مدارس تونس ليست بخير

تتكرر حوادث العنف داخل مدارس تونس بوتيرة تثير قلقًا لدى مختلف
قطاعات المجتمع .األسباب عديدة ،ومن بينها المناهج القديمة18[ .ـ]19
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بلينكن.
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الحدث

أوميكرون قد يتسبّب في نصف إصابات كورونا أوروبيًا
فــي حــن تعاني أج ــزاء مــن أوروب ــا مــن ارتـفــاع
ف ــي اإلصـ ــابـ ــات ب ـم ـت ـحـ ّـور «دلـ ـت ــا» م ــع دخ ــول
فصل الشتاء ،أعلن املركز األوروب ــي ملكافحة
األم ــراض والــوقــايــة منها وهــو الــوكــالــة املعنية
بالصحة الـعــامــة فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،أمس
ّ
ّ
يتسبب
متحور «أوميكرون» قد
الخميسّ ،أن
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف إصـ ــابـ ــات ك ــوف ـي ــد19-
ب ــاالت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وامل ـن ـط ـقــة االق ـت ـصــاديــة
األوروبية في غضون أشهر قليلة .ويمكن لهذا
التقدير أن يدعم املعلومات األولية حول قابلية
ّ
«أوميكرون» العالية جـدًا لالنتقال ،ليفوق كل

املتحورات التي سبقته .وبينما ّ
ّ
يتأهب العالم
في وجه «أوميكرون» ،الذي وإن انتشر بسرعة
ّ
ال يبدو أنــه أشـ ّـد خطورة من ســواه حتى اآلن،
انـضـ ّـمــت الــواليـ ّـات املـتـحــدة وأملــانـيــا أخـيـرًا إلى
دول أخــرى تخطط لفرض قيود أكثر صرامة
ملـكــافـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا الـجــديــد مــع ظهور
«أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» .وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أفـ ــادت
جـنــوب أفريقيا الـتــي أعلنت لـلـمـ ّـرة األول ــى عن
ّ
املتحور في أواخر شهر نوفمبر /تشرين
هذا
ّ
الثاني املنصرم ،بأنها رصدت زيادة في تكرار
اإلصابة بكوفيد 19-بني الذين التقطوا العدوى

بـمـتـحـ ّـور «أوم ـي ـك ــرون» ،بطريقة لــم ترصدها
م ــع امل ـت ـح ـ ّـورات ال ـســاب ـقــة .وق ــال ــت الـخـبـيــرة آن
فــون غــوتـبــرغ ،أمــس الخميس ،فــي إف ــادة عبر
اإلنـتــرنــت نظمتها منظمة الصحة العاملية ّإن
«إصابة سابقة كانت تقي من إصابة (جديدة)
بدلتاّ ،
لكن األمر يبدو مختلفًا مع أوميكرون».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أف ــاد م ـســؤولــون هــولـنــديــون
أخيرًا ّ
بأن «أوميكرون» كان موجودًا في هولندا
في وقت أبكر ّ
مما كان ُيعتقد سابقًا .فقد ّتم
ّ َ
ّ
التعرف إليه في عينتني أخذتا في البالد في
الـفـتــرة مــا بــن  19نوفمبر و 23مـنــه ،أي قبل

اإلبـ ــاغ ع ــن رص ــده ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى ف ــي جـنــوب
ّ
أفــريـقـيــاُ .يــذكــر أن ــه مــن غـيــر الــواضــح إذا كــان
الشخصان الـلــذان خضعا لالختبار قــد زارا
جنوب أفريقيا أم ال ،علمًا ّأن السلطات كانت
َ
َ
تـظـ ّـن سابقًا ّأن طــائــرتــن وافــدتــن مــن جنوب
أفريقيا ،يوم األحد املاضي ،هما اللتان جلبتا
ّ
باملتحور إلى هولنداُ .يذكر ّأن
اإلصابات األولى
هذه الدولة األوروبية هي األولى التي أعلنت عن
«عــدد كبير» من اإلصابات بـ«أوميكرون» في
خارج جنوب أفريقيا.

(فرانس برس ،رويترز)
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قيس سعيّد يغيّر
عيد الثورة التونسية

طرحت روسيا شروطها على الطاولة لتخفيف التوتر مع أميركا والدول الغربية بشأن
أوكرانيا ،والتي تتضمن الحصول على «ضمانات أمنية طويلة األمد» لوقف توسع
حلف شمال األطلسي نحو حدودها ،وهو ما يبدو أنه سيكون محور الحديث الذي
سيجريه رئيسا أميركا وروسيا «في المستقبل القريب»

توتر روسيا
والغرب

تونس ـ العربي الجديد

قــرر الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبار يــوم  17ديسمبر/كانون األول مــن كل
ً
ّ
سعيد تطبيقًا
عام عيدًا للثورة ،بدال من يوم  14يناير/كانون الثاني .ويأتي إعالن
لرؤيته القائمة على أن الثورة التونسية انطلقت من سيدي بوزيد يوم  17ديسمبر
 ،2010أما تاريخ  14يناير  ،2011الذي شهد هروب الرئيس زين العابدين بن علي
ّ
ّ
سعيد .وأكــد سعيد ،خالل
خــارج تونس ،فهو «تــاريــخ إجهاضها›› ،بحسب رؤيــة
ترؤسه اجتماع مجلس الــوزراء أمس الخميس ،أنه «ال رجــوع إلى الــوراء» ،مشددًا
على «مــواصـلــة ّ
تحمل املـســؤولـيــة بكل صــدق وأمــانــة فــي هــذه املــرحـلــة التاريخية
ّ
الصعبة والدقيقة التي تمر بها تونس» .وقال سعيد ،وفق بيان للرئاسة ،إنه «ال
ّ
مـجــال للتفريط فــي الــدولــة وفــي سـيــادة الشعب واخـتـيــاراتــه الـتــي عـ ّـبــر عنها بكل
وضوح» ،مشيرًا إلى أنه «سيتم اإلعالن ،في األيام املقبلة ،عن املواعيد التي ينتظرها
الشعب» ،من دون تحديد نوعية القرارات التي سيصدرها .وفي حني دعا ممثلي
القضاة إلى تطهير القضاء ،مشيرًا إلى أن «جــزءا كبيرًا من القضاة شرفاء ،ولكن
ّ
«التصدي للفساد
هناك من هم ليسوا في مستوى املسؤولية» ،فقد شـ ّـدد على أن
ّ
يمر عبر تمكني املواطنني من مراقبة من اختاره ،وعلى الطابع االستعجالي ملشروع
املرسوم املتعلق بالصلح الجزائي» ،معتبرًا أن «الوقت قد حان للنظر فيه والتداول
بشأنه في مجلس الوزراء».

تبريد األزمة أو تأجيجها
بيد بوتين وبايدن

للحديث تتمة...

عن «مأساوية»
الربيع العربي
ناصر السهلي

بمعزل عن تقييم ثورات الربيع
العربي عند ناسها ،من املأساوي
أن يقدم لنا الرئيس الروسي
فالديمير بوتني مطالعة عن الربيع
العربي ،غارقة ضمنيًا في نظرية
املؤامرة ،املنطلقة محليًا من مؤيدي
االستبداد العسكريتاري الوراثي،
منذ الثورة التونسية في ديسمبر/
كانون األول  .2010استخدام بوتني
مفردة «املأساة» في توصيف
النتائج أقرب أيضًا إلى قراءة
سطحية استشراقية مقصودة،
وفي جوهرها تذهب الحتقار ذاكرة
وقيمة العربي .سورية أقرب مثل
عن حقيقة مواقف موسكو من
الشعوب ،وإن كان املجال ال يتسع
الستعراضها كاملة للطعن بالثورة
السلمية فيها .فمبكرًا عبر عنها
وزير خارجية روسيا سيرغي
الفروف ،بأسلوب غير دبلوماسي،
وبعجرفة املتفاهم مع بعض الغرب
املذعور من انتقال الحالة العربية إلى
الحرية والديمقراطية .فالرجل نصب
نفسه لتحديد شكل نظام حكم
سورية ،وبكالم طائفي ممجوج.
وذلك عدا عن «الفيتو» املكرر في
مجلس األمن ،حتى عن جرائم
حرب واستخدام السالح الكيميائي،
وتكذيب الضحايا وأهاليهم حتى
يومنا هذا .سياسة التفاخر
بـ«عقيدة غروزني» التدميرية،
بتجريب األسلحة الروسية على
رؤوس السوريني ،أشارت مبكرًا
النضمام موسكو إلى تحالف
إقليمي للثورات املضادة ،أراد من
سورية التحول إلى نموذج قمع
إرادة الشعوب بالحديد والنار،
والتحالف مع عصابات ومليشيات
مرتزقة عابرة للجنسيات ،بما فيها
«فاغنر» ،ال تستره بكائيات على
الالجئني السوريني ،املطاردين،
حتى برلني منذ  ،2015بأخبار
موسكو الزائفة ،كما استخدمتهم
أخيرًا في بيالروسيا .بل حتى
بني املتوهمني أن موسكو صارت
جزءًا من «محور املمانعة» ،بات
ُيطرح سؤال عن حقيقة جهدها في
التنسيق وحماية دولة االحتالل،
حدودًا وقصفًا ،على أنقاض سورية،
برضا تام من تل أبيب .الوقائع
تقول إن تلك السياسة لم تختلف
كثيرًا عن النفاق الغربي ،وإن بدون
قفازات حريرية ،لدعم بقاء األنظمة
العسكريتارية في مواجهة الربيع
العربي ،من تونس وليبيا إلى اليمن.
باختصار ،موسكو تعيش على وهم
أن ذاكرة الناس قصيرة ،وهو ما
يفعله غيرها ،ككيانات ومليشيات
إقليمية ،أوغلت في دماء السوريني
وغيرهم .واملأساة الحقيقية هي
املشاركة بتحويل الدول إلى أطالل
ألجل املصالح الروسية وغيرها
من قوى .أما مآالت ثورات الربيع
العربي فيكفي أنها أعلت شأن إدراك
الشعوب مكمن ومنابع مأساتها،
ولم يعد همسًا سؤال التخلص من
االستبداد.

ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـشـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ـ ــري الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي أنـ ـ ـت ـ ــون ـ ــي ب ـل ـي ـن ـك ــن
وال ـ ــروس ـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف فــي
التوصل إلــى أي اتفاق بشأن كيفية خفض
التوتر بــن موسكو مــن جهة ودول غربية
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،بـسـبــب أوك ــران ـي ــا وحـلــف
شـمــال األطـلـســي ،فضل الـطــرفــان تــرك األمــر
للرئيسني األمـيــركــي جــو بــايــدن والــروســي
فالديمير بوتني .ووسط توترات حادة بني
موسكو والــدول الغربية على خلفية الشأن
األوكراني ،والتهديدات املتبادلة ،خصوصًا
مــن قـبــل روس ـي ــا ،ال ـتــي طــرحــت «خطوطها
ال ـح ـمــراء» عـلــى ال ـطــاولــة ،أعـلــن نــائــب وزيــر
الخارجية الــروســي سيرغي ريــابـكــوف عن
أمل بالده في «إقامة تواصل بني الرئيسني
األم ـي ــرك ــي والـ ــروسـ ــي ف ــي األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة»،
مشيرًا إلى أنه لم ّ
يتم التوافق على أي موعد
حتى اآلن .وأضاف« :هذا التواصل ضروري
ف ـع ــا ،وامل ـش ـك ــات ت ـت ــزاي ــد» خ ـصــوصــا من
ناحية الـعــاقــات الثنائية .وأوض ــح أنــه «ال
يــوجــد تـفــاهــم مـتـبــادل ح ــول طــريـقــة املضي
قدمًا نحو تهدئة الوضع في أوروبــا» ،وهو
أمـ ــر «ي ـس ـبــب ق ـل ـقــا ك ـب ـي ـرًا» ،م ــؤكـ ـدًا أن هــذا
الــوضــع سيكون «أحــد املواضيع الرئيسية
للنقاش» بني الزعيمني .ولم يحدد ريابكوف
شـكــل «ال ـت ــواص ــل» ه ــذا ،لـكــن وكـ ــاالت أنـبــاء
محلية نقلت عــن مسؤولني روس أن هناك
إمكانية لعقد قمة افتراضية.
فــي املقابل ،أعلن بلينكن ،بعد اجتماع مع
الفــروف ،على هامش اجتماع ملنظمة األمن
والتعاون في أوروبا في استوكهولم ،أمس
الـخـمـيــس ،أن بــايــدن وبــوتــن قــد يتحدثان
«في مستقبل قريب» للتطرق إلى التوترات
املتصاعدة حول الحدود األوكرانية.
وأعلن بلينكن أنه حذر بوضوح ،خالل لقاء
الف ـ ــروف ،م ــن تــداع ـيــات أي تــدخــل عسكري
روس ــي فــي أوكــران ـيــا ،معتبرًا أنــه يقع على
عاتق روسيا حاليًا خفض التوتر الحالي،

وم ـشــددًا عـلــى أن اتـفــاقـيــة مينسك ،املوقعة
فــي ال ـعــام  ،2015هــي مـســار حــل األزم ــة في
أوك ــران ـي ــا .وأع ـل ــن أن كـيـيــف ،ال ـتــي ال تمثل
خطرًا ،ال تبحث عن مواجهة قد تكون مبررًا
ملوسكو للتدخل عسكريًا.
وك ــان بلينكن قــال لــافــروف ،قبيل انطالق
االجتماع« :لدينا مخاوف عميقة من خطط
روسيا الستئناف العدوان على أوكرانيا»،
محذرًا من «عواقب وخيمة إذا قررت روسيا
م ــواص ـل ــة امل ــواجـ ـه ــة» .إال أن بـلـيـنـكــن وجــه
رسالة تصالحية ملوسكو ،معلنًا أن واشنطن
م ـس ـت ـع ــدة «ل ـت ـس ـه ـي ــل «ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـك ــام ــل»
التفاقات مينسك للسالم ،املوقعة في العام
 .2015وقال إن «أفضل طريقة لتجنب األزمة
هي من خالل الدبلوماسية» .وكان بلينكن
دعا موسكو إلى «تخفيف التصعيد وعكس
اتجاه الحشد األخير للقوات ،وإعادة القوات
إلى مواقعها الطبيعية».
وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ن ـيــد ب ــراي ــس« :فـ ــي حـ ــال اخـ ـت ــارت مــوسـكــو
طريق التصعيد العسكري ،أوضــح الوزير
(بلينكن) أن الــواليــات املـتـحــدة وحلفاءها
م ـس ـت ـعــدون ل ـف ــرض ت ـكــال ـيــف ك ـب ـي ــرة» على
م ــوس ـك ــو .وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ك ـب ـيــر ف ــي وزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة إن بلينكن والف ــروف
عقدا اجتماعًا «جادًا ورصينًا».
فــي املـقــابــل ،طــرحــت مــوسـكــو عـلــى الـطــاولــة
«خـ ـط ــوطـ ـه ــا ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء» .وذكـ ـ ـ ـ ــرت وزارة
الـخــارجـيــة الــروسـيــة ،فــي بـيــان ،أن الفــروف
أب ـ ـلـ ــغ ب ـل ـي ـن ـك ــن أن م ــوسـ ـك ــو تـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
«ض ـ ـمـ ــانـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة ط ــويـ ـل ــة األمـ ـ ـ ـ ــد» ع ـنــد
حـ ــدودهـ ــا م ــن ش ــأن ـه ــا وق ـ ــف ت ــوس ــع حـلــف
شمال األطلسي نحو الشرق .وحذر الفروف
واش ـن ـطــن م ــن «ج ــر أوك ــران ـي ــا إل ــى األل ـعــاب
الجيوسياسية للواليات املتحدة»،
وكـ ــان الف ـ ــروف حـ ــذر ،ف ــي اف ـت ـتــاح اجـتـمــاع
منظمة األمــن والـتـعــاون فــي أوروب ــا ،مــن أن
«السيناريو الكارثي للمواجهة العسكرية

السودان :تظاهرة في
األبيض رفضًا لالنقالب
شارك مئات السودانيني في تظاهرة بمدينة األبيض (جنوب) ،أمس الخميس ،رفضًا
لالنقالب العسكري واالتفاق الذي تم بني رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الــذي نفذ انقالب  25أكتوبر/تشرين
األول املــاضــي .ورف ــع املـتـظــاهــرون الفـتــات مكتوب عليها« :مــا ال ينتزع باملقاومة،
ينتزع بمزيد من املقاومة»« ،الشعب أقوى والردة مستحيلة» .كما أكدوا على الءات
هي «ال تفاوض ،ال شراكة ،ال شرعية» ،في انتقاد لالتفاق السياسي الجديد
ثالث ّ
الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي بني البرهان وحمدوك .وأشار شهود
عيان إلــى أن قــوات الشرطة أطلقت عـبــوات غــاز مسيل للدموع لتفريق التظاهرة،
وط ــاردت املحتجني فــي ش ــوارع املــديـنــة ،مــن دون ورود معلومات على الـفــور حول
وقوع إصابات .من جهة ثانية ،أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين ،أمس الخميس،
اليمني الدستورية رئيسًا للقضاء السوداني .وكــان عابدين يشغل منصب رئيس
القضاء باإلنابة بعد إعالن مجلس السيادة في  17مايو /أيار املاضي إعفاء رئيسة
القضاء في حينه نعمات عبد الله محمد خير من منصبها قبل أن ّ
يعينه مجلس
السيادة بنسخته الجديدة عقب االنقالب في املنصب الجديد في  25نوفمبر املاضي.
(األناضول)

الفروف :روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية عند حدودها ()Getty

بلينكن :أفضل طريقة
لتجنب األزمة هي من
خالل الدبلوماسية
حذر الفروف من عودة
السيناريو الكارثي
للمواجهة العسكرية

يـ ـع ــود» إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا ،مـتـهـمــا ح ـلــف شـمــال
األطلسي بتقريب بنيته التحتية العسكرية
من الحدود الروسية .وكرر معارضة بالده
ألي ت ــوس ــع ل ـل ـح ـلــف شـ ــرقـ ــا ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
أوكرانيا .وقال« :يرفض الناتو النظر بشكل
بناء في مقترحاتنا لتهدئة التوترات ومنع
ال ـح ــوادث الـخـطـيــرة .عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك،
تقترب البنية التحتية العسكرية للتحالف

مــن ال ـحــدود الــروس ـيــة .سـيـنــاريــو املــواجـهــة
العسكرية الـكــارثــي ي ـعــود» .وأض ــاف« :في
ال ـح ــوار م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وحـلـفــائـهــا،
س ـن ـصــر ع ـل ــى وض ـ ــع ات ـف ــاق ـي ــات ت ـم ـنــع أي
ت ـح ــرك ــات أخـ ـ ــرى ل ـح ـلــف شـ ـم ــال األط ـل ـســي
نحو الـشــرق ،ونشر أنظمة أسلحة تهددنا
على مقربة شــديــدة مــن األراض ــي الروسية.
وسنقدم مقترحات ذات صلة في املستقبل
الـقــريــب ،ونتطلع إل ــى الـنـظــر فيها بجدية،
ومــن دون أع ــذار .ونعتقد أن منظمة األمــن
والـتـعــاون فــي أوروب ــا يمكن أن تلعب دورًا
مفيدًا للغاية هنا».
ومثلما فعل بلينكن ،أعلن الفــروف انفتاح
روسيا على الحوار لحل األزمة .وقال« :نحن
مهتمون بــالـجـهــود املـشـتــركــة مــن أج ــل حل
األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن بــوتــن
أوض ــح أن مــوسـكــو ال تــريــد خ ــوض صــراع
جديد بشأن أوكرانيا.
ك ـم ــا أجـ ـ ــرى ب ـل ـي ـن ـكــن مـ ـح ــادث ــات م ــع وزي ــر
الخارجية األوكراني ديميترو كوليبا ،الذي
أع ـلــن أن بـ ــاده «س ـت ـل ـتــزم ض ـبــط ال ـن ـفــس»،
إال أنــه دعــا حلفاء كييف إلــى «إع ــداد حزمة
ردع» تجعل روسيا تفكر مرتني قبل اللجوء

إل ــى ال ـقــوة الـعـسـكــريــة .وأع ـلــن وزي ــر الــدفــاع
األم ـيــركــي لــويــد أوس ــن أن أي رد أمـيــركــي
ع ـل ــى تـ ـص ــرف ــات روس ـ ـيـ ــا تـ ـج ــاه أوك ــرانـ ـي ــا
س ـي ـتــم بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي،
داعـ ـي ــا م ــوس ـك ــو إلـ ــى ال ـت ـح ـلــي بــالـشـفــافـيــة
ب ـ ـشـ ــأن حـ ـش ــده ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـل ــى ح ـ ــدود
أوكرانيا .وعبر أوسنت ،خالل زيارته لكوريا
الجنوبية ،عــن أمـلــه فــي أن تعمل الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة وروس ـ ـي ـ ــا عـ ـل ــى «حـ ـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا
وتخفيف حدة التوتر في املنطقة».
وردًا عـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ــران ـ ــي
فــولــودي ـم ـيــر زي ـل ـي ـن ـس ـكــي ،أمـ ــس األول ،أن
الـقــرم أرض أوكــرانـيــة وأن هــدف كييف هو
«تحريرها» ،حــذر املتحدث باسم الكرملني
ديمتري بيسكوف ،أمــس الخميس ،مــن أن
مــوسـكــو ت ــرى فــي ه ــذا الـتـصــريــح «تـهــديـدًا
م ـبــاش ـرًا ل ـه ــا» .وق ـ ــال« :م ـث ــل ه ــذه الـصـيـغــة
تعني أن كييف قد تلجأ ألي خيار ،بما في
ذل ــك ال ـق ــوة ،مل ـحــاولــة ال ـت ـعــدي عـلــى منطقة
روس ـي ــة» .ورأى أن «اح ـت ـمــال حـصــول عمل
عـسـكــري» أوك ــران ــي فــي ال ـشــرق االنفصالي
«يـبـقــى مــرتـفـعــا» ،مـضـيـفــا« :نــاحــظ زي ــادة
ّ
فـ ــي ك ـث ــاف ــة األعـ ـ ـم ـ ــال امل ـس ـت ـف ــزة ع ـل ــى خ ــط

ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس» ،م ـت ـه ـمــا ك ـي ـي ــف بـ ـع ــدم احـ ـت ــرام
االتـفــاقــات املوقعة فــي مينسك .وبعيدًا عن
امل ـح ــاوالت الــدبـلــومــاسـيــة لـتـهــدئــة الــوضــع،
األرض .وأعلن
فقد استمرت التوترات على
ُ
الجيش األوكــرانــي ،فــي بـيــان ،مقتل جندي
أثـنــاء اشـتـبــاكــات مــع االنفصاليني املــوالــن
لروسيا في شرق البالد .ويرفع ذلك حصيلة
القتلى في صفوف الجنود األوكرانيني إلى
ّ
 61منذ مطلع العام الحالي .واتهم الجيش
األوكراني االنفصاليني باستهداف مواقعه
بـقــاذفــة قـنــابــل ومــدافــع رشــاشــة مــن العيار
الـثـقـيــل .وأع ـل ــن ج ـهــاز األمـ ــن ال ــروس ــي ،في
بيان ،إلقاء القبض على ثالثة يشتبه بأنهم
ع ـم ــاء ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،وهـ ــو مــا
نـفــاه جـهــاز األم ــن األوك ــران ــي .وق ــال الجهاز
الروسي إن ضابطًا من املخابرات العسكرية
األوك ــرانـ ـي ــة أل ـق ــي ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه «مـتـلـبـســا
بقنبلتني تم تهريبهما عبر الحدود» ،مشيرًا
إل ــى أن االث ـنــن اآلخ ــري ــن يشتبه فــي أنهما
عمالء من جهاز األمن األوكراني سعيا إلى
جمع معلومات في روسيا وتصوير البنية
التحتية لوسائل النقل والشركات املهمة.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

اليمن :بن دغر يتمسك
بدعوته لـ«تحالف إنقاذ»
عدن ـ العربي الجديد

تمسك رئيس مجلس الشورى اليمني ،أحمد عبيد بن دغر ،أمس الخميس ،بالدعوة
التي أطلقها أخيرًا لتشكيل تحالف إنقاذ وطني يسعى إلى وقف فــوري للحرب،
على الرغم من االنتقادات الواسعة التي طاولته خالل اليومني املاضيني .وقال بن
دغر في بيان جديد نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر ،إن ما يحدث في اليمن
من قهر وضيم وتهديد حقيقي لثالثني مليون نسمة ،سببه األول إيران والحوثيون،
باإلضافة إلى بعض أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية ،من دون الكشف عن
هويتهم .ودافــع بن دغر عن دعوته لوقف إطالق النار والبحث عن السالم ،مشددًا
على أنــه ليس له مصلحة في الخالف مع أحــد ،لكن املصلحة التي يجري وراء هــا
هي بقاء اليمن موحدًا .وفي الشأن العسكري ،جدد التحالف الذي تقوده السعودية،
مساء أمس الخميس ،غاراته الجوية على مواقع عسكرية للحوثيني في صنعاء،
وذلك بعد ساعات من غارات مماثلة في العاصمة اليمنية ومحافظة صعدة ،املعقل
الرئيسي للحوثيني ،شمالي البالد .وأعلنت قناة «املسيرة» الناطقة بلسان جماعة
الحوثيني ،وقوع غارتني جوار ّ
دوار مصعب بمديرية بني الحارث ،وغارة ثالثة في
محيط مطار صنعاء الدولي ،من دون اإلشــارة على وجه الدقة إلى طبيعة الهدف
املستهدف .من جهته أعلن التحالف ،في وقت الحق ،أن الضربة استهدفت «موقع
أسلحة نوعية» تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

طهران تقدم مسودتين في فـيينا ...وواشنطن غير متفائلة
تواصلت المفاوضات
النووية في فيينا،
أمس ،حيث قدمت
إيران ألطراف االتفاق
النووي مسودتين بشأن
العقوبات والقضايا
النووية ،فيما تحدث وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن عن «مؤشرات ال
تعطي تفاؤًال»
طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

بلينكن :ال نقبل بفرض سياسة األمر الواقع التي تريدها طهران (فرانس برس)

بـيـنـمــا كــانــت امل ـف ــاوض ــات ف ــي فـيـيـنــا بـشــأن
إحـيــاء االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي متواصلة،
لليوم الــرابــع على التوالي،
أمــس الخميس،
ّ
برز تطور جديد ،تمثل بتقديم وفد طهران
م ـس ــودت ــن إلـ ــى أطـ ـ ــراف املـ ـف ــاوض ــات بـشــأن
ال ـع ـق ــوب ــات وال ـق ـض ــاي ــا الـ ـن ــووي ــة ،وال ـل ـتــن
ينتظر أن تتم دراستهما مــن قبل األط ــراف
األخــرى «استعدادًا للخوض في مفاوضات
حــاسـمــة» ،وفــق كبير املـفــاوضــن اإليرانيني
علي باقري كني .وفــي حني كــان اإليرانيون
يـتـحــدثــون عــن أج ــواء «جــديــة» بـمــا فــي ذلــك
ت ــأك ـي ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي حـســن
أمـيــر عبد اللهيان م ـجــددًا ،أمــس الخميس،
الترحيب باملفاوضات الجادة وبــأي توافق
جـيــد ،مطالبًا اآلخــريــن بــإبــداء حسن النية،
خ ــرج وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة أنـتــونــي

بلينكن لـيـقــول إن «امل ــؤش ــرات األخ ـي ــرة عن
ً
مفاوضات فيينا ال تعطي تفاؤال» ،مضيفًا
أن «واش ـن ـطــن ليست متفائلة كـثـيـرًا بشأن
امللف النووي اإليراني ،ولكن األوان لم يفت
بعد».
ولـ ـف ــت ب ـل ـي ـن ـكــن فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي مــن
اس ـتــوك ـهــولــم ،عـقــب لـقــائــه نـظـيــره الــروســي
سيرغي الفروف ،إلى أنه يتعني «على إيران
أن تـثـبــت أن ـهــا تـتـحـلــى بــال ـجــديــة وال ـع ــودة
لــاتـفــاق ال ـن ــووي» .وتــابــع «ال نقبل بفرض
سـيــاســة األم ــر الــواقــع الـتــي تــريــدهــا طـهــران
ببناء البرنامج ال ـنــووي ،ومــا يمكن إليــران
القيام به هو وقف برنامجها النووي».
وت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات بـلـيـنـكــن س ــاع ــات بعد
محادثة هاتفية أجــراهــا مــع رئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينت ،الــذي طلب خالل
ه ــذه املـحــادثــة مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة «وقـفــا
فوريًا» للمحادثات بشأن البرنامج النووي
اإليــرانــي .وقــال بينت ،بحسب بيان ملكتبه،
إن «إيران تمارس االبتزاز النووي كأسلوب
ل ـل ـت ـفــاوض ،وي ـت ـعــن الـ ــرد ع ـلــى ه ــذا بــوقــف
املـ ـف ــاوض ــات ع ـلــى الـ ـف ــور واتـ ـخ ــاذ خ ـطــوات
صــارمــة مــن جــانــب الـقــوى الـعــاملـيــة» .وأشــار
بـيـنــت ف ــي ال ـس ـيــاق «إلـ ــى شـ ــروع إي ـ ــران في
عملية تخصيب ال ـيــوران ـيــوم إل ــى مستوى
 %20فــي منشأة ف ــوردو الـنــوويــة» ،وهــو ما
أعلنت عنه املنظمة الــدولـيــة للطاقة الذرية
أول من أمس األربعاء.
وقال بلينكن من استوكهولم في هذا السياق:
«تحدثت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي اليوم
(أمــس الخميس) ،عن إيــران بشكل مفصل»،
مضيفًا «لدينا محادثات مع اإلسرائيليني
ونشترك معهم في الهدف نفسه ،وهو منع
إيران من امتالك سالح نووي».
وفــي فيينا ،أكــد كبير املفاوضني اإليرانيني
علي بــاقــري كني ،أمــس الخميس ،أن الوفد

اإليـ ــرانـ ــي قـ ــدم وث ـي ـق ـتــي م ـق ـت ــرح ــات ،مـســاء
أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى أطـ ـ ــراف ال ـت ـف ــاوض في
ً
فـيـيـنــا ،قــائــا إن «الــوثـيـقــة األولـ ــى تتضمن
م ــواق ــف ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة اإلي ــران ـيــة
ح ــول إل ـغ ــاء ال ـع ـقــوبــات ،والــوث ـي ـقــة الـثــانـيــة
حـ ــول امل ـس ــائ ــل الـ ـن ــووي ــة» .وأضـ ـ ــاف بــاقــري
ل ـل ـت ـل ـفــزيــون اإلي ـ ــران ـ ــي ،أن «ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ــر
عليه أن يــدرس هاتني الوثيقتني ،ويستعد
لخوض مفاوضات حاسمة مع الجمهورية
اإلسالمية حول النصوص املعلنة فيها».
واتهم باقري كني «العبني خارج املفاوضات
بــأنـهــم ي ـح ــاول ــون ،سـ ــواء بـطــريـقــة مـبــاشــرة
أو عبر بعض أط ــراف امل ـفــاوضــات ،اإلخــال
ب ـم ـســار امل ـف ــاوض ــات وم ـس ــار ال ـتــوصــل إلــى
ات ـ ـفـ ــاق» ،م ــن دون أن ي ــذك ــر هـ ــذه األطـ ـ ــراف.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه خ ــال م ـبــاح ـثــاتــه م ــع رؤسـ ــاء
وف ـ ـ ــود م ـج ـم ــوع ــة ( 4+1ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـي ــا
وبريطانيا وفرنسا وأملــانـيــا) ،الشريكة في
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،أول م ــن أم ــس األربـ ـع ــاء،
وجه «تحذيرات من هذه املحاوالت ،ودعوت
إلى أال يسمح بأن تؤثر رؤيــة العبني خارج
املفاوضات عليها سلبًا».
وأع ـ ـ ــرب ب ــاق ــري ك ـن ــي ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن يـتــم
التوصل إلــى «استخالصات في أقــرب وقت
لـ ـخ ــوض مـ ـف ــاوض ــات جـ ـ ـ ــادة» ب ـع ــد ت ـقــديــم
ب ــاده مقترحاتها ،مشيرًا إلــى أنــه «أبلغت
الطرف اآلخر أننا جاهزون ملواصلة الحوار
ونحن فــي فيينا لــذلــك ،وفــي حــال هــم كانوا
مستعدين ملــواصـلــة امل ـفــاوضــات فــا يوجد
لدينا أدنى مانع».
وتــواص ـلــت االج ـت ـمــاعــات وامل ـف ــاوض ــات في
فـيـيـنــا ل ـل ـيــوم ال ــراب ــع ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،أمــس
الخميس .وفــي الـسـيــاق ،التقى بــاقــري كني
أمس ،مرة أخرى ،منسق املفاوضات إنريكي
م ـ ــورا ،نــائــب م ـفــوض ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
لالتحاد األوروب ــي ،ورؤســاء فــود بريطانيا

قاآني يحذر أميركا

ّ
حذر قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري اإليراني ،إسماعيل قاآني
(الصورة) ،في تصريحات له أمس الخميس ،من أن الواليات المتحدة
األميركية «ستتهشم أسنانها» إذا اتخذت أي خطوة ضد طهران
مــهــمــا كــانــت هـــذه الــخــطــوة
بسيطة .ونقلت وســائــل إعــام
محلية عن قاآني قوله «قوة
هــذه األمــة وقــدرتــهــا ...بلغت
مستوى أنه إذا اتخذتم (الواليات
الــمــتــحــدة) أبــســط الــخــطــوات،
ّ
فـــإن أســنــانــكــم ستتهشم في
أفواهكم» ،مضيفًا «ولى زمان
فعل ما يحلو لكم».

وف ــرن ـس ــا وأمل ــان ـي ــا .وقـ ــال كـبـيــر امل ـفــاوضــن
اإليــران ـيــن لــ«الـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي»« :خــال
االجتماعات طرحنا مواقفنا حول القضايا
املحورية واألساسية خالل هذه الجولة من
املفاوضات ،وخاصة مسألة رفــع العقوبات
الـظــاملــة ،وأطلعناهم على معايير مواقفنا،
وه ـ ـ ــم كـ ــانـ ــت ل ــديـ ـه ــم إب ـ ـهـ ــامـ ــات وطـ ــرحـ ــوا
أسـئـلــة ،فقمنا بــالــرد عليها فــي سعي لرفع
اإلبهامات».
كذلك ،التقي باقري كني ،أمس ،املدير العام
ل ـلــوكــالــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة رافــائ ـيــل
غـ ـ ــروسـ ـ ــي ،وق ـ ـ ـ ــال عـ ـق ــب ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء« :أجـ ــريـ ــت
م ـبــاح ـثــات م ـث ـمــرة م ــع غـ ــروسـ ــي» ،مضيفًا
«أك ـ ــدت ل ــه ع ــزم إي ـ ــران عـلــى م ـشــاركــة فاعلة

وإيجابية بمفاوضات فيينا» وأن «الوكالة
يمكنها لعب دور تقني إيجابي» .ويأتي لقاء
باقري كني مع غروسي بعد يوم من إصدار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا أكدت
فيه أن إيــران شرعت بتخصيب اليورانيوم
بــدرجــة نـقــاء  20فــي املــائــة مــن خــال أجهزة
طــرد مــركــزي مـتـطــورة فــي منشأة «ف ــوردو»
الواقعة في محافظة قم ،جنوب طهران.
وف ــي مـقــابـلــة مــع مــوقــع «م ـيــدل إي ـســت آي»،
ق ــال بــاقــري كـنــي إن «ال ـك ــرة اآلن فــي املعلب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي» ،م ـ ـشـ ــددًا عـ ـل ــى أن «إيـ ـ ـ ـ ــران لــن
ت ـت ـف ــاوض ب ـش ــأن بــرنــام ـج ـهــا ال ـص ــاروخ ــي
واملسائل اإلقليمية».
في األثناء ،كشف مستشار الوفد اإليراني في

فيينا محمد مرندي ،في اتصال هاتفي مع
«العربي الجديد» ،من العاصمة النمساوية،
تفاصيل حــول املـســودتــن اللتني قدمتهما
إي ــران بشأن العقوبات والقضايا النووية،
ً
فضال عن كشفه ملواقف مختلف األطراف.
وق ــال مــرنــدي إن م ـفــاوضــات فيينا إلحـيــاء
االتفاق النووي «تمضي إلى األمام بمهنية»،
موضحًا أن الوثيقتني اللتني قدمهما الوفد
ً
اإليــرانــي «جــاء تــا استكماال ملسودة االتفاق
خ ــال ال ـج ــوالت الـســابـقــة مــن امل ـف ــاوضــات».
وأوضـ ـ ـ ــح م ــرن ــدي أن ال ـح ـك ــوم ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
الـجــديــدة بــرئــاســة إبــراهـيــم رئـيـســي «أجــرت
تعديالت على جزء من هذه املسودة ،وأكملت
جـ ــزءًا آخ ـ ــر» .ول ـفــت إل ــى أن «الــوث ـي ـقــة حــول
العقوبات تؤكد رفع العقوبات التي فرضها
(الرئيس األميركي السابق دونــالــد) ترامب
عمليًا» .وتابع أن «هذا سيواجه مقاومة من
الطرف اآلخر حتمًا».
ي ـشــار إل ــى أن أطـ ــراف امل ـفــاوضــات كــانــت قد
توصلت خالل ست جــوالت تفاوض سابقة
إلــى مسودة اتـفــاق ،وقالت الــوفــود املشاركة
وقـتـهــا إن االت ـف ــاق إلح ـيــاء االت ـف ــاق الـنــووي
جــاهــز بنسبة  80فــي املــائــة .وك ــان ذلــك قبل
أن تتوقف املفاوضات في يونيو /حزيران
امل ــاض ــي ،ب ـط ـلــب م ــن إي ـ ـ ــران ،ب ـس ـبــب عملية
انتقال السلطة التنفيذية فيها.
وعن مواقف أطــراف التفاوض ،قال مرندي
إن «املــوق ـفــن ال ــروس ــي والـصـيـنــي قــريـبــان
جدًا من املوقف اإليــرانــي ،وال فــارق بينهما
تقريبًا» .وبشأن مواقف األطراف األوروبية،
قال إنها «تتفهم منطق إيران ،لكنها تواجه
ضغوطًا أميركية» .واتهم مرندي الواليات
امل ـت ـحــدة بــوضــع عــراق ـيــل أمـ ــام م ـفــاوضــات
ً
ف ـي ـي ـن ــا ،قـ ــائـ ــا إنـ ـه ــا «تـ ــريـ ــد ع ـ ـ ــودة إي ـ ــران
الكاملة إلى االتفاق النووي من دون القيام
بواجباتها كما يلزم».
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مرور
الكرام
المهرجان :أغنية
أم نظام حكم؟
وائل قنديل

مجددًا تندلع صيحات حماية الشرف
الوطني الرفيع من األذى ،بعد إقدام
مطرب مهرجانات على التالعب في
نص أغنيته لتالئم املسرح السعودي،
فتنقلب عبارة «خمور وحشيش»
إلى «تمور وحليب» .بصرف النظر
عن أن انتعاش ما تسمى «أغنية
املهرجانات» حدث وسط حفاوة
ورعاية كاملتني من السلطة الحاكمة
في مصر ،بما تحتوي عليه هذه
األغنية من شحنات هائلة من ملوثات
الذوق ومدمرات الوعي ...وبعيدًا عن
أن هذا الغناء ،الذي يتحور ويبدل
من محتواه وشكله تبعًا للمنطقة
التي ّ
يقدم فيها ،كان حتى وقت
قريب يلقى دعمًا إعالميًا ورسميًا،
إلى درجة االستثمار فيه داخل
أندية القوات املسلحة االجتماعية
والترفيهية ...بعيدًا عن كل ذلك ،فإن
ردود الفعل على واقعة «الخمور
التي تحولت إلى تمور» في العاصمة
السعودية ،هي بحد ذاتها مهرجان
أكثر صخبًا وإسفافًا من املهرجان
املغنى ذاته .هنا ،يتم استدعاء كل
التعريفات الهابطة لكرامة الوطن،
وجميع حراس معبد الوطنية املقززة،
وإعالن الحرب على املغني الذي برر
تبديل كلماته لتتماشى مع طهارة
األرض التي يغني ويرقص فوقها،
وهو بالفعل تبرير منحط ملوقف
رخيص ،لكنه على أي حال ليس أسوأ
في دالالته من مواقف مماثلة أدت
فيها السلطة الحاكمة املهرجان ذاته
في السياسة ،ومواقف أخرى بانت
فيها النخب التي تمرح في الحديقة
الخلفية لهذه السلطة أكثر فجاجة في
أداء املونولوج السياسي والتاريخي.
لم يفعل املطرب أكثر مما فعلته
السيدة هدى جمال عبد الناصر
حني خرجت على جمهورها بوثيقة
تزعم أن جزيرتي تيران وصنافير
سعوديتان ،وذلك في ذروة الغضب
الشعبي من إقدام السلطة الحاكمة
في ذلك الوقت من العام 2016
على التفريط في الجزيرتني .بررت
هدى عبد الناصر تبنيها لرواية
أن الجزيرتني سعوديتان بعثورها
على وثيقة في مكتب والدها الراحل،
عرضتها على صفحة كاملة بجريدة
األهرام تحت عنوان «لنكن حقانيني...
تيران وصنافير سعوديتان» .نص
هذه الوثيقة ،وكما نشرته هدى
عبد الناصر ،لم يجزم بسعودية
الجزيرتني ،إذ تقول بالحرف الواحد
وهي تستعرض قيام القوات املصرية
باحتالل الجزيرتني ،بالتوافق
مع السعودية ،ملواجهة العدوان
الصهيوني ،ما يلي« :وقد اتخذت
مصر هذا اإلجراء ملجرد تعزيز
حقها ،وكذلك أي حق محتمل للمl
لكة العربية السعودية فيما يتعلق
بالجزيرتني ،اللتني يتحدد مركزهما
الجغرافي على بعد  3أميال بحرية
على األقل من الشاطئ املصري
في سيناء ،أربعة أميال تقريبًا من
الجانب املواجه للسعودية ،وقد تم ذلك
لقطع خط الرجعة على أي محاولة
لالعتداء على حقوق مصر».
إذن تتحدث الوثيقة عن حق مصري
مقطوع به في الجزيرتني ،مقابل «أي
حق محتمل» للسعودية ،ومع ذلك
قطعت ابنة عبد الناصر بسعودية
الجزيرتني ،واستتبعت ذلك بطلب
ً
الثمن قائلة« :أعتقد أن الشعب
املصري في حاجة إلى إيماءة معنوية
من جانب امللك سلمان؛ لقاء الدماء
التي بذلت من جانب املصريني فى
سبيل املحافظة على هذه األرض
العربية ،وإال لكان االسرائيليون
ً
احتلوها .»....أليس ذلك تبديل
وتحويرًا في تاريخ الوطن ،من خالل
«مهرجان سياسي»؟ ما قدمه ما
يسمى البرملان املصري من أداء
مبتذل لكي يمرر اتفاقية التنازل
عن الجزيرتني ،التي أبطلتها أحكام
مجلس الدولة ،ونسفتها الوثائق
التاريخية املحترمة ،هل يقل أو يزيد
عما فعله مطرب الخمور والحشيش
والتمور والحليب؟ ما فعلته السلطة
التي تدير وتتحكم في كل هؤالء،
هل يختلف في العبث بحدود الهوية
والحضارة والجغرافيا والتاريخ ،عن
العبث بكلمات أغنية ركيكة؟
الشاهد أننا بصدد تراجيديا
حضارية شاملة تنحدر بمفاهيم
الوطن والوطنية إلى ما دون مستوى
غناء املهرجانات.
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الحدث

فشل االجتماع الذي
عقد أمس بين زعيم
التيار الصدري وقادة
«اإلطار التنسيقي»
الرافض لنتائج
االنتخابات العراقية
في التوصل إلى
توافق على سبل
حل األزمة ،خصوصًا
بعد تأكيد التيار
الصدري رفض
حكومة المحاصصة
والتمسك بضرورة
تشكيل «حكومة
أغلبية وطنية»

عقد االجتماع في منزل هادي العامري ،وبحضور مقتدى الصدر (واع)

الصدر يرفض
حكومة المحاصصة
المفوضية
تنفي
نفت مفوضية االنتخابات
العراقية ،أمس الخميس،
لرئيسي
أي تدخل
َ
الجمهورية برهم صالح،
والقضاء فائق زيدان
في االنتخابات .وجاء
النفي بعد اتهام الحزب
الديمقراطي الكردستاني
لصالح وزيدان بالتدخل
في سير العملية بهدف
«التالعب بالنتائج لصالح
جهات معينة» لم
يحددها.

فشل االجتماع مع
«اإلطار التنسيقي» لتفكيك
أزمة االنتخابات العراقية
بغداد ـ زيد سالم ،براء الشمري

شـهــدت العاصمة الـعــراقـيــة بـغــداد،
أمــس الخميس ،اجتماعًا هو األول
م ــن ن ــوع ــه م ـنــذ ع ــدة سـ ـن ــوات ،ضم
عــددًا مــن قـيــادات ورؤس ــاء الكتل السياسية
الـعــربـيــة الـشـيـعـيــة ،بـمــن فيهم زعـيــم التيار
الـصــدري مقتدى الصدر والـقــوى املنضوية
ضمن «اإلط ــار التنسيقي» للبحث بإيجاد
مخرج لألزمة الحالية التي خلفتها نتائج
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة الـتــي أظ ـهــرت تراجعًا
ح ـ ــادًا ل ـل ـقــوى الـحـلـيـفــة إليـ ـ ــران م ـقــابــل فــوز
الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر عـ ــن أقـ ــرب
منافسيه .وعـلــى الــرغــم مــن ح ــرص «اإلط ــار
الـتـنـسـيـقــي» ال ــراف ــض لـنـتــائــج االنـتـخــابــات
عـلــى إش ــاع ــة أجـ ــواء إيـجــابـيــة ب ـشــأن الـلـقــاء
ال ـ ــذي جـ ــرى أم ـ ــس ،إال أنـ ــه كـ ــان الف ـت ــا ع ــدم
خـ ــروج املـجـتـمـعــن ب ـب ـيــان م ـش ـتــرك .وفـيـمــا

أصـ ــدر «اإلطـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ب ـيــانــا تضمن
الحديث عن توافقات عامة بما ذلك استمرار
الحوارات ،سارع التيار الصدري إلى دحض
التسريبات التي تحدثت عن توافق مبدئي
على حكومة توافقية يكون اختيار الــوزراء
وتوزيع الــوزارات فيها بناء على مقاعد كل
كتلة ،مؤكدًا التمسك بحكومة األغلبية.
وضم االجتماع ،الذي عقد أمس بمنزل زعيم
تحالف الفتح هادي العامري ،وسط بغداد،
ً
كال من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق نـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي،
وزعـ ـي ــم امل ـج ـل ــس اإلسـ ــامـ ــي األعـ ـل ــى ه ـمــام
حمودي ،وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم،
ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـب ــق ح ـيــدر ال ـع ـبــادي،
ورئـ ـي ــس ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ف ــال ــح ال ـف ـيــاض،
وزع ـي ــم ج ـمــاعــة ع ـصــائــب أه ــل ال ـح ــق قيس
الخزعلي ،إضــافــة إلــى قـيــادات أخ ــرى ،منها
زعـيــم جماعة «جـنــد اإلم ــام» املسلحة أحمد

األس ـ ــدي وآخـ ـ ــرون .ويـعـتـبــر ه ــذا االجـتـمــاع
األول مـ ــن ن ــوع ــه م ـن ــذ ع ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات الـ ــذي
يضم قيادات الصف األول للكتل السياسية
الـعــربـيــة الـشـيـعـيــة فــي ال ـب ــاد ،وال ـتــي جــرى
ال ـعــرف الـسـيــاســي مـنــذ ع ــام  2003أن يكون
منصب رئيس الــوزراء محصورًا بها ضمن
ن ـه ــج امل ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـ ـ ــذي تـتـهــم
الــواليــات املـتـحــدة بترسيخه فــي الـبــاد من
خــال أول تشكيلة ملجلس الحكم االنتقالي
ال ــذي اعـتـمــد عـلــى نـسـبــة امل ـكــونــات الدينية
الطائفية والعرقية بشكل أساس.
واسـ ـتـ ـم ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ن ـح ــو  90دق ـي ـق ــة ول ــم
ي ـس ـم ــح ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن املـ ــوجـ ــوديـ ــن خـ ــارج
املنزل بالدخول للحصول على أي تفاصيل،
ّ
ـول مقتدى
لكن لقطات مـصــورة للحظة دخـ ّ
الـصــدر إلــى االجـتـمــاع أظـهــرت تجنبه إلقاء
الـتـحـيــة عـلــى كــل مــن ن ــوري املــال ـكــي وقيس
ال ـخــزع ـلــي ال ـجــال ـســن ف ــي غ ــرف ــة االج ـت ـمــاع.
وقــال «اإلط ــار التنسيقي» ،الــذي يضم قوى
معترضة على نتائج االنتخابات ،في بيان
أعقب اللقاء ،إن املجتمعني ناقشوا قضايا
رئيسية ،من بينها اتخاذ الخطوات الالزمة
مل ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،وال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى خ ــروج
القوات األجنبية وفق الجدول الزمني املعلن،
ووضـ ــع آل ـي ــات حـصــر ال ـس ــاح بـيــد ال ــدول ــة،

مقتدى الصدر:
ال شرقية وال غربية
حكومة أغلبية وطنية
لم يصدر بيان ختامي
بعد اجتماع الصدر
و«اإلطار التنسيقي»

وحماية «الحشد الشعبي» ودعمه وتنظيمه،
وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به ،وإبعاد
التنافس السياسي عن املشاريع الخدمية.
وأوض ــح الـبـيــان أن املجتمعني اتـفـقــوا على
ً
استمرار الحوارات واملناقشات وصــوال إلى
وضع معالجات واقعية لالنسداد السياسي
الحاصل في املشهد السياسي.
كما نقلت وســائــل إعــام محلية عراقية عن
مصادر لم تسمها أن االجتماع تمخض عن
اتـفــاق لتشكيل لجنة مشتركة إلع ــداد ورقــة
تفاهم بــن الـقــوى الرئيسة حيال الحكومة
امل ـق ـب ـلــة واملـ ـلـ ـف ــات ال ـخ ــاف ـي ــة ب ــن األطـ ـ ــراف
املجتمعة .وترافق ذلك مع حديث عن توافق
مبدئي بني املجتمعني على حكومة توافقية
يـ ـك ــون اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـي ـهــا اس ـت ـح ـقــاقــا
ان ـت ـخ ــاب ـي ــا (أي أن ي ـت ــم تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات
بحسب مقاعد كل كتلة) ،وهو ما جاء أيضًا
ع ـل ــى ل ـس ــان ع ـض ــو «تـ ـي ــار ال ـح ـك ـم ــة» ف ــادي
الـشـمــري ،ال ــذي أوض ــح أيـضــا أن «االجتماع
لن يكون األخير ،لبحث االتفاق حــول نقاط
خــافـيــة أخ ــرى بــن ال ـقــوى الـشـيـعـيــة» .لكن
ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري سـ ــارع إل ــى ن ـفــي املــواف ـقــة
عـلــى ه ــذه الـصـيـغــة الـحـكــومـيــة .وق ــال زعيم
ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري ف ــي ت ــدوي ـن ــة ع ـل ــى مــوقــع
«ت ــوي ـت ــر» ع ـقــب االج ـت ـم ــاع« :ال شــرق ـيــة وال
غربية ،حكومة أغلبية وطنية» .بــدوره ،قال
رئـيــس الكتلة الـصــدريــة حـســن ال ـع ــذاري إن
لـقــاء ال ـصــدر ب ــ«اإلط ــار التنسيقي» تضمن
ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
أغلبية وطنية ،والتأكيد على أهمية الرجوع
إل ــى املــرجـعـيــة الــديـنـيــة فــي الـنـجــف .ونقلت
وســائــل إع ــام محلية عــن ال ـع ــذاري إشــارتــه
إل ــى أن ال ـص ــدر دع ــا إل ــى «ح ـك ــوم ــة أغـلـبـيــة
وطنية ال توافقية محاصصة على اإلطالق»،
مبينًا أن «املقاومة كانت وال تــزال وستبقى
صـ ــدريـ ــة» .وتـ ــابـ ــع« :وضـ ـ ــع الـ ـص ــدر جـمـيــع
النقاط على الـحــروف بنقاش صريح هدفه
مصلحة الـعــراق ال غـيــر» ،مبينًا أن محاربة
الفساد من أولويات الصدريني.
وب ـمــوجــب الـنـتــائــج الـنـهــائـيــة لــانـتـخــابــات
البرملانية التي أجريت بالعاشر من أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول امل ـ ــاض ـ ــي ،ف ـق ــد فـ ـ ــاز ال ـت ـي ــار
الصدرية بـ 73مقعدًا ،وتحالف «تقدم» بـ،37
وت ـحــالــف «دول ـ ــة ال ـق ــان ــون» ب ـ ــ ،33وال ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني بـ 31مقعدًا ،بينما
ح ــاز تـحــالــف «ال ـف ـتــح»  17مـقـعـدًا ،وتحالف
«عزم»  14مقعدًا ،وحركة «امتداد»  9مقاعد،
إضافة إلــى كتل أخــرى حصلت على ما بني
مقعد واحد و 7مقاعد موزعة على  83دائرة
انتخابية في عموم مدن العراق.
وك ــان ــت ب ـي ــان ــات وت ـص ــري ـح ــات ق ــد ص ــدرت
أمس سبقت االجتماع وأخــرى تزامنت معه
تحدثت عن أهمية «وحــدة البيت السياسي
ال ـش ـي ـعــي» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى وجـ ــود م ـب ــادرة
م ـصــال ـحــة ب ــن الـ ـق ــوى امل ـن ـضــويــة ت ـحــت ما
يعرف ب ــ«اإلطــار التنسيقي» ،الــذي يتزعمه
نوري املالكي من جهة ،ومقتدى الصدر من
جهة أخرى.
وقــال زعيم املجلس اإلســامــي األعلى همام
حـ ـم ــودي ،ف ــي ب ـي ــان ل ــه ،إن «وح ـ ــدة ال ـع ــراق
واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته
على مواجهة التحديات ،وتصحيح املسار»،
وأش ــار إل ــى أن اجـتـمــاع أم ــس «ه ــو مــن أجــل
ب ـن ــاء رؤي ـ ــة م ــوح ــدة ،وم ـعــال ـجــة اخ ـت ــاالت
الـعـمـلـيــة ال ـسـيــاسـيــة ب ـمــا شــاب ـهــا م ــن فشل
وفساد واستغالل حزبي للدولة ،وتصحيح
املـ ـس ــار مل ــا ف ـي ــه ازدهـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــراق ونـهـضـتــه
ورف ــاهـ ـي ــة ش ـع ـب ــه» .م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال أح ـمــد
األسدي ،زعيم جماعة «جند اإلمام» املسلحة
التي تمتلك جناحًا سياسيًا باسم «سند»
داخل تحالف «الفتح» ،في بيان له ،إن قادة
«اإلطار التنسيقي» استقبلوا مقتدى الصدر
في منزل هادي العامري لـ«مناقشة القضايا
ال ـعــال ـقــة وآخـ ــر م ـس ـت ـجــدات ال ــوض ــع الــراهــن
بكل ّ
ودي ــة وأخــويــة» .وأض ــاف أن ذلــك يأتي
«تعزيزًا للترابط والوحدة الوطنية بني أبناء
الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب
العراقي التي هي أولوية لجميع األطراف».

متابعة

ليبيا :إعادة سيف اإلسالم القذافي للسباق الرئاسي
قبلت محكمة استئناف
سبها ،أمس الخميس،
الطعن المقدم من
سيف اإلسالم القذافي،
ضد استبعاده من قائمة
المترشحين لالنتخابات
الرئاسية
طرابلس ـ أسامة علي

عـ ـ ــاد س ـي ــف اإلس ـ ـ ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي إلـ ـ ــى قــائ ـمــة
املترشحني لالنتخابات الرئاسية الليبية،
أم ـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،بـ ـع ــدم ــا قـ ـبـ ـل ــت م ـح ـك ـمــة
اس ـت ـئ ـنــاف س ـب ـهــا ،ال ـط ـعــن امل ـق ــدم م ـنــه ،ضد
اس ـت ـب ـع ــاده م ــن قــائ ـمــة امل ـت ــرش ـح ــن ،م ـقــررة
إرجاع اسمه لهذا القائمة.
وقــال عمر الشويهدي ،املستشار لــدى فريق
الدفاع عن سيف القذافي ،في تصريح خاص
لـ«العربي الجديد» ،إن املحكمة قبلت الطعن
املـقــدم مــن رئـيــس فــريــق الــدفــاع عــن الـقــذافــي،
خــالــد ال ــزائ ــدي ،مشيرًا إلــى أن فــريــق الــدفــاع
أثـ ـب ــت ع ـ ــدم ص ـ ـ ــدور ح ـك ــم ق ـض ــائ ــي ن ـهــائــي
بحق سيف اإلســام فــي التهم املوجهة إليه
واملتعلقة بارتكابه جرائم حرب ،والتي كانت
وراء استبعاده من السباق.
وأوضح الشويهدي أن مرافعة الزائدي أثبتت
انطباق البند السابع من املــادة العاشرة من

ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة ع ـلــى سيف
اإلس ـ ــام ال ـق ــذاف ــي .وي ـش ـتــرط ال ـب ـنــد الـســابــع
مــن املـ ــادة ال ـعــاشــرة فــي قــانــون االنـتـخــابــات
الرئاسية ،أال يكون املترشح «محكومًا عليه
نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف
أو األم ــان ــة» ،وه ــي امل ـ ــادة ال ـتــي بـنــت عليها
مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ق ــراره ــا بــاسـتـبـعــاد
سيف اإلسالم القذافي من قائمة املترشحني
األول ـيــة لـلــرئــاسـيــة ،فــي  24نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي.
واحتشد العشرات مــن أنـصــار القذافي أمــام
مقر املحكمة ،ورفعوا رايات وشعارات مؤيدة
لترشحه لالنتخابات الرئاسية.
وج ـ ــاء ق ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة ب ـعــدمــا وص ـل ــت هيئة
قضائية من خــارج مدينة سبها ،مؤلفة من
ثــاث قـضــاة ،ملقر محكمة استئناف سبها،
للبت في الطعن املقدم من سيف اإلسالم ضد
استبعاده مــن القائمة األولـيــة للمترشحني
لالنتخابات الرئاسية.
ي ــذك ــر أن ـ ــه تـ ـع ــذر ع ـل ــى ال ـه ـي ـئ ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
بمحكمة سبها ،يــوم الخميس من األسبوع
املــاضــي ،عقد جلسة للنظر فــي طعن سيف
اإلسـ ــام ،بـعــد اقـتـحــام مليشيا تــابـعــة لـلــواء
املـتـقــاعــد خليفة حـفـتــر مـقــر املـحـكـمــة وطــرد
القضاة واملوظفني ،قبل أن تعود وتحاصرها
ي ــوم ــي األح ـ ــد واإلث ـ ـنـ ــن امل ــاضـ ـي ــن ،وتـمـنــع
القضاة من الوصول إليها.
وانتهت أمس الخميس فترة االستئناف من
قـبــل املـتــرشـحــن عـلــى ال ـط ـعــون ال ـتــي قــدمــت
ض ــده ــم ،ف ـي ـمــا يـنـتـظــر أن ت ـع ـلــن املـفــوضـيــة
الـعـلـيــا ع ــن الـقــائـمــة الـنـهــائـيــة للمترشحني

لـلــرئــاســة .مــن جهة أخ ــرى ،أعلنت مفوضية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ع ـ ــن ت ـ ـعـ ــرض خ ـم ـس ــة م ــراك ــز
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات سـ ـط ــو مـ ـسـ ـل ــح ق ــام
خاللها مسلحون بسرقة عدد من البطاقات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة واخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف مـ ــوظـ ــف .ون ـق ـلــت
الـصـفـحــة الــرسـمـيــة لـلـمـفــوضـيــة ع ــن رئـيــس
غرفة العمليات الرئيسية باملفوضية ،سعيد
القصبي ،قوله إنــه «مــع نهاية موعد تسليم
ال ـب ـطــاقــات االن ـت ـخــاب ـيــة لـلـنــاخـبــن ،أول من
أمس األربعاء ،أبلغت أربعة مراكز انتخابية
ف ــي ال ـعــزيــزيــة ج ـن ــوب ال ـعــاص ـمــة طــراب ـلــس،
بتعرضها القتحام من قبل مدنيني مسلحني
قاموا بانتزاع البطاقات االنتخابية املتبقية
والـتــي لــم يتسلمها أصحابها» ،مشيرًا إلى

أن «مركزًا انتخابيًا في طرابلس تعرض هو
اآلخر لعملية مشابهة ،وتم خاللها اختطاف
موظف من املركز قبل اإلفراج عنه الحقًا».
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أك ــد
الـقـصـبــي أن املـنـظــومــة االنـتـخــابـيــة «مؤمنة
ب ــالـ ـك ــام ــل» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن إدارتـ ـ ـ ــه «ب ـ ــدأت

مفوضية االنتخابات:
تعرض  5مراكز انتخابية
لسطو مسلح

خالل تجمع في طرابلس ضد ترشح سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر (حازم تركية/األناضول)

بحصر البطاقات التي لم تسلم ألصحابها
إلبطالها» .وأوضح القصبي أن «هذا االعتداء
ل ــن يــؤثــر عـلــى م ـســار الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
فلدينا الكثير من االحتياطات لتأمني إجراء
االنتخابات ومنع أي محاولة للتزوير».
من جانب آخر ،أكد املبعوث األممي املستقيل
لدى ليبيا ،يان كوبيتش« ،ضرورة إدانة أي
مـحــاوالت ملنع الليبيني مــن ممارسة حقهم
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،واتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
ب ـح ــق ك ــل م ــن ي ـع ــرق ــل ال ـع ـم ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
واالن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات» .وج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ل ـق ــاء
ج ـمــع كــوبـيـتــش بــرئ ـيــس امل ـفــوض ـيــة الـعـلـيــا
لالنتخابات ،عماد السائح ،أمس الخميس.
وأشار بيان للبعثة األممية ،إلى أن كوبيتش
والسائح ،ناقشا «االحتياجات والتحديات
التي تواجه تنفيذ العملية االنتخابية بما
في ذلك أعمال العنف املقترنة باالنتخابات،
وأعـمــال التهديد والترهيب بحق العاملني
في القضاء واملترشحني» .كما أكد كوبيتش
«دعــم األمــم املتحدة الكامل لعمل القضاء»،
معربًا عن أمله بأن يؤدي هذا األخير مهامه
«بمهنية متبعًا الـقــانــون بــدقــة ،وال يخضع
للضغوط من أجل انتخابات حرة ونزيهة».
فــي سـيــاق آخ ــر ،توجهت اللجنة العسكرية
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة «( »5+5ت ـ ـض ـ ــم  5مـ ـس ــؤول ــن
عـسـكــريــن عــن حـكــومــة ال ــوف ــاق الـســابـقــة و5
آخرين عن مليشيات حفتر) ،أمس الخميس،
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـتــرك ـيــة أنـ ـق ــرة ،السـتـكـمــال
املشاورات الخاصة بإخراج القوات األجنبية
واملرتزقة من ليبيا ،قبل أن تتوجه بعد ذلك
إلى العاصمة الروسية موسكو للغرض ذاته.

