اليمن :اشتعال الحرب المعيشية

عادت جذوة «الحرب المعيشية» في اليمن لتشتعل على خلفية المعارك ،إذ
تجددت أزمة الوقود لتحاصر صنعاء ،بينما تطوق فوضى الدوالر عدن10[ .ـ]11
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تواجه األجهزة األمنية
في غزة معضلة السالح
المنفلت في أيدي العائالت
وبعض المحسوبين على
الفصائل.
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الحدث

كورونا :حملة لقاحات األطفال تتحدى رئيس البرازيل
بـعــد شـهــر مــن مــواف ـقــة الـسـلـطــات الـصـحـيــة في
ال ـب ــرازي ــل ع ـلــى تـطـعـيــم األطـ ـف ــال ال ــذي ــن ت ـت ــراوح
أع ـمــارهــم بــن  5و 11عــامــا ضــد ك ــورون ــا ،رغــم
انتقادات الرئيس جاير بولسونارو ،أطلقت الحملة
في مستشفى عيادات ساو باولو بحضور حاكم
الوالية جواو دوريا الذي يعتبر معارضًا شرسًا
لبولسونارو واملرشح إلــى االنتخابات الرئاسية
املقررة في أكتوبر /تشرين األول املقبل.
واع ـت ـبــر داف ــي سـيــريـمــرامـيــوي زافــان ـتــي الـبــالــغ
 8أعـ ـ ــوام ،وه ــو م ــن ال ـس ـكــان األص ـل ـي ــن ،ولــديــه
إعاقة ،أول طفل برازيلي يتلقى اللقاح ،في وقت

سيطلق التطعيم الـجـمــاعــي لــأطـفــال ب ــدءًا من
غــد اإلثـنــن فــي أنـحــاء الـبــاد بجرعات مــن لقاح
«فايزر – بايونتك» مخصص لهذه الفئة ،وذلك
بعد الحصول على إذن أولياء أمورهم ،من أجل
تحصني أكثر من  20مليونًا منهم ،علمًا ّأن أكثر
من  300طفل تتراوح أعمارهم بني  5و 11عامًا
توفوا بكوفيد  19 -في البرازيل.
وكــان الرئيس بولسونارو قد انتقد منح وكالة
املــراق ـبــة الـصـحـيــة «أنـفـيـســا» ال ـضــوء األخـضــر
لـبــدء حملة التطعيم ،وأك ــد أنــه لــن يسمح بأخذ
ابنته لــورا ( 11عــامــا) اللقاح ،مــا دفــع مجموعة

من موظفي «أنفيسا» إلى التنديد بما وصفته
ب ـ «أســالـيــب فــاشـيــة» .وطــالـبــت الــوكــالــة بحماية
الشرطة بعد انتشار تهديدات.
فــي ال ـصــن ،أوق ـفــت مــديـنــة تـشــوهــاي (جـنــوب)
خطوط حافالت النقل العام بعد رصد  7إصابات
ّ
ّ
بمتحور «أوميكرون» من كوفيد،19 -
على األقل
ّ
وحــذرت السكان من مغادرة املدينة ،مع ربطها
تنفيذ ذلك «في حال الضرورة فقط» من خالل
تقديم نتيجة سلبية الختبار فيروس كورونا
ُيجرى قبل  24ساعة من موعد الرحيل .يتزامن
ذلك مع تكثيف الصني محاربتها الفيروس قبل

دورة األلعاب األوملبية الشتوية التي تستضيفها
بكني بــدءًا من الرابع من فبراير /شباط املقبل.
وطــالـبــت سلطاتها مـئــات مــن املــايــن بمالزمة
منازلهم فــي األسابيع األخـيــرة ،وألـغــت رحــات
جوية داخلية كثيرة ،وأغلقت مصانع.
إل ــى ذلـ ــك ،سـجـلــت مـقــاطـعــة أوك ـي ـن ــاوا ،جنوبي
اليابان ،التي تستضيف نسبة  70في املائة من
املنشآت العسكرية األميركية في البالد ،زيادة
قياسية في اإلصابات اليومية بكوفيد 19-بفعل
ّ
ملتحور «أوميكرون».
التفشي السريع

(فرانس برس ،رويترز)
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أدخلت تظاهرات ذكرى الثورة التونسية ،الجمعة ،انقالب قيس سعيّد ،مرحلة
تحد يقتضي منهم التوحد
متقدمة من قمع المعارضين ،كما وضعتهم في
ٍ
لمواجهته .وكان الالفت في التحركات ،أنها األولى منذ  25يوليو الماضي ،التي ينزل
فيها طيف سياسي متنوع إلى الشارع ،للغايات نفسها

وضع سعيّد األجهزة
األمنية في مواجهة
الشعب (األناضول)

التصدي النقالب سعيّد
للحديث تتمة...
االئتالف السوري
ومحاولة استعادة
دور مفقود
عبسي سميسم

يقوم االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السورية ،بتغييرات على
نظامه األساسي ،وصفها بالجذرية،
ومن املفترض أن ّيتم اإلعالن عنها
غد اإلثنني ،عله يستعيد بعضًا
يوم ٍ
من دوره السياسي.
ويأتي ذلك بعدما ّتم تهميش ّدور
االئتالف السياسي من قبل كل
الدول املتدخلة في الشأن السوري،
بمن فيها تركيا التي تحتضنه على
أراضيها ،والتي استبدلت دوره
السياسي بتفاهمات مباشرة مع
األطراف األخرى ،وبمسار سياسي
ً
من دون أن يكون االئتالف ممثال
فيه.
ّ
إال أن من يطلع على التغييرات التي
يزمع االئتالف القيام بها ،يجد
أنها ال تعدو كونها محاولة إلعادة
هيكلة لجنة العضوية ،تتضمن
بعض الجرأة في فصل أعضاء لم
ً
يعد لهم ممثلون أصال ،وفتح الباب
أمام تنسيب أعضاء جدد يمكن أن
يساهموا باستجالب بعض الشعبية
له.
إال أن االئتالف ،وعلى الرغم من
حفاظه على ثوابت الثورة السورية،
وعدم قبوله بتنازالت جوهرية
تعترف بنظام بشار األسد ،إال أنه لم
يبد أي فعالية سياسية.
كما اقتصرت مواقف االئتالف
السوري خالل السنوات املاضية
على التنديد ،واالستنكار ،أو اإلشادة
بمواقف اآلخرين ،األمر الذي ّ
حوله
إلى هيئة هامشية ال دور لها.
قد يكون تغير املزاج الدولي تجاه
الوضع في سورية أحد أهم أسباب
غياب دور االئتالف ،إال أن هناك
أسبابًا كثيرة تتعلق بأداء وبنية
هذا الكيان ،أدت إلى تراجع حضوره
سياسيًا وشعبيًا.
فعلى مستوى بنية االئتالف ،لعل
أهم أسباب تراجعه يعود إلى حفاظه
على شخصيات أثبتت فشلها في
العمل السياسي ،وعدم قدرته على
استبدالها بشخصيات أكثر فعالية.
إضافة إلى حالة «الشللية» داخل
االئتالف ،وعدم قدرته على إحداث
تغييرات جوهرية.
أما على مستوى األداء ،فلعل أهم
أسباب الفشل هو العمل على مبدأ
ّ
رد الفعل على أفعال اآلخرين،
خصوصًا أفعال النظام والدول
املتدخلة في سورية ،وعدم املبادرة
بأفعال أو اتخاذ مواقف تحسب
له خالل مسيرته .إضافة إلى أدائه
تجاه الشارع املعارض وفق مبدأ
برنامج ما يطلبه الجمهور ،أي
كردود فعل على مطالب بعض
ً
الحمالت والتظاهرات ،وذلك بدال
من ممارسة دور قيادي للحراك
ولجمهور املعارضة.
محاوالت إثبات
يضاف إلى كل ذلك ّ ّ
الذات لدى االئتالف كلما قل دوره،
من خالل الهروب للداخل بمشاريع
وأفكار غير ذات جدوى ،إضافة
إلى انفصاله كجسم سياسي
عن الحامل العسكري للمعارضة،
وغيرها من األسباب التي تجعل
عمليات هيكلة ترقيعية لالئتالف
من دون فائدة.

تونس ـ آدم يوسف

دخ ـ ـلـ ــت تـ ــونـ ــس يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 14
ي ـن ــاي ــر الـ ـح ــال ــي (أول مـ ــن أمـ ـ ــس)،
مــرحـلــة جــديــدة فــي ال ـص ــراع الــدائــر
بني سلطات االنقالب واملعارضني لها ،أبرز
مــام ـح ـهــا ت ــوس ــع جـبـهــة ال ـط ـيــف املـنــاهــض
سعيد ،فيما ّ
ّ
تحولت
لخيارات الرئيس قيس
الـسـلـطــة م ــن الـتـضـيـيــق وامل ـن ــع إل ــى الـعـنــف
وال ـق ـمــع امل ـبــاشــر ض ــد امل ـع ــارض ــن .واتـهـمــت
أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ون ـ ـش ـ ـطـ ــاء س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــون ،ال ــرئـ ـي ــس
الـتــونـســي ،بــاسـتـحـضــار آالت قـمــع الــرئـيــس
املخلوع زيــن العابدين بن علي في مواجهة
املعارضني لــه ،الــذيــن تمسكوا أول مــن أمس
بإحياء ذكــرى الـثــورة التونسية .مــن جهته،
ّ
سعيد املعارضني له ،إلى التجمع تحت
دفع
خـيـمــة واحـ ــدة فــي عـيــد ال ـث ــورة ،فــي ال ـشــارع
الــرمــز إلسـقــاط ديكتاتورية بــن عـلــي ،شــارع
ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ،ك ـمــا ت ـس ـبــب ف ــي شـحــذ
ع ــزائ ــم راف ـض ــي االنـ ـق ــاب م ــع امل ــداف ـع ــن عن
الـثــورة واملتمسكني بالديمقراطية ،للنزول
واالحتجاج.
وتـعــد الـتـظــاهــرة أول مــن أم ــس ،األول ــى منذ
ق ـ ــرارات س ـعـ ّـيــد االن ـقــاب ـيــة ف ــي  25يــولـيــو/
ت ـ ـمـ ــوز املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ــزل ف ـي ـه ــا ط ـيــف
س ـي ــاس ــي م ـت ـن ــوع إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ،ف ــي امل ـك ــان
نفسه وللغايات واألهداف نفسها ،ليتعرض
املعارضون باختالف انتماءاتهم إلى العنف
أثناء عملية تفريقهم والتصدي لهم من قبل
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة .وج ـم ـعــت األزق ـ ــة امل ـحــاذيــة
ل ـشــارع الـحـبـيــب بــورقـيـبــة وس ــط الـعــاصـمــة،
تيارات سياسية وحزبية من أقصى اليمني
إل ــى أقـصــى ال ـي ـســار .وعـلــى الــرغــم مــن خيار
األحزاب واالئتالفات عدم االلتحام ،والتفرقة
بني أنصار حزب العمال اليساري من جهة،
واألح ــزاب االجتماعية (الـتـيــار الديمقراطي
والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل
والحريات) من جهة أخــرى ،وحــزب النهضة
و«مــواطـنــون ضد االنـقــاب» في مكان ثالث،
إال أن إسقاط االنقالب كان شعارًا موحدًا بني
املجموعات املتباعدة.
وأكد القيادي في «النهضة» ،أحد املضربني
عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام رف ـ ـضـ ــا لـ ــان ـ ـقـ ــاب ،ال ـع ـج ـمــي
الوريمي ،لـ«العربي الجديد» ،أن «االنقالب
ك ـش ــف ع ــن وج ـه ــه ال ـق ـم ـعــي م ــن خـ ــال مـنــع
ت ـظ ــاه ــرات االح ـت ـف ــال بـعـيــد الـ ـث ــورةّ ،
وورط
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـف ــرط
ل ـل ـق ــوة ف ــي م ــواج ـه ــة م ـت ـظــاهــريــن سـلـمـيــن
أرادوا ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ت ـم ـ ّـس ـك ـه ــم ب ــأه ــداف

تيارات
مختلفة
تجتمع في
شارع واحد
شكوى
ضد العنف
نددت أحزاب «التكتل من
أجل العمل والحريات»
و«الجمهوري» و«التيار
الديمقراطي» بـ«القمع
الممنهج يوم الجمعة،
وبتطويع وزارة الداخلية
لخدمة سلطة االنقالب».
وأكدت «عزمها تقديم
شكوى إلى النيابة العامة
بسبب االعتداء بالعنف
الشديد على المواطنات
والمواطنين واختطافهم
من دون وجه حق،
ضد وزير داخلية االنقالب».
كما دان «محامون
لحماية الحقوق
والحريات» في بيان «القمع
الوحشي تجاه المتظاهرين
السلميين».

الـ ـث ــورة ومـكـتـسـبــاتـهــا ورف ـض ـهــم لــانـقــاب
ّ
سعيد «كشف
وتداعياته» .ورأى الوريمي أن
عــن خــوفــه مــن ال ـشــارع وم ــن غـضــب الشعب
الذي يريد التظاهر واالحتفال واالحتجاج».
ول ـفــت إل ــى أن «س ـعـ ّـيــد وض ــع نـفـســه خ ــارج
وقائع الثورة ومجدها ،املستمرة على الرغم
من الخيبات» ،مضيفًا أن «االنقالب في عزلة
سياسية ومــأزق حقيقي ،بعدما أصبح من
يـعــارضــه ليس فقط مــن رفــض إج ــراءات 25
يوليو عند إعالنها ،بل حتى األطــراف التي
س ــان ــدت سـعـ ّـيــد ف ــي ال ـبــدايــة ظـنــا مـنـهــا أنــه
يعمل على تصحيح املسار ،حتى تبني لها
أنــه ســاع فــي إرس ــاء حكم ف ــردي اسـتـبــدادي
ّ
وشدد القيادي في
خارج األطر الدستورية».
«الـنـهـضــة» ،على أن «سـعـ ّـيــد ال يــؤمــن بــدور
األح ـ ــزاب وامل ـن ـظ ـمــات واألجـ ـس ــام الــوسـيـطــة
بـصـفــة ع ــام ــة ،وه ــو ي ـن ــزع إل ــى االس ـت ـحــواذ
ع ـلــى جـمـيــع ال ـس ـل ـطــات وإخ ـض ــاع األج ـهــزة
األمنية والعسكرية إلرادته وسلطته» .وأكد
ّ
الوريمي أن «ما حصل في ذكرى الثورة من
قـمــع لــاحـتـفــاالت بــاسـتـخــدام م ـفــرط للقوة
ضــد متظاهرين سلميني وع ــزل ،يعد نسفًا
ل ـت ـلــك امل ـك ــاس ــب ،وف ـض ـي ـحــة أم ـ ــام ال ـش ـعــوب
املتحضرة والبلدان الديمقراطية» .كما أكد
أن «املسيرة عمقت الشرخ بني قصر قرطاج
وبني الشعب ،وأعطت املبرر لقوى املعارضة
كــي تــوحــد املــوقــف ت ـجــاه االن ـق ــاب وسلطة
األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ح ـتــى وإن اح ـت ـف ـلــت بــذكــرى
الثورة تحت عناوين مختلفة وفي مربعات
متعددة».
ويرى مراقبون أن يوم  14يناير ّ 2022
تحول
مــن ي ــوم احـتـفــال إل ــى ي ــوم أس ــود فــي تــاريــخ
تونس ما بعد الثورة ،إذ تم استعمال أدوات
القمع البوليسي بمختلف أشكالها في وجه

قيادي في «النهضة»:
االنقالب في عزلة سياسية
ومأزق حقيقي
المرزوقي :ما شهدته
تونس يدل على اكتمال
الثورة المضادة

املتظاهرين السلميني .وقــال املتحدث باسم
حزب «حراك تونس اإلرادة» ،عمر السيفاوي،
تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن «سلطات
في
ّ
االنقالب كشرت عن أنيابها وكشفت عن آلة
القمع ،ودخــل الـصــراع طــورًا جديدًا من منع
املعارضني من ممارسة حقوقهم في التعبير
والتظاهر السلمي واالحتجاج ،إلــى مرحلة
القمع املمنهج والعنف املادي لكل املعارضني
من دون استثناء حتى من رحبوا في البداية
بــ 25يوليو» .ورأى السيفاوي أن « 14يناير

تحليل

أحداث ذكرى الثورة التونسية :منعرج خطير له ما بعده

صالح الدين الجورشي

ما حــدث في الذكرى ال ــ 11للثورة التونسية،
ّ
أول من أمس الجمعة ،يشكل منعرجًا خطيرًا،
ً
سـ ُـيـتـتـبــع ب ـتــداع ـيــات م ـس ـت ـق ـبــا .إذ م ــن أهــم
اإلن ـجــازات الـتــي تمتع بها التونسيون بعد
اإلطاحة بالدكتاتورية ،حصولهم على الحق
ف ــي الـتـعـبـيــر واالح ـت ـج ــاج وال ـت ـظ ــاه ــر .وهــم
ي ـمــارســون ه ــذه ال ـح ـقــوق مـنــذ ذل ــك الـتــاريــخ
حـتــى تـحـ ّـولــت إلــى ع ــادة يــومـيــة مكتسبة ،ال
يجادل فيها أحد ،واعتقدوا بأنه لم يعد واردًا
الـتـجــرؤ عـلــى سحبها أو تـغـيـيــرهــا .لـكــن ما
حدث يوم الجمعة املاضي بدا للجميع أشبه
بــاملـحــاولــة ال ـصــادمــة لـلـمــس ب ـهــذه الـحـقــوق،
والـعــودة بالتونسيني إلــى «الــدولــة ذات اليد
ال ـط ــول ــى ف ــي ت ــأدي ــب مــواط ـن ـي ـهــا» م ــن خــال
استعمال القوة املفرطة .وهو ما دفع رئيس
الحزب الجمهوري ،عصام الشابي ،إلى القول
إن «ال ـن ـظــام لــم يـبــق ل ــه س ــوى الـقـمــع لـفــرض
إرادت ـ ــه» ،ل ـهــذا «س ـن ـقــاوم مــن أج ــل اسـتـعــادة
الديمقراطية املـهــددة» .ما هي حجة السلطة
لتبرير تلك املشاهد الرهيبة التي تناقلتها
م ـخ ـت ـل ــف شـ ــاشـ ــات ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وال ـ ـتـ ــي تـظـهــر
مــواطـنــن يـتـعــرضــون ملــدافــع امل ـيــاه وقــذائــف
الغاز والرصاص الصوتي ،وإيقاف العشرات
منهم في يوم احتفالهم بعيد ثورتهم؟ تقول
األج ـه ــزة الــرسـمـيــة إن واج ــب ال ــدول ــة تنفيذ
التوصيات الـتــي أصــدرتـهــا اللجنة العلمية
بـهــدف حـمــايــة الجميع مــن مـضــاعـفــات وبــاء
كــورونــا ،بعدما أثبتت املــؤشــرات أن تونس
تشهد موجة جديدة من تفشي الوباء.
دور اللجنة العلمية

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـن ـت ـقــد املـ ـع ــارض ــة مـ ــا تـصـفــه
ب ــ«ت ـس ـي ـي ــس» ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،وتــوظ ـيــف
اقتراحاتها لحرمان التونسيني من االحتفال

بعيد ال ـث ــورة .ه ــذا الـعـيــد ال ــذي ق ــرر الرئيس
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ب ـم ـف ــرده أن يـلـغـيــه ويـمـسـحــه
مــن الــذاكــرة الوطنية ،فــي محاولة منه لبناء
س ــردي ــة تــاريـخـيــة خــاصــة ب ــه ،وتـنـسـجــم مع
قناعاته السياسية .وتذكر املعارضة في هذا
السياق بأن الرئيس شخصيًا خالف الحظر
الصحي واخترق منع التجول في مناسبات
عديدة ،بدءًا من يوم  25يوليو/تموز املاضي،
الــذي أطــاح فيه بالبرملان والحكومة وأوقــف
ال ـع ـمــل ب ــال ــدس ـت ــور ،واس ـت ــول ــى ع ـلــى ال ــدول ــة
بجميع مؤسساتها .هكذا سقطت السردية
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـم ــد ع ـل ـي ـه ــا أن ـ ـصـ ــار سـ ـع ـ ّـي ــد مـنــذ
انفراده بالسلطة .تعتمد هذه السردية على
أن امل ـعــركــة ف ــي تــونــس ت ـجــري ب ــن الــرئـيــس

لم يعد يحق ألنصار
سعيّد اختزال المواجهة
ضد «النهضة»

واإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي .وهـ ــي س ــردي ــة لـقـيــت
رواجًا واسعًا داخل تونس ،وحتى خارجها.
لكن ما حدث في عيد الثورة كشف أن السلطة
وج ــدت نـفـسـهــا ت ــواج ــه ش ــارع ــا مـعـبــأ يشمل
اإلســام ـيــن ،وأي ـضــا الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة من
أحزاب املعارضة ،إلى جانب منظمات مجتمع
مــدنــي فــاعـلــة ومـهـمــة عـلــى الـصـعـيــد الــرمــزي
مثل جمعية نساء ديمقراطيات ،واملحامون،
ورابـ ـط ــة ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .أمـ ــام ه ــذا املـشـهــد
ّ
سعيد اختزال
املتغير لم يعد يحق ألنصار
املواجهة ضد حركة «النهضة» وحلفائها.
عزلة الرئيس وتصاعد االحتجاجات

مــا أثبتته الــوقــائــع أن عــدد الــذيــن يجاهرون
بـمـعــارضـتـهــم لـلــرئـيــس يـ ـ ــزدادون يــومــا بعد
يـ ـ ــوم ،ف ــي ح ــن أن امل ـت ـم ـس ـكــن بــان ـح ـيــازهــم
ل ــه ف ــي ت ــراج ــع م ـل ـح ــوظ .هـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن
يــزيــد م ــن عــزلــة ال ــرئ ـي ــس ،وي ـق ـلــل م ــن قــدرتــه
على تنفيذ األج ـنــدة الـتــي أعـلــن عنها مطلع
ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي .لكن
مــن الـصـعــب ال ـتــوقــع ب ــأن ي ـكــون ل ـهــذا الــزخــم
االحتجاجي املتصاعد تأثير ملموس على
اخـ ـتـ ـي ــارات ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـيــاس ـيــة .سيستمر
س ـع ـ ّـيــد ف ــي خ ـط ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،ولـ ــن يـخـضــع
بسهولة لضغوط خصومه الذين يحتقرهم،
ويقلل دائمًا من أحجامهم ،ويعتبرهم مجرد
«جراثيم» يجب القضاء عليها.
م ــا ح ـص ــل ي ـ ــوم  14يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
الحالي قـ ّـدم صــورة سيئة عــن تونس اليوم.
ه ــذه ال ـص ــورة م ــن شــأن ـهــا أن ت ـعـ ّـمــق شـكــوك
ش ــرك ــاء تــونــس االس ـتــرات ـي ـج ـيــن ح ــول مــدى
قدرة النظام على الصمود ،ومدى استعداده
ملــراجـعــة سـيــاســاتــه واخ ـت ـيــاراتــه .فالتقارير
واملــواقــف الـ ــواردة مــن ال ـخــارج ت ــزداد قتامة،
خصوصًا فــي مجالني أســاسـيــن ،هما واقــع
الحريات التي تضررت كثيرًا بعد  25يوليو

وبـ ــاألخـ ــص ف ــي أعـ ـق ــاب األحـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة.
فــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ل ــم ي ـط ـلــق الـ ـن ــار فقط
عـلــى األح ـ ــزاب ،وإن ـمــا فـتــح جـبـهــات متعددة
فــي نـفــس الــوقــت ،مـثــل هـجــومــه املـكـثــف على
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة وح ــرص ــه ال ــواض ــح على
إخ ـضــاع ـهــا لـلـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ،م ـمــا جعل
م ـكــونــات األسـ ــرة الـقـضــائـيــة تـتـضــامــن فيما
بينها ،وتتهيأ لخوض معركة كسر عظام مع
رئـيــس الجمهورية .إلــى جــانــب ذل ــك ،اشتبك
الــرئ ـيــس م ــن جــديــد م ــع الـصـحــافـيــن الــذيــن
وصفهم بالكذابني.
أمـ ـ ــا امل ـ ـج ـ ــال الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،فـ ـيـ ـخ ــص األوض ـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي أصـبـحــت
تشكل الخطر الــداهــم الحقيقي على الــدولــة
واملجتمع .فــدور الحكومة بقي ضبابيًا ،ولم
تتمكن حـتــى اآلن مــن صـيــاغــة تـصــور يمكن
أن يــرتـقــي إلــى درج ــة مـشــروع مـيــزانـيــة قابل
لـلـتـطـبـيــق ،وق ـ ــادر ع ـلــى ك ـســب ث ـقــة األطـ ــراف
املعنية ،وإعــادة تنشيط الــدورة االقتصادية.
وه ــو مــا جـعــل املـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــاملــي
يعتبر في تقريره األخير أن من بني األخطار
ال ـتــي سـتــواجـهـهــا تــونــس «ان ـه ـيــار ال ــدول ــة».
توقع يؤيده رئيس حلقة املاليني التونسيني
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ب ــودريـ ـق ــة ال ـ ــذي اع ـت ـب ــره «غ ـيــر
مفاجئ في ظل عــدم قــدرة الحكومة والدولة
ع ـلــى ت ـحــديــد م ـشــاكــل الـ ــدولـ ــة» .وأض ـ ــاف أن
تــونــس «غـيــر ق ــادرة على تحقيق إصــاحــات
وغ ـيــر قـ ــادرة عـلــى الـعـمــل امل ـش ـت ــرك» ،مشيرًا
ّ
إلى أن التراكمات السابقة إضافة إلى الحقد
االجتماعي الذي يبنى حاليا «يسير بتونس
نـحــو امل ـج ـهــول» .أم ــا ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
فقد أعاد التأكيد على لسان ممثله في تونس
جيروم فاشير استعداده لدعم تونس بشرط
«وض ـ ــع ب ــرن ــام ــج إص ـ ــاح ع ـم ـيــق مـ ــع تــوفــر
جانب املصداقية» ،و«التزام مختلف األطراف
ببرنامج اإلصالحات» الواردة فيه.

ّ
وح ــدت املـعــارضــن باختالف أطيافهم على
رفض االنقالب والتصدي لالنفراد بالحكم،
بل وعلى الوفاء للثورة والسعي الستعادة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة امل ـس ـل ــوبــة» .وأض ـ ــاف أن «14
يـنــايــر كـشــف زي ــف ســرديــة االن ـقــاب والــدعــم
الشعبي املزعوم ،فالشعب يريد ما ال يريده
س ـعـ ّـيــد ،ي ــري ــد عـ ــودة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ورح ـيــل
االنقالب».
م ــن جـهـتــه ،سـ ّـجــل ال ـق ـيــادي ف ــي ح ــزب «قـلــب
تــونــس» ،رفيق عـمــارة« ،انطالقة جديدة في
مقاومة االنقالب بعد  14يناير ،تتطلب تفكيرًا
وتــدب ـي ـرًا سـيــاسـيــا مــن امل ـعــارضــة بمستوى
م ــا أب ــدت ــه ال ـج ـمــاه ـيــر الـشـعـبـيــة م ــن الــوعــي
والتضامن وااللـتـفــاف حــول الديمقراطية».
ورأى عمارة ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
ّ
أن «ال ـش ــارع الـسـيــاســي والـحــركــة املواطنية
ّ
عــبــرا عــن التمسك بالديمقراطية والصالبة
فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي لـ ــانـ ـقـ ــاب ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الـتـخــويــن وال ـت ـخــويــف وال ـتــره ـيــب» .وش ـ ّـدد
ع ـ ـمـ ــارة عـ ـل ــى أن «رس ـ ــائ ـ ــل ال ـج ـم ـع ــة يـجــب
أن يـلـتـقـطـهــا امل ـع ــارض ــون ق ـبــل امل ـســانــديــن،
فالشعب الــذي نــزل السـتـعــادة الديمقراطية
تلبية ل ـنــداء األحـ ــزاب وحــركــات الـتـحــرر من
االنـ ـق ــاب ،ص ـمــد ف ــي وج ــه آل ــة ال ـق ـمــع وق ــدم

درسًا في وحدة الصف للمعارضني» .واعتبر
أن ــه «إذا لــم يستخلص امل ـعــارضــون ال ــدرس
وي ـل ـت ـف ــوا حـ ــول م ــا ب ـق ــي م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املنتهكة ،فإن الشعب الذي نزل يوم الجمعة
سيلفظ الجميع مستقبال» .كما ّ
نبه القيادي
ّ
ف ــي «ق ـل ــب ت ــون ــس» ،إل ــى أن «م ــن ل ــب ــوا ن ــداء
الــدي ـم ـقــراط ـيــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ي ـن ـت ـظــرون من

املعارضني أن يلتقوا حول برنامج سياسي
وم ـش ـتــرك مستقبلي واض ــح لـفـتــرة م ــا بعد
ّ
سعيد» .أما ما هو أهم اآلن ،فهو برأيه «إدارة
االخـ ـت ــاف وح ـ ــوار ب ــن امل ـع ــارض ــة وال ـت ـقــاط
رســائــل الشعب ،وعــدم التعويل على سلطة
االنقالب حتى تراجع نفسها وتتلقى صدى
ال ـش ــارع ،ألن االن ـق ــاب ال يصغي إال لنفسه

البحيري بخطر

أكدت المحامية سعيدة العكرمي ،زوجة نائب رئيس حركة «النهضة»
الموقوف نور الدين البحيري ،لـ«العربي الجديد» ،أنه في وضع صحي
سيئ ،مشيرة إلى أنها زارته مساء الجمعةُ ،
وطلب منها توقيع وثيقة
تخلي مسؤولية المستشفى ،األمر الذي رفضته .وأوضحت أن البحيري
يتمسك بعدم أخذ دوائه ومواصلة اإلضراب بسبب خوفه من محاولة
لتصفيته ،وهو يصر على العودة إلى بيته .وأكدت أن التهم الموجهة
إلى زوجها من قبيل المغالطات ولم يتم تقديم أي ملف ضده.

ول ــرج ــع صـ ـ ــداه ،ظ ــان ــا أنـ ــه يـمـتـلــك الـحـقـيـقــة
الـكــامـلــة وال ـح ــق ف ــي تـقــريــر مـصـيــر األحـ ــرار
والحرائر».
ّ
وي ـ ـ ــرى مـ ـع ــارض ــون أن س ـل ـط ــات االنـ ـق ــاب
حاولت طمس ذكــرى الثورة وتغيير مجرى
ال ـتــاريــخ نـحــو تــزيـيــف مـســار الــديـمـقــراطـيــة،
غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـه ـ ــا أقـ ـ ــدمـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـغـ ــذيـ ــة ذاكـ ـ ـ ــرة
الثوريني واستحضرت املـ ّـد الثوري للشارع
الديمقراطي.
وفي هذا اإلطــار ،أكد البرملاني والقيادي في
حراك «توانسة من أجل الديمقراطية» ،سمير
دي ـلــو ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
السلطات «فشلت في طمس عيد الثورة بمنع
االح ـت ـفــاالت وال ـت ـظــاهــرات ،بــل عـلــى العكس
تـمــامــا احـتـفــل الـجـمـيــع بـعـيــد ال ـث ــورة ولـكــن
ّ
كــل بطريقته ،وبما اعتاد عليه املتظاهرون
بـشـعــاراتـهــم وأهــازي ـج ـهــم وإص ــراره ــم على
االحتجاج السلمي ،والطرف املقابل بالغازات
املسيلة ّ
ّ
للدموع والهراوات وخراطيم املياه».
ّ
ّ
واعتبر ديلو أن «رمــزيــة تمسك التونسيني
بالخروج لالحتفال أو االحتجاج بمناسبة
عيد الثورة ،على الرغم من املنع والقمع ،هي
رمزية مزدوجة :إثبات قوة العزيمة واإلصرار
ّ
تصر على منع
على تحدي الغطرسة التي
ال ـتــون ـس ـيــن م ــن االح ـت ـف ــال ب ـع ـيــد ثــورت ـهــم،
والتأكيد أن سلطة األمــر الــواقــع كما فشلت
اليوم في مصادرة الجغرافيا بإغالق شارع
الـثــورة ،ستفشل في مـصــادرة تاريخ الثورة
الذي ّقرر املنقلب تغييره بإرادته املنفردة».
وحــول خـطــورة التوظيف ملؤسسات الدولة
صــا دف ــع ال ـج ـهــاز األم ـنــي
ال ـص ـل ـبــة ،وخ ـصــو ّ
إلــى قمع الشعب ،حــذر ديلو من أن «اعتماد
س ـيــاســة الـقـبـضــة األم ـن ـيــة ب ـص ــدد تـقــويــض
م ــا ت ـ ّـم ب ـن ــاؤه طـيـلــة ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة من
مـ ـح ــاوالت الس ـت ـع ــادة ال ـث ـقــة ب ــن املــواط ـنــن
ورج ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن» .وت ــاب ــع أن «هـ ـ ــذه خـطـيـئــة
ف ــي ح ــق ال ـج ـهــاز األم ـن ــي يــرتـكـبـهــا م ــن ي ـ ّ
ـزج
بــه فــي مـعــاركــه الـسـيــاسـيــة لـتــوطـيــد حـكــم ال
دس ـتــوري» .أمــا بالنسبة ملستقبل االنـقــاب،
فــاعـتـبــر دي ـلــو أن «م ـس ـيــرة الـجـمـعــة خـطــوة
كبيرة في اتجاه هدم ما بقي من مشروعية
مـفـتــرضــة لـسـعـ ّـيــد بـعــدمــا ت ـه ــاوت الـشــرعـيــة
بتعطيل املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة املنتخبة
واالن ـق ــاب عـلــى الــدس ـتــور ال ــذي أقـســم عليه
ّ
سعيد ولم يحترمه».
قيس
ودانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ـ ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
وشـخـصـيــات مـتـعــددة االعـ ـت ــداءات والـعـنــف
ضد املحتجني بشكل عشوائي .ودانت حركة
«النهضة» بشدة ،منع املتظاهرين الرافضني
إلج ـ ــراءات سـعـ ّـيــد مــن «الـتـعـبـيــر بـحــريــة عن
آرائ ـهــم واالع ـت ــداء على الــرمــوز السياسية».
ونددت الحركة بـ«تسليط أشكال متنوعة من
العنف البوليسي ضــد املحتجني كالضرب
بالهراوات والرش بخراطيم املياه املضغوطة
وامللوثة واستعمال الغاز املسيل للدموع».
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـتــون ـســي األس ـب ــق املـنـصــف
امل ــرزوق ــي ،إن «االح ـت ـجــاجــات ش ـهــدت عنفا
يماثل مــا كــان يـمــارس خــال نـظــام الرئيس
املعزول زين العابدين بن علي» ،مضيفًا في
حديث لقناة «الجزيرة» ،أن ما شهدته تونس
ال ـي ــوم ي ــدل ع ـلــى «اك ـت ـم ــال الـ ـث ــورة امل ـض ــادة
وعـ ـ ـ ــودة ال ـ ــدول ـ ــة ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة» .ك ـم ــا دانـ ــت
تنسيقية األحزاب االجتماعية الديمقراطية،
في بيان« ،االع ـتــداءات الوحشية والهمجية
ال ـ ـت ـ ــي ط ـ ــاول ـ ــت امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
االختطاف العشوائي التي طاولت عــددًا من
مناضليها واالس ـت ـهــداف املـمـنـهــج بالعنف
لقياداتها ونوابها».

إضاءة

العراق :هجمات المسيّرات بأهداف سياسية

بغداد ـ براء الشمري

ل ــم ت ـتــوقــف ال ـه ـج ـمــات ب ــال ـط ــائ ــرات امل ـسـ ّـيــرة
وصـ ـ ــواريـ ـ ــخ «كـ ــات ـ ـيـ ــوشـ ــا» ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـهــدف
املصالح األجنبية في العراق ،على الرغم من
مــرور أكثر من أسبوعني على خــروج القوات
القتالية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ضــد تنظيم «داعـ ــش» ،من
ّ
ال ـعــراق نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي .وك ــان الفـتــا أن
الهجمات شملت أيضًا قواعد عسكرية عراقية
خالية من وجود القوات األجنبية ،مثل قاعدة
«ب ـل ــد» ال ـجــويــة ف ــي مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن،
شمالي ال ـبــاد ،الـتــي تعرضت أمــس السبت،
إلى هجوم بطائرات ّ
مسيرة تمكنت الدفاعات
الـجــويــة التابعة للقاعدة مــن إحـبــاطــه .ويــوم
الخميس املاضي ،تعرضت السفارة األميركية
ف ــي الـ ـع ــراق ال ــواق ـع ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ـضــراء
الـحـكــومـيــة املـحـصـنــة فــي ب ـغ ــداد ،إل ــى هجوم
بصواريخ «كاتيوشا» ،لم تصل إلى أهدافها
بـسـبــب اع ـتــراض ـهــا م ــن ق ـبــل مـنـظــومــة «س ــي.
رام» املخصصة لحماية الـسـفــارة .وقبل ذلك
تعرضت قــاعــدتــا «فـكـتــوريــا» املـحــاذيــة ملطار
بـ ـغ ــداد الـ ــدولـ ــي ،و«ع ـ ــن األس ـ ـ ــد» بـمـحــافـظــة
األنـبــار غربي الـبــاد ،التي تضم مستشارين
أميركيني ،إلى هجمات مماثلة.
ودف ـ ــع ت ـ ـكـ ــرار اسـ ـتـ ـه ــداف قـ ــواعـ ــد ع ـس ـكــريــة
ومــراكــز تابعة ملصالح أجنبية ،على الرغم
من تأكيد انسحاب القوات األجنبية القتالية،
مسؤولني عسكريني وسياسيني إلى الحديث
ّ
عن أن هذه الهجمات تحمل رسائل سياسية.
وفــي الـسـيــاق ،أش ــار مـســؤول حكومي رفيع
في حديث مع «العربي الجديد» ،إلى خطورة
هذه الهجمات التي تستهدف مواقع مدنية
وقواعد عسكرية ،أصبحت خالية من القوات
القتالية األجنبية منذ مطلع العام الحالي.
وأكــد أن السلطات ستتعامل بحزم مع هذه

جندي عراقي في شوارع بغداد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الهجمات التي تهدف إلى زعزعة االستقرار.
وقال قائد قاعدة «بلد» ،اللواء ضياء محسن،
إن طــائــرات مسلحة ومـسـ ّـيــرة سـتـشــارك في
تأمني أجواء القاعدة ،الفتًا في حديث لوكالة
األنـبــاء العراقية الرسمية «واع» إلــى وجود
أس ـل ـحــة دف ـ ــاع جـ ــوي س ـت ـس ـت ـخــدم ل ـصــد أي
هجوم جديد .وسبق أن تحدث وزير الدفاع
جـمـعــة ع ـنــاد س ـع ــدون ،ف ــي وق ــت ســابــق من
الـشـهــر الـحــالــي ،عــن االعـ ـت ــداءات ،معتبرًا أن
أسبابًا سياسية تقف وراء استهداف القواعد
العسكرية العراقية ،التي تضم مستشارين
تــاب ـعــن لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم من
انسحاب القوات القتالية للتحالف .ولفت إلى
ّ
أن «اسـتـهــداف الـقــواعــد وهجمات الطائرات
ّ
امل ـســيــرة هــي قـضـيــة سـيــاسـيــة ال عــاقــة لها
باالنسحاب من العراق» .بدوره ،أكد العضو
السابق في اللجنة األمنية البرملانية حامد
ّ
ـث مــع «العربي الجديد» أن
املطلك ،فــي حــديـ ٍ
الـســاح املنفلت مــا زال يعمل .وق ــال« :ليس
املهم اإلعالن عن خروج القوات األميركية ،بل

املهم كيف يتم التعامل مع الجانب األميركي
بعد ذلك ،وفق ما تم االتفاق عليه».
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة ق ـ ــد أع ـل ـن ــت
انـسـحــاب جميع ال ـقــوات األجـنـبـيــة القتالية
التابعة للتحالف الــدولــي فــي  31ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي ،مــع اإلب ـقــاء عـلــى عــدد
محدود من املستشارين ،لتولي مهام محددة
تـتـعـلــق بـتـقــديــم ال ـن ـصــح واملـ ـش ــورة لـلـقــوات
ال ـع ــراق ـي ــة .ول ـف ــت ع ـض ــو الـ ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي
ماجد شنكالي إلى وجود اتفاق بني العراق
وأميركا على بقاء مستشارين ،موضحًا في
ّ
حديث مع «العربي الجديد» أن املستشارين
ٍ
س ـي ـب ـقــون ف ــي ق ــواع ــد مـ ـح ــددة .وأش ـ ــار إلــى
وجـ ــود حــاجــة لـلـمـسـتـشــاريــن ألن األوضـ ــاع
األمنية والسياسية في العراق واملنطقة غير
مـسـتـقــرة .وب ـشــأن اح ـت ـمــال ح ــدوث هجمات
ّ
جـ ــديـ ــدة ،قـ ــال إن «ال ـه ـج ـم ــات ب ــال ـص ــواري ــخ
واملـ ـس ـ ّـي ــرات ك ــان ــت م ــوج ــودة ح ـتــى ف ــي ظل
وجــود الـقــوات األجنبية» .واتفقت املتحدثة
بــاســم «ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي»

فيان دخيل مع هذا الرأي ،إذ ذكرت في بيان،
أن ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد أخ ـي ـرًا
تحمل رســائــل سياسية وأب ـعــادًا تخريبية،
م ـض ـي ـفــة أن «ه ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات غ ـي ــر م ـب ــررة،
وتـهــدد السلم األهـلــي واملجتمعي والعملية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة بــرم ـت ـهــا» .وخــاط ـبــت مـنـفــذي
تلك الهجمات بالقول« :على من يقف خلف
هذه األعمال أن يراجع نفسه ويتيقن أن هذه
التصرفات الطائشة تسيء له قبل أن تسيء
لآلخرين» ،داعية األجهزة األمنية املختصة
إل ــى مــاحـقــة ومـعــاقـبــة مــن يـقــف خـلــف هــذه
ال ـت ـصــرفــات غـيــر امل ـســؤولــة وال ـت ــي سـتــؤدي
لتردي األوضاع األمنية بشكل مؤسف.
وال ت ـع ـلــن ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة ع ــن هــويــة
الـ ـجـ ـه ــات املـ ـت ــورط ــة ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ـصــالــح
األجنبية فــي ال ـعــراق ،إال أن واشـنـطــن سبق
أن اتهمت فصائل مسلحة مقربة مــن إيــران
بــالــوقــوف وراء هجمات استهدفت السفارة
األميركية في بغداد ،أو قواعد عسكرية كانت
ت ـتــواجــد فـيـهــا ق ــوات أم ـيــرك ـيــة .م ــن جهتها،
حاولت الفصائل املسلحة وجهات سياسية
م ـقـ ّـربــة مـنـهــا ،ال ـن ــأي بنفسها ع ــن الـهـجـمــات
األخ ـيــرة الـتــي استهدفت الـسـفــارة األميركية
وقواعد عسكرية .ودان رئيس تحالف «الفتح»
(الجناح السياسي لفصائل منضوية ضمن
الـحـشــد الـشـعـبــي) ه ــادي ال ـعــامــري ،فــي بيان
الـهـجـمــات األخ ـي ــرة ال ـتــي اسـتـهــدفــت املنطقة
الخضراء ومقرات بعض األحزاب ،مشيرًا إلى
أن «هــذه األعـمــال غير مـبــررة ،وعلى األجهزة
األمنية أن تقوم بواجباتها في ضبط األمن».
كما قــال زعـيــم فصيل «عـصــائــب أهــل الحق»
ّ
ق ـي ــس الـ ـخ ــزعـ ـل ــي ،إن «اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف امل ـن ـط ـقــة
الخضراء في هذا التوقيت ،وبنفس األسلوب
القديم ،هو محاولة لخلط األوراق» مضيفًا:
«ل ـ ــذا ن ــؤك ــد ق ـ ــرار امل ـق ــاوم ــة ب ـع ــدم اس ـت ـهــداف
السفارة األميركية حاليًا».
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ك ـشــف ع ـضــو لـجـنــة األمـ ــن الـقــومــي
والـسـيــاســة الـخــارجـيــة فــي البرملان
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ج ـل ـي ــل رح ـي ـم ــي ج ـهــان
أبـ ـ ــادي (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أمـ ــس ال ـس ـبــت،
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـب ــر «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،أن ــه
«ي ـتــم إح ـي ــاء ال ـع ــاق ــات امل ـه ـمــة بني
إي ـ ــران وال ـس ـع ــودي ــة ،وأن سـفــارتــي
البلدين تستعدان إلعادة فتحهما».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر س ـت ـكــون
ل ــه ت ــداعـ ـي ــات م ـه ـمــة ف ــي الـ ـح ــد مــن
التوترات اإلقليمية ،وزيادة تماسك
العالم اإلسالمي».
(األناضول)

االتحاد األفريقي
مستعد لدعم التوافق
في السودان
أعـلــن االت ـحــاد األفــريـقــي اسـتـعــداده
لــدعــم الـتــوافــق السياسي بــن كافة
األطراف السياسية من أجل تحقيق
االن ـت ـقــال الـسـيــاســي ف ــي ال ـس ــودان.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح مل ـب ـع ــوث
االت ـ ـح ـ ــاد إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،أديـ ـ ــوي
بانكولي ،أمس السبت ،عقب لقائه
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــادة ،ال ـفــريــق
عبد الفتاح البرهان في الخرطوم.
ّ
وسلم بانكولي البرهان رسالة من
رئيس مفوضية االتـحــاد األفريقي
مــوســى فـكــي ،تتعلق بــرؤيـتــه حول
ال ـت ـط ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــال ـس ــودان
وسبل الخروج من األزمة.
(األناضول)
حماس تحيّي صمود
أهالي النقب
رأت حركة «حماس» ،أمس السبت،
أن ص ـمــود أه ــال ــي ال ـن ـقــب ،جنوبي
فـلـسـطــن املـحـتـلــة ،هــو أح ــد نتائج
معركة «سيف القدس» ،التي جرت
ف ـ ــي مـ ـ ــايـ ـ ــو/أيـ ـ ــار املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وج ـ ــاء
ذلـ ـ ــك فـ ــي بـ ـي ــان ل ـل ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم
الـ ـح ــرك ــة ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف الـ ـق ــان ــوع،
تعليقًا على احتجاجات متواصلة
مل ــواط ـن ــن عـ ــرب بــال ـن ـقــب م ـنــذ أي ــام
رفـضــا إلجـ ــراءات إسرائيلية تمس
أراضيهم .وذكــر البيان أن «شعبنا
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي م ـعــركــة مـفـتــوحــة
م ــع االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي كل
املناطق واملدن والساحات».
(األناضول)
طائرة حفتر
ّ
تحط في بن غوريون
ذك ـ ـ ــر امل ـ ــراس ـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـق ـن ــاة
التلفزة اإلسرائيلية الرسمية إيتي
ب ـل ــوم ـن ـت ــال ،مـ ـس ــاء أول مـ ــن أم ــس
الـجـمـعــة ،أن ط ــائ ــرة ال ـل ــواء الليبي
املـتـقــاعــد خـلـيـفــة حـفـتــر ،حـطــت في
مطار بن غــوريــون .وذكــر أن طائرة
حـفـتــر م ــن ن ــوع «ب ــي  4ـ آر أم إي ــه»
حطت في مطار بن غوريون آتية من
قـبــرص .وأض ــاف أنـهــا غ ــادرت بعد
ســاعـتــن عـلــى تــوقـفـهــا ،عــائــدة إلــى
قبرص .يذكر أن صحيفة «هآرتس»
كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي ،أن طائرة أقلت صدام نجل
ح ـف ـتــر ح ـطــت أي ـض ــا ف ــي م ـط ــار بن
غوريون آتية من أبوظبي.
(العربي الجديد)
فرنسا :توبيرا
مرشحة رئاسية

أع ـل ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـعـ ــدل ال ـفــرن ـس ـيــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــان ت ــوبـ ـي ــرا
(الـصــورة) ،أمــس السبت ،ترشحها
بشكل رسمي لالنتخابات الرئاسية
الفرنسية املقررة في إبريل/نيسان
املقبل .وانضمت الــوزيــرة السابقة
رسـ ـمـ ـي ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ال ــرئ ــاس ــي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،بـ ـه ــدف ج ـم ــع مـعـسـكــر
ً
يساري منقسم ،ويضم أصال الكثير
مــن املــرشـحــن مــن جـهــات مختلفة.
وجاء إعالن توبيرا ترشحها ،خالل
زيــارة لها إلى ليون ،عاصمة إقليم
رون (وس ــط) ،قبل أقــل مــن  3أشهر
من الجولة األولى لالنتخابات.
(األناضول)
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ّ
تحضر ردًا مكتوبًا على مطالب
واشنطن
موسكو للضمانات األمنية

تحسبًا لهجوم روسي
استنفار غربي
ّ
واصلت الدول
الغربية ،وعلى
رأسها الواليات
المتحدة ،أمس
السبت ،محاولة
الضغط على
روسيا ،عبر توجيه
االتهامات لها
بالتحضير لغزو
أوكرانيا والتلويح
بسيناريوهات
مؤلمة للرد ،فيما
أكدت واشنطن
أنها تعد أجوبة
للرد على مطالب
موسكو بضمانات
أمنية ،مؤكدة
في الوقت ذاته
أن المباحثات
الجدية بينهما لم
تبدأ بعد

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وحلفاؤها ،أمس السبت ،أسبوعًا
ً
حــافــا بــالـلـقــاءات مــع املـســؤولــن
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــروس ،وب ــالـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي قــل ـص ــت
الـ ـتـ ـف ــاؤل بــإم ـكــان ـيــة الـ ــوصـ ــول س ــري ـع ــا إل ــى
تنفيس االحـتـقــان بــن الطرفني على خلفية
الـتـصـعـيــد ف ــي امل ـل ــف األوكـ ــرانـ ــي ،بـمـحــاولــة
م ـت ـنــاغ ـمــة ج ــدي ــدة لـلـضـغــط ع ـلــى مــوس ـكــو،
وتأكيد الجهوزية للرد عليها إذا ما عمدت
إلــى اتخاذ أي خطوة عسكرية متقدمة ضد
أوكــرانـيــا .وب ــدت التصريحات الـتــي صــدرت
خــال اليومني املاضيني ،ومنها عــزم وزيــرة
ال ـخــارج ـيــة ال ـك ـنــديــة م ـيــانــي ج ــول ــي زي ــارة
كييف ،أو حتى إعالن وزير الدفاع السويدي
بيتر هولتكفيست أن ــه ال يستبعد تعرض
بــاده لهجوم روس ــي ،بــأن الضغط الغربي،
بقيادة أميركية ،يريد لنفسه أن يبدو منسقًا
وم ــوح ـدًا ومـتـنــاغـمــا ،وه ــو مــا شـ ـ ّـددت عليه
نائبة وزيــر الخارجية األمـيــركــي ،فيكتوريا
ن ــوالن ــد ،ف ــي ح ــدي ــث لـصـحـيـفــة «فــايـنـنـشــال
ت ــايـ ـم ــز» ،م ـت ـحــدثــة ع ــن  18س ـي ـن ــاريــو ل ـلــرد
على أي عــدوان روســي .من جهتها ،وضعت
م ــوس ـك ــو ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ف ــي إط ــار
«الضغط اإلعــامــي» ،مـشــددة على تأييدها
للحل الدبلوماسي ،وفق مسودة مقترحاتها
للضمانات األمنية.
ُوف ــي مـقــابـلــة ل ـهــا م ــع «فــاي ـن ـن ـشــال تــاي ـمــز»،
ن ـشــرت أم ــس الـسـبــت ،رفـضــت ن ــوالن ــد ،التي
كانت زارت موسكو في أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،استعراض «السيناريوهات ال ــ»18
الجاهزة لدى اإلدارة األميركية ،في حال قيام
روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا ،لكنها
شـ ّـددت على أن الحوار وااللتزام مع الحلفاء
«هو حول إلحاق أكبر قدر من األلم وسريعًا،
إذا مــا أقــدمــت روس ـيــا عـلــى خ ـطــوة مــن هــذا
النوع» .ورفضت نوالند أيضًا اتهام موسكو
مباشرة باملسؤولية عن الهجوم السيبراني
ال ــذي أعلنت الحكومة األوكــرانـيــة تعرضها
له أول من أمــس ،لكنها اعتبرت أن مثل هذا
األم ــر «ه ــو ج ــزء مــن دفـتــر الـلـعــب الــروســي»،

مذكرة بأن «العمالء الروس قد فعلوا ذلك في
السابق لزعزعة استقرار حكومات واختبار
قــدراتـهــم الـخــاصــة ،ل ــذا ف ــإن كــل ش ــيء ممكن
هنا (فــي أوكــرانـيــا)» .يذكر أن كييف أعلنت
أن ل ــدي ـه ــا «م ـ ــؤش ـ ــرات أول ـ ـيـ ــة» ع ـل ــى ت ــورط
محتمل ألجهزة االستخبارات الروسية في
الهجوم اإللكتروني .لكن نوالند ،كما جميع

املسؤولني األميركيني واألوروبيني ،واصلت
التأكيد على بـقــاء بــاب الـحــوار مفتوحًا مع
موسكو ،على الرغم من رفع جميع األطراف
سقوفها ،قبل أي جــولــة مـفــاوضــات جديدة
محتملة .وقالت إنــه «مــن وجهة نظرنا ،فإن
ال ـب ــاب لـلـحــل ال ـس ـيــاســي ال يـ ــزال مـفـتــوحــا»،
و«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة أج ــوب ــة

مكتوبة للمسؤولني ال ــروس» .ومــن املعلوم
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عــرضــت عـلــى ال ــروس
مناقشة الحد من األسلحة وتقييد املناورات
العسكرية فــي شرقي أوروب ــا ،لكنها صـ ّـدت
حتى اآلن مطالب موسكو باالنسحاب من
بعض الــدول أو منع دول في شرقي أوروبــا
مــن االنـضـمــام لحلف شـمــال األطـلـســي .ولــم

نوالند 18 :سيناريو
للرد على أي
عدوان روسي
لندن :موسكو تشنّ
حملة تضليل لتبرير
غزو أوكرانيا

تـفـصــح ن ــوالن ــد ع ـمــا ق ــد ي ـكــون عـلـيــه أي رد
أم ـيــركــي رس ـمــي وم ـك ـتــوب طـلـبـتــه مــوسـكــو،
لـكـنـهــا ق ــال ــت« :ن ــري ــد أن ن ــواص ــل ال ـحــديــث،
ونعتقد أن ذلك يجب أن يحصل وفق قاعدة
ال ـت ـب ــادل ،س ـت ـكــون لــدي ـهــم ب ـعــض الـخـيـبــات،
ولـكــن لدينا أسبابًا لنقلق أيـضــا» .وأعــربــت
نائبة وزيــر الخارجية األميركي عن اعتقاد

ضغط إعالمي
رفضت موسكو مجددًا االتهامات األميركية الموجهة إليها بالتحضير
لغزو أوكرانيا .وأشارت السفارة الروسية في واشنطن ،في بيان ،أمس
السبت ،إلى أن السلطات األميركية لم تقدم أي دليل على «سيناريوهات»
االســتــفــزازات التي تتهم موسكو بالقيام بها ،معتبرة أن تقديم
الموضوع بهذا الشكل «يؤكد الضغط اإلعالمي المستمر» على روسيا.
ودعت واشنطن إلى «العمل المفصل بشأن الضمانات األمنية على
أساس مسودة المعاهدات التي اقترحتها روسيا».
أكدت نوالند االلتزام والتنسيق مع حلفاء بالدها ()Getty

خاص

تعيد األطراف السياسية
في ليبيا استنساخ
معاركها ،على هامش
الوقت الضائع حتى
إجراء االنتخابات ،ومنها
المعركة المفتوحة
بين رئاستي البرلمان
والحكومة

طرابلس ـ أسامة علي

يتحضر املشهد السياسي في ليبيا ،ملرحلة
جــديــدة مــن الـتــأزيــم بــن الـبــرملــان والحكومة
االنتقالية ،يهدف فيها مجلس الـنــواب إلى
إطاحة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة،
فيما يستعد األخـيــر بجملة مــن اإلج ــراءات
إلفشال هذا املسعى .وكشفت مصادر ليبية
م ـت ـطــاب ـقــة ع ــن عـ ــزم رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان عقيلة
صالح ،تضمني بند في جدول أعمال جلسة
مجلس النواب املرتقبة غدًا اإلثنني ،ملناقشة
إع ـ ــادة تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،وع ــن ع ــزم ــه عقد

يستعد الدبيبة إلجراء تعديل وزاري (محمود تركية/األناضول)

سيرأس صالح جلسة
البرلمان ويلتقي
مرشحين للرئاسة

إمـكــانـيــة أن يستند صــالــح فــي تضمني بند
إعـ ــادة تشكيل الـحـكــومــة عـلــى ب ـيــان ال ـنــواب
ال ـ ـ ــ ،15ال سـيـمــا أن امل ــوق ــع الــرس ـمــي ملجلس
النواب الليبي كان بادر إلى نشر بيانهم.
وقـ ـب ــل ال ـج ـل ـس ــة ،س ـي ـل ـت ـقــي ص ــال ــح ف ــي مـقــر
إقامته في منطقة القبة ،شرقي ليبيا ،عددًا
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـف ــاع ـل ــة ،من
بينهم مرشحون للرئاسة ،بحسب املصادر
نفسها .وقالت املصادر إن من بني من يعتزم
صالح لقاءهم ،نائب رئيس املجلس الرئاسي
لـحـكــومــة ال ــوف ــاق الـســابـقــة أح ـمــد معيتيق،
ووزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة األس ـب ــق فـتـحــي بــاشــاغــا،
وعبدالله عثمان وهــو أحــد املنتمني للنظام
السابق وعضو في ملتقى الحوار السياسي،
باإلضافة إلى نائب رئيس املجلس الرئاسي
عبد الله الالفي .وحول هدف اللقاء ،أوضحت
امل ـصــادر أنــه يــأتــي فــي إط ــار مساعي صالح
لـلـتـشــاور ح ــول تشكيلة ورئ ــاس ــة الحكومة
الـبــديـلــة ال ـتــي يـضـغــط بــات ـجــاه فــرضـهــا من
خالل مجلس النواب ،الفتة إلى أنه سيلتقي
ب ـعــض هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات ب ـش ـكــل مـنـفـصــل.
وأشــارت املصادر إلــى أن أغلب الشخصيات
الفاعلة في املشهد الليبي تتفق على ضرورة
إقـصــاء الدبيبة مــن الحكومة وعــدم تمكينه
من االستفادة من موارد الحكومة لالستمرار

شرق
غرب

الحدث

لقاءات مثمرة
لوليامز في تركيا

دعا تبون إلى المؤتمر الفلسطيني في  6ديسمبر الماضي (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الجزائر :تحضيرات متواصلة
لمؤتمر الحوار الفلسطيني
الجزائر ـ عثمان لحياني

يـ ـب ــدأ ،األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،وصـ ـ ــول وف ــود
ال ـف ـص ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة إلـ ــى ال ـج ــزائ ــر،
لـلـمـشــاركــة ف ــي مــؤتـمــر ال ـح ــوار الــوطـنــي
لـلـقــوى الفلسطينية ،دع ــا إلـيــه الرئيس
الجزائري عبد املجيد تبون .ومن املرتقب
عقد املؤتمر في  30يناير/كانون الثاني
الـ ـح ــال ــي ،ت ـح ــت إشـ ـ ــراف تـ ـب ــون ،ب ـهــدف
ت ــوح ـي ــد الـ ـص ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وإنـ ـه ــاء
االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ووضـ ـ ـ ــع أرض ـ ـيـ ــة ت ـف ــاه ـم ــات
لـتـحـقـيــق امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،قبل
انعقاد القمة العربية املقررة في الجزائر
في شهر مارس/آذار املقبل.
ّ
ووجهت الرئاسة الجزائرية دعــوات إلى
خمسة فصائل فلسطينية للمشاركة في
املــؤت ـمــر ،وه ــي فـتــح وح ـم ــاس والـجـهــاد
اإلس ــام ــي وال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة لتحرير
ف ـل ـس ـطــن وال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن -الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وك ـل ـف ــت
الــرئــاســة الـجــزائــريــة سـفـيــر ال ـجــزائــر في
دمـشــق صــالــح بــوشــة ،بتسليم الــدعــوات
الرسمية إلى قادة الفصائل الفلسطينية،
وإب ــاغ ـه ــم ب ـكــافــة ال ـتــرت ـي ـب ــات املـتـعـلـقــة
بــوصــولـهــم واقــام ـت ـهــم ف ــي ال ـجــزائــر قبل
وخالل فترة املؤتمر.
وأبلغت حركة فتح السلطات الجزائرية
عـ ـب ــر الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ف ـ ــي دم ـش ــق
موافقتها على إرسال وفد يرجح أن يقوده
جبريل الرجوبُ ،للمشاركة في مشاورات
مؤتمر الجزائر .وأعلن في نفس السياق
أن األمني العام للجبهة الشعبية  -القيادة
العامة ،طالل ناجي ،سيصل إلى الجزائر
فــي  20يناير الـحــالــي ،إلج ــراء مـشــاورات
تـمـهـيــديــة لـلـمــؤتـمــر ،فـيـمــا سـيـصــل وفــد
حركة الجهاد اإلسالمي في نهاية الشهر
الحالي.
ّ
وســلــم سفير الجزائر فــي قطر مصطفى
ب ـ ـ ــوط ـ ـ ــورة ،دعـ ـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـت ــب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة حـ ـم ــاس إس ـمــاع ـيــل

هـنـيــة ،لــزيــارة الـجــزائــر والـتـبــاحــث حــول
س ـبــل إنـ ـج ــاح مــؤت ـمــر الـ ـح ــوار الــوط ـنــي
ّ
ورحـبــت الحركة بالدعوة،
الفلسطيني.
وق ــررت تشكيل وف ــد يـضــم خليل الحية
وحـ ـ ـس ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــدران ،عـ ـل ــى أن يـ ـص ــا إل ــى
ال ـج ــزائ ــر ف ــي األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة .وك ـ ــان وفــد
م ــن ح ــرك ــة ح ـم ــاس ب ـق ـي ــادة س ــام ــي أب ــو
زهــري قد استبق انعقاد املؤتمر ،وذهب
إلــى الـجــزائــر ملناقشة ترتيبات املؤتمر،
وغـ ـ ــادر ف ــي  30دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول
املــاضــي .وأع ــرب أب ــو زه ــري عــن ترحيب
حماس بدعوة الرئيس الجزائري ،مؤكدًا
حــرص الحركة على انعقاد اللقاء وبذل
ك ــل جـهــد لـنـجــاحــه .وأكـ ــد ال ــدع ــم الـكــامــل
ل ـلــدور ال ـجــزائــري فــي احـتـضــان القضية
الفلسطينية وإسنادها.
وفـ ــي  6دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،كـ ــان ت ـبــون
قــد أعـلــن خ ــال زي ــارة ق ــام بـهــا الرئيس
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــود عـ ـ ـب ـ ــاس إلـ ــى
ال ـجــزائــر ،عــن ق ــرار اسـتـضــافــة اجـتـمــاع
م ــوس ــع ل ـكــافــة ال ـف ـصــائــل الفلسطينية
قــري ـبــا .وأع ـل ــن ت ـبــون ف ــي حـيـنــه تـقــديــم
م ـس ــاه ـم ــة م ــالـ ـي ــة ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الفلسطينية بقيمة  100مليون دوالر.
وت ــاب ــع الــرئ ـيــس ال ـج ــزائ ــري «ال ش ــك أن
بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم
حقوق الشعب الفلسطيني ،عبر إعــادة
ال ـت ـم ـســك ال ـج ـم ــاع ــي بـ ـمـ ـب ــادرة ال ـس ــام
العربية لـعــام  ،2002ستكون لها األثــر
البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة».
ويعيد املؤتمر الـجــزائــر إلــى دور متقدم
في القضية الفلسطينية ،وتكرار ملحطات
مـمــاثـلــة ف ــي دع ــم ال ـن ـضــال الفلسطيني.
وس ـب ــق أن اح ـت ـض ـنــت الـ ـج ــزائ ــر ف ــي 15
نوفمبر/تشرين الـثــانــي  ،1988اجتماع
املـجـلــس الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي بــرئــاســة
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل يــاســر ع ــرف ــات ،وال ــذي
أع ـل ــن خ ــال ــه ع ــن ق ـي ــام دولـ ـ ــة فـلـسـطــن،
وكــانــت الـجــزائــر أول دول ــة تعلن رسميًا
اعترافها بهذه الدولة.

