روسيا :الصحافة غير مرحب بها

تشدد السلطات الروسية قيودها على الصحافة المستقلة والعاملين فيها،
عبر تصنيفهم «عمالء أجانب» ،مما يصعب عليهم القيام بمهنتهم]21[ .
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ينوي مصطفى
الكاظمي تنظيم مؤتمر
في بغداد تشارك فيه
كل من السعودية وإيران
وتركيا.
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الخوف على الحريات كبير في تونس (هودافردي يمان/األناضول)

الحدث

كورونا :غضب يتمدد ضد شهادات التحصين اإللزامية
ّ
املسجل في الوضع الوبائي
بالتزامن مع التراجع
بأنحاء مختلفة من العالم ،على خلفية التفشي
السريع ّ
ملتحور دلتا من فيروس كورونا الجديد،
ّ
ت ـح ــاول دول ع ــدة إعـ ــادة الـسـيـطــرة عـلــى الــوبــاء
ُ
بأساليب جــديــدة تـضــاف إلــى الـتــدابـيــر الوقائية
املـعـتـمــدة مـنــذ أك ـثــر م ــن ع ــام ،وأب ــرزه ــا االل ـت ــزام
بالكمامات وبالتباعد الجسدي أو االجتماعي،
وغ ـســل ال ـيـ َـديــن ،وم ــا إل ــى ذل ــك .فـمــع تــزايــد عــدد
األش ـخــاص املـحـ ّـصـنــن ض ـ ّـد كــوف ـيــد ،19-راحــت
ّ
ُ
تفرض شهادة صحية تثبت تلقي حاملها لقاحًا
ذا صـلــة ،كتصريح م ــرور يـخـ ّـولــه دخ ــول مرافق

استياء في بلدان ّ
مختلفةّ .
ً
عدة ،إذ
لكن ذلك أثار
ّ
ّ
رأى الـنــاس أن مــن شــأن ذلــك الـحــد مــن حريتهم
وإلزامهم بلقاح يرفضون الحصول عليه .يأتي
ذلـ ــك ف ــي ح ــن ي ـق ـتــرب إج ـم ــال ــي عـ ــدد إص ــاب ــات
ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن  200م ـل ـيــون إص ــاب ــة،
ـاف ،فيما
مــن ّبينها نـحــو  180مـلـيــون حــالــة ت ـعـ ٍ
يتخطى عــدد الــوفـيــات أربـعــة مــايــن و 230ألف
وفــاة ،بحسب عـ ّـداد «وورلــد ميترز» أمس األحد.
وتلك الشهادات الصحية أو شهادات التحصني
املـفــروضــة تثير مـعــارضــة واضـحــة فــي أوروب ــا،
إذ قــامــت ت ـظــاهــرات أخ ـي ـرًا فــي شـ ــوارع إيـطــالـيــا

وفــرنـســا ،بعد فــرض إب ــراز تلك الـشـهــادات قبل
ممارسة أنشطة اجتماعية عادية ،من قبيل ارتياد
املطاعم أو املتاحف أو حضور مباريات رياضية
وغيرها.
لـكـ ّـن الـسـلـطــات فــي كــا الـبـلـ َـديــن تــرى ضــرورة
فــي تـلــك ال ـش ـهــادات ،إذ مــن شــأنـهــا دف ــع مزيد
ّ
مــن األش ـخ ــاص إل ــى تـلــقــي الـلـقــاحــات امل ـضــادة
ّ
ُ
لـكــوفـيــد ،19-ال سـ ّـيـمــا امل ـتــردديــن مـنـهــم .يــذكــر
ّأن بلجيكا وغيرها من الــدول األوروبـيــة تذهب
في االتجاه نفسه .وفي سياق متصل ،كشفت
وزارة الصحة العامة في لبنان ،أخيرًاّ ،أن ارتياد

املطاعم واملقاهي والـحــانــات والـشــواطــئ سوف
يقتصر على حاملي شـهــادات التحصني ّ
ضد
كوفيد 19-أو الذين أجــروا اختبارات لألجسام
امل ـض ــادة .مــن جـهـتـهــا ،ب ــدأت الـسـعــوديــة حظر
دخـ ــول غ ـيــر امل ـحـ ّـص ـنــن إل ــى اإلدارات الـعــامــة
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ،واعـ ـتـ ـم ــدت تـطـبـيـقــا
ّ
يسجل عليه السكان
إلكترونيًا اسمه «توكلنا»
ّ
ج ــرع ــات ال ـل ـقــاح ال ـتــي ت ـلــقــوهــا ،بــال ـتــالــي صــار
ً
ابتداء من أمس األحد مفتاح دخول إلى
التطبيق
األماكن العامة في البالد.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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للحديث تتمة...

تونس
قبل فوات األوان
وليد التليلي

هل تبقى أمام التونسيني فرصة
إلنقاذ حلمهم في دولة ديمقراطية
وعادلة وتعددية ترعاهم وتحقق
كريم العيش لهم في نفس الوقت،
يعيشون فيها بسالم وأمن وحرية؟
كثيرون يرون أن ذلك ال يزال
ممكنًا ومتاحًا .هي فرصة ضئيلة،
ولكنها تبقى فرصة على كل حال،
ألن مواطني تونس ،الذين قضوا
هذا األسبوع على مواقع التواصل
ينتقدون ويفكرون ويتخالفون
بكل حرية ،وكانوا على مدى
عشر سنوات يعيشون أحالمهم
وهواجسهم بحرية ،لن يتنازلوا عن
حريتهم ،ولن يقبلوا مجددًا أن يتم
تخييرهم بني الخبز والديمقراطية.
خرج الناس منذ عشر سنوات في
تونس بشعار «شغل حرية كرامة
وطنية» ،شعار الثورة الذي تغافل
عنه كل السياسيني وهم يدفعون
اليوم ثمنه غاليًا ،ألن الرئيس قيس
ّ
سعيد وجد في هذا الغضب الشعبي
على القوى املشاركة في الحكم،
بدون استثناء ،في السنوات العشر
األخيرة ،حاضنة شعبية ترغب
في استعادة بعض من شعارها،
لكنها ستستفيق بالتأكيد لتطالب
بالشعار كله ،بمضامينه السياسية
واالجتماعية ولن تقبل بنصفه برغم
اآلالم.
لقد قال التونسيون بوضوح إن
املنجز االجتماعي واالقتصادي
قد يتقدم على املنجز السياسي،
وهذا ما لم يفهمه ساسة السنوات
املاضية ،الذين انغمسوا في
صراعات ال تهم الناس ،وال تعكس
مستوى التونسيني الحضاري ،حتى
صار بعضهم يشعر باإلحراج مما
يرى على املباشر ،وأصاب األحزاب
ّ
صم وعمى ،لطاملا نبه الجميع من أن
ارتداده سيكون كارثيًا على الجميع،
ولكن ال حياة ملن تنادي .واليوم تقف
البالد أمام ثورتها املهددة بالضياع،
تتساءل عن طريق الخالص ،فيما
انغمس الجميع في صراعات تموقع
جديدة بنفس األخطاء ،ونفس
التمترس األيديولوجي.
أمام التونسيني جميعًا اليوم،
األحزاب واملنظمات والناخبون
ّ
وسعيد نفسه ،فرصة ضئيلة،
ً
تقوم أوال على االعتراف بالفشل
وما يستوجب من قرارات ،والتفكير
بمنطق الخروج الجماعي من النفق،
ألن أحدًا ال يملك وحده الحقيقة ،وال
القدرة على تحقيق حلم التونسيني،
ولن تنفع الديكتاتورية ،ألنها لو
كانت مجدية لنفعت زين العابدين بن
علي ،واألهم أنه لن يعود التونسيون
إلى الوراء أبدًا .ولذلك فإن الحكمة
تستوجب أن يجتمع التونسيون
مجددًا على الطاولة ،رغم أن ذلك
صعب للغاية بالنظر إلى كم الكراهية
الطاغي لدى البعض ،وأوهام لن تقود
إال إلى الهاوية.
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SCOOP

العراق ينوي عقد مؤتمر إقليمي
بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول عراقي رفيع املستوى في وزارة الخارجية
ب ـب ـغ ــداد ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن عـ ــزم رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي تـنـظـيــم مــؤت ـمــر لـ ــدول جـ ــوار ال ـع ــراق،
إضافة إلى دول أخرى في املنطقة ،لم يحددها ،لبحث جملة
من امللفات املتصلة بالعراق ،ذات أبعاد أمنية وسياسية
واقتصادية .وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة داخل مكتب
الكاظمي لهذا األمر.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للكاظمي ،أمام مجموعة
مــن الصحافيني فــي واشنطن ،قــال فيها ،إن بــاده تسعى
إلى «دور في تقريب وجهات النظر بني الدول املتخاصمة
واملـتـنــافـســة» .كما تـحــدث مــن ب ـغــداد ،فــي وقــت ســابــق ،عن
«دور عراقي في تقريب وجهات النظر بني دول املنطقة».
وتفيد املعلومات التي حصلت عليها «الـعــربــي الجديد»
بأن الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الــوزراء ،تضم
مــوظ ـفــن وم ـس ـت ـشــاريــن وم ـس ــؤول ــن ب ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة،
على رأسهم وكيل ال ــوزارة األقــدم نــزار الخير الله ،لغرض
التحضير لعقد مــؤتـمــر ل ــدول ج ــوار ال ـع ــراق ،وه ــي إي ــران

وتــرك ـيــا وال ـس ـعــوديــة وال ـك ــوي ــت واألردن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ممثلني عن نظام بشار األسد في سورية ،وبمشاركة دول
أخرى عربية مؤثرة ،وممثلني عن االتحاد األوروبي.
وأوضــح املسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن الهدف
من املؤتمر ،الذي يجري التحضير له ،هو تقريب وجهات
النظر بــن دول جــوار الـعــراق فــي ملفات أمنية وسياسية
مهمة ،وبــن ال ــدول املتقاطعة الـتــي سـتـشــارك فــي املؤتمر
املـقــرر عـقــده فــي بـغــداد .ولـفــت إلــى أن اللجنة لــم تــوجــه أي
دعوات لغاية اآلن إلى أي دولة ،وما زالت تعمل على تهيئة
م ـحــاور ومـلـفــات املــؤتـمــر والـتـصــور ال ـعــام ل ــه .وأعـ ــرب ،في

أمر الكاظمي بتشكيل
لجنة من مجلس الوزراء للتحضير
للمؤتمر

الوقت نفسه ،عن ثقته في عدم وجود تحفظ من جميع دول
جوار العراق أو الدول األخرى التي ستوجه لها دعوات إلى
مثل هكذا مؤتمرات ،لكن ال يعرف تمثيل كل في حال ُعقد
املؤتمر املرجح أن يكون نهاية شهر أغسطس/آب الحالي
أو مطلع شهر سبتمبر /أيلول املقبل.
وقال عضو لجنة العالقات الخارجية في البرملان العراقي،
عــامــر الـفــايــز ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «حـكــومــة الكاظمي
ً
تعتبر استقرار البلد أوال من استقرار محيطه ،ولهذا تعمل
منذ فـتــرة طويلة على وســاطــات وتـقــريــب وجـهــات النظر
بــن مختلف األط ــراف اإلقليمية والــدولـيــة ،إلبـعــاد العراق
والعراقيني عن أي صراعات ،ومنع دخول العراق أي محور
إقليمي أو دولــي» .وأوضــح أن «لجنة العالقات الخارجية
ف ــي ال ـب ــرمل ــان ت ـع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـضــافــة ال ـج ـه ــات امل ـســؤولــة
فــي الـخــارجـيــة ورئــاســة الـ ــوزراء ،ملعرفة تفاصيل املؤتمر
اإلقليمي التي تنوي حكومة الكاظمي عقده وأهدافه .وبكل
تــأكـيــد سـنـكــون داعـمــن ألي خـطــوات تـهــدف إلــى اسـتـقــرار
العراق وتقوية اقتصاده ،وتقوية التواصل األمني مع كافة
دول املنطقة».
وال تزال ملفات عراقية عدة عالقة مع مختلف دول الجوار،

بعضها من مخلفات ما قبل الغزو األميركي في عام ،2003
وأخرى جديدة .لكن برزت إلى الواجهة أخيرًا ملفات املياه
مع تركيا وإيــران وحزب «العمال الكردستاني» ،والحدود
الـســوريــة وتـسـلــل مسلحي «داعـ ــش» ،وامل ـلــف األم ـنــي على
ال ـحــدود الـسـعــوديــة ،وال ـت ـجــاري أي ـضــا ،وتــرسـيــم الـحــدود
ً
مع إي ــران ،فضال عن الــديــون املترتبة على الـعــراق لصالح
الـكــويــت ،واالتـفــاقــات التجارية والنفطية مــع األردن .لكن
ُيرجح أن بغداد ترمي من وراء املؤتمر إلى تقريب وجهات
النظر بــن دول الـجــوار فــي امللف الـعــراقــي ،وملفات أخــرى
فــي املـنـطـقــة ،وتـحــديـدًا تــركـيــا والـسـعــوديــة وإيـ ــران ،ال ــدول
امل ـحــوريــة ال ـثــاث امل ـج ــاورة ل ـل ـعــراق ،ك ــون ب ـغــداد مــا زالــت
تـتـفــاوض وتتباحث مــع مختلف دول الـجــوار فــي امللفات
العالقة بشكل مباشر.
فــي املـقــابــل ،قــال الـنــائــب الـعــراقــي بــاســم خـشــان لـ«العربي
الجديد» إن «املعلومات تتسرب من داخــل الحكومة حول
املؤتمر املقرر عقده ،وبشكل غير رسمي ،ونأمل منها كشف
تفاصيله وأه ــداف ــه ومـنــافـعــه لـلـعــراق وال ـعــراق ـيــن .ونحن
نخشى أن يكون هذا املؤتمر فقط عبارة عن صرف أموال،
وإغالق الشوارع أمام املواطنني».

بناء على
نجاح القمة
الثالثية

نجحت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى
الكاظمي (الصورة) في تنظيم مؤتمر القمة
الثالثية ،بني الكاظمي والرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي وامللك األردني عبد الله الثاني ،في يونيو/
حزيران املاضي ،خصوصًا في ما يتعلق بتأمني
مجريات القمة في املنطقة الخضراء وسط بغداد،
وكذلك تنظيمها بشكل مناسب .وتراهن الحكومة
على هذا النجاح بهدف الترويج لقدرتها على عقد
املؤتمر اإلقليمي.

قال الخبير في الشأن األمني والسياسي
العراقي ،علي البيدر ،إن «العراق يمتلك فرصة
ذهبية إلقامة هكذا لقاءات دولية ،ألسباب عديدة،
في مقدمتها املوقع الجغرافي واملوارد الطبيعية،
باإلضافة إلى عالقات متوازنة مع الجميع» .وبني
أنه «في املقابل هناك معوقات ،أهمها موقف بعض
الجهات السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة
قادرة على تعكير صفو تلك البيئة املناسبة لعقد
هكذا تجمعات».

يحدث اآلن

خرق النظام
السوري
تسوية عام
 2018في درعا
(فرانس برس)

وسط تصلّب النظام السوري لفرض التهجير في محافظة درعا ،أُعلن أمس األحد عن بروز موقف روسي
بعد اجتماع مع لجان درعا المركزية ،لتمديد التهدئة بضمانة موسكو ،مع إصرار األهالي على رفض التهجير
وانتشار قوات النظام

درعا :ضمانة روسية لتمديد التهدئة

النظام يفاوض بالنار لفرض التهجير
أمين العاصي

لــم تتضح بعد معالم اتـفــاق ينهي
الصراع في محافظة درعا ،جنوبي
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،ب ـ ــن أه ـ ــال ـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة
وال ـن ـظــام ال ـس ــوري ،ال ــذي ي ـصـ ّـر عـلــى فــرض
سطوته بــالـقــوة ،بينما ال ي ــزال الــوفــد الــذي
ي ـم ـث ــل األه ـ ــال ـ ــي ي ــرف ــض مـ ـب ــدأ ت ـه ـج ـيــر أي
شخص من محافظة درعا ،أو انتشار قوات
النظام في أحياء درعا البلد .ويسود هدوء
حذر منذ يوم الجمعة املاضي في أحياء درعا
البلد ،تتخلله رشقات من قذائف الهاون من
عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام
السوري ،وفق ما يكشف نشطاء عدة.
لـكــن امل ـفــاوضــات تــواصـلــت أم ــس األح ــد ،مع
كـشــف الـنــاشــط اإلع ــام ــي فــي درع ــا يوسف
ـث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» عن
املصلح فــي حــديـ ٍ
عـقــد اجـتـمــاع بــن أع ـضــاء الـلـجـنــة ّ املــركــزيــة
في درعــا مع الضابط الروسي امللقب «أسد
الله» لبحث تـطــورات الوضع في املحافظة.
وي ـن ـق ــل امل ـص ـل ــح ع ــن أحـ ــد أعـ ـض ــاء الـلـجـنــة
املــركــزيــة قــولــه إن االجـتـمــاع انتهى بتمديد
اتـ ـف ــاق ال ـت ـهــدئــة ب ـض ـمــانــة روسـ ـي ــة ،بسبب
إص ــرار أعـضــاء اللجنة املــركــزيــة على رفض
تهجير عدد من األسماء الذين طالب النظام
بتهجيرهم نحو الـشـمــال ال ـســوري .ويلفت
إلــى أن الــوفــد الــروســي طلب مهلة للتشاور
م ــع ال ـن ـظ ــام ف ــي دم ـش ــق ل ـل ــرد ع ـلــى مـطــالــب
اللجنة املركزية .ويعتبر بند التهجير أكبر
العوائق بني الطرفني للتوصل إلى اتفاق ،مع

إصــرار النظام على تهجير عدد من مقاتلي
امل ـع ــارض ــة ،فـيـمــا ت ــرف ــض ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ت ـه ـج ـيــر أي شـ ـخ ــص .ك ــذل ــك تـ ـب ــرز م ـســألــة
وضع حواجز لقوات النظام في أحياء درعا
البلد كقضية خالفية أخ ــرى بــن الطرفني،
وسط محاولة اللواء الثامن املدعوم روسيًا
للتوسط والوصول إلى حل وسط.
وبدأت املفاوضات منذ أول من أمس السبت
بــن وف ــد مــن الـلـجــان املــركــزيــة فــي محافظة
درع ـ ـ ــا ،ووفـ ـ ــد م ــن أجـ ـه ــزة ال ـن ـظ ــام األم ـن ـيــة
وقواته ،تحت رعاية روسية ،ولكن «الصورة
غير واضحة واملواقف كلها ضبابية» ،وفق
الـنــاشــط اإلعــامــي أحـمــد املـســاملــة .ويضيف
ّ
ـث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن الـنـظــام
فــي حــديـ ٍ

ال ـســوري «م ـصـ ّـر عـلــى مــوقـفــه ويـضــع شــرط
ت ـه ـج ـيــر ب ـع ــض ال ـش ـب ــاب م ــن م ــدي ـن ــة درع ــا
إلــى الشمال الـســوري شرطًا أساسيًا لوقف
العملية الـعـسـكــريــة وال ـت ـفــاوض عـلــى الحل
السلمي ،ضمن االتفاقية املوقعة مع اللجنة
املركزية قبل أسبوع وأكثر».
ويـ ـب ــدي اع ـت ـق ــاده أن «ال ـج ـم ـيــع ي ـب ـحــث عن
ح ــل س ـل ـمــي وتـ ـه ــدئ ــة» ،مــرج ـحــا أن «ي ـكــون
هـنــاك ت ـنــازل مــن الـطــرفــن لتقريب وجـهــات
ال ـن ـظــر خـ ــال املـ ـف ــاوض ــات امل ـن ـع ـقــدة حــالـيــا
ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى ح ــل س ـل ـم ــي» .وي ــوض ــح أن
املجموعات األهلية املقاومة لـقــوات النظام
ّ
«ســلـمــت كــل الـعـنــاصــر الــذيــن أســرت ـهــم يــوم
الـخـمـيــس املــاضــي إل ــى قطعهم ووحــداتـهــم

بيدرسن يدعو لوقف العنف
دعا المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية ،غير بيدرسن ،جميع
األطراف في سورية إلى ضمان وقف العنف والتهدئة ،والتمسك بمبدأ
حماية المدنيين والقانون اإلنساني الدولي ،مشيرًا إلى أنه يتابع «بقلق
بالغ» التطورات في درعا .ونقل مركز أنباء األمم المتحدة عن بيدرسن
تشديده في بيان أول من أمس السبت على «البعد اإلنساني للوضع في
سورية» ،مذكرًا بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا والتي تفيد «بعدم
رغبتهم في مغادرة منازلهم».

الـعـسـكــريــة ،فــي مـقــابــل وع ــود روس ـيــة بمنع
الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة عـلــى أح ـيــاء درع ــا البلد
من قبل قوات النظام ومليشيات تساندها».
وكــانــت هــذه املـجـمــوعــات قــد أس ــرت عشرات
ال ـج ـنــود م ــن ق ــوات ال ـن ـظــام ،بـيـنـهــم ضـبــاط،
فــي املــواج ـهــات الـتــي دارت يــومــي الخميس
والجمعة املاضيني.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـك ـش ــف مـ ـ ـص ـ ــادر م ـح ـل ـيــة
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «ال ـ ـلـ ــواء ال ـث ــام ــن»
ال ـتــابــع للفيلق ال ـخــامــس املــرت ـبــط بــروسـيــا
ّ
تسلم عناصر قــوات النظام ،البالغ عددهم
ّ
 23عـنـصـرًا ،مـقــابــل الـتـعــهــد بـسـحــب جميع
تعزيزات قوات النظام من محيط مدن درعا
وبلداتها .وتلفت إلى أنه جرى تسليم النظام
ال ــدب ــاب ــة ال ـت ــي اس ـت ـح ــوذ عـلـيـهــا امل ـقــات ـلــون
املـحـلـيــون ف ــي ب ـلــدة أم امل ـي ــاذن بــريــف درع ــا
الشرقي.
من جهته ،يشير «املــرصــد الـســوري لحقوق
اإلن ـســان» إلــى أنــه «ت ـ ّـم الـتــوصــل التـفــاق بني
القوات الروسية واللجنة املركزية في حوران،
يقضي بتهجير  132شخصًا من املطلوبني
أم ـن ـي ــا إل ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» .وي ـض ـيــف
املرصد أنــه «تـ ّـم الحديث عن مهلة للتوصل
إل ــى ح ــل نـهــائــي وج ـ ــذري م ــن دون شــوائــب
تمتد إلــى الـســاعــة  12مــن منتصف الـلـيــل».
ويشير إلى أن االتفاق «يقضي بدخول قوات
اللواء الثامن املوالي لروسيا لتنفيذ االتفاق،
وتـسـلـمــه نـقــاطــا وم ــواق ــع عـسـكــريــة فــي عــدة
مناطق بــدرعــا» .وال ي ــزال وفــد أهــالــي درعــا
يــرفــض انـتـشــار ق ــوات الـنـظــام أو املليشيات
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الكويت ـ خالد الخالدي

ل ــم يـكــن فـجــر  2أغـسـطــس /آب  1990عــاديــا
ع ـلــى ال ـكــويــت أو ع ـلــى املـنـطـقــة بـشـكــل ع ــام،
م ــع ت ـج ــاوز ال ـق ـط ـعــات الـعـسـكــريــة الـعــراقـيــة
ُ
الـ ـح ــدود الـكــويـتـيــة لـتـحـتــل ال ـب ــاد وتـسـقــط
الحكومة ،مـ ّ
ـؤديــة إلــى أزمــة إقليمية ودولية
لــم يـتـجــاوزهــا ال ـعــراق حتى ال ـيــوم .وال تــزال

بيت القرين تحوّ ل إلى متحف لتوثيق المقاومة الكويتية (فرانس برس)

ه ــذه ال ــذك ــرى تـمـثــل جــرحــا كـبـيـرًا بالنسبة
ل ـل ـك ــوي ــت ،وس ـ ّـبـ ـب ــت ل ـه ــا ص ــدم ــة سـيــاسـيــة
واقتصادية واجتماعية لــم تخرج منها إال
بعد سقوط النظام العراقي عام  2003عقب
االحتالل األميركي للبالد .واستذكرت وكالة
األن ـب ــاء الـكــويـتـيــة «ك ــون ــا» ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي،
أمــس األح ــد ،معتبرة أن «الـكــويــت تستعيد
في ذكــرى الغزو الغاشم صفحات مؤملة من
تاريخها ال يمكن نسيانها ،لكنها في الوقت
نفسه تضرب أروع األمثلة في التعالي على
الـ ـج ــراح وال ـت ـس ــام ــح ومـ ــد ي ــد ال ـت ـع ــاون مع
ال ـعــراق الـشـقـيــق» .وكــانــت الـكــويــت مــن أكثر
الدول الداعمة للعراق أثناء الحرب العراقية
 اإليــرانـيــة ( ،)1988 1980عبر تقديم املنحً
املالية والقروض لبغداد ،فضال عن تحويل
املــوانــئ الكويتية إلــى مــراكــز إلم ــداد الـعــراق
بـعــد دمـ ــار امل ــوان ــئ ال ـعــراق ـيــة أث ـن ــاء ال ـحــرب.
ودف ـعــت فــي ه ــذا ال ـصــدد ثمنًا أمـنـيــا كبيرًا،
ّ
وتعرضها
مع استهداف ناقالتها النفطية،
لسلسلة تـفـجـيــرات داخ ــل ال ـبــاد ،بـمــا فيها
م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ جــابــر
صـبــاح ع ــام  .1985وه ــي عمليات
األح ـمــد الـ ّ
انـتـقــامـيــة نــفــذتـهــا ج ـمــاعــات مــوال ـيــة إلي ــران
انتقامًا من موقف الكويت أثناء الحرب.
لكن الخالفات تصاعدت بعد نهاية الحرب
الـعــراقـيــة  -اإليــران ـيــة بــن الـكــويــت وال ـعــراق،

وس ــط ات ـهــامــات عــراق ـيــة بــاسـتـيــاء الـكــويــت
على إنتاج حقل الرميلة النفطي ،ومحاولة
إحـيــاء الـعــراق الخالفات الـحــدوديــة القديمة
بني البلدين ،رغم وجود معاهدات أولية بني
البلدين منذ عــام  .1913ولــم تصمد القوات
الـكــويـتـيــة أمـ ــام قـ ــوات ال ـح ــرس الـجـمـهــوري
الـ ـع ــراق ــي ،فـسـقـطــت ال ـعــاص ـمــة ال ـك ــوي ــت في
غضون ساعات قليلة ،فيما لجأت الحكومة
ّ
الكويتية إل ــى الـسـعــوديــة ،وشــكـلــت حكومة
منفى من مدينة الطائف ،جنوبي البالد .كما
ّ
من الكويتيني عبر الحدود
فــر مئات اآلالف ّ
السعودية ،قبل تدخل قوات التحالف الدولي
بقيادة الواليات املتحدة في عملية «عاصفة
ُ
الـ ـصـ ـح ــراء» ،لــت ـن ـهــي ال ــوج ــود ال ـع ــراق ــي في
الكويت في فبراير/شباط .1991
وارتكزت السياسة الكويتية تجاه العراق عقب
تحرير البالد عــام  1991من الـقــوات العراقية
على «نقطتني مهمتني ،هما أن النظام العراقي
الـســابــق ال يمكن الــوثــوق بــه والـتـعــامــل معه،
وأن الشعب العراقي مغلوب على أمــره وهو
ضحية للنظام الحاكم وقتها» ،وفقًا لبيانات
الحكومة الكويتية الرسمية .وبعد مــرور 31
عامًا على غزو العراق للكويت ،تبدو العالقات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة فـ ــي أحـ ـس ــن ح ــاالت ـه ــا
تاريخيًا ،مع ّ
طي صفحة الخالفات التاريخية
املتعلقة بالحدود بني البلدين ،عقب اعتراف

التابعة له وإيكال األمر إلى الجانب الروسي
مــن خــال ال ـلــواء الـثــامــن ال ــذي ي ـقــوده أحمد
ال ـع ــودة ،أب ــرز ال ـقــادة الـســابـقــن فــي فصائل
ّ
ويضم هــذا اللواء عددًا
املعارضة السورية.
كبيرًا من شبان محافظة درعا ،الذين أجروا
تـســويــات مــع الـنـظــام تـحــت إش ــراف روس ــي.
ويتخذ ال ـعــودة مــن بـلــدة بـصــرى الـشــام في

ريف درعــا الشرقي مقرًا له ،ولـ ّـوح بالتدخل
لصالح األهــالــي فــي أحـيــاء درع ــا الـبـلــد ،في
ح ــال أصـ ـ ّـرت ق ــوات ال ـن ـظــام عـلــى اقتحامها
خالفًا التفاقات سابقة.
ّ
يشدد املتحدث باسم
وإزاء هــذه التطورات
«تجمع أحرار حوران» أبو محمود الحوراني
في حديث لـ«العربي الجديد» على أن اللجنة

امل ــرك ــزي ــة ت ــرف ــض ت ـه ـج ـيــر أي ش ـخ ــص مــن
محافظة درعا ،مشيرًا إلى أن النظام يطالب
بتهجير بضعة أشـخــاص فقط .مــن جانبه،
يــوضــح عضو لجنة الـتـفــاوض عــن األهــالــي
حديث لـ«العربي الجديد»
عدنان املساملة في
ٍ
أن الـنـظــام يطالب بتهجير شخصني ،هما
مؤيد حــرفــوش مــن مخيم درعــا وأبــو عبدو

املساملة امللقب بـ«الهفو» ،وأشخاص تابعني
لهما .ويكشف أن مطالب النظام اقتصرت
ف ــي الـنـهــايــة عـلــى املـطــالـبــة بـتـهـجـيــر هــذيــن
الشخصني فقط ،متوقعًا ّ
رد لجنة التفاوض
عن األهالي قريبًا على مطالب النظام.
مــن جهتها تنقل صحيفة «الــوطــن» املوالية
للنظام عن مصادر مطلعة في محافظة درعا
قولها إن قــرار النظام «حاسم وال رجعة فيه،
وهــو إع ــادة األم ــن واألم ــان إلــى كــامــل املنطقة
الـجـنــوبـيــة» ،مـشـيــرة إلــى أن الـنـظــام لــن يقبل
ببقاء الوضع على ما كان عليه خالل الفترة
امل ــاض ـي ــة «ومـ ـ ــن ال ي ـق ـبــل وال ي ــري ــد ت ـســويــة
أوض ــاع ــه فـسـيـكــون عـلـيــه املـ ـغ ــادرة» .ويـ ّـدعــي
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري وجـ ــود «إره ــابـ ـي ــن» داخ ــل
أح ـي ــاء درعـ ــا ال ـب ـلــد ،ف ــي ح ــن تــؤكــد م ـصــادر
محلية أن النظام يهدف إلى إفراغ هذه األحياء
من كل القوى األهلية القادرة على الدفاع عن
حديث
السكان .وحول ذلك ،تعتبر املصادر في
ٍ
ّ
لـ «العربي الجديد» أن «هناك توجسًا وخوفًا
لــدى سكان أحـيــاء درعــا البلد مــن قيام قــوات
النظام بعمليات انتقام واسعة ،كما سبق أن
فـعــل فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة للعاصمة دمشق
وفي ريف حمص الشمالي ،رغم التوقيع على
ات ـف ــاق ــات ت ـس ــوي ــة» .ووفـ ــق املـ ـص ــادر ،يخشى
أهالي محافظة درعا من تنامي الدور اإليراني
ف ــي ج ـنــوب س ــوري ــة ،عـبــر ان ـت ـشــار مليشيات
ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في مختلف
املناطق السورية التي سيطرت عليها.
وكــان النظام الـســوري قــد عقد «صفقة» مع
«ج ـيــش خــالــد بــن الــول ـيــد» امل ــوال ــي لتنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ــي عـ ـ ــام  ،2018س ـم ـح ــت ل ـه ــذا
«ال ـج ـي ــش» بـنـقــل ع ـن ــاص ــره م ــن ري ــف درع ــا
الغربي إلى البادية السورية .وهو ما يعني
أن محافظة درعــا باتت خالية تمامًا من أي
وجود لعناصر التنظيم ،ولكن النظام ّ
يتذرع
لـتـهـجـيــر ك ــل م ــن يـشـكــل خ ـط ـرًا عـلـيــه تحت
مسمى «م ـحــاربــة داعـ ــش» .واعـتـمــد النظام
الـ ـس ــوري س ـيــاســة الـتـهـجـيــر م ـنــذ منتصف
عــام  2014مع املناطق التي تضطر لتوقيع
اتفاقات تسوية.

إيران تتبرأ من مهاجمة السفينة ...وإسرائيل تهددها
العراق بالحدود الرسمية بني البلدين في عام
 .1994بـعــدهــا ،أحجمت الـكــويــت عــن التدخل
فــي ال ـشــؤون الـعــراقـيــة الــداخـلـيــة بـعــد سقوط
نظام الرئيس الراحل صدام حسني عام ،2003
رغم وجود خالفات حول ميناء مبارك الكبير
ال ـكــوي ـتــي ،والـ ــذي يـخـشــى ال ـعــراق ـيــون م ــن أن
يؤثر على حركة املالحة في السواحل املقابلة
للخليج.
واقـ ـت ــرب ال ـب ـل ــدان م ــن ت ـســويــة الـتـعــويـضــات
املستحقة للكويت على العراق نتيجة الغزو
العراقي وتدمير البنية التحتية الكويتية،
ودف ـع ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة م ــا قـيـمـتــه 50
مـلـيــار دوالر تـعــويـضــات لـلـغــزو ،ول ــم يتبق
ُ
سـ ــوى  2.4م ـل ـيــار دوالر ،ت ـس ـت ـق ـطــع بشكل
دوري من عائدات العراق النفطية .وسبق أن
وافـقــت الـكــويــت على تأجيل تسديد الـعــراق
دي ــون ــه م ــن ع ـ ــام  2014وحـ ـت ــى ع ـ ــام ،2018
وذلك ملساندة الجهود العراقية في محاربة
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش»ّ ،
وأج ـ ـلـ ــت أيـ ـض ــا مـطــالـبــة
العراق بالديون املستحقة ،البالغة قيمتها 6
مليارات دوالر.
وي ـت ـع ــاون ال ـب ـل ــدان ف ــي ال ـعــديــد م ــن املـلـفــات
االق ـت ـص ــادي ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
ال ـت ـعــاون األم ـن ــي امل ـش ـتــرك ،ودع ــم الــاجـئــن
والنازحني الذين دمرت مدنهم وقراهم عقب
الحرب على «داعش».

صالح النعامي
طهران ـ صابر غل عنبري

تـ ـح ــاول إس ــرائ ـي ــل االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـه ـجــوم
الذي تعرضت له إحدى السفن التي يملكها
إســرائـيـلــي فــي بحر عـمــان الجمعة املــاضــي،
عـبــر تحميلها إيـ ــران مـســؤولـيــة ه ــذا األم ــر،
مهددة بالرد عليه ،وفي الوقت ذاته محاولة
ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ال ـص ـي ـغــة ال ـن ـهــائ ـيــة لــات ـفــاق
ال ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران ،ال ـتــي ن ـفــت أي دور لها
ب ــال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ال ـس ـف ـي ـن ــة .وذكـ ـ ـ ــرت إذاع ـ ــة
ً
الجيش اإلسرائيلي ،أمس األحــد ،أن كال من
املستوى السياسي والعسكري في تل أبيب
مـعـنـيــان بــاسـتـغــال الـهـجــوم ملـنــح إســرائـيــل
مـ ـك ــاس ــب سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وال ـ ــدف ـ ــع نـ ـح ــو ق ـب ــول
مواقفها املتعلقة بالشروط الواجب توفرها
قبل ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إي ــران.
ولـفـتــت إل ــى أن إســرائ ـيــل شــرعــت ف ــي حملة
سياسية ودبلوماسية واسـعــة النطاق ،في
محاولة لتجنيد املجتمع الدولي ضد إيران،
وتسويغ طــرح التمدد اإليــرانــي فــي املنطقة
ض ـمــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ي ـتــوجــب أن يـتـطــرق
لها االت ـفــاق املستقبلي بــن طـهــران والـقــوى
العظمى.
ونوهت اإلذاعــة إلــى أنــه في إطــار التحركات
الدبلوماسية التي أقــدمــت عليها إسرائيل،

شدد وزير الخارجية اإلسرائيلي يئير لبيد،
فــي ات ـص ــاالت مــع وزراء خــارج ـيــة الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،وبــري ـطــان ـيــا ،وروم ــانـ ـي ــا ،ع ـلــى أن
إي ـ ـ ــران ب ــات ــت ت ـم ـثــل «خـ ـطـ ـرًا ع ـل ــى ال ـت ـج ــارة
الدولية» .وأوضحت أن املستويات العسكرية
والسياسية فــي تــل أبيب درســت أيضًا الــرد
عسكريًا على الـهـجــوم ،مشيرة إلــى أن الــرد
العسكري ومهاجمة أهداف إليران في البحر
يعدان ضمن الخيارات التي طرحت للنقاش،
أو شـ ــن ه ـ ـجـ ــوم سـ ـيـ ـب ــران ــي ضـ ــد م ــراف ـق ـه ــا
ال ـح ـي ــوي ــة ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ه ـج ــوم آخـ ــر ضد
أهــدافـهــا فــي ســوريــة ،لكنها أش ــارت إل ــى أن
القيادة اإلسرائيلية لم تقرر بعد طابع الرد
العسكري على الهجوم اإليراني.
من ناحيته ،قــال املعلق العسكري لصحيفة
«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» رون ب ــن ي ـش ــاي إن
إس ــرائ ـي ــل ت ـح ــاول اس ـت ـغــال ال ـح ــدث بـهــدف
الـ ــدفـ ــع نـ ـح ــو ط ــرح ــه أمـ ـ ـ ــام م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
واس ـت ـص ــدار قـ ـ ــرارات أم ـم ـيــة ج ــدي ــدة تقلص
مــن هــامــش امل ـن ــاورة أم ــام إيـ ــران ،إل ــى جانب
الـ ــرد عـسـكــريــا ع ـلــى ال ـه ـج ــوم .وأضـ ـ ــاف ،في
تقرير نشره موقع الصحيفة أمس األحد ،أنه
حسب التقديرات السائدة في إسرائيل ،فإن
إيران تورطت عن غير قصد في الهجوم على
السفينة ،حيث إن «الحرس الثوري» اإليراني
هاجم السفينة بهدف إلـحــاق أض ــرار مادية

بينت :إيران تحاول،
وبشكل جبان ،التملص
من مسؤوليتها
فقط بها ،منوهًا إلــى أن مقتل شخصني من
طــاقــم الـسـفـيـنــة ف ــي ال ـه ـجــوم م ــس سياسيًا
ب ــامل ــوق ــف اإليـ ــرانـ ــي .ب ـ ـ ــدوره ،شـ ــدد الــرئ ـيــس
ال ـســابــق لـشـعـبــة االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ــام ــوس ي ــادل ــن ،ف ــي سلسلة
تـغــريــدات ،على وجــوب أن تستغل إسرائيل
الـهـجــوم فــي مـحــاولــة الـتــأثـيــر عـلــى الصيغة
النهائية لالتفاق بني طهران والقوى الكبرى
بـ ـش ــأن بــرنــام ـج ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـهــا
مـطــالـبــة بـ ــإدارة املــواج ـهــة مــع إيـ ــران ،بحيث
يتم التركيز على قضيتني أساسيتني وهما:
البرنامج النووي ومشروع الصواريخ ذات
دقة اإلصابة العالية لدى «حزب الله».
وأع ـلــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي نفتالي
بينت ،بحسب بيان صــادر عــن مكتبه أمس
ً
األح ــد ،أن هـنــاك «دل ـيــا» يثبت ت ــورط إيــران
بالهجوم على السفينة .وق ــال بينت ،خالل
االجتماع األسبوعي للحكومة ،ردًا على نفي

طهران أن تكون وراء الهجوم على السفينة:
«سـمـعــت أن إيـ ــران ت ـح ــاول ،وبـشـكــل جـبــان،
التملص مــن مسؤوليتها عــن هــذا الـحــادث،
وه ــم يـنـكــرون ضلوعهم فـيــه .وأج ــزم بشكل
قاطع أن إيــران هي التي نفذت الهجوم على
السفينة» .وأضاف أن «الدليل االستخباراتي
مـ ـ ــوجـ ـ ــود ،ون ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ــوضـ ــح امل ـج ـت ـم ــع
ال ــدول ــي لـلـنـظــام اإلي ــران ــي أن ــه ارت ـك ــب خطأ
ف ــادح ــا» .وتــابــع« :ف ــي أي ح ــال ،نـحــن نعرف
ك ـيــف ن ــرس ــل رس ــال ــة إلـ ــى إيـ ـ ــران بـطــريـقـتـنــا
ال ـخ ــاص ــة» .واع ـت ـبــر أن «ع ـم ـل ـيــات البلطجة
اإليــران ـيــة تشكل خـطـرًا لـيــس عـلــى إســرائـيــل
فحسب ،بل هي تمس أيضًا بمصالح دولية
وبـحــريــة املــاحــة والـتـجــارة الــدول ـيــة» .وكــان
املـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة،
سعيد خطيب زادة ،نـفــى صـحــة االتـهــامــات
اإلســرائـيـلـيــة لـطـهــران بتنفيذ الـهـجــوم على
سـفـيـنــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،في
شمال بحر عمان .وأكد ،في مؤتمر صحافي،
أن االتـهــامــات اإلسرائيلية «ال أس ــاس لها»،
ً
قائال إنها «إسـقــاط» ،وداعيًا إلــى الحذر من
الــوقــوع فــي «ال ـشــرك اإلســرائـيـلــي» .وتعليقًا
على مــا أوردت ــه قـنــاة «الـعــالــم» اإليــرانـيــة من
أن اسـتـهــداف السفينة جــاء ردًا على هجوم
إسرائيلي في سورية ،نفى املتحدث اإليراني
علمه بهذه التقارير ،ولم يؤكدها.
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شرق
غرب
روحاني :أخفينا جزءًا
من الحقيقة عن الشعب

ق ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ح ـســن
روح ــان ــي (الـ ـص ــورة) ،أم ــس األح ــد،
االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ــرانـ ــي
ملـعــانــاتــه االق ـت ـصــاديــة ،طــالـبــا منه
«الـصـفــح» ،مــع تأكيده أن حكومته
ف ـع ـل ــت كـ ــل مـ ــا فـ ــي وسـ ـعـ ـه ــا .وأكـ ــد
روحـ ــانـ ــي ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خـ ــال آخ ــر
اج ـت ـم ــاع ل ـح ـكــوم ـتــه ق ـب ــل ان ـق ـضــاء
واليته ،أن الظروف التي واجهتها
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ـن ـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــام  2018ك ــان ــت
«حربية» ،بعد االنسحاب األميركي
من االتفاق النووي .وقــال روحاني
«لم نقل للشعب يومًا غير الحقيقة
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـكــن
جــزءا مــن الحقائق ال يمكن ذكرها
للشعب ،ألننا وجدنا أن العلم بها
غير مفيد وكــانــت لدينا خشية أن
تضر بالوحدة الوطنية».
(العربي الجديد)

برهم صالح يشارك
بتنصيب رئيسي
أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
اإلي ــران ـي ــة ،سـعـيــد خـطـيــب زادة في
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أمـ ــس األحـ ـ ــد ،أن
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ب ــره ــم ص ــال ــح
يــزور طـهــران يــوم الخميس املقبل،
لـلـمـشــاركــة ف ــي ح ـفــل أداء الــرئـيــس
اإليــرانــي املنتخب إبراهيم رئيسي
اليمني في البرملان اإليراني .وأشار
خطيب زادة إلى أن عشرات الوفود
مـ ــن دول م ـخ ـت ـل ـفــة سـ ـتـ ـش ــارك فــي
االحتفال.
(العربي الجديد)
األمن العراقي يعتقل
عناصر في «داعش»
أعلنت السلطات األمنية العراقية،
أم ــس األح ـ ــد ،ع ــن اع ـت ـقــال ع ــدد من
عناصر تنظيم «داعش» .وذكر بيان
لخلية اإلعـ ــام األم ـنــي الحكومية،
أم ــس األح ـ ــد ،أن ــه ت ــم ال ـق ـبــض على
عنصر بارز بتنظيم «داعش ،يدعى
(أبو رسول) خالل عملية أمنية في
ب ـل ــدة ال ـش ــرق ــاط بـمـحــافـظــة صــاح
ال ــدي ــن .وبــال ـتــزامــن أع ـلــن املـتـحــدث
باسم القائد العام للقوات املسلحة
ال ـلــواء يحيى رس ــول ،الـقـبــض على
قيادي بالتنظيم في عملية شمالي
البالد ،قال إنه ُيكنى بـ(أبو جراح).
ك ـم ــا أكـ ــد ال ـق ـب ــض ع ـل ــى  6عـنــاصــر
م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ك ــرك ــوك وب ـغ ــداد
ونينوى.
(العربي الجديد)
سورية :توثيق مقتل
 129مدنيًا في يوليو
وث ـقــت الـشـبـكــة ال ـس ــوري ــة لـحـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي ت ـق ــري ــر صـ ــدر عـنـهــا
أمـ ــس األحـ ـ ــد م ـق ـتــل  129شـخـصــا
ف ـ ــي خـ ـ ــال شـ ـه ــر ي ــولـ ـي ــو /ت ـم ــوز
ً
 .2021ومن بني الضحايا  44طفال
و 17سـ ـي ــدة .وف ـي ـم ــا ق ـت ــل ال ـن ـظــام
ً
 46مــدنـيــا بينهم  20ط ـفــا ،قتلت
الـقــوات الروسية  21مدنيًا بينهم
ً
 12طفال .ووثق التقرير قتل هيئة
ت ـحــريــر ال ـش ــام (ال ـن ـص ــرة ســابـقــا)
ملدني واحد مقابل  11مدنيًا بينهم
ط ـ ـفـ ــان ق ـ ـضـ ــوا عـ ـل ــى ي ـ ــد «ق ـ ـ ــوات
سورية الديمقراطية».
(العربي الجديد)
شقيقة كيم تحذر
كوريا الجنوبية

حـ ــذرت ك ـيــم ي ــو ج ــون ــغ (الـ ـص ــورة)
شقيقة زعيم كــوريــا الشمالية كيم
ج ــون ــغ أون ،أم ـ ــس األحـ ـ ــد ،ك ــوري ــا
الجنوبية من أنها ستلحق الضرر
بعزم الكوريتني تحسني العالقات
بينهما إذا نفذت مناورات عسكرية
مـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ـ ـقـ ـ ــررة مـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
املركزية الكورية الرسمية عن كيم
ي ــو جــونــغ قــول ـهــا إن ــه س ـي ـكــون من
ال ــرع ــون ــة افـ ـت ــراض أن اج ـت ـمــاعــات
الـ ـقـ ـمـ ـة ب ـ ــن الـ ـك ــوريـ ـت ــن وش ـي ـك ــة
الحدوث.
(رويترز)
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تطرح التطورات في تونس ،منذ القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ،في  25يوليو/
تموز الماضي ،أسئلة صعبة حول الوضع الحقوقي والقضائي والسياسي في البالد ،خصوصًا
مع تصاعد عمليات التوقيف ،والتخوف من تجمع السلطات بيد شخص واحد ،ما قد يقود

إلى التفرد بالسلطة ونوع من االستبداد .وفي هذا اإلطار ،بدأت منظمات حقوقية داخلية
ودولية مراقبة قرارات الرئيس ،لمعرفة مدى جدية تطميناته لحقوق اإلنسان والحريات خالل
التدابير االستثنائية ،وسط تأكيدات ّ
بأن التطمينات اللفظية ال تكفي

تونس :الحريات بخطر

آمنة قالل :األفعال
ستؤكد مدى احترام
حقوق اإلنسان

تطمينات قيس سعيّد
ال تكفي

تونس ـ بسمة بركات

مــا زالــت اإلجـ ــراءات االستثنائية
الـتــي اتخذها الرئيس التونسي
ّ
سعيد ،في  25يوليو/تموز
قيس
املــاضــي ،بما فــي ذلــك تعليق عمل البرملان
ملدة  30يومًا ،وإعفاء رئيس الحكومة هشام
ّ
املشيشي ،ورفع الحصانة البرملانية عن كل
أعضاء مجلس نواب الشعب (البرملان) ،وما
تــاهــا مــن خ ـطــوات إضــاف ـيــة ،ع ــدت بمثابة
انـقــاب على الــدسـتــور والـنـظــام السياسي،
تلقي بظاللها على املشهد في البالد .وتثير
التطورات املتالحقة في تونس مخاوف من
ض ــرب ال ـحــريــات وح ـقــوق اإلن ـس ــان ،بسبب
ت ـع ــدد ال ـتــوق ـي ـفــات ل ـش ـخ ـص ـيــات سـيــاسـيــة
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،وذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ّ
سعيد في
التطمينات املتتالية التي يقدمها
كل خطاباته.
وأعـلـنــت ع ــدة مـنـظـمــات وطـنـيــة فــي تونس
عــن تـكــويــن لجنة ملتابعة ه ــذه اإلج ـ ــراءات،
وخ ـصــوصــا م ــدى اح ـت ــرام ح ـقــوق اإلن ـســان
والحريات ورصــد التجاوزات ،فيما أعربت
منظمة «هيومن رايتس ووتــش» عن قلقها
ّ
سعيد
إزاء الوضع في تونس ،منذ أن تولى
ك ــام ــل ال ـس ـل ـط ــات واعـ ـتـ ـق ــال ن ــائ ــب مـسـتـقــل
م ـ ـعـ ــروف ب ــانـ ـتـ ـق ــاده ل ـل ـج ـي ــش وال ــرئـ ـي ــس.
وق ــال مــديــر املنظمة لـشـمــال أفــريـقـيــا ،إريــك
ّ
غولدستني ،أمــس األول ،إن اعتقال النائب
ُ
ياسني العياري «يؤكد ما كــان يخشى منه
ّ
ّ
سعيد قد يستخدم سلطاته
من أن الرئيس
غير الـعــاديــة ضــد مـعــارضـيــه» .كما أعربت
املنظمة عن قلقها إزاء اعتقال أربعة أعضاء
مـ ــن «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،ب ـي ـن ـهــم ع ـض ــو بـمـجـلــس
الـ ـ ـش ـ ــورى ل ـل ـح ــرك ــة وآخ ـ ـ ــر ي ـن ـت ـمــي ل ـطــاقــم
الـتـشــريـفــات (ال ـبــروتــوكــول) الـتــابــع لرئيس

الـحــركــة ورئـيــس الـبــرملــان راش ــد الغنوشي،
وثالث كان حارسه الشخصي سابقًا ،لفترة
بزعم السعي إلى «ارتكاب أعمال عنف» أمام
البرملان.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة م ـك ـت ــب «هـ ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس
ووتــش» في تونس آمنة قــال ،في تصريح
ّ
لـ«العربي الجديد» إن أبرز مخاوفهم تكمن
ف ــي تـجـمــع ال ـس ـل ـطــات ب ـيــد ش ـخــص واح ــد،
ما قد يقود إلــى التفرد بالسلطة ونــوع من
االسـتـبــداد ،مــؤكــدة أنــه يــؤمــل أن يـكــون هذا
ّ
ال ـح ــل وق ـت ـي ــا ،وأل ت ـت ـحــول هـ ــذه ال ـتــداب ـيــر
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة إل ــى طــري ـقــة إلدارة ال ـش ـ ّـؤون
الـعــامــة ب ـصــورة دائ ـمــة .وأعـلـنــت ق ــال أنـهــم
يـتــابـعــون الــوضــع بـشـكــل كـبـيــر ،وال ّ بــد من
احترام حقوق اإلنسان ،مشيرة إلى أنه حتى
خالل التدابير االستثنائية ال يجب أن يكون
حــريــات التي
ه ـنــاك ان ـح ــراف بــالـحـقــوق وال ـ ّ
نص عليها الدستور .وبينت أنــه ال بد من
احترام شروط املحاكمات العادلة ،واالمتناع
عن تصفية الحسابات ،فليس هذا املطلوب
فــي تــونــس ،بــل ال بــد مــن محاسبة حقيقية
املستويات ،وبعيدًا عن اإلفالت
على جميع ّ
مــن الـعـقــاب ،ألن ـهــا ت ــؤدي إل ــى تعفن املـنــاخ
عمومًا ،معتبرة أن املحاسبة يجب أن تشمل
ّ
ال ـج ـم ـيــع ،وح ـت ــى األم ـن ـي ــن ،وج ـ ــل قـضــايــا
الفساد واإلرهاب.
ّ
ول ـف ـتــت قـ ــال إلـ ــى أن ال ـتــوق ـي ـفــات وت ـحــرك
النيابة العمومية جاءا بعد رفع الحصانة،
وبالتالي كان هناك محرك سياسي مباشرة
بعد قرارات رئيس الجمهورية التي ّتقضي
باتخاذ تدابير استثنائية .وأعلنت أنه ال بد
من التثبت من اإلج ــراءات ،إن كانت سليمة
أو ال ،وه ــل اح ـتــرمــت ال ـش ــروط املـنـصــوص
عليها من حضور املحامي واحترام حقوق
ّ
األش ـ ـخـ ــاص امل ــوق ــوف ــن؟ وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن

تجمع السلطات بيد
شخص واحد قد يقود
إلى نوع من االستبداد

توقيف نائبين عن «الكرامة»

أوقف نائبان ينتميان إلى ائتالف «الكرامة» الذي ناهض اإلجراءات األخيرة
للرئيس قيس سعيد وتعليقه عمل البرلمان .وقــال رئيس «الكرامة»
سيف الــديــن مخلوف (الــصــورة)،
أمــس األحـــد ،عبر «فــيــســبــوك» ،إن
النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس
قيد التوقيف المؤقت في إطار
«تحقيق يجريه القضاء العسكري».
وأضــــاف مــخــلــوف ،وهـــو محام
مناهض بشدة لسعيد ،أن النائبين
وهو نفسه مالحقون في قضية
مرتبطة بمشادة وقعت في مارس/
آذار الماضي في مطار تونس.
ّ
تشكل لجنة لرصد التجاوزات ضد حقوق اإلنسان (الشاذلي بن إبراهيم)Getty/
منظمات تونسية

هناك قضايا سيتم التثبت منها ،فهل هي
مــرفــوعــة فــي الـسـ ّـابــق أم تـمــت إثــارتـهــا فقط
اآلن؟ وأوضحت أنه سيتم النظر في امللفات
حالة بحالةّ .
وأش ــارت إلــى أنـهــم يتابعون قضية النائب
ياسني العياري ،والقضية نفسها ال تخلو
ّ
م ــن إش ـ ـكـ ــاالت ،ك ـم ــا أن م ـحــاك ـمــة املــدن ـيــن
أم ــام املـحــاكــم العسكرية مــرفــوضــة ،وأيضًا
مـ ـح ــاكـ ـم ــات ال ـ ـ ـ ــرأي ب ـص ـف ــة ع ـ ــام ـ ــة .وح ـ ــول
ّ
سعيد بخصوص
التطمينات التي قدمها
ّ
احترام الحقوق والحريات ،أوضحت قالل أن

التطمينات جيدة ،ومن املهم أن يكون هناك
ّ
تـطـمـيـنــات ،لـكــن األف ـع ــال هــي الـتــي ستؤكد
م ــدى اح ـت ــرام ال ـحــريــات وح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
ُ
وبالتالي سيتم انتظار األيــام املقبلة لتبني
ّ
هل أن هذه التصريحات كانت كافية أم ال.
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس الــراب ـطــة التونسية
لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـس ــان ،جـمــال مسلم،
ّ
في تصريح لـ«العربي الجديد» إن منظمات
وط ـن ـيــة ع ـق ــدت اج ـت ـمــاعــا م ـش ـتــركــا ،أخ ـي ـرًا،
وق ــررت تكوين لجنة ملتابعة مــدى احـتــرام
حـقــوق اإلن ـســان وال ـحــريــات خ ــال التدابير

ّ
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .وأكـ ـ ــد أنـ ـ ــه خ ـ ــال ال ـتــداب ـيــر
االسـتـثـنــائـيــة ق ــد ال يـقــع ا ّح ـت ــرام الـحــريــات
والـ ـحـ ـق ــوق ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـ ــه س ـي ـتــم رص ــد
ال ـس ـي ــاس ــات الـ ـع ــام ــة ،وإذا ت ـم ــت مــاحـظــة
تـ ـج ــاوزات فـسـتــرســل م ـبـّـاشــرة إل ــى رئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة .وأوض ـ ــح أنـ ــه خ ــال ال ـظــروف
االستثنائية ،وعندما تجتمع السلطات بيد
ـد ،تصبح امل ـخ ــاوف مشروعة
شـخــص واح ـ
نظريًا ،مبينًا ّأنــه ال ّ
بد من املتابعة واقعيًا.
ّ
وأشار إلى أنه عندما تم منع ممثل الرابطة
ال ـت ــون ـس ـي ــة لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان

أسئلة ما بعد  25يوليو
أسئلة تونسية عدة
ُتطرح عن مرحلة ما
بعد سيطرة الرئيس قيس
سعيّد على كل مفاصل
الدولة .الخشية من نظام
رئاسوي حاضرة ،خصوصًا
مع محاولة سعيّد
إحاطة نفسه بأشخاص
موثوق بهم ،ومواصلة
عملية إطاحة وزراء
وأمنيين
صالح الدين الجورشي

ينتظر التونسيون أن يكشف لهم الرئيس
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ع ــن ه ــوي ــة رئ ـي ــس الـحـكــومــة
الـجــديــد ،وتـحــديــد مــامــح خريطة الطريق
ال ـع ـت ـيــدة .ال ـغ ـمــوض ال ي ــزال سـيــد املــوقــف،
رغم أن البالد تشهد وضعًا هادئًا ،ودواليب
الــدولــة تسير بشكل طبيعي .لكن مــع ذلــك،
ال يـتــوقــف الـتــونـسـيــون ع ــن ط ــرح األسـئـلــة
في جميع االتجاهات ،ودراسة االحتماالت
والسيناريوهات املمكنة .ويستوي في هذا
األمر من اعتبروا أن ما حدث هو «انقالب»،
ّ
سعيد «حركة إنقاذ»
ومن يعتقد بأن حراك
للدولة والبالد.
وحـ ـي ــال هـ ــذا االنـ ـقـ ـس ــام ،ال يـ ـ ــزال عـ ــدد مــن
الشخصيات واألحزاب السياسية متمسكني
بالطعن في شرعية القرارات التي اتخذها
رئيس الدولة ،لكن الطيف الواسع من هذه
األطــراف بدأ بالتأقلم تدريجيًا مع الوضع
الجديد ،سواء من خالل مواقف االصطفاف
ّ
سعيد ،أو بالقول إن ما حصل فرضته
وراء
«الـضــرورة» ،وأن املطلوب حاليًا هو دعوة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــأك ـث ــر م ــا ي ـم ـكــن مــن
الضمانات ،حتى ال يؤثر ذلك على الحريات
والديمقراطية.
صدمة «النهضة»

بالنسبة لحركة «النهضة» ،الطرف األكبر

واألث ـق ــل وزنـ ــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،فـقــد أدخـلـتـهــا
ال ـصــدمــة ف ــي حــالــة ارت ـب ــاك غـيــر مـسـبــوقــة.
ولــم تكن الـحــركــة مهيأة ملــواجـهــة مثل هذا
ّ
ال ـس ـي ـنــاريــو ،ف ــي ظ ــل ع ــدم ام ـتــاك ـهــا خطة
بديلة ،رغم صراعها السياسي الطويل مع
ســاكــن قـصــر ق ــرط ــاج .فـقـيــادتـهــا لــم تتوقع
أن ي ـن ـجــح رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي نـســج
تحالف قــوي مع املؤسسة العسكرية ،رغم
أن هــذه العالقة كــانــت تتطور وتتوثق في
الـعـلــن وأمـ ــام الـجـمـيــع .ول ـه ــذا الـسـبــب كــان
وقــع ال ـق ــرارات قــويــا على راش ــد الغنوشي،
بصفته رئيسًا لحركة «النهضة» وللسلطة
الـتـشــريـعـيــة (ال ـب ــرمل ــان) ،خـصــوصــا عندما
م ـن ـع ــه الـ ـجـ ـن ــود مـ ــن دخ ـ ـ ــول مـ ـق ـ ّـر األخـ ـي ــر،
فــاضـطــر إل ــى أن يـقـضــي بـقـيــة الـلـيــل داخــل
س ـي ــارت ــه ،ف ــي ح ــرك ــة احـتـجــاجـيــة ل ــم تغير
شيئًا من الواقع.
فـ ــي تـ ـل ــك الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ،م ـث ـل ــت أم ـ ـ ــام ال ــرج ــل
ت ـج ــرب ـت ــان م ـخ ـت ـل ـف ـتــان ف ــي ال ـخ ـصــوص ـيــة
والـ ـنـ ـت ــائ ــج .ت ـم ـث ـلــت األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـت ـجــربــة
املـ ـص ــري ــة ،حـ ــن ق ـ ــرر اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون
مــواجـهــة عـبــد الـفـتــاح السيسي بالصمود
وال ـت ـم ــرد ،ف ـكــان ح ـصــاد ذل ــك مـ ـرًا ومـكـلـفــا،
وأدى إلى خروجهم من املعادلة السياسية،
وعـ ـ ـ ــادوا م ــن ج ــدي ــد إلـ ــى ح ــال ــة ال ـت ـي ــه .أم ــا
التجربة الثانية فهي الحالة التركية عندما
محاولة
ان ـحــازت الجماهير الـتــركـيــة ضــد
ّ
االنقالب في  15يوليو/تموز  ،2016والتفت
حــول الرئيس رجــب طيب أردوغ ــان ،لتبقى
الشرعية ويفشل االنقالب.
فـ ــي ت ــون ــس لـ ــم تـ ـن ــزل ال ـج ـم ــاه ـي ــر ب ــأع ــداد
معتبرة إلى الشارع دفاعًا عن الديمقراطية
وال ـش ــرع ـي ــة ك ـم ــا دع ــاه ــا إل ـ ــى ذل ـ ــك رئ ـيــس
«ال ـن ـه ـض ــة» ،ب ــل ن ــزل ــت أع ـ ـ ــداد أك ـب ــر مـنـهــا
لـتـعـ ّـبــر عــن فــرحـتـهــا ب ــاإلج ــراءات الـجــديــدة
وت ـن ـحــاز إل ــى س ـعـ ّـيــد ،ل ـهــذا ق ــرر الغنوشي
بعد  20ساعة من االعتصام دعوة أنصاره
إلى االنسحاب من حول البرملان ،استعدادًا
لخوض املعركة بأسلوب آخر .وهكذا كسب
س ـعـ ّـيــد ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى م ــن تـنـفـيــذ خطته
االستثنائية.
تواصل سياسة التطبيع

في غضون ذلك ،تواصلت سياسة التطبيع
مــع الــوضــع الجديد بعزل عــدد مــن ال ــوزراء
واملسؤولني السابقني واإلداريني واألمنيني.
كما يجري البحث عن أسماء بديلة ليكونوا

ونائبة رئيس نقابة الصحافيني من دخول
التلفزيون الوطني تدخلت الرابطة وطالبت
بفتح تحقيق فــي ال ـحــادثــة ،فــاملــرفــق الـعــام
ّ
يجب أل يكون عرضة للتجاذبات ،وحرية
يجب التعدي عليها.
التعبير ال ّ
وب ـ ّـن مسلم أن ــه تــم االت ـفــاق ،داخ ــل اللجنة،
على آليات اإلبالغ عن التجاوزات ومتابعة
ّ
ال ـش ـكــاوى ،مــؤك ـدًا أن الـلـجـنــة بـصــدد رصــد
الـتــوقـيـفــات واإلح ــال ــة عـلــى املـحــاكـمــات ،وال
بـ ّـد من احترام معايير التوقيف واملحاكمة
العادلة بعيدًا عن االنتقام والتشفي .وأشار

ضغط أميركي لتشكيل حكومة
ال يزال الوضع في
تونس مفتوحًا على
كل االحتماالت ،خصوصًا
مع تزايد الحديث عن
إمكانية تفعيل مادة
بقانون االنتخابات قد
تطيح البرلمان

تونس ،القاهرة ،الجزائر ـ العربي الجديد
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«رج ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس» ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـج ــدي ــدة.
ّ
فسعيد يــريــد أن يحيط نفسه بأشخاص
ّ
مــوثــوق بـهــم ،ألن تجربته السابقة خيبت
توقعاته .ولعل هذا األمر يفسر عدم ّ
تسرعه
في تعيني رئيس الحكومة الجديد والفريق
الوزاري الذي سيعمل معه .كل هؤالء يجب
أن يوافقوا على أن يكونوا فريقًا منسجمًا
ومـنـضـبـطــا ومـطـيـعــا لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
ال ـ ــذي س ـي ـتــولــى رئ ــاس ــة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
لتكون الحكومة حكومته بكاملها .بالتالي،

يثير الحرص الرئاسي
على مركزية السلطة
مخاوف كثيرين

ّ
يستغل الفرصة لالنتقام
إلى أن البعض قد ّ
ّ
من الخصوم ،مؤكدًا أنه ال يجب ظلم أي كان،
وموضحًا أن دورهم كرابطة هو الدفاع عن
أي مظلوم .وتابع :ال بد من احترام القانون
الـتــونـســي وال ــدول ــي ،وال بــد مــن محاكمات
عادلة دون التدخل في القضاء .وأشــار إلى
أن الرئيس أكــد لهم أنــه سيضمن شخصيًا
احترام الحقوق والحريات ،وأن يتم إبالغه
ّ
ب ـ ــأي ت ـ ـج ـ ــاوزات ،لـ ـك ــن ال ـف ـع ــل ال ـع ـم ـلــي هــو
الفيصل ،وإن تــم اإلب ــاغ ولــم يقع التفاعل
فسيكون هذا مؤشر خطير ،إذ ال ضمانات

مطلقة تؤكد عدم املس بالحقوق والحريات
للتونسيني والتونسيات.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس امل ـن ـت ــدى ال ـتــون ـســي لـلـحـقــوق
االق ـت ـصــاديـ ّـة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،ع ـبــد الــرحـمــن
ال ـهــذي ـلــي ،أن ـه ــم ي ـتــاب ـعــون بــان ـش ـغــال كبير
الـتــدابـيــر االسـتـثـنــائـيــة املـتـخــذة وت ـطــورات
الوضع في البالد .وقال لـ«العربي الجديد»
ّ
إن البالد تعيش منذ فترة أزمــة اجتماعية
واقـتـصــاديــة ،وسيتم متابعة الــوضــع ،وإن
ك ــان ــت ه ـن ــاك إجـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة ب ــال ـت ــوازي
مــع الجانب السياسي .ولفت الهذيلي إلى

ّ
أنـهــم سيركزون فــي املنتدى على الجوانب
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،إذ إن هـنــاك
مـلـفــات متشابكة ع ــدة ،وأغـلـبـهــا يـعــود إلــى
التنمية وتفاقم البطالة والهجرة السرية،
تنتظر
والعاطلني عن العمل ،وجلها ملفات ّ
م ـبــادرات وحلحلة لــأزمــة ،خصوصًا أنها
عالقة منذ أكثر من  10أعوام ،وظلت تتراكم،
وهناك خشية من أن يزيد الوضع تعقيدًا.
م ــن ج ـه ـت ــه ،رأى رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة
ّ
ل ـل ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـع ــذي ــب ف ـت ـحــي ج ـ ـ ــراي ،أن
هاجسهم في دولــة القانون واملؤسسات أن
يــأخــذ الـقــانــون م ـجــراه ،واح ـتــرام الــدسـتــور.
ّ
وقـ ــال ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن الـضـمــانــات
الهامة التي تكفل حماية الحقوق والحريات
واملكتسبات الفردية والجماعية للثورة هي
ضرورة احترام السقف الزمني إلنهاء العمل
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ا ّل ـت ــي وضـعـهــا
الرئيس ملــدة شهر .واعتبر أننا اليوم أمام
ّ
أمر واقع ،لكن املطلوب ضمانات لكي يأخذ
القانون مجراه ،مشيرًا إلى ضمان املحاكمة
ّ
الـ ـع ــادل ــة لـ ـك ــل م ــن س ـت ـش ـم ـل ـهــم امل ـحــاس ـبــة،
وض ــرورة حضور املحامي أثناء التحقيق،
واح ـت ــرام اسـتـقــالـيــة الـهـيـئــات الــدسـتــوريــة
وال ـع ـم ــوم ـي ــة وت ـي ـس ـي ــر ع ـم ـل ـه ــا ،واح ـ ـتـ ــرام
واستقاللية السلطة القضائية.
الدستور
ّ
ولفت جراي إلى أنه تم طرح مقترحات ،منها
طمأنة التونسيني والفاعلني االجتماعيني
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ووضـ ـ ـ ــع م ـج ـل ــس ح ـك ـمــاء
ّ
سعيد لالستفادة من
استشاري لدى قيس
أفكارهم واالستئناس بها.
ّ
وأكد أن من الضمانات األخرى املطلوبة
ال ـبــدء بـ ــإدارة ح ــوار وط ـنــي ،ووض ــع أجـنــدة
م ـ ــوح ـ ــدة وت ـ ـجـ ــانـ ــس ب ـ ــن الـ ـف ــاعـ ـل ــن رغ ــم
االخ ـتــاف ،مــع مراجعة قــانــون االنتخابات
ون ـظ ــام ال ـح ـكــم ،إل ــى جــانــب وض ــع خــريـطــة
ط ــري ــق ،واح ـ ـتـ ــرام ال ـس ـقــف ال ــزم ـن ــي امل ـحــدد
ل ـت ـع ــود الـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى ن ـس ـق ـه ــا ،وتـسـتـكـمــل
املؤسسات الدستورية دورها.

