة له
ّ
على عدة مهرجانات.
تــم تـصــويــر الـعـمــل فــي مــديـنــة غ ــازي عـنـتــاب ،إلــى
جــانــب ب ـعــض امل ـشــاهــد ال ـتــي ُصـ ـ ـ ّـورت ف ــي مــديـنــة
قــونـيــا الـتــركـيــة .فــي تـصــريـحــات ل ــه ،ي ـقــول زعـيــم:
«عـمـلـنــا بـجــد كـفــريــق واح ــد ب ــروح مـشـتــركــة ،أدى
ال ـج ـم ـيــع وظ ـي ـف ـتــه وم ـس ــؤول ـي ــات ــه م ـت ـغ ـل ـبــا عـلــى
التحديات الصعبة» ،معتبرًا أن الحرب السورية
التي أثرت على حياة األتــراك ،أوجبت عليه إعداد
عمل سينمائي تركي يتعلق بها.
ويشير املخرج التركي إلى أن فيلم «ذاكرة متنقلة»
ال يــركــز ع ـلــى ه ـجــرة ال ـش ـبــاب الـ ـس ــوري ف ـقــط ،بل
يتطرق لعدة مواضيع .وتتمركز الفكرة املحورية
حول التحول اإلنساني برحلة ممتدة من سورية
إل ــى تــرك ـيــا ،ع ـبــر ق ـصــة ال ـش ــاب أح ـم ــد ،الـ ــذي فقد
قدرته على الكالم بعد تعرضه لهجوم في سورية،
وتغيرت حياته عندما عمل على تسجيل كــل ما
ً
ّ
رآه ،ب ــاذل مــا فــي وسـعــه حتى يطلع الجميع في
أنحاء العالم ويعلموا كل ما يحدث في بلده .وقد

وقع أحمد في اختيار صعب بني عائلته من جهة
َ
وقيمه العليا من جهة أخرى.
وسبق للمخرج التركي صاحب فيلم «شقلبة في
الـنـعــش» املصنف ضمن األه ــم بــاإلنـتــاج التركي،
أن تنقل بــن بـيــوت ســوريــة ع ــدة ،ليسمع قصص
السوريني ومعاناتهم ،ليضيف للسيناريو رؤية
بصرية مناسبة.
لكن الفيلم التركي« ،ذاكــرة متنقلة» ،القى انتقادًا
من مختصني سوريني ،نظرًا لقطعه قصة املصور
«قيصر» ،وابتعاده عن طبيعة املعاناة السورية،
خاصة من خالل مواقع التصوير.
وكـتــب الـنــاقــد نبيل محمد ،أن قصة الفيلم تتبع
ب ـنــاء س ــردي ــا غـيــر مـحـكــم ،يـع ّـتـمــد ال ـخ ـيــال مبنيًا
على الوقائع غير املنقولة بدقة ،مستغربًا وجود
اســم املخرج درويــش زعيم على هــذا الفيلمّ .
وبي
ال ـن ــاق ــد ال ـ ـسـ ــوري أن ال ـب ـن ــاء ع ـل ــى ق ـص ــة امل ـص ــور
السوري الشهيرة ،التي كانت سببًا بإصدار قانون
عقوبات «قيصر» ،كان مبتورا بالفيلم ،إذ اقتصر

القى الفيلم انتقادات
كبيرة من النقاد الفنيين
السوريين

عمل املخرج التركي على توثيق املصور لحاالت
الـقـتــل وال ـت ـعــذيــب وص ــراع ــه الــداخ ـلــي ب ــن العمل
واإلنسانية ،وهروبه إلى تركيا مصطحبًا «فالش
ميموري» ،وتنتهي القصة بالفيلم ها هنا.
في املقابل ،يعتبر املخرج السوري ،عبدو مدخنة
خالل حديثه لـ «العربي الجديد» أن اختيار مخرج
تركي «شهير من عيار درويــش الزعيم» للقضية
الـســوريــة ،مـشـ ٌ
ـروع لسببني؛ األول أن األت ــراك أكثر
بـلــد اسـتـقـبــل ال ـســوريــن ،وبــالـتــالــي اط ـل ـعــوا على
قـصـصـهــم وم ـعــانــات ـهــم وش ـك ـل ــوا ذاكـ ـ ــرة بـصــريــة
واس ـع ــة ع ــن قـضـيـتـهــم ،واألمـ ـ ــر اآلخ ـ ــر أن الـحــالــة
السورية بمعظم مستوياتها ،مغرية فنيًا ،نظرًا
لتغليب األلم اإلنساني والقضايا الكبرى كالحرية
وحقوق اإلنسان.
لكن ذلك ،برأي املخرج مدخنة ،ال يبرر املجازفة أو
السرعة أو حتى االستسهال بإنتاج عمل ال يعكس
فنيًا الحالة السورية ،واالتـكــاء على املعاناة ،أو
األب ـع ــاد الـسـيــاسـيــة ،ال ـتــي ق ــد ت ـطــرب الـجـمـهــور،
وتستميل النقاد ولجان التحكيم في املهرجانات
العاملية .ويلفت املـخــرج الـســوري إلــى أن العديد
مــن األفـ ــام ،الــوثــائـقـيــة والـطــويـلــة ،الـتــي عالجت
القضية السورية ،كانت لألسف ،بمستويات فنية
مـتــدنـيــة ،رغ ــم وج ــود أحـ ــداث وق ـصــص ،أو حتى
أشخاص ،مثل «قيصر» ،يمثلون حاالت تكتنفها
دراما هائلة ويمكن البناء عليها فنيًا لتكون من
تحف السينما العاملية.

رصد

لماذا ال تخسرون الوزن؟ هذه بعض األسباب

يـظــن الـبـعــض أن تقليل اسـتـهــاك الـسـعــرات
الحرارية الــى الحد األدنــى يــؤدي إلــى فقدان
الــوزن بشكل أســرع .ولكن يحذر الخبراء من
أن العكس هو الصحيح .فالنقص الحاد في
السعرات الحرارية ال يؤدي فقط الى الشعور
بالجوع الشديد ،بل ويؤدي أيضًا إلى إبطاء
عـمـلـيــة الـتـمـثـيــل ال ـغ ــذائ ــي ،وبــال ـتــالــي حــرق
السعرات الحرارية .وذلــك ألن إعطاء الجسم
كمية قليلة مــن الـطـعــام تدفعه إلــى الحفاظ

ونستذكر هنا ما قدمته مع ّ
امللحن املصري،
م ـث ــل أغ ـن ـي ــة «ال ـ ـط ـ ـيـ ــور» ،أو أغ ـن ـي ــة «إم ـت ــى
حتعرف إم ـتــى» .وكــانــت أسـمـهــان قــد طلبت
من القصبجي تلحني األغنية األخيرة بنفس
نمط أغنية محمد عبد الوهاب «إنت وعزولي
وزمــانــي» ،ولـكــن القصبجي عــرف بحرفيته
وموهبته كيف يـتـفـ ّـوق فــي «إمـتــى حتعرف
إمتى» على لحن محمد عبد الوهاب.
ك ـم ــا ق ـ ــدم ال ـق ـص ـب ـجــي ألسـ ـمـ ـه ــان ع ـ ــددًا مــن
األغاني والقصائد ،مثل «ليت للبراق عينا»،
و«اس ـق ـن ـي ـهــا» ،و«أنـ ــا اس ـتــاهــل» ،و«ك ـلـمــة يا
ً
نور العيون» ،ولكن لحنًا واحدًا أثار جدال ال
ّ
متناهيًا ،هو لحن «كنت األمــانــي» .إذ شكل
تهديدًا من القصبجي لعرش أم كلثوم ،وهو
م ــا صـ ـ ّـرح ب ــه امل ـلـ ّـحــن الـكـبـيــر ن ـف ـســه ،إذ قــال
إنــه عثر على صــوت قــادر على الوقوف أمام
ّ
حنجرة أم كلثوم ،وأن صاحبة هذا الصوت،
أي أسـمـهــان ،لديها اسـتـعــداد لتقديم كــل ما
هو جديد .هكذا لم يترك القصبجي مساحة
في صوت أسمهان لم يستغلها في القرار أو
الجواب في مختلف األلحان.

فريد األطرش

ال يزال الغموض
واألسئلة تالحق حادثة
وفاتها .إذ يرى البعض
أن حادث السير كان
متعمدًا ،وقد وجهت
أصابع االتهام لجهات
كثيرة ،مثل القصر
الملكي والملكة نازلي ،أو
المخابرات البريطانية ،أو
زوجها السابق ،أو حتى
منافساتها على الساحة
الفنية .لكن حتى اليوم
لم يكتشف أي دليل حول
كون الحادث جريمة
متعمدة.
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معتصم النهار آخرهم :الممثلون أبطال «الكليبات»
العناصر الغذائية األساسية واالستفادة من
الفيتامينات وامل ـعــادن الـهــامــة والـضــروريــة
لصحة الجسم وحـيــويـتــه .والـحــل يبقى في
اتباع نظام غذائي متوازن ومحدد السعرات
الحرارية بصورة ال ترهق الجسم وتضعف
صحته وقوته ،وعدم اتباع سياسة الحرمان
ل ـف ـتــرات طــويـلــة ألن ـهــا تـجـعــل الـجـســم يـعــود
ل ـت ـنــاول ال ـط ـعــام ب ـشــراهــة ب ـعــد ان ـت ـهــاء تلك
الحمية.

أصدرت شركة روتانا
أغنية «مغرومة »2
لنجوى كرم ،كلمات
وألحان نبيل خوري ،وحل
الممثل السوري معتصم
النهار بطًال في الكليب

أظـهــرت الــدراســات أن ع ــادات الـنــوم السليمة
ضرورية للحفاظ على وزن صحي .ووجدت
دراس ــة قــدمــت فــي جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة
أن األشـخــاص املـحــرومــن مــن الـنــوم يأكلون
أكثر بحوالي  550سعرة حــراريــة على مــدار
اليوم مقارنة بهؤالء الذين ينامون ملدة كافية
ويتمتعون براحة جيدة .والحل هو التمتع
بقسط واف ــر مــن الـنــوم والـحـصــول على نوم
هادئ وعميق ملدة تتراوح من سبع إلى تسع
ساعات كل ليلة.

إبراهيم علي

جدا
النوم لفترات قصيرة ً

مكافأة نفسك بعد ممارسة الرياضة
بالطعام

ي ـم ـيــل ك ـث ـي ــرون إلـ ــى االع ـت ـق ــاد أن م ـمــارســة
الرياضة قد تحرق سعرات حرارية أكثر وأنها
قــد تـعــوض ت ـنــاول الــوجـبــات الــدسـمــة ،لذلك
يـلـجــأون إل ــى ت ـنــاول وج ـبــات غــذائـيــة دسمة
مـبــاشــرة قـبــل مـمــارســة الــريــاضــة أو بعدها.
ل ـك ــن األصـ ـ ــح ي ـب ـقــى م ـع ــرف ــة عـ ــدد ال ـس ـع ــرات
الحرارية التي تم حرقها فعليًا أثناء ممارسة
الــريــاضــة ومـقــارنـتـهــا بــالـسـعــرات الـحــراريــة
التي يتناولها الفرد بعد ذلك.

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــراج ــع إنـ ـت ــاج ال ـك ـل ـي ـبــات
املصورة في العالم العربي ،ألسباب كثيرة،
منها املـيــزانـيــات املــالـيــة والتكلفة املرتفعة
ل ـه ــذه األع ـ ـمـ ــال ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن املـمـثـلــن
الـ ـس ــوري ــن أكـ ـث ــر مـ ــن ش ـ ـ ــارك فـ ــي األغ ــان ــي
املصورة ،ربما بسبب الشهرة العربية التي
يتمتعون بها ،ســواء في لبنان ،أو الخليج
العربي ،وحتى في مصر.
هـكــذا ،استعانت املغنية اللبنانية ،نجوى
كرم ،باملمثل السوري معتصم النهار ،كبطل
أغنيتها املصورة «مغرومة  .»2ليست املرة
األول ــى الـتــي تغامر كــرم بمثل هــذا الخيار.
في بداياتها الفنية ،اختارت املمثل يوسف
الـخــال ،ليقف إلــى جانبها فــي اغنية «روح
روحــي» ( ،)1999ليتحول بعدها إلى ممثل
محترف ،استطاع أن يثبت نفسه خــال 20
ً
عاما .من جهتها ،اعتبرت املغنية السورية
أصالة نصري من أكثر من اختارت ممثلني
محترفني ملشاركتها في أعمالها الغنائية
املـ ـص ــورة .ف ــي ع ــام  ،2001اخ ـت ــارت نـصــري

مــواط ـن ـهــا ب ــاس ــم ي ــاخ ــور ،كـ ــان ال ي ـ ــزال في
ً
بــدايــاتــه أي ـضــا ،اخ ـتــارتــه ب ـطــا لكليب «مــا
بقاش أنا» .وبعدها اختارت املمثل املصري
أح ـ ـمـ ــد هـ ـ ـ ـ ــارون ل ـك ـل ـي ــب «تـ ـ ـص ـ ــور ب ـح ـب ــك»
( ،)2003وك ــان قــد سـبـقــه زمـيـلــه أح ـمــد عــز،
عـنــدمــا شــارك ـهــا فــي أغـنـيــة «مل ــا جــت عينك
فــي عيني» ( ،)1998وكــذلــك شاركها املمثل
وم ـق ــدم ال ـبــرامــج أي ـمــن قـيـســونــي ف ــي كليب
«يمني الله» ( .)2001أخيرًا ،استعانت أصالة
باملمثل اللبناني ،نيكوال مـعــوض ،ليلعب
بـطــولــة كـلـيــب أغـنـيـتـهــا «وال ـل ــه وتـفــارقـنــا»
انتاج .2020
فــي الـسـيــاق نفسه ،اخ ـتــارت الفنانة أنـغــام،
أيمن قيسوني ،لكليب «سيدي وصالك» ،منذ
عشرين ً
عاما ،ما فتح أمامه الباب لألضواء،
ثم اعادت أنغام التجربة مع القيسوني عام
 ،2015عندما اختارته لتصوير كليب أغنية
«أه ــي جــت» فــي ب ـيــروت ،وكــانــت مــن إخــراج
حسن غدار.
واختارت الفنانة نانسي عجرم الفنان قصي
خولي ملشاركتها في كليب أغنية «يا كثر»
( )2011من إخــراج صوفي بطرس ،وتفاعل
ق ـصــي خ ــول ــي ب ـطــري ـقــة ج ـي ــدة م ــع نــانـســي
ع ـج ــرم ف ــي س ـي ـن ــاري ــو ،م ـت ـق ــن ح ـق ــق حـتــى
الـســاعــة  17مليون متابع على «يــوتـيــوب»
لألغنية.
املـ ـخ ــرج س ـع ـيــد امل ـ ـ ــاروق اخـ ـت ــار عـ ــام 2009
امل ـم ـث ــل ال ـ ـسـ ــوري وائـ ـ ــل شـ ـ ــرف ،ل ـل ـم ـشــاركــة
فــي كليب «وافـتــرقـنــا» أغـنـيــة للفنان فضل
شــاكــر ،ال ــذي أص ــر عـلــى وج ــود وائ ــل شــرف
ضمن الكليب وقتها ،من باب الصداقة التي
تربطهما ،خـصــوصــا أن ش ــرف ك ــان وقتها
مشاركًا فــي الـجــزء االول مــن مسلسل «بــاب

باسم ياخور ومعتصم النهار شاركا في كليبات غنائية (فيسبوك)

الـ ـ ـح ـ ــارة» ،الـ ـ ــذي ح ـص ــد م ــاي ــن امل ـتــاب ـعــن
واملشاهدات في العالم العربي .وبناء على
طـلــب ال ـف ـنــان ج ــورج وسـ ــوف ،واف ــق املمثل
السوري عابد فهد على املشاركة في كليب
«س ـك ــت الـ ـك ــام» ( )2019م ــن إخ ـ ــراج أحـمــد
املـنـجــد ،وش ــارك أيـضــا زمـيـلــه املـمـثــل ميالد

يوسف في األغنية .محاولة ال تبدو إضافية
لـلـمـمـثــل مـعـتـصــم ال ـن ـهــار ،بـعــدمــا استهلك
نفسه في مجموعة من اإلنتاجات الدرامية
خالل عامني ،بعضها القى انتقادات الذعة
لبطل «خـمـســة ون ــص» ،ال ــذي ق ــدم أكـثــر من
تـســع مـسـلـســات ،فــي ف ـتــرة زمـنـيــة قصيرة

جدًا ،وتحول إلى «نجم» عربي ،عبر املواقع
البديلة .املــواقــع نفسها التي لــم تعفه ،منذ
األمس ،من انتقادات جديدة ،بعضها يسأل
عن فارق العمر بني معتصم النهار ()1987
ونـجــوى كــرم ( ،)1966فيما كتب آخ ــرون أن
النهار من جيل «أبناء» نجوى كرم.
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ٌ
حقل خصب قلّما نجني ثماره

إضاءة
على عكس الس َير الذاتية،
ّ
تؤكد
فإن السيرة الفكرية
على األفكار والنظريات
والمبادئ التي قادت
صاح َبها خالل ّ
تنقله
في ميادين المعرفة،
كما تسلّط الضوء على
المراحل المعرفية التي
عرفها أثناء وقوفه
على َزيف نظريّة أو
تقادم نموذج معرفي
نجم الدين خلف اهلل