تقرير
القاهرة ـ العربي الجديد

ان ـق ـض ــى ش ـه ــر ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـشــريــن
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،م ــن دون اإلع ــان
عن زيــارة وزيــر املخابرات املصرية
عباس كامل تل أبيب ،كما كــان أعلن ،مطلع
الـشـهــر امل ــاض ــي ،فــي تـصــريـحــات للصحافة
اإلسرائيلية ،على هامش مشاركته في قمة
غالسكو للمناخ .وكــان كامل قال يومها إنه
«ي ـع ـتــزم ال ــوص ــول إل ــى إســرائ ـيــل ف ــي نهاية
الـشـهــر (نــوف ـم ـبــر) ،وش ــرح الـخـطــة املـصــريــة
فيما يتعلق بقطاع غزة ،واستعادة الجنود
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن امل ـح ـت ـج ــزي ــن ل ـ ــدى (ح ــرك ــة)
حماس» .مع العلم أنه سبق أن زار تل أبيب،
في  18أغسطس/آب املاضي ،في زيــارة غير
مجدولة استغرقت عدة ساعات.
وخلت وسائل اإلعالم املصرية واإلسرائيلية
عـلــى حــد س ــواء ،فــي األي ــام األخ ـي ــرة ،مــن أيــة
أخبار تفيد بإتمام أو تأجيل زيــارة عباس.
ورجـ ـ ــح م ــراقـ ـب ــون أن ي ـك ــون ان ـش ـغ ــال دول ــة
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي وأج ـهــزت ـهــا األمـنـيــة
بامللف الـنــووي اإليــرانــي ،وتصعيد اللهجة
فــي تــل أبـيــب ضــد ط ـهــران ،الـتــي وصـلــت إلى
ح ــد تـهــديــد وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلســرائ ـي ـلــي بني
غانتس بتوجيه ضربة عسكرية إلــى إيــران،
قــد عطل زي ــارة كامل إلــى تــل أبـيــب ،ال سيما
في الوقت الــذي جرت فيه اتصاالت مصرية
إيرانية ،لتطوير العالقات بني البلدين.
وقالت مصادر خاصة ،لـ«العربي الجديد»،
إنـ ــه «فـ ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـص ـف ـقــة األس ـ ـ ــرى بــن
ح ـ ـم ـ ــاس واالحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،فـ ــإن
التصور النهائي والــذي وضعته املخابرات
املصرية ،بعد لقاءاتها املتعددة مع قيادات
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ال ي ـ ـ ــزال يـنـتـظــر
املــواف ـقــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» .وأض ــاف ــت امل ـصــادر
أن «ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة تــرفــض تـقــديــم
أي ت ـنــازالت فــي الـصـفـقــة ،وتـشـتــرط اإلف ــراج
عــن األسـ ــرى الفلسطينيني الــذيــن حــددتـهــم
ف ــي م ـطــال ـب ـهــا م ـقــابــل اإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن ال ـج ـنــود
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن» .ورجـ ـح ــت أن ي ـك ــون «ع ــدم
ظهور وزير املخابرات املصرية في تل أبيب
نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،كـمــا ك ــان م ـق ــررًا ،هو
بسبب عدم اكتمال الصفقة ،وخشية أال يكون
للزيارة مردود واضح».
وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إل ــى أن م ـصــر «م ــارس ــت
ضغوطًا كبيرة على الفصائل الفلسطينية،
مل ــواص ـل ــة ال ـت ـهــدئــة امل ــؤق ـت ــة ف ــي ق ـط ــاع غ ــزة،
لدفع املخطط العام الــذي صاغته املخابرات
املـ ـص ــري ــة ل ـت ـح ـس ــن الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
واإلنساني ،وإتمام صفقة تبادل األسرى».
وأضــافــت أن «ال ـهــدوء ال ــذي ســاد قـطــاع غزة

يبدو أن عدم ظهور وزير المخابرات المصرية عباس كامل في تل أبيب،
نهاية الشهر الماضي ،يعود إلى عدم اكتمال صفقة تبادل األسرى
بين «حماس» واالحتالل اإلسرائيلي

زيارة عباس
كامل
إلسرائيل
انقضاء موعدها بدون
إعالن إتمامها يثير التساؤالت

على مــدار عــدة أسابيع ،كــان نتيجة زيــارات
وفــود رفيعة املستوى مــن حماس والجهاد
اإلســامــي إلــى الـقــاهــرة ،ول ـقــاءات مــع كامل،
وأن املـســؤولــن فــي إســرائـيــل يعلمون جيدًا
حجم الضغوط املصرية على حماس ،ورغبة
األخيرة في إعادة تأهيل القدرات العسكرية
ال ـتــي ت ـض ــررت ف ــي ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة .لكنهم
ح ـتــى اآلن يــرف ـضــون امل ـخ ـطــط الـ ــذي قــدمـتــه
حماس إلى مسؤولي املخابرات املصرية في
صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل».
وب ـح ـســب املـ ـص ــادر ف ــإن ــه ك ــان م ــن امل ـق ــرر أن
ي ـ ـ ــزور رئـ ـي ــس امل ـ ـخـ ــابـ ــرات املـ ـص ــري ــة ق ـطــاع
غ ـ ــزة ،ب ـعــد أن يـلـتـقــي بــرئ ـيــس وزراء دول ــة
االحـتــال اإلسرائيلي نفتالي بينت ،ويقدم
له الخطوط العريضة للهدنة التي صاغتها
م ـص ــر .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن ــه «رغـ ــم انـشـغــال
املسؤولني اإلسرائيليني بالتعامل مع امللف
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،إال أن ـهــم يـعـلـمــون جـيـدًا
تــداع ـيــات اس ـت ـمــرار ال ـه ــدوء ف ــي ق ـطــاع غ ــزة،
واسـ ـتـ ـم ــرار ح ـم ــاس ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى زيـ ــادة
م ــدى صــواريـخـهــا وكـمـيــة املـتـفـجــرات فيها،
وت ــدريـ ـبـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـش ـغ ـيــل ال ـ ـطـ ــائـ ــرات دون
طيار التي تلقتها مــن إي ــران ،وبالتالي فهم
مطالبون بإنجاز الصفقة مع املصريني في
أقرب وقت ممكن».
وفي هذا السياق ،أشارت املصادر إلى الدور
الكبير الذي أدته القاهرة في «تفويت الفرصة

على مـحــاوالت تأجيج مواجهة جــديــدة بني
قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي ،بعد إطالق
ص ـ ــاروخ م ــن ق ـط ــاع غ ــزة ص ــوب مـسـتــوطـنــة
ّ
س ــدي ــروت» ،مــؤكــدة أن املـســؤولــن فــي مصر
كانوا السبب الرئيس وراء تغيير السياسة
اإلسرائيلية الخاصة بـ«الرد الفوري».
وش ــددت املـصــادر على أن «الـتــدخــل املصري
س ــاه ــم ف ــي م ـن ــع ال ـت ـص ـع ـيــد ،خ ـص ــوص ــا فــي
ظ ــل حــالــة تــأهــب م ــن جــانــب ال ـف ـصــائــل ،عبر
تـنـظـيــم ف ـعــال ـيــات م ـثــل امل ـس ـي ــرات الـشـعـبـيــة،
وحراك اإلرباك الليلي ،واملواجهة العسكرية،
وكــذا فــي ظــل الترقب مــن جانب «حــزب الله»
اللبناني ّ
لجر الجانب اإلسرائيلي ملواجهة

انشغال إسرائيل
بالملف اإليراني قد
ّ
عطل الزيارة
يكون
تخطط القاهرة لبناء
ثالث مدن سكنية جديدة
في قطاع غزة

على أكثر من محور في نفس الوقت» .وكان
من املفترض أن يعقد كامل اتفاقًا في تل أبيب
نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،يـشـمــل وق ـفــا إلطــاق
ً
النار طويل األمد ،وتبادال ألسرى ،ومساعدات
إغــاثـيــة وإعـ ــادة إع ـمــار ،وعـ ــودة ،ول ــو رمــزيــة،
للسلطة الفلسطينية إلى غزة ،وذلك بحسب
مــا أك ــده كــامــل لصحافيني إسرائيليني على
هــامــش مـشــاركـتــه فــي قـمــة غــاسـكــو .وأش ــار
كــامــل وقتها إلــى أن االتـفــاق املــأمــول سيضم
ً
أيضًا تبادال ألسرى بني إسرائيل و«حماس»،
وهو ما تعمل مصر على التوصل إليه «ليل
نـ ـه ــار» ،ع ـلــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره .واع ـت ـب ــر أن هــذا
االتـفــاق «يجب أن يبدأ بــاإلفــراج عن سجناء
فـلـسـطـيـنـيــن ،مـسـنــن ون ـس ــاء فلسطينيات
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــون اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» .وأض ـ ـ ـ ــاف:
«ي ـجــب أي ـضــا مـعــالـجــة مـســألــة إعـ ــادة جثتي
جنديني إسرائيليني ،وإطــاق ســراح مدنيني
إســرائـيـلـيــن اث ـنــن تحتجزهما ح ـمــاس في
غ ــزة» ،علمًا أن الـحــركــة تعتبرهما جنديني
ال مــدنـيــن .وتــابــع كــامــل أن االت ـفــاق يتضمن
كذلك اتخاذ «املزيد من الخطوات االقتصادية
واإلغاثية لصالح املدنيني في غزة».
وف ــي إطـ ــار خـطــة مـصــر إلعـ ــادة إع ـم ــار غ ــزة،
قالت املصادر إن القاهرة «تخطط لبناء ثالث
مدن سكنية جديدة في قطاع غزة ،األولى في
شمال قطاع غزة وتضم  500وحــدة سكنية،
والثانية أيضًا في نفس املنطقة وتضم 700
وحـ ــدة سـكـنـيــة ،وال ـثــال ـثــة وس ــط ق ـطــاع غــزة
مكونة مــن  1500وحــدة سكنية .كما تــدرس
إنشاء جسرين في منطقة حي الشجاعية في
مدينة غزة واآلخر في منطقة السرايا».
وب ـعــد أســاب ـيــع قـلـيـلــة م ــن ال ـح ــرب عـلــى غــزة
في مايو/أيار املاضي ،وإثــر مفاوضات بني
«حماس» ومصر وإسرائيل ،دخلت عشرات
الجرافات املصرية إلى القطاع ،برفقة نحو 70
مهندسًا إلعادة إعماره ،وسط لوحة إعالنية
ضخمة عليها صــورة الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي بشارع قريش في غزة ،الذي
يربط الشريط الشمالي بالجنوب.
ومــن املـقــرر أن يساعد املـصــريــون فــي بناء
بنية تحتية إضافية للطرق ،كجزء من منحة
أع ـلــن عـنـهــا الـسـيـســي ق ــدره ــا  500مـلـيــون
دوالر إلع ــادة تأهيل القطاع .واملـعــروف أن
املستفيد الرئيسي من برنامج إعادة إعمار
غــزة ،الــذي تتواله مصر ،هي شركة «أبناء
سيناء» ،اململوكة لرجل األعمال السيناوي
إبــراه ـيــم ال ـعــرجــانــي ،والـ ــذي يـشـغــل أيـضــا
م ـن ـصــب زعـ ـي ــم ق ـب ـي ـلــة الـ ـت ــراب ــن وجـمـعـيــة
زع ـمــاء الـعـشــائــر فــي شـمــال سـيـنــاء ،والـتــي
ت ـت ـع ــاون م ــع املـ ـخ ــاب ــرات امل ـص ــري ــة ف ــي مــا
يسمى بـ«الحرب على اإلرهاب».
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شرق
غرب
ألمانيا :طلب السجن
مدى الحياة لضابط
سوري سابق
طلب مكتب املدعي العام الفيدرالي
األمل ــان ــي ،أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،الـسـجــن
م ــدى ال ـح ـيــاة ألنـ ــور رس ـ ــان ،وهــو
ض ـ ــاب ـ ــط س ـ ــاب ـ ــق ف ـ ـ ــي املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات
السورية ،في أول محاكمة في العالم
حــول انتهاكات منسوبة إلــى نظام
بـشــار األس ــد .واعـتـبــر املــدعــي العام
أمـ ــام مـحـكـمــة كــوبـلـنــس أن رس ــان
( 58عامًا) ،الذي لجأ إلى أملانيا بعد
انشقاقه عــام  ،2012وال ــذي يحاكم
منذ  23إبريل /نيسان  ،2020مذنب
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
(فرانس برس)
سورية :غيث ديب رئيسًا
لألمن السياسي
ّ
عي النظام السوري اللواء غيث ديب
رئيسًا لـ«شعبة األمــن السياسي»،
وه ــي إحـ ــدى أبـ ــرز ال ـف ــروع األمـنـيــة
الـتــابـعــة شـكـلـيــا ل ـ ــوزارة الــداخـلـيــة.
وديــب من بني املشمولني بعقوبات
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي ط ــاول ــت
أش ـخ ــاص ــا ف ــي ن ـظ ــام ب ـش ــار األس ــد
لدورهم في قمع املدنيني السوريني،
وه ــو أي ـضــا االب ــن األص ـغــر للعماد
ش ـف ـي ــق فـ ـي ــاض دي ـ ـ ــب ،أح ـ ــد أش ـهــر
الضباط الذين اعتمد عليهم رئيس
النظام السابق حافظ األســد ،وكان
قائدًا للفرقة الثالثة ،ثم نائبًا لوزير
الدفاع.
(العربي الجديد)
تونس :منع نائب من
السفر
أعلن النائب والقيادي السابق في
ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة أس ــام ــة ال ـص ـغـ ّـيــر،
أول م ــن أم ــس األربـ ـع ــاء ،ع ــن منعه
من السفر لزيارة عائلته واملشاركة
ّ
فــي ملتقى سـيــاســي يـنــظــم سنويًا
في العاصمة اإليطالية رومــا .وأكد
الصغير فــي تدوينة على صفحته
ّ
في فيسبوك ،أن السلطات التونسية
م ـن ـع ـت ــه م ـ ــن الـ ـسـ ـف ــر عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
مشاركته في امللتقى الدولي نفسه
الذي سيشارك فيه وزير الخارجية
ّ
عـثـمــان ال ـجــرنــدي .وأضـ ــاف أن من
ّ
ّ
خارجية االنقالب››
سماه بــ››وزيــر
ال يريد سماع صوت غير صوته.
(العربي الجديد)
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تقرير

تتصاعد المخاوف بين أهالي بلدة سلون المقدسية ،بسبب تزايد قرارات
بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة بهدم منازل تعود لهم
في أحياء عدة من البلدة ،بما في ذلك حي وادي ياصول ،فضًال عن
دعم محاكم االحتالل لهذه القرارات

الفلتان األمني يتواصل في درعا

تصعيد إدلب يسبق أستانة

سلوان
المقدسية

صعد النظام السوري
ّ
مجددًا قصفه ضد
قرى في إدلب ،وذلك
قبيل اجتماع مرتقب
من مسار أستانة،
بينما يتواصل الفلتان
في درعا

أمين العاصي

خطر التهجير يتمدد
بين أحياء البلدة

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا يـخـفـيــه األه ــال ــي
ف ــي ب ـلــدة س ـل ــوان ج ـنــوب ال ـقــدس
املحتلة ،وأحيائها الستة املهدد
ك ـث ـيــر م ــن م ـنــازل ـهــا ب ــال ـه ــدم م ــن ق ـبــل ق ــوات
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،غـيــر الـقـلــق والـخــوف
م ـمــا سـتـحـمـلــه ل ـهــم األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة م ــن هــدم
وشيك ملــا يزيد على  100منزل مــوزعــة على
أحياء البلدة املختلفة ،بما في ذلك حي وادي
ياصول ،ما قد ّ
يشرد املئات.
وت ـ ـ ـتـ ـ ــذرع ق ـ ـ ـ ــوات االح ـ ـ ـتـ ـ ــال لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـه ــذه
املـمــارســات ،بحجة البناء غير املــرخــص ،أو
أن األرض املقامة عليها تلك املنازل مملوكة
ليهود قبل العام  .1948كما أن هناك ذريعة
ـدواع ــس مــا تسميه
ثــالـثــة ،وه ــي امل ـص ــادرة ل ـ ٍ
املصلحة الـعــامــة ،ومفهوم املصلحة العامة
هنا هو إقامة حديقة توراتية على أنقاض
تلك املنازل.
أطماع استيطانية في أحياء سلوان

وتـصــاعــدت مـخــاوف األهــالــي أخـيـرًا بعد أن
رفضت املحكمة املركزية اإلسرائيلية األحد
املــاضــي ،التماسًا قدمته  58عائلة مقدسية
مــن حــي وادي يــاصــول ،أحــد أحـيــاء سـلــوان،
ض ــد ه ــدم م ـنــازل ـهــم ،وق ــد ص ــادق ــت ب ـصــورة
نهائية على أوام ــر الـهــدم هــذه الـصــادرة عن
بلدية االحتالل في القدس املحتلة.
في السياق ،يوضح املحامي أحمد رويضي
من بلدة سلوان ،والــذي يعمل مستشارًا في
وحـ ــدة ال ـق ــدس ف ــي ال ــرئ ــاس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن الـقــرار
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـس ـت ـهــدف مـ ـن ــازل م ـق ــام ــة فــي
أراض بحي وادي ياصول تعتبرها سلطات
االح ـ ـتـ ــال ج ـ ــزءًا م ــن م ـن ـط ـقــة غ ــاب ــات يـطـلــق
عليها أهالي سلوان اسم «منطقة ُ
الحرش».
وكان أصحاب تلك املنازل قدموا في السابق
طلبًا للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في
بلدية االحتالل لوقف الهدم ،لكن تم رفضه،
وبالتالي تقرر هدم جميع املنازل في املنطقة
املذكورة ،بينما صادقت املحكمة املركزية في
جلستها األحد املاضي ،على قرارات الهدم.
وي ـق ــول روي ـض ــي« :ن ـحــن ن ـتــوقــع اآلن أن ما

ح ـصــل ف ــي وادي ال ـح ـمــص ج ـن ــوب ال ـقــدس
قـبــل نـحــو عــامــن م ــن ه ــدم بــالـجـمـلــة ملـنــازل
امل ــواطـ ـن ــن ،س ـي ـح ـصــل ف ــي وادي ي ــاص ــول،
وهــو واحــد مــن ستة أحـيــاء فــي بلدة سلوان
مـهــددة مـنــازل فيها بالهدم وطــرد قاطنيها
منها وتهجيرهم .فاملصير ذاتــه يتهدد حي
ً
البستان في سلوان حيث يوجد  124منزال
مهددًا بالهدم ،إما بحجة البناء غير املرخص
أو للمصلحة ال ـعــامــة ب ـهــدف إقــامــة حديقة
توراتية».
ويـتــابــع روي ـضــي «أم ــا فــي حــي عــن ال ـلــوزة،
ً
فـهـنــاك نـحــو  40مـنــزال مـهــددًا بــالـهــدم أيضًا
بحجة البناء غير املرخص ،في حني أن هناك
مــا ال يـقــل عــن عـشــرة م ـنــازل م ـهــددة بالهدم
ف ــي واد ال ــرب ــاب ــة ل ـص ــال ــح س ـل ـطــة الـطـبـيـعــة
اإلسرائيلية التي تعتزم إقامة حديقة هناك.
وكذلك الحال في بطن الهوى ووادي حلوة،
حيث تتركز عمليات االستيالء على العقارات.
وبعبارة أخرى كامل بلدة سلوان مستهدفة،
وكذلك امتداد البلدة في رأس العمود ،حيث
يقطن أكثر من  50ألــف مقدسي ،وهــي أعلى
كثافة سكانية تحيط بالقدس القديمة».
تخوفات من تصعيد الهدم

ويـتــوقــع روي ـضــي أن «تـشـهــد األيـ ــام املقبلة
تصعيدًا كبيرًا في عمليات الهدم في سلوان»،
مـعـتـبـرًا أن «ل ـهــذا الـتـطــور مـعــانــي سياسية
ترتبط أساسًا بــأوضــاع الحكومة اليمينية
املتطرفة والتي يتهددها التفكك .وبالتالي
ت ـب ـح ــث ه ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـ ــن ت ـص ـع ـي ــد فــي
القدس ،وليس هناك أفضل من سلوان ومن
هــدم منازلها ،ليكون ذلــك عنوانًا للتصعيد
املتوقع ،بعد أن فشلت هذه الحكومة والتي
سبقتها في تهجير أهالي حي الشيخ جراح
بالقدس ،ومن قبل ذلك فشل حكومة بنيامني
نـتـنـيــاهــو ف ــي إخ ــاء مـنـطـقــة ال ـخ ــان األحـمــر
شرقي القدس».
وما زاد من ّ
األهالي في سلوان ،عملية
ف
تخو
ُ ّ
ال ـه ــدم ال ـســري ـعــة ال ـت ــي ن ــف ــذت ي ــوم ال ـثــاثــاء
املــاضــي ،ملـنــزل املــواطــن محمد فــايــز زيـتــون،
م ــن أه ــال ــي ح ــي ب ـئــر أي ـ ــوب ،وه ــو أي ـضــا من
أحياء سلوان املستهدفة ،وتتواجد فيه بؤر
استيطانية عــدة .معاناة صاحب هذا املنزل

سلطات االحتالل
تعطي أولوية للبناء
االستيطاني
انتقلت بلدية االحتالل
من الهدم الفردي إلى
الهدم الجماعي

هــي ذات مـعــانــاة ع ـشــرات الـعــائــات املـهــددة
منازلها بالهدم في أي لحظة ،إذ حــاول من
بناء
دون ج ــدوى الـحـصــول عـلــى تــرخـيــص ً
ملنزله ،قبل أن ينتهي األمر بهذا املنزل تسوية
باألرض ،إلى جانب تشريد أفراد عائلته.
وف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،يـقــول
محمد زيتون إن «محاكم االحتالل عــادة ما
تـمـنــح الـغـطــاء لـبـلــديــة االح ـت ــال فــي الـقــدس
لتنفيذ أوامــر الهدم ملنازل املقدسيني» .وهو
رأي يشاركه فيه الكثير من أبناء بلدة سلوان
وع ـم ــوم امل ـقــدس ـيــن ال ــذي ــن ي ـض ـطــرون ع ــادة
للتوجه لهذا القضاء إلرجــاء عمليات الهدم
ول ـيــس إلل ـغــائ ـهــا ،ل ـعــدم ثـقـتـهــم ب ـعــدالــة هــذا
ال ـق ـضــاء ،ال ــذي يــرفــض االلـتـمــاســات املقدمة
إل ـي ــه ،تـ ــارة بـحـجــة ع ــدم اسـتـيـفــاء مـعــامــات
الحصول على رخصة الشروط ،وتارة أخرى
لعدم تقديم مخططات بناء من قبل مجموع
أهالي املنطقة املهددة بالهدم ،كما حصل مع
العائالت الـ 58التي رفضت املحكمة املركزية
اإلســرائـيـلـيــة االل ـت ـمــاس ال ــذي ق ــدم باسمهم
أخيرًا.
 25ألف منزل مهدد بالهدم
في القدس

مــع تـصــا ّعــد عمليات ال ـهــدم لـلـمـنــازل والـتــي
بــاتــت تـنــفــذ ب ـصــورة شـبــه يــومـيــة س ــواء من
قبل بلدية االحـتــال فــي الـقــدس ،أو مــن قبل
املواطنني أنفسهم الذين يرغمون على هدم

تونس

منازلهم بأيديهم ،بات املقدسيون يتحدثون
عما يشبه «مخيمات الجئني» بدأت تتشكل
في مدينة الـقــدس ،وهــو ما يشير إليه وزير
الـقــدس األس ـبــق ،ورئـيــس الهيئة اإلسالمية
املسيحية ،حاتم عبد الـقــادر ،في حديث مع
«ال ـعــرب ــي ال ـج ــدي ــد» .وي ـق ــول ع ـبــد ال ـق ــادر إن
«التصعيد الـحــالــي إذا مــا اسـتـمــر ،سيؤدي
إلــى انفجار كبير في الـقــدس ،خصوصًا في
ّ
ظــل األزمــة السكانية الخانقة التي يعانيها
املـقــدسـيــون ،ووج ــود أكـثــر مــن  25ألــف منزل
مهدد بالهدم في أحياء القدس ،بادعاء أنها
ُبنيت من دون ترخيص».
ويـ ـ ــرى ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر أن «سـ ـي ــاس ــة س ـل ـطــات
االح ـتــال فــي ال ـقــدس تعطي أولــويــة للبناء
االستيطاني الـيـهــودي ،وهــو مــا نعاينه من
خالل الكم الكبير من الوحدات االستيطانية
ال ـتــي أق ـي ـمــت ع ـلــى م ــدى س ـن ــوات االح ـت ــال،
وال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــارب عـ ــددهـ ــا الـ ـ ـ ـ ــ 60ألـ ـ ــف وحـ ــدة
استيطانية ،وســط استمرار عمليات البناء
الكثيفة في األحياء االستيطانية اليهودية
املتاخمة للقدس القديمة .في املقابل ،ترفض
س ـل ـطــات االحـ ـت ــال امل ـص ــادق ــة ع ـلــى خــرائــط
ه ـي ـك ـل ـيــة ت ـس ـم ــح ب ـ ــإص ـ ــدار تـ ـص ــاري ــح ب ـنــاء
للمقدسيني ،علمًا بــأن آخــر خريطة هيكلية
ف ــي س ـل ــوان كــانــت ص ــادق ــت عـلـيـهــا سلطات
االحـتــال فــي الـعــام  ،1977وتتعلق بمنطقة
عامة ،وليس بناء بيوت».
تهجير حي وادي ياصول

م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـح ــذر ع ـضــو لـجـنــة ال ــدف ــاع عن
أراضــي سلوان ،فخري أبو ديــاب ،في حديث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،مــن أن ق ــرار املحكمة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن حـ ــي وادي ي ــاص ــول

«س ـيــؤدي إلــى تهجير حــوالــي  620ف ــردًا من
الحي ،غالبيتهم من األطـفــال ،وذلــك لصالح
توسعة ما يسمى بغابة السالم ،والسيطرة
ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــزء ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي مـ ــن ب ـلــدة
سلوان».
ويضيف أبو دياب« :ما نالحظه أخيرًا ،هو
أن بلدية االحتالل في القدس بدأت بتنفيذ
مرحلة جــديــدة مــن عمليات ال ـهــدم ،بحيث
انـتـقـلــت مــن ال ـهــدم ال ـف ــردي إل ــى الـجـمــاعــي،
ما يهدد بعمليات تهجير قسرية جماعية
بحق املقدسيني ،ليس في سلوان وحدها،
بل في كامل مناطق القدس ،كما هو الحال
في بلدة الطور حيث هناك أمر هدم لبناية
تقطنها عـشــر ع ــائ ــات ،وال ـح ــال نـفـســه في
العيسوية ،وفــي أحـيــاء الـقــدس الشمالية،
خاصة في بيت حنينا وشعفاط» .ويشير
أبو دياب إلى أن «حي وادي ياصول الواقع
جـنــوب غــربــي س ـلــوان ،يمتد عـلــى مساحة
 310دونـ ـم ــات ،ويـقـطـنــه  1050مـقــدسـيــا»،
ً
موضحًا أنه تم «تسليم أصحاب  84منزال
أوامر بالهدم ،فيما كانت بلدية االحتالل في
القدس قد هدمت قبل ذلك  12بناية سكنية
في الحي تؤوي أكثر من  70مواطنًا».
وكـ ــان م ـحــامــي ال ـع ــائ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة في
وادي ياصول ،زياد قعوار ،قال خالل مؤتمر
صـحــافــي عـقــده بـعــد ق ــرار املـحـكـمــة املــركــزيــة
بــرفــض االسـتـئـنــاف املـقــدم مــن قبل األهــالــي،
إن «بلدية االحتالل التي رفضت االستئناف
امل ـقــدم إلـيـهــا ،ادع ــت ب ــأن آالف املــواطـنــن في
الـحــي مـجــرمــون ،متهمة إيــاهــم بــالـبـنــاء من
غير ترخيص ،وبالتالي طالبت بهدم املنازل
فورًا وعلى مراحل».
وتـشـيــر مـعـطـيــات «مــركــز مـعـلــومــات وادي

رصد

ّ
يحضرون لتحرك نوعي
«مواطنون ضد االنقالب»
تونس ـ آدم يوسف

يترقب الشارع املعارض في تونس ،التحرك
املقبل لحراك «مواطنون ضد االنقالب» الذي
تشكل أخـيـرًا ،وســط توقعات بــأن يكون هذا
ال ـت ـح ــرك نــوع ـيــا ل ـنــاح ـيــة ح ـشــد امل ـعــارضــن
وت ـج ـم ـيــع الــدي ـم ـقــراط ـيــن إلسـ ـق ــاط ان ـقــاب
ّ
سعيد ،تزامنًا مع ذكرى اندالع
الرئيس قيس
ش ــرارة الـثــورة التونسية ،فــي  17ديسمبر/
كانون األول الحالي .ورفع حراك «مواطنون
ضد االنقالب» من سقف انتظارات الجماهير
امل ـعــارضــة لـسـعـ ّـيــد ،خـصــوصــا بـعــد التجمع
غير املـسـبــوق فــي قلب العاصمة قبالة مقر
الـبــرملــان فــي ب ــاردو ،فــي  14نوفمبر/تشرين
الثاني املــاضــي .وبعد أسبوعني من مسيرة
باردو ،يتضاعف الرهان على إنجاح التحرك
املـقـبــل ل ـهــذا الـ ـح ــراك ،وس ــط قـلــق ف ــي الــوقــت
نفسه ،مــن بــطء إع ــان الـخـطــوات املقبلة من
قبل قيادة الـحــراك .وفــي السياق ،أكــد عضو
تنفيذية ح ــراك «مــواط ـنــون ضــد االن ـقــاب»،
رض ـ ـ ــا ب ـ ـل ـ ـحـ ــاج ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن «املبادرة بصدد اإلعداد لتحرك
نــوعــي فــي شـهــر ديـسـمـبــر ال ـحــالــي ،مــا زلنا
نناقش تفاصيله ،كما نبحث توسيع قاعدة
املشاركني فيه من خــال القيام باتصاالت».
ورجح أنه «من املمكن أن يكون التحرك يوم
 17ديسمبر بمناسبة ذكرى الثورة ،كما أنه
يمكن أن يـكــون خ ــارج العاصمة فــي سيدي
بوزيد» ،الفتًا إلى أن «املوضوع ما زال محل
نقاش بني مختلف األطراف ،ولم تحسم بعد
طبيعة التحرك وتاريخه وشكله ومكانه».

باتت عمليات الهدم ّ
تنفذ بصورة شبه يومية (أحمد غرابلي/فرانس برس)

من التظاهرة قبالة مقر البرلمان في  14نوفمبر الماضي (شاذلي بن إبراهيم)Getty/

وأوض ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث أن «ه ـ ـن ـ ــاك نـ ـق ــاش ــات
ومـفــاوضــات ول ـقــاءات ثنائية وجماعية مع
أط ــراف ديمقراطية ع ــدة ،مــن أجــل التحالف
ت ـح ــت س ـق ــف مـ ـق ــاوم ــة االن ـ ـق ـ ــاب» .واع ـت ـبــر
بـلـحــاج أن «مـســار مـقــاومــة االن ـقــاب طــويــل؛
ب ــدأ ف ــي  25يــول ـيــو/ت ـمــوز امل ــاض ــي بــأقـلـيــة،
وال ـيــوم ب ــدأ يــأخــذ مـســاحــة كـبـيــرة ،وتقريبًا
انحسر حجم املدافعني عن االنقالب» ،مؤكدًا
أن ـهــم «مــواص ـلــون الـعـمــل إلس ـقــاط االن ـقــاب
بالوسائل السلمية» .وقال بلحاج «نحن على
قـنــاعــة ب ــأن الـطــريــق الـتــي يسلكها (سـعـ ّـيــد)
مسدودة».
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،تـ ـط ــرق ع ـض ــو ال ـه ـي ـئــة

التنفيذية لــ«املـبــادرة الديمقراطية» ،جوهر
بن مبارك ،أول من أمــس األربـعــاء ،لهواجس
الـشــارع املـعــارض ومخاوفه من بــطء تنظيم
ً
ت ـح ــرك ــات م ـق ـب ـلــة ،ق ــائ ــا إنـ ــه ف ــي «امل ـ ـبـ ــادرة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ن ـس ـت ـمــع ج ـي ـدًا إلـ ــى نـ ـ ــداءات
ال ـش ــارع الــدي ـم ـقــراطــي املـطــالـبــة بالتصعيد
والحسم النضالي ضد االنقالب» .وتابع في
منشور على حسابه في «فيسبوك»« :نستمع
أيـضــا إل ــى قـلــق ال ـشــارع املـنــاضــل مــن وتـيــرة
الـتـحــركــات الـتــي يــراهــا بطيئة أم ــام تغلغل
االنقالب في خياراته العشوائية .نستمع إلى
ّ
ونقدر حقها في القلق
هذه األصــوات ونعي
واملطالبة بتسريع الوتيرة وتجذيرها».

دعوات وقف االستيطان بال صدى

قراران أمميان بشأن فلسطين

ُ
ضم قراران جديدان بشأن فلسطني والقدس إلى القرارات السابقة التي أعلنتها
ً
الجمعية العام لألمم املتحدة ،والتي لم يأبه االحتالل اإلسرائيلي لها ،مواصال
سياسته االستيطانية .وم ــررت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ليل األربـعــاء ـ
الخميس ،قرارين ،يتعلق أحدهما بالقدس املحتلة ،ويؤكد أن أي إجراءات تتخذ
لتغيير طــابــع املدينة «الغـيــة وباطلة ويـجــب وقـفـهــا» ،وأن أي حــل دائــم للقدس
يجب أن يراعي حقوق الطرفني وحرية العبادة لألديان السماوية الثالثة .وصوت
لصالح قرار بعنوان «القدس»  129عضوًا ،وعارضه  11وامتنع  31عن التصويت.
ويحث أيضًا على وقف التحريض ،خاصة في املواقع ذات الحساسية الدينية،
مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في املدينة .وتلقى
قرار بعنوان «تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية» دعم الغالبية في األمم
املتحدة ،إذ صوتت  148دولة لصالحه ،وعارضته  ،9فيما امتنعت  14دولة عن
التصويت .وأك ــد على تحقيق تسوية عــادلــة وشاملة لقضية فلسطني إلحــال
ســام واستقرار شاملني في الشرق األوســط .وقــال رئيس الجمعية العامة عبد
الله شاهد إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية ،رغم كونها مدرجة على
جدول أعمال األمم املتحدة منذ  ،1948أمر يثبط الهمم.
وفي الوقت الــذي توسع فيه إسرائيل من عمليات االستيطان ،رحب مسؤولون
فلسطينيون بدعوة سفراء أيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج وألبانيا في
مجلس األمن ،الشهر املاضي ،إسرائيل إلى وقف جميع العمليات االستيطانية،
لكنهم فــي الــوقــت ذات ــه لــم يتفاءلوا كـثـيـرًا ،إذ إن االح ـتــال لــم يستجب لـقــرارات
ودع ــوات كثيرة مماثلة فــي األم ــم املـتـحــدة .وفــي حــن رأى رئـيــس هيئة مقاومة
الجدار واالستيطان الفلسطيني وليد عساف ،في تصريح لوكالة «قنا» القطرية،
أن دعوة السفراء مهمة لكي يبقى املوقف الدولي متماسكًا ضد تشريع االستيطان،
فقد طالب األمني العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف املجتمع
ال ــدول ــي بــالـضـغــط عـلــى االح ـت ــال مــن أج ــل تنفيذ الـ ـق ــرارات األم ـم ـيــة« ،بــاعـتـبــار
االستعمار االستيطاني جريمة حــرب ضــد الشعب الفلسطيني واإلنـســانـيــة».
بــدوره قال مدير دائــرة الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي إن دعوة السفراء
خطوة مرحب بها ،ولكن إسرائيل تنفذ على أرض الواقع مشروعها االستيطاني
وال تلتزم بالقرارات الدولية.
(قنا)

ّ
حلوة» املقدسي ،إلى أن بلدية االحتالل في
القدس ،هدمت منذ مطلع العام الحالي وإلى
ً
اآلن ،نـحــو  145م ـنــزال ومـنـشــأة اقتصادية
صناعية وزراع ـي ــة ومـحـطــات وق ــود ،منها
ُ
 91هدمت ذاتيًا من قبل أصحابها بموجب
أوامر هدم صادرة عن بلدية االحتالل تحت
طــائـلــة ال ـغــرامــة املــالـيــة الـعــالـيــة بـحــال عــدم
تنفيذ الـهــدم .أمــا فــي الـعــام  ،2020فقد بلغ
عــدد املنازل التي هدمتها بلدية االحتالل،
ً
 193م ـ ـنـ ــزال ومـ ـنـ ـش ــأة م ـن ـه ــا  107م ـن ــازل
ُ
ومنشآت هدمت ذاتيًا من قبل أصحابها.
وش ـهــدت األســابـيــع القليلة املــاضـيــة ،حملة
مكثفة من عمليات الهدم تركزت بمعظمها
ف ــي األحـ ـي ــاء امل ـتــاخ ـمــة لـلـبـلــدة ال ـقــدي ـمــة من
الـ ـ ـق ـ ــدس ،ح ـي ــث امل ـس ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى ،وح ـيــث
تتسارع وتيرة البناء االستيطاني اليهودي،
كـمــا ه ــو عـلـيــه ال ـح ــال ف ــي س ـل ــوان ،ومنطقة
ساحة البراق.
ك ـم ــا ت ـت ــواص ــل ه ـن ــاك ع ـم ـل ـيــات االس ـت ـي ــاء
على ع ـقــارات املـقــدسـيــن ،س ــواء بالسيطرة
عليها مباشرة أو عبر االحـتـيــال مــن خالل
ت ـس ــري ـب ـه ــا ،أو ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام قـ ــانـ ــون أمـ ــاك
ال ـغــائ ـبــن ،وق ــان ــون الـجـيــل ال ـثــالــث ،الـلــذيــن
ي ـم ـك ـنــان امل ـس ـتــوط ـنــن م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
عـ ـق ــارات قــدي ـمــة ي ـ ّـدع ــون مـلـكـيـتـهــا لـيـهــود،
وانتهت مدة تأجيرها.
يذكر أن أكبر عملية هــدم سجلت في القدس
املحتلة ،كانت في قرية قلنديا شمال القدس
ق ـب ــل أش ـه ــر ع ـ ــدة ،وطـ ــاولـ ــت ن ـح ــو  15بـنــايــة
سكنية ،إضافة إلى عملية الهدم الكبيرة التي
طاولت العديد من البنايات في وادي الحمص
مــن أراض ــي بـلــدة صــور بــاهــر جـنــوب الـقــدس،
بادعاء قربها من جدار الفصل العنصري.

ق ـص ـفــت ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري م ـجــددًا
أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،بـ ـل ــدات عـ ــدة ف ــي عـمــق
محافظة إدلــب شمال غربي ســوريــة ،في
سياق استراتيجية متعمدة غايتها إبقاء
امل ـنــاطــق ال ـخــارجــة ع ــن سـيـطــرتـهــا تحت
وط ـ ــأة االسـ ـتـ ـه ــداف ال ـي ــوم ــي وال ـض ـغ ــط،
خ ـصــوصــا قـبـيــل جـ ــوالت م ـســار أسـتــانــة
التفاوضي ،إذ مــن املـقــرر التئام اجتماع
جديد لهذا املسار خــال شهر ديسمبر/
كانون األول الحالي.
وذكر ناشطون محليون أن قوات النظام
قـصـفــت بــاملــدف ـع ـيــة ،أمـ ــس ،مـحـيــط بـلــدة
بنش في ريف إدلب الشمالي ،موضحني
أن الـقـصــف أدى إلصــابــة سـبـعــة مدنيني
بينهم أطفال ،بجروح .كما أكدت مصادر
محلية أن القصف طاول بلدة سرمني في
ريــف إدلــب الجنوبي الشرقي ،مــا تسبب
بحدوث دمار واسع في املمتلكات.
وتتعرض بلدات وقرى في محافظة إدلب،
مـنــذ أشـهــر ،لقصف مــدفـعــي وصــاروخــي
من قبل قوات النظام ،وجوي من الطائرات
الروسية ،ما أدى إلى مقتل وإصابة املئات
من املدنيني .ويحدث ذلك إلبقاء املناطق
الخارجة عن سيطرة النظام بحالة عدم
استقرار .ومن املفترض عقد جولة جديدة
مــن مـفــاوضــات أسـتــانــة قبل نهاية العام
الـحــالــي ،وستكون الجولة  17فــي سياق
هذا املسار ،الذي كان بدأ مطلع عام 2017
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـك ــازاخ ـي ــة ن ــور سـلـطــان.
ُ
وعـقــدت الجولة السابقة منتصف العام
الـحــالــي ،لكن لــم يـخــرج الثالثي الضامن
لـتـفــاهـمــات ه ــذا امل ـســار (تــرك ـيــا ،روس ـيــا،
إي ـ ـ ــران) بـ ــأي ات ـف ــاق ــات ي ـم ـكــن أن تفضي
إلــى حـلــول جــديــة فــي الـعــديــد مــن امللفات
امليدانية والسياسية التي دأب هذا املسار

ع ـلــى ت ـنــاول ـهــا ع ـلــى م ــدى أربـ ــع س ـنــوات.
وم ــن املـتــوقــع أن يفتح الـجــانــب الــروســي
فــي الجولة املقبلة ملف الطريق الــدولــي
«أم  ،»4والـ ــذي يـصــل ال ـســاحــل ال ـســوري
بمدينة حلب شمال الـبــاد ،والــذي يعبر
الـجــزء األكـبــر منه ضمن محافظة إدلــب.
ويدفع الــروس باتجاه استعادة الحركة
التجارية على هذا الطريق ،وهو ما يعني
ترتيب األوضــاع امليدانية في ريــف إدلب
الجنوبي لصالح النظام الـســوري ،األمر
الـ ــذي يــرفـضــه األت ـ ــراك ال ــذي ــن يـحــرصــون
عـلــى عــدم ح ــدوث مــوجــات ن ــزوح جــديــدة
خ ـصــوصــا أن ال ــري ــف ي ـضــم ن ـحــو نصف
مليون مدني .كما من املتوقع أن يتناول
ال ـثــاثــي ال ـضــامــن األوضـ ـ ــاع ف ــي منطقة
شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات ال ـتــي تـعـيــش تــوت ـرًا،
ت ـحــدي ـدًا ف ــي ري ــف ال ــرق ــة الـشـمــالــي حيث
ب ـل ــدة ع ــن ع ـي ـســى ،وفـ ــي ريـ ــف الـحـسـكــة
الشمالي الغربي حيث بلدة تل تمر.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أش ـ ــار امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
ال ـتــركــي ،ه ـشــام ج ــون ــاي ،ف ــي حــديــث مع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن ــه «ل ــم تظهر
حتى اآلن تصريحات عن مسؤولني أتراك
تخص الجولة املقبلة من أستانة» ،لكنه
لفت إلى أن «الرئيس التركي رجب طيب
أردوغــان قال قبل يومني إن العالقات مع
روسيا على أفضل وجه» .وأعرب جوناي
عـ ــن اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات
«تــؤكــد أن ــه لــن ي ـكــون ه ـنــاك خ ــاف كبير
بــن أنـقــرة وموسكو حــول الـتـطــورات في
س ــوري ــة» ،مـسـتـبـعـدًا أن يـتـغـيــر الــوضــع
في شمال سورية في حــال انعقاد جولة
أخرى من مباحثات أستانة .ولفت إلى أن
ً
«مـخــرجــات أستانة لــم تطبق أصــا على
أرض الواقع» .وبرأيه ،فإن «تركيا قدمت
تـنــازالت للجانب الــروســي حتى وصلنا

إصابة سبعة مدنيين
بينهم أطفال بقصف
للنظام على بنش
ارتفاع بعمليات
االعتقال واإلخفاء في
درعا الشهر الماضي

إلى هذه النتيجة» .من جانبه ،أشار املحلل
الـعـسـكــري ،الـعـمـيــد مـصـطـفــى ال ـفــرحــات،
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إلــى
أن «التصعيد مــن قـبــل الـنـظــام وحلفائه
ال ــروس واإليــرانـيــن ،قبيل كــل استحقاق
ت ـفــاوضــي ب ــات مـكـشــوفــا وب ــا جـ ــدوى»،
مضيفًا أن «فـصــائــل املـعــارضــة السورية
وتركيا الداعمة لها ،لن يتنازلوا عما بقي
م ــن أرض مـ ـح ــررة» .واع ـت ـبــر أن «ال ـهــدف
مــن الـقـصــف إب ـقــاء الـسـكــان فــي محافظة
إدل ــب بـحــالــة قـلــق دائ ـ ــم» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«هــذا القصف هو استمرار للضغط على
فصائل املعارضة» .وفي جنوب سورية،
ال ت ــزال مـحــافـظــة درع ــا تـشـهــد حــالــة من
الفلتان األمني والفوضى ،على الرغم من
انتهاء التسويات مع النظام منذ أواخــر
أكتوبر /تشرين األول املاضي.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أوض ـ ـ ــح «ت ـج ـم ــع أح ـ ــرار
حوران» ،والذي يضم ناشطني وصحافيني
ي ـن ـق ـلــون أخـ ـب ــار ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري ،في
أحـ ـ ــدث ت ـق ــري ــر ل ــه أمـ ـ ــس ،أنـ ــه ق ـت ــل خ ــال
ش ـهــر نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـثــانــي املــاضــي
 41شـخـصــا بـيـنـهــم ام ــرأت ــان وط ـف ـلــة في
محافظة درعا ،الفتًا إلى أن اإلحصائيات
ال تشمل أعداد قتلى الجنايات.
كـمــا سـ ّـجــل مكتب الـتــوثـيــق فــي التجمع،
مقتل  12مــن ق ــوات الـنـظــام فــي محافظة
درعا خالل الشهر الفائت ،بينهم  6ضباط
خــال عمليات اسـتـهــداف متفرقة .كذلك،
وثق املكتب  55حالة اعتقال ُنفذتها قوات
الـنـظــام فــي املـحــافـظــة ،وق ــد أف ــرج عــن 28
مــن هــؤالء خــال الشهر ذات ــه .وأش ــار إلى
أن قوات النظام نفذت  9عمليات مداهمة
فــي درعـ ــا؛  5مــن ه ــذه الـعـمـلـيــات نفذتها
ق ـ ــوات تــاب ـعــة ل ـف ــرع املـ ـخ ــاب ــرات ال ـجــويــة
برفقة مليشيات إيرانية ضد خيم ومزارع
عشائر البدو النازحة شرق درعا ،أسفرت
عن اعتقال  13شخصًا ،باإلضافة لحرق
العديد من الخيم بعد سرقة املواشي.
مــن جـهـتــه ،ب ـ ّـن «مـكـتــب تــوثـيــق الـشـهــداء
في درعا» أن الشهر الفائت «شهد ارتفاعًا
ح ـ ــادًا ف ــي ع ـم ـل ـيــات االعـ ـتـ ـق ــال واإلخـ ـف ــاء
والتغييب القسري من قبل األفرع األمنية
التابعة لقوات النظام في محافظة درعا
مـقــار ّنــة بــاألشـهــر الـســابـقــة» .وأشـ ــار إلــى
ً
أنه وثق أسماء  71معتقال ومختطفًا ،تم
إطــاق ســراح  31منهم .وأوضــح «أن هذه
اإلحـصــائـيــة ال تتضمن مــن تــم اعتقالهم
بـ ـه ــدف س ــوقـ ـه ــم ل ـل ـخ ــدم ـت ــن اإلل ــزامـ ـي ــة
واالحتياطية».

تتعرض بلدات وقرى في إدلب منذ أشهر لقصف النظام والروس (عمر حاج قدور/فرانس برس)

متابعة

ال سفير لـ«طالبان» باألمم المتحدة
كابول ـ صبغة اهلل صابر

أعربت حركة طالبان ،أمس الخميس ،عن خيبة أملها إزاء قرار األمم املتحدة إرجاء
تعيني سفير أفغاني جــديــد لــدى املنظمة ،معتبرة ذلــك خـطــوة «غـيــر منصفة».
وكانت األمم املتحدة قد أرجأت ،أول من أمس األربعاء ،تعيني سفير جديد لديها
عن أفغانستان يمثل السلطات الجديدة في هذه الدولة (طالبان) ،ما يعني أن
سفير أفغانستان الـســابــق غــام إس ـحــاقــزاي ،وهــو ممثل حكومة أش ــرف غني،
سيواصل تمثيل أفغانستان في هذه املنظمة .وقال القيادي في حركة «طالبان»،
سهيل شاهني ،وهــو مرشحها كسفير في األمــم املحتدة ،في تصريح صحافي
أمس الخميس ،إن قرار األمم املتحدة «مؤسف للغاية ،وغير مبني على اإلنصاف،
إذ كان من املفترض تسليم هذا املنصب لطالبان التي تمثل الشعب وتسيطر على
البالد» .من جهته ،قال نائب املتحدث باسم «طالبان» ،بالل كريمي ،لـ«العربي
الجديد»« :نسعى ألن يكون لنا تعامل حسن مع جميع دول العالم ،وهذا ال يكون
إال بعد أن تتاح الفرصة لطالبان ،بأن تمثل الشعب األفغاني على املنابر كافة،
بما في ذلــك األمــم املتحدة» .في املقابل ،رحــب نائب الرئيس األفغاني السابق،
أمر الله صالح ،بقرار األمم املتحدة ،وقال عبر «تويتر» ،إنه «صائب ،ويأتي وفق
تطلعات الشعب».

اعتبر شاهين قرار األمم المتحدة «غير منصف» (سيرغي سافوستيانوف)Getty/

خاص

تقارب عسكري مع أنقرة

خطة عراقية لشراء «بيرقدار»
بغداد ـ محمد علي

ك ـش ـفــت م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة ع ــراقـ ـي ــة رف ـي ـعــة
املستوى في بغداد ،لـ«العربي الجديد» ،عن
إق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء خـطــة ل ـشــراء طــائــرات
تركية مسيرة من طراز «بيرقدار تي بي ،»2
بـمـبـلــغ يـصــل إل ــى نـحــو  100مـلـيــون دوالر،
ضـمــن مــوازنــة التسليح الـخــاصــة بالجيش
للعام  .2021وفي حال إتمام الصفقة ،فإنها
ستكون األولى من نوعها بني بغداد وأنقرة
في املجال العسكري .وقالت مصادر عراقية
عسكرية ببغداد ،أمس الخميس ،إن مجلس
الـ ــوزراء أق ــر ،قبل نحو أسـبــوعــن ،مجموعة
من التعديالت على خطط التسليح املتعلقة
بـ ـس ــاح ال ـ ـجـ ــو ،ب ـي ـن ـهــا إقـ ـ ـ ــرار خ ـط ــة ل ـش ــراء
طائرات مسيرة تركية من طراز «بيرقدار تي
بي  ،»2ضمن الجهد القتالي الجوي العراقي
الـ ـه ــادف إلـ ــى ت ــأم ــن امل ـن ــاط ــق ال ـص ـحــراويــة
والجبلية ،والـحــدود مع ســوريــة .وأوضحت
أن ه ــذا الـتــوجــه ج ــاء بـنــاء عـلــى تــوصـيــة من
وزارة الدفاع ملجلس الوزراء.
وقـ ــال ج ـن ــرال ع ــراق ــي ف ــي بـ ـغ ــداد ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إن الجانب التركي سبق أن أعرب عن
استعداده «لدعم بغداد في مجال الحرب على
اإلره ـ ــاب ،وتـجـهـيــزه (الـجـيــش ال ـعــراقــي) بما
يحتاج من معدات رصد لجيوب بقايا تنظيم
داعـ ـ ــش» .وأش ـ ــار إل ــى أن ط ــائ ــرات «ب ـي ــرق ــدار
أثبتت كفاءتها في أكثر من مكان بالسنوات
األخيرة ،وحصول العراق عليها سيمثل نقلة

مهمة ودعــم إلمكانيات ســاح الـجــو» .وأشــار
إلى «الحاجة لدورات تدريب وتهيئة للكوادر
الـعــراقـيــة العسكرية على تلك ال ـطــائــرات ،في
ح ــال ن ـج ــاح االتـ ـف ــاق م ــع تــرك ـيــا ع ـلــى عملية
الشراء ،التي قد تستغرق عدة أشهر».
وكـ ــان وف ــد ع ـس ـكــري ع ــراق ــي ،يـتـقــدمــه وزي ــر
ال ــدف ــاع جـمـعــة ع ـن ــاد ،ال ـت ـقــى ب ــوزي ــر الــدفــاع
ال ـتــركــي خ ـلــوصــي أك ـ ــار ،ف ــي  19أغـسـطــس/
آب املــاضــي ،على هامش معرض إسطنبول
الــدولــي للصناعات الــدفــاعـيــة .وأعـلــن عناد،
وقـتـهــا ،أن ب ــاده تــرغــب فــي ش ــراء مـسـيــرات
«ب ـ ـيـ ــرقـ ــدار» امل ـس ـل ـحــة وم ــروحـ ـي ــات «أتـ ـ ــاك»
الهجومية وأسلحة متطورة من تركيا.
وق ــال الخبير فــي الـشــأن العسكري العراقي
العقيد املتقاعد أحمد عبد الـســام الطائي،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «الـطــائــرات التركية
املسيرة أفضل للعراق حاليًا من االستمرار
بــاالعـتـمــاد عـلــى س ــرب طــائــرات أف  ،16ذات
ال ـك ـل ـفــة ال ـبــاه ـظــة ف ــي الـتـحـلـيــق وال ــذخ ـي ــرة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ـه ــا ارت ـب ـطــت أخ ـي ـرًا أيـضــا
بامللف الـسـيــاســي» .وأوض ــح أن «املـســاحــات
الـ ـصـ ـح ــراوي ــة ال ـش ــاس ـع ــة ت ـح ـت ــاج مل ـث ــل ه ــذا
ال ـنــوع مــن ال ـط ــائ ــرات ،كـمــا أن ج ــوار ال ـعــراق
لـتــركـيــا يـمـكــن أن يــؤمــن لــه مــواص ـلــة عملية
صـيــانــة وتـطــويــر ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـطــائــرات،
عدا الذخيرة» .ووصف الخطوة بأنها «مهمة
ج ـدًا ،لكن األه ــم يبقى التنفيذ ،كــون الكثير
من قــرارات الحكومة تواجه برفض سياسي
يحول دون إتمامها».
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شرق
غرب
«رايتس ووتش» :قوات
ميانمار قتلت متظاهرين
عمدًا
قـ ــالـ ــت م ـن ـظ ـم ــة «هـ ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس
ووتش» الحقوقية ،في تقرير أمس
الخميس ،إن مقتل ما ال يقل عن 65
مـحـتـجــا ف ــي رانـ ـغ ــون ،أك ـبــر مــديـنــة
فــي مـيــانـمــار ،ي ــوم  14م ـ ــارس/آذار
املــاضــي ،كــان مخططًا لــه مــع سبق
اإلصــرار ،ويجب تقديم الجناة إلى
الـ ـع ــدال ــة .وات ـه ـم ــت امل ـن ـظ ـمــة ق ــوات
األمـ ــن بـتـطــويــق واس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة
املميتة عمدًا ضد الحشود في حي
هالينغ ثاريار للطبقة العاملة في
رانـغــون ،والتي كانت تتظاهر ضد
استيالء الجيش على السلطة في 1
فبراير /شباط املاضي.
(أسوشييتد برس)
أوستن ينتقد مساعي
الصين المتالك أسلحة
فرط صوتية

ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي لــويــد
أوســن (ال ـصــورة) ،أمــس الخميس،
إن س ـعــي ال ـص ــن الم ـت ــاك أسـلـحــة
ف ـ ـ ــرط ص ــوتـ ـي ــة (تـ ـ ـف ـ ــوق س ــرع ـت ـه ــا
سرعة الصوت) «يزيد من التوترات
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وت ـع ـهــد أوس ـ ــن في
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــب م ـحــادثــات
أمـنـيــة سـنــويــة مــع نـظـيــره ال ـكــوري
الـجـنــوبــي ،ســوه ووك ،بــأن تحافظ
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ع ـل ــى ق ــدرت ـه ــا
على ردع التهديدات املحتملة التي
تمثلها الصني.
(أسوشييتد برس)

 ...ويدين برنامج كوريا
الشمالية الصاروخي
ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي لــويــد
أوســن ،أمس الخميس ،إن برنامج
ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي
والـ ـتـ ـق ــدم ال ـ ــذي تـ ـح ــرزه ف ــي م ـجــال
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة يـ ــزعـ ــزعـ ــان االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
اإلقليمي على نحو متزايد .وجاءت
تـ ـص ــريـ ـح ــات أوسـ ـ ـ ــن ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي عقب مباحثاته مع نظيره
الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي س ــوه ووك في
س ـ ـي ـ ــول ،حـ ـي ــث قـ ـ ــال إن ال ـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ت ــدع ــو ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة
للمشاركة في الحوار.
(رويترز)
بكين تستدعي سفير
اليابان
اس ـت ــدع ــت ب ـكــن ال ـس ـف ـيــر ال ـيــابــانــي
لدى الصني ،هيديو تارومي ،مساء
أول مــن أمــس األرب ـعــاء ،على خلفية
«ت ـص ــري ـح ــات خ ــاط ـئ ــة ج ـ ـ ـدًا» أدل ــى
بها رئيس ال ــوزراء السابق شينزو
آب ـ ــي ح ـ ــول ت ـ ــاي ـ ــوان ،وأب ـل ـغ ـت ــه ب ــأن
ال ـت ـصــري ـحــات «ت ــدخ ــل ص ـ ــارخ» في
الـشــؤون الداخلية للصني ،حسبما
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة الصينية
أم ــس الـخـمـيــس .وكـ ــان آب ــي ق ــد قــال
في خطاب عبر الفيديو أمام منتدى
نظمه معهد أبحاث تايواني أول من
أمس ،إن حالة طوارئ لتايبيه ستكون
حالة طــوارئ لليابان أيضًا ،محذرًا
من أنه «يتعني على الناس في بكني
وخصوصًا الرئيس شي جينبينغ أال
يخطئوا حكمهم في ذلك».
(فرانس برس)
النمسا :كورتز يعتزم
اعتزال السياسة

أفادت وسائل إعالم نمساوية ،أمس
ال ـخ ـم ـيــس ،ب ــأن امل ـس ـت ـشــار الـســابــق
للبالد ،سيباستيان كورتز (الصورة)،
يعتزم اع ـتــزال الـسـيــاســة ،بعد نحو
شهرين من تنحيه عن منصبه كزعيم
لـلـبــاد ،عـلــى خلفية تـهــم بــالـفـســاد.
وذكرت صحيفة «كرون» النمساوية،
أم ــس الـخـمـيــس ،أن وزي ــر الــداخـلـيــة
كــارل نيهامر ،قــد يحل محل كورتز
في رئاسة حزب الشعب النمساوي
املحافظ .ونقلت الصحيفة عن مقربني
من كورتز قولهم ،إن األخير اتخذ قرار
ترك السياسة عقب والدة طفله األول
أخيرًا.
(أسوشييتد برس)
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وصول مساعدات إنسانية إلى تيغراي

تحذير أممي من «تفكك» إثيوبيا
فيما كانت السلطات
اإلثيوبية تعلن أنه ال
يوجد حل سلمي للوضع
في البالد ،حذرت األمم
المتحدة من تزايد أعمال
العنف الطائفية

ق ــدم مـســاعــد األم ــن ال ـعــام لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـلـ ـش ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة
م ــارت ــن غــريـفـيــث أوضـ ــح تحذير
على إمكانية «تفكك» إثيوبيا إذا تطورت
الـ ـح ــرب ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة
وم ـس ـل ـح ــي «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ل ـت ـحــريــر
ت ـي ـغــراي» إل ــى أع ـم ــال عـنــف طــائـفـيــة ،فيما
كــان األم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة أنطونيو
غوتيريس يــرى في وصــول مساعدات إلى
ت ـي ـغ ــراي «ب ـ ـ ــادرة أمـ ــل ص ـغ ـي ــرة» إلمـكــانـيــة
فـتــح ح ــوار بــن املـتـحــاربــن .وف ــي مــا يبدو
أنــه استعداد ملرحلة جديدة من العنف في
إث ـيــوب ـيــا ،ط ـلــب االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،أمــس
ال ـخ ـم ـيــس ،م ــن مــوظ ـف ـيــه غ ـيــر األســاس ـيــن
م ـ ـغـ ــادرة ال ـ ـبـ ــاد .وق ــال ــت امل ـت ـح ــدث ــة بــاســم
االتحاد نبيلة مصرالي ،في بيان ،إنه سيتم
تعزيز اإلجــراءات األمنية بالنسبة ملوظفي
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وامل ــوظـ ـف ــن املـحـلـيــن
املـتـبـقــن ف ــي بـعـثــات االت ـح ــاد ف ــي إثـيــوبـيــا
واالتحاد األفريقي.
وح ـ ـ ــذر غ ــري ـف ـي ــث ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع وك ــال ــة
«فرانس برس» أمس الخميس ،من أن تطور
النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية
يمكن أن «يفكك» نسيج املجتمع ،وأن يؤدي
ال ــى نـ ــزوح يــذكــر بـمـشــاهــد ال ـفــوضــى الـتــي
عمت مطار العاصمة األفغانية كابول في
أغ ـس ـطــس/آب امل ــاض ــي .وق ــال غــريـفـيــث إنــه
إذا وصلت املعارك إلى العاصمة اإلثيوبية
أديس أبابا ،وأدت إلى أعمال عنف طائفية
في مختلف أنحاء البالد ،فسيحصل «تفكك
في النسيج االجتماعي إلثيوبيا» ،محذرًا
مــن أن االحـتـيــاجــات للمساعدة فــي الـبــاد،
ال ـهــائ ـلــة أس ــاس ــا« ،س ـت ــزي ــد بـشـكــل كـبـيــر».
وأشار إلى أن الحرب املستمرة منذ أكثر من
سنة فــي شـمــال إثيوبيا قــد تـكــون تسببت
بــاألزمــة اإلنـســانـيــة الـتــي تثير أش ــد القلق.
وقـ ـ ــال« :األس ـ ـ ــوأ م ــن وج ـه ــة ن ـظــر إنـســانـيــة
(س ـ ـي ـ ـكـ ــون) أن ت ـح ـص ــل مـ ـع ــرك ــة مـ ــن أج ــل

(السيطرة على) أديس أبابا ،أو اضطرابات
حول هذه املدينة ،ما يؤدي إلى تزايد أعمال
العنف الطائفية في كل أنحاء البالد».
وب ـح ـس ــب تـ ـق ــدي ــرات األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ف ــإن
الـ ـح ــرب أوقـ ـع ــت آالف ال ـق ـت ـل ــى ،وتـسـبـبــت
ب ـن ــزوح م ـل ـيــونــي ش ـخ ــص ،وأغ ــرق ــت آالف
األشـخــاص اآلخــريــن فــي ظــروف قريبة من
املجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر/
تشرين الثاني  .2020وكان رئيس الــوزراء
اإلث ـيــوبــي أب ــي أح ـمــد أرسـ ــل وق ـت ـهــا ق ــوات
إل ـ ـ ــى إقـ ـلـ ـي ــم ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي إلط ـ ــاح ـ ــة س ـل ـط ــات
«الجبهة الشعبية لتحرير تـيـغــراي» ردًا،
بـحـســب ق ــول ــه ،عـلــى هـجـمــات لـلـمـتـمــرديــن
ض ــد م ـع ـس ـك ــرات ل ـل ـج ـيــش .وفـ ــي يــون ـيــو/
حــزيــران املــاضــي ،سيطر عـنــاصــر الجبهة
على تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي
ع ـفــر وأم ـ ـهـ ــرة ،وأع ـل ـن ــوا م ـط ـلــع نــوف ـم ـبــر/
املاضي أنهم استولوا على بلدتي ديسي
وكومبولتشا ،املـحــور االستراتيجي على
الطريق املؤدي إلى العاصمة.
وفي خضم التحذيرات من «تفكك» إثيوبيا،
أعـلــن غــوتـيــريــس ،أم ــس الـخـمـيــس ،وصــول
 157ش ــاح ـن ــة م ـح ـم ـلــة ب ـ ــامل ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
واملـســاعــدات اإلنسانية إلــى تيغراي للمرة
األول ــى منذ أكثر مــن ستة أســابـيــع ،مشيرًا
إل ـ ــى تـ ـح ــرك ق ــاف ـل ــة مـ ـس ــاع ــدات أخـ ـ ــرى إل ــى
امل ـن ـط ـق ــة .ووصـ ـ ــف غ ــوت ـي ــري ــس اس ـت ـئ ـنــاف
تسليم املساعدات إلــى تيغراي واستئناف
رحــات األمــم املتحدة بأنه «إشــارة جيدة»،
معتبرًا أنها قد تمثل «بــادرة أمل صغيرة»
في أنها قد تؤدي إلى «موقف أكثر إيجابية
للحوار» بني املتحاربني.
ويدور القتال حاليًا على ثالث جبهات من
بـيـنـهــا واحـ ــدة بــال ـقــرب مــن دي ـبــري سينا.
وأعلنت السلطات ،أمــس األول ،أن القوات
املوالية للحكومة استعادت السيطرة على
موقع الليبيال املدرج على قائمة اليونسكو
للتراث العاملي ،الذي سقط في أغسطس/
آب امل ــاض ــي ب ــن أيـ ــدي مـسـلـحــي ت ـي ـغــراي.
وأع ـل ــن وزي ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون الـخــارجـيــة
اإلثيوبي ،رضــوان حسني ،في تصريحات
نقلها موقع قناة «والـتــا» أمــس األول ،إنه
ال يــوجــد حــل سـلـمــي لـلــوضــع الـحــالــي في
إثيوبيا.
وأعلن أبي أحمد ،في خطاب بثه التلفزيون
الرسمي أمس الخميس ،من منطقة ديغولو
القريبة مــن مدينة غاشنا ،فــي إقليم عفر،
أن «الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي م ـس ـت ـع ــد ل ـت ـك ــرار
االنـتـصــارات الـتــي تحققت على الجبهتني

مصر تسعى إلى إعادة تصدير األسماك ألوروبا
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكـ ــد م ـص ــدر مـ ـس ــؤول بــالـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـثــروة
السمكية في مصر لـ«العربي الجديد» ،أن قرار
وق ــف صـ ــادرات األس ـم ــاك املـصــريــة إل ــى االتـحــاد
األوروبي مؤقت ،صدر من قبل مصلحة الجمارك بناء على
قرار اإلدارة العامة للحجر البيطري ،مشيرًا إلى أن الهدف
منه تشديد اإلجراءات على مصدري األسماك للحفاظ على
سمعة الصادرات املصرية.
وأشار املسؤول ،الذي رفض ذكر اسمه ،إلى أن القرار معني
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى بــأص ـحــاب املـ ـ ــزارع ال ـخ ــاص ــة ،وال ــذي ــن ال
يلتزمون باملواصفات التصديرية ،من حيث سالمة املنتج
من أي ملوثات وغيرها من املواصفات.
ـان ،يقول مصدر مسؤول في رابطة أصحاب
ومــن جانب ثـ ٍ
مزارع األسماك ،إن أسباب التلوث التي قد تصيب األسماك
ترجع إلى البيئة املائية ،فإذا كانت مالحة ،يمكن إفسادها
عن طريق مياه الصرف الصحي أو نفايات املصانع ،وإذا
كــانــت م ـ ــزارع م ـيــاه ع ــذب ــة ،ت ـتــأثــر األسـ ـم ــاك فـيـهــا بنوعية

التغذية ،وخاصة عندما يكون العلف منتهي الصالحية ،أو
عندما تتم التغذية على األسماك النافقة.
وأشار املصدر ،الذي فضل عدم ذكر اسمه ،إلى أن املنافسة
التصديرية لألسماك في الوقت الحاضر ليست في صالحنا،
بسبب ارتفاع أسعار املنتج املصري ،نتيجة ارتفاع تكلفة
اإلنتاج ،باإلضافة إلى فرض  12في املائة رسوما تصديرية،
ً
الفتا إلى أن الصني تصدر«السمك البلطي» بأسعار تصل
إل ــى ال ـن ـصــف م ـقــارنــة بــاملـنـتــج املـ ـص ــري ،بــالــرغــم م ــن أنـهــا
استوردت أمهاته من مصر في سبعينيات القرن املاضي.
ً
وأصدرت اإلدارة العامة للحجر البيطري ً
قرارا مؤقتا بتعليق
صادرات األسماك املصرية إلى دول االتحاد األوروبي ،بعد
أن أبدى االتحاد مالحظات على الشحنات القادمة من مصر.
وك ـش ـفــت مـصـلـحــة ال ـج ـم ــارك ،ف ــي م ـن ـشــورهــا إل ــى الـنـقــاط
الجمركية ،أن تعليق الـقــرار يأتي في ضــوء الـقــرار اإلداري
للحجر البيطري املصري رقــم  667لسنة  ،2021والخاص
بـتـعـلـيــق إصـ ـ ــدار شـ ـه ــادات ال ـص ـحــة امل ـصــاح ـبــة لــأسـمــاك
املـصــدرة إلــى االتـحــاد األوروب ــي ،لحني االنتهاء من جميع
اإلجـ ـ ـ ــراءات وتـنـفـيــذ ال ـتــوص ـيــات امل ـط ـلــوبــة م ــن املـفــوضـيــة

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي إط ـ ــار تـ ـط ــورات م ــوض ــوع ن ـتــائــج الـبـعـثــة
التفتيشية األوروبية على منشآت األسماك املصرية.
ومــن جــانـبــه ،أوض ــح الــوزيــر امل ـفــوض ،نــاصــر حــامــد ،مدير
إدارة االتحاد األوروبي بجهاز التمثيل التجاري ،في وقت
ســابــق ،أنهم طالبوا االتـحــاد األوروب ــي بمهلة حتى شهر
يونيو /حزيران  ،2022من أجل إعــادة ترتيب وإعــداد ملف
ً
كامل عن تصدير األسـمــاك ،منوها إلــى أن آخــر املراجعات
التي تمت ،كشفت عن بعض املالحظات ،والتي قد تضطر
االتحاد إلى اتخاذ قرار بحظر استيراد األسماك من مصر.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للثروة السمكية ،أن مصر
ً
سنويا حوالي  2.2مليون طــن ،تصدر منها  35ألف
تنتج
ط ــن ،وت ـس ـت ــورد  300أل ــف ط ــن م ــن األس ـم ــاك املـمـلـحــة غير
املتواجدة في املياه املصرية ،فيما يبلغ استهالك املواطن
ً
سنويا .وتعتبر مصر
املصري من األسماك  21كيلوغراما
األول ــى أفريقيا والـســادســة عامليا فــي االس ـتــزراع السمكي،
والـثــالـثــة عــاملـيــا فــي إن ـتــاج سـمــك الـبـلـطــي ،وبـسـبــب زي ــادة
اإلنتاج في السنوات األخيرة ،نجحت في تحقيق قدر كبير
من االكتفاء الذاتي.

غريفيث :الحاجة للمساعدات ستزيد بشكل كبير ()Getty

طلب االتحاد األوروبي
من موظفيه غير
األساسيين مغادرة إثيوبيا
الشرقية والـغــربـيــة» .وأض ــاف أحـمــد ،الــذي
ظهر مجددًا على الجبهة وهــو يناقش مع
ال ـقــوات املـشــاركــة فــي العمليات العسكرية
الخطوات التي ستنفذ قريبًا ،أن «الجيش
اإلثـيــوبــي وال ـقــوات الـتــي تسانده يتقدمان
لتحرير بلدات جديدة من قبضة مسلحي

جبهة تحرير تـيـغــراي» .وقــال إن «ثقافتنا
املتجذرة هي رعاية األسرى إذا استسلمت
ال ـج ـمــاعــة اإلره ــابـ ـي ــة وأع ـ ـ ــادت املـمـتـلـكــات
املـنـهــوبــة إل ــى أصـحــابـهــا» .وأشـ ــار إل ــى أنــه
تــم إرب ــاك صـفــوف ال ـعــدو وتـشـتـيــت قــواتــه،
مضيفًا أن الـخـيــار الــوحـيــد املتبقي لــه هو
االس ـت ـســام .واع ـت ـبــر أن «ال ـج ـيــش اآلن في
أعلى معنوياته».
وكـ ــان م ـص ــدر م ـق ــرب م ــن قـ ــوات ع ـفــر ق ــال،
لـ «العربي الجديد» ،أمس األول ،إن الجيش
اإلث ـي ــوب ــي ،بــإس ـنــاد م ــن الـ ـق ــوات الـخــاصــة
لـعـفــر وأمـ ـه ــرة ،تـمـكــن م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
م ــدي ـن ــة «بـ ــاتـ ــي» ف ــي أمـ ـه ــرة م ــن مـسـلـحــي
ج ـب ـهــة ت ـح ــري ــر تـ ـيـ ـغ ــراي ،والـ ـت ــي ت ـق ــع فــي

املنطقة الغربية إلقليم العفر .وأشــار إلى
أن سنبتا وحدلي عيال القريبة من مدينة
شواروبيت ،تمت السيطرة عليها من قبل
الـ ـق ــوات ال ـع ـفــريــة ال ـخ ــاص ــة امل ــدع ــوم ــة مــن
الـقــوات اإلثـيــوبـيــة .وأعـلــن مكتب االتـصــال
الحكومي ،في بيان ،أن الجيش اإلثيوبي
باالشتراك مع القوة الخاصة إلقليم أمهرة
ومليشيات «فــانــو» األمهرية ،سيطر على
الل ـي ـب ـي ــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة مـ ــن ق ـب ـض ــة جـبـهــة
ت ـحــريــر ت ـي ـغ ــراي ،وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـق ــوات
اإلثـيــوبـيــة وق ــوات أم ـهــرة الـخــاصــة تتقدم
نحو بـلــدة سيكوتا لـطــرد مسلحي جبهة
تحرير تيغراي.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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أميركا أكبر مساهم في المخلفات البالستيكية

ُ
مساهم في املخلفات
تـ َـعـ ّـد الــواليــات املتحدة األميركية أكبر
ُ
ّ
البالستيكية في العالم ،وفقًا لتقرير جديد قدم إلى الحكومة
الفيدرالية أول من أمس ،دعا إلى استراتيجية وطنية ملعالجة
األزم ــة املـتـنــامـيــة .وســاهـمــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـحــوالــى 42

لقطات

 30ألف منزل من دون كهرباء في بريطانيا
ال تزال الكهرباء مقطوعة عن عشرات آالف المنازل
في اسكلتندا وشمال بريطانيا لليوم الخامس على
التوالي ،حسبما أعلن مسؤولون ،إثر عاصفة اعتبرت
من األعنف منذ عقود .وكانت العاصفة «آروين» التي
اجتاحت المنطقة في ساعة متأخرة الجمعة مودية
بحياة ثالثة أشخاص ،قد قطعت الكهرباء عن مئات
آالف المنازل في أعقاب رياح بلغت سرعتها  160كلم
بالساعة .وبحلول صباح األربعاء كان المهندسون قد
أعادوا ربط  97بالمئة من المنازل بالكهرباء ،لكن قرابة
 30ألفًا ال تزال في العتمة ،بحسب جمعية شبكات
الطاقة .ولن تعود الخدمة لعدد منها قبل نهاية
األسبوع ،كما قالت .وأضافت «مهندسونا منكبون
على العمل على مدار الساعة إلعادة ربط الشبكة».