مــا يحصل حتى اآلن بمثابة مسار دؤوب
مــن أج ــل تـحــويــل الـنـظــام واالن ـت ـقــال بــه من
نظام شبه برملاني إلى نظام رئاسي ،يجمع
ّ
سعيد كل السلطات بيده.
فيه قيس
ويثير هذا الحرص الرئاسي على مركزية
ال ـس ـل ـطــة مـ ـخ ــاوف ال ـك ـث ـي ــري ــن ،ب ـم ــن فـيـهــم
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ّأي ـ ــدوا االج ـ ــراءات الــرئــاسـيــة
األخـ ـي ــرة .فــامل ـســافــة ب ــن ال ـن ـظــام الــرئــاســي
والنظام الرئاسوي قصيرة جدًا .ويمكن أن
يكون النظام الرئاسي ديمقراطيًا ،لكن إذا
ُمنحت كل السلطات للرئيس ،فعندها لن
تمنع الحواجز من الوقوع في االستبداد.
وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر تـ ـخـ ـش ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
الغربية حصوله فــي تــونــس ،مما جعلها
ت ـط ــال ــب ب ـل ـغــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ق ـي ــس سـعـ ّـيــد
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي أقـ ـ ــرب األوق ـ ـ ـ ــات .كـمــا
ط ــالـ ـبـ ـت ــه أي ـ ـضـ ــا ب ــال ـت ـع ـج ـي ــل ف ـ ــي ت ـع ـيــن

رئيس جديد للحكومة ،للتأكد مــن قدرته
ع ـلــى إدارة ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ــال ــي
بشكل جـيــد ،وهــو أمــر تهتم بــه مؤسسات
التمويل الــدولـيــة ،وفــي مقدمتها صندوق
النقد الــدولــي ،الــذي ّ
أجــل مــوعــد استئناف
املفاوضات ،في انتظار الكشف عن رئيس
حكومة وعن وزير االقتصاد.
وفي ضوء ما تقدم ،ينتظر الجميع بشغف،
وأحيانًا بقلق ،الخطوات التالية التي ينوي
ّ
سعيد القيام بها خالل األيام املقبلة .وهي
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي س ـت ـحــدد م ــام ــح الــوضــع
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ـ ــذي س ـت ـح ــدد فـيــه
جميع األطــراف مواقفها واستراتيجياتها
وتـ ـح ــالـ ـف ــاتـ ـه ــا .وسـ ـ ُـي ـ ـعـ ــرف إلـ ـ ــى أي م ــدى
ّ
سعيد من التسيير املباشر
سيتمكن قيس
وال ـف ـع ـل ــي والـ ـي ــوم ــي لـ ـش ــؤون الـ ــدولـ ــة ،فــي
ظ ــل أوضـ ـ ــاع م ـت ـحــركــة ش ــدي ــدة الـصـعــوبــة
ومفتوحة على كل االحتماالت.

مع دخــول تونس أسبوعها الثاني من دون
حـكــومــة ،ب ـنــاء عـلــى الـ ـق ــرارات ال ـتــي اتـخــذهــا
الــرئـيــس قـيــس سـعـ ّـيــد فــي  25يــولـيــو/تـمــوز
امل ــاض ــي ،حـ ــاول األخ ـي ــر م ــرة أخـ ــرى ال ــدف ــاع
عن قراراته فيما حثته واشنطن على وضع
خطة للعودة سريعًا إلى املسار الديمقراطي،
وت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،وس ـ ــط حــديــث
عــن إمـكــانـيــة تفعيل الـفـصــل  163مــن قــانــون
االن ـت ـخــابــات ،واملـتـعـلــق بــال ـخــروقــات املــالـيــة
ل ـت ـمــويــل ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـت ـمــويــل
األجنبي ،ما قد يؤدي إلى اإلطاحة بالبرملان.
ولـلـمــرة الـثــانـيــة مـنــذ إعــانــه ق ــرارات ــه ،حــاول
سـعـ ّـيــد إظ ـه ــار سـيـطــرتــه عـلــى األوض ـ ــاع في
البالد ،عبر نزوله إلى شارع الحبيب بورقيبة
في العاصمة ،والــذي كــان زاره للمرة األولــى
عقب قــراراتــه إعـفــاء رئـيــس الحكومة هشام
املشيشي وتعليق عمل البرملان ملدة  30يومًا
ورفــع الحصانة عن جميع نوابه ومحاسبة
املتورطني منهم .واختلف الوضع ،عن زيارته
الليلية األول ــى عندما كــان يتجمع عــدد من
املــواط ـنــن ،حـيــث ن ــزل أم ــس ظـهـرًا ليجد في
اسـتـقـبــالــه املـكـلــف بتسيير وزارة الــداخـلـيــة
املعني رضا غرسالوي ،كما تحدث إلى عدد
م ــن امل ــواط ـن ــن .وجـ ــدد سـعـيــد ،أم ــس األح ــد،
«ح ــرص ــه ع ـلــى ح ـمــايــة ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات
وت ـع ــزي ــز م ـق ــوم ــات األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار» في
ال ـبــاد .وإزاء تنامي قلق ال ـشــارع التونسي
وتـصــاعــد دع ــوات ال ـخ ــارج ل ــإس ــراع بكشف
خــريـطــة الـطــريــق وتـعـيــن خـلــف للمشيشي،
قال امللحق في الدائرة الدبلوماسية برئاسة
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ولـ ـي ــد الـ ـحـ ـج ــام ،إن «ال ـش ـعــب
التونسي واإلع ــام يـتـســاءالن بصفة كبيرة
عــن تأخر موعد اختيار رئيس الجمهورية

ُ ّ
لشخصية تكلف تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضـ ـ ــاف الـ ـح ـ ّـج ــام ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
ّ
«أري ـ ــد أن أط ـم ـئــن الـجـمـيــع إل ــى أن الــرئـيــس
ً
يـعـمــل عـلــى كــل ه ــذه املــواض ـيــع لـيــا ونـهــارًا
على مستوى تشكيل الحكومة ،لتنطلق في
الـعـمــل وف ــق خــريـطــة طــريــق واض ـحــة املعالم
ُت ّ
قدم رسالة طمأنة للداخل والخارج» ،مشيرًا
ً
ّ
إل ــى أن «ه ـن ــاك ع ـم ــا ج ــب ــارًا ع ـلــى مـسـتــوى
رئــاســة الجمهورية ستخرج نتائجه للعلن
في القريب العاجل» ،وفــق تعبيره ،وهــو ما
يـتـمــاشــى م ــع م ــا أب ـل ـغــه سـعـيــد إل ــى نـظـيــره
ال ـج ــزائ ــري ع ـبــد امل ـج ـيــد ت ـب ــون ،ف ــي ات ـصــال
هاتفي ليل السبت األح ــد ،إذ أش ــار إلــى أنه
سـيـعـلــن قــريـبــا ع ــن ق ـ ــرارات ت ـخـ ّـص تـكــريــس
املسار الديمقراطي.
وتـلـقــى سـعـ ّـيــد مـكــاملــة هاتفية مــن مستشار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي ج ـيــك ســول ـي ـفــان،
ّ
أم ــس األول ،ح ــث فـيـهــا الــرئ ـيــس الـتــونـســي
ع ـلــى وض ــع خ ـطــة ل ـل ـعــودة ســري ـعــا لـلـمـســار
الديمقراطي .وقــال سوليفان ،بحسب بيان
للبيت األب ـي ــض ،إن املـكــاملــة رك ــزت «الــدعــوة
على الحاجة املاسة للقادة التونسيني لرسم
الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى املسار
الديمقراطي في تونس» .وشدد على أن «هذا
سيتطلب تشكيل حـكــومــة ج ــدي ــدة ،بسرعة

نزل سعيّد للمرة
الثانية منذ أسبوع إلى
شارع بورقيبة
ب ـق ـي ــادة رئـ ـي ــس وزراء قـ ـ ــادر ع ـل ــى تـحـقـيــق
االستقرار في االقتصاد التونسي ومواجهة
ً
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ف ـض ــا ع ــن ض ـم ــان ع ــودة
البرملان املنتخب في الوقت املناسب».
وفي أول تعليق رسمي على األحداث األخيرة
في تونس ،أصدرت وزارة الخارجية املصرية
ب ـيــانــا أع ــرب ــت ف ـيــه ع ــن «ت ـضــام ـن ـهــا الـكــامــل
مــع الشعب التونسي وتطلعاته املـشــروعــة،
وثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية
على العبور بالبالد من هذه األزمة في أقرب
وقـ ـ ــت» .وأكـ ـ ــدت ضـ ـ ــرورة ت ـج ـنــب الـتـصـعـيــد
واالمتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة
بما يحفظ مصالح الشعب التونسي وأمنه
ومقدراته ،مشيدًا بــدور املؤسسات الوطنية
لـ ـل ــدول ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة فـ ــي ح ـف ــظ أم ـ ــن ال ـب ــاد
واستقرارها.
ومـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـغ ـم ــوض ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــدأ

دعا سوليفان لضمان عودة البرلمان في الوقت المناسب ()Getty

ال ـح ــدي ــث ف ــي ت ــون ــس ع ــن إم ـك ــان ـي ــة تـفـعـيــل
الفصل  163من قانون االنتخابات ،واملتعلق
بـ ــال ـ ـخـ ــروقـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـح ـم ــات
االنـتـخــابـيــة والـتـمــويــل األجـنـبــي ،خصوصًا
أن فـتــرة تجميد ال ـبــرملــان ح ــددت بـ ــ 30يومًا
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـمــديــد .وأم ـ ـ ــام ت ـع ــدد ال ـفــرض ـيــات
املـمـكـنــة دس ـت ــوري ــا ،وم ــا ق ــد يـتـيـحــه الـفـصــل
 ،163تنوعت آراء خبراء القانون الدستوري
ب ــن ق ـســم م ـتــأكــد م ــن إم ـكــان ـيــة ال ـل ـجــوء إلــى
هــذا الفصل ،ما قد يسفر عنه إسقاط قوائم
انتخابية وإع ــادة تشكل املشهد مــن جديد،
وقسم آخر مستبعد.
وقــال أستاذ القانون الدستوري عبد الــرزاق
املختار ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن
«هناك حديثًا عن إمكانية املرور للفصل 163
مــن املـجـلــة االنـتـخــابـيــة ،واملـتـعـلــق بالجرائم
االنـتـخــابـيــة ،ال ــذي تصل فيه الـعـقــوبــات إلى
سـقــوط قــوائــم وإطــاحـتـهــا» ،مــؤك ـدًا أن «هــذا
اإلجراء قضائي ،واألحكام جزائية فيه ،ولكن
التحقيقات بشأنها تتطلب وقتًا»ّ .
وبي أنه
«ق ــد يـتــم ال ـل ـجــوء إل ــى ه ــذا الـفـصــل كعنصر
تكميلي لترتيب األوراق من جــديــد» ،مؤكدًا
أن «الـتـفـكـيــر ربـمــا يـتـجــه إل ــى تنظيم وقتي
للسلطات ،بمعنى أن املرحلة املقبلة لن تكون
بالتفاوض ،بل باملرور بالقوة وإعالن تنظيم
م ــؤق ــت لـلـسـلـطــات الـعـمــومـيــة ت ـك ــون بنكهة
الفصل  »80من الدستور ،وفق قوله.
مــن جـهـتــه ،رأى أس ـتــاذ ال ـقــانــون الــدس ـتــوري
س ـل ـيــم ال ـل ـغ ـم ــان ــي ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» أن اللجوء إلــى الفصل « 163مقترن
بالقضاء» ،مؤكدًا أنه «ال بد من أحكام قضائية
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد» .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه «خ ــاف ــا
ً
لـلـفـصــل  ،80ال ـ ــذي يـعـتـبــر ف ـص ــا دس ـتــوريــا
يـسـمــح لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ب ـفــرض تــدابـيــر
استثنائية ،فإن الفصل  163يؤكد أن القوائم
ً
ال ـتــي يـثـبــت تـلـقـيـهــا أمـ ـ ــواال أجـنـبـيــة تـسـقــط،
إضــافــة لــوجــود عـقــوبــات جــزائـيــة» ،مبينًا أن
«ه ــذه الخطوة تتطلب وقـتــا» .إلــى ذل ــك ،نفى
النائب عن حركة النهضة ماهر املذيوب ،في
تغريدة أمــس األحــد ،أن يكون رئيس الحركة
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب راشـ ـ ــد ال ـغ ـنــوشــي
«ط ـلــب مــن أي دول ــة فــي ال ـعــالــم ،بـمــا فــي ذلــك
دول ــة ق ـطــر ،اسـتـضــافـتــه بـحـجــة ال ـع ــاج ،كما
يدعي البعض» ،مؤكدًا أنــه «ال يخطط حاليًا
لزيارات خارجية» ،و«لم ولن يفكر مطلقًا في
ّ
الخيرين من
مغادرة البالد ،بل يعمل مع كل
أجل مصلحة تونس ورفعة شعبها».
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شرق
غرب
لبنان :قتلى في اشتباكات
بين حزب اهلل وعشائر
اندلعت اشتباكات بني عناصر من
ال ـع ـشــائــر ال ـعــرب ـيــة وحـ ــزب ال ـلــه في
م ـن ـط ـقــة خـ ـل ــدة ،وهـ ــي م ـن ـط ـقــة تـقــع
ب ــن ب ـي ــروت وج ـن ــوب ل ـب ـنــان ،أمــس
األح ـ ـ ــد ،أسـ ـف ــرت ع ــن م ـق ـتــل وج ــرح
ع ــدد مــن األش ـخ ـ ُـاص ،أث ـنــاء مــراســم
تشييع شـخــص قـتــل مـســاء السبت
في جريمة ثأرية وقعت أثناء حفل
زفاف .وارتكب الجريمة شقيق قتيل
سقط الـعــام املــاضــي فــي اشتباكات
مـمــاثـلــة ،ضــد قــاتـلــه املـفـتــرض وهــو
من حزب الله.
(العربي الجديد)
األسد يكلّف عرنوس
بتشكيل حكومة جديدة
ّ
كــلــف رئـيــس النظام الـســوري بشار
األس ــد ،أمــس األح ــد ،رئـيــس ال ــوزراء
ال ـحــالــي ح ـســن ع ــرن ــوس بتشكيل
الحكومة الجديدة ،بعد ّ
تحولها إلى
«حكومة تسيير أعمال» ،إثر «فوز»
األســد باالنتخابات الرئاسية التي
جـ ــرت ف ــي  26م ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ــي.
وت ــول ــى ع ــرن ــوس رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
في أغسطس/آب من العام املاضي،
خ ـل ـفــا ل ـع ـم ــاد خ ـم ـيــس ال ـ ــذي ج ــرى
تحميله وقـتـهــا مـســؤولـيــة تــدهــور
الوضع االقتصادي في البالد.
(العربي الجديد)
والية ثانية لهنية
على رأس المكتب
السياسي لـ«حماس»

ذكــر مسؤولون فلسطينيون ،أمس
األحــد ،أن حركة املقاومة اإلسالمية
(حماس) أعــادت انتخاب إسماعيل
ه ـن ـيــة (الـ ـ ـص ـ ــورة) رئ ـي ـس ــا ملـكـتـبـهــا
ال ـس ـيــاســي لـ ـ ــدورة ج ــدي ــدة ،مــدتـهــا
أربع سنوات .ويتولى هنية رئاسة
املكتب السياسي للحركة منذ عام
 ،2017ويــديــر األنـشـطــة السياسية
لـلـحــركــة فــي غ ــزة والـضـفــة الغربية
ً
امل ـح ـت ـلــة ،ف ـض ــا ع ــن إدارة امل ـع ــارك
ضد االحتالل اإلسرائيلي ،بما فيه
الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر ع ـلــى ق ـط ــاع غ ــزة،
وال ــذي اسـتـمـ ّـر  11يــومــا فــي مــايــو/
أيار املاضي.
(رويترز)

ساحل العاج:
زوجة غباغبو تعود
إلى السياسة
مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ت ـن ـخ ــرط س ـي ـمــون
غ ـبــاغ ـبــو ،زوج ـ ــة ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
لـســاحــل ال ـعــاج ل ــوران غـبــاغـبــو ،في
الساحة السياسية للبالد ،حسبما
أكد املحامي بيار داغبو غود املقرب
مـ ــن «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ل ـســاحــل
الـعــاج» حــزب غباغبو ،أمــس األحــد.
وكــانــت املحكمة الجنائية الدولية
ق ـ ــد أل ـ ـغـ ــت م ـ ــذك ـ ــرة ت ــوقـ ـي ــف ب ـحــق
سيمون غباغبو صادرة عام ،2012
ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي .وغـبــاغـبــو
كــانــت متهمة بــارتـكــاب جــرائــم ضد
اإلنسانية ،وحكم عليها القضاء في
بالدها بالتوقيف مدى الحياة عام
 ،2011إثر أزمــة انبثقت على خلفية
عــدم اعـتــراف زوجـهــا بهزيمته أمــام
خلفه الحسن وتارا.
(فرانس برس)
نيوزيلندا تعتذر لسكانها
المتحدرين من جزر
المحيط الهادئ

ّ
قدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية
جاسيندا أرديرن (الصورة) ،اعتذارًا
رسـمـيــا ،أم ــس األح ــد ،عـلــى حمالت
ال ـشــرطــة األم ـن ـيــة ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
«من دون وجه حق» في سبعينيات
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن املـ ـ ــاضـ ـ ــي سـ ـ ـك ـ ــان بـ ــادهـ ــا
ّ
املتحدرين من جزر املحيط الهادئ.
ّ
ونــفــذ عناصر أمــن ومـســؤولــون من
دائـ ــرة ال ـه ـجــرة ،خ ــال ه ــذه الـفـتــرة،
بــرفـقــة ك ــاب عـمـلـيــات ال ــده ــم الـتــي
كــانــت تتم فـجـرًا لتوقيف وترحيل
األفراد الذين بقوا بعد انقضاء مدد
تأشيرات عملهم.
(فرانس برس)
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تقرير

تعمل الجزائر على
محاولة التوسط في
أزمة سد النهضة
بين إثيوبيا ومصر
والسودان ،باالستناد
إلى البند  10من
اتفاق المبادئ
المبرم بين الدول
ُ
الثالث عام .2015
وعلى الرغم من
عدم تمتعها بدعم
إقليمي ودولي
واضح ،إال أن وزير
خارجيتها ،رمطان
لعمامرة ،يواصل
الجهود

سد النهضة:
مبادرة جزائرية
خالفة
سالمة
في إبريل/نيسان 2020
رفضت الواليات المتحدة،
بناء على طلب مصري
ـ إماراتي ،مقترح تعيين
رمطان لعمامرة مبعوثًا
خاصًا لألمين العام األمم
المتحدة في ليبيا خلفًا
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جال لعمامرة أخيرًا على إثيوبيا والسودان ومصر (األناضول)

الوساطة الملزمة مقيّدة
بشرو ٍ
ط صعبة
القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مصادر دبلوماسية مصرية
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن املـ ـب ــادرة
الـجــزائــريــة للتوسط فــي قضية سد
النهضة تقوم في األســاس على التوفيق بني
مصر والسودان وإثيوبيا ،إلقناعهم باللجوء
إلــى امل ــادة الـعــاشــرة مــن اتـفــاق امل ـبــادئ املبرم
في مارس/آذار  ،2015من أجل إيجاد وساطة
ُ
مـلــزمــة ،تنهي حــالــة الـجـمــود فــي املـفــاوضــات
املسيطرة على امللف لفترة عام ونصف العام،
تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتني
م ــن م ــلء ال ـس ــد .وحـ ــول ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة،
تفيد املصادر بأن وزير الخارجية الجزائري
رم ـط ــان ل ـع ـمــامــرة ،ال ــذي اخـتـتــم م ــن الـقــاهــرة
جولة أفريقية شملت الخرطوم وأديس أبابا
أي ـض ــا ،ت ـح ــدث خ ــال اج ـت ـمــاعــه ال ـث ـنــائــي مع
نظيره املصري سامح شكري ،أول من أمس،

واالج ـت ـم ــاع امل ــوس ــع ب ــن ق ـي ــادات الـخــارجـيــة
ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ،ع ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ــأدي ــة ال ـج ــزائ ــر
دورًا كبيرًا للتوسط لتفعيل امل ــادة الخاصة
بالوساطة امللزمة .وتعمل الجزائر على إقناع
ال ــدول الـثــاث بــاتـبــاع هــذا املـبــدأ كحل ممكن
ووحيد للقضية ،على أن تشارك الجزائر في
ح ــال الـحــاجــة إلـيـهــا فــي فــريــق مـتـعــدد ال ــدول
أو الـجـهــات ،القـتــراح الــوســاطــة املـلــزمــة ،أو أن
ّ
تسهل اتفاق الدول الثالث على وسيط وحيد.
ويفتح املبدأ العاشر من االتفاق باب الوساطة
الــدولـيــة املـلــزمــة ،لكنه يتطلب «ات ـفــاق ال ــدول
الـثــاث على ذل ــك» ،وهــو مــا لــم يتوفر رسميًا
ف ــي أي مــرح ـلــة ســاب ـقــة م ــن الـ ـن ــزاع ،ألس ـبــاب
ع ــدة .ف ــال ـس ــودان ال ــذي ي ـبــدو م ــن الـنــاحـيـتــن
الفنية واالقتصادية مستفيدًا من بناء السد،
ك ــان ي ـجــدد ثـقـتــه ف ــي إم ـكــان ـيــة الـتـغـلــب على
ال ـخ ــاف ــات ب ــاس ـت ـم ــرار املـ ـف ــاوض ــات ،ق ـبــل أن
يطالب بالوساطة أخيرًا .أما إثيوبيا فترفض

ال ـل ـج ــوء مـ ــرة أخ ـ ــرى ب ـعــد ج ــول ــة م ـفــاوضــات
واشنطن ،إلى الرقابة أو الوساطة السياسية،
بحجة أن القضية فنية فقط .وبالنسبة إلى
مصر فتخشى استمرار إهدار الوقت من دون
حصول اتفاق نهائي ملزم ،خصوصًا بعدما
ّ
السد أمرًا
أصبح تحكم إثيوبيا السيادي في
واقعًا بإنجاز مرحلتني من امللء.
وبناء على هــذه الـتـطــورات ،يحاول لعمامرة
إي ـجــاد مـســاحــة تــوافــق تـجـعــل الـ ــدول الـثــاث
تـسـتـقــر عـلــى تـفـعـيــل امل ـبــدأ ال ـعــاشــر ،عـلــى أن
يـتــم ذل ــك فــي ص ــورة ل ـقــاءات ثــاثـيــة مباشرة
بحضور الجزائر وممثلي االتـحــاد األفريقي
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى الـ ـ ـ ــوزاري وال ــرئ ــاس ــي أي ـضــا،
مــع عــرض استضافة الـجــزائــر هــذه الـلـقــاءات
لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات.
وتــوضــح املـصــادر أن ال ـســودان ومـصــر وافقا
مبدئيًا على املبادرة الجزائرية ،باعتبارهما
يقبالن أي جهد إقليمي أو دولي لحل األزمة،
ّ
وتعهدا بإبداء املرونة تجاه األفكار املختلفة
الـتــي قــد تساهم فــي الـتــوصــل إلــى ات ـفــاق .في
املـقــابــل ،ف ــإن إثـيــوبـيــا تحفظت عـلــى امل ـبــادرة
وطلبت ،من أجل إبداء حسن نوايا ،من الجزائر
أن تعمل على تــراجــع جامعة ال ــدول العربية
ع ــن مــوق ـف ـهــا ال ـس ــاب ــق ال ــداع ــم ب ـش ـكــل مطلق
ملصر والسودان واملدين إلثيوبيا باإلجماع،

تستند المبادرة
الجزائرية إلى البند
 10من اتفاق المبادئ
ال يتمتع لعمامرة
بدعم إقليمي أو دولي
مباشر حتى اآلن

وهــو املــوقــف الــذي يمثل عامل قلق بالنسبة
ألديــس أبابا .لكن لعمامرة ،بحسب املصادر
املـصــريــة ،لــم يتعهد بـشــيء فــي هــذا السياق،
ع ــدا الـعـمــل عـلــى تـقــريــب وج ـهــات الـنـظــر بني
إثيوبيا والــدول العربية ،باعتبارها من دول
الجوار والعمق االستراتيجي لشمال أفريقيا
والخليج العربي ،وتربطها صالت اقتصادية
وسياسية مهمة بمعظم الدول العربية الفعالة.
وحــول تحركات لعمامرةّ ،
تنوه املصادر إلى
أنه ال يتمتع حتى اآلن بدعم إقليمي أو دولي
مـبــاشــر ،لكن ال تــوجــد أي م ـبــررات العـتــراض
الدول الكبرى والوسطاء الحاليني كالواليات
املتحدة والصني واالتحاد األوروبي واالتحاد
األفريقي ،على التحرك الجزائري .وتعتبر أن
هذا التحرك يستهدف بالدرجة األولى إعادة
نشاط الجزائر الدبلوماسي والسياسي في
محيطها اإلقليمي ،بعد سنوات من االنكفاء
والتحركات املحدودة.
وتشير إلى أن املبادرة تخلو حتى اآلن من أي
تفاصيل فنية أو سياسية متقدمة ،على عكس
املبادرات السابقة اإلماراتية واألميركية ،التي
تضمنت بنودًا محددة لحلحلة املوقف ،كما
تشترط مصر موافقة إثيوبيا على املـبــادرة
ال ـجــزائــريــة مــن دون ش ــروط مسبقة لـتــوافــق
عليها هي أيضًا.
وت ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن بـ ـع ــد ال ـ ـعـ ــودة
للمفاوضات املباشرة البدء من حيث انتهى
الحديث عن اتفاق دائم على عملية امللء ،بعد
ما انتهى املــلء الثاني بالفعل .وهــذه املسألة
مــرهــونــة حــالـيــا بـتـجــاوب إثـيــوبـيــا مــع رغبة
دولتي املصب (السودان ومصر) في التوقيع
على كل ما جرى التوافق عليه حتى اآلن ،وهو
ما يمثل نحو  90في املائة من جوانب االتفاق
ال ـن ـهــائــي .وتـشـمــل ال ـن ـقــاط ال ـتــي ت ـ ّـم الـتــوافــق
عليها ع ــدد س ـنــوات امل ــلء وال ـت ـبــادل اليومي
ل ـل ـب ـيــانــات وس ــام ــة اإلن ـ ـش ـ ــاءات ،وال ـض ـمــان
الــدولــي السـتـمــراريــة الـتـفــاوض بـعــد املرحلة
األول ــى ،وأن يتم اعتماد االتـفــاق مــن الجهات
الــدول ـيــة وال ـ ــدول ال ـضــام ـنــة ،سـ ــواء أدت دور
الوساطة أو املراقبة.
وعــن التأثير املـتـبــادل بــن امل ـبــادرة والعالقة
ب ــن م ـص ــر وال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،ت ـش ــرح امل ـ ـصـ ــادر أن ــه
على الــرغــم مــن االتـصــاالت الهاتفية املتكررة
فــي األش ـهــر الـعـشــرة املــاضـيــة بــن الرئيسني
املصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد
املجيد تبون ،فإن التواصل الدبلوماسي بني
الـجــانـبــن صـعــب بسبب ال ـخــاف عـلــى امللف
الـلـيـبــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،وال ـ ــذي هــدأ
في اآلونــة األخيرة بعد إعــادة تموضع مصر
وتــراج ـع ـهــا ع ــن ال ــدع ــم امل ـب ــاش ــر ال ــام ـح ــدود
ملليشيات شــرق ليبيا بقيادة اللواء املتقاعد
خليفة حـفـتــر ،وتـغـيــر الــوضــع الـسـيــاســي في
طــرابـلــس وتـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة التي
تحتفظ حتى اآلن بعالقات جيدة ومتطورة
مع القاهرة.
كما أن مصر ال ترحب بشكل مبدئي بتعظيم
ال ــدور اإلقليمي لــدولــة عربية شمال أفريقية
بجانبها ،تحسبًا لتراجع أهميتها القارية،
ل ـكــن ف ــي قـضـيــة س ــد الـنـهـضــة ي ـب ــدو املــوقــف
امل ـص ــري أك ـثــر م ــرون ــة ت ـجــاه دخـ ــول الـجــزائــر
ك ــوس ـي ــط ج ــدي ــد .وسـ ـب ــق أن أدلـ ـ ــى الــرئ ـيــس
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،ف ــي ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي،
بـتـصــريـحــات لـقـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» ،كـشــف فيها
ضمنيًا عن وجود توتر سابق مع مصر حول
ليبيا .وقــال إن «بــاده كانت تستعد بالفعل
للتدخل لوقف تقدم قوات حفتر نحو العاصمة
الليبية» ،مجددًا تأكيده على أن «طرابلس خط
ً
أحمر» .وهو تصريح بدًا مقابال للخط األحمر
الــذي حــدده السيسي سلفًا ،املمتد مــن سرت
إل ــى ال ـج ـفــرة .وف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن الـثــانــي
املاضي ،وبعد أربعة أشهر تقريبًا من تلويح
السيسي بــالــدفــع بـقــوات مصرية إلــى ليبيا،
وت ــداول أنـبــاء عــن مشاركة مصرية مـحــدودة
مــع الـفــرنـسـيــن ضــد ال ـقــوات الـتــركـيــة وق ــوات
حكومة الوفاق ،تم تعديل الدستور الجزائري
ليسمح للمرة األولى بإرسال وحدات عسكرية
إلى خارج البالد بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة البرملان.

متابعة

معارك أفغانستان ال تهدأ :الرحالت الجوية تتوقف في قندهار
تتواصل المعارك في
أفغانستان ،وسط انعدام
الحلول السياسية ،مع
اشتدادها في األيام
األخيرة ،مؤدية إلى
توقيف رحالت جوية
داخلية
تـسـتـمـ ّـر املـ ـع ــارك ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،م ــن دون
أفــق واض ــح لـهــا ،مــا أدى إلــى تــوقــف رحــات
الـ ـطـ ـي ــران م ــن وإلـ ـ ــى م ـط ــار ق ـن ــده ــار بـسـبــب
سقوط الصواريخ عليه .كما توقفت الرحالت
ف ــي والي ـ ــات ب ــدخ ـش ــان ،وقـ ـن ــدوز ،وف ــاري ــاب،
وهلمند ،حسبما أعلنت السلطات األفغانية،
أم ــس األح ــد .ويـشـمــل مجمع مـطــار قندهار
الــذي يضم مدرجًا واحـدًا فقط ،قاعدة جوية
عـسـكــريــة حـيــويــة إلمـ ــداد ال ـق ــوات األفـغــانـيــة
الـتــي تــواجــه حــركــة «طــال ـبــان» مـنــذ أسابيع
في ضواحي املدينة ،التي يبلغ عدد سكانها
 650ألــف نسمة .وقــال رئيس مطار قندهار
مـسـعــود بــاشـتــون« :أطـلـقــت ثــاثــة صــواريــخ
ع ـل ــى املـ ـط ــار ُوأص ـ ـ ــاب اثـ ـن ــان م ـن ـهــا املـ ـ ــدرج.
ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحالت من املطار
وإلـ ـي ــه» .واق ـتــربــت «ط ــال ـب ــان» ف ــي األســابـيــع
األخـيــرة مــن قندهار ،مهدها األس ــاس ،التي
ّفر آالف من سكانها.
وأفـ ـ ــاد م ـس ــؤول أف ـغ ــان ــي بـ ــأن قــذي ـفــة ه ــاون

سقطت على سيارة أجرة في إقليم قندهار،
وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيني على األقل،
بينهم طفالن .وألقى املتحدث باسم شرطة
اإلقليم جمال ناصر باريكزاي باللوم على
«طــالـبــان» فــي الـهـجــوم ،رغــم نفي املسلحني
مسؤوليتهم .من جهته ،ذكر املتحدث باسم
ال ـج ـي ــش األف ـ ـغـ ــانـ ــي ،الـ ـجـ ـن ــرال أجـ ـم ــل عـمــر
شينواري ،في مؤتمر صحافي عقده أمس،
أن ثالث واليات في جنوب وغرب أفغانستان
تـشـهــد أوض ــاع ــا أمـنـيــة ح ــرج ــة .وأضـ ــاف أن
ال ـج ـيــش ي ـح ــاول ال ـت ـصــدي ل ــ«ط ــال ـب ــان» في
والي ـ ــة ه ـل ـم ـنــد .وق ـ ــال ح ــاك ــم والي ـ ــة هـلـمـنــد،
عطا الله أفغاني ،إن حركة «طالبان» عززت
قواتها في عاصمة اإلقليم الشار غاه ،أمس،
وأن املـسـلـحــن يـسـيـطــرون اآلن عـلــى الـحــي
السابع باملدينة.
وفــي مقاطعة هــرات ،املـجــاورة إليــران ،غربي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،أرسـ ـل ــت ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة
ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة إل ــى مــديـنــة هـ ــرات ،التي
ت ـح ـمــل اسـ ــم امل ـق ــاط ـع ــة ،ب ـعــد يـ ــوم م ــن تـقــدم
«طــال ـبــان» نـحــو مــركــز املــديـنــة .وذك ــرت قناة
«طـلــوع نـيــوز» املحلية أن التعزيزات جــاءت
بعد يــوم مــن انـتـقــاد محمد إسماعيل خــان،
الـقـيــادي ال ـبــارز فــي «الـجـمــاعــة اإلســامـيــة»،
التي تقود القتال ضد «طالبان» في هرات إلى
جانب عشرات من قوات االنتفاضة الشعبية،
وزارة الدفاع لتأخرها في إرسال التعزيزات.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع ،فؤاد أمان،
إن ال ـت ـعــزيــزات وص ـلــت إل ــى املــدي ـنــة ،صـبــاح
أمس األحد ،متعهدًا بالسيطرة على الوضع
األمـنــي هـنــاك .وذكــر نائب الرئيس السابق،

رئيس املجلس األعلى للمصالحة الوطنية
عبد الله عبد الله ،في تغريدة على «تويتر»،
م ـســاء أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت ،أن «طــال ـبــان»
أعــدمــت ضابطًا كبيرًا فــي الجيش األفغاني
بعد أسره قرب هرات .وفي لشكركاه (حوالى
 200أل ــف نـسـمــة)« ،ه ـنــاك م ـعــارك دائـ ــرة في
املدينة وطلبنا نشر قوات خاصة فيها».
ودخلت االشتباكات في هرات يومها الرابع،
تحديدًا في الجزء الجنوبي من املدينة بالقرب
من جسر مــاالن ،الذي سيطرت عليه الحركة
أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت .وأفـ ــاد أح ــد الـسـكــان،
أمـ ـ ــس ،ب ـ ــأن «ط ــالـ ـب ــان والـ ـ ـق ـ ــوات األف ـغ ــان ـي ــة
«ت ـتــواج ـهــان ف ــي الـ ـش ــوارع» ،م ـنـ ّـوهــا إل ــى أن

املسلحني استولوا على العديد مــن املباني
اإلداريــة .وتحدث عن «مدينة ميتة» بشوارع
مليئة بالجثث .وقال مسؤولون محليون إن
مئات العائالت نزحت من األجزاء الجنوبية
من مدينة هرات ،بسبب االشتباكات .وانتقد

ُ
قتل جنديان باكستانيان
في وزيرستان على
الحدود مع أفغانستان

وصول تعزيزات للجيش األفغاني إلى هرات أمس (فرانس برس)

بعض املشرعني واملحللني هجمات «طالبان»
على هرات ،ووصفوها بـ«االنتهاك الواضح»
اللتزامات الحركة باتفاق الدوحة.
وم ــع اح ـتــدام الـقـتــال ،انـتـقــد الــرئـيــس أشــرف
غـنــي حــركــة «طــال ـبــان» م ـج ــددًا ،لفشلها في
ح ـشــد قــوت ـهــا ال ـت ـفــاوض ـيــة ب ـهــدف الـتــوصــل
إل ــى ات ـفــاق س ــام .وق ــال فــي اجـتـمــاع ملجلس
الـ ــوزراء «نــريــد ال ـســام ،لكنهم يــريــدونـنــا أن
ـي مقاطعة شـمــال وزيرستان
نستسلم» .وفـ ُ
فــي بــاكـسـتــان ،ق ـتــل جـنــديــان عـلــى األق ــل من
الجيش الباكستاني وأصيب تسعة آخرون
بـ ـ ـج ـ ــروح ،ج ـ ـ ــراء هـ ـجـ ـم ــات امل ـس ـل ـح ــن عـلــى
ق ــوات الجيش فــي مختلف مناطق مقاطعة
شمال وزيرستان ،القبلية املحاذية للحدود
األفغانية .وأفــاد مكتب العالقات العامة في
الجيش الباكستاني ،في بيان ،بأن املسلحني
شنوا هجوما على حاجز للجيش في منطقة
ش ـ ــوال ،م ــا أدى إل ــى مـقـتــل ج ـنــدي وإصــابــة
اثـ ـن ــن آخـ ــريـ ــن ب ـ ـجـ ــروح .وت ـش ـه ــد ال ـس ــاح ــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ت ـص ـع ـي ـدًا ف ــي أعـ ـم ــال الـعـنــف
والعمليات التفجيرية خالل األيــام األخيرة،
تحديدًا بعد اشـتــداد املـعــارك بــن «طالبان»
وال ـق ــوات األفـغــانـيــة ق ــرب ال ـحــدود األفغانية
الـبــاكـسـتــانـيــة .وكـ ــان ال ـج ـيــش الـبــاكـسـتــانــي
ق ــد أع ـل ــن ق ـبــل أي ـ ــام ن ـشــر ق ــوات ــه ع ـلــى كــامــل
الحدود مع أفغانستان وسحب القوات شبه
العسكرية منها ،نـظـرًا للحالة الـســائــدة في
أفغانستان ،والخشية مــن تــوجــه املسلحني
إلى داخل األراضي الباكستانية.
(العربي الجديد ،األناضول،
فرانس برس ،أسوشييتد برس)

قضية
الرباط ـ عادل نجدي

ألقى خطاب العاهل املغربي ،امللك
محمد السادس ،ليل السبت املاضي،
ملناسبة الذكرى الـ 22لجلوسه على
الـعــرش ،مـجــددًا ،الحجر فــي مـيــاه العالقات
املغربية  -الجزائرية الراكدة منذ عام ،1994
بعد دعــوتــه الرئيس الـجــزائــري عبد املجيد
تبون ،إلى «العمل سويًا ،في أقرب وقت يراه
مـنــاسـبــا ،عـلــى تـطــويــر ال ـعــاقــات األخ ــوي ــة،
التي بناها الشعبان ،عبر سنوات من الكفاح
املشترك» ،باعتبار البلدين «أكثر من دولتني
جارتني ،إنهما توأمان متكامالن».
وف ــي حـمــأة الـتــوتــر ال ــذي تعيشه الـعــاقــات
بــن ال ــرب ــاط وال ـجــزائــر مـنــذ أســاب ـيــع ،وكــان
آخـ ــر ف ـصــولــه اس ـت ــدع ــاء ال ـج ــزائ ــر سـفـيــرهــا
فــي الــربــاط كـ ّ
ـرد على دعــوة السفير املغربي
في األمــم املتحدة عمر هــال ،خــال اجتماع
مـجـمــوعــة دول ع ــدم االن ـح ـي ــاز ف ــي  13و14
يوليو/تموز املــاضــي ،إلــى «استقالل شعب
الـ ـقـ ـب ــائ ــل» ،ب ـع ــد إع ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري رم ـ ـطـ ــان لـ ـعـ ـم ــام ــرة ،دعـ ـ ــم حــق
تقرير مصير سكان الصحراء ،يبرز عرض
املصالحة الذي أعلن عنه العاهل املغربي في
داللته السياسية ،كمحاولة جديدة ملد اليد
إلى الجارة الشرقية لدفن ماضي الخالفات
الـثـنــائـيــة ،بــالـتــزامــن مــع مــا تعيشه عــاقــات
البلدين من أجــواء متوترة تتسم بالشكوك
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة .وي ـ ـبـ ــدو الف ـ ـتـ ــا ،حـ ـ ــرص مـحـمــد
ال ـس ــادس ،فــي خ ـطــاب ال ـع ــرش ،عـلــى تبديد
سوء الفهم الكبير بني البلدين الجارين ،من
خالل رسائل طمأنة إلى القادة الجزائريني،
بالتأكيد «أن الشر واملشاكل لن تأتيكم أبدًا
من املـغــرب ،كما لن يأتيكم منه أي خطر أو
يمسكم ّ
تهديد ،ألن ما ّ
يمسنا ،وما يصيبكم
ي ـ ـضـ ــرنـ ــا» ،وكـ ــذلـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال االس ـت ـث ـم ــار
والـبـنــاء على الــرصـيــد الـتــاريـخــي للعالقات
املغربية الـجــزائــريــة .غير أنــه فــي ظــل غياب
مــؤشــرات تحول جــوهــري فــي الثوابت التي
تحكم العالقات بني الرباط والجزائر حتى
اآلن ،تـطــرح أكـثــر مــن عــامــة استفهام حول
مــدى توفر شــروط الـحــوار ،وإمكانية توجه
البلدين نحو دفن ماضي خالفاتهما؟ يشار
إلى أنها ليست املرة األولى التي يوجه فيها
العاهل املغربي دعــوة إلــى الجزائر من أجل
طي صفحة الخالفات الثنائية.
ويــرى مراقبون أن دعــوة املغرب إلــى الحوار
املـبــاشــر مــع ال ـجــزائــر ،الـتــي تــأتــي فــي سياق
ســاخــن يتعلق بمستجدات نــزاع الصحراء،
ع ـب ــارة ع ــن رس ــال ــة حـســن نـيــة وم ـحــاولــة ملد
ال ـعــاقــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن ب ــروح

بدأ العاهل المغربي محمد السادس محاولة جديدة لطي صفحة
الخالفات وتحسين العالقات مع الجزائر ،إال أن هذا األمر قد يلقى مصير
مبادراته السابقة ،خصوصًا أنه ال تزال هناك معوقات

عرض
المغرب
على الجزائر
فرصة جديدة
لتحسين العالقات

جـ ــديـ ــدة ،ل ـع ـل ـهــا تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ــوضـ ــع ال ـق ــاب ــل
لــانـفـجــار ،ال ــذي وصـلــت إلـيــه خ ــال األشـهــر
امل ــاضـ ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـجـسـيــد
ف ـكــرة ومـقـتــرح املـلــك «ال ـيــد املـ ـم ــدودة» تجاه
الجزائر ،ثم مطلب إعادة فتح الحدود البرية،
ال ـ ــذي ك ــان ــت ال ــرب ــاط ق ــد ت ـقــدمــت ب ــه بـشـكــل
رسمي منذ سـنــوات .ويــرون أن مــآل العرض
املغربي الجديد قد يلقى ذات مصير مبادرة
ال ـع ــاه ــل ف ــي نــوف ـم ـبــر  2018ب ـش ــأن إحـ ــداث
«آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور»،
جــراء عــدم حــدوث أي اخـتــراق فــي ملف نــزاع
تحد لعرض
الصحراء ،مشيرين إلى أن أكبر ٍ
املصالحة الجديد يبقى القدرة على الفصل
ب ــن مـ ـس ــارات ال ـص ـح ــراء وع ــاق ــات ال ــرب ــاط
والجزائر.
وعـ ــرفـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات املـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
مـ ـط ـ ّـب ــات ك ـث ـي ــرة م ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ،ب ـ ـ ــدءًا ب ـحــرب
الــرمــال فــي ستينيات الـقــرن املــاضــي ،مــرورًا
ب ـت ــأس ـي ــس ج ـب ـه ــة «الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو» .وف ــي
الوقت الذي تحسنت فيه العالقات الثنائية
ب ــن ال ـب ـلــديــن ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس ال ـجــزائــري
الــراحــل الشاذلي بــن جــديــد ،فــي ثمانينيات
القرن املاضي ،إال أن حادثة تفجير «أطلس
أسـنــي» جـ ّـمــدت الـعــاقــات بــن البلدين منذ
ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،1995ب ـع ــد ات ـه ــام
ال ــرب ــاط ل ـل ـجــزائــر ب ــال ـت ــورط ف ــي الـتـفـجـيــر،
فيما ردت األخـيــرة حينها بــإغــاق الـحــدود

ال ـب ــري ــة ال ـت ــي ال ت ـ ــزال م ـغ ـل ـقــة ح ـت ــى ال ـي ــوم.
وخــال السنوات املاضية ،ال تكاد العالقات
ال ـج ــزائ ــري ــة امل ـغــرب ـيــة تـتـلـمــس طــري ـقــا لحل
الخالفات بينهما حتى تعيد التصريحات
السياسية األزمــة إلى نقطة الصفر .ويشكل
م ـل ــف الـ ـصـ ـح ــراء أب ـ ــرز ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخــاف ـيــة
بـيـنـهـمــا ،إذ تـتـهــم ال ــرب ــاط ال ـجــزائــر بتقديم
ال ــدع ــم إل ــى «ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو» ،فـيـمــا تعتبر
الجزائر القضية مسألة أممية .وعلى امتداد
األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ،أدخ ـ ـلـ ــت ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـسـيــاسـيــة ال ـعــاقــات ب ــن الـبـلــديــن مــرحـلــة
األزمــة ،على خلفية موقف الجزائر من فتح
دول أفــري ـق ـيــة قـنـصـلـيــات ل ـهــا ف ــي ال ـع ـيــون

عادل بنحمزة:
المغرب يوجه رسائل
إلى الشعب الجزائري
بوبكر أونغير:
استجابة الجزائر ستؤدي
إلى تطوير التعاون

والــداخـلــة ،أكبر مــدن الـصـحــراء ،ومــن تأمني
الجيش املغربي ملعبر الـكــركــرات الـحــدودي
ال ـفــاصــل ب ــن امل ـغ ــرب ومــوري ـتــان ـيــا ،وكــذلــك
توقيع املـغــرب لــاتـفــاق الـثــاثــي مــع أميركا
وإسرائيل ،الذي تم بموجبه إعالن الرئيس
األمـيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب االعـتــراف
بـسـيــادة املـغــرب على الـصـحــراء واستئناف
العالقات بني الرباط وتل أبيب.
ووفـ ــق امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ،عـ ــادل بـنـحـمــزة،
فــإن املـغــرب كــان وال ي ــزال ،يدير عالقاته مع
الجارة الشرقية بمنطق «قدر الجغرافيا ،فال
الجزائر ستغير موقعها وال املغرب سيفعل
ذلك .هذا هو قدرنا» .ويلفت إلى أن «املغرب
يحرص دائمًا على توجيه رسائل هــي ،في
الحقيقة ،للشعب الجزائري ونخبه املتنورة
الـتــي يمكن أن تـقــود بــادهــا فــي املستقبل.
الــرســالــة الـسـيــاسـيــة هــي أن ــه لـيــس للمغرب
م ــوق ــف ع ــدائ ــي م ــن الـ ـج ــزائ ــر ،وأن امل ـغ ــرب
يــؤمــن بــاملـسـتـقـبــل» .ويـضـيــف بـنـحـمــزة ،في
حــديــث مــع «الـعــربــي ال ـجــديــد»« :م ــرة أخــرى
يختار املـلــك محمد ال ـســادس مناسبة عيد
ال ـعــرش لـكــي يــوجــه رســالــة ودي ــة لـلـجــزائــر،
تحمل البلدين على االتجاه الجماعي نحو
املستقبل في عالم ال يؤمن سوى بالتكتالت
والتعاون» .ويعتبر أنه «أمام الحدود املغلقة
بني البلدين منذ فترة طويلة ،وفي ظل سباق
تسلح غير مسبوق تغذيه أطــراف خارجية،
ي ـص ـبــح ت ـغ ـي ـيــر زاوي ـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر إلـ ــى طـبـيـعــة
الصراع بني الجارتني ،مطلبًا ضروريًا لفهم
اتجاهاته املستقبلية».
من جهته ،يرى الباحث في العالقات الدولية
بــوبـكــر أون ـغ ـيــر ،أن دع ــوة الـعــاهــل املـغــربــي
الـ ـج ــزائ ــر إلـ ــى بـ ــدء حـ ـ ــوار جـ ــاد ومـ ـس ــؤول،
«تعبير عن انتصار إرادة العقل لدى القيادة
املغربية ،وانزياح لــروح التعاون والتكامل
واألخ ـ ـ ـ ـ ــوة ب ـ ــن ش ـع ـب ــن ش ـق ـي ـق ــن ،ي ـج ـمــع
بينهما املصير وامل ـســار املـشـتــرك» .ويلفت
إل ــى أن «ال ــدع ــوة امل ـغــرب ـيــة غ ـيــر امل ـشــروطــة
تكشف عن إرادة صريحة لبدء حــوار فعلي
ب ــن الـ ـج ــاري ــن ،وأن الـ ـك ــرة اآلن ب ـيــد حـكــام
املرادية (املقر الرئاسي الجزائري)» .ويعتبر
أونغير ،في تصريحات لـ«العربي الجديد»،
أن اس ـت ـجــابــة ال ـجــانــب ال ـج ــزائ ــري لـلــدعــوة
املـغــربـيــة سـتـكــون ب ــداي ــة الن ـط ــاق سياسة
دب ـلــومــاس ـيــة ذات آفـ ــاق مستقبلية بـعـيــدة
ّ
املـ ـن ــال بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـش ـع ـبــن ،ك ـم ــا سـتـمــكــن
املغرب والجزائر من تطوير تعاونهما على
جميع األصعدة ،مبديًا خشيته من أن تعمل
ال ـج ـهــات الــدول ـيــة واملـحـلـيــة املـسـتـفـيــدة من
واقــع الفرقة والتشتت على الحيلولة دون
تطبيع البلدين عالقاتهما.
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شرق
غرب
نحو  100قتيل في سيناء
أعلنت ال ـقــوات املسلحة املصرية،
في بيان ،أمــس األحــد ،تصفية 89
شخصًا من «العناصر التكفيرية
ً
ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــورة» ف ـ ـضـ ــا عــن
مـ ـقـ ـت ــل وإصـ ـ ــابـ ـ ــة  8م ـ ــن ال ـج ـي ــش
خــال تنفيذ عمليات مالحقة في
مـحــافـظــة ش ـمــال سـيـنــاء .وأوض ــح
ّ
ّ
ـاض ب ـكــل
ال ـب ـي ــان أن ال ـج ـي ــش «م ـ ـ ـ ٍ
عزيمة وإص ــرار القـتــاع مــا تبقى
م ـ ــن جـ ـ ـ ــذور اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف
وم ــواص ـل ــة ال ـب ـن ــاء وال ـت ـن ـم ـيــة فــي
ربوع مصر كافة».
(العربي الجديد)
ميانمار :حالة الطوارئ
مستمرة حتى 2023
جدد قائد جيش ميانمار ،الجنرال
م ــن أون ـ ــغ ه ــاي ـن ــغ ،أمـ ــس األحـ ــد،
تعهده بــإجــراء انتخابات جديدة،
وح ـ ـ ــدد م ـه ـل ــة ع ــام ــن الس ـت ـك ـمــال
العملية االنتخابية ،وذلــك تزامنًا
مع مرور ستة أشهر على استيالئه
على السلطة من الحكومة املنتخبة
في  1فبراير/شباط املاضي .وقال
قائد الجيش ،خالل خطاب مسجل
اسـ ـتـ ـم ــر ق ـ ــراب ـ ــة س ـ ــاع ـ ــة« :أت ـع ـه ــد
ب ــإج ــراء انـتـخــابــات عــامــة متعددة
األح ـ ــزاب م ــن دون إخـ ـف ــاق» .وق ــال
ّ
إن السلطات العسكرية «ستنهي
أح ـ ـكـ ــام ح ــال ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ب ـح ـلــول
أغسطس/آب .»2023
(أسوشييتد برس)
الصومال :غارة
تستهدف مقاتلي
«الشباب»
ّ
شنت طائرة من دون طيار مجهولة
ال ـهــويــة ،أم ــس األحـ ــد ،غ ــارة جــويــة
على معقل ملقاتلي حــركــة الشباب
الصومالية بــواليــة جلمدغ ،وسط
ال ـب ــاد .وبـحـســب ب ـيــان صـ ــادر عن
وزارة األمـ ــن املـحـلـيــة ف ــي ال ــوالي ــة،
ّ
فــإن غــارة جــويــة استهدفت موقعا
ملقاتلي الحركة بالقرب من بلدتي
قيعد ،وهريري طيري ،بإقليم مدغ
التابع للوالية ،من دون ذكر وقوع
ّ
خسائر بشرية .وأضــاف البيان أن
الغارة جاءت بعد مواجهات عنيفة
ب ــن الـ ـق ــوات الـحـكــوم ـيــة ومـقــاتـلــي
الحركة في املنطقة.
(األناضول)
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أميركا تكسب بمواجهة الصين

تفعيل الفيليبين معاهدة الدفاع المشترك
يُ ّ
شكل تراجع الفيليبين عن
إنهاء العمل باتفاقية
الدفاع المشترك مع
الواليات المتحدة نقطة
تحول أساسية لمصلحة
ّ
األخيرة في مواجهة
الصين في المنطقة .مع
ذلك ،ال ترغب مانيال في
استعداء بكين
بكين ـ علي أبو مريحيل

خالفًا ملواقفه املعادية للواليات
املتحدة ،قرر الرئيس الفيليبيني
رودريغو دوتيرتي ،الحفاظ على
معاهدة للدفاع املشترك مع واشنطن ،وذلك
بعد أن هدد مــرارًا بإنهاء العمل بها وطرد
الـقــوات األميركية من بــاده .وجــاء اإلعــان
يوم الجمعة املاضي على لسان وزير الدفاع
الفيليبيني دلـفــن لــوري ـنــزانــا ،ال ــذي شـ ّـدد
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ف ــي مــانـيــا جمعه
بـنـظـيــره األم ـي ــرك ــي لــويــد أوس ـ ــن ،ع ـلــى أن
االتفاق مع واشنطن نافذ بالكامل مجددًا،
وأن رئيس البالد قرر سحب رسالة الخروج
مــن املـعــاهــدةّ .
ورح ــب أوس ــن ،الــذي كــان قد
وص ــل إل ــى الـفـيـلـيـبــن ف ــي إطـ ــار جــولــة في
جنوب شرقي آسيا ،بقرار دوتيرتي ،معتبرًا
أنه يوفر ضمانة لالستقرار واملضي قدمًا.
وأكــد أن التحالف بني البلدين ،أمــر حيوي
ألمــن منطقة املحيطني ،ال ـهــادئ والـهـنــدي،
واستقرارها وازدهارها.
وك ــان ــت م ــان ـي ــا ق ــد أرسـ ـل ــت إخ ـ ـطـ ــارًا إل ــى
واشـنـطــن فــي شـبــاط/فـبــرايــر  2020إلنـهــاء
مـعــاهــدة الــدفــاع املـشـتــرك ،وذل ــك ب ـنـ ً
ـاء على
ُ
أوامر من دوتيرتي .ومنذ ذلك الحني مددت
امل ـعــاهــدة ث ــاث م ــرات ،آخــرهــا فــي يونيو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،بـعــد م ـفــاوضــات ثنائية
اسـ ـتـ ـم ــرت أش ـ ـه ـ ـرًا ع ـ ـ ــدة .وعـ ـشـ ـي ــة زي ــارت ــه
الـفـيـلـيـبــن ،اعـتـبــر وزي ــر ال ــدف ــاع األمـيــركــي
أن مـطــالــب الـصــن امل ـتــزايــدة فــي املنطقة ال
أس ــاس لها وتـمــس سـيــادة ال ــدول األخ ــرى.
ون ــاق ــش ذل ــك خ ــال م ـحــادثــات أج ــراه ــا مع
دوتيرتي ،مـشـ ّـددًا على أن بــاده ستواصل

دع ــم دول املـنـطـقــة م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ على
حقوقها بموجب القانون الدولي.
ُ
وت ـظ ـهــر زيـ ــارة امل ـس ــؤول األم ـيــركــي الـكـبـيــر،
وما تخللها من تصريحات ،رغبة الواليات
املتحدة فــي إع ــادة بناء الثقة مــع الفيليبني
بـعــد تـ ــأزم ال ـعــاقــات ب ــن الـبـلــديــن ف ــي عهد
الرئيس السابق دونالد ترامب ،وذلك لبسط
استراتيجيتها الساعية إلــى احـّتــواء نفوذ
الصني في منطقة املحيطني .وتوفر املعاهدة
ال ـتــي دخ ـلــت حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ف ــي ع ــام ،1999
إطارًا قانونيًا يسمح بوجود قوات أميركية
فــي الفيليبني إلج ــراء تــدري ـبــات وم ـن ــاورات
ع ـس ـكــريــة م ـش ـتــركــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـبــادل
الدعم في حالة التعرض لهجوم خارجي.
ويـ ـ ـ ّ
ـرجـ ـ ــح مـ ـحـ ـلـ ـل ــون أن ت ـ ـق ـ ـ ّـدم واشـ ـنـ ـط ــن
خ ــال الـفـتــرة املقبلة مــزي ـدًا مــن املـســاعــدات
ال ـع ـس ـكــريــة ملــان ـيــا ،األمـ ــر الـ ــذي م ــن شــأنــه
ً
أن يثير قلق بـكــن ،فـضــا عــن أن استمرار
معاهدة التعاون الدفاعي املشترك سيتيح
للقوات األميركية التمدد وإعــادة االنتشار
في املنطقة ،انطالقًا من القواعد العسكرية
ف ــي األراضـ ـ ـ ــي ال ـف ـي ـل ـي ـب ـي ـن ـيــة .وه ـ ــو م ــا قــد
يـعــرقــل اع ـت ــزام ال ـصــن اس ـت ـعــادة الـسـيــادة
عـلــى تــايــوان بــالـقــوة ،أو مـمــارســة نفوذها
الـعـسـكــري للتأثير عـلــى األطـ ــراف املطالبة
بالسيادة على املناطق املتنازع عليها في
ب ـحــر ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
هدوء الصني في تعليقها على قرار الرئيس
الفيليبيني ،غير أن املتحدث باسم وزارة
الخارجية الصينية تشاو لي جيان ،اعتبر
في إفــادة صحافية أن التبادالت والتعاون
بــن الـ ــدول ال ينبغي أن تـفـيــد فـقــط ال ــدول
املعنية ،ولكن أيضًا السالم واالستقرار على
الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
وإزاء ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،يـشـيــر ال ـبــاحــث في
الـ ـ ـش ـ ــؤون اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة لـ ــي بـ ـ ــو ،فـ ــي ح ــدي ــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إل ــى أن بـكــن تابعت
بقلق وح ــذر شــديــديــن زي ــارة وزي ــر الــدفــاع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .ويـ ـ ـض ـ ــع قـ ـ ــرار
دوت ـيــرتــي ،فــي سـيــاق الـثـمــار امل ـ ّـرة لـلــزيــارة
بــالـنـسـبــة ل ـل ـصــن ،ال ـت ــي س ـبــق أن راه ـنــت
عـلــى مــوقــف الفيليبني الــرافــض للسياسة
الخارجية األميركية.
وي ــرى لــي بــو أن اس ـت ـمــرار الـعـمــل باتفاقية
الــدفــاع املـشـتــرك ،يعني إتــاحــة الفرصة أمــام
القوات األميركية لتعزيز تمركزها حول بؤر
ً
توتر رئيسية في املنطقة ،فضال عن الوصول
إلــى سلسلة مــن الـجــزر املـتـنــازع عليها قرب
ال ـف ـي ـل ـي ـبــن .ومـ ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـ ــؤدي ه ــذه

تعاف تدريجي للنفط الليبي

طرابلس ـ أحمد الخميسي

س ـج ـلــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة في
ليبيا ،زيادة كبيرة خالل النصف
األول م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي بـ ـ ــ9.53
مليارات دوالر ،وهــي زيــادة نسبتها  55في
املــائــة فــي مقارنة مــع الفترة ذاتـهــا مــن العام
املاضي حني بلغت  5.25مليارات دوالر ،وفقًا
لبيانات املصرف الليبي الخارجي.
ودعــا الخبير االقتصادي أحمد املبروك إلى
ضرورة التركيز على ثالت نقاط لالستفادة
مــن زي ــادة اإلي ــرادات النفطية ،أواله ــا تقوية
الدينار الليبي ،وثانيًا دعم املؤسسة الوطنية
للنفط لزيادة اإلنتاج ،كون النفط هو املصدر
الرئيس للنقد األجنبي ،أمــا النقطة الثالثة
فهي ضــرورة اللجوء إلى التقشف وتقليص
اإلنـ ـف ــاق إلـ ــى ال ـح ــد االدنـ ـ ــى لـلـسـيـطــرة على
املــؤشــرات االقـتـصــاديــة .وأوض ــح امل ـبــروك لـ

«الـعــربــي الـجــديــد» أن رف ــع م ـعــدالت اإلنـتــاج
النفطي يتطلب رفــع مخصصات املؤسسة
الوطنية للنفط لإلنفاق على مجاالت صيانة
وتـطــويــر اآلبـ ــار وال ـح ـقــول الـنـفـطـيــة وتــأمــن
ً
مرتبات ومصروفات العاملني ،وصــوال إلى
زيادة اإلنتاج وتعزيز عمليات التصدير.
وتشير البيانات إلــى أن اإلي ــرادات النفطية
خ ــال ال ـعــام الـحــالــي تتعافى تــدريـجـيــا منذ
شهر مــارس /آذار املاضي مع زيــادة أسعار
ال ـن ـف ــط ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ــدول ـي ــة واالس ـت ـق ــرار
السياسي بالبالد ،لتتجاوز ملياري دوالر،
لكنها انخفضت في إبريل/نيسان إلى 1.303
مليار دوالر ،وسجلت في مايو /أيار 1.389
مليار دوالر ،لترتفع فــي يونيو إلــى 2.138
مليار دوالر.
ك ـمــا ب ـلــغ م ـتــوســط إن ـت ــاج لـيـبـيــا م ــن الـنـفــط
الخام  1.163مليون برميل يوميًا في يونيو/
ح ــزي ــران ارت ـفــاعــا م ــن  1.157مـلـيــون برميل

يــومـ ًـيــا ف ــي شـهــر م ــاي ــو .وتــوق ـعــت املــؤسـســة
الوطنية للنفط تحقيق إيرادات نفطية بقيمة
 25مـلـيــار دوالر فــي ال ـعــام ال ـج ــاري .وكــانــت
ً
سنويا بــن ً  40مليار
عــائــدات النفط ت ــراوح
دوالر و 45مليارًا قبل عام  2013وفقا لتقارير
سابقة للبنك الدولي .ويتم توفير أكثر من 75
في املائة من اإلي ــرادات العامة من اإلي ــرادات
النفطية .واحتسبت الحكومة سعر برميل
النفط عند  45دوالرا بمعدل تصدير 1.250
ً
يوميا في موازنة  ،2021فيما
مليون برميل
تـعــدى سـعــر الـبــرمـيــل  74دوالرا فــي الـســوق
ال ــدولـ ـي ــة .وت ـم ـت ـلــك لـيـبـيــا أك ـب ــر اح ـت ـيــاطــات
مــؤكــدة مــن الـنـفــط ال ـخــام فــي أفــريـقـيــا ،وهــي
واح ــدة مــن أعـضــاء منظمة الـبـلــدان املصدرة
للبترول (أوبــك) ،املستثناة من التخفيضات
التي أقرها ما يعرف بتحالف «أوبك .»+وكان
م ـحــافــظ م ـص ــرف لـيـبـيــا امل ــرك ــزي ،الـصــديــق
ً
أخيرا ،إن ليبيا تحتاج إلى إنتاج
الكبير ،قال

 1.7مليون برميل يوميا لتحقيق االستدامة
املالية .ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي،
فإن ليبيا تحتاج ألن يبلغ سعر برميل النفط
 57دوالرا لتحقيق التوازن املالي هذا العام،
و 70.3دوالرا العام املقبل.
وكــانــت املــؤسـســة الــوطـنـيــة للنفط قــالــت إن
خ ـســائــر اإلنـ ـت ــاج وال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة للنفط
والـ ـ ـف ـ ــرص ال ـض ــائ ـع ــة ع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة بـسـبــب
اإلق ـفــاالت غير القانونية للحقول واملــوانــئ
خــال السنوات التسع املاضية نــاهــزت 231
م ـل ـيــار دوالر .وان ـخ ـفــض إن ـت ــاج ال ـب ــاد من
النفط ،خــال عــام  2013إلــى  933ألــف برميل
يوميا ،واستمر في التخبط بسبب الصراع
ال ـح ــاص ــل ف ــي الـ ـب ــاد ل ـي ـصــل إلـ ــى  950ألــف
برميل في  ،2018ومن ثم سجل مليون برميل
يوميا عام  ،2019قبل أن يهوي إلى  322ألف
برميل يوميا في املتوسط نهاية  ،2020وفق
بيانات رسمية.

توترت العالقات بين مانيال وواشنطن أيام ترامب (فرانس برس)

االتفاقية تسمح
لألميركيين بتعزيز
وجودهم حول بؤر التوتر
الـتـحــركــات املـيــدانـيــة إلــى قطع الـطــريــق أمــام
الـبـحــريــة الـصـيـنـيــة فــي الـتــوســع نـحــو غــرب
امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ ،ك ـمــا أن قـ ــرب ت ـلــك ال ـجــزر
م ــن تـ ــايـ ــوان ،س ـي ـحـ ّـســن م ــن م ــوق ــف ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدف ــاع ــي ف ــي حـ ــال ق ـ ــررت بـكــن
استعادة الجزيرة بالقوة.
ويلفت لــي إلــى أنــه بموجب معاهدة الدفاع
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،سـ ـتـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك خـ ـم ــس ق ــواع ــد
عـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن تـ ـح ــت ت ـص ــرف
ال ـقــوات األمـيــركـيــة قــابـلــة للتمدد والـتــوســع،
معتبرًا أن ذلك يشكل أحد أهم عوامل نجاح
اسـتــراتـيـجـيــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي منطقة
املـحـيـطــن الـهـنــدي وال ـه ــادئ الح ـت ــواء نفوذ
ّ
ويشدد على أنه
الصني وتشكيل جبهة ردع.

من دون تلك القواعد ،ستكون االستراتيجية
األميركية مجرد حبر على ورق.
في املقابل ،يعتبر أستاذ الدراسات السياسية
فــي جــامـعــة «ص ــن ي ــات س ــن» ،وان ــغ ج ــو ،في
ح ــدي ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ــوج ــود
األميركي في املنطقة ليس وليد اللحظة ،كما
أن املعاهدة بني الواليات املتحدة والفيليبني
ُوق ـع ــت قـبــل وص ــول دوت ـيــرتــي إل ــى السلطة
ّ
عـ ــام  .2016وي ـش ـيــر إلـ ــى أن ذلـ ــك ل ــم يـشــكــل
ردعــا للصني ،بــل على العكس تمكنت بكني
مــن تـحــديــث أســاطـيـلـهــا الـبـحــريــة والـجــويــة،
وتكثيف وجودها وأنشطتها العسكرية في
املنطقة.
وي ـت ـطـ ّـرق وان ــغ إل ــى اح ـت ـمــال أن ي ـكــون ق ــرار
الرئيس الفيليبيني بمثابة مناورة سياسية
لكسب أص ــوات املـعــارضــن فــي االنـتـخــابــات
الرئاسية املقررة في عام  ،2022املفترض أن
تخوضها ابنته س ــارة ،الـتــي تعتمد مسارًا
تصالحيًا مع الصني .ويرى وانغ أن دوتيرتي
ال ي ــرغ ــب فـ ــي أن ي ـ ـعـ ـ ّـرض ع ــاق ـت ــه امل ـت ـي ـنــة
بالرئيس الصيني شي جني بينغ للخطر من
أجــل إرض ــاء الــواليــات املـتـحــدة ،الـتــي تسعى

لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ال عالقة
لها بحقوق الــدول األخ ــرى .ويعتبر أن هذه
الـتـطــورات قــد تخضع للنقاش املـبــاشــر بني
مــانـيــا وب ـكــن .وال يستبعد وان ــغ أن يكون
دوتـيــرتــي قــد أعلم الـقـيــادة الصينية مسبقًا
ب ـق ــرار الـ ـع ــدول ع ــن إن ـه ــاء ال ـع ـمــل بـمـعــاهــدة
الــدفــاع املـشـتــرك مــع الــواليــات املـتـحــدة ،على
اع ـت ـبــار أن تــرت ـي ـبــات تـفـعـيــل ال ـع ـمــل بـبـنــود
امل ـع ــاه ــدة سـتـسـتـغــرق زم ـن ــا ي ـت ـج ــاوز فـتــرة
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،قبل ال ـعــودة مجددًا
إلى التصريحات املعادية وسياسة التلويح
بتقليص الـتـعــاون العسكري وط ــرد الـقــوات
األميركية من املنطقة.
ُيشار إلــى أن العالقات الدفاعية بني مانيال
وواش ـن ـط ــن ،تـ ّـرجــع إل ــى خـمـسـيـنـيــات الـقــرن
املاضي ،وقد وقع البلدان على اتفاق لتعزيز
ال ـت ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي بـيـنـهـمــا ف ــي ع ــام .1998
ومـنــح االت ـفــاق ال ــذي دخ ــل حـيــز التنفيذ في
الـعــام الـتــالــي ،وضعًا قانونيًا يتيح للقوات
األمـيــركـيــة بـنــاء الثكنات وم ـخــازن األسلحة
واملـعــدات الدفاعية داخــل خمسة معسكرات
عسكرية محددة في الفيليبني.
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لقطات

الكويت :مدينة لخدمة
مصنّعي السيارات الكهربائية

قالت مؤسسة املوانئ الكويتية،
أمس األحد ،إنها تخطط إلنشاء
ّ
أول مدينة لخدمة مصنعي
السيارات الكهربائية في الشرق
األوسط .ونقل بيان صحافي
صادر من املؤسسة عن املدير
العام ،يوسف العبدالله الصباح،

قوله إن طرح املشروع للتصميم
واإلنشاء سيكون خالل السنة
املالية الحالية .2022-2021
ولم يوضح البيان في أي موقع
بالكويت سيتم بناء املدينة التي
سيطلق عليها مدينة السيارات
الكهربائية .وقال املدير العام ،وفقا
لوكالة «رويترز» ،إن «مؤسسة
املوانئ الكويتية قادرة على
تقديم كافة الخدمات املينائية
واللوجستية املناسبة لكبرى
الشركات حول العالم ،من مصنعي
السيارات الكهربائية» .وأشار إلى
أن الشركات الرائدة في مجال
صناعة السيارات الكهربائية تعمل
بمنظومة تجارية مختلفة في
البيع املباشر من خالل منصاتها
اإللكترونية.
إدراج ثاني شركة ناشئة
في بورصة قطر

تشهد بورصة قطر ،إدراج ثاني
شركة ناشئة ،اليوم االثنني ،في
سوق الشركات الناشئة ،وبنفس
الطريقة التي ُيتداول بها أسهم
الشركات املدرجة في السوق
الرئيسية ،من ناحية أنواع األوامر،
وإجراءات الشركات ،وترتيبات
التسوية واملقاصة .وسيكون
ً
تسعير أسهمها مماثال لتسعير
أسهم الشركات املدرجة في
السوق الرئيسية .واعتبر الرئيس
التنفيذي لبورصة قطر ،راشد علي
املنصوري ،أن قيام سوق الشركات
الناشئة ،حدث مهم ومحوري يؤكد
تطور السوق القطرية ويضيف إلى
نجاحاتها السابقة كإحدى أهم
األسواق الرائدة في املنطقة .لفت
املنصوري ،في تصريح إعالمي
وصلت إلى «العربي الجديد»
نسخة منه ،إلى أن إطالق السوق
الجديدة يمثل رؤية مكملة للسوق
الرئيسية.
فرنسا تتوقع استقبال
 50مليون سائح أجنبي

(فرانس برس)

قفزة في
صادرات كوريا
الجنوبية

قفزت صــادرات كوريا الجنوبية بنسبة  % 29.6على أساس سنوي في يوليو /تموز إلى مستوى قياسي مرتفع ،لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على
التوالي مع استمرار تعافي االقتصاد العاملي وفقًا ملا أظهرت بيانات أمس األحد .وبلغت قيمة الشحنات الصادرة  55.4مليار دوالر في الشهر املاضي بفضل
مبيعات السيارات والرقائق القوية ،وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة .يمثل حجم الصادرات الشهرية أعلى مستوى منذ أن
بدأت كوريا الجنوبية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام  .1956وصلت صادرات البالد خالل األشهر السبعة األولى من عام  2021إلى  358.7مليار دوالر،
مسجلة أيضًا ارتفاعًا جديدًا .وزادت الواردات بنسبة  %38.2إلى  53.6مليار دوالر في الشهر املاضي ،مما أدى إلى فائض تجاري قدره  1.76مليار دوالر.