ك ـش ـفــت م ـس ـت ـش ــارة األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
وليامز
الخاصة بليبيا ستيفاني ّ
(الـ ـ ـص ـ ــورة) ،م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،أن ـهــا
ع ـق ــدت «م ـب ــاح ـث ــات م ـث ـم ــرة» ح ــول
تـ ـ ـط ـ ــورات ل ـي ـب ـيــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،فــي
العاصمة التركية أنـقــرة .وأضافت
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــا عـلــى
«تويتر» أنه جرى خالل املباحثات
«االتـ ـف ــاق ع ـلــى أه ـم ـيــة وجـ ــود دعــم
إقـلـيـمــي ودولـ ــي مـتـمــاســك وشــامــل
لليبيا يقوم على البناء على التقدم
املـحــرز فــي ال ـحــوار الليبي -الليبي
القائم».
(األناضول)

الجزائر :دعوات
لتعديل نظام البرلمان
طالب نــواب في البرملان الجزائري،
أم ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،رئ ـ ــاس ـ ــة امل ـج ـل ــس
وم ـك ـت ـب ــه ب ــال ـت ـع ـج ـي ــل فـ ــي ت ـعــديــل
الـنـظــام الــداخـلــي للبرملان ،املعمول
ب ــه م ـنــذ  25ع ــام ــا ،ووصـ ـف ــوه بــأنــه
غير دسـتــوري لعدم مطابقته نص
ال ــدس ـت ــور ال ـحــالــي ف ــي صــاحـيــات
املؤسسة النيابية .وطــالــب النائب
زكـ ــريـ ــا ب ـل ـخ ـي ــر مـ ــن ك ـت ـل ــة «ح ــرك ــة
م ـج ـت ـمــع الـ ـسـ ـل ــم» ،ب ـ ـضـ ــرورة ط ــرح
ت ـع ــدي ــل ج ــدي ــد ل ـل ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي
ّ
للبرملان .وقال إن «أهم نقطة تتعلق
ب ــال ـن ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ل ـل ـب ــرمل ــان ،هــي
نقطة ع ــدم إلــزامـيــة مكتب املجلس
مل ـ ــدة زمـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ف ـ ــي دراس ـ ــة
ً
مقترحات النواب بعد قبولها شكال
اإلحالة إلى النواب من أجل املناقشة
ً
وال ـت ـصــويــت ،وه ــذا مــا يـعـيــق مثال
قــانــون تـمــريــر تـجــريــم االسـتـعـمــار،
إذ يـعـتـبــر امل ـج ـلــس غ ـيــر م ـلــزم ملــدة
محددة لتمريره».
(العربي الجديد)
 108قتلى بضربات
ُجوية في تيغراي
ق ـ ـتـ ــل  108أشـ ـ ـخ ـ ــاص عـ ـل ــى األق ـ ــل
م ـنــذ مـطـلــع ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي
جوية ُيعتقد
الّـحــالــي ،فــي ضــربــات ّ
أن ال ـقــوات اإلثـيــوبـيــة شنتها على
األمم
إقليم تيغراي ،وفق ما أعلنت
ً
امل ـت ـحــدة ،م ـســاء الـجـمـعــة ،متحدثة
عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد
ُ
ارتـكـبــت .كما ح ــذرت األم ــم املتحدة
مــن كــارثــة إنسانية تلوح فــي األفــق
في املنطقة.
(فرانس برس)
«فارك» مطالبة بدفع
 36مليون دوالر لبيتانكور

متابعة

ليبيا :نذر مواجهة جديدة بين البرلمان والدبيبة
اجـتـمــاعــات مــوسـعــة مــع ع ــدد مــن املرشحني
لالنتخابات الرئاسية التي لم تتمكن ليبيا
مــن إجــرائـهــا فــي  24ديـسـمـبــر/كــانــون األول
املاضي.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن ص ــال ــح ،ال ـ ــذي قــرر
العودة إلى ممارسة أعماله كرئيس للبرملان
بعد إج ــازة قضاها اسـتـعــدادًا لالنتخابات
الــرئــاس ـيــة ك ـمــرشــح ل ـهــا ،يـسـعــى إل ــى حشد
تأييد عدد من النواب ملسعاه الرامي إلعادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ق ـب ــل أن ي ـض ـم ــن ال ـب ـنــد
الخاص بها في جدول أعمال جلسة اإلثنني
التي ّقرر أن يرأسها.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـس ـت ـع ــرض ال ـل ـج ـنــة
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـك ـل ـفــة ب ــإع ــداد خــري ـطــة الـطــريــق
للمرحلة املقبلة بعد فشل إجراء االنتخابات
فــي موعدها املـقــرر بحسب خريطة الطريق
ّ
األمـمـيــة لـلـحــل الـلـيـبــي ،تـقــريـرًا لـهــا يــوم غــد،
يـتـضـمــن مـقـتــرحــاتـهــا ب ـشــأن ش ـكــل خــريـطــة
الطريق التي ستشتمل على توضيح لوضع
الـحـكــومــة وبـقــائـهــا م ــن ع ــدم ــه .لـكــن الـنــائــب
ج ـب ــري ــل وحـ ـ ـي ـ ــدة ،أمل ـ ــح إل ـ ــى ع ـ ــدم ج ــاه ــزي ــة
اللجنة النيابية ،مؤكدًا أولوية إعادة تشكيل
الحكومة ،كــإحــدى أهــم الخطوات فــي طريق
الـتـمـهـيــد لــان ـت ـخــابــات ،مـشـيـرًا إل ــى أن هــذا
امل ـط ـلــب ه ــو مـطـلــب ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب .وي ــوم
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،طــالــب  15نــائـبــا رئــاســة
املجلس بــإدراج «بند اختيار رئيس حكومة
جديد» على جــدول أعمال الجلسات املقبلة،
بهدف «تشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة
ذات م ـه ــام مـ ـح ــددة» ،مـعـلـنــن ت ـب ــرؤه ــم من
الحكومة ورئيسها الذي اتهموه بـ«الفساد».
وأك ـ ـ ـ ــد وح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن رئيس مجلس النواب ،سيترأس
جلسة الغد النيابية .وأش ــارت املـصــادر إلى

اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ب ــأن ــه «ب ــاإلم ـك ــان خفض
ـول مسائل
التوتر وتحقيق بعض التقدم حـ ً
محددة من خالل الدبلوماسية» ،آملة أنه «مع
بـعــض األف ـكــار الـتــي نضعها عـلــى الـطــاولــة،
سـتـبـقــى مــوسـكــو عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار ،لكن
الـقــرار يعود لـ(الرئيس الــروســي فالديمير)
بوتني» .وحول املحادثات السابقة ،قالت إن
«كــل مــا فعلناه هــو االستماع لبعضنا ،ولم
نبدأ بعد هذا النوع من املحادثات التي يجب
إجراؤها في محاولة الوصول إلى اتفاقات،
خصوصًا إذا كانوا يريدون لهذه االتفاقات
أن تـ ـك ــون ذات قـ ــوة م ـل ــزم ــة ،ول ــذل ــك فـنـحــن
سنحتاج للمزيد من الوقت».
وسعت نوالند خالل املقابلة إلى إزالة أي قلق
بشأن إمكانية مقاومة بعض الدول األوروبية
لفرض عقوبات قاسية على روسيا ،في حال
ّ
ً
شنها عمال عسكريًا ضد أوكرانيا ،الفتة إلى
أن «املحادثات مع الحلفاء كانت غنية جدًا»،
وأن «لدى واشنطن صورة ّ
جيدة عما يمكننا
فعله».
وج ـ ــاء ح ــدي ــث ن ــوالن ــد ب ـعــد يـ ــوم م ــن ات ـهــام
واش ـن ـط ــن ل ــروس ـي ــا بـ ــإرسـ ــال ع ـن ــاص ــر إل ــى
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ل ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـمـ ـلـ ـي ــات «تـ ـخ ــري ــب»
ت ـهــدف إل ــى إي ـج ــاد «ذريـ ـع ــة» لـعـمـلـيــة غ ــزو.
وقـ ــالـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
ج ـ ــن س ـ ــاك ـ ــي ،خ ـ ـ ــال ش ــرحـ ـه ــا م ـع ـل ــوم ــات
اسـتـخـبــاريــة تــؤكــد واش ـن ـطــن أن ـهــا حصلت
ع ـل ـي ـهــا« :ل ــدي ـن ــا م ـع ـل ــوم ــات ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن
روس ـي ــا ج ـ ّـه ــزت بــالـفـعــل مـجـمــوعــة عناصر
لتنفيذ عملية مموهة فــي شــرق أوكــرانـيــا»،
مضيفة أن «الـعـنــاصــر م ـ ّ
ـدرب ــون عـلــى حــرب
ّ
امل ــدن واس ـت ـخــدام املـتـفـجــرات لـشــن عمليات
تخريب» ضد قــوات تعمل بالوكالة لصالح
روسيا .ولفتت ساكي إلى أن االستخبارات
األمـيــركـيــة تعتقد أن روسـيــا يمكن أن تبدأ
ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ال ـغ ــزو
العسكري الذي قد يبدأ بني منتصف يناير/
كانون الثاني الحالي وفبراير/شباط املقبل.
وت ــزام ـن ــا ق ــال مـ ـس ــؤوالن أم ـيــرك ـيــان لــوكــالــة
«روي ـتــرز» ،إنــه إذا اخـتــارت روسـيــا تصعيد
األزم ــة فــي شــأن أوكــرانـيــا ،فيمكن للواليات
املتحدة أن تلجأ إلــى مجلس األمــن الدولي،
مؤكدين أن واشنطن ال تــزال تفضل تسوية
امللف دبلوماسيًا.
وإلى جانب أميركا ،واصلت الــدول الغربية،
أمس السبت ،توجيه االتهامات إلى روسيا
بالتحضير لغزو أوكــرانـيــا .واتهمت وزيــرة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة إل ـي ــزاب ـي ــث تـ ــراس،
ّ
م ــوس ـك ــو بـ ـ ــ«ش ـ ــن ح ـم ـل ــة ت ـض ـل ـيــل ل ــزع ــزع ــة
االسـتـقــرار وتبرير غــزو أوكــران ـيــا» ،معتبرة
ع ـ ـبـ ــر «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» أن «عـ ـ ـل ـ ــى روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وقـ ــف
عــدوان ـهــا وتخفيض التصعيد وتــدخــل في
م ـح ــادث ــات جـ ـ ــادة» .م ــن ج ـه ـتــه ،ل ــم يستبعد
وزي ــر الــدفــاع الـســويــدي بيتر هولتكفيست،
ّ
أن ت ـشــن روس ـي ــا ه ـجــومــا ع ـلــى ب ـ ــاده ،على
خلفية تزايد التصريحات الروسية املتعلقة
ب ـت ـعــاون اسـتــوكـهــولــم وهـلـسـنـكــي مــع حلف
شـمــال األطـلـســي .وش ـ ّـدد هولتكفيست على
أن الحكومة السويدية ليست ساذجة بشأن
الوضع األمني الحالي ،ولكنها ال ترغب في
دفع األمور نحو التصعيد.
ودخ ـل ــت ك ـنــدا أم ــس ال ـس ـبــت ،ب ــدوره ــا ،على
خط التضامن مع كييف ،إذ أعلنت الحكومة
الكندية أن وزيــرة الخارجية ميالني جولي
ستزور كييف األسبوع املقبل لتأكيد دعمها
ل ـس ـي ــادة أوك ــرانـ ـي ــا وت ـع ــزي ــز ال ـج ـه ــود ل ــردع
«األعمال العدوانية» الروسية .وقالت جولي
إن «حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا
واملـ ـن ــاط ــق ال ــواقـ ـع ــة ح ــول ـه ــا يـ ـع ــرض األم ــن
فــي املنطقة بأكملها للخطر» ،الفـتــة إلــى أن
بالدها «ستعمل مع شركائها الدوليني لدعم
النظام الدولي القائم على قوانني».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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اليمن :التحالف السعودي يكثف عملياته في مأرب والبيضاء
فــي الـتــرويــج لنفسه ،ال سيما داخ ــل شرائح
املجتمع الليبي ،كــأولــى الخطوات للتمهيد
ملوعد جديد لالنتخابات.
ولفتت املـصــادر إلــى أن الدبيبة يستعد من
جهته هو اآلخر لسيناريو املواجهة .واتفقت
معلوماتها على أن رئيس الحكومة يستعد
إلجـ ـ ــراء ت ـعــديــل وزاري ي ـه ــدف إلـ ــى أم ــري ــن:
إقـصــاء عــدد مــن الشخصيات الــوزاريــة التي
سببت له قلقًا وفتحت الباب أمــام خصومه
التهام حكومته بالفساد ،وتعيني شخصيات
وزاريــة بديلة مقربة من أعضاء في البرملان
واملـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ـل ــدول ــة ،بـ ـه ــدف ت ـعــزيــز
وج ــوده داخــل املجلسني وحشد مؤيدين له
فيهما لقطع الطريق أمام محاوالت إطاحته.
وبعدما كان قد ّ
عبر عن انزعاجه من قرارات
صـ ــدرت ع ــن مـكـتــب ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام لـتــوقـيــف
وحـ ـب ــس وزيـ ــريـ ــن فـ ــي ح ـك ــوم ـت ــه ع ـل ــى ّ
ذمـ ــة
التحقيق في قضايا فساد ،هما وزير التربية
والـتـعـلـيــم مــوســى املـقــريــف ووزيـ ــرة الثقافة
مـبــروكــة تــوغــي ،مـعـتـبـرًا أن ــه يــواجــه «حملة
ت ـش ــوي ــه» ،ت ـبــدل خ ـطــاب الــدب ـي ـبــة أخـ ـيـ ـرًا ،إذ
ّ
ش ــن هـجــومــا عـلــى بـعــض ال ـ ـ ــوزارات ،ومنها
وزارة الصحة .كما يشير قــرار النائب األول
لرئيس الحكومة حسني الـقـطــرانــي ،الـعــودة
إلى ممارسة أعماله في طرابلس ،بعد أشهر
ّ
من القطيعة مع الدبيبة ،إلــى أن األخير حل
خالفاته معه.
يذكر أن األزمة بني حكومة الدبيبة ومجلس
الـ ـن ــواب ك ــان ــت ق ــد انــدل ـعــت ب ــاكـ ـرًا ،إذ عــرقــل
البرملان املصادقة على موازنة الحكومة ،قبل
أن يسحب الـثـقــة منها فــي سبتمبر/أيلول
امل ــاض ــي ،وتـحــويـلـهــا إل ــى حـكــومــة تصريف
ً
أع ـم ــال ،وه ــو ق ــرار رف ـضــه الــدبـيـبــة مــواصــا
أعماله كرئيس لحكومة كاملة الصالحيات.

في وقت كان فيه
الحوثيون يرفضون
اإلفراج عن السفينة
اإلماراتية المحتجزة،
كثف التحالف بقيادة
السعودية عملياته في
مأرب والبيضاء
تستعر املـعــارك فــي اليمن على وقــع تكثيف
التحالف الذي تقوده السعودية من عملياته
ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ج ـب ـه ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أعلن التحالف فــي بيان تنفيذه « 33عملية
اسـ ـتـ ـه ــداف ضـ ــد امل ـل ـي ـش ـي ــا الـ ـح ــوثـ ـي ــة» فــي
محافظة مــأرب وســط اليمن خــال الساعات
ّ
الـ ـ ــ 24املــاض ـيــة .وأض ـ ــاف أن «االس ـت ـهــدافــات
ّ
دم ــرت  21آلـيــة عسكرية للحوثيني ،وقضت
ع ـلــى أك ـثــر م ــن  190ع ـن ـصـرًا إره ــاب ـي ــا» .كما
أعلن تنفيذ  27عملية استهداف في محافظة
البيضاء (وسط اليمن) خالل الساعات الـ24
امل ــاض ـي ــة ،م ــا أس ـف ــر ع ــن م ـق ـتــل  150حــوثـيــا
وتدمير  16آلية عسكرية ،وفق البيان .وأعلن
الـتـحــالــف أن الـطــرق الـقــادمــة مــن محافظتي
مــأرب والبيضاء إلــى مديريات حريب وعني
وبيحان وعسيالن مناطق عمليات .وطلب
املتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي
املالكي مــن املــواطـنــن اليمنيني واملسافرين
عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي
مــأرب والبيضاء إلــى مديريات حريب وعني
وب ـي ـحــان وع ـس ـيــان اع ـت ـب ــارًا م ــن ي ــوم أمــس
ال ـس ـبــت ،وح ـت ــى إش ـع ــار آخـ ــر« ،بــاع ـت ـبــارهــا

م ـنــاطــق عـمـلـيــات ي ـتــم مــراقـبـتـهــا ع ـلــى م ــدار
الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على
هذه الطرق».
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أعـلــن الـتـحــالــف إحـبــاط
مـ ـح ــاوالت «م ـت ـع ـ ّـم ــدة» م ــن ق ـبــل ال ـحــوث ـيــن،
الستهداف مدنيني في السعودية .وفي بيان
نـشــرتــه وكــالــة األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة الــرسـمـيــة
(واس) ق ــال ال ـت ـحــالــف« :أحـبـطـنــا م ـحــاوالت
ّ
متعمدة وممنهجة من قبل املليشيا الحوثية
الس ـت ـهــداف املــدن ـيــن واألعـ ـي ــان املــدن ـيــة (فــي
السعودية)» من دون توضيحات حول األمر،
وحـ ــذر «م ــن اس ـت ـم ــرار م ـح ــاوالت اس ـت ـهــداف
املدنيني واألعيان املدنية».
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ركـ ـ ــن ع ـم ـل ـيــات
العمليات املشتركة التابعة للجيش اليمني
املوالي للشرعية العميد الركن علي اليعيسي
«إن قوات الجيش واملقاومة الشعبية وألوية
الـعـمــالـقــة تــواصــل الـتـقــدم ج ـنــوب م ــأرب من
كــافــة امل ـح ــاور ،فيما فـلــول مليشيا الحوثي
تعيش حالة انهيار تام» .وأضاف اليعيسي
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـل ـم ــرك ــز اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـل ـق ــوات
ّ
املسلحة أمــس أن «طالئع الجيش واملقاومة
في جبهة ملعا باتت على مقربة من االلتحام
بألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب» .وأكد
اإلصــرار على تحرير كل شبر في الوطن من
العصابة الحوثية ،مثمنًا التغطية الجوية
للتحالف.
مقابل ذلــك ،كــان الحوثيون يرفضون دعــوة
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ل ــإف ــراج ع ــن سفينة
«رواب ـ ـ ـ ــي» الـ ـت ــي ت ــرف ــع ع ـل ــم اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـتــي
صـ ــادروهـ ــا م ـط ـلــع ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ـحــر األح ـم ــر قـبــالــة
مدينة الحديدة اليمنية .وكان مجلس األمن
الــدولــي قــد دعــا الجمعة فــي بـيــان تــم تبنيه

قـ ـ ـض ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ـي ـ ــدرال ـ ـي ـ ــة ف ــي
ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا ـ ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
م ـســاء أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة ،بــأن
تدفع حركة القوات املسلحة الثورية
«ف ــارك»  36مليون دوالر تعويضًا
ع ـ ــن خ ـ ـطـ ــف امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة إن ـغ ــري ــد
بيتانكور (ال ـصــورة) ،واحتجازها
بـ ـ ــن  2002و .2008وأكـ ـ ـ ـ ــد نــص
ال ـح ـكــم ع ـلــى ح ــق ل ــورن ــس دي ـلــوي،
نجل بيتانكور من زوجها السابق
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــاب ــري ــس ديـ ـ ـل ـ ــوي ،فــي
ال ـح ـصــول عـلــى تـعــويــض قـ ــدره 12
مليون دوالر.
(فرانس برس)
تؤكد القوات الحكومية استمرار تقدمها في مأرب (فرانس برس)

باإلجماع إلى «اإلفراج الفوري» عن السفينة
وعـ ــن «ط ــاق ـم ـه ــا» ،وفـ ــق م ــا أف ـ ــادت م ـصــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة .ونـ ـ ـ ّـدد ال ـب ـي ــان ال ـ ــذي صــاغـتــه
اململكة املتحدة ،بضغط من اإلمارات العضو
غير الدائم في مجلس األمن منذ مطلع يناير،
باحتجاز سفينة «روابي».
وق ـ ــال ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي حـكــومــة
صـنـعــاء الـتــابـعــة للحوثيني ،حـســن الـعــزي،
إن السفينة «تتبع دولة مشاركة في العدوان
ع ـل ــى ش ـع ـب ـنــا وفـ ــي ح ــال ــة حـ ــرب م ــع الـيـمــن
ودخلت مياهنا اإلقليمية على نحو مخالف
للقوانني» ،حسبما نقلت عنه قناة «املسيرة»
املتحدثة باسم الحوثيني .وأضاف العزي أن
ّ
محملة بالتمور أو
«سفينة رواب ــي لــم تكن
ّ
لعب األطفال ،وإنما كانت محملة باألسلحة

لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر».
واعتبر العزي أن بيان مجلس األمن «محكوم
بــاعـتـبــارات تمويلية وال عــاقــة لــه بقوانني
أو بــأخــاق أو بسالمة مــاحــة وأم ــن سفن»،
مـعــربــا ع ــن أس ـفــه «ألن يـصـبــح دور مجلس
األمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع
القتلة ومنتهكي ال ـقــوانــن» .وأض ــاف «كــان
قانونيًا استهداف
من حق الـقــوات البحرية ّ
السفينة امل ـعــاديــة روابـ ــي لـكــنـهــا لــم تـفـعــل».
وكانت اإلمارات قد طالبت في رسالة موجهة
ـوري
إلــى مجلس األم ــن الــدولــي بــاإلفــراج الـفـ ّ
عن السفينة في البحر األحـمــر ،مؤكدة أنها
تضم على متنها  11شخصًا مــن جنسيات
مختلفة.
(العربي الجديد ،األناضول)

السويد :مسيّرة مجهولة
فوق محطة نووية
الشرطة في السويد ،أمس
أعلنت
ّ
الـ ـسـ ـب ــت ،أن ـ ـهـ ــا أرس ـ ـلـ ــت دوري ـ ـ ــات
وط ــائ ــرات هليكوبتر إل ــى منطقة
مـ ـحـ ـط ــة فـ ـ ــورس ـ ـ ـمـ ـ ــارك ال ـ ـنـ ــوويـ ــة،
للبحث عــن طــائــرة مـسـ ّـيــرة كبيرة
ش ــوه ــدت ت ـح ـلــق فـ ــوق امل ــوق ــع في
ســاعــة مـتــأخــرة ّمــن مـســاء أول من
أمس الجمعة ،لكنها لم تتمكن من
ضبطها .ووق ــع هــذا ال ـحــادث بعد
يـ ــوم م ــن بـ ــدء ال ـج ـي ــش ال ـس ــويــدي
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام بـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ج ــزي ــرة غــوتــانــد
املطلة على بحر البلطيق.
(رويترز)
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يتحدث مواطنون في أفغانستان عن فرض حركة طالبان قيودًا جديدة عليهم ،ويبدون
خشيتهم من أن تكون عملية خنق حياتهم بمثابة تكرار لمرحلة التسعينيات ،حين حكمت
الحركة البالد خمس سنوات .مع ذلك ،تؤكد الحركة أن ما يحصل ال ينبع من قرار من القيادة،

بل هو نتاج أعمال فردية لعناصر غير منضبطة .وتص ّر على حاجتها لبعض الوقت من أجل
ّ
لكن غالبية المواطنين ال يثقون بـ«طالبان»
ضبط األفراد غير المنضبطين واإلمساك باألوضاع،
بل يعتبرون ّ
أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية للعيش تحت ظالل حكمها

األفغان تحت حكم طالبان

تؤكد طالبان أنها
تقدم توصيات وال تفرض
أي قيود

قيود جديدة تثير المخاوف
من تكرار الماضي

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تـصـ ّـر ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة لحركة
طــال ـبــان وم ــراس ـي ــم زعـي ـمـهــا املــا
هيبت الـلــه أخــونــد زاده املـتـكــررة
على ضرورة التعامل املرن مع أبناء الشعب
األفغاني ،إال أن ما يحدث في العاصمة كابول
مــن قـبــل وزارة األم ــر بــاملـعــروف والـنـهــي عن
املنكر ،ومن قبل القادة املحليني في الحركة
فــي بعض املناطق النائية عبر فــرض قيود
تخنق املــواط ـنــن ،يـطــرح عــامــات استفهام
حــول مــا تــريــده الـحــركــة بالفعل وب ـشــأن من
ي ــدي ــره ــا .ك ـمــا أن ت ـعــامــل مـسـلـحــي ال ـحــركــة
بــات محط قلق للكثير من األفـغــان ،الذين ال
يزالون يتذكرون جيدًا تعامل الحركة خالل
حكمها األول ألفـغــانـسـتــان فــي تسعينيات
القرن املاضي .ويــرى البعض أن تلك القيود
وال ـت ـعــامــل ال ـخ ـشــن يـعـكـســان رؤيـ ــة ال ـق ـيــادة
امليدانية وليس سياسة الحركة ّ
برمتها ،وأن
الـقـيــادة السياسية فــي الـحــركــة تحتاج إلى
بـعــض الــوقــت لضبط األوضـ ــاع .لـكــن ذلــك ال
يبدو كافيًا لتبديد مخاوف املواطنني.
توصية أو إلزام؟

وأحــدث ما فعلته طالبان هو توزيع الفتات
فــي العاصمة األفغانية كــابــول تحمل صور
البرقع (الحجاب التقليدي) ،لتأكيد ارتــداء
ال ـن ـســاء ال ـح ـجــاب ،وأرف ـق ــت الــاف ـتــات بنص
قصير م ـفــاده أن ــه بحسب م ـبــادئ الشريعة
اإلسالمية يجب أن ترتدي النساء الحجاب.
وسبق أن طلبت الحركة من سائقي السيارات
عـ ــدم ن ـق ــل الـ ـنـ ـس ــاء ،إن ل ــم ي ـك ــن ه ـن ــاك رج ــل
ّ
برفقتهن ،أو إن كن غير محجبات .ويترافق
ّ
ُ
ـرض
ذلــك مع سلوكات ملسلحي الحركة لم تـ ِ

املواطن األفغاني ،الخائف من تكرار ما حدث
فــي ظــل نـظــام طالبان ( ،)2001 1996ومنها
ً
تفتيش الهواتف املحمولة وفحصها ،فضال
ع ــن وض ــع س ـجــات ال ـح ـضــور وال ـغ ـيــاب في
املساجد في بعض املناطق النائية .وكل تلك
النقاط لن تؤدي فقط لتدهور نفوذ طالبان
داخليًا ،بل ُت ّ
عد عقبة في وجه سعي الحركة
النتزاع االعتراف الدولي ،بحسب مراقبني.
لـكــن امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة األم ــر بــاملـعــروف
والـنـهــي عــن املـنـكــر ص ــادق عــاكــف يــؤكــد ،في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن مــا ّ
روجـتــه
ٍ
ال ـ ـ ــوزارة م ــن ف ــرض ق ـي ــود ،وم ـن ـهــا ال ـح ـجــاب،
ليست أمــورًا إلزامية ،ما يعني أن املــرأة التي
ُ
ال ت ـل ـتــزم بـ ــاألوامـ ــر ال ت ـع ــاق ــب .وي ــوض ــح أن
الخطوة تهدف إلى تشجيع النساء املسلمات
عـلــى االل ـت ــزام بــالـشــريـعــة اإلســام ـيــة .ويشير
عاكف إلــى أن الحركة لم تعد كالسابق ،وكل
ما تفرضه من قيود يأتي في إطار التوصية
وال ـت ـش ـج ـيــع ،وه ــي لـيـســت إل ــزام ـي ــة ،وي ـشـ ّـدد
على أن أفغانستان دولة إسالمية« ،ولنا حق
بالدعوة إلى ديننا وثقافتنا» .أما عن سلوك
طــالـبــان وتــأثـيــره عـلــى عالقتها مــع املجتمع
ال ـ ــدول ـ ــي ،فـ ـي ــرى ع ــاك ــف أن أبـ ـ ـ ــواب ال ـح ــرك ــة
مفتوحة أمام جميع الدول ،وهي تتفاوض مع
الـعــالــم عبر الـقـنــوات الدبلوماسية .ويرفض
ع ــاك ــف قـ ـي ــام ط ــالـ ـب ــان ب ــوض ــع سـ ـج ــات فــي
املساجد في أي منطقة ،مؤكدًا أنه ّ
تم توجيه
أوام ــر صــارمــة لـكــل اإلدارات الـتــابـعــة ل ــوزارة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر في مختلف
ال ــوالي ــات ب ـض ــرورة الـتـعــامــل بـشـكــل م ــرن مع
أبناء الشعب ،وأن ال ُيلزم أحد على فعل شيء.
سجالت في المساجد

لكن سـكــان املـنــاطــق النائية فــي أفغانستان

توقعات بانضمام الشباب
للجبهة المواجهة
للحركة في أي حرب

فشل لقاء إيران

فشل االجتماع الذي عقد يوم األحد الماضي ،في إيــران بين حركة
طالبان والجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة أحمد مسعود (الصورة)،
أي نتائج ملموسة
في التوصل إلى ّ
بسبب الــخــافــات الــتــي ال يمكن
التوفيق بينها ،كما قال مسؤول
العالقات الخارجية في الجبهة
علي ميسم نظاري ،في مقابلة
مع وكالة «فرانس برس» في باريس،
مساء الجمعة .وأوضح أنّه كان
هناك لقاء قصير بين وزير الخارجية
أمير خان متّقي ومسعود ،لكنّه
«لم يسفر عن نتائج».
نساء يتجولن في العاصمة األفغانية كابول (مهد رصفان/فرانس برس)

ي ـت ـحــدثــون ع ــن إرغ ـ ــام طــال ـبــان ال ـن ــاس على
االلتزام بما تأمر به ،وأبــرز هذه األوامــر هي
وضــع السجالت في بعض املناطق النائية.
وحــول ذلــك ،يقول أحد سكان مدينة تالقان،
عاصمة والي ــة تـخــار ،شمالي الـبــاد ،يدعى
أبو نصر سيد ،إن طالبان وضعت السجالت
فــي مساجد عــدة فــي بعض مناطق الــواليــة،
مثل منطقة أهندره ونمك فروشي ونوا أباد،
وفــي معظم مديريات واليــة تخار .ويضيف
ـث م ــع «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
س ـي ــد ف ــي ح ــدي ـ ٍ

أن الـحــركــة ألــزمــت أئ ـمــة املـســاجــد بتسجيل
الـحـضــور وال ـغ ـيــاب بـعــد كــل ص ــاة ،مــا أثــار
حالة قلق عند البعض .ويؤكد أن طالبان لم
تعاقب أحدًا بعد ،ولكنها تتحدث عن فرض
ّ
غرامة مالية على كل من يتخلف عن الصالة
فــي املسجد بشكل مـتــواصــل ،مشيرًا إلــى أن
الخوف في تزايد لدى سكان تلك املناطق ،في
ّ
ظل خشيتهم من عودة طالبان إلى ما كانت
عليه في التسعينيات.
ّ
ولم تقتصر هذه اإلجراءات وتعامل مسلحي

طالبان غير املــرغــوب به في أوســاط الشعب
ع ـلــى ال ـ ــوالي ـ ــات ،ب ــل ط ــاول ــت أي ـض ــا ك ــاب ــول.
وي ـك ـش ــف أحـ ــد وجـ ـه ــاء م ــدي ــري ــة ش ـك ــر دره،
ـث مع
ي ــدع ــى ذب ـي ــح ال ـل ــه ش ــري ـف ــي ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن املضايقات مــوجــودة
في العاصمةّ ،
وثمة قصص كثيرة عن قيام
مسلحي طالبان بتفتيش هواتف املواطنني
املـحـمــولــة ،فــي تضييق عـلــى أب ـنــاء الشعب،
وهـ ــو م ــا ق ــد يـ ـ ــؤدي ،وف ـق ــا لـ ــه ،إلـ ــى اح ـت ـمــال
االنتفاضة ضد طالبان ،تحديدًا في العاصمة

تقرير

الحكومة الكازاخية الجديدة :مغازلة القوميين
يحاول الرئيس الكازاخي
قاسم جومارت توكاييف
الخروج من عباءة الرئيس
السابق ،نور سلطان
نزارباييف ،لكنه يرغب
في التمسك بالقوميين
المعادين لروسيا حاليًا
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد احتواء االحتجاجات الرافضة الرتفاع
أس ـع ــار ال ـغ ــاز وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا م ــن أعـمــال
الشغب ،تواجه الحكومة الكازاخية الجديدة
ورئـ ـ ـي ـ ــس كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ،قـ ــاسـ ــم جـ ــومـ ــارت
توكاييف ،مجموعة من التحديات الصعبة،
بــدءًا من منع تجدد الغضب الشعبي ،وبناء
ن ـظــام س ـيــاســي جــديــد ب ـعــد إب ـع ــاد الــرئـيــس
السابق نورسلطان نــزاربــايـيــف عــن املشهد
الـسـيــاســي ،وإث ـب ــات ع ــدم الـتـبـعـيــة ملــوسـكــو،
على ضــوء ال ــدور امل ـحــوري ملنظمة معاهدة
األم ــن الـجـمــاعــي فــي اسـتـعــادة الـنـظــام .ومــن
الالفت أن الحكومة الجديدة ال تختلف كثيرًا
عــن سابقتها ،مــن جهة اإلبـقــاء على ال ــوزراء
امل ـس ــؤول ــن ع ــن «ال ـح ـقــائــب ال ـس ـي ــادي ــة» ،أي
الـخــارجـيــة وال ــدف ــاع والــداخـلـيــة وال ـط ــوارئ،
أو ت ـع ـيــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،عـلـيـخــان
س ـم ــاي ـل ــوف ،رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء خ ـل ـفــا لـسـلـفــه
املـقــال عسكر مــامــن .وفــي أول كلمة لــه أمــام
الحكومة الـجــديــدة ،يــوم الخميس املــاضــي،
حــدد سمايلوف مهامها بــإخــراج الـبــاد من
أزمتها واالرتـقــاء بمستوى معيشة السكان
ومواصلة النمو االقتصادي ومواجهة وباء
كورونا.
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ت ـخ ـل ــو ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـج ــدي ــدة
لـلـحـكــومــة م ــن بـعــض امل ـفــاجــآت مـثــل تعيني
املدون ،الصحافي القومي املناهض لروسيا،
عـسـكــر عـ ـم ــروف ،وزي ـ ـ ـرًا ل ــإع ــام ،م ـمــا أث ــار
حفيظة موسكو التي كان لقواتها ولدعمها
ال ــدور الـحــاســم فــي اح ـتــواء األزم ــة األخ ـيــرة.
وعلى مدى السنوات املاضيةُ ،عرف عمروف
بدعواته إلــى إغــاق وسائل اإلعــام الناطقة
باللغة الروسية في كازاخستان ،وإلــى عدم
االح ـت ـف ــال ب ــذك ــرى ال ـن ـصــر ع ـلــى ال ـن ــازي ــة (9

مايو/أيار من كل عام) ،املنبثقة عن انتصار
االتـحــاد السوفييتي على أملانيا في الحرب
العاملية الثانية ( ،)1945-1939ومناهضة كل
ما هو يتعلق بروسيا.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أرجـ ــع مــديــر «مـجـمــوعــة
الخبراء السياسيني» (منظمة روسية تضم
عــددًا مــن الخبراء واملحللني واملستشارين
السياسيني) ،قسطنطني كــاالتـشــوف ،قــرار
توكاييف ،تعيني عمروف وزيرًا لإلعالم ،إلى
سعيه إلثبات عدم تبعيته ملوسكو ،من دون
أن يستبعد احتمال إبـعــاد الــوزيــر القومي
ع ــن امل ـش ـهــد فـيـمــا ب ـعــد .وقـ ــال كــاالت ـشــوف،
ـث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»« :يسعى
فــي حــديـ ٍ
توكاييف اآلن لخلق ائـتــاف واســع حوله،
ي ـضـ ّـم مـخـتـلــف ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،خشية
م ــن تــأن ـي ـبــه ب ـس ـبــب االس ـت ـن ـج ــاد بمنظمة
معاهدة األمن الجماعي ،وتجنبًا النتقادات
ال ـق ــوم ـي ــن ل ـح ـص ــول ــه ع ـل ــى ال ـش ــرع ـي ــة مــن
منظمة مـعــاهــدة األم ــن والــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتني ،ال من سكان كازاخستان».
ورأى أن «تعيني عمروف سيمنع االنتقادات
خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة» .وأشـ ــار كــاالتـشــوف
إل ــى أن األمـ ــر يـعـنــي «إظـ ـه ــار االسـتـقــالـيــة
عن روسيا وعــدم الرضوخ ملوسكو وإعالء
كازاخستان فوق كل شيء .ليس في متناول
تــوكــاي ـيــف أال يـنـصــت ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
للقوميني ،فخصومه الــذيــن نظموا أعمال
الـشـغــب اس ـت ـنــدوا بـشـكــل واض ــح إل ــى قسم
املجتمع مــن أصـحــاب التوجهات القومية.
ويبدو أن توكاييف يعتبر أن الخيار األكثر
عقالنية هــو جــر القوميني إلــى صـفــه ،ولو
كــرفــاق طريق على األق ــل» .ومــع ذلــك ،شكك
كاالتشوف في إطالة أمد بقاء عمروف في
منصبه بعد تعزيز توكاييف مواقفه داخل
البالد.
بدورهما ،اعتبر الخبيران بمركز «كارنيغي»
ف ــي م ــوس ـك ــو ،ت ـي ـم ــور عـ ـم ــروف وأل ـك ـس ـنــدر
غــابــويــف ،أن ــه ال تـنـتـظــر تــوكــايـيــف سـنــوات
هادئة في حكمه ،بعد شطبه نزارباييف من
السياسة وهدمه نظام الحكم السابق وبدئه
بناء آخر خاص به .ووصفا ذلك بأنه مهمة
صعبة ،بسبب عدم حصول الرئيس الجديد
عـلــى الـنـفــوذ وع ــدم جـمـعــه نـخـبــا مــوالـيــة له
وان ـع ــدام ثقته فــي والء األج ـه ــزة األمـنـيــة له
ح ـتــى اآلن .وف ــي م ـقــال ب ـع ـنــوان «تــوكــايـيــف
سيصبح النظام
واألسرة وأفراد القوة .كيف ُ
في كازاخستان بعد األزمــة؟» نشر في موقع

جندي كازاخي في ألماتا (بافل بافلوف/األناضول)

مركز «كارنيغي» ،أول من أمس الجمعة ،رأى
كاتباه أن التهدئة الحالية هي مجرد بداية
لعملية طــويـلــة األج ــل وغ ـيــر قــابـلــة للتنبؤ
لتغيير السلطة في كازاخستان ،إذ «ال يمكن
سحب نــزاربــايـيــف مــن املنظومة السياسية
الكازاخية التي بناها ،بهذه السهولة».
م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ل ـف ـتــت ص ـح ـي ـفــة «ف ــزغ ـل ـي ــاد»
اإللكترونية الروسية املوالية للكرملني ،إلى
أن ال ـث ــورات ال تنتصر دائ ـمــا وف ــق نـمــوذج
ث ــورة الـبــاشـفــة ال ـتــي أن ـهــت حـكــم قـيــاصــرة

يسعى توكاييف لخلق
يضم
ائتالف واسع حوله
ّ
مختلف القوى

آل روم ــان ــوف ف ــي ع ــام  ،1917وإن ـم ــا أيـضــا
على غ ــرار ث ــورة عــام  ،1905حــن لــم تتغير
السلطة العليا في اإلمبراطورية الروسية،
ول ـك ـن ـه ــا ق ــدم ــت تـ ـ ـن ـ ــازالت م ـه ـم ــة ل ـل ـش ــارع
املنتفض .واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم
م ــن إمـكــان ـيــة اإلقـ ـ ــرار بـصـمــود الـسـلـطــة في
كازاخستان ،إال أن كازاخستان ليست نفسها
قبل االحتجاجات ،إذ نفذ توكاييف عددًا من
مطالب املحتجني ،مثل خفض أسعار الغاز
بصورة حادة ،عن طريق فرض حظر مؤقت
ع ـلــى زي ـ ــادة أس ـع ــار ع ــدد م ــن ف ـئ ــات الـسـلــع
والـخــدمــات .يذكر أن االحتجاجات وأعمال
الشغب التي اندلعت في كازاخستان مطلع
ال ـع ــام ال ـجــديــد ،عـلــى خـلـفـيــة زيـ ــادة أسـعــار
الـغــاز للسائقني ،أسـفــرت عــن سـقــوط مئات
القتلى والـجــرحــى واعـتـقــال اآلالف ،ونهب
املتاجر واملصارف ومكاتب البريد ،واقتحام
مؤسسات الدولة ومديريات الشرطة .وعلى

الصعيد السياسي ،أدت األزمة األخيرة إلى
إقــالــة الحكومة وإب ـعــاد نــزاربــايـيــف ،امللقب
ب ــ«زع ـي ــم األم ـ ــة» وال ـ ــذي اس ـت ـمــر ف ــي الـحـكــم
حتى عام  ،2019عن السلطة بشكل نهائي،
بعد تــولــي توكاييف رئــاســة مجلس األمــن
خلفًا له.
مــن جهته ،أعـلــن صـنــدوق ال ـثــروة السيادية
ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ،أم ـ ــس ،اس ـت ـقــالــة صـهــري
نزارباييف من إدارة شركتني تابعتني للدولة
ل ـش ـحــن ال ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز .ونـ ـش ــر ال ـص ـن ــدوق
السيادي (ســامــروك-كــازيـنــا) بيانًا جــاء فيه
ّ
أن خـيــرت شاريباييف ،زوج االبـنــة الكبرى
ل ـنــزاربــاي ـيــف ،داريـ ـج ــا ،ت ــرك مـنـصــب املــديــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة خ ـط ــوط أن ــاب ـي ــب الـنـفــط
(كـ ــاز ت ــران ــس أويـ ـ ــل) ،ك ـمــا اس ـت ـقــال دي ـمــاش
دوســانــوف ،زوج االبنة الصغرى ،علية ،من
ن ـفــس امل ـن ـصــب بــال ـشــركــة املـشـغـلــة لـخـطــوط
أنابيب الغاز الطبيعي (كازاك غاز).

التي يعيش فيها ستة ماليني شخص ،ويرى
أن تطبيق مثل هذه القرارات غير ممكن ،بل
يـســيء لسمعة طالبان محليًا ودول ـيــا ،وإذا
ت ــم ف ـتــح أي جـبـهــة ق ــوي ــة ف ــي وجـ ــه الـحــركــة
فــي الـصـيــف املـقـبــل ،ف ــإن الكثير مــن الشبان
ّ
سينضمون إلى الجبهة املواجهة لطالبان.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ـش ـي ــر ت ـم ـن ــا حـ ـ ـي ـ ــدري ،وه ــي
صاحبة صــالــون للتجميل فــي منطقة شهر
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إلــى
ن ــو ،فــي حــديـ ٍ
أن بـعــض مـعــارفـهــا ت ـعـ ّـرضــوا للمضايقات،

وم ـن ـهــم س ـيــدة طـلـبــت مـنـهــا طــال ـبــان تـقــديــم
وثيقة الزواج بعد خروجها مع زوجها.
لكن نائب املتحدث باسم طالبان إنعام الله
ـث م ــع «الـعــربــي
سـمـنـغــانــي ي ــؤك ــد ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،أن سـيــاســات الـحــركــة مـغــايــرة ملا
يـ ّ
ـروج له البعض ،ولكنه ال ينفي في الوقت
نفسه وقوع بعض املخالفات ،مشيرًا إلى أن
هناك لجنة تصفية وضبط في الحركة تعمل
بشكل متواصل ،ويكشف أنه ّ
تم طرد أكثر من
 2500شخص حتى اآلن من الحركة ،بسبب

ّ
مشددًا على أن طالبان
ارتكابهم املخالفات،
لـ ــن ت ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـخ ـص ـيــة ألي
ّ
مواطن ،بل تعاقب كل من يفعل ذلــك ،ويذكر
بوجود مرسوم لزعيم طالبان يمنع جميع
املسلحني من التدخل في الشؤون الشخصية
للمواطنني.
تباين القيادة والمسلحين

ويرى املحلل السياسي عبد الواسع نيازي،
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن التناغم

مفقود بني رؤية القيادة السياسية لطالبان
ّ
واملسلحني على األرض ،مؤكدًا أن الحركة في
ّ
حاجة إلى بعض الوقت كي تنظم صفوفها،
ك ــون ـه ــا ك ـح ـك ــوم ــة ت ــري ــد أن ت ـث ـب ــت نـفـسـهــا
وت ـ ـفـ ــرض ك ـل ـم ـت ـهــا وت ـث ـب ــت أن ل ـه ــا س ـطــوة
ّ
سيضر
فــي ال ـبــاد ،عـلــى الــرغــم مــن أن األم ــر
الحركة والبالد على املدى الطويل .ويضيف
نيازي :نشاهد هروب الناس من أفغانستان،
خـصــوصــا ال ـك ــوادر التعليمية ،بــالـتــالــي إن
تتماشى مع متطلبات الزمن،
على طالبان أن
ّ
وتـصـغــي لــانـتـقــاد الـبــنــاء ،الفـتــا إلــى أنــه تـ ّـم
اعـتـقــال أح ــد أســاتــذة جــامـعــة كــابــول ،يدعى
فيض الله جــال ،يــوم السبت املــاضــي ،وهو
م ــن أشـ ـ ّـد مـنـتـقــدي ط ــال ـب ــان .وبـ ــرر املـتـحــدث
بــاســم ال ـحــركــة ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد الـخـطــوة
ب ــال ـق ــول إن ــه ل ــم ي ـتــم اع ـت ـق ــال ال ــرج ــل بسبب
انـتـقــاده سـيــاســات طــالـبــان ،بــل لــدفــع الناس
للوقوف في وجــه حكومة الحركة .مع العلم
أن كــابــول شـهــدت تظاهرة نسائية ،أول من
أمس األحد ،تنديدًا باعتقال جالل.
من جانبه ،يرى املحلل السياسي عتيق الله
زمــن ،أن قضية قيود طالبان تم تضخيمها
بشكل كبير من قبل بعض املعارضني للحركة،
حديث مع «العربي الجديد» ،إلى
مشيرًا في
ٍ
أن على الشعب األفـغــانــي أن يـعــرف طبيعة
طالبان ،تحديدًا كونها حركة عسكرية قاتلت
عـلــى م ــدى الـعـقــديــن املــاض ـيــن ،لــذلــك هـنــاك
مسلحون على األرض ال يتماشى سلوكهم
مــع طبيعة الـشـعــب وأع ــراف ــه ،والـحــركــة تعد
بني الحني واآلخــر بأنها تعمل على تصفية
صفوفها .وفي ما يتعلق بأعمال وزارة األمر
املـ ـع ــروف وال ـن ـهــي ع ــن امل ـن ـكــر ،ي ــرى زم ــن أن
هناك فــارقــا كبيرًا ،ففي التسعينيات كانت
الوزارة تنفذ كل شيء بقوة ،لكنها اآلن تقوم
بالترغيب ،غير أن اإلعالم املعارض
باألمور
ّ
لطالبان ُيضخم القضايا ،فيما إعالم الحركة
ضعيف جدًا في ّ
الرد.

متابعة

«تقدم»
مفاوضات فيينا :إيران تتحدث عن
ّ
تحدثت إيران عن حصول
ّ
«تقدم» في مفاوضات
فيينا ،وسط حالة من
ّ
الترقب للمرحلة المقبلة
من التفاوض ومصير
بحد ذاته
االتفاق
ّ

ّ
تستمر مـفــاوضــات املـلــف الـنــووي ّ اإليــرانــي
ف ــي فـيـيـنــا وسـ ــط ح ــال ــة م ــن ال ـت ــرق ــب حــول
مصير االتفاق ّ
بحد ذاته أو إمكانية الخروج
بــاتـفــاق مــؤقــت .وح ــول الـتـطــورات األخـيــرة،
نـقـلــت وكــالــة األن ـب ــاء اإليــران ـيــة «إرن ـ ــا» ،عن
مـصــدر إيــرانــي مـطـلــع ،أن الكثير مــن نقاط
الخالف في مفاوضات رفــع الحظر بفيينا
قــد عــولـجــت ،فيما تتباحث الــوفــود حاليًا
حول سبل تنفيذ االتفاق املحتمل .وأضاف
املـصــدر أن املـفــاوضــات جــاريــة حاليًا حول
القضايا الصعبة ،وكيفية صياغة القضايا
التي تــم االتـفــاق على مبادئها إلــى عبارات
وإدراجـهــا في الوثيقة .وقــال :تمت معالجة
الـكـثـيــر م ــن األق ـ ــواس ذات الـصـلــة بالحظر
ـار حــالـيــا
وال ـق ـضــايــا ال ـن ــووي ــة ،وال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
بـشـكــل م ـت ــزاي ــد ع ـلــى امل ـل ـحــق ال ـث ــال ــث حــول
التنفيذ والتسلسل لالتفاق املحتمل.
وبشأن «التسلسل» ،أوضح املصدر أن هذه
املسألة تتمثل بالخطوات الـتــي ينبغي أن
تتخذها إيــران والــواليــات املتحدة من أجل
التنفيذ الـكــامــل التـفــاق عــام  ،2015معتبرًا
«هذه اإلجراءات بحاجة إلى التحقق منها».
وأضـ ـ ــاف :ن ـحــن ن ـنــاقــش ال ـت ـفــاص ـيــل ،وه ــذا
الجزء هو األصعب واألطول في املفاوضات،
لكنه ضروري تمامًا للوصول إلى هدفنا.
مــن جهته ،أكــد عضو هيئة رئــاســة مجلس
ال ـش ــورى اإلس ــام ــي عـلــي رض ــا سليمي أن
إيران ال تسعى التفاق مؤقت مع الغرب في
مفاوضات فيينا ،وهــذا األمــر غير مطروح
على جدول أعمالها .وفي تصريحات لوكالة
أن ـب ــاء «ف ـ ــارس» ،أشـ ــار سـلـيـمــي إل ــى بعض
الشائعات التي تحدثت عن أن إيران تسعى
ً
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضات فيينا ،قائال:
«االتـفــاق املؤقت في املفاوضات هو خدعة،
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ال تسعى
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضاتها مع الدول

ال ـغــرب ـيــة» .وأض ـ ــاف :ف ــي االت ـف ــاق امل ــؤق ــت ال
يمكن أخــذ أي ضـمــانــات مــن الـطــرف اآلخــر،
وه ـ ــذا ال ـن ـم ــوذج م ــن االتـ ـف ــاق ال يـمـكـنــه أن
يضمن تحقيق مطالبنا.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«العربي
الجديد» ،مساء الجمعة ،أن رؤســاء الوفود
عــادوا إلى بالدهم للتشاور ،مشيرة إلى أن
الوفود ستعود إلى فيينا بعد أيام .وأكدت
املصادر أن املباحثات لن تتوقف وستستمر
على مستوى لجان الخبراء ،على أن يعود
ك ـب ــار املـ ـف ــاوض ــن إلـ ــى ف ـي ـي ـنــا «ب ـع ــد أيـ ــام»
الستكمال املفاوضات .وأضافت أن رؤساء
الوفود سيحملون معهم إلى العواصم ورقة
«تفاهمات» حــول بعض القضايا للتشاور
بشأنها ،مــن دون الكشف عــن طبيعة هذه
التفاهمات والـقـضــايــا الـتــي جــرى التفاهم
ب ـشــأن ـهــا .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن رؤسـ ــاء
الــوفــود سـيـتـشــاورون أيـضــا بـشــأن «حـلــول
ُ
أكثر جــديــة» ،طــرحــت خــال األي ــام األخـيــرة،
بشأن القضايا األكثر أهمية.
بــدوره ،أعلن التلفزيون اإليراني أن رؤساء
الــوفــود سيمكثون فــي الـعــواصــم للتشاور
«يــومــن» فـقــط .وأض ــاف املـصــدر أن رؤســاء
الــوفــود اإليــرانـيــة واألوروب ـيــة يـعــودون إلى
بلدانهم .ويشار إلى أن املفاوضني الصيني

مصدر إيراني :عولج
الكثير من نقاط الخالف
حول رفع الحظر
وال ــروســي هـمــا مـنــدوبــا بلديهما الــدائـمــن
لدى املنظمات الدولية في فيينا.
وأتـ ــى اإلع ـ ــان ع ــن عـ ــودة امل ـف ــاوض ــن غ ــداة
تــأك ـيــد وزيـ ــر خــارج ـيــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
جــوزيــب بــوريــل أن أج ــواء املـبــاحـثــات باتت
«أفـضــل» مما كانت عليه قبل نهاية ،2021
متحدثًا عن «احتمال» التوصل إلــى تفاهم
«فـ ــي األس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـل ــة» .وكـ ـ ــان امل ـت ـحــدث
بــاســم الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة سـعـيــد خطيب
زاده اعتبر ،يــوم االثنني املــاضــي ،أن التقدم
يعود لجهود «من كل األطراف» .كما عكست
تصريحات وزيــر الخارجية الفرنسي جان
إيــف لــودريــان ،فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،تحقيق
تـقــدم ،وإن اعتبر أن ه ّــذه املـبــاحـثــات تبقى
«ب ـط ـي ـئ ــة ج ـ ـ ـ ـدًا» .وحـ ـ ـ ــذر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،ي ــوم الخميس
املاضي ،من تبقي «بضعة أسابيع» إلنقاذ

كبير المفاوضين اإليرانيين علي باقري كني في فيينا (أليكس هاالدا/فرانس برس)

ّ
ّ
«مستعدة»
االتفاق النووي ،مؤكدًا أن بالده
لـلـجــوء إل ــى «خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى» ب ـحــال فشل
املفاوضات في فيينا.
من جهتها ،أكدت الصني مجددًا معارضتها
العقوبات األميركية أحــاديــة الجانب على
إي ـ ــران ،وذل ــك مــع إع ــان وزيـ ــري الـخــارجـيــة
الـصـيـنــي وان ــغ يــي واإلي ــران ــي حـســن أمير
عبد اللهيان تدشني اتفاقية تعاون مدتها
 25عامًا ،تهدف لتعزيز الروابط االقتصادية
والسياسية بني البلدين .وفي اجتماع ُعقد
م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ف ــي مــديـنــة
ووشـ ــي بــإقـلـيــم جـيــانـغـســو بــال ـصــن ،دعــم
وزي ــر الـخــارجـيــة الصيني وان ــغ يــي جهود
إحياء االتـفــاق الـنــووي املبرم في  2015بني
إيران والقوى العاملية .ويقضي هذا االتفاق
ب ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات ال ــدول ـي ــة امل ـف ــروض ــة على
ط ـهــران مـقــابــل ال ـحــد مــن أنـشـطــة تخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـصـ ّـعــب تـطــويــر
أس ـل ـح ــة ن ــووي ــة وإن ك ــان ــت طـ ـه ــران تـنـفــي
ع ــزم ـه ــا ف ـع ــل ذلـ ـ ــك .وقـ ـ ــال وانـ ـ ــغ إن ال ـصــن
تــدعــم بـقــوة استئناف املـفــاوضــات املتعلقة
بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي .لـكـنــه أوض ــح أن الصني
تـعــارض بـشــدة الـعـقــوبــات أحــاديــة الجانب
على إي ــران ،والـتــاعــب السياسي مــن خالل
مــواضـيــع تشمل حـقــوق اإلن ـســان والتدخل
في الشؤون الداخلية إليران والدول األخرى
باملنطقة.
وأبــرمــت الـصــن وإيـ ــران ،وتـخـضــع كالهما
لعقوبات أميركية ،اتفاقية تعاون مدتها 25
عامًا في مــارس/آذار املاضي ،لتنضم إيران
إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ،وهي
خطة بنية تحتية بمليارات ال ــدوالرات ،من
املقرر أن تمتد من شرق آسيا حتى أوروبا.
ويهدف املـشــروع إلــى توسيع نفوذ الصني
االقتصادي والسياسي ،وقــد أثــار مخاوف
في الواليات املتحدة وغيرها .وذكر البيان
املوجز لوزارة الخارجية أن االتفاق سيعمق
ال ـت ـع ــاون ال ـص ـي ـنــي اإليـ ــرانـ ــي ف ــي م ـجــاالت
الطاقة والبنية التحتية والزراعة والرعاية
ً
الصحية والثقافة واألمن اإللكتروني ،فضال
عن التعاون مع بلدان أخــرى .والتقى وانغ
فــي األس ـب ــوع املــاضــي مــع ع ــدد مــن نـظــرائــه
في بلدان خليجية عربية تشعر بالقلق من
التهديد املحتمل مــن إي ــران ،وقــال أيضا إن
بلده يأمل فــي تأسيس آلية حــوار مــع دول
الخليج ملناقشة قضايا األمن اإلقليمي.
(العربي الجديد ،رويترز)
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شرق
غرب
اليابان :طعن  3أشخاص
أمام جامعة
تـ ـع ـ ّـرض  3أشـ ـخ ــاص لـلـطـعــن أم ــام
مبنى جامعة طوكيو العريقة ،أمس
السبت ،قبيل بدء امتحانات دخول
ال ـك ـل ـي ــة ع ـل ــى املـ ـسـّ ـت ــوى ال ــوط ـن ــي.
وأفادت الشرطة بأنها أوقفت طالبًا
ث ــان ــوي ــا ُم ـت ـه ـمــا بـتـنـفـيــذ ال ـه ـجــوم.
ّ
وذك ــرت أن املـصــابــن هــم ش ــاب في
الـ ـ ــ 18م ــن ال ـع ـمــر ،وش ــاب ــة ف ــي الـ ــ17
ورجل يبلغ  72عامًا .وأكد متحدث
باسم الشرطة توقيف طالب بتهمة
ط ـع ــن ال ـث ــاث ــة م ــن ال ـخ ـل ــف بـقـصــد
القتل.
(فرانس برس)
واشنطن تواجه
التهديدات االنتخابية
بخطوة استخباراتية

ّ
عينت إدارة الرئيس األميركي جو
ب ــاي ــدن ،م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،امل ـس ــؤول
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
امل ــرك ــزي ــة «سـ ــي آي إي ـ ـ ــه» ،جـيـفــري
ويـ ـتـ ـشـ ـم ــان ،ل ـت ـن ـس ـي ــق اس ـت ـج ــاب ــة
مـجـتـمــع االس ـت ـخ ـبــارات لـتـهــديــدات
االن ـت ـخــابــات امل ـتــوق ـعــة م ــن روس ـيــا
والصني والخصوم اآلخرين .وقالت
ن ـي ـكــول دي هـ ــاي ،امل ـت ـحــدثــة بــاســم
م ــدي ــرة امل ـخ ــاب ــرات الــوطـنـيــة أفــريــل
ّ
هــاي ـنــز (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،إن ويـتـشـمــان
عـ ـ ّـن م ــديـ ـرًا ت ـن ـف ـيــذيــا ل ـل ـت ـهــديــدات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وسـ ـب ــق أن ع ـم ــل فــي
وكالة املخابرات املركزية ألكثر من
 30عامًا.
(أسوشييتد برس)

صدام كوسوفي ـ صربي
بسبب استفتاء
شـ ــرطـ ــة كـ ــوسـ ــوفـ ــو ،أم ــس
أعـ ـلـ ـن ــت ّ
الـسـبــت ،أنـهــا منعت دخ ــول وثائق
أرسلتها صربيا للسماح لألقلية
ال ـصــرب ـيــة ال ـعــرق ـيــة بــامل ـشــاركــة في
تجريه بلغراد .وأفاد بيان
استفتاء
ّ
ل ـل ـشــرطــة ب ــأن ــه ت ــم إيـ ـق ــاف س ـي ــارة
وشاحنتني عند نقطة عبور ميردار
الـ ـح ــدودي ــة م ــع صــرب ـيــا ف ــي ال ـيــوم
الـ ـس ــاب ــق .وصـ ـ ـ ـ ــودرت ال ـش ــاح ـن ــات
بينما أعيد ستة من ركابها .وتجري
صربيا ،اليوم األحد ،استفتاء على
تعديالت لتعزيز استقالل القضاء،
ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ــازمـ ــة
ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ل ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ـ ــن ع ـض ــوي ــة
االتحاد األوروبي.
(أسوشييتد برس)
العمال يتقدم
بريطانيا:
ّ
على المحافظين

أدت فـ ـضـ ـيـ ـح ــة تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـسـ ـل ــوك
رئيس ال ــوزراء البريطاني بوريس
جــون ـســون (الـ ـص ــورة) خ ــال الـعــزل
الـ ـع ــام ب ـس ـبــب كـ ــورونـ ــا ،إلـ ــى ت ـقــدم
ح ــزب ال ـع ـمــال امل ـع ــارض ب ـف ــارق 10
نقاط على حزب املحافظني الحاكم،
ُحسبما أظهر استطالع جديد للرأي
ن ـش ــر ،م ـســاء الـجـمـعــة .وأفـ ــاد مــركــز
«سافانتا كومريس» الستطالعات
ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،ب ـ ــأن دراس ـ ـ ــة شـمـلــت
 2151مــن البالغني يومي الخميس
والجمعة املاضيني ،أضافت لحزب
العمال  5نقاط ليرتفع معدل التأييد
لــه إل ــى  42فــي املــائــة مــن األص ــوات،
فيما خصمت نقطة مــن املحافظني
ل ـي ـعــود ال ـح ــزب م ــزي ـدًا لـ ـل ــوراء عند
معدل  32في املائة.
(رويترز)

كوريا الشمالية :تجربة
صاروخية جديدة
أط ـل ـق ــت ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ـســاء
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة ،صــاروخــن
قـصـيــري امل ــدى مــن ق ـطــار ،حسبما
أفــادت وســائــل إعــام رسمية ،أمس
ال ـس ـبــت ،ف ــي ثــالــث ت ـجــربــة أسـلـحــة
م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام رغـ ــم ال ـع ـقــوبــات
األميركية الـجــديــدة .وذك ــرت وكالة
األنباء الرسمية الكورية الشمالية،
ّ
أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أجـ ــريـ ــت «ل ـل ـت ـح ـقــق
وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج
السكك الحديد».
(فرانس برس)
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ّ
مذكرة بخطر
شهد ريف دير الزور الشرقي تظاهرات شعبية أمس السبت طالبت بخروج المليشيات اإليرانية من سبع قرى تحتلها،
ّ
لكن األهمية االستراتيجية لهذه القرى بالنسبة لطهران تجعل من الصعب توقع خروج اإليرانيين منها
هذا الوجود.

انتهاء أزمة السيارات بين المغرب ومصر

تظاهرات في شرق الفرات

دير الزور تتحرك ضد اإليرانيين
أمين العاصي

يـ ـح ــاول أك ـث ــر م ــن  50ألـ ــف ن ــازح
سوري استعادة قراهم ومنازلهم
ال ـت ــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا مـلـيـشـيــات
إيــرانـيــة فــي ريــف ديــر ال ــزور الـشــرقــي ،شمال
ُ
نـهــر ال ـف ــرات ،فــي املنطقة الـتــي بــاتــت تـعــرف
بـشــرق ال ـف ــرات ،وتـخـضــع معظمها ل ــ«قــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» (قـســد) املــدعــومــة من
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ض ــد اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .وخ ـ ــرج،
ُ
أم ــس ال ـس ـبــت ،أب ـن ــاء سـبــع ق ــرى ق ــد ه ـجــروا
مــن بـيــوتـهــم ،فــي تـظــاهــرة حــاشــدة فــي بلدة
العزبة ،في ريف دير الزور الشرقي ،للمطالبة
بـ ـخ ــروج امل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــرانـ ـي ــة م ــن ق ــراه ــم،
ف ــي خ ـطــوة تـعـيــد األوض ـ ــاع ف ــي ه ــذه الـقــرى
إل ــى واج ـهــة مشهد املـحــافـظــة الـتــي تتقاسم
السيطرة عليها العديد من األطــراف الفاعلة
في امللف السوري.
ون ـش ــرت ش ـب ـكــات إخ ـب ــاري ــة مـحـلـيــة مـقــاطــع
فيديو تظهر جانبًا من هذه التظاهرة التي
توجهت إلى قاعدة التحالف الدولي بقيادة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي حـقــل كونيكو للغاز،
ملـطــالـبــة الـتـحــالــف بـمـســانــدة األه ــال ــي لطرد
املليشيات اإليــرانـيــة ،وإع ــادة املهجرين إلى
قراهم وإنـهــاء معاناة النازحني .كما نشرت
مـقــاطــع أظ ـهــرت عــربــات عـسـكــريــة للتحالف
ال ـ ــدول ـ ــي وسـ ـ ــط املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن .وأوض ـ ـحـ ــت
مصادر محلية لـ«العربي الجديد» ،أن القرى
ال ـت ــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا املـلـيـشـيــات اإليــران ـيــة
ّ
الزغيرّ ،
مراط،
شمال نهر الفرات ،هي :حطلة،
الحسينية ،مظلوم ،طابية جزيرة ،وخشام.
ّ
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن سـكــان هــذه القرى
نــزحــوا إل ــى مـنــاطــق تـحــت سـيـطــرة «ق ـســد»،
خشية قـيــام ق ــوات الـنـظــام ال ـســوري بتنفيذ
عـمـلـيــات انـتـقــامـيــة بـحـقـهــم ،ب ـعــد اس ـت ـعــادة
القرى السبع من تنظيم «داعش» أواخر عام
ّ
 .2017ولفتت املصادر إلى أن الشعارات التي
ّ
رفعت في التظاهرة «تدعو كلها إلى خروج
اإلي ــرانـ ـي ــن ،ل ـيــس م ــن ه ــذه ال ـق ــرى فـحـســب،
ّ
ّ
ب ــل م ــن س ــوري ــة كــل ـهــا» .وق ــال ــت امل ـص ــادر إن
املليشيات اإليرانية «تعبث بهوية محافظة
دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ب ــأكـ ـمـ ـلـ ـه ــا» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :إنـ ـه ــم
(اإلي ــران ـي ــن) ي ـح ــاول ــون ،تــرهـيـبــا وتــرغـيـبــا،
فرض عقيدة دينية طارئة على الناس».
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى هـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ،ل ـفــت ال ـبــاحــث
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ـ ــراس ع ـ ـ ــاوي ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
ّ
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن ل ـل ـقــرى الـسـبــع
«أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ،ك ــون ـه ــا ت ـق ــع ع ـل ــى امل ــدخ ــل
الـ ـشـ ـم ــال ــي م ـ ــن م ــديـ ـن ــة دي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور م ــرك ــز
املحافظة» ،مشيرًا أيضًا إلى قربها من حقل
كــون ـي ـكــو ل ـل ـغــاز ال ـ ــذي تـسـيـطــر ع ـل ـيــه ق ــوات
ّ
أميركية .ورأى عــاوي أن قــوات «قسد» ،وإن
ك ــان ــت ال ت ـح ــرك ال ـن ــازح ــن ع ــن هـ ــذه ال ـقــرى
لـلـخــروج بـتـظــاهــرات مـطــالـبــة بـطــرد النظام
واإلي ــرانـ ـي ــن م ـن ـهــا ،لـكـنـهــا ال تـمـنـعـهــم من
ّ
التظاهر ،مبينًا أن هــذه القرى «تعتبر رأس
حربة ألي محاولة تقدم مستقبلية للسيطرة
على املنطقة ،سواء من قبل الروس أو النظام

ُتتهم إيران بمحاولة العبث بهوية دير الزور (لؤي بشارة/فرانس برس)

«قسد» ال تمنع
النازحين من التظاهر ضد
الوجود اإليراني
واإلي ــران ـي ــن ،وق ــد حــدثــت م ـح ــاوالت سابقة
للتقدم لكنها فشلت جميعها بسبب الوجود
ّ
ّ
األم ـي ــرك ــي» .وذكـ ــر الـبــاحــث ب ــأن ه ــذه الـقــرى
السبع «استراتيجية لإليرانيني» الذين «لن
يخرجوا منها بسبب تظاهرات ،على الرغم
من أهمية ما يقوم به األهالي للتذكير بحقهم
في العودة إلى منازلهم» بحسب رأيه.
وس ـب ـقــت ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي ريـ ــف ديـ ــر الـ ــزور
ت ـظ ــاه ــرات أخـ ــرى كــانــت خــرجــت ف ــي ب ـلــدات
ت ـحــت س ـي ـطــرة «قـ ـس ــد» ف ــي م ـحــاف ـظــة الــرقــة
غــربــي دي ــر الـ ـ ــزور ،ألس ـب ــاب تـتـعـلــق ب ـتـ ّ
ـردي
ّ
الـحــالــة املـعـيـشـيــة .ل ـكــن م ـصــادر مطلعة في
ّ
دمشق ،أكدت لـ«العربي الجديد» أن األجهزة
األمـنـيــة الـتــابـعــة لـلـنـظــام طـلـبــت مــن وجـهــاء
عشائر مقيمني في العاصمة تحريك املوالني

للنظام فــي بعض املناطق فــي شــرق الـفــرات
للضغط على «قسد».
وشرح الناشط اإلعالمي أبو عمر البوكمالي،
امل ـ ــوج ـ ــود فـ ــي ريـ ـ ــف ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور الـ ـش ــرق ــي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد سـيـطــر ع ـلــى أغ ـل ــب مـحــافـظــة
دير الــزور في عام « 2014قام بتسليم القرى
السبع لـقــوات النظام واملليشيات اإليرانية
ق ـب ــل أن ت ـص ــل ق ـس ــد إلـ ـيـ ـه ــا» ،م ــؤكـ ـدًا «ع ــدم
حصول مواجهات (بني داعش وقوات النظام
واملليشيات الداعمة لها) ،بل تسليم واضح».
ّ
وأوض ــح البوكمالي أن املليشيات اإليرانية
تسيطر على كامل ريف دير الزور جنوب نهر
الفرات ،أو ُيعرف محليًا بـ«الشامية» ،مشيرًا
ّ
إل ــى أن  40ب ـل ــدة وم ـئ ــات ال ـق ــرى ت ـقــع تحت
سيطرة هــذه املليشيات أو مليشيات تابعة
للنظام ،من البوكمال على الحدود السورية
العراقية شرقًا ،إلى منطقة التبني غربًا عند
الحدود اإلدارية بني دير الزور والرقة.
ّ
وأكد الناشط اإلعالمي أن السيطرة اإليرانية
كاملة على مدينة البوكمال وريفها جنوب
النهر ،بــدءًا من بلدة الصالحية غربًا وحتى
ّ
الـحــدود الـســوريــة الـعــراقـيــة ،معتبرًا أن هذه

املـنـطـقــة ال ـتــي ت ـضــم  11قــريــة ك ـب ـيــرة وق ــرى
ص ـغ ـيــرة «ه ــي مـعـقــل امل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة
ّ
األبرز واألهم» في املنطقةّ .
وبي البوكمالي أن
هناك نفوذًا مختلطًا بني الروس واإليرانيني
في ريف دير الزور الغربي ،في بلدات املسرب

الرباط ـ مصطفى قماس

ّ
والتبني وعـيــاش والبغيلية ،مشيرًا إلــى أن
مدينة املـيــاديــن وقلعة الرحبة وم ــزارع عني
عـلــي وال ـبــوك ـمــال ه ــي مـنـطـقــة ن ـفــوذ إيــرانــي
ّ
ب ــا م ـنــافــس ،مــوض ـحــا أن أبـ ــرز املـلـيـشـيــات
اإلي ــران ـي ــة امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة هــي:
ألـ ــويـ ــة «ف ــاطـ ـمـ ـي ــون» و«زيـ ـنـ ـبـ ـي ــون» و«أب ـ ــو
ّ
الفضل العباس» .أما عن عدد السكان الذين
ال يزالون يعيشون في ريف دير الزور ،فأشار
البوكمالي إلى أنهم كانوا يبلغون أكثر من
ّ
مـلـيــون نـسـمــة قـبــل ع ــام  ،2011مــوضـحــا أن
ع ــدده ــم ال ـي ــوم ال ي ـت ـجــاوز  200أل ــف نسمة
في القرى والبلدات التي تقع تحت سيطرة
املليشيات اإليرانية.
وتـ ـض ــم م ـح ــاف ـظ ــة دي ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،ث ــان ــي أك ـبــر
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة مـ ـس ــاح ــة ( 33أل ــف
كـيـلــومـتــر م ــرب ــع) ،أغ ـلــب الـفــاعـلــن ف ــي املـلــف
الـســوري ،كاإليرانيني وال ــروس واألميركيني
وال ـن ـظــام وق ــوات «ق ـســد» وتـنـظـيــم «داع ــش».
وتخوض هذه األطراف صراعًا على املحافظة
التي تضم كبريات حقول وآبار النفط والغاز
ف ــي سـ ــوريـ ــة .وتـ ـت ــواج ــد ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
فــي ري ــف دي ــر الـ ــزور ال ـشــرقــي ،حـيــث تحرس
حـقــول الـنـفــط مــن قــواعــد لـهــا ،خـصــوصــا في
حقل العمر ،وهو أكبر وأهم حقول النفط في
سورية ،وحقل كونيكو للغاز ،وحقل التنك،
فيما يـتــواجــد ال ــروس فــي مــديـنــة دي ــر ال ــزور
وفي مطارها العسكري ،وفي بعض املناطق
ف ــي ري ـف ـهــا ال ـغ ــرب ــي .ول ـل ـن ـظــام وجـ ــود رم ــزي
وخدمي في مدينة دير الزور ،بينما الحضور
طاغ في املنطقة املمتدة من مدينتي
اإليراني ٍ
امليادين التي تضم مركزًا ثقافيًا ينشط في
ّ
التشيع بني السكان ،إلى مدينة البوكمال
نشر
على الحدود السورية العراقية.
من جهته ،ينشط تنظيم «داعــش» في بادية
املحافظة مترامية األط ــراف ،وينفذ عمليات
تـصــل أحـيــانــا إل ــى عـمــق املـنــاطــق الخاضعة
للمليشيات اإليــرانـيــة .أمــا «قـســد» ،فتسيطر
ّ
على جل ريف دير الــزور شرقي نهر الفرات،
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـص ــل ج ـغ ــراف ـي ــا مـ ــع ريـ ـ ــف ال ــرق ــة
الشرقي.