مليون طــن متري مــن املخلفات البالستيكية عــام  ،2016أي
أكثر من ضعف ما ساهمت به الصني ودول االتحاد األوروبي
مجتمعة ،وفقًا للتقرير .وفي املتوسط ،ينتج كل أميركي 130
كـيـلــوغــرامــا مــن املـخـلـفــات البالستيكية سـنــويــا ،فيما تأتي

االتحاد األوروبي يرصد  300مليار يورو
لمنافسة الصين
قدمت بروكسل استراتيجية لجمع ما يصل إلى 300
مليار يورو بحلول  2027في مشاريع البنى التحتية في
مختلف أنحاء العالم ،في رد على النفوذ الصيني.
سيجمع مشروع «غلوبال غايتواي» موارد من
االتحاد األوروبي والدول األعضاء والمؤسسات المالية
األوروبية ومؤسسات التنمية الوطنية واستثمارات
القطاع الخاص كما ورد في بيان المفوضية .وجاء
في الوثيقة أن «االستثمارات في القطاعات الرقمية
والصحية والمناخية والطاقة والنقل الى جانب التعليم
واألبحاث ستشكل أولوية» للمشروع الذي يعد بديال
قدم
لالستراتيجية الصينية «طرق الحرير الجديدة» ،وي ُ ّ
على أنه نموذج الحترام حقوق اإلنسان.

بريطانيا ثانية بمعدل  99كيلوغرامًا للفرد سنويًا ،وكوريا
الجنوبية ثالثة بمعدل  88كيلوغرامًا للفرد في السنة .وهذا
بتكليف من الكونغرس ،كجزء من قانون «سايف
التقرير صدر
ُ
أور سيز  »2.0الذي أ َّقر في كانون األول/ديسمبر .2020

يهدد االقتصاد البريطاني
أوميكرون
ّ
حذر خبراء االقتصاد في العاصمة البريطانية لندن،
من ّ
أن اقتصاد المملكة المتحدة سيعاني من انتكاسة
شديدة في معركته للعودة إلى قوة ما قبل الوباء
إذا ثبت ّ
متحور أوميكرون قاتل .وبحسب صمويل
أن
ّ
تومبس ،كبير االقتصاديين في المملكة المتحدة
في معهد بانثيون لالقتصاد الكلي ،إذا كانت الساللة
المتغيرة بشدة من فيروس كورونا قادرة على تجاوز
اللقاحات ،وأعادت حكومة المملكة المتحدة فرض
تدابير اإلغالق الشامل ،فسينكمش االقتصاد إلى حوالي
 %6أقل من حجمه قبل األزمة .وأشار تومبس ،في
مذكرة بحثية ،إلى أن ضربة حادة قد يتعرض لها
االقتصاد البريطاني ،في حالة ظهور سيناريو أوميكرون
ذي اللون األحمر.

نعم الحكومات
تستطيع
مصطفى عبد السالم

للحكومات وظائف عدة ،منها
حماية الدولة وحراسة الحدود
وتوفير األمن للمواطن ،وتحقيق
العدالة ،وتوفير فرص عمل
ومكافحة الفساد ّ
ومد شبكات
البنية التحتية .ومن بني الوظائف
توفير السلع والخدمات للمواطن
بتكلفة تناسب دخله .ليس املطلوب
من أي حكومة التحول إلى تاجر
جشع يحقق األرباح والعوائد على
حساب جثث ماليني الفقراء ،أو
التحول إلى سمسار همه فرض
الضرائب وزيادة الرسوم وجمع
األموال وشفط ما بقي من أموال
في جيب املواطن ،دون أن يسألها
أحد عن املقابل الذي تؤديه مقابل
كل هذه األموال املتدفقة على
الخزانة العامة.
وعندما تندلع أزمة ،أمنية،
سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية،
فمن واجبات الحكومات التدخل
لحلها بشكل عاجل ،وال توجد
أزمة أعنف هذه األيام من داء
التضخم الذي يعني ببساطة
ارتفاع األسعار وحدوث قفزات
في تكلفة السلع والخدمات،
وزيادة فواتير النفع العام من مياه
وكهرباء واتصاالت ،وكذا الرسوم
الحكومية وغيرها ،وقبلها زيادة
أسعار السلع الغذائية والتموينية
واملواصالت العامة وإيجارات
السكن والبنزين والسوالر والغاز
املنزلي وغيرها من تكاليف الحياة
واملعيشة.
وإذا كان من األدوار التي تقوم بها
الحكومات وتحرص عليها ،جمع
الضرائب والرسوم ،فإنه يسبق
تلك الخطوة توفير خدمات مجانية
للمواطن ،ومعها توفير السلع
الضرورية ومكافحة الغالء والفقر
والبطالة وغيرها .واألولوية اآلن
بالنسبة إلى الحكومات ،إطفاء نار
التضخم التي باتت تلسع الجميع،
االقتصاد واملواطن والعملة املحلية،
وأال تترك املواطن نهبًا للغالء
والفقر والعوز.
البعض قد يتساءل :وماذا في يد
الحكومة من أدوات ملواجهة أسعار
السلع التي تزداد عامليًا ،وخاصة
الوقود ،النفط والغاز ،وكذا أسعار
األغذية التي سجلت أمس أعلى
مستوياتها في عشر سنوات،
متأثرة بالطلب القوي على القمح
ومنتجات األلبان.
الحكومات في يدها الكثير،
والبداية تكون بتوفير السلع
بسعر رخيص ،ومكافحة
احتكارات التجار ،وهناك أدوات
أخرى لخفض األسعار ،أبرزها
تقديم الدعم النقدي املباشر
كما يحدث حتى في الدول التي
تبني املنهج الرأسمالي القائم
على نظيرة قوى العرض والطلب،
وأن تتوقف الحكومة عن خفض
الدعم املقدم للسلع الرئيسية ،من
وقود ،أو سلع تموينية ،والتوقف
عن زيادة الرسوم الحكومية ،بل
يجب خفضها ،وهو ما يوفر
للمواطن سيولة يمكن توجيهها
لشراء السلع ،وكذا التوقف عن
زيادة الضرائب ،مع االهتمام
بملف التهرب الضريبي والفساد
املالي ،وخفض ضريبة القيمة
املضافة التي باتت تمثل عبئًا على
املستهلك واملنتج واملوزع والتاجر.

انتهاء أزمة سفن شحن جزائرية محتجزة في موانئ أوروبية
الجزائر ـ عثمان لحياني

أف ــرج ــت ال ـس ـل ـط ــات اإلس ـب ــان ـي ــة ع ــن س ـف ـي ـنــة الـشـحــن
الجزائرية «تينزيران» ،والتي كانت محتجزة في ميناء
ألجزيراس بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر /تشرين
األول املاضي ،وهي ثالث سفينة شحن جزائرية يتم
حجزها في موانئ أوروبية خالل نفس الشهر .وأعلنت
وزارة النقل الجزائرية ،أمس ،أن السفينة «تينزيران»
في طريق الـعــودة إلــى الجزائر ،بعدما تم رفــع جميع
التحفظات عنها من قبل السلطات اإلسبانية .وأفادت
«فــي إط ــار املـســاعــي املـبــذولــة لــرفــع الحجز عــن السفن

الـتــابـعــة للشركة الــوطـنـيــة للمالحة الـبـحــريــة شمال
املوقوفة في املــوانــئ األجنبية بسبب عــدم مطابقتها
للضوابط واملعايير القانونية والتقنية املعمول بها
دول ـيــا ،تــم رف ــع جميع التحفظات املسجلة عـلــى منت
السفينة تينزيران التي كانت محل توقيف» .
وف ــي ن ـفــس ال ـس ـي ــاق ،ح ـمــل وزيـ ــر ال ـن ـقــل ال ـج ــزائ ــري،
عيسى بـكــاي ،مـســؤولــي الـشــركــات الحكومية للنقل
البحري ،مسؤولية اتخاذ جميع اإلج ــراءات التقنية
والـتـنـظـيـمـيــة وال ـقــانــون ـيــة ل ـض ـمــان مـطــابـقــة الـسـفــن
الــوطـنـيــة للمعايير املـعـمــول بـهــا مــن ط ــرف املنظمة
الـبـحــريــة الــدول ـيــة ،تـجـنـبــا ل ـح ــوادث احـتـجــازهــا في

املـ ــوانـ ــئ ال ــدولـ ـي ــة ،ح ـي ــث ك ــان ــت ث ـ ــاث س ـف ــن شـحــن
ج ــزائ ــري ــة ق ــد اح ـت ـجــزت ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ف ــي مــوانــئ
ببلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
وف ــي  23نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي امل ـن ـصــرم ،كانت
سلطات ميناء غنت البلجيكي ،قد رفعت يدها عن
سفينة الشحن الجزائرية «تيمقاد» ،التابعة للشركة
الجزائرية للمالحة البحرية والتي كانت محتجزة
ه ـنــاك مـنــذ نـهــايــة أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول املــاضــي،
بعدما قامت سلطات امليناء بعملية مراقبة ،أفضت
إل ــى إق ـ ــرار وجـ ــود م ـش ـكــات تـقـنـيــة وأخ ـ ــرى تتعلق
بتأخر في دفع مستحقات العمال ،كما تم خالل نفس
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الفترة ،اإلفــراج عن سفينة نقل البضائع «الساورة»
التي كانت محتجزة في ميناء بريست الفرنسي من
 29أكتوبر /تشرين األول املاضي.
وفي وقت سابق ،أعلن مركز بريست لسالمة السفن في
فرنسا احتجاز سفينة حــاويــات مملوكة من الشركة
الوطنية الجزائرية للمالحة البحرية لعدم دفع مالكها
أج ــور بـحــارتـهــا وع ــدده ــم  22شـخـصــا ،جميعهم من
الجنسية الجزائرية منذ ثالثة أشهر .ويتم احتجاز
السفن وفقا التفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن
البحري ،تتيح لسلطات املوانئ إجراء عمليات تفتيش
تقنية وفنية للتثبت من سالمتها وحقوق البحارة.
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تونس

مال وسياسة

المزارعون في مواجهة محتكري األسمدة

السودان يتشبث بطوق
المساعدات لمواجهة األزمات
ما زالت السلطات
السودانية تأمل الحصول
على مساعدات خارجية
وال سيما من أميركا،
بهدف الحد من األزمة
المالية الخانقة التي
تعاني منها البالد
الخرطوم ـ هالة حمزة

تـصــاعــدت األزم ــة املــالـيــة الخانقة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي مـ ـنـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة
السودانية في ظل تدهور أوضاع
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة واس ـت ـمــرار
االضـطــرابــات السياسية بــن املكونني املدني
والـعـسـكــري .ويـبــدو أن السلطات السودانية
سـتـعـتـمــد ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ع ـل ــى امل ـس ــاع ــدات
ال ـخ ــارج ـي ــة وال س ـي ـمــا األم ـي ــرك ـي ــة م ــن أج ــل
الـ ـخ ــروج م ــن ع ـنــق األزم ـ ـ ــات امل ـت ـفــاق ـمــة الـتــي
ت ــواج ـه ـه ــا .وت ــوق ــع م ــدي ــر إدارة مــؤس ـســات
الـتـمــويــل الــدول ـيــة والـتـجـمـعــات االقـتـصــاديــة
بــوزارة املالية والتخطيط االقتصادي ،أحمد
ال ـش ــري ــف ،ان ـس ـيــاب امل ـس ــاع ــدات االق ـت ـصــاديــة
مــن أمـيــركــا وال ـعــالــم ال ـخــارجــي عـقــب تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وتـسـلـمـهــا
مهامها.
وفــي تعليق على االشـتــراطــات األخـيــرة التي
أع ـل ـن ـت ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة الس ـت ـع ــادة
صرف مساعداتها املالية املعلقة املقررة بـ700
مليون دوالر لـلـســودان منذ اإلجـ ــراءات التي
قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ،في
أكتوبر /تشرين األول املــاضــي ،قــال الشريف
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن اسـتـعــادة املـســاعــدات
تستدعي من الحكومة إعــداد خطة وبرنامج
واض ــح ومـقـبــول للعالم الـخــارجــي ،يتناسب
وقدراتنا وثرواتنا املوجودة والكامنة حتى
تـطـمـئــن أم ـيــركــا وال ـ ــدول املــان ـحــة لــانـسـيــاب
اآلمن والسليم واملنتظم ملساعداتها للسودان.
وأضاف الشريف أن على الحكومة ،االستفادة
كذلك من التعاون الثنائي مع الــدول األخــرى
مثل الـصــن ودول الخليج العربي وغيرها،
وتـ ـط ــوي ــر ش ــراك ــاتـ ـه ــا مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
املحلي والخارجي في تأهيل البنى التحتية
واالستراتيجية وحفز وتشجيع االستثمارات،
وتطوير مــواردهــا الذاتية لتسيير االقتصاد

ل ـص ـعــوبــة ح ـصــول ـهــا ع ـلــى الـ ـق ــروض بسبب
مـتـطـلـبــات صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .وتــوقــع
انـسـيــاب الـتـسـهـيــات بـعــد حـصــول ال ـســودان
على نقطة اكتمال الـقــرار بشأن إعفاء ديونه
الخارجية ،بعد نحو  39شهرا ،مبينا إمكانية
تلقي ال ـســودان خــال الـفـتــرة املقبلة لقروض
ميسرة بقيمة  120مليون دوالر حتى العام
ال ـ ـقـ ــادم  .2022وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة ،أخ ـي ـرًا ،أن ال ـس ــودان بـحــاجــة إلــى
إح ـ ـ ــراز م ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــدم ق ـب ــل أن تـسـتــأنــف
واشنطن صرف املساعدات املعلقة .وقالت إن
انسياب املساعدات يعتمد على ما سيحدث
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات واألس ــاب ـي ــع
القادمة .وذهــب الشريف إلى ضــرورة اهتمام
الحكومة كذلك بتطوير املراسالت البنكية مع
الـخــارج وانسياب الـصــادرات تالفيا لحدوث
عجز في امليزان التجاري ،والحد من انفالت
التضخم ،وتــرشـيــد اإلنـفــاق الحكومي ودعــم
ال ــدول ــة لـلـمــواطــن مــن خ ــال تـطـبـيــق بــرنــامــج
الحماية االجتماعية.
وي ـعــانــي ال ـس ــودان ـي ــون م ــن أزم ـ ــات معيشية
خــان ـقــة وف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـغ ــاء ال ـفــاحــش في
أس ـع ــار الـسـلــع وال ــوق ــود وت ــده ــور الـخــدمــات
وتهاوي قيمة الجنيه السوداني ،ما أدى إلى
تـفــاقــم الـفـقــر .وتـبـقــى األزمـ ــات املعيشية أحــد
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أعلنت الــواليــات المتحدة
األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــعــام
المنصرم تبرعها بمبلغ
 81مليون دوالر في إطار
الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة
للسودان لتوفير الحماية
الـــضـــروريـــة والــخــدمــات
واالحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة
العاجلة.

أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية.
وتتضارب اإلحصائيات الحكومية والدولية
حــول نسبة الفقر في الـســودان ،فبينما تقول
تقارير األمم املتحدة إن  46.5باملائة من سكان
ال ـ ـسـ ــودان ي ـع ـي ـشــون دون خ ــط ال ـف ـق ــر ،تـقــول
دراس ــة حكومية أجــريــت ع ــام  2017إن الفقر
تراجع إلى  36.1باملائة.
وحسب بيانات رسمية ،بلغ معدل التضخم
ف ــي الـ ـس ــودان خ ــال ش ـهــر سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
امل ــاض ــي 365.82 ،بــاملــائــة ،م ـقــارنــة ب ـ ــ387.56
باملائة في شهر أغسطس /آب املاضي.
وق ــال املحلل االقـتـصــادي األكــادي ـمــي ،عصام
ب ــوب ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن أمـيــركــا أعلنت
منذ بداية إجراءات  25أكتوبر /تشرين األول
رأيها بصراحة وبطرق عدة ،وهذا يتضح من
تجميدها كافة املساعدات للسودان.
وأشار إلى أن إعادة عبد الله حمدوك لرئاسة
ال ــوزراء لن تخدم كثيرا في إعــادة املساعدات
ت ـقــدر قيمتها األول ـي ــة بـ ـ  700مـلـيــون دوالر،
مبينا أن هــذا التعليق ال يأتي منفردا وإنما
يـتـبـعــه تـجـمـيــد م ـســاعــدات أخ ــرى م ــن بينها
إعفاء الديون.
وأض ــاف أن الـقــائـمــن عـلــى األم ــر لــم يلتفتوا
إلى أنه رغم التصريحات األميركية بضرورة
إعــادة حمدوك إال أنهم تركوا مدخال صغيرا
وه ــو اش ـت ــراط وج ــود حـكــومــة مــدنـيــة حسب
الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ،مـشـيــرا إل ــى تـسـبــب رد
الـكــونـغــرس األمـيــركــي بـمـشــروع ق ــرار لفرص
قانونية بفرض عقوبات فردية على أشخاص
واس ـت ـمــرار تـعـلـيــق امل ـس ــاع ــدات .وتــابــع بــوب:
«أع ـت ـقــد أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـسـتـمــر في
إرسال املساعدات اإلنسانية ،ولكنها ستعلق
مساعدات أخــرى للتنمية والبنيات التحتية
حتى تنفذ السلطات السودانية مــا تــراه من
سياسات لدعم الديمقراطية ،وأهمها تنفيذ
انتخابات مبكرة في السودان».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ت ـع ـيــن س ـف ـيــر أمـ ـي ــرك ــي جــديــد
ل ـل ـســودان ال ي ـخــدم أغـ ــراض ات ـخــاذ ق ــرار بفك
تجميد اإلعانات واإلعفاءات واملنح.
ودعا إلى ضــرورة التفكير الجدي في إحداث
إصـ ـ ــاح اقـ ـتـ ـص ــادي وس ـي ــاس ــي واج ـت ـمــاعــي
داخ ـ ـلـ ــي ح ـق ـي ـقــي ي ــرض ــي الـ ـع ــال ــم وال ـش ـع ــب
السوداني ويحقق االستقرار املطلوب لضمان
تدافع العالم نحو مساعدة السودان.
وأعلنت الواليات املتحدة األميركية في العام
املنصرم  2020عــن تبرعها بمبلغ  81مليون
دوالر في إطار املساعدات اإلنسانية للسودان
ل ـت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة والـ ـخ ــدم ــات
واالحتياجات الغذائية العاجلة ،ومساعدات
أخرى بقيمة  700مليون دوالر.

تونس ـ إيمان الحامدي

يستعد مزارعو الحبوب في تونس ملواجهة سوق األسمدة
السوداء ،للعام الثاني على التوالي ،تزامنًا مع انطالق موسم
بــذر متعثر يزيد الجفاف ونقص األمـطــار من صعوبته ،إذ
تطفو مجددًا على السطح مشاكل نقص األسمدة املدعمة مع
تحرك املضاربني لفرض سيطرتهم على السوق.
ويطالب املــزارعــون الحكومة بقطع الطريق على املحتكرين
ع ـبــر تــوف ـيــر ال ـك ـم ـيــات ال ــازم ــة مل ــوس ــم الـ ــزراعـ ــات ال ـك ـبــرى،
والتخطيط املبكر الكتفاء السوق في األشهر القادمة.
ويـعـبــر ســامــي زي ـتــون ،املـتـحــدث بــاســم تنسيقية «فــاحــون
غاضبون» ،عن «مخاوف املزارعني من تصاعد أزمة األسمدة
مــع تقدم املــوســم الــزراعــي ،فــي ظــل نقص فــادح فــي الكميات
امل ـطــروحــة فــي األس ـ ــواق ،فـضــا عــن تــأخــر تــوزيــع الكميات
املدعمة ،خصوصًا في محافظات الشمال الغربي».
ّ
ويـقــول زيـتــون لـ«العربي الجديد» إن «املــزارعــن يواجهون
السوق السوداء من دون أسلحة ،إذ تتركهم السلطة فريسة
للمضاربني بسبب سوء اإلعداد للمواسم الزراعية» ،مضيفًا:
«ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج يؤدي إلى إقصاء الفالحني
من دورة اإلنتاج وتجبرهم على ترك أراضيهم بورًا ،وهو ما
يهدد قوت التونسيني».
وب ــدأت أزم ــة األس ّـمــدة تطفو فــي تــونــس بــالـتــزامــن مــع أزمــة
الفوسفات ،غير أنها احتدمت في السنوات األخيرة وبلغت
مــداهــا السنة املــاضـيــة .وتـحـتــاج الــزراعــات الـتــي تمتد وفق
أرقـ ــام وزارة ال ــزراع ــة عـلــى قــرابــة مـلـيــون و 250أل ــف هكتار
(الهكتار يعادل  10آالف متر مربع) ،إلى قرابة  200ألف طن
ّ
من مــادة األمونيتر (نــوع من األسمدة) سنويًا ،لكن املجمع
الـكـيـمـيــائــي الـتــونـســي (مـصـنــع األس ـم ــدة الـحـكــومــي) واجــه
صـعــوبــات فــي تــوفـيــر االحـتـيــاجــات الــازمــة لـلـســوق بسبب
اإلض ــراب ــات الـعــاملـيــة املـتـكــررة مــن جــانــب ،وإعـطــائــه األولـيــة
للتصدير على حساب السوق املحلية لتوفير موارد مالية.
وتلجأ تونس إلى االستيراد بما يصل إلى  100ألف طن ،أي

األزمات المعيشية أحد أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية (أشرف شاذلي/فرانس برس)

نحو  %50من احتياجات القطاع الزراعي ،غير أن شبكات
االحتكار تعمل على تسريب الجزء األكبر من هذه الكميات
إلى السوق السوداء لتباع بأسعار أعلى كثيرًا من األسعار
املــدعـمــة حكوميًا .ويـقــول محمد رجــايـبـيــة ،عضو منظمة
املــزارعــن املكلف بــالــزراعــات الـكـبــرى لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
ّ ّ
ّ
إن كل املؤشرات تؤكد أن موسم الزراعات الكبرى سيكون
ّ
صعبًا ألسباب مناخية وأخرى لوجستية ،مؤكدًا أن وزارة
ال ــزراع ــة ل ــم تـكـشــف بـعــد ع ــن خـطـتـهــا لـتــوفـيــر احـتـيــاجــات
السوق من األسمدة ومدخالت اإلنتاج األساسية .ويضيف
ّ
رجايبية ،أن املجمع الكيميائي لــن يكون ق ــادرًا هــذا العام
ع ـلــى تــوف ـيــر األسـ ـم ــدة ،مــرج ـحــا ت ـك ــرار س ـي ـنــاريــو املــوســم
ّ
املاضي وتفاقم املصاعب في ظل غياب تام لإلعداد املبكر
لـلـمــوســم .وي ـتــابــع« :امل ـج ـمــع الـكـيـمـيــائــي املـ ــزود الــرئـيـســي
للسوق املحلية باألسمدة املدعمة أصبح يعطي األولوية
للتصدير بسبب حاجته للسيولة املالية ،فيما يظل القطاع
الزراعي في مرمى شبكات االحتكار واملضاربة التي تفرض
ع ـلــى ال ـفــاحــن س ـيــاســة األمـ ــر ال ــواق ــع م ــن ع ــام إل ــى آخ ــر».
ّ
ويـقــول« :كــل السياسات الزراعية الحالية تصب في خانة
واح ــدة وهــي تشجيع كــارتــات تــوريــد الـغــذاء على حساب
املـنـتــج املـحـلــي» مـشـيـرًا إل ــى ضـ ــرورة بـعــث رســائــل طمأنة
للمزارعني من جانب املسؤولني لتكثيف اإلنتاج وتجنيب
البالد تداعيات ثقل واردات الحبوب على امليزان التجاري
ّ
واملوازنة العامة للبالد في ظل تصاعد كبير ألسعار القمح
في السوق العاملية .وكشفت بيانات رسمية لوزارة الزراعة
عــن تقليص م ـســاحــات ال ــزراع ــات ال ـك ـبــرى مــن  1.5مليون
هكتار قابلة للزراعة إلى  1.25مليون هكتار خالل املوسم
الــزراعــي  ،2022-2021إذ تــواجــه تونس للعام الثالث على
التوالي الجفاف ونقص املخزونات املائية في السدود.
ّ
كما كشفت البيانات أن نسبة التزود باألسمدة الكيميائية
تتراوح ما بني  %22و ،%64إذ تمكنت السلطات من توفير
 45ألــف طــن مــن م ــادة األمــونـيـتــر مــن مجموع  200ألــف طن
يحتاجها القطاع.

موسم الزراعات الكبرى سيكون صعبًا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تقارير عربية
إيرادات

انتقادات لموازنة األردن الجديدة :إفراط في التفاؤل
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

طــرحــت الـحـكــومــة األردنـ ـي ــة م ـش ــروع مــوازنــة
العام املقبل  ،2022وسط تحذيرات من التفاؤل
امل ـف ــرط لـبـنــودهــا ال ـتــي ال تـعـكــس م ــا تعانيه
البالد من تداعيات جائحة كورونا ومخاوف
الساللة الجديدة «أوميكرون» على االقتصاد،
وب ـخــاصــة االن ـك ـمــاش وت ـبــاطــؤ أداء مختلف
القطاعات وارتـفــاع مشكالت الفقر والبطالة
واملديونية.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاد خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
تـصــريـحــاتـهــم لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» مــا قامت
بــه إحــدى الحكومات السابقة بــإقــرار موازنة
غير واقعية والـتــوســع فــي اإلنـفــاق واملبالغة

بتقدير اإلي ــرادات واملنح الخارجية ،وهــو ما
لم يتحقق ،ما اضطر ذات الحكومة إلى إعادة
تقديراتها وعدم القدرة على تنفيذ عدد كبير
من املشاريع الرأسمالية التي اقترحتها.
وكشف مـشــروع املــوازنــة العامة للعام املقبل
ع ــن تـسـجـيــل إيـ ـ ـ ــرادات ع ــام ــة م ـتــوق ـعــة حتى

البرلمان يرفض
أي ارتفاعات على
الضرائب والرسوم

كورونا يفاقم األزمات المعيشية للمواطنين (فرانس برس)

نهاية  2022بنحو  8.9مليارات دينار أردني
ونفقات إجمالية بمقدار  10.6مليارات دينار
أردن ـ ــي وب ـع ـجــز م ـق ـ ّـدر بـ ـ ــ 1.75م ـل ـيــار دي ـن ــار،
(الدينار =  1.41دوالر) .ومن أبرز ما اشتملت
عليه املوازنة التي سيناقشها مجلس النواب
وسـيـقــرهــا قـبــل نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ارتـفــاع
النفقات الرأسمالية بنسبة كبيرة لتبلغ 1.55
مـلـيــار دي ـنــار مـقــابــل نـحــو  1.08مـلـيــار ديـنــار
ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قــال
الخبير االقتصادي واملسؤول السابق لحملة
صنع في األردن ،موسى الساكت ،لـ«العربي
الـجــديــد» :نــأمــل أن تـكــون الـتـقــديــرات ال ــواردة
ف ــي م ـش ــروع امل ــوازن ــة ل ـل ـعــام امل ـق ـبــل واق ـع ـيــة،
وأن تعكس حالة التحسن االقتصادي وبدء

الـتـعــافــي مــن الـجــائـحــة وتـحـقـيــق م ـعــدل نمو
ج ـيــد .وأضـ ــاف ال ـســاكــت أن ارت ـف ــاع الـنـفـقــات
الــرأس ـمــال ـيــة أم ــر م ـهــم ل ـكــونــه سـي ـســاهــم في
ت ـن ـش ـيــط ب ـي ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال وتـ ـح ــري ــك مـخـتـلــف
القطاعات وتوفير فرص العمل ولكن املحاذير
تكمن في عدم قدرة الحكومة على توفير هذا
املـبـلــغ وت ـع ــذر تـنـفـيــذ امل ـشــاريــع ف ــي مختلف
ال ـق ـطــاعــات .وأش ـ ــار إل ــى أن ارتـ ـف ــاع الـنـفـقــات
الرأسمالية بأكثر مــن  500مليون ديـنــار ،أي
نحو  700مليون دوالر ،ليس بالسهل على
م ــوازن ــة تـشـكــل الـنـفـقــات ال ـجــاريــة غالبيتها،
وخاصة بند الرواتب والتقاعد ،وتعاني أيضًا
من ضغوط الدين العام وفــوائــده .وقــال وزير
املــالـيــة األردن ــي ،محمد العسعس ،إن العجز
األولــي التقديري للموازنة حتى نهاية 2021
سيصل إلى  %3.5وسينخفض إلى  %3.1مع
نهاية عام  ،2022وإن الحكومة كانت تستطيع
خفض هــذا العجز أكـثــر ،لكنها ارتــأت تعزيز
النفقات الــرأسـمــالـيــة .وأض ــاف العسعس في
تـصــريـحــات ،أخ ـي ـرًا ،أن إجـمــالــي الــديــن الـعــام
ل ـ ــأردن سـيـصــل بـنـهــايــة ال ـع ــام ال ـحــالــي إلــى
نحو  29.4مليار ديـنــار ،وذلــك بعد استثناء
مــا يحمله صـنــدوق استثمار أم ــوال الضمان
االجـتـمــاعــي مـقــابــل نـحــو  30.7مـلـيــار ديـنــار
أردني مع نهاية  .2022وتقدر ديون املؤسسة
الـعــامــة للضمان االجـتـمــاعــي عـلــى الحكومة
بنحو  6مـلـيــارات ديـنــار .وقــال إن أهــم معالم
مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة  2022ت ــوق ــع رف ــع
تغطية اإليرادات املحلية للنفقات الجارية بما
نسبته  %88.5لعام  2022مقابل  %74سجلت
لعام  ،2020ورفع أيضًا اإلنفاق الرأسمالي إلى
ما نسبته  %43.6في عام .2022
وفــي املـقــابــل ،قــال املحلل االقـتـصــادي ،حسام
عايش ،لـ«العربي الجديد» :يبدو أن الحكومة
ت ـجــاه ـلــت وه ـ ــي ت ـع ــد مـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــام املـقـبــل
اس ـت ـم ــرار ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا وســط
ت ـص ــاع ــد امل ـ ـخـ ــاوف م ــن ت ـ ـطـ ــورات الـ ـس ــاالت
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ــوب ــاء ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـه ــدد ال ـعــالــم
بـمــزيــد مــن اإلج ـ ــراءات الـقــاسـيــة مــن إغــاقــات
للحدود وربما إعــادة فرض الحظر ،ما يؤثر
في االقتصاد العاملي برمته .وأضــاف عايش

أن مــن أهــم امل ــوارد األســاسـيــة لخزينة الدولة
عوائد السياحة والضرائب والرسوم املتأتية
مــن بـعــض األنـشـطــة االقـتـصــاديــة والـخــدمـيــة
ومــداخ ـيــل األفـ ـ ــراد ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـحـكــومــة
ق ــدرت ارت ـفــاع عــائــدات الـضــرائــب بنحو 500
مليون دينار ،في الوقت الذي أعلنت فيه عدم
وجــود أي تــوجــه لــرفــع الـضــرائــب خــال العام
املـقـبــل .وتــوقـعــت الحكومة تحصيل ضرائب
بنحو  6مـلـيــارات و 89مليون ديـنــار فــي عام
 2022اسـتـنــادًا إلــى تعزيز إجـ ــراءات محاربة
التهرب الضريبي وتكثيف عمليات الرقابة
والتدقيق .وقال عايش إن السؤال الذي ُيطرح
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق :ك ـيــف يـمـكــن تــوقــع ارت ـفــاع
ع ــائ ــدات ال ـض ــرائ ــب دون زي ــادت ـه ــا م ــع تــوقــع
عدم انتعاش االقتصاد والقطاعات املختلفة
بــالـشـكــل امل ـط ـلــوب بـسـبــب تــداع ـيــات كــورونــا
وع ــدم ات ـض ــاح ال ــرؤي ــة ح ــول ال ــوب ــاء لألشهر
املقبلة؟ وتوقع وزيــر املالية األردنــي تسجيل
نـسـبــة نـمــو ف ــي  2022بـنـسـبــة  ،%2.7قياسًا
بنسبة نمو حقيقي  %2مع نهاية  .2021وقدر
مشروع املوازنة نسبة التضخم بنحو %1.6
مع نهاية  2021وفي  2022بمقدار .%2.5
وقال عضو اللجنة املالية في مجلس النواب،
ض ـ ـ ــرار الـ ـح ــراسـ ـي ــس ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
إن ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن امل ـفــاصــل امل ـه ـمــة الـتــي
سيقف عليها الـنــواب لــدى مناقشة املــوازنــة،
وخاصة ما يتعلق ببنود اإليرادات الضريبية
واالستفسار من الحكومة عن الفرضيات التي
بنت عليها ارتفاع َهذه العوائد.
وأضــاف أنــه ُ
سيناقش أيضًا ارتـفــاع النفقات
الرأسمالية وضــرورة التزام الحكومة ما يرد
فــي امل ــوازن ــة ،ألن تـحــريــك االق ـت ـصــاد وتــوفـيــر
ً
ف ــرص الـعـمــل يـحـتــاجــان ف ـعــا إل ــى املـشــاريــع
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
ل ــن ي ـس ـمــح بـ ــأي ارتـ ـف ــاع ــات ع ـل ــى ال ـض ــرائ ــب
والرسوم ،بل سيعمل على تخفيض املفروض
منها على السلع األساسية .وتواجه الحكومة
الحالية برئاسة بشر الخصاونة ،انتقادات
على مختلف األصعدة ،بسبب تردي األوضاع
االق ـت ـصــاديــة وت ـفــاقــم امل ـش ـكــات االجـتـمــاعـيــة
حيث تجاوزت نسبة الفقر .%27

 4قطاعات
تدعم
بورصة قطر

أغ ـل ـقــت ب ــورص ــة ق ـطــر ت ـعــامــات
أمــس الخميس ،باللون األخضر،
مدعومة بنمو  4قطاعات .وارتفع
امل ــؤش ــر الـ ـع ــام ب ـن ـس ـبــة %0.44
لـيـصــل إل ــى الـنـقـطــة ،11603.03
رابحا  50.61نقطة عن مستوى
أول مــن أم ــس .تباينت ال ـتــداوالت
أمس ،إذ قفزت السيولة – تشمل
األس ـه ــم وال ـس ـن ــدات  -إل ــى 3.14
م ـل ـيــارات ري ــال (ال ـ ــدوالر = 3.65
ريـ ــاالت) ،مقابل  614.76مليون
ري ـ ــال ،بـيـنـمــا تــراج ـعــت الـكـمـيــات
عـ ـن ــد  195.25مـ ـلـ ـي ــون س ـه ــم،
م ـقــارنــة بـ ـ ـ ــ 231.01مـلـيــون سهم
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة .ودعـ ــم
الجلسة ارتفاع  4قطاعات تقدمها
التأمني ،وتليه البنوك والخدمات
املــالـيــة ،والـصـنــاعــة ،ثــم الـعـقــارات،
بينما تــراجـعــت قـطــاعــات الـنـقــل،
واالت ـصــاالت ،والبضائع .وصعد
الـتــأمــن بنحو  ،%1.91ليتصدر
س ـه ــم «قـ ـط ــر ل ـل ـت ــأم ــن» ال ـقــائ ـمــة
الخضراء بـ ،%2.96ونمو «العامة»
بواقع .%2.33

مطالب بتحسين أجور  260ألف موظف
ال يخفى حجم امللفات التي تناقشها
االتـ ـح ــادات الـعـمــالـيــة املـمـثـلــة ملوظفني
فــي قـطــاع التعليم بــاملـغــرب ،مــع وزارة
الـتــربـيــة الــوطـنـيــة ،واملـطـلــب الرئيسي
ي ـت ـم ـث ــل ب ـت ـح ـس ــن أجـ ـ ـ ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن
واألساتذة في الوزارة ،حيث إن ضعف
الدخول يعتبر مصدر تذمر ،ومن بني
أسباب ضعف جاذبية تلك املهنة.
وان ـخ ــرط ــت وزارة ال ـتــرب ـيــة الــوطـنـيــة
والتعليم األولى والرياضة ،في الفترة
األخ ـي ــرة فــي ح ــوار اجـتـمــاعــي ،تتطلع
عبره االتحادات املمثلة ملوظفي الوزارة
واألســاتــذة إلــى الــوصــول إلــى اتفاقات
عـلــى الـعــديــد مــن املـلـفــات ،مــن بــن تلك
ذات الصلة بتحسني الوضعية املالية
للموظفني.
واج ـت ـمــع أول م ــن أم ــس ،مــديــر امل ــوارد
الـبـشــريــة فــي وزارة الـتــربـيــة الوطنية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم األول ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة فــي
االتـ ـح ــادات الـعـمــالـيــة املـمـثـلــة ملوظفي
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لألساتذة املتعاقدين .ويذهب الكاتب
العام للنقابة الوطنية املنضوية تحت
لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي الـ ــراقـ ــي ،إلـ ــى أن األجـ ــور
حــاضــرة ضمن املـطــالــب املــرفــوعــة منذ
مــدة للحكومة ،حيث ال تطغى عليها
امل ـل ـفــات األخ ـ ــرى ال ـتــي تـهــم ف ــي بعض
األحـ ـ ـي ـ ــان فـ ـئ ــات م ـع ـي ـنــة مـ ــن مــوظ ـفــي
التربية والتعليم.
وت ـ ـه ـ ـ ّـم امل ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا
االتحادات النقابية في الحوارات التي
تـجــريـهــا فــي ظــل الـحـكــومــات السابقة
والـحـكــومــة الـحــالـيــة حــوالــى  260ألــف
موظف وأسـتــاذ ،حيث إن هــذا الرقم ال
يشمل أساتذة التعليم العالي .ويمثل
األساتذة ضمن ذلك العدد ،كما يوضح
ذلك عبد الغني الراقي 245 ،ألف أستاذ،
من ضمنهم  120ألف أستاذ من الذين

أخبــار
العرب
مصر تفتح باب التظلمات
لسكن منخفضي الدخل
أعلن صندوق اإلسكان االجتماعي
(حكومي) في مصر ،فتح باب تقديم
طلبات التظلمات للعمالء غير املنطبق
عليهم الشروط الذين تقدموا بموجبها
لحجز وحدات سكنية ملنخفضي الدخل
ضمن املبادرة الرئاسية «سكن لكل
املصريني  .»2وأوضحت مي عبد الحميد،
الرئيسة التنفيذية للصندوق ،في بيان،
ُ َ
سيفتح بدءًا من
أمسّ ،أن باب التظلم
األحد املقبل وملدة أسبوعني ،تلبية لرغبات
ُ
املتقدمني ،الستيفاء املستندات املطلوبة
ُ
وغيـر ُاملكتملة ،مؤكدة أنه لن ت َ
قبل تظلمات
املواطنني الذين يتبني عدم انطباق الشروط
الخاصة بتجاوز الحدود القصوى واألدنى
للدخل ،وتجاوز حدود السن عليهم .وقالت
الرئيسة التنفيذية لصندوق اإلسكان
االجتماعي ودعم التمويل العقاري ،إنه
ُ
انت َ
هي من فرز كل ملفات املتقدمني على
إعالن سكن لكل املصريني ( )2بمشروعات
ُجاهزة للتسليم ملنخفضي الدخل ،حيث
أجري الفرز املبدئي ملا يزيد على  36ألف
ملف وما يحتويه من ُمستندات وبيانات.
ارتفاع صافي مشتريات
األجانب في األسهم
السعودية
واصل املستثمرون األجانب عمليات
الشراء في سوق األسهم السعودية «تداول»
بنهاية شهر نوفمبر /تشرين الثاني
 2021للشهر الحادي عشر على التوالي،
لترتفع تدفقاتهم الصافية اإلجمالية في
«تداول» خالل تلك الفترة على أساس
سنوي .وضخ املستثمرون األجانب
تدفقات صافية باألسهم السعودية ،وفقًا
للتقارير الشهرية الصادرة عن شركة
تداول السعودية ،بقيمة  20.1مليار ريال
( 5.36مليارات دوالر) في أول  11شهرًا
من عام  .2021وارتفعت استثمارات
األجانب الصافية باألسهم السعودية
ضمن السوق الرئيسية بنسبة %4.06
خالل األشهر الـ  11شهرًا األولى من عام
 ،2021وبزيادة قيمتها  784.78مليون
ريال ( 209.28ماليني دوالر) عن التدفقات
في الفترة املماثلة من عام  ،2020والبالغة
 19.31مليار ريال ( 5.15مليارات دوالر).
وكان شهر إبريل /نيسان املاضي األعلى
بصافي مشتريات األجانب باألسهم
السعودية ضمن السوق الرئيسية «تاسي»
خالل أول  11شهرًا من عام .2021

أخبــار
العالم

المغرب
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وظ ـفــوا فــي إط ــار الـتـعــاقــد ال ــذي يوجد
ضـمــن املـلـفــات الـتــي تثيرها النقابات
مع وزارة التربية الوطنية.
ويــؤكــد الــراقــي فــي تصريح لـ«العربي
الـجــديــد» ،أن دراس ــة أنجزتها النقابة
الوطنية للتعليم ،خلصت إلــى أن 49
في املائة من العاملني في قطاع التعليم
مـ ــن األس ـ ــات ـ ــذة ي ـع ـت ـب ــرون أن آم ــال ـه ــم
خابت ،وأنهم مستعدون ملغادرة املهنة
عندما تتاح أول فرصة ذلك.
وأشـ ــار إل ــى أن تـعـبـيــر رجـ ــال التعليم
عــن تلك الخيبة يأتي بسبب وضعهم
االع ـت ـبــاري واملـ ـ ــادي ،حـيــث إن األج ــور
تــدخــل ضـمــن األم ــور الـتــي تفسر ذلــك،
خــاصــة أن وض ـع ـهــم م ـتــراجــع مـقــارنــة
بقطاعات أخرى.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ع ـن ــد مـ ـق ــارن ــة وض ـع ـيــة
األساتذة باملوظفني في قطاعات أخرى
م ــن ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ـت ـج ـلــى أن
موظفني غير األساتذة يحصلون على
امتيازات مثل التعويضات ومنح ،وهو
ما ال يستفيد منه األساتذة.
وت ـ ــؤك ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم أن اإلص ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــراد
االن ـخ ــراط فـيــه يــرمــي إل ــى جـعــل مهنة
التعليم أكثر جاذبية ،غير أن مراقبني
يرون أن ذلك ال يمكن أن يحصل إال من
خ ــال تـحـســن الــوض ـع ـيــة االع ـت ـبــاريــة
ل ــأس ــات ــذة وت ـح ـس ــن أجـ ــورهـ ــم أخـ ـذًا
باالعتبار الكفاءة واملردودية.
غير أنــه يتجلى مــن سياسة امليزانية
التي تنهجها الحكومة ،أنها تقوم على
م ـحــاصــرة ال ـع ـجــز ف ــي املـ ــوازنـ ــة ،حيث
جرت العادة على التشديد على أن كتلة
األجور مرتفعة في الوظيفة العمومية
قياسًا بالناتج اإلجمالي املحلي.
وينتظر العديد من األساتذة الطريقة
الـ ـت ــي س ـي ـت ــرج ــم ب ـه ــا ح ـ ــزب ال ـت ـج ـمــع
ّ
الوطني لألحرار الذي يشكل الحكومة
الـ ـت ــزام ــا كـ ــان ق ــد ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ف ــي أث ـن ــاء
ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي سـبـتـمـبــر/

أيـلــول املــاضــي ،حيث وعــد برفع أجــور
ب ـعــض األس ــات ــذة م ــن  550دوالرًا إلــى
نـحــو  800دوالر فــي الـشـهــر .ويــاحــظ
ت ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
ل ـل ـت ـق ـي ـيــم ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
لـلـتـعـلـيــم ،أن أج ـ ــور األسـ ــاتـ ــذة ت ـعــادل
أجور باقي املوظفني الذين يعملون في
الـقـطــاع الـعـمــومــي فــي امل ـغــرب ،والــذيــن
يتمتعون بمؤهالت مماثلة ،باستثناء
االمـ ـتـ ـي ــازات ال ـت ــي تـحـظــى ب ـهــا بعض
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة .وت ـت ـخ ــذ تـلــك
االمتيازات شكل مكافآت أو تعويضات
عــن الـسـكــن أو غـيــرهــا مــن االم ـت ـيــازات
الـتــي قــد تنعكس بشكل ملموس على
مستوى عيش املوظف ،علمًا أن هناك
مــؤس ـســة لــأع ـمــال االج ـت ـمــاع ـيــة تـقــدم
بعض الخدمات إلى األساتذة.
واس ـت ـط ـل ـع ــت ال ـه ـي ـئ ــة آراء األسـ ــاتـ ــذة
عبر مقابالت مباشرة ،حيث ّ
عبر أقل
مــن نصف أســاتــذة التعليم االبـتــدائــي
عـ ــن ع ـ ــدم رضـ ــاهـ ــم عـ ــن األجـ ـ ـ ــور ال ـتــي
يتلقونها ،معللني ذلك بارتفاع تكاليف
املعيشة أو بسبب الجهد الذي يبذلونه
قياسًا باملهن األخرى.
وي ـطــالــب أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي
بـ ـض ــرورة إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ال ــروات ــب
وخ ـل ــق ت ـح ـف ـيــزات م ــال ـي ــة ،وتـمـكـيـنـهــم
أس ــوة بزمالئهم فــي التعليم الثانوي
اإلعدادي والتأهيلي.
ويستنتج الـتـقــريــر أن املـقــابــات التي
أج ـ ــري ـ ــت م ـ ــع األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ت ـ ـبـ ــرز أن ـه ــم
ي ــرون ،وخــاصــة فــي التعليم اإلع ــدادي
وال ـث ــان ــوي ،أن املـهـنــة ال ـج ـيــدة تــرتـبــط
بــاألجــور واالع ـتــراف ومكافأة الجهود
والترقي املرن واآلفاق املهنية الواعدة.
وتخلص إلى أن نظام الترقي في مهمة
ال ـت ـع ـل ـيــم غ ـيــر م ـن ـصــف ،ألنـ ــه ال يتيح
مكافأة األداء ،والترقي ،بشكل عام ،وال
تترتب عنه ســوى الــزيــادة في األجــور،
حيث ال يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية
تربوية.

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية
في الربع الثالث
أظهرت بيانات البنك املركزي لكوريا
الجنوبية ،أمس الخميس ،أن اقتصاد البالد
نما في الربع الثالث من العام بنفس املعدل
املتوقع ،على الرغم من قوة الصادرات
وتحسن االستهالك الخاص بدرجة تفوق
املتوقع .ونما الناتج املحلي اإلجمالي للبالد
بنسبة  %0.3بعد مراعاة معدل التضخم في
الفترة من يوليو /تموز إلى سبتمبر /أيلول،
مقارنة بالربع الذي قبله ،وفقا للبيانات
األولية الصادرة عن بنك كوريا .وتعد نسبة
النمو هي نفس النسبة املتوقعة التي أعلنها
البنك املركزي في أواخر أكتوبر ،كما تمثل
تباطؤا عن نسبة النمو في الربع الثاني
البالغة  .%0.8وأثار التباطؤ مخاوف من
أن البالد قد ال تكون قادرة على تحقيق
النمو السنوي بنسبة  %4لهذا العام ،وسط
املعركة املطولة ضد جائحة كورونا املستجد
واضطرابات سالسل التوريد العاملية.
األمم المتحدة تحتاج 41
مليار دوالر للمساعدات
الطارئة
أعلنت األمم املتحدة ،أمس الخميس ،أنها
بحاجة ملبلغ  41مليار دوالر على األقل في
 2022ملساعدة  183مليون شخص في
العالم مع استمرار تفشي وباء كوفيد19-
والنزاعات وتداعيات التغير املناخي .وقدر
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع
لألمم املتحدة (أوتشا) أن يكون 274
مليون شخص على مستوى العالم ،بحاجة
ملساعدة طارئة العام املقبل ،ما يمثل زيادة
بنسبة  17باملائة مقارنة بعام 2021
والذي سجل أرقاما قياسية .ويعني ذلك
أن شخصا من بني  29سيحتاج ملساعدة
في  ،2022وهي زيادة بنسبة  250باملائة
منذ  2015عندما كان شخص من كل 95
بحاجة ملساعدة ،بحسب ما أكده مكتب
األمم املتحدة في تقريره السنوي الذي
يعطي ملحة عامة عن األوضاع اإلنسانية.
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رؤية

مال وسياسة
يبدو أن الليرة التركية التي تواصل التراجع ما هي إال حلقة واحدة
من حلقات الخالف االستراتيجي بين أنقرة وواشنطن .إذ هنالك تباين
ضخم بين العاصمتين حول مجموعة من الملفات المالية واالقتصادية
والسياسية ينفذها أردوغان وتغضب البيت األبيض والمصارف الغربية

عدم ثقة
متزايدة بين
أردوغان وبايدن
()Getty

وسط التباين الكبير في األهداف
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان
وواشـ ـنـ ـط ــن ،ربـ ـم ــا ت ـت ـط ــور الـ ـخ ــاف ــات بــن
أن ـق ــرة والـ ـغ ــرب إل ــى أك ـثــر م ــن الـ ـن ــزاع املــالــي
والـ ـنـ ـق ــدي حـ ــول الـ ـلـ ـي ــرة ،وسـ ـي ــاس ــات سـعــر
الـ ـص ــرف الـ ـت ــي ي ـن ـظــر إل ـي ـه ــا ال ـب ـع ــض عـلــى
أن ـهــا حـلـقــة واحـ ــدة مــن حـلـقــات ال ـخــاف في
السياسات االقتصادية والدفاعية والنفوذ
الـجـيــوسـيــاســي ب ــن أردوغـ ـ ــان والـ ـغ ــرب .من
بني املؤشرات الكبرى على حجم التوتر بني
واشنطن وأنقرة ،تجاهل الرئيس األميركي
جو بايدن دعــوة أردوغــان لقمة «الحكومات
ال ــدي ـم ـقــراط ـيــة» ال ـت ــي دعـ ــا ل ـهــا  110زع ـمــاء
م ــن قـ ــادة ال ـع ــال ــم ،وم ــن امل ـق ــرر أن تـعـقــد في
ديسمبر /كانون األول الجاري ،حسب بيان
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة الـ ـص ــادر على

تراهن المصارف
الغربية على استهالك
االحتياطي األجنبي في
الدفاع عن الليرة

هل سيدفع
االقتصاد التركي
ثمن التوتر بين
أردوغان والغرب؟

مــوقـعـهــا ف ــي  23نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي،
وعدم دعوة أردوغان ،على الرغم من أن تركيا
دول ــة ديـمـقــراطـيــة وت ـجــري فـيـهــا انـتـخــابــات
بــرملــانـيــة ورئــاس ـيــة ،يــرســل أك ـثــر مــن إش ــارة
حول عمق الخالفات بني الرئيسني األميركي
بايدن والتركي أردوغان .ورغم الحديث عن

قفزة في الصادرات

قال وزير التجارة التركي محمد موش ،إن صادرات بالده حققت أعلى
نسبة عائدات في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي ،مسجلة  21.5مليار دوالر.
وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر
الوزارة ،أمس الخميس ،أن الصادرات
التركية حققت زيادة في نوفمبر
بمعدل  33.4بالمئة ،مقارنة مع
نفس الشهر من العام الماضي.
وأردف أن الصادرات سجلت أعلى
نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت
 21.5مليار دوالر .وأوضح أن قيمة
الصادرات على أساس سنوي بلغت
 221مليار دوالر.

املؤامرة في األوســاط التركية ضد أردوغــان،
فــإن مــا يـحــدث ببساطة قــد يـكــون حــربــا بني
«النظام املالي الغربي» القائم على الفائدة
املصرفية في تسعير النقود ،وبني توجهات
أردوغان نحو «استقاللية االقتصاد التركي
وخفض سعر الفائدة».
ويــرى محللون غربيون أن أردوغ ــان يحدث
تـ ـ ـط ـ ــورًا ن ــوعـ ـي ــا ف ـ ــي اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة تــرك ـيــا
االقتصادية واملالية والدفاعية والنقدية قد
تـهــدد املـصــالــح الـغــربـيــة .وبينما يستهدف
أردوغــان بناء نظام اقتصادي يخدم أهداف
التوظيف واالستثمار واإلنتاج «غير ربوي»،
وبــالـتــالــي مـغــايــر لــ«الـنـظــام املــالــي الـعــاملــي»
الذي تقوده الواليات املتحدة عبر املؤسسات
املالية الدولية املشتركة واملصارف التجارية.
وت ـع ـمــل امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـغــرب ـيــة داخ ــل
وخـ ـ ـ ــارج ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى إف ـ ـشـ ــال ه ـ ــذا ال ـن ـه ــج،
وت ـت ـخــوف م ــن اح ـت ـمــال ت ـم ــدده ف ــي املـنـطـقــة
العربية ،وربـمــا خروجها مــن دائ ــرة النفوذ
الغربي ،خاصة أن تركيا بــدأت في االنفتاح
نحو اإلمارات والسعودية ومصر.
وحـ ـت ــى اآلن ي ـظ ـه ــر الـ ـ ـص ـ ــراع مـ ــن ال ـج ــان ــب
الغربي فــي آلـيــة املـضــاربــة على الليرة التي
تعاني من أسوأ انهيار في تاريخها القريب،
وتعد العمالت دائمًا من األهداف السهلة في
ال ـحــروب االقـتـصــاديــة ،خــاصــة عندما تكون
الـ ــدولـ ــة ت ـع ــان ــي م ــن ض ـع ــف م ــال ــي ،ولــدي ـهــا
ديون دوالرية قصيرة األجل كبيرة وبحاجة
ل ـت ـســديــدهــا وم ـع ــدل تـضـخــم عـ ــال ،وت ــواج ــه
نقصا في مداخيل العملة الصعبة ،مثل ما

هو الحال في تركيا .وبينما يسعى الرئيس
ال ـتــركــي لـلـتـخـلــص م ــن «دولـ ـ ــرة االق ـت ـصــاد»
عبر خفض الفائدة املصرفية ،يرى محللون
ب ـص ـح ـي ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ـ ــورن ـ ـ ــال» أن
البنوك االستثمارية الغربية تــرد على هذه
االس ـت ـق ــال ـي ــة ،ع ـب ــر ت ـض ـي ـيــق ال ـخ ـن ــاق عـلــى
ال ـش ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة ب ـت ـف ــادي ش ـ ــراء األس ـهــم
وال ـس ـن ــدات امل ـقــومــة بــالـعـمـلــة ال ـتــرك ـيــة ،كما
رفعت شركات التصنيف االئتماني من كلف
االستدانة بالليرة .وهــذه سياسة فعالة في
تجفيف منابع التمويل بالدوالر واليورو.
وف ــي املـقــابــل يــراهــن أردوغـ ــان عـلــى مداخيل
السياحة والصادرات التركية واالستثمارات
املباشرة لدعم الدخل من العمالت الصعبة،
في وقت يملك فيه البنك املركزي احتياطات
تبلغ نحو  127مليار دوالر ،وفـقــا لبيانات

رسـمـيــة .لـكــن مــن جانبها تــراهــن املـصــارف
الغربية على استهالك الرصيد األجنبي من
العمالت األجنبية ،وعجز تركيا عن تسديد
أقساط ديونها بالعمالت الصعبة ،أو حدوث
سلسلة من اإلفــاســات لبعض الشركات في
البالد.
وينفي مقربون من السلطات النقدية التركية
مـثــل ه ــذه االح ـت ـمــاالت الـغــربـيــة ،خــاصــة مع
ت ــدف ــق ال ـن ـقــد األج ـن ـب ــي ع ـلــى الـ ـب ــاد ،فقيمة
الصادرات وحدها تتجاوز  200مليار دوالر
هــذا الـعــام ،وص ــادرات تركيا بلغت أكثر من
 21.5مليار دوالر في شهر نوفمبر املاضي
وحـ ــده وف ــق وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة ال ـتــركــي محمد
مـ ــوش ،الـ ــذي أك ــد أم ــس أن ص ـ ــادرات ب ــاده
ح ـق ـقــت أع ـل ــى ن ـس ـبــة ع ــائ ــدات خـ ــال الـشـهــر
املــاضــي مسجلة  21.5مليار دوالر .وينتقد

آثار كارثية النهيار قيمة الليرة على إقامة السوريين
يواصل انهيار سعر الليرة
تداعياته الخطيرة على
حياة األسر في تركيا،
خاصة الالجئين من
محدودي الدخل
آالء المصطفى

معاناة السوريين في تركيا تتضاعف بسبب إيجارات المساكن ()Getty

ُ
«انفصلت عن زوجتي ..أريـ ُـد منزلي ألعيش
ب ــه» ،ب ـهــذه الـكـلـمــات عـلـمــت أم مصطفى أن
صــاحــب منزلها فــي حــي زيـتــون بــورنــو في
إسطنبول سيخرجها مــن الـبـيــت ،ويسعى
بمستأجر جــديــد يــدفــع إيـجــارًا
الستبدالها
ٍ
ي ـت ـنــاســب م ــع س ـعــر ال ـ ــدوالر وي ـع ـيــد ملـنــزلــه
«هـيـبـتــه» ال ـضــائ ـعــة .فـهــو عـنــدمــا عـ ِـهــد لها
بمنزله منذ أربعة أعوام بـ  1000ليرة تركية
ك ــان يعلم أن قيمتها نـحــو  200دوالر ،أمــا
اآلن وبعد رفعه اإليـجــار على مــدار األعــوام
األرب ـعــة إل ــى ( 1600نـحــو  120دوالرا) فإنه
يشعر أن تجارته خاسرة ويسعى لجبرها
يجرح مشاعر أم مصطفى املستأجرة
دون أن َ
الجيدة وفق تعبيره.
ومنذ ذلك الحني ّ
تحولت حياة أم مصطفى
ً
إلــى كــابــوس فهي تعلم أنها لــن تجد منزال
مناسبًا تستأجره في املنطقة ذاتـهــا ،حيث
يعمل أبـنــاؤهــا فــي مشغل خـيــاطــة وتــدرس
ابـنـتـهــا الــو ّح ـيــدة فــي إح ــدى مـ ــدارس الحي
أجرة عقاره سنويًا
القريبة .يحق للمالك رفع َ
بنسبة تصل إلى  %17.09وفق بيانات هيئة
ّ
وتعد هذه الزيادة
اإلحصاء التركية األخيرة،
ضئيلة بــالـقـيــاس مــع اإلي ـج ــارات الـجــديــدة،
مــا يــدفــع أص ـحــاب امل ـنــازل األتـ ــراك بــالـتـ ّ
ـذرع
للمستأجرين القدامى بأنهم بحاجة للمنزل
وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم إخ ــراجـ ـه ــم م ـن ــه وعـ ــرضـ ــه بـسـعــر
مختلف.

تصدير األسمدة وإفقار
الفالحين في مصر
عبد التواب بركات

حصار الليرة
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ل ــم ت ـت ــرك أم م ـص ـط ـفــى أح ـ ـدًا م ــن م ـعــارف ـهــا
وجيرانها دون أن تسأله عن منزل ،وال حتى
فــي مجموعات «فـيـسـبــوك» ،ولـكــن ال منازل
لإليجار في منطقتها ،وخاصة للسوريني،
وإن وجد فإن أسعارها أكثر من  3000ليرة
ما ال يتناسب مع وضعها املالي.
هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية
خالل األيام القليلة املاضية وتخطت حاجز
ال ـ  13مقابل الــدوالر الــواحــد ،ترافق مع هذا
ال ـه ـبــوط ارت ـف ــاع ح ــاد ف ــي أس ـع ــار إي ـج ــارات
ّ
وتصدرت إسطنبول املدن من حيث
املنازل،
ّ
االرتفاع ،وبحسب تقرير أعده مركز البحوث
االقتصادية واالجتماعية بجامعة «بهشي
شيهير» بلغ متوسط زيــادة اإليـجــارات في
إس ـط ـن ـبــول  %70ون ـح ــو  %50ف ــي واليـ ــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـي ـم ــا تـ ـح ــدث ــت أب ـ ـحـ ــاث ل ـش ــرك ــات
ال ـع ـقــاريــة ع ــن ارت ـف ــاع أج ــرة امل ـن ــازل بنسبة
وصـ ـل ــت لـ ـ ـ  %300فـ ــي ب ـع ــض املـ ـن ــاط ــق فــي
إسطنبول.
وي ـعــزو الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ال ـتــركــي ،عــاء
الــديــن إسـمــاعـيــل شـنـكــولــر ،أس ـبــاب ارت ـفــاع
إيـجــارات املـنــازل فــي تركيا إلــى عــدة عوامل
أبرزها :عودة البالد لحركتها الطبيعية بعد
انخفاض تأثير جائحة كورونا ،واستئناف
الـطــاب لجامعاتهم (ع ــودة التعليم وجهًا
ً
لوجه) ،فضال عن توافد العديد من الالجئني
من بلدان مجاورة مثل لبنان وأفغانستان،
مــا خـلــق حــالــة طـلــب كثيفة ال تـتـنــاســب مع
امل ـع ــروض مـ ّـن امل ـن ــازل ،مــؤك ـدًا أن انـخـفــاض
قيمة الليرة أثر أيضًا على أسعار اإليجارات

ارتفاع حاد في أسعار
اإليجارات بإسطنبول
وسط تدهور الليرة

لكن ال مخاوف من ارتفاعها أكثر في املرحلة
القادمة بحسب شنكولر.
صــاحــب أح ــد امل ـطــاعــم ال ـســوريــة ف ــي مدينة
إسطنبول ّ
تحدث لنا مؤكدًا مخاطر ارتفاع
إيجار املنازل على السوريني «الكتلة األكبر
من الالجئني في تركيا» 3.6 ،ماليني الجئ،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ظ ــروفـ ـه ــم املـ ــاديـ ــة الـسـيـئــة
ستجعلهم يقاسون أكثر لتأمني متطلباتهم
األساسية .وأكمل حديثه لـ«العربي الجديد»
ً
ق ــائ ــا إن «أكـ ـب ــر م ـش ـقــة ي ـعــان ـي ـهــا ال ــاج ــئ
السوري هي تأمني أجــرة منزله والفواتير..
رب ـم ــا يـسـتـطـيــع ال ـ ـسـ ــوري أن ي ـن ــام جــائـعــا
وعطشانًا ،لكنه ال يستطيع الـنــوم أب ـدًا إذا
لم ّ
يسدد أجــرة املنزل» .ما تــزال أم مصطفى
ُ
تـبـحــث عــن مـنــزل آخ ــر ،لكنها عـلــى األرج ــح
سـتـضـطــر ل ـت ـبــديــل امل ـن ـط ـقــة واالب ـت ـع ــاد عن
املركز وأكثر شعبية ،وسيقضي ابناها مدة
أطــول في طريقهم إلى العمل لتأمني إيجار
املـنــزل الـجــديــد .فــي الـسـيــاق ذات ــه ،أكــد خالد
تركاوي ،وهو باحث في الشأن االقتصادي
لـ«العربي الجديد» ،أن انخفاض قيمة الليرة
التركية له أثـ ٌـر رئيس على ارتفاع إيجارات
املـ ـن ــازل ،فــالـحـيــاة كـلـهــا ت ـبـ ّـدلــت م ــع انـهـيــار
العملة ،ومن املمكن أن صاحب املنزل يعتاش
مــن أج ــرة مـنــزلــه ،ل ــذا فــإنــه مــن الطبيعي أن
ّ
ي ـفــكــر بــرفـعـهــا ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـنـفــق فيه
ّ
مبالغ مضاعفة على احتياجاته امللحة من
طعام ولباس وخدمات أساسية.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ان ـت ـقــال ال ـعــديــد م ــن األتـ ــراك
إلــى إسطنبول للعمل بعد تــراجــع أعمالهم
ّ
ب ـف ـعــل جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،كـ ــل ذلـ ــك أدى إلــى
زيادة الطلب وانخفاض العرض ،ال سيما أن
الكثير من املشاريع العقارية توقفت بسبب
الخوف من الجائحة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

خبراء سياسة أردوغ ــان النقدية ،ويــرون أن
الدفاع عن الليرة التركية عبر ضخ دوالرات
البنك املركزي لن تكون مفيدة ،وربما سترفع
فقط من املضاربات.
فــي ه ــذا ال ـشــأن ،يـقــول الـبــروفـســور بجامعة
كــوك بإسطنبول ،سيلفا ديـمــرالب «ال أدري
كيف سيكون تدخل البنك املركزي مفيدًا في
السوق وسط سياسة خفض الفائدة».
م ــن جــان ـبــه ي ـق ــول م ــدي ــر ص ـن ــدوق «آي جي
أم» األم ـيــركــي ،ب ــول مـكـنـمــارا ،فــي تعليقات
لصحيفة «وول ستريت جورنال»« :سبق أن
تدخلت دول نامية واقـتـصــادات ناشئة في
الـســوق لـلــدفــاع عــن عملتها ولــم تنجح ،وال
أدري كيف ستنجح تركيا».
ي ــذك ــر أن ح ــزب «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» سبق
أن ن ـجــح ف ــي تـخـلـيــص تــرك ـيــا م ــن ديــون ـهــا

ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ف ــي الـ ـع ــام ،2015
ويعتقد أردوغـ ــان أنــه سينجح فــي سياسة
تحرير تركيا من هيمنة البنوك الغربية على
االقتصاد عبر خفض الفائدة املستمر.
واس ـت ـفــادت تــركـيــا مــن ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة أو
«دول ـ ـ ــرة االقـ ـتـ ـص ــاد» خـ ــال ال ـع ـقــد امل ــاض ــي،
ح ـيــث وف ـ ــرت املـ ـص ــارف ال ـغــرب ـيــة لـلـشــركــات
واألعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـ ـ ــدوالري،
وبالتالي مكنتها من التوسع اإلنتاجي ،إال
أن أردوغان يرى أن سياسة «دولرة االقتصاد
ال ـت ــرك ــي» ب ــات ــت ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة مكلفة
لالقتصاد وأفــراد الشعب التركي ،وبالتالي
يرغب في القضاء عليها ضمن ما أطلق عليه
«االستقاللية االقتصادية».
ول ـكــن ال ـخــاف بــن أردوغـ ـ ــان وال ـغ ــرب ربـمــا
ي ـت ـج ــاوز ال ـل ـي ــرة إلـ ــى م ـل ـفــات اسـتــراتـيـجـيــة

ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن يـ ـ ـ ــرى ال ـخ ـب ـي ــر
ال ـب ــري ـط ــان ــي وال ــزمـ ـي ــل ب ـم ـع ـهــد «ال ـع ــاق ــات
الخارجية» األميركي للدراسات ،ستيفن أيه
كوكس ،أن سياسات أردوغ ــان تتناقض مع
واشنطن على صعيد الحريات العامة مثل
حــريــة الـصـحــافــة وح ـقــوق املـنـظـمــات املدنية
واألقـلـيــات العرقية ،كما تتناقض كــذلــك مع
مبادئ عضوية حلف شمال األطلسي.
وحـ ـ ـت ـ ــى وقـ ـ ـ ــت ق ـ ــري ـ ــب كـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل بــن
واشـنـطــن وأن ـقــرة يتم عبر سياسة «تـخــادم
امل ـص ــال ــح» ال ـت ــي ت ـف ـيــد الـ ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة في
تنفيذ استراتيجيات «الهيمنة العاملية» ،إذ
إن تــركـيــا بـلــد ضـخــم وذات مــوقــع جـغــرافــي
اسـتــراتـيـجــي لــواش ـن ـطــن ،إذ تـقــع ف ــي مــوقــع
وسيط بني أوروبــا وآسيا واملنطقة العربية
ال ـغ ـن ـيــة بـ ـم ــوارد ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي،
وإطــال ـت ـهــا ع ـلــى ال ـب ـحــر األب ـي ــض املـتــوســط
والـبـحــر األس ــود ومضيق الـبـسـفــور ،املدخل
الرئيسي لألسطول الــروســي ملنطقة الشرق
األوسـ ــط .وبــالـتــالــي ف ــإن ه ــذا املــوقــع جعلها
م ـه ـمــة ف ــي سـ ـن ــوات «ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة» مــع
االتحاد السوفيتي .كما تبدو واشنطن غير
راضـيــة عــن تــدخــل أنـقــرة فــي شـمــال ســوريــة،
وعن صفقة شراء نظم الصواريخ «أس ـ »400
الروسية والتقارب بني تركيا وموسكو في
بعض امللفات.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ي ـ ــرى ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي مـعـهــد
«كارنيغي يورب» للدراسات االستراتيجية،
مــارك بيريني ،أن «تركيا تحولت كثيرًا من
مــوق ـع ـهــا ك ــرك ـي ــزة أس ــاس ـي ــة يـعـتـمــد عليها
حلف الناتو خــال الـحــرب ال ـبــاردة إلــى قوة
مزعجة الستراتيجيات الدول الغربية خالل
السنوات األخيرة».
ويقول الزميل باملعهد ،بيريني ،في تحليله،
إن الـ ـغ ــرب ي ـش ـعــر ب ــاالن ــزع ــاج م ــن ال ـتــدخــل
العسكري التركي في النزاعات ،وتزايد نفوذ
أنقرة الخارجي وتزكية األهــداف الوطنية»،
وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـ ــرى ب ـي ــري ـن ــي امل ـت ـخ ـص ــص فــي
ش ــؤون أوروبـ ــا وال ـشــرق األوسـ ــط ،أن تركيا
ستدفع ثمن هذا االنزعاج سلبًا في عالقاتها
مع الحلفاء الغربيني وحلف شمال األطلسي
الــدفــاعــي «نــاتــو» فــي املستقبل ،كما يــرى أن
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية.
لـكــن األت ـ ــراك يـسـتـبـعــدون ه ــذه االح ـت ـمــاالت،
خاصة مع قوة اقتصادهم وتحقيقه معدالت
نمو قوية تبلغ نحو  %9هــذا الـعــام ،وربما
تزيد عن ذلك.