ٌ
الـ ّـسـيــرة الـفـكـ ّ
ـريــة تـمــريــن أسـلــوبـ ّـي
ّ
ُمزدهر في الثقافة الفرنسية وفي
بشكل خــاص،
الفضاء األكــاديـمـ ّـي
ٍ
حيث ُي ّ
عد بمثابة الشرط للحصول على درجة
ّ
ُ
جــامـعـ ّـيــة عـلـيــا ،وه ــي الـتــأهــل لــإشــراف على
أطــروحــات الــدك ـتــوراه .يقتضي هــذا ّالتمرين
ذاتية ّ
كتابة سيرة ّ
يتتبع خاللها املترشحون
ّ
َ
ّ
ت ـط ـ ّـوره ــم ال ــذه ـن ــي .وث ــم ــة ِم ــن امل ـفــكــريــن مــن
ُ
ّ
الضيق لالنتقال مــن درجــة
يـتـجــاوز النطاق
ّ
ّ
ويحول ذلك إلى هاجس تفكير.
مهنية ألخرى
ُ
ُ
الـنـتـيـجــة م ــؤل ـف ــات ي ـق ـبــل عـلـيـهــا ال ـبــاح ـثــون
ّ
ّ
العاديون ملا فيها من َجمع بني املعرفة
والقراء ّ
اتية ّ
والذ ّ
ّ
الحية.
املعمقة
ّ
فقد أقبلت أسماء ثقافية شهيرة على تجاوز
ّ
العقلية ضمن اإلطــار الجامعي ،ومن
السيرة
أب ــرزه ــم ب ــول ري ـك ــور ( 1913ـ ـ ـ  ،)2005ال ــذي
َ َ
غل على الذاكرة ّ
كهم فلسفي َ ،فوضع كتاب
اشت
ُ
َ
«وقــد أنجز التفكير» ( ،)1995ونـ َّـص العنوان
ال ـف ــرع ـ ّـي ل ـل ـك ـتــاب ،ب ـش ـكــل ص ــري ـ ٍـح ،ع ـلــى أنــه
ّ
عقلية» .وكذلك نجد أثــر هــذا التقليد
«سيرة
ف ــي ّك ـتــابـ ًـات امل ـف ـكــر إدغ ـ ــار م ـ ــوران الـ ــذي بلغ
مؤخ ًرا قرنا من العمر .بدأ انشغاله بالكتابة
الفكرية  -الذاتية ،منذ بداية السبعينيات حني

ّ
َ
كتاب «يوميات كاليفورنيا» ليكشف
خصص
ّ
ّ
التحوالت املعرفية التي عاشها بانتقاله من
جــام ـعــات أوروبـ ـ ــا إل ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات الـبـحـثـ ّـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .واسـ ـتـ ـم ـ ّـر ل ــدي ــه ه ــاج ــس ك ـتــابــة
ال ـس ـيــرة الـعـقـلـيــة إل ـ َـى آخ ــر أع ـم ــال ــه« ،دروس
حياة» ،الصادر منذ ش َ
هر ْين.
ولـلـسـيــرة الـفـكــريــة ج ـ ٌ
ـذور بـعـيــدة فــي الثقافة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ح ـتــى إن ل ــم ت ـكــن ه ــذه الـتـسـمـيــة
ّ
دارجة ،فمفكرو القرن العشرين والقرن الحالي
لكتابة سيرهم بنماذج سابقة
قد
استأنسوا ّ
ُ
وضـمـنـهــا ت ـصــنــف «خ ــواط ــر» ( )1669بليز
بــاسـكــال ،و«ت ـ ّـأم ــات» ُرنـيــه دي ـكــارت (،)1641
و«اعترافات» ( )1770جان جاك ّ
روسو .وكذلك
ُ
ك ـ ُتــاب «هـ ــذا ه ــو اإلنـ ـس ــان» (ك ـت ــب ع ــام 1888
ون ـش ــر ع ــام  )1908ا ّلـ ــذي جـعـلــه الـفـيـلـســوف
األملاني نيتشه كملخص ملجمل أفكاره .ومن
ّ
املعلوم تأثير نيتشه فــي مفكري فرنسا في
القرن العشرين وما بعده.
َ ّ
ّ
وأمــا في الثقافة العربية ،ف َيظل هذا التمرين
ّ
ً
ّ
النظري ،فال هو حاضرٌ
عصيا على اإلمساك
كـتـقـلـيــد كـمــا ه ــو ال ـح ــال ف ــي فــرن ـســا ،وال هو
غــائــب تـمـ ًـامــا .وم ـثــال ذل ــك كـتــاب زك ــي نجيب
محمود «قصة َعـقــل» ( ،)1983وعبد الوهاب
امل ـس ـي ــري ف ــي ك ـتــابــه «رح ـل ـت ــي ال ـف ـك ــري ــة :في
البذور والجذور والثمار» ( .)2001كما يمكن
أن نـجــد أث ــر الـنــزعــة لـكـتــابــة الـسـيــرة الفكرية
فــي ن ـصــوص كـثـيــرة لـعـبــد ال ـلــه ال ـع ــروي ،من
«خــواطــر الـصـبــاح» (ع ـ ّـدة أج ــزاء ،صــدر ّأولها
ّ
ويعد
عام  )2001إلى «نقد املفاهيم» (.)2018
كتاب ّ
َ
«األيــام» (صدرت أجــزاؤه بني
الكثيرون
 1926و )1967لطه حسني أق ــرب إلــى السيرة
َّ
ّ
ّ
الذاتية ،ألن الكاتب
الفكرية منه إلــى السيرة
ّ
ً
املصري لم يقتحم منطقة الحميمي إل نادرا.
وك ــان م ـحــور كـتــابــه إظ ـهــار ق ــدرة ال ـفــرد على
تجاوز الصعوبات ضمن نموذج التنويرْ ،
أي:
ّ
الخروج في كل مرة من ظلمة الجهل إلى نور
املعرفة.
ّ
ول ـعــل مــن أس ـبــاب ع ــدم الـحـســم فــي تصنيف

ّ
تظل السيرة العقلية تمرينًا صعبًا يقتضي مسافة نقدية من الذات
ّ
ّ
التي تصبح هي الموضوع .ويحق لكل باحث أن يُنجز هذا التمرين
مرّة في حياته حتى يراجع مساره
قطائع
ومـــا خــبــره خــالــه مــن
َ
وتــراكــمــات .وتكمن الصعوبة
في اإلمساك بالخيط الناظم بين
المراحل واألطــوار التي يمرّ بها.
السير التي
وربــمــا كــان مجموع ِّ
الم ّ
فكرون زبدة العقل
يصوغها ُ
اإلنساني؛ ينظر إليها اآلحــاد من
ّ
المفكرين فيقفون منها موقف
والمراجعة.
السؤال
ُ

زجالي طوائف
حتى ال يكونوا مجرّد ّ

لبنان ...السلطة والمثقفون
مع األزمة ،تنفصل
السلطة عن الجسم
المثقف ،وال تعود
المحاصصة الطائفية
قادرة على استيعاب
الحراك االجتماعي
داخل الطوائف نفسها

عبّاس بيضون

جزء من «فيلسوف ينظر إلى مرآة» لـ برنارد فايان ،القرن السابع عشر

أعـمــال كثيرة ضمن إط ــار «الـسـيــرة العقلية»
أو «الـفـكــريــة» ،ه ــذا الـتــذبــذب فــي التسميات،
ّ
نقدي مضبوط
فال يوجد في ثقافتنا جهاز
للمصطلحات يتيح دراس ــة هــذا الجنس من
الـكـتــابــة ،مــع تسجيل اسـتـثـنــاءات مثل كتاب
الـبــاحــث الـتــونـســي شـكــري املـبـخــوت «أحـفــاد
س ــارق ال ـن ــار :فــي الـسـيــرة الــذاتـ ّـيــة الـفـكـ ّ
ـريــة»،
وكتاب الباحث املغربي محمد الداهي َ «شعرية
السيرة الذهنية» .ومنذ عتبة العنوان ْي ،نقف
ُعلى التذبذب االصطالحي الــذي ذكرناه .وال
نغفل ما هو أكثر خطورة :عزوف الجزء األكبر
م ــن الـبــاحـثــن ع ــن املــواض ـيــع غـيــر امل ـطــروقــة؛
ً
ً
فإذا لم َيجدوا ً
واضحا لدراسة
منهجيا
إطارا
ّ
هــذه القضية أو تلك ،قلما يغامرون بابتكار
مناهج لها ُ
قاربات.
وم
ٍ
ً
ّ
ً
وقـبــل ه ــذا ،نجد أث ــرا بعيدا للسيرة الفكرية
فــي ال ـتــراث ال ـعــربـ ّـي ،فــابــن خ ـلــدون قــد انـبــرى
ل ـك ـ ّتــابــه س ـيــرتــه (واع ـت ـب ــره ــا «رحـ ـل ــة» لـكـثــرة
ّ
املكاني) منذ أن فرغ من تاريخه« :كتاب
تنقله
ّ
الـ ِـع ـبــر» .ل ـكــن أب ــرز األمـثـلــة ال ـتــي تـحـضــر إلــى
حامد الغزالي الذي كان من
الذهن كتابات أبي
ٍ
ّ
قلة العلماء الــذيــن رسـمــوا مسارهم الروحي

التذبذب االصطالحي
سبب لقلة تصنيف أعمال
ٌ
عربية سيرًا فكرية
يمكن العثور على
بدايات للسيرة الفكرية
عربيًا عند الغزالي

وت ـحـ ّـول ـهــم م ــن ع ـلــم ال ـك ــام وال ـف ـقــه واملـنـطــق
والفلسفة ،ومنها إلــى الـتـصـ ّـوف الـنـظـ ّ
ـري ثم
َ
خالل ثالثة عشر ً
ّ
ّ
ّ
عاما .وثمة
العملي
التنسك
ّ
ُ
مقاطع كثيرة من نصوصه ال يتردد الباحث
الحديث في تصنيفها ضمن السيرة العقلية،
َ
كأن نقرأ ّ
صومعة بالقدس ،ومن
تأمالته في
َّ َ
ثم تتبع ما اعتراه من األزمات الفكرية بسبب

ّ
شــكــه فــي املـحـســوســات وامل ـع ـقــوالت والـعـلــوم
الـنـظــريــة ،ثــم إع ــادة الـيـقــن إلـيـهــا عـبــر البناء
ّ
الفلسفي لها .وقلما ننظر إلى كتابه الشهير،
«املنقذ من الضالل» ( 1107تقريبًا) ،باعتباره
سيرة ،وهــو كذلك ،فقد جــرى تصنيفه ضمن
ّ
الدينية وبتنا ننظر إليه كذلك.
أعمال الهداية
ّ
وه ـك ــذا ،فــالـسـيــرة الـعـقـلـيــة ل ــأدب ــاء والـكــتــاب
وال ـف ــاس ـف ــة ل ـي ـســت ب ـ ً
ـدع ــا ف ــي ت ــاري ــخ الـفـكــر
َ
ّ
أجناس القول ،تمرس
العربي ،وإنما جنس من
ً
ظـ ـه ــروا ب ــراع ــة ف ــي الـتـصــرف
ب ــه أص ـحــابــه وأ ّ
ّ
ً
بآلياته التي تتمثل ّأول في وضع الذات محل
املوضوع والدأب على ّ
تتبع األطوار التي ّ
مرت
بـهــا ،واألش ــواط الـتــي قطعتها ضمن بحثها
عــن الحقيقة وع ــن الـنـمــط الـتـعـبـيــري املــائــم،
م ــن أج ــل ا ّل ــوق ــوف ع ـلــى ال ـخ ـيــط ال ـنــاظــم لـهــا.
وق ــد تـتـعــقــد ه ــذه ال ـس ـيــرة إذا ك ــان صاحبها
ًّ
ّ
نمطي ال يتبع فــي حياته الفكرية خطا
غير
ّ
واض ـ ًـح ــا ،مــمــا يجعل الـبـحّــث فــي املنعطفات
ً
والقطائع أمـ ًـرا شائكا ،ولكنه ممتع بما فيها
خرق للمنتظر وتكسير لالنتظار.
من
ّ
وعلى ٍعكس ّ
تاريخية
السير الــذاتـ ّـيــة ،أكــانــت
ّ
ّ
ـإن الـسـيــرة الـفـكـ ّ
ـريــة تــؤكــد على
أم متخيلة ،ف ـ

ـات وامل ـ ـبـ ــادئ ال ـت ــي ق ــادت
األف ـ ـكـ ــار وال ـن ـظ ــري ـ ّ
صــاحـ َـبـهــا خ ــال تـنــقـلــه فــي مـيــاديــن املـعــرفــة،
ّ
َ
ّ
املعرفية التي
الضوء على املراحل
كما تسلط
َ
عرفها صاحب السيرة أثناء وقوفه على زيف
ً
نـظـ ّ
ـريــة أو تـقــادم نـمــوذج مـعــرفــي ،هــذا فضل
ّ
ّ
عــن أه ــم األف ـكــار الـتــي صاغها وأنـتـجـهــا ،إمــا
بــاالعـتـمــاد عـلــى مـ ــوارده الـخـ ّ
ّ
بتبني
ـاصــة أو
طروحات ُمستخدمة.
ٍ
ّ
ّ
يتميز هذا الجنس بالعودة النقدية إلى
كما
َ
مسارات االشتباك باملعرفة وبالعالم للوقوف
عـلــى مـكــامــن الـضـعــف والـتـهــافــت وإظ ـهــار ما
ينتاب الــذات مــن الخيبة والـقـصــور ،فالهدف
ُّ
منها كـمــا ق ــال تـ ــودوروف فــي «روايـ ــة تعلم»
( )1986هو «نقد النقد» واالضـطــاع بغربلة
م ــا ح ـصــل أث ـن ــاء م ـســار ال ـت ـط ـ ّـور ال ـف ـكــري من
تأكيدا ّأن باإلمكان َ
ً
أبد َع ّ
مما كان ،كما
قطائع،
ُ
ّ
ّ
أن للفكر سقطاته وزالته.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الجنة كما تخيّلها الفنانون المسلمون األوائل

جماليات الفردوس

يضم المعرض الذي
ّ
يتواصل في «مركز آغا
خان» حتى نهاية أيلول/
سبتمبر المقبل ،مقاربات
لتسعة عشر فنانًا حول
صورة الجنّة ومفهومها
في اإلسالم
لندن ـ ساندرا كرم

من المعرض (موقع مركز آغا خان)

إطاللة

الحق بالسيرة الفكريّة
ّ

ولو مرّة في العمر

معرض
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سـعــى املـسـلـمــون مـنــذ ال ـقــرن ال ـح ــادي عشر،
خ ــاص ــة خـ ــال ال ـح ـك ــم امل ـغ ــول ــي ف ــي ال ـش ــرق
وال ــدول ــة الـعــامــريــة فــي األن ــدل ــس ،إل ــى إدراج
ن ـظــرت ـهــم الـفـلـسـفـيــة ومـخـيـلـتـهــم الـجـمــالـيــة
ملفهوم الـفــردوس على اإلبــداعــات البصرية،
وانـعـكــس لــديـهــم ذل ــك فــي هـنــدســة الـحــدائــق
واملنمنمات والنقوش والعديد من الرسوم
القصور واملباني الرسمية.
داخل
ّ
ُ ْ
ُ
ُ
«صــنــع الـجــنــة» عـنــوان املـعــرض الــذي افتتح
في «مركز آغا خان» في لندن منتصف أيار/
مايو املــاضــي ،ويتواصل حتى الثالثني من
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر امل ـق ـبــل ،وي ـض ـ ّـم م ـقــاربــات
فنانًا من مختلف أنحاء العالم
لتسعة عشر
ّ
حــول صــورة الجنة ومفهومها في اإلســام،
باالعتماد على مئة وثالثني آية قرآنية.
تقع عني الزائر حني دخوله على نافورة في