تأمل فرنسا استقبال 50
مليون سائح أجنبي هذا
الصيف ،معظمهم من أوروبا،
بينما سيبقى الزوار الدوليون
«البعيدون» غائبني ،كما قال وزير
الدولة للسياحة جان-بابتيست
ليموين ،في مقابلة مع «جورنال
دو ديمانش» .وقال ليموين:
«نأمل أن نستقبل هذا العام 50
مليون سائح أجنبي ،مقارنة بـ35
مليونًا في العام املاضي ،و90
مليونًا في عام  .»2019وأضاف:
«هناك سياح أوروبيون من بينهم
أملان وهولنديون وبلجيكيون...
في املقابل ،يأتي عدد أقل من
البريطانيني ،مثل العام املاضي ،ألن
حكومتهم فرضت عليهم أسبوعني
من الحجر الصحي بعد عودتهم».

عمال السوق الموازية في األردن بال حماية
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

أوص ــت دراس ــة ص ــادرة عــن مــركــز تمكني للمساعدة
ال ـقــانــون ـيــة وحـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي األردن ،بــالـعـمــل
ع ـلــى تـحـقـيــق الـتـغـطـيــة ال ـشــام ـلــة ل ـب ــرامــج الـحـمــايــة
االجـتـمــاعـيــة ،وإي ــاء األولــويــة للفئات األكـثــر ضعفًا
في األردن .وحملت الدراسة عنوان «ثقوب في املظلة:
قصور تشريعات الحماية االجتماعية في قطاعات
العمل في األردن أثناء كــورونــا» ،وأف ــادت بــأن نسبة
العاملني في االقتصاد املوازي في البالد بلغت حوالي
 40فــي املــائــة مــن إجـمــالــي ع ــدد الـعــامـلــن ،معظمهم

يفتقدون الحماية االجتماعية واالستقرار الوظيفي.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــدراس ـ ــة إل ـ ــى اآلثـ ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـهــائ ـلــة
لجائحة كورونا وتداعياتها على العمال األردنيني
واملـهــاجــريــن وأص ـحــاب العمل على حــد س ــواء ،وأثــر
اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار
الفيروس على القطاعات االقتصادية أهمها الزراعة
واإلن ـش ــاءات إلــى جــانــب الـقـطــاع غير املـنـظــم .وأكــدت
الدارسة أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة
للتخفيف على القطاعات والعمال من خــال إصــدار
أوام ــر الــدفــاع« ،فــإنــه يمكن مالحظة أن الـبــاغــات لم
تغط كافة العاملني مثل العمال املهاجرين ،إضافة

إلى صعوبة وركاكة الصياغة القانونية لهذه األوامر
والبالغات التي تتعلق باألجور على وجه التحديد».
ولفتت إلى «عدم تمكن شريحة كبيرة من العمال من
االسـتـفــادة مــن هــذه الـبــرامــج نـظــرا لتوجه الحكومة
إل ــى ال ـت ـحــول اإلل ـك ـتــرونــي ،حـيــث ل ــم يـتـمـكــن الـعــديــد
مــن الـعـمــال مــن فـتــح مـحــافــظ إلـكـتــرونـيــة نـظــرا لعدم
امـتــاكـهــم ه ــوات ــف ذك ـيــة أو ع ــدم مـعــرفـتـهــم بكيفية
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا» .وش ــرح ــت الـ ــدراسـ ــة أنـ ــه «لـ ــم تتمكن
شريحة كبيرة من العمال وخصوصا املهاجرين منهم
مــن الــوصــول إلــى هــذه املـنـصــات ألنـهــا كــانــت باللغة
العربية فقط ،كما قــام مجموعة كبيرة من أصحاب

العمل بتخفيض أجور العاملني من دون موافقتهم».
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ــدارس ـ ــة أن ج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن ال ـع ـمــال
املهاجرين في األردن هم من الجنسية املصرية الذين
تضرروا بشكل مباشر نتيجة اإلجــراءات الحكومية
لـلـحــد مــن انـتـشــار ال ـف ـيــروس وف ــرض حـظــر الـتـجــول
وال ـت ـن ـق ــل ،ح ـيــث ي ـع ـمــل م ـع ـظــم ه ـ ــؤالء ف ــي ق ـطــاعــات
الزراعة واإلنشاءات .أما بالنسبة لعامالت املنازل فقد
تعرضن للعديد مــن الـتـحــديــات تتمثل بمعاملتهن
بطريقة سيئة وضـغــط العمل بسبب وج ــود جميع
أفــراد األســرة طــوال اليوم ،ما زاد ساعات عملهن عن
 16ساعة يوميا.
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الجزائر

سياحة

السياحة التونسية ضحية
ضربات السياسة وكورونا
دفع تراكم األزمات
السياسية وتفاقم
الجائحة الصحية إلى
تهاوي السياحة التونسية،
إذ يتكبد القطاع خسائر
باهظة ويتجه إلى سنة
بيضاء ثانية
تونس ـ إيمان الحامدي

يتواصل الغموض بشأن ارتدادات
التطورات السياسية التي تعيشها
ت ــون ــس عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل ص ـنــاعــة
السياحة ،أبرز مورد للنقد األجنبي ،وموقف
كبار متعهدي الرحالت من املرحلة الجديدة،
فيما يكابد القطاع للخروج من تداعيات أزمة
ك ــورون ــا ال ـتــي تـسـبـبــت ف ــي إف ـش ــال مــوسـمــن
متتاليني .ورغ ــم ب ــروز ب ــوادر لتخطي البالد
تــداعـيــات كــورونــا بتكثيف الـلـقــاح والـتـحـ ّـول
ّ
إلى وجهة سياحية آمنة من خطر الوباء ،فإن
انتظار إعــادة ترتيب البيت السياسي ما زال
ً
متواصال وسط ترقب الداخل والخارج ملآالت
ّ
قرارات الرئيس قيس سعيد االنقالبية ليل 25
يوليو /تموز املاضي.
وقادت وزارة السياحة خالل األشهر املاضية
مساعي إلقـنــاع كـبــار متعهدي السياحة في
العالم إلــى برمجة رحــات إلــى تونس تزامنًا
مع تقدم حمالت اللقاح ضد فيروس كورونا،
ب ـه ــدف ض ـم ــان اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـق ـط ــاع حـيــويـتــه
ّ
مــع بــدايــة الـعــام املـقـبــل ،غير أن ع ــودة التوتر
الـسـيــاســي وحـظــر ال ـت ـجــوال فــي ال ـبــاد تهدد
بــإح ـبــاط ال ـج ـهــود الــرس ـم ـيــة إلن ـع ــاش قـطــاع
يوفر الدخل لنحو  400ألف تونسي.
وتـعـتـبــر الـجــامـعــة الـتــونـسـيــة لـلـنــزل (ات ـحــاد
ّ
ف ـن ــدق ــي غ ـي ــر حـ ـك ــوم ــي) أن تـ ــراكـ ــم األزم ـ ــات
الـظــرفـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع سـبـبــه ع ــدم االس ـت ـقــرار
السياسية واألمني بالبالد منذ عام .2011
وأكدت الجامعة في بيان لها يوم  14يوليو/
ّ
تـمــوز املــاضــي ،أن عــدم وض ــوح الــرؤيــة وعــدم
قــدرة الــدولــة على إدارة األزم ــة بالشكل الــذي
يسمح بعودة املياه إلى مجاريها ،يكبد القطاع
سنة بيضاء (بال نشاط) ثانية على التوالي
مـتـسـبـبــة ف ــي أزمـ ــة غ ـيــر مـسـبــوقــة لـلـسـيــاحــة
الـتــونـسـيــة .وأك ــد عــدد مــن أصـحــاب الـفـنــادق

ّ
أن ‹›هــذه الضربة القاصمة» ستجبرهم على
إغــاق مؤسساتهم لعدم قدرتهم على تحمل
العبء املالي لألزمة بمفردهم ،ومــا سيتأتى
من ذلك من أوضاع اجتماعية سيئة للعاملني
في هذا القطاع الهش.
وق ـ ــال ك ــات ــب عـ ــام جــام ـعــة وكـ ـ ــاالت األسـ ـف ــار،
ّ
ظافر ّ
لطيف ،لـ«العربي الـجــديــد» إن القطاع
ّ
يسجل أي ردة فعل من األسواق الخارجية
لم
ّ
عقب التدابير التي أعلن عنها سعيد ،مفسرا
ّ
الحجوزات بسبب الجائحة.
ذلك
بتعطل ّ
وأكــد ّ
لطيف أنــه «لــم تكن هناك حـجــوزات من
العام لذلك لم يشعر
األســواق ّالخارجية هــذا ّ
لكنه قال ّإن غياب ّ
أي
القطاع بأي ردة فعل»،
مظاهر للعنف أو االحتجاجات االجتماعية
يبعث برسائل إيجابية لــأســواق الخارجية
ال ـتــي ق ــد تـعـيــد بــرمـجــة تــونــس عـلــى خريطة
الرحالت بعد التعافي من األزمة الصحية.
ّ
ومرت صناعة السياحة خالل السنوات العشر
املاضية بفترات صعبة تسببت فــي خسائر
كبيرة للقطاع عالجتها الـحـكــومــات بالدعم
امل ــال ــي وال ـض ــري ـب ــي ،وم ـن ــع م ــوج ــات تـســريــح
كبيرة للعاملني فيه.
وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـب ــة انـ ـتـ ـش ــار املـ ـتـ ـح ــور ال ـه ـن ــدي
«دلتا» من كــورونــا 90 ،في املائة من مجموع
اإلصابات بالفيروس في تونس بما يجعلها
في املرتبة األولــى عامليا في مستوى انتشار
ه ــذا امل ـت ـحــور ،وف ــق م ــا كـشـفــه عـضــو اللجنة

%65

حــســب بــيــانــات رســمــيــة،
تراجعت عائدات القطاع
السياحي في تونس %65
وقدرت
خالل السنة الحالية،
ّ
خسائر القطاع خالل العام
الماضي ،بأكثر من  6مليارات
دينار ( 2.1مليار دوالر).

الـعـلـمـيــة ملـكــافـحــة ك ــورون ــا ،ري ــاض دغ ـفــوس.
وقـ ــال دع ـف ــوس ف ــي ت ـصــريــح لــوكــالــة األن ـب ــاء
ّ
الــرسـمـيــة «وات» إن نـسـبــة ان ـت ـشــار املـتـحــور
الهندي في تونس تجاوزت نطاق انتشارها
ّ
في الهند حيث ظهر ألول مرة ،مشيرًا إلى أن
احتواء مخاطر هذا املتحور ،سريع االنتشار،
يتطلب االلتزام بقواعد الوقاية ،والتسريع في
إنجاز حملة التطعيم املضاد لكورونا.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي والـ ـخـ ـبـ ـي ــر
امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـسـ ـي ــاح ــي ،مـعــز
ّ
قاسم ،أن صناعة السياحة في تونس ما قبل
الجائحة الصحية لن تكون هي ذاتها ما بعد
كــورونــا ،مشددًا على ضــرورة وضــع املهنيني
لــاسـتــراتـيـجـيــات ال ــازم ــة لـتـسـهـيــل ال ـعــودة
السريعة للقطاع ،وفقًا للمتطلبات الجديدة
للسائحني واألسواق العاملية.
وأفــاد قاسم في تصريح لـ«العربي الجديد»
ّ
أن املـشــرفــن عـلــى الـقـطــاع مـطــالـبــون بــإعــادة
ترتيب البيت الــداخـلــي واالسـتـجــابــة ملطالب
ال ـســائــح مــا بـعــد الـجــائـحــة الـصـحـيــة بــوضــع
ال ـبــروتــوكــوالت ال ــازم ــة وإعـ ــادة تــأهـيــل اليد
العاملة وفق الحاجيات الجديدة لألسواق.
ّ
وأك ــد قــاســم أن ع ــودة الـقـطــاع الـسـيــاحــي إلــى
سالف نشاطه تتأثر أســاســا بــالـقــرارات التي
تتخذها األسواق الخارجية ،ال سيما املتعلقة
منها بـتــدابـيــر الـسـفــر والـحــركــة بــن الـبـلــدان،
ّ
معتبرًا أن تواصل تصاعد الوباء في تونس
يضعها ضمن البلدان املهددة بمنع السفر.
ّ
السياسي
أمــا فــي مــا يتعلق بتأثير الــوضــع ّ
عـلــى س ــوق ال ـس ـيــاحــة ،ف ـقــال قــاســم إنـ ــه شــأن
داخـلــي وال يهم األس ــواق السياحية طاملا لم
تنحرف االحتجاجات نحو العنف أو ما يمكن
أن يهدد سالمة الوافدين.
وبـحـســب بـيــانــات رسـمـيــة ،تــراجـعــت عــائــدات
ال ـق ـطــاع ال ـس ـيــاحــي ف ــي تــونــس  65ف ــي املــائــة
ّ
خالل السنة الحالية ،وتقلص عدد الوافدين
إلـ ــى هـ ــذا ال ـب ـلــد ال ـ ــذي تـعـتـبــر ال ـس ـيــاحــة أهــم
مرتكزات اقتصاده بنسبة  78في املائة.
وق ـ ّـدرت خسائر القطاع خــال الـعــام املاضي،
بأكثر من  6مليارات دينار ( 2.1مليار دوالر).
أرقــام أفصح عنها وزيــر السياحة التونسي،
الحبيب عمار ،في تصريحات إعالمية نهاية
يونيو /حزيران املاضي.
ّ
وق ــال ع ـمــار إن وض ــع الـقـطــاع الـسـيــاحــي في
تــونــس يتطلب خططًا عاجلة إلنـقــاذ املوسم
ال ـح ــال ــي واملـ ــواسـ ــم امل ـق ـب ـلــة ،مــرج ـحــا تـعــافــي
السياحة عام  2022مع تقدم حمالت التطعيم
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد وت ـح ـس ــن الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
الداخلي والعاملي.

الصيف يفاقم إنفاق األسر
الجزائر ـ حمزة الكحال

خلطت مــوجــة ال ـحـ ّـر الـتــي تعصف بــالـجــزائــر مـنــذ أســابـيــع،
ومــا صاحبها مــن شــح فــي مـيــاه الـشــرب وإق ـبــال على شــراء
ّ
املكيفات ،حسابات األســر ،التي وجــدت نفسها أمــام حتمية
زيادة اإلنفاق ،ملواجهة الظروف املناخية القاسية ،خصوصًا
في مناطق الشمال ،غير املعتادة على هكذا ظروف طبيعية
استثنائية.
وان ـت ـق ـلــت مــوجــة ال ـغ ــاء ال ـتــي تـشـهــدهــا الـ ـب ــاد ،إل ــى ســوق
مكيفات ال ـهــواء وامل ـ ــراوح ،الـتــي قـفــزت أسـعــارهــا ه ــذا الـعــام
بمعدالت تفوق  %75مقارنة بالعام املاضي.
وقــال املواطن إبراهيم روتــابــي ،في شــارع الحميز ،املشهور
بـمـحــال بـيــع األج ـه ــزة الـكـهــربــائـيــة امل ـنــزل ـيــة ،ف ــي الـضــاحـيــة
ّ
الـشــرق ـيــة م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،إن «أج ـه ــزة التكييف
ً
واملـ ــراوح تشهد إق ـبــاال غير مسبوق مــن قبل املــواطـنــن في
هذه الفترة ،رغم ارتفاع أسعارها ،فسعر مكيف الهواء بقوة
 9آالف ،ارتفع قرابة  10آالف دينار ( 90دوالرًا) مقارنة بالعام
املاضي ،أما املكيف بطاقة  12ألفًا ،فقد قفز سعره قرابة 20
ألف دينار ( 180دوالرًا) نظرًا الرتفاع الطلب عليها».
أما أسعار مراوح السقف ،بحسب املواطن روتابي لـ «العربي
الجديد» ،فقد تراوحت بني  12ألف دينار ( 100دوالر) و15
ألــف دينار ( 130دوالرًا) بحسب الحجم ،بعدما كانت تباع
بنحو  10آالف دينار العام املاضي.
محل لبيع
صاحب
وهو
وفي هذا السياق ،قال محمد بري،
ٍ
ّ
األدوات الكهربائية ،لـ«العربي الجديد» ،إن «أسعار املراوح
ومكيفات الهواء باتت مرتفعة للغاية ،بسبب ارتفاع الطلب
وتراجع العرض جراء توقيف االستيراد وعدم قدرة مصانع
الجزائر على تغطية الطلب».
وإذا كــانــت املكيفات الهوائية قــد فــرضــت نفسها فــي بيوت
ال ـجــزائــريــن ه ــذه ال ـس ـنــة ،بــالـنـظــر مل ــوج ــات ال ـح ـ ّـر املـسـتـمــرة
ّ
فــي ال ـبــاد مـنــذ الــرب ـيــع امل ــاض ــي ،ف ــإن مــوجــة ال ـج ـفــاف الـتــي

القطاع السياحي تكب ّد خسائر باهظة (األناضول)

تعصف بالبالد ،وما صاحبها من ٍّ
شح في األمطار ،أدت إلى
اضطرابات في عملية توزيع مياه الصنابير في املحافظات
واملدن الكبرى ،ما رفع اإلقبال على خزانات املياه.
وتـشـهــد م ـحــال بـيــع امل ـض ـخــات وخ ــزان ــات امل ـي ــاه ف ــي ش ــارع
ً
الـحـمـيــز ،إق ـبــاال غـيــر مـسـبــوق ،وهــو ال ـشــارع امل ـعــروف ببيع
هذه السلع ،وسط قفزات في األسعار ومخاوف من املضاربة
ّ
واالحتكار ،التي ّ
يخيم شبحها مع كل أزمة في الجزائر.
وسجلت خزانات املياه البالستيكية ارتفاعًا يتراوح بني ألف
و 3آالف ديـنــار لـلـخــزان ،بحسب السعة والـنــوعـيــة ،وهــو ما
أكده املواطن كمال عواشي ،الذي قال من داخل أحد املتاجر،
ّ
إن «الخزان الذي اقتناه ،وهو ذو سعة ألف لتر بسعر  20ألف
دينار ،لم يكن يتعد سعره  16ألف دينار قبل أيام فقط».
ووفــق عــواشــي لـ«العربي الـجــديــد»« :كـثـيــرون يقبلون على
ّ
الشراء ،خوفًا من ارتفاع األسعار بشكل أكبر ،في ظل تواصل
أزمــة مياه الشرب ،وعــدم مواكبة املصانع واملتاجر الكبيرة
حجم الطلب على الخزانات واملضخات ،ولألسف نحن أمام
نفقات كثيرة ،زاد ثقلها عيد األضحى».
وتعاني الجزائر من أزمة جفاف حادة ،هي األولى من نوعها
منذ ثالثة عقود ،أدت إلى انخفاض حاد في منسوب السدود،
خصوصًا في املناطق الشمالية ،إلى مستويات دنيا.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة ال ـج ــزائ ــري ــة لـحـمــايــة
ّ
املـسـتـهـلــك ،مـصـطـفــى زب ـ ــدي ،إن «الـ ـظ ــروف امل ـنــاخ ـيــة الـتــي
تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد زادت ال ـض ـغــط ع ـلــى ّج ـي ــوب ال ـجــزائــريــن،
وأرب ـك ــت مـيــزانـيــة األسـ ــر ،خـصــوصــا أن ـهــا تــزامـنــت مــع عيد
األض ـحــى وعـطـلــة الـصـيــف ،مــا يـعـنــي مـصــاريــف إضــافـيــة».
ّ
أضــاف ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن «األســر وجدت
نفسها أمام ثالثية صعبة خالل يوليو/تموز املاضي :شراء
خ ــزان م ـيــاه ،أو مكيف هــوائــي ،أو أضـحـيــة ال ـع ـيــد ...وجلها
انتهى بها املـطــاف إلــى االق ـتــراض أو اخـتـيــار عنصر واحــد
ّ ّ
فـقــط ،بالنظر لضعف املــداخـيــل .ولــأســف ف ــإن كــل األسـعــار
ارتفعت ،واملواطن وجد نفسه أمام جشع تجار األزمات».

زيادة اإلقبال على شراء المكيفات والمراوح الكهربائية (فايز نورالدين/فرانس برس)

تقارير عربية
تشغيل

السوق السوداء ملجأ العاطلين عن العمل في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

س ــاه ـم ــت ال ـج ــائ ـح ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي تــوسـيــع
ح ـضــور ال ـق ـطــاع غ ـيــر الــرس ـمــي بــاالقـتـصــاد
املغربي ،إذ توقع مراقبون أن يلوذ به العديد
مــن الــذيــن فـقــدوا فــرص عمله بسبب تراجع
األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة أو ال ـت ـســري ـحــات ،ما
دفع إلى التشديد على ضرورة تبني تدابير
تحفيزية لــدفــع الفاعلني للعمل فــي القطاع
الرسمي.
ول ــم يـخــف مـسـتـثـمــرون قلقهم مــن أن يضر
اتساع دائرة االقتصاد غير الرسمي (السوق
الـ ـس ــوداء) ،بتنافسية ال ـشــركــات ،فيما تــرى
ات ـحــادات عمالية أنــه يمنع حماية األج ــراء.
هـ ــذا م ــا ت ـج ـلــى م ــن ت ـقــريــر ل ـج ـنــة ال ـن ـمــوذج
التنموي ،الــذي وضــع تصورا للتوجه الذي

يجب أن يسير عليه املـغــرب فــي أفــق ،2035
حـيــث حــث عـلــى ضـ ــرورة تـطــويــر االقـتـصــاد
مــن اقـتـصــاد يـتـســم بقيمة مـضــافــة ضعيفة
وإن ـت ــاج ـي ــة م ـن ـخ ـف ـضــة مـ ــع أن ـش ـط ــة ري ـع ـيــة
ومحمية إلى اقتصاد يتميز بتعدد األنشطة
والتنافسية ،مشددة على ضــرورة أن يكون
التحول االقتصادي مصدرا لنمو أكبر وقادر
على خلق مناصب شغل ذات جودة.

االقتصاد غير
الرسمي يوفر %80
من فرص العمل

التجارة تمثل  %31.76من حجم السوق السوداء ()Getty

ويعد القطاع غير الرسمي ضمن األولويات
التي يفترض التعاطي معها من أجل إحداث
الـتـحــول االقـتـصــادي ،خــاصــة أن املؤسسات
امل ـح ـل ـيــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ل ــم ت ـك ــف ع ــن م ـحــاولــة
اإلح ــاط ــة بـحـجـمــه ف ــي االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،
علما أن من الخبراء من توقعوا توسعه في
ظــل الـجــائـحــة ،حـيــث سيشكل م ــاذ عاطلني
ف ـقــدوا ف ــرص عملهم بسبب الـجــائـحــة .وقــد
قــدر صندوق النقد الدولي حصة االقتصاد
غير الرسمي بنسبة  34في املائة من الناتج
اإلجمالي املحلي في الفترة بني  1991و،2015
وهي نسبة تقترب من تلك التي انتهى إليه
البنك املــركــزي في آخــر دراس ــة ،حيث تحدث
عن نسبة تتجاوز  30في املائة.
وإذا كان بنك املغرب يحدد حجم القطاع غير
الرسمي في ذلك املستوى ،فإنه يبدو أقل مما

كان عليه في الثالثة عقود األخيرة حني كان
في حدود  40في املائة بني  1988و ،1998و34
فــي املــائــة بــن  2009و ،2018قبل أن يتراجع
حاليا إلي حوالي  30في املائة .حجم القطاع
غ ـيــر ال ــرس ـم ــي يـبـقــي ف ــي امل ـغ ــرب بـمـسـتــوى
أعـلــى مــن ب ـلــدان منظمة الـتـعــاون والتنمية
االقـتـصــاديــة التي يصل فيها إلــى  17.2في
املائة ،والبلدان العربية وشمال أفريقيا التي
يقدر فيها بـ 25في املائة.
وخلص االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،الذي
يمثل مصالح رج ــال األع ـمــال ،فــي دراس ــة له
إل ــى أن ال ـق ـطــاع غـيــر الــرس ـمــي يـمـثــل  20في
املائة من الناتج اإلجمالي املحلي ،ما يمثل
 17مليار دوالر في العام وحوالي  3مليارات
دوالر من اإليــرادات التي ال تحصلها اإلدارة
الجبائية.
ويـجــذب الـقـطــاع غير الــرسـمــي أشـخــاصــا لم
يكن لهم حظ كبير في التعليم ،حيث إن ثلثي
الذين ينشطون فيه مروا من التعليم األولى
واالب ـت ــدائ ــي ،و 28.4فــي املــائــة مـنـهــم عـبــروا
الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي و 3.3ف ــي امل ــائ ــة التعليم
العالي ،حسب املندوبية السامية للتخطيط.
وذهبت دراســة االتحاد العام للمقاوالت إلى
أن ال ـت ـج ــارة ،تـمـثــل  31.76ف ــي امل ــائ ــة ضمن
االقـتـصــاد غير الــرسـمــي ،متبوعة بقطاعات
ال ـف ـنــدقــة وامل ـط ــاع ــم والـ ـخ ــدم ــات الـشـخـصـيــة
بنسبة  16.47في املائة ،ثم أنشطة الصناعة
وال ـص ـنــاعــة الـتـقـلـيــديــة ،تـمـثــل  14ف ــي املــائــة،
فالبناء واألشغال العمومية بنسبة  12.94في
املائة وباقي النسب لقطاعات أخرى األخرى.
وتـقــدر املنظمة الدولية للعمل فــرص العمل
في القطاع غير الرسمي بنسبة  80في املائة
من مجمل فــرص العمل في املـغــرب ،وهــو ما
يــؤكــده الـخـبـيــر فــي الـقـطــاع املـهـيـكــل ،محمد
ال ـهــاكــش ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد».
وأكد الهاكش أن األزمة الصحية ،كشفت عن
ارتهان فئات عريضة لالقتصاد غير املهيكل،
ح ـيــث اضـ ـط ــرت ال ــدول ــة ل ـت ـقــديــم م ـســاعــدات
ل ـحــوالــي  5.5مــايــن أسـ ــرة ،م ــن بـيـنـهــا تلك
ال ـت ــي تــرت ـهــن ل ـل ـق ـطــاع غ ـيــر امل ـه ـي ـكــل .وي ــرى
الـهــاكــش ،أن الـقـطــاع غـيــر الــرسـمــي ينعكس

عـلــى ف ــرض الـعـمــل ال ـتــي تـتـســم بــالـهـشــاشــة،
وعدم استقرار العمال في مناصبهم ،ناهيك
عن ضعف مساهمة الفاعلني في القطاع غير
الرسمي في املجهود الجبائي للدولة ،وعدم
تــوفـيــر الـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة لـلـعــامـلــن في
ذلك القطاع ،وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى
بلورة مشروع لتعميم الحماية االجتماعية
لفائدة  22مليون شخص.
وتـ ــذهـ ــب املـ ـن ــدوبـ ـي ــة ال ـس ــام ـي ــة لـلـتـخـطـيــط
(ح ـكــوم ـيــة) ،إل ــى أن الـضــريـبــة عـلــى القيمة
امل ـضــافــة تـســاهــم ف ــي الـتــأثـيــر عـلــى الـقـطــاع
غـيــر الــرس ـمــي ،حـيــث إن ال ـشــركــات الـعــامـلــة
في ذلك القطاع تعمل دون فاتورة وتتجنب
س ــداد الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،في
الــوقــت نـفـســه ،ال ــذي ت ــرى املـنــدوبـيــة فـيــه أن
تكاليف األجور تدفع الشركات الصغيرة إلى
التخفف مــن العاملني الــذيــن يتحولون إلى
القطاع غير املهيكل .ويتصور االقتصادي
عـ ـل ــي ب ــوطـ ـيـ ـب ــة ،ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» أن ال ـن ـظــام ال ـج ـبــائــي ي ـســاهــم في
لجوء العديدين للقطاع الرسمي ،حيث إن
الضغط الجبائي مرتفع عبر الضريبة على
الـشــركــات ،مــا يستدعي فــي تـصــوره مراعاة
ذلك النظام لخصوصيات بعض املهن ،حيث
ال يمكن معاملة فاعلني اقتصاديني في ذات
إمكانيات اقتصادية متواضعة كما تعامل
مناطق تحتضن مــدنــا اقـتـصــاديــة بامتياز
مثل الدار البيضاء وطنجة.
وي ــؤك ــد ال ـبــاحــث طـ ــارق بــوت ـقــي ،ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» أن م ـع ــال ـج ــة املـ ـش ــاك ــل املــرت ـب ـطــة
بــالـقـطــاع غـيــر الــرس ـمــي ،تـكـمــن ف ــي توسيع
مساحة تطبيق القانون ،التي تبدأ بالعمل
عـ ـل ــى إخ ـ ـض ـ ــاع الـ ـف ــاعـ ـل ــن فـ ـي ــه ت ــدري ـج ـي ــا
لـلـضــريـبــة ،غ ـيــر أن ــه ي ـت ـصــور أن ذل ــك يجب
أن يـحــدث فــي ظــل إصــاحــات جبائية تقوم
ع ـل ــى اإلن ـ ـص ـ ــاف ،مـ ــع أخ ـ ــذ ب ـع ــن االع ـت ـب ــار
ال ــدور االجتماعي للقطاع عبر التمييز بني
األنـشـطــة ال ـتــي تـنـطــوي عـلــى خ ــرق الـقــانــون
وتـ ـض ــر ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ،وتـ ـل ــك الـ ـت ــي تـكـتـســي
طابعا معاشيا بالنسبة للسواد األعظم من
الفاعلني في القطاع غير الرسمي.

صعود
صادرات
العراق
النفطية

نما إجمالي صادرات العراق من
النفط الـخــام خــال يوليو/تموز،
على أســاس شهري ،بمقدار 26
ألف برميل يوميًا ،وسط توقعات
بزيادة أكبر اعتبارًا من أغسطس/
آب ال ـجــاري .وقــالــت وزارة النفط
العراقية في بيان ،أمس األحدّ ،إن
إجـمــالــي صـ ــادرات الـنـفــط سجل
 2.918مليون برميل يوميًا في
يوليو ،مرتفعا من  2.892مليون
في يونيو/حزيران.
وب ـل ــغ إج ـمــالــي صـ ـ ــادرات الـنـفــط
خالل الشهر املاضي  90مليونًا
ً
و 467أل ـفــا و 794بــرم ـيــا على
مـ ـ ــدار ال ـش ـه ــر ،م ـق ــارن ــة م ــع 86
مليونًا و 765ألفًا و 589برميال
فـ ــي ي ــونـ ـي ــو .ومـ ـن ــذ مـ ــايـ ــو/أيـ ــار
 ،2020يـلـتــزم ال ـع ــراق باتفاقية
خفض اإلنتاج التي أقرها تحالف
«أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك ،»+مـ ــا أث ـ ــر ع ـل ــى حـجــم
صـ ــادراتـ ــه ال ـب ــال ــغ ف ــي الـ ـظ ــروف
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة قـ ــرابـ ــة  107مــايــن
برميل شهريًا.

السودان :مخاوف من منظمة التجارة
ي ـســارع ال ـس ــودان الـخـطــى لالنضمام
مل ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ب ـه ــدف
االنـفـتــاح عـلــى الـعــالــم وتحفيز النمو
االقـتـصــادي وتـنــويــع وتـحــديــث قطاع
الصناعة وتعزيز جذب االستثمارات.
ووفــق مصادر سودانية فقد ارتفعت
حـ ـظ ــوظ الـ ـ ـس ـ ــودان ب ــاالنـ ـضـ ـم ــام إل ــى
امل ـن ـظ ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،داخـ ـ ـ ــل األج ـ ـهـ ــزة
ال ــرس ـم ـي ــة ،م ــا ج ـعــل ال ـب ـلــد األفــري ـقــي
يتوقع أن ينضم للمنظمة قريبًا في
ح ــال اسـتـيـفــاء ال ـش ــروط واملـتـطـلـبــات
املتعلقة باالنضمام كافة.
وفي سباق االنضمام ملنظمة التجارة
ج ـهــز ال ـ ـسـ ــودان وث ــائ ــق مـ ـي ــزان نـظــام
التجارة الخارجية ،والخطة القانونية
املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ــال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ،وال ـ ـص ـ ـحـ ــة،
وال ـع ــوائ ــق الـفـنـيــة ،وال ــزراع ــة والــدعــم
املـحـلــي امل ـقــدم لـهــا تمهيدا لتقديمها
ألمانة املنظمة.
ورغ ــم الـحـمــاس الــرسـمــي لــانـضـمــام،
إال أن اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــن وصـ ـن ــاعـ ـي ــن
ّ
سودانيني يتخوفون مــن أن انضمام
ب ــاده ــم مل ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـج ــارة سـيـفــرض
ع ـلــى امل ـن ـت ـجــات ال ـس ــودان ـي ــة ال ــدخ ــول
فــي منافسة مــع املـنـتـجــات األجنبية،
وأن الـتـنــافــس الـخــارجــي ربـمــا يــؤدي
إلــى تهديد الصناعة املحلية وتوقف
بعض أنشطتها أو تقليل اإلي ــرادات،
ّ ّ
إل أن آخــريــن ي ــرون أهـمـيــة االعـتـمــاد
على الجمارك والضرائب في اإليرادات
العامة للدولة.
وفــي حــال االنـضـمــام ملنظمة التجارة
فـ ــإن ع ـلــى ال ـ ـسـ ــودان ت ـحــريــر أس ــواق ــه
وع ـ ـ ـ ــدم ف ـ ـ ــرض ق ـ ـيـ ــود عـ ـل ــى وارداتـ ـ ـ ـ ــه
الخارجية وتطبيق سياسة املعاملة
باملثل .ولذا فقد تباينت آراء املراقبني
حول جدوى طلب السودان االنضمام
لـلـمـنـظـمــة ،إذ ي ـقــول الـعـضــو الـســابــق
في لجنة التجارة والخدمات التابعة

أخبــار
العرب
مصر تستقبل أولى رحالت
الطيران العارض من فرنسا
استقبلت مدينة األقصر املصرية (جنوب)
أولى رحالت الطيران العارض القادمة
من فرنسا ،منذ وقفها العام املاضي
لتفشي جائحة كورونا .وقالت اإلدارة
املركزية للسياحة الداخلية بهيئة التنشيط
السياحي املصرية في بيان ،أمس األحد،
إن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية
باريس تقل  178سائحا فرنسيا.
وأوقفت فرنسا حركة السياحة الوافدة
إلى مصر منذ أول يوليو /تموز من
العام املاضي ،لتفشي جائحة كورونا
عامليا .وتسهم السياحة بنحو  15باملئة
من الناتج املحلي اإلجمالي ملصر ،وتعد
مصدرا رئيسا للنقد األجنبي إلى جانب
الصادرات ومداخيل العمالة املصرية في
الخارج .ومن املقرر تسيير رحلة طيران
عارض مرة واحدة أسبوعيًا من فرنسا
إلى األقصر ،حتى نوفمبر /تشرين الثاني
.2021
وكانت األقصر استقبلت ،مساء السبت،
أولى رحالت الطيران العارض القادمة من
إسبانيا ،قادمة من العاصمة مدريد وتقل
 114سائحًا .وبلغ عدد السياح الوافدين
الذين استقبلتهم مصر في النصف األول
 ،2021نحو  3.5ماليني سائح بإيرادات4 ،
مليارات دوالر.
األردن يعلن إغالق معبر
نصيب مؤقتًا
قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية
األردنية إنه سيتم إغالق معبر جابر
الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع
والركاب نتيجة تطورات األوضاع األمنية
في الجانب السوري .وأضاف املصدر
في بيان بثته وكالة األنباء األردنية،
أنه سيصار إلى إعادة فتح املعبر حال
توفرت الظروف املالئمة لذلك .وجاء قرار
الداخلية األردنية بعد أن أعلنت الحكومة
األردنية األربعاء املاضي ،إعادة تشغيل
مركز جابر/نصيب مع سورية اعتبارا
من أمس األحد بشكل شبه عادي ،بعد
نحو عام على عمله بشكل محدود في
إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس
كورونا .وقال وزير الداخلية مازن الفراية
في بيان نشر األربعاء« :بعد إجراء
الترتيبات امليدانية الكاملة مع الجانب
السوري ،سيبدأ اعتبارا من صباح األحد
األول من آب/اغسطس التشغيل الكامل
ملركز حدود جابر.

أخبــار
العالم

إصالحات
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لــأمــانــة الـعــامــة لــانـضـمــام للمنظمة
الــدولـيــة ،عبد الله البشير ،لـ«العربى
ال ـ ـجـ ــديـ ــد»« :مـ ـ ــا زال ـ ـ ــت هـ ـن ــاك ف ــرصــة
لـ ـتـ ـحـ ـس ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
العالم الخارجي عبر
واالنفتاح نحو ّ
بــوابــة املنظمة» لكنه يشترط تهيئة
البنية االقـتـصــاديــة قـبــل ال ـشــروع في
ّ
م ــراح ــل ع ـم ـل ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن األوض ـ ــاع
الحالية ال تحتمل املنافسة الخارجية،
خ ـص ــوص ــا ال ـص ـن ــاع ــة امل ـح ـل ـي ــة ال ـتــي
ظ ـل ــت ت ـع ــان ــى م ـن ــذ دخـ ـ ــول الـ ـس ــودان
إلــى الـســوق املشتركة لـشــرق وجنوب
أفريقيا (الكوميسا).
ويـ ـط ــال ــب ال ـب ـش ـي ــر ب ـت ـغ ـيــر ك ـث ـيــر مــن
امل ـفــاه ـيــم امل ـح ـل ـيــة وإدارة االق ـت ـصــاد
بعقلية ال ـت ـجــارة ال ـعــامل ـيــة ،والتفكير
في املوارد املتاحة ،خصوصًا الزراعة،
والثروة الحيوانية ،واملعادن ،وكيفية
رفع كفاءتها خالل املرحلة املقبلة.
أم ــا االق ـت ـص ــادي آدم ال ــزي ــن ،فيطالب
بالبحث عــن حلول ملشاكل االقتصاد
قبل الـشــروع في االنضمام للمنظمة،
ّ
م ـب ـي ـنــا أن ال ـ ـبـ ــاد غ ـي ــر م ـه ـي ــأة اآلن.
واعـتـبــر البحث عــن االنـضـمــام مــا هو
ّ
إل «مضيعة للوقت» في وقــت تعاني
م ـن ــه ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن تـ ــدهـ ــور ال ـق ـط ــاع ــات
االقتصادية كافة.
ويـ ـق ــول ال ــزي ــن ل ــ«ال ـع ــرب ــى ال ـج ــدي ــد»:
«حـ ـت ــى اآلن ،لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ال ـ ـسـ ــودان
االس ـت ـفــادة مــن الـخـصــائــص النسبية
التي يتميز بها» مؤكدًا وجود فرص،
يمكن أن تضاعف من انضمامه ،لكن،
ّ
نـتـيـجــة لـضـعــف ال ـس ـيــاســات «سـيـظــل
ّ
يبحث عن االنضمام في كل جولة ولن
يجده».
وزير املالية األسبق،
يقول
جانبه،
من
عز الدين إبراهيمّ ،إنه «ال ّ
بد من النظر
إل ـ ــى م ــا ي ــري ــده ال ـ ـسـ ــوق ،فـ ـ ــاآلن نـحــن
ً
ن ـس ـتــورد وال نـنـفــذ إحـ ــاال ل ـل ــواردات
بثمن ينافس املستورد».
يـتــابــع إبــراه ـيــم ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:

«إذا كانت السلعة الــواردة من الخارج
أرخــص من التي تنتج محليًا ،فلماذا
ّ
نصر على اإلنتاج املحلي للسلعة
إذًا،
نفسها؟ لذلك ،يجب العمل وفقًا للميزة
ّ
النسبية ألن أســواق العالم تقوم على
التنافس».
وشارك فريق العمل الخاص بانضمام
السودان إلى منظمة التجارة العاملية
ف ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ،ع ـق ــد مـ ــؤخ ـ ـرًا ،ون ــاق ــش
ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق املـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـت ـه ــا
الخرطوم خالل الفترة فبراير /شباط
– يــونـيــو /حــزيــران  ،2021والـخــاصــة
ب ــاالن ـض ـم ــام فـ ــي مـ ـج ــال ال ـس ـي ــاس ــات
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
ال ـت ـجــاريــة ذات الـصـلــة بــال ـت ـجــارة في
الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،والـ ـسـ ـي ــاس ــات
الجمركية ،إضافة للمسائل القانونية
والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات واملـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـخ ــاص ــة
بالتجارة في السلع.
وقــدمــت بـعــض دول الـعــالــم واالت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أسـ ـئـ ـل ــة ح ـ ـ ــول مـ ـج ــاالت
امل ـس ـت ـن ــدات امل ـق ــدم ــة ،وق ـ ــام الـ ـس ــودان
ب ــال ــرد واإلج ــاب ــة ع ـلــى األس ـئ ـلــة الـتــي
وردت فــي االج ـت ـمــاع ،فــي حــن سيرد
على بعض األسئلة التي سوف ترسل
الحقًا عبر سكرتاريا منظمة التجارة
العاملية بجنيف إلى السودان.
وت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى أن ت ــرس ــل ال ـ ــدول
باقي أسئلتها خالل فترة أقصاها 23
أغسطس /آب الحالي ليتم الرد عليها
من السودان وإرجاعها إلى تلك الدول
حتى يتم االستعداد املبكر للتحضير
للجولة املقبلة.
وكانت اليابان التي ترأست محادثات
ان ـ ـض ـ ـمـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ف ـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع
األخـ ـي ــر ،ق ــد واف ـق ــت ع ـلــى ت ــول ــى ملف
ان ـض ـم ــام ال ـ ـسـ ــودان ملـنـظـمــة ال ـت ـجــارة
العاملية ،واعـتـبــرت انضمامه جــزءًا ال
يـتـجــزأ م ــن اإلص ــاح ــات االقـتـصــاديــة
للبالد.

إسطنبول تستحوذ على
 %20من مبيعات العقارات
نالت إسطنبول ،الحصة الكبرى من إجمالي
مبيعات العقارات في تركيا ،وذلك خالل
النصف األول من العام الجاري .وبحسب
بيانات حصلت عليها «األناضول» من هيئة
اإلحصاء التركية (حكومية) ،فإن األشهر
الستة األولى من العام الجاري ،شهدت
بيع  552ألفا و 810عقارات .واستحوذت
إسطنبول على  20في املائة من إجمالي
مبيعات العقارات ،إذ شهدت هذه الفترة ،بيع
ُ
 108آالف و 51عقارًا ،أي ما يعادل خمس
العقارات املباعة في تركيا .وحلت أنقرة في
املركز الثاني ،وذلك بواقع  53ألفًا و ،575ثم
إزمير في املركز الثالث بـ  31ألفًا و.683
ارتفاع توليد الطاقة
الكهروضوئية في الصين
أظهرت بيانات رسمية ّأن توليد الطاقة
الكهروضوئية في الصني ارتفع بنسبة 23.4
في املائة على أساس سنوي في النصف
األول من عام  2021وسط جهود البالد
للوصول الى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون وتحقيق حياد الكربون ،بحسب
«شينخوا» .وقال وانغ دا بنغ ،املسؤول في
الهيئة الوطنية للطاقة ،إنه في الفترة ما
بني شهري يناير /كانون الثاني ويونيو/
حزيران املاضيني ،شهدت الصني توليد
طاقة كهروضوئية بلغت  157.64مليار
كيلوواط  /ساعة .وأضاف وانغ ّأن سعة
توليد الطاقة الكهروضوئية املركبة املضافة
حديثًا بلغت  13.01مليون كيلوواط في
الفترة املذكورة ،بينما بلغت القدرة التراكمية
لتوليد الطاقة الكهروضوئية املركبة 268
مليون كيلوواط حتى نهاية الشهر قبل
ّ
املاضي .وفي يونيو ،أعلنت الصني أنها
ستنهي اإلعانات للمحطات الكهروضوئية
املركزية ومشاريع الطاقة الكهروضوئية
املوزعة ومشاريع طاقة الرياح البرية الجديدة
من ميزانية الحكومة املركزية في عام 2021
وتحقيق التكافؤ على الشبكة.

12

اقتصاد

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

رؤية

مال وسياسة
جمدت الخالفات
دخلت أميركا ،األحد ،في مرحلة جديدة من األزمات.
ّ
ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي مفاوضات رفع سقف
الديون ،ما يعني احتمال التخلف عن السداد

مبنى الكابيتول
في واشنطن
(واين ماكنامي/
)Getty

أزمة ديون
في أميركا

واشنطن ـ العربي الجديد

أص ـبــح سـقــف ال ــدي ــون األمـيــركـيــة
س ـ ــاري امل ـف ـع ــول رس ـم ـي ــا ،األحـ ــد،
ب ـع ــد ت ـع ـل ـيــق مل ـ ــدة ع ــام ــن ،حـيــث
لــم يحدد املـشــرعــون فــي واشنطن بعد كيف
سيتجنبون التخلف عن السداد املحتمل في
وقــت الحــق مــن هــذا ال ـعــام .ويسمح مشروع
قانون امليزانية في الواليات املتحدة ،والذي
دخل حيز التنفيذ في  ،2019لــوزارة الخزانة
بإصدار ديون جديدة حتى  31يوليو/تموز
 .2021إال أنه لم يتم االتفاق على رفع حد سقف
الــديــون بـعــد ،وس ــط مـعــانــدة كــانــت متوقعة
م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن .وس ـي ــدخ ــل ال ـكــون ـغــرس
مــن  9أغـسـطــس/آب إلــى  10سبتمبر/أيلول
عطلة صيفية ،وبالتالي فــإن الوقت املتبقي
لـحـكــومــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لـلـتـحــايــل على
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عادل صبري

ّ
تحذر من
وزارة الخزانة
التعثر في دفع الفواتير
في أغسطس

تجدد المخاوف
من التخلف عن
السداد

التخلف عــن س ــداد ديــونـهــا مـحــدود للغاية.
ّ
وحد الدين ،هو املبلغ اإلجمالي الذي يسمح
للحكومة الفيدرالية باقتراضه ،تم تحديده
عند  22تريليون دوالر في عــام  ،2019فيما
ارت ـفــع الــديــن إل ــى  28.5تــريـلـيــون دوالر في
نهاية يونيو/حزيران.

ليست المرة األولى

قامت وزارة الخزانة باتخاذ التدابير االستثنائية أكثر من  12مرة منذ عام
 1985بسبب المشكالت التي حالت دون رفع حد سقف الديون .وقد تم
التفاوض على سقف الديون  78مرة
في السابق ،وهــذه المرة ستكون
الـ .79في المرة األخيرة التي لم يُرفع
سقف الديون تم إغالق الحكومة
في  22ديسمبر /كانون األول 2018
لمدة  35يومًا ،وهي أطــول مدة
فــي تــاريــخ أمــيــركــا .ساعتها كــان
الجمهوريون والديمقراطيون على
خالف حول اعتمادات بناء الجدار
مع المكسيك.

وق ــال ديـفـيــد وي ـل ـكــوكــس ،املـحـلــل ف ــي معهد
بيترسون لالقتصاد الدولي ،لـ «بلومبيرغ»،
إن مـطـلــع أغ ـس ـطــس «ه ــو ال ـي ــوم الـ ــذي تـبــدأ
فيه دقــات الساعة .إنــه اليوم الــذي يبدأ حقًا
فــي جــذب انـتـبــاه املـشــرعــن إلعــامـهــم بأنهم
بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة املفاوضات».
وكــانــت وزي ــرة الـخــزانــة ،جانيت يـلــن ،حثت
الكونغرس على تعليق أو رفع الحد األقصى
للدين في أقرب وقت ممكن .وقالت للمشرعني،
في  23حزيران/يونيو« :الفشل في زيادة حد
الدين ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة
للغاية ،وقد يؤدي إلى أزمة مالية».
واع ـت ـب ــر م ـك ـتــب امل ـي ــزان ـي ــة ف ــي ال ـكــون ـغــرس،
األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،أن الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة
ستنفد على األرجح من النقد لدفع فواتيرها
في أكتوبر/تشرين األول أو نوفمبر/تشرين
الـثــانــي ،مــا لــم يــزد الكونغرس أو يعلق حد
االقـتــراض الفيدرالي .وقالت وزارة الخزانة،
وفـ ــق وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال ،إنـ ــه ف ــي حــال
عــدم الـتــوصــل إلــى اتـفــاق ،ستتخذ إج ــراءات
استثنائية ملواصلة ســداد فواتير الحكومة
بالكامل وفــي الــوقــت املـحــدد ،كما فعلت في
املاضي .هذه اإلجراءات ،مثل استرداد بعض
االستثمارات في برامج املعاشات التقاعدية
الفيدرالية وتعليق االستثمارات الجديدة في
تلك البرامج ،كانت قد حررت في السابق ما
يكفي من النقود لتستمر عدة أشهر.
لـ ـك ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي وزارة الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــة ح ـ ـ ــذروا
الكونغرس من أن مثل هذه اإلجــراءات يمكن
ُ
أن تستنفد بسرعة أكبر ،وقد تتوقف القدرة

ع ــن دف ــع ف ــوات ـي ــر ال ـح ـكــومــة ف ــي وق ــت مبكر
م ــن أغ ـس ـطــس ،بـسـبــب ال ــوب ــاء الـ ــذي زاد من
ع ــدم ال ـي ـقــن ب ـشــأن ح ـجــم وتــوق ـيــت اإلن ـفــاق
ال ـح ـكــومــي .وب ـ ــدأت وزارة ال ـخ ــزان ــة بالفعل
فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر خ ــاص ــة ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
لــدعــم الـسـيــولــة .فــي ظـهــر ذل ــك ال ـيــوم ،توقف

امل ـســؤولــون عــن بـيــع األوراق املــالـيــة للدولة
والحكومات املحلية ،والتي تساعد السلطات
املحلية على استثمار عائدات السندات.
قال رئيس لجنة امليزانية في مجلس النواب
جـ ــون يـ ــارمـ ــوث ،وال ـس ـن ــات ــور ديـ ــك دوربـ ــن
الزعيم الديمقراطي رقم  2في الغرفة العليا

أوروبا تلجم البطالة بالعمل عن بعد
فاقمت جائحة كورونا
أزمة البطالة في العالم،
وضمنًا في بلدان االتحاد
األوروبي ،إال أن عددًا كبيرًا
من الشركات لجأ للعمل
عن بعد
لندن ـ كاتيا يوسف،
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الجائحة فرضت شروطها على بيئة العمل (تولغا أكمان /فرانس برس)

ت ـحــاول الـ ــدول األوروبـ ـي ــة مـنــذ الــربــع األخـيــر
من العام  2020السيطرة على نسب البطالة
الناتجة عن جائحة كــورونــا ،التي تصاعدت
وأثـ ــارت الـكـثـيــر مــن امل ـخــاوف ح ــول مستقبل
عالم التوظيف.
ورغــم اختالف نسب العاطلني عن العمل بني
بلد وآخر في االتحاد األوروبــي ،إال أن القارة
أجـمـعــت عـلــى دع ــم ب ـقــاء املــوظـفــن فــي قــوائــم
العاملني مــن خــال دعــم الـشــركــات ،بما فيها
تلك العاملة في القطاع الخاص.
ومن بني نحو  3.7تريليونات يورو تتوقعها
أوروب ــا تكاليف للجائحة ،خصص االتـحــاد
األوروبي املليارات لدعم نحو  100ألف شركة
صغيرة لإلبقاء على اليد العاملة فيها.
بعض الدول األوروبية انتهج سياسة العمل
عــن ب ـعــد ،واح ـت ـلــت ال ـظــاهــرة ج ــزءا هــامــا من
سـيــاســة حـمــايــة املــواطـنــن األوروبـ ـي ــن ،على
أرضـ ـي ــة «األمـ ـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» ،ع ـب ــر إن ـف ــاق
م ــوازن ــات غـيــر مـسـبــوقــة ف ــي ت ــاري ــخ االت ـحــاد
األوروبي تحت شعار «حماية املواطن أوال».
الـعـمــل بـعـيــدا ع ــن امل ـكــاتــب ت ـف ــاوت ب ــن دول ــة
وأخرى من دول االتحاد الـ .27النسبة وصلت
في املتوسط إلــى نحو  12.3في املائة ،بينما
سجلت فنلندا  25في املائة ووصلت النسبة

موت صحيفة...
أزمة مالية أم تأميم
واختفاء حريات؟

األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إن ـ ــه ال ت ــوج ــد خ ـط ــة مـلـمــوســة
للتعامل مع سقف الديون من خــال تسوية
امليزانية.
وي ـم ـكــن تـ ـج ــاوز ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،ل ـك ـنــه يـتــرك
ح ـ ــزب ال ــرئـ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن ي ــواج ــه وح ــده
خطوة يحتمل أال تحظى بشعبية .وتشمل

البدائل األخرى املفاوضات مع الجمهوريني
لزيادة السقف مقابل مشاريع قوانني أخرى
يحتاجون إلى تمريرها ،وفق بلومبيرغ.
وفي السياق ذاته ،أكد أحد كبار الجمهوريني
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،جـ ــون ث ـ ــون ،ل ـ ـ «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» ،أن «ال ـحــزب الجمهوري

قد يصطف ضد أي جهد لرفع حد االقتراض
ال ـح ـكــومــي ه ــذا الـ ـع ــام» ،م ـمــا يــزيــد م ــن عــدم
اليقني املحيط بكيفية معالجة الكونغرس
ل ـل ـق ـض ـي ــة .وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال أعـ ـتـ ـق ــد أن ه ـن ــاك
سيناتورًا جمهوريًا واح ـدًا يريد زي ــادة حد
ال ــدي ــن ال ـع ــام ح ـتــى يـتـمـكــن الــدي ـم ـقــراط ـيــون
م ــن إن ـف ــاق م ـبــالــغ ضـخـمــة م ــن دون مـعــرفــة
مصير الــديــون» .وق ــال شــاي أكــابــاس ،مدير
السياسة االقتصادية فــي مركز السياسات
األميركية ،لـ «بلومبيرغ»« :في حني أن هذه
املـمــارســة ،فــي مــا يتعلق بتأخير رفــع سقف
الديون ،أصبحت روتينية ومتوقعة ،فإن هذا
ال يعني أنها بــدون تكلفة أو بــدون عواقب.
يعد التخلف عن السداد احتماال صعبا ،لكن
الـسـيـنــاريــوهــات ال يمكن التنبؤ بـهــا ،ألنها
عرضة للرياح السياسية السائدة اليوم».
وشرحت املحللة االقتصادية كاثرين رامبل،
فــي مـقــالــة نـشــرتـهــا «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ،أن
ً
إجراء ضروريًا
رفع سقف الديون كان يعتبر
وروت ـي ـن ـيــا لـلـكــونـغــرس ،وه ــو يـحــافــظ على
ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة وت ـه ــدئ ــة األسـ ـ ـ ــواق املــال ـي ــة.
ولفتت إلى أن زيــادة سقف الديون ال تسمح
بإنفاق جديد ،إنها فقط ترفع الحد األقصى
ملقدار ما يمكن للحكومة أن تقترضه لسداد
الفواتير الـتــي التزمت بها بالفعل ،وإذا لم
تستطع الخزانة االقتراض يحدث الكثير من
األشياء السيئة.
وم ــن ب ــن األش ـي ــاء الـسـيـئــة األك ـث ــر إل ـحــاحــا:
«سيواجه العم ســام مشكلة فــي دفــع رواتــب
ال ـع ـس ـك ــري ــن وامل ــدنـ ـي ــن ،ومـ ــزايـ ــا ال ـض ـمــان
االجتماعي ،وفواتير املقاولني الحكوميني،
والـ ـ ـس ـ ــداد ل ـل ــدائ ـن ــن امل ـح ـل ـيــن وال ــدولـ ـي ــن،
وتقريبًا كل فاتورة أخرى تراكمت بالفعل.
والتخلف عن سداد سندات الدين ،ولو لفترة
وج ـي ــزة ،سـيـجـعــل اق ـت ــراض ال ـح ـكــومــة أكـثــر
تـكـلـفــة ف ــي املـسـتـقـبــل ،م ــع مـطــالـبــة الــدائـنــن
بمعدالت فائدة أعلى» على حد تعبير رامبل.
وحـ ـ ــذرت م ــن أن ت ـخ ـلــف الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
عــن ســداد ديونها قــد يــؤدي إلــى أزمــة مالية
عاملية .ذلك ألن األسواق املالية تتعامل حاليًا
مع ديون الواليات املتحدة على أنها األصول
األكثر أمانًا.
وأدت مواجهة حدود الديون لعام  2011إلى
قـيــام وكــالــة التصنيف االئتماني ستاندرد
أن ــد ب ــورز بتخفيض الـتـصـنـيــف االئـتـمــانــي
ألميركا ألول مرة ،وقالت الوكالة إن الحوكمة
املالية األميركية «أقل استقرارًا وأقل فاعلية
وأقل قابلية للتنبؤ».

إضراب يهدد إمدادات النحاس العالمية
في الدنمارك والسويد ولوكسمبورغ وأيرلندا
إلى نحو  20في املائة ،وفق األرقــام الصادرة
عن مركز اإلحصاء األوروبي (يوروستات).
واح ـت ـلــت دول مـثــل بـلـغــاريــا وروم ــان ـي ــا ذيــل
قائمة العمل عن بعد بنحو  1.2في املائة و2.5
فــي املــائــة لـكــل منهما ،وي ـعــزى ذل ــك إل ــى عــدم
استجابة سوق العمل في البلدين للتطورات
املتسارعة بهذا الخصوص في منطقة اليورو
الـتــي تشهد ارت ـفــاعــات مـلـحــوظــة فــي ظــاهــرة
ال ـع ـمــل امل ـن ــزل ــي .ل ـكــن ال ـس ـيــاســات األوروبـ ـي ــة
للحد من انفجار نسب البطالة مع أوج تفشي
الــوبــاء الـعــام املــاضــي لــم تــوقــف تماما إحالة
ّ
ال ـب ـعــض إل ــى ط ــواب ـي ــر امل ـعــط ـلــن ع ــن الـعـمــل.
ً
شهدت كوبنهاغن مثال في أرقام الربع األخير
من  2020زيادة العاطلني من العمل بنحو 0.8
في املائة ،فيما النسبة املئوية بالنسبة لعموم
االتـحــاد األوروب ــي ارتفعت  0.7فــي املــائــة ،أي
من  6.7إلى  7.4في املائة .وأكثر الدول املتأثرة
بالبطالة الناجمة عن الجائحة كانت إسبانيا
والـ ـي ــون ــان وقـ ـب ــرص ،ف ـي ـمــا س ـج ـلــت هــول ـنــدا
وجمهورية التشيك وبولندا ثباتا عند نسب
الباطلة املنخفضة فيها.
ومــن الــواضــح أن سرعة استجابة السياسية
األوروب ـ ـيـ ــة مل ـت ـط ـل ـبــات ح ـمــايــة االق ـت ـص ــادات
الوطنية كبحت ،وفق خبراء أوروبيني ،ارتفاع
نـســب الـبـطــالــة إل ــى مــا وصـلــت إلـيــه فــي أزمــة
 2012و ،2013حني ارتفعت نسبة العاطلني من
العمل إلــى  11فــي املــائــة .فسياسة العمل عن
بعد حــدت من تدهور األرقــام ،وكــان لسياسة
شبكة األمان التي انتهجتها الدول ،مع خطط

وصلت نسبة العمل
عن بعد في دول االتحاد
األوروبي إلى %12.3

اإلن ـعــاش املـشـتــركــة ،دور رئـيــس فــي تخفيف
أع ـبــاء اإلغـ ــاق ال ــذي ط ــاول قـطــاعــات واسـعــة
في االقتصادات .ويتخوف عدد من الخبراء
األوروبيني في نقاشاتهم وتصريحاتهم ،من
انكشاف األزمة بعد انقضاء العطلة الصيفية،
حـيــث تـتــزايــد االح ـت ـمــاالت ب ــأن ينضم املــزيــد
مــن العاطلني مــن العمل إلــى نحو  14مليون
أوروب ــي يشكلون جيشًا كبيرًا مــن املعطلني
عــن الـعـمــل فــي االت ـح ــاد .ول ـهــذه األس ـب ــاب ،ال
يزال عدد كبير من الشركات ،خاصة في الدول
التي تشهد تفشيا جديدا ملتحورات كورونا،
تحافظ على سياسة التشغيل عن بعد .فيما
تترقب شــركــات أخ ــرى تأثير الـلـقــاحــات على
الناشطني االقـتـصــاديــن .وبحسب توقعات
املفوضية األوروبـيــة ،فإن عــودة االنتظام إلى
س ــوق الـعـمــل لــم تـعــد بـعـيــدة ،رب ـطــا بتحسن
ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ،رغ ــم ك ــل م ــا ي ـثــار اآلن من
شكوك بسبب متحورات كورونا.
ويظهر تفاؤل املفوضية في توقعاتها للنمو
في منطقة اليورو الذي حددته بنسبة  4.8في
املائة للعام الحالي ،و 4.5في املائة في .2022
ويطالب خبراء اقتصاد أوروبيون باستمرار
سياسة الحماية والدعم لتجنب التضخم في
 2022ولضمان استمرار نمو الناتج املحلي
اإلجمالي في منطقة اليورو.
وال ـب ـط ــال ــة ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي بـحـســب
يــوروس ـتــات تـضــم كــل إن ـســان ال ي ــزال خــارج
س ــوق الـعـمــل فــي األس ـبــوعــن األخ ـيــريــن قبل
إج ـ ــراء امل ـس ــح ،ويـسـتـعــد لـعـمــل ج ــدي ــد خــال
أس ـبــوعــن مـقـبـلــن ب ـعــد امل ـس ــح .والح ـت ـســاب
العاطلني من العمل في اإلحصاءات ،يجب أن
يكون الشخص باحثا عن عمل ومسجال في
مكاتب التشغيل.
وكانت الدنمارك سجلت يوم  30يوليو/تموز،
بحسب اإلحصاء املركزي ،تراجعا طفيفا في
نـســب الـبـطــالــة ع ــن يــون ـيــو/حــزيــران املــاضــي
حيث استطاعت سياسات الحماية للشركات
جعل معدل البطالة عند  3.8في املائة.

لندن ـ العربي الجديد

ّ
صوت العمال في منجم إسكونديدا للنحاس
ف ــي ت ـش ـي ـلــي ،وهـ ــو األكـ ـب ــر ف ــي ال ـع ــال ــم ،عـلــى
اإلضـ ـ ــراب ،راف ـض ــن بــأغـلـبـيــة ســاحـقــة عــرض
ع ـقــد ال ـع ـمــل امل ـق ــدم م ــن شــركــة «ب ــي أت ــش بي
غــروب» بعد أكثر من شهرين من املحادثات،
فــي خـطــوة مــن شــأنـهــا إث ــارة امل ـخــاوف بشأن
اإلمدادات العاملية من املعدن.
ف ــي ال ـت ـصــويــت هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،اخـ ـت ــار 99.5
ف ــي امل ــائ ــة م ــن ب ــن  2175ع ـض ـوًا ف ــي الـنـقــابــة
الرئيسية فــي إسـكــونــديــدا ،متابعة الضغط
على إدارة الشركة التي تدير املنجم لتقديم
شـ ـ ــروط أف ـض ــل ف ــي ع ـق ــد ج ــدي ــد م ــدت ــه ث ــاث
سـ ـن ــوات ،ب ـح ـســب ب ـي ــان ل ــات ـح ــاد ،ف ــي وقــت
متأخر من أول من أمس السبت.
وي ـم ـن ــح ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ف ــي ت ـش ـي ـلــي ّأيـ ـ ــا مــن
الـجــانـبــن خـيــار اس ـت ـخــدام خمسة أي ــام على
ً
األقـ ـ ــل وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ع ـش ــرة أيـ ـ ــام أقـ ـص ــاه مــن
الــوســاطــة الحكومية قـبــل أن يـبــدأ اإلض ــراب.

ّ
وأكــدت «بــي أتــش بــي» أنها ستطلب وساطة
فــي مـحــاولــة لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق ،وف ــي حــال
فشلت الوساطة ،يبدأ اإلضراب.
وأنـ ـت ــج امل ـن ـج ــم ،الـ ـع ــام امل ــاض ــي  1.2مـلـيــون
طــن مـتــري مــن الـنـحــاس فــي وق ــت يتسم هــذا
املـ ـع ــدن بــال ـط ـلــب الـ ـق ــوي وارت ـ ـفـ ــاع األسـ ـع ــار،
وفق وكالة «بلومبيرغ» األميركية .وارتفعت
العقود اآلجلة للنحاس بنحو  5في املائة في
األسبوعني املاضيني.
وي ـض ـغــط االت ـح ــاد ال ـع ـمــالــي لـلـحـصــول على
حصة أكبر من األرباح .وسبق أن نفذ العمال
إض ــراب ــا ك ـب ـي ـرًا أحـ ــدث اض ـط ــراب ــا ف ــي ال ـســوق

أدى إضراب العمال
في  2017إلى اضطراب
السوق العالمية

تحرك سابق لعمال منجم إسكونديدا (مارتن برنت /فرانس برس)

ال ـعــامل ـيــة ف ــي عـ ــام  2017م ــع ت ــوق ــف ملـ ــدة 44
يومًا ،وأدى اإلضــراب كذلك إلى تباطؤ النمو
االقتصادي في تشيلي.
وقال البيان األول الصادر عن العمال« :نأمل
أن يكون هــذا التصويت القوي بمثابة دعوة
إي ـق ــاظ حــاسـمــة ل ـبــدء مـنــاقـشــات مــوضــوعـيــة
ل ـل ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ــات مــرض ـيــة ،إذا أرادت
الـشــركــة تجنب ص ــراع طــويــل ومـكـلــف عليها
التجاوب مع املطالب».
وأجـ ــريـ ــت املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ــاب ـق ــة ف ــي مـنـجــم
ال ـن ـحــاس ف ــي ش ـمــال تـشـيـلــي س ـ ـرًا ،م ـمــا تــرك
أسـ ــواق امل ـع ــادن ف ــي حــالــة ت ــأه ــب .وم ــن شــأن
إضـ ــراب م ـطــول م ــن قـبــل أك ـبــر ن ـقــابــات عـمــال
املـ ـنـ ـج ــم أن ي ـق ـي ــد اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـع ــاملـ ـي ــة مــن
النحاس ويدفع األسعار املرتفعة بالفعل إلى
مـسـتــويــات أعـلــى .وقــالــت الـنـقــابــة فــي بيانها
ّ
إن املـفــاوضــات فشلت فــي إح ــراز تـقــدم بشأن
مطالبها الرئيسية ،بما في ذلك تحسني نظام
التطوير املهني والتعويضات القائمة على
األداء .ونقطة الخالف الرئيسية األخــرى هي
طـلــب الـنـقــابــة أن يستفيد عـمــالـهــا مــن  1في
املائة من األرباح املدفوعة للمستثمرين.
ويتشجع عـمــال املـنــاجــم عـلــى املـطــالـبــة برفع
أج ــوره ــم بـسـبــب أربـ ــاح املـنـتـجــن الـقـيــاسـيــة.
وتبحث الدول ،بما في ذلك تشيلي ،عن زيادة
الضرائب على صناعة التعدين للمساعدة في
ّ
حــل أزمــة التفاوت االقـتـصــادي التي تفاقمت
ب ـس ـبــب الـ ــوبـ ــاء .وت ـس ـعــى ش ــرك ــات ال ـت ـعــديــن
جاهدة للحفاظ على تكاليف العمالة الخاصة
بها تحت السيطرة مع بــدء أسعار املدخالت
ف ــي االرتـ ـف ــاع .ويـتـهــم ق ــادة ال ـن ـقــابــة ،الـشــركــة
بــالـتـنــازل عــن مـكــافــآت كـبـيــرة مـقــابــل ســاعــات
عـمــل أطـ ــول ،فــي مـحــاولــة لـتـعــزيــز اإلنـتــاجـيــة
ّ
والــربــح .وقــالــت الشركة إن اقتراحها تضمن
شــروطــا أفـضــل ومــزايــا جــديــدة .وشــرحــت في
ّ
بيان عقب تصويت النقابة ،أن اإلدارة ما زالت
تــأمــل فــي أن تـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مــع النقابة
خالل املحادثات املقبلة بوساطة الحكومة.