فــي خـطــوة مــن شأنها أن تنهي
أزمة تجارية بني مصر واملغرب،
املصرية إعفاء
ق ــررت السلطات ُ
س ـي ــارات «ري ـن ــو» الـفــرنـسـيــة املـصـنـعــة في
املغرب من الرسوم الجمركية عند دخولها
إلى األسواق املصرية ،وفقًا التفاقية أغادير
املوقعة بني البلدين قبل نحو  18عامًا.
وأثـيــر مــوضــوع اسـتـيــراد مصر الـسـيــارات
مـ ــن م ـص ـن ــع «ريـ ـ ـن ـ ــو» فـ ــي م ــديـ ـن ــة طـنـجــة
ّ
شمالي املغرب ،في املباحثات التي أجريت
ف ــي الـصـيــف امل ــاض ــي ب ــن وزيـ ــر الـصـنــاعــة
والتجارة املغربي السابق مــوالي الحفيظ
ال ـع ـل ـم ــي ووزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـن ــاع ــة والـ ـتـ ـج ــارة
املصرية نيفني جامع.
ول ـ ـ ـ ّـوح الـ ــوزيـ ــر امل ـغ ــرب ــي آن ـ ـ ــذاك بـمـعــامـلــة
الصادرات املصرية باملثل ،بعدما اعتبر أن
السلطات املـصــريــة تـمــارس تضييقًا على

صادرات السيارات من مصنع طنجة ،رغم
اسـتـيـفــائـهــا ل ـل ـشــروط ال ـت ــي ت ـنــص عليها
اتفاقية أغادير .في املقابل ،اقترحت وزيرة
الصناعة والتجارة املصرية ،تشكيل لجنة
م ــن أجـ ــل تـ ـن ــاول امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي تـعـتــرض
التبادل التجاري بني البلدين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ األميركية أخيرًا،
ع ــن مـ ـس ــؤول ح ـك ــوم ــي مـ ـص ــري ق ــول ــه إن ــه
ت ــم االت ـ ـفـ ــاق م ــع ال ـح ـك ـ ُـوم ــة امل ـغ ــرب ـي ــة عـلــى
إعـفــاء س ـيــارات ريـنــو املصنعة فــي املغرب
مــن ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـنــد دخــولـهــا إلــى
األسواق املصرية ،وفقًا التفاقية أغادير.
وتخضع املـبــادالت التجارية بــن البلدين
التـفــاقـيــة أغــاديــر املــوقـعــة فــي ال ــرب ــاط ،بني
امل ـغ ــرب وت ــون ــس وم ـصــر واألردن ،ف ــي 25
ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2004ال ـتــي دخ ـلــت حـ ّـيــز
التطبيق في الربع األول من  .2007وتنص
االتفاقية على اإلعفاء الجمركي لصادرات
وواردات دول االت ـف ــاق ـي ــة م ــن ال ـس ـي ــارات

ُ
وامل ــركـ ـب ــات ،ب ـش ــرط أال ت ـقــل نـسـبــة امل ـكــون
ّ
املحلي عن .%40
ك ــان ــت ات ـف ــاق ـي ــة أغـ ــاديـ ــر ت ـس ـت ـهــدف إق ــام ــة
م ـن ـط ـقــة ت ـ ـجـ ــارة ح ـ ــرة ع ــرب ـي ــة بـ ــن ال ـ ــدول
املـشــاركــة فــي االتفاقية ،وهــو مــا لــم يحدث
حتى اآلن.
ت ـب ـلــغ ال ـط ــاق ــة اإلن ـت ــاج ـي ــة ل ـل ـس ـي ــارات فــي
امل ـ ـغـ ــرب  500ألـ ـ ــف س ـ ـيـ ــارة فـ ــي مـصـنـعــي
«ريـنــو» في طنجة وال ــدار البيضاء ،بينما
تـتـجــه «بـيـجــو» الـفــرنـسـيــة نـحــو مضاعفة
إنتاجها بالقنيطرة من  100ألــف إلــى 200
ألف سيارة هذا العام.
وقــال مـســؤول مغربي لـ«العربي الجديد»
إن م ـص ــر ب ـ ـ ــررت م ـن ــع ص ـ ـ ـ ــادرات «ريـ ـن ــو»
مــن امل ـغ ــرب ،ب ــ«ع ــدم اح ـت ــرام» تـلــك السلعة
اشتراطات نسبة املكون املحلي ،بينما %60
السيارات املصنعة في طنجة
من مكونات ّ
مـصــدرهــا مصنعون مـغــاربــة ،مــا يجعلها
متوافقة مــع قــواعــد اتفاقية أغــاديــر ،كذلك

فإنها تراعي مقتضيات الجودة املطلوبة.
ودف ــع املــوقــف امل ـصــري ،املـغــرب إلــى اتخاذ
تــدابـيــر فــي مــواجـهــة ال ـص ــادرات املـصــريــة،
حـيــث امـتـنــع ع ــن مـنــح تــرخـيــص اسـتـيــراد
لسلع آتية من مصر ،مشيرًا إلى أنه فحص
ّ
عينات من تلك السلع ،وتبني أن مصدرها
الصني.
وب ـل ـغــت صـ ـ ـ ــادرات املـ ـغ ــرب م ــن ال ـس ـي ــارات
خ ــال األش ـهــر الـ ـ  11األول ــى مــن ع ــام 2021
نـحــو  317أل ــف س ـي ــارة م ــن تـصـنـيــع ريـنــو
وبيجو ،حيث زات بنسبة  ،%12.8مقارنة
بعام  ،2020الذي انخفضت فيه الصادرات
بسبب تــداعـيــات جائحة فـيــروس كــورونــا
ال ـت ــي اق ـت ـضــت إغ ـ ــاق ال ـ ـحـ ــدود .ووص ـلــت
ع ــائ ــدات ق ـط ــاع الـ ـسـ ـي ــارات إلـ ــى ح ــوال ــى 8
مليارات دوالر العام املاضي ،بزيادة تقترب
من  %13عن الفترة املماثلة من  ،2020وفق
بـيــانــات ص ــادرة عــن مكتب الـصــرف نهاية
ديسمبر /كانون األول املاضي.

هزّ انفجار عنيف ظهر أمس السبت مدينة عفرين شمال غربي سورية،
ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى .وذكر مراسل «العربي الجديد» أن
االنفجار وقع داخل أحد مقرات فصائل المعارضة في ناحية جنديرس
الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» المعارض ،ما تسبب بوقوع ضحايا،
بينهم مدنيون ،فضًال عن تضرر عدد من المنازل في المنطقة .وجاء
ذلك بعد يومين من سلسلة تفجيرات شهدتها مناطق سيطرة «الجيش
الوطني» في شمالي سورية ،طاول أحدها عفرين الخميس الماضي.

■ باملفهوم املالي املنطقي ،تدخل مصرف لبنان وباع الدوالر على
سعر حدده ،وهو وإن عاد بعد حني ليشتريه على سعر مرتفع… في
ّ
ّ
ً
الواقع ،إن من يخسر هو الليرة اللبنانية صعودًا ونزوال ،ويبقى أن
ً
التران ماشي والتدهور مستمر ما دام األفق السياسي مقفال على كل
املعالجات.
■ اثنان لم يعد لهما قيمة ،الليرة اللبنانية واملواطن… مجرد أرقام!
هنيئًا لكم يا أصحاب الفخامة السعادة ويا سادة… جهنم!
وعي الجيل هاد بتتخيلوش قديش
■ الحرب اإلعالمية أخطر حرب،
ّ
خطير وبأثر على إسرائيل ،خوفها إنه تنتشر قضية النقب مثل قضية
حي الشيخ ّ
ّ
جراح وحرب غزة ،فالزم نضل ننشر ونعرف الجميع شو
ّ
بصير للنقب ،إلنه حرفيًا اللي بصير خطير جدًا جدًا ،النقب بشكل
مساحة كثير كبيرة من فلسطني #انقذوا_النقب
حي الشيخ جراح ّ
■ حراك ّ
هبة فلسطينيي  1948خالل معركة #سيف_
القدس واآلن النقب ،مؤشرات مخيفة للكيان الصهيوني .وبشائر أمل
ألصحاب األرض والحق .األرض تعرف أهلها ،وأهلها يعرفونها ،وال
مكان للمحتلني الغرباء ولو طال الزمن .ملن يقرأ املؤشرات استراتيجيًا!!..
■ في  17ديسمبر حرق #البوعزيزي نفسه ،في  4يناير توفي البوعزيزي
متأثرًا بإصابته ،في  14يناير #بن_علي_هرب لكن #تونس بقيت
ُ
ُ
تقاتل… وابت َليت بقيس سعيد .هل يليق بثورة الياسمني أن ينتهي بها
ُ َ
املطاف بشعبوي ،انقالبي ،مهووس سلطة!! #قيس_سعيد_إرحل
ّ
■ هذا كان في عهد الديمقراطية ،وكيف األمن يسيطر على أعصابه .لكن
القوات األمنية اليوم تقمع من كانوا يدافعون عن كرامتهم قبل انقالب
 25يوليو .يجب على كل أمني أن يفهم أنه جزء من املجتمع كمواطن،
وأنه ليس عبدًا للدكتاتور ،وأن مستقبل البالد مع األحرار ودولة
املؤسسات# .يسقط_قيس_سعيد

وجه انقالبيو ميانمار
ّ
تهمًا قضائية جديدة،
ضد الزعيمة المدنية
أونغ سان سو تشي،
في سياق المحاكمات
المستمرة ضدها ،والتي
قد تسجن بسببها
عقودًا طويلة
ّ
وجهت محكمة عسكرية في ميانمار ،أمس
السبت ،اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة
السابقة أونغ سان سو تشي ،املحكوم عليها
ً
أصال بالسجن ست سنوات ،حسب ما كشفت
ّ
ُ
ّ
مـصــادر مطلعة .ووج ـهــت خمسة اتهامات
ج ــدي ــدة بــال ـف ـســاد ،أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة،
ألونـ ـ ـ ــغ سـ ـ ــان سـ ــو تـ ـش ــي ال ـ ـحـ ــائـ ــزة ج ــائ ــزة
نوبل للسالم فــي عــام  ،1991وفــق املـصــادر.
وبحسب وسائل اإلعالم التي يسيطر عليها
ال ـن ـظــام ال ـع ـس ـكــري ،ف ــإن الــزع ـي ـمــة الـســابـقــة
ّ
للبالد متهمة بالتسبب فــي خـســارة مالية
مليانمار ،من خالل انتهاك الشروط الخاصة
باستئجار وش ــراء مــروحـيــات .كما ُوجهت
ل ـلــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق ويـ ــن م ـي ـنــت االت ـه ــام ــات
نفسها ،حسب املـصــادر .ولــم تــرد املجموعة
الـعـسـكــريــة الـحــاكـمــة عـلــى ال ـفــور عـلــى طلب
للتعليق على املعلومات.
وت ـخ ـض ــع أونـ ـ ــغ س ـ ــان س ــو ت ـش ــي لــإقــامــة
ّ
الجبرية منذ انقالب األول من فبراير/شباط
 ،2021الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية
اس ـت ـم ــرت ع ـش ــر سـ ـن ــوات ت ـل ــت ن ـص ــف ق ــرن
مــن حكم عسكري .ووجـهــت إلــى أونــغ سان

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة
الوطنية لإلحصاء في الصني،
أمس ،أن أسعار املساكن في 70
مدينة رئيسية سجلت انخفاضًا
طفيفًا على أساس شهري خالل
ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأشارت البيانات التي أوردتها

وكالة «شينخوا» إلى تراجع أسعار
املساكن الجديدة في أربع مدن
من الدرجة األولى ،وهي بكني
وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو،
بنسبة  %0.1مقارنة بشهر
نوفمبر /تشرين الثاني ،وانخفضت
في قوانغتشو وشنتشن بنسبة
 %0.6و %0.1على التوالي ،في
حني ارتفعت في شانغهاي بنسبة
 .%0.4كما شهدت أسعار املساكن
الجديدة في  31مدينة من الدرجة
الثانية و 35مدينة من الدرجة
الثالثة ،انخفاضًا بنسبة %0.3
على أساس شهري .وقال شنغ قوه
تشينغ ،كبير اإلحصائيني في هيئة
اإلحصاء الحكومية« :في العموم،
استمرت أسعار املساكن في 70
مدينة خاضعة للتتبع ،في االتجاه
الهبوطي الذي ظهر منذ الربع
األخير من العام املاضي».

ارتفاع صادرات
«صناعة عمان»

اتهامات جديدة للرئيسة المسجونة
سو تشي ( 76عامًا) تهمة الفتنة والفساد
والـ ـتـ ـح ــري ــض ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـعــامــة
وتزوير االنتخابات ،مــرات عدة في األشهر
وحكم عليها بالسجن ّ
األخيرةُ .
ست سنوات
فـ ــي األس ــابـ ـي ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي إط ـ ـ ــار إحـ ــدى
القضايا الكثيرة املالحقة في إطارها ،وقد
ّ
تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة األولى
ف ــي م ـك ــان اح ـت ـج ــازه ــا م ــن دون أي ات ـصــال
بــالـعــالــم ال ـخــارجــي مـنــذ توقيفها قـبــل سنة
تقريبًا .وتقتصر اتصاالتها بالخارج على
اج ـت ـمــاعــات مقتضبة م ــع مـحــامـيـهــا ،الــذيــن
ُيحظر عليهم التحدث إلى اإلعالم واملنظمات
الدولية.
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية نيد بــرايــس للصحافيني أخيرًا،
إن «اعتقال أونــغ ســان سو تشي واتهامها
وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام
ّ
العسكري في ميانمار يشكل إهانة للعدالة
ولدولة القانون» .وأعربت اللجنة النرويجية
املانحة لجوائز نوبل من جهتها عن «قلق
عميق إزاء وضع» الزعيمة السابقة .وسبق
أن صــدرت أحـكــام طويلة على مقربني عدة
مــن الزعيمة املدنية السابقة للبالد .فحكم
على وزي ــر ســابــق بالسجن  75عــامــا وعلى
أحد معاونيها  20عامًا ،فيما انتقل آخرون
لــإقــامــة خ ــارج الـبــاد بعد نفيهم أو باتوا
يعيشون في الخفاء.
وأغرق االنقالب البالد في الفوضى .وقتلت
قــوات األمــن منذ ذلــك الحني أكثر من 1400
مدني ،فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا
ّ
مسلحًا فــي أرج ــاء مـيــانـمــار .وأطـيــح حزب
سو تشي في انقالب عسكري بعد اتهامات
ُ
تزوير في انتخابات  ،2020التي هزم فيها
ح ــزب سـيــاســي مـقــرب مــن ال ـج ـنــراالت وفــاز
فيها بـفــارق كبير حــزب «الــرابـطــة الوطنية

انخفاض أسعار المساكن
في الصين

قال مساعد رئيس مصلحة
الجمارك اإليرانية للشؤون الفنية
فرود عسكريّ ،إن من املتوقع
أن تبلغ قيمة السلع التصديرية
اإليرانية  46مليار دوالر ،خالل
العام الجاري (العام اإليراني ينتهي
في  20مارس /آذار) .وأشار
عسكري ،وفق وكالة «ارنا» إلى
اإلسراع في وتيرة الصادرات ورفع
بعض العقبات من أمام التجارة
الخارجية ،مضيفًا ّأن الصادرات
بلغت  3.5مليارات دوالر شهريًا في
النصف األول من العام الجاري و5
مليارات دوالر شهريًا في النصف
الثاني من العام.

انفجار يهز عفرين

مــن اجــل الديمقراطية» بزعامة ســو تشي.
وفـ ـ ــي األول م ـ ــن أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس/آب املـ ــاضـ ــي،
وع ــد ال ـج ـن ــرال م ــن أونـ ــغ هــاي ـنــغ ب ــإج ــراء
االنتخابات بحلول أغسطس/آب .2023
من جهته ،قال رئيس وزراء سنغافورة لي
ه ـســن ل ــون ــغ ،إن ــه ال ب ــد أن تـسـتـمــر راب ـطــة
دول جـ ـن ــوب ش ــرق ــي آسـ ـي ــا (آس ـ ـي ـ ــان) فــي
اسـتـبـعــاد املـجـلــس الـعـسـكــري فــي ميانمار
م ــن اج ـت ـمــاعــات ـهــا ،إل ــى أن ي ـت ـع ــاون بـشــأن
خـطــط س ــام مـتـفــق عـلـيـهــا .وذكـ ــرت وزارة
الخارجية السنغافورية ،أمــس السبت ،أن
ل ــي ح ــث ف ــي م ـكــاملــة ف ـيــديــو ،أول م ــن أمــس
الجمعة ،كمبوديا ،الرئيس الجديد آلسيان،
على التواصل مع جميع األطــراف في نزاع
ميانمار .وقــال لي لنظيره الكمبودي هون
س ــن ،إن ــه ال ب ــد أن ت ــواص ــل آس ـي ــان دع ــوة
ممثل غير سياسي مــن ميانمار لحضور
اج ـت ـمــاعــات ـهــا ،وأن أي ق ـ ــرار لـتـغـيـيــر ذلــك
«يجب أن يستند إلى حقائق جديدة».
وتأتي تصريحاته في أعقاب زيــارة مثيرة
للجدل قام بها هون سني األسبوع املاضي
إلـ ـ ــى مـ ـي ــانـ ـم ــار ،م ـل ـت ـق ـيــا ه ــايـ ـن ــغ ،رئ ـيــس
الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان
م ــن ق ـم ــة زع ـم ــائ ـه ــا ،ل ـت ـقــاع ـســه ع ــن تـنـفـيــذ
ال ـخ ـط ــة امل ــؤل ـف ــة م ــن خ ـم ــس نـ ـق ــاط إلن ـه ــاء
العمليات العدائية والسماح بإجراء حوار
بعد انـقــاب الـعــام املــاضــي .وقــال لــي لهون
ســن إن أي تــواصــل مــع مـيــانـمــار يـجــب أن
يـضــم «جـمـيــع األط ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة» ،بـمــا في
ذلــك الـحــزب الحاكم املخلوع بزعامة أونــغ
سـ ــان س ــو ت ـش ــي .وأجـ ـل ــت ك ـم ـب ــودي ــا ،ي ــوم
األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،االج ـت ـم ــاع االف ـت ـتــاحــي
لــرئــاسـتـهــا آلس ـي ــان ،امل ـقــرر عـقــده االسـبــوع
ّ
املقبل ألن بعض وزراء الخارجية أبلغوا عن
«صعوبات» في الحضور.
(رويترز ،فرانس برس)

أخبار

إيران تتوقع صادرات بـ46
مليار دوالر

ميانمار

■ بعد  2003زادت هجرة الشباب من العراق ،وكأن النظام يدفعهم
دفعًا إلى الخروج من البالد .ومن لم يهاجر عمد النظام إلى إفساده
باملخدرات واملوبقات أو الذهاب لالنتماء إلى املليشيات أو املجاميع
ّ
اإلرهابية .الشباب في كل مجتمع هم الشريحة التي تبني األوطان،
وحينما تخسرها تتخلف تلك األوطان كثيرًا.
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(فرانس برس)

األميركيون
يواجهون التضخم
بسندات االدخار

يتدافع ّ
املدخرون األميركيون للحصول على سندات االدخار املحمية من التضخم ،الذي وصل في أكبر اقتصاد بالعالم إلى أعلى مستوى في 4
عقود .وباعت الحكومة ما قيمته  2.78مليار دوالر من سندات االدخار ،التي تدفع سعر فائدة ثابتًا باإلضافة إلى التضخم خالل ديسمبر /كانون
األول املاضي ،بينما باعت نحو  1.07مليار دوالر في نوفمبر/تشرين الثاني ،وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة .وقد يرتفع الطلب أكثر على
ّ
سندات االدخار ،لوال متطلبات الحد األقصى الصارمة التي تفرضها الحكومة على املشتريات بواقع  10آالف دوالر لكل شخص سنويًا .وبلغ
معدل التضخم السنوي في الواليات املتحدة  ،%7نتيجة ازدهار طلب املستهلكني ،وأزمات سلسلة التوريد التي أثارها الوباء.

أظهرت بيانات صادرة عن غرفة
صناعة عمان ،ارتفاع صادرات
الغرفة خالل العام املاضي ،مقارنة
بعام ما قبل جائحة فيروس
كورونا  ،2019مدفوعة بزيادة
صادرات  8قطاعات فرعية.
وأشارت البيانات التي أوردتها
وكالة األنباء األردنية «بترا» ،أمس،
إلى زيادة صادرات الغرفة بنسبة
 %17في  ،2021لتصل الى 5.46
مليارات دينار ( 7.64مليارات
دوالر) ،مقابل  4.65مليارات دينار
عام  .2019واستحوذت الواليات
املتحدة والهند والسعودية والعراق،
على غالبية صادرات الغرفة العام
املاضي ،مسجلة ما قيمته 3.1
مليارات دينار ،وفق البيانات التي
أظهرت قفزة في الصادرات إلى
الواليات املتحدة بنسبة ،%91
لتصبح في مقدمة الدول األكثر
استقباال لصادرات صناعة عمان،
مسجلة ما يزيد على مليار دينار،
مقابل  548مليون دينار عام .2019

أسعار األغذية األعلى منذ أزمة المحاصيل في 2011
لندن ـ العربي الجديد

تسجل أسعار األغذية عامليًا ،أعلى مستوى لها منذ
أزمة املحاصيل عام  ،2011بسبب زيادة الطلب والندرة
التي تسببها مشاكل النقل وسالسل التوريد ،وسط
مخاوف من ارتفاع الضغوط املعيشية في الكثير من
الــدول ،إذ تتالشى التحفيزات الحكومية التي ظهرت
مع تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وتبدأ مدخرات
املـسـتـهـلـكــن ف ــي ال ـن ـف ــاد .ووفـ ــق ب ـيــانــات ص ـ ــادرة عن
ّ
منظمة األم ــم املتحدة لألغذية وال ــزراع ــة ،ف ــإن ارتـفــاع
أسـعــار الطعام يرجع إلــى الطقس الـجــاف الــذي يؤثر

على منتجي الـحـبــوب الـكـبــار ،ومــن ذلــك الـجـفــاف في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وال ـحــريــق ف ــي روس ـي ــا الـ ــذي دمــر
م ـح ـص ــول ال ـح ـب ــوب .وي ـل ـق ــي ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـغ ــذاء
بتداعيات على الكثير من الــدول ،ال سيما في الشرق
األوســط ،حيث شكل الغالء وتردي الظروف املعيشية
املتردية ،دافعًا لـثــورات الربيع العربي ،وفــق محللني
جيوسياسيني .حاليًا ،يقوم االنتعاش بعد الوباء على
مــا فعلته الـكــوارث الطبيعية والـحــروب األهـلـيــة ،قبل
عقد من الزمن باألسعار ،مما يدل على حجم املشكلة،
وف ــق وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة ،إذ يــؤثــر الطلب
املكبوت بشكل كبير في تضخم أسعار الـغــذاء .ومنذ

نهاية عــام  ،2019ارتفع مؤشر األمــم املتحدة ألسعار
امل ــواد الـغــذائـيــة بنحو الـثـلــث ،فيما يـتــوقــع اسـتـمــرار
األسعار في الصعود خــال العام الحالي .وتعد دول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل السودان ،واليمن،
ولبنان ،وتونس ،ومصر ،األكثر تعرضًا ألسعار الغذاء
املرتفعة ،بسبب واردات ـهــا مــن القمح والسكر ،وفقًا لـ
«بلومبيرغ إيكونوميكس» .وتشهد بعض تلك الدول
ً
اضطرابات سياسية ،فضال عن حرب أهلية ،وانهيار
اقـتـصــادي ،كما يمكن أن ي ــؤدي ارت ـفــاع أسـعــار املــواد
الغذائية إلى تفاقم تلك االضطرابات.
وفــي وقــت ســابــق مــن يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي الـجــاري،

ّ
ً
أشارت منظمة «الفاو» إلى أنها ال ترى مجاال للتفاؤل
بــاسـتـقــرار س ــوق ال ـغ ــذاء فــي  .2022وارت ـف ــع متوسط
مؤشر «الفاو» ألسعار الغذاء لعام  2021بنسبة %28.1
عن العام السابق ،ليصل إلى  125.7نقطة.
عباسيان ،كبير ّالخبراء االقتصاديني
وقال عبد الرضا
ّ
في املنظمة ،في بيان إنه «برغم أنه ُيتوقع في العادة
ّ
أن يؤدي ارتفاع األسعار إلى زيادة اإلنتاج ،فإن ارتفاع
ّ
كـلـفــة امل ــدخ ــات ،واس ـت ـمــرار جــائـحــة ك ــورون ــا ،وتـقــلــب
ّ
الظروف املناخية أكثر من أي وقت مضى ،كلها مسائل
ً
ال تترك مجاال للتفاؤل بشأن عودة األسواق إلى حالة
أكثر استقرارًا حتى في عام .»2022
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مال وناس

اليمن :الوقود يحاصر صنعاء والدوالر يطوق عدن
ال تكاد أسابيع تمر حتى
تشتعل جذوة «الحرب
المعيشية» في اليمن
على خلفية الصراع الدائر
منذ سنوات ،إذ تعود
أزمة الوقود لتحاصر
صنعاء ،بينما تطوق
فوضى الدوالر عدن
صنعاء ـ محمد راجح

ت ـ ـعـ ــود أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ــوق ـ ــود ل ـت ـحــاصــر
صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا
الـ ـ ـح ـ ــوثـ ـ ـي ـ ــون وس ـ ـ ـ ــط ات ـ ـهـ ــامـ ــات
للتحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية
بحجز سفن النفط ،لتشتعل جــذوة «الحرب
املعيشية» مجددًا وفق محللني ،على خلفية
الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر ف ــي ال ـي ـمــن م ـنــذ ن ـحــو سبع
ً
س ـن ــوات ،بينما ال ت ـبــدو ع ــدن أح ـســن ح ــاال،
إذ تتخبط فــي فــوضــى ال ــدوالر الـتــي أنهكت
معيشة املواطنني ،وســط اتهامات حكومية
ل ـل ـم ـض ــارب ــن وال ـح ــوث ـي ــن ب ــال ــوق ــوف وراء
انـهـيــار ال ــري ــال إث ــر تــداعــي االق ـت ـصــاد ،فيما
تسقط ماليني األســر ضحايا الجوع والفقر
الناجم عن استمرار الصراع.
وتضرب أزمــة الوقود صنعاء وعــدة مناطق
ش ـمــال ال ـب ــاد ،م ــا دف ــع الـكـثـيــر م ــن محطات
تـعـبـئــة الـبـنــزيــن إل ــى إغ ــاق أبــواب ـهــا ،وســط
حــالــة تــذمــر م ــن امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن أنهكتهم
األزمات املعيشية املتالحقة.
وع ـ ــادت ال ـطــواب ـيــر ال ـطــوي ـلــة م ــن ال ـس ـيــارات
واملـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــات ل ــاصـ ـطـ ـف ــاف أم ـ ـ ـ ــام م ـح ـط ــات
ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت ف ــي ال ـع ـم ــل ،فـيـمــا
سـجـلــت أس ـعــار ال ــوق ــود أرق ــام ــا قـيــاسـيــة مع
وصـ ــول س ـعــر صـفـيـحــة ال ـب ـنــزيــن ( 20ل ـت ـرًا)
في السوق الـســوداء إلــى  30ألــف ريــال (49.9
دوالرا وف ــق سـعــر ص ــرف الـعـمـلــة األمـيــركـيــة
املـقــدر بنحو  601ري ــال فــي صـنـعــاء) ،بينما
تـعـتـمــد س ـل ـطــات ال ـحــوث ـيــن م ـنــذ منتصف
ال ـعــام املــاضــي  2021تسعيرة رسـمـيــة تبلغ

نحو  11ألــف ريــال للصفيحة .وألقت األزمــة
الراهنة بظاللها سريعا على قطاعات النقل
واملــواصــات واألس ــواق التجارية والزراعية
م ــع ب ــدء ت ـصــاعــد ت ــدري ـج ــي ألس ـع ــار الـسـلــع
واملواد الغذائية واالستهالكية .ويقول عارف
ال ـقــدمــي ســائــق حــافـلــة لـنـقــل ال ــرك ــاب ،تعمل
فــي خـطــوط الـنـقــل داخ ــل صـنـعــاء لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن سعر صفيحة البترول املباعة
حاليا فــي الـســوق ال ـســوداء هــو األعـلــى منذ
بداية الحرب قبل نحو سبع سنوات ،والتي
رافـقـهــا أزمـ ــات مــركـبــة وم ـت ـعــددة تــركــز جــزء
كبير منها في الوقود.
ويعبر سائق آخر ،تحدث لـ«العربي الجديد»،
عــن تــذمــره مــن تـصــرف سـلـطــات الـحــوثـيــن،
التي تفرض إجراءات صارمة تمنع السائقني
فــي خـطــوط املــواصــات داخ ــل امل ــدن مــن رفع
تعرفة نقل الركاب التي تصل إلى  100ريال،
في حني يفرض سائقو املركبات األخرى مثل
سيارات التاكسي وباصات النقل بني املدن
واملحافظات زيادات على األسعار.
وتـجــددت أزمــة الــوقــود في صنعاء ومناطق
شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيني،
ب ـعــد ف ـتــرة اس ـت ـق ــرار مـبـنـيــة ع ـلــى تـفــاهـمــات

ب ــرع ــاي ــة دولـ ـي ــة أدت إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـق ـيــود
املـفــروضــة على اسـتـيــراد الــوقــود عبر ميناء
الـحــديــدة على الـســاحــل الـغــربــي لليمن على
البحر األحمر.
ويشير خـبــراء اقتصاد إلــى أن تجدد نقص
الوقود يأتي في أعقاب األزمــة التي اندلعت
قبل أيام ،حول ميناء الحديدة بعد استيالء
الحوثيني على سفينة تــرفــع علم اإلم ــارات،
قــائ ـلــن إن ـه ــا سـفـيـنــة ع ـس ـكــريــة ع ــدائ ـي ــة تم
االستيالء عليها بعد دخولها املياه اليمنية
في الحديدة ،فيما قــال التحالف العربي إن
الـسـفـيـنــة امل ـس ـتــولــى عـلـيـهــا سـفـيـنــة شـحــن،
مـشـيــرا إل ــى أن اس ـت ـخــدام الـحــوثـيــن مــواقــع
مدنية ألغــراض عسكرية قد يحول ميناءي
ال ـح ــدي ــدة وال ـص ـل ـيــف إل ــى أه ـ ــداف عـسـكــريــة

سعر صفيحة البنزين
بالسوق السوداء في
صنعاء بلغ  49.9دوالرًا

مشروعة .من جانبها ،أعلنت األمــم املتحدة
أنـهــا تحقق فــي اتـهــامــات الـتـحــالــف ،مــؤكــدة
ض ــرورة اح ـتــرام الـحـقــوق املتعلقة باملالحة
البحرية وفقا للقانون الدولي ،وحثت جميع
األطـ ـ ــراف ف ــي املـنـطـقــة ع ـلــى م ـمــارســة ضبط
ال ـن ـفــس .وي ـق ــول م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي شــركــة
النفط العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيني
في صنعاء لـ«العربي الجديد» ،إن التحالف
ش ـ ــدد الـ ـقـ ـي ــود املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـي ــراد
عـبــر مـيـنــاء ال ـحــديــدة خـصــوصــا للمشتقات
النفطية« ،وه ــو مــا يعتبره عـقــابــا جماعيا
لليمنيني».
ويشير املصدر إلى استمرار احتجاز  6سفن
مـحـمـلــة ب ــال ــوق ــود ف ــي ع ــرض ال ـب ـحــر ،ومـنــع
دخولها إلى ميناء الحديدة ،تقدر حمولتها
بأكثر مــن  135ألــف طــن مــن مــادتــي البنزين
واملازوت ولفترات متفاوتة ،وهو ما يضاعف
الخسائر ويفاقم األزمات املعيشية لليمنيني.
وحـســب شــركــة الـنـفــط فــي صـنـعــاء ،فــإن مــدة
اح ـت ـجــاز الـسـفــن تـصــل حــالـيــا إل ــى أك ـثــر من
أرب ـعــة أش ـهــر ،عـلــى الــرغــم مــن اسـتـكـمــال تلك
السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر
آلية بعثة التحقق والتفتيش فــي جيبوتي

وحـ ـص ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــح األمـ ـمـ ـي ــة.
وتغيرت خطوط الشحن البحري منذ نحو
خ ـمــس س ـن ــوات وال ـت ــي ت ــم تـحــويـلـهــا ب ـقــرار
مــن الـحـكــومــة الـشــرعـيــة مــن مـيـنــاء الـحــديــدة
غربي اليمن ،إلــى ميناء عــدن جنوب البالد،
ع ـلــى إث ــر م ـع ــارك كــانــت دائ ـ ــرة ف ــي الـســاحــل
الغربي لليمن أوقفها اتفاق استوكهولم في
ديسمبر /كانون األول من العام  ،2018والذي
تضمن ملحقا اقـتـصــاديــا لحل أزم ــة تغيير
خـطــوط املــاحــة البحرية واسـتـيــراد الــوقــود
وربـ ــط إي ــرادات ــه بـبـنــد مــالــي خ ــاص لـصــرف
رواتب املوظفني املدنيني في مناطق سيطرة
الحوثيني.
وي ـ ـق ـ ــول مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاغـ ــي ،وه ـ ـ ــو ن ــاش ــط
اجتماعي وعامل في مجال اإلغاثة لـ«العربي
الجديد» ،إن أزمة الوقود الحالية تترافق مع
أزمة حادة في املساعدات اإلغاثية واإلنسانية
والتي تشهد منذ بداية العام  2022انخفاضا
كـبـيــار سيلقي بتبعات وخـيـمــة عـلــى نسبة
كبيرة من السكان في اليمن ،الذين يعتمدون
عليها بشكل كلي ،وهــو ما يجعلهم عرضة
ملثل هذه األزمــات االقتصادية التي ستسرع
في ظل هذه الوضعية من توسع رقعة الجوع

احتجاز سفن نفطية
قالت شركة النفط اليمنية الخاضعة
للحوثيين فــي صــنــعــاء ،فــي بيان
نهاية األسبوع الماضي ،إن التحالف
العربي يحتجز  6سفن نفطية ،ويمنع
دخولها محافظة الحديدة على
الساحل الغربي لليمن .ووفق عمار
األضــرعــي ،المدير الــعــام التنفيذي
للشركة ،فإن «الشركة لديها القدرة
على توفير الوقود لكافة المناطق
اليمنية عبر فروعها بأقل التكاليف
وبسعر موحد ،شريطة السماح لسفن
الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة
بصورة دائمة من دون اعتراض».
طوابير أمام محطات الوقود في صنعاء (األناضول)

معيشة

تونس ـ إيمان الحامدي

ت ـعــانــي األس ـ ــر ال ـف ـق ـيــرة وم ـتــوس ـطــة الــدخــل
فـ ــي ت ــون ــس مـ ــن اخـ ـتـ ـف ــاء ال ـس ـل ــع امل ــدع ــوم ــة
مــن األس ـ ــواق ،مــا يـضـطــرهــا إل ــى الـبـحــث عن
بدائل مرهقة ماليًا ،بينما تتبادل الحكومة
والتجار االتهامات حول التسبب في األزمة
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـمــق ب ــال ـب ـل ــد الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد ت ــردي ــا
معيشيًا في ظل تأزم املشهد السياسي.
وتشهد تونس ما يصفها محللون بـ«الحرب
ال ـب ــاردة» بــن السلطة وك ــارت ــات ال ـغ ــذاء ،إذ

هنري كوفمان
نيويورك ـ شريف عثمان

ي ـف ـتــش م ـس ـت ـث ـمــرو «وول س ـت ــري ــت» ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،عمن يقدم لهم النصح في مواجهة تداعيات
التضخم ،الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة
عـقــود ،مــا يعيد أكـبــر اقـتـصــاد فــي الـعــالــم إلــى حقبة
استمرت من  1966إلى  1982وشهدت خالله ما يعرف
بــ«الـتـضـخــم األم ـيــركــي الـعـظـيــم» والـ ــذي وص ــل إلــى
 %15في بعض األحـيــان .ال يجد املستثمرون حاليًا
ّ
إل القليل مـمــن عــايـشــوا تـلــك الـفـتــرة ،وعـلــى رأسـهــم
االقتصادي هنري كوفمان ،البالغ من العمر  94عامًا،
وامللقب باسم « »Dr. Doomبمعنى «دكتور املوت»
أو «دك ـت ــور ال ـش ــؤم» كـمــا ن ـقــول فــي الـعــربـيــة ،بسبب
وجـهــات نظره املتشائمة التي ترجح هبوط أسعار
األس ـه ــم وال ـس ـن ــدات ف ــي أغ ـل ــب األح ـ ـ ــوال .وك ـث ـي ـرًا ما
ينتقد كوفمان السياسات االقتصادية الحكومية في
أميركا ،وكــان أحــد القالئل الذين كانوا في مناصب
ق ـيــاديــة أواخ ـ ــر الـسـبـعـيـنـيــات ،وم ــا زال ـ ــوا يـتــابـعــون
األسواق حتى يومنا هذا.
يـمـتـلــك كــوف ـمــان حــالـيــا شــركــة كـبـيــرة لــاسـتـشــارات
االقتصادية واملالية ،أسسها وأطلق عليها اسمه منذ
ّ
أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود ،لـكــن شهرته تــرجــع بــاألســاس
إلى فترة عمله ألكثر من ربع قرن في بنك االستثمار
«سالومون بــراذرز» الذي كان واحدًا من أكبر خمسة
بنوك استثمار في الواليات املتحدة وقتها.
وخ ــال تـلــك الـفـتــرة ك ــان لـكــوفـمــان تـّـوقـعــات شــديــدة
الــدقــة عــن تـحــركــات األس ـهــم ،حـتــى أن ــه فــي أح ــد أيــام
شهر أغسطس/آب  ،1982وكانت البالد تعاني وقتها
أعلى مستويات التضخم والركود االقتصادي ،تنبأ
بــانـخـفــاض م ـعــدالت ال ـفــائــدة ،وتسببها فــي حــدوث
في
طفرة فــي أســواق األسـهــم ،وهــو مــا حــدث بالفعل ً
نفس اليوم ،حني بدأت األسعار في االرتفاع ،محققة
أطول ماراثون في تاريخ األسهم األميركية.
واألسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اإلع ـ ــان عن
ارتـفــاع التضخم السنوي فــي أميركا فــي آخــر شهور
ً
عام  2021ألعلى مستوياته في أربعة عقود ،مسجال
ّ
 ،%7اعتبر كوفمان أن البنك الفيدرالي ورئيسه الحالي
ال يتحليان بالصالبة الكافية ملواجهة التضخم الذي

حوار مع وكالة «بلومبيرغ»
يضرب البالد ،مؤكدًا في
ٍ
ّ
األميركية أن «تغيير األوض ــاع باتجاه االبـتـعــاد عن
الـتـضـخــم يـتـطـلــب م ـفــاجــأة األس ـ ـ ــواق ،ال أن ي ـتــم رفــع
مـعــدالت الـفــائــدة بــالـتــدريــج» .وق ــال االقـتـصــادي الــذي
كان أحد أهم أعمدة بنك االستثمار األكثر ربحية في
ّ
الثمانينيات والتسعينيات في الواليات املتحدة ،إن
بول فولكر ،رئيس البنك الفيدرالي األسبق ،نجح في
النزول بمعدل التضخم من  %15تقريبًا إلى  %2.5من
خــال التقييد الشديد لـعـ ّـرض النقود ورف ــع معدالت
الفائدة إلى  .%20وأضاف أنه لو كان سينصح جيروم
ب ــاول ،رئـيــس البنك الـفـيــدرالــي ،بما ينبغي عمله في
الظروف الحالية ،لحثه على أن يكون «شديد القسوة»
وأن يــرفــع م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى أم ـ ــوال ال ـب ـنــك ف ــورًا
بمقدار نصف في املائة ،واإلش ــارة صراحة إلــى عزمه
ال ـق ـيــام بـمــزيــد مــن الــرفــع خ ــال ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة .ورأى
ّ
كوفمان ،أن بــاول ارتـكــب خطأين أساسيني« :أولهما
إرجاعه جزءًا من ارتفاع معدل التضخم إلى التأثيرات
ـا) ،وه ــو ما
املـبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة لـلــوبــاء (ك ــورون ـ ّ
يستحيل قياسه ،واآلخر وصفه للتضخم بأنه مؤقت».
ولــد كوفمان فــي أملانيا عــام  1927وكــان أبــوه يعمل
جــزارًا ،وهرب وأسرته من النظام النازي إلى أميركا
قبل أن يكمل الحادية عشرة ،وبعدها بثالثة أعــوام
التحق بمدرسة جورج واشنطن الثانوية في منطقة
مرتفعات واشنطن بمانهاتن العليا فــي نيويورك،
ّ
ال ـتــي سـبـقــه إلـيـهــا ك ــل م ــن ه ـنــري كـيـسـيـنـجــر ،وزي ــر
الـخــارجـيــة ومستشار األم ــن الـقــومــي األس ـبــق ،وآالن
غرينسبان ،رئيس البنك الفيدرالي األسبق لخمس
فترات متتالية خالل الفترة من  1987إلى .2006
درس ك ــوف ـم ــان االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ج ــام ـع ــة ن ـي ــوي ــورك،
وحـصــل فيها على الـبـكــالــوريــوس ،كما حصل على
ماجستير العلوم في التمويل من جامعة كولومبيا،
ثـ ــم دك ـ ـت ـ ــوراه فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك والـ ـتـ ـم ــوي ــل مـ ــن جــام ـعــة
نيويورك عــام  .1958وعمل كوفمان في أحــد البنوك
التجارية بعد تخرجه ،قبل أن يلتحق ببنك االحتياط
ال ـف ـيــدرالــي فــي ن ـيــويــورك ،ال ــذي خ ــرج مـنــه إل ــى بنك
«سالومون براذرز» وبعد قضاء بعض الوقت هناك،
ّ
لم يعد ينازعه أحد في كل ما يخص أسواق األسهم
والسندات والسياسة النقدية.

أخبار
أوروبا تخشى رفع
أسعار الفائدة

قالت املسؤولة البارزة في البنك
املركزي األوروبي ،إيزابيل شنابل،
ّإن رفع أسعار الفائدة قبل األوان قد
«يخنق التعافي» االقتصادي من
جائحة فيروس كورونا في منطقة
اليورو التي تضم  19دولة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «زود
دويتشه تسايتونغ» األملانية اليومية،
أمس السبت ،رأت عضو املجلس
التنفيذي للبنك املركزي األوروبي
أن «التضخم سينخفض كثيرًا
على املدى املتوسط» ،مشيرة إلى ّأن
«املركزي األوروبي» يتوقع انخفاض
التضخم على املدى املتوسط إلى ما
دون الهدف الذي حدده ،البالغ .%2
ويعتبر التضخم مصدر قلق حاد
بشكل خاص في أملانيا ،بلد شنابل،
التي لديها أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب اإلحصاء التابع لالتحاد
األوروبي في  7يناير/كانون الثاني
الجاري ّإن معدل التضخم السنوي
ارتفع إلى  %5في ديسمبر/كانون
األول  ،2021وهو أعلى مستوى
في منطقة اليورو ،منذ بدء حفظ
السجالت عام  ،1997محطمًا الرقم
القياسي السابق البالغ  %4.9في
نوفمبر/تشرين الثاني.

أميركا تخفف
اعتمادها على
الصين

ّقدم عضوان في مجلس الشيوخ
األميركي ،أحدهما جمهوري
والثاني ديمقراطي ،مشروع قانون
يهدف إلى التخفيف من اعتماد
الواليات املتحدة على الصني
لتزويدها باملعادن النادرة األساسية
لتصنيع التكنولوجيات ّ
املتقدمة.
وقال السيناتور الجمهوري عن
والية أركنساس ،توم كوتون ،في
بيان مشترك مع مارك كيلي،
السيناتور الديمقراطي عن والية
أريزونا ،وفقًا لوكالة «فرانس
برس» ّإن «وضع ّ
حد العتماد
أميركا على الحزب الشيوعي
الصيني من أجل استخراج هذه
املواد وتحويلها ،أمر ضروري
ّ
إذا كنا نريد الفوز باملنافسة
االستراتيجية ّ
ضد الصني وحماية
أمننا الوطني».
واملعادن النادرة مجموعة من
املعادن ّ
املهمة لتصنيع عدد من
ّ
األجهزة والهواتف الذكية والسيارات
الكهربائية واألسلحة.

محكمة أميركية
تعلّق محاكمة بنك
ّتركي

علقت محكمة االستئناف في
نيويورك إجراءات املحاكمة،
في التهم املوجهة ضد مصرف
«خلق بنك» التركي ،لدى املحكمة
الفيدرالية ،حتى يتمكن البنك من
ممارسة حقه في االستئناف أمام
املحكمة العليا.

نفط

فقراء تونس يبحثون عن بدائل لـ«التموين» المختفي
تشهد تونس أزمة في
السلع المدعومة ،وسط
اتهامات متبادلة بين
الحكومة والتجار ،بينما
يرى محللون أن هناك
تمهيدا إللغاء الدعم،
وفق اشتراطات صندوق
النقد

وانهيار األمن الغذائي .وكان برنامج األغذية
العاملي قد حذر من بدء نفاد األموال ملواصلة
تقديم املساعدة الغذائية إلى نحو  13مليون
شخص في اليمن ،اعتبارا من يناير /كانون
الـثــانــي  ،2022إذ سيحصل ثمانية ماليني
ش ـخ ــص ع ـل ــى ح ـص ــص غ ــذائـ ـي ــة م ـخ ـف ـضــة،
بـيـنـمــا سـيـحـصــل خـمـســة مــايــن معرضني
ل ـخ ـطــر االنـ ـ ـ ــزالق ف ــي ظـ ـ ــروف امل ـج ــاع ــة عـلــى
حصص كاملة.
ويؤكد برنامج الغذاء العاملي أن أسعار املواد
الغذائية ارتفعت إلــى أكـثــر مــن الضعف في
معظم أنـحــاء اليمن فــي عــام  ،2021فــي حني
ت ــأت ــي ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ف ــي أس ـ ــوأ وقـ ــت ممكن
لألسر في اليمن التي تعتمد على املساعدات
الغذائية للبقاء على قيد الحياة ،إضافة إلى
ارتفاع االستهالك الغذائي غير الكافي خالل
األشهر الثالثة املاضية ،وهو أحد مقاييس
ال ـ ـجـ ــوع الـ ـت ــي ي ـت ـت ـب ـع ـهــا ب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
الـعــاملــي ،وتــأثـيــره الكبير على نصف جميع
األس ــر حـيــث ي ــؤدي ان ـخ ـفــاض قـيـمــة العملة
والتضخم املـفــرط إلــى اقـتــراب االقتصاد من
االنهيار.
وال يـ ـب ــدو امل ــواطـ ـن ــون ف ــي ع ـ ــدن وامل ـن ــاط ــق
ال ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ال ـشــرع ـيــة
أك ـث ــر ح ـظ ــا ،إذ ي ـع ــان ــون أي ـض ــا م ــن حـصــار
معيشي ولكن بسبب فوضى شطط الــدوالر
وال ـع ـمــات األجـنـبـيــة مـقــابــل ال ــري ــال اليمني
ال ــذي انـهــار نحو قــاع سحيق خــال األشهر
املاضية بينما تعثرت الكثير من املحاوالت
الـحـكــومـيــة ف ــي وق ــف ان ـه ـيــار ال ــري ــال ،وســط
اتهامات للمضاربني والحوثيني بالتسبب
في انهيار االقتصاد ومن ثم العملة الوطنية.
وتتحدث الحكومة من آن إلى آخر عن خطط
وإجـ ـ ـ ــراءات إصــاح ـيــة لـتـحـقـيــق االس ـت ـقــرار
االقـتـصــادي ،بينما يـتــأزم الــوضــع املعيشي
مع تهاوي سعر العملة ،التي أفــرزت تفاوتًا
حادًا في سعر الصرف بني املناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة وغيرها من مناطق نفوذ
الحوثيني.
ويستقر سعر الــدوالر في صنعاء عند نحو
 601ريــال ،بينما كــان قد تجاوز  1700ريال
نهاية العام املاضي في عــدن ،قبل التحسن
لبضعة أســابـيــع وص ــل خــالـهــا إل ــى حــوالــي
 800ري ـ ــال ،ل ـكــن س ــرع ــان م ــا ع ــاد لـلـصـعــود،
ليبلغ حاليا نحو  1050رياال .وكان متوسط
سـعــر الـ ــدوالر قـبــل ال ـحــرب يـقــدر بنحو 215
ً
رياال.
ّ
وسبب الصراع تهاوي موارد الدولة ،بينما
أضحت الحكومة املعترف بها دوليًا ترتكن
إلى الدعم الخارجي .ويترقب البنك املركزي
في عدن وصول وديعة سعودية جديدة ،من
ُ
شأنها أن تحدث استقرارًا فعليًا للريال ،لكن
مع انقضاء الشهر األول على تعيني مجلس
إدارة البنك ،ال توجد أي مؤشرات تلوح في
األفق على وصول وديعة.
ووفــق مجلس إدارة البنك املــركــزي الجديد،
فإنه سيكون «أمام مواجهة شرسة ومتعددة
األوجــه واملـحــاور» من أجــل إعــادة االستقرار
إلــى ســوق الـصــرف .وكــان  2021بمثابة عام
سقوط العملة اليمنية نحو الـهــاويــة ،األمــر
الذي انعكس بشكل حاد على معيشة ماليني
املواطنني.
ويقول مسؤول مصرفي لـ«العربي الجديد»،
إن هناك واقعا جديدا تشكل في سوق النقد
ف ــي ال ـي ـم ــن تـ ـس ــوده ت ـش ــوه ــات واخـ ـت ــاالت
عميقة تتطلب جهدا شاقا الختراقه ،مشيرا
إلــى أن الحلول ال تتوقف عند حــدود تغيير
مجلس إدارة البنك املركزي أخيرًا ،مؤكدا أن
ً
البنك «ال يملك حـلــوال سحرية ينفذها بني
عشية وضحاها للحد من قبضة الصرافني
واملضاربني على سوق الصرف».

بروفايل

مـــع ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم في
أميركا ،إلى أعلى مستوياته في أربعة
عقود ،يبحث مستثمرو «وول ستريت»
عمن عاصر فترة «التضخم األميركي
العظيم» ،قبل نحو نصف قــرن ،فال
يــجــدون إال القليلين ،أبــرزهــم هنري
كوفمان ،الملقب بـ«دكتور الموت».
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أصبح إخفاء السلع وتجفيف األسواق سالح
التجار لفرض سياسة األمر الواقع والتمرد
على التسعيرات الحكومية للمواد املدعمة،
بما في ذلك تسعيرة الخبز التي تمثل الخط
األحمر للتونسيني.
كــذلــك تعيش أس ــواق تــونــس على وقــع نــدرة
في البيض والزيت النباتي وغاز الطهي ،ما
يضطر املواطنني إلى البحث عن بدائل لهذه
املواد ،وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على
الصحة الـعــامــة وتــأثـيــره على ج ــودة الـغــذاء
التي يستهلكه املواطنون.
وتـ ـمـ ـث ــل الـ ـشـ ـح ــوم الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة وال ـ ــده ـ ــون
النباتية جــزءا من البدائل التي يلجأ إليها
الـتــونـسـيــون لتعويض زيــت الـطـهــي املـ َّ
ـدعــم،
بعدما قفزت أسعار الزيت غير املدعم بأكثر
م ــن  %20ف ــي ش ـه ــر واح ـ ـ ــد ،ب ـح ـســب مـعـهــد
اإلحصاء الحكومي.
ّ
ويـحــذر الخبير االقـتـصــادي محمد منصف
الـ ـش ــري ــف ،مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات تـ ــواصـ ــل ارتـ ـف ــاع
األس ـعــار ون ــدرة امل ــواد األســاسـيــة واملــدعّـمــة،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن م ــن أخـ ـط ــاء ال ـس ـل ـط ــة أن ـه ــا
تــواصــل اعتماد الحلول الرقابية التقليدية
للتصدي للمحتكرين ،فيما يعتمد التجار
وامل ـض ــارب ــون عـلــى أسـلـحــة مـتـنــوعــة لـفــرض
سياسة األمر الواقع في السوق.

ّ
ويقول الشريف لـ«العربي الجديد» إن مشاكل
َ
ن ـ ــدرة ال ـس ـلــع ت ـع ــال ــج بـتـحـســن امل ـخ ــزون ــات
وضــخ الــدولــة كميات كبيرة مــن السلع حال
ّ
تجفيف الـتـجــار لـلـســوق ،غـيــر أن ه ــذا األمــر
غير ممكن في تونس ألسباب مالية بحتة،
إذ تعاني الحكومة من العجز املالي.
ومــؤخ ـرًا ،زادت املخابز سعر الخبز ،مبررة
ذل ــك ب ـعــدم اسـتـعـمــالـهــا لـلــدقـيــق امل ـ َّ
ـدع ــم ،ما
يجعلها خ ــارج دائـ ــرة امل ـســاء لــة الـقــانــونـيــة.
ّ
ّ
ّ
غير أن محللني اعتبروا أن الزيادة ليست إل
تمهيدًا لزيادة رسمية قد يعلن عنها الحقًا،
تنفيذًا الش ـتــراطــات ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
مقابل تقديم قرض جديد للحكومة.
وبحسب مشروع اإلصالح االقتصادي الذي
تقدمت به حكومة نجالء بودن إلى صندوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي ،س ـي ـكــون دعـ ــم الـ ـغ ــذاء محل
مــراجـعــة بــدايــة مــن ع ــام  ،2023فيما ستبدأ
الحكومة هذا العام رفع الدعم عن املحروقات
والكهرباء ،باستثناء غاز الطهي املنزلي.
ويشير رئيس منظمة الــدفــاع عــن املستهلك
عـ ّـمــار ضـ ّـيــة ،إل ــى ع ــدم ق ــدرة الـحـكــومــة على
ً
السيطرة على مسالك توزيع السلع ،فضال عن
الغالء نتيجة ارتفاع أسعار املواد املستوردة
ّ
م ــن الـ ـخ ــارج .ل ـك ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وتـنـمـيــة
الصادرات قالت في بيان ،الخميس املاضي،

ّ
إن جميع املواد األساسية متوفرة بالكميات
واملـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات الـ ـت ــي ت ـغ ـط ــي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
االستهالكية للفترة الحالية والفترة املقبلة.
ّ
ّ
تحسن
في املقابل ،يؤكد خبراء اقتصاد ،أن
ّ
الــوضــع املعيشي للتونسيني رهــن تحسن
الوضع السياسي .وفي تقريره األخير حول
اآلفاق االقتصادية العاملية ،قال البنك الدولي

المخابز
ترفع
أسعار
الخبز
بدعوى
عدم
استخدام
الدقيق
المدعَّ م
(فرانس
برس)

ّ
إن ارتفاع عدد اإلصابات بكورونا وتشديد
ال ـق ـيــود عـلــى الـتـنـقــل وع ــدم اس ـت ـقــرار املـنــاخ
ال ـس ـيــاســي ،مـثـلــت جـمـلــة م ــن ال ـعــوامــل الـتــي
عـطـلــت الـنـمــو ف ــي تــونــس خ ــال ع ــام ،2021
م ـحــذرًا مــن تــأثـيــرات ارت ـفــاع مـسـتــوى الــديــن
على تنفيذ السياسة االقتصادية الرامية إلى
تحقيق النمو.

غزة تزيد وتيرة االستيراد من مصر
غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتفعت وتيرة االستيراد من بوابة صالح
الــديــن الواقعة أقصى جنوبي قطاع غــزة،
بشكل
وال ـتــي تــربـطــه ب ــاألراض ــي املـصــريــة
ٍ
الف ـ ــت خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام األخ ـ ـيـ ــر ،مـ ـق ــارن ــة مــع
السنوات التي سبقته وسط معطيات على
انفتاح أكثر خالل الفترة املقبلة.
وتمر مئات الشاحنات ثالثة أيام أسبوعيًا
عبر البوابة املصرية من خالل شركة «أبناء
سيناء» التي يترأسها إبراهيم العرجاني
املـقــرب مــن األجـهــزة األمنية املـصــريــة ،إلى
القطاع بـنـ ً
ـاء على تفاهمات مــع الحكومة
التي تديرها حركة حماس في غزة.
وال تنحصر عملية إدخــال السلع الــواردة،
على الوقود والسجائر ،بل تتنوع إلدخال
م ــواد الـبـنــاء الـخــام مثل اإلسـمـنــت وامل ــواد
التموينية والحبوب والعصائر واألسماك
والخضروات والفواكه.
وم ــع ات ـج ــاه ال ـت ـجــار الـفـلـسـطـيـنـيــن نحو
ال ـج ــان ــب املـ ـص ــري ،إال أن ال ـق ــاه ــرة تـلـتــزم
ب ـم ـنــع إدخـ ـ ـ ــال ال ـب ـض ــائ ــع وامل ـ ـ ـ ــواد ال ـخ ــام
ثنائية االس ـت ـخــدام ،مـثــل حــديــد الـبـنــاء أو
امل ـ ــواد الـصـلـبــة ال ـت ــي يـحـظــرهــا االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي إط ـ ــار ت ـفــاه ـمــات أمـنـيــة

جرت بني القاهرة وسلطات االحتالل بعد
العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة
في مايو /أيار .2021
وفي موازاة األصناف املمنوعة من العبور
لغزة من مصر ،فإن الشركة املصرية تضع
رسومًا تأمينية مرتفعة على السلع التي
ً
تــدخـلـهــا ل ـل ـق ـطــاع ،ف ـض ــا ع ــن رف ــع تكلفة
ال ـن ـقــل وال ـت ـعــامــل م ــع ت ـجــار غ ــزة بالسعر
ال ــدول ــي ،م ــا يـجـعــل أس ـعــارهــا ف ــي الـســوق
املحلية قريبة للغاية من تلك الــواردة عبر
مـعـبــر ك ــرم أب ــو ســالــم ال ــذي يسيطر عليه
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي .وبـحـســب بـيــانــات
رسمية ،فإن معدل الواردات عبر معبر كرم
أبــو ســالــم عــام  2020كــان يشكل  %87من
إجمالي واردات القطاع ،بينما كان الوارد
ع ـبــر م ـصــر  %13ف ـق ــط ،ف ــي ح ــن ارتـفـعــت
نسبة االستيراد من مصر إلى  %20بنهاية
 ،2021وتــراج ـعــت الـ ـ ــواردات عـبــر الـجــانــب
اإلسرائيلي إلى .%80
ّ
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـهـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات فـ ـ ـ ــإن إج ـم ــال ــي
الشاحنات ال ــواردة إلــى القطاع خــال عام
 2020بلغ  116.7ألــف شاحنة ،منها أكثر
م ــن  90أل ــف شــاح ـنــة ع ـبــر ك ــرم أب ــو ســالــم
و 14.67أل ــف شــاح ـنــة ع ـبــر ب ــواب ــة صــاح
الدين مع مصر ،بينما خــال  2021وصل

ال ـق ـط ــاع ح ــوال ــي  105آالف شــاح ـنــة عـبــر
الجانب اإلسرائيلي و 20.98ألــف شاحنة
عبر الجانب املصري.
وي ـش ـيــر ال ـبــاحــث ف ــي ال ـش ــأن االق ـت ـصــادي
أسامة نوفل ،إلى أن نسبة االستيراد على
صعيد الـقـطــاع ال ـخــاص وامل ـحــروقــات في
سنة  2020كــانــت  %82مــن كــرم أبــو سالم
والـنـسـبــة الـبــاقـيــة مــن بــوابــة صــاح الــديــن
وف ــي سـنــة  2021دخ ــل مــن ك ــرم أب ــو سالم
 %74وكانت النسبة الباقية من مصر.
ّ
ويقول نوفل لـ «العربي الجديد» إن هناك
زي ـ ــادة م ـط ــردة ف ــي عـمـلـيــة االس ـت ـي ــراد من
م ـص ــر ،ح ـيــث ارت ـف ــع م ـع ــدل شـ ــراء الـقـطــاع
ال ـخ ــاص إل ــى  %19بـنـهــايــة  ،2021وســط
توقعات أن ترتفع هذه النسبة خالل العام
ّ
الـ ـج ــاري .ويـ ــرى أن الـحـكــومــة ف ــي غ ــزة لم
تفرض على التجار التوجه نحو الجانب
امل ـصــري واالس ـت ـيــراد مـنــه ،إال أنـهــا قدمت
مجموعة من التسهيالت للمستوردين من
أجل تشجيعهم على االستيراد بشكل أكبر
من خاللها.
وت ـفــرض الـجـهــات الـحـكــومـيــة فــي غ ــزة ما
نـسـبـتــه  %5إل ــى  %6ك ـج ـمــارك وض ــرائ ــب
على السلع ال ــواردة باستثناء املحروقات
والـسـجــائــر ال ـتــي يـخـتـلــف مـعـهــا الـتـعــامــل

الجمركي ،في الوقت الــذي ُي َّ
حصل الجزء
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ق ـب ــل ش ــرك ــة «أب ـ ـنـ ــاء س ـي ـن ــاء»
ّ
امل ـص ــري ــة ،بـحـســب ن ــوف ــل ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
هامش االخـتــاف فــي األسـعــار بــن السلع
ال ــواردة مــن مصر وال ــواردة عبر االحتالل
ّ
يعتبر بسيطًا ،ألن الشركة املصرية تضع
نسبة تأمني مرتفعة.
وي ـق ــول امل ـخ ـتــص ف ــي ال ـش ــأن االق ـت ـصــادي
ّ
محمد أب ــو ج ـيــاب ،إن عــوامــل ع ــدة دفعت
غــزة نحو البوابة املصرية ،أبــرزهــا إغالق
االح ـت ــال مـعـبــر ك ــرم أب ــو ســالــم الـتـجــاري
ملــدة  3أشـهــر بعد نهاية ال ـعــدوان األخـيــر،
وحالة االرتفاع في أسعار السلع العاملية.
ّ
ويوضح أبو جياب لـ «العربي الجديد» أن
الجهات الحكومية في غزة قدمت سلسلة
م ــن اإلع ـ ـف ـ ــاءات ال ـض ــري ـب ـي ــة وال ـج ـمــرك ـيــة
لـلـتـجــار وه ــو مــا دفـعـهــم نـحــو االسـتـيــراد
من مصر ،إلــى جانب دخــول مــواد اإلعمار
عبر الـبــوابــة املصرية فــي الفترة األخـيــرة.
وبحسب املختص فــي الـشــأن االقتصادي
ّ
فإن االستيراد من البوابة املصرية سيعزز
ال ـعــائــدات املــالـيــة للجهات الـحـكــومـيــة في
غـ ــزة ،وسـيـسـهــم ف ــي مـعــالـجــة املـضــايـقــات
اإلسرائيلية على بعض األصناف والسلع
التي يعرقل إدخالها.

وبعد هذا القرار ،أصبح الطريق
ممهدًا أمام املصرف للطعن لدى
املحكمة العليا في الدعوى املرفوعة
ضده .وفي  22أكتوبر/تشرين
األول املاضي ،رفضت محكمة
االستئناف الثانية في نيويورك
طلب إسقاط الدعوى الذي ّ
تقدم به
البنك بشأن القضية املرفوعة بحقه.
ويواجه مصرف «خلق بنك» التركي
اتهامات بـ«خرق العقوبات األميركية
املفروضة على إيران» في الواليات
املتحدة.

استثمارات رقمية
في كوريا الجنوبية

قالت حكومة مدينة سيول عاصمة
ّ
كوريا الجنوبية ،إنها ستستثمر
 345.9مليار وون ( 291.4مليون
دوالر) خالل العام الجاري في
املشاريع التي تستغل التقنيات
الرقمية املتطورة ،مثل مشروع
امليتافيرس والبيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي .وذكرت
وكالة «يونهاب» الكورية ،أمس،
ّأن ما يصل إلى  1067مشروعًا
ستستفيد من هذه املخصصات.
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زوّ د السيارة بتقنية التعرّف إلى الوجه لتحذيره من التشتّت ()Getty

شجّ ع ابنك المراهق على وضع هاتفه صامتًا في أثناء القيادة لعدم التلهي بالمكالمات والرسائل

قيادة المراهقين 12 ...نصيحة لسالمتك
نيويورك ـ العربي الجديد

بـ ـق ــدر انـ ــدفـ ــاع امل ــراهـ ـق ــن ل ـق ـيــادة
السيارات في أقرب فرصة سانحة
لـ ـ ـه ـ ــم ،يـ ـعـ ـت ــري الـ ـقـ ـل ــق أه ــال ـي ـه ــم
وعــائــات ـهــم خــوفــا عـلــى ســامـتـهــم ف ــي أثـنــاء
ال ـق ـي ــادة ع ـلــى الـ ـط ــرق ،وال س ـي ـمــا ال ـســري ـعــة.