ف ــي ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ــن ال ـت ــده ــور
املــالــي ،والـنـقــص فــي الـكـهــربــاء واألدوي ــة
والـ ــوقـ ــود ،وي ــواص ــل االن ـه ـي ــار املـتـفــاقــم
ع ـل ــى ش ـت ــى ال ـص ـع ــد ،وال ـ ـ ــذي ي ـت ـضــاءل
حراكه الشعبي ،ويكاد ينقلب إلى ّ
هبات
سريعة ،بينما يعمد أركــان السلطة إلى
إذكـ ــاء ال ـص ــراع الـطــائـفــي والـلـعــب عليه،
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ـتـ ــوارى أح ـ ـ ــزاب الـسـلـطــة
ذات ال ـقــواعــد الـطــائـفـيــة ،عــن انـتـخــابــات
ال ـجــام ـعــات أو ت ـخ ـســرهــا ،فـيـمــا يصعد
ش ـت ــات م ــن ال ـض ــال ـع ــن ف ــي االن ـت ـفــاضــة
التي كادت تنحسر منذ عام ،على األقل.
لعل انتخابات املهندسني التي فاز فيها
ممثلو االنتفاضة بأكثرية ساحقة مثال
آخر على هذا التغيير.
م ـ ــاذا ي ـح ــدث ف ــي ل ـب ـن ّــان اآلن ،وهـ ــل هو
لـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـ ـحـ ــت ،أم أن ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــدى أخ ـي ــر
لـ«الربيع العربي» الــذي انطفأ أو يكاد؟
مــا ي ـجــري فــي لـبـنــان ي ـطــرح مــا ك ــان في
أس ـ ـ ــاس الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـ ـ ــذي ش ـم ــل «ال ــرب ـي ــع
ال ـع ــرب ــي» وه ــو ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى عــاقــة
املـثـقـفــن أو الـجـســم الـثـقــافــي بالسلطة.
كــانــت الـسـلـطــات الـعــربـيــة الـ َقــائـمــة بعد
ُ
سقوط فلسطني عبارة عن طغم عسكرية
ّ
أو ق ـب ـل ـيــة أو ع ــائ ـل ـي ــة .إن ه ــي ت ـمــيــزت
ب ـشــيء ،فـهــو أنـهــا ت ـكــاد ت ـكــون منفصلة
ع ــن الـ ـق ــواع ــد ا َل ـش ـع ـب ـي ــة ،الـ ـت ــي تـسـتـمــر
فــي مبانيها الــقـ َـبـلـيــة والـطــائـفـيــة ،فيما
ال ـس ـل ـطــات ال ـج ــدي ــدة تـبـنــي ع ـلــى ال ـقــوى
ّ
وتتحول إلى
األمنية واالستخباراتية،
طـبـقــات قــائـمــة بــذات ـهــا .لــم يـكــن «الــربـيــع
العربي» في واحد من مقوماته سوى ذلك
النهوض لطبقة آخذة في التزايد ،وبناء
قوتها الخاصة ،وتأثيرها املتتابع ،هي
طبقة املثقفني التي خرجت إلــى الشارع
ل ـتــواجــه طـغـمــا اس ـتــولــت عـلــى الـسـلـطــة،
بـمــا يشبه االغ ـت ـصــاب ،وال ت ــزال تحكم،
من فوق ،مستتبعة لها أبنية اقتصادية
وسياسية وبوليسية.
لبنان ،بتعدده الطائفي ،لــم يكن تمامًا
ّ
على هذه الشاكلة ،إذ تنتج كل طائفة ،من
داخلها ،إطاراتها شبه العائلية ،والتي
تــرفــع ،فــي تنافسها ،إلــى الـسـ ّـدة مثقفني
ش ـب ــه ع ــائ ـل ـي ــن ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـك ـف ــل ال ـن ـظ ــام
الـطــائـفــي ملـثـقـفــي الـطــائـفــة حـصـصــا في
السلطة وفــي اإلدارة .هكذا ،كــان اندماج
املـثـقـفــن ف ــي الـطــائـفــة وج ـهــا م ــن وج ــوه
ّ
ت ــوزع املثقفني على السلطة واملعارضة

ف ــي آن م ـع ــا .هـ ـك ــذا ،ن ـج ــد أن ـف ـس ـنــا إزاء
طـبـقــات عـلـيــا م ــن املـثـقـفــن ،ه ــي تقريبًا
زعامات الطوائف ،بينما نجد في املقلب
اآلخر طبقات دنيا تتجمع في معارضة
طائفية أحـيــانــا ،بينما ه ــي ،فــي أحـيــان
معارضة للنظام ،وإن يكن ،غالبًا،
أخرى،
ِ
من داخله.
ّ
ّ
ّ
لعل ما يدل على أن أزمة لبنان الحالية،
ً
ّ
ذات الوجه االقتصادي إجماال ،تتحول،
أكثر فأكثر ،إلــى أزمــة نظام ،هو في هذا
الـ ـت ــراج ــع امل ـت ـص ــل لـ ــأحـ ــزاب الـطــائـفـيــة
ّ
وســط املثقفني .يمكننا القول إن النظام
الطائفي لــم يعد يــرضــي الجسم املثقف
ً
الــذي كــان يجد فيه سبيال الــى السلطة،
عــن طريق األح ــزاب الطائفية ،التي كان
م ـن ـطــوق ـهــا األي ــدي ــول ــوج ــي ف ــي ال ـغــالــب،
يتجنب التصريح الطائفي ،متخذًا من
الــوطــن أو األم ــة آفــاقــا لــه ،فــي حــن تبقى
ال ـطــائ ـفــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ــذه األح ـ ـ ــزاب هي
حشدها الفعلي وآفاقها.
ال ـي ــوم ،مــع األزمـ ــة ،تنفصل الـسـلـطــة عن
ال ـج ـس ــم املـ ـثـ ـق ــف ،بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ال ت ـعــود
املـ ـح ــاصـ ـص ــة الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
اس ـت ـي ـع ــاب ال ـ ـحـ ــراك االج ـت ـم ــاع ــي داخ ــل

الطوائف نفسها .لم تعد السلطة في هذا
الحال ،ولم تعد محاصصاتها ومنافعها
السرية والظاهرة ،قادرة على امتصاص
حــاجــات املـثـقـفــن املـتـفــاقـمــة أو ال ـجــواب
عـلـيـهــا .لــم تـعــد الـسـلـطــة ،خـصــوصــا في
وض ـع ـهــا ال ـ ّح ــال ــي ،ه ــي املـنـتـهــى واألم ــل
وال ـ ـغـ ــايـ ــة .إن ـ ـهـ ــا فـ ــي وض ـع ـه ــا ال ـح ــال ــي
مـفـضــوحــة ت ـمــامــا .لـيــس عـجــزهــا وحــده
ه ــو امل ـف ـض ــوح ،ل ـكــن أيـ ـض ــا ،وب ــال ــدرج ــة
نـفـسـهــا ت ــواط ــؤه ــا واس ـت ـت ـبــاع ـهــا امل ــذل
وامل ـه ــن لـلـقــوى الـطـبـقـيــة واالق ـت ـصــاديــة
الـنــافــذة ،التي صــار احتكارها للسلطة،
يشبه االغتصاب واالعتداء والخطف.
ما ّ
أي أنها اليوم العائالت التي تتناهبها
وتتقاسمها وتستولي عليها.
لقد غدت ملفات هذه السلطة ورشاويها

ليس المثقفون
اليوم في وارد االنتقال
إلى سيّد جديد

واس ـت ـت ـب ــاع ــات ـه ــا م ـف ـضــوحــة م ـك ـشــوفــة،
لدرجة غصت بالفضائح ،في حني تنشأ
فــي مواجهتها ،وفــي مــوازاتـهــا ،سلطات
ّ
أخ ـ ــرى ،تـمـلــك ك ــل م ــا تـمـلـكــه م ــن س ـيــادة
واس ـت ـيــاء ،بــل تسبقها فــي ذل ــك وتــزايــد
عليها .املثقفون الـيــوم ليسوا تمامًا في
وارد االن ـت ـق ــال إلـ ــى س ـيــد ج ــدي ــد ،وإل ــى
سـلـطــات أخ ـ ــرى .ل ـي ـســوا ،إال ف ــي شــرائــح
محسوبة ،فــي وارد االقتصار على لعب
أدوات تعبوية لسلطات ال يملكونها ،وال
تملكها عــائــاتـهــم ،وال مـكــان لـهــم فيها،
ّ
إل فــي إط ــاره ــا ال ــدع ــوي ،أي أن يـكــونــوا
ّ
ف ـق ــط زجـ ــالـ ــي الـ ـط ــوائ ــف .إذا ع ـل ـم ـنــا أن
ّ
الطبقة املثقفة إل السفر
ليس أمــام ُ هــذه
ّ
ّ
إلــى بــاد أخ ــرى ،فــإنـنــا نفهم أن ّالوضع
الحالي لم يعد فيه ما يغريها ،وأنه ليس
صالحًا إلشباعها ،وأن ّ األزم ــة تطاولها
هــي بــالــدرجــة األول ــى .إنـهــا أزمتها وهي
وحدها القمينة بمواجهتها والرد عليها،
وحــدهــا ال ـقــادرة على أن تـطــرح مشاريع
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،وأن تـ ـض ــع عـ ـل ــى املـ ـح ــك،
ّ
ه ــذه امل ـ ــرة ،ك ــل ال ــدع ــوى االسـتــراتـيـجـيــة
واأليديولوجية للنظام اللبناني.
(شاعر وروائي من لبنان)

شوقي شمعون ،أكريليك على قماش

فعاليات

قلب الحديقة الرباعية التي تم إنشاؤها في
امل ـكــان ،لكنها ال تـخــرج امل ـيــاه ،إنـمــا تنبعث
منها شرائط مجدولة من الــورق على شكل
أزهار من تصميم الفنانة األميركية ،املقيمة
ف ــي ب ــرل ــن ،ك ـل ـيــر سـيـلـيـســت ب ـ ــورش ،حـيــث
تتمركز النافورة في وسط املعرض كمحاكاة
لتصميم الـجـنــان فــي الـحـضــارة اإلســامـيــة،
وتـحـيــط بـهــا أربـعــة ج ــدران تمثل التصميم
ال ـف ــارس ــي ال ـكــاس ـي ـكــي ل ـل ـحــدي ـقــة امل ـع ــروف
بـ«شار باغ» والذي ينتشر في عدد من املدن
اإليرانية والهندية.
تـقـ ّـدم بــورش رؤيــة معاصرة ضمن أعمالها
ّ
التركيبية التي تــركــز على التهديدات التي
ّ
يتعرض إليها التنوع البيولوجي في العالم
من خالل عملها على آالف الصور للنباتات
ّ
متخيل
وال ـح ـيــوانــات ب ـهــدف إن ـش ــاء ف ـضــاء
ّ
يتصورها اإلنسان على األرض.
للجنة التي
يـسـتـنــد امل ـع ــرض إل ــى تـصـمـيــم مـتـكــامــل من
خ ـ ـ ــال تـ ـسـ ـجـ ـ ّي ــات ل ـ ـصـ ــوت املـ ـ ـي ـ ــاه وغـ ـن ــاء
ّ
مخصص الستحضار
العصافير ،ورش عطر
ُ
رائحة الحديقة ،كما تظهر األعمال املعروضة
تفسيرات مختلفة للجنة من خــال وسائط

اعتمد الفنانون على
مئة وثالثين آية قرآنية
تصور جنّات عدن
ّ
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الهندسة اإلســامـيــة ،واملـنـســوجــات املحاكة
يــدويــا ،واألعـمــال الخزفية ،واألل ــواح املطرزة
باستخدام الــزهــور املجففة والخط العربي،
والرسوم املصغرة.
ُ
تعرض أيضًا حروفيات للفنانة البريطانية
الـبــاكـسـتــانـيــة ثــريــا سـيــد ال ـتــي درس ــت على
ّ
يــد خــطــاطــن ع ــرب وأت ـ ــراك ،وق ـ ّـدم ــت العديد
ّ
م ــن ال ـ ـعـ ــروض ال ـك ــال ـي ـغ ــراف ـي ــة ال ـح ــي ــة ال ـتــي
تعتمد تركيبات رقمية ثالثي األبعاد ،التي
تسعى من خاللها إلى إنشاء أرشيف رقمي
للخط العربي يرتبط بسياقاته االجتماعية
وال ـث ـقــاف ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة ،ك ـمــا ت ـصـ ّـمــم ن ـمــاذج
ترتبط بشعائر الحج إلى مكة.
ّ
وتقدم الفنانة البريطانية جني لي مكراكني
ّ
ب ــأع ـم ــال تـ ـص ــور ال ـه ــده ــد م ـس ـت ــوح ــاة مــن
ك ـتــاب «مـنـطــق ال ـط ـيــر» لـلـشــاعــر املـتـ ّـصــوف
ّ
يتحدث الهدهد
فريد الدين العطار ،حيث
إلى ثالثة عشر طيرًا بوصفه حكيمهم عن
أفـعــالـهــم وسلوكياتهم فــي الـحـيــاة ،لكنها
ّ
تصرفات البشر ،بينما
تبدو وكأنها تشابه
تبرز الفنانة الباكستانية زارة حسني في
مـنـحــوتـتـهــا ن ـم ـطــا ه ـنــدس ـيــا م ــن املـثـلـثــات
الـفـيــروزيــة واألزرق الــداكــن واألب ـيــض على
شـ ـك ــل زهـ ـ ـ ــرة ضـ ـم ــن ح ـ ــرك ـ ــات م ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـررة ال
ّ
مصممة من التطبيقات التفاعلية
متناهية
والرسم والنحت.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

من تراث الكاريكاتير ،عنوان المعرض الذي افتتح مساء الثالثاء الماضي في
«بيت السحيمي» بالقاهرة ،ويتواصل حتى اإلثنين المقبل ،بالتعاون مع «الجمعية
ويضم حوالي أربعين رسمًا
المصرية للكاريكاتير» و«متحف الكاريكاتير» في الفيّوم،
ّ
للشاعر والفنان المصري الراحل صالح جاهين لم ُتعرض من قبل.
تقام في «مركز محمد شيخو للثقافة والفن» بمدينة القامشلي بمحافظة
الحسكة ،أقصى شمال سورية ،فعاليات الدورة الخامسة من معرض هركول
للكتاب ،بمشاركة قرابة أربعين دار نشر تحضر بنحو  130ألف عنوان .تتواصل الدورة
الجديدة من المعرض ،الذي ُت ّ
نظمه «هيئة الثقافة» في اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سورية حتى الخامس من الشهر المقبل ،تحت شعار «الكتاب نبض الحياة».
أنا العارف بالليل عنوان معرض تشكيلي يقام حتى الخامس والعشرين من أيلول/
سبتمبر المقبل ،في «غاليري ال تشيتا» بمدينة فيرونا اإليطالية بمشاركة خمسة عشر
فنانًا ،من بينهم :عادل عابدين ،وشيرين أبو شقرا ،وصادق كويش الفراجي،
وعبد القادري ،وجان بوغوسيان ،وسيمون فتّال (اللوحة).

حتى الخامس من آب/أغسطس الجاري ،تتواصل فعاليات الدورة السادسة عشرة
من مهرجان ليالي المسرح الح ّر الشبابي على خشبة المسرح الرئيسي في «المركز
عمان .من األعمال المشاركة« :تراتيل :ثورة النساء» لـ ميس
الثقافي الملكي» في ّ
الزعبي« ،العقاب» لـ عمر سالم ،و«أديري» لـ هاني الخالدي.
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موسيقى
إيمي
واينهاوس

حتى بعد مرور عقد
تنج
على رحيلها ،لم ُ
الفنانة البريطانية أيمي
واينهاس ،من ماكينة
صناعة «صورة النجم»،
إذ تغص السنوات
الماضية بمحاوالت
«تلميع» صورة
واينهاوس ،وقلب الرأي
وق
السائد حولها؛ إذ ُ
س ّ
لها على أنّها «الفتاة
الصغيرة الهشة» ضحية
الذكورية القمعية

أي مناسبة عن جرأتها المفرطة (إيان غافان)Getty/
لم تعتذر في ّ

ٍ
امرأة تصرخ :ال
شياطين
لينا الرواس

ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـدرت أي ـ ـم ـ ــي وايـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاوس
ع ـن ــاوي ــن ال ـص ـح ــف ال ـبــري ـطــان ـيــة
خـ ــال ح ـيــات ـهــا ال ـق ـص ـي ــرة ،الـتــي
انتهت بشكل مأساوي في عام  .2011اليوم،
وبـعــد عشر سـنــوات على رحيلها ،مــا زالــت
وايـ ـنـ ـه ــاوس ل ـغ ـزًا ك ـب ـي ـرًا ،ومـ ـث ــار جـ ــدل في
أوس ــاط الـفــن والـصـحــافــة ،الـتــي رك ــزت على
حياتها الشخصية إلى حد كبير ،خصوصًا
عالقتها املضطربة مــع زوجـهــا بليك فيلدر
س ـي ـف ـيــل ،وعــاق ـت ـهــا امل ـت ــوت ــرة م ــع وال ــده ــا،
إل ــى جــانــب إدمــان ـهــا ال ـشــرس عـلــى الـكـحــول
واملخدرات.
ش ـهــرت ـهــا ال ـع ــامل ـي ــة ،ووق ــوفـ ـه ــا ب ــن فـنــانــي
الصف األول فــي بريطانيا ،خصوصًا بعد
فــوز أغنيتها  back to blackبخمس جوائز
أكاديمية ،لم يمنعاها من ممارسة سلوكها
الجامح والحاد؛ فحفالتها غير املكتملة ،أو
املـلـغــاة بشكل مـفــاجــئ ،واسـتـمــرار سلوكها
ً
التدميري الذاتي ،وصوال إلى وفاتها املبكرة
بـسـبــب ال ـك ـح ــول ،شـكـلــت ل ـع ــام ك ــام ــل ،وفــق
كتاب «مسألة موسيقية عن الحياة واملوت»،
عشرة في املائة من إجمالي املحتوى املنشور
على موقع «تويتر».
حتى بعد رحيلها ،لم ُ
تنج أيمي من ماكينة
صناعة «صورة النجم» ،إذ تغص السنوات

العشر املاضية بمحاوالت كثيرة لـ «تلميع»
ص ـ ــورة وايـ ـنـ ـه ــاوس ،وق ـل ــب الـ ـ ــرأي ال ـسـ ّـائــد
حولها؛ إذ ُسـ ّـوق للفنانة الراحلة على أنها
«الفتاة الصغيرة الهشة» ضحية الذكورية
ال ـق ـم ـع ـي ــة ،وأح ـ ـ ـ ــداث ال ـط ـف ــول ــة الـ ـت ــي أن ـهــت
حياتها في آخر األمر ،وبشكل غير مباشر.
تمت إعادة إنتاج شخصية واينهاوس مرات
ع ـ ـ ّـدة ،بــوصـفـهــا «الـبـطـلــة اإلي ـجــاب ـيــة» الـتــي
تستحق «تبريء العامة» لها ،عبر مجموعة
م ــن األفـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ،ول ـق ـط ــات الـفـيــديــو
الشخصية ،واملقابالت املسجلة والصوتية،
والـ ـسـ ـي ــر الـ ـت ــي ت ـ ـ ــروي ق ـص ــة «ث ــالـ ـث ــة» عــن

تتشكل نسخة «مزيفة»
عن أيمي تروي حكاية
ملمعة ومغسولة
ً
حياة وايـنـهــاوس ،وصــوال إلــى وثائقي يتم
بمناسبة
إنتاجه اآلن ،على أن يصدر قريبًا،
ّ
مــرور عقد على رحيلهاُ ،ي ـ َّ
ـروج لــه على أنــه
«يحكي ما لم ُي َ
حك سابقًا» عن حياة املغنية

محاولة أخرى

صدر ،أخيرًا ،وثائقي بعنوان «إيمي واينهاوس 10 :ييرز أون» تحكي
فيه والدة واينهاوس تفاصيل عن حياة ابنتها .تقول الوالدة ،جانيس
واينهاوس« :ال أشعر ّ
أن العالم عرف إيمي على حقيقتها .إيمي التي
ربيتها ...وأتطلع للفرصة كي أقدم مفهومًا عن جذورها ونظرة
أعمق عن إيمي الحقيقية» .محاولة أخــرى ،إذًا ،لتصدير صورة
معينة عن واينهاوس ،ال نعرف مدى تطابقها مع الحقيقة.