تعيش الصحف الورقية فترة عصيبة منذ سنوات ،في أنحاء العالم،
وهي أزمة ليست خافية على أحد .فموت صحيفة ليس باألمر الهني،
وفــي العالم العربي الــذي ألــف مــوت صحف عريقة ،كما في لبنان
(مثل :السفير واملستقبل واألنوار) ،لم ّ
تمر وفاة هذه الصحف على
نخبته مــرور الـكــرام ،وأثــار إغــاق صحيفة «الـعــرب» األردنـيــة عام
 2015صدمة لدى أهل املهنة بعدما فشلت في تدبير موارد مالية
تحافظ على بقائها ،بينما قرع جرس إنذار لجريدة «الدستور» التي
تعثرت ماليًا ومنافسيها في هذه الفترة.
وفــي التوقيت نفسه ،انتفضت نقابة الصحافيني املصرية ضد
ّ
مالك «التحرير» ،الذين قرروا إغالق الجريدة وتسريح الصحافيني
ألسباب مالية .طلبت النقابة من الحكومة إشهار إفالس املالك أكرم
قــرطــام ،وهــو رجــل أعـمــال ورئـيــس حــزب املحافظني .ورغ ــم فشل
النقابة في معاقبة قرطام ،أو إنقاذ حياة الصحيفة من موت محقق،
فقد أوقـفــت سقوط صحيفتني فــي مــوت وشـيــك ،وهما «املصري
اليوم» و«الـشــروق» ،إذ أحــال صاحب األولــى عشرات الصحافيني
إلى طابور العاطلني قسريًا ،وبدأ بتصفية املشروع تدريجيًا ،بينما
امتثل املــالــك الـثــانــي لــرجــاء النقابة بــأن يبقي على حـيــاة جريدته
فــي غرفة اإلنـعــاش مقابل تخفيض أجــور الصحافيني وتكاليف
التشغيل ،إلى درجة مجحفة لحقوق العاملني.
وســط ضـبــاب حــالــك لصناعة اإلع ــام فــي مـصــر ،فــوجــئ الوسط
الصحافي بصدور قرار من الهيئة الوطنية للصحافة ،يوم  4يوليو/
تموز  ،2021بوقف الطباعة الورقية للصحف املسائية ،وهي املساء،
واملسائية ،واألهرام املسائي.
ساد الصمت على غير العادة املشهد في نقابة الصحافيني ،التي
كانت تتصدى من قبل ّ
ألي إجراءات تمس صناعة الصحف وحقوق
ّ
العاملني فيها ،واألكثر غرابة أن املسؤولني عن تلك الصحف سكتوا
تمامًا ،وكـ ّ
ـأن األمــر ال يعنيهم في شــيء ،وهي نفسها الحالة التي
أصابتهم عندما اتخذت قرارات بمنع صحف أخرى من الصدور،
مثل «الرأي» ،وتحويل كثير من املجالت األسبوعية والشهرية إلى
نسخ إلكترونية فقط .كان يمكن أن يتعلل املسؤولون ّ
بأن «موت
صحيفة» من هــذه الصحف جــاء ألسباب اقتصادية ،خصوصًا
ّأن أزمة الصحافة الورقية هي قضية مزمنة بدأت منذ بداية القرن
الحالي .فالصحف الحكومية تحديدًا تحقق خسائر مالية ضخمة
منذ عــام  ،2004بسبب ارتـفــاع كلفة التشغيل والـفـســاد اإلداري
وامل ــال ــي ،واملـحـســوبـيــة وانـهـيــار تــوزيـعـهــا مــع انـتـشــار الفضائيات
وتخلفها عن مواكبة التطور التكنولوجي ،وانحسار اإلعالنات التي
توجهت إلى الفضائيات ومواقع اإلنترنت.
قامت ثورة  25يناير /كانون الثاني  ،2011فاكتشف املسؤولون ّأن
اإلعالم الرسمي ليست له قيمة وسط املجتمع الثوري الجديد ،ففي
الوقت الذي انخفضت فيه معدالت التوزيع ألعرق الجرائد املصرية،
مثل «األهــرام» و«األخبار» و«الجمهورية» وغيرها ،لعدم انحيازها
للثورة في أيامها األولى ،صعدت جرائد أخرى إلى قمة التوزيع ،مثل
«املصري اليوم» و«الشروق» ،وعادت جريدة «الوفد» الصادرة عن
حزب الوفد للتألق ،بعد تفاعلها مع الثورة والثائرين.
أقبل الناس على شراء الجرائد الورقية لدرجة ّأن الصحف وضعت
حدًا أعلى للطباعة يوميًا ،حتى تواكب الكلفة ّ
الحادة للمنتج ،بسبب
ارتفاع أسعار الــورق ومستلزمات الطباعة والتشغيل ،في الوقت
الذي كانت تهدر فيه املطبوعات الحكومية ماليني الجنيهات يوميًا
على مطبوعات تعود  %50من أعدادها يوميًا للمخازن.
ولم تفلح التحوالت التي شهدتها الصحف الحكومية التي حاولت
ّ
مواكبة أحــدات الثورة ومــا بعدها ،في جــذب الجمهور ألنها كانت
ت ـتــأرجــح ب ــن ات ـجــاهــن سـيــاسـيــن مـتـنــاقـضــن ،كـشـفــت عنهما
األحداث التالية لعامي  2012و.2013
خـســرت تلك الصحف جمهورها التقليدي ومكانتها فــي حقبة
جديدة شغلتها صحف الـثــورة والصحافة اإللكترونية ووسائل
التواصل والقنوات الفضائية متعددة االتجاهات.
ل ــم تـتــوقــف الـحـكــومــة ع ــن دع ــم صـحـفـهــا ،رغ ــم نــزيــف الـخـســائــر
املستمرة ،وتغير النظام السياسي عــدة م ــرات ،بــل شــارك النظام
الـحــالــي فــي فـتــح خــزائــن الــدولــة والـبـنــوك لـلـمــؤسـســات اإلعــامـيــة،
حتى تمكن من صناعة إمبراطوريته اإلعالمية الخاصة التي بدأت
إصداراتها بأسماء رجال أعمال مثل أبو هشيمة ،ومحمد األمني،
ّ
وغـيــرهـمــا ،لنفاجأ بــأنـنــا أم ــام شــركـتــن تابعتني للجهاز األمـنــي
الـسـيــادي ،ال تتحكمان فقط فــي مــا تملكانه مــن قـنــوات فضائية
وصحف حديثة وقديمة ومــواقــع إلكترونية ومجموعات وسائل
تواصل فحسب ،بل تديران املشهد اإلعالمي برمته ،سواء الصحف
الحكومية أو الحزبية أو التابعة لرجال األعمال.
أصبح اإلعالم املصري تحت التأميم الفعلي ،كما حدث مع قنوات
«ال ـح ـيــاة» و«امل ـح ــور» و«ال ـن ــاس» ،وعمليًا ال يمكن طـبــاعــة جــريــدة
مصرية من دون املرور على لجنة الرقابة األمنية التي تولت أيضًا
ّ
حــل املشاكل املالية التي تــواجــه هــذه الصحف .فأصبحت طباعة
جــرائــد مهمة للنظام مــن شــؤون األمــن الـقــومــي ،بغض النظر عن
قيمتها للجمهور ،مثل «األهالي» و«الوفد» و«األهــرام» و«األخبار»
و«الجمهورية» و«الوطن» و«اليوم السابع» وغيرها .تجاهل النقابة
وكبار الكتاب مشهد إغالق الصحف الورقية دفع الشباب للتساؤل:
ملاذا ألغت الحكومة طبع جريدة «املساء» ،التي أنشأها جمال عبد
الناصر ،مؤسس النظام العسكري الحاكم ،عام  ،1954بعد تأميمه
صحفًا حزبية وعامة كبرى ،مثل «املصري» و«البالغ» وغيرها؟
الجميع يعلم ّأن الصحافة املـصــريــة تـمـ ّـر بــأزمــة مالية منذ نحو
عقدين ،مع إمكانية مواجهتها بمزيد من الحريات املهنية والتطور
التكنولوجي ،إذ رصــدت الحكومة نحو  4.3مليارات دوالر لقطاع
اإلعالم سنويًا ،بينما يعيش اآلن أسوأ أزماته ،فقد انخفض الدعم
السنوي للقطاع إلى  1200مليون جنيه َّ
توجه للرواتب ،وتحولت
الصحف منذ  7سنوات من مشروع مهني اقتصادي إلى آلة دعائية،
تكاد تتشابه جميعها في العناوين واملضمون والشكل العام.
ّ
لم يكن توقف طبع هذه الجرائد إل بداية انهيار قمة جبل الثلج،
خصوصًا ّأن العاملني فيها جــاهــزون للتحوالت التكنولوجية
بينما جمهورها من البسطاء البعيدين عن الحداثةّ ،
وأن العقلية
الحاكمة إلدارة اإلعالم ،في أغلبها ،فشلت في تطوير املؤسسات
التي أدارتها من قبل ،وتبوأت مراكزها متحصنة بالدعم األمني،
بما ُيمكنها من توزيع املناصب واألم ــوال وأعـمــدة املـقــاالت على
مؤيديها دون غيرهم.
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المرأة التي ال يطرق بابها أحد

خيارات درعا في السالم والحرب

في البدء ،اعتقد سكان البناية ،رقم  ،62في شارع النهضةّ ،أن املرأة التي تقطن في
الطابق الثالث لم تعد ّ
تحب األغنيات مثل السابق ،وهي السبعينية الوحيدة التي ال
َّ
ُ
َّ
صبي البقال املكلف إحضار احتياجاتها ،والعاملة
يطرق بابها أحد ،إذا ما استثنينا
ّ
ّ
البنغالدشية التي تنظف البيت مرتني في الشهر .كانت قليلة االختالط ،ال تخرج إل
نادرًا .اعتاد الجيران التذمر من صوت املوسيقى واألغاني املسموعة من بيتها طوال
ّ
الوقت ،حتى أنهم حفظوا طقوسها عن ظهر قلب ...في الصباح الباكر ،ينطلق صوت
ّ
وتخصص ساعة كاملة لقصائدها
فيروز في األجواء .كانت تفضل أغانيها القديمة،
الغنائية ،املوشحات األندلسية على وجه الخصوص ،وتكرر سماع املقطع األخير من
قصيدة شهرزاد أكثر من مرة« :طارت الدنيا بمن أهوى وبي /وافترقنا كيف يا ليل
الرقاد ...ساكن ما بني قلبي املتعب /وجفوني وجهها رغم البعاد ...ما اكتفينا بعد
ّ
عيني لو ُيشرى الغفا /من
والدهر اكتفى /فاقطفي األحالم مثلي واسهري ...آه يا
عيون ما لكنت املشتري».
تنتقل في الظهيرة إلى املوسيقى الكالسيكية ،فتهتز جدران شقتها من وقع ضربات
بيتهوفن وبــاخ وم ــوزارت .كانت تحب تشايكوفسكي في رائعته «كسارة البندق»
تعيدها مرارًا مأخوذة بجمالها الخالص .عصرًا ،تعود إلى مختارات من أغاني فايزة
ّ
الشجي الحزين،
أحمد ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية ،وعبد الحليم يطربها صوته
ّ
وهــو ي ـ ّ
ـردد باستسالم عــذب «فــي سكة زمــن ضايعني /فــي سكة زم ــان /فــي نفس
املكان راجعني /في نفس املكان /ال جراحنا بتهدى يا قلبي /وال ننسى اللي كان».
ّ
ً
وحــن يحل الـغــروب ،تفسح الفضاء كامال ألم كلثوم ،تتنقل بني أغانيها الكثيرة،
ّ
تبدأها دائمًا بأغنية «أراك عصي الدمع» ّ
وتعرج على «رق الحبيب» و«فكروني» وتختم
ّ
السهرة دائمًا بـ«األطالل» .لم ينجح الجيران الذين ضاق ذرعهم بها مرة في ثنيها عن
تلك الطقوس اليومية املزعجة .لطاملا طالبوها بخفض صوت املوسيقى .تتذرع لهم
ّ
بأن لديها مشكلة في السمع ،تمنعها من خفض صوت املوسيقى ،وتحاول إقناعهم
ّ
ّ
بــأن مختاراتها منتقاة بعناية ،وأنها تساهم في تحسني ذائقتهم املوسيقية .غير
ّ
ّ
ّ
ّأن ذلك كله انتهى منذ فترة .استبشر الجميع خيرًا ،ألنهم ظنوا أنها رضخت ،في
ّ
النهاية ،الحتجاجهم ،وتوقفت عن إزعاجهم .لم يفكر ّأي من الجيران في السؤال
عنها .كان الجميع منهمكًا في تحضيرات العيد الكبير ،مبتهجًا برفع الحظر وعودة
الحياة إلــى طبيعتها بعد حبس طويل .ذرعــت األمهات األس ــواق ،بحثًا عن مالبس
جديدة لصغارهن ،فيما انشغلت بعضهن في إعداد الكعك ،كما انهمك الرجال في
ابتياع األضاحي بغية توزيعها على الفقراء صبيحة العيد .في ليلة الوقفة ،وفي غمرة
استعداد سكان البناية الستقبال العيد ،فاحت رائحة غريبة .تنبه أحدهم أخيرًا إلى
السكون العميق غير املعهود في شقة املرأة الغريبة .ارتاب في األمر .احتشد مدخل
البناية بالجيران .طرقوا الباب كثيرًا من دون جدوى ،فيما اشتدت الرائحة التي تأكد
ّ
أنها منبعثة من شقتها .هاتفوا الدفاع املدني الذي هرع رجاله إلى البناية ،وقد كسروا
ّ
الباب ،ليكتشفوا الجثة املنتفخة ملقاة على األرض .أفاد التقرير الشرعي بأن السيدة
فارقت الحياة منذ أسبوع على أقل تقدير ،وقد عثر على عشرات ّ الصور القديمة
منثورة حولها .ارتفعت التكبيرات فيما كانوا يخرجون بالجثة مغطاة بالكامل فوق
ّ
حمالة ،وسط ذعر الجيران وصدمتهم وخجلهم ،كما جاء في تقرير ّ
الطب الشرعي
ّ
ّأن قلب املرأة توقف ،لعله بسبب الحزن الشديد.

سميرة المسالمة

بسمة النسور

عن تراجع خطير لحرية
التعبير في فلسطين
داود كتّاب

تـتــراجــع ،بـصــورة خـطـيــرة ،حــريــة التعبير
فـ ــي ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ع ـ ــام  ،1967األمـ ــر
ال ــذي يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى مـضــاعـفــة ع ــبء الـنـضــال
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ف ـ ـبـ ــدال مـ ــن الـ ـنـ ـض ــال ضــد
االحتالل اإلسرائيلي ،أصبح دعاة الحرية
ي ـن ــاض ـل ــون ع ـل ــى ج ـب ـه ـت ــن ،واحـ ـ ـ ــدة ع ــدو
وأخــرى من املفترض أن تكون صديقة ،بل
مساندة وداعمة لحرية التعبير.
ل ــم ي ـح ـ ُـدث ت ــراج ــع ال ـحــريــات ف ــي فلسطني
فـ ـج ــأة ،ب ــل تـ ـ ـ ّ
ـدرج ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
بــدأ بسجن مــن كتب تعليقًا ضــد الرئيس
محمود عـبــاس على مــوقــع «فيسبوك» ثم
ّ
ـف لتأجيل
رأي مـخــالـ ٍ
سـجــن مـعــبــريــن عــن ٍ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ــرئ ــاسـ ـي ــة،
وتـ ـ ـط ـ ـ ّـور ل ـي ـش ـم ــل اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء مـ ـع ــارض ــن،
وإطـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـسـ ــؤولـ ــن أمـ ـنـ ـي ــن تـ ـه ــدي ــدات
ب ـ ــإي ـ ــذاء مـ ـع ــارض ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ورفـ ــض
ـات م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ل ـش ـج ــب تـلــك
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة طـ ـلـ ـب ـ ٍ
التصريحات .واستمر في االعتداء العنيف
عـلــى مـتـظــاهــريــن يــرف ـضــون عـنــف اعـتـقــال
املعارض نزار بنات .وتمت إقالة مدير عام
املكتبة الوطنية الفلسطينية ،وزير الثقافة
السابق ،إيهاب بسيسو ،النتقاده الهادئ
مــا يـحــدث ،وذلــك بـقــرار مــن مكتب الرئيس
عباس في  27يونيو /حزيران املاضي ،أي
قبل شهر مــن إص ــدار ق ــرار حكومة محمد
اشـتـيــه ،بخصوص موظفي الـقـطــاع العام
في يوليو /تموز املاضي .وتنص املادة 22
ّ
مــن مـ ّ
ـدونــة السلوك أن للموظف العمومي
«الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير
عــن ال ــرأي ،على أن يوضح عند إب ــداء رأيــه
س ـ ــواء بــال ـن ـشــر أو ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ــواق ــع
ّ
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي أن ه ــذا يـمـثــل رأيــه
ّ
الشخصي فقط ،وال يمثل أي جهة حكومية
ي ـع ـم ــل ف ـ ـي ـ ـهـ ــا» .وي ـ ـ ـعـ ـ ــارض ق ـ ـ ـ ــرار رئ ـي ــس
ال ــوزراء ،محمد اشتيه ،إلغاء املــادة  22من
ّ
مدونة سلوك املوظفني العاملني في دوائر
الحكومة ،بندًا دستوريًا ،ال يمكن تعديله
إال بقرار تشريعي أو مرسوم رئاسي.
ّ
الغريب أن مدونة السلوك نفسها منعت ّأيًا
ُ
من أفــراد الشرطة واألمــن الذين تناط بهم
مهمة إن ـفــاذ الـقــانــون مــن اإلدالء ب ـ ّ
ـأي رأي
ّ
سـيــاســي ،فــي حــن أنـنــا نسمع ،فــي الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـص ــورة م ـت ــزاي ــدة ،تـصــريـحــات
ً
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواال ذات طـ ــابـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وح ـت ــى
فصائلي ،من مسؤولني أمنيني .وذلك فيما
ي ـح ـ ّـرم ال ـقــانــون األس ــاس ــي ،والـ ــذي يعتبر
بمثابة دستور ،في مادته التاسعة عشرة
املساس بحرية التعبير« :ال مساس بحرية
ّ
ال ــرأي ،ولكل إنسان الحق في التعبير عن
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك
م ــن وس ــائ ــل الـتـعـبـيــر أو ال ـفــن م ــع مــراعــاة

أحكام القانون» .وقد تكون الجملة األخيرة
مخرجًا لتحديد الضمان ،لكن ،من املعروف
ّأن ّ
أي تعديل فــي الـقــانــون يتطلب موافقة
مـمـثـلــي ال ـش ـعــب ف ــي امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي،
املعطل منذ أكـثــر مــن عشر س ـنــوات ،وكــان
م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون م ـن ـع ـق ـدًا ل ــو تمت
االنـتـخــابــات ،كما كــان مـقـ ّـررًا لها بمرسوم
رئاسي ،في  22مايو /أيار املاضي.
ّ
املــزعــج أن هــذه التقييدات تــأتــي فــي ذروة
املقاومة الشعبية في مناطق عــديــدة ،مثل
الـشـيــخ جـ ـ ّـراح وس ـل ــوان وبـيـتــا وب ـيــت أمــر
وغـيــرهــا ،والـتــي يشمل القمع اإلسرائيلي
فــي غضونها الصحافيني والصحافيات،
كـمــا ت ـحــاول إســرائ ـيــل ،ب ـصــورة مستمرة،
الـضـغــط عـلــى شـبـكــات الـتــواصــل العمالقة
ملـ ـن ــع نـ ـش ــر املـ ـ ــواقـ ـ ــف وم ـ ـقـ ــاطـ ــع ال ـف ـي ــدي ــو
الفلسطينية .فهل على الصحافي والناشط
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـع ـمــل ع ـلــى جـبـهـتــن؟ وهــل
ّ
يعتقد املـســؤولــون الفلسطينيون أن تلك
األع ـ ـمـ ــال امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـق ــان ــون األس ــاس ــي
وم ـ ـبـ ــادئ الـ ـح ــري ــة الـ ـت ــي ي ـس ـع ــى ال ـش ـعــب
الفلسطيني لها ستزيد مــن شعبيتهم أو
ّ
تحد بعضهم من انتقاد السلطة املتمركزة
في املقاطعة؟
ّ
ل ـق ــد بـ ــات واضـ ـح ــا أن املـ ـع ــارض ــن ،حـتــى
مؤيدين عديدين ،يلجأون إلى نقل أفكارهم،
ب ـص ــورة خـفـيــة ،إل ــى اإلعـ ــام اإلســرائ ـي ـلــي،
ّ
لتجاوز كل هذه القيود غير الديمقراطية.
ّ
طبعًا ،فإن اإلعالم اإلسرائيلي ينشر أحيانًا
وي ــرف ــض ف ــي أح ـي ــان أخ ـ ــرى ،وف ــي غالبية
األحـ ـي ــان ،ي ـق ــوم بـتـشــويــه ت ـلــك املـعـلــومــات
أهدافه السياسية.
واملواقف ،ملصلحة
ّ
يعتقد رئ ـيــس ال ـ ــوزراء أن ــه ب ـم ـجـ ّـرد الـقــول
ّ
ّ
إن حكومته ال تقيد الحريات العامة ،فــإن
ّ
ّ
الكل يقتنع بكالمه .وعلى الرغم من كل ما
جــرى في األسابيع واألشهر املاضية ،يتم
استغباء املواطن الفلسطيني ،إذ قال اشتية
في اجتماع ملجلس الــوزراء يوم  29الشهر
ّ
املاضي (يوليو /تموز) ،إن الهدف من إلغاء
امل ــادة  22مــن مــدونــة الـسـلــوك هــو إزال ــة ّ
أي
تقييد للحريات الـعــامــة .وقــال
تـعــارض أو
ُ
بـيــان حـكــومــي ،نـشــر فــي صفحة الحكومة
ّ ّ
الفلسطينية ،على «فـيـسـبــوك» إن «ك ــل ما
يـشــاع ح ــول تقييد حــريــة التعبير مجاف
لـلـحـقـيـقــة» وشـ ـ ّـدد عـلــى «ال ـت ــزام الـحـكــومــة
بـضـمــان حــريــة ال ـ ــرأي والـتـعـبـيــر املـكـفــولــة
ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون األسـ ــاسـ ــي وامل ــواث ـي ــق
وامل ـعــاهــدات الــدول ـيــة الـتــي انـضـمــت إليها
دول ـ ــة فـلـسـطــن والـ ـق ــوان ــن وال ـت ـشــري ـعــات
الوطنية السارية».
قــد يـنـجــح الـسـيــاسـيــون أحـيــانــا فــي إقـنــاع
اإلع ـ ــام وال ـج ـم ـهــور بـبـعــض األم ـ ــور ،لكن
كما يقول املثل العربي (مستقى من حديث
نبوي)« :ال ُيلدغ املرء من الجحر ّ
مرتني».
(كاتب فلسطيني)

كشفت أحداث محافظة درعا ،املدينة التي
ان ـط ـل ـقــت م ـنـهــا شـ ـ ــرارة الـ ـث ــورة ال ـســوريــة
(م ـ ــارس /آذار  )2011عـقــم املــراه ـنــة على
الـتـســويــات ال ـتــي ُع ـقــدت فــي ظــل اتـفــاقــات
ثــاثــي أسـتــانــة (روس ـيــا وإي ــران وتــركـيــا)،
املتعلقة بخطط املناطق األربــع منخفضة
التصعيد ،أو حتى تلك الـتـســويــات التي
تعهدت بها روسيا أمام الواليات املتحدة،
ً
وكانت مدخال لها الستالم امللف السوري
ً
كــامــا ،وتقديم مـشــروع حلولها لتسوية
الصراع في سورية بني النظام الذي ترعاه
م ــع إيـ ــران لـيـبـقــى عـلــى رأس الـسـلـطــة في
دمشق ،والفصائل «املعارضة» في جهات
سورية األربع .ووفق ذلك ،كان من املفترض
أن تكون تسوية درعــا النموذج الحي عن
م ـشــروع روس ــي قــابــل لـلـتـطــويــر فــي أكثر
مــن م ـكــان ،فيما لــو ال ـتــزم الـنـظــام بـنــوده.
إال أن واقع األحــداث املتالحقة ،بعد اتفاق
خفض التصعيد فــي ريــف دمشق وحلب
وال ـيــوم درع ــا ،يــؤكــد أن تلك االتـفــاقــات لم
ينجم عنها أي شيء من ذلك ،بل ّأدت إلى
زيادة التصعيد ،وزيادة التدخل العسكري
الروسي إلــى جانب قــوات األســد ،بالشكل

الذي نتج عنه تمكني النظام من استعادة
م ـن ــاط ــق ع ــدي ــدة ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب وال ــوس ــط
وال ـش ـم ــال ،بـحـيــث ل ــم ت ـبــق س ــوى منطقة
إدل ـ ــب خ ـ ــارج ذلـ ــك ال ـت ــرت ـي ــب ،وه ـ ــذا ليس
ملصلحة الشعب الـســوري وثــورتــه ،وإنما
بسبب تقاطع املصالح الروسية ـ التركية،
إلــى جــانــب مصالح دولـيــة أخ ــرى ،معنية
بملف القاعدة ،وضمن ذلك جبهة النصرة.
ّ
يخص درعا ،قد يفيد التذكير بأن
وفي ما
ما يسمى «خفض التصعيد» فيها حصل
بطريقة مختلفة ،إذ لم يتم بطريقة الحسم
ال ـع ـس ـك ــري ،ك ـم ــا ت ــم ف ــي دم ـش ــق وري ـف ـهــا
وحـ ـل ــب وريـ ـفـ ـه ــا ،وإنـ ـم ــا ت ــم ب ــال ــوس ــاط ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وب ــرع ــاي ــة أمـيــركـيــة
مـبــاشــرة ،وتـحــت نظر إســرائـيــل ،وذل ــك ملا
يشكله موقع املنطقة الجنوبية من أهمية،
س ــواء مــن الناحية األمـنـيــة إلســرائـيــل ،أو
لرغبتها بــوقــف ت ـمـ ّـدد إي ــران فــي املنطقة
تحت مسمى مساندة النظام السوري في
ّ
املتمردين عليه .ولذلك حظيت
حربه على
املصالحات الروسية على تلك التوافقات
الدولية ،وعقدت روسيا اتفاقا لفرض نوع
من الهدنة بني النظام وفصائل املعارضة
فـ ــي درعـ ـ ـ ــاّ ،أدى إل ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـن ـظ ــام
س ـي ـطــرتــه خ ــدم ـي ــا ،م ــع ح ـف ــاظ امل ـعــارضــة

على وجــودهــا املدني واملسلح .وكما في
كل تسوية سابقة ،ســواء برعاية موسكو
أو حلف أستانة ،فإن النظام يعتبر بنود
االت ـفــاقــات م ـجـ ّـرد هــدنــةٍ مــرحـلـيــةٍ يتبعها
تدخله العسكري ،ومــا يجري اليوم يبني
أن م ــا حـ ــدث ف ــي ات ـف ــاق ـي ــات ريـ ــف دمـشــق
وح ـ ـلـ ــب وريـ ـفـ ـه ــا ه ـ ــو نـ ـه ــج الـ ـنـ ـظ ــام فــي
ف ـهــم ال ـت ـس ــوي ــات ،وهـ ــو ي ــوض ــح ب ـصــورة
قطعية عقم دع ــوات املصالحة ،إذ ليست
ت ـلــك ال ـك ـل ـمــة م ــن مـ ـف ــردات ال ـن ـظ ــام أو من
مصطلحاته ،ألن النظام ال يتعاطى البتة
مــع الحلول السياسية ،ســواء برعاية من
حلفائه أو برعاية دولـيــة .إذ اعتمد ،منذ
البداية ،أقصى الحلول األمنية وأقساها،
بكل ما فيها من أهوال ،لقمع إرادة التغيير
عند الشعب الـســوري أو لــوأدهــا ،مــا نجم
عنه تشريد املــايــن ،وقـتــل مـئــات األلــوف
واعتقال عشرات اآلالف.
على أيــة حــال ،فــإن االشتباكات الواسعة،
وال ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ــدام ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
وتحصل في درعــا وريفها تؤكد أن ملف
الـ ـص ــراع الـ ـس ــوري ،الـ ــذي الق ــى ن ــوع ــا من
التهدئة ،يمكن ببساطةٍ معاودة إشعاله،
ْ
إن ب ـح ـكــم ت ـف ــاع ــات داخـ ـلـ ـي ــة ،أو بـحـكــم
ـات خ ــارجـ ـي ــة ،وأن م ـن ـط ـقــة إدل ــب
تـ ـف ــاع ـ ٍ

األولمبياد بين االنسحاب والبقاء
ومعنى الفوز
أسامة عثمان

بـ ــن حـ ــادثـ ــة انـ ـسـ ـح ــاب العـ ـب ــي ال ـ ـجـ ــودو،
الجزائري فتحي نورين ،والسوداني محمد
عـبــد الــرس ــول ،مــن دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة
بـطــوكـيــو؛ (لـكــي ال يـكــونــا فــي مـنــافـســةٍ مع
الع ـب ــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن) ،ف ــي م ـقــابــل إص ــرار
املـصــارعــة الـسـعــوديــة ،تـهــانــي القحطاني،
عـ ـل ــى ًاملـ ـن ــافـ ـس ــة م ـ ــع الع ـ ـبـ ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
والح ــق ــا أع ـلــن ال ــاع ــب الـلـبـنــانــي ،عـبــدالـلــه
مـنـيــاتــو ،انـسـحــابــه مــن بـطــولــة الـعــالــم في
الـفـنــون الـقـتــالـيــة ،بـعــد أن وضـعـتــه القرعة
في مواجهة العــب إسرائيلي ،في البطولة
امل ـق ــام ــة ف ــي ب ـل ـغ ــاري ــا ...ب ــن هـ ـ ٌـذه امل ــواق ــف
وح ــادث ــة لـغــويــة قــدي ـمــة ،ع ــاق ــة جــوهــريــة؛
فـفــي امل ـنــاظــرة الـشـهـيــرة بــن إم ــام مــدرســة
ال ـب ـصــرة سـيـبــويــه ،وإمـ ــام مــدرســة الـكــوفــة
ٌ ّ
الـكـســائــي ،وردت ع ـبــارة دال ــة ،ج ــاءت على
َ ًَ
ِّ
األعرابي الذي ِجيء به؛ ليكون حكما
لسان
ُ
بينهما ،إذ قال حني ط ِلب منه تغيير رأيه؛
َّ
ـأن
ملـنــاصــرة األخ ُـيــر ُّمـنـ َّهـمــا؛ ب ــأن َ يـجـ ُّيــب بـ ً
الصواب« :كنت أظن أن العقرب أشد لسعة
ُّ ْ
م ــن ال ــزن ـ ُـب ــور ،ف ــإذا ه ــو َّإي ــاه ــا» ،فـيـمــا كــان
ْ
ُ
اعتياد لسانه الطبيعي أن يقول «فــإذا هو
َّ
ّ
بالرفض« :ال يطاوعني
هــي» ،رد األعرابي
ُْ
ل ـس ــان ــي»؛ تـلـكــم ث ـنــائ ـيــة األلـ ـف ــة واإلنـ ـك ــار؛
األلفة النفسية ،في ممارسة لغته ،وكالمه،
ًّ
بما تعنيه اللغة ُّ
وجدانيا،
األم لصاحبها؛
ًّ
وتعبيريا ،وبما يعنيه الخروج عليها ،عن
ُّ
وتقصد ،من اصطناع واغتراب.
وعي ً
ٍ
ّ
ُّ
مستقر في
وجداني
وهنا أيضا ،املوضوع
وعــي هــذا الالعب الـجــزائــري ،ثم في تاليه،
العب الجودو السوداني (من دون أن يعبأ
َّ
بما أبرمه حكام بلده من اتفاقية مع دولة
ْ
ُ
االح ـت ــال) ،ه ــذا املـعـنــى الــعــلـ ُّ
ـوي هــو الــذي
ّ
ٌ
تغلب على ِّ
ٍّ
مكون آخرٍّ ،
ذاتي ،ووطني ،عزيز
ْ
َّ
ً
(استمرارا
هو اآلخر ،في هذين الرياضيي؛
الن ـس ـحــابــات ريــاض ـيــة عــرب ـيــة ،بـ ــدأت منذ
حلم حثيث،
عام  ،)1991بما يعنيه ذلك من ٍ
ُ
ًّ
شخصيا،
مضن إلــى املجد ،لهما
وطـمــوح
ٍ
ََ ّ
ْ
َّ
ولبلديهما ،العربيي .لكنهما رأيا أن شرف
الذات ،وشرف الوطن ،أعلى من شرف الفوز
الــريــاضــي .ق ــال الع ــب اَّل ـج ــودو الـجــزائــري
فـتـحــي ن ــوري ــن إن ــه ح ــض ــر لـلـمـنــافـســة في
َّ
األومل ـب ـيــاد ،وتـ ـ َّ
ـدرب ،س ـنــوات ،إال أنــه اتخذ
قراره بعدم املشاركة ،عندما أوقعته القرعة،
ً
فــي أول ِنـ ــزال ،مــع الع ـ ِـب إســرائ ـيــل؛ نـصــرة
زهد
والقضية الفلسطينية .وقد ِ
لألقصىّ
يتوقع ُخ ْسرانهًّ ،
ذاتيا ،ففي مقابلة مع
بما
َّ
«الـجــزيــرة مباشر» ،قــال« :إن قــرار االتحاد
الدولي للجودو َّإيقافه ،بعد االنسحاب من
ً
ُ
نادم على
املشاركة كان ِّ متوق َّعا ،إال أنه غير ٍ
قراره ،وسيكرره ،كلما اقتضى األمر».
ه ـنــا نـسـتــذكــر م ــا ك ــان ق ــال ــه رئ ـي ــس وزراء
ّ
االح ـت ــال ال ـســابــق ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،أن

المقاطعة
المواقف
ِ
من رياضيين عرب
ليست انفعالية ،وال
نابعة من مج ّرد
الجفاء الطويل،
زمنيًّا ،وإنما من أسباب
موضوعية أساسية

العقبة الحقيقية التي تواجه التطبيع هي
شـعــوب الـعــربـيــة .والع ــب الــريــاضــة الــذي
الـ ِّ
ًّ
عامليا،
الرفيع،
املحفل
هذا
في
ـاده،
ـ
ب
ل
يمث
ً
ً
ه ــو ِم ــن أشـ ـ ّـد ال ـس ـيــاقــات رم ــزي ــة وتـمـثـيــا
للشعوب والبالد واألوطان ،فالخالف بيننا
ـاف
وب ــن دولـ ــة االحـ ـت ــال ل ـيــس م ـج ـ ّـرد خ ـ ٍ
سياسي ،كما تحاول الدعاية الصهيونية
ت ـصــويــره ،كـمــا ج ــاء فــي مقطع فـيــديــو بني
العـ ـ ِـب ال ـج ــودو اإلي ــران ــي امل ـع ــارض فاهيد
ســارالك وم ـ ِّ
حديث عن
ـدرب إسرائيلي؛ من
ٍ
تـقــديــم االه ـت ـمــام بــال ـنــاس عـلــى الـسـيــاســة،
وعن إبعاد السياسة عن الرياضة ،في دورة
األلـعــاب األوملبية فــي طوكيو؛ فــي محاولة
تضليل ومغالطة واضحة.
ِّ
يخف معلقون إسرائيليون انزعاجهم
ولم
ِ
من هــذه االنسحابات العربية ،أوضحتها
ص ـح ـي ـفــة ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ـ ّـوت ال ـع ـبــريــة
بــال ـقــول« :ال ـع ــرب يـجـعـلــون مــنــا أضـحــوكــة
بانسحابهم أمام العبينا ،توجد كل أنواع
اتفاقات السالم والحبر الــذي يكاد ينتهي
بالطابعة من كثرة النسخ ،أما على األرض
فـيـثـبــت ال ــري ــاض ـي ــون ال ـع ــرب أن إســرائ ـي ّــل
بنظرهم ليست مــوجــودة» .وبــدرجــة أخــف
ـرب؛ لـيــروا
انــزاحــت الــرؤيــة لــدى بـعــض ال ـ ًعـ ّ
فــي املـنــافـســة الــريــاضـيــة فــرصــة للنيل من
إسرائيل ،في هذا املضمار ،وكأنهم يقولون:
ًّ
ًّ
وسياسيا،
عسكريا،
إذا لم ننتصر عليها
فليكن انـتـصـ ًـارا ريــاضـ ًّـيــا .وفـ ًـي هــذا إغفال
ملعنى اللقاء الــذي يعني ضمنا االعـتــراف
بتمثيل الخصم للدولة الـتــي ينتمي لها،
فــا أهـمـيــة ،وال دالل ــة ،بـعــد ذل ــك ،ل ـ «أيهما
ال ـف ــائ ــز؟» .ول ــأس ــف ،حـتــى ه ــذا االنـتـصــار
ال ــري ــاض ــي امل ـش ـت ـه ــى ل ــم ت ـح ـق ـقــه الــاع ـبــة
السعودية التي تقبلت خسارتها الكبيرة،
أمام منافستها اإلسرائيلية بنتيجة .11 - 0
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م ــن املـ ـعِّ ــروف أن ال ــاع ـب ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
ِّ
إنما يمثلون دولة االحتالل ،بكل ما تعنيه
م ــن م ـعــانــي وج ــوده ــا ،ف ــي األسـ ـ ــاس ،على
ُ
أن ـق ــاض فـلـسـطــن ،وشـعـبـهــا الـ ــذي ه ـ ِّـج ــر،
واح ـ ُـت ـ َّـل ــت ب ـ ـ ُ
ـاده ،وف ـيـمــا تـعـنـيــه ،اآلن؛ من
استمرار ملعاني النكبة ،كما في ِّ
حي الشيخ
جـ ّـراح ،وسلوان ،في القدس ،وغير ذلك من
مـشــروعــات االستيطان واالسـتـعـمــار الــذي
يزداد شراسة ،في الضفة الغربية املحتلة،
وسياسياْ .
ًّ
َّ
وأج ـ َـد ُد
ويتعمق أيديولوجيا،
ُ
َ
تلك املشروعات ما يعرف بمشروع «مركز
املدينة» الــذي تعتزم إسرائيل تنفيذه ،في
مـ ّـدي ـنــة ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة امل ـح ـت ـلــة ،وال ــذي
حذرت منه الخارجية الفلسطينية ،بوصفه
َّ
َّ
«ج ـ ـ ـ ً
ـزء ا ال ي ـت ـج ــزأ م ــن م ـخــط ـطــات تـهــويــد
ُ
َّ
القدس ،وطمس هويتها ،وتغيير معاملها،
وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي،
بما يخدم روايات االحتالل».
والالفت في انسحاب الالعبني ،الجزائري
ثم السوداني ،أنه تعبير عن الذات العربية،
وعـ ــن الـ ـ ًشـ ـع ــوب ،ول ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة ج ــاء
ٍّ
استجابة لطبيعة املوقف الرسمي ،لكل من
الـجــزائــر وال ـس ــودان ،فــاألولــى ال ت ــزال غير
ُ
مطبعة ،والـثــانــي ّ
ِّ
طبعت حـكــومــتــه ،ضمن
ُ
مــا ع ـ ِـرف باتفاقيات أبــراهــام .ولـعــل أخطر
مــا فــي أم ــر ه ــذه ال ـل ـقــاءات الــريــاضـيــة أنها
تندرج في خطة وزير الخارجية األميركية
األسـ ـب ــق ،ه ـن ــري كـيـسـنـجــر ،ال ـت ــي سـ َّـمــاهــا
س ـيــاســة ال ـخ ـطــوة خ ـط ــوة ،ف ـهــي تــرجــو أن
تكسر الحاجز النفسي بــن الـعــرب ودولــة
االحتالل؛ هذا الحاجز النفسي غير الناتج
من فــراغ ،وإنما املبني على مسألةٍ لم تكن
َّ
يـ ً
ـوم ــا م ـح ــل ج ـ ــدل ،أو خ ـ ــاف ،ف ــي ال ـعــالــم
الـعــربــي واإلس ــام ــي ،على األق ــل ،بـضــرورة
ِّ
ُّ
يصب في
مقاطعة دولــة االحتالل ،وكــل ما
تعزيز وجودها العاملي ،السياسي ،أو في
تـقــويــة اق ـت ـصــادهــا ،وه ــي ال ــدع ــوة ال ـتــي ال
تنفرد بها الشعوب العربية الـتــي ال تــزال
فلسطني في وجدانها ،وإنما تتقاطع معها
ٌ َّ
م ـ َّ
ـات أكــادي ـم ـيــة ،وجــام ـعــات عــاملـيــة،
ـؤس ـس ـ
وأم ـي ــرك ـي ــة ،وات ـ ـحـ ــادات ط ـل ـبــة ،وآالف من
َّ
األكــاديـمـيــن ،وشــركــات إنتاجية ،كما جاء
في إعالن شركة آيس كريم ،بن آند جيري،
الـعـمــاقــة ،والـتــابـعــة ملـجـمــوعــة يونيليفر،
وم ـ ـقـ ـ ُّـرهـ ــا واليـ ـ ـ ــة فـ ـي ــرم ــون ــت األمـ ـي ــركـ ـ ّي ــة،
ويـمـلـكـ َّهــا ي ـهــود أم ـيــرك ـيــون ،أخ ـي ــرا ،أن ـهــا
س ـت ـت ــوق ــف عـ ــن ت ـس ــوي ــق م ـن ـت ـجــات ـهــا فــي
ّ
األرا ّض ــي الفلسطينية املـحـتــلــة ،وتـحــديـ ًـدا
الـضــفــة الـغــربـ ّـيــة وال ـقــدس الـشــرقـ ّـيــة؛ لعدم
توافق ذلك مع «قيمها».
املقاطعة مــن ريــاضـ ِّـيــن عرب
هــذه املــواقــف
ِ
َّ
ّ
مجر ٌد
انفعالية ،وال هي نابعة من
ليست
الـجـفــاء الـطــويــل ،زمـنـ ًّـيــا ،وإنـمــا هــي نابعة
أسباب موضوعية أساسية ،تقوم على
من
ٍ
النظرة إلى هذا الكيان القائم على العدوان
َواملـ ـش ـ َّـرب بــالـعـنـصــريــة غـيــر ال ـخــاف ـيــة ،وال
املـخـفـ َّـيــة .وتــأتــي هــذه املقاطعة على الرغم
مــن حــالــة الـسـيــولــة ،حتى ال نـقــول امليوعة
ُ
الرسمية العربية ،تـجــاه املخاطر املحدقة
بـفـلـسـطــن ،ح ـيــث تـ ـح ــاول إدارة الــرئ ـيــس
ِّ
األميركي جو بايدن( ،بعد كل هذه العقود)،
َ
اسـ ـتـ ـع ــادة س ـيــاســة ال ـخ ـط ــوة خـ ـط ــوة؛ مــن
خــال الترتيب للقاءات بني الفلسطينيني
واإلســرائـيـلـيــن ،ليس الـهــدف منها إحياء
امل ـفــاوضــات الـسـيــاسـيــة ،بـحـســب املـبـعــوث
األميركي ،هادي عمرو ،إنما «االنخراط في
ّ
ثنائي؛ من أجــل دفــع إج ــراءات لبناء
حــوار
ّ
الثقة» ،وأن العمل الجاري اآلن على مناقشة
ّ
وخ ـ ْـدم ــات ـي ــة ،فـيـمــا الــوقــت
ق ـضــايــا م ــال ــي ــة ِ
يـعـمــل ل ـصــالــح دولـ ــة االحـ ـت ــال ،وتـكــريــس
مشروعاتها التي تهدف إلى إحداث وقائع
بنيوية على األرض الفلسطينية.
(كاتب فلسطيني)
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فلسفة األمر الواقع في تونس
أرنست خوري

درعا اليوم وحيدة
في مواجهة قصف
النظام ،تعتمد في
صمودها على
وحدتها الداخلية

التي تعيش على رمــاد تحته جمر ليست
وح ــده ــا م ــن يـ ـن ــذر بـ ـه ــذا ال ـخ ـط ــر الـ ـق ــادم
مــن األس ــد ،هــذا مــع علمنا أن ثـ ّـمــة منطقة
ثالثة ،وهي شمال شرق سورية ،أي غرب
الـ ـف ــرات ،قــاب ـلــة لــان ـف ـجــار أي ـض ــا .وعـلـيــه،
ف ــإن أي ــام الـتـهــدئــة الـتــي عــاشـتـهــا ســوريــة
قـبـيــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،وم ــا جــرى
مــن مقاطعات شعبية لتلك الفعالية في
ّ
سيرد عليها النظام
درعا ومناطق أخرى،

كاريكاتير

ّ
ح ـي ــث ي ـس ـت ـط ـيــع وي ـت ـم ــك ــن م ــن ذلـ ـ ــك ،مــع
دراسة توازنات مصالحه وتقاطعاتها مع
حلفائه من جهة ،وبني حلفائه واألطــراف
الــدول ـيــة املـتــدخـلــة فــي املـلــف ال ـســوري من
جهة مقابلة.
وف ـصــل ال ـق ــول ،إذا كــانــت منطقة الـشـمــال
ال ـســوري ذات حساسية تــركـيــة ،ومنطقة
ش ــرق ــي الـ ـف ــرات ذات ح ـســاس ـيــة أمـيــركـيــة
(وعــرب ـيــة وك ــردي ــة) ف ــإن مـنـطـقــة الـجـنــوب
على غايةٍ في األهمية ،وهــي عرفت كذلك
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ف ـه ــي م ـن ـط ـقــة ذات حـســاسـيــة
إسرائيلية وأردن ـيــة (وأمـيــركـيــة وروسـيــة
أي ـضــا) .لــذا مــن الصعب التكهن بطبيعة
الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـت ــي ق ــد ت ـن ـشــأ ع ــن تـطـيـيــر
املصالحات التي اشتغلت عليها روسيا،
ثقل مؤثر فيها للقوى الشعبية
مع وجود ٍ
الثائرة ضد النظام ،وفصائلها العسكرية
املحلية .وحتى تاريخه ،من غير املعروف
مدى رضى روسيا عن تملص النظام من
املصالحات التي عقدتهاّ ،
وأدت إلى تهدئة
ه ــذه الـجـبـهــة .وم ــن غـيــر امل ـع ــروف م ــا إذا
ّ
تصرفات النظام ناشئة عن تنسيق
كانت
ّ
مع روسيا ،أم عن تبرم األسد من االتفاقات
ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت ـه ــا ح ـل ـي ـف ـت ــه ،وقـ ـلـ ـص ــت مــن
صالحياته ،وقيدت بها مؤسسات النظام،

وبخاصة األمنية منها ،فــي تعاملها مع
الـشـعــب .ل ــذا فــي كــل ال ـح ــاالت ،ثـ ّـمــة وضــع
جديد قد ينشأ نتيجة الصدامات املباشرة
فــي تـلــك املنطقة بــن الـنـظــام واملـعــارضــة،
وث ـ ّـم ــة درس ج ــدي ــد ل ـك ـيــانــات امل ـعــارضــة
ب ــأن ال ــذه ــاب إل ــى ال ـت ـف ــاوض م ــع الـنـظــام
مسارات جانبية ،ومنها أستانة ،ال
تحت
ٍ
ّ
يخفض فقط سقف الطموح ،بل يلغي كل
الحقوق مع جفاف حبره على الورق.
درعـ ــا ال ـي ــوم وح ـي ــدة ف ــي مــواج ـهــة قصف
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ،ت ـع ـت ـم ــد ف ـ ــي ص ـ ـمـ ــودهـ ــا ع ـلــى
ـال راغـ ـب ــن في
وح ــدت ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،ك ــأه ـ ٍ
تحقيق السالم ألبنائهم ،واستمرار عملية
اس ـت ـعــادة بنيتهم الـتـحـتـيــة بتعاضدهم
ومن أموالهم ،ودعم املغتربني منهم ،وهم
يقرأون من كتاب الحرية الذي كتبوه معًا
ف ــي  18مـ ــارس /آذار  ،2011م ــا يـعـنــي أن
السالم ليس نقيضًا لحفظ كرامتهم ،سواء
كان خيارهم البقاء في بيوتهم ،أو القبول
بالتهجير الجماعي ال ــذي تفرضه حرب
ال ـن ـظــام الـغــاشـمــة عـلـيـهــم ،وم ــع أي خـيــار
لهم سيكونون قد ّ
ّ
سوريًا
قدموا نموذجًا
ّ
مشرفًا عن الدفاع عن خيارات السالم التي
تحفظ كرامات الناس وحقوقها.
(كاتبة سورية)

عماد حجاج

حسنًاّ ،
مرت أيام ثمانية على ما حصل في تونس ،ونجح األمــر .هذا واقــع ،حقيقة،
ول ـيــس رأيـ ــا ،تـمــامــا مـثــل حـقـيـقــة أن م ــا حـصــل ه ــو ان ـق ــاب عـلــى الــدس ـتــور وعـلــى
َ
املؤسسات ،ال شيء آخر مهما قال املتذاكون وكارهو املنقلب عليهم .كل ما يمكن أن
يفعله التونسيون اليوم هو ّ
الحد من الخسارة الكبيرة ،إن تمكنوا من ذلك .وخسارة
املنجز على صعيد الحريات الفردية والجماعية هي أم الخسائر ،ألنها تتصل بكرامة
الـفــرد وبحق أســاســي كــان املـفـكــرون األوائ ــل يسمونه «طبيعيًا» ،حقه فــي قــول ما
يشاء وكتابة ما يريد والتعبير كيفما يرغب ،من دون سجون وال تعذيب وال تهديد
وال أخ كبير يحدد ما هو التعبير الحالل ومــا هو التفكير الـحــرام .هــذه خسارة ال
ً
وصف كافيًا لفداحتها .الخسارة إذًا تتعلق بالتونسيني أوال .هم املعنيون بالعودة
في أوضاعهم إلــى نفق قاتم يصعب رؤيــة نقطة ضــوء في نهايته .و«هــم» تعنيهم
ُ
جميعهم هنا ،املهللني الكثر للبشاعة التي ترتكب باسم شعار «تصحيح املسار»
(ولكل انقالب اسم حركي هو «الحركة التصحيحية») ،ورافضي التسلط واملؤمنني
بأن إطاحة أي كان تحصل حصرًا في االنتخابات ما دامت نزيهة وغير مزورة ،وهي
كذلك في تونس ،وهذه حقيقة أيضًا وليست رأيًا.
في خلفية ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيدّ ،
عدة شغل أدواتها تتناسل .فلسفات
كثيرة أعطته قــوة دفــع جعلت فرماناته تنفذ بانسيابية مذهلة مــن دون مقاومة
ً
حقيقية :الشعبوية التي ّيدعي حاملها بأن لديه حلوال سحرية من خارج الصندوق،
من خــارج البيروقراطية واملؤسسات واألح ــزاب .العسكر الذين إمــا تــواطــأوا معه،
أو أنهم هم األب الشرعي ملا أقــدم عليه .ركــوب الكارثة االجتماعية ـ االقتصادية ـ
َ
الصحية غير املسبوقة التي تضرب تونس .الفشل االستثنائي للطرف املنقلب عليه،
بإسالمييه وغير إسالمييه .ضعف الثقافة الديمقراطية في تونس ،وال عنصرية
ُ
ُ
ّ
أو تجنيًا فــي قــول ذلــك ،ألن الثقافة تلك تصنع ويتم الـتــدرب عليها ،تكتسب مع
مرور الوقت والتمرين ،وال تولد مع الناس .خوف املواطنني املبرر حينًا وغير املبرر
أحيانًا من مقاومة انقالب أو مشروع تسلط أو ّ
تغول على السلطة حني يحصل
بــذراع الجيش وأجـهــزة األمــن .وأخـيـرًا ،فهم دقيق لــأوضــاع اإلقليمية الدولية التي
تريد حاكمًا ،مهما كانت هويته ،املهم أن يضمن استقرارًا ضروريًا لألمن في داخل
البلد وفي اإلقليم ،ويضبط حركة الهجرة ويكفل سالمة االستثمارات االقتصادية
ُ
األجنبية ،بشكل ال تعود تسمع في األثير إال مقطوعة «نتعامل مع سلطة األمر
الــواقــع» .ولألمر الــواقــع ذاك قصة عمرها من عمر كل انـقــاب .العواصم األجنبية
تناوبت على تــرداد الثرثرة نفسها :ننتظر تسمية حكومة جديدة ّ
يعينها الرئيس
تضمن اسـتـقــرار تــونــس وأم ـن ـهــا ...وإن ختمتها بـعـبــارة «ضـ ــرورة ع ــودة املـســار
الديمقراطي في أســرع وقــت» .معظم املــواقــف األجنبية تشابهت في هــذا السياق،
عربيًا وغربيًا .لكن األهم من املواقف الخارجية ،أن لألمر الواقع سندا محليا يعيد
حصر اهتمامات البشر بالبقاء على قيد الحياة ،باملأكل واملـشــرب ،بأولوية عدم
بموقف جماعي ضمني،
حصول حرب أهلية ،وكل هذه الهموم «البدائية» تنتهي ً
غالبًا ما يأتي على نسق أنه حصل ما حصل ،ولم تعد مهمة تسميته أو توصيفه،
هذه هي السلطة الجديدة وعلينا القبول باألمر الواقع.
اإلعالم الرافض لالنقالب يقع بدوره فريسة األمر الواقع .تنظر من موقعك اإلعالمي
لـلـمـشـهــد ال ـع ــام ،ف ـتــرى انـقـســامــا ع ـمــوديــا ب ــن املـعـنـيــن األســاس ـيــن بــال ـحــدث ،أي
بالتونسيني ،وتكون بال بصيرة إن لم تالحظ أن مؤيدي انقالب قيس سعيد يظهرون
أكثر بكثير من رافضي مشروع تأبيد التسلط .إن َ
بقيت على موقف مبدئي بما
يفرضه من سياسة تحريرية ال تأتأة فيها وال تردد ،تخسر جمهورًا عريضًا جدًا.
وإن دخلت سباق االحتيال على املصطلحات وتلطيفها ،تكون شاهد زور ّ
مطبعًا
معه ،وتقلل في املقابل من عدد الجمهور املعادي.
فــي كــل مــرة يفرض األمــر الــواقــع نفسه على الـحــدث ،غالبًا مــا تكون الخيارات
محصورة بني األسوأ واألسوأ ،من دون أن يكون هناك مجال لالنتقاء حتى بني
السيئ واألسوأ.

األولمبياد رياضة وسياسة وإنسان

تونس ...سقوط اإلسالميين
ومخاوف عودة االستبداد
المهدي مبروك

مناخ ال يختلف
تعيش تونس صيفها في
ٍ
كثيرا عن مناخات بداية تسعينيات القرن
ال ـف ــارط ت ـقــري ـبــا .ال ـت ــاري ــخ ال يـعـيــد نـفـســه،
لكن ذلــك قد يحدث في شكل مهزلة .حركة
إسالمية محشورة فــي الــزاويــة .ومــع ذلــك،
لو تأملنا عمق املشهد لوجدنا اختالفات
ج ــوه ــري ــة ب ــن ال ـل ـح ـظ ـتــن .ك ــان ــت ال ـحــركــة
اإلسالمية آنذاك ،وهي تساق إلى املسلخة،
ت ـح ـظ ــى ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن مـ ـش ـ ٌـاع ــر ال ـت ـع ــاط ــف
والشفقة .رافقتها مظلومية كثيفة ستشكل
لـهــا رأس ـمــاال رمــزيــا فيما بـعــد يجلب لها
الناخبني مباشرة بعد
كثيرا مــن تعاطف ّ
ال ـ ـثـ ــورة ،ق ـبــل أن ي ـن ـفــض ع ـن ـهــا تــدريـجـيــا
مليون نــاخــب فــي أقــل مــن خمس سـنــوات.
كانت «عند املحنة» حركة ّ
شابة متحفزة.
ومـ ــع ذلـ ــك هـ ــوت أم ـ ــام رئ ـي ــس شـ ــاب ق ــادم
مــن مـســار مهني عـسـكــري ملتبس ،توجه
بانقالب على زعيم عجوز هرم (بورقيبة).
ّ
يتجرأ
ال أحــد داف ــع عنها إال القليل ،فمن
على ذلــك ُيتهم بالخيانة أو «الخونجة»،
وهما تهمتان كافيتان إللقائه في غياهب
الـسـجــون .أمــا اآلن ،فــاألمــر يختلف كثيرا،
ُ
حركة تزاح من الحكم .يقول خصومها إنها
حكمتهم عشر سنوات ،ولم يروا من حكمها
ســوى الـجــوع والعطش والبطالة واملــرض
وسوء الخدمات والفساد .لن يعنينا إثبات
هذا االدعاء من عدمه ،فسواء حكمت حركة
النهضة وحدها ،أو مع غيرها ،أو لم تحكم
أصال ،فإنها ّ
تحملت وحدها عقد اإلخفاق
هــذا ،ودفعت يوم  25يوليو/تموز ()2021
وحدها الفاتورة باهظا .السياسة ليست
مـجـ ّـرد قيم أو مـمــارســات ،إنـمــا هــي أيضا،
ّ
وتصورات .عشرات
وقبل كل شيء ،إدراكات
ّ
آالف ال ـتــون ـس ـيــن ال ــذي ــن ه ــل ـل ــوا لـ ـق ــرارات
الرئيس قيس سعيد االستثنائية ّ
عبروا،
وال شك ،عن ابتهاجهم بسقوط «النهضة»،
فحسب تصريحاتهم فــي لحظة االنتشاء
العارمة ،لقد ّ
جوعتهم «النهضة» ،بل إنها
أصبحت قطيعا للفاسدين .ال يشكو هؤالء
من بطش «النهضة» أو استباحة ّ
حرياتهم
أو التضييق عليها أبدا .وهذا ما يبرهن أن
«النهضة» أخفقت في جعل الحكم للرخاء.

وسواء أكان ذلك لغياب الكفاءة أو الحيلة،
أو لـ ـخ ــذالن ح ـل ـفــائ ـهــا وال ـت ـق ــاء ال ـخ ـصــوم
عليها ،النتيجة واحــدة :حركة احتجاجية
شعبية أنهت حكمها بعد أقــل مــن سنتني
انتخابات شرعيةٍ فازت بها.
من
ٍ
ال ـج ـل ــل ف ـي ـمــا حـ ــدث أن ط ـي ـفــا واسـ ـع ــا مــن
ال ـن ـخــب ل ــم ت ـعــد تـعـنـيــه ح ـكــايــة ال ـحــريــات
ٌ
سخافات
والحقوق والديمقراطية «فـهــذه
ح ـ ـ ــان وأدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» .تـ ـنـ ـش ــط ح ــالـ ـي ــا ح ـم ــات
ّ
يتفجر براميل من
الكراهية والحقد الــذي
أجل االنتقام من هؤالء ،ورميهم خارج هذا
الكوكب ،من دون احترام للقانون.
ن ـك ـت ـشــف ف ـج ــأة أن ال ـع ـي ــش امل ـش ـت ــرك بــن
الـتــونـسـيــن أك ــذوب ــة ال تـعـنــي ش ـي ـ ًئــا ،وأن
االخ ـتــاف فــي ال ــرأي أصـبــح جــريـمــة يجب
م ـقــاوم ـت ـهــا .ي ـت ـعـ ّـرض األسـ ـت ــاذ الـجــامـعــي
والخبير األممي في حقوق اإلنـســان الذي
ت ـ ــرأس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ــداف
ال ـثــورة واالنـتـقــال الــديـمـقــراطــي واإلص ــاح
السياسيّ ،
عياض بن عاشور ،إلــى هجمة
ش ــرس ــة وتـ ـح ــرش م ـه ــن ،مل ـج ــرد أنـ ــه نعت
مــا ق ــام بــه رئـيــس الـجـمـهــوريــة بــاالنـقــاب،
ولــم تنج من هجمة مماثلة أخته ،أستاذة
الـ ـق ــان ــون ال ــدسـ ـت ــوري والـ ــوجـ ــه ال ـن ـســوي
املعروف الذي ناهض «النهضة» بشراسة،
سناء بن عاشور ،وثمة من أخرجها من ملة
الحداثيني .كما لم يسلم املناضل اليساري
ورئـيــس حــزب الـعـمــالّ ،
حمة الهمامي ،من
الحملة نفسها ،ألنــه ذهــب إلــى اعـتـبــار ما
جــرى انقالبا ستكون مــآالتـ ّـه وخيمة على
الجميع ،بمن فيهم من يصفق اآلن لقيس
ّ
سعيد منتشيا بسقوط اإلسالميني فقط.
حــن حـكــم اإلســام ـيــون أس ـ ــاؤوا الـتـقــديــر،
ّ
وتصرفوا من دون حكمة .وربما لم تسلم
م ـمــارســات ـهــم م ــن ب ـعــض ش ـب ـهــات الـفـســاد
التي يفترض أن ّ
يبت فيها القضاء العادل
واملستقل ،وهــو أمـ ٌـر غير مضمون فــي ظل
تــرؤس رئيس الجمهورية النيابة العامة،
وذلـ ـ ــك م ــا ل ــم ي ـح ـصــل ف ــي ت ــاري ــخ تــونــس
الحديث مطلقا .ال شك أننا في تونس قد
عدنا ببالدنا إلى الخلف ،هذا إذا سلمنا أن
ّ
مسار االنتقال الديمقراطي خطي الوجهة؟
والحال أنه في حاالت كثيرة هناك مسارات
متشابكة ومعقدة وملتوية ،ولكن األرجح

نكتشف فجأة أن
العيش المشترك بين
التونسيين أكذوبة ال
تعني شيئًا

أن تونس بعيدة تماما عن روح  14جانفي
(يـنــايــر)  2011بــأشــواط طويلةّ .
ثمة مناخ
مــن ال ـخــوف والضغينة والـتـحــريــض على
رياضة الصيد البشري خارج الحد األدنى
من القيم الحقوقية والديمقراطية .وال شك
أن ت ــون ــس ،ب ـعــد  25يــول ـيــو/ت ـمــوز ،2021
فـقــدت ع ــدة مـســائــل ،كـنــا نـحــن التونسيني
ّ
مدنية الدولة ،علوية
نتوهم أنها راسخة:
القانون ،حياد املؤسسة العسكرية واألمن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،وكـ ـثـ ـي ــر مـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــات فــي
ّ
مـجــال الـ ــرأي .ال تـتــولــى الـسـلـطــة فـعــل ذلــك
ّ
ّ
بـمـفــردهــا ،بــل يـتــولــى «الـشـعــب» هــذه املــرة
املـهـمــة .تنسيقيات الــرئـيــس الـتــي ساندته
في أثناء حملته االنتخابية ،وقــد انضاف
إليها ،أخيرا ،املجلس األعلى للشباب ،هي
الـقــوة البشرية الـتــي كــانــت ،إلــى حــد كبير
وراء ّ
تحركات  25جويلية (يوليو) ،حسب
ّ
تتحول قريبا
بياناتها وشـعــاراتـهــا ،وقــد
إلى ما يشبه «اللجان الثورية» أو الحشد
الشعبي ال ــذي تــوكــل إلـيــه مهمة تنفيذ ما
يريده الشعب.
يقيني راســخ أن بــادي تستحق األفـضــل،
وأن ـهــا ستستعيد ،ول ــو بـعــد ح ــن ،توقها
إل ــى الـحــريــة خ ــارج ع ـبــادة الــزعـيــم األوح ــد
الذي يحتكر كل السطات ،بل وحتى تأويل
الدستور واألح ــام .. .الشعبوية ال تــداوي
علل الديمقراطية ،بل ّ
استبداد
تحولها إلى
ٍ
خانق.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

سامح راشد

ّ
كما هو شأن كل املحافل الرياضية الكبيرة ،تحظى الدورة األوملبية الجارية حاليًا في
طوكيو ،من أوجه السياسة واللمحات اإلنسانية ،بما يستحق التسجيل والتأمل ،فقد
أحدث فوز ّ
الرباع القطري ،فارس حسونة ،بامليدالية الذهبية في رفع األثقال ،صدى
واسعا وردود فعل متباينة .بني الفرحة القطرية والعربية بالذهبية األولى لقطر في
األوملبياد ،ومحاولة قلة في اإلعالم املصري إفساد هذه الفرحة ،حيث تناولت وسائل
ّ
إعالم مصرية خبر فوز ّ
حسونة بالذهبية مرفقًا باستدراك أنه قطري الجنسية ذو
أصول مصرية .ولهذه املكايدة الشوفينية صلة مباشرة بالسياسة على وقع رواسب
التوتر بني مصر وقطر ،غير ّأن البعد السياسي الحقيقي الذي يخفيه املصريون
يكمن في عالقة فارس ّ
حسونة باملؤسسات الرياضية املصرية ،وأسباب ابتعاده مع
والده عن ممارسة اللعبة في مصر وتحت العلم املصري .بسبب مشكالت وخالفات
بني والده (بطل عاملي وأوملبي سابق) واتحاد اللعبة ،وكان خروجهما من مصر في
عام  2014أقل ما يمكن عمله للحفاظ على مستوى الالعب ،بعدما صار مستقبله
في اللعبة ُمـهـ ّـددًا داخــل مصر .وقــد ثبتت صحة قــرار الالعب ووالــده في أكثر من
ّ
مناسبة ،فبعدما تبنت الــدوحــة الالعب فــاز بعدة بطوالت عاملية .بينما تم إيقاف
اتحاد رفع األثقال املصري عن املشاركة في البطوالت ّ
القارية والعاملية بعد ثبوت
ّ
تعاطي العبيه املنشطات في أكثر من بطولة.
وك ــان ملــواج ـهــات الــاعـبــن ال ـعــرب مــع خـصــوم مــن «إســرائ ـيــل» نـصـيــب كـبـيــر من
اللقطات السياسية في طوكيو ،فما إن احتفى كثيرون بالعب الجودو الجزائري
ّ
فتحي نــوريــن النسحابه مــن مواجهة العــب إسرائيلي فــي منافسات طوكيو ،إل
وفاجأتهم الالعبة السعودية تهاني القحطاني بقبول اللعب أمام منافسة إسرائيلية،
ومــن مفارقات الـقــدر أن ذلــك كــان فــي لعبة الـجــودو أيضًا (!) .ولــم يتوقف الجدل
على شبكات التواصل وبعض وسائل اإلعالم عند املفاضلة بني املقاطعة والتعامل/
التطبيع مع إسرائيل ،بل ّ
تحول إلى مناكفة سياسية ومحاكمة ألدوار بعض الدول
ّ
وتحركاتها فــي قضايا املنطقة ،خصوصًا تـجــاه القضية الفلسطينية.
العربية
ّ
صحيح ّأن هــذه الظاهرة ليست جــديــدة ،فهي مصاحبة لكل الفعاليات الرياضية
العاملية .وال تقتصر على القضية العربية األهم ،بل هي تشمل كل الدول ،ففي مطلع
الثمانينيات قاطعت الواليات املتحدة دورة موسكو األوملبية احتجاجًا على الغزو
ً
السوفيتي أفغانستان .وال ُينسى هنا ّأن دوال عربية وغير عربية امتنعت أيضًا عن
املشاركة في أوملبياد موسكو على سبيل املجاملة السياسية لواشنطن بمقاطعة
ذلك املحفل الرياضي.
ً
أوملبياد طوكيو إعماال
في
الرسمية
املشاركة
من
موسكو
رمت
وبعد أربعة عقودُ ،ح
ّ
لعقوبات أوملبية ،بسبب فضيحة تعاطي العبني روس املنشطات برعاية رسمية
كاملة قبل سبع سنوات في الــدورة األوملبية الشتوية في سوتشي ،غير ّأن اللجنة
األوملبية الدولية سمحت لالعبني الروس باملشاركة في طوكيو بشكل فردي ،وليس
ّ
تحت مظلة الدولة الروسية ،أي من دون رفع العلم الروسي ،وال عزف النشيد الوطني.
أما عن البعد اإلنساني في طوكيو ،فهناك أكثر من ملحة إنسانية جديرة بالتأمل.
أبرزها االنسحاب املفاجئ من املنافسات لالعبة الجمباز األميركية املصنفة األولى
عامليًا ،سيمون بايلز .والتفسير الذي أعلنته بايلز بشجاعة خشيتها على سالمتها
ّ
تحب هي ال ما يحبه اآلخرون» .ربما كان ّ
والتمسك بأن تفعل «ما ّ
تصرف
الذهنية،
بايلز األول من نوعه في األوملبياد ،لكن سبقه قبل شهرين انسحاب العبة التنس
اليابانية ،ناومي أوساكا ،من بطولة روالن غاروس ،لألسباب نفسها التي ساقتها
ّ
األميركية سيمون بايلز .ولعل تواتر هذه املواقف يوقظ انتباه العالم إلى أهمية تقليل
ّ
ّ
فتحولت
حدة التنافس وتخفيف الطابع الصراعي الذي بات يطغى على الرياضة،
من تنافس أخالقي بني فائز ومهزوم إلى حرب ال هوادة فيها بني قاتل ومقتول.
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آراء