وزير المالية الجديد يدعم خفض الفائدة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

وسـ ــط ت ـصــاعــد أزم ـ ــة ال ـل ـي ــرة ،عـ ـ ّـن الــرئ ـيــس
الـتــركــي رج ــب طـيــب أردوغـ ــان الخميس نــور
الــديــن نباتي وزي ـ ًـرا جــديـ ًـدا للخزانة واملالية
ب ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــال ــة ،ل ـط ـف ــي ألـ ـ ـ ـ ــوان ،ك ـم ــا تــدخــل
الـبـنــك امل ــرك ــزي فــي س ــوق ال ـصــرف ألول مــرة
ل ــدع ــم س ـعــر الـعـم ـلــة ع ـبــر ض ــخ دوالرات من
اح ـت ـي ــاط ــات ــه األج ـن ـب ـي ــة .وت ــوق ـع ــت م ـص ــادر
تركية خــاصــة لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن يكون
سـبــب اسـتـقــالــة أل ـ ــوان الـ ــذي عـيـنــه أردوغ ـ ــان
ف ــي نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2020خـلـفــا
لـلــوزيــر ب ــراءت ألـبـيــرق ،يـعــود ل ــ«عــدم توافق
الوزير مع سياسة تخفيض الفائدة وتدخل
املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي ب ــال ـس ــوق م ـب ــاش ــرة وبـيــع
الــدوالر» .وأكــدت املصادر أن الوزير الجديد،
م ــن «أشـ ــد م ــؤي ــدي س ـيــاســة أس ـع ــار ال ـفــائــدة
املنخفضة التي ينتهجها أردوغ ــان ،ألنه من
أنـصــار تقوية قطاعات االقـتـصــاد اإلنتاجي
وزي ــادة النمو وال ـصــادرات» .وتتطابق رؤية
الوزير نباتي مع خطط الرئيس التركي الذي

أفصح عنها ليل األربـعــاء ،بــأن بــاده تواجه
مضاربات بأسعار الصرف والفائدة ،وقوله
«نـحــن فـقــط مــن يمكنه الـتـصــدي لــذلــك» عبر
ال ـن ـمــوذج االق ـت ـص ــادي ال ـجــديــد الـ ــذي يـقــوم،
بحسب أردوغان« ،على خفض أسعار الفائدة،
ألن سعر الفائدة املرتفع ،يجعل الثري أكثر
ثـ ـ ً
ـراء ،والـفـقـيــر أك ـثــر ف ـق ـرًا» .وح ـصــل الــوزيــر
الـجــديــد على ليسانس إدارة األع ـمــال بكلية
العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول،
ثم ماجستير في مجال العالقات الدولية من
معهد الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـتــابــع للجامعة
نفسها .ونباتي حصل على درجة الدكتوراه
في مجال العلوم السياسية واإلدارة العامة

المركزي التركي
يتدخل بضخ دوالرات
لدعم استقرار الليرة

الليرة ترتفع  %3.3بعد تدخل المركزي التركي بالسوق ()Getty

من معهد العلوم االجتماعية التابع لجامعة
«ق ــوج ــه إي ـل ــي» ب ــوالي ــة تـحـمــل االسـ ــم نـفـســه.
وق ــام بـتــدريــس الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة ،والـحـيــاة
السياسية التركية ،والــدولــة وعلم االجتماع
السياسي فــي عــدد مــن الجامعات املختلفة.
وعـ ـم ــل ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـج ــدي ــد ل ـف ـت ــرة فـ ــي م ـجــال
املـنـســوجــات ،وك ــان عـضــوا فــي مجلس إدارة
جمعية رجال األعمال والصناعيني املستقلني
التركي (موسياد) ،وبمجلس االنضباط في
الغرفة التجارية بإسطنبول.
ووس ــط الـضـغــوط املكثفة داخـلـيــا وخارجيًا
على الليرة التركية ،عــادت الحكومة مجددًا
للتدخل في ســوق الصرف دفاعًا عن العملة
التركية التي تراجعت إلى  13.91ليرة مقابل
ال ـ ــدوالر ،ق ـبــل أن ت ـعــود ل ــارت ـف ــاع ب ـعــد ضخ
دوالرات من البنك املركزي في سوق الصرف.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر ب ـص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت
ج ـ ــورن ـ ــال» ك ـس ـبــت ال ـع ـم ـل ــة ف ــي ال ـت ـع ــام ــات
الصباحية أمس الخميس نسبة  %3.3لترتفع
إلى  13ليرة مقابل الدوالر .لكن هنالك شكوكا
غربية حــول ما إذا كــان هــذا التدخل من قبل
املركزي سيكون ذا جدوى في استقرار سعر
صرف الليرة وربما يقود فقط إلى مزيد من
املضاربة عليها من قبل املستثمرين األجانب.
إلــى ذلــك قــال محافظ البنك املــركــزي التركي
شهاب قاوجي أوغلو ،الخميس ،إن التأثيرات
املتراكمة ملوقفنا من السياسة النقدية الراهنة
سـنـلـحـظـهــا ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن .»2022
وأكد أن قابلية الشركات التركية لالستثمار
وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعا
للغاية مقارنة بالسنوات السابقة .وأشار إلى
أن الهدف من تدخل البنك املركزي في أسواق
العمالت هو القضاء على التذبذب الحاصل
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق .وبـ ــاتـ ــت الـ ـلـ ـي ــرة أكـ ـب ــر صـ ــداع
بالنسبة للحكومة .وحتى اآلن أدى التراجع
الحاد في سعر الليرة إلــى غــاء املعيشة في
البالد وتذمر املواطن في بعض املدن الكبرى
بتركيا.

قــرر مجلس الـ ــوزراء املـصــري زي ــادة سعر األس ـمــدة األزوت ـيــة من
 3290إلى  4500جنيه ،ما يعادل  286.6دوالرا للطن ،بنسبة زيادة
نحو  ،%37ما يعني رفع سعر العبوة زنة  50كيلوغرامًا من 165
ً
جنيها .صــدر القرار دون تصريح رسمي من الحكومة
إلــى 225
أو وزارة الزراعة ،ولكن تأكد الخبر بانتشار مذكرة لوزارة الزراعة
تفيد برفع سعر شيكارة اليوريا إلى  240جنيهًا إلى  4500جنيه.
ورغم أنها زيادة كبيرة وستقلل من كمية وجودة اإلنتاج الزراعي
على مستوى الــدولــة وتــزيــد أعـبــاء املــزارعــن الفقراء بــاألســاس ،لم
يعلن املتحدث باسم مجلس ال ــوزراء عن الــزيــادة الجديدة بنفسه،
كما أعلن قبل أسبوع عن قرار زيــادة سعر أردب القمح بمبلغ 95
جنيهًا ،وقــال إن الــدولــة املصرية تقف بجانب الفالح وتدعمه .بل
دافع وزير الزراعة عن القرار وقال إنه يصب في مصلحة الفالحني
كما يحقق مصالح الشركات ،وهو الذي بشر الفالحني بقرار زيادة
سعر القمح وقال إنه يشجع الفالح ويدعم األسر الريفية وصغار
املزارعني.
الدستور املصري ينص على أن الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد
ُ
الوطني ،وتـلــزم املــادة  29الحكومة بتنمية الريف وبرفع مستوي
مـعـيـشــة س ـكــانــه ،بـتـنـمـيــة اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي وال ـح ـيــوانــي وتــوفـيــر
مستلزمات اإلنتاج وحماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل.
لكن قرار رفع أسعار األسمدة يخالف روح الدستور ويلحق الضرر
بالفالحني .فقد صــدر الـقــرار بعد أسـبــوع واحــد فقط مــن الــزيــادة
املـتــواضـعــة فــي سـعــر ش ــراء الـقـمــح مــن ال ـفــاحــن .مــا يــوحــي بــأن
الحكومة قــررت رفع سعر أردب القمح  95جنيها لدعم وتشجيع
املزارعني ،لكنها في املقابل رفعت سعر األسمدة  1200جنيه للطن
إلبطال مفعول القرار األول .هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها
ً
رسميا ،في يونيو/
منذ تولى الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم
حــزيــران  .2014بـعــد ال ــزي ــادة األخ ـيــرة تـكــون الـحـكــومــة قــد رفعت
أسعار األسمدة من  1400جنيه للطن في  ،2013إلى  4500جنيه
للطن فــي  ،2021بــزيــادة  3100جنيه للطن ،وبنسبة  .%220في
املقابل ،لم ترفع الحكومة أسعار املحاصيل الغذائية التي تشتريها
من الفالحني بنفس النسبة .على سبيل املثال ،رفعت أسعار القمح،
من  420جنيها في  ،2013إلى  820جنيها في  ،2021بنسبة .%95
ول ــو زاد سـعــره بنفس نسبة ال ــزي ــادة فــي سـعــر األس ـمــدة لوصل
سعر القمح إلى  1350جنيها لألردب ،وهو سعر القمح األميركي
املشابه لجودة القمح املصري بعد إضافة قيمة الدعم الذي تقدمه
الحكومة األميركية ملزارعي القمح هناك .باملثل ،رفعت الحكومة
أسعار قصب السكر ،من  360جنيها في  ،2013إلى  720جنيها
في  ،2021بنسبة  .%100وهي نفس نسبة الزيادة في سعر القمح
تقريبا .ولكن لو زاد سعره بنفس نسبة الزيادة في سعر األسمدة
لوصل سعر قصب السكر إلــى  1350جنيها للطن ،وهــو السعر
الذي يطالب به الفالحون الحكومة هذا العام .دائما تعلل الحكومة
املـصــريــة زي ــادة سـعــر األس ـمــدة بــزيــادة سـعــر ال ـغــاز الطبيعي في
السوق الدولية ،رغم أن سعر الغاز في دول أوروبا ،وهي مستورد
كامل للغاز ،لم يتجاوز سقف  2دوالر للمليون وحدة حرارية ،حتى
أثناء األزمــة األخيرة عندما قطعت روسيا الغاز عن أوروبــا وصل
السعر إلى  5.5دوالرات ثم تراجع إلى  1.8دوالر.
في أحسن األح ــوال ال توفر الحكومة للفالحني إال نصف حصة
األسـمــدة املـقــررة للمحصول بالسعر املــدعــم ،ويضطر امل ــزارع إلى
استيفاء باقي االحتياجات من السوق السوداء والتي غالبا ما تكون
ضعف السعر الرسمي وفــي كــل األح ــوال تكون أعلى مــن السعر
العاملي .ومــن منتصف  2018وحتى منتصف  ،2020انخفضت
أسـعــار األس ـمــدة فــي الـســوق الــدولـيــة بنسبة  ،%35ووصـلــت إلــى
 200دوالر للطن تقريبا ،وتوقفت الشركات املصرية عن التصدير
وفضلت البيع في السوق املحلي ،ورغم ذلك لم تنخفض األسعار
في السوق املحلي ولم يحصل الفالح على أي فائدة من وفرة اإلنتاج
املحلي وال انخفاض السعر العاملي ،بسبب غياب من يطالب بحقوق
الفالحني ،في ظل تسييس نقابات الفالحني وغياب الدور الرقابي
للبرملان .حاليا تفضل الشركات تصدير األسمدة بسبب ارتفاع
األسعار العاملية إلى  615دوالرًا للطن شحن البحر األســود .لكن
الغريب هو أن الحكومة تسمح بتصدير األسمدة رغم النقص في
السوق املحلي وفي وقت تتجه فيه كبريات الدول املصدرة لألسمدة
إلــى وقــف التصدير لتلبية احتياجات املــزارعــن املحليني ولــزيــادة
اإلنتاج الزراعي من املحاصيل الغذائية األساسية ،وخاصة القمح
والذرة ،وهي املحاصيل التي تعاني فيها الدولة املصرية من فجوة
كبيرة تصل إلى  %65على أقل تقدير .روسيا والصني والواليات
املتحدة ،وهي من الدول املصدرة لألسمدة ،منعت تصدير األسمدة
الـنـيـتــروجـيـنـيــة لــدعــم امل ــزارع ــن بـتــوفـيــر األس ـم ــدة الـكــافـيــة بسعر
منخفض وتشجيعهم على زراعــة القمح والــذرة وزيــادة اإلنتاجية
واألرباح ،حيث ارتفعت أسعارها في األسواق الدولية إلى مستويات
قياسية هذا العام ،وصلت إلى  %50تقريبا مقارنة بالعام املاضي.
وقالت أكبر شركات تصدير األسمدة في الواليات املتحدة وأوروبا
إنها حققت خسائر هذا العام بقيمة  185مليون دوالر بسبب زيادة
تكلفة الغاز  ،ورغــم ذلــك رفضت الحكومة زيــادة أسعار األسمدة
حــرصــا على عــدم انخفاض إنتاجية املحاصيل ،وبالتالي زيــادة
أسـعــار األغــذيــة .الـصــن وهــي أكـبــر مـصــدر لــأسـمــدة ،ورغ ــم أنها
تستورد الـغــاز والـطــاقــة ،قدمت دعما للمزارعني بقيمة  20مليار
ي ــوان 3.1 ،مـلـيــارات دوالر ،ملــواجـهــة زي ــادة األس ـمــدة .الـهـنــد ،وهــي
مــن ال ــدول املـسـتــوردة لألسمدة ،كــان السعر الفعلي  1700روبية
للكيس الواحد من سماد فوسفات األمونيوم العام املاضي ،وكانت
الحكومة املركزية تقدم دعما للمزارعني قدره  500روبية للكيس،
بنسبة  ،%30ليحصل املـ ــزارع عـلـيــه بـسـعــر  1200روب ـي ــة .ومــع
ارتفاع األسعار العاملية ،وصل السعر إلى  2400روبية لكل كيس.
ومن أجل ضمان حصول املزارعني على السماد بالسعر القديم،
قــررت الحكومة زي ــادة الــدعــم إلــى  1200روبـيــة لكل كيس ،و900
روبية لليوريا .وألنها تقدم الدعم للمزارعني ،تزيد انتاجية الهند
من املحاصيل األساسية وتصدر الفائض من القمح واألرز والذرة
باألسعار العاملية املرتفعة .أمــا مصر التي تزيد أسعار األسمدة،
طـمـعــا ف ــي ص ـ ــادرات س ـمــاديــة بـقـيـمــة  1.4مـلـيــار دوالر ،وتـحــرم
الفالحني من الدعم الــزراعــي ،فهي املستورد األول للقمح والثاني
للذرة ،ولديها فجوة في الغذاء تكلفها واردات غذائية سنوية بقيمة
 15مليار دوالر .من املفارقات أن الحكومة الهندية ،التي تستورد
األسمدة من مصر ،ألزمت شركات األسمدة ببيع مخزونها القديم
من فوسفات األمونيوم الثنائي واليوريا باألسعار القديمة فقط.
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في ذكرى رحيل نجم الغالبة
نواف التميمي

«ما عندكمش حاجة سخنة ،جيبولي شاي  ..الشاي حلو»  ..هذا كل ما طلبه الشاعر
الراحل ،أحمد فؤاد نجم ( ،)2013-1929من إدارة مهرجان جرش في أمسية من
ليالي يوليو /تموز  .2013عـ َـدل الفاجومي (الرجل الصريح الــذي ال يخشى قول
ّ
رأيه) مزاجه بكاسة شاي ،ثم راح ّ
يعدل بأغانيه أمزجة مستمعيه ،ويسخن جمهورًا
غفيرًا حضر لالحتفاء بأبي النجوم .عاد الشاعر بعد أشهر قليلة ،مطلع ديسمبر/
ّ
كانون األول  2013إلى ّ
عمان ،ليشرب املزيد من الشاي ،ويغني في اليوم العاملي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يا فلسطينية والبندقاني رماكو بالصهيونية
تقتل حمامكو في حداكو ..وأنا بدي أسافر حداكو» .بعد عودته إلى القاهرة بيومني
( 13ديسمبر  )2013توفي نجم ،وخسر العالم العربي أحــد أهــم شعراء العامية
وأعـنــد صعاليك الـقــرن العشرين .عــاش أبــو ن ـ ّـوارة كــادحــا ومــات فقيرًا ،ولــم يكن
ّ
بفقر أغناه بحب ناس ،وأنقذه من غضب آخرين
يخجل يومًا من فقره ،بل اعتز ٍ
ّ
أمثال أم كلثوم التي توعدته بعد نشر قصيدة «كلب الست» الذي عض طالبًا كان
ّ
يمر قرب فيال أم كلثوم .يقول نجم عند تلك الحادثة« :عندما قرأت السيدة القصيدة،
قالت «هاخرب بيت اللي كاتبها ،فقال لها أحدهم :اللي كتبها معندهوش بيت ،فقالت
هاشرده ،ورد عليها هو ّ
ّ
مشرد أصال».
أنا
كان أحمد فؤاد نجم حليف الكادحني من عمال وفالحني وطلبة ،ال بالشعر والغناء
وحسب ،بل باملمارسة ،واستحق بذلك لقب سفير الفقراء ،عندما اختارته املجموعة
العربية في النداء العاملي من أجــل مكافحة الفقر ،في العام  ،2007ليكون ناطقًا
في املحافل الدولية باسم فقراء العالم العربي ،وسفيرًا لفقراء العالم إلــى جانب
الزعيم األفريقي نلسون مانديال .وبمناسبة اختياره ،قال نجم بسخريته املعتادة
إنه سيشكل حكومة عاملية من وزرائها السيد املسيح وعلي بن أبي طالب القائل «لو
ً
رجال لقتلته» وأبو ذر الغفاري القائل «إذا جاع ٌ
أحد فال أمان».
كان الفقر
وعلى غير عادات وزراء املعالي وأصحاب السعادة واملقامات الرفيعة ،لم يشأ وزير
الغالبة إغماض عينيه للموت إال بعد نقل ما في رصيده البنكي لحساب مستشفى
سرطان األطفال ،وتوزيع آالف الجنيهات على موظف البنك وموظف األمن وسائق
التاكسي ،وغالبة آخرين صادفوه في طريق عودته إلــى البيت ،تاركًا القليل من
املال لبناته ّنوارة وزينب وأميمة .في ذلك اليوم ،توفي أحمد فؤاد نجم بعد أن ّ
وزع
سنوات
تحويشة العمر على فقراء عاش بينهم ودافع عن قضاياهم ،ودفع ألجلهم
ٍ
من عمره قضاها في السجون .عاصر نجم ثــاث ثــورات مصرية؛ ثــورة الطالب
في سبعينيات القرن املاضي ،و «ثورة الجوع» التي أطلق عليها السادات «انتفاضة
الحرامية» ،ثم ثورة يناير  ،2011التي ّ
سماها ثورة «شياطني الفيسبوك» .وناكف
ُ
نجم ثالثة رؤساء؛ جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ،ولم يعرف
ّ
عنه التملق ألحدهم أو الفجور في خصومة أي منهم .كتب قصيدة رثاء في الرئيس
عبد الناصر الذي سجنه تسع سنوات؛ وكتب قصائد هجاء وسخرية في السادات
الذي أخرجه من السجن بعد وفاة عبد الناصر ،منها« :ريسنا يا أنــور» ،و«الفول
واللحمة» و«على الربابة» و«البتاع» ،وأشهرها كانت قصيدة «نيكسون بابا» بعد
زيــارة الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون مصر ،وعــارض سياسات حسني
مبارك وكتب في شخصه وعهده قصائد «الـشـكــارة» ،و«فــي عيد ميالدك الكام
وسبعني» ،ثم قصائد «الجدع جدع والجبان جبان» ،و«شيد قصورك» ،و«رسالة
من حسني مبارك إلى الشعب املصري» ،و«سالمة مرارتك» وهي القصيدة التي
كتبها عندما استأصل الرئيس مبارك مرارته .عاش مع الشعب الثائر فصول ثورة
 25يناير املطالبة بإسقاط نظام مبارك ،ولكنه رفض إهانة مبارك بعد ّ
تنحيه وقال:
«رغم كل الجرائم املسؤول عنها يبقى رئيسًا سابقًا للمصريني .إحنا مش عايزين
نجيبه وانبهدله قدامنا ،إحنا شعب أصيل وجميل ومتسامح ونعفو عند املقدرة ..
عايزين فلوسنا اللي سرقوها هو ومراته ووالده وحاشيته».
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ما بين مصر السياح ومصر المصريين
عمر سمير

ك ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء ف ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـب ــدو
مــرتـبــا وجـمـيــا مــن أج ــل امل ـلــك والـحــاشـيــة
واملهرجانات واملواكب املوجهة إلى الخارج.
يمكننا أن ننفق مليارات في افتتاح متحف
أو حـفــل نـقــل ل ـل ـمــوم ـيــاوات ،أو ب ـنــاء قـنــاة
جديدة هدية من مصر إلى العالم كما كان
شعار افتتاحها ،بل يمكننا أن نبني أكبر
مجمع للسجون فــي الـعــالــم ونفتتحه في
مشهد احتفالي ســريــالــي ،لــم يسبق ألحد
امل ـلــوك أو ال ــرؤس ــاء فــي ال ــدول الـحــديـثــة أن
فعله .كما يمكنك أن تقضي بقية حياتك في
شيء
السجن ملجرد كتابة بوست أو نشر
ٍ
تـعـتـبــره ال ـس ـل ـطــات مـسـيـئــا لـسـمـعــة مصر
التي وضعت ،أخيرا ،استراتيجية وطنية
لحقوق اإلنسان ،حتى ولو كان هذا الشيء
املـنـشــور مـعــروفــا ل ــدى الـصـحــافــة العاملية
وتقارير املؤسسات الدولية التي ّ
تزودها
املعلومات .مدينة األقصر،
الحكومة بهذه
ً
دعونا نسميها مدينة مجازا ،ألنها حرفيا
ق ــري ــة ت ـ ّ
ـوس ـع ــت ع ـشــوائ ـيــا ،وه ــي تـحــديــدا
تعبير فج عن تدهور مصر في املائة سنة
األخيرة ،وعن التضارب الصارخ بني مصر
السياح ومصر املصريني ،فأنت ،باستثناء
شارع الكورنيش وطريق الكباش ومتحف
ّ
بمجرد أن تبتعد خطوات قدميك
األقصر،
مائة متر ناحية أي شــارع جانبي ،سوف

كاريكاتير

تجد نفسك في منطقة غاية في العشوائية،
تشبه عزبة الهجانة أو خيرالله أو حواري
إمـبــابــة ودار الـســام وب ــوالق وامل ــرج وعني
شمس خ ــارج نـطــاق التقسيمات القديمة،
حـيــث اإلن ـت ــاج ال ـت ـجــاري لـبـيــوت هــي علب
بأسعار
صفيح تباع على الطوب األحمر
ٍ
لدخول متدهورة،
لم تعد زهيدة بالنسبة
ٍ
ـاد عـلــى الـخـلــق ف ــي معيشتهم
وال ـب ــؤس ب ـ ٍ
ومبانيهم وكل تفاصيل حياتهم .ال نظافة
وال ب ـلــديــات تـعـمــل بـجــد وال مستشفيات
خ ــارج نـطــاق مستشفيات الـسـيــاح وأبـنــاء
ال ـط ـب ـقــة ،وال م ـ ــدارس ج ـي ــدة ،وال تــاكـســي
ّ
ٌ
خاضع
شيء
بالعداد أو تعريفة ،فكل
يعمل
ٍ
والفهلوة.
للتفاوض
ّ
وتـ ـق ــاري ــر األق ـ ـصـ ــر فـ ــي مـ ــؤشـ ــر الـت ـن ـم ـيــة
ال ـب ـش ــري ــة وال ـف ـق ــر خ ـي ــر دلـ ـي ــل ،إذ تـحـتــل
امل ــديـ ـن ــة فـ ــي تـ ـق ــاري ــر الـ ـفـ ـق ــر ومـ ــؤشـ ــرات
الدخل واإلنفاق واالستهالك مركزا شديد
التدهور ،على الرغم من التحسن امللحوظ
األخيرة،
في قطاع السياحة في السنوات
ً
كـمــا ّ تحتل املـحــافـظــة مــراتــب مـتــدنـيــة في
مـ ــؤشـ ــرات ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة ع ـلــى م ــدار
ّ
تتحسن كثيرا ،بل
العقد املاضي ،وهي لم
ت ــده ــورت ،وال ـحــديــث هـنــا عــن واحـ ــدة من
أصـغــر محافظات الصعيد سـكــانــا ،وهي
فصلت عن قنا حديثا.
محافظة
ّ
ول ــو وج ــد مــؤشــر لـيـقـيــس فـقــر الـخــدمــات
الـعــامــة فــإنـهــا بــالـتــأكـيــد سـتـحــوز ترتيبا

متأخرا جدا ،على الرغم من أنها محافظة
صـغـيــرة سـكــانــا ،وتعتبر مــن املحافظات
ذات الـنـصـيــب ال ـعــالــي م ــن اإلن ـف ــاق الـعــام
مــن أج ــل ع ــائ ــدات الـسـيــاحــة والـســائـحــن،
وه ـ ــذا وض ـ ـ ٌـع مـسـتـقــر م ـنــذ أي ـ ــام الــرئ ـيــس
حـسـنــي م ـبــارك ال ــذي دش ــن ه ــذا امل ـشــروع
ال ـخــاص بـتـطــويــر طــريــق ال ـك ـبــاش ،بــل إن
تــأخــر إن ـه ــاء امل ـش ــروع ك ــل ه ــذه الـسـنــوات
ينبئنا عــن تــدهــور الــدولــة املصرية ذاتها
التي احتاجت أكثر من  11عاما الستكمال
تطوير طــريــق بـطــول  2.7وافـتـتــاحــه ،كان
مفترضا أن يفتتحه م ـبــارك فــي م ــارس/
آذار  2011بحسب تصريحات وزير ثقافته
قبل الثورة بأقل من عام ،فاروق حسني.
م ــع ه ــذا ك ـل ــه ،س ـي ـخــرج عـلـيــك ف ــي مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الـ«كيمتيون جــدا،
أب ـنــاء ح ــزن إيــزيــس وفـلـسـفــة رع وعبثية
آت ـ ــون واك ـت ـئ ــاب سـ ــت ،ال ـك ـب ــاش الـحــزيـنــة
أبناء حورس األربعة ،حماة كيمت ما بعد
الحداثة ،الكلمات األخيرة لكليوباترا قبل
ان ـت ـحــارهــا والــرع ـشــة األخ ـي ــرة لرمسيس
الثالث قبل اغتياله ،قاطنو مصر الفقيرة
مــن الـحــب املزينة بــالـكــذب» ،ليخبروك أن
كل شــيء على ما يــرام ،وأن فنادق املدينة
كلها لم يعد فيها غرفة شاغرة ،وهذا من
إنـجــازات مثل هــذه االحتفاالت ،متناسني
أن ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع ،وفـ ـق ــا ل ـت ـق ــاري ــر وزارة
ال ـس ـي ــاح ــة ،ه ــو ال ـس ــائ ــد ،بــاس ـت ـث ـنــاء عــام

عماد حجاج

أسامة أبو ارشيد

ليس مستغربًا ذلك التفاعل العفوي وتلك
ال ـح ـمــاســة ال ـبــال ـغــة ال ـت ــي اسـتـقـبـلــت بهما
جماهير عربية النشيد الوطني الفلسطيني
خالل مراسم افتتاح كأس العرب لكرة القدم
 2021في الدوحة ،مساء يوم الثالثاء املاضي.
على الرغم من الخالفات والواقع اآلسن عربيًا
َّ
حلت ّ
وعمت
وكثرة الجراحات والنكبات التي
في أرجاء هذا الجسد مترامي األطــراف ،إال
أن فلسطني تبقى بوصلة الــوعــي العربي،
وضميره الجمعي ،وهي جاهزة لالستدعاء،
تأكيد ملركزيتها التي قد
دائـمــا وأبـ ـدًا ،فــي
ٍ
تخفت بــن حــن وآخــر ،ولكنها ال تتالشى
وال تنقضي .عندما تحضر فلسطني عربيًا،
فإنها تستدعي مــن مـخــزون الــذاكــرة تراثًا
ديـنـيــا ال يـمـكــن ت ـج ــاوزه ،وعـمـقــا قــومـيــا ال
يمكن إلغاؤه ،وأهمية استراتيجية ال َيمكن
تجاهلها ،وتعاطفًا جماهيريًا ،قد ُيــشـ َّـو ُه،
فـتــرة ،فــي مكان مــا وفــي زمــان مــا ،ولكنه ال
يلبث أن يعود نقيًا خالصًا.
فقط في فلسطني ال يختلف الضمير الجمعي
ألم ــة ال ـعــرب عـلــى هــويــة ال ـع ــدو ،حـتــى وإن
تاهت األنظمة في دهاليز السياسة ،وثملت
من عار التواطؤ .وفقط في فلسطني تجمع
األمة على مقاومتها ،ما دامت فوهة البندقية
مــوجـهــة نـحــو ال ـعــدو الـصـهـيــونــي املـحـتــل،
الرابض ال على أرضها فحسب ،بل ويمثل
تهديدًا استراتيجيًا ألمن واستقرار وازدهار
ومستقبل املنطقة بأسرها.
ل ـكــن ،ح ـتــى تـسـتـمــر ه ــذه امل ـكــانــة الـخــاصــة
ّ
تتعرض
بفلسطني في وعي األمة ،وحتى ال
ّ
لهزات مرحليةٍ هنا وهناك ،فإن هذا يتطلب
مــن أص ـحــاب الـقـضـيــة أن ال يـجـعـلــوا منها
قضية خالفية ،وأن ال يضعوها فــي حالة
تناقض مع جراحات األمة األخرى ،الغائرة
ٍ
والـنــازفــة .مركزية القضية الفلسطينية ال
تعني أحاديتها في فضائنا ،وال تسفيه عدالة
تطلعات شـعــوب عربية أخــرى تسعى إلى
االنعتاق من ربقة القمع والظلم واالستعباد.
ٌ
صحيح أن فلسطني تملك حضورًا تلقائيًا
ّ
يجدد نفسه بنفسه ،وهي تختزن قدرة ذاتية
على تنقية املشاعر العربية نحوها من أي
سموم قد تلحق بها ،لكن هذا ينبغي أن يكون
ٍ
مــدعــاة وحــاف ـزًا أكـبــر لــدى الفلسطيني كي
يكافئ جميل مشاعر الجماهيرية العربية
ال ـج ـيــاشــة وال ـص ــادق ــة بــامل ـحـ ّـبــة وال ـح ــرص
والتعاطف .بكلمة ،فلسطني قلب آالم العرب
وأحالمهم التي ُيراد وأدها ،وال ينبغي ،أبدًا،

واحد بعيد الثورة وعامني ما بعد ،2013
وأن بلدانا مثل تونس تجتذب عددا أكبر
مــن السياح بــا إمكانات أثــريــة تـقــارن مع
مــا فــي األقـصــر وبسياحة شاطئية فقط،
عـلــى الــرغــم مــن االض ـطــرابــات السياسية.
ك ـم ــا أن ت ــرك ـي ــا ال ت ـم ـت ـلــك م ـع ـش ــار اإلرث
األث ـ ــري ،وتـشـهــد انـتـعــاشــا كـبـيــرا لـقـطــاع
ال ـس ـيــاحــة ،م ــن دون أن يـعـنــي ه ــذا ق ــدرة
الدولة على وقــف انهيار الليرة أو توفير

أين نحن من أزمة عالمية تلوح؟
سوسن جميل حسن

عن مركزية فلسطين
في الوعي العربي
ثقب
أن نتواطأ ّ فــي مساعي تحويلها إلــى ٍ
ومحاوالت تلويث
أسود يمتص طموحاتناَ ،
وعـيـنــا ،كـعــرب ،لـلــرضــوخ ِل ــقـ َـد ٍر مــزعــوم من
الدكتاتوريات املتخلفة ،الفاشلة والفاسدة،
ّ
لغض الطرف َّ
عما يقوم به بعضهم ،من
أو
دول وأنظمة وتنظيمات ،مــن جــرائــم بحق
شعوب عربيةٍ أخرى ،بذريعة دعم املقاومة
ٍ
والعداء إلسرائيل.
تعقيدات فــي هذا
مــا سبق ال ينفي وجــود
ٍ
السياق ،واملوازنة بني الحسابات املتعارضة
واملـ ـتـ ـض ــارب ــة أم ـ ــر ع ـس ـي ــر .وم ـ ــن أس ـ ــف ،ال
ّ
يتردد بعض املتصارعني في فضاء العرب
وســاحـتـهــم فــي مـحــاولــة تــوظـيــف فلسطني
درعًا يتمترسون وراءه ،أو استخدامها ورقة
ّ
توت علهم يسترون بها عوراتهم ،أو حتى
ٍ
اعتبارها كبش فداء لنيل رضا أعداء هذه األمة
ودعمهم .لكن الكارثة تكون أكبر حني يتواطأ
أصحاب الشأن من الفلسطينيني أنفسهم في
ً
مثل هذه املساعي املبتذلة .مثال ،من املفهوم
أن تلجأ املقاومة الفلسطينية إليران ضمن
حـســابــات الـ ـض ــرورة ،ال ـتــي هــي باملناسبة
مشتركة بني الطرفني ،ولكن من غير املقبول
ّ
يتحول تحالف الضرورة إلى عداء نحو
أن
الشعوب العربية في سورية والعراق واليمن
التشكيك فــي آمالها وعدالة
ولبنان ،وإلــى
ٌ
قضاياها .أيضًا ،مرفوض تمامًا ما تقوم به
تماه مع
القيادة الرسمية الفلسطينية من
ٍ
ّ
وتحولها هي نفسها
ديكتاتوريات عربية،
ٍّ
عضوي للنظام الرسمي العربيِّ
إلى امتداد
وجسر له للعبور ّنحو إسرائيل .أما
الفاسد،
ٍ
ّ
اب
وكت
مفكرين
ي
بتبن
فتتمثل
األثافي،
ثالثة
ٍ
وصحافيني ونشطاء فلسطينيني خطابًا
شوفينيًا إلغائيًا بحق الـشـعــوب العربية
األخرى وحقوقها بالحرية والعدالة والكرامة
والديمقراطية ،بذريعة التركيز على «القضية
املركزية» ،فلسطني!
ّ
تتحرر فلسطني من
باختصار ،ال يمكن أن
دون عمقها العربي ورافــده اإلسالمي .هذا
مـعـطــى اس ـتــرات ـي ـجــي ،اع ـت ــرف ب ــه بعضهم
أو ال .ولـكــن ،ال يمكن هــذا العمق أن يكون
ً
حــاضـرًا وفــاعــا فــي صـيــرورة التحرير من
ً
دون أن يكون هو نفسه َّ
حر اإلرادة ،متحلال
من القيود واألغــال التي تكبله بها أنظمة
قمعية مـجــرمــة .ومــن ث ـ َّـم ،تستلزم القضية
املركزية لألمة ،وهي فلسطني ّهنا ،أن تكون
نقطة التكثيف األعلى ملا يتوخاه العرب من
مستقبل واعد وزاهر ،غير هذا الواقع الكئيب
الذي نحياه جميعًا.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)

ّ
مؤشر
لو وجد
ليقيس فقر
الخدمات العامة فإن
األقصر ستحوز ترتيبًا
متأخرًا جدًا ،مع أنها
محافظة صغيرة
سكانًا

يغطي العنف تجاه النساء
البرتقالي ال
ّ
عطاف الروضان

بـعــد عملية االغـتـيــال الــوحـشـيــة فــي الـعــام
 1960ل ـ ــأخ ـ ــوات م ـ ـيـ ــرابـ ــال ،ال ـن ــاش ـط ــات
السياسيات في الدومينيكان ،بــأوامــر من
الــديـكـتــاتــور رافــاي ـيــل تــروخـيـلــو ،استغرق
العالم  39عــامــا ،لتعتمد الجمعية العامة
لــأمــم امل ـت ـحــدة ،ف ــي  17ديـسـمـبــر /كــانــون
األول  ،1999يـ ــوم  25ن ــوف ـم ـب ــر /تـشــريــن
الـثــانــي مــن كــل ع ــام يــومــا دول ـي ــا للقضاء
على العنف ضد املرأة ،وإقناع العالم ليقف
مــوحــدا وداع ـم ــا ه ــذه الـقـضـيــة .وم ـنــذ ذلــك
ال ـتــاريــخ ،اجـتــاحــت الـحـمــات الـبــرتـقــالـيــة،
وهو اللون املعتمد ملناهضة العنف تجاه
ال ـن ـســاء ،ال ـعــالــم ،اسـتـجــابــة ل ــدع ــوات األمــم
امل ـت ـحــدة ل ـل ـح ـكــومــات ،امل ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة
وامل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم
نشاطات هدفها رفع وعي الناس ملناهضة
ٍ
العنف تجاه النساء بألوانه ،على الرغم من
االع ـت ــراف األم ـمــي ب ــأن مــن الـصـعــب قياس
درجات االنتهاكات تجاه النساء ،وتقصي
تفاصيلها ،فكيف ملؤسسات مجتمع مدني
مـحـلـيــة ف ــي أح ـي ــاء فـقـيــرة مـثــا ف ــي عاملنا
الثالث القيام بها.
ْ
إن سلمنا جــدال بــأن الـحـكــومــات تستطيع
هذا ،وهو غير دقيق وفقا لتجاربنا املحلية
على األقل ،فالوساطة والروتني واملحسوبية
والفساد عوامل كفيلة ،منفردة أو مجتمعة،
بالتغطية عـلــى قضية عـنــف تـجــاه ام ــرأة،
وعدم الحديث عنها على اإلطالق ،فما بالك
بفتح تحقيق حولها ،قصص سمعناها من
ضحاياها .ولألسف ،وقفنا مكتوفي األيدي
ن ـت ـس ــاءل م ـع ـهــا م ــا الـ ـح ــل! ع ــامل ـي ــا ،شكلت
النساء والفتيات هــذا الـعــام ( ،)2021وفقا
لــأمــم املـتـحــدة ،مــا نسبته  %71مــن جميع
ضحايا االتجار بالبشر في العالم ،وثالث
من أصــل أربــع منهن يتعرضن لالستغالل
ال ـج ـن ـس ــي .وه ـ ــذه ل ـي ـســت أرقـ ــامـ ــا ج ــام ــدة،
إنما تحمل ،في ثناياها ،وجوها وأسماء
ّ
ونساء وطفالت ّ
متعددة ّلون
تضررن بطرق
وجوههن طيف كدمات بني األزرق واألسود
واألخ ـض ــر ،وس ــط ل ــون أحـمــر داك ــن ال يجد
البرتقالي مساحة فيها ،ليبعث األمــل في
ه ــذه امل ــآس ــي اإلن ـســان ـيــة ال ـت ــي ي ـبــدو أنـهــا

مزيد من فرص العمل لشباب غاضب من
نسب ّبطالة مرتفعة ومستمرة باالرتفاع
وتـضــخــم يـتــزايــد .لــم تـقــدم عـلــى مـثــل هــذا
اإلنفاق البذخ على أنشطة جذب السياح،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود بـ ـنـ ـي ــة ت ـح ـت ـيــة
ّ
متطورة لذلك الجذب.
وخدمات عامة
عليك أن تصدق أبناء كيمت هؤالء الكباش،
عـنــدمــا ي ـقــولــون ل ــك إن ـنــا نستعيد أمـجــاد
الفراعنة ،وإن هــذا كله سيعود حتما على
ال ـب ــاد بــال ـخ ـيــر والـ ــرخـ ــاء ،م ــن دون أدن ــى
ّ
تصدق أن االقتصاد
نقاش ،كما أن عليك أن
ّ
املـصــري ينمو بنسبة  ،%10بينما معدل
ال ـب ـطــالــة الــرس ـمــي ي ـتــزايــد م ــن دون أدن ــى
دخـ ــول لـتـقـنـيــات إن ـت ــاج خ ــارق ــة .ل ــن يـكــون
عليك أن تتساءل كيف تزايدت البطالة في
مــدن قناة السويس ،على الرغم من إنشاء
م ـشــروع الـقـنــاة ال ـجــديــدة وإن ـف ــاق عـشــرات
امل ـل ـي ــارات ع ـل ـيــه .عـلـيــك ف ـقــط أن تـتـصـ ّـرف
كواحد من العمال من فئة األسرى واألغراب.
ال ي ـجــب أن ت ـ ــدري م ـ ــاذا ت ـف ـعــل ،وت ـحــركــك
العصا ويـســوقــك الـجـنــد ،وال يجب أبــد أن
تستحضر خصائص املصريني فــي مصر
العليا كما تصفها رواي ــة «عـبــث األق ــدار»،
وغيرها من روايات نجيب محفوظ.
بينما تنفق مصر السياح والخارج مئات
املليارات على عاصمتها الجديدة وقطار
«م ــون ــوري ــل» يــربـطـهــا بــال ـقــاهــرة الـجــديــدة
ال ـتــي سـتـصـبــح قــدي ـمــة ،وق ـط ــار ســريــع لن

يـسـتـقـلــه ،ف ــي ال ـغــالــب %1 ،م ــن امل ـصــريــن،
س ـي ــرب ـط ـه ــا ب ــال ـع ــن ال ـس ـخ ـن ــة وال ـع ـل ـمــن
الـ ـج ــدي ــدة أو دبـ ــي ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط كـمــا
يـ ـحـ ـب ــون أن يـ ـسـ ـم ــوه ــا ،وم ـ ـل ـ ـيـ ــارات عـلــى
مواكب ملكية أشبه بالتي تصفها روايات
نجيب محفوظ ،فإن مصر املصريني ليس
لديها ربع ُهذه املبالغ لتطوير التعليم أو
الصحة أو نظم الصرف لتفادي غرق املدن
بمياه األمطار املحدودة واملتوقعة كل عام،
وس ـت ـظــل ال ـس ـي ــول ت ـج ــرف ب ـي ــوت ال ـف ـقــراء
امللومني على سكناها ،ليهديهم الرئيس
مـنــازل مــن جيبه ُيحتفل بها فــي كــل سيل.
وس ـي ـظــل أغ ـل ــب س ـك ــان األقـ ـص ــر وأسـ ـ ــوان،
الــوجـهـتــن الـسـيــاحـيـتــن الـعــاملـيـتــن ،غير
قادرين على الوصول إلى القاهرة وخدمات
العالج والعمل فيها في أقــل من  12ساعة
إن وصلوا ساملني ،سيظلون يذهبون إلى
القصر العيني في أسيوط أو القاهرة كلما
احتاجوا عالجا ،كما سيظلون كبقية املدن
املصرية املليونية واألكـثــر كثافة وسكانا
منهما ،مــن دون شبكات مــواصــات عامة
م ــري ـح ــة ل ـل ـس ـك ــان والـ ـس ــائـ ـح ــن وج ــاذب ــة
للسياح أكـثــر مــن املــواكــب ،كما هــو الحال
ف ــي أغ ـل ــب ال ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاح ـيــة الـعــاملـيــة
من أفقر البلدان إلــى أغناها وفــي أقصاها
نيوليبرالية إلى دولها االشتراكية الباحثة
عن دور للدولة.
(كاتب مصري)

لن تنتهي على املــدى املنظور ،وخصوصا
ف ــي منطقتنا الـعــربـيــة امل ـب ـتــاة بــالـحــروب
والـلـجــوء والـفـقــر والـتـحـ ّـديــات االقتصادية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـضـ ـ ــرب املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
واإلجتماعية في الخاصرة ،وتترك أضعف
الفئات وأكثرها تهميشا ،النساء واألطفال،
ّ
متعددة من العنف.
في مهب موجات
على م ــدار مــا يـقــارب العشرين عــامــا ،منذ
م ـعــرف ـتــي ب ــ«ال ـح ـم ـل ــة ال ــدولـ ـي ــة ملـنــاهـضــة
الـعـنــف ضــد امل ـ ــرأة» ،رأيـ ـ ُـت وش ــارك ـ ُـت آالف
الـ ـن ــاشـ ـط ــات ح ـم ــات ـه ــن نـ ـه ــاي ــة كـ ــل عـ ــام،
وان ـض ــم ل ـهــن نــاش ـطــون تـمـتـعــوا بــال ـجــرأة
والـشـجــاعــة ،فهم يـتـعـ ّـرضــون لعنف لفظي
أيـضــا ،ألنـهــم داع ـمــون لحقوق الـنـســاء في
مجتمعات محافظة ،مجتمعاتنا .واعتدنا
ٍ
ك ــل عـ ـ ــام ،وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار س ـت ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا،
ينهمك الـعــالــم بــرفــع الــاف ـتــات الــرافـضــة،
ويطير آالف البالونات البرتقالية ،ويقرع
أجراسا نحاسية ،تنبيها الرتفاع مستوى
العنف الذي يقع على النساء .وليس األردن
ً
استثناء ،إذ نشهد ارتفاعا عاما بعد عام،
ولكننا شهدنا تغيرا ملحوظا في مستوى
العنف وأساليبه ،ووصل إلى محاولة القتل
بــاقـتــاع ال ـع ـيــون ،أو الـقـتــل فـعــا تهشيما
ل ـلــرؤوس بحجر أو قتال بــالــرصــاص أمــام
األطفال بال رأفة وال رحمة.
وإذا كان العنف رحيما وأقل قسوة ودموية،
ف ـه ــو يـ ـتـ ـل ـ ّـون ،وي ــأت ــي ب ــأس ــال ـي ــب ج ــدي ــدة
ت ـ ـتـ ــواءم م ــع ال ـع ـص ــر ،ف ــأص ـب ــح ال ـت ـح ـ ّـرش
ّ
تتحول ضحية
واالبتزاز إلكترونيني .وقد
ّ
ش يعاني مــن مــرض نفسي أو علة
ملـتـحــر ٍ
أخالقية لضحية لسلطة ومجتمع ،إن هي
ُ
رفـعــت ال ـصــوت وقــالــت كـفــى ،فـهــي ق ــارورة
ُ
تستوجب الكسر ،إن هي طالبت بأن تعامل
كإنسان ،وننسى أو نتناسى أن للقارورة
مفردة مالصقة لها في الشريعة ،هي الرفق
ال العنف وال الضرب وال االستباحة.
 % 25.9مــن الــزوجــات فــي األردن تعرضن
ل ـع ـن ــف جـ ـس ــدي أو ج ـن ـس ــي أو ع ــاط ـف ــي،
واألدهـ ـ ــى أن  %62م ــن ال ـض ـحــايــا ي ـب ـ ّـررن
ضرب أزواجهن لهن ،ما يدفعنا إلى إعادة
التفكير بالنموذج اإلنساني الــذي نساهم
بتشكيله ،إعالميني وتربويني وقانونيني
ّ
وصناع قرار ،ونسال أنفسنا :كيف نسمح

ستكون االنتخابات
بابًا جديدًا للخالفات،
بدل أن تكون حًال
ٍ
لخالفات مزمنة

لثقافة الصمت على العنف والقبول به بهذا
الشكل؟ أال نملك إرثا اجتماعيا ومنظومة
ديـنـيــة ومـعــرفــة حقوقية كــافـيــة تحمي أي
إنـ ـس ــان ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن جـنـســه ودي ـنــه
وع ــرق ــه ،مــن أن يـهــان أو يـضــرب أو يقتل؟
وال ينهي ازديــاد عــدد البالغات إلــى دائــرة
حماية األسرة عن العنف األسري املشكلة،
وال ي ـغ ـلــق املـ ـل ــف ،ب ــل ي ـك ـشــف ع ـم ـل ـيــا عــن
نصف جبل الجليد تحت املاء ،فكل القصة
أن مواطنني عرفوا أن تبيلغهم عن حاالت
عنف رأوه ــا ال يوجب ذكــر أسمائهم وفقا
ٍ
لقانون التبليغ اإللزامي عن حاالت العنف
ّ
ملقدمي الخدمة من مدرسني وأطباء ...إلخ،
وأن النساء أصبحن يعرفن إلى أين يتجهن
في الشكوى ،وزاد وعيهن بــأن ما ُيمارس
عليهن جريمة ال تأديب ،وإن رفعت صوتها
ً
فلن يكون ع ــورة وال عيباً ،وإنـمــا صمتها
عــن الـعـنــف يجعلها شــريـكــة فــي الجريمة
تجاه نفسها وأطفالها وأسرتها.
ّ
مـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري الـ ـتـ ـح ـ ّـرك إلن ـ ـهـ ــاء ص ــن ــاع
ال ـق ــرار فــي كــل املـسـتــويــات ب ـهــذه القضية،
واالعتراف بأن حاالت العنف تجاه النساء
على وجه الخصوص ما زالت ّ
تحديا كبيرا
في املجتمع األردني .وللمنظومة الذكورية
ملـسـيـطــرة وب ـعــض ال ـف ـجــوات ف ــي الـقــوانــن
والفهم الخاطئ لتفسير النصوص الدينية
دور كبيرا في ذلك .وال يكفي أن ّ
نلون العالم
برتقاليا فــي وقــت واح ــد كــل ع ــام للقضاء
على سواد العنف في األردن والعالم.
(إعالمية وناشطة أردنية)

بدأت أزمة العام  2008بانهيار في املؤسسات
املــال ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،س ــرع ــان م ــا وص ــل إلــى
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وألن االقـ ـتـ ـص ــاد
األميركي هو األقوى ً
عامليا ،وسيطرة أميركا
على حصة كبيرة من التجارة العاملية ،ثم
احتالل الــدوالر األميركي ما يفوق  %60من
السيولة النقدية في العالم ،فإن آثار األزمة
وانعكاساتها شملت االقتصادات العاملية
ع ـم ـ ً
ـوم ــا ،م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات األوروب ـ ـيـ ــة إلــى
اقتصادات الدول النامية ..هل استفاد العالم
من أزماته السابقةً ،
علما أن الفاصل الزمني
بني األزمة األخيرة وبوادر أزمة عاملية تلوح
في األفق اليوم ليس ً
كبيرا؟
يحصل الكساد االقتصادي عندما ينخفض
الناتج املحلي اإلجـمــالــي الحقيقي بنسبة
ت ـت ـعـ ّـدى ال ـ ـ ـ ــ ،%10وب ـم ــا أن آثـ ـ ــاره يـمـكــن أن
ت ـس ـت ـم ــر س ـ ـن ـ ــوات ،كـ ـم ــا تـ ـب ــره ــن األزمـ ـ ـ ــات
السابقة ،فإن األعمدة األساسية لالقتصاد،
خـصــوصــا فــي الـ ــدول ال ـقــويــة ،تتضعضع،
كاألنشطة التجارية والصناعية واملصرفية.
أوروبا أو
ال يمكن لإلنسان
العاديّ ،املقيم في ً
ًّ
اقتصاديا ،إل أن يقف قلقا أمام
الدول القوية
سنتني
منذ
حياته
على
تطرأ
التي
التغيرات
ّ
على األقل ،التي ازدادت وتيرتها مع تفشي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وامـ ـت ــداد ال ــوب ــاء إل ــى كل
الكوكب من دون استثناء ،ففي أوروبا
أنحاء ّ
بدأت مؤشرات التضخم تتمادى على السلع
ّ
تحسن فــي دخــل الفرد،
الحياتية ،مــن دون
ّ
إذ حتى الحكومات بدت مرتبكة أمام تغول
الفيروس ،واالندفاعة األولى من الحكومات
ذات التوجه االجتماعي ،كما أملانيا وفرنسا
ودول أخــرى أوروب ـيــة ،ومنحها مواطنيها
بعض املساعدات ،وتقديم الدعم ألصحاب
الشركات واملـهــن لتخفيف آثــار اإلغ ــاق ،لم
تكن لها بصمة واضحة ،بل بدت كما لو أنها
ذهبت أدراج الرياح ،ولم تعد لدى الحكومات
ّ
النية وال القدرة على حلول ترقيعية من هذا
النوع ،فاألزمة أكبر من حلول مثلها.
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـع ـ ــار الـ ـسـ ـل ــع االس ـت ـه ــاك ـي ــة
والـعـقــارات واإلي ـج ــارات ،وانخفضت القوة
للعملة بنسبة ملموسة ،واملستقبل
الشرائية ً
ـت ب ــدأت فيه مالمح
ـ
ق
و
ـي
ـ
ف
ـا،
ـ
ـض
مــا زال غــامـ
ٍ
أزمات اجتماعية وسياسية تلوح في األفق،
وباتت النزعات القومية والعنصرية ترتفع
وت ــزداد قاعدتها الشعبية ،فبعد توقعات
البنك الــدولــي أن اقـتـصــاد الـعــالــم سيشهد
ً
تعافيا فــي هــذا الـعــام ( )2021ال ــذي أوشــك
على نهايته ،نرى أن هناك ما يلوح في األفق
ّ
ويهدد االستقرار ،ويثير القلق بشأن الوضع
االقتصادي واملالي في العالم ،بسبب هذه
الـ ـع ــودة ال ـشــرســة ل ـل ـف ـيــروس ف ــي جائحته
الـحــالـيــة الـتــي تـضــرب ال ـعــالــم ،وخصوصا
أوروبا ،ما يعيد إلى األذهان مرحلة اإلغالق

التي ّ
عمت العالم في العام الفائت ،وما نجم
عنها من انهيارات اقتصادية وخسران فرص
ّ
ـدان
عمل وتـ ــردي املـسـتــوى املعيشي فــي بـلـ ٍ
عــديــدة ،إذ تعاني الـيــوم أوروب ــا مــن ارتفاع
إجراءات
عدد املصابني ،ومن صعوبة اتخاذ
ٍ
حازمة وفــرض قوانني عامة للسيطرة على
ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود شــرائــح
م ــن مـجـتـمـعــاتـهــا ،راف ـض ــة أخ ــذ الـلـقــاحــات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة األخ ـ ـ ــرى ،وت ـن ــاوئ
ال ـح ـك ــوم ــات وت ــرف ــض االم ـت ـث ــال لـلـقــوانــن
الصادرة بهذا الشأن ،عدا أزمة الطاقة التي
األوروب ــي ،والصراع
تشهدها دول االتحاد
ّ
بالتبادل في
ي
املتخف
بينها وبــن روسـيــا،
ً
املـ ـم ــارس ــات ض ــد بـعـضـهــم ب ـع ــض ــا ،ولـعــب
روسـيــا بــورقــة الـغــاز وأوروبـ ــا بالعقوبات،
واسـتـغــال أزم ــة املـهــاجــريــن ورق ــة للضغط
مــن دون االل ـت ـفــات إل ــى امل ـعــانــاة اإلنـســانـيــة
التي يعيشها أولئك .بات املواطنون في هذه
ال ــدول يشعرون بـبــوادر أزم ــة ،فـعــدا ارتـفــاع
األسعار ،هناك البطء في تأمني بعض املواد،
إذ ازدادت املـ ــدد ال ــازم ــة لـتــأمـيـنـهــا كـثـيـ ًـرا
مــن بــدايــة املــوجــة األول ـ ــى .وه ـنــاك مصانع
وشركات ال تنتج ً
سلعا جديدة ،بل تكتفي
ّ
بطرح املخزن لديها ،باإلضافة إلــى سجال
دائم على مستوى الحكومات ،فيما يتعلق
بتعديل بعض القوانني املالية ،من تحصيل
ض ــرائ ــب أو فــوات ـيــر أو غ ــرام ــات أو رس ــوم،
وتـعــديــل الـعـقــوبــات الـخــاصــة بمخالفتها،
كــذلــك الـتـغـيــرات ال ـتــي ت ـطــرأ عـلــى مستوى
البنية التحتية في املــدن ،وتعديل الشوارع
لـتـسـتــوعــب عـ ــددا أك ـبــر م ــن وس ــائ ــط النقل
ّ
كالدراجات الهوائية أو ما
الصديقة للبيئة،
يشابهها ،على حساب الـسـيــارات .عالمات
كـثـيــرة يـمـكــن لـلـمــواطــن أو املـقـيــم ف ــي هــذه
ال ــدول أن يالحظها ويـعـيــش آث ــاره ــا .وألن
املواطن في هذه البلدان وصل إلى مستوى
ال بــأس به من إدراك ــه معنى الــدولــة والعقد
املـبــرم معها ،ومعنى الحقوق والــواجـبــات،
ومسؤوليته بالنسبة إل ــى سياسة البالد
واخـ ـتـ ـي ــار م ـم ـث ـل ـيــه ف ــي م ـج ــال ــس الـ ـن ــواب،
وم ــراق ـب ــة أداء ال ـح ـكــومــات املـنـتـخـبــة ،فــإنــه
يتابع ويراقب ما يحصل من تغيرات تمس
حياته في النهاية.
لكن املؤسف واملـحــزن أن ّمواطني بلداننا،
ُ
ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد ح ـتــى ت ـص ــن ــف ع ـلــى أس ــاس
اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادات نـ ــام ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــل ص ـ ـ ـ ــارت خ ـ ــارج
التصنيفات ،ف ــإن خــوفـهــم وقلقهم لــم يعد
يأبه باملستقبل ،بعد أن برهنت لهم الحروب
والــويــات وتــآمــر العالم ضــدهــا ،ابـتــداء من
أنـظـمـتـهــا حـتــى آخ ــر ن ـظــام ّادعـ ــى صــداقـتــه
وحـ ــرصـ ــه ع ـل ـي ــه ،أن امل ـس ـت ـق ـب ــل صـ ـ ــار فــي
غياهب النسيان ،لــم يعد مــن األزمـنــة التي
تشغلهم وال يقلقون بشأنه ،مواطنو بلداننا
صاروا في هم التقاط لحظة الحياة الراهنة
فقط ،فاملوت بجانبهم من كل صــوب ،ينام
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االنتخابات الليبية أمام
لحظة الحقيقة
بشير البكر

يبدو من مسار االستعدادات لالنتخابات الليبية أنها ال ترضي األطراف كافة .وقبل أن
ّ
متضررون منها ،وهناك مستفيدون .وهذا طبيعي في أي تجرب ٍة يكون
تجرى هناك
االحتكام فيها إلى صناديق االقتراع .سيكون هناك رابحون وخاسرون ،وهذا أهم
مظهر من مظاهر الديمقراطية .ولذلك شرط قبول اللعبة والدخول فيها هو احترام
ّ
مجرياتها ونتائجها التي لن تحقق مصالح جميع األطراف على قدم املساواة نفسها.
انتخابات ديمقراطي ٍة ،هناك طرف مستفيد أكثر من بقية األطــراف ،هو
وفي أي أي
ٍ
الــذي يحصل على األكثرية .ولكن شريطة أن يتم ذلــك على أســاس احترام القانون،
ً
ورفض تزوير العملية الديمقراطية ،وتوظيفها لتصبح أداة بيد من يمتلكون السلطة
أسس وثوابت
واملال والنفوذ .وفي حالة ليبيا ،يتطلب األمر أن تجرى االنتخابات وفق
ٍ
تعلي من القواسم املشتركة ،أولها أن ال يتم السماح ملجرمي الحرب بترشيح أنفسهم.
وينطبق األم ــر ذات ــه على رج ــاالت العهد الـبــائــد الــذيــن قــامــت ال ـثــورة الليبية ضدهم،
ومنهم سيف اإلسالم القذافي ،الشخصية التي قادت عمليات قمع وقتل للمتظاهرين
السلميني ،كما أنه من املطلوبني ملحكمة الجنايات الدولية .وليس من املنطقي واملقبول
أن يكون مــن بــن املترشحني لرئاسة ليبيا .ولنفترض أنــه وصــل إلــى هــذا املنصب
بطريقة ما ،فإن البلد سوف يعود إلى نــزاع أكبر من الــذي عرفه في األعــوام العشرة
شخصيات ال غبار عليها ،وغير
املاضية ،وهذا يفترض أن تقتصر املشاركة على
ٍ
ّ
متورطة بالقتل والفساد واثــارة االنقسامات ،وتحظى بتوافق الليبيني في مناطقهم
كافة ،وبكل حساسياتهم السياسية والقبلية واملناطقية .وقد يكون ذلك مطلبا مثاليا
في هذا الوقت ،ولكن مسار املسألة الليبية منذ بداية العام الحالي ،برعاية األمم املتحدة،
يؤكد أن ليبيا ّتواقة للخروج من النفق ،وغنية بالخبرات والكفاءات القادرة على رسم
طريق جديد ،يتجاوز املصاعب الراهنة ويعالج مشكالت املاضي.
إجراء االنتخابات على مستوى البالد مهمة وطنية في هذا الظرف ،قبل أن تكون
ٍّ
توحيدي شامل يجمع الليبني بعد
عمل
ميدان تنافس انتخابي ،ألنها ستكون أول ٍ
عقد من االختالفات واالنقسامات والحروب ،وستكون تمرينا مهما على التالقي
بني الجهات كافة ،وأهــم نتيجة لها غير منظورة حتى اآلن أنها ستقبر مشاريع
التقسيم التي كــان يعمل من أجلها بعضهم .وهــذا إنجاز إذا تحقق ،فإنه وحده
ّ
وسيسجل للذين عملوا من أجــل الوصول إلــى هــذه اللحظة التي تستحق
يكفي.
تضحيات من األطــراف كافة ،لكي تمر بأخف األضــرار .ومن الطبيعي أن تحاول
ٍ
قوى املاضي البحث عن مكان ودور لها ،وعالج ذلك إجراء االنتخابات على أسس
ديمقراطية ،تقطع الطريق على الذين لن يتوقفوا عن التخريب ،من أجل بقاء ليبيا
برملان يمثل وحــدة الليبيني ،وحكومة لكل اليالد ،ورئاسة قوية
مشتتة من دون
ٍ
تسهر على حماية سـيــادة ليبيا ووحــدتـهــا واسـتـعــادة قــرارهــا املستقل ،وبسط
ّ
سلطتها على كامل ترابها ،بما يمكنها من إخــراج كل القوات األجنبية املوجودة
التي استفادت من حال االنقسام السابق ،فوجدت لنفسها موطئ قدم .وفي اليوم
الذي يتوافق الليبيون على هيئات منتحبة ،تمثل كل البلد ،ستجد القوى األجنبية
مرغوب بها ،وعليها أن ترحل .االنتخابات أحد مفاتيح الحل الليبي.
نفسها غير
ٍ
تمرين على استعادة البلد من ّ
التمزق وهدر الثروة الوطنية ورهن
هي البداية ،وأول
القرار الوطني ،ومنها يبدأ الطريق الطويل لبناء ليبيا جديدة تقوم على تفاهم أهلها،
ويجب االعتراف بأن الشخصيات املرفوضة من أكثرية الليبيني ،مثل سيف اإلسالم
وخليفة حفترّ ،
تهدد بتفجير العملية ،وعرقلة إجراء االنتخابات في موعدها املحدد
في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر /كانون األول الحالي ،وهو موعد قريب جدا،
ما يفرض حسم النقاط الخالفية بسرعة ،كي تسير العملية بسالسة ،وهذا يحتاج
إلى تصميم ليبي ودعم دولي.