فما الحل املمكن؟ إليكم  12نصيحة لتهدئة
أع ـ ـصـ ــاب ـ ـكـ ــم ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـج ـل ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
املتخصصة «فوكس تو موف».
 – 1بــرنــامــج م ـيــزة ال ـت ـعـ ّـرف إل ــى ال ــوج ــه :من
األف ـ ـضـ ــل ش ـ ــراء مـ ـي ــزة األمـ ـ ـ ــان ال ـح ــدي ـث ــة فــي
ال ـس ـيــارات وال ـشــاح ـنــات ،وت ـحــدي ـدًا «بــرنــامــج
التعرف إلى الوجه» الذي ّ
ّ
ينبه السائق عندما

جديد السيارات
«سيلفرادو» كهربائية من «شيفروليه»
كشفت الشركة األميركية العريقة «شيفروليه»  ،Chevroletفي معرض سيارات
الس فيغاس  ،2022 CESعن طراز جديد من بيك آب «سيلفرادو» Silverado
الكهربائي موديل  ،2022بهيكل أكثر انسيابية ومصابيح وكشافات ضباب
تعمل بتقنية  ،LEDومحاط بممتصات الصدمات ،ومزود بمنظومتي دفع خلفي

ورباعي ،ومحركني كهربائيني قادرين على توليد عزم يعادل  517حصانا ،وفقا
ملجلة «مــوتــور .»1أمــا مــن الــداخــل ،فهناك شاشتا ملــس كبيرتان ،واح ــدة مقابل
السائق تمامًا تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ،وشاشة ثانية أكبر حجمًا يمكن
بواسطتها التحكم بمعظم تقنيات املركبةُ .
وزودت املركبة بأحدث تقنيات األمان
التي تتحكم بالفرامل تلقائيًا في حــاالت الـطــوارئ ،وكاميرات ترصد محيطها
ً
كامال ،وحساسات للضوء واملطر ،ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب.
طرازان جديدان من «توغ» التركية
ينشط كيان «توغ»  TOGGالتركي ،الذي يختصر «مجموعة شركات السيارات
في تركيا» ،في ميدان املفاهيم املتطورة للمركبات الحديثة .وفي هذا السياق ،أتى
إعالنه عن طرازين جديدين ضمن فعاليات «معرض اإللكترونيات االستهالكية

ت ـن ـحــرف ع ـي ـنــاه ع ــن ال ـط ــري ــق ،ع ـبــر ان ـطــاق
صفارة اإلنذار.
 – 2وضع الهواتف صامتة في أثناء القيادة:
ّ
شجع ابنك على وضع هاتفه صامتًا في أثناء
القيادة ،للتأكد من أنه لن يتحقق من الرسائل
النصية واملكاملات الهاتفية في أثناء القيادة.
 – 3منع رك ــوب أكـثــر مــن شخص مـعــه :يميل
امل ــراه ـق ــون إل ــى أن ي ـكــون لــدي ـهــم الـكـثـيــر من
األص ــدق ــاء ،وم ــن واج ــب األه ــل ع ــدم الـسـمــاح
لهم باملغادرة مع أكثر من شخص واحــد في
الوقت نفسه.
 – 4راف ـق ــه إل ــى ب ـعــض امل ـن ــاس ـب ــات :امل ــدرس ــة
ال ـث ــان ــوي ــة م ـل ـي ـئــة ب ــاالحـ ـتـ ـف ــاالت واألحـ ـ ـ ــداث
الرياضية ،وقــد تــؤدي الــرحــات واملناسبات
الصاخبة إلى تشتيت االنتباه ،لذلك اصطحب
ولدك في مناسبات من هذا النوع.
ّ
 - 5تذكيره بإمكان إلغاء رخصة القيادة :إن
تعلم الـقـيــادة والـحـصــول على رخـصــة سوق
أمر مثير ،ويمكنك استخدام هذا كحافز البنك
املراهق وتذكيره بأن الحوادث قد تؤدي إلى
إلغاء رخصته الجديدة «الغالية على قلبه».
 – 6تزويد املركبة بتقنية االتصال الالسلكي:
وضع سماعة رأس بلوتوث أو أي جهاز آخر
مشابه ُيعد خيارًا جيدًا لتشجيع االتصال من
دون استخدام اليدين.
 - 7إزال ــة جـهــاز ال ــرادي ــو مــن ال ـس ـيــارة :يمكن
أن ت ـكــون املــوسـيـقــى الـصــاخـبــة فــي الخلفية
مــن مخاطر الـقـيــادة املشتتة لالنتباه .لذلك،
يمكنك إخـ ــراج ال ــرادي ــو مــن ال ـس ـيــارة قـبــل أن
يستخدمها ولدك.
 - 8تطبيق يحظر االتصال في أثناء القيادة:
ثمة تطبيقات عديدة يمكن الوالدين تنزيلها
عـ ـل ــى ه ـ ــوات ـ ــف أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــم لـ ـحـ ـظ ــر املـ ـك ــامل ــات
والرسائل في أثناء استشعار أجهزة املحمول
ّ
ّ
تتحرك.
أن السيارة
 – 9عــدم االتـصــال بــه فــي أثـنــاء الـقـيــادة :نظرًا
لعدم ضمان عدم تلقي ولدك مكاملات في أثناء
القيادة ،يمكنك دائمًا التأكد من أنك لن تتصل
به أو تراسله ما دمت تعلم أنه قد غادر املنزل.

فان «فولكسفاغن» كهربائي في مارس
ّ
حدد الرئيس التنفيذي ملجموعة «فولكسفاغن» األملانية هربرت دييس التاسع من
مارس /آذار املقبل موعدًا إلطالق ما قد يكون الطراز األكثر توقعًا بفارغ الصبر
من السيارات الكهربائية الجديدة العاملة بالبطارية ،وهو فان «أي دي باز» ID

 Buzzذو التصميم القديم ُامل ّ
حدث الذي سبق وأطلقته الشركة للمرة األولى عام
 .2017يأتي ذلك في إطار ّ
التحول بقوة إلى مجال «الكهربة» وتطبيق استراتيجية
أثبتت جدواها في بناء العديد من أنماط املركبات املختلفة.

تقنيات عديدة في السيارات الحديثة مفيدة لتالفي الحوادث ()Getty

قلة النوم سبب
رئيسي لتشتّت انتباه
السائقين عمومًا
ُ
 - 10كن راكبًا معه :أنت قادر على منع ابنك
امل ــراه ــق م ــن ال ـتــراســل نـصـيــا ،أو غـيــر ذلــك
مــن عــوامــل اإلل ـه ــاء إذا كـنــت راك ـبــا مـعــه ما
استطعت إلى ذلك سبيال .وإذا رأيته راكبًا
دراجة نارية ،اركب معه إذا أمكن ،وتأكد من

أنكما ترتديان خوذات أمان ومالبس واقية.
 – 11الـنــوم لـســاعــات كــافـيــة :قلة الـنــوم سبب
ّ
رئـيـســي لتشتت الـســائـقــن عـمــومــا .ف ــإذا كــان
ولدك مرهقًا ال يستطيع البقاء يقظًا يومًا ما،
ال يجب أن تسمح له بقيادة السيارة أساسًا،
وعليك أن تحدد له موعدًا للنوم حتى يأخذ
قسطًا كافيًا من الراحة.
ً
ً
 – 12عدم القيادة ليال :يوجد فعال في الواليات
املتحدة قيود على القيادة الليلية للسائقني
الشباب في أثناء تعلمهم القيادة ،لكن يجب
أن تـسـتـمــر ه ــذه ال ـق ـي ــود ب ـعــد ت ـخــرج ـهــم من
صفوف التعليم أيضًا.

«دودج تشارجر»
تصدرت سيارات الكوبيه األكثر مبيعًا سنة 2021
ّ
واشنطن ــ العربي الجديد

 ،»2022األول سيارة كروس أوفر مدمجة ضمن فئة  ،C-SUVوالثاني سيدان
بسقف منساب من األمام إلى الخلف بمواصفات أكثر تطورًا من الناحية التقنية
عن النماذج السابقة.

يؤجج استعمال األسلحة النارية الشجارات العائلية في غزة (العربي الجديد)

أظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات األولـ ـي ــة ل ـس ــوق س ـي ــارات
«الكوبيه»  Coupeحول العالم لسنة  ،2021أن
األميركية «دودج تشارجر» Dodge Charger
ّ
تصدرت قائمة األكثر مبيعا ،متجاوزة سيارة
«فـ ـ ــورد م ــوس ـت ــان ــغ»  ،Ford Mustangبينما
تقدمت «بورشه تايكان»  Porsche Taycanبأداء
مذهل وانضمت إلــى القائمة قــافــزة  7مراتب
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،لـتـحــل «ش ـي ـفــرول ـيــه ك ــام ــارو»
 Chevrolet Camaroأخيرة في املركز العاشر.
ومفهوم  Coupeأو  Coupéاملقصودة به سيارة
رك ــاب ذات سـقــف خـلـفــي مــائــل أو مـبـتــور مع
ُ
بــابــن .تاريخيا ،اعتمد هــذا املصطلح للمرة
األول ـ ـ ــى ع ـل ــى الـ ـع ــرب ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـجـ ّـرهــا
الخيول ومخصصة لراكبني مــن دون مقاعد
مــواج ـهــة لـلـخـلــف ،وم ـص ــدر الـكـلـمــة الـتــرجـمــة

الفرنسية لكلمة « .»Cutالكوبيه لها بابان مع
صندوق أو صندوق هاتشباك .كما يمكن أن
يكون سقفها صلبا أو قابال للتحويل .وتتسع
بعض سيارات الكوبيه لشخصني فقط ،بينما
يتسع بعضها اآلخر ملا يصل إلى  5أشخاص،
وهي تأتي ضمن مجموعة واسعة من األحجام
واألسعار ،وتمتد خطوط إنتاجها من أصغر
الـسـيــارات مثل «م ــازدا مياتا» 5-Mazda MX
 Miataإلى أكبرها «رولز رويس رايث» Rolls-

«بورشه تايكان»
حققت أداء مذهًال
بقفزها  7مراكز

تصدرت «تشارجر» السوق ببيع  92510سيارات وبلغت حصتها ( %12.8الشركة)

 .Royce Wraith Coupeفي عام  ،2021تصدرت
«دودج تشارجر» السوق ببيع  92510سيارات
وبلغت حصتها السوقية  12.8في املئة ،علما
أنه تم طرح هذا النموذج في السوق األميركية
عام  ،1966وقد تم تطويره على مدى  7أجيال،
وآخر جيل منها تم تقديمه عام  ،2011فأصبح
منافسا قويا للغاية.
وفــي املــركــز الـثــانــي فــي ري ــادة الـســابــق ،حلت
«فورد موستانغ» ببيع  71660سيارة وحصة
ســوق ـيــة بـلـغــت  12.8ف ــي امل ـئ ــة ،وه ــي س ـيــارة
ُصنعت للمرة األولى عام  ،1965كما أنها أكثر
السيارات شهرة التي أنتجتها شركة «فورد»،
بعد أن ابـتـكــرت فئة «س ـيــارة امل ـهــر» ،بحسب
ل ـق ـب ـهــا ال ـ ـ ـ ـ ــدارج ،مـ ــن «س ـ ـي ـ ــارات ال ـع ـض ــات»
األميركية ،لتصبح كوبيه رياضية ميسورة
الـتـكـلـفــة م ــع أغـطـيــة طــويـلــة وط ــواب ــق خلفية
قـصـيــرة .ويـتــم تــوزيــع جيلها الـخــامــس الــذي
تــم إطــاقــه عــام  2014فــي أكـثــر مــن  135دولــة.
وفي املركز الثالث ،جــاءت «دودج تشالنجر»
 Dodge Challengerبمبيعات شملت 61390
سيارة بحصة  8.5في املئة ،تليها «شيفروليه
كورفيت»  Chevrolet Corvetteفي املركز الرابع
ببيع  37960سيارة وحصة  5.2في املئة .أما
في املركز الخامس ،فقد حلت «بورشه »911
 911 Porscheببيع  33817سيارة وحصة 4.7
في املئة ،تلتها «بورشه تايكان» التي حققت
أداء مــذهــا بـقـفــزهــا  7مــراكــز وبـبـيــع 33269
سيارة وحصة  4.6في املئة ،ثم «فولكسفاغن
أرتيون»  Volkswagen Arteonالتي تقدمت 3
مراكز ،و«مازدا إم إكس 5-Mazda MX »5-التي
قفزت مرتبة واحــدة ،ببيعهما  30580سيارة
وحصة  4.2في املئة و 25311سيارة وحصة
 3.5في املئة على التوالي .وفي املركز التاسع،
ح ـل ــت «كـ ـي ــا س ـت ـي ـن ـغــر»  Kia Stingerال ـتــي
تراجعت مرتبة واحدة ببيعها  24079سيارة
وحصة  3.3في املئة ،ثم «شيفروليه كامارو»
التي خسرت  6مراتب وباعت  23303سيارة
وحصة  3.2في املئة.

تواجه األجهزة األمنية في غزة معضلة انتشار السالح في أيدي العائالت ،باإلضافة إلى استخدام منفلت من بعض
المحسوبين على فصائل المقاومة ،إذ ال يمكن منع األفراد من اقتنائه أو تخزينه بسبب الحاجة إليه لمقاومة االحتالل

فوضى
سالح غزة

عشرات القتلى في مواجهات فردية

غزة ـ محمد الجمل

عاش سكان حي الشجاعية شرق
مــديـنــة غ ــزة ،أوق ــات ــا عـصـيـبــة ،ليل
الـتــاســع مــن مـ ـ ــارس/آذار املــاضــي،
بـعــد ان ــدالع اشـتـبــاكــات عنيفة بــن عائلتني،
أدت إلى مقتل شابني ،وإصابة أربعة آخرين
ب ـج ــروح ،فــي واق ـعــة مـتـكــررة سـبــق أن قاسى
منها أهالي الحي مرتني خالل العام الجاري،
كما ي ــروي الخمسيني محمد حـلــس ،والــذي
ك ـ ـ ــان يـ ـت ــوق ــع بـ ـع ــد س ـ ـمـ ــاع أصـ ـ ـ ـ ــوات إط ـ ــاق
ال ــرص ــاص ،حـ ــدوث م ــواج ـه ــات مـسـلـحــة بني
املقاومة وقوة من جيش االحتالل تسللت إلى
الـحــي الـقــريــب مــن ال ـحــدود الشرقية للقطاع،
لـكـنــه الح ـقــا اكـتـشــف الـحـقـيـقــة ،بـعــد تصاعد
استخدام أسلحة نارية وقنابل بدائية محلية
الصنع .أحد القتيلني عضو في فصيل مقاوم،
ك ـمــا ي ـقــول ع ـشــرة م ــن س ـكــان ال ـحــي عــايـشــوا
االشـتـبــاكــات ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،محذرين
م ــن أن ب ـعــض ال ـس ــاح امل ـس ـت ـخــدم ك ــان ملكا
للفصائل ،وأساء بعض العناصر استخدامه،
وج ــزءا آخــر تمتلكه العائلتان ،وهــو مــا دفع
وجهاء ومن ُيعرفون باملصلحني العشائريني
مــن بينهم املختار أحـمــد شعت «أب ــو نبيل»،
م ـ ـسـ ــؤول وم ـن ـس ــق ه ـي ـئ ــة ش ـ ـ ــؤون ال ـع ـشــائــر
الـحـكــومـيــة بـمـحــافـظــة رف ــح ج ـنــوب ال ـق ـطــاع،
لـلــدعــوة إل ــى ضـبــط ال ـســاح املـنـفـلــت ،حفاظًا
على السلم األهلي.
إدارة فوضى السالح

ما جرى في حي الشجاعية يدخل ضمن 122
حــادثــة مشابهة جــرت منذ بــدايــة عــام ،2020
حتى  15ديسمبر/كانون األول املاضي ،وفق
إف ــادة الحقوقي يامن املــدهــون منسق وحــدة
ال ـب ـحــث امل ـي ــدان ــي ف ــي م ــرك ــز املـ ـي ــزان لـحـقــوق
اإلنسان ،مضيفا أن فوضى استخدام السالح
خالل عام  2020راح ضحيتها  14قتيال بينهم
خمسة أطفال وامــرأتــان ،إضافة لـ  98إصابة،
بينما قـتــل  56شـخـصــا ،بينهم  13طـفــا و6
سيدات ،وأصيب  186آخرون ،بينهم  47طفال،
و 7س ـي ــدات ،مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام  2021وحـتــى
الخامس عشر من ديسمبر املاضي.
وعــايــش معد التحقيق أحــداثــا مشابهة ،من
أب ــرزه ــا م ــا ج ــرى ب ــن عــائـلـتــن غ ــرب مــديـنــة

خــان يــونــس جـنــوب غــزة فــي شهر سبتمبر/
أيلول  ،2020ما أجبر  30ألف نسمة على التزام
منازلهم ،وإغالق املدارس لعدة أيام ،ونجم عن
الشجار املذكور قتيل وسبع إصابات ،إضافة
إلح ــراق مـنــازل .ومــن بــن العالقني فــي النزاع
السابق ،العشريني أحمد موسى والذي عاش
ساعات عصيبة ،مضطرا للبقاء داخل مطعم
لجأ إليه عــدة ساعات ،حتى تمكنت الشرطة
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـط ــرف ــن ،ووقـ ــف إط ــاق
النار .كما جرى شجار باألسلحة النارية في
مخيم البريج في مايو/أيار  ،2020وأسفر عن
ث ــاث إص ــاب ــات ،بينما فـتــح ش ــاب ال ـنــار على
أف ــراد عائلته مــن ســاح رش ــاش بــرفــح ،األمــر
الذي تسبب في إصابة خمسة منهم بجروح،
في شهر ديسمبر .2020
ويـعـلــق شـعــت عـلــى مــا س ـبــق ،قــائــا« :يــوجــد
بـ ـع ــض األف ـ ـ ـ ـ ــراد امل ـن ـف ـل ـت ــن ،مـ ـم ــن ي ـس ـي ـئــون
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال س ـ ــاح امل ـ ـقـ ــاومـ ــة امل ـ ـتـ ــواجـ ــد فــي
عهدتهم ،كما أن ثمة سالحا في أيدي عائالت
ت ـســارع بــاسـتـخــدامــه عـنــد أول ش ـجــار ،لــذلــك
يجب وضــع قيود صــارمــة ،والـســاح وجهته
االحتالل فقط».
نقطة تحول في ملف السالح

بسبب السطوة العشائرية والقبلية في غزة،
تعمل بـعــض الـعــائــات خــاصــة الـكـبـيــرة على
تكديس ال ـســاح ،األم ــر ال ــذي بلغ ذروت ــه بني
أع ــوام  2009و 2013بسبب سهولة التهريب
ع ـبــر األنـ ـف ــاق ،ك ـمــا ي ـقــول ش ـعــت ،مـضـيـفــا أن
هيئة شؤون العشائر تسارع للتدخل من أجل
تـطــويــق أي ش ـجــار أو خ ــاف بــن الـعــائــات،
لتعزيز الـسـلــم األه ـلــي ومـنــع ان ـفــات األم ــور،
والوجهاء لهم احترامهم وكلمتهم مسموعة،
ل ـك ــن فـ ــي ح ـ ــال وق ـ ــوع ج ــري ـم ــة ق ـت ــل يـصـعــب
الـتـعــامــل ،حـتــى أن بـعــض الـقـضــايــا استغرق
حلها سـنــوات طويلة ،موصيًا بفرض رقابة
صارمة على السالح وحيازته.
وشكلت واقعة قيام ملثمني مدججني بالسالح
ي ـن ـت ـمــون ل ـت ـن ـظ ـيــم ك ـب ـي ــر ،ب ــاق ـت ـح ــام مـسـجــد
األنصار بمنطقة بني سهيال ،شرق محافظة
خ ــان يــونــس ،فـجــر الــرابــع عـشــر مــن أكـتــوبــر/
تشرين األول من عام  ،2020واختطاف ثالثة
ش ـب ــان ،واق ـت ـيــادهــم إل ــى جـهــة غـيــر مـعـلــومــة،
واالعـ ـ ـت ـ ــداء ب ــال ـض ــرب املـ ـب ــرح ع ـل ـي ـهــم ،نـقـطــة

تحول في ملف التعامل مع السالح ،إذ أصرت
الشرطة والنيابة العامة على تسليم الجناة،
في حني اعتذر فصيلهم لعائالت املختطفني،
وج ـ ــرى ال ـت ـف ــاه ــم مـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ،لـضـبــط
ع ـنــاصــرهــا ،وال ـت ـشــديــد عـلــى ع ــدم اسـتـخــدام
ال ـســاح فــي امل ـنــاسـبــات املـخـتـلـفــة ،وف ــق إيــاد
البزم الناطق باسم داخلية غزة ،والذي أضاف
أن أي قطعة ســاح تستخدم فــي الـشـجــارات
ُ
العائلية ،تصادر حتى لو كانت ملكا لفصائل
امل ـقــاومــة ،وج ــرى االت ـف ــاق عـلــى ذل ــك مــع كافة
الـفـصــائــل ونـسـبــة االلـ ـت ــزام أصـبـحــت عــالـيــة،
مشددا على أن واجب الوزارة ،حماية الجبهة
الداخلية بالتوازي مع دور فصائل املقاومة
لحماية الوطن ،وهو ما أقرته نتائج اجتماع
سابق ُعقد بني قيادة حركة الجهاد اإلسالمي
والـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام األسـ ـب ــق امل ـس ـت ـش ــار ض ـيــاء
املـ ــدهـ ــون ،ف ــي نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي من
عــام  ،2020ملحاربة الـظــواهــر املسيئة لسالح
املقاومة ،واالحتكام لسيادة القانون.
كيف تواجه الشرطة الظاهرة؟

ثمن الرشاش
في غزة ما بين
 800و 1500دوالر
 70قتيًال و284
مصابًا في شجارات
عائلية باألسلحة
خالل عامين

«ال ت ـت ـهــاون ال ـشــرطــة م ــع ح ـ ــوادث اسـتـخــدام
الـ ـس ــاح ال ـ ـنـ ــاري ف ــي الـ ـشـ ـج ــارات أو إط ــاق
الـنــار فــي ال ـهــواء بـغــرض االحـتـفــال ،وتـســارع
ف ــي ح ــال ح ــدوث ذل ــك ب ـم ـصــادرتــه» ،وف ــق ما
يقوله الناطق باسم شرطة غزة ،العقيد أيمن
البطنيجي ،قــائــا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :يتم
اعتقال من يشهر السالح ويجري التحقق من
مـصــدره ،فــإذا كــان مملوكا ألف ــراد أو عائالت
تجري مصادرته بال عودة ،وإحالة الشخص
لـلـمـقـتـضــى ال ـق ــان ــون ــي ،وم ـث ــل ه ــذه ال ـجــرائــم
تعتبر جناية عقوبتها األدنى السجن لثالثة
أعـ ـ ـ ــوام» .وي ـت ــاب ــع الـبـطـنـيـجــي ف ــي حـ ــال كــان
الـســاح تابعا لفصيل مـقــاوم ،يتم ف ــورا رفع
الـغـطــاء التنظيمي عــن الـشـخــص ال ــذي أســاء
استخدامه ،وبعدها تتم مصادرته ،وإحالته
للنيابة ،وهذا ال يعفي مستخدمه من العقوبة
وفــق الـقــانــون ،حتى وإن كــان يتبع لتنظيم،
قائال« :هناك تفاهمات وتعاون مع الفصائل
لضبط السالح املنفلت».
وح ــذر البطنيجي مــن اسـتـخــدام الـســاح في
الـ ـشـ ـج ــارات ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن ح ـ ــدوث صـلــح
جــزائــي ودف ــع غ ــرام ــات مــالـيــة بــن الـعــائــات،
ال يعفي املذنب من العقاب ،إذ ال يــزال ضمن
نطاق قانون الحق العام.
وت ـجــري مـحــاسـبــة مـسـتـخــدم ال ـســاح وليس
التنظيم ،كـمــا يـقــول البطنيجي ،ألن الحالة
فردية ،بدون علم التنظيم ،مقرًا بوجود كميات
غير معروفة من األسلحة لدى أفراد وعائالت
لكنها مخفية ،واستخدامها أو إظهارها يمثل
فرصة للشرطة من أجل جمعها ومصادرتها.
وج ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادرة  50قـ ـط ـع ــة س ـ ـ ــاح فــي
ع ــام  2020اسـتـخــدمــت فــي مـنــاسـبــات غير
مـشــروعــة ،ثلثها عـلــى األق ــل فــي احـتـفــاالت
وإط ـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار فـ ــي ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،خ ــاص ــة خ ــال
إع ــان نـتــائــج امـتـحــانــات الـثــانــويــة العامة
«الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــي» ،وب ـع ـض ـه ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم فــي
شـ ـج ــارات عــائ ـل ـيــة ،وأخـ ـ ــرى ض ـب ـطــت لــدى
تـجــار م ـخ ــدرات ،بحسب مـصــدر مطلع في
الـشــرطــة الفلسطينية رف ــض اإلف ـصــاح عن
هــويـتــه ،مشيرا إلــى أن االت ـجــار باألسلحة
وبيعها تراجع منذ عام  2007بعد السيطرة
األمنية ،لكنها ما زالت تباع بشكل سري في
القطاع ،ويتراوح ثمن الرشاش ما بني 800
و 1500دوالر ،في حني يصل سعر املسدس

إلى  1600دوالر ،لكونه مطلوبا أكثر نظرا
لصغر حجمه وسهولة إخفائه.
وت ـم ـك ـنــت ش ــرط ــة غـ ــزة م ــن مـ ـص ــادرة  3قطع
س ــاح نـ ــاري ع ـب ــارة ع ــن م ـســدس وبـنــدقـيـتــي
كالشنكوف ،استخدمت خــال شجار عائلي
تـسـبــب فــي مـقـتــل ش ــاب فــي بــدايـتــه ثــم توفي
آخ ــر مـتــأثــرا بـجــراحــه بـعــد أيـ ــام ،فــي الـعــاشــر
من فبراير/شباط املاضي ،وفق مدير شرطة
مـحــافـظــة غ ــزة الـعـمـيــد ج ـمــال ال ــدي ــب ،وال ــذي
قــال في تصريحات صحافية ،إن الشرطة لن
تسمح باملساس بحالة األمن واالستقرار.
عقوبات على المنفلتين

ُ
ت ـج ـمــع ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى أن ســاحـهــا
مقدس ووجهته الوحيدة االحتالل ،كما يقول
الـقـيــادي فــي حــركــة الـجـهــاد اإلســامــي أحمد
املــدلــل ،مضيفا أن استخدام بعض العناصر
لـهــذا الـســاح خــارج نـطــاق العمل املـقــاوم أمر
مــرفــوض ،لكنه وقــائــع فــرديــة مـحــدودة ،وتتم
مـعــالـجـتـهــا ســري ـعــا ،وض ـمــان ع ــدم ت ـكــرارهــا،
ق ــائ ــا« :ن ـع ـيــش حــالــة ت ـحــرر وط ـن ــي ،تـفــرض
امتالك الـســاح ،ودائـمــا تعمل الفصائل ومن
بينها حــركــة الجهاد اإلســامــي على تثقيف
عناصرها وتوعيتهم بأهمية االلتزام بشروط
التعامل مع السالح» ،وهو ما يؤكده مصدر في
املقاومة ،رفض اإلفصاح عن هويته لكونه غير
مخول بالتعامل مع اإلعــام ،مؤكدا أن سالح
امل ـقــاومــة عـهــدة شـخـصـيــة ،وه ـنــاك تعليمات
صارمة ومشددة للعناصر ،بعدم استخدامه
أو حـتــى إظ ـهــاره فــي أي مـنــاسـبــة ،وف ــي حــال
حــدثــت مـخــالـفــة يـتـعــرض الـعـنـصــر ملحاسبة
تنظيمية ،والـعـقــوبــة ت ـتــدرج حـســب خـطــورة
االسـتـخــدام ،مــن التجميد الجزئي للعمل ،أو
الفصل التام ،وهناك تفتيش مستمر لضمان
عدم استخدام الذخيرة أو السالح من قبل أي
عـنـصــر ،وه ــو مــا يــؤكــده خـمـســة عـنــاصــر من
املقاومة ،ينتمون لفصائل مختلفة ،بأن ثمة
تعليمات صارمة من قيادتهم ،بمنع استخدام
السالح في أي مناسبة ،خاصة في الشجارات،
وق ــال اثـنــان منهم خــاضــت عائالتهم شجارا
اض ـطــروا للمشاركة فيه لكن ب ــدون االقـتــراب
مــن ســاحـهــم ،أو حـتــى الـتـلــويــح أو التهديد
بـ ــه ،خ ـش ـيــة ال ـت ـع ــرض ل ـع ـق ــوب ــات ،خ ــاص ــة أن
قـيــادة بعض الفصائل تستقبل شـكــاوى من
املواطنني ،في حال وقوع التجاوزات.
تطبيق القانون

يقول زياد النمرة املتحدث باسم النائب العام
فــي ق ـطــاع غ ــزة ،إن ال ـق ـطــاع مــن أك ـثــر مناطق
فلسطني انخفاضا فــي نسبة الـجــرائــم ســواء
تلك التي تتعلق بالقتل أو املشاجرات.
وبـلــغ ع ــدد ضـحــايــا جــرائــم الـقـتــل فــي الضفة
الغربية  48قتيال في عام  ،2020وفق بيانات
الـجـهــاز املــركــزي لــإحـصــاء الفلسطيني ،في
ح ــن وثـ ــق م ــرك ــز امل ـ ـيـ ــزان ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
سـقــوط  14قتيال فــي قـطــاع غ ــزة خ ــال الـعــام
ن ـف ـس ــه ،ووفـ ـ ــق م ــرك ــز أم ـ ـ ــان -امل ــرك ــز ال ـعــربــي
لـلـمـجـتـمــع اآلم ـ ـ ــن« ،م ــؤس ـس ــة أه ـل ـي ــة» شـهــد
العام ذاته مقتل  113فلسطينيا في األراضي
املحتلة عام .1948
لكن مــع ذلــك ،يحذر عصام يونس مدير عام
م ــرك ــز امل ـ ـيـ ــزان ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،م ــن مـغـبــة
التهاون مع أي استعمال للسالح خارج نطاق
الـقــانــون ،مــن أجــل عــدم تهديد استقرار األمــن
املجتمعي وسلمه.
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شعب غير ضروري

العالم سنة ثالثة كورونا

ّ
ما إن حطت برقية وزارة الخارجية األميركية على مكاتب سفارتها في كازاخستان،
تطلب سرعة مغادرة املوظفني «غير الضروريني» األراضي الكازاخية ،حتى اندلعت
بلبلة بني موظفي السفارة ناجمة عن بروز سؤال وجودي اعتمل في نفوسهم :من
هو املوظف الـضــروري ،ومــن الــذي يستطيع تحديد «ضــرورتــه»؟ في البداية ،كانت
ّ
ّ
أمنية مشتركة بني املوظفني ،إذ كان كل واحد منهم يمني النفس أن يكون من «غير
الـضــروريــن» على قــاعــدة ّ
«رب ض ــارة نــافـعــة» ومــن يقع عليه االخـتـيــار سيضمن
ّ
ّ
ـوت عبثي جــراء األحــداث الدموية الجارية هناك ،فما قيمة أن
أن ينجو بجلده من مـ ٍ
ّ
يتبناها أساسًا ،وليس ّ
معنيًا بمن يحسم املعارك
يدفع املرء حياته ثمنًا لقضي ٍة ال
لصالحه :الشعب الغاضب من الحكومة إثر رفع أسعار الغاز أم الحكومة التي تجهد
إلخضاع الشعب وإجهاض ثورته .سرعان ما ّ
تبددت هذه األمنيات الحقًا ،عندما
ّ
ّ
يتشعب داخل الذات« :هب أن االختيار وقع ّ
علي ...ذلك يعني
بدأ «السؤال الوجودي»
ٌ
ّ
ّ
ُ
أنني موظف غير ضــروري ،فائض عن الحاجة ،وجــودي وعدمه سيان ،ولــن يتاح
لي أن ّ
أتنعم بذلك الزهو الــذي يظهر على وجــوه املوظفني الضروريني الذين ال غنى
عن وجودهم .ربما أنجو ،لكن بالتأكيد لن أكون سعيدًا بهذه النجاة ،سيما عندما
ّ
تحملني طائرات اإلخالء كحمولة زائدة إلى بلدي ،وسأكون حرجًا وأنا أحتل مقعدًا
في الطائرة ربما كان ْ
األولى به املوظفون الضروريون ،الذين ال تتطابق عودتهم مع
عودتي ،فأولئك ،على األغلب ،سيحظون بدالل بالغ ،وسيكون بانتظارهم في املطار
مسؤولون وجنراالت ،على خالفي أنا الذي لن ينتبه ٌ
أحد لي ،وال حتى مكانس عمال
ّ
النظافة» .عند هذا السؤال الوجودي إن استيقظ ،ستنقلب املعادلة تمامًا ،وسيتمنى
بعض موظفي السفارة لو يقع عليهم خيار البقاء على رأس العمل ،حتى لو كان
ّ
تستقر في رؤوسهم؛ فللضرورة أحكام ،وعلى
الثمن رصاصة كازاخية طائشة،
ّ
مستعدًا لدفع ثمنها .ذلك ما يحدث في بالد تحترم «الضرورة»
من يطلبها أن يكون
ضفاف جافة أخرى ،نجد أن مصطلح «الضرورة» يغيب
وتعلي قيمتها ،لكن على
ٍ
تمامًا في املخاطبات الدبلوماسية بني وزارات الخارجية والسفارات؛ إذ نادرًا ما ترد
عبارة «املوظفني الضروريني» ،أو «غير الضروريني»؛ ّ
ألن السؤال الوجودي نفسه
املتصل باملصطلح ليس مطروحًا على الذات العربية ّ
جراء الطمس والقمع والتهميش.
ال أحد يسأل نفسه هنا :هل أنا موظف ضروري ،أو حتى «إنسان ضروري» ،فالذات
معدومة في مواجهة السلطة وأدواتها ،وما يتحقق من الضرورة ّ
يعد ترفًا ،أو هبة
ً
ّ
أصال ،بل حتى الوجود الذاتي نفسه مشكوك فيهّ .
وثمة من
ليست من حق املوهوب
ّ
يدحض أسئلة ديكارت كلها ،فمن يفكر هو غير موجود ،ومن يطلب الحرية غير
ّ
مولود بعد ،وتنعدم حريتك عندما تبدأ حرية السلطة ،ولعل شهادة الوفاة هي اإلثبات
ّ
الوحيد للوجودّ ،
ألن املــوت ،بكل صنوفه ،بد ٌءًا من موت الحواس ،إلى موت الطموح،
هو املطلوب للمواطن العربي ،أما الحياة فتهمة يطارد صاحبها من املهد إلى اللحد.
عمومًا ،مــاذا لو استهوت رسالة وزارة الخارجية األميركية املوجهة إلى سفارتها
في كازاخستان ،طاغية ّ
عربيًا ّ
فقرر أن يصدر مرسومًا يتم بموجبه استخدام هذا
ّ
ّ
«محمي ٌته غير الطبيعية» ليصبح قيد التداول؟ لنفترض أن ذلك حدث،
املصطلح في ٌ
فــوردت رسالة مماثلة إلى إحدى السفارات العربية في كازاخستان تطلب مغادرة
جميع املوظفني غير الضروريني أرض البلد؟ أراهن ّأن الجميع سيحمل أمتعته على
عجل ،من السفير إلــى املــراســل ،ويهرع مـغــادرًا أرض السفارة .ولــو استطال األمر
ليشمل موظفي البلد برمتهم ،في القطاعني العام والخاص ،فسيفعلون الشيء ذاته،
ّ
ألن ّثمة في الالوعي الجمعي مفهوما مستقرا عن «الضرورة» اإلنسان واملواطن.
ّ
عمومًا ،ربما ّ
يقرر الرئيس العربي ذلك ،غير أنه حتمًا لن يلجأ ذات يوم إلى توجيه
ّ
ّ
جمعي للشعب ،يطلب فيه مغادرة «املواطنني غير الضروريني» أرض البلد؛ ألنه
تعميم
لن يجد بعد ذلك شعبًا يحكمه.

مالك ونوس

باسل طلوزي

كما في ّكل مرة يظهر فيها وبـ ٌ
ـاء أو تقع
مـصـيـبــة تـ ـط ــاول أبـ ـن ــاء ال ـك ــوك ــب ،وضــع
فيروس كــورونــا الــذي ظهر قبل سنتني،
وان ـت ـشــر كـمــا ال ـنــار فــي الـهـشـيــم ،الـعــالـ َـم
ً
أمـ ــام نـفـســه وأجـ ـب ــره أن يـسـتـكــن قـلـيــا
ـارد ،ل ـيــرى ما
م ــن أج ــل الـتـفـكـيــر بـعـقــل ب ـ ـ ٍ
ال ــذي عليه فعله إزاء ع ـ ٍّ
ـدو مـجـهــري بــدا
هــزيــل البنية ،لكنه مــن الـقــوة إلــى درجــة
ّ
شكل تهديدًا ّ
جديًا لوجود البشرية،
أنه
َّ
ِّ
ُ
ـارد عكرته
ـ
ب
عقل
تفكير
ل.
يشك
زال
ـا
ـ
وم
ٍ
ٍ
ٌ
ثرثرة وصخب وتسطيح لألفكار ،كانت
ّ
التخبط سمة
تخرج هنا وهناك لتجعل
ّ
التحدي الــوجــودي الــذي
العمل ،فــي ظــل
فرضته هــذه املشكلة .ومــع ولــوج العالم
سـنـتــه الـثــالـثــة م ــن امل ـعــانــاة م ــع كــورونــا
وم ـت ـحـ ّـوراتــه ال ـتــي تـظـهــر كــل ف ـتــرة ،كــان
واضـ ـح ــا أن ال ـج ـهــد ال ـ ــذي بــذل ـتــه الـ ــدول
ّ
التي تنطعت ملواجهة الفيروس انحصر
في التركيز على التخلص منه ،من دون
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـتـخـلــص م ــن مـسـ ّـبـبــاتــه،
ّ
املسببات التي توافق كثيرون على أنها
إذا ب ــدأت مــن مـشـكــات الـتـغـيــر املـنــاخــي
والتلوث البيئي ال تنتهي مع واقع ُّ
تعدد
أشكال استغالل قوى النظام االقتصادي
الدولي املسيطرة اإلنسان لتحقيق أرباح
ال تعرف حدًا ،وإنهاكه وإجهاده بالعمل
ً
هزيال ِّ
طيعًا
والفقر ،حتى جعلت جسده

كاريكاتير

أمام أي مرض يستجد فينهكه ليصرعه
من حيث ال يحتسب.
وفي لحظات التأمل في هذا الوباء ،يطرأ
في البال دائمًا ما كشفه ظهوره وانتشاره
ـرب للبديهيات ،على
من حقائق ومن ضـ ٍ
ال ـق ــدر نـفـســه الـ ــذي ي ـجــري ف ـيــه التفكير
بما يمكن أن تفعله الحكومات والقوى
ً
ً
ّ
املـتـحــكـمــة مـسـتـقـبــا مـسـتـفـيــدة م ــن هــذا
الــدرس .فــإذا ما َبـ َـرح الفيروس واختفى،
هــل يمكن أن تعود هــذه الحكومات إلى
مطالعة الــدرس من أجــل الثبات على ما
اتـخــذتــه مــن إج ـ ــراءات ،وتنفيذ مــا قالت
إن ــه ي ـجــب فـعـلــه م ــن أج ــل ال ـت ـخ ـلــص من
مسبباته؟
أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى م ـ ــا كـ ـشـ ـف ــه ظ ـه ــور
ال ـف ـي ــروس ،ف ـقــد أمـ ــاط ال ـل ـثــام ع ــن حجم
التخلف والجهل املقيم لدى كثيرين من
أب ـن ــاء شـعــوبـنــا ال ـعــرب ـيــة ،وال ــذي ــن أثـبــت
ّ
ج ـه ـل ـهــم أن ع ـ ـقـ ــودًا مـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ــذي
مارسته الحكومات العربية لم يكن هدفه
القضاء على الجهل واالرتـقــاء بالعقول،
ب ـقــدر م ــا ك ــان ال ـه ــدف مـنــه إعـ ــداد ك ــوادر
وظ ـي ـف ـيــة لـتـشـغــل م ـنــاصــب ت ـســاعــد في
ّ
استمرار سلطة أنظمة حاكمة .ولعل هذا
األمر من أهم األشياء التي كشفها بسبب
م ــا ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره م ـص ـي ـبــة أوج ــدت ـه ــا
ّ
وتبدت في خطاب
واألنظمة،
الحكومات
َ
ال ـن ـخ ــب ال ـ ـ ــذي ج ـ ــان ـ ـ َـب الـ ـحـ ـق ــائ ــق ،وف ــي
تفكيرها وأس ـلــوب حـيــاتـهــا ،وه ــي التي

الطرق على الباب اإلسرائيلي
حسام كنفاني

ً
كان مأموال أن يكون لها خطاب فارق عن
بقية فئات املجتمع.
حني كــان الفيروس يتغلغل بني الناس،
وي ـ ْـع ـب ــر ال ـ ـحـ ــدود ح ــاصـ ـدًا أرواح أب ـن ــاء
مــن بعض ال ــدول الـعــربـيــة ،كـ ّـان إعالمها
يمارس فعله اليومي في ضخ معلومات
َ
ـار تـتـمــاشــى مع
وأقـ ــاويـ ــل ،وس ـ ــوق أخـ ـب ـ ٍ
الـسـيــاســات الـتــي تعتمدها أنـظـمــة هــذه
الدول في تغييب الحقائق وبث األكاذيب،
ال لسبب سوى أن ال وظيفة لهذه األنظمة
وم ــاك ـي ـن ــات ـه ــا اإلع ــامـ ـي ــة سـ ـ ــوى خـ ــداع
ّ
شعوبها ،على الرغم من أن ثمن ذلك كان
يظهر يوميًا في أعداد الوفيات املتزايدة
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ات ـ ـبـ ــاع إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــاي ــة
ّ
م ــن ال ـف ـي ــروس ،وتـحــلـلـهــا م ــن وظيفتها
املفترضة في حماية شعوبها وتحقيق
األمان لعيشهم في البلدان التي تحكمها.
وإذا كـ ــان م ــن هـ ــذه األن ـظ ـم ــة َمـ ــن أص ــدر
بعض ال ـقــرارات ،واتخذ تدابير ملواجهة
الجائحة ،فــإن تلك ال ـقــرارات بقيت حبرًا
على ورق ،ولم تفرض على األرض .لذلك
لــم نـ َـر اإلجـ ــراءات الــازمــة لـفــرض التقيد
بتلك التدابير استمرارًا من هذه األنظمة
فــي نهجها تمييع الـقـضــايــا املـصـيــريــة،
وعـ ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة ًال ـش ـع ــب فـ ــي ال ـق ـضــايــا
الجديدة ،مواصلة منها في تغييب دوره،
حـتــى لــو ك ــان ه ــذا ال ــدور يتمثل بمجرد
اكتسابه شـعــورًا بأنه جــزء مــن منظومة
مجتمعية ّ
تعده مواطنًا ،أو حتى كائنًا

عثمان عبيد

أماط ظهور
الفيروس اللثام
عن حجم التخلف
والجهل المقيم
لدى كثيرين من أبناء
شعوبنا العربية

ب ـشــريــا بـ ــات ل ــوج ــوده أه ـم ـيــة ف ــي وقــف
انـتـشــار امل ــرض ،على األق ــل ،فــي ظــل هذا
َّ
استجد فجأة.
التهديد الــوجــودي ال ــذي
ً
وبـ ــدال مــن ذل ــك ،خ ــرج علينا إع ــام هــذه
بسرديات املــؤامــرة التي جعلت
األنظمة
ّ
كثيرين يـتـبــنــون هــذا الـخـطــاب الـخــادع،
ولم يسلم من ذلك أفراد من الطاقم الطبي
الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لإلنكار الذي
كانوا عليه.
فـ ــي ح ـ ّـم ــى ال ـب ـح ــث عـ ــن ط ـ ــرق ووس ــائ ــل
للنجاة أو الوقاية من الفيروس ،تفاءل

لميس أندوني

محمد أبو رمان

االنفجار القادم في مصر
خليل العناني

وصلت األوضاع االقتصادية واالجتماعية
ف ــي م ـصــر إل ــى م ـس ـتــوى غ ـيــر م ـس ـبــوق من
الـتــأزم والتعقيد إلــى الــدرجــة الـتــي جعلت
ك ــات ـب ــا وب ــاح ـث ــا م ــرم ــوق ــا م ـت ـخ ـص ـصــا فــي
ال ـ ـشـ ــأن امل ـ ـصـ ــري ،هـ ــو األمـ ـي ــرك ــي روب ـ ــرت
س ـبــري ـن ـغ ـبــورغ ،ي ـصــف م ـصــر ت ـحــت حكم
ُالجنرال عبد الفتاح السيسي ،في دراسةٍ له
ّ
املتسولة .فحسبه،
نشرت قبل أيام ،بالدولة
أصبحت مصر تعيش ،فــي األس ــاس ،على
املعونات والـقــروض الخارجية ،ســواء من
حلفائها اإلقليميني أو الدوليني ،وذلك حتى
وصلت ديونها الخارجية إلى معدالت غير
مسبوقة ّ
تقدر بحوالي  137مليار دوالر .أما
الالفت في األمر ،فهو إشارة سبرينغبورغ
إلى أن الوضع في مصر ال يمكن أن يستمر
بـهــذه الـطــريـقــة ،وإال ستجد مـصــر نفسها
أم ــام سيناريو قــاتــم أشـبــه بما يـجــري في
لبنان حاليًا لناحية االنهيار االقتصادي
ونـقــص الـسـيــولــة املــالـيــة الـكــافـيــة لتشغيل
االقتصاد وتراجع اإلنفاق الحكومي ،وما
قد يترتب على ذلك من توترات اجتماعية.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ق ــد ت ـصــل م ـصــر إلـ ــى مــرحـلــة
اإلفــاس املالي واالقتصادي خالل شهور،
والحل الوحيد أمام السيسي ملواجهة ذلك
مزيد مــن االقـتــراض األجنبي ،وهــو مجرد
حل مؤقت.
ي ـت ــزام ــن ح ــدي ــث س ـب ــري ـن ـغ ـب ــورغ م ــع ع ــدة
مؤشرات أخرى حدثت على مدار األسابيع
املاضية ،تعطي انطباعًا بأن مصر تنتظر
مخاضًا صعبًا خــال الشهور املقبلة .من
ً
ـا م ــا ي ـت ـ ّ
ـردد ع ــن وجـ ــود عـجــز في
ذل ــك م ـثـ
السيولة املالية لدى البنوك املصرية ،وهو
ما يؤثر على القدرة االستيرادية للشركات
بلد يعتمد ،في معظم
ورجــال األعـمــال في ٍ
احتياجاته األساسية ،على الواردات ،والتي
وص ـلــت ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى م ــا قـيـمـتــه 61
مليار دوالر ،وهو ضعف حجم الصادرات
التي وصلت قيمتها إلى نحو  29.7مليار
دوالر ،بـحـســب ب ـيــانــات ال ـج ـهــاز امل ُــرك ــزي
للتعبئة ال ـعــامــة واإلحـ ـص ــاء ال ـتــي نـشــرت
منتصف الشهر املاضي (ديسمبر/كانون
األول) .ولذلك ،أعلن البنك املركزي املصري

كـثـيــرون أن يــدفــع حجم الـتـحـ ّـدي الكبير
الـ ـق ــوى ال ــدولـ ـي ــة واالح ـ ـت ـ ـكـ ــارات وك ـب ــار
أصحاب رؤوس األمــوال لتغيير أسلوب
تعاطيهم مــع الـقـضــايــا اإلنـســانـيــة ،وأن
ي ـع ـي ــدوا الـتـفـكـيــر ف ــي طــريـقـتـهــم بـ ــإدارة
ال ـع ــال ــم أو ال ـش ـع ــوب األخـ ـ ــرى امل ـق ـه ــورة،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ت ــوزي ــع جــزء
مــن ال ـث ــروة وك ـبــح غــريــزة الـتـهــافــت على
الربح وتكديس الثروات وزيــادة رؤوس
َ
ردة فعل منها على ما ّ
تبي من
األمــوال،
ٍ
ه ـشــاشــة ات ـص ــف ب ـهــا ال ـج ـنــس الـبـشــري
ّ
تسبب هــذا الفيروس بإطاحة
وإمكانية
إمبراطوريات وأباطرة .بل على العكس،
أص ـ ـبـ ــح انـ ـتـ ـش ــار املـ ـ ـ ــرض فـ ــرصـ ــة ل ـه ــذه
ُّ
للتربح من خــال إيجاد أساليب
القوى
جديد لالتجار بحاجات الـنــاس ،وحتى
االت ـج ــار بــالـطـعــوم ،وأح ـيــانــا احـتـكـ ًـارهــا
دول منها .كما كــان فرصة لها
وحرمان ٍ
لالنقضاض على مــا تبقى مــن مكاسب
حققتها الـفـئــات الـفـقـيــرة خ ــال سـنــوات
وعقود من نضالها في الــدول األوروبية
والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ،واالن ـ ـق ـ ـض ـ ــاض أي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
ال ـح ــري ــات ال ـتــي كــانــت م ـ ّيــزة ب ـعــض هــذا
عدوانية
الغرب ،حريات كانت تخفف من ّ
أجهزتها وقواها املسيطرة ،وتحقق لها
فرقًا ِّ
يميزها عن قوى العدوان املنتشرة
فـ ــي دول ع ــرب ـي ــة وع ــامل ـث ــال ـث ـي ــة ك ـث ـي ــرة.
ولــوحــظ خــال فـتــرة االنـتـشــار أن القوى
الشعبوية التي تحمل خطاب الكراهية

والتمييز وإقصاء اآلخر املختلف بالدين
ّ
أو الـ ـ ــرأي ق ــد تـ ـعـ ــززت ،وه ـ ــذا ب ـح ـ ّـد ذات ــه
ً
ُّ
يعد دليال وانعكاسًا لتراجع الدولة عن
دوريها ،الرعائي والحمائي.
وي ـعــود ال ـســؤال ال ــذي ط ــرأ مــع الجائحة
وتكرر كثيرًا ليحضر اآلن :هل ستحمل
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــة اخ ـ ـتـ ــافـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ـمـ ــارسـ ــة
أو الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــي ات ـب ـع ـت ـهــا ال ـق ــوى
امل ـس ـي ـطــرة خ ــال الـسـنـتــن املنقضيتني
م ــن ع ـمــر الـ ـفـ ـي ــروس ،أو ح ـتــى خـ ــال ما
سبقها مــن س ـنــوات وع ـق ــود ،شـهــدت ما
حروب وغزوات وإجرام؟ على
شهدت من ّ ٍ
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـجــائ ـحــة دف ـعــت كثيرين
ـداءات إن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـعــودة
إلـ ــى إط ـ ــاق ن ـ ـ ـ ـ
ٍ
إلــى فكرة التعايش ،وتعزيز قيم الخير
ّ
والتعاون والتضامن واملحبة ،فإن غريزة
ال ـب ـق ــاء ع ـلــى ح ـس ــاب ضـ ــرر ال ـغ ـيــر الـتــي
ّ
حــاول اإلعــام في كــل مكان إظهار أمثلة
عليها بعد انتشار الفيروس لتكريسها،
وكذلك استمرار روح العدوان التي بقيت
ت ـح ــوم ف ــي أج ـ ـ ــواء دول ك ـث ـي ــرة ،ن ــاش ــرة
حــروبــا مذهبية وصــراعــات على الـثــروة
ّ
وامل ـ ـكـ ــاسـ ــب ،ك ـ ــل ه ـ ــذه الـ ــوقـ ــائـ ــع ،عـ ــاوة
عـلــى وق ــائ ــع اس ـت ـمــرار بـعــض الـ ــدول في
احتكار األدوية الجديدة ذات القدرة على
ّ
الـتـخـفـيــف مــن املـ ــرض ،ت ـقــول إن الـعــالــم،
ومــع دخــولــه سنته الثالثة كــورونـيــا ،لم
يتعلم الدرس بعد.
(كاتب سوري)

ساحرة هاري بوتر تثير حنق إسرائيل

في استعادة الحلم العربي
ّ
ليس من املفيد هنا أن نصنف الناس إلــى مالئكة وشياطني ،أو نـتــاوم ،ونخضع
لعقلية التصنيف واالستقطاب ،سواء في تونس أو في مصر أو حتى في سورية أو
في السودان ،الجزائر وهكذا ...إلخ ،فهنالك قاعدة جوهرية ّأن الديمقراطية أفضل من
ّ ّ
االستبداد والسلطويةّ ،
شعوب تمتلك الحرية
يمر إل عبر
وأن الطريق إلى املستقبل ال
ٍ
ّ
ومتحررة ،لكن من هو الديمقراطي ومن السبب في ما آلت إليه األمور فهي مسألة
ّ
ّ
ً
أخرى ،واألهم من ذلك كله أن نسأل سؤاال معمقًا بعد  11عامًا على الربيع العربي:
ملاذا فشلنا؟ ولم تكتمل طموحاتنا وأحالمنا؟ واملقصود هنا البحث عن األسباب
ّ
ً
البنيوية ،فـعــا ،الـجــذور واألخـطــاء أو االخـتــاالت االستراتيجية ،لعل ذلــك يرشدنا
إلى طريق ضللناه منذ قــرون طويلة! قــرون؟ نعم دعونا ال ننسى ذلــك ،فنحن منذ
ّ
مرحلة مبكرة ،أي لحظة الفتنة الكبرى ،لم نعرف طريقًا إلى الحرية السياسية ،ولم
تشهد األمة العربية تطويرًا أو إعادة إنتاج ملفاهيم وقيم تقوم على تحريم االستبداد
والسلطوية وتجريمهما ،بل ،في أحيان كثيرة ،وفي كتب الفقه والتراث اإلسالمي،
وفي الفلسفة السياسية وغيرها ،النظرية التي سادت وانتشرت والثقافة التي هيمنت
ّ
علينا هي ثقافة القبول باالستبداد وسلطة املتغلب وحكم القوي ،وتفضيل األمن
ّ
واالستقرار والوحدة على الحرية ،والشوكة على أهل الحل والعقد والعصبية على
دعوات التغيير السلمية .وبالتالي ،لم ّ
تتعزز ثقافة مجتمعية حقوقية وسياسية تقوم
على مراجعة ّ
جدية لهذا التراث السياسي وامليراث الشعوري.
جديد لثقاف ٍة مختلف ٍة وجيل ثــوري امتلك
بميالد
كانت لحظة الربيع العربي إيذانًا
ٍ
ٍ
أسلحة «الـســوشـيــال مـيــديــا» ،الـتــي كــانــت أق ــوى مــن العصي وال ـه ــراوات واملعتقالت
والــدبــابــات ،وهــدم جــدارًا تاريخيًا ورمــزيــا أهــم بكثير من جــدار برلني ،بل من سور
ّ
نظريات أكثر تجذرًا من نظريات الجاذبية،
الصني العظيم ،وهو جدار الخوف ،وكسر
ٍ
وهي نظريات االستثناء العربي من الديمقراطية ،التي استسلم لها كثيرون ووظفها
الحكام ،لكن تلك اللحظة اإلشراقية النورانية في تاريخنا ذوت بعد أعوام قليلة ،ولم
ّ
نحافظ عليها ،وعادت النظريات والجدران والثقافات القديمة تتشكل بصور تمويهية
ّ
ونفكر فيه ّ
جديدة .وهذا هو السؤال الذي علينا أن ّ
مليًا ،ملاذا فشلنا في الحرب،
نكرره
بعدما نجحنا في معركة صعبة وحاسمة مع االستبداد في الجولة األولى؟
أيــن هو رأس األفعى وأيــن هو ذيلها في الحالة العربية؟ فقد سقط الدكتاتوريون
ّ
واملستبدون وهزم الناس مخاوفهم وخرجوا إلى الشوارع ،وما تزال سياسات الشارع
ً
(على حد تعبير آصف بيات) هي التي تحكم الجيل الشاب الجديد ،لكن هل فعال
ّ
الزعماء هم رأس األفعى ،أم بنى االستبداد املجتمعية والسياسية هي الرأس والحكام
هــم الــذيــل؟ هــل مــن األج ــدى بالفعل الـيــوم أن نــراجــع مـقــاربــات التحول الديمقراطي
ومدارسه والتجارب العاملية ،ونعيد قراءة التجربة العربية الجتراح النظرية الخاصة
بالعالم واملجتمعات العربية ،مع األخذ بعني االعتبار أن لحظة الربيع العربي لم تنت ِه،
في أسبابها وشروطها حتى وإن كانت نتائجها مخيبة وكارثية في أحيان كثيرة،
وفــي ضــوء ّأن مــدارس فكرية عربية كثيرة لم تعد تمتلك اليوم جوابًا على أسئلة
الواقع!
ً
ربط هوبز بــاوم ،مثال ،التطور الديمقراطي الغربي بالتحوالت االقتصادية الكبرى،
االجتماعي الذي ّأدى إلى والدة مصالح جديدة
والدخول إلى عصر الصناعة والحراك ٌ
على حساب املصالح السابقة ،وهي حالة تمكن معاينتها بصورة مختلفة في العالم
العربي ،من خــال دور الطبقة الوسطى والشباب املعولم واملثقف ،لكن العملية لم
تستمر إلى النهاية املطلوبة؛ ّ
ألن القوى السياسية التي تشكلت في مرحلة االستبداد،
وكانت تمثل املعارضة هي التي قادت املرحلة الجديدة ،وربما بمفاهيم قديمة ،وألنّ
ّ
بالتعددية في
فشل الدولة في بناء املشروعات التنموية التي تقوم على االعـتــراف
ّ
إطار مصالح مشتركة ،واستبدال ذلك بتذويب الجميع بهوية معينة ،أدى إلى صعود
الهويات الفرعية األولية وانفجارها بمجرد انهيار النظام البوليسي؟!
ً
ّثمة فرضيات وأفكار عديدة تحتاج إلى االختبار ،بما يساعد فعال على فهم :أين
أخطأنا وما البديل؟ وهو الخيار الوحيد إذا أردنا استعادة الحلم.

عــن مـجـمــوعــة مــن ال ـش ــروط ،مــن أج ــل منح
سيولة طــارئــة للبنوك ،أهمها أن يقتصر
ذلك على البنوك ذات املــاءة املالية ،مقابل
ض ـم ــان ــات ك ــاف ـي ــة ،أه ـم ـهــا أن ي ـك ــون سعر
الـعــائــد املـطـبــق أع ـلــى مــن مـتــوســط أسـعــار
اإلقـ ــراض الـســائــدة فــي ال ـســوق ،وأن يكون
هــذا التمويل قصير األج ــل .ولـعــل أسباب
ذلك اإلجراء الذي اتخذه البنك املركزي هو
الـشـعــور بــأن ثـ ّـمــة أزم ــة مالية واقتصادية
تلوح في األفق ،بسبب سياسات االقتراض
ال ـخ ــارج ــي ال ـت ــي يـتـبـعـهــا ن ـظ ــام الـسـيـســي
بشراهة غير مسبوقة ،من أجل اإلنفاق على
مشاريعه الكبرى.
ّ
ويبدو أنــه ستكون ملسألة نقص السيولة
لــدى الـبـنــوك ،والـتــي قــد تـصــل ،فــي مرحلة
الح ـقــة ،إلــى مــؤسـســات الــدولــة ووزارات ـه ــا،
تــداعـيــات فــي مــا يتعلق بــالـقــدرة على دفع
األج ــور وال ــروات ــب وال ـع ــاوات للموظفني.
وق ـ ــد تــاب ـع ـنــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار األي ـ ـ ــام املــاض ـيــة
اح ـت ـج ــاج ــات نـ ـ ــادرة داخ ـ ــل مـبـنــى اإلذاع ـ ــة
والتلفزيون (ماسبيرو) على تأخر صرف
الحوافز والـعــاوات منذ عــام  .2014وألول
م ــرة ن ــرى تـجـمـعــات واحـتـجــاجــات رافـضــة
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـيــه،
م ــن أقـ ـ ــرب الـ ـش ــرائ ــح ال ــداعـ ـم ــة وامل ـس ــان ــدة
لـلـنـظــام ال ـحــالــي ،أو م ــا ي ـعــرفــون تقليديا
ب ـ «ح ــزب الـكـنـبــة» .وم ــن غـيــر املستبعد أن
تتسع رقـعــة االحـتـجــاجــات ،كــي تصل إلى
فـئــات وقـطــاعــات أخ ــرى أكـثــر احتياجًا من
الناحيتني ،االقتصادية واالجتماعية.
فــي الــوقــت نفسه ،تساهم سياسات الهدم
والبناء العشوائية التي يقوم بها حلفاء
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي واملـ ـنـ ـتـ ـفـ ـع ــون م ـ ــن س ـي ــاس ــات ــه
االقتصادية ،في سكب مزيد من الزيت على
ال ـن ــار ،وزي ـ ــادة نـسـبــة الـغـضــب واالحـتـقــان
ـات كــانــت ،فــي وقــت من
واالغ ـت ــراب لــدى فـئـ ٍ
األوقات ،من ّ
أشد داعمي السيسي ونظامه،
فـعـمـلـيــات اإلخـ ــاء وه ــدم امل ـن ــازل الـقـســري
لــم تعد مـجـ ّـرد سياسة طــارئــة تجرى على
ه ــوام ــش ال ـب ــاد كـمــا حـ ــدث ،وال يـ ــزال ،في
مناطق شبه جــزيــرة سـيـنــاء ،وإنـمــا وصل
األم ـ ــر إلـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـح ـضــريــة وفـ ــي قلب
الـعــاصـمــة امل ـصــريــة ،مـثـلـمــا ي ـحــدث حاليًا
فــي أحـيــاء مدينة نصر (الـحـيــان الـســادس
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نظام شرس سياسيًا
وأمنيًا ،وعاجز عن
الوفاء باحتياجات
مواطنيه األساسية

والـ ـس ــاب ــع) .وق ــد شــاهــدنــا رف ــض األه ــال ــي
هــذا األمــر واحتجاجهم عليه ،عبر مقاطع
ف ـيــديــو ،ك ــان ي ـت ـفــاوض خــال ـهــا مـســؤولــو
ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــع سـ ـك ــان ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ال ــذي ــن
يرفضون ترك منازلهم.
إذا وضعنا هذه املشاهد إلى جنب بعضها
بعضا ،تكتمل لدينا ص ــورة قاتمة لدولة
مـهـلـهـلــة ،ون ـظــام ش ــرس سـيــاسـيــا وأمـنـيــا،
ول ـك ـنــه عــاجــز اق ـت ـصــاديــا واج ـت ـمــاع ـيــا عن
الوفاء باحتياجات مواطنيه األساسية .في
الوقت نفسهّ ،
ثمة تراجع ال تخطئه العني
فــي الكتل املــؤيــدة للنظام ،والـتــي ساندته
التالية مباشرة لالنقالب،
طــوال السنوات ّ
ولكنها ب ــدأت تنفض عـنــه ،أخ ـيــرا ،نتيجة
ســوء أوضاعها االقتصادية واالجتماعية
وتراجعها .لــم تقم ثــورة يناير بــن عشية
وضحاها ،لكنها كانت أشبه بنهر ّ
تجمعت
ّ
زخـ ــاتـ ــه ومـ ـي ــاه ــه م ــن م ـظ ــال ــم اق ـت ـص ــادي ــة
واجـتـمــاعـيــة وم ــآس سـيــاسـيــة وإنـســانـيــة،
ّأدت ،فــي النهاية ،إلــى االنـفـجــار والـخــروج
الكبير للمصريني مــن مختلف الخلفيات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة والـسـيــاسـيــة
واإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة .ل ــذل ــك ،ب ـعــد مـ ــرور تسع
س ـن ــوات ع ـج ــاف ع ـلــى ان ـق ــاب ال ـثــالــث من
يــول ـيــو ( ،)2013ل ــم ي ـعــد الـ ـس ــؤال ه ــو :هل
ستنفجر األوضاع في مصر أم ال ،لكن متى
سـيـحــدث ذل ــك؟ وه ــو س ــؤال س ــوف تجيب
عنه األسابيع والشهور املقبلة.
(أكاديمي مصري)

ت ـت ـعـ ّـرض املـمـثـلــة إي ـم ــا واتـ ـس ــون ،بطلة
سلسلة أف ــام «هـ ــاري بــوتــر» الخيالية،
ل ـح ـم ـلــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـت ـه ـم ـهــا ب ـم ـع ــاداة
السامية ،بعد نشرها شعار «التضامن
ه ــو ف ـعــل» م ــن صـ ــورة ل ـت ـظــاهــرة مــؤيــدة
للفلسطينيني ،في ردة فعل متوقعة ،لكن
شرسة ،شــارك فيها السفير اإلسرائيلي
ل ـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،جـ ـلـ ـع ــاد أردان،
ّ
وك ــأن ســاحــرة سلسلة األف ــام الشهيرة
ّ
ّ
ه ــزت عصاها لتجعل كــل سـكــان العالم
مناصرين للشعب الفلسطيني .ولقلق
إسرائيل مــا يـبـ ّـرره ،فاملمثلة الشابة من
أمل ــع نـجــوم جـيـلـهــا ،ودورهـ ــا فــي «ه ــاري
ـال في
بــوتــر» يجعلها مــؤثــرة عـلــى أج ـي ـ ٍ
الحاضر واملستقبل ،ملــا تتمتع بــه قصة
مدرسة السحر من جاذبية ،والفيلم من
إب ـ ــداع ف ـنــي م ـب ـهــر .وجـ ــاء تـعـبـيــرهــا عن
دعـ ــم الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ـع ــد عـ ــرض حـلـقــة
خاصة على الهواء جمعت جميع النجوم
بمناسبة مرور عشرين عامًا على انطالق
سـلـسـلــة األف ـ ــام ال ـتــي ح ـصــدت إي ـ ــرادات
كلية قاربت عشرة مليارات دوالر.
حـتــى املــاضــي الـقــريــب ،كــانــت ّ
أي هجمة
إسرائيلية أو صهيونية تجبر املمثلني
واملـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع وت ـخ ـف ـي ــف
صــري ـحــات ـهــم امل ــؤي ــدة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن،
تـ ّ
لكننا نشهد تغييرًا ملحوظًا؛ إذ بــدأت
االت ـه ــام ــات اإلســرائـيـلـيــة تـفـقــد تــأثـيــرهــا
فيما ينبري نجوم للدفاع عن زمالئهم.
ف ـف ــي ح ــال ــة إي ـم ــا وات ـ ـسـ ــون أع ـل ــن اث ـن ــان
م ــن ن ـجــوم «ه ـ ــاري ب ــوت ــر» أالن ريـكـمــان
وم ـي ــري ــام م ــارج ــول ـي ــس ،تــأي ـيــد مــوقـفـهــا
وحـ ـ ـق ـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،تــا
ذل ــك تــوقـيــع أرب ـعــن مــن ن ـجــوم التمثيل
ّ
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج وك ـ ـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـص ـنــاعــة
السينما على بيان يرفض تهمة العداء
لـلـســامـيــة ،فــي رد بـلـيــغ عـلــى املـســؤولــن
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــن أن ه ـنــاك «ف ــرق ــا واض ـحــا
ّ
التعصب والكراهية وبــن معارضة
بني
ّ
نظام وسياساته» .ويهز انضمام نجوم
الـسـيـنـمــا وال ـت ـل ـفــزيــونــات ال ـغــرب ـيــة إ ّلــى
نقد سياسات إسرائيل ،ووصفها بأنها
نـظــام فـصــل عـنـصــري ،ع ـقــودًا مــن الــدعــم
ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات ،دف ـع ـه ــا م ــؤي ــدو إس ــرائ ـي ــل
وهوليوود لترويج الرواية الصهيونية
والـتـحــريــض عـلــى الـشـعــب الفلسطيني،
إلــى أن أصـبــح تأييد إســرائـيــل ج ــزءًا من
ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـس ــائ ــدة ف ــي ه ــولـ ـي ــوود ال ـتــي
ّ
كانت تقبل بالعنصرية ضد السود ،وكل
م ــن تـعـتـبــره ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ع ــدوًا
خارجيًا أو داخـلـيــا .ولــذا صرنا نشاهد
أف ــام ــا غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ض ــد الـعـنـصــريــة
وتفضح جــرائــم مــا يسمى «الـحــرب على
اإلرهـ ـ ــاب» وإن جـ ــاءت م ـتــأخــرة .ل ـكــن ،ال
بــد مــن تسجيل ه ــذا التغيير فــي تقدير
لـنـضــال الـشـعــب الفلسطيني ،وحــركــات
التضامن وحركة املقاطعة (بي دي أس)،
وكذلك «حياة السود مهمة» التي لعبت
وتلعب دورًا مهمًا في إظهار التقاطعات
بني قضايا الظلم ومناهضة العنصرية.
ي ـج ــب أخـ ـ ــذ هـ ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ب ـج ـ ّـدي ــة،
واعـتـبــارهــا بــدايــة الـطــريــق ،فقد اعـتــادت
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل وأن ـ ـ ـصـ ـ ــارهـ ـ ــا عـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار
هوليوود ،وحتى صناعة السينما عبر
ال ـب ـح ــار ،ض ـمــن ن ـط ــاق تــأث ـيــرهــا ،إن لم
ً
يكن سيطرتها ،فمثال أصـبــح عــاديــا أن
يجتمع نـجـ ٌ
ـوم مــن هوليوود سنويًا في
حـفــل ع ـشــاء يقيمه املـلـيــونـيــر األمـيــركــي
الصهيوني ،حاييم صابان ،باسم جمعية
«جـيــش الــدفــاع اإلســرائـيـلــي» يجمع فيه
ّ
تبرعات للجنود اإلسرائيليني ،من دون