عن تأزيم الديمقراطية في تونس
أنور الجمعاوي

ل ــم تـشـهــد ت ــون ــس ،ع ـلــى امـ ـت ــداد تــاريـخـهــا
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــدي ــث ،ح ــال ــة دي ـم ـق ــراط ـي ــة
نوعية مثل الـتــي شهدتها خــال العشرية
املـنـقـضـيــة ،فـعـلــى امـ ـت ــداد ع ـقــد م ــن ان ــدالع
الـ ـ ـث ـ ــورة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد مــن
ّ
التعددية ،ومــن هيمنة الفرد
األحــاديــة إلــى
أو األســرة على الحكم إلى التداول السلمي
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،وج ـ ــرى تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات
ت ـش ــري ـع ـي ــة ،ور ٌئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وبـ ـل ــدي ــة ،ش ـهــدت
ّ
جـ ـه ـ ٌ
ـات رق ــاب ـي ــة م ـحــل ـيــة ودولـ ـي ــة مــوثــوقــة
ّ
ب ـنــزاه ـت ـهــا .وغـ ــدت ال ـح ــري ــة ع ـلــى ال ـتــدريــج
أعــدل األشـيــاء قسمة بـ ْـن الـنــاس .وتـعـ ّـددت
ّ
منابر التفكير والتعبير ومسالك التنظم
ال ـحــزبــي والـجـمـعــوي بـشـكــل غـيــر مسبوق
في تاريخ البالد .وساهم املنجز الحقوقي
لـلـثــورة فــي تـحــريــر إرادة ال ـن ــاس ،وتـعــزيــز
ّ
باملواطنة .وجعل ذلك كله تونس
شعورهم
ّ
تـ ـتـ ـص ـ ّـدر مـ ــؤشـ ــر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وح ـق ــوق
ّ
اإلن ـســان فــي الـعــالــم الـعــربــي .لـكــن التجربة
ّ
الديمقراطية التونسية الناشئة ظلت ،منذ
والدتها ،مدار استهداف من قوى شعبوية
ّ
داخلية ذات ميول سلطوية ،ما انفكت تبذل
الجهد ،واملال ،والوقت بغاية تأزيم مشروع
الــدم ـقــرطــة ف ــي ال ـب ــاد وإربـ ــاكـ ــه ،وال ـع ــودة
بالناس إلى ّ
مربع الدولة الشمولية.
منذ السنوات األولى لالنتقال الديمقراطي،
ـات
واجـ ـه ــت ت ــون ــس خ ـط ــر صـ ـع ــود ج ـم ــاع ـ ٍ
شـ ـعـ ـب ــوي ــةٍ س ـل ـف ـي ــة ،ديـ ـنـ ـي ــة ،راديـ ـك ــالـ ـي ــة،
ّ
اس ـت ـغــلــت ف ـض ــاء ال ـح ـ ّـري ــة وال ـت ـع ـ ّـددي ــة في
الـبــاد لـتـ ّ
ـروج خطابا ّادع ــى امـتــاك حقيقة
ال ــدي ــن ،وال ــوص ــاي ــة ع ـلــى ض ـمــائــر ال ـن ــاس،
وانـبـنــى على مقولة التأسيس لـلــذات عبر
ت ـقــويــض اآلخ ـ ــر ،وم ـح ــاول ــة ف ــرض ن ـمــوذج
سلوكي /أخالقوي على املجتمع .واعتبرت
ت ـلــك ًال ـج ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـش ـ ّـددة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
بــدعــة غــربـيــة ،دخـيـلــة عـلــى مجتمع مسلم،
وط ــال ـب ــت ب ــإق ــام ــة دول ـ ــة دي ـن ـ ّـي ــة /شـمــولـيــة
ّ
محل الدولة املدنية /الجمهورية وبتحكيم
ً
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ب ــدي ــا ع ــن ال ـقــوانــن
الوضعية ،ورفضت تشكيل حزب سياسي،
حركة
قانوني .وبلغ بها األمر درجة تكفير ّ
الـنـّهـضــة ،ذات املــرجـعـيــة اإلســام ـيــة ،ألنـهــا
تبنت مـشــروع الــدمـقــرطــة ولــم تنقلب على
القوانني املدنية املعمول بها ،ولــم تنخرط
في مسارات أخونة الدولة وأسلمة املجتمع.
ـات م ـ ّـع أح ـ ــزاب علمانية
ب ــل ع ـقــدت ت ـحــال ـفـ ٍ
إلدارة مـســألــة الـحـكــم .ومل ــا لــم يـجــد الـتـيــار
الـسـلـفــي امل ـت ـط ـ ّـرف ل ــه حــاض ـنــة اجـتـمــاعـيــة
كبيرة داخــل االجتماع التونسي ،انصرف
ـف وتــرهـيــب ،أربكت
إلــى ارت ـكــاب أعـمــال عـنـ ٍ

الـسـلــم االج ـت ـمــاعــي ،وأح ـي ــت نـ ــزاع الـهــويــة
واالستقطاب الثنائي في البالد (مؤمنون/
ّ
كـ ــفـ ــار ،س ـل ـف ـي ـ ّـون /ح ــداثـ ـي ــون ،رج ـع ـي ــون/
ّ
تـقــدمـيــون) ،وأثـ ــرت تـلــك األع ـمــال سلبًا في
م ـ ــردودي ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ــون ـس ــي ع ـ ّمــومــا،
وال ـق ـطــاع الـسـيــاحــي خ ـصــوصــا .لـكــنـهــا لم
ت ـن ـجــح ف ــي ت ـق ــوي ــض مـ ـش ــروع ال ــدم ـق ــرط ــة،
وذلــك بسبب قـ ّـوة ّ
مكونات املجتمع املدني
ّ
(أح ـ ـ ــزاب ،ن ـق ــاب ــات ،ج ـم ـع ـيــات) ،وتـمــسـكـهــا
ّ
التعددية
بترسيخ أرك ــان الــدولــة املــدنـيــة/
وات ـحــادهــا فــي مــواجـهــة دعـ ــاوى الـتـطـ ّـرف،
واإلره ــاب ،وكــذا لغلبة مــا ُيـعــرف باإلسالم
امل ـع ـتــدل /املـتـســامــح عـلــى الـسـلــوك الــديـنــي
ّ
لجل التونسيني.
ُ
على صعيد آخ ــر ،رأى مــا يـعــرف بجمهور
ال ـث ــورة امل ـض ــادة ،وق ــوى ال ـشـ ّـد إل ــى الخلف
التي تتكون أساسًا من رموز النظام القديم
وم ــرت ـك ـب ــي االنـ ـتـ ـه ــاك ــات ض ـ ـ ّـد امل ــواطـ ـن ــن،
ّ
ورجــال األعمال الذين تعلقت بهم شبهات
ف ـس ــاد ،ف ــي م ـش ـ ّـروع الــدم ـقــرطــة ف ــي تــونــس
خطرًا عليهم ،ألنــه ُيمكن أن ّ
يؤسس لدولة
واملحاسبة.
القانون والشفافية ،واملساءلة
ّ
لذلك بذلوا الجهد واملال والوقت ،وحشدوا
ال ـ ـنـ ــاس ل ـت ـع ـط ـيــل الـ ـح ــال ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
وتشويهها .وفي هذا السياق ،أطلق لوبي
الـ ـث ــورة املـ ـض ـ ّ
ـادة ق ـن ــوات إعــام ـيــة عــديــدة،
أدمنت على امتداد عقد كامل تزييف الوعي
الجمعي ،وتشويه السياسيني والحقوقيني
والثوار الذين ناضلوا ّ
ّ
ضد الدولة القامعة
على عهد زيــن العابدين بــن علي ،وعمدت
إل ـ ـ ــى ت ـب ـي ـي ــض الـ ــدك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة ورم ـ ــوزه ـ ــا
وسـيــاســاتـهــا وأع ــوان ـه ــا ،وتـيـئـيــس الـنــاس
م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تبخيس
ّ
التقدمي .وبلغت
منجزها الحقوقي وأفقها
ش ــراس ــة ال ـث ــورة املـ ـض ـ ّ
ـادة أوج ـه ــا بصعود
الـ ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري الـ ـح ــر ،سـلـيــل الـنـظــام
ال ـق ــدي ــم ،إل ــى مـجـلــس ن ـ ـ ّـواب ال ـش ـعــب ،وهــو
ّ
ح ــزب إقـصــائــي ،يميني ،مـتـطـ ّـرف ،استغل
الــواقــع الــديـمـقــراطــي ليعد بــاالنـقــاب على
ّ
الــديـمـقــراطـيــة وم ـخــرجــات ال ـث ــورة ،ووظ ــف
حضوره في البرملانّ ،
ليروج خطابا مفعمًا
بــالـكــراهـيــة ،والـشـعـبــويــة وع ـب ــارات الــوصــم
ّ
ت ـج ــاه م ـخــال ـف ـيــه .وع ــط ــل أشـ ـغ ــال املـجـلـ ّـس
النيابي مــرارًا بشكل فوضوي ،وهو ما أثر
سلبًا في أداء املؤسسة التشريعية ،وساهم
في ترذيل املشهد البرملاني ،وتنفير الناس
من السياسة والسياسيني .واملــراد من ذلك
ّ
كله تأزيم املنوال الديمقراطي وإثبات فشله
فــي إدارة االج ـت ـمــاع الـتــونـســي ،والتمهيد
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة نـ ـ ـم ـ ــوذج الـ ـحـ ـك ــم ال ـش ـم ــول ــي/
األحادي.
ص ـ ـعـ ــد الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــي ،وأس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون

سعيد ،في  ،2019إلى ّ
ّ
سدة
الدستوري ،قيس
شعار «الشعب يريد»
رافعًا
رئاسة البالد،
ّ
ٌ
شعار شعبوي ،جــذاب ،دغدغ مشاعر
وهو
الـ ـن ــاس وش ــوق ـه ــم إلـ ــى الـ ـك ــرام ــة وال ـع ــدال ــة
والرفاه والتنمية الشاملة ،وصـ ّـوت له عدد
ّ
ّ
معتبر ّمن املتحزبني وغير املتحزبني الذين
ّ
ظــنــوا أن ــه سـيـكــون رئـيـســا وفــاقـيــا جامعًا،
ضامنًا احترام الدستور واستكمال مشروع
ّ
الدمقرطة .وبعد أقــل مــن عامني مــن توليه
ّ
مـنـصــب الــرئــاســة ،ت ـبـ ّـن أن الــرجــل يضيق
بالصالحيات الـتــي يمنحها لــه الــدسـتــور،
ويـبــذل الجهد لتوسيعها ،ولــم يفعل ذلك
عبر التواصل مع األحزاب وتقديم مبادرات
ّ ً
مياال إلى تزكية
للبرملان ،بل بدا
تشريعية
ّ
قــول أنـص ّــاره إن ــه يحتكر تــأويــل الدستور،
وال ـح ــال أن ــه مـطــالـ ٌـب بــالـسـهــر عـلــى احـتــرام
ّ
تطبيقه ،ال باحتكار تأويله .وتجلى النزوع
السلطوي للرجل من خالل ّ
تشبثه بمقولة
«ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس» ور ّفـ ـض ــه خ ـتــم قــانــون
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ألن ـهــا ج ـهــاز رقــابــي،
ّ
يحد من نفوذه ،ورفضه القبول بالتعديل
ّ
الذي أجراه هشام املشيشي ،وزكاه
الوزاري ّ
ألنه ّ
تنحية وزراء موالني
إلى
ى
أد
البرملان،
ّ
لــه ،وك ــذا مــن خــال قــولــه إنــه القائد األعلى
للقوات األمنية والعسكرية جميعًاّ .
وأدى
الـ ـص ــراع امل ـح ـم ــوم ع ـلــى ال ـص ــاح ـيــات إلــى
تأزيم الحالة الديمقراطية في تونس .ولم
يتفاعل قـيــس سـعـ ّـيــد ،بـجـ ّـديــة مــع امل ـبــادرة
التي ّ
قدمها االتحاد العام التونسي للشغل،
ّ
قبل شهور لحل األزمــة السياسية .واغتنم
أخ ـي ـرًا ت ـ ّ
ـذم ــر ال ـن ــاس م ــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار،
وت ــزاي ــد نـسـبــة ال ـب ـطــالــة ،وم ــن س ــوء إدارة
الحكومة جائحة كوفيد  ،19واندالع بعض
االح ـت ـجــاجــات ،م ـح ــدودة ال ـعــدد فــي بعض
املدن ،ليعلن في بيان متلفز استيالءه على
السلطات الثالث (التنفيذية ،والتشريعية،
وال ـق ـضــائ ـيــة) ،وت ـجـمـيــده أع ـم ــال ال ـبــرملــان،
ـوزراء
وإقــالـتــه رئـيــس الـحـكــومــة ،وبـعــض ال ـ ّ
واعتزامه تعيني رئيس حكومة جديد ،وأنه
يتحمل مسؤولية ّ
ّ
املدعي العام في البالد،
ّ
وح ـ ـ ّـدد الح ـقــا مـ ــدة ال ـتــداب ـيــر االسـتـثـنــائـيــة
بشهر .وب ـ ّـرر تلك ال ـقــرارات باالستناد إلى
الفصل  80من الدستور.
عارضت معظم األحــزاب التونسية الوازنة
(حـ ــركـ ــة ال ـن ـه ـض ــة ،ق ـل ــب تـ ــونـ ــس ،ائ ـت ــاف
الكرامة ،التيار الديمقراطي ،حزب ّ
العمال،
الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري ،الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
…) تلك التدابير ّكليًا أو جزئيًاّ ،
وعدتها
بعض األحزاب عملية انقالبية ،واعتبرتها
أخرى اختراقًا جسيمًا للدستور أو تجاوزًا
ملنطوقه .والحزب الوحيد الذي ّأيد القرارات
الرئاسية مطلقًا هــي حــركــة الـشـعــب ،وهي

لم يبذل الفاعلون
السياسيون وأصحاب
القرار الجهد الكافي
خالل العشرية
المنقضية لتحصين
الديمقراطية بحزام
ومؤسسي،
شعبي،
ّ
وثقافي ،ودستوري
المش ّرع التونسي
حريص على الفصل
بين السلطات ،وعدم
مركزتها في يد
شخص واحد

حــركــة قــومـيــة كــاسـيـكـيــة م ـض ـ ّ
ـادة للربيع
العربي ،ومعروفة بتأييدها أنظمة وزعامات
ّ
شمولية (القذافي ،األسد ،السيسي) .كما أن
املـنـظـمــات املــدنـيــة الـفــاعـلــة (ات ـحــاد الشغل،
ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ـف ـي ــن ،ال ــرابـ ـط ــة ال ـتــون ـس ـيــة
للدفاع عن حقوق اإلنسان ،جمعية القضاة
 )...تعاملت بحذر مع تلك الـقــرارات ،ودعت
إل ــى ضـ ــرورة اح ـت ــرام الــدس ـتــور والـحــريــات
ال ـعــامــة وال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،والـ ـن ــأي بــالـجـيــش عن
الـ ـتـ ـج ــاذب ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وع ـ ـ ــدم ت ـحــويــل
التدابير االستثنائية إلى تدابير مستدامة
وض ـ ــرورة االل ـت ــزام بـمـ ّـدتـهــا املـ ـح ــدودةّ .أمــا
دوليًا ،فدعت منظمات حقوقية وسياسية
وازن ــة (االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،األم ــم املـتـحــدة،
مـنـظـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة ،مـنـظـمــة املجتمع
املفتوح…) الرئيس التونسي إلى التراجع
عــن التدابير االستثنائية الشمولية التي
أقــدم عليها ،والسماح للبرملان باستئناف
نشاطه .وطالبت قوى دولية وازنة (أميركا،
بــري ـطــان ـيــا ،أمل ــان ـي ــا ،فــرن ـســا) ق ـيــس سـعـ ّـيــد

بـمـحــاورة مخالفيه السياسيني ،واحـتــرام
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املــدن ـيــة وال ـه ـي ـئــات التمثيلية
ّ
املـنـتـخـبــة ،وال ـح ــري ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة،
والـ ـع ــودة ســريـعــا إل ــى امل ـس ــار الــدس ـتــوري،
ّ
ويفسر هذا
واستئناف مشروع الدمقرطة.
الحذر الــذي يشوبه االمتعاض من مبادرة
ّ
ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ،بـ ـ ــأن م ــراق ـب ــن وقــانــون ـيــن
كثيرين يرون بعض التدابير التي اتخذها
غير دستورية ،وتـ ّ
ـؤدي إلى تعطيل الحالة
ّ
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ذلـ ـ ــك أن الـ ـفـ ـص ــل  80مــن
الدستور ال ّ
ينص على تجميد البرملان في
حالة الخطر الداهم (على افتراض وجوده).
ّ
بــل ي ـظــل «مـجـلــس ن ــواب الـشـعــب فــي حالة
انـعـقــاد دائ ــم ط ــوال ه ــذه ال ـف ـتــرة .وف ــي هــذه
ّ
الـحــالــة ال ي ـجــوز لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة حــل
مجلس ن ــواب الشعب كما ال يـجــوز تقديم
الئحة لوم ضد الحكومة» .ومن ّ
ثمة ،ليس
مــن صــاحـيــات رئـيــس الجمهورية تعليق
عـمــل ال ـب ــرمل ــان ،وال إق ــال ــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
أو وزراء آخ ــري ــن .كـمــا ال يـسـمــح الــدسـتــور
ّ
التونسي لرئيس الجمهورية بتولي مهام
الـنــائــب ال ـعــام ،فــاملـشـ ّـرع التونسي حريص
على الفصل بني السلطات ،وعدم مركزتها
ّ
سعيد
في يد شخص واحد .وما أقدم عليه
مــن تجميع للسلطات بـيــده ُي ـعـ ّـد ،فــي نظر
قانونيني ،اعـتــداء مــن سلطة رئاسية على
س ـل ـطــات مـ ـج ــاورة (ت ـن ـف ـيــذيــة ،تـشــريـعـيــة،
قضائية) .لذلك رأى معظم فقهاء القانون
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة س ـع ـ ّـي ــد تـ ـ ـج ـ ــاوزًا ل ـل ــدس ـت ــور،
وت ـعـ ّـس ـفــا ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـس ـل ـطــة .وع ـ ّـده ــا
أس ـت ــاذه ف ــي ال ـقــانــون ال ــدس ـت ــوري ،عـيــاض
بــن عــاشــور ،عملية انقالبية تـ ّ
ـامــة األرك ــان.
ويـخـشــى تــونـسـيــون مــن أن ت ـكــون م ـبــادرة
الــرئ ـيــس تـمـهـيـدًا إلرس ـ ــاء ح ـكــم رئ ــاس ــوي،
أحادي ،عسكري ،مستدام ومطلق.
خ ـتــامــا ،ل ــم ي ـب ــذل ال ـفــاع ـلــون الـسـيــاسـيــون
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـقـ ــرار ال ـج ـه ــد الـ ـك ــاف ــي خ ــال
العشرية املنقضية لتحصني الديمقراطية
بـ ـ ـح ـ ــزام شـ ـعـ ـب ــي ،وم ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــي ،وثـ ـق ــاف ــي،
ودستوري يحميها من أعداء الديمقرطية،
ول ــم ي ــرف ــدوا االن ـت ـقــال الـسـيــاســي بــانـتـقــال
اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأدى ذل ـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ـ ــى تـ ـن ــام ــي
ن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــات ـ ــوري ـ ــة وص ـ ـعـ ــود
ّ
ال ــزع ــامـ ـتـ ـي ــة /الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة .وال ـ ـثـ ــابـ ــت أن
الــديـمـقــرطـيــة الـتــونـسـيــة حــالـيــا فــي م ــأزق،
ّ
وال سبيل لـفـ ّـك مغالق األزم ــة إل بجلوس
ال ـف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن إل ــى ط ــاول ــة ال ـح ــوار،
وااللـتــزام بالعودة إلــى املـســار الدستوري،
وال ـت ـ ّ
ـوج ــه الح ـق ــا إل ــى ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع.
ّ
وإن ل ــم ي ـكــن ذل ــك فـ ــإن تــونــس تـسـيــر إلــى
املجهول ال محالة.
(كاتب تونسي)
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دعوة إلى وضع أهداف مناخية أكثر طموحًا

دعــت األمــم املتحدة ،ال ــدول املوقعة على اتفاقية بــاريــس للمناخ ،إلــى أن تكون أكثر طموحًا في
ّ
قدم مقترحات ّ
جهودها الوطنية الخاصة بخطط العمل املناخية .فنصفها فقط ّ
للحد من
محدثة
انبعاثات الكربون ،بحسب املسؤولة عن ملف املناخ في املنظمة ،باتريسيا إسبينوزا .وبموجب
ّ
ّ
يتوجب على كل دولة موقعة تقديم «مساهمات محددة وطنيًا» ،بحلول نهاية
اتفاقية باريس ،كان
ّ
ّ
ّ
عام  .2020لكن حكومات عدة لم تتقيد باملهلة ،بسبب جائحة كورونا ،وإرجــاء مؤتمر غالسكو
(فرانس برس)
للمناخ حتى نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن إنشاء منظومة صحية للتكفل النفسي باملصابني بكوفيد19-
ّ
وأسرهم ومهنيي الصحة والسكان عمومًا ،في ظل االرتفاع املقلق واملحسوس في عدد اإلصابات
ّ
فــي الفترة األخ ـيــرة .لـهــذاُ ،يشكل «فــوج خـبــراء فــي مجال املــرافـقــة النفسية فــي وقــت الـكــارثــة ()...
باالشتراك مع مختلف القطاعات املعنية واملجتمع املدني وبالتعاون مع هيئات األمم املتحدة،
خصوصًا منظمة الصحة العاملية» ،إلى جانب «إنشاء مراكز اتصال في الواليات من أجل تشكيل
(وكالة األنباء الجزائرية)
منظومات املحلية».

رضاعة طبيعية لعالم أكثر صحة
فــي إح ــدى محطات املـتــرو فــي مدينة غوانغتشو
ّ
الصينية ،نــفــذت ع ـشــرون ام ــرأة تـحـ ّـركــا للتوعية
َ
ّ
ّ
بأهمية الرضاعة الطبيعية .فجلسن أرضًا ملتزمات
ّ
بكماماتهن الواقية مراعاة للتدابير الخاصة بأزمة
ّ
َ
َ
أطفالهن في العلنّ ،
عشية
يرضعن
ورحن
كورونا،
الطبيعية الذي ّ
ّ
يمتد من
األسبوع العاملي للرضاعة
ّ
األول من أغسطس /آب وحتى السابع منه .يأتي
ّ
َ
ّ
ً
ذلك في حني أن نساء كثيرات يـتــرددن في القيام

ّ
صغارهن
بذلك ،خشية احتمال نقل كوفيد 19-إلى
ّ
في حال ّ
علمهن بذلك.
كن مصابات به من دون
ّ
ويــؤكــد القائمون على هــذا األسـبــوع العاملي الــذي
انطلق أمس األحدّ ،أن من شأن الرضاعة الطبيعيةّ
أن تـعـ ّـزز بشكل مــن األشـكــال ّ
صحة كوكبنا .لذا
تمضي منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة (يونيسف) في دعوتهما الحكومات إلى
حماية املرأة املرضعة وتعزيز حصولها (وحصول

سواها من النساء غير املقتنعات بتلك املمارسة)
ّ
متخصصة في هذا املجال.
على مشورة
وي ـبـ ّـرر املـعـنـ ّـيــون تشجيعهم الــرضــاعــة الطبيعيةّ
ّ
ّ
بكونها «تــوفــر لكل طفل البداية الفضلى املمكنة
ّ
في الحياة» .ويشرحون أنها «تحقق فوائد صحية
وغــذائ ـيــة وعــاطـفـيــة لــأطـفــال ّ
واألمـ ـه ــات عـلــى حـ ّـد
ّ
ّ
س ـ ــواء» ،مــؤكــديــن أن ـه ــا «ت ـشــكــل جـ ــزءًا م ــن نـظــام
غــذائــي مـسـتــدام» .لكن ال يغيب عــن بــال هــؤالء ّأن

ّ
ّ
ّ
طبيعية ،إال أنـهــا «ليست
العملية وإن كــانــت
تلك
ّ
ّ
سهلة دائمًا» .بالتالي تحتاج األمهات إلى كل دعم
ممكن للبدء بها أو لـلـمــداومــة عليها .لكن تجدر
ً
نساء
اإلش ــارة إلــى ّأن ال إكــراه في األمــر ،علمًا ّأن
يتعر َ
كثيرات ّ
ضن إلى ضغط كبير في هذا املجال.
ّ
ّ
فالرضاعة الطبيعية تبقى خيارًا شخصيًا تتخذه
ّ
كل امرأة على حدة.

(العربي الجديد)

يوم لبناني نموذجي
عصام سحمراني

الـســادســة وأرب ـعــون دقيقة صـبــاحــا .تحتل
ال ـش ـم ــس ن ـص ــف م ـس ــاح ــة الـ ـس ــري ــر ،وت ـب ــدأ
ح ــريـ ـقـ ـه ــا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ ،ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب املـ ــروحـ ــة
الكهربائية التي تتوقف مع انقطاع التيار
ـوم أبـعــد من
عـنــد ال ـســادســةّ .ال إمـكــانـيــة ل ـنـ ٍ
ذلــك ،خصوصًا أن املنبه الحارق ضــروري،
ألجــل مهام يومية أساسية ،قبل بــدء دوام
العمل في التاسعة.
على ّ
الدراجة النارية الصغيرة ،تبدأ جولة
تستمر نحو ساعة على الصيدليات ،عسى
أن يـكــون يــومــا موفقًا يمكن أن يتوفر فيه
دواء مـفـقــود ،هــو بــديــل ل ــدواء مـفـقــود قبله
ب ـم ــدة .غــالـبــا ال يـتــوفــر أي ـض ــا .وب ـعــد يــأس
ّ
كــامــل وتـبــدد البنزين مــن ال ـخــزان الصغير
ل ـل ــدراج ــة ال ـ ــذي ال ي ـت ـســع ألك ـث ــر م ــن ثــاثــة
ليترات ،ووصول إلى شفا االنقطاع ،وقوف
في طابور فوضوي من ّ
الدراجات ،مختلفة
األح ـ ـ ـجـ ـ ــام واألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،بـ ـشـ ـك ــل ه ـن ــدس ــي
معاكس لطابور السيارات املمتد كيلومترًا
على األقل.
تقترب التاسعة وال ينتهي نصف الطابور
حـتــى .ال بـ ّـد مــن الـخــروج الصعب والـجــدال
ً
م ــع ش ـخ ــص أو اث ـن ــن وال ـ ـصـ ــراخّ وصـ ــوال
إل ــى ح ـ ّـد االش ـت ـب ــاك ب ــاألي ــدي .ل ـكــنــه مـجــرد
ت ـعــايــش بـسـيــط بـيـنـنــا ،م ــن مــدج ـنــن على
االشتباك األفقي وعدم االنتفاض العمودي
حتى على عامل خرطوم البنزين يتسلط،
ويـمــرر مــن جهة مخالفة للطابور مــن شاء
ّ
«يخصون» الحزب الذي
من الدراجني الذين
تقع املحطة في مناطق نفوذه ،ممن يملؤون
خزاناتهم ويفرغونها في مكان ما ليعودوا
ويملؤوها مجددًا وهكذا ،أو الذين ينقدونه
ً
ماال ّ
«برانيًا».
خ ــروج مــن ال ـطــابــور ،وت ـجــاوز الزدحــامــات
على محطة ثم أخرى ،ووصول على املوعد،
ّ
أمام شاشة الالبتوب ،خصوصًا أن املصعد
في هذا املوعد يعمل بفضل االشتراك املقنن
ال ـعــائــد ع ـنــد ال ـثــام ـنــة .أم ــا ك ـهــربــاء الــدولــة
فتصح عليها أغنيات عن ذلك الزمن القريب

الجميل الذي كانت تتوفر فيه التغذية أربع
ســاعــات ثــم أرب ــع ســاعــات انـقـطــاع وه ـكــذا،
مــن دون أن تشطح الــذكــريــات إلــى مستوى
انقطاع الكهرباء ثالث ساعات يوميًا فقط
في زمن أبعد.
العمل عن ُبعد ،بات معتادًا في زمن كورونا.
ّ
لكن االحـتـمــال الوحيد القتناص قليل من
ّ
البرودة بعد حر كبير رفعت درجاته رحلة
الصباح ،املروحة الكهربائية التي يتحمل
ق ــدرت ـه ــا اش ـ ـتـ ــراك ال ـخ ـم ـســة أمـ ـبـ ـي ــرات ،مــع
بعض اللمبات واألجهزة .نعمة املروحة تلك
سرعان ما تــزول ،إذ يعود التقنني القاسي
عند الحادية عشرة ،فيستمر انقطاع التيار
بعد الظهر .بعدها فـتــرة ،بل
حتى الثالثة ّ
فـقــرة كهرباء كــأنــه برنامج ترفيهي ،حتى
الــرابـعــة والـنـصــف ،ليعقبها انـقـطــاع حتى
السابعة والنصف.
بطارية الالبتوب يمكن أن تخدم ،في أحسن
األح ــوال ،ساعتني بعد الحادية عشرة .إذًا،
ه ـن ــاك س ــاع ـت ــا ض ـغ ــط ع ـم ــل ب ــن ال ــواح ــدة
تـقــريـبــا والـثــالـثــة مــوعــد ح ـضــور الـكـهــربــاء
بجاللها ،وال ّ
بد من تغطيتهما.
ما العمل؟ ال ّ
بد في هذه الحال من الذهاب
إل ــى م ـنــزل األه ـ ــل ،م ــع امل ـخــاطــرة بــاحـتـمــال
نفاد الــوقــود القليل املتبقي قبل الوصول.
ال ـطــريــق املـخـتـصــر م ــن ع ــن املــري ـســة على
الكورنيش البحري لبيروت إلى حارة حريك
ف ــي ضــاحـيـتـهــا ،نـحــو سـبـعــة كـيـلــومـتــرات،
واح ـت ـم ــال ن ـف ــاد ال ـب ـنــزيــن ال ي ـع ــود م ـجـ ّـرد
اح ـت ـمــال ،بــل واق ــع يـفــرضــه انـطـفــاء املـحـ ّـرك
في قلب نفق بشارة الخوري ،ربما للتذكير
بنكتة االستقالل املتواصلة.
ال انشغال في تفكير كثير ،بل دفع للدراجة
ص ـعــودًا ،وربـطـهــا بشجرة فــي أق ــرب نقطة
آمـ ـ ـن ـ ــة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ،مـ ـ ــن لـ ـ ـص ـ ــوص م ـح ـت ــرف ــن
ً
يحملونها حمال وإن كانت مقفلة ،أو درك
متذاكني يحجزونها ،لوجودها وحيدة في
ً
مكانها طويال.
ّ
ان ـت ـظ ــار سـ ـي ــارة ال ـس ــرف ـي ــس م ــري ــر ،إذ إن
سـيــارات أجــرة كثيرة تنتظر على محطات
الـبـنــزيــن مل ــلء خــزانــات ـهــا ،أو تـتــوقــف قسرًا
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

عن العمل للسبب نفسه .ركــوب بعد تعب،
ووصـ ـ ــول ع ـنــد ال ـثــان ـيــة ت ـم ــام ــا ،م ــع مــوعــد
مـخـتـلــف لـلـتـقـنــن ه ـن ــا ،إذ يـنـقـطــع الـتـيــار
ل ـح ـظ ــة ال ـ ــوص ـ ــول ،فـ ــا نـ ـج ــاة مـ ــن األدوار
السبعة هذه املرة.
ّ
مـتــى ي ـعــود االشـ ـت ــراك بــاملــولــد الـكـهــربــائــي
ال ـخ ــاص؟ لــن يـعــود قــري ـبــا ...االن ـت ـظــار غير
مـجـ ٍـد ،وال بـ ّـد مــن الــذهــاب إلــى املكتب ،على
الرغم من التحذيرات الكورونية ،فهو املكان
امل ـض ـم ــون ك ـهــربــائ ـيــا .وبــال ـف ـعــل عـ ــودة مع
حقيبة الالبتوب إلــى الشارع بعد اغتسال
س ــري ــع وت ـغ ـي ـي ــر ل ـل ـم ــاب ــس الـ ـت ــي صـ ــارت
مزيجًا بني العرق والغبار والبنزين وزيت
املاكينات ،وانتظار آخر للسرفيس .منطقة
املـكـتــب فــي الـجـ ّـمـيــزة مــا زال ــت آث ــار انفجار
مرفأ بيروت ( 4أغسطس /آب  )2020تحفر
فيها كثيرًا من اآلثــار املــاديــة ،قبل الحديث
ّ
عما حفرته في أجساد الضحايا والناجني
وأرواح ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،ال س ـي ـم ــا امل ـ ـصـ ــابـ ــن .تـبـقــى
ســاع ـتــان ع ـلــى ان ـت ـهــاء ال ـ ـ ــدوام .أم ــا املـكـتــب
نـفـســه ف ـعــاد إل ــى ع ـهــده م ــا قـبــل االن ـف ـجــار،
بـجـهــوزيــة كــامـلــة  ..س ــام مــن هـنــا وهـنــاك،
واستكمال مريح للدوام.
امل ـغــادرة ليست إلــى املـنــزل أو مـنــزل األهــل،
بــل إلــى حيث الـ ّ
ـدراجــة تشتاق إلــى راكبها،
ّ
أو ل ـعــل ـهــا اخ ـ ـتـ ــارت راكـ ـب ــا آخـ ــر ف ــا ش ــيء
ّ
ّ
مـضـمــونــا .ل ـكــن ال ــدراج ــة ،فــي ك ــل األحـ ــوال،
تحتاج إلى بنزين .إذًا ال ّ
ّ
املضي إليها
بد من
مشيًا للتمكن من االستحواذ على كمية وإن
ضئيلة تسمح بتشغيلها .سؤال عن محطة
وأخـ ــرى ،وس ــؤال عـنــد مـحــل لـلـخــردة وآخــر
لألدوات الكهربائية .ال بنزين ،وشكوك من
آخرين بمصالح حماية مستهلك ،وهمية،
تجري تحقيقات ومداهمات .املشي خمسة
كيلومترات بهندام غير رياضي وبحقيبة
عـلــى الـظـهــر يمنع الـنـظــر إل ــى نـصــف كــوب
مآلن يتحدث عن فوائد هذا التمرين .لكن ال
مشكلة ،فصاحب محل أدوات مطبخية قرب
ّ
الدراجة وهي في مكانها بالفعل ،يدل على
ابن صديق له في أحد األزقة القريبة نسبيًا،
يـبـيــع الـبـنــزيــن .رح ـلــة بــن األزقـ ــة ووص ــول
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مساء ال شركات مالية
عاملة فيه وال مصارف
وال شركات صيرفة
وصرافين شرعيين،
وال حتى نكتة حاكم
مصرف لبنان ،المسماة
منصة «صيرفة»
انتظار سيارة السرفيس
مرير ،إذ ّ
إن سيارات
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خزاناتها ،أو تتوقف
قسرًا عن العمل

إل ــى امل ـه ـ ّـرب الـصـغـيــر ،ال ــذي ال يـخـشــى ّ
أي
مــداهـمــة أو تـحـقـيــق ،بــل ي ـصــرخ عــالـيــا من
دون سبب لزميل لـ ّـه« :نحن ســوق ســوداء،
ونبيع البنزين» كأنه ينادي على بضاعته
مــن ال ـفــواكــه وال ـخ ـضــار ال ـطــازجــة كــالـعــادة
الـتــي ت ـجـ ّـددت أخ ـي ـرًا للبائعني املتجولني.
اتفاق على ليترين ال أكثر بما يعادل ثالثة
أضـعــاف ونـصــف السعر األص ـلــي .فهل من
احتمال هنا ألحد ضروب املثالية ،تلك التي
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الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

ترفض التعامل مع سوق ســوداء؟ قطعًا ال،
ّ
وم ــن دون تـبــريــر ذات ــي أي ـضــا ،فـنـحــن وكــل
شيء آخر نقع في خانة النتائج حاليًا ،أما
األسباب فال يعلم عنها غير من يتحكمون
ب ـه ــذا ال ـب ـل ــد؛ ب ـ ـقـ ــراره ودوالره وك ـهــربــائــه
ّ
وبنزينه  ..بــل إن التبرير ،إن ُوج ــد ،يمكن
ّ
أن ُيـعـطــى لـلـمـهـ ّـرب وال ـنــاشــط ف ــي الـســوق
ال ـس ــوداء ،ل ــوال أنـهـمــا مــرتـبـطــان ،بشكل أو
بــآخــر ،بـصــاحــب األس ـبــاب ذاك فــي تحالفه
امل ــال ــي  -ال ـس ـيــاســي  -ال ــدي ـن ــي ،امل ـت ــأل ــه في
السلطة منذ ُولــد هــذا الكيان غصبًا وقهرًا
قبل قرن.
بعد هــذه التفاصيل ،ومــلء جــزء مــن خــزان
ال ـ ـ ـ ّ
ـدراج ـ ـ ــة ،يـ ـب ــدو م ـب ــال ـغ ــة اكـ ـتـ ـش ــاف ثـقــب
ّ
دوالبـ ـه ــا ال ـخ ـل ـف ــي .ال ــدف ــع ح ـت ـمــي م ـج ــددًا
فــاحـتـمــال الـعـثــور عـلــى «بـنـشــرجــي» قريب
في التاسعة مساء مستبعد .الوصول إلى
جديد
مـكــان آم ــن ضـ ــروري ،وغ ـدًا ت ـفــاوض ّ
م ــع «ال ـب ـن ـشــرجــي» ع ـلــى دوالب ي ــؤك ــد أن ــه
«فيتنامي ال ّ
يزحط (ينزلق) بــ 20دوالرًا».
ال ـك ــام ك ــان عـنــدمــا وص ــل ال ـ ــدوالر إل ــى 23
أل ــف ل ـي ــرة ،ف ـهــل سـيـبـقــي ع ـلــى س ـعــر الـ ــ20
دوالرًا بـعــدمــا هـبــط الـ ـ ــدوالر ،م ــن دون ّ
أي
منطق اقتصادي ،إلــى  17ألــف ليرة؟ األمر
مستبعد ،حتى لو ّ
توسط رئيس الحكومة
املـ ـكـ ـل ــف ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي نـ ـفـ ـس ــه ،ف ــوزي ــر
ً
االقـتـصــاد «أمـ ـ َـر» بتعديل األس ـعــار ن ــزوال،
بــال ـتــرافــق م ــع ن ــزول الـ ـ ــدوالر ،لـيـقــابــل أحــد
ّ
املتحكمني بــاألسـعــار ف ــورًا ه ــذه الــدعــوة –
األمــر ،بتجاوب مـشــروط إذ قــال« :األسـعــار
ستتدنى تلقائيًا إذا بقي ال ــدوالر يهبط».
الدوالر مجددًا
وما إن قال ذلك ،حتى صعد ّ
عـلــى التطبيق الـهــاتـفــي ،رغــم أن ــه مـســاء ال
شركات مالية عاملة فيه وال مصارف وال
ش ــرك ــات صـيــرفــة وص ــراف ــن شــرع ـيــن ،وال
حـتــى نكتة حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،املسماة
منصة «صيرفة».
ً
كيف يتبدل سعر الدوالر ليال؟ ال بال فارغًا
اآلن ،لـضــرب األخ ـمــاس ب ــاألس ــداس ،فاملهم
الوصول ،وغدًا يوم نموذجي لبناني آخر.
(من أسرة العربي الجديد)
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روسيا :زيادة وفيات المخدرات والكحول

موسكو ـ رامي القليوبي

تــرافــق ام ـت ــداد جــائـحــة ك ــورون ــا أك ـثــر من
ع ــام ون ـصــف ال ـع ــام ،م ــع ظ ـهــور مشكالت
اجتماعية في روسيا بينها زيــادة معدل
الــوف ـيــات بـسـبــب ت ـنــاول امل ـخ ــدرات وال ـك ـحــول ،في
وقت قضى كوفيد 19-على حوالى  145ألف مواطن
روسـ ــي خ ــال  .2020وكـشـفــت ب ـيــانــات أصــدرتـهــا
هيئة «روس ستات» لإلحصاءات في يوليو /تموز
املاضي ،استنادًا إلى  300معيار مختلف لتسميات
أس ـبــاب الــوف ـيــات املبنية عـلــى التصنيف الــدولــي
ّ
ل ــأم ــراض ،أن ع ــدد الــوفـيــات الـنــاتـجــة مــن تعاطي
املخدرات في روسيا ارتفع بنسبة  60في املائة في
ّ
( 2020من  4569إلى  ،)7316علمًا أن عدد الوفيات
بسبب املخدرات املسجلة سنويًا بني عامي 2016
و 2018تــراوح بــن  4400و .4800وشملت بيانات
امل ـت ــوف ــن ب ـس ـبــب تـ ـن ــاول امل ـ ـخـ ــدرات أولـ ـئ ــك الــذيــن
تعرضوا الضـطــرابــات نفسية نتيجة اإلف ــراط في
أخذ الجرعات ،والتسمم عن طريق الصدفة.
ك ــذل ــك ،اع ـت ـبــر ت ـن ــاول ال ـك ـحــول ف ــي م ـقــدمــة أس ـبــاب
الوفيات عام  ،2020والتي ناهزت  50.4ألفًا ،بزيادة
نسبتها  6.3ف ــي امل ــائ ــة ع ــن ع ــام  2019ال ــذي شهد
تراجع هذا املعدل بنسبة  2في املائة.
ّ
ّ
لكن خبراء روسًا أكــدوا أن تأثير اإلصابة بكورونا
كـ ــان أك ـب ــر ع ـلــى األمـ ـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة ،م ــا زاد مـعــدل

الوفيات جراء أمراض الــدورة الدموية بنسبة 11.6
فــي املــائــة ،واالل ـت ـهــاب الــرئــوي بـمـقــدار  2.4ضعف،
وال ـج ـهــاز الـعـصـبــي بـنـسـبــة  21ف ــي امل ــائ ــة ،وجـهــاز
الغدد الصماء بنسبة  25في املائة.
نتيجة غير مباشرة

ّ
ي ــرى املـعــالــج النفسي يفغيني إدزيـكــوفـسـكــي ،أن
ت ـنــاول امل ـخ ــدرات وال ـك ـحــول يـشـكــان نتيجة غير
مـبــاشــرة لـجــائـحــة ك ــورون ــا ،وتــأثـيــراتـهــا السلبية
فــي زيـ ــادة تــوتــر ال ـس ـكــان الــذيــن حـتــم بـحـثـهــم عن
ّ
أي وسيلة لتخفيفه .ويقول لـ «العربي الجديد»:
«زادت الجائحة ،ال سيما في  ،2020نسب التوتر
الحاد بني الناس ،وجعلتهم أكثر طلبًا للحصول
على خدمات املعالجني النفسيني».
وحـ ــول رؤي ـت ــه لـتــأثـيــر وبـ ــاء ك ــورون ــا عـلــى تـنــاول
ّ
ال ـك ـح ــول واملـ ـ ـخ ـ ــدرات ي ــوض ــح إدزي ـك ــوف ـس ـك ــي أن
«ال ـنــاس يبحثون عــن تخفيف تــوتــرهــم ،فيتناول
ّ
ب ـع ـض ـهــم املـ ـ ـخ ـ ــدرات وال ـ ـك ـ ـحـ ــول ،ع ـل ـمــا أن ه ـنــاك
اخـتــافــا جــذريــا بــن امل ــادت ــن ،إذ يمكن الحصول
على الكحول بسهولة من أي متجر ،بينما يتطلب
الحصول على املـخــدرات تـجــاوز حــواجــز وعوائق
كبيرة ،والتواصل مع متعاطني».
كورونا أقوى من العقوبات

ّ
الــافــت أن ال ــزي ــادة األخ ـيــرة لـلــوفـيــات الـنــاجـمــة عن

تناول املخدرات جاءت رغم تشديد القوانني الروسية
إج ــراءات مكافحة حـيــازة امل ـخــدرات وتــوزيـعـهــا ،إذ
ّ
إن حــوالــي ثلثي املـسـجــونــن احتياطيًا فــي مــراكــز
االعـتـقــال الــروسـيــة يــواجـهــون تهمًا بموجب املــادة
 228مــن الـقــانــون الجنائي الـتــي تنص على فرض
عقوبات صارمة بالسجن ملــدة تصل إلــى  15عامًا،
في حال شراء كميات كبيرة من املخدرات وحفظها،
و 20عامًا في حال توزيعها.
ّ
لـ ـك ــن صـ ــرامـ ــة الـ ـق ــوان ــن وم ـع ــاق ـب ــة ع ـ ـشـ ــرات آالف
األشخاص سنويًا بالسجن املشدد بتهم املخدرات،
لــم تمنع بعض الشبان عــن الـتــورط بهذه التجارة
املـشـبــوهــة ،وآخــريــن مــن تـنــاولـهــا تمهيدًا للتسبب
ف ــي وفــات ـهــم م ـب ـك ـرًا ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف .وق ــد زادت
ّ
هذه الحاالت في زمن كورونا ،علمًا أن مكتب األمم
املتحدة الخاص باملخدرات والجريمة في يونيو/
ّ
حزيران املاضي ،بأن جائحة كورونا كثفت استهالك
املخدرات في دول العالم ،وبينها الواليات املتحدة
األميركية التي سجلت رقمًا قياسيًا تجاوز  81ألف
وفاة جراء تعاطي جرعات مفرطة خالل الفترة بني
يونيو /حزيران  2019ومايو /أيار .2020
واحـتـلــت روس ـيــا فــي ال ـعــام  ،2020املــرتـبــة األول ــى
عامليًا فــي اسـتـهــاك الـهـيــرويــن .وبلغت حصتها
 21في املائة من حجم اإلنتاج العاملي للمخدرات،
و 5فــي املــائــة مــن حـجــم اإلن ـتــاج الـعــاملــي لــأفـيــون.
وانحصر انتشار األفيون والهيرويني في روسيا

وضع غير طبيعي
قبل جائحة كورونا ،عاش الناس في روسيا ضمن
دائرة العمل  -األسرة ،لكن االنتقال إلى نظام العمل
عن بعد جعلهم يعيشون في دائــرة األســرة -
األسرة .وهو وضع غير طبيعي باعتبار ّ
أن المرء ال
ّ
يوقع عند الزواج على قبول قضاء ّ
كل ساعات
ّ
النهار وكل أيام األسبوع مع زوجته ،أضف إلى
ذلك تفاقم المشكالت االقتصادية.

بـعــد الـتـحــول نـحــو تـعــاطــي األنـ ــواع االصطناعية
من املـخــدرات وامل ــواد ذات التأثير النفسي ،والتي
أصبحت األكثر استهالكًا.
عـ ــام  ،2019اعـ ـت ــرف ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
ّ
بــوتــن ب ــأن  26فــي املــائــة مــن املـســاجــن فــي روسـيــا
أدي ـنــوا بموجب قــوانــن تتعلق ب ـتــداول امل ـخــدرات،
فيما رفــض ّ
أي حديث عن تخفيف العقوبات التي
طالب حقوقيون بتحديثها ،خصوصًا في تعريف
ال ـك ـم ـي ــات «ال ـك ـب ـي ــرة» واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـم ـعــاي ـيــر األدلـ ــة
امل ـط ـلــوبــة ،وتـخـفـيــض ال ـح ـ ّـد األدن ـ ــى مل ــدة الـعـقــوبــة
للتفرقة بني املوزعني الصغار وكبار التجار.
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«كوخ البلد» يجمع أهالي
عين الحلوة

منذ نحو شهر ،تفرض قوات النظام السوري حصارًا
حي درعا البلد ،وغيره من أحياء مدينة
خانقًا على
ّ
درعا .وقد عمدت إلى قطع الطرقات ورفع سواتر
ترابية لفصل تلك األحياء عن باقي أحياء المدينة ،وسط
خوف من الجوع والمجازر

درعا
البلد
عبد اهلل البشير

بعدما فشل الـنـظــام ال ـســوري في
إخضاع أهالي األحياء املحاصرة
في مدينة درعا الواقعة بالجنوب
السوري ،حيث انطلقت شرارة الثورة في 18
مــارس /آذار من عام  ،2011لجأ إلى سياسة
«الـ ـج ــوع أو الـ ــركـ ــوع» ل ـح ـصــار س ـك ــان هــذه
األح ـيــاء ال سـ ّـيـمــا ح ـ ّـي درع ــا الـبـلــد ملــا لــه من
خـصــوصـيــة ،فــاعـتـقــال األط ـف ــال ال ــذي أشعل
الثورة وقع فيه.
وأط ـب ــق ال ـن ـظــام ح ـص ــاره عـلــى تـلــك األح ـيــاء
فــي الــرابــع والـعـشــريــن مــن يــونـيــو /حــزيــران
امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـت ـب ــدأ ق ـص ــة ت ـج ــوي ــع وت ـض ـي ـيــق
ل ـل ـخ ـنــاق .فـبـعــد ق ـطــع ال ـط ــرق ــات الــرئـيـسـيــة،
رفـعــت قــواتــه ســواتــر تــرابـيــة عـنــد مـنــافــذ قد
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا املـ ـح ــاص ــرون ل ـل ـح ـصــول عـلــى
وغير ذلك.
الطعام وحليب األطفال واألدويــة ّ
وق ــد تـمـتــرس خـلــف تـلــك ال ـســواتــر قــنــاصــون
ّ
راح ـ ــوا يـسـتـهــدفــون ك ــل م ــن ي ـح ــاول ت ـجــاوز
ّ
امل ـن ــاف ــذ .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،فـ ــإن األه ــال ــي
ي ـبــدون صــامــديــن مـنــذ ب ــدء الـحـصــار عليهم
وحتى يومنا ،في وجه الجوع واملوت.
ويستمر الحصار وكــذلــك مـحــاوالت النظام
إلخضاع األهالي ،بحسب ما يؤكد الناشط
الحقوقي في «تجمع أحــرار حــوران» عاصم
ّ
ال ــزعـ ـب ــي .ويـ ـق ــول لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن
«أح ـي ــاء درعـ ــا ال ـب ـلــد وط ــري ــق ال ـســد ومـخـيــم
درعا ما زالت تحت رحمة الحصار ،من قبل
الفرقة الرابعة من جهة درعا البلد ومن قبل
الفرقة التاسعة واالستخبارات الجوية من
جهة مخيم درعــا واملنطقة الصناعية .كذلك
ّ
ف ــإن ثـ ّـمــة عــوائــل تعيش أوض ــاع ــا سيئة من
ال ـح ـصــار ف ــي م ـنــاطــق تــاب ـعــة ل ـهــذه األح ـيــاء
ّ
وه ــي ت ــل الـسـلـطــان فــي منطقة غ ــرز وطــريــق
غـ ــرز درع ـ ــا وم ـن ـط ـقــة ال ـن ـخ ـلــة ،وش ــرق ــي سد
درع ــا ،إلــى جــانــب  100عائلة تسكن منطقة
الـشـيــاح وأخ ــرى تقيم فــي منطقة الخشابي
إلى الجنوب من جمرك درعا القديم».
ّ
يـضـيــف الــزعـبــي أن «ال ـعــائــات فــي األح ـيــاء
املـ ـح ــاص ــرة مـ ـه ــددة ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام بـمـخــاطــر
م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـه ــا إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ال ـع ـش ــوائ ــي
بــاألس ـل ـحــة الـخـفـيـفــة وامل ـ ـضـ ــادات األرض ـي ــة
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــف امل ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــع ب ـ ـ ـقـ ـ ــذائـ ـ ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــاون
واإلعدامات امليدانية
واالعتقاالت التعسفية
ّ
وســرقــة امل ـن ــازل» .ويـشـيــر إلــى أن ــه قـبــل أيــام،
«ف ــي الـتــاســع والـعـشــريــن مــن يــولـيــو /تموز
امل ـن ـص ــرم ،دخ ـل ــت م ـج ـمــوعــة تــاب ـعــة لـلـفــرقــة
الرابعة إلى منزل أحد املدنيني ويدعى مأمون
عــدنــان امل ـصــري .وبـعــدمــا ســرقــت محتويات
املنزل ،عمدت إلــى إعدامه ميدانيًا» .ويتابع
ّ
أن «الـ ـع ــائ ــات الـ ـت ــي ت ـم ـك ـنــت م ــن مـ ـغ ــادرة
ّ
األحـيــاء املحاصرة تعرضت إلــى مضايقات

يعمل الفلسطيني
مصطفى أحمد
خليفة جاهدًا لتحقيق
أحالمه ،وقد افتتح
«كوخ البلد» في مخيم
عين الحلوة في صيدا،
جنوبي لبنان ،وبات
محطة للجميع
صيدا ـ انتصار الدنان

ألم وخوف
ومصير
مجهول

ّ
م ــن ع ـنــاصــر ال ـف ــرق ــة ال ــراب ـع ــة ،أق ــل ـه ــا الـشـتــم
والتدقيق األمني الكبير ومالحقة املتخلفني
ّ
عن الخدمة العسكرية» .ويوضح الزعبي أن
«بعد ظهر ّأول من أمس السبت 31 ،يوليو/
تموز ،بدأت عائالت نازحة بالعودة إلى درعا
البلد عبر حاجز السرايا بعد تطمينات من
لجنة التفاوض وتحت إشراف اللواء الثامن
ّ
املـســؤول عـ ّـن الحاجز .وفــي الــواقــع ،فــإن هذه
العائالت فضلت العودة خوفًا من االعتقاالت.
وعلى سبيل املثال ،اعتقلت األجهزة األمنية
أمس األحد امرأة وابنتها في أحد املنازل في
حـ ّـي ّالكاشف ،وكذلك ثالثة رجــال من بينهم
منشق عن جيش النظام».
غياب األمم المتحدة

ّ
ويكشف الزعبي أن «األمم املتحدة لم تضطلع
ّ
بأي دور منذ بداية الحصار على درعا البلد
ّ
ولم تقم بأي خطوات عملية لحماية املدنيني،
عدا عن إصدارها بيانًا يوم الجمعة املاضي
يتضمن إال إعرابًا عن القلق ّ
ّ
مما يجري».
لم
ّ
وي ـقــول الــزعـبــي فــي ه ــذا اإلطـ ــار إن «حـمــايــة
املدنيني خــال النزاعات أمــر يقع على عاتق
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة وه ـي ـئــات ـهــا ب ـح ـســب مـيـثــاق
املنظمة واتـفــاقـيــات جـنـيــف ،ال سـ ّـيـمــا امل ــادة
الثالثة املشتركة بــن هــذه االتـفــاقـيــات التي

ت ـن ـ ّـص ع ـلــى ذلـ ــك .ك ــذل ــك ل ــم تـ ّـت ـخــذ ّ
أي دول ــة
عـضــو فــي مـجـلــس األم ــن ّ
أي خ ـطــوة بــدعــوة
املجلس ملناقشة ما يجري على الرغم من عدم
التفاؤل ّ
بأي دور له بسبب االنقسام ّفي الرأي
بني الدول دائمة العضوية والذي أثر بشكل
كـبـيــر عـلــى اس ـت ـمــرار االن ـت ـهــاكــات والـجــرائــم
فــي ســوريــة .وه ــذا مــا يــؤكــد عــدم ق ــدرة األمــم
دورها املطلوب».
املتحدة على ممارسة
ّ
ّ
ويــوضــح الــزعـبــي أن «تــوفــر امل ــواد الغذائية
انخفض بشكل كبير خالل الحصار ،وقد ازداد
األمر سوءًا في خالل العملية العسكرية التي
ّ
ّ
نفذها النظام السوري ،ال ّ
سيما أن الطرقات
مغلقة بشكل
املــؤديــة إلــى األحـيــاء املحاصرة ُ
كامل ما عدا طريق السرايا الذي فتح (أمس
األح ــد) لـعــودة الـعــائــات ،مــن دون ّ
أي إشــارة
ـدات غ ــذائ ـيــة أو
إل ــى اح ـت ـم ــال إدخ ـ ــال م ـس ــاع ـ ّ
إنسانية مختلفة» .ويلفت إلى أنه ّ«يقع على
عاتق الروس إدخال هذه املواد ،إذ إنهم القوة
ال ـضــام ـنــة الت ـف ــاق ــات ال ـت ـســويــة وال ــوح ـي ــدون
ال ـقــادرون على الضغط على النظام إلدخــال
املساعدات في ظل غياب ّ
أي دور حالي لألمم
املتحدة أو اللجنة الدولية للصليب األحمر».
ّ
ويكمل أن النقطة الطبية الوحيدة في درعا
ّ
البلد ،أغلقت منذ اليوم األول للهجوم نتيجة
ّ
قناصي الفرقة الرابعة.
استهدافها مــن قبل
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وهو ما دفع إلى نقل الجرحى نتيجة الهجوم
إلـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـي ــات درعـ ـ ــا املـ ـحـ ـط ــة مـ ــن قـبــل
جمعية ال ـهــال األح ـمــر ال ـس ــوري ،وبــإشــراف
اللواء الثامن املدعوم روسيًا .وقبل الهجوم
العسكري كان املرضى املحتاجون إلى عالج
ف ــي املـسـتـشـفـيــات ُي ـن ـق ـلــون بــواس ـطــة ال ـهــال
األحمر السوري عبر حاجز السرايا».
أوضاع صعبة جدًا

من جهته ،يقول الصحافي وليد النوفل ،ابن
ّ
مدينة درع ــا ،لـ«العربي الجديد» إن «األيــام
الثالثة املاضية كانت األصعب في ما يتعلق
بــالــوضــع اإلنـســانــي فــي األح ـيــاء املـحــاصــرة،
بسبب الحملة العسكرية واستهداف النظام

50.000

مواطن سوري يعيشون في األحياء
التي تحاصرها قوات النظام في
مدينة درعا ،وسط ظروف صعبة

الـنـقـطــة الـطـبـيــة الــوح ـيــدة واالن ـق ـط ــاع الـتــام
للمياه والكهرباء .واألهالي ّال يملكون حاليًا
ّ
أي مصدر ّللطعام إال ما يتوفر في منازلهم،
فــي حــن أن ــه غير قــادريــن على لـلـخــروج من
املنافذ الفرعية ألحيائهم لتأمني ما ينقصهم
بسبب الحصار».
واملـ ـخ ــاوف ال ـحــال ـيــة ه ــي اس ـت ـم ــرار الـحـمـلــة
ّ
يتسبب
العسكرية والقصف العنيف الذي قد
ف ــي مـ ـج ــازر ب ـت ـلــك األح ـ ـيـ ــاء ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
دخ ــول امليليشيات إلـيـهــا .كــذلــك ،مــن املمكن
أن ي ــؤدي ذل ــك إل ــى تهجير الـشـبــاب مــن تلك
األحياء املحاصرة ،ال ّ
سيما درعا البلد.
سمية الخالد من سكان درعا البلد ،واحد من
مخاوفهم.
هؤالء الذين ال يستطيعون إخفاء
ّ
تصف لـ«العربي الجديد» ما يجري اآلن بأنه
ّ
«مأساة» ال ّ
سيما أن «املحاصرين في املنطقة
بالكاد يحصلون على امل ـيــاه» .وتـقــول« :من
ّ
تمكن من الخروج قبل القصف نجا بأطفاله
ّ
وعائلته .فنحن لم نتمكن من النوم منذ بدء
القصف وإط ــاق الـنــار ،إذ صــوت الــرصــاص
ّ
والـقــذائــف ال يحتمل» ،مضيفة أن «أحـ ـدًا ال
يـعـلــم ح ـجــم ال ـخ ــوف الـ ــذي يـعـيـشــه األط ـفــال
معنا .فالقصف لم يهدأ قــط ،في حني يشتد
إطالق نار الرشاشات الثقيلة التي بتنا ّ
نميز
أنواعها مع مغيب الشمس» .وتتابع الخالد:
«ال نعلم ما الذي ينتظرنا في األيــام املقبلة.
ّكل رجائنا أال تجتاح قوات النظام ّ
حي درعا
ّ
البلد .نحن لم نعد نخشى املوت لكن الخوف
هو على مصير أطفالنا».
وكان االتصال بعائالت محاصرة كثيرة في

األح ـي ــاء ّ ال ـتــي تـتـعــرض لـلـقـصــف ق ــد انقطع
لعدم توفر الكهرباء ،وسط محاوالت النظام
املستمرة لتعطيل ّ
أي وسيلة اتصال بهدف
مـنــع إيـصــال مـعــانــاة الـنــاس ومــا يـجــري في
تـلــك األح ـي ــاء .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يــوضــح أبــو
ّ
الـ ـب ــراء الـ ـح ــوران ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن
«نحو  100عائلة في املنطقة املمتدة ما بني
غــرز والـشـيــاح فــي حــالــة يــرثــى لـهــا ،وبالكاد
يـمـكــن ال ـتــواصــل مـعـهــا ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي،
ً
وه ــي تــواجــه مـصـيـرًا مـجـهــوال مــع اسـتـمــرار
القصف».
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ي ـق ــول ال ـن ــاش ــط ش ــادي
ّ
العلي من درعا لـ«العربي الجديد» إن «وضع
مياه الشرب في درعــا البلد كان ّ
سيئًا حتى
قبل القصف والحصارُ ،
ويصار إلى االعتماد
فــي معظم األح ـيــان وبـشـكــل شـبــه دائ ــم على
صهاريج مياه الشرب التي تنقلها شاحنات
ّ
لكن ّ
تحرك تلك اآلليات صعب في
وجــرارات.
ظل سوء الحالة األمنية والقصف .بالتالي،
ال يـسـتـطـيــع ك ـث ـيــرون ال ـح ـصــول ع ـلــى مـيــاه
ً
ال ـش ــرب ،ف ـضــا ع ــن ان ـع ــدام بـقـيــة ال ـخــدمــات
بما فيها الكهرباء والصحة وغيرهما .في
اختصار ،الحالة اإلنسانية في غاية السوء».
ّ
من جهتها ،تشكو امرأة تمكنت من الخروج
من ّ
حي درعا ّالبلد في وقت سابق لـ«العربي
ّ
الجديد» ،من أنها ال تعلم ما الذي حل ببقية
أف ــراد عائلتها ،وقــد حــاولــت أخـيـرًا االتصال
بشقيقها من دون جــدوى .تخبر املــرأة التي
ّ
فضلت عــدم اإلف ـصــاح عــن اسـمـهــا« :خرجت
رف ـق ــة أب ـن ــائ ــي وأبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــي ،ف ـي ـمــا بقي

لجأ النظام إلى سياسة
الجوع أو الركوع في
أحياء درعا المحاصرة
لم تضطلع األمم
بأي دور منذ بدء
المتحدة ّ
الحصار على درعا البلد

ّ
الحي املحاصر.
بعض من أفــراد األســرة في
وأن ــا أسـمــع أص ــوات الـقــذائــف عـلــى الـ ــدوام».
ّ ّ
وتؤكد« :أجــد نفسي عاجزة ،في حني أن كل
االطمئنان عليهم ومعرفة ما
مــا أري ــده هــو
ّ
ّ
حل بهم ،والتأكد من أنهم على قيد الحياة»
مناشدة «املنظمات الدولية بما بقي لديها
من إنسانية أن تكشف مصيرهم».
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن نحو  50ألف مواطن
سـ ـ ـ ـ ــوري م ـ ــدن ـ ــي يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فـ ـ ــي األحـ ـ ـي ـ ــاء
املـحــاصــرة بمدينة درع ــا ،علمًا أن ال نقطة
طبية وال مركز صحيًا فيها حاليًا .وكانت
محافظة درعــا قــد خضعت التـفــاق تسوية
ُ
ف ــي ع ــام  ،2018ه ـ ّـج ــر ع ـلــى إثـ ــره ج ــزء من
السكان إلــى الشمال السوري فيما رفضت
الغالبية العظمى الخروج.

توقيفات «خارج المعاهدات الدولية» في تونس
تتمسك تونس بمواكبة
المعاهدات الدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان
وأوضاع السجناء ،لكن
حال مراكز االعتقال في
أراضيها سيئة جدًا ،كما
أن تنفيذ قوانين االحتجاز
يشهد انتهاكات خضعت
أخيرًا لحجج مرتبطة
بوباء كورونا

توقيفات كثيرة
في تونس ألسباب مختلفة
(فتحي بلعيد /فرانس برس)

تونس ـ مريم الناصري

تشكل األوضاع في مراكز التوقيف والسجون
في تونس موضع اهتمام منظمات حقوقية
ّ
ع ــدة م ـنــذ س ـن ــوات ،ال سـيـمــا ف ــي م ــا يتعلق
باكتظاظ الزنزانات فيها ،والذي فاق أحيانًا
 300في املائة من قدراتها االستيعابية .وما
يــزيــد الــوضــع س ــوءًا واق ــع أن مباني غالبية
الـسـجــون ال ـ ــ 28ال ـتــي تضمها ال ـبــاد قديمة
ج ـ ـ ـدًا ،وال ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ت ــوق ـي ــف ع ــدد
كبير مــن املعتقلني واملـحـكــومــن .وبالطبع،
ال يتالءم الــواقــع السائد في السجون اليوم
م ــع ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،الـ ــذي يـفــاقــم
املخاوف من انتشار الوباء بني أكثر من 30
ألف سجني.
وتـعــزو غالبية املنظمات الحقوقية أسباب
االكتظاظ إلى عدم تفعيل العقوبات البديلة،
القضاء أحكامًا بالسجن حتى في
وإص ــدار ّ
جرائم مصنفة بأنها صغيرة ،ويمكن إبقاء
امل ـش ـب ــوه ــن ف ـي ـه ــا فـ ــي ح ـ ــال إط ـ ـ ــاق سـ ــراح

مــع إخـضــاعـهــم ملــراقـبــة م ـشــددة أو إج ــراءات
مـثــول دوري ــة أم ــام أج ـهــزة األم ــن .كـمــا تربط
االكتظاظ بتباطؤ سير املحاكمات وارتفاع
عدد املتهمني املوقوفني احتياطيًا بنسبة 60
في املائة.
وال ـح ـق ـي ـقــة أن مـ ــدة ال ـت ــوق ـي ــف االح ـت ـيــاطــي
ملتهمني لم تكن محددة قبل صــدور القانون
رقـ ــم  70ف ــي  26ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،1987ال ــذي وضــع لـلـمــرة األول ــى فــي تــاريــخ
تونس ضوابط لفترة التوقيف االحتياطي
ضمن فترة ستة أشهر ،مع إمكان تمديدها
مـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى تـ ـه ــم ال ـج ـن ــح،
ّ
ومرتني بالنسبة إلى تهم الجناية ،شرط أال
تتجاوز فترة كل تمديد ستة أشهر .والحقًا،
ّ
خ ــف ــض ال ـق ــان ــون رقـ ــم  114الـ ـص ــادر ف ــي 22
نوفمبر /تشرين الثاني  1993مدة التوقيف
االحتياطي عند التمديد ،إذ منح املشرعون
قاضي التحقيق سلطة تمديد فترة التوقيف
«في حال اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ملدة
ال تزيد عن ثالثة أشهر بالنسبة إلى الجنح،

ثمة مخاوف من انتشار
ّ
وباء كورونا بين أكثر
من  30ألف سجين
تعيد منظمات اكتظاظ
السجون إلى عدم تفعيل
العقوبات البديلة
ومل ـ ّـدة أربـعــة أشهر بالنسبة إلــى الجنايات،
وهــو مــا يمكن تطبيقه مــرتــن» .ومعلوم أن
قــرار تمديد فترة التوقيف االحتياطي قابل
لالستئناف.
أمـ ــا ب ـن ــد االحـ ـتـ ـج ــاز الس ـت ـك ـم ــال الـتـحـقـيــق،
ف ـي ـس ـم ــح ملـ ـس ــؤول ــي ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،مــن

«أردت العمل مذ كنت طالبًا في الجامعة،
ّ
عـلـمــا أن أه ـل ــي ت ــول ــوا ت ـســديــد تـكــالـيــف
دراس ـت ــي الـجــامـعـيــة بــال ـكــامــل .م ــع ذل ــك،
أردت تــأمــن مـصــروفــي ال ـخ ــاص» .هكذا
بدأ املهندس الكهربائي مصطفى أحمد
ّ
املتحدر من بلدة الزيب
خليفة ( 25عامًا)،
(ق ــري ــة فلسطينية ت ـقــع ع ـلــى ب ـعــد 13.5
كيلومترًا شمال عكا) ،واملقيم في مخيم
عــن الحلوة لالجئني الفلسطينيني في
مدينة صيدا ،جنوبي لبنان ،حديثه.
درس م ـص ـط ـف ــى ت ـخ ـص ــص ال ـه ـن ــدس ــة
الكهربائية في «جامعة بيروت العربية»
وك ــان مـتـفــوقــا .ي ـقــول« :كــانــت مـصــاريــف
الـ ـج ــامـ ـع ــة م ــر ّت ـف ـع ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،وكـ ـ ـ ــان أه ـل ــي
ّ
يسددونها .لكنني في الوقت نفسه ،كنت
أحـ ـت ــاج إلـ ــى ال ـع ـمــل ل ـتــوف ـيــر مـصــاريـفــي
اليومية .كنت قد بدأت بالعمل في الثانية
عشرة من عمري .عملت في مجال البناء
وال ـطــاء وغـيــرهـمــا مــن املـهــن ،واكتسبت
خبرة ال بأس بها في املجاالت التي عملت
بها .وبعدما بلغت الثامنة عشرة ،عملت
مع أخي في إصالح املصاعد في بيروت.
كــان شقيقي يعمل كهربائيًا وقــد درس
املهنة في أحد املعاهد .وصرت أعمل معه
ّ
تخصص الهندسة
وتأثرت به ،واخترت
الكهربائية ،حتى أتعلم املهنة وأستفيد
أكـ ـث ــر ،وأعـ ـم ــل م ــع أخـ ـ ــي ،وأطـ ـ ـ ــور عـمـلــه
بصفتي مهندسًا وهو صاحب العمل».
ي ـت ــاب ــع م ـص ـط ـف ــى« :ب ـي ـن ـم ــا ك ـن ــت أع ـمــل
وأت ــاب ــع دراسـ ـت ــي ف ــي ال ـ ّج ــام ـع ــة ،فـكــرت
في التخطيط ملشروع ،ألنني كنت أدرك
ّ
وظيفة
مـسـبـقــا أن م ــن الـصـعــب أن أج ــد ّ
بتخصصي فــي لـبـنــان ،خصوصًا أنني
ً
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وحـ ـت ــى لـ ــو وج ـ ــدت ع ـم ــا،
فـ ــالـ ــراتـ ــب سـ ـيـ ـك ــون زهـ ـ ـيـ ـ ـدًا ج ـ ـ ـ ـدًا .أح ــد
أص ــدق ــائ ــي ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال اسـتـطــاع
ً
أن ي ـجــد ع ـمــا بـتـخـصـصــه ف ــي ب ـيــروت،
وحـصــل عـلــى رات ــب ق ــدره  650ألــف ليرة
لبنانية (نحو  430دوالرًا بحسب سعر
الـ ـ ـص ـ ــرف ال ــرسـ ـم ــي ون ـ ـحـ ــو  33دوالرًا
بحسب سعر الصرف الحالي في السوق
السوداء) ،وكان يحتاج إلى  150ألف ليرة
لبنانية بــدل مــواصــات ،و 150ألــف ليرة
لتأمني طعامه في عمله .ولم يكن ما بقي
من الراتب يكفيه لشيء .وبسبب ارتفاع
س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،ص ـ ــار يـتـقــاضــى
مبلغًا قدره مليونًا وثمانمائة ألف ليرة
لبنانية (نـحــو  91دوالرًا بحسب سعر
الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء) .وه ــذا
املبلغ ال يكفيه أيضًا .لذلك ،قررت العمل
عـلــى إط ــاق م ـش ــروع ص ـغ ـيــر» .يضيف:
«بالفعل ،استطعت ذلك .عندما كنت في
سنتي الجامعية األولى ،عملت مع أخي
ف ــي ال ـص ـيــف ،واس ـت ـط ـعــت تــوف ـيــر أرب ـعــة
آالف دوالر .ففكرت في بناء كوخ صغير
أبـيــع فيه الـ ّبــوظــة فــي فصل الـصـيــف ،ثم
فكرت فــي أنــه عندما سينتهي الصيف،
س ـي ـم ـت ـنــع ال ـ ـنـ ــاس عـ ــن ش ــرائـ ـه ــا .قـ ــررت
بيع احتياجات يومية كالقهوة واملياه
والدخان وغيرها».
يـ ـق ــول« :ك ـ ــان الـ ـك ــوخ ال ـ ــذي صـمـمـتــه في
الـ ـب ــداي ــة أصـ ـغ ــر م ـم ــا خ ـط ـطــت ل ـ ــه ،وق ــد
اخترت موقعًا جيدًا في املخيم .استأجرت
مــن صــاحــب املــوقــف مكانًا يتسع لثالث

ضباط شرطة ورؤساء مراكز أمنية وضباط
فــي جـهــاز ال ـحــرس الــوطـنــي ورؤسـ ــاء مــراكــز
ومعاونني أمنيني ،بتوقيف املشبوهني ملدة 3
أيــام في حــاالت تفرضها متطلبات التدقيق
ف ــي وق ــائ ــع امل ـخــال ـفــات املــرت ـك ـبــة ،م ــع وج ــوب
إعـ ــام وك ـي ــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــدل ـيــة .وهـ ــذه امل ــدة
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بموجب قرار
ص ــادر مــن وكـيــل النيابة العدلية أو قاضي
التحقيق املناوب.
وي ـ ـعـ ـ ّـرف ال ـب ـن ــد  84م ــن ق ــان ــون اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـج ــزائ ـي ــة االح ـت ـج ــاز الس ـت ـك ـمــال الـتـحـقـيــق
بأنه «يشمل مشبوهني في ارتكابهم جرائم
جـنــائـيــة وج ـنــح ،وذل ــك فــي ح ــال تــوافــر أدلــة
قوية تستلزم التوقيف الــذي يعتبر وسيلة
لتجنب ارت ـك ــاب جــرائــم ج ــدي ــدة ،أو لضمان
تنفيذ العقوبة ،أو لتأمني سالمة التحقيق».
ونـ ـ ـ ـ ّـص الـ ـبـ ـن ــد ّ 85م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـج ــزائ ـي ــة ع ـل ــى «أنـ ـ ـ ــه ي ـت ـح ـتــم اإلف ـ ـ ـ ــراج عــن
املـشـبــوهــن ،بـضـمــان م ـكــان إقــامـتـهــم أو من
دون ــه ،بعد  5أيــام مــن استجوابهم ،فــي حال

سيارات ،وبنيت كوخي .وقبل ذلك ،كنت
قــد رس ـمــت الـشـكــل ال ــذي أريـ ــده ،وعــرفــت
أسعار الحديد والخشب الــذي أحتاجه،
ّ
كما أن املكان الذي اخترته يمر من أمامه
كـ ـثـ ـي ــرون ،خ ـص ــوص ــا ت ــام ـي ــذ املـ ـ ــدارس
وع ـم ــال ال ـن ـظــافــة وطـ ــاب مـعـهــد سبلني
للتدريب املهني والتقني (تــابــع لوكالة
غــوث وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني
أون ـ ـ ــروا) .فـعـنــد م ــروره ــم ،سـيـحـتــاجــون
لشراء بعض االحتياجات اليومية ،حتى
صار كوخ البلد محطة تجمع الجميع».
يتابع« :كـنــت أطـمــح لتوسيع مشروعي
حتى يصير كافتيريا إلــى جانب ملعب
لكرة القدم ومسبح .وسعيت الستئجار
ّ ّ
املكان كله من صاحب األرض ،إل أن األمر
ً
لم يكن سهال».
على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر
بها البالد ،ما زال مصطفى مصممًا على
تحقيق مــا يصبو إلـيــه .وفــي مــا يتعلق
ببناء الكوخ ،يقول« :لدينا ساحة كبيرة
أمام بيتنا ،والعدة لتنفيذ املشروع ،وقد
صممت ّ
وفصلت وبنيت الكوخ بمساعدة
ّ
صديق .وأنا فخور بما أنجزت .كل ما في
الـكــوخ مــن صنعي وقــد استعنت بعامل

واح ــد ملـســاعــدتــي» .يـضـيــف« :ف ــي بعض
األحيان ،أعمل في تخصصي كمهندس
ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات،
وأت ـق ــاض ــى م ـبــالــغ مــال ـيــة جـ ـي ــدة ،وه ــذا
أفـضــل بالنسبة لــي مــن الـعـمــل كموظف
في شركة .واليوم ،أعمل مع قــوات األمن
الوطني الفلسطيني في املخيم بمهنتي،
وأتولى تركيب الكاميرات وغير ذلك».
ً
وي ـخ ـت ــم ح ــدي ـث ــه قـ ــائـ ــا« :فـ ــي ال ـب ــداي ــة،
واجـهـتـنــي مشكلة فــي الـجــامـعــة ،إذ لم
يـتـقـبـلـنــي ب ـع ـ ّـض الـ ـط ــاب وأس ــات ــذت ــي
حـ ــن عـ ــرفـ ــوا أن ـ ـنـ ــي أعـ ـي ــش فـ ــي مـخـيــم
عــن الـحـلــوة .لـكــن عـنــدمــا حصلت على
أع ـلــى تـقــديــر ف ــي ال ـصــف ف ــي االمـتـحــان
األولّ ،
تقرب مني الجميع .حينها ،قلت
ألستاذتي :نحن شعب متعلم ومثقف.
قلة فقط تحمل الـســاح ،وهناك أجهزة
خــارج ـيــة تـتـحـكــم ب ـنــا .نـحــن ن ـحــو 100
ألـ ـ ــف ن ـس ـم ــة (س ـ ـكـ ــان املـ ـخـ ـي ــم) خـمـســة
آالف منهم يحملون ال ـســاح» .ويوجه
ً
رس ــال ــة لـلـشـبــاب الـفـلـسـطـيـنـيــن ،قــائــا:
«ال تيأسوا .ليس هناك أمر صعب .لكن
يجب علينا أن نفكر ونخطو الخطوة
األولى حتى نصل».