أخبار
على خشبة مــســرح سيد درويــش
في اإلسكندرية ،تقيم «دار األوبرا
المصرية» ،عند الثامنة من مساء
الخامس من الشهر الــجــاري ،عرضًا
بعنوان «كــوكــب الــشــرق» ،تــؤدى
ً
مجموعة من أعمال السيدة أم
فيه
كلثوم.
صدر للمغنية توني واتسن ،ألبوم
جديد ،يعنوان Welcome To The
 .Madhouseعملٌ جرى ترقّ به كثيرًا،
بعد نجاح أغنيتها ،Dance Monkey
وانقسم الجمهور بين مــن وجد
األلبوم ناجحًا ،ومن وجــده خطوة
متواضعة في بداية طريق طويل.
ضمن فعاليات برنامج «متروفون»
التي ينظمها «مترو المدينة» في
بيروت ،يؤدي الفنان اللبناني سامح
بو المنى ،يومي غد وبعد غد،
مجموعة من أعمال الفنان الراحل
سامي الصيداوي ،وذلك عند الساعة
مساء.
التاسعة والنصف
ً

يا ويل ويلي
«سفر» في بيت دمشقي مظلم
عمر بقبوق

ع ـلــى أض ـ ــواء ال ـل ـي ــدات وال ـب ـط ــاري ــات (إن ـ ــارة
بــديـلــة) فــي العاصمة الـســوريــة دمـشــق ،التي
ت ـك ــاد تـف ـقــد ال ـك ـه ــربــاء ت ـم ــام ــا ،تـك ـتــب وتـنـفــذ
الكثير مــن املـشــاريــع الفنية؛ بعضها يتمكن
م ــن ت ـج ــاوز عـقـبــات ال ــواق ــع ال ـص ـعــب ،بفضل
اإلن ـتــاجــات الـضـخـمــة ال ـبــاذخــة ،الـتــي تتمكن
مــن إض ــاءة دروب وحكايات غير واقعية في
مدينة البؤس والظالم ،لتنتج صورة فنية عن
مدينة جامدة ال تشبه شيئًا .في املقابل ،هناك
ت ـجــارب فنية مــوازيــة لـهــا ،تنتج بميزانيات
ً
مـنـخـفـضــة ،وال ت ـجــد س ـب ـيــا أم ــام ـه ــا ســوى
اسـتـخــدام مــا يتاح لها مــن الـطــاقــات البديلة،
لتعكس جانبًا أكبر من الواقع ،من دون تكلف؛
وهــذا ما نــراه واضحًا في أغنية فرقة «سفر»
الجديدة.
«س ـفــر» هــي فــرقــة مــوسـيـقـيــة س ــوري ــة ،مضى
أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها ،وتتكون
من عازف العود وافي عباس ،واملغني وعازف
الغيتار ش ــادي الـصـفــدي ،بــاإلضــافــة للعديد
مــن الــوجــوه املوسيقية املتبدلة .هــذه الفرقة

في الثالث من أغسطس/آب ،تقيم
«األوله بلدي» المصرية ،عرضًا
فرقة
ّ
في «ساقية الصاوي» في القاهرة،
مساء ،تؤ ّدي
عند الساعة التاسعة
ً
ً
مجموعة من أغاني الفنان
فيه
الراحل الشيخ إمام عيسى (الصورة).
أصدر ورثة برنس ألبوم للفنان الذي
ّ
شكل أحــد أبــرز المغن ّين األميركيين
في القرن العشرين .األلبوم يطرح
للمرة األولـــى بعد خمس سنوات
على وفاته ،وت ُظهر أعماله نظرة
الموسيقي االستشرافية لواقع
الواليات المتحدة اليوم.

ال ـبــري ـط ــان ـيــة .ف ــي إط ـ ــار ص ـن ــاع ــة الـضـحـيــة
ه ـ ــذا ،تـتـشـكــل ن ـس ـخــة «م ــزي ـف ــة» ع ــن أي ـمــي،
ّ
ت ــروي حـكــايــة ملمعة ومـغـســولــة ،تـضــع كــل
ممارساتها في سياق «رد الفعل» .فيصف
الفيلم الــوثــائـقــي للمخرج آسـيــف كــابــاديــا،
الــذي ّيحمل عنوان «أيـمــي» ،الفنانة الشابة
ع ـلــى أنـ ـه ــا ف ـت ــاة ح ـس ــاس ــة ،أف ـش ـل ـهــا غ ـيــاب
والـ ــدهـ ــا ،وأج ـبــرت ـهــا طـ ـ ــراوة وال ــدت ـه ــا على
«ال ـت ـش ـبــه ب ــال ــرج ــال»؛ أغــرق ـت ـهــا ال ـكــآبــة منذ
مراهقتها ،ودفعتها إلــى البحث الــدائــم عن
الحب بسذاجة وسطحية؛ فيظهر في الفيلم
والــدهــا ميشيل واينهاوس ومدير أعمالها
راي كوزبيرت وهما يجبرانها على العمل
رغـ ــم مــرض ـهــا ال ـش ــدي ــد ،أمـ ــا زوجـ ـه ــا بـلـيــك،
فـيـهـجــرهــا ح ــال وقــوع ـهــا ف ــي ح ـبــه ،ويـعــود
إلـيـهــا بـعــد تحقيق شـهــرتـهــا ،مــوقـعــا إيــاهــا
خلسة في فخ املخدرات؛ األمر الذي سيؤدي
الحقًا إلى إدمانها املرضي.
لــم تـعــد أي ـمــي «ح ـطــام ق ـطــار» أو «إع ـصــار»
كما ُوصفت في الصحف البريطانية أثناء
حياتها ،بل باتت مجرد شابة ضعيفة قابلة
للعطب .وخــافــا للصورة التي قدمتها عن
نـفـسـهــا طـ ــوال س ـن ــوات ح ـيــات ـهــا ،بــوصـفـهــا
رمـ ـزًا لتحطيم ال ـصــورة األنـثــويــة النمطية،
الـ ـش ــاب ــة غ ـي ــر امل ـب ــال ـي ــة ب ــأحـ ـك ــام امل ـج ـت ـمــع،
والساخرة من إعــام الشو بيز ،باتت أيمي
املــرأة الضعيفة املضطربة ،وما سلوكياتها

ّ
االجـتـمــاعـيــة املـخـتـلـفــة إل وسـيـلــة للتكيف
ّ
م ــع ش ـه ــرة ك ـ ــادت تـبـتـلـعـهــا .ي ـش ـيــر كـ ــل من
ّ
بيركيرز وإيكلير ،في مقال لهما ،إلى أن تلك
ّ
املحاوالت لتطهير شخصية أيمي ،ليست إل
تعزيزًا أليديولوجيات «األنوثة املستكينة»
ّ
و«التبعية البنيوية» ،والفكرة القائلة بــأن
ن ـم ــط ال ـح ـي ــاة ال ـن ـش ــط وامل ـ ـجـ ــازف املــرت ـبــط
بالروك آند رول ال يصلح للنساء ،وقد يؤدي
في كثير من األحيان إلى هالكهن.
الفنانة الـتــي لــم تعتذر فــي ّ
أي مناسبة عن
جرأتها املفرطة ،وال سعت في يوم إلى تبرير
نمط حياتها الذي قد يبدو فاحشًا بالنسبة
للبعض ،أدلــت أخيرًا باعتذارها للمجتمع،
ّإل ّأنــه اعـتــذار قـصــريّ ،
ورد على ألسنة من
حولها ،من دون أدنى رغبة منها.
ل ــم يـقـتـصــر األم ـ ــر ع ـلــى تـحـلـيــل سـلــوكـيــات
وايـنـهــاوس وخـيــاراتـهــا الحياتية وحسب،
بل سعت الشاشة الكبرى إلى دراسة أعمال
ال ــراحـ ـل ــة امل ــو ًس ـي ـق ـي ــة ع ـل ــى ض ـ ــوء حـيــاتـهــا
الشخصية أيضا؛ فوظف فيلم  papeكلمات
أغاني الفنانة الشابة لدعم سردية مبتذلة
عــن الـفـتــاة املــرهـفــة الـتــي تخنقها أي ــدي من
هــم حولها ،خصوصًا الــرجــال ،بينما تقف
م ـت ـفــرجــة ب ــا حـ ــول وال ق ـ ــوة ،وي ـش ـيــر عـبــر
مشاهد عدة إلى عالقة أغنية stronger than
 ،meبتجربتها الـعــاطـفـيــة األول ـ ــى ،وأغـنـيــة
 ?What is it about Menب ـه ـجــران وال ــده ــا
ألمها.
هـ ـك ــذا ،وع ـل ــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ّ ع ــدي ــدةُ ،ر ّوج
ألغـ ــانـ ــي واي ـ ـن ـ ـهـ ــاوس ع ـل ــى أن ـ ـهـ ــا «ص ــرخ ــة
اسـ ـتـ ـغ ــاث ــة» ولـ ـيـ ـس ــت تـ ـ ـم ـ ــردًا واعـ ـ ـي ـ ــا ع ـلــى
الـسـيـطــرة املــؤسـســاتـيــة األب ــوي ــة .وف ــي حني
تم التشديد على تلك الصالت املحتملة بني
أغــانــي واي ـن ـهــاوس وتـجــاربـهــا الشخصية،
لــم يـتــم اإلش ـ ــارة ،وإن مل ــرة واحـ ــدة عـبــر تلك
األفالم ،إلى الجانب الفني في موسيقاها؛ إذ
عرفت واينهاوس بقدرتها الكتابية الهائلة،
بأسلوبها االرتجالي ،وتوفيقها بني اللحن
والكلمة املنطوقة ،وأدائها املتقن؛ سواء في
االس ـت ــدي ــو أو ع ـلــى خـشـبــة املـ ـس ــرح ،فـغـنــاء
أيمي الصلب ،ومزجها املدروس بني األنواع
املوسيقية املتضاربة ،مثل الـســول والبلوز
والـ ـج ــاز وال ـ ـ ــروك ،وصــوت ـهــا ال ـكــون ـتــر آلـتــو
الفريد ،وضعها في قائمة  VH1ألعظم 100
امرأة في تاريخ املوسيقى ،وجعلها صاحبة
ً
مبيعا في اململكة املتحدة في
األلبوم األكثر
ً
القرن الحادي والعشرين ،فضال عن كونها
أول امـ ــرأة بــريـطــانـيــة تـفــوز بـخـمــس جــوائــز
غرامي ،والحائزة على الرقم القياسي ألكبر
عدد من الجوائز التي قد تحققها فنانة في
ليلة واحدة.
ّ
م ــن امل ــؤك ــد أن امل ـ ــرأة ال ـتــي ت ـقــف خ ـلــف هــذه
اإلن ـجــازات ،ليست هــي نفسها امل ــرأة الهشة
امل ـ ـن ـ ـقـ ــادة ،وإن كـ ــانـ ــت قـ ــد ات ـ ـخـ ــذت بـعــض
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـس ـي ـئــة ال ـت ــي أودت بـ ّحـيــاتـهــا،
ّ
وهــو أمــر ال نستطيع إنـكــاره ،إل أنها كانت
صــاح ـبــة قـ ــرارهـ ــا ،ت ـمــامــا ك ـمــا ت ـخ ـبــرنــا في
«يجبرونني على الــذهــاب
أغنيتها :rehab
ّ
إلــى مصحة التأهيل ،لكنني أقــول :ال ال ال».
غ ـي ـبــت م ـم ــارس ــات اإلعـ ـ ــام وم ـع ــه ن ـتــاجــات
الشاشة الكبرى والسير الذاتية هذه الـ «ال»
الــواضـحــة وال ـحــدة فــي خـطــاب وايـنـهــاوس،
واضعة الجماهير أمــام نسختني من أيمي؛
ف ـه ـنــاك املـ ـ ــرأة ال ـت ــي اح ـت ـض ـنــت شـيــاطـيـنـهــا
الشخصية ،غـيــر مبالية بــأحـكــام اآلخــريــن،
ال ـشــابــة امل ـت ـمــردة ب ـحــق ،واألخ ـ ــرى ه ــي تلك
امل ـس ــخ ع ــن ال ـح ـق ـي ـقــة ،خ ـي ــال رفـ ـي ــع ،بــال ـكــاد
يمكنك رؤيته ّ
لشدة وهنه.

في األغنية مؤثرات ونغمات إلكترونية (فيسبوك)

امل ـه ـم ـشــة ،ال ـت ــي نـشـطــت م ـنــذ ب ــداي ــة األل ـف ـيــة،
بتقديم أغ ــان مــن ال ـتــراث ال ـس ــوري ،مكسورة
بتوزيعات غربية ،استفادت من الشهرة التي
حققها ش ــادي الـصـفــدي كممثل فــي الــدرامــا
السورية والــدرامــا العربية املشتركة ،فبدأت
ب ــرس ــم خ ــط ج ــدي ــد ل ـه ــا ق ـب ــل أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام،
لتنتج ألبومها األول بعنوان «تجربة رقم ،»1
الــذي يضم أغــانــي خاصة بها .وحقق بعض
ً
األغاني انتشارًا معقوال على املستوى املحلي.
إال أن «سـفــر» قـفــزت إلــى مستوى جــديــد قبل
أي ــام ،عندما أص ــدرت أغنية «يــا ويــل ويـلــي»،
أول ــى عـيـنــات ألـبــومـهــا الـجــديــد «تـجــربــة رقــم
»2؛ إذ ت ـجــاوز ع ــدد امل ـشــاهــدات فــي الفيديو
كليب الـجــديــد عتبة املـلـيــون ونـصــف املليون
مشاهدة على يوتيوب ،وهــذا الرقم يزيد عن

تحضر في العمل
مستلهمة من
لهجة ُ
التراث الغنائي السوري

عـشــرة أضـعــاف األرق ــام الـتــي حققتها أغاني
أل ـبــوم «تـجــربــة رق ــم »1؛ ذل ــك مــا وصـلــت إليه
ّ
رغــم أن كليب األغنية بسيط للغاية ،صــوره
املخرج يزن شربتجي في غرفة عادية في بيت
دمشقي ممسوح املالمح ،وعلى إضاءة بديلة
(ال ـل ـي ــدات) ال ـتــي ت ـبــدو أب ــرز إي ـحــاء ي ــدل على
مكان التصوير.
ب ــاإلض ــاف ــة لـلـكـلـيــب ،الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى الـكــم
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مــن
العوامل التي تستحق اإلشــادة في أغنية «يا
ً
ابتداء من الكلمات البسيطة التي
ويل ويلي»،
ُ
تغنى بلهجة سورية قريبة من البدوية ،وهي
لهجة يعزف عنها عادة املغنون السوريون ،إذ
يفضل معظمهم الغناء باللبنانية أو املصرية،
أو بلهجة بيضاء ال تقترن ّ
بأي هوية ثقافية
تحمل محددات منطقة بعينها.
هــذه اللهجة فــي الغناء تجعل األغنية تبدو
امـ ـ ـت ـ ــدادًا ل ـل ـت ــراث ال ـغ ـن ــائ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ،ال ــذي
ّ
ً
يبدو مفصوال تمامًا عن كــل النتاج الغنائي
السوري في العقود األخيرة (باستثناء النتاج
الفني بمدينة حلب) .يزيد من ذلك اإلحساس
املــوضــوع الفضفاض الــذي تتناوله األغنية،
وال ــذي يـبــدو منسجمًا مــع الكليب ،رغــم عدم
تـطــرقــه بـشـكــل مـبــاشــر ل ـلــواقــع املـع ـيــش؛ فمن
خالل التالعب على ألفاظ في ثنائية األسود
ّ
واألبـيــض ،أو الظل والـنــور ،نالحظ إحساسًا
مبهمًا يمكن التماسه في الكليب ،حيث يرد
بالزمة األغنية« :يا ويل ويلي شاب الشعر يا
بنية ونجوم ليلي تضوي هالدرب ّ
علي».
ّ
من ناحية أخرى ،فإن فقر اإلنتاج ،يبدو أكثر
وضوحًا بالتسجيل املوسيقي من الكليب؛ إذ
إن الفرقة الـتــي تعتمد على موسيقى الــروك
ً
البديل عادة ،تلجأ في هذه األغنية ّإلى بعض
اإللكترونية ،لكنها تبدو
املؤثرات والنغمات
ّ
بــدائـيــة لـلـغــايــة؛ ورغ ــم ّ ذل ــك فــإنـهــا تتمكن من
صناعة إيقاع فقير ،لكنه ال يخلو من التركيب،
يتناغم بشكل جيد مــع أداء شــادي الصفدي
ع ـلــى م ـق ــام ال ـح ـج ــاز ،ل ـت ـكـ ّـون ه ــذه الـعـنــاصــر
جميعها مجتمعة أغنية دافئة ،من املمكن أن
تكون حجر األساس لنجاح مشروع موسيقي
تأخرت انطالقته الفعلية كثيرًا.