استهجان دعم جيش االحتالل وجرائمه
ض ــد ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي واس ـت ـن ـكــاره.
وت ـم ــوي ــل م ــؤي ــدي إس ــرائـ ـي ــل أف ــام ــا فــي
ه ــول ـي ــوود ل ـيــس س ـ ـرًا ،فـحــايـيــم صــابــان
نفسه كــان يملك شــركــة قبل ان يبيعها
الحقًا إلــى شركة «والــت ديــزنــي» أنتجت
أفــامــا ناجحة لــأطـفــال ،أهمها سلسلة
أفـ ـ ــام ك ــاس ـب ــر «ال ـش ـب ــح امل ـح ـب ــب» وه ــي
شخصية مـعـشــوقــة مــن األط ـف ــال وحتى
الكبار في أرجاء العالم.
أمـ ـ ــا امل ـ ـخـ ــرج س ـت ـي ـفــن س ـب ـي ـل ـب ـي ــرغ ،فــا
يحتاج لتمويل صهيوني ،إلنتاج أفالم
بعضها أراد مسح النكبة الفلسطينية
م ــن ال ـ ــذاك ـ ــرة ،بـفـيـلــم «ق ــائ ـم ــة شـيـنــدلــر»
عــن امل ـحــرقــة .وه ــو فـيـلــم ّمــؤثــر فــي عمق
اإلحـســاس اإلنـســانــي ،لكنه وضــع نهاية
له مع إنشاء «دولة إسرائيل» على أرض
ف ـل ـس ـطــن ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ف ــا أثـ ــر ل ـجــرائــم
وم ــذاب ــح لـلـعـصــابــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وال
القتالع الشعب الفلسطيني من وطنه...
ّ
صحيح أن سبيلبيرغ من أهم املخرجني
ّ
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن ،ل ـك ــن ه ــول ـي ــوود ل ــم تكن
ت ــرح ــب ب ــالـ ـحـ ـف ــاوة ن ـف ـس ـهــا ب ـم ـخــرجــن
مبدعني من ناقدي السياسة األميركية،
ّ
وإن ـمــا دائ ـمــا تبتعد ،أو تــرفــض الــروايــة
األخـ ــرى لـيــس عــن الـشـعــب الفلسطيني،
ّ
ب ــل ع ــن ك ــل ح ــرك ــات ال ـت ـح ـ ّـرر ،وال ـجــرائــم
ّ
األميركية ،إل ما نــدر ،وعــادة بعد مرور
سـنــوات أو أحـيــانــا بعد هزيمة للجيش
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،كـ ـم ــا فـ ــي فـ ـيـ ـتـ ـن ــام .فـلـنـحــو
عقدين لم ُي َ
عرض فيلم واحد عن معتقل
غوانتنامو ،وعمليات التعذيب املرعبة
ّ
فـ ـي ــه ب ـح ـج ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،خـ ـص ــوص ــا أن
ّ
امل ـع ـس ـكــر ب ـح ــد ذات ـ ــه ج ــري ـم ــة ح ـ ــرب ،إل
ال ـع ــام امل ــاض ــي ( ،)2021ح ــن ظـهــر فيلم
«املوريتاني» وقبل ذلك ساد شبه صمت
رهيب في هوليوود ،فتواطؤ هوليوود
وخ ــوف العاملني فيها لــم يقتصرا على
القضية الفلسطينية ،وإن كانت جريمة
إسرائيل املستمرة والدعم األميركي غير
املـ ـش ــروط وغ ـي ــر املـ ـح ــدود ج ـعــا األف ــام
الـتــي تنتقص مــن إنـســانـيــة ال ـعــرب ،كما
قام بتوثيقها الكاتب العربي -األميركي
الراحل جاك َ شاهني ،مقبولة ،بل ومرحبًا
ُ
بـ ـه ــا ،وال ت ــش ـك ــل ع ـن ـصــري ـت ـهــا الـبـشـعــة
م ـع ـض ـلــة أخ ــاقـ ـي ــة ألس ـ ـيـ ــاد ه ــول ـي ــوود
ومعظم نجومها.
ّ
التغيير في هوليوود بــدأ ّ ،وإل ملا رأينا
أفـ ــامـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة تـ ـت ــرش ــح ل ـج ــوائ ــز
ّ
األوسـ ـك ــار ،ل ـكــن صــاحـبــة ه ــذه الـسـطــور
ّ
ال تـعـتـقــد أن ه ــول ـي ــوود م ـس ـت ـعــدة بعد

إيما واتسون في أكتوبر الماضي
(جاستن تاليس/فرانس برس)

أال يخجل من
بحب الدولة
يجاهر
ّ
الصهيونية في
العالم العربي من
شجاعة والتزام
فنانين غربيين؟

ّ
يتحدى جــذور الرواية
لفيلم عن النكبة
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذا تـ ـق ــدم م ــراف ــق
لـنـهــوض حــركــات اجـتـمــاعـيــة مــدنـيــة في
مواجهة صعود موجة اليمني الفاشي في
ً
عقد مثال أن
أميركا ،فمن كان يتوقع قبل ٍ
تنشر ممثلة ،بحجم ســوزان ساراندون،
ً
تعليقًا نقال عــن منظمة «يـهــود مــن أجل
ال ـس ــام» امل ـعــاديــة للصهيونية ،مقاربة
بـ ــن ع ـم ـل ـي ــات اإلب ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة ضــد
السكان األصليني في أميركا وما ترتكبه
إسرائيل في فلسطني؟
ّ
ال ـغ ــائ ــب ف ــي كـ ــل امل ــوض ــوع ه ــو األم ـ ــوال
العربية ،في تمويل أفالم ذكية وإبداعية
تـســرد الحكاية الفلسطينية وتــداعـيــات
ّ
ال ـغ ــزو األم ـي ــر ّك ــي ل ـل ـع ــراق ،وكـ ــل م ـجــازر
ُاالستعمار ،لكننا اآلن في عهد التطبيع
ّ
املــذل ،وقد نسمع قريبًا عن عملية إنتاج
ّ
سـيـنـمــائـيــة ضـخـمــة م ـمــولــة م ــن «بـعــض
ال ـعــرب» ال ت ـهــادن إســرائـيــل فـحـســب ،بل
تجعل الشعب الفلسطيني مجرمًا ال حق
ـزي ــف كـفــاحــه ،فـ ـ ّ
لــه بــأرضــه وت ـ ّ
ـردة الفعل
اإلسرائيلية الغاضبة على منشور إيما
واتـســون تعكس أيـضــا تفاجؤ إسرائيل
بالتحوالت في عالم السينما ،خصوصًا
ّ
أنـ ـه ــا وأمـ ـي ــرك ــا ت ـع ـت ـق ــدان أن الـتـطـبـيــع
الـعـ ّـربــي  -اإلســرائ ـي ـلــي س ــوف يـنـهــي ،أو
يـخــفــف ّ
أي مـعــارضــة أو نـقــد عــاملــي ضد
ّ
إسرائيل ،لكن من الواضح أن هناك جبهة
أخ ــرى على إســرائـيــل أن تخوضها ضد
مجموعة كبيرة من فناني العالم .في عام
ّ
 ،2014وق ــع ألــف مثقف وإعــامــي وفنان
بريطاني على بيان يدين حرب إسرائيل
عـلــى قـطــاع غ ــزة ،ويــؤيــد حــركــة مقاطعة
إســرائـيــل (ب ــي دي إس) ،حينها رفضت
ال ـكــات ـبــة ج .ك .رول ـي ـن ــغ ،مــؤل ـفــة روايـ ــات
ه ــاري بــوتــر الـتــوق ـيــع ،فــانـتـقــدهــا زمــاء
ّ
لها ،فكان أن ّ
ردت بأن موقفها اإلنساني
م ـت ــأث ــر ب ــأعـ ـم ــال الـ ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي
ـش ،ل ـت ـن ـشــر ص ـح ـي ـفــة ذا
م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ـ
ً َ ّ
غارديان مقاال ُيذكر الكاتبة البريطانية
ّ
أن قصة دروي ــش مــع االق ـتــاع والـتـشـ ّـرد
ّ
ّ
تناقض ادعاءاتها بأن شعره ملهم لها.
ً
واآلن ،بعد ثماني سـنــوات ،نــرى أبـطــاال
فــي قصتها عــن مــدرســة للسحرة تـ ّ
ـدرب
تــام ـيــذهــا ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـش ــر فـهـمــوا
مغزى الرواية جيدًا ،وها هم يستعملون
سـحــر نـجــومـيـتـهــم ل ـلــدفــاع ع ــن ال ـعــدالــة،
ف ـه ــل ت ـن ـضــم رول ـي ـن ــغ وآخـ ـ ـ ــرون إل ـي ـهــم؟
ّ
ّ
بحب
لـكــن األه ــم :أال يخجل مــن يـجــاهــر
الدولة الصهيونية في العالم العربي من
شجاعة والتزام فنانني غربيني؟ املشكلة
ّ
ّ
املطبعني العرب الذين ليسوا في منأى
أن
ع ــن خ ـطــر إس ــرائ ـي ــل ،ل ــم يـتـتـلـمــذوا على
ّ
الشر ،بل على خدمته.
مكافحة
(كاتبة من األردن)

«زيارة املسؤول العربي الفالني إلى تل أبيب»« ،وفد إسرائيلي في جولة في إحدى
الدول العربية»« ،مباحثات إسرائيلية عربية حول االستقرار في املنطقة» .باتت هذه
العناوين طبيعية في اآلونة األخيرة مع فتح باب التطبيع مع سلطات االحتالل على
ً
مصراعيه ،ولــم يعد التوقف عندها يأخذ وقتًا طويال ،بل بتنا نمر عليها مرور
الـكــرام باعتبارها أصبحت جــزءًا من املشهد السياسي في املنطقة ،والــذي تريد
الواليات املتحدة ،وغيرها من الدول الغربية ،رسمه ،ومضمونه األساسي ليس أن
إسرائيل باتت كيانًا طبيعيًا في املحيط العربي فحسب ،بل أصبحت العبًا مؤثرًا
في تفاصيله أيضًا.
وفق هذا املنظور يمكن النظر إلى ما تسرب أمس عن هبوط طائرة خاصة تابعة
للواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر في مطار بن غوريون ،ومكوثها فيه ملدة ساعتني
قبل أن تغادر عائدة إلى قبرص .ورغم عدم جالء من حملت هذه الطائرة ،وما كانت
فحوى اللقاءات التي أجراها املسؤولون على متنها مع نظرائهم اإلسرائيليني ،إال
أنه ال يمكن فصل هذه الحادثة عن التطورات السياسية في ليبيا ،والتحضيرات
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة الشهر املاضي قبل تأجيلها،
والتي يلعب حفتر دورًا محوريًا فيها ،ويبحث عن مساندة لحسمها ملصلحته.
الالفت أن هذه ليست املرة األولــى التي تحط فيها طائرة حفتر في تل أبيب ،ففي
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،كشفت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن طائرة
ّ
أقلت صــدام ،نجل حفتر ،حطت في مطار بن غوريون قادمة من أبوظبي .ولفتت
الصحيفة في حينه إلى أن نجل حفتر طلب من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية
وسياسية لوالده ،مقابل تعهده بتطبيع العالقات معها .وليس هذا التقرير األول
من نوعه عن اتصاالت بني معسكر حفتر وإسرائيل ،فقد تحدثت تقارير مماثلة
في السابق عن اتصاالت بني حفتر نفسه ومسؤولني إسرائيليني ،بلغت حد لقاء
مسؤولني من «املوساد» في مناسبات عدة.
سلوك كهذا ،والطرق على الباب اإلسرائيلي الــذي يمارسه حفتر ونجله ،لم يعد
حالة استثنائية في املشهد السياسي العربي الجديد ،والــذي يتصدره عــدد من
الدول العربية التي باتت ترى في إسرائيل املدخل األساس للحصول على الرضى
األميركي ،وبالتالي املشروعية الدولية .ورغم أن معادلة كهذه ليست جديدة بالنسبة
إلى الواليات املتحدة تحديدًا ،والتي كانت وما تزال ترى في التقرب من إسرائيل
معيارًا مفصليًا للحكم على التوجهات السياسية العربية ،إال أن األمر تكرس في
اآلونة األخيرة ،ويتجه ألن يكون معادلة سياسية راسخة في املنطقة.
امل ـعــادلــة تـتـمــاشــى مــع االت ـج ــاه األم ـيــركــي ال ـع ــام ،والـ ــذي ظـهــر مــع حـكــم الــرئـيــس
الديمقراطي األسبق باراك أوباما ،وهو االبتعاد قدر اإلمكان عن التدخل املباشر
في امللفات الخارجية .هذا التوجه ّ
مر بتحوالت مع حكم دونالد ترامب ،ووصول
جو بايدن اآلن إلــى ســدة الرئاسة األميركية .والـيــوم تبدو الــواليــات املتحدة في
طور اللجوء إلى «وكالء حصريني» وفق التقسيمات اإلقليمية والدولية ،في ظل
انشغالها أساسًا بامللفات التي يراها بايدن أولوية قصوى ،وهي مواجهة نفوذ
الصني وروسيا املتصاعد.
إسرائيل فــي هــذه الحالة الـيــوم قــد تصبح هــذا «الوكيل الحصري» فــي منطقة
الشرق األوسط ،وخصوصًا في ظل االنفتاح الذي تبديه اليوم الكثير من الدول
العربية تجاه الكيان الصهيوني ،والــذي يتجلى في الزيارات واللقاءات ،السرية
والعلنية ،لعدد من املسؤولني العرب مع نظرائهم اإلسرائيليني .ومن الواضح أن
هذا االنفتاح في طور التوسع ،وسط التلميحات الكثيرة التي تصدر عن بعض
املـســؤولــن الـعــرب بــاالسـتـعــداد للتطبيع مــع إســرائـيــل .ومــن املــرتـقــب أن تشهد
السنوات القليلة املقبلة املزيد من الطرق العلني العربي على الباب اإلسرائيلي،
ً
باعتباره مدخال للرضى الغربي.

«الحزام والطريق» سياسة
الصين واقتصادها
فاطمة ياسين

ترغب الصني في تعزيز مكانتها وحضورها االقتصادي في أســواق العالم ،وهي
ّ ّ
ّ
وممرات آمنة ،ذات طاقة
تفكر بأنها ال تستطيع تحقيق ذلك من دون أن تبني طرقًا
ّ
استيعابية كافية ،تنقل عددًا كبيرًا من البشر ،وكميات ضخمة من البضائع ،وكل ما
تستطيع حمله من البيانات ،والوصول إلى نقاط مهمة تشرف على مساحة واسعة
من العالم القديمّ ،
فقدمت مبادرة «سخية» تعرض فيها استثمارًا ،أو استثمارًا كثيفًا،
ً
ّ
ّ
اتخذ شكال إقليميًا في البداية ،ثم توسعت الفكرة لتشمل قارات العالم القديم كله،
شركات محلية ،وتباشر ببناء تلك ّ
املمرات اآلمنة،
فتتعاون شركاتها العمالقة مع
ٍ
والهدف النهائي الوصول إلى جنوب بحر العرب ،لتبقى على مقرب ٍة من املنطقة الغنية
بالنفط في الخليج العربي ،والوصول إلى البحر املتوسط من عدة نقاط ،مع التركيز
يصل مداها إلى أقصى الشمال
على جنوب أوروبا الغربية .كما ترغب الصني بأن ً
األوروبــي حيث املياه الباردة ،وهي أيضًا تولي أهمية لبلدان كإندونيسيا وماليزيا
ّ
وسنغافورة ،ال يمكن الوصول إليها إل عبر طريق بحري يعبر مضيق ملقا ،ويكمل
ً
وصوال إلى مياه املتوسطّ ،
تسميه الصني طريق
ليقطع البحر األحمر وقناة السويس
ّ
ّ
ستمول الصني آالف املشاريع لتحيط بالعالم القديم ،معتبرة أنها
الحرير البحري.
ّ
تعيد إرث طريق الحرير ،تحت عناوين التنمية واالقتصاد ،ومن دون أن تمرر خالل
طرحها هذه املشاريع ّأيــة طموحات سياسية .تعتقد الصني ،بما لديها من فائض
مالي غزير وحجم ديموغرافي هائلّ ،أن هذه مؤهالت كافية للسيطرة على العالم
ّ
القديم كله ،عن طريق تخليق تلك املـمـ ّـرات .ومــن أجــل تجنب الغضب األميركي ،ال
تأتي الصني على ذكر الوجه اآلخر من الكرة األرضية الذي يضم أميركا من الشمال
ّ
ّ
وكأنها ّ
تلمح إلى أنها تترك هذا امللعب ملن يريد من دون إزعاج! يسير
إلى الجنوب،
املشروع ببطء شديد ،ويلقى استجابات متفاوتة ،وأحيانًا يلقى حماسًا ،وقد بدأت
بالفعل الكثير من مشروعات الطرق والجسور والسكك الحديدية ،في دول واقعة على
املسارات ّ
املحددة ،بالعمل ،من دون مالحظة فروق في النسب املئوية للتنمية .وعلى
ّ
الرغم من ّأن املشروع قد أقلع منذ أكثر من ثمانية أعوام ،فإن حماسة الصني لم تفتر
ّ
خالل هذه املدة ،وهي تحاول أن تكثف جهودها لخدمة استراتيجيتها املستقبلية.
ّ
ال تظهر الـصــن رغبتها بمكاسب سياسية مــن هــذا امل ـشــروع ،وتــركــز أكـثــر على
االق ـت ـصــاد والـتـنـمـيــة ،لـكـ ّـن ال ــواق ــع يـقــول ّإن امل ـش ــروع ذو جــوهــر سـيــاســي واض ــح،
فمشاريع البنية التحتية التي تراهن عليها مبادرة الحزام والطريق ذات مردودية
منخفضة نسبيًا ،وتتطلب كلفة استثمارية عالية ،وخبرات خاصة ،ما يجعل رأس
املــال الطموح ُ
يهرب إلى قطاعات أخــرى .لكن ما يريده رأس املــال الصيني من هذه
املشاريع هو العمر االفتراضي الطويل الذي يبدأ للطرق والجسور والسكك الحديدية
ً
طويال قد ّ
يؤسس
من  25عامًا ،وقد يصل إلى خمسني ،ما يضمن للصني وجــودًا
لبناء قواعد دائمة يمكن توسيعها باستمرار ،وقد يسمح بوجود عسكري لحماية
تلك املنشآت من عدو افتراضي.
ترغب الصني ببناء ستار خاص بها ومناطق يمكن حمايتها في عمق دفاعي يتجاوز
أراضيها بكثير ،ويصل حتى إلى أراضي الخصم في أوروبا ،بإلقاء طعم االستثمار
والتنمية وزيادة الثروات ،ويمكن بالفعل تأمني عائد استثماري لهذه املنشآت ،لكن
من دون أن تحيد عن هدفها السياسي واالستراتيجي ،ومع استمرار أدائها وظائفها
املدنية ،وبغض النظر عن العواقب البيئية التي ال تعطيها الصني االهتمام الكافي.
يحاول هذا املشروع من ضمن ما يضمره من حموالت سياسية فصل دول أميركا
عن العالم القديم ،وتحديدًا فصل أميركا عن حلفائها في أوروبــا الغربية ،وتقريب
السواحل البعيدة في الشمال والجنوب األوروبيني من الصني ،وتنجح الصني ،حتى
ّ
يوجد له معجبني
اآلن على األقل ،في تجنب األيديولوجيا في طرحها هذا املشروع ،ما ِ
حتى في أوروبا الغربية نفسها.
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في تبعثر الواقع السوري
راتب شعبو

فـ ـ ــي الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ،يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــام عـ ـ ــن واقـ ـ ــع
م ــوض ــوع ــي م ـس ـت ـق ــل عـ ــن ال ـ ــوع ـ ــي ،وي ـم ـكــن
الوثوق في أن للواقع الطبيعي «املوضوعي»
ّ
يتخيله
الكلمة النهائية دائمًا ،فالسراب الذي
مسافر ال يمكن أن يتغلب ،في أي حال ،على
ح ـق ـي ـقــة الـ ـصـ ـح ــراء ال ـق ــاح ـل ــة .ك ـم ــا ل ــم تـغـيــر
القناعة الراسخة للناس أن األرض هي مركز
ال ـك ــون ،مــن حـقـيـقــة أن ـهــا ج ــرم صـغـيــر يــدور
ح ــول الـشـمــس .أم ــا فــي ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي،
على خــاف الواقع الطبيعي ،يتغلب الوعي
على الــواقــع ،بمعنى إن تصورنا عن الواقع
االجتماعي ،أو شكل وعينا به ،أهم من الواقع
كما هــو ،أي أهــم مــن الــواقــع الــذي اعتدنا أن
نسميه «ال ــواق ــع امل ــوض ــوع ــي» ،املـسـتـقــل عن
املشاعر والوعي .ويتغير الواقع االجتماعي
مع تغير تصورنا عنه.
إلـ ـ ــى أي حـ ــد ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول بـ ــوجـ ــود واقـ ــع
اجتماعي مستقل عــن الــوعــي؟ أم أن الــواقــع
االج ـت ـم ــاع ــي ال ي ـع ــدو ك ــون ــه الـ ـص ــورة الـتــي
نعي وفقها هذا الواقع؟ لنفترض أن للواقع
االج ـت ـم ــاع ــي امل ــوض ــوع ــي وجـ ـ ـ ــودًا م ـ ــا ،وأن
غــال ـب ـيــة الـ ـن ــاس ت ـعــي هـ ــذا ال ــواق ــع بـطــريـقــة
مخالفة تمامًا أو مخالفة بدرجة معينة ،لهذا
الوجود أو ملا هو عليه «موضوعيًا» ،فما هو
الــواقــع الغالب أو املؤثر في هــذه الـحــال ،هل
هــو الحقيقة الـتــي فــي الــواقــع أم «الحقيقة»
التي في الوعي؟ هل هو الواقع «كما هو» أم
الــواقــع «كما نـتـصــوره»؟ .إذا تقدمنا خطوة

أخ ـ ـ ــرى ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـط ــري ــق ،يـ ـج ــوز ل ـن ــا أن
نـتـســاءل :طــاملــا أن هـنــاك واق ــع واح ــد ،فحني
ّ
التصور عن الواقع (كالمنا دائمًا عن
يكون
الواقع االجتماعي) مخالفًا لحقيقته ،أيهما
ي ـكــون ال ــواق ــع ،مــا هــو قــائــم وغ ـيــر ُم ـ ــدرك ،أم
ما هو ُمــدرك وغير قائم؟ أو بطريقة أخــرى،
هــل الــواقــع ،فــي هــذه الحالة ،هــو الحقيقة أم
الــزيــف؟ ول ـكــن ،فــي الـنـهــايــة ،ألـيــس الـتـصـ ّـور
الزائف عن الواقع ،هو بدوره حقيقة ،أي واقع
قائم بذاته؟
يمكن أن ّ
تتلبس الـجــريـمــة شخصًا أراد أن
يـنـقــذ شـخـصــا م ـط ـعــونــا ،وي ـم ـكــن أن يــؤخــذ
هــذا الــرجــل الشهم على أنــه امل ـجــرم ،ويحكم
ُ
عليه باإلعدام ،ألنه اعتبر في الوعي مجرمًا.
ك ـم ــا ه ــو واض ـ ــح ه ـن ــا ،ال ت ـت ـغ ـلــب الـحـقـيـقــة
املوضوعية على الحقيقة الــذاتـيــة (القناعة
ّ
العامة) التي تشكلت عن الرجل .وفي الوقت
نـفـســه ،ســوف يعيش امل ـجــرم الحقيقي على
أن ــه ب ـ ــريء ،بـحـســب ت ـص ـ ّـور ال ـن ــاس ع ـنــه ،أو
كـمــا تـقــول «الـحـقـيـقــة الــذات ـيــة» .كـمــا ينطبق
هــذا الـحــال على األفـ ــراد ،كــذلــك ينطبق على
املجموعات وعلى األنشطة العامة ،وهــو ما
يعطي دورًا حاسمًا لتصوير الواقع وصياغة
الـ ـقـ ـن ــاع ــات ونـ ـش ــره ــا بـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس .ال ــواق ــع
االج ـت ـمــاعــي ال ـغــالــب ه ــو ت ـص ـ ّـورن ــا ع ــن هــذا
الواقع ،ألن البشر ال ينشطون في واقعهم ،إال
وفــق وعــي أو تصور محدد عــن هــذا الــواقــع.
ّ
يتحدث عن
والكالم هنا ،وهذا هو القصد ،ال
قناعات سياسية أو فكرية ،بــل عــن قناعات
ّ
تخص حقيقة ما يجري في الواقع ،ولنسمها

«الواقع الخام» ،وهو املادة األولية في مصنع
القناعات السياسية والفكرية.
بـعــد ال ـت ـطــور ال ــواس ــع ف ــي وس ــائ ــل االت ـصــال
وزيـ ــادة ال ـق ــدرة عـلــى اسـتـقـطــاب مجموعات
كبيرة من الناس على صفحات أو قنوات ...
إلخ ،صار يمكن التدخل بفعالية في صناعة
الواقع الخام التي صارت محط الرهان األول
الـ ــذي تـعـتـمــده ال ـس ـل ـطــات ال ـن ــاف ــذة لـلـحـفــاظ
ع ـلــى ذاتـ ـه ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ي ـك ـفــي في
ال ـغــرب أن تـضـيــف صــرخــة «ال ـلــه أك ـبــر» إلــى
أي هـجــوم أو اع ـتــداء حتى تصنع معطيات
خـ ــام ت ـض ـعــه ف ــي «ح ـق ـي ـق ــة» جـ ــاهـ ــزة .وك ــان
يمكن ألميركا أن تصنع قناعة خام بأن لدى
العراق أسلحة دمــار شامل حتى تبني على
هذه القناعة حربًا واسعة .وكان يكفي لنظام
األســد أن يرمي املظاهرات في بداية الثورة
ال ـســوريــة ب ـع ـبــارات مـثــل ع ـصــابــات مسلحة
ُ
وإم ـ ــارات إســامـيــة حـتــى تـنـتــج م ــادة أولـيــة
لقناعات معادية للمظاهرات .يحتاج األمر،
مستندات معينة ،مهما
بطبيعة الحال ،إلى
ٍ
تكن هزيلة أو مفتعلة .يقود هــذا إلــى بــروز
إمكانية تجاور وتزامن أكثر من «واقع خام»
في حالة صراع على الغلبة.
ل ــم ي ـعــد ال ـت ـن ــازع ي ـ ــدور ،وال ـح ــال هـ ــذه ،على
مستوى القناعات السياسية واالنـحـيــازات
الـ ـفـ ـك ــري ــة ف ـ ـقـ ــط ،أي ل ـ ــم يـ ـع ــد ص ـ ــراع ـ ــا فــي
األيديولوجيا السياسية وحسب ،فقد بات
الـ ـص ــراع األه ـ ــم ي ـ ــدور ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ــواق ــع
ال ـخــام ،أو على صناعة الــواقــع األول ــي .بات
ّ
التحرري بالتالي صراعا ضد تزوير
الصراع

الواقع السوري كان
دائمًا ،وبشكل خاص
بعد  ،2011مزيجًا أو
خليطًا من «واقعات»
متزامنة ومتنافرة

الــواقــع ،إنــه صــراع على الواقع الخام قبل أن
يكون ضد توجهات سياسية أو اقتصادية
معينة ،ذلك أن أصحاب التوجهات التسلطية
بــاتــوا يعملون على احتكار صناعة الــواقــع
ال ـخــام ب ـغــرض قـطــع املـ ــوارد عــن الـتــوجـهــات
األخ ــرى امل ـض ــادة .بــاتــت ه ــذه ال ـحــال ظــاهــرة
مقلقة حتى فــي الـبـلــدان الديمقراطية ،ولنا
ّ
نتصور فاعليتها (نقصد فاعلية تشويه
أن
بلد محكوم لطغمة تسيطر
الواقع الخام) في ٍ
على كل ّ
مقدرات الدولة ،وتمارس حرب حظر
وإلغاء لكل اتجاه سياسي مخالف أو حتى
مستقل ،بصرف النظر عن لونه .في مثل هذه
سياسي
ال ـب ـلــدان ،يصبح ال ـكــام عــن ص ــراع
ً
كالمًا في الفراغ ،وتصبح معرفة الواقع مهمة

شبه مستحيلة .وإذا أتيحت هذه املعرفة ،فإن
النسخ ّ
املزيفة من الواقع واملدعومة بوسائل
إعالم قوية تعيق نشرها وتعميمها ،أو على
األقل ،تجعل قطاعا مهما من الناس في حيرة
وشك ،أمام واقعات متجاورة ومتزامنة.
يمكن الـقــول إن الــواقــع ال ـســوري كــان دائـمــا،
وبشكل خاص بعد  ،2011مزيجًا أو خليطًا
من «واقـعــات» متزامنة ومتنافرة ،تصنعها
ٌ
جهات متفاوتة القدرة على صناعة «الواقع
ّ
ال ـخــام» املـنــاســب لها ون ـشــره .قــد يـصــح هذا
الــوصــف على الــواقــع فــي أي بلد آخ ــر ،ولكن
«التميز» ال ـســوري األول ،وال سيما بعد أن
ّ
تحطم إطار الدولة السورية كما تحطم إطار
ً
املعارضة (إذا كان قد التأم لها إطار أصال)،
يـكـمــن ف ــي غ ـي ــاب م ــرك ــز ث ـقــل س ـ ــوري ،تبقى
الواقعات مشدودة إليه ،مهما تنافرت فيما
بينها ،فيمنعها ،على ّ
تعددها ،من التبعثر.
و«التميز» السوري الثاني الذي يمكن رصده
أن صناعة «الواقع الخام» ليس فقط صنعة
جهات ذات مصالح تصنع الواقع كما يناسب
مصالحها ،بل أيضًا صنعة أفراد وفرت لهم
تقنيات التواصل الحديثة إمكانية استثمار
ً
مــواه ـب ـهــم ال ـت ــواص ـل ـي ــة .وب ـ ــدال م ــن األم ــان ــة
والـ ـص ــدق امل ـف ـتــرضــن ب ـمــن ي ـت ـن ــاول ال ـشــأن
العام ،يساهم كثيرون من هؤالء في تشويه
ال ــواق ــع أو اخ ـت ــاق ــه ،بـشـكــل ع ـب ـثــي ،ذل ــك أن
مصلحتهم في تغذية حضورهم التواصلي
كيفما كــان ،تغدو مــع الفشل الـعــام املتراكم،
أهم من حرصهم على حقيقة ما يقولون.
(كاتب سوري)

رئيس غواتيماال يطلب حبس مهربي البشر  30عامًا

أميركا :وفاة مهاجر س ّري مكسيكي فور احتجازه

طالب رئيس غواتيماال أليخاندرو غياماتي البرملان بتشديد العقوبات على ّ
مهربي البشر ،عبر
ً
بدال من  5أعوام ّ
كحد أقصى حاليًا .واعتبر
و 30عامًا،
إقرار أحكام بسجنهم تتراوح بني 10
أعوام ُ
ّأن العقوبات يجب أن تكون أشد على ّ
مهربي الق ّصر والحوامل ،وأولئك الذين يعاملون املهاجرين
ّ
بطريقة غير إنسانية ،علمًا أن غواتيماال تشكل نقطة رئيسة النتقال املهاجرين من أميركا الوسطى
إلى الواليات املتحدة ،في رحالت خطرة عبر املكسيك شهدت إحداها حادث انقالب شاحنة تسبب
(رويترز)
في مقتل  55شخصًا الصيف املاضي.

أعلنت شرطة مدينة سان دييغو بوالية كاليفورنيا األميركية ،وفاة مهاجر مكسيكي في الـ 38من
ّ
العمر ،بعدما اعتقلته قوات حرس الحدود إثر تسلقه السياج الفاصل للدخول إلى الواليات املتحدة.
ّ
وأوضـحــت أن «الــرجــل أوقــف من دون استخدام القوة ضــده ،ثم عانى سريعًا من نكسة صحية لم
تحدد طبيعتها بعد نقله إلى منطقة تلقي العالج .وأجريت إسعافات أولية له لم تنجح في إنقاذه.
ونحن نحقق في الوفاة» .ودخل  1.7مليون مهاجر ّ
سري إلى الواليات املتحدة من الحدود الجنوبية
(فرانس برس)
بني أكتوبر/تشرين األول  2020وسبتمبر/أيلول  .2021

حرائق األرجنتين تنتظر األمطار
واصل حشد رجال اإلطفاء مواجهة حرائق الغابات
في  9محافظات في األرجنتني ،وأحدها مندلع منذ
أكثر من شهرّ ،
ودمر نحو  6آالف هكتار من الغطاء
النباتي .لكن كل هذه الحرائق لم تسفر عن إصابات
ولم تجبر السلطات على تنفيذ عمليات إخالء حتى
ال ـيــوم .وأف ــادت خــدمــة إدارة الـحــرائــق الوطنية بأن
حــوالــى مــائــة رجــل إطـفــاء وأف ــراد مــن أجـهــزة الدعم

واإلن ـق ــاذ واج ـه ــوا ،ب ـم ــؤازرة خـمــس طــائــرات وأرب ــع
مروحيات ،الحريق األكثر شــدة قــرب بحيرة سان
مــارتــن فــي متنزه ناهويل هــوابــي الوطني املـجــاور
ملــديـنــة بــاريـلــوتـشــي الـسـيــاحـيــة ( 1500كيلومتر
جنوب غربي العاصمة بوينس آيرس).
وقــالــت مــديــرة العمليات فــي خــدمــة إدارة الـحــرائــق
الوطنية لــوريـنــا أوج ـيــدا« :الـحــريــق املستمر منذ 6

ديسمبر /كانون األول املاضي بسبب الـبــرق ،أحد
األك ـث ــر خ ـط ــورة ال ـتــي شـهــدتـهــا املـنـطـقــة .وتـســاهــم
الــريــاح ودرج ــات الـحــرارة املرتفعة التي تـتــراوح بني
 35و 40درجة في استمرار انتشاره ،فيما ال تتوقع
مـصـلـحــة األرصـ ـ ــاد ال ـجــويــة ه ـط ــول أم ـط ــار كــافـيــة
إلخماد أجزاء منه» .والتهمت الحرائق نحو  6آالف
هكتار من غابات األنديز األصلية التي تضم مزيجًا

من أشجار السرو والخيزران وسواها .لكن رجال
اإلطفاء يؤكدون أن «النيران التي تبعد  50كيلومترًا
عن مدينة باريلوتشي ال تشكل خطرًا يحتم إخالء
الـسـكــان حــالـيــا» ،علمًا أن حــرائــق مـنــاطــق الـغــابــات
جـنــوب األرج ـن ـتــن ووسـطـهــا تــواكــب اعـتـيــاديــا كل
فترات فصل الصيف.

(فرانس برس)

في الحاجة للنقد
سمير الزبن

بنوع
تــزدحــم الساحة السياسية والثقافية
ٍ
مستفز مــن املــراج ـعــات الـنـقــديــة للكتب التي
ُ
تلقيها املطابع في السوق يوميًا ،والذي ُيبنى
على مديح الكتب السياسية واألعمال األدبية
الع ـت ـب ــارات خ ــارج ــة ع ــن ال ـنــص وع ــن صنعة
الـكـتــابــة ،إذ تعتمد ه ــذه املــراج ـعــات أســاســا
على العالقات الشخصية والكتابة املدائحية
املـتـبــادلــة (ح ـ ّـك لــي ،ألح ـ ّـك ل ــك) .بــذلــك ،توضع
األبحاث العميقة والرزينة إلى جانب األعمال
الـبــائـســة الـتـجـمـيـعـيــة الــرك ـي ـكــة ،كـمــا تــوضــع
األعمال اإلبداعية الراقية إلى جانب األعمال
ال ـهــاب ـطــة ع ـلــى ال ــدرج ــة ذاتـ ـه ــا م ــن الـ ـج ــودة.
وال يقبل ق ــراء األع ـم ــال الـسـيــاسـيــة واألدب ـيــة
ول ــدع ــم أص ــدق ــائ ـه ــم سـ ــوى م ـق ــارن ــة األع ـم ــال
الـهــابـطــة بــاألع ـمــال الـعـظـيـمــة لـكـبــار الـكـتــاب
الذين عرفهم التاريخ وكانت أعمالهم لحظة
تحول ثقافي .وفي هذه الحالة ،من الطبيعي
اع ـت ـب ــار أع ـم ــال هــاب ـطــة ورديـ ـئ ــة ال تستحق
ال ال ـن ـشــر وال ال ـ ـقـ ــراءة ت ـش ـكــل ف ـت ـحــا جــدي ـدًا
ف ــي عــالــم الـتـحـلـيــل االج ـت ـمــاعــي والـسـيــاســي
واإلبــداعــي ،كــارثــة حقيقية .يعمل هــذا النوع
م ــن امل ــراج ـعــات الـنـقــديــة عـلــى خـلــط املـعــايـيــر
البحثية والتاريخية والفنية واألدبـيــة التي
يتم على أساسها الحكم على هــذه األعـمــال،
ّ
لتبرير كــل األخ ـطــاء والـخـطــايــا الـتــي ترتكب
في هــذه الكتب من تشويه وتزييف وضعف
وركاكة ،لكن ليست هذه الحال عند ّ
مروجي

الـكـتــب الـهــابـطــة .إح ــدى أه ــم الــوظــائــف التي
تقوم عليها مراجعات الكتب والنقد األدبي أن
تكون دليل القارئ إلى الكتاب الجيد ،وليس
دليله لترويج الكتاب ال ــرديء وإضــاعــة وقت
الـقــراء في قــراءة كتب متهافتة ال تضيف ّ
أي
معرفةٍ وال ّ
أي قيمة جمالية .وهــو مــا يفتقد
لــه كثير مــن مــراجـعــات الكتب والنقد األدبــي
التي إحدى أهم وظائفها تعزيل ساحة النشر
الـسـيــاســي وال ـث ـقــافــي وال ـف ـكــري واألدب ـ ــي من
األعمال الرديئة واملساهمة في تعزيز حركة
تأليف وإب ــداع تستبعد الغث وتحافظ على
الـسـمــن وتــرت ـقــي ب ــه .بــذلــك ،يـمـكــن ال ـقــول إن
مــراج ـعــات الـكـتــب والـنـقــد األدبـ ــي فــي الـعــالــم
ً
العربي غير صالحة دلـيــا لـلـقــراءة الجيدة،
ف ـهــي تـحـيــل إل ــى قـ ـ ــراءة أط ـن ــان م ــن األع ـم ــال
ال ــردي ـئ ــة ،بــوصـفـهــا م ــن خ ـيــرة األعـ ـم ــال .ومــا
يزيد الطني بلة سهولة طبع الكتاب ،انخفاض
ّ
تكلفته ،خصوصًا أن جل دور النشر العربية
تطبع أعدادًا متواضعة من الكتاب .وال ّ
تتورع
ّ
دور كثيرة أن تطبع ّ
أي كتاب ،طاملا أن املؤلف
قــادر على دفــع كلفة الكتاب وأربــاح الــدار من
عناء التوزيع .تدافع دور النشر عن هذا
دون
ّ
ّ
مضطرة لــه ،حتى تدعم الكتاب
الفعل بأنها
ّ
الجيد ،في ظل التراجع املرعب لسوق الكتاب
ّ
في العالم العربي ،لكن دعم الجيد ال يبرر طبع
ّ
والتربح من ورائه .وبذلك يمكن القول
ّالرديء
إنـنــا فــي الـعــالــم الـعــربــي نـمـلــك ،عـلــى األغـلــب،
دكاكني للنشر وليس مؤسسات نشر ،فنحن
نفتقد فعليًا مؤسسات النشر التي تتعامل

مــع عملها بوصفه صـنــاعــة .يـعـ ّـم هــذا النوع
من القراءات والنقد الساحة الثقافية العربية،
مــع اس ـت ـث ـنــاءات تـثـبــت ال ـقــاعــدة وال تنفيها.
ال يقتصر هــذا الـنــوع مــن ال ـق ــراءات املجاملة
وامل ـن ـحــازة عـلــى املــراج ـعــات الـصـحـفـيــة التي
ّتنشرها الصحف اليومية التي ُيعاب عليها
أنها تنشر نقدًا انطباعيًا وترويجيًا وسريعًا
ّ
املتخصصة
فـحـســب ،ب ــل يـشـمــل امل ــراج ـع ــات
ً
ف ــي امل ـج ــات ال ــدوري ــة املـتـخـصـصــة ،وص ــوال
إلــى النقد األكاديمي ،ما يجعل الكارثة أكبر
ّ
والتذرع
وأخطر من مديح هذا الكتاب أو ذاك،
ّ
ّ
ب ــأن الجميع يفعل ذل ــك ،وال ـكــارثــة األك ـبــر أن
عندما تسألهم رأيهم
مــادحــي هــذه األع ـمــال ّ
الحقيقي فيها ،تكتشف أنـهــم يحملون رأيــا
ّمناقضًا ملــا ن ـشــروه ،فهم يـعــرفــون ويــدركــون
ٌ
أنها أعمال هابطة ،أما لو كانت هذه قناعتهم
ً
الحقيقية بهذه األعمال بصفتها أعماال مهمة،
ّ
لكانت تلك نصف مصيبة .تحتاج كل ساحة
ثقافية حركة مراجعة ونقد فاعلة ومؤثرة ملا
ينشر فيها مــن كـتــب وأع ـمــال إبــداع ـيــة .ومــن
دونها ال يمكن للحركة الثقافية أن تستقيم
مجتمعات تحتاج
وتــؤدي دورهــا الفاعل في
ٍ
الكتب كما تحتاج املــاء وال ـهــواء ،وحتى يتم
ت ـقــويــم ح ــرك ــة ال ـن ـشــر املـ ـت ــزاي ــدة وتـقـيـيـمـهــا،
يحتاج الكم الهائل من الكتب واألعمال األدبية
التي تلقيها املطابع في السوق الثقافية إلى
نقدي ،وهــي مهمة ضرورية
مراجعات وفــرز ّ
ّ
وملحة ويومية .ألنه في عالم اليوم ،ال يمكن
للقراءة أن تكون تجريبية ،فقد أصبح وقت

مراجعات الكتب
والنقد األدبي في
العالم العربي غير
صالحة دليًال للقراءة
الجيدة

البشر ثمينًا وقصيرًا بسبب عــامــل السرعة
ّ
الذي يصيب العالم كله بالدوار ،بما فيه نحن،
وهذا ما يزيد في مسؤولية املراجعات النقدية
ع ــن األوضـ ـ ــاع ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـ ّ
ـردي ــة.
ولــذلــك ،ال يمكن الـيــوم لـلـقــارئ أن يـقًــدم على
بكتاب
ق ــراءة عـشــرة كتب ليحظى مـصــادفــة
ٍ
ّ ّ
له قيمة ،طاملا أن كــل الكتب يتم مدحها عند
مراجعتها نـقــديــا .مــع رف ــع القبعة لـلـقــراءات
الـعـمـيـقــة واملـ ـس ــؤول ــة ،ع ـلــى قـلـتـهــا ،ف ــي زمــن
السطحية السائد .تعطي متابعة املراجعات
ّ
النقدية االنطباع بأن األعمال اإلبداعية تولد
ً
كاملة ال تشوبها شائبة ،بصرف النظر عن
ّ
الـتـجــربــة الـكـتــابـيــة لـصــاحـبـهــا ،فـكــل األعـمــال

المد والخطاب الشعبوي
فرنسا وتصاعد
ّ
عمر المرابط

ي ـت ـفــق امل ـت ــاب ـع ــون ل ـل ـشــأن ال ـفــرن ـســي ع ـلــى أن
االنتخابات الرئاسية املقبلة التي ستعرفها
فرنسا بعد أقل من ثالثة أشهر تتميز مقارنة
مع سابقاتها في السنوات األخيرة ،بسبب عدة
عــوامــل ،بل تهديدات تلقي بظلها على مسار
املـســار الديمقراطي فــي فرنسا وفــي النقاش
ّ
السياسي العام الذي تعرفه فرنسا كل خمس
سنوات ،والذي غالبًا ما يكون حامي الوطيس،
إذ من خالله يختار الفرنسيون ،ليس الرئيس
فحسب ،بل النواب البرملانيني أيضًا ،وبالتالي
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة ،فـ ــي نـ ـظ ــام ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ّ
الخامسة شبه الرئاسي .التهديد األول تشكله
ال ـج ــائ ـح ــة ال ـت ــي ت ـض ــرب ف ــرن ـس ــا ،خـصــوصــا
م ــع االن ـت ـشــار ال ــواس ــع ملـتـحــور «أوم ـي ـك ــرون»
الـ ــذي ي ـنــذر ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات ف ــي ظ ــروف
غير مالئمة صحيًا على املستوى السياسي،
خصوصًا لعقد التجمعات االنتخابية الكبرى
الـتــي كــانــت تعرفها فرنسا ّإب ــان االنتخابات
بهدف عــرض البرامج االنتخابية والتعريف
ّ
ب ـه ــا ،م ــا ج ـع ــل ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ت ـتــركــز
أساسًا على وسائل اإلعالم املرئي واملسموع.
يستغل الــرئـيــس مــاكــرون ال ــذي لــم يعلن بعد
عن ترشحه رسميًا الجائحة لتقوية حضوره
اإلعالمي وتمرير رسائله السياسية ،كي يبقى
وحــده محور النقاش ،وتبقى قراراته موضع

الـسـجــال .وبــذلــك ّ يهيمن على اآلل ــة اإلعالمية
التي يـحــاول املــرشـحــون اآلخ ــرون استغاللها
أيضًا ،وهو ما دفعهم إلى االحتجاج بطريقة
ّ
شعبوية على كــل ق ــرارات الــرئـيــس ،بــل يمكن
ّ
ال ـق ــول إن االنـ ـج ــراف لـلـخـطــاب الـشـعـبــوي لم
يسلم منه الرئيس نفسه ،حينما قال إنه يريد
ً
تنغيص الحياة على غير امللقحني ،مستعمال
كلمة يترفع الـكــاتــب هنا عــن ذكــرهــا للقارئ،
وأحدثت عدة ردود فعل شاجبة هذا األسلوب،
سـيـمــا م ــن مـنــافـســي م ــاك ــرون الـ ــذي ل ــم يثنه
الجدل الذي أشاعته تصريحاته عن كالمه ،ولم
يدفعه إلى التراجع عنه ،أو االعتذار ،ما يدفع
ّ
إل ــى ال ـقــول إن الـتـصــريــح مخطط ل ــه ،ويــدخــل
فــي صلب استراتيجية التسويق السياسي
ً
للرئيس ،والتي تهدف أوال إلى ضرب القاعدة
ّ
املتطرف التي ينتمي إليها
االنتخابية لليمني
أغلب رافضي التلقيح باستعمال ألفاظ نابية
ّ
فظة ،واتهامهم بطريقة غير مباشرة بتقويض
األمن الصحي للفرنسيني.
الهدف الثاني تسليط الضوء على تناقضات
ح ــزب «ال ـج ـم ـهــوريــون» وت ــذب ــذب مــواق ـفــه في
قـضــايــا ع ــدي ــدة ،ومـنـهــا االن ـت ـقــال مــن ال ـجــواز
ال ـص ـح ــي إل ـ ــى ج ـ ــواز ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـول
الحكومة الفرنسية على تبنيه قبل منتصف
ش ـهــر ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،وه ــذا
م ــا ظـهــر جـلـيــا م ــن خ ــال رف ــض أغ ـلــب نــوابــه
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـق ـتــرح ال ـح ـكــومــة ضـ ـدًا من
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
توجيهات مرشحة الحزب الداعمة للقرار ،ما
أخــرج إلى العلن تشتت مواقف الحزب ،وهذا
ما يريده ماكرون ،إذ تعتبر فاليري بيكريس
أك ـب ــر م ـنــاف ـس ـيــه ،وقـ ــد ت ـف ــوز ب ــال ــرئ ــاس ــة ،إذا
استطاعت املرور إلى الدور الثاني ،إذ ستلتف
ّ
حولها كل القاعدة االنتخابية لليمني ،عدا كل
ّ
الغاضبني من ماكرون من كل حدب وصوب،
ناهيك عن بعض مناصري اليسار الذين يرون
في وصول اليمني إلى الحكم السبيل األوحد
لعودة اليسار إلى الحكم في السنوات املقبلة.
وقـ ــد جـ ــاء ت ـصــريــح م ــاك ــرون ب ـعــد ان ـت ـق ــادات
كبيرة طاولته من اليمني الفرنسي ،بمعتدليه
ّ
ومتطرفيه ،في أول يــوم من هــذه السنة التي
اع ـت ـب ــرت وضـ ــع ال ـع ـل ــم األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى ب ــاب
قــوس النصر الشهير فــي بــاريــس ،فــي إشــار ٍة
إلــى بــدايــة ت ــرؤس فرنسا االت ـحــاد األوروب ــي،
مــن دون وض ــع الـعـلــم الـفــرنـســي إل ــى جــانـبــه،
انتقاصًا من السيادة الفرنسية ،واستخفافًا
بالشعب الـفــرنـســي ،وسـ ّـبــة فــي حــق الجندي
املـجـهــول ال ــذي ُيحتفل بــه فــي امل ـكــان ،مــا دفع
الحكومة الفرنسية إلى سحب العلم األوروبي
ّ
بعد يــوم من وضعه ،متحججة بــأن ذلــك كان
ّ
مبرمجًا وليس تراجعًا أو هزيمة أمام الضجة
اإلعالمية التي أحدثتها املعارضة.
ّ
ّ
مستمر ،مع استعمال
الخطاب السياسي
تردي ّ
ّ
ك ــل م ــرشــح أل ـفــاظــا نــابـيــة وم ـث ـيــرة ،ب ــل يلجأ
بعضهم ،مــع ضعف إبــداعــه الـلـغــوي فــي هذا
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املجال ،إلى النبش في املاضي لنفض التراب
ّ
فظة ّ
فجّة استعملت سابقًا،
عن مصطلحات
مثل إعــادة استعمال مرشحة اليمني وجوب
غسل الضواحي بـ«الكارشر» ( ،)Karcherمن
أجــل تنقيتهم مــن حثالة الـنــاس وأوساخهم،
وهي الكلمة التي استعملها ساركوزي عندما
كان وزيرًا للداخلية ،في استفزاز واضح ألبناء
الضواحي واملناطق املهمشة الفقيرة .وهكذا
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هاتف0097440190600 :

ّ
ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا سـ ــوق ال ـك ـتــب ع ـظ ـي ـمــة .وألن
األع ـمــال البحثية والتحليلية واإلبــداع ـيــة ال
يمكن أن تولد كاملة ،مهما بلغ مستوى العمق
ّ
واملهنية والتألق والجمال للعمل األدبي ،فإن
مـهـمــة امل ــراج ـع ــات تـكـمــن ف ــي الـتــدقـيــق بـهــذه
األعـ ـم ــال .وبــال ـتــالــي ،امل ــاح ـظ ــات ال ـن ـقــديــة ال
تـضـعــف الـعـمــل ،ب ـقــدر مــا تـســاهــم فــي نقاش
ّ
أفكاره ،فكل عمل عظيم ناقص ّ ،يقول ويخفي،
يكشف ويحجب ،وهذا يعني أنه ليست هناك
ّ
وإل لـيــس هـنــاك ّ
أي
أع ـمــال كــامـلــة ونـهــائـيــة،
معنى ألن يكتب كاتب كبير كتابًا آخــر .وإذا
صـ ّـح هــذا في الكتابة العظيمة ،فكيف الحال
في كتابةٍ ما زالــت تحبو؟! ال يكفي أن ّ
يتذرّع
ّ
بعضهم بأن املراجعة كتابة على الكتابة ،وأنه
نـ ٌّـص على هامش مــن .مثل هــذه الــذرائــع هي
ما ّ
تبرر استقالة املراجعة والنقد من وظيفته،
والــوقــوع في مصيدة النقد املجامل بوصفه
ّ
الثقافي الذي
أضعف اإليمان في ظل التردي ّ
يشهده العالم العربي ،باعتبار أنــه ال يوجد
ق ــارئ فــي الـعــالــم الـعــربــي ،فـمــا نكتبه ال أحــد
يقرأه ،حسب بعضهم.
إذا ك ــان ــت االس ـت ـق ــال ــة م ــن ال ـن ـق ــد بــاع ـت ـبــاره
ً
عمال ال معنى له ونباتًا طفيليًا على عملية
ّ
التأليف واإلبداع مفهومًا ،فإن استقالة النقد
والتعويض عنه بمدائح لهذا َ
وذاك بال معنى
ً
ّ
وال م ـبـ ّـرر ،ف ــإن هــذا ال يجعله عـمــا ال معنى
ً
له فحسب ،بل يجعله عمال منحطًا ومسيئًا
بامتياز.
(كاتب سوري في فرنسا)

ّ
تلقفت وسائل اإلعــام الخبر وتناقلته ،وكل
ّ
أمل صاحبة التصريح أن يمكنها من الصعود
في استطالعات الرأي ،ويتيح لها فرصة املرور
إلى الدور الثاني .هي ،إذًا ،حسابات سياسوية
ضيقة ال ُ
تم ُّت إلى روح السياسة اإلصالحية
ب ـ ّـأي ــة ص ـل ــة ،تـجـعــل م ــن ال ـخ ـط ــاب الـشـعـبــوي
خــريـطــة ال ـطــريــق ل ـلــوصــول إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،إذ
ّ
يجعل كل هذا الكالم الذي يتصدر الصفحات
األولى للجرائد ،وتفتح به النشرات اإلخبارية
ّ
كــل يــوم ،الحديث عــن البرامج السياسية في
ّ
وتمس
املواضيع التي تهم املواطن الفرنسي،
حياته بشكل مباشر ،يمر مر الكرام ،ال َّ
يعرج
ّ
عليه إل بعد استنفاد الحديث في املالسنات
التافهة التي تطبع هــذه الحملة االنتخابية،
وتنزل بها إلى أسفل سافلني .لكن ،أليس هذا
ما يبحث عنه الناخب املواطن الفرنسي بعدما
ّ ّ
جرب كل الوصفات االنتخابية يمينًا ويسارًا،
ويئس من الحلول املقترحة املزمع تنفيذها؟
ق ــد ي ـكــون ه ــذا ه ــو الـ ـج ــواب ،ف ـقــد م ـ ّـر الــزمــان
الــذي كــان النقاش فيه محصورًا في البرامج
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية ،فقد حارت
عقول املواطنني ،فقدت الثقة في السياسيني،
ّ
ّ
تصدق ّ
أي أحد ،خصوصًا أن الجميع،
ولم تعد
من دون استثناء ،يخلف تعهداته وال يلتزم
بها ،وأصبحت الوعود ال تلزم إال من يتلقاها
ويؤمن بها...
(كاتب مغربي في باريس)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
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جرائم المافيا ...بعالمة «صنع في إيطاليا»
ناصر السهلي

ً
تواجه السلطات اإليطالية شكال جديدًا
مــن األعـمــال اإلجــرامـيــة لعصابات املافيا
ً
األك ـ ـثـ ــر ت ـغ ـل ـغ ــا فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع .فـبـعــدمــا
ت ــوس ـع ــت أعـ ـم ــال هـ ــذه ال ـع ـص ــاب ــات إلـ ــى االت ـج ــار
بــالـبـشــر وتـشـغـيــل مـهــاجــريــن س ـ ّـري ــن ف ــي م ــزارع
الـ ـطـ ـم ــاط ــم ،وفـ ــرضـ ــت ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي سـ ـ ــوق املـ ـ ــواد
الغذائية ،انتقلت إلــى مجال السيطرة على سوق
تــزويــر امل ــواد الغذائية ،وبينها تلك املـصـ ّـدرة إلى
ال ـخــارج ،مــن أجــل تحقيق املكاسب املــاديــة األكبر
حـجـمــا مــن واق ــع ك ــون الـسـلــع ال ـتــي تـحـمــل عالمة
«صنع في إيطاليا» األكثر رواجًا في أوروبا.
وخــال األسابيع األخـيــرة ،كثفت أجـهــزة الشرطة
والجمارك ومصلحة الضريبة في روما حمالتها
مل ــواجـ ـه ــة ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ،الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـ ـ ــؤذي صـحــة
املواطنني عبر خداعهم بمواصفات عالمة «صنع
في إيطاليا» ،والذي كان يشمل األحذية والحقائب
والساعات واملالبس ومنتجات أخرى في السابق.
وتؤكد السلطات واألجهزة اتساع نطاق التزييف
فــي ســوق السلع الغذائية ال ــذي يـســيء إلــى البلد
وس ـم ـع ــة إنـ ـت ــاج ــه ال ــوطـ ـن ــي .وت ـ ـقـ ــدر ح ـج ــم ه ــذه
ال ـت ـجــارة غـيــر الـشــرعـيــة بـنـحــو  100مـلـيــار ي ــورو
خالل السنوات العشر األخيرة التي شهدت تزايد
تزوير املنتجات وتقليدها ،وبينها زيت الزيتون

ال ـب ـكــر الـ ــذي يـعـتـبــر امل ـن ـتــج األك ـث ــر اس ـت ـي ــرادًا من
إيطاليا في أنحاء أوروبا.
ّ
وت ـس ـت ـخــدم ال ـع ـص ــاب ــات ،ال ـت ــي ت ـقــلــد مـنـتــج زيــت
ال ــزي ـت ــون ال ـب ـكــر ف ــي م ـصــانــع خ ــاص ــة ،زي ــت عـبــاد
الـشـمــس وم ــواد كيميائية تمنح الـطـعــم األصـلــي
واأللـ ــوان املماثلة كــي تغش املستهلك األوروب ــي.
وتتعمد تغليف هذا املنتج بطريقة جذابة ووضع
ملصق يؤكد للمستهلك أنه يتضمن زيت زيتون
ف ــاخـ ـرًا وم ـع ـص ــورًا ع ـلــى ال ـ ـبـ ــارد ،وأح ـي ــان ــا م ــواد
تدرجها ضمن قائمة األطعمة العضوية الخالية
م ــن امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ،وال ـت ــي ت ــزي ــد ال ـتــأث ـيــرات
اإليجابية ملضادات األكسدة في املنتجات الغذائية
تـمـهـيـدًا لـتـعــزيــز ال ــوق ــاي ــة م ــن اإلص ــاب ــة بــأمــراض
القلب والسرطان والشيخوخة املبكرة.
وتفيد تقارير لوسائل إعــام وبيانات تصدرها
جمعية حماية املستهلك فــي إيطاليا بــأن عالمة
«صنع في إيطاليا» ،التي تحملها أيضًا منتجات
ّ
مصنفة بأنها فاخرة وتباع بأسعار مرتفعة جدًا،
يستخدمها نـحــو  7آالف مصنع ومـطـعــم تعرف
بأنها متخصصة في توفير سلع ذات مواصفات
ترتبط بتقاليد في اإلنتاج جعلت اإلقبال عليها
كـبـيـرًا جـ ـدًا .وق ــد أوق ــف ج ـهــاز ال ـشــرطــة الصحية
في مدينة ميالنو (شـمــال) ،خــال األعــوام القليلة
امل ــاض ـي ــة ،ح ــوال ــى  3آالف ش ـخــص ي ـع ـم ـلــون فــي
تزييف املــواد الغذائية .لكن الجهود التي تبذلها

الشرطة ال تمنع استمرار التزييف في أنحاء البلد.
وتخشى رومــا من األضــرار الكبيرة التي تلحقها
ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـي ــال بــامل ـن ـت ـجــات ،خ ـصــوصــا تلك
امل ــرت ـب ـط ــة بــامل ـط ـبــخ اإليـ ـط ــال ــي ال ـش ـه ـي ــر ،بـتــأثـيــر
توسيع عمليات تقليد السلع الغذائية املـصـ ّ
ـدرة
إلى أنحاء مختلفة من أوروبــا .وتعتبر الخسائر
املحلية كبيرة من عمليات الغش الواسعة ،فإلى
جــانــب هــدر مـلـيــارات مــن عــائــدات خزينة الــدولــة،
يشير رئيس جهاز الشرطة الصحية في ميالنو،
ســالـفــاتــور بيغناتيلي ،إل ــى أن  300أل ــف وظيفة
ف ـق ــدت بـسـبــب تـقـلـيــد امل ـن ـت ـجــات وهـيـمـنــة املــافـيــا
عليها.
وخـ ـ ــال فـ ـت ــرة ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،زادت عـمـلـيــات
اسـتـيــراد األدوي ــة وم ــواد تجميل الـبـشــرة امل ــزورة
التي تحمل عالمة «صنع في إيطاليا» ،في حني أن
مصدرها الفعلي هو الصني .وضبطت السلطات،
ف ــي أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي ،شـحـنــات
اس ـت ــورده ــا مــواط ـنــون صـيـنـيــون بــالـتـنـسـيــق مع
ّ
عناصر مــن املــافـيــا لترويجها فــي روم ــا ،وعلقت
أجهزتها بأن الشحنات املزيفة املضبوطة تشكل
تـطــورًا خـطـرًا فــي عمليات تقليد األدوي ــة وامل ــواد
الصحية.
وال ت ــواج ــه رومـ ـ ــا ف ـق ــط ع ـم ـل ـيــات غ ــش مـنـتـجــات
األغذية اإليطالية ذات الشهرة الكبيرة في الداخل،
إذ يمتد تقليدها إلى دول أخرى .وكشفت جمعية

المدمر
الغش
ّ
تكافح السلطات اإليطالية بجدية كبيرة الغش
في منتج زيت الزيتون ،باعتباره يدمر سمعة
المنتجات الوطنية وحركة التوريد إلى الخارج،
علمًا أن المافيا تركز في عمليات الغش الخاصة
بالغذاء على اهتمام األوروبيين باألطعمة
العضوية تحديدًا .وهي تتالعب أيضًا بتعليب
الطماطم ومنتجات األجــبــان والنبيذ ولحم
الخنزير المقدد.