أحد زبائن الكوخ (العربي الجديد)

يقصده كثيرون لتناول القهوة (العربي الجديد)

لم يسبق الحكم عليهم بأكثر من ثالثة أشهر
سجنًا ،وكان الحد األقصى للعقوبة الخاصة
بالتهمة املــرتـكـبــة الـتــي ينظر فيها السجن
سنة واحدة».
يـكـشــف تـقــريــر أص ــدرت ــه املـنـظـمــة التونسية
مل ـنــاه ـضــة ال ـت ـعــذيــب ف ــي نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
الثاني  2020أن «ع ــدد السجناء املحكومني
يبلغ  ،22,900واملوقوفني احتياطيًا  13ألفًا.
أما عدد املحكومني باإلعدام فهو  ،138ينتظر
 80منهم تنفيذ األحكام النهائية ضدهم.
يـحــدد رئـيــس الـهـيـئــة الــوطـنـيــة لـلــوقــايــة من
التعذيب فتحي ج ــراي لــ«الـعــربــي الجديد»
ع ـ ــدد ال ـس ـج ـن ــاء بـ ــا م ـح ــاك ـم ــات بـ ـ ــ 13أل ـف ــا.
ويوضح أن هــذا األمــر «مرتبط ببطء املسار
القضائي وإجراءاته الطويلة».
مــن جـهـتــه ،يشير عـضــو الــرابـطــة التونسية
لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان بـســام الطريفي
ُ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إل ــى أن «س ـج ـنــاء كـثـرًا
تـ ـج ــاوزت ف ـت ــرة تــوق ـي ـف ـهــم اح ـت ـيــاط ـيــا سنة
ون ـص ــف ال ـس ـنــة ،م ــا يـشـكــل خ ــرق ــا لـلـقــانــون.

وهــو مــا يـبــرره الجسم القضائي باكتظاظ
امل ـح ــاك ــم وارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد ال ـ ــدع ـ ــاوى ،وتــأث ـيــر
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ع ـلــى س ـيــر ع ـمــل امل ـحــاكــم،
علمًا أن القضاة نفذوا إضرابًا عن العمل ملدة
تجاوزت الشهر احتجاجًا على ظروف العمل
داخل املحاكم ،وغياب إجراءات الوقاية خالل
الجائحة».
من جهتها ،تشير الناشطة الحقوقية مريم
مـ ـن ــور ،ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إلــى أن «عملية التوقيف االحتياطي تطرح
ُ
إش ـك ــاالت ،فــي ظــل احـتـجــاز مـشـبــوهــن كثر
فـتــرة ت ـجــاوزت الـسـنــة ونـصــف الـسـنــة ،وهــو
م ــا ي ــؤك ــده م ـح ــام ــون ك ـث ـي ــرون .وال ـتــوق ـيــف
االحتياطي في نهاية املطاف إجراء ظالم في
قضايا عــدة ،وال يلتزم مبدأ أن املتهم بريء
حتى تثبت إدانته».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

20

قضايا

منوعات

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

هناك عدد من التقارير والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط يده ،ولم ُتنشر حتى في مذكراته ،ورسائل كثيرة تبادلها مع
قادة .في ما يلي ورقتان من تلك األوراق ،نستعرض في الجزء األول الورقة األولى

ذكريات النضال في العراق وفلسطين والثورة السورية الكبرى

من أوراق فوزي القاوقجي

[]2/1

MEDIA

أخبار
تِك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة
« ِتسال» ،إيلون ماسك ،دعمه
لشركة «إيبيك غيمز» المصنعة
للعبة «فورتنايت» الشهيرة ،في
معركتها القضائية ضد شركة «آبل»،
على خلفية احتكارها للمدفوعات
في التطبيقات على نظام تشغيل
«آي أو إس».

ظهر رقم الهاتف الخاص
بمؤسس تطبيق «تيليغرام»،
بافيل دوروف ،ضمن قائمة
أرقام هواتف تستهدفها برمجية
التجسس «بيغاسوس» التي طورتها
شركة البرمجة والهايتك اإلسرائيلية
«إن إس أو» .ولم تتضح هوية
العميل الذي يستهدف دوروف.

تواجه شركة «أمازون» أكبر غرامة
تتعلق بالخصوصية في االتحاد
األوروبي ،بعدما فرضت عليها
هيئة مراقبة الخصوصية غرامة
قيمتها  746مليون يورو (888
مليون دوالر أميركي) ،النتهاكها
قواعد حماية البيانات الصارمة التي
يفرضها االتحاد.
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ارتفعت عائدات «يوتيوب»
بنسبة  %83على أساس سنوي،
لتتخطى  7مليارات دوالر ،وتناهز
تاليًا اإليرادات المحققة من
«نتفليكس» .وبلغت المنصة عتبة
ملياري مشاهدة شهريًا في أنحاء
العالم ،ما يمثل نحو  %64من
إجمالي جمهور مقاطع الفيديو.

صقر أبو فخر

اسـ ـم ــه ف ـ ــوز الـ ــديـ ــن ،وف ـ ــي ج ـســده
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـ ـج ـ ــروح الـ ـت ــي وش ـمــت
ج ـلــده ف ــي املـ ـع ــارك ال ـتــي خــاضـهــا
ً
مغامرا
فــي فلسطني وســوريــة وال ـعــراق .كــان
وغ ـي ـ ً
ـورا عـلــى ال ـعــرب .وم ــع أن اآلراء اختلفت
في تقويم سيرته ،وال سيما في أثناء قيادته
جيش اإلنقاذ في فلسطني ،إال أن ما ال يختلف
ً
جسورا .وكان
مقاتال
عليه اثنان هو أنه كان
ً
لــديــه ج ــواد يـحـبــه ج ـ ًـدا اس ـمــه «سـ ــوف» .وقــد
مات ذلك الجواد بعدما أجهده على جبهة بير
السبع – غزة في مواجهة القوات البريطانية،
فــانـفـجــرت شــرايــن ال ـجــواد حــن أرغ ـمــه على
القفز فــوق سيل مــاء عــريــض ،فنجح الـجــواد
فــي اجـتـيــاز الـسـيــل ،لكنه سـقــط صــريــع عناد
ف ــارس ــه .وع ـلــى غـ ــرار ال ـج ــواد «سـ ــوف» جــرت
أهوال شتى،
حياة فوزي القاوقجي؛ فقد ذاق
ً
ومنح نياشني كثيرة،
وخاض معارك خطرةُ ،
لكنه كبا في معاركه األخيرة في فلسطني.
ولـ ــد فـ ـ ــوزي ال ـق ــاوق ـج ــي ف ــي ح ــي ال ـع ـطــاريــن
بمدينة طرابلس الشام في عام  ،1890ودرس
ف ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـس ـل ـطــان ـيــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،ثــم
التحق بالكلية الحربية في األستانة وتخرج
قائدا ألحد أفواج
ً
ضابطا في عام ُ ،1912
وعني ً
الـفــرســان فــي الجيش العثماني .ومــع انــدالع
«الثورة العربية الكبرى» في عام  1916رفض
االن ـض ـمــام إل ـي ـهــا ،وقــاتــل إل ــى جــانــب األت ــراك
فــي ال ـقــدس فــي مــواجـهــة الـجـيــش اإلنـكـلـيــزي
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ألـ ـنـ ـب ــي الـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن مــن
اجتياح فلسطني في  ،1917/11/21فانسحب
القاوقجي مع الجيش العثماني إلى دمشق.
وح ــن سـقـطــت دم ـش ــق ف ــي  1918/10/1في
أيــدي مقاتلي «الجيش العربي» غادرها إلى
حمص ثم إلى طرابلس التي وصل إليها في
 1918/10/16وأق ــام فـيـهــا .وم ــع وق ــوع حلب
بــأيــدي الجيش اإلنكليزي فــي ،1918/10/26
وصل إليها األمير فيصل بن الشريف حسني،
وفي طريق العودة ّ
ضيفا
مر بطرابلس وحل
ً
ّ
على مفتي املدينة عبد الحميد كرامي ،وأرسل
بطلب ف ــوزي الـقــاوقـجــي ،وتـمـكــن مــن إقناعه
بــاالل ـت ـحــاق بــال ـج ـيــش ال ـع ــرب ــي الـ ــذي ي ـقــوده
ياسني الهاشمي ،فقبل ،وانتقل إلى دمشق.
قــاتــل فــي أث ـنــاء مـعــركــة مـيـسـلــون فــي منطقة
ال ـص ـب ــورة ،وأسـ ــر أح ــد ال ـض ـبــاط الـفــرنـسـيــن
الذي أسقط املقاتلون طائرته ومعه مساعده.
ومل ـ ــا احـ ـت ــل ال ـج ـي ــش ال ـف ــرن ـس ــي دمـ ـش ــق فــي
 ،1920/7/24اض ـ ـطـ ــر إل ـ ـ ــى إط ـ ـ ــاق س ـ ــراح
وأدت امل ـف ــاوض ــات م ــع الـحـكــومــة
األس ـي ــري ــنّ ،
ال ـس ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة إل ــى مــواف ـقــة الـقــاوقـجــي
عـلــى االن ـض ـمــام إل ــى الـجـيــش ال ـس ــوري ال ــذي
ومـنــح رتبة نقيب .وفي
كــان يجري
تشكيلهُ ،
ما بعد أصبح ً
آمرا لسرية الخيالة في مدينة
حـمــاة .ومــع انـطــاق الـثــورة السورية الكبرى
ضد الفرنسيني بقيادة سلطان األطرش أعلن
إنضمامه إلى الثورة في  .1925/10/5وحني
توقفت عمليات الـثــورة في سنة  ،1927غادر
القاوقجي إلــى تركيا ومنها إلــى السعودية
حيث مكث أربــع سـنــوات صرفها فــي تدريب
الجيش السعودي الــذي كــان يجري تشكيله
آن ـ ـ ــذاك .وفـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ت ـ ــزوج ف ـت ــاة م ــن آل
الـعـتـيـبــة وأن ـج ــب ف ـتــاة دع ــاه ــا س ــوري ــة .وفــي
سنة  1932وصــل إلــى الـعــراق بناء على طلب
مدرسا في الكلية
وعني
ً
الفريق طه الهاشميُ ،
الحربية في بغداد.
فــي  1936/8/1اج ـتــاز ال ـبــاديــة إل ــى فلسطني
ـادمـ ــا م ــن ال ـ ـعـ ــراق ع ـل ــى رأس  150م ـقــاتـ ًـا
قـ ـ ً
ـوعــا لـنـجــدة ال ـث ــورة الفلسطينية الـتــي
ـ
ط
مـتـ ً
ان ــدل ـع ــت ض ــد االنـ ـ ـت ـ ــداب ال ـب ــري ـط ــان ــي وض ــد
ال ـه ـجــرة ال ـي ـه ــودي ــة .وف ــي  1936/8/28أذاع
ـاغــا بــاســم «ال ـقــائــد ال ـعــام لـلـثــورة العربية
بـ ً
فــي ســوريــة الجنوبية» ،وفـيــه يعلن انطالقة
العمل العسكري في فلسطني ،وخاض معارك
عــدة منها معركة جبع فــي  1936/9/24بني
نابلس وجنني ،ومعركة بلعا في .1936/9/3
وبـعــد تــوقــف ال ـث ــورة ع ــاد إل ــى ال ـع ــراق ،لكنه،
ج ـ ــراء انـ ـق ــاب ب ـكــر ص ــدق ــي ف ــي س ـنــة ،1936
ُنفي إلى كركوك ووضــع في اإلقامة الجبرية.
وبقي على هــذه الحال حتى سنة  1941حني
ش ــارك فــي حــركــة رشـيــد عــالــي الـكـيــانــي .وملا
ُهزمت تلك الحركة غــادر العراق إلــى سورية.
وبينما كانت قافلته تقترب من مدينة تدمر
في  1941/6/9هاجمتها الطائرات اإلنكليزية،
فأصيب إصابات خطرة ُنقل في إثرها إلى دير
الــزور ،ثم إلــى حلب فإلى أملانيا حيث خضع
لـعــاج طــويــل فــي هـيـنــزا كلينيك .وحـتــى في
برلني لم تستقر أحــوالــه ،فقد اعتقله الجيش
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ف ــي  1946/5/29ب ـع ــد س ـقــوط
لكنه وضع
برلني ،ثم أطلقه بعد نحو شهرينُ ،
تمكن في سنة 1947
في اإلقامة الجبرية .وقد ّ
من مغادرة برلني إلى باريس التي لم يلبث أن
غادرها إلى القاهرة فبيروت ثم إلى طرابلس
فدمشق .وفي دمشق تقدم إلى مجلس جامعة
الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة امل ـن ـع ـقــد آنـ ـ ــذاك ف ــي مــدي ـنــة
عاليه بــاقـتــراح ينص على تأليف جيش من
املـتـطــوعــن ال ـعــرب للقتال فــي فلسطني .وقــد
قررت الجامعة في  1947/2/27تأليف جيش
اإلنـ ـق ــاذ وأسـ ـن ــدت ق ـيــادتــه إل ـي ــه ،وت ـم ـكــن من
تطويع عــدد من املقاتلني من لبنان وسورية
والـعــراق ،ودخــل إلــى فلسطني في 1948/3/6
بعد خوضه مـعــارك مشمار هعيمك وزرعــن
وعارة وقاقون وقلقيلية واملالكية .وفي نهاية

الصحافيون االستقصائيون «غير مرغوب بهم» في روسيا
تشدد السلطات الروسية قيودها على المؤسسات الصحافية المستقلة والعاملين فيها ،عبر تصنيفهم «عمالء أجانب» مما يصعب
عليهم القيام بمهنتهم ،ويدفع الكثيرين منهم إلى الهرب خوفًا من المالحقات
سامر إلياس

قوات فرنسية في السويداء أثناء الثورة السورية الكبرى )Getty( 1925/9/25

امل ـطــاف اض ـطــر إل ــى االن ـس ـحــاب مــن فلسطني
ب ـع ــد إعـ ـ ــان قـ ـي ــام دولـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل وتــوق ـيــع
ات ـف ــاق ــات ال ـه ــدن ــة ف ــي س ـنــة  1949م ــع لـبـنــان
واألردن ومصر وسورية ،فعاد إلى دمشق ،ثم
إلى طرابلس ،واستقر في بيروت مع زوجته
األملانية حتى رحل في سنة .1977
ف ــي م ـط ـمــوراتــي ال ـخــاصــة ع ــدد م ــن الـتـقــاريــر
والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط
يــده ،ولــم ُتنشر ألبتة حتى في مذكراته التي
استنادا إلــى أوراقــه
أعدتها خيرية قاسمية،
ّ
ً
واف ع ــن ال ـثــورة
الـشـخـصـيــة ،ومـنـهــا تـقــريــر ٍ
السورية الكبرى كتبه في سنة  ،1927وأرسله
إل ــى ق ــادة ال ـث ــورة املـنـفـيــن ف ــي ب ــادي ــة األزرق
في األردن .وبــن يــدي رسائل كثيرة تبادلها
القاوقجي فــي فـتــرات متعاقبة مــع امللك عبد
العزيز آل سعود ومع عبد الرحمن الشهبندر
ون ـس ـي ــب ال ـب ـك ــري وت ــوف ـي ــق حـ ـي ــدر وس ـع ـيــد
الـعــاص وسعيد الترمانيني وع ــادل العظمة
ومظهر الـشــاوي واللجنة السورية الوطنية
فــي دم ـشــق .وعـ ــاوة عـلــى الــرســائــل املـ ّ
ـوجـهــة
إليه من أعيان القلمون وبعض العشائر ،ثمة
تقرير ّ
مطول عن ذكرياته في الثورة السورية
الـكـبــرى وامل ـعــارك الـتــي ش ــارك فيها كتبه في
 .1927/2/10وجميع هذه األوراق تــدور على
األح ــوال فــي ســوريــة إب ــان ث ــورة  ،1925وعلى
أوضـ ـ ـ ــاع م ـن ــاط ــق سـ ــوريـ ــة ب ـع ـي ـن ـه ــا ،ومـ ــدى
استعداد أهلها للثورة مثل القلمون وجبال
أكــروم وجبل الــزاويــة والغوطة ،وتــدور كذلك
على عشائر الهرمل أمثال آل دندش وحمادة
وجعفر .وفي ما يلي ورقتان من تلك األوراق.

ولد فوزي القاوقجي
في حي العطارين
بمدينة طرابلس
الشام في عام ،1890
ودرس في المدرسة
السلطانية في
طرابلس
قاتل في أثناء
معركة ميسلون في
منطقة الصبورة،
وأسر أحد الضباط
الفرنسيين الذي أسقط
المقاتلون طائرته
ومعه مساعده

الورقة األولى

[ذكــــريــــات الـــنـــضـــال فـــي الـــعـــراق
وفلسطين]

«خــرجـ ُـت مــن الـحــرب العامة [الـحــرب العاملية
األولـ ــى] وأن ــا أحـمــل أس ــوأ فـكــرة عــن الجندي
العربي ،وصفاته الحربية ،ومميزاته وكفاءته
وكنت [في] ذات الوقت أنظر بعني
في القتال.
ُ
اإلع ـج ــاب والـتـقــديــر إل ــى الـجـنــدي الـتــركــي ملا
أب ــداه فــي م ـيــدان ال ـحــرب الـعــامــة مــن البسالة
واالقدام والشجاعة خاصة في الدفاع».
«م ـك ـثـ ُـت ف ــي س ــوري ــة طـ ــوال أدوار تـطــوراتـهــا
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،اب ـ ـتـ ــداء م ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
الفيصلية حتى الثورة السورية الكبرى ،وكان
يثيرني ما أسمعه عن أعمال الجندي التركي
جدا
في حربه القومية في األناضول ،ويؤملني ً
أن ال يكون الجندي العربي في مستواه .وإذا

بحوادث الريف [في املغرب األقصى] تجعلني
أنــذهــل اس ـت ـغـ ً
ـرابــا مـمــا أبـ ــداه ال ـثــائــر الـعــربــي
هناك من بطولة ،فتكشف عن مزايا فيه تفوق
ما شاهدته من مزايا في الجندي التركي إبان
الحرب العامة وفي الحرب الكمالية ،فأشعل
وقلت في نفسي إنه ال يزال
ذلك من مشاعري،
ُ
في مراكش بقية من دمــاء الجدود ال يملكها
الـجـنــود عندنا فــي ســوريــة .وقــامــت الـثــورات
ع ـنــدنــا ف ــي س ــوري ــة ،وأظـ ـه ــر ف ـي ـهــا امل ـجــاهــد
شيئا بني الرجولة والبطولة أوقعتني
العربي ً
في ريبة وتبلبل في اعتقادي ذاك».
«وص ـلــت ال ـبــاد الـســوريــة إل ــى حــالــة ال يمكن
م ـع ـهــا الـ ـسـ ـك ــوت :إه ــان ــة ع ــام ــة ،ظ ـل ــم فـظـيــع،
فـقــر مـهـلــك ،حــالــة خـطــرة نــاتـجــة عــن سياسة

دم واحد
ُ
«خرجت من الثورة السورية وأنا أحمل أعظم فكرة
يقول القاوقجي
عن هذه األمة العربية العظيمة ذات التاريخ والمجد العظيم ،بأن
كنزها ال يزال كما هو مخزونًا في دماء الشعب ،وأن فيه قدرة ال
ينضب معينها ،وأن الذي يستطيع استخراجها واستثمارها ،قادر على
تحطيم كل أدوات االستعمار الفوالذية ،وتخريب كل قواعدهم
المتينة .وأتاني اليقين بأن الدم الذي يصمد في المغرب األقصى أمام
جيوش فرنسة الجبارة ،هو نفس الدم الذي يصمد اليوم أمام نفس
القوى الجبارة في جبل الدروز والغوطة والقلمون».

اإلفــرن ـس ـيــن املـتـبـعــة ف ـي ـهــا ،ح ـ ــوادث األتـ ــراك
الجارية بالقرب منا ،وبطولة املجاهد الريفي
حفزني إلى
أمام الجندي الفرنسي .وكل ذلك ّ
تجربة املجاهد السوري في ثورة وطنية على
ماسة
الجندي اإلفرنسي التي كنا في حاجة ّ
لها».
«بـ ـ ــدأت بــالـتـشـكـيــات ال ــازم ــة ب ـح ــزم وعـ ــزم،
ولكن بأمل جد ضعيف لعدم ثقتي باملجاهد
ال ـعــربــي الـ ـس ــوري ،واع ـت ـم ــادي عـلــى قابليته
ملثل هــذه املـخــاطــرة .ولـكــن ال بــد مــن املجازفة
دفـ ًـعــا لإلهانة ،فأقدمت كاملجنون ،ال حساب
وال منطق ،فقمت بـثــورة حماة فــي  5تشرين
األول [أك ـ ـتـ ــوبـ ــر]  1925الـ ـت ــي ق ـل ـب ــت ثـ ــورة
الـ ــدروز املــوضـعـيــة إل ــى وطـنـيــة عــامــة ،والـتــي
فتحت الـغــوطــة وأبـ ــواب دمـشــق أم ــام ال ـثــوار،
بدال من
وجعلت اإلفرنسيني يلتزمون الدفاع ً
الهجوم إلى أن تأتيهم النجدات ،فكان موقف
اإلفــرن ـس ـيــن إذاك أش ــد ح ــراج ــة م ــن مــوقـفـنــا.
وتـ ــوالـ ــت املـ ـ ـع ـ ــارك ،وكـ ـ ــان ي ـت ـعــاظــم ت ـقــديــري
وإعجابي باملجاهد العربي السوري بنسبة
عـظـمــة ك ــل م ـعــركــة يـخــوضـهــا وي ـخ ــرج منها
ً
هجوما».
دفاعا كان أم
ً
منتصراً ،
ملسته بيدي،
«واعتمادا على هذا الكنز الــذي ُ
ً
ق ـمـ ُـت أف ـكــر فــي كيفية اسـتـعـمــال ه ــذه الـقــوى
املخزونة إلنقاذ الجزء األشد حاجة من بالدي.
وك ـن ـ ُـت دائ ـ ًـم ــا أقـ ــارن ب ــن فـلـسـطــن وس ــوري ــة،
ُ
ومصاب كل منهما عظيم .فسورية بدويالتها
العديدة التي أقامها الفرنسيون ،وبما زرعوه
ف ــي نـ ـف ــوس ال ـش ـع ــب م ــن ال ـف ـس ــاد وال ـت ـف ــرقــة
والنزعات الطائفية ،وباملعامالت التي قضت
على اقتصاديات البالد ،وباملشاريع التي لم
ً
[سببا] من أسباب الحياة،
بق للبالد سبب
ُت ِ
وغير ذلــك ،وفلسطني باملطامع الصهيونية،
وبتفاني االنكليز فــي تــأمــن رغـبــات اليهود
بواسطة حرابهم ،وبما آلــت إليه مــن الفساد
وال ـ ـت ـ ـش ـ ـتـ ــت وض ـ ـ ـيـ ـ ــاع األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ــاك
وتحويلها إلــى أيـ ٍـد صهيونية ،وباستعجال
الـيـهــود واإلنـكـلـيــز فــي تهويد الـبــاد دون أن
يرعوا لألمة العربية حرمة ،أو يحسبوا لها
ح ـس ـ ً
ـاب ــا ،ودون أن ي ـف ـك ــروا ب ــاألم ــة الـعــربـيــة
حليفتهم باألمس ،وما قطعوه لها من وعود
وع ـهــود ،وبتناسيهم الـخــدمــات الـ ُـجـ ّـلــى التي
قدمتها األمة العربية لهم أيام محنتهم ،وعدا
عن كل هذا إقدام االنكليز يوم وادي الحوارث
على استعمال حرابهم فــي األطـفــال والنساء
وال ـش ـي ــوخ ،وإج ـ ــاء هـ ــؤالء جـمـيـ ًـعــا ،وإح ــال
الـيـهــود محلهم .عـنــد ه ــذا أيـقـنــت أن ــه ال وزن
للعرب وال اعتبار في نظر االنكليز حلفائنا،
وتــأكــدت أن الـهــاك ٍآت ال ريــب فـيــه ،وشـعــرت
بأنني ،بصفتي عربيا مهانا ،وأنه ال يحق لي
املباهاة أمام أي عنصر من العناصر األجنبية،
فأصبح لزاما ّ
علي أن أهـ ّـب وأضحي بنفسي
ً
كــي أك ــون ق ــدوة يـسـتــرشــد بـهــا ش ـبــاب األم ــة،
ألن هذه األعمال التي يقوم بها املستعمرون
إهــانــة تلحق بكل عــربــي ،وأنــه ال بــد مــن عمل
وزنـ ــا .فشرعت
نـقــوم بــه يجعل ألنفسنا فـيــه ً
أسـتـعــد ملــوضــوع ســوريــة دون إغ ـفــال مــا في
فلسطني من استعدادات .وكان ّ
علي أن أهيئ
خطتني في آن واحد ،على أن ننفذ واحدة تلو
وعقد
األخرى .وذهبت إلى القدس عام ُ ،1934
ثمة اجـتـمــاع هــام مــع رج ــاالت ال ـبــاد ،نظمت
ً
تحريريا ،وتم االتفاق عليهما،
فيه الخطتني
وتقرر في ذلك االجتماع ترجيح سورية على
فلسطني ً
نظرا لظروف سورية الخاصة [كانت
الخطة تنص على إعــان الثورة في فلسطني
لطرد اإلنكليز والصهيونيني ،على أن تكون

دم ـش ــق ال ـق ــاع ــدة الـخـلـفـيــة ل ـل ـثــورة وسـنــدهــا
املـ ـب ــاش ــر] .وب ـ ـ ــدأت ال ـع ـم ــل وأنـ ـ ــا ف ــي بـ ـغ ــداد،
وهيأت كل ما يحتاج إليه مشروع سورية من
ـدت كــرة أخــرى إلــى القدس
اسـتـعــدادات ،ثــم عـ ُ
فــي نـيـســان [أب ــري ــل]  1935مـتـنـكـ ًـرا ه ــذه املــرة
لتثبيت ما يحتاج إليه مشروع فلسطني الذي
يجب أن يـكــون عقب تنفيذ مـشــروع ســوريــة.
وق ــد حــددنــا  1تـشــريــن األول [أك ـتــوبــر] 1935
موعدا للشروع في مشروع فلسطني ،وقفلت
ً
إلى العراق لتنفيذ املشروع األول تحت ستار
نجحت في نشره
من الكتمان والتضليل الذي
ُ
بني الناس».
«وكــان إضــراب سورية أنسب ظرف استثمره،
ولـ ــم ي ـص ــل اإلضـ ـ ـ ــراب إلـ ــى يـ ــوم ال ـث ــاث ــن إال
وك ـ ـنـ ـ ُـت أتـ ـمـ ـم ـ ُـت كـ ــل مـ ــا يـ ـج ــب ،وك ـ ـنـ ـ ُـت عـلــى
أه ـبــة الـعـمــل ف ـع ـ ًـا .وان ـت ـهــى اإلض ـ ــراب بطلب
االفرنسيني للمفاوضة ،فكنا نرقب النتيجة،
والنتيجة السلبية للمفاوضات كانت ُجل ما
ّ
أتمناه ،وأقـصــى مــا أنتظره مــن الـ ُـفــرص ،وإذا
بـ ـح ــوادث فـلـسـطــن تـفــاجـئـنــا بـ ــاإلضـ ــراب ثم
باالضطرابات .وتـطـ ّـور االضـطــرابــات عاجلنا

ب ـت ـح ــوي ــل ت ـش ـك ـي ــات م ـ ـشـ ــروع سـ ــوريـ ــة إل ــى
ـوم ــا ت ــم تنظيم
فـلـسـطــن .وب ـظ ــرف عـشــريــن ي ـ ً
قــوات مجاهدي حمص ،حـمــاة ،دمـشــق ،دروز
ل ـب ـنــان[ ،دروز] شــرقــي األردن ،والـ ـع ــراق ،ثم
تسليحهم وتثبيت طرق مسيرهم وإعاشتهم
وهدفهم الذي يجتمعون عنده ،متسللني إليه
مــن أط ــراف الـجــزيــرة كلها فــي آن واح ــد .وكــان
وجهدا
وحزما
هذا األمر وحده يتطلب عبقرية
ً
ً
م ـس ـت ـم ـ ًـرا .وك ــان ــت هـ ــذه ال ـص ـف ـحــة ال ـت ــي ُتـعــد
مــن أروع صفحات تــاريــخ األم ــة العربية منذ
صدر األمويني ،على غاية من االتقان واإلبداع
والتوفيق ،بالرغم من املشاكل والصعاب التي
لم تكن لتستوعبها أعظم رؤوس رجالنا الكبار
الــذيــن كــانــوا يـعـتـبــرونـهــا مــن املـسـتـحـيــات».
[يمكن العثور على تفصيالت مسهبة عن تلك
االسـتـعــدادات فــي :مــذكــرات فــوزي القاوقجي،
إعـ ــداد خـيــريــة قــاسـمـيــة ،دم ـشــق :دار النمير،
 ،1996ص .)179-176
«وإن ــي ألذك ــر بــإجــال وتـقــديــر جـهــود خمسة
إخ ــوان لــي فــي عمان ودمـشــق والـقــدس الذين
كــان لهم الفضل األكـبــر فــي إنـجــاح مشروعي
الـعـظـيــم هـ ــذا ،ك ـمــا أن ل ـهــم ن ـفــس ال ـف ـضــل في
م ـش ــاري ــع الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـخ ـط ــرة ،وإن ــي
ألنظر إلى هــؤالء الرجال القليل عددهم كأمة
بمجموعها .إن وجود أمثال هؤالء الرجال في
األمة العربية [هم على الراجح ،املفتي الحاج
أمني الحسيني وعادل العظمة ومنير الريس
وحمد صعب والحاج أديب خير] ،والحيوية
ال ـع ـظ ـي ـمــة ال ـك ــام ـن ــة ف ــي ن ـف ــوس ـه ــا ،والـ ـق ــدرة
ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ت ـمــأ ك ــري ــوات ال ـ ــدم ال ـعــربــي،
ألعـ ـظ ــم ضـ ـم ــان ل ـس ــام ــة األمـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة مــن
مفاجآت الدهر ،وألكبر قوة تدفع عنها أجسم
األخ ـط ــار ،وتـحـمــي لـيــس ل ــواء االسـكـنــدرونــة
من االغتصاب فقط ،بل جميع حدود سورية
من طمع الطامعني كافة ،إذا ُوجــد من يعرف
استثمار مواهب هذا الشعب واستخراج كنوز
وحـســن استعمالها .وأن هــذا الشعب
قــدرتــه ُ
العربي النبيل ،في نظري ،لم يعد بحاجة إلى
براهني إلثبات هذه املؤهالت بعدما سجل في
تاريخه القديم وتــاريـخــه الحديث مــن روائــع
الحوادث والوقائع التي ال يقدر أي شعب آخر
أن يأتي بمثلها بنفس الشروط والظروف».
[ال ــورق ــة بــا تــاريــخ وال ــراج ــح أنـهــا ُكـتـبــت في
العراق بعد عام ]1938
(كاتب عربي)

ـت»
ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر مـ ــوقـ ــع «بـ ــروي ـ ـكـ ـ ّ
االستقصائي الروسي ،رومــان بادانني ،إنه
اضطر إلى مغادرة بالده ،تجنبًا ّ
ألي مالحقة
قانونية محتملة ،بعد حظر املوقع وإدراجه
فــي قــائـمــة املـنـظـمــات «غـيــر املــرغــوب فيها»
الصحافيني «عمالء
وتصنيفه مع عدد من
ّ
أجــانــب» .وكشف بــادانــن أنــه لــن يعود إلى
روس ـي ــا ،وي ـع ـمــل ع ـلــى إجـ ــاء الــراغ ـبــن من
كوادر املوقع إلى دولة مجاورة.
أط ـ ـلـ ــق بـ ـ ــادانـ ـ ــن مـ ــوقـ ــع «ب ـ ــروي ـ ـك ـ ــت» ع ــام
 .2018ون ـش ــر عـ ـش ــرات ال ـت ـق ــاري ــر واألف ـ ــام
االس ـت ـق ـصــائ ـيــة ع ــن ال ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة فــي
روس ـيــا ،مــا أث ــار غضب الـسـلـطــات ،وعـ ّـرض
املوقع وصحافييه للمالحقات.
«رويترز» الخميس
وفي تصريحات لوكالة
ّ
امل ــاض ــي ،أوض ـ ــح ب ــادان ــن أن ـ ــه ت ـل ـقــى خـبــر
تصنيف املوقع من قبل السلطات الروسية
ّ
ع ـل ــى أن ـ ـ ــه «غـ ـي ــر مـ ــرغـ ــوب فـ ـي ــه» حـ ــن ك ــان
يقضي عطلة مع زوجته وأطفاله في مدينة
الفور اتخذ قرارًا
نيويورك األميركية ،وعلى ّ
بـعــدم ال ـع ــودة إل ــى روس ـي ــا ،ألن ــه قــد يــواجــه
مـحــاكـمــة جـنــائـيــة بـمــوجــب قــانــون أق ــر عــام
 ،2015وي ـم ـنــح ال ـس ـل ـطــات إم ـكــان ـيــة تـغــريــم
أع ـض ــاء ال ـج ـمــاعــات «غ ـيــر امل ــرغ ــوب فـيـهــا»
ست
بمبالغ مالية أو السجن ملدة تصل إلى ّ
سنوات لتجاهلهم الحظر .وقال بادانني إنه
ال ي ـعــرف أي ــن سيستقر الح ـقــا ،كــاشـفــا عن
محاوالت إلجــاء موظفي املوقع إلى إحدى
ّ
الــدول املـجــاورة في حــال وافـقــوا ،وإن نائبه
ميكيل روبني غادر البالد فعليًا ،وهو يقيم
أيضًا في نيويورك.
يحصل «بــروي ـكــت» عـلــى دعــم مــن مؤسسة
«برويكت ميديا» األميركية التي أدرجتها
وزارة العدل الروسية ،في  23يوليو /تموز
املــاضــي ،ضـمــن قــائـمــة املـنـظـمــات األجنبية
والدولية غير الحكومية ذات األنشطة غير
املرغوب فيها على أراضي روسيا االتحادية،
ّ
ما يعرض كل العاملني في موقع «برويكت»
وامل ـت ـعــاونــن مـعــه لـلـسـجــن .وحـيـنـهــا أعـ ّلــن
«ب ــروي ـك ــت» ع ـبــر تـطـبـيــق «ت ـي ـ ّل ـي ـغــرام» أن ــه
سيغلق املوقع اإللكتروني ،لكنه سيواصل
العمل االستقصائي بطرق أخرى.
ّ
املعروف أن الرئيس الروسي فالديمير
ومن ّ
بوتني وقع على قانون بداية يوليو املاضي،
يـشــدد العقوبات على العمل مــع املنظمات
«غير املرغوب فيها» ،خصوصًا من يتولى
م ــراك ــز ت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي ق ـي ــادت ـه ــا ،ك ـم ــا ش ــدد
ال ـق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى ال ـت ـب ــرع وال ــدع ــم
املادي لعمل هذه املنظمات.
فــي مـنـتـصــف يــولـيــو امل ــاض ـ ّـي ،أع ـلــن مكتب
االدع ـ ــاء ال ـعــام فــي روس ـيــا أن ــه بـعــد دراس ــة
ال ـبــاغــات املـقــدمــة إل ـيــه ،فــإنــه ق ــرر تصنيف

موقع «برويكت» ضمن إطار املنظمات غير
املرغوب فيها على األراضي الروسية ،وعزا
ّ
قــراره بــأن «أعـمــال املوقع تشكل خطرًا على
الدستوري واألمن في روسيا
أسس النظام
ّ
االتحادية» ،وقال إنه أرسل قراره إلى وزارة
العدل من أجل إدراج «برويكت» ضمن قائمة
املنظمات غير املرغوب فيها وتعميم القرار.
وأدرجت وزارة العدل في اليوم نفسه ثمانية

دهمت السلطات
الروسية شقق عدد من
الصحافيين االستقصائيين

تتصاعد الضغوط على المنصات اإلعالمية المستقلة وصحافييها (كيريل كودريافتسيف)Getty /

أفغانستان :تشويه جثة المصور
دانيش صديقي قبل تسليمها
كابول ـ العربي الجديد

ّ
كشف مسؤولون ،األسبوع املاضي ،عن أن
جثة املصور الصحافي في وكالة «رويترز»
الفائز ُ بجائزة «بوليتزر» دانيش صديقي،
الذي قتل ُ في أفغانستان في يوليو /تموز
املاضي ،ش ّوهت بشدة في أثناء احتجازها
لدى حركة «طالبان».
ّ
يــأتــي ه ــذا ال ـك ـشــف وس ــط م ـخ ــاوف م ــن أن
الـقـتــال فــي أفغانستان ،حيث نـفــذت حركة
«ط ــال ـب ــان» هـجــومــا عـسـكــريــا م ـنــذ سحبت
ّ
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ــوات ـه ــا كــل ـهــا تـقــريـبــا،
بشكل مـتــزايــد» مــع تعثر
أصـبــح «وحـشـيــا ُ
محادثات الـســام .قتل صديقي ( 38عامًا)
وهــو مــواطــن هندي التقط بعضًا مــن أكثر
ُ
الصور اإلخبارية التي ال تنسى من جنوب
آس ـيــا ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،ص ـبــاح يــوم
 16يوليو ،بكمني لـ«طالبان» ،عندما رافق
الـقــوات األفغانية إلــى سبني بــولــداك ،وهي
مـنـطـقــة ح ــدودي ــة اس ـت ــول ــت عـلـيـهــا أخ ـي ـرًا
الـحــركــة .وفـقــا لــ«نـيــويــورك تايمز» أظهرت
الـ ـص ــور األول ـ ـيـ ــة م ــن م ـك ــان ال ـ ـحـ ــادث جـثــة
صديقي وفيها إصــابــات بجروح متعددة،
ّ
لكنها سليمة تمامًا.
ُ ّ
لكن ،بحلول ذلك املساء ،عندما سل ُمت الجثة
َ
للجنة الدولية للصليب األحمر ،ونقلت إلى

صـحــافـيــن ف ــي سـجــل «ال ـع ـمــاء األج ــان ــب»
م ــن ضـمـنـهــم خ ـم ـســة م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن في
«ب ــرويـ ـك ــت» هـ ــم :رئ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر رومـ ــان
ب ـ ـ ــادان ـ ـ ــن ،وب ـ ـيـ ــوتـ ــر م ــانـ ـي ــاخ ــن ،ومـ ــاريـ ــا
زولــوبــوفــا ،وأول ـغــا تـشــوراكــوفــا .وتضمنت
الـ ـق ــائـ ـم ــة أي ـ ـضـ ــا رئـ ـيـ ـس ــة تـ ـح ــري ــر م ــوق ــع
«أتكريتوييه ميديا» يوليا ياروش ،ونائبها
مـكـسـيــم غ ـل ـي ـكــن ،وال ـص ـحــاف ـيــة ف ــي رادي ــو

مستشفى ف ــي مــديـنــة ق ـنــدهــار الـجـنــوبـيــة،
كانت مشوهة بشدة ،وفقًا ملسؤولني هنود
وم ـس ــؤول ــن صـحـيــن أف ـغ ــان .وذكـ ــر مــوقــع
«نيوزالوندري» اإلخباري الهندي التشويه
في األيام التي تلت مقتل صديقي.
راجعت صحيفة «نيويورك تايمز» صورًا
ع ـ ــدة ،بـعـضـهــا قــدم ـهــا م ـس ــؤول ــون ه ـنــود،
وأخ ـ ـ ــرى ال ـت ـق ـط ـهــا ال ـع ــام ـل ــون ال ـص ـح ـيــون
ّ
األف ـغ ــان فـ ُـي املـسـتـشـفــى ،وأظ ـه ــرت أن جثة
صــدي ـقــي شـ ـ ّـوهـ ــت .وق ـ ــال أحـ ــد امل ـســؤولــن
ّ
الهنود للصحيفة األميركية ،إن الجثة كان
ّ
فيها ما يقرب من  12طلقة نارية ،وإن هناك
آثارًا إلطارات على وجه صديقي وصدره.
وق ــال أح ــد م ـســؤولــي الـصـحــة ف ــي قـنــدهــار
ّ
إن الـ ـجـ ـث ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب سـ ـت ــرة صــدي ـقــي
الصحافية ،وصلت إلى املستشفى الرئيسي
فــي املدينة عند نحو الساعة  8مـسـ ً
ـاء يوم
ّ
مـقـتـلــه .وأض ـ ــاف أنـ ــه ّك ــان م ــن غ ـيــر املـمـكــن
التعرف إلى وجهه ،وأنه ال يستطيع تحديد
ما حدث للجسد.
ونفى املتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله
مـجــاهــد ،ارت ـك ــاب ّ
أي مـخـ ّـالـفــات مــن جانب
ً
عـنــاصــر ال ـحــركــة ،قــائــا إن ـهــم تـلـقــوا أوام ــر
ب ـم ـع ــام ـل ــة ال ـج ـث ــث ب ــاحـ ـت ــرام وت ـس ـلـي ـم ـهــا
ّ
لشيوخ محليني أو للصليب األحـمــر .لكن
«طــال ـبــان» كــانــت تسيطر عـلــى املنطقة في

«س ـف ــوب ــودا» إلـيــزافـيـتــا روس ــوف ــا .ودهـمــت
الـسـلـطــات الــروس ـيــة شـقــق ب ــادان ــن ونــائـبــه
روبـ ـ ــن وال ـص ـح ــاف ـي ــة ف ــي امل ـ ـشـ ــروع م ــاري ــا
زولوبوفا في  29يونيو /حزيران املاضي،
تــزامـنــا مــع نـشــر تحقيق مــن قـبــل امل ـشــروع
أش ـ ــار إلـ ــى ع ــاق ــات م ـش ـبــوهــة ف ــي املــاضــي
لوزير الداخلية فالديمير كولوكولتسيف،
إض ــاف ــة إل ــى إخ ـف ــاء ال ــوزي ــر م ـع ـلــومــات عن
عقارات وبيوت يملكها في موسكو وقربها،
ّقدر التحقيق قيمتها بنحو ملياري روبل
(نحو  27مليون دوالر).
وف ــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول املــاضــي ،قــال
ّ
ت ـقــريــر ل ـ ـ «ب ــروي ـك ــت» إن لـ ــدى ب ــوت ــن ابـنــة
ث ــال ـث ــة أن ـج ـب ـت ـهــا س ـي ــدة ت ــدع ــى سـفـيـتــانــا
كــريـفــونــوغـيــخ ،فــي ســانــت بـطــرسـبــرغ ،عــام
 ،2003بعد عالقة منذ منتصف التسعينيات.
ّ
وحـســب الـتـقــريــر ،ف ــإن الـفـتــاة ال تحمل اسم
ّ
بــوتــن ،لـكــن والــدهــا فــي الـ ّـوثــائــق الرسمية
مسجل باسم فالديمير ،وأنـهــا «تشبه إلى
ّ
حد بعيد الرئيس الروسي».
وتـ ـع ــرض امل ــوق ــع ف ــي رب ـي ــع الـ ـع ــام ال ـحــالــي
ل ـه ـج ـم ــات قـ ــراص ـ ـنـ ــة ،بـ ـع ــد ع ــرض ــه فـيـلـمــا
اسـ ـتـ ـقـ ـص ــائـ ـي ــا ح ـ ـ ـ ــول زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ــرئـ ـي ــس
الشيشاني رمضان قديروف عنوانه «أسرار
زوجــات قديروف» .ينفي الكرملني أن تكون
وسائل اإلعالم مستهدفة ألسباب سياسية،
ويـ ـق ــول ّإن ّ
أي إج ـ ــراء ات ـخ ــذ ض ــد وس ــائ ــل
اإلعالم أو موظفيها نتج عن ظروف محددة،
وتحفزه الحاجة إلى احترام القانون.
فــي املقابل ،قالت سابقًا الرئيسة املشاركة
لـنـقــابــة الـصـحــافـيــن والـعــامـلــن فــي مـجــال
ّ
اإلع ـ ـ ــام ،صــوف ـيــا روسـ ــوفـ ــا ،إن «تـصـنـيــف
امل ــواق ــع اإلع ــام ـي ــة وال ـص ـحــاف ـيــن كـعـمــاء
أجــانــب يـصـعــب عليهم ال ــوف ــاء بمتطلبات
الـ ــواجـ ــب امل ـه ـن ــي فـ ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـت ــوازن ــة
لألحداث ،ويمثل عقابًا لألفراد واملؤسسات».
وأعربت في تصريحات ملوقع «أتكريتوييه
مـيــديــا» عــن «تـضــامـنـنــا (الـنـقــابــة) ودعمنا
الصعبة» .وتتهم
لزمالئنا في هذه األوقات
ّ
املعارضة الروسية السلطات بأنها صعدت
حملتها منذ بداية العام الحالي على وسائل
اإلعالم املستقلة واملعارضة لنهج الكرملني،
ّ
واستخدمت مجلس الدوما (البرملان) لسن
ق ــوان ــن وت ـش ــري ـع ــات ت ـم ـنــع ع ـمـلـيــا ال ـق ـيــام
بالتحقيقات الصحافية املستقلة ،أو إيصال
املعلومة الصحيحة للمواطنني.
وربـ ــط م ـعــارضــون ب ــن «الـحـمـلــة املـنـظـمــة»
على وسائل اإلعالم ،واالنتخابات البرملانية
واملحلية املقررة في سبتمبر /أيلول املقبل.
وي ـج ـمــع خ ـب ــراء أن ـهــا ان ـت ـخــابــات مصيرية
لـلـكــرمـلــن ،م ــن أج ــل ض ـمــان عـمـلـيــة انـتـقــال
س ـيــاســي س ـل ـســة ف ــي  ،2024ف ــي حـ ــال قــرر
الرئيس فالديمير بوتني البقاء فــي الحكم
رئيسًا أو الدفع بخليفة له.

السلطات الجزائرية تسحب
اعتماد قناة «العربية»
الجزائر ـ عثمان لحياني

قُ تل بكمين لـ«طالبان» (براديب غور)Getty /

ذل ــك ال ــو ّق ــت ،وأظـ ـه ــرت ب ـعــض ال ـص ــور من
يبدون أنهم مقاتلوها يتحلقون حول جثة
صديقي التي كانت سليمة في ذلك الوقت.
وأعيد جثمان صديقي في نعش مغلق إلى
منزله في نيودلهي بعد يومني من مقتله.
في السياق نفسهّ ،
أقرت «طالبان» ،الخميس،
ّ
بأنها قتلت شرطيًا أفغانيًا اشتهر بمقاطع
فيديو فكاهية كان ينشرها عبر اإلنترنت،
بعد موجة تأثر ّ
عمت أفغانستان عقب نشر
ص ــور تـظـهــر تـعــرضــه لـلـضــرب عـلــى أي ــدي
مسلحني ثم العبث بجثته.

أعلنت السلطات الجزائرية سحب اعتماد قناة «العربية» ووقف عملها في الجزائر؛
بسبب تقارير وصفتها بـ«املضللة».
ّ
وأفاد بيان لوزارة االتصال الجزائرية أول من أمس ،السبت ،بأن قرار سحب االعتماد
«راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخالقيات املهنة ،وممارستها للتضليل
اإلعالمي والتالعب» ،من دون أن تقدم توضيحات كافية.
تبدي السلطات الجزائرية تـشــددًا الفتًا فــي التعامل مــع وســائــل اإلع ــام األجنبية
تعاطيها مع األحداث والقضايا املحلية .وكان الرئيس
العاملة في البالد ،خاصة في
ّ
الـجــزائــري عبد املجيد تـبــون قــد مل ــح ،فــي ح ــوار صحافي ســابــق ،عــن امتعاضه من
تغطية القناة من دون أن يسميها ،خالل أزمة الوقود التي شهدتها الجزائر ،واعتبر
ّ
أن أحد تقاريرها ،حول تلك األزمة« ،مغرض ومثير للتحريض».
ّ ّ
يعتقد متابعون أن بث قناة «العربية» لتقارير تتعلق باألزمة الصحية الناجمة عن
ّ
انتشار فيروس كورونا قد يكون أزعج السلطات الجزائرية ،خاصة أن سلطة ضبط
السمعي البصري دعــت ،يــوم الجمعة املــاضــي ،وســائــل اإلع ــام ،إلــى «عــدم التركيز
املـفــرط على األخ ـبــار السلبية والـقـصــص اإلخـبــاريــة املــأســاويــة ،لـتـفــادي بــث الذعر
والـيــأس فــي أوس ــاط املجتمع» ،وحثت القائمني على نـشــرات األخـبــار إلــى «تفادي
خطابات التهويل والترويع» .لكن قراءات أخرى تذهب باتجاه تفسيرات سياسية
للقرار ترتبط بمواقف القناة وخطها التحريري البعيد عن املقاربة الجزائرية ،خاصة
في ما يخص طرح األزمة في تونس وليبيا .في  13يونيو/حزيران املاضي ،سحبت
الجزائر اعتماد قناة «فــرانــس  »24الفرنسية؛ بسبب مــا وصفته بــ«الـعــداء الجلي
واملتكرر لهذه القناة إزاء بالدنا ومؤسساتها ،وعــدم احترامها لقواعد أخالقيات
املهنة ،وممارستها للتضليل اإلعالمي والتالعب ،إضافة إلى العدوانية املؤكدة ضد
الـجــزائــر» .وتــواجــه الجزائر انتقادات من منظمات دولـيــة ،أبــرزهــا «مراسلون بالد
حــدود» ،بشأن تقييد الحريات اإلعالمية ،فيما تقول السلطات إن الحرية متوفرة
لوسائل اإلعالم كافة شريطة االلتزام باملوضوعية وأخالقيات املهنة.
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منوعات فنون وكوكتيل
إضاءة

وش ــارك ــت ف ــي م ـشــاريــع مــوسـيـقـيــة ع ــدة مع
فرقة «رم» للموسيقي طارق الناصر ،وفرقة
عمان للموسيقى العربية وأوركسترا املعهد
الوطني للموسيقى ،قبل أن تبدأ مشوارها
الفني الـخــاص عــام  2014بــإصــدار ألبومها
«دنيا» ،وقامت خالل السنوات املاضية
األول ِ
ب ـغ ـن ــاء شـ ـ ـ ــارات م ـس ـل ـس ــات درامـ ـ ـي ـ ــة ،م ـثــل:
«ليس سرابًا» ،و«وش ّ
رجعك» ،و«األســوار»،
و«سمرقند».

برزت على الساحة الفنية أخيرًا في األردن بعض التجارب
الغنائية التي تحاول تقديم نوع موسيقي مختلف
عن األغاني الشعبية وأغاني البوب التي تسيطر على
المشهد الغنائي المحلي

فنانون من خارج المنهج
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

رغ ـ ــم ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ــردي ــة
الناجحة ،يعاني الغناء األردنــي
م ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم
ال ـعــربــي ،فــي ظــل سـيـطــرة واض ـحــة لألغاني
اللبنانية ،واملصرية ،والخليجية ،واملغاربية.
والـسـبــب الــواضــح هــو غـيــاب املـقــومــات التي
أغان تحقق
تستطيع صناعة نجم ،وصناعة
ٍ
شـعـبـيــة ع ــاب ــرة ل ـل ـح ــدود امل ـح ـل ـيــة .إذ حتى
ال ـســاعــة ال ي ـعــرف الـجـمـهــور ال ـعــربــي ســوى
بعض األس ـمــاء الـتــي اكتسبت شهرتها إثر
مشاركتها فــي بــرامــج املــواهــب العربية مثل
ديانا كرازون ،ونداء شرارة.
لكن حاليًا ،وفي ظل انتشار مواقع التواصل
اإلج ـت ـم ــاع ــي وت ــأث ـي ــره ــا ال ـك ـب ـي ــر ،وس ـهــولــة
اس ـت ـخــدام ال ـنــاس ل ـهــا ،وإطـ ــاق إنـتــاجــاتـهــم
م ــن خــال ـهــا ،قـ ــررت مـجـمــوعــة م ــن الـفـنــانــن
األردنيني التغريد خارج سرب اإلنتاج الفني
التقليدي ،عبر استثمار مواقع التواصل في
طــرح أعمالهم للجمهور مخاطرين بتقديم
تجارب فنية مختلفة عن السائد ،ومدركني

هيفاء كمال ...إلى قرطبة

ت ـس ـعــى ال ـف ـنــانــة ه ـي ـفــاء ك ـم ــال ف ــي ألـبــومـهــا
«إل ــى قــرطـبــة» ال ــذي قدمته أخـيـرًا بالتعاون
مــع فــرقــة «أب ـي ــدر» املـتـخـصـصــة بموسيقى
ال ـف ــام ـن ـك ــو اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــروج مــن

تعاني األغنية
األردنية من ضعف
في االنتشار العربي

المغني األردني محمد النابلسي (المكتب اإلعالمي)

دائــرة تصنيفها في قالب ّ
معي من االنتاج
املوسيقي ،حيث تحاول تقديم ما يرغب به
الجمهور الـشــاب فــي الــوقــت الـحــالــي بشرط
تنفيذه «بأعلى جودة موسيقيًا وتقنيًا ،عبر
نصوص شعرية صوفية الهوى» ،كما تشرح
لـ«العربي الجديد».
يـتـضـمــن األلـ ـب ــوم ال ـ ــذي طـ ــرح ع ـبــر مــواقــع
ال ـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي ث ــاث أغ ـن ـيــات ،هــي:
«شـمــس الـنـهــار» مــن كلمات شــاعــر العصر
امل ـم ـلــوكــي ص ـفــي ال ــدي ــن ال ـح ـلــي ،و«ع ـصــف
ال ـ ـهـ ــوى» مـ ــن ك ـل ـم ــات الـ ـش ــاع ــرة ال ـ ْس ــوري ــة
امل ـعــاصــرة ُس ـمـ ّـيــا ص ــال ــح ،و«إن ك ــن ـ َـت» من

آثار

قلق على مصير مدينة بابل
بغداد ـ براء الشمري

ّ
عبر ناشطون عراقيون ومعنيون باآلثار عن
قلقهم مــن مـحــاولــة الـسـلـطــات املحلية إجــراء
تـغـيـيــرات فــي الـشـكــل الـتــاريـخــي ملــديـنــة بابل
(ج ـن ــوب بـ ـغ ــداد) ،ب ـمــا ي ـه ــدد ب ـخــروج ـهــا من
قائمة «اليونسكو» للمواقع األثرية العاملية.
وبدأت املخاوف بعد التحذيرات التي أطلقها
عالم اآلثار البريطاني ريتشارد دمبريل الذي
ظهر في مقابلة مع قناة فضائية عراقية حذر
فيها من وجود محاوالت للبناء قرب «معبد
ن ـن ـمــاخ» بــات ـجــاه ع ـم ــارة ال ــزق ــورة ف ــي بــابــل،
مــوضـحــا أن ــه يشعر بالقلق تـجــاه مــا يجري
هناك .وأشــار إلى قيام سلطات بابل بالحفر
وإزال ــة األشـجــار وتسوية األرض تمهيدًا ملد
طريق في املدينة األثرية.
نــاشـطــون عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
نشروا صورا لعمليات الحفر وتسوية الطرق
في املنطقة األثرية في بابل .وقال الناشط في
األع ـمــال اإلنـســانـيــة والـتـطــوعـيــة زي ــد الــويــس
فــي تـغــريــدة« :ف ــي نـيـنــوى عـبـثــوا بالحضارة

اآلشـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وال ـ ـيـ ــوم ال ـع ـب ــث فـ ــي ال ـح ـض ــارة
البابلية» ،داعيًا لـ «إنقاذ آثار بابل».
ّ
وح ـ ــذر أس ـت ــاذ الـ ـت ــراث واآلث ـ ــار ف ــي «جــامـعــة
بـغــداد» أحـمــد الطائي مــن خـطــورة االجتهاد
وإجـ ــراء بـنــاء وتــرمـيــم غـيــر م ــدروس فــي آثــار
بابل ،مبينًا في حديث لـ «العربي الجديد» أن
هذه املنطقة تستمد قيمتها من كونها مدينة
أثرية يمتد وجودها إلى حقب تاريخية مهمة.
وأش ــار إلــى أن العمل غير امل ــدروس قــد يفقد
ب ــاب ــل الـكـثـيــر م ــن قـيـمـتـهــا ،داع ـي ــا الـسـلـطــات
إلــى االهـتـمــام بــاملــرافــق الـتــي يمكن أن تجذب
السياح إلى املدينة من دون املساس باملعالم
التاريخية .ونفى محافظ بابل حسن منديل

بدأت السلطات بالحفر
تمهيدًا لمد طريق
في المدينة األثرية

األنـبــاء عن وجــود مخطط لتدمير آثــار بابل،
مؤكدًا في بيان ،أن «األعـمــال التي تجري في
املدينة األثرية هي بإشراف منظمة اليونسكو،
وال يتم أي شيء بدون مراجعتها».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «األع ـ ـمـ ــال امل ـت ـم ـث ـلــة بتعبيد
ال ـطــرق ،وتــأهـيــل املـســرح الـبــابـلــي ،هــي خــارج
أسوار املدينة األثرية» ،داعيًا إلى زيارة مدينة
بــابــل األث ــري ــة ،واالط ـ ــاع عـلــى سـيــر األع ـمــال،
ومدى تطابقها مع معايير اليونسكو.
عــام  ،2019صــوتــت لجنة ال ـتــراث الـعــاملــي في
«م ـن ـظ ـمــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـث ـقــافــة وال ـتــرب ـيــة
والعلوم» (اليونسكو) ،باإلجماع ،على إدراج
آثــار مدينة بابل جنوبي الـعــراق ،على الئحة
التراث العاملي للمنظمة.
وتـمـثــل اآلث ــار الـحـضــارة البابلية الـتــي مــرت
بالعديد من السالالت الحاكمة التي استمرت
منذ عــام  1880قبل املـيــاد إلــى عــام  500قبل
امليالد ،وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي
وامل ـلــك نـبــوخــذ نـصــر ،وأه ــم آثــارهــا الـحــدائــق
املعلقة ،ومسلة حمورابي ،وبرج بابل ،وأسد
بابل ،وبوابة عشتار.

أشعار نيقوال الصائغ الحلبي وهو شاعر
وقسيس من القرن الثامن عشر .أما موسيقى
األغنيات فهي من تأليف وتوزيع موسيقي
ُ
لفرقة «أبـيــدر» ،وقــام ألفارو يانوس عازف
غيتار فــي الـفــرقــة بتلحني وتــوزيــع
البيس
ْ
أغنية «إن كــنـ َـت» .تـقــول كـمــال« :أعـلــم أنني
أقدم فنًا مختلفًا عما تريده شركات اإلنتاج
ومعظم الجمهور ،لكنني أسعى للتجديد
الـفـنــي واملــوسـيـقــي ،وأدرك وج ــود شريحة
كبيرة تهتم بــالـلــون ال ــذي أقــدمــه ،وه ــذا ما
أمل ـســه شـخـصـيــا م ــن ردود ف ـعــل الـجـمـهــور
ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـم ــاع ــي ،ومــن

خــال املقابالت التلفزيونية أو الحفالت».
تفضل هيفاء اإلن ـتــاج املستقل على الرغم
من التكلفة العالية والوقت الطويل إلنجاز
األعـ ـ ـم ـ ــال وفـ ـ ــق أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ،وتـ ـش ــرح:
«أخوض دائمًا مغامرة تقديم الفن املختلف
والذي يرقى بروح من يستمع إليه ،وأشعر
بذاتي تحلق فيما أغنيه .أدرك أنني أتوجه
إل ــى شــريـحــة مـعـيـنــة ،لـكــن مــا يعنيني هو
األثر الذي يتحقق عند من يسمع».
في أرشيف كمال ،العديد من األعمال الفنية
املتنوعة ،فابنة الفنان كمال خليل انطلقت
إل ــى ال ـف ــن م ــن ف ــرق ــة «ب ـل ــدن ــا» الـفـلـسـطـيـنـيــة،

جدل

تـ ـج ــرب ــة هـ ـيـ ـف ــاء ك ـ ـمـ ــال فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـغ ـن ــاء
ال ـصــوفــي ،سبقتها إلـيـهــا الـفـنــانــة كــارولــن
مــاضــي ال ـتــي قــدمــت قـبــل  6س ـن ــوات ألـبــومــا
بسبع أغـنـيــات مــن أش ـعــار الـشـيــخ الصوفي
السوداني النيل عبد القادر أبوقرون ،بعنوان
«ال ـح ــب ال ي ـخ ـفــى» ول ـح ـنــه مــوسـيـقـيــا وال ــد
كــارولــن ،الفنان مالك ماضي ووزع أغانيه
محمد القيسي ،وخاشيك آدم ،والفنان محمد
بشناق.
عــن هــذا األل ـبــوم تـقــول مــاضــي« :قـصــدت في
تلك التجربة تأسيس حالة فنية لتعميمها
على الجمهور .أذكر أن األلبوم وجد ترحيبًا
من النقاد ووسائل اإلعــام والجمهور الذي
حضر بعض الحفالت التي أقمتها في دول
عربية عدة للتعريف بالفكرة ،لكن تقديم فن
مختلف عن السائد جماهيريًا بقدر ما هو
مـمـتــع ،إال أن ــه يـعــد مـخــاطــرة فــي ظــل عــزوف
ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج ع ــن تـبـنــي ه ــذا ال ـن ــوع من
الغناء ،واالستمرارية تحتاج ملنتج واع يقدر
هذا النوع من الفن».
تستعيد ماضي ذكريات تجربتها في الغناء
الصوفي بالقول« :أقمنا ورشة عمل جماعية،
ك ــان هــدفـهــا فـهــم الـنـصــوص واالن ـح ـيــاز إلــى
الجمال الكامل في النفس ،وعندما سجلت
األغنيات بصوتي ،شعرت بقرب هذا الغناء
م ــن روحـ ــي كــونــي اسـتـشـعــرتــه ف ــي أعـمــاقــي
وغنيته بكل شغف».
ت ــود مــاضــي ال ـتــي تـسـتـقــر اآلن ف ــي جـنــوب
لبنان بعدما تــزوجــت ،لتكرار التجربة في
حال أتيحت لها الفرصة مجددًا ،وتضيف:
«التحضير لـهــذا الـغـنــاء يحتاج إلــى تفرغ
ذهـ ـن ــي ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ـ ــى ،أرغ ـ ـ ــب ب ـت ـك ــرار
ً
التجربة ،وأعلم أن األمر ليس سهال لكنني
مستعدة ،كما أن أغنياتي التي قدمتها في
ألـبــومــي «عـشـقـتــك» و«شـ ـه ــرزاد تــرحــل الــى
ال ـغ ــرب» ،فيهما مــن روح الـغـنــاء الصوفي
الكثير ،وخاصة أن الوصول إلى الجمهور
صــار أسهل فــي ظــل توفر مــواقــع التواصل
اإلجتماعي ،ووجود جمهور متحمس لهذا
الغناء».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اإلسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية ()Getty

ُ
َ
ُيحت َمل أن تكون هياكل متحجرة شبيهة باإلسفنج اكتشفت
فــي شمال غــرب كـنــدا ،وكــانــت تعيش فــي املحيطات قبل 890
مليون سنة ،بقايا أقدم حياة حيوانية معروفة على األرض،
وف ــق مــا أظ ـهــرت دراس ــة جــديــدة .يحمل ه ــذا االكـتـشــاف على
ّ
التشكيك في النظرية القديمة التي تفيد بــأن الحيوانات لم
ّ
تنشأ إل بعد ظهور كميات كبيرة من األوكسجني في الغالف
الـجــوي واملـحـيـطــات .يعتبر اإلسـفـنــج حـيــوانــات بسيطة لها
ّتاريخ قديم .وأظهرت التحاليل الجينية لإلسفنجات الحديثة
أنها نشأت على األرجح َقبل فترة تتراوح بني مليار سنة و500
ُ َ
مليون سنة ،لكن لم تكتشف قبل اليوم أي متحجرة إسفنجية
م ــن ه ــذه الـحـقـبــة امل ـعــروفــة بــاســم عـصــر ن ـيــوبــروت ـيــروزويــك.
وعملت األسـتــاذة في جامعة «لورنتيان» الكندية إليزابيث
تــورنــر عـلــى الـبـحــث عــن مـثــل ه ــذه املـتـحـجــرات فــي الطبقات
الجيولوجية لشعب مرجانية يعود تاريخها إلى  890مليون
سنة ،وهي شعب «صنعتها» بكتيريا ّ
رسبت عليها كربونات

الكالسيوم .والحظت الباحثة وجود هياكل أنبوبية صغيرة
في املوقع تحتوي على بلورات الكالسيت معاصرة للشعب
املرجانية ،تشبه إلــى حد بعيد الهيكل العظمي املوجود في
ُاإلسـفـنـجــات الـحــديـثــة .وفــي حــال تــأكــد هــذا االكـتـشــاف ،الــذي
نشر في مجلة «نيتشر» فستكون هذه املتحجرات أقدم بـ350
ُ
مليون سنة مــن تلك التي تعتبر األق ــدم إلــى اآلن .وأوضحت
ّ
تورنر ،أن «أقدم الحيوانات التي ظهرت ضمن عملية تطورية
ّ
ّ
ربما كانت اإلسفنج» .ورأت أن «ذلك ليس مفاجئًا ،نظرًا إلى أن
اإلسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية».
وإذا كانت املتحجرات التي عثرت عليها من اإلسفنج بالفعل،
ّ
فإن حجم هذه اإلسفنجات كان يبلغ حوالي سنتيمتر واحد.
ّ
وشرحت تورنر أن هذه اإلسفنجات كانت «صغيرة جدًا وغير
ظــاهــرة ،تعيش فــي طـيــات مظلمة وتـجــاويــف تـحــت السطح
الخارجي للشعب املرجانية».
(فرانس برس)

قضية

أخبار
أدلة على ته ّرب
شاكيرا الضريبي
لــن تتمكن شــاكـيــرا (ال ـص ــورة) من
تجنب املحاكمة بتهمة االحتيال
الـ ـض ــريـ ـب ــي ،مـ ــا لـ ــم ت ـت ــوص ــل إل ــى
اتـ ـف ــاق ف ــي ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة مــع
املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .فـبـعــد
تحقيق استمر ملدة ثالث سنوات،
أغ ـل ــق ال ـقــاضــي م ــارك ــو خـيـســوس
خــوبـيــريــاس التحقيق فــي قضية
ّ
امل ـغ ـن ـيــة ال ـكــولــوم ـب ـيــة ،ووج ـ ــد أن
هناك «أدلة كافية» ملحاكمتها على
التهرب من  14.5مليون يــورو من
الضرائب عن طريق إخفاء ثروتها
عبر شبكة من الشركات املوجودة
ف ــي املـ ـ ــاذات ال ـضــري ـب ـيــة ،وف ــق ما
أف ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـف ــة «إل ب ــايـ ـي ــس»
اإلسبانية .يتهم االدع ــاء شاكيرا،
واسـمـهــا الـكــامــل شــاكـيــرا إيــزابـيــل
مـ ـب ــارك ري ـ ـبـ ــول ،ب ـس ــت م ـخــال ـفــات

ضــري ـب ـيــة .وإذا ح ـكــم عـلـيـهــا فقد
تـ ــواجـ ــه عـ ـق ــوب ــة الـ ـسـ ـج ــن .وك ـت ــب
القاضي في وثيقة قضائية اطلعت
ّ
عليها «إل بــاي ـيــس» أن «شــاكـيــرا
إيزابيل مبارك ريبول تخلفت عن
دفــع الـضــرائــب فــي إسبانيا خالل
األعــوام  2012و 2013و ،2014على
الرغم من أنه كان عليها فعل ذلك،
ّ
ألن مـحــل إقــامـتـهــا الـضــريـبــي كــان
ّ
ه ـنــا» .لـطــاملــا أص ــرت املغنية على
أنها كانت تعيش في جزر البهاما،
ُ
وهــي دولــة ال تــدفــع فيها ضريبة
ال ـ ــدخ ـ ــل ،وأنـ ـ ـه ـ ــا زارت إس ـب ــان ـي ــا
فـقــط «بـشـكــل مـتـقـطــع» ،خ ــال تلك
ُ
ال ـس ـن ــوات .ول ـك ــن ك ـش ــف ع ــن زيــف
هذا االدعــاء مــرارًا وتكرارًا من قبل
مـفـتـشــي ال ـض ــرائ ــب ال ــذي ــن حـقـقــوا
ع ــن ك ـث ــب ف ــي حـ ـي ــاة ش ــاك ـي ــرا فــي
بــرشـلــونــة ،حيث تعيش مــع العب
كــرة القدم جيرارد بيكيه .ويعتبر
َم ــن يقضي فــي إسـبــانـيــا أكـثــر من
ستة أشهر مقيمًا يتعني عليه دفع
ضرائب .يمثل القرار نكسة كبيرة
ل ـش ــاك ـي ــرا ال ـت ــي ب ــذل ــت ك ــل م ــا فــي
وسعها ملنع القضية من الوصول
إلى املحكمة.