ينطلق موسم
كرة القدم في
فرنسا اليوم،
حين يقص
فريقا ليل ،بطل
الدوري ،وباريس
سان جيرمان،
بطل الكأس،
شريط االفتتاح،
بمواجهة
«السوبر».
ويسعى
«الباريسي» الذي
ضم صفقات
كبيرة في
سوق االنتقاالت
الصيفية،
لتحقيق أول
لقب له في
موسم -2021
 ،2022وتأكيد
جهوزيته
للمنافسة محليًا
وأوروبيًا.

قمة «السوبر» الفرنسي
يُعول النادي «الباريسي» على مبابي كثيرًا في الموسم الجديد ()Getty

جيرارد بيكيه :ننتظر
تجديد عقد ميسي
وانضمامه للفريق

نادال يتدرب في الواليات
المتحدة استعدادًا
للعودة إلى المالعب

مقتل  6العبي
كرة قدم في هجوم
جنوبي الصومال

أعرب مدافع فريق برشلونة اإلسباني جيرارد
بيكيه عن آماله في أن يجدد زميله املهاجم
األرجنتيني ليونيل ميسي تعاقده مع الفريق
«الكتالوني» وأن ينضم للفريق مجددًا ،وذلك
ّ
في ظل مواجهة اإلدارة صعوبات من أجل تمديد
عقده بسبب راتبه املرتفع للغاية .وقال بيكيه
في تصريحات صحافية« :ننتظر تجديد ميسي
تعاقده من أجل انضمامه للفريق ،وأتمنى أن
يكون مقتنعًا بالعرض املقدم».

تدرب نجم التنس اإلسباني ،رافاييل نادال ،على
مالعب مركز «روك كريك بارك» في واشنطن،
استعدادًا للعودة إلى املالعب واملشاركة في
منافسات بطولة سيتي املفتوحة ،والتي ستنطلق
في الثاني من أغسطس /آب املقبل .ويعود
نادال إلى املالعب بعد فترة راحة قرر الحصول
عليها بعد الخسارة في نصف نهائي بطولة
«روالن غاروس» ليغيب عن منافسات بطولة
«ويمبلدون» ودورة األلعاب األوملبية.

لقي ما ال يقل عن  6من العبي كرة القدم مصرعهم
وأصيب  8آخرون بسبب انفجار في الحافلة التي
كانوا يستقلونها في مدينة كيسمايو الساحلية
في منطقة جوبا السفلى ،في جنوب الصومال.
وكشفت الشرطة« :شهد اليوم مقتل  6أشخاص
بعد انفجار أصاب حافلة كانت تقل العبي كرة قدم
في كيسمايو» .وبحسب أحد مسؤولي الشرطة،
ّ
فإن االنفجار ناجم على األرجح عن عبوة ناسفة
في السيارة ،التي كان العبو كرة القدم فيها.
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أولمبياد OLYMPIAD 2020
ستبدأ مشاركة النجم القطري ،معتز برشم ،في منافسات «الوثب العالي»
في أولمبياد طوكيو  ،2020اليوم عندما يخوض النهائي من أجل تأكيد
سيطرته وتفوقه على جميع المنافسين مجددًا ،سعيًا وراء تحقيق
الميدالية الذهبية

على هامش األلعاب
سباحة :بريطانيا ُتحرز ذهبية التتابع المختلط  4مرات
 100م متنوعة برقم عالمي
حطمت بريطانيا الرقم العاملي في طريقها إلــى إحــراز ذهبية سباق
الـتـتــابــع املـخـتـلــط  4م ــرات 100م مـتـنــوعــة فــي ريــاضــة الـسـبــاحــة أمــام
الصني وأستراليا ،خالل األلعاب األوملبية في طوكيو .وسجل الفريق
البريطاني الذي يضم كايتلني داوســون ،آدم بيتي ،جيمس غاي ،وآنا
هــوبـكــن ،زمـنــا قياسيًا ق ــدره  3:37.58دقــائــق ،محطمًا الــرقــم السابق
املسجل باسم الـصــن ،الـعــام املــاضــي ،فــي تشينغداو  3:38.95دقائق.
ـا  3:38.86د ،فــي وق ــت حصدت
وح ـ ّـل ال ـفــريــق الـصـيـنــي ثــانـيــا مـسـجـ ً
أستراليا البرونز بزمن  3:38.95دقائق .وأنهى األميركيون السباق في
املــركــز الخامس ( ،)3:40.58رغــم وجــود كايليب دريـســل املـتــوج بثالث
ذهبيات في طوكيو في املئة متر األخيرة.

يوم عربي في طوكيو

برشم للمجد ومواجهة مصرية ـ بحرينية
س ـ ـ ـتـ ـ ــدق س ـ ــاع ـ ــة املـ ـ ـج ـ ــد ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـلــريــا ُ
ضــي ال ـق ـط ــري ،مـعـتــز بــرشــم،
الباحث عن ذهبية أوملبية أولى في
منافسات رياضة «الوثب العالي» ضمن فئة
«ألـعــاب ال ـقــوى» ،بعد أن فــرض نفسه عالمة
ف ــارق ــة ف ــي هـ ــذه ال ــري ــاض ــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات
امل ــاضـ ـي ــة ،وهـ ــو ي ـس ـعــى لـتـحـقـيــق امل ـيــدال ـيــة
الذهبية في أوملبياد طوكيو .2020
وي ـخــوض بــرشــم صــاحــب الـ ــ 30سـنــة نهائي
م ـنــاف ـســات «ال ــوث ــب ال ـع ــال ــي» األح ـ ــد ،بـعــدمــا

ان ـت ــزع ذهـبـيـتــي امل ــون ــدي ــال ف ــي عــامــي 2017
و ،2019ف ــي ح ــن حـصــد بــرونــزيــة أوملـبـيــاد
لندن  2012وفضية ريو  .2016وحقق برشم،
صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ ( 2.43م)
عام  ،2014ثالث محاوالت ناجحة في الدور
األول من دون أي إخفاق على علو  2.21م ثم
 2.25ثــم  ،2.28علمًا أن ال ــدور النهائي ُيقام
بدءًا من علو  2.19م.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار ق ــال الـنـجــم الـقـطــري معتز
بــرشــم ع ــن مـشــاركـتــه املـتـقـطـعــة ف ــي املــوســم

ال ـح ــال ــي ق ـب ــل األوملـ ـبـ ـي ــاد« :أحـ ـ ـ ــاول ت ـف ــادي
اإلص ـ ــاب ـ ــات .ت ـع ـ ّـرض ــت إلصـ ــابـ ــات ف ــي آخ ــر
س ـن ـت ــن ولـ ـ ــم يـ ـك ــن األم ـ ـ ــر م ـم ـت ـع ــا .أحـ ـ ــاول
أن أت ـعــاطــى م ــع األمـ ــر ب ــذك ــاء .تـمــريــن أكـثــر
وم ـشــاركــة أق ـ ــل» .وع ــن جـهــوزيـتــه لتحقيق
الـلـقــب عـلــى غ ــرار مــونــديــال ال ــدوح ــة ،2019
قال برشم «أعتقد أن األمر مماثل .أنا جاهز
للقيام بما هو مطلوب للفوز».
ويتمتع برشم ،املولود في قطر من مهاجرين
س ــودان ـي ــن ،بـتـجــربــة املـنــافـســة عـلــى امللعب
األوملبي عندما حل في املركز األول مشاركة
ّ
مع الياباني ناوتو توبي ( 2.30م) في حدث
ّ
تـجــريـبــي فــي شـهــر أي ــار/م ــاي ــو ،وصـ ــرح في
ـا «الـضـغــط لـلـفــوز بميدالية
ع ــام  2020قــائـ ً
ل ــن ي ـكــون أب ـ ـدًا أك ـبــر مـمــا ش ـعــرت ب ــه عندما
تـعـ ّـرضــت إلصــابــة ك ــان مــن املـمـكــن أن تنهي
مسيرتي».

استبعاد العداءة النيجيرية أوكاغباري بسبب المنشطات
استبعدت الـعــداءة النجيرية بليسينغ أوكــاغـبــاري من األوملـبـيــاد ،بعد
ُ
إخفاقها في اختبار املنشطات ،وهي الحالة األولى في منافسات املضمار
وامل ـيــدان فــي أل ـعــاب طــوكـيــو ،وفــق مــا أعـلــن م ـســؤولــون .وكـشـفــت وحــدة
نــزاهــة ألـعــاب الـقــوى فــي بـيــان إن أوكــاغـبــاري ،الـتــي فــازت بمجموعتها
في التصفيات لسباق  100م سيدات الجمعة ،أظهرت اختبارًا إيجابيًا
لهرمون النمو البشري .وقالت الوحدة إن االختبار أجري في  19تموز/
ّ
يوليو ،وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر السبت .ويأتي هذا
االستبعاد بعدما أعلنت وحدة النزاهة أن  10رياضيني نيجيريني كانوا
من بني  18متسابقًا منعوا من املشاركة في ألعاب طوكيو.
بايلز تنسحب من نهائي مسابقتين أخريين

سامبا لبلوغ النهائي

في نصف نهائي سباق  400م حواجز الذي
ي ـخ ــوض ــه ال ـن ـج ـم ــان الـ ـن ــروج ــي كــريـسـتـيــان
فــارهــولــم واألمـيــركــي راي بنجامان ،يشارك
الـ ـقـ ـط ــري ،ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن س ــامـ ـب ــا ،صــاحــب
وتصدر سامبا
برونزية مونديال عام .2019
ّ
مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا
الزمن األســرع في الــدور ّ
األول  48.38ثانية.

البحرين والفرصة األخيرة للتأهل إلى ربع النهائي ()Getty

منتخب مصر للفوز على البحرين وتأكيد قوته ()Getty

وع ـمــا إذا ك ــان األم ــر يـتـطـلــب تـحـطـيــم الــرقــم
العاملي لنيل امليدالية الذهبية ،قــال سامبا
«نحن هنا للميدالية ،وليس للرقم العاملي»،
وعــن غـيــاب الجماهير بسبب الـحـظــر ،تابع
س ــام ـب ــا «األمـ ـ ـ ــر ص ـع ــب ج ـ ـدًا دون ح ـضــور
الجمهور .أفتقد حقًا للجمهور» .ويخوض
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي أي ـضــا
ثالثا
الجزائري عبد املالك لحولو الــذي حل ً
في الدور األول ( 48.83ث) .وفي نصف نهائي
سـبــاق  800م ،يـشــارك املـغــربــي عبد العاطي
ال ـكــص ،صــاحــب راب ــع أس ــرع زم ــن فــي ال ــدور
األول ( 1:44.84دقــائــق) ،مــع مواطنه أسامة
نبيل ( 1:45.64دقائق) والتونسي عبد السالم
عيوني ( 1:45.73دقــائــق) .وفــي تصفيات 3
موانع سيدات ،تشارك البحرينية ،وينفريد

برشم يسعى لتحقيق الميدالية الذهبية في طوكيو ()Getty

مصر تريد تجنب
مواجهة منتخب قوي
في ربع النهائي
ي ــاف ــي ،صــاحـبــة ال ـ ــ 21سـنــة راب ـع ــة مــونــديــال
الــدوحــة  ،2019والتونسية مــروى بوزياني.
وفي الدور األول من تصفيات  400م ،يشارك
السعودي ،مازن الياسني ،والسوداني ،صدام
سليمان كومي ،واليمني ،أحمد اليعري.

مواجهة عربية في اليد

بعد ضمان تأهله إلــى الــدور ربــع النهائي
بفوز الفت على السويد ،يخوض املنتخب
امل ـ ـصـ ــري م ــواجـ ـه ــة ع ــرب ـي ــة مـ ــع ال ـب ـحــريــن
املتمسكة بأمل التأهل ،وضمنت منتخبات
الــدن ـمــارك بطلة الـعــالــم (( 8ن ـق ــاط) ومصر
والـســويــد ( 7نـقــاط) تأهلها عــن املجموعة
الـثــانـيــة ،فـيـمــا تـمـلــك الـبــرتـغــال والـبـحــريــن
نقطتني ،علمًا بأن أربعة منتخبات تبلغ ربع
النهائي ،في وقت أقصيت اليابان املضيفة
لخسارتها أرب ــع مـبــاريــات .وبـعــد إقصائه
من الكرة الطائرة إثر أربع خسارات تواليًا،

قصة أولمبية

شهد اليوم ما قبل األخير
برياضة السباحة في
أولمبياد طوكيو إحراز
األميركي كايليب دريسل
ثالث ذهبياته في 100م
فراشة برقم عالمي
أحـ ــرز ال ـس ـ ّـب ــاح األم ـي ــرك ــي كــايـلـيــب دري ـســل
ث ــال ــث م ـي ــدال ـي ــات ــه ال ــذه ـب ـي ــة فـ ــي أومل ـب ـي ــاد
طوكيو ،إذ ظفر بسباق  100م فراشة ،محققًا
رقمًا عامليًا جديدًا ،أمام املجري كريستوف
م ـيــاك ،والـســويـســري نـيــو بــونـتــي ،وسجل
األم ـي ــرك ــي ( 24ع ــام ــا) ب ـطــل ال ـع ــال ــم مــرتــن
فــي ه ــذا ال ـس ـبــاق زم ـنــا ق ــدره  49.45ثــانـيــة،
محسنًا رقمه الشخصي في ،)49.50( 2019
ّ
فــي وقــت حصد مـيــاك الفضية ( 49.68ث)
محققًا رقمًا أوروب ـيــا ،ليكون رابــع شخص
في التاريخ يحقق زمنًا أقل من  50ثانية في
هذا السباق.
وبعد السباق قال دريسل« :كانت املشاركة
ممتعة بهذا السباق ومثيرة باملجمل لهذه
لكني شعرت
الرياضة .كــان التنفيذ جيدًاّ ،
بحالة أفضل .حسمت خياري بخطة السباق
والتزمت بها .أسرع زمنني في التاريخ .هذا
األمر ال يحصل كثيرًا» .في املقابل قال ميالك
بعد الفضية« :أنــا أبتسم أخـيـرًا .كــان األمــر
صعبًا .هــذه نتيجة عــادلــة .كــان هــذا أقصى
ما يمكنني تقديمه .أنــا سعيد ألن كايليب
ّ
احتاج إلى تحطيم رقم عاملي ليهزمني».

ما زال كايليب دريسل
ينافس على ميداليتين
ذهبيتين

فشل كايليب دريسل في تحقيق  6ميداليات أولمبية ()Getty

انسحبت النجمة األميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقتني أخريني
في رياضة الجمباز في أوملبياد طوكيو ،وفق ما أعلن االتحاد األميركي
للجمباز في بيان رسمي ،وجاء في البيان« :بعد مزيد من التشاور مع
الطاقم الطبي ،قررت سيمون بايلز االنسحاب من نهائيي حصان القفز
والعارضتني مختلفتي االرتفاع .سيتواصل تقييمها يوميًا ،لتحديد ما
إذا كانت ستنافس في نهائيي الحركات األرضـيــة وعــارضــة الـتــوازن».
وكانت بايلز قد صدمت العالم ،الثالثاء املــاضــي ،عندما انسحبت من
نهائي املسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في
«الصحة الذهنية».