انتخابات نقابة مح ّرري لبنان
جمانة فرحات

ويصحو معهم ،املوت بكل الطرق املطروحة
أمــام ـهــم ،ول ـيــس بـيــدهــم أن ي ـخ ـتــاروا حتى
موتهم ،بعد أن صار اختيار حياتهم نقمة أو
لعنة عليهم ،منذ قالوا ال في وجوه الطغيان،
ال ،هذه التي أودت بهم إلى خسران كل شيء،
املاضي واملستقبل واألوطان ولقمة العيش.
م ــا ه ــو مـسـتـقـبــل هـ ــذه ال ـش ـع ــوب املـنـتـهـكــة
ّ
ّ
التحوالت العاملية
خضم هــذه
املنهكة ،في
واالضطرابات التي تدفع القوى إلى إعادة
حساباتها وسياساتها وخططها ،وتدير
ع ــداوات ـه ــا وت ـحــال ـفــات ـهــا ب ـطــري ـقــة تـنــاســب
املــرحـلــة؟ نـحــن قـبــل ه ــذا الـفـصــل مــن تــاريــخ
ال ـب ـشــريــة ،الـفـصــل الـ ــذي نـشـهــده ال ـي ــوم ،لم
نكن أكـثــر مــن تابعني لغيرنا ،هــذه حقيقة
ال نـسـتـطـيــع م ــواربـ ـتـ ـه ــاّ ،ص ـح ـي ـ ٌـح أن ـ ــه تــم
جــاء املستعمر الحديث عنا ،لكننا لم ننل
استقاللنا ،بل زاد رهن أوطاننا إلى الخارج،
فــي األقاليم وفــي البعيد .وهــذا واقعنا في
مـعـظــم ال ـب ـلــدان ال ـتــي هـ ّـبــت شـعــوبـهــا دليل
عـلــى بـعــدنــا الـشــاســع عــن أن ن ـكــون أسـيــاد
أنـفـسـنــا وق ــراراتـ ـن ــا ك ــي نـسـتـلــم مـصـيــرنــا،
مـحـكــومــون بــالـلـعـبــة ال ــدول ـي ــة ،ومـصــابــون
ببلوى أنظمةٍ ال يمكن استبدالها كما تهوى
الـشـعــوب أو تحلمّ ،إم ــا أنظمة عسكرية أو
ديـنـيــة ،أو أنـظـمــة قــائـمــة عـلــى املحاصصة
الطائفية ،نـشـ ّـد مــع الـيــد الـتــي تـشـ ّـدنــا أكثر
ُ
أو تحكم قبضتها على رقــابـنــا أكـثــر ،فهل
نخاف بعدها على اقتصاداتنا من الركود
أو الكساد ،ولم يعد لدينا في األساس ناتج
محلي إجـمــالــي لنقلق مــن انـخـفــاضــه؟ هل
نخاف على مؤسساتنا املالية من االنهيار،
والشعوب كلها فقيرة بينما أموال حيتانها
وطغاتها في البنوك الخارجية؟
ُي ـح ـك ــى أن املـ ـل ــك فـ ـ ــؤاد أصـ ـ ــدر ًفـ ــي مـصــر
مــرسـ ً
ـومــا فــي الـعــام  ،1931تخفيفا مــن أثر
الكساد العاملي أو االنهيار االقتصادي الذي
حـصــل فــي أمـيــركــا ع ــام  ،1929وانـتـقــل إلــى
بــاقــي الـ ــدول ،يقضي بــإنـشــاء بـنــك تسليف
زراعـ ــي م ـصــري إلن ـقــاذ األراض ـ ــي املـحـجــوز
عليها بسبب عدم تسديد االلتزامات ،بكتلة
نقدية ّ
تقدر بأربعة ماليني جنيه من حساب
الـحـكــومــة ،وه ــذا مبلغ كبير حينها ،جرى
تقسيطها على خمس سنوات بدون فوائد،
فأنقد عشرات اآلالف من األراضي الزراعية.
ّ
نترحم على تلك
إنها من مهازل ّالتاريخ أن
السنوات التي كنا نتباهى بأننا تجاوزناها
وم ـض ـي ـنــا ف ــي ط ــري ــق نـهـضـتـنــا ال ــواه ـم ـ ًـة،
أزماتنا اليوم تفوق أزمــات العالم مجتمعة
من حيث استعصاؤها على الحلول.
(كاتبة سورية)

بعض املـكــاســب الـتــي تحسم مــن رصـيــد السلطة الحاكمة وأعــوانـهــا أيــا كانت
أحيان كثيرة ،تستحق أن يطلق عليها «انتصار».
مناصبهم ،على محدوديتها في
ٍ
ما جرى في انتخابات نقابة ّ
محرري الصحافة اللبنانية ،أول من أمس األربعاء،
يمكن وضعه ببساطة في هذه الخانة.
تقفل النقابة منذ سنوات الجدول النقابي وال تفتحه إال في ما ندر ،لتحرم بذلك
العدد األكبر من الصحافيني من نيل حقهم البديهي باالنتساب التلقائي .إغالق
ّ
الجدول بمثابة ُعرف متبع منذ سنوات ،هدفه األساس إدامة القدرة على التحكم
ـات تـجــرى فــي حــال تعثرت الـتـســويــات املـعـهــودة بــن أقطاب
بنتائج أي انـتـخــابـ ٍ
بالئحة واحد ٍة تفوز بالتزكية.
السلطة بالخروج
ٍ
ُ
على هــذا األس ــاس ،لــم يــخــض تجمع نقابة الصحافة البديلة ،ال ــذي يـعـ ّـرف عن
نفسه بأنه جــزء من االنتفاضة الشعبية إلسقاط النظام ،ويفرض نفسه منذ
ّ
فترة ككيان مواز ،االنتخابات للفوز بها .وبالتالي ،تصوير عدم خرق املرشحة
الــوح ـيــدة لـلـتـجـ ّـمــع ،ألـيـســار قـبـيـســي ،الــائـحــة األســاس ـيــة ،أن ــه خ ـســارة محاولة
لاللتفاف على الحقائق.
ّ
التجمع واضحًا أنه ال يراهن على تحقيق أي خرق ،وأن هدف خوض املعركة
كان
األســاس مراقبة سير االنتخابات ورصــد االنتهاكات وحفظ الحق بالتقاضي
ُ
ُ
مخالفات ارتكبت أو ترتكب .لكن ما لم يكن متوقعًا هو عدد األصوات
ضد أي
ٍ
التي حازت عليها مرشحة التجمع 93 ،من أصل  671من مجمل الذين شاركوا
في االقتراع أي بحدود .%14
يمكن تـصـ ّـور كيف أن النتيجة كانت لتختلف على نحو ج ــذري ،لــو أن جميع
الصحافيني في لبنان ،تحديدًا الجيل الشاب ،لم ُيحرموا من حقهم باالنتساب
لنقابتهم ،ولو أن ّ
مقر االتحاد العمالي العام الذي أجريت فيه االنتخابات لم يشهد
استنفارًا لصالح الئحة السلطة كان بداية منذ لحظة بدء التصويت.
ولذلكّ ،
يعد «تحرير» الجدول النقابي أولوية املرحلة املقبلة ،خصوصًا بعدما
ّ
ثبت أن «التجمع» قــادر على الحشد والضغط .ومــا يساعد فــي ذلــك أن قائمة
ّ
أهدافه واقعية تالمس حاجات الصحافيني .فالضغط من أجل وجود نقابة تمثل
جميع الجسم الصحافي واإلعالمي ،أكانوا موظفني في مؤسسات أ /في العمل
واضحة بال باب يقفل ،وال نافذة
آلية
ٍ
ُالحر ،وأن يكون انتسابهم إليها «ضمن ٍ
تفتح» ،يمكن أن ّ
لتغييرات ،لكنه يحتاج إلى اتباع سياسة النفس الطويل
يمهد
ٍ
ّ
من أجل تحقيقه .يبقى أن ما جرى في نقابة املحررين غير منعزل عما شهده
لبنان منذ « 17تشرين» .فبغض النظر عن مآالت االنتفاضة راهنًا ،خصوصًا
بعد انفجار مرفأ بيروت ( 4أغسطس /آب  ،)2020ونجاح أركــان السلطة في
إعــادة تثبيت النظام ،على الرغم من الخالفات التي تعصف بهم ،فــإن الحراك
ّ
الشعبي أفرز مشهدًا سياسيًا وشعبيًا مختلفًا ،تسلل إلى انتخابات الجامعات
والنقابات .مختلف االستحقاقات التي جــرت فــي السنتني املاضيتني أظهرت
ّ
ً
وجود ّتيار معارض أصبح أكثر جرأة في التعبير عن وجوده ،لكنه أقل إدراكًا
ألهدافه وأولوياته النهائية ،وهو ما انعكس في أكثر من مرة في الفشل بتكوين
تحالف معارض ،لتستطيع السلطة االستفادة من تشتت األصوات والحفاظ على
ٍ
وضعها أو استعادة ما خسرته إال في ما نــدر ،خصوصًا بعدما ّ
تحولت كل
انتخابات جامعية أو نقابية إلى معركة كسر عظم ،استنفرت قوى السلطة جميع
قواها من أجلها.
ّ
وإذا كان ال يمكن تجاهل أن توتر قوى السلطة في كل استحقاق من هذا النوع
يتصاعد مع اقتراب االنتخابات النيابية ّ
املقررة العام املقبل (إن حصلت) ،لكن
أيضًا ال يمكن الذهاب بعيدًا واعتبار أن ما جرى في عدد من النقابات والجامعات
ّ
ّ
سيتكرر في االستحقاق البرملاني ،ألن العوامل التي تتحكم باالنتخابات النيابية
مختلفة إلى حد كبير ،وألن أدوات املعركة مغايرة.

16

مجتمع

الجمعة  3ديسمبر /كانون األول  2021م  28ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2650السنة الثامنة
Friday 3 December 2021

آراء

الجمعة  3ديسمبر /كانون األول  2021م  28ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2650السنة الثامنة
Friday 3 December 2021

التفاوض المستحيل في األزمة اإلثيوبية
مدى الفاتح

تسارعت األحــداث في إثيوبيا بعد إعالن
قوات جبهة تحرير تيغراي املسلحة بداية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي اس ـت ـيــاء هــا ع ـلــى مــدن
اسـتــراتـيـجـيــة ،وأن ـهــا بــاتــت عـلــى بـعــد أقــل
مــن مائتي كيلو متر مــن العاصمة أديــس
أبابا .كان الوضع ملتبسًا على املتابعني،
فمن ناحية انضم رئيس الوزراء اإلثيوبي،
أبــي أحـمــد ،لجيشه على الجبهة العفرية،
ومن ناحية أخرى ،كان التيغراي يؤكدون
عــزم ـهــم م ـحــاصــرة ال ـعــاص ـمــة .ح ـتــى وقــت
كتابة هذا املقال كانت املعارك بني الجهتني
م ـتــواص ـلــة م ــع ن ـج ــاح ظ ــاه ــر لـلـجـيــش في
إيقاف ّ
تقدم املعارضني.
ّ
على عكس املتوقع ،لم يكن لهذه املستجدات
أي أثر في ما يتعلق بالوساطات الحاضرة
أو دع ـ ـ ــوات الـ ـتـ ـف ــاوض ،ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـكــس
ساهمت في تصليب املواقف ،حيث كان كل
ّ
يصور أنه بات قاب قوسني أو أدنى
طرف
ٍ
م ــن االن ـت ـص ــار .ك ــان ذل ــك يـجـعــل الـطــرفــن
غ ـي ــر م ـس ـت ـع ـ ّـدي ــن ل ـل ـم ـس ــاوم ــة .ال ـح ـكــومــة
ً
تشددا في شروطها
املركزية أصبحت أكثر
الـ ـتـ ـف ــاوضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدأ ب ــاالسـ ـتـ ـس ــام
والعودة إلى حدود إقليم تيغراي ،في حني
كانت جبهة تيغراي تؤكد أنها لن توقف
مسيرتها قبل أن يتغير نظام الحكم ،بما
ي ـش ـمــل عـ ــزل رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء والـتـحـضـيــر
لفترة انتقالية.
األهـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة لـكــل مــن الجيش
املركزي وقوات تيغراي تبدو واضحة ،لكن
إمـكــانـيــة تنفيذها تـظــل مـثــار شــك ،فـقــوات
تيغراي تطمح إلى السيطرة على الطريق
الرابط بني ميناء جيبوتي والعاصمة ،من
أج ــل أن تستطيع الـضـغــط عـلــى الحكومة
ومحاصرتها بما يقود إلى االستسالم ،في
حــن يـهــدف الجيش اإلثـيــوبــي إلــى إيقاف
ت ـقـ ّـدم الـتـيـغــراي ومـحــاصــرتـهــم مــع إلـحــاق
أكبر قدر من الخسائر بهم ،ليس فقط من
بــن امل ـقــات ـلــن ،وإن ـمــا مــن بــن املـتـعــاطـفــن

أيـ ـض ــا .م ــع م ــا تـمـلـكــه امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة
م ــن ن ـقــاط قـ ــوة ،إال أن ان ـت ـصــار أب ــي أحـمــد
على «ق ــوات دف ــاع تـيـغــراي» وعـلــى «جيش
تحرير األرومــو» وغيرهما من املجموعات
ّ
ّ
مسمى «الجبهة
التي اتحدت ،أخيرا ،تحت
املــوحــدة لـلـقــوات الـفــدرالـيــة والكونفدرالية
اإلثـيــوبـيــة» ال يـبــدو مـسـتـبـعـدًا ،خصوصا
مــع ارت ـف ــاع الـ ــروح املـعـنــويــة لـلـجـيــش ،بعد
انضمام أبي أحمد للمقاتلني.
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ــوض ـ ــع فـ ـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار أيـ ـض ــا
االختالفات العميقة بني املعارضني ،والتي
تــوحــي ب ــأن أي تـحــالــف قــد يـكــون مرحليًا،
لكنه قــد ال يستمر بعد إسـقــاط العاصمة.
ال ـس ـب ــب أن ب ــن ال ـت ـي ـغ ــراي ال ــذي ــن حـكـمــوا
البالد فترة طويلة وعموم املكونات اإلثنية
اإلث ـي ــوب ـي ــة ح ـســاس ـيــات ك ـث ـيــرة ل ــن تجعل
األعراق واألقاليم األخرى تستسلم بسهولة
لـفـكــرة عــودتـهــم إل ــى الـحـكــم .للتدليل على
ذلـ ــك ،يـسـتـخــدم أب ــي أح ـم ــد ال ـت ـخــويــف من
عودة التيغراي إلى الحكم ضمن خطاباته
ّ
الدعائية لحث كثيرين على الــوقــوف معه،
ّ
والتطوع ضمن قــوات الدفاع الشعبية.
بل
مــن ه ـنــا ،س ــوف ي ـكــون دخ ــول أدي ــس أبــابــا
صعبًا ،بسبب املقاومة الشعبية من جهة،
ولكون املدينة تقع في نطاق إقليم أروميا
أيضًا ،ما ُيفرز أسئلة حول ّ
جدية التنسيق
مع تلك القومية أيضًا.
ً
إذا كانت الصورة بهذا التعقيد ،فإن سؤاال
بسيطًا يفرض نفسه :ملاذا كان يتم استبعاد
خ ـيـ ّـار ال ـت ـف ــاوض الـ ــذي ك ــان ف ــي وس ـعــه أن
يـجــنــب ال ـبــاد كـثـيــرا مــن ال ـخ ــراب والــدمــار
الـلــذيــن جعال إثيوبيا تـتـحـ ّـول ،خــال عــام،
من أحــد أمثلة النجاح السياسي األفريقي
إلـ ـ ــى ن ـ ـمـ ــوذج ج ــدي ــد ل ـق ـص ــص ال ـت ـش ــاح ــن
ال ـعــرقــي؟ لـقــد جـعــل تعنت رئـيــس الـ ــوزراء،
الذي تحول أيضًا وفي ظرف وجيز من فائز
ّ
ب ـجــائــزة نــوبــل لـلـســام إل ــى مــتـهــم بـجــرائــم
حرب ،جميع خيارات التفاوض مستحيلة.
ّ
ونتذكر أن هذا العام ( )2021شهد مبادرات
ّ
كثيرة للتوسط ،من أهمها مبادرة االتحاد

األفريقي .على الرغم من نفوذ أديــس أبابا
امل ـعــروف داخ ــل مــؤسـســات االت ـحــاد ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن جـمـيــع املـ ـب ــادرات األفــريـقـيــة،
بما فيها مبادرة رئيس الوزراء السوداني،
عبد الله حمدوك ،بصفته رئيسًا ملجموعة
اإلي ـغــاد ،كانت تقوم على محاباة السلطة
الحاكمة واالنطالق من وجهة نظرها التي
تعتبر مـعــارضـيـهــا م ـت ـمـ ّـرديــن ،إال أن هــذه
امل ـ ـبـ ــادرات إم ــا ُرف ـض ــت أو ف ـش ـلــت ،ف ــي ظل
إصرار أبي أحمد الواضح على رهان الحل
العسكري.
ف ــي الـقـضـيــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،يـصـعــب تحميل
طرف واحد إثم تجاهل املعايير اإلنسانية
لـ ـلـ ـح ــرب ،فـ ـق ــد س ــاهـ ـم ــت كـ ــل مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات
ال ـن ـظ ــام ـي ــة وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات امل ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـردة فــي
ال ــوص ــول إل ــى ال ـص ــورة الـقــاتـمــة الـحــالـيــة،
والـ ـ ـت ـ ــي وج ـ ـ ــد فـ ـيـ ـه ــا املـ ــدن ـ ـيـ ــون أن ـف ـس ـه ــم
م ـح ـشــوريــن ف ــي ال ــزاوي ــة ،مل ـج ـ ّـرد االن ـت ـمــاء
اإلثني أو املناطقي .هذا ينطبق على اإلدارة
املركزية التي عمدت إلى محاصرة مجمل
س ـكــان ت ـي ـغــراي بـشـكــل غـيــر إن ـســانــي ،بما
يشمل قطع اإلمــدادات الغذائية والدوائية
واملــالـيــة ،ومـنــع وصــول اإلغــاثــات الدولية،
كما عمدت إلــى استغالل قــانــون الـطــوارئ
ّ
ملجرد
ـراد
لتقييد الحريات واسـتـهــداف أف ـ ٍ
اتـ ـه ــامـ ـه ــم ب ــأنـ ـه ــم خ ــون ــة أو ج ــواسـ ـي ــس.
ويـنـطـبــق أي ـضــا عـلــى ق ــوات ت ـي ـغــراي الـتــي
ّ
تورطت ،وفق تقرير ملنظمة العفو الدولية،
فــي أعـمــال كثيرة منافية لإلنسانية ،مثل
اغتصاب نساء األمهرة في املساحات التي
ّ
تمددوا فيها .وتكمن خطورة هذا األمر في
ّ
ّ
ٍّ
سياسي
ـراع
تـحــول الـصــراع مــن مـجــرد صـ ٍ
عـلــى طــريـقــة الـحـكــم أو شــرعـيــة الـحـكــومــة
إلى صــراع إثني ومناطقي ،وهو ما يضع
عـ ـم ــوم األم ـ ـهـ ــرة ف ــي م ــواج ـه ــة ع ــرق ـي ــة مــع
ّ
التيغراي تذكر بالسيناريو الرواندي.
على الصعيد الدولي ،تبدو جميع األطراف
فــي حــالــةٍ مــن الـتــرقــب ،بما فيهم الــواليــات
املتحدة التي كانت على مدى عقود حليفًا
مهمًا لــإدارات اإلثيوبية املتعاقبة ،والتي

الوصول إلى حل
توافقي في ظل
وجود أبي أحمد
يبدو مستبعدًا ،تنظر
المعارضة إلى شخصه
جزءًا من المشكلة
على الوسطاء
الدوليين عمل ما
في وسعهمم من
أجل إقناع أطراف
النزاع بأهمية بقاء
إثيوبيا موحدة

ب ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــام ي ـن ـظ ــر إل ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ك ـعــدو
ّ
ومحرض .املوقف األميركي السائل صعب
التفسير ،فال يمكن الجزم بما إذا ما كان
ناتجًا عن عدم القدرة على التدخل أو عن
الرغبة في إيجاد شريك جديد.
ت ــوس ــع ت ـي ـغ ــراي وام ـ ـتـ ــدادهـ ــم ف ــي أقــال ـيــم
م ـجــاورة جـ ّـر أطــرافــا جــديــدة لـلـصــراع ،في
مقدمتها العفر ،القبيلة املمتدة والعابرة
للحدود اإلثيوبية الجيبوتية اإلريـتــريــة.
بـ ـسـ ـب ــب وقـ ـ ـ ـ ــوع مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى ط ــري ــق
ج ـي ـبــوتــي  -أدي ـ ــس أب ــاب ــا االس ـتــرات ـي ـجــي،

ك ــان للعفر دور حــاســم كـجــزء مــن معادلة
ال ـص ــراع .ال ـحــديــث عــن الـع ـفــر ،بغالبيتهم
املسلمة ،في سياق األزمــة اإلثيوبية ،مهم،
ألنهم من املجموعات التي تحتفظ بوالئها
لـلـحـكــومــة املــركــزيــة ال ـتــي ه ــي ف ــي نـظــرهــم
أقرب إلى تحقيق مصالحهم من التيغراي
ال ــذي ــن ظ ـل ـمــوا ف ــي ع ـهــد ح ـك ـم ـهــم وع ــان ــوا
م ــن ال ـت ـه ـم ـيــش .هـ ــذا ي ـف ـ ّـس ــر اخ ـت ـي ــار أب ــي
أحمد جبهتهم ،كما يفسر ملــاذا كــان ّ
تقدم
التيغراي صعبًا في مناطقهم ،حيث ألحق
مـقــاتـلــو الـعـفــر الـهــزيـمــة ب ـهــم ،وأج ـبــروهــم
على التراجع خارج إقليمهم.
عودة إلى السؤال نفسه :هل ما زال الوصول
مرض خيارًا مستبعدًا ،أو كما
إلى توافق
ٍ ً
تم وصفه مستحيال؟ الحقيقة أن الوصول
إلــى حــل توافقي فــي ظــل وجــود أبــي أحمد
يبدو مستبعدًا ،فلألسف تنظر املعارضة
إلــى شخصه ج ــزء ا مــن املشكلة وشخصا
مساع
غير مرغوب في وجــوده في ظل أي
ٍ
للحل ،بــل يذهبون للقول بعدم شرعيته،
وه ــو م ــا ي ـج ـعــل األم ـ ــور ش ــدي ــدة الـتـعـقـيــد
بــالـنـظــر ،ألن األخ ـي ــر ال ي ـبــدو ع ــازم ــا على
تسليم السلطة .في املقابل ،يرفع التيغراي
مــن سـقــوفـهــم الـتـفــاوضـيــة ،لـلـمـطــالـبــة ،مع
ـأراض كثيرة
إسقاط النظام ،باالحتفاظ بـ
ٍ
دخـلــوهــا أخـيــرا .ويعتبر مقترح استقالل
تيغراي الــذي بــدأ يطفو على السطح أحد
الحلول املطروحة على الطاولة ،واملقبولة
م ــن أط ـ ــراف داخ ـل ـي ــة ك ـث ـي ــرة ،ت ــرى أن هــذا
االنفصال ربما يقود إلى نزع فتيل التوتر
اإلثني في إثيوبيا بشكل أكثر حسمًا من
م ـج ــرد ال ـح ـص ــول ع ـلــى ح ـكــم ذات ـ ــي ضـمــن
كونفدرالية.
سـ ــوف ي ـتــوجــب ع ـلــى ال ــوس ـط ــاء الــدول ـيــن
عمل ما في وسعهمم من أجل إقناع أطراف
الـنــزاع بأهمية بقاء إثيوبيا مــوحــدة ،لكن
هذا يعتمد أيضًا على وجهات نظر أولئك
الوسطاء ومدى حرصهم على هذه الوحدة،
وهو أمر ما يزال موضع شك.
(كاتب سوداني)

مفتي سورية أم مفتي المسلمين السوريين؟
محمد ديبو

إق ــال ــة ال ـن ـظــام ف ــي دم ـشــق املـفـتــي أح ـمــد بــدر
ال ــدي ــن ح ـســون م ــن مــوق ـعــه ،وال ـس ـجــال ال ــذي
جرى حولها بني السوريني ،وتعيني املجلس
اإلســامــي ال ـســوري الشيخ ســاريــة الرفاعي
مفتيا لسورية ،في رد فعل على إلغاء النظام
مـنـصــب امل ـف ـتــي ،تـثـيــر الـتـفـكـيــر ف ــي ع ــدد من
النقاط التي تنوي هذه املقالة نقاشها.
أوال :ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ـ ــى س ـ ـلـ ــوك املـ ـفـ ـت ــي ح ـ ّـس ــون
وت ـص ــري ـح ــات ــه ،خـ ــال الـ ـث ــورة وق ـب ـل ـه ــا ،مــن
امل ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون إق ــال ــة ال ــرج ــل وإزاح ـت ــه
عــن املـشـهـ ّـد مـصــدر راح ــة ملسلمني ســوريــن
كثيرين مثلهم حـســون عبر مـصــادرتــه هذا
امل ـن ـص ــب ،م ــن دون أن ي ــأخ ــذ ب ــرأي ـه ــم أح ــد
ّ
املستبدة ،فأقوال الرجل
وبدعم من السلطة
ّ
وت ـصــري ـحــاتــه م ـنــذ بـ ــدأ ُيـ ـق ــدم إلـ ــى املـشـهــد
ال ـســوري ال ـعــام لــم تـكــن تـســيء لـنـظــام األســد
ب ـقــدر م ــا ت ـســيء ملــوقــع املـفـتــي ،عـبــر تجيير
اإلسـ ــام ومــؤس ـســاتــه ،لـجـعـلــه ،ال فــي خدمة
ّ
املستبدة فحسب ،بل أيضا للتغطية
السلطة
وشرعنة املجازر واالعتقال والتهجير ،وهو
أم ــر مــن املـجـحــف نـسـبــه ألي دي ــن .وم ــن هــذا
ال ـب ــاب ،ت ـصـ ّـب إقــالــة ح ـســون أوال فــي خدمة
من يمثلهم منصب املفتي الذي أساء له هذا
الرجل إساءات كثيرة ومتتالية سنوات.
ثانيا :كان احتجاج بعضهم ،ليس على إقالة
ّ
حسون الــذي لم يحزن على رحيله كثيرون،
بل على إلغاء منصب املفتي من أساسه ،بما
للمسلمني
يحتل من رمزية دينية
وتاريخية ّ
ٌ
احتجاج محق .ولكن
السوريني السنة .وهذا
يـجــب االنـتـبــاه إل ــى ع ــدة نـقــاط مهمة تتعلق
بهذه املسألة ،منها أن مركز املفتي طاملا كان
منصبا تتداخل فيه السياسة بالدين ،حيث
سـعــت الـسـلـطــات الـسـيــاسـيــة ،عـلــى اخـتــاف
أنــواعـهــا ،إلــى أن يكون منصب املفتي قريبا
منها بهذا الـقــدر أو ذاك .وليس فــي سورية،
بل في العالم العربي بأسره ،وربما اإلسالمي
أيـ ـض ــا ،م ــؤس ـس ــة دي ـن ـي ــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إدارة
شؤونها الدينية بمعزل عن التدخل السياسي
أو الــرضــى الـسـيــاســي عـنـهــا .تـهــدف السلطة
ّ
املستبدة من ذلــك إلــى منع ّ
تحول الدين إلى
سالح ضدها ،وإلى تحويله إلى سالح بيدها
ضد الشعب الذي تحكمه .وهنا يلعب رجال
دين أدوارهم ككومبارس للسلطة ،سواء عبر
تجميل صــورتـهــا القبيحة أو عـبــر الصمت
على جرائمها ،فــإن مـجـ ّـرد وجــود هــؤالء إلى
جانب الدكتاتور في االحتفاالت الدينية أو
غيرها يمنح االستبداد شرعيته ،ما يعني،
في نهاية املطاف ،أن املؤسسات الدينية في
ظل غياب الدولة الديمقراطية وحياد الدين
ّ
مجرد أدوات في يد السلطة،
عن الدولة هي
ّ
ب ــل إن الـسـلـطــة تـتـحــكــم ب ـه ــا ،وت ـن ـظــر إلـيـهــا

واح ــدا مــن الـحـقــول ال ــذي يعمل رج ــال األمــن
على هندسته وإدارته .هو بالنسبة لها حقل
مـثــل ح ـقــول األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة والـنـقــابــات
العمالية والرياضية أو غيرها مــن الحقول
امل ــؤث ــرة ،تعمل عـلــى إدارتـ ــه وف ــق مصالحها
وس ـي ــاس ــات ـه ــا .ت ــدع ــم هـ ــذا ف ـت ــرة ث ــم تـنـقـلــب
ّ
ـؤلــب ه ــذا عـلــى ذاك ،تــدعــم مـ ّ
ـؤسـســة
عـلـيــه ،ت ـ
األوقاف على حساب منصب املفتي لتحقيق
مـصـلـحــة م ــا ،وح ــن تـتـحـقــق تـعـمــل الـعـكــس
ملصلحة جــديــدة ،وال ت ـتـ ّ
ـورع عــن اسـتـحــداث
مؤسسات دينية جديدةّ ،
تقدم لها الدعم على
حـســاب املــؤسـســات التقليدية حــن تقتضي
مصلحتها ذلك .وهذا ما يحصل في سورية
ال ـيــوم ،إذ ي ــدرك نـظــام االس ـت ـبــداد أن ــه ،خــال
السنوات العشر املاضية ،خسر دعم كثير من
شرائح املسلمني السنة ،ولذا يعمل اليوم على
إعادة بناء شرعيته بينهم ،وهو يدرك جيدا
أن وجوها ،مثل ّ
حسون وغيره ممن احترقوا
ش ـع ـب ـيــا وت ـح ــدي ــدا ع ـنــد ال ـس ـنــة ال ـس ــوري ــن،
ال ي ـم ـكــن أن ي ـخ ــدم ــوا س ـيــاس ـتــه ال ـج ــدي ــدة،
ولــذا يعمل الـيــوم على إعــادة هندسة الحقل
الــديـنــي الـسـنــي وف ــق مــا تقتضي مصالحه.
ويـفـعــل األم ــر نـفـســه م ــع األدي ـ ــان وال ـطــوائــف
األخ ــرى ،وأيضا مع الحقول األخ ــرى ،أي أنه
يعمل (بالتوازي مع العمل الحثيث الجاري
في اإلقليم اليوم إلعــادة التطبيع مع النظام
ال ـســوري وتـعــويــم األس ــد) على إب ــراز صــور ٍة
ج ــدي ــد ٍة ل ــه ت ـجـ ّـمــل الـقـبـيــح الـ ــذي ارت ـك ـبــه أو
ّ
تغطي عليه .وبــالـتــالــي ،فــإن غـيــاب مؤسسة
اإلفـتــاء ،مــن هــذه الناحية ،لــن يؤخر أو يقدم
بشيء ،ألن املؤسسات الدينية الجديدة التي
صنعها النظام ستقوم باملهمة نفسها التي
كــانــت تـقــوم بـهــا تـلــك املــؤسـســة ،عـبــر تجيير
الــديــن وجعله فــي خــدمــة السلطة .وبالتالي
ل ـيــس ألح ــد أن ي ـحــزن ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ألن
ال ــدور ال ــذي كــانــت تـقــوم بــه مــؤسـســة اإلفـتــاء
عمليا فــي ظــل نـظــام االس ـت ـبــداد ستستأنفه
املــؤسـســات الـجــديــدة التي تــم إنـشــاؤهــا لهذا
الغرض.
ومن جهة أخرى ،وكون مؤسسة اإلفتاء دينية
فــي نهاية امل ـطــاف ،فهي (مـثــل أي مؤسسة)
تنتج ،مــع الــزمــن ،مصالحها الـخــاصــة بها،
وصراعاتها البينية مع املؤسسات الدينية
األخ ــرى وداخ ــل املجتمع ال ــدي تعمل عليه.
وبالتالي ،تبقى هذه املؤسسة ،وأية مؤسسة
أخرى ،عرضة لتجاذب املصالح ،بما يسيء،
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف ،مل ــوق ــع الـ ــديـ ــن ن ـف ـســه،
بــاع ـت ـبــاره دي ـنــا ي ـنــأى بـنـفـســه ع ــن املـصــالــح
والـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ال ــدنـ ـي ــوي ــة لـ ـص ــال ــح ال ـع ــام ــل
الروحي الــذي يجعل عالقة اإلنسان مع الله
ّ
أكثر ً
وتحررا.
غنى وسموا وفردية
ثــالـثــا :كما تـتـطـ ّـور كــل الـحـقــول االجتماعية
الـثـقــافـيــة ،تـتـغـ ّـيــر مــن زم ــن إل ــى آخ ــر طبيعة
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¶

عــاقــة ال ـفــرد مــع املــؤسـســة الــديـنـيــة وطريقة
عالقة الـفــرد مــع الله وشكل الـتــديــن ،فإيمان
امل ـس ـل ــم أو امل ـس ـي ـحــي أو الـ ـيـ ـه ــودي (أو أي
دي ــن آخـ ــر) وعــاق ـتــه م ــع ال ـلــه م ــن جـهــة ومــع
املــؤسـســات الدينية القائمة مــن جهة أخــرى
في هذا العصر هي غيرها في عصر سابق،
وس ـت ـكــون غـيــرهــا ف ــي عـصــر الح ــق ،فمعنى
الدين ،في أذهان البشر وتمثالته في سلوكهم
اليومي تختلف من عصر إلى عصر .وعليه
يـكــون ال ـســؤال ال ـيــوم :هــل يـحـتــاج املسلمون
ال ـســوريــون ال ـيــوم إل ــى مــؤسـســة إف ـتــاء حقا؟
مــا دور مــؤسـســة اإلف ـت ــاء فــي ال ـقــرن الــواحــد
والعشرين؟ ما عالقة هذه املؤسسة مع الدولة
والسلطة من جهة وعموم املسلمني من جهة
أخ ــرى؟ أي مسلمني تمثلهم هــذه املؤسسة؟
هل تمثل كل املسلمني السوريني أم بعضهم؟
كيف ُينتخب أعضاء هذه املؤسسة؟ أي دور
ّ
تؤديه في الدولة الديمقراطية الحقا؟
هذه أسئلة كثيرة ،ينبغي طرحها عبر مساءلة
ّ
امل ـس ــل ـم ــات ال ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ـي ـهــا امل ــؤس ـس ــات
الدينية كــافــة (وه ــذا جــزء مــن األسـئـلــة التي
طرحتها الثورات في الجوهر ،وهي األسئلة
امل ـطــروحــة ال ـيــوم عـلــى كــل الـحـقــول األخ ــرى،
السياسية والدينية واالجتماعية والجنسية
والبيئية واالقتصادية والنسوية  .)..واألهم
تـحــديــد املعنيني بـهــذه املــؤسـســة بـعـيــدا عن
التعميمات الشمولية ،فاملفتي السوري أوال
هو مفتي املسلمني السوريني ،وليس مفتي
سورية ،ألن سورية ليست كلها إسالمية ،بل
ّ
متعددة .وبالتالي
هي ذات أديــان وطــوائــف
الـقـ َـول إن املفتي هــو مفتي ســوريــة هــو كالم
ُمسقط من فوق ،ليجعل من جميع السوريني
بحاجة إلــى سلطة اإلفـتــاء تـلــك ،فــي حــن أن
املفتي هو مفتي املسلمني السوريني السنة،
وف ـقــط ال ــذي ــن يـقـبـلــون بـسـلـطــة اإلف ـت ــاء تـلــك،
ألن ليس جميع املسلمني السنة في سورية
قابلني بتلك السلطة أيـضــا ،فــداخــل الطيف
ّ
متعددة ،منها ما
السني السوري إسالمات
قد يقبل بسلطة اإلفتاء ،ومنها ما قد ال يقبل
بها ،ومن يعتبر أنه ليس في حاجة لها ،ألنه
يستطيع أن يقيم عالقة مباشرة مع السماء
مــن دون الـحــاجــة ل ـهــا ،أو رب ـمــا لــه مؤسسة
أخ ــرى أو سلطة أخ ــرى ،وه ــذا ينطبق على
جميع األدي ــان والـطــوائــف األخ ــرى بطبيعة
ال ـحــال .مــن دون أن يعني ه ــذا ال ـكــام إلـغــاء
مؤسسة اإلفـتــاء ،بل طاملا هناك من يــرى أن
تمثله ،وأنه بحاجة
هذه املؤسسة أو غيرها
ّ
لـهــا روح ـيــا ودي ـن ـيــا ،ف ـهــذا ح ــق لــه يـجــب أن
ُ
يصان ويحترم ،كما يجب أن تحترم حقوق
اآلخــريــن وتــوجـهــاتـهــم الــديـنـيــة ،وب ـشــرط أال
يـفــرض أحــد وصايته الدينية على أح ــد ،أو
يقول إنــه يمثل الكل أو ّ
يعبر عــن الـكــل ،فكل
جهة ّ
تعبر عن نفسها ،وعن مجموع األفــراد
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يكاد يكون لكل نظام
عربي مؤسساته
وأبواقه الدينية
التي تشرعن سياسته
وتجمل استبداده
ّ
يدرك النظام جيدا أن
حسون
وجوها ،مثل
ّ
وغيره ممن احترقوا
شعبيًا وتحديدًا عند
السنة السوريين،
ال يمكن أن يخدموا
سياسته الجديدة

املــؤمـنــن بها وبــدورهــا فقط ال غـيــر .وليس
ألي ج ـهــةٍ أن ت ـحـ ّـدد وحــدهــا هــويــة ســوريــة،
ومــن دون أن يعني هــذا مـصــادرة حقها في
ق ــول قــولـهــا عــن رؤيـتـهــا إل ــى هــويــة ســوريــة،
وه ــي الــرؤيــة الـتــي يتفق اآلخـ ــرون معها أو
يرفضونها.
راب ـ ـعـ ــا :ل ــم ت ـك ــن سـ ـن ــوات ال ــرب ـي ــع ال ـعــربــي
س ـن ــوات ت ـعــريــة لـقـبــح االس ـت ـب ــداد الـعــربــي
وع ـهــره فـحـســب ،بــل كــانــت تـعــريــة للحقول
ك ــاف ــة ،الــدي ـنــي وال ـث ـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي ،..
ٍّ
إذ ب ــات واض ـحــا فــي ك ــل حـقــل مــن وق ــف مع
االسـتـبــداد ومــن وقــف مــع مطالب الشعوب
الـعــربـيــة ال ـعــادلــة .ول ــم يـكــن الـحـقــل الديني
استثناء في هــذه املسألة ،حيث ّ
تبي مدى
اخـتــراق االسـتـبــداد املؤسسات الدينية في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،إذ ت ـكــاد ت ـكــون لـكــل نـظــام
ع ــرب ــي مــؤس ـســاتــه وأب ــواق ــه الــدي ـن ـيــة الـتــي
ّ
وتجمل استبداده ،األمر
تشرعن سياسته
الـ ـ ــذي يـ ـط ــرح م ـس ــأل ــة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ــدي ــن
وال ـس ـل ـط ــة ع ـل ــى ن ـط ــاق ال ـب ـح ــث ،ل ـي ــس فــي
ال ــراه ــن ال ـح ــال ــي ،اآلن وحـ ـس ــب ،ب ــل أيـضــا
على ام ـتــداد الـتــاريــخ اإلســامــي ،وه ــذا أمر
ي ـن ـب ـغــي أن يـ ـق ــوم ب ــه امل ـس ـل ـم ــون وأنـ ـص ــار

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

األدي ـ ـ ــان أن ـف ـس ـهــم ق ـبــل أي أحـ ــد آخ ـ ــر ،عبر
رفــع الـغـطــاء الــديـنــي عــن ه ــؤالء ،ألن هــؤالء
م ـج ـ ّـرد أدوات وب ـي ــادق ف ــي ي ــد االس ـت ـبــداد،
مثلما هــي الـجـيــوش وال ـج ـن ــراالت ورج ــال
ّ
يشوهون الدين
األمــن واملـخـبــرون ،فـهــؤالء
ّ
ويجيرونه لخدمة املستبد ،وفضحهم هو
أولوية دينية قبل أن تكون ثقافية أو ثورية.
واإلش ـك ــال ال ــذي تـقــودنــا إلـيــه ه ــذه املسألة
أن بيادق السلطات هــؤالء قد أقــدمــوا ،على
ّ
ام ـت ــداد ال ـت ــاري ــخ ،عـلــى س ــن ال ـف ـتــاوى الـتــي
كتبت أساسا بهدف خدمة السلطان ،ولكن
ّ
تحولت ،مع الزمن ،إلــى جزء
هــذه الفتاوى
من ّ
املدونة الفقهية التي ال يطاولها النقد،
وأصبح مسلمون كثيرون يتعاملون معها
كـمـقـ ّـدس ،األم ــر ال ــذي يتطلب إع ــادة ق ــراءة
معرفية نقدية لكامل هذه املدونات الفقهية،
ول ـتــاريــخ الـعــاقــة بــن املــؤس ـســات الدينية
والـسـلـطــة .وعـلــى ض ــوء ذل ــك ،يـتــم مراجعة
ونقد الكم الهائل من الفتاوى والنصوص
الـ ــذي دخ ـلــت امل ــدون ــة ال ـتــراث ـيــة اإلســام ـيــة
مــن ه ــذا ال ـب ــاب ،وت ـحـ ّـولــت ،مــع ال ــزم ــن ،إلــى
نصوص ّ
مقدسة ال يطاولها الشك أو النقد.
الـنـقـطــة الـثــانـيــة ال ـتــي ينبغي االن ـت ـبــاه لها،
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،أن ك ـث ـي ــري ــن مـ ــن رجـ ــال
الــديــن (وه ــذا ينطبق عـلــى حـقــول السياسة
والـثـقــافــة) الــذيــن كــانــت لـهــم مــواقــف ّ
مشرفة
ضــد االس ـت ـبــداد احـتـفـظــوا ،فــي الــوقــت ذات ــه،
برؤيتهم املعرفية النكوصية تجاه الـثــورة،
من دون أن يكون وعيهم في العمق متماهيا
م ــع ال ـ ـثـ ــورة ومـ ـ ـف ـ ــردات ال ــزم ــن ال ـج ــدي ــد فــي
ال ـحــريــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة وح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
ونـقــد املـقــدســات بأشكالها كــافــة (والــديـنـيــة
منها) ،إذ يريد كثيرون منهم إطاحة النظام
سـيــاسـيــا ،واإلب ـق ــاء عـلــى املـنـظــومــة املعرفية
الدينية التي حملته كما هي ،غير مدركني أن
النظم ال تستمر من دون أن تكون لها حوامل
ثـقــافـيــة وم ـعــرف ـيــة ودي ـن ـي ــة .وه ـن ــا ال يصب
ٍّ
ٍّ
بمستبد
مستبد
جهدهم هــذا إال باستبدال
آخ ــر ،بعيدا عــن العمل أو الـقـبــول بدمقرطة
العالقات التحتية للمجتمع ،عبر االعتراف
ب ــال ـت ـع ـ ّـددي ــة ال ــدي ـن ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة واإلث ـن ـي ــة
والحريات الفردية والزواج املدني ،بعيدا عن
أي وصــايــات دينية أو قومية أو سياسية.
ومن هنا ،قد يكون سعي املجلس اإلسالمي
الـ ـس ــوري إلـ ــى ت ـع ـيــن م ـف ــت ج ــدي ــد م ــن ه ــذا
الباب ،حيث يتصارع الطرفان على احتكار
تمثيل اإلســام أو املسلمني السنة ،كل منهم
يـقــول «أن ــا اإلسـ ــام» ،والـخــاســر الــوحـيــد من
هــذا الـصــراع هــو اإلس ــام نفسه ،مــن دون أن
يسمح أي منهما للنقد أن يصل إلى جذوره
املعرفية املـ ّ
ـؤسـســة للمنظومة الفكرية التي
يحكم ويفكر من خاللها هؤالء.
(من أسرة العربي الجديد)
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ّ
تفكك المجتمع اإلثيوبي
األمم المتحدة :أعمال العنف قد

ّ
أعلن مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث ،أن النزاع في إثيوبيا
ّ
قد ّ
يذكر بمشاهد الفوضى التي ّ
عمت مطار كابول في أغسطس/
يؤدي في حال تفاقمه إلى نزوح
ّآب املــاضــي ،بعد سيطرة حــركــة طالبان على العاصمة األفـغــانـيــة .وق ــال لوكالة «فــرانــس بــرس»
إنــه إذا وصلت املـعــارك الــى العاصمة اإلثيوبية ّ
وأدت إلــى ّ أعـمــال عنف طائفية بمختلف أنحاء
ّ
االجتماعي» ،محذرًا من أن االحتياجات الالزمة لتوفير
البالد ،فسوف يحصل «تفكك في النسيج ّ
(فرانس برس)
املساعدات «سوف تزيد بشكل كبير» علمًا أنها هائلة أساسًا.
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التغيّر الطبيعي في المناخ مسؤول عن مجاعة مدغشقر

نفت دراسة ُنشرت أمس الخميس ما أعلنته األمم املتحدة حول ّ
تسبب االحترار الناجم عن األنشطة
ّ
ّ
البشرية في املجاعة التي تضرب جنوبي مدغشقر منذ َ
عامني ،مؤكدة أن دور هذا العامل ضئيل
ّ
ّ
والتغير الطبيعي في املناخ .وأوضحت الدراسة التي
جدًا ،وأن الكارثة ناجمة أساسًا عن الفقر
ّ
ّ
ّ
أعدها باحثون من شبكة «وورلــد ويذر أتريبيوشن» التي تضم علماء كانوا سباقني في الربط
ّ
َ
ّ
ّ
ما بني التغير املناخي والظواهر الطبيعية املتطرفة ،إال أن الجفاف في مدغشقر «لم يزدد بشكل
(فرانس برس)
ملحوظ» بسبب االحترار.

عام
2022
«كارثي
إنسانيًا»
أعـلــن مكتب تنسيق الـشــؤون اإلنسانية
فــي األم ــم امل ـت ـحــدة ،فــي تـقــريــره السنوي
عن األوضاع في العالم ،أن املنظمة األممية
تحتاج إلى  41مليار دوالر أميركي على
األقل في عام  2022ملساعدة  183مليون
شخص من الفئات األكثر ضعفًا في 63
دول ــة تــواجــه مـشـكــات اسـتـمــرار تفشي
وباء كورونا والنزاعات وتداعيات ّ
التغير
املناخي .وقـ ّـدر املكتب حاجة  274مليون
شخص في العالم إلى مساعدة طارئة في
العام املقبل ،في زيادة نسبتها  17في املائة
عن عــام  ،2021و 250في املائة عن عام
 ،2015والتي تعني أن شخصًا من أصل
 29سوف يحتاج إلى مساعدة عام .2022
وقــال مساعد األمــن العام لألمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية مــارتــن غريفيث« :لم
يبلغ عــدد األشـخــاص املحتاجني سابقًا
هذا املستوى املرتفع .وتوفير مساعدات
لهذا العدد الهائل ليست مسألة مستدامة،
لكن يجب أن يستمر».
وعـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي مل ـك ـتــب
ت ـن ـس ـيــق ال ـ ـشـ ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة ص ــورة
قــاتـمــة لــاحـتـيــاجــات امل ـتــزايــدة الناجمة
عن الصراعات ،وتفاقم عدم االستقرار
ف ــي أم ــاك ــن مـثــل أفـغــانـسـتــان وإثـيــوبـيــا
ومـيــانـمــار ،وذل ــك مــن دون إغ ـفــال وبــاء
كــورونــا الــذي أكــد التقرير أنــه دفــع نحو
 20مليون شخص الى فقر مدقع.
ّ
وحذر التقرير كذلك من أن ّ
«تغير املناخ
ي ـعــزز اح ـت ـمــال ح ـصــول مـجــاعــة فعلية
ومرعبة تطاول نحو  45مليون شخص
في  43دولــة .ومــن دون اتخاذ إجــراءات
دائـ ـم ــة وفـ ــوريـ ــة ،ق ــد ي ـك ــون عـ ــام 2022
ك ــارث ـي ــا ف ــي ع ــال ــم ي ـعــانــي  811مـلـيــون
شخص فيه من سوء تغذية».
(فرانس برس)

(سيد خضيبردي سادات /األناضول)

جرون يعودون إلى دمار سيناء
مه ّ

سيناء ــ محمود خليل

ّ
املهجرين املصريني إلى قراهم
عاد عشرات
في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال
س ـي ـنــاء ش ــرق ــي م ـص ــر ،وقـ ــد ت ـم ـنــوا ل ــو لم
يعودوا حني رأوا حجم الدمار الذي أصاب منازلهم
ومزارعهم على يد آلة الحرب املصرية ،التي أحرقت
األخ ـض ــر وال ـيــابــس ف ــي إطـ ــار حــربـهــا عـلــى تنظيم
واليــة سيناء املوالي لتنظيم داعــش اإلرهابي على
مــدار السنوات السبع املاضية ،إذ وجــدوا منازلهم
التي بنوها من خالل عملهم في الزراعة والتجارة
قــد دم ــرت وســويــت بـ ــاألرض ،فيما بــاتــت مــزارعـهــم
قاحلة وقد زرعت باأللغام .ويقول أحمد السواركة،
أح ــد ال ـعــائــديــن إل ــى قــري ـتــه ج ـنــوب مــدي ـنــة الـشـيــخ
زويـ ــد ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :ك ـنــا ن ـعــرف أن قــرانــا
تعرضت للدمار ،لكن ليس بهذا الحجم ،وكأن قوات
الجيش كانت تتعمد قصفها بشكل مباشر ،سواء
بالطيران الحربي أو القصف املدفعي ،أو من خالل
تفخيخها باملتفجرات .وما وجدناه ال يختلف عما
رأي ـنــاه فــي دول ال ـجــوار ك ـســوريــة ،فــالـقــرى اختفت
مالمحها ،باستثناء البيوت واملراكز التي اتخذتها
قــوات الجيش مقرات لها ،ونقاط مراقبة وتفتيش،

وكذلك اتحاد قبائل سيناء (تجمع من أبناء القبائل
امل ـت ـعــاونــة م ــع ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ف ــي الـعـمـلـيــات
األمنية بشمال سيناء) .نعم ،لقد صدمنا من حجم
الدمار ،فيما صرفت لنا الدولة تعويضات ال تكفي
ثمن نافذة من نوافذ بيت قصفه الطيران الحربي
من دون أي سبب».
يضيف الـســواركــة« :ال يمكن أن نسمي مــا يحصل
عــودة حقيقية إذا ما تركتنا الدولة والجيش على
ال ـطــرقــات ،وف ــي األراضـ ــي الـخــالـيــة ،مــن دون سقف
نــداري أنفسنا فيه من األمـطــار .كل ما يحصل اآلن
ه ــو لـلـتـصــويــر اإلع ــام ــي ف ـقــط .ال ـع ــودة الحقيقية
تـتـمـثــل ف ــي إع ـطــائ ـنــا ال ـت ـعــوي ـضــات ال ــازم ــة الـتــي
تكفي إلع ــادة إعـمــار الـخــراب الــذي حــل بقرانا على
مدار السنوات املاضية ،أو أن تتفضل الدولة ببناء
القرى من جديد ،وتسليمنا بيوتًا أفضل مما كانت
عليه سابقًا ،وم ــزارع أفـضــل ،كــأقــل تعويض يمكن
القبول به بعد سنوات من التهجير والضرر الذي
أصابنا خالل الفترة املاضية» .ويشير إلى أنه في
حــال لم تتحرك الــدولــة فــورًا إلنصاف األهــالــي ،فإن
كثيرين لــن يتمكنوا مــن إعـمــار منازلهم مــن جديد
وس ـي ـكــونــون م ـض ـطــريــن إل ــى الـ ـن ــزوح م ـج ــددًا إلــى
حيث استقروا خالل السنوات املاضية .من جهته،

يـقــول أحــد مشايخ مدينة الشيخ زوي ــد لـ«العربي
الجديد» إن قيادة عمليات الجيش املصري أبلغت
عـ ـ ــددًا م ــن املـ ـش ــاي ــخ ،أصـ ـح ــاب الـ ـع ــاق ــة ب ــال ـق ـي ــادة
العسكرية واألمنية ،أنها أقرت عودة املواطنني إلى
قــراهــم بعد تهجير ملــدة سبع سـنــوات .ويــوضــح أن
ال ـقــرى ،وه ــي أب ــو ال ـع ــراج ،وأب ــو طــويـلــة ،والـعـكــور،
والـسـكــادرة ،وتجمعات الـحــاج نــايــف ،والجغامني،
وعـكــور ال ـبــراوى ،والــزهــريــات ،وتجمع العرجاني،
وال ـع ـط ــاوي ــن ،وأبـ ــو ه ــول ــي ،وأبـ ــو ع ـي ـطــة ،وتـجـمــع
الشتويني ،وحي أبو رفاعي ،وأبو خوار ،والدراوشة،
وال ـقــرعــان ،وح ــي أب ــو ف ــرج ،وح ــي ال ـتــرابــن .وتــأتــي
العودة في ظل الهدوء األمني الــذي تشهده املدينة
واملناطق املحيطة بها منذ أشهر ،وتمهيدًا لعودة
ال ـح ـي ــاة إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا ب ـع ــد سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة مــن
الحربّ ،
قدم خاللها سكان املدينة ومحافظة شمال
سيناء التضحيات الجسام لطرد اإلرهاب.
وف ــي الـتـعـقـيــب عـلــى ذل ــك ،ق ــال ال ـنــائــب فــي مجلس
الـشـيــوخ املـصــري عــن محافظة شـمــال سيناء فايز
أبو حرب عبر صفحته على «فيسبوك»« :الصورة
املـبـكـيــة والـحــزيـنــة مــن ع ــودة ال ـنــازحــن ألحيائهم
ومنازلهم بعد تطهيرها من اإلرهاب ،كما شهدتها
خ ــال م ــروري ببعض األح ـي ــاء ،كــانــت الـظـلــم الــذي

إعادة النظر بالتعويضات
يطلق معنيون مــنــاشــدات «إلعـــادة النظر في
التعويضات التي صرفتها الدولة المصرية للعائدين
إلى سيناء ،ولتشكيل لجنة تراعي اهلل في عملها.
وال نريد اال التقدير العادل للمواطنين أو إسناد
الترميم إلى شركة بتكليف من المحافظة وتحت
إشــراف االدارات الهندسية التابعة لها من دون
أي مبالغ مالية على اإلطالق».
تسليم المواطنين ّ

أوقعته اللجنة املكلفة بتقدير األضــرار التي لحقت
بــاملـبــانــي م ــن ج ــراء الـعـمـلـيــات اإلره ــاب ـي ــة واملـبــالــغ
املـخـصـصــة ل ــذل ــك ،بــالـبـعــض ،إذ ل ــم تـكــن تـقــديــرات
اللجنة عادلة على اإلطــاق» ،مضيفًا« :على سبيل
امل ـثــال تخصيص مبلغ عـشــرة آالف جنيه لترميم
مـبـنــى آي ــل لـلـسـقــوط كـلــه فـيـمــا م ـنــزل آخ ــر خصص
له  260جنيهًا فقط ومنزل ثالث  500جنيه وهكذا،
وهي مبالغ رفض كثير من مستحقيها تسلمها».
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فلسطينيو مخيم مار الياس
يفتقرون إلى أبسط األمور

تسبب تكرار الحوادث العنيفة داخل المدارس التونسية
في تنامي دعوات اإلسراع بتحديث المؤسسات التربوية،
وإجراء مراجعات جذرية لمنظومة المناهج القديمة
التي باتت ال تتناسب مع المتغيرات

مدارس
تونس
تونس ــ بسمة بركات

تــواتــرت حــاالت عنف فــي مــدارس
ت ــون ــس ،ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ما
أث ـ ــار ن ـق ــاش ــا بـ ــن مـ ــن ي ـع ـت ـبــرون
ال ـت ـل ـم ـيــذ ض ـح ـيــة م ـن ـظــومــة ت ــرب ــوي ــة سـيـئــة
ناتجة من عجز وزارة التربية عن اإلصالح،
وب ــن مــن يحملون األس ــرة املـســؤولـيــة نظرًا
ً
لتخليها عن دورها ،والذي يفرز جيال يفتقر
إلــى الـعــديــد مــن الـقـيــم .ودق نــاقــوس الخطر
مجددًا بعد حادثة معهد ابن رشيق الزهراء
بضاحية تونس ،حيث قام تلميذ ( 17سنة)،
في  8نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،بطعن
أسـتــاذه بسكني ألنــه رفــض إع ــادة اختبارات
تغيب عنها .نجا األس ـتــاذ مــن مــوت محقق
بعد أن خضع لعدة جراحات ،ويقبع التلميذ
حاليًا فــي إح ــدى إصــاحـيــات مدينة املــروج
بــالـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة لـلـعــاصـمــة .وف ــي 16
نــوف ـم ـبــر ،ق ـ ـ ّـرر م ـج ـلــس ت ــأدي ــب طـ ــرد تلميذ
بـمـعـهــد ف ــي ح ــي ال ـن ـص ــر ،ب ـعــد أن ظ ـهــر في
فـيــديــو عـلــى مــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ،وه ــو يلقي
م ــاب ــس داخ ـل ـيــة ع ـلــى أسـ ـت ــاذه ،ك ـمــا ت ــداول
تــونـسـيــون ي ــوم  17نــوفـمـبــر ،مـقـطــع فيديو
ي ـظ ـهــر تــام ـيــذ ي ـق ــوم ــون ب ـبــث م ـبــاشــر عبر
«فـيـسـبــوك» مــن داخ ــل امل ــدرس ــة ،ويـسـخــرون
فيه من األساتذة بترديد كلمات بذيئة.
لكن ضحايا العنف املدرسي ليسوا دائمًا من
املعلمني ،فهم بــدورهــم يمارسون عنفًا على
الـتــامـيــذ ،وفــي  18نوفمبر املــاضــي ،تسبب
معلم مــن الـقـيــروان فــي كسر أصــابــع تلميذة
فــي الصف الثالث بعد ضــرب مبرح بعصا.
ت ـقــول املـتـخـصـصــة ف ــي عـلــم الـنـفــس بـ ــوزارة
التربية ،أميرة بوعلي ،لـ«العربي الجديد»،
على هامش مؤتمر «بحث ظاهرة العنف في
الوسط املدرسي» الذي نظمه «املركز العربي
لــأبـحــاث ودراسـ ــة ال ـس ـيــاســات» م ــؤخ ـرًا ،إن
«هناك عوامل عدة تسهم في تفشي العنف،
وال ـع ـل ــوم ال ـن ـف ـس ـيــة واإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـت ـنــاول
املوضوع من زوايا مختلفة ،ومنها أن العنف
نوع من إضطرابات السلوك ،وأنه عادة يتم
من خالل التقليد أو التحفيز ،كأن يرى الطفل
ً
أشخاصا في محيطه،
والديه ،أو مدرسه ،أو
يـمــارســون الـعـنــف إلن ـهــاء مشاكلهم ،فيقوم
ب ـت ـق ـل ـيــدهــم» .وأض ــاف ــت ب ــو ع ـلــي أن «ه ـنــاك
انفعاالت وأحاسيس سلبية يعيشها الطفل،
وإن لــم يجد اآللـيــات الــازمــة للتعامل معها
فإنها تظهر عبر سلوكيات عنيفة ،واإلحباط
وال ـت ـم ـي ـيــز وع ـ ــدم االس ـت ـم ــاع إلـ ــى مـشـكــات
ً
الطفل ،أو عدم قدرته على إبــداء رأيــه ،فضال
ع ــن ال ـ ـظـ ــروف االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
التي تــؤدي إلــى عــدم تلبية حاجاته ،وكذلك
ال ـت ـع ــرض ل ـل ـصــدمــات ال ـت ــي ال ي ـتــم الـتـعـهــد
بها ،كل هذا يجعله يبدي سلوكيات عنيفة،

ال تختلف الحال السيئة
لفلسطينيي مخيم مار
الياس في بيروت عن
حال باقي المخيمات.
يؤكد كثيرون ّ
أن
الوضع الصعب
يفوق قدرتهم
على االحتمال،
ويسألون :إلى متى؟
بيروت ــ انتصار الدنان

سلوكيات
عنيفة ومناهج
جامدة

والعنف املدرسي يصنف في الغالب كجريمة
ً
بــدال من تصنيفه كاضطراب يخفي معاناة
الـش ـخــص ،كـمــا أن الـتـلـمـيــذ الـعـنـيــف يعامل
عادة كمجرم يستوجب العقاب».
وت ـل ـف ــت بـ ــو ع ـل ــي إل ـ ــى أن «كـ ـث ــاف ــة ال ـب ــرام ــج
الــدراس ـيــة ،وال ـل ـجــوء إل ــى الـتـلـقــن ،واكـتـظــاظ
ال ـف ـصــول ،كـلـهــا أي ـضــا ق ــد ت ــؤدي إل ــى شـعــور
ال ـتــام ـيــذ ب ــاإلح ـب ــاط ،م ـمــا يـنـتــج سـلــوكـيــات
ً
عنيفة ،فضال عــن تــراجــع االهـتـمــام بالصحة
الـنـفـسـيــة داخـ ــل امل ـ ــدارس ،إذ إن ه ـنــاك ع ــدداً
محدود جدًا من املتخصصني في علم النفس
ال ـعــام ـلــن ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ال ـت ــي تـتـعــامــل
مــع نحو مليوني تلميذ ،واملـعــدل القائم هو
متخصص في علم النفس واحد لكل  20ألف
تـلـمـيــذ» .وت ــرى الـبــاحـثــة فــي عـلــم االجـتـمــاع،
إي ـمــان بــن دع ــدوش ،أن الـعـنــف املــدرســي كــان
مــوجــودًا دائ ـمــا ،لـكــن هـنــاك تـغـيــرات حصلت
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،مــؤكــدة لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ت ـف ـش ــي ال ـع ـن ــف ف ــي امل ــدرس ــة
يـعـكــس مــا يـحـصــل فــي املـجـتـمــع ،ويـعـبــر عن
التحوالت املجتمعية ،فاملدرسة ليست بمعزل
ع ــن امل ـج ـت ـمــع ب ــل م ـ ــرآة لـ ــه .ه ـن ــاك مـتـطـلـبــات
جديدة للتالميذ ،تشمل البحث عن االعتراف
بـهــم ،وحقهم فــي االخ ـتــاف ،ورف ــض اإلهــانــة
مــن املـعـلـمــن ،كـمــا أن كثيرين منهم يعانون

من توتر أو فتور في عالقتهم مع معلميهم».
وتشير بن دعــدوش إلى ضــرورة طرح سؤال:
كيف يعيش األط ـفــال فــي املــدرســة؟ موضحة
أن «املدرسة باتت منتجة للعنف ،فيما هناك
اع ـت ـق ــاد س ــائ ــد أن األسـ ـت ــاذ ي ـع ـنــف تــام ـيــذه
بـغــرض الـحـصــول على نتيجة جـيــدة ،بينما
هذا الجيل يستقبل العنف بطريقة مختلفة،
وتغيرت تصوراته عن األجيال السابقة ،وحل
البحث عن االعتراف املجتمعي محل التصور
املدرسي القديم املعتمد على تلقني املعرفة».
ب ـ ــدوره ،ي ــرى أس ـتــاذ عـلــم االج ـت ـمــاع ،صــاح
الــديــن بــن ف ــرج ،أن «طبيعة الـفـتــرة الحالية
تساهم في تكرار حــوادث العنف في الوسط
امل ــدرس ــي الـتــونـســي ،فــاملـجـتـمــع يـغـلــب عليه
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،واألوض ـ ـ ـ ـ ــاع ت ـت ـس ــم بــال ـض ـبــاب ـيــة،
وبغياب الرؤية وإنسداد األفــق املستقبلي»،
مضيفًا ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـشـبــاب،
وخصوصًا التالميذ منهم ،تؤثر عليهم هذه
الـضـغــوط ،وع ــادة هــم أكـثــر تجسيدًا للواقع
غير املستقر ،والحلقة األضعف في املعادلة،
إذ ال أحد يدعمهم ،فال نقابات وال جمعيات،
على عكس األساتذة».
وي ــوض ــح أنـ ــه أص ـ ــدر ك ـت ــاب ــا حـ ــول «ال ـع ـنــف
امل ــدرس ــي» بـمـشــاركــة مـجـمــوعــة مــن الـخـبــراء
ومتعاونني مع وزارة التربية ،وتم من خالله

19

يتعرض بعض تالميذ تونس للعنف في المدرسة (ياسين قايدي/األناضول)

تأكيد أن « 60في املائة من العنف يقع داخل
الصف املدرسي ،وأن  80في املائة من املحالني
إلى مجلس التربية التخاذ عقوبات بحقهم
من أبناء الطبقات الفقيرة ،وأن املشكلة بني
األس ـتــاذ والـتـلـمـيــذ تـتـفــاقــم ،ويـجــب التدخل
ف ـي ـهــا ،ك ـمــا أن تـجــاهـلـهــا يـ ــؤدي إل ــى زي ــادة
ً
التوتر وصوال إلى الصدام املباشرة».
وب ـ ــن بـ ــن ف ـ ــرج أن «ال ـج ـم ـي ــع م ـ ـسـ ــؤول عــن
ظـ ــاهـ ــرة ال ـع ـن ــف امل ـ ــدرس ـ ــي ،س ـ ــواء فـ ــي ذل ــك
األســرة واملدرسة واملجتمع ووزارة التربية،
والظاهرة مركبة ،فأحيانًا ال توجد مقاربة
ن ـع ــرف م ــن خــال ـهــا م ــن ه ــو امل ـت ـض ــرر ومــن
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عدد المتخصصين النفسيين العاملين
في وزارة التربية التونسية التي تضم
مدارسها نحو مليوني تلميذ.

املعتدي ،وبينما املــدرســة متفطنة لضرورة
التغيير ،لكن املفارقة أنها ال تتقوم باتخاذ
أي ــة خ ـطــوات للتغيير ،وتـحــافــظ عـلــى نفس
التقسيم التقليدي» .ويؤكد الخبير التربوي،
م ـع ــز ال ــدريـ ـس ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
«ه ـن ــاك أس ـبــابــا م ـبــاشــرة لـلـعـنــف امل ــدرس ــي،
لـكــن املـ ــدارس ال تشتغل بـشـكــل مستقل عن
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ف ـه ـن ــاك س ـيــاقــات
س ـيــاس ـيــة ت ـج ـعــل ل ـل ـص ــراع ــات ال ـق ــائ ـم ــة فــي
ً
تأثيرا على السلوكيات في املدارس،
املجتمع
وه ـ ـنـ ــاك نـ ـ ــوع مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاع ــل بـ ــن األسـ ـب ــاب
السياسية واالقتصادية واملجتمعية ،وبني
طريقة اشـتـغــال املــدرســة ،والـحـلــول ال يمكن
حصرها في القيام بإصالحات تربوية ،بل
بـطــرح رؤيــة مجتمعية مشتركة تساهم كل
األطــراف في توفير اإلجابات الالزمة لألزمة
التي تعيشها املدرسة».
وي ـش ــدد ع ـلــى أن ــه «ي ـت ــم تـضـخـيــم ال ـح ــوادث
املــدرس ـيــة ،وأص ـبــح ه ـنــاك ن ــوع مــن املبالغة
في بعض الوقائع ،وبيما ال توجد مؤسسة
أو تجمع بـشــري مــن دون ح ــوادث ،فــإنــه من
املفترض عدم تضخيم ما يحصل باملدارس
أي ـضــا ،كـمــا أن الـنـظــرة إل ــى الـعـنــف ال تخلو
من التصنيفات ،ومــن التنمر ،وهناك تراكم
لـ ـل ــدالالت ،والب ــد م ــن تـحـلـيــل املـفــاهـيــم لفهم
ال ـظ ــاه ــرة ،فــالـعـنــف الـحـقـيـقــي ل ـيــس م ــا هو
م ـك ـشــوف ل ـنــا ،ب ــل األخ ـط ــر ه ــو االعـ ـت ــداء ات
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وتـ ـك ــراره ــا ال ـ ــذي ي ـخ ـلــق أجـ ــواء

مشحونة ،واملـنــاخ املــدرســي مناخ مشحون،
وعلينا العمل على تحسينه».
وت ـقــول رئـيـســة جمعية «تــامــذتـنــا» ،بشرى
ال ـط ـيــب ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن الجمعية
مـهـمـتـهــا الـ ــدفـ ــاع ع ــن ح ـق ــوق ال ـت ــام ـي ــذ فــي
الوسط املدرسي ،مشيرة إلى أن «العنف يقوم
بــه التلميذ ال ــذي ال يـجــد مــن ينصت لــه في
البيت ،وفي املجتمع ،وفي املدرسة ،واملحيط
التربوي يمثل خطرًا على التالميذ ،ويجعلهم
عـ ــرضـ ــة ملـ ـخ ــاط ــر الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــات امل ـت ـط ــرف ــة
والعنيفة ،وقد الحظنا خالل السنوات العشر
األخيرة ،أن التالميذ يتعرضون لسلوكيات
وألـ ـف ــاظ عـنـيـفــة م ــن األس ـ ــرة وامل ـح ـي ــط ،ومــن
امل ـع ـل ـمــن ،ونـسـتـقـبــل ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـكــاملــات
وامللفات التي تكشف تعرض تالميذ لعنف،
وت ـع ــرض مـعـلـمــن لـلـتـعـنـيــف» .وتـشـيــر إلــى
أن «املــؤسـســة التربوية إقصائية ،واملناهج
مـحـبـطــة ،وه ـن ــاك م ــا يـمـكــن اع ـت ـب ــاره حملة
ممنهجة لتشويه صــورة التلميذ ،فالتلميذ
ال ــذي ي ـح ــاول الـتـعـبـيــر ع ــن نـفـســه م ــن خــال
املــابــس أو طريقة تصفيف الشعر وغيرها
يواجه بعنف داخل املدارس».
مــن جـهـتـهــا ،تــؤكــد امل ـســؤولــة الـبـيــداغــوجـيــة
في وزارة التربية ،سامية املدني ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «وزارة التربية تعمل حاليًا على
ن ـمــوذج يـسـمــى امل ـن ـهــاج ال ـع ــام ،ويــركــز على
التلميذ الـفــاعــل ،وعـلــى امل ـه ــارات الحياتية،
وق ــد يـســاعــد عـلــى تـفـعـيــل دور الـتـلـمـيــذ في

العنف المدرسي يصنف
كجريمة بدًال من اضطراب
يخفي معاناة ما
أسباب العنف ال تخلو من
بد من تحليل
التصنيف وال ّ
لفهم الظاهرة

املؤسسة التربوية ،ليكون نموذجًا للمواطن
امل ـت ـح ـض ــر واملـ ـفـ ـك ــر واملـ ـنـ ـت ــج ،مـ ــع تــرس ـيــخ
االنـتـمــاء ،والتعريف بــالـتــراث والـهــويــة ،لكن
ال يزال هذا املنهاج في طور التجربة»ُ .يشار
إلى أن فرع «املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات» في تونس ،نظم مؤخرًا ،مؤتمرًا
حول العنف في الوسط املدرسي ،وقال مدير
املركز ،مهدي مبروك ،خالل فعاليات املؤتمر،
إن «املــدرســة مهما كانت حصانتها ،ليست
قلعة محصنة ،ألن العنف في الـشــارع ،وفي
الــوســط الـسـيــاســي ينتقل إلـيـهــا ،وال بــد أن
تتضافر الجهود للحد من الظاهرة ،والتي ال
يمكن القضاء عليها نهائيًا.