املستهلك عن قيام أشخاص في ليتوانيا ،إحدى
دول البلطيق ،بـتــزويــر منتج جبنة «امل ــوزاري ــا»،
ونشر إعالنات محلية عن حملها عالمة «صنع في
إيطاليا» .ونصحت السلطات الصحية في إيطاليا
املستهلكني باالنتباه إلى فارق األسعار ،باعتباره
ّ
إح ــدى وســائــل تـفــريــق املـنـتــج األص ـلــي عــن املـقــلــد
األقــل ثمنًا بالتأكيد ،ســواء محليًا أو فــي أوروبــا،
خـصــوصــا زي ــت الــزي ـتــون الـبـكــر ،وع ـلــب الطماطم
م ــن م ــارك ــة «س ـ ــان مـ ــارزانـ ــو» ال ـش ـه ـي ــرة ،وأج ـب ــان
«البارميزان» و«املوزاريال» و«البيستو».
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العراق يحذر من خطورة
موجة كورونا الرابعة

رغم أن االنتحار ظاهرة اجتماعية ترتبط بمشاكل الفرد،
عرض على البرلمان المصري مشروع قانون لمعاقبة
ُ
أولئك الذين نفذوا محاوالت فاشلة ،وكأنها محاولة
لإليحاء بأن كل شيء على ما يرام في مصر

العقاب
المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

بعدما ارتفع عدد
اإلصابات بفيروس
كورونا في األسابيع
األخيرة ،أعلن العراق
دخول مرحلة الموجة
الرابعة التي لم ُتستبعد
اإلصابات الكثيرة فيها
بغداد ـ زيد سالم

َمن فشل
في االنتحار
«مجرم»

االنـ ـتـ ـح ــار ش ــائـ ـع ــات ت ـس ـت ـه ــدف ال ـن ـي ــل مــن
االستقرار االجتماعي».
االنتقادات

وفي خالصة االنتقادات التي واجهها مشروع
الـ ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد امل ـ ـعـ ــروض أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
امل ـ ـصـ ــري ،أجـ ـم ــع م ــواطـ ـن ــون ونـ ـشـ ـط ــاء عـلــى
أن االن ـت ـحــار ينتشر فــي ال ـعــالــم ،وأن نسبته
مرتفعة بني الشباب واملراهقني ،مستغربني أال
ينظر إليه باعتباره ظاهرة اجتماعية يجب
ّ
درس أب ـعــادهــا بــالـكــامــل وحــلـهــا مــن الـجــذور
ع ـب ــر ال ـن ـظ ــر ف ــي األس ـ ـبـ ــاب امل ــرت ـب ـط ــة بـتـفـكــك
املجتمعات ومعاناتها من اضطرابات كبيرة
في الضوابط واختالالت في التنظيم تجعلها
غـيــر قـ ــادرة عـلــى مــواك ـبــة ال ـت ـغ ـيــرات الـطــارئــة
الحادة واألزمات االقتصادية الشديد.
وشـ ــدد هـ ــؤالء ع ـلــى ض ـ ــرورة إج ـ ــراء دراسـ ــات
ج ـ ّـدي ــة لـكـيـفـيــة ت ـطــويــق االن ـت ـح ــار وم ـســانــدة
ال ـش ـب ــاب وإزال ـ ـ ــة ك ــل م ــا يـفـضــي إلـ ــى تعميق
ً
ال ـت ـفــاوت الـطـبـقــي ب ــن املـجـتـمـعــات ،ب ــدال من
طرح تشريعات ملعاقبة من فشل في االنتحار.
وكــانــت منظمة الصحة العاملية قــد أكــدت في
إطــار الـيــوم العاملي ملكافحة االنـتـحــار فــي 10
سبتمبر /أيلول املاضي« ،أهمية عدم تجاهل

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠ
ﺴﻄﻴﻦ

بعدما انشغل الرأي العام املصري
بواقعة انتحار شابة ،قدم النائب
أحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـهـ ـن ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ــانـ ــون
لتجريم جريمة الشروع في االنتحار ،اقترح
معاقبة منفذي املحاوالت الفاشلة بإيداعهم
في مصحات ُت َّ
شيد لهذا الغرض ملــدة تــراوح
ب ــن ثــاثــة أش ـهــر وث ــاث ــة أعـ ـ ــوام ،إال إذا قــرر
القاضي خالف ذلك ،وإخضاع قرار اإلفراج عن
ُاملحكوم لقرار من لجنة مكلفة اإلشــراف على
امل َ
ودعني في املصحات.
وأورد مـشــروع الـقــانــون أيـضــا أنــه إذا حــاول
شخص االنتحار مجددًا ،تفرض عليه غرامة
ّ
مادية ال تقل عن  10آالف جنيه ( 640دوالرًا)
وال تتجاوز  50ألف جنيه ( 3200دوالر).
والــافــت أن نــوابــا رح ـبــوا بـمـشــروع الـقــانــون
املقترح ،في وقــت واجهه مواطنون ونشطاء
وح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــون وأسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ف ـ ــي عـ ـل ــم ال ـن ـف ــس
واملجتمع بــانـتـقــادات واس ـعــة .عـمــومــا ،تؤكد
تقارير منظمة الصحة العاملية تزايد حاالت
االنتحار في شكل مقلق ،بمعدل حالة واحدة
كــل  40ثانية فــي الـعــالــم .وتشير إلــى أن عدد
األش ـخــاص الــذيــن يـمــوتــون بسبب االنـتـحــار
سـنــويــا ي ـفــوق ع ــدد امل ـتــوفــن بـسـبــب أم ــراض
ن ـق ــص امل ـن ــاع ــة امل ـك ـت ـس ـبــة (إي ـ ـ ـ ــدز) وامل ــاري ــا
وســرطــان ال ـثــدي ،أو بسبب ال ـحــرب وجــرائــم
ال ـق ـتــل .أم ــا ف ــي م ـص ــر ،فـتـخـتـلــف ال ـت ـقــديــرات
الــرسـمـيــة املعلنة لـعــدد ح ــاالت االنـتـحــار عن
تلك التي تصدرها منظمات املجتمع املدني،
لكنها تـشـكــل فــي كــل األحـ ــوال مــؤش ـرًا خطرًا
للغاية للواقع السائد ،علمًا أن تقريرًا أصدرته
املؤسسة العربية لحقوق اإلنسان تحدث عن
 78حالة انتحار خالل األشهر الثالثة األولى
م ــن ع ــام  ،2021و 201حــالــة ف ــي األش ـه ــر ال ــ6
األولى من العام ذاته.
ويـ ـفـ ـي ــد الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ـ ـ ــأن  8وس ـ ــائ ـ ــل ان ـت ـح ــار
اسـتـخــدمــت ف ــي م ـح ــاوالت االن ـت ـح ــار ،بينها
الشنق الذي شمل  42حالة ،ثم تناول أقراص
سامة أو مواد كيماوية ( 24حالة) ،واالنتحار
بــالـقـفــز ف ــي م ـيــاه ال ـن ـيــل ( 6حـ ـ ــاالت) ،والـقـفــز
ـال ( 5حـ ــاالت) ،وإط ــاق ال ـنــار (5
مــن مـكــان ع ـ ٍ
ح ــاالت) ،والـحــرق والقفز تحت القطار (حالة
واحدة لكل منهما).
وكــانــت منظمة الصحة العاملية قــد حــددت
فــي أرق ــام أصــدرتـهــا عــام  2016عــدد منفذي
محاوالت االنتحار في مصر بـ 3799شخصًا،
الــذي اعتبر األعـلــى فــي العالم الـعــربــي .لكن
ال ـقــاهــرة تـحــدثــت ع ــن «م ــؤام ــرة» ف ــي الـعــدد
املـعـلــن للمنتحرين ،ثــم أف ــاد تـقــريــر أص ــدره
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
بحصول  69حــالــة انـتـحــار فقط عــام ،2017
ّ
ً
وعلق قائال إن «ما يتردد عن زيادة معدالت
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اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
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اﻻردن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺮ
اﻻﺣﻤﺮ

ﻣﺼﺮ

إش ـ ـ ـ ــارات ت ـح ــذي ــر ل ـن ـي ــات االنـ ـتـ ـح ــار ،بـيـنـهــا
أل ـفــاظ وس ـلــوك تشير إل ــى الــرغـبــة فــي امل ــوت،
أو ال ـش ـعــور بــالــذنــب أو ال ـخ ـجــل ال ـه ــائ ــل ،أو
بتشكيل عبء على آخرين ،وكذلك اإلحساس
بفراغ ويــأس وحــزن شديد وقلق وغضب ،أو
بــالــوقــوع فــي فــخ أو بــاالسـتـســام لفكرة عدم
وج ــود سبب للعيش» .واعـتـبــرت املنظمة أن
أي شـخــص يــاحــظ ه ــذه اإلشـ ــارات وغـيــرهــا،
ســواء لديه شخصيًا أو لــدى شخص يعرفه،
ي ـجــب أن ي ـط ـلــب م ـس ــاع ــدة م ــن اخـتـصــاصــي
فــي الــرعــايــة الصحية فــي أس ــرع وق ــت .أيضًا،
طــال ـبــت مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة ب ـض ــرورة
إعـطــاء أولــويــة لـبــرامــج الــوقــايــة مــن االنتحار
بعد تفشي جائحة كورونا في العالم ،بعدما
أكــدت دراس ــات أن الــوبــاء فاقم عــوامــل الخطر
املــرتـبـطــة بـسـلــوك االن ـت ـح ــار ،وبـيـنـهــا فـقــدان
الوظائف والصدمات النفسية وسوء املعاملة
واضطرابات الصحة العقلية ،والعوائق التي
تمنع الحصول على رعاية صحية.
القوانين

فــي مصر ،ال يـجـ ّـرم قــانــون العقوبات منفذي
محاوالت االنتحار ،ويتحدث البند رقــم 177
فقط عــن معاقبة مــن يـحــرض على االنتحار،
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ما يعكس مدى وعي التشريعات لخصوصية
وحساسية موضوع االنتحار عبر اتهام من
يــروجــون لــه أو يـحــرضــون عليه ،باعتبارهم
يـلـحـقــون ض ــررًا بـبـشــر مــن خ ــال دفـعـهــم إلــى
امل ـض ــي ن ـحــو م ــزي ــد م ــن الـ ـي ــأس ،والـتـخـلــص
م ـ ــن حـ ـي ــاتـ ـه ــم ك ــوسـ ـيـ ـل ــة وحـ ـ ـي ـ ــدة مل ــواج ـه ــة
الـضـغــوط االجـتـمــاعـيــة والـنـفـسـيــة .ويستند
قــانــون الـعـقــوبــات امل ـصــري إل ــى مـبــدأ حماية
حــق اإلن ـس ــان فــي ال ـح ـيــاة ،مــا يـعـكــس إدراك ــه
ضمنيًا أن من يقدم على االنتحار هو الطرف
األضعف الذي يجب حمايته من أولئك الذين
يحرضونه على املوت.
مخاطر التجريم

وفي مقال نشره على موقع «فيسبوك» ،يتحدث

640

المبلغ األدنى بالدوالر الذي يقترح
مشروع القانون فرضه على من يكرر
محاولة االنتحار

اﻟﺴﻮدان

أستاذ علم االجتماع في كلية اآلداب بجامعة
القاهرة املتخصص في علوم اإلنسان سعيد
املصري عن مخاطر تجريم االنتحار ،ويعتبر
أن «مشروع القانون املقدم إلى البرملان يفتقر
إلى فهم عميق لألبعاد االجتماعية والنفسية
املعقدة املرتبطة باالنتحار ،وكذلك إلى تفهم
مثالي للعواقب السلبية للقانون نفسه على
الصعد االجتماعية والنفسية والسياسية».
ي ـض ـيــف« :ي ـغ ـ ّـي ــر مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون امل ـق ـتــرح
ف ـل ـس ـفــة ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات م ــن خ ـ ــال جـعــل
االنـتـحــار جريمة يجب معاقبة مرتكبها من
دون االل ـت ـف ــات إل ــى م ـعــال ـجــة ال ـع ــوام ــل الـتــي
دفعته إلــى هــذا الـتـصــرف ،وذل ــك انـطــاقــا من
فـكــرة أن االنـتـحــار يـضــر املـجـتـمــع ،ومـصــدره
هــو املـنـتـحــر نـفـســه ال ــذي يـجــب مـعــاقـبـتــه ،ما
يـكـ ّـرس مـبــدأ إلـقــاء الـلــوم على الضحية التي
يجب أن تودع في مصح نفسي يشبه السجن،
في سياق منطق العقوبة وليس تعزيز فرص
الحياة».
وي ــرى امل ـصــري أن «م ـشــروع الـقــانــون يـكـ ّـرس
ال ـ ـص ـ ــورة ال ـن ـم ـط ـي ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـم ـص ـحــات
الـنـفـسـيــة ،وي ـش ـكــل تــأك ـي ـدًا ص ــارخ ــا مل ــا كتبه
الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو عن جوهر
السيطرة على البشر عبر احتجازهم بمبرر
إصــاحـهــم وتأهيلهم وتعليمهم ،مــا يجعل
ال ـس ـجــون وامل ـص ـح ــات وامل ـ ـ ــدارس مــؤسـســات
لـلـهـيـمـنــة ع ـلــى ال ـب ـشــر أك ـث ــر م ــن كــون ـهــا أداة
تسمح بتحسني نوعية حياتهم».
وي ـتــابــع« :يــرســخ م ـشــروع ال ـقــانــون الــوصـمــة
االجـتـمــاعـيــة لـلـمـنـتـحــريــن ،وي ـعــزز شـعــورهــم
العميق بالظلم ويضع املجتمع والدولة معًا

في عداء مباشر من دون فهم حقيقة الشعور
بــالـيــأس مــن الـحـيــاة ل ــدى املـعــرضــن لسلوك
االن ـت ـح ــار ال ـ ــذي ي ـن ـتــج م ــن ال ـش ـع ــور بــالـظـلــم
واالضطهاد وانعدام األمل في الحياة».
مثلث الفناء

وي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن «مـ ـش ــاع ــر الـ ـي ــأس تـ ـب ــدأ مــن
تصنيف املجتمع املنتحر بأنه مختل نفسيًا،
قبل أن تتفاقم املـعــانــاة عبر النظر إليه بأنه
ً
كافر دينيًا ،وصوال إلى قمة االزدراء استنادًا
إلــى املــوقــف التشريعي األخـيــر ال ــذي يضيف
وصـمــة ع ــار إضــافـيــة إل ــى املـنـتـحــر بــاعـتـبــاره
م ـجــرمــا ،فـيـكـتـمــل مـثـلــث ف ـنــائــه الـحـتـمــي من
خالل الوقوف على حافة الوجود ،وقتل نفسه
للثأر واالنتقام من املجتمع الظالم».
وي ـن ـت ـق ــد املـ ـص ــري ال ـت ـش ــري ــع الـ ـج ــدي ــد ال ــذي
«ي ـم ـثــل ن ــوع ــا م ــن املـ ـم ــارس ــات امل ـت ـطــرفــة فــي
استخدام الـقــوانــن» .ويشير إلــى وجــود ميل
إل ــى ال ـت ـع ـســف ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات ال ـت ــي تـشــدد
العقوبات ،خصوصًا في القضايا االجتماعية
واألخـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـع ـت ـقــد
مقترحوها بأن عصا القانون الغليظة تكفل
بمكافحة أي ظاهرة اجتماعية سلبية ،رغم أن
التجارب السابقة كشفت أن العقوبات املشددة
ل ــم ت ـس ـفــر ع ــن أي ن ـت ـي ـجــة ،ب ــل أب ـق ــت عــوامــل
ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة .وال ـع ـقــوبــات امل ـش ــددة قد
تؤدي إلى مزيد من التواطؤ املجتمعي حول
ح ــاالت االن ـت ـحــار وإخ ـفــائ ـهــا .وم ــع اسـتـمــرار
ح ــاالت االنـتـحــار مــن دون معالجة جــذورهــا
سـيـضـعــف ذل ــك م ـب ــدأ س ـي ــادة ال ـق ــان ــون ،كما
الحال في الثأر املستمر رغم تجريم القانون

عام  ،2016تحدثت مصر
عن «مؤامرة» وراء اعالن
تصدرها قائمة عدد
المنتحرين عربيًا
يرى محللون أن مشروع
قانون معاقبة المنتحرين
يك ّرس فكرة السيطرة
على البشر عبر احتجازهم
لــه .ثــم يــؤدي ذلــك إلــى النيل مــن هيبة الدولة
التي تحرس تنفيذ القوانني ،ما يزيد الفجوة
بني املجتمع والدولة».
ويوضح املصري أن «االنتحار ظاهرة سلبية
تحتاج إلــى مواجهة مجتمعية شاملة للحد
منها ،والتي لن تحصل عبر تشديد القوانني
والعقوبات وتجريم املنتحرين .من هنا كان
األفـضــل أن يـطــور مقترحو مـشــروع القانون
قوانني تلزم املؤسسات التعليمية والصحية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة االض ـ ـطـ ــاع ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــا
االستباقية في مقاومة الظاهرة ،واإلسراع في
تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والصحي
ملن يحاولون االنتحار ،في سبيل احتوائهم
ودمـجـهــم فــي الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة ،ومنحهم
األمل في الحياة».

م ــع إعـ ــان وزارة ال ـص ـحــة وال ـب ـي ـئــة في
الـعــراق دخــول الـبــاد فــي مرحلة املوجة
الــرابـعــة مــن وب ــاء كــورونــا الـتــي تترافق
ّ
بمتحور
مــع احتمال تسجيل إصــابــات
أوم ـي ـك ــرون س ــري ــع االن ـت ـش ــار ،يـتـخــوف
املـ ــواط ـ ـنـ ــون م ـ ـجـ ــددًا مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار ف ـق ــدان
السيطرة على األزمة مع تراجع الخدمات
الصحية ،لكن الــوزارة أكدت استعدادها
ملواجهة املوجة الجديدة.
وشـهــد ال ـعــراق خ ــال املــوجــات السابقة
مــن ال ــوب ــاء وظ ـهــور امل ـت ـحــورات وبينها
«دلتا» حالة من عدم السيطرة على امللف
الــوبــائــي ،بتأثير املستشفيات واألس ـ ّـرة
ال ـق ـل ـي ـل ــة وغـ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ــدع ـ ــم ال ـل ــوج ـس ـت ــي
لألطباء ،ما أفضى إلى تزاحم املصابني
فــي ال ــرده ــات ،وأدى إلــى مـشــاكــل كثيرة
ّ
وح ــوادث حرائق خلفت عشرات القتلى
فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات مـ ـث ــل ابـ ـ ــن ال ـخ ـط ـيــب
والحسني بالناصرية العام املاضي.
وأكـ ــد مــديــر ع ــام دائـ ــرة الـصـحــة الـعــامــة
رياض عبد األمير ،أن «السلطات تراقب
ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي الـ ـ ــذي زادت ح ــاالت ــه
املوجبة في األسابيع األخيرة ،ما يعني
أننا دخلنا في املوجة الرابعة من جائحة
ك ــورون ــا ،وأن املــواط ـنــن يـجــب أن يعوا
خـطــورة هــذه املــوجــة التي تشهد ظهور
ّ
متحور جديد سريع االنتقال».
واع ـت ـب ــر أن «الـ ـفـ ـي ــروس م ــا زال خ ـط ـرًا،
ويتطلب عــدم الـتـهــاون مـعــه .وحـتــى إذا
كان متحور أوميكرون الجديد أقل شدة
من السابق دلتا ،لكنه أسرع انتشارًا 10
مرات في االنتقال ،ما يعني أن اإلصابات
سـتـكــون ك ـث ـيــرة ،وسـيـشـغــل املــؤسـســات
الـصـحـيــة ع ــن ال ـخــدمــات األس ــاس ـي ــة ،ما
سيؤثر على صحة املواطنني .وقد ثبت
عـمـلـيــا ب ــأن املـلـقـحــن ه ــم ف ــي م ـنــأى عن
خ ـط ــورة امل ـت ـح ـ ّـور ،فــالـتـطـعـيــم يمنحهم
مناعة كافية لتقليل شدة املرض».
مــن جـهـتــه ،أش ــار املـتـحــدث بــاســم وزارة
الصحة سيف البدر إلى أن العراق دخل
مرحلة جديدة في التعامل مع فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،قـ ــد تـ ـك ــون ص ـع ـب ــة وت ـح ـت ــاج
إل ــى ال ـت ــزام وقــائــي وح ــذر مــن الـتـعــرض
إلصـ ــابـ ــة .وق ـ ــال لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«شعرت وزارة الصحة بالخطر قبل نحو
شهرين ،وكثفت جهودها إلعداد الكوادر
الـصـحـيــة ودع ـم ـهــا ملــواج ـهــة الـجــائـحــة،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة األس ـ ـ ـ ــرة وت ــوفـ ـي ــر امل ـت ـط ـل ـبــات
الـلــوجـسـتـيــة للمستشفيات ،كـمــا زادت
دعواتها لتلقي اللقاح وعدم التجمع في
األماكن املغلقة ،وأخذ الجرعة التعزيزية
الثالثة من اللقاح لفئات محددة».
ول ـفــت إل ــى أن «االلـ ـت ــزام بــالــوقــايــة يحد
مــن ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس حـتــى إذا دخلت
ّ
متحورات جديدة بينها أوميكرون .كما
أن الــوحــدات الصحية فــي أنـحــاء البالد
مستعدة للموجة الجديدة ،خصوصًا أن
عدد امللقحني ارتفع وانخفضت الوفيات
إلــى أرقــام متدنية ،لكن قلة اإلقبال على
ال ـل ـقــاح تـشـكــل عــامــل ق ـلــق ،ل ــذا ال ب ـ ّـد أن
يـهـتــم املــواط ـنــون بــأخــذه خـصــوصــا أنــه
متوفر بكميات كبيرة».
ّ
متحور أوميكرون الجديد
ودفــع دخــول
الـحـكــومــة املـحـلـيــة فــي الـعــاصـمــة بـغــداد
إلــى تقليص فـتــرات ال ــدوام الرسمي في
الدوائر التابعة لها إلى النصف .وأكدت

فـ ــي بـ ـي ــان ضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـتـ ــزام اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الــوقــائ ـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن الـلـجـنــة العليا
للصحة والسالمة الوطنية التي كانت
ن ــاق ـش ــت ف ــي اج ـت ـم ــاع ع ـق ــدت ــه بــرئــاســة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى ال ـك ــاظ ـم ــي
تطورات كورونا في البالد ،في ظل تزايد
ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات ،والـ ـجـ ـه ــود الـصـحـيــة
املطلوبة الحتواء املوجة الجديدة.
وأصـ ــدرت الـلـجـنــة تــوصـيــات ع ــدة منها
إل ـ ـ ــزام ال ــواف ــدي ــن امل ــواطـ ـن ــن واألج ــان ــب
إلـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ــراق ب ـ ــإب ـ ــراز ح ـص ــول ـه ــم عـلــى
ل ـق ــاح ــات كـ ــورونـ ــا ،وف ـح ــص تشخيص
وض ــع ال ـف ـيــروس (ب ــي ســي آر) بنتيجة
سالبة أجــري قبل  72ساعة قبل دخــول
العراق .كما أعلنت قرارات أخرى ترتبط
بــالــوافــديــن ،بينها الـتـشــديــد عـلــى إبــراز
البطاقة الدولية الخاصة باللقاح.
لكن املسؤول املحلي في محافظة بغداد،
ع ـلــي ح ـب ـيــب ،ق ــال ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
إن «املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات قـ ـ ــد ال ت ـس ـت ــوع ــب
األعـ ــداد امل ـتــزايــدة لـلـمـصــابــن بـفـيــروس
«كــورونــا خــال األســابـيــع املقبلة ،إذ إن
السلطات الصحية لم تستحدث أقسامًا
ـضــف مــزيـدًا مــن األس ـ ّـرة في
جــديــدة أو تـ ِ
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات س ـ ــواء ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـطــب
أو الــردهــات الوبائية األخ ــرى» .وتــابــع:
«يـتــوجــه الـعــراقـيــون مـنــذ الـعــام املــاضــي

إل ـ ــى م ـن ــازل ـه ــم ب ـع ــد ت ــأك ـي ــد إصــاب ـت ـهــم
بالفيروس ،حيث يتولون رعاية أنفسهم،
نقص
ألن معظم املستشفيات تعاني من
ٍ
كبير في مــادة األكسجني ،كما ال بـ ّـد من
تـجـنــب ت ـك ــرار الـ ـح ــوادث ال ـكــارث ـيــة مثل
الحرائق التي شهدتها مستشفيات في
الناصرية وبغداد» .أما مدير مستشفى
الزهراء في بغداد عباس الحسيني فأكد
في حديثه لـ«العربي الجديد» أن «وزارة
الصحة استعدت مبكرًا للموجة الرابعة،
وأوع ـ ـ ـ ـ ــزت لـ ـك ــل دوائ ـ ـ ــره ـ ـ ــا ب ــاس ـت ـك ـم ــال
جهوزيتها للتعامل مــع ح ــاالت طــارئــة
والزيادة الكبيرة في عدد املصابني».
يضيف« :يلغي اللقاح حتمًا الحاجة إلى
دخ ــول املستشفى ،لــذا يجب أن يتوجه
جميع املــواط ـنــن الــذيــن لــم يـتـلـقــوه إلــى
م ــراك ــز الـتـلـقـيــح لـلـحـصــول ع ـل ـيــه ،وهــو
متوفر ّ
وفعال وآمن».
وكان عدد اإلصابات تراجع خالل الفترة
األخـ ـي ــرة إل ــى ح ــوال ــى  150يــوم ـيــا ،قبل
تسجيل طفرات جديدة ،إذ أعلنت وزارة
الصحة أخـيـرًا أن عــدد اإلصــابــات ارتفع
إلى أكثر من  2000يوميًا ،كما تراجعت
ن ـس ــب الـ ـشـ ـف ــاء ،فـ ــي حـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
امللقحني  9ماليني شخص .ولــم تسجل
ال ــوزارة أي حــاالت خطرة أو مضاعفات
لدى امللقحني.

دعوات للتلقيح لتجنب المستشفيات (أحمد الربيعي /فرانس برس)

السلطات تطالب العراقيين بوعي أكبر (أحمد الربيعي /فرانس برس)

ليبيا :إهمال لحقوق األشخاص الصم
يواجه األشخاص الصم
في ليبيا إهماًال كبيرًا،
باإلضافة إلى األشخاص
ذوي االعاقة بشكل عام،
ما دفعهم إلى المطالبة
بتحسين ظروفهم
وجودة التعليم،
والحد من التمييز الذي
يتعرضون له ،والحصول
على وظائف
ال شيء يقف في وجه
طموحهم (محمود التركية/
فرانس برس)

طرابلس ـ أسامة علي

تـبــدو امل ـب ــادرات اإلنـســانـ ّـيــة أكـثــر أهـمـ ّـيــة في
ّ
ظ ــل األزمـ ــات املـتــراكـمــة وآث ــار ال ـحــروب التي
عاشتها ليبيا على مدى السنوات املاضية،
وما زالت ،وخصوصًا الفئات األكثر هشاشة
التي ال تحظى عادة بالخدمات الالزمة ،منها
األش ـخــاص ال ـصـ ّـم .وم ــن بــن ه ــذه امل ـبــادرات
تعليم لغة اإلشارة.
وأطلقت خبيرة لغة اإلش ــارة زهــرة العبدلي
دورة تــدري ـب ـيــة لـتـعـلـيــم ل ـغــة اإلشـ ـ ـ ــارة ،وإن
ّ
كــان اإلق ـبــال عليها ضعيفًا ،إذ تــرى أن هذا
ُال ـت ــدري ــب ُي ـس ــاه ــم ف ــي ال ـتــوع ـيــة .وس ـب ــق أن
أط ـل ـق ــت م ـ ـبـ ــادرات ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال م ــن قبل
ن ــاش ـط ــن ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ــاص ـم ــة طــراب ـلــس
وبـ ـنـ ـغ ــازي (ش ـ ـمـ ــال ش ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد) وس ـب ـهــا
(وسط البالد) .وتؤكد في حديثها لـ«العربي
ّ
الجديد» أن «اإلقـبــال الكبير عليها شجعها
على إطالق مبادرتها».
وتـسـعــى الـعـبــدلــي إل ــى تـعـلـيــم لـغــة اإلش ــارة

ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى ث ـق ــاف ــة فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ب ـهــدف
تعزيز التواصل مع األشخاص الصم .وعلى
الــرغــم مــن ع ــدم اإلق ـب ــال الـكـبـيــر عـلــى ال ــدورة
التي أطلقتها العبدلي ،إذ التحق بها ستة
أشـ ـخ ــاص ف ـق ــط ،ف ــإن ـه ــا تـ ــرى أن ـه ــا نـجـحــت
نسبيًا ،وخـصــوصــا أن اثـنــن مــن امللتحقني
بالدورة يعمالن في القطاع الطبي.
وت ـن ـق ــل ال ـع ـب ــدل ــي ع ــن أح ــده ـم ــا رغ ـب ـت ــه فــي
ّ
تعلم لغة اإلش ــارة بعدما واجــه صعوبة في
التعامل مــع مــرضــاه الـصــم .وتشير إلــى أنه
يـمـكــن لـلـطـبـيــب وص ــف دواء ل ـل ـمــريــض ،إال
أن الـتــواصــل ُيــريــح األخـيــر إلــى درجــة كبيرة
ويساعده على فهم مرضه وبالتالي ،العالج
املتوجب اتباعه.
ما من إحصاء رسمي عن أعــداد األشخاص
ال ـ ـصـ ــم ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول ال ـب ــاح ـث ــة
ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ح ـس ـن ـيــة ال ـش ـي ــخ ،مـ ــؤكـ ــدة أن
الـ ـتـ ـج ــاوب م ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـط ــات ملـســاعــدتـهــم
ومـ ـنـ ـحـ ـه ــم حـ ـق ــوقـ ـه ــم ض ـ ـع ـ ـيـ ــف .وتـ ــوضـ ــح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن ـه ــا ق ـ ــرأت خ ـب ـرًا عن

ما من إحصاء رسمي
عن أعداد األشخاص الصم
في البالد
تحد من
ظروف الحرب
ّ
الجهود للتعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة

افتتاح مركز خاص لتلقيح األشخاص ذوي
اإلع ــاق ــة ض ــد فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،مـسـتـنـكــرة
األمر ،إذ «يسعى السياسيون الستغالل هذه
ً
الشريحة في االنتخابات بدال من العمل على
إعطائهم حقوقهم».
ّ
وف ــي ظ ــل ال ـظــروف الصعبة الـتــي يواجهها

األش ـخ ــاص ال ـصــم ف ــي ال ـب ــاد ،نـظـمــوا وقـفــة
احتجاجية في كل من طرابلس وسبها أمام
فــرعــي مــركــز «األم ــل للصم والـبـكــم وضـعــاف
ال ـس ـم ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــي» فـ ــي كـ ــل مـ ــن ط ــراب ـل ــس
وسبها ،رفضًا إلهمال وتهميش املركز ،وعدم
توفر اإلمكانيات الالزمة للدراسة فيه.
ول ــدى املــركــز ال ــذي تــم تأسيسه قبل ثالثني
عــامــا ع ـشــرات ال ـف ــروع فــي مختلف مناطق
وم ــدن ال ـب ــاد .وي ـقــول الـعـضــو فــي الــرابـطــة
العامة لألشخاص ذوي اإلعــاقــه وحيد أبو
صوة إن غالبية املراكز مقفلة تمامًا بسبب
تـ ــردي أوض ــاع ـه ــا .كـمــا تــوقــف بـعـضـهــا عن
العمل فـتــرة قبل الـعــودة الستقبال الطالب
مجددًا .ويؤكد لـ«العربي الجديد» أن الوقفة
االحتجاجية أم ــام مقر املــركــز فــي طرابلس
حملت السلطات املسؤولية الكاملة حيال
اإلهـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ــذي ت ـع ــان ـي ــه ف ـ ـ ــروع املـ ــركـ ــز فــي
ك ــل م ـنــاطــق الـ ـب ــاد ،مـنـهــا غ ـي ــاب الـصـيــانــة
ً
واإلم ـكــان ـيــات ال ــازم ــة ل ـلــدراســة ،ف ـضــا عن
عــدم تـطــويــرهــا وتوسيعها عـلــى الــرغــم من

زيادة املقبلني على الدراسة فيها .وفي وقت
تـشـيــر الـشـيــخ إل ــى أن لـيـبـيــا ص ــادق ــت على
االتفاقية الدولية لحقوق األشـخــاص ذوي
االع ــاق ــة ع ــام  ،2018وأن ـهــا أصـ ــدرت قــانــونــا
خ ــاص ــا ب ــاألش ـخ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ،تــؤكــد
اإلهمال الحكومي وانتهاك حقوقهم.
في هذا اإلطارّ ،
يعدد أبو صوة بعض املعاناة
التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة ،منها
«ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى االن ــدم ــاج وغ ـيــاب تكافؤ
الفرص وســوء التعليم وعــدم الحصول على
وظائف تساعدهم على تأمني احتياجاتهم
ً
بدال من العيش في فقر».
وعلى الرغم من الترحيب بمبادرة العبدلي،
إال أن ــه يــؤكــد وج ــود تمييز مجتمعي بحق
األشخاص ذوي اإلعاقة .في املقابل ،ال ينفي
امل ـ ـسـ ــؤول ب ـف ــرع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـص ـنــدوق
ال ـت ـض ــام ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـح ـك ــوم ــي ح ـيــدر
ال ـق ـص ـي ــر اإله ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ــرسـ ـم ــي ل ــأش ـخ ــاص
ذوي اإلع ــاق ــة ،إال أن اإلق ـبــال عـلــى امل ـبــادرات
اإلنـســانـيــة دل ـيــل عـلــى ال ـت ـجــاوب املجتمعي

وحسن التعامل معهم .كما يشير القصير في
حديثه لـ«العربي الجديد» إلى تقديم عدد من
خطباء املساجد مبادرة خاصة بهم ،تتعلق
بطلبهم االستعانة بأساتذة متخصصني في
لغة اإلشارة في املساجد ،ليتسنى لهم تعلم
القرآن وفهم خطابات املنابر يوم الجمعة.
ويـ ـلـ ـف ــت ال ـق ـص ـي ــر إلـ ـ ــى أن ظـ ـ ــروف الـ ـح ــرب
وال ـ ـصـ ــراع ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد ت ـح ـ ّـد من
الـجـهــود الــرسـمـيــة للتعامل مــع األشـخــاص
ذوي اإلع ــاق ــة ،لـكـنــه يــؤكــد فــي الــوقــت نفسه
أن امل ـســاعــدات املــال ـيــة الـشـهــريــة لــن تنقطع،
وأنهم سيتقاضون رواتب ثابتة من صندوق
التضامن.
ي ـش ــار إل ــى أن ال ــراب ـط ــة ال ـعــامــة لــأشـخــاص
ذوي اإلعــاقــة أعلنت صــرف اإلعــانــة املنزلية
لألشخاص ذوي االعاقة في شهر نوفمبر/
تشرين األول املاضي ،بقيمة شهرية قدرها
 600ديـنــار (نـحــو  130دوالرًا) ،وتخصيص
م ـب ـلــغ  60م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (ن ـح ــو  13مـلـيــون
دوالر) لـ«هذه املنفعة».
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مجتمع فالش

ّ
الحل
المياه هي
للتخفيف من
حدة الحرارة التي
شهدتها األرجنتين

MEDIA

أخبار
كاذبة

ال غنى عن البحر في أستراليا

في سياق المنشورات التي تظهر
ساخرة أول األمر ثم تنتشر بين
الجد ،تداولت
الكثيرين على محمل
ّ
صفحات عدة تغريدة منسوبة لمن
قيل إنّه رجل دين مسلم يحرّم على
النساء شرب القهوة في المقاهي.
ّ
لكن التغريدة منشورة في األصل
على حساب ساخر.

ظهرت صورة للممثلة لبنى عبد
بادعاء أنّها أول
العزيز ،مرفقة ّ
طالبة امرأة في الجامعة األميركية
في القاهرة .الممثّلة درست فعًال
في الجامعة المذكورة ،لكنّها
ليست أولى الطالبات فيها ،والصورة
ملتقطة أثناء زيارة لها للجامعة
األميركية في بيروت.

انتشرت صورة طائرة مسيّرة
قيل إنها طائرة تجسس تحمل
اسم «براق» أعلنت وزارة الدفاع
التونسيّة االنتهاء من تصنيعها بيد
مهندسين تونسيين .لكن االدعاء
زائف ،إذ لم يصدر عن الوزارة إعالن
مماثل ،والصورة في الحقيقة
لطائرة تجسس أميركية.
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نشرت حسابات مقطع فيديو
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
أثناء استجابته لنداء طفلة في
ور بالتزامن
مؤتمر له ،وزعمت أنّه ُ
ص ّ
ّ
لكن
مع هبوط الليرة التركية أخيرًا.
االدعاء مضلل ،فالفيديو يعود
لعام  ،2017ولم يُلتقط بعد أزمة
هبوط الليرة.

«غوغل» و«فيسبوك» تتآمران على الناشرين والمعلنين
ضللت «غوغل» الناشرين والمعلنين لسنوات حول أسعار وعمليات مزادات اإلعالنات الخاصة بها ،وابتكرت برامج سرية أدت إلى تقليص
مبيعات بعض الشركات مع زيادة األسعار للمشترين ،وأبرمت اتفاقية مع منافستها «فيسبوك» للحفاظ على نفوذها
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ُ
تتهم شركة «غوغل» في وثائق غير منقحة،
ضـمــن دعـ ــوى قـضــائـيــة ملـكــافـحــة االحـتـكــار
رفعتها واليــات أميركية ضدها ،بالتواطؤ
م ــع شــركــة «ف ـي ـس ـبــوك» امل ـنــاف ـســة ،للتالعب
في مبيعات اإلعالنات عبر شبكة اإلنترنت.
ّ
وت ــزع ــم ال ــدع ــوى ال ـق ـضــائ ـيــة أن الــرئـيـســن
ال ـت ـن ـف ـيــذيــن ف ــي «غـ ــوغـ ــل» و«ف ـي ـس ـب ــوك»،
ومارك زوكربيرغ ،كانا على
ساندر بيتشاي ّ
علم باالتفاقية ،ووقعاها.
االتفاقية جــزء من جهود «غوغل» ملواجهة
عـ ـ ــروض ال ـت ـس ـع ـيــر الـ ـت ــي أراد ال ـن ــاش ــرون
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـك ـس ــب املـ ــزيـ ــد مـ ــن األم ـ ـ ــوال
م ــن اإلع ــان ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى مــواقـعـهــم
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .ووف ـ ـقـ ــا لـ ـل ــدع ــوى ،ح ــاول ــت
«غ ــوغ ــل» ق ـتــل رأس ال ـع ـط ــاءات ع ـبــر إب ــرام
صفقة مــع «فيسبوك» التي دعمت املــزايــدة
ال ــرأس ـي ــة .وجـ ــاء ف ــي ال ـش ـك ــوى« :ف ــي نـهــايــة
املـ ـط ــاف ،أب ــرم ــت غ ــوغ ــل وف ـي ـس ـبــوك صفقة
نـ ـف ــذت ع ـل ــى أعـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات» ،و«ب ـع ــد
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،ق ـل ـصــت ف ـي ـس ـبــوك م ـشــارك ـت ـهــا
ف ــي امل ــزاي ــدة ال ــرأس ـي ــة ،م ـقــابــل ق ـي ــام غــوغــل
بإعطائها معلومات وسرعة ومزايا أخرى».
وكـ ـج ــزء م ــن االت ـف ــاق ـي ــة ،ات ـف ـق ــت امل ـن ـص ـتــان
عـلــى ع ــدد امل ــرات الـتــي سـتـفــوز فيها شركة
«فيسبوك» بمزادات الناشرين.
ال ــدع ــوى األص ـل ـي ــة امل ـن ـق ـحــة ،امل ــرف ــوع ــة في
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر/ك ــان ــون األول امل ـ ــاض ـ ــي ،تـتـهــم
ـاد للمنافسة»
«غــوغــل» بــإبــداء «س ـلــوك م ـعـ ٍ
وبالتحالف مع شبكة التواصل االجتماعي
ال ـع ـمــاقــة «ف ـي ـس ـب ــوك» .ل ـكــن ال ـن ـس ـخــة غير
املنقحة ،املـنـشــورة الجمعة ،تقدم تفاصيل
ع ــن م ـش ــارك ــة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
«أل ـفــابــت» ،الـشــركــة األم ل ــ«غــوغــل» ،ســانــدر
ب ـي ـت ـش ــاي ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
«فـيـسـبــوك» ،م ــارك زوكــرب ـيــرغ ،فــي املــوافـقــة
على الصفقة .غيرت «فيسبوك» اسمها إلى
«ميتا» في أكتوبر/تشرين األول املاضي.
ووف ـق ــا ل ـلــدعــوى الـقـضــائـيــة ،كــانــت رئـيـســة
العمليات في «فيسبوك» ،شيريل ساندبرغ،
ص ــري ـح ــة ب ـ ــأن «ه ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة ك ـب ـي ــرة مــن
الناحية االستراتيجية» ،وفق ما أشارت في
رسالة إلكترونية عام  ،2018حول الصفقة،
تضمنت الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.
وبينما ال تــزال أسماء املديرين التنفيذيني

جفاف بحيرة في العراق

تتسارع الكوارث الطبيعية
ّ
والتغيرات املناخية إلى
درجة أنها باتت تتصدر
أخبار الصحف العاملية بشكل شبه
ُ
يومي .هذه السرعة تشعر الكثير من
سكان الكوكب بأن األوان قد فات ،وإن
كان العلماء يقولون إنه ما زال هناك
ّ
أمل في اإلنقاذ في حال تخلت الدول
عن اعتمادها على الوقود األحفوري
ّ
وغيرها من اإلجراءات .وحتى الدول
املتقدمة ال تبدو جاهزة للتعامل مع
التغيرات املناخية السريعة .صحيح أن
االستجابة السريعة تقلل من الخسائر،
املشكلة تكمن في عدم القدرة
إال أن ّ
على تجنبها .فبحسب وكالة الفضاء
األميركية «ناسا» ،تندرج السنوات
التسع األخيرة ضمن العشر األعلى
حرارة التي سجلت في العالم في
كل األزمنة ،ويحتل عام  2021املرتبة
السادسة بينها .ويشير خبراء إلى
ّ
أن هذه املعطيات الصادرة عن اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
ّ
تؤكد مرة جديدة حجم ظاهرة االحترار
املناخي.
لم تنته األحداث هنا ،ولن تنتهي .إذ
ناشدت السلطات األسترالية السكان
بعدم الخروج من املنازل يوم الجمعة
املاضي بسبب موجة شديدة الحرارة
تجتاح الساحل الشمالي الغربي للبالد
تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7
مئوية مسجلة أعلى مستوى في 62
عامًا ،مع اإلشارة إلى أن أستراليا إحدى
أكبر دول العالم لناحية كمية انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
األرجنبني أيضًا واجهت موجة طقس
حار قياسية ،حيث تجاوزت درجات
الحرارة  40درجة مئوية ،ما يجعل
البالد في الفترة الحالية أكثر األماكن
سخونة على هذا الكوكب .باإلضافة إلى
ما سبق ،تكثر الكوارث املناخية ،واآلتي
قد يكون أعظم.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس ،األناضول)Getty ،

الكوكب يحترق

درجات الحرارة تُسابق الوقت

وجدت ما يناسبها في اإلمارات

أرادت «غوغل» الحفاظ
على سيطرتها على
سوق اإلعالنات

وصفت «غوغل» مزاعم الدعوى بـ«غير الدقيقة» (بول فيث/فرانس برس)

«مايكروسوفت» :سنراجع سياسات التحرش الجنسي
واشنطن ـ العربي الجديد

ّ
تحذر من عدم وجود كوكب بديل من فرنسا
شهدت الواليات
المتحدة ارتفاعًا
كبيرًا في درجات
الحرارة هذا
العام

هكذا تغلبن على درجات
الحرارة المرتفعة في إسبانيا

في «فيسبوك» محجوبة في الدعوى ،إال أن
مسمياتهم الوظيفية مرئية.
وتـشـيــر الــدعــوى الـقـضــائـيــة إل ــى أن ــه حني
تــوصــل الجانبان إلــى اتـفــاق على شــروط
الصفقة« ،أرس ــل الفريق بــريـدًا إلكترونيًا
موجهًا مباشرة إلــى الرئيس التنفيذي»
زوكــربـيــرغ .وجــاء في البريد اإللكتروني،

وفقًا للدعوى« :نحن على وشك التوقيع،
ون ــري ــد مــوافـقـتــك لـلـمـضــي ق ــدم ــا» .وتفيد
الدعوى بأن زوكربيرغ أراد لقاء ساندبرغ
وم ـس ــؤول ـي ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــن اآلخـ ــريـ ــن قـبــل
اتخاذ قرار نهائي.
ّ
وتقول الدعوى إن الشركتني وقعتا االتفاقية
فــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول ع ــام  ،2018وتــؤكــد أن

ســانــدبــرغ وبـيـتـشــاي شـخـصـيــا م ــن تــولـيــا
هــذه املهمة .واستخدمت «غــوغــل» ،داخليًا،
مصطلح «جيداي بلو»  Jedi Blueلإلشارة
إلــى اتفاقيتها مع «فيسبوك» وأبقته سرًا،
وفق ما تزعم الدعوى القضائية.
ّ
ت ــزع ــم ال ــدع ــوى أن «غ ــوغ ــل» حــاف ـظــت على
سـيـطــرتـهــا عـلــى س ــوق مـبـيـعــات اإلعــانــات
ع ـبــر تـضـخـيــم س ـعــر اإلع ــان ــات لـلـعــامــات
ال ـت ـج ــاري ــة وق ـم ــع امل ـنــاف ـســة م ــن ال ـت ـب ــادالت
اإلعــان ـيــة األخـ ــرى .ووف ـقــا لصحيفة «وول
ّ
ستريت جورنال» ،تزعم الشكوى أن «غوغل
استحوذت على فــرق السعر بني ما أبلغته
لـلـنــاشــريــن واملـعـلـنــن ح ــول تكلفة اإلع ــان،
واس ـت ـخــدمــت األم ـ ــوال لـل ـتــاعــب ب ــامل ــزادات
املستقبلية ،لتوسيع احـتـكــارهــا الــرقـمــي».
تـشـيــر الــوثــائــق كــذلــك إل ــى رس ــائ ــل داخـلـيــة
ّ
ق ــال فيها مــوظـفــو «غــوغــل» إن األم ــر يشبه
اس ـت ـخــدام «مـعـلــومــات داخ ـل ـيــة» فــي تنمية
األعمال التجارية.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــلّ ،
ردت ش ــرك ــة «غ ـ ــوغ ـ ــل» عـبــر
امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا ب ـي ـتــر شــوت ـن ـف ـلــز ال ــذي
ّ
أص ــدر بـيــانــا الـجـمـعــة ،قــال فـيــه إن الــدعــوى
القانونية «مليئة باملعلومات غير الدقيقة،
وتـفـتـقــر إل ــى األهـلـيــة ال ـقــانــون ـيــة» .ووصــف
ّ
م ــزاع ــم ال ــدع ــوى بـ ــأن ب ـي ـت ـشــاي وافـ ــق على
الصفقة مــع «فـيـسـبــوك» ب ـ «غـيــر الــدقـيـقــة».
ّ
وأضاف« :نوقع مئات االتفاقات كل عام مما
ال يتطلب موافقة الرئيس التنفيذي ،وهذه
ّ
لــم تكن مختلفة» ،مــردفــا بــأن االتفاقية «لم
تكن سرية إطالقًا».
وق ــال املـتـحــدث بــاســم «مـيـتــا» كــريــس غــرو،
ّ
الجمعة ،إن االتفاقية التي أبرمتها الشركة
م ــع «غ ــوغ ــل» ،وات ـفــاق ـيــات أخ ــرى مـشــابـهــة،
«س ــاع ــدت فــي رف ــع مـسـتــوى املـنــافـســة على
ّ
م ــواض ــع اإلعـ ــانـ ــات» .وأض ـ ــاف أن عــاقــات
األع ـم ــال ه ــذه ت ـســاعــد «م ـي ـتــا» ف ــي «تـقــديــم
املــزيــد مــن الـقـيـمــة لـلـمـعـلـنــن ،مــع تعويض
الناشرين بشكل عادل ،ما يؤدي إلى نتائج
أفضل للجميع».
يـ ـق ــود الـ ــدعـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة امل ــدع ــي ال ـع ــام
لوالية تكساس ،كني باكستون ،وانضم إليه
امل ــدع ــون ال ـعــامــون فــي أالس ـكــا وأركـنـســاس
وفـ ـل ــوري ــدا وأيـ ــداهـ ــو وإن ــدي ــان ــا وك ـن ـتــاكــي
ولويزيانا وميسيسبي وميزوري ومونتانا
ونـ ـيـ ـف ــادا ونـ ـ ـ ــورث داكـ ــوتـ ــا وب ــورت ــوريـ ـك ــو
وساوث كارولينا وساوث داكوتا ويوتا.

ف ــي اس ـت ـج ــاب ــة ل ـض ـغ ــوط امل ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
«مــايـكــروســوفــت» ،أعلنت الشركة العمالقة
أنـهــا تفتح تحقيقًا فــي كيفية استجابتها
لـ ـلـ ـتـ ـح ــرش الـ ـجـ ـنـ ـس ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـك ـ ــان ال ـع ـم ــل
والتمييز بني الجنسني ،وكذلك في تعاملها
مــع االدع ــاءات حــول املــؤســس املـشــارك فيها
بـيــل غـيـتــس .يــأتــي قـ ــرار «مــاي ـكــروســوفــت»
بعدما صوت ما يقرب من  78في املائة من
املساهمني ،في االجتماع السنوي للشركة،
ف ــي  30نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي،
ل ـصــالــح امل ـطــال ـبــة ب ـمــزيــد م ــن امل ـس ــاء ل ــة في
معالجة شكاوى التحرش الجنسي في مكان
ال ـع ـمــل .وف ـشــل ال ـتـصــويــت عـلــى اق ـتــراحــات
أخ ــرى خــال االجـتـمــاع نفسه ،بينها دعــوة
ل ـت ـقــديــم ت ـق ــري ــر ع ــن فـ ـج ــوات األج ـ ـ ــور عـلــى
أساس العرق والجنس في الشركة والتعهد
بحظر مبيعات تقنيات التعرف إلى الوجه
إلى الكيانات الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت»،
ســاتـيــا ن ــادي ــا ،فــي ب ـيــان الـخـمـيــس« :نحن
م ـل ـتــزمــون ل ـيــس ف ـقــط ب ـمــراج ـعــة ال ـت ـقــريــر،
ولكن التعلم مــن التقييم ،حتى نتمكن من
االستمرار في تحسني تجارب موظفينا».
كـشـفــت صـحـيـفــة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال»
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ،الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،أن م ـســؤولــن
ت ـن ـف ـيــذيــن ف ــي «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ح ـ ــذروا
املــؤســس املـشــارك فيها ،بيل غيتس ،بشأن
رســائــل تبادلها بالبريد اإللـكـتــرونــي ،عام
ُ
 ،2008مع موظفة ،واعتبرت غير الئقة ،علمًا
ّ
أن تنحيه مــن منصبه ال ـعــام املــاضــي أثــار
تقارير حول عالقة رومانسية كانت تربطه
بموظفة في الشركة.
وأفـ ــادت «وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ب ــأن بيل

تنحى غيتس من منصبه رئيسًا لـ«مايكروسوفت» في ( 2008جيف جاي ميتشل)Getty/

غيتس غ ــازل مــوظـفــة فــي «مــايـكــروســوفــت»
عبر رســائــل بالبريد اإللـكـتــرونــي ،ودعــاهــا
إل ــى لـقــائــه خ ــارج الـعـمــل ،حــن ك ــان موظفًا
بدوام كامل ورئيسًا للشركة ،عام .2007
وأصبحت الشركة على دراية بهذه الرسائل
عــام  ،2008فأخبر مسؤولوها التنفيذيون
غيتس بأنها غير الئقة ،وبأن عليه التوقف
عن إرسالها .وأقر غيتس بما فعله ،متعهدًا
ب ـع ــدم ت ـك ــرار األم ـ ــر ،وف ـق ــا لـ ـ ــ«وول سـتــريــت

اتهامات لبيل غيتس
بإقامة عالقة «غير
الئقة» مع موظفة

جورنال» .ولم يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة
ف ــي ال ـشــركــة أي إجـ ــراء عـنــد اطــاع ـهــم على
املـســألــة .تنحى غيتس مــن منصبه رئيسًا
ل ــ«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ع ــام  ،2008وب ـق ــي في
مـجـلــس اإلدارة ح ـتــى م ـ ــارس /آذار .2020
وأع ـلــن هــو وزوج ـتــه ميليندا طالقهما في
مــايــو /أي ــار امل ــاض ــي ،بـعــد زواج اسـتـمــر27
عامًا .وخالل العام املاضيّ ،
أقر بيل غيتس
ً
ّ
ب ــأن ــه ارتـ ـك ــب «خـ ـط ــأ ف ــادح ــا» ع ـنــدمــا عـقــد

ل ـقــاءات مــع جيفري إبـسـتــن ،رجــل األعـمــال
ّ
املتهم باستغالل عـشــرات الفتيات جنسيًا
فــي دوره الفاخرة قبل أن ينتحر شنقًا في
زنزانته ،في أغسطس/آب عــام  .2019وقال
تصريحات لقناة «ســي أن أن»،
غيتس ،في ً
إنــه «كــان خـطــأ فــادحــا أن أمـضــي وقـتــا معه
وأعطيه مصداقية بوجودي معه» .وأكد أنه
اجـتـمــع بــإبـسـتــن فــي سـيــاق حملته لجمع
األموال ألنشطة خيرية .وأوضح بيل غيتس:
مرات ّ
«تناولت العشاء معه ّ
عدة ،على أمل أن
يفي بوعوده بشأن منح مليارات الدوالرات
بفضل مـعــارفــه ملـشــاريــع ّ خـيــريــة فــي خدمة
ّ ّ
ّ
تبي أن
الصحة العامة» ،مؤكدًا أنه «عندما
هذه التعهدات لن تتبلور ،انتهت العالقة».
وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» ق ــد تـطـ ّـرقـتــا إل ــى م ــآدب
ال ـع ـشــاء ت ـلــك ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوض ــع مـســاء لــة
مــن مجلس إدارة «مايكروسوفت» وأثــارت
خالفًا مع زوجته ميليندا قبل طالقهما.
يـحـتــل غـيـتــس املــرت ـبــة الــراب ـعــة ب ــن أثــريــاء
الـعــالــم ،وفـقــا لقائمة «ف ــورب ــس» ع ــام 2021
التي أشــارت إلى أن ثروته الشخصية تبلغ
نحو  124مليار دوالر.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك غ ـ ـي ـ ـتـ ــس ف ـ ـ ــي ت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس ش ــرك ــة
«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ال ـتــي ت ـحــولــت إل ــى أكـبــر
شــركــة برمجيات على مستوى الـعــالــم ،في
السبعينيات مــن الـقــرن العشرين ،واستمر
في العمل بنظام الــدوام الكامل في الشركة
ّ
ح ـت ــى عـ ــام  .2008وي ــرج ــح أن ث ــروت ــه هــو
ومـيـلـيـنــدا تتضمن ع ـق ــارات ت ـقــدر بماليني
ال ــدوالرات األميركية فــي والي ــات واشنطن،
وف ـل ــوري ــدا ،وواي ــوم ـن ــغ .وي ـقــع مـقــر اإلقــامــة
الرئيسي الــذي كــان الــزوجــان يعيشان فيه
ّ
في مادينا ،في واشنطن ،ويرجح أن قيمته
تقدر بنحو  127مليون دوالر.
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منوعات فنون وكوكتيل
ذكرى

باريس ـ العربي الجديد

ال ي ــزال اس ــم مــولـيـيــر يـقـتــرن منذ
نـ ـح ــو  400سـ ـن ــة ب ــالـ ــ«ك ــومـ ـي ــدي
ف ــرانـ ـسـ ـي ــز» حـ ـت ــى ب ـ ــات ب ـم ـثــابــة
شفيعها ،إلى درجة أن تسمية «دار موليير»
ُ
تطلق على املبنى الـبــاريـســي الشهير ألقــدم
فــرقــة مـســرحـيــة ال ت ــزال نــاشـطــة ف ــي الـعــالــم،
ولــو أن الشاعر والكاتب املسرحي الفرنسي
لــم يـطــأه يــومــا .داخ ــل هــذا الـصــرح املــرمــوق،
ثمة قطعة أثاث تحظى بالتبجيل تتمثل في
كرسي خشبي بذراعني معروض داخل خزانة
زجاجية .فعلى هذا املقعد َ
نازع جان باتيست
بــوكــان (وه ــو اس ــم مــولـيـيــر األص ـل ــي) خــال
عرض ملسرحيته الشهيرة «املريض بالوهم»،
قبل أن ُيسلم الروح الحقًا في منزله.
وتـشــرح أمينة املـحـفــوظــات فــي الــ«كــومـيــدي
فرانسيز» أغــات ســانـجــوان لوكالة «فــرانــس
بــرس» أن هــذا الكرسي «هــو نوعًا ما الشيء
الوحيد الــذي بقي» للمؤسسة مــن مسرحه.
وت ـض ـيــف أن لـلـمـقـعــد ال ـ ــذي ب ـقــي املـمـثـلــون
يستخدمونه حتى عام « 1879حضورًا قويًا

«دار موليير» هو مبنى باريسي مشهور تأسس من أجل أقدم فرقة مسرحيَّة ال تزال نشطة
فعليًا في العالم ،رغم أ ّن الكاتب المسرحي الفرنسي لم يطأه يومًا

موليير المسرحي

شفيع الـ«كوميدي فرانسيز» منذ أربعة قرون

إلــى حـ ّـد أنــه يـكــاد يــوحــي أن موليير ال يــزال
جالسًا فـيــه» .وت ـتــوزع فــي كــل أرج ــاء املبنى
تماثيل نصفية للكاتب املـســرحــي ،يحرص
ً
امل ـم ـث ـلــون ع ـلــى مل ـس ـهــا أم ـ ــا ف ــي أن تــأتـيـهــم
بــال ـتــوف ـيــق ُ
وحـ ـس ــن الـ ـط ــال ــع ،وص ـ ــور ل ــه أو
ألعضاء من فرقته على غرار مدموازيل بوفال
ال ـتــي ج ـ ّـس ــدت شـخـصـيــات ع ــدة م ــن أبــرزهــا
زربينيت في مسرحية «مقالب سكابان».
ُولــدت الـ«كوميدي فرانسيز» عــام  ،1680أي
بعد سبع سنوات من وفاة الكاتب املسرحي،

عـنــدمــا ق ــرر امل ـلــك لــويــس ال ــراب ــع عـشــر ال ــذي
كــان يــوفــر الحماية لــه ،دمــج فرقته بــأخــرى.
وتنقلت الـفــرقــة بــن أرب ــع ص ــاالت مسرحية
ق ـبــل أن تـسـتـقــر عــروض ـهــا اع ـت ـب ــارًا م ــن عــام
 1799فــي قــاعــة ريشيليو بــالـقــرب مــن قصر
«باليه رويال» ،أي على مقربة من املنزل الذي
توفي فيه موليير .وورد ذكــر وفــاة موليير
في ّ
أهم وثيقة تملكها الـ«كوميدي فرانسيز»
ُ
ّ
ت ـعــرف ب ــ«س ـجــل الغ ــران ــج» ،وه ــو مجموعة
دفــاتــر تحمل اســم مساعد موليير الغــرانــج

الكوميديا يمكنها
أن تعبر القرون إذا عرفنا
ماذا نفعل

ّ
(صاحب دور دوم جــوان) ،وفيها كان يوثق
أنشطة فرقة الكاتب.
وتحتفظ الدار في مكتبتها (ومتحفها) بهذا
ّ
السجل وبقطع تذكارية أخــرى ،بينها ّ
قبعة
ُ
وس ــاع ــة ح ـفــر عـلـيـهــا اس ــم مــولـيـيــر .وتشير
أمـيـنــة املـحـفــوظــات أغ ــات ســان ـجــوان إل ــى أن
أرشيف املؤسسة ّ
يبي أن «أي سنة لم ّ
تمر من
دون أن ّ
تقدم الـ(كوميدي فرانسيز) عروضًا
إلحـ ـ ـ ــدى مـ ـس ــرحـ ـي ــات م ــولـ ـيـ ـي ــر» .وت ـن ـت ـهــج
الــ«كــومـيــدي فــرانـسـيــز» مـبــدأ مقدسًا أرســاه

بال أثر
شخصي
لم يترك الكاتب المسرحي
الفرنسي موليير أي أثر
شخصي عنه ،إذ ال مذكرات
وال مراسالت وال حتى
مالحظات تلقي الضوء
على شخصية أعظم مؤلف
كوميدي غربي .فابنته
إسبري-مادلين ،التي نجت
وحدها من أوالده األربعة،
أضاعت مخطوطاته ،وال
تزال أول سيرة ذاتية عنه
نُشرت عام  1705بعنوان
«حياة السيد موليير» ،مصدرًا
لألساطير حول جان باتيست
بوكالن المولود في طبقة
البرجوازية الفرنسية والذي
أصبح الكاتب المسرحي
المفضل لدى الملك الفرنسي
لويس الرابع عشر.

إقبال في فرنسا وبريطانيا على مسرحيات موليير (رافاييل غيارد/فرانس برس)

صحة

كارين إليان ضاهر

يمكن أن يتبع معظمنا نمط حياة صحيًا
فــي األي ــام ال ـعــاديــة ،لـكــن فــي فـتــرة األع ـيــاد،
م ــن م ـنــا ال ي ـت ـنــاســى ذل ـ ــك ،وي ـض ـعــف أم ــام
كــل املـغــريــات فــي املــوائــد الغنية باألطعمة
اللذيذة؟ قد ال تكون هذه مشكلة فعلية ،لكن
يبقى األهم أن ُيتخذ القرار بعدم االستمرار
بـهــذه الـسـلــوكـيــات الـخــاطـئــة إل ــى أج ــل غير
ّ
مسمى ،وبالعودة إلى النظام املتوازن حتى
ال تتكدس الكيلوغرامات الــزائــدة تدريجًا
وت ــزي ــد ص ـعــوبــة ال ـت ـخ ـلــص م ـن ـهــا ع ـنــدهــا،
خصوصًا أن عدد الوحدات الحرارية التي
يمكن تـنــاولـهــا يــومـيــا خ ــال فـتــرة األعـيــاد
ق ــد يـتـخـطــى ال ـ ـ ـ ــ 3000وح ـ ــدة حـ ــراريـ ــة .أمــا
بالنسبة إلــى الـكـيـلــوغــرامــات الــزائــدة التي
ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون ق ــد ت ـك ــدس ــت خـ ــال ف ـتــرة
األعياد فتقدم اختصاصية التغذية جوانا
الحايك النصائح الــازمــة للتخلص منها
ت ــدري ـج ــا وب ـش ـكــل خـ ــاص م ــن ال ــده ــون في
الجسم ،فيما تشدد على أهمية عدم اتباع
حميات صــارمــة عشوائية ألنها ال تساعد
عـلــى خ ـســارة ال ــده ــون ،كـمــا أن ــه ســرعــان ما
نـسـتـعـيــد ال ـ ـ ــوزن الـ ـ ــذي ت ــم ال ـت ـخ ـلــص مـنــه
بعد اتباعها.
وت ـشــدد الـحــايــك عـلــى ضـ ــرورة اإلك ـث ــار من
شـ ــرب املـ ـ ــاء وت ــرط ـي ــب ال ـج ـس ــم بــاس ـت ـمــرار
ل ـل ـت ـخ ـلــص س ــري ـع ــا م ــن م ـش ـك ـلــة ان ـح ـبــاس
يمكن
السوائل في الجسم ومــن امللح الــذي
ْ
أن يـكــون قــد تــراكــم فــي الـفـتــرة املــاضـيــة .إذ
بعد أيام قليلة من األعياد ،من الطبيعي أن
ً
يــزيــد ال ــوزن قليال عند قياسه .والسبب ال
يعود هنا فقط إلى زيــادة معدالت الدهون

تشدد الحايك على ضرورة اإلكثار من شرب الماء وترطيب الجسم باستمرار ()Getty

من الضروري الحرص
على التوازن في األكل
ال على الحرمان

مسلسل

«عالحد» ...تشويق بال روح
ربيع فران

ّ
(سالفة
يـتـنــاول مسلسل «عــالـحــد» قــصــة ً«لـيـلــى» ّ
معمار) التي تصل إلى بيروت طفلة بعدما توفيت
أس ــرت ـه ــا ف ــي دمـ ـش ــق ،وت ـع ـي ــش ف ــي بـ ـي ــروت عـنــد
ّ
وتتزوج
خالتها .تدرس «ليلى» في كلية الصيدلة،
مــن «ط ــارق» .ولـكــن بسبب الـظــروف الــراهـنــة التي
ي ـمـ ّـر بـهــا ل ـب ـنــان ،ي ـقــرر «ط ـ ــارق» الـسـفــر والـهـجــرة
عن طــرق البحر إلــى أوروبــا .يختفي «طــارق» ّ
ملدة
ثماني س ـنــوات ،لتعيش «لـيـلــى» وابنتها «تــالــة»
حالة من االستقالل الكامل في كنف الخالة التي
تحيطهما بالحب والرعاية.
ً
يطرح «عالحد» قضايا اجتماعية هامة ،منها مثال
الـتـحــرش الجنسي ولـكــن مــن منظور ضيق جـ ًـدا.
ّ
الشخصية الرئيسية
حالة من االلتباس تخيم على
ُّ
بالتحرش« .مــروان» شاب يعيش في ّ
حي
املتهمة
ف ـق ـيــر ،م ـق ـنــع ال ــوج ــه وي ــرت ــدي ق ـ ـفـ ــازات ،ويــاحــق
ً ّ
حتى ُي َ
طعن بسكني في
النساء في الشوارع ليال،
خــاصــرتــه ويلقى حتفه .وتـبــدأ الـتـحــريــات ملعرفة
ّ
قــاتــل «م ـ ـ ــروان» ،خ ـصـ ً
ـوصــا وأن ال ـس ـيــرة الــذاتـيــة
للقتيل «ال تشوبها شائبة» كما يقول سكان الحي
َّ
جريمة القتل تأخذ املسلسل إلى
الضحية.
وجيران
ّ
عالم من الغموض ،ولكنه غموض مصطنع وبارد
وي ــزي ــد م ــن ح ـجــم ال ـض ـعــف الـ ــذي يـعــانـيــه الـعـمــل.
العمل من إخراج اللبنانية ،ليال راجحة ،وبتكليف
مــن شركة «الـصـبــاح» لإلنتاج .لــم يسبق لراجحة

أن قامت بــإخــراج مسلسل من قبل ،ولكن كــان من
األجدى بها دراسة تفاصيل دقيقة والعمل عليها،
ً
خصوصا حركات املمثلني وطريقة التصوير.
ورغ ـ ــم ال ــوق ــت ال ـط ــوي ــل ال ـ ــذي اس ـت ـغــرقــه تـصــويــر
«عــالـحـ ّـد» ( 12حلقة) ،جــاءت النتيجة مخيبة .لم
تنقذ املمثلة الـســوريــة ســافــة مـعـمــار الـعـمــل ،في
تجربة كــان يعول عليها ضمن الــدرامــا املشتركة،
وهـ ـ ــذا م ــا ظ ـه ــر ج ـل ـ ًـي ــا م ــن ردود ف ـع ــل امل ـتــاب ـعــن
ال ـســوريــن عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .ال
تركز املخرجة ليال راجحة على الناحية التقنية،
بل تتمركز على مواقع تصوير ومسافات مغلقة
وبــاهـتــة ج ـدًا مــن حـيــث الـشـكــل ،س ــواء فــي املـنــازل
أو حتى في املشاهد الخارجية التي تظهر زاوية
واحــدة فقط .وكــأن الكاميرات مثبتة ،وال تحسب
ً
حسابا للتنويع ،أو تقديم الرواية مصورة
راجحة
بتفاصيلها العامة ،وتغيير نبض األداء .وكأنها
تحاول االنتهاء بسرعة من العمل لتقع في تنميط
أوقــع بــدوره مجموعة من املمثلني في فخ الحفظ

ال تحسب راجحة حسابًا
للتنويع أو تقديم الرواية
مصورة بتفاصيلها

تلعب سالفة
معمار دور
«ليلى» في
المسلسل
(سيدرز آرت
برودكشن)

ّ
للشد،
و«التسميع» لسيناريو يحتاج هــو اآلخــر
ويفتقد لعناصر التشويق التي مــن املفترض أن
الثانية أو الثالثة عند اكتشاف
تظهر بعد الحلقة ُ
جــريـمــة ُقـتــل ال ـشــاب امل ـت ـحــرش ،وال ـتــي ت ـقــوم بها
«ليلى» املدمنة على املهدئات.
تــدخــل «لـيـلــى» رحـلــة االنـفـصــام والـغـمــوض التي
ربما تعود إلــى لحظة اختفاء زوجـهــا وتداعيات
االنـتـظــار لثماني سـنــوات أمــام تحديات املجتمع
وي ــوم ـي ــات ام ـ ــرأة عــام ـلــة ت ـح ــاول تـحـيـيــد ابـنـتـهــا
الــوحـيــدة عــن الــواقــع وإم ــداده ــا بالعاطفة والثقة
والـثـقــافــة .تغيب االن ـف ـعــاالت عـنــد املـمـثــل رودري ــغ
سليمان الذي يقوم بدور «وليد» صديق «ليلى».
أداء سليمان كــان مــن املفترض أن يزيد مــن قــدرة
ّ
بحرفيته العالية ،لكنه يظهر
هذا املمثل املعروف
هنا من دون لون في ّ
ردات الفعل الخاصة إلقناعنا
بــدور زوج خائن اختار «ليلى» ،صديقة زوجته،
من أجل الهروب دون أي مبرر.
هــذا العمل هو الخطوة األولــى للممثلة السورية
سـ ــافـ ــة مـ ـعـ ـم ــار ضـ ـم ــن «مـ ـ ــوضـ ـ ــة» امل ـس ـل ـس ــات
القصيرة األقــرب إلــى التجارية ،والتي دأبــت على
إنتاجها وتصديرها منصة «شــاهــد» السعودية
منذ سنتني ،وتطرح قضية أو التحقيق في جريمة
ـوط أص ـب ـح ــت مـسـتـهـلـكــة ج ـ ـدًا فــي
ق ـت ــل وفـ ــق خ ـي ـ ْ
العالم العربي ،إذ تنقل عالم «املافيات» الغامض
وفقأ ألهواء الكاتب واملخرج /لكن كل من منظاره
الشخصي وليس خدمة للقصة.