أولمبياديات

دريسل يحرز ثالث ذهبياته ويخسر مسعاه إلى السداسية
ورفع دريسل رصيده في طوكيو إلى ثالث
ذه ـب ـي ــات ب ـعــد ت ـتــوي ـجــه ســاب ـقــا ف ــي سـبــاق
 100م حرة املرموق ،محطمًا الرقم األوملبي،
وسباق التتابع أربع مرات  100م حرة ،لكن
ّ
األميركي الشاب خسر مسعاه إلى سداسية
ذهبية فــي الـيــابــان ،بعد خـســارة ب ــاده في
التتابع املختلط أربع مرات  100م متنوعة.
ويبقى أمام دريسل إمكانية حصد ذهبيتني،
إذ من املرتقب أن يشارك أيضًا في سباق  50م
حرة ،والتتابع أربع مرات  100م متنوعة رجال
األح ــد ،آخ ــر سـبــاقــات الـسـبــاحــة فــي طوكيو،
وبــالـتــالــي بإمكانه رفــع عــدد ميدالياته قبل
خـتــام مـشــواره فــي منافسات هــذه الرياضة،
لـكـ ّـنــه فـشــل رسـمـيــا فــي تحقيق  6مـيــدالـيــات
أوملبية حاليًا ،ما يعني أنه ُ
سيقاتل على آخر
ّ
ّ
ميداليتني بكل شراسة ولن يسمح ألي سباح
بالتفوق عليه في املنافسات.
في فئة السيدات ،أحــرزت األميركية كايتي
ليديكي ثالث ذهبية أوملبية لها تواليًا في
سباق  800م حرة ،حاصدة رابع ميدالياتها
فــي طــوك ـيــو ،وسـجـلــت لـيــديـكــي زم ـنــا قــدره
 8:12.57دق ــائ ــق ،مـتـقـ ّـدمــة عـلــى األسـتــرالـيــة
أريـ ـ ــارن تـيـتـمــوس ال ـتــي نــالــت الـفـضـيــة مع
أفضل توقيت لها  8:13.83دقائق ،في وقت
ذه ـبــت ال ـبــرونــزيــة إل ــى اإليـطــالـيــة سيمونا

ي ـخ ــوض مـنـتـخــب ت ــون ــس ل ـلــرجــال م ـب ــاراة
شــرفـيــة لـكــن صعبة مــع روس ـيــا املـتـصــدرة.
وفي كرة الطاولة ،تلعب مصر مع رومانيا
في دور الـ 16لفرق السيدات ،ومع الصني في
دور الـ 16لفرق الرجال.
وف ـ ــي املـ ـص ــارع ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ال ــروم ــانـ ـي ــة،
ي ـخ ــوض الـ ـج ــزائ ــري ،ف ــرق ــات ع ـبــد ال ـكــريــم،
ربـ ــع ن ـه ــائ ــي وزن  60ك ـل ــغ ض ــد ال ـيــابــانــي
ك ـي ـن ـي ـت ـش ـيــرو ف ــوم ـي ـت ــا ،واملـ ـ ـص ـ ــري ،هـيـثــم
محمود ،مع الروسي ،سيرغي إيميلني .وفي
ربــع نهائي وزن  130كـلــغ ،يلعب املـصــري،
عبد اللطيف محمد ،مع الــروســي ،سيرغي

سيمينوف ،والـتــونـســي ،أمــن قنيشي ،مع
التشيلي ،ياسماني أكوستا فرنانديس.
وفـ ــي املـ ـص ــارع ــة ال ـ ـحـ ــرة ،ت ـل ـعــب امل ـص ــري ــة،
سـ ـم ــر حـ ـ ـم ـ ــزة ،ف ـ ــي رب ـ ـ ــع نـ ـه ــائ ــي وزن 76
ك ـل ــغ م ــع ال ــروسـ ـي ــة ،ن ــات ــال ـي ــا فــوروب ـي ـي ـفــا،
والـتــونـسـيــة ،زيـنــب صغير مــع األمـيــركـيــة،
أدلـ ــن م ــاري ــا غ ـ ــراي ،بـيـنـمــا ف ــي مـنــافـســات
رف ــع األث ـق ــال ،تـخــوض الـلـبـنــانـيــة ،محاسن
فتوح ،منافسات وزن  76كلغ ،وفي الشراع،
ُيشارك املختلط التونسي في سباق ناكرا
«األوملبي».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

ماكالفلين ومحمد نحو معركة «الحواجز»
وحلت مواطنة
كواداريال مع  8:18.35دقائقّ ،
ليديكي الشابة كايتي غرايمس البالغة 15
عــامــا فـقــط فــي املــركــز ال ــراب ــع ،مــا يشير إلــى
موهبة قد يكون لها مستقبل كبير .وقالت
ليديكي بعد السباق وهــي منحنية بسبب
«إنـ ــه أم ــر رائـ ــع ،أردت
الـجـهــد ال ــذي بــذل ـتــهّ :
أن أن ـهــي الـسـبــاق بـشـكــل ج ـيــد .أن ــا سعيدة
للغاية وأشـعــر بــألــم شــديــد أي ـضــا» .وسبق
لتيتموس أن أنزلت ليديكي عن عرش 200
م و 400م حـ ــرة ،ل ـكــن األم ـيــرك ـيــة ه ــي ملكة
ّ
املـســافــات الطويلة مــن دون م ـنــازع ،بعدما
سـبــق أن حـصــدت الــذهـبـيــة االفـتـتــاحـيــة في
 1500م األربعاء .وكانت ليديكي قد أحرزت
أربــع ذهبيات وفضية في أوملبياد ريو دي
جانيرو  ،2016وذهبية في لندن .2012
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ح ـص ــدت األس ـت ــرال ـي ــة كــايـلــي
ماكيون ذهبية  200م ظهرًا ،مضيفة ثاني
ميدالياتها بعد ذهبية  100م ظهرًا .وحسمت
األس ـتــرال ـيــة ال ـبــال ـغــة  20عــامــا ال ـس ـبــاق في
آخــر خمسني مـتـرًا ،مـحــرزة  2:04.68دقيقة،
ومتقدمة على الكندية كايلي ماس (2:05.42
ّ
ث) ومواطنتها إميلي سيبوم ( 2:06.17ث).
وكــانــت مــاك ـيــون ،صــاحـبــة الــرقــم الـقـيــاســي
الـعــاملــي فــي  100م ظـهـرًا ،املــرشـحــة الدائمة
للفوز ،إذ إنها أسرع بثانيتني تقريبًا من أي
سباحة أخرى مشاركة في األلعاب ،وسجلت
م ــؤخ ـرًا ث ــال ــث أسـ ــرع تــوق ـيــت ف ــي ال ـتــاريــخ.
وعــانــت مــاكـيــون فــي تحضيراتها لأللعاب
فـ ــي ظ ـ ــل وفـ ـ ــاة والـ ــدهـ ــا ش ــول ـت ــو ب ـســرطــان
ّ
دماغي في أغسطس /آب  ،2020كما وشمت
ع ـلــى ســاق ـهــا جـمـلــة «ســأب ـقــى دائ ـم ــا مـعــك»
تكريمًا لذكراه.
(فرانس برس)

ّ
مهدت العداءتان األميركيتان سيدني ماكالفلني ودليلة
محمد ملعركة حامية الوطيس في سباق  400م حواجز
ض ـمــن م ـنــاف ـســات أومل ـب ـي ــاد طــوك ـيــو ،ب ـعــد اجـتـيــازهـمــا
الـتـصـفـيــات بـسـهــولــة .واع ـت ـبــرت مــاكــافـلــن ( 21سنة)
أن رقمها القياسي العاملي ( 51.90ث) ربما يكون في
ّ
خطر نظرًا لسرعة املضمار في طوكيو ونوعيته ،قائلة:
«ي ـبــدو ســريـعــا جـ ـدًا .يمكنك الـشـعــور بــاالرت ـطــام .عــادة
يجدد
يمتص املضمار ارتطامك وحركتك .هذا املضمار ّ
حركتك» .في املقابل ،لم تكن استعدادات محمد سلسة،
لكنها قادرة على االرتقاء في املناسبات الكبرى ،وعلقت:
ّ
«أشعر بحال جيدة اآلن ،أصبح كــورونــا خلفي لحسن
الحظ واإلصابات التي لحقته» .هذا وحلت البحرينية
أمينة جمال في املركز  25بزمن  55.90ثانية هو األفضل
حلت الجزائرية لبنى بن حاجة
لها هذا املوسم ،في وقت ّ
في املركز  34بزمن  57.19ث.
وفــي منافسات  100م حواجز ،حيث تملك األميركيات
فرصة كبيرة للتتويج ،خصوصًا مع كندرا هاريسون
الـبــاحـثــة عــن فــك عقدتها مــع الـبـطــوالت الـكـبــرى والـتــي
تــأهـلــت إل ــى نـصــف ال ـن ـهــائــي .وفـشـلــت هــاري ـســون (28
سنة) ،حاملة الرقم العاملي ،في التأهل إلى ألعاب ريو،
وه ــي ال ـت ــي ح ـ ّـلــت راب ـع ــة ف ــي م ــون ــدي ــال  2017واكـتـفــت
بفضية وراء مواطنتها نيا آلي في مونديال .2019
وفي سباق  800م الــذي يغيب عنه حامل الرقم العاملي
ال ـك ـي ـنــي دافـ ـي ــد رودي ـ ـشـ ــا ت ــأه ــل إل ـ ــى ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
الـبــوتـســوانــي نــايـجــل آمـ ــوس ،ال ــذي حــل وراء رودي ـشــا
عندما حطم األخير الرقم العاملي في نهائي لندن .2012
وح ـقــق امل ـغــربــي عـبــد ال ـعــاطــي ال ـكــص راب ــع أس ــرع زمــن
( 1:44.84دقائق) هو األفضل له ،ليخوض نصف النهائي
تأهل مواطنه أسامة نبيل ( 1:45.64دقائق)
األحد .كذلك ّ
والتونسي عبد الـســام عيوني ( 1:45.73دقــائــق) .ولم
يحالف الحظ املغربي مصطفى إسماعيلي والجزائري
إسماعيلي حتحات والقطري أبو بكر حيدر.
وف ــي الـ ــدور الـتـمـهـيــدي لـسـبــاق  100م ،تــأهــل العماني

العداءة األميركية نجمة سباق  400م حواجز ()Getty

ب ــرك ــات ح ــارث ــي إل ــى ال ـ ــدور األول ب ــزم ــن  10.27ث مع
اإلم ــارات ــي مـحـمــد ال ـح ـم ــادي ( 10.59ث) .ك ـمــا ت ـشــارك
املغربية رب ــاب عــرافــي فــي الحصة املسائية فــي نصف
نهائي  800م.
واجتاز حامل الرقم العاملي في الوثب بالزانة السويدي
أرمان دوبالنتيس التصفيات التي غاب عنها األميركي
ســام كندريكس ،بطل العالم مرتني إلصابته بفيروس
كورونا ،وكان دوبالنتيس أحد  14رياضيًا يقفزون فوق

حاجز  5.75م في امللعب األوملبي .وإلى دوبالنتيس ،أو
«موندو» البالغ  21عامًا ،والوحيد الذي تخطى  6أمتار
هذه السنة ،تأهل صديقه حامل ذهبية  2012الفرنسي
رينو الفيليني الــذي أحــرز الفضية فــي ريــو ،وال ــذي لم
يكن تأهله سلسًا ،كما كان من بني املتأهلني البرازيلي
تياغو الــذي حقق مفاجأة على أرضــه في  2016عندما
أحرز امليدالية الذهبية.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
يواصل فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني ،دفاعه الكبير عن
إطالق بطولة الـ«سوبرليغ» ،مؤكدًا أنّها قادرة على إنقاذ الفرق األوروبية
من األزمة المالية التي تعاني منها منذ مارس 2020

الدوري اإليطالي يعتمد قانون التبديالت الخمسة
منح االتحاد اإليطالي لكرة القدم الضوء األخضر ألندية الكالتشيو ،العتماد قانون
 5تغييرات في املباراة الواحدة ،حيث صدر القرار بعد اجتماع تشاوري بني أعضائه،
عقب تلقيهم طلبات عدة إداريني ،أصروا على املواصلة بنفس نظام املوسم املاضي.
وكشفت صحيفة «توتو ميركاتو» اإليطالية أن اتحاد كرة القدم ،وعبر بيان بموقعه
الرسمي ،ارتأى ضرورة منح املدربني حرية تبديل  5العبني في املباراة ،بالنظر للظروف
الصحية التي تؤثر على حياة الالعب واستعداداته للمواجهات ،وتماشيًا مع قرار
مجلس الجمعية الدولية لالعبني .وجاء في نص البيان« :لقد وافقنا على عدد التبديالت
الخمسة ،تستفيد منه األندية في جميع املباريات التي تدخل ضمن املنافسات املنظمة
من الرابطة اإليطالية لكرة القدم ،وذلك خالل املوسم الجديد ولغاية نهايته» .ومع ذلك،
اشترط اتحاد الكرة أن تتم التغييرات على  3مراحل ،حيث سيكون املدرب الذي يعول
على إجراء التغييرات الخمسة أن ُيقحم العبني أو أكثر في مرة واحدة على األقل ،مثلما
كان عليه الحال في املنافسات الكبرى باملوسم الفائت.

منعطف
الـ«سوبرليغ»
الجديد

قتيبة خطيب

عادت قضية أندية الـ«سوبرليغ»
ال ـث ــاث ــة ،ريـ ــال مــديــد وبــرشـلــونــة
اإلسبانيني ويوفنتوس اإليطالي،
إلــى الــواجـهــة مــرة أخ ــرى ،بعدما نــالــت قــرارًا
قضائيًا من املحكمة التجارية في العاصمة
اإلسبانية ،ألزمت فيه االتحاد األوروبي لكرة
القدم «يويفا» بالتراجع عن جميع إجراءاته
املؤسسة للمسابقة.
بحق الفرق
ِ
ويقود فلورنتينو بيريز ،رئيس ريال مدريد،
ف ـكــرة إق ــام ــة ب ـطــولــة ال ــ«س ــوب ــرل ـي ــغ» ،وداف ــع
عنها خالل الفترة املاضية ،من خالل حديثه
عن أهميتها ،وضرورة العمل على تأييدها،
ألن ـهــا سـتـنـقــذ جـمـيــع ال ـف ــرق األوروبـ ـي ــة من
شبح اإلف ــاس ،الــذي بــات ُيهدد الجميع بال
استثناء ،نتيجة أزمة فيروس كورونا ،التي
فرضت إجراءات جديدة على اإلدارات.
وق ـ ـ ــال بـ ـي ــري ــز ،خ ـ ــال م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ب ــرن ــام ــج
«الـتـشـيــريـنـغـيـتــو»« :نــريــد إن ـقــاذ ك ــرة الـقــدم
ملــدة  20عامًا مقبلة .سوبرليغ ستفعل ذلك.
املسابقة ستكون مشابهة ل ــدوري األبـطــال.
امل ــال أه ــم ش ــيء ،وال ـ ــدوري املـمـتــاز سيحقق
امل ــزي ــد مـ ـن ــه» ،م ـض ـي ـفــا« :كـ ـ ــل م ــا أف ـع ـل ــه هــو
ّ
ملصلحة ك ــرة ال ـق ــدم .علينا تغيير ش ــيء ما
ل ـج ـعــل هـ ــذه ال ــري ــاض ــة أك ـث ــر ج ــاذب ـي ــة عـلــى
املـسـتــوى الـعــاملــي .هــذا مــا فعلناه مــع ملعب
ســان ـت ـيــاغــو ب ــرن ــاب ـي ــو .كـ ــرة الـ ـق ــدم بـحــاجــة
للتكيف مــع األج ـي ــال ال ـجــديــدة .املشجعون
الذين تـتــراوح أعمارهم بني  16و 24عامًا ال
يهتمون بكرة القدم التي باتت تفقد اهتمام
الجماهير ،نحن بحاجة إلى التغيير».
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حصلت أندية
الـ«سوبرليغ» على
قرار جديد من محكمة
مدريد
ويتلقى فلورنتينو بيريز دعمًا كبيرًا من
خ ــوان الب ــورت ــا ،رئـيــس بــرشـلــونــة ،وأنــدريــا
أنييلي رئيس يوفنتوس ،اللذين ّ
عبرا عن
تــأيـيــدهـمــا إلقــامــة ال ــ«ســوبــرل ـيــغ» ،وطــالـبــا
االتحاد األوروبي لكرة القدم باحترام رغبة
ال ـج ـم ـيــع ب ــإي ـج ــاد ب ــدائ ــل مــال ـيــة ل ـل ـفــرق في
ّ
القارة العجوز ،وعدم فرض أي عقوبة ضد
من قام بتأسيس البطولة الجديدة.
لـ ـك ــن «ي ــويـ ـف ــا» ق ـ ــرر ف ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
ّ
األنــديــة املشاركة فــي تأسيس البطولة ،مع
التلويح بحرمانها مــن خــوض املسابقات
ّ
الـقــاريــة الـتــي ينظمها ،وع ــدم الـسـمــاح ألي
العب من الفرق بخوض املنافسات الدولية
مع منتخبات بــاده ،األمــر الــذي دفع  9فرق
مــؤس ـســة إل ــى إعـ ــان انـسـحــابـهــا م ـبــاشــرة،
نتيجة الضغط الجماهيري الكبير عليها،
باإلضافة إلى خوفها من عقوبات «يويفا».
ول ــم ت ـتــراجــع األن ــدي ــة ال ـث ــاث ــة؛ ريـ ــال مــديــد
وب ــرش ـل ــون ــة وي ــوف ـن ـت ــوس ع ــن الـ ـفـ ـك ــرة ،بــل
تــوجـهــت م ـبــاشــرة إل ــى ال ـق ـضــاء اإلس ـبــانــي،
ال ـ ــذي أمـ ــر االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
ب ــالـ ـت ــراج ــع عـ ــن ج ـم ـي ــع ق ـ ـ ــرارات ـ ـ ــه ،وأل ــزم ــه
بضرورة منح الفرصة إلطالق الـ«سوبرليغ»

في مايو/أيار املاضي .بدوره ،قام االتحاد
األوروب ـ ــي ل ـكــرة ال ـقــدم بـتـقــديــم االسـتـئـنــاف
لدى املحكمة التجارية في مدريد ،من أجل
حثها على إع ــادة النظر فــي قــراراتـهــا ضد
«يويفا»ّ ،إل أن قاضي املحكمة التجارية رقم
ّ
 17في العاصمة اإلسبانية أكد ،في يوليو/
تموز املاضي ،أن «يويفا» ال يمكنه التصرف
ّ
ضــد شــركــة «أي  22سـبــورتــس مانجمنت»
املـســؤولــة عــن تمويل الــ«ســوبــرلـيــغ» .وبعد
قـ ـ ــرار ق ــاض ــي امل ـح ـك ـمــة ال ـت ـج ــاري ــة رق ـ ــم 17
ف ــي الـعــاصـمــة اإلس ـبــان ـيــة ،ت ــراج ــع االت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم «يــوي ـفــا» ع ــن فكرته
بـحــرمــان األن ــدي ــة الـثــاثــة مــن امل ـشــاركــة في
بـطــولــة دوري األب ـط ــال ،لـكـ ّـنــه واص ــل فكرته
ب ـفــرض ال ـغــرامــات املــالـيــة الـقــاسـيــة ،بعدما
أعلن ّأنه سيذهب مباشرة إلى محكمة العدل
التابعة لالتحاد األوروبي في لوكسمبورغ.
ومـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاذب الـ ـكـ ـبـ ـي ــر بــن
االت ـحــاد األوروب ـ ــي لـكــرة ال ـقــدم ،ومؤسسي
الــ«ســوبــرلـيــغ» ،أعلنت األنــديــة الـثــاثــة ،في
بيان رسمي ،عن ارتياحها للقرار القضائي
الجديد من املحكمة التجارية في العاصمة
اإلس ـبــان ـيــة ،ال ــذي ي ـلــزم االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وبـشـكــل فـ ــوري ،بــإلـغــاء جميع
إجراءاته بحق األندية املؤسسة للمسابقة.
وجـ ــاء ف ــي ال ـب ـيــان الـ ــذي ن ـشــره نـ ــادي ري ــال
مــدريــد على حسابه الرسمي فــي «تويتر»:
«سـيـقــوم االت ـحــاد األوروب ـ ــي بــإلـغــاء جميع
قراراته ،بما في ذلك إغالق امللفات التأديبية
امل ـف ـت ــوح ــة ضـ ــد األنـ ــديـ ــة الـ ـث ــاث ــة ،وإلـ ـغ ــاء
الغرامات والقيود األخــرى التي تم فرضها
بحق األنــديــة التأسيسية التسعة املتبقية،