تؤثر األزمات الخانقة التي ّ
يمر بها لبنان
على الطبقات متوسطة الدخل والفقيرة،
وكذلك على الالجئني الفلسطينيني الذين
ي ـج ــدون أنـفـسـهــم بـعــدمــا ت ــرك ــوا وطنهم
ط ـل ـبــا ل ــأم ــن واألم ـ ـ ــان ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى
ينحدرون نحو الفقر املدقع ،ويصارعون
األزم ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـص ـح ـيــة وال ـن ـف ـس ـيــة .وي ــزي ــد املـشــاكــل
فقدانهم املرجعية الرسمية التي تعتني
بشؤونهم ،وخضوعهم لقيود تحرمهم
من التوظيف في مهن عدة .وتؤكد وكالة
األم ــم املـتـحــدة لـغــوث وتشغيل الالجئني
ّ
الفلسطينيني (أون ــروا) أن حــوالــي ثالثة
أربــاع الالجئني الفلسطينيني فــي لبنان
يـعـيـشــون تـحــت خــط الـفـقــر ويتخبطون
فــي مشاكل ان ـعــدام األم ــن الـغــذائــي ،علمًا
أن أك ـثــر مــن  200أل ــف مـنـهــم يـتــواجــدون
فــي  12مخيمًا مكتظًا فــي أرجـ ــاء لبنان
الذي بات غير آمن لهم بسبب االنهيارات
السياسية واالقـتـصــاديــة وتــراجــع القوة
ال ـشــرائ ـيــة وأزم ـ ــة ارت ـف ــاع س ـعــر ال ـ ــدوالر.
تقيم حــوالــي  330عــائـلــة فلسطينية في
مخيم مــار الـيــاس بـبـيــروت ،وهــو أصغر
م ـخ ـي ـمــات ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
لـبـنــان بـمـســاحــة نـصــف كيلومتر مــربــع.
ومعظم رجال املخيم عمال في مؤسسات
ص ـغ ـي ــرة ،ب ـي ـن ـمــا ت ـ ـ ــزاول ب ـع ــض ال ـن ـســاء
أع ـمــال الـخـيــاطــة أو تنظيف الـبـيــوت .ما
ي ـع ـنــي أن مـ ــواردهـ ــم شـحـيـحــة ملــواج ـهــة
األزمــة االقتصادية التي يعيشها لبنان،
لــذا ينام بعض أطفالهم مــن دون تناول
طعام العشاء.
تـ ـق ــول ال ـل ـب ـنــان ـيــة زيـ ـن ــب املـ ـت ــزوج ــة مــن
فلسطيني وتقيم في مخيم مــار الياس
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :زوجـ ـ ــي مــريــض
بالسكري وال يقوى على العمل ،وأنــا ال
أستطيع أن أتركه وحــده من أجــل شغل
وظيفة بعدما بترت قدمه بسبب املرض،
في حني يحتاج دائمًا إلى أدويــة ،والتي
بــات من الصعب أن أؤمنها له بعد رفع
الــدعــم عـنـهــا ،وال ــذي رف ــع مــن سـعــرهــا».
تـتــابــع« :ال أع ــرف كـيــف أتـعــامــل مــع هــذا
الـ ــواقـ ــع ،وإل ـ ــى م ــن ألـ ـج ــأ ،إذ ق ــدم ــت بال
نتيجة طلبًا للحصول على مساعدة من
«برنامج األونــروا للشؤون االجتماعية
لـلـفـقــراء» ،مــا حتم تــرك ابنتي الوسطى
ال ـت ـع ـل ـيــم ل ـل ـع ـمــل ف ــي م ـط ـعــم ك ــي تــؤمــن
القسط الجامعي ألختها الـتــي تكبرها
بأعوام ،وتساهم في مصروف البيت».
من جهتها ،تقول فاطمة وهي أرملة وأم
لخمسة أطفال ،تقيم في مخيم مار الياس
وت ـع ـمــل ف ــي تـنـظـيــف ال ـب ـي ــوت« :لـ ــم أعــد
أستطيع تحمل األع ـبــاء الـكـبـيــرة امللقاة
ع ـلــى ك ـت ـفـ ّـي .أغ ـ ــادر ال ـب ـيــت م ـنــذ ســاعــات
ال ـص ـب ــاح األول ـ ـ ــى ل ـت ــأم ــن قـ ــوت أوالدي
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة ،ل ـك ــن دخ ـلــي
اليومي ال يتعدى مبلغ شراء وجبة طعام
ل ـل ـغــداء ،وتــأمــن اح ـت ـيــاجــات األوالد من
قرطاسية ومــابــس وحـقــائــب للمدرسة،
ع ـل ـمــا أن ـن ــي أص ـل ـحــت ل ـهــم ال ـ ــزي ال ـقــديــم
وطـلـبــت مـنـهــم ارتـ ـ ــداءه ،وق ـمــت بخياطة
ّ
البنتي من فستان قديم
حقيبتي مدرسة
قصصته ،أما الصبيان فيحملون كتبهم

في أيديهم» .تضيف« :يذهب أوالدي إلى
امل ــدرس ــة س ـي ـرًا ع ـلــى األق ـ ـ ــدام ،وم ــن دون
ام ـتــاك أي م ـصــروف فــي جيبهم ،فنحن
بتنا تحت خــط الفقر بسبب مــا نعانيه
من ارتفاع حاد في أسعار املواد الغذائية،
ولم نعد نستطيع شراء أبسط األمور».
أمــا خديجة الـتــي تقيم مــع عائلتها في
مخيم مار الياس وتعمل في مستوصف
بــاملـخـيــم كــي تـســاعــد زوج ـهــا فــي تأمني
مـ ـص ــاري ــف الـ ـبـ ـي ــت ،ف ـت ـخ ـب ــر «الـ ـع ــرب ــي
الجديد»« :لم نعد نستطيع شراء اللحوم
وال ـ ــدج ـ ــاج ف ـق ــد ب ــات ــت مـ ــن ال ـك ـم ــال ـي ــات
بالنسبة لنا ونتعامل معها كأنها غير
موجودة .صرنا نتغذى من الخضروات
وال ـب ـق ــول ـي ــات ال ـت ــي ارت ـف ـع ــت أس ـعــارهــا
جدًا ،ما يجعلنا نبحث عن األقل تكلفة،
ً
فمثال ال أستطيع ش ــراء الكوسى التي
يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 20
ألف ليرة لبنانية (حوالي الدوالر) ،علمًا
أن عائلتي تضم سبعة أوالد ،وتحتاج
بــالـتــالــي إلــى خمسة كـيـلــوغــرامــات على
األقل لتناول وجبة واحدة منها» .وتؤكد
خديجة أن «تناول ثالث وجبات يوميًا
أمر شبه مستحيل .وقد ألغينا وجبتي
الفطور والعشاء ،واألخيرة ال يتناولها

األوالد أحيانًا قبل الخلود للنوم» .من
ج ـه ـت ــه ،ي ـق ــول ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،وهـ ــو أب
لثالثة أطـفــال أصـغــرهــم فــي عــامــه األول
وي ـح ـت ــاج إلـ ــى ال ـح ـل ـيــب وال ـح ـف ــاض ــات،
وي ـق ـيــم ف ــي م ـخ ـيــم مـ ــار الـ ـي ــاس ويـعـمــل
فــي الـسـبــاكــة« :ال يـتــوفــر الـشـغــل فــي كل
األوق ـ ــات ،وإذا حــالـفـنــي ال ـحــظ ووج ــدت
فــرصــة عـمــل ال يتخطى أج ــري الـيــومــي
 50ألف ليرة لبنانية (دوالريــن تقريبًا)،
وال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـك ـف ــي ل ـ ـشـ ــراء ع ـل ـب ــة حـلـيــب
البـنــي الـصـغـيــر ،فكيف أستطيع تأمني
ال ـح ـف ــاض ــات لـطـفـلــي وامل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
لـعــائـلـتــي ،ومـتـطـلـبــات ال ــروض ــة البـنـتـ ّـي
ال ـص ـغ ـي ــرت ــن؟ م ــن ال ـص ـع ــب ت ــأم ــن أق ــل
احتياجات العائلة ،وأشعر بأنني عاجز
أمــام طلبات زوجتي وأوالدي ،وأحيانًا
تدمع عيناي عندما أرى عيون طفلتي
ال ـل ـتــن ت ـن ـظ ــران إلـ ــى أكـ ـي ــاس الـشـيـبــس
(بـطــاطــس مقرمشة) فــي دك ــان السمانة
الـصـغـيــر ق ــرب بـيـتـنــا ،وأن ــا ال أستطيع
أن أش ـت ــري ـه ــا ل ـه ــا ،وال أع ـل ــم إلـ ــى مـتــى
سأستطيع االسـتـمــرار فــي هــذا الوضع،
ف ــال ـغ ــاء ي ـف ــوق ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى الـتـحـمــل.
وربـمــا لــو كــان عملي دائـمــا لـكــان وضع
حياتنا أفضل ،حتى ولو بدرجة قليلة».

فقر كبير في مساحة ضيقة (كيريل زاروف)Getty /

ال أحد يقوى على األزمات الكبيرة (العربي الجديد)

الكويت :جامعة حكومية ثانية بعد  55عامًا
أصدرت الحكومة
الكويتية في أغسطس
 2019مرسومًا بإنشاء
الجامعة الحكومية
الثانية في البالد ،واختير
لها اسم «جامعة
ّ
لكن
عبد اهلل السالم».
الجامعة الجديدة تواجه
تعقيدات كثيرة وعدم
وضوح النهج التعليمي
طالبات في جامعة
الكويت (ياسر الزيات/
فرانس برس)

الكويت ــ خالد الخالدي

ال تـ ـ ــزال «ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت» ه ــي ال ـجــام ـعــة
الحكومية الوحيدة في البالد منذ إنشائها
ف ــي عـ ــام  ،1966ووجـ ـه ــت انـ ـتـ ـق ــادات كـبـيــرة
إليها خالل السنوات األخيرة ،بسبب تراجع
ً
املستوى األكاديمي ،فضال عن قبولها أعدادًا
تفوق قدرتها االستيعابية ،وقدراتها املالية.
وتسببت األزم ــات املتزامنة فــي تــأخــر البدء
بإنشاء «جامعة عبد الله السالم» ،بداية من
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد فــي الكويت
م ـط ـلــع عـ ــام  ،2020ث ــم األزم ـ ـ ــات الـسـيــاسـيــة
املتالحقة ،وأبرزها وفاة أمير البالد السابق
الشيخ صباح األحمد الصباح في سبتمبر/
أي ـلــول  ،2020ثــم انـتـخــاب مـجـلــس األم ــة في
شهر ديسمبر /كانون األول من ذات العام،
إضــافــة إلــى أعـبــاء «التعليم عــن بـعــد» خالل
الجائحة.
وقـ ّـرر وزيــر التعليم العالي ،محمد الفارس،
فــي شهر سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،تشكيل

مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة الـ ـت ــأسـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـج ــام ـع ــة
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،وإص ـ ـ ــدار تــوجـيـهــات
بــوضــع األسـ ــس ال ـعــامــة ال ـتــي سـيـتــم إن ـشــاء
ال ـج ــام ـع ــة وف ـق ـه ــا ،ك ـم ــا قـ ــرر ت ـع ـيــن وزيـ ــرة
الـتــربـيــة الـســابـقــة ،مــوضــي ال ـح ـمــود ،رئيسًا
ملجلس اإلدارة التأسيسي للجامعة.
وت ـت ــوات ــر ال ـت ـح ــذي ــرات م ــن ق ـبــل ال ـتــربــويــن
الكويتيني حــول ضــرورة عــدم نقل املشكالت
القائمة فــي «جامعة الكويت» إلــى الجامعة
الـجــديــدة ،واالس ـت ـفــادة مــن تجربة الجامعة
القديمة الـتــي أدى تــداخــل ال ـقــرار السياسي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ف ـي ـه ــا إل ـ ــى ت ـ ــراج ـ ــع واض ـ ــح
بالعملية التعليمية.
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس
ف ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،إب ــراهـ ـي ــم ال ـح ـم ــود،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «ع ـل ــى الـجــامـعــة
الجديدة أن تستفيد مــن األخـطــاء القائمة،
ومــن بينها أن تتوسع فــي إنـشــاء الكليات
الفنية والتقنية ،مثل كلية الطب ،وكليات
الطب املساعد ،إضافة إلى كليات التقنيات

تحذير من نقل مشكالت
«جامعة الكويت» إلى
الجامعة الجديدة
تحولت الجامعة إلى
ّ
مؤسسة تهتم بالتعليم
الكمي وليس النوعي

والعلوم البرمجية» .وتعد ميزانية التعليم
األضخم في الكويت ،إذ تخصص الدولة له
سنويًا مـلـيــاري ديـنــار (نـحــو  6.6مليارات
دوالر أميركي) ،لكن هذا املبلغ ،ورغم صغر
مساحة البلد وقلة عدد سكانه ،ال ينعكس
عـلــى ال ـج ــودة ،أو عـلــى مـسـتــوى املتعلمني،

وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي .وقــالــت
األستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت،
الـنــائــب الـســابــق فــي مـجـلــس األمـ ــة ،سلوى
ال ـج ـس ــار ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ي ـج ــب أن
نعترف بداية بتراجع التعليم األكاديمي في
الكويت ،وهــذا أمــر تثبته كل اإلحصائيات
والدراسات ،وخصوصًا في جامعة الكويت
باعتبارها الجامعة الحكومية الــوحـيــدة،
وبالتالي علينا تقييم الوضع الحالي داخل
تلك الجامعة لـنـحــاول قــدر اإلم ـكــان تجنب
تكرار ذات املشكالت في الجامعة الجديدة».
وح ـ ــول ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـت ــي تـ ــرى أن عـلــى
مجلس إدارة الجامعة التأسيسي أن ينتبه
إليها ،تقول الجسار« :فلسفة إنشاء الجامعة
ال ـج ــدي ــدة ي ـجــب أن ت ـكــون مــرتـبـطــة بـســوق
الـعـمــل ،وعـلـيــه يـتــم اسـتـحــداث تخصصات
مرتبطة بهذا السوق ،وأبرزها التخصصات
التقنية والطبية ،إضافة إلى تحرر الجامعة
مــن الـقـيــود امل ـفــروضــة ،إذ تـحــولــت جامعة
الكويت إلى مؤسسة تهتم بالتعليم الكمي

وليس النوعي ،فصار الهدف منها تخريج
أكبر عــدد ممكن من الطالب إلدماجهم في
ســوق العمل رغــم عــدم امتالك الكثير منهم
للمهارات املناسبة للعمل».
ودعـ ـ ــت ال ـج ـس ــار إل ـ ــى ت ـخ ـص ـيــص م ـيــزان ـيــة
أكبر للبحث العلمي في الجامعة الجديدة،
ً
وتحويلها إلى جامعة بحثية بدال من كونها
«مجرد مؤسسة أكاديمية إضافية لتخفيف
الضغط على جامعة الكويت» ،مشيرة إلى أن
جامعة عبد الـلــه السالم ينبغي أال تقع في
األخطاء التي تراكمت على مدار أكثر من 50
عامًا منذ تأسيس جامعة الكويت.
ويتخوف األكاديمي عبد اللطيف بن نخي
من الظروف التي رافقت صدور قرار إنشاء
جــام ـعــة ع ـبــد ال ـل ــه ال ـس ــال ــم ف ــي عـ ــام ،2019
ويقول إن سبب إنشائها كان «محاولة قطع
الطريق على محاوالت الجامعات الخاصة
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي م ـب ــان ــي ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
الـقــديـمــة» ،مــؤك ـدًا أن «الـهــاجــس التعليمي
والـبـحـثــي لــم يـكــن قــائـمــا حــن إق ــرار إنـشــاء

هـ ــذه ال ـج ــام ـع ــة» ،وهـ ــو م ــا ق ــد يـ ـ ــؤدي إل ــى
عــدم االهتمام بها ،وتضييع فرصة كبيرة
لتطوير العلمية التعليمية في الكويت.
ووجهت انتقادات كبيرة لجامعة الكويت
خالل العام األخير بسبب قبولها أكثر من
 11ألف طالب في السنة الدراسية الجديدة،
بـمــا يـفــوق طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة ،ويــرجــع
ذلك إلى ارتفاع نسب النجاح في الثانوية
ال ـعــامــة ،وال ـت ــي وص ـلــت إل ــى  91ف ــي املــائــة،
وهــي نسبة يعتبرها الخبراء «تاريخية»،
ويرجعها كثير منهم إلى أسلوب «التعليم
عن بعد».
وي ـقــول أكــاديـمـيــون ومـخـتـصــون فــي شــؤون
الـتـعـلـيــم إن ال ـجــام ـعــة ك ــان ــت م ـلــزمــة بـقـبــول
ج ـم ـي ــع املـ ـتـ ـق ــدم ــن إلـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن امل ـس ـت ــوف ــن
لـ ـش ــروطـ ـه ــا ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم وجـ ــود
إمكانات بشرية أو مادية لقبول هــذا العدد
الكبير ،وإن هذا سيكون له تأثير مباشر على
ً
جــودة التعليم املقدم لهؤالء الـطــاب ،فضال
عن األعباء املترتبة على هيئة التدريس.
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علوم وتكنولوجيا

بكتيريا لتحويل السكر إلى بنزين
هل يمكن أن تعمل
السيارات قريبًا بالوقود
الحيوي المنتج من
الغلوكوز؟ وهل تنجح
البكتيريا في ذلك؟
هشام حدانة

ي ـع ـم ــل بـ ــاح ـ ـثـ ــون م ـ ــن جــام ـع ـتــي
«بـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــو» و«ك ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــورنـ ـ ـي ـ ــا»
األميركيتني ،على تطوير طريقة
مستدامة لتحويل الـغـلــوكــوز إلــى ألكينات،
وه ــي مــن املــرك ـبــات الـعـضــويــة ال ــذي يتكون
منها البنزين .وقد تعتبر هذه خطوة كبيرة
إل ــى األم ـ ــام ف ــي إطـ ــار ال ـس ـبــاق ال ـعــاملــي على
تطوير الطاقة الخضراء والــوقــود الحيوي.
ونشرت نتائج هذه األبحاث أخيرًا في مجلة
.Nature Chemistry
وتـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــى مـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــات األل ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات أي ـ ـضـ ــا
بــاألولـيـفـيـنــات ،وه ــي ه ـيــدروكــربــونــات غير
مشبعة .وتـتـكــون ه ــذه الـجــزيـئــات مــن ذرات
ال ـك ــرب ــون وال ـه ـي ــدروج ــن ف ـق ــط ،وه ــي م ــواد
أســاسـيــة تــدخــل فــي مـكــونــات الـبـنــزيــن الــذي
ويستخدم
تستخدمه مـحــركــات ال ـس ـيــارات.
ً
هــذا الـنــوع مــن الـهـيــدروكــربــونــات أيــضــا في

العديد من املجاالت األخــرى ،مثل العمليات
ال ـص ـنــاع ـيــة ح ـيــث ي ـتــم اس ـت ـخــدام ـهــا ك ـمــواد
تـشـحـيــم أو ف ــي ص ـنــاعــة ال ـبــاس ـت ـيــك ،وهــي
م ــواد أول ـي ــة .ويـتــم حــالـيــا إن ـتــاج األلكينات
من خالل تكرير النفط الخام ،وبالتالي فهي
مشتقة من املوارد األحفورية.
وفي إطار السعي لتطوير طرق بديلة ،اقترح
فــريــق مــن الباحثني بـقـيــادة Zhen Q. Wang
و  ،Chang Michelle C.Yط ــري ـق ــة إلن ـت ــاج
األلكينات الحيوية ،وذلك باستغالل القدرات
ال ـتــرك ـي ـب ـيــة ل ـل ـب ـك ـت ـيــريــا .وت ـع ـت ـبــر األن ـظ ـمــة
الحية ّ
فعالة بشكل خاص في تحويل موارد
الكربون إلــى جزيئات مختلفة أخــرى .ويتم
اس ـت ـخــدام ه ــذه امل ـصــانــع الـهــائـلــة للتخليق
الـكـيـمـيــائــي ،أكـثــر فــأكـثــر إلن ـتــاج الـعــديــد من
املركبات والجزيئات التي تجد تطبيقاتها
فــي م ـجــاالت مـتـنــوعــة لـلـغــايــة .حـيــث جعلت
البكتيريا من املمكن بالفعل إنتاج بوليمرات
قابلة للتحلل الحيوي ،ويمكن استخدامها
ف ــي تـغـلـيــف امل ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة أو ف ــي امل ـجــال
ال ـط ـبــي  -ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال خ ـي ــوط ال ـغــرز
الجراحية.
وفي هذا السياق ،وفر الباحثون الغلوكوز،
وه ــو ن ــوع مــن الـسـكــر ،لبكتيريا اإلشريكية
القولونية ،املعدلة وراثيًا مسبقًا لتتمكن من
إنتاج أربعة إنزيمات محددة .وتمتلك هذه
اإلنزيمات القدرة على تحويل الغلوكوز إلى
أحماض دهنية هيدروكسيلية ،تمثل نوعا

هل ينجح تضافر الهندسة البيولوجية والكيميائية في توفير صناعة مستدامة؟)(Getty

عـضــويــا م ـح ــددا .وت ـقــوم الـبـكـتـيــريــا بــإنـتــاج
األحـمــاض الدهنية من خــال تغذيتها على
ال ـغ ـلــوكــوز .وم ــن ه ــذه الـعـمـلـيــة ،يستخلص
ال ـب ــاح ـث ــون األل ـك ـي ـن ــات ب ـف ـضــل سـلـسـلــة مــن
التفاعالت الكيميائية .وتجمع هذه الطريقة
املبتكرة بــن تقنيات الهندسة البيولوجية

صناعات مستقبلية

والكيميائية .وتهدف العملية إلى استعمال
الـ ـغـ ـل ــوك ــوز امل ـن ـت ــج فـ ــي األص ـ ـ ــل عـ ــن طــريــق
ال ـن ـبــاتــات ،مــن خ ــال الـتـمـثـيــل الـضــوئــي من
طــرف البكتيريا .وعـلــى عكس الـنـفــط ،الــذي
ّ
يمثل م ــوردًا أحـفــوريــا ،ف ــإن الـغـلــوكــوز يمثل
بالتالي موردًا متجددًا وحيويًا.

عالم االبتكار

الذكاء االصطناعي يكشف ما في الخاليا
ي ـط ـم ــح الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي مـ ـج ــال ال ــذك ــاء
االصطناعي إلــى اسـتـغــال خــوارزمـيــات
التعلم اآللي في مجال البيولوجيا ،حيث
ن ـج ـحــت ش ــرك ــة «دي ـ ــب م ــاي ـن ــد» الـتــابـعــة
لـ ـ «غ ــوغ ــل» فــي تـطــويــر ن ـظــام ذك ــي قــادر
على التنبؤ بشكل البروتينات ً
بناء على
تكوينها فـقــط ،وم ــن املـتــوقــع أن يساهم
هــذا االبتكار في تحسني العلوم الطبية
الحيوية بشكل كبير ،والسماح لألطباء
وال ـب ــاح ـث ــن ب ـت ـطــويــر ع ــاج ــات جــديــدة
بشكل أسرع .وفي إنجاز جديد هو األول
من نوعه ،توصل باحثون في كلية الطب
بـجــامـعــة كــالـيـفـ ّـورنـيــا س ــان ديـيـغــو إلــى
تقنية يعتقدون أنها قد تمثل قفزة كبيرة
إلى األمام في فهم الخاليا البشرية ،وذلك
مــن خ ــال اكـتـشــاف مـكــونــات جــديــدة في
الـخــايــا ،عــن طــريــق الجمع بــن تقنيات
الـفـحــص املـجـهــري والـكـيـمـيــاء الحيوية
والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي .وح ـس ــب نـتــائــج
الدراسة التي نشرت في دورية «نيتشر»
العلمية ،نجحت التقنية التي تحمل اسم
 MuSICف ــي ال ـك ـشــف ع ـمــا ي ـقــرب م ــن 70
مكونًا موجودًا في خلية الكلى البشرية،
نصفها لم تسبق رؤيته من قبل .واكتشف

قفاز ذكي إلجراء اختبار «الزرق»
َّ
يعتبر مــرض ال ــز َرق (الغلوكوما) ،من بني األمــراض التي تنشأ عن ارتفاع الضغط
بالعني ،فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة العصب البصري .وإذا لم يعالج املرض،
وي ّ
يحدث تلف كلي في العصب البصري وبذلك تفقد العني قدرتها على اإلبصارُ .
عد
َّ
الز َرق من األسباب الرئيسية لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق ،يعمل الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية على تطوير جهاز
َّ
على قياس ضغط العني وإج ــراء اختبار ال ــز َرق فــي املـنــزل دون
يساعد األشـخــاص
ُ
ألــم ،إذ تعتبر املراقبة املنتظمة لضغط العني من بني الوسائل املهمة التي تساعد
األطباء على تحديد خطط وأهداف العالج على املدى الطويل .وأطلق الباحثون اسم
 ،HOPESاختصارًا لجملة ( ،)Home eye Pressure E-skin Sensorعلى الجهاز الذي
يأتي في شكل قفاز قابل لالرتداء .ويتميز باحتوائه على مجموعة من املستشعرات
املنزل بطريقة غير مؤملة ومنخفضة التكلفة.
القادرة على قياس ضغط العني في ُ
وللقيام بهذه العملية ،يكفي أن يقوم املستخدم بارتداء القفاز وإنشاء ملف تعريف
لــه فــي تطبيق مـتــوافــق مــع الـجـهــاز .ويـقــوم بعد ذلــك بــوضــع طــرف مــن الـقـفــاز على
الديناميكي لعني املستخدم بدقة أقل من
الجفن ،ليتم استقبال معلومات الضغط
ُ
ميلي ثانية .وتتم بعدها معالجة اإلش ــارات امللتقطة بواسطة خوارزميات التعلم
التالية ،تقوم شريحة
اآللي
لقياس ضغط العني بشكل مستمر ودقيق .وفي املرحلة ُ
ُ
بـلــوتــوث املــدمـجــة فــي الـجـهــاز بــإرســال الـبـيــانــات إلــى األج ـهــزة املـقـتــرنــة .كما يمكن
ّ
ويزود التطبيق
ُتحميلها على السحابة ليتمكن األطباء من الوصول إليها عن ُبعد،
املستخدمني بسجل قياس سهل القراءة وروابط مباشرة ألنظمة الرعاية الصحية،
مما يسمح لهم بطلب املساعدة الطبية للحد من األعراض املستقبلية.
ويخطط الفريق الباحث للتعاون مع األطباء في مستشفى الجامعة الوطنية لجمع
وتـحـلـيــل ب ـ ُيــانــات ضـغــط ال ـعــن لـلـمــرضــى ،ب ـهــدف تــدريــب الـتـطـبـيــق عـلــى اكـتـشــاف
َّ
العالمات املبكرة ملرض الز َرق.

الباحثون مركبا جديدا من البروتينات
الـتــي تــربــط الحمض ال ـنــووي الــريـبــوزي
( .)RNAويرى الفريق الباحث أن تقنيات
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي سـتـمـكــن م ــن رســم
خريطة للخلية مباشرة من صور املجهر
الخلوي ،إذ قاموا بتدريب منصة MuSIC
ع ـل ــى عـ ــرض ج ـم ـيــع ال ـب ـي ــان ــات وإن ـش ــاء
نماذج أولية.

بتقنية الهولوغراف

كاميرا ذكية ترى عبر الحواجز
يعمل باحثون في جامعة «نورث وسترن» األميركية على تطوير كاميرا قادرة على الرؤية عبر
الـحــواجــز ،بما فــي ذلــك جسم اإلنـســان ،إذ تعتمد على تقنية تسمى «الـطــول املــوجــي التركيبي
الهولوغرافي» ،وهي تقنية تتيح للكاميرا تشتيت الضوء بشكل غير مباشر على األشياء املخفية،
استقبال األشعة وإنشاء صورة باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي.
لتتم بعد ذلك إعادة
ّ
وأشار الفريق الباحث إلى أنه يمكن استخدام الكاميرا للرؤية من خالل الجلد ،ورؤية حتى أصغر
الشعيرات الدموية ،كما يمكن االعتماد عليها في تصوير األشياء سريعة الحركة ،مثل القلب
النابض أو السيارات املسرعة حول زاوية الشارع .ويتوقع الباحثون طرح الكاميرا في األسواق
خالل العقد الحالي ،على أن يتم استخدامها بشكل رئيسي في املجال الطبي وفي أنظمة التفتيش
واملراقبة املوجودة في املؤسسات واملباني الحساسة ،مثل املطارات واملوانئ.

جديد
زجاج فائق الصالبة
تمكن باحثون فــي جامعة «جــي لني»
ال ـص ـي ـن ـيــة م ــن ت ـط ــوي ــر زجـ ـ ــاج شــديــد
الـ ـص ــاب ــة ،مـ ــن خ ـ ــال ت ـج ـم ـيــع كـ ــرات
م ــن ال ـك ــرب ــون ف ــي مـكـبــس ض ــاغ ــط ،ثم
تعريضها إلى درجــات حــرارة وضغط
شديدين .وتميزت العينة التي أنتجت
بدرجة صالبة عالية بلغت حوالي 102
غيغا باسكال ،ما يجعلها من أصلب
أنواع الزجاج الذي أنتج إلى اآلن.
وأوضــح الباحثون في دراستهم التي

ُ
ن ـشــرت نتائجها فــي مجلة «نيتشر»
ّ
الـعـلـمـيــة ،أن تـصـنـيــع مـ ــادة كــربــونـيــة
غير متبلورة مع روابط ثالثية األبعاد
ك ـ ــان ه ــدف ــا ص ـع ــب امل ـ ـنـ ــال ،وت ـم ـك ـنــوا
م ــن ال ــوص ــول إل ــى ه ــذه الـنـتـيـجــة بعد
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى مـ ـ ــادة «بــوكـمـيـنـسـتــر
ف ــول ـي ــري ــن» ،وه ــي ش ـكــل م ــن ال ـكــربــون
ي ـت ـكــون م ــن  60ذرة مــرت ـبــة ف ــي هيكل
م ـج ــوف ي ـش ـبــه كـ ــرة الـ ـق ــدم .وفـ ــي هــذا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ي ـ ـقـ ــول ي ـ ـن ـ ـغـ ــاوي ف ـ ـ ــاي ،مــن
معهد «كارنيغي» للعلوم بواشنطن:
«صـ ـ ـن ـ ــع زجـ ـ ـ ـ ــاج بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـخ ـص ــائ ــص
املتفوقة سيفتح الباب أمــام صناعات
أخ ــرى ،نظرًا ألنــه يتميز بأعلى نسبة
توصيل حــراري مقارنة بجميع أنواع
الزجاج املعروفة» .ومن املرتقب أن يتم
اسـتـعـمــال ه ــذا ال ـنــوع مــن الــزجــاج في
العديد من التطبيقات الصناعية ،وفي
بناء منازل مقاومة للكوارث الطبيعية،
ك ـم ــا ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي تـصـنـيــع
شاشات مقاومة للصدمات.

تصميم كاميرا أصغر
من حبة أرز
يمكن أن تـحــدث الـكــامـيــرات املصغرة
ث ـ ـ ــورة فـ ــي الـ ـط ــب مـ ــن خـ ـ ــال تـسـهـيــل
رؤي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــا ب ـ ــداخ ـ ــل ج ـ ـسـ ــم اإلن ـ ـس ـ ــان
لألطباء .وتحقيقًا لهذه الغاية ،تمكن
بــاحـثــون فــي جــامـعـتــي «بــريـنـسـتــون»
و«واشنطن» ُمن إنشاء كاميرا بحجم
ح ـب ــة األرز .ون ـ ـشـ ــرت ال ـت ـفــاص ـيــل فــي
مجلة .Nature Communications
وابتكر الباحثون سطحًا خارقًا يلتقط
الضوء باستخدام  1.6مليون هوائي
ّ
نــانــو ب ـصــري ،لـيـكــون لـكــل منها شكل
هندسي فريد من نوعه لتشكيل واجهة
املـ ــوجـ ــة الـ ـض ــوئـ ـي ــة ب ـش ـك ــل ص ـح ـيــح.
ويـتـطـلــب تـصـمـيــم ال ــواج ـه ــة الـفــوقـيــة
عـمـلـيــات مـحــاكــاة مـعـقــدة ،بــاسـتـخــدام
«كـمـيــات هائلة مــن الــذاكــرة والــوقــت»،
الختبار العديد من الخيارات املختلفة
لـلـهــوائـيــات ال ـنــانــويــة .بــاإلضــافــة إلــى
ع ـم ـل ـيــات املـ ـح ــاك ــاة ،أن ـش ــأ ال ـبــاح ـثــون
خوارزمية الفك الخاصة بها من أجل
إعـ ــادة ب ـنــاء ال ـص ــورة الـنــاتـجــة بشكل
صـحـيــح .وت ــم تصنيع كــامـيــرا بسمك
 0.5م ـ ــم ،قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــاط ص ــور

بجودة مماثلة للكاميرا التقليدية في
ّ
حــن أن ـهــا أصـغــر حـجـمــا بـمـقــدار 550
ألف مــرة .وليست هي الكاميرا األولى
امل ـص ـم ـمــة ب ـه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة ،ل ـكــن كــانــت
النتائج السابقة أقل جودة بكثير.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــل ح ـج ــم أدوات
الـتـنـظـيــر الــداخ ـلــي ،اق ـتــرح الـبــاحـثــون
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام نـ ـف ــس ال ـت ـق ـن ـي ــة ل ـت ـحــويــل
األس ـ ـ ـطـ ـ ــح إلـ ـ ـ ــى أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار.
وسيؤدي هــذا ،على سبيل املثال ،إلى
تحويل الغطاء الخلفي للهاتف الذكي
إلــى كاميرا عمالقة وبالتالي القضاء
على كاميرا الصور التقليدية.

التعلم العميق الكتشاف الهجمات السيبرانية
أحمد ماء العينين

يعمل بــاحـثــون فــي جــامـعــة «امل ـلــك عـبــد الله
للعلوم والتقنية» على تطوير طرق جديدة
الكتشاف الهجمات السيبرانية باالعتماد
على تقنيات التعلم العميق ،حيث لــم تعد
ال ـح ـل ــول األم ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ـث ــل ج ـ ــدران
الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات قادرة
على حماية هذه األنظمة املعقدة.
وح ـ ـسـ ــب نـ ـت ــائ ــج ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــرت
فــي دوريـ ــة  Cluster Computingالعلمية،
أثـبــت الـتـعـلــم الـعـمـيــق أن ــه أكـثــر م ـهــارة في
التعرف على األنماط املعقدة من الهجمات

الـسـيـبــرانـيــة ،حـيــث بـلـغــت نـجــاعـتــه ،%97
فــي حــن نجحت الـخــوارزمـيــات التقليدية
ف ــي اك ـت ـشــاف ال ـه ـج ـمــات بـنـسـبــة ل ــم تـتـعـ َّـد
 .%80وخ ــال عـمـلـيــة تـطــويــر ال ـن ـظــام ،قــام
الـفــريــق الـبــاحــث بـتــدريــب واخـتـبــار خمسة
نماذج مختلفة للتعلم العميق ،باستخدام
بيانات عامة ألنواع مختلفة من الهجمات
على أنظمة الطاقة وخطوط أنابيب الغاز،
ي ــوف ــره ــا م ــرك ــز ح ـم ــاي ــة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
الحيوية التابع لجامعة والية ميسيسيبي
األميركية.
وشرعت بعض الشركات الرائدة باالعتماد
عـ ـل ــى ت ـق ـن ـي ــات ذك ـ ـيـ ــة مل ــواجـ ـه ــة امل ـخ ــاط ــر

السيبرانية ،إذ قــام الـبــاحـثــون فــي منظمة
«سـ ـ ـي ـ ــرن» ب ـت ـط ــوي ــر أن ـظ ـم ــة ت ـع ـت ـمــد عـلــى
ت ـق ـن ـيــات ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،الك ـت ـشــاف
الـ ـفـ ـي ــروس ــات وال ـت ـن ـب ــؤ ب ــال ـه ـج ـم ــات .كـمــا
تعاونت «مايكروسوفت» مع معهد «بيرال»
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا الس ـت ـخــدام شبكة
تــولـيــديــة تنافسية ( )GANتـقــوم بتدريب
بــرنــامــج ع ـلــى إن ـش ــاء أش ـك ــال مـخـتـلـفــة من
الـبــرمـجـيــات ال ـض ــارة ال ـتــي تـتـخـطــى نـظــام
كشف التسلل ( ،)IDSوبـمــرور الزمن تقوم
الشبكة بتطوير أساليبها ،مما يجعل نظام
الحماية يتعلم أساليب االختراق الجديدة
ويصبح أذكى مع الوقت.

MEDIA

محرّرو
لبنان

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ان ـت ـهــت ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـقــابــة م ـح ــرري الـصـحــافــة
اللبنانية ،مساء األربـعــاء ،بفوز الئحة «الوحدة
النقابية» بــرئــاســة النقيب جــوزيــف القصيفي
الذي ينتخب لوالية جديدة ،مع توثيق مخالفات
جسيمة شابت العملية .وتحضرت الالئحة التي
تتألف من  12عضوًا إلعالن فوزها قبل انتهاء

اح ـت ـســاب األصـ ـ ــوات .وف ــور ب ــدء كـلـمــة النقيب
رفـعــت أص ــوات مـعــارضــة مــن قـبــل صحافيني
ّ
«تجمع نقابة الصحافة البديلة»
مستقلني ومن
ضد الالئحة املحسوبة على السلطة السياسية،
مشددين على عــدم شرعيتها وأنها «نقابة ال
تمثل الصحافيني» الــذيــن ال يشمل عــدد كبير
منهم في الجدول النقابي .وبلغت نسبة االقتراع
لـنـقــابــة امل ـحــرريــن ح ــوال ــي  73.5ف ــي امل ــائ ــة من

مجموع جدول الناخبني ،مع اقتراع  671محررًا
من أصل  912من الذين يحق لهم التصويت ،في
إقبال الفت .وقال مازن أبو حمدان املراقب في
الجمعية لـ«العربي الجديد»« :من التجاوزات التي
سجلت قيام بعض األشخاص بالتصويت من
خــارج املعزل ،كذلك ضغط عــدد من املرشحني
على ناخبني ،عدا عن مجيء أشخاص ومعهم
بشكل مسبق لوائح مختارة فيها األسماء».
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ّ
«تجمع نقابة الصحافة البديلة»
في بيان ،قــال
ال ـ ـ ــذي ح ـص ـل ــت م ــرش ـح ـت ــه إلـ ـيـ ـس ــار قـبـيـســي
على  93صوتًا «استطعنا تحقيق هدفنا من
ال ـتــرش ـيــح ب ـفــرض رق ــاب ــة لـلـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
وتوثيق االنتهاكات واملخالفات ملتابعة معركتنا
القضائية والقانونية» .وأكد «انطالق املعركة من
داخل النقابة حتى تحريرها» ،داعيًا الصحافيني
إلى أوسع تضامن ممكن.

انفجرت أزمة تتعلق بقيد نقابة الصحافيين المصريين أخيرًا ،بعد تقدم طلبات «تحت التمرين» ومحاوالت تسجيل
ّ
ظل وضع مأساوي للصحافة وغياب المحتوى منها والزج بالمخضرمين في السجون
غير صحافيين كأعضاء ،في

إغراق نقابة الصحافيين في مصر« :عشوائيات» القيد
القاهرة ـ العربي الجديد

سـ ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة قـ ـض ــاه ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الصحافيني املصريني في بــاط صاحبة
الـ ـج ــال ــة ،ق ـب ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى عـضــويــة
ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن الـ ـت ــي ك ــان ــت تـمـثــل
ً
حلما ألبناء املهنةً ،
نظرا إلــى أنها كانت
ً
تتطلب شــروطــا صعبة أهمها أن يتأكد
مـجـلــس الـنـقــابــة الـ ــذي ك ــان يـضــم أسـمــاء
المعة في املهنة ولجنة القيد ،من أحقيه
املـ ـتـ ـق ــدم ــن ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ـع ـض ــوي ــة
وممارستهم العمل الصحافي بأصوله
امل ـت ـعــارف عـلـيـهــا .ه ـكــذا ك ــان ال ـح ــال منذ
ً
تقريبا ،لكنه اختلف
عشر سنوات مضت
ً
ً
وخصوصا بعد تنحية ما كان
كثيرا
اآلن
يسمى بـ«تيار االستقالل» داخل النقابة،
وس ـي ـطــرة املـحـســوبــن عـلــى ال ــدول ــة على
مـفــاصــل الـنـقــابــة ،فيما أصـبــح الحصول
على عضوية النقابة يتم بشكل عشوائي
وب ــأع ــداد ك ـب ـيــرة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إغ ــاق
الـكـثـيــر مــن الـصـحــف وتـســريــح العاملني
فيها.
واملعروف أن نقابة الصحافيني املصريني
ب ـح ـس ــب الـ ـق ــان ــون ت ـش ـك ــل ل ـج ـن ــة م ـكــونــة
م ــن ث ــاث ــة أعـ ـض ــاء ف ــي م ـج ـلــس ال ـن ـقــابــة
ت ـس ـمــى «ل ـج ـنــة ال ـق ـي ــد» ،وتـ ـك ــون الـلـجـنــة
مـســؤولــة عــن فـتــح ب ــاب الـتـقــدم للراغبني
فــي ال ـح ـصــول عـلــى عـضــويــة الـنـقــابــة ،ثم
للنقابة ،وهذه
يتقدم الراغبني بأوراقهم ً
األوراق يحددها القانون أيضا وتشتمل
ع ـلــى ع ـقــد «م ــوح ــد» أق ــرت ــه ال ـن ـقــابــة ،بني
ال ـص ـ ًحــافــي وامل ــؤس ـس ــة ال ـتــي يـعـمــل بـهــا،
إضافة إلى شهادة بأن الصحافي مؤمن
عليه في التأمينات االجتماعية ،وأرشيف
يثبت عمله بالصحافة .ويشترط القانون
رق ــم ( )76لـسـنــة  1970ال ـخ ــاص بــإنـشــاء
ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،ل ـع ـضــويــة ال ـن ـقــابــة
أن يـكــون املـتـقــدم صحافيًا مـحـتــرفــا ،وأن
يـبــاشــر بصفة أســاسـيــة ومنتظمة مهنة
الصحافة ،ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا،
وأال يـبــاشــر مـهـنــة أخـ ــرى ،وأن ي ـكــون قد
أمضى مــدة التمرين بغير انقطاع ،وكان
له نشاط صحافي ظاهر خاللها.
ومــا فجر أزمــة القيد بنقابة الصحافيني
أخـيـرًا هــو تـقــدم عــدد ضخم للجنة القيد
ً
متقدما،
«تحت التمرين» وصــل إلــى 540
في ظل وضع تمر به الصحافة والصحف،
ً
يـ ــراه ك ـث ـيــرون ص ـعـ ًـبــا ،وال يـسـمــح أص ــا
بــدخــول ه ــذا ال ـعــدد الـكـبـيــر إل ــى الـنـقــابــة،
حـ ـي ــث إن «ال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة» ت ـ ـضـ ــرب ال ــوس ــط
الصحافي في مصر ،وذلــك بسبب إغالق
عــدد كبير مــن الـجــرائــد أبــوابـهــا .وبــن ما
أثار الجدل حول الدفعة األخيرة املتقدمة
لـلـجـنــة ال ـق ـيــد «ت ـح ــت ال ـت ـم ــري ــن» بـنـقــابــة
الصحافيني ،هــو وج ــود الـنــائــب محمود
ب ــدر م ــؤس ــس م ــا ع ــرف ب ـحــركــة «ت ـم ــرد»،
وال ـنــائ ـبــة ع ــن ح ــزب «ال ـت ـج ـمــع» مــارسـيــل
س ـم ـيــر ،ض ـمــن امل ـت ـقــدمــن ل ـل ـج ـنــة ،وهـمــا
ال ـش ـخ ـص ــان ال ـ ـلـ ــذان ال ت ـن ـط ـبــق عـلـيـهـمــا
ال ـشــروط الـقــانــونـيــة لــالـتـحــاق بالنقابة،
ب ـح ـســب م ــا ورد ف ــي ط ـع ــن ق ــدم ــه عـضــو
الجمعية الـعـمــومـيــة للنقابة الصحافي
ريمون فرنسيس.
يــرى نقابي مـصــري مـخـضــرم ،لــم يكشف
ع ـ ــن اس ـ ـم ـ ــه ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث م ـ ــع «الـ ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،أن مسألة ضم النقابة ألعضاء
جــدد دون التدقيق في مؤهالتهم للعمل
بمهنة الصحافة هي عملية «إغراق نقابة
الصحافيني بتقييد عشوائي للمتقدمني
للحصول على العضوية» .ويـقــول «رغــم
أن النقابة رفضت قيد متدربني في جرائد
ك ـث ـيــرة ،ل ـكــن م ــوض ــوع ال ـق ـيــد ب ــه فــوضــى
ً
كـبـيــرة» ،مــوضـ ًـحــا أن هـنــاك ضـغــوطــا من
ال ـجــرائــد ال ـخــاصــة وال ـشــركــات املساهمة
ل ـق ـي ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـع ــام ـل ــن بـ ـه ــا ،فــي
الوقت الــذي تقترب فيه الجرائد القومية
مــن «صفر قيد» ألنها توقفت عــن ًتعيني
ص ـحــاف ـيــن م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات» ،م ـض ـيــفــا أن
«ال ــذي ــن ي ـت ـقــدمــون اآلن لـلـقـيــد ف ــي نـقــابــة

الصحافيني ،أغلبهم «عشوائيات» وهناك
م ــن ي ـت ـقــدم م ــن أج ــل ال ـح ـصــول ع ـلــى بــدل
ال ـت ــدري ــب وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ( 2500جنيه
تمنحها وزارة املالية لكل عضو) وما إلى
ذلك من خدمات».
ولم ينكر النقابي املخضرم في الوقت ذاته
أن ع ـ ً
ـددا مــن أعـضــاء مجلس النقابة مثل
محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل،
ً
تشددا
وهشام يونس الــذي يــراه أكثرهم
ً
ووعيا في موضوع القيد وما يحدث فيه،

ضغوط من الجرائد
الخاصة والشركات
لقيد صحافييها

«يـحــاولــون الــوقــوف بـصــرامــة أم ــام القيد
ً
الـعـشــوائــي» .ويستدرك قــائــا« :طبعًا إذا
لــم يعترض أحــد األعـضــاء ،وإذا استوفى
املتقدم أوراق قيده ،فلجنة القيد وعضو
مـجـلــس الـنـقــابــة ال يـمـكــن أن يتجاهلها،
ول ـك ــن ه ـن ــاك ح ـســاس ـيــات خ ــاص ــة ،يجب
ال ـن ـظ ــر إلـ ـيـ ـه ــا ،فـ ــي املـ ـتـ ـق ــدم ــن ،وف ـحــص
موقفهم بشكل دقيق» .ويضيف أن «لجنة
القيد ليست جزيرة معزولة عن النقابة،
ولــديـهــا ح ــاالت بها طـعــون واضـحــة مثل

الصحف الخاصة باتت تسيطر على النقابة (محمد الراعي/فرانس برس)

صحف ال تجد ما تنشره

ّ
تنص املادة « »22من الئحة القيد بنقابة الصحافيني على
أن« :التفرغ للعمل الصحافي شرط من شــروط اكتساب
العضوية واستمرارها .ويعتبر العمل في اإلعــانــات ،أو
االشتغال بأعمال إداريــة أو غير صحافية في املؤسسة،
من األسباب التي تفقد العضو شرطًا من شروط العضوية
الـعــامـلــة ،وكــذلــك العمل بــأجــر لــدى الـ ــوزرات واملــؤسـســات
العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحافي
ومــا تستلزمه من موضوعية والـتــزام بأخالقيات املهنة
وقــواعــدهــا ،وابـتـعــاد عــن إقــامــة أي تعامالت مــع مصادر
األخ ـبــار» .هــذه ال ـشــروط يــرى عضو الجمعية العمومية
ً
ريمون فرنسيس أنها ال تنطبق مثال على النائب محمود
بــدر وسـكــرتـيــرة رئـيــس حــزب التجمع السابقة والنائبة
الـحــالـيــة مــارسـيــل سمير املـتـقــدمــن للجنة الـقـيــد بنقابة
الصحافيني ،ويرى أن هناك مخالفة من ناحية أخرى ألن
عضو البرملان يجب أن يكون متفرغًا.
عضو سابق بمجلس نقابة الصحافيني ،لم يكشف عن

اسـمــه ،يـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :هـنــاك فــوضــى كبيرة
في مسألة القيد اآلن .وهناك صحف تطرد الصحافيني
مثل «املـصــري الـيــوم» ،وهـنــاك صحف أخــرى ال تجد ما
تـنـشــره ،وصـحــافـيــون ال ي ـجــدون مــا يكتبونه ،فـمــن أيــن
أت ــى ه ــذا ال ـعــدد الـكـبـيــر املـتـقــدم للجنة ال ـق ـيــد» .ويضيف
العضو السابق أن «هناك صحيفة تحصل على  70ألف
جنيه من كل شخص يرغب في الحصول على عضوية
نقابة الصحافيني» ،مستغربًا أن يكون هناك أكثر من
 20شـخـصــا مـتـقــدمــن لـلـحـصــول عـلــى عـضــويــة نقابة
الصحافيني قادمني من جريدة «الطريق» اململوكة لرجل
األعمال مدحت بركات الــذي قضت محكمة جنح الدقي،
فــي  18ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2017بـتــأيـيــد الـحـكــم ال ـصــادر
ض ــده بــالـحـبــس  3س ـن ــوات ،التـهــامــه بــالـنـصــب .مضيفًا
أن «الصحافيني عــادة ما يكونون الحلقة األضعف ،فهم
يرغبون بشدة فــي دخــول النقابة ،لكن املؤسسات التي
يعملون بها غالبًا ما تستغلهم».

مـحـمــود ب ــدر ومــارس ـيــل سـمـيــر ،ونـمــاذج
أخـ ـ ــرى ،وال تـسـتـطـيــع الـ ـق ــول بـ ــأن لجنة
القيد جمهورية مستقلة ال يستطيع أحد
االقـ ـت ــراب مـنـهــا ،فـلــو ه ـنــاك إرادة م ــن أي
عضو باملجلس لالعتراض على هذا فلن
يمر ويجب أن يناقش ،وال أحد يستطيع
ت ـ ـجـ ــاوزه ،وال ي ـم ـكــن ل ـث ــاث ــة أعـ ـض ــاء أن
يختطفوا مسألة القيد وينفردوا بها».
وي ـش ـي ــر ال ـن ـق ــاب ــي إل ـ ــى أن ع ـض ــو مـجـلــس
النقابة هشام يونس «كــان يراجع كشوف
اإلنتاج لكل املتقدمني ويدخل إلى اإلنترنت
ويبحث في كل موضوع قدمه الصحافي،
وي ـتــأكــد م ــن أن ــه م ــوض ــوع ص ـحــافــي ليس
ً
مـنـقــوال مــن م ـصــادر أخ ــرى ويـتــأكــد مــن أن
الصحافي قــام بواجبه في املــوضــوع ،قبل
أن يقرر قبوله ،لكن األمر اآلن لم يعد كذلك».
ويقول «ال بد أن ننتقد أنفسنا .لدينا اآلن
في مجلس النقابة  4أعضاء رفضوا رئاسة
بعض اللجان من أجل التعبير عن رفضهم
لـتـشـكـيــل ه ـي ـئــة امل ـك ـت ــب ،ول ـك ــن هـ ــذا ليس
معناه أن تعتزل العمل .يجب على هــؤالء
أن يعبروا عن الجمعية العمومية ويضعوا
جـ ــدول أع ـم ــال ،فــالـعـمــل الـحـقـيـقــي ملجلس
النقابة ليس أن أدير «لجنة نشاط» لكن هو
السياسات العامة املتعلقة بأوضاع املهنة
وال ـص ـح ــاف ـي ــن .وع ـض ــو م ـج ـلــس ال ـن ـقــابــة
ال ــذي يــديــر لجنة مثل «ال ـشــؤون العربية»
عمله
أو «ال ـحــريــات» يـتـصــور أن ه ــذه هــو ً
داخــل املجلس .يجب فقط أن يكون مشرفا
داخ ــل اللجنة ويـجـتــذب أعـضــاء مــن داخــل
الجمعية العمومية للعمل في تلك اللجنة،
لكن طبيعة عمله أن يتحدث عن الحريات
واملهنة وبعض املواد في الدستور املجمدة
مثل إلغاء الحبس».
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــدون مــن
ت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـئ ــة م ـك ـت ــب ول ـ ـجـ ــان مـجـلــس
ن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن هـ ــم :م ـحـمــد خــراجــة
ومـ ـحـ ـم ــد سـ ـع ــد عـ ـب ــد ال ـح ـف ـي ــظ وهـ ـش ــام
يــونــس ومـحـمــود كــامــل .وي ـقــول النقابي
امل ـخ ـضــرم ،إن ــه بــالـنـسـبــة مل ــوض ًــوع القيد
ً
موحدا
«لو هــؤالء األربعة اتخذوا موقفا
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون أن يـ ـفـ ـعـ ـل ــوا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــع
اعـتــراضــات أعـضــاء الجمعية العمومية،
ويـمـكـنـهــم ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـن ـق ـيــب ضـيــاء
رشـ ــوان ولـجـنــة الـقـيــد ألن يـتــوقـفــوا عند
بـعــض ال ـحــاالت الـتــي طـعــن عليها زمــاء
ويدرسوها داخل املجلس ،وهذا هو الحد
األدنـ ـ ــى» .ويـضـيــف أن «ال ـقــانــون يسمح
ل ـن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن بـتـنـقـيــة ج ــداول ـه ــا.
فنحن مهنة الشرط األساسي لها وعمود
الـخـيـمــة فــي الـقـيــد هــو «امل ـم ــارس ــة» ،فــإذا
توقفت ممارسة املهنة فمن حــق النقابة
أن ت ــراج ــع مـســالــة ال ـق ـيــد» .وي ـتــابــع« :فــي
السابق عندما كنت عضوا باملجلس كان
هناك موجات قيد أسوأ أيام أسامة سرايا
وإبــراه ـيــم نــافــع ،إذ كــانــوا يــدف ـعــون إلــى
النقابة بأعضاء ليغيروا تركيبة الجمعية
ً
الـعـمــومـيــة ،ف ـبــدل مــن أن تـكــون الجمعية
العمومية  %60منها من ما يسمى بتيار
االسـتـقــال و %40الـبــاقــي ،كــانــوا يريدون
إدخال العشوائيني لقلب النسبة ،ووقتها
بــدأت موجة دخــول من الصحف القومية
رهـيـبــة ،عـبــارة عــن «سـكــرتـيــرات» وأق ــارب
ل ــرؤس ــاء ال ـت ـحــريــر ،أم ــا اآلن ف ـمــا يـحــدث
هو «إغــراق النقابة» وأنــا اعتبر ما حدث
ف ــي ال ـســابــق نـقـطــة ف ــي مـحـيــط بالنسبة
مل ــا ي ـح ــدث اآلن ،إذ أص ـب ــح ال ـق ـي ــد يـضــم
ف ــي أك ـثــر م ــن  50بــاملــائــة ،صـحــافـيــن من
الصحف الخاصة» .ويوضح أن «موضوع
النقابة
القيد أصبح مشكلة حقيقية في ً
ويـحـتــاج إلــى تركيز ووع ــي» ،مضيفا أن
«لجنة القيد كانت تضم مخضرمني مثل
جالل عيسى وجالل عارف وأمينة شفيق
ورج ــائ ــي امل ـي ــرغ ـن ــي ،لــدي ـهــم خـ ـب ــرات في
املـهـنــة وخ ـبــرات فــي الـعـمــل الـنـقــابــي ،لكن
اآلن هناك من بني املسؤولني عن القيد من
دخ ــل الـنـقــابــة مــن ب ــاب خلفي وه ــو القيد
االستئنافي الــذي أصبح أخطر من القيد
الطبيعي من خالل لجنة القيد».
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

محمود الخطيب

فــي  28نــوفـمـبــر /تـشــريــن الثاني
املاضي ،عرضت ّ
منصة «الجزيرة
 »O2ب ــرن ــامـ ـج ــا ي ـح ـم ــل عـ ـن ــوان
«دهــال ـيــز» .بـهــذا الـبــرنــامــج ،يـخــوض املمثل
املـ ـص ــري ع ـم ــرو واك ـ ــد ت ـجــرب ـتــه األولـ ـ ــى في
أداء تمثيلي،
التقديم .يستند البرنامج إلى ٍ
إلى جانب مهارات مرتبطة بتقديم البرامج
وعرض املعلومات بأسلوب ّ
شيق.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،الـتـقــت «الـعــربــي الـجــديــد»
الـفـنــان عمر واك ــد .عــن هــذه الـتـجــربــة ،يقول
إنــه يسعى إلــى طــرح مــا يشبهه ويعبر عن
قـنــاعــاتــه فــي جميع املـشــاريــع الـتــي يقدمها
ل ـل ـج ـم ـهــور ،وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن األف ـ ـكـ ــار ال ـتــي
يقدمها البرنامج مبنية على االستنتاجات
الـتــي تــوصــل إلـيـهــا مــن الـكـتــب الـتــي قــرأهــا،
مـضـيـفــا« :ف ــي داخـ ــل ك ــل واحـ ــد م ـنــا أسـئـلــة
كثيرة يبحث عن إجابات عنها ،وسيالحظ
الجمهور في أول حلقة كيف عالجنا قضية
ش ــائـ ـك ــة ،ت ـت ـع ـلــق ب ـف ـك ــرة غ ـ ــزو امل ـخ ـل ــوق ــات
الفضائية لألرض».

يخوض الممثل عمرو واكد تجربته األولى في التقديم ،من خالل برنامج «دهاليز» على منصة
«الجزيرة  .»O2هنا حديث معه حول تجربته هذه ،إلى جانب جديده السينمائي

عمرو واكد

جولة في «دهاليز» الممثل
فيلمان أوروبيان

يؤكد واكــد أنــه ال يخشى املغامرة ،وينطلق
في مشاريعه الفنية من نقطة تقديم الفائدة
وامل ـت ـع ــة مـ ـع ــا .يـ ـق ــول« :ان ـت ـه ـي ــت أخـ ـيـ ـرًا مــن
تصوير فيلمني ،األول هو كوميدي بعنوان
(األبطال الخارقون رغم أنوفهم) ،من بطولة
وإخ ـ ـ ــراج ف ـن ــان فــرن ـســي اس ـم ــه فـيـلـيــب شــو،
وتجربته تتشابه إلــى حــد بعيد مــع تجربة
(ثالثي أضواء املسرح) .وتدور أحداث الفيلم
حول الشخصية الكرتونية الشهيرة باتمان،

الــذي يفقد الــذاكــرة وينسى مــن هــو ،ودوري
ال ــرج ــل ال ـش ــري ــر الـ ــذي يـسـتـفـيــد م ــن نـسـيــان
الـبـطــل لـشـخـصـيـتــه» ،مـشـيـرًا إل ــى أن الفيلم
ُ
سيعرض في الشهور األولى من العام املقبل.
يـتـحــدث واك ــد ،أي ـضــا ،عــن الـفـيـلــم اإلسـبــانــي
«بناء الـحـمــراء» ،الــذي يجسد فيه شخصية
لسان الدين بن الخطيب ،ويحكي قصة قصر
الحمراء ،والدسائس واملؤامرات التي أحاطت
به في تلك الفترة .يقول« :تدور الحكاية حول
لسان الدين بن الخطيب .وفكرة العمل هي

ينتقد واكد استمرار
تحكم الدولة المصرية
في صناعة الفن

التركيز على العصر العربي اإلســامــي في
تـلــك ال ـف ـتــرة ،وه ــو عـصــر ذهـبــي غـنــي علميًا
وث ـق ــاف ـي ــا .س ـ ُـي ـع ــرض ال ـع ـم ــل ف ــي واحـ ـ ــد مــن
املهرجانات الكبرى قبل عرضه للجمهور في
أواخر العام املقبل».
إمالءات سياسية

يـنـتـقــد ع ـمــرو واك ــد اس ـت ـمــرار تـحـكــم الــدولــة
املـصــريــة فــي صناعة الـفــن ،معتبرًا أن األمــر
مــؤذ للحالة الفنية في أي بلد حــول العالم،

رامي وميا
صدم الجمهور بسبب
ُ
ظهور الممثل عمرو واكد
مع ممثلة األفالم اإلباحية
السابقة ،ميا خليفة ،في
مسلسل «رامي» (الصورة).
يعلق على األمر« :لم أقم
باختيار الممثلين ،وال أجد
مشكلة بأن يختار المخرج
أي ممثل الئق للدور ،وليس
دوري أن أحكم على أحد.
أنظر للموضوع من زاوية
وجودها في العمل،
وأتساءل :هل عطلته؟
أم هل قدمت دورها
بإجادة وكسب المسلسل
من وجودها؟ ما يعنيني
شخصيًا أنني قدمت دوري
بمهنية».

قوى ناعمة

ي ـت ـف ــق عـ ـم ــرو واك ـ ـ ــد إل ـ ــى حـ ــد مـ ــا مـ ــع ف ـكــرة
وج ــود نـمــاذج فــي السينما الغربية تسعى
إلــى تأطير العرب في شخصيات املتخلفني
واملـتــأخــريــن عــن الـحـضــارة والــركــب العاملي
ويـ ـق ــول« :ع ــرض ــت ع ـل ـ ّـي ال ـك ـث ـيــر م ــن األفـ ــام
ال ـت ــي ت ـح ـمــل ف ــي بــاط ـن ـهــا رس ــائ ــل تنتقص
مــن ال ـعــرب وكـنــت أرفـضـهــا ،ألن فيها حكمًا
مسبقًا وحـشـرًا لشخصية العربي فــي فيلم
بدور الشخص الجاهل أو السكير والعربيد
أو اإلره ــاب ــي بـطــرق ســاذجــة ،فالسينما من
أنواع القوى الناعمة التي يتسلل الجميع من
خاللها ليحقق كل شخص مبتغاه».
ويعبر عمرو واكد عن سعادته لوجود نجوم
ع ــرب دخ ـلــوا هــول ـيــوود مــن أوس ــع أبــوابـهــا،
ولهم حضور دائم في السينما العاملية ،مثل
رام ــي مــالــك ومـحـمــد كــريــم وغ ـســان مسعود
وسامر املصري ،لكنه يرى استحالة أن يقوم
مـنـتــج غــربــي بجمعهم مـعــا فــي عـمــل واحــد
لخدمة قضية عربية مــا ،فـ«الفكرة يمكن أن
تنجح إذا تم تبنيها من داخل العالم العربي،
بـمـعـنــى أن ت ـخــرج أف ــام عــربـيــة ت ـعــرض في
املهرجانات العاملية ،تفسر للمشاهد الغربي
تفاصيل حياة الـعــرب اإلنسانية ،وبالتالي
نبني جـسـرًا بيننا وبـيـنـهــم ،ونــوضــح أننا
مثلهم نأكل ونشرب ولدينا أبناء وطموحات
ف ــي ال ـح ـيــاة ،وتـحــركـنــا ال ــدواف ــع اإلنـســانـيــة.
ومن هنا ،ستبدأ تتشكل لديهم صورة تقبل
الهوية العربية الخالية من ادعاءات اإلرهاب
وال ـت ـف ــرق ــة ،فــال ـف ـنــان وظ ـي ـف ـتــه أن ي ـع ـبــر عن
الـنــاس ،وحــن يستشعر اآلخــر هــذا التعبير
سيبدأ بالبحث عن الحقيقة».
راحة فنية

إضاءة

وجدة ـ فرح بختي

وموسيقى املالوف في تونس» .يشير شهيد،
إلـ ــى أنـ ــه ب ـح ـكــم أن وج ـ ــدة مــدي ـنــة ح ــدودي ــة،
وبحكم قربها من مدينة األنــدلــس؛ فقد دخل
عدد من املسلمني هذه املنطقة ،وأدخلوا معهم
ثقافتهم وتقاليدهم ،وك ــان مــن ضمنها هذا
ال ـت ــراث الـجـمـيــل ،أي املــوسـيـقــى الـغــرنــاطـيــة،
ولـ ـع ــل اول ج ـم ـع ـي ــة ت ــأسـ ـس ــت ل ـل ـمــوس ـي ـقــى
والطرب الغرناطي كانت في وجدة عام ،1921
ُ
وأطلق عليها اسم الجمعية األندلسية للطرب
واملسرح واآلداب.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ن ـســأل شـهـيــد :م ــا ه ــي أهــم
الـ ـنـ ـش ــاط ــات وامل ـ ـشـ ــاركـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
الجمعية؟ ليجيب« :حفاظًا على هذا التراث،
تسهر الجمعية على تنظيم مهرجان سنوي
يعرف دورته الحادية عشرة في شهر مارس/
آذار من كل عــام؛ مهرجان ذو طابع غرناطي،
يحضره فنانون من مختلف البلدان العربية
ومــدن املـغــرب ،وتميزه سـهــرات غرناطية من
عدة فرق وندوات ،وتشارك فيه أيضًا كل سنة
فرقة نسيم األندلس التابعة للجمعية.
وق ــد ش ــارك ــت فــرقــة نـسـيــم األن ــدل ــس ف ــي عــدة
ت ـظ ــاه ــرات م ــن أبـ ــرزهـ ــا :امل ـه ــرج ــان امل ـغــاربــي
للموسيقى األنــدلـسـيــة بـتـلـمـســان بــالـجــزائــر
 ،2011وم ـ ـهـ ــرجـ ــان امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ببجاية بالجزائر  ،2012ومهرجان أندلسيات

كان للموسيقى
الغرناطية حضور مهم
في األعراس والحفالت
احتضنت مدينة وجدة الطرب الغرناطي منذ القدم (فيسبوك)

دراسة

مضادات حيوية بالتحرير الجيني
محمد الحداد

اكتشف بــاحـثــون طريقة جــديــدة إلنـتــاج مـضــادات
حيوية مـعـقــدة ،تستغل التحرير الجيني ،إلعــادة
برمجة مسارات األدوية املستقبلية املطلوبة بشكل
ع ــاج ــل ،مل ـكــاف ـحــة م ـق ــاوم ــة مـ ـض ــادات امل ـي ـكــروبــات،
املهملة واألوبئة.
وعالج األمراض
ُ
فـ ــي دراسـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ن ـ ـشـ ــرت فـ ــي دوريـ ـ ـ ــة Nature
 ،Communicationsاكـتـشــف بــاح ـثــون م ــن جامعة
مانشستر طريقة جديدة للتعامل مع إنزيمات خط
التجميع الرئيسية في البكتيريا ،والتي يمكن أن
تمهد الطريق لجيل جديد من العالجات باملضادات
الحيوية .وفق الدراسة ،يشير املؤلفون إلى إمكانية
استخدام التحرير الجيني (تقنية كريسبر كاس)
لـخـلــق إن ــزي ـم ــات ج ــدي ــدة لـلـبـبـتـيــد غ ـيــر الـصـبـغــي
( - )NRPSوهــو مــن املــركـبــات الثانوية الـتــي تنتج
ع ــادة عــن طــريــق الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا
والفطريات  -وتنتج مضادات حيوية مهمة سريريًا.
وت ـع ــد ال ـب ـب ـت ـيــدات غ ـيــر الـصـبـغـيــة م ــن اإلنــزي ـمــات
امل ـن ـت ـج ــة لـ ـلـ ـمـ ـض ــادات ال ـح ـي ــوي ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة مـثــل
الـبـنـسـلــن .وم ــع ذل ــك ،حـتــى اآلن ،ك ــان تـحــريــر هــذه
اإلنزيمات املعقدة إلنتاج مضادات حيوية جديدة
وأكثر فاعلية يمثل تحديًا كبيرًا.
أح ــدث ــت تـقـنـيــة الـتـحــريــر الـجـيـنــي امل ـعــروفــة بــاســم
«كريسبر /كــاس  »9ثــورة في العلوم البيولوجية،
استحقت عليها مـطـ ِّـورتــا هــذه التقنية؛ الفرنسية
إيمانويل شاربنتييه ،واألميركية جينيفر داودنا،

جائزة نوبل في الكيمياء لعام  .2020تعتمد تقنية
التحرير الجيني ،كريسبر ،على دليل من الحمض
النووي الريبوزي  ،RNAيمكنه تحديد الجزء املراد
تـعــديـلــه ب ــدق ــة ،وم ــن ث ــم ي ـقــوم إن ــزي ــم  CAS9بقص
الحمض ال ـنــووي عند هــذا الـجــزء ليسمح بــإجــراء
التعديل املطلوب .تسبب عــدوى مقاومة مضادات
امليكروبات ( )AMRقــرابــة  700ألــف حالة وفــاة كل
ع ــام عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم .وم ــن املـتــوقــع أن يرتفع
الـعــدد إلــى  10مــايــن ،مــا يكلف االقـتـصــاد العاملي
قرابة  100تريليون دوالر بحلول عام  .2050كذلك
ت ـه ـ ّـدد م ـقــاومــة م ـض ــادات امل ـي ـكــروبــات ال ـعــديــد من
أه ــداف التنمية املـسـتــدامــة لــأمــم املـتـحــدة ،مــع 28
م ـل ـيــون ش ـخــص إض ــاف ــي ي ـم ـكــن أن ي ـج ـب ــروا على
العيش فــي فقر مدقع بحلول عــام  2050مــا لــم يتم
احتواء مقاومة مضادات امليكروبات.
وقال جيسون ماكفيلد ،أستاذ الكيمياء الحيوية في
جامعة مانشستر واملؤلف الرئيسي في الدراسة ،إن
عملية تعديل الجينات يمكن أن تستخدم إلنتاج
مضادات حيوية محسنة ،وربما تؤدي إلى تطوير

يمكن إنتاج تركيبات جديدة
للمضادات ذات الخصائص
المحسنة

ظهور مسببات
األمراض
المقاومة
للمضادات
الحيوية هو أحد
أكبر التهديدات
التي تواجهها
البشرية (رمسيس
ماتي /األناضول)

ع ــاج ــات ج ــدي ــدة ت ـســاعــد ف ــي م ـكــاف ـحــة مـسـبـبــات
األمراض واألمراض املقاومة لألدوية في املستقبل.
ويوضح ماكفيلد في تصريح لـ«العربي الجديد»
إن ظـهــور مسببات األم ــراض املـقــاومــة للمضادات
الحيوية ،هو أحــد أكبر التهديدات التي تواجهها
ال ـب ـش ــري ــة ال ـ ـيـ ــوم .وأن ط ــري ـق ــة ت ـح ــري ــر ال ـج ـي ـنــات
ال ـتــي ط ــوره ــا فــري ـقــه ،ه ــي طــريـقــة فـعــالــة وســريـعــة
للغاية لهندسة اإلنــزيـمــات املعقدة ،التي يمكن أن
تنتج تــركـيـبــات جــديــدة لـلـمـضــادات الـحـيــويــة ذات
الخصائص املحسنة.
تمكنت الـكــائـنــات الـحـيــة الــدقـيـقــة ،مـثــل البكتيريا
التي تعيش في التربة ،من تطوير إنزيمات تخليق
الببتيد غـيــر الـصـبـغــي ،الـتــي تجمع وح ــدات بناء
تسمى األح ـمــاض األمينية فــي منتجات الببتيد،
وغالبًا ما يكون لها نشاط قوي جدًا من املضادات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة .ي ـت ــم اشـ ـتـ ـق ــاق الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـ ـضـ ــادات
الـحـيــويــة املـهـمــة واملـسـتـخــدمــة بـكـثــرة ح ــول العالم
من إنزيمات الببتيد غير الصبغي ،مثل البنسلني،
وفانكوميسني ،ودابتوميسني.
ومــع ظهور بعض مسببات األمــراض القاتلة التي
تقاوم كل هذه املضادات الحيوية املوجودة حاليًا،
ف ــإن أح ــد ال ـح ـلــول ال ـتــي ق ــد ت ـكــون أمـ ــام الـبــاحـثــن
هــو ابـتـكــار م ـض ــادات حـيــويــة جــديــدة بخصائص
محسنة يمكنها التعامل مع آليات مقاومة مسببات
األمـ ـ ــراض .وم ــن بــن ه ــذه ال ـج ـهــود ،الـطــريـقــة الـتــي
ابتكرها مؤلفو الــدراســة لتحرير جينات إنزيمات
الببتيد غير الصبغي.