دردشة

خطوات بسيطة لخفض الوزن بعد األعياد
في الجسم إنما إلــى انحباس السوائل في
الجسم بسبب كميات امللح الزائدة التي تم
تناولها في فترة األعياد.
كذلك من الـضــروري الحرص على التوازن
ال عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــان ،ف ـب ـع ــد ك ـ ــل ال ـف ــوض ــى
الـحــاصـلــة فــي فـتــرة األع ـيــاد وال ـت ـهــاون في
النظام الغذائي املتبع ،غالبًا ما يتم التفكير
بالتوجه إلى حمية «ديتوكس» أو إلى أية
حمية صارمة أخرى.
لكن بحسب الحايك ،هذا النوع من الحميات
ي ـظ ـهــر ع ـ ــدم فــاع ـل ـي ـتــه وي ـف ـش ــل ف ــي مـعـظــم
ال ـحــاالت .فعند تقليص مـعــدالت الــوحــدات
الحرارية التي يتم الحصول عليها إلى حد
كبير ،ترتفع معدالت هرمونات الجوع إلى
مستويات عالية مــا يزيد الشهية ويشكل
بــالـتــالــي تـحــديــا كـبـيـرًا ف ــي مــواج ـهــة إرادة
ال ـفــرد لخفض ال ــوزن واس ـت ـعــادة الــرشــاقــة.
وي ـج ــب ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـبــروت ـي ـنــات قليلة
الــدهــون خ ــال الــوجـبــات العـتـبــارهــا تؤمن
إحساسًا بالشبع لفترات أطــول ما يساعد
أك ـث ــر ب ـعــد ع ـلــى خ ـفــض ال ـ ــوزن واس ـت ـعــادة
الرشاقةْ .
كـ ــذلـ ــك ي ــن ـ َـص ــح ب ـ ـم ـ ـعـ ــاودة الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
ال ــوج ـب ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،ألن ـه ــا ت ـســاعــد على

«شفيعها» ،وهــو الـتـنــاوب ،بحيث تـقـ ّـدم كل
ليلة عرضًا مختلفًا ،مما يستلزم نشاط فرق
العمل من الصباح إلى املساء ،على اختالف
االختصاصات ،بطريقة املداورة.
ويؤكد مديرها العام املمثل إريــك روف أنها
«امل ـس ــرح األول فــي فــرن ـســا» ،فـيـمــا ع ــدا دور
األوب ــرا «مــن حيث حجم الـنـشــاط» ،إذ تضم
« 400موظف في  70اختصاصًا مهنيًا ،و60
ً
ممثال» .وفيما يعمل اختصاصيو الديكور
والبناؤون في سارسيل بضواحي باريسي،
ّ
واملنجدون والعاملون
يتخذ مصممو األزياء
فـ ــي مـ ـج ــال اإلض ـ ـ ـ ــاءة وال ـ ـصـ ــوت وم ـخ ـت ـلــف
الجوانب الفنية وسواهم في املبنى املتعدد
الطبقات الذي يضم قاعة ريشليو.
ويـشـغــل قـســم األزيـ ــاء وح ــدة أج ــزاء ع ــدة من
املـ ـق ـ ّـر ،وي ـض ــم ن ـحــو  50أل ــف ق ـط ـعــة .وت ـقــول
م ــدي ــرة خ ــدم ــات امل ــاب ــس س ـي ـل ـفــي لــوم ـبــار
«نـ ـصـ ـن ــع م ـ ــا ب ـ ــن  50و 70زي ـ ـ ــا لـ ـك ــل ع ـمــل
م ـس ــرح ــي»ُ .
ويـ ـب ــرز كـبـيــر مـصـمـمــي األزي ـ ــاء
لـيــونـيــل إرم ــوي ــه ال ـجــانــب «الـنـفـســي» ألولــى
عـمـلـيــات ق ـيــاس امل ــاب ــس ،إذ ُي ـج ــري بعض
املمثلني خاللها تسميع نصوصهم بطريقة
ممسرحة ،أي مرفقة بالحركات املالئمة.
يعود الفضل في استمرارية دار الـ«كوميدي
فــران ـس ـيــز» ه ــذا ال ــزم ــن ال ـطــويــل إل ــى طــريـقــة
العمل ،إذ إن املمثلني هم أبرز صانعي القرار.
ويـ ـش ــرح روف الـ ـ ــذي ي ـش ـغــل م ـن ـص ـبــه مـنــذ
عــام  2014أن «الفرقة أشبه بتعاونية ذاتية
اإلدارة ،ولم يتغير ذلك منذ موليير» .عندما
يـنـضــم مـمـثـلــون ج ــدد إل ــى ال ـفــرقــة ،يوظفهم
مـســؤولــو اإلدارة بصيغة مــوقـتــة ،ملــدة سنة
قابلة للتجديد .ثم يمكن أن تختارهم لجنة
مكونة مــن سبعة ممثلني لتثبيتهم بصفة
أعـضــاء دائـمــن .ولـهــذه اللجنة أيـضــا الـقــرار
فيما يتعلق بــزيــادات الــرواتــب .وفــي كانون
الثاني/يناير  ،2021أصبحت املمثلة الكبيرة
العضو الدائم الرقم  538منذ
دومينيك بالن ُ
رف ـقــاء مــولـيـيــر األ َول .وث ـمــة مـقــولــة داخـلـيــة
م ـف ــاده ــا أن «امل ـ ـسـ ــؤول ي ــوظ ــف ،وامل ـم ـث ـلــون
يصرفون» ،إذ أن األعضاء هم أيضًا من يقرر
االسـتـغـنــاء عــن بـعــض املـمـثـلــن ،مــا يتسبب
أحيانًا في إثارة اعتراضات ومشاكل.
وبعد جفاء طويل مع الجمهور في بريطانيا،
بلد شكسبير ،ع ــادت املـســرحـيــات املستندة
إل ـ ــى نـ ـص ــوص م ــول ـي ـي ــر أخ ـ ـي ـ ـرًا لـتـسـتـقـطــب
متفرجني كثيرين مــن اإلنـكـلـيــز املتعطشني
ل ـكــوم ـيــديــا ع ــاب ــرة ل ـل ــزم ــن أب ـ ــدع بـكـتــابـتـهــا
ُ
امل ــؤل ــف امل ـس ــرح ــي ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــذي احــت ـفــل
السبت بالذكرى املئوية الرابعة لوالدته .وفي
قاعة املـســرح الوطني فــي لندن حيث اعتاد
الجمهور على املشاهد ّ
الجدية العميقة ،علت
ضـحـكــات ال ـحــاضــريــن خ ــال مـشـهــد يغطي
ف ـيــه امل ـم ـثــل األم ـي ــرك ــي دن ـي ــس أوه ـي ــر ب ــدور
شخصية  Tartuffeالشهيرة ملوليير ،خيانته
مــن خ ــال مـحــاكــاة ســاخــرة ملشهد فروسية
ب ــريء أمــام البطلة األخ ــرى أوليفيا وليامز.
وقال املمثل األميركي لوكالة «فرانس برس»:
«ال ـكــوم ـيــديــا يـمـكـنـهــا أن تـعـبــر الـ ـق ــرون إذا
عرفنا مــاذا نفعل» .وأشــار إلــى أن «جــزءًا من
الفكاهة كــان قائمًا على اللغة ،فيما استند
جزء آخر على البالهة املطلقة .لكن ثمة أيضًا
لحظات عظيمة من الشفقة والعاطفة تغني
العمل كثيرًا».
وأثبت نجاح هذا اإلنتاج املسرحي املستند
إلــى قصة « »Tartuffeعــام  2019بــأن موليير
قـ ـ ــادر ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ج ـم ـه ــور واسـ ـ ــع فــي
ّ
ب ـل ــد ش ـك ـس ـب ـيــر .ل ـك ــن الـ ـح ــال ل ــم ت ـك ــن كــذلــك
على ال ــدوام .يـقــول نــويــل بيكوك مــن جامعة
غالسكو ،وهو متخصص في أعمال موليير
في البلدان الناطقة باإلنكليزية« :غالبا ما
ك ــان ع ــدد ال ـحــاضــريــن ع ـلــى خـشـبــة امل ـســرح
يفوق أولئك املوجودين في الصالة».
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محسن جابر ينصح عمرو دياب ويوضح مصير ألبوم الحناوي
ض ـبــط م ـس ـتــويــات ال ـس ـكــر ف ــي ال ـ ــدم وعـلــى
الـحـفــاظ على تــوازنـهــا مــا ينعكس إيجابًا
حكمًا على مستويات الطاقة والنشاط.
وعلى الرغم من أهمية الوجبات الصغيرة،
ال بــد مــن اعتمادها بالطريقة الصحيحة.
ف ـي ـج ــب االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـ ــن ت ـ ـنـ ــاول ال ــوجـ ـب ــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ال ـغ ـن ـي ــة ب ــال ـس ـك ــر والـ ـ ــدهـ ـ ــون،
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل عـ ـل ــى ال ــوجـ ـب ــات
الصغيرة الصحية وعلى رأسها املكسرات
النيئة والفاكهة الطازجة والخضر املقطعة،
أي األطـعـمــة الـتــي تـكــون فــي مـتـنــاول الـيــد،
ويمكن تناولها فــي أي وقــت عند الشعور
بالجوع .علمًا أن الــدراســات قــد أظـهــرت أن
ت ـن ــاول ال ـس ـكــر يـمـكــن أن ي ـت ـحــول إل ــى نــوع
م ــن اإلدمـ ـ ـ ــان ،م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ال ــدخ ــول إلــى
دوامة .هذا وتتكدس كميات السكر الزائدة
ف ــي ال ـج ـســم بـشـكــل دهـ ـ ــون ،ويـ ـ ــؤدي أيـضــا
إل ــى الــرغـبــة فــي ت ـنــاول املــزيــد مــن األطعمة
الغنية بالسكر.
ويـنـ َـصــح بــالـحــرص عـلــى مـمــارســة ريــاضــة
امل ـشــي م ــن جــديــد وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـنـشــاط
الـجـســدي .علمًا أن الــريــاضــة ال تساهم في
ح ــرق ال ــوح ــدات ال ـحــراريــة فـحـســب ،بــل هي
تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتنعكس
إي ـجــابــا عـلــى الـصـحــة الـنـفـسـيــة وتــزيــد من
اإلي ـجــاب ـيــة ل ــدى م ــن ي ـمــارس ـهــا ،م ــا يشجع
أكـثــر بـعــد عـلــى ات ـبــاع نـظــام غــذائــي صحي
والقيام باختيارات صحية في نمط الحياة.
ف ـي ـك ـفــي ب ـح ـســب ال ـح ــاي ــك زي ـ ـ ــادة ال ـن ـشــاط
الجسدي بشكل يرتفع فيه معدل الخطوات
اليومية التي يتم القيام بها ،ليشكل هذا
مـســاهـمــة مـهـمــة ف ــي ال ـطــريــق إل ــى تحقيق
الهدف بخفض الوزن.

في هذه الدردشة مع
يتحدث
«العربي الجديد»
ّ
المنتج المصري محسن
جابر عن تراجع سوية
أعمال عمرو دياب
األخيرة ،وسبب تأخير إصدار
ألبوم ميادة الحناوي
محمود الخطيب

ّ
وج ــه املـنـتــج امل ـصــري محسن جــابــر نصيحة
مل ــواط ـن ــه ال ـف ـن ــان ع ـم ــرو ديـ ـ ــاب ،بــال ـتــأنــي في
اختياراته الغنائية التي يقدمها فــي الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـطــال ـبــا إي ـ ــاه ب ـت ـقــديــم م ــا يـعـكــس
النضج الفني الذي وصل إليه .وقال ،في حوار
مع «العربي الجديد» ،إن ديــاب «فنان ونجم
كبير وذكي وصل إلى القمة بتعبه واجتهاده،
وألنني أحبه ،عليه أن يتأنى فيما يقدمه من
أغــان حاليًا ألنـهــا ال ّ
تعبر عـنــه» .وبـ ّـن جابر
أن املـقــارنــة بــن مــا يقدمه ديــاب حاليًا ،وبني
األغــانــي التي أنتجها له في بداية نجوميته
ّ
م ـث ــل ألـ ـب ــوم ــات« :ت ـم ــل ــي مـ ـع ــاك» و«ق ـم ــري ــن»
و«أك ـثــر واحـ ــد»« :صـعـبــة ولـيـســت فــي صالح
املغني املصري» .من جانب آخر ،حسم املنتج
املصري الجدل الذي يثار بني الفينة واألخرى،
حــول عــدم طرحه أللبوم بأربع أغنيات يملك
حـقــوقــه لـلـفـنــانــة ال ـســوريــة م ـي ــادة ال ـح ـنــاوي،
والتي أعربت في تصريحات صحافية سابقة

عن خيبة أملها من عدم طرح األلبوم ،معيدة
السبب في ذلك إلى جابر الذي يرفض ،بحسب
ت ـصــري ـحــات ـهــا ،طـ ــرح هـ ــذه األغـ ــانـ ــي .وأل ـب ــوم
ح ـن ــاوي ال ـج ــدي ــد ي ـتــألــف م ــن أربـ ــع أغ ـن ـيــات،
اثنتني من ألحان محمد سلطان هما« :رجعنا
لبعضينا» و«أنا اللي جبته لنفسي» ،وأغنية
من كلمات عبد الــوهــاب محمد وألـحــان بليغ
بتنتسيش» ،وأغنية رابعة
حـمــدي هــي« :مــا
ّ
من ألحان محمد ضياء .ووضــح جابر األمر،
بقوله« :ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي
الـفـنــي وأن ــا عـلــى ت ــواص ــل مـعـهــا ،لـكــن بحكم
ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة ف ــي ب ـلــدهــا وم ــا أص ــاب
العالم بفعل جائحة كــورونــا ،لــم يكن متاحًا
أن نلتقي» .وربط جابر مسألة طرح األغنيات
األربع في «ميني ألبوم» قد يصدر خالل العام
الحالي ،بإعادة التوزيع املوسيقي لألغنيات
وت ـس ـج ـي ـل ـهــا م ـ ـجـ ــددًا ،م ـب ـي ـن ــا« :ت ــاريـ ـخ ــي ال
يسمح لي بطرح عمل فني غير مكتمل ،فهذه
األغ ــان ــي س ـ ــواء ص ـ ــدرت وح ــده ــا ف ــي (مـيـنــي
ألبوم) أو ضمن ألبوم كامل ،تحتاج إلى إعادة
تـسـجـيـلـهــا م ـج ــددًا كــون ـهــا سـجـلــت ق ـبــل عــدة
سنوات ،واملوسيقى تطورت وتغيرت».
ً
وســاق جابر مـثــاال على التعديالت املطلوبة
فــي هــذه األغـنـيــات ،موضحًا« :فــي أغنية (ما
بـتـنـتـسـيــش) ال ـت ــي سـجـلـنــاهــا ف ــي ال ـي ــون ــان،
والـ ـت ــي ي ـق ــول م ـط ـل ـع ـهــا( :مـ ــا بـتـنـتـسـيــش مــا
بتنتسيش /أنــا ويــا غـيــرك صحيح بعيش/
بــس انــت برضه مــا بتنتسيش) ،اكتشفنا أن
األغ ـن ـيــة ت ـصــف ح ــال امل ـطــربــة وه ــي مشتاقة
لحبيبها السابق ،وفحوى الكالم أنها خائنة،
فــأوق ـفــت الـعـمــل وطـلـبــت حـيـنـهــا مــن الـشــاعــر
ال ــراح ــل ع ـبــد ال ــوه ــاب مـحـمــد ت ـعــديــل ال ـكــام
الــذي أصبح( :مــا بتنتسيش ما بتنتسيش/

جابر :ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي الفني وأنا على تواصل معها (المكتب اإلعالمي)

أن ــا وي ــا غ ـي ــرك صـحـيــح ح ع ـي ــش /ب ــس انــت
بــرضــه مــا بـتـنـتـسـيــش) ،ف ـهــذا الـعـمــل يحتاج
إلعــادة تسجيل الغناء ،حتى أستطيع طرحه
لـلـجـمـهــور ،وأن ــا كمنتج لــي تــاريـخــي أرفــض
ط ــرح ع ـمــل لـفـنــانــة بـقـيـمــة م ـي ــادة ال ـح ـنــاوي،
توحي بأنها ما زالت تعشق حبيبها السابق

وهـ ــي ع ـل ــى ذمـ ــة رجـ ــل آخـ ـ ــر».وحـ ـ ــول دع ــوت ــه
ّ
ملغني
نقابة املوسيقيني املصريني ،بالسماح
امل ـه ــرج ــان ــات ب ـم ـمــارســة ن ـشــاطــات ـهــم الـفـنـيــة
بعد أن تــم منعهم ،قــال جــابــر« :لــم يـحــدث أن
ت ــم إي ـق ــاف أي ف ـنــان ع ــن ال ـع ـمــل ،ألن ف ــي ذلــك
قطع أرزاق ،فاملأمول هو استحداث لجنة في

النقابة لتقييم األغنيات قبل السماح بطرحها
ل ـل ـج ـم ـهــور» .وأكـ ــد ج ــاب ــر أن «ال ـج ـم ـهــور هو
مقياس نجاح أي فنان ،وأن األغنية ستصل
ً
للناس إذا أحبوها مهما جرى منعها ،لذا بدال
مــن مـحــاربــة مغني املـهــرجــانــات فــي أرزاق ـهــم،
يمكن احتواؤهم وتقويم أعمالهم».
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مدن غير مرئية ()13

مقتطف
تنشر «العربي الجديد»،
على حلقات أسبوعية،
ترجمة الشاعر والروائي
والناقد الفلسطيني
محمد األسعد كتاب
«مدن غير مرئية» إليتالو
يعد العمل من
كالفينو.
ّ
آخر ما ترجمه األسعد
قبل رحيله المفاجئ
في أيلول /سبتمبر من
العام الماضي
إيتالو كالفينو

ّ
بولو :ربما ال تطل مصاطب هذه
ّ
الحديقة إل على بحيرة عقلنا.
قبالي :ومهما كان ُ
البعد الذي قد
تأخذنا إليه مشاريعنا املقلقة كمحاربني
ّ
وتجار ،فكالنا ُيخفي في دواخل نفسه هذا
ّ
الـظــل الـصــامــت ،هــذا الحديث ذا الفواصل،
هذا املساء الذي هو دائمًا املساء نفسه.
بـ ــولـ ــو :مـ ــا لـ ــم تـ ـك ــن الـ ـف ــرض ـ ّـي ــة امل ـع ــاك ـس ــة
ّ
صـحـيـحــة :أن أول ـئــك الــذيــن ُي ـجــاهــدون في
ّ
معسكرات وموانئ ُ
غير موجودين إل ألننا
ّ
نـحــن اإلث ـنــن نـفــكــر ب ـهــم ،ه ـنــا ،محبوسني
بني سياجات شجيرات الخيزران هذه ،بال
حركة منذ أن بدأ الزمان.
قـ ـب ــاي :م ــا ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وجـ ـ ـ ٌ
ـود ل ـل ـكــدح،
ل ـل ـصــرخــات ،ل ـ ــآالم ،ل ـل ـنــن؛ وال وجـ ــود إال
ألجمةِ األضاليا هذه.
بولو :ما لم يكن ّ
الحمالون ،قاطعو الحجارة،
ّ
جــام ـعــو ال ـق ـم ــام ــة ،ال ـط ـه ــاة وهـ ــم يـنــظـفــون
حواصل الدجاجّ ،
الغساالت املنحنيات على
ال ـص ـخــور ،األم ـه ــات ال ـلــواتــي ي ـحـ ّـركــن ال ــرز
ّ
وهن يعتنني بأطفالهن ،موجودين إل ألننا
نفكر بهم.

هواء من تراب
ٌ

معرض
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طيور ٍّ
رخ على رقعة شطـرنج

ً
مختلفة عــن مدن
مــا يجعل آرجــيــا
أخرى ،هو ّ
أن لديها ترابًا بدل الهواء.
تامًا،
امتالء
الشوارع ممتلئة بالتراب
ّ
ً
ّ
ُ
ّ
تكتظ بالطين حتى السقوف.
والغرف
ُ
ّ
درج نقيض
وضـــع
كــل درج
على
ٌ
ٌ
طبقات
له ،وفــوق سطوح البيوت
معلّقة من تضاريس صخرية ُتشبه
ّ
السكان
سماوات غائمة .ال نعلم إن كان
ٍ
ّ
التنقل في أرجاء المدينة،
يستطيعون
تتلوى الجذور:
موسعين األنفاق حيث
ّ
ّ
الرطوبة ُت ْتلف أجساد الناسُ ،
وقواهم
هزيلة .من األفضل ألّا يظلّوا ساكنين.

ّ
التوقف والبدء من جديد»
فيليمير إيليزيفيتش (كرواتيا) ،من سلسلة «بين

ّ
تشبه لعبة مــن ألـعــاب الشطرنج ،سأتملك
ّ
إمبراطوريتي أخيرًا في اليوم الــذي أتعلم
فيه قواعد اللعب ،حتى لو لم أنجح أبدًا في
معرفة كل ما تحتويه من مدن».
عمليًا ،كان من العبث بالنسبة إلى أحاديث
ّ
َّ
ُّ
ماركو أن توظف كــل هــذه الــطـ َـرف :إن رقعة
َ
شطرنج ستكون وافـيــة بالغرض ب ِقطعها
ّ
املـ ـح ـ ّـددة ال ـنــوع ـيــة .ك ــل قـطـعــة م ــن جانبها
ً
ـوص :قطعة
يمكنها إع ـطــاء مـعـنــى م ـخ ـ ّصـ ً ٍ
فـ ــارس يـمـكــن أن تـقــابــل خ ــي ــاال حقيقيًا أو
موكب مركبات ،جيشًا في مسيره ،أو ْ
َ
نصبًا
ُ
ملكة يمكن
قطعة
روسية؛
ف
ملأثرة
تذكاريًا
ِ
أن ت ـك ــون س ـ ّـي ــدة ت ـن ـظــر ُم ــن شــرف ـت ـهــا إل ــى
األسفل ،نافورة ،كنيسة بق ّبةٍ مدببة ،شجرة
سفرجل.
لدى عودته من ّ
مهمته األخيرة ،وجد ماركو
َ
بــولــو ال ـخــان فــي ان ـت ـظــاره ،جــالـســا وأمــامــه
َّ
الفينيسي إلى
رقعة شطرنج .وبإيماءة دعا
الجلوس قبالته ووصــف املــدن التي زارهــا،
ّ
غير مستعني إل ببيادق الشطرنج .لم يفقد
شجاعته .كانت بيادق الخان األكبر،
ماركو
ً
َ
ِقطعًا ضخمة مــن عــاج مصقول :بتنظيمه

الذين يطلّون من
يخمنون ما
المرتفعات
ّ
يحدث في المدينة
ٌ
مدينة تقع
إيرين
على مبعدة ،وتتغيّر
َ
اقتربت منها
إذا

ّ
ّ
على الرقعة طيور الــرخ املحلقة والفرسان
ّ
املتجهمني ،بتجميعه أســرابــا مــن البيادق
ّ
ْ
ات مـسـتـقـيـمــة أو
ال ـث ــان ــوي ــة ،ب ــرس ـم ــه جـ ـ ـ ــاد ٍ
منحرفة مثل حركة ملكة ّ
تتقدم ،أعاد ماركو
ْ
خــلــق مـنـظــورات وف ـض ــاءات امل ــدن ال ـســوداء
املقمرة.
والبيضاء في الليالي ِ
ّ ً
ّ
متأمال هــذه املشاهد الرئيسة ،فكر قبالي

ّ
مـلـ ّـيــا بــالـنـظــام الــامــرئــي ال ــذي ي ـع ــزز بـقــاء
املـ ــدن ،بــالـقــواعــد ال ـتــي تـقـضــي ً كـيــف تـقــوم،
ّ
ً
ّ
مع
تــتـخــذ ش ـكــا وت ــزده ــر ،مـكُــيـفــة نـفـ ُسـهــا ً
ـن ث ــم ك ـيــف ت ـص ـبــح م ـحــزنــة
ال ـف ـص ــول ،و ّمـ ـ ً
َ
اعتقد أحيانًا
متحولة إلى خرائب.
وتهوي
أنـ ــه أوش ـ ــك ع ـلــى اك ـت ـش ــاف ن ـظ ــام مـتـنــاغــم،
متماسك يباطن التشويهات والتعارضات
ّ
الالمتناهية .إل أن أي نموذج ال يستطيع
صمودًا ،في املقارنة بلعبة شطرنج .ربما،
بدل أن ُيجهد املرء دماغه في استلهام ً
رؤى
ُ
م ـســاعــدة هــزيـلــة م ــن قـطــع شـطــرنــج مــآلـهــا
الـنـسـيــان عًـلــى أي ــة ح ــال ،سـيـكــون كــافـيــا أن
ّ
يلعب لـعـبــة وف ــق ال ـقــواعــد ،وأن يعتبر كــل
ً
حالة من حاالت الرقعة املتعاقبة شكال من
ُ
األش ـكــال الـتــي ال تـحـصــى ،والـتــي يجمعها
ّ
نظام األشكال ويدمرها.
اآلن لم يعد على قبالي خان إرســال ماركو
ب ــول ــو فـ ــي حـ ـم ــات بـ ـعـ ـي ــدة؛ أب ـ ـقـ ــاه ع ـن ــده
العبًا ألـعــاب شطرنج ال نهاية لها .معرفة
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ك ــان ــت م ـخ ـف ـيــة ف ــي الـنـمــط
الذي ترسمه انتقاالت الفارس ذات الزوايا،
واملـ ـ ـس ـ ــارات امل ــائ ـل ــة ال ـت ــي تـفـتـحـهــا غـ ــارات

ب ـيــادق الـشـطــرنــج ،وخ ـطــوة املـلــك املتثاقلة
الـ ـ ـح ـ ــذرة والـ ـبـ ـي ــدق امل ـ ـتـ ــواضـ ــع ،وح ــرك ــات
ّ
ّ
الصعود والهبوط العنيدة لكل لعبة.
ح ــاول ال ـخــان األك ـبــر الـتــركـيــز عـلــى اللعبة،
ْ
ول ـ ـكـ ــن كـ ـ ــان غـ ـ ــرض ال ـل ـع ـب ــة هـ ــو مـ ــا أف ـل ــت
ّ
ّ
منه اآلن .كــل لعبة إم ــا أن تنتهي بــربــح أو
ُ
ْ
ولكن ْ
رب ُح ماذا؟ وخسارة ماذا؟ أين
خسارة،
ُ
كانت الرهانات الحقيقية؟ حني يهزم الشاه،
ّ
وبعد أن تزيحه جانبًا يد الفائز ،يظل تحت
قدم امللك ّ
مرب ٌع أسود أو أبيض.
هـنــا وص ــل قـبــاي ـ ـ بفصله لفتوحاته عن
ّ
ّ
الجوهري
مجسداتها من أجل اختزالها إلى
ّ
املتطرفة :إلى الفتح النهائي،
ـ إلى العملية
ذل ـ ــك الـ ـ ــذي ل ــم ت ـك ــن كـ ـن ــوز اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
ّ
ّ
ـال بالنسبة إلـيــه إل أغلفة
امل ـت ـعــدد ِة األش ـكـ ُ ِ
ّ
خ ــادع ــة .لـقــد اخ ــت ــزل إل ــى م ــرب ـ ٍـع م ــن خشب
منبسط :إلى عدم...
(ترجمة :محمد األسعد)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

منذ الكاهنة إلى ضحايا العشرية السوداء

منسيّات الجزائر

ّ
لهن
بورتريهات
من خالل
ٍ
بسير موجزة
مرفقة َ
قدم المعرض
عنهن ،ي ُ ّ
ً
إضاءة على نساء من
أزمة مختلفة نسيتهن
الذاكرة الجزائرية بدرجات
متفاوتة
الجزائر ـ مليكة ياسين

من المعرض

محمد أبي سمرا
«نساء»
ّ

صناعة الالأثر

عباس بيضون

■■■
ّ
تمتد مــن تحت قـ َ
ـدمـ ْـي عــرش الـخــان األكبر
ّ ٌ
ّ
ّ
بقرميد ُ إيـطــالــي مــزجــج.
أرضــيــة مرصوفة
ٍ
عـلــى ه ــذه األرض ـي ــة ن ـثـ َـر املـخـبــر الـصــامــت،
عينات مــن سـ َـلــع ّ
مــاركــو بــولــوّ ،
معينة عاد
ِ
بها من رحالته الى أقاصي اإلمبراطورية:
خــوذة ،صدفة بحرية ،جــوزة هند ،مروحة
ي ــد .ح ــاول الـسـفـيــر ،بترتيب األش ـيــاء وفــق
ّ
معي على بالطات القرميد السوداء
نظام
أحيانًا بحركات
أماكنها
وتغيير
والبيضاء،
َ
ّ
يصور بصريًا لعين ْي العاهل
محسوبة ،أن
ّ
ت ـقــل ـبــات أسـ ـف ــاره ،أوض ـ ــاع اإلم ـب ــراط ــوري ــة،
امتيازات املناصب الريفية النائية.
كـ ــان ق ـب ــاي العـ ــب ش ـط ــرن ــج ح ـ ـ ّ
ـاد ال ــذك ــاء؛
ّ
فالحظ ،وهو يتابع حركات ماركو ،أن قطعًا
ّ ُ
معينة ت ّلمح ضمنيًا إلى املناطق املجاورة
لقطع أخــرى أو تستبعدها ،وأنــه كــان يتمّ
تغيير أماكنها على امتداد خطوط معينة.
ً
سـتـطـيــع ،م ـت ـجــاهــا ت ـن ـ ّـوع أش ـكــال
ف ـك ــان يـ َ
األشياء ،ف ْهم نظام ترتيب إحداها بالعالقة
ُ ُ
م ــع ن ــظ ــم تــرت ـيــب األخـ ــريـ ــات ع ـلــى أرض ـيــة
ّ
ّ
ال ـقــرم ـيــد امل ــزج ــج .ف ــك ــر« :ل ــو أن ك ــل مــديـنــة

قراءة

في «نساء بال أثر» ال
محمد أبي سمرا
يروي
ّ
الواقع اللبناني بقدر ما
مضادة
يقدم رؤية
ّ
ّ
لهذا الواقع .السرد،
نوع من الكتابة
هنا،
ٌ
اإلنكارية

ّ
قـبــاي :إذا أردت الحقيقة ،أنــا ال أفــكــر بهم
أبدًا.
بولو :إذًا ال وجود لهم.
قـبــاي :هــذا الـحــدس ال يبدو بالنسبة إلـ ّـي
مــائـمــا ألغــراض ـنــا؛ مــن دون ـهــم مــا ك ــان لنا
أن نبقى هنا أب ـدًا نتأرجح ،متشرنقني في
َ ْ
أرجوحتي نومناُ .
ّ
بولو :إذًا ،يجب نبذ الفرضية .وهكذا تصبح
الفرضية األخرى صحيحة :هم موجودون
ونحن غير
ّ
ّ
موجودينّ .
قبالي :لقد برهنا على أننا لو كنا هنا ،فلن
يكون لنا وجود.
بولو :وها نحن هنا في الحقيقة.

ٌ
كثيرات منهن،
رغم األدوار البارزة التي ّأدتها
َّ
فإن اهتمام ّ
املؤرخني باملرأة الجزائرية يبدو
ّ
أقل ِمن ذلك الذي يحظى به الرجل ،وهو أمرٌ
ُ
َّ
قــد يـفــســر ،مــن وجـهــة نـظــر نـســويــة ،بهيمنة
الـنــزعــة الــذكــوريــة عـلــى كـتــابــة ال ـتــاريــخ ،ومــا
َّ
ي ــدع ــم هـ ــذا الـ ـ ــرأي ه ــو أن مـعـظــم َمـ ــن يكتب
ُ
التاريخ هم ٌرجال .لكن قد يكون لطبيعةِ تلك
ً
األدوار عالقة بذلك أيضًا؛ إذ قليال ما وصلت
املرأة إلى مراكز قيادية.
يأتي معرض «املنسيات في التاريخ» ،الذي
افـ ُـت ـتــح ف ــي ال ـثــامــن عـشــر م ــن ك ــان ــون ّ
األول/
ديسمبر املــاضــي فــي «حصن  »23بالجزائر
ال ـع ــاص ـم ــة وتـ ــواصـ ــل ح ـت ــى أم ـ ــس ال ـس ـبــت،
ّ
بتنظيم مــن مجلة «ب ــاب الــزمــان» الثقافية،
ك ـ ُـم ـح ــاول ــةٍ ل ــإض ــاءة ع ـلــى ن ـس ــاء م ــن أزم ـنــة
مختلفة «منسيات» فــي الــذاكــرة الجزائرية؛

«بــا وداع بال جــذور بال أثــر» ،عند هذه
ّ
محمد أبي
العبارة تنتهي تقريبًا رواية
سـمــرا «نـســاء بــا أث ــر» ال ـصــادرة عــن دار
«ريــاض الــريــس» في بـيــروت .إذا رجعنا
إلى عنوان الرواية ،يتراءى لنا أنه يكاد
يكون ِعبرة الرواية أو خالصتها .إنه إذ
يخطر ملــاريــان ،بطلة الــروايــة وراويتها
ونـمــوذجـهــا األســاســي ،فــإنــه ال يختصر
حياتها وحدها بقدر ما يختصر حيوات
ال ـن ـســوة ال ـلــواتــي ً جـئــن م ــن ب ـل ــدان ع ـ ّـدة،
لـيـجـتـمـعــن ً ثــان ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ،ليصبح
بذلك خاتمة ،ال للرواية وحدها ،بل أيضًا
ـذي جئن منه ومــن ســواه،
لحياة البلد الـ ّ
ّ
وهن اللواتي تنقلن بينه وبني خارجه.
ّ
لكأن هذا الالأثر يطاول ،ال سير النسوة
املـجـتـمـعــات فـحـســب ،بــل تــاريــخ وسـيــرة
البلد ال ــذي دارت الــروايــة حــولــه :لبنان،
وإذا شئنا أن نـعـ ّـن أكـثــر قـلـنــا :بـيــروت.
ّ
ال يطابق تاريخ النسوة تاريخ البلد إل
ّ
من بعيد ،فهن ينتمني وال ينتمني إليه
كذلك هو حال ماريان،
بالدرجة نفسها،
ل ـك ـ ّـن هـ ــذا ال ـ ُـب ـع ــد ِفـ ـ َـقـ ـ ّ
ـري وأسـ ــاسـ ـ ّـي فــي
ّ
أرمنية ماريان ،شأنها شأن
الرواية .إذ إن
ُ
سـ ّ
ـوري ــةِ وجــزائــريــة وعـمــانـيــة ولبنانية
ّ
األخريات ،تجعل لهن موقعًا أساسيًا في
ً
ّ
قوال ّ
يقرر أن
النظر إلى لبنان .إذا تذكرنا
ُّ
لغته ،فإن هذا قد ينطبق
الشاعر
أجنبي َ
كانه ّ
ّ
محمد ابي سمرا.
الروائي إذا
على
«نـ ـ ـس ـ ــاء ب ـ ــا أثـ ـ ـ ــر» ه ـ ــي ت ـق ــري ـب ــا رواي ـ ــة
ّ
ن ـس ــاء .بـطــاتـهــا ي ـن ـظــرن م ــن أجـنـبـتـهــن
ّ
إلــى لـبـنــان ،لـكــن مــاريــان وبـقـ ّـيــة النسوة
ّ
لسن أجنبيات عــن لبنان فحسب ،فهن
ّ
أجنبيات أيضًا عن مصادرهن ومساقط
ّ
ّ
عــرق ـهــن وت ــاري ـخ ـه ــن .األرم ـن ـي ــة أجنبية
ّ
ّ
عن لبنان ،لكن هذه األجنبة هي مقدمة
ألج ـن ـب ـت ـهــا ع ــن أرم ـي ـن ـي ــا وع ـ ــن األرمـ ـ ــن،
وس ـت ـكــون ه ــذه األج ـن ـبــة ح ــال الـســوريــة
والـجــزائَــريــة والـ ُـعـمــانـيــة واللبنانية .بل
إن األجــنـ َـبــة لـيـســت ح ــال ه ــؤالء بالنظر
ّ
ّ
إلــى بـلــدانـهــن األول ــى ومـســاقـطـهــن؛ إنها
ّ
ّ
أي ـضــا حــال ـهــن ت ـجــاه ب ـلــدان ـهــن الـثــانـيــة،
ّ ّ
بل وانتماءاتهن كلها .إننا ال نــزال نجد
أن هــذه َ
األجـنـ َـبــة جــوهــر سـلــوك مــاريــان،
ً
اللبناني»
مثال ،تجاه «الحزب الشيوعي
ّ
ال ــذي اخ ـتــارتــه وان ـض ــوت ف ـيــه ،لـكــنـنــا ال
نـ ــزال نـشـعــر بــأن ـهــا ف ــي األس ـ ــاس داخ ـلــه
وخ ــارج ــه .ال ن ــزال نشعر بــأنـهــا أجنبية
في ذلــك ،شأنها شــأن بقية املــواقــع .إنها

شيوعية مـضـ ّ
ـادة ،إذا جــاز التعبير ،من
ّدون أن يكون هذا موقفًا صريحًا ومعلنًا.
إنها أجنبية تجاه «الحزب الشيوعي»،
ش ــأن ـه ــا تـ ـج ــاه ل ـب ـن ــان واألرم ـ ـ ـ ــن ول ــوس
أنجلس وباريس.
مع ذلك فإن ماريان هي القمينة برواية
ل ـب ـ َن ــان الـ ـح ــدي ــث ،ب ــل ن ـح ــن ن ـش ـ ًعــر ب ــأن
أجــنـ َـب ـت ـهــا تـجـعـلـهــا أك ـث ــر أه ـل ـ ّـي ــة لـهــذه
الــروايــة ،بــل إنـهــا تجعل الــروائــي َ
نفسه
َّ
أجنبي بـلــده ،وهــو بهذه الصفة يختار
م ــوق ـع ــه ك ـ ــروائ ـ ـ ّـي ،ب ــل ه ــو روائ ـ ـ ــي عـلــى
هــذا األســاس .ال تفعل الحياة ،بل تفعل
ّ
ال ــرواي ــة نـفـسـهــا ،س ــوى تـغــريــب متصل
ل ـلــروايــة والـ ــراويـ ــة .ي ـكــاد ه ــذا أن يـكــون
شــرطــا لهما .هــذا االنـفـصــال ال ــذي يكاد
ي ـك ــون م ــوض ــوع ال ـ ــرواي ـ ــة ،ي ـك ــاد ي ـكــون
س ـيــاق ـهــا امل ـ ــوص ـ ــول ،ب ــل ويـ ـك ــاد ي ـكــون
َ
عصبها وفحواها .ماريان ،في ما ترويه،
ال تفعل سوى أن تنفصل شيئًا فشيئًا،
ّ
ّ
وفي كل جملة وكل مالحظة.
ٌ
موقع أكثر منه موقفًا.
هذا االنفصال هو
ل ـي ــس صـ ــراعـ ــا وال نـ ــزاعـ ــا وال خ ــروج ــا
وال ان ـت ـف ــاض ــا أو تـ ـ ـم ـ ـ ّـردًا .إن ـ ــه م ــوج ــود
ف ــي األسـ ـ ــاس ،والـ ــروايـ ــة ال تـفـعــل ســوى

ّ
أن تستعيده وتـبـ ّـسـطــه ،تـقــريـبــا فــي كــل
ّ
خاطرة وكــل مالحظة .الــروايــة هي هكذا
ُ
ُ
ُ
س ـيــاقــه وت ــواص ـل ــه وت ـتــاب ـع ــه .إن ــه ليس
ّ
نقدي
وليد محاكمة مباشرة ،أو موقف
الوضع والواقع اللبنانيني .إنه أكثر
من ً
ذلك.
من
إصالة
َ
ـذه األج ــن ـ َـب ــة ،دون
يمكننا أن نـنـعــت ه ـ َ
ح ـ ــرج ،ب ــاألص ــال ــة .أج ــن ـ َـب ــة شـخـصـيــات
«نساء بال أثر» تمنحها هذا االنفصال
ّ
والتردي في هذا االنفصال،
عن الواقع
َ
ّ
َ
وك ــأن ه ــذه األجــنــبــة لــم تـكــن عـبـثــا؛ لقد
كانت شرطًا وربما رمزًا أو مجازًا لهذا
اللبناني ،وليست
االغـتــراب عن الواقع
ً
ّ
إل ل ـت ـع ـط ــي أص ـ ــال ـ ــة وأسـ ــاسـ ــا
ه ـ ـكـ ــذا ً
وح ـق ـي ـق ــة ـ ـ ـ إذا ج ـ ــاز ال ـت ـع ـب ـيــر ـ ـ ـ ل ـهــذا
ً
االنفصال الذي يجد فورًا معادال نفسيًا

نساء الرواية لسن
أجنبيات فقط عن لبنان،
ّ
بلدانهن
بل عن

ً
وف ـكــريــا ،بــل وم ـع ــادال جـســديــا« .طــريــق
اإلهـمــال واملـهـمــات ...وســط عــراء سهل
ّ
تيبست أعشابه ،طريق السخام والغبار
واليباس» .هذا املقطع في أواخر الرواية
ّ
ّ
يؤشر عليها كلها .إنها ال تروي الواقع
ّ
اللبناني بقدر ما هي رؤية مضادة لهذا
الواقع؛ نوع من كتابةٍ إنكارية ،نوع من
س ـلـ ٍـب كــامــل ل ــه .م ــن هـنــا ف ــإن ال ــرواي ــة ـ
على طــول ال ــ 300صفحة التي تشغلها
ّ
ّ
ـ تفعل هذا االنفصال في كل جملة وكل
ً
خاطرة .إنه الالأثر الذي تصنعه عبارة
ب ـعــد عـ ـب ــارة ،ف ــال ــرواي ــة ه ـك ــذا ه ــي هــذا
ّ
السلب املــتـصــل ،إنـهــا نــوع مــن الكتابة
ّ
بالتنصل ،الكتابة باملحو.
باإلنكار،
ً
ال ــرواي ــة ت ـ ّ
ـؤس ــس ،ع ـلــى طــول ـهــا ،ح ـيــاة
كاملة فــي مواجهة واقــع يجري رفضه
بالحس والجسد والفكرّ .
ّ
تؤسس هكذا
ً
ّ
ح ـيــاة م ـض ــادة ال نعجب حــن تصفها
فــي نهايتها بأنها بــا أث ــر ،ال نعجب؛
فهذا الالأثر ليس فقط حياة األشخاص
الــذيــن يشغلون الــروايــة ،إنــه فــي نهاية
ّ
ّ
األمر كل ما بقي لنا من هذا الواقع ،كل
ما عشناه فيه.
(شاعر وروائي من لبنان)

محمّ د أبي سمرا (علي علّوش)

فعاليات

ّ
ـات ل ـه ــن مــرفـقــة
ـرض ب ــورت ــري ـه ـ ٍ
م ـ َـن خ ــال ع ـ ـ ِ
بسير موجزة عنهن.
ُ ّ
َّ
لـكــن هــذا الـنـسـيــان يتخذ درج ــات متفاوتة؛
فبعض نـســاء املـعــرض التوثيقي معروفاتٌ
ج ـ ّـدًا وخ ـصـ ُـهـ ّـن امل ـ ّ
ـؤرخ ــون بـكـتــابــات كـثـيــرة،
كما هو األمر بالنسبة إلى امللكة األمازيغية
ديهيا املعروفة باسم الكاهنة ،والتي عاشت
ُ َ
فــي ال ـقــرن الـثــامــن امل ـي ــادي ،بينما ال تــذكــر
ّ ّ
بعضهن إل فــي سـيــاق الـحــد ُّيــث عــن حــادثــة
َّ
ّ
معينة ،وفــي الغالب دون توقف مطول عند
أس ـم ــائ ـه ــن» ،ك ـم ــا ه ــو األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ّ
ّ
م ـج ـمــوعــةٍ م ــن امل ـعــل ـمــات ال ـل ــوات ــي اغـتــالـهــن
اإلرهاب خالل «العشرية ًالسوداء».
ليست «الكاهنة» مجهولة أو منسية باملقارنة
مــع أمـيـنــة دي ــش ،وع ــزي ــزة تــون ـســي ،وخـيــرة
ب ـ ــوداود ،ورش ـي ــدة بــوتــرعــة ،وزه ــرة مـهــدان،
وفطيمة بــوهـنــد ،ومحمدية فليو ،ونعيمة
ل ــوه ــاب ،وحـفـيـظــة ل ـن ـفــاد ،وخ ـي ــرة شـيــريــد،
ّ
وس ـح ـنــون ـيــة ً ب ــواع ـل ــي ح ـن ـفــي ،و ٌهـ ــن إح ــدى
ّ
ّ
عـشــرة معلمة اغتالتهن مجموعة إرهابية
ّ
عائدات
في أيلول /سبتمبر  1997بينما كن
ٍ
إلى منازلهن على منت حافلة في إحدى قرى

يُضيء المعرض أيضًا
على أوروبيات مناهضات
لالستعمار الفرنسي

ّ َ
والية سيدي ّ
ثمة
بلعباس غرب الجزائر .كان
ّ
ُ ّ
ٌ
ُ
معهن اسمه صابر الحبيب ،نقرأ
واحد
معل ٌم
ّ
اسمه إلى جانب أسمائهن.
ت ـم ـتـ ُّـد م ـســافــة امل ـع ــرض ال ــزم ــان ـي ــة ،إذن ،من
ً
العصور القديمة وصوال إلى الزمن الحديث،
ّ
ـطـ ٌ
ـات بــرزت فيها أسـمـ ُ
ـاء نساء
وبينهما مـحـ
ّ
مـثــل اللـ ــة فــاطـمــة نـســومــر ()1863 – 1830؛
املقاومات الشعبية ضدّ
َ
إحــدى أبــرز قائدات
االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي خ ــال ال ـق ــرن الـتــاســع
عـ ـش ــر ،ون ـف ـي ـس ــة حـ ـ ّـمـ ــود ()2002 - 1924؛
امل ـنــاض ـلــة ف ــي الـ ـث ــورة ال ـت ـحــريــريــة ،ونـبـيـلــة
جحنني؛ الناشطة النسوية اليسارية التي
ّ
اغتالها اإلره ــاب فــي تـيــزي وزو عــام ،1995
ورشـيــدة حـمــادي؛ الصحافية التي اغتالها
اإلرهاب ،رفقة شقيقتها حورية ،في الجزائر
العاصمة في العام نفسه.
فــي امل ـعــرض أي ـضــا أوروبـ ـي ــات مناهضات
لــاسـتـعـمــار؛ مـثــل ري ـمــونــد بـيـشــار (1925
  ،)1957وإي ـف ـل ــن س ـف ـيــر الفـ ـ ــاالت (1927  )2014ال ـت ــي ن ــاض ـل ــت ضـ ـ ّـد االس ـت ـع ـمــاروع ــاش ــت ف ــي ال ـج ــزائ ــر إل ــى غــايــة رحـيـلـهــا،
وإميلي بوسكان ()1953 - 1901؛ املناضلة
الفرنسية ّ
ضد االستعمار الفرنسي ،والتي
ارتـ ـب ــط اس ـ ُـم ـه ــا ب ــزوج ـه ــا م ـصــالــي ال ـحــاج
املعروف باسم «أبو الحركة
()1974 – 1898
ِ
الوطنية الجزائرية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ّ
ي الجمعة والسبت المقبلين،
تنظم «مكتبة فرنسا الوطنية» في باريس،
َ
يوم ْ
ّ
المفكرين .على برنامج السبت
منتدى بعنوان احتالل وحرب الجزائر :مقاومات
ّ
ّ
مفكر
المفكر المارتينيكي فرانز فانون (الصورة) ،بعنوان «فانون:
محاضرة حول
تقدمها الباحثة باسكال بيلران.
وطبيب نفسي مع استقالل الجزائر»،
ّ

حتى نهاية آذار /مارس المقبل ،يستضيف فضاء «مطافئ :مقرّ الفنانين» ،في
والمصمم األميركي ،الذي رحل
الدوحة ،معرضًا بعنوان أشكال بالغية للفنان
ّ
في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،فيرجيل أبلوه ( 1980ـ  /2021الصورة) .يلقي
ً
نظرة شاملة على اشتغاالت أبلوه التي تجمع بين الفنون البصرية ،واألزياء،
المعرض
والتجهيز ،والتصميم ،إضافة إلى الموسيقى.
حوام ،الذي افتُتح
أحالم وردية عنوان معرض للفنان المصري عبد الوهاب
ّ
أول من أمس السبت في «غاليري مشربية» بالقاهرة ،ويستمرّ حتى بداية شباط/
ّ
يقدم الفنّان ( )1988عددًا من آخر لوحاته التي غالبًا ما تحضر فيها
فبراير المقبل.
ّ
تحدق في منظور الرسم وكأنها أمام عدسة كاميرا.
شخصيات نسائية
ّ

يقيم «المتحف الفلسطيني» في بيرزيت ،عند السادسة من مساء السبت 29 ،من
منصاته على مواقع التواصل قراءة لمسرحية قناديل ملك
الشهر الجاري ،عبر
ّ
الجليل ،من تأليف عامر حليحل استنادًا إلى رواية بالعنوان نفسه إلبراهيم نصر اهلل.
ّ
يغطي العمل فترة من التاريخ الفلسطيني ،بين منتصف القرنين  17و.18
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موسيقى
األداء
الموسيقي

بعيدًا عن ثقافة
المؤلفين والعازفين
الموسيقيين ،وقدراتهم
المهمة على الكتابة
ّ
والتأليف ،إلى جانب
خيالهم الجامح،
وقدراتهم التقنية
العالية ،تبقى هناك
مهمة
عوامل أخرى
ّ
سواء
تؤثر في أدائهم،
ً
التأليفي أو التنفيذي ،مثل
اليدين ،واألصابع ،ومدى
مرونة كل منها
اشتهر رخمانينوف بيدين عمالقتين وأصابع طويلة ممتدة ()Getty

قلب العازف وعقله بين يديه
علي موره لي

ّ
إن تسنى للعني أن تــرصــد حركة
ُ
َّ
ال ـي ــدي ــن م ــن خ ـ ــال ل ـق ـطــة م ـق ــرب ــة
َّ
وب ـحــركــة ُم ـب ــط ــأة ،و ّه ـمــا تــؤديــان
إح ــدى امل ـقــاطــع املــوسـيـقـيــة امل ـعــقــدة عـلــى آلــة
ّ
ال ـك ـم ــان أو ال ـب ـي ــان ــو ،مل ــؤل ـف ــن كــاسـيـكـيــن،
ك ــأم ـث ــال اإليـ ـط ــال ــي ن ـي ـكــولــو ب ــاغ ــان ـي ـن ــي ،أو
الهنغاري فرانز ليست ،أو كــأن تــرى ارتجال
لعازف كـ رون كارتر،
جاز على الكونتراباص،
ٍ
أو تقسيما عـلــى ال ـعــود ملـنـيــر بـشـيــر ،فإنها
ُ
مقبض
ستشاهد األصابع وهي تتحرك على
ً
اآلل ــة أو لــوح مفاتيحها ،كما لــو كــانــت فرقة
من راقصني ّبارعني ،تؤدي معًا على ما ُيشبه
خشبة ُمصغرة ،لوحة راقصة ّ
شيقةُ ،صممت
ُ
سن وإتقان.
بح ٍ
ً
ُ
ترى اليد اليسرى لعازف الكمان تنكمش تارة
ً
ٌ
إصبع تثبت على نغمة ،فيما
وتنفرج تـ ّـارة.
ٌ
وأخرى تعبر من
إصبع تلتف من حول األولى،
َ
صغر مقبض
نغمة إلى أخرى برشاقة وثباتِ .
اآللــة ،وبالتالي قصر طــول الــوتــر ،يجعل من
املسافة التي تفصل أي عالمة موسيقية عن
ّ ّ
أي زلة
جاراتها من الدقة املتناهية ،لتفضي
على الطريق ،أو خطأ في القياس ،إلى النشاز.
في ُ غضون أجــزاء من الثانية ،وعند لحظات
الـ ـ ــذرى املــوس ـي ـق ـيــة ال ـع ــات ـي ــة ،ح ــن تـتـقــاطــع
الـســالــم املــوسـيـقـيــة وت ـتــراكــب ف ــوق بعضها

بـعـضــا ،ن ــرى ي ــدي ع ــازف الـبـيــانــو تلتحمان
ٌّ
معًا؛ فتتشابك األصابع وتتالصق .كل يجثم
على مفتاح مــن املفاتيح .يجري كــل ذلــك في
سرعة فائقة ،وبحركة خاطفة ســاحــرة ،كان
ّ
التدرب عليها.
العازف قد قضى عقودًا في
ما عدا الحنجرة البشرية في حال الغناء أو
نفخ ال ـهــواء مــن الـصــدر فــي األبـ ــواق ،تشترك
جميع اآلالت املوسيقية باعتمادها في صورة
أساسية أثناء العزف عليها على طرفني من
ُ
أط ــراف الجسم ،أال وهما ال ـيــدان .تشاركهما
الـقــدمــان فــي صــورة جزئية فــي بعض اآلالت
ـزودة بـ ـ ـ ّ
امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدواسـ ـ ــات ،كــال ـب ـيــانــو واألورغـ ـ ـ ــن،

تكسب األصابع أداء
الموسيقي خصوصية
فنية وبصمة فردية
ُ
ستعمل أصابع
ومجموع طبول الدرامز .قد ت ً
ال ـي ــد ال ـخ ـمــس أو ال ـع ـشــر ك ــام ـل ــة ف ــي ص ــورة
مباشرة ،بغية إصدار الصوت من خالل اآللة،
ُ
بـيـنـمــا ق ــد ُي ـم ـســك بـعـضـهــا ،أو تـم ـســك كلها

تلك الحركة

كل آلة موسيقية وقدرات ّ
تتفاوت حاجات ّ
كل عازف جسديًا .مثًال،
في آالت النفخ ،هناك إشكاليات تتعلق بمدى خروج اللعاب من الفم،
وطول َ
النفس .أما في ما يخص الغيتار الباص ،فطول ذراع هذه اآللة
يؤدي بالعازف إلى أن يعوج معصمه بدرجة كبيرة .وفي آالت أخرى،
ّ
مثل الكونتراباص ،يحتاج العازف إلى أن تتحرّك أصابعه ضمن وتيرة
معينة ،تفرض عليه تمرين أصابعه كي تتناسب وتلك الحركة.

أخبار
عند الثامنة من مساء اليوم ،تقيم
«دار األوبــرا المصرية» ،على خشبة
مسرح الجمهورية ،عرضًا تؤ ّدى فيه
مجموعة من األغاني التي لحنها
الموسيقار الــراحــل ،بليغ حمدي
(الـــصـــورة) ،بمناسبة مـــرور تسعة
عقود على ميالده.
بعد انقطاع استمرّ ألكثر من عام،
أعلنت ،أخيرًا دار األوبرا السلطانية
العمانية مسقط،
في العاصمة
ُ
ابتداء
برنامج عروضها التي ست ُقام
ً
من  23من الشهر الجاري ،ليُفتتح
بحفل أوبــرالــي تــؤ ّدى فيه أعمال
لجوزيبي فيردي (الصورة).
تحت عنوان «مقامات من المتوسط»،
يقيم مسرح مترو المدينة في بيروت،
عند الساعة الثامنة والنصف من
الرابع والعشرين من الشهر الحالي،
عــرضــً موسيقيًا وغــنــائــيــً ،للفنان
فراس عنداري (الصورة) ،تؤ ّدى فيه
مقطوعات على العود والجوزة.

بــأدوات كالقوس ،املطرقة أو الريشة ،تتطلب
الـسـيـطــرة عليها بــدورهــا املــديــد واملــزيــد من
الدربة واملــرانُ .ت ّ
ميز حركة اليدين واألصابع
ع ـب ــر ج ـم ـيــع اآلالت امل ــوس ـي ـق ـي ــة خ ـصــائــص
فـيــزيــائـيــة وفـيــزيــولــوجـيــة ،ي ـت ـفــاوت حضور
ت ــأث ـي ــره ــا ب ـح ـس ــب ُم ـت ـط ـل ـب ــات كـ ــل آل ـ ــة وك ــل
مقطع ُمحدد منها.
مقطوعة موسيقية أو
ٍ
ّأول تلك الخصائص هــي الـقــوة .فالعضالت
الدقيقة التي ُت ّ
حرك مفاصل األصابع ،يجري
ُ
تـمــريـنـهــا أث ـن ــاء ال ـع ــزف ل ـكــي ت ـكــبــر وتـشـتــد،
تمامًا كما ُت ّ
مرن عضالت الجسم في األلعاب
الرياضية .يختلف الدور الذي تلعبه قوة اليد
واألصابع ،باختالف حجم اآللة وثخن الوتر.
في بعض اآلالت العمالقة ،كالبيانو والهارب
والكونتراباص ،تحتاج اليدان إلى مؤازرة من
ســائــر عـضــات الـجـســم ،خـصــوصــا الــذراعــن
ً
والكتفني .تدخل الـقــوة عــامــا فــي التصويت
لجهة الشدة واالرتفاع .باإلضافة إلى دخولها
في حيازة العازف القدرة البدنية على تنفيذ
ًّ
املقاطع اآللـيــة السريعة .فــي املقابل ،فــإن كــا
من الرشاقة الجمالية ،والحمولة التعبيرية
للجمل املوسيقية املختلفة ،تستوجبان الدقة
العالية والتنسيق الــرفـيــع ،شــرطــا لتوظيف
القوة العضلية في إنتاج الصوت.
الليونة هي ًالتالية في تلك الخصائص ،وإن
ّ
ّ
ال تـقــل أهـمـيــة عــن سابقتها ،حتى إن عازفًا
بارعًا على آلة البيانو ،ومؤلفًا تاريخيًا لها

Twin Atlantic

شفافية صنعتها العزلة
عمر بقبوق

مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،أص ـ ـ ـ ــدرت ف ــرق ــة
ال ــروك الـبــديــل اإلسكتلندية،Twin Atlantic ،
ألـبــومــا جــديـدًا يحمل عـنــوان ،Transparency
وه ــو اإلص ـ ــدار ال ـس ــادس فــي مـسـيــرة الـفــرقــة،
ال ـت ــي م ـضــى ع ـلــى تــأسـيـسـهــا م ــا يـ ـق ــارب 14
عــامــا ،حافظت خاللها على قــوامـهــا الثالثي
الــرئـيـســي حـتــى ال ـعــام امل ــاض ــي ،حــن انفصل
ك ــري ــغ ن ـي ــال ع ــن ال ـث ـنــائــي س ــام مــاكـتــراسـتــي
وروس ِمـكـنــا .يستمد األل ـبــوم الـجــديــد أولــى
ال ـخ ـص ــائ ــص ال ـت ــي ت ـم ـي ــزه م ــن خـ ــال اآلل ـي ــة
ال ـخــاصــة ال ـتــي ات ـب ـعــت بــإن ـتــاجــه ،وال ـظ ــروف
الخاصة التي أنتج خاللها؛ إذ ُس ِّجل العمل
عــن ب ـعــد ،خ ــال ف ـتــرة الـحـجــر ال ـص ـحــي ،حني
كــان ســام ماكتراستي (املـغـنــي الرئيسي في
الـفــرقــة) يقضي فـتــرة الـعــزلــة فــي امل ـنــزل وهــو
يعتني بابنته الرضيعة ،بينما كانت زوجته
تذهب إلى عملها ،ممرضة تعتني باملصابني
بـفـيــروس كــورونــا .هــذه األج ــواء الـتــي شكلت
فـ ـض ــاء مـ ـك ــان ال ـع ـم ــل ال ـ ـخـ ــاص ،اس ـت ـث ـمــرهــا
ماكتراستي ليصنع أج ـ ً
ـواء صوتية خاصة،

يستخدم فيها صــوت ابنته وصــوت زوجته،
لـتــرسـمــا مــامــح ال ـعــالــم ،كـمــا ك ــان يــدركــه في
لحظة إنتاج األلبوم.
ق ــد ت ـك ــون ال ـس ـمــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي يـمـكــن أن
ن ـصــف ب ـهــا ال ـع ـمــل ،تـتـلـخــص ب ــأن ــه ال يمكن
أح ـ ـدًا أن ي ـتــوقــع أن ت ـقــدمــه ف ــرق ــة م ـثــل Twin
 .Atlanticفمن خــال التجارب املتباينة التي
يـعـيـشـهــا أع ـض ــاء ال ـفــرقــة ع ــن ب ـع ــد ،وم ــا بني
تـجــربــة مــاكـتــراسـتــي كــوالــد ج ــديــد ،وتـجــربــة
م ـك ـن ــا ل ـل ـع ـمــل ب ـش ـك ــل أكـ ـث ــر فـ ــردان ـ ـيـ ــة؛ ب ــدت
النتيجة وكــأنـهــا موسيقى تلتقط الفوضى
املضطربة .وعلى عكس أي عمل أطلقته الفرقة
من قبل ،فإنها الكلمات تأتي كمكاشفة تفتح
الباب لسلسلة من التصريحات واملالحظات
وال ـتــأمــات الـشـخـصـيــة ،ال ـتــي ت ـبــدو بــدورهــا

تعكس موسيقى العمل
ونصوصه دورة حياة
ويوميات أفراد الفرقة

بقيادة عامر التوني ،تقيم فرقة
المولوية المصرية ،عند الساعة
الثامنة من مساء يوم  20من الشهر
الجاري ،عرضًا على مسرح النهر ،في
ساقية الــصــاوي القاهرية .تؤدي
الــفــرقــة مجموعة مــن األغــانــي
الصوفية.
أعاد سبنسر إلدن الذي ظهر عاريًا على
غالف ألبوم «نيفرمايند» عام ،1991
حين كان يبلغ أربعة أشهر ،رفع دعوى
قضائية ضد فرقة نيرفانا ،يتهمها
فيها باالستغالل الجنسي ،بعدما رفض
قاض أميركي القضية سابقًا.
ٍ

من الحقبة الرومانسية ،كـ فريدريك شوبان،
ّ
كـ ــان ق ــد بـ ـ ّـداهـ ــا ع ــن كـ ــل م ــا عـ ــداهـ ــا ،عـنــدمــا
ظ ــل ُي ـخ ــاط ــب ت ــام ــذت ــه ب ـم ـقــول ـتــه ال ـتــربــويــة
الشهيرة ،كاشفًا مــن خاللها عــن سـ ّـر العزف
ً
على البيانو« :الليونة أوال» .فالعبور خارج
مجاالت الساللم املوسيقية ،أو الوصول إلى
م ــواط ــئ نــائـيــة عـلــى ل ــوح مـفــاتـيــح ،أو أعـلــى
مقبض آل ــة وتــريــة ،يتطلب ال ـقــدرة عـلــى مط
وش ــد الـعـضــات الــدقـيـقــة املحيطة بمفاصل
اليدين واألصــابــع ،ناهيك عــن وضعيات قد
تستوجب التفاف األصابع حول بعضها أو
ّ
تراصها فوق بعض.
ُ
ٌ
مظهر آخــر مــن مظاهر الليونة يشاهد على
ن ـحــو أخـ ــص ف ــي م ـج ــال ال ـع ــزف ع ـلــى اآلالت
ّ
الوترية ،يتجلى عند هز املعصم املتحلق حول
املقبض أثـنــاء إطـبــاق األصــابــع على األوت ــار،
ُ
«ڤبراتو» (أي
أو ما يطلق عليه اصطالحًا بـ ِ
اهـ ـت ــزاز) .لـئــن يـبـقــى ال ـڤ ـبــراتــو ال ــذي يكتنفه
ً
ال ـس ـحــر وال ـغ ـم ــوض ،ظ ــاه ــرة تـتـكــامــل فيها
كــل مــن ال ـقــوة وال ـل ـيــونــة .إال أن األخ ـي ــرة هي
مــا ي ــؤدي فــي األخـيــر إلــى التحكم األسلوبي
ّ
وال ـس ـي ـطــرة الـتـعـبـيــريــة ع ـلــى ش ـكــل الـ ـه ــز ّات،
ّ
وع ــدم خـضــوعـهــا كـلـيــا إل ــى تـقــلــص وتـشــنــج
العضالت .وعليه ،خسارة القدرة على تغيير
سرعتها وتواترها أو حتى إيقاعها ،ومن ثم
طيف انعكاساتها اللونية ومجال كموناتها
الجمالية ،في سبيل أداء املوسيقى على نحو
ٍّ
فردي وخاص.
شخصي،
ٌ
خ ــاصـ ـي ــة جـ ــوهـ ــريـ ــة أخـ ـ ــرى هـ ــي ال ـت ـن ـس ـيــق
الحركي .ففيما تكتسب كلتا اليدين في بعض
ً
وضعيات ُمتشابهة ،كالبيانو مثال أو
اآلالت
ٍ
القانون ،فإن للعديد منها تصميمًا وطريقة
عزف تستدعي من كل طرف وضعية وحركة
تغاير الطرف اآلخــر .في اآلالت الوترية ،ذات
القوس ،كالكمان أو الريشة كالعود ،هناك ٌ
يد
ُ
تقبض باألصابع على األوتــار ،بينما تمسك
أخرى بقوس تقوده الذراع املقابلة ،أو ريشة
ً
سواء
تضرب بها اليد األخرى .في الحالتني،
تماثلت الــوضـعـيــات أو تـعــارضــت ،يـظــل كل
ـرف ي ــؤدي إم ــا جـمـلــة مــوسـيـقـيــة ُم ـغــايــرة،
طـ ٍ
أو يضطلع بوظيفة آلية مختلفة .هنا ،يبرز
التنسيق الحركي بني ذراعي العازف ويديه،
ومن ثم األصابع على اختالف املهام ،كمهارة
أول ـي ــة ألج ــل إص ـ ــدار ال ـص ــوت ،وأداء الـجـمــل
َ
الـلـحـنـيــة امل ـع ـق ــدة؛ إذ إنـ ــه بـقـيــاسـهــا ُي ـحــكــم
ع ـلــى ب ــراع ــة املــوس ـي ـقــي ،ومـ ــدى إت ـقــانــه اآلل ــة
املوسيقية التي أمامه أو بني يديه.
ّ
كل العازفني الكبار على مــدار الزمن نجحوا
فــي جـمــع تـلــك الـخـصــائــص مـعــا .فــي املـقــابــل،
ّ ّ
تميز كــل منهم بغلبة إحــداهــا على األخــرى،
األم ــر ال ــذي أكـســب عزفهم وميولهم األدائـيــة
ّ
خصوصية فنية وبصمة فــرديــةُ .يعتقد أن
ً
باغانيني ،مثال ،كــان ُيعاني من فــرط ليونة
مفصلية في أصابعه ،ألهمته ابتكار أشكال
تقنية تزخر بها مؤلفاته آللة الكمان ،حيث ال
يزال العازفون إلى اليوم ،وبعد ُمضي قرابة
مائتي عام ،يكابدون العناء في إتقانها.
ّ
كل من ليست ورخمانينوف ،اشتهرا بيدين
ع ـمــاق ـتــن وأصـ ــابـ ــع ط ــوي ـل ــة م ـم ـت ــدة ،أب ـقــت
ّ
عصية
على مؤلفاتهما آللة البيانو إلى اآلن
ـى التنفيذ مــن قـبــل معظم الـعــازفــن ذوي
عـلـ ّ
األكــف الصغيرة .أمــا األصــابــع املمتلئة ،ذات
الـنـهــايــات الــوثـيــرة أشـبــه بــالــوســائــد ،كالتي
ل ـع ــازف ال ـك ـم ــان إيـ ـ ــزاك ب ــرمل ــان ،أو الـتـشـيـلــو
دانييل شافران ،إن هي أطبقت على األوتار ثم
انزلقت على طولها ،تناهى الصوت الصادر
عـنـهــا ح ـل ـوًا ،داف ـئ ــا مـخـمـلـيــا ،كـمــا ل ــو غلفته
طبقة ُس ّ
كرية رقيقة.

ينبعث من األلبوم قدر هائل من الشخصية والعبثية (غاس ستيوارت)Redferns/

تعكس تـجــربــة كـثـيــريــن مـمــن عــاشــوا ظــروفــا
مـشــابـهــة؛ فــاألل ـبــوم ي ـبــدو وكــأنــه يــامــس كل
شــيء ضمن املحيط االجـتـمــاعــي ال ــذي ُصنع
فيه ،ويتطرق إلــى كــل املــوضــوعــات واملشاعر
واألف ـ ـكـ ــار ال ـت ــي ش ــاع ــت ف ــي ف ـت ــرة صـنــاعـتــه،
ً
ابتداء من الغضب واليأس واالستنكار الذاتي
والـ ــوحـ ــدة ووسـ ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
والبريكسيت؛ لتبدأ الـشـعــارات بالظهور مع
األغ ـن ـيــة االفـتـتــاحـيــة ،Keep Your Head Up
التي تبدو كأنها احتفال باملجتمع ،وتشديد
على قيمته في ظل التهديد املستمر لترابطه،
وتعزز الكلمات التي يغنيها ماكتراستي في
أغنية  One Man Partyالقيم ذاتها ،ويجعلها
أكثر جاذبية وصخبًا.
ه ـ ـكـ ــذا ،تـ ـب ــدو الـ ـكـ ـلـ ـم ــات وك ــأنـ ـه ــا ص ــرخ ــات
بشعارات صريحة وبنبرة حادة في مواجهة
ـال م ــن الـ ـهـ ـم ــوم؛ صـ ــوت ي ـب ــدو أن ــه
صـ ــوت خ ـ ـ ٍ
م ـص ـمــم مل ـف ــاج ــأة امل ـع ـج ـبــن الـ ـق ــدام ــى ،يـعـ ّـبــر
عن التخبط بعد كل ما تـ ّـم تلقينه على مدار
ال ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن؛ ف ـه ــو ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن ج ـمــود
امل ـع ـلــومــات ال ـت ــي ت ـشــارك ـهــا ال ـك ـث ـيــرون على
مــدار العامني املاضيني .وهــذه الكلمات تبدو
مثقلة ،ال يخفف من وطأتها سوى املوسيقى
املستخدمة ،التي تبدو بدورها وكأنها اختزال
ملــا نسمعه فــي جولة بــالــذاكــرة ،مــن موسيقى
الـفــانــك فــي السبعينيات والـبــانــك ال ــروك في
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ح ـتــى تـنـغـمــس ف ــي الـقـصــص
ّ
الشعبية وال ـبــاور بــوب التالية لـهــا .ل ــذا ،إن
ألبوم الشفافية ،التي
ألبوم  Transparencyهو ً
تعكسها املوسيقى مختزلة دورة حياة أفراد
الفرقة ،وتبهر املستمع بمدى انسجام األفكار
امل ـتــداولــة والـعــالـقــة بــالـسـطــح ،الـتــي يمكن أن
نصف تأليفها بالسهل املمتنع؛ فهي كلمات
متداولة بوفرة ويكثر سماعها ،لكنها بالوقت
ذات ــه تـخــرج عــن الـسـيــاقــات األصـلـيــة لتنحت
أغاني أكثر شعرية ،من شأنها أن تعيد ضبط
العقل كلما شــرد بأفكاره بعيدًا .قد ال يكون
 Transparencyالقطعة الفنية األكـثــر
أل ـبــوم
ً
ً
صقال أو جدية للخروج من الوباء ،لكن من
املستحيل إنكار القدر الهائل من الشخصية
والعبثية التي تنبعث من األلبوم.

أسقط المدرب
اإلسباني بيب
غوارديوال
منافسه
األلماني توماس
توخيل للمرة
الثانية تواليًا هذا
الموسم في
«البريميرليغ»،
وذلك بعد
تفوق مانشستر
سيتي بهدف
نظيف على
تشلسي في
قمة الجولة
الـ ،22ل ُيتابع
«سيتي» عروضه
القوية محليًا
وأوروبيًا ويفوز
ذهابًا وإيابًا على
«البلوز» هذا
الموسم.

غوارديوال يسقط توخيل
غوارديوال يفوز للمرة الثانية تواليًا على توخيل هذا الموسم (توم فالتهيرز)Getty/

موغوروزا :رائع
أن أكون من المرشحات
للقب أستراليا

باولينيو يعود
إلى كورينثيانز البرازيلي
بعد  8سنوات

رئيس صربيا يتهم
أستراليا بسوء معاملة
نوفاك ديوكوفيتش

قالت اإلسبانية ،غاربيني موغوروزا ،املصنفة
ّ
الثالثة عامليًا بني العبات التنس املحترفات إن
من الرائع أن تكون من املرشحات للقب بطولة
أستراليا املفتوحة ،األولى بني دورات الغراند
سالم .وصرحت موغوروزا املرشحة للمنافسة
ملبورن:
في مؤتمر صحافي بعد وصولها إلى
ّ
«بالتأكيد ،كوني من املرشحات أمر صعب ،لكنه
الضغط الذي يواجهه األفضل في اللعبة .من
الرائع أن أكون من املرشحات لنيل اللقب».

عاد العب خط الوسط البرازيلي ،باولينيو ،إلى
بالده لينضم إلى كورينثيانز ،وهو فريق لعب
حفل تقديمه،
بقميصه قبل ثماني سنوات .وخالل ّ
قال الالعب البالغ من العمر  33سنة ،إنه في
كورينثيانز ()2013-2010
جولته األولى مع فريق ّ
ّ
عاصر «أشياء عظيمة» ،لكنه أكد أنه اآلن يريد
أن يتم تذكره بما سيقدم من اآلن فصاعدًا .هذا
ويأمل باولينيو في الوصول إلى املستوى األمثل
بأسرع وقت ممكن بعد التوقيع.