وجه رياضي

روخيلو فونيس موري
ّ
فضل روخيلو فونيس موري اللعب مع منتخب المكسيك بدًال من
منتخب األرجنتين ،ألنه يحلم بقيادة بالده إلى تحقيق الكأس

زهير ورد

يعتمد منتخب املكسيك ،خــال مغامرته في الكأس الذهبية،
على العبه روخيلو فونيس موري ،الذي كان من أبرز الالعبني
فــي البطولة ،مـحــرزًا ثــاثــة أه ــداف أكــدت أهميته بالنسبة إلى
املنتخب بعدما تمكن من الظهور بمستوى مشجع ،ونجح في
عدد من العناصر التي تنقصها الخبرة الكبيرة
االنسجام مع ٍ
بمثل هــذه ال ــدورات .ويبلغ مــوري  30عــامــا ،إذ كـ ّـون خبرة ال
ُيستهان بها في عالم كرة القدم ،غير ّأن ما ّ
ميز مسيرته ّأنه
كان قادرًا على اللعب ملنتخب األرجنتني ،بما ّأنه يملك الجنسية
لكنه اختار تمثيل املكسيك مع وصول مسيرته
األرجنتينيةّ ،
إلــى منعرج أخير ،وقــد شــارك في مباريات دولية منذ 2012
لكنه لم يفرض نفسه مع املنتخب األول.
مع منتخبات الشبان ّ
وكان موري مرشحًا لتعزيز صفوف منتخب التانغو ،قبل أن
ُي ّ
غير موقفه ويختار تمثيل املكسيك قبل انطالق منافسات

الكأس الذهبية ،ورغم ّأنه شارك في لقاء مع منتخب األرجنتني
ّ
األول ،ف ــإن الـقــوانــن لــم تمنعه مــن تمثيل املكسيك ليكتشف
البطوالت الكبرى في الكأس الذهبية ويكون من بني نجومها،
تأخر ،فقد كان سليمًا ،ال سيما مع وصول
وهذا االختيار ،وإن ّ
املكسيك إلــى نهائي الكأس الذهبية .وبعد تسجيل  15هدفًا

في منافسات الدوريّ ،
أصر املدرب تاتا مارتينو على مشاركة
م ــوري ،وه ــو مــا دف ــع االت ـحــاد إل ــى الـتــدخــل ل ــدى «فـيـفــا» حتى
مؤهال لخوض املباريات.
يصبح
ً
وع ــرف ــت م ـس ـيــرة م ـهــاجــم مــون ـت ـيــري املـكـسـيـكــي ال ـعــديــد من
املحطات املهمة والتي ارتبطت أساسًا باألرجنتني ،إذ بعدما
لعب في الواليات املتحدة في بداية مسيرته الرياضية ،انتقل
إلى ريفر بليت من  2009إلى  ،2013ومع هذا النادي نجح في
تطوير قدراته نظرًا إلى الضغط الكبير املسلط على الفريق الذي
مستمر لرفع مستواه.
العب مطالبًا بالعمل بشكل
ٍ
كل ٍ
يجعل ّ
وسمحت التجربة مع هــذا الـنــادي بانتقال مــوري إلــى بنفيكا
البرتغالي الذي كان بوابة العديد من نجوم الدوري األرجنتيني
ّ
نحو الشهرة والتألق عامليًا ،غير أن التجربة البرتغالية غاب
ّ
عنها التوفيق ،لكن حضوره القليل ضمن له الحصول على
ال ــدوري الـبــرتـغــالــي ،وســرعــان مــا رحــل نحو ال ــدوري التركي
فــي موسم 2014ـ  ،2015وسريعًا اخـتــار االنتقال إلــى نــادي
مونتيري املكسيكي .وانضم موري إلى مونتيري ،أشهر الفرق
املحلية في املكسيك عام  ،2015وخــاض العديد من املباريات
وت ـج ــاوز  100ه ــدف م ــع فــريـقــه ال ـحــالــي وأص ـب ــح م ــن نـجــوم
الدوري ،ومع تقدمه في السن أصبح قادرًا على تقديم اإلضافة
مستعينًا بخبرته ،ليحظى بالتكريم مع املنتخب.

كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
أع ـل ــن االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،أن مــدي ـنــة جـيــونـجــو ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة،
ستستضيف مباريات في دور الثمانية والدور قبل النهائي لفرق الشرق في بطولة
دوري آبطال آسيا لكرة القدم في شهر تشرين األول/أكـتــوبــر املقبل .وسيقام دور
الثمانية في  17تشرين األول/أكتوبر ،ينما سيجري الدور قبل النهائي بعدها بثالثة
أيام تقريبًا ،وسيلتقي فريق أولسان هيونداي حامل اللقب مع منافسه كاواساكي،
وسيلعب دايغو مع ناغويا غرامبوس في  14أيلول/سبتمبر في دور الستة عشر.
وسيلعب تشونبوك البطل مرتني مع باثوم يونايتد في اليوم التالي ،بينما سيلتقي
سيريزو مع بوهانغ ستيلرز .وكان االتحاد اآلسيوي قد أعلن في مطلع يوليو /تموز
الجاري ،أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحــدة ،اعتبارا من دور
الثمانية حتى نهاية البطولة.
فاران يودع الريال برسالة مؤثرة
نشر املدافع الفرنسي رفائيل فاران ،رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل االجتماعي،
وهــو يــودع فريقه السابق ريــال مدريد ،عقب إعــان انتقاله إلــى مانشستر يونايتد.
وكتب فاران غبر صفحته في (إنستغرام)« :كانت األيام القليلة املاضية مليئة بالعديد
من املشاعر ،التي أود اآلن أن أشاركها معكم جميعا .بعد  10سنوات رائعة في ريال
مدريد ،النادي الذي سأحمله دائما في قلبي ،حان اليوم وقت الــوداع» .وأضاف «منذ
وصولي في عام  ،2011تجاوزنا معا كل التوقعات وحققنا أشياء لم أكن أحلم بها
أبدا .أود أن أشكر جميع املدربني واألشخاص الذين عملوا في النادي على كل ما فعلوه
جزيال أيضا لجميع مشجعي ريــال مدريد الذين
من أجلي» .وواصــل فــاران «شكرًا
ً
لطاملا منحوني الكثير من الحب ،وتوقعاتهم الكبيرة دفعتني إلى بذل قصارى جهدي
والقتال من أجل كل نجاح».

لـتـجـنــب ت ـعـ ّـرض ـهــا إلج ـ ــراءات تــأدي ـب ـيــة من
قبل يــويـفــا» .وتــابــع« :بـهــذه الطريقة ،تؤيد
املـحــاكــم م ــرة أخ ــرى مــوقــف م ـ ّ
ـروج ــي دوري
ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ـ ــي ،وت ــرف ــض االس ـت ـئ ـنــاف
ال ــذي قــدمــه االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم،
محذرة في الوقت نفسه من أن عدم امتثال
ّ
االتـحــاد األوروب ــي لهذا الـقــرار سيسفر عن
ع ـق ــوب ــات م ــال ـي ــة وم ـس ــؤول ـي ــات ج ـنــائ ـيــة».
وأضـ ــاف« :سـيـتــم تحليل الـقـضـيــة مــن قبل
محكمة ال ـعــدل الـتــابـعــة لــاتـحــاد األوروب ــي
فــي لوكسمبورغ ،التي ستنظر فــي املوقف

االحتكاري ليويفا إزاء كرة القدم األوروبية،
ويـقــع على عاتقنا التعامل مــع التحديات
الـتــي تــواجــه كــرة الـقــدم فــي الـفـتــرة الحالية
الصعبة ،التي تعيشها الرياضة الشعبية
األولـ ـ ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ،نـتـيـجــة أزم ـ ــة ف ـيــروس
ك ــورون ــا ،الـ ــذي أض ــر بــالـجـمـيــع» .وواصـ ــل:
«لـقــد احتكر االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة القدم
مـنـصــب امل ـن ـظــم وامل ـش ـ ّـغ ــل وامل ــال ــك الــوحـيــد
وامل ــدي ــر مل ـســاب ـقــات كـ ــرة الـ ـق ــدم األوروب ـ ـيـ ــة.
يــؤدي هــذا املوقف االحتكاري إلــى تضارب
املصالح ،ويـقـ ّـوض بشكل خطير كــرة القدم

تقنية جديدة للوقاية
من إصابات الدماغ بالمالعب
مانشستر ـ العربي الجديد

تتطلع شركة فرنسية ،لصناعة سماعة رأس
جــديــدة ،يمكنها تشخيص ارتـجــاج الدماغ
في غضون دقائق ،إلى نقل تقنيتهاالثورية
إلى كرة القدم اإلنكليزية .واآلن يمكن وضع
ابتكار آخــر لرسم خريطة ملستقبل الوقاية
مــن أم ــراض تلف الــدمــاغ ومــا بـعــدهــا ،حيث
ي ـق ــوم ع ــدد م ــن األن ــدي ــة ف ــي دوري ال ــدرج ــة
األولــى والثانية الفرنسي ،باختبار الجهاز
الـ ـ ــذي أن ـت ـج ـتــه ش ــرك ــة «س ـب ـي ـك ـت ــر» ،والـ ــذي
يسمح لألطباء بتحديد نوعية اإلصابة في
الــدمــاغ بغضون أرب ــع دقــائــق ،بعد مـغــادرة
الالعب امليدان .وتحتاج سماعة الرأس التي
تحتوي على  18مستشعرا موضوعة على
ال ــرأس ،إلــى ثــاث دقــائــق فقط إلج ــراء مسح
لــوظ ـي ـفــة الـ ــدمـ ــاغ ،وب ـم ـج ــرد االنـ ـتـ ـه ــاء ،تتم
مقارنة الفحص بالحالة التشخيص ،ويمكن
اإلبالغ عن أي تناقضات مع أراء األطباء في
غضون  60ثانية .واحتلت معالجة مشاكل
االرتـ ـج ــاج ،مـكــانــة كـبـيــرة فــي ج ــدول أعـمــال
ال ــدوري اإلنكليزي املـمـتــاز ،حيث تــم تقديم
حل البديل في حالة االرتـجــاج على أساس
تجريبي ،في فبراير /شباط املاضي .ويوفر
الجهاز أيـضــا ،إمكانية استخدامه للكشف

مالعب كرة القدم تشهد إصابات قوية على
مستوى الرأس (أندي رين)Getty/

عن مجاالت أخرى تهم نجوم الرياضة ،بما
في ذلك القلق واإلرهاق والحرمان من النوم
واالك ـت ـئ ــاب ،ل ــذا تـتـطـلــع شــرك ــة «سـبـيـكـتــر»
حاليا ،إلى تقديم تقنيتها للدوري اإلنكليزي
املمتاز .وقال أنتوني برانكو لوبيز ،الشريك
املــؤســس لشركة (سبيكتر) فــي تصريحات
لصحيفة (ديـلــي مـيــل) البريطانية« :لدينا
توقيع كهربائي ،وهــو متطابق مــع نصفي
ال ــدم ــاغ ،وه ــذا مــن أسـهــل األش ـيــاء للقياس،
وبـ ـمـ ـج ــرد حـ ـ ـ ــدوث ش ـ ــيء م ـ ــا ف ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان،
نقيس هذا التوقيع ثم نقارنه .عندما يكون
لــديــك إصــابــة أو صــدمــة دمــاغـيــة موضعية
ستشخص».
وأض ــاف «س ــوف نـجــد بسهولة شــديــدة عــدم
التماثل .إذا حدث ذلك ،فلن يعود الالعب إلى
امل ـي ــدان .وإذا لــم يـكــن كــذلــك ،يمكنه ال ـعــودة».
وال ــوق ــاي ــة ،ه ــي أح ــد املـ ـج ــاالت األربـ ـع ــة الـتــي
ت ـغ ـط ـي ـهــا ت ـق ـن ـي ــة «سـ ـبـ ـيـ ـكـ ـت ــر» ،وال ـ ـتـ ــي يـتــم
تجربتها أيـضــا بــواسـطــة سـبــاقــات فــورمــوال
 ،1ف ـي ـمــا ت ــم اس ـت ـخــدام ـهــا م ــن ق ـبــل االت ـح ــاد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي لـ ــريـ ــاضـ ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات .وأب ـ ـ ــرزت
األحــداث في يــورو  ،2020هــذا الصيف أيضا،
الحاجة إلــى تدابير أكثر صــرامــة ،خصوصا
ب ـع ــد الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـفــرن ـســي ب ـن ـي ــام ــن ب ــاف ــارد
والنمساوي كريستوف بومغارتنر بالعودة
إلــى امللعب ،على الرغم من وضعهما الــذي ال
يسمح باستكمال اللقاء .وقالت رابطة الدوري
اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز «الـبــريـمـيــرلـيــغ» ،ورواب ــط
أخــرى للعبة ،إن الكرة اإلنكليزية ستحد من
ضــربــات ال ــرأس الـقــويــة فــي الـتــدريــب إل ــى 10
فقط في األسبوع بدءًا من موسم 2022-2021
لحماية الالعبني ضمن قواعد جــديــدة .وقال
بيان مشترك لروابط الــدوري في إنكلترا ،إن
ضربات الرأس هي التي تنطوي على ضربات
قوية تأتي بعد تمريرات طويلة ألكثر من 35
مترا أو تمريرات عرضية مثل الركالت الركنية
أو الحرة .وأضاف البيان أن الدراسات األولية
أظـهــرت أن معظم ضــربــات ال ــرأس تـحــدث في
ال ـتــدري ـبــات ومـعـظـمـهــا ذات ق ــوة منخفضة.
وتأتي هذه القواعد بعد تسليط الضوء على
أحد األمراض العقلية في الرأس الذي تسببه
ضــربــات ال ــرأس مــن خــال وفــاة نوبي ستيلز
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،ال ـ ــذي ت ــم ت ـش ـخ ـيــص حــالـتــه
والعديد من زمالئه في الفريق الفائز بكأس
ال ـعــالــم  1966ب ـهــذا املـ ــرض .وأضـ ــاف الـبـيــان:
«ه ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة م ــن أجـ ــل ح ـم ــاي ــة وس ــام ــة
وستراجع بانتظام مع إجــراء املزيد
الالعبني
ُ
من البحث لفهم املزيد عن تأثر ضربات الرأس
في كرة القدم».