توقيف الفنان كريس وو
في الصين

سيمون بايلز تطارد شياطينها
ماجدولين الشموري

سجنت  4سنوات ثم بُرّئت من جريمة قتل (فرانس برس)
ُ

أماندا نوكس تهاجم
فيلم «مياه راكدة»
واشنطن ـ العربي الجديد

نفى محافظ
بابل وجود
مخطط
لتدمير آثار بابل
(أسعد النيازي/
فرانس برس)

أقدم حياة حيوانية

كارولين ماضي ...الحب ال يخفى

 4تجارب
أردنية

أن أفكارهم التي يعملون عليها جمهورها
قليل لكنه يبحث عن فن مختلف.
فــي جـعـبــة هـيـفــاء ك ـمــال ،وك ــارول ــن مــاضــي،
وخــالــد مصطفى ومـحـمــد الـنــابـلـســي ،أفـكــار
مــوس ـي ـق ـيــة ت ـح ـمــل أح ــام ـه ــم وط ـمــوحــات ـهــم
ونظرتهم للفن بطريقتهم.
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» الـتـقــت ه ــؤالء ســائـلــة كــل
منهم عن مشروعه.

علوم
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انتقدت أماندا نوكس ،املواطنة األميركية التي حوكمت ُ
وب ّرئت من جريمة قتل
ّ
في إيطاليا منذ أكثر من عقد ،فيلمًا في هوليوود قالت إنه يسعى لالستفادة من
اسمها من دون موافقتها.
وأعربت نوكس التي أمضت أربع سنوات في السجن في بيروجيا بإيطاليا ،قبل
تبرئتها من جريمة قتل زميلتها في السكن عام  ،2007عن إحباطها عندما افتتح
فيلم «مياه راكــدة»  Stillwaterفي دور السينما األميركية هذا األسبوع ،وفق ما
نقلت وكالة «رويترز».
ّ
وقال املخرج توم مكارثي إن قضية أماندا نوكس ألهمت فيلمه الذي يدور حول
عامل نفطي فــي واليــة ّأوكــاهــومــا يسافر إلــى فرنسا ملساعدة ابنته املسجونة
في جريمة قتل ،تقول إنها لم ترتكبهاُ .
وينظر إلى الفيلم ،وهو من بطولة مات
ّ
ديمون ،على أنه منافس محتمل على جائزة «أوسكار».
وكـتـبــت نــوكــس ف ــي تــدوي ـنــة مـطــولــة ف ــي حـســابـهــا عـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :ه ــل اسـمــي
يخصني؟ وجهي؟ ومــاذا عن حياتي؟ قصتي؟ ملــاذا يشير اسمي إلــى أحــداث لم
ّ
يكن لي يد فيها؟ أعود إلى هذه األسئلة ألن اآلخرين يستمرون في االستفادة من
اسمي ووجهي وقصتي من دون موافقتي».
الجنائية،
العدالة
مجال
في
ناشطة
وهي
وقالت نوكس ،البالغة من العمر  34عامًا،
ّ
ّ
إن الفيلم «يعزز صورتي كشخص مذنب وغير جدير بالثقة» .وأضافت« :إنني
أمام خيار أن أجلس مكتوفة اليدين بينما يستمر اآلخرون في تشويه شخصيتي،
أو القتال الستعادة سمعتي الطيبة التي ُد ِّمرت عن طريق الخطأ» .ودعت نوكس
ًّ
كل من مكارثي وديمون ًلالستماع إلى وجهة نظرها.
كذلك ،كتبت نوكس مقالة في «ذا أتالنتيك» األميركية ،أعادت فيها نشر مجموعة
مــن تـغــريــداتـهــا امل ــذك ــورة ،وروت فيها قصتها ومـعــانــاتـهــا حـتــى بـعــد تبرئتها
وصياغة قصتها بشكل خاطئ من قبل اإلعالم ورجال السلطة واألفالم.

ال ّ
الرياضية ،وال أتابعها،
تهمني املسابقات
ّ
ّ
وال أميز بني نجومها .لكني أعــرف أسطورة
الـجـمـبــاز األمـيــركـيــة ،سـيـمــون بــايـلــز .سمعت
اس ـم ـهــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ح ــن ش ــاه ــدت ،ال ـعــام
املاضي ،الفيلم الوثائقي «الالعبة رقم  »1الذي
ّ
أعدته املخرجة بوني كوهني ،وزوجها جون
ّ
شينك ،لصالح منصة «نتفليكس» ،ثم تابعت
أخ ـب ــاره ــا ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ب ـعــد إعــانـهــا
اال ّن ـس ـحــاب مــن مـســابـقــات أومل ـب ـيــاد طــوكـيــو،
ّ
صحتها الذهنية،
ألنـهــا تــريــد التركيز على
ّ
ّ
ُ
فهي تشعر «حقًا بــأن حمل العالم كله ملقى
ّ
على كتفيها أحيانًا» .نائب املدعي العام في
تكساس ،آرون ريتز ،وصف بايلز ،بعد قرارها
ّ
بإحراج
االنسحاب ،بـ«األنانية» ،متهمًا ُ إياها ّ
بلدها ،ثم سارع إلى االعتذار ،معترفًا بأنه ال
يستطيع ّ
تخيل مــا م ـ ّـرت بــه هــذه الشخصية
«الوطنية الحقيقية».
ْ
لـكــن ،مــا ال ــذي م ـ ّـر ّت بــه ابـنــة الـ ــ 24عــامــا ،التي
يـ ـق ــول كـ ـثـ ـي ــرون إنـ ـه ــا أنـ ـج ــح العـ ـب ــة ج ـم ـبــاز
أميركية على اإلطالق ،وفازت بأربع ميداليات
جانيرو
ذهبية وبرونزية في أوملبياد ريو دي
ّ
2016؟ ّ
أي «ش ـيــاطــن» تـلــك ال ـتــي قــالــت إنـهــا
تحاول طردها؟
ّ
لم يركز الفيلم الوثائقي «الالعبة رقم  »1على
تـجــربــة سـيـمــون بــايـلــز ،إح ــدى «الـنــاجـيــات» ـ
الـلــواتــي كشفن املـســألــة ،وعــددهــن نـحــو 330
ـاد الجمباز
شخصًا ـ مــن اعـتــداء طبيب «اتـحـ ِّ
األم ـي ــرك ــي» الري ن ـ ّـص ــار ،الـ ــذي ُي ـنــفــذ حــالـيــا
ع ـقــوبــة ال ـس ـجــن املـ ـ ّ
ـؤبـ ــد .أوض ـ ـ ّـح ش ـي ـنــك ،في
تصريحات صحافية ســابـقــة ،أن ــه ،وكــوهــن،
أرادا التركيز على الشهادات األولى للناجيات،
وتحديدًا ماغي نيكولز ،وجهود الصحافيني
االستقصائيني فــي «إنــديــانــا بوليس ستار»
التي ّأدت إلى كشف فضيحة ّ
نصار ،وتجاهل
ّ
االتحاد لجرائمه ،والتستر عليها.
للمفارقة ،إعــان بايلز عــن قــرارهــا تــزامــن مع
ّ
كـشــف صحيفة «واش ـن ـطــن بــوســت» أن الري
ّ
نصار دفع  300دوالر أميركي فقط كغرامات،
ُ ّ
تـشـ ّـكــل ج ــزءًا مــن عقوبته مـنــذ ص ــدور الحكم
بـحــقــه ( 8دوالرات أمـيــركـيــة ش ـهــريــا) ،بينما
أن ـف ــق أك ـث ــر م ــن  10آالف دوالر م ــن حـســابــه
ال ـخــاص ل ــدى «املـكـتــب الـفـيــدرالــي للسجون»
أثناء وجوده خلف القضبان.
بايلز لم تكن «ناجية» صامتة .في نوفمبر/
تشرين الثاني  ،2017قبل أسبوع من صدور
الحكم بحق نـ ّـصــار ،غـ ّـردت« :أنــا أيضًا إحدى
ناجيات كثيرات ،اعتدى عليهن الري ّ
نصار.
ٍ
أس ـبــاب كـثـيــرة أثنتني عــن مـشــاركــة ّ
قصتي،

أوق ـ ـ ـ ــف املـ ـغـ ـن ــي وامل ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـكـ ـن ــدي
م ــن أص ــل ص ـي ـنــي ،ك ــري ــس وو ،إثــر
االشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب،
وف ــق م ــا أع ـل ـنــت ال ـشــرطــة الـصـيـنــي
م ـس ــاء ال ـس ـب ــت .األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
اتهمته طــالـبــة فــي الـتــاسـعــة عشرة
من العمر باغتصابها عندما كانت
في السابعة عشرة .وأث ــارت املزاعم
زوبـ ـع ــة إع ــام ـي ــة ،وف ـس ـخــت إثــرهــا
ماركات للسلع الفاخرة العقود التي
أبرمتها مع النجم.وأشارت الشرطة
ال ـص ـي ـن ـيــة ،ع ـل ــى ش ـب ـكــة ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي «ويـ ـب ــو» ،إل ــى أن «وو
يـيـفــان ،الـبــالــغ مــن الـعـمــر  30عــامــا،
والحامل للجنسية الكندية مسجون
راه ـ ـن ـ ــا ،إثـ ـ ــر االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه ب ــارت ـك ــاب ــه
جريمة اغتصاب» ،مستخدمة االسم
الصيني لكريس وو.

رفض واحدة من التهم
ضد وينستين

يقول كثيرون ّ
إن بايلز أنجح العبة جمباز أميركية على اإلطالق (لورانس غريفيس)Getty /

بايلز إحدى «الناجيات»
من اعتداء الطبيب
المدان الري نصار
ّ
ّ
لكني أعـلــم اآلن أنـهــا ّ ليست غلطتي» .غياب
ق ـ ّـص ــة ب ــاي ـل ــز لـ ــم ي ـخ ــف ــف مـ ــن قـ ـس ــوة ال ـف ـي ـلــم
ّ
ال ــوث ــائ ـق ــي ال ـ ــذي ك ـش ــف أن ال ـن ـج ــاح ال ـبــاهــر
لالعبات الجمباز األميركيات كان على حساب
ّ
صحتهن النفسية .ما من تصريح ُيبرز ثقل
هـ ــذا ال ـع ــال ــم أك ـث ــر م ــن قـ ّــول ج ـي ـمــي دان ـت ـشــر،
إحدى ضحايا ّ
نصار ،إنه كان «الرجل البالغ
الوحيد اللطيف» في فريق «اتـحــاد الجمباز
األميركي»ّ .
أي عالم هذا ،الذي يكون فيه ُمدان
باالعتداء على  140شابة وطفلة من مختلف

األع ـ ـمـ ــار ،وب ـح ـي ــازة آالف ال ـ ُـص ــور اإلبــاح ـيــة
لألطفال «البالغ الوحيد اللطيف»؟
«الــاعـبــة رقــم ُ »1يـسـ ّـلــط ال ـضــوء عـلــى امل ـ ّ
ـدرب
ّ
بيال وزوجته مارتا كارولي ،اللذين انشقا عن
رومانيا عام ُ ،1981
وينسب إليهما الفضل في
نجاح رياضة الجمباز األميركية ،عبر مركز
تــدريــب خــاص بهما فــي تكساس ،فــي مزرعة
ال ُيـسـمــح ل ــآب ــاء واألمـ ـه ــات بــدخــول ـهــا ،إذ ال
ْ ُ
قدما عليه للحصول على
حدود ملا يمكن أن ي ِ
ّ
هذا
ما يرضيهما من املتدربات .سوء
املعاملة ّ
ال يمكن فصله عن اعتداءات الري ّ
نصار ،ألنه
ّ
هيأ لها البيئة املناسبة ،وجعلها أكثر إرباكًا
صعوبة
بالنسبة إلى
الفتيات اللواتي واجهن ّ ُ َ ْ
ّ
ّ
نعت
يتعرضن له .فحني كن ي
في فهم ما كن
بــأف ـظــع األل ـ ـقـ ــابُ ،
وي ــدف ـع ــن ب ـش ـكــل م ـتــواصــل
ّ
ّ
إل ــى خ ـســارة مــزيــد مــن أوزانـ ـه ــن ،ك ــان نــصــار
يعطيهن السكاكر والشوكوال خلسة.
ل ـق ـط ــات ك ـث ـي ــرة ص ــادم ــة م ــن ه ـ ــذا ال ـع ــال ــم،

استعرضها «الــاعـبــة رقــم  .»1ربـمــا تكون
أكـثــرهــا تــأثـيـرًا تـلــك الـتــي صـ ـ ّـورت لحظات
فوز كيري ستراغ بامليدالية الذهبية لفريق
الواليات املتحدة ،في دورة األلعاب األوملبية
ب ــأت ــانـ ـت ــا  ،1996رغـ ـ ــم إصـ ــابـ ــة ك ــاح ـل ـه ــا،
َّ
املنصبة
وشعورها باأللم الشديد .اللقطات
ُ
على من أسبغ عليها كثيرًا صفات التفاني
واإلصرار ،أعطيت معنى مختلفًا في سياق
الفيلم الــوثــائـقــي .فهل كــانــت سـتــراغ تملك
خيارًا آخر حينها؟ ربما لو أعيد الزمن إلى
ال ـ ــوراء ،الخ ـتــارت س ـتــراغ املـنــافـســة ُم ـجـّ ّـددًا
ّ
بـكــاحـلـهــا امل ـص ــاب .رب ـمــا .ل ـكــن ال ـقــول إنـهــا
ّ
كانت حـ ّـرة في اختياراتها حينها ليس إل
وهمًا.
ّ
أما اآلن ،فتسعدني فقط فكرة أن بايلز ّ تملك
ال ـخ ـي ــار .خ ـي ــار أن ت ـس ـتــريــح ،وأن ت ـك ــف عن
م ـح ــاول ــة م ـ ـطـ ــاردة ال ـش ـي ــاط ــن الـ ـت ــي جـثـمــت
ً
طويال فوق كتفيها.

رفضت قاضية في لوس أنجليس
واحدة من  11تهمة اعتداء جنسي
ض ــد امل ـن ـتــج ال ـه ــول ـي ــوودي املـ ــدان
ه ـ ــارف ـ ــي ويـ ـنـ ـسـ ـت ــن (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة)،
م ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـن ــح األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ان ـ ـت ـ ـصـ ــارًا
محدودًا وربما مؤقتًا في معركته
الـقـضــائـيــة .خ ــال جلسة استماع
مــع وينستني ( 69عــامــا) فــي قاعة
املحكمة ،اتفقت القاضية ليزا بي.
لـيـنــش مــع فــريــق ال ــدف ــاع عـنــه بــأن
تهمة االعتداء الجنسي عن طريق
الـتـقـيـيــد ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى مــايــو/
أي ــار عــام  2010كــانــت قديمة جـدًا،
وخارج قانون التقادم.

24

ثقافة
كاتب من العالم

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية
يود مشاطرته مع القارئ العربي« .رغم أ َّن نسبة قرّاء
وجديد إنتاجه وبعض ما
ّ

أليش شتيغر
تصويب

ومتنوعة ،والفعاليات
واسعة
الكتب السلوفينية صغيرة ،فإ َّن مساحةَ النشر لدينا
ُ
ّ
الثقافية أيضًا» ،يقول الشاعر والكاتب السلوفيني في لقائه مع «العربي الجديد»
أليش شتيغر
خالل «مهرجان
أدنبره الدولي
للكتاب» في
اسكتلندا2017 ،
(تصوير سيمون
بادوفاني/
)Getty

َ
الكتابة بلغة نادرة
نعمة

إطاللة

ال ترسل بريدًا

باسم النبريص

ه ـ ـن ـ ــاك عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات امل ـ ـ ــاي ـ ـ ــن م ــن
الالجئني والـنــازحــن واملهاجرين
ّ
ّ
يتحركون عبر الحدود
كــل سنة،
بني بلدان العالم .الالجئون ظاهرة
العالم الحديث العظمى .إنهم ،وهم
ال ـفـ ّـارون مــن الـحــروب واملـجــاعــات
واملستقبل الباهظ ،إنما يجب أن
ّ
يحتلوا منت السرد املعاصر .وهم
ّ
م ـثــل ك ــل ال ـق ـص ــص ،أو م ـثــل كــل
ّ
يستمرون
ال ـخــرافــات الحقيقية،
ّ
يستمرون.
ولسوف
ح ـت ــى ال وصـ ـ ــول إل ـ ــى الـصـفـحــة
األخ ـيــرة ،كما لــو ،على الــرغــم من
قصر الـحـيــاة ،ال يمكن للمرء أن
ّ
يتوقف عن الكتابة عنهم .بيد أن
املجال واسع والعمر محدود.
ّ
ك ـمــا ل ــو ّأن املـ ــرء ل ــم ي ـكــن يتعلق
بالضبط ،بالوقت الذي ّتم التفكير
فيه بشكل تقليدي ،ولكن بوقت
أصـ ـب ــح الن ـه ــائ ـ ًـي ــا وي ـن ـق ـلــب عـلــى
نفسه في شكل الفضاء.
■■■
فــي ال ـحــرب تـخـبــرنــا ال ـغــريــزة عن
ك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف« :ال ت ــرس ــل
ب ــري ـ ًـدا»« ،ابـ ــق ج ــال ـ ًـس ــا»« ،حــافــظ
على هدوئك» .وفي اللجوء ،تكون
الحياة أداة ونقطة بداية ستسمح
لنا بالتأكيد ،بتحديد املــزيــد من
الحيوات عند اآلخرين.
ّ
ً
ج ــزء فـقــط مــن ال ـســكــان ،وأيــضــا
أولئك الذين لديهم حياة ثانية ،مثل
تلك املعروفة باسم األمل والتي تم
تكريسها للعمل ،أو حتى لزراعة
عـيــش ال ـغــراب لـئــا يـتـ ّـم قلعه من
ال ـج ـم ـه ــور .ف ــال ـل ـج ــوء ،كــال ـحــرب،
ّ
يوضح معاناة أولئك الذين لجأوا
إلــى هـنــاك ،ألنـهــم لــم يـعــرفــوا مــاذا
ـاذا
س ـي ـحــدث ل ـحـيــات ـهــم ه ـن ــا ،ومـ ـ ّ ً
سـيـ ُجــدون عند مغادرتهم ضفة
إلى أخرى.
(شاعر فلسطيني مقيم
في بلجيكا)

ليوبليانا (سلوفينيا) ـ العربي الجديد

■ كيف تـقـ ّـدم املشهد األدبــي والثقافي
في بلدك لقارئ ال يعرفه؟
ٌ
متنوع إلى أبعد ٍّ
ّ
ٌّ
وحي،
عاملي،
حد،
ِ
ْ
هكذا ُيمكنني أن أصف املشهد الثقافي في
ُ
سلوفينيا .يكمن التركيز األســاس في هذا
املـشـهــد ف ــي املــوس ـي ـقــى ،واملـ ـس ــرح ،وأش ـكــال
الفنون البصرية والتجريبية ،واألدب .ورغم
َّ
السلوفينية صغيرة،
أن نسبة ق ـ َ ّـراء الكتب
ُ
َّ
ّ
فإن مساحة النشر لدينا واسعة ومتنوعة،
تضم ّ
ّ
عدة مهرجانات
وكذلك الفعاليات التي
عاملية ...هناك كتب ُت َ
ترجم من جميع أنحاء
ّ
الـعــالــم ،بــاإلضــافــة إل ــى الكثير مــن املـجــات
ْ
والــدوريــات األدبـيــة .وب ـ ّ
ـودي ،هنا ،أن أشير
َّ
إلى أن سلوفينيا ستكون الضيف الرئيسي
ف ــي أك ـب ــر مـ ـع ــارض ال ـك ـتــب ف ــي ال ـع ــال ــم؛ أي
معرض فرانكفورت ،في .2023
■ كيف ُت ّ
قدم عملك لقارئ جديد ،وبأي كتاب لك
تنصحه أن يبدأ؟
نـشـ ُ
ـرت حتى اآلن أربـعــة عشر كتابًا ،شعرًا
ُّ
ّ
ُّ
ون ـث ـرًا .تــتـســم أعـمــالــي بــالـتـنــوع ،ك ــل كتاب
أك ـت ـب ــه ه ــو ب ـم ـثـ ًـابــة ح ـك ــاي ــة ب ــذاتـ ـه ــا .أك ـث ـ ُـر
أع ـم ــال ــي ت ــرج ـم ــة ه ــو امل ـج ـمــوعــة الـشـعــريــة
«كتاب األشـيــاء» والكتاب النثري «برلني».

تقاليد السخرية

َّ
مـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ـرًا ،ك ـ ـت ـ ـبـ ـ ُـت روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن «ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـفـ ـ ــران»
ّ
و«الــان ـهــايــة» ،وثــمــة أيـضــا م ـشــروع كتابةٍ
ُ
تـجــريـبــي بـعـنــوان «ك ـت ـ َـب فــي ذات املــوقــع»،
ّ
مستمر منذ .2012
وهو
■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
الـتـســاؤل ح ــول ق ــدر ِة الـبـشــر عـلــى التدمير
ال ـ ـ ــذات ـ ـ ــي .نـ ـح ــن ن ـ ـقـ ّــوم ب ـت ـغ ـي ـي ــر ك ــوك ـب ـن ــا
ب ـش ـكـ ٍـل جـ ـ ــذري ،ل ـكــن ـنــا غ ـيــر ق ــادري ـ ُـن عـلــى
ّ
الـ ـتـ ـح ــك ــم ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات .نـ ـغ ـ ّـي ــر
املجتمعات أيضًا ،ولكن إلى األســوأ غالبًا.
ّ
نطور عالجات جديدة ،لكن في ذات الوقت،
ُ
أمــراضــا جــديــدة أيـضــا .نبيع الديمقراطية
ـرد واحـ ـ ـ ــد .ال نـ ـفـ ـك ـ ُّـر وال
والـ ـ ـس ـ ــاح فـ ـ ّـي ط ـ ـ ـ ٍ
ن ـت ـ ُص ـ ّـرف ك ــأن ـن ــا ف ــي ن ـفــس ال ـ ـقـ ــارب .نـحــن
تناقض يمشي على َ
قدمني.
■ ما أكثر ما ُت ّ
حبه في الثقافة التي تنتمي إليها،
ّ
وما هو أكثر ّما تتمنى تغييره فيها؟
ُ
أشعر بأنني َّأنتمي إلى حضارة واحدة
ال
ُ
يوجد شيء كهذا على
ال
ه
أن
أعتقد
«نقية».
َّ ْ ُ
علي أنّ أعـ ّـرف نفسي ،من
اإلطــاقّ .إذا كان
املحتمل أنني سأقول بأنني أوروبي .ولكن
ما ال ِ ُّ
أحبه ُمطلقًا في أوروبا هو اإلحساس
ُّ
بالتفوق ،والسلوك االستعماري
الخاطئ
ُ
ُ ِّ
الخبيث الذي تقابله في كل مكان تقريبًا.

يمثّل «كتاب األشياء» ( /2005الغالف)
ملمحًا أســاســيــً مــن مــامــح كتابة
ومكون
أليش شتيغر أال وهو ملمح
ّ
الــســخــريــة .حينما ســئــل فــي إحــدى
المقابالت عن مناخات السخرية في
كتابته أجــاب بــأن ثمة تقاليد سخرية
سوداء متفردة في آداب بلدان شرق
أوروبــا ،وهي تقاليد غالبًا ما تظهر
جوانب الوجود اإلنسان المتناقضة.
وأنه يلجأ إليها حينما يتناول مواضيع
مروعة كالحرب ،وحتى يتجنب أيضًا
ّ
فخاخ اللغة المؤدلجة.

أشباح نورنبرغ

ُ
■ لــو قـ ِّـيــض لــك الـبــدء مــن جــديــد ،أي مـســار كنت
ستختار؟
ْ
لن أرغب في تغيير أي شيء .الشعر طريقي.

شوقي بن حسن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ً
ع ـل ــى ال ـع ــال ــم أن يـ ـغ ــدو م ـك ــان ــا أكـ ـث ــر ع ــدال
فــي تــوفـيــر ال ـفــرص املـتـكــافـئــة وال ـحــريــة في
أن ي ـع ـيــش ال ـج ـم ـيــع ح ـيــات ـهــم وت ـقــال ـيــدهــم
ً
وأح ــامـ ـه ــم .ب ـ ــدال م ــن اس ـت ـن ــزاف الـطـبـيـعــة
ّ
واستغالل البشر اآلخرين ،علينا ُ أن نحول
ّ
ْ
قني .أعرف أن ذلك
أنفسنا إلى حضارة خل ّ
ُر ّبما يبدو بعيد املنال ،لكنه ،في اعتقادي،
الطريقة الوحيدة لنحافظ على هذا الكوكب
وعلى الجنس البشري.
■ شخصية مــن املــاضــي تـ ّ
ـود لـقــاءهــا ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
ُ
كهف تحت األرض ُيطلق عليه «ديفجي
في
ٍ
املكان
«
«ليوبليانا
عن
ًا
د
بعي
ليس
بيب»،
َ
ّ
ال ــذي أع ـيــش ف ـيــهَ ،و َج ـ ـ َـد ُمـنــقـبــو اآلثـ ــار آل ــة
ْ
«ف ـ ـ ـلـ ـ ــوت» مـ ـصـ ـن ــوع ــة م ـ ــن ع ــظـ ـم ــة إنـ ـس ــان
ال ـن ـيــانــدرتــال ،ي ـعـ ُ
ـود تــاريـخـهــا إل ــى 43000
ـدم آل ــةٍ مــوسـيـقـيــةٍ تــمّ
سـنــة خ ـلــت .لـعـ ّـلـهــا أقـ ـ ُ
ُ
أرغب في
اكتشافها حتى اآلن على كوكبنا.
ْ ُ َ
ْ
َ
الشخص الذي صنعها وأن أستمع
أن أقابل
إلى أغانيه أو أغانيها.
■ مــا ه ــو ،فــي اع ـت ـقــادك ،أكـبــر خـطــر عـلــى حرية
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟
ّ
التحدي العظيم للكاتب هو في أن يتغلب
ْ
ُ
ّ
على الــرقــابــةِ الذاتية مــن جــانــب ،وأن يحرر
ـض
نـفـســه م ــن ال ـس ـيــاســةِ ال ـيــوم ـيــة وم ــن فـيـ ِ
جانب آخر .في نظري ،الكاتب
املعلومات من
ٍ
ِّ
ُ
نطاق
في
يعمل
األدب
سياسيًا.
ليس ُمعلقًا
ٍ
ُ
ّ
زمني مختلف كثيرًا عما يحدث في الحياة
اليومية.
■ مــا هــي قضيتك ،وهــل يمكن أن تكون الكتابة
قضية بذاتها؟
أن ــا مــولــع ب ـقــو ِة الـخـيــال اإلن ـســانــي ،وكيف
َ
ْ
ـرور
بــإم ـكــانــه أن ُّي ـت ـعــامــل م ــع ف ُـظــائـ ِـع وشـ ـ ِ
زم ــان ـن ــا .ت ـهــم ـنــي مـ ـح ــاوالت ت ـس ـم ـيــةِ م ــا ال
ُ
ُيـمـكــن تسميته ،والـتـعــافــي إلــى ح ـ ٍّـد مــا من
فعل الكتابة.
خالل ِ
ِ
■ األدب العاملي يكتبه املترجمون ،إلــى أي درجة
ت ــواف ــق عـلــى ه ــذه امل ـقــولــة ،وإلـ ــى أي درجـ ــة كتبك
املترجمون؟
ّ
ـان الكبير لـ ُكــل مــن ترجموا
ـ
ن
ـ
ت
ـ
م
ـاال
أشـعـ ُـر بـ
ِ
ـن آلخـ ــر أتـ ــرجـ ـ ُـم بنفسي
ـ
ـ
ح
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ـ
لـ ــي ،وأن
ٍ

ّ
َ
أيـ ـض ــا .إنـ ـه ــا لـ ــواحـ ــدة ّم ــن أج ـم ــل ج ــوان ــب
عـ ـص ــورن ــا ال ـب ــاب ـل ـي ــة أن ـ ـنـ ــا قـ ـ ـ ـ ــادرون عـلــى
ـال املـكـتــوبــةِ
ـول إل ــى كـثـيـ ٍـر مــن األع ـم ـ ِ
ال ــوص ـ ِ
بـلـغــةٍ أجـنـبـيــة .ك ــان بـمـقــدور األج ـيــال التي
ْ
ْ
سبقتنا أن تـحـلـ َـم فـقــط بــإمـكــانـيــةِ ُأن تقرأ
َ
بعضها البعض .من ناحيةٍ أخــرى،
أعمال ّ َ
ُ ُ ْ
ليس ثمة شيء يشبه أن تقرأ أدبًا «عامليًا»،
ُ
َّ ّ
ُ
سياقات
ينبع أصــلــه مــن
بما أن كــل األدب
ٍَ
ّ
ْ
ّ
ُم ـ ـحـ ـ ّـدد ٍة ج ـ ــدًا .ك ــل م ــا ف ــي األم ـ ـ ِـر أن ه ـنــاك
معينة مـ َّ
سياقات َّ
ـرو ٌج لها عامليًا ،في حني
ُ
تبقى األخــرى غير معروفة ألغلبية الناس
في العالم.

■ لو بقي إنتاجك بعد  1000سنة ،كيف تحب أن
تكون صورتك عند ّ
قرائك؟
ّ
ـور
كـمــا ح ــال كـثـيـ ٍـر م ـ َّـن املــؤل ـفــن م ــن الـعـصـ ِ
ال ـق ــدي ـم ــة ،ال ُبـ ـ ـ َّـد أن ُصـ ــورتـ ــي سـتـتــاشــى
ُ
ُ
الوحيد الذي ال َ ُب َّ ًد
الشيء
وتختفي تمامًا.
ْ
له أن يبقى هو قصائد ونـصــوص ،موقعة
بـ «مجهول».

كيف تصف عالقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
■
ّ ُ
ـدد قـلـيـ ٍـل ُإل ــى ح ـ ٍّـد مــا من
رغ ـ َـم أن ـهــا ل ُـغــة ب ـعـ
ٍ
ُ
ِّ
ّ
املتحدثني ،أحـ ُّـب ُلغتي ولـ ْـم أفكر ُمطلقًا في
ُ ُّ ُ
ِّ ُ
الكتابةِ بأي لغةٍ أخــرى .كل لغةٍ هي طريقة
ل ـت ـجـ ِّـر َب ال ـعـ َـالــم وت ـت ـنــاولــه م ـ ًـن خ ــال ــكِ ،ل ــذا
مميزة ّ
أعتبر الكتابة بلغةٍ نادرة ِهبة َّ
ُ
جدًا.
ِ

■ كـلـمــة صـغـيــرة شـخـصـيــة ل ـق ــارئ عــربــي يـقــرأ
أعمالك اليوم؟
ّ
ـدود ،ألن ــك ال تــزال
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـد
ـ
ع
ـ
ب
أ
ـى
ـ
ل
أن ــا شــاكـ ٌـر إ
َّ
ُ
ت ـب ـحــث ع ــن رفـ ــاق روح ،وأنـ ـ ـ َـك ت ـم ـنـ ُـح وقـتــا
ُ ْ
ُّ
شخص آمــل أن تكون أعماله
ف على
للتعر ِ
ٍ
قادرة على مخاطبتك.

■ كاتب منسي من لغتك ّ
تود أن
يقرأه العالم؟ ٌ
دان ـ ــه زاي ـت ــس  ،Dane Zajcش ــاع ـ ٌـر ومــؤلــف
ِ
ِّ
ومفكرٌ .
ٌ
متاح على
جزء من أعماله
مسرحي
اإلنترنت ّ
بعد ِة ترجمات.

كل َ
َ
عليك ُّ
تلك الغيوم
أغلق النافذة حتى ال تتهاوى

معطف ّ َ
ُ
َ
انتحر
األرشيف الذي
أتذك ُر موظف
ِ
بسبب ورقةٍ ضائعة؟
ُ
َ
املكتبات الثالثةِ الذين دخلوا
أمناء
أتذك ُر
ِ
املستودع ولم يخرجوا؟
َ َ
طـ ّـا َب التاريخ الذين َ
األستاذ
نهشوا رق َبة
ِ
في االمتحان
ّ
ألنـ ــه ل ــم يــذكــر سـعــر ح ـســاء الـبـطــاطــس في
مايو 1889؟
الببغاوات التي صرخت ملء الكون
ستالينغراد ،الـثــورة الجنسية ،واالعتماد
على الذات؟
هناك ذكرى ُأخرى ال تحيلك إلى ّ
أي شيء.
ْ
املعطف الذي لم ُي ِخط ُه أحد ،وال يمكن ألحد
امتالكه.
ال يمكنك سوى أن تستعيره ليدفئك فتغرق
في أحالم اليقظة.
كان ضيفًا في منزله .مستأجرًا بالباطن.
ُ
تعصر الذكرى األولى لتستخلص ّ
أي شيء.
ّ
ونادرًا ما تفكر بالثانية،
التي ال تحيلك إلى ّ
أي شيء أيضًا.
■■■
نافذة

«نافورة األنهار الثالثة» على مقربة من كاتدرائية القدّ يس نيكوالس في ليوبليانا ()Getty

َ ُ
ُ
جر َك أحيانًا وترت ِشفك.
تنام في ِح ِ
وت ـح ــاكُــي حــرك ـتــك بـمـقـلــة عـيـنـهــا الـيـمـنــى
أحيانًا أخرى.

ّ
تتبدد الـنــافــذة فــي الليل .فــا تسمع سوى
ّ
شخص متكئ عليها
ُّ
ّ
يتقيأ لساعة كاملة ،كل ما تراه عيناك.
ال تقترب منها أكثر من اقترابك من الغرفة
التي تعكسها.
ّ
دائمًا بمشاهدات غريبة.
فضولك
تغذي
َ
شرائ َح رقيقة.
تقسم الستائر بطنها إلى
ِ
وال يجمعها َّ
مجددًا
سوى بقايا املشاعر املنعكسة على وجهها
ّعند الظهيرة.
إنها هبة اآللهة وعقابها.
ما عليك سوى أن تغلقها
أغلقها!
عليك ُّكل َ
َ
تلك الغيوم.
كي ال تتهاوى
■■■

بيضة

ّ
ُُ
ُ
حافة ِاملقالة،
تنتبه
ّال
عندما تقتلها على ْ
َّ
املوت.
ن
جف
في
هناك
ًا
د
مجد
تنمو
ها
أن
ّ ِ
ّ ً
ٌ
ُ
شهية
شب ُع أقل الناس
صغيرة للغاية ،وال ت ِ
في ّالصباحُ ُ .
عاملك.
تراق ُب َ ُك ،ت َح ِّدق في
ولكنها
ِ
َِ
ّ َ
َ
ّ
الزجاجيتني
العينني
بتلك
أفق ترنو
ِ
إلى أي ٍ
الباردتني؟
هل ترى الزمن،
َ
ُّ
في الفضاء؟
َ
بتؤد ٍة ُ َّ
الزمن الذي يتحرك َ
مقلة العني ،واألص ــداف املهشمة ،الفوضى
النظام؟ ٌ
أم ٌ
ّ
الفتيتني
العينني
لهاتني
كة
مرب
أسئلة
ِ
ِ

ما سيبقى منا
قصائد ونصوص
َ
موقعة بـ«مجهول»
ما ال أحبُّه في
أوروبا هو اإلحساس
بالتفوق
الخاطئ
ُّ

بطاقة

 Aleš Štegerشــاعــر وكــاتــب سلوفيني
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــد  ،1973ي ـ ـن ـ ـت ـ ـمـ ــي إل ـ ــى
ّ
جيل كــتــاب مــا بعد تفكك يوغوسالفيا.
يـحـمــل ش ـهــادة ال ـب ـكــالــوريــوس فــي النقد
امل ـ ـقـ ــارن والـ ـلـ ـغ ــة األمل ــانـ ـي ــة م ــن «جــام ـعــة
ل ـيــوب ـل ـيــانــا» ف ــي س ـلــوف ـيـنـيــا .ص ـ ــدرت له
س ـ ـ ُّـت م ـج ـم ــوع ــات ش ـع ــري ــة؛ م ــن بـيـنـهــا:
«كـشـمـيــر» ( ،)1997و«ك ـت ــاب األش ـي ــاء»
( /2005الـ ـغ ــاف) ،و«كـ ـت ــاب األج ـس ــاد»
ُ
( .)2010من إصــداراتــه األخــرى روايتان
ُه ـم ــا« :الــان ـهــايــة» ( )2007و«ال ـغ ـف ــران»
( ،)2014وكـتــاب نـثــري بـعـنــوان «بــرلــن»
( .)2017حصل على جوائز عديدة كانت
ّ
األوربيني
أوالها «جائزة بترارك للشعراء
الشباب» عام .1999

في املخيال العاملي ،ترتبط مدينة نورنبرغ األملانية بالنازية ،فقد كانت املكان
الــذي ُعقدت فيه مؤتمرات َمهيبة ألنصار الفوهرر ،وفيها جرت املحاكمات
الشهيرة بعد سقوط أحالم الرايخ الثالث بنهاية الحرب العاملية الثانية .لكن
زائــر املدينة في أيامنا سيقف على حــرص واجتهاد لفك هــذا االرتـبــاط ،في
مشهد صارخ لالنتقائية التي يمارسها الحاضر على التاريخ.
ً
مثال ،ال تتيح الخريطة السياحية املعتمدة أن ّ
تتعرف على ما بقي من املعالم
النازية .عليك أن تبحث بمفردك ،وأن تسأل وتتوه ،كي تصل إلى ذلك الفضاء
ال ــواس ــع ال ــذي ك ــان يـصـنــع فـيــه أدولـ ــف هـتـلــر أس ـطــورتــه ويـخـطــب فــي وجــوه
مسحورة بعد أن ّ
سمى نورنبرغ «العاصمة األيديولوجية للرايخ الثالث».
وحني تصل إلى ذلك املكان الرهيب ،ال تعتقد بأنك ستمأل هاتفك بالصور
التذكارية ،إذ ستكون أمــام حديقة واسعة َ
تمارس فيها الرياضة أو يالعب
َ
فيها البعض كالبهم .لم يبق من املعلم الضخم الذي يسع  150ألف شخص
وصممه املعماري ألبير شبير إال ّ
ّ
منصة حجرية بأقواسها املتعددة منقوش
ّ
فيها بأن النازيني كانوا يتجمعون في هذا املكان منذ أن وصلوا إلى الحكم في
 1933إلى سقوطهم الكبير في .1945
تقف هــذه املنصة فــي أيامنا وحـيــدة غريبة ذابـلــة فــي فضاء أخضر ضخم
ّ
يسمى اليوم «حديقة لويتبولدهاين» ،وهذا هو االسم الذي تجده على الخريطة
أو فــي التطبيقات اإللكترونية وبالتالي فهو أشـبــه بحجاب مـضــروب على
الـتــاريــخ ال ـنــازي للمدينة .وإن كــان مــن الـجــديــر أن نشير بــأنــه االس ــم القديم
للمكان ،بحيث إننا حيال طبقات من الطمس املتتالية.
في مقابل محاولة إخفاء األثر النازي ،تجتهد املدينة في إبراز تاريخها القديم،
التاريخ األبعد .وفي هذا السياقّ ،
تحول القصر اإلمبراطوري «كايزربورغ» إلى
ّ
املعلم الرئيسي للمدينة .هو ّأول ما تدلك عليه الالفتات وأكثر ما ينصحك به
أبناء نورنبرغ.
ال يحمل هذا القصر الذي بناه اإلمبراطور فريديرك الثاني في القرن الثالث
عشر ميزة خاصة ،فهو أحد القصور التي كان يقيم فيها األباطرة ،وكان ذلك
كافيًا كي تعتبر نورنبرغ مدينة إمبراطورية.
يقال إن هــذا التاريخ اإلمـبــراطــوري للمدينة هــو مــا دفــع النازيني العتمادها
ّ
كمدينة رمز .هناك هيبة في هندسة املدينة ،معماريًا وطبيعيًا ،ال تزال متجلية
إلى اليومُ .يحسب لنورنبرغ حفاظها على حبل السرة مع تاريخها القديم رغم
أنها قد ّ
تحولت إلــى مدينة صناعية منذ القرن التاسع عشر ،واليوم تنجح
في مقاومة إغ ــواءات الزمن الرأسمالي االستهالكي دون أن تكون خارجه.
في أي نقطة من نورنبرغ اليوم يمكنك العودة ألف عام إلى الوراء .وال يمكنك
العودة إلى بضعة عقود .لقد حاول النازيون تشغيل الذاكرة العميقة لنورنبرغ
القديمة من أجل بناء أسطورة أملانيا الجديدة .نجحوا في ذلك إلى حني ،ولم
يدر بأذهانهم أنهم وصموها حتى بات أهلها يجتهدون في تحرير أنفسهم
من ذاكرة العالم التي تربطهم بالنازية وال يقدرون .نجح أهل نورنبرغ في محو
أثر النازية في املكان وبقي أثرها في أذهان اآلخرين.
تظل محاولة مغادرة التاريخ النازي مهزومة .كيف لـ 12عامًا أن تزن أكثر من
 12قرنًا؟

فعاليات

قصائد من «كتاب األشياء»
أليش شتيغر
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غد الثالثاء ،حفًال في «ساقية
ُتقيم «فرقة األُوله بلدي» ،عند الثامنة من مساء
ٍ
ٌ
صة في إعادة تقديم
متخص
تأسست الفرقة عام  ،2012وهي
الصاوي» بالقاهرةّ .
ّ
تراث الفنّان المصري الشيخ إمام الذي َّ
شكل في الستّينيات ،مع الشاعر أحمد فؤاد
نجم ،ثنائيًا بارزًا.
في ساعةٍ مبكر ٍة كهذه.
ّ
ُ
ّأما أنت ،فهل تبحث عن إجابةٍ حقًا؟
َ
عـنــدمــا تـجـلـ ُـس أمــام ـهــا وج ـهــا لــوجــه على
الطاولة،
ُ
ُ
عميها على الفور بكسر ِة الخبز.
ت ِ
■■■
حجر

ال َ
ُ
ئ َ
يخب ُ
يسمع ما ِّ
الح َج ُر في ّ
سره.
أحد
ال ف ــائ ــدة ،فـهــذا س ـ ّـره ال ـخ ــاص ،ك ــاألل ــم ،بني
جلد الحذاء والنعل.
ّ
األلم،
ص من
ّ
عندما تتخل ُ
ـار ف ــي ت ـلــك األزقـ ـ ــةِ
ت ـت ـطــايــر أوراق األش ـ ـجـ ـ ِ
العارية.
َ
يتكر َر ُم َّ
َّ
جددًا،
لن
حصل
فما
ُ
ٌ
األوراق األخرى
من
وأكوام
ِ
َ
ُ
ُّ
والتفسخ.
ِ
تدخل ُمرحلة ُ
االنحالل ُ
جاورة.
ِ
ِ
وتنبع ْث رائحة َ َ
العيادات امل َ
وتاب ِع املشي.
ة،
ف
ببنت ش
تنبس
َِ
َ ُِ
ال ُ ِ
يعرفه أحد.
لن
،
ك
لنفس
ما ت
بقيهِ
ِ
ُ ِ
ُ
الوحيد في َح َج ِرك.
فأنت الساكن
ولـيـ َـس أمـ َ
ـامـ َـك ســوى أن ترميهِ وتنسى كل
شيء.
(ترجمة :عماد األحمد ،واملختارات من مجموعة
الشاعر «كتاب األشياء»)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تحت عنوان تقارب عن بُعد ،يتواصل حتى الثامن عشر من الشهر الجاري في
ٌ
معرض جماعي افتُتح األربعاء
بعمان،
«المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة»
ّ
الماضي ،بمشاركة عشرين فنّانًا من بلدان عربية وأجنبية يحضرون بسبعة عشر عمًال
فنّيًا بين النحت والتشكيل والفيديو ،تتناول موضوع الترابط االجتماعي في وقت
العالمين الرقمي والواقعي.
تالشت الحدود بين
َ
ّ
كشو الدجاج عنوان عرض غنائي كوميدي يُقام في «مترو المدينة» ببيروت عند
السابعة والنصف ِمن مساء الخميس 12 ،آب /أغسطس الجاري .يُعيد العملُ األغاني
ولحنها فيلمون وهبي ( )1985- 1914بصوت سماح بو
الساخرة التي كتبها وغنّاها
ّ
قدور ،ومكرم بو الحسن ،وبهاء ضو ،وأحمد الخطيب،
المنى ،وبمشاركة فرح ّ
وجورج الشيخ.
ّ
القطان» في
«مؤسسة عبد المحسن
عند السادسة ِمن مساء السبت المقبلُ ،تقيم
َّ
ً
ً
مجموعة ِمن فنّاني
صوت ،تستضيف فيها
صوت
رام اهلل
يتحدى ُ
حوارية بعنوان ُ
ّ
ّ
الفن ومساهمة الفنّانين الفلسطينيّين في المقاومة وخلق
الراب للحديث عن دور
أدوات فنية جديدة لتغيير الواقع االجتماعي والسياسي.
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عدة أفالم المخرج موريس بياال ،احتفاًال بسينما
في صيف  ،2021تعرض صاالت سينمائية فرنسية
ّ
تيارات وأفكارًا وتفاصيل ،صانعًا لوحده
مختلفة ،لمخرج جاء إلى الصورة من الفن التشكيلي ،وواجه
ٍ
نتاجًا أصبح مدرسة في اإلخراج والتمثيل والتقنيات

أفالم بياال في صاالت فرنسا

«سيدوم
الحزن
إلى األبد»
سعيد المزواري

ُ
ت ـعـ َـرض فــي ال ـصــاالت الفرنسية،
ف ــي دف ـع ـت ــن (تـ ـب ــدأ ال ـث ــان ـي ــة فــي
 4أغ ـس ـط ــس /آب  ،)2021نـســخ
ُمـ ّ
ـرم ـمــة م ــن األفـ ــام ال ـ ــ 10الـطــويـلـ ّـة ملــوريــس
ُ ّ
بياال ( 1925ـ  ،)2003ما يشكل مؤشرًا جديدًا
ّ
املتجدد بمنجزه ،بعد
على تواصل االهتمام
تنامي تأثيره ّ
البي على مخرجني فرنسيني،
ّ
فــي الـعـقــود األخ ـي ــرة ،أم ـثــال كــاتــريــن بــريــيــا
وكزافييه بوفوا وناومي لوفوسكي وداميان
شازال وغيرهمّ ،
ممن يعترفون أنهم يدينون
ممن ُي َ
بالكثير لرؤيته املـتـفـ ّـردة ،كما ّ
الحظ
ّ
في أفالمهم آثار تأثر واضح بلمسته (برونو
دومون ،كلير دوني).
ال للتكتالت السينمائية

ٌ
ْ
لوهلة أول ــى ،يـبــدو غريبًا أن تنشأ مــدرســة،
مـلـهـمــة وم ــزده ــرة ،ع ــن أس ـل ــوب ه ــذا املـخــرج
ّ
الهامشي ،ذي املزاج املتعكر ،الذي ال يتوانى
العنان لنوبات غضبه ،واملـنــاوئ
عــن إطــاق
ُ
ل ـل ـت ـك ـت ــات ،واملـ ـ ـع ـ ــاك ـ ــس ب ـط ـب ـي ـع ـتــه ملـعـنــى
التيارات في السينما ،وفي ّ
مقدمتها «املوجة
الجديدة» ،التي لم تسلم من انتقاداته الالذعة:
«أن ـ ــا ال أن ـت ـمــي إلـ ــى ع ــال ــم ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن .ال
ْ
أعرف .لكن ،أكاد ال أجد ّشيئًا يجمعني بهم».
ف ـمــوريــس ّ ب ـيــاال ،رغ ــم أن ــه يـكـبــر أغ ـلــب رمــوز
املوجة سنًا ببضعة أعــوام (يكبر غــودار بـ،5
وتروفو بـ ،)7التحق بالسينما «االحترافية»
ّ
متأخرًا عنهم بعقد كامل ،بعد مروره بتجربة
بعد
م ـم ـ ّـارس ــة ال ــرس ــم الـتـشـكـيـلــي ،م ـب ــاش ــرة ّ
تخرجه من مدرسة فنون الديكور ،ما يمثل
ّ
سببًا كافيًا لتغذية ضغينة خفية إزاء كل ما
ّ
يمت للموجة الجديدة بصلة.
ُ
رغم مشاركته بلوحاته في معارض صغيرة،
ْ
التشكيل
لــم يـنـجــح ب ـيــاال فــي أن يـجـعــل مــن ّ
عن
وسيلة مللء
حياته وكسب عيشهّ ،فتوقف ً
الرسم بشكل ّ
حاد عام  ،1946ما شكل قطيعة
جــديــدة طبعت ،مــن دون شــكُ ،رؤيـتــه بطبقة
أخ ــرى مــن االح ـت ــداد والـخـيـبــة ،أضـيـفــت إلــى
ّ
القطيعة «األصـلـيــة» ،الـتــي شكلها انفصاله
عن والديه في طفولته ،وتربيته بني أحضان
ُ
ْ
ج ـ ّـدت ــه ،وال ـت ــي ت ـفـ ّـســر ك ـيــف أن ال ـط ـفــولــة ،أو
باألحرى الصبيانية لــدى البالغني أنفسهم،
ّ
ْ
تـ ـظ ــل م ــن أهـ ــم الزم ـ ـ ــات أفـ ــامـ ــه ،إن ل ــم تـكــن
ّ
محركها األول.
ّ
اشتغل بياال ألعوام زائرًا صحيًا ،ثم مندوب
ّ
مبيعات لشركة ّ «أوليفيتي» لــآالت الكاتبة،
ْ
من دون أن يتوقف عن التمثيل على خشبة
أفالم في إطار الهواية ،بفضل
املسرح ،وإنجاز
ٍ ّ
اقتناها .لــم يتمكن مــن اقتحام عالم
كاميرا
ّ
السينما ،رغم أنه اغتنم الفرصة التي أتيحت
ّ
ُ
األسطوري
له بفضل منتج السينما املستقلةّ ُ ،
ب ـيــار بــران ـب ـيــرجــي ،بــأفـضــل طــري ـقــة ،مـحــقـقــا
ّ
«الحب موجود» (ّ ،)1960أول فيلم قصير له
ُي َّ
صور في ظروف احترافية :محكية بضمير
ّ
املـتـكــلــم ،غــايــة فــي الـصــدق والـحـســاسـيــة ،عن
ضــواحــي بــاريــس أواخ ــر خمسينيات الـقــرن
الـ ــ ،20ومــا يعتمل فيها مــن مظاهر التفاوت
ْ
ال ـط ـب ـقــي ،م ــن دون أن ي ـغ ـفــل ال ـت ـق ــاط نبض
الحياة اليومية في أكثر تمظهراتها شعرية،
ُمـطـ ِّـعـمــا إيــاهــا بــذكــريــات طـفــولـتــه ،مــا أعطى
ّ
الحميمي باالجتماعي،
نغمة التقاط تمازج
التي لن تفارقه طيلة مساره.
انتظر إلى عام  43( 1968عامًا) ُلينجز فيلمه
ال ـطــويــل األول« ،ال ـط ـفــولــة ال ـع ــاري ــة» (إن ـتــاج

فرنسوا تروفو) ،عن سيناريو واقعي مستقى
دراسة ميدانية حول الرعاية االجتماعية
من
ُ ّ
لألطفال املتخلى ّعنهم :يتناول محنة فرنسوا
( 10أعـ ــوام) ،وتـنــقـلــه بــن األس ــر املستضيفة
ْ
ّ
تصرفاته ،قبل أن يجد استقرارًا
بسبب سوء
ّ ّ
نسبيًا في حضن عجوز وزوجها .لكن تقلبات
ّ
طبعه تقوده سريعًا إلى اقتراف زلة جديدة،
ُ
ت ـف ـ ّـرق بـيـنــه وب ــن أس ــرت ــه املـسـتـضـيـفــة ،رغــم
ّ
حبه لها (الزمة القسوة الظاهرة التي تخفي
هشاشة الداخل وطيبته ،مرة ّ أخرى) .ينتهي
الفيلم على إيقاع رسالة مؤثرة من فرنسوا
ُ
ملموس،
إلى ّأمه بالتبني ،تفصح عن نضج
ٍ
ووحد ٍة تعتصر القلب ،سترافق ّنهايات أفالم
بياال ،حتى املشهد ُالنهائي املؤثر من فيلمه
األخ ـي ــر  ،Le Garcuامل ـن ـجــز ع ــام ( 1995لـقـ ٌـب
ال أحــد يـعــرف معناه ،كــان بـيــاال ُيطلقه على
والده) :يلهو طفل كثير الحركة خارج الحقل
(تمثيل ابــن املـخــرج ،أن ـطــوان) ،فيما تنتحب
ٌ
(نوع من
األم املغلوبة على أمرها بجانب األب
ُ ّ
جيرار دوبارديو
أنا أخــرى لبياال ،يجسدها ُ
ّ
فــي راب ــع ت ـعــاون بـيـنـهـمــا) ،امل ـكــبــل بالتباس
املشاعر والخوف من االرتباط .يبدأ موريس

موريس بياال :آفة السينما أنّها ال تتقدّ م (ويليام كاريل)Getty/

ال وجود لفيلم
ّ
لكن النّقاد
كامل
يوهموننا دائمًا بهذا
ّ
بطفل ُمتخلى عنه،
بياال ُمنجزه السينمائي
ٍ
والــديــه إل ــى حــدٍّ
ُ
ويـنـهـيــه بـطـفـ ٍـل مـحـبــوب مــن
ُ ّ
ّ
شكل رابطًا إشكاليًا في مثلث حبٍّ
معي ،ما ي
ّ
ّ
مستحيل ،ال يفتأ املخرج يقلبه ويراه من ّكل
ٍ
عمل إلى آخر« .آفة السينما أنها
الجوانب،
من ٍ
ّ
ال تـتـقـ ّـدم .كــل شــيء كــان هـنــاك ،أو يـكــاد ،منذ
فيلمي ّ
ُ
ّ
ّ
األول» ،ي ِسر بياال بتحسر.
وتحد وصمت
عناد
ّ

«دفاتر السينما»
في عددها الصيفي (يوليو /تموز ـ
أغسطس /آب ّ ،)2021
خصصت «دفاتر
ملوريس بياال،
السينما»  54صفحة
ً
ً
احتفاال باشتغاالته ،ومواكبة لصيف
ُ
سينمائي تعرض فيه أفالمه الطويلة
مرممة حديثًا« :من دون ّ
بنسخ ّ
شك ،يبقى
ٍ
موريس بياال أحد السينمائيني األشهر
في فرنسا» ،كما في تقديم امللف ،الذي
ً
يطرح سؤاال أساسيًا« :لكن ،بأي طريقة؟».
ّ
شهرته اليوم أقل حضورًا بفضل أفالمه،
ّ
لكن اسمه مؤثر ،وعرض أفالمه الطويلة
ّ
كلها (بفضل شركة التوزيع «كابريتشي»)
محاولة للتذكير بالقيم املختلفة التي
ّ
ابتكرها فيها« :إنها مناسبة للعودة إلى
هذا النتاج نفسه ،الذي لم ُيراجع ولم ُيقرأ
ولم ُيناقش منذ  18عامًا».

بـعــد اإلش ـ ــادة الـنـقــديــة بــالـفـيـلــم األول ،يــأتــي
الـ ـنـ ـج ــاح ال ـج ـم ــاه ـي ــري الـ ـب ــاه ــر مـ ــع ال ـف ـي ـلــم
ال ـثــانــي« ،ل ــن نـشـيــخ مـعــا» ( ،)1972املقتبس
ع ــن ك ـت ــاب م ــن تــأل ـيــف ب ـي ــاال ح ــول لـعـبــة مـ ّـد
ّ
مخرج (جان يان) يتسم
وجزر ال تنتهي ،بني
ٍ
ٍ ْ
بشخصية بغيضةّ ،من دون أن يمنعه ذلك من
ّ
بالحنو والــرقــة في عالقته بالجنس
اإلتيان

اآلخ ـ ـ ــر ،ب ــن ال ـف ـي ـنــة واألخ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـســاعــد ّتــه
ّ
هباء الخجولة والهشة
(مارلني
ِ
جوبر) ،الص ُ ّ
تكوينًا وطبعًا .عالقة معقدة ،قوامها انجذاب
سيرك
ونفور يلهو بهما املخرج ببراعة العب
ٍ
ّ
يمشي على خيط الحياة الرفيع ،بتقلباتها،
ب ـ ــن لـ ـحـ ـظ ــات ال ـ ـتـ ـ ّ
ـأمـ ــل والـ ـ ـت ـ ـ ُـوت ـ ــر ،وت ـت ــاب ــع
ّ
الخيباتَ ،
ّ
ومـشــاهــد الصمت ،املـعــبــر عــن قلة
الـحـيـلــة ،فــي ال ـس ـيــارة ،أو فــي غ ــرف الـفـنــادق
البسيطة ،ولـحـظــات الـصـفــاء الـخــاطـفــة على
شاطئ البحر.
ّ
في الفيلم املوالي« ،فاغرة الفم» ( ،)1974يظل
ّ
ّ
املتأصلة
والتحدي،
املخرج وفيًا لنبرة العناد
صـيـتــه ،ف ـي ـخ ـتــار م ــوض ــوع ــا قــاسـيــا
ف ــي شـخـ ً
وحساسية «مينمالية» ،كنوع من «االنتقام»
من نجاح فيلمه السابقُ ،م ّ
تسببًا في إفالس
شــرك ـتــه األولـ ـ ــى «لـ ـي ــدو ف ـي ـل ــم» ،ب ـعــد الـفـشــل

حر ْته نظر ُتها (ويليام كاريل)Getty /
س َ
موريس بياال وساندرين بونّيرَ :

املـ ـ ّ
يغرف
ـدوي للفيلم فــي ص ــاالت الـسـيـنـمــا.
ّ
ُم ّ
ُ
ّ
جددًا من تجربته الخاصة ،مفصحًا عن أنه
مــن طينة املـخــرجــن الـقــائــل ،الــذيــن ال يمكن
فصل حياتهم عــن السينما التي يصنعون،
ْ
ّ
وأن ال سبيل لفهم ّ
أي منهما إال بإلقاء ضوء
ّ
ُ
ّ
مستمد مــن األخ ــرى ،مـنـبــريــا لـقــصــة معاناة
والـ ــدتـ ــه م ــع مـ ــرض الـ ـس ــرط ــان ،رفـ ـق ــة ابـنـهــا
ّ
(فيليب ليوتار) ،الحائر في تقلبه بني النساء،
وزوج ـ ـهـ ــا ال ـ ــذي يـ ـغ ــرق ش ـج ـنــه فـ ــي ال ـش ــرب
والشغب الجنسي العابر ،حيث تحضر ّ
مرة
أخــرى جمالية الزمن املنفلت من بني أصابع
استحالة التعبير واملشاعر الحبيسة.
مشهد الـحــوار بــن األم وابنها ،على نغمات
املوسيقى الكالسيكية ،عــن ّاخـتـيــارات اإلبــن
فــي عالقاته العاطفية ،وتعثر األم فجأة في
لحظة ضـعــف ت ــؤذن بـبــدايــة مـنـحــدر تــدهــور
صـحـتـهــا ،ثــم لـقـطــة ان ــدم ــاج اإلب ــن وأب ـيــه مع
ّ
ـاش عــن ال ــزه ــور وخصائص
امل ّـعــزيــن فــي ن ـقـ ٍ
ك ــل فـصـيـلــة مـنـهــا ،بـضــع س ــاع ــات فـقــط بعد
دفن الفقيدة ،التي تقبض على خامة الحياة
ّ
ّ
حــن تأبى إال أن تبث سحر استمرارها في
ّ
صـلــب ال ـت ـجــارب الـصـعـبــة ،ه ــذا كــلــه يــوضــح
القدرة املدهشة لبياال على اعتصار ازدواجية
ّ
الوجود بوجهيهّ ،
املر والحلو« .كل ما يمكن
ّ
الفيلم.
ل
تتخل
كاملة،
لحظات
صنعه بضع
ّ ّ
ال وج ــود لفيلم بـلــغ ال ـك ـمــال ،رغ ــم أن الــنـقــاد
يسعون دائمًا إلى إيهامنا بإمكانية العكس».
ّ
يتوجه بياال إلى «النس» ،لتصوير
عام ،1978
ً
ُ
«احصل على البكالوريا أوال» ،مشركًا شبابًا
غير محترفنيّ ،
طعموا الفيلم بتجارب حية
من معاناتهم من سوء فهم البالغني ،وضيق
األفـ ـ ــق ،وال ـب ـطــالــة ا ًمل ـن ـت ـشــرة ب ـش ـمــال فــرنـســا
آنـ ـ ــذاك .أن ـج ــز ل ــوح ــة تـعـبـيــريــة ع ــن هــواجُــس
فـتــرة ال ـش ـبــاب ،وال ـخ ــروج مــن ُمــراه ـقــة القبل
األول ــى ،ولثمات الـحـ ّـب العابر ،إلــى ّ
تحديات
كسب العيش ،على خلفية اجتماعية تشهد
أولى بوادر العوملة (الآدمية إجراءات املراقبة
فــي األس ــواق املـمـتــازة) .يـصـ ّـور الـ«جينريك»
الـخــالــد للفيلم متوالية مــن رس ــوم التالميذ
عـلــى ط ــاوالت ال ــدراس ــة ،بقلم الـحـبــر الـجــاف،
ع ـلــى خـلـفـيــة كـلـمــة م ــن ال ـ ــدرس االف ـت ـتــاحــي،
يـلـقـيـهــا أسـ ـت ــاذ الـفـلّـسـفــة ال ـ ــذي ي ـع ـبــر حكي
الـفـيـلــم ،ك ـشــاهـ ٍـد ُي ـبــشــر بــوعــد الـحـكـمــة الـتــي
يــرى فيها املـخــرجّ ،ربـمــا ،البوصلة الوحيدة
لــإبـحــار ،الكفيلة بــإنـقــاذ الـشـبــان مــن أمــواج
التيه املتالطمة.
ُي ـع ـيــد ب ـي ــاال زيـ ـ ــارة م ـث ـلــث الـ ـح ـ ّـب ،مـ ـج ـ ّ ّـددًا،
َ
بمناسبة «لولو» ( ،)1980من زاوية املمثلني
َ
العظيمني إيزابيل أوبير وجيرار دبارديو.
ُ
ّ
ّ
الحب بينهما ذروة
معهما ،تشكل لحظات
التعبير عــن ثنائية االن ـجــذاب والـنـفــور في
ال ـس ـي ـن ـمــا ،م ــن خـ ــال ال ـح ــرك ــات وال ـن ـظ ــرات
واإليـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاءات والـ ـ ـش ـ ـ ّـم والـ ـ ـض ـ ــرب املـ ـتـ ـب ّــادل.
يلتقي بـيــاال مــع روبـيــرت ألـتـمــان فــي أنهما
يعطيان أهمية لكرونولوجيا العاطفة ،أكثر
مــن كــرونــولــوجـيــا الـقـ ّـصــة ،فــا ي ـت ـ ّ
ـرددان في
َ
حذف َمشاهد أساسية لفهم توالي الحبكة،

َ
ّ
تتفجر فيها األحاسيس .لذا،
لفائدة َمشاهد
ّ
في وسطها.
يصعب التكهن بمآل أفالمهما َ َ
ّ
ك ـمــا أن ـه ـم ــا ي ـل ـت ـق ـطــان ب ــدا ّي ــة امل ــش ــاه ــد فــي
ّ
غمرة الحركة ،ويـبــدوان كأنهما يـمــدان أمد
التصوير إلــى ما بعد انتهاء لعب املمثلني.
«ال تقلقي ،فلن نشاهد األفالم العظيمة أبدًا.
ّ
جلها ّ
تحدث قبل نطق املخرج كلمة «حركة»،
وبعد صراخه «اقطع» ( ،»)...تروي أوبير ما
سمعته من بياال ذات ّ
مرة ،قبل بدء تصوير
أحد مشاهد «لولو».
هناك الكثير مــن اللطم والصفع واالشتباك
باأليدي في أفالم موريس بياال ،تبلغ ّذروتها
فــي «ن ـخــب حـ ّـب ـنــا» ( ،)1983ال ــذي يـمــثــل هو
ـراهـقــة سـ ــوزان ،التي
أب لـلـ ُـمـ ِ
نـفـســه فـيــه دور ٍ
حــب ّ
األول ،وتـشـقــى إليـجــاد
تختبر حـيــرة الـ
طريقها فــي الـحـيــاة ،والـتــي ّأدتـهــا ساندرين
بونير فــي دوره ــا ّ
األول حــن كــانــت تبلغ 15

عــامــا ،بعد اخـتـيــارهــا لـلــدور بشكل مفاجئ،
فيما كانت تحضر االختبار ُ
كمرافقة ألختها،
فــوقــع امل ـخــرج تـحــت سـحــر نـظــرتـهــا ،ال ـتــي ال
تـقـيــم وزن ــا ألي ش ــيء ،بـمــا ف ــي ذل ــك ماضيه
كمخرج مـعــروف ،وابتسامتها املشرقة التي
تـجــد انـعـكــاســا فــي ابـتـســامــة امل ـخــرج نفسه،
ف ــي م ـش ـهــد ال ـحــاف ـلــة الـ ــرائـ ــع ،ح ـيــث تختلط
ّ
بشخصية
شخصية بـيــاال امل ـخــرج ـ ال ـع ــراب ّ
األب الحنون من داخل احتداده ،ورقة بونير
املـمـثـلــة املـبـتــدئــة بـهـشــاشــة سـ ــوزان الباحثة
ّ
عــن ذات ـهــا ،فــي خلطة تشكل إح ــدى السمات
األساسية لسينما بياال.
ارتجاالت وصدمات

تنشأ الحقيقة بموجبها عن احتكاك ما يجلبه
املمثل مع صفات الشخصية في مرحلة أولى،
ّ
بمكون
قـبــل أن يـقــذف املـخــرج فــي الـتـصــويــر
ّ
ارتجالي (يعرف وحده سـ ّـره) يخل بالتوازن
ّ
األو ّل ــي ،ويحمل املشهد إلــى وجهة مجهولة،
ّ
تتكشف غالبًا عن تفاعلها مع ما تم إعــداده
سلفًا :حقيقة عملية الخلق ّ
برمتها .هــذا ما
حدث في املشهد الشهير ،عندما يعود األب ـ
املخرج بعد غياب طويل ،أثناء مأدبة عائلية،
مــن دون أن ّ
يتم إخـبــار أي مــن املمثلني بذلك
قبل بداية التصوير ،فنرى في عيونهم مزيجًا
من صدمة اقتحام املخرج لبالتوه التصوير،
وش ـع ــور شـخـصـيــاتـهــم إزاء شـخـصـيــة األب
ّ
ْ
ال ـفــظ ،قـبــل أن ينقل ه ــذا األخ ـيــر املـشـهــد إلــى
ذروة غير مسبوقة في تاريخ السينما ،حني
يشرع في تصفية حساب قديم (بالكاد يمزج
بحكي الفيلم) مع جاك (جاك
بعض تفاصيله ّ
فـيــاشــي ،ال ــذي يـمــثــل دور قــريــب األسـ ــرة في
مقال نشره في مجلة «سينما»
الفيلم) ،حول
ٍ
كان يترأس تحريرها ،يمنح كاتبه تنقيط 4
على  20ألحــد أفــام بـيــاال« .أجــد نفسي فقط
عندما تسوء األمور».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

م َ
اهدة
ش َ
ُ

«بوليس» ( )1985أكثر أفــام بياال ُم َ
اه ً
دة :مليون و 830ألفًا و970
ش َ
ُمشاهدًا في فرنسا ،ثم «لن نشيخ معًا» ( :)1972مليون و 727ألفًا و871
ُمشاهدًا ،و«فــان غــوغ» (،1995
الصورة) :مليون و 307آالف و437
ُمشاهدًا .أفالمه األخرى لم تتجاوز
شاهد:
إيراداتها عتبة المليون ُم
ٍ
«نخب حبّنا» ( 952 :)1983ألفًا و82
مــشــاهــدًا ،يليه «لــولــو» (:)1980
ّ
أقل
 943ألفًا وُ 547مشاهدًا .أما
ً
شاهدة في فرنسا ،فهو
أفالمه ُم
«فــاغــرة الــفــم» ( 26 :)1974ألفًا
وُ 954مشاهدًا فقط.
بياال (حامًال «السعفة الذهبية») بين كاترين دونوف وكريستوف المبير :أنا أيضًا ال أحب ّكم
(جون فان هاسلت)Getty/

روبرت ألتمان
(مايكل تاغ/مجموعة دونالدسون)Getty/

وصل النجم
األلماني ألكسندر
زفيريف ،إلى
مراده في
منافسات التنس
في أولمبياد
طوكيو ،2020
وذلك بعد فوزه
في المباراة
النهائية على
الروسي كارن
خاتشانوف ()3-6
و( ،)1-6ل ُيحقق
الميدالية
الذهبية األولى
في تاريخ
مشاركته
في األلعاب
األولمبية.
وأمسى زفيريف
ثاني ألماني
يُتوج بالذهب
بعد إنجاز النجمة
شتيفي غراف،
التي حققت
الميدالية في
أولمبياد سيول
عام .1988

ذهبية التنس أللمانيا
زفيريف يحصد أول ميدالية ذهبية له في تنس «األولمبياد» ()Getty

كاسبر رود يواصل
موسمه الرائع بلقب
ثالث خالل أسابيع

أودريوزال ثالث العب
يُصاب بكورونا في
«الملكي» خالل أسبوع

أدفوكات يعود عن
االعتزال ويتولى تدريب
منتخب العراق

واصل النرويجي ،كاسبر رود ،موسمه الرائع
ُ
بعدما ت ِّوج باللقب الرابع في مسيرته ،الثالث
خالل آخر  3أسابيع ،إثر فوزه بلقب بطولة
«كتسبويل» النمساوية املفتوحة للتنس على
حساب اإلسباني بيدرو مارتينيز ،بمجموعتني
لواحدة .وهذا اللقب الرابع لالعب النرويجي
في مسيرته ،والثالث في غضون  3أسابيع بعد
بطولتي «جنيف» و«غشتاد» ،باإلضافة إلى لقب
«بوينس آيرس» الذي حققه العام املاضي.