رصد

الموسيقى الغرناطية في جمعية مغربية
بمجرد أن تطأ قدماك هذه البقعة من مدينة
وج ــدة ،فــي الجهة الشرقية مــن امل ـغــرب ،تجد
نفسك وقــد انتقلت إلــى زمــن آخ ــر ،إلــى قرابة
 700عــام مـضــت .ليس فقط ألنــك تــرى بعض
ملسات هذا الزمن السابق على الـجــدران؛ لكن
ألن ــك أيـضــا سـتــرى وتـسـمــع آالت وموسيقى
تنتمي إليه .ربما يكون وجه االختالف األبرز،
أن ــك ت ــرى ف ـت ـيــات وف ـت ـيــانــا ،ي ــرت ــدون األزيـ ــاء
ال ـع ـصــريــة .ه ـن ــا ،ف ــي مـبـنــى «ج ـم ـع ـيــة نسيم
األنــدلــس للطرب الغرناطي» ،في وجــدة ،ثمة
بــرنــامــج واضـ ــح ،يـشـيــر إل ـيــه الـجـمـعـيــة الـتــي
تهدف إلى أن تحافظ ،مع شيء من التطوير،
على هذا اللون من الطرب واملوسيقى.
يقول رئيس الجمعية ،املوسيقي عمر شهيد،
في حديث إلى «العربي الجديد» ،إن الجمعية
تعمل منذ تأسيسها في عام  ،2005على نشر
هــذا ال ـتــراث الـثـمــن ،بتكوين أجـيــال متتالية
لحمل مشعل هذا التراث؛ إذ يلتحق ،سنويًا،
باملدرسة التابعة للجمعية ،وكذلك بجمعيات
ومعاهد أخ ــرى ،أع ــداد كبيرة مــن الطلبة من
الذكور واإلناث ،وذلك إما بطلب منا ،أو برغبة
من املتقدمني ،واملتقدمات.
ي ـض ـي ــف شـ ـهـ ـي ــد« :ل ـ ـقـ ــد احـ ـتـ ـضـ ـن ــت م ــدي ـن ــة
وجـ ــدة ال ـط ــرب ال ـغــرنــاطــي مـنــد ال ـق ــدم ،ولـعــل
ذلــك بفضل الـهـجــرات األنــدلـسـيــة إلــى املغرب
ال ـعــربــي ،خــاصــة امل ـغــرب وتــونــس وال ـجــزائــر،
بعد سقوط غرناطة التي تسمى بالفردوس
املـفـقــود ،وقــد كــونــت لـنــا ثــاث م ــدارس؛ وهــي
موسيقى اآللة واملوسيقى األندلسية الشهيرة
باملغرب ،واملعروفة بعدد من مناطق املغرب،
واملوسيقى الكالسيكية الشهيرة في الجزائر،

ب ـس ـبــب اإلمـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ـت ــي ي ـط ـب ـق ـهــا م ـسـ ّـيــرو
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،ويـ ـضـ ـي ــف« :ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر يـشـكــل
مـعــانــاة ألي صــانــع أف ــام يــريــد تـقــديــم عمل
ً
غير سياسي ،فمثال فيلم (ريش) نال واحدة
مــن أه ــم الـجــوائــز الــدولـيــة فــي مـهــرجــان كــان
السينمائي ،لتتم مهاجمته بحجة إساءته
ً
للدولة .الفيلم مثال يعكس حالة موجودة في
كل مكان وال يمكن إنكارها».
ي ــأم ــل واك ـ ــد بـ ــأن تـتـحـســن أحـ ـ ــوال الـسـيـنـمــا
والدراما في مصر ،مشيرًا إلى الحالة الصعبة
التي يعيشها العاملون في صناعة السينما
وي ـق ــول« :سـمـعــت بــأنــه سيتم تخفيف حــدة
الـتــدخــل فــي األع ـمــال الفنية املقبلة ،وسيتم
إعـ ـط ــاء م ـســاحــة ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص امل ـصــري
والعربي إلنتاج أعمال فنية من دون رقابة
مـسـبـقــة ،لـكــن مــا سـيـتــم عــرضــه ف ــي املــواســم
املـقـبـلــة سـيـكـشــف ع ـمــا إذا ك ــان ذل ــك ممكنًا
وسيعكس حجم التدخل ،لكن باعتقادي لن
يتم األمر بالسهولة التي يتخيلها البعض».

ال يخفي واك ــد رغبته بــاملـشــاركــة فــي أعمال
سـيـنـمــائـيــة عــرب ـيــة ف ــي ب ـلــده م ـصــر وي ـقــول:
«ال أجـلــس فــي منطقة الــراحــة الفنية كوني
مطلوبًا للعمل فــي أوروبـ ــا وأم ـيــركــا .أفتقد
ل ـل ـع ـمــل فـ ــي م ــواضـ ـي ــع ت ـه ــم أهـ ـل ــي وب ـل ــدي
ومجتمعي ،لكنني اآلن ال أملك هذه املساحة
من التعبير بحكم عدم قدرتي على السفر إلى
مصر ،عدا عن كوني مشطوبًا من نقابة املهن
التمثيلية ،وال أستطيع العمل هناك ،لكنني
سـعـيــد بــالـجـمـهــور امل ـصــري ال ــذي يتابعني
على مواقع التواصل االجتماعي».
ال ينفي واكــد أن وجــوده في أوروبــا ساعده
عـلــى تـقــديــم أع ـمــال مـهـمــة ،وأن ه ــذه األف ــام
م ــا ك ــان م ــن املـمـكــن أن يـقــدمـهــا ل ــو أن ــه بقي
فــي مصر بسبب انشغاله الــدائــم فــي تقديم
أعمال محلية ،ويقول «أنا مصري وسأبقى
مدينًا لبلدي وشعبي مــا دمــت حيًا ومهما
قيل عني».

ال يخفي رغبته بالمشاركة في أعمال سينمائية عربية في بلده (غاريث كاترمول)Getty/
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الفنانون في العالم البديل« ...فلتر» األغاني والتجميل
القليعة بالجزائر  ،2014ومهرجان املوسيقى
األندلسية بإشبيلية بإسبانيا .2015
أمــا على الصعيد الوطني ،فللجمعية سجل
ح ــاف ــل ف ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـي ـ ــدان ،ح ـي ــث ش ــارك ــت فــي
الـعــديــد مــن املـهــرجــانــات فــي ف ــاس ،ومكناس،
والرباط ،وطنجة ،وتطوان ،وشفشاون ،وسال،
ومـ ــراكـ ــش ،وال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء .ف ــي م ــا يخص
املوسيقى الغرناطية وتعريفها ،يقول شهيد
إنـهــا تتميز بـعــدة أل ـحــان ،يطلق عليها اســم
النوبة الكاملة التي تتكون من خمسة أجزاء.
وتتميز أيضًا بإيقاعها املتفرد ،الــذي يجمع
بني آلــة العود والكمان والغيتار واملندولني،
وم ــا يـسـمــى أيـضــا عـنــد الــوجــديــن بــآلــة كــاط
ك ــاط وآلـ ــة ف ـيــولــون والـ ـن ــاي ،واإلي ـ ـقـ ــاع ،وآل ــة
البيانو مع أناشيد وأغاني تنشدها الفرقة.
وتتميز فرقة الغرناطي أيضًا بزيها التقليدي؛
إذ يعتمر الــذكــور طــربــوشــا أحـمــر ،ويــرتــدون
ّ
وجدي
جلبابًا .أما بالنسبة لإلناث؛ فلباسهن
بحتُ ،يطلق عليه اسم كاراكوا.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ،كـ ـي ــف تـ ـ ــرى ح ـض ــور
الـطــرب الغرناطي فــي املجتمع املغربي عامة
والــوجــدي خــاصــة؟ نسأل شهيد .يـقــول« :لقد
كان للغرناطي حضور في األعراس والحفالت
الــوجــديــة؛ إذ كــان ال يمكن أن يـقــام عــرس في
وجــدة ،إال وتحضره فرقة الطرب الغرناطي.
لكن ،مع األسف ،أصبح هذا التراث يندثر ،ولم
يعد لــه حـضــور كبير فــي األع ــراس الــوجــديــة.
ن ـجــده أحـيــانــا ل ــدى بـعــض ال ـعــائــات وجــديــة
األصل ،التي ال تزال تحافظ على هذا التراث».
يضيف« :لألسف ،ال يلقى هذا التراث دعمًا من
الحكومة ،ولم يأخذ حقه الالئق من االهتمام
مثل باقي الفنون؛ إذ نعتمد فقط على تبرعات
بعض املحبني واملولعني بهذا الفن».

بعيدًا عن الهدف التجاري
لمواقع وتطبيقات
الهواتف والمواقع
اإللكترونية ،تسجل
التقنيات الجديدة تفاعًال
كبيرًا من متابعي الفنانين
إبراهيم علي

يــومــا بـعــد ي ــوم ،تـعـمــد تـطـبـيـقــات وتـقـنـيــات
عــالــم امل ـيــديــا ال ـبــدي ـلــة إل ــى إص ـ ــدار خــاصـيــة
جديدة ،تساعد في تسهيل عمليات البحث،
وتسهم ،إلى حد بعيد ،في الترويج للفنانني
واملؤثرين في هذا العالم.
يـبــدو أن الـتـقـنـيــات والـتـطـبـيـقــات املستجدة
في عالم امليديا ال تقف عند حدود التواصل
اإلن ـس ــان ــي ع ـمــومــا ،ب ــل ت ـح ــاول ف ــي ك ــل مــرة
«إغــراء» املتابعني بتقنيات جديدة ،منها ما
يختص بالجمال ،وآخر يختص بالتجميل.
أخ ـي ـرًا ،أطـلـقـتـهــا املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة نـجــوى
كرم ،ميزة تقنية جديدة ،تتعلق باالستماع
والعرض ألغانيها عبر «فلتر» ،يعيد قديمها
الغنائي وجديدها معًا ،بحسب رغبة املتابع.
فاجأت نجوى كرم متابعيها بـ «فلتر» خاص
بأرشيفها الغنائي ،يسمح للمشاركني فيه
بــاالس ـت ـمــاع إل ــى إح ــدى أغـنـيــاتـهــا .وتـفــاعــل
كثيرون مع «الفلتر» املستحدث ،الذي يعيد
إلـ ــى الـ ــذاكـ ــرة أرشـ ـي ــف كـ ــرم ال ـض ـخ ــم ،ال ــذي
يتضمن أكثر من  250أغنية .تفاعل معجبو

نجوى كرم مع التطبيق الجديد؛ إذ يظهرهم
في الخلفية ،يــؤدون األغنية التي اختاروها
في التطبيق الجديد.
حـ ـص ــدت نـ ـج ــوى ك ـ ــرم مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن ال ـت ـفــاعــل
وت ـب ــادل الـفـيــديــوهــات ،الـتــي أعـ ــادت نشرها
ع ـب ــر صـفـحـتـهــا ال ـخ ــاص ّــة «ت ــويـ ـت ــر» ،دع ـمــا
للحملة الجديدة التي تبنتها.
لـ ـع ــل نـ ـج ــوى كـ ـ ــرم الـ ـفـ ـن ــان ــة األول ـ ـ ـ ــى عــرب ـيــا
الـتــي تختار «فـلـتــر» لتفعيل تطبيق خاص
بأغانيها ،فــي وقــت يعتمد معظم الفنانني
ع ـل ــى املـ ـنـ ـص ــات الـ ـب ــديـ ـل ــة ،ل ــاس ـت ـم ــاع إل ــى
إلنتاجهم الغنائي أو املوسيقي ،ويمكن أن
تسجل خطوة نجوى كرم مزيدًا من التفاعل
م ــن خـ ــال اس ـت ـخــدام ـهــا الح ـق ــا ف ــي مـســاحــة
كبيرة خاصة بنشر األغاني.
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول  ،2020أطـلـقــت
املمثلة اللبنانية نادين نجيم خاصية «فلتر»
ج ــدي ــد ع ـلــى م ـحـ ّـمــل الـ ـص ــور «إن ـس ـت ـغ ــرام»،
وذل ــك بـعــد ف ـتــرة م ــن ال ـت ـشــويــق ،وه ــي فـكــرة
راودتها بعد انفجار مرفأ بيروت أغسطس/
آب  ،2020خـصــوصــا مــع كـثــرة استخدامها
الـفــاتــر لتغطية آث ــار ال ـنــدوب عـلــى وجهها
مــن اإلص ــاب ــة .يتميز الـفـلـتــر بــالـحـفــاظ على
املالمح كما هــي ،مثل الشامة والعينني ،مع
خــاصـيــة مـكـيــاج ال ـع ـيــون ،مـثــل ً«اآليــاي ـنــر».
وشاركت نجيم ،بعدها ،مجموعة من املقاطع
تستخدم فيها الفلتر ،وعلقت بالقول« :ميوز،
صار رسميًا جاهز ،فيكم تجربوه وتعطوني
ٔ
رايكم».
قد يكون تطبيق «سناب شات» ،الذي انطلق
عام  ،2011من أكثر الوسائل التي تستخدم
تقنية وأن ــواع «الـفــاتــر» ،خصوصًا مــن قبل
املشاهير الـعــرب والغربيني على حــد ســواء.

أطلقت نجوى كرم «فلتر» سريعًا خاصًا بأغانيها (ذبيان سعد)

ً
اجتاح التطبيق العالم ،وحقق تفاعال كبيرًا،
ملا يحمله من ميزات سهلة ،ومدة قياسية في
التصوير واإلضافات املطلوبة والنشر.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ه ــدفـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري والـ ـع ــائ ــد
امل ــال ــي ال ـ ــذي تـحـقـقــه هـ ــذه املـ ــواقـ ــع ،تشكل
ه ــذه «ال ـث ــورة» التكنولوجية واق ـعــا يضع

املـتــابـعــن أم ــام تــوفــر ال ـخــدمــات املـطـلــوبــة،
ب ـش ـكــل س ــري ــع ،ل ـيــس أق ـل ــه ال ـح ـص ــول على
أغـنـيــة عـمــرهــا س ـنــوات فــي أق ــل مــن دقـيـقــة،
ـال ،وإع ــادة إرسالها أو
وبمستوى تقني عـ ٍ
نسخها ومبادلتها على مــواقــع التواصل
كـ ــافـ ــة .إل ـ ــى ج ــان ــب إج ـ ـبـ ــار ج ـي ــل آخ ـ ــر مــن

املتابعني أكثرهم من املراهقني ،للتفاعل مع
رؤي ــة الـفـنــان املفضل لــديـهــم ،إن عــن طريق
االسـتـمــاع إلــى أغــانـيــه ،أو اسـتـغــال تقنية
تتعلق بالجمال وتحسني الشكل الخارجي،
عن طريق تقنيات الفالتر أو «الفوتوشوب»
الخاص بالهواتف الذكية.
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إطاللة

مقام آخر
األول
للزمن ّ

روائي حول دور اللغة
انقسام
ّ
ٌ

ابتكار أم توصيل؟
تشهد الكتابة الروائية
العربية ما يشبه
االنقسام بين اتّجاهين
حول شأن اللغة،
ليس بوصفها نحوًا
وصرفًا ،بل من حيث
استخدامها في النص
الروائي

محلّات ما يحفظه يوسف أحمد عن ظهر قلب

تصويب

عطلة لو تطول
محمد عالوة حاجي

م ــع اقـ ـت ــراب ِ 2021مـ ــن نـهــايـتــه،
َ َّ
ُ
التظاهرات
ـات مؤكدًا َّأن ّأيــا ِمن
بـ
الثقافية ال ـبــارزة فــي الـجــزائــر لن
ُ
تقام هذا العام؛ بدءًا ِمن «معرض
ال ـج ــزائ ــر ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» ال ــذي
كــان القائمون عليه ُيعلنون عن
مــوعـ ٍـد لتنظيم دورتـ ــه الخامسة
والـعـشــريــن ث ـ ّـم يـتــراجـعــون عنها
ُ َّ
ً
ســريـعــا ك ــل مـ ـ ّـرة ،ووص ـ ــوال إلــى
امللتزم»
«املهرجان الدولي للفيلم
ِ
ّ
ال ــذي أص ــدر مـنــظـمــوه ،قبل ّأي ــام،
بـيــانــا أعـلـنــوا فـيــه تــأجـيــل دورت ــه
الحادية عشرة التي كان َ
مفترضًا
ّ
ت ـن ـظ ـي ـ ُـم ـه ــا فـ ــي كـ ــانـ ــون األول/
ديسمبر الـجــاري .كما هــو األمـ ُـر
بـ ُـالـنـسـبــة إل ــى جـمـيــع الـفـعــالـيــات
األخ ـ ــرى ،كــانــت جــائـحــة كــورونــا
َ
َ
السبب املعلن لتأجيل «مهرجان
ْ
الفيلم امللتزم» .لكن علينا االنتباه
إل ــى ُمــاح ـظــة بـسـيـطــة :ل ــم ُيـعـ ِـلــن
ِّ
م ـن ــظ ـم ــو امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ،فـ ـ َـي وق ــت
ســابــق ،عــن نـ ّـيـتـهــم إقــامــة دورت ــه
املقبلة هــذا الـشـهــر ،ولــم ُي ـحـ ّـددوا
ِ
تــاريـخــا لــذلــك ،ول ــم َيـكـشـفــوا عن
مـلـصـقـهــا ال ــرس ـم ـ ّـي أو بــرنــامــج
ـروض ـهــا ،أو أس ـمــاء ضيوفها،
ُعـ ِ
ً
ثـ ّـم أعلنوا مباشرة عن تأجيلها.
ّ
يعني ذلك أن ُهم لم يكونوا في وارد
ّ
تنظيمها ،أي أنـ ُـهــم قـ ّـرروا تأجيل
َّ
ُفعالي ٍة مؤجلة ِ َمن األساسُ ّ .
ت ـخ ـبــرنـُـا امل ــاح ـظ ــة وال ـف ــرض ــي ــة
ّ
املـتــرتـبــة عنها َّأن الـقــائـمــن على
ً
في
املشهد الثقافيِ ،
الخامل أصال ً
الجزائر ،وجدوا في كورونا عطلة
ّ
ّ
ّربما يتمنون أن ُتطولُ .يدلل على
ّ
ذل ــك االس ـت ـس ـهــال ف ــي إل ـغ ـ ِـاء كــل
فعالياته األســاسـيــة خــال الـعــام
َّ
الحالي وال ــذي سبقه .لنتذكر َّأن
َ
ال ـف ـت ــرة ن ـفـ َـس ـهــا ُش ـه ــدت تنظيم
ثــاثــة انـتـخــابــات أقـيـمــت خاللها
ُّ ٌ ُ
عات لم تحترم فيها ٌّأي ِمن
تجم
إجراءات الوقاية.

صوت جديد

المقام
في معرضه ُ
حاليًا بالدوحة ،يستعيد
التشكيلي القطري ،من
خالل خمس وثالثين
معالم
لوحة زيتية،
َ
منطقة مشيرب في
العاصمة القطرية خالل
الخمسينيات والستّينيات
الدوحة ـ محمد هديب

تجربتان للتشكيلي القطري يوسف
أحمد ،خالل هذا العام ،بدأ إحداهما
في فبراير /شباط املــاضــي ،حملت
عنوان «لني ي ْطرى ّ
علي ّلول» (حينما يخطر
ِ
لي الزمن األول) ،والثانية األسبوع املاضي
ّ
فــي مـعــرضــه الـجــديــد «م ـح ــات» ،وكلتاهما
تسترجع روح الدوحة القديمة ،حيث طرأت
ُّ
تحوالت كبرى على رموزها املكانية.
َ
ال تنفصل االثـنـتــان إلــى فـضــاء يــن ،بــل بــدت
وفرجان
التجربة األولى بما فيها ّ من بيوت ِ
ودواع ـ ـيـ ــس (أزقـ ـ ـ ــة) وح ـت ــى بعض
(أح ـ ـيـ ــاء)
ّ
ّ
الدكاكني ،محفزة السترجاع محلت أغلبها
انـتـقــل مــن مـكــانــه ،والـبـعــض القليل بـقــي مع
تـطــويــر يـنــاســب وس ــط املــدي ـنــة املـبـنــي على

ط ــراز حــديــث .وق ــد ت ـبــدو ال ـلــوحــات الخمس
ً
وال ـث ــاث ــون تـفـصـيــا م ــن ال ــدوح ــة الـقــديـمــة،
َ
املسترجعة في معرض سابق ،لكنها حتمًا
ُ
أب ـع ــد م ــن ذل ـ ــك .ف ـح ـيــث يـ ـق ــام املـ ـع ــرض اآلن
ف ــي «م ـت ـحــف مـحـمــد ب ــن ج ــاس ــم» ،ويـسـتـمــر
ح ـتــى ن ـهــايــة ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر امل ـق ـبــل ،كــانــت
ه ــذه هــي مـشـيــرب ،ب ــذرة املــديـنــة خ ــال عقد
ّ
الـخـمـسـيـنـيــات ،وم ــن هـنــا تـشــكـلــت حاضنة
خليطة في شــوارع أبــرزهــا شارعا الكهرباء
وعبد الله بن ثاني.
تـ ّ
ـوس ـ َـع ــت املــدي ـنــة دون حـ ــدود حــاس ـمــة بني
مشيرب وما جاورها ،غير أن هذين الشارعني
ّ
أصبحا َلستة عقود ،بدءًا من الخمسينيات،
ّ
الـ ـع ــام ــة األبـ ـ ــرز لـ ـتـ ـن ــوع ال ـج ـن ـس ـي ــات ،ك ــان
الـحـضــور الــواضــح فيها عــربـيــا لـلـشــوام من
ّ
ّ
ولبنانيني على وجه الخصوص.
فلسطينيني
مــا الــذي دفــع يوسف أحمد ليستعيد صور
ّ
املحلت القديمة؟
ل ـل ـف ـنــان ذاكـ ـ ــرة ب ـصــريــة وح ـكــائ ـيــة م ـم ـتــازة.
ّ
ل ــم ي ـج ـعــل م ــن «مـ ـح ــات ــه» مـ ــوازيـ ــا لـلـصــور
التسجيلية ،بل ّ
مما استقر في روحــه .حتى
ّ
إن ب ـعــض ال ـل ــوح ــات رس ـم ـهــا ق ـبــل أن تـطــرأ
عليها تعديالت طبيعية.
ذه ـ ــب ب ــري ـش ــة ع ــري ـض ــة إل ـ ــى األمـ ــاكـ ــن ال ـتــي
استقطبت من سكن داخل الدوحة وخارجها،
ولــذا جــاءت رسوماته انطباعية ،كما لو أنه
يــرســم فــي ال ـن ـهــار تـحــت شـمــس ش ـتــويــة ،ما
يحفظه عن ظهر قلب.
جميع الـلــوحــات تظهر بسماء زرق ــاء ،وهي
الــزرقــة الـتــي اعـتــادتـهــا الـعــن ب ــدءًا مــن شهر

خمسة عقود

حي الجسرة في الدوحة
في لوحاته ،يمزج يوسف أحمد (مواليد
ّ
طورها خالل
عام  /1955الصورة) األسلوب الواقعي بالحروفيات التي
ّ
الممتدة لخمسة عقود،
تجربته
ّ
ّ
وظف فيها الفن الحروفي
والتي
والمنسوجات واألشكال الهندسية،
منفتحًا على طيف واســـع من
ُ
بعض تلك
األلوان والمواد .يتناول
اللوحات البيئة التقليدية؛ حيث
تظهر األحياء والبيوت والجموع
والـــمـــرأة ومــابــســهــا ،والــرقــص
يؤديه الرجال في
الشعبي الــذي
ّ
المناسبات واألعياد.

ممدوح عزام

من لوحات المعرض

س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول واح ـت ـجــاب ـهــا ف ــي شـهــور
الصيف.
عقب تصدير ّأول شحنة نفطية عــام ،1949
بدأت الدوحة باستقبال جموع من جنسيات
عديدة .وستفتتح في منتصف العقد التالي
ّ
ُ ِّ
ورك ــب كــابــل كهرباء
كهربائية،
ّأول محطة
ُ
ّ
تحت األرض ،وأطلق على الخط الذي يعمل
بواسطة الكابل اسم «شارع الكهرباء».
س ـت ـتــراجــع ال ـع ـم ــارة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــع دخ ــول
مـ ـ ّ
ـادة األس ـم ـنــت ،وسـتـشـهــد املــدي ـنــة ش ــوارع
عـ ــري ـ ـضـ ــة ،ل ـ ــم تـ ـك ــن مـ ــألـ ــوفـ ــة ف ـ ــي األح ـ ـيـ ــاء
السابقة ودواعيسهاّ ،
مما ينتمي إلى ذاكرة
َ
رومانسية ،فــرضــت عليها الحياة الجديدة
تغييرات جذرية.
ّ
ّ
ّ
إل أن ع ـقــودًا ســتــة تــالـيــة شــكـلــت ِل ــن هــم ّفي
ً
ج ـيــل ي ــوس ــف أح ـم ــد ( )1953م ـج ــاال م ــؤث ـرًا
ومفارقًا ،وبؤرته الخصبة هي مشيرب.
ّ
ّ
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،فـ ـ ـ ـ ــإن ّ اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــار املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات غ ـيــر
التسجيلي ،إنما هو استحضار لشريط من
الـحــركــة واألن ـف ــاس وال ــوج ــود ال ــذي تــواصــل
على يد من أصبحوا سالالت ،بعضهم أجداد
ّ
على قيد الحياة يـتــذكــرون ،هــم أنفسهم في
ذلك الزمن شباب يحلمون.
ث ـم ــة ص ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة م ـش ـه ــورة لـكـثــرة
تــداولـهــا ،بيد أن الـفـنــان عــرف مــن أي زاويــة
جديدة يمكنه أن يفعل شيئًا مغايرًا.
رب ـم ــا ال ت ـجــد ف ــي املـ ــدونـ ــات ّ ال ـتــاري ـخ ـيــة أو
ال ـف ـن ـيــة اس ــم «إدوارد» ،إال أن ـ ــه ح ــاض ــر مع
ّ
ّ
سميه الخطاط يوسف أحمد قبل أن يكون
التشكيلي امل ـع ــروف .ه ــذا الــرجــل اللبناني،

ليست اللوحات موازيًا
مما استقر
ُّ
ور ،بل هي ّ
للص َ
في روحه

إدوارد ،ه ــو م ــن ك ـت ــب م ـن ــذ الـخـمـسـيـنـيــات
الكثير مــن اآلرم ــات الـتــي ب ــدأت تحتشد في
وسط البلد .فتحت تجربة «لوحات» شهية
الخطاط في تحية إلدوارد الذي غادر عاملنا
أواخر عقد السبعينيات.
ّ
ّ
م ـح ــات لـيـســت بـسـيـطــة إل حـيـنـمــا ت ـق ـ َـارن
ّ
ّ
بتحوالتها واتساعاتها فيما ّ بعد .في ذلك
الــوقــت كــانــت هــي كــل مــا ُي ـمــثــل مستلزمات
الحياةّ .وهذا ال يتوافر في «املول» املعاصر،
وما يفضله من بطاقات ائتمانية وبطاقات
ّ
الصراف اآللي.
هـ ـن ــا «مـ ـطـ ـع ــم بـ ـ ـي ـ ــروت ل ـل ـح ـم ــص وال ـ ـفـ ــول
والـ ـف ــاف ــل» ،وم ـقــاب ـلــه «ب ـق ــال ــة صـ ـي ــدا» .هنا
ّ
ّ
«م ـ ـحـ ــل شـ ـه ــاب ل ــأقـ ـمـ ـش ــة» ،وه ـ ـنـ ــاك م ـحــل
«أح ــذي ــة ي ــاف ــا» ،وه ـن ــا «م ـع ـص ــرة ال ــرب ـي ــع»،
و«م ـت ـجــر ال ـط ــائ ــف» ،و«اس ـت ــودي ــو ال ـس ــام»،

ثـمــة ،مــن بــن الــروائ ـيــنَ ،م ــن يرفضون
أن يــرفــدوا الـلـغــة الــروائ ـيــة ب ـ ّ
ـأي صــورة
أو اسـتـعــارة أو م ـجــاز ،ويـطـلـقــون على
االهتمام بلغة الكتابة :البالغة الفارغة.
ّ
إن ّ
مهمة اللغة ،هنا ،هي إيصال الفكرة
إذ
ٌ
باعتبار أن الرواية حدث
فقط،
والحدث
ٌ َ
ـاب ُيــقـ َّـدم فحسب .وبسبب
ُي ـقــال ،وخ ـطـ
هذا االستبعاد ،صارت اللغة في الرواية
ّ
ينصب االهتمام فيه على
نحوًا خالصًا
ص ـ ّـح ــة ال ـق ــواع ــد وصـ ـ ــواب االس ـت ـخ ــدام
ّ
تتحول إلى
املعجمي .أي أن ُاللغة ،هنا،
أداة تنفيذية ال شـغــل لها غير إيصال
الفكرة واملعنى.
وفي هذا الباب تشهد الكتابة الروائية
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــا يـ ـشـ ـب ــه االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام بــن
ّ
اتجاهني حــول شــأن اللغة ودوره ــا في
ّ
الكتابة .واالنقسام أو الخالف ال يتعلق
بالنحو والصرف وبناء الجملة وعالقة
الفاعل واملفعول به أو املبتدأ والخبر،
بــل بــالـلـغــة مــن حـيــث الـ ــدور والــوظـيـفــة
وأشكال استخدام هذا الدور في ّ
النص
الروائي.
ً
ولـكـ ْـن إذا ّ
تأملنا الـنـ ّـص بوصفه طاقة
ً
ً
مثال ،طاقة عاطفية أو روحية أو فكرية،
ّ
ْ
ف ــإن ق ــدرًا كبيرًا مــن هــذه الـطــاقــة سوف
يفسد بسبب رداءة أداة التوصيل ،أو
ّ
حقل
عاديتها .ومن املعروف في
بسبب
ٍ
مختلف تمامًا هو الكهرباء ،أن الطاقة
ٍ
الـكـهــربــائـيــة يمكن أن تـتـعـ ّـرض للخلل
كابالت نقل
والنقص في حال اختلفت
ُْ
الطاقة من حيث جودة الصنع .وقل مثل
ذلك عن أنابيب املياه وغيرها من أدوات
النقل ،وهي أدوات توصيل أيضًا.
ّ
ول ـ ـهـ ــذا ،فـ ـ ــإن وصـ ـ ــول امل ـع ـن ــى ـ ـ ـ إذا مــا
ُ
ارتضينا بمبدأ أن اللغة أداة توصيل
ّ
يتعرض للفساد أو قد تضيع
فقط ـ قد
منه ،كما تضيع طاقة الكهرباء ،أجـ ٌ
ـزاء
هــامــة فــي ح ــال كــانــت الـلـغــة ركـيـكــة ،أو
ّ
فقيرة
كــانــت مقعرة وصعبة ،أو كــانــت ً
وض ـح ـلــة .والـقـضـيــة لـيـســت ب ــراع ــة في
الــزخــرفــة ،أو فــي الـبــاغــة ،بــل بــراعــة في
التوصيل.
وال ــاف ــت أن حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة نفسها
ً
ّ
ـارات مـثــا ،بــل إن
ال
تتحرك دون اسـتـعـ ٍ
الناس يستخدمون االستعارة بوصفها
ّ
عملية يحتاجها املرء
حاجة أو ضرورة

فــي إنـشــاء وتمتني عالقة التواصل مع
اآلخرين في معظم املواقف االجتماعية
ّ
تتطلب ُ
التي
تبادل الكالم.
ولدى جورج اليكوف ومارك جونسون،
فـ ــي ك ـت ــاب ـه ـم ــا املـ ـشـ ـت ــرك ال ـ ـ ــذي يـحـمــل
ع ـنــوانــا الف ـت ــا ه ــو «االسـ ـتـ ـع ــارات الـتــي
نحيا بها» (ترجمة عبد املجيد جحفة،
ُ
«دار تــوبـقــال» ،)1996 ،ج ــداول شديدة
اإلثارة من ناحية التنبيه إلى استخدام
االسـتـعــارة نفسها فــي الحكي اليومي
ال ـ ـعـ ــادي ب ــن الـ ـن ــاس دون أن ي ـكــونــوا
قاصدين.
وأفضل ما يشيران إليه هو أن االستعارة
ّ
لـيـســت م ـســألــة مـتـعــلـقــة ب ــاأللـ ـف ــاظ ،بل

ّ ّ
بالتفكير نفسه .وهــو ما يعني أن لكل
ً
كاتب قدرة على ابتكار استعارة خاصة
ً
ّ
ُّ
به ،كما أن لكل ثقافة استعارة تخصها،
بـسـبــب اخ ـت ــاف ال ـب ـي ـئــات الـفـيــزيــائــي،
وهــذا بــدوره يساعد في رسم الخطوط
البيانية لطبيعة التعبير لدى الشعوب

يمكن لالستعارة األدبية
أن تدفع الثقافة نحو
فهم جديد للحياة

الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـي ــش فـ ـ ــي أم ـ ـك ـ ـنـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة.
هذا ما يضع بعض الكتابات الروائية
ّ
فــي م ــأزق ،وخصوصًا تلك الـتــي يتجه
ُ ّ
ك ــت ــاب ـه ــا ن ـحــو ال ـل ـغــة امل ـغ ـل ـقــة الـخــالـيــة
م ــن ّ
أي م ـجــاز أو صـ ــورة أو اس ـت ـعــارة.
ف ــاب ـت ـك ــار االسـ ـتـ ـع ــارة ال ي ـع ـنــي إغ ـن ـ ْـاء
اللغة األدبـيــة وحدها وحسب ،بل دفع
فهم جديد ومبتكر
الثقافة نفسها نحو ٍ
للحياة واملشاعر والعالقات اإلنسانية،
ب ــل وال ـع ــاق ــة م ــع الـطـبـيـعــة واألشـ ـي ــاء،
من جهة ،وتجديد الثقافات بإضافات
استعارية تحاول فهم العالم املتغير من
حولها ،من جهة ثانية.
(روائي من سورية)

«أمتدّ إليك» لـ ضياء العزاوي (العراق) ،زيت على قماش1972 ،

فعاليات

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
المثنى (العراق) ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة ،بــرأيــي ،هي إعــادة تأهيل
ّ
للشاعرية بطريقةٍ أجمل ،شريطة أن تتخذ
أسلوبًا جديدًا من حيث اللغة والفكرة معًا،
َّ
ال َّ
سيما األفكار املبتكرة بطريقة مفكر بها.
ّ
نــاهـيــك عــن ال ـجــديــة ال ـتــي تــأخــذ منحنيات
أخ ـ ّـرى فــي عملية الـكـتــابــة ال ـتــي هــي َمـهـ َّـمــة
شاقة ولذيذة في الوقت نفسه.

وسام الموسوي

كما لو أنه يرسم تحت
شمس شتوية ما يحفظه
عن ظهر قلب

ّ
و«دك ـ ـ ّـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس» ،و«ال ـ ـب ـ ـيـ ــت الـ ـح ــدي ــث»،
ّ
ّ
و«صفار الفريج» (مبيض النحاس) ،و«دكان
الـ ـس ــاع ــي» ،و«م ـخ ـب ــز الـ ـجـ ـس ــرة» ،و«م ـص ـنــع
ّ
الثلج» ،و«صيدلية الباكر» ،و«دكــان حاجي
غلوم» ،و«نوفوتيه فونتانا».
تأتي الجموع كــل يــوم ،بحثًا عــن أغراضها،
لكنها تحتشد يـ َـومــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة،
في ساحة مستطيلة بحذاء الشارع املفضي
واقـ ـ ـ ــف .أمــامــك
إلـ ــى ال ـب ـن ــك ال ـع ــرب ــي وس ـ ــوق ِ
شــارعــان ،على اليمني «عـبــد الـلــه بــن ثــانــي»،
وعـلــى الـيـســار «ش ــارع الـكـهــربــاء» ،وكالهما
ّ
كــان على الجنبني مـحــات تستقبل شــاريــا،
أو جــائـعــا ،أو أي ــا ك ــان يـتـقــاســم مــع صاحب
امل ـحــل صـفــة واح ـ ــدة :كــانــا صــاحــب حــاجــة،
أقرب إلى الوضوح ،وأبعد كثيرًا عن النزوع
االستهالكي.
قيل في بعض ُّ
تخيالت أو أوهام أو حسابات
ُ ّ
ّ
تجريدية لم تحقق بعد ،إن األصوات ال تزول،
بل تبقى عالقة في طبقة من طبقات الجو.
ّ
هذه آرمة «الجمهورية العربية املتحدة» .من
الــواضــح أن مفتونًا بتلك الجمهورية التي
ّ
تأسست عــام  1958بني مصر وســوريــةّ ،قرر
أن يجعلها اسمًا لبقالته.
ّ
ال نعرف من خط اآلرمة .ربما إدوارد ،وربما
غـيــره .مــن صاحب البقالة؟ هــذا ليس مجال
تحقيق استقصائي.
ّ
ل ـل ـف ــن ــان أن يـ ـم ـ ّـر ب ــري ـش ـت ــه ،وي ـ ـتـ ــرك نـفـســه
واآلخ ــري ــن أن يـسـعــوا وراء أصــوات ـهــم ،التي
ّ
جوية ،بل في
ليست حتى اآلن في أي طبقة
صامتني.
السمع
دواخلهم حني يصيخون
ِ

الشعر بوصفه َ
خالصًا إنسانيًا

وسام الموسوي
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جيل أدبي له مالمحه
■ هل تشعر نفسك جزءًا من ٍ
وما هي هذه املالمح؟
ّ
يهتم ّبهذه التفاصيل،
برأيي ،الشاعر ً الذي
سيكون فريسة لفخاخ التأثر َ
بمن قبله أو
ّ
أهتم شخصيًا بهذه املفاهيم،
بمجايليه .ال
َّ
الشاعر في ِّ محدوديةٍ واضحة،
ألنها
تضع ِّ َ
َ
َ
ُ
وهــذا ال يحصنه مــن فــخ تـكــرار تـجــارب من
سبقوه أو مجايليه .الشاعر الـجـ ّ
ـاد عالمة

ّ
مـنـفـلـتــة ع ـلــى األبّـ ـ ــد ،وح ـق ـي ـقــة ال ت ـك ــف عن
ِّ
ُّ
للتحرر من كل ما هو
كونها صورة مكثفة
ُ َ
وسيكتب.
مكتوب
■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
َّ
َ
تتبع ثقافة الشاعرَ ،
ورأيــه بما
العالقة هنا
ّ
ُيطرح من ِّ
أي جيل قبله أو معه .شخصيًا،
وألسباب
عالقتي مع الشعر ال مع الشعراء،
ٍ
َ َ َّ
ّ
تــتـ َـعــلــق بـمــا أفــكــر فـيــه ،مــن خ ــال اإلخــاص
ملفهوم الشعر الذي أعتبره خالصًا إنسانيًا،
ّ
بعيدًا عن كل الدخالء عليه« .األجيال» مفهوم
أكاديمي وأنا بعيد ّ
جدًا عن األكاديمية التي
أغلب األوقات،
تضع الشعر بني قوسني في َّ
ُّ
للتحرر
رغــم أن الشعر هو الصورة املكثفة
واالنفالت معًا.
■ كـيــف تـصــف عــاقـتــك مــع الـبـيـئــة الـثـقــافـيــة في
بلدك؟
ّ
ج ـ ّـدًا وشـبــه منعزل عن
بعيد
ـي
ـ
ـأن
ـ
ب
ـرف
أعـتـ
ّ
ال ــوس ــط ال ـث ـق ــاف ــي ،ألنـ ـ ــي أع ـت ـب ــر أن بـعــض
األوس ــاط الـثـقــافـ َّـيــة ،الـتــي تـقــود املـ ّ
ـؤسـســات
ال ـث ـقــاف ـيــة وت ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـه ــد ،م ــؤدل ـج ــة ،أو

األجيال مفهوم أكاديمي
والشعر صورة مكثَّفة
للتح ُّرر واالنفالت

حتى العاشر من الشهر الجاري ،يتواصل معرض رسالة إلى األب للكاتبة والفنانة
اللبنانية شذا شرف الدين في «مركز مينا للصورة» ببيروت .يستند المعرض المقام
منذ العاشر من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي إلى كتاب بالعنوان ذاته للكاتب
نصه في مجموعة من اللوحات.
التشيكي فرانز كافكا ،حيث تعيد تركيب ّ

بطاقة

شاعر من العراق ،من مواليد عام  .1990أصدر
مجموعته الشعرية األول ــى« ،ألهو مع الهاوية»،
ُ
ٌ
نصوص له إلى اإلنكليزية،
عام  .2019ترجمت
والـبـلـغــاريــة ،الفرنسية ،والـفــارسـيــة .ينشر في
العديد من الصحف العراقية والعربية.
ُ
لتوجهاتها ،وهــي ال ّ
ّ
يعول
ت ـطـ ّـوع الثقافة
ْ
ّ
ع ـل ـي ـهــا ،ألن ـه ــا ل ــم ت ـخ ــرج وفـ ــق م ــا يـتـطــلـبــه
ّ
املوقف الوطني تجاه كل َمن أراد سوءًا بهذه
البالد :العراق.
■ كيف صدر كتابك ّ
األول وكم كان عمرك؟
ِّ
اكتمل كتابي في سنة  ،2016وبقيت متريثًا
فــي مــا يـخـ ّـص طباعته ،لـظــروف شخصية،
ح ـتــى أص ــدرت ــه ف ــي  2019ع ــن «دار عــدنــان
للطباعة والـنـشــر» .وك ــان عـمــري وقتها 29
عامًا.
■ ماذا تكتب اآلن وما هو إصدارك القادم؟
لي كتاب عنوانه «قلق الطني» ،وهو عبارة
عــن ت ـســاؤالت حــول ث ــورة تشرين العراقية
َّ
ولدي مجموعة شعرية
وأحداثها عام ،2019
ثانية ستكتمل قريبًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ضمن سلسلة ندوات بعنوان مدخل إلى التحليل النفسي ،تلقي الباحثة التونسية
رجاء بن سالمة ،بداية من الثانية والنصف بعد ظهر اليوم ،محاضرة بعنوان
ما هي البارانويا؟ في «قاعة أحمد إبراهيم» بكلية اآلداب بمنوبة قرب تونس
العاصمة .من مؤلّفات بن سالمة« :بنيان الفحولة» ،و«العشق والكتابة» ،و«في
نقد إنسان الجموع» ،و«نقد الثوابت :آراء في العنف والتمييز».
بداية من اليوم ،وعلى مدى ثالثة أيامُ ،تقام في مدينة غوتبورغ السويدية
الدورة الثانية من معرض الكتاب العربي ،الذي يحمل في هذه الدورة شعار
«الكتاب صديق الغربة»ّ .
ويضم كتبًا من
موقع ودار «صفحات»،
ينظم المعرض
ّ
ُ
دور نشر عربية مثل« :دار ممدوح عدوان» ،و«التنوير» ،و«المتوسط» ،و«التكوين».

ً
بداية من السابعة من مساء اليوم
مسرحي يقام
عرض
قول للزمان هو عنوان
ّ
ٍ
الجمعة ،على خشبة «المسرح الصغير» ضمن مبنى «مكتبة اإلسكندرية» في
المدينة المصرية .العمل من إخراج طارق نادر ،وهو يقوم على تركيب لوحات
ّ
و«محطة الدنيا الجديدة».
من األداء الجسدي .من أعمال نادر األخرى« :أسود»
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عن مهرجانات سينمائية عربية

ال ِ
حرفيّة ومهنيّة بل أمزجة وعالقات
مهرجانات سينمائية
عدة ُتثير تساؤالت
عربية ّ
مختلفة عن آليات
عملها وتنظيمها
ّ
بالنقاد
وعالقاتها
والصحافيين السينمائيين
والضيوف اآلخرين
نديم جرجوره

إدارات م ـهــرجــانــات سينمائية
ّ ُ
مدن عربية
عربية عدة ،تقام في ّ ٍ
وغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،غـ ـي ــر م ــؤهـ ـل ــة إلدارة
وتـنـظـيــم يـلـيـقــان بــالـسـيـنـمــا ،وبنتاجاتها
ال ـعــرب ـيــة وال ـغــرب ـيــة ،وب ـمــا يـحـيــط ب ـهــا من
ص ـن ـ ٌـاع ــة وصـ ـح ــاف ــة ون ـ ـقـ ــد .امل ـح ـســوب ـيــات
غالبة ،وعاملون وعامالت في تلك اإلدارات
ّ
يتصرفون وفق أمزجة وهواجس وعالقات
ّ
خــاصــة بـهــم وب ـه ــن ،عـلــى ح ـســاب الصنعة
واملـ ـهـ ـن ــة .املـ ـه ــرج ــان ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي صـنـعــة
ّ
وم ـه ـنــة ،تـت ـطــلـبــان ِحــرف ـيــة عــال ـيــة ،ووع ـيــا

معرفيًا نــاضـجــا ،وال ـتــزامــا بـقــواعــد مهنية
ب ـح ـتــة ،ال ب ــارت ـب ــاط ــات ذات ـ ّـي ــة وشـخـصـيــة،
ْ
إن تـكــن االرت ـب ــاط ــات إيـجــابـيــة أو سلبية،
والـسـلـبـيــة أسـ ــوأ ،فـسـلــوك عــامــل أو عاملة
ـراد يـعـمـلــون في
فــي إدارة مـهــرجــان مــع أف ـ ـ ٍ
ـداء
الـسـيـنـمــا وال ـن ـقــد وال ـص ـح ــاف ــة ،وف ــق ع ـ ٍ
ّ
شخصيُ ،يسيء إلــى املهرجان والسينما،
بـعــد إس ــاء ت ــه إل ــى الـعــامــل والـعــامـلــة ،وإلــى
ّ
اإلدارة كلهاٌ .
امل ــأزق منبثق مــن ع ــادة أصـيـلــة فــي كيفية
ُصنع مهرجان سينمائي عربي ،انطالقًا من
الدعوات املجانية (تذكرة سفر ،وإقامة في
ومشرب
مأكل
فنادق ،بعضها  5نجوم ،مع
ٍّ
ٍ
أحـيــانــا) .هــذا ُيشير ضمنًا إلــى أن صاحب
ّ
الدعوة يتحكم باملدعو وبمهنته ،وتحديدًا
ذاك ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل فـ ــي ال ـن ـق ــد وال ـص ـح ــاف ــة
ّ
واإلعالم .الدعوة املجانية تعني ،ضمنًا ،أن
ُ ّ
ّ
تملقة ّ
تؤدي،
كل قــراءة غير مادحةٍ وغير م
غالبًا ،إلى امتناع إدارة املهرجان عن دعوة
صاحبها الحقًا.
ّ
ّ
وألن الــدعــوة مجانيةُ ،يـتــاح للمتحكم في
لــوائــح الـضـيــوف فــرصــة اخـتـيــار مــن يشاء،
ب ـح ـس ــب ع ــاق ـت ــه ب ـم ــن س ـ ُـي ــدع ــى .ال ـط ــام ــة
ْ
ّ
ال ـك ـبــرى تـحـصــل إن يـكــن املـتـحــكــم ف ــي تلك
ال ـلــوائــح مـلـحـقــا /ملحقة صـحــافـيــا ملخرج

أو مخرجة ،واملدعو ٌ
ناقد له قــراءات نقدية
ـام ل ـهــذا امل ـخ ــرج أو لـتـلــك املـخــرجــة،
ف ــي أفـ ـ ٍ
ّ
والقراءات غير ُم َ
ستح ّبة ،ألنها غير متزل ّفةٍ .
لناقد (التحفظ
يقول مدير مهرجان عربي
ٍ
متأت من عدم وجود دليل
عن ذكر االسمني
ٍ
ّ
ـوس على هــذا ال ـقــول) إن لــديــه مشكلة
مـلـمـ ٍ
فــي مسألة الــدعــوات« :هــل ســأدفــع تكاليف
ناقد ،ثم يكتب الناقد ما ال
مختلفة لدعوة ٍ
يتالءم واملهرجان؟».
الدعوات املجانية مصيبة ،وإلغاؤها عربيًا
ّ
يــؤثــر سلبًا على مهرجانات تريد مديحًا،
وم ـع ـظ ــم امل ــدع ــوي ــن وامل ـ ــدع ـ ــوات ي ــواف ـق ــون
ٌ
مطلب يتجاوز
ضمنًا على املديح ،فالسفر
ّ
والسياحة.
والنزهة
التسوق
السينما إلــى
ُ ِّ ّ
إدارات مهرجانات عربية قليلة تكرم نقادًا
وصـحــافـيــن سـيـنـمــائـيــن ،فـتـكــون الــدعــوة

المزاج أسوأ الحاصل
في إدارات مهرجانات
سينمائية عربية

حرة ،وهذا ّ
مجانية والكتابة ّ
ّ
وأساسي.
مهم
أم ـ ــا املـ ـ ـ ــزاج فـ ــأسـ ــوأ الـ ـح ــاص ــل فـ ــي إدارات
ّ
ّ
مهرجانات .متحكمون ومتحكمات بلوائح
ً
ُ
الــدعــوات ُيلغون أسـمــاء ويضيفون أخــرى
ّ
وف ــق عــاقــاتـهــم وعــاقـتـهــن بــأصـحــاب تلك
ّ
األسماء .هذا ُيسقط عن املهرجان حرفيته
ّ
وم ـه ـن ـ ّـي ـت ــه وم ـ ـع ـ ـنـ ــاه .امل ـش ـك ـل ــة أن هـ ــؤالء
ّ
يتصرفون بهذه الطريقة ،وهم يعملون في
ّ
ّ
مهرجانات إم ــا حديثة ج ـدًا ،وإم ــا منهارة
ّ
جـ ـدًاّ ،
ّ
ـات وخ ـلــل .يظن
متخبطة ب ــأزم ـ
وإم ــا
ٍ ّ
ّ
هؤالء أن املهرجانات التي توظفهم ترتقي
ّ
إل ـ ــى مـ ـص ــاف ب ــرل ــن و«كـ ـ ـ ـ ــان» وفـيـنـيـسـيــا
ولوكارنو وتورنتو وأمستردام وكليرمون
غيرها،
فيران وكارلوفي فاري ،وبعض آخر
ّ
ّ
وأن املهرجانات السينمائية العربية تؤثر
ف ــي م ـســار الـسـيـنـمــا ومـسـتـقـبـلـهــا ،وتمنح
ً
مدعويها شهرة ال مثيل لها ،بينما الواقع
ّ
ّ
مجرد واجهة ّإما
يقول إن تلك املهرجانات
لـتـغـيـيــب فـظــاعــة م ــا ي ـحــدث ف ــي ه ــذا البلد
ـات تبلغ مرتبة
الـعــربــي أو ذاك مــن ارت ـكــابـ ٍ
اإلجرام أحيانًا ،في الثقافة والفنون واإلعالم
والصحافة ،كما فــي االجتماع واالقتصاد
والعيش والعلم واملعرفة والحريات؛ ّ
وإمــا
ـوال من جهات رسمية أو
للحصول على أمـ ٍ
خــاصــة ،لتلميع صــورة مــن يــدفــع ،وإشهار
ّ
كمهتم بالثقافة والفنون
اسمه في العالم
وغيرها ،عبر السينما ،بينما تنحدر صلته
بالسينما إلى ّ
حد االنقطاع املطلق ،غالبًا.
األم ــوال لــن تصنع احـتــرامــا وثـقــة .األمزجة
فـ ــي م ـه ــن كـ ـه ــذه اه ـ ـتـ ــراء وان ـ ـه ـ ـيـ ــارُ .ص ـنــع
ـان ،ف ــي ب ـل ــده أو مـحـيـطــه أو
م ـكــانــة مل ـه ــرج ـ ٍ
ال ـعــالــم ،يـحـتــاج إل ــى ِحــرفـ ّـيــة ومـهـنـ ّـيــة غير
مــرتـبـطـتــن ب ــامل ــال وامل ـ ـ ــزاج ،ف ــامل ــال واملـ ــزاج
ْ
يـحــوالن دون إنـجــاح املـهــرجــان ،إن يكتفي
املهرجان بهما .وظيفة املسؤول الصحافي
ْ
ـان ُي ـف ـتــرض بـهــا أن ت ـت ـحـ ّـرر من
ف ــي م ـهــرجـ ٍ
ْ
م ــزاج ـي ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا إن ي ـك ــن ه ــو نـفـســه
ملحقًا صحافيًا ـ إعــامـيــا لـهــذا املـخــرج أو
ٌ
لـتـلــك الـسـيـنـمــائـيــة .الـ ـق ــراءة ال ـن ـقــديــة فـعــل
البتزاز
ثقافي وأخالقي ومهني ،لن يخضع
ٍ
ْ
متصالحًا مع ذاته في مهنته
إن يكن الناقد
ّ
وثـقــافـتــه وحـيــاتــه .نــقــاد عــديــدون ُيــدركــون
هـ ـ ــذا ،ف ـ ُـي ـل ـ ّـب ــون دع ـ ـ ــوات م ـجــان ـيــة م ــن دون
ـاص م ــن ذوات ـه ــم ومـهـنـتـهــم ووعـيـهــم
ان ـت ـقـ ٍ
وثقافتهم ،فتبتعد كتابات لهم عن املهرجان
ـوارات،
ـام وح ـ ـ ِّ ٍ
كـصـنـعــةٍ  ،وتـنـصــرف إل ــى أف ٌـ ـ ٍ
وه ــذا ضـ ــروري وم ـه ـ ّـم .ب ـعــض آخ ــر ُيـفــضــل
ّ
االمتناع عن هذا كله ،فاملهرجانات الدولية
كثيرة ،وحضور دوراتـهــا ُمـتــاح ،وبعضها
ُي ِّ
قدم دعــوات شبه مجانية من دون ُمقابل،
بــاسـتـثـنــاء إرس ـ ــال ع ـمــل امل ــدع ــو إل ــى إدارة
ّ
مهتم بنوع
املهرجان ،وهذا االستثناء غير
ّ
الدعوة (مجانية أو غير مجانية) ،ألن إرسال
عمل الناقد أو الصحافي السينمائي إلى
املهرجان ٌ
جزء من مهنة الناقد والصحافي
واملهرجان معًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
«كان» :2007
مهرجان
حرفيّة ومهنيّة
غائبتان عربيًا (أم ج
كيم)Getty /

أفالم جديدة

¶ The Hitman’s Wife’s Bodyguard
لباتريك هيوز ،تمثيل سلمى حايك
(الصورة) ومورغان فريمان وراين
رينولدز وصامويل أل جاكسون:
مايكل برايس حارس شخصي يعاني
أزمة نفسية وروحية بسبب مهنته.
ُيقيم في بلدة على الساحل اإليطالي
لعالج ضروري يفرض عليه االبتعاد
ٍ
ّ
عن العنف والسالح .لكن القاتل
ّ
داريوس وزوجته املسلحة سيدفعانه
إلى ّمواجهة خطرة ودموية ،لم يكن
يتوقعها إطالقًا.

ّ ّ
لبوماريلو
¶ Most Eligible Bachelor
باشكار ،تمثيل بودجا هاغد (الصورة)
وأكيل ِأكناني :الصدفة وحدها تدفع
الزوجني إلى اختبار تجربة غير
مسبوقة لهما في حياتهما معًا :في
طريق طويلة ،تصطدم سيارتهما
مكان
برجل ظهر فجأة أمامهما في
ٍ
ٍ
خال .بعد االهتمام به ،يروي لهما
شبه ٍ
ّ
وأناس
قصته املليئة بتفاصيل غريبة
ٍ
غير
عاديني .معه ،يقومان برحلةٍ
ّ
ّ
ومهمة.
إنسانية شفافة وجميلة

¶ « »83لكبير خان (الصورة)ّ :
قصة
حقيقية عن العب الكريكيت الهندي
املشهور كابيل ديف ،الذي قاد فريق
الهند إلى أول فوز له بالبطولة
الدولية (لندن ،)1983 ،بعد مواجهته
فريق «ويست إنديز» ،املعروف حينها
ّ
بأنه «الفريق الذي ال ُيقهر» .فوز ألهم
ً
جيال جديدًا من العبي الكريكيت في
الهند ،دافعًا إياهم إلى بذل جهود
كبيرة بالتدريبات ،لتحقيق البطوالت
والنجاح.

أفغانستان في السينما الهندية

تتحدى الخوف وتحتاج إلى دراما
ُ
ّ
ص َ
ور ٌ

أشرف الحساني

ُ
ت ـع ـ ّـد أف ـغــان ـس ـتــان ،ال ـي ــوم ،أش ـهــر دولـ ــة على
ّ
ّ
محرك البحث «غــوغــل» .ذلــك أن الرعب الذي
أثـ ــاره وصـ ــول «ح ــرك ــة طــا ُل ـبــان» إل ــى الحكم
ُمـجـ ّـددًا ،ومشهد الطائرة املخيف ،قـ ٌ
ـادر على
ُ
إث ــارة شـبـيــهٍ لــه فــي الـعــالــمُ ،يـضــاهــي ص ــورًا
سينمائية صنعتها السينما الهندية منذ
ثمانينيات القرن الـ .20وصول «طالبان» إلى
الحكم معناه نهاية سـ ّ
ـرديــة الـفــن فــي البلد،
رغــم ّادع ــاء الحركة عكس ذل ــك .ق ــرارات املنع
وال ـع ـنــف وال ـت ـه ـج ـيــر ت ـق ــول ب ـعــض املـكـبــوت
ّ
السياسي في املجتمع األفغاني املعاصر.
ال ـه ـنــد ّأول ب ـل ـ ٍـد أج ـن ـبــي يـنـتـبــه إل ــى ش ــروخ
امل ـج ـت ـم ــع األفـ ـغ ــان ــي وم ـ ــآزق ـ ـ ُـه ،م ـن ــذ ن ـهــايــة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ف ــأنـ ـتـ ـج ــت أفـ ــام
سـيـنـمــائـ ُيــة وت ـل ـفــزيــون ـيــة ع ـ ـ ّـدة عـمـلــت على
ـرق مختلفة
تـخـيـيــل املـجـتـ ُمــع األف ـغــانــي ب ـط ـ ٍ
مــن الـتـنــاول واملـعــاجـلــة .الــرغـبــة فــي اخـتــراق
ٌ
مـجـتـمــع اآلخ ـ ــر ع ــام ــل أس ـ ــاس ف ــي ف ـهــم نـ ّـيــة
السينما الـهـنــديــة ،وإم ـكــانــات خـلــق صــداقــة
ـرب شرسة في
الجوار مع األفغان ،بسبب حـ ٍ
اإلع ــام بــن الـهـنــد وبــاكـسـتــان ح ــول منطقة
كشمير .صــداقــة األفـغــان تحمل فــي ّ
طياتها
دالالت سـيــاسـ ّـيــة أك ـثــر مـنـهــا سـيـنـمــائـيــة أو
جليًا في أفالم ّ
جمالية .يبدو ذلك ّ
عدة ،أقامت
ٍ
ّ
ـات فنية مــع املجتمع األفـغــانــي ،إمــا
تــواشـجـ ٍ
عبر تخييل سيرة ذاتـيــة ،أو االشتغال على
ـدث س ـيــاسـ ّـي أو اجـتـمــاعــي أف ـغــانـ َّـيــن ،أو
حـ ٍ
مشهد هـنــدي ،أو
جعله ص ــورة عرضية فــي
ٍ
ً ُ ّ ً
ّ
جماليات
تخيال للتصوير ،ولتغذية
فضاء م
ّ
ـات وم ـ ــؤث ـ ــرات
الـ ـ ـص ـ ــورة ب ــأجـ ـس ـ ٍ
ـاد ومـ ـ ــرويـ ـ ـ ٍ
صــوت ـيــة ،وبـ َـم ـشــاهــد ّطبيعية ت ــروي سـيــرة
ّ
هشة ُ
ومتواضعة ،لكنها تستجيب جماليًا
إلى عنصر الصورة في الفيلم الهندي.
رغ ــم االخـ ـت ــاف ال ـشــاســع ب ــن ال ـب ـلــديــن ،في

ِغريش مالِك :أفغانستان في أفالمه مختبر للتفكير (تشانغ سانغ ـ جان)Getty /

يعشق األفغان أفالم
الهند وشاشاتهم ال
ُتفارق إعالمها

ال ـتــرك ـي ـبــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـن ـس ــق ال ـث ـقــافــي،
شاشاتهم
يـعـشــق األف ـغ ــان الـفـيـلــم ال ـه ـنــدي.
ْ
ُ
الصغيرة تكاد ال تفارق اإلعــام الهندي ،إذ
ّ
يتابعون كــل ما له عالقة بنجوم التلفزيون
الهندي ـ
والسينما ،غير ُمكترثني بالصراع
ّ
ّ
الباكستاني ،إل بـمــدى حـضــوره وتمثالته
ٌ
ُ
ف ــي الـسـيـنـمــا .لـيــس غــريـبــا إذا طـ ــرح س ــؤال
عــن األفـغــان عـ ّـمــا يعرفونه عــن الهندّ ،
وعما

ُ ّ
تمثله فــي وعيهم االجتماعي ،فيكون الــرد:
آميتاب باتشان ،نظرًا إلى السحر الذي تركته
السينما الهندية ّفي وجــدان األفغان أعوامًا
ـات قــويــة تتجاوز
طويلة ،وال ــذي حــقــق ّعــاقـ ٍ
ّ
الــدبـلــومــاسـيــات ال ـهــشــة لـلـبـلــد .ه ــذا رغ ــم أن
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاسـ ّـي األف ـغ ــان ــي األخ ـي ــر جعل
وضع حرج ،بعد انسحاب القوات
الهند في
ٍ
األميركية من أفغانستان ،مخافة تداعي ذلك
على قضية كشمير.
ل ــذل ــك ،ت ـبــدو الـسـيـنـمــا الـهـنــديــة مـعـنـ ّـيــة بما
يـحـصــل ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان وب ــاك ـس ـت ــان ،أكـثــر
م ــن ّ
أي م ـن ـط ـقــةٍ أخ ـ ــرى ف ــي الـ ـع ــال ــم .األفـ ــام
ّ
ّ
كثيرة ومـتـنــوعــة ،أهمها وأشـهــرهــا «كــابــول
إكسبريس» ( )2006لكبير خــان ،و«تــوربــاز»
مالك ،و«هــروب من طالبان»
(ِ )2020
لغريش ِ
( )2003ألوجـ ــال شــاتـيــرجــي .أفـ ـ ٌ
ـام تـنــاولــت
في أفغانستان ،أو على حدودها،
أحداثًا تقع ُ
مع اختالف املنطلقات األيديولوجية ،وزوايا
ودالالت الصورة السينمائية ،ومدى
النظر،
تماهيها مع ُامل َّ
ّ
السياسي األفغاني.
تخيل
فــي «كــابــول إكـسـبــريــس» حـكــايــة صحافيني
(جـ ـ ــون أبـ ــراهـ ــام وأرش ـ ـ ــد وارسـ ـ ـ ــي) ُي ـ ـقـ ـ ّـرران
َ
ـات من
ـص وم ـ ْش ــاه ــد وحـ ـك ــاي ـ ٍ
ت ـصــويــر ق ـص ـ ٍ
وســط «طــال ـبــان» .لـكــن ،فــي طريقهما إليها،
ٌ
ّ
يعترضهما رجل من الحركة ُيفكر في اختراق
ْ َ
الحدود إلى باكستان ،قبل أن تكشف هويته،
صدفة ،صحافية أميركية (ليندا آرسينيو)،
ُ
كاف للرجل كي يبوح
لها املبتغى نفسه .ذلك ٍ
بـسـ ّـره :كــان جنديًا فــي الجيش الباكستاني
قبل التحاقه بـ«طالبان» ،رغم اختالف آرائه
ّ
وتصوراته عنها ،ما جعل ابنته زويا تهجره،
ُ
وت ّ
قرر العيش هناك بعيدًا عنه.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

¶  Love Hardلهرمان خيمينيز ،تمثيل
ُ
نينا دوبريف (الصورة) :تغرم فتاة
من لوس أنجيليس ،غير محظوظة
ّ
الحب والعالقات العاطفية
في أمور
ً
بشاب من الساحل الشرقي،
أصال،
ٍ
ُ
بفضل تطبيق خاص باملواعدة .ت ِّ
قرر
ّ
ّ
بشكل مفاجئ ،ظنًا منها أنها
زيارته
ٍ
بهذا تجعله سعيدًا ،وتمضي معه
ّأيامًا جميلة .عند وصولها ،تكتشف
أنها ّ
لالصطياد ،لتبدأ رحلة
تعرضت
ّ
الخروج الصعب من الفخ الذي أوقعت
قصد.
نفسها فيه من دون
ٍ

¶  Hypnoticملات آنجل وسوزان
كووت ،تمثيل كايت سيغل (الصورة/
 )Gettyوجايزون أومارا ودولي هيل:
يجمع الفيلم نمط التشويق بشؤون
النفس البشرية ،مع تساؤالت عن
الذاكرة والحياة والعالقات والحب
ّ
واالستغالل .هذا كله من خالل حكاية
امرأة في مقتبل شبابها توافق ّعلى
اختبار التنويم املغناطيسي ،ظنًا
منها أنه ُ
اكتشاف
سيساعدها على
ّ
شيء من سيرتها وماضيها .لكنها،
ٍ
بعد أحداث ّ
عدة تحصل معها ،تواجه
ٍ
ّ
يات ،بعضها خطر للغاية،
تحد ٍ
ٌ
ّ
وأبرزها كامن في عجزها عن التذكر.

جاء سيمون
كيير نجم منتخب
الدنمارك وميالن
اإليطالي ضمن
قائمة أفضل 20
العبًا بالعالم يوم
اإلثنين الماضي،
لكن وبعد
هذه الفرحة
تع ّرض لضربة
قوية بإصابته
في الركبة
يوم الخميس
خالل مباراة
فريقه ضد
نظيره جنوى
في الدوري
اإليطالي.
وتعيش جماهير
الروسونيري
حالة من الترقب
والخوف في
الوقت الراهن،
بسبب حالة
كيير الذي قد
يغيب لفترة
ليست بالقصيرة
عن الفريق،
الذي يحتاجه
في الخط
الخلفي إلى
جانب اإلنكليزي
توموري.