وتـ ــوازن ـ ـهـ ــا ال ـت ـن ــاف ـس ــي» .وأردف ال ـب ـي ــان:
«ك ـم ــا ت ــم ال ـت ــأك ـي ــد ف ــي م ـن ــاس ـب ــات ع ــدي ــدة،
ف ــإن ال ـضــوابــط املــالـيــة غـيــر كــافـيــة ول ــم يتم
تطبيقها بشكل موضوعي .تمتلك األندية
امل ـشــاركــة ف ــي امل ـســاب ـقــات األوروبـ ـي ــة الـحــق
في تنظيم مسابقاتها الخاصة ،ويسعدنا
معرفة أنـنــا ،مــن اآلن فـصــاعـدًا ،لــن نتعرض
لـتـهــديــدات مستمرة مــن االت ـحــاد األوروب ــي
لكرة القدم» .وختم« :نحن ملتزمون بتطوير
م ـش ــروع دوري ال ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ــي بشكل
بـ ّـنــاء وتـضــامـنــي ،مــع األخ ــذ بعني االعتبار

املـشـجـعــن وال ــاع ـب ــن وامل ــدرب ــن واألن ــدي ــة
والبطوالت والدوريات واالتحادات الوطنية.
ندرك أن في اقتراحنا بعض الجوانب التي
ّ
ي ـجــب إع ـ ــادة ال ـن ـظــر فـيـهــا وتـحـسـيـنـهــا من
خالل الحوار وتوافق اآلراء .ما زلنا نثق في
نجاح املشروع الــذي سيحترم دائمًا لوائح
االتحاد األوروبي».
وبعد بيان األنــديــة الثالثة ،أصبحت الكرة
في ملعب «يويفا» الــذي فضل الذهاب إلى
محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي في
بدال من الحوار.
لوكسمبورغً ،

يعمل بيريز على
إنجاح مشروع
الـ«سوبرليغ»
()Getty

مرسيدس يشن هجومًا الذعًا على ريد بول
وجه فريق مرسيدس ،حامل لقب فئة الصناعني ،في بطولة العالم لسباقات الفورموال
 ،1انـتـقــادات الذعــة ملنافسه ريــد بــول ،مشيرا إلــى أن األخـيــر حــاول تشويه السمعة
الرياضية للسائق البريطاني لويس هاميلتون .جاء ذلك ،بعد رفض طلب ريد بول ،أمس
الخميس ،بمراجعة واقعة اصطدام هاميلتون بسائقه الهولندي ماكس فيرستابن،
خالل سباق جائزة بريطانيا الكبرى .وأصدر مرسيدس بيانا جاء فيه« :باإلضافة
إلى إسدال الستار على هذا الحادث ،نأمل أن يضع هذا القرار ،نهاية للمحاولة املنسقة
من جانب إدارة فريق ريد بول بتلويث سمعة هاميلتون ،بما في ذلك املستندات التي
جرى تقديمها خالل املحاولة غير الناجحة ملراجعة العقوبة» .وأضاف البيان «نتطلع
اآلن للتسابق هذا األسبوع وأن نواصل منافستنا الصعبة في موسم  2021من بطولة
العالم للفورموال  .»1وطلب ريــد بــول من االتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)،
مراجعة عقوبة التراجع  10ثوان بحق هاميلتون ،بعد تسببه في اصطدام فيرستابن
بحواجز املضمار على سرعة عالية.
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هوامش

كما كل عام ،يستقبل خليج بريدافيوردور ،قبالة الساحل الغربي أليسلندا ،مئات المزارعين الباحثين عن ريش بط العيدر القطبي
ذي الزغب الناعم الذي يباع بمبالغ كبيرة جدًا

ريشه يباع بآالف الدوالرات (ريموند لينكي)Getty/

ريش البط

باختصار

رحلة البحث عن الثروة المتروكة
عـ ـل ــى جـ ـ ــزيـ ـ ــرة تـ ـق ــع فـ ـ ــي خ ـل ـيــج
ب ــري ــداف ـي ــوردور ،قـبــالــة الـســاحــل
الغربي أليسلندا ،ينشط العمل
بـحـثــا عــن ري ــش بــط ال ـع ـيــدر الـقـطـبــي ذي
الزغب الناعم ،إذ إن الكيلوغرام الواحد من
هذا الريش الفاخر ُيباع بآالف الدوالرات،
ُ
وتصنع منه أفضل اللحف في العالم.
وكـمــا فــي كــل صـيــف ،يفتش مــا يـقــرب من
 400مـ ــزارع أيـسـلـنــدي فــي ج ــوف صخرة
أو فــي الــرمــال أو العشب الطويل للعثور
عـلــى بـضــع حـفـنــات مــن الــريــش الــرمــادي
لـهــذا ال ـنــوع مــن الـبــط القطبي ال ــذي يبدأ
ال ـت ـع ـش ـي ــش م ـن ــذ مـ ــايـ ــو /أي ـ ـ ــار فـ ــي ه ــذه
امل ـن ـط ـقــة ذات امل ـن ــاظ ــر ال ـب ـحــريــة الــرائ ـعــة
والكثافة السكانية املنخفضة.
وت ــوض ــح رئ ـي ـســة ش ــرك ــة «ك ـي ـنــغ إي ـل ــدر»،
ّ
املصدرة لهذا الريش
إحدى أبرز الشركات
فريدريكسدوتير ،لوكالة
في الـبــاد ،إرال
ً
«فرانس برس» ،قائلة« :عندما يكون هناك
ب ـي ــض ،ال ن ــأخ ــذ سـ ــوى جـ ــزء م ــن ال ــزغ ــب.
وعندما يغادر طائر العيدر العش ،نأخذ
كل شيء».
ويـ ـت ــرك ب ــط الـ ـعـ ـي ــدر ال ـق ـط ـب ــي ،وه ـ ــو مــن
ال ـط ـيــور الـبـحــريــة ف ــي امل ـنــاطــق الـقـطـبـيــة،
وراءه كـنـزًا طبيعيًا ملــن يـنـشــدون ال ــدفء
خالل الطقس البارد ،إذ ُيصنع من ريشه

ن ــوع م ــن األلـ ـي ــاف الـطـبـيـعـيــة ُيـعـتـبــر من
األك ـثــر دف ـئــا فــي ال ـعــالــم ،ويـتـمـيــز بخفته
وقدرته الشديدة على العزل الحراري في
آن واحد.
وتـفـصــل أنـثــى ه ــذه الـطـيــور ،ذات الــريــش
البني الداكن املحاط باألسود ،الزغب عن
صدرها لتفرش به عشها بهدف عزله في
أثناء فترة الحضانة.
وي ـس ـت ـلــزم إن ـت ــاج ك ـي ـلــوغــرام م ــن الــريــش
االس ـت ـعــانــة ب ـح ــوال ــى س ـتــن ع ـش ــا ،كــذلــك
إن صـنــع كــل ل ـحــاف يتطلب مــا بــن 600
و 1600غرام من هذا الريش تبعًا للنوعية
املطلوبة.
وال ي ـت ـجــاوز امل ـح ـصــول ال ـعــاملــي م ــن هــذا
املنتج الفاخر للغاية أربعة أطنان ،ثالثة
مـنـهــا تــأتــي م ــن أي ـس ـل ـنــدا ،ال ـتــي تـتـصــدر
بـفــارق كبير قائمة الـبـلــدان املنتجة لهذا
الــريــش أمــام كندا ودول أخــرى قريبة من
القطب الشمالي.
تنظيف دقيق

فــي جــزيــرة بيارنيار ،ينشغل سكان كثر
م ــن مـخـتـلــف األجـ ـي ــال ف ــي رصـ ــد أي أثــر
لــأع ـشــاش ،فــي تقليد محلي ُي ـ َّ
ـرج ــح أنــه
بدأ في أيسلندا خالل استعمار الفايكينغ
الــذيــن أت ــوا مــن ال ـن ــروج فــي نـهــايــة الـقــرن

ال ـتــاســع.وم ـنــذ ع ــام  ،1847تـحـظــى طيور
العيدر بحماية كاملة في أيسلندا ،حيث
ُيحظر صيدها واستخدام بيضها.
لـكــن ه ــذه ال ـط ـيــور تــواجــه مــع ذل ــك خطرًا
م ــن حـ ـي ــوان ــات م ـف ـتــرســة ك ـث ـي ــرة ،بـيـنـهــا
طيور النورس والغربان والنسور واملنك
والـثـعــالــب ،إال أن خـبــراء فــي هــذا الجنس
الحيواني يؤكدون أن طيور العيدر تعرف
كيف تحمي نفسها.
ويـقــول جــون فــريــدريـكـســون ،شقيق إرال:
«نشعر بأن البط يحب أن يبني أعشاشه
بالقرب منا ،حيث نعيش ( ،)...لذلك نعتقد
بأن الحيوانات املفترسة تظل على مسافة
بعيدة بفضلنا».
وفــور حـصــادهُ ،يجفف الريش في الهواء
الطلق ملنع تعفنه ،ثم يبدأ العاملون في
الشركة التي تديرها إرال املرحلة األولــى
مــن التنظيف فــي فــرن ضخم على حــرارة
 120درجة مئوية ملدة ثماني ساعات.
ويـ ــوضـ ــح ب ـ ــال ي ــونـ ـس ــون ،امل ـ ـسـ ــؤول عــن
اآلالت فـ ــي املـ ـشـ ـغ ــل ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي مــدي ـنــة
ستيكيشوملور الـصـغـيــرة املـ ـج ــاورة ،أنــه
«عندما يصل الريش إلى هنا ،يكون مليئًا
بالعشب وقشور البيض وأمور شتى من
امل ـحـيــط .نـضـعــه فــي ال ـفــرن لـلـقـضــاء على
أي كائن حـ ّـي ،وهــذا أيضًا يجعل العشب

يفتش ما يقرب من
 400مزارع أيسلندي
في جوف صخرة أو
في الرمال أو العشب
الطويل للعثور على
بضع حفنات من
الريش الرمادي لهذا
النوع من البط القطبي
■■■
يترك بط العيدر
القطبي ،وهو من
الطيور البحرية في
املناطق القطبية،
وراءه كنزًا طبيعيًا
ملن ينشدون الدفء
خالل الطقس البارد ،إذ
ُيصنع من ريشه نوع
من األلياف الطبيعية
■■■
يستلزم إنتاج
كيلوغرام من الريش
االستعانة بحوالى
ستني عشًا ،كذلك إن
صنع كل لحاف يتطلب
ما بني  600و1600
غرام من هذا الريش
تبعًا للنوعية املطلوبة

أكثر تفتتًا» .وفي مرحلة الحقة ،تزيل آالت
دوارة األوس ـ ــاخ األخـ ــرى ع ــن ال ــري ــش من
خالل ضغطه على شبكة سلكية رفيعة.
أياد خبيرة
أما اللمسة األخيرة ،فتتوالها ٍ
ال يـمـكــن َّ
ألي آل ــة ال ـح ـلــول مـحـلـهــا ،وهــي
مرحلة الفرز النهائي :وحتى لألشخاص
األكثر خبرة ،يستغرق التنظيف اليدوي
للكيلوغرام من ريش العيدر ما بني أربع
وخمس ساعات.
أسعار باهظة

ُ َّ
ويعقم
فــي النهايةُ ،يغسل الــريــش بــاملــاء
يــدويــا مــرة أخ ــرى قبل عـصــره وتجفيفه.
ويـشـكــل إن ـتــاج ري ــش طــائــر الـعـيــدر ذائــع
ال ـص ـيــت عــامل ـيــا ،نـقـطــة ف ــي ب ـحــر اإلن ـت ــاج
العاملي للريش املقدر بنحو  175ألف طن
س ـنــويــا ،بـحـســب مـكـتــب ال ــزغ ــب والــريــش
الدولي.
وإض ــاف ــة إل ــى ن ــدرت ــه ال ـج ـغــراف ـيــة ،يفسر
املـ ـس ــار ال ـ ــذي يـسـلـكــه ريـ ــش ال ـع ـي ــدر ،من
التجميع الـيــدوي إلــى التنظيف الدقيق،
س ـع ــره ال ـب ــاه ــظ ،إذ ي ـب ــاع ل ـح ــاف بسيط
يـحـتــوي عـلــى  800غ ــرام مــن ه ــذا الــريــش
بسعر  640ألــف كــرونــة أيسلندية (5100
دوالر).
وعـ ــن ه ــوي ــة زب ــائ ــن هـ ــذا امل ـن ـتــج ال ـفــاخـ ًـر،
ت ــوض ــح إرال ف ــري ــدري ـك ـس ــدوت ـي ــر ،ق ــائ ـل ــة:
«غــالـبــا مــا يـكــونــون مــن مـحـبــي الطبيعة
واملهتمني بالبيئة» ،ألنه «النوع الوحيد
الذي ُي َ
حصد ،فيما األنــواع األخــرى غالبًا
ما تكون منتجات ثانوية لصناعة املواد
ال ـغــذائ ـيــة» .وت ـصـ ّـدر الـشــركــات الصغيرة
وامل ـتــوس ـطــة األيـسـلـنــديــة ه ــذه املـنـتـجــات
بشكل رئيسي إلى اليابان وأملانيا.
(فرانس برس)

وأخيرًا
الالجئون السوريون ...أفكار للمناقشة
خطيب بدلة

ليست هــذه األف ـكــار موجهة إلــى شخص مـعــن ،أو
جهة مـحـ ّـددة .يستطيع الذين يهمهم أمــر الالجئني
ومنظمات إنسانية،
السوريني ،من أشخاص ،ودول،
ٍ
أن يستفيدوا منها ،كلها أو بعضها ،أو أن يهملوها.
إن ـهــا أف ـك ـ ٌـار ذات طـبـيـعــة ط ــوب ــاوي ــة ،ح ــامل ــة ،ولكنها
مـشــروعــة ،تــأتــي مشروعيتها مــن كــونـهــا ص ــادرة
ع ــن ك ــات ــب /م ــواط ــن سـ ــوري ،مـهـتــم بــال ـشــأن ال ـعــام.
ً
ُ
الطعن بنزاهتها ،ألن
وليس سهال ،من جهة أخرى،
لصاحبها مساهمات في الثورة واملعارضة.
تكمن الفكرة في السؤال :هل يمكن تجريد قضية
السياسية ،وتخليصها من
الالجئني من االعتبارات
ً
تعقيدات الواقع ،واعتبارها قضية إنسانية بحتة؟
ّ
عن
األط ــراف املتنازعة رفضت ،حتى اآلن ،التخلي َ
ـرف مسؤولية
تسييسها ،فـعــدا عــن تحميل كــل ط ـ ٍ
التهجير لألطراف األخرى ،تضاءلت القضية ،حتى
أصبح أصغر إج ــراء فيها (إدخ ــال املـســاعــدات إلى
ً
مـخـيـمــات الــاج ـئــن ،م ـث ــا) يـحـتــاج تـفــاهـمــات بني
ال ــدول الـكـبــرى تـجــري تحت تهديد رفــع الفيتو في

مجلس األم ــن وإعـ ــادة القضية برمتها إل ــى املــربــع
ّ
األول .يتلخص املقترح الطوباوي الذي يراودني في
أن ُت ّ
خصص منطقة ،أو أكثر ،على األرض السورية،
ُ
ُيعاد إليها الالجئون ،بإشراف األمم املتحدة ،وتبنى
فيها مدينة نموذجية ،أو أكثر ،على غرار مدينة الثورة
التي بنيت بجوار قرية الطبقة أيام بناء سد الفرات،
ُ
أرض متاخمة
واألفـضــل أن تبنى هــذه املدينة على
ٍ
ملناطق النظام ،وللمناطق الخارجة عن سيطرته في
آنّ .
تحدد مدة إقامة الالجئني العائدين في هذه املدينة
ّ
بخمس سنوات أو عشر ،يحق لهم ،بعدها االنتقال
مكان في األرض السورية ،وهناك شرطان
إلــى أي
ٍ
أساسيان للعودة :عــدم مساءلة العائدين أمنيًا من
أحد .أن يمنح أبناؤهم الذكور الذين بلغوا سن الخدمة
ّ
الحق في دفع بدل نقدي ،يذهب ُ
ريعه إلى
العسكرية
ميزانية املدينة املحدثة ،ويجب االعتراف بهذا اإلبدال،
ُ
فال ُيطلب امل ْب َدل ألداء خدمة العلم الحقًا ..وال يجوز
مقيم في املدينة ،أن يمتلك
مهاجر عائد ،أو أي
ألي
ٍ
ٍ
الحق بحمل السالح ،أو تشكيل األحزاب السياسية،
إذ إنـ ـن ــا ،ه ـن ــا ،ن ـك ــون أم ـ ــام ت ـجــربــة تـقـنـيــة مــؤق ـتــة،
والناس يحتاجون األمان حاجتهم الخبز واملاء.

إنشاء البنى التحتية للمدينة (ماء وكهرباء وإنترنت
ومجارير صــرف صحي) يحتاج أم ــواال ،تأتي من
مصادر ّ
متعددة ،كاألمم املتحدة ،وبعض الدول التي
يمكن أن ّ
تتبرع للمشروع ،ورجال األعمال السوريني،
ّ
أو غـيــر ال ـســوريــن ،تـبــرعــا صــرفــا ،أي مــن دون أن
يكون للمال املدفوع أي مقابل .وإذا كــان الالجئون
العائدون يعيشون في دول الجوار (األردن ،لبنان،
تركيا ،مصر) ،يعفون من دفع أي شيء ،باستثناء
ال ـبــدل الـنـقــدي لـلـشـبــان ،أم ــا إذا كــانــوا عــائــديــن من
أوروبا أو دول الخليج ،فال بأس أن ُيفرض على كل
ٌ
فرد منهم مبلغ ،يعود إلى صندوق املدينة.
ٍ

الحقوق المدنية موضوع
لب الكارثة التي
أصبح يمثّل ّ
حلت بالمواطن السوري

هناك مــوضــوع آخــر يتعلق بالحقوق املــدنـيــة ،فهذا
ّ
املوضوع أصبح يمثل ّلب الكارثة التي حلت باملواطن
الـ ـس ــوري ،ف ـقــد خ ـســر ق ـســم كـبـيــر م ــن ال ـســوريــن
مـمـتـلـكــاتـهــم ،م ــن دور س ـك ــن ،وم ـح ــات ت ـجــاريــة،
وأراض ،بــالـقـصــف ،أو ب ــامل ـص ــادرة ،أو بـبـقــاء هــذه
ٍ
ُ
منطقة ال يجرؤ مالكها على دخولها
العقارات في
ٍ
بالغة
بعد هجرته (أو تهجيره) منها ..وهذه عملية
ً
ـول لـهــا سـيـكــون مقدمة
الـتـعـقـيــد ،ولـكــن إي ـجــاد ح ـلـ ٍ
ٍّ
سياسي يمكن أن تقدمه الشرعية الدولية
ألي حل
للقضية ال ـســوريــة فــي قــابــل الـسـنــن ،ف ــإن لــم يكن
تعويضات
هناك إمكانية ،في الوقت الحاضر ،لدفع
ٍ
ألصحاب البيوت ّ
صكوك
إصدار
املهدمة ،فال بد من
ٍ
ّ
تتضمن اعترافًا بأن هذه امللكية تعود لهذا املواطن،
ويجري تحصيلها في الوقت املناسب .وأمــا الذين
ما تــزال ممتلكاتهم قائمة ،أي غير ّ
مهدمة ،فالعدل
يقتضي أن يسمح لـهــم ببيعها أو تــأجـيــرهــا (عــن
ُب ـع ــد) ،أي بــالــوكــالــة .وبــاخـتـصــار شــديــد ،ال يجوز
للنظام ،وال للسلطات التي تحكم املناطق األخــرى،
اعتبار مال أي مواطن سوري (مهما تكن قوميته أو
دينه أو مذهبه) غنيمة.
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