أعلن فريق ريال مدريد اإلسباني ،إصابة العبه
ألفارو أودريوزوال بفيروس كورونا ،ليصبح بذلك
الالعب الثالث الذي يتعرض للعدوى في صفوف
النادي «امللكي» خالل األيام الثمانية املاضية ،بعد
ّ
كل من املهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ،واملدافع
النمساوي ديفيد أالبا .وأشار النادي اإلسباني
في بيان رسمي نشره عبر موقعه اإللكتروني:
ُ«يعلن نادي ريال مدريد عن إصابة العبه ألفارو
أودريوزوال بفيروس كورونا».

قرر املدرب الهولندي املخضرم ،ديك أدفوكات،
العودة عن االعتزال من أجل تولي قيادة املنتخب
العراقي لكرة القدم ،بحسب ما أعلن االتحاد
املحلي لكرة القدم في بيان رسمي .وأشار
ّ
االتحاد العراقي في بيانه الرسمي إلى أن «املدير
الفني الجديد يعرف أهدافنا وخططنا ،التي
ستبدأ في التصفيات الحاسمة املؤهلة إلى
بطولة كأس العالم  2022في قطر ،ومشاركة
املنتخب في كأس العرب وبطولة خليجي».
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أولمبياد OLYMPIAD 2020
بشكل درامي حزين ،تبخرت أحالم المنتخب األولمبي المصري لكرة
القدم ،في المنافسة على ميدالية أولمبية ،وخسر أمام البرازيل بهدف
من دون رد في دور الثمانية ،لمنافسات كرة القدم في ألعاب طوكيو
2020

على هامش األلعاب
دراجات بي أم إكس حرة:
األسترالي لوغان مارتن يُحرز ذهبية المنتزه
أحــرز األسترالي لوغان مــارتــن ،ذهبية منافسات املنتزه للرجال ،في
رياضة الدراجات فئة بي أم إكس حرة ،ضمن األلعاب األوملبية املقامة
في طوكيو حتى الثامن من أغسطس/آب الجاري .وجاءت النتائج على
الشكل التالي :امليدالية الذهبية لألسترالي لوغان مارتن ،وامليدالية
الفضية للفنزويلي دانـيــال دي ــرس ،وامليدالية البرونزية للبريطاني
ديكالن بروكسر.

الكرة المصرية واألولمبياد

سوء اإلعداد والمجاملة يهدران ميدالية
طوكيو ـ العربي الجديد

رغـ ـ ــم أن الـ ـف ــائ ــز فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة هــو
ّ
املنتخب الـبــرازيـلــي ،املــرشــح األول
ل ـل ـف ــوز ب ــامل ـي ــدال ـي ــة ال ــذه ـب ـي ــة ،ف ــإن
ّ
الـخـســارة فجرت بــركــان األح ــزان ،خصوصًا
أن امل ـن ـت ـخ ــب املـ ـص ــري ك ـ ــان ي ـم ـ ّـن ــي ال ـن ـفــس
ّ
بــالـفــوز بميدالية أوملـبـيــة ،إل ــى جــانــب فــوزه
قبل أشهر قليلة على البرازيل ( )1 – 2وديًا
في القاهرة خالل تجربة قوية بكامل نجوم

منتخب شباب مصر فشل في تحقيق الفوز ()Getty

منتخب «راقصى السامبا» وقتها ،باإلضافة
إلى امتالك منتخب «الفراعنة» لجيل يشارك
العـبــوه بشكل أســاســي فــي ال ــدوري املصري
والتصريحات الــورديــة التي أطلقها شوقي
غريب املدير الفني للمنتخب قبل الدورة عن
حصد ميدالية.
ويــأتــي ال ـخــروج املـصــري مــن دور الثمانية،
أمـ ـرًا مـتــوقـعــا عـلــى الـصـعـيــد الـفـنــي ،فــي ظــل
ّ
األخ ـطــاء واألزمـ ــات الـتــي صاحبت مسيرته
تحت قيادة شوقي غريب طوال األشهر التي

هناك العبين شباب أخرين قادرين على تقديم اإلضافة ()Getty

سبقت البطولة ،وأبــرزهــا ســوء اإلع ــداد ،في
ظ ــل تــركـيــز املـ ــدرب عـلــى مـنــاقـشــة ال ـعــروض
ّ
مستقبال
التي تلقاها للعمل في أندية عدة
ً
داخ ــل مـصــر وخــارج ـهــا ،ب ـخــاف بـحـثــه عن
ع ــرض فــي ات ـحــاد عــربــي أي ـضــا ،وه ــو األمــر
الــذى أثــر في فترة اإلع ــداد بشكل الفــت ،ولم
يخض تجارب حقيقية سوى لقاءين وديني
م ــع مـنـتـخــب ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،واالح ـت ـك ــاك
ب ـمــدرســة أفــري ـق ـيــة ،رغ ــم أن مـجـمــوعـتــه في
ّ ّ
الدور األول كانت تخلو من أي فريق أفريقي،
ب ــل ال ـت ـقــى  3م ـن ـت ـخ ـبــات م ــن  3ق ـ ـ ــارات ،هي
أستراليا واألرجنتني وإسبانيا.
ولــم تتوقف أخـطــاء شــوقــي غــريــب عند هذا
الحد ،بل امتدت لتشمل سوء اختيار القائمة
نفسها ،والتي أصابت الــرأي العام بدهشة
كـبـيــرة ،فـهــو اسـتــدعــى الع ـبــن ال يـشــاركــون
ب ـش ـك ــل ح ـق ـي ـقــي مـ ــع أن ــدي ـت ـه ــم فـ ــي ب ـطــولــة
ال ــدوري ،مثل محمد عبد الـســام قلب دفــاع
الزمالك ،وأحمد رمضان ظهير أيمن األهلي،
ون ــاص ــر م ــاه ــر الع ــب وس ــط األهـ ـل ــي ،وعـبــد
الــرحـمــن مـجــدي جـنــاح أيـمــن اإلسـمــاعـيـلــي،
واألخير لم يلعب الكرة منذ  5أشهر ،ويعاني
م ــن إص ــاب ــة ق ــوي ــة ،وعـ ـ ــاد ق ـب ــل أيـ ـ ــام قـلـيـلــة
للتدريب رفقة ناديه بعد غياب طويل.
وهذا الثالثي لم يعتمد عليه املدرب بشكل
حـقـيـقــي ف ــي امل ـب ــاري ــات ،ال ـتــي خــاضـهــا في
ال ــدورة األوملبية ،وكــان انضمامهم في ظل
ّ
سـيـطــرة الـعــاطـفــة عـلــى غــريــب ال ــذي انتقى
ع ـنــاصــر ش ــارك ــت م ـعــه ف ــي ال ـف ــوز بـبـطــولــة
ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة دون  23س ـنــة ،عــام
 2019أي قـبــل عــامــن ،مــن دون الـنـظــر إلــى
الحالة الفنية التي وصلوا إليها في الفترة
التي سبقت الدورة.
وتجاهل املدرب أيضًا عناصر مميزة ،كانت
تـسـتـحــق ال ـت ــواج ــد ف ــي ال ـقــائ ـمــة ،م ـمــا أدى
إلى ظهور نقاط ضعف ،مثل أحمد حمدي
عـبــدالـقــادر صــانــع أل ـعــاب سـمــوحــة ،وال ــذي
ُي ـع ــد م ــن أف ـض ــل الع ـب ــي ال ــوس ــط ف ــي مصر
حاليًا ،وسجل  7أهداف في الدوري املصري.
وطلب األهلي عودته من سموحة في نهاية
املــوســم ال ـجــاري ،وهــو العــب مـهــاري يجيد

بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الحركات األرضية
انسحبت نجمة الجمباز األميركية ،سيمون بايلز ،من نهائي مسابقة
ال ـح ــرك ــات األرض ـي ــة الـ ــذي ي ـقــام ال ـي ــوم ،وف ــق م ــا أع ـلــن ات ـح ــاد بــادهــا
ل ـلــريــاضــة ،وذل ــك بـعــد ي ــوم واح ــد م ــن انـسـحــابـهــا أي ـضــا م ــن نهائيني
آخ ــري ــن .وج ــاء فــي تـغــريــدة لــات ـحــاد« :انـسـحـبــت سـيـمــون مــن نهائي
الحركات األرضـيــة ،وستتخذ قــرارهــا بشأن عارضة الـتــوازن في وقت
الحــق من هــذا األسـبــوع» ليرتفع عــدد املسابقات التي انسحبت منها
إلى خمس .وكانت بايلز صدمت العالم ،الثالثاء ،عندما انسحبت من
نهائي املسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط ،بسبب مشاكل في
«الصحة الذهنية» ،قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضًا من
املسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.
الصينية غونغ ليجياو تحرز ذهبية رمي الكرة الحديد

ال يملك منتخب مصر األولمبي المهاجمين الهدافين ()Getty

لم يُقدم المنتخب
المصري مستوى قويًا
في أولمبياد طوكيو
ال ـح ـلــول ال ـف ــردي ــة ،وص ـنــاعــة الـ ـف ــرص ،ولــه
تجربة احـتــرافـيــة أوروب ـيــة ســابـقــة ،ويملك
خـبــرات كــان املنتخب فــي حــاجــة لها خالل
مشواره بالدورة األوملبية ،وأثــار استبعاد
جدال واسعًا في الكرة املصرية ،قبل
الالعب
ً

األوملبياد بسبب املستوى املميز الذي ظهر
عـلـيــه ،بــاإلضــافــة إل ــى الـضـعــف الـهـجــومــي
«ل ـل ـف ــراع ـن ــة» ف ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ،الـ ـ ــذي ظ ـه ــر فــي
املـبــاريــات ،وتمثل فــي غـيــاب العــب الوسط
املهاجم القادر على صناعة الفارق في أرض
امللعب.
ومــن األخـطــاء القاتلة التي ارتكبها شوقي
غريب ،فشله في إدارة ملف مشاركة مصطفى
محمد هداف املنتخب املحترف في صفوف
ّ
فــريــق غلطة س ــراي ال ـتــركــي ،إذ لــم ُي ـجـ ِـر أي
مـشــاورات حقيقية مع الـنــادي التركي لضم
الالعب ،وظن أن الالعب لن يكون متاحًا في
ّ

قصة أولمبية

الجامايكية تومسون ـ هيراه تدين لجدتها والمدرب فرنسيس
العداءة الجامايكية
التي تفوقت مجددًا
في سباق  100متر في
األولمبياد تروي قصة
حياتها مع جدتها
والمدرب فرنسيس
رغــم احتفاظها بلقبها األوملـبــي فــي سباق
 100م ف ــي ال ـع ــاص ـمــة ال ـي ــابــان ـيــة طــوك ـيــو،
وذل ــك بعد ريــو  ،2016ف ــإن بــدايــات الـعــداءة
ّ
الجامايكية ،إيالين تومسون-هيراه ،لم تكن
ب ـج ــودة تــألـقـهــا ،وت ـحــدي ـدًا خ ــال نـشــأتـهــا،
ح ـيــث ت ــرع ــرع ــت ف ــي مـنـطـقــة م ـح ــروم ــة فــي
وسط الجزيرة ،تحت كنف وعطف جدتها.
تحدثت هذه العداءة عن اللحظة التاريخية
وهــي تشير إلــى خــط النهاية قائلة« :لــم َأر
التوقيت ،لكن قيامي بإشارة عنت ّأني كنت
ّ
أعــرف ّأنني فــزت ،ال أعــرف مــاذا يعني ذلك،
بـخــاف إظـهــار ّأنـنــي كنت فــي املـقــدمــة .كان
بإمكاني أن أرك ــض أس ــرع لــو لــم أشــر لذلك
واالحتفال باكرًا .لكن هذا يدل على أن هناك
ّ
ّ
ّ
املــزيــد ل ــدي ،لــذا آمــل أن أتمكن يــومــا مــا من
إطالق العنان لذلك التوقيت».
ّ
وسجلت تومسون-هيراه ،البالغة  29عامًا،
رقمًا أوملبيًا قدره  10.61ثوان ،محققة ثاني
أسـ ـ ــرع رقـ ــم ف ــي الـ ـت ــاري ــخ وم ـح ـط ـمــة ال ــرق ــم
األوملـبــي املسجل باسم الــراحـلــة األميركية،
فـ ـل ــورن ــث غ ــري ـف ـي ــث ج ــويـ ـن ــر ،الـ ـت ــي تـحـمــل
أيضًا الرقم العاملي ( 10.49ثــوان) منذ عام

 .1988تتحدر تــومـســون-هـيــراه مــن منطقة
بانانا غراوند الزراعية الفقيرة الواقعة في
وســط جامايكا بني مانشستر وكــارنــدون.
تحدثت جدتها غلوريا الـتــي اعتنت بهذه
ال ـط ـف ـلــة ال ـص ـغ ـيــرة م ـنــذ ن ـعــومــة أظ ــاف ــره ــا،
وتحديدًا منذ بلغت سبعة أشهر ،لصحيفة
«ثو غلينير» املحلية عام  ،2015فقالت« :لم
يـكــن ه ـنــاك م ــا أع ـت ـبــره كـثـيـرًا عـلــى إيــايــن،
بــل ق ــررت أن أمنحها كــل مــا أم ـلــك» .تابعت
ّ
الـجــدة« :عندما كانت طفلة ،وفــور عودتها
من املدرسة إلى املنزل ،كنت أطهو لها أشهى
حتى لو اضطررت إلى اقتراض املال
عشاء،
من أجل ّذلك .لم تلد أمها سواها ،وكنت ّ
أكرر
لها دائمًا ّأنها هي من ستخرج والدتها من
الفقر .لقد كانت طفلة مباركة».
فــي ب ــاد «الـسـبــريـنــت» فــي جــامــايـكــا التي
تعشق الـســرعــة وريــاضــة ال ـجــري املتمتعة
ب ـش ـع ـب ـيــة جـ ــارفـ ــة فـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،اع ـت ـب ــرت
املراهقة تومسون-هيراه عداءة من املستوى
الـ ـجـ ـي ــد م ـ ــن دون أن تـ ـص ــل إل ـ ــى م ـص ــاف
النجومية مثل أسالفها األسطورة أوساين
بولت أو يوهان باليك.
وحققت أفضل نتيجة لها عام  ،2009في سن
املخصصة
 17عامًا ،خالل بطولة «األبطال»
ّ
ل ـل ـم ــدارس ال ـثــانــويــة ،ب ـعــدمــا تــأه ـلــت بشق

تتحدر تومسون-هيراه
من منطقة بانانا غراوند
الزراعية

احتفظت العداءة بلقبها األولمبي في سباق  100م ()Getty

النفس إلــى نهائي سباق  100م ،إذ احتلت
امل ــرك ــز الـ ــرابـ ــع بـتـسـجـيـلـهــا  12.01ثــان ـيــة،
م ـتــأخــرة ب ـف ــارق ن ـصــف ثــان ـيــة ع ــن ال ـفــائــزة
ديـ ـن ــادري واي ـت ـن ـهــورن ال ـتــي خـفــت بريقها
بمرور السنوات ولم تتمكن من البروز على
الساحة العاملية.
ول ــم ي ـكــن ع ــام  ،2011وه ــو عــام ـهــا األخ ـيــر
فــي ثــانــويــة مانشستر ،فــأل خير على هذه
الشابة ،إذ استبعدت من فريق ألعاب القوى
ألسباب تأديبية.
ّ
التحول في مسيرتها
وبحسب ما تروي ،فإن
ّ
كان عبارة عن حديث مع مدربها املستقبلي
سـتـيـفــن فــرنـسـيــس (امل ـ ــدرب ال ـســابــق لـلـعــداء
لـلـجــامــايـكــي أس ــاف ــا بـ ـ ــاول) ،وت ـق ــول ف ــي هــذا
اإلط ــار« :شــاركــت مــن دون تألق فــي مسابقة.
وق ــال لــي حينها ّإن ـنــي لــم أع ــد فــي املــدرســة،
ّ
ّ
ألنــي
بــل يتوجب علي أن أصبح جــديــة أكثر ّ
أتـنــافــس مــع أب ـطــال اآلن .ه ــذا األم ــر منحني
الـ ـح ــاف ــز» .وضـ ـم ــن م ـح ـي ـط ـهــا ،ت ـعــام ـلــت مــع
ال ـب ـط ـلــة األومل ـب ـي ــة م ــرت ــن ف ــي س ـب ــاق  100م
عــامــي  2008و 2012ش ـي ـلــي-آن ف ــري ــزر ،التي
اعتبرتها مثلها األعلى و«مرشدة وصديقة».
وال تشذ كلمات جدتها عما تقوله حفيدتها،
إذ تــؤكــد أن «أك ـثــر مــا يـحـفــزهــا هــي شيلي-
ّ
آن ف ــري ــزر-ب ــراي ــس ،ف ـهــي ت ـت ـحــدث عـنـهــا من
دون توقف» .وتهيمن العداءتان على الخط
املستقيم للسباقات السريعة منذ أكثر من 13
عــامــا ،ومـعــا توجتا بطلتني لسباق التتابع
لكنهما فشلتا في
 4م ــرات  100م فــي ّ ،2015
ت ـكــرار سـيـنــاريــو ال ـفــوز ذات ــه فــي ري ــو ،2016
بــاحـتــالـهـمــا امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي خ ـلــف منتخب
الواليات املتحدة للسيدات.
(فرانس برس)

ظــل مـشــاركــة غلطة س ــراي فــي دوري أبطال
ّ
أوروب ـ ــا ،عـلـمــا ّأن ــه لــم يـلـعــب أســاسـيــا خــال
لـقــاء الـفــريــق أم ــام أيندهوفن الهولندي في
جولة ذهاب الدور التمهيدي .وكان املنتخب
بحاجة بشكل واضح ملهاجم مثل مصطفى
محمد بدليل عدم تسجيله سوى هدفني في
 4مباريات بمعدل نصف هــدف فــي املـبــاراة
الواحدة .والغريب أن مصطفى محمد انتظم
في بــدايــات معسكر اإلع ــداد ،وسجل هدفني
في مرمى جنوب أفريقيا خالل مباراة ودية.
ولم يستدع املدير الفني للمنتخب األوملبي،
ِ
ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر م ـ ـ ــرم ـ ـ ــوش م ـ ـهـ ــاجـ ــم ف ــري ــق

فــولـسـفــورغ األمل ــان ــي ،ال ــذي تــألــق فــي دوري
الدرجة الثانية األملاني ،رفقة سانت باولي
املــوســم املــاضــي ،وسـجــل ع ــدة أه ــداف وكــان
يمكن لــه حــل األزم ــة الهجومية الـتــي عانى
ّ
منها الفراعنة في الدورة األوملبية.
والسيناريو نفسه ،تكرر مــع العــب آخــر من
املحترفني ،كان املنتخب في حاجة لوجوده
وظهرت قيمته الفنية في ظل افتقاد الفراعنة
لصانع ألعاب مميز ،وهو أحمد حمدي نجم
األهلي والجونة السابق ،واملحترف حاليًا
في مونتريال الكندي ،وتألق بشكل الفت في
الفترة األخيرة.

أحــرزت الصينية غونغ ليغياو ( 32عامًا) ،ثالث ميدالياتها األوملبية،
لكن الذهبية األولــى لها في رمــي الكرة الحديد ،برمية ملسافة 20.58
م هــي األفـضــل منذ خمس سـنــوات .وتـقـ ّـدمــت ليجياو على األميركية
رايفن ساندرس ( 19.79م) وملكة اللعبة النيوزيالندية فاليري أدامس
( 19.62م) التي تعتلي منصة التتويج األوملبية للمرة الرابعة تواليًا
عن  36عامًا .وتمكنت الصينية بطلة العالم مرتني ،من تحقيق أفضل
رمية منذ خمس سنوات الذي سجلته األميركية ميشيل كارتر ،عندما
ح ـصــدت ذهـبـيــة أومل ـب ـيــاد ري ــو  20.63( 2016م) .وه ــذه هــي املـيــدالـيــة
األوملبية الثالثة لليغياو بعد برونزية  2008في بكني وفضية 2012
ستسعد بتقلدها مباشرة ،إذ كان عليها
في لندنّ ،
لكنها األولى التي ُ
االنتظار لسنوات لترتقي إلى مراكز التتويج ،بعد تخفيض تصنيف
العديد من املتوجات بسبب تعاطي املنشطات.

أولمبياديات

دريسل وماكيون يتربعان على عرش الحوض
تـ ّ
ـرب ــع األمـ ـي ــرك ــي ،كــاي ـل ـيــب دريـ ـس ــل ،واألسـ ـت ــرالـ ـي ــة ،إيـمــا
مــاكـيــون ،عـلــى ع ــرش الـسـبــاحــة فــي أوملـبـيــاد طــوكـيــو ،مع
اختتام املنافسات األحد ،بتتويج األول بخمس ذهبيات،
والـثــانـيــة بــأربــع .وبـعــد قــدومــه إل ــى طــوكـيــو بــاحـثــا عــن 6
ذهـبـيــات ،سيترك دريـســل ( 24سنة) العاصمة اليابانية
من الباب العريض مع  5ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز
خــامــس ف ــي س ـبــاق ال ـت ـتــابــع املـخـتـلــط أربـ ــع مـ ــرات  100م
مـتـنــوعــة ،فــي وقــت أصـبـحــت فـيــه مــاكـيــون ( 27سـنــة) أول
سـ ّـبــاحــة ف ــي ال ـتــاريــخ تـحـصــد سـبــع م ـيــدال ـيــات ف ــي دورة
واح ــدة ،من بينها أربــع ذهبيات .واختتم دريسل الــدورة
الحالية برقم عاملي مع بالده في سباق التتابع أربع مرات
مـتـنــوعــة بـلــغ  3:26.78دقــائــق ،محطمًا مــع زمــائــه الــرقــم
السابق ( 3:27.28د) الــذي كــان بـحــوزة الــواليــات املتحدة
منذ  ،2009أمام بريطانيا بفارق  73في املائة من الثانية،
وإيطاليا (بفارق  2.39ثانيتني) .وتخلف األميركيون بعد
تقدم كبير لنجم الصدر البريطاني ،آدم بيتي ،على مايكل
أندرو ،لكن بعد غوص «الفراشة» دريسل في املياه تغيرت
املـعــادلــة ملصلحة أبـنــاء الـعــام س ــام .وحـصــد األمـيــركـيــون
ذهبية السباق في  15مشاركة ،وفاتهم التتويج في نسخة
موسكو  1980التي غابوا عنها ألسباب سياسية.
وك ــان دري ـســل قــد حـصــد فــي وق ــت ســابــق ذهـبـيــة السباق
األســرع  50م حــرة ،محققًا رقمًا أوملبيًا جديدًا بلغ 21.07
ثانية ،ومتقدمًا على الفرنسي فلوران مانودو ( 21.55ث)
والبرازيلي برونو فراتوس ( 21.57ثانية) .وأنهى دريسل
دورة طوكيو مع ذهبيات  50و 100م حــرة 100 ،م فراشة
والتتابع أربع مرات  100م حرة والتتابع أربع مرات  100م
متنوعة ،في وقت حل فريقه خامسًا في التتابع املختلط
ّ
أرب ــع م ــرات  100مـتـنــوعــة ،عـلـمــا ّأن ــه أح ــرز ذهـبـيـتــن في
التتابع في أوملبياد ريو .2016
فــي املقابل ،أمست ماكيون األعـلــى تتويجًا فــي السباحة
ف ــي دورة واح ـ ـ ــدة ( 7م ـي ــدال ـي ــات ب ـي ـن ـهــا  4ذه ـب ـي ــات و3
برونزيات) وأول أسترالية تحرز سبع ميداليات في دورة
واحدة ،بعدما قادت بالدها إلى ذهبية مثيرة في التتابع
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أربـ ــع مـ ــرات م ـت ـنــوعــة ،ف ــي ال ــرم ــق األخ ـي ــر ع ـلــى ال ــوالي ــات
املـتـحــدة .وأصبحت مــاكـيــون ،أيـضــا ،ثــانــي رياضية تنال
س ـبــع م ـيــدال ـيــات ف ــي دورة واح ـ ــدة ب ـعــد ال ــروس ـي ــة مــاريــا
غوروخوفسكايا ،فــي الجمباز الفني عــام  ،1952ورفعت
رصيدها إلــى  11ميدالية أوملـبـيــة ،معادلة رقــم مواطنها
السباح السابق إيان ثورب بخمس ذهبيات.
وإلــى جانب ماكيون ،تضمن الفريق األسترالي كايلي
مــاكـيــون املـتــوجــة أيـضــا بذهبيتي  100و 200م ظهرًا،

تشلسي هودجز وكايت كامبل املتوجة بالتتابع أربع
مرات  100م حرة.
وكــانــت مــاكـيــون قــد أحـ ــرزت الـسـبــاق األسـ ــرع  50م حــرة،
لتضيفه إلى لقبي  100م حرة والتتابع أربع مرات  100م
حرة ،ونزلت ماكيون البالغة  27سنة تحت حاجز  24ثانية
( 23.81ثانية) ،وهو رقم أوملبي جديد ،متقدمة على حاملة
الرقم العاملي السويدية سارة سيوستروم ( 24.07ثانية).
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
شهدت الكرة المصرية في السنين الماضية العديد من التجارب العربية التي
فشلت في االستمرار طويًال في الدوري وأنديته ،في حالة لفتت االنتباه،
خصوصًا بعد رحيل نجم المنتخب التونسي والزمالك المصري فرجاني
ساسي إلى صفوف الدحيل القطري قبل أيام

برشلونة يواصل انتصاراته الودية بثالثية
في شباك شتوتغارت
استمر برشلونة في سلسلة انتصاراته الودية ،بعد أن حقق هذه املرة الفوز بثالثية
نظيفة على حساب مضيفه شتوتغارت األملــانــي ،في املـبــاراة التي احتضنها ملعب
«مرسيدس بنز أرينا» .وأنهى الفريق «الكتالوني» الـ 45دقيقة األولى متقدمًا بهدفني
حمال توقيع الــوافــديــن الـجــديــديــن ،النجم الهولندي ممفيس ديـبــاي فــي الدقيقة 21
بتسديدة على الطائر من داخل املنطقة ،ثم أضاف النمساوي الواعد ،من أصول تركية،
يوسف ديمير ،الهدف الثاني في الدقيقة  .36وفــي الشوط الثاني ،أجــرى الهولندي
رونالد كومان العديد من التبديالت على مستوى األفراد ،وكان أحدها العب الوسط
الواعد ريكي بوتش الــذي تكفل باختتام الثالثية في الدقيقة  74بعد  12دقيقة من
نزوله أرض امللعبُ .ويعد هــذا هو ثالث انتصار ودي لفريق «البالوغرانا» في فترة
اإلعداد للموسم الجديد ،بعد رباعية خيمناستيك ،وثالثية مقابل هدف أمام جيرونا.
وستتواصل مواجهات البرسا الودية ،يوم األربعاء املقبل ،أمام سالزبورغ النمساوي،
وسيختتمها باملواجهة األقوى أمام يوفنتوس اإليطالي ،يوم  8أغسطس/آب الجاري،
على لقب كأس «خوان غامبر».

تجارب عربية
غير مستقرة
في مصر
القاهرة ـ مجدي طايل

ب ــداي ــة ن ــاري ــة ،وأه ـ ـ ــداف جـمـيـلــة،
وبطوالت غالية ،ثم تأتي النهاية
ال ـحــزي ـنــة م ــن رح ـي ــل ب ــا تـجــديــد
ّ
للعقد ،أو وضــع على الئـحــة الــراحـلــن بــأي
سعر ،أو الهروب الكبير واللجوء إلى فسخ
العقد من طرف واحــد ...سيناريوهات باتت
تالحق املحترفني العرب في الكرة املصرية
بشدة فــي السنوات األخـيــرة ،خصوصًا في
األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ،وه ــو م ــا يـفـســد نـجــاحــات
البدايات الجميلة لهؤالء الالعبني.
ج ـ ــاءت ت ــداع ـي ــات رفـ ــض ف ــرج ــان ــي ســاســي،
نـجــم املنتخب الـتــونـســي ،تـجــديــد عـقــده مع
الزمالك املصري لفترة أخــرى ،ورحيله قبل
أن يـنـتـهــي امل ــوس ــم ال ـثــالــث ل ــه ،2021-2020
رسميًا ،لتفسد رحلة الالعب على مدار ثالث
سنوات مع الزمالك ،بعد مسيرة ذهبية من
العطاء ،حصد خاللها العديد مــن األلـقــاب،
مثل الكونفيدرالية األفريقية ،وكأس السوبر
األفريقي ،وكأس مصر.
وكـ ــان ســاســي م ـع ـشــوق جـمــاهـيــر الــزمــالــك،
منذ انتقاله إليه مــن الـهــال الـسـعــودي عام
 ،2018واخـتـيــر ،أكثر مــن مــرة ،أفضل العــب،
وطالبت الجماهير بتمويل خزينة النادي،
عبر التبرعات لتجديد عقد الالعب قبل أن
يـفـشــل م ـســؤولــو الــزمــالــك ف ــي الـتـجــديــد لــه،
ويــرحــل ســاســي ،إذ انتهى عقده فــي مايو/
أيــار املاضي ،فيما تمسك الزمالك بأحقيته
رفع
فــي بـقــاء الــاعــب إلــى نهاية املــوســمُ ،لت َ
ش ـك ــوى إلـ ــى االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
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بداية ناجحة ونهاية
حزينة للمحترفين العرب
في األندية المصرية

«فيفا» ولتنتهي عالقة ساسي بنحو سيئ
م ــع ال ــزم ــال ــك ،ب ـع ــد م ـس ـي ــرة ذه ـب ـي ــة لـلـنـجــم
ال ـتــون ـســي داخـ ــل الـقـلـعــة ال ـب ـي ـضــاء .فـ ّـجــرت
واقـعــة فرجاني ســاســي األح ــزان فــي نفوس
الجماهير املـصــريــة ،بسبب كـثــرة الـبــدايــات
الــرائ ـعــة لـلـعــديــد م ــن املـحـتــرفــن ال ـع ــرب في
األندية ،ثم التراجع املثير ،وكثرة املشكالت،
وكتابة نهايات حزينة لهم في رحلتهم مع
أنديتهم ،خصوصًا في فترة األلفية الثالثة،
التي شهدت زيادة عدد املحترفني العرب من
مختلف الدول ،مثل املغرب وتونس والعراق
واألردن وغيرها.
وتعددت النهايات الحزينة ملسيرة العديد
م ــن ال ـن ـج ــوم ال ـ ـعـ ــرب ،ب ــرف ـق ــة أن ــدي ـت ـه ــم فــي
مصر خالل الفترة األخيرة ،بنحو ملحوظ،
وعانى نــادي الزمالك من صدمة كبيرة عام
 ،2019ك ــان بطلها نجمه الـتــونـســي حمدي
الـنـقــاز ،الظهير األيـمــن الــذي لعب موسمني
رائ ـ ـعـ ــن ،ح ـق ــق ف ـي ـهــا ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس م ـصــر،
والـكــونـفـيــدرالـيــة األفــريـقـيــة ،وألـقــابــا أخــرى،
وك ـ ــان ن ـج ـمــا أس ــاس ـي ــا ق ـب ــل أن ي ـق ــرر فـســخ
ع ـقــده م ــن ط ــرف واحـ ــد ،وي ــرف ــض اسـتـكـمــال
مـ ـش ــواره م ــع الـ ـن ــادي بـسـبــب ع ــدم حـصــولــه

على مستحقاته املالية ،ويلجأ إلى االتحاد
الدولي لكرة القدم الذي أصدر قرارًا بأحقيته
فــي الـحـصــول عـلــى  250أل ــف دوالر بخالف
تغريم الزمالك نحو مليون دوالر.
وف ــي أواخ ـ ــر  ،2019وم ـط ـلــع  2020انـتـهــت
رحـلــة نجم عــربــي آخــر بنحو سـيــئ ،وهــذه
املــرة مــع وليد أزارو ،رأس الحربة املغربي
الــذي ارتــدى قميص األهلي في عــام ،2017
وكان العبًا صغيرًا وصفقة رابحة ،وأصبح
ه ــداف الـ ــدوري امل ـصــري فــي أول مــواسـمــه،
وكــذلــك بــات أول العــب غير مصري يسجل
أكثر من  20هدفًا في موسم واحــد ،وحقق
لكنه
لقب بطل ال ــدوري مــرتــن متتاليتنيّ ،
س ــرع ــان م ــا دخـ ــل ف ــي خ ــاف ــات ك ـب ــرى مــع
م ــدرب ــه ال ـســوي ـســري ري ـنــي فــاي ـلــر ،وجـلــس
ـا لـفـتــرة طــويـلــة ،واص ـطــدم مــع اإلدارة
بــديـ ً
ب ـس ـب ــب رغ ـب ـت ــه فـ ــي االح ـ ـت ـ ــراف بـ ــالـ ــدوري
ال ـص ـي ـنــي .وف ـق ــد أزارو ب ــري ـق ــه ،ورح ـ ــل عن
األه ـلــي م ـعــارًا لــاتـفــاق ال ـس ـعــودي ،ثــم بيع
نهائيًا مقابل  900ألــف دوالر فقط ،بعدما
تعددت مشكالته وتراجع مستواه.
وك ـ ـتـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخـ ـي ــرة ،تـفـشــي حــالــة ال ـن ـهــايــات الـحــزيـنــة
للمحترفني الـعــرب ،ويملك الــزمــالــك تجربة
غ ـيــر مــوف ـقــة م ــن األردن ،ك ــان بـطـلـهــا خــالــد
سعد ،الذي انضم إلى الزمالك نجمًا ملنتخب
أمال في حل أزمة الجبهة
بالده في عام ً ،2007
ّ
اليسرى ،وبدأ بقوة ،لكن سرعان ما عانى من
تجاهل املدربني لهُ ،ليستغنى عنه من طرف
واح ــد ،هــو ال ـنــادي ،ولـجــأ بعدها سعد إلى
الفيفا ،والحــق الزمالك بشكوى طالب فيها

نابي كيتا

لندن ـ العربي الجديد

يأمل الغيني نابي كيتا ،في تجاوز الصعوبات من أجل التألق مع ليفربول
والمضي قدمًا مع المدرب األلماني يورغن كلوب
اإلنكليزي،
ّ

نجح الغيني نابي كيتا ،في تجاوز املشاكل التي واجهها منذ
انتقاله إلى نادي ليفربول اإلنكليزي ،وحرمته من اللعب أساسيًا
في عديد املناسبات ،ذلك أن اإلصابات التي ّ
تعرض لها شكلت
أكـبــر عــائــق أمــامــه لـفــرض نفسه ضمن الـخـيــارات األساسية
عند امل ــدرب األملــانــي يــورغــن كـلــوب ،خصوصًا اإلصــابــة ضد
برشلونة اإلسباني في نصف نهائي دوري األبطال.
ّ
وأثبت العب الوسط الغيني أن املبلغ الذي دفعه نادي ليفربول
للحصول على توقيعه كان مستحقًا ،فقد نجح في منافسة
العديد من النجوم على اللعب بشكل منتظم ومساعدة ليفربول
على حصد عديد األلقاب في إنكلترا أو أوروبا.
ُ
وول ــد كيتا ،فــي العاصمة كــونــاكــري عــام  ،1995ولــم تختلف
مسيرته عــن معظم الالعبني فــي غينيا ،إذ انـضـ ّـم إلــى نــادي
هافيا كوناكري الــذي ُيعتبر من أفضل الفرق في العاصمة،
وبرز مع هذا النادي ،لينتقل إلى نادي إيستر الفرنسي ،وهو
املـســار الكالسيكي لالعبني األفــارقــة الــذيــن يـمــرون بــالــدوري
ـدد من الفرق
الفرنسي .وقــد خضع كيتا إلــى اختبارات مع عـ ٍ
الفرنسية التي رفضت التعاقد معه في وقت راهن عليه نادي
إيستر .وبعد تجربة قصيرة خالل موسم 2013ـ  ،2014كانت

بالحصول على مستحقات مالية تصل إلى
 7ماليني جنيه ،تعويضًا عن فسخ العقد.
وفـشـلــت تـجــربــة أردن ـي ــة أخ ــرى شـهـيــرة في
الـ ـ ـ ــدوري امل ـ ـصـ ــري ،ب ـط ـل ـهــا حـ ـ ــارس امل ــرم ــى
املخضرم ،عامر شفيع ،قائد منتخب األردن
لعدة سـنــوات ،الــذي لعب لإلسماعيلي عام
 ،2006وكان أحد أفضل الحراس في املنطقة
العربية ،لكن تجربته رغم تألقه في البداية
ّ
ل ــم ت ـس ـت ـمــر ف ــي «الـ ـ ــدراويـ ـ ــش» ب ـش ـكــل جـيــد
بـسـبــب امل ـ ــزاج الـعـصـبــي ل ـل ـح ــارس ،وت ـعــدد
أزماته مع مدربيهُ ،ليستغنى عنه ويرحل.
وعـ ــانـ ــى اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي مـ ــن ن ـه ــاي ــة حــزي ـنــة

لـتـجــربــة عــرب ـيــة ش ـه ـيــرة ال ت ـن ـســى ،بطلها
ال ـعــراقــي مـصـطـفــى كــريــم ،ال ــذي ك ــان هــدافــه
األول في عام  ،2007حني جاء من نادي أربيل
ال ـعــراقــي ،ونــافــس عـلــى لـقــب ه ــداف ال ــدوري
امل ـص ــري ،وت ـفــاء لــت جـمــاهـيــر اإلسـمــاعـيـلــي
باملهاجم العراقي وقدرته في كتابة تجربة
ن ــاجـ ـح ــة وق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـفـ ــريـ ــق إل ـ ـ ــى م ـن ـص ــات
التتويج ،لكن تلقى عروضًا مغرية لالنتقال
ألن ــدي ــة إم ــاراتـ ـي ــة وخ ـل ـي ـج ـيــة ،ل ـي ــدخ ــل فــي
دوامة األزمات مع إدارة اإلسماعيلي بسبب
مطالبه بزيادة راتبه السنوي ،وهو ما قوبل
بالرفض ليضغط بقوة بالتزامن مع تراجع

«ريد بول» يكشف
تفاصيل حادث فيرستابن

وجه رياضي

زهير ورد

تعادل سلبي ودي بين إشبيلية وروما
واصل فريق إشبيلية اإلسباني سلسلة تعادالته في مواجهاته الودية استعدادًا للموسم
الجديد ( ،)2022-2021وذلك بتعادله السلبي هذه املرة أمام روما اإليطالي ،في املباراة
التي جمعتهما في مدينة فارو البرتغالية التي تحتضن معسكر الفريق «األندلسي».
وعلى ملعب «ألغارفي» لم ينجح الفريقان في هز الشباك على مــدار شوطي املباراة،
لتنتهي املباراة سلبية لعبا ونتيجة .وواصــل الفريق «األندلسي» تعادله في معسكره
البرتغالي ،بعدما حرج بهدفني ملثلهما أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أيام.
وقبل مواجهته االفتتاحية في بطولة «الليغا» منتصف الشهر املقبل ،أمام رايو فاييكانو
على ملعب «رام ــون سانشيز بيثخوان» ،سيسدل إشبيلية الستار على استعداداته
للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام استون فيال اإلنكليزي يوم السبت املقبل.

ناجحة مــن الجانب الـفــردي بعد تسجيل  4أه ــداف وصناعة
 9أه ــداف ،مقابل هبوط إيستر إلــى القسم الثالث ،انضم إلى
نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي ،الذي كان بصدد البحث
عن عناصر جيدة ليقوم الحقًا ببيعها وتحقيق مكاسب مالية
كبيرة .وبعد موسمني في الــدوري النمساوي ،انتقل كيتا إلى
نادي اليبزيغ األملاني ،وبرز بشكل كبير مع هذا الفريق الذي
كل األندية األوروبية تراقب مبارياته
حقق نتائج باهرة جعلت ّ
بحثًا عــن املــواهــب ،رغــم ّأنــه انتظر كثيرًا حتى ُيظهر حقيقة
لكنه تألق الحقًا بشكل كبير ،مــا جذب
مستواه مــع الفريقّ ،
املتابعني في أوروبا بفضل مستواه الباهر.
حظي كيتا باهتمام نادي ليفربول اإلنكليزي الذي سارع إلى
فعال في موسم 2017ـ ،2018
تقديم عرض النتدابه ،وهو ما تم ً
لينتقل كيتا إلــى ال ــدوري األوروبـ ــي الــرابــع فــي مسيرته .ومع
ليفربول ،عرف كيتا املجد أوروبيًا ،إذ أصبح أول العب غيني
يصل إلــى نهائي دوري األبـطــال ،كما فــاز بــالــدوري اإلنكليزي
املمتاز .ولم يحقق كيتا نجاحات كبيرة مع منتخب غينيا ،ذلك
ّ
قادر على منافسة املنتخبات القوية ،ورغم
أن
الجيل الحالي غير ٍ
ّ
ذلك فإن كيتا نجح في تقديم اإلضافة في جميع املباريات التي
ّ
شارك فيها ،إضافة إلى ّأنه يصر على املشاركة في املعسكرات،
وال يتصرف مثل بعض النجوم األفارقة اآلخرين.

مــا زال ال ـحــادث الـقــوي فــي سـبــاق الجائزة
الكبرى ببريطانيا بني املخضرم البريطاني
ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــون ،س ــائ ــق «م ــرس ـي ــدس»،
وم ـنــاف ـســه ال ـهــول ـنــدي م ــاك ــس فـيــرسـتــابــن،
سائق «ريــد بــول»ُ ،يلقي بظالله على عالم
الـفــورمــوال  ،1بعد حــرب التصريحات بني
ال ـف ــري ـق ــن ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ج ـع ــل كــريـسـتـيــان
هورنر ،رئيس فريق «ريد بول» ،يخرج عن
صمته ويكشف تفاصيل ما حدث.
ونـقـلــت صحيفة «دي ـلــي م ـيــل» البريطانية
عــن هــورنــر قــولــه« :بعد الـحــادث مباشرة لم
ّ
نـسـمــع أي رد م ــن ق ـبــل مــاكــس فـيــرسـتــابــن.
لقد كنا نــريــد سـمــاع صــوتــه فـقــط ،وبعدها
م ـب ــاش ــرة ،سـمـعـنــا ت ــأوه ــا ط ــوي ـ ًـا ،وت ـحــدث
ألنه نجا» .وتابع:
أخيرًا .لقد كان محظوظًا ّ
«لقد حطم الحادث القوي مقعد فيرستابن،
وأدى إلى إخراج الحشوة منه ،ثم بدأ هاتفي
ي ــرن وتـتـهــاطــل عـلـ ّـي الــرســائــل؛ إح ــداه ــا من
صديقي الطبيب ،الذي شرح لي بالتفصيل
ق ــائ ـم ــة ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـف ـح ــوص الـ ـت ــي يـجــب
علينا إج ــراؤه ــا بشكل عــاجــل ،ك ــان أحــدهــا
فحصًا خاصًا للصدر يمكنه التقاط عالمات
ال ـت ـح ــذي ــر م ــن حـ ـ ــدوث تـ ـم ــزق ف ــي ال ـص ـمــام
األب ـهــري» .وأض ــاف« :لقد كــان علينا الحذر
للغاية بشأن الضرر الذي ال نراه .قمنا بإجراء

فيرستابن يُنافس على لقب هذا الموسم
(فرانس برس)

ف ـح ــص ب ــاألشـ ـع ــة امل ـق ـط ـع ـيــة ل ـف ـيــرس ـتــابــن،
وفحص كامل بالرنني املغناطيسي للكدمات
على الدماغ واألعضاء الداخلية ،ومع نهاية
ذلك اليوم العصيب ،شعر ببعض الراحة».
وع ــن الـشـكــوى الـتــي تـقــدم بـهــا فــريــق «ريــد
بول» ضد سائق «مرسيدس» ،أضاف« :كان
واجبنا تجاه ماكس فيرستابن أن نحاول
إظ ـهــار الـحـقــائــق .نــأمــل أن ت ـكــون الـحــادثــة
ـذاء لـلـتـفـكـيــر حـ ــول م ــا تبقى
ق ــد أع ـط ــت غـ ـ ـ ً
م ــن ال ـب ـطــولــة ،ألن  13ج ــائ ــزة ك ـبــرى ت ـبــدأ،
ّ
والـ ـسـ ـي ــارات بـعـضـهــا ب ـج ــوار ب ـع ــض .فهل
سيحدث مرة أخرى؟».
وكان «ريد بول» قد طلب من االتحاد الدولي
لـلـسـيــارات «فـيــا» مــراجـعــة عقوبة التراجع
ـوان بحق املخضرم لويس هاميلتون،
 10ثـ ٍ
بعد تسببه في اصطدام ماكس فيرستابن
بحواجز املضمار على سرعة عالية ،خالل
اللفة األولى من السباق البريطاني .وجرى
نقل الـســائــق الـهــولـنــدي مــاكــس فيرستابن
إلــى املستشفى إلخضاعه لفحوص طبية،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ط ــال ــب ف ـي ــه «ريـ ـ ــد ب ــول»
بتشديد العقوبة بحق لويس هاميلتون،
الــذي نجح فــي الـفــوز بالسباق البريطاني
رغم االنتقادات الشديدة التي تعرض لها.
واختتم كريستيان هــورنــر حديثه« :نحن
اآلن ع ـل ــى وش ـ ــك االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ال ـب ـط ــول ــة.
الــرهــانــات تتضاعف مــع كــل سـبــاق .ماكس
ّ
لـيــس لــديــه م ــا ي ـخ ـســره .األمـ ــر كـ ّـلــه يتعلق
ّ
بكيفية االنتهاء .يمكن أن يحدث أي شيء».
بدوره ،انتقد فريق «مرسيدس» ،حامل لقب
فئة الصانعني في بطولة العالم لسباقات
الفورموال  ،1منافسه فريق «ريد بول» ،الذي
حـ ــاول تـلــويــث الـسـمـعــة ال ـج ـيــدة وال ـنــزاهــة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـس ــائ ــق امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ل ــوي ــس
هاميلتون ،الذي فاز بسباق بريطانيا.
وأص ــدر فــريــق «مــرس ـيــدس» بـيــانــا ج ــاء فيه
«ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إسـ ـ ــدال ال ـس ـت ــار ع ـلــى هــذا
ال ـح ــادث ،نــأمــل أن يـضــع ه ــذا ال ـق ــرار نهاية
لـلـمـحــاولــة املـنـسـقــة م ــن جــانــب إدارة فــريــق
ريد بول بتلويث سمعة السائق البريطاني
لــويــس هاميلتون ،بما فــي ذلــك املستندات
ال ـت ــي ج ــرى تـقــديـمـهــا خ ــال امل ـح ــاول ــة غير
الناجحة ملراجعة العقوبة» .أضاف« :نتطلع
اآلن للتسابق وأن نواصل منافستنا الصعبة
في موسم  2021من بطولة العالم للفورموال
 ،»1فــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى اشـتـعــال حــرب
التصريحات بني الفريقني ،نتيجة ما حدث
في سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

مستواه ليضطر اإلسماعيلي إلى بيعه في
نهاية املطاف.
وم ــن ال ـت ـج ــارب ال ـتــي أث ـ ــارت ال ـج ــدل أي ـضــا،
ت ـج ــرب ــة خ ــال ــد ب ــوط ـي ــب ،امل ـه ــاج ــم امل ـغــربــي
ال ـش ـه ـيــر ،وأحـ ــد ن ـج ــوم ك ــأس ال ـعــالــم 2018
الـ ــذي ب ــدأ ب ـقــوة ع ـنــد ان ـت ـقــالــه إل ــى الــزمــالــك
لكنه
فــي عــام  ،2019مقابل مليوني ي ــوروّ ،
عانى بعدها من إصابة في الركبة ،والحقته
اتـهــامــات املـعــانــاة مــن إصــابــة مزمنة ،ليقرر
ال ــزم ــال ــك االس ـت ـغ ـنــاء ع ـنــه م ــن ط ــرف واح ــد،
ولجأ ب ــدوره إلــى الفيفا ،وطــالــب بتعويض
مــالــي كبير يصل إلــى مليوني ي ــورو تمثل

قيمة مستحقاته الباقية في النادي ،وفشلت
تجربة العب ذاع صيته كثيرًا مع املغرب في
املونديال األخير .وفي النادي األهلي ظهرت
نـهــايــات حــزيـنــة عــديــدة لـتـجــارب احـتــرافـيــة
عــربـيــة مـثــل تـجــربــة أن ـيــس بــوجـلـبــان ،قائد
نـ ــادي ال ـص ـفــاق ـســي ال ـتــون ـســي ،الـ ــذي ضمه
األهلي إلــى صفوفه في عــام  ،2007وأصبح
العـبــا أســاسـيــا فــي تشكيلة امل ــدرب مانويل
ج ــوزي ــه ألك ـثــر م ــن ع ــام ،لـكــن م ــع تـقــدمــه في
ال ـس ــن وكـ ـث ــرة ال ــاع ـب ــن ف ــي م ــرك ــزه ،جلس
بديال لفترة وتراجع مستواهُ ،ليتخلى عنه
ً
في نهاية املطاف.

نجم الزمالك
السابق فرجاني
ساسي (خافيير
سوريانو/فرانس
برس)

غريليش يقترب خطوة أخرى
من «سيتي» بعد تعاقد أستون فيال مع بايلي
اقترب الالعب اإلنكليزي جاك غريليش ،خطوة أخرى من االنتقال إلى فريق مانشستر
سيتي اإلنكليزي ،بعد تعاقد فريقه الحالي أستون فيال مع الجناح الجامايكي ،ليون
بــاتــريــك بيلي ،قــادمــا مــن صـفــوف فــريــق بــايــر ليفركوزن األملــانــي .وأش ــارت تقارير
ّ
صحافية إلــى أن إدارة «سيتي» عرضت  117مليون يــورو للحصول على خدمات
الجناح اإلنكليزي ،وهــي القيمة املالية التي ربما تساعد أستون فيال على مواصلة
صفقاته القوية في موسم االنتقاالت الصيفية ،مع عدم انتهاكه لقواعد اللعب املالي
النظيف .وأعلن النادي اإلنكليزي ،في بيان رسمي ،توصله إلى اتفاق مع إدارة باير
ّ
ليفركوزن لضم الالعب الجامايكي الـشــاب ،وأن بايلي سيخضع للفحوص الطبية
الروتينية خــال الساعات القليلة املقبلة ،من أجــل إتمام التعاقد مع إنهاء إجــراءات
ضمه للفريق ألستون فيال ،الذي يسعى لتدعيم معظم صفوفه واملنافسة بشكل أكبر
املوسم املقبل.
مصرع العب أياكس الشاب نوح جاسر في حادث سير
أعلن فريق أياكس الهولندي ،السبت ،وفاة العبه الواعد نوح جاسر ،في عمر  16عامًا،
تعرضه إلصابات بالغة إثر حادث سير ّ
وذلك بعد ّ
تعرض له مع شقيقه .وقال النادي
الهولندي في بيان رسمي« :تلقى أياكس أخبارًا سيئة للغاية تفيد بوفاة الالعب نوح
جاسر» ،وذلك بعد اصطدام سيارة كان يقودها الالعب الشاب بشاحنة .ولقي الالعب
وشقيقة مصرعهما على الـفــور ،بينما أصـيــب قــائــد الشاحنة بـجــروح طفيفة وتم
نقله للمستشفى ،بحسب ما أعلنت وسائل اإلعــام املحلية .وولد جاسر في مدينة
آيسلستاين في مقاطعة أوتريخت ،في فبراير/شباط  ،2005وانضم إلــى صفوف
فريق أياكس في عام  ،2018قادمًا من فريق ألفينس بويز ،وكان سيلعب مع فريق
الشباب تحت  17سنة هذا املوسم.
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هوامش

ال يزال علماء اآلثار يحاولون اكتشاف تفاصيل كاملة عن شكل العمارة والحياة أثناء حكم اإلمبراطورية الرومانية .وها هو اكتشاف
جديد يساهم في فك بعض األلغاز حول شبكة الطرقات الخاصة بربط مناطق تلك اإلمبراطورية

اكتشفت الطريق تحت بحيرة البندقية (هاليل ساريكايا)Getty/

آثار تحت المياه
كل المسارات تؤدي إلى روما
محمد الحداد

اشتهرت اإلمبراطورية الرومانية
الـقــديـمــة بـنـمــط تخطيطي فريد
ف ــي ب ـنــاء ال ـق ــرى وال ـب ـل ــدات .وقــد
ك ـ ــان ع ـ ـمـ ــاده ش ـب ـك ــة ق ــوي ــة ومـ ـمـ ـت ــدة مــن
الطرق حتى تسهل السيطرة على أطراف
اإلمـبــراطــوريــة ،ونـقــل اإلمـ ــدادات الغذائية
والحربية من وإلى روما.
فــي دراسـ ــة ج ــدي ــدة ،اكـتـشــف فــريــق بحثي
طريقا قديما مغمورا في بحيرة فينيسيا
«البندقية» في إيطاليا ،في منطقة كان من
املمكن الوصول إليها عن طريق البر قبل
 2000عام خالل العصر الروماني .ويعتقد
الباحثون أن هذه الطريق كانت جــزءا من
شبكة ال ـطــرق الــرومــانـيــة فــي شـمــال شــرق
منطقة البندقية.
فــي الــدراســة الـتــي نـشــرت يــوم  22يوليو/
تـ ـم ــوز فـ ــي دوريـ ـ ـ ــة «ن ـي ـت ـش ــر  -ســايـنـتـفــك
ريبورتس» استخدم الفريق مسبار صدى
مـتـعــدد ال ـحــزم مـثـبــت عـلــى ق ــارب لتكوين
ص ـ ــورة مل ــا ي ـك ـمــن ت ـحــت املـ ـ ــاء .ي ــرس ــل هــذا

الجهاز موجات صوتية ترتد عن أرضية
البحيرة ،مما يسمح للفريق بإعادة بناء
الصور ألي هياكل موجودة هناك.
وق ــال ــت ال ـبــاح ـثــة الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ــدراس ــة
فــانـتـيـنــا م ــادريـ ـك ــاردو م ــن مـعـهــد الـعـلــوم
ال ـب ـحــريــة ف ــي ال ـب ـنــدق ـيــة ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،إن
هــذا االكـتـشــاف جــاء بعد فـتــرة طويلة من
البحث ورســم خريطة ألرضية منطقة من
الـبـحـيــرة ،تـسـمــى ق ـنــاة تــري ـبــورتــي .تشير
النتائج إلــى أن مستوطنات واسـعــة ربما
ك ــان ــت مـ ــوجـ ــودة ف ــي الـ ـج ــزء ال ـس ـف ـلــي مــن
ق ـن ــاة ت ــري ـب ــورت ــي ع ـلــى ب ـعــد أمـ ـت ــار تـحــت
أمواج بحيرة البندقية ،قبل قرون من بدء
تأسيس املدينة في القرن الخامس.
وأضــافــت الباحثة فــي تصريح لـ«العربي
الجديد» أن النتائج تشير إلى أن الطريق
املكتشف ربما كان جزءا من شبكة الطرق
الرومانية في شمال شرق منطقة البندقية
وهــي منطقة يعتقد أن بها هياكل قديمة
مـغـمــورة ،مــن صنع اإلن ـســان ،لكن يصعب
استكشاف املنطقة من قبل الغواصني نظرا
لوجود تيارات مائية قوية باإلضافة إلى

باختصار
اكتشف فريق بحثي
طريقا قديما مغمورا
في بحيرة فينيسيا
«البندقية» في إيطاليا،
في منطقة كان من
املمكن الوصول إليها
عن طريق البر قبل
 2000عام
أن املياه في البحيرة شديدة التعكر .وثقت

الدراسة متعددة التخصصات وجود جزء
يبلغ طوله حوالي  1200متر من الطريق
ال ــروم ــان ــي امل ـغ ـمــور ع ـلــى ح ــاف ــة شــاطـئـيــة
ق ــدي ـم ــة مـ ـغـ ـم ــورة ف ــي ش ـم ــال ــي ال ـب ـح ـي ــرة.
ويمثل الطريق املغمور -على األرجح -أحد
أجــزاء الطريق األخير في املشهد البحري
ملدينة «ألتينوم» اإليطالية القديمة ،ضمن
شبكة أوسع من الطرق في الشمال الشرقي
إليطاليا الرومانية.
فـ ــي ذلـ ـ ــك الـ ـعـ ـص ــر ،كـ ـ ــان مـ ـنـ ـس ــوب سـطــح
البحر أقل مما هو عليه اآلن ،وكان الشكل
العام ملدينة البندقية يبدو مختلفًا أيضًا
عما هــو عليه اآلن ،وهــو مــا يفسر امتداد
الطريق إلــى منطقة تغمرها املياه حاليا.
اكتشف الفريق البحثي أيضا قطعًا أثرية
قــديـمــة تشير إل ــى فـتــرة الـحـكــم الــرومــانــي
للمنطقة حتى قبل وقت طويل من تأسيس
مدينة البندقية.
وجــد الباحثون  12مبنى يصل ارتفاعها
إل ــى  2.7مـتــر وطــول ـهــا  52.7م ـتــرا وتمتد
عـلــى ط ــول  1140مـتـرًا فــي ات ـجــاه جنوبي

■■■
وثقت الدراسة متعددة
التخصصات وجود
جزء يبلغ طوله حوالي
 1200متر من الطريق
الروماني املغمور على
حافة شاطئية قديمة
مغمورة
■■■
وجد الباحثون 12
مبنى يصل ارتفاعها
إلى  2.7متر وطولها
 52.7مترًا وتمتد على
طول  1140مترًا في
اتجاه جنوبي غربي
إلى شمال شرقي في
مسار الطريق

غربي إلى شمال شرقي في مسار الطريق.
ويشير وج ــود هــذه الهياكل وتصميمها
إلى احتمال وجــود مستوطنة في املنطقة
تـعــرضــت لـلـغـمــر مـنــذ ح ــوال ــي  2000ع ــام،
وهــو ما يعني أن القطع األثرية التي عثر
عليها لم تكن منقولة من املــدن الرومانية
القديمة املطلة على البحيرة وإنما مدينة
أخــرى أقــدم .سمح السونار متعدد الحزم
وع ــال ــي ال ــدق ــة ل ـل ـبــاح ـثــن ب ــرس ــم خــريـطــة
جيومورفولوجية لقاع البحيرة ،ووفــرت
عـم ـل ـيــات االس ـت ـك ـشــاف ال ـت ــي أج ــري ــت بني
عــامــي  1978و ،2016ث ــروة مــن املعلومات
حــول مــا يــوجــد بالفعل فــي قــاع البحيرة،
بما في ذلك عينات من رواسب القاع.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت املـ ـ ـس ـ ــوح ـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ل ـق ـن ــاة
تــري ـبــورتــي ع ــن أح ـج ــار شـبـيـهــة بــأحـجــار
الــرصــف الـتــي استخدمها ال ــروم ــان أثـنــاء
بناء الطرق ،مما يشير إلى أن الهياكل قد
تـكــون محاذية على طــول طــريــق رومــانــي.
اك ـت ـش ــف ال ـب ــاح ـث ــون أيـ ـض ــا أربـ ـع ــة م ـبــان
إضــاف ـيــة ف ــي ال ـق ـنــاة ي ـصــل ارت ـفــاع ـهــا إلــى
أربعة أمتار وطولها ً 134.8
مترا.
وب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى أب ـ ـعـ ــادهـ ــا وت ـش ــاب ـه ـه ــا مــع
الهياكل املكتشفة في مناطق أخرى ،يعتقد
الباحثون أن أكبر هذه الهياكل هو هيكل
م ـي ـنــاء مـحـتـمــل أو رص ـي ــف ب ـح ــري قــديــم.
وتشير البيانات الجيولوجية والنمذجة
التي تم جمعها سابقا إلى أن الطريق يقع
على حافة رملية كانت فوق مستوى سطح
البحر خالل العصر الروماني ولكنها اآلن
مغمورة في البحيرة.

وأخيرًا
رجل أحبّه كل من عرفه
في رحيل
ٍ

محمود الرحبي

رحـ ــل ع ــن دن ـي ــان ــا ق ـبــل أي ـ ــام الــدب ـلــومــاســي وامل ـفـكــر
ال ـ ُـع ـم ــان ــي ،صـ ــادق جـ ــواد س ـل ـي ـمــان ،م ــؤس ــس مــركــز
الـحــوار العربي في واشنطن ،عن نحو ثمانني عاما.
عمل في السبعينيات والثمانينيات سفيرا لبالده في
أكثر من دولــة ،منها إيــران وأميركا .تميزت تجربته
بالتفاعل في مجاالت اجتماعية وثقافية ،حيث ترأس
كذلك الجمعية ُالعمانية للكتاب واألدباء .ترك حوارات
صحافية وإعالمية عديدة ،كما تتميز آراؤه البينية
بالنضج والحكمة .كتب عنه جمال خاشقجي ،حني
التقاه أول مرة ،مع صورة تجمعهما« :خذ من الحياة
مــا صفا ومــن العيش مــا كـفــى ،تعلمت هــذه الحكمة
الليلة من هذا الحكيم ُالعماني صادق جواد سليمان».
ن ـق ــول ذلـ ــك م ــن دون إغـ ـف ــال أن ـش ـط ـتــه ذات ال ـطــابــع
ال ـج ـمــاه ـيــري ،إذا اسـتـحـضــرنــا وقـفـتــه أيـ ــام ال ـحــراك
ً
صدى للربيع العربي .لم ينثن ،على
ُالعماني الذي كان
ّ
الرغم من عمره املتقدم وخلفيته املهنية ،عن مشاركة
الشباب أحالمهم بالتغيير .وهو ما كتبه أخيرا ناصر
صالح ،في مقال نشره في مجلة الفلق اإللكترونية:

«كانت اعتصامات  2011حدثًا كبيرًا وانعطافة هامة
في مسيرة صادق جواد ،اإلنسان واملفكر ،ففي حني
نأى الكثير من املثقفني ُالعمانيني بأنفسهم بعيدًا عن
ساحات االعتصامات ،والبعض منهم خوفًا أو طمعًا،
كان صادق جواد سليمان ،وهو على مشارف الثمانني
مــن عـمــره ،مـتــواجـدًا فــي مـســرح االعـتـصــام بمسقط
منذ األي ــام األول ــى ،فقد كــان ذلــك الـحــدث بالنسبة له،
كصاحب رسالة فكرية وخلقية ،فرصة للتواصل مع
الشباب واألجـيــال الجديدة مــن أجــل تعميق املعرفة،
وتنوير الوعي .كانت حواراته البسيطة والعميقة في
تلك املنتديات العفوية مــع املعتصمني مـصــدر إثــراء
معرفي وتنويري ،ومن يومها عرفه وأحبه الكثيرون
ّ
وتأثروا به».
ّ
املتفرقة
أكثر ما تركه الراحل مجموعة من الحوارات
معه ،تنم عن ثقافة موسوعية في علوم األديان والفكر
املـقــارن .وكــانــت البداية فــي مجلة نــزوى ،حــن حــاوره
الـكــاتــب نــاصــر صــالــح أول م ــرة فــي أح ــد أع ــداد الـعــام
 ،2006إل ــى جــانــب ح ــوار أج ــراه مـعــه الـكــاتــب يعقوب
الخنبشي في امللحق األدبي «أقاصي» ،باإلضافة إلى
محاضرات في أكثر من فضاء تعليمي وثقافي ،ناهيك

عن حواراته في املركز الذي كان يترأسه في أميركا.
كل هذه الذخيرة ،من املؤمل أن ينشرها أصدقاؤه في
كتاب ّ
يقرب القارئ أكثر من شواغله وعامله التفكيري،
ٍ
ّ
وهـ ــو ال ـ ــذي ف ــض ــل أن ت ـك ــون ح ـيــاتــه ب ـ ــدون مــؤل ـفــات
مطبوعة ،إنما حوارات وأحاديث صحافية.
أجرى كاتب هذه السطور حوارا تلفزيونيا مع صادق
جواد سليمان لصالح اليونسكو ،حني كانت مسقط
عاصمة الثقافة العربية ،في العام  2006الــذي رحل
فيه نجيب محفوظ .وفي اليوم نفسه الذي رحل فيه

أكثر ما تركه صادق جواد
مجموعة من الحوارات
المتفرّقة معه ،تنم عن
ثقافة موسوعية

محفوظ ،رحل أيضا مثقف ُعماني ينتمي للهامش،
لم يترك أي كتاب ،حسن باقر عبد الرب اللواتي ،الذي
كتب عنه الشاعر سعدي يوسف يــوم رحيله مقاال،
نشره في مجلة كيكا الثقافية ،كما ألف عنه أصدقاؤه
ّ
كتابا تكفل بجمعه وطباعته الشاعر املغربي إدريس
علوش تحت عنوان «حسن باقر عبد الرب  ..الرحالة
ال ــذي نثر كتبه عبر سبل الـحـيــاة» ،ومــن الـغــريــب أن
حسن باقر وصــادق جواد سليمان ينتميان للعائلة
نفسها .في الحوار الذي أجريته معه ،أتذكر أن صادق
جواد طلب أن يكون في شقة في إحدى حارات املدينة
الـتـجــاريــة روي .لينكشف املشهد عــن حيز بسيط،
تختلط فيه الكتب باملتالشيات .وقــد اتـصــف اللقاء
بــالـهــدوء وتسلسل األف ـكــار بعربية فصحى جــزلــة.
يتقن كذلك صــادق جــواد اللغة اإلنكليزية ،وال بد أنه
تــرك ذخـيــرة مهمة فــي أثـنــاء تفعيله جلسات الحوار
في أميركا ،فقلة هم السفراء والدبلوماسيون الذين
لم يكن عملهم مغلقا بدوائر العمل ،إنما تركوا أثرا
حواريا وثقافيا تفاعليا في كل مكان حلوا فيه .لذلك،
اتسمت حـيــاة الــراحــل ص ــادق ج ــواد بصبغة فكرية
تفاعليه مثمرة .رحمه الله.
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