كيير واإلصابة
كيير جاء بين أفضل  20العبًا بتصويت مجلة فرانس فوتبول ()Francesco Scaccianoce/Getty

توخيل يطالب
بمنح مزيد من الوقت
لساؤول نيغيز

البريطانية جوانا كونتا
تعتزل التنس
بعمر الـ 30عامًا

توتي :اللعب لبرشلونة
كان سيصبح رائعًا وقلبي
اختار روما

نفى توماس توخيل مدرب تشلسي اإلنكليزي
أن يكون ضم ساؤول نيغيز تم بقرار من اإلدارة،
وقال إن الالعب اإلسباني يحتاج ملزيد من الوقت
من أجل التأقلم .ونفى أن تكون الصفقة تمت
بقرار إداري ،كمعروف لوكيل الالعب ،مشيرًا إلى
أن كل الصفقات تتم بالتنسيق مع كل األقسام.
وقال بمؤتمر صحافي «نحن ال نجري هذا النوع
من الصفقات ،إذا تعاقدنا مع أحد ،فهذا ألننا
اتفقنا عليه بيننا جميعًا».

أعلنت البريطانية جوانا كونتا ،التي وصلت في
إحدى الفترات إلى املركز الرابع في التصنيف
العاملي ،إسدال الستار على مسيرتها في مالعب
التنس في سن الـ .30وأعلنت كونتا عن القرار عبر
حسابها على شبكة «تويتر» برسالة تحت عنوان
«ممتنة» .وأكدت كونتا في رسالتها« :من خالل
مرونتي الخاصة وتوجيهات اآلخرين ،تمكنت من
عيش أحالمي الخاصة .لقد كنت قادرة على أن
أصبح ما أردته وقلته عندما كنت طفلة».

أكد أسطورة روما السابق ،فرانشيسكو توتي،
أن الخيار الدائم له كان اللعب في صفوف نادي
العاصمة اإليطالي ،لكنه كان قريبا من االنتقال
إلى ريال مدريد ،مشيرًا إلى أن لعبه لصالح
برشلونة أيضًا كان ليصبح «أمرًا رائعًا» .وصرح
توتي ،الذي اعتزل في عام  2017بعدما ارتدى
قميص «الذئاب» ملدة  25عاما ،في مقابلة مع
صحيفة «سبورت» «بالنسبة لي ،االستمرار في
روما كان هو القرار األفضل».
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كأس العرب

بازار عربي

تغريدات العرب
ُ
¶ ربيع عطايا ظلم كثيرًا من قبل ...أنت أعلى من الدوري
املاليزي بكثير ،أتمنى أن أراك بدوري مهم قريبًا.

جولة ثانية قوية
قطر وتونس لفوز ثان
تنطلق اليوم الجمعة
الجولة الثانية من بطولة
كأس العرب حيث تقام
 4مباريات ستحدد بشكل
كبير هوية المتأهلين

الدوحة ـ العربي الجديد

بعد يوم من الراحة تعود مجريات
بطولة كــأس الـعــرب  2021فــي قطر
ل ـل ــواج ـه ــة مـ ـج ــددًا الـ ـي ــوم م ــع أرب ــع
مـ ـب ــاري ــات ت ـن ـت ـظــرهــا ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ال سـيـمــا
بـعــد اإلثـ ــارة الـتــي شهدتها الـجــولــة األول ــى،
والزخم الكبير الــذي يقدمه الالعبون وسط
أهداف ونتائج مميزة ومستويات رائعة من
منتخبات عديدة.
البحرين والعراق

تونس ظهرت بشكل جيد مع منذر الكبيّر (حسين بيضون)

العراق يواجه عمان في مباراة قوية (كريم جعفر/فرانس برس)

مـبـكـرًا ن ـبــدأ رح ـلــة ي ــوم الـجـمـعــة م ــع م ـبــاراة
البحرين والعراق ضمن فعاليات املجموعة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى .ويـ ـتـ ـطـ ـل ــع ه ـي ـل ـي ــو س ـ ـ ـ ــوزا م ـ ــدرب
البحرين لتجاوز التعثر في الجولة األولــى
بعد الخسارة أمــام قطر ،وذلــك بعدما أظهر
فريقه مستوى مـمـيــزا ،مما يعني أن مهمة
أس ــود الــرافــديــن مــع امل ــدرب الـحــالــي زيليكو
بتروفيتش ،لن تكون سهلة .منتخب العراق
فــي مباراته األول ــى أمــام سلطنة عـمــان ،دفع
الـجـمــاهـيــر لـلـفــرحــة ف ــي ال ـش ــوط األول حني
ظـهــر بـمـسـتــوى مميز انـتـظــره الـجـمـيــع منذ
فترة طويلة ،سيما أن النتائج في التصفيات
اآلس ـي ــوي ــة بــاملــرح ـلــة األخـ ـي ــرة امل ــؤه ـل ــة إلــى
نهائيات كــأس العالم  2022فــي قطر ،كانت
سيئة للغاية ،لكن في الحصة الثانية غاب
التألق عن العبي العراق ،وظهرت عشوائية
كبيرة فــي عملية بـنــاء اللعب ،وك ــاد الفريق
يتجه نحو الهزيمة قبل أن يعادل الكفة من
عالمة الجزاء .على املقلب اآلخر يثق منتخب
البحرين بقدرته على تجاوز الهزيمة األولى،
خ ــاص ــة أن ــه أظ ـه ــر ق ـ ــدرات هـجــومـيــة مـمـيــزة
ق ــادرة على اخـتــراق دفــاع أي خـصــم ،إضافة
إلى القوة في خط الوسط ،وسرعة نقل الكرة
من الخطوط الخلفية إلى األمام.
وعمان
قطر ُ

جــديــدة بمواجهة منتخب خليجي ،بالتالي
ف ــإن مـهـمــة الشقيقني فــي ه ــذا الـلـقــاء تحتاج
لـعـمـ ٍـل كـبـيــر سـيـمــا أنـهـمــا يـعــرفــان بعضهما
ّ
للتحسن بعدما
جـيـدًا .منتخب قطر يحتاج
كــان الجميع يتوقع منه مستوى أفـضــل في
االفتتاح ،وهو يعلم بقيادة املــدرب اإلسباني
فيليكس سانشيز أنه لم يظهر صورة العنابي
الـحـقـيـقـيــة ،املـنـتـخــب ال ـقــوي وامل ـتــرابــط الــذي
يتحضر منذ سنوات لخوض غمار نهائيات
املــونــديــال عـلــى أرضـ ــه .يمتلك منتخب قطر
فريقًا متجانسًا يـعــرف بعضه البعض منذ
سـنــوات ،وهــو بطل آسيا  ،2019ولديه خبرة
كبيرة بعد احتكاكه بمنتخبات عاملية ،إن كان
من خالل املشاركة في كوبا أميركا ومواجهة
منتخبات مـثــل األرج ـن ـتــن أو حـتــى الظهور
املـشــرف فــي بطولة الـكــأس الذهبية الخاصة
بمنتخبات الكونكاكاف وحتى تحقيق نتائج
طيبة فــي التصفيات األوروب ـيــة للمونديال،
حــن لـعــب فــي مـجـمــوعــة الـبــرتـغــال وصــربـيــا
الصعبة دون احتساب نتائجه.
ربـمــا لــم يظهر منتخب األدع ــم فــي االفـتـتــاح
بشكل مميز ،بسبب ضخامة حــدث االفتتاح
ٍ
والتوتر من البدايات ،لكن األهــم كان تحقيق
النقاط الثالث ،وهو لن يكون أمام مهمة سهلة
ح ــن ي ــواج ــه مـنـتـخــب ع ـمــان ال ـســاعــي ب ــدوره
لتعويض التعادل والبقاء في أجواء املنافسة.
فــوز قطر يعني العبور لـلــدور املقبل بنسبة
كبيرة ،وتركيز جميع الالعبني ينصب على
مـبــاراة عـمــان ،وهــذا مــا أكــده كــريــم بوضياف
الع ـ ــب خ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط ،رغ ـ ــم سـ ـع ــادت ــه ب ـف ــوز
قـطــر األول عـلــى الـبـحــريــن ،مـشـيــدا بحضور
الجماهير القطرية الكبيرة التي اكتظت بها
امل ــدرج ــات ومـســانــدتـهــا وتشجيعها للفريق
حتى تحقيق الفوز والخروج بالثالث نقاط.
وأضاف بوضياف أن الفوز يعد مهما للغاية
وخـ ــاصـ ــة مـ ــن الـ ـج ــان ــب املـ ـعـ ـن ــوي بــال ـن ـس ـبــة
لالعبني إضافة إلــى أن املباريات االفتتاحية
دائـ ـم ــا ت ـك ــون ص ـع ـبــة وت ـت ـســم ب ــال ـح ــذر ،لكن
نجحنا في تحقيق املطلوب والعبور إلى بر
األمـ ــان م ــن خ ــال حـصــد ث ــاث ن ـقــاط ثمينة.

اإلمارات تالقي
موريتانيا بمباراة
سهلة نظريًا

¶ العب لبنان ربيع عطايا صراحة العب مميز ،أتمنى
ناد بالدوري السعودي.
رؤيته يلعب مع أي ٍ
¶ شكرًا أهلنا في املغرب ،ما أجملكم وما أجمل
مشاعركم ،كانت كلماتكم صادقة في ُحب فلسطني.
ً
مجددا أنها أكثر ً
وعيا ،وأثبتت أن الرهان
أثبتت الجماهير
عليها رهان رابح .مبارك الفوز للمغرب ،والحقيقة أننا
ً
فزنا أيضا ألننا سمعنا أصواتكم وهي تهتف للحبيبة
فلسطني.
¶ أتمنى أن يكون أمير مرتضى قد تابع مباراة لبنان
حتى يرى {الواد} ربيع عطايا {نظامه إيه}.
¶ بكل إنصاف وبعيدًا عن أي انتماء ،هناك العبون
ال يستحقون االنضمام للمنتخب :عمر كمال ومروان
حمدي وأحمد رفعت ،وهناك أسماء مفترض انضمامها:
طارق حامد وحسني الشحات ورمضان صبحي .أداء
املنتخب متواضع جدًا الحقيقة رغم الفوز ،وهاردلك
ملنتخب لبنان ظهر بشكل مشرف ،وحارسهم مصطفى
مطر رائع.
¶ ظهور مميز لنجوم األهلي والزمالك وبيراميدز مع
منتخبي تونس واملغرب في مباريات كأس العرب،
حمزة املثلوثي والجزيري وفخر الدين بن يوسف فازوا
مع تونس  1-5على موريتانيا ..وبنشرقي وبدر بانون
والكرتي فازوا مع املغرب  0-4على فلسطني.
¶ مستوى جيد ظهر به منتخب الشباب السعودي،
ولكن خبرة العبي منتخب األردن األول حسمت املنافسة
لصالحهم.
¶ سيترك الكابنت وليد عبدالله حارس مرمى النصر
املالعب وهو مطمئن على وجود خليفته بني الخشبات
الثالث .هذا األمر كان واضحًا بعد مباراة السعودية
واألردن.

واشــار العــب املنتخب القطري إلــى أن مباراة
البحرين أصبحت طي النسيان ،والتركيز اآلن
سيكون على املــواجـهــة املقبلة ام ــام املنتخب
ال ـع ـمــانــي ،مــوضـحــا أن م ـبــاريــات املنتخبني
الـعـمــانــي وال ـق ـطــري تـعــد كـتــابــا مـفـتــوحــا من
خالل املواجهات السابقة بينهما والتي دائما
تشهد ندية وإثارة كبيرة.
سورية وتونس

يلتقي املـنـتـخــب الـتــونـســي نـظـيــره الـســوري

عـلــى اس ـت ــاد ال ـج ـنــوب سـتـكــون قـطــر م ــع قمة

في فضاء العرب

يرتبط يوسف باليلي ،نجم منتخب الجزائر
ونـ ـ ـ ـ ــادي ق ـ ـطـ ــر ،بـ ـع ــاق ــة قـ ــويـ ــة ب ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
الـتــونـسـيــة ب ـعــدمــا ع ــاش ت ـجــربــة م ـم ـيــزة مع
الترجي التونسي.
وق ــد ت ـع ــززت ه ــذه ال ـعــاقــة أك ـثــر خ ــال كــأس
العرب  2021بقطر ،بما أن املنتخبني الجزائري
والتونسي يقيمان في الفندق نفسه.
وعـقــب م ـبــاراة الـجــزائــر وال ـس ــودان ،األرب ـعــاء،
ال ـت ــي غـ ــاب ع ـن ـهــا بــاي ـلــي ب ــداع ــي اإلص ــاب ــة،
ت ـحــدث الـنـجــم ال ـج ــزائ ــري إل ــى م ــراس ــل إذاع ــة
«إك ـ ـس ـ ـبـ ــريـ ــس} الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة عـ ـ ــن املـ ـش ــارك ــة
التونسية في هذه املسابقة.
وق ــال نجم «الـخـضــر} بـشــأن انتصار «نسور
ق ـ ــرط ـ ــاج} فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء األول عـ ـل ــى امل ـن ـت ـخــب
املوريتاني بنتيجة 5ـ« :1لقد حقق املنتخب
التونسي انـتـصــارًا مهمًا واستحق ذلــك بعد
املجهود ال ــذي بــذلــه ،وآم ــل أن يـكــون النهائي
بني تونس والجزائر}.
وتابع باليلي حديثه عن املنتخبني التونسي
ً
والجزائري قائال« :أنا على تواصل مع العبي
املنتخب التونسي وخاصة في فريق الترجي
بما أننا نقيم في الفندق نفسه ولقد تحدثنا

ب ـخ ـصــوص امل ـش ــارك ــة ،آم ــل أن تـسـيــر األم ــور
بـشـكــل جـيــد للمنتخبني} .مــن جــانـبــه ،رشــح
نجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح منتخب
تــونــس لحصد لـقــب بـطــولــة ك ــأس ال ـعــرب في
الوقت الذي رفض التعليق على أنباء انتقاله
لصفوف فريق برشلونة اإلسباني.
وق ــال بــون ـجــاح ف ــي تـصــريـحــات بـعــد انـتـهــاء
مواجهة السودان التي حسمها «املحاربون}
بــربــاع ـيــة ن ـظ ـي ـفــة« :م ـن ـت ـخــب ت ــون ــس مــرشــح
ل ـح ـصــد ال ـل ـقــب وك ــذل ــك مـنـتـخـبـنــا ،ك ــل شــيء
سـيـحـســم عـلــى أرض ـي ــة امل ـل ـعــب .أن ــا كمهاجم
مسؤوليتي تسجيل األهداف .تألق اليوم جاء
بفضل املجموعة ككل} .وفي ختام لقائه رفض
نـجــم كتيبة «ال ـخ ـضــر} الـتـعـلـيــق عـلــى ســؤال
حول إمكانية انضمامه لصفوف برشلونة.
وشهد انطالق بطولة كأس العرب  2021تألق
النجم بونجاح في أول ظهور للجزائر خالل
م ــواج ـه ــات امل ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،ح ـيــث تـفــوق
«الخضر} على السودان برباعية لهدف.
وسجل مهاجم السد القطري هدفني باإلضافة
إل ــى ه ــدف آخ ــر مـلـغــى ،لـيـقــدم رســالــة جــديــدة
ملدربه السابق ،املدير الفني الحالي لبرشلونة
تـشــافــي هـيــرنــانــديــز ،حـيــث أظـهــر سعيه إلــى
تحقيق قفزة كبيرة للعب بدوري كبير.

ّ
على استاد البيت ،وكله أمل مع املدرب منذر
الكبير في تحقيق الفوز الثاني بعدما هزم
موريتينا فــي الـجــولــة األول ــى بنتيجة .1-5
ويتطلع منتخب تونس إلــى الــذهــاب بعيدًا
ف ــي الـبـطــولــة وح ـصــد الـلـقــب لـلـمــرة الـثــانـيــة
في تاريخه بعد فــوزه بلقب النسخة األولى
عام  1963بلبنان ،وتأكيد زعامته لتصنيف
املنتخبات العربية على الئحة فيفا .ويغيب
ّ
ع ــن مـنـتـخــب ن ـس ــور ق ــرط ــاج كـ ــل م ــن حـمــزة
املثلوثي بسبب اإلصــابــة بفيروس كورونا،

وع ـلــي مـعـلــول وي ــاس ــن ال ـش ـي ـخــاوي بسبب
مشاكل شـعــرا بها عقب مـبــاراة موريتانيا،
أم ــا مـنـتـخــب س ــوري ــة الـ ــذي ي ـخ ــوض الـلـقــاء
بــدون عمر خريبني وعمر السومة ،فلم يكن
سيئا أمام اإلمــارات في املباراة األولــى ،لكنه
يحتاج للفوز لإلبقاء على آماله في التأهل
للدور املقبل.
وي ـط ـم ــح امل ـن ـت ـخ ــب ال ـت ــون ـس ــي إلـ ـ ــى تــأك ـيــد
سيطرته على منافسه السوري بعد أن تغلب
عليه فــي خمس مناسبات طيلة املواجهات

ال ـت ــاري ـخ ـي ــة الـ ـت ــي جـمـعـتـهـمــا ف ــي مـخـتـلــف
املسابقات.

منتخب قطر حقق
الفوز في الجولة
األولى (حسين بيضون)

¶ في رأيي ،إن أكبر أخطاء كيروش {حقل التجارب}
الذي يقوم به ،في وقت يجب التركيز على الالعب الدولي
الجاهز ألن الوقت ال يحتمل تجارب لالعبني جدد.
¶ مبروك للفريق الوطني املغربي ،وحظا سعيدا
للفريق الفلسطيني ،لدينا مدرب عاملي ،ال أفهم ملاذا
نتجاهله ونجري وراء األجنبي ،حسني عموتة من
أفضل املدربني العامليني :أخالق وفكر ،يتأقلم مع
جميع الظروف ،زيادة على قدرته على السيطرة على
املجموعة ،ماذا نريد غير هذا؟

اإلمارات وموريتانيا

تبدو مهمة اإلمارات سهلة نسبيًا حني يالقي
موريتانيا ،الذي قدم مباراة سيئة أمام تونس
وارتـكــب أخـطــاء عــديــدة ،بينما ظهر األبيض
بشكل جـيــد أم ــام ســوريــة حــن سـجــل هدفني
قبل أن تهتز شباكه مــرة واح ــدة ،لكنه عرف
كيف يحافظ على ّ
تقدمه.

رحلة عربية

نجوم الجزائر
يؤكدون قوة
منتخب تونس
الدوحة ـ العربي الجديد
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ارتياح أردني بعد
الفوز األول

باليلي العب الترجي التونسي سابقًا (جوسيبي كاساسي/فرانس برس)

بـ ـ ــدورهّ ،
وجـ ــه ال ـعــربــي س ــودان ــي رس ــال ــة إلــى
جميع املنافسني على لقب بطولة كأس العرب
 ،2021بـقــولــه فــي تـصــريـحــاتــه لـقـنــاة الـكــأس
الـقـطــريــة« :لـقــد احترمنا املنتخب الـســودانــي
ول ــم يـكــن ضـعـيـفــا ،وال ـح ـمــد لـلــه كـنــا قــادريــن

على تسجيل أكثر من هــدف} .وتــابــع« :األهــم
بالنسبة لنا هــو الــدخــول بقوة فــي املنافسة،
م ــن أج ــل أن ي ــرى الـجـمـيــع أن ـنــا ف ــي منتخب
الجزائر لم نحضر إلى قطر حتى نقوم بنزهة
ه ـنــا ،ونــريــد تـقــديــم بـطــولــة ك ــأس ال ـعــرب في

القمة} .وأردف« :منتخب الجزائر ال يوجد فيه
شيء اسمه فريق أول أو ثان أو احتياطي أو
أساسي ،نحن نمثل بالدنا ،ومتواجدون في
العاصمة القطرية حتى نقدم أفضل ما لدينا
في البطولة العربية}.

حـقــق املـنـتـخــب األردن ـ ــي ال ـف ــوز عـلــى نظيره
ال ـس ـعــودي ب ـهــدف نـظـيــف ف ــي املـ ـب ــاراة الـتــي
ج ــرت بينهما فــي خ ـتــام مـنــافـســات الـجــولــة
األولــى ضمن مباريات املجموعة الثالثة من
بطولة كأس العرب قطر  2021املقامة حاليًا
بــالــدوحــة ف ــي نـسـخـتـهــا ال ـعــاشــرة وتستمر
لغاية  18من ديسمبر/كانون األول بمشاركة
 16منتخبا تـحــت إشـ ــراف االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم «فيفا}.
وأعرب العراقي عدنان حمد ،مدرب املنتخب
األردنـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ع ــن س ـعــادتــه بــالـفــوز
ع ـلــى امل ـن ـت ـخــب الـ ـسـ ـع ــودي .وق ـ ــال بــاملــؤتـمــر
الـصـحــافــي بـعــد امل ـب ــاراة «بــالـتــأكـيــد الـبــدايــة
مهمة جدا ،والفوز يعني لنا الكثير} ،مضيفًا
«ت ــأث ــرن ــا بــال ـن ـقــص الـ ـع ــددي ب ـعــض ال ـشــيء
بعد حالة الطرد التي حدثت مطلع الدقيقة
 ..53ومــع اإلصــابــة الـتــي تـعــرض لها محمد
الدميري أجبرنا على اتخاذ بعض القرارات،
ونجحنا في التعامل مع املجريات بطريقة
جيدة ،وطلبت من الالعبني الضغط العالي
على الفريق السعودي إلجباره على ارتكاب
األخـطــاء} .وتابع املــدرب عدنان حمد «الكرة
السعودية مليئة باملواهب وهذه املشاركات
مهمة لـهــذا الـفــريــق الـشــاب وتعطيهم خبرة
كبيرة السيما أن الكرة السعودية متوهجة
في اآلونة الراهنة}.
وحــول الحظوظ القادمة للمنتخب األردنــي
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،قـ ــال م ـ ــدرب األردن

«مـ ـ ـب ـ ــاراة املـ ـغ ــرب س ـت ـق ــرر م ــن س ـي ـك ــون فــي
الــدور ربــع النهائي الــذي سيكون هدفنا في
املقام األول} ،مضيفًا «البطولة فرصة مهمة
لالعبني الشباب إلظهار قدراتهم واكتسابهم
الفرصة}.
وحول الدور الذي يتطلع له مع الكرة األردنية،
أجــاب عدنان حمد «لقد تسلمت املهمة بعد
اإلخ ـف ــاق األخ ـي ــر بــال ـخــروج م ــن الـتـصـفـيــات
اآلس ـيــويــة ونـعـمــل ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي على
بناء منتخب يتمكن من الصعود التدريجي
واألهداف واضحة بالنسبة لنا}.
من جانبه ،أبدى علي علوان مهاجم املنتخب
األردنـ ــي وال ـحــائــز عـلــى جــائــزة أفـضــل العــب
في املـبــاراة سعادته بالفوز في اللقاء .وقال
الــاعــب خ ــال املــؤتـمــر الـصـحــافــي «احـتــرمـنــا
الفريق املنافس حتى الدقيقة األخيرة ،وتمكنا
من التعامل مع املباراة بطريقة جيدة ..لدينا
العديد من الالعبني البارزين الذين ينتظرهم
مستقبل كبير} .وختم أفضل العب في املباراة
ً
حــديـثــه قــائــا «الـجـهــاز الـفـنــي ق ــدم لــي الــدعــم
الكامل وشاركت في عدة مراكز خالل املباراة،
كما كلفت بمركز الظهير بعد تعرضنا لحالة
ال ـط ــرد ،وم ــن ثــم شــاركــت كـمـهــاجــم بـنــاء على
طلب الجهاز الفني}.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـفــرن ـســي ل ـ ــوران ب ــون ــادي،
م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب الـ ـسـ ـع ــودي ،أنـ ــه سـيـسـعــى
ل ـط ــي ص ـف ـحــة الـ ـخـ ـس ــارة ال ـت ــي ت ـع ــرض لـهــا
أم ــام املنتخب األردنـ ــي .وق ــال «ال ـهــدف الــذي

منتخب األردن فاز بصعوبة بهدف دون مقابل (حسين بيضون)

س ـج ـلــه امل ـن ـت ـخــب األردنـ ـ ـ ــي س ـب ــب اإلحـ ـب ــاط
وت ـســرب الـقـلــق لـنـفــوس الــاع ـبــن وحــاولـنــا
ترتيب صفوف الفريق خالل مجريات اللقاء،
ولكن املنتخب األردنــي لعب بطريقة منظمة
عـلــى الـصـعـيــد الــدفــاعــي ،وتـمـكــن مــن إغــاق

مـنــاطـقــه بـشـكــل جـيــد واس ـت ـفــاد م ــن النقص
العددي لدينا ..وعلينا أن نستفيد مما حدث
والـتـصــرف بطريقة مـمـتــازة} .وتــابــع «كانت
هـنــاك بعض الهجمات الـجـيــدة وتمكنا من
التحكم بالكرة ،وكــان يمكن الخروج بنقطة

التعادل من خــال الفرص التي سنحت لنا،
ولـكــن الـحــظ لــم يحالفنا فــي نهاية املـطــاف،
وهدفنا الحالي يكمن بالعمل على تجهيز
الفريق للمباراة املقبلة}.
(قنا)
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على هامش الحدث

تقرير
يحظى سوق االنتقاالت «الميركاتو» باهتمام كبير من قبل الجماهير في
العالم ،نظرًا لألسماء والتفاصيل التي تثار حوله .وأخيرًا برز اسم النرويجي
د مطمعًا لجميع األندية ،فيما يكثر الحديث عن
ع ّ
إرلينغ هاالند ،الذي يُ َ
لوكا مودريتش ،نجم ريال مدريد اإلسباني

مارسيلينو :اللعب بهذه الجودة
وعدم الفوز أمر ال يصدق
اعتبر مدرب أثلتيك بلباو ،مارسيلينو غارسيا تورال أن هزيمة فريقه أمام ريال مدريد
بهدف دون رد« ،أمر ال يصدق» ،ألن الفريق الباسكي قدم «مباراة جيدة» ،لكنه ذكر بأن
كرة القدم قد تكون ظاملة أحيانا .وعقب انتهاء اللقاء الــذي أقيم على ملعب سانتياغو
بيرنابيو فــي مـبــاراة مؤجلة مــن الجولة التاسعة بــالــدوري اإلسـبــانــي لكرة الـقــدم ،قال
مارسيلينو في مؤتمر صحافي إن «كرة القدم متقلبة لدرجة أنه برغم أننا لعبنا مباراة
جيدة وصنعنا العديد من الفرص ،بينما حصل ريال مدريد على القليل جدا منها ...لم
نفز» .وتابع قائال« :عدم فوزنا (بهذه املباراة) أمر ال ُيصدق ،لكن كرة القدم قد تكون غير
عادلة هكذا في بعض األحيان» .وأضاف أن «تحليل مباراة اليوم بسيط للغاية ،وهو ما
يحدث لنا منذ عدة مباريات ،دعونا نأمل أن تتغير ديناميكية اللعب قريبًا ألنني أعمل
مدربًا منذ فترة طويلة ولم أر هذا في حياتي .يمكن أن يحدث األمر في مباراة ما ،ولكن
بشكل متكرر هكذا من الصعب أن يحدث ذلك ولكنه يحدث لنا» .وأكد مارسيلينو« :أنا
مع العبي فريقي حتى املوت وعليهم االستمرار على هذا املنوال ألن هذا هو الطريق وفي
الجزء الثاني من املوسم سنجني الثمار».

تطورات سوق
الميركاتو

لندن ـ العربي الجديد

يـشـعــل س ــوق املـيــركــاتــو الـشـتــوي
دائمًا بال مسؤولي األندية ،وهي
ال ـتــي تـخـطــط ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
ّ
لضم بعض األسماء في امليركاتو الشتوي،
فيما يتطلع الجميع أيضًا في الوقت عينه
إلـ ــى امل ـي ــرك ــات ــو ال ـص ـي ـفــي ،وإم ـك ــان ـي ــة حسم
وقت مبكر من اآلن .وهنا
بعض الصفقات في ٍ
نستعرض أبرز آخر التطورات على الساحة.
مودريتش والريال

يعمل فلورنتينو بيريز ،رئيس نــادي ريــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة،
عـلــى إغ ــاق تـجــديــد عـقــد الـنـجــم ال ـكــرواتــي،
لــوكــا مــودريـ ّتــش ،قــائــد خــط وســط «امللكي»،
لـكـنــه ل ــم ي ــوق ــع حـتــى اآلن ،بـسـبــب ال ـشــروط
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة .وكـ ـشـ ـف ــت ص ـح ـي ـف ــة «س ــوب ــر
دي ـبــورتــي» اإلسـبــانـيــة ،أن الـنـجــم الـكــرواتــي
يشعر بأهميته القصوى في تشكيلة املدرب
كــارلــو أنـشـيـلــوتــي ،لكنه غـيــر مقتنع بفكرة
ق ـيــام فـلــورنـتـيـنــو ب ـيــريــز ،ب ـعــرض ع ـقـ ٍـد ملــدة
عــام فقط .وتابعت أن لوكا مودريتش طلب
عقدًا ملدة موسمني مع ريال مدريد ،باإلضافة
إل ــى ع ــدم املـ ـ ّـس بــرات ـبــه ن ـهــائ ـيــا ،األمـ ــر ال ــذي
دفع الرئيس ،فلورنتينو بيريز ،إلى التردد
َ
بقبول شرطي النجم الكرواتي ،ما سيجعل
الحالة مشابهة ملا حدث للمخضرم سيرجيو
رام ــوس فــي الصيف املــاضــي .وأوض ـحــت أن
لوكا مودريتش لــم يرحب نهائيًا بالعرض
املقدم من إدارة نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي،
لكنه قــد يقبل عرضًا مــن مانشستر سيتي،
ألن صاحب الـ( 36عامًا) ،تجذبه فكرة العودة
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برشلونة يريد هاالند،
فهل يسمح وضعه
المالي بذلك؟
م ــرة أخ ــرى إل ــى ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
لكرة القدم ،الذي لعب فيه مع توتنهام ،قبل
الرحيل إلى ريال مدريد.
وخ ـت ـمــت ب ــأن لــوكــا م ــودري ـت ــش يــريــد حسم
مستقبله م ــع ريـ ــال م ــدري ــد ،أو الــرح ـيــل في
س ــوق االن ـت ـقــاالت الصيفي املـقـبــل ،إل ــى أحــد
األندية الراغبة في خدمات النجم الكرواتي،
الذي سيشارك مع منتخب بالده ،في بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم  ،2022ال ـتــي س ـت ـقــام ف ــي قـطــر.
يذكر أن فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي ريال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،ق ـ ّـدم فــي املــوســم املــاضــي
سيرجيو
عــرضــا لنجمه املخضرم الـســابــق،
ّ
راموس ،ملدة موسم وحيد ،لكن القائد فضل
الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
هاالند وزياش وبرشلونة

ال تـمـنــح امل ـشــاكــل املــال ـيــة ل ـن ــادي بــرشـلــونــة،
اإلدارة ،مساحة كبيرة للقيام بتعاقدات من
العيار الثقيل على املــدى القصير ،ولكن في
«ك ــام ــب ن ــو» يـعـمـلــون بـجــد م ــن أج ــل تذليل
املصاعب ،للظفر بهداف من الطراز العاملي.
ورغم رغبة النادي في ضم نجم دورتموند،
إرلينغ هاالند ،بحسب تقرير إلذاعة «كادينا
سـ ـي ــر» ،ل ـكــن بــرش ـلــونــة ي ـ ــدرك ج ـي ـدًا أن من
الصعب جدًا تلبية املطالب املالية للمهاجم

الـنــرويـجــي حــالـيــا .سعر هــاالنــد املـبــدئــي 75
مليون ي ــورو ،وهــو شــرط الــاعــب الـجــزائــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى س ـع ــر االنـ ـتـ ـق ــال وال ـ ــرات ـ ــب،
وسيتعني على النادي الكتالوني أيضًا دفع
عموالت تصل إلــى  60مليون يــورو ،إذا كان
يــريــد أن يشاهد إرلينغ كعنصر فــي فريقه.
ويريد مينو رايوال ،وكيل أعمال الالعب40 ،
مـلـيــون ي ــورو ،كــدفـعــة أول ــى لصفقة الـهــداف
ال ـنــروي ـجــي ،ل ــذا مــن املـمـكــن أن تـصــل رســوم
انـتـقــالــه إل ــى  135مـلـيــون يـ ــورو ،وه ــو مبلغ
يبدو اآلن بعيدًا جـدًا عن إمكانات البارسا،
إذا ل ــم يـتـحـســن وض ـع ــه امل ــال ــي ف ــي األش ـهــر
املـقـبـلــة ،فـهــل ن ــراه ف ــي كــامــب ن ــو؟ ويــواصــل
نادي برشلونة في الوقت عينه رحلة البحث
مكان آخــر عن العبني يعيشون أوضاعًا
في
ٍ
غ ـي ــر م ــري ـح ــة ف ــي ف ــرق ـه ــم .وأك ـ ــدت صـحـيـفــة
«دي ـل ــي م ـيــل» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ــي ت ـقــريــر لـهــا،
األرب ـ ـعـ ــاء ،أن ت ـشــافــي أصـ ـ ّـر ع ـلــى ض ـ ّـم نجم
م ـن ـت ـخــب املـ ـغ ــرب ح ـك ـيــم زي ـ ـ ــاش ،لـتـعــويــض
رح ـيــل األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي صــوب
بــاريــس س ــان جـيــرمــان ،إذ ي ــرى فـيــه الــاعــب
املـنــاســب لتولي هــذه املـهـمــة ،ملــا يمتلكه من
قدرات فنية عالية .يعاني زياش من وضعية
صعبة مع تشلسي ،رغم مشاركاته في الفترة
األخيرة ببعض املباريات ،إذ عجز عن فرض
نـفـســه مـثـلـمــا ك ــان عـلـيــه ال ـح ــال م ــع أيــاكــس،
وسـيـكــون االنـتـقــال ص ــوب بــرشـلــونــة مفتاح
العودة ،خصوصًا أن الليغا مسابقة تعتمد
كثيرًا على الجانب املهاري.
ول ــم تـكــن الــوعــود الـتــي قـ ّـدمـهــا املــديــر الفني
األملاني توماس توخيل كافية لضمان فرص
أكبر لنجم «أسود األطلس» ،لنيل دقائق أطول
للعب ،إذ اكتفى باملشاركة فــي  13مناسبة،

وجه رياضي

إلياس أخوماش
العب من أصول مغربية ويحمل الجنسية اإلسبانية ،ظهر بقميص نادي
برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز
أيوب الحديثي

خاض الالعب إلياس أخوماش ( 17عامًا) ،أول مباراة له ،عندما
كسب ثقة املدير الفني الجديد لبرشلونة ،تشافي هيرنانديز
خــال مواجهة إسبانيول قبل أيــام في الليغا ،بعد سنوات من
التألق في «الماسيا» .في عام  ،2008عندما تولى بيب غوارديوال،
تدريب برشلونة ،اختير الالعب للتواجد مع الفريق ،ألول مرة،
وأثار الدهشة ،عندما حضر اسمه في التشكيلة األساسية في

مباراة الديربي ضد إسبانيول في  20نوفمبر /تشرين الثاني،
ال سيما أن الالعب الشاب لم يكن قد شارك تحت قيادة رونالد
كومان .وسلط تقرير ملوقع «غول» العاملي الضوء على مسيرة
الالعب ،بعدما أكــد أن «الماسيا» ،عــادت لتتصدر املشهد بعد
عودة الرئيس جوان البورتا ،فربما لم يكن من املفاجئ أن ُيمنح
أحد نجوم األكاديمية في السنوات األخيرة ،مثل هذه الفرصة
لبدء أولى خطوات مشوار التألق.
ولطاملا كــان إلياس أحــد املــواهــب الكبيرة في «المــاسـيــا» ،حيث
تألق الالعب البالغ من العمر ً 17
عاما ،في جيل  2004املوهوب
للغاية في الـنــادي ،الــذي خــرج منه نجم الوسط الحالي ،غافي.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن اس ـت ــدع ــاء إل ـي ــاس كـ ــان ج ــزئ ـ ًـي ــا ،بسبب
اإلصابات التي تعرض لها أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ومارتن
بريثويت ،إال أنه يبدو مستعدا للسير على خطى مواهب الفريق
الكتالوني .ولــد إلـيــاس ألبــويــن مغربيني ،وانـضــم إلــى صفوف
الشباب في برشلونة بسن مبكرة للغاية ،قبل أن ينتقل لفريق
جيمانستيك مانسيرا ،حيث لعب معه ملدة أربع سنوات ،قبل أن
يعود لبرشلونة مرة أخرى عام .2017
وقال وكيل أعماله ،هوراسيو غاغيولي ،في تصريحات سابقة
إلذاع ــة «كــاديـنــا سـيــر»« :كــانــت لديه عــروض مــن عــدة أنــديــة في
أوروب ــا ،وري ــال مــدريــد كــان أحــد األط ــراف املهتمة» .إلـيــاس أراد
تمثيل برشلونة فقط ،حيث شــق طريقه عبر مختلف الفئات
العمرية للنادي ،وحظي باهتمام أوسع ألول مرة في عام ،2019
عندما قــال مــديــر األكــاديـمـيــة آن ــذاك ،بــاتــريــك كـلــويـفــرت ،خالل
مقابلة مع «كادينا سير» أيضا ،إنه «وجد ميسي الجديد» ،حيث
شبهه بالفائز بالكرة الذهبية  7مرات .وظهرت السمات الشبيهة
بميسي في األشهر األولــى من موسم  2022-2021مع النادي
واملنتخب ،بعد أن قــرر إلـيــاس تمثيل إسبانيا على الــرغــم من
جــذور عائلته املغربية .وفــي  4مباريات له فقط لبرشلونة ،B
سجل إلياس هدفني ضد إشبيلية وأتلتيكو في أوائل نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي ،ليقنع تشافي بمنحه الفرصه ،ويبقى
أن نرى ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى مستويات نجوم كبار
كبوسكيتس أو حتى ميسي ،ولكن ليس هناك شك ،في أن رحلة
إلياس باملالعب ،تستحق املتابعة.

ديوكوفيتش يدعم اتحاد العبات
التنس المحترفات في قضية بينغ
استغل نوفاك ديوكوفيتش ،الذي تأهل مع املنتخب الصربي لنصف نهائي كأس ديفيز
للتنس بالفوز  1-2على منتخب كازاخستان ،ظهوره أمام الصحافة للتعبير عن دعمه
الكامل لقرار اتحاد العبات التنس املحترفات بتعليق إقامة بطوالت في الصني حتى
يتم توضيح موقف الالعبة بينغ شــواي .وقــال« :إنها منظمة تخص الالعبات ،لذلك أنا
أؤيد اتحاد العبات التنس املحترفات بشكل كامل» .وأكد املصنف األول عامليا أن موقفه
سيكون هو نفسه إذا كان األمر مع دولة أخرى .وأضاف« :ليست لدينا معلومات كافية
عن بينغ .إنه إجراء شجاع للغاية ،ومن املهم أن ندعم بعضنا البعض» .وكانت بينغ قد
أعلنت تعرضها العتداء جنسي من جانب مسؤول صيني سابق ،ومنذ ذلك الحني لم
يكن هناك أي دليل على وضعها أو مكان تواجدها ،على الرغم من أن اللجنة األوملبية
الــدولـيــة كشفت عــن إجــرائـهــا مقابلة عبر اإلنـتــرنــت مــع الــاعـبــة ،الـتــي طالبت باحترام
خصوصيتها.

ً
كان في أغلبها بديال ،وسجل خاللها هدفني
فقط هذا املوسم .ولم تكن قناعات توخيل في
مصلحة زياش ،لكن نادي تشلسي لن يسمح
برحيله من دون مقابل ،بعد أن استقدمه من
أياكس مقابل قيمة مالية كبيرة ،عام ،2020
بلغت  45مليون جنيه إسترليني.
محرز وتجديد العقد

ق ُـ ــرر ف ــري ــق مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
املضي قدمًا في تجديد عقد نجمه الجزائري

رياض محرز ،الذي ينتهي صيف عام ،2023
وذلــك وفقًا لـشــروط جــديــدة حسب مــا أكدته
تقارير إعالمية بريطانية .ونشرت صحيفة
«ذا صــن» البريطانية خبرًا يفيد بــأن إدارة
فــريــق مانشستر سيتي كثفت مفاوضاتها
مع وكيل أعمال رياض محرز لتجديد عقده،
قبل املغادرة مع منتخب بــاده الجزائر إلى
الكاميرون مطلع العام املقبل للمشاركة في
بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم .وأكد املصدر
ن ـف ـســه أن ري ـ ــاض م ـح ــرز ال ـ ــذي ي ـن ــال رات ـب ــا

أنتيتوكونمبو يقود
باكس للفوز بسلة حاسمة

ّ
سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو السلة
الـحــاسـمــة قـبــل ثــانـيـتــن مــن نـهــايــة امل ـب ــاراة،
ليقود ميلووكي بــاكــس حــامــل اللقب للفوز
 125-127على ضيفه تشارلوت هورنتس ،في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني ،فيما
ً
حقق داالس مافريكس ً
قياسيا للنادي
رقما
بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكانز -139
 107بقيادة السلوفيني لوكا دونتشيتش.
وس ـج ــل أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ،أف ـض ــل العـ ــب في
ال ـ ــدوري امل ـن ـت ـظــم م ــرت ــن وأف ـض ــل الع ــب في
ن ـهــائ ـيــات امل ــوس ــم امل ــاض ــي 40 ،ن ـق ـطــة و12
متابعة و 9تـمــريــرات حاسمة ليقود باكس
ً
تواليا.
إلى انتصاره الثامن
ّ
وب ــدأ هــورنـتــس امل ـبــاراة بـقــوة بتسجيله 10
من  17محاولة عن خط الثالثيات في الربع
ّ
ّ
وتقدم بفارق  18نقطة في الشوط
األول فقط،
األول ،إال أن ــه لــم يتمكن مــن املـحــافـظــة على
هذه االفضلية بعد أن نجح أصحاب األرض
بتقليص الفارق إلى  60-68مع الدخول إلى
االستراحة.
وتـقـ ّـدم باكس ّ
للمرة األولــى قبل  2:29دقيقة
م ــن ن ـهــايــة ال ــرب ــع ال ـثــالــث ( )90-91بثالثية
ل ـجــورج ه ـيــل ،لـيـشـهــد الــربــع األخ ـيــر تـبــادل
التقدم بني الفريقني  10مرات .وأحرز كريس
مـيــدلـتــون ال ــذي أنـهــى امل ـب ــاراة مــع  21نقطة،
ً
مانحا باكس
ثالثية قبل  52من نهاية املباراة
ً
تقدما  122-123قبل أن يرفعه إلى ثالث نقاط

أنتيتوكونمبو سجّ ل  40نقطة و 12متابعة و9
تمريرات حاسمة (ستايسي ريفيري)Getty/

برميتني حــرتــن ،إال أن الميلو ب ــول ،أفضل
مسجل لهورنتس مع  36نقطة،عادل األرقام
ـوان من النهاية .كــان هذا
بثالثية
قبل  5.9ثـ ٍ
ً
كافيا ألنتيتوكونمبو ليشق طريقه
الــوقــت
ن ـحــو ال ـس ـلــة وي ـس ـجــل ثـنــائـيــة حــاس ـمــة قبل
ثانيتني من النهاية.
ً
انتصارا مقابل
ورفع باكس رصيده إلى 17
ثماني هــزائــم فــي املــركــز الـثــالــث فــي املنطقة
الشرقية .في نيو أورليانز ،سجل دونتشيتش
 28نقطة و 14تمريرة حاسمة ،فيما أضاف
الالتفي كريستابس بورزينغيس  20نقطة
و 19متابعة ليقودا داالس مافريكس للفوز
 107-139عـلــى بيليكانز .وع ــاد داالس إلــى
االن ـت ـص ــارات بـعـ ًـد خ ـســارتــه أمـ ــام كليفالند
كــافــال ـي ـيــرز م ـح ـقــقــا ان ـت ـص ــاره ال ـث ــان ــي فقط
فــي سـبــع م ـبــاريــات .وحـقــق مــافــريـكــس رقـ ًـمــا
ً
قياسيا في تاريخ النادي بنسبة التسديدات
الناجحة في مباراة واحدة بلغت 57( %68.7
تسديدة ناجحة مــن  83مـحــاولــة ،بينها 18
ً
محطما الرقم القياسي السابق في
ثالثية)،
العام .)%68.6( 1983
وق ــال بــورزيـنـغـيــس بـعــد امل ـب ــاراة «ك ــل شــيء
بــدأ مــع لــوكــا...الـطــاقــة كــانــت مــوجــودة وكــان
هــو يـقــود الـهـجـمــات» .وسـجــل دونتشيتش
 22نقطة و 10تمريرات حاسمة فــي الشوط
ّ
لينضم إلى داميان ليالرد وتراي يونغ،
األول
وهم الذين نجحوا في تحقيق أقله  20نقطة
و 10تمريرات حاسمة في الشوط االول منذ
موسم .2019-2018
ف ــي ب ــوس ـط ــن ،س ـجــل ج ــاي ـس ــون ت ــاي ـت ــوم 26
نـقـطــة وال ـت ـقــط  16مـتــابـعــة ،ه ــي األع ـل ــى في
مـسـيــرتــه ،لـيـقــود سلتيكس إل ــى ف ــوز صعب
 87-88ع ـلــى فـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز.
وأحـ ــرز تــاي ـتــوم  11نـقـطــة فــي الــربــع األخـيــر
فيما تـصــدى روب ــرت ولـيــامــس لـكــرة جــورج
نيانغ مــع صــافــرة النهاية ليحقق بوسطن
ً
تواليا.
انتصاره الثاني
وق ــال تــايـتــوم «نــأمــل فــي أن يبقى الالعبون
بصحة جيدة ونــرى إلى أي مدى يمكننا أن
نتحسن» .في ميامي ،حصل هيت على فكرة
مل ــا يـمـكــن أن يـعــانـيــه م ــع غ ـيــاب نـجـمـيــه بــام
أديبايو وجيمي باتلر بسقوطه  85-111أمام
كليفالند كــافــالـيـيــرز .مــن املـتــوقــع أن يغيب
أديبايو لستة أسابيع بعد خضوعه لجراحة
ف ــي اإلبـ ـه ــام ،فـيـمــا غ ــاب بــات ـلــر ع ــن امل ـب ــاراة
الثانية تــوالـ ًـيــا إلصــابــة فــي أسـفــل الظهر قد
تبعده لبضع مباريات إضافية.
(فرانس برس)

أسـبــوعـيــا قيمته  60أل ــف جـنـيــه إسترليني
سعيد فــي مدينة مانشستر ،وال ُيمانع في
تـجــديــد ع ـقــده فــي حــالــة تــوصـلــه إل ــى اتـفــاق
مــع إدارة «ال ـس ـم ــاوي» ،خــاصــة مـنــذ أن عقد
خطوبته على الـشـقــراء البريطانية تايلور
وارد ،واستقر في املقاطعة الشمالية.
لـكــن فــي حــالــة ع ــدم ن ـجــاح إدارة مانشستر
سـيـتــي ف ــي االتـ ـف ــاق م ــع ريـ ــاض م ـحــرز على
تـجــديــد ع ـقــده ال ــذي يـنـتـهــي بـعــد  18شـهـرًا،
أك ــدت الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة أن مـســؤولــي

الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي س ـي ـض ـطــرون إل ــى بيعه
نهاية املوسم الـجــاري ألحــد األنــديــة الراغبة
في خدماته على غرار باريس سان جيرمان
الفرنسي .وكــان ريــاض محرز ( 30سنة) قد
انتقل إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018
ق ــادم ــا م ــن فــريــق لـيـسـتــر سـيـتــي ،ف ــي صفقة
قــدرت قيمتها بــ 60مليون جنيه إسترليني،
ُ
وليحقق مــع كتيبة امل ــدرب بيب غــوارديــوال
العديد مــن األلـقــاب املهمة ،وخصوصًا على
املستوى املحلي.

مودريتش
يرغب في عقد
لعامين مع ريال
مدريد (غونزالو
مورينو)Getty/

أنشيلوتي :افتقدنا الجودة أمام بلباو
ّ
عبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن فخره بقتال و«التزام» العبيه خالل الفوز
الصعب بهدف نظيف على أثلتيك بلباو ليوسع الفارق في صــدارة الــدوري اإلسباني،
رغم االعتراف «باالفتقار للجودة» .وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب املباراة:
«لعبنا ضد فريق جيد ومنافس قوي لم يخسر خارج أرضه ونال يومي راحة أكثر منا،
أبلينا بالء حسنا في الشوط األول لكن في الشوط الثاني مع غياب الهدف الثاني عانينا
وأهدرنا الكثير من التمريرات» .ويتصدر ريال مدريد جدول الليغا بفارق  7نقاط عن
غريمه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد ،و 13نقطة عن برشلونة السابع
في الترتيب .وتابع املــدرب اإليطالي« :إنها ميزة للفريق أن يعرف كيف يعاني عندما
ال يمكنه لعب الكرة التي يريدها ،هناك فــرق أخــرى تستسلم عندما ال يمكنها فرض
أسلوبها ،يوجد التزام كبير جدًا بالفريق والفوز في سبع مباريات متتالية ليس ضربة
حظ ،أشعر بالرضا التام وأحببت نهاية الشوط األول بشكل أكبر ،افتقدنا الجودة ولكن
لم نفقد االلتزام وكافحنا» .وأجــرى أنشيلوتي تغييرًا واحـدًا على تشكيلته األساسية
التي هزمت إشبيلية قبل أيام رغم أنه أعلن عن تدوير بني الالعبني ،وبدا اإلرهاق واضحًا
مما قد يدفعه لتغييرات أكبر قبل مواجهة أخرى قوية ضد ريال سوسييداد يوم السبت.
وواصل« :أنهى الفريق اللقاء مرهقا وسنحلل األمر ،هذا طبيعي عند اللعب ضد فريق
أكثر نشاطا ومــن الطبيعي التراجع قليال فــي النهاية ،يجب أن أدرس إمكانية إجــراء
تغييرات في املباراة القادمة» .وكال املديح للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حافظ
على االنتصار بتدخالته ،قائال« :يقوم بأشياء رائعة ،ال يقلقني أبــدا ،يجب أن نحسن
الجوانب الدفاعية ألننا عانينا في الكرات الثابتة ،لدينا كورتوا ونستمتع بأدائه وبالنسبة
لنا هو أفضل حارس في العالم حاليًا».
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هوامش

ال تقتصر أعراض التوتر على الشعور بالقلق أو الخوف وحسب ،إذ إ ّن التوتر يأتي نتيجة هرمون يُدعى الكورتيزول .ارتفاع نسبة
هذا األخير ،يؤدي إلى احتمال اإلصابة بأمراض كثيرة

الـعـقـلـيــة وال ـج ـســديــة يـمـكــن ل ــه أن يصبح
ً
مــراقـبــا مــوضــوعـيــا ألف ـكــاره املـجـهــدة ،بــدال
من أن يصبح ضحية لها .أظهرت العديد
مــن الــدراســات أن التنفس العميق يساعد
على تحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ــن االس ـ ـت ـ ــرخ ـ ــاء وانـ ـخـ ـف ــاض
مستويات الكورتيزول .والتنفس العميق
طريقة متبعة في املمارسات القائمة على
اليقظة ،مثل التأمل واليوغا والتاي تشي
والتشيغونغ ،حيث يوجد تركيز قوي على
التنفس والتواصل بني العقل والجسم.
ي ـ ـعـ ــزز الـ ـضـ ـح ــك إفـ ـ ـ ـ ــراز هـ ــرمـ ــون الـ ـسـ ـع ــادة
(اإلنــدورفــن) ،ويثبط هرمونات التوتر مثل
الـكــورتـيــزول ،كما أن ــه يرتبط بـمــزاج أفضل
ون ـظــام مـنــاعــة أق ــوى .وم ــن املـثـيــر لالهتمام
ً
أن ك ـ ــا م ــن ال ـض ـح ــك ال ـح ـق ـي ـقــي وال ـق ـس ــري
يمكن أن يقلل من مستويات التوتر ،فوفقًا
لدراسة نشرت في Advances in mind-body
 ،medicineتبني أن يوغا الضحك ،وهي شكل
من أشكال اليوغا التي تعزز نوبات الضحك
املـتـعـمــدة ،تخفض مـسـتــويــات الـكــورتـيــزول
وتقلل مــن التوتر وتحسن الحالة املزاجية
وت ــزي ــد م ــن م ـس ـت ــوي ــات الـ ـط ــاق ــة .ي ـم ـكــن أن
ت ـ ــؤدي مـ ـم ــارس ــة وتـ ـط ــوي ــر الـ ـه ــواي ــات إل ــى
تعزيز الشعور بالراحة وخفض مستويات
ال ـكــورت ـيــزول .فــوفـقــا ل ـل ــدراس ــات ،انخفضت
مستويات الكورتيزول لدى األشخاص الذين
يمارسون الهوايات بانتظام مقارنة بالذين
ال ي ـم ــارس ــون أي ه ــواي ــة .وأظـ ـه ــرت دراسـ ــة
نشرت في Alternative therapies in health and
 ،medicineشملت  49من املحاربني القدامى
في منتصف العمر ،أن ممارسة البستنة أدت
إلى انخفاض مستويات الكورتيزول أكثر من
استخدام العالج التقليدي.

يحسن الحالة النفسية ()Getty
والمحبّين
البقاء قرب األصدقاء
ّ
ُ

هرمون التوتر

باختصار
تشمل األطعمة
التي تساعد في
إدارة الكورتيزول
الشوكوالتة الداكنة
والحبوب الكاملة
والفاكهة والخضروات
والشاي األخضر

كيف نضبط نسبته في جسم اإلنسان؟
يارا حسين

ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــر
(الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزول) ،ال ـ ـج ـ ـسـ ــم ع ـلــى
التعامل مع املواقف العصيبة ،لكن
املستويات املرتفعة مــن الكورتيزول لفترة
طويلة قد تؤدي إلى مجموعة من املشكالت
الصحية ،مثل زيــادة الــوزن وارتـفــاع ضغط
ال ـ ــدم والـ ـسـ ـك ــري ،وأم ـ ـ ــراض ال ـق ـلــب واألرق،
وع ــدم انتظام امل ــزاج وانـخـفــاض مستويات
الـ ـط ــاق ــة .مـ ــا هـ ــي ال ـ ـطـ ــرق ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـتــي
يمكن أن تساعد على تخفيض مستويات
الكورتيزول .قد يؤدي تناول كميات كبيرة
م ــن ال ـس ـكــر امل ـض ــاف بــان ـت ـظــام إل ــى ارت ـف ــاع
مستويات الـكــورتـيــزول .وقــد وجــدت إحــدى
الدراسات التي نشرت في  ،Nutrientsأن اتباع
نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات

امل ـكــررة والــدهــون املشبعة أدى إلــى ارتـفــاع
م ـس ـت ــوي ــات الـ ـك ــورتـ ـي ــزول ب ـش ـكــل مـلـحــوظ
مقارنة بالنظام الـغــذائــي الغني بالحبوب
الـكــامـلــة وال ـفــواكــه وال ـخ ـض ــروات والــدهــون
املتعددة غير املشبعة .وبحسب الدراسات،
ت ـش ـمــل األطـ ـعـ ـم ــة الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد ف ــي إدارة
الكورتيزول الشوكوالتة الداكنة والحبوب
ال ـكــام ـلــة وال ـفــاك ـهــة وال ـخ ـض ــروات وال ـشــاي
األخـ ـض ــر واألطـ ـعـ ـم ــة امل ـت ـخ ـم ــرة وال ــده ــون
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .ويـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـس ــاع ــد م ـم ــارس ــة
الـ ـنـ ـش ــاط ال ـف ـي ــزي ــائ ــي ب ــان ـت ـظ ــام ف ــي إدارة
الـ ـت ــوت ــر ب ـش ـك ــل أفـ ـض ــل وتـ ـع ــزي ــز ال ـص ـحــة
والحالة املزاجية ،ما قد يساهم في خفض
مستويات الـكــورتـيــزول .ومــع ذلــك يمكن أن
تؤدي التمارين املكثفة إلى زيادة مستويات
الـ ـك ــورتـ ـي ــزول ،ألن ال ـج ـســم ي ـت ـعــامــل معها
كضغط إضافي عليه .لذلك ينصح بتجنب

املـبــالـغــة ف ــي ال ـت ـمــاريــن وم ـمــارســة تـمــاريــن
منخفضة إلى متوسطة الشدة ملدة 200-150
دقيقة في كل أسبوع.
قــد يـســاعــد االن ـت ـبــاه إل ــى مـسـبـبــات التوتر
ومـحــاولــة التعامل معها بشكل استباقي
على تقليل حــاالت القلق ومشاعر التوتر.
فاألشخاص الذين يتعلمون كيفية التعامل
مــع األف ـك ــار املـسـبـبــة لـلـتــوتــر ،يستطيعون
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـس ـتــويــات ال ـك ــورت ـي ــزول
لــديـهــم بشكل أف ـضــل .وتـعـتـبــر املـمــارســات
الـقــائـمــة عـلــى الـيـقـظــة ،مـثــل الـتــأمــل ،إحــدى
االستراتيجيات املتبعة للحد مــن التوتر
وخ ـفــض م ـس ـتــويــات ال ـك ــورت ـي ــزول ،وال ـتــي
تـتـضـمــن أن يـصـبــح الـشـخــص أك ـثــر وعـيــا
باألفكار املسببة للتوتر وقبولها دون حكم
أو مقاومة والـسـمــاح للنفس بمعالجتها.
فـمــن خ ــال تــركـيــز امل ــرء عـلــى إدراك حالته

■■■
ُ
تعتبر املمارسات
القائمة على اليقظة،
مثل التأمل ،إحدى
االستراتيجيات
املتبعة للحد من التوتر
وخفض مستويات
الكورتيزول
■■■
يمكن أن تساعد
ممارسة النشاط
الفيزيائي بانتظام في
إدارة التوتر بشكل
أفضل وتعزيز الصحة
والحالة املزاجية

الحفاظ على عالقات جيدة

ت ـع ـت ـبــر الـ ـع ــاق ــات امل ـس ـت ـق ــرة وامل ـح ـب ــة مــع
الشركاء واألصــدقــاء والعائلة أم ـرًا حيويًا
وه ــام ــا ويـمـكــن أن تـســاعــد الـشـخــص على
تقليل الكورتيزول وتجاوز التوتر .وتظهر
ال ـ ــدراس ـ ــات أن األطـ ـف ــال ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون
ب ـح ـي ــاة أس ــري ــة م ـس ـت ـقــرة وداف ـ ـئـ ــة لــدي ـهــم
م ـس ـتــويــات أق ــل م ــن ال ـك ــورت ـي ــزول مـقــارنــة
باألطفال الذين يعيشون في منازل حيث
مستويات عالية مــن ال ـصــراع والـخــافــات
ب ــن األبـ ــويـ ــن .وقـ ــد ب ـي ـنــت دراس ـ ـ ــة ن ـشــرت
فــي  ،Health communicationأن التفاعل
الـعــاطـفــي (لـفـظـيــا أو ج ـســديــا) ،مــع شريك
روم ــانـ ـس ــي أو ص ــدي ــق م ـ ـقـ ــرب ،أدى إل ــى
انخفاض العالمات الناتجة عــن اإلجـهــاد،
مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.
كشفت ال ــدراس ــات أن كمية ونــوعـيــة النوم
ال ـتــي نـحـصــل عـلـيـهــا يـمـكــن أن ت ـكــون لها
تأثيرات كبيرة على مستويات هرمونات
اإلج ـ ـهـ ــاد ف ــي ال ـج ـس ــم .وقـ ــد يـ ـ ــؤدي ال ـن ــوم
ً
السيئ ليال أو الحرمان من النوم لفترات
طويلة إلى زيادة مستويات الكورتيزول.
ل ــذل ــك ي ـن ـصــح ب ــال ـح ــد م ــن ف ــرص ــة ح ــدوث
اضـ ـط ــراب ــات الـ ـن ــوم ،م ـثــل الـ ـن ــوم ف ــي وقــت
م ـحــدد وت ـج ـنــب ال ـكــاف ـيــن واألط ـع ـم ــة غير
ال ـص ـح ـيــة ق ـبــل الـ ـن ــوم ،وت ـج ـنــب ال ـت ـعــرض
للضوء وإمساك الهاتف الذكي.

وأخيرًا
في تسعين عبد الواحد لؤلؤة
معن البياري

ّ
أتذكرني ،في التاسعة عشر عاما (إال شهرين) ،قبل
نحو  37عاما ،أطـ ُـرق بــاب مكتب الدكتور عبد الواحد
لــؤلــؤة ،األسـتــاذ فــي دائــرة اللغة اإلنكليزية فــي جامعة
الـيــرمــوك (كـنــت فيها طالبا فــي الصحافة واإلع ــام)،
فيأذن لي بالدخول ،ثم ّ
أعرفه ّ
علي ،وأطلب منه موعدا
ملحاورته في مقابل ٍة صحافية للنشر .كان قدومه للتو
أستاذا في الجامعةُ ،
ٌ
معلوم جيدا لدي ،مترجما
واسمه
وناقدا .ثم صارت املقابلة ،ونشرت في امللحق الثقافي
لصحيفة الرأي األردنية .جاءت ّ
إلي ،أخيرا ،تلك البهجة
التي ما زالــت فـ ّـي ،ملا «ظـفـ ُ
ـرت» بالجلوس إلــى األستاذ
ال ـعــراقــي ،مـتــرجــم بـعــض شكسبير وإل ـي ــوت ،وزمـيــل
ّ
السياب ون ــازك ،والـقــادم من هــارفــارد وكامبريدج ،ملا
ُ
ـداره
صــادفــت أخـيــرا أسـتــاذنــا يــذيــع ،فــي تــدويـنـ ٍة ،إص ـ ً
كتابني مترجمني ،ويكتب «ليكن مــا أعمله مساهمة
ً
صـغـيــرة فــي خــدمــة ثقافتنا الـعــربـيــة ،عـلــى الــرغــم من
ّ
بـلــوغــي التسعني ربـيـعــا» .ت ـع ــددت ،تــالـيــا ،لـقــاءاتــي مع
«شيخ املترجمني العرب» في ّ
عمان ودبي والدوحة ،غير
ّ
ّ
اليفاعة ذاك ،هذه املرة ،مذاقا خاصا ،ربما
أن لتذكر لقاء
ٌ
ًّ
فيها
ألن مسرة موصولة بتلك البهجة البعيدة ألقاني ٌ
لعبور الــدكـتــور لــؤلــؤة الربيع التسعني ،وهــو مشمول
بأضمومات ّ
محب ٍة بال عدد وصلت إليه في مقامه في

كامبريدج ،و«أبو بشار» ليس في وسعك إال أن ّ
تحبه،
ٌّ
ـال من
وأن تأنس إلـيــه ،وأن تفيد منه .يجتمع حــس عـ ٍ
كثير من عميق املعرفة والصواب
الظرافة الرائقة مع
ٍ
ّ
ّ ّ
يتزيد ،ملا كتب،
والدقة .ولم يكن الشاعر سامي مهدي
م ـ ّـرة ،إن عبد الــواحــد لــؤلــؤة « ،...واضــح األف ـكــار ،نافذ
ّ
املالحظة ،دقيق املصطلح» .وملا تقرأ مقاالته املنتظمة،
في الزميلة «القدس العربي» ،تغبط أستاذنا ّ
املجد على
ّ
روح ورهــافـ ٍة ،وعلى
ما يحتشد فيها ّمن أناق ٍة وخفة ٍ
علو الذائقة في تحسس جمال النص األدبي.
ٌ
ٌ
ٌ
وإخالص رفيع ودؤوب
وفاء مدهش للعمل واإلنتاج،
ّ
للمعرفة 66 .كتابا (في عد متعجل) ،منها نحو 40

ترجمة من اإلنكليزية إلــى العربية ومــن العربية إلى
ُ
اإلنكليزية .بعضها في النقد ،وفي البحث والــدرس،
وفي طرح أفكار وتصورات في أسئلة الكتابة واألدب
والترجمة وأحوال الراهن العربي ،ثقافيا واجتماعيا،
وفــي العالقة مع املنتج اإلبــداعــي اآلخــر ،وفــي شؤون
التعليم والعلم .وفي رمي االستسهال والتهاون في
ّ
املتسرعة والناقصة الدقة .وفي األثناء ،ال
الترجمات
يستحسن عبد الــواحــد لؤلؤة تسميته ناقدا كبيرا،
ّ
كـمــا فـعــل مل ــا أوق ــف مــدائــح شــاعـ ٍـر ك ــان ي ـحــاوره في
مقابلة ،قال له إنه ٌ
كبير في السن ،وإنه ليس ثمة ناقد
ّ
عربي منذ عبد القاهر الجرجاني (!) ،ويــؤشــر إلى
مناسبة،
طه حسني إنه لم «يـ ّـدع» إنه ناقد .وفي غير
ٍ

ّ
يشدد صاحب «مدائن الوهم» على هــذا .وهو يطلب
(أو ي ـش ـتــرط؟) عـلــى املـتــرجــم أن ال يكتفي بــإجــادة
بلغات
وإحاطة
اللغتني ،بل أيضا بمعرفة تاريخهما،
ٍ
ٍ
تجاورهما .وأيضا بأن يتصف املترجم بالتواضع،
فيستشير غـيــره مــن الـعــارفــن إذا ش ـ ّـك فــي شــيء.
مترجمني
أمثلة وفير ٍة من أخطاء
ويأتي لؤلؤة على
ٍ
ّ
شهيرين ،عــربــا وأجــانــب ،منها طــريــف ومنها يــدل
عـلــى جـهــل .وال يـطــرح أسـتــاذنــا تــرجـمــا ِتــه خـلــوا من
مقدمات ودراس ــات وتحليالت وشــروحــات .وعندما
ٍ
يترجم إلليوت «األرض اليباب» (وليس الخراب كما
ّ
يعلمنا) يعرف مساوئ ترجمات سابقيه وخطاياها
ٌ
ارتحاالت في جامعات في الغرب والشرق،
وأخطاءها.

في التسعين ،ما زال عبد
الواحد لؤلؤة يقيم على
تواضعه الرفيع ،وعلمه الكثير،
ودفء حضوره

ٌ
أس ـت ــاذا ومـعـلـمــا وبــاح ـثــا ،وت ـط ــواف مــديـ ٌـد فــي آداب
وم ـعــارف ومـفــاهـيــم وأف ـكــار (تــرجـ ٌـم مــن ٌ«مــوســوعــة
املصطلح النقدي» ما ترجم) ،وتجربة غنية في الحياة
ٌ
واشتباكات فــي غير مسألة ،وأنشطة
فــي غير بلد،
بــا عــدد ،لكن صــاحــب «مـنــازل القمر» ال يستطيب
ّ
حديث عن نفسه .وملــا كتب عن
استرساال منه في
ٍ
ّ
مـحــطــات فــي سيرته فــي «حـكــايــات الــزمــن الضائع»
(امل ــؤس ـس ــة ال ـعــرب ـيــة لـ ـل ــدراس ــات وال ـن ـش ــر ،ب ـي ــروت،
 ،)2020اختار في  140صفحة أن يأتي على ماض
طفولة وشباب أول،
بعيد في مدينته املوصلً ،في أيام
ٍ
ً
وأن يـســرد «سـيــرة عــراقـيــة ألح ــداث بــا أس ـمــاء» ،ما
ّ
ومحبوه ،أن نطلب
يجيز لنا ،نحن ق ـ ّـراؤه وتالميذه
بكتاب في السيرة أعرض وأكثر
منه أن «يجود» علينا
ٍ
انكشافا ،فيه رؤى وخالصات من التسعني ربيعا.
ّ
وهنا أتــذكــر ســؤالــي ،التقليدي طبعا ،مــن صاحبنا،
ّ
في املقابلة املنشورة أن «يحدثنا» (يا لسوء ما كنت
أكتب!) عن «حياته العلمية واألكاديمية والتدريسية»،
فيجيبني بــإي ـجــاز واق ـت ـض ــاب ،بـعــد أن يــوضــح أنــه
يحسب ال ـس ــؤال «مـمــا يـ ّ
ـوجــه فــي ال ـع ــادة إل ــى نجوم
السينما ومحترفي الظهور على شاشات التلفزيون»
 ..ثــم فــي التسعني ،مــا زال عبد الــواحــد لــؤلــؤة يقيم
على تواضعه الرفيع ،وعلمه الكثير ،ودفء حضوره
وعطائه الغزير القيمة .كل عام وهو بألف خير.

ســعر النســخة :مصــر جنيهــان ،تونــس  900مليــم ،لبنــان  1000ليــرة ،قطــر  3ريــاالت ،الســعودية  3ريــاالت ،الكويــت  200فلــس ،اإلمــارات  3دراهــم ،عمــان  300بيــزة ،البحريــن  300فلــس ،األردن  400فلــس ،العــراق  500دينــار ،المغــرب  4دراهــم ،الجزائــر دينــاران،
اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  10جنيهات ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