اتهم الرئيس الصربي ،ألكسندر فوسيتش،
السلطات األسترالية بسوء معاملة وإذالل العب
التنس نوفاك ديوكوفيش بعدما ألغت تأشيرة
سفره للمرة الثانية .وسأل فوسيتش عبر حسابه
الرسمي في «إنستغرام»« :ملاذا يسيئون معاملته
ويذلونه ،ليس هو وحده فحسبّ ،بل يهينون
أسرته ووطنًا حرًا فخورًا»ُ .يذكر أنها ليست املرة
األولى التي ينتقد فيها رئيس صربيا وضع
ديوكوفيتش منذ بداية األزمة األسبوع املاضي.
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مباريـات
األسبـوع

تتجه األنظار اليوم إلى منتخبات الجزائر وتونس
وموريتانيا في الجولة الثانية من بطولة أمم
أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون ،إذ يتطلع
الثالثة إلى تحقيق الفوز األول

إنتر ميامي يضم المدافع السويدي
كريستوفر مكفي
ضم فريق إنتر ميامي األميركي املدافع السويدي ،كريستوفر مكفي ،قادمًا
من إلفسبورغ السويدي ،بعقد يمتد حتى نهاية موسم  .2024وأعلن النادي
ّ
األمـيــركــي أن الــاعــب ( 24سنة) يمكنه اللعب أيضًا كظهير ،وسيعزز خط
الدفاع ملوسم  .2022وخاض الالعب  42مباراة بني  2017و 2021في جميع
املسابقات مع فريق إلفسبورغ وشارك مع منتخبات بالده تحت  17و 19سنة.

يوم حاسم
للعرب

زفيريف :ال أعتقد ّ
أن ديوكوفيتش
سافر بدون ضمانات ليجرب حظه
قــال األملــانــي ،ألكسندر زفـيــريــف ،قبل انـطــاق بطولة أسـتــرالـيــا املفتوحة:
«ليس من العدل املجيء إلى هنا وعــدم خوض البطولة» ،وذلــك تعليقًا على
عــودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلــى مقر احتجازه بعد إلغاء تأشيرة
دخوله األراضي األسترالية للمرة الثانية .وقال زفيريف« :كانت لديه تأشيرة
صحيحة .أليس كذلك؟ ال أعتقد ّأنه سيسافر كي يجرب حظه دون ضمانات
بلعبه البطولةّ .إنه نجم ،لو كان األمر يتعلق بشخص آخر لم يكن ليحدث
ّ
كل هذا الصخب»ُ .يذكر أن زفيريف يستهل مسيرته في أستراليا املفتوحة
ّ
بمواجهة مواطنه دانيل ألتماير.

الجزائر وتونس وموريتانيا للفوز األول

مجدي طايل

ُيسدل الستار الـيــوم ،األحــد ،على
الجولة الثانية ملرحلة املجموعات
من كأس األمم األفريقية لكرة القدم
ُاملقامة حاليًا في الكاميرون ،عبر مواجهات
ع ــرب ـي ــة ص ـع ـبــة ت ـن ـت ـظــر الـ ـث ــاث ــي ،ال ـج ــزائ ــر
وتونس وموريتانيا ،ال بديل خاللها للفوز
مــن أجــل الـتـقــدم خـطــوة فــي ِسـبــاق ُاملنافسة
على التأهل إلى دور ثمن النهائي.
وف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة ،تـتـجــه األن ـظ ــار
العربية صــوب الـلـقــاء ُاملــرتـقــب ال ــذي يجمع
بــن منتخبي الجزائر وغينيا االستوائية،
ب ـح ـث ــا عـ ــن أول فـ ـ ــوز ُمل ـن ـت ـخ ــب «مـ ـح ــارب ــي

مواجهة منتظرة بين
منتخبي مالي وغامبيا
في المجموعة السادسة
الـصـحــراء» حــامــل الـلـقــب ،وإن ـعــاش ُفرصته
في التقدم للصدارة.
ويــدخــل املنتخب ال ـجــزائــري ،املــرشــح األول
للتتويج ،املباراة وهو يبحث عن مصالحة
الجماهير بعد التعادل املخيب لآلمال أمام
سيراليون في الجولة األولى ،في اللقاء الذي

تونس تريد تخطي الخسارة أمام مالي (يوسف سانوغو/فرانس برس)

الجزائر مع بلماضي تسعى لتجاوز التعادل في الجولة األولى (تشارلي تريبايو/فرانس برس)

شـهــد إه ـ ــدارًا لـلـفــرص الـسـهـلــة تـبـخــر معها
حـلــم ال ـفــوز .ويـمـلــك منتخب الـجــزائــر نقطة
خال من النقاط لغينيا
واحدة ،مقابل رصيد ٍ
االستوائية.
وي ـ ــراه ـ ــن جـ ـم ــال ب ـل ـم ــاض ــي ،املـ ــديـ ــر ال ـف ـنــي
لـ«محاربي الـصـحــراء» على قوته الضاربة
ف ــي ال ـه ـج ــوم ،امل ـك ــون ــة م ــن ال ـث ــاث ــي ،ب ـغــداد
بونجاح ورياض محرز ويوسف باليلي مع
سفيان فيغولي وسعيد بن رحمة ،وقد يعود
إسـمــاعـيــل بــن نــاصــر إل ــى التشكيلة أيـضــا،
بعد الغياب فــي أول جولة إلــى جانب رامــز
زروقي محور االرتكاز الشاب ،وأحد الوجوه
التي يراهن عليها املدرب في الفترة األخيرة،
وي ـم ـث ــل ق ـ ــوة ض ــارب ــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ــوس ــط،
واللعب بطريقة  ،1-3-2-4مع االعتماد على
سالح العرضيات أكثر في التسجيل.
ويسعى جمال بلماضي إلــى تحقيق الفوز
بـ ـف ــارق ك ـبـيــر م ــن األه ـ ـ ــداف والـ ــوصـ ــول إلــى
النقطة ال ـ  ،4واالق ـتــراب مــن التأهل كخطوة
أولى له إلى الدور ثمن النهائي ،والحصول
ع ـل ــى دفـ ـع ــة م ـع ـن ــوي ــة ك ـب ـي ــرة ع ـن ــد م ــاق ــاة
ساحل الـعــاج فــي الجولة الثالثة واألخـيــرة
لـلـمـجـمــوعــة ال ـح ــاس ـم ــة ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
لتحديد صاحب صدارة جدول الترتيب في
رحلة الصعود إلى الدور التالي.
وأعرب جمال بلماضي ،املدير الفني للجزائر،
ب ـعــد ال ـت ـع ــادل م ــع س ـي ــرال ـي ــون ،ع ــن ش ـعــوره
بخيبة األم ــل مــن وراء ضـيــاع الـفــوز فــي أول
جولة ،وقال« :نسعى لالبتعاد عن الحسابات
املعقدة ،نخوض لقاء غينيا االستوائية من
أجــل الفوز فقط ،في لقاء سيراليون لم نكن
على املستوى املطلوب ،وكان التعادل خيبة
أمــل كبيرة بالنسبة إلـيـنــا ،وأهــدرنــا فرصة
ب ــدء الـبـطــولــة بطريقة ج ـيــدة ،هـنــاك أسـبــاب
فنية إلى جانب أسباب أخرى».
وف ــي ل ـقــاء آخ ــر بــاملـجـمــوعــة نـفـسـهــا ،يلتقي
منتخبا ساحل العاج وسيراليون في لقاء
يـبـحــث خ ــال ــه األفـ ـي ــال ال ـعــاج ـيــة ع ــن ال ـفــوز
ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ب ـع ــد ال ـت ـغ ـلــب عـلــى
غينيا االس ـتــوائ ـيــة ب ـهــدف دون رد ،لحسم
التأهل إلــى الــدور ثمن النهائي ،فيما يملك
س ـي ــرال ـي ــون ف ــي امل ـق ــاب ــل ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة مــن
التعادل مع الجزائر.
وتـنـتـظــر الـجـمــاهـيــر املــواج ـهــة املــرتـقـبــة بني
مـنـتـخـبــي ت ــون ــس وم ــوري ـت ــان ـي ــا ،ف ــي إط ــار
املجموعة السادسة ،التي ُتمثل آخر فرصة،
وتعد لقاء الجريحني في الوقت نفسه ،بحثًا
ُ
عــن أول  3نـقــاط ،والـتـقــدم خطوة فــي جــدول

جيرارد يُطالب بالصبر مع كوتينيو في أستون فيال
طالب ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيال بالصبر على الالعب البرازيلي،
فيليبي كوتينيو ،وقال ّإنه سيلعب دورًا بارزًا في الوقت املناسب .وأشاد املدرب
بالالعب البرازيلي الذي انضم إلى فريق أستون فيال من برشلونة على سبيل
«إن ــه مــوهـبــة رائ ـعــة .نحن
اإلع ــارة لنهاية املــوســم ،وق ــال فــي مــؤتـمــر صـحــافــيّ :
محظوظون لــوجــوده معنا وسيكون بــارزًا مع الــوقــت .اسمه فقط يلهم الناس.
ّ
بأننا سنرى فيليبي
ما فعله في هذه الرياضة يلهم الناس .ليس لدي أدنى شك ّ
كوتينيو الحقيقي مع الوقت» .وأضاف املدرب جيرارد« :إنه متعطش للعب وأنا
على يقني من أن كوتينيو ال يزال موجودًا داخل كوتينيو .تدرب بشكل جيد في
األيام املاضية وأنا على يقني بأنه ال يزال العبًا رائعًا .من الرائع تواجده معنا .لم
يتوقف عن االبتسام ومسؤوليتي كمدرب جعله يتدرب في أسرع وقت ممكن».

ديفيز تعافى أخيرًا من كورونا (ألكسندر هاستانسين)Getty/

تتواصل مشاكل القلب ،في ضرب نجوم كرة
القدم ،بعد إعالن نادي بايرن ميونخ األملاني،
ع ـبــر م ــدرب ــه ج ــول ـي ــان نــاغ ـل ـس ـمــان ،أن أحــد
ّ
نجومه سيتوقف عن املشاركة في التدريبات،
بالوقت الحالي ألسباب طبية .وخالل مؤتمر
ص ـحــافــي ،ق ــال نــاغـلـسـمــان ف ــي تـصــريـحــات
نقلها حساب النادي على «تويتر» أن النجم
ّ
الكندي ألفونسو ديفيز ،يعاني من مشكلة
ف ــي ال ـق ـلــب ،وأضـ ــاف امل ـ ــدرب« :خـ ــال فحص
املتابعة الــذي أجريناه مع كل العــب مصاب
بكوفيد ،19-اكتشفنا عالمات التهاب خفيف
ف ــي ع ـض ـلــة ال ـق ـل ــب ل ــدي ـف ـي ــز» .وتـ ــابـ ــع« :ل ـقــد
تــوقــف عــن ال ـتـ ّ
ـدرب فــي الــوقــت الـحــالــي ،لذلك
لن يكون متاحًا خالل األسابيع املقبلة .هذا
االل ـت ـه ــاب ف ــي ع ـض ـلــة ال ـق ـلــب ل ـيــس خ ـط ـي ـرًا،
طبقًا ملا أظهرته املوجات فوق الصوتية ،لكن
هناك ببساطة مؤشرات على وجود التهاب.
وم ــع ذل ــك ،هــو بـحــاجــة إل ــى الـتـعــافــي ،وهــذا
سيستغرق بعض الوقت بالتأكيد» .وتعافى
ديـفـيــز ،برفقة مجموعة مــن الــاعـبــن أخيرًا
من عدوى فيروس كورونا ،وسيعود بعض

رانغنيك نصح فان دي بيك وهندرسون بالبقاء
أك ــد م ــدرب فــريــق مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ،رال ــف رانـغـنـيــك ،أن ــه طـلــب مــن ديــان
هندرسون ودونــي فان دي بيك البقاء مع الفريق وعــدم الرحيل خالل سوق
االنـتـقــاالت الشتوية .وق ــال امل ــدرب األملــانــي فــي مؤتمر صحافي« :طلبت من
ألنــه حــارس رائــع .أريــده في الفريق .أتفهم ّأنــه يريد اللعب،
هندرسون البقاء ّ
لكننا نخوض ثالث مسابقات .وكذلك أتفهم رغبته في اللعب أكثر وأن يصبح
ّ
أساسيًا .واألمر نفسه مع فان دي بيك .أنا سعيد بوجوده في الفريق .تحدثت
ّ
معه منذ أسبوعني ونصحته بالبقاء» .هذا وأشار املدرب إلى أن فان دي بيك
ّ
يريد املشاركة في كأس العالم وأن مدرب املنتخب الهولندي لويس فان غال
بأنه يجب أن يصبح أساسيًا ويحتاج للعب.
أخبره ّ

موريتانيا تعلم صعوبة المهمة أمام تونس (فرانس برس)

الترتيب .وخسر منتخب تونس أمــام مالي
بـهــدف دون رد بـقــرار مــن االتـحــاد األفريقي
«كاف» ،وكذلك خسر موريتانيا أمام غامبيا
ودشـنــا بداية سيئة للغاية
بهدف دون ردّ ،
في البطولة.
ويدخل ُاملنتخب التونسي اللقاء ،وهو يأمل
لحاق مهاجمه يوسف املساكني في املباراة
بعد غيابه أمام مالي ،وترك وقتها فراغًا في
الهجوم ،مع مجموعة أخرى من النجوم ،مثل
بالل العيفة وعلي معلول في الدفاع وحنبعل
امل ـ ـج ـ ـبـ ــري وإلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس الـ ـسـ ـخـ ـي ــري وع ـي ـس ــى
الـعـيــدونــي فــي الــوســط ووه ـبــي ال ـخــزري في

الهجوم ،بعد إصــابــات كــورونــا التي الحقت
الـفــريــق وحــرمـتــه عــدة عناصر مــؤثــرة ،حيث
يـغـيــب ال ـس ــداس ــي ،نـعـيــم الـسـلـيـتــي ويــوهــان
ت ــوزغ ــار وأس ــام ــة الـ ـح ــدادي وم ـح ـمــد دراغ ــر
ودي ـ ــان ب ـ ــرون وعـ ـص ــام ال ـج ـب ــال ــي ،وشـ ــارك
الثالثي نعيم السليتي وديالن برون ويوهان
توزغار أمام مالي في املباراة األولى.
ّ
الكبير بطريقة -2-4
وقد يلعب املدرب ُمنذر
 1-3فــي الـلـقــاء ،مــع الـتـحــول إل ــى  3-3-4في
أي وقــت ،وفقًا لسير أحــداث املواجهة أمام
موريتانيا.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــدخ ــل ُم ـن ـت ـخ ــب مــوري ـتــان ـيــا

مشاكل القلب تبعد ديفيز عن بايرن ميونخ
أعلن نادي بايرن ميونخ ،عبر
مدربه جوليان ناغلسمان،
غياب نجمه ألفونسو
ديفيز ألسباب طبية

29

ه ــؤالء إلــى قائمة الـفــريــق ،يتقدمهم حــارس
امل ــرم ــى امل ـخ ـض ــرم م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر ،وداي ـ ــوت
أوباميكانو وعمر ريتشاردز وليروي ساني
وكورنتني توليسو.
يأتي هــذا في الوقت الــذي أعلن فيه بايرن
مـ ـي ــون ــخ الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع امل ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـكـ ــوري
الجنوبي هيونجو لــي ،الــذي سيلعب ملدة
عام في أكاديمية «بايرن كامبوس» ،وهي
مركز تدريبي تابع للنادي البافاري ،بينما
ينتظر فرصة في الفريق األول .ويصل لي
( 18عــامــا) إل ــى بــايــرن مـيــونــخ عـلــى سبيل
اإلعـ ــارة قــادمــا مــن بــوهــانــغ سـتـيـلــرز ،الــذي
يـلـعــب ف ــي دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى ال ـكــوري
الـجـنــوبــي ،مــع تــوافــر خ ـيــار شــرائــه الحـقــا.
وأفـ ـ ــاد الـ ـب ــاي ــرن ،ع ـبــر بـ ـي ــان ،ب ـ ــأن ل ــي بعد
ّ
تلقي تدريب تجريبي في مركز الناشئني،
س ـي ـك ــون جـ ـ ــزءًا م ــن ف ــري ــق ال ـ ـهـ ــواة (ال ـق ـســم
الـ ـث ــان ــي) .م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ي ــوخ ــن ســويــر،
مــديــر «ب ــاي ــرن ك ــام ـب ــوس» ف ــي تـصــريـحــات
صحافية« :هيونجو أقنعنا واتخذنا قرار
التوقيع معه .نحن سعداء ألنه سيلعب من

مشاكل القلب زادت
مع العبي كرة القدم
في الفترة األخيرة

املواجهة بدوره تحت قيادة الفرنسي ديديه
غوميز املدير الفني ،وهو يعتمد على قوته
الضاربة ،مثل بابكر ديوب في حراسة املرمى
وعلي عبيد وديــادي ديــارا والحسن حبيب
وكاراموكو ديمبلي في الدفاع ،ومحمد يالي
وفــوفــانــا وكوليبالي فــي الــوســط وسليمان
دوكارا وأبوبكر كمارا وأداما با في الهجوم،
بـطــريـقــة لـعــب  3-3-4املـفـضـلــة ل ــدى غــومـيــز،
وأدى بها مواجهته األولى أمام غامبيا.
ّ
الكبير ،املــديــر الفني
مــن جانبه ،أكــد ُمـنــذر
ملنتخب تونس ،عقب خسارته األولــى أمام
مالي ،أن فريقه لم يستحق الهزيمة األولى،

الـ ـت ــي ي ــرج ــع ال ـس ـب ــب ف ـي ـهــا إل ـ ــى األخـ ـط ــاء
التحكيمية لـجــاك سـيـكــازوي حـكــم الـلـقــاء.
وقال« :كنا نواجه سوء توفيق كبيرًا ،الحت
لنا عدة فرص لم ُتترجم إلى أهداف ،التوفيق
غ ــاب عــن وهـبــي ال ـخــزري فــي ركـلــة ال ـجــزاء،
لدينا أخطاء بال شك في اللقاء األول ،لكن
لم نستحق الخسارة أمــام مالي ،والجميع
تابع عــن أخـطــاء الحكم سـيـكــازوي ،ومنها
عدم استكمال املباراة» .وتابع« :موريتانيا
فريق قــوي ،ولديه خبرات كبيرة اكتسبها
مــن خــال املـشــاركــة فــي بطولة أمــم أفريقيا
 ،2019ثم كذلك في النسخة الجارية ،لديه

إيطاليا ُتقرر تأجيل مباريات األندية التي تعاني
من  9إصابات بكورونا
وافقت اللجنة العلمية الفنية التي تقدم املشورة للحكومة االيطالية خالل فترة
تفشي فيروس كورونا على بروتوكول جديد ينص على تأجيل مباريات كرة
القدم في الدوري إذا سجل أحد األندية أكثر من  %35إصابات بفيروس كورونا
بني العبيه ،أي  9العبني مصابني .وبذلك وافقت اللجنة على االتـفــاق الــذي تم
التوصل إليه يوم األربعاء املاضي في مؤتمر بني الحكومة واملناطق اإليطالية
وبمشاركة قيادات من اللجنة األوملبية الدولية و«الكالتشيو» بهدف خلق لوائح
«آمنة» وخلق «يقني بشأن استمرارية األنشطة الرياضية» .وينص البروتوكول
على تأجيل مباراة الفريق الــذي يعاني من إصابات كورونا بنسبة  %25من
العبيه .ويتعني أن يخضع الالعبون املصابون للعزل ،أما الالعبون املخالطون
فيجب عليهم إجراء اختبار فيروس كورونا في األيام الخمسة التالية.

مجموعة شابة من الالعبني ظهرت بشكل
جيد في الجولة األولى ،نضع في الحسبان
نقاط القوة والضعف لديه ونلعب من أجل
الفوز».
في املقابل ،أكــد ديديه غوميز ،املدير الفني
ملــوري ـتــان ـيــا ،صـعــوبــة املـ ـب ــاراة ال ـتــي تنتظر
«املرابطني» في مواجهة «نسور قرطاج».
لقاء آخر
وتشهد املجموعة السادسة أيضًاً ،
ص ـع ـبــا ،يـجـمــع ب ــن م ــال ــي وغــام ـب ـيــا ،يمثل
قمة املجموعة فــي ظــل امـتــاك كــل منهما 3
ّ
للمنتصر منهما العبور
نقاط ،ويتيح الفوز ُ
رسميًا إلى الدور ثمن النهائي.

القطري ناصر العطية بطًال لرالي داكار للمرة الرابعة
أج ــل جماهيرنا مــن اآلن فـصــاعـدًا .نتطلع
إل ــى ن ـصــف م ــوس ــم ن ــاج ــح م ـع ــا» .وبـ ــدا لي
ممتنًا للغاية لتوقيع عقده األول مع بايرن
ميونخ ،وأعلن ّأنــه يريد التكيف «بسرعة»
وأن يكون قادرًا على إظهار «أفضل أداء» له
على أرض امللعب.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ،فـ ــاز ج ــوش ــوا كـيـمـيـتــش،
ن ـجــم خ ــط وسـ ــط ب ــاي ــرن م ـي ــون ــخ ،ب ـجــائــزة
أفضل العب أملاني لعام  ،2021في استفتاء
الـجـمــاهـيــر ،بـحـســب مــا ذك ــره ات ـحــاد الـكــرة
األملــانــي .وحصل كيميتش ( 26عــامــا) على
 %33.8مــن األص ـ ــوات ،وح ــل ك ــاي هافيرتز
ّ
الذي سجل هدف الفوز لتشلسي اإلنكليزي
فــي نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا ،فــي املركز
الثاني بحصوله على  %22.7من األصوات.
وجـ ــاء ل ـي ــروي س ــان ــي ،زم ـيــل كـيـمـيـتــش في
النادي البافاري ،في املركز الثالث ،بحصوله
على  %13.6من األصوات .وخاض كيميتش
أول  14من أصل  16مباراة خاضها منتخب
أمل ــانـ ـي ــا فـ ــي  ،2021وشـ ـ ـ ــارك م ـن ــذ ال ـب ــداي ــة
وحتى النهاية فــي جميع املـبــاريــات األربــع
للماكينات فــي ي ــورو  ،2020قبل أن يخرج
الفريق من دور الـ 16على يد إنكلترا .واضطر
كيميتش إلى املكوث في العزل الطبي ،بعد
اختالطه بشخص مصاب بفيروس كورونا،
ليغيب عن آخــر مباراتني ألملانيا في العام
امل ــاض ــي ،ب ـعــدمــا ح ـجــز ال ـفــريــق م ـق ـعــده في
مونديال قطر .2022
(العربي الجديد/فرانس برس)

حصد السائق القطري
ناصر العطية ،لقب رالي
داكار الصحراوي للمرة
الرابعة في مسيرته
تــوج السائق القطري ناصر صالح العطية
(ت ــوي ــوت ــا) ،ب ـطــا ل ــرال ــي داك ـ ــار ال ـص ـحــراوي
للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعــوام 2011
و 2015و 2019وذلك في ختام املرحلة الثانية
عشرة واألخـيــرة التي جــرت فــي مدينة جدة
ال ـس ـعــوديــة ،مـتـقــدمــا ب ـف ــارق  27دقـيـقــة و46
ثــانـيــة أم ــام الـســائــق الـفــرنـســي سيباستيان
لوب سائق فريق «البحرين رايد إكستريم».
ونـ ـج ــح ال ـع ـط ـيــة الـ ـ ــذي خ ـ ــاض ال ـس ـب ــاق مــع
م ــاح ــه ال ـفــرن ـســي مــاث ـيــو بــوم ـيــل ع ـلــى منت
سيارته «تويوتا هايلوكس تــي ،»+1بالفوز
بمرحلتني خالل الرالي باإلضافة إلى املرحلة
التمهيدية ،ليتساوى بعدد األلقاب في رالي
لكنه ال يزال
داكار مع الفنلندي أري فاتاننّ ،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي امل ـس ـجــل بــاســم
ب ـي ـتــرهــان ـســل « 8أل ـ ـقـ ــاب» .وك ــان ــت املــرح ـلــة
األول ــى حاسمة بالنسبة للعطية ،إذ تمكن
هــو ومــاحــه ماثيو بوميل مــن إيـجــاد نقطة
مـ ــرور م ـخــادعــة وق ــع ف ــي فـ ّـخ ـهــا الـكـثـيــر من
منافسيه ،بمن فيهم سائق «آودي» كارلوس
ساينز ،وقد برز الفرنسي سيباستيان لوب

ك ــأق ــرب مــاح ـقــي ال ـع ـط ـيــة ،ل ـكـ ّـنــه ل ــم يتمكن
من االقـتــراب كثيرًا من العطية ،ال ّ
سيما مع
ان ـك ـس ــار ال ـن ــاق ــل ع ـلــى س ـي ــارت ــه ف ــي املــرح ـلــة
كلفه نصف ساعة .ومع انتصاف
الثالثة ،ما ّ
ال ــرال ــي بـلـغــت أفـضـلـيــة الـعـطـيــة ح ــوال ــي 50
دقيقة أمام الفرنسي لوب ،لكن األخير تمكن
مــن تـقـلـيــص ال ـف ــارق ألق ــل مــن  30دقـيـقــة مع
نهاية املرحلة ما قبل األخيرة ،بيد أن العطية
ّ
مطلقا أي تهديد بخسارة الصدارة
لم يواجه
ً
مــع فــرضــه سـيـطــرة كــامـلــة عـلــى املـنــافـســات.
وأكمل املتوج باللقب أربع مرات مرحلة اليوم
األخيرة في املركز التاسع والتي كانت بطول
 164كلم بني«/بيشة وجدة» ،لينتزع أول فوز
لــه بــداكــار منذ انتقاله إلــى اململكة العربية
السعودية.
واح ـتــل الـفــرنـســي سـيـبــاسـتـيــان ل ــوب املــركــز
الثاني وهو الذي ما يزال يراوده حلم تحقيق
اللقب إلضافته إلى ألقابه التسعة في «دبليو
آر س ــي» ،وذل ــك بعد  6مـشــاركــات فــي الــرالــي
األصعب خالل األعوام السبعة األخيرة ،فيما
حل السائق السعودي يزيد الراجحي ثنائية
عــربـيــة عـلــى مـنـصــة تـتــويــج ال ــرال ــي بحلوله
ثالثا أمام اإلسباني أورالندو تيرانوفا.
ً
وب ــات الـعـطـيــة ،أول ســائــق عــربــي ي ـفــوز في
اململكة العربية السعودية ،علمًا أن انتصاره
ّ
األخير يعود للعام  2019مع فريق «تويوتا».
وفي فئة الدراجات النارية ،توج اإلنكليزي
ســام سندرالند بلقب املنافسات وذلــك بعد
ان ـت ـهــاء املــرح ـلــة األخ ـي ــرة مــن ال ـس ـبــاق التي

ج ـ ــرت مل ـس ــاف ــة  164ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا بـ ــن بـيـشــة
وجـ ــدة ،ب ـف ــارق ق ــارب الــدقــائــق الـسـبــع أم ــام
أق ــرب مالحقيه التشيلي بابلو كوينتانيا
دراج «هــونــدا» .وبالرغم مــن إكـمــال املرحلة
ثانيًا ،قدم ما يكفي ليضمن بقاء أفضليته

ضمن الترتيب العام حتى النهاية ،ليحرز
ال ـل ـق ــب بـ ـف ــارق  3دق ــائ ــق و 27ث ــان ـي ــة أم ــام
كوينتانيا ما منح ساندرالند لقبه الثاني
في داكار ،حيث أحرز أول لقب له في نسخة
 ،2017وه ـ ــو ل ـق ـب ـ ُـه األول فـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة

العطية تقدم على الفرنسي سيباستيان لوب (فرانك فيفي/فرانس برس)

لصالح فريق «كــاي تي ام» ،لينهي سلسلة
انتصارات «هوندا» والتي دامــت على مدار
عامني .وأكمل ماتياس والكنر ترتيب مراكز
منصة التتويج خلف كوينتانيال ،بفارق
س ـب ــع دق ــائ ــق و 23ث ــان ـي ــة ع ــن س ـن ــدرالن ــد.
وهـيـمــن الـســائــق اإلنـكـلـيــزي عـلــى مجريات
نسخة  2022ضمن فئة الــدراجــات ،إذ بدأت
أفضليته تظهر منذ املرحلة الثانية ،ونجح
بالحفاظ على فــارق بسيط أمــام املالحقني
م ــع الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ي ـ ــوم الـ ــراحـ ــة مـنـتـصــف
الــرالــي .وشـهــدت املرحلة السابعة الصعبة
تراجعه ضمن الترتيب ،لكنه سرعان ما شق
طريقه صـعــودًا ليفوز فــي الثامنة وينتزع
ص ـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب الـ ـع ــام م ـ ـجـ ــددًا .وت ـم ـكــن
الفرنسي أدري ــان فــان بيفرين من أن يشكل
مـنــافـســة قــويــة لــإنـكـلـيــزي س ـنــدرالنــد بعد
لكنه تراجع في املرحلة 11
املرحلة العاشرةّ ،
بمقدار  15دقيقة وهذا ما وضعه في املركز
الرابع اإلجمالي لصالح ياماها ،بينما أكمل
خوان باريدا ترتيب املراكز الخمسة األولى
ل ـص ــال ــح هـ ــونـ ــدا .وكـ ـ ــان سـ ـن ــدرالن ــد ســائــق
فــريــق «ج ــاس ج ــاس» تــوج بلقبه األول في
الـسـبــاق الشهير فــي أمـيــركــا الجنوبية في
 ،2017وأن ـهــى س ـنــدرالنــد الـسـبــاق متقدما
بفارق ثالث دقائق و 27ثانية على التشيلي
بابلو كينتانيا سائق هــونــدا بينما احتل
ال ـن ـم ـســاوي مــات ـيــاس فــالـكـنــر ســائــق «كـيــه.
تي.إم» املركز الثالث.
(قنا)
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صورة في خبر

تقرير
ّ
تلقى الجهاز الفني لمنتخب السنغال المتواجد حاليًا في الكاميرون ،من
أجل المشاركة في كأس األمم األفريقية ،ضربة موجعة للغاية ،بعدما
قرر االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف نجمه بابي غاي عن اللعب،
بسبب المشكلة بين ناديي أولمبيك مرسيليا وواتفورد اإلنكليزي

احتجاز ديوكوفيتش مجددًا
احتجزت السلطات األسترالية ،الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،مجددًا ،بعد إلغاء تأشيرة
تلقيه اللقاح املضاد لفيروس كورونا .وبحسب
دخوله إلى البالد للمرة الثانية ،بسبب عدم ّ
لقطات بثتها محطة  ABCاألسترالية ،تم نقل ديوكوفيتش إلــى فندق «هوتيل بــارك»
مكان احتجاز املهاجرين في ملبورن ،والذي كان احتجز فيه منذ وصوله إلى أستراليا
حتى االثنني املاضي ،عندما أطلق سراحه بعدما حكمت محكمة لصالحه .وجاء احتجاز
ديوكوفيتش بعد اجتماعه مع محاميه لبحث سبل استئناف قرار إلغاء تأشيرة دخوله
إلى أستراليا الذي اتخذه ،الجمعة ،وزير الهجرة أليكس هوك.

مشاكل الـ«كان»
مستمرة
ياوندي ـ العربي الجديد

تواصل املشاكل ُمالحقة النجوم
وامل ـن ـت ـخ ـبــات امل ـش ــارك ــة ف ــي كــأس
األم ـ ـ ـ ــم األفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة فــي
الـكــامـيــرون ،بعد ق ــرار االتـحــاد الــدولــي لكرة
الـ ـق ــدم «ف ـي ـف ــا» ،إيـ ـق ــاف العـ ــب ال ـس ـن ـغــال عن
مواصلة رحلته مع بالده في املسابقة القارية،
بــاإلضــافــة إل ــى تفشي ف ـيــروس كــورونــا بني
الالعبني ،ومشاكل الكرة الرسمية ،واألرضية
السيئة للمالعب ،والتهديدات اإلرهابية التي
تالحق الضيوف.
وق ــرر االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم «فـيـفــا»،
إي ـقــاف نـجــم منتخب الـسـنـغــال ،بــابــي غــاي،
ب ـس ـبــب مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة ف ــي عـمـلـيــة انـتـقــالــه
ب ــن ن ــادي ــي أومل ـب ـي ــك مــرس ـي ـل ـيــا ووات ـ ـفـ ــورد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ب ـح ـســب م ــا أك ـ ــده امل ـ ــدرب أل ـيــو
سيسيه ،املدير الفني لـ«أسود التيرانغا».
ووقـ ـ ـ ــع غ ـ ــاي ق ـب ــل ان ـض ـم ــام ــه إل ـ ــى أومل ـب ـي ــك
ّ
مــرس ـي ـل ـيــا ف ــي عـ ــام  ،2021ع ـق ـدًا أولـ ـي ــا مــع
واتفورد اإلنكليزي ،الذي قامت إدارتــه برفع
ش ـكــوى رس ـم ـيــة إل ــى االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم «فيفا» ،من أجل إنصاف الفريق الذي
يخوض غمار منافسات «البريميرليغ».
وق ــال أل ـيــو سـيـسـيــه ،املــديــر الـفـنــي ل ــ«أســود
التيرانغا» ،في تصريحاته لوسائل اإلعالم:
«لـ ـق ــد ح ــدث ــت م ـش ـك ـلــة إداريـ ـ ـ ـ ــة بـ ــن ن ــادي ــي
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يعاني نجوم منتخب
الغابون من مشاكل
صحية خطيرة
وات ـف ــورد وأومل ـب ـيــك مرسيليا بـشــأن انـتـقــال
بــابــي غ ــاي ،وبــالـتــالــي ق ــام االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم بإيقافه عن اللعب».
وتـ ــابـ ــع« :ل ـق ــد ح ـص ـل ـنــا ع ـل ــى ق ـ ــرار االت ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،قـبــل خـمــس دقــائــق من
املــواجـهــة أم ــام غينيا ،ولـهــذا السبب لــم نقم
ب ــإدراج ــه فــي الـقــائـمــة األســاس ـيــة» مــا يجعل
مدرب السنغال يجيب عن سبب غياب العبه
عن اللقاء ،الذي انتهى بالتعادل السلبي بال
أهــداف ،ضمن منافسات الجولة الثانية من
دور امل ـج ـمــوعــات ف ــي ك ــأس األم ــم األفــريـقـيــة
املقامة حاليًا في الكاميرون.
وشـ ــارك الع ــب خــط الــوســط الـبــالــغ  22عامًا
مــن مـقــاعــد ال ـب ــدالء مــع املـنـتـخــب السنغالي
في مباراته االفتتاحية التي انتهت بالفوز
لكنه
على زيمبابوي بهدف مقابل ال شــيءّ ،
ل ــم ي ـش ــارك ف ــي امل ــواج ـه ــة أمـ ــام غـيـنـيــا الـتــي
انتهت بالتعادل السلبي .وأضــاف سيسيه:
«ن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ط ــامل ــا أن ـن ــا ل ــم ن ـس ـتــأنــف ،ال

شجار وأحداث مؤسفة

اندلع شجار عنيف بين العبي منتخبي غانا والغابون ،عقب نهاية
المواجهة التي جمعت بينهما ( ،)1-1ضمن منافسات الجولة الثانية
من كأس األمم األفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون .وقام
بينجامين تيتيه مهاجم غانا بتوجيه لكمة أسقطت منافسه في
منتخب الغابون فوق الملعب ،لتندلع مشاجرة عنيفة بين الالعبين،
ما جعل الحكم الجزائري ،لحلو بن براهم ،يسارع إلى إيقاف ما حدث،
ويشهر البطاقات الحمراء في وجه المخالفين.

يمكنه اللعب معنا .هذه مشكلة أخرى حدثت
لـنــا مـثــل الـعــديــد مــن املـشـكــات األخ ــرى منذ
بــدايــة كــأس أفريقيا» فــي إش ــارة إلــى إصابة
العبيه بفيروس كورونا ،الذي انتشر بكثرة
فــي الـكــامـيــرون .وعــانــى املنتخب السنغالي
من سلسلة غيابات بسبب كوفيد ،19-خالل
مباراته األولى ضد زيمبابوي ،كما ُحرم من
عدة في املباراة الثانية على
خدمات العبني ّ
حد سواء بعد إيجابية عدد من الفحوصات
ّ
ال ـت ــي أج ــري ــت ،وم ــن بـيـنـهــم م ــداف ــع نــابــولــي
اإلي ـطــالــي كــالـيــدو كــولـيـبــالــي ،والع ــب وســط
باريس ســان جيرمان إدريسا غــي ،وحــارس
تشلسي اإلنكليزي إدوارد مندي.
يذكر أن بابي غاي ولد في فرنسا ولعب مع
ّ
املنتخب الفرنسي ملــا دون  18عــامــا ،ثـ ّـم مع
منتخب ما دون  19عامًا ،قبل أن يقرر تمثيل
السنغال ،موطن والديه ،في أكتوبر/تشرين
األول املاضي.
استبعاد نجوم الغابون بسبب
مشاكل في القلب

على هامش الحدث

وصلت املشاكل في كأس األمم األفريقية إلى
منتخب الغابون ،الذي كشف اتحاده املحلي
في بيانه الرسمي ،الــذي نشره على املوقع
اإلل ـك ـتــرونــي ،عــن الـسـبــب الـحـقـيـقــي لغياب
قائده بيير إيميريك أوباميانغ ،عن مواجهة
غــانــا ،الـتــي انتهت ( ،)1-1ضمن منافسات
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن دور امل ـج ـمــوعــات في
كأس األمم األفريقية.وأكد االتحاد الغابوني
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أن سـبــب غ ـيــاب قــائــدهــم بيير
ّ
إيميريك أوباميانغ ،عن مواجهة غانا يعود
إلــى الـخــوف على صحته ،رغــم تعافيه من
إصابته بفيروس كورونا ،التي حرمته من
امل ـشــاركــة فــي امل ـب ــاراة األول ــى أم ــام منتخب
جزر القمر في كأس األمم األفريقية .وأوضح
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـغ ــاب ــون ــي« :ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـثــاثــي
أوب ــام ـي ــان ــغ وم ـي ــي ولـيـمـيـنــا امل ـش ــارك ــة في
املباراة ضد غانا ،رغم تعافيهم من فيروس
كورونا» ،مؤكدًا أن القرار عائد إلى اللجنة
ّ
الـطـبـيــة الـخــاصــة بــاالت ـحــاد األفــري ـقــي لكرة
ال ـق ــدم «ك ـ ــاف» .وك ـشــف االت ـح ــاد الـغــابــونــي
لكرة القدم ،أن نجومه الثالثة يوجد لديهم
ّ
مشاكل في عضلة القلب ،نتيجة الفحوصات
ال ـط ـب ـيــة الـ ـت ــي خ ـض ـع ــوا لـ ـه ــا ،ل ــذل ــك ق ــررت
اللجنة الطبية الخاصة باالتحاد األفريقي
عدم املخاطرة بهم.

برايتون يدرك التعادل بصعوبة أمام كريستال باالس
في «البريميرليغ»
أدرك برايتون التعادل بصعوبة أمام ضيفه كريستال باالس بهدف ملثله ،في املباراة التي
جمعت بني الفريقني في الجولة الـ 22من منافسات «البريميرليغ» .وعلى ملعب «فاملر»،
تأخر الضيوف حتى الشوط الثاني للتسجيل عبر العــب الوسط كونور كــاالغــر ،في
الدقيقة  69من عمر املباراة ،وقبل دقائق على نهاية اللقاء ،أدرك أصحاب األرض التعادل
بواسطة املدافع الدنماركي يواكيم أندرسن (د )87.بالخطأ في مرماه .وبهذه النتيجة،
رفع برايتون رصيده إلى  28نقطة في املركز الـ ،8في حني رفع كريستال غلته إلى 24
نقطة في املركز الـ.11

التهديدات اإلرهابية متواصلة

صـ ّـعــدت املـجـمــوعــات املـتـمــردة جـنــوب غربي
الكاميرون مــن لهجتها ،ووجـهــت تهديدات
خطيرة للمنتخبات التي تقيم في املدن التي
تقع فــي املناطق املـتــواجــدة فيها ،مــن بينها
املنتخبان العربيان تونس وموريتانيا ،إذ
حملت العبارات هذه املرة تهديدًا بالقتل.
ون ـ ـش ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «مـ ـيـ ـم ــي مـ ـيـ ـف ــو إنـ ـف ــو»
الكاميرونية بيانًا أعلنته مجموعة «فاكو»
االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــة ،وجـ ـ ــاء فـ ـي ــه« :نـ ــوجـ ــه رس ــال ــة

ملنتخبات مالي وغامبيا وتونس وموريتانيا،
احملوا حقائبكم وارحلوا اآلن ،انصرفوا وإال
سنجعلكم ترحلون داخل األكفان».
وت ـش ـهــد املـنـطـقــة ت ــوت ـرًا حـ ــادًا تـجـســد عبر
عمليات إرهابية أسفرت عن وفاة شخصني
وإصابة آخرين ،في اشتباك مسلح بمدينة
بويا ،مما اضطر املنتخب املالي ،ثم بعده

املنتخب التونسي ،إلغاء حصص تدريبية
مهمة قـبــل وبـعــد امل ـب ــاراة الـتــي جمعتهما،
يوم األربعاء املاضي.
واسـتـغـلــت املـجـمــوعــة االنـفـصــالـيــة تنظيم
منافسة بقيمة بـطــولــة ك ــأس أم ــم أفريقيا،
ل ـك ــي ت ــوص ــل ص ــوت ـه ــا ب ـط ــري ـق ــة ه ـم ـج ـيــة،
وت ـشــرك أشـخــاصــا ال عــاقــة لـهــم مــن قريب
ُ

وال من بعيد بما يحدث في الكاميرون من
صراع سياسي وعسكري.
وأم ـ ــام ه ــذا ال ــوض ــع ،يـتـعــن ع ـلــى االت ـح ــاد
األفـ ــري ـ ـقـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم أخـ ـ ــذ ال ـت ـه ــدي ــدات
بعني االعـتـبــار ،بالنظر لـقــدرة املجموعات
االنـفـصــالـيــة عـلــى بـلــوغ أم ــن الـضـيــوف من
مختلف الــدول ،مما قد ُيشعل حربًا تدخل

بـهــا ع ــدة دول وت ـضــرب اس ـت ـقــرار املنطقة.
وتستمر املـعــارك بــن الجيش الكاميروني
وال ـج ـم ــاع ــات االن ـف ـصــال ـيــة م ـنــذ  5س ـنــوات
تقريبًا ،ولم تتوصل األطراف املتنازعة لحل
ّ
ُي ــرض ــي الـجـمـيــع ،وه ــو م ــا ت ـطــور ُليصبح
ّ
ال ـك ــام ـي ــرون ـي ــون م ـه ــددي ــن بــال ـق ـتــل ف ــي أي
لحظة وكل يوم.
ّ

بابي غاي من
نجوم منتخب
السنغال ()Getty

وجه رياضي

البو نافا
حارس مرمى شاب
في صفوف نادي
ميالن ،وهو نجل
ستيفانو نافا ،الذي
لعب للفريق من
 1990إلى ،1995
وفاز معه بالعديد
من األلقاب

زهير ورد

سـ ّـبــب انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا حــرمــان أنــديــة ال ــدوري
اإليطالي لكرة القدم خدمات عــدد مهم من الالعبني في
مختلف املسابقات ،ووجدت األندية نفسها مجبرة على
االعتماد على العبني ّ
شبان لتعويض الغيابات الكثيرة
فــي صـفــوفـهــا .ول ــم يـكــن ن ــادي مـيــان فــي أفـضــل حــال،
فـقــد اض ـط ـ ّـر املـ ــدرب سـتـيـفــانــو بـيــولــي إل ــى االسـتـنـجــاد
بالعبني من الفريق االحتياطي .واستفاد الحارس البو
نافا ( 17عامًا) من هــذه الفرصة ،إذ كــان احتياطيًا في
بعض املباريات .وصنع الـحــارس الشاب الـحــدث ،بعدما
مستقال «الـتــرامــواي» فــي مدينة ميالنو
عــاد إلــى منزله
ً
ّ
مثل معظم مشجعي نادي ميالن ،وطبعًا فإن الجميع لم
يهتم بوجوده إلى جانبهم ،بما ّأنه لم يصبح نجمًا بعد،

ّ
لكن بعض الجماهير رصدته لتنتشر صورته في مواقع
الـتــواصــل .لــم يكن نــافــا مهتمًا بـكـ ّـل مــا يـحــدث مــن حوله،
فقد كان مرتديًا زي فريقه الرسمي إثر انتهاء املهمة ،ذلك
ّ
ّأنــه قد يعود سريعًا إلــى الفريق الثاني ،إذ إن فرصه في
املشاركة تبدو منعدمة مع تألق الحارس الفرنسي مايك
ّ
كل املواقع
مانيان ،لكن التعامل التلقائي ملراهق ميالن جعل ّ
معطيات تهمّ
تنقل صوره .ومنذ انتشار الصور ،تسربت
الحارس الواعد الذي اكتسب شهرة كبيرة بعد النشر ،علمًا
ّأنه نجل العب سابق في نادي ميالن ،هو ستيفانو نافا،
الــذي لعب مليالن من  1990إلى  ،1995وفــاز معه بالعديد
من األلقاب ،منها لقب األسكوديتو ّ
مرتني ،وكــأس أوروبــا
لألندية البطلة ،والسوبر األوروبي ،وكذلك السوبر اإليطالي،
وقد انتمى إلى جيل ذهبي لنادي ميالن بعدما كانت بدايته
مــع فريق الشبان أيـضــا ،وبعد سـنــوات يسير نجله على

خطاه بانتظار أن يثبت ذلك في املباريات الرسمية .واملهام
الدفاعية تغري عائلة نافا ،بما أن والــده كان مدافعًا قويًا،
لكن االبــن اختار حراسة املرمى .واختار نافا االبــن حمل
الرقم  69ليصبح ثاني العب في تاريخ ميالن يلعب بقميص
يحمل هذا الرقم ،بعد النجم السابق ماركو سيموني الذي
كان من أشهر مهاجمي «الروسونيري» الذي لعب الحقًا
لباريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك نادي موناكو.
ورغــم قوة املنافسة بوجود حــراس لهم خبرة كبيرة مثل
ّ
أنطونيو ميرانتي ،فــإن نافا االبــن سيستفيد من وجــوده
في ميالن ،بما ّأنــه يتدرب مع الحارس الفرنسي مانيان،
ُ
ّ
بطال لكأس
الذي يعتبر من أفضل الحراس في العالم وتوج ً
فإنه يتدرب بإشراف
العالم  2018مع منتخب فرنسا ،كذلك ّ
ديدا ،حارس ميالن التاريخي ،الذي حرس عرين منتخب
البرازيل سنوات طويلة.

نيس يواصل مالحقة باريس سان جيرمان بالفوز على نانت
تغلب فريق نيس على ضيفه نانت ( ،)1-2في
ّ
امل ـبــاراة الـتــي جمعت بــن الـفــريـقــن فــي مستهل
الـجــولــة الـ ــ 21مــن مـنــافـســات الـ ــدوري الفرنسي.
استهل أصحاب األرض التسجيل عبر املهاجم
الدنماركي كاسبر دولبيرج (د )21.من ضربة
جــزاء ،ثم أدرك الضيوف التعادل بواسطة العب
الوسط البرازيلي أنــدري جيروتو (د .)45.وفي
الشوط الثاني ،أحرز نيس هدف التقدم من توقيع
الع ــب ال ــوس ــط كـيـفــريــن ت ـ ــورام أول ـي ــان (د.)56.
وبهذه النتيجة ،رفع نيس رصيده إلى  39نقطة
فــي الــوصــافــة بـفــارق  8نـقــاط عــن بــاريــس سان
جـيــرمــان امل ـت ـصــدر .فــي امل ـقــابــل ،تـجـمــد رصيد
نانت عند  29نقطة في املركز التاسع.
دورتموند يالحق بايرن ميونخ بعد فوز واسع
على فرايبورغ في الدوري األلماني
صعق فريق بوروسيا دورتموند ضيفه فرايبورغ ( ،)1-5في املباراة التي جمعت بني
الفريقني ضمن الجولة الـ 19من منافسات بطولة الدوري األملاني .وعلى ملعب «سيغنال
ايــدونــا بـ ــارك» ،ج ــاءت خـمــاسـيــة أص ـحــاب األرض بــواسـطــة الـظـهـيــر األي ـمــن البلجيكي
توماس مونيير (د )14.و(د )29.واملهاجم النرويجي إيرلينغ هاالند (قــد )45.و(د)75.
ومحمود داود ،بينما حمل هدف حفظ ماء الوجه للضيوف توقيع البوسني إيرميدين
ديميروفيتش (د .)61.وبـهــذا الـفــوز ارتـفــع رصيد بوروسيا دورتـمــونــد إلــى  40نقطة
بالوصافة ،بفارق  3نقاط فقط عن بايرن ميونخ ،في وقت تجمد رصيد فرايبورغ عند
 30نقطة في املركز الرابع.
المكسيكي تيكاتيتو كورونا يحقق حلمه
باللعب في الليغا
أك ــد الــاعــب املـكـسـيـكــي خـيـســوس «تيكاتيتو»
ك ــورون ــا ب ـعــد االن ـض ـم ــام إلـ ــى ف ــري ــق إشـبـيـلـيــة
قــادمــا مــن بــورتــو وال ـت ــدرب تـحــت ق ـيــادة امل ــدرب
جــولــن لوبوتيغي ،أنــه «حـقــق حلمه باللعب في
الليغا» .وق ــال الــاعــب ،فــي تصريحات لوسائل
أعالم النادي« :كنت متحمسًا في األيام املاضية
لالنضمام لهذا الفريق ،وهــا أنــا هنا .كنت أحلم
م ـنــذ ال ـص ـغــر بــال ـل ـعــب ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،وع ـل ــي اآلن
مواصلة العمل لالستمرار في تحقيق أهدافي».
ولعب كورونا لستة مواسم ونصف في بورتو،
وي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـمــر  29س ـن ــة ،ووق ـ ــع م ــع ال ـن ــادي
«األندلسي» عقدًا حتى عام .2025
بايرن يُعلن ضم المهاجم الكوري الجنوبي
هيونغو لي على سبيل اإلعارة
أعلن فريق بــايــرن ميونخ التعاقد مــع املهاجم الـكــوري الجنوبي ،هيونغو لــي ،الــذي
سيلعب ملــدة عــام فــي أكاديمية «بــايــرن كامبوس» وهــي مركز تدريبي تابع للنادي
الـبــافــاري ،بينما ينتظر فــرصــة فــي الفريق األول .ويـصــل لــي ( 18سـنــة) إلــى فريق
بايرن ميونخ األملاني على سبيل اإلعــارة قادما من بوهانغ ستيلرز ،الذي يلعب في
دوري الدرجة األولى الكوري الجنوبي ،مع توفر خيار لشرائه الحقًا .كما أفاد النادي
«البافاري» عبر بيان ،أن لي بعد تلقي تدريب تجريبي في مركز الناشئني ،سيكون
جزءًا من فريق الهواة (القسم الثاني) .ومن جانبه ،قال يوخن سوير ،مدير «بايرن
كامبوس»« :هيونغو أقنعنا واتخذنا قرار التوقيع معه .نحن سعداء ألنه سيلعب من
أجل جماهيرنا من اآلن فصاعدا .نتطلع إلى نصف موسم ناجح معًا» .ومن جانبه ،بدا
لي ممتنًا للغاية لتوقيع عقده األول مع بايرن ميونخ ،وأعلن ّأنه يريد التكيف بسرعة
وأن يكون قادرًا على إظهار أفضل أداء له على أرض امللعب.
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هوامش

يقع فندق «المامونية» في مدينة مراكش في المغرب ،ويمتلك قيمة فنية وتاريخيّة مميزةْ ،
إذ استقبل شارلي شابلن وشارون
ستون وتوم كروز وتشرشل

«المامونية»

سمعة الفندق ب ُنيت على دوره التاريخي ومكانته الجماليّة في قلوب المراكشيين ()Getty
ُ

فندق تاريخي مستوحى من الثقافة المغربية
مراكش ـ أشرف الحساني

ّ
ُيصنف فندق «املامونية» بمدينة
مــراكــش ضمن أغـلــى الـفـنــادق في
ّ
املـ ـغ ــرب ،إذ إن ُكـلـ ّفــة ق ـضــاء لـيـلــةٍ
واحــد ٍة بمثابة راتبني ملوظفني حكوميني
م ـغ ــرب ـي ــن ف ــي الـ ـشـ ـه ــر .وق ـ ــد ي ـص ــل األم ــر
إلــى أكثر من ذلــك ،إذا احتاج الضيف إلى
خدمات ترفيهية أخرى داخل ّ
مدة إقامته
بــال ـف ـنــدق .ه ــذا ل ـيــس ج ــدي ـدًا ع ـلــى مــديـنــة
سياحية مثل مراكش ،حيث رؤوس أموال
العالم يتم تصريفها هناكّ ،إما عن طريق
البرتغالي كريستيانو
االستثمار كالنجم ُ
رونالدو الــذي يمتلك فندقًا ضخمًا فيها،
ُأو عـ ــن ط ــري ــق ت ـب ـي ـيــض ب ـع ــض األم ـ ـ ــوال
ُ
ّ
ـدن عــاملـيــة عــن طــريــق شــراء
امل ـهــربــة مــن مـ ـ ٍ
ّ
ـادرة أو
بعض
التحف األ ُثــريــة القديمة الـنـ ّ
ّ
األع ـم ــال الـفــنـيــة امل ـت ـف ـ ّـردة لـكـبــار الـفــنــانــن
ال ــذي ــن ع ــاش ــوا ف ــي امل ــدي ـن ــة إب ـ ــان الـحـقـبــة
ّ
بقليل.
الكولونيالية ُ وبعدها ْ ٍ
ّ
ل ــذل ــك ،ل ــم ي ــك ــن غ ــري ـب ــا أن ت ـخ ـت ــار م ـجــلــة
«كــونــدي نــاســت تــرافـيـلــر» األمـيــركـ ّـيــة ،قبل
أيـ ــام ،ف ـنــدق «املــامــون ـيــة» ضـمــن أف ـضــل 30
فندقًا فــي الـعــالــم إلــى جــانــب فـنــادق أخــرى

من مالقا ودبي وجنوب أفريقيا وأبوظبي.
ورغم التتويج الذي حظي به الفندق ،يبقى
ّ
اختيار املجلة ليس دقيقًا وغير ُمـبـ ّـرر من
ّ
ّ
الجمالية ،ألن أسباب اختياره ،لم
الناحية
ُ
تكن ذات عالقة بمعماره األندلسي البارز
وال حدائقه الداخلية الـتــراثـيــة ،بــل بسبب
خ ــدم ــات ــه ورحـ ــابـ ــة م ـس ــاح ـت ــه ،ب ــاع ـت ـب ــاره
أض ـح ــى الـ ـي ــوم م ـ ــاذًا ل ـك ـبــار الـسـيــاسـيــن
وال ـب ــورجــوازي ــن وال ـن ـجــوم وال ــرؤس ــاء من
مختلف دول العالم.
ً ّ
ّأم ــا املـغــاربــة فــا عــاقــة لـهــم بــه ف ـعــا ،ألنــه
فـ ـن ــدق ب ــاه ــظ ال ـث ـم ــن ،واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي
يـقـيـمــون فـيــه ُيـعـتـبــرون أك ـثــر ال ـنــاس ترفًا
في العالم ،باستثناء بعض األف ــراد الذين
يـ ـت ـ ّ
ـرددون عـلـيــه ســريـعــا فــي إط ــار ُمـهـ ّـمــات
ّ
رس ـم ــي ــة ك ـ ـ ــوزراء ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن .فـنــدق
«املــامــون ـيــة» ال ــذي وص ـفــه رئ ـيــس الـ ــوزراء
ال ـب ّــري ـطــانــي ال ــراح ــل وي ـن ـس ـتــون تـشــرشــل
ب ــأن ــه «أج ـم ــل األم ــاك ــن ف ــي ال ـعــالــم» حــرص
على مــدار تأسيسه على استقبال عشرات
الشخصيات الشهيرة مثل امللكة إليزابيث
وش ــارل ــي شــاب ـلــن وش ـ ـ ــارون س ـت ــون وت ــوم
ك ــروز وتـشــرشــل وغـيــرهــم مــن شخصيات
القرن العشرين الذين ّ
تجولوا بني ردهاته

وصـ ـ ــاالتـ ـ ــه وحـ ــانـ ــاتـ ــه وغ ـ ــرف ـ ــه وح ــدائـ ـق ــه
ّ
َ
ـت ش ـهــد فيه
وم ـس ــاب ـح ــه .كـ ــل هـ ــذا ف ــي وق ـ ـ ٍ
الفندق أكـثــر مــن تغيير وترميم مــن طرف
ّ
ْ
ّ
رسمية وتقلب ملكيته وج ــدواه أن
جهات
ٍ
ً
أض ـح ــى ف ـض ــاء س ـيــاح ـيــا ك ـب ـي ـرًا بـمــراكــش
لحظة اختياره أكثر مــن مـ ّـرة ضمن قائمة
أجمل الفنادق في العالم.
عام ّ 1923
صمم الفندق املهندسان الشهيران
هنري بــروســت وأنـطــوان مارشيسيو ،عن
طريق بناء حوالي  50غرفة للمبيت ليصل
عــدد غرفه فــي السنوات األخـيــرة إلــى أكثر
من  200غرفة .تمزج تصاميمه بني الثقافة
املغربية األصـيـلــة ذات النفحة األندلسية
ّ
الجمالية األخرى التي
وبني باقي التيارات
ّ
ظهرت في بعض مناطق العالم .لكن اللمسة
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة ت ـب ـقــى م ـس ـت ـح ــوذة ع ـل ــى ف ـضــاء
«املامونية» على ُمستوى تصاميم الغرف
ّ
وا َلـكـتــابــات املـنـقــوشــة واألق ـ ــواس والــزلـيــج
واملصابيح وطريقة تمركزها داخــل بنية
ّ
الـفـضــاء هندسيًا .غير أن التحديث الــذي
ط ــاول ال ـف ـنــدق فــي األل ـفـ ّـيــة الـثـ ُـالـثــة جعاله
يخرج من هذا ُ
البعد الجمالي املستند على
ّ
املغربية من خالل االنفتاح على أفق
الثقافة
ُ
جمالي ُمغاير على مستوى األثاث وطريقة

باختصار
ُ
لم يكن ّغريبًا ْأن
تختار مجلة «كوندي
ناست ترافيلر»
ّ
األميركية قبل أيام
فندق «املامونية»
ضمن أفضل 30
فندقًا في العالم
■■■
وصفه رئيس الوزراء
البريطاني الراحل
وينستون تشرشل
ّ
بأنه «أجمل األماكن
في العالم»
■■■
تمزج تصاميمه
بني الثقافة املغربية
األصيلة ذات النفحة
األندلسية وبني باقي
ّ
الجمالية
التيارات

نوع
مساحة الفندق
وخلق ٍ
توظيفه داخــل ّ
ُ ّ
من التجاذب الفني بني القديم املعتق في
ج ـ ــرار ال ــزم ــن امل ـغ ــرب ــي واآلخـ ـ ــر الـ ـق ــادم من
ّ
ّ
لكن ّ
القوية
السمة
املدارس الغربية الحداثةّ .
ً
والبارزة في الفندق ،هو أنه نجح فعال في
بمكان أسطوري.
تناغم أشبه
خلق فضاء ُم
ٍ
ٍ
فــي الــداخــل يكثر الصمت مــع خــريــر املياه
ونـ ـ ـض ـ ــارة أع ـ ـشـ ــاب الـ ـح ــدائ ــق ال ـت ـق ـل ـيــديــة
الصغيرة ،بما تمنحه للسائح مــن بهجة
ـاء
الـ ـل ــون ،ح ـيــث ال ـع ــن ت ـس ــرح داخ ـ ــل ف ـضـ ٍ
ّ
بصري ُم ّ
ّ
يتجول في الجسد ،فيبقى
تخيل،
أسـ ـيـ ـرًا ل ـل ـمــوس ـي ـقــى األن ــدل ـس ـي ــة وح ـيــرتــه
ب ـ ــن ال ـ ـص ـ ـُـور وال ـ ـل ـ ــوح ـ ــات والـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاءات
الكثيرة وامل ّ
تنوعة التي تمزج بني العتاقة
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة والـ ـغ ــراب ــة اآلس ـ ــرة ال ـت ــي تـجـعــل
املـكــان أسـطــوريــاّ .أمــا خــارج الفندق فتكثر
األجـســاد وتـعـ ّـم الفوضى ُ
ويصبح الجسد
ُمضطربًا وخاضعًا لتأثير الزعيق وبهجة
ـاءات
الـ ـن ــاس وح ـم ـي ـم ـي ـت ـهــم داخـ ـ ــل الـ ـفـ ـض ـ ّ
بمدينة مــراكــش .والحقيقة أنــه
العمومية
ّ
ّ
والجمالية التي يحفل
ية
الفن
املشاهد
رغم
ّ
ّ
بها «املامونية» فإنه غير ُمؤثر على عنصر
ّ
السياحة املحلية للمدينة ،إذ إن قلة تزور
املدينة سنويًا بـهــدف االسـتـقــرار بالفندق
بضعة أيام أو أسابيع قبل ْأن ّ
تقرر الرحيل
ٍ
ّ
ُ
ُمـ ـ ـج ـ ـ ّـددًا .وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـ ــإن ُس ـم ـع ـتــه بـنـيــت
ّ
الجمالية
بسبب دوره التاريخي ومكانته
ف ــي قـ ـل ــوب امل ــراك ـش ـي ــن ودوره املـ ـح ــوري
ّ
التاريخية للمغرب .على هذا
فــي الــذاكــرة ّ
ّ
األسـ ـ ــاس ،ت ــدخ ـل ــت ال ــدول ــة أك ـث ــر م ــن م ــرة
ُ
للمساهمة فـ ّـي صيانته وترميمه وإعــادة
بناء صور ٍة فنية جديدة له ،بعدما أضحى
ُي ـقـ ّـدم امل ـغــرب بــاعـتـبــاره مـهـدًا وصــانـعــا ملا
ّ
ُي ّ
التاريخية».
سمى بـ«الفنادق

وأخيرًا
اختراع شرقي ...المستبد العادل
خطيب بدلة

يـ َ
ـوص ــف ال ـح ــاك ـ ُـم ،ف ــي مـخـتـلــف ب ـقــاع األرض ،وعـبــر
ال ـع ـص ــور ،ب ــإح ــدى الـصـفـتــن املـتـنــاقـضـتــن إل ــى حد
التناحر؛ مستبد (ديكتاتور) ،أو عــادل (ديمقراطي).
ّ
ولعل الوحيدين الذين يعتقدون بوجود مستبد وعادل
فــي آن نحن الـعــرب ،املسلمون ،سكان الـشــرق .ابتكر
ه ــذا املـصـطـلــح اإلم ــام مـحـمــد ع ـبـ ُـده (،)1905 -1840
أحد رواد حركة اإلصــاح الديني التي بدأت مع جمال
الدين األفغاني ...وللتذكير ،بدأ محمد عبده مشروعه
التنويري بالدعوة إلى الحرية ،والديمقراطية ،والحكم
النيابي الدستوري .لكن ،يبدو ّأن املقاومة العنيفة التي
ّ
ومنظريه ّ
شوشته ،وجعلته
لقيها من فقهاء عصره
ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن املـسـتـبــد الـ ـع ــادل ،ويـ ـح ـ ّـدد مـهـلــة خمس
ّ
عشرة سنة ،يتمكن خاللها املستبد ،برأيه ،من تثبيت
األمن ،والقضاء على الفنت ،ثم ينتقل إلى مرحلة البناء،
وترسيخ العدل.
يمكنني ،توخيًا للموضوعية ،أن أستعير تعبير طه
ُ
«أميل إلى االعتقاد» ّ
بأن دحض فكرة
حسني ،فأقول:
املستبد الـعــادل ال يحتاج ،الـيــوم ،إلــى جهد كبير ،فقد

تراكمت لدينا تجارب كثيرة ،في سورية ومصر على
وج ــه الـخـصــوص ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن ان ـقــاب سـنــة  1949في
ســوريــة ال ــذي ق ــاده حسني الــزعـيــم امل ـهــووس بالحكم
ّ
والزعامة ،بدليل ما رواه عنه املـ ّ
ـؤرخ نذير فنصة ،أنــه،
بعدما رفعه الرئيس شكري القوتلي إلــى رتبة زعيم،
صار يرتدي البدلة العسكرية ،ويتفتل أمام املرآة بجسده
السمنيّ ،
ويردد العبارة الرنانة «الزعيم :حسني الزعيم»
ّ
بـفــرح غــامــر .أع ـلــن ،فــي بـيــانــه االن ـقــابــي ،أن ــه سيعيد
الحكم ،فور تثبيت األمن واالستقرار ،إلى املدنيني .وقد
تكرر السيناريو نفسه مع العقيدين ،سامي الحناوي
وأديب الشيشكلي ،اللذين قاما بانقالبني متتاليني في
السنة نفسهاّ ،
لكن ّأيًا منهما لم ُيعد الحكم للمدنيني.
وفي سنة  ،2011عاد السوريون بذاكرتهم إلى موقف
ّ
رائع للعقيد أديب الشيشكلي ،فقد استقال وتخلى عن
الحكم في  ،1954حرصًا منه على أرواح السوريني التي
ُ
ّ
تصدى لالنقالب الذي
كان يمكن أن تزهق في ما لو
قام به مصطفى حمدون عسكريًا.
الضباط األحــرار الذين انقلبوا على الحكم امللكي في
مصر ( 1952وهــو حكم أسسه مستبد عــادل اسمه
محمد علي باشا) ،وعدوا بإقامة جمهورية ديمقراطية،

م ـكــان «ال ـع ـهــد ال ـب ــائ ــد» .وكـ ــان قــائــد االن ـق ــاب محمد
ّ
ّ
مصرًا على ذلك بالفعل ،إلى أن تمكن الضابط
نجيب
الطموح جمال عبد الناصر من االنقالب عليه ،وعلى
التوجهات الديمقراطية بشكل عام ،ووضع نجيب في
ً
اإلقــامــة الجبرية مــدى الـحـيــاةّ ،
وأم ــم الـصـحــافــة .وبــدال
ً
مــن أن يـكــون عـ ــادال ،مثلما أم ــل محمد ع ـبــده ،تحول
إلى حاكم مطلق ،قاد مصر ،واألمــة العربية كلها ،من
ً
إخفاق إلى إخفاق ،وصوال إلى الكارثة الكبرى ،هزيمة
ّ
يونيو/حزيران  .1967حادثة طريفة جدًا ،لعلها تلخص

ّ
لعل الوحيدين الذين
يعتقدون بوجود مستبد
وعادل في آن نحن العرب،
المسلمون ،سكان الشرق

الحالة الكارثية التي تنجم عن الحاكم املستبد العادل.
فــي صحيفة املـصــري الـيــوم ،الـصــادرة فــي  24يوليو/
ت ـم ــوز  ،2009حـ ــوار م ــع ح ـســن ع ـب ــاس زكـ ــي ،وزي ــر
االقتصاد في زمن عبد الناصر ،يقول فيه ّإن الريس
جمال استدعاه ،في صيف  ،1961إلى استراحته في
املعمورة (اإلسكندرية) .وعندما ذهب إليه ،راح ّ
يحدثه
عــن نقص السيولة ال ــذي تــواجـهــه ال ـبــاد ،وتــأثـيــر ذلك
على بناء السد العالي ،ولذلك يفكر في معاقبة األجانب
وتأميم ممتلكاتهم فــي مصر .اقـتــرح الــوزيــر زكــي أن
ُيستعاض عن التأميم بفرض ضريبة تصاعدية على
ّ
فتحمس الــريــس ،وطلب منه إعــداد دراســة
املمتلكات،
فورية ،وأن يأتيه بها صباحًا .لم ينم زكي ليلتها ،وأعدّ
الدراسة ،وجاء في صباح الغد ،فوجد الرئيس في فيال
عبد الحكيم عامر ،الذي أبلغه بعدم املوافقة ،واملسارعة
بتنفيذ تأميم يشمل األجانب واملصريني معًا ،ويأمره
بأن يقوم هو نفسه بتنفيذه.
ّ
يقول زكــي« :بعد كــل هــذه الـسـنــوات ،وعلى الــرغــم من
ً
ّأن التأميم وفــر للدولة أم ــواال طائلة ،أعتقد ّأن اقتراح
ّ
الضريبة كان أفضل ،ألنها كانت ستحافظ على أصول
رأس املال ،وإدارته عن طريق أهل الخبرة ،ال أهل الثقة».